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บทคัดย่ อ
บทความนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาหลักเกณฑ์ในการบรรจุชนิดกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับชาติ
ได้แก่ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และหลักเกณฑ์ในการบรรจุชนิดกี ฬา
ในมหกรรมกี ฬารับนานาชาติ ได้แก่ การแข่งขันโอลิมปิ กเกมส์ เอเชี ยนเกมส์ ซี เ กมส์ เพือให้ได้มาซึ ง
มาตรการในการส่ งเสริ มและสนับสนุนการบรรจุกีฬาอีสปอร์ ตในมหกรรมกี ฬา
การศึกษาพบว่า เกิดปั ญหาในการบรรจุกีฬาอีสปอร์ ตในมหกรรมกี ฬาระดับชาติ คือ ข้อ บังคับ
การกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกี ฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยว่าด้วยการแข่งขันกี ฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ไม่ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ก ารพิจารณาใช้สิทธิ
คัดเลือกชนิดกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยร่ วมกับจังหวัดเจ้าภาพ เป็ นอุปสรรคในการบรรจุช นิ ด
กีฬาใหม่ ทําให้ยากทีจะส่ งเสริ มสมาคมกีฬาหรื อสหพันธ์กีฬาให้มีความหลากหลายในมหกรรมกี ฬา ซึ ง
เป็ นสาเหตุหนึงให้ไม่สามารถบรรจุกีฬาอีสปอร์ ตในมหกรรมกีฬา อีกทังกี ฬ าอีส ปอร์ ตในประเทศไทย
ขาดระเบียบการแข่งขัน ไม่มีมาตรฐานในการคัดเลือกวิดีโอเกมทีใช้แข่งขันในกีฬาอีสปอร์ ต และในการ
บรรจุกีฬาอีสปอร์ ตในมหกรรมกี ฬาระดับนานาชาติ พบว่า การแข่ งขันกี ฬาอี สปอร์ ตมีวิดีโอเกมซึ งมี
เนือหารุ นแรงและไม่เป็ นไปเพือสันติภาพในสังคม ไม่อาจบรรจุกีฬาอีสปอร์ ตในโอลิมปิ กเกมส์ ได้
บทความนี ในส่ วนการบรรจุอีสปอร์ ตในมหกรรมกี ฬาระดับชาติ ได้เสนอแนะให้มีการแก้ไข
เพิมเติม ข้อบังคับการกี ฬ าแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขัน กี ฬาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2550 ข้อ 11 และ
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ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ข้อ 11 โดยการใช้
สิ ทธิ คดั เลือกชนิดกีฬาของจังหวัดเจ้าภาพร่ วมกันกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้พิจารณาชนิดกีฬาจาก
การแข่งขันกีฬาครังก่อนเพือส่ งเสริ มชนิ ดกีฬาทียังไม่ได้รับการบรรจุ รวมถึ งให้สมาคมกี ฬาอีส ปอร์ ต
แห่ งประเทศไทย จัดทําระเบียบการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ ต รวมถึงเกณฑ์การคัดเลือกวิดีโอเกม เพือสร้ าง
มาตรฐานในการแข่งขัน และในส่ วนการบรรจุอีสปอร์ ตในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ ได้เสนอแนะ
ให้การตีความหลักเกณฑ์การเพิมคุณค่าให้การแข่งขันโอลิมปิ ก ในบรรจุชนิดกีฬาในโอลิมปิ กเกมส์ ให้
แคบลง โดยพิจารณาแยกไปแต่ล ะรายการวิดีโ อเกม เพือทีจะสามารถบรรจุร ายการวิดี โ อเกมที
สร้ างสรรค์ในโอลิ มปิ กเกมส์ ได้ รวมถึ งให้ส หพันธ์ อีส ปอร์ ตนานาชาติ นาํ วิดีโอเกมทีมีซึ งมีเ นื อหา
รุ นแรงและไม่เป็ นไปเพือสันติภาพในสังคมออกจากการแข่งขัน และสร้างมาตรฐานควบคุมวิดีโอเกมที
ใช้ในการแข่งขันเพือภาพลักษณ์ทีดีในกี ฬาอีสปอร์ ต

ABSTRACT
This article focuses on the regulations for the type of sport that has been inclusion at the
national level of sports competitions, for example, the national sports competitions and national youth
sports competitions. This study also covered the inclusion of sports at the international sports
competitions which are the Olympic Games, ASEAN Games, and SEA Games. The study aims to
find the right measures to encourage and support the E-Sports inclusion at the major sports
competitions events.
The study shows that there are issues for E-Sports inclusion at the national level of sports
competitions. With the regulation of the Sports Authority of Thailand on national sports competitions
events B.E. 2550 and the regulation of Sports Authority of Thailand on national youth sports
competitions events B.E. 2550, there is no regulation for the rights to choose the type of sport
between Sports Authority of Thailand and the host province. This issue is a barrier for the inclusion
of a new type of sport and creates an obstacle for sports associations or sports federation to encourage
the diversity of sports at the sports event which is one of the reasons that E-Sports couldn't be chosen.
E-Sports in Thailand also lack competition regulation and there is no standardization to choose the
video game for E-Sports's purpose. E-Sports couldn't be recognized as an official sport at the
international level of sports competitions because of the video game has violence content and do not
support the peace of society, and this is the reason for the Olympic Games to denied it.
This article recommendation for E-Sports inclusion at the national level sports competitions
event is an amendment to the regulation of the Sports Authority of Thailand on national sports
competitions events B.E. 2550 article 11 and the regulation of Sports Authority of Thailand on
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national youth sports competitions events B.E. 2550 article 11 must be regulated. The rights to choose
the type of sport between the Sports Authority of Thailand and the host province must be considered
from a type of sport from the former competition to encourage the sport that never got the inclusion.
Next, Thailand E-Sports Federation must be structuralized the regulations for the E-Sports
competitions event, also creates the criteria for choosing the video game to creates the standardize.
For the recommendation part of E-Sports inclusion at the international level of sports competitions
event, the interpretation of the rule for value-added to the Olympic Games must be narrower. The
consideration must be separated game by game to be able to add the creative video game at the
Olympic Games. The International Esports Federation also has to remove the violence and unpeaceful
video game for society from the competition, while the standard to control video game for
competition, must be clarified to represent the good image for E-Sport' society.

1.

