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บทความประชาสัมพนัธ ์        4 พฤศจิกายน 2564 

 

บ้านปูโชวบ์อรด์เกมยานยนตไ์ฟฟ้าฝีมือนักศึกษา 

มุ่งขับเคลือนอนาคต E-Mobility ในไทย 
 

บริษัท บา้นป ู(จาํกดั) มหาชน อปัเดตความคืบหนา้ของการประกวดออกแบบบอรด์เกมในโครงการ “Energy 

On Board by BANPU B-Sports Thailand” กับหัวข้อ “Driving Thailand’s E-mobility : เดิน(บอร์ด)เกม

ขับเคลือนอนาคตยานยนตไ์ฟฟ้าประเทศไทย” ภายใตค้วามรว่มมือกบับอรด์เกมไนท ์หรือ BGN รายการแคสต์

บอร์ดเกมทีมีผู้ชมสูงทีสุดในประเทศไทย โดยหลังจากทีมทีผ่านเข้ามาถึงรอบสุดท้ายทังหมด 9 ทีม  

ซึงประกอบดว้ยตวัแทนนิสิตนกัศึกษา 27 คน จาก 11 มหาวิทยาลยัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเวิรค์ช็อปเพอืติดอาวธุ

ความรู้เกียวกับยานยนต์ไฟฟ้า พร ้อมเรียนรู ้เกียวกับการพัฒนาและออกแบบบอร์ดเกม โดยวิทยากร

ผูเ้ชียวชาญทงัจากสมาคมยานยนตไ์ฟฟ้าแห่งประเทศไทย บรษัิท ฮอ้ปคาร ์จาํกดั ซงึเป็นผูพ้ฒันาแพลตฟอรม์

และใหบ้ริการคารแ์ชรริ์งแห่งแรกในประเทศไทย พรอ้มดว้ยทีมงานจากหน่วยงานธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้าของ

บา้นป ูและผูเ้ชียวชาญในวงการบอรด์เกม เพือใหท้กุทีมไดเ้กบ็เกียวความรูแ้ละแรงบนัดาลใจไปพฒันาผลงาน

บอรด์เกมของแต่ละทีมกนัอย่างเต็มที   
 

ล่าสุดน้องๆ ทัง 9 ทีมไดน้ําผลงานบอรด์เกมต้นแบบ (Prototype) มาร่วมกิจกรรม First Impression Review 

เพอืใหท้ีมบา้นปแูละผูเ้ชียวชาญทางดา้นบอรด์เกมไดท้ดลองเลน่ผ่านเว็บไซต ์Tabletopia ซงึแต่ละทีมสามารถ

ตีโจทย์การออกแบบบอรด์เกมในประเด็นการขับเคลือนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยได้อย่าง

หลากหลาย อาทิ ในมมุมองของการเป็นผูผ้ลิตและการเป็นผูใ้ชย้านยนตไ์ฟฟ้า การทาํธุรกิจและบริการเกียวกบั

การคมนาคมและการขนส่ง เป้าหมาย นโยบาย และมาตรการสนับสนุนจากภาครฐั และกลไกอปุสงคอ์ปุทาน 

ซึงพีๆ ก็ไดใ้หค้าํแนะนาํและขอ้เสนอแนะกลบัไป ทงัในเรืองของกลไกและวิธีการเล่นเกม การเล่าเรืองราวของ

เกมใหน้่าสนใจ รวมถึงมุมมองเกียวกับปัจจัยต่างๆ ทีช่วยขับเคลือนอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศ 

เพือใหทุ้กทีมไดน้าํไปปรับปรุงและพัฒนาบอรด์เกมของตนเองให้มีความน่าสนใจและใชข้้อมูลทีสะท้อน

ขอ้เท็จจริงมากยิงขึน ก่อนกลบัมาพบกนัอีกครงัในกิจกรรม Playtest เพือใหค้ณะกรรมการไดท้ดลองเล่นเกมที

ไดพ้ฒันาเพิมเติมกันอีกครงั ซงึเห็นไดช้ดัว่าหลายทีมไดน้าํคาํแนะนาํทีไดร้บัไปพัฒนาบอรด์เกมจนสามารถ

สือสารเรืองการขบัเคลือนอตุสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทยสูผู่เ้ล่นไดอ้ย่างครบมิติมากขึน 
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ไม่ว่าจะเป็นผลงานของนอ้งๆ จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ทมี TU Next กับเกม “EV City” ซงึภารกิจ

หลกัของเกมคือการผลกัดนัใหย้านยนตใ์นประเทศไทยมากกว่ารอ้ยละ 30 เป็นยานยนตไ์ฟฟ้า โดยผูเ้ล่น

จะผลัดกันรับบทเป็นทังรัฐบาลและบริษัทเอกชน เพือร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าใน

ประเทศ ในแต่ละตาผูเ้ล่นจะตอ้งตอบสนองอปุสงคข์องผูบ้ริโภคทีมาพรอ้มกบัเงือนไขทีมีความแตกต่าง

กนัออกไปของกลุ่มลกูคา้ โดยผูเ้ล่นจะไดเ้รียนรูเ้รืองชนิดของยานยนตไ์ฟฟ้า การผลิต การบริหารจดัการ

