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Editor’s Talk

- Game over –
การตายของตัวละคร ท�ำเอาเราหงุดหงิดพอที่จะลุกขึ้นไปคุ้ยหาอะไร
กินในตู้เย็นอย่างเซ็งๆ แต่ถึงอย่างนั้น มันก็ยังเป็น ‘เกม’ ที่เราจะกลับมา
เริ่มใหม่ ลุยใหม่ เมื่อไหร่ก็ได้ หากเรายังไม่เบื่อมันไปเสียก่อน
‘เสน่ห’์ ของการเล่นเกม อาจเป็นการทีเ่ ราได้ลองเล่น ลองเป็น ลองท�ำ
เกมได้มอบบทบาทให้เราตัง
้ แต่ นักรบ จอมเวทย์ ต�ำรวจ ผูร้ า้ ย นักการเมือง
พระเจ้า ซาตาน จนไปถึงคนธรรมดาสามัญอย่างเกษตรกรคนหนึง
่ ผูเ้ ล่น
สามารถเลือกที่จะเล่น – เลือกที่จะเป็น ได้ตามใจของตัวเองจะฝันใฝ่
‘สนุก’ แต่ไม่ว่าเราจะเล่นเป็นใคร สวบบทบาทไหน ทุกเกมมีกฎง่ายๆ
ที่ไม่ต่างกัน คือเราสามารถ ‘เริ่มใหม่’ ได้เสมอ เกมได้มอบโอกาสในการ
‘ทดลอง’ ให้เราได้เลือก เล่น ลอง ท�ำถึงแม้ว่ามันจะต่างไปจากสูตรที่คู่มือ
เกมบอกหรือผิดไปจากค�ำบอกเล่าของคนที่เคยเล่นมาก่อน แต่นี่แหละคือ
ความสนุกของเกมทีใ่ ห้เราได้เลือกท�ำตามความเชือ
่ แม้มน
ั อาจไม่ชนะ หรือ
อาจพ่ายแพ้ยับเยิน
แต่ก็เอาน่า... ถึงแม้มัน Over เราก็ Start ใหม่ได้เสมอ โดยที่หวังว่า
สักวันเราจะค้นพบสูตรของเราเอง
และนี่คงเป็นทั้งเสน่ห์และความสนุกของเกมที่ใครหลายๆ คนบอกว่า
มันไม่มีอยู่ใน ‘ชีวิตจริง’
....ซึง
่ ผมว่ามันไม่จริงเลย เราสามารถเลือกจะสนุกกับชีวต
ิ ได้ไม่ตา่ งกัน
- Life starts! –

นฤพล
เปาอินทร์

TK voice
เรื่อง / ภาพ : นฤพล เปาอินทร์

layer - ผู้เล่น

‘เกม’ สิง
่ ทีเ่ ปลีย
่ นสถานะพวกเราจาก ‘ผูส
้ ง
ั เกตการณ์’ ทีท
่ �ำ ได้เพียงเฝ้ามองการเคลือ
่ นไหวของ
แสงสีเสียงบนหน้าจอ มาเป็น ‘ผู้เล่น’ ที่สามารถสั่งการ บงการ วางแผนเรื่องราวต่างๆ ในเกม
เราจึงอยากถามผูเ้ ล่นชาว TK ว่า สำ�หรับคุณ เกมคืออะไร? อาจเป็นเพียงสิง
่ บันเทิงรูปแบบหนึง
่
อาจเป็นเพียงการละเล่นตามยุคสมัย หรือจะเป็นอะไรที่มากกว่านั้น เรามาฟังคำ�ตอบไปพร้อมกัน
และชวนคิดคำ�ตอบของคุณเอง

คืองานอดิเรกท่ีสร้างสรรค์
ทำ�ให้คนมีความคิดและ
จินตนาการ”

คือสิ่งที่ให้ความบันเทิง”

คือที่สร้างของต่อสู้
และเอาไว้เล่นกับเพื่อน”

พรพจน์ ลีลาพรชัย / นักศึกษาปริญญาโท

ณัฐ อุดมสุขประเสริฐ / พนักงานบริษัท

รามมิลร์ จันทรา / นักเรียน

คือสิ่งที่ท้าทายและสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างเพื่อน”

คือสิ่งที่เล่น
เพื่อความสนุก”

คือสิ่งที่ช่วยฝึกสมาธิ
ฝึกให้เราคิด”

พรพจน์ ลีลาพรชัย / นักศึกษาปริญญาโท

วิวรรธน์ คงนันสุนทร / นักเรียน

นฤภัท แก้วเกตุทอง / นักศึกษา

?
คืองานอดิเรก”

คือสิ่งที่เอาไว้คั่นเวลา
คลายเครียด”

คือสิ่งที่เอาไว้คลายเครียด
และพักผ่อน”

อนุชิต สินธ์ศิริมานะ / เภสัชกร

ปิยธิดา ภู่ตระกูล / นักศึกษา

สหวรรณ ตรงโธริน / นักเรียน

คือสิ่งที่เอาไว้เล่นคลายเหงา”

เอาไว้แก้เซ็ง”

ชัญชนก สหัสสานนท์ / นักเรียน

ปธินพัฒน์ เพ็งพันธุ์ / นักเรียน

not just fun

‘~ ~ ตึ๊ด~ ตึด~ ตึ~ ตึด~ ตึ๊ด!’
เ สี ย งเพลง 8 bit แบ บ ซา ว น ด์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ยุ ค บุ ก เบิ ก ที่ บ รรจุ อ ยู่
ในหน่วยความจ�ำเพียง 1 MB (บรรจุ
เพลงไฟล์ Mp3 ได้เพียง 60 วินาที)
คือเพลงในเครื่องเล่น ‘Famicom’ ที่
เปลีย
่ นโลกของความบันเทิงบนหน้าจอ
ของพวกเราไปตลอดกาล จากที่เคย
วิ่งเล่นไล่จับ แปะโป้ง ซ่อนแอบ ดีด
ลูกแก้ว โดดหนังยาง ฯลฯ เด็กๆ ใน
ยุคนั้น (และ ณ วันนี้) ก็เลือกที่จะจับ
จอย คุมเมาส์ จิม
์ อร์ด และท่องลง
้ คียบ
ไปในโลกเสมือน โลกในจอสีเ่ หลีย
่ ม และ
ได้สท
ิ ธิเ์ ป็นผูเ้ ล่นบังคับบงการตัวละคร
ในจอได้ดั่งใจ
เกมกลายเป็ นสิ่งบันเทิงที่ทั้งเด็ก
และผู้ ใ หญ่ ชื่ น ชอบ เกมเป็ น ทั้ ง ความ
บั น เทิ ง ความสนุ ก สนาน ที่ เ ราจะได้
สวมบทบาทเป็ นตั ว ละครไม่ ซ้� ำ หน้ า
มี ค วามสามารถไม่ ซ้� ำ แบบ บ้ า งก็ มี
ประวั ติ อั น เข้ ม ข้ น จนหนั ง ดราม่ า ต้ อ ง
เรียกพ่ อ และแน่นอนว่ามีภารกิจที่ตื่น
ตาตื่นใจ ท้าทาย และสนุก ให้เราได้
ฝ่าฟัน จะเรียกว่าสิ่งนี้คือโลกในจิตนา
การที่เราสามารถจับต้องได้ก็ไม่ผิดนัก
แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น เกมก็ ถู ก
มองว่ า เป็ นผู้ ร้ า ย เป็ นสิ่ ง มอมเมา
เยาวชน เสริ ม สร้ า งความก้ า วร้ า ว

ด้ ว ย เนื้ อ หา ที่ มี แต่ ก า ร รบรา ฆ่ า ฟั น
ท� ำ ลายสุ ข ภาพด้ ว ยการนั่ ง ติ ด จอต่ อ
กั น เป็ น เวลาหลายๆ ชั่ ว โมง ตลอด
จนพฤติกรรมเสพติดที่ต้องได้รับการ
เยี ย วยา ในบางแง่ มุ ม เราเห็ น เกม
ไม่ต่างจาก ‘ยาเสพติด’ ที่มีแต่ ‘โทษ’
ไม่มีประโยชน์อยู่เลยแม้แต่น้อย
แต่ ไ ม่ ว่ า คุ ณ จะเป็ น คนที่ เ ล่ น เกม
หรือเป็นคนที่ไม่เคยเล่นเลยก็ตาม อย่า
เพิ่งตัดสิน ‘เกม’ หากคุณยังไม่ได้อ่าน
Read Me ฉบับนี้!
Read Me ฉบับนีเ้ ราขอแปลงโฉม
ตั ว เองเป็ น คู่ มื อ เกม ที่ จ ะเฉลยความ
สามารถที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การเปิ ด เผยใน
ทุ ก รายละเอี ย ด ไม่ ว่ า จะเป็ น อุ ป กรณ์
สุดล�้ำของเหล่า Player ภารกิจของ
เกมที่คุณอาจยังไม่รู้ ทักษะของเกมที่
แอบซ่อนไว้ ตัวละครลับและอาชีพทีค
ุ
่ ณ
อาจคาดไม่ถึง เรียกว่าเป็ นคู่มือเฉลย
เกมในแบบฉบับทีม
ุ เคย
่ ากกว่าเกมทีค
่ ณ
รู้จัก - เกมที่มากกว่าความสนุก
และนี่คือฟังก์ชันในคู่มือเล่มนี้!
Item–อาวุธสุดล�ำ้ ของเหล่า Players
เราจะมาเปิดเผยอุปกรณ์ล้�ำๆ ที่จะ
ท�ำให้คุณลืมจอยอันเก่า เมาส์ข้ันเทพ
หรือคียบ
์ อร์ดเปล่งแสงได้ไปเลย เพราะ
อุปกรณ์ทเ่ี ราแนะน�ำนี้ ราวกับหลุดออก
มาจากหนังไซไฟยังไงยังงั้น จนคุณ

อาจแยกไม่ออกว่านี่คือเรื่องจริงหรือ
เราก�ำลังเล่นเกมอยู่กันแน่
Quest – ภารกิ จ ที่ ไ ม่ ห ยุ ด อยู่ แ ค่
ความสนุก
พวกเราอาจรู้ จั ก เกมในรู ป แบบ
ของความบันเทิง เอาไว้คลายเครียด
ฆ่าเวลา แต่คุณรู้หรือไม่? เกมบางเกม
นอกจากความสนุ ก แล้ ว ยั ง มี ภ ารกิ จ
ระดับชาติแฝงอยู่! บางเกมก็พาผู้เล่น
ไปพบข้อเท็จจริงที่พร้อมจะสั่นสะเทือน
จิตใจอย่างทีน
่ ำ้� ตาตกได้หากใจไม่แข็งพอ
Job – เส้นทางของเหล่า Gamers
ใครจะไปคิดว่าบรรดาเด็กติดเกม
ที่เล่นกันอย่างบ้าคลั่ง หามรุ่งหามค�่ำ
พวกเขาเหล่ า นี้ ส ามารถหาเงิ น ได้ จ าก
เกมแบบมืออาชีพ เพราะของทีด
่ เู หมือน
จะเล่นๆ นี้ มีความจริงทีน
่ า่ ตกใจ เพราะ
จ�ำนวนเงินที่หมุนเวียนอยู่ในวงการนี้
มากมาย จนไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ซะแล้วล่ะ
Skill – ทักษะนี้มีมากกว่าความสนุก
นอกจากความสนุ ก สนานที่ เ กม
ได้มอบให้แล้ว ใครจะรู้บ้างว่าเกมยัง
มี ทั ก ษะในการบ� ำ บั ด รั ก ษาด้ ว ย เกม
สามารถเยี ย วยาอาการและโรคต่ า งๆ
ได้มากมายจนกล่าวหาเกมว่ามีแต่โทษ
ไม่ได้เสียแล้ว

__ก็อย่างที่ว่ามา ฉบับนี้เราจะพาไปรู้จักกับ
‘เกม’ ในมุมที่มากกว่าที่คุณเคยรู้จัก หาก
พร้อมแล้ว จะรออะไรอยู่ละ กดปุม
่ และพลิก
หน้ากระดาษ…ไปพร้อมกัน

/Start Game
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อาวุธสุดล�ำ้ ของ
เหล่า Player

ต้องยอมรับว่า ‘เทคโนโลยี’ มีบทบาทและความจ�ำเป็น
ต่อการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์เป็นอย่างมาก แทรกซึมอยู่
ในทุกวงการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น การ
ท�ำงาน การคมนาคม การสือ่ สาร การแพทย์ การเกษตร
อุตสาหกรรม ไม่เว้นแม้แต่วงการเกม
การพัฒนาเทคโนโลยีเกมที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ช่ ว ยตอบสนองความต้ อ งการ เพิ่ ม อรรถรส เสริ ม
ทางเลื อ ก ไปจนถึ ง เติ ม เต็ ม ประสบการณ์ ก ารเล่ น
เกมให้เหนือระดับยิ่งขึ้น และเมื่อเทคโนโลยีเป็นสิ่ง
ที่ ส ามารถพั ฒ นาต่ อ ไปเรื่ อ ยๆ อย่ า งไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด
เท่ากับว่าประสบการณ์การเล่นเกมของคนบนโลกจะ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกัน!!
เตรียมวางจอย ทิ้งเมาส์ และคีย์บอร์ดไปได้เลย
ต่อจากนี้เราจะพาคุณไปพบกับ 6 สุดยอดเทคโนโลยี
เกมสุดล�้ำที่ยังสามารถพัฒนาระบบให้ล�้ำยิ่งขึ้นได้อีก
ในอนาคต รับประกันว่าอ่านจบแล้วคุณจะไม่อยาก
เล่นเกมแบบเดิมๆ อีกต่อไป
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Software Evolution –
ก้าวกระโดดแห่งซอฟต์แวร์
จาก ภาพเหลี่ยมๆ 8 บิต สู่กราฟิก
อลังการที่สมจริงยิ่งกว่าคนจริง นี่คือ
การก้าวกระโดดของซอฟต์แวร์หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ทใี่ ช้ในการจัดเก็บ
และประมวลผลข้ อ มู ล เกมภายใน
ระยะเวลาเพียง 20 ปี! ซึ่งหากไล่
เรี ย งซอฟต์ แ วร์ ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง
ปั จ จุ บั น คงต้ อ งใช้ เ วลาและหน้ า
กระดาษจ� ำ นวนมาก เราจึ ง เลื อ ก
เฉพาะซอฟต์แวร์ทนี่ า่ จับตามองและ
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เปลี่ยนแปลงวงการเกมอย่างชัดเจน
นั่นคือซอฟต์แวร์ฟิสิกส์ Unreal
Engine เครื่องมือท�ำเกมที่ได้รับการ
ยกย่องว่าดีที่สุด เทคโนโลยีที่พัฒนา
โดย Epic Game ถูกน�ำมาแสดงครั้ง
แรกใน ค.ศ. 1998 ปัจจุบนั พัฒนามา
ถึงรุ่น Unreal Engine 4.11 ระบบนี้
ได้รับความสนใจมากจากผู้ผลิตเกม
เพราะเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมา
เพือ่ แสดงผลกราฟิกในความละเอียด

ทีส่ งู มาก สร้างค�ำนิยามใหม่ของความ
สามารถกราฟิก มอบชุดเครื่องมือ
พัฒนาที่ทรงประสิทธิภาพ มีลูกเล่น
หลากหลาย ง่ายต่อการใช้งาน ขนาด
นักศึกษามือสมัครเล่นยังใช้เป็น และ
มีความยืดหยุ่นรองรับฮาร์ดแวร์ได้
ทุกระบบ ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ระดับ
เทพยันสมาร์ทโฟนบนมือคุณ
Unreal Engine สามารถสร้าง
ตัวละครในเกมให้เหมือนมีชีวิตจริง
แสดงรายละเอียดในระดับลมหายใจ
การกะพริ บ ตา หอบจากความ
เหน็ดเหนื่อย ริ้วรอยบนใบหน้า การ
แสดงออกทางอารมณ์ มุมแสงเงา
ตกกระทบ เส้นใยเสื้อผ้า กระทั่งมัด
กล้ามเนือ้ ทีเ่ คลือ่ นไหวได้สมจริง! ทัง้
ยังสามารถสร้างสิ่งแวดล้อม สภาพ
อากาศ การกระเพือ่ มของผิวน�ำ้ และ
การพั ง ทลายสิ่ ง ก่ อ สร้ า งตามกฎ
ฟิสิกส์ เรียกได้ว่า ‘สมจริง’ จนแทบ

แยกไม่ออกเลยล่ะ
อย่างไรก็ตาม แม้ซอฟต์แวร์จะ
พัฒนากราฟิกให้ลำ�้ อย่างไร ท้ายทีส่ ดุ
เกมเมอร์กต็ อ้ งการประสบการณ์การ
เล่นเกมที่ไม่พ้นค�ำว่า ‘สนุก’ อยู่ดี
ไม่ตา่ งอะไรกับความรูส้ กึ ทีเ่ หล่า
เกมเมอร์ยังหลงใหลความคลาสสิก
ของเกมยุค 8 บิตจนถึงปัจจุบัน
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Motion Innovation –
แค่ขยับเท่ากับเล่นเกมส์
แต่ก่อนเราต้องเล่มเกมผ่านอุปกรณ์ จอย เมาส์ หรือ คีย์บอร์ด ทว่าปัจจุบัน
ค่ า ยเกมต่ า งๆ พยายามปลดแอกวิ ธี ก ารเล่ น เกมรู ป แบบใหม่ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสบการณ์การควบคุมตัวละครได้อย่างอิสระ หน�ำซ�้ำยังสร้างประโยชน์
จากการเคลือ่ นไหวร่างกาย ไม่ตา่ งจากออกก�ำลังกาย และนีค่ อื อุปกรณ์สดุ ล�ำ้
เปลี่ยนวิธีการเล่นเกมของคุณ