บทนํา

อีสปอร์ ต คือ กิจกรรมการแข่งขันวีดีโอเกม เป็ นมิติใหม่ของธุ รกิจอุตสาหกรรมเกมโดยเปลียน
จากการสร้ างเกมให้ผูเ้ ล่นได้เล่นวีดีโอเกมเพือผ่อนคลายกลายเป็ นเกมทีมีเป้ าหมายเพือใช้ในการแข่งขัน
มีการออกกฎกติกา เงือนไขและวิธีเล่นทีเฉพาะตัวและมีมาตรฐานขึนมาควบคุม มีก ารจัดทําสถิ ติและ
การทําลายสถิติของการเล่นเกม2 องค์ประกอบของอีสปอร์ตมี 3 ประการได้แก่ ประการแรก ผูเ้ ล่ น คื อ
ต้อ งมีเหล่ าบุคคลซึ งมีความสามารถในการเล่นวีดี โอเกมและแสดงการเล่ นเกมนัน โดยผู ้ช มได้ร่วม
รับชมความสามารถในการเล่นและลุน้ ผลแพ้ชนะ ประการทีสอง การแข่งขัน คือต้องมีการแข่ งขันเพือ
ตัดสิ นแพ้ชนะตามกฎกติการะหว่างผูเ้ ล่นอาจเป็ นกลุ่มหรื อรายบุคคลก็ได้ ประการสุ ดท้าย วีดีโอเกม คือ
ต้องมีวดิ ีโอเกมซึ งเป็ นสื อกลางในการแข่งขัน โดยคัดเลือกวิดีโอเกมทีมีศกั ยภาพในการตัดสิ นฝี มอื ผูเ้ ล่น
มาใช้ในการแข่งขันกันผ่านอุปกรณ์ในการเล่นวีดีโอเกม เพือแข่งขันกันตามเงือนไขและจุดมุ่งหมายของ
แต่ละวีดีโอเกม หากฝ่ ายใดทําได้สําเร็ จก่ อนฝ่ ายนันเป็ นผูช้ นะ3 องค์ประกอบทังสามทําให้ลกั ษณะของอี
สปอร์ ตใกล้เคียงกับการแข่งขันกีฬา
แต่ อ ย่า งไรก็ ดี วิดีโ อเกมเป็ น หนึ งในปั จจัยทีทําให้เกิ ด ปั ญ หาสั งคม เกิด ปั ญหาสุ ข ภาพและ
พฤติกรรมติดเกม อีกทังยังมีความรุ นแรงทีเกิดขึนจากเนือหาของวิดีโอเกม องค์กรอนามัยโลกได้อธิบาย
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ลักษณะของพฤติกรรมเสพติดเกมโดยเรี ยกว่า อาการติดเกมและบรรจุลกั ษณะอาการดังกล่าวในบัญชี
จําแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปั ญหาสุ ขภาพ ทีเกี ยวข้องฉบับที 114เมืออีสปอร์ ตใช้วดิ โี อ
เกมเป็ นสื อกลางในการแข่งขันทําให้ภาพลัก ษณ์ของอีส ปอร์ ตเป็ นกิ จกรรมทีก่อ ให้เกิ ดปั ญหาสุ ข ภาพ
และความรุ นแรง ทําให้ยงั คงมีสองแนวความคิด ทังยอมรับบรรจุอีสปอร์ ตเป็ นชนิดกี ฬาในการแข่งขัน
และไม่ยอมรับอีสปอร์ ตเป็ นกี ฬา
สํา หรับ ประเทศไทยได้มีม ติ เห็น ชอบและประกาศให้ อีส ปอร์ ตเป็ นชนิ ดกี ฬาทีสามารถจด
ทะเบียนจัดตังสมาคมได้ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย แต่ ยงั ขาดความเข้า ใจความต่าง
ระหว่างอีสปอร์ ตกับการเล่นวิดีโอเกมอืน5 การรับรองอีสปอร์ ตเป็ นชนิดกีฬา ทําให้มีธุ รกิ จทีเข้ามาเอา
เปรี ยบเยาวชนทีขาดความรู ้ ความเข้าใจทีถูกต้อ งโดยจัดการแข่งขัน วิดีโอเกมอืนๆ ซึ งไม่ใช่ วดิ ี โอเกม
สําหรับแข่งขันอีสปอร์ ต6 และเกิดการปิ ดกันการแข่งขันอีสปอร์ ตเป็ นการสู ญเสี ยโอกาสการมีส่วนร่ วม
ในมหกรรมกี ฬาระดับนานาชาติ
เพือแยกแยะการเล่นวิดีโอเกมเพือผ่อนคลายโดยไม่มีจุดมุ่งหมายกลายเป็ นลัก ษณะเสพติดเกม
ออกจากการเล่นวิดีโอเกมอย่างถูกทิศทางและมีเป้ าหมาย และเปลียนทัศนคติของกิจกรรมกีฬาอีสปอร์ต
โดยสนับสนุนและผลักดันให้นกั กีฬาสร้างชือเสี ยงเป็ นทีรู ้ จกั การบรรจุกีฬาอีส ปอร์ ตเป็ นชนิ ดกี ฬาใน
มหกรรมกี ฬาจึงมีความสําคัญ ซึ งเป็ นการส่ งเสริ มแพร่ กระจายกีฬาอีสปอร์ ตให้เป็ นทีรู ้ จกั ในวงกว้าง ทํา
ให้ประชาชนได้รับประสบการณ์การแข่งขันกี ฬา และเจ้าหน้าทีเข้าใจวิธีการจัดการแข่งขัน ซึ งเป็ นการ
ขยายฐานผูส้ นับสนุนและกลุ่มผูต้ ิ ดตามจากเฉพาะกลุ่มกี ฬาให้ก ว้างขึ น ส่ งผลให้ชนิ ดกี ฬาเป็ นทีนิ ยม
มากขึน และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ีชื นชอบกี ฬาชนิ ดหนึ งได้รั บชมและเข้า ถึง กี ฬาชนิ ดอื นๆ แต่
อย่างไรก็ดีกีฬาอีสปอร์ ตยังคงไม่มีการบรรจุเป็ นชนิดกี ฬาในกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ
ดังนัน เพือให้มีการบรรจุชนิ ดกี ฬาอีส ปอร์ ตในมหกรรมกี ฬาระดับชาติ คื อ การแข่งขัน กี ฬ า
แห่ ง ชาติ แ ละการแข่งขัน กี ฬาเยาวชนแห่ งชาติ การแข่ งขัน รวมถึ งมหกรรมกี ฬ าระดับนานาชาติ คื อ
โอลิมปิ กเกมส์ ผูเ้ ขียนจึงมีความสนใจทีจะศึกษาปั ญหาข้อกฎหมายเกียวกับการบรรจุชนิดกีฬาเพือเข้า
แข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ ศึ กษากรณี ของกี ฬาอีส ปอร์ ตในประเด็นปั ญหาสองประการ
ประการแรก คือปั ญหาข้อกฎหมายจากหลักเกณฑ์ในการบรรจุชนิ ดกี ฬาเข้าแข่งขัน ในระดับชาติ อัน
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สุ ขภาวะเด็ก, ใน https://www.nationalhealth.or.th/_external/main_esport_24_8_61.pdf, (last visited 8
November 2018).
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ได้แก่ ข้อบังคับการกี ฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และข้อบังคับการ
กีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกี ฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ภายใต้พระราชบัญญัติการกี ฬา
แห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และประการทีสอง คือปั ญหาข้อกฎหมายจากหลักเกณฑ์ในการบรรจุชนิ ด
กีฬาเข้าแข่งขันในระดับระดับนานาชาติ อันได้แก่ กฎบัตรโอลิมปิ ก (Olympic Charter) ในการแข่ งขัน
กีฬาโอลิมปิ ก โดยเปรี ยบเทียบหลักเกณฑ์ในการบรรจุชนิดกีฬาเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติอนั ได้แ ก่
ธรรมนู ญสภาโอลิ มปิ กแห่ งเอเชี ย (The Olympic Council of Asia Constitution) ในการแข่ งขันกี ฬา
เอเชี ยนเกมส์ และกฎบัตรสหพันธ์ กี ฬาแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (The South-East Asian Games
Federation Charter and Rules : SEAGF Charter) ในการแข่งขันกีฬาซี เกมส์

2. สภาพปัญหาทีเกิดจากการส่ งเสริมการบรรจุกฬ
ี าอีสปอร์ ตเพือเข้าแข่งขันในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
ปั ญ หาทีเกิ ด ขึ นในการบรรจุกี ฬาอี ส ปอร์ ตในมหกรรมกี ฬ าระดับชาติแ ละระดับนานาชาติ
สามารถแยกพิจารณาได้ดงั นี
2.1. ปัญหาข้ อกฎหมายการบรรจุกีฬาอีสปอร์ ตในการแข่ งขันกีฬาระดับชาติ
แม้วา่ พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ออกมาเพือจัดตังการกี ฬาแห่ ง
ประเทศไทยซึ งเป็ นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา เพือส่ งเสริ มการกีฬา การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยจึงกํากับดูแลภาพรวมของการกี ฬาโดยสนับสนุนสมาคมกี ฬา เพือให้สมาคมกีฬาดําเนินการ
สนับสนุ น พัฒนาและเผยแพร่ ชนิ ดกี ฬ าของสมาคม โดยหนึ งในวัตถุประสงค์หลัก ของการกี ฬาแห่ ง
ประเทศไทย คือการจัด ช่วยเหลือ แนะนํา และร่ วมมือในการจัดและดําเนิ นกิ จกรรมกี ฬ า การกี ฬาแห่ ง
ประเทศไทยจึงได้มีการออกข้อบังคับการกี ฬาแห่ งประเทศไทยว่าด้วยการแข่ งขันกี ฬาแห่ งชาติ พ.ศ.
