Boonrod

the Survivor
เกมวิ่งไปทางหนีไฟ
ใจวิ่งไปตามความฝัน

ผู้พัฒนา

Boonrod the Survivor เป็นเกมที่ผู้เล่นได้ฝึก
ทักษะการเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
โดยผู้เล่นต้องหาทางลงมาจากตึกให้เร็วที่สุด
ซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีอุปสรรคต่างๆ คอยขัดขวาง
เหมาะส�ำหรับเด็กระดับประถมศึกษาตอนปลายถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น สามารถดาวน์โหลดผ่าน
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ที่ Google play

นางสาวสุภาวดี ภูสนาม (หญิง) มัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวชัญญานุช ลิขิตปัญจมานนท์ (แคนดี้) มัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวณาฌา หิรัญญการ (ปังจัง)มัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวจิดาภา อาภรณ์รัตน์ (เอินจิ) มัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวเกศนคร พจนวรพงศ์ (ไนล์) มัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
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“ส่วนมากเราอาจรู้กันอยู่แล้วแต่ไม่เคยเจอ
ไม่เคยลองเอาตัวรอดจริงๆ แต่เกมนี้จะช่วยให้
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากเกมว่า
ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆ ต้องท�ำยังไง

เป็นความจริงที่ว่า การเรียนรู้ด้วยความสนุกนั้นมีประสิทธิภาพ
มากกว่าการเรียนรูแ้ บบท่องจ�ำมากมายนัก จึงไม่นา่ แปลกใจทีส่ อื่ การสอน
ยุคใหม่มักมุ่งเน้นแปรรูปตัวต�ำราออกมาเป็นสื่อในรูปแบบบันเทิงคดี
มากขึ้น กล่าวคือมีการสร้างตัวละคร มีเรื่องราว และมีเกมสอดแทรก
เข้ามาเพื่อให้เยาวชนได้ฝึกทักษะจนเกิดความเชี่ยวชาญ
ถ้ามองในมุมนี้ เกมก็อาจไม่ใช่เกมอีกต่อไป หากเกมนัน้ ๆ สร้างขึน้
บนฐานของการเป็นสื่อการเรียนรู้ ที่มุ่งหมายให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้จาก
การเล่นเกม
แน่นอนว่า นีค่ อื ทีส่ ดุ ของการเรียนรูด้ ว้ ยความสนุก และทีแ่ น่นอน
กว่านั้นก็คือ ถึงวันนี้เรามีเกมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่าง
สนุกสนานขึ้นมาแล้ว ด้วยฝีมือของสาวๆ จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซิส
ซาเวียร์คอนแวนต์ และเกมที่ว่านี้ก็ไม่ใช่แค่เกมที่มีเนื้อหาในชั้นเรียน
ทั่วไป แต่เป็นเกมที่สอนการเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติ!
เกมอะไร? และเล่นยังไง? สาวๆ มีค�ำตอบ...

