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บทความประชาสัมพันธ ์       4 กุมภาพันธ ์2564 

 

เมื่อเด็กรุ่นใหม่ถ่ายทอดแนวคิดเร่ืองความย่ังยืนทางพลังงานผ่านบอรด์เกม 

เปิดประสบการณกั์บ 3 ทมีนักออกแบบผู้ชนะในโครงการ  

“Energy On Board by BANPU B-Sports Thailand” 
 

วยัรุ่นกบัเกมนัน้เป็นของคู่กนั เมื่อพดูถึงการเล่นเกมแลว้หลายๆ คนคงนึกถึงการรวมตวักนัของเพื่อนฝูงไม่ว่า

จะเป็นทางออนไลนห์รือเจอกันแบบซึ่งๆ หนา้ ท่ีนาํมาซึ่งความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ คลายเครียด หรือแก้

เหงา แต่ในมมุกลบักนับางคนอาจมีคาํถามว่า เล่นเกมแลว้ไดป้ระโยชนอ์ะไร? เอาเวลาไปท่องหนงัสือหรือหา

ความรูย้งัจะดีกว่า...  
 

หากไปถาม “ซัน-วนวัฒน์ มณีโชติ” นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุ รี  หน่ึงในสมาชิกจากทีม 

NongPedTheCat ท่ีไดร้บัรางวัลชนะเลิศจากโครงการ Energy on Board  by BANPU B-Sports Thailand ปี 

2563 ท่ีผ่านมา ซนับอกกับเราว่า “ผมเติบโตมากับการเล่นเกม เกมเป็นชีวิตจิตใจของผม และพอคนรกัเกม

อย่างผมไดม้ารูจ้กักบั “บอรด์เกม” ก็เหมือนการเปิดโลกทศันใ์หม่ ความมีเสน่หเ์ฉพาะตวัของบอรด์เกม ความ

เรียลของวสัดท่ีุจบัตอ้งได ้ผสมกบัการสื่อสารและการมีปฏิสมัพนัธก์นัระหว่างผูเ้ล่น เลยรูส้ึกว่า แค่เล่นมนัยงั

ไม่พอ... จึงเกิดคาํถามขึน้ในใจว่า แลว้ถา้เราอยากสรา้งบอรด์เกมเจ๋งๆ ขึน้มาสกัหนึ่งอนั เราจะทาํไดร้เึปลา่” 
 

นั่นจึงเป็นท่ีมาใหซ้นัฟอรม์ทีมกบัเพื่อนๆ อีกสามคน ไดแ้ก่ “เชฟ-นพดล จา้วกวน” และ “โอม-วิธวินท ์อาชานุ

ภาพ” เพื่อนร่วมมหาวิทยาลยัของซนั กับ “แตงกวา-ภัทราพร จิวะณโกศลวงศ”์ จากวิทยาลยันวัตกรรม

สื่อสารสงัคม สาขาการออกแบบสื่อปฏิสมัพนัธแ์ละมลัติมิเดีย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยตัง้ชื่อ

ทีมว่า “NongPedTheCat” แลว้สมคัรเขา้ประกวดออกแบบบอรด์เกมในโครงการ Energy on Board by BANPU 

B-Sports Thailand  ของบรษัิท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน)  

 

ความตัง้ใจของบา้นปใูนการจดัการประกวดออกแบบบอรด์เกมในครัง้นีน้ัน้ คุณรัฐพล สุคันธี ผู้อาํนวยการ

สาย – สื่อสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) เล่าว่า “บา้นปูเห็นว่าบอรด์เกมนัน้เป็นสิ่งท่ีอยู่ใน
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กระแสความสนใจของคนรุ่นใหม่ นอกจากความสนุกสนานและการไดส้รา้งปฏิสมัพนัธอ์นัดีระหว่างผูเ้ลน่แลว้ 

การออกแบบบอรด์เกมยงัช่วยพฒันากระบวนการคิดและออกแบบเชิงสรา้งสรรค ์รวมทัง้การสื่อสารเพื่อสรา้ง

ประสบการณใ์หก้บัผูเ้ลน่ นอกจากนี ้บา้นป ูท่ีไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวางในฐานะบรษัิทพลงังานชัน้นาํท่ี

มุ่งมั่นเปลี่ยนผ่านสู่การทาํธุรกิจพลงังานเพื่อสิ่งแวดลอ้ม ยังตอ้งการเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเร่ือง

