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ขา่วประชาสัมพนัธ ์        25 พฤศจิกายน 2564 

 

บ้านปูเผยทมีผู้ชนะการประกวดบอรด์เกมในธีม Driving Thailand’s E-mobility  

มุ่งขับเคลอืนอนาคตยานยนตไ์ฟฟ้า นําพาประเทศไทยสู่สังคมคารบ์อนตาํในอนาคต 
 

บริษัท บา้นปู (จาํกัด) มหาชน ร่วมมือกับบอรด์เกมไนท ์หรือ BGN ประกาศผลการประกวดออกแบบ

บอร์ด เก ม ใ น โคร ง กา ร  “ Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand”  ใน หัวข้อ  “ Driving 

Thailand’s E-mobility : เดิน(บอรด์)เกมขับเคลือนอนาคตยานยนตไ์ฟฟ้าประเทศไทย” โดยทีมทีได้รับ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในปีนี ได้แก่ ทีม  TU Next นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ผู้คิดค้นเกม EV City - ยานยนตไ์ฟฟ้ามหานคร โดยไดร้บัเงินรางวลัมลูค่า 50,000 บาท พรอ้มโอกาส

ทีบอรด์เกมของนอ้งๆ จะไดร้บัการพิจารณาเพือพัฒนาและผลิตขึนจริง เพือส่งเสริมการเรียนรูเ้กียวกับ

ยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทยต่อไป 
 

นายอภรัิกษ ์แก้วพวง นักศึกษาชันปีท ี2 คณะศิลปศาสตร ์สาขาภูมิศาสตร ์และนางสาวบาํเพ็ญพร 

โซ่เงิน นักศึกษาชันปีที 1 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้คิดค้นเกม EV City – ยานยนตไ์ฟฟ้ามหานคร ซึงได้รับรางวัล

ชนะเลิศอันดับ 1 กล่าวว่า “เกมนีผมและทีมไดแ้รงบันดาลใจจากการทีภาครฐัพยายามผลักดันให้

ประเทศไทยกา้วสู่การมียานยนตไ์ฟฟ้าเพือบรรลุเป้าหมาย 30/30 คือในปี ค.ศ. 2030 ประเทศไทยจะ

ผลิตยานยนต์ทีปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ หรือ Zero Emission Vehicle (ZEV) ให้ได้อย่างน้อย 30%  

ของการผลิตยานยนตใ์นประเทศ ซึงถือเป็นอีกหนึงกลไกทีจะนาํพาประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคม 

คารบ์อนตาํ (Low-carbon Society) ในอนาคต โดยไดห้าขอ้มูลเพิมเติมและเชือมโยงเรืองเป้าหมาย 

ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยกับเป้าหมายรวมของโลกจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าดว้ยการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที 26 (COP26) ทีมุ่งเนน้ใหป้ระเทศต่างๆ 

รว่มมือกนัเพือควบคมุปัญหาการเปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศ ซงึทีมเราเห็นว่า การรณรงคใ์หป้ระชาชน

หันมาใชย้านยนตไ์ฟฟ้าถือเป็นหนึงในแนวทางทีจะช่วยควบคุมและบรรเทาปัญหาโลกรอ้นได ้โดยใน 

เกม EV City - ยานยนตไ์ฟฟ้ามหานคร ผูเ้ล่นจะไดร้บับทเป็นบริษัทผลิตยานยนตไ์ฟฟ้าเอกชนทีผลิต

ยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่กลุ่มลูกค้าประเภทต่างๆ โดยต้องคาํนึงถึงจ ํานวนจุดชารจ์ไฟฟ้าและประเภท 
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ยานยนตที์ลูกคา้ตอ้งการ นอกจากนี ผูเ้ล่นจะไดผ้ลดักันรบับทบาทเป็นรฐับาลในการประกาศนโยบาย

สง่เสริมใหป้ระชาชนหนัมาใชย้านยนตไ์ฟฟ้ามากขึน ซงึผูเ้ลน่ทสีามารถทาํใหป้ระชาชนหนัมาใชย้านยนต์

ไฟฟ้าไดม้ากทีสุดจะเป็นผูช้นะ ทงันี ผูเ้ล่นจะไดเ้รียนรูเ้รืองชนิดของยานยนตไ์ฟฟ้า การผลิต การบริหาร

จดัการทรพัยากร รวมถึงความรูเ้รืองภาษีและนโยบายจากภาครฐัไปพรอ้มๆ กนั” 
 

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อํานวยการสาย - สือสารองค์กร บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) กล่าว 

ในฐานะผูจ้ัดโครงการว่า “การประกวดออกแบบบอรด์เกมในครงันีไดเ้ปิดโอกาสใหค้นรุ่นใหม่ไดแ้สดง

ความสามารถอย่างเต็มที ผ่านการออกแบบและพัฒนาบอรด์เกมทีทังสนุกและไดเ้รียนรูเ้รืองยานยนต์

ไฟฟ้าไปพร้อมๆ กัน โดยเชือว่าน้องๆ ได้เก็บเกียวประสบการณ์ทีได้รับตลอดระยะเวลา 3 เดือน 

จากโครงการนี เพือนาํไปต่อยอดการเรียนรูแ้ละปรับใช้ในการเรียนและการทาํงานในอนาคตต่อไป  

โดยสิงทีน่าสนใจคือพฒันาการของผลงานบอรด์เกมของนอ้งๆ ทีมีการปรบัใหส้มบูรณแ์บบขึนในทกุรอบ