Kinect
เทคโนโลยีจาก Microsoft ส�ำหรับ
เครื่ อ ง Xbox360 มี ก ารจั บ การ
เคลื่ อ นไหวของผู ้ เ ล่ น และแสดง
ท่าทางต่างๆ ทัง้ ร่างกาย ท�ำให้เหมือน
ผู ้ เ ล่ น ได้ เ ข้ า ไปอยู ่ ใ นเกม นั บ เป็ น
อุปกรณ์ตรวจจับความเคลือ่ นไหวชิน้
แรกๆ ที่ประสบความส�ำเร็จในด้าน
ยอดขายและเสียงตอบรับ

PS Move
เทคโนโลยีจาก Sony ส�ำหรับเครื่อง
Play Station 3 และ Play Station
4 ควบคุ ม ผ่ า นมื อ จั บ PS Move
สามารถกดปุ่ม ท�ำการเหวี่ยงหรือ
เคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ มีความ
สามารถในการวัดความเคลื่อนไหว
และความแรงได้ ทุ ก ทิ ศ ทางอย่ า ง
แม่นย�ำเที่ยงตรง

Wii Motion Plus
เทคโนโลยีจาก Nintendo ส�ำหรับ
เครื่ อ ง Wii เป็ น อุ ป กรณ์ เ สริ ม เพื่ อ
เพิ่มความแม่นย�ำให้กับ Wii Mote
โดยการควบคุมจะเป็นรูปแบบของ
การใช้มือจับ Wii mote และกดปุ่ม
หรือท�ำการเหวีย่ งและเคลือ่ นทีไ่ ปใน
ทิศทางต่างๆ เช่นเดียวกับ PS Move

Leap Motion
ระบบตรวจจั บ การเคลื่ อ นไหวที่
ตรวจจับเฉพาะส่วนมือเท่านั้น ทว่า
สามารถตรวจจั บ นิ้ ว มื อ ทั้ ง สิ บ ได้
อย่ า งละเอี ย ดกว่ า เทคโนโลยี อื่ น ๆ
ถึ ง 200 เท่ า ! ผู ้ เ ล่ น จึ ง สามารถ
เคลื่อนไหวมือสามมิติได้เหมือนใน
โลกแห่งความเป็นจริง
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หลังเคลื่อนไหวร่างกายจนเหนื่อย
อ่อน ลองอยู่นิ่งๆ และเปลี่ยนการ
ควบคุมด้วย ‘ดวงตา’ ดูบ้าง!
The Eye Tribe เป็นเทคโนโลยี
จากบริษัทในประเทศเดนมาร์ก ทีม
ผู ้ พั ฒ นาคาดหวั ง ให้ น� ำ ไปใช้ กั บ
อุ ป กรณ์ พ กพาอย่ า งสมาร์ ท โฟน
กับแท็บเล็ตโดยเฉพาะ โดยระบบ
จะท� ำ งานตรวจจั บ การเคลื่ อ นไหว
ของดวงตา ก่ อ นประมวลผลให้

เคลื่ อ นไหวหน้ า จอตามจั ง หวะ
ดั ง กล่ า ว ทั้ ง ยั ง สามารถผนวกกั บ
ระบบรักษาความปลอดภัย เพียงแค่
กลอกตาไปมา คุณก็สามารถปลด
ล็อกการใช้งานอุปกรณ์ได้
บริ ษั ท ผู ้ พั ฒ นาพยายามน� ำ
ประโยชน์ของเทคโนโลยีดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในหลากหลายช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ การตลาด
ฯลฯ หนึ่ ง ในนั้ น คื อ การเล่ น เกม ที่

เปลี่ยนอรรถรสจากการเล่นเลื่อนนิ้ว
มาเป็นเลื่อนสายตาแทน สามารถ
ควบคุมมุมมองของตัวละครให้ตรง
กับการเคลือ่ นไหวของดวงตาผ่านตัว
อุปกรณ์ทตี่ ดิ อยูด่ า้ นล่างของสมาร์ทโฟน ซึง่ ปัจจุบนั สามารถใช้ได้จริงแล้ว
ในระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ ขณะ
ที่ราคาอุปกรณ์ดังกล่าวสนนราคา
อยู่ที่ $99 หรือประมาณ 3,200 บาท
เท่านั้น
ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ลองนึก
การเล่มเกม Fruit Ninja ที่เปลี่ยนวิธี
เล่นจากนิ้วมือปาดหน้าจอมาเป็นใช้
สายตากวาดเพื่อตัดผลไม้แทน งาน
นี้ใคร ‘สายตาไว’ ก็จะเป็นผู้ชนะ
อย่างไรก็ดี หากใครใช้สายตา
เล่นบ่อยๆ เหล่าเกมเมอร์ต้องแลก
กับความเมื่อยล้าของดวงตา ซึ่งคุณ
ต้องอาจบ�ำรุงสายตามากยิ่งไปอีก
เป็นการทดแทน
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Augmented Reality
– เมือ
่ เกมบุกโลก
เมือ่ พูดถึงเทคโนโลยีเกมในปัจจุบนั สองค�าทีเ่ ลีย่ งไม่ได้เลยคือ Virtual Reality
(VR) และ Augmented Reality (AR) เพราะเป็นเทคโนโลยีที่เลือนเส้นแบ่ง
ระหว่างโลกแห่งความจริงกับโลกของเกม โดยความแตกต่างก็คือ VR นั้น
เป็นการสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมา แล้วน�าเราเข้าไปอยู่ในนั้น แต่ AR คือส่วน
ขยายของความจริงเดิม น�าบางสิง่ ในโลกของเกมมาปรากฏในความจริง ‘ผสม’
ทั้งสองโลกเข้าด้วยกัน
ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Microsoft Windows 10 devices มีการสาธิต
การท�างานของแว่น Hololens ของ Microsoft ซึ่งเป็นเทคโนโลยี AR โดยน�า
เสนอแว่น Hololens ผ่าน เกม Project X-Ray เริม่ จากการทีบ่ นเวทีนนั้ มีเพียง
ผนังว่างเปล่าอยู่ แต่เมือ่ มองผ่านแว่น Hololens แล้ว คันบังคับในมือขวาของ
ผูเ้ ล่นก็ปรากฏภาพโฮโลแกรมของปืนแขนกลไฮเทคขึน้ มา พร้อมกันกับทีผ่ นัง
ว่างเปล่าบนเวทีถกู เจาะท�าลายกลายเป็นรังของแมลงหุน่ ยนต์ ผูเ้ ล่นต้องคอย
เดินหลบหลีกและยิงโต้กลับไปทั่วเวที โดยแว่น Hololens นี้ไม่ได้เสียบเชื่อม
ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ใดๆ ทว่าแสดงทั้งภาพและเสียงให้แก่ผู้สวม พร้อมมี
เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวอยู่ในตัว ท�าหน้าที่ตรวจจับว่าในพื้นที่โดย
รอบมีส่วนใดบ้างเป็นก�าแพง แล้วจึงสร้างรังของหุ่นยนต์ขึ้นบนก�าแพงนั้น
เป็นการเชื่อมต่อโลกแห่งความจริงกับวัตถุดิจิทัล น�ารังของแมลงหุ่นยนต์มา
สู่ผนังบ้านของเรา
ความพิเศษของเกม AR ที่ไม่เหมือน VR ก็คือการเล่นเกมโดยที่เราต้อง
ปฏิสัมพันธ์กับโลกจริงๆ อย่างเกม Pokemon GO ซึ่งมีก�าหนดเปิดตัวในปี
2559 นี้ เป็นเกมจับโปเกมอนเพือ่ เลีย้ งและน�ามาต่อสูก้ นั โดยโปเกมอนแต่ละ
ชนิดนัน้ จะอาศัยอยูใ่ นทีต่ า่ งๆ กันบนโลก หากจะจับโปเกมอนธาตุนา�้ ก็จะต้อง
ไปตามจับบริเวณใกล้แหล่งน�า้ ไม่สามารถนัง่ เล่นอยูท่ บี่ า้ นเฉยๆ ได้ เสมือนว่า
โปเกมอนนั้นอาศัยอยู่ในโลกของเราจริงๆ และเราต้องออกผจญภัยเพื่อตาม
จับและฝึกฝนพวกมัน

Virtual Reality –
เหมือนเราอยูก
่ น
ั คนละโลก
เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) หรือความเป็นจริงเสมือนนั้น คือเทคโนโลยี
ทีพ่ าเราเข้าไปสูโ่ ลกจ�าลองทีถ่ กู สร้างขึน้ ในขณะทีก่ ารดูภาพยนตร์สามมิตนิ นั้
เป็นการท�าให้สงิ่ ทีเ่ ป็นภาพแบนๆ ทะลุออกมานอกจอ VR คือการพาเราเข้าไป
อยู่เป็นส่วนหนึ่งของภาพนั้น
ในปัจจุบนั นี้ เทคโนโลยี VR ทีพ่ ฒ
ั นากันมักออกมาในรูปแบบของชุดสวม
ศีรษะ (headset) ที่ประกอบด้วยแว่นตาและหูฟังที่ท�าให้เห็นภาพและได้ยิน
เสียงที่เกิดขึ้นในโลกเสมือน โดยอุปกรณ์ดังกล่าวในปัจจุบันได้รับการพัฒนา
จากหลายบริษัทด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น PlayStation VR ของ Sony หรือ HTC
Vive ทีผ่ ลิตโดย Valve Corporation และ HTC แต่สา� หรับเวลานี้ ผลิตภัณฑ์ที่
น่าจับตามองทีส่ ดุ คือ Oculus Rift โดย Oculus VR ซึง่ เริม่ มีการน�ามาประยุกต์
ใช้กับเกมจ�านวนไม่น้อยแล้ว โดย headset มักมาพร้อมกับอุปกรณ์ตรวจจับ
ความเคลือ่ นไหว (motion sensing) อย่าง Kinect ของ Microsoft หรือ Oculus
Constellation ของ Oculus VR ทีจ่ บั การเคลือ่ นไหวโดยรวมของเราให้สมั พันธ์
กับอุปกรณ์ อย่างเมือ่ สวม headset ทีท่ า� ให้มองเห็นภาพได้แล้ว ตัวเซนเซอร์นี้
จะตรวจจับว่าผูเ้ ล่นหันหน้าไปทางใดอยูเ่ พือ่ ให้ headset แสดงภาพของด้าน
ที่หันหน้าไป
ส่วนการควบคุมตัวละครหรือค�าสั่งในเกมนั้น เทคโนโลยีนี้ก็มีอุปกรณ์
เฉพาะอยู่ โดยในกรณีของ Oculus Rift นั้นจะมีคันบังคับชื่อ Oculus Touch
เป็นเป็นคันบังคับทีม่ คี นั โยกแอนะล็อกข้างละต�าแหน่ง และปุม่ กดข้างละสอง
ปุม่ โดยเป็นคันบังคับสายทีม่ เี ซนเซอร์ตรวจจับการเคลือ่ นไหว ท�าให้การขยับ
ของเราเชื่อมต่อกับการเคลื่อนไหวภายในเกม ไม่ใช่เพียงกดปุ่มเท่านั้น เช่น
หากจะยิงธนูในเกม Skyrim ก็จบั คันโยกซ้ายให้มนั่ ประหนึง่ คันธนู แล้วมือขวา
ก็กดปุ่มจับคันศรง้างเข้าหาตัวประหนึ่งก�าลังถือธนูของจริงอยู่ เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนให้เกมไม่ใช่แค่เกม ทว่าเป็นโลกอีกใบ โลกที่เสมือนว่ามีอยู่จริง
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com/2015/10/06/microsoft-hololens-project-xray/
www.pokemon.com/us/
pokemon-video-games/
pokemon-go/

www.aripfan.com/oculus-and-microsoft-love/
blog.seattlepi.com/digitaljoystick/2009/06/01/
e3-2009-microsoft-at-e3several-metric-tons-of-pressreleaseapalloza/
www.oculus.com/en-us/rift/
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เปลีย
่ นห้องให้เป็ นเกม

ที
ที่ม
่มาา
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www.theverge.
com/2013/4/29/4281228/microsoft-illumiroom-table-projector-for-next-xbox
research.microsoft.com/en-us/
projects/illumiroom/IllumiRoom_
CHI2013_BJones

Illumiroom เป็นการทำ�งานผสาน
กั น ระหว่ า งเซนเซอร์ ต รวจจั บ วั ต ถุ
ของ Kinect กับโปรเจกเตอร์ที่ตรวจ
จั บ พื้ น ผิ ว ผนั ง ห้ อ ง ขยายขอบเขต
ข อ ง เ ก ม ใ ห้ พ้ น ไ ป จ า ก ห น้ า จ อ
หากอ่านมาถึงตรงนี้หลายคนคงจะ
เกิดความสงสัยว่า ถ้าอย่างนั้นแล้ว
มันมีอะไรใหม่ จะต่างอะไรไปจาก
การเล่นเกมจอใหญ่ผา่ นโปรเจกเตอร์
ที่ฉายใส่กำ�แพงห้องเท่านั้น คำ�ตอบ
ก็คือ Illumiroom ใช้เทคโนโลยี Augemnted Reality (AR) ทีป่ ฏิสมั พันธ์
กับห้องด้วยการใช้เซนเซอร์ตรวจจับ
พื้นผิวของห้องและปรับระยะภาพ
ขนาด เหลี่ยมมุม และสีให้เข้ากับ
ห้องนั้นๆ แล้วจึงฉายภาพจากโปรเจกเตอร์ ทำ�ให้ไม่จำ�เป็นต้องมีผนัง
สี ข าวโล่ ง สำ�หรั บ ฉายภาพ แม้ จ ะ
วางเฟอร์นิเจอร์ของอย่างตู้หรือชั้น
หนังสือไว้ ก็ยังสามารถฉายภาพได้
ต่ อ เนื่ อ งแนบสนิ ท กั บ พื้ น ผิ ว ต่ า งๆ
ของวัตถุในห้อง และนอกจาก Illumiroom จะฉายภาพไปยังผนังห้อง
เป็ น ภาพใหญ่ พ้ น จากจอไปแล้ ว
Illumiroom ยังมีระบบอื่นๆ อีก เช่น

เมื่อเล่นเกมยิงปืน แรงถีบจากการ
ยิงปืนก็จะทำ�ให้ห้อง ‘สั่น’ ไปทั้งห้อง
ได้ด้วยภาพลวงตา หรืออาจใช้เพื่อ
สร้างบรรยากาศเมื่อตัวละครในเกม
เดิ น เข้ า ไปสู่ ที่ มื ด ห้ อ งก็ จ ะถู ก ลด
แสงลงให้มืดตาม และสามารถสร้าง
สภาพอากาศ อาทิ สร้างภาพให้หมิ ะ
ตกในห้องได้ด้วย!
นอกจากนี้ วัตถุในเกมสามารถ
หล่ น ออกมาสู่ พื้ น ห้ อ งของเราได้
เพราะเซนเซอร์ Kinect รู้ว่าพื้นห้อง
ของเราอยู่ ใ นระดั บ ใด หากหิ ม ะ
กำ�ลั ง ตกอยู่ แ ล้ ว ลมในเกมพั ด แรง
หิมะเหล่านั้นก็สามารถโดนลมพัด
‘ปลิ ว ’ เข้ า ไปติ ด อยู่ ใ ต้ ชั้ น หนั ง สื อ
ของเรา เพราะมั น รู้ ว่ า ส่ ว นใดคื อ
พื้น ส่วนใดเป็นกำ�แพงหรือทางตัน
การนำ�เทคโนโลยี AR เข้ามาใช้ใน
ลักษณะนี้เองจึงทำ�ให้ Illumiroom
ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแค่ ก ารเล่ น เกมผ่ า น
โปรเจกเตอร์ แต่เป็นการยกโลกของ
เกมเข้ามาอยูใ่ นห้อง เปลีย่ นห้องของ
เราให้กลายเป็นเกมนั่นเอง

38
ไอเท็มล�้าๆ ทีไ่ ม่ลับ

AlphaGo

คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ที่ออกแบบส�าหรับเล่นเกมหมากล้อม
พัฒนาขึ้นโดยทีมงาน DeepMind ล่าสุดจัดการแข่งขันระดับโลกสามารถเอาชนะลี ชีดอล
ราชาหมากล้อมชาวเกาหลีได้ 4-1 เป็นอีกก้าวของปัญญาประดิษฐ์ที่ชนะการแข่งขันกับมนุษย์

mage metric

ซอฟต์แวร์วเิ คราะห์การแสดงอารมณ์ทางใบหน้า ก่อนเปลีย่ นเป็นกราฟิกสามมิติ แม้จะไม่ถกู ต้อง
100% แต่เป็นโปรแกรมทีล่ ดขัน้ ตอน อุปกรณ์ และการท�างานทีย่ งุ่ ยากลง กระทัง่ อเล็กซ์ ฮอร์ตนั
ผู้ก�ากับฝ่ายศิลป์ของบริษัท Rockstar Games กล่าวว่า “ในเวลาเท่ากัน คงไม่มีใครที่สามารถ
สร้างภาพที่มีทั้งบริมาณและคุณภาพได้ดีเท่าโปรแกรมนี้ ถ้าใครคิดว่าแน่ผมขอท้าเลย”

NVIDIA SHIELD

เครือ่ งเล่นเกมพกพาทีม่ ลี กั ษณะคล้ายจอยผสมสมาร์ทโฟนประกบติดอยูด่ ว้ ยกัน คุณสมบัตเิ ด่น
ด้วยระบบประมวลผลระดับเทพ รองรับเกมมือถือทุกเกมไได้อย่างสบาย มีหน้าจอละเอียด 1280
x 720 พิกเซล คุณภาพใกล้เคียงจอคอมพิวเตอร์ ท�าให้เกมเมอร์สนุกกับเกมได้ในทุกที่ทุกเวลา
ที
ที่ม
่มาา

bitwiredblog.com/2014/07/26/future-of-pc-gaming/
www.online-station.net/feature/feature/358
www.hongkiat.com/blog/future-of-gaming/
www.cyberith.com/product/
www.araig.com