2550 และข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกี ฬาเยาวชนแห่งชาติพ.ศ.2550
โดยหลัก เกณฑ์ก ารบรรจุกีฬาชนิ ดใดเข้ามาในการแข่งขัน กี ฬาแห่ ง ชาติแ ละการแข่งขัน
กี ฬ าเยาวชนแห่ งชาติ น ัน กําหนดให้ช นิ ดและประเภทกี ฬาทีจะจัดให้มีก ารแข่ง ขันให้ก ารกี ฬ าแห่ ง
ประเทศไทยและจังหวัดเจ้าภาพร่ วมกันกําหนด โดยแบ่งออกเป็ น 3 รายการคื อ กี ฬาบังคับ กีฬ าสากล
และกี ฬ าอนุ รักษ์ โดยทังสามรายการต้องจัดให้มีก ารแข่ งขัน รวมกันไม่น ้อ ยกว่า 30 ชนิ ดกี ฬ า และ
กํา หนดให้ช นิด กี ฬาทีแข่งขัน ในการแข่ งขัน ระดับชาติ ต้อ งมี สมาคมกี ฬ าจัง หวัด ส่ งทีมเข้า ร่ วมการ
แข่งขันไม่นอ้ ยกว่าหกจังหวัด และต้องไม่นอ้ ยกว่าสามภาค นอกจากนี สมาคมกี ฬาแห่ งชาติ ยงั มีหน้าที
จัดทํา ระเบียบและกติกาการแข่ งขัน ให้สมาคมกี ฬาแห่ งประเทศไทยและการกี ฬาแห่ งประเทศไทย
ร่ วมกัน กํา หนดกรรมการผู ้ตัด สิ นและผู ้ชี ขาดกี ฬา โดยในส่ วนการแข่ง ขัน กี ฬ าเยาวชนแห่ งชาติ มี
หลักเกณฑ์เพิมเติมโดยจํากัดอายุผเู ้ ข้าแข่งขันไม่ให้เกินยีสิ บปี บริ บูรณ์
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แต่อย่างไรก็ดีหลักเกณฑ์ในการบรรจุชนิ ดกี ฬายังพบว่าการจัดการแข่ งขันกี ฬาแห่ งชาติ
และการแข่งขันกี ฬาเยาวชนแห่งชาติ เอือประโยชน์ให้บรรจุกีฬาชนิดก่อนๆ เป็ นอุปสรรคในการบรรจุ
ชนิดกีฬาใหม่ ทําให้ยากทีจะส่ งเสริ มสมาคมกี ฬาหรื อ สหพันธ์ กีฬาให้มีความหลากหลายในมหกรรม
กีฬา ซึ งในปั จจุบนั มี ช นิ ดกี ฬาทีสามารถขอจดทะเบียนจัดตังสมาคมกี ฬาภายใต้การกี ฬาแห่ งประเทศ
ไทยจํานวน 82 ชนิดกี ฬา7แต่มีชนิ ดกีฬาถึง 22 ชนิดกี ฬา รวมถึงกีฬาอีสปอร์ ตทียังไม่ได้รับการบรรจุใน
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
2.2. ปัญหาข้ อกฎหมายการบรรจุกีฬาอีสปอร์ ตในการแข่ งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติทีประเทศไทยเข้าร่ วมแข่งขันและเป็ นสมาชิกนัน ได้แก่
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กเกมส์ การแข่งขันกีฬาเอเชี ยนเกมส์ และการแข่งขันกี ฬาซี เกมส์ โดยในปัจจุบนั
มีการบรรจุกีฬาอีสปอร์ ตในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ และการแข่งขันกีฬาซี เกมส์ แล้ว แต่ยงั ไม่มีการ
บรรจุกีฬาอีสปอร์ ตในการแข่งขันกี ฬาโอลิมปิ กเกมส์ ดังนันปั ญหาในเรื องหลัก เกณฑ์การบรรจุกีฬาอี
สปอร์ ตในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติคือ การบรรจุกีฬาอีสปอร์ ตภายใต้หลักเกณฑ์ในการแข่ งขัน
กีฬาโอลิมปิ กเกมส์ ซึงการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กเกมส์ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ
โอลิมปิ กระหว่างประเทศ (International Olympic Committee) ตามกฎบัตรโอลิมปิ กข้อ 1 วรรคสอง ซึ ง
กล่ าวถึ ง 3 องค์กรหลักในการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 3 องค์ กร ได้แก่ คณะกรรมการโอลิมปิ ก
ระหว่างประเทศ คณะกรรมการโอลิมปิ กแห่ งชาติ (National Olympic Committee) และสหพันธ์ กีฬา
นานาชาติ (International Federation)
โดยหลัก เกณฑ์ในการคัดเลื อ กชนิ ด กี ฬ าเพื อบรรจุในการแข่ งขัน กี ฬ าโอลิ มปิ กเกมส์
ปรากฏตาม รายงานของคณะกรรมาธิ ก ารรายการโอลิ มปิ ก เพือตรวจสอบชนิ ดกี ฬ าทีเสนอเข้า สู่
โอลิมปิ ก ภายใต้กฎบัตรโอลิมปิ กข้อ 45 ซึ งหลักเกณฑ์ในการบรรจุชนิ ดกีฬา แบ่งออกได้ 5 หลักเกณฑ์
ได้แก่ หลักเกณฑ์ขอ้ เสนอโอลิมปิ ก (Olympic Proposal) หลักเกณฑ์จากปัจจัยด้านสถาบัน (Institutional
matters) หลัก เกณฑ์ จากความนิ ย ม (Popularity) หลัก เกณฑ์จ ากรู ปแบบธุ รกิ จ (Business model)
หลักเกณฑ์จากการเพิมคุณค่าให้กับโอลิมปิ กเกมส์ (Value added to Olympic Games)
แต่อย่างไรก็ดี กีฬาอีสปอร์ ต เนืองจากสหพันธ์อีส ปอร์ ตนานาชาติ บรรจุรายการวิดีโอเกม
เคาเตอร์ สไตรก์โกลบัลออฟเฟนซิ ฟ (Counter-Strike: Global Offensive)8ในการแข่ งขันอีสปอร์ ตเวิลด์
แชมเปี ยนชิพ (eSport World Championship) ซึ งเป็ นการจัดการแข่งขันในระดับโลกและอยู่ภายใต้ก าร
7

ประกาศคณะกรรมการการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย เรื อง กําหนดชนิ ดกี ฬาทีสามารถขอจด
ทะเบียนจัดตังสมาคมกี ฬา (ฉบับที 6) พ.ศ. 2561.
