ปัจจุบนั เด็กและเยาวชน มีปัญหาเรื่องติดเกมกันงอมแงมสร้างความเดือนร้อน

ถ้าแม่ไม่อยูผ่ มจะเป็ นคนหุงข้าวทากับข้าว เกี่ยวหญ้าให้ววั แม่ผมจะรับจ้าง

ใจให้พอ่ แม่ ผูป้ กครอง เป็ นอย่างมาก วันนีเ้ รามีเรื่องราวของ "เด็กติดเกม" คน

เปิ ดนา้ ประปา นา้ หมดก็ไปเปิ ด ไปปิ ด"

หนึ่งที่จะมาสะท้อนมุมมองของตนเองเพื่อให้เข้าใจเด็กติดเกมอีกด้านหนึ่งว่ามี
ทัง้ ข้อดีและข้อเสียอย่างไร "ออมสิน - ราชา ศรีสุข" อายุ 16 ปี หนึ่งใน
เยาวชนนอกระบบ ต.เมืองลีง ที่มาร่วมเรียนรูใ้ นค่ายพัฒนาศักยภาพและ
สร้างเครือข่ายเยาวชนทัง้ ในและนอกระบบการศึกษา 25 อปท. จังหวัด
สุรินทร์ (ภายใต้การดาเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค)
สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , กสศ. , สถาบันยุวโพธิชน ,
สกสว. , ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล เมื่อ
วันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรกั ษ์และจัดการต้นนา้ ห้วยสามสบ ต.ศรี
สะเกษ

อ.นาน้อย จ.น่าน ซึ่งเสร็จสิน้ ไปเรียบร้อยแล้ว ได้รว่ มสะท้อนการ

เรียนรูไ้ ด้อย่างน่าสนใจว่า..
"ออมสิน" เกริ่นเรื่องพืน้ ฐานทางบ้านให้ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจตัวเขามาก
ขึน้ ว่า "ที่บา้ นผมฐานะพอมีพอกิน พ่อแม่เป็ นชาวนา ผมเป็ นลูกคนสุดท้าย คน
ที่ 5 พี่ ๆ ทางานหมดแล้ว ผมอยูก่ บั พ่อแม่และหลานอีกคน ผมช่วยงานบ้านบ้าง
ตัดหญ้าให้ววั มีนากี่ไร่ไม่แน่ใจว่ามีก่ีไร่ มีววั สิบตัว แล้วก็เลีย้ งกบเยอะอยู่ครับ

สาหรับเรื่องเรียนหนังสือเจ้าตัวบอกว่าเรียนจบมัธยมต้นแต่ไม่ได้เรียนต่อเพราะ
ขาดแคลนทุนทรัพย์ " ผมเรียนถึง ม.3 พ่อแม่อยากให้ผมเรียนต่ออยู่ แต่
ตอนนั้นไม่มีแรงส่งให้ผมเรียนต่อ ผมเองอยากเรียนครับ อยากเรียน
ช่างยนต์ ผมชอบซ่อมรถ ผมเปลี่ยนท่อ เปลี่ยนสายเบรก โซ่สะเตอ ฯลฯ
ไม่รูเ้ หมือนกันว่าจะทาเป็ นอาชีพได้ไหม ถ้ามีโอกาสได้เรียนผมอยากเรียน พ่อ
แม่อยากให้เรียน แถวบ้านมีกลุม่ ซ่อมรถ วันไหนผมว่างผมไปอยูก่ บั เขาครับ
ตอนนีเ้ ก็บเงินจากการเล่นเกมก่อน ถ้าออกจากเล่นเกมไปทาตอนนีจ้ ะไม่มีเงิน
ตัง้ ตัวครับ"
"ออมสิน"

เล่าถึงที่มาของการเข้าสูว่ งการแข่งเกม

"ตอนนีผ้ มทาอาชีพ

รับจ้างดันแร๊งก์เกมให้คนอื่น เล่นเกมให้เขาได้คะแนนสูงๆ เคยทาได้
สูงสุด 5,000 เราต้องฝึ กฝี มือของเรา เราโพสต์ลงเฟสบุ๊คแล้วเขาติดต่อมา ใช้
เฟสบุ๊คตัวเราเอง ทากับรุน่ พี่อยูท่ ่ีบา้ น ผมค้นพบการทาอย่างนีต้ อนอายุ 15 ฝึ ก
ประสบการณ์มาปี กว่า

