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อีสปอร์ต:

กีฬาหรือเกมกลธุรกิจข้ามชาติ?

ภาพ : https://www.alleduguide.com

อีสปอร์ต คือกิจกรรมการแข่งขันวิดีโอเกมที่ได้รับความนิยมจากผู้เล่นเกมทั่วโลกจ�ำนวนมาก สามารถสร้างรายได้แก่
บริษัทเกมเป็นเงินมหาศาล น�ำไปสู่การเกิดธุรกิจที่เกี่ยวกับเกมจ�ำนวนมาก เช่น การจ�ำหน่ายอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ในการเล่นเกมที่เสริมสร้างอรรถรสในการเล่นเกมให้มีความสมจริงมากขึ้น อีสปอร์ตเติบโตอย่างมากท่ามกลางข้อ
สงสัยว่ามันเป็นกีฬาจริงหรือไม่ สามารถสร้างอาชีพที่ยั่งยืนได้อย่างไร มันส่งผลกระทบด้านลบต่อพฤติกรรมติดเกม
หรือไม่ และอีสปอร์ตจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของผู้เล่นด้านสุขภาพและกีฬาอย่างไร

นอกจากนี้ ยั ง มี ก ระแสวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ทั่ ว โลกต่ อ
อีสปอร์ตในเรื่องอายุของผู้เล่น ผลกระทบต่อพัฒนาการทาง
สมอง การพนันออนไลน์ และภาษีรายได้จากบริษัทเกมที่
สร้างก�ำไรมหาศาลบนผลกระทบต่อสุขภาวะของเด็กและ
เยาวชนจนเกิดค�ำถามว่า การส่งเสริมอีสปอร์ตมันคุ้มค่า
หรือไม่? บทความนีจ้ ะกล่าวถึงการเติบโตและพัฒนาการของ
อีสปอร์ตในระดับสากลและในประเทศไทย ผลกระทบใน
ด้านสุขภาวะของอีสปอร์ต มุมมองของฝ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
อี ส ปอร์ ต และข้ อ คิ ด เห็ น ของภาคประชาสั ง คมในการ
ลดผลกระทบทางลบของอีสปอร์ตในประเทศไทย

อีสปอร์ตคืออะไร?

วิกิพีเดีย นิยามอีสปอร์ตว่าคือ “รูปแบบการแข่งขันที่มี
สือ่ กลางคอมพิวเตอร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเกม วิดโี อเกม
ที่ผู้เล่นระดับจริงจัง มืออาขีพ เข้าร่วมการแข่งขันผ่านระบบ
ปฏิสมั พันธ์คอมพิวเตอร์-มนุษย์ เพือ่ ชิงเงินรางวัล ทีม่ คี นดู”

