
เกม puzzle ไขปริศนา-ผจญภัย

ลักษณะผลงาน
เกม puzzle แนวไขปริศนา-ผจญภัยบนคอมพิวเตอร์ PC เป็นเรื่องราวของ
ตัวละคร 5 คนที่เรือของพวกเขาถูกพัดมาเกยเกาะร้าง ซึ่งพวกเขาต้อง
ร่วมกันหาทางออกจากเกาะด้วยการแก้ปริศนาที่ท้าทาย และมีฉากจบ
หลายรูปแบบให้ผู้เล่นได้สะสม

ชมคลิปแนะนำ�ผลง�น

เป็นหนึ่ง

ผู้พัฒนา
นางสาวชัญญานุช ลิขิตปัญจมานนท์ (แคนดี้) ชั้น ม.6
นางสาวณัฐวนี ศรีโกเศรษฐ (แป้ง) ชั้น ม.6
นางสาวพรชนัน งามจรัสฤทัย (ป็อป) ชั้น ม.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
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สังเกตคนรอบตัวว่าทำางานเป็นทีมกันน้อยลง
เพราะมองว่าพอคนเยอะก็จะมีปัญหาเยอะ

จึงอยากให้ทุกคนมองว่าการทำางานเป็นทีมมันดี
ทำาให้งานมีประสิทธิภาพ

ช่างสังเกตจนได้งาน
 เป็นหนึ่ง คือเกมที่อยากจะให้ผู้เล่นได้เห็นความสำาคัญของการทำางานเป็นทีมผ่าน

การใช้ความสามารถที่แตกต่างของตัวละครทั้ง 5 ตัว มาช่วยกันแก้ไขปริศนา ซึ่งแนวคิดนี้มา

จากการที ่แคนดี ้แปง้ และภรี ์สงัเกตคนรอบตวัทีม่กัมปีญัหาในการทำางานรว่มกนั จงึหยบิ

ประเด็นนี้นำามาเป็นธีมในการสร้างเกม 

“เกมนี้ได้มาจากการสังเกตคนรอบตัวว่าทำางานเป็นทีมกันน้อยลง เพราะมองว่า 

พอคนเยอะก็จะมีปัญหาเยอะ จึงอยากให้ทุกคนมองว่าการทำางานเป็นทีมมันดี ทำาให้งาน 

มีประสิทธิภาพ เพราะทุกคนจะมาเติมจุดเด่นกลบจุดด้อยของแต่ละคนค่ะ” แป้งเล่าถึง 

แรงบันดาลใจ

ทีมจึงร่วมแรงกันพัฒนาเกม ‘เป็นหนึ่ง’ ขึ้น และส่งประกวดการแข่งขันพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017) ซึ่งสามารถเข้าถึงรอบ 

ชิงชนะเลิศได้ ก่อนที่ทีมจะต่อยอดด้วยการเข้าร่วมโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 5 ซึ่ง 

ช่วงนั้นภีร์ (น�งส�วณัฐกนก โภคทรัพย์ไพบูลย์) ต้องศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย จึงต้อง

ออกจากทีมไป ทำาให้ทีมต้องดึง ‘ป็อป’ เข้ามาเสริมทัพ

 

รวมกันเป็นหนึ่ง
การเข้าร่วมโครงการต่อกล้าฯ น่ีเองที่ทำาให้ แคนดี้ แป้ง และป็อบ ต้องรวมพลังใช้

ศักยภาพเพื่อผ่านภารกิจต่อยอดด่านนี้

ภารกิจด่านแรกกับการแก้ปัญหาด้านเทคนิค

“ตอน NSC เราใช ้Adobe Animate CC ในการพฒันาคะ่ ซึง่โปรแกรมคอ่นขา้งกระตกุ

เนื่องจากเป็น Frame by frame ซึ่งมันจะทำาให้ความคิดของคนเล่นสะดุดตามไปด้วย ก็เลย

ต้องเปลี่ยนไปใช้ Unity แทน ต้องแก้ไขตรงที่เขียนโค้ดจากภาษา action script 3.0 เป็น  

