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ขา่วประชาสัมพนัธ ์         22 มิถุนายน 2565 

 

บ้านปูเปิดตัวบอรด์เกม ‘EV City – ยานยนตไ์ฟฟ้ามหานคร’  

ชวนคนรุ่นใหมร่่วมขับเคลือนอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าอย่างสร้างสรรค ์

 

บริษัท บ้านปู (จํากัด) มหาชน ผู้นําด้านพลังงานทีหลากหลายในระดับนานาชาติ พรอ้มแลว้ 

ทีจะสง่มอบทงัความสนกุและสาระใหค้นรุ่นใหม่ไดเ้รียนรูเ้รืองอตุสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าผ่านบอรด์เกม  

“EV City – ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร” ซึงเป็นการนาํผลงานของน้องๆ ทีม TU Next นักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ผู้ชนะการแข่งขันการประกวดบอรด์เกมในโครงการ “Energy on Board  

by BANPU B-Sports Thailand 2021” ในหัวข้อ “Driving Thailand’s E-mobility”  เดิน(บอร์ด) เกม 

ขับเคลือนอนาคตยานยนตไ์ฟฟ้าประเทศไทย มาพฒันาต่อยอดร่วมกับบอรด์เกมไนท ์(Board Game Night) 

หรือ BGN เพือส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจเรืองยานยนตไ์ฟฟ้าใหก้ับคนรุน่ใหมผ่่านบอรด์เกม 

 

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อาํนวยการสายอาวุโส – สอืสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) กลา่วว่า 

“ในระยะเวลากว่า 4 ปีทีบ้านปูได้ดาํเนินโครงการ BANPU B-Sports Thailand เพือส่งเสริมการเรียนรู ้

อย่างสรา้งสรรคผ์่านบอรด์เกม ดว้ยจุดประสงคเ์ริมตน้ทีตอ้งการใหเ้ยาวชนคนรุ่นใหม่ทีไดเ้ขา้ร่วมโครงการ

ได้พัฒนาทักษะด้าน Soft Skills และไดเ้รียนรูเ้รืองพลังงานทีสอดแทรกไปกับกิจกรรมในการออกแบบ 

บอรด์เกม ปลายปีทีผ่านมาเราจึงไดจ้ัดการประกวดบอรด์เกม Energy on Board ขึน ซึงผลงานทีได้ร ับ

รางวัลชนะเลิศ คือ “EV City – ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร” ทีถ่ายทอดเรืองการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ไฟฟ้า ซึงเป็นเรืองใกล้ตัวทีผู้คนให้ความสนใจ ออกมาเป็นเกมในรูปแบบใหม่ทีสนุกสนาน 

และเขา้ใจง่าย” 

 

เบืองหลังความสําเร็จของการสร้างสรรค์บอร์ด เกมนี  มาจากไอเ ดียของน้องๆ ทีม  TU Next  

และทีมงานจากกลุ่มธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้าของบ้านปู ทีร่วมแนะนําแนวทางและแบ่งปันความรู ้

ความเข้าใจเรืองการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้กับน้องๆ สอดคลอ้งกับทิศทางการดาํเนิน

ธุรกิจของบ้านปูทีกําลังเปลียนผ่านไปสู่การส่งมอบพลังงานทีสะอาดและฉลาดยิงขึนตามกลยุทธ์ 
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Greener & Smarter และการเป็นหนึงในฟันเฟืองสาํคัญทีร่วมขับเคลือนอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า

ประเทศไทยไปสู่เปา้หมาย รวมไปถึงการสง่เสริมความรูค้วามเขา้ใจเกียวกับอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า

ให้กับคนทัวไป บา้นปูจึงมุ่งหวังว่า บอรด์เกม EV City จะเป็นจุดเริมตน้และแรงบันดาลใจใหค้นทีได ้

เล่นเกม อยากมีส่วนร่วมในการผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย  

และเปลียนผ่านสูก่ารเป็นสงัคมคารบ์อนตาํ (Low Carbon Society) ในอนาคต 

 

ด้านนายอภิรักษ ์แก้วพวง นักศึกษาชันปีที 3 คณะศิลปศาสตร ์สาขาภูมิศาสตร ์และนางสาว 

บําเพ็ญพร โซ่เงิน นักศึกษาชันปีที 2 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิทยาศาสตรแ์ละนวัตกรรม

ข้อมูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ผู้ออกแบบเกม EV City กล่าวว่า “เกมนีไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก

นโยบาย 30/30 ของภาครัฐ ทีตังใจจะผลักดันให้ประเทศไทยผลิตยานยนต์ทีปล่อยมลพิษเป็นศูนย์  

หรือ Zero Emission Vehicle (ZEV) ให้ได้อย่างน้อยร ้อยละ 30 ของการผลิตยานยนต์ในประเทศ 

ภายในปี ค.ศ. 2030 ความทา้ทายของเกมนีคือ ผูเ้ลน่จะไดร้บับทเป็นบริษัทผลิตยานยนตไ์ฟฟ้า (Electric 

Vehicle: EV) และชารจ์จิง สเตชัน (Charging Station) ตามความต้องการของตลาด อีกทังยังต้อง 

ผลดักันแสดงบทบาทเป็น “นายกสมาคมขบัเคลือนอตุสาหกรรม EV แห่ง EV City” เพือกาํหนดนโยบาย

ต่างๆ อันจะเป็นตัวแปรสําคัญต่ออุตสาหกรรมและผู้ประกอบการยานยนต์ไฟฟ้า โดยกลไลและ 

การเดินเรืองของเกมอา้งอิงจากสิงทีขับเคลือนอตุสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าในโลกแห่งความเป็นจรงิ เช่น  

การด์นโยบายสมาคม การด์ความตอ้งการยานยนตไ์ฟฟ้า ยานยนตไ์ฟฟ้าประเภทต่างๆ และชารจ์จิง 

สเตชนั รวมถึงหลกัอุปสงคแ์ละอุปทานทีเกียวขอ้งกับความผันผวนของราคาตน้ทุนของอุปกรณ์ต่างๆ  

อีกด้วย โดยผู้เล่นทีสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด ร่วมผลักดันอนาคตยานยนตไ์ฟฟ้า 

ของเมืองใหเ้ติบโตตามเปา้หมาย และสรา้งรายไดม้ากทีสดุจะเป็นผูช้นะ” 

และก่อนทีจะกลายมาเป็นบอร์ดเกม EV City ฉบับสมบูรณ์ เกมนี ได้ถูกพัฒนางานศิลป์โดย  

นายภูวดล ทองนวม หรือคุณบุ่ย ผู้วาดภาพประกอบเกม ซึงไดเ้ล่าใหเ้ราฟังว่า “ความทา้ทายของ

การวาดภาพประกอบเกมนีคือ การทําให้เรืองอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทีมีรายละเอียดมาก 

และดเูหมือนจะเป็นเรืองทีซบัซอ้น กลายเป็นเรืองทีเขา้ใจง่ายขึน จึงเลือกทีจะใชก้ารออกแบบในรูปแบบ

ของไอโซเมตริก (Isometric) หรือภาพลกัษณะสามมิติทีกาํหนดมุมทีมองเห็นเป็นจุดเริมตน้ มีมุมเอียง
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และสัดส่วนทีแน่นอน ทําให้เห็นรายละเอียดด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนชัดเจน เพือลดทอน

รายละเอียดของเมือง ทาํใหเ้ห็นพนืทีเกมและผงัเมืองทงัหมดจากมมุสงู ผูเ้ล่นสามารถมองภาพรวมของ

การสรา้งส่วนประกอบต่างๆ ของเมืองไดง้่ายยิงขึน อีกทังเนือเรืองของเกม EV City มีความสนุก อิงกับ

สถานการณ์จริง จึงถือเป็นอีกหนึงเกมทีน่าติดตาม และน่าจะโดนใจคนรุ่นใหม่ทีมีความสนใจเรือง 

ยานยนตไ์ฟฟ้า” 

 

เตรียมพรอ้มรับความสนุกกับบอร์ดเกม ‘EV City – ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร’ กันได้เร็วๆ นี ผู้ทีสนใจ

สามารถดูรายละเอียดเพิมเติม พรอ้มติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากโครงการได้ทีเฟซบุ๊ก  

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

 

 
เกียวกับโครงการ Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand 

บริษัท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินโครงการ BANPU B-Sports Thailand มาอย่างต่อเนืองเป็นปีท ี  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือสนับสนุน

ใหบ้อรด์เกม ซึงเป็นเครืองมือการเรียนรูที้สรา้งสรรค ์เป็นทีรูจ้ักแพร่หลายมากขึนโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพราะบอรด์เกม 

ช่วยพฒันาทกัษะทางอารมณ ์หรือ Soft Skills ทมีคีวามจาํเป็นในการใชช้ีวิตและการทาํงานในปัจจบุนั  

 
เกียวกับบ้านปู 

บริษัท บ้านปู จ ํากัด (มหาชน) เป็นผู้น ําด้านพลังงานทีหลากหลายในระดับนานาชาติ ดําเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ 

แหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว 

มองโกเลีย สิงคโปร ์ญีปุ่ น สหรฐัอเมริกา และเวียดนาม 

 

ขอ้มูลเพมิเติมสาํหรับสือมวลชน 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  

 

โอกิลวี กรุ๊ป (ประเทศไทย)  

เอกภพ พนัธุรตัน ์  061-154-4616 eakkapop.panthurat@ogilvy.com 
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รูปประกอบ 

 

นายรฐัพล สคุนัธี ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส 

– สือสารองคก์ร บรษิัท บา้นป ูจาํกดั 

(มหาชน) 

 

บอรด์เกม EV City – ยานยนตไ์ฟฟ้า 

มหานคร 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

นอ้งๆ ทีม TU Next จาก

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ผูช้นะการ

แข่งขนัการประกวดบอรด์เกมในโครงการ 

“Energy on Board by BANPU B-

Sports Thailand 2021” 

 

นายภวูดล ทองนวม หรือคณุบุ่ย ผูว้าด

ภาพประกอบเกม EV City 

 

 

 