พจนานุกรม Oxford นิยามว่าอีสปอร์ต คือ “กิจกรรม
การแข่งขันเกมวิดีโอ ที่มีผู้แข่งขันระดับมืออาชีพหลายคน
และมีผู้ชม”
พจนานุ ก รม Cambridge นิ ย ามว่ า อี ส ปอร์ ต คื อ
“กิจกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ กับผู้เล่นรายอื่นบน
อินเทอร์เน็ต ซึ่งมักเล่นเพื่อชิงเงินรางวัล และมีการถ่ายทอด
ให้ผชู้ มดู โดยผ่านอินเทอร์เน็ต หรือบางครัง้ ก็จดั เป็นกิจกรรม
แข่งขันในสถานที่ขนาดใหญ่”
เว็ บ ไซต์ dictionary.com นิ ย ามว่ า อี ส ปอร์ ต คื อ
“กิจกรรม หรือทัวร์นาเม้นต์การแข่งขันวิดโี อเกม โดยเฉพาะ
นักเล่นเกมมืออาชีพ” ขณะที่ เว็บไซต์ข่าว เดอะเทเลกราฟ
อธิบายว่า คือ “กิจกรรมแข่งขันวิดโี อเกมระดับมืออาชีพ ซึง่ จะ
แข่งด้วยเกมอะไรก็ได้ มีผู้แพ้ ผู้ชนะ และปัจจุบัน มันคือ
กิจกรรมทัวร์นาเม้นท์ในแต่ละปี จะมีผเู้ ล่นมากมายจากทัว่ โลก”
จะเห็นได้ว่า นิยามของค�ำว่า “อีสปอร์ต” ที่ใช้อ้างอิง
กันในอุตสาหกรรมวิดีโอเกมนั้น เกิดขึ้นมาจากฝั่งธุรกิจที่ใช้
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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อธิบายกิจกรรมดังกล่าว ปัจจุบันกิจกรรมแข่งขันเล่นเกม
ชิงเงินรางวัลก�ำลังได้รับความนิยมและกระแสสนับสนุน
จากฝั่งนักธุรกิจ บริษัทภาคเอกชนได้จัดงานแข่งขันที่มีกลุ่ม
เป้าหมายคือผู้เล่นเกมออนไลน์ต่าง ๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้
ประเด็นปัญหาในเรือ่ งการนิยามอีสปอร์ต คือ การนิยามว่า
“อี ส ปอร์ ต เป็ น กีฬ า” โดยผ่ า นการรั บ รองของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาของไทย1 เมื่อปี 2561 จึงท�ำให้เกิด
วิวาทะถกเถียงกันมากว่า อีสปอร์ตเป็นกีฬาด้วยคุณสมบัติ
ใด เนื่องจากไม่มีบรรทัดฐานสากลที่นิยามอย่างชัดเจนว่า
อีสปอร์ตเป็นกีฬา มีแต่ฝั่งผู้ประกอบการธุรกิจเกมเท่านั้นที่
บอกว่า นีค่ อื “กีฬาอิเล็กทรกนิกส์ หรือ กีฬาทีไ่ ม่ตอ้ งออกก�ำลัง”

พัฒนาการของอีสปอร์ต

จุดเริม่ ต้นของอีสปอร์ต คือ ค.ศ. 1972 เมือ่ เกม Pacman
เกมแนวอาร์เขตตะลุยผ่านด่าน ที่นักศึกษามหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ดได้จัดการแข่งขันขึ้น โดยเรียกการแข่งขันนี้ว่า
“Intergalactic Spacewar Olympics” ซึ่งจัดในห้องแล็บ
โดยใช้เกมสเปซวอร์ในการแข่งขัน ของรางวัลคือสมาชิก
นิตยสารเดอะโรลลิ่งสโตนฟรีหนึ่งปี ทศวรรษถัดมา มีผู้คน
เล่นเกมวิดีโอตามบ้านเรือนทั่วไป เครื่องเล่มเกมแพร่หลาย
มากขึ้น การแข่งขันมักจัดขึ้นเพื่อความสนุกสนาน แข่งกัน
ในครอบครัว หรือระหว่างเพื่อน เพื่อเอาชนะแต่ละแมทช์
หรือสะสมแต้มอันดับ และมีการตั้งชื่อผู้เล่นกัน จนมาในปี
1990 ได้มีการเปลี่ยนวิถีการเล่นของผู้คนเข้าสู่อินเทอร์เน็ต
อนุญาตให้ผู้เล่นแปลกหน้าจ�ำนวนมาก เข้าร่วมการแข่งขัน
บนเซิร์ฟเวอร์ หรือที่เรียกกันว่า ออนไลน์เกม
ในปลายศตวรรษที่ 20 ธุ ร กิ จ อี ส ปอร์ ต เสมื อ นถู ก
เปิดศักราชด้วยประเทศเกาหลีใต้ ตั้งแต่ปี 1995 จนถึง
ปี 2005 เกาหลีใต้ได้ลงทุนไปกว่า 32.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ในการสร้างระบบพื้นฐานอินเทอร์เน็ตตลอดทั่วทั้งประเทศ
ท�ำให้เกาหลีใต้วันนี้มีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่สูงสุด
ในโลกและอัตราความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุดในโลก ท�ำให้
เกาหลี ใ ต้ มี ค ่ า บริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ถู ก มากและร้ า น
อินเตอร์เน็ตคาเฟ่กลายเป็นแหล่งชุมนุมของบรรดาวัยรุ่น
ในช่วงต้นปี 2000 จนเกิดชุมชนคนเล่นเกมขึ้นมาและเริม่ คุย
กันเรือ่ ง “ทักษะในการเล่นเกม” อย่างแพร่หลาย ช่วงนัน้ เอง
ที่เกมสตาร์คราฟท์ก�ำลังเป็นที่นิยมขึ้นมา ซึ่งเป็นเกมแนว
ยุ ท ธวิ ธี ก ารวางกลหมากการต่ อ สู ้ ของบริ ษั ท บลิ ซ ซาร์ ด
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และเริ่มเรียกกิจกรรมการแข่งขันนี้ว่าลีก
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สุขภาพคนไทย 2563

