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The Backpacker เป็นเกมตะลุยด่าน ที่จะพาผู้เล่น
ตะลุยไปเจอประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดต่างๆ 

ในประเทศไทย ด่านหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งจังหวัด
โดยผู้เล่นต้องเล่นปลดล็อคไปเรื่อยๆ เหมาะส�าหรับ
เด็กระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาที่จะได้เรียนรู้

ประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย 
และเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วใน Google play
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เกมนี้ผมท�าคนเดียวครับ...ปริมาณของงาน 
ตอนแรกมันเยอะและเหนื่อยมากๆ 

แต่มันก็แค่นั้นครับ เพราะมันต้องท�าให้เสร็จ

 

กล่าวถึงประเพณีวฒันธรรมท่ีมอียู่ในชาติน้ัน ถือเป็นสิง่ท่ีสะท้อน

ภูมปัิญญาท้องถ่ินทีม่คีณุค่า และเปรยีบได้กับรากเหง้าของคนในชมุชน

นั้นๆ ซึ่งควรค่าอย่างย่ิงท่ีจะต้องได้รับการสืบสานต่อยอดไปสู่เยาวชน 

คนรุ่นใหม่ต่อๆ ไป

แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธว่า ในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นน้ัน มีเยาวชนไม่

มากนักท่ีจะให้ความสนใจในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรม โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงวัฒนธรรมต่างถ่ินเกิด เพราะว่าเยาวชนยังเยาว์เกินกว่าจะรู้สึก

และซมึซบัถึงหลกัคดิหรอืความเชือ่ อนัเป็นต้นธารของประเพณีวัฒนธรรม

นั้นๆ รวมไปถึงการถ่ายทอดเนื้อหาเก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรมโดย 

ส่วนใหญ่ก็มกัเป็นการถ่ายทอดผ่านต�าราหรอืน�าเสนอแนววิชาการ ท�าให้

การขยายผลต่อยอดไปสู่เยาวชนเป็นไปได้ยากมากขึ้น

แต่จะเป็นอย่างไร ถ้าเกิดมเียาวชนคนหน่ึงท่ีสนใจในเรือ่งประเพณี

วัฒนธรรมนี้ และคิดที่จะขยายผลเนื้อหาของประเพณีไทยในจังหวัด

ต่างๆ ออกมาในรูปแบบเกมที่สามารถเข้าถึงเยาวชนได้ดีกว่าต�ารา

ถึงตรงน้ีหลายคนอาจสงสยั ว่าจะเอาเรือ่งประเพณีวัฒนธรรมมา

แปลงให้เป็นเกมได้อย่างไร?

ถึงตรงนี้ สไปรท์มีค�าตอบ!
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ความมุมานะ เงื่อนไขสู่ความส�าเร็จ
“ผมเป็นคนชอบเทีย่วครบั แต่ปัญหาของผมคอืไม่รูว่้าจงัหวัดไหน

มีอะไร อยากจะไปเท่ียวท่ีน่ี มันมีอะไรดี ผมก็ไม่รู้ เลยอยากท�าเป็นส่ือ

ขึ้นมาที่สามารถเอาไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นได้ด้วย ผมก็มาคิดว่าสื่อน้ี

ควรจะเป็นยังไง ก็เลยท�าเป็นเกม เพราะเด็กในปัจจุบันก็เล่นเกมกัน  

เลยเอามาท�าให้เขาเล่นและรู้ไปด้วยว่าแต่ละจังหวัดของไทยเป็นยังไง” 

คอืค�าบอกเล่าถึงแรงบนัดาลใจของสไปรท์ ท่ีท�าให้เจ้าตวัรเิริม่พัฒนาเกม 

‘แบกเป้ตะลุยไทย’ ขึ้นมา

แล้วแบกเป้ตะลุยไทยนี้เป็นเกมแบบไหน?

“ผลงานนี้เป็นเกมเก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัด

ต่างๆ ในประเทศไทยครบั เปน็เกมตะลยุดา่นทีด่่านหนึง่กจ็ะเปน็จังหวดั

หน่ึง แต่ละจังหวัดเราจะเอาจุดเด่นของจังหวัดนั้นมาท�าเป็นด่าน เช่น 

ด่านแรกจังหวัดชลบุรี มีประเพณีวิ่งควาย เราก็เอาประเพณีวิ่งควายมา

ท�าเป็นเกม หรอืด่านสอง ผมเอาจงัหวัดนครสวรรค์มา กจ็ะเป็นประเพณี

เชดิสงิโต ประมาณน้ีครบั แล้วผูเ้ล่นก็ต้องเล่นปลดลอ็คไปเรือ่ยๆ” สไปรท์

อธิบาย

ยกตวัอย่างเช่น ในด่านวิง่ควาย (Buffalo Run) ของจงัหวัดชลบรุี 

ผูเ้ล่นจะต้องแข่งบงัคบัควายของตนไม่ให้ว่ิงไปชนควายตัวอืน่ท่ีว่ิงอยู่ใน

ลานแข่ง สะสมคะแนนตามระยะทางท่ีว่ิงไปได้ และหากชนคู่แข่งจน

เลือดท่ีมีอยู่ 10 หน่วยหมด เกมก็จะจบลงและสิ้นสุดการนับคะแนน  

ขณะที่ด่านอื่นๆ อย่างด่านแข่งเรือยาว (Boat Race) ของจังหวัดพิจิตร 

ก็จะเป็นการแข่งพายเรือให้ถึงเส้นชัยโดยกดปุ ่มสลับซ้ายขวาเพ่ือ

บังคับการพายเรือของฝีพาย มุ่งฝ่ากระแสความแรงของคลื่นน�้า สะสม

คะแนน เป็นต้น

ซึ่งแน่นอน ด้วยแนวคิดนี้ของสไปรท์ ท�าให้สามารถพัฒนาด่าน

ได้อย่างน้อยๆ ก็ 77 จงัหวัดของประเทศไทย ซึง่ถือว่าเป็นขอบเขตท่ีใหญ่

ไม่น้อย แต่น่าสนใจตรงท่ีว่า ตัง้แต่เริม่ต้นพัฒนาเกมนัน้ สไปรท์ฉายเดีย่ว
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ไม่เกี่ยวกับใคร ทั้งๆ ที่เจ้าตัวยังเรียนอยู่มัธยมปลาย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ

กับทมีอืน่ๆ แล้ว บางทมีขนาดมกีนั 3-4 คน ก็ยังต้องเหน่ือยกันแสนสาหัส

“เกมนี้ผมท�าคนเดียวครับ ช่วงที่ยากท่ีสุดก็คือตอนต้นๆ เพราะ

ต้องวางโครง ต้องเก็บข้อมูลให้หมด ปริมาณของงานตอนแรกมันเยอะ

และเหน่ือยมากๆ แต่มนัก็แค่นัน้ครบั เพราะมนัต้องท�าให้เสรจ็ (หัวเราะ) 

ก็ก้มหน้าก้มตาท�าครบั ค่อยๆ ท�าแต่ละจดุให้เสรจ็แล้วค่อยไปปรบัทหีลงั” 

สไปรท์กล่าว

ซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้ได้ ว่าต้องเหนื่อยหนักแน่นอน

“ตอนนั้นมันจะร้องไห้เลยครับ ไม่ไหวจริงๆ ต้องท�างานต้องนอน

อยู่ท่ีโรงเรยีนกับเพ่ือนอกีคนท่ีอยู่คนละทมี คอืต่างคนต่างก็ท�าของตวัเอง 

นอนท่ีโรงเรียนประมาณ 1-2 อาทิตย์ ท�าตั้งแต่เช้ายันตี 1 ตี 2 ทุกวัน  

ช่วงนัน้ก็นอนหน้าคอมฯ เลย ท้ังวาดทัง้อะไรทกุอย่าง โห...อธิบายไม่ถูก 

คือจะตั้งเป้าหมายให้ตัวเองไว้ว่าวันน้ีต้องเสร็จเท่านี้ ถ้าไม่เสร็จก็ต้อง

เกือบเสร็จ งานจะได้ไม่ทับๆๆ กันไป ก็ต้องฝืนครับ” สไปรท์กล่าว
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ผลลัพธ์ของความทุ่มเท
และแล้วผลของการทุ่มเทแรงกายแรงใจพัฒนาผลงานด้วย 

ตัวคนเดียวก็ออกดอกออกผล เมื่อ สไปรท์ส่งผลงานแบกเป้ตะลุยไทย 

เข้าร่วมประกวดในโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง

ประเทศไทย คร้ังที่ 18 (NSC 2016) ในประเภทโปรแกรมเพ่ือความ

บนัเทงิ ระดบันักเรยีน และได้รางวัลชมเชยมาครอง ก่อนจะตดัสนิใจเข้า

โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 4 ด้วยเหตุผลว่า อุตส่าห์อดหลับอดนอน

ท�ามา ก็อยากให้ผลงานพัฒนาไปสู่การใช้ได้จริง

“อยากใช้งานนี้ให้คุ้มครับ (หัวเราะ) ท�ามาเหนื่อยก็อยากท�าต่อ 

และเห็นว่าต่อกล้าฯ เป็นโครงการท่ีเราสามารถผลักดันผลงานไปสู่การ

ใช้จริงได้ จึงเข้าร่วมครับ” สไปรท์ให้เหตุผล

ซึ่งการที่ผลงานจะผ่านไปถึงข้ันน้ันได้ ก็จ�าเป็นต้องได้รับการ

ขัดเกลาจากคณะกรรมการและทีมโคช ท่ีต่างก็ให้ค�าแนะน�าผลงาน 

แบกเป้ตะลุยไทยมากมาย ซึ่งต่อมาสไปรท์ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น 

The Backpacker แบกเป้ตะลุยไทย

“ชอบตรงความใส่ใจของทมีโคชครบัทีใ่ห้ค�าแนะน�าดีๆ มากมาย 

แนะน�าให้เรารู ้สอนให้เรารูใ้นส่วนท่ีเราไม่นึกถึง เป็นจดุเลก็ๆ ท่ีเขาท�าให้

เรารู้ว่าถึงแม้จะเล็กแต่ก็ส�าคัญครับ” สไปรท์ย้ิม ก่อนจะยกตัวอย่างให้

ฟังว่า

“ส่วนใหญ่จะเป็นระบบในเกมครับที่มันยังขาดอยู่ เช่น เวลาเล่น 

อยากให้กดหยุด หรือ Pause ได้ ซึ่งเกมทั่วไปจะมี แต่ของผมยังไม่มี  

คือเกมผมเป็นการเล่นแบบบังคับให้จบ ซึ่งใช้เวลาเล่นไม่นาน ตอนน้ีมี

ทั้งหมด 9 ด่าน 9 จังหวัด แต่ละด่านเฉลี่ย 1 นาที แต่ค�าแนะน�าของโคช

ก็ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้ผมได้มากครับ”

อย่างไรก็ตาม ค�าแนะน�าจากกรรมการและทีมโคชล้วนมีจุด 

มุ่งหมายเดียว คือ พัฒนาผลงานให้สามารถก้าวไปสู่ผู้ใช้จริงได้อย่าง

เหมาะสม แต่สไปรท์ก็บอกว่า ผลงาน The Backpacker รวมถึงตัว 

สไปรท์เองมีข้อจ�ากัดที่ท�าให้ไม่สามารถปรับตามค�าแนะน�าได้ทั้งหมด
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“ความเปลี่ยนแปลงของเกมจาก NSC มาถึงต่อกล้าฯ ส่วนใหญ่

จะเป็นการปรับมากกว่าครับ ไม่มีการแก้แบบใหญ่ๆ ตัวเกมภาพรวมยัง

คงเป็นลกัษณะเดมิ คือ ด่านหนึง่เป็นของจงัหวัดหนึง่ แม้ในค่ายต่อกล้าฯ 

อยากให้เกมน้ีด่านหนึ่งมีหลายๆ อย่าง ซึ่งจริงๆ ผมก็อยากท�าแบบน้ัน 

แต่มันท�าไม่ได้เพราะมันจะเยอะเกินไป การปรับท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นตัวเกม

ข้างในเป็นหลักครับ คือปรับให้เล่นง่ายขึ้น” สไปรท์กล่าว

เอาไปให้เพื่อนๆ น้องๆ ในโรงเรียนได้ทดลองเล่น 
ผลตอบรับก็ค่อนข้างดี แต่มีบางคนบอกว่าเกมนี้

เล่นยากจัง ส่วนนั้นผมก็พยายามปรับให้เล่นง่ายขึ้น

 

245



ซึ่งการปรับในเรื่องดังกล่าว สไปรท์ก็ได้รับการยืนยันมาจาก 

ผู้ใช้งานที่ตัวเขาได้ลองน�าผลงานไปให้เล่นด้วย

ฟังเสียงผู้ใช้ แก้ไขผลงาน
หน่ึงในค�าแนะน�าของกรรมการ ทีมโคช และอาจารย์ท่ีปรึกษา

โครงการ อย่าง อาจารย์กวินวิชญ์ พุ่มสาขา ที่มีต่อ The Backpacker  

ก็คือ การน�าผลงานไปให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองใช้  ทดลองเล่นจริง 

เพ่ือให้ได้เสียงสะท้อนจากกลุ่มผู้ใช้จริงๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ

ปรับปรุงผลงาน

“กลุ่มเป้าหมายของเกมนี้จะเป็นกลุ่มทั่วไป แต่จะเน้นเป็นพิเศษ

ที่กลุ่มนักเรียนทั้งประถมและมัธยม ที่ผ่านมาก็ได้น�าไปให้เด็กประถม 

ที่โรงเรียนวัดโล่ห์สุทธาวาส จังหวัดอ่างทอง ได้ลองเล่นครับ โดยคุณครู

พาไป” สไปรท์กล่าว
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ซึ่งผลตอบรับจากผู้ใช้ก็มีมากมายหลากหลายเสียง

“ผลตอบรบัค่อนข้างดคีรบั ท่ีเดก็ประถมบอกมาก็คอื เกมมคีวาม

หลากหลายด ีภาพน่ารกั เหมาะกับเดก็ท่ีสามารถเล่นโทรศพัท์ได้ ขณะท่ี

กลุม่เด็กมัธยม ผมก็เอาไปให้เพ่ือนๆ น้องๆ ในโรงเรียนได้ทดลองเล่น  

ผลตอบรับก็ค่อนข้างดี แต่มีบางคนบอกว่าเกมนี้เล่นยากจัง ในส่วนนั้น

ผมก็พยายามเอามาปรับให้เล่นง่ายขึ้นครับ” สไปรท์กล่าว

กับอีกเสียงสะท้อนหนึ่ง ก็คือ ปริมาณของเนื้อหาที่ไม่จุใจวัยรุ่น

เท่าไหร่นัก

“อีกเรื่องหลักๆ เป็นเรื่องข้อมูลท่ีได้รับครับ คือมันจะได้รับแต่

ข้อมูลว่าจังหวัดนั้นมีแค่เรื่องนั้นๆ แต่จริงๆ อาจจะมีเรื่องอื่นด้วย ผมก็

ยกมาได้ไม่หมด เด็กก็จะถามว่า จังหวัดนั้นมันมีแค่นี้เหรอพี่ (หัวเราะ) 

ก็อย่างท่ีบอกไปครับว่าอยากท�าให้เยอะกว่านี้ แต่มันไม่ไหว” สไปรท์

กล่าวกลั้วหัวเราะ

กล่าวได้ว่าความหลากหลายของเกมในแต่ละด่านคือจุดเด่น 

ของ The Backpacker ซึ่งนอกจากตัวเกมแล้วก็ยังมีข้อมูลประกอบ 

เสริมความรู้ในแต่ละด่านด้วยว่า ประวัติความเป็นมาของประเพณี 

ในแต่ละด่านน้ันเป็นมาอย่างไร สถานที่จัดงาน และช่วงวันท่ีจัดท่ีไหน

เมื่อไหร่ เป็นต้น

ซึ่งแม้จะอยากเพ่ิมปริมาณของข้อมูลเน้ือหามากแค่ไหน แต่ก็

ถือว่าเกินก�าลังของสไปรท์ไปมากเหลือเกิน

ความรู้ที่ได้มาจากค่ายต่อกล้าฯ คือเรื่อง 
การวางแผนการท�างาน คือเราต้องวางแผนและ 
ต้องท�าให้ได้ด้วย วางแผนว่าช่วงนี้ต้องท�าอะไร 
แบ่งงานให้ชัดเจนว่าในสัปดาห์นี้เราควรท�าอะไร 

ในเดือนนี้เราต้องได้อะไร
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ความเปลี่ยนแปลงและก้าวต่อไป
ไม่อาจปฏิเสธว่าข้อจ�ากัดส�าคญัของการพัฒนา The Backpacker 

ก็คอื การท่ีสไปรท์เลอืกท�างานคนเดียว จงึไม่สามารถบกุตะลยุสร้างด่าน

รวบรวมข้อมูลได้มากมายหลากหลายเพียงพอกับความต้องการของ 

ผู้ใช้หลายๆ คน

แต่ในแง่หนึง่นัน้ การท�างานคนเดียวก็ถือเป็นการเคีย่วกร�าความ

เข้มแข็งและเสรมิสร้างประสบการณ์ให้แก่ตวัสไปรท์เองได้อย่างเตม็เมด็

เต็มหน่วย โดยความรู้และทักษะที่เกิดข้ึนน้ัน เกิดจากการหลอมรวม

ระหว่างความรู้ที่ได้รับจากค่าย และสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากตัวเอง

“ความรูท้ีไ่ด้มาจากค่ายต่อกล้าฯ คอืเรือ่งการวางแผนการท�างาน 

อันน้ีได้มาเต็มๆ เลยครับ คือเราต้องวางแผนและต้องท�าให้ได้ด้วย 

วางแผนว่าช่วงน้ีต้องท�าอะไร แบ่งงานให้ชัดเจนว่าในสัปดาห์น้ีเราควร

ท�าอะไร ในเดือนนี้เราต้องได้อะไร เอาค�าแนะน�าจากกรรมการมา

วางแผนว่าเราจะปรับอะไร พัฒนาให้มันสมบูรณ์มากข้ึน” สไปรท์ย้ิม 

ก่อนจะกล่าวต่อไปถึงความเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้ หลงัจากได้น�าความรู้

นี้มาปรับใช้กับการท�างานของตัวเอง

“ถ้าเทียบกับตอนที่หนักมากๆ อย่างช่วง NSC ต่างกับตอนนี้ 

มากครบั ตรงทีเ่รารูว่้าเราจะต้องท�าอะไรก่อน เอาสิง่ทีส่�าคญัมากๆ ก่อน 

เช่น เราต้องคดิก่อนว่าเกมจะต้องเป็นยังไง โค้ดจะต้องเป็นยังไง แล้วท�า

ส่วนนั้นก่อน กราฟิกค่อยไปวาดทีหลัง มันคือการวางแผนงานและการ

จัดตารางชีวิตตัวเองครับ แต่ช่วงก่อน NSC คือวาดๆๆๆๆ ไปก่อนแล้ว

ค่อยเอามารวมกัน ซึ่งมันจะยุ่งมาก (หัวเราะ) อาจารย์กวินวิชญ์ก็ช่วย

เยอะครับ ช่วยคิดช่วยคอมเมนท์ช่วยให้ค�าแนะน�า ก็ได้ไปนอนบ้าน

อาจารย์หลายครั้งอยู่ครับ (หัวเราะ)” สไปรท์กล่าว 
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เมื่อผ่านการเรียนรู้และพัฒนา การเติบโตก็ย่อมเกิดขึ้น ท้ังคน

และผลงาน

ในส่วนของผลงาน The Backpacker นั้น สไปรท์ก็ยังคงมุ่งมั่น

พัฒนาต่อไปอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สมดั่งความตั้งใจที่ตั้งไว้ นั่นคือ 

เผยแพร่ให้สาธารณชนได้เล่นผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตระบบ

ปฏิบัติการ Android

“เป้าหมายระยะสั้นตอนน้ีคือ ท�าเสร็จแล้วเผยแพร่ลง Google 

Play ให้คนโหลดเล่นฟรีครับ ซึ่งตอนนี้ก็สามารถเข้าไปโหลดเล่นฟรีกัน

ได้แล้ว แต่ความสมบูรณ์ของเกมจะอยู่ที่ประมาณ 90% ยังไม่สมบูรณ์

เต็ม 100% ส่วนเป้าหมายระยะยาว ทีมโคชก็มีแนะน�าว่า ให้ลองเอาไป

ขายตามจงัหวดั ท�าเป็นระบบตูเ้กม ซึง่ก็น่าสนใจ แต่ตอนนีผ้มยังไม่โฟกสั

ถึงจุดนั้นครับ เพราะยังท�าคนเดียว ยังไม่สามารถท�าได้ ก็คงจะพัฒนา

ไปเรื่อยๆ ครับ” สไปรท์กล่าวพร้อมรอยยิ้ม

นั่นคือความเติบโตของผลงาน ท่ีใกล้จะด�าเนินไปถึงความฝันท่ี

ตั้งเอาไว้ และแน่นอน คนเองก็ก�าลังก้าวไปสู่ความฝันไม่ต่างกัน แม้จะ

ยังไม่ชัดเจนมากนัก แต่การท�างานท่ีผ่านมาล้วนคือประสบการณ์ท่ีจะ

หล่อหลอมให้สไปรท์เติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคงขึ้นแน่นอน
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“อนาคตตอนน้ียังไม่แน่ใจครบั (หัวเราะ) คอืไม่แน่ใจว่าจะท�างาน

อะไร แต่อยากเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แน่นอน เพราะส่วนตัวก็ใช้มัน

และอยู่กับมนัตลอด และผมก็ชอบครบั ซึง่จรงิๆ แล้วผมเป็นคนชอบเล่น

เกม คุณครูเลยบอกว่าแทนที่จะเล่นอย่างเดียวกม็าลองท�าเกมให้คนอื่น

เล่นดีกว่า ท�างานพวกนี้ตั้งแต่ ม.2 จนถึงตอนนี้ผมว่ามันใช่! มันเป็นสิ่ง

ที่ผมชอบอยู่แล้ว มันก็ไปได้ อยู่กับเคร่ืองมือไอทีมานาน น่ีแหละคือ 

ชีวิตผมแล้วครับ” สไปรท์จบประโยคด้วยดวงตาเป็นประกาย

ถึงวันนี้ The Backpacker พร้อมแล้วท่ีจะชวนคุณแบกเป้ไป

ตะลุยเที่ยวในงานประเพณีและวัฒนธรรมทั่วไทย ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้

สนกุสนานกับเกม ไปพร้อมกับได้ความรูเ้ก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรม

ของท้องถ่ินในแต่ละจงัหวดั ถือเป็นสือ่การเรยีนรูร้ปูแบบใหม่ ท่ีใช้ความ

บันเทิงเปิดโลกทัศน์ไปสู่การเรียนรู้และต่อยอดรากเหง้าของชาติไม่ให้

สูญสลายหายไปตามกาลเวลา

และในขณะที่ผู้ใช้ก�าลังสนุกสนานไปกับ The Backpacker  

ผูพ้ฒันาอย่างสไปรท์เอง ก็ก�าลงัจะแบกกระเป๋าก้าวเดินไปสูเ่ส้นทางของ

ชวิีตในสายไอท ีทีร่บัประกันได้เลยว่า เราน่าจะได้เห็นผลงานทีส่ร้างสรรค์

และเป็นประโยชน์ต่อสังคมจากเขาอีกไม่น้อยแน่นอน
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