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บทคัดย่อ 
 

บทความนี�มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาหลกัเกณฑใ์นการบรรจุชนิดกีฬาในมหกรรมกีฬาระดบัชาติ

ไดแ้ก่ การแข่งขนักีฬาแห่งชาติ การแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ และหลกัเกณฑใ์นการบรรจุชนิดกีฬา

ในมหกรรมกีฬารับนานาชาติ ไดแ้ก่ การแข่งขนัโอลิมปิกเกมส์ เอเชี�ยนเกมส์ ซีเกมส์ เพื�อให้ไดม้าซึ�ง

มาตรการในการส่งเสริมและสนบัสนุนการบรรจุกีฬาอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬา 

 การศึกษาพบวา่ เกิดปัญหาในการบรรจุกีฬาอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬาระดบัชาติ คือ ขอ้บงัคบั

การกีฬาแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศ

ไทยวา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ไม่ได้กาํหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาใช้สิทธิ

คดัเลือกชนิดกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกบัจงัหวดัเจา้ภาพ เป็นอุปสรรคในการบรรจุชนิด

กีฬาใหม่ ทาํใหย้ากที�จะส่งเสริมสมาคมกีฬาหรือสหพนัธ์กีฬาให้มีความหลากหลายในมหกรรมกีฬา ซึ�ง

เป็นสาเหตุหนึ�งใหไ้ม่สามารถบรรจุกีฬาอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬา อีกทั�งกีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทย 

ขาดระเบียบการแข่งขนั ไม่มีมาตรฐานในการคดัเลือกวดิีโอเกมที�ใช้แข่งขนัในกีฬาอสีปอร์ต และในการ

บรรจุกีฬาอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬาระดบันานาชาติ พบว่า การแข่งขนักีฬาอีสปอร์ตมีวิดีโอเกมซึ� งมี

เนื�อหารุนแรงและไม่เป็นไปเพื�อสันติภาพในสังคม ไม่อาจบรรจุกีฬาอีสปอร์ตในโอลิมปิกเกมส์ได ้

 บทความนี�  ในส่วนการบรรจุอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬาระดบัชาติ ไดเ้สนอแนะให้มีการแก้ไข

เพิ�มเติม ข้อบงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าดว้ยการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ข้อ 11 และ
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ขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ขอ้ 11 โดยการใช้

สิทธิคดัเลือกชนิดกีฬาของจงัหวดัเจา้ภาพร่วมกนักบัการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้พิจารณาชนิดกีฬาจาก

การแข่งขนักีฬาครั�งก่อนเพื�อส่งเสริมชนิดกีฬาที�ยงัไม่ได้รับการบรรจุ รวมถึงให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ต

แห่งประเทศไทย จดัทาํระเบียบการแข่งขนักีฬาอีสปอร์ต รวมถึงเกณฑก์ารคดัเลือกวดิีโอเกม เพื�อสร้าง

มาตรฐานในการแข่งขนั และในส่วนการบรรจุอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬาระดบันานาชาติ ได้เสนอแนะ

ใหก้ารตีความหลกัเกณฑก์ารเพิ�มคุณค่าใหก้ารแข่งขนัโอลิมปิก ในบรรจชุนิดกีฬาในโอลิมปิกเกมส์ให้

แคบลง โดยพิจารณาแยกไปแต่ละรายการวิดีโอเกม เพื�อที�จะสามารถบรรจุรายการวิดีโอเกมที�

สร้างสรรค์ในโอลิมปิกเกมส์ได้  รวมถึงให้สหพนัธ์อีสปอร์ตนานาชาตินาํวิดีโอเกมที�มีซึ� งมีเนื�อหา

รุนแรงและไม่เป็นไปเพื�อสันติภาพในสังคมออกจากการแข่งขนั และสร้างมาตรฐานควบคุมวดิีโอเกมที�

ใชใ้นการแข่งขนัเพื�อภาพลกัษณ์ที�ดีในกีฬาอีสปอร์ต 

 

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 

 

อีสปอร์ต คือ กิจกรรมการแข่งขนัวดีีโอเกม เป็นมิติใหม่ของธุรกิจอุตสาหกรรมเกมโดยเปลี�ยน

จากการสร้างเกมใหผู้เ้ล่นไดเ้ล่นวดีีโอเกมเพื�อผ่อนคลายกลายเป็นเกมที�มีเป้าหมายเพื�อใช้ในการแข่งขนั 

มีการออกกฎกติกา เงื�อนไขและวธีิเล่นที�เฉพาะตวัและมีมาตรฐานขึ�นมาควบคุม มีการจดัทาํสถิติและ

การทาํลายสถิติของการเล่นเกม2 องค์ประกอบของอีสปอร์ตมี 3 ประการไดแ้ก่  ประการแรก ผูเ้ล่น คือ

ตอ้งมีเหล่าบุคคลซึ� งมีความสามารถในการเล่นวีดีโอเกมและแสดงการเล่นเกมนั�น โดยผู้ชมได้ร่วม

รับชมความสามารถในการเล่นและลุน้ผลแพช้นะ ประการที�สอง การแข่งขนั คือตอ้งมีการแข่งขนัเพื�อ

ตดัสินแพช้นะตามกฎกติการะหวา่งผูเ้ล่นอาจเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได ้ประการสุดทา้ย วดีีโอเกม คอื

ตอ้งมีวดิีโอเกมซึ�งเป็นสื�อกลางในการแข่งขนั โดยคดัเลือกวดิีโอเกมที�มีศกัยภาพในการตดัสินฝีมอืผูเ้ล่น

มาใชใ้นการแข่งขนักันผ่านอุปกรณ์ในการเล่นวดีีโอเกม เพื�อแข่งขนักนัตามเงื�อนไขและจุดมุ่งหมายของ

แต่ละวดีีโอเกม หากฝ่ายใดทาํไดส้ําเร็จก่อนฝ่ายนั�นเป็นผูช้นะ3 องค์ประกอบทั�งสามทาํใหล้กัษณะของอี

สปอร์ตใกลเ้คียงกบัการแข่งขนักีฬา 

 แต่อย่างไรก็ดี วิดีโอเกมเป็นหนึ�งในปัจจยัที�ท ําให้เกิดปัญหาสังคม เกิดปัญหาสุขภาพและ

พฤติกรรมติดเกม อีกทั�งยงัมีความรุนแรงที�เกิดขึ�นจากเนื�อหาของวดิีโอเกม องค์กรอนามยัโลกไดอ้ธิบาย

                                                        

 2 ภควตั เจริญลาภ, “ศึกษาคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของกีฬาอีสปอร์ต,” การคน้ควา้

อิสระ นิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารธุรกิจบนัเทิงและการผลิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ, 

2560), หนา้ 21-23. 

