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LIFE IS A GAME, KID!
IT ALL DEPENDS ON HOW YOU PLAY!

ชีวิตก็เหมือนเกม ขึ้นอยู่ว่าเราจะเล่นมันยังไง

Mario
 

ตัวละครจากวิดีโอเกมและการ์ตูนมาริโอ และสัญลักษณ์ของบริษัทเกม Nintendo
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Editor’s Note : บทบรรณาธิการ

อนุญาตใหใชไดตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส
แสดงที่มา-ไมใชเพื่อการคา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

จัดทำ�โดย l สำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ (องค์ก�รมห�ชน) (CEA)
1160 อ�ค�รไปรษณีย์กล�ง ถนนเจริญกรุง แขวงบ�งรัก เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 02 105 7400 แฟกซ์. 02 105 7450

ติดต่อลงโฆษณ� : Commu.Dept@tcdc.or.th

จัดทำ�ภ�ยใต้โครงก�ร “Creative Thailand สร้�งเศรษฐกิจไทยด้วยคว�มคิดสร้�งสรรค์” โดยสำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ (องค์ก�รมห�ชน) (CEA) 
ซ่ึงมีเป้�หม�ยในก�รเผยแพร่คว�มรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ (Creative Economy) และผลักดันก�รใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์ในก�รขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย

บรรณ�ธิก�รท่ีปรึกษ� l อภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร l มนฑิณี ยงวิกุล ท่ีปรึกษ� l เลอช�ติ ธรรมธีรเสถียร และ ปรียนันท์ มงคลศรี บรรณ�ธิก�รบริห�ร l  
พัชรินทร์ พัฒน�บุญไพบูลย์ กองบรรณ�ธิก�ร l มนต์นภ� พ�นิชเกรียงไกร ศิริลักษณ์ ภู่ว�ว แสงอุษ� ยิ่งคงดี สิริสกุล มยุรีสวรรค์ และ สมพร บงบุตร เ 
ลข�กองบรรณ�ธิก�ร l ณัฐช� ตะวันน�โชติ ศิลปกรรม l ชิดชน นินน�ทนนท์ ประส�นง�นกองบรรณ�ธิก�ร l  วนบุษป์ ยุพเกษตร เว็บไซต์ l นพกร คนไว

Creative Update_จำาลองการช่วยโลกด้วยเกมบริหารสิ่งแวดล้อม / Xtron Pro เครื่องเกมพกพาสำาหรับนักสร้างเกมรุ่นเยาว์ /  
Gather แหล่งรวมพลมนุษย์ WFH ฉบับเกม 8 บิต
 
Creative Resource_Featured Series / Article / Website
 
MDIC_Nextiles™ นวัตกรรมสิ่งทออัจฉริยะสำาหรับเกมเมอร์สายมูฟ

Creative District_The Sims 4 Eco Lifestyle มาสร้างเมืองของเราให้น่าอยู่กันเถอะ! 

Cover Story_ เรื่องเล่น ๆ แต่เศรษฐกิจมหาศาลในจักรวาลเกม
 
F act and Figure_ประวัติศาสตร์การเล่นเกม : เพราะมนุษย์ไม่เคยหยุดเล่น
 
Creative Business_Wizards of Learning ใส่เวทมนตร์ลงบอร์ดเกมเสริมพลังการเรียนรู้
 
How To_5 เทคนิคยืนระยะการเป็นสตรีมเมอร์ยุคใหม่
 
Creative Place_Gaming Can Change Your Life เมื่อเกมไม่ใช่แค่สิ่งบันเทิง แต่พร้อมจะช่วยเปลี่ยนชีวิตเรา
 
The Creative_ปลดล็อกสกินทองเกมเมอร์ผ่านมอนิเตอร์ของ “กฤตย์ พัฒนเตชะ” บิ๊กบอสแห่งการีนา
 
Creative Solution_กลกลายเกม เมื่อโลกที่เราอยู่กลายเป็นเกม และเราต่างเป็นผู้เล่นขาประจำา

มนฑิณี ยงวิกุล

บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร

เมื่อก�รเล่มเกมไม่ใช่แค่คว�มสนุกในบ้�นหรือที่เกมเซ็นเตอร์ แต่กล�ยเป็น

คว�มบันเทิงมวลหมู่ท่ีเปิดให้คนจ�กท่ัวโลกมีส่วนร่วมท้ังในก�รเป็น “ผู้เล่น”และ 

“ผูช้ม” ได ้จ�กหน่ึงเกมทีพ่ฒัน�ข้ึน จงึส�ม�รถตอ่ยอดไปเปน็ธุรกจิทีม่มีลูค�่

แซงหน้�ทั้งอุตส�หกรรมเพลงและภ�พยนตร์ไป 2-3 เท่� เพร�ะคอนเทนต์

ของเกมทั้งออฟไลน์และออนไลน์นั้น ส�ม�รถแทรกเข้�ไปเป็นส่วนหนึ่งของ

วงก�รเพลง ภ�พยนตร์ หรือแม้แต่กีฬ�ได้อย่�งไร้รอยต่อ

 วงก�รอีสปอร์ตโลกที่มีก�รเติบโตอย่�งก้�วกระโดดจ�กร�ยได้ 32,033 

ล้�นบ�ท ( 957.5 ล้�นเหรียญสหรัฐ) ในปี 2019 ค�ดว่�จะเพิ่มเป็น 54,096 

ล้�นบ�ท (1,617 ล้�นเหรียญสหรัฐ) ในปี 2024 โดยร�ยได้ส่วนใหญ่ไม่ต่�ง

จ�กทัวร์น�เมนต์กีฬ�อื่น ๆ  ที่ม�จ�กค่�มีเดียและสปอนเซอร์ ขณะที่ร�ยได้

ของนกักีฬ�เองก็ไมไ่ดด้อ้ยไปกว�่นักกีฬ�ระดบัโลกประเภทอืน่ และแม้ว�่จะ

ไม่ได้เป็นนักกีฬ�มืออ�ชีพ แต่แพลตฟอร์มของเกมออนไลน์ก็มีคว�มหล�กหล�ย

ที่ส�ม�รถทำ�เงินเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนถึงก�รแจ้งเกิดได้เลยเช่นกัน ล่�สุด

เกมอย่�ง Candy Crush Saga เกมเรียงและสลับลูกกว�ดสีหว�นแหววที่มี

ผู้เล่นถึง 300 ล้�นคนทั่วโลก ได้เปิดทัวร์น�เมนต์อีสปอร์ตในช่ือ Candy 

Crush All Stars U.S. โดยมีโคลเอ้ ค�ด�เชียน ( Khloé Kardashian) ม�เป็น

ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร ขย�ยตล�ดจ�กมืออ�ชีพในก�รต่อสู้สุดดุเดือด ม�สู่เกมเมอร์

หน้�ใหม่ที่จะเป็นใครก็ได้ที่ส�ม�รถเล่นผ่�นเลเวล 25 ก็ถือว่�ผ่�นเกณฑ์ 

เข้�ร่วมก�รแข่งขันไดแ้ลว้ อตุส�หกรรมเกมแบบมีผูช้มในสน�มและออนไลน์

จึงกล�ยเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโน้มเติบโตไปพร้อมกับเกมท่ีถูกพัฒน�อย่�งต่อเน่ือง 

จนเร่ิมสั่นคลอนทัศนคติที่มองว่�เกมเป็นเร่ืองของเด็กที่ไม่สนใจก�รเรียน 

และเพิม่คว�มชอบธรรมม�กขึน้ โดยโรงเรียนระดบัมธัยมหล�ยแหง่ในสวเีดน

ได้เพ่ิมหลักสูตรอีสปอร์ตเป็นวิช�พละ โดยสอนท้ังก�รฝึกฝนร่�งก�ย ก�รว�ง

กลยุทธ์ และแทคติกผ่�นก�รเล่นเกมระดับโลกอย่�ง League of Legends 

และ DOTA 2 อีกทั้งยังได้ขย�ยก�รสอนแบบเต็มเวล�สำ�หรับเกมต่อสู้สุดฮิต 

Counter-Strike: Global Offensive เพื่อสร้�งคนสำ�หรับสังเวียนอีสปอร์ต

ระดับโลกต่อไป 

 ในส่วนของ Riot Game ผู้ผลิต League of Legends เกมระดับโลก

ทีมี่ฐ�นแฟนคลบัแน่นหน�เองก็ไมพ่ล�ดทีจ่ะขย�ยฐ�นธรุกจิไปสูก่�รทำ�เพลง

ของส�ว ๆ วง K | DA วงเคป็อปสุดคิวต์ และ Pentakill วงเมทัลร็อก  

ที่สม�ชิกวงม�จ�กตัวละครในเกมซึ่งม�สวมบทบ�ทเป็นนักร้อง พร้อมเปิด

ก�รแสดงคอนเสิร์ตแบบ Virtual ที่รวมกูรูด้�นก�รแสดงสดออนไลน์ วิชวล

เอฟเฟก็ตแ์ละแอนเิมชันแบบเรียลไทมเ์ข้�ไปไวด้ว้ยกนั ทำ�ใหต้วัละครในเกม

ลุกข้ึนม�มีชีวิตในอีกด้�น นอกเหนือจ�กเป็นนักต่อสู้ ขณะเดียวกัน

จินตน�ก�รเหนือโลกจ�กเกมที่สร้�งคว�มตื่นเต้นให้กับผู้เล่นและผู้ชม  

กท็ำ�ใหม้คีนธรรมด�ส�ม�รถหลดุเข้�ไปในโลกของเกม และกล�ยเปน็พล็อต

ของภ�พยนตร์ ก�ร์ตูน และซีรีส์ดังยุคนี้หล�ยเรื่อง อย่�งเช่น อลิสในแดน

มรณะ (Alice in Borderland) ของญี่ปุ่น และ สควิดเกม เล่นลุ้นต�ย (Squid 

Game) จ�กเก�หลี ที่ทำ�ให้คนดูต้องลุ้นไปกับก�รเอ�ชีวิตรอดของตัวละคร

จนกว่�จะจบเกม 

 จ�กระบบนิเวศของเกมที่เปลี่ยนไป ทั้งก�รเช่ือมต่อไปทั่วโลกและ 

คอนเทนต์ที่วิ่งไปม�ได้หล�กหล�ยแพลตฟอร์ม แม้ว่�นักพัฒน�เกมจะยัง

เป็นหัวใจสำ�คัญที่เป็นจุดกำ�เนิดของทั้งหมด แต่โอก�สของวงก�รเกมจะยัง

คงเปิดกว้�งในก�รสร้�งสรรค์เพื่อทำ�เงินและสร้�งช่ือเสียงจ�กสิ่งที่ดูเหมือน

จะไร้ส�ระ (เช่นปร�กฏก�รณ์ศึกศักดิ์ศรีแห่ง POPCAT ระหว่�งประเทศ)  

ถ้�เพียงแต่เร�มีคว�มเข้�ใจธรรมช�ติของก�รแข่งขัน และ “โปร” ม�กพอ 

ที่จะดึงแก่นของเกมออกม�ใช้ประโยชน์ได้ 
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ปัญห�เร่ืองสิ่งแวดล้อมที่ถูกถ่�ยทอดในสื่อ ถึงแม้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่มี

ประโยชน์และช่วยใหเ้ร�ตระหนักถึงปญัห�ทีก่ำ�ลงัเผชิญ แตบ่�งคร้ังก�รเปน็

ผู้รับข้อมูลเพียงด้�นเดียวก็ทำ�ให้รู้สึกว่�บ�งปัญห�ยังอยู่ไกลตัวหรือกว่�จะ

ถงึตวัเร�กอ็กีน�น แตส่ำ�หรับมมุมองของผูพ้ฒัน�เกม ประเดน็เหล�่น้ีถอืเปน็

เร่ืองร้�ยแรงและไมค่วรน่ิงเฉย จนเกดิเปน็แรงบนัด�ลใจในก�รออกแบบเกม

เพื่อให้เร�ได้เข้�ใจถึงปัญห�ต่�ง ๆ ม�กขึ้น

Survive the Century
มนุษยชาติจะอยู่รอดศตวรรษที่ 21 ไหม ขึ้นอยู่กับตัวคุณ
เกมแนวตอบคำ�ถ�มที่ส�ม�รถเล่นฟรีผ่�นบร�วเซอร์ โดยให้เร�รับบทบ�ท

เป็นสำ�นักข่�วใหญ่ระดับโลกซึ่งเป็นตัวกำ�หนดทิศท�งของสังคม ก�รเมือง 

และเศรษฐกิจ หน้�ท่ีของเร�คือแสดงท่�ทีต่อเหตุก�รณ์ในยุคสมัยต่�ง ๆ  ตลอด

ศตวรรษที่ 21

 โดยเกมจะมีคำ�ตอบให้เร�เลือกเพื่อใช้เป็นพ�ดหัวข่�ว เช่น ในปี 2050 

นักวิทย�ศ�สตร์คิดค้นเทคโนโลยีสะท้อนแสงดวงอ�ทิตย์ออกไปจ�กโลก 

ซึ่งช่วยปัญห�โลกร้อนได้ เร�จะเขียนข่�วอย่�งไรระหว่�ง “สนับสนุนให้ 

เดินหน้�ใช้เทคโนโลยีนี้ทันที”  โดยไม่รู้ถึงผลกระทบและทรัพย�กรที่เสียไป

จำาลองการช่วยโลก
ด้วยเกมบริหารสิ่งแวดล้อม
เรื่อง : นพกร คนไว

นักเศรษฐศ�สตร์ รวมทัง้นักเขียนนิย�ย ลองไปทดสอบสกิลก�รช่วยโลกรอด

ของคุณได้ที่ survivethecentury.net

 
Terra Nil เปลี่ยนดินแดนรกร้างให้กลายเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์
Terra Nil เกมบริห�รระบบนิเวศและฟื้นฟูธรรมช�ติให้กลับม�อุดมสมบูรณ์

อีกคร้ัง โดยมีแรงบันด�ลใจม�จ�กปัญห�ก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศ

นั่นเอง

 เป้�หม�ยของเกมคือก�รเปลี่ยนพ้ืนที่รกร้�งอันเต็มไปด้วยส�รพิษไปสู่

ดินแดนเขียวชอุ่ม โดยเกมจะมอบภ�รกิจให้เร�ตั้งแต่ก�รสร้�งป่�ให้ได้ต�ม

เป้�หม�ย สร้�งแหล่งน้ำ�เพื่อหล่อเลี้ยงป่� เมื่อมีป่�สมบูรณ์แล้ว ก็ถึงเวล�ที่

จะนำ�สตัวป์�่กลบัคนืม�สูธ่รรมช�ติซึง่เปน็อนัเสร็จสิน้ภ�รกจิ จ�กน้ันเกมจะ

มอบภ�รกิจสุดท้�ยให้เร�เก็บเครื่องมือทั้งหมดที่สร้�งขึ้นเพื่อนำ�ม�รีไซเคิล

ห�กโครงก�รล้มเหลว หรือ สื่อส�รไป

ยังนักวิทย�ศ�สตร์ว่� “ควรใช้เวล�

ศึกษ�โครงก�รน้ีไปอีกสักระยะ” เพ่ือ

ศึกษ�ข้อดีข้อเสียให้ดีก่อน โดยจะมี 

สถ�นะบอกถึงสถ�นก�รณ์ท่ีกำ�ลังเกิด

บนโลก เช่น ก�รเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ

โลกในแต่ละปี  สภ�พเศรษฐกิจ  

คว�มขัดแย้งท�งสังคม เพ่ือสร้�งข้อแม้

ต่อก�รตัดสินใจของเร� ซ่ึงเกมจะพ�เร�

เดินท�งจ�กประเด็นสังคมต้ังแต่ปี  

2021 - 2100 ที่รวบรวมข้อมูลม�จ�กท้ัง

นักวิจัยด้�นส่ิงแวดล้อม นักวิทย�ศ�สตร์ 

 เครื่องเล่นเกมพกพ� Xtron Pro จ�กบริษัท Ovobot ออกแบบม�เพื่อ

ใหเ้ร�เลน่เกมทีส่ร้�งเองไดโ้ดยใช้ควบคูไ่ปกับ MakeCode Arcade ซอฟต์แวร์

ฟรีสำ�หรับสร้�งเกมแนวอ�ร์เคดแบบย้อนยุค ซึ่งตัวซอฟต์แวร์ส�ม�รถเขียน

โปรแกรมได้ในภ�ษ� Javascript และ Python หรือใช้วิธีสร้�งโปรแกรมด้วย

ภ�พ (Visual Programming) ทำ�ให้เด็ก ๆ ส�ม�รถใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์

ออกแบบเกม แลว้นำ�เกมของตัวเองม�ทดสอบกับ Xtron Pro เพือ่เรียนรู้คว�ม

ผิดพล�ดและนำ�กลับไปแก้ไขได้ทันที 

 แต่ห�กต้องก�รพักผ่อนหรือเรียนรู้จ�กเกมดัง ๆ  ว่�เข�ออกแบบกัน

อย่�งไร เคร่ืองเล่นน้ีก็ยังส�ม�รถอัพโหลดเกมนินเทนโดสุดคล�สสิกอย่�ง 

Super Mario, Contra, Pacman หรือเกมอื่น ๆ  ม�เล่นได้อย่�งจุใจ เพร�ะ 

Xtron Pro ม�พร้อมกับคว�มจำ�ม�กถึง 16 MB 

 อีกหนึ่งคว�มส�ม�รถของ Xtron Pro ยังถูกออกแบบม�ให้สนับสนุน

ก�รทำ�ง�นแบบ IoT ส�ม�รถเชื่อมต่อ WiFi และ บลูทูธ ซึ่งท�งทีมยังพัฒน�

ซอฟต์แวร์ Xmaker แพลตฟอร์มก�รเขียนโปรแกรมสำ�หรับเด็ก ๆ ในรูปแบบ

ของบล็อกและรูปภ�พ เพื่อช่วยให้ผู้ที่ไม่มีคว�มรู้ด้�นก�รเขียนโปรแกรม 

ม�ก่อน ส�ม�รถออกแบบโปรแกรมได้ด้วยตัวเอง หรือจะประยุกต์ก�รเขียน

โปรแกรมจ�ก Xmaker ม�ผสมกับชุดเซ็นเซอร์ท่ีเป็นอุปกรณ์เสริมเพ่ือปรับใช้ 

ได้ต�มก�รสั่งง�นที่หล�กหล�ยม�กขึ้น 

 ก�รมีอุปกรณ์ที่เป็นสื่อก�รสอนอย่�ง Xtron Pro ซึ่งมีพื้นฐ�นม�จ�ก 

ก�รเล่นเกม ไม่เพียงช่วยเปลี่ยนภ�พจำ�ด้�นร้�ย ๆ ของเกมสำ�หรับเด็ก ๆ 

แต่ยังช่วยเปิดโลกก�รเรียนรู้ให้พวกเข�ได้มีประสบก�รณ์ลองผิดลองถูก  

ตัดสินใจ และคิดอย่�งมีหลักเหตุผลม�กข้ึนอีกด้วย ใครที่สนใจสนับสนุน 

โปรเจ็กต์นี้ ตอนนี้ท�ง Ovobot ได้เปิดระดมทุนที่เว็บไซต์ kickstarter เพื่อ

พัฒน�ให้ Xtron Pro เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เย�วชนได้พัฒน�ทักษะท่ีจำ�เป็นได้

สำ�หรับศตวรรษต่อไป

ที่ม� : ovobot.cc และบทคว�ม “Xtron Pro: Creating Games, Learning Programming 
and More” โดย Ovobot จ�ก kickstarter.com

ก�รเขียนโปรแกรมสร้�งพื้นฐ�นให้กับ

เด็ก ๆ  ในก�รคิดคำ�นวณและก�รส่ือส�ร 

อีกทั้งยังเป็นหน่ึงในทักษะที่มีคว�ม

สำ�คัญในยุคดิจิทัล ซึ่งหล�ยคร้ังที่ 

“เกม” ถูกนำ�ม�ใช้เปน็แบบทดสอบใน

ก�รเขียนโปรแกรมซึ่งช่วยให้เด็ก ๆ 

เข้�ใจได้ดีม�กข้ึนและยังสนุกสน�นใน

ก�รเรียนรู้อีกด้วย

Xtron Pro เครื่องเกมพกพา
สำาหรับนักสร้างเกมรุ่นเยาว์
เรื่อง : นพกร คนไว

“เดี๋ยวบ่�ยสองมีประชุมอีก อย่�ลืมเข้�กันด้วยนะ พี่แชร์ไฟล์ง�นไว้ให้แล้ว

อยูบ่นกระด�นในหอ้งคะ่” หวัหน้�คนสวยประก�ศกบันอ้ง ๆ  ในทมีกอ่นเดนิ

ออกไปจ�กห้องประชุมเพื่อไปพักเที่ยงที่สวน

 น่ีไม่ใช่บทสนทน�ในออฟฟิศ แต่เป็นภ�พบนหน้�จอคอมพิวเตอร์ที่มี

ตวัละครในเกมเดนิไปม� พร้อมฉ�ยภ�พวดิโีอของพนักง�นทกุคนในทมีเปน็

จอเล็ก ๆ เรียงอยู่ด้�นบนแผนที่

Gather แหล่งรวมพลมนุษย์ WFH
ฉบับเกม 8 บิต
เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

บริหารระบบนิเวศทะเลสาบ
ในเกม Among Ripples: Shallow Water
ม�ลองเปลี่ยนบรรย�ก�ศกับเกมส�ยเขียวใน Among Ripples: Shallow 

Water จ�กสตูดิโอ Eat Create Sleep ประเทศสวีเดน ที่จะพ�เร�ไปบริห�ร

คว�มสมดุลของระบบนิเวศของทะเลส�บ โดยสวมบทบ�ทเป็นทีมนักวิจัย 

นักนิเวศวิทย� และนักสัตววิทย� เพ่ือช่วยเหลือทะเลส�บจ�กมลพิษ ปลูกพืช 

และปล่อยสัตว์น้ำ�น�น�พันธ์กลับสู่แหล่งน้ำ� ซึ่งเกมจะให้ภ�รกิจไปฟื้นฟู

ทะเลส�บในที่ที่มีปัญห�และข้อแม้ที่ต่�งกัน เช่น ระดับออกซิเจนต่ำ� มีค่�

ส�รพิษสูง หรือมีค่� pH ต่ำ�กว่�ม�ตรฐ�น และเร�ต้องบริห�รค่�เหล่�นี้ให้

ส�ม�รถเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต พร้อมกับสร้�งห่วงโซ่อ�ห�รให้ทะเลส�บ 

กลับม�พ่ึงพ�ตนเองได้ โดยได้รับคำ�ปรึกษ�จ�กนักนิเวศวิทย�แห่งมห�วิทย�ลัย 

อุปซอล� (Uppsala University) เพ่ือให้เกมออกม�สมจริง และช่วยให้ผู้เล่นเข้�ใจ

ปญัห�ด�้นสิง่แวดลอ้มไดอ้ย�่งลกึซึง้ ซึง่ตวัเกมมแีผนออกจำ�หน่�ยในป ี2022

ที่ม� : survivethecentury.net / eatcreatesleep.net / บทคว�ม “The new hot theme 
in gaming: climate change” โดย KRISTIN TOUSSAINT จ�ก fastcompany.com /
บทคว�ม “The new wave of city builders and management games tackling climate 
change” โดย Luke Shaw จ�ก pcgamesn.com

ที่ม� : gather.town

เปน็ย�นแลว้บนิออกไปจ�กพืน้ทีแ่หง่น้ี 

เพือ่ปล่อยใหธ้รรมช�ตไิดด้ำ�เนินตอ่ไป

ด้วยตัวเอง...ใครสนใจไปด�วน์โหลด

ตัวอย่�งเกม Terra Nil ได้ผ่�น Steam 

โดยเกมตัวเต็มมแีผนว�งจำ�หน่�ยในป ี

2022

 โควิด-19 ตัดข�ดก�รพบปะและเพ่ิมคว�มลำ�บ�กในก�รส่ือส�ร จนทำ�ให้

ช่วงแรก ๆ โปรแกรมวิดีโอออนไลน์อย่�ง Zoom และ Google Meet กล�ยเป็น

ปัจจัยที่ 5 ในก�รทำ�ง�น และก�รเรียนก�รสอนเพื่อให้คนได้เจอหน้�และ 

พูดคุยกันได้เช่นเคย

 ไม่น�นม�น้ี Gather แพลตฟอร์มวิดีโอแชตก็เปิดตัว และได้รับคว�มสนใจ

ล้นหล�ม เพร�ะเพียงปีคร่ึงก็มีผู้ใช้ง�นถึง 4 ล้�นบัญชี หน้�ต�ของโปรแกรมน้ี

อยู่ในรูปแบบเกมซิมูเลชัน (Simulation) 8 บิต ประเภทเดียวกับ Stardew 

Valley หรือ Animal Crossing ที่ให้ผู้ใช้ง�นสร้�งตัวละครเข้�ไปโลดแล่นใช้

ชีวิตได้ในฉ�กต่�ง ๆ ท้ังในออฟฟิศ ห้องเรียน หรือจะเป็นห้องประชุมจำ�ลอง

แบบครบถ้วน

 ทีมง�น Gather หวังอย�กเข้�ม�ช่วยเติมเต็มก�รมีส่วนร่วมระหว่�ง

กนัใหใ้กลเ้คยีงกบัสภ�พแวดลอ้มจริงม�กทีส่ดุ โดยใช้กมิมกิคว�มน่�รักของ

เกมม�ช่วยสลัดคว�มเหน่ือยเพลียจ�กก�รประชุมออนไลน์อันย�วน�น 

ผ�่นก�รพย�ย�มสร้�งเมต�เวร์ิส (Metaverse) หรือโลกเสมอืนจริงดว้ยภ�พ

และสถ�นก�รณ์เหมือนที่ใช้ในเกม โดยเสียงจ�กผู้ใช้ง�นจริงอย่�งทีมง�น

ของนิตยส�ร Forbes กล�่วว่� “แทนทีจ่ะเข�้และออกจ�กก�รประชุมไปแบบ

ตัดส�ยด้วย Zoom แต่ Gather น้ันเป็นธรรมช�ติม�กกว่� เพร�ะเร�ก็ยังเดิน

ไปม�ในห้อง และอยู่ร่วมกันได้เหมือนเดิม” 