ลองเล่นกับไฟ
กล่าวถึงภัยพิบัติในสังคมเมืองแล้ว ก็คงไม่มีภัยไหนที่จะใกล้ตัว
คนเมืองไปมากกว่าอัคคีภัยหรือไฟไหม้ โดยเฉพาะอัคคีภัยที่เกิดขึ้นบน
ตึกสูงอีกแล้ว
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แต่กน็ า่ สนใจว่า ภัยพิบตั ทิ นี่ า่ กลัวขนาดนี้ กลับถูกให้ความส�ำคัญ
ไม่มากนักในสังคม โดยเฉพาะการปลูกฝังให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา
และถึงมี ก็มักเป็นไปในรูปแบบวิชาการหรือการฝึกปฏิบัติที่เคร่งครัด
ตามต�ำรา ซึ่งก็ไม่รับประกันว่า เยาวชนจะสามารถเรียนรู้และจดจ�ำได้
อย่างครบถ้วน
ด้วยเห็นว่าอัคคีภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวคนเมืองมากกว่าที่คิด และ
คงจะดีไม่น้อยถ้าจะน�ำเรื่องจริงจังอย่างวิธีการเอาตัวรอดจากอัคคีภัย
มาแปรรูปใหม่ให้เป็นเกมที่สนุก แต่ก็ไม่ทิ้งเนื้อหาที่มีความจริง ย่อมจะ
สร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อย
“จึงเป็นที่มาของแอปพลิเคชันเกม Boonrod the Survivor ค่ะ
เป็นเกมเกีย่ วกับการเอาชีวติ รอดจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ ในเกมเป็นการ
จ�ำลองให้ผเู้ ล่นอยูช่ นั้ บนสุดของอาคาร ให้หาทางลงมาจากตึกให้เร็วทีส่ ดุ
ซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีอุปสรรคต่างๆ มาคอยขัดขวางท�ำให้เราลงได้ช้าลง”
หญิงกล่าวถึงตัวผลงาน ซึ่งเกิดมาจากแรงบันดาลใจที่ว่า ทีมอยากท�ำ
เกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เป็นเหตุการณ์ใกล้ตัว เพื่อให้ผู้เล่นฝึก
ทักษะการเอาชีวิตรอดให้ได้
“คือเขามองปัญหาของเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยรู้จักการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า เป็นการมองปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ เพื่อมาพัฒนาเป็นผลงาน
แล้วก็คดิ ต่อว่าท�ำยังไงก็ได้ให้สนุก ให้ผเู้ ล่นได้เรียนรู้ ให้รจู้ กั การวางแผน
รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับ” อาจารย์เดชา ดรินทพงศ์ หรือ
ครูแบ๊งค์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวเสริม
ในครั้งแรกนั้น หญิงได้ร่วมกับนางสาวโศจิรัตน์ ธัญประทีป หรือ
เกน และนางสาวเกศนคร พจนวรพงศ์ หรือไนล์ ริเริ่มพัฒนาเกมนี้ขึ้น
ในชื่อ ‘บุญรอด ต้องรอด’ จนเมื่อพัฒนาเสร็จก็ได้ส่งประกวดโครงการ
แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC
2016) ประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนักเรียน และสามารถ
คว้ารางวัลที่ 3 มาครองได้
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และด้วยความต้องการที่จะพัฒนาเกมไปสู่การเผยแพร่เชิง
พาณิชย์ เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้เล่นในวงกว้าง หญิงก็ได้รับการ
หนุนเสริมจากอาจารย์ให้นำ� ผลงานเข้าร่วมโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่
ปี 4 ซึ่งด้วยความที่เกนนั้นจบการศึกษาไปแล้ว และไนล์ก็เดินทางไป
ศึกษาต่อต่างประเทศ หญิงจึงต้องฟอร์มทีมใหม่ และเปลีย่ นบทบาทเป็น
พี่ใหญ่ไปในตัว โดยได้แคนดี้เข้ามารับผิดชอบงานเขียนโค้ดร่วมกัน
กับหญิง ปังจังเข้ามาท�ำกราฟิก และเอินจิเข้ามาท�ำด้านประชาสัมพันธ์
โดยเฉพาะด้านเอกสาร

