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เปิดประสบการณ์กับ 3 ทมีนักออกแบบพลังงานผ่านบอรด์เกม 

6 กุมภาพนัธ์ 2564 
 71 

เมอืเด็กรุน่ใหมถ่า่ยทอดแนวคดิเรอืงความยงัยนืทางพลงังานผา่นบอรด์เกม เปิดประสบการณ์กบั 3 ทมีนกัออกแบบผูช้นะในโครงการ 

“Energy On Board by BANPU B-Sports Thailand” 
วัยรุน่กบัเกมนันเป็นของคูก่นั เมอืพูดถงึการเลน่เกมแลว้หลายๆ คนคงนกึถงึการรวมตวักันของเพือนฝูงไมว่า่จะเป็นทางออนไลนห์รอืเจอกันแบบซงๆึ  หนา้ ทนํีามาซงึ

ความสนุกสนาน เสยงหัวเราะี  คลายเครยีด หรอืแกเ้หงา แตใ่นมมุกลับกนับางคนอาจมคีําถามวา่ เลน่เกมแลว้ไดป้ระโยชน์อะไร? เอาเวลาไปทอ่งหนังสอหรอืหาความรูยั้งื

จะดกีวา่...   

ADVERTISING 

 หากไปถาม “ซนั-วนวฒัน ์มณีโชต”ิ นกัศกษาชนปีทีึ ั  2 จากคณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ สาขาวชิาการออกแบบอตุสาหกรรม มหาวทิยาลยั

พระจอมเกลา้ธนบรุ ีหนงึในสมาชกจากทมีิ  NongPedTheCat ทไีดร้บัรางวลัชนะเลศิจากโครงการ Energy on Board  by BANPU B-Sports Thailand 

ปี 2563 ทผี่านมา บอกว่าเตบิโตมากับการเลน่เกม เกมเป็นชวติจติใจของผมี  และพอคนรักเกมอย่างผมไดม้ารูจั้กกบั “บอรด์เกม” กเ็หมอืนการเปิดโลกทัศนใ์หม ่ความมี

เสน่หเ์ฉพาะตวัของบอรด์เกม ความเรยีลของวัสดทุจีับตอ้งได ้ผสมกบัการสอสารและการมปีฏสิมพันธก์นัระหวา่งผูเ้ลน่ื ั  เลยรูส้กว่ึ า แคเ่ลน่มันยังไมพ่อ... จงึเกดิคําถามขนึ

ในใจวา่ แลว้ถา้เราอยากสรา้งบอรด์เกมเจง๋ๆ ขนึมาสกหนงึอนัั  เราจะทําไดร้เึปลา่ 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสือสารองค์กร ได้จดัระบบขา่วสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒ า กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666    

ขาวจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที่  6 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2564 หนา …   มูลคาขาว 150,000.* 
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นันจงึเป็นทมีาใหซ้นฟอรม์ทมีกบัเพอืนๆั  อกีสามคน ไดแ้ก ่“เชฟ-นพดล จา้วกวน” และ “โอม-วธิวนิท ์อาชานุภาพ” เพอืนรว่มมหาวทิยาลยัของซนั กบั “แตงกวา-ภัทราพร 

จวิะณโกศลวงศ”์ จากวทิยาลัยนวัตกรรมสอสารสงคมื ั  สาขาการออกแบบสอปฏสิมพันธแ์ละมัลตมิเิดยีื ั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยตงัชอทมีื

วา่ “NongPedTheCat” แลว้สมคัรเขา้ประกวดออกแบบบอรด์เกมในโครงการ Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand ของบรษัิท บา้นป ูจํากดั 

(มหาชน)   

ความตงัใจของบา้นปใูนการจัดการประกวดออกแบบบอรด์เกมในครังนีนัน คณุรฐัพล สคุนัธ ีผูอ้ํานวยการสาย – สอสารองคก์รื  บรษิทั บา้นป ูจํากดั (มหาชน) เลา่

วา่ “บา้นปเูห็นวา่บอรด์เกมนันเป็นสงทอียูใ่นกระแสความสนใจของคนรุ่นใหม่ิ  นอกจากความสนุกสนานและการไดส้รา้งปฏสิมพันธอั์นดรีะหวา่งผูเ้ลน่แลว้ั  การออกแบบ