ผมเล่นเกมฟรีไฟล์

ผมเคยไปแข่งกับทีมนักแข่งที่

กรุงเทพฯ มา แล้วมาทาอาชีพนี ้ ผมมีความชานาญด้านปื นรูท และสเต็ปโจ๊ก
การไปแข่ง มีรุน่ พี่แนะนา รุน่ พี่ตอนนีเ้ ขาเป็ นนักแข่งพี่เขาไปแข่งที่ตา่ งประเทศ
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ด้วย ตอนที่ผมได้ไปแข่งที่กรุงเทพฯ รูส้ กึ ตื่นเต้นครับ ตอนแข่งต้องตัง้ สมาธิ

จังหวัดสุรนิ ทร์ ก็มีการส่งทีมไปแข่งด้วยครับ การรวมทีมของทีมเกม ส่วนใหญ่

อย่างเดียวเลย ผมไปแข่งเป็ นนักแข่งทั่วไปไม่ได้ไปในนามของจังหวัดอะไร แข่ง

เป็ นคนรูจ้ กั รุน่ พี่ หรือน้องแถวบ้าน รูว้ า่ จะมีแข่งที่ไหนจะส่งใบสมัครไป"

เป็ นทีมๆ ละ 4 คน ผมจะเป็ นตัวปั้มยาให้เพื่อนและดูแลข้างหลัง ทีมผมยังไม่ได้
ตัง้ ชื่อ การไปแข่งขันครัง้ นัน้ มี 50 ทีม ได้ท่ี 20 กว่า เพราะมีแต่คนเก่งๆ การไป
แข่ง ทาให้ได้ประสบการณ์วา่ จะพัฒนาฝึ มือขึน้ ต่อไป ตอนกลับมาแล้วก็มา

"ออมสิน" บอกว่าไม่รูว้ า่ ตัวเองจะอยูบ่ นเส้นทางนีอ้ ีกนานแค่ไหนแต่ปัจจุบนั
พอใจเพราะทารายได้ให้ตนเองพอสมควร

"ไม่รูเ้ หมือนกันว่าผมจะอยู่บน

ฝึ กฝนตัวเอง"

เส้นทางนีไ้ ปนานแค่ไหน แต่ตอนนีพ้ อใจครับ เพราะหารายได้ให้ครอบครัวได้ มี
รายได้มาเกือบปี หนึ่งแล้วครับ ออกมอเตอร์ไซด์ได้แล้ว 2 คัน รวมกัน

เจ้าตัวเล่าถึง เหตุผลที่มาค่ายนีเ้ พื่อต้องการพักผ่อนและพูดถึงประโยชน์และ

น่าจะ 42,000 บาท ให้แม่คนั หนึ่งและตัวเองอีกคันหนึ่ง ที่บา้ นก็วา่ อยู่ แต่ก็

โทษของเกม เพื่อให้ผใู้ หญ่เข้าใจว่าตนเข้าใจเรื่องการเล่นเกมดีแค่ไหน "แต่ผม

เข้าใจ เพราะผมหารายได้ให้ครอบครัว ซือ้ กับข้าว จ่ายค่าไฟ เขาเข้าใจเรามาก

ขอลาทีมมาพักผ่อนมาค่ายอบรมนี ้ ถ้าอยูบ่ า้ นก็ไม่มีเวลาพักเลย เพราะต้องฝึ ก

ขึน้ ตัง้ แต่ผมออกเรียนมา แม่บอกว่าถ้าเล่นเกมให้หาเงินมาจ่ายค่าไฟและ

ตลอด การฝึ กฝน จะตื่นนอนตอนไหนก็ได้ แต่ต้องห้ามยุ่งกับยาเสพติดถึงจะ

ค่าเน็ตด้วย ผมรับจ้างดันแร๊งก์ได้ขนาดนี ้ ผมพอใจแล้วครับ"