อัปเกรดผลงาน สานต่อการเรียนรู้
การได้เข้าร่วมโครงการต่อกล้าฯ ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์การ
เรียนรู้ให้แก่ 4 สาวอย่างแท้จริง ทั้งทักษะต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนา
ผลงาน และแน่นอน รวมไปถึงค�ำแนะน�ำจากคณะกรรมการและโคช
ที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนผลงานให้ดีมากยิ่งขึ้น
“จากเดิมที่ส่ง NSC จะมีแค่เกมหลักเกมเดียวค่ะ แต่พอเข้ามา
ต่อกล้าฯ ก็ได้ค�ำแนะน�ำให้เพิ่มเป็น 3 โหมดให้หลากหลายมากขึ้น คือ
Level Mode ที่แบ่งขั้นเป็นความง่าย ปานกลาง และยาก MS Mode
เป็นโหมดทีเ่ ล่นเก็บคะแนนไปได้เรือ่ ยๆ และ Adventure Mode ทีจ่ ำ� ลอง
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สถานการณ์ไฟไหม้จากห้องจริงๆ มา ซึง่ แต่ละห้องจะมีรายละเอียดการ
เอาตัวรอดที่แตกต่างกันไป เช่น ห้องครัวต้องปิดแก๊สก่อน เอาผ้าชุบน�้ำ
มาดับไฟ หรือการขึ้นลิฟท์หรือบันไดเลื่อน คือจ�ำลองสถานการณ์จริง
มา จะมีความสมจริงมากกว่าค่ะ” หญิงอธิบายขอบเขตเกมที่ถูกพัฒนา
ให้หลากหลายและสมจริงมากขึ้น เพื่อสร้างทักษะการเอาตัวรอดให้แก่
ผู้เล่นได้อย่างมีประสิทธิผล
“Adventure Mode เอามาจากชีวิตจริง จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้จริงค่ะ ส่วนมากเราอาจรู้กันอยู่แล้วแต่ไม่เคยเจอ ไม่เคยลองเอา
ตัวรอดจริงๆ แต่เกมนี้จะช่วยให้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากเกมว่าถ้า
เกิดเหตุการณ์แบบนีจ้ ริงๆ ต้องท�ำยังไง” เอินจิกล่าวถึงจุดมุง่ หมายของทีม
ซึ่งด้วยรายละเอียดที่มากขึ้นของเกม รวมไปถึงใน Adventure
Mode ทีต่ อ้ งการข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้องทีส่ ดุ มาใส่ไว้ ก็ทำ� ให้ทงั้ สีต่ อ้ งหา
ข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนที่สุด
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“กรรมการแนะน�ำให้ทำ� เกมทีส่ ามารถสอนผูใ้ ช้ได้จริงๆ ค่ะ คือให้
สามารถน�ำไปใช้ได้ในชีวิตจริง รายละเอียดเล็กๆ ที่พวกเรามองข้ามไป
แต่กรรมการคิดว่าควรเอามาใส่ในงาน ถึงแม้มันจะเป็นแค่เสี้ยวเล็กๆ
แต่ว่ามันท�ำให้คนอื่นเรียนรู้และเอาไปใช้ได้ เช่น สัญลักษณ์ต่างๆ หรือ
เบอร์โทรศัพท์ของสถานีดบั เพลิง เราก็ตอ้ งไปหาข้อมูลเพิม่ ค่ะ” ปังจังเล่า
“หนูเลยไปสัมภาษณ์ทสี่ ถานีดบั เพลิงสามเสนมาค่ะ โดยครูฝา้ ย
ศรา หรูจิตตวัฒน์ พาไปติดต่อ ก็ไปขอข้อมูลพี่ๆ เรื่องอุปกรณ์หนีไฟ
ประเภทของถังดับเพลิง ซึ่งถังดับเพลิงแต่ละชนิดจะดับไฟไม่เหมือนกัน
ถังสีแดงจะดับได้เฉพาะไม้ ถังสีเขียวดักจับต้นเพลิงได้เกือบทุกอย่าง
หรือความรู้ใหม่แปลกๆ อย่างการใช้ถุงพลาสติกควักอากาศแล้วเอามา
ครอบหัว เราก็เอามาใส่ในเกมค่ะ” แคนดี้กล่าวถึงการเรียนรู้ของทีมที่
ทุกคนต่างได้ความรู้ติดตัวกันมาไม่น้อย
“ได้ความรู้เรื่องประเภทไฟค่ะ มี Type A B C ที่มาจากต้นเพลิง
คนละอย่างกัน บางอันเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่ถ้า Type
A หรือ B จะเป็นพวกไม้ กระดาษ เราก็ต้องดูประเภทของไฟควบคู่กับ
การเลือกประเภทถังดับเพลิงด้วยค่ะ” เอินจิกล่าว
ขณะที่ปังจังเสริมว่า “เรื่องป้ายหนีไฟค่ะ เวลาเกิดไฟไหม้ให้เรา
ดูสัญลักษณ์ป้ายหนีไฟ แล้วให้เดินตาม ซึ่งในเกมเราก็จะเน้นตรงนี้
ช่วยให้เด็กเรียนรู้ไปในตัวว่าต้องหาป้ายนี้ให้เจอจะได้หนีไฟได้ทัน”

ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เรื่องการเอาตัวรอด
จากไฟไหม้ส�ำหรับเด็ก พอใช้เกมมาช่วยจะท�ำให้
เข้าใจมากขึ้น มันง่ายกว่าการอ่านหนังสือ