ภาพ : https://paris-esports.com

ทัวร์นาเม้นท์นี้ได้รับความนิยมตามร้านค้าอินเทอร์เน็ต
ค่าเฟ่ตา่ ง ๆ และขยายไปสูก่ ารจัดการแข่งขันในโรงแรม และ
สนามกีฬา โดยในปี 2004 เมืองปูซาน เกาหลีใต้ ได้จดั แข่งขัน
ทัวร์นาเม้นท์สตาร์คราฟ์ที่มีผู้เล่นระดับมืออาชีพเข้าร่วม
ในช่วงเวลานัน้ เองทีผ่ เู้ ล่นส่วนมากตระหนักดีวา่ เกาหลีใต้เป็น
ประเทศทีย่ งิ่ ใหญ่สำ� หรับต้นแบบการจัดการแข่งขันอีสปอร์ต
ในปี 2000 เกาหลีใต้ได้ทำ� ให้คอเกมรู้จักกับการแข่งขัน
ที่ชื่อว่า เวิล์ดไซเบอร์เกมส์ ซึ่งเป็นการจัดทัวร์นาเม้นท์การ
แข่งขันระดับนานาชาติครั้งแรก โดยมี 17 ตัวแทนประเทศ
ต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน มันเปรียบเสมือนโอลิมปิกส�ำหรับ
นักเล่นเกมอีสปอร์ต โดยมีการแข่งขันใน 5 เกมส�ำคัญ คือ
เอจออฟเอ็มไพร์ 2 ฟีฟ่า 200 เควก 3 อารีน่า สตาร์คราฟท์
วอร์บลัด และ อันรีลทัวร์นาเม้นท์ และเป็นที่นิยมมากขึ้น
เรื่อย ๆ โดยในปี 2013 มีนักเล่นเกมเข้าร่วมกว่า 800 คน
จาก 70 ประเทศ
หนังสือชือ่ “Inside the E-sport Industry” โดย Carla
Mooney อธิบายว่า กิจกรรมอีสปอร์ตนัน้ จริง ๆ เริม่ มีมานาน
ตัง้ แต่สมัยทีผ่ คู้ นยังเล่นเกมตู้ ในลักษณะแข่งขันกันเป็นชมรม
ในช่วงทศวรรษ 1970 แต่ตอนนั้นยังไม่เรียกว่าเป็นอีสปอร์ต
ส่วนในปี 2015 มีแฟน ๆ กว่า 6,000 คน เข้าร่วมรับชมการ
แข่งขันอีสปอร์ตในเมดิสัน สแควร์ การ์เดน เมืองนิวยอร์ก
ซึ่งเป็นสนามบาสเก็ตบอลระดับเอ็นบีเอ หรือ ในปี 2016
คอเกมทั่ ว โลกที่ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมอี ส ปอร์ ต มี ม ากถึ ง 148
ล้านคน โดยเติบโตมากกว่าร้อยละ 10 ในแต่ละปี2
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา ได้ขานรับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียด้วยการ
ประกาศให้ “อีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬาที่สามารถจดทะเบียน

จัดตัง้ เป็นสมาคมกีฬาในประเทศไทยได้” ตามพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ 2558 เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 โดยชี้แจงว่า อีสปอร์ตเป็นกีฬาที่มีสหพันธ์กีฬา
นานาชาติรบั รอง มีการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ ฯลฯ
และการรับรองอีสปอร์ตเป็นคนละส่วนกับปัญหาเด็กติดเกม