8
Daniel Pargman Jana Rambusch and Peter Jakobsson, Exploring E-sports: A Case Study of
Gameplay in Counter-strike, Authors & Digital Games Research Association (DiGRA), 2007,
(Unpublished Manuscript).
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กํากับดูแลของสหพันธ์ อีสปอร์ ตนานาชาติ (International Esport Federation)โดยตรง โดยรายการวิดีโอ
เกม เคาเตอร์ สไตรก์โกลบัลออฟเฟนซิ ฟปรากฏในภาคผนวกที 4 แห่ งข้อ บังคับของสหพันธ์ อีส ปอร์ ต
นานาชาติวา่ ด้วยการแข่งขัน (IeSF Competition Regulations) ซึ งวิดีโอเกมดังกล่าวมีเนือหาเป็ นลักษณะ
สงคราม การใช้อาวุธปื น ความรุ นแรง การฆ่ากันเพือเอาชนะอีกฝ่ าย จึงขัดกับภาพลักษณ์ ของโอลิ มปิ ก
และไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเพิมคุณค่าให้กบั โอลิมปิ กเกมส์ ทําให้ไม่สามารถบรรจุกีฬาอีส ปอร์ ต
ซึ งรวมถึงรายการวิดีโอเกมอืนๆ รวมอยูด่ ว้ ย เป็ นชนิดกีฬาทีใช้แข่งขันในการแข่งขันโอลิมปิ กเกมส์ ได้

3. วิเคราะห์ ปัญหาข้อกฎหมายการบรรจุกีฬาอีสปอร์ ตในการแข่งขันกีฬาระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
จากการทีได้ศึ ก ษาหลัก เกณฑ์ในการบรรจุชนิ ดกี ฬาในมหกรรมกี ฬาระดับนานาชาติ ได้แ ก่
โอลิมปิ กเกมส์ เอเชียนเกมส์ และซี เกมส์ พบว่าหลักเกณฑ์ในการบรรจุชนิดกี ฬาจะจัดให้มีก ารแข่ งขัน
ในการแข่งขันระดับนานาชาติ ได้แก่ เอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ และการแข่งขันกี ฬาระดับชาติ ได้แก่ กี ฬา
แห่ งชาติ กี ฬาเยาวชนแห่งชาติ แบ่งชนิดกีฬาทีจะบรรจุออกเป็ น 3 รายการ ดังนี
รายการแรกคือกี ฬาบังคับ ได้แก่ กรี ฑาและว่ายนํา เป็ นกี ฬาชนิ ดหลักในการแข่งขันทีทุกการ
แข่งขันบังคับให้มีชนิดกีฬาดังกล่าว โดยเป็ นการยอมรับหลักการของโอลิมปิ กทีนําชนิดกีฬากรี ฑาและ
ว่ายนําซึ งเป็ นกีฬาทีมีการแข่งขันมาตังแต่กีฬาโอลิมปิ กโบราณมาเป็ นกี ฬาบังคับ
รายการทีสองคือ กีฬาสากล คือการนําชนิดกีฬาของการแข่งขันทีใหญ่กว่ามีลกั ษณะเป็ นสากล
กว่ามาเป็ นชนิ ด กี ฬ าทีจะจัดให้มี การแข่งขัน ยิงเป็ นกีฬ าระดับชาติก็ ส ามารถนําทังชนิ ดกี ฬาจากการ
แข่งขันระดับภูมิภาคอย่างการแข่งขันซี เกมส์ ระดับทวีปอย่างการแข่งขัน เอเชี ยนเกมส์ และระดับโลก
อย่างการแข่งขันโอลิมปิ กมาใช้ในการแข่งขันได้ แต่กลับกันการแข่งขันโอลิมปิ กเกมส์ ไม่สามารถนํา
ชนิ ดกี ฬาจากการแข่ ง ขันใดมารวมในการแข่ งขันโอลิ ม ปิ กเองได้นอกจากอ้างอิ งชนิ ด กี ฬ าจากการ
แข่งขันโอลิมปิ กครังก่อน
รายการทีสามคือกี ฬาอืนๆ เป็ นกี ฬาเฉพาะในมหกรรมกี ฬานัน โดยให้สิทธิ ประเทศเจ้าภาพหรื อ
จังหวัดเจ้าภาพเป็ นผู้เสนอชนิดกี ฬา เช่ นในกรณี การแข่งขันเอเชียนเกมส์ นอกจากกีฬาภายใต้การแข่งขัน
โอลิมปิ กแล้วนันสามารถเพิ มกี ฬ า 5 ชนิด กี ฬาทีทําการแข่ง ขัน ในระดับภู มิภ าค และ 2 ชนิ ด กี ฬ าที
คณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชี ยนเกมส์ เสนอโดยได้รับการรับรองจาก คณะบริ หารของสภาโอลิมปิ ก
แห่ งเอเชี ยเพือรับรองและเสนอต่อสมัชชาของสภาโอลิมปิ กแห่งเอเชียเพือให้สัตยาบันตามข้อ 71.2 ของ
ธรรมนูญสภาโอลิมปิ กแห่งเอเชีย ในกรณี การแข่งขันซี เกมส์ มีการกําหนดประเภทกี ฬาอื นๆ เอาไว้ใน
ข้อ 34.4 ของกฎบัตรแห่งสหพันธ์ กีฬาเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ซึงในประเภทกี ฬ าดัง กล่า วจะมีกีฬ า
ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้เอาไว้เช่น มวย กี ฬาประจําชาติของประเทศไทย หรื อ อาร์ นิส ซึ ง
เป็ นกีฬาประจําชาติของฟิ ลิปปิ นส์ ในกรณี การแข่งขันกี ฬาแห่ งชาติและกีฬ าเยาวชนแห่ งชาติข องไทย
นันมี ก ารกํา หนดประเภทกี ฬ าอนุ รัก ษ์ เ อาไว้ ซึ งได้ให้ ค วามหมายของกี ฬาอนุ รัก ษ์ไ ว้ในข้อ 4 ของ
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ข้อ บังคับการกี ฬาแห่ งประเทศไทยว่า ด้วยการแข่งขันกี ฬ าแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 และการแข่งขันกี ฬ า
เยาวชนแห่งชาติภายใต้ขอ้ บังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกี ฬาเยาวชนแห่ งชาติ พ.ศ.
