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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 

 

จากนร.ละครสูนักธุรกิจ โอกาสสรางไดจากเน็ตและเกม 
 

 
 

"ผมมีวันนี้ไดเพราะเกมและอินเทอรเน็ต ผมใชชื่อนักเรียนละคร เขาเว็บพันทิปกลุมแรก ทําใหรูจักผูรู
คอมพิวเตอรผูกํากับองคบากและตมยํากุง ปรัชญา ปนแกว ปรเมศร มินศิริ สนุกดอทคอม กระทั่งไดรูจัก  

 
 

จอหน รัตนเวโรจน ถูกชวนไปเปนพิธีกรรายการไออโีชว ท่ีนําเสนอความเขาใจดูสนุกไมเปน
วิชาการ ต้ังแตเปนนิสิตป 1 จนไดรวมหุนเสนอโครงการ"ไออ ีไซเบอร เรดิโอ" รายการวทิยุสดและ
ถายทอดทางอินเทอรเน็ตใหเอดี เวนเจอร ใชความรูการเขียนโครงการจาก อ.อาํนาจ เย็นสบาย ไดเงิน
มา 5 ลานบาททําอยูได 7 เดือนเอดี เวนเจอรก็ถอนตัวไป เพราะคนฟงมีจํานวนจํากัด ตอมาตั้งบริษัท
รับงานอีเวนทในสไตลของผมเอง" หนุยเลา  

ไมเช่ือก็ตองเชื่อวา"นักเรียนละคร" คณะศิลปศาสตรเอกการแสดงและกํากับการแสดง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร "หนุย" พงศสุข หิรัญพฤกษ ทายาทดร.สุจิต หิรัญพฤกษ นิสิต

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก  ฉบับประจําวันท่ี   9   เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2551     หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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คนแรกๆที่ตออินเทอรเน็ตได เปนมาเฟยพันทิปยุคบุกเบิก จะใชความชอบเกม ท่ีเลนต้ังแตอายุ 9 ขวบ
ผสมผสานกบัไอที คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และความเปน นักเรียนละคร พลิกชีวิตเปนเถาแกได  

แววนักแสดงของหนุยเร่ิมตั้งแตคร้ังท่ีเตนโชวเพลงทัชทันเดอร (ทัช ณ ตะกั่วทุง) กับเพื่อนๆสมัยเรียน ม.ตน
ท่ี ร.ร.ศรีวิกรมจากนั้นไปเรียนมธัยมปลายที่ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา จนแนใจใน
ความชอบของตนเอง จึงเลือกเรียนศิลปศาสตร เอกการแสดงและกํากับการแสดง หนุยใชทักษะศิลปะการแสดง
ความสัมพันธระหวางเพื่อนๆ ท่ีเรียนมาดวยกับ บวกกับความเปนสาวกพันทิป องคความรูท่ีไดจากการเลน
อินเทอรเน็ต คอมพิวเตอร ชอบเลนเกมผสมผสานกันอยางลงตัว เมื่อเปนพิธีกร จัดงานอีเวนท รวมทั้งรับจัดงาน
ออแกไนเซอรใหลูกคา   

"นองเจง ทําไดไง เม่ือกี้ใชการจัดอีเวนทเหรอ ขอนามบัตรหนอย พี่มีงาน จะขอใชบริการ" คือคําพูดท่ี
ไดยินจนชินหลังจากลงจากเวที ปนี้ "หนุย กรรมการผูจัดการบริษัทโชวไรขีดจํากัด เลา ซ่ึงปนี้เขาอายุ 30 ปเต็ม
เปนเถาแกเต็มตัว เคยทําเงินไดมากสุดถึงปละ 56 ลานบาทเลยทีเดียว ท่ีทําไดเพราะงานอีเวนทของเขาจะใช
เทคโนโลยีภาพยนตรแอนิเมชั่น 3 มิติส้ันๆซอฟตแวรเกม และการพูดท่ีเรียนมาจาก อ.พัทธยาจิตตเมตตา มา
เปนจุดขายเชน ซอฟตแวรเกม ทศกัณฐ ท่ีใหผูชมทายภาพหนาคนดงัสลับกับรุนมือถือของโมโตโรลา เปนตน   

หลังจากทํางานออแกไนเซอรตามฤดูกาลได2 ปจึงเปด ดูดิสก ทําฟเจอรแอนิเมชั่นพิเศษเพิ่มเติมในภาพยนตรดี
วีดีของสหมงคลฟลมกระทั่งไดรวมทุนกับบริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล ทําเกมพีซีทําเกมพีซี โทนี่
จา ตม ยํา กุง : เดอะเกม แตลมไมเปนทาเพราะวาคนไทยชอบของปลอมและถูก ป 2550 หนุยรวมกับพันธมิตร
จัดแขงวินนิ่งในงานไทยแลนดเกมโชว"7 ดาราทาดวล"ไดรับความสนใจมากมาย    

ลาสุดเปนพิธีกรรายการแบไตไฮเทค เปนรายการสด ออกอากาศทางเนชั่น แชนแนล หรือไททีวี1 ทุกวันอาทิตย
เวลา 22.30-24.00 น. และรวมกับนิตยสารคอมพเกมเมอรนิวสและซิลเวอร คอยน ผูไดรับลิขสิทธิ์เกมจากโคนา
มิ จัดแขงขัน วินนิ่งอีเลฟเวน ไทยแลนด แชมเปยนชิพ 2008 เพื่อพัฒนาใหเปนกีฬาอี-สปอรต ตามความฝน
เพราะในหลายประเทศมีการพัฒนาไปเปนอาชีพ มีการแขงขันระดับโลกหลายรายการ ในประเทศไทยก็นาจะทํา
ได   

หนุยบอกวาเกมอยูในสังคมไทยมา 21 ปแลวไมเชื่อลองไปดูประวัติหัวหนางานในบริษัทตางๆ จะพบวาเขา
เหลานั้นวัยเด็กมักจะชอบเลนเกม และนาทีนี้หามเด็กเลนเกมยากยิ่งกวาเข็นครกขึ้นภูเขาเพราะมันเปน
กระแสโลก ดังนั้นจะตองใหความรูแกพอแมใหพูดภาษาเดียวกับลูก และรูเทาทันเกม หากมีองคประกอบในการ
เรียนรูท่ีดี เกมจะเปนประโยชนในการพัฒนาศักยภาพเด็กๆ เยาวชนได   

วิธีการคือบริษัทที่ทําธุรกิจกับ "เกม" จะตองเขาไปใหความรูสถานศึกษา จัดทําหลักสูตรเกมในสถาบันการศึกษา
ชั้นนําที่มีความพรอมในการเปดหลักสูตรนี้ ขณะนี้ไดตกลงทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมเรียบรอย
แลว รวมทั้งเขาไปสอนการเลนเกมอยางไรถึงจะมีประโยชนใหแกโรงเรียนที่มีความพรอม เพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่รักการเลนเกมใหสามารถนําความรูความเชี่ยวชาญจากการเลน มาเปน "อาชีพ"   

หนุยยกตัวอยางวาในประเทศเกาหลี รัฐบาลใหการสนับสนุนผูผลิตเกมเปนธุรกิจสงออก พอๆกับพอแม ลูกใน
ญี่ปุนอาบน้ําดวยกัน กฎหมายเขมงวด แมวาทั้ง 2 ประเทศเปนผูผลิตเกมสงขายตางประเทศ เยาวชนในประเทศ
ของเขาก็เลน แตเขามีการสอนขอดี ขอเสีย ไปพรอมกับการเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดเรียนรู แตในประเทศไทยมี
แตขอหาม เด็กๆ จึงตองแอบเลนที่บาน แอบไปรานเกม หากมีขอตกลงที่ชัดเจน และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
ท้ังภายในบานและรานเกม เชื่อวาจะชวยใหเด็กไทยไดเลนเกมอยางถูกวิธ ีปญหาเด็กติดเกมในประเทศไทยจะ
ลดนอยลง  

หนุยไดเสนอแนวทางใหเด็กไทยเลนเกมเปนเวลาตองใหครอบครัวเขมงวด มีวินัยในการเลน พอ แมตองพูด
ภาษาเดียวกับลูกและมกีฎในการเลน และรานเกมตองคิดคาบริการเลนเกมชั่วโมงละ 50 บาททุกราน เด็กสวน
ใหญไดคาขนมวันละ 100-200 บาท จะเลนไดเพียง 1-2 ชั่วโมงเทานั้น จะชวยใหเด็กเลนเกมไดนอยลงโดย
อัตโนมัต ิแทนที่จะกําหนดเวลาใหเลน แตเก็บเพียงชั่วโมงละ 10 บาท เด็กจะมีเงินเลนเกมไดหลายชั่วโมง  

ขณะเดียวกันกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซี
ที) และหนวยงานที่เก่ียวของ ตองมองเกมในหลากหลายมิติมากขึ้น เพื่อหาจุดลงตัวระหวางการมองเกมเปน
ผูราย กับการพลิกอีกดานของเกมมาพัฒนาเด็กและเยาวชนใหกาวไปกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เพราะ
ความสามารถของเด็กไทยมีไมนอยกวาชาติอ่ืน อยาลืมวาในตางประเทศคนที่เลนเกมเกงๆ สรางรายไดจากการ
แขงขัน บางคนเปนดารา หาเงินไดปละหลายลานบาทเลยทีเดียว  

0 หทัยรัตน  ดีประเสริฐ 0  
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