ความยั่งยืนทางพลงังานใหก้ับคนรุ่นใหม่อีกดว้ย เราคิดว่าหากใชบ้อรด์เกมเขา้มาเป็นสื่อ จะทาํใหก้าร

พดูเรื่องพลงังานท่ียั่งยืนที่หลายคนอาจมองว่าไกลตวัหรือจบัตอ้งยาก เขา้ใจง่ายและน่าสนใจย่ิงขึน้ บา้น

ปจูึงร่วมมือกบัคุณวัฒนชัย ตรีเดชา นักออกแบบบอรด์เกมและผู้ผลิตรายการ “บอรด์เกมไนท”์ 

(Board Game Night) หรือ BGN รายการแคสตบ์อรด์เกมท่ีมีผูช้มสงูท่ีสดุในประเทศไทย จดักิจกรรมนี้

ขึน้เพื่อเป็นการเปิดเวทีและเปิดโอกาสใหนิ้สิตนกัศึกษาไดแ้สดงความสามารถ ความคิดสรา้งสรรค ์และ

โชวศ์กัยภาพท่ีมีในตวัออกมา ผ่านกระบวนการคิดคน้ ออกแบบ และพฒันาบอรด์เกม” 
 

ความน่าสนใจอยู่ท่ีการคิดงานของเหล่าทีมผูเ้ขา้ประกวด ว่าจะตีโจทยก์ารสรา้งบอรด์เกมโดยชูประเด็น 

“ความยั่งยืนทางพลังงาน” ออกมาอย่างไร โดยพลังงานท่ียั่งยืนจะต้องประกอบด้วย การมีราคาท่ี

สมเหตสุมผล (Affordable) มีความต่อเน่ืองในการส่งมอบพลงังาน (Reliable) และตอ้งมีความเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดลอ้ม (Eco-Friendly) ซึง่ทัง้หมดนี ้เป็นจดุมุ่งหมายในการดาํเนินธุรกิจของบา้นป ู
 

ทีม NongPedTheCat เลือกตั้งตน้ดว้ยการเริ่มหาขอ้มูลจากเว็บไซตข์องบา้นปู ว่าบา้นปูทาํธุรกิจพลงังาน

ประเภทไหนบา้ง จากนัน้นอ้งๆ จึงคิดกนัต่อว่า จะทาํอย่างไรใหข้อ้มลูท่ีมากมายและซบัซอ้นเหล่านีม้าอยูร่วม

ในบอรด์เกมแลว้สามารถบาลานซค์วามสนุกกบัความรูเ้ร่ืองพลงังานไดแ้บบกาํลงัพอดี นั่นจึงเป็นท่ีมาใหเ้กม 

“Recharge” ของพวกเขาถูกออกแบบมาในรูปของเกมแนวพัฒนากองทรพัยากร (Pool Building) ท่ีผูเ้ล่นจะ

ไดร้ับบทเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนท่ีประจาํอยู่ในมหานครสัตว์ขนาดใหญ่ – ใช่แล้ว ทีมนีม้ีภาพยนตรเ์รื่อง 

Zootopia เป็นอีกหน่ึงแรงบนัดาลใจในการทาํงานดว้ย! 
 

ในเกม Recharge ผู้เล่นจะต้องจัดสรรทรัพยากรและวางแผนการพัฒนา เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของธุรกิจและอุตสาหกรรมในเมือง 

อย่างมีเสถียรภาพ ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม หากผูเ้ล่นเลือกใชแ้ต่พลงังานสะอาดก็อาจทาํให้

เมืองไม่สามารถพฒันาไปไดอ้ย่างรวดเรว็เท่าคนอ่ืน แต่หากเลือกผลิตไฟฟ้าจากพลงังานฟอสซิลจาํนวน
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มาก และไม่มีเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์แมท้าํใหเ้มืองพฒันาไดอ้ย่างรวดเร็ว 

แต่ผูเ้ล่นก็จะไดร้บั token มลพิษเป็นของแถม ซึ่งทา้ยท่ีสดุจะเป็นตวัตดัคะแนนเมื่อจบเกมอีกดว้ย เกมนี ้

จึงเกิดความสนุกของการชิงไหวชิงพริบว่าคนท่ีจะยืนระยะอยู่จนกลายเป็นผูช้นะ ย่อมตอ้งเป็นคนท่ี

