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ความรบัผิดชอบร่วมทางสงัคมเก่ียวกบัอีสปอรต์ต่อสขุภาวะเดก็ 

(E-Sports: Social Responsibility for Child Health) 
 
 สุขภาวะเดก็ เป็นหวัใจในการเสรมิสรา้งพฒันาการของเดก็ในแต่ละช่วงวยั อนัประกอบด้วย กาย 

จติ อารมณ์ สตปัิญญา  และสงัคม ปัจจุบนักจิกรรมการแขง่ขนัวดิโีอเกมออนไลน์ชงิรางวลั หรอืทีรู่จ้กัในชื่อ
อีสปอร์ต เป็นความท้าทายต่อสุขภาวะเด็ก เนื่องจากเด็กๆ ใช้เวลาที่มากเกินความจ าเป็นไปกับการ      
เล่นเกม โดยไม่รู้เท่าทนัว่าอาจจะส่งผลกระทบทางลบต่อตนเอง และตกอยู่ภายใต้ก ารสื่อสารเพื่อการ
โฆษณาอย่างไร้การควบคุม และการจดัการแข่งขนัที่ยงัขาดกฎเกณฑ์เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก ดงันัน้     
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรแสดงความรบัผดิชอบร่วมทางสงัคม ด้วยการก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ ์
หรอืกตกิาในการจดักจิกรรมเกีย่วกบัอสีปอรต์ และรว่มสรา้งความเข้าใจเพื่อสื่อสารถงึอสีปอรต์อยา่งถูกตอ้ง 
และครบถ้วนในทุกมติ ิ ตลอดจนรว่มสรา้งความเขา้ใจและรูเ้ท่าทนัอสีปอรต์ ใหเ้ป็นไปอย่างทัว่ถงึ เขม้แขง็ 
และมปีระสทิธภิาพ 

  
สมชัชาสุขภาพแห่งชาตคิรัง้ทีส่บิเอด็     
ไดพ้จิารณารายงาน เรือ่ง ความรบัผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบัอสีปอรต์ต่อสุขภาวะเดก็๑  
รบัทราบว่า อสีปอรต์ (E-sports) เป็นการแข่งขนัวดิโีอเกมที่ใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นเครื่องมอื

ในการแข่งขนั มรีูปแบบ มาตรฐาน มกีฎระเบียบ มกีารแข่งขนัในเชงิกีฬา ที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ ได้รบั
ความนิยมและเตบิโตอย่างรวดเรว็ในหมู่เดก็และเยาวชนทัง้ในและต่างประเทศ มผีู้เล่นและผู้เขา้ชมรวมกนั
นบัพนัลา้นคนจากทัว่โลก   

  ตระหนักว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยการลงนามของรฐัมนตรวี่าการกระทรวง
ท่องเทีย่วและกฬีา ไดร้บัรองใหอ้สีปอรต์เป็นกฬีา และรบัรองใหส้มาคมไทยอสีปอรต์เป็นสมาคมกฬีา โดยใช้
ชื่อว่า สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๖๐ อันส่งผลให้การสื่อสารว่าอีสปอร์ต คือ กีฬา 
เผยแพรไ่ปในวงกวา้ง ก่อใหเ้กดิความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างหลากหลายและมขีอ้ถกเถยีงเกดิขึน้ในหลายระดบั ว่า
อสีปอรต์เป็นกจิกรรมการแข่งขนัที่ก่อให้เกดิสุขภาพกายและใจที่แขง็แรงสมบูรณ์ขึ้นหรอืไม่ และก่อให้เกิด
ผลดแีละผลเสยีต่อสงัคมโดยรวมในดา้นต่างๆ อยา่งไร  

กงัวลว่า ผูป้ระกอบการในประเทศไทยไดจ้ดัใหม้กีารแขง่ขนัอย่างกวา้งขวางในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบั
โรงเรยีน ชุมชน จงัหวดั ประเทศ และระดับภูมภิาค ก่อให้เกิดการสื่อสารในเชิงโฆษณาเชิญชวนหลาย
รปูแบบไปสู่เดก็อยา่งเปิดเผย เป็นวงกวา้งโดยไรก้ารควบคุม 

