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บทความประชาสัมพันธ ์       5 ตุลาคม 2564 

 

บ้านปูชูประเด็น “Driving Thailand’s E-Mobility : เดิน(บอรด์)เกมขับเคลือนอนาคต 

ยานยนตไ์ฟฟ้าประเทศไทย” ชักชวนเยาวชนร่วมสร้างสรรคบ์อรด์เกม 

ทตีอบโจทยเ์ทรนดแ์ห่งอนาคต 
 

ในแวดวงยานยนตโ์ลก เราเห็นภาพทีชัดเจนขึนเรือยๆ ของธุรกิจนีทีปรบัเปลียนจากการใชย้านยนตป์ระเภท

เครืองยนต์สันดาป หรือเครืองยนต์ทีใช้นํามัน สู่ประเภทยานยนต์ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมมากขึน  

อย่างยานยนตไ์ฟฟ้าไฮบริด ทีใชท้ังพลังงานจากนาํมันและพลงังานจากไฟฟ้า ก่อนทีเทรนดโ์ลกจะก้าวต่อ 

ไปสู่การโอบรบัการใชย้านยนตที์ขบัเคลือนดว้ยพลงังานไฟฟ้า 100% ทีเพิมขึน โดยรฐับาลของแต่ละประเทศ 

ก็พรอ้มนาํเสนอนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพราะแท้จริงแล้ว ยานยนต์ไฟฟ้า 

ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่เทรนดท์ีกาํลงัมา แต่การหันมาใชย้านยนตไ์ฟฟ้าอาจเป็นตัวเลือกหนึงทีตอบโจทยใ์นการ

เลือกใชพ้ลงังานทางเลือกใหม่ๆ ทีช่วยลดปริมาณการปล่อยคารบ์อนไดออกไซด ์ลดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม 

และเป็นแรงขบัเคลือนโลกของเราใหเ้ปลียนผ่านสูก่ารเป็นสงัคมคารบ์อนตาํ (Low Carbon Society) ในอนาคต 
 

หลังความสาํเร็จของการประกวดออกแบบบอรด์เกมในโครงการ “Energy on Board by BANPU B-Sports 

Thailand” ในปีทีผ่านมาภายใต้หัวข้อเกียวกับความยังยืนด้านพลังงาน บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน)  

จึงสานต่อโครงการประกวดนีอีกครังในปีที 2 กับหัวข้อ “Driving Thailand’s E-mobility : เดิน(บอรด์)เกม

ขับเคลือนอนาคตยานยนตไ์ฟฟ้าประเทศไทย” ซึงนอกจากจะเป็นการส่งเสริมใหเ้ยาวชนคนรุ่นใหม่ไดห้ันมา

สนใจเทรนดด์า้นยานยนตไ์ฟฟ้าทีกาํลังมาแรง และใช้ความคิดสรา้งสรรค์ต่อยอดองค์ความรูเ้พือพัฒนา 

บอรด์เกมขึนแลว้ การดาํเนินโครงการนียังตอกยาํแนวทางการทาํธุรกิจอย่างยังยืนของบา้นปูภายใตก้ลยุทธ ์

Greener & Smarter ในการมุ่งเปลียนผ่านไปสู่พลงังานทีสะอาดและฉลาดขึนอีกดว้ย  
 

หลังจากทีโครงการได้ปิดรบัสมัครและคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จึงไดต้ัวแทนนิสิตนักศึกษา  

31 คน จาก 15 มหาวิทยาลยั มารว่มกิจกรรมเวิรค์ช็อปเพอืติดอาวธุความรูเ้กียวกบัยานยนตไ์ฟฟ้า พรอ้มเรียนรู ้

เกียวกับการพัฒนาและออกแบบบอร์ดเกม โดยวิทยากรผู้เชียวชาญทังจากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้า 

แห่งประเทศไทย บริษัท ฮอ้ปคาร ์จาํกัด ซึงเป็นผูพ้ัฒนาแพลตฟอรม์และให้บริการคารแ์ชรริ์งแห่งแรกใน
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ประเทศไทย พรอ้มด้วยทีมงานจากหน่วยงานธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้าของบา้นปู และผูเ้ชียวชาญในวงการ