อาชีพในฝันของเด็กไทย

สารคดีเรื่อง “All work all play” (2015) เปิดเผยว่า3
แม้ อ าชี พ นั ก เล่ น เกมอี ส ปอร์ ต จะนิ ย มและดึ ง ดู ด เด็ ก และ
เยาวชนเข้าสู่วงจรนี้ในแต่ละปีเพิ่มมากขึ้น แต่จริง ๆ แล้ว
อาชีพนี้ไม่ยั่งยืนนัก โดยช่วงวัยที่ดีที่สุด คือ อายุ 20-21 ปี
เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งที่ ส มองพั ฒ นาเต็ ม ที่ ต ่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ เ กิ ด
เป็นช่วงที่ผู้เล่นมีทักษะทางสมองและความไวในการโต้ตอบ
แต่สมองเริ่มช้าลงในช่วงอายุ 25-26 ปี นอกจากนี้ การเป็น
นักเล่นเกม-แข่งเกมมืออาชีพ ยังต้องทนฝึกซ้อมเล่นเกม
ไม่ต�่ำกว่าวันละ 8-10 ชั่วโมง ยังไม่นับรวมการดูคนอื่น ๆ
เล่น หรือ เล่นโชว์เพื่อหาเงินจากสปอนเซอร์ และการลงแข่ง
เพื่อล่าเงินรางวัลอีก ด้วยเหตุนี้ นักแข่งเกมอีสปอร์ตจึงถูก
ก�ำหนดไว้ว่าต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น
กลุม่ บริษทั อเด็คโก้เผยผลส�ำรวจ “อาชีพในฝันของเด็กไทย”
ประจ�ำปี 2562 จากการสอบถามเด็กไทยที่มีอายุ 7-14 ปี
จ�ำนวน 2,684 คน พบว่า “หมอ” ครองอันดับ 1 โดยเด็ก ๆ
ทีถ่ กู ส�ำรวจระบุวา่ เพราะเป็นอาชีพทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือผูอ้ นื่ ได้บญ
ุ
และมีรายได้ดี แซงแชมป์เก่าอย่างอาชีพ “ครู” ซึง่ รัง้ อันดับ 2
ด้วยเหตุผลอยากสอนเด็กไทยให้เป็นคนดีมีความรู้ อันดับ 3
ได้แก่ อาชีพ “นักกีฬา” ส่วนใหญ่อยากเป็นนักฟุตบอลเพราะ
รักในการเล่นฟุตบอล ส่วนอาชีพในฝันของเด็กไทยอันดับ 4
คืออาชีพ “ทหาร” และอันดับ 5 “นักกีฬาอีสปอร์ตและ
นักแคสเกม” ที่มาแรง โดยติด 5 อันดับแรกของอาชีพในฝัน
ของเด็กไทยเป็นปีแรก4

อีสปอร์ตช่วยเยียวยาเด็กติดเกม หรือท�ำให้
เด็กติดเกม?

ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2561
มีจ�ำนวนผู้ป่วยจากโรคติดเกมเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า และเพิ่ม
ขึ้ น อี ก เป็ น 6 เท่ า ในปี 2562 และพบเด็ ก ที่ เข้ า รั บ การ
รักษาภาวะติดเกมที่อายุน้อยตั้งแต่ 5 ขวบ5 เนื่องจากไทย
ไม่ มี ม าตรการป้ อ งกั น ระงั บ ยั บ ยั้ ง ทั้ ง เครื่ อ งเล่ น ตั ว เกม
เรตติ้งเกม และอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนแก่เด็กและ
ภาพ : https://sportsxplay.com