259

เอาชนะข้อจ�ำกัด วัดฝีมือจากผู้ใช้
การเพิ่มขอบเขตของเกมให้กว้างและลึกขึ้นไม่ใช่งานที่ง่าย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับ 4 สาวทีเ่ ป็นเพียงนักเรียนชัน้ ม.ปลาย แต่ดว้ ย
ความต้องการที่จะพัฒนาผลงานไปสู่ผู้ใช้จริง ก็ท�ำให้ทั้งหมดร่วมแรง
ร่วมใจกันเอาชนะอุปสรรคและข้อจ�ำกัดต่างๆ เพื่อให้งานส�ำเร็จ
“งานถือว่าหนักค่ะ หนูต้องรับหน้าทีแ่ ก้เกมหลัก และให้พแี่ คนดี้
และปังจังช่วยในโหมดที่เพิ่มมาใหม่ ซึ่งปังจังก็เพิ่งเริ่มวาดรูป ก็เลยต้อง
ให้พี่ไนล์ช่วยงานก่อน พอพี่ไนล์ไปเรียนต่อ ปังจังก็เข้ามาช่วยเต็มตัว
มากขึ้น แต่พ่ีไนล์ก็ยังช่วยอยู่เพราะเดิมเป็นคนวาดเกมหลักทั้งหมด
เลยยังต้องใช้ลายเส้นของพี่เขาอยู่” หญิงอธิบายขอบเขตงานของทีม
ก่อนเสริมต่อไปถึงความรัดตัวของชีวิตเด็ก ม.ปลาย
“อยากพวกหนู เอินจิ ปังจัง เพิ่งขึ้น ม.ปลาย ก็จะเรียนหนักขึ้น
กว่าเดิม ไหนจะต้องเรียนพิเศษ ท�ำกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียน หนูเองก็
เป็นประธานรุ่น ม.4 และหัวหน้าห้องด้วย แล้วยิ่งต้องมาท�ำงานตรงนี้
มันต้องใช้เวลาปรับตัวเยอะมาก ก็ต้องแบ่งเวลาค่ะ ถ้าเปรียบเทียบกับ
คนอื่นมันหนักกว่าแน่นอน แต่มันก็ท�ำให้เราได้ฝึกประสบการณ์ คนอื่น
เขาอาจไม่มโี อกาสมาท�ำงาน มาค้นหาตัวเองว่าใช่ทางของเราหรือเปล่า
ก็เหมือนได้หาประสบการณ์วา่ ตรงนีใ้ ช่หรือไม่ใช่ เป็นทางเลือกให้เราค่ะ”
หญิงกล่าว
“ต้องแบ่งเวลาว่าอันไหนควรท�ำก่อนท�ำหลังค่ะ อันไหนส่งก่อน
ก็ท�ำก่อน จัดล�ำดับความส�ำคัญและความเร่งด่วนของงาน” แคนดี้ ซึ่งก็
เป็นประธานรุ่น ม.5 เหมือนๆ กับหญิง สรุปความ
เพราะเป็นวัยรุ่นนั้นเหนื่อย ยิ่งเป็นเด็กกิจกรรมอย่างทั้ง 4 สาว
ด้วยแล้วย่อมต้องเหนือ่ ยกว่าเพือ่ นๆ ทัว่ ไป แต่ดว้ ยแรงสนับสนุนจากครู
อาจารย์ และทีมโคช ก็เป็นแรงผลักดันให้ทั้งสี่มีแรงฮึดสู้กับงาน และ
แน่นอน รวมไปถึงทักษะความรูต้ า่ งๆ ทีไ่ ด้รบั จากค่ายโครงการต่อกล้าฯ
ก็เป็นเหมือนกล่องเครื่องมือที่ทีมได้น�ำมาปรับใช้เพื่อให้การพัฒนา
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ผลงานดีขึ้น โดยที่เหนื่อยน้อยลง ทั้งการจัดล�ำดับความส�ำคัญของงาน
การน�ำเสนอที่เอินจิบอกว่าได้รับความรู้มาเต็มๆ และรวมไปถึงทักษะ
ด้านการตลาด ที่ทีมบอกว่าได้น�ำมาปรับใช้ในผลงาน และท�ำให้ท�ำงาน
ได้ชัดเจนมากขึ้น
“ได้เรื่องการตลาดค่ะ ว่าจะท�ำอย่างไรให้ถูกใจลูกค้า ดูว่าเขา
ต้องการอะไร แล้วเราก็พยายามปรับเปลี่ยนให้ตรงตามความต้องการ
ของเขา” แคนดี้ตอบชัดถ้อยชัดค�ำ
“ได้เรียนรู้เรื่อง UX-UI1 ที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความ
เคยชินของผู้ใช้ค่ะ อย่างตอนแรกเราท�ำเป็นข้อความธรรมดา ไม่มีปุ่ม
ให้กด แต่พอเอาไปให้คนอื่นเล่นก็จะได้เสียงสะท้อนกลับมาว่า ท�ำให้
มันเหมือนมีปุ่มกดหน่อย” หญิงเสริม
1