สามารถบาลานซก์ารเลือกใชพ้ลงังานไดอ้ย่างเหมาะสม  
 

สิ่งท่ีน่าสนใจในการทาํงานของทีม NongPedTheCat คือการท่ีเพื่อนๆ วาง “โอม” ใหเ้ป็นนกัคน้หาขอ้มลู โอม

ไม่ใช่คนที่คลั่งไคลแ้ละเชี่ยวชาญดา้นบอรด์เกมเหมือนซนั แต่โอมชอบการคน้ควา้และการตีโจทยท่ี์ไดร้บั

แลว้เอามาแชรใ์หเ้พื่อนๆ ฟัง โดยเริ่มจากการหยิบประเด็นสาํคัญเก่ียวกับความยั่งยืนดา้นพลงังานมา

ออกแบบโครงเร่ืองของเกม ประกอบกบัการไดเ้ขา้ร่วมเวิรค์ช็อปเรียนรูเ้ก่ียวกับพลงังานจากหน่วยงาน

ภาครฐั และพี่ๆ พนักงานบา้นปู ท่ีมาร่วมใหค้วามรู ้ใหค้าํแนะนาํ ก็ย่ิงจุดประกายใหโ้อมไดเ้ก็บเก่ียว

ไอเดียใหม่ๆ เพิ่มมากขึน้   
 

จากการแบ่งหน้าท่ีกันอย่างชัดเจน การแลกเปลี่ยนไอเดียกันอยู่ตลอดเวลา การผนึกพลังความคิด

สรา้งสรรค ์และความมุ่งมั่นยืนหยดั ทาํใหเ้กม Recharge สามารถถ่ายทอดความรูด้า้นความยั่งยืนดา้น

พลงังานไดอ้ย่างลงตวั และสามารถชนะใจกรรมการไดใ้นท่ีสดุ 
 

สว่นทีมอ่ืนๆ ออกแบบความยั่งยืนดา้นพลงังานผ่านบอรด์เกมแบบไหนกนับา้ง แลว้แต่ละทีมไดอ้ะไรจาก

การมาเขา้รว่มการแข่งขนั Energy on Board ในครัง้นี?้ 
 

CO-BLOC ทีมนักออกแบบจากคณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี

ไดร้บัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ในการประกวดครัง้นี ้เลือกสรา้งบอรด์เกมแนววางแผน (Strategy Game) ใน

ชื่อเดียวกันกับชื่อทีม โดยต่อยอดมาจากโปรเจกตก่์อนเรียนจบในวิชา Sustainable Design ท่ีตอ้งออกแบบ

เมืองอจัฉริยะหรือ Smart City ท่ีโฟกสัเร่ืองการจดัการอาคารอย่างยั่งยืน พอไดม้าเขา้ร่วมประกวดในโครงการ 

Energy on Board ทั้งทีมเลยปรบัโฟกัสของเกมใหม่มาที่การออกแบบสมารท์ซิตีใ้นอุดมคติแทน โดยผูเ้ล่น

จะตอ้งบริหารจัดการความตอ้งการพลังงาน ทรพัยากร และคารบ์อนฟุตฟริน้ท ์เพื่อร่วมกันสรา้งเมือง

อจัฉรยิะท่ียั่งยืน  
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“ไอซ-์สาธิตา แสงสวสัดิ”์ และเพื่อนรว่มทีมที่ประกอบดว้ย “บอล-นลธวชั จตัวี” “เฟรน้-อธิกพนัธ ์เชาวกลุ” 

และ “มี่-ดนิตา ดีประสิทธิกุล เล่าว่า “ดว้ยความท่ีเราตัง้ตน้กนัท่ีประเด็นเร่ืองสมารท์ซิตีอ้ยู่แลว้ พอผ่าน

เขา้มาในรอบ 10 ทีมสดุทา้ย จึงไดม้ีโอกาสไปดรูะบบการทาํงานของสมารท์ซิตีห้รือ Smart Campus ของ

จรงิท่ีโรงเรียนนานาชาติรกับี ้จงัหวดัชลบรุี ทาํใหเ้ห็นภาพชดัเจนว่าบอรด์เกมของเราไดต้อบโจทยใ์นเรื่อง

การสอดแทรกความรูเ้ก่ียวกับการวางแผนและการจัดการพลงังานสะอาดและการนาํเทคโนโลยีมาใช้

พัฒนาเมืองให้ฉลาดขึน้” ทุกคนไดด้ึงศักยภาพด้านการออกแบบมาใชก้ันอย่างเต็มท่ี จึงทาํให้วัสดุ 