เยาวชน ประกอบกับความรู้เท่าทันสื่อยังต�่ำ ขาดความรับรู้
ตระหนั ก ในผลกระทบทางลบของสื่ อ เกมและออนไลน์
ขณะที่พ่อแม่เลี้ยงลูกแบบให้เล่นเกมและมือถือ หรือเป็น
ตัวอย่างที่ไม่ดีในการใช้สื่อแก่ลูก ๆ ท�ำให้สถิติของผู้ติดเกม
ในประเทศไทยสูงมาก ในทางกลับกันฝัง่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
เกมกลับมองว่า การส่งเสริมผู้เล่นเกมทั่วไปให้มุ่งสนใจใน
อีสปอร์ต หรือนักกีฬาอีสปอร์ตกลับจะช่วยแก้ปัญหาภาวะ
ติดเกมในเด็กและเยาวชนได้ด้วยเหตุผลที่ว่า การเล่นเกม
อย่างมีระเบียบวินัยจะท�ำให้เด็กมีทักษะการควบคุมตนเอง
และไม่หลงติดอยู่ในเกมมากเกินไป
องค์การอนามัยโลก WHO ให้ค�ำจ�ำกัดความผู้ที่เข้าข่าย
เป็นโรคติดเกมว่า มีพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
หรือวิดีโอเกมทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยที่ไม่
สามารถควบคุมตนเองได้ อาทิ ไม่สามารถแบ่งเวลาหรือ
จ�ำกัดระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกม และละเว้นกิจกรรม
ที่ส�ำคัญต่อชีวิตประจ�ำวันเพื่อเล่นเกม รวมถึงไม่สามารถ
หยุดเล่นเกมได้แม้จะได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ดี เช่น ปัญหา
สุขภาพ โดยพฤติกรรมดังกล่าวต้องส่งผลกระทบต่อการ
ใช้ชีวิตประจ�ำวัน ครอบครัว สังคม การเรียน หรือหน้าที่
การงานมาอย่างน้อย 1 ปี ขณะทีใ่ นบางรายทีม่ ผี ลเสียรุนแรง
ก็ไม่จ�ำเป็นต้องครบปี
กรมสุขภาพจิต เคยออกมาเตือนเด็ก พ่อแม่และฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องว่า การเล่นเกม อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่าง
มาก งานวิจัยของ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช
นครินทร์ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และ
คณะแพททย์ศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล วิจยั หัวข้อ “ปัญหาติด
เกมในประเทศไทยปี 2558” พบว่า เด็กวัยรุ่นไทยเสพติด
เกมประมาณร้อยละ 13-17 คิดเป็นจ�ำนวนตัวเลขประชากร
ประมาณ 1.3-1.6 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
เนื่องจากกระแสของ “เกม” ที่ถูกโปรโมทท�ำโฆษณาออก

ภาพ : https://game-addictions.weebly.com

มาในรูปของ “นักกีฬาอีสปอร์ต” ท�ำให้เด็กติดเกมใฝ่ฝนั อยาก
เป็นซูเปอร์สตาร์ในวงการนักแข่งเกม แต่สถิติเด็กที่สามารถ
พิชิตชัยชนะมีน้อยมากเพียง 0.00007% เท่านั้น