2550 ซึ งปั จจุบนั กีฬาอนุ รักษ์ทีเคยถูกเสนอมาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติคือ มวยไทยและฟั นดาบไทย
เท่านัน
ส่ วนในการแข่งขันโอลิมปิ กเกมส์ จะไม่มีการเพิมรายการแข่งขันจากกี ฬาระดับทวีป ระดับภาค
หรื อระดับประเทศเป็ นการเฉพาะต้องเป็ นกี ฬาทีถู ก ยอมรับอย่างเป็ นสากลเท่านันจึงนํามาแข่งขันใน
โอลิมปิ กเกมส์ หลักเกณฑ์ในการบรรจุกีฬาในโอลิมปิ กเกมส์ จึงมีความซับซ้อน เพราะการบรรจุช นิ ด
กีฬาในการแข่งขันโอลิมปิ กนัน หากคณะกรรมการโอลิมปิ กนานาชาติรับรองสหพันธ์ กีฬานานาชาติใด
ก็ไม่ใช่ เพียงสหพันธ์ กีฬาดังกล่ าวนันจะแข่งขันเพียงในมหกรรมกีฬ าโอลิมปิ กเกมส์ เท่านัน แต่ย่อ ม
ครอบคลุมมหกรรมกี ฬาที อยู่ภายใต้การกํากับดูแ ลของคณะกรรมการโอลิมปิ กนานาชาติอี กด้วยตาม
หลักการพื นฐานของปรั ช ญาโอลิ มปิ กที ให้อ ํา นาจสู ง สุ ด ของคณะกรรมการโอลิ ม ปิ กนานาชาติ
ครอบคลุ ม 5 ทวีป โดยหลัก เกณฑ์ในการบรรจุช นิ ดกี ฬ า ให้ค ณะกรรมาธิ ก ารรายการโอลิม ปิ กซึ ง
คณะกรรมการโอลิมปิ กนานาชาติตงขึ
ั นเข้าตรวจสอบองค์กรทีกํากับดูแลชนิ ดกี ฬา และตรวจสอบการ
แข่งขันกีฬาภายใต้องค์กรทีกํากับดูแลชนิ ดกี ฬ านัน ซึ งพิจารณาจากข้อ เสนอของโอลิมปิ ก ปั จจัยด้าน
สถาบัน ความนิยม และรู ปแบบธุ รกิ จ และการเพิมคุณค่าให้กบั โอลิมปิ กเกมส์
โดยในปั จจุบนั อีสปอร์ ตมีการแข่งขันในมหกรรมกี ฬ า เอเชี ยนเกมส์ และซี เกมส์ แต่ไม่มีก าร
แข่งขันในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และการแข่งขันกี ฬาโอลิมปิ กเกมส์
เพือให้กีฬาอีสปอร์ ตมีการบรรจุในการแข่งขันแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ มีประเด็นทีได้จาก
การวิเคราะห์ ดังนี
3.1 วิเคราะห์ ปัญหาหลักเกณฑ์ การบรรจุกีฬาอีสปอร์ ตในการแข่ งขันกีฬาระดับชาติ
ข้อ บัง คับการกี ฬาแห่ ง ประเทศไทยว่า ด้ว ยการแข่ ง ขัน กี ฬ าแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 และ
ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เป็ นบทบัญญัติที
ให้สิทธิ ในการคัดเลือกชนิดกีฬาแก่ จงั หวัดเจ้าภาพและการกี ฬาแห่ งประเทศไทย โดยร่ วมกันกําหนด
ชนิดกีฬาและสมาคมกีฬาทีจะแข่งขันในมหกรรมกีฬาระดับชาติ โดยหลักเกณฑ์การบรรจุชนิดกีฬาต้อง
เป็ นชนิดกี ฬาใน 3 รายการ คือ รายการแรก กี ฬาบังคับ ได้แก่ กรี ฑาและว่ายนํา รายการทีสอง กี ฬาสากล
ได้แก่ กี ฬาทีมีการจัดการแข่งขันใน ซี เกมส์ เอเชียนเกมส์ และโอลิมปิ กเกมส์ รายการทีสาม กี ฬาอนุรักษ์
ได้แก่ ชนิดกีฬาทีนิยมเล่นท้องถินและเจ้าภาพเสนอจัดขึน
ซึ งชนิ ดกี ฬาของสมาคมกี ฬ าแห่ งประเทศไทยที อยู่ภ ายใต้การรั บรองของการกี ฬาแห่ ง
ประเทศไทยรวม 82 สมาคมกี ฬ า ต่ างล้วนอยู่ภายใต้หลัก เกณฑ์ข องกี ฬ าบังคับ กี ฬาสากล และกี ฬ า
อนุรักษ์ ทังสิ น
ในด้านจํานวนชนิดกีฬาทีจะบรรจุในการแข่งขันทังสองบทบัญญัติดงั กล่าวไม่ได้ก าํ หนด
จํานวนชนิดกี ฬาขันสู ง เพียงแต่กาํ หนดจํานวนชนิดกีฬาขันตํา กล่าวคือ จํานวนชนิดกี ฬาทีบรรจุตอ้ งไม่
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น้อยกว่า 30 ชนิดกี ฬาสําหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และให้ชนิดกี ฬาไม่นอ้ ยกว่า 24 ชนิดกี ฬาสําหรับ
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ แต่ภายใต้งบประมาณทีสนับสนุ นการจัดมหกรรมกีฬ าและความพร้อม
ในด้านอุปกรณ์และสถานทีจัดการแข่ งขัน ย่อมไม่สามารถบรรจุทุกชนิ ดกี ฬาภายใต้สมาคมกี ฬาแห่ ง
ประเทศไทยทีเข้าหลักเกณฑ์เป็ นรายการกี ฬาบังคับ กีฬาสากล กีฬาอนุรักษ์ ได้ทงหมด
ั
จังหวัดเจ้าภาพ
และการกี ฬาแห่งประเทศไทยจึงมีสิทธิ ในการคัดเลือกชนิ ดกีฬาทีจะจัดให้มีการแข่งขัน
อย่างไรก็ตาม ทังข้อบังคับการกี ฬาแห่ งระเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกี ฬาแห่ งชาติ พ.ศ.
2550 ข้อ 11 และข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขัน กี ฬาเยาวชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2550
ข้อ 11 ไม่ปรากฏหลัก เกณฑ์ในการใช้สิ ทธิ ค ัดเลื อ กชนิ ดกี ฬ าของจัง หวัด เจ้าภาพและการกี ฬาแห่ ง
ประเทศไทย โดยในปั จจุบนั จึงมีชนิดกีฬาทีไม่ได้รับการบรรจุในการแข่ งขันกี ฬาแห่งชาติเลย แม้จะมี
การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติมาแล้วถึง 46 ครัง และการแข่ง ขันกี ฬาเยาวชนแห่ งชาติ 35 ครัง ซึ งไม่
ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ซึงจัดการแข่งขันเพือ
การส่ งเสริ มชนิดกีฬาให้ขยายไป ให้ทุกจังหวัดเข้าใจวิธีก ารจัดการแข่งขันกี ฬา ส่ ง เสริ มประสบการณ์
การแข่งขันกีฬา และให้ได้มาซึ งนักกีฬาผูม้ ีความสามารถเตรี ยมไว้สําหรับคัดเลือกเป็ นตัวแทนแข่งขัน
ในมหกรรมกี ฬาระดับนานาชาติ และหากการกีฬาแห่งประเทศไทยรั บรองชนิ ดกี ฬาเพิมขึน ก็ยิงจะทํา
ให้สมาคมกีฬาชนิดใหม่ไม่สามารถบรรจุชนิดกีฬาในมหกรรมกี ฬาระดับชาติเพิมขึนอีกด้วย
เมือกีฬาอีสปอร์ ตมีการจัดการแข่งขันในระดับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ และซี เกมส์ กีฬา
อีสปอร์ ตจึงผ่านหลักเกณฑ์ในการบรรจุกีฬาในการแข่งขันกี ฬาแห่ งชาติแ ละกี ฬาเยาวชนแห่ งชาติ ใน
รายการทีสองกี ฬาสากล
แต่อย่างไรก็ดี เมือข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกี ฬาแห่งชาติ พ.ศ.