ทรพัยากร รวมถึงความรูเ้รืองภาษีและนโยบายจากภาครฐัไปพรอ้มๆ กนั 
 

เกม Delivery Road จากทีม Derm Derm Party ผลงานของน้องๆ ทีรวมตัวกันจาก 4 มหาวิทยาลัย 

ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยเป็นเกมทีสรา้งขึนในมุมมองของบริษัทขนส่ง

สินค้าทีเชือมโยงกับนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการคมนาคมของภาครัฐ  

โดยผูเ้ล่นจะตอ้งคาํนึงถึงการเปลียนแปลงของนโยบายและราคาเชือเพลิงทีผันผวนตามความตอ้งของ

ผูบ้ริโภค เกมนีจึงสะท้อนถึงความเชือมโยงของทุกภาคส่วนในการผลกัดันใหเ้กิดการใชย้านยนตไ์ฟฟ้า 

ในประเทศ 
 

หรอืเกม The Driver จากทมี Baby Driver ผลงานของนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัขอนแก่น ทีผูเ้ลน่จะ

ไดร้บับทเป็นเจา้ของบริษัททีใหบ้ริการรบัส่งสินคา้และผูโ้ดยสาร โดยในเกมไดส้อดแทรกความรูเ้กียวกับ 

นโนบาย 30/30 ซึงกาํหนดว่าภายในปี ค.ศ. 2030 ยานยนตท์ีผลิตภายในประเทศรอ้ยละ 30 จะตอ้งเป็น

ยานยนตท์ีปล่อยมลพิษเป็นศนูย ์หรือ Zero Emission Vehicle (ZEV) นอกจากนี เกมยงัไดแ้บ่งการเล่น

ออกเป็น 3 เฟสตามแบบฉบับของนโยบาย 30/30 และได้จาํลองเหตุการณ์ต่างๆ มาเป็นตัวกาํหนด

สถานการณใ์นเกมใหม้ีความทา้ทายมากยิงขึน โดยผูเ้ลน่จะตอ้งบริหารการจัดส่งสินคา้และผูโ้ดยสาร ไป

พร้อมกับการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ

สิงแวดลอ้ม 

 

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อํานวยการสาย - สือสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) กล่าวถึงความ

คืบหนา้ของการประกวดออกแบบบอรด์เกมในปีนีว่า “หลงัจากกิจกรรมเวิรค์ช็อปและการไดดู้การนาํเสนอ
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บอรด์เกมของน้องๆ 9 ทีมสุดท้ายแล้ว เห็นได้ชัดว่าทุกทีมสามารถนําความรู ้ทีได้รับจากวิทยากรและ

ผูเ้ชียวชาญดา้นบอรด์เกมไปต่อยอดรวมทงัไดใ้ชค้วามคิดสรา้งสรรค ์จนสามารถออกแบบบอรด์เกมทีทงัสนุก

และเปิดโอกาสใหผู้เ้ล่นไดเ้รียนรูเ้รืองราวของอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าไดใ้นหลากหลายมิติ ซึงบา้นปูใน

ฐานะผูจ้ดัโครงการน ีเรามีความยินดีทีไดม้ีส่วนรว่มในการสง่เสรมิใหบ้อรด์เกมเป็นเครอืงมือในการเรียนรู ้รวม

ไปถึงการใหค้นรุน่ใหม่ไดม้ีสว่นรว่มในการรบัรูแ้ละแลกเปลียนความคิดเห็นในประเด็นทางเศรษฐกิจและสงัคม

ทีมีผลต่อการใชชี้วิตของผูค้นในอนาคต พรอ้มทงัเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดแ้สดงความสามารถและดึงศกัยภาพ

ทีมีในตัวออกมาใชอ้ย่างเต็มทีในการผลิตสือทีใชใ้นการสือสารในประเด็นดังกล่าวอย่างสรา้งสรรค ์จากนีตอ้ง

รอติดตามกันต่อไปในโคง้สุดทา้ยของโครงการกับกิจกรรม Final Day ว่าทีมไหนจะกา้วไปเป็นผูช้นะของการ

ประกวดปีนี” 
 

นักศึกษาทีมไหนจากมหาวิทยาลัยใดจะได้แชมป์การประกวดออกแบบบอรด์เกม Energy on Board by 

BANPU B-Sports Thailand ในปีนีไปครอบครอง ตอ้งรอติดตามชมกันต่อไป ระหว่างนีผูที้สนใจสามารถดู

รายละเอียดเพิมเติมและติดตามข่าวสารจากโครงการได้ทีเฟซบุ๊ก 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 ู

บรษิัท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) เป็นผูน้าํดา้นพลงังานทีหลากหลายในระดบันานาชาติ ดาํเนิน 3 กลุม่ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ 
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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 

 

นายรฐัพล สุคนัธี ผูอ้าํนวยการสาย - 

สือสารองคก์ร บริษัท บา้นป ูจาํกดั 

(มหาชน) 

  

 

เกม EV City จากทีม TU Next ผลงานของ

นอ้งๆ จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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เกม Delivery Road จากทีม Derm Derm 

Party ผลงานของนกัศกึษาจาก 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

และมหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

 

เกม The Driver จากทมี Baby Driver 

ผลงานของนกัศกึษาจาก

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 