C sharp ซึ่งหนูไม่รู้เรื่องเลย (หัวเราะ) เพราะว่าไม่เคยเรียน แต่สุดท้ายก็

ศึกษาจากเน็ต ได้พี่ TA และทีมโคชมาช่วย ก็เลยทำาได้ค่ะ” แคนดี้อธิบาย

เม่ือเปลี่ยนโปรแกรมสร้างเกมใหม่ แป้งที่รับหน้าที่ทำากราฟิกก็

พลอยได้รับผลกระทบด้วย

“ก่อนหน้านี้หนูใช้ Adobe Illustrator มันจะสามารถลากรูปเข้ามา

ใน Adobe Animate CC ได้เลย แต่ว่าพอมาใช้ Unity มันทำาแบบน้ันไม่ได้ 

ต้องมา export ไฟล์อะไรมากมายก่อน แล้วก็การทำา Animation ใน 

Animate CC กับ Unity ก็ต่างกันสิ้นเชิง” แป้งเล่า 

ภารกิจด่านที่สอง การปรับวิธีเล่นเกมให้ผู้เล่นเข้าใจ

“เอาไปให้เพ่ือนลองเล่น เขาก็ไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไง (หัวเราะ) คือ

ปริศนาค่อนข้างจะซับซ้อน คนเล่นไม่รู้ว่าต้องทำายังไง เราก็เลยเพ่ิมตัวช่วย

เป็นปุ่ม hint ว่าต้องทำาภารกิจนี้ถึงจะผ่านไปได้ รวมไปถึงแก้หน้า UI ให้

ปุ่มต่างๆ มันคลิกง่ายขึ้นด้วยค่ะ” แคนดี้อธิบาย

“เราจึงได้เรียนรู้ว่าการทำางานต้องเรียนรู้จากคนท่ีมาใช้ผลงานเรา 

ไม่ใช่จากตัวเรา มันทำาให้เรามองความต้องการของคนอื่นๆ มากขึ้นค่ะ” 

แป้งเล่าถึงบทเรียนที่ได้รับ
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เมื่อก่อนหนูไม่ค่อย 
กล้าแสดงออก 

จนได้เข้าค่ายต่อกล้าฯ 
ก็กล้าแสดงออกมากขึ้น 

มีความกระตือรือร้น 
ในการทำางาน ยิ่งพอ 
มาเป็นหัวหน้าทีมด้วย 
ก็ต้องช่วยสนับสนุน

หลายทาง ต้องเรียนรู้
หลายด้าน

รวมไปถึงป็อป น้องใหม่ที่ก็ได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ  

ขึ้นจากภารกิจนี้ด้วย

“ตอนนำาเสนอคา่ยแรกท่ีกรรมการเขา้มาท้ังหมด ถือวา่

เครียดมากที่สุดค่ะ เป็นครั้งแรกที่หนูเข้ามาทำางาน เห็นพี่ๆ 

เขาตั้งใจมากๆ หนูเลยกดดันมากๆ ต้องพยายามทำาให้ได้  

พอนำาเสนอผ่านไปได้ ก็ขอบคุณพี่ๆ ที่อยู่ข้างๆ เรา ช่วยเรา

ตลอด” ป็อปกล่าว

ย่างก้าวแห่งการเติบโต
ถงึวนันี ้เปน็หนึง่ยงัคงถกูพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง โดยทมี