บอรด์เกม เพือใหทุ้กทีมไดเ้ติมความรูแ้ละเก็บแรงบนัดาลใจเอาไปต่อยอดผลงานบอรด์เกมยานยนตไ์ฟฟ้า 

ของตนเองกนัต่อไป 
 

ภายในงานเวิรค์ช็อป คุณรัฐพล สุคันธี ผู้อํานวยการสาย - สือสารองค์กร บริษัท บ้านปู จํากัด 

(มหาชน) เล่าให้ฟังว่า “โครงการ BANPU B-Sports Thailand เกิดขึนโดยความร่วมมือระหว่างบ้านป ู

และทีมงานบอรด์เกมไนท ์โดยเห็นว่าบอรด์เกมเป็นเครืองมือการเรียนรูท้ีกาํลงัเป็นทีนิยมมากขึนในกลุ่มนิสิต

นกัศกึษา ในขณะเดียวกนั การสรา้งบอรด์เกมเพอืใชใ้นการพูดคยุแลกเปลียนขอ้มลูทเีป็นประโยชน ์หรือหวัขอ้

ทีมีความสนใจร่วมกัน สามารถทําได้อย่างน่าสนใจและสรา้งสรรค์ ลดทอนข้อจาํกัด จึงจัดการประกวด

ออกแบบบอรด์เกมขึน โดยนิสิตนักศึกษาจะไดเ้รียนรูข้้อมูลทีตอ้งการสือสารในบอรด์เกมอย่างลึกซึงผ่าน

กระบวนการคิดวิเคราะห ์นาํองคค์วามรูที้ไดร้บัมาปรบัใชจ้รงิในขนัตอนของการออกแบบและพัฒนาบอรด์เกม 

เพอืเดินไปสู่เปา้หมายของการประกวด คือการพฒันาผลงานบอรด์เกมททีงัสนุก และผูเ้ล่นยงัไดเ้รียนรูเ้กียวกบั

ยานยนตไ์ฟฟ้าในคราวเดียวกนัอีกดว้ย” นอกจากนี คุณกนกวรรณ จิตตช์อบธรรม ผู้อาํนวยการอาวุโส - 

กลุ่มธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า บริษัท บ้านปู เน็กซ ์จาํกัด ยงัแชรค์วามรูเ้บอืงตน้เกียวกบัยานยนตไ์ฟฟ้าให้

นอ้งๆ ฟังว่า “หากเราพดูถึงคาํว่า ‘ยานยนตไ์ฟฟ้า’  จะหมายรวมถึงยานยนตห์ลากหลายประเภททีไม่ใช่แค่ยาน

ยนตท์างบก แตย่งัรวมถึงยานยนตท์างนาํและทางอากาศดว้ย ครอบคลมุทงัรถยนต ์รถบรรทกุ เรือ หรืออากาศ

ยานอย่างโดรน ทีใชร้ะบบขับเคลือนดว้ยพลังงานไฟฟ้า ทงันี อุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทยจะ

เติบโตขึนได ้จะตอ้งมีเป้าหมายทีชดัเจน มีนโยบายทีส่งเสริมทงัในเรืองของโครงสรา้งพืนฐานและการพฒันา 

platform การให้บริการ มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต มีความพร้อมในการปรับตัวสู่การ

เปลียนแปลง และตอ้งอาศยัความร่วมมอืจากทกุฝ่าย เพอืเป็นแรงขบัเคลือนอนาคตยานยนตไ์ฟฟ้าประเทศไทย 

และเปลียนผ่านสู่การเป็นสงัคมคารบ์อนตาํ (Low Carbon Society) ในอนาคตอันใกลนี้ โดยสิงสาํคัญทีทาง

บา้นปอูยากเนน้ยาํกบันอ้งๆ ก็คือ จะทาํอย่างไรทีจะผลกัดนัใหเ้กิดการเติบโตของยานยนตไ์ฟฟ้าอย่างมันคง

และยงัยืนในประเทศไทยได”้ 
 

ทางดา้น คุณกฤษฎา อุตตโมทย ์นายกสมาคมยานยนตไ์ฟฟ้าแห่งประเทศไทย ซงึมารว่มใหค้วามรู้

เกียวกบัทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทย กล่าวว่า “ในภาพรวมของอตุสาหกรรม

ยานยนตไ์ฟฟ้าไทยนนั เราไดเ้ห็นความเคลือนไหวอย่างต่อเนืองของผูผ้ลิตรถยนตห์ลากหลายแบรนด ์
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ทีนาํเสนอรถยนตไ์ฮบริดและรถยนตไ์ฟฟ้า 100% ออกสูต่ลาดมาเป็นระยะเวลาพอสมควร สว่นในฝังของ

ภาครฐั จากนโยบายของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ หรือบอรด์อีวี ทาํใหเ้ราเห็น

เปา้หมายและทิศทางทีชดัเจนในการส่งเสรมิการใชย้านยนตไ์ฟฟ้าในอนาคตมากขึน ดว้ยความตงัใจทีจะ

พลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยเพือมุ่งสู่การเป็นสังคมคารบ์อนตาํ (Low Carbon Society) ให้ได ้

ตามเป้าหมาย บอร์ดอีวี ได้กําหนดนโยบาย 30/30 ทีว่า ภายในปี ค.ศ. 2030  ยานยนต์ทีผลิต

ภายในประเทศรอ้ยละ 30 และยานยนต์ทีจดทะเบียนรอ้ยละ 50 จะตอ้งเป็นยานยนตท์ีปล่อยมลพิษ 

เป็นศูนย ์หรือ Zero Emission Vehicle (ZEV) และในประเทศไทยตอ้งมีสถานีอดัประจุไฟฟ้าสาธารณะ

แบบฟาสตช์ารจ์อย่างนอ้ย 12,000 จดุทวัประเทศภายในช่วงเวลาเดียวกนั นอกจากนี เพอืส่งเสรมิการใช ้

ยานยนตไ์ฟฟ้าใหม้ากขึน บอรด์อีวียงัไดพ้ิจารณาการใหส้ิทธิประโยชนท์างภาษีและสิทธิประโยชนอ์ืนๆ 

ทงักบัผูผ้ลิตรถยนตแ์ละผูบ้ริโภคดว้ย โดยในกรอบระยะเวลาทีกาํหนดภายในปี ค.ศ. 2030 ประเทศไทย

คาดว่าจะสามารถผลิตรถยนตน์งัส่วนบุคคลและรถปิคอพัทีใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดร้วมอย่างนอ้ย 725,000 

คันต่อปี ส่วนในระดับโลก จากการศึกษาของ BloombergNEF คาดการณ์ว่าจ ํานวนรถยนต์ไฟฟ้า 

จะคิดเป็น 50% ของยอดขายรถยนตใ์หม่ทวัโลกภายในปี ค.ศ. 2035 ทงัหมดนีแสดงใหเ้ห็นว่า ยานยนต์

ไฟฟ้าคือเทรนดส์าํคญัของโลกทีกาํลงัมา ดงันนัเราจะตอ้งเตรียมพรอ้มรบัมือกบัความเปลียนแปลง” 
 

ปิดท้ายด้วยคาํแนะนาํดีๆ ของรุ่นพีผู้เป็นบอรด์เกมดีไซเนอรอ์ย่างคุณเอ็ก พีรัช ษรานุรักษ์ จากเพจ 

Wizards of learning ผู้พัฒนาบอร์ดเกม Pizza Master ทีบอกว่า “สิงทีส ําคัญทีสุดเกียวกับออกแบบ 

บอรด์เกมก็คือความอยากทาํและความสนใจหลงใหลในสิงนันๆ เมือเรามีความสนใจอยากทาํ เราก็จะตอ้ง 

หาขอ้มูลเพือสรา้งแรงบันดาลใจใหเ้ยอะทีสุดเท่าทีจะทาํได ้อย่างตอนทีผมทาํเกมของตัวเอง ผมหาดูหนัง 

สยองขวัญเยอะมากเพือเก็บรายละเอียดมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบบอร์ดเกม การประกวด 

ของน้องๆ ในวันนีก็เช่นเดียวกัน หากเราจะทําบอร์ดเกมในหัวข้อเกียวกับยานยนต์ไฟฟ้า ผมคิดว่า 