 3 Koen van der Wielen, “Electronic sports: a potential new role for the European Union,” 

(Master Thesis LLM International and Europen Public Law: Track European Union Law, 2013), p. 9. 
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ลกัษณะของพฤติกรรมเสพติดเกมโดยเรียกวา่ อาการติดเกมและบรรจุลกัษณะอาการดงักล่าวในบญัชี

จาํแนกทางสถิติระหวา่งประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพ ที�เกี�ยวขอ้งฉบบัที� 114เมื�ออีสปอร์ตใชว้ดิโีอ

เกมเป็นสื�อกลางในการแข่งขนัทําให้ภาพลกัษณ์ของอีสปอร์ตเป็นกิจกรรมที�ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ

และความรุนแรง  ทาํใหย้งัคงมีสองแนวความคิด ทั�งยอมรับบรรจุอีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬาในการแข่งขนั 

และไม่ยอมรับอีสปอร์ตเป็นกีฬา 

 สําหรับประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบและประกาศให้อีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬาที�สามารถจด

ทะเบียนจดัตั�งสมาคมไดต้ามพระราชบญัญตัิการกีฬาแห่งประเทศไทย แต่ยงัขาดความเขา้ใจความต่าง

ระหวา่งอีสปอร์ตกบัการเล่นวิดีโอเกมอื�น5  การรับรองอีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬา ทาํให้มีธุรกิจที�เข้ามาเอา

เปรียบเยาวชนที�ขาดความรู้ความเขา้ใจที�ถูกต้องโดยจดัการแข่งขนัวดิีโอเกมอื�นๆ ซึ� งไม่ใช่วดีิโอเกม

สําหรับแข่งขนัอีสปอร์ต6 และเกิดการปิดกั�นการแข่งขนัอีสปอร์ตเป็นการสูญเสียโอกาสการมีส่วนร่วม

ในมหกรรมกีฬาระดบันานาชาติ  

 เพื�อแยกแยะการเล่นวดิีโอเกมเพื�อผ่อนคลายโดยไม่มีจุดมุ่งหมายกลายเป็นลกัษณะเสพติดเกม

ออกจากการเล่นวดิีโอเกมอย่างถูกทิศทางและมีเป้าหมาย และเปลี�ยนทศันคติของกิจกรรมกีฬาอสีปอร์ต 

โดยสนบัสนุนและผลกัดนัให้นกักีฬาสร้างชื�อเสียงเป็นที�รู้จกั การบรรจุกีฬาอีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬาใน

มหกรรมกีฬาจงึมีความสําคญั ซึ�งเป็นการส่งเสริมแพร่กระจายกีฬาอีสปอร์ตใหเ้ป็นที�รู้จกัในวงกวา้ง ทาํ

ใหป้ระชาชนไดรั้บประสบการณ์การแข่งขนักีฬา และเจา้หนา้ที�เขา้ใจวธีิการจดัการแข่งขนั ซึ� งเป็นการ

ขยายฐานผูส้นบัสนุนและกลุ่มผูติ้ดตามจากเฉพาะกลุ่มกีฬาให้กวา้งขึ�น ส่งผลให้ชนิดกีฬาเป็นที�นิยม

มากขึ�น และเป็นการเปิดโอกาสให้ผูท้ี�ชื�นชอบกีฬาชนิดหนึ�งได้รับชมและเขา้ถึงกีฬาชนิดอื�นๆ แต่

อย่างไรก็ดีกีฬาอีสปอร์ตยงัคงไม่มีการบรรจุเป็นชนิดกีฬาในกีฬาระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

 ดงันั�น เพื�อให้มีการบรรจุชนิดกีฬาอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬาระดบัชาติ คือ การแข่งขนักีฬา

แห่งชาติและการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติการแข่งขนั รวมถึงมหกรรมกีฬาระดบันานาชาติ คือ 

โอลิมปิกเกมส์     ผูเ้ขียนจึงมีความสนใจที�จะศึกษาปัญหาขอ้กฎหมายเกี�ยวกบัการบรรจุชนิดกีฬาเพื�อเขา้

แข่งขนัในระดบัชาติและระดบันานาชาติ ศึกษากรณีของกีฬาอีสปอร์ตในประเด็นปัญหาสองประการ 

ประการแรก คือปัญหาขอ้กฎหมายจากหลกัเกณฑใ์นการบรรจุชนิดกีฬาเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ อนั

                                                        

 4 World health organization, game disorder, at https://www.who.int/features/qa/gaming-

disorder/en/, (last visited 8 November 2018). 

 5 ณพงศ์  นพเกตุ, กีฬาอิเลก็ทรอนิกส์ในมุมมองของคนไทย: ศูนยส์ํารวจความคิดเห็นนิดา้โพล

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, ใน http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=619, 

(last visited 23 January 2020). 

 
6
 สํานกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี�ยวกบัอีสปอร์ตต่อ

สุขภาวะเดก็, ใน https://www.nationalhealth.or.th/_external/main_esport_24_8_61.pdf, (last visited 8 

November 2018). 



 
 
 

5 

 

ไดแ้ก่ ข้อบงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทยวา่ด้วยการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และข้อบงัคบัการ

กีฬาแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ภายใตพ้ระราชบญัญติัการกีฬา

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และประการที�สอง คือปัญหาขอ้กฎหมายจากหลกัเกณฑใ์นการบรรจุชนิด

กีฬาเขา้แข่งขนัในระดบัระดบันานาชาติ อนัไดแ้ก่ กฎบตัรโอลิมปิก (Olympic Charter) ในการแข่งขนั

กีฬาโอลิมปิก โดยเปรียบเทียบหลกัเกณฑใ์นการบรรจุชนิดกีฬาเขา้แข่งขนัในระดบันานาชาติอนัได้แก่ 

ธรรมนูญสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย  (The Olympic Council of Asia Constitution) ในการแข่งขนักีฬา

เอเชี�ยนเกมส์ และกฎบตัรสหพนัธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (The South-East Asian Games 

Federation Charter and Rules : SEAGF Charter) ในการแข่งขนักีฬาซีเกมส์ 

 

2.  สภาพปัญหาที�เกดิจากการส่งเสริมการบรรจุกฬีาอสีปอร์ตเพื�อเข้าแข่งขนัในระดบัชาติ

และระดบันานาชาติ 

 

ปัญหาที�เกิดขึ� นในการบรรจุกีฬาอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬาระดบัชาติและระดบันานาชาติ

สามารถแยกพิจารณาไดด้งันี�  

 

2.1. ปัญหาข้อกฎหมายการบรรจุกีฬาอีสปอร์ตในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 

 แมว้า่พระราชบญัญตัิการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ออกมาเพื�อจดัตั�งการกีฬาแห่ง

ประเทศไทยซึ�งเป็นรัฐวสิาหกิจสังกดักระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา เพื�อส่งเสริมการกีฬา การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยจงึกาํกบัดูแลภาพรวมของการกีฬาโดยสนบัสนุนสมาคมกีฬา เพื�อใหส้มาคมกีฬาดาํเนินการ 

สนบัสนุน พฒันาและเผยแพร่ชนิดกีฬาของสมาคม โดยหนึ�งในวตัถุประสงค์หลกัของการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย คือการจดั ช่วยเหลือ แนะนาํ และร่วมมือในการจดัและดาํเนินกิจกรรมกีฬา การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยจึงไดม้ีการออกข้อบงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ พ.ศ.