Cyberith Virtualizer

Cyberith Virtualizer โดย Cyberith GmbH เป็นอุปกรณ์พิเศษที่มีลักษณะ
เป็นแท่นยืนวงกลมคล้ายลู่วิ่ง ที่ท�างานคู่กับเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
มีเสาสามต้นเชื่อมต่อกับเครื่องพยุงตัวที่ล้อมรอบเราไว้ และมีสายคาดสวม
ในลักษณะกางเกงเพื่อพยุงตัวเราไว้ท�าให้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ วิ่งและ
กระโดดได้ เมื่อตัวละครนั่งรถ เราก็ต้องนั่งลงโดยมีอุปกรณ์นี้พยุงตัวไว้ ซึ่งมัน
ท�าให้หนึ่งก้าวของตัวละครเท่ากับหนึ่งก้าวของเราจริงๆ อุปกรณ์ในลักษณะ
คล้ายกันที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทอื่นๆ ก็เช่น Virtuix Omni โดย Virtuix

araig

ลืมระบบจอยสั่นแบบเก่าๆ ไปได้เลย เพราะชุดเกราะไฮเทคนี้จะท�าให้คุณ
สัน่ ไปทัง้ ตัว ARAIG ย่อมาจาก As Real As It Get หรือเป็นจริงเท่าทีจ่ ะจริงได้
โดยชุด ARAIG จะมีตัวส่งแรงสั่นสะเทือนและเสียงกระจายตามจุดต่างๆ
ของเสื้อ หากตัวละครของเราถูกยิงที่หัวใจ บริเวณอกด้านซ้ายก็จะเกิดการ
สั่นตามในเกม
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ภารกิจทีไ่ ม่หยุดอยูแ่ ค่ความสนุก

1st generation
(1967-1976)

2nd generation
(1977-1982)

3rd generation
(1983-1987)

4th generation
(1988-1992)

ไม่กล่าวถึงไม่ได้กบั เกม PONG ซึง่ เกมเมอร์
ทัว่ โลกให้การยอมรับว่าเป็น ‘เกม’ แรกของ
โลกที่ผู้เล่นทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ แม้จะ
ไม่มลี กู เล่นอะไรมากไปกว่าการตีโต้กนั ไป
มา แต่กลับกลายเป็นว่าได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก และหลังจากที่ PONG เริ่ม
ประสบความส�าเร็จ นักพัฒนาก็สร้างเกม
ใหม่ๆ ขึ้นมา เช่นเกมประเภทหาทางออก
จากเขาวงกต ถึงจะไม่มีเนื้อเรื่องอะไร
ใช้แต่เพียงกฎกติกาที่เราเข้าใจกันดีอยู่
แล้วมาด�าเนินเกมไป แต่นั่นก็เป็นจุดเริ่ม
ต้นแห่งเกม

หากคุ ณ คุ ้ น เคยกั บ เกม PACMAN
หรื อ เกมขั บ ยานตะลุ ย อวกาศแล้ ว ละก็
ขอบอกเลยว่ า เวอร์ ชั น ดั้ ง เดิ ม ของเกม
เหล่ า นั้ น มี ที่ ม าจากช่ ว งเวลานี้ นี่ เ อง
เครื่ อ งเล่ น เริ่ ม มี สี ม ากกว่ า ขาวด� า และ
อาจจะมี เ ส้ น เรื่ อ ง มี ภ ารกิ จ บางอย่ า ง
ซึ่ ง น� า เราไปสู ่ ฉ ากจบของเกมนั้ น ๆ ได้
เริ่ ม มี เ กมที่ ดั ด แปลงมาจากภาพยนตร์
อย่าง ET. เข้ามาช่วยเติมสีสัน (แม้ภาย
หลั ง จะเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ ว ่ า ตั ว เกมดั น
ออกก่อนหนังฉาย ท�าให้กลายเป็นการ
สปอยล์หนังไปซะอย่างนั้น)

ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยของ Family computer
console ยุคสมัย 8 bit ซึ่งมียอดขาย
ไปมากกว่า 62 ล้านเครื่อง และถือเป็น
ยุคที่ให้ก�าเนิดเครื่องต้นแบบของเกมใน
ปัจจุบัน และยังเป็นยุคก�าเนิดลุงหนวด
กระโดดเก็บเห็ดในเวอร์ชันแรกอีกด้วย
นอกจากนั้ น บรรดาเกมอมตะทั้ ง หลาย
อย่าง Megaman, Street figher, Contra,
Final Fantasy, Zelda หรือว่า Dragon
quest ก็ฟักไข่ออกมาพร้อมกันในช่วง
นี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมเกมก�าลังได้รับ
ความนิยมอย่างเฟื่องฟู และเข้าถึงทุกคน
ได้ง่ายขึ้น ผู้สร้างสรรค์เกมจึงสามารถ
ใส่มิติเนื้อเรื่องเข้าไปได้มากขึ้นตามไป
ด้ ว ย แต่ ด ้ ว ยพื้ น ที่ ข องเกมยั ง ถู ก จ� า กั ด
ด้วยความจุไม่มากนัก เนื้อเรื่องอาจไม่ได้
ซับซ้อนมากไปกว่าการเดินไปคุยกับ NPC
(non-person character) รั บ ภารกิ จ
ตะลุยไปตามด่านต่อด่านอย่างไม่มีทาง
เลือกให้ผู้เล่นสักเท่าไหร่ก็ตาม

เครื่อง Super Famicom หรือ Gameboy
เครื่ อ งแรกก� า เนิ ด ขึ้ น ในช่ ว งนี้ ยุ ค สมั ย
16 bit ซึ่งการเล่นเกมกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ในชีวิตประจ�าวันไปแล้ว มีเกมในตลาด
มากมายให้เลือก การมาถึงของเกมต่อสู้
อย่าง Mortal kombat พร้อมๆ กับระบบ
การเล่ น พร้ อ มกั น สองคนซึ่ ง ถื อ เป็ น อี ก
หนึ่งมิติใหม่ของวงการเกมในยุคนั้น และ
การพกเกมไปเล่ น นอกบ้ า นได้ ข อง
เกมบอยท�าให้สามารถสร้างยอดขายได้ถงึ
118 ล้านเครื่องเลยทีเดียว แต่เนื้อเรื่องก็
ไม่ได้ต่างไปจากยุค 8 bit เท่าไหร่นัก

16

st

38

ถ้าเกมไม่มีเนื้อเรื่องจะเป็นเช่นไร? ลุงหนวดมาริโอ้ของเราก็คงเป็นตัวละครบ๊องๆ ตัวหนึ่งที่โดดเก็บเห็ด
ไปทีละด่านๆ อย่างไร้จุดหมายปลายทาง และเกมคงหมดความสนุกลงไปไม่น้อย ใช่! ถึงแม้ว่าเราจะเล่น
เกมเพราะต้องการความสนุกจากการบังคับตัวละครให้ทำ� ตามค�ำสัง่ ซ้าย ขวา หน้า หลัง กระโดด เพือ่ ผ่าน
อุปสรรคในแต่ละด่านๆ ไปได้ หรือบังคับเพื่อแข่งกับเพื่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ
แต่ถึงอย่างนั้น เราก็คงยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการเหตุผลในการกระท�ำ หากเปรียบเทียบแล้วก็คง
ไม่ต่างอะไรกับเวลาเราไปดูหนังบู๊ ฉากระเบิดภูเขาเผากระท่อมนั้นคือสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจ แต่ ‘เนื้อเรื่อง’ คือ
สิ่งที่ท�ำให้คนดูสนุกและรู้สึกร่วมไปด้วยกันกับตัวละคร ซึ่งในเกมก็เช่นกัน ลุงมาริโอ้คงขาดองค์หญิงไป
ไม่ได้ ถึงแม้ว่าองค์หญิงจะไม่ได้เกี่ยวอะไรเวลาที่เราเล่นสักเท่าไหร่ก็ตาม แต่นั่นคือเหตุผลและจุดหมาย
ของตัวละครที่ต้องฝ่าด่านเพื่อไปให้ถึง เรียกได้ว่าเนื้อเรื่องคือปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้เกมนี้ออกมาสนุก
หรือไม่สนุกเลยก็ว่าได้
เรามาลองดูล�ำดับพัฒนาการของเกมและเนื้อเรื่องตามยุคสมัยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรก่อนจะมาถึง
ยุคปัจจุบันที่เกมนั้นเป็นมากกว่าความสนุก บางเกมสอดแทรกเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ไว้อย่างเข้มข้น
บางเกมก็สะท้อนปัญหาสังคมในระดับโลกได้อย่างถึงพริกถึงขิง และในบางเกมอาจปลูกฝังค่านิยมอย่าง
สุดโต่งที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาถึงจุดตึงเครียดได้ ฯลฯ เกมมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร? เรา
จะมาหาค�ำตอบไปพร้อมกัน

5th generation
(1993-1999)

6th generation
(2000-2004)

7th generation
(2005-Now)

มาถึงยุคการก�ำเนิดเครือ่ งเกมสัน่ สะเทือน
วงการอย่าง Play Station 1 ที่ท�ำยอดขาย
ได้ ม ากถึ ง 125 ล้ า นเครื่ อ งในยุ ค นั้ น
พร้อมๆ กับการมาถึงของแผ่น CD-ROM
ซึ่งมีความจุมากกว่าหลายเท่าตัว รวมทั้ง
การมาของ Gameboy Color กับเกมคูบ่ ญ
ุ
อย่าง Pokemon และการยกโขยงเกมสมัย
3rd generation มาใส่ไว้ในเครื่องเล็กๆ
เครื่องนี้และพกพาไปได้ทุกที่
หนึ่ ง ในเกมอมตะตลอดการอย่ า ง
Final Fantasy 7 , GTA, Harvest Moon
ก็ชว่ ยสร้างความฮือฮาให้กบั เกมในยุคนัน้
ได้อย่างมาก ทั้งมิติเนื้อเรื่องที่สามารถอัด
แน่นได้มากขึ้น เรื่องราวของโลกกว้างซึ่ง
เปิดโอกาสให้เราเดินทางส�ำรวจได้อย่าง
เต็มที่ เกมไม่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินเรื่องเป็น
เส้นตรงอีกต่อไปแล้ว เพราะในความจุที่
มากขึน้ เกมก็ได้สร้างทางเลือกในการเล่น
ของเราให้หลากหลายและมีอิสระที่จะ
ควบคุมได้มากกว่าที่เคย เกมไม่ใช่เพียง
เครื่องเล่นไร้มิติ เพราะผู้ผลิตได้ออกแบบ
ให้ตัวผู้เล่นสามารถสร้างเรื่องราวในแบบ
ฉบับของตัวเองขึ้นมาได้

นี่คือยุคทองของ Play station 2 กับยอด
ขายที่มากกว่า Play station 1 อย่างเทียบ
กันไม่ติด เกมเริ่มเป็นที่จับตามองในแง่
ของธุรกิจมากขึน้ การมาถึงของแผ่น DVD
กับขนาดความจุที่มากกว่ากันหลายเท่า
ช่วยลบข้อจ�ำกัดหลายอย่างออกไป เรา
สามารถควบคุมตัวละครได้อย่างอิสระ
โดยเฉพาะเกมแนว Open world อย่าง
GTA vice city ที่ได้สร้างมิติใหม่ของ
วงการเกมให้เป็นปลายเปิดมากขึ้น โดยที่
ไม่จ�ำกัดให้เราต้องด�ำเนินตามเนื้อเรื่อง
อยู่ตลอดเวลา เพราะเราสามารถท�ำอะไร
นอกลู่นอกทางได้อย่างที่ไม่ต่างอะไรกับ
ชีวิตจริง

นับว่าเป็นเรื่องดีของผู้บริโภคในยุคนี้ เมื่อ
เครื่ อ งเล่ น ทั้ ง หลายต่ า งแข่ ง กั น พั ฒ นา
เครือ่ งของตัวเองให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
เริ่มจาก Play station 3 ซึ่งอาศัยการ
ใช้แผ่น Blu-ray Disc ผสมกับการใช้
หน่วยเก็บความจ�ำในเครื่องแยกต่างหาก
ช่วยในการเพิม่ พืน้ ที่ ท�ำให้สามารถพัฒนา
ต่อเนื่องได้อย่างไม่จ�ำกัด และมาถึงยุค
สมัยที่อุปกรณ์มีราคาถูกลง ราคาเครื่อง
เกมสามารถเข้าถึงทุกคนได้งา่ ย นอกเหนือ
ไปกว่านั้น โลกของเกมยังกว้างใหญ่ ค่าย
เกมใหญ่ๆ สามารถย่อโลกบางส่วน หรือ
เหตุการณ์ส�ำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์มา
เป็นส่วนประกอบในการเดินเรื่องได้ มิติ
ของเกมในยุคนีจ้ ะมีความซับซ้อนมากกว่า
ในยุคแรกๆ หลายเท่า

และเพราะเทคโนโลยีพฒ
ั นาได้อย่าง
ไร้ข้อจ�ำกัด ทีมผู้ผลิตสามารถผสมผสาน
เรื่องราว เนื้อเรื่อง และความลับต่างๆ ให้
ผู้เล่นได้ค้นหาอย่างไม่รู้เบื่อ ท�ำให้ผู้เล่น
ยิ่ ง มี โ อกาสในการเข้ า ถึ ง ประสบการณ์
ใหม่ ๆ ที่ เ คยถู ก จ� ำ กั ด ไว้ ใ นภาพยนตร์
หรื อ หนั ง สื อ เท่ า นั้ น แต่ น อกเหนื อ จาก
ความบันเทิงแล้ว เกมก็ยังได้สอดแทรก
เนื้อหาอันเข้มข้นไม่แพ้นวนิยายดีๆ หรือ
ภาพยนตร์เจ๋งๆ เลย
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Valiant Hearts The Great War

Syrian Journey

Valiant Hearts The
Great War
คาร์ล และอิมิลคือครอบครัวชาวนาที่อาศัยอยู่
กันอย่างสงบสุขในชนบท จนกระทั่งในวันที่ 1
สิงหาคม ค.ศ.1914 คาร์ลต้องพลัดพรากจากอีิ
มิลผู้เป็นภรรยาและลูกน้อยเพื่อไปรับใช้ชาติของ
ตน – เยอรมัน ในมหาสงครามที่ก�ำลังจะเริ่มต้น
และหลังจากที่อิมิลต้องพรากจากสามีได้ไม่นาน
พ่อของอิมิลก็ต้องออกไปรบเช่นกัน แต่อยู่คนละ
ฝ่ายกับคาร์ล - ฝรั่งเศส ระหว่างทางพ่ออิมิลก็ได้
พบกับเฟรดดี้พลทหารชาวอเมริกาซึ่งจะมาล้าง
แค้นเยอรมันที่ได้พรากภรรยาสุดที่รักจากเขาไป
และเกมก็เริ่มขึ้น โดยในช่วงแรก เราจะรับ
บทเป็นพ่อของอิมิลในค่ายทหารฝรั่งเศส การฝึก
พลทหาร และเข้าร่วมรบในสงคราม โดยในเกม
Valiant Hearts The Great War จะให้เราเล่น
ในมุมมอง 2D และมีปริศนาให้เราแก้ในแต่ละ
สถานการณ์ ซึ่งตลอดการเดินเรื่องก็จะมีข้อมูล
จากเหตุ ก ารณ์ จ ริ ง พร้ อ มรู ป ภาพในเหตุ ก ารณ์
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นมาประกอบ ไม่ว่าจะ
เป็นการเกณฑ์ทหารของฝ่ายฝรั่งเศส การใช้ก๊าซ
พิ ษ ของทหารเยอรมั น ซึ่ ง ท� ำ ให้ ผู ้ เ ล่ น รู ้ สึ ก ร่ ว ม
ไปกับตัวละครและสะเทือนใจกับเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ได้อย่างมาก
อีกทั้งทุกฉากในเกมนั้น มาจากสถานที่และ
เหตุการณ์จริงๆ ที่เคยเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาพ
ของสนามรบ ศพของทหาร กรุงปารีสช่วงสงคราม
ฯลฯ ซึ่งถูกปรับความน่ากลัวให้เป็นภาพการ์ตูนที่
ลดความโหดร้ายลงในระดับหนึ่ง แต่ถึงอย่างนั้น

Syrian Journey
ภายหลั ง ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี 1946
ประเทศซีเรียก็ด�ำเนินไปท่ามกลางความขัดแย้ง
และผลประโยชน์ชองกลุ่มพรรคการเมืองและผู้มี
อิทธิพลนอกระบบต่างๆ มีการท�ำรัฐประหารหลาย
ครั้ง รวมทั้งการสืบทอดอ�ำนาจทางการเมืองใน
ระบบพ่อสูล่ กู และปัญหาทางด้านศาสนาทีเ่ ข้ามา
เกี่ยวข้องกันอย่างยากจะแก้ไข ซึ่งนั่นเองท�ำให้
ปัญหาทางการเมืองของซีเรียเรื้อรังและเริ่มทวี
ความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ โดยทีต่ า่ งฝ่ายต่างพยายาม
หากองก� ำ ลั ง อาวุ ธ จากผู ้ ส นั บ สนุ น รายใหญ่ ทั้ ง
รัสเซียและสหรัฐฯ จนเกิดเป็นสงครามกลางเมือง
ทีท่ ำ� ให้ชาวซีเรียจ�ำนวน 4 ล้านคน ต้องอพยพ ในปี
2014 และเกิดเป็นปัญหาผู้อพยพตามมา
ด้ ว ยประเด็ น นี้ เ องท� ำ ให้ ส� ำ นั ก ข่ า วอย่ า ง
BBC เลื อ กที่ จ ะเล่ า เรื่ อ งราวผู ้ อ พยพชาวซี เ รี ย
ผ่านเกม Syrian Journey บนเว็บไซต์ของ BBC
ที่ให้เรารับบทบาทเป็นชาวซีเรียที่ต้องอพยพหนี
สงครามกลางเมื อ งจากประเทศของตน ด้ ว ย
การเล่าเรื่องราวผ่านรูปภาพและเนื้อเรื่องอ้างอิง
จากเหตุการณ์จริงและให้เราเป็นผู้เลือกในทุกๆ
สถานการณ์ เช่น จะเลือกอพยพไปไหนระหว่าง
อิตาลีหรือกรีซ จะเลือกเดินทางบนบกหรือทาง
ทะเล ฯลฯ ซึ่งตลอดทั้งเกมจะมีเหตุการณ์ให้ผู้เล่น
ได้ตัดสินใจตลอด ซึ่งแต่ละการตัดสินใจจะน�ำพา
ไปสู่จุดหมายที่แตกต่างกัน
แต่ไม่ว่าจะเลือกวิธีใด สุดท้ายแล้วกลับต้อง
พบจุดจบทีเ่ ป็นโศกนาฏกรรมเสมอ ซึง่ เปรียบได้กบั