อปุกรณ ์และโครงสรา้งต่างๆ ของเกม CO-BLOC มีความโดดเด่น แปลกตา ไม่เหมือนกบัการด์เกมท่ีทาํ

มาจากกระดาษทั่วไป  
 

ทางดา้นทีมรองชนะเลิศอนัดบั 2 อย่าง “Hyphen” ซึ่งเป็นการรวมตวักนัของ “ตาล-ชลธิชา ดารากา้นตรง” 

และ “ไดร-์บาํรุงศกัดิ ์สาวิสิทธิ์” สองนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้

นาํเสนอบอรด์เกม “Energy Startups” จาํลองสถานการณ์เมื่อประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตด้าน

สิ่งแวดลอ้มที่เพิ่มมากขึน้ รฐับาลจึงเปิดโอกาสใหน้ักลงทุนเขา้ซือ้สัมปทานพืน้ท่ีในจงัหวัดต่างๆ ของ

ประเทศไทยเพื่อจดัตัง้โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน โดยมีแนวคิดหลกัของเกม คือ “Boost your energy up 

for all” ท่ีนอกจากผูเ้ล่นจะตอ้งสวมบทบาทเป็นนกัลงทุนดา้นพลงังานแลว้ ยงัจะตอ้งคาํนึงถึงการสรา้ง

ความสขุคืนสูป่ระชาชนที่อาศยัอยู่ในเขตพืน้ท่ีสมัปทาน ดว้ยการจดัสรรพลงังานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม

และเหมาะกบัความตอ้งการของแต่ละพืน้ที่อีกดว้ย 
 

ตาลกับไดร ์เล่าว่า การเขา้ร่วมโครงการ Energy on Board ทาํใหไ้ดม้ีโอกาสพัฒนาความรูเ้ร่ืองพลงังานท่ีไม่

เคยรูม้าก่อน “ผมคิดว่าโครงการนีจ้ะช่วยจดุประกายใหค้นรุน่ใหม่หนัมาสนใจเร่ืองพลงังานกนัมากขึน้ พลงังาน

ไม่ใช่เร่ืองไกลตัวเลย มันเป็นสิ่งท่ีอยู่กับเราในทุกๆ วัน และเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมตัง้แต่ขนาดเล็ก ระดับ

ครวัเรือน ไปจนถึงการพฒันาสงัคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ ย่ิงไปกว่านัน้ การเพิ่มพนูความรูด้า้นพลงังาน

ในครัง้นีท้าํใหเ้ราเรียนรูว่้า พลังงงานที่ย่ังยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน หากเราบาลานซ์

การใช้พลังงานหลักควบคู่ไปกับพลังงานทดแทนได้อย่างเหมาะสม อนาคตทางพลังงานที่ย่ังยืนย่อม

อยู่ไม่ไกล” 
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โครงการประกวดออกแบบบอรด์เกม Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand เปิดโอกาสใหค้นรุน่

ใหม่ไดท้าํในสิ่งท่ีรกั ในบรบิทใหม่ๆ และในโจทยท์ี่ไม่มีอยู่ในตาํรา ฝากติดตามกนัต่อไปว่า ปีนีเ้ราจะมาทา้ทาย

นอ้งๆ ดว้ยโจทยอ์ะไร!! ดรูายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารจากโครงการไดท่ี้เฟซบุ๊ก  

BANPU B-Sports Thailand: https://www.facebook.com/BanpuBSportsThailand 

 
 

# # # 

 

เกี่ยวกับโครงการ Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand 

บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) ได้ดาํเนินโครงการ BANPU B-Sports Thailand มาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือสนบัสนนุใหบ้อรด์เกมซึ่งเป็นเคร่ืองมือการเรียนรูท่ี้สรา้งสรรคเ์ป็นท่ีรูจ้กัแพรห่ลายมากขึน้โดยเฉพาะใน

กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพราะบอรด์เกมช่วยพฒันาทกัษะทางอารมณ ์หรือ Soft Skills ท่ีมีความจาํเป็นในการใชช้ีวิต

และการทาํงานในปัจจุบัน โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีความตัง้ใจท่ีจะเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเร่ืองของ “ความ

ยั่งยืนดา้นพลงังาน” (Energy Sustainability) ใหก้ับคนรุ่นใหม่และคนทั่วไปในวงกวา้ง จึงไดจ้ดัโครงการ “Energy on 