                                                 
๑ เอกสารสมชัชาสุขภาพ ๑๑ / หลกั ๓ 

สมชัชาสขุภาพ ๑๑. มติ ๒ 
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กงัวลและห่วงใยว่า เกมที่ใช้ในการแข่งขนัอสีปอรต์ส่วนใหญ่มกีจิกรรมการพนันแฝงมากบัเกมเพื่อ
ทายผลผู้ชนะการแข่งขัน และแลกเปลี่ยนสิ่งของภายในเกมในหลายลักษณะ ซึ่งปรากฏให้เห็นอย่าง
แพร่หลายเป็นการทัว่ไป อนัน ามาซึง่การสรา้งค่านิยมทีเ่หน็ว่าการพนันเป็นเรื่องปกต ิ ส่งผลใหเ้ดก็เขา้สู่การ
พนันได้โดยง่ายและใกล้ตัว และขาดปฏิสมัพันธ์กับบุคคลอื่นรอบข้าง ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนัน้
ด าเนินการก ากบัและควบคุมดแูลการพนันในรปูแบบดงักล่าวไดย้าก 

รบัทราบว่า มขีอ้มลูทีช่ดัเจนว่าเดก็ไทยมพีฤตกิรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Behavior) เพิม่ขึน้ โดยพบ
ขอ้มูลว่าเด็กและเยาวชนมพีฤติกรรมอยู่หน้าจอโดยเฉลี่ยมากกว่าทุกช่วงวยั และมแีนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลใหเ้ดก็ไทยขาดกจิกรรมทางกาย น ามาสู่ปัญหาดา้นสุขภาพ โดยเฉพาะแนวโน้มของความอว้น 
ทีเ่ป็นบ่อเกดิของโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั เช่น โรคเบาหวาน  โรคความดนัโลหติสงู เป็นตน้ 

กงัวลว่า นอกจากปัญหาทางสุขภาพร่างกายแล้ว ยงัมขีอ้มูลทางการแพทยท์ี่ยนืยนัได้ว่าการที่เด็ก
เขา้สู่กจิกรรมอสีปอรต์โดยขาดความเขา้ใจ หรอืฝึกซอ้มเล่นเกมเป็นเวลาตดิต่อกนัหลายชัว่โมงอย่างต่อเนื่อง 
อาจเกิดการเสพติดเกม เสพติดความรุนแรง อาจขาดการคิดวิเคราะห์และการควบคุมตนเอง  ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปสู่ความก้าวรา้ว ประสทิธภิาพทางดา้นความจ าและสตปัิญญาในวยัเรยีนลดลง 
และอาจส่งผลต่อการมีปัญหาสุขภาพจติในระยะยาว อันอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสงัคมอื่นๆ ตามมาได ้      
อกีดว้ย    

ตระหนักว่า ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัอสีปอรต์ และการจดัการตนเองของเดก็และครอบครวัของ
เด็ก รวมทัง้ผู้ปกครอง ยังเป็นปัญหาส าคัญ เนื่ องจากข้อมูลข่าวสารถูกก าหนดวาระ ประเด็น แง่มุม         
และแหล่งข่าวอยู่เพียงไม่กี่กลุ่ม และยังมีการน าเสนอ เนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอีสปอร์ตที่ย ัง            
ไมค่รอบคลุมทุกมติ ิ

เหน็ว่า สุขภาวะเดก็ ซึง่ประกอบดว้ยการเจรญิเตบิโต พฒันาการ และการเรยีนรู ้ทัง้ทางดา้นรา่งกาย 
จติใจ อารมณ์ สตปัิญญา และสงัคม ทีเ่ชื่อมโยงกนัเป็นองคร์วมอย่างสมดุล ควรไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา
อย่างเขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพให้เหมาะสมกบัช่วงวยั ดงันัน้ การสรา้งความรบัผดิชอบร่วมทางสงัคมของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อไม่ให้อสีปอรต์สรา้งผลกระทบทางลบแก่สุขภาวะเดก็ จงึเป็นเรื่องที่จ าเป็น และควร
ปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นองค์รวม ด้วยความมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการคุ้มครองเด็กตาม 
พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๖ และอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ (Convention on the Rights of the 
Child)  

 
จงึมมีตดิงัต่อไปนี้  
๑. ขอให้ สมาคมกีฬาอีสปอรต์แห่งประเทศไทย ร่วมกบัการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวง
ดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวฒันธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค สภาองคก์รชุมชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ กรุงเทพมหานครและเมอืงพทัยา องคก์รศาสนา สภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย 
สมาชกิสมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิผู้ประกอบการเกี่ยวกบัอสีปอรต์ ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  
ทุกภาคส่วน ร่วมกนัก าหนดแนวปฏบิตัิ หรอืมาตรการและแนวทางการบงัคบัใช้เกี่ยวกบัการจดักิจกรรม          
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อสีปอรต์ทีป่ลอดภยั เป็นธรรม โปรง่ใส โดยเปิดเผยและครบถว้นรอบดา้น เพื่อปกป้องและคุม้ครองเดก็ทัง้ใน
ฐานะผูช้ม และผูเ้ขา้แขง่ขนัอสีปอรต์  

ทัง้นี้ ส าหรบัสถานศึกษา ขอให้หน่วยงานต้นสงักัดด้านการศึกษาและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกนัจดัท าขอ้ก าหนดการจดัการแข่งขนัอสีปอรต์และการจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาดของ
ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสีปอรต์ เพื่อใหเ้กดิการจดักจิกรรมอสีปอรต์ทีม่คีวามปลอดภยัต่อสุขภาวะเดก็ 

๒. ขอให้ ศูนยป์ระสานงานขบัเคลื่อนการส่งเสรมิและปกป้องคุ้มครองเดก็และเยาวชนในการใช้สื่อ
ออนไลน์ (COPAT) กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
รว่มกบั กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมกฬีาอสีปอรต์แห่งประเทศไทยเป็นแกนหลกั ในการท างานร่วมกบั 
การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุตธิรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
กรมประชาสมัพนัธ ์ส านักนายกรฐัมนตร ีส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ส านกังานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาต ิส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ สมาคม
ผู้ปกครองและครูทุกแห่ง องค์กรวชิาชีพสื่อทุกแขนง ภาคประชาสงัคม สภาองค์กรชุมชน สภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย สมาชกิสมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ กรุงเทพมหานครและ
เมอืงพทัยา เครอืข่ายเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน   
เพื่อด าเนินการ ดงันี้ 

๒.๑ ศกึษาวจิยั แสวงหาขอ้มูลและศกึษาผลกระทบ ด้วยวธิกีารที่เปิดเผย หลากหลาย และรบัฟัง
ความคดิเหน็ด้วยวธิกีารที่ถูกต้องและเหมาะสม จากทุกภาคส่วนอย่างทัว่ถงึ เพื่อหาแนวทางในการสื่อสาร
สร้างจติส านึกเกี่ยวกับอีสปอร์ตอย่างถูกต้องโดยได้รบัการยอมรบัจากทุกฝ่าย และร่วมเผยแพร่ข้อมูล 
ขอ้เท็จจรงิ และความรู ้เกี่ยวกบัอีสปอร์ตอย่างถูกต้อง รอบด้าน และสมดุล ทัง้ในเชงิธุรกิจ เชงิเศรษฐกิจ   
เชงิเทคโนโลย ีเชงิการแพทยแ์ละสาธารณสุข และเชงิสงัคม ทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ   

๒.๒ จดัท าสื่อทุกรปูแบบเพื่อการเผยแพร ่และสนบัสนุนใหเ้กดิการสรา้งชุดขอ้มลู ความรู ้แนวปฏบิตั ิ
และค าแนะน าส าหรบัเดก็ ผูป้กครอง คร ูชุมชนเกี่ยวกบัอสีปอรต์ พรอ้มน าเสนอผลที่อาจจะเกิดขึน้จากการ
เข้าเล่น เข้าแข่งขนั และเข้าชมอีสปอร์ตของเด็กอย่างครอบคลุมทุกมติิ และร่วมกันก าหนดแนวทางการ
ป้องกนั การปกป้องคุ้มครองและการช่วยเหลอืเยยีวยาเดก็ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากอสีปอรต์ในทุกดา้น ในการ
เฝ้าระวงัดูแลป้องกนั ส่งเสรมิ สนับสนุน แก้ปัญหา และด าเนินการพัฒนาศกัยภาพ สถานศกึษาทีม่กีารเรยีน
การสอนต ่ากว่าระดบัอุดมศกึษาหรอืเทยีบเท่า ศูนยก์ารเรยีนรูไ้อซทีชีุมชน รา้นเกม ครอบครวั ชุมชน และ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และให้ทอ้งถิน่มสี่วนร่วมในการวางแผนการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัอสีปอรต์อย่างถูกต้องและ
ทัว่ถึง โดยผ่านกระบวนการเรียนรูก้ารใช้เทคโนโลยอีย่างสรา้งสรรค์ส าหรบัเด็กเป็นการเฉพาะ และบรรจุ
หลกัสตูรการเรยีนรูเ้ป็นรายวชิาพืน้ฐานในหลกัสตูรของสถานศกึษา  

๓. ขอให้ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ร่วมกบัการกีฬาแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
วฒันธรรม กระทรวงยุตธิรรม กระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค สมาคมกฬีาอสีปอรต์แห่งประเทศไทย สภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย 



  
 

สมชัชาสุขภาพ ๑๑ มต ิ๒ ความรบัผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบัอสีปอรต์ต่อสุขภาวะเดก็ หน้าที ่๔ / ๔ 
 

หน่วยงานเดก็และเยาวชนทีเ่กีย่วขอ้ง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ กรุงเทพมหานครและเมอืงพทัยา สมาชกิ
สมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิสภาองคก์รชุมชน ภาคประชาชน และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน สรา้งระบบ
และกลไกการเฝ้าระวงัอย่างมสี่วนร่วม เพื่อให้เกิดการสอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตา รอ้งเรยีน หรอืบงัคบัใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่อาจละเมิดกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิกฎหมายด้านคุ้มครองผู้บรโิภค กฎหมายด้านการคุ้มครองเด็ก 
กฎหมายดา้นการพนนั กฎหมายควบคุมรา้นเกม และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 ๔. ขอให้ การกฬีาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา ร่วมกบั กระทรวงดจิทิลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สภาองค์กรชุมชน 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานต ารวจแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรุงเทพมหานครและเมอืงพทัยา สภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย สมาคมกฬีาอสีปอรต์แห่งประเทศ
ไทย สมาชกิสมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิภาคประชาสงัคม ภาคประชาชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทุกภาคส่วน 
จดัท ากฎหมายเป็นการเฉพาะ เพื่อให้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการ กลไก และมาตรการในทุกระดบั ในการ
ก ากบัดูแลและควบคุมการประกอบธุรกจิเกมออนไลน์ทีส่่งผลต่อสุขภาวะเดก็ การจดักจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบั 
อสีปอรต์ในทุกดา้น การจดัระดบัความรุนแรงของเกม และมาตรการทีจ่ าเป็นอื่นๆ เพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์
ของธุรกจิและการจดัการแข่งขนัทีเ่กดิขึน้อยา่งกวา้งขวางและรวดเรว็ อนัจะส่งผลใหก้จิการเกี่ยวกบัอสีปอรต์
เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้ปลอดภยั และส่งผลต่อการมคีวามรบัผดิชอบร่วมทางสงัคมต่อ
สุขภาวะเดก็  

๕. ขอให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมชัชาสุขภาพ
แห่งชาตคิรัง้ที ่๑๒ 

 
 
 
 
 