ลองสัมผัสความรู้สึกของสงครามได้ท่ี
https://www.youtube.com/watch?v=SAtdVBvZOU4
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เชือ่ ว่าหากใครทีไ่ ด้เล่นก็สะเทือนใจอยูไ่ ม่นอ้ ย และ
ตลอดทัง้ เกม เราต้องรับบทเป็นหลายๆ ตัวละครใน
เหตุการณ์เดียวกัน เพือ่ ให้เห็นภาพของสงครามใน
มุมทีต่ า่ งไป ไม่วา่ จะเป็นในมุมของพ่ออิมลิ ทีถ่ กู จับ
ไปเป็นเชลยศึกในค่ายทหารเยอรมัน จนได้พบกับ
เจ้าหมาน้อยสหายร่วมรบผู้ซื่อสัตย์ เฟรดดี้-ทหาร
ฝ่ายบู๊ผู้เข้าไปตัดลวดหนามได้ทุกสถานการณ์
แอนนา – สัตวแพทย์สาวชาวเบลเยียมได้ไปเรียนที่
ปารีส และได้รวู้ า่ พ่อของตนถูกทหารเยอรมันลักพา
ตัวไป จึงต้องออกตามหา จนได้มาพบกับพ่อของ
อิมิลและเฟรดดี้ และคาร์ลผู้ต้องมาเป็นทหารขับ
เรือเหาะของเยอรมัน และพยายามจะหนีออกจาก
ค่ายเพื่อกลับไปช่วยภรรยาและลูกที่ก�ำลังป่วย
ตลอดทั้งเรื่อง ตัวละครจะเล่าเรื่องราวและ
ความรู้สึกของตนผ่านจดหมายถึงกัน ยิ่งท�ำให้เรา
ได้รับรู้ความรู้สึกของตัวละครและรู้สึกร่วมไปด้วย
มากยิ่งขึ้นอีก แต่ถึงแม้เรื่องราวจะเศร้าสลดมาก
แค่ไหน ตัวเกมก็ยงั คงสอดแทรกความน่ารักสดใส
ของเจ้าหมาน้อยสหายร่วมรบของพ่ออิมลิ ได้อย่าง
มีสีสัน ทั้งยังมีบางช่วงที่เล่นสนุกกับซาวนด์ดนตรี
ได้อย่างน่ารักน่าชัง นับว่าเป็นเกมที่น่าแนะน�ำ
อย่างยิ่งส�ำหรับผู้สนใจสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง แต่
ไม่อยากอ่านต�ำราเล่มหนาๆ Valiant Hearts The
Great War สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่าง
ครบถ้วนทั้งในแง่ข้อมูลและความรู้สึก

สามารถลองเล่นและรับรู้เรื่องราวไปพร้อมกันได้ท่ี
http://wwwa.bbc.com/news/world-middle-east-32057601
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ติดตามได้ท่ี
https://www.youtube.com/watch?v=xLTa4GF6Zhw

ชีวิตของผู้อพยพชาวซีเรียในเวลานั้น และนับเป็น มากมายขนาดนี้ มาดูกนั ว่าเนือ้ เรือ่ งของเกมจะเข้ม
หนึ่งตัวอย่างในการใช้เกมเป็นเครื่องมือถ่ายทอด ข้นขนาดไหน
เรื่องราวได้อย่างชาญฉลาด จนหลายคนได้เข้าใจ
เมื่อเริ่มเกม เราจะรับบทเป็นทหารไร้สังกัด
ผู้อพยพมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ระดั บ ต� ำ นาน Big boss ที่ เ พิ่ ง ฟื ้ น ขึ้ น มาจาก
เหตุการณ์ระเบิดที่ท�ำให้ต้องเสียแขน ขาและสลบ
ไปถึง 9 ปี โดยที่ศัตรูหลายกลุ่มหมายจะเอาชีวิต
เราด้วยเหตุผลบางอย่าง เราต้องหนีออกจากโรง
พยาบาล ต้องฝ่ากองทหารที่จ้องจะเอาชีวิตเรา
และหลังจากทีห่ นีออกมาได้ เราก็ตอ้ งรวบรวมกอง
ก�ำลัง ด้วยการไปช่วยเพือ่ นทีถ่ กู ทหารรัสเซียจับตัว
ไปในสงครามปากีสถาน ซึ่งมาจากเหตุการณ์จริง
ในช่วงสงครามเย็น โดยภายในเกมก็สอดแทรก
ตัวละครทีม่ าจากเหตุการณ์จริงๆ ด้วยไม่วา่ จะเป็น
กลุ่มมุญาฮิดีน (กองก�ำลังทหารของปากีสถานที่
ได้รับการฝึกจาก CIA ในช่วงปี 1980) เหตุความ
ไม่สงบในแอฟริกาใต้ วิกฤตการณ์ขีปนาวุธใน
คิวบา ฯลฯ หากพอจะมีความรูเ้ รือ่ งสงครามในช่วง
METAL GEAR SOLID V นี้อยู่บ้างจะสนุกขึ้นมากทีเดียว
ตลอดทั้ ง เกมจะด� ำ เนิ น อยู ่ ใ นช่ ว งเวลา
เกมFPS (first-person shooter) มุมมอง
บุคคลทีห่ นึง่ ระดับต�ำนานทีม่ ีมาตัง้ แต่ปี 1978 บน สงครามเย็นซึ่งได้สอดแทรกประวัติศาสตร์มาเป็น
เครื่อง Famicom 8 bit ในภาค METAL GEAR ฐานหลักของเรื่อง โดยที่จะเริ่มตั้งแต่ปี 1942 ใน
MSX2 ที่ใช้ความจุไม่ถึง 10 MB จนมาถึงปัจจุบัน แต่ละภารกิจนั้นเต็มไปด้วย เขม่าดินปืนกลิ่นคาว
บนเครือ่ ง PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, เลือด ความโหดร้ายของสงครามที่น่าหดหู่ ทั้งกอง
Xbox 360 และบน Pc ที่ต้องใช้ความจุถึง 28 GB ก�ำลังเด็กติดอาวุธในแอฟริกาใต้ และการฆ่าล้าง
ซึ่งในภาคนี้นั้นได้กวาดรางวัลต่างๆ มากมายใน เผ่าพันธุ์ ซึ่งน�ำเสนอออกมาในกราฟฟิกคุณภาพ
ปี 2015 ไม่ว่าจะเป็นรางวัลเกมแอ็คชั่น/ผจญภัย HD แน่นอนว่าสยดสยองอย่างที่ถ้าคุณเล่นเกมนี้
ยอดเยี่ ย มแห่ ง ปี รางวั ล เพลงประกอบเกม ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วไม่เบือนหน้าหนีเลยนี้เรียกได้
ยอดเยี่ ย มแห่ ง ปี ทั้ ง ยั ง ได้ รั บ เข้ า เสนอชื่ อ เกม ว่าใจยักษ์ใจมารเกินไปแล้ว
ยอดเยีย่ มแห่งปีอกี ด้วย ด้วยดีกรีทกี่ วาดรางวัลมา
เหตุของการรบราฆ่าฟันกันตลอดทั้งเรื่องนี้

ทุกฝ่ายไม่วา่ จะเป็นตัว Big Boss หรือตัวผูร้ า้ ยเอง
ทุกคนมีจุดประสงค์เดียวกันนั่นคือ ‘สันติ’ เพราะ
ตลอดช่วงสงครามที่ผ่านมานั้น ทุกฝ่ายเข้าใจว่า
สงครามโหดร้ายทารุณขนาดไหน และแม้แต่ผรู้ า้ ย
บางตัวเอง ก็มีปมในจิตใจที่เกิดจากการใช้ชีวิตใน
สงครามช่วงวัยเด็ก ซึ่งเป็นเหตุผลที่ต้องกลายมา
เป็นตัวร้าย แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าไม่มีใครตีความ
ค�ำว่า ‘สันติ’ ตรงกันเลยสักคน จึงต้องเกิด ‘สงคราม
เพื่อสันติ’ ขึ้นมา นับว่าเป็นการจิกกัดประเทศ
มหาอ�ำนาจและสงครามเย็นอย่างแสบถึงทรวง
แถมตลอดทั้งเรื่องก็มีการผูกปมซับซ้อนซ่อน
เงื่อนชนิดที่อาจเรียกได้ว่าเป็นซีรีย์ฝรั่งฉบับที่ต้อง
เล่นเกมผ่านด่านเพือ่ ทีจ่ ะได้ดตู อนต่อไปก็ไม่ผดิ นัก
นอกจากจะอิงโครงเรื่องกับประวัติศาสตร์ ในราย
ละเอียดก็ยังผูกโยงเข้ากันกับภาคก่อนๆ ได้อย่าง
แนบเนียน มีทั้งปมที่คลี่คลายอย่างฉลาดและหัก
มุมอย่างน่าตกใจ ซึ่งถ้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไร คง
ต้องลองเล่นเอง
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Glorious Mission online

Glorious Mission
Online
Glorious Mission Online เป็นเกมแนวยิงมุมมอง
บุคคลที่หนึ่ง ซึ่งจ�ำลองเหตุการณ์ในสมรภูมิรบ
แบบสมจริง เป็นเกมออนไลน์เกมแรกของจีนที่
ร่วมพัฒนาโดยกองทัพปลดแอกประชาชนจีน เพือ่
จุดประสงค์หลักก็คือการสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่น
ใหม่อยากเป็นทหารรับใช้ชาติมากขึ้น
ในวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ.2014 ซึ่งเป็นวันครบ
รอบ 86 ปีการสถาปนากองทัพประชาชนจีน ได้มี
การอัพเดทเนือ้ หาในเกมครัง้ ใหญ่ โดยการเพิม่ ฉาก
‘พิทกั ษ์เกาะเตียวหยู’ มาเป็นฉากส�ำคัญในการเล่น
ซึง่ เกาะเตียวหยูหรือเกาะเซนกากุคอื เกาะทีม่ กี รณี
พิพาทกับญีป่ นุ่ ทีท่ งั้ คูก่ อ็ า้ งสิทธิช์ อบธรรมบนพืน้ ที่
ของเกาะ ผลปรากฏว่าเกมนีไ้ ด้กระแสตอบรับเป็น
อย่างดีจากคนจีน และปลุกกระแสชาตินิยมขึ้น
มาอย่างรุ่นแรง ถึงขนาดว่ามีการทวีตข้อความว่า
‘วันนี้ได้เล่นเกมถล่มญี่ปุ่น สะใจมาก’ จนกระทั่ง
เหตุการณ์จากในเกมรุกรานบานปลาย เกิดเป็น
ความตึงเครียดทางการเมืองของรัฐบาลทั้งสอง
ประเทศในเวลาต่อมา
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ThaiFight
เมื่อพูดถึง ThaiFight คุณอาจนึกถึงรายการชื่อ
เดี ย วกั น ที่ เ อานั ก มวยทั้ ง ไทยและเทศมาชกกั น
บนเวที แต่ถ้าเป็นเกม ก็คงเป็นเกมมวยแน่ๆ ต้อง
มีบัวขาว สุดสาคร ไทรโยค มาแน่ๆ แต่ผิดถนัด
เพราะในเกมนี้นั้นไม่มีนักมวยเลยสักคน แต่เป็น
นักการเมืองและอดีตนายกฯ หลายยุคหลายสมัย
อาทิ ทักษิณ ชินวัตร, ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, อภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ, หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ฯลฯ
และนักการเมืองอย่างคับคั่ง โดยเกมจะให้นักการ
เมืองซึ่งเป็นตัวการ์ตูนล้อเลียนน่ารักๆ มาปาข้าว
ของใส่กัน โดยที่ต้องกะมุม องศา และแรงลม
(คล้ายๆ เกมหมากับแมวหากใครเคยเล่น) โดยที่
แต่ละการกระท�ำของตัวละครจะมีรแี อคชัน่ ทีเ่ รียก
ได้ว่าฮาจริงอะไรจริง
เท่านั้นยังไม่พอ! ฉากของเกมยังเป็นสถาน
ที่ที่เป็นกรณีอื้อฉาวเป็นข่าวแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะ
เป็น เขื่อนแม่วงก์, โรงไฟฟ้าถ่านหิน, สนามฟุต
ซอลหนองจอก, สนามบินสุวรรณภูมิ, แอร์พอร์ต
เรล ลิงก์ ฯลฯ พร้อมเหล่าบรรดาดารา ตลก นักร้อง
ศิลปิน ทัว่ ฟ้าเมืองไทยมาใส่มาให้เลือกเล่นด้วย ไม่
ว่าจะเป็นโก๊ะตี๋, น้าค่อม ชวนชื่น, ตั๊ก บริบูรณ์, จา
พนม, เสก โลโซ, เต๋า สมชาย ฯลฯ ให้ลองเลือกได้
เล่น ได้ฮากันไป (หรือจะระบายความอัดอั้นตันใจ
ก็ได้เช่นกัน)

thaifight

Abe hop
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tu tsunami!

รับชมตัวอย่างความฮาได้ท่ี
https://www.youtube.com/watch?v=diaQVMLlwg4

Abe hop
จากผลส�ำรวจของญีป่ นุ่ กลุม่ วัยรุน่ เป็นกลุม่ ทีไ่ ม่มี
ความสนใจเรื่องการเมืองเลย อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่
ไม่ไปออกสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งมากที่สุด ‘อาเบะ
ฮอป’ หรืออาเบะเด้งดึง๋ เป็นเกมทีม่ นี ายยกรัฐมนตรี
ญี่ปุ่น ชินโซ อาเบะ เป็นตัวละครหลัก โดยที่ผู้เล่น
จะต้องบังคับให้อาเบะกระโดดสูงขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ข้าม
สิ่งกีดขวางโดยไม่ตก ยิ่งสูงนายอาเบะซึ่งอยู่ในชุด
ใส่สูทผูกไท ก็จะเปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น
ชุดเสื้อยืดกางเกงยีนส์ ชุดวอร์ม โดยที่เส้นชัยของ
เกมนี้ก็คือนายอาเบะจะได้เปลี่ยนชุดเป็นซุปเปอร์
แมน ซึ่งผู้เล่นยังสามารถสะสมแต้มได้ ยิ่งเล่น
มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเลือกชุดให้นายอาเบะเปลี่ยน
ได้หลากหลายมากขึ้นเท่านั้น
ซึง่ เกมนีผ้ ลิตโดยพรรค LDP ของ ชินโซ อาเบะ
นั่นเอง ซึ่งเป็นเกมฟรีที่สามารถโหลดมาเล่นได้
บนสมาร์ทโฟน โดยที่จุดประสงค์ของเกมนี้คือ
การประชาสัมพันธ์ตัวพรรคและตัวชินโซ อาเบะ
ให้เป็นที่รู้จักในหมู่วัยรุ่นมากขึ้น นับว่าเป็นมิติ
ใหม่ของการใช้เกมเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
พรรคการเมืองของโลกเลยก็ว่าได้

Tu Tsunami!
ประเทศชิลีตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวอยู่
บ่อยครั้ง และความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดิน
ไหวในปี 2553 ท�ำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิที่คร่า
ชีวิตผู้คนไปกว่า 500 ราย และมีเด็กเสียชีวิตใน
เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นจ�ำนวนมาก ด้วยเหตุนี้เอง
นักวิชาการด้านภัยธรรมชาติของชิลี ได้จับมือกับ
แดเนียล วินเคลอร์ ผู้บริหารบริษัทผลิตแอนิเมชัน
อย่าง ‘อิกัวนาบี’ ผลิตเกมที่มีชื่อว่า Te Tsunami!
ขึ้ น มา มาจากภาษาสเปนที่ มี ค วามหมายว่ า
‘สึนามิของท่าน’
โดยเกม Te Tsunami! มีเป้าหมายในการให้
ความรู้ในการเอาตัวรอดจากสึนามิแก่เด็กๆ ที่อยู่
ในช่วงอายุระหว่าง 5 – 9 ขวบ เนือ่ งจากเกมเป็นสือ่
เดียวทีส่ ามารถทีจ่ ะเข้าถึงเด็กกลุม่ นีไ้ ด้ดที สี่ ดุ โดย
ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเด็กคนหนึ่ง ที่ต้องวิ่งฝ่าสิ่ง
กีดขวางในบ้านเมืองที่ถูกแผ่นดินไหวถล่ม โดยที่
มีเป้าหมายเป็นที่สูง 30 เมตรจากชายฝั่ง ภายใน
ระยะเวลา 15 นาที ก่อนที่คลื่นสึนามิจะซัดเข้า
ชายฝั่ง โดยที่ระหว่างการวิ่งนั้น ก็จะมีคะแนนเพิ่ม
หากสามารถเตือนให้ผอู้ นื่ รับรูถ้ งึ ภัยทีก่ ำ� ลังใกล้เข้า
มา ซึง่ เป็นการสอดแทรกเรือ่ งจิตอาสาด้วยไปในตัว
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ช่วงเวลาสามสี่ปีที่ผ่านมา ทั้งวงการศิลปะและ
วงการเกมต่ า งวิ เ คราะห์ แ ละถกเถี ย งกั น อย่ า ง
กว้ า งขวางในประเด็ น ที่ ว ่ า “ในปั จ จุ บั น เกม
สามารถเรียกตัวเองว่าเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่ง
ได้หรือไม่” หากพูดกันในฐานะของคนเล่น การ
ได้เห็นภาพที่สวยงาม และมีความรู้สึกร่วมไปกับ
ตัวละครไม่ต่างไปจากเวลาที่มองภาพเขียนหรือ
อ่านวรรณกรรมเลยแม้แต่นอ้ ย สิง่ นีเ้ รียกได้วา่ เป็น
ศิลปะแล้วหรือยัง?
พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2493 ได้ให้ความหมายไว้ว่า... “ศิลปะ เป็นภาษา
สันสกฤต (ภาษาบาลีวา่ สิปปฺ ) หมายถึงฝีมอื , ฝีมอื
ทางช่าง, การแสดงออกมาให้ปรากฏขึ้นได้อย่าง
งดงามน่าพึงชม และเกิดอารมณ์สะเทือนใจ...”
ดังนั้น ความเป็นศิลปะในตัวเกมอาจขึ้นอยู่กับว่า
งานชิ้นนั้นสร้างความสั่นสะเทือนให้กับเราได้มาก
แค่ไหน และถึงแม้ว่าในวันนี้ เกมทั้งหลายอาจยัง
ไม่ถกู บรรจุให้เป็นศิลป์แขนงหนึง่ แต่กต็ อ้ งอย่าลืม
ว่ า ในประวั ติศ าสตร์ ศิ ล ปะ กว่ า ภาพถ่ า ย หรื อ
22

ภาพยนตร์จะถูกนับให้เป็นหนึ่งในงานศิลป์ ก็ต้อง
ใช้เวลาเกือบร้อยปีเพือ่ พิสจู น์คณ
ุ งามความดีในตัว
หากจะเปรี ย บเที ย บ เกมอาจเป็ น ศิ ล ปะ
ประเภท Inter Active ที่ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสร้างสรรค์ผลงานให้สมบูรณ์ก็ไม่ผิดนัก และ
อีกสิ่งส�ำคัญมากไปกว่าศาสตร์และศิลป์ คือการ
ที่เกมได้ท�ำหน้าที่ให้กับสังคม
ใช่! ฟังก์ชั่นหนึ่งของเกมคือการเล่นเพื่อผ่อน
คลาย ในขณะเดี ย วกั น เกมยั ง มี ค วามส� ำ คั ญ
และเป็นกระบอกเสียงบางอย่างให้กับสังคมใน
ยุคนั้นๆ เมื่อสองปีที่ผ่านมา (2014 - 2015) มีการ
มอบรางวัลชนิดใหม่โดยใช้ชื่อรางวัลว่า ‘Game
For Impact’ โดยจะมอบรางวัลนี้ให้กับเกมที่มี
ผลกระทบต่อสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทั้งการ
สะท้อนให้เห็นบางอย่าง หรือเรียกร้องบางสิ่งให้
สังคมตระหนัก ยกตัวอย่างเกมที่ได้รับรางวัลนี้ใน
ปีล่าสุดได้แก่เกม LIFE IS STRANGE ซึ่งเป็นเกม
ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของเด็กในวัยมัธยมอัน
ว้าวุ่น ประกอบกับช่วงที่ผ่านมา โลกได้ให้ความ
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ส�ำคัญกับชาวสีรุ้งมากขึ้น ซึ่งเกมนี้สะท้อนภาพ
ของความเป็นหญิงรักหญิงออกมาได้ดีเยี่ยม หรือ
ในปี 2014 เกมที่ได้รับรางวัลในสาขาเดียวกันนี้
คือเกม Valiant Hearts The Great War เกมที่
เล่าประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 1 ไว้ได้อย่าง
แยบคาย ผ่านภาพตัวการ์ตูนน่ารักแต่แฝงไปด้วย
ความดราม่าและโหดร้ายจากสงคราม ซึ่งเป็นช่วง
เวลาเดียวกันกับทีป่ ระเทศทางแถบยุโรปก�ำลังสูร้ บ
กันในขณะนั้น
เพราะความส�ำคัญของเนื้อหาที่ถูกคิดขึ้นมา
โดยการวางพล็อตทีน่ า่ สนใจ ในบางครัง้ พาเราออก
ไปมากกว่าการเล่าเรื่อง และสามารถน�ำพาให้เรา
ไปเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ ได้อย่างไม่สิ้นสุด
อาจไม่เพียงเพื่อแสดงให้เห็นปัญหา บางเกม
ยังท�ำหน้าทีเ่ ป็นต�ำราประวัตศิ าสตร์ซงึ่ ถูกยกเครือ่ ง
น�ำกลับมาเล่าใหม่โดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้เล่น
เรียนรู้ไปด้วยกัน ยกตัวอย่างเกม God of war ที่
เราจะสวมบทเป็นเครโทส มนุษย์กึ่งเทพลูกชาย
อีกคนหนึ่งของซุส ซึ่งต้องการล้มล้างบัลลังก์บิดา
ตัวเองลง แต่การกระท�ำแบบนัน้ มันไม่งา่ ย เราต้อง
ฝ่าฟันบรรดาเทพองค์อื่นๆ ก่อนถึงตัวซุส นอกไป
จากระบบการเล่นแบบลุยหน้าฟันไม่เลีย้ ง ระหว่าง
เนื้อเรื่องของเกมยังสอดแทรกข้อมูลหลายๆ อย่าง
เกีย่ วกับเทพองค์นนั้ ๆ ทัง้ อุปนิสยั หรือลักษณะเด่น
ของเทพแต่ละองค์ไว้ตลอดการเล่น รวมทัง้ สะท้อน
ระบบอ�ำนาจทางการปกครอง ที่แต่เดิมได้ถูกผูก
ไว้ที่ตัวคนคนเดียว (ซุส) กลับต้องถูกท้าทายด้วย
ตัวปัจเจกบุคคลอย่างเรา (เครโทส - ตัวผู้เล่น) ซึ่ง
ท�ำให้ผู้คนส่วนมากลุกขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิของตน
ที่เคยถูกลิดรอน ซึ่งนั่นท�ำให้อ�ำนาจที่เคยผูกขาด
ไว้ในตัวบุคคลผู้มีอิทธิพลพังทลายลง
เกมซีรีย์อย่าง Assassin’s Creed ซึ่งให้ตัว
ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นนักฆ่าเร้นลับ ซุกซ่อนตัว
ตามเหตุการณ์ส�ำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์ไม่ว่า
จะเป็น สมัยสงครามครูเสด การปฏิวตั ฝิ รัง่ เศส การ
ปฏิวัติอเมริกา และเหตุลอบสังหารบุคคลส�ำคัญๆ
ที่ส่งผลต่อประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งมีการตีความ
ให้ความรู้ถึงจุดเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต่างๆ
อย่างน่าสนใจ
หรือจะเป็นเกมอื้อฉาว Tropico 5 ที่ถูกกอง
เซ็นเซอร์ห้ามน�ำมาจัดจ�ำหน่ายในไทย โดยเนื้อหา
ภายในเกมนั้นจะให้เรารับบทเป็น ‘เอล เปรสิเดน

เต้’ หรือ ‘ท่านผู้น�ำ’ ที่ได้ภารกิจจากกษัตริย์เจ้า
อาณานิ ค มให้ ม าปกครองประเทศสมมุ ติ แ ห่ ง
หนึ่ง และเมื่อเราปกครองประเทศโดยที่ได้รับการ
สนับสนุนจากประชาชนเกิน 50% จากนั้นเราก็
จะสามารถบริหารประเทศไปตามทิศทางที่เรา
ต้องการได้อย่างอิสระ ไม่ขึ้นกับเจ้าจักรวรรดิอีก
ต่อไป โดยเราสามารถออกกฎหมาย สั่งดิสเครดิต
หรือถึงขั้นลอบสังหารคนที่เราไม่ชอบ โกงเลือกตั้ง
โฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อ แอบโกงเงินประชาชน
เข้าบัญชีส่วนตัวที่ธนาคารสวิส ไปจนถึงการเขียน
รัฐธรรมนูญ การตัดสินใจทางการทูตและนโยบาย
ทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง เกมได้ ส ะท้ อ นปั ญ หาทาง
การเมืองไว้อย่างแยบยล โดยให้เราเป็นผูต้ ดั สินใจ
ว่าจะเป็นผู้น�ำแบบไหน
และยังมีเกมอีกมากที่พยายามท�ำหน้าที่ใน
การสะท้อนปัญหาทางสังคม ให้ความรู้ทั้งในเชิง
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งได้น�ำ
เสนอทางเลือกในการสร้างองค์ความรูท้ เี่ คยถูกผูก
ไว้กับเนื้อหาในต�ำราเล่มหนาชวนหลับ มาในวันนี้
เกมสามารถรับหน้าที่นี้ในการให้ความรู้ สะท้อน
ประเด็นทางสังคม ได้อย่างสนุกสนานมากกว่าที่
เคยมีมา นั่นอาจเพราะเราได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ในเนื้อหา ส่วนหนึ่งที่ร่วมแก้ไขสถานการณ์นั้นๆ ที่
เกิดขึน้ ในเกม อีกทัง้ ยังให้ความรูส้ กึ ร่วมไปด้วยกับ
เนือ้ เรือ่ งและตัวละคร ไม่ตา่ งอะไรกับเวลาทีเ่ ราได้
ดูภาพยนตร์ดีๆ อ่านวรรณกรรมดังๆ เสพงานศิลป์
ร่วมสมัยเลยสักนิดเดียว

ที
ที่ม
่มาา

http://thaipublica.org/
2014/08/game-and-society/
http://thegameawards.com/
http://shows.voicetv.co.th
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มูลค่าตลาดเกมออนไลน์
บนมือถือของประเทศไทย
ปี 2555 มีจ�ำนวน
ปี 2556 มีจ�ำนวน
ปี 2557 มีจำ� นวน

2320 ล้านบาท
2260 ล้านบาท
3140 ล้านบาท

ภายในระยะเวลา 3 ปี ตลาดเติบโตขึน
้ ถึง 35.3%

ที
ที่ม
่มาา

http://www.esportsearnings.
com/
ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (Sipa)
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI)
ศูนย์วิจัยกสิกร

http://www.garena.in.th/
https://www.youtube.com/
user/PewDiePie
https://www.youtube.com/
user/HEARTROCKERChannel
https://www.youtube.com/
user/Riffer333
http://www.thairath.co.th/
content/556972
http://sheapgamer.com/
stardew-valley-sales
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จ�ำนวนคนเล่นเกมออนไลน์บน
มือถือในไทย
ปี 2555 มีจ�ำนวน 9.9 ล้านคน
ปี 2556 มีจ�ำนวน 11.6 ล้านคน
ปี 2557 มีจำ� นวน 14
ล้านคน
ภายในระยะเวลา 3 ปี จ�ำนวนคนเล่นเพิ่มมากขึ้น
20.2%

B

38

–

เส้นทางของเหล่า GaMer

มูลค่าตลาดเกมปี 2557
ของไทยมีมูลค่า 7,835 ล้านบาท

แบ่งออกเป็ น
การน�าเข้า 7,094.5 ล้านบาท (91%)
ผลิตเอง 583.8 ล้านบาท (7%)
รับจ้างผลิต 156.4 ล้านบาท (2%)

Peter Dager

ประเทศทีท
่ �าเงินจากการ
แข่งขันเกมมากทีส
่ ุด
สหรัฐอเมริกา
จีน
เกาหลีใต้
สวีเดน
แคนาดา

$35,039,481.02
$33,314,989.79
$32,794,743.78
$14,516,124.09
$8,102,592.07

ผูเ้ ล่นทีไ่ ด้เงินรางวัลสูงสุด
การน�าเข้าจ�าแนกตาม
ประเภทเครือ
่ งเล่น
Computer - 553.6 ล้านบาท
Mobile
- 1227.9 ล้านบาท
Console - 211 ล้านบาท

Peter Dager
Saahil Arora
Clinton Loomis
Kurtis Ling
Sumail Hassan

-

$2,164,376.96 (สหรัฐอเมริกา)
$2,157,465.64 (สหรัฐอเมริกา)
$1,929,410.84 (สหรัฐอเมริกา)
$1,883,464.84 (แคนนาดา)
$1,834,204.34 (ปากีสถาน)

Sumail Hassan คือผูเ้ ล่นชาวปากีสถานทีอ
่ ายุ 15 ปี
ทีส
่ ามารถท�าเงินจากเกมได้มากถึง - $1,834,204.34

เกมทีม
ุ ในโลก
่ เี งินรางวัลเยอะทีส
่ ด
Dota 2

ในทัวร์นาเมนต์
The International 2015

$18,429,613.05
-
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ใครๆ ก็มองเกมเป็นเรือ่ งเล่นๆ ภาพการ์ตนู
สวยๆ มีประโยชน์เพื่อความบันเทิง เพื่อ
ความผ่อนคลาย หลายคนอคติสุดโต่งถึง
กับบอกสิ่งเหล่านี้ ‘ไร้สาระ’ เล่นไปท�ำไม
ได้อะไร เอาเวลาไปท�ำอย่างอื่นดีกว่าเยอะ
แล้วถ้าเกมสร้างรายได้ละ่ ยังจะไร้สาระ
อยู่ไหม?
ในวันนีเ้ ราจะรวมอาชีพทีท่ ำ� รายได้จาก
เกม ไม่วา่ จะเป็นจากการเล่นหรือการพัฒนา
แถมรายได้ไม่ใช่น้อยๆ เรียกว่าน�ำค่าแรง
ขัน้ ต�ำ่ ไปไกลหลายวา บางทีเมือ่ อ่านจบแล้ว
อาจจุดประกายบางอย่างเพื่อสร้างรายได้
ก็เป็นได้ หรืออย่างน้อย อาจท�ำให้เปลี่ยน
มุมมองที่มีต่อเกม จะได้รู้ว่า ‘ไม่ใช่เรื่อง
เล่นๆ’ เสมอไป
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‘Gamer’

38

อาชีพในฝันของเหล่า
‘Player’

ส�าหรับคอเกมทั้งหลาย จะดีแค่ไหนถ้าเล่นเกมแล้วมีรายได้ และนั่น
ไม่ใช่เรื่องเกินจริงอีกต่อไป เพราะนักกีฬา E-sports มืออาชีพก�าลัง
เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น ซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยเริ่มมีการรับสมัครนักกีฬา
E-Sports มืออาชีพกันบ้างแล้ว อย่างเมื่อปี พ.ศ.2555 บริษัทเกมรายใหญ่
อย่าง Garena เปิดรับสมัครผูเ้ ล่นเกม LoL (League of Legends) เพือ่ คัดเลือก
เข้าทีม และเข้าสูร่ ะบบการฝึกซ้อมพร้อมการจัดการอย่างมืออาชีพ และอีก 2
ปีต่อมา Garena ได้สร้างโปรเจกต์อีกครั้ง เปิดรับสมัครผู้เล่นเกม HoN (Hero
of Newerth) เพื่อคัดเลือกเข้า 4 ทีมหลักตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
โดยแต่ ล ะที ม จะมี ผู ้ จั ด การที ม ท� า หน้ า ที่ คั ด เลื อ กผู ้ เ ล่ น จ� า นวน 5 คน
จากการแข่งขันรอบคัดเลือกเข้าร่วมทีม เพื่อเข้า Gaming House ฝึกซ้อม
เตรียมทีมแข่งงาน Thailand E-Sports League by Garena : HoN โดยทั้ง
สองโปรเจกต์นี้ผู้เล่นทุกคนได้รับเงินเดือนเป็นรายได้
รวมไปถึงโรงเรียนฝึกสอนการเล่นเกมที่ต่างประเทศด�าเนินการอย่าง
จริงจัง แต่ส�าหรับประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น อย่างบริษัท Neolution
E-Sports ที่เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุน ฝึกซ้อม ฝึกฝนนักกีฬา E-Sports
และก�าลังพัฒนาเพื่อสอนเกมอย่างจริงจัง โดยท�าการคัดเลือกทีมมาท�าการ
ฝึกสอน มีห้องซ้อมส่วนตัว มีโค้ชให้ค�าแนะน�า และนักกีฬาจะได้รับเบี้ยเลี้ยง
ทุกเดือน
รายได้อกี ทางของเกมเมอร์คอื การมีสปอนเซอร์สนับสนุน ซึง่ ในวงการเกม
ยุคบุกเบิก สมัยทีผ่ ใู้ หญ่ยงั ไม่รวู้ า่ ‘ท�าอะไรกัน’ การหาสปอนเซอร์เป็นเรือ่ งยาก
มาก แม้วันนี้วงการ E-Sports ในบ้านเราจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดด การหา