2550 และข้อ บังคับการกี ฬาแห่ งประเทศไทยว่า ด้วยการแข่ งขันกี ฬาเยาวชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2550ไม่
ปรากฏหลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิ คดั เลื อกชนิ ดกี ฬาของจังหวัดเจ้าภาพและการกี ฬ าแห่ งประเทศไทย
สมาคมกีฬาอีสปอร์ ตแห่งประเทศไทยซึ งเป็ นกี ฬาชนิดใหม่ยากทีจะบรรจุมหกรรมกี ฬาระดับชาติ อีกทัง
ในการในขันตอนการบรรจุชนิ ดกีฬาเพือให้การกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองนัน การกี ฬาแห่งประเทศ
ไทยได้กําหนดให้สมาคมกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยแต่ล ะสมาคมต้องจัดให้มีระเบี ยบและกติก าในการ
แข่ งขันกี ฬาชนิ ดนันเสี ยก่ อน ปรากฏตามข้อ 20 แห่ง ข้อ บังคับการกี ฬาแห่ ง ประเทศไทยว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และข้อ 20 แห่ งข้อบังคับการกี ฬาแห่ งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขัน
กี ฬ าเยาวชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 เพือเป็ นระเบีย บและกติก าทีใช้ในการแข่ งขัน กี ฬ าชนิ ดนันในการ
แข่งขันกีฬาระดับชาติ ซึ งในปั จจุบนั ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ ตแห่งประเทศไทย จัดทําข้อบังคับสมาคม
ยังมิได้จดั ทําระเบียบและกติกาการแข่งขัน ส่ งผลให้ไม่สามารถบรรจุชนิดกีฬาอีสปอร์ ตในการแข่ งขัน
กีฬาแห่งชาติหรื อการแข่งขันกี ฬาเยาวชนแห่งชาติได้
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3.2 วิเคราะห์ ปัญหาหลักเกณฑ์ ในการบรรจุกีฬาอีสปอร์ ตในการแข่ งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติทีประเทศไทยเข้าร่ วมแข่งขันและเป็ นสมาชิกนัน ได้แก่
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กเกมส์ การแข่งขันกีฬาเอเชี ยนเกมส์ และการแข่งขันกี ฬาซี เกมส์ โดยในปัจจุบนั
มีการบรรจุกีฬาอีสปอร์ ตในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ และการแข่งขันกีฬาซี เกมส์ แล้ว แต่ยงั ไม่มีการ
บรรจุกีฬาอีสปอร์ ตในการแข่งขันกี ฬาโอลิมปิ กเกมส์ ดังนันปั ญหาในเรื องหลัก เกณฑ์การบรรจุกีฬาอี
สปอร์ ตในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติก็คือ หลักเกณฑ์ในการบรรจุกีฬ าในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก
เกมส์
ในประเด็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกชนิดกีฬาเพือบรรจุในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กเกมส์
ปรากฏตาม รายงานของคณะกรรมาธิ ก ารรายการโอลิ มปิ ก 9เพือตรวจสอบชนิ ดกี ฬาทีเสนอเข้า สู่
โอลิมปิ ก ภายใต้กฎบัตรโอลิมปิ กข้อ 45 ซึ งหลักเกณฑ์ในการบรรจุชนิดกี ฬา แบ่งออกได้ 5 หลัก เกณฑ์
ได้แก่
หลักเกณฑ์ทีหนึง พิจารณาหลักเกณฑ์จากข้อเสนอโอลิมปิ ก โดยพิจารณาเกี ยวกับข้อมูล
ทางเทคนิ คกี ฬ า สภาพการแข่ งขัน ลักษณะการแข่ งขัน ทังสถานทีและอุ ป กรณ์ ก ารแข่ งขัน โดยให้
คณะกรรมาธิ การรายการโอลิมปิ กตรวจสอบชนิ ดกีฬานัน โดยเข้าตรวจสอบการแข่ งขันทีจัดขึ นภายใต้
สหพันธ์กีฬานานาชาติ สมาชิ ก ภายใต้สหพันธ์ กีฬานานาชาติทีเข้าร่ วมแข่ งขัน และนักกี ฬ าที เข้าร่ วม
แข่งขันนัน
หลักเกณฑ์ทีสอง พิจารณาหลักเกณฑ์จากปั จจัยด้านสถาบัน โดยพิ จารณาเกี ยวกับประวัติ
ของสหพันธ์ กีฬา จํานวนสมาคมทีเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ ก สถานะทางการเงิน ของการเล่นกี ฬ า การกํากับ
ดูแลกี ฬาของสหพันธ์กีฬานานาชาติ จากหลักความโปร่ งใส ความยุติธ รรม ความเท่าเทียมทางเพศ ไม่
เลื อ กปฏิ บตั ิ การวางแผนด้านนโยบายของสหพัน ธ์ กีฬ านานาชาติ โดยให้คณะกรรมาธิ การรายการ
โอลิมปิ กตรวจสอบสหพันธ์ กีฬานานาชาติ การอยู่ภายใต้ ศาลอนุ ญาโตตุลาการทางด้านกี ฬา องค์กร
ต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก และคณะกรรมการโอลิมปิ กนานาชาติ การปฏิบตั ิตามกฎบัตรโอลิมปิ ก
ผ่านระเบียบและข้อบังคับของสหพันธ์กีฬานานาชาติ
หลักเกณฑ์ทีสาม พิจารณาหลักเกณฑ์จากความนิยม โดยพิจารณาเกียวกับจํานวนผูช้ มทีจะ
ดึงดูดการสนับสนุ นความสนใจของสื อและการเข้าร่ วมในโอลิมปิ กของนักกี ฬาทีดีทีสุ ดของกีฬาชนิ ด
นัน โดยให้ค ณะกรรมาธิ ก ารรายการโอลิมปิ กตรวจสอบความสนใจของกลุ่ มผูช้ มผ่านสื อต่างๆ ทัง
สิ งพิมพ์ โทรทัศน์ และสื ออืนๆ และกลุ่มผูส้ นับสนุนการแข่งขันกี ฬาชนิ ดนัน รวมถึงการตอบรับ ของ
นักกีฬาในการเข้าร่ วมการแข่งขันโอลิมปิ กเกมส์
หลักเกณฑ์ทีสี พิจารณาหลักเกณฑ์จากรู ปแบบธุ รกิจ โดยพิจารณาเกียวกับ รายได้จากกีฬา
ค่ า ใช้จ่า ยในการจัด เตรี ย มกี ฬ าและสถานะทางการเงิ น โดยให้คณะกรรมาธิ ก ารรายการโอลิ ม ปิ ก
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ตรวจสอบการแข่งขัน ตัวการแข่งขันทีขายได้จากการแข่งขันจากกลุ่มผูช้ ม สื อและผูส้ นับสนุนกีฬาชนิด
นันจากการจัดการแข่งขัน
หลักเกณฑ์ทีห้า พิจารณาหลักเกณฑ์จากการเพิมคุณค่าให้กบั โอลิมปิ กเกมส์ โดยพิจารณา
เกี ยวกับภาพลักษณ์ของกีฬา ความเป็ นมาของกี ฬา ลักษณะของกีฬาในฐานะมรดกตกทอดสู่ รุ่นหลังแก่
เยาวชน และพิจารณาถึง ความคุ้มค่า ทีจะนํากี ฬ าชนิ ดนันมาจัดการแข่ งขัน เช่ น สามารถทําให้กลุ่ ม