 โลกของ Gather ถูกออกแบบม�ให้ใกล้เคียงกับก�รใช้ชีวิตม�กที่สุด 

ไมต่�่งจ�กก�รเข้�หอ้งเรียนหรือเข้�ออฟฟศิต�มปกต ิเช่น เมือ่จะคยุกบัใคร

ต้องก็เดินไปใกล้ ๆ  คนน้ัน มีโซนส่วนตัวท่ีจะตัดเสียงรบกวนจ�กคนอ่ืนอัตโนมัติ 

ห้องประชุมที่แยกออกไปต่�งห�กเป็นสัดส่วน และบอร์ดสำ�หรับก�รทำ�ง�น

ร่วมกัน หรือแม้แต่มุมพักผ่อนด้วยมินิเกม

 ซึง่หอ้งทำ�ง�นใน Gather ก็มีหล�ยรูปแบบทีส่ร้�งสรรคข้ึ์นใหส้อดคลอ้ง

กบัก�รใช้ง�นและคว�มตอ้งก�รของผูใ้ช้บนแผนทีแ่บบ 2D มทีัง้ออฟฟศิแบบ

โมเดิร์น ห้องประชุมแบบวินเทจ ห้องเรียนสุดเก๋ หรือใครอย�กเปล่ียนบรรย�ก�ศ

ไปทำ�ง�นในสวนก็ยังได้ ที่สำ�คัญยังส�ม�รถปรับแต่งห้อง จัดโต๊ะทำ�ง�น  

เติมเฟอร์นิเจอร์ หรือเสริมอุปกรณ์จำ�เป็นอย่�งไฟล์ง�น ภ�พ และลิงก์วิดโีอได้

ต�มฟังก์ชันท่ีต้องก�รใช้ หรือจะเซ็ตอัพมีตติงเล็ก ๆ แบบออนไลน์เพ่ือใช้เป็น

ช่องท�งสำ�หรับก�รเฉลิมฉลอง ป�ร์ตี้วันเกิด หรือง�นแต่งก็ได้

 เพร�ะก�รทำ�ง�นท�งไกล ไม่ได้หม�ยถึงก�รท่ีพนักง�น นักเรียน หรือคุณครู 

ต้องรู้สึกโดดเด่ียวกับก�รท่ีต้องอยู่ห่�งจ�กคนอ่ืน ก�รใช้เกมเข้�ม�เช่ือมกับโลก

ก�รทำ�ง�น ก�รประชุม และก�รเรียน จึงเป็นอีกท�งท่ีช่วยเพ่ิมก�รมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่�งเพื่อนร่วมง�น ผ่อนคล�ยคว�มตึงเครียด ลดคว�มน่�เบื่อ และเพิ่ม

คว�มสนุกไปพร้อม ๆ  กัน โดยไม่มีเส้นก้ันระหว่�ง “ง�น” “เรียน” และ “เกม”
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Creative Resource : วัตถุดิบทางความคิด

เรื่อง : ศิริลักษณ์ ภู่ว�ว แสงอุษ� ยิ่งคงดี สิริสกุล มยุรีสวรรค์ และ สมพร บงบุตร

FEAT U RED SER IES
สควิดเกม เล่นลุ้นตาย (Squid Game)
โดย Netflix

สควิดเกม เล่นลุ้นต�ย ซีรีส์สัญช�ติเก�หลีที่กำ�ลังข้ึนครองอันดับสูงสุดบนเน็ตฟลิกซ์ในเวล�น้ี เปิดตัวด้วยเร่ืองร�วของกลุ่มคนที่มีสถ�นภ�พแตกต่�ง  

แตพ่วกเข�กลบัมจีดุร่วมเดยีวกนั คอืปญัห�หน้ีสนิ นอกจ�กซรีีสน์ีจ้ะสง่มอบคว�มลุน้ระทกึใหก้บัคนดใูนทกุตอนแลว้ ยงัสอดแทรกคว�มรู้เร่ืองพฤตกิรรมของ

คนติดเกมหรือติดพนัน โดยผูเ้ลน่จะเกดิคว�มรู้สกึเพลดิเพลนิใจและพงึพอใจเม่ือไดรั้บชยัชนะ และตอ้งก�รเอ�ชนะเพิม่ข้ึนอกีจึงจะรู้สกึพงึพอใจเท�่เดมิ และ

เมื่อบรรลุเป้�หม�ยแล้ว ก็จะมีคว�มต้องก�รเล่นเกมในระดับที่สูงข้ึนไปอีก ห�กไม่ได้รับก�รตอบสนองอย�่งที่สมองต้องก�ร ผู้เล่นก็จะเกิดอ�รมณ์รุนแรง 

ก้�วร้�ว คล้�ยก�รติดส�รเสพติด กระทั่งนำ�ม�สู่จุดมืดดำ�ของชีวิตในที่สุด

 ซีรีส์เร่ืองน้ียังตีแผ่ปัญห�ท�งสังคมที่เป็นส�กลอย่�งเร่ืองคว�มเหลื่อมล้ำ�ของสถ�นะและฐ�นะระหว่�งคนรวยและคนจน ต�มคำ�ที่พูดกันในหมู่วัยรุ่น

เก�หลีว่� นรกโชซอน หรือ Hell Joseon (헬조선) ที่บ่งบอกว่� “นรกไม่ใช่สถ�นที่ แต่คือผู้คน” วัยรุ่นแดนโสมจำ�นวนม�กเติบโตม�พร้อมกับคว�มค�ดหวัง

จ�กทัง้ครอบครัวและสังคม ทีบ่บีคัน้ใหพ้วกเข�ตอ้งตะเกียกตะก�ยแข่งขันกนัเรียนหนังสอือย่�งหนัก จนไมมี่เวล�พกัผอ่นเลน่สนุกอย�่งทีค่วรจะเปน็ ทัง้หมด

กเ็พยีงแคเ่พือ่สร้�งบนัไดสูค่ว�มมัง่คัง่และร่ำ�รวยในอน�คต ซึง่ระบบทนุนิยมเช่นนี ้ไมไ่ดเ้กดิข้ึนแคท่ีเ่ก�หลเีพยีงทีเ่ดยีวเท�่น้ัน แตอ่ทิธิพลของมนัยงัแผก่ระจ�ย

ไปทั่วโลก ซีรีส์เร่ืองน้ีจึงน่�จะเป็นกระจกบ�นใหญ่ที่สะท้อนคว�มจริงของคนทั้งโลกได้อย่�งชัดเจนแจ่มแจ้ง ผ่�นก�รละเล่นของเด็ก ๆ ที่บัดน้ีไม่ได้หยุด 

อยู่ที่คว�มสนุกอีกต่อไป

 ...แล้วคุณล่ะ ถ้�ห�กมีคนชวนเล่นเกมเพื่อแลกกับเงินจำ�นวนมห�ศ�ล แต่เป็นเกมที่ต้องแลกด้วยชีวิต คุณจะเล่นไหม?

พบกับวัตถุดิบท�งคว�มคิดเหล่�นี้ได้ที่ TCDC Resource Center 

ARTICLE 
อุตสาหกรรมเกมของโลกใหญ่ขนาดไหน? 
ประเทศไทยอยูส่ว่นไหนของมูลคา่ตลาด

อตุส�หกรรมเกม นับไดว้�่มอีตัร�ก�รเติบโตอย�่ง

ต่อเนื่อง โดยทุกปีจะมีเกมถูกผลิตออกสู่ตล�ด

ม�กกว่� 5,000 เกม สร้�งร�ยได้สูงถึง 1.59  

แสนล้�นเหรียญสหรัฐ หรือประม�ณ 4.9 ล้�นล้�น

บ�ทไทย ด้�นอุตส�หกรรมเกมของไทยเองก็ถือว่�

เติบโตอย่�งต่อเนื่อง มีจำ�นวนผู้เล่นคิดเป็น 41% 

ของประช�กรภ�ยในประเทศ แต่เกมส่วนใหญ่ที่

ได้คว�มนิยมกลับเป็นเกมที่ต�่งช�ติพัฒน�ข้ึน เพร�ะ

ปัญห�ของเกมไทยคือ “ข�ดคว�มร่วมสมัย” แต่ถึง

อย่�งน้ันตล�ดเกมไทยเองก็เคยประสบคว�มสำ�เร็จ

ในก�รสร้�งเกมออกสู่ตล�ดส�กล จนทำ�ให้มีกลุ่ม

นักลงทนุต�่งช�ตทิุม่เงนิสนับสนุนใหส้ร้�งภ�คตอ่

อย่�งเกม “Home Sweet Home” ม�แล้ว ซ่ึงก�รจะ

พัฒน�วงก�รเกมไทยให้เติบโตต่อไปได้ ต้องมี 

ก�รช่วยเหลือจ�กหล�ยหน่วยง�น ท้ังภ�ครัฐและ

เอกชน ซ่ึงจะเป็นก�รยกระดับและเกิดก�รสร้�ง 

ร�ยได้จ�กอุตส�หกรรมเกมได้อย่�งมห�ศ�ล

W EBSITE 
newzoo.com

เว็บไซต์ Newzoo (นิวซู) คือผู้ให้บริก�รช้ันนำ�ด้�นข้อมูลเชิงลึกของอุตส�หกรรม

เกมและวงก�รอีสปอร์ต โดยมีบริก�รข้อมูลแก่ผู้ที่อยู่ในอุตส�หกรรมอย่�ง

รอบด�้น อ�ท ิปริม�ณร�ยไดจ้�กอสีปอร์ต พฤตกิรรมผูบ้ริโภค ก�รใหบ้ริก�ร

คำ�ปรึกษ� รวมถึงกรณีศึกษ�ที่ช่วยให้เห็นภ�พรวมของอุตส�หกรรมม�กข้ึน ฯลฯ 

ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมม�จ�กผู้ใช้ง�นจริงทั่วโลก ทั้งยังมี

รูปแบบก�รนำ�เสนอทีน่่�สนใจและเข้�ใจไดง่้�ย เช่น ก�รนำ�เสนอข้อมลูแบบ

ร�ยภูมิภ�คและแบบภ�พรวมของทั้งโลก ด้วยคว�มครบถ้วนและน่�เชื่อถือ

ของข้อมูลท่ีจัดทำ�โดย Newzoo จึงทำ�ให้เว็บไซต์น้ีเป็นอีกหน่ึงแหล่งรวมข้อมูล

สำ�คัญทีถู่กนำ�ไปใช้อ้�งอิงโดยองค์กรและสื่อต่�ง ๆ  ทีอ่ยูใ่นวงก�รนี้อย�่ง

สม่ำ�เสมอ

BOOK 
ทฤษฎเีกม: ความรูฉ้บบัพกพา

เพร�ะเกมเกิดข้ึนแทบในทุกสถ�นก�รณ์

ของชีวิต ทั้งยังถูกนำ�ไปปรับใช้ใน

หล�กหล�ยศ�สตร์ ต้ังแต่ เศรษฐศ�สตร์ 

รัฐศ�สตร์ ก�รบริห�รธุรกิจ สังคมวิทย� 

ม�นุษยวิทย� จิตวิทย� ปรัชญ� ไปจนถึง

ชีววิทย� หนังสือเล่มนี้จะพ�เร�ไป

ทำ�คว�มเข้�ใจพฤติกรรมของผู้เล่นเกม

อย่�งเจ�ะลึก พร้อมเผยให้ เห็น  

“แก่นหลักของทฤษฎีเกม” ซึ่งแท้ที่ 

จริงแล้วแทบจะแทรกซึมอยู่ในทุกกิจวัตรของมนุษย์ ต้ังแต่ก�รคบห�ดูใจ 

ของหนุ่มส�ว ไปจนถึงก�รว�งกลยุทธ์ท�งธุรกิจ หลังอ่�นหนังสือเล่มน้ี 

จบแล้ว เช่ือว่�หล�ยคนน่�จะมีทักษะในก�รพย�กรณ์พฤติกรรมของผู้คน

และสิ่งที่เป็นไปในสังคมได้อย่�งแม่นยำ�ยิ่งขึ้น
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MDIC : นวัตกรรมและวัสดุ

ส�ม�รถสืบค้นข้อมูลวัสดุและนวัตกรรมเพ่ิมเติมได้ที่ tcdcmaterial.com/th และ materialconnexion.online หรือสอบถ�มข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ E-mail : Infomaterials@cea.or.th / Line Official : @TCDC

เรื่อง : มนต์นภ� พ�นิชเกรียงไกร

อีกหน่ึงทางเลือกน่าสนใจท่ีช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและ
ความสนุกสนานให้กับชีวิตได้ทุกเพศทุกวัย คงหนีไม่พ้น 
ในเรื่องของ “เกม” แต่เพราะความบันเทิงของการเล่นเกม 
ไม่ได้จำากัดเพียงแค่การนั่งกดปุ่มอยู่หน้าจอเท่านั้น

ดังน้ันนอกเหนือจ�กก�รออกแบบในส่วนเน้ือห�

ของเกมที่ต้องพัฒน�ให้ถูกอกถูกใจคอเกมแล้ว 

ในท�งอุตส�หกรรมยังมีอีกหล�กหล�ยเทคนิคที่

พฒัน�ขึน้ด้วยเช่นกนั ไม่ว่�จะเป็นเทคโนโลยโีลก

เสมอืนและอปุกรณ์เสริม (Game Devices) ต่�ง ๆ 

ทีม่ส่ีวนสำ�คญัในก�รช่วยเสริมประสบก�รณ์ให้กบั 

ผู้เล่นได้รู้สึกท้�ท�ยและใกล้เคียงคว�มสมจริง

ม�กที่สุด อย่�งเช่น มอเตอร์ในจอยเกมเพื่อ

สร้�งแรงสั่นและแรงต้�นในก�รควบคุมเกม 

หรือเซ็นเซอร์รับรู้ก�รเคลื่อนไหวเพื่อให้บังคับ

เกมได้อย่�งธรรมช�ติม�กข้ึนแทนก�รกดปุ่ม  

แต่ถึงอย่�งน้ัน เทคโนโลยีเหล่�น้ีก็ยังคงมี 

ข้อจำ�กดัที่ทำ�ให้บ�งคร้ังก�รควบคุมไม่ตรงต�ม

ก�รเคลือ่นไหวจริง ทัง้ยงัมสี�ยเช่ือมต่อม�กม�ย 

หรือห�กเป็นระบบไร้ส�ย ก็อ�จมีก�รข�ดห�ย

หรือก�รสะดุดของสัญญ�ณได้ 

 ล่�สุด กลุ่มนักวิจัยจ�กสถ�บันเทคโนโลยี

แมสซ�ชูเซตส์ (MIT) และมูลนิธิวิทย�ศ�สตร์

แห่งช�ติสหรัฐอเมริก� (National Science 

Foundation) จึงได้ร่วมกันพัฒน�สิ่งทออัจฉริยะ

ที่ชื่อว่� Nextiles™ (MC1021401) ให้ผู้เล่นเกม 

ส�ม�รถสวมใส่ได ้โดยตรง โดยไม่ต ้องใช ้ 

ส�ยรัดติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่เทอะทะเพิ่มเติม 

ซึ่งสิ่งทอน้ีจะมีก�รปักวงจรอิเล็กทรอนิกส์ลง

บนเน้ือผ้� เช่น ฝ้�ย พอลเิอสเตอร์ สแปนเดก็ซ์  

ที่ผ่�นก�รเคลือบผิวให้ส�ม�รถรับแรงได้สูงข้ึน 

และทนท�นต่อสภ�พแวดล้อมได้ม�กกว่�เดิม  

ด้วยเทคนิคเฉพ�ะเหล่�น้ีจึงทำ�ให้ชุดส�ม�รถ 

ตรวจจบัแรงกระทำ�หรือก�รเคลือ่นไหวต่�ง ๆ  ของ 

ผู้สวมใส่ได้ ไม่ว่�จะเป็นทิศท�งก�รเคลื่อนที ่

คว�มเร็ว ระยะท�ง แรงที่ใช้ ก�รยืด อัตร�เร็ว 

และแรงกด เพื่อให้เซ็นเซอร์ส�ม�รถตรวจจับ

ข้อมูลชีวมิติและชีวกลศ�สตร์ได้อย่�งแม่นยำ� 

 บริษัทยังได้พัฒน�ระบบที่เช่ือมต่อข้อมูล

เข้�กับ API (Application Programming  

Interface) เพื่อให้เป็นระบบติดต�มและจัดเก็บ

ชุดข้อมูลที่ครบถ้วน โดยส�ม�รถเลือกรูปแบบ

ก�รบนัทกึข้อมลูทัง้บนระบบคล�วด์และในหน่วย

คว�มจำ�ของอุปกรณ์ ทั้งนี้ข้อมูลต่�ง ๆ จะถูก

ส่งผ่�นบลูทูธได้ทันทีด้วยคว�มถี่ม�กกว่� 100 

คร้ังต่อวิน�ที และบริษัทกำ�ลังจะยกระดับไปใช้

เทคโนโลยี 5G เพื่อก�รเชื่อมต่อไร้ส�ยที่เร็วแรง

ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส�ม�รถนำ�ไปซักเพื่อใช้ง�นซ�้�

ได้ม�กกว่� 20 ครั้งโดยไม่สูญเสียประสิทธิภ�พ 

และส�ม�รถใช้ง�นได้ต่อเน่ืองสงูสดุถงึ 48 ช่ัวโมง 

ต่อก�รช�ร์จแบตเตอรีเพียงหนึ่งครั้ง

 คว�มท้�ท�ยของสิง่ทออจัฉริยะน้ีไม่เพยีงแต่ 

ส�ม�รถมอนิเตอร์วัดค่�สิ่งต่�ง ๆ จ�กก�ร 

เคลื่อนไหวของร่�งก�ย แต่ยังส�ม�รถนำ�ไป

บูรณ�ก�รร่วมกับศ�สตร์อื่น ๆ ได้อีกม�กม�ย 

ไม่ว่�จะเป็นในท�งก�รแพทย์ ก�รกีฬ� หรือ

แม้แต่อุตส�หกรรมเกม ในอน�คตเร�จึงอ�จ 

ได้เห็นภ�พก�รแข่งขันเกมกีฬ�ออนไลน์ที่เกิด

จ�กก�รเคลื่อนไหวจริงของผู้เล่น หรือนวัตกรรม 

สุดลำ้�อื่น ๆ  เพิ่มเติมที่จะเข้�ม�ช่วยเติมเต็ม

จินตน�ก�รให้สมจริงได้ม�กยิ่งขึ้น 

ที่ม� : “MC1021401 Nextiles™” จ�กฐ�นข้อมูลวัสดุออนไลน์  
Material ConneXion® และ nextiles.tech

Creative District : ย่านความคิด

เรื่อง : ปิยะพร สวสัดิส์งิห์

ห�กพูดถึง The Sims เกมฮอตฮิตตลอดก�ลของ

เหล่�เกมเมอร์เจนว�ยเสมอม� เร�คงนึกถึงก�รจำ�ลอง

ชีวิตเสมือนที่ออกแบบสิ่งต่�ง ๆ ได้ต�มที่นึกคิด

หรือจินตน�ก�ร ซ่ึงไม่ว่�จะทำ�ออกม�ก่ีภ�ค ก็ได้รับ

ก�รตอบรับอย่�งดีจ�กทั่วโลกม�โดยตลอด และ

ถ้�นับตั้งแต่ที่ The Sims ถูกสร้�งขึ้นโดย วิลเลียม 

ร�ล์ฟ วิลล์ ไรต์ หรือ Will Wright นักออกแบบเกม

ช�วอเมริกัน ก่อนจะเร่ิมต้นว�งจำ�หน่�ยจนเป็น

ที่รู้จักเป็นคร้ังแรกเม่ือ 4 กุมภ�พันธ์ ปี 2000 

จนถึงเวล�น้ีก็เป็นเวล�น�นเกินสองทศวรรษแล้วท่ี 

The Sims อยูกั่บเร�และยงัคงมพีฒัน�ก�รตอ่เน่ือง

เรื่อยม�

 The Sims 4 Eco Lifestyle คือภ�คเสริมของ 

The Sims ภ�ค 4 ที่เปิดตัวเมื่อกล�งปี 2020 ฝีมือ

ของจอร์จ พิกูล� (George Pigula) โปรดิวเซอร์

มือดีของ The Sims ในภ�คน้ีมีคว�มพิเศษตรง

ต�มเทรนด์ของโลกที่เน้นก�รนำ�เสนอแนวคิด 

ก�รใสใ่จและเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยจำ�ลอง

ชีวิตที่เมืองช�ยฝั่งทะเลเอเวอร์กรีน ฮ�ร์เบอร์ 

(Evergreen Harbor) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีทุกๆ ก�รกระทำ�

ของพลเมืองจะส่งผลโดยตรงกับสภ�พแวดล้อม 

ทำ�ใหพ้ลเมอืงช�วซมิสท์ีอ่�ศยัอยูท่ีน่ี่ ตอ้งใช้ชวีติ

อย่�งใส่ใจต่อผลกระทบทีจ่ะเกิดข้ึนกับสภ�พแวดล้อม

รอบตัว และยังมีท�งเลือกม�กม�ยที่จะช่วยให้

ชุมชนเมืองที่อ�ศัยอยู่ดี ข้ึนได้ ไม่ว่�จะเป็น 

ก�รนำ�สิง่ของหรือทรัพย�กรทีท่ิง้แลว้ม�ใช้ใหเ้กิด

ประโยชน์ใหม่ ก�รเลือกใช้พลังง�นท�งเลือก  

ในก�รผลิตอ�ห�รด้วยตัวเอง ไปจนถึงก�รร่วมมือ

กันในชุมชนเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่รอบ ๆ  บ้�น

ให้กล�ยเป็นพื้นที่แห่งก�รใช้ชีวิตแบบยั่งยืน 

 เกมจะเร่ิมต้นให้ช�วซิมส์เลือกโซนที่อยู่

อ�ศัยที่แบ่งเป็น 3 โซน คือ 1. Port Promise โซน

ท่�เรือแหล่งอุตส�หกรรมที่มีสภ�พแวดล้อม 

เต็มไปด้วยมลพิษ อ�ก�ศไม่บริสุทธ์ิ น้ำ�มีส�ร 

ปนเปื้อน 2. Conifer Station โซนสภ�พแวดล้อม

ท่ัว ๆ  ไป ซ่ึงเคยเป็นสถ�นีรถไฟเก่� และ 3. Grims 

Quarry โซนสภ�พแวดล้อมที่ดี เต็มไปด้วยพื้นที่

สีเขียว เม่ือเลือกได้แล้ว ผู้เล่นจะส�ม�รถมีส่วนร่วม

ในก�รสร้�งโลกทีน่่�อยูผ่�่นกจิกรรมต�่ง ๆ  ไดแ้ก ่

ก�รอัพไซเคิลตู้คอนเทนเนอร์ม�เป็นบ้�น ก�รติดต้ัง

กังหันลมและโซล�ร์เซลล์เพื่อใช้ผลิตพลังง�น

ไฟฟ้�และน้ำ�ประป�ได้ด้วยตัวเองผ่�นแผงพลังง�น

แสงอ�ทิตย์ กังหันลม และเคร่ืองเก็บหยดน้ำ�  

ก�รปลกูพชืผักสวนครัวแนวต้ังเพือ่ใช้ผลติอ�ห�ร 

ก�รรีไซเคิลวัสดุต่�ง ๆ  เพ่ือนำ�ม�ทำ�เป็นเฟอร์นิเจอร์

ตกแต่งบ้�น และก�รสร้�งพื้นที่ด�ดฟ้�ให้สดใส

ด้วยพืชพันธ์ุต่�ง ๆ ไปจนถึงเร่ืองแฟช่ันท่ีต้ังแต่หัว

จรดเท้�ส�ม�รถใช้เสื้อผ้�ที่ผลิตจ�กวัตถุดิบที่ 

ใช้แล้ว เป็นต้น

 นอกจ�กน้ี ก็ยังมีก�รร่วมสร้�งก�รเปลี่ยนแปลง

ชุมชนท่ีเรียกว่� Neighborhood Action Plan ผ่�น

บอร์ดประก�ศของชุมชน ซึ่งในทุกสัปด�ห์จะ 

มีกิจกรรมม�กม�ยม�ให้เลือกเข้�ร่วม เช่น  

ก�รรณรงคใ์หติ้ดตัง้วสัดทุีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

สนับสนุนโครงก�รรักษ์โลก ก�รสร้�งพ้ืนที่ส่วนกล�ง

ซึ่งทุกคนส�ม�รถใช้เพื่อสร้�งสิ่งของหรือปลูกผัก

ร่วมกัน หรือแม้กระทั่งก�รช่วยกันปรับภูมิทัศน์

ของเมือง โดยช�วซิมส์จะเลือกสวมบทบ�ทอ�ชีพใด

ก็ได้ เช่น เป็นนักว�งผังเมือง นักออกแบบโยธ� 

หรือเป็นคนทำ�ง�นคร�ฟต์เพื่อผลิตข้�วของ 

เครื่องใช้จ�กวัสดุที่ใช้แล้ว 

 และห�กช�วซิมส์เลือกที่จะไม่ทำ�ต�มวิถี

รักษ์โลก พวกเข�อ�จจะต้องพบกับสภ�พแวดล้อม

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทัง้ก�รสะสมของขยะและระดบั

มลพิษในอ�ก�ศที่สูงข้ึน ซ่ึงเกมก็ไม่ได้บังคับให้ 

ผู้ เล่นเลือกเพียงแค่หนท�งแบบอีโคเท่�น้ัน  

แต่เปิดโอก�สให้เลือกเล่นในรูปแบบอื่นอย่�ง 

ก�รใช้ชีวติแบบอตุส�หกรรม ทีจ่ะช่วยใหผู้เ้ลน่ได้

เห็นหล�กหล�ยมุมมอง เพ่ือทดลองคว�มเป็นไปได้

และผลลัพธ์อ่ืน ๆ  เพร�ะในขณะท่ีช�วซิมส์เดินท�ง 

ออกสำ�รวจวิถีก�รใช้ชีวิตอย่�งใส่ใจโลกน้ัน  

พวกเข�จะพบกับโอก�สม�กม�ยในก�รเรียนรู้

ก�รใช้ชีวิตแบบยั่งยืนและก�รร่วมมือกับชุมชน

เพื่อบริห�รทรัพย�กรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ซึ่งก็อ�จเป็นแรงบันด�ลใจให้พวกเข�เห็นคุณค่�

ของสิ่งแวดล้อมม�กกว่�ที่เคย และอย�กลุกขึ้น

ม�ลงมือทำ�สิ่งที่ได้เรียนรู้ในเกมน้ีกับชุนชนที่ 

พวกเข�อยู่จริง ๆ ก็เป็นได้ 

ที่ม� : วิถีชีวิตสีเขียว! เปิดตัวภ�คเสริม The Sims 4: Eco Lifestyle โดย thisisgamethailand.com / เผยภ�คเสริมใหม่ ธีมรักษ์โลก THE SIMS 4 ECO LIFESTYLE โดย gamelikethesea.com /  
The Sims 4 Eco Lifestyle: 14 Details We Spotted in the Reveal โดย simscommunity.info / วิดีโอยูทูป รีวิว The Sims 4 (ไทย) : Eco Lifestyle | ภ�คเสริมของซิมส์รักษ์โลกและง�นคร�ฟท์ 
โดย CAST FROM HOME

THE SIMS 4 ECO LIFESTYLE
มาสร้างเมืองของเราให้น่าอยู่กันเถอะ!
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Cover Story : เรื่องจากปก

“วัน ๆ เอาแต่เล่มเกม” เสียงบ่นปนเหน่ือยใจแบบน้ีกำาลังจะหมดไป เพราะเกมในปัจจุบัน “ยิ่งเล่นยิ่งโต” ท้ังในแง่การเติบโต 
ของอุตสาหกรรมเกม และความเชี่ยวชาญของผู้เล่นท่ีจะช่วยสร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างอาชีพใหม่ ๆ ที่ไปไกลกว่าคำาว่า  
“เด็กติดเกม”
 

เรื่องเล่นที่ไม่ใช่เล่น ๆ
อุตส�หกรรมเกมกล�ยเป็น “เร่ืองเล่น ๆ” ที่ไม่ใช่ “เร่ืองเล่น ๆ” อีกต่อไป เพร�ะปัจจุบันมูลค่�ของตล�ดไปไกลกว่�ที่หล�ยคนค�ดคิด โดยเม่ือเดือน

พฤษภ�คมท่ีผ่�นม� Newzoo.com แพลตฟอร์มผู้วิจัยข้อมูลก�รตล�ดและวิเคร�ะห์อุตส�หกรรมเกมช้ันนำ�ของโลก ระบุว่� ภ�ยในส้ินปีน้ีท่ัวโลกจะมีผู้เล่นเกม 

อยู่ 2.9 พันล้�นคน ขณะที่ตล�ดเกมจะมีมูลค่� 1.758 แสนล้�นเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะลดลงเล็กน้อยที่ -1.1% จ�กปี 2020 ที่มีมูลค่� 1.778 แสนล้�นเหรียญ 

เนื่องจ�กก�รล็อกด�วน์และผลกระทบจ�กโควิด-19 ได้กระตุ้นคว�มสนใจอย่�งม�กในก�รเล่มเกมในทุกภูมิภ�คและทุกแพลตฟอร์ม ทำ�ให้ตล�ดเกมทั่วโลก

ในปีที่แล้วเติบโตอย่�งโดดเด่น

เรื่อง : พัตร� พัชนี

เรื่องเล่น ๆ 
แต่เศรษฐกิจมหาศาล 

ในจักรวาลเกม

 อย่�งไรก็ต�ม แม้ภ�พรวมปีน้ีตล�ดเกม 

ทัว่โลกจะตกลงเลก็น้อย แตใ่นระยะย�วนัน้จะยงั

คงโตข้ึนอย่�งต่อเน่ือง โดย Newzoo.com  

ค�ดก�รณ์ว่� ตล�ดเกมจะทะลุ 2 แสนล้�นเหรียญ

ในปี 2023 หรือในอีกเพียง 2 ปีข้�งหน้�นี้ ต�ม

อัตร�ก�รเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ +7.25%

 สำ�หรับประเทศไทย จ�กผลก�รสำ�รวจข้อมูล

อุตส�หกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ของสำ�นักง�น 

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) พบว่� ในปีที่

ผ่�นม� (2563) มูลค่�อุตส�หกรรมเกมมีอัตร�

ก�รขย�ยตัวสูงขึ้นประม�ณ 14% คิดเป็นมูลค่� 

29,000 ล้�นบ�ท และค�ดว่�ในปีนี้ (2564) จะมี

เม็ดเงินสะพัดประม�ณ 33,000 ล้�นบ�ท

ระบบนิเวศเศรษฐกิจใหม่จากเกม
อุตส�หกรรมเกม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอุตส�หกรรม

ดิจิทัลคอนเทนต์ กำ�ลังเติบโตอย่�งรวดเร็วต�ม

ก�รใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่มีก�รเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวล� และก�รพัฒน�ของเทคโนโลยีที่เป็น

ร�กฐ�นสำ�คัญที่ทำ�ให้อุตส�หกรรมเกมขย�ยตัว 

อย่�งต่อเน่ือง นับต้ังแต่เกมตู้อ�ร์เคด เกมคอนโซล 

ไปจนถึงเกมบนสม�ร์ตโฟนซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อน

ใหอ้ตุส�หกรรมเกมเตบิโตไดอ้ย�่งรวดเร็วในช่วง

ไมก่ีป่ทีีผ่�่นม� เนือ่งจ�กเกมบนสม�ร์ตโฟนทำ�ให้

ก�รเล่นเกมเข้�ถึงผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัยโดย 

ผู้เล่นไม่จำ�เป็นต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์เพื่อเล่นเกม

โดยเฉพ�ะ ท้ังยังมีโมเดลธุรกิจแบบ free-to-play 

ทำ�ให้ผู้เล่นเกมส�ม�รถด�วน์โหลดเกมและเล่นได้

โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย จึงดึงดูดผู้เล่นเกมร�ยใหม่

ได้ม�ก รวมถึงมีก�รนำ�เทคโนโลยีใหม่ ๆ ม�ใช้

ในเกม เช่น Augmented Reality (AR), Virtual 

Reality (VR) และ Cloud Gaming ที่ช่วยสร้�ง

ประสบก�รณ์ก�รเลน่เกมใหส้ะดวกและสนุกม�ก

ยิ่งขึ้น

 เมื่อเดือนกุมภ�พันธ์ที่ผ่�นม� ศูนย์วิจัย 

อีไอซี (Economic Intelligence Center - EIC) 

ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ ได้นำ�เสนอร�ยง�น  

“เกม สื่อบันเทิงแห่งยุคดิจิทัล” ระบุว่� เกมใน

ปัจจุบันเป็นอุตส�หกรรมบันเทิงที่สร้�งร�ยได้สูง

กว่�อุตส�หกรรมภ�พยนตร์และเพลง ในปี 2019 

ร�ยได้ของอุตส�หกรรมเกมโลกมีมูลค่�ร�ว 1.46 

แสนล้�นเหรียญ คิดเป็นกว่� 3 เท่�ของมูลค่� 

บ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกในปีเดียวกัน และม�กกว่�

มูลค่�อุตส�หกรรมเพลงทั่วโลกเกือบ 2 เท่�

 ก�รเตบิโตน้ี นอกจ�กไดรั้บปจัจยัสนับสนุน

จ�กก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 ที่ทำ�ให้หล�ย

คนหันม�เล่นเกมกันม�กข้ึนในช่วงล็อกด�วน์ 

และก�รออกคอนโซลรุ่นใหม่ของ Xbox และ 

PlayStation เมื่อช่วงปล�ยปี EIC ก็ยังประเมิน 

ถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำ�ให้อุตส�หกรรมเกมมีคว�ม

ก้�วหน้�อย่�งม�ก คือก�รที่เกมกล�ยเป็นพื้นที่

สังสรรค์ออนไลน์ 24 ช่ัวโมง ที่ เอื้อให้เกิด 

ก�รชักชวนกลุ่มเพื่อนเข้�ม�เล่นด้วย ส่งผลให้มี

จำ�นวนผู้เล่นม�กขึ้น เกิดเอ็นเกจเมนต์ของธุรกิจ

ทั้งที่เกี่ยวเน่ืองและไม่เกี่ยวเน่ืองกับตัวเกมให้ม�

อยู่ในระบบนิเวศ (Ecosystem) ของเกมม�กขึ้น 

กับอีกปัจจัยหน่ึงคือก�รขย�ยตัวของอีสปอร์ต 

ที่ช่วยขย�ยระบบนิเวศของอุตส�หกรรมเกมให้

กว้�งไกลม�กขึ้นไปอีก

 ทั้งนี้ EIC ยังระบุด้วยว่� โมเดลธุรกิจแบบ

ดจิทิลัของเกมเอือ้ใหนั้กพฒัน�เกมส�ม�รถสร้�ง

ร�ยได้หล�กหล�ยรูปแบบ ไม่ว่�จะเป็นก�รข�ย

สินค้�ดิจิทัลในเกม ก�รข�ยระบบสม�ชิก ก�รข�ย

โฆษณ� รวมถึงก�รนำ�เนื้อห�หรือค�แรกเตอร์ใน

เกมไปต่อยอดผลิตเป็นสื่อบันเทิงชนิดอื่น เช่น 

ภ�พยนตร์ เพลง สินค้�ที่ระลึก ของเล่นจ�ก 

เกม ฯลฯ

ต่อยอดความฝันของเด็กติดเกม
ควบคูไ่ปกับก�รเตบิโตของธุรกจิ ฝัง่ผูเ้ลน่เองกย็งั

ก่อเกิดหนท�งสร้�งอ�ชีพใหม่ ๆ  จ�กแพชชันใน

ก�รเล่นเกม

 อิม-พลวัต ดีอันกอง คือหนึ่งในคนที่แปลง

คว�มคลั่งไคล้ในเกมผลักดันให้เข�กล�ยม�เป็น

ซีอีโอบริษัทสต�ร์ตอัพ ผู้พัฒน�เกม Artheland 

ของตัวเอง ในวัย 26 ปี

 จ�กอดตีเดก็ตดิเกมทีใ่ช้เวล�สว่นใหญไ่ปกบั

ก�รเล่นเกมจนถึงข้ันอย�กทำ�เกมข้ึนม�เป็นของ

ตัวเองอย�่งจริงจงั เข�เร่ิมตน้เรียนรู้ก�รเขียนโคด้ 

ทำ� Visual Graphic และก�รเขียนเว็บไซต์ด้วย

ตัวเองจ�กยูทูบและอินเทอร์เน็ตตั้งแต่เรียนช้ัน

มัธยม จ�กน้ันก็เข้�สู่ก�รเรียนในส�ข�วิช�

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและก�รสร้�งภ�พเคล่ือนไหว 

ที่มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง เพื่อทำ�ฝันให้เป็นจริง 

ทดลองออกแบบเขียนเกมของตัวเองและนำ�ม�

เลน่กนัเองในกลุม่เพือ่น จนมโีอก�สไดพ้ฒัน�เกม 

Artheland เพือ่ทำ�โปรเจก็ตส์ง่อ�จ�รยเ์มือ่อยูช้ั่น

ปีที่ 3 และน่ันก็กล�ยเป็นผลง�นเกมต้นแบบที่ 

นำ�เข�เข้�ไปสู่เวทีประกวดไอเดียนวัตกรรม

สำ�หรับเย�วชนในโครงก�ร Startup Thailand 

League ของสำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติ (NIA) 

จนส�ม�รถคว�้ทนุกอ้นแรกม�ไดจ้�กเวทดีงักล�่ว 

แล้วต่อยอดเชิงพ�ณิชย์ด้วยก�รจัดตั้งเป็นบริษัท 

อิมเมจ เอนจิน จำ�กัด ร่วมกับเพ่ือน ๆ  และรุ่นน้อง

ที่มีฝันเดียวกัน

 Artheland เป็นเกม PC แนวว�งแผนกลยุทธ์ 

มีคว�มแฟนต�ซีในสไตล์ยุโรปยุคกล�ง ผู้เล่นจะ

ได้รับบทบ�ทผู้นำ�หมู่บ�้น ว�งแผนแก้ไขปัญห� 

ทัง้ก�รโจมตีจ�กข้�ศกึ สตัว์ป�่ รวมถงึก�รจดัสรร

ทรัพย�กรภ�ยในเมือง แล้วพัฒน�หมู่บ้�นให้

ขย�ยใหญโ่ตข้ึนเร่ือย ๆ  ปจัจบุนักำ�ลงัอยูร่ะหว�่ง

ก�รพฒัน�เวอร์ช่ัน 3 โดยตัง้เป�้หม�ยไวว้�่น�่จะ

ข�ยได้ขั้นต่ำ� 32,000 ชุดเมื่อนำ�ออกว�งจำ�หน่�ย

Artheland ni
a.
or
.th
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ในร�ค�ชุดละ 450 บ�ท ซึ่งนั่นหม�ยถึงว่�เข�จะ

สร้�งร�ยได้ได้ประม�ณ 14-15 ล้�นบ�ทเลย 

ทีเดียว

 อีกเทรนด์อ�ชีพที่เด็กรุ่นใหม่ให้คว�มสนใจ

อันดับต้น ๆ ก็คือ แคสเตอร์ หรือนักแคสต์เกม 

รวมไปถงึยทูเูบอรส์�ยเกม ปจัจบุนัมนัีกแคสต์เกม

ท่ีมียอดผู้ติดต�มหลักล้�นในยูทูบหล�ยคน แต่ห�ก

พูดถึงนักแคสต์เกมเบอร์หน่ึงที่มียอดผู้ติดต�ม  

10 ล้�นเป็นคนแรกของไทย (ปัจจุบัน 12 ล้�นคน) 

ก็ต้องเป็นเธอคนนี้ ZBING Z. หรือ แป้ง-นัยรัตน์ 

ธนไวทย์โกเศส ซ่ึงเติบโตจ�กเด็กติดเกมในส�ยต�

ของแม่ จนอย�กลุกข้ึนม�พิสูจน์ตัวเองว่�แคสเตอร์

ก็เป็นง�นที่ห�เลี้ยงชีพได้

 ZBING Z. มีสไตล์ก�รพ�กย์เกมในแบบ

เฉพ�ะตัว คือ คว�มน่�รัก สนุกสน�น ร่�เริง สดใส 

ใช้ภ�ษ�สุภ�พ และคว�มเป็นแบบอย่�งที่ดีที่ถูก

สอดแทรกเข้�ไปในวิดีโอม�กกว่� 2,000 คลิป มียอด

คนดสูงูถงึ 28 ล�้นวิว เธอเปน็หน่ึงในคนไทยทีไ่ด้

รับโล่ Diamond Play Button ที่ท�งยูทูบมอบให้

เฉพ�ะช่องท่ีมีผู้ติดต�มถึง 10 ล้�นคนหรือม�กกว่�

เท่�น้ัน นอกจ�กน้ีเธอยังได้รับเชิญไปให้คว�มรู้

เก่ียวกับอ�ชีพยูทูเบอร์และเกมแคสเตอร์ต�มสถ�บัน

ก�รศกึษ�ต�่ง ๆ  เพร�ะปจัจบุนัมเีดก็จำ�นวนม�ก

ที่สนใจในอ�ชีพน้ี ขณะที่ตัวผู้ปกครองเองก็มี

คว�มเข้�ใจ และมองเกมในด้�นที่ดีขึ้น

 ดังน้ัน เกมทุกเกมแม้จะสร้�งข้ึนเพ่ือคว�ม

บันเทิงเป็นหลัก แต่คุณค่�ของเกมน้ันห�กมี

ก�รนำ�เสนอในมุมมองที่สร้�งสรรค์และส�ม�รถ

แปลงคว�มลุ่มหลงใหเ้ปน็โอก�สในก�รห�ร�ยได ้

กจ็ะยงัมลีูท่�งอกีม�กใหนั้กสร้�งสรรคไ์ดต่้อยอด

เกมไทยบุกโลก
Home Sweet Home หรือเกมบ้�นแสนสุข คือ

หน่ึงในเกมผจญภัยแนวสยองขวัญโปรดักชันระดับ 

AAA ท่ีร่�ยคว�มหลอนจนโกยร�ยได้เข้� “นิวรณ์” 

(โลกที่ผู้เล่นอยู่) ในภ�คแรกเมื่อปี 2560 ไปเกือบ 

40 ล้�นบ�ท กระแสตอบรับดีจนต้องปล่อยเกม

ภ�ค 2 Home Sweet Home: Survive ออกม� 

โดยในรอบ closed-beta ที่มีก�รปล่อยรหัสให้

เข้�ไปทดลองเล่นเกม ปร�กฏว่� 2 หม่ืนรหัสท่ีเปิด

ให้ทดลองเล่นนั้นหมดภ�ยใน 2 น�ที

 Home Sweet Home: Survive เปิดข�ยไป

เม่ือ 25 มีน�คมท่ีผ่�นม� และบริษัทอ๊ิกดร�ซิล กรุ๊ป 

จำ�กัด (มห�ชน) หรือ YGG ผู้พัฒน�เกมตั้งเป้�

ไว้ว่�จะพ� Home Sweet Home เข้�สู่วงก�ร 

อีสปอร์ตโลก โดยล่�สุดเกมสยองขวัญไล่ล�่เอ�

ชีวิตรอดท่ีมียอดข�ยไปแล้วกว่� 100 ล้�นก็อปป้ีน้ี 

ก็ได้จัดก�รแข่งขัน Home Sweet Home Asia 

Tournament 2021 ข้ึนม�โดยจะมีก�รแข่งขัน 

รอบ Grand Final ระหว่�งวันที่ 4-10 ตุล�คมนี้

 กล่�วได้ว่� Home Sweet Home เป็นเกม

สญัช�ตไิทยจ�กทมีผูพ้ฒัน�ช�วไทยเกมแรกทีย่ก

ระดับและสร้�งม�ตรฐ�นส�กลในอุตส�หกรรม

เกมไทยสูเ่วทอีสีปอร์ตระดบัโลกอย�่งจริงจงั รวม

ถึงแสดงศักยภ�พของผู้พัฒน�ช�วไทยว่�ไม่ได้

ด้อยไปกว่�ประเทศอื่น ๆ นอกจ�กนี้ตัวเกมก็ยัง

สอดแทรกคว�มเป็นไทยในเร่ืองภูตผีปีศ�จได้

อย่�งน่�สนใจ ต่อยอดไปสู่ก�รประช�สัมพันธ์

และก�รสร้�ง Soft Power ให้กับประเทศไทยได้

อีกท�งหนึ่งด้วย

 Kingdoms Reborn คืออีกหน่ึงเกมไทยที่

สร้�งประวัติศ�สตร์ด้วยยอดข�ยทะลุ 100 ล้�น

บ�ทภ�ยเวล�ไม่ถงึป ี(ว�งจำ�หน่�ยคร้ังแรกเดอืน

พฤศจกิ�ยน 2563) ตดิช�รต์ข�ยดใีนประเทศที่มี

บริษัทพัฒน�เกมยักษ์ใหญ่อยู่แล้วอย่�งสหรัฐอเมริก�

และเยอรมนี โดยลูกค้� 90% บนแพลตฟอร์ม 

Stream เป็นอเมริกันและยุโรปตะวันตก สะท้อนถึง

ศักยภ�พและและฝีมือคนไทยในระดับส�กล

 Kingdoms Reborn เป็นเกมแนวบริห�ร

จดัก�รสร้�งอ�ณ�จกัรทีฟ่ืน้ตัวจ�กยคุน้ำ�แข็งและ

โรคระบ�ด ผูร้อดชีวติมีหน�้ทีส่ร้�งอ�รยธรรมข้ึน

ม�ใหม ่เร่ิมตน้จ�กหมูบ่�้นเลก็ ๆ  พฒัน�จนเปน็

เมืองและอ�ณ�จักรที่ยิ่งใหญ่อีกคร้ังด้วยฟีเจอร์

ต่�ง ๆ  ในโอเพ่นเวิลด์ท่ีมีให้เลือกถึง 7 ระบบชีวนิเวศ 

จะเลน่คนเดยีวหรือแข่งขันกบัเพือ่นแบบเรียลไทม์

ในโหมดมัลติเพลเยอร์ก็ได้

 ประเดน็ทีน่่�สนใจคอื เกมนีเ้ปน็ผลง�นของ

คนเพียงคนเดียวคือ อิทธินพ ดำ�เนินช�ญวนิชย์ 

นักออกแบบเกมดีกรีปริญญ�เอกจ�ก MIT 

สหรัฐอเมริก� ที่เปลี่ยนเส้นท�งนักวิทย�ศ�สตร์

นิวเคลียร์ม�เป็นคนทำ�เกม โดยใช้เวล� 3 ปีกว่�

ในก�รพัฒน�คว�มฝันท่ีจะสร้�ง Tech Company 

ให้แข็งแกร่งเทียบเท่�ต่�งช�ติ และนำ�ร�ยได้เข้�

ประเทศได้

 ทั้งนี้ เนนิน อนันต์บัญช�ชัย น�ยกสม�คม

อุตส�หกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) เคยให้

สัมภ�ษณ์กับ Creative Thailand เม่ือเร็ว ๆ น้ีว่� 

จุดแข็งของอุตส�หกรรมเกมไทยก็คือ “คน” เร�มี

บุคล�กรทำ�ง�นร่วมกับบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ของ

โลกม�กม�ย อย่�งเช่น Activision Blizzard, 

Electronic Arts (EA), Ubisoft ในช่วง 3 ปีที่ผ�่นม�

เกมของคนไทยยงัไดรั้บร�งวัลระดบัส�กลม�กข้ึน 

สะท้อนถึงผลง�นมีคุณภ�พของคนไทย และมีเกม

ที่ออกสู่ตล�ดต่�งประเทศได้ เช่น Home Sweet 

Home, TimeLie, Fallen Knight และ Bounty Brawl 

รวมถึง Kingdoms Reborn ที่คว้�ไปถึง 4 ร�งวัล

จ�กง�น Bangkok International Digital Content 

Event (BIDC 2021)

E-Sport : ยกระดับเกมสู่กีฬาสากล
ท�่มกล�งคว�มนิยมเลน่เกมทีม่อียูม่ห�ศ�ล เกม

ออนไลน์และออฟไลน์ได้กล�ยม�เป็นกีฬ�ยอดนิยม

อันดับ 1 ของโลกที่ได้รับคว�มสนใจไม่แพ้วงก�ร

ฟุตบอล จนได้รับก�รบรรจุเป็นกีฬ�อีกหน่ึงประเภท 

มีทัวร์น�เมนต์ใหญ่ ๆ ม�กม�ย เช่น

  Arena of Volor World Cup (AWC) 
อีสปอร์ตเกมมือถือประเภท MOBA ในเกม RoV 

ที่ทีม Dtac x Talon (DTN) จ�กประเทศไทย

ส�ม�รถคว้�ร�งวัลชนะเลิศพร้อมเงินร�งวัล 

200,000 เหรียญสหรัฐม�ครองในปีนี้

  Apex Legends Global Series  
Championship สน�มประลองที่มีเงินร�งวัล

รวม 3 ล้�นเหรียญเป็นเดิมพันจ�กเกม Apex 

Legends

  PUBG Mobile Global Championship 
(PMGC) ก�รแข่งขันระดับโลกที่ปีนี้มีเงินร�งวัล 
6 ล้�นเหรียญเป็นเดิมพัน โดยจะมีขึ้นในเดือน

พฤศจิก�ยน 2021 - มกร�คม 2022

  Dragon Ball FighterZ World Tour 
เกมต่อสู้ ชิงคว�มเป็นเจ้�ยุทธภพที่นอกจ�ก 

เงินร�งวัลก็ยังมีถ้วยชนะเลิศ FighterZ เป็นรูป

เทพเจ้�มังกร ล้อมรอบดร�ก้อนบอล พร้อมโลโก้ 

“Dragonball FighterZ” ที่เป็นสุดยอดปร�รถน�

ของทั้งแฟนเกม แฟนก�ร์ตูน และนักสะสม

 นอกจ�กนี้ ซีเกมส์ 2019 ที่ฟิลิปปินส์ก็นับ

เป็นคร้ังแรกที่อีสปอร์ตมีก�รมอบเหรียญร�งวัล 

ในก�รแข่งขันกีฬ�ที่รับรองโดยคณะกรรมก�ร

โอลิมปิกส�กล หลังจ�กที่จัดม�แล้วในลักษณะ

กีฬ�ส�ธิตในก�รแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2018 ที่

อินโดนีเซีย และจะเข้�สู่โหมดก�รแข่งขันชิง

เหรียญร�งวลัเช่นเดยีวกบักฬี�อืน่ ๆ  เปน็คร้ังแรก

ของเอเชียนเกมส์ ที่เมืองห�งโจว ปี 2022

 สำ�หรับในประเทศไทย หลังจ�กได้รับก�ร

ประก�ศรับรองจ�กกระทรวงก�รท่องเที่ยวและ

กีฬ�ให้บรรจุเป็นอีกหน่ึงชนิดกีฬ� วงก�รอีสปอร์ต

กต็ืน่ตวัเปน็อย่�งม�ก ปจัจบุนัเกิดร�ยก�รแข่งขัน

ม�กม�ยที่หวังจะปั้นนักกีฬ�อีสปอร์ตด�วรุ่งไป

แข่งขันในร�ยก�รเมเจอร์ลีกทั้งในระดับประเทศ

และน�น�ช�ติ อย่�งเช่น กันตน�กรุ๊ปได้ร่วมกับ

ก�รีน� ผู้ให้บริก�รเกมออนไลน์ และเจ้�ของ 

Garena World เกมก�รแขง่ขันอสีปอร์ตทีย่ิง่ใหญ่

ที่สุดในภูมิภ�คอ�เซียน เปิดตัวร�ยก�ร King of 

Gamers ในรูปแบบร�ยก�รเรียลลิตีอีสปอร์ต 

คร้ังแรกของโลก และจัดต่อเน่ืองม�จนถึงซีซ่ัน 4 แล้ว

ในปจัจบุนั ขณะที ่Plan-B บริษทัผูผ้ลิตสือ่โฆษณ�

นอกบ�้น กม็กี�รจดัแข่งขันอสีปอร์ตฟตุบอล หรือ 

E-LEAGUE ข้ึนในประเทศไทย ซึง่ไดเ้สยีงตอบรับ

จ�กแฟน ๆ  เกมฟตุบอลและแฟนไทยลกีอย�่งสงู 

นับเฉพ�ะปีที่แล้วมียอดคนดูม�กกว่� 14 ล้�นวิว 

และมียอดรับชมรวมกว่� 21 ล้�นน�ที โดยท�ง 

Plan-B มองว่� ตล�ดอีสปอร์ตเป็นโมเดลกีฬ�

แห่งอน�คต และศตวรรษน้ีก็เป็นยุคที่ทุกกีฬ�

หลักของโลก โดยเฉพ�ะฟุตบอล ต่�งแข่งขันกันใช้

ซอฟตแ์วร์ม�สร้�งตัวตนของทมีผ�่นเกมอสีปอร์ต 

ขณะเดยีวกันกไ็ดใ้ช้ตัวเกมแทนสือ่กล�งทำ�หน้�ที่

เ ช่ือมโยงสโมสรให้ขยับเข้�ใกล้กับแฟนบอล

ม�กกว่�เดิม

Home Sweet Home

Kingdoms Reborn
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NFT Games : เล่นเกมแถมได้คริปโต
คว�มก้�วหน้�ของเทคโนโลยีทำ�ให้เกิดนวัตกรรมใหม ่ๆ  