ทีกลับมานําเสนอ หลายๆ ทีมสามารถตีโจทย์การสร้างบอร์ดเกมโดยชูประเด็นเรืองการพัฒนา 

อุตสากรรมยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทยไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์ซึงทาํใหค้วามรูเ้รืองยานยนตไ์ฟฟ้าไดร้บั

การถ่ายทอดออกมาเป็นเกมทีสนุกสนาน เขา้ใจง่าย ช่วยเสรมิสรา้งการตระหนกัรูแ้ละผลกัดนัใหเ้กิดการ

เติบโตของยานยนตไ์ฟฟ้าอย่างมันคงและยงัยืนในประเทศไทยอีกดว้ย ซึงสอดคลอ้งกับการดาํเนินธุรกิจ

ของบา้นปทีูกาํลงัเปลียนผ่านไปสู่การส่งมอบพลังงานทีสะอาดและฉลาดยิงขึนตามกลยุทธ์ Greener  

& Smarter โดยบริษัทฯ ไดว้างเป้าหมายว่าภายในปี 2568 EBITDA มากกว่ารอ้ยละ 50 จะมาจากธุรกิจ

พลังงานทีสะอาดขึนและเทคโนโลยีพลังงาน ซึงกลุ่มธุรกิจยานยานพาหนะไฟฟ้าของบา้นปูก็ถือเป็น 

หนึงในฟันเฟืองสาํคญัทีจะนาํพาไปสู่เป้าหมาย รวมถึงเป็นส่วนหนึงในการช่วยเปลียนผ่านประเทศไทย 

สูก่ารเป็นสงัคมคารบ์อนตาํ (Low Carbon Society) ในอนาคตอนัใกลน้ีอีกดว้ย” 
 

ดา้นนายนัทธีทอง สกุลเอียม General Manager บริษัท บ้านปู เน็กซ ์จาํกัด หนงึในคณะกรรมการ

ตัดสินรอบสุดทา้ย กล่าวว่า “สาํหรบัโครงการนี สิงทีสาํคญัมากกว่ารางวัลคือประสบการณแ์ละความรู ้

ทีนอ้งๆ ไดร้บัตลอดโครงการ เชือว่าหลายๆ ทีมไดเ้รียนรูเ้รืองอตุสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าในหลากหลาย

มิติอย่างทีไม่เคยไดรู้ม้าก่อน เห็นไดจ้ากเกมทีนอ้งๆ นาํเสนอทีมีการบรูณาการปัจจยัต่างๆ ทีสง่ผลต่อการ

เติบโตของยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไดอ้ย่างลงตวั เช่น นโยบายสนับสนุนจากรฐับาล มาตรการส่งเสรมิ

และการสรา้งแรงจูงในทีทาํใหป้ระชาชนหันมาใชย้านยนตไ์ฟฟ้า หรือการเชือมโยงประเด็นสาํคัญจาก
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การประชุม COP26 ทีมุ่งเน้นเรืองเป้าหมายการลดการปล่อยคารบ์อนลงจนเหลือศูนย ์โดยหนึงในตัว

แปรสาํคญัคือการเปลียนมาใชย้านยนตไ์ฟฟ้าทเีป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มมากขึน หากผลงานบอรด์เกมของ

นอ้งๆ ถูกนาํไปพฒันาและผลิตขึนจริง เชือว่าจะมีประโยชนอ์ย่างมากในการส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจ

เรืองอตุสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทยใหก้บัคนรุน่ใหม่และคนทวัไปในวงกวา้ง” 

สําหรับผลการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในโครงการ “Energy on Board by BANPU B-Sports 

Thailand” ในปีนี นอกจากทีม TU Next จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ทีไดร้บัรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 แลว้ 

ยังมีทีมสิงคน์ักขับดับมลพิษ จากมหาวิทยาลยับูรพาและมหาวิทยาลยัศิลปากร และทีม Baby Driver 

จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีได้รบัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลาํดับ  

และอีก 2 ทีมทีได้ร ับรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม The Game Error จามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีม RMUTT Boardgame Club  

จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยไดร้บัเงนิรางวลัมลูค่ารวมกว่า 120,000 บาท   
 

ผูท้ีสนใจสามารถดรูายละเอียดเพิมเติมและติดตามข่าวสารจากโครงการไดท้ีเฟซบุ๊ก BANPU B-Sports 

Thailand: https://www.facebook.com/BanpuBSportsThailand 
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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” 
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เกียวกับบ้านป ู

บรษิัท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) เป็นผูน้าํดา้นพลงังานทีหลากหลายในระดบันานาชาติ ดาํเนิน 3 กลุม่ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ 

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลงังาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุ่มธุรกจิเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย 

อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวยีดนาม 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปประกอบ 
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นายรฐัพล สุคนัธี ผูอ้าํนวยการสาย - 

สือสารองคก์ร บริษัท บา้นป ูจาํกดั 

(มหาชน) 

 

นายนทัธีทอง สกลุเอยีม General 

Manager บรษิัท บา้นป ูเน็กซ ์จาํกดั 

 

ทีมคณะกรรมการตดัสินทงัจากบา้นปแูละ

ผูเ้ชยีวชาญในวงการบอรด์เกม 
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ทีม TU Next นกัศกึษาจาก

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ผูค้ดิคน้เกม EV 

City – ยานยนตไ์ฟฟ้ามหานคร ซงึไดร้บั

รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