ผูส้ นับสนุนกี ฬาของสหพันธ์กีฬานานาชาติเข้าถึงและสนับสนุนโอลิ มปิ กได้ โดยให้คณะกรรมาธิ การ
รายการโอลิมปิ กตรวจสอบเหมาะสมของกี ฬาต่อประเทศเจ้าภาพ สังคม และการแข่งขันโอลิมปิ กเกมส์
โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน
เมื อสหพัน ธ์ อี ส ปอร์ ต นานาชาติ ไ ด้จดั การแข่ งขัน ระดับโลกภายใต้สหพัน ธ์ อีส ปอร์ ต
นานาชาติ ทีคณะกรรมาธิ ก ารรายการโอลิมปิ กต้อ งเข้า ตรวจสอบ คื อ การแข่ง ขันอี สปอร์ ตเวิล ด์แ ช
มเปี ยนชิ พโดยการแข่งขันอยู่ภ ายใต้ข ้อ บังคับของสหพันธ์ อีสปอร์ ตนานาชาติว่าด้วยการแข่งขัน ซึ ง
ประกอบด้วยเกม เคาเตอร์สไตรก์โกลบัลออฟเฟนซิ ฟซึ งเป็ นเกมการยิง เป็ น เกมทีเน้นการยิงศัตรู หรื อ
ทําลายเป้ าหมายโดยอาศัยอาวุธปื นเป็ นหลัก ปรากฏตามข้อบังคับของสหพันธ์อีสปอร์ ตนานาชาติวา่ ด้วย
การแข่งขัน ในภาคผนวกที 4 วิดีโอเกมดังกล่าวมีความรุ นแรงแฝงอยูใ่ นตัวเกมทังทางตรงและทางอ้อ ม
ซึ งทางตรงกล่ าวคือ รู ปแบบการเล่นทีต้องใช้อาวุธปื นและมีดในการโจมตีอีก ฝ่ าย ส่ วนทางอ้อมนัน
กล่าวคือ เนือหาของเกม ซึ งเป็ นในช่วงสงครามหรื อการก่ อการร้าย อีกทังจุดมุ่งหมายของเกมทีต้องฆ่า
อีกฝั งเพือเอาชนะ อันมีความรุ นแรงและมีลกั ษณะทีไม่เป็ นการส่ งเสริ มหลัก ปรัช ญาโอลิมปิ กในเรื อง
โอลิมปิ กเกมส์นนต้
ั องเป็ นไปในลักษณะเพือโลกและสันติ 10
ดังนัน การทีสหพันธ์ อีสปอร์ ตนานาชาติ ไม่สามารถบรรจุอีสปอร์ ตเป็ นชนิดกี ฬาทีใช้ใน
การแข่งขันโอลิมปิ กเกมส์ ได้ เนืองจากมีรายการวีดิโอเกม เคาเตอร์ สไตรก์โกลบัลออฟเฟนซิ ฟซึ งเป็ น
วีดิโอเกมทีมีความรุ นแรงแฝงอยู่ในตัวเกมโดย รู ปแบบการเล่นทีต้องใช้อาวุธปื นและมีดในการโจมตีอีก
ฝ่ าย และ เนือหาของเกมเป็ นในช่วงสงครามหรื อการก่อการร้ าย อีกทังจุดมุ่งหมายของเกมทีต้อ งฆ่าอี ก
ฝั งเพื อเอาชนะ อัน มีค วามรุ นแรงและมีลกั ษณะที ไม่เป็ นการส่ งเสริ มหลัก ปรัช ญาโอลิ มปิ กในเรื อง
โอลิมปิ กเกมส์นนต้
ั องเป็ นไปในลักษณะเพือโลกและสันติ ในการแข่งขันอี สปอร์ ตเวิลด์แชมเปี ยนชิ พ
ซึ งเป็ นการแข่งขันทีคณะกรรมาธิ การรายการโอลิมปิ กต้องเข้าตรวจสอบ อีสปอร์ ตจึงขาดหลัก เกณฑ์ที
ห้าในการเพิมคุณค่าให้กบั โอลิมปิ กเกมส์ เนื องจากชนิ ดกี ฬาทีบรรจุในการแข่ งขันโอลิมปิ กเกมส์ นนั
ต้อ งส่ ง เสริ ม ภาพลัก ษณ์ ที ดี ข องกี ฬ าชนิ ดนัน และแสดงถึ ง ภาพลัก ษณ์ ข องประเทศเจ้า ภาพและ
ภาพลักษณ์ของโอลิมปิ กเกมส์ ในทางทีดี แต่การนําวิดีโอเกม เคาเตอร์ สไตรก์โกลบัลออฟเฟนซิฟมาเป็ น
รายการวิดีโอเกมทีใช้ในการแข่งขันอีสปอร์ ตเวิลด์แชมเปี ยนชิพซึ งเป็ นการแข่งขันอีสปอร์ ตระดับโลก
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นัน ไม่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ทีเป็ นไปเพือโลกและสันติภาพ ซึ งขัดกับปรัชญาโอลิมปิ กทีมุง่ ส่งเสริ มการ
เล่นกีฬาเพือสันติภาพอันเป็ นภาพลักษณ์ของโอลิมปิ กนันเอง

4.

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากการศึ กษาวิเ คราะห์ปัญ หาข้อ กฎหมายในการบรรจุกี ฬ าอี ส ปอร์ ตในการแข่ งขัน กี ฬ า
ระดับชาติและระดับนานาชาติโดยศึกษาถึงหลักเกณฑ์ในการบรรจุชนิดกีฬาภายใต้มหกรรมกี ฬาต่างๆ
ได้แก่ ข้อบังคับการกี ฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ในการแข่งขันกี ฬา
แห่ งชาติ ข้อบังคับการกี ฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 ในการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กฎบัตรโอลิมปิ กในการแข่งขันกี ฬาโอลิมปิ ก โดยศึ กษาเปรี ยบเทียบกับ
ธรรมนูญสภาโอลิมปิ กแห่งเอเชียในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ และกฎบัตรสหพันธ์ กีฬาแห่ งเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ในการแข่งขันกีฬาซี เกมส์ เพือบรรจุกี ฬาอีสปอร์ ตในการแข่ งขันกี ฬาระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ และเป็ นแนวทางให้ส มาคมกี ฬ าต่ างๆ ที ยัง ไม่ไ ด้รั บการบรรจุในการแข่ งขัน กี ฬ า
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ผูเ้ ขียนจึงมีขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขดังต่อไปนี
4.1 การบรรจุกีฬาอีสปอร์ ตในการแข่ งขันกีฬาระดับชาติ
ในประเด็นปั ญหาการบรรจุกีฬาอีสปอร์ ตในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ผูเ้ ขียนเห็นควรให้
มีการแก้ไขข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วย การแข่ งขันกี ฬาแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 ข้อ 11 และ
ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ข้อ 11 โดยอาศัย
อาจตามมาตรา 19 พระราชบัญญัติการกี ฬาแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยนําแนวคิดและหลัก การ
พิจารณาชนิดกีฬาทีจะบรรจุโดยพิจารณาชนิ ดกีฬาทีบรรจุจากการแข่งขันครังก่ อนเพือประกอบกับแนว
ทางการผัดเปลียนหมุนเวียนชนิดกีฬา ซึ งปรากฏตามกฎบัตรโอลิมปิ ก ข้อ 45 วรรคสาม จากมหกรรม
กีฬาโอลิมปิ กเกมส์ และกฎบัตรสหพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ข้อ36 วรรคหนึ ง จากมหกรรม
กีฬาซี เกมส์ มาปรับใช้ในมหกรรมกี ฬาระดับชาติ เพิมเติมหลักเกณฑ์ข องการคัดเลือ กชนิ ด กี ฬาทีจะจัด