UI หรือ User Interface คือการออกแบบหน้าจอส�ำหรับติดต่อกับผู้ใช้
UX หรือ User Experience คือการออกแบบการใช้งานให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน

261

สิ่งที่หญิงกล่าวไปนั้น ก็เกิดจากกระบวนการน�ำผลงานลงไป
ทดลองกับผู้ใช้จริง ซึ่งส�ำหรับ Boonrod the Survivor นี้ กลุ่มเป้าหมาย
คือนักเรียนชั้นประถมตอนปลายถึงมัธยมตอนต้น เมื่อปรับผลงานจาก
ค�ำแนะน�ำของกรรมการและโคชโครงการต่อกล้าฯ แล้ว ทั้งสี่ก็ได้น�ำ
เกมลงไปให้เพื่อนๆ น้องๆ ลองเล่นกัน ซึ่งก็ได้รับเสียงสะท้อนกลับมา
มากมายหลายแง่ และการปรับแก้ UX-UI ก็เป็นหนึ่งในนั้น
“ให้เพือ่ นในห้องลองเล่นดูคะ่ แล้วก็มนี อ้ ง ป.6 น้องเล่นก็ดสู นุกดี
แต่บางช่วงอาจจะดูงงๆ นิดหน่อยว่าต้องท�ำยังไง แล้วเกมยังมีบัคอยู่
ก็ต้องกลับมาแก้ให้มันหายค่ะ” แคนดี้กล่าว
แต่แม้เกมจะยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อย แต่ผลที่ได้นั้น การันตีถึง
ความสนุกและประโยชน์ที่ผู้เล่นจะได้รับ
“ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่า เรือ่ งการเอาตัวรอดจากไฟไหม้
ส�ำหรับเด็ก พอใช้เกมมาช่วยจะท�ำให้เข้าใจมากขึน้ มันง่ายกว่าการอ่าน
หนังสือค่ะ” หญิงกล่าวด้วยรอยยิ้ม
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ปีที่แล้วหนูเป็นน้องสุดในทีม ท�ำอะไรก็ท�ำตามพี่ๆ...
แต่ปน
ี ห
ี้ นูเป็นหัวหน้าทีม ต้องท�ำความเข้าใจทุกอย่าง
เป็นตัวหลักในทีม ต้องเรียนรู้งานทุกอย่าง
เพื่อที่จะได้มอบหมายงานให้คนอื่น