มีหลายแง่มมุทนี่าสนใจมากๆ เกียวกบัอุตสาหกรรมนี ลองเลือกมาสกัมมุหนึงแลว้หาขอ้มลูในแง่มมุนนัใหล้ึก

และละเอียดทีสุด ผมคิดว่านอ้งๆ น่าจะคน้เจอแรงบนัดาลใจดีๆ ทีอาจนาํไปสู่การสรา้งบอรด์เกมทีแปลกใหม่

และไม่เคยมีมาก่อนได”้ 
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โครงการประกวดออกแบบบอร์ดเกม Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand ในปีนีทีมาพร้อม 

หัวข้อ “Driving Thailand’s E-mobility : เดิน(บอร์ด)เกมขับเคลือนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย”  

จะก้าวต่อไปในทิศทางไหน และนอ้งๆ แต่ละทีมจะคิดและสรา้งสรรคบ์อรด์เกมออกมาในรูปแบบใด ตอ้งรอ

ติดตามชมกันต่อไป ระหว่างนีผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดเพิมเติมและติดตามข่าวสารจากโครงการ 

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

 

เกียวกับโครงการ Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand 

บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) ได้ดาํเนินโครงการ BANPU B-Sports Thailand มาอย่างต่อเนืองเป็นปีที 4 โดยมี

วัตถุประสงคเ์พือสนบัสนุนใหบ้อรด์เกม ซึงเป็นเครืองมือการเรียนรูท้ีสรา้งสรรค ์เป็นทีรูจ้กัแพร่หลายมากขึนโดยเฉพาะ

ในกลุ่มเยาวชนคนรุน่ใหม่ เพราะบอรด์เกมช่วยพฒันาทกัษะทางอารมณ ์หรอื Soft Skills ทมีีความจาํเป็นในการใชชี้วิต

และการทํางานในปัจจุบัน โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีความตังใจทีจะเสริมสร ้างความรู้ความเข้าใจในเรืองของ  

“การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และปัจจัยต่างๆ ที ส่งผลต่อการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

ภายในประเทศ” ใหก้ับคนรุ่นใหม่และคนทวัไปในวงกวา้ง จึงไดจ้ดัโครงการ “Energy on Board” ซึงเป็นการประกวด

ออกแบบบอรด์เกมภายใตห้ัวขอ้ “Driving Thailand’s E-mobility : เดิน(บอรด์)เกมขับเคลือนอนาคตยานยนตไ์ฟฟ้า 

ประเทศไทย” 
 

เกียวกับบ้านป ู

บริษัท บา้นป ูจาํกัด (มหาชน) เป็นผูน้าํดา้นพลงังานทีหลากหลายในระดบันานาชาติ ดาํเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ 

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย 

อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม 
  
ขอ้มูลเพิมเติมสาํหรับสอืมวลชน กรุณาติดต่อ  ฝ่ายสือสารองคก์ร บริษทั บ้านปู จาํกดั (มหาชน) 

ดวงกมล สาลีรตัน ์               061-446-6698                      duangkamol_s@banpu.co.th 

กฤติยาณี ศรีหิรญั                081-909-3003                      kittiyanee_s@banpu.co.th 
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รูปประกอบ 

 

คณุรฐัพล สุคนัธี ผูอ้าํนวยการสาย - 

สือสารองคก์ร บริษัท บา้นป ูจาํกดั 

(มหาชน) 

 คุณกนกวรรณ จิตตช์อบธรรม 

ผูอ้าํนวยการอาวุโส - กลุ่มธุรกจิ

ยานพาหนะไฟฟา้ บรษิัท บา้นป ูเน็กซ ์

จาํกดั 

 

ภาพบรรยากาศกจิกรรมเวิรค์ช็อปออนไลน ์ 

ในโครงการ Energy on Board by 

BANPU B-Sports Thailand 
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ภาพบรรยากาศการบรรยายใหค้วามรู้

เกียวกบัทิศทางอตุสาหกรรมยานยนต์

ไฟฟ้าในประเทศไทย และเรืองหนา้รู ้

เกียวกบัยานยนตไ์ฟฟา้ 

 