2550 และขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติพ.ศ.2550 

 โดยหลกัเกณฑ์การบรรจุกีฬาชนิดใดเขา้มาในการแข่งขนักีฬาแห่งชาติและการแข่งขนั

กีฬาเยาวชนแห่งชาตินั�น กําหนดให้ชนิดและประเภทกีฬาที�จะจดัให้มีการแข่งขันให้การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยและจงัหวดัเจา้ภาพร่วมกันกาํหนด โดยแบ่งออกเป็น 3 รายการคือ กีฬาบงัคบั กีฬาสากล 

และกีฬาอนุรักษ์  โดยทั�งสามรายการตอ้งจดัให้มีการแข่งขนัรวมกันไม่น้อยกว่า 30 ชนิดกีฬา และ

กาํหนดให้ชนิดกีฬาที�แข่งขนัในการแข่งขนัระดับชาติ ตอ้งมีสมาคมกีฬาจงัหวดัส่งทีมเข้าร่วมการ

แข่งขนัไม่นอ้ยกวา่หกจงัหวดั และตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามภาค นอกจากนี�สมาคมกีฬาแห่งชาติยงัมีหน้าที�

จดัทาํระเบียบและกติกาการแข่งขัน ให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทย

ร่วมกันกําหนดกรรมการผู ้ตัดสินและผู ้ชี� ขาดกีฬา โดยในส่วนการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติมี

หลกัเกณฑเ์พิ�มเติมโดยจาํกดัอายุผูเ้ขา้แข่งขนัไม่ให้เกินยี�สิบปีบริบูรณ์  
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 แต่อย่างไรก็ดีหลกัเกณฑ์ในการบรรจุชนิดกีฬายงัพบวา่การจดัการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ

และการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ เอื�อประโยชน์ใหบ้รรจุกีฬาชนิดก่อนๆ เป็นอุปสรรคในการบรรจุ

ชนิดกีฬาใหม่ ทาํใหย้ากที�จะส่งเสริมสมาคมกีฬาหรือสหพนัธ์กีฬาให้มีความหลากหลายในมหกรรม

กีฬา ซึ�งในปัจจุบนัมีชนิดกีฬาที�สามารถขอจดทะเบียนจดัตั�งสมาคมกีฬาภายใต้การกีฬาแห่งประเทศ

ไทยจาํนวน 82 ชนิดกีฬา7แต่มีชนิดกีฬาถึง 22 ชนิดกีฬา รวมถึงกีฬาอีสปอร์ตที�ยงัไม่ได้รับการบรรจุใน

การแข่งขนักีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

 

2.2. ปัญหาข้อกฎหมายการบรรจุกีฬาอีสปอร์ตในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

 ในการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติที�ประเทศไทยเขา้ร่วมแข่งขนัและเป็นสมาชิกนั�น ไดแ้ก่ 

การแข่งขนักีฬาโอลิมปิกเกมส์ การแข่งขนักีฬาเอเชี�ยนเกมส์ และการแข่งขนักีฬาซีเกมส์ โดยในปัจจบุนั

มีการบรรจกีุฬาอีสปอร์ตในการแข่งขนักีฬาเอเชี�ยนเกมส์และการแข่งขนักีฬาซีเกมส์แลว้ แต่ยงัไมม่ีการ

บรรจุกีฬาอีสปอร์ตในการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกเกมส์ ดงันั�นปัญหาในเรื� องหลกัเกณฑก์ารบรรจุกีฬาอี

สปอร์ตในการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติคือ การบรรจกีุฬาอีสปอร์ตภายใตห้ลกัเกณฑ์ในการแข่งขนั

กีฬาโอลิมปิกเกมส์ ซึ�งการจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกเกมส์อยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการ

โอลิมปิกระหวา่งประเทศ (International Olympic Committee) ตามกฎบตัรโอลิมปิกขอ้ 1 วรรคสอง ซึ�ง

กล่าวถึง 3 องค์กรหลกัในการจดัการแข่งขนั ประกอบดว้ย 3 องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการโอลิมปิก

ระหว่างประเทศ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ (National Olympic Committee) และสหพนัธ์กีฬา

นานาชาติ (International Federation) 

 โดยหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกชนิดกีฬาเพื�อบรรจุในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 

ปรากฏตาม รายงานของคณะกรรมาธิการรายการโอลิมปิก เพื�อตรวจสอบชนิดกีฬาที�เสนอเข้าสู่

โอลิมปิก ภายใตก้ฎบตัรโอลิมปิกขอ้ 45 ซึ�งหลกัเกณฑใ์นการบรรจุชนิดกีฬา แบ่งออกได ้5 หลกัเกณฑ ์

ไดแ้ก่หลกัเกณฑข์อ้เสนอโอลิมปิก (Olympic Proposal) หลกัเกณฑจ์ากปัจจยัดา้นสถาบนั (Institutional 

matters) หล ักเกณฑ์จากความนิยม (Popularity) หลักเกณฑ์จากรูปแบบธุรกิจ (Business model) 

หลกัเกณฑจ์ากการเพิ�มคุณค่าใหก้ับโอลิมปิกเกมส์ (Value added to Olympic Games) 

 แต่อย่างไรก็ดี กีฬาอีสปอร์ต เนื�องจากสหพนัธ์อีสปอร์ตนานาชาติ บรรจรุายการวดิีโอเกม 

เคาเตอร์สไตรก์โกลบลัออฟเฟนซิฟ (Counter-Strike: Global Offensive)8ในการแข่งขนัอีสปอร์ตเวิลด์

แชมเปี� ยนชิพ (eSport World Championship) ซึ� งเป็นการจดัการแข่งขนัในระดบัโลกและอยู่ภายใตก้าร

                                                        

 7 ประกาศคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื� อง กําหนดชนิดกีฬาที�สามารถขอจด

ทะเบียนจดัตั�งสมาคมกีฬา (ฉบบัที� 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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กาํกบัดูแลของสหพนัธ์อีสปอร์ตนานาชาติ (International Esport Federation)โดยตรง โดยรายการวิดีโอ

เกม เคาเตอร์สไตรก์โกลบลัออฟเฟนซิฟปรากฏในภาคผนวกที� 4 แห่งข้อบงัคบัของสหพนัธ์อีสปอร์ต

นานาชาติวา่ดว้ยการแข่งขนั (IeSF Competition Regulations) ซึ� งวดิีโอเกมดงักล่าวมีเนื�อหาเป็นลกัษณะ

สงคราม การใชอ้าวธุปืน ความรุนแรง การฆ่ากนัเพื�อเอาชนะอีกฝ่าย จึงขดักบัภาพลกัษณ์ของโอลิมปิก 

และไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเพิ�มคุณค่าให้กบัโอลิมปิกเกมส์ ทาํใหไ้ม่สามารถบรรจุกีฬาอีสปอร์ต 

ซึ�งรวมถึงรายการวดิีโอเกมอื�นๆ รวมอยูด่ว้ย เป็นชนิดกีฬาที�ใชแ้ข่งขนัในการแข่งขนัโอลิมปิกเกมส์ได ้

  

3.  วิเคราะห์ปัญหาข้อกฎหมายการบรรจุกีฬาอสีปอร์ตในการแข่งขนักฬีาระดบัชาติและ

ระดบันานาชาติ 

 

 จากการที�ไดศ้ึกษาหลกัเกณฑ์ในการบรรจุชนิดกีฬาในมหกรรมกีฬาระดบันานาชาติ ได้แก่ 

โอลิมปิกเกมส์ เอเชี�ยนเกมส์ และซีเกมส์ พบวา่หลกัเกณฑ์ในการบรรจชุนิดกีฬาจะจดัให้มีการแข่งขนั

ในการแข่งขนัระดบันานาชาติ ได้แก่ เอเชี�ยนเกมส์ ซีเกมส์ และการแข่งขนักีฬาระดบัชาติ ไดแ้ก่ กีฬา

แห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ แบ่งชนิดกีฬาที�จะบรรจุออกเป็น 3 รายการ ดงันี�  

 รายการแรกคือกีฬาบงัคบั ไดแ้ก่ กรีฑาและวา่ยนํ� า เป็นกีฬาชนิดหลกัในการแข่งขันที�ทุกการ

แข่งขนับงัคบัให้มีชนิดกีฬาดงักล่าว โดยเป็นการยอมรับหลกัการของโอลิมปิกที�นาํชนิดกีฬากรีฑาและ

วา่ยนํ�าซึ�งเป็นกีฬาที�มีการแข่งขนัมาตั�งแต่กีฬาโอลิมปิกโบราณมาเป็นกีฬาบงัคบั 

 รายการที�สองคือ กีฬาสากล คือการนาํชนิดกีฬาของการแข่งขนัที�ใหญก่วา่มีลกัษณะเป็นสากล

กว่ามาเป็นชนิดกีฬาที�จะจดัให้มีการแข่งขนั ยิ�งเป็นกีฬาระดบัชาติก็สามารถนาํทั�งชนิดกีฬาจากการ

แข่งขนัระดบัภูมิภาคอย่างการแข่งขนัซีเกมส์ ระดบัทวปีอย่างการแข่งขนัเอเชี�ยนเกมส์ และระดบัโลก

อย่างการแข่งขนัโอลิมปิกมาใชใ้นการแข่งขนัได ้แต่กลบักันการแข่งขนัโอลิมปิกเกมส์ไม่สามารถนาํ

ชนิดกีฬาจากการแข่งขนัใดมารวมในการแข่งข ันโอลิมปิกเองได้นอกจากอ้างอิงชนิดกีฬาจากการ

แข่งขนัโอลิมปิกครั�งก่อน 

 รายการที�สามคือกีฬาอื�นๆ เป็นกีฬาเฉพาะในมหกรรมกีฬานั�น โดยใหสิ้ทธิประเทศเจา้ภาพหรือ

จงัหวดัเจา้ภาพเป็นผู้เสนอชนิดกีฬา เช่นในกรณีการแข่งขนัเอเชี�ยนเกมส์นอกจากกีฬาภายใตก้ารแข่งขนั

โอลิมปิกแล้วนั�นสามารถเพิ�มกีฬา 5 ชนิดกีฬาที�ทาํการแข่งขนัในระดบัภูมิภาค และ 2 ชนิดกีฬาที�

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัเอเชี�ยนเกมส์เสนอโดยไดรั้บการรับรองจาก คณะบริหารของสภาโอลมิปิก

แห่งเอเชียเพื�อรับรองและเสนอต่อสมชัชาของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเพื�อใหส้ัตยาบนัตามขอ้ 71.2 ของ

ธรรมนูญสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย ในกรณีการแข่งขนัซีเกมส์ มีการกาํหนดประเภทกีฬาอื�นๆ เอาไวใ้น

ขอ้ 34.4 ของกฎบตัรแห่งสหพนัธ์กีฬาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ซึ� งในประเภทกีฬาดงักล่าวจะมีกีฬา

ภายในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้อาไวเ้ช่น มวย กีฬาประจาํชาติของประเทศไทย หรือ อาร์นิส ซึ�ง

เป็นกีฬาประจาํชาติของฟิลิปปินส์ ในกรณีการแข่งขนักีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติของไทย

นั�นมีการกําหนดประเภทกีฬาอนุรักษ์เอาไว ้ซึ� งได้ให้ความหมายของกีฬาอนุรักษ์ไวใ้นข้อ 4 ของ
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ขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และการแข่งขนักีฬา

เยาวชนแห่งชาติภายใตข้อ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 

2550 ซึ�งปัจจุบนักีฬาอนุรักษท์ี�เคยถูกเสนอมาในการแข่งขนักีฬาแห่งชาติคือ มวยไทยและฟันดาบไทย

เท่านั�น 

 ส่วนในการแข่งขนัโอลิมปิกเกมส์จะไม่มีการเพิ�มรายการแข่งขนัจากกีฬาระดบัทวปี ระดบัภาค

หรือระดบัประเทศเป็นการเฉพาะตอ้งเป็นกีฬาที�ถูกยอมรับอย่างเป็นสากลเท่านั�นจึงนํามาแข่งขนัใน

โอลิมปิกเกมส์ หลกัเกณฑใ์นการบรรจุกีฬาในโอลิมปิกเกมส์จึงมีความซับซ้อน เพราะการบรรจุชนิด

กีฬาในการแข่งขนัโอลิมปิกนั�น หากคณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติรับรองสหพนัธ์กีฬานานาชาติใด 

ก็ไม่ใช่เพียงสหพนัธ์กีฬาดงักล่าวนั�นจะแข่งขนัเพียงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์เท่านั�น  แต่ย่อม

ครอบคลุมมหกรรมกีฬาที�อยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติอีกด้วยตาม

หลักการพื�นฐานของปรัชญาโอลิมปิกที�ให้อํานาจสูงสุดของคณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติ

ครอบคลุม 5 ทวปี โดยหลกัเกณฑ์ในการบรรจุชนิดกีฬา ให้คณะกรรมาธิการรายการโอลิมปิกซึ� ง

คณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติตั�งขึ�นเขา้ตรวจสอบองคก์รที�กาํกบัดูแลชนิดกีฬา และตรวจสอบการ

แข่งขนักีฬาภายใตอ้งคก์รที�กํากับดูแลชนิดกีฬานั�น ซึ� งพิจารณาจากขอ้เสนอของโอลิมปิก ปัจจยัดา้น

สถาบนั ความนิยม  และรูปแบบธุรกิจ และการเพิ�มคุณค่าใหก้บัโอลิมปิกเกมส์ 

 โดยในปัจจุบนัอีสปอร์ตมีการแข่งขนัในมหกรรมกีฬา เอเชี�ยนเกมส์ และซีเกมส์ แต่ไม่มีการ

แข่งขนัในการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ การแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ และการแข่งขนักีฬาโอลมิปิกเกมส์ 

เพื�อใหกี้ฬาอีสปอร์ตมีการบรรจุในการแข่งขนัแข่งขนัระดบัชาติและระดบันานาชาติ มีประเดน็ที�ไดจ้าก

การวเิคราะห์ ดงันี�  

 

3.1 วิเคราะห์ปัญหาหลักเกณฑ์การบรรจุกีฬาอีสปอร์ตในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 

 ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเ ทศไทยว่าด้วยการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และ

ขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เป็นบทบญัญตัิที�

ใหสิ้ทธิในการคดัเลือกชนิดกีฬาแก่จงัหวดัเจา้ภาพและการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยร่วมกนักาํหนด

ชนิดกีฬาและสมาคมกีฬาที�จะแข่งขนัในมหกรรมกีฬาระดบัชาติ โดยหลกัเกณฑก์ารบรรจุชนิดกีฬาตอ้ง

เป็นชนิดกีฬาใน 3 รายการ คือ รายการแรก กีฬาบงัคบั ไดแ้ก่ กรีฑาและวา่ยนํ�า รายการที�สอง กีฬาสากล 

ไดแ้ก่ กีฬาที�มีการจดัการแข่งขนัใน ซีเกมส์ เอเชี�ยนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์รายการที�สาม กีฬาอนุรักษ ์

ไดแ้ก่ชนิดกีฬาที�นิยมเล่นทอ้งถิ�นและเจา้ภาพเสนอจดัขึ�น  

 ซึ� งชนิดกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที�อยู่ภายใตก้ารรับรองของการกีฬาแห่ง

ประเทศไทยรวม 82 สมาคมกีฬา ต่างล้วนอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ของกีฬาบงัคับ กีฬาสากล และกีฬา

อนุรักษ ์ทั�งสิ�น 

 ในดา้นจาํนวนชนิดกีฬาที�จะบรรจใุนการแข่งขนัทั�งสองบทบญัญตัิดงักล่าวไม่ได้กาํหนด

จาํนวนชนิดกีฬาขั�นสูง เพียงแต่กาํหนดจาํนวนชนิดกีฬาข ั�นตํ�า กล่าวคือ จาํนวนชนิดกีฬาที�บรรจุตอ้งไม่



 
 
 

9 

 

นอ้ยกวา่ 30 ชนิดกีฬาสําหรับการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ และใหช้นิดกีฬาไม่นอ้ยกวา่ 24 ชนิดกีฬาสําหรับ

การแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ แต่ภายใตง้บประมาณที�สนบัสนุนการจดัมหกรรมกีฬาและความพร้อม

ในดา้นอุปกรณ์และสถานที�จดัการแข่งขนั ย่อมไม่สามารถบรรจุทุกชนิดกีฬาภายใต้สมาคมกีฬาแห่ง

ประเทศไทยที�เข้าหลกัเกณฑเ์ป็นรายการกีฬาบงัคบั กีฬาสากล กีฬาอนุรักษ์ ได้ทั�งหมด จงัหวดัเจา้ภาพ

และการกีฬาแห่งประเทศไทยจงึมีสิทธิในการคดัเลือกชนิดกีฬาที�จะจดัใหม้ีการแข่งขนั  

 อย่างไรก็ตาม ทั�งขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งระเทศไทยว่าดว้ยการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ พ.ศ.

2550 ขอ้ 11 และขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

ขอ้ 11 ไม่ปรากฏหลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิคัดเลือกชนิดกีฬาของจงัหวดัเจ้าภาพและการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย โดยในปัจจุบนัจึงมีชนิดกีฬาที�ไม่ไดรั้บการบรรจุในการแข่งขนักีฬาแห่งชาติเลย แม้จะมี

การจดัการแข่งขนักีฬาแห่งชาติมาแลว้ถึง 46 ครั� ง และการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ 35 ครั�ง ซึ� งไม่

ตรงกบัวตัถุประสงคข์องการจดัการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ซึ�งจดัการแข่งขนัเพื�อ

การส่งเสริมชนิดกีฬาใหข้ยายไป ใหทุ้กจงัหวดัเข้าใจวิธีการจดัการแข่งขนักีฬา ส่งเสริมประสบการณ์

การแข่งขนักีฬา และใหไ้ดม้าซึ�งนกักีฬาผูม้ีความสามารถเตรียมไวส้ําหรับคดัเลือกเป็นตวัแทนแข่งขนั

ในมหกรรมกีฬาระดบันานาชาติ และหากการกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองชนิดกีฬาเพิ�มขึ�น ก็ยิ�งจะทาํ

ใหส้มาคมกีฬาชนิดใหม่ไม่สามารถบรรจุชนิดกีฬาในมหกรรมกีฬาระดบัชาติเพิ�มขึ�นอีกดว้ย 

 เมื�อกีฬาอีสปอร์ตมีการจดัการแข่งขนัในระดบัมหกรรมกีฬาเอเชี�ยนเกมส์และซีเกมส์ กีฬา

อีสปอร์ตจึงผ่านหลกัเกณฑใ์นการบรรจุกีฬาในการแข่งขนักีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ใน

รายการที�สองกีฬาสากล  

 แต่อย่างไรก็ดี เมื�อขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 

2550 และขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550ไม่

ปรากฏหลกัเกณฑ์ในการใช้สิทธิคดัเลือกชนิดกีฬาของจงัหวดัเจ้าภาพและการกีฬาแห่งประเทศไทย 

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยซึ�งเป็นกีฬาชนิดใหม่ยากที�จะบรรจุมหกรรมกีฬาระดบัชาต ิอีกทั�ง

ในการในขั�นตอนการบรรจุชนิดกีฬาเพื�อใหก้ารกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองนั�น การกีฬาแห่งประเทศ

ไทยไดก้ําหนดให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยแต่ละสมาคมต้องจดัให้มีระเบียบและกติกาในการ

แข่งขนักีฬาชนิดนั�นเสียก่อน ปรากฏตามขอ้ 20 แห่งขอ้บงัค ับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าดว้ยการ

แข่งขนักีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และขอ้ 20 แห่งขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าดว้ยการแข่งขนั

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เพื�อเป็นระเบียบและกติกาที�ใช้ในการแข่งขนักีฬาชนิดนั�นในการ

แข่งขนักีฬาระดบัชาติ ซึ�งในปัจจุบนัทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย จดัทาํข้อบงัคบัสมาคม 

ยงัมิไดจ้ดัทาํระเบียบและกติกาการแข่งขนั ส่งผลให้ไม่สามารถบรรจุชนิดกีฬาอีสปอร์ตในการแข่งขนั

กีฬาแห่งชาติหรือการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติได ้
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3.2 วิเคราะห์ปัญหาหลักเกณฑ์ในการบรรจุกีฬาอีสปอร์ตในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

 ในการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติที�ประเทศไทยเขา้ร่วมแข่งขนัและเป็นสมาชิกนั�น ไดแ้ก่ 

การแข่งขนักีฬาโอลิมปิกเกมส์ การแข่งขนักีฬาเอเชี�ยนเกมส์ และการแข่งขนักีฬาซีเกมส์ โดยในปัจจบุนั

มีการบรรจกีุฬาอีสปอร์ตในการแข่งขนักีฬาเอเชี�ยนเกมส์และการแข่งขนักีฬาซีเกมส์แลว้ แต่ยงัไมม่ีการ

บรรจุกีฬาอีสปอร์ตในการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกเกมส์ ดงันั�นปัญหาในเรื� องหลกัเกณฑก์ารบรรจุกีฬาอี

สปอร์ตในการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติก็คือ หลกัเกณฑใ์นการบรรจุกีฬาในการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิก

เกมส์ 

 ในประเดน็หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกชนิดกีฬาเพื�อบรรจุในการแข่งขนักีฬาโอลมิปิกเกมส์ 

ปรากฏตาม รายงานของคณะกรรมาธิการรายการโอลิมปิก 9เพื�อตรวจสอบชนิดกีฬาที�เสนอเข้าสู่

โอลิมปิก ภายใตก้ฎบตัรโอลิมปิกขอ้ 45 ซึ� งหลกัเกณฑใ์นการบรรจชุนิดกีฬา แบ่งออกได ้5 หลกัเกณฑ ์

ไดแ้ก่ 

 หลกัเกณฑท์ี�หนึ�ง พิจารณาหลกัเกณฑจ์ากขอ้เสนอโอลิมปิก โดยพิจารณาเกี�ยวกบัข้อมูล

ทางเทคนิคกีฬา สภาพการแข่งขนั ล ักษณะการแข่งขนัทั�งสถานที�และอุปกรณ์การแข่งขนั โดยให้

คณะกรรมาธิการรายการโอลิมปิกตรวจสอบชนิดกีฬานั�น โดยเขา้ตรวจสอบการแข่งขนัที�จดัขึ�นภายใต้

สหพนัธ์กีฬานานาชาติ สมาชิกภายใตส้หพนัธ์กีฬานานาชาติที�เขา้ร่วมแข่งขนั และนักกีฬาที�เขา้ร่วม

แข่งขนันั�น 

 หลกัเกณฑท์ี�สอง พิจารณาหลกัเกณฑจ์ากปัจจยัด้านสถาบนั โดยพิจารณาเกี�ยวกับประวตัิ

ของสหพนัธ์กีฬา จาํนวนสมาคมที�เขา้ร่วมเป็นสมาชิก สถานะทางการเงินของการเล่นกีฬา การกาํกบั

ดูแลกีฬาของสหพนัธ์กีฬานานาชาติ จากหลกัความโปร่งใส ความยุติธรรม ความเท่าเทียมทางเพศ ไม่

เลือกปฏิบตัิ การวางแผนดา้นนโยบายของสหพนัธ์กีฬานานาชาติ โดยให้คณะกรรมาธิการรายการ

โอลิมปิกตรวจสอบสหพนัธ์กีฬานานาชาติ การอยู่ภายใต ้ศาลอนุญาโตตุลาการทางดา้นกีฬา องค์กร

ต่อตา้นการใชส้ารตอ้งหา้มโลก และคณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติ การปฏิบตัิตามกฎบตัรโอลิมปิก 

ผ่านระเบียบและขอ้บงัคบัของสหพนัธ์กีฬานานาชาติ  

 หลกัเกณฑท์ี�สาม พิจารณาหลกัเกณฑจ์ากความนิยม โดยพิจารณาเกี�ยวกบัจาํนวนผูช้มที�จะ

ดึงดูดการสนบัสนุนความสนใจของสื�อและการเขา้ร่วมในโอลิมปิกของนกักีฬาที�ดีที�สุดของกีฬาชนิด

นั�น โดยให้คณะกรรมาธิการรายการโอลิมปิกตรวจสอบความสนใจของกลุ่มผูช้มผ่านสื�อต่างๆ ทั� ง

สิ�งพิมพ์ โทรทศัน์ และสื�ออื�นๆ และกลุ่มผูส้นบัสนุนการแข่งขนักีฬาชนิดนั�น รวมถึงการตอบรับของ

นกักีฬาในการเขา้ร่วมการแข่งขนัโอลิมปิกเกมส์ 

 หลกัเกณฑท์ี�สี�  พิจารณาหลกัเกณฑจ์ากรูปแบบธุรกิจ โดยพิจารณาเกี�ยวกบั รายไดจ้ากกีฬา 

ค่าใช้จ่ายในการจดัเตรียมกีฬาและสถานะทางการเงิน โดยให้คณะกรรมาธิการรายการโอลิมปิก

                                                        

 9 International Olympic committee, “Olympic Games Tokyo 2020 OCOG proposal on new 

sports,” Olympic programme commission, Report (July 2016): 11. 
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ตรวจสอบการแข่งขนั ตั�วการแข่งขนัที�ขายไดจ้ากการแข่งขนัจากกลุ่มผูช้ม สื�อและผูส้นบัสนุนกีฬาชนิด

นั�นจากการจดัการแข่งขนั 

 หลกัเกณฑท์ี�หา้ พิจารณาหลกัเกณฑจ์ากการเพิ�มคุณค่าใหก้บัโอลิมปิกเกมส์ โดยพิจารณา

เกี�ยวกบัภาพลกัษณ์ของกีฬา ความเป็นมาของกีฬา ลกัษณะของกีฬาในฐานะมรดกตกทอดสู่รุ่นหลงัแก่

เยาวชน และพิจารณาถึง ความคุ้มค่าที�จะนํากีฬาชนิดนั�นมาจดัการแข่งขนั เช่น สามารถทาํให้กลุ่ม

ผูส้นบัสนุนกีฬาของสหพนัธ์กีฬานานาชาติเขา้ถึงและสนบัสนุนโอลิมปิกได้ โดยให้คณะกรรมาธิการ

รายการโอลิมปิกตรวจสอบเหมาะสมของกีฬาต่อประเทศเจา้ภาพ สังคม และการแข่งขนัโอลิมปิกเกมส์

โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน 

 เมื�อสหพนัธ์อีสปอร์ตนานาชาติได้จดัการแข่งขันระดบัโลกภายใต้สหพนัธ์อีสปอร์ต

นานาชาติที�คณะกรรมาธิการรายการโอลิมปิกต้องเขา้ตรวจสอบ คือ การแข่งขนัอีสปอร์ตเวลิด์แช

มเปี� ยนชิพโดยการแข่งขนัอยู่ภายใต้ข้อบงัคบัของสหพนัธ์อีสปอร์ตนานาชาติว่าดว้ยการแข่งขนั ซึ� ง

ประกอบดว้ยเกม เคาเตอร์สไตรก์โกลบลัออฟเฟนซิฟซึ� งเป็นเกมการยิง เป็นเกมที�เน้นการยิงศตัรูหรือ

ทาํลายเป้าหมายโดยอาศยัอาวธุปืนเป็นหลกั ปรากฏตามขอ้บงัคบัของสหพนัธ์อีสปอร์ตนานาชาติว่าดว้ย

การแข่งขนั ในภาคผนวกที� 4 วดิีโอเกมดงักล่าวมีความรุนแรงแฝงอยูใ่นตวัเกมทั�งทางตรงและทางออ้ม 

ซึ� งทางตรงกล่าวคือ รูปแบบการเล่นที�ต้องใช้อาวุธปืนและมีดในการโจมตีอีกฝ่าย ส่วนทางอ้อมนั�น 

กล่าวคือ เนื�อหาของเกม ซึ�งเป็นในช่วงสงครามหรือการก่อการร้าย อีกทั�งจุดมุ่งหมายของเกมที�ตอ้งฆ่า

อีกฝั�งเพื�อเอาชนะ อนัมีความรุนแรงและมีลกัษณะที�ไม่เป็นการส่งเสริมหลกัปรัชญาโอลิมปิกในเรื� อง

โอลิมปิกเกมส์นั�นตอ้งเป็นไปในลกัษณะเพื�อโลกและสันติ 10 

 ดงันั�น การที�สหพนัธ์อีสปอร์ตนานาชาติไม่สามารถบรรจุอีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬาที�ใช้ใน

การแข่งขนัโอลิมปิกเกมส์ได ้เนื�องจากมีรายการวดีิโอเกม เคาเตอร์สไตรก์โกลบลัออฟเฟนซิฟซึ� งเป็น

วดีิโอเกมที�มีความรุนแรงแฝงอยู่ในตวัเกมโดย รูปแบบการเล่นที�ตอ้งใชอ้าวธุปืนและมดีในการโจมตีอีก

ฝ่าย และ เนื�อหาของเกมเป็นในช่วงสงครามหรือการก่อการร้าย อีกทั�งจุดมุ่งหมายของเกมที�ตอ้งฆ่าอีก

ฝั�งเพื�อเอาชนะ อนัมีความรุนแรงและมีลกัษณะที�ไม่เป็นการส่งเสริมหลกัปรัชญาโอลิมปิกในเรื�อง

โอลิมปิกเกมส์นั�นตอ้งเป็นไปในลกัษณะเพื�อโลกและสันติ ในการแข่งขนัอีสปอร์ตเวิลด์แชมเปี� ยนชิพ

ซึ�งเป็นการแข่งขนัที�คณะกรรมาธิการรายการโอลิมปิกตอ้งเขา้ตรวจสอบ อีสปอร์ตจึงขาดหลกัเกณฑ์ที�

หา้ในการเพิ�มคุณค่าใหก้บัโอลิมปิกเกมส์ เนื�องจากชนิดกีฬาที�บรรจุในการแข่งขนัโอลิมปิกเกมส์นั�น

ต้องส่งเสริมภาพลักษณ์ที�ดีของกีฬาชนิดนั�น และแสดงถึงภาพลักษณ์ของประเทศเจ้าภาพและ

ภาพลกัษณ์ของโอลิมปิกเกมส์ในทางที�ดี แต่การนาํวดิีโอเกม เคาเตอร์สไตรก์โกลบลัออฟเฟนซิฟมาเป็น

รายการวิดีโอเกมที�ใชใ้นการแข่งขนัอีสปอร์ตเวลิดแ์ชมเปี� ยนชิพซึ�งเป็นการแข่งขนัอีสปอร์ตระดบัโลก

                                                        

 
10

 Stephen Wade, Bach: No Olympic future for esports until ‘violence’ removed, at https:// 

apnews.com/3615bd17ebb8478ab534691080a9a32a, (last visited 22 December 2018). 
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นั�น ไม่สะท้อนถึงภาพลกัษณ์ที�เป็นไปเพื�อโลกและสันติภาพ ซึ�งขดักบัปรัชญาโอลิมปิกที�มุ่งส่งเสริมการ

เล่นกีฬาเพื�อสันติภาพอนัเป็นภาพลกัษณ์ของโอลิมปิกนั�นเอง 

 

4.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาข้อกฎหมายในการบรรจุกีฬาอีสปอร์ตในการแข่งขันกีฬา

ระดบัชาติและระดบันานาชาติโดยศึกษาถึงหลกัเกณฑใ์นการบรรจุชนิดกีฬาภายใตม้หกรรมกีฬาต่างๆ 

ไดแ้ก่ ข้อบงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทยวา่ด้วยการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ในการแข่งขนักีฬา

แห่งชาติ ขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ในการ

แข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ กฎบตัรโอลิมปิกในการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก โดยศึกษาเปรียบเทียบกับ 

ธรรมนูญสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียในการแข่งขนักีฬาเอเชี�ยนเกมส์ และกฎบตัรสหพนัธ์กีฬาแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตใ้นการแข่งขนักีฬาซีเกมส์เพื�อบรรจุกีฬาอีสปอร์ตในการแข่งขันกีฬาระดบัชาติและ

ระดับนานาชาติ และเป็นแนวทางให้สมาคมกีฬาต่างๆ ที�ยงัไม่ได้รับการบรรจุในการแข่งขันกีฬา

ระดบัชาติและระดบันานาชาติ ผูเ้ขียนจึงมีขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขดงัต่อไปนี�  

 

4.1  การบรรจุกีฬาอีสปอร์ตในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 

 ในประเดน็ปัญหาการบรรจกีุฬาอีสปอร์ตในการแข่งขนักีฬาระดบัชาติ ผูเ้ขียนเห็นควรให้

มีการแกไ้ขขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทยวา่ดว้ย การแข่งขนักีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ขอ้ 11 และ

ขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ขอ้ 11 โดยอาศยั

อาจตามมาตรา 19 พระราชบญัญตัิการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยนาํแนวคิดและหลกัการ

พิจารณาชนิดกีฬาที�จะบรรจุโดยพิจารณาชนิดกีฬาที�บรรจุจากการแข่งขนัครั�งก่อนเพื�อประกอบกบัแนว

ทางการผดัเปลี�ยนหมุนเวียนชนิดกีฬา ซึ�งปรากฏตามกฎบตัรโอลิมปิก ข้อ 45 วรรคสาม จากมหกรรม

กีฬาโอลิมปิกเกมส์และกฎบตัรสหพนัธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ขอ้36 วรรคหนึ�ง จากมหกรรม

กีฬาซีเกมส์มาปรับใชใ้นมหกรรมกีฬาระดบัชาติ เพิ�มเติมหลกัเกณฑข์องการคดัเลือกชนิดกีฬาที�จะจดั

ใหม้ีการแข่งขนัโดยใหพ้ิจารณาจากการแข่งขนัครั�งที�ผ่านมาเพื�อผลกัเปลี�ยนหมุนเวยีนชนิดกีฬา  

 นอกจากนี�ผูเ้ขียนเห็นควรให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจดัทาํ ระเบียบการ

แข่งขนักีฬาอีสปอร์ต ซึ�งเป็นอาํนาจและหนา้ที�ของคณะกรรมการสมาคมในการจดัทาํระเบียบ ปรากฏ

ตามขอ้บงัคบัสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ขอ้ 24.1 โดยให้ระเบียบการแข่งขนักีฬา

อีสปอร์ตมีประเด็นต่างๆที�กาํหนดในร่างระเบียบการแข่งขนักีฬาอีสปอร์ตกล่าวคือ ขอ้บงัคบัและกติกา

การแข่งขนัคุณสมบตัิผู ้เขา้ร่วมแข่งขนัประเภทการแข่งข ันหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการแข่งขนัข้อ

ปฏิบตัิในการแข่งขนัมารยาทของนกักีฬาและกรรมการผูต้ดัสินการประทว้งคุณสมบตัิของผูต้ดัสินและ

ผูชี้� ขาดกาํหนดการแข่งขนั เป็นตน้ 
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4.2  การบรรจุกีฬาอีสปอร์ตในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

 ในประเดน็ปัญหาการบรรจกีุฬาอีสปอร์ตในการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติ ผูเ้ขียนเห็น

ควรให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยในฐานะหนึ�งในสมาชิกของสหพนัธ์อีสปอร์ตนานาชาติ 

เสนอความเห็นให้ถอนรายการวดิีโอเกม เคาเตอร์สไตรก์โกลบลัออฟเฟนซิฟออกจากการแข่งขันอี

สปอร์ตเวลิด์แชมเปี� ยนชิพ โดยแก้ไขขอ้บงัคบัของสหพนัธ์อีสปอร์ตนานาชาติวา่ด้วยการแข่งขนัใน

ภาคผนวกที� 4 เรื�องรายการแข่งขนัวิดีโอเกมเคาเตอร์สไตรก์โกลบลัออฟเฟนซิฟโดยนาํวดีิโอเกมเคา

เตอร์สไตรก์โกลบลัออฟเฟนซิฟออกจากขอ้บงัคบัของสหพนัธ์อีสปอร์ตนานาชาติว่าดว้ยการแข่งขนั

เนื�องจากเนื�อหาและเป้าหมายของวดิีโอเกมมีความรุนแรง ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของโอลิมปิก

และอารัมภบทของของกฎบตัรโอลิมปิกที�กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจดัการแข่งขนัโอลิมปิกเพื�อ

สันติภาพในสังคม  

 และเห็นควรให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเสนอใหม้ีมาตรการในการคดักรอง

รายการวีดิโอเกมมาใช้บงัคบัในการคดัเลือกวดีิโอเกมเพื�อใช้แข่งขนัในการแข่งขนัภายใต้สหพนัธ์อี

สปอร์ตนานาชาติ โดยการเสนอความเห็นดงักล่าวของสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเป็นการใช้

สิทธิเสนอความเห็นในที�ประชุมสหพนัธ์อีสปอร์ตนานาชาติ ในฐานะที�สมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศ

ไทยเป็นสมาชิกของสหพนัธ์อีสปอร์ตนานาชาติ ปรากฏตามขอ้บงัคบัสหพนัธ์อีสปอร์ตนานาชาติ ขอ้

12.3 และขอ้ 13.3 

 เมื�อสามารถถอดวดีิโอเกม เคาเตอร์สไตรก์โกลบลัออฟเฟนซิฟออกจากรายการแข่งขันอี

สปอร์ตเวิลด์แชมเปี� ยนชิพ ซึ� งเป็นการขจดัปัญหาภาพลกัษณ์ของอีสปอร์ตในการนาํวีดิโอเกมซึ� งมี

เนื�อหารุนแรงและไม่เป็นไปเพื�อสันติภาพในสังคม และนาํมาตรการคัดกรองรายการวีดิโอเกมมาใช้

บงัคบัในการคดัเลือกวดีิโอเกมเพื�อใชแ้ข่งขนัในการแข่งขนัภายใตส้หพนัธ์อีสปอร์ตนานาชาติ เพื�อนาํ

วดีิโอเกมที�มีเนื�อหาเชิงสร้างสรรคแ์ละเนน้การแข่งขนัโดยใช้ชั�นเชิง กลยุทธ์ รวมถึงอาศัยเนื�อหาของ

เกมที�ใกลเ้คียงลกัษณะกีฬาซึ�งสามารถทาํให้ผูเ้ล่นและผู ้ชมวิดีโอเกมเขา้ใจการเล่นกีฬาไปดว้ย ทาํให้

สหพนัธ์อีสปอร์ตนานาชาติปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารเพิ�มคุณค่าใหก้บัโอลิมปิกเกมส์ ซึ�งเป็นหลกัเกณฑ์

ที�คณะกรรมาธิการรายการโอลิมปิกใชพ้ิจารณาเพื�อคดัเลือกชนิดกีฬาที�จะบรรจุในการแข่งขนัโอลิมปิก

เกมส์ ปรากฏตามกฎบตัรโอลิมปิก ขอ้ 45 อนัเป็นผลให้สามารถบรรจุอีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬาในการ

แข่งขนัโอลิมปิกเกมส์ได้ 

 อนึ�ง ผูเ้ขียนเห็นควรให้เปลี�ยนแปลงการตีความหลกัเกณฑ์ในการบรรจุชนิดกีฬาในการ

แข่งขนัโอลิมปิกเกมส์ ซึ� งก็คือในหลกัเกณฑ์เรื� องการเพิ�มคุณค่าให้โอลิมปิกให้แคบลง เนื�องจาก

หลกัการเพิ�มคุณค่าใหโ้อลิมปิกเป็นหลกัการสําคญั อีกทั�งมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์เป็นการแข่งขนั

ระดบัโลก แต่หากตีความหลกัเกณฑ์ในการบรรจชุนิดกีฬาในเรื�องการเพิ�มคุณค่าให้กบัโอลิมปิก กวา้ง

เกินไปยอ่มเป็นการปิดกั�นชนิดกีฬาที�จะบรรจใุนโอลิมปิกเกมส์ ซึ� งนอกจากรายการวดิีโอเกมเคาเตอร์

สไตรก์โกลบลัออฟเฟนซิฟกีฬาอีสปอร์ตยงัมีรายการวิดีโอเกมอื�นอีกมากที�สร้างสรรค์ และสามารถ

บรรจุเป็นชนิดกีฬาที�ใช้แข่งขนัในโอลิมปิกเกมส์ได้ ทาํให้สามารถดึงดูดให้มีผู ้ที�มีความสนใจการ
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แข่งขนัอีสปอร์ตหนัมามีความสนใจในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์มากขึ�น อนัเป็นเพิ�มทั�งฐานคนดูและ

กลุ่มผู ้สนับสนุนให้กับโอลิมปิกเป็นจํานวนมาก และทาํให้เกิดรายได้หมุนเวียนในมหกรรมกีฬา

โอลิมปิกมากขึ�น ซึ�งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศเจา้ภาพสามารถนาํกีฬาต่างๆ เข้าร่วมแข่งขนัได้

หลากหลายมากขึ�น อนัเป็นการเพิ�มความหลากหลายของชนิดกีฬา ตลอดจนเพิ�มความหลากหลายของ

วฒันธรรมอีกดว้ย 
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