ภูมิใจในความเปลี่ยนแปลง และทางออก
ของความฝัน
การท�ำงานหนักของทั้งสี่ น�ำมาซึ่งผลงานเกมที่มีท้ังความสนุก
และได้สาระควรค่าแก่การชื่นชม แต่มากกว่าผลงานที่ส�ำเร็จนั้น ก็คือ
การเติบโตขึน้ ของ 4 สาว เริม่ ตัง้ แต่หญิง ซึง่ ตอนประกวด NSC อยูใ่ นฐานะ
น้องเล็ก แต่เมื่อต้องฟอร์มทีมเพื่อเข้าร่วมโครงการต่อกล้าฯ เธอต้อง
ยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีม ซึ่งมีภาระรับผิดชอบมากขึ้น
“ปีทแี่ ล้วหนูเป็นน้องสุดในทีม ท�ำอะไรก็ทำ� ตามพีๆ่ เรียนในคลาส
ที่สอนในต่อกล้าก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง (หัวเราะ) แต่ปีนี้หนูเป็นหัวหน้าทีม
ต้องท�ำความเข้าใจทุกอย่าง เป็นตัวหลักในทีม ต้องเรียนรู้งานทุกอย่าง
เพื่อที่จะได้มอบหมายงานให้คนอื่น” หญิงกล่าว
เช่นเดียวกับแคนดี้ที่เพิ่งเข้ามาจับงานเขียนโค้ด และเรียนรู้จน
เชี่ยวชาญ
“ภูมิใจนะคะ เพราะเข้ามาตอนแรกหนูเขียนโค้ดไม่เป็น เพิ่งมา
ศึกษาแล้วเริม่ เขียนงานนีเ้ ป็นงานแรก ก็ภมู ใิ จทีส่ ามารถเขียนโค้ดโหมด
แอดเวนเจอร์ได้ค่ะ” แคนดี้กล่าว
ขณะที่ปังจังก็มีความรู้สึกไม่ต่างกัน “ภูมิใจที่สิ่งที่เราวาดได้เป็น
ส่วนหนึง่ ในงานนีค้ ะ่ ก่อนหน้านีพ้ ไี่ นล์วาดอยู่ ตอนนีก้ ม็ รี ปู ของเราอยูใ่ น
งานด้วย แล้วพอเห็นว่าน้องๆ เขาเอาเกมเราไปเล่นแล้วชอบ ก็รสู้ กึ ภูมใิ จ
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ทีส่ ามารถสร้างงานแบบนีอ้ อกมาได้ ทีผ่ า่ นมาก็พยายามท�ำให้ดที สี่ ดุ ค่ะ
แม้งานจะช้าบ้างเพราะยังไม่ชนิ กับโปรแกรม ยังไม่รจู้ กั เครือ่ งมือเท่าไหร่
แต่ก็ต้องใส่พลังเต็มที่ เพราะทุกคนรอรูปที่หนูวาด” ปังจังเล่าด้วยเสียง
หัวเราะ
เช่นเดียวกับเอนจิทเี่ ข้ามาช่วยเติมเต็มหน้างานของทีม ก็มคี วาม
ภูมใิ จทัง้ ต่อตัวเองและพีๆ่ เพือ่ นๆ ร่วมทีมไม่ตา่ งกัน “ถึงแม้วา่ หนูจะช่วย
เรือ่ งโค้ดหรือกราฟิกไม่ได้ แต่กภ็ มู ใิ จทีช่ ว่ ยออกไอเดียในงาน เห็นเพือ่ นๆ
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นงานก้าวหน้าขึ้น หนูก็ภูมิใจ การมา
ร่วมทีมในครั้งนี้ส�ำหรับหนูเหมือนเปิดโลกใหม่ เพราะหนูไม่เคยยุ่งกับ
คอมฯ มาก่อน เพิ่งรู้ว่ามันยากขนาดนี้เลยเหรอ ทุกจุดส�ำคัญหมด
เรือ่ ง UX-UI ปุม่ โน่นนีน่ นั่ มันมีความจ�ำเป็นมากในการออกแบบ ต้องใช้
สมองกลั่นออกมาในทุกๆ รายละเอียด มันเป็นงานที่ยากและต้องใช้
ความพยายาม จึงนับถือคนท�ำมากค่ะ (หัวเราะ)”
ถึงตอนนี้ Boonrod the Survivor เวอร์ชนั สมบูรณ์ได้ฤกษ์เผยแพร่
แก่สาธารณชน พร้อมสร้างความสนุกอย่างมีสาระ เสริมความรูเ้ กีย่ วกับ
การเอาตัวรอดจากเหตุอคั คีภยั และสร้างทักษะการแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า
ให้แก่ผู้เล่นได้เป็นอย่างดีทาง Google play
และพร้อมๆ กับที่ผลงานใกล้จะเดินไปสู่ความส�ำเร็จ สาวๆ ทั้งสี่
ในฐานะผู้พัฒนาเอง ต่างก็ได้บทเรียนมากมายจากการท�ำงานในครั้งนี้
แม้ว่าความฝันในอนาคตของพวกเธออาจไม่เกี่ยวข้องและชัดเจนว่าจะ
ต้องเป็นด้านไอทีเท่าไหร่นัก อย่างเช่นหญิงและแคนดี้นั้นก็ยังสองจิต
สองใจระหว่างการก้าวเดินไปบนเส้นทางของนักบัญชีและโปรแกรมเมอร์
หรือปังจังและเอินจิที่ฝันอยากเป็นทันตแพทย์
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แต่ไม่ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร เชื่อเหลือเกินว่า การท�ำงาน
ที่ผ่านมาคือประสบการณ์ที่ดีส�ำหรับการเติบโตของทุกคน
เพราะทางหนีไฟอาจมีจำ� กัดไม่กที่ าง แต่ชวี ติ มีทางออกมากมาย
ตามความฝัน
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