ให้มีการแข่งขันโดยให้พิจารณาจากการแข่งขันครังทีผ่านมาเพือผลักเปลียนหมุนเวียนชนิดกีฬา
นอกจากนี ผูเ้ ขียนเห็นควรให้สมาคมกีฬ าอี สปอร์ ตแห่งประเทศไทยจัดทํา ระเบี ยบการ
แข่งขันกีฬาอีสปอร์ ต ซึ งเป็ นอํานาจและหน้าทีของคณะกรรมการสมาคมในการจัดทําระเบียบ ปรากฏ
ตามข้อบังคับสมาคมกีฬาอีสปอร์ ตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 24.1 โดยให้ระเบียบการแข่งขันกีฬา
อีสปอร์ ตมีประเด็นต่างๆทีกําหนดในร่ างระเบียบการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ ตกล่าวคือ ข้อบังคับและกติกา
การแข่ ง ขันคุ ณสมบัติผู้เ ข้า ร่ วมแข่ งขันประเภทการแข่ งขันหลักเกณฑ์แ ละวิธีก ารจัด การแข่ง ขันข้อ
ปฏิบตั ิในการแข่งขันมารยาทของนักกี ฬาและกรรมการผูต้ ดั สิ นการประท้วงคุณสมบัติของผูต้ ดั สิ นและ
ผูช้ ี ขาดกําหนดการแข่งขัน เป็ นต้น
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4.2 การบรรจุกีฬาอีสปอร์ ตในการแข่ งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ในประเด็นปั ญหาการบรรจุกีฬาอีสปอร์ ตในการแข่งขันกี ฬาระดับนานาชาติ ผูเ้ ขี ยนเห็น
ควรให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ ตแห่งประเทศไทยในฐานะหนึงในสมาชิ กของสหพันธ์ อีสปอร์ ตนานาชาติ
เสนอความเห็ นให้ถอนรายการวีดิโอเกม เคาเตอร์ สไตรก์โกลบัลออฟเฟนซิ ฟออกจากการแข่ งขัน อี
สปอร์ ตเวิลด์แ ชมเปี ยนชิ พ โดยแก้ไขข้อ บังคับของสหพัน ธ์ อีสปอร์ ตนานาชาติ วา่ ด้วยการแข่งขันใน
ภาคผนวกที 4 เรื องรายการแข่งขัน วิดีโอเกมเคาเตอร์ สไตรก์โกลบัลออฟเฟนซิ ฟโดยนําวิดีโอเกมเคา
เตอร์ สไตรก์โกลบัลออฟเฟนซิ ฟออกจากข้อบังคับของสหพันธ์ อีสปอร์ ตนานาชาติว่าด้วยการแข่งขัน
เนืองจากเนือหาและเป้ าหมายของวิดีโอเกมมีความรุ นแรง ไม่สอดคล้องกับหลักปรั ชญาของโอลิ มปิ ก
และอารั มภบทของของกฎบัตรโอลิ มปิ กที กล่ าวถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการแข่งขัน โอลิ มปิ กเพือ
สันติภาพในสังคม
และเห็นควรให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ ตแห่งประเทศไทยเสนอให้มีมาตรการในการคัดกรอง
รายการวีดิโอเกมมาใช้บงั คับในการคัดเลือ กวีดิโอเกมเพือใช้แข่งขันในการแข่งขันภายใต้สหพันธ์ อี
สปอร์ ตนานาชาติ โดยการเสนอความเห็นดังกล่ าวของสมาคมอีสปอร์ ตแห่ งประเทศไทยเป็ น การใช้
สิ ทธิ เสนอความเห็นในทีประชุมสหพันธ์ อีสปอร์ ตนานาชาติ ในฐานะทีสมาคมอีส ปอร์ ตแห่ งประเทศ
ไทยเป็ นสมาชิ กของสหพันธ์ อีสปอร์ ตนานาชาติ ปรากฏตามข้อบังคับสหพันธ์ อีส ปอร์ ตนานาชาติ ข้อ
12.3 และข้อ 13.3
เมือสามารถถอดวีดิโอเกม เคาเตอร์ สไตรก์โกลบัลออฟเฟนซิ ฟออกจากรายการแข่ งขันอี
สปอร์ ตเวิลด์แชมเปี ยนชิ พ ซึ งเป็ นการขจัดปั ญ หาภาพลักษณ์ ข องอีส ปอร์ ตในการนําวีดิโอเกมซึ งมี
เนือหารุ นแรงและไม่เป็ นไปเพื อสัน ติ ภาพในสังคม และนํามาตรการคัดกรองรายการวีดิโอเกมมาใช้
บังคับในการคัดเลือกวีดิโอเกมเพือใช้แข่งขันในการแข่งขันภายใต้สหพันธ์ อี สปอร์ ตนานาชาติ เพือนํา
วีดิโอเกมทีมีเนือหาเชิงสร้างสรรค์และเน้นการแข่ งขันโดยใช้ชนเชิ
ั ง กลยุทธ์ รวมถึงอาศัยเนือหาของ
เกมทีใกล้เคียงลักษณะกีฬาซึ งสามารถทําให้ผูเ้ ล่ นและผู ้ชมวิดีโอเกมเข้าใจการเล่น กี ฬาไปด้วย ทําให้
สหพันธ์อีสปอร์ ตนานาชาติปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การเพิมคุณค่าให้กบั โอลิมปิ กเกมส์ ซึงเป็ นหลักเกณฑ์
ทีคณะกรรมาธิ การรายการโอลิมปิ กใช้พิจารณาเพือคัดเลือกชนิดกี ฬาทีจะบรรจุในการแข่งขันโอลิมปิ ก
เกมส์ ปรากฏตามกฎบัตรโอลิ มปิ ก ข้อ 45 อัน เป็ นผลให้สามารถบรรจุอี สปอร์ ตเป็ นชนิ ดกี ฬาในการ
แข่งขันโอลิมปิ กเกมส์ ได้
อนึ ง ผูเ้ ขียนเห็นควรให้เปลียนแปลงการตีค วามหลักเกณฑ์ในการบรรจุช นิ ดกี ฬาในการ
แข่ งขัน โอลิมปิ กเกมส์ ซึ งก็ คื อ ในหลัก เกณฑ์เรื องการเพิ มคุ ณค่ าให้โ อลิ มปิ กให้แ คบลง เนื องจาก
หลักการเพิมคุณค่าให้โอลิมปิ กเป็ นหลักการสําคัญ อีกทังมหกรรมกี ฬาโอลิมปิ กเกมส์ เป็ นการแข่ง ขัน
ระดับโลก แต่หากตีความหลักเกณฑ์ในการบรรจุชนิดกี ฬาในเรื องการเพิมคุ ณค่ าให้กบั โอลิ มปิ ก กว้าง
เกิ นไปย่อมเป็ นการปิ ดกันชนิดกี ฬาทีจะบรรจุในโอลิมปิ กเกมส์ ซึ งนอกจากรายการวิดีโอเกมเคาเตอร์
สไตรก์โกลบัลออฟเฟนซิ ฟกี ฬาอี สปอร์ ต ยังมีรายการวิดีโอเกมอื นอีกมากทีสร้ างสรรค์ และสามารถ
บรรจุ เป็ นชนิ ด กี ฬาทีใช้แ ข่ งขันในโอลิ มปิ กเกมส์ ได้ ทํา ให้สามารถดึ งดู ดให้มีผู ้ทีมีความสนใจการ
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แข่งขันอีสปอร์ ตหันมามีความสนใจในมหกรรมกี ฬาโอลิมปิ กเกมส์ มากขึน อันเป็ นเพิมทังฐานคนดูและ
กลุ่ ม ผู ้ส นับสนุ นให้กับโอลิ ม ปิ กเป็ นจํานวนมาก และทํา ให้เ กิ ด รายได้หมุน เวียนในมหกรรมกี ฬ า
โอลิมปิ กมากขึน ซึ งจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประเทศเจ้าภาพสามารถนํากีฬ าต่ างๆ เข้าร่ วมแข่งขันได้
หลากหลายมากขึน อันเป็ นการเพิมความหลากหลายของชนิดกี ฬา ตลอดจนเพิ มความหลากหลายของ
วัฒนธรรมอีกด้วย
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