Board” ออกแบบความยั่งยืนดา้นพลงังานผ่านบอรด์เกม ซึ่งเป็นการประกวดออกแบบบอรด์เกมภายใตห้วัขอ้ Energy 

Sustainability (ความยั่งยืนดา้นพลงังาน) ขึน้ เพ่ือใหนิ้สิตนกัศกึษาส่งผลงานบอรด์เกมเขา้ประกวด 

 

เกี่ยวกับบ้านปูฯ 

บริษัท บา้นป ูจาํกัด (มหาชน) เป็นผูน้าํดา้นพลงังานท่ีหลากหลายในระดบันานาชาติ ดาํเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ 

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน กลุ่มและธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย 

อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม 

  

ข้อมูลเพิ่มเติมสาํหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ  ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บริษทั บ้านปู จาํกดั (มหาชน) 

ดวงกมล สาลีรตัน ์               02-694-6852                      duangkamol_s@banpu.co.th 

กฤติยาณี ศรีหิรญั                02-694-6670                      kittiyanee_s@banpu.co.th 

 

โอกิลวี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย)  

เอกภพ พนัธุรตัน ์  โทร. 089-676-6234 eakkapop.panthurat@ogilvy.com 

 

 

 

https://www.facebook.com/BanpuBSportsThailand
mailto:eakkapop.panthurat@ogilvy.com
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รูปประกอบ 

 

 

คณุรฐัพล สคุนัธี ผูอ้าํนวยการสาย – ส่ือสารองคก์ร 

บรษิัท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 

 

คณะกรรมการ Energy on Board นาํทีมโดย คณุรฐั

พล สคุนัธี ผูอ้าํนวยการสาย – ส่ือสารองคก์ร บรษิัท 

บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) (ตรงกลาง) และคณุวฒันชยั 

ตรีเดชา (ท่ี 2 จากซา้ย) นกัออกแบบบอรด์เกมและ

ผูผ้ลิตรายการ “บอรด์เกมไนท”์ 

 บรรยากาศการเวิรค์ช็อปเก็บความรูแ้ละแรงบนัดาล

ใจเร่ืองความยั่งยืนทางพลงังานจากพ่ีๆ ชาวบา้นปู

ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นพลงังาน และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นบอรด์

เกม 
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บรรยากาศการเยี่ยมชม Smart Campus ของโรงเรียน

นานาชาติรกับี ้จงัหวดัชลบรีุ 
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สมาชกิทีม NongPedTheCat ทีมชนะเลิศในกจิกรรม 

Energy on Board  by BANPU B-Sports Thailand 

 เกม Recharge ผูเ้ล่นจะตอ้งจดัสรรทรพัยากรและวาง

แผนการพฒันาเพ่ือใหส้ามารถผลิตไฟฟ้าเพ่ือ
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ตอบสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึน้อยา่ง

รวดเรว็จากการขยายตวัของธุรกจิและอตุสาหกรรม

ในเมืองอยา่งมีเสถียรภาพ ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม  

 

 
 

สมาชกิทีม CO-BLOC ท่ีไดร้บัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 

1 ในกจิกรรม Energy on Board  by BANPU B-Sports 

Thailand 

 

เกม CO-BLOC ท่ี ได้แ รงบันดาลใจมาจากเมือง

อัจฉริยะ (Smart City) และการใชพ้ลังงานสะอาด ผู้

เล่นตอ้งร่วมกันสรา้ง Smart City ในอุดมคติจากการ

จัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดและการจัด

การพลังงานอย่างสมดุล  เ พ่ือร่วมกันสร้างเมือง

อจัฉรยิะท่ียั่งยืน 
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สมาชกิทีม Hyphen ท่ีไดร้บัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 

2 ในกิจกรรม Energy on Board  by BANPU B-Sports 

Thailand  

 

เ ก ม  Energy Startups จํา ลอ ง สถาน ก ารณ์เมื่ อ

ประเทศไทยตอ้งเผชิญกับวิกฤตด้านส่ิงแวดลอ้มท่ี

เพ่ิมสูงขึน้ ใครกันจะเป็นนักลงทุนดา้นพลังงานขวญั

ใจมหาชนท่ีจะช่วยสรา้งรอยยิม้ใหก้ับประชาชนดว้ย

พลงังานทดแทน และนาํไปสู่ความยั่งยืนทางพลงังาน

ไดอ้ย่างแทจ้รงิ  

 

 

 

 

### 