อยู่ในทีมได้ เพราะไม่ชอบ ผมไม่ชอบยา บางคนไปยุ่งกับยาเสพติด
เวลาเล่นเกมแล้วใจจะสั่น ประโยชน์ของการเล่นเกมคือหารายได้ให้เรา
ได้ แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เขาคิดอย่างไร เกมยังฝึ กฝนเราเรือ่ งสมาธิ เพราะ

สาหรับผูป้ กครองที่มีลกู กาลังติดเกม "ออมสิน" ก็มีขอ้ เสนอแนะว่า "อยากบอก

เกมนีเ้ ล่นแล้วต้องใช้สมาธิ ส่วนโทษของเกม คือ ผมไม่คอ่ ยได้กินข้าว เพราะมุง่
อยูก่ บั เกม ผมจะบอกทีมว่าผมไปธุระไปพักผ่อน เขาก็ไม่ได้วา่ อะไร ในทีมก็ไม่มี
ใครคิดถึงเรื่องการหาจุดสมดุลของเรื่องแบบนี ้ เรื่องการพักผ่อน

การดูแล

สุขภาพ และเป้าหมายของทีมคือได้เป็ นตัวแทนจังหวัดก็พอใจแล้วครับ ซึ่ง

พ่อแม่ว่าขอให้ดูเด็กก่อน แต่ถ้าเด็กเล่นเกมแล้วเด็กมันติดมากเกินไปก็
ควรห้ามไว้หน่อย อย่าเป็ นเหมือนผม ผมเคยเป็ นมาแล้ว ถ้าบอกน้องๆ
ได้จะบอกว่าเล่นให้พอเหมาะ ทาการบ้านให้เสร็จ เล่นเกมสัก 2 - 3
ชั่วโมงแล้วไปพักผ่อนนอนหลับ"
เมื่อคุยกันเรื่องเกมที่เป็ นเรื่องชานาญของ "ออมสิน" มาพอสมควรแล้ว มาฟั ง
การเข้าค่ายครัง้ นีก้ นั ต่อ "การมาค่ายนี ้ ครูหวิง (จิรนันท์ เครือจันทร์ ครูผดู้ แู ล
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เด็กองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรนิ ทร์ และพี่เลีย้ งเยาวชน

ไม่คดิ เราต้องการความสงบ เราไม่คดิ นั่งสมาธิให้ใจสบาย นั่งตัวตรง ขาทับกัน

ต.เมืองลีง) พามาครับ ตอนชวนมาบอกว่าจะพาไปอบรมที่จงั หวัดน่าน ได้ฟัง

ไว้ แล้วนั่งเฉย ๆ ไม่ได้ภาวนาอะไร เรื่องกลัวสัตว์รา้ ย ด้วยเทียนที่พ่ีเขาให้ไว้ ก็

แล้วเฉยๆ ไม่ต่นื เต้น อยากมาพักผ่อน ความคาดหวัง หวังมาเจอเพือ่ น

ช่วยให้พอมองเห็น เพื่อนที่เจอแมงป่ อง เขาไม่ได้จดุ ไฟเลยมองไม่เห็น"

ใหม่ๆ และอยากฝึ กเรื่องสมาธิและความอดทน"
หลังจากมาร่วมอบรมจนจบค่าย 21 วัน "ออมสิน" ร่วมสะท้อนว่า "มีความสุข
ครับ ได้เพือ่ น ได้พี่ ได้น้อง มีความสุข สิง่ ทีช่ อบก็คือบรรยากาศ อยู่แบบ
ไม่ต้องหรู หรา อยู่สบายๆ พอเพียง อยู่กันกับพีน่ ้องมีความสุขดี
กิจกรรมทีช่ อบมากคือการไปนอนบนเขา (นิเวศภาวนา) และการเล่น
ปิ ดตาเดิน (ช้างท่องโลก) และกิจกรรมสันทนาการพาเล่นเกม"

"สาหรับกิจกรรมช้างท่องโลก ชอบที่สนุกดี ถึงเราจะปิ ดตาแต่หเู รายังได้ยิน
เดินตามเสียงไป สนุกครับ ระหว่างเดินมีความกลัวอยู่ กล้วเหยียบนา้ สนุก
เพราะไม่เครียด ช่วยเพือ่ นวางแผน พูดเล่น คุยสนุกกัน ไม่เครียด และ
กิจกรรมสันทนาการ ที่ชอบเพราะช่วยให้คลายเครียดก่อนเข้าบทเรียน
ถ้าไม่มีก็จะเครียด ต้องทาให้สมองผ่อนคลายก่อนถึงจะเรียนรูไ้ ด้ครับ"

หิว เวลาหิวก็กินนา้ ทีละนิด อดทนกับการอยู่คนเดียว ได้ฝึกความกล้า ตัง้

เจ้าตัวสะท้อนว่าสิ่งที่ได้ประโยชน์จากค่ายครัง้ นี ้ มีหลายอย่างมาก "สิ่งทีไ่ ด้
จากค่ายคือสมาธิ ความอดทน ความกล้า จะเอาเรือ่ งความกล้าและ
ความอดทนไปใช้ กล้าคือกล้าอยู่คนเดียวมากขึน้ เรื่องความอดทน
เวลาเราเล่นไม่ได้ดังใจก็จะเครียดตลอด โวยวายตลอด ซึ่งการแข่งเกม

สติให้ดีๆ อย่าคิดว่าจะมีอะไร ซึ่งอีกใจหนึ่งก็อยากไปหาเพื่อน อีกใจหนึ่งก็

ต้องใช้สมาธิสูง"

"ชอบกิจกรรมนิเวศภาวนา ได้ความสงบ ไม่มีเสียงรบกวน เพื่อนๆ บางส่วน
ทาเสียงดังรบกวน เราก็ไม่สนใจ นั่งทาสมาธิ แล้วก็ได้เรื่องความอดทนกับความ

ต้องการความสงบ อยากพักผ่อน พอเราทาได้ท่ีอยู่คนเดียว พอตื่นมาก็สดชื่น มี
แรง หายไข้ ไข้ลดลงไปเยอะ ความกล้าคือผมปกติจะไม่กล้าอยู่คนเดียว เวลา
อยูท่ ่ีบา้ นก็ให้นอ้ งนั่งอยูใ่ นห้องด้วย กลัวผี เวลานอนก็ให้นอ้ งมาอยูเ่ ป็ นเพื่อน
ถ้าผมหลับ น้องค่อยออกไปจากห้อง เรื่องกลัวผี ถ้าเราคิด เราจะกลัว เราก็จะ

สาหรับในอนาคต "ออมสิน" อยากเรียนต่อช่างยนต์ และอีกความฝันหนึ่งคือ
อยากเป็ นนักฟุตบอลแต่ไปต่อไม่ได้แล้ว "ผมอยากเป็ นนักฟุตบอล เพราะชอบ
เล่นฟุตบอล ตอนเรียนก็เป็ นนักกีฬาโรงเรียน ได้เป็ นตัวแทนเขต แต่ท่ีบา้ นไม่มี
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แรงส่งให้ผมเรียนต่อจึงไม่ได้เป็ นนักกีฬาต่อ และผมมีปัญหากระดูกร้าวเพราะ
เคยโดนเข้าบอลหนักเกินไป่ "
สุดท้ายเจ้าตัวฝั นถึงอนาคตว่า "อยากมีงานดี ๆ ทา เพื่อเลีย้ งพ่อแม่ เพราะ
้ วกท่านลาบากอยู่ครับ" เป็ นเยาวชนอีกคนที่น่าชื่นชม และสนับสนุน
ตอนนีพ
ในความมุง่ มั่นตัง้ ใจสร้างอนาคตที่ดี ซึ่งตอนนี ้ "ออมสิน" ก็สมัครเรียน กศน.
มัธยมปลายเพื่อทาตามความฝันของตัวเองให้สาเร็จ พวกเราขอเป็ นกาลังใจให้
สู้ ๆ จนสาเร็จในที่สดุ

"อยากมีงานดี ๆ ทา เพือ่
เลีย้ งพ่อแม่ เพราะตอนนี้
พวกท่านลาบากอยูค่ รับ"
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