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เมื่อเคมีไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

ผู้พัฒนา

Bonder Board เกมแนว Puzzle RPG บนสมาร์ทโฟน
ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นฮีโร่ ต้องผสมธาตุต่างๆ
ให้กลายเป็นสารประกอบเพื่อน�ำไปสู้กับมอนสเตอร์
และยับยั้งความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในโลกอีกมิติหนึ่ง
โดยสารประกอบก็จะมีรูปลักษณ์เป็นตัวละคร
ที่มีคาแรคเตอร์ต่างๆ กันไป เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วใน
Google play
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เกมเราไม่ใช่สื่อการสอน เป็นเกมที่ท�ำให้เราสนุก
และมีทัศนคติที่ดีต่อเคมี ความรู้เป็นแค่ของแถม
ทีเ่ ราจะได้มาโดยไม่รต
ู้ ว
ั แต่เราจะสนุกกับเกมเป็นหลัก

วิ ช าเคมี ถื อ เป็ น วิ ช าหนึ่ ง ที่ นั ก เรี ย นหลายๆ คนไม่ ช อบเรี ย น
ด้วยเนือ้ หาเฉพาะทางทีย่ ากส�ำหรับการท�ำความเข้าใจ ประกอบกับรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เคร่งเครียด จึงท�ำให้นักเรียนหลายคนไม่สนุกกับ
การเรียนวิชานี้ และอาจส่งผลกระทบไปถึงคะแนนทีจ่ ะได้ในปลายภาค
อีกด้วย
เพราะการเรี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด คื อ การเรี ย นบน
พืน้ ฐานของความสนุก ด้วยเหตุนี้ เด็กหนุม่ 3 คนจึงริเริม่ ดัดแปลงเนือ้ หา
วิชาเคมีมาท�ำใหม่ในรูปแบบของเกม ทีท่ งั้ สนุกและได้เรียนรูเ้ นือ้ หาวิชา
ไปในตัว
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยไม่ชอบวิชาเคมี อยากชวนมาลองเล่น
Bonder Board แล้วคุณอาจพบว่า เรื่องเคมีก็สนุกได้ถ้าน�ำเสนออย่าง
สร้างสรรค์

เปลี่ยนความน่าเบื่อเป็นความน่าสนุก
“เรา 3 คนไม่ชอบวิชาเคมี ถึงขัน้ เกลียดเลยครับ (หัวเราะ)” เอ็กซ์
เปิดบทสนทนาอย่างจริงใจ ถึงความเป็นมาที่ท�ำให้ตัวเขา นอร์ท และ
อาร์ม ร่วมกันคิดเกม Bonder Board ขึ้นมา
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ด้วยความที่ชอบเล่นเกมเป็นทุนเดิม และมีความฝันที่อยากจะ
สร้างเกมของตัวเองอยู่แล้ว ทั้งสามจึงได้มาคุยกันว่า ปัญหาที่พวกเขา
ไม่ชอบวิชาเคมีนั้น เป็นเพราะรูปแบบการน�ำเสนอที่น่าเบื่อ เต็มไปด้วย
ตัวหนังสือ เทียบกับเกมซึ่งก็มีข้อมูลและรายละเอียดมากเหมือนๆ กัน
แต่คนเล่นเกมสามารถจดจ�ำรายละเอียดในเกมได้
“เลยคิดจะมิกซ์กนั ดูครับระหว่างเคมีกบั เกม ว่าถ้าเราเอาสารเคมี
ต่างๆ มาเปลี่ยนเป็นตัวละครในเกม ออกแบบให้น่าดึงดูดใจ มีเนื้อเรื่อง
ที่เห็นแล้วอยากติดตามว่ามันมีความเป็นมายังไง และแฝงด้วยความรู้
ก็จะท�ำให้ตวั เกมน่าสนใจ และผูเ้ ล่นก็อาจไปสืบค้นเพิม่ เติมเกีย่ วกับสาร
ตัวนั้นได้” เอ็กซ์กล่าว
Bonder Board เป็นเกมแนว Puzzle RPG บนสมาร์ทโฟน ทีผ่ เู้ ล่น
จะสวมบทบาทเป็นฮีโร่ ต้องผสมธาตุต่างๆ ให้กลายเป็นสารประกอบ
เพื่อน�ำไปสู้กับมอนสเตอร์และยับยั้งความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในโลกอีก
มิติหนึ่ง โดยสารประกอบที่เกิดขึ้นก็จะมีรูปลักษณ์เป็นตัวละครที่มี
คาแรคเตอร์ต่างๆ กันไป
“เราชอบเกมแนว Puzzle อยูแ่ ล้วครับ จึงเลือกท�ำเกมแนวนี้ และ
เลือกท�ำบนมือถือเพราะทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และในแง่ความยั่งยืน
ของเกม ธาตุเคมีมีเยอะเป็นพันๆ ธาตุครับ ท�ำให้การันตีได้เลยว่าถ้าท�ำ
เป็นเกมออกมามันจะอยู่ได้ยาว เพราะตัวละครจะมากไปตามธาตุเคมี
ซึ่งเราจะอัปเดตตลอดเวลา” เอ็กซ์อธิบายแนวคิดของเกม
คิดได้ก็ไม่รอช้า 3 หนุ่มในช่วงวัย ม.5 จึงรวมพลังกันสร้างสรรค์
เกมขึ้น โดยเอ็กซ์รับหน้าที่กราฟิก นอร์ทท�ำหน้าที่โปรแกรมเมอร์ ส่วน
อาร์มซึ่งเรียนเคมีเก่งที่สุดใน 3 คน รับหน้าที่ออกแบบเนื้อหา
ซึ่งน่าสนใจอย่างยิ่งว่า ตอนที่ตั้งใจจะท�ำเกมกันนั้น ไม่มีใครมี
พื้นฐานด้านการท�ำเกมบนสมาร์ทโฟนมาก่อนเลย
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ความฝันก่อร่างได้ด้วยการลงมือท�ำ
การทีท่ งั้ 3 หนุม่ มีความฝันว่าจะมีเกมเป็นของตัวเองถือเป็นเรือ่ ง
ที่ดี แต่สิ่งที่ดียิ่งกว่าก็คือ การลงมือท�ำตามความฝันนั้น แม้จะไม่มี
ประสบการณ์ ต้องลองผิดลองถูกมากมาย
“ตอนเริม่ ท�ำเกม ทีมเราไม่มใี ครมีประสบการณ์ดา้ นการเขียนเกม
มือถือมาก่อนเลยครับ เลยไปเข้าค่ายเขียนเกมซึ่งทางโรงเรียนจัดให้
ใช้โปรแกรม Construct Tools ผมก็ลองศึกษาแล้วท�ำไปเรื่อยๆ แล้วก็มี
ปัญหาอยู่เรื่อยๆ” นอร์ทเล่ากลั้วหัวเราะ
“คือผมสั่งอะไร เขาก็บอกแต่ว่าท�ำไม่ได้ๆ เพราะโปรแกรมมัน
หมดลิมิตแล้ว แต่เราฝันกันไว้ไกลกว่านั้น ดังนั้นไม่ว่าจะมีปัญหาอะไร
เราก็สู้กันไปจนได้ครับ” เอ็กซ์แอบระบายด้วยรอยยิ้ม
ไม่ใช่เพียงการเรียนรู้วิธีเขียนเกมบนสมาร์ทโฟนเท่านั้น แต่การ
เรียนเคมีให้เข้าใจมากขึ้น ก็เป็นสิ่งที่ทั้งสามต้องท�ำอย่างเข้มข้นด้วย
เช่นกัน
“ต้องเรียนรู้เพิ่มครับ เพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกัน โชคดีที่ครูนก
รัชนก สุวรรณจักร อาจารย์ทปี่ รึกษาโครงการคนเก่า เป็นครูเคมี พวกเรา
ไม่เข้าใจอะไรก็จะปรึกษาครูครับ” เอ็กซ์เล่า
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และมากกว่าการเข้าใจวิชาเคมีให้ดีขึ้น ก็คือการแปรรูปวิชาเคมี
ให้เป็นเนื้อเรื่องเกมที่สนุก น่าติดตาม ซึ่งอาร์มในฐานะคนคิดเนื้อเรื่อง
ต้องท�ำงานหนักไม่แพ้เพื่อนๆ
“ต้องคิดเนื้อเรื่องครับว่า ท�ำยังไงให้ผู้เล่นอินกับเนื้อเรื่องในเกม
ให้มากทีส่ ดุ ต้องท�ำเคมีให้เกีย่ วข้องกับเกมยังไง ให้ผเู้ ล่นเกิดความบันเทิง
และได้ความรู้เป็นของแถม ก็คิดออกมาได้ว่า ให้ผู้เล่นเข้าไปอยู่ใน
โลกโลกหนึ่งที่มีปรากฎการณ์เคมีอยู่ในนั้น ให้ผู้เล่นเกิดความสนใจว่า
ปรากฎการณ์เหล่านั้นเป็นปรากฎการณ์อะไร เป็น Logic ภายในเกมที่
จะให้ผู้เล่นได้ไปศึกษาเพิ่มครับ” อาร์มเล่าแนวคิดให้ฟัง
ทัง้ สามใช้ความตัง้ ใจมุง่ มัน่ ฝ่าฟันความผิดพลาดด้วยการลงมือท�ำ
ลองผิดลองถูก จนในทีส่ ดุ ตัวเกมก็สำ� เร็จในระดับทีเ่ ล่นได้เล่นสนุก เมือ่ นัน้
3 หนุม่ ก็ไม่รอช้า ขอวัดฝีมอื ตัวเองด้วยการส่งเกมเข้าประกวดในโครงการ
แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC
2016) ในชื่อ ‘โครงการเกมมือถือเพื่อพัฒนาความรู้รายวิชาเคมีเรื่อง
ตารางธาตุ ธาตุ และสารประกอบ’ ซึ่งสามารถฟันฝ่าเข้าไปถึงรอบ
ชิงชนะเลิศ และได้รางวัลชมเชยมาได้
“ตอนส่งประกวดไม่หวังอะไรมากครับ ถ้าไม่ได้ NSC ก็ไม่เป็นไร
เพราะเราอยากท�ำเกมนี้ พอคิดว่ามีเกมแบบนีแ้ ล้วมันรูส้ กึ เจ๋งดี ตอน NSC
กรรมการติว่าเกมเป็นภาษาอังกฤษ เขาอยากให้เป็นภาษาไทย และ
มีเนื้อหาบทเรียนให้อ่านเยอะๆ แต่เราตั้งใจว่าเกมเราไม่ใช่สื่อการสอน
เป็นเกมทีท่ ำ� ให้เราสนุกและมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ เคมี ความรูเ้ ป็นแค่ของแถม
ทีเ่ ราจะได้มาโดยไม่รตู้ วั แต่เราจะสนุกกับเกมเป็นหลัก” นอร์ท กล่าวด้วย
แววตามุ่งมั่น
เพราะฝันอยากมีเกมเป็นของตัวเอง และเกมนัน้ ก็นา่ จะช่วยท�ำให้
คนอื่นๆ ได้สนุกและเรียนรู้วิชาเคมีได้แบบเพลินๆ การต่อยอดเกมไปสู่
การพัฒนาเชิงพาณิชย์จึงเป็นเป้าหมายที่ทั้งสามต่างเห็นตรงกัน นี่เอง
ที่ท�ำให้ Bonder Board ข้ามสะพานจาก NSC มาสู่โครงการต่อกล้า
ให้เติบใหญ่ ปี 4
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...แรงผลักดันที่ท�ำให้ผมอยากท�ำให้มันส�ำเร็จ...
มันคือความฝันที่อยากมีบริษัทของเราเองครับ
อยากเป็นไดเรกเตอร์ที่มีเกมที่คนชอบเยอะมาก
อยากเป็นคนสร้างเกมที่กินใจผู้เล่น ผู้เล่นชอบ

รวมพลังฝ่าปัญหา มุ่งหน้าพัฒนาเกม
จากตัวเกมที่สามารถเล่นได้ในระดับหนึ่ง เมื่อมาเข้าโครงการ
ต่อกล้าฯ ได้รับค�ำแนะน�ำจากคณะกรรมการ โคช รวมไปถึงเพื่อนๆ
ร่วมโครงการ ก็ทำ� ให้ทงั้ สามได้ทกั ษะ ความรู้ และแนวทางในการพัฒนา
Bonder Board ให้ดียิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อรื้อเขียน
เกมใหม่ทั้งหมด
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“พอมาเข้าต่อกล้า เพื่อนๆ แนะน�ำให้ใช้โปรแกรม Unity ในการ
เขียนเกม แต่ผมไม่เคยท�ำมาก่อนเลยครับ แต่เคยมีความรู้เกี่ยวกับการ
เขียนโปรแกรมภาษา C ก็เลยลองศึกษาภาษาซีชาร์ป (C#) ใน Unity
แล้วลองเขียนดู ตอนแรกก็งง ปัญหาเยอะมาก แต่พอท�ำไปๆ ก็เริ่มรู้
เริ่มเข้าใจ จนท�ำได้เร็ว ท�ำได้หมด ตอนหลังมานี้เอ็กซ์สั่งอะไรมาผมก็
ท�ำได้หมดครับ” นอร์ทเล่าพร้อมรอยยิ้ม
รวมไปถึงเนือ้ หาเกม ทีม่ กี ารปรับให้มคี วามเป็นสากลและมีความ
หลากหลายน่าสนใจมากขึ้น จากที่มีแค่หมวดเดียวให้เล่น Bonder
Board เวอร์ชนั ต่อกล้านีจ้ ะแบ่งการเล่นออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ Tutorial
เป็นหมวดสอนพื้นฐานการเล่นเกม, Normal เป็นหมวดการเล่นแบบ
Story หรือเล่นไปตามเนื้อหาที่เกมก�ำหนด, Survival เป็นหมวดการเล่น
ตะลุยด่านไปเรื่อยๆ จนกว่าจะตาย และ Event เป็นหมวดการเล่นที่จะ
มีลูกเล่นเปลี่ยนไปตามเทศกาลหรือสถานการณ์ต่างๆ เช่น ปีใหม่ หรือ
สงกรานต์ เป็นต้น
ซึ่งแน่นอนว่า การพัฒนาเกมใหม่ให้มีความเป็นสากล มีความ
เสถียร และน่าสนใจมากขึ้นนี้ ย่อมต้องมีเบื้องหลังคือความเหนื่อยและ
ความท้อไม่น้อย
ท้อแรกเกิดจากเวลาทีไ่ ม่ตรงกัน ซึง่ ทัง้ สามบอกว่าถือเป็นปัญหา
ใหญ่ที่สุดในการท�ำงาน
“เรา 3 คนอยูห่ อ้ งเดียวกันก็จริง แต่ไม่คอ่ ยได้ทำ� งานด้วยกันครับ
เพราะใช้วิธีคุยกันแล้วแยกย้ายกันไปท�ำ คนหนึ่งท�ำเสร็จก็ส่งให้อีกคน
ท�ำต่อ จนเสร็จแล้วก็ค่อยมาดูรวมกัน แล้วปรับใหม่ ซึ่งด้วยความที่แยก
กันท�ำ และบ้านก็อยู่ไกลกัน ผมท�ำอย่างก็ได้สไตล์หนึ่ง พอส่งไปให้อีก
คนก็เป็นอีกสไตล์หนึง่ เกมมันเลยดูขดั กัน คุยงานกันผ่านเฟซบุก๊ ก็สอื่ สาร
กันได้ไม่เคลียร์ เลยต้องโละท�ำใหม่บ่อยๆ ครับ” เอ็กซ์เล่าถึงปัญหา
ซึง่ ในภายหลังทัง้ สามก็ได้ใช้วธิ กี ารคุยกันให้เคลียร์กอ่ นแบ่งงานแยกกัน
ไปท�ำ ก็ท�ำให้สามารถท�ำงานได้เร็วและดีขึ้น
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และไหนจะท้อสอง เรื่องค�ำวิจารณ์อีก
“ตอนเจอคอมเมนต์จากกรรมการและโคชในค่าย อยากจะร้องไห้
เลยครับ (หัวเราะ) คือบางคอมเมนต์ก็ดีครับ ได้น�ำมาปรับใช้ แต่บาง
ความคิดมันไม่ตรงกับที่เราตั้งใจไว้เลย จึงเสียก�ำลังใจบ้าง แต่เราก็ยังมี
ก�ำลังใจอื่นๆ ที่เป็นแรงให้ช่วยพัฒนางานได้ครับ” นอร์ทเล่า
ก�ำลังใจนั้น ชื่อ เพื่อน พ่อแม่ และความฝัน
“เพื่อนแม้จะมีปัญหากัน แต่ก็ช่วยกันตลอดครับ พ่อกับแม่ก็
สนับสนุน นี่เป็นแรงผลักดันที่ท�ำให้ผมอยากท�ำให้มันส�ำเร็จ ให้พ่อกับ
แม่รู้ว่าเกมนี้ผมท�ำ หรือแม้แต่เกมอื่นๆ เรา 3 คนคิดเหมือนกันว่า เราจะ
ท�ำให้เหนือกว่า นีเ่ ป็นแรงผลักดันของเรา ท�ำไมเขาท�ำได้ เราก็ตอ้ งดีกว่า
เขาสิ” เอ็กซ์กล่าวด้วยน�้ำเสียงจริงจัง ก่อนที่อาร์มจะส�ำทับว่า
“มั น คื อ ความฝั น ที่ อ ยากมี บ ริ ษั ท ของเราเองครั บ อยากเป็ น
ไดเรกเตอร์ที่มีเกมที่คนชอบเยอะมาก อยากเป็นคนสร้างเกมที่กินใจ
ผู้เล่น ผู้เล่นชอบ” อาร์มกล่าว
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“เห็นได้ชัดมากครับว่าเด็กๆ เติบโตขึ้น
เท่าที่ผมเป็นที่ปรึกษาให้เด็กหลายกลุ่ม
เด็กกลุ่มนี้เขาคิดเองเป็นได้เยอะกว่า
มีมุมมองเป็นผู้ใหญ่มากกว่า...

ทุกนาทีคือการเรียนรู้ ทุกการเรียนรู้คือ
ความเปลี่ยนแปลง
ความฝันคือสิ่งสวยงามที่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ถึงแม้วันนี้
ยังไม่อาจเรียกได้ว่าทั้ง 3 หนุ่มได้บรรลุถึงฝันแล้ว แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธว่า
พวกเขาก�ำลังเดินหน้าไปหาความฝันใกล้ขนึ้ เรือ่ ยๆ และในทุกๆ ก้าวย่าง
ก็คือประสบการณ์ อันเกิดจากการเรียนรู้สาขาวิชาใหม่ๆ จากค่าย
โครงการต่อกล้าฯ และการเรียนรู้จากกระบวนการท�ำงานของทีมเอง
“อยากให้โรงเรียนสอนเหมือนทีส่ อนในต่อกล้าครับ บางค่ายเวลา
อยู่นานๆ จะรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะเย็นซะที (หัวเราะ) แต่ว่าตอนค่ายต่อกล้า
พวกผมอยากเข้าทุกคลาส เพราะกิจกรรมสนุก ท�ำให้เราได้รบั ความรูโ้ ดย
ไม่เหมือนการสอนทัว่ ไป ได้ความรูใ้ หม่หลายเรือ่ ง ทัง้ การตลาด การรูจ้ กั
ลูกค้า UI-UX ที่พี่เขาบอกว่า วิธีการนี้จะท�ำให้คนเข้ามาหาเกมเรา
มากขึ้น มันเป็นทฤษฎีที่มันตรงกับเกมเราและเอามาใช้ได้ยาวๆ” นอร์ท
เล่าถึงสิ่งที่ได้จากโครงการ
และแน่นอน จากการท�ำงานพัฒนาเกมร่วมกัน ก็ท�ำให้ทั้งสาม
ได้เรียนรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งส�ำหรับ
เอ็กซ์ สิง่ ทีเ่ ขาได้เรียนรูค้ อื การคุยขอบเขตของงานให้ชดั เจนก่อนลงมือท�ำ
“อย่างผมวาดรูป เราต้องคุยกันก่อนครับว่า ตัวละครแต่ละตัวที่
เราออกแบบนั้นขนาดไฟล์หรือความละเอียดต้องขนาดไหน ช่วงแรกๆ
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ไม่ได้คิดไม่ได้คุย มาถึงก็วาดเลย วาดใหญ่เพราะอยากให้สวย แต่พอ
ลงไปในเกมปุ๊บมันล้น (หัวเราะ) เพราะโทรศัพท์ไม่ได้สเปคสูงทุกเครื่อง
วาดใหญ่ไปเครื่องที่สเปคต�่ำๆ ก็เล่นเกมของเราไม่ได้ ซึ่งมันก็เป็น
ประสบการณ์ทสี่ อนให้เราต้องวางแผนกันก่อน คุยกันก่อน และต้องมอง
ให้ไกลกว่า 1 สเต็ป” เอ็กซ์กล่าว
“ส่วนผมเกี่ยวกับเรื่องเวลาและการบริหารงานครับ” อาร์มเล่า
ในส่วนของตัวเอง “แต่ก่อนผมคิดเองว่างานแต่ละอย่างสามารถท�ำได้
เร็วๆ แต่พอท�ำจริงมันต้องใช้เวลามากกว่าที่คิด การจัดตารางงานจึง
ส�ำคัญมากครับ ถ้าเราจัดตารางดี ก็จะได้ผลตามทีเ่ ราคิดจริงๆ แต่ถา้ ท�ำ
ไปเรื่อยๆ มันก็จะไม่เสร็จสักที”
และเหนืออื่นใด ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จที่ทั้งสามได้เรียนรู้ ก็คือ
ความพยายาม
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“ของผมก็อย่างที่บอกไปครับ แต่ก่อนเพื่อนอยากได้โน่นนี่ ผมก็
บอกว่ามันยาก ท�ำไม่ได้หรอก ให้ผมเปลีย่ นโปรแกรมไปใช้ Unity ก็คดิ ว่า
ตัวเองท�ำไม่ได้หรอก แต่พอลองพยายามท�ำดูเราก็ท�ำได้ ก็ได้รู้ว่าถ้าเรา
พยายาม ยังไงก็ต้องท�ำส�ำเร็จ รวมไปถึงตอนที่มีปัญหา ตอนเราท�ำผิด
เราก็รู้ว่าส่วนไหนผิด เอาส่วนนั้นมาแก้ไข ลองทางเลือกอื่น พยายามไป
เรื่อยๆ ก็เป็นประสบการณ์ในการท�ำงานให้เราต่อไปครับ” นอร์ทกล่าว
ด้วยรอยยิ้ม
ทั้งหมดทั้งมวล คนที่สังเกตเห็นความเปลี่ยนในตัวของทั้งสาม
มากที่สุด ก็คือ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์มารุต เจือตระกูล
หรือ อาจารย์เอ็ม ที่เข้ามารับช่วงดูแลน้องๆ ต่อจากอาจารย์นกเมื่อ
ทั้งสามเข้าโครงการต่อกล้าฯ
“เห็นได้ชัดมากครับว่าเด็กๆ เติบโตขึ้น เท่าที่ผมเป็นที่ปรึกษาให้
เด็กหลายกลุม่ เด็กกลุม่ นีเ้ ขาคิดเองเป็นได้เยอะกว่า มีมมุ มองเป็นผูใ้ หญ่
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มากกว่า คือมีน้อยมากครับที่เด็กคิดจะเปิดบริษัท ผมได้ยินครั้งแรกยัง
อุทานเลยว่า เฮ้ย! จริงเหรอ (หัวเราะ) คือเด็กมีความมั่นใจ แต่ก็มีช่วงที่
ผิดหวัง อย่างตอนไปค่าย 7 วันของต่อกล้า ถูกโคชแนะน�ำให้เปลีย่ นเยอะ
คืนนั้นเด็กนั่งเออเร่อเลยครับ (หัวเราะ) แต่สุดท้ายด้วยความตั้งใจจริง
อยากมีผลงานของตัวเองจริง มันก็ทำ� ให้พวกเขาเลือกทีจ่ ะเรียนรู้ เปิดรับ
แนวคิดและมุมมอง ท�ำให้โตขึ้นจากเดิมมาก” อาจารย์เอ็มการันตีด้วย
รอยยิ้ม

ก้าวต่อไปสู่ความฝัน
ถึงตอนนี้ จากเกมบนสมาร์ทโฟนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จากความปรารถนา
ล้วนๆ ได้ผ่านกระบวนการขัดเกลาจากผู้เชี่ยวชาญให้มีความเสถียรขึ้น
และน่าสนใจขึ้น จน ณ ปัจจุบัน Bonder Board ก็พร้อมแล้วที่จะเปิดให้
คอเกมได้มาทดลองความสนุกกันบน Google Play หรือสมาร์ทโฟนใน
ระบบแอนดรอยด์ ในขณะที่ในระบบ iOS ยังต้องรอการพัฒนาจากทีม
ต่อไป
“ตอนนี้เดินมาได้ประมาณครึ่งทางครับ เพราะขอบเขตที่วางไว้
จริงๆ มันเป็นโปรเจกต์ใหญ่มาก แต่เรามีกันแค่ 3 คน ไหนจะต้องเรียน
ต่อกันอีก ไหนจะต้องหาทุนกันอีก เป้าหมายตอนนี้จึงตั้งใจจะท�ำกันไป
เรือ่ ยๆ ก่อนครับ ทัง้ ท�ำระบบให้แน่น เพิม่ เติมรายละเอียดปลีกย่อย และ
อัพเดตอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ แน่นอนว่าในอนาคตเราน่าจะต้องหาคนมาช่วย
ในรูปของการเปิดบริษัท” เอ็กซ์กล่าวถึงก้าวต่อไปของทีม
ซึง่ ไม่ตอ้ งห่วงว่าพวกเขาจะเหนือ่ ยจนท้อ เพราะทัง้ สามกล่าวเป็น
เสียงเดียวกันว่า เกมคือชีวิตของพวกเขา
“ความฝันของพวกผมยังเหมือนเดิมแน่นอนครับ เพราะผมยัง
รูส้ กึ สนุกกับการทีต่ อ้ งคิดโน่นคิดนีเ่ กีย่ วกับเกม แม้แต่ตอนจะนอนก็ตาม
ตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบไปแล้วครับ” เอ็กซ์กล่าว
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เช่นเดียวกับนอร์ทที่บอกว่า “ผมสามารถอยู่กับมันได้ตลอดครับ
สอบเสร็จผมก็จะพัก ซึ่งการพักของผมก็คือการท�ำเกมนี้ รู้สึกว่ามัน
สนุกมากในการท�ำ ยิง่ ท�ำก็ยงิ่ เหมือนทีเ่ ราตัง้ เป้าหมายไว้ และเราดีใจมาก
ที่มันก�ำลังเข้าใกล้เป้าหมายไปเรื่อยๆ นี่คือเราก็จะภูมิใจครับ”
เรียกว่าเป็นเกมที่สร้างขึ้นจากความรัก ความฝัน มุ่งหมายให้
ผู้เล่นได้สนุก และแน่นอน ได้ความรู้เรื่องเคมีไปโดยอัตโนมัติ พิสูจน์
ได้จากตัวผู้สร้างและเพื่อนๆ ของพวกเขาเอง
“ผมคือหนูทดลองครับว่าเกมนี้ประสบความส�ำเร็จหรือเปล่า
เพราะเคมีผมเป็นศูนย์ครับ (หัวเราะ)” เอ็กซ์เปิดเผยความลับด้วยรอยยิม้
“ตั้งแต่ท�ำเกมมา จากที่มองเคมีแล้วรู้สึกยี้ ตอนนี้พอครูพูดชื่อสารอะไร
ออกมา ผมจะนึกตัวละครตัวนั้นได้เพราะผมวาดเอง”
“ได้ลองเอาไปให้เพือ่ นทีเ่ ก่งเคมีเล่นดู เขาลองผสมสารแล้วก็รอ้ ง
ว้าว! (หัวเราะ) ส่วนคนที่ไม่เก่งเคมี แต่พอได้เล่นไปบ่อยๆ เขาก็เริ่มจ�ำ
ธาตุได้ ซึ่งถือว่ามันเวิร์กจริงๆ ครับ” นอร์ทส�ำทับด้วยเสียงหัวเราะ
นีค่ อื Bonder Board เกมทีจ่ ะเปลีย่ นวิชาเคมีทเี่ คยน่าเบือ่ ให้เป็น
ความสนุก และเป็นเกมที่จะเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงส�ำหรับ 3 หนุ่ม
เอ็กซ์-นอร์ท-อาร์ม
อย่าแปลกใจ ถ้าในอนาคต เยาวชนของเราจะเก่งเคมีกนั มากขึน้
และอย่าแปลกใจ ถ้าในอนาคต เราจะได้เห็นเจ้าของบริษัทเกม
ที่หน้าตาเหมือน 3 หนุ่มนี้
เพราะการท�ำอะไรก็ตามด้วยความสนุก มันเวิร์กทั้งนั้น เอ็กซ์นอร์ท-อาร์ม และ Bonder Board บอกกับเราแบบนี้
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