อีสปอร์ตในโรงเรียน

ปัจจุบันมีการเปิดหลักสูตรอีสปอร์ตในประเทศไทย
ในระดับการเรียนการสอนชัน้ ปริญญาตรี เช่น คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์
และหลักสูตรการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจทิ ลั มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการพัฒนา
สื่ อ ประสมและเกม สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรการจัดการอีสปอร์ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสาขาวิชาอีสปอร์ต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นอกจากนี้ ธุรกิจเกมยังเข้าสูก่ ารท�ำกิจกรรมในโรงเรียน
มากขึน้ โดยเข้าไปในรูปแบบของการส่งเสริมการแข่งขันเกม
อีสปอร์ตชิงเงินรางวัล และการท�ำกิจกรรมส่งเสริมความรูก้ าร
เล่นเกม โดยฝัง่ ธุรกิจและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
และมีตงั้ แต่ระดับโรงเรียนมัธยมจนถึงระดับดุ มศึกษา
ประเด็นทีเ่ ป็นปัญหา คือ “การส่งเสริมกิจกรรมการเล่น
เกมในโรงเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระท�ำหรือไม่?” เนื่องจาก
โรงเรียนเป็นพืน้ ทีส่ ถานศึกษาทีค่ วรส่งเสริมกิจกรรมทีม่ งุ่ เน้น
การเรียนรู้ทางวิชาการ การฝึกฝนระเบียบวินัย และ การส่ง
เสริมทัศนคติที่ถูกต้อง รู้เท่าทัน แต่หากบริษัทเกมและเครือ
ข่ายสมาคมเข้าไปท�ำกิจกรรมโดยเน้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กเล่น
เกมมากขึน้ เรือ่ งนีจ้ ะยิง่ ท�ำให้เด็กถูกชักชวนเข้าสูธ่ รุ กิจเกมเร็ว
ขึน้ โดยทีย่ งั ไม่จำ� เป็น และเป็นการเร่งท�ำลายโอกาสของเด็กใน
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การพัฒนาสมองส�ำหรับการเรียนรูท้ จี่ ำ� เป็นอืน่ ๆ สถานการณ์
ทีน่ า่ ห่วงคือ ครู โรงเรียน ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ยังมีความเข้าใจ
ผิดว่า การส่งเสริมกิจกรรมการเล่นเกมจะช่วยให้เด็กลดการติด
เกมด้วยการเล่นเกมทีม่ รี ะเบียบวินยั มากขึน้ และเจตนาส่วน
มากเบือ้ งหลังของธุรกิจเกมคือการส่งเสริมการขาย การตลาด
การประชาสัมพันธ์ให้เด็กเล่นเกมของตนเองนัน่ เอง
อีกสิง่ หนึง่ ทีน่ า่ เป็นห่วง คือ อาชีพนักกีฬาอีสปอร์ตและ
นักแคสเกม ที่อาจมองว่า สามารถสร้างรายได้จากสิ่งที่ชอบ
และอาจน�ำไปสูช่ อื่ เสียงในอนาคตได้ แต่ความจริงทีต่ อ้ งค�ำนึง
ถึงไปพร้อมกัน คือ อาชีพดังกล่าวมีเพียงคนส่วนน้อยที่จะ
ประสบความส�ำเร็จ มีรายได้เลี้ยงชีพ หากเด็กรุ่นใหม่มุ่งหวัง
แต่จะท�ำงานทีต่ วั เองชอบเพียงอย่างเดียว โดยไม่มแี ผนส�ำรอง
ของชีวิต หากเกิดเหตุที่ท�ำให้ไม่ประสบความส�ำเร็จในอาชีพ
ที่ตัวเองชอบดังกล่าว ก็อาจพลาดทางเลือกอาชีพอื่น ๆ
ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ “การตั้งเป้าหมายอาชีพในอนาคต
จึ ง ควรมองทั้ ง ความมั่ น คงและความชอบ เพราะหาก
เลือกอาชีพในอนาคตที่มั่นคงเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ชอบ
ก็อาจท�ำได้ไม่นาน ตรงข้ามหากชอบอย่างเดียวแต่ไม่มั่นคง
ก็อาจท�ำให้ชีวิตในอนาคตเดือดร้อนได้ จึงควรมองปัจจัยทั้ง
2 ด้าน โดยอาจท�ำงานทีช่ อบ และงานทีม่ นั่ คงไปพร้อม ๆ กัน
ย่อมดีกว่าการทุ่มเทเพื่อเป้าหมายอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพียงอย่างเดียว

อีสปอร์ตในมติสมัชชาสุขภาพ :
ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่าย