ไม่หยุดยั้ง โดยเฉพ�ะหลังก�รกำ�เนิดบล็อกเชน 

ที่ได้กล�ยม�เป็นพื้นที่ในก�รออกเงินดิจิทัล 

หล�กหล�ยสกุลท่ีนำ�ม�ใช้ซ้ือข�ยสินค้�และบริก�ร

ได้ม�กข้ึนเร่ือย ๆ  และยังมีก�รพัฒน�ต่อยอดม�สู่

เรื่องของ NFT (Non Fungible Token) ที่ทำ�ให้

ไฟล์ดิจิทัลมีลักษณะเฉพ�ะตัวม�กขึ้น จนทำ�ให้

ก�รครอบครองช้ินง�นต่�ง ๆ  กล�ยเป็นของสะสม

ดิจิทัลท่ีมีมูลค่�ในรูปแบบของเหรียญ NFT ข้ึนม�ได้

 ทกุวันน้ีนักเลน่เกมจงึส�ม�รถสร้�งร�ยไดท้ี่

ไม่ใช่เร่ืองเล่น ๆ ผ่�นก�รเล่นเกมกันได้ โดย

ตัวอย่�งเกม NFT ที่ประสบคว�มสำ�เร็จ คือ Axie 

Infinity สญัช�ตเิวยีดน�มทีเ่ปดิตัวในป ี2018 และ

ได้รับคว�มนิยมอย่�งม�กโดยเฉพ�ะในสถ�นก�รณ์

โควิด-19

 Axie Infinity เป็นเกมที่มีก�รเล่นคล้�ยเกม

โปเกมอน ผูเ้ลน่ตอ้งเลีย้ง “Axie” หรือมอนสเตอร์

ของตัวเองให้แข็งแกร่งเพ่ือนำ�ไปต่อสู้กับมอนสเตอร์

ของผู้เล่นคนอ่ืนได้ จุดเด่นของ Axie Infinity อยู่ท่ี

ก�รเล่นภ�ยใต้คอนเซ็ปต์ Play to Earn ที่ผู้เล่น

ได้รับผลตอบแทนหรือเงินจริง ๆ จ�กก�รทำ�

ธุรกรรมต่�ง ๆ  ผ่�นเหรียญ AXS เช่น ก�รข�ยของ 

ซื้อสัตว์เลี้ยง

 ทัง้น้ี มอนสเตอร์ของผูเ้ลน่กค็อื NFT ช้ินหน่ึง 

ยิ่งค่�พลังของมอนสเตอร์แข็งแกร่งม�กเท่�ไร  

ก็ยิ่งทำ�ให้ร�ค�ของ NFT ชิ้นนั้นสูงขึ้นต�มไปด้วย 

อย่�งเช่น ผู้เล่นช�วฟิลิปปินส์ จอห์น แอรอน  

โรมอส (John Aaron Romos) หรือ Magnus TV 

ทีส่�ม�รถซือ้บ�้นได ้2 หลงัจ�กก�รเลน่เกมในวยั

เพียง 22 ปีเท่�นั้น

 คว�มสำ�เร็จของเดก็หนุ่มธรรมด� ๆ  ทีส่ร้�ง

ร�ยได้เป็นกอบเป็นกำ�จ�กก�รเล่นเกมน้ี ช่วยพิสูจน์

ไดว่้�อตุส�หกรรมเกมส�ม�รถสร้�งโอก�สใหก้บั

คนทุกคนไม่ว่�จะมีภูมิหลังเช่นไร และคว�มสำ�เร็จ

ของ Axie Infinity ซึ่งรันอยู่บนระบบบล็อกเชน

ของ Ethereum และออกแบบม�ให้เงินดิจิทัลและ 

NFT เข้�ม�มีบทบ�ทอย่�งม�กในเกมน้ัน ก็ได้

เป็นต้นแบบของเกมในลักษณะ Play to Earn  

ต�มม�อีกม�กม�ย เช่น

  Tower Star (เปิดตัว 2019) เกมสร้�ง
ฟ�ร์มและเมือง ท่ีผู้เล่นต้องจัดก�รฟ�ร์มของตัวเอง

ต้ังแต่พื้นที่ฟ�ร์ม ก�รจ้�งคนม�ดูแล ข�ยของ 

แลกเปล่ียนสินค้�กับผู้เล่นอ่ืนท่ัวโลก เพ่ือไต่อันดับ

ก่อนสิ้นสุดระยะเวล�ที่กำ�หนด ผู้ที่มีคะแนน 

ติดอันดับ 1-100 จะได้รับร�งวัลเป็นเหรียญ 

GALA เพื่อนำ�ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริง

  Sorare (เปดิตวั 2019) เกมฟตุบอลทีใ่ห้

ผู้เล่นจัดทีมฟุตบอลและเลือกก�ร์ดนักเตะไป

แข่งขันในลีก โดยอ้�งอิงผลง�นจ�กฟอร์มก�รเล่น

ในชีวิตจริงของนักฟุตบอลภ�ยในทีมที่เร�จัดได้ 

โดยท�งเกมได้รับลิขสิทธ์ิถูกต้องจ�กสโมสรฟุตบอล

ช้ันนำ�ต่�ง ๆ  ไม่ว่�จะเป็น Liverpool, Real Madrid, 

Paris Saint Germain และ Juventus เป็นต้น

  MIR 4 (เปิดตัว 2021) เกมแนว MMORPG 

ที่ผู้เล่นจะพบกับสงคร�มและคว�มโกล�หลที่ 

เกิดข้ึนในอ�ณ�จักรสองทวีปในตำ�น�น พร้อมระบบ 

4 อ�ชีพที่มีให้เล่น และมีเรื่องร�วของเศรษฐกิจ 

ก�รค�้ ก�รล�่สตัวเ์พือ่ห�วตัถดุบิม�คร�ฟต์อ�วธุ

และอุปกรณ์

  Illuvium (เปิดตัวปล�ยปี 2021) เกม

ต่อสู้แฟนต�ซีแนวโอเพ่นเวิร์ล 7 ภูมิภ�ค โปรดักช่ัน 

ระดับ AAA เกมแรกบนระบบ Ethereum ว่�ด้วย

โลก Illuvium อันสวยง�มและน่�อัศจรรย์ของ  

Illuvials สิ่งมีชีวิตโบร�ณที่มีพลังง�นร�วกับเทพ

กว่� 100 แบบที่รอให้ผู้เล่นไปค้นพบและศึกษ�

คว�มส�ม�รถ เพ่ือช่วยให้ผ่�นอุปสรรคต่�ง ๆ  ไปได้ 

โดย Illuvial แต่ละตัวจะเป็น NFT ที่ผู้เล่นส�ม�รถ

รับ Ethereum ได้จ�กก�รข�ย Illivuials

รุ่งโรจน์ด้วย Streaming และ VR
อุตส�หกรรมเกมกำ�ลังขย�ยตัวไปม�กกว่� 

ก�รเล่นเกม ด้วยคว�มก้�วหน้�ของเทคโนโลยี

ทำ�ให้พื้นที่ของเกมกล�ยเป็นส่วนขย�ยจ�กโลก

คว�มจริง เป็นพื้นที่ที่ได้สื่อส�รตัวตน ก่อให้เกิด

สังคมและชุมชนใหม่ จนเกิดเป็นอภิจักรว�ล 

(Metaverse)

 ก�รเติบโตของอตุส�หกรรมเกมทีมี่แนวโน้ม

ที่ดี ไม่เพียงแต่ทำ�ให้บริษัทผู้พัฒน�เกมดั้งเดิม 

อย่�ง Tencent, Sony, NetEase, Nintendo 

แข่งขันกันผลิตเกมคุณภ�พดี แต่ในช่วงหล�ยปี

ม�นี้กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขน�ดใหญ่อย่�ง  

Facebook, Apple, Google ต่�งพย�ย�มเข้�ร่วม

สน�มแข่งขันกันถ้วนหน้� แม้แต่ค่�ยสตรีมมิง 

บันเทิงอย่�ง Netflix ที่มีข่�วเตรียมเสริมบริก�ร

เกมในแอพฯ ให้กับสม�ชิกเพิ่มเติมโดยไม่มี 

ค่�ใช้จ่�ย เร�จึงได้เห็นก�รพัฒน� Cloud Gaming, 

Virtual Reality (VR) ตลอดจน AI พร้อมมอบ 

รูปแบบบริก�รม�กม�ยเพื่อสร้�งฐ�นแฟนเกม

ผ่�นประสบก�รณ์เร้�ใจในก�รเล่นเกม ซึ่งเป็น 

สิ่งที่ช่วยยืนยันว่�อุตส�หกรรมเกมมีคว�มน่�

สนใจเพียงใด

 ผู้เช่ียวช�ญต่�งมองว่� คว�มส�ม�รถใน 

ก�รสตรีมวิดีโอเกมจะกระตุ้นให้นักพัฒน�เกม 

ทั้ งร�ยใหญ่และร�ยเล็กแข่งขันกันเพื่อ ชิง 

คว�มรุ่งโรจน์ของเกม โดยเทคโนโลยีสตรีมมิ่ง

และ VR จะกล�ยเป็นกระแสหลักของวงก�รเกม

ในอีก 10 ปีข้�งหน้� แว่นต� VR จะมีน้ำ�หนัก 

เบ�ลง ใช้ง�นได้น�นขึ้น และมีร�ค�ที่คนทั่วไป

เข้�ถึงได้ง่�ยข้ึน ก�รเล่นเกมกร�ฟิกสวย ๆ  ไม่จำ�เป็น

ต้องพึง่พ�พลงัของฮ�ร์ดแวร์ม�กเท�่เดมิอกีต่อไป

และจะมีคว�มใกล้เคียงกับ CG ในภ�พยนตร์ที่

เร�เห็นในยุคนี้ม�กขึ้น นวัตกรรมของ Intel จะ

ทำ�ให้เกิดประสบก�รณ์ก�รเล่นเกมที่สมจริงด้วย

เฟรมเรตที่สูงขึ้นและจอแสดงผลที่ใหญ่ขึ้น

 นอกจ�กน้ี ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 

ทำ�ให้ยอดก�รเติบโตของโลกเสมือนจริงที่ 

เคยถูกทำ�น�ยไว้ว่�จะเกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้�งหน้�  

ได้เกิดข้ึนแล้วในปีท่ีผ่�นม� และในอน�คตเกมจะ

เข้�ไปเป็นส่วนหน่ึงของอุตส�หกรรมอ่ืน ๆ  ม�กข้ึน 

เช่นวงก�รอสงัห�ริมทรัพย ์ทีจ่ะใช้เกมเปน็สน�ม

ทดลองในก�รว�งแผนและออกแบบก�รใช้ง�น

ของสถ�นที่ต่�ง ๆ ก่อนลงมือสร้�งจริง เกมจะ

หลอมรวมโลกแห่งคว�มเป็นจริงและโลกเสมือน

ในแบบไร้รอยต่อ บทบ�ทเกมของออนไลน์ที่ 

นอกเหนือจ�กก�รให้คว�มบันเทิง ยังทำ�หน้�ที่

เสมือนตล�ดท�งเศรษฐกิจ เป็นสังเวียนกิจกรรม 

และเป็นศูนย์รวมท�งสังคมขน�ดใหญ่ที่ผู้คน 

เข้�ม�เล่น ทำ�ง�นและใช้ชีวิตอยู่ในนั้น

 เกมท่ีเคยถูกมองเป็นเร่ืองเล่น ๆ  จึงกล�ยเป็น

เคร่ืองมือสำ�คัญที่จะนำ�พ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จของ

ระบบเศรษฐกิจเสมือนจริงในอน�คต 

หม�ยเหตุ: บทคว�มเร่ืองน้ีมีเป้�หม�ยเพื่อนำ�เสนอภ�พรวมและแนวโน้มก�รพัฒน�ของอุตส�หกรรมเกมเท่�น้ัน ไม่ได้มี 
เป้�หม�ยเพื่อเชิญชวนให้เกิดก�รเล่นเกมหรือแนะนำ�ก�รลงทุนแต่อย่�งใด

ที่ม� : บทคว�ม “Global Games Market to Generate $175.8 Billion in 2021; Despite a Slight Decline, the Market 
Is on Track to Surpass $200 Billion in 2023” โดย Tom Wijman จ�ก http://newzoo.com / บทคว�ม “อุตส�หกรรมเกม 
โตต่อเน่ือง ‘ดีป้�’ ค�ดปีน้ีเงินสะพัด 3.3 หม่ืนล้�น หนุนเศรษฐกิจดิจิทัลไทย” จ�ก https://workpointtoday.com / ร�ยง�น  
“เกม ส่ือบันเทิงแห่งยุคดิจิทัล” โดย ศูนย์วิจัยอีไอซี ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ (Economic Intelligence Center - EIC) / บทคว�ม 
“เม่ือ PASSION อัพเลเวล ‘เด็กติดเกม’ สู่ CEO สต�ร์ทอัพทำ�เกม เตรียมข�ยท่ัวโลก” จ�ก www.nia.or.th / บทคว�ม “พลวัต 
ดีอันกอง จ�กเด็กติดเกมสู่นักทำ�เกมกับเป้�หม�ยแปลงทุนล้�นบ�ทให้เป็นเงิน 15 ล้�นบ�ท” จ�ก www.smethailandclub.com /
บทคว�ม “นักแคสต์เกม นักกีฬ� E-Sport อ�ชีพในฝันทำ�เงินของเกมเมอร์ เส้นแบ่งเด็กติดเกม” จ�ก www.thairath.co.th / 
บทคว�ม “แป้ง- นัยรัตน์ ธนไวทย์โกเศส นักแคสเตอร์ที่มียอด Subscribe 10 ล้�นคนแรกของไทย”  / บทคว�ม “นัยรัตน์ 
ธนไวทย์โกเศส | เกมแคสเตอร์หญิงอันดับหนึ่งแห่งประเทศไทย” จ�ก www.nia101faces.com / บทคว�ม “‘อิทธินพ 
ดำ�เนินช�ญวนิชย์’ ผู้พัฒน� Kingdoms Reborn” จ�ก www.thairath.co.th
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Fact & Figure : พื้นฐานความคิด เกมกระดานและอุปกรณ์ทั้งหลาย
ห�กพูดถึงบอร์ดเกม หล�ยคนอ�จจะนึกถึง “เกมเศรษฐี” หรือ “เกมบันไดงู” 

ซ่ึงเป็นเกมสุดคล�สสิกระดับตำ�น�น แต่จักรว�ลของบอร์ดเกมนั้นกว้�งใหญ่

กว�่น้ัน เพร�ะนอกจ�กจะยอ้นประวติัศ�สตร์ไปไดไ้กลม�กแลว้ (ก่อนมนุษย์

จะประดษิฐตั์วอกัษรเสยีอกี) ปจัจบุนัเกมกระด�นทัง้หล�ยกม็วีวิฒัน�ก�รม�

ไกลม�กเช่นกัน 

  ลูกเต๋า : ไม่ใช่เร่ืองแปลกทีเ่ร�มกัจะเหน็ “ลกูเต๋�” เป็นส่วนประกอบ
ของหล�ย ๆ  บอร์ดเกมในปัจจบุนั เพร�ะก�รเสีย่งท�ยเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กับมนุษย์

ม�ช้�น�น ไม่ว่�จะเป็นเกมอย่�ง “เซเน็ต” (Senet) ของอ�รยธรรมอียิปต์

โบร�ณทีเ่ร่ิมจ�กใช้ไม้เสีย่งท�ย “เกมหลวงแห่งอร์ู” (The Royal Game of Ur)  

แห่งอ�รยธรรมสเุมเรียน และ “เกมแบก็แกมมอน” (Backgammon) ทีม่กี�รเล่น 

อยูใ่นปัจจบุนั ล้วนแล้วมอี�ยมุ�กกว่�สีพ่นัปี และเป็นเกมทีอ่�ศยัก�รเดนิหม�ก

ควบคู่ไปกับก�รทอยลูกเต๋�2 ทั้งสิ้น 

  หมากรกุ : เมือ่มนุษย์เร่ิมสูร้บอย่�งมแีบบแผนจริงจงั เกมกระด�น 
ทีอ่�ศยัก�รว�งแผนอย่�ง “หม�กรุก” กเ็ร่ิมทำ�หน้�ทีเ่ป็นสือ่ก�รสอนกลยทุธ์ 

ท�งทห�รชนิดแรก ๆ  โดยมต้ีนกำ�เนิดจ�กประเทศอนิเดยีในศตวรรษที ่6 และ 

เดินท�งไปต�มที่ต่�ง ๆ ทั่วโลก จนกล�ยเป็นที่นิยมม�ถึงปัจจุบัน กระทั่ง

มีก�รจัดก�รแข่งขันระดับโลก และมีก�รพัฒน�ระบบคอมพิวเตอร์3 เพื่อ

ก�รแข่งหม�กรุกโดยเฉพ�ะ ซึ่งระบบก็ส�ม�รถโค่นมนุษย์ได้สำ�เร็จเป็น 

ครัง้แรกในปี 1997

  บอร์ดเกม : นอกจ�กคว�มสนุกแล้ว ก�รเล่นเกมยังเป็นเครื่องมือ 
ในก�รบอกเล่�สิง่ต่�ง ๆ เช่น เกมอย่�ง “บนัไดงู” ทีม่อี�ยเุกือบสองพนัปีน้ัน 

ที่มีร�กฐ�นม�จ�กก�รสอนเร่ืองกฎแห่งกรรมต�มหลักคว�มเช่ือฮินดู และ 

“เกมเศรษฐี”4 ที่ถูกสร้�งขึ้นในปี 1903 ก็มีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนเรื่องร�ว

ของก�รผูกข�ดตล�ดในยุคนั้น 

 ไอเดยีเหล�่น้ี ไมว่่�จะเปน็เร่ืองก�รตดัสนิใจ ก�รว�งแผน ก�รเสีย่งท�ย 

หรือก�รเล่�เรื่อง ถูกพัฒน�และต่อยอดม�เป็นเกมรูปแบบใหม่ ๆ ม�กม�ย 

เช่นเกมอย่�ง “ดันเจี้ยนและมังกร” (Dangeons & Dragons) เกมคล�สสิก

ทีว่�งข�ยในป ี1974 และยงัคงไดรั้บคว�มนยิมในปจัจบุนั ก็ต้ังอยูบ่นพืน้ฐ�น

ของก�รเล่�เร่ืองและจินตน�ก�รของผู้เล่น ซึ่งต่อม�กล�ยม�เป็นร�กฐ�น 

ใหก้บัวดิโีอเกมยคุใหมม่�กม�ย ไมว่�่จะเปน็เกมประเภทสวมบทบ�ท (RPG) 

เกมว�งแผนก�รรบแบบเรียลไทม์ (RTS) หรือเกมอ�ร์พีจีแบบเล่นพร้อมกัน

หล�ยคน (MMORPG) ที่เล่นกันอย่�งแพร่หล�ยในปัจจุบัน

เลือกเกม เสียบปลั๊ก กดปุ่ม 
 จ�กยุคตื่นตัวของเกมอ�ร์เคดหรือเกมตู้หยอดเหรียญ ยุคเกมคอนโซล

ต่อทีวีเล่นท่ีบ้�น สู่ยุคอีสปอร์ต ท่ีก�รเล่นวิดีโอเกมค่อย ๆ แทรกตัวเข้�ม�มี 

ส่วนร่วมในชีวิตประจำ�วันของใครหล�ยคน อุตส�หกรรมเกมที่เติบโตควบคู่ม�กับ

เทคโนโลยีตั้งแต่ก่อนจะก้�วเข้�ศตวรรษที่ 21 ก็ขย�ยใหญ่ขึ้น มีก�รปรับตัว 

และโอบรับนวัตกรรมต่�ง ๆ จนกล�ยเป็นพื้นที่แห่งอน�คต ที่เต็มไปด้วย

คว�มเป็นไปได้ใหม่สำ�หรับทุกคน 

ในยุคที่การเล่นเกมเป็นมากกว่ากิจวัตรยามว่าง โลกเสมือนหลายแห่งจึงเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่ก้าวเข้าไปเก็บเลเวล ทำาภารกิจ หรือ
สร้าง “ตัวละคร” เพื่อใช้ชีวิตในแบบที่โลกแห่งความเป็นจริงยังทำาไม่ได้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์
ของมนุษย์ ได้พาอาณาจักรแห่งการละเล่นนี้เข้าสู่ยุคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยุคหนึ่งของประวัติศาสตร์ แทบทุกบ้านมีอุปกรณ์สำาหรับเล่นเกม
ไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง และตลาดเกมโลกกำาลังทะยานมูลค่าสูงถึง 1.75 แสนล้านเหรียญสหรัฐ1 แต่กว่าที่เราจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้ 
เส้นทางและวิวัฒนาการเกมของมนุษยชาติต้องผ่าน “การเล่น” อะไรมาบ้าง เรามาย้อนสำารวจกัน

ทำาไมเราถึง(ชอบ)เล่นเกม
“ก�รเล่น” เป็นพฤติกรรมโดยธรรมช�ติไม่ต่�งจ�ก

ก�รกินหรือก�รนอน ตั้งแต่เด็ก นอกจ�กเร�จะ

เล่นเพ่ือคว�มสนุกแล้ว ก�รเล่นยังเป็นกระบวนก�ร

ในก�รเรียนรู้ส่ิงต่�ง ๆ  และเป็นเคร่ืองมือส�นสัมพันธ์

ระหว่�งผู้คนในสังคม ซึ่งก�รศึกษ�ท�งจิตวิทย�

พบว่� ก�รเล่นเกมยังช่วยเติมเต็มคว�มต้องก�ร

ท�งใจบ�งอย่�งที่โลกคว�มจริงอ�จให้ไม่ได้ 

อย่�งเช่น

 
ความอยากเก่ง : ก�รเล่นเกมตัง้อยูบ่นพืน้ฐ�นของ

ก�รตัดสินใจของผู้เล่น ดังนั้นก�รเป่�ยิ้งฉุบชนะ 

หรือก�รตะลยุผ่�นด่�นสดุหนิได้ จงึให้คว�มรู้สกึ

ว่�เร�ได้ทำ�อะไรประสบคว�มสำ�เร็จด้วยตัวเอง

 

ความเป็นอสิระ : ก�รเล่นเกมมอบคว�มส�ม�รถ
ให้ผูเ้ล่นควบคมุสิง่ต่�ง ๆ ทีเ่กดิข้ึนภ�ยในเกมได้ 

ทำ�ให้ผู้เล่นตัดสินใจได้อย่�งอิสระ และไม่รู้สึก

ถูกควบคุม 

 

การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม : มนุษย์เป็นสัตว์

สังคม ซึ่งก�รเล่นเกมเป็นก�รสร้�งปฏิสัมพันธ์ 

รูปแบบหน่ึง ไม่ว่�จะเป็นก�รร่วมทมีไปตป้ีอมฝ่�ย

ตรงข้�ม หรือช่วยเหลอืตัวละครในเกม ต่�งกท็ำ�ให้

รู้สึกมีส่วนร่วมและได้ทำ�อะไรให้กับสังคมนั่นเอง

ใครเริ่มก่อนให้ “เป่ายิ้งฉุบ”
หล�ยคนคงเคยทำ�มือเป็นรูปค้อน (กำ�มือ) กระด�ษ (แบมือ) หรือกรรไกร (ชูนิ้วชี้และนิ้วกล�ง) พร้อม

พูดว่� “เป่�ยิ้งฉุบ” เพื่อแข่งกับเพื่อนเวล�ตัดสินใจอะไรไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันเกมนี้ก็ยังเป็นเกมที่แพร่หล�ย

ม�กถึงขน�ดมีก�รจัดก�รแข่งขันระดับโลกในช่ือ “World Rock Paper Scissors Championship” ข้ึนทุกปี 

แม้จะไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่�ชนช�ติได้เป็นช�ติแรกที่เริ่มเล่น แต่สิ่งที่เร�รู้คือก�ร “เป่�ยิ้งฉุบ” เป็นหนึ่ง

ในเกมเก่�แก่ที่สุดที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือในก�รตัดสินใจ

 เน่ืองจ�กก�ร “เป่�ยิ้งฉุบ” เป็นเกมที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรม�กม�ย และอ�ศัยเพียงอุปกรณ์ที่ 

ทุกคนมีติดตัวอย่�งน้ิวมือ ทำ�ให้เกมท่ีว่�ได้รับคว�มนิยมม�ต้ังแต่อดีต ซ่ึงมีก�รพบหลักฐ�นว่� คนอียิปต์

เล่นเกมลักษณะน้ีม�ต้ังแต่เม่ือส่ีพันปีก่อน ส่วนในบริเวณเอเชียตะวันออก ไม่ว่�จะเป็นจีน ญ่ีปุ่น หรือเก�หลี 

ก็เล่นกันม�ม�กกว่�สองพันปีแล้ว แม้ปัจจุบันสัญลักษณ์มือแทนค้อน กรรไกร และกระด�ษ จะได้รับ

ก�รยอมรับในระดับส�กล แต่ในวัฒนธรรมต่�ง ๆ มีก�รให้คว�มหม�ยของสัญลักษณ์มือแต่ละแบบ

แตกต่�งกันออกไป อย่�งในม�เลเซียใช้นก (จีบนิ้วทั้งห้�) หิน (กำ�มือ) และน้ำ� (แบมือ) หรือประเทศ

อินโดนีเซียใช้มด (นิ้วก้อย) คน (นิ้วชี้) และช้�ง (นิ้วโป้ง) แทนก�รออกสัญลักษณ์ เป็นต้น

1 ร�ว 5.7 ล้�นล้�นบ�ท จ�กร�ยง�น “2021 Global Games Market Report” โดย Newzoo 2 นอกจ�กลูกเต๋� 6 หน้� ที่เร�คุ้นเคยในปัจจุบัน ลูกเต๋�มีทั้งแบบ 2 หน้� 4 หน้� และหล�ยหน้� ในอดีตทำ�ม�จ�กวัสดุใกล้ตัวไม่ว่�จะเป็นแผ่นไม้ ก้อนหิน หรือกระดูกสัตว์
3 Deep Blue คอมพิวเตอร์ที่พัฒน�โดยบริษัท IBM เอ�ชนะก�รแข่งหม�กรุกกับแกรี ค�สป� (Garry Kasparov) แชมป์โลกหม�กรุกในขณะนั้น โดยชนะ 2 แพ้ 1 และเสมอ 3 เกม
4 ถูกออกแบบขึ้นในชื่อ “เกมเจ้�ของที่ดิน” (The Landlord’s Game) โดยอลิซ�เบธ แม็กกี (Elizabeth Magie) และต่อม�เปลี่ยนชื่อเป็น Monopoly

ประวัตศิาสตร์การเล่นเกม
เพราะมนษุย์ไม่เคยหยดุเล่น

เรื่อง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ

1972
Pong เกมปิงปองแบบอ�ร์เคด
เกมแรกทีอ่อกว�งจำ�หน่�ยเชิง
พ�ณิชย์ โดยบริษัทอ�ต�ริ

1978
Space Invaders ได้รับคว�ม
นิยมจนทำ�ให้เหรียญ 100 เยน
ในญี่ปุ่นข�ดแคลนไปชั่วขณะ

1980
Pac-Man ทำ�ร�ยได้ม�กว่� 1 พนั
ล้�นเหรียญสหรัฐภ�ยใน 1 ปี

1985
เปิดตัวเคร่ืองเกมนินเท็นโด 
(Famicom) เคร่ืองเล่นวดิโีอเกม 
8 บติ ทีม่เีกมอย่�ง Super Mario 
Bros.

1994
Sony เปิดตวัเคร่ือง PlayStation 
รุ่นแรก และเร่ิมใช้แผ่นซดีแีทน
ตลับเกม 

2001
Microsoft เปิดตวัเคร่ือง Xbox 
ทีต่่อม�รองรับก�รเล่นเกมแบบ
ออนไลน์

2000
The Sims เปิดตวัเกมภ�คแรก
สำ�หรับเล่นบนคอมพิวเตอร์
ส่วนบคุคล

2011
เปิดตัว Twitch แพลตฟอร์ม
วิดีโอออนไลน์สำ�หรับเน้ือห�
เกีย่วกบัเกมโดยเฉพ�ะ 

2007
iphone รุ่นแรกออกว�งจำ�หน่�ย

2009
เกม Angry Birds กล�ยเป็นเกม
โทรศัพท์ที่มียอดด�วน์โหลด
สงูสดุ

2016
Pokémon Go เกมโทรศัพท์
ทีใ่ช้เทคโนโลย ีAR ซึง่ต่อม�มี
ยอดด�วน์โหลดม�กกว่� 500 
ล้�นคร้ัง 

2017
เปิดตัวเคร่ือง Switch โดย 
Nintendo ที่ผสมระหว่�ง
คอนโซลยคุเก่�และเคร่ืองแบบ
พกพ� 

2004
เปิดตัว World of Warcraft เกม
ออนไลน์บนเคร่ืองพีซีที่ต่อม� 
มผีูเ้ล่นม�กกว่� 14 ล้�นคน

2009
เปิดตวั League of Legends 
ทีต่่อม�กล�ยเป็นเกมอสีปอร์ต
ทีไ่ด้รับคว�มนิยมทีส่ดุในโลก

2020
Microsoft, Google และ  
Amazon เร่ิมก�รให้บริก�ร 
เกมผ่�นระบบคล�วด์

2013
เกม Grand Theft Auto V ทำ�
ร�ยได้ไป 800 ล้�นเหรียญสหรัฐ
ภ�ยในวันแรกทีว่�งข�ย 

1997
Nokia ว�งข�ยโทรศพัท์มอืถอื
ทีม่�พร้อมกบัเกมงู

1989
Nintendo เปิดตัว Game Boy 
เคร่ืองเล่นเกมแบบพกพ�พร้อม
กบัเกม Tetris อนัโด่งดงั 

2006
Nintendo ว�งข�ยเคร่ือง Wii 
คอนโซลที่พุ่งเป้�ไปที่ผู้เล่นกลุ่ม
ครอบครัวและคนทัว่ไป

เคร่ือง PlayStation 3 ของ Sony 
รองรับก�รใช้แผ่น Blue-rays

เกมอ�ร์เคด เกมคอนโซล เกมพีซี เกมพกพ�เกมโทรศัพท์
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บอร์ดเกมหรือเกมกระดานนับเป็นหน่ึงในเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังอย่างหน่ึงในโลกปัจจุบัน นอกจากช่วยพัฒนาทักษะความคิด  
เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ก็ยังเป็นเกมแข่งขันที่ช่วยให้ผู้เล่นมีปฏิสัมพันธ์กันในแบบ face-to-face
 จากข้อมูลของ Statista.com ระบุว่า มูลค่าตลาดบอร์ดเกมท่ัวโลกคาดว่าจะอยู่ท่ี 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2023  
ขณะที่ ResearchAndMarkets.com คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดบอร์ดเกมทั่วโลกจะเติบโตสูงขึ้นเฉลี่ย 13% ในช่วงปี 2021-2026

WIZARDS OF LEARNING
ใส่เวทมนตร์ลงบอร์ดเกมเสริมพลังการเรียนรู้

เรื่อง : มรกต รอดพึ่งครุฑ

ส่วนประเทศไทยน้ัน แม้จะยังไม่มีข้อมูลของมูลค่�ตล�ดบอร์ดเกมท่ีแน่ชัดนัก 

เน่ืองจ�กเป็นตล�ดเฉพ�ะกลุ่มท่ียังมีขน�ดเล็ก แต่ปัจจุบันบอร์ดเกมก็ส�ม�รถ

เป็นสินค้�ส่งออกได้แล้ว ท้ังยังเป็นท่ียอมรับว่�เป็นกิจกรรมเสริมทักษะ ซ่ึงจะ

สง่ผลดใีหเ้กดิก�รออกแบบเกมเรียนรู้ทีเ่ปน็สว่นหน่ึงของร�ยวชิ�ต�่ง ๆ  ต�ม

หลักสูตรก�รเรียนก�รสอนได้ม�กขึ้น พีรัช ษร�นุรักษ์ หรือ “เอ็ก” ผู้ก่อตั้ง

และนักออกแบบบอร์ดเกม บริษัท วิซ�ร์ดส ออฟ เลิร์นนิ่ง จำ�กัด (Wizards 

of Learning) เจ�้ของ“ร�งวลันกัทำ�บอร์ดเกมเพือ่ก�รศกึษ�ยอดเยีย่ม” และ

ผู้สร้�งบอร์ดเกมชื่อดัง “Pizza Master” จึงได้ให้เกียรติม�บอกเล่�ถึงโอก�ส

และคว�มท้�ท�ยของธุรกิจบอร์ดเกมไทยในปัจจุบัน

เวทมนตร์เพิ่มทักษะการเรียนรู้
พีรัชก่อตั้งวิซ�ร์ดส ออฟ เลิร์นนิ่ง ในปี 2016 หลังจ�กเรียนจบปริญญ�โท 

ภ�ควิช� Design Futures มห�วิทย�ลัยโกลด์สมิทส์ ประเทศอังกฤษ โดยมี

เป้�หม�ยในก�รสร้�งสื่อก�รเรียนรู้ให้เปรียบเหมือน “พ่อมด” ที่จะเสกเวท

มนต์ใส่ฟักทองให้กล�ยเป็นรถฟักทอง ทำ�ให้ก�รเรียนรู้มีม�ย�กล (magic) 

ที่น่�สนใจและมีประโยชน์ม�กขึ้น

 ทั้งน้ี ก่อนจะไปอังกฤษ เข�สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีด้�น

ออกแบบผลิตภัณฑ์ จ�กสถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�ร

ล�ดกระบัง มีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นด้�นแบรนดิง โฆษณ� และออกแบบ

ผลิตภัณฑ์เพื่อก�รประช�สัมพันธ์

 “หลังทำ�ง�นออกแบบม�สักพัก ผมอย�กไปศึกษ�ถึงก�รออกแบบแขนงอ่ืน

เพิม่เติม เพร�ะเช่ือว่�ง�นออกแบบเปน็ไดม้�กกว�่สือ่ประช�สมัพนัธ์ ก็อย�ก

นำ�ไปใช้ในเซ็กเมนต์อ่ืน ๆ บ้�ง แต่ยังไม่ตกผลึกว่�ต้องทำ�อย่�งไรต่อ เลยไป

เรียนต่อปริญญ�โท ซึ่งนอกจ�กเรียนภ�ควิช�หลักแล้ว ผมยังศึกษ�เร่ือง 

ก�รออกแบบเพื่อก�รศึกษ�ด้วยตัวเอง และนำ�ม�ผส�นกับ Design Futures 

ทำ�ให้เข้�ใจกระบวนก�รศึกษ�ม�กขึ้น”

 พีรัชช้ีว่� ก�รศึกษ�ไม่ได้มีเพียงก�รส่งต่อคว�มรู้ แต่ยังมีเร่ือง “ก�รสร้�ง

พื้นที่” ให้แต่ละคน “สร้�งคว�มรู้ของตัวเอง” ได้ โดยก�รสร้�งสิ่งแวดล้อม

หรือกิจกรรมเป็นแซนด์บ็อกซ์ขึ้นม�ให้เรียนรู้เอง ผ่�นก�รเล่น ก�รทดลอง 

แต่คอนเซ็ปต์นี้ไม่ได้ถูกนำ�ม�ใช้ในประเทศไทย เข�จึงพย�ย�มนำ�แนวคิดนี้

ม�ปรับ ม�ทดลอง เร่ิมต้นจ�กก�รออกแบบหนังสือ ทำ�ภ�พกร�ฟิกและ 

อินโฟกร�ฟิกให้มีคว�มสนุก ทำ�ง�นวิช�ก�รให้ดูน่�อ่�นข้ึน รวมถึงสอนก�รใช้

โปรแกรมพ�วเวอร์พอยต์เพื่อทำ�พรีเซนเทชันให้กับคนทำ�ง�น และมองห�

ช่องว่�งที่จะทำ�ให้ก�รสื่อส�รหรือก�รสอนดีข้ึน ด้วยก�รนำ� “เวทมนตร์ 

ก�รออกแบบ” ม�ปิดช่องว่�งก�รเรียนรู้ของผู้คน ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ยูสเซอร์ที่

เป็นผู้เรียน แต่ยังเป็นผู้สอน และผู้ทำ�สื่อประช�สัมพันธ์อีกด้วย

การเรียนรู้ออกแบบได้
 “ก�รเรียนก�รสอนเป็นสิ่งที่เร�ออกแบบได้” พีรัชกล่�ว และให้มุมมอง

อีกว่� ก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้ไม่ใช่แค่ก�รให้ข้อมูล แต่เป็นกระบวนก�รที่

ทำ�ให้คนหรือสังคมเกิดก�รเปลี่ยนแปลง

 “นิย�มของก�รเรียนรู้ คืออะไรก็ต�มที่สร้�งก�รเปลี่ยนแปลงให้คน 

ชุมชน หรือสังคม ถ้�ได้ข้อมูลกลับไปแต่ไม่เกิดก�รเปล่ียนแปลง ก็ไม่เรียกว่� 

ก�รเรียนรู้ เป็นเพียงก�รจำ� ดังน้ันทุกคร้ังที่ทำ�โปรเจ็กต์ก�รศึกษ�ข้ึนม�  

ผมจะมองถึงจุดที่จะทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลง”

 พีรัชเล่�ต่อไปว่� หลังจ�กทำ�เร่ืองก�รศึกษ�โดยใช้อินโฟกร�ฟิกอยู่ 

ระยะหนึ่งก็ได้มองห�เครื่องมืออื่น ๆ ม�ช่วยเสริม ซึ่งหลังจ�กทดลองเล่น

บอร์ดเกมก็พบว่� ส�ม�รถนำ�ม�สร้�งส่ือก�รเรียนรู้ได้ โดยไม่จำ�เป็นต้องใส่ไว้

ในวิช�เรียน บอร์ดเกมส�ม�รถเป็นกิจกรรมท่ีเล่นกันในบ้�น เล่นกับผู้ปกครอง 

หรือคนที่สนใจได้ เป็นตัวช่วยสร้�งทัศนคติเกี่ยวกับวิช�หรือก�รเรียนให้น่�

สนใจข้ึน และต่อยอดไปอ่�นหนังสือเองได้ จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของก�รสร้�งสรรค์

บอร์ดเกมเมื่อ 4-5 ปีก่อน

 “บริก�รหลักของบริษัทคือทำ�สื่อก�รเรียนรู้ มีบอร์ดเกมเป็นพระเอก 

ตัวอย่�งผลง�นที่ผ่�นม�ก็เช่นก�รทำ�ง�นร่วมกับ สสส. ในเวิร์กช็อปอบรม

โครงก�รถนนปลอดภัย เร�มีก�รจัดทำ� DIY Learning Box เพิ่มเข้�ม�เพื่อ

กระจ�ยไปให้กับผู้ที่ต้องก�รเข้�ร่วมอบรมแต่มีข้อจำ�กัดในก�รเข้�เดินท�ง

ม�ร่วมเวิร์กช็อปซ่ึงท้ังปีรับได้สูงสุดเพียง 2,000 คนเท่�น้ัน โดยเป็นชุดสต�ร์ทเตอร์

ทีส่�ม�รถทดลองเรียนรู้ไดด้ว้ยตัวเอง แมจ้ะไมไ่ดผ้ล 100% เมือ่เปรียบเทยีบ

กับก�รได้เข้�ร่วมเวิร์กช็อปโดยตรง แต่ก็ถือว่�เป็นก�รเปิดท�งเข้�ประตูที่ 

ถูกต้อง เพร�ะเท่�กับเปิดพื้นที่คว�มเป็นไปได้ในก�รพัฒน�ต่อ นอกจ�กนี้

ก็ยังมีโครงก�รโรงเรียนปลอดบุหรี่ ที่เร�ได้นำ�บอร์ดเกมเข้�ไปสื่อส�ร ทำ�ให้

ครูและนักเรียนได้ใช้เวล�ร่วมกัน ช่วยลดคว�มเกร็งระหว่�งครูและนักเรียน

ลงไปได้”

 เจ้�ของร�งวัลนักทำ�บอร์ดเกมเพื่อก�รศึกษ�ยอดเยี่ยมกล่�วด้วยว่� 

บอร์ดเกมเป็นส่ิงท่ีจับต้องได้ม�กกว่�เกมออนไลน์ หรือเกมคอมพิวเตอร์ มีเสน่ห์ 

ในก�รสร้�งก�รเรียนรู้ใหม่ ๆ นำ�ไปขย�ยผลก�รเรียนรู้ เสริมสร้�งก�รคิด 

วิเคร�ะห์ ทำ�ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมม�กขึ้น

 “เหมือนก�รเล่นกีฬ�ที่ทำ�ให้ผู้เล่นสนิทสนมกันม�กขึ้น เพร�ะต้องเล่น

รวมกันเป็นกลุ่ม ก�รที่ผู้เล่นได้เข้�ไปอยู่ในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ แล้วห�ท�ง

บอรด์เกมได้รบัการยอมรบั
วา่เป็นหน่ึงในกจิกรรมเสรมิ
ทักษะท่ีทรงพลัง ผู้สร้าง
บอร์ดเกมชื่อดัง “Pizza 
Master” จึงได้มาบอกเล่า
ถงึเวทมนตรข์องบอรด์เกม
ท่ีทำาให้สนุกในการเรียนรู้ 
มากขึ้น
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How To : ถอดวิธีคิด

เทคนคิยืนระยะการเป็นสตรีมเมอร์ยุคใหม่
เรื่อง : นพกร คนไว

หากใครเป็นสตรีมเมอร์สายตื่นเท่ียง กินข้าวหน้าคอม แล้วไลฟ์สตรีมแบบนอนสต็อป 
ไปอีก 10 ชั่วโมงยาว ๆ อาจต้องฉุกคิดถึงสัญญาณเตือนจากร่างกายกันบ้างแล้ว  
เพราะจากผลสำารวจพบว่า สตรีมเมอร์ท่ีเป็นอาชีพซ่ึงต้องน่ังหน้าคอมเป็นเวลานาน ใช้ท้ัง
สายตาและมือในการจดจ่ออยู่กับเกม พร้อมพูดคุยกับคนดูไปด้วย มักประสบปัญหา
การพักผ่อนและรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเจ็บป่วยและอาจ
ตอ้งจบอาชพีน้ีไปในท่ีสดุ ฉะน้ันหากใครตดัสนิใจจะเปน็สตรมีเมอรท่ี์ยนืระยะไดน้าน ๆ  ก็
ต้องไม่ลืมจัดการเวลากับการรักษาสุขภาพเป็นสิ่งแรก เพราะสุขภาพท่ีดีย่อมเป็น 
เชื้อเพลิงชั้นดีที่จะช่วยให้การไลฟ์สตรีมแต่ละครั้งของคุณมีคุณภาพอย่างที่ต้องการ 

ท่ีม� : บทคว�ม “Health First, Streaming Second: A Streamer’s 
Guide to a Healthier Lifestyle” จ�ก streamaid.tv /
บทคว�ม “5 Essential Health and Wellness Tips for Streamers” 
โดย Ricky Tran จ�ก golightstream.com / บทคว�ม “A Guide 
to Health and Well-Being While Streaming on Twitch” 
จ�ก theemergence.co.uk / บทคว�ม “Ninja’s 12-hour 
streaming schedule isn’t what mentally exhausts him” 
โดย Julia Alexander จ�ก polygon.com

สำ�หรับสตรีมเมอร์ คุณควรเร่ิมจ�กก�รต้ังเป้�หม�ย

ว่�จะเล่นเกมเป็นเวล�กี่ช่ัวโมง ห�กไลฟ์สตรีม

เป็นอ�ชีพเสริม อ�จจะใช้เวล� 2-3 ช่ัวโมงหลงัจ�ก 

เลกิง�น แต่ห�กเป็นสตรีมเมอร์มอือ�ชีพทีท่ำ�ง�น

เต็มเวล� อ�จใช้เวล�ได้ถึง 8-12 ช่ัวโมงต่อวัน 

ซึ่งในระหว่�งน้ี ควรมีก�รลุกข้ึนไปพักหรือทำ�

กจิกรรมอืน่ทีใ่ช้ก�รเคลือ่นไหวร่�งก�ยอย่�งน้อย

คร�วละ 5 น�ท ีหรือแบ่งช่วงก�รสตรีมเป็น 2 ช่วง

ต่อวนั และมกี�รพกัสัน้ ๆ  ระหว่�งช่ัวโมงเพือ่เข้�

ห้องนำ้�หรือจัดก�รธุระส่วนตัว

สร้างตารางเวลา
แทบทุกอ�ชีพมีพื้นฐ�น

สำ�คญัจ�กก�รมไีทม์ไลน์

ในก�รทำ�ง�นอย ่�งมี

ประสิทธิภ�พอย่�งแรก 

หลับให้พอ
ก�รพกัผ่อนทีเ่พยีงพอเป็น 

กญุแจสำ�คญัของก�รทำ�ง�น 

ที่ต ้องใช้พลังง�นและ

คว�มมชีีวิตชีว�ในก�รให้

คว�มบนัเทงิแก่คนด ูเพร�ะสตรีมเมอร์ทีเ่ซือ่งซมึ

และไม่กระปร้ีกระเปร่�คงเรียกคว�มสนใจจ�ก

แฟน ๆ  ได้ลำ�บ�ก ดงัน้ันก�รจดัต�ร�งไลฟ์สตรีม

ให้เหม�ะสมกับต�ร�งก�รนอนทีเ่พยีงพอ ย่อมจะ

สร้�งคว�มพร้อมในวนัรุ่งข้ึน และช่วยให้ผูต้ดิต�ม

คุน้เคยกับวนัเวล�ทีจ่ะม�รอดคูณุสตรีมได้อกีด้วย

เรียนรู้เรื่อง
สรีรศาสตร์
เร่ิมจ�กก�รเลือกเก้�อี้

ที่เหม�ะสม ปัจจุบันมี

เก้�อี้สำ�หรับเกมเมอร์

ให้เลือกม�กม�ยที่จะช่วยซัพพอร์ตก�รน่ังเป็น 

เวล�น�น ก�รมีหมอนรองศีรษะ เบ�ะช่วย

ประคองหลัง และที่พักแขนแบบปรับระดับได้ 

ก็ช่วยบรรเท�อ�ก�รเม่ือยล้�ได้ม�ก นอกจ�กน้ี

ยงัควรออกกำ�ลงัก�ยเป็นประจำ�อย่�งน้อย 2 คร้ัง

ต่อสัปด�ห์เพื่อให้ร่�งก�ยมีคว�มยืดหยุ่น โดยไม่ 

จำ�เป็นต้องออกกำ�ลังก�ยอย่�งหนักเสมอไป  

เพียงแค่เดินเล่นหรือจ็อกกิงที่ช่วยให้กล้�มเน้ือ

หวัใจได้ทำ�ง�น และได้ใช้ง�นกล้�มเนือ้ส่วนต่�ง ๆ  

ของร่�งก�ย หรือได้พักส�ยต�และจิตใจจ�ก 

ก�รอยูห่น้�จอตลอดเวล� กจ็ะช่วยลดโรคภัยทีอ่�จ

เกิดข้ึน ทั้งยังผ่อนคล�ยคว�มเครียดได้อีกด้วย

ใส่ใจเรื่อง
อาหารการกิน
หลกีเลีย่งก�รของกนิเล่น

แคลอรีสูงหรือนำ้�อัดลม

ระหว่�งสตรีม เพร�ะอ�จ 

จะทำ�ให้เร�ลมืนึกถงึปริม�ณทีกิ่นเข้�ไป ลองกำ�หนด

จำ�นวนขนมที่จะกินในแต่ละคร้ัง ก็จะช่วยให้ 

ไม่ทำ�ให้อิ่มท้องจนไม่ส�ม�รถกินอ�ห�รมื้อหลัก

หรืออ�ห�รทีม่ปีระโยชน์ได้อกี อ�จเตรียมอ�ห�ร

ว่�งที่มีส�รอ�ห�รครบ แนะนำ�อ�ห�รจำ�พวกถั่ว 

ผลไม้ เมลด็ธญัพชื หรือจะลองห�เมนูสร้�งสรรค์

ของกนิเล่นทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภ�พ กอ็�จช่วยให้

เร�คิดถึงเรื่องอื่น ๆ นอกจ�กเรื่องง�นได้

สังเกตสุขภาพใจ
สตรีมเมอร์อย่�ง Ninja 

ที่มีผู ้ติดต�มกว ่� 16 

ล้�นคนใน Twitch เป็น

คนหน่ึงที่ใช้เวล�สตรีม 

กว่� 12 ช่ัวโมงต่อวัน เข�บอกว่�ก�รสตรีม

เป็นเวล�หล�ยชั่วโมงยังรู ้สึกเหน่ือยน้อยกว่� 

คว�มกดดนัเมือ่ต้องไลฟ์สตรีมต่อหน้�ผูช้มนับพนั

ต่อวัน หรือต้องเจอกับคำ�วิจ�รณ์ไม่สร้�งสรรค์

ต่�ง ๆ ที่บั่นทอนกำ�ลังใจม�กที่สุด ปัญห�ด้�น

สุขภ�พจิตจึงเป็นอีกประเด็นสำ�คัญสำ�หรับเหล่�

สตรีมเมอร์ หล�ยคนค�ดหวังอยู่กับยอดวิวหรือ 

ผู้ติดต�มจนเกินไป และก�รต้องเห็นข้อคว�ม

ด ้�นลบขณะไลฟ ์สตรีมก็ทำ�ให ้ข�ดสม�ธิ 

เกิดคว�มเครียด จนกล�ยเป็นภ�วะเบิร์นเอ�ต์

ในที่สุด ก�รพักเบรกสัก 3-4 ชั่วโมง เพื่ออยู่กับ

ครอบครัวหรือสตัว์เลีย้งจะช่วยลดคว�มเหน่ือยล้�

ท�งก�ยและใจได้ดี อีกทั้งควรจัดให้มีวันหยุด 

ประจำ�สัปด�ห์เพื่อปลดปล่อยคว�มเครียด  

ช�ร์จพลงั และพร้อมทีจ่ะกลบัไปทำ�ง�นได้อกีคร้ัง

แกป้ญัห�แตล่ะข้ัน ทำ�ใหเ้กดิก�รเรียนรู้ว่�ก�รแกป้ญัห�ในแต่ละแบบจะเกดิ

ผลลพัธ์ต�่งกนัตรงไหน ถอืเปน็พืน้ทีท่ีป่ลอดภัยของก�รทดลอง ห�กผดิพล�ด

ก็ลองใหม่ได้ ทำ�ให้เกิดคว�มกล้�ที่จะทำ�สิ่งต่�ง ๆ ม�กขึ้น”

วางจังหวะก้าวตามโอกาส
 จ�กก�รทำ�ธุรกิจม� 5 ปีนับได้ว่�วิซ�ร์ดส ออฟ เลิร์นน่ิง บรรลุเป้�หม�ย

ระยะส้ัน คือเป็นตัวกระตุ้นให้สังคมเห็นว่�ง�นออกแบบทำ�ได้ม�กกว่�ก�รออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ แต่ส�ม�รถออกแบบก�รเรียนรู้และยังเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนได้  

โดยไม่จำ�กัดอ�ยุ ส่วนแผนระยะย�วคือก�รทำ�กระบวนก�รเรียนรู้ให้เป็นสินค้�

ที่ส่งออกได้ แลกเปลี่ยนได้ ซึ่งขณะน้ีผลง�นของบริษัทได้ถูกนำ�ไปใช้ใน 

ต�่งประเทศแลว้ คอื บอร์ดเกมทีช่่วยใหเ้ดก็ระมัดระวงัก�รจมน้ำ�ในโครงก�ร

ของ สสส. โดยนำ�ไปแปลเป็นภ�ษ�อังกฤษใช้ในประเทศแถบเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้

 “เป้�หม�ยของเร�ไม่ได้ว�งเป็นตัวเงิน เพร�ะไม่เก่งเร่ืองทำ�ธุรกิจ เร�ทำ�

ไปด้วยเรียนรู้เรื่องธุรกิจไปด้วย ถึงจังหวะมันก็ได้ สเกลบริษัทเร�เล็กม�ก  

จงึพย�ย�มห�พ�ร์ตเนอร์ม�ตอ่ยอดเปน็เครือข�่ย พรีเซนต์เร่ืองเหล�่น้ีใหก้บั

ลูกค้�ที่สนใจ ถ้�เข�อย�กทำ� ก็จะทำ�ให้เร�มีผลิตภัณฑ์นำ�ออกไปได้ เพร�ะ

เร�มองว่�เกมมีศักยภ�พของตล�ดอยู่”

 อย่�งไรก็ดี แม้ตัวเข�จะเป็นท่ีรู้จักในฐ�นะนักออกแบบบอร์ดเกม แต่พีรัช

ยงัไมค่ดิว�่ตวัเองประสบคว�มสำ�เร็จแลว้ เพร�ะเข�ยงัตอ้งพย�ย�มนำ�เสนอ

คว�ม ‘เจ๋ง’ ของสิ่งที่ทำ�ออกไปให้ได้ เพื่อให้บอร์ดเกมเป็นธุรกิจก�รเรียนรู้

ที่มีคนสนใจซื้อ

 พีรัชเปิดประสบก�รณ์ว่�ในช่วงแรกเข�ต้องต่อสู้กับแนวคิดที่ว่� 

ก�รทำ�เกมเป็นเรื่องไร้ส�ระ เป็นเรื่องของเด็ก เข�จึงต้องพย�ย�มสื่อส�รว่�

บอร์ดเกมทำ�อะไรได้บ้�ง และก�รสื่อส�รให้เข้�ใจนี้ยังเป็นคว�มท้�ท�ยของ

ธุรกิจบอร์ดเกมด้วย

 “ในแง่โปรดักชัน กระบวนก�รทำ�เกมต้องมีก�รค้นคว้�เนื้อห�เพิ่มเติม 

เพร�ะทุกเกมมีท�งเลือกซึ่งจะนำ�ไปสู่ผลลัพธ์ที่ต่�งกัน จึงต้องตัดสินใจให้ดี

ว่�จะเลือกวิธีสื่อส�รอย่�งไร เร�จึงมีก�รทำ�วิธีก�รเล่�เร่ือง (Storytelling) 

ของเน้ือห�ก่อน ว่�จะเล่�เร่ืองอย่�งไร จะเลือกแง่มุมไหนม�เล่� แค่ก�รอธิบ�ย

ให้ผู้ว่�จ้�งก็ย�กแล้ว กับลูกค้�ที่ต้องก�รทำ�บอร์ดเกมก็จะย�กหน่อยเพร�ะ

ต้องมีก�รส่งบอร์ดเกมให้ลองเล่นเพ่ือเปิดพ้ืนท่ีให้มีก�รทดลองม�กข้ึน ในช่วง

เร่ิมตน้ธุรกจิบอร์ดเกมของบริษัทจงึแทบเปน็ก�ร ‘ทำ�ฟรี’ แตเ่ม่ือมลีกูค�้เปน็

จุดเริ่มต้นอ้�งอิงแล้ว ก�รอธิบ�ยหรือต่อยอดไปองค์กรอื่น ๆ ก็ง่�ยขึ้น”

ตลาดเล็กแต่มีอนาคต
 พีรัชเล่�ว่� ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ วิซ�ร์ดส 

ออฟ เลิร์นน่ิง ที่เน้นง�นให้บริก�รสร้�งสื่อก�รเรียนรู้ในรูปแบบบอร์ดเกม  

ทำ�หน้�ที่เหมือนโรงง�นโออีเอ็มบอร์ดเกมและเคร่ืองมือก�รศึกษ� กับอีก

บริษัทหน่ึงคอื ดสีกลูลิง่ เกม (Deschooling Game) ทีเ่น้นไปทีพ่ฒัน�ทกัษะ

ก�รใช้เกมเพื่อก�รเรียนรู้ เช่น ก�รจัดกิจกรรมหรือก�รอบรมด้วยบอร์ดเกม 

2 ส่วนนี้ ทั้งก�รพัฒน�คุณภ�พของผลิตภัณฑ์ และเทคนิควิธีก�รนำ�ไปใช้ 

เป็น 2 ส่วนที่ผลักดันให้บอร์ดเกมถูกนำ�ไปใช้แพร่หล�ยขึ้น

 ในตอนท้�ยเข�ยังกล่�วถึงภ�พรวมของตล�ดบอร์ดเกมไทยด้วยว่� 

ตล�ดบอร์ดเกมในประเทศไทยมีขน�ดเล็กม�ก โดยมียอดจำ�หน่�ยเกมรวมกัน

ประม�ณ 68 ล้�นบ�ท และมีมูลค่�ก�รซื้อเพิ่มต่อปีประม�ณ 17 ล้�นบ�ท 

ในปัจจุบันบอร์ดเกมในไทยก็ยังไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของอุตส�หกรรมเกม  

แต่ทีผ่�่นม�อตัร�ก�รเตบิโตของบอร์ดเกมไทยเพิม่ข้ึนรวดเร็ว ขณะทีท่�งฝัง่

ก�รศกึษ�กม็คี�่นิยมใหมเ่กีย่วกบับอร์ดเกม จงึทำ�ใหอ้ตุส�หกรรมบอร์ดเกม

มีท�งที่จะไปต่อได้อีกในอน�คต 
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เม่ือพูดถึงเกม เราอาจจะนึกถึงสื่อบันเทิงรูปแบบหน่ึงท่ีมีเพียงเด็ก ๆ เท่าน้ันท่ีจะหลงใหล แต่รู้หรือไม่ว่า ปัจจุบันหากนับจาก 
ประชากรโลกกว่า 7.6 พันล้าน มีคนท่ีเล่นเกมรวมแล้วมากกว่า 2.7 พันล้านคน ซ่ึงเป็นจำานวนที่มากมายมหาศาลจนทำาให้  
“อุตสาหกรรมเกม” กลายเป็นหน่ึงในสื่อบันเทิงท่ีทรงพลังท่ีสุดในโลก และด้วยความทรงพลังของมัน เกมอาจจะมีประโยชน์ใน 
การช่วยเหลือวิถีชีวิตของมนุษย์ พัฒนาชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือระดับประเทศ หรือแม้แต่สามารถช่วยเปล่ียนแปลง 
โลกใบนี้เลยก็เป็นได้

เรื่อง : วิศรุต วิสิทธิ์

GAMING
CAN CHANGE
YOUR LIFE  
เมื่อเกมไม่ใช่แค่สิ่งบันเทิง
แต่พร้อมจะช่วยเปลี่ยนชีวิตเรา

เกมกู้โลก : เมื่อชุมชนเกม
เป็นกุญแจสำาคัญที่ช่วยโลกใบนี้ไว้
ด้วยจำ�นวนผู้เล่นเกมที่ม�กกว่�สองพันล้�นคน 

ทั่วโลก ทำ�ให้องค์ก�รสหประช�ช�ติหวังว่�  

เหล่�บรรด�เกมเมอร์จำ�นวนมห�ศ�ลจะมีส่วนร่วม

กับในประเด็นระดับโลกอย่�งก�รเปลี่ยนแปลง

ท�งสภ�พภูมิอ�ก�ศ ดังน้ันเหล่�สตูดิโอผู้ผลิตเกม

ม�กกว่� 30 แห่งจึงม�รวมตัวกันเพื่อพัฒน�และ

แข่งขันเกมทีเ่นน้ย้ำ�ไปในประเดน็ด�้นสิง่แวดลอ้ม 

ก�รอนุรักษแ์ละก�รฟืน้ฟทูรัพย�กรธรรมช�ติเปน็

สำ�คัญ โดยถูกเรียกว่�โครงก�ร Green Game Jam 

ที่ทุกคนจะใส่เน้ือห�เก่ียวกับก�รเปลี่ยนแปลง

สภ�พภูมิอ�ก�ศโลกลงไปในเกมของตน และมี

ก�รคัดเลือกผู้ชนะในแต่ละปี ว่�ใครส�ม�รถทำ�

เกมที่สื่อส�รเรื่องร�วเหล่�นี้ได้ดีกว่�กัน

 หรือถ้�จะให้เห็นภ�พชัดกว่�น้ี ก็ยังมีนักพัฒน�

เกมที่ชวนให้ผู้เล่นม�ร่วมกันรับบทบ�ทจำ�ลอง

เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจ�กปัญห�สิ่งแวดล้อม

โดยตรงผ่�นตัวช่วยด้�นเทคโนโลยีและเร่ืองร�ว

สุดสร้�งสรรค์ ตัวอย่�งเช่นเกม Bee Simulator 

ทีผู่เ้ลน่จะตอ้งกล�ยไปเปน็ผึง้ทีส่ง่เสยีงหึง่ ๆ  ผ�่น

โลกขน�ดเลก็ทีนั่บวนัจำ�นวนประช�กรผึง้มีแต่จะ

ลดน้อยลง ชะต�กรรมของครอบครัวช�วผึ้งจึง 

ข้ึนอยูกั่บปกีเลก็ ๆ  ของผูเ้ลน่ ทีต้่องออกแสวงห�

อ�ห�รหรือต้องปกป้องรังจ�กก�รถูกมนุษย์ทำ�ล�ย  

และห�กยังไม่เข้�ถึงปัญห�พอ เร�ขอแนะนำ� 

อกีหน่ึงเกมแนวเอ�ชีวติรอดทีช่ื่อว�่ Endling ทีจ่ะ

บอกเล่�ผ่�นส�ยต�ของแม่จิ้งจอกตัวสุดท้�ย 

ของโลกทีพ่ย�ย�มจะปกปอ้งเหล�่ลกูน้อยของเธอ

ให้มีชีวิตรอดต่อไป

 แต่ห�กไม่พูดถึงก�รจำ�ลองสถ�นก�รณ์  

แต่เป็นก�รทำ�ให้โลกดีข้ึนจริง ๆ  จ�กก�รเล่นเกมน้ัน 

จะส�ม�รถทำ�ให้เกิดข้ึนได้หรือไม่ คำ�ตอบและ

ตวัอย�่งลว้นมใีหเ้หน็ม�กม�ย ยกตวัอย�่งเช่นใน

ประเทศจีน เมื่อแอพฯ ช��ระเงินของ Alipay ได้

เปิดตัวเกม Ant Forest ในปี 2016 ในลักษณะ 

มินิเกมบนแอพฯ หลัก ที่จะมีต้นไม้เสมือนจริง

เติบโตข้ึนเร่ือย ๆ  เม่ือผู้ใช้ได้รับคะแนนจ�กก�รลด

ก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งขณะที่

ต้นไม้ในเกมเติบโตขึ้น ท�ง Alipay ก็จะไปปลูก

ตน้ไมจ้ริงบนโลกจริง ๆ  ใหด้ว้ยเช่นกนั โดยตลอด

ระยะเวล� 5 ป ีเหล�่ผูเ้ลน่ในแอพฯ ส�ม�รถปลกู

ต้นไมจ้ริงไดม้�กถึง 220 ล�้นตน้ในพืน้ทีแ่หง้แลง้

ในประเทศจีนไปแล้ว 

 หรือเมื่อบริษัท Niantic, Inc. ผู้พัฒน�และ

เผยแพร่เกม Pokemon Go บนสม�ร์ตโฟน  

ทีห่ลกัก�รเลน่คอืต้องออกไปต�มล�่จบัโปเกมอน

กันต�มสถ�นท่ีจริงต่�ง ๆ ผ่�นระบบจีพีเอส ท่ีได้

เรียกร้องให้ผู้ เล่นเกมช่วยกันเก็บขยะในวัน

คุ้มครองโลกในปี 2019 ระหว�่งก�รเล่นไปด้วย 

ซึ่งผลปร�กฏว่�มีผู้คนม�กกว่� 17,000 คนใน 41 

ประเทศที่ปร�กฏตัวข้ึนแล้วร่วมกันเก็บขยะได้

ม�กกว่� 145 ตัน! 

 และในปีเดียวกันน้ันเองท่ีบริษัทกว่�  21 แห่ง 

รวมท้ังยักษ์ใหญ่อย่�ง Sony Interactive, Microsoft 

และ Google ได้ก่อตั้ง Playing For The Planet 

Alliance ซึ่งจัดโดยโครงก�รสิ่งแวดล้อมแห่ง

สหประช�ช�ติ (United Nations Environment 

Programme หรือ UNEP) เพือ่ปลดลอ็กศกัยภ�พ

ของเกมในก�รก้�วเข้�ม�เป็นตัวแปรสำ�คัญเพื่อ

จดัก�รกบัปญัห�สิง่แวดลอ้มผ�่นท�งก�รนำ�เสนอ

ในรูปแบบที่หล�กหล�ย ทั้งเกมหรือเทคโนโลยี 

AR ที่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ง�นกับก�รสื่อส�รปัญห�

โลกร้อนได้อย่�งดี

 “เร�ต้องก�รสร้�งแรงบันด�ลใจให้ชุมชน

เกมตระหนักว่� พวกเข�ส�ม�รถเป็นผู้เล่นที่มี

บทบ�ทในก�รแก้ปัญห�วิกฤตสภ�พภูมิอ�ก�ศได้” 

แซม บ�ร์รัต (Sam Barat) หัวหน้�หน่วยเย�วชน 

ก�รศกึษ� และก�รสนับสนุนในแผนกระบบนิเวศ

ของ UNEP และผู้ร่วมก่อต้ังพันธมิตรกล่�ว “และเร�

ยังต้องก�รให้อุตส�หกรรมเกมปล่อยมลพิษเป็นศูนย์

โดยเร็วท่ีสุด” ซ่ึงนับเป็นก�รต้ังต้นท่ีดีท่ีเหล่�บรรด�

บริษัทน้อยใหญ่ในอุตส�หกรรมเกมเร่ิมตระหนัก

ถึงปัญห�และร่วมมือกันเป็นโครงก�รที่ดีต่อโลก

ในอน�คต

 เพร�ะในขณะทีนั่กพฒัน�เน้นย้ำ�ถงึอนัตร�ย

ของก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภูมอิ�ก�ศใหเ้กมเมอร์

ได้ตระหนักรับรู้ ก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนก็เป็นเร่ือง

สำ�คัญที่อุตส�หกรรมเกมต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ดว้ยเช่นกัน โดยเฉพ�ะเคร่ืองเกมคอนโซลรุ่นใหม่

ที่ต้องก�รพลังง�นเพิ่มขึ้นในก�รทำ�ง�น ซึ่งเลี่ยง

ไม่ได้ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งใน

ปัจจุบัน มีสตูดิโอหล�ยแห่งที่เร่ิมรับทร�บถึง

ปัญห�นี้แล้ว เช่นท�งบริษัท Rovio ผู้มุ่งมั่นที่จะ
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ชดเชยก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนจ�กผู้เล่นเกม 

Angry Birds ที่ช�ร์จบนอุปกรณ์ และ Microsoft 

ที่ได้รับก�รรับรอง CarbonNeutral® หรือ 

ก�รเป็นกล�งท�งค�ร์บอน ซึ่งหม�ยถึง องค์กร 

ผลิตภัณฑ์ บริก�ร หรือกิจกรรมท่ีมีก�รปลดปล่อย

ก�๊ซค�ร์บอนไดออกไซดส์ทุธิเท�่กบัศนูย ์สำ�หรับ

เครื่องคอนโซล Xbox จำ�นวน 825,000 เครื่อง 

เพื่อก้�วไปสู่เป้�หม�ยสุดท้�ท�ยในก�รเป็น

องค์กรท่ีมีก�รปล่อยค�ร์บอนสุทธิเป็นลบ (Carbon 

Negative) ในปี 2030 และภ�ยในปี 2050 บริษัท

จะต้องกำ�จัดค�ร์บอนในปริม�ณท่ีเทียบเท่�กับ

ค�ร์บอนท้ังหมดท่ีได้เคยปล่อยออกสู่สภ�พแวดล้อม

นับต้ังแต่ก�รก่อต้ังบริษัทเม่ือปี 1975 ท้ังในท�งตรง

และท�งอ้อมผ่�นก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�นั่นเอง

วิดีโอเกมและการศึกษา : คู่หูสุดแกร่ง
เพื่อการพัฒนามนุษยชาติ
ห�กเร�ยงัจำ�กนัไดน้บัต้ังแต่คอมพวิเตอร์เข้�ม�สู่

ชีวิตประจำ�วัน หล�ยโรงเรียนได้ริเร่ิมใช้เกม

คอมพิวเตอร์ม�ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ

ต่�ง ๆ  เช่น ก�รสะกดคำ�หรือก�รพิมพ์ และย่ิงเกม

มีคว�มซับซ้อนม�กขึ้นเท่�ไร คว�มเป็นไปได้ใน

ก�รรวมเกมเข้�กับก�รศึกษ�ก็ยิ่งเพิ่มม�กข้ึน

เท่�นั้น

 นักพฒัน�ซอฟตแ์วร์บ�งร�ยไดอ้อกแบบเกม

รุ่นพิเศษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�ก�รเรียน 

ก�รสอนโดยเฉพ�ะ ยกตัวอย่�งเช่น Ubisoft ที่ได้

สร้�งโหมดก�รศึกษ�ประวัติศ�สตร์โดยเฉพ�ะ 

โดยอิงจ�กตัวเกมแนวแอ็กชัน-ผจญภัยอย่�ง 

Assassin’s Creed ทีม่เีร่ืองร�วและสถ�ปตัยกรรม

ตั้งอยู่ ในอียิปต์โบร�ณและสมัยกรีกโบร�ณ  

แต่โหมดเหล่�น้ีส�ม�รถนำ�เสนอทัวร์ชมสถ�นท่ี 

ท�งประวัติศ�สตร์ภ�ยในเกมได้โดยปร�ศจ�ก

คว�มรุนแรงและเน้ือห�สำ�หรับผู้ใหญ่ แต่อุดม 

ไปด้วยส�ระคว�มรู้ที่จะม�พร้อมกับแหล่งข้อมูล

เพิ่มเติมให้ได้ค้นคว้�ต่อ เช่น รูปภ�พของ 

สิง่ประดษิฐใ์นพพิธิภัณฑแ์ละแบบทดสอบอกีดว้ย

 หรือเกมภ�คเสริม Minecraft Education 

Edition จ�กบริษัท Sandbox ผู้พัฒน�เกม  

Minecraft ที่เหม�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับก�รเรียน 

ก�รสอนท่ีเน้นย้ำ�ถึงคว�มร่วมมือและคว�มท้�ท�ย

ในก�รแก้ปัญห� โดยคุณครูส�ม�รถใช้บทเรียน 

ที่สร้�งไว้ล่วงหน้�เพื่อสอนวิช�และทักษะจำ�เป็น

ต่�ง ๆ  เช่น ก�รเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์และ

ภูมิศ�สตร์ หรือแหล่งข้อมูลก�รสอนที่นำ�เสนอ

โดยแพลตฟอร์มเกมออนไลน์อย่�ง Roblox ที่จะ

แนะนำ�นักเรียนผ่�นโครงก�รต่�ง ๆ ที่น่�สนใจ 

เช่น ก�รสร้�งแอนิเมชัน ก�รสร้�งแบบจำ�ลอง

ย�นอวก�ศ และก�รสร้�งแบบจำ�ลองสถ�นที่

สำ�คัญท�งประวัติศ�สตร์ เป็นต้น

 นอกจ�กทำ�หน้�ที่เป็นเวทีสำ�หรับหลักสูตร

ก�รเรียนรู้แล้ว ก�รเล่นเกมยังช่วยจัดก�รพฤติกรรม

ในห้องเรียนและทำ�ให้นักเรียนมีส่วนร่วมเพ่ิมม�กข้ึน

อีกด้วย เช่น Classcraft ที่ระดมทุนได้กว่� 7.5 

ล้�นเหรียญสหรัฐ จ�กนักลงทุนด้�นสิ่งแวดล้อม 

สังคม และธรรม�ภิบ�ล (ESG) รวมถึง MaRS 

Catalyst Fund ซึ่งจะช่วยสร้�งระบบที่จำ�ลอง 

ก�รเรียนรู้และให้ร�งวัลกับพฤติกรรมเชิงบวก

 ก�รใช้เกมเพื่อก�รศึกษ�น้ันไม่ได้หยุดอยู่

สำ�หรับเด็กเท่�น้ัน เพร�ะนักศึกษ�แพทย์และ

แพทย์อ�ชีพต่�งก็ใช้เกมเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ 

และปรับปรุงคว�มรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตัวอย่�ง

เช่นเกม Level Ex: Video Games for Doctors 

ที่เป็นเกมเฉพ�ะท�งสำ�หรับคว�มเช่ียวช�ญ

ท�งก�รแพทย์ที่แตกต่�งกัน เช่น โรคหัวใจและ

หลอดเลือด เนื้อห�ของเกมอิงจ�กกรณีศึกษ�ใน

เหตุก�รณ์จริง และแพทย์ผู้เล่นส�ม�รถได้รับ

เครดิตก�รศึกษ�ท�งก�รแพทย์อย่�งต่อเน่ือง

สำ�หรับก�รผ่�นด่�นที่ท้�ท�ยที่สุด ซึ่งท�ง  

Level Ex กำ�ลังพัฒน�แบบจำ�ลองเพื่อช่วยให้

นักบินอวก�ศเตรียมพร้อมสำ�หรับเหตุฉุกเฉิน

ท�งก�รแพทย์บนอวก�ศในอน�คตได้อีกด้วย

NFT Game : ไม่ใช่แค่ความสนุก
แต่ยังสร้างรายได้
เร�อ�จจะรู้จัก NFT หรือ Non-Fungible Token 

ซ่ึงเป็นคริปโตเคอร์เรนซีประเภทหน่ึงกันม�บ้�งแล้ว 

ซ่ึง NFT ในแต่ละเหรียญจะมีคว�มแตกต่�ง มีมูลค่�

ทีไ่มเ่ท�่กนัและไมส่�ม�รถทดแทนกนัได ้แต่ขณะ

เดียวกัน หล�ยคนอ�จจะยังไม่ทร�บว่� โลกนี้ 

มีเกมแบบ NFT อยู่ด้วย ซึ่งเป็นเกมที่จะทำ�ให้

เพลิดเพลินไปกับประสบก�รณ์ก�รเล่นประเภท

ต�่ง ๆ  และนอกเหนือไปจ�กน้ัน ผูเ้ลน่ยงัส�ม�รถ

ได้รับคริปโตเคอร์เรนซีจ�กตัวละคร ไอเท็ม และ

เนื้อห�ในเกมนั้น ๆ ได้ด้วย

 โดยส่วนใหญ่แล้วเกม NFT จะเป็นเกมที่ 

ผสมผส�นก�รออกแบบเกมท่ัวไปเข้�กับกลไกเกม

ที่ไม่ธรรมด� เพื่อให้ผู้ใช้ควบคุมเนื้อห�ในเกมได้

ม�กข้ึน เช่น สกิน ตัวละคร อ�วุธ ดินแดน 

เสมือนจริง และอื่น ๆ อีกม�กม�ย สิ่งนี้เกิดขึ้น

ได้ด้วยก�รเปิดตัวเกมบนบล็อกเชนและผูกมัด 

กับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล 

สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่�นี้มักเป็น NFT เพื่อให้

แยกแยะได้และป้องกันก�รขโมย ยิ่งไปกว่�น้ัน 

ก�รนำ�ม�ตรฐ�นโทเค็น NFT ม�ใช้ง�น ก็ยังช่วย

ให้นักพัฒน�ส�ม�รถรักษ�คว�มห�ย�กและ

เอกลักษณ์ของไอเท็มในเกมเหล่�น้ีไว้บ�งส่วน 

น่ีคือเหตุผลที่ว่� ทำ�ไมสินทรัพย์เกมบล็อกเชน 

บ�งร�ยก�รจึงถือว่�มีมูลค่�ท่ีสูงกว่�สินทรัพย์อ่ืน ๆ

 ด้วยระบบน้ี ผู้เล่นจะส�ม�รถอ้�งสิทธ์ิ 

คว�มเป็นเจ้�ของเน้ือห�ในเกมได้ รวมถึง

ส�ม�รถสร้�งหรือเนรมิตตัวละครข้ึนม�ใหม่ 

ส�ม�รถไปซ้ือสินค้�ดิจิทัลในตล�ดกล�งหรือบุคคล

ที่ส�มได้ หรือปลดล็อกและรับไอเท็มใหม่ ๆ ได้ 

และไม่ว่�ผู้เล่นจะเลือกเข้�ถึงเน้ือห�เกมเหล่�น้ี

ดว้ยวธีิใด ผูน้ั้นก็จะมสีทิธ์ิคว�มเปน็เจ้�ของเหนือ

เนือ้ห�เหล�่น้ีแต่เพยีงผูเ้ดยีว ทำ�ใหผู้เ้ลน่ส�ม�รถ

แจกจ�่ย ข�ย และแลกเปลีย่นเปน็เงินจริงได ้และ

น่ันคือเหตุผลที่ทำ�ให้ก�รเล่นเกม NFT ที่เป็นที่

นิยมอย่�งเช่น Axie Infinity, Gods Unchained, 

The Sandbox 3D, Alien Worlds หรือ Battle 

Racers ส�ม�รถใช้เล่นเพื่อสร้�งร�ยได้ได้จริง

ตั้งแต่ใช้ห�เพื่อคว�มสนุกสน�น หรือเล่นอย่�ง

จริงจังเพื่อให้เป็นแหล่งร�ยได้รองเลย ก็ส�ม�รถ

ทำ�ได้เช่นกัน

ที่ม� : บทคว�ม “Video games get serious about climate 
change” โดย Tatiana Kondratenko จ�ก dw.com / 
บทคว�ม “Do the world’s 2.7 billion gamers hold the 
key to solving climate change?” โดย Rosie Frost จ�ก 
euronews.com / บทคว�ม “Video Games: An Unlikely 
Venue for Social and Environmental Impact?” โดย 
Sarah Brodsky จ�ก theimpactivate.com / บทคว�ม 
“Top NFT Games In 2021” โดย Andrey Sergeenkov 
จ�ก CoinMarketCap / บทคว�ม “They laughed, they 
cried, they killed monsters: How friendships thrived in 
video games during the pandemic” โดย Heather 
Kelly จ�ก washingtonpost.com

เกมออนไลน์ : การต่อสู้ที่ไม่เดียวดาย
ท่ามกลางโรคระบาดครั้งใหญ่
มนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีต้องพ่ึงพ�สังคมเป็นอย่�งม�ก 

แต่ท่�มกล�งสถ�นก�รณ์ระบ�ดของโควิด-19 

โลกได้เปลี่ยนแปลงอย่�งรุนแรงไปในระยะเวล�

อันสั้น จ�กม�ตรก�รล็อกด�วน์และกระบวนก�ร

เว้นระยะห่�งท�งสังคมที่ทำ�ให้แต่ละสังคมถูก

ตัดข�ดออกจ�กกัน

 ถงึแมเ้ทคโนโลยใีนปจัจบุนัจะก�้วหน้�ไปจน

ทำ�ให้ผู้คนยังส�ม�รถติดต่อสื่อส�รกันได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ หรือแม้แต่ส�ม�รถทำ�ง�นและ 

เรียนผ่�นระบบออนไลน์ได้ แต่ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่� 

ภ�วะคว�มเหินห่�งจ�กสังคมท่ีคุ้นเคยท่ีเกิดข้ึนน้ัน 

ส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์จำ�นวนม�ก โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งกับบรรด�ประช�กรในช่วงเด็กปฐมวัย- 

วัยรุ่น ที่ต้องก�รมีปฎิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงเพื่อ

เสริมสร้�งพัฒน�ก�รท�งสังคมที่เป็นจำ�เป็น 

อย่�งยิ่งในช่วงวัยนี้

 และท่�มกล�งสภ�วะเช่นน้ี วิดีโอเกมกลับกล�ย

เป็นอุปกรณ์ที่ม�ทำ�หน้�ท่ีเช่ือมต่อท�งสังคมให้กับ

คนทุกเพศทุกวัยไม่ใช่แค่เฉพ�ะกับเด็ก แต่เปิด

โอก�สให้มนุษย์ส�ม�รถร่วมทำ�กิจกรรมกับเพ่ือน ๆ  

ที่พวกเข�ไม่ส�ม�รถไปม�ห�สู่หรือพบเจอกันได้

ต�มปกติ และยังทำ�ให้ผู้คนมีช่องท�งในก�รแบ่งปัน

ประสบก�รณ์คว�มสนุกและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน

และกัน หรือทำ�หน้�ที่เป็นสื่อกล�งในก�รพูดคุย

เกี่ยวกับประเด็นที่ย�กหรือละเอียดอ่อนม�ก 

ย่ิงกว่�น้ัน เช่น สภ�วะซึมเศร้� ก�รเปิดใจเก่ียวกับ

คว�มรู้สึกสูญเสีย คว�มสิ้นหวัง ก�รให้กำ�ลังใจ 

ซ่ึงท้ังหมดน้ีส�ม�รถเกิดข้ึนได้ระหว่�งก�รเล่นเกม

ที่ผู้เล่นส�ม�รถเปิดไมค์พูดคุยกันไปด้วย

 “ก�รเช่ือมต่อท�งสังคมมีประโยชน์หล�ยอย่�ง

สำ�หรับเร� ตัวอย่�งที่จับต้องได้ม�กที่สุดก็คือ 

ก�รสนับสนุนท�งสังคม เพียงแค่มีใครสักคนที่

ส�ม�รถรับฟังเร� หรือให้คำ�แนะนำ�กับเร� หรือ

เพียงแค่อยู่ตรงน้ัน เม่ือเร�ต้องก�รร้องไห้” ดร.น�ต�ลี 

เพนนิงตัน (Dr Natalie Pennington) ศ�สตร�จ�รย์

ด้�นก�รสื่อส�รแห่งมห�วิทย�ลัยเนว�ด�แห่ง 

ล�สเวกัส กล่�ว 

 ในก�รศึกษ�เมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับวิธีที่ผู้คน

ใช้เทคโนโลยีในก�รเช่ือมต่อระหว่�งก�รระบ�ด

คร้ังใหญ่ เพนนิงตันและทีมนักวิจัยคนอ่ืน ๆ พบว่� 

ก�รโต้ตอบออนไลน์กับเพ่ือนน้ันให้ผลท่ีดีไม่เท่�กัน

ทั้งหมด นอกจ�กก�รโต้ตอบแบบตัวต่อตัว  

ก�รโทรศัพท์ยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในก�รสื่อส�ร

เพื่อคล�ยคว�มวิตกกังวล ก�รใช้ Zoom (หรือ

โปรแกรมว ิดีโอคอลอื่น ๆ) กล ับท ำ�ให้เก ิด

คว�มเครียดม�กขึ้น ซึ่งสืบเนื่องม�จ�กก�รต้อง

ใช้พลังง�นเพื่อดูและได้แต่เห็นกันผ่�นท�งวิดีโอ

ช่องเล็ก ๆ บนหน้�จอ

 แต่สำ�หรับวิดีโอเกม ผู้เล่นน้ันส�ม�รถส่ือส�ร

พูดคุยกับคนอืน่ ๆ  ท่�มกล�งก�รทำ�ภ�รกิจ 

ร่วมกันได้ ทำ�ให้ก�รเล่นเกมนอกจ�กจะเสริมสร้�ง

พัฒน�ก�รและทักษะท�งสมองแล้ว ยังช่วยลด

คว�มเครียดสะสม และช่วยให้ทักษะท�งสังคม 

ของเร�ไม่สูญห�ยไปได้อีกด้วย 
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The Creative : มุมมองของนักคิด

ปลดล็อกสกินทองเกมเมอร์
ผ่านมอนิเตอร์
ของ “กฤตย์ พัฒนเตชะ” บิ๊กบอสแห่งการีนา
เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

อีกหน่ึงกิจกรรมฮอตไม่แพ้ก�รแปลงร่�งเป็นช�วสวน เชฟ หรือแดนเซอร์  

ก็คือเกมเมอร์นี่เอง เพร�ะผู้คนยังคงอยู่บ้�นและมีเวล�ว่�งจ�กก�รที่ไม่ต้อง

เดินท�งไปทำ�ง�น แต่เวลที่สูงไปกว่�น้ัน คือก�รพย�ย�มผลักดันเกมให้ 

เข้�สู่กีฬ�อีสปอร์ตของไทยม�ตั้งแต่ปี 2012 ของก�รีน� ออนไลน์ 

(ประเทศไทย) จำ�กัด ผู้นำ�เข้�เกมยอดฮิตอย่�ง RoV และ Free Fire เกมมือถือ 

แนวแบตเทิลรอยัลท่ีได้รับร�งวัลเกมยอดนิยมท่ีดีท่ีสุดประจำ�ปี 2019 บนกูเกิล 

เพลย์สโตร์ โดยมี แชมป์ - กฤตย์ พัฒนเตชะ เป็นบอสใหญ่ที่จะม�ช่วยก�ง

แผนทีใ่นโลกของเกม พร้อมมอบคูมื่อก�รเลน่ทีจ่ะช่วยใหเ้หน็ภ�พวงก�รเกม

และอีสปอร์ต ที่ในวันนี้ทุกคนในวงก�รต่�งต้องช่วยกัน “แบก” ทีมไปให้ถึง

จุดหม�ยพร้อมกัน  

 

ช่วงนี้คนหันมาเล่นเกมกันเยอะ มองเห็นการเติบโตของ
วงการเกมยังไงบ้าง การ Work from Home ส่งผลต่อ
วงการยังไง
ช่วง Work from Home ไม่ว่�เด็กและผู้ใหญ่ก็จะอยู่บ้�นกัน ทำ�ให้มีเวล� 

ส่วนตัวม�กข้ึน พอว่�งจ�กก�รทำ�หน้�ที่ตัวเอง ก็ม�เล่นเกม จึงทำ�ให้มี

สดัสว่นคนเลน่เกมม�กข้ึนในช่วงน้ี สำ�หรับบ�งคนทีอ่ยูค่นเดยีว ก�รเลน่เกม

ก็ทำ�ใหไ้ดก้ลบัไปเจอเพือ่นฝงู ช่วยคล�ยเครียดได ้เพร�ะเกมใหท้ัง้คว�มสนุก

และได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ไปพร้อมกัน 

 ส่วนท�งด้�นอีสปอร์ต พอ Work from Home ก็ย�กหน่อยในด้�น 

ก�รจดัง�น เพร�ะง�นเกมมนัจำ�เปน็ตอ้งใหค้นมอี�รมณ์ร่วม ม�อยูท่ีเ่ดยีวกนั 

ม�เห็น ม�เชียร์กัน เหมือนบรรย�ก�ศในสน�มกีฬ� พอเร�ต้องเว้นระยะ 

ก็จะทำ�แบบน้ันไม่ได้ เหมือนข�ดวิธีก�รสร้�งคอมมูนิตี้ไป ซึ่งตรงนี้เร�ก็ 

ปรับกันโดยย้�ยทุกอย่�งม�เป็นออนไลน์ อย่�งง�นแข่งขันอีสปอร์ต Garena 

World 2021 ท่ีผ่�นม� ก็จัดเป็นออนไลน์แทน จริง ๆ  มันก็สู้ง�นออฟไลน์ไม่ได้

อยู่ดีในเร่ืองของบรรย�ก�ศในง�น แต่ส่ิงท่ีได้กลับม�คือ จำ�นวนก�รเข้�ถึงง�น

ท่ีม�กข้ึน คนท่ีอยู่ต่�งจังหวัดไกล ๆ  ก็เข้�ร่วมกิจกรรมได้และรอรับของท่ีระลึก

ไดท้ีบ่�้น ถ�้เปน็ปกต ิคนทีม่�ง�นเท�่นัน้ถงึจะไดข้องทีร่ะลกึหรือของร�งวลั 

และปจัจบุนัเปน็ยคุของเกมมอืถือ ซึง่เปน็ปจัจยัหน่ึงทีท่ำ�ใหจ้ำ�นวนผูเ้ลน่เกม

และผู้ชมอีสปอร์ตเติบโตอย่�งรวดเร็ว  ซึ่งมูลค่�อุตส�หกรรมเกมที่ผ่�นม�

มีก�รเติบโตกว่� 10% ส่วนในปีที่แล้ว 2020 ผลสำ�รวจจ�ก Newzoo.com 

บอกว่� อุตส�หกรรมเกมมีมูลค่�ตล�ดกว่� 29,000 ล้�นบ�ท

แล้วปัจจยัทีท่ำาให้ตลาดเกมเตบิโตได้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ในมุมของผู้พัฒน� (Developer) และผู้ให้บริก�รเกม (Publisher) ปัจจัยที่

ทำ�ให้ตล�ดนี้เติบโตข้ึนได้ หนึ่งเลยก็คือโปรดักต์เกมต้องเป็นไปต�มสิ่งที่

ตล�ดต้องก�ร หม�ยถึงเป็นเกมที่คนชอบ นี่คือเร่ืองสำ�คัญม�ก เพร�ะ

อุตส�หกรรมเกมจะเติบโตไม่ได้ถ้�ไม่มีโปรดักต์ที่สอดคล้องกับตล�ด เช่น 

RoV ที่เข้�ม�รับเทรนด์ Mobile First ในไทยพอดี สองคือ ผู้ให้บริก�รเกม 

อย่�งเร�ก็จะเป็นคนทำ�ก�รตล�ด ด้วยก�รย่อยโปรดักต์ให้เข้�ถึงง่�ยข้ึน

สำ�หรับลูกค้�ทั่วไป แล้วคอยเก็บฟีดแบ็กจ�กลูกค้�กลับไปพัฒน�โปรดักต์ 

ใหก้ลบัม�ดยีิง่ข้ึนไปอกี น่ันแปลว่�เกมจะมกี�รพฒัน� ปรับปรุง ใหส้อดคลอ้ง

กับคว�มต้องก�รและพฤติกรรมของผู้เล่นอยู่เสมอ จุดสำ�คัญที่ส�มคือ 

ยอดดาวน์โหลดทั่วโลกนอกประเทศจีนกว่า 100 ล้านครั้งในปี 2018 ย้ำาชัดว่า RoV1 หรือ Arena of Valor เป็นเกมมือถือยอดฮิตที่
บรรดาคอเกมแนว MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) ต้องมีติดสมารต์โฟนกันแทบทกุราย แมโ้ควิด-19 จะทำาใหเ้ศรษฐกิจ
อยู่ในช่วงขาลง แต่ไม่ใช่กับอุตสาหกรรมดาวรุ่งอย่าง “เกม” ที่มีอัตราการเติบโตไม่ต่ำากว่า 10% ในปีที่ผ่านมา

ถ้�โยกม�ฝั่งอีสปอร์ต ภ�ครัฐและเอกชนมีก�รสนับสนุนอีสปอร์ตยังไงบ้�ง 

เช่น ก�รสนับสนุนให้อีสปอร์ตเป็นกีฬ� ล่�สุดได้มีร�ชกิจจ�นุเบกษ�ประก�ศ

ให้อีสปอร์ตเป็นกีฬ�อ�ชีพแล้ว ก็จะทำ�ให้มีก�รสนับสนุนและลงทุนในอีสปอร์ต

อย่�งมีแบบแผน และเป็นรูปธรรมย่ิงข้ึน ในส่วนเอกชนเอง เม่ือดูเทรนดผ์ูบ้ริโภค 

จะเห็นว่�อีสปอร์ตเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตคนรุ่นใหม่แล้ว มีก�รเข้�ม�ทำ�

กจิกรรมท�งก�รตล�ดผ�่นเกมและอสีปอร์ตม�กข้ึน เช่น ก�รโปรโมตสนิค�้

และบริก�รผ่�นก�รแข่งขันขันอีสปอร์ต 

การทำาการตลาดผ่านเกมและอีสปอร์ตมีรูปแบบไหนบ้าง 
อย่�ง RoV Pro League ก็จะมีพ�ร์ตเนอร์เข้�ม�ร่วมกับลีกม�กม�ย เช่น 

เครือข่�ยโทรศัพท์มือถือ แต่ละค่�ยมือถือก็มีวิธีก�รเข้�ม�เล่นในตล�ดเกม

และอีสปอร์ตที่ต่�งกันไป บ�งค่�ยเข้�ม�สร้�งทีม บ�งค่�ยออกซิมสำ�หรับ

อีสปอร์ตให้คนเล่น RoV ฟรีผ่�นซิมน้ี ส�ม�รถเอ�ซิมเข้�ก�รแข่งขัน 

ออฟไลน์ได้ แล้วยังมีโอก�สลุ้นสกิน2 ในเกมด้วย นี่เป็นก�รทำ�ก�รตล�ด 

บนเกมที่ค่อนข้�งครบวงจร แม้แต่ธน�ค�รเองก็ลงม�เล่นด้วย เช่น มีก�รโปรโมต

ก�รเติมเงินในเกมผ่�นช่องท�งของเข� บ�งเจ้�นำ�เอ็กซ์คลูซีฟพรีเมียมที่มี

ตัวละครในเกม ไปสร้�งแรงจูงใจกระตุ้นให้เกิดก�รเปิดบัญชีหรือย้�ยม�ใช้

บริก�รธน�ค�รออนไลน์ม�กขึ้น 

 พอมีก�รลงทุนในวงก�ร ก็ทำ�ให้คนที่อยู่ในวงก�รเติบโตไปด้วยกัน  

คนเล่นเกมก็ได้เงินร�งวัลม�กขึ้นเพร�ะได้เงินสนับสนุนจ�กธุรกิจเหล่�น้ี

สะท้อนออกม�ในรูปของเงินร�งวัล อย่�ง RoV Pro League ปีที่ผ่�นม� 

1 เดิมชื่อเกมนี้คือ Realm of Valor หรือ RoV แต่ภ�ยหลังค่�ยเทนเซ็นต์เปลี่ยนชื่อเป็น Arena of Valor ให้เหมือนกันทั่วโลก โดยมีชื่อย่อเป็น AoV ยกเว้นไทยที่ยังคงใช้ชื่อเดิมอยู่คือ RoV 2 สกิน (Skin) เป็นคำ�ศัพท์ที่ใช้ในเกม หม�ยถึง ชุด เสื้อผ้� เครื่องแต่งก�ยและอุปกรณ์ต่�ง ๆ ของตัวละคร

พอมีการลงทุนในวงการ ก็ทำาให้คนที่อยู่
ในวงการเติบโตไปด้วยกัน คนเล่นเกม 
ก็ ไ ด้ เ งินรางวัลมากขึ้ น เพราะ ไ ด้ เ งิน
สนับสนุนจากธุรกิจเหล่านี้สะท้อนออกมา
ในรูปของเงินรางวัล... พอเงินรางวัลสูง  
คนก็จะต่ืนเต้นที่จะเข้าแข่งขัน แล้วอยาก 
จะพัฒนาตัวเอง พอเก่งขึ้นแล้วมีฐาน 
คนดูหน่อย ไปอยู่ในโซเชียลมีเดียก็กลาย
เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านนี้ได้ ทำาให้เขาก็มี
รายได้เพิ่มอีกทาง
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เงินร�งวัลรวมกว่� 10 ล้�นบ�ท พอเงินร�งวัลสูง คนก็จะตื่นเต้นที่จะเข้�

แข่งขัน แล้วอย�กจะพัฒน�ตัวเอง พอเก่งขึ้นแล้วมีฐ�นคนดูหน่อย ไปอยู่ใน

โซเชียลมีเดียก็กล�ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้�นน้ีได้ ทำ�ให้เข�ก็มีร�ยได้เพิ่ม 

อีกท�ง ส่วนสโมสรที่อยู่ในลีก RoV ทุกคนก็จะได้เงินซัพพอร์ตที่จะช่วยให้

เตบิโตม�กข้ึน ดว้ยก�รมทีรัพย�กรต�่ง ๆ  ไปพฒัน�ทมี ใหเ้งินเดอืนนักกฬี� 

และส�ม�รถจัดห�อุปกรณ์ก�รแข่งขันให้นักกีฬ�ได้ด้วย มันก็เป็นก�รโต 

ทั้งอุตส�หกรรม อีกเรื่องก็คือภ�ครัฐมีก�รสนับสนุนอย่�งเต็มที่ เช่น ก�รไป

แข่งกีฬ�ระดับน�น�ช�ติ อย่�ง SEA Games หรือ Asian Games ที่ RoV 

ก็ได้เป็นหน่ึงในกีฬ�ด้วย ก็มีก�รร่วมมือกับท�งก�รีน�เพื่อจัดห�ผู้แข่งขัน 

ไปแข่งต�มง�นนั้น ๆ และต่อไปก็จะมีก�รร่วมมือจัดง�นที่เป็นลีกระดับสูง

กว่�นี้เรื่อย ๆ ครับ

เดี๋ยวนี้มีนักแคสต์เกม สตรีมเมอร์มากมาย การที่คนรุ่นใหม่
จะเข้ามาจุดนี้ได้ พวกเขาต้องมีทักษะอะไรบ้าง
อ�จจะแยก 2-3 แบบนะครับ คือส�ยที่พ�กย์เกมจริงจังไปเลย ก็จะมีแบบ 

Winzy ม�วินม�แวะ (วิพลพัฒน์ มูลสภ�) หรือ SunWaltz (ดลภพ เทียนดำ�) 

ที่รู้ลึกทั้งอีสปอร์ต ด้�นทีม และคนแข่ง พวกน้ีเข�จะส�ม�รถแคสต์เกม 

ให้สนุกได้ ส�ยท่ีสองก็คือกลุ่มท่ีอยู่ตรงกล�ง คือพวกท่ีแคสต์ไปด้วย เล่นไปด้วย 

ซ่ึงส่ิงท่ีต้องมีคือคว�มคิดสร้�งสรรค์ท่ีสูงม�ก ต้องรู้ว่�ตล�ดต้องก�รคอนเทนต์

แนวไหน เช่น คอนเทนต์อัพเดตเยอะ ๆ  ที่มผีลกระทบต่อก�รเล่น อย่�งตัวละคร

หนึ่งตัว จะต้องมีไอเท็ม หรือก�รพัฒน�ตัวละครไปหล�ย ๆ  แบบ ทุกอย่�ง

มันเป็นไดน�มิกหมด แล้วเข�ก็จะคิดสูตรก�รเล่นเกมที่ดูน่�สนใจข้ึนม�  

อีกประเภทหน่ึงก็คือคอนเทนต์แนวฮ�วทู อย่�งเช่น เทคนิคในก�รเล่น 

ตัวละคร เล่นยังไงให้เก่ง เหล่�น้ีเรียกว่�ต้องใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์ม�ก  

บวกกบัคว�มรู้คว�มส�ม�รถในเกมกค็อ่นข้�งสงู ตอ้งมคีว�มต้ังใจและเข้�ใจ

ในตัวเกมอย่�งถ่องแท้ จับจุดได้ว่�จุดไหนสำ�คัญและจุดไหนที่ไม่สำ�คัญ  

แล้วก็มีเรื่องก�รเดลิเวอรีด้วยว่�จะใช้แบบไหน จะเซ็ตอัพเทคนิคยังไง หรือ

จะทำ�วิดีโอ ตัดต่อยังไงให้คนดูได้น�นที่สุดและสร้�งก�รเข้�ถึงกับลูกค้�ให้

ได้เยอะ ๆ

 

นอกจากอาชีพประเภทแคสเตอร์ หรือสตรีมเมอร์ มีอาชีพ
อะไรอีกบ้างที่น่าสนใจ
ถ�้พดูถงึวงก�รอสีปอร์ต หรือก�รทีเ่กมเปน็หน่ึงใน Digital Content (เน้ือห�

ส�ยดิจิทัล) ฉะน้ันอ�ชีพต่�ง ๆ ท่ีอยู่ในส�ยออนไลน์ก็ส�ม�รถปรับใช้ได้หมด 

จะเป็นเร่ืองก�รแข่งขัน เป็นนักกีฬ�อีสปอร์ต ถ้�ชอบส่วนโปรดักต์เกม  

ซึ่งเป็นส�ยต้นน้ำ� ก็จะเป็นพวกนักพัฒน�เกม หรือนักออกแบบเกม หรือ 

ส�ยศิลปิน อย่�งกลุ่มที่ทำ�แอนิเมชัน แล้วก็จะมีส�ยตรงกล�งคือส�ยทำ� 

ก�รตล�ดหรือ Publisher ที่ก�รีน�ทำ�อยู่ ซึ่งจะซัพพอร์ตในก�รสร้�ง 

และบริห�รจัดก�รคอมมูนิตี้ แล้วก็ยังมีส�ยอีสปอร์ตทั่วไป ตรวจสอบ 

คว�มเรียบร้อยและปัญห�ของตัวเกม ส�ยสุดท้�ยก็คือส�ยปล�ยน้ำ� จะเป็น

ส�ยสือ่ อนิฟลเูอนเซอร์ส�ยเกม หรือส�ยไอท ีกจ็ะไปทำ�ง�นในกลุม่ทีส่ำ�คญั

ในก�รผลักดันเกมและดิจิทัลคอนเทนต์ให้โตต่อไป

จริง ๆ นักพัฒนาเกมเมืองไทยมีความสามารถ แต่ยังขาด
เรื่องธุรกิจหรือการตลาด คิดว่าตรงนี้มีทางแก้อย่างไร
ถ้�จะถ�มถึงสูตรสำ�เร็จว่�ทำ�ยังไงเกมถึงจะประสบคว�มสำ�เร็จได้ มันจะมี

อยู่สองข� ก็คือข�ที่เป็นโปรดักต์ พัฒน�เกม และส�ยที่ทำ�ก�รตล�ดเกม 

หรือ Publishing ซึง่ทัง้สองฝ�่ยน้ีจะตอ้งใช้ผูเ้ช่ียวช�ญทัง้คู ่ฉะน้ันจงึห�บริษทั

ทีเ่กง่ทัง้สองอย่�งเลยย�กม�ก ผมมองว�่ถ�้เปน็บริษทัทีเ่พิง่สร้�ง กอ็ย�กให้

โฟกัสไปเลยว่�จะทำ�ส�ยไหนระหว่�งส�ยพัฒน�หรือม�ร์เก็ตติง แล้วทำ� 

ตรงน้ันให้ดี พร้อมกับห�พ�ร์ตเนอร์เข้�ม�อุดช่องว่�งในส่วนที่เร�ไม่ถนัด 

เช่น ถ�้เร�เลอืกจะเปน็นักพฒัน�เกม กต็อ้งทำ�โปรดกัตใ์หด้แีละสนุก ทำ�เกม

ให้ยืนระยะได้ ให้เหม�ะกับลูกค้� ไม่ใช่แค่ทำ�เจ�ะแค่กลุ่มนิชม�ร์เกต หรือ

ลูกค้�กลุ่มเล็ก ๆ ถ้�พูดถึงก�รพัฒน�ในวงก�รไทย ผมคิดว่�ส�ยที่เป็น

พัฒน�โลจิก สร้�งคอร์ลูปเกม (Core Loop) ทำ�เกมให้สนุก เร�ยังข�ดอยู่เยอะ 

อย�่งทีต่่�งประเทศเข�จะโฟกสัทีจ่ดุน้ีม�ก แต่เร่ืองคว�มสวยง�มเอ�ไว้ทหีลงั  

เพร�ะเร�ส�ม�รถจ้�งบริษัทภ�ยนอกทำ�ได้ แต่เข�จะทำ�ให้เกมสนุกก่อน  

ยืนระยะได้ก่อน เพร�ะเข้�ใจตล�ดถ่องแท้ ผมว่�อันน้ีเป็นจุดสำ�คัญที่ 

นักพัฒน�ไทยยังต้องเพิ่มเติม

อย่าง Garena Academy มีส่วนช่วยหรือเพิ่มส่วนที่ขาดไป
ในวงการเกมหรือไม่
ถ้�มองในมุมของบริษัทก�รีน�เอง Garena Academy เป็นโครงก�รที่เข้�

ม�ช่วยสร้�งคว�มเข้�ใจและส่งเสริมอ�ชีพส�ยดิจิทัล (Digital Workforce) 

ในไทย โดยท�งก�รีน�เล็งเห็นว่�อ�ชีพในวงก�รเกมและอีสปอร์ต ตลอดจน

อ�ชีพที่เป็นส�ยดิจิทัลยังค่อนข้�งใหม่ในสังคมไทย คนไม่รู้ว่�เข�ต้องมีชุด

ทักษะแบบไหนถึงจะเข้�ม�ทำ�ง�นตรงน้ีได้ หรือว่�ในโลกของเกมและอีสปอร์ต

มันมีส�ข�อ�ชีพอะไรบ้�งที่เหม�ะกับเข� ดังนั้นก็จะเป็นแพลตฟอร์มหลักที่

เกิดข้ึนเพือ่แก้ปญัห�ตรงน้ี เช่น บอกร�ยละเอยีดส�ยอ�ชีพในวงก�รเกมและ

อีสปอร์ต ว่�มีเกณฑ์หรือข้อกำ�หนดอะไรบ้�ง แล้วก็ยังมีบุคคลตัวอย่�งที่

ประสบคว�มสำ�เร็จในส�ยอ�ชีพน้ัน ๆ เพ่ือให้เป็นตัวอย่�งและแรงบันด�ลใจ 

แม้แต่วิธีที่จะทำ�ให้ประสบคว�มสำ�เร็จแบบน้ันบ้�งด้วย ตอนน้ีมีอีกส่วน 

ที่เร�พย�ย�มทำ�คือ คู่มือก�รเรียนก�รสอนที่ส�ม�รถด�วน์โหลดไปอ่�น  

ไปจัดเวิร์กช้อปกับได้ว่�วงก�รเกมหรืออีสปอร์ต คอนเทนต์มันมีอะไรบ้�ง 

ส�ม�รถสอนได้แม้กระทั่งถ้�จะเร่ิมต้นทำ�อ�ชีพในส�ยน้ี ต้องเร่ิมต้นยังไง 

เพื่อให้ครู อ�จ�รย์ และผู้ปกครองเล็งเห็นว่�วงก�รเกมมีอ�ชีพและอน�คต

ที่ไกลม�กกว่�ที่เข�เข้�ใจในตอนนี้

เหมือนกับเป็นการไปช่วยเปลี่ยนความคิดของพวกเขาเรื่อง
เด็กติดเกมด้วยหรือเปล่า
มันก็เป็นสิ่งที่เร�ทำ�อยู่ตลอดครับ ตั้งแต่วันแรกที่ก�รีน�เข้�ม�ดำ�เนินธุรกิจ

ในไทย เร�ตอ้งใช้แรงเพือ่สร้�งคว�มเข้�ใจในตล�ดเยอะม�กว�่ก�รเลน่เกม

ที่สร้�งสรรค์เป็นยังไง ก�รเล่นเกมเป็นกีฬ�เป็นยังไง และเร�พย�ย�มสร้�ง

ระบบนิเวศที่จะม�ช่วยพัฒน�วงก�รนี้ให้หลุดออกไปจ�กกรอบเดิม ๆ และ

ย่ังยืน เช่น สร้�งโอก�สให้คนในวงก�ร ช้ีให้เห็นอน�คตและประโยชน์จ�กเกม 

เศรษฐกจิและสงัคมไทยจะไดอ้ะไรจ�กก�รเตบิโตของวงก�รเกมและอสีปอร์ต

บ้�ง ผมว่�ตรงนี้เป็นจุดสำ�คัญ ที่จริงวงก�รเกมก็ไม่ต่�งจ�กวงก�รหนังหรือ

เอนเตอร์เทนเมนต์ทั่วไปที่ตอนแรกก็อ�จจะย�กหน่อย แต่ก�รที่ก�รีน� 

ร่วมมือกับภ�ครัฐและเอกชนก็เป็นก�รส่ือส�รออกไปด้วยว่� คนที่อยู่ใน 

ส�ยอ�ชีพเหล่�น้ีไปถึงไหนแล้ว แล้วส�ม�รถสร้�งอิมแพ็กในไทยหรือบนเวทีโลก

ยังไงบ้�ง ถ้�ผู้ปกครองรีเสิร์ช เข�ก็จะมองเห็นตรงนี้ อีกจุดหนึ่งคือก�รจะ

ทำ�ยังไงให้เหล่�อินฟลูเอนเซอร์เป็นบุคคลตัวอย่�งที่ดี เพร�ะพวกเข�มีส่วน

ในก�รส่งเสริมพฤติกรรมท่ีถูกต้องและเหม�ะสม เช่น ส�ม�รถแบ่งเวล�ได้ดี  

ว�่ช่วงไหนควรเลน่เกม ช่วงไหนควรอ�่นหนังสอื กจ็ะทำ�ใหผู้ป้กครองเหน็ว�่ 

ก�รที่ลูกดูอินฟลูเอนเซอร์ก็ส�ม�รถแบ่งเวล�ได้ดีเช่นกัน ตรงน้ีก็เป็นอีก 

จุดที่สำ�คัญในก�รผลักดันด้วยครับ

คิดว่าตอนนี้เราอยู่จุดสูงสุดของวงการเกมหรือยัง 
ผมว่�ที่จริงตอนน้ีก็น่�จะถือว่�เป็นช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดนะครับ แต่ก�รเติบโต

จะยังไม่หยุดลง มันมีแต่สถิติที่พุ่งสูงข้ึน เกมและอีสปอร์ตจะกล�ยเป็น 

คว�มบันเทิงท่ีแพร่หล�ยและได้รับก�รยอมรับม�กข้ึนเร่ือย ๆ  อย่�งตอนเด็ก ๆ  

ผมเองก็จะเป็นเกมพีซี แล้วก็ไม่มีกลุ่มเพ่ือนม�สุงสิงด้วยเท่�ไหร่ เพร�ะสมัยน้ัน  

ถ้�จะคูลต้องเล่นฟุตบอลหรือกีฬ� แต่สมัยนี้ถ้�คุณเล่นเกมเก่งมันกล�ยเป็น

เรื่องคูลไปเลย ยิ่งถ้�คุณมีเทคนิค สอนคนอื่นได้ด้วย ก็จะทำ�ให้มีคนเข้�ม�

ติดต�มหรืออ�จยกใหเ้ปน็ไอดอล ซึง่ตรงน้ีเปน็มเิตอร์ทีด่ทีีท่ำ�ใหเ้หน็ว�่วงก�ร

เกมมันอยู่ในยุครุ่งเรืองแล้ว คือเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพ�ะในหมู่เด็กรุ่นใหม่ที่

เข�ภูมิใจในก�รเล่นเกมให้ได้เก่ง ๆ เร�ต้องใช้โอก�สนี้ในก�รผลักดันเกม

ให้มันไปไกลม�กขึ้น ไม่เพียงแต่จะสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่มีร�ยได้ แต่ยัง

เพิม่เงนิหมนุเวยีนในเศรษฐกจิยคุดจิทิลัดว้ย ผมมองว�่ในวงก�รเกมมนัยงัมี

ศักยภ�พอีกเยอะ และมีคว�มน่�สนใจในแง่ก�รเข้�ม�ลงทุน เพร�ะเท่�ที่เห็น

คนเลน่เกมจะเปน็คนรุ่นใหม ่แลว้คนเหล�่น้ีในอน�คตก็จะเปน็ประช�กรหลกั 

อน�คตก็จะมีคนรุ่นใหม่ยุคใหม่ที่เด็กกว่�เข้�ม�อีก เกมก็ยังจะอยู่ในชีวิต 

พวกเข� มันเหมือนมีก�รเติมกลุ่มลูกค้�เข้�ไปเร่ือย ๆ  ผมเลยมองว่�เร�ก็ยังอยู่

ในจังหวะที่ดีที่วงก�รนี้ยังเติบโตได้อีกเรื่อย ๆ ครับ

เศรษฐกิจและสังคมไทยจะได้อะไรจาก 
การเติบโตของวงการเกมและอีสปอร์ตบ้าง 
ผมว่าตรงน้ีเป็นจุดสำาคัญ ท่ีจริงวงการ 
เ ก ม ก็ ไ ม่ ต่ า ง จ า ก ว ง ก า ร ห นั ง ห รื อ 
เอนเตอร์เทนเมนต์ทั่วไปท่ีตอนแรกก็ 
อาจจะยากหน่อย แต่การที่การีนาร่วมมือ
กับภาครัฐและเอกชนก็เป็นการสื่อสาร
ออกไปด้วยว่า คนท่ีอยู่ ในสายอาชีพ 
เหล่านี้ไปถึงไหนแล้ว แล้วสามารถสร้าง 
อิมแพ็กในไทยหรือบนเวทีโลกยังไงบ้าง
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ยกตัวอย่างการเปิดพ้ืนที่หรือไอเดียในการนำาเกมเข้าไปมี
ส่วนช่วยพัฒนาหรือมีส่วนร่วมกับวงการอื่น ๆ 
ห�กเปน็เร่ืองก�รสง่เสริมก�รศกึษ� ตอ้งบอกว�่เร�มุง่มัน่ทีจ่ะผลกัดนัใหเ้กดิ

ก�รพฒัน�ทกัษะยคุดจิทิลั โดยเฉพ�ะในด�้นทีเ่กีย่วกับดจิทิลัคอนเทนต ์เช่น 

เกม RoV ก็มีก�รร่วมมือกับภ�ครัฐ เช่น กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� 

และกระทรวงก�รอดุมศกึษ� วทิย�ศ�สตร์ วิจยัและนวตักรรม ในก�รทีจ่ะนำ� 

RoV ไปจัดประกวดก�รดีไซน์สกินตัวละครในเกม เป็นเวทีที่ส่งเสริมให้ 

คนรุ่นใหม่นำ�วัฒนธรรมไทยท่ีเป็นมรดกของประเทศม�ออกแบบ ใส่คว�มคิด

สร้�งสรรค ์ทำ�เปน็ดจิทิลัคอนเทนต์หรือสกนิตัวละครเกมออกม� โดยผลง�น

ชนะเลิศจะถูกนำ�ไปพัฒน�ต่อและใช้จริงบนเกม RoV เป็นโครงก�รที่เร�ก็

ทำ�ติดต่อกันม� 3 ปีได้แล้ว อย่�งปีแรกที่ผู้ชนะเข�ใช้แรงบันด�ลใจจ�ก 

วดัรอ่งขุ่น ปถีดัม� กด็งึวัฒนธรรมผตี�โขนม� มนัทำ�ใหเ้ข�เหน็ว่�สิง่ทีด่ไีซน์

ม�ทั้งได้เผยแพร่วัฒนธรรมและส่งเสริมคว�มคิดสร้�งสรรค์ 

 ส่วนในด้�นภ�พยนตร์ เร�ก็มีก�รจับมือกับสหมงคลฟิล์มทำ�หนังเรื่อง 

Mother Gamer เกมเมอร์เกมแม่ (2020) ซ่ึงผู้สร้�งก็ใช้เกมเป็นแรงบันด�ลใจ

ในก�รทำ�ภ�พยนตร ์โดยก�รีน�ก็ไปรว่มออกแบบ ออกไอเดยี ว�งโครงเรือ่ง 

รวมไปถงึก�รใช้ฟตุเทจจริงจ�กเกมเข้�ไปอยูใ่นหนัง สำ�หรับด�้นดนตรี เวล�

เร�จัดก�รแข่งขันโปรลีก เร�ก็จะไปคุยทั้งกับนักดนตรีโลคอลและนักดนตรี

ทีม่ช่ืีอเสยีง อย�่ง RoV กไ็ปร่วมมอืกบันักดนตรีใหช้ว่ยแตง่เพลงและนำ�เพลง

ม�ในช่องท�งของเร� โดยใช้เปน็ธีมเพลงหลกัในอสีปอร์ตดว้ย หรืออย�่งเกม 

Free Fire ที่ก�รีน�พัฒน�เอง ก็ร่วมกับบอดี้สแลม ให้พี่ตูนม�ช่วยโปรโมต

และแต่งเพลงที่เหม�ะกับเกม Free Fire หรือชุดตัวละครที่เข�ออกแบบ ก็ใส่

เข้�ไปในเกมด้วย ก็พูดได้ว่�เป็นก�รทำ�ง�นข้�มส�ยระหว่�งวงก�รที่ช่วยให้

ทั้ง 2 ฝ่�ย ตอบรับคว�มต้องก�รของผู้บริโภคได้ดีขึ้น

มองอนาคตของวงการเกมในอีกสิบปีข้างหน้าไว้ยังไง
เม่ือห้�ปีท่ีแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่�เกมจะกล�ยเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของคนรุ่นใหม่

หรือกลุ่มคนทำ�ง�นม�กขน�ดนี้ เพร�ะว่�อีสปอร์ตมันก็กล�ยเป็นคอนเทนต์

หลักในก�รบริโภคผ่�นท�งออนไลน์ด้วย แต่ผมก็เชื่อว่�สิ่งที่เร�ทำ�ม�ตั้งแต่

อดีตมันก็เป็นพื้นฐ�นที่ดีที่จะต่อยอดในอน�คต เร�ก็ยังมุ่งมั่นที่จะผลักดัน

และนำ�เอ�โปรดักต์ที่ดีม�สู่ประเทศไทย รวมถึงส่งไปต่�งประเทศด้วย  

ส่วนเร่ืองก�รเข้�ถึงอินเทอร์เน็ตและสม�ร์ตโฟนที่ม�กข้ึน ก็จะยิ่งทำ�ให้

อน�คตวงก�รเกมพร้อมม�กกว่�นี้ เพร�ะปัจจุบันก็ยังมีลูกค้�บ�งกลุ่มที่ยัง

ไมส่�ม�รถเข้�ถงึเกมได ้เมือ่ปจัจยัพืน้ฐ�นพฒัน�ม�กข้ึน กจ็ะทำ�ใหเ้ร่ืองเกม

ไปไกลข้ึนดว้ย และจะมผีูเ้ลน่เกมม�กกว�่เดมิ นอกเหนือจ�กคว�มพย�ย�ม

เหล่�น้ี ก�รีน�ก็พย�ย�มพัฒน�คอมมูนิต้ีของเกม พอคนมีอ�รมณ์ร่วมม�กข้ึน 

ก็จะทำ�ให้เข�มีส่วนร่วมม�กข้ึน จ�กผู้บริโภคอ�จกล�ยเป็นผู้พัฒน� 

คอนเทนตแ์ละพฒัน�ฝมีอืไปเร่ือย ๆ  ผมเชือ่ว�่คนไทยมคีว�มคดิสร้�งสรรค ์

มีคว�มส�ม�รถที่จะผลิตคอนเทนต์ดี ๆ ออกม�อีกม�ก พอองค์ประกอบ

พวกนี้ม�รวมกัน ก็จะช่วยให้วงก�รเกมคึกคักและไปได้ไกลขึ้นครับ 

 
CREATIVE
INGREDIENTS  

 
เกมที่ชอบเล่น หรือแนวเกมที่ชอบเล่น
ผมเล่นแนว MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) SPF (First Person 

Shooter) แล้วก็แนวผจญภัยบนคอนโซล เพร�ะเกมจะช่วยด้�นคว�มคิด  

ฝึกให้เร�มองภ�พรวม และฝึกทักษะเรียนรู้ คิดวิเคร�ะห์จ�กสถ�นก�รณ์

จำ�ลอง ซึ่งนำ�ม�ปรับใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ก็เป็นเรื่องที่ดี หรือบ�งทีก็ทำ�ให้

ได้ไอเดียใหม่ ๆ ในก�รทำ�ง�นและใช้ชีวิตด้วย

แรงบันดาลใจการทำางาน
ผมอย�กทำ�เกมที่สร้�งอิมแพ็กทั้งในระดับประเทศและระดับโลก แต่ก่อน 

ผมเป็นคนเล่นเกม แล้วจะว้�วม�กเวล�เจอเกมดี ๆ  และเข้�ถึงคนเล่นใน 

วงกว้�งได้ ผมอย�กเป็นคนที่นำ�ประสบก�รณ์เกมและอีสปอร์ตที่ตื่นเต้น  

ยิ่งใหญ่ และมีสีสัน ม�ให้ผู้คนที่ชื่นชอบมัน ซึ่งช่วงเวล�หนึ่งผมจดจำ�ได้ดี

ที่สุด ก็คือวิน�ทีที่นักกีฬ�ทีมช�ติไทยเอ�ชนะและคว้�เหรียญทองจ�กเกม 

RoV ใน SEA Games 2019 ได้

บอสที่ใหญ่ที่สุดของตัวเองคืออะไร มีวิธีโค่นบอสตัวนี้ยังไง
ผมมองว�่ใหญท่ีส่ดุคงไมม่ ีเพร�ะว�่ผมมหีล�ยบอสทีอ่ย�กโคน่ ถ�้เปน็ระยะ

สั้นก็คือคู่แข่งที่อยู่ในไทยและต่�งประเทศที่เร�อย�กจะเอ�ชนะให้ไวที่สุด  

แต่ในอีกมุมหน่ึงผมก็เค�รพและมองว่�ส�ม�รถเรียนรู้จ�กเข�ได้เช่นกัน  

บอสอีกตัวท่ีอย�กเอ�ชนะก็คือตัวเร�เอง ทำ�ยังไงให้เก่งข้ึนกว่�ในวันน้ี ทำ�ยังไง

ให้บริษัทไปได้ไกลกว่�นี้ ผมมองว่�มันคือสิ่งที่เร�ต้องสู้ในทุก ๆ วัน ทั้งใน

ด้�นก�รขับเคลื่อนองค์กรและก�รพัฒน�ตัวเอง

ครั้งที่ 1 
เทียนหอม 

ฟร�! ไมมีคาใชจาย

สมัครไดแลวตั้งแต
วันนี้ถึง 30 ตุลาคม 2564

*วันและเวลาจัดแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณโคว�ด-19
#CreativeDesignShowcase #เทียนหอม #TCDC #CEA

มารวมบอกเลาเร�่องราวของเทียนหอมและ
เพ�ม่โอกาสในการประชาสัมพันธธุรกิจพรอม
จัดแสดงผลงานที่ Creative Space ชั้น 5
TCDC กรุงเทพฯ

ระหวางวันที่ 12 ตุลาคม 
ถึง 30 ธันวาคม 2564*
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Creative Solution : คิดทางออก

ห�กในชีวติน้ีคณุเคยสะสมแต้มช�นมไข่มกุ 10 แก้ว

เพือ่ปลดลอ็กแก้วฟรี หรือสะสมแต้มทกุยอดสัง่ซือ้

เพือ่เลือ่นขัน้สม�ชิกแล้วล่ะก็ คณุก็นับได้ว่�ถูกกลไก

ของ Gamification ดูดไปซะแล้ว Gamification 

คอื ก�รนำ�องค์ประกอบบ�งอย่�งของเกมม�ใช้ใน

ฉ�กทีไ่ม่ใช่เกม เพือ่สร้�งคว�มสนุกให้เกิดข้ึนและ

ทำ�ให้ผูท้ีเ่ข้�ม�สมัผสักับประสบก�รณ์น้ัน “เสพตดิ 

กบัคว�มสนุก” ทีเ่หมอืนกำ�ลงัได้ทำ�เควสอยู ่โดยมี

เป้�หม�ยทีไ่ม่ใช่คว�มสนุก แต่เป็นก�รกระตุ้นให้

คนมีแรงใจทีจ่ะทำ�พฤตกิรรมน้ันไปอย่�งต่อเน่ือง 

 องค์ประกอบของ Gamification ประกอบ

ไปด้วย พฤติกรรมเป้�หม�ยที่ต้องก�รจะให้ 

ผูเ้ข้�ร่วมเป็น แรงจงูใจของผูเ้ข้�ร่วม และทีส่ำ�คญั

ที่สุดก็คือกลไกเกม (Game Machanic) ที่จะ 

นำ�ม�ใช้เพือ่ออกแบบประสบก�รณ์ให้คนติดหนึบ 

หน่ึงในคว�มพิเศษของ Gamification คือ

กระบวนก�รจะช่วยผลักดันเร�ให้สู้ อดทนที่จะ

ทำ�ง�นใด ๆ  และชดเชยคว�มรู้สกึย�กเยน็เข็ญใจ

ด้วยคว�มรู้สึกพิเศษ ผ่�นร�งวัลหรือสิ่งที่เป็น 

รูปธรรมจบัต้องได้ เพือ่สร้�งแรงกระตุ้นให้กบัใจใน

ก�รทำ�สิ่งน้ันต่อไป Gamification ยังถูกใช้ใน

แวดวงของธุรกิจและก�รศึกษ� เพื่อกระตุ้นให้

เรื่อง : บุษกร บุษปธำ�รง

บางครั้งชีวิตคนเราก็เหมือนเกม ...ในชีวิตแต่ละวัน เราทุกคนต่างก็มี “ด่าน” ท่ีจะต้องพิชิต เช็กลิสต์ท่ีต้องถูกฆ่า และกำาหนดการต่าง ๆ 
ที่ต้องวิ่งตามให้ทันก่อนที่จะถูกลดขั้นหรือต้องกลับไปจุดเริ่มต้นใหม่ หลายครั้งชีวิตเรายังเต็มไปด้วย “ตัวเลือก” ที่ส่งผลกับทางเดิน
มากบ้างน้อยบ้าง ก้าวที่เราเลือกเดินบางทีก็เป็น “ทางลัด” บางครั้งก็เป็น “กับดัก” เกมหลาย ๆ เกมจึงอาจเปรียบได้กับลู่ซ้อมก่อน
ลงสนามชีวิตจริง และถ้าหากลองพิจารณาดี ๆ  แล้วก็อาจจะพบได้ว่า หลายครั้งองค์ประกอบของเกมน้ันต่างแทรกซึมอยูใ่นหลายห้วง
ของชีวิต และเราเองก็อาจจะเป็น “ผู้เล่น” ใน “เกมชีวิต” มานานจนแทบไม่รู้ตัวเลยก็ได้

กลกลายเกม
เมือ่โลกทีเ่ราอยูก่ลายเป็นเกม และเราต่างเป็นผูเ้ล่นขาประจำา

กลกลายเกม
เมือ่โลกทีเ่ราอยูก่ลายเป็นเกม และเราต่างเป็นผูเ้ล่นขาประจำา

ผู้บริโภคเลือกที่จะดำ�เนินพฤติกรรมไปในท�งที ่

อย�กให้เป็น ยกตวัอย่�งเช่น บตัรสะสมแต้มต่�ง ๆ  

หรือบัตรสม�ชิกที่ห�กใช้บริก�รแล้วจะมีก�ร

สะสมแต้มเพื่ออัพเลเวลเหมือนกับตัวละครที่ 

ผ่�นด่�น และยงัพ่วงด้วยก�รได้รับสทิธิพเิศษต่�ง ๆ   

ที่ม�กขึ้น หรือก�รจัดทำ� Leaderboard แสดง 

ก�รแข่งขันระหว่�งแผนกง�นเพือ่กระตุ้นให้พนักง�น 

แต่ละแผนกมีแรงจูงใจในก�รทำ�พฤติกรรมที่

องค์กรได้กำ�หนดทิศท�งไว้แล้ว 

Gamification
จะช่วยให้ชีวิตคุณสนุกขึ้นได้อย่างไร 
แน่นอนว่�ห�กเร�รู้องค์ประกอบของมันแล้ว 

เร�ก็ส�ม�รถสร้�งเกมให้กับชีวติผ่�นกระบวนก�ร 

นี้ได้ ขอเพียงรู้ว่�เร�มีเป้�หม�ยอะไร และอะไร

คือแรงจูงใจเท่�น้ัน ยกตัวอย่�งห�กเร�ต้องก�ร

ลกุข้ึนม�ทำ�ก�รบ้�นทีค่ัง่ค้�ง เร�กแ็ค่ตัง้เป้�หม�ย 

และแบ่งเป้�หม�ยย่อย ๆ หรือที่เร�เรียกว่� 

“มินิเกม” ระหว่�งท�งได้ โดยมีแรงจูงใจเป็น

ร�งวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ช็อกโกแลตหนึ่งชิ้น

หลังทำ�ก�รบ้�นเสร็จ 5 ข้อใหญ่ หรืออ�จจะเป็น

เวล�ดูก�ร์ตูนสักตอนหลังจ�กทำ�ง�นเสร็จก็ได้ 

นอกจ�กนีเ้ร�ยงัส�ม�รถท้�ท�ยตวัเองผ่�นโจทย์

ประจำ�วัน เช่น จับเวล�ในก�รพับผ้�เพื่อทุบสถิติ

คร้ังก่อน เป็นต้น หรือก�รนำ�แถบวดัผลในเกมม�

ใช้เพือ่ประเมินคว�มก้�วหน้�ของตัวเองทีช่่วยให้

เร�มองเห็นพัฒน�ก�รของเร�ได้ชัดเจนยิ่งข้ึน  

ทัง้ยงัช่วยให้เร�มแีรงทีจ่ะตดัสนิใจเดนิต่อเมือ่เหน็ว่� 

ตวัเองเข้�ใกล้เป้�หม�ยแล้วอกีด้วย กระบวนก�ร

เหล่�น้ีล้วนแล้วแต่สร้�งคว�มรู้สึกของชัยชนะที่

จะส่งผลต่อคว�มพึงพอใจและคว�มเพลิดเพลิน

ในก�รทำ�กิจวัตรต่�ง ๆ ที่เคยมองว่�น่�เบื่อได้

อย่�งไม่น่�เชื่อ

 อย่�งไรก็ต�มสิ่งที่มนุษย์ไม่เหมือนกับเกม 

ก็คือมนุษย์ซับซ้อนกว่�น้ันม�ก และในบ�งคร้ัง

ปัจจัยบ�งอย่�งก็อยู่เหนือก�รควบคุม ท�งเลือก

ที่ดีในชีวิตจริงจึงอ�จต่�งจ�กทฤษฎีท�งอุดมคติ 

และอ�จมีบ�งคร้ังที่อ�รมณ์ก็ชักนำ�ชีวิตเกินกว่�

เหตุผลและแรงจูงใจใด ๆ  จะเหนี่ยวรั้งได้ แต่ใน

ทุก ๆ เช้�ที่เร�ลืมต�ขึ้นม� ก็จะยังมีโอก�สและ

ท�งเลอืกใหม่ ๆ ให้เร�ได้เร่ิมและเลอืกอกีคร้ังเสมอ 

ดงัน้ันจงเล่นในเกมชีวติให้สนุกและเตม็ทีใ่ห้สมกับ

ที่เร�มีชีวิตเดียวกันเถอะ 

วันนี้ - 31 ธันวาคมนี้ เทานั้น
เปดบร�การทุกวัน 11.00 - 19.00 น.

พ�เศษ! สมัครสมาชิกหร�อตออายุ
เพ�ยง 100 บาท (จาก 1,200 บาท)

หมดเขต 30 พฤศจิกายนนี้เทานั้น

เปดพ�้นที่ใหบร�การฟร�!

TCDC COMMONS 
Seacon Square Srinakarin

02-321-2288

ชั้น 3 โซน MUNx2 Seacon Square Srinakarin




