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ปัจจบุนัเดก็และเยาวชน มีปัญหาเรื่องติดเกมกนังอมแงมสรา้งความเดือนรอ้น

ใจใหพ้อ่แม ่ผูป้กครอง เป็นอยา่งมาก  วนันีเ้รามีเรื่องราวของ "เดก็ตดิเกม" คน

หนึ่งท่ีจะมาสะทอ้นมมุมองของตนเองเพ่ือใหเ้ขา้ใจเดก็ตดิเกมอีกดา้นหนึ่งว่ามี

ทัง้ขอ้ดีและขอ้เสียอยา่งไร "ออมสิน - ราชา ศรีสุข" อาย ุ 16 ปี หนึ่งใน

เยาวชนนอกระบบ ต.เมืองลีง ท่ีมารว่มเรียนรูใ้นค่ายพัฒนาศักยภาพและ

สร้างเครือข่ายเยาวชนท้ังในและนอกระบบการศึกษา 25 อปท. จังหวัด

สุรินทร ์ (ภายใตก้ารด าเนินโครงการพฒันาเยาวชนในชมุชนทอ้งถ่ิน 4 ภาค) 

สนบัสนนุโดยกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน , กสศ. , สถาบนัยวุโพธิชน , 

สกสว. , ธนาคารไทยพาณิชย ์ จ ากดั(มหาชน) และมลูนิธิสยามกมัมาจล เม่ือ

วนัท่ี 1- 21 ตลุาคม 2562 ณ หนว่ยอนรุกัษแ์ละจดัการตน้น า้หว้ยสามสบ ต.ศรี

สะเกษ     อ.นานอ้ย จ.นา่น  ซึ่งเสรจ็สิน้ไปเรียบรอ้ยแลว้  ไดร้ว่มสะทอ้นการ

เรียนรูไ้ดอ้ยา่งนา่สนใจวา่.. 

"ออมสิน" เกริ่นเรื่องพืน้ฐานทางบา้นใหฟั้งเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจตวัเขามาก

ขึน้วา่ "ท่ีบา้นผมฐานะพอมีพอกิน พอ่แมเ่ป็นชาวนา ผมเป็นลกูคนสดุทา้ย คน

ท่ี 5 พ่ี ๆ  ท างานหมดแลว้ ผมอยูก่บัพอ่แมแ่ละหลานอีกคน ผมชว่ยงานบา้นบา้ง 

ตดัหญา้ใหว้วั มีนาก่ีไรไ่มแ่น่ใจวา่มีก่ีไร ่ มีววัสิบตวั แลว้ก็เลีย้งกบเยอะอยู่ครบั 

ถา้แมไ่มอ่ยูผ่มจะเป็นคนหงุขา้วท ากบัขา้ว เก่ียวหญา้ใหว้วั แมผ่มจะรบัจา้ง

เปิดน า้ประปา น า้หมดก็ไปเปิด ไปปิด"  

ส าหรบัเรื่องเรียนหนงัสือเจา้ตวับอกว่าเรียนจบมธัยมตน้แตไ่มไ่ดเ้รียนตอ่เพราะ

ขาดแคลนทนุทรพัย ์ " ผมเรียนถึง ม.3 พ่อแม่อยากให้ผมเรียนต่ออยู่ แต่

ตอนน้ันไม่มีแรงส่งให้ผมเรียนต่อ ผมเองอยากเรียนครับ อยากเรียน

ช่างยนต ์ผมชอบซ่อมรถ ผมเปล่ียนท่อ เปล่ียนสายเบรก โซ่สะเตอ ฯลฯ 

ไมรู่เ้หมือนกนัว่าจะท าเป็นอาชีพไดไ้หม ถา้มีโอกาสไดเ้รียนผมอยากเรียน พอ่

แมอ่ยากใหเ้รียน แถวบา้นมีกลุม่ซอ่มรถ วนัไหนผมว่างผมไปอยูก่บัเขาครบั 

ตอนนีเ้ก็บเงินจากการเล่นเกมก่อน ถา้ออกจากเลน่เกมไปท าตอนนีจ้ะไมมี่เงิน

ตัง้ตวัครบั"  

"ออมสิน" เล่าถึงท่ีมาของการเขา้สูว่งการแขง่เกม "ตอนนีผ้มท าอาชีพ

รับจ้างดันแร๊งกเ์กมให้คนอื่น เล่นเกมให้เขาได้คะแนนสูงๆ เคยท าได้

สงูสดุ 5,000 เราตอ้งฝึกฝีมือของเรา เราโพสตล์งเฟสบุ๊คแลว้เขาติดตอ่มา ใช้

เฟสบุ๊คตวัเราเอง ท ากบัรุน่พ่ีอยูท่ี่บา้น ผมคน้พบการท าอยา่งนีต้อนอาย ุ15 ฝึก

ประสบการณม์าปีกวา่ ผมเลน่เกมฟรีไฟล ์ ผมเคยไปแขง่กบัทีมนกัแขง่ท่ี

กรุงเทพฯ มา แลว้มาท าอาชีพนี ้ ผมมีความช านาญดา้นปืนรูท และสเตป็โจ๊ก 

การไปแขง่ มีรุน่พ่ีแนะน า รุน่พ่ีตอนนีเ้ขาเป็นนกัแขง่พี่เขาไปแขง่ท่ีตา่งประเทศ
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ดว้ย ตอนท่ีผมไดไ้ปแขง่ท่ีกรุงเทพฯ รูส้กึต่ืนเตน้ครบั ตอนแขง่ตอ้งตัง้สมาธิ

อยา่งเดียวเลย ผมไปแขง่เป็นนกัแขง่ทั่วไปไมไ่ดไ้ปในนามของจงัหวดัอะไร แขง่

เป็นทีมๆ ละ 4 คน ผมจะเป็นตวัป้ัมยาใหเ้พ่ือนและดแูลขา้งหลงั ทีมผมยงัไมไ่ด้

ตัง้ช่ือ การไปแขง่ขนัครัง้นัน้ มี 50 ทีม ไดท่ี้ 20 กวา่ เพราะมีแตค่นเก่งๆ การไป

แขง่ ท าใหไ้ดป้ระสบการณว์า่จะพฒันาฝึมือขึน้ตอ่ไป ตอนกลบัมาแลว้ก็มา

ฝึกฝนตวัเอง"  

เจา้ตวัเลา่ถึง เหตผุลท่ีมาคา่ยนีเ้พ่ือตอ้งการพกัผ่อนและพดูถึงประโยชนแ์ละ

โทษของเกม เพ่ือใหผู้ใ้หญ่เขา้ใจวา่ตนเขา้ใจเรื่องการเล่นเกมดีแคไ่หน "แตผ่ม

ขอลาทีมมาพกัผ่อนมาคา่ยอบรมนี ้ถา้อยูบ่า้นก็ไมมี่เวลาพกัเลย เพราะตอ้งฝึก

ตลอด การฝึกฝน จะต่ืนนอนตอนไหนก็ได ้แตต่้องห้ามยุ่งกับยาเสพตดิถึงจะ

อยู่ในทมีได้ เพราะไม่ชอบ ผมไม่ชอบยา บางคนไปยุ่งกับยาเสพตดิ 

เวลาเล่นเกมแล้วใจจะส่ัน ประโยชนข์องการเล่นเกมคือหารายได้ให้เรา

ได้ แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เขาคิดอย่างไร เกมยังฝึกฝนเราเร่ืองสมาธิ เพราะ

เกมนีเ้ลน่แลว้ตอ้งใชส้มาธิ ส่วนโทษของเกม คือ ผมไมค่อ่ยไดกิ้นขา้ว เพราะมุง่

อยูก่บัเกม ผมจะบอกทีมวา่ผมไปธุระไปพกัผอ่น เขาก็ไมไ่ดว้า่อะไร ในทีมก็ไมมี่

ใครคิดถึงเรื่องการหาจดุสมดลุของเรื่องแบบนี ้ เรื่องการพกัผอ่น การดแูล

สขุภาพ และเปา้หมายของทีมคือไดเ้ป็นตวัแทนจงัหวดัก็พอใจแลว้ครบั ซึ่ง

จงัหวดัสรุนิทร ์ ก็มีการสง่ทีมไปแขง่ดว้ยครบั การรวมทีมของทีมเกม สว่นใหญ่

เป็นคนรูจ้กั รุน่พ่ี หรือนอ้งแถวบา้น รูว้า่จะมีแขง่ท่ีไหนจะสง่ใบสมคัรไป" 

"ออมสิน" บอกวา่ไมรู่ว้า่ตวัเองจะอยูบ่นเสน้ทางนีอี้กนานแคไ่หนแตปั่จจบุนั

พอใจเพราะท ารายไดใ้หต้นเองพอสมควร "ไมรู่เ้หมือนกนัวา่ผมจะอยู่บน

เสน้ทางนีไ้ปนานแคไ่หน แตต่อนนีพ้อใจครบั เพราะหารายไดใ้หค้รอบครวัได ้มี

รายได้มาเกือบปีหน่ึงแล้วครับ ออกมอเตอรไ์ซดไ์ด้แล้ว 2 คัน รวมกัน

น่าจะ 42,000 บาท ใหแ้ม่คนัหนึ่งและตวัเองอีกคนัหนึ่ง ท่ีบา้นก็วา่อยู ่ แตก็่

เขา้ใจ เพราะผมหารายไดใ้หค้รอบครวั ซือ้กบัขา้ว จ่ายคา่ไฟ เขาเขา้ใจเรามาก

ขึน้ ตัง้แตผ่มออกเรียนมา แมบ่อกว่าถา้เลน่เกมใหห้าเงินมาจา่ยคา่ไฟและ

คา่เน็ตดว้ย ผมรบัจา้งดนัแร๊งกไ์ดข้นาดนี ้ผมพอใจแลว้ครบั" 

ส าหรบัผูป้กครองท่ีมีลกูก าลงัตดิเกม "ออมสิน" ก็มีขอ้เสนอแนะวา่ "อยากบอก

พ่อแม่ว่าขอให้ดูเดก็ก่อน แต่ถ้าเดก็เล่นเกมแล้วเดก็มันตดิมากเกินไปก็

ควรห้ามไว้หน่อย อย่าเป็นเหมือนผม ผมเคยเป็นมาแล้ว ถ้าบอกน้องๆ 

ได้จะบอกว่าเล่นให้พอเหมาะ ท าการบ้านให้เสร็จ เล่นเกมสัก 2 - 3 

ช่ัวโมงแล้วไปพักผ่อนนอนหลับ" 

เม่ือคยุกนัเรื่องเกมท่ีเป็นเรื่องช านาญของ "ออมสิน" มาพอสมควรแลว้ มาฟัง

การเขา้คา่ยครัง้นีก้นัตอ่ "การมาคา่ยนี ้ ครูหวิง (จิรนนัท ์ เครือจนัทร ์ ครูผูด้แูล
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เดก็องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมืองลีง อ.จอมพระ จ.สรุนิทร ์และพี่เลีย้งเยาวชน 

ต.เมืองลีง) พามาครบั ตอนชวนมาบอกวา่จะพาไปอบรมท่ีจงัหวดันา่น ไดฟั้ง

แลว้เฉยๆ ไมต่ื่นเตน้ อยากมาพกัผอ่น ความคาดหวัง หวังมาเจอเพือ่น

ใหม่ๆ และอยากฝึกเร่ืองสมาธิและความอดทน" 

หลงัจากมารว่มอบรมจนจบคา่ย 21 วนั "ออมสิน" รว่มสะทอ้นวา่ "มีความสุข

ครับ ได้เพือ่น ได้พี ่ได้น้อง มีความสุข ส่ิงทีช่อบก็คือบรรยากาศ อยู่แบบ

ไม่ต้องหรูหรา อยู่สบายๆ พอเพยีง อยู่กันกับพีน้่องมีความสุขดี 

กิจกรรมทีช่อบมากคือการไปนอนบนเขา (นิเวศภาวนา) และการเล่น

ปิดตาเดนิ (ช้างท่องโลก) และกิจกรรมสันทนาการพาเล่นเกม" 

"ชอบกิจกรรมนิเวศภาวนา ไดค้วามสงบ ไมมี่เสียงรบกวน เพ่ือนๆ บางสว่น

ท าเสียงดงัรบกวน เราก็ไมส่นใจ นั่งท าสมาธิ แลว้ก็ไดเ้รื่องความอดทนกบัความ

หิว เวลาหิวก็กินน า้ทีละนิด อดทนกับการอยู่คนเดยีว ได้ฝึกความกล้า ตัง้

สตใิหดี้ๆ อยา่คิดวา่จะมีอะไร ซึ่งอีกใจหนึ่งก็อยากไปหาเพ่ือน อีกใจหนึ่งก็

ตอ้งการความสงบ อยากพกัผอ่น พอเราท าไดท่ี้อยู่คนเดียว พอต่ืนมาก็สดช่ืน มี

แรง หายไข ้ ไขล้ดลงไปเยอะ ความกลา้คือผมปกตจิะไมก่ลา้อยู่คนเดียว เวลา

อยูท่ี่บา้นก็ใหน้อ้งนั่งอยูใ่นหอ้งดว้ย กลวัผี เวลานอนก็ใหน้อ้งมาอยูเ่ป็นเพ่ือน 

ถา้ผมหลบั นอ้งคอ่ยออกไปจากหอ้ง  เรื่องกลวัผี ถา้เราคดิ เราจะกลวั เราก็จะ

ไมค่ดิ เราตอ้งการความสงบ เราไมค่ดิ นั่งสมาธิใหใ้จสบาย นั่งตวัตรง ขาทบักนั

ไว ้แลว้นั่งเฉย ๆ ไมไ่ดภ้าวนาอะไร เรื่องกลวัสตัวร์า้ย ดว้ยเทียนท่ีพ่ีเขาใหไ้ว ้ ก็

ชว่ยใหพ้อมองเห็น เพ่ือนท่ีเจอแมงป่อง เขาไมไ่ดจ้ดุไฟเลยมองไมเ่ห็น"  

"ส าหรบักิจกรรมช้างท่องโลก ชอบท่ีสนกุดี ถึงเราจะปิดตาแตห่เูรายงัไดย้ิน 

เดนิตามเสียงไป สนกุครบั ระหวา่งเดนิมีความกลวัอยู ่ กลว้เหยียบน า้ สนกุ

เพราะไมเ่ครียด ช่วยเพือ่นวางแผน พูดเล่น คุยสนุกกัน ไม่เครียด และ

กิจกรรมสันทนาการ ท่ีชอบเพราะช่วยให้คลายเครียดก่อนเข้าบทเรียน 

ถา้ไมมี่ก็จะเครียด ตอ้งท าใหส้มองผอ่นคลายก่อนถึงจะเรียนรูไ้ดค้รบั" 

เจา้ตวัสะทอ้นวา่สิ่งท่ีไดป้ระโยชนจ์ากคา่ยครัง้นี ้ มีหลายอยา่งมาก "ส่ิงทีไ่ด้

จากค่ายคือสมาธิ ความอดทน ความกล้า จะเอาเร่ืองความกล้าและ

ความอดทนไปใช้ กล้าคือกล้าอยู่คนเดยีวมากขึน้ เร่ืองความอดทน 

เวลาเราเล่นไม่ได้ดังใจก็จะเครียดตลอด โวยวายตลอด ซึ่งการแข่งเกม

ต้องใช้สมาธิสูง" 

ส าหรบัในอนาคต "ออมสิน" อยากเรียนตอ่ชา่งยนต ์ และอีกความฝันหนึ่งคือ

อยากเป็นนกัฟตุบอลแตไ่ปตอ่ไมไ่ดแ้ลว้ "ผมอยากเป็นนกัฟตุบอล เพราะชอบ

เลน่ฟตุบอล ตอนเรียนก็เป็นนกักีฬาโรงเรียน ไดเ้ป็นตวัแทนเขต แตท่ี่บา้นไมมี่
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แรงสง่ใหผ้มเรียนตอ่จงึไมไ่ดเ้ป็นนกักีฬาตอ่ และผมมีปัญหากระดกูรา้วเพราะ

เคยโดนเขา้บอลหนกัเกินไป่" 

สดุทา้ยเจา้ตวัฝันถึงอนาคตว่า "อยากมีงานด ีๆ ท า เพื่อเลีย้งพ่อแม่ เพราะ

ตอนนีพ้วกท่านล าบากอยู่ครับ" เป็นเยาวชนอีกคนท่ีน่าช่ืนชม และสนบัสนนุ

ในความมุง่มั่นตัง้ใจสรา้งอนาคตท่ีดี ซึ่งตอนนี ้ "ออมสิน" ก็สมคัรเรียน กศน. 

มธัยมปลายเพ่ือท าตามความฝันของตวัเองใหส้  าเรจ็ พวกเราขอเป็นก าลงัใจให้

สู ้ๆ จนส าเรจ็ในท่ีสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

"อยากมงีานด ีๆ ท า เพือ่

เลีย้งพอ่แม ่ เพราะตอนนี้

พวกท่านล าบากอยูค่รบั" 

 