มติสมัชชาสุขภาพเมื่อปี 2562 มีการน�ำระเบียบวาระ
เรื่องอีสปอร์ตเข้าพิจารณาร่วมกันเพื่อหาแนวทางการก�ำกับ
ดูแล ปัจจุบนั อีสปอร์ตก�ำลังได้รบั ความนิยมอย่างสูง มีเด็กและ
เยาวชนเข้ามาเล่นจ�ำนวนมาก โรงเรียนหลายแห่งจัดตัง้ ชมรม
อีสปอร์ต มหาวิทยาลัยก็จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ
สาขานี้ จึงมีเด็กเยาวชนจ�ำนวนหนึ่งเลือกที่จะเข้าสู่เส้นทาง
อีสปอร์ตทั้งในฐานะผู้เล่นและนักพากย์เกม การขับเคลื่อน
ในเรื่องนี้ควรมีเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม และต้อง
ไม่ใช้มุมมองผู้ใหญ่แบบเดิม ๆ มาเป็นพื้นฐาน แต่ต้องใช้
ชุดความคิดใหม่พูดคุยหาทางออกร่วมกัน ดึงทุกภาคส่วนมา
ร่วมหารือ โดยเฉพาะสมาคมกีฬาอีปอร์ตแห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลด้านเทคนิคและผลักดันให้น�ำมาตรการ
ต่าง ๆ ไปปฏิบตั ิ ทีส่ ดุ ก็ได้ผลมติออกมาเป็น “ความรับผิดชอบ
ร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก (E-Sports:

Social Responsibility for Child Health)” 4 ข้อ โดย
ขอให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ร่วมกับการกีฬา
แห่งประเทศไทยและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วย
งานทุกภาคส่วน ร่วมกันก�ำหนดแนวปฏิบัติ หรือมาตรการ
และแนวทางการบังคับใช้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอีสปอร์ตที่
ปลอดภัย เป็นธรรม โปร่งใส โดยเปิดเผยและครบถ้วนรอบ
ด้าน เพื่อปกป้องและคุ้มครองเด็กทั้งในฐานะผู้ชม และผู้เข้า
แข่งขันอีสปอร์ต6,7,8
ส่วนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบัน ได้เสนอในวงเสวนาวิชาการในงาน
เสวนา เรื่อง “ข้อเสนอทางจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
E-Sports เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการเด็ก”
ว่า ปัจจุบันมีความเข้าใจผิดว่าอีสปอร์ตเป็นกีฬา และมีการ
มุ่งเน้นส่งเสริมนักเล่นเกมมืออาชีพ มีเป้าหมายที่เด็กและ
เยาวชน ได้มีการแพร่หลายอย่างมาก และไม่มีการก�ำกับ
ดูแล ทั้งที่การเล่มเกม ส่งผลพฤติกรรมทางลบไม่ว่าจะเป็น
เรื่องสุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์มีแต่การต่อสู้เพื่อชัยชนะ และ
ท�ำให้เด็กใช้เวลาเล่นหลายชั่วโมงต่อวัน น�ำไปสู่ภาวะการติด
เกม (Game Addiction) ซึง่ จะมีผลร้ายต่อสมองเด็ก เป็นผล
ให้พลเมืองไทยขาดทัง้ การคิดวิเคราะห์และการควบคุมตนเอง
ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ทุกกระทรวงก�ำลัง
เน้นการพัฒนาทักษะมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กไทย
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเด็กและเยาวชน ได้ร่วมกัน
จัดท�ำข้อเรียกร้องให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
และผู้ประกอบการอีสปอร์ต ธุรกิจเกม เกี่ยวข้องทั้งหมด
มีมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชน 7 แนวทางดังต่อไปนี9้
(1) ต้องไม่สอื่ สารว่าอีสปอร์ต คือ กีฬา เนือ่ งจากยังไม่ได้
มีการยอมรับกันในทางสากลและเป็นข้อยุตใิ นสังคม โดยเฉพาะ
ทางการแพทย์ทยี่ งั ไม่เคยรับรองว่าการเล่นเกมแข่งขันคือกีฬา
ดังนัน้ หน่วยงานรัฐ ทีม่ หี น้าทีโ่ ดยตรง อย่าง กกท. ควรใช้นยิ าม
ความหมายอีสปอร์ตทีถ่ กู ต้องกับข้อเท็จจริงสากลทัว่ โลก
(2) ต้องก�ำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนในการ
เข้าถึงเกมออนไลน์ โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุตำ�่ กว่า 13 ปี ห้าม
เข้าถึงสือ่ สังคมออนไลน์หรือสือ่ ดิจทิ ลั โดยขาดการก�ำกับดูแล
จากพ่อแม่ สมาคมอีสปอร์ตและ กกท. ควรก�ำหนดอายุของ
นักเล่นเกมแข่งขันว่าต้องอายุเกิน 18 ปีขึ้นไปเท่านั้นตาม
มาตรฐานสากล