ตั้งเป้าหมายสูงสุดที่จะพัฒนาเป็นเกม PC ที่สามารถเล่นได้

แบบ Multiplayer ที่ผู้เล่นหลายคนสามารถเล่นร่วมกันและ

ช่วยเหลือกันได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่อยากให้ 

ผู้เล่นได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการทำางานเป็นทีม

“ตัวละคร 5 ตัวในเกมประกอบด้วย สาน ส่ือว่าทุกคน 

ในทีมจะต้องประสานกัน ฝัน คือทุกคนในทีมต้องมีความฝัน 

ร่วมกันท่ีจะทำางานให้สำาเร็จ ปัน คือทุกคนในทีมต้องมีความ

เสยีสละแบง่ปนักนั มติร คอืทกุคนในทมีตอ้งมคีวามเปน็มติร

ต่อกัน และ ชีพ คือทุกชีวิตมีค่า มีความหมาย มีความสามารถแตกต่างกัน  

เหมือนเป็นองค์ประกอบที่ทำาให้งานในทีมสำาเร็จค่ะ” ป็อปอธิบายแนวคิดของ 

ชื่อตัวละคร

เหมือนเช่นทั้งสามที่ได้มาทำางานร่วมกัน เรียนรู้กัน และร่วมแรงร่วมใจกัน

เพื่อทำางานให้ประสบผลสำาเร็จ

“ตอนแรกแบ่งงานไม่ค่อยเป็น ทำาทุกอย่างในเวลาเดียวกัน แต่ออกมาไม่ดี

สกัอยา่ง (หัวเราะ) การทำางานกับเพือ่นกับนอ้งก็ไมโ่อเค เครยีดกับทกุอยา่ง จริงจงั

เจ้ากี้เจ้าการมาก จนเพื่อนบ่นว่าอะไรนักหนา แต่พอได้เข้าโครงการ ได้เรียนรู้การ

ทำางานร่วมกันมาเรื่อยๆ ก็ผ่อนคลายลง ประนีประนอมมากขึ้น และก็ช่วยเหลือ

แบ่งเบากันมากกว่าที่จะมาสั่งกัน ก็รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นค่ะ” แป้งเล่าด้วยรอยยิ้ม

และไม่ใช่เพียงแค่แป้ง แต่แคนดี้และป็อปเองก็ได้เติบโตขึ้นจากการทำางาน

และเข้าร่วมโครงการต่อกล้าฯ ด้วยเช่นกัน

“เมือ่ก่อนหนไูมค่อ่ยกลา้แสดงออก จนไดเ้ขา้คา่ยตอ่กลา้ฯ ก็กลา้แสดงออก

มากขึน้ มคีวามกระตอืรือรน้ในการทำางาน ยิง่พอมาเปน็หวัหนา้ทมีดว้ยกต็อ้งชว่ย

สนับสนุนหลายทาง ต้องเรียนรู้หลายด้าน อย่างงานทำากราฟิกก็ต้องให้แป้งสอน  

เผื่อทำาเองหรือช่วยแก้ให้ถ้าแป้งงานเยอะ” แคนดี้กล่าว

ก่อนท่ีป็อปจะบอกเล่าในส่วนของตัวเองว่า “ได้มาทำางานกับพี่ๆ ที่ผ่าน

ประสบการณ์มาเยอะ รูว้ธีิการจดัการ รูว้า่ตอ้งนำาเสนอยงัไง หนก็ูไดเ้รยีนรูจ้ากพี่ๆ  

แล้วก็ได้นำาไปใช้จริงๆ ค่ะ” 

เป็นความเติบโตไปพร้อมๆ กับผลงานเป็นหนึ่งของพวกเธอ ท่ีแม้วันนี้จะ

ยังมีหน้างานให้รอการพัฒนาเพ่ิมเติม แต่เช่ือแน่ว่าด้วยความมุ่งม่ันและทีมเวิร์กท่ีดี 

นา่จะทำาใหเ้ปน็หนึง่เสรจ็สมบรูณแ์ละออกเผยแพรใ่หเ้ราไดเ้ลน่ในอกีไมช่า้แนน่อน

ร�ยละเอียดผลง�นเพิ่มเติม หรือด�วน์โหลด
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