บอรด์เกมยังชวยพัฒนากระบวนการคดิและออกแบบเชงสรา้ง่ ิ สรรค ์รวมทังการสอสารเพอืสรา้งประสบการณใ์หก้บัผูเ้ล่ื น 
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นอกจากนี บา้นป ูทไีดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางในฐานะบรษัิทพลงังานชนนําทมีุง่มันเปลยีนผ่านสกูารทําธรุกจิพลังงานเพือสงแวดลอ้มั ่ ิ  ยังตอ้งการเสรมิสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจในเรอืงความยังยนืทางพลงังานใหกั้บคนรุ่นใหมอ่กีดว้ย เราคดิวา่หากใชบอรด์เกมเขา้มาเป็นสอ้ ื  จะทําใหก้ารพูดเรอืงพลงังานทยัีงยนืทหีลายคนอาจ

มองวา่ไกลตัวหรอืจบัตอ้งยาก เขา้ใจงา่ยและน่าสนใจยงิขนึ 

  

บา้นปูจงึรว่มมอืกับคณุวฒันชยั ตรเีดชา นกัออกแบบบอรด์เกมและผูผ้ลติรายการ “บอรด์เกมไนท”์ (Board Game Night) หรอื BGN รายการแคสตบ์อรด์เกม

ทมีผีูช้มสงูทสีดุในประเทศไทย จดักจิกรรมนีขนึเพอืเป็นการเปิดเวทแีละเปิดโอกาสใหน้สิตนักศกษาไดแ้สดงความสามารถิ ึ  ความคดิสรา้งสรรค ์และโชวศ์กัยภาพทมีใีน

ตัวออกมา ผ่านกระบวนการคดิคน้ ออกแบบ และพัฒนาบอรด์เกม”  

ความน่าสนใจอยูท่กีารคดิงานของเหลา่ทมีผูเ้ขา้ประกวด วา่จะตโีจทยก์ารสรา้งบอรด์เกมโดยชปูระเด็น “ความยังยนืทางพลังงาน” ออกมาอยา่งไร โดยพลังงานทยีงัยนื

จะตอ้งประกอบดว้ย การมรีาคาทสีมเหตสุมผล (Affordable) มคีวามตอ่เนอืงในการสงมอ่ บพลังงาน (Reliable) และตอ้งมคีวามเป็นมติรตอ่สงแวดลอ้ิ ม (Eco-

Friendly) ซงทังหมดนีึ  เป็นจดุมุง่หมายในการดําเนนิธรุกจิของบา้นป ู 

ทมี NongPedTheCat เลอืกตงัตน้ดว้ยการเรมิหาขอ้มลูจากเวบ็ไซตข์องบา้นปู วา่บา้นปทูําธรุกจิพลงังานประเภทไหนบา้ง จากนันนอ้งๆ จงึคดิกนัตอ่วา่ จะทําอยา่งไรให ้

ขอ้มลูทมีากมายและซบซอนเหลา่นีมาอยูร่วมในบอรด์เกมแลว้สามารถบาลานซความสนุกกับความรูเ้รอืงพลงังานไดแ้บบกาํลังพอดีั ้ ์  นันจงึเป็นทมีาให ้

เกม “Recharge” ของพวกเขาถกูออกแบบมาในรปูของเกมแนวพัฒนากองทรัพยากร (Pool Building) ทผูีเ้ลน่จะไดร้ับบทเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนทปีระจําอยู่ในมหา

นครสตวข์นาดใหญ่ั  – ใชแลว้่  ทมีนีมภีาพยนตรเ์รอืง Zootopia เป็นอกีหนงึแรงบันดาลใจในการทํางานดว้ย!  

 

ในเกม Recharge ผูเ้ลน่จะตอ้งจัดสรรทรัพยากรและวางแผนการพัฒนา เพอืใหส้ามารถผลติไฟฟ้าเพอืตอบสนองความตอ้งการใชไฟฟ้าทเีพิ้ มขนึอยา่งรวดเร็วจากการ

ขยายตัวของธรุกจิและอตุสาหกรรมในเมอืง อยา่งมเีสถยีรภาพ ยังยนื และเป็นมติรตอ่สงแวดลอ้ิ ม หากผูเ้ลน่เลอืกใชแต่พลงังานสะอาดกอ็าจทําใหเ้มอืงไมส่ามารถพัฒนา้

ไปไดอ้ยา่งรวดเร็วเทา่คนอนื แตห่ากเลอืกผลติไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซลจํานวนมากิ  และไมม่เีทคโนโลยทีชีวยลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์่  แมทํ้าใหเ้มอืง