(3) รั ฐ ต้ อ งมี น โยบายและกฎหมายห้ า มการจั ด การ
แข่งขันวิดีโอเกมในสถานศึกษาและห้ามท�ำกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดของธุรกิจบริษทั เกมในสถานศึกษาตัง้ แต่เด็กปฐมวัย
ถึงระดับมัธยมโดยสิ้นเชิง
(4) รัฐและหน่วยงานธุรกิจ สมาคม ผู้จัดการแข่งขัน
ต้องมีมาตรการป้องกันการแทงพนัน เพราะตอนนี้รัฐยังไม่มี
มาตรการไปสอดส่องก�ำกับดูแลอย่างทั่วถึง
(5) ก�ำหนดมาตรการการจ�ำกัดอายุผู้เข้าเล่นเกม โดย
เรียกร้องให้ผู้ประกอบการ สมาคม หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
ก�ำกับ สอดส่อง ตรวจสอบเงือ่ นไขการเข้าใช้งานตามกฎหมาย
หรือข้อก�ำหนดนี้ให้เป็นจริง
(6) ห้ามมีสปอนเซอร์สนิ ค้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ บุหรี่
บุหรีไ่ ฟฟ้า ในการแข่งขันอีสปอร์ตของเด็กและเยาวชนโดยเด็ด
ขาดหรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการพนัน ทัง้ ในและต่างประเทศ
(7) มีการส่งเสริมการให้ความรู้เท่าทันสื่อ เท่าทันเกม
เท่าทันอีสปอร์ต ป้องกันปัญหาเด็กติดเกม และสื่อสารให้
ความรู้ทั้งหมด

บทสรุป

ใน 2561 มีจำ� นวนผูป้ ว่ ยจากโรคติดเกมเพิม่ ขึน้ 1.5 เท่า
และเพิม่ ขึน้ อีกเป็น 6 เท่าในปี 2562 และพบเด็กทีเ่ ข้ารับการ
รักษาภาวะติดเกมทีอ่ ายุนอ้ ยตัง้ แต่ 5 ขวบ เนือ่ งจากไทยไม่มี
มาตรการป้องกัน ระงับยับยัง้ ทัง้ เครือ่ งเล่น ตัวเกม เรตติง้ เกม
และอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนแก่เด็กและเยาวชน ผลพวง
ดังกล่าวเกิดขึน้ ในบริบทของการต่อสูร้ ะหว่างกลุม่ ผลประโยชน์
ของกลุ่มธุรกิจข้ามชาติ ที่ประเทศเจ้าของเกมพยายามจะ
ก�ำหนดบรรทัดฐานใหม่ว่าอีสปอร์ตคือกีฬาประเภทหนึ่งที่ไม่
ต้องใช้การออกก�ำลัง กับความพยายามของวงการแพทย์และ
สาธารณสุขทีย่ นื ยันหลักฐานเรือ่ งผลกระทบทางสมอง อารมณ์
และพฤติกรรมจากการติดเกม โดยบริษัทธุรกิจเกมยังคงเดิน
หน้าในการประชาสัมพันธ์วา่ การเล่นเกมช่วยสร้างอาชีพ รายได้
และพยายามยกระดับอุตสาหกรรมเกมเพื่อผลประโยชน์
มหาศาลในระบบธุรกิจดิจทิ ลั ต่อไป ดังนัน้ ข้อเสนอของสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติเรื่องความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับ
อีสปอร์ต ต่อสุขภาวะเด็ก และข้อคิดเห็นของสถาบันแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
มาตรการป้องกันเด็กและเยาวชน จึงควรได้รบั ความส�ำคัญจาก
ทุกภาคส่วนในการด�ำเนินการอย่างจริงจัง
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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