สปอนเซอร์เป็นเรื่องง่ายขึ้น แต่ถ้านับกันจริงๆ ยังถือว่าไม่มากนัก เพราะเรื่อง
ของเกม เรื่องของการแข่งขันยังคงเป็นเรื่องของคนกลุ่มเล็กๆ บวกกับในบ้าน
เรายังไม่ค่อยให้ความสนับสนุนเกมอย่างเท่าที่ควร
แต่กน็ า่ ดีใจทีอ่ ย่างน้อยวงการนีก้ า� ลังค่อยขยับขยาย ทัง้ ในแง่การจัดการ
แข่งขันที่มีสปอนเซอร์หลายรายร่วมสนับสนุน ตั้งแต่บริษัทผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ แบรนด์เกมมิ่งเกียร์ต่างๆ น�้าอัดลมยี่ห้อดัง และบริษัทผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ รวมถึงสปอนเซอร์ที่สนับสนุนทีมแข่ง ทีมไหน
ยิง่ เก่งยิง่ เป็นแม่เหล็กทีท่ า� ให้กลุม่ ทุนสนใจ ท�าให้มชี อื่ เสียงและการสนับสนุน
ที่ดี แต่ต้องแลกด้วยความมุ่งมั่นและความคงที่ของฝีมือ
การแข่งขันในประเทศ ตอนนี้มีหลายเกมที่จัดการแข่งขันประจ�าเดือน
เป็นรายการเล็กๆ เงินรางวัลพอสมควร เหมือนเป็นโบนัสเสริมส�าหรับผู้ชนะ
และยังเป็นที่พิสูจน์ฝีมือส�าหรับทีมหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการ ส่วนการแข่งขัน
บางรายการเป็นบัตรผ่านสู่การแข่งขันระดับโลก และมีนักกีฬา E-Sport ของ
ไทยไม่น้อยที่ประสบความส�าเร็จกับระดับโลก และอย่างที่กล่าวในข้างต้น
ต่างประเทศมีมาตรฐานด้านนี้สูงกว่าเรามากๆ การที่ไทยเราคว้าแชมป์ได้
หลายรายการถือเป็นเครือ่ งการันตีแล้วว่าสิง่ ๆ นีค้ วรได้รบั การสนับสนุนอย่าง
จริงจังเสียที
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เอนเตอร์เทนเมนต์ทางเลือกใหม่
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ส�ำหรับใครที่อยากเอาดีทางด้านนี้แต่รู้ตัวว่าเล่นเกมไม่เก่ง แข่งกับ
ใครเขาไม่ได้ อย่าเพิ่งเสียใจไป ยังมีอีกหนึ่งช่องทางให้เริ่มต้น ขอแค่
พูดเก่ง เอนเตอร์เทนคนได้ คุณสมบัติแค่นี้ก็เป็นนักแคสเกมได้แล้ว
นักแคสเกมคือผู้ที่นั่งเล่นเกมพร้อมพากย์ไปด้วยกัน โดยอัพโหลดผ่าน
ยูทูบให้ผู้ชมได้ดู เหมือนเป็นการเบิกทางให้คนอื่นรู้ว่าเกมด�ำเนินไปอย่างไร
ต้องท�ำอย่างไรบ้าง แต่จุดเด่นของการเป็นนักเกมไม่ได้มีอยู่แค่นั้น นักแคส
เกมที่ได้รับความนิยมต้องใส่ความสนุกลงไปด้วย จะด้วยมุกตลกหรือความ
คิดเห็นอันมีประโยชน์ต่อเกม ซึ่งส่วนนี้จะท�ำให้นักแคสเกมมีความแตกต่าง
และมีจุดเด่นที่หลากหลาย
เรื่องรายได้ไม่น้อยหน้าเกมเมอร์เลย รายได้ของนักแคสเกมมาจาก
การเป็นพาร์ทเนอร์กับยูทูบเพื่อให้ทางยูทูบฝากโฆษณาลงในคลิปที่เราเป็น
อัพโหลด โดยจะคิดรายได้ตามสัดส่วนของยอดวิวที่เราท�ำได้ ยิ่งยอดวิวเยอะ
เท่าไหร่ เราจะได้เงินมากขึ้นเท่านั้น ส�ำหรับอาชีพนี้ บุคคลที่โดดเด่นที่สุดคง
หนีไม่พ้น Pewdiepie นักแคสเกมต่างประเทศ ด้วยคาแรคเตอร์มีเอกลักษณ์
ออกแนวเพี้ยนๆ (นี่คือค�ำชม) ท�ำให้มีผู้ติดตามในยูทูบราวเกือบ 43 ล้านคน
มีรายได้ต่อเดือนไม่มากไม่มายเท่าไหร่ ก็แค่เกือบ 10 ล้านเท่านั้นเอง
ส่วนของไทยก็มเี ช่นกันส�ำหรับนักแคสเกมมืออาชีพ เริม่ จาก MR.HEART
ROCKER (HRK) มีเสียงตอนตกใจเป็นเอกลักษณ์และออกเกรียนหน่อยๆ
ด้วยคาแรคเตอร์เฮฮา เบาสมอง ท�ำให้เป็นที่นิยมอย่างง่ายดาย มียอด
ผู้ติดตามราวเกือบ 2,000,000 คน นับเป็นคนแรกที่มียอดผู้ติดตามแชนเนล
เกินล้านคนของประเทศไทย หรือจะเป็น BayRiffer (BRF) ลักษณะเด่นคือ
การเล่นเกมเนื้อเรื่องละเอียด กระชับ เหมาะส�ำหรับนักเล่นที่ต้องการความ
สมบูรณ์ของเนื้อเรื่อง ปัจจุบันมียอดผู้ติดตามราว 1,300,000 คน ด้วยยอด
ผู้ติดตามที่เยอะขนาดนี้ รายได้ต่อเดือนไม่ต�่ำว่า 5-6 หลักแน่นอน
นีเ่ พียงยกตัวอย่างเท่านัน้ ส�ำหรับนักแคสเกมในไทยยังมีอกี พอประมาณ
ยอดผูต้ ดิ ตามยังไม่สงู นัก แต่ถอื เป็นการเริม่ ต้นทีด่ ี เพราะไม่วา่ จะ Pewdiepie,
HRK หรือ BRF ก็ต้องเริ่มมาจากจุดเดียวกัน
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นักผลิต
และพัฒนาเกม

บัตรผ่านรวยข้ามคืน
เกมที่จะอยู่ในความทรงจ�ำของเราต้อง
เป็นอย่างไร? ค�ำถามนี้เราอาจไม่จ�ำเป็น
ต้องตอบ แต่คนท�ำอาชีพนักผลิตเกมอาจต้องมี
ค�ำตอบในใจ เพราะหากเกมทีส่ ร้างประสบความ
ส�ำเร็จได้รับความนิยม คงเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจ
และสิ่งที่พ่วงมาเป็นโชคก้อนใหญ่ คือรายได้
มหาศาลที่ตามมา
ตัวอย่างเช่น Flappy Bird เกมนกบินหลบ
ท่อสุดหินของ Dong Nguyen นักพัฒนาชาว
เวียดนามที่มียอดดาวน์โหลดกว่า 50 ล้านครั้ง
ดังเปรีย้ งปร้างชัว่ ข้ามคืน ขณะติดลมบน Flappy
Bird กวาดรายได้จากค่าโฆษณาได้วันละกว่า
50,000 ดอลลาร์ หรือคิดเป็นเงินไทยวันละกว่า
1,700,000 บาท แต่ท้ายสุด Dong Nguyen
ตั ด สิ น ใจลบเกมนี้ ทิ้ ง จาก App Store และ
Google Play เนื่องจากทนไม่ไหวที่เขาต้องถูก
รุมสัมภาษณ์ เขาต้องการชีวิตสงบสุขเหมือนที่
เคยเป็น (เป็นงั้นไป..)
ต่อมาเกม Monument Valley จาก USTWO ทีมพัฒนาเกมจากฝั่งอังกฤษ เป็นเกมแนว
Puzzle ช่วยเจ้าหญิงจากเขาวงกต ด้วยกราฟิก
ที่สวยงาม ภาพมีจุดเด่น ท�ำให้ได้รับความนิยม
สูงเกินความคาดหมาย มีการซือ้ กว่า 2,000,000
ครั้ง รายได้รวมรับไปเน้นๆ กว่า 200 ล้านบาท!

ล่าสุดกับ Stardew Valley เกมปลูกผัก ใช้
ชีวิตในเมืองชนบท พัฒนาเกมโดย Eric Barone
เพิ่งปล่อยออกมาได้ไม่นาน แต่กระแสตอบรับ
กลับดีเกินคาด ถึงขนาดมีเรื่องที่ว่านักเล่นเกม
เถือ่ นของต่างประเทศบอกว่าเกมนีด้ เี กินไป กลับ
ใจซื้อเกมถูกลิขสิทธิ์มาเล่นเลยทีเดียว
ยอดขายเกม Stardew Valley 12 วันแรก
ขายได้ แ ล้ ว กว่ า 425,000 ชุ ด นี่ ยัง ไม่ นับ ใน
ปัจจุบันที่กระแสยังแรงแบบฉุดไม่อยู่ เอาแค่ 12
วันแรก Eric Barone ก็กลายเป็นมหาเศรษฐีที่มี
ทรัพย์สินแล้วกว่า 200 ล้านบาทเช่นกัน
อุตสาหกรรมเกมในปัจจุบันได้มีการเติบโต
ขึ้ น มาในช่ ว งหลายสิ บ ปี ที่ ผ ่ า นมา ขนาดของ
อุ ต สาหกรรมที่ เ ติ บ โตขึ้ น นั่ น ย่ อ มหมายถึ ง ว่ า
เกิดงาน เกิดการว่าจ้างและเกิดรายได้ที่มากขึ้น
กล่าวคือ เมื่อเกมฮิตติดลมบน ท�ำให้ทีมผู้สร้าง
ต้องว่าจ้างงานมากขึ้น และเมื่อเกมเป็นที่ฮือฮา
ตามหลักการตลาดสินค้าต่างๆ ย่อมเข้าร่วมแย่ง
ชิงพื้นที่โฆษณา เป็นที่มาของรายได้มหาศาล
มองเผินๆ การสร้างเกมก็เหมือนแทงหวย
เพราะถ้าหากแจ็กพ็อต ถูกหวยรางวัลใหญ่ เกม
ดังเป็นพลุแตก นักพัฒนาก็กลายเป็นมหาเศรษฐี
ภายในชั่วข้ามคืน
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game.sanook.com
lifehack.com
health.haijai.com
manager.co.th
www.gotoknow.org/posts/69738
www.cnet.com/news/videogame-therapy-a-new-frontier/
game.sanook.com/952167/
www.neurofeedback-chiangmai.com/neurofeedback.html
www.nintendo.com/games/
detail/Y9QLGBWxkmRRzsQEQtvqGqZ63_CjS_9F
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ทักษะนี้
มีมากกว่า
ความสนุก

หากเปรียบเทียบเกมเป็นอาหาร ส�ำหรับคุณพ่อ
คุณแม่แล้ว เกมก็ไม่ต่างอะไรกับอาหารฟาสต์
ฟู้ด ที่เด็กๆ นิยมชมชอบแต่ไม่ได้ให้คุณประโยชน์
สั ก เท่ า ไหร่ แถมยั ง พ่ ว งมาด้ ว ยโรคร้ า ยหลาย
รายการ ไม่ว่าจะเป็นโรคทั้งทางด้านสุขภาพกาย
สายตาที่ แ ย่ ล งจากการจ้ อ งจอติ ด กั น เป็ น เวลา
นานๆ น�้ำหนักที่มากขึ้นเพราะไม่ได้มีอิริยาบถอื่น
นอกจากการนั่งแช่แทบทั้งวัน ทั้งทางสุขภาพจิต
ที่ สื่ อ มั ก ชอบน� ำ เสนอเกมในมุ ม มองที่ โ หดร้ า ย
มอมเมาเยาวชนให้หลงไปกับความรุนแรง ซึง่ ส่งผล
ให้เยาวชนแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา
แต่ก็ดูจะใจร้ายไปหน่อย หากจะบอกว่าเกม
ทั้งหมดคืออาหารขยะ ในที่นี้เราจึงอยากจะน�ำ
เสนอเกมในมุมคลีนๆ เล่นแล้วได้สขุ ภาพ เล่นแล้ว
หายป่วย หากยังไม่เชื่อก็ลองอ่านได้ที่นี้เลย

โรคทางสมอง
Ethan Myers เด็กน้อยที่มีอาการสมองตายหลังจากได้รับการกระทบ
กระเทือนทางสมองอย่างรุนแรง หลังจากอยู่ในอาการโคม่านานนับเดือน
วันหนึง่ เขาก็ตนื่ ขึน้ มา แพทย์ได้วนิ จิ ฉัยว่าเขาจะไม่สามารถเดินและพูดคุยได้
อีก แต่ Video game system ช่วยเปลี่ยนค�ำวินิจฉัยนั้น Ethan Myers กลับ
มาพูดคุย ไปโรงเรียน และสามารถออกมากล่าวสุนทรพจน์ตอ่ หน้าผูค้ นได้อกี
ครั้ง เพราะมีการใช้เกมในการบ�ำบัด โดยใช้การกระตุ้นการท�ำงานของคลื่น
สมอง ท�ำให้อาการป่วยมีการพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆ ตามล�ำดับ จากเดิมที่มือขวา
เป็นอัมพาต ก�ำแน่น แข็งเกร็ง สามารถแบได้เต็มเหยียด และขยับได้ดังเช่น
ปกติ และยังช่วยในด้านระบบประสาทให้เกิดการตื่นตัวและฟื้นตัวอีกครั้ง
การรักษานีเ้ กิดจากการทีท่ ำ� ให้ความถีข่ องคลืน่ สมองกลับมาวิง่ ขึน้ ลงใน
รูปแบบและระดับที่แน่นอนด้วยวิธีการรักษาสมองด้วยกระบวนการ ‘นิวโรฟีดแบ็ก (Neurofeedback)’ การรักษาด้วยวิธีนี้นั้นมีมานานแล้ว แต่บริษัท
ไซเบอร์เลิรน์ นิง่ เทคโนโลยี ได้นำ� เกมมาผนวกเข้าไปและใช้ในการรักษากลาย
เป็น Video game therapy ด้วยการเกมที่นั้นมีเนื้อเรื่อง เนื้อหาที่สนุกสนาน
เร้าใจ ท�ำให้สามารถทีจ่ ะดึงดูดความสนใจของผูท้ เี่ ข้ารับการรักษา ช่วยท�ำให้
พวกเขาไม่รสู้ กึ เบือ่ หน่ายกับกระบวนการรักษาทีย่ าวนาน โดยการใช้งานในผู้
ป่วยนั้นจะอยู่ในลักษณะการให้เล่นเกม โดยผู้ป่วยจะเล่นเกมได้ต่อเมื่อสวม
‘หมวก’ ที่ติดตั้งตรวจวัดคลื่นสมองเข้ากับศีรษะของผู้ป่วย เมื่อสมองอยู่ใน
ระดับที่ส่งคลื่นความถี่นิวโร – ฟีดแบ็กออกมาอยู่ในระดับที่ก�ำหนดไว้ จึงจะ
สามารถเล่นได้ ซึง่ เกมทีส่ ง่ ผลดีตอ่ การรักษาได้ดี ได้แก่ เกมประเภทขับรถแข่ง
เกมบ�ำบัดนีส้ ามารถน�ำมาต่อยอดการรักษาได้ทงั้ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากภาวะสมองบาดเจ็บ ผูป้ ว่ ยโรคสมาธิสนั้ (Attention Deficit Hyperactivity
Disorder : ADHD) และผู้ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ได้อีกด้วย
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บ�ำบัดโรคซึมเศร้า

โรคหลอดเลือดในสมอง
เกมช่วยบ�ำบัดผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดในสมอง ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคหลอดเลือดสมอง
จะมีอาการกล้ามเนือ้ อ่อนแรง และอาการชาซีกใดซีกหนึง่ รวมถึงมีการสูญเสีย
การทรงตัว ในการรักษาจึงต้องท�ำกายภาพบ�ำบัดเพื่อความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ Dr.Rebbie Rand
นักบ�ำบัดจากมหาวิทยาลัย Tel-Aviv สาขา School of Health Professions
ได้มีการท�ำกลุ่มการวิจัยทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน กลุ่มแรกนั้นใช้การ
บ�ำบัดตามทางการแพทย์ทวั่ ไป ส่วนกลุม่ ทีส่ องนัน้ ใช้การบ�ำบัดโดยใช้ Kinect
(อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้เล่น) ของ Xbox 360, PS3 และ
Nintendo Wii โดยใช้ระยะเวลาในการท�ำการทดลองเป็นเวลา 3 เดือน และ
กลุ่มทดลองที่ 2 ที่ใช้วิดีโอเกมบ�ำบัดนั้นมีร่างกายที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้
ชัด เนื่องจากกลุ่มทดลองที่ 2 นั้นพยายามท�ำการบ�ำบัดอย่างต่อเนื่องเพราะ
ว่าสนุกไปกับมัน โดย 92% ของกลุ่มที่ 2 นั้นกล่าวว่าพวกเขาสนุกมากที่ได้
ท�ำการบ�ำบัดด้วยวิดีโอเกม ต่างกับกลุ่มที่ 1 ที่ใช้การบ�ำบัดรักษาทั่วไปและ
มีผลเพียง 72%
จากการวิจยั นีช้ ใี้ ห้เห็นว่าการเล่นเกมโดวบ�ำบัดนัน้ ให้ผลดีกว่าการบ�ำบัด
ทัว่ ไปทางการแพทย์ อีกทัง้ ยังให้ความสนุกเพลิดเพลินท�ำเกิดรักษาได้อย่างต่อ
เนื่องอีกด้วย
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ส�ำหรับผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณ เมื่อปลอดจากภาระหน้าที่การงานที่
เคยท�ำอยู่เป็นประจ�ำ ออกมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่บ้านเพียงล�ำพัง
จึงท�ำให้เกิด ‘โรคซึมเศร้า’ ได้ง่าย อาจเป็นสาเหตุที่น�ำไปสู่โรคภัยไข้
เจ็บอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ทีมนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาและจีนได้
น�ำวีดีโอเกม มาทดลองให้ผู้สูงอายุที่มีอาการโรคซึมเศร้าได้ลองเล่น
ผลปรากฏว่าสามารถเยียวยาให้ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้นหลังจากการเล่น
วีดีโอเกมที่ใช้ในการทดลอง
นักวิทยาศาสตร์รายงานในวารสาร Nature Commuications ว่า
“ในกลุ ่ ม คนอายุ 60-80 ปี ซึ่ ง ยาต้ า นโรคซึ ม เศร้ า ไม่ ใ ห้ ผ ลดี กลั บ มี
พัฒนาการทางสมองทีด่ ขี นึ้ หลังจากได้เล่นวีดโี อเกม เพียง 4 สัปดาห์ โดย
เกมที่เล่นนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มความฟิตให้กับสมอง โปรแกรมนี้ถูก
พัฒนาขึ้นมาเพื่อทดสอบทฤษฎีที่ว่าสมองของผู้สูงอายุยังสามารถเจริญ
งอกงามขึ้นมาใหม่ได้ เมื่อมีการใช้งานอย่างเข้มข้น โดยสมองสามารถ
ฟื้นคืนความสามารถในการเรียนรู้ การจดจ�ำ และการตัดสินใจ ซึ่งส่งผล
ให้อาการซึมเศร้าลดลงอย่างเห็นได้ชัด”
การวิจัยในครั้งนี้ ทีมนักวิจัยได้ท�ำการทดลองโดยฝึกอบรมคน 11 คน
ให้ใช้วีดีโอเกมและทดสอบเขาเหล่านั้นว่า มีอาการของโรคซึมเศร้าหรือ
การท�ำงานของสมองดีขึ้นหรือไม่ จากนั้นจึงเปรียบเทียบผลการศึกษานี้
กับผู้สูงอายุอีก 33 คน ที่ได้รับการทดสอบแบบอื่น ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มใหม่
ได้รับยาต้านซึมเศร้า Escitalopram แทนการรักษาด้วยวีดีโอเกม ผล
การศึกษาบ่งชี้ว่า “การฝึกสมองให้ท�ำสิ่งที่ยากๆ มีผลดีต่อการลดอาการ
ซึมเศร้าได้เท่ากับการใช้ยา Escitalopram แต่ได้ผลแบบเดียวกันภายใน
เวลา 4 สัปดาห์แทนที่จะเป็น 12 สัปดาห์”
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โรคอ้วน
สถานศึกษาของรัฐเวสต์เวอร์จเิ นียได้รเิ ริม่ โครงการรณรงค์ลดความอ้วน
ต่อสู้กับโรคอ้วนด้วยการสร้าง Dance Dace Revolution นับเป็นอีกก้าว
หนึ่งของเกม ที่มีการน�ำเกมเข้าจังหวะมาใช้ในการรักษา โดยทางสถาน
ศึกษาได้น�ำเครื่องเกมมาติดตั้งในเขตสถานศึกษาให้เด็กได้ออกก�ำลัง
กายทางอ้อม ในขณะเดียวกัน Nintendo นั้นได้ผลิต และส่ง Brain Age
หรือเกมออกก�ำลังกายสมองออกมา โดยเจ้าเกมออกก�ำลังกายสมองนี้
ช่วยในการกระตุ้นของสมองและทางด้านจิตใจได้ดี สามารถใช้ได้ทุกวัย
ไม่ว่าจะวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่

บ�ำบัดความสะเทือนใจ
ส�ำหรับกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ความกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรง ภาพ
ความโหดร้ายทารุณหรือเรือ่ งเลวร้ายในอดีตเหล่านัน้ มักติดค้างในความ
ทรงจ�ำ จึงท�ำให้คนกลุม่ นีม้ กั รูส้ กึ หดหูห่ รือหวาดกลัวกับสิง่ รอบข้างตลอด
เวลา แต่เมือ่ ไม่นานมานีม้ นี กั วิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ได้ออกมาเปิดเผยว่า เกม Tetris สามารถช่วยเยียวยาคนไข้ที่มีเหตุกระ
ทบกระเทือนทางจิตใจได้
ศาสตราจารย์เอมิลี โฮล์มส์ ร่วมกับทีมนักวิทยาศาสตร์ ได้ท�ำการ
ค้นคว้าถึงประโยชน์ของเกม Tetris หรือเกมเรียงบล็อกว่าสามารถเยียวยา
จิตใจผู้ที่ขวัญเสียจากเหตุสะเทือนขวัญได้หรือไม่ โดยเลือกทดสอบกับ
อาสาสมัคร 40 คนที่ได้ดูภาพสะเทือนใจก่อนจะเล่นเกมครึ่งชั่วโมง ผล
ปรากฏว่า “อาสาสมัครทั้งหมดเมื่อเล่นเกมแล้วความรู้สึกเครียดและ
ความรูส้ กึ สะเทือนใจลดลง เพราะเกมช่วยบังคับให้พวกเขาเลิกคิดถึงเรือ่ ง
เลวร้ายที่ประสบมา และทุ่มเทสมาธิไปกับการเล่นเกมเพียงอย่างเดียว”

บ�ำบัดเด็กออทิสติก
‘เด็กออทิสติก’ นับเป็นกลุ่มอาการบกพร่องทางพัฒนาการอย่างรอบด้าน
พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนจึงรู้สึกกังวลอย่างมากเมื่อลูกที่เป็นออทิสติกถึงวัย
ต้องเข้าเรียนหรือเข้าสังคม เพราะด้วยพัฒนาการที่ล่าช้าอาจเป็นอุปสรรค
ส�ำคัญ แต่ลา่ สุดมีกลุม่ นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ร่วมกันสร้าง ‘เกมเสริมสร้าง
พัฒนาการการเรียนรู้เด็กออทิสติก’ ขึ้น เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็ก
ออทิสติกที่มีศักยภาพสูง (High) และปานกลาง (Moderate) อายุระหว่าง
3-10 ปี
เกมนี้มีชื่อว่า “ผจญภัย จ้าวมังกร” โดยเนื้อหาภายในจะประกอบด้วย
5 เกมย่อย คือ 1.เกมจ�ำแนกสิ่งของ ช่วยให้น้องๆ ออทิสติกสามารถจ�ำแนก
สิ่งของในชีวิตประจ�ำวันได้ 2.เกมแยกแยะอารมณ์ ช่วยการจดจ�ำและแยก
อารมณ์จากภาพ 3.เกมประกอบอวัยวะ ช่วยให้พวกเขาเรียนรูอ้ วัยวะต่างๆ ใน
ร่างกายและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น 4.เกมลากเส้น ช่วยเสริม
สร้างพัฒนาการทางสมองจากแบบเรียน และ 5.เกมเรียงล�ำดับเหตุการณ์ ช่วย
ด้านการจดจ�ำสิ่งต่างๆ
ครูอารีย์ ค�ำคณา ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์ กล่าวถึงผลการ
ทดลองหลังจากน�ำเกมผจญภัยจ้าวเวหาไปให้เด็กลองเล่นจริงในโรงเรียนว่า
“เด็กในโรงเรียนส่วนใหญ่มักไม่สนใจการฟังเสียง ไม่ชอบภาพ แต่หลังจาก
ที่ได้เล่นเกมก็เริ่มสนใจเสียงและสนใจภาพมากขึ้น สามารถท�ำแบบฝึกที่ครู
มอบหมายได้ดี สนใจสิ่งที่ครูสอนได้นานขึ้น”
เรียกได้ว่าเกมทุกเกมล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นว่าจะ
เสพเกมประเภทใด ถ้ารู้จักเลือกและเล่นอย่างพอดี เชื่อว่าจะได้รับประโยชน์
มากกว่าความสนุกแน่นอน…
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‘

อย่างน้อย
ประสบการณ์ 7 วัน
มันก็เป็ นการปลูก
เมล็ดพันธุ์ทางความคิด
สักเมล็ด สองเมล็ด
ให้เด็กเขามีเรือ
่ งอะไรที่
จะมาฉุกคิดได้บ้าง

’
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ถ้าพูดถึงค�ำว่า ‘เด็กติดเกม’ คุณจะคิดถึงอะไร
หลายๆ คนอาจจะบอกว่า ‘เด็กติดเกมก็คอื เด็ก
ที่เอาแต่เล่นเกมทั้งวันทั้งคืนไง’ หรือ ‘เด็กที่ไม่มี
สังคม เอาแต่เล่นเกมจนการเรียนตกต�่ำ สุดท้าย
แล้วก็ก่ออาชญากรรมอย่างที่เห็นตามหน้าหนึ่ง
ของหนังสือพิมพ์’ หรือคุณอาจจะหัวเราะแล้วชีม้ า
ตัวเองก็ได้ แต่ที่ทุกคนเข้าใจ เด็กติดเกม = เด็กมี
ปัญหา ส�ำหรับรายการ LET ME GROW พลิกชีวติ
เด็กติดเกม พวกเขาไม่ใช่แค่เด็กมีปัญหา แต่เป็น
เด็กที่ต้องการความรักและความใส่ใจไม่ต่างจาก
เด็กทั่วไป
สารคดี LET ME GROW พลิกชีวิตเด็กติด
เกม เป็นซีรีย์ที่ออกอากาศทางช่อง GMM25 ใน
ช่วงต้นปีที่ผ่านมา (ม.ค.-มี.ค. 2559) ว่าด้วย
เรื่องของ ‘ค่ายบ�ำบัดเด็กติดเกม’ ที่เกิดจากความ
ร่วมมือของ GDH559 และ รศ.นพ.ชาญวิทย์

พรนภดล หัวหน้าสาชาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและ
วัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
ภายในค่ายบ�ำบัดนี้ ประกอบด้วยเด็กจ�ำนวน 60
คน จากการคัดเลือกจากใบสมัครเข้าค่ายจ�ำนวน
1000 ใบ ที่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันโดยตัดขาดจาก
อุปกรณ์สื่อสารเป็นเวลา 7 วัน เด็กๆ จะต้องท�ำ
กิจกรรมต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ ‘บ�ำบัด’ การ
ติดเกมของพวกเขา ฟังดูแล้วหลายๆ คนคงคิดคง
คล้ายกับค่ายดัดนิสัย และเหล่าเกมเมอร์คงร้องยี้
เพราะในรายการคงมีความคิดของผูใ้ หญ่ทเี่ อาแต่
ป้ายสีว่า ‘เกม’ ไม่ดีอย่างไร
แต่เรียลิตี-ซีรีย์เรื่องนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้น
ความน่าสนใจของรายการท�ำให้พวกเราชาว
Read Me มาคุยกับ รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล
คุณหมอใจดีผู้เป็นเสาหลักให้รายการนี้เกิดขึ้นมา
ไม่แน่ว่าเมื่ออ่านจบแล้วเราอาจมอง ‘เด็กติดเกม’
เปลี่ยนไป
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Q: ท�ำไมคุณหมอถึงเลือกเรียนจิตแพทย์?
A: ผมตั้งใจเป็นจิตแพทย์เด็ก เพราะเมื่อเรามา
เรียนในสาขาแพทยศาสตร์ เรามักจะเจอแต่คน
ป่วย คนเจ็บ คนตาย ซึง่ มันจะเป็นการซ่อมมากกว่า
สร้าง แต่โดยส่วนตัวผมแล้ว ผมชอบอะไรที่ได้
สร้างคน สร้างสังคมมากกว่า ซึ่งในสาขาเฉพาะ
ทางทั้งหมด มีจิตเวชที่ตรงกับการสร้างคนที่สุด
Q: คุณหมอรู้ตัวว่าสนใจทางนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ?
A: ประมาณปี 5 หลังจากที่เราได้ผ่านไปเกือบ
ครบทุกสาขาแล้ว ผ่านอายุรกรรม ผ่านศัลยศาสตร์
ผ่านสูตินารี ผ่านกุมารเวช เราก็จะเจอแต่คนป่วย
นอนแบ่บอยู่บนเตียง ท่อนู่นท่อนี้ระโยงระยาง
เต็ ม ไปหมด ถ้ า เราใช้ ชี วิต ในความเป็ น แพทย์
ตั้งแต่เรียนจบจนตาย อย่างมากเราก็รักษาคนได้
ประมาณสัก 10,000 คน รักษาแล้วก็หายบ้าง ตาย

บ้าง ดีขนึ้ บ้าง แต่มนั ไม่ได้เป็นการสร้างสังคมโดย
รวม แต่เมื่อผมท�ำรายการ LET ME GROW ออก
มา คนดูในตอนออนแอร์อย่างน้อยก็หลักแสน
และมันก็ยังอยู่ในยูทูบอีก คนก็เข้ามาดูได้เรื่อยๆ
มันก็สร้าง inspiration สร้าง impact อะไรต่อสังคม
Q: จิตแพทย์เด็กน่าจะมีหลากหลายประเด็นใน
สังคม ท�ำไมคุณหมอถึงสนใจประเด็นเด็กติดเกม?
A: เพราะว่ า เด็ ก ที่ ติ ด เกมสร้ า งความทุ ก ข์ ใ ห้
กับครอบครัวอย่างมาก โดยเฉพาะคนเป็นพ่อ
เป็ น แม่ แล้ ว การติ ด เกมนำ�พาไปสู่ ปั ญ หา
พฤติกรรม ปัญหาอารมณ์ของตัวเด็ก เช่น โกหก
ขโมยของ ก้าวร้าว ซึ่งตรงนี้ทำ�ให้พ่อแม่เดือดร้อน
ในระยะเวลา 10 ปี ท่ี ผ่ า นมา ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม มี เ กม
ออนไลน์ 2001 Ragnarok สมัยนั้น มีพ่อแม่
จำ�นวนมากพาลู ก มาปรึ ก ษา ส่ ว นใหญ่ ลู ก ก็
ไม่เต็มใจหรอก ถูกหลอกมา ถูกบังคับมา พ่อแม่
ก็มานั่งร้องห่มร้องไห้ ครอบครัวขาดความอบอุ่น
บรรยากาศในครอบครัวเสียไป อีกอย่างหนึ่งคือ
ข้อสังเกตทีว่ า่ เด็กเก่งๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ผู้ชาย หายไปไหนหมด อย่างคณะแพทยศาสตร์

สมัยก่อนจะมีผหู้ ญิงรุน่ นึงประมาณสัก 40 คน คิด
เป็นเปอร์เซ็นต์ ก็ประมาณสัก 30% ผู้ชาย 70%
เดีย๋ วนีน้ ผี่ หู้ ญิงมากกว่าครึง่ วิศวะ เมือ่ ก่อนผูห้ ญิง
มีอยู่สัก 4 คน อย่างหรู ไม่เกิน 10 คนต่อรุ่น เดี๋ยว
นี้วิศวะผู้หญิงปาเข้าไปเกือบครึ่ง ก็เป็นคำ�ถามว่า
ผู้ชายเก่งๆ หายไปไหนหมด
Q: อยากทราบนิยามของค�ำว่า ‘ติดเกม’ เล่น
ขนาดไหนถึงเรียกว่าติด ?
A: มันจะมีปัจจัยอื่นอีก สิ่งที่เราจะใช้เป็นเกณฑ์
การบอกว่าใครติด ปกติเราจะใช้ 3 เกณฑ์หลักๆ
อันที่หนึ่งก็คือความหมกมุ่น ใช้เวลากับมันเยอะ
หายใจเข้าเป็นเกม หายใจออกเป็นเกม คุยกับใคร
ก็ไม่พ้นเรื่องเกม อะไรอย่างนี้ ว่างเมื่อไหร่ก็สละ
เวลาให้กับเกม อันนี้อันที่หนึ่ง อันที่สองก็คือ เสีย
การควบคุมตัวเอง เล่นจนไม่รู้เวลา ไม่กินไม่นอน
ลืมเวลา อันทีส่ ามก็คอื เล่นจนมีผลกระทบกับชีวติ
เช่นการเรียนตก แฟนบอกเลิก ไม่เข้าสังคมกับ
เพือ่ นในชีวติ จริงแต่มเี พือ่ นในเกม อดหลับอดนอน
เสียสุขภาพ อารมณ์เปลี่ยน พฤติกรรมเปลี่ยน
บางคนที่เล่นเยอะๆ แต่ยังรักษาเกรดได้ดี ยังไป
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เรียนหนังสือ ยังอ่านหนังสือ ยังไปเตะบอล ยังไปกินข้าวกับพ่อแม่ ยังท�ำ
กิจกรรมร่วมกันในครอบครัว อันนี้เราก็ไม่เรียกว่าเขาติด
Q: รายการ LET ME GROW เกิดขึ้นได้อย่างไร?
A: สิง่ แรกทีท่ ำ� ในการแก้ปญ
ั หาเด็กติดเกมก็คอื จัดตัง้ เว็บไซต์ www.healthygamer.net และเพจ HealthyGamer ต่อมาก็ท�ำคู่มือ อินโฟกราฟิก แผ่นพับ
หนังสือการ์ตนู ไกด์ไลน์สำ� หรับพ่อแม่ จัดโรดโชว์ตามโรงเรียน และจัดกิจกรรม
อบรมผู้ปกครอง จากเพจก็จะได้ในลักษณะของการป้องกัน ไม่ได้ลงลึกถึง
กระบวนการแก้ปัญหา ประกอบกับตัวเด็กเองไม่ค่อยเข้าในเว็บเพจ ก็เลยคิด
ว่าเราต้องท�ำอะไรทีม่ นั เหมาะสมกับเด็กวัยรุน่ เป็นทีน่ ยิ มของเด็กวัยรุน่ เหมือน
ให้เข้าถึงเด็กมากขึน้ จนสุดท้ายคิดว่าต้องท�ำค่าย แต่เด็ก 60 คนทีเ่ ข้าค่ายแค่
นัน้ เองเหรอทีจ่ ะได้ประโยชน์ มันเป็นการลงทุนทีไ่ ม่คมุ้ ก็เลยวางแผนไว้ตงั้ แต่
ต้นว่าจะท�ำรายการควบคูก่ นั ไปด้วย จึงไปติดต่อโปรดักชัน่ และท�ำออกมาเป็น
รายการวัยรุ่น แต่เราก็อยากให้ทั้งเด็กและผู้ปกครองได้ดูด้วย
Q: รายการนี้ออกแบบกิจกรรมอย่างไร?
A: การออกแบบก็ใช้หลายๆ อย่าง ทั้งหลักการทางจิตวิทยา เพราะว่าค่าย
ของเราจริงๆ ตั้งใจให้เป็นค่ายบ�ำบัดเด็กติดเกม เพราะอย่างนั้นเราต้องเอา
กิจกรรมทางด้านจิตวิทยาเป็นตัวชูโรงว่า เด็กที่ติดเกมโดยมากเขามักจะมี
ปัญหาทางจิตใจอะไรบ้าง แล้วเราก็ออกแบบกิจกรรมที่จะแก้ไขเขาตรงนั้น
แต่ถา้ เราเอาแต่กจิ กรรมจิตวิทยาล้วนๆ มันจะเป็นค่ายทีน่ า่ เบือ่ มาก เราก็เลย
ต้องจัดกิจกรรมทีเ่ ด็กได้ทงั้ ความสนุกสนาน ได้คน้ พบตัวเอง ได้พฒ
ั นาทักษะ
ทางด้านไอที มีกิจกรรมการท�ำคลิปวิดีโอ กิจกรรมออกก�ำลังกาย กิจกรรม
กลางแจ้งเพื่อให้เด็กเขาได้สนุกสนาน ในขณะเดียวกันก็ได้ทักษะการแก้
ปัญหาและทักษะการท�ำงานร่วมกันกับเพื่อนๆ ในชีวิตจริง ที่ส�ำคัญก็คือ ใน
ค่ายนี้เราจะให้เด็กอิสระจากอุปกรณ์ไอที เป็นการดีท็อกซ์ที่เรียกว่า Digital
Detox โดยเด็กจะไม่ได้ใช้มอื ถือ ไม่ได้สมั ผัสกับโลกโซเชียลมีเดีย ไม่ได้สมั ผัส
โลกไซเบอร์เป็นเวลา 7 วัน เพราะฉะนั้นการออกแบบกิจกรรมในค่ายผ่าน
กระบวนการคิดอย่างรอบด้าน ผ่านกระบวนการประชุม 30-40 ครั้ง ใช้เวลา
ประมาณครึ่งปี ผ่านการใส่ input จากหลายๆ มิติ
Q: อยากให้คุณหมอสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากรายการ
A: จริงๆ แล้วสาเหตุหลักๆ ของการเล่นเกม ก็คอื เด็กต้องการความสนุก เด็ก
อาจจะต้องการเพื่อนในเกม เพื่อนที่เขาหาไม่ได้ในชีวิตจริง เพื่อนที่ไม่ด่าเขา
ไม่แกล้งเขา สิง่ ทีเ่ ด็กต้องการอันหนึง่ ก็คอื การเป็นทีย่ อมรับ ในชีวติ จริงของเด็ก
ทีใ่ ช้เกมเป็นทางออก เขาเจ็บปวด เขาไม่ได้รบั การยอมรับ เขาเป็น nobody คือ
ไม่มใี ครเห็นหัว ไร้ตวั ตน แต่วา่ พอเขาเล่นเกม สิง่ ทีเ่ ขาได้รบั คือการยอมรับจาก
บุคคลหรือสังคมในเกม เขาเปลีย่ นสเตตัสจาก nobody เป็น somebody ทันที
เพราะเด็กทีต่ ดิ เกม เขาจะเล่นเก่ง เป็นเทพ เป็นสุดยอดในเกม เพราะฉะนัน้ มัน
เติมเต็มสิ่งที่เขาขาด สิ่งที่เขาว่างเปล่า สิ่งที่เขากลวง ในชีวิตจริง หลายคนใช้
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เกมเป็นทางออก หลบหนีจากความเจ็บปวด หลบหนีจากความเครียด หลบ
หนีจากความทรมานในโลกแห่งความเป็นจริง เข้าไปสูโ่ ลกออนไลน์ ซึง่ มันให้
ความเคลิบเคลิ้ม ให้ความเพลิดเพลิน ให้ความสุขได้ชั่วคราว บางคนอาจจะ
ใช้เกมเป็นช่องทางท�ำเงิน อันนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะขัดสนจริงๆ และก็ค้น
พบว่า การหาเงินในเกมมันไม่ใช่เรือ่ งยาก เพราะฉะนัน้ ก็จะมีสว่ นหนึง่ เล่นเกม
เพื่อท�ำเป็นอาชีพ บางคนเล่นเพราะตามเพื่อน หมายความว่า มีเพื่อนในชีวิต
จริงเล่นเกมอยู่ และเขาอยากเป็นทีย่ อมรับในชีวติ จริง ก็เลยท�ำในสิง่ ทีเ่ พือ่ นๆ
ส่วนใหญ่ในห้องเล่นกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเห็นภาพประจ�ำเลยว่า
ถ้าเด็กในห้องสนใจเกมใดเกมหนึ่ง ก็จะมีเด็กส่วนหนึ่งที่เฮโลไปเล่นเกม
เดียวกัน
Q: ในแง่ของค่าย ‘การบ�ำบัด’ เด็กติดเกมนี้ประสบความส�ำเร็จขนาดไหน?
A: ถ้าเป็นเรื่องของการจัดค่าย เนื่องจากว่าเราท�ำวิจัยด้วย ตอนนี้เรายัง
ติดตามเด็กกลุ่มนี้อยู่ ก็จะมีเด็กประมาณครึ่งหนึ่งที่เลิกได้จริงๆ แต่ก็ไม่ใช่ว่า
เด็กทุกคนที่ผ่านค่ายแล้วจะเลิกได้ มีบางคนที่ออกจากค่ายแล้วกลับไปเล่น
ใหม่ กลับไปเล่นหนักกว่าเดิมก็มี แต่สิ่งที่ผมคิดว่าเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กก็
คือ อย่างน้อยประสบการณ์ 7 วันมันก็เป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์ทางความคิด
สักเมล็ด สองเมล็ด ให้เด็กเขามีเรื่องอะไรที่จะมาฉุกคิดได้บ้าง เวลาที่เขา
ด�ำเนินชีวิตของเขาต่อไปถึงจุดหนึ่งและกลับมามองประสบการณ์ตรงนี้ เขา
อาจจะคิดได้ว่า เขาไม่ใช่เด็กที่ไม่เหลืออะไรเลย ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว ให้เขา
รูว้ า่ เขามีอนาคตทีจ่ ะด�ำเนินชีวติ ตามความฝัน ท�ำความฝันของเขาให้เป็นจริง
ได้ เราท�ำให้เด็กทุกคนมีความคิดว่า การเล่นเกมของเขา เขาควรจะท�ำให้มัน
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่ปล่อยให้มันมากลืนกินชีวิตเขาทั้งชีวิต
Q: ส�ำหรับคนที่ยังไม่เคยดูและสนใจอยากจะดู คุณหมออยากจะแนะน�ำ
อะไรสักหน่อยไหม?
A: ส�ำหรับใครทีด่ แู ล้วก็อยากจะให้ยอ้ นกลับไปดูใหม่ ถ้าเป็นไปได้ให้ดพู ร้อม
กันทัง้ ครอบครัว ดูเสร็จแล้วมาคุยกันว่า ลูกคิดยังไง พ่อแม่คดิ ยังไงในสิง่ ทีเ่ ด็ก
ใน LET ME GROW เขาพูดถึง มีการวิพากษ์วจิ ารณ์กนั หลังดู หมอเชือ่ ว่าจะได้
อะไรเพิ่มเติมจากการดูรอบสอง ส่วนใครที่ยังไม่เคยดู ไม่เคยได้ยิน ก็แนะน�ำ
ว่าให้ดูครบทั้ง 7 ตอน อย่ารีบด่วนตัดสินใครคนใดคนหนึ่งก่อนที่จะดูจบ มัน
เป็นการไม่แฟร์กับตัวเด็กหรือกับตัวผู้ปกครองเองในเรื่อง การที่ดูจนจบก็จะ
เห็นเลยว่า เด็กที่พูดแบบนี้เพราะอะไร พ่อแม่ที่พูดแบบนี้ในตอนต้นเพราะ
อะไร แล้วสุดท้ายเมื่อเด็กเปลี่ยน พ่อแม่เปลี่ยน มันเกิดอะไรขึ้น
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ทุกวงการมีเบื้องหลัง
วงการบันเทิง กว่าจะได้ละครแต่ละฉาก ต้องมีใครบ้าง ช่างไฟ ช่างแต่งหน้า
ตากล้อง คอสตูม ฯลฯ วงการวรรณกรรม กว่าจะได้หนังสือแต่ละเล่ม นอกจาก
นั ก เขี ย นต้ อ งมี บ รรณาธิ ก าร พิ สู จ น์ อั ก ษร พนั ก งานโรงพิ ม พ์ ฯลฯ ท้้ง หมดมี
องค์ประกอบยิบย่อยอีกมากที่เป็ นเบื้องหลัง เป็ นฟันเฟืองตัวหนึ่งในการขับเคลื่อน
วงการนัน
้ ๆ
วงการเกมก็เช่นกัน
e-sports (electronic sports) คื อ กี ฬ าการแข่ ง ขั น เกมโดยเครื่ อ ง
คอมพิ วเตอร์รวมถึงเครื่องเล่นเกมประเภทต่างๆ รายการเกมที่นิยมแข่งกันก็จะ
มี DotA2, special Force, league of legends และ starcraft2 โดยใน
ต่างประเทศ วงการนีเ้ ป็นอุตสาหกรรมทีม
่ เี งินหมุนเวียนเป็นจ�านวนมหาศาล สร้างงาน
ให้กับคนจ�านวนมาก สร้างเงินจ�านวนมหาศาล เรียกได้ว่าแทบจะไม่ต่างอะไรกับการ
แข่งขันกีฬาเลยล่ะ ซึง
็ เี งินรางวัลขัน
่ ห
่ ในแต่ละทัวร์นาเม้นต์กม
่ี ลักหมืน
่ ไปจนถึง
้ ต�่าอยูท
หลักสิบล้านเหรียญสหรัฐฯ
ส่วนในไทยนั้น อาจถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มตั้งไข่สมาคมไทย e-sports แต่ถึงจะอยู่
ในช่วงเริ่มต้น แต่เกมเมอร์ไทยก็ไปกวาดรางวัลจากทัวร์นาเม้นต์ต่างประเทศมาแล้ว
แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังนั้นเป็นอย่างไร
ชนิกนันท์ ทิพย์ไพโรจน์ หรือที่เหล่าเกมเมอร์รู้จักกันในนาม ‘พี่แว่น’ เป็นคนหนึ่ง
ทีม
ี ทบาททัง
้ ผลักดันวงการเกมมา
่ บ
้ งหน้าและเบือ
้ งหลังในวงการ เป็นคนโอบอุม
้ เบือ
ตลอดหลายปี ทัง
้ เป็นคนก่อตัง
้ เว็บ FPsthailand ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของเกม
ฟุ ตบอล (FiFA online) และเกมแนว First Person shooting (เกมยิงปืนมุม
มองบุคคลที่หนึ่ง) และเป็นคนก่อตั้งทีม e-sports MitH. (Made in thailand)
และทีมอื่นๆ ในสังกัดเพื่อส่งออกเกมเมอร์ของไทยไปสู้ท่ต
ี ่างแดน
เราจะคุยกับเขาถึงภาพรวมของวงการเกมในบ้านเรา ทิศทางของการเติบโตและ
แนวทางการพัฒนา รวมถึงทีมนักกีฬา e-sports ภายใต้สังกัดของเขา แล้วเราจะ
ได้เห็นว่าวงการเกมของเรา ‘มีดี’ เหมือนกัน

the Thai E-Sports
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Q : ท�ำทีม E-Sport มากี่ปีแล้ว
A : ตั้งแต่ปี 2010 ตอนนี้ก็ประมาณ 6 ปีแล้ว
Q : ท�ำไมต้องมีการเกิดขึ้นของทีม E-sport ในบ้านเรา
A : ตอนนั้นเราได้ไปมาเลเซีย ไปเห็นวงการเกมที่นั่นแล้วค่อนข้างแตกต่าง
จากบ้านเรา ทั้งเรื่องการซัพพอร์ตผู้เล่น อย่างเราไปนี่เสื้อยืดธรรมดาเลย แต่
พอเราไปทีโ่ น่นเราเจอเสือ้ ทีมดีๆ สปอนเซอร์เต็มตัว เราเริม่ รูส้ กึ เฮ้ย ท�ำไมของ
บ้ า นเขามี ว ะ แล้ ว พอดี ไ ด้ ไ ปคุ ย กั บ ทางที ม ของมาเลเซี ย ด้ ว ย เขามี ก าร
ซัพพอร์ตจากแบรนด์ตา่ งๆ อย่างตอนนัน้ เขามี adidas เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่
ท�ำให้เราเริม่ จุดประกายแล้ว เพราะในตอนนัน้ ซุนวูทมี เวิรก์ (XunwuTeamwork)
ก็ยงั ไม่มสี ปอนเซอร์ พอเรากลับมาถึงไทยโทรหาพี่หนุ่ม (อดีตผู้จัดการทีมซุน
วูทมี เวิรก์ ปัจจุบนั เป็น ผูจ้ ดั การทีม Bangkok Titans) ปรึกษาแกเลยว่าปัจจัย
การท�ำทีมต้องมีอะไรบ้าง นั่นคือจุดเริ่มต้น เราอยากให้ทั่วโลกรู้ว่าในไทยก็มี
ทีม E-Sport นะ
ตอนนัน้ หลักๆ จะมีทมี ซุนวูทมี เวิรก์ กับทีมเนียร์ลกี อ๊ ด (Nearly God) สมัย
10 ปีที่แล้วนี่บินไปเอง อิตาลี ฝรั่งเศส ฯลฯ เราได้แค่สิทธิ์บินไปแข่งเอง สอง
ทีมนี้ถือว่าเป็นทีมที่จุดประกาย เป็นทีมที่ท�ำมาตั้งแต่แรกๆ เลย เราเห็น
ศักยภาพของเกมเมอร์ไทย จริงๆ เราก็สู้ได้ แค่เราขาดการซัพพอร์ตและการ
จัดการที่ดี
Q : ตอนนั้นมีความยากอะไรบ้างในการก่อตั้งทีม E-Sports
A : ยากในช่วงแรก พอยังไม่มีอะไรเราจะเอาโปรเจกต์ไปขออะไร ไปคุยกับ
แบรนด์ไหนเขายังไม่เห็นภาพ เรียกว่าการตลาดในยุคนั้นยังไม่รู้จักเลยว่า
E-Sports คืออะไร ท�ำไมต้องแบ่งเงินการตลาดไปซัพพอร์ตทีม เขายัง
ไม่เห็นภาพ แต่เราเห็น แล้วเราดูต่างประเทศ เขามีแบรนด์ใหญ่มาเพียบเลย
อินเทล (Intel) เอเอ็มดี (AMD) เอ็นวิเดีย (Nvidia) เยอะมาก แต่ในไทยตอน
นั้นคือยังไม่ได้รับรู้ ยากมากในช่วงแรกที่จะไปขอเงินเขา ตอนนั้นเริ่มจาก
แบรนด์สตีลซีรีย์ (SteelSeries) บังเอิญว่าตอนนั้นรู้จักกันกับคนดูแลแบรนด์
นี้ ด้วยความเป็นเพือ่ นเลยท�ำให้คยุ ง่ายหน่อย แบรนด์นกี้ เ็ ลยเป็นแบรนด์แรก
ที่ซัพพอร์ต และก็ซัพพอร์ตมาจนถึงทุกวันนี้ ตอนนั้นซัพพอร์ตอุปกรณ์เกมมิ่ง
เกียร์ มูลค่าต่อคนก็ประมาณสองหมืน่ บาท ตอนนัน้ มีอยูส่ องทีมก็หลักแสนได้
Q : ถ้าเทียบกับตอนนี้ วงการเกมบ้านเราเป็นอย่างไร
A : โตไวมากตามตลาดอินเทอร์เน็ต ที่ไหนมีอินเทอร์เน็ตที่น่ันมีเกม และ
ทีไ่ หนมีเกม ทีน่ น่ั น่าจะมี E-Sports คุกรุน่ อยูแ่ ล้ว แต่มนั ยังไม่คอ่ ยเป็นทิศทาง
เดียวกันสักเท่าไหร่ อย่างตอนนีท้ เ่ี วียดนามเขามีสมาคม E-Sports เกาหลีกม็ ี
รัสเซียก็มี แล้วทุกทัวร์นาเม้นต์ของรัสเซียเขาจะมีโลโก้สมาคมติดอยูเ่ ลย เหมือน
เป็นองค์การทีค่ อยเชือ่ มระหว่างสังกัดทีมกับรัฐบาล แต่บา้ นเราคงยากครับ
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Q : บ้านเรายังอีกไกลมั้ยกว่าจะถึงระดับนั้น
A : (หยุดคิด) ถ้าเอา ณ ตอนนี้บอกตรงๆ เลย ยังไม่เห็นปลายทาง ทางเรา
กับสมาคมไทย E-Sport ก็ท�ำกันมาหลายปี แต่ยังไม่เห็นปลายทางเลยว่าเรา
จะไปคุยกับทางผูใ้ หญ่ยงั ไง ไปคุยให้เขาเข้าใจน่ะยาก แตกต่างจากมาเลเซีย
ตอนนี้วงการ E-Sports ของเขาเล็กกว่าเรามากๆ แต่ทัวร์นาเม้นต์ต่างๆ บิน
ผ่านไทยไปมาเลเซียกันหมดเลย ไม่มีมาเฉียดไทยเลย นั่นเพราะทางผู้ใหญ่
ของมาเลเซียเขาเข้าใจ นายกสมาคม E-Sports ของมาเลเซียเป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง พอมาคิดถึงบ้านเราแล้วเหนื่อยมาก อย่างที่บอกว่า
ยังไม่เห็นปลายทาง มาเลเซียไปไกลกว่าเรามาก ทัง้ ทีว่ งการก็แคบกว่าเรา คน
เล่นเกมก็น้อยกว่า
ทัวร์ต่างประเทศมีเยอะ แต่เราต่างหากที่ไม่มีค่าตั๋วเครื่องบิน อย่างทีม
ในสังกัดเราตอนนีไ้ ด้จากเงินสปอนเซอร์ทเี่ ราเองหาล้วนๆ ถ้าเรามีเงินมาเลีย้ ง
มันจะราบรืน่ มากขึน้ ทัวร์ตา่ งๆ ทีเ่ ขาเชิญมา เราจะสามารถไปแข่งได้มากขึน้
เทียบกับมาเลเซียแล้วท้อเลย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาเชิญทีม
ต่างประเทศมาจากยุโรปเอยอะไรเอย จ่ายให้หมดเลย อันนี้ยังไม่รวมเงิน
รางวัล 10 ล้านบาทนะ แล้วค่าจัดอีเวนท์อีก ตีคร่าวๆ อีก 20 ล้านได้ นี่คือเงิน
จากรัฐบาลเขาหมดเลย อันนั้นผู้ใหญ่บ้านเขาเข้าใจ บ้านเราตอนนี้ใช้ค