พัฒนาไดอ้ยา่งรวดเรว็ แตผู่เ้ลน่กจ็ะไดร้ับ token มลพษิเป็นของแถม ซงทา้ยทสีุึ ดจะเป็นตวัตัดคะแนนเมอืจบเกมอกีดว้ย เกมนีจงึเกดิความสนุกของการชงไหวชงพรบิวา่ิ ิ

คนทจีะยนืระยะอยูจ่นกลายเป็นผูช้นะ ยอ่มตอ้งเป็นคนทสีามารถบาลานซการเลอืกใชพลงังานไดอ้ยา่งเหมาะสม์ ้    

สงทน่ีาสนใจในการทํางานของทมีิ  NongPedTheCat คอืการทเีพอืนๆ วาง “โอม” ใหเ้ป็นนักคน้หาขอ้มลู โอมไมใ่ชคนทคีลังไคลแ้ละเชยวชาญดา้นบอรด์เกมเหมอืนซน่ ี ั  

แตโ่อมชอบการคน้ควา้และการตโีจทยท์ไีดร้บัแลว้เอามาแชรใ์หเ้พอืนๆ ฟัง โดยเรมิจากการหยบิประเดน็สาคัญเกยีวกบัความยังยนืดา้นพลังงานมาออกแบบโครงเรอืงํ
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ของเกม ประกอบกบัการไดเ้ขา้รว่มเวริค์ชอปเรยีนรูเ้กยีวกับพลังงานจากหน่วยงานภาครัฐ็  และพีๆ พนักงานบา้นป ูทมีารว่มใหค้วามรู ้ใหคํ้าแนะนํา กย็งิจดุประกายใหโ้อม

ไดเ้กบ็เกยีวไอเดยีใหม่ๆ  เพมิมากขนึ    

 

จากการแบง่หนา้ทกีนัอยา่งชดเจนั  การแลกเปลยีนไอเดยีกนัอยูต่ลอดเวลา การผนกึพลงัความคดิสรา้งสรรค ์และความมุง่มนัยนืหยดั ทําใหเ้กม Recharge สามารถ

ถา่ยทอดความรูด้า้นความยังยนืดา้นพลงังานไดอ้ยา่งลงตัว และสามารถชนะใจกรรมการไดใ้นทสีดุ  

สวนทมีอนืๆ่  ออกแบบความยังยนืดา้นพลงังานผ่านบอรด์เกมแบบไหนกนับา้ง แลว้แตล่ะทมีไดอ้ะไรจากการมาเขา้รว่มการแขง่ขัน Energy on Board ในครังน?ี  

CO-BLOC ทมีนกัออกแบบจากคณะมณัฑนศลป์ิ  สาขาออกแบบผลติภณัฑ ์มหาวทิยาลยัศลปากริ  ทไีดร้บัรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 ในการประกวดครังน ีเลอืก

สรา้งบอรด์เกมแนววางแผน (Strategy Game) ในชอเดยีวกนักับชอทมีื ื  โดยตอ่ยอดมาจากโปรเจกตก์อ่นเรยีนจบในวชิา Sustainable Design ทตีอ้งออกแบบเมอืง

อจัฉรยิะหรอื Smart City ทโีฟกัสเรอืงการจัดการอาคารอยา่งยังยนื พอไดม้าเขา้รว่มประกวดในโครงการ Energy on Board ทังทมีเลยปรับโฟกสัของเกมใหมม่าทกีาร

ออกแบบสมารท์ซตีิ ในอดุมคตแิทน โดยผูเ้ลน่จะตอ้งบรหิารจัดการความตอ้งการพลังงาน ทรพัยากร และคารบ์อนฟตุฟรนิท ์เพอืร่วมกันสรา้งเมอืงอัจฉรยิะทยีงัยนื 
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“ไอซ-์สาธติา แสงสวสัด”ิ และเพอืนรว่มทมีทปีระกอบดว้ย “บอล-นลธวชั จตัว”ี “เฟรน้-อธกิพนัธ ์เชาวกลุ” และ “ม-ีดนติา ดปีระสทธกิลุิ  เลา่วา่ “ดว้ยความที

เราตังตน้กนัทปีระเด็นเรอืงสมารท์ซตอียูแ่ลว้ิ  พอผ่านเขา้มาในรอบ 10 ทมีสดุทา้ย จงึไดม้โีอกาสไปดรูะบบการทํางานของสมารท์ซตหีรอืิ  Smart Campus ของจรงิที

โรงเรยีนนานาชาตริักบ ีจังหวัดชลบรุ ีทําใหเ้ห็นภาพชดเจนวา่บอรด์เกมของเราไดต้อบโจทยใ์นเรอืงการสอดแทรกความรูเ้กยีวกับการวางแผนและการจัดการพลังงานั

สะอาดและการนําเทคโนโลยมีาใชพัฒนาเมอืงใหฉ้ลาดขนึ้ ” ทกุคนไดด้งึศกยภาพดา้นการออกแบบมาใชกนัอยา่งเตม็ทีั ้  จงึทําใหว้ัสด ุอปุกรณ ์และโครงสรา้งตา่งๆ ของ

เกม CO-BLOC มคีวามโดดเดน่ แปลกตา ไมเ่หมอืนกบัการด์เกมททํีามาจากกระดาษทวัไป   

ทางดา้นทมีรองชนะเลศิอนัดับ 2 อยา่ง “Hyphen” ซงเป็นการรวมตวักันของึ  “ตาล-ชลธชิา ดารากา้นตรง” และ “ไดร-์บํารุงศกดิั  สาวสิทธิิ ” สองนกัศกษาึ จากคณะ

ศกษาศาสตร์ึ  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ไดนํ้าเสนอบอรด์เกม “Energy Startups” จําลองสถานการณเ์มอืประเทศไทยตอ้งเผชญกบัวกิฤตดา้นสงแวดลอ้ิ ิ มทเีพมิ

มากขนึ รัฐบาลจงึเปิดโอกาสใหนั้กลงทนุเขา้ซอสมปทานพนืทใีนจังหวัดตา่งๆื ั  ของประเทศไทยเพอืจัดตังโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน โดยมแีนวคดิหลักของเกม คอื 

“Boost your energy up for all” ทนีอกจากผูเ้ลน่จะตอ้งสวมบทบาทเป็นนักลงทนุดา้นพลังงานแลว้ ยังจะตอ้งคํานงึถงึการสรา้งความสขุคนืสปูระชาชนทอีาศยอยูใ่นเขต่ ั

พนืทสีมปทานั  ดว้ยการจัดสรรพลงังานทเีป็นมติรตอ่สงแวดลอ้มและเหมาะกบัควิ ามตอ้งการของแตล่ะพนืทอีกีดว้ย  
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ตาลกบัไดร ์เลา่วา่ การเขา้รว่มโครงการ Energy on Board ทําใหไ้ดม้โีอกาสพัฒนาความรูเ้รอืงพลังงานทไีมเ่คยรูม้ากอ่น “ผมคดิวา่โครงการนจีะชวยจดุประกายใหค้น่

รุน่ใหมห่ันมาสนใจเรอืงพลงังานกันมากขนึ พลงังานไมใ่ชเรอืงไกลตัวเลย่  มันเป็นสงทอียู่กบัเราในทกุๆิ  วัน และเป็นตวัขับเคลอืนกจิกรรมตงัแตข่นาดเลก็ ระดับครัวเรอืน 

ไปจนถงึการพัฒนาสงคมั  เศรษฐกจิ และประเทศชาต ิยงิไปกวา่นัน การเพมิพูนความรูด้า้นพลังงานในครังนทีําใหเ้ราเรยีนรูว้า่ พลงังงานทยีงัยนืตอ้งอาศยความั

รว่มมอืจากทกุภาคสวน่  หากเราบาลานซการใชพลงังานหลกัควบคูไ่ปกบัพลงังานทดแทนไดอ้ยา่งเหมาะสม์ ้  อนาคตทางพลงังานทยีงัยนืยอ่มอยูไ่มไ่กล”  

โครงการประกวดออกแบบบอรด์เกม Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand เปิดโอกาสใหค้นรุน่ใหมไ่ดท้ําในสงทรีักิ  ในบรบิทใหม่ๆ  และในโจทยท์ไีมม่อียู่

ในตํารา ฝากตดิตามกนัตอ่ไปวา่ ปีนีเราจะมาทา้ทายนอ้งๆ ดว้ยโจทยอ์ะไร!! ดรูายละเอยีดเพมิเตมิและตดิตามขา่วสารจากโครงการไดท้เีฟซบุ๊ก BANPU B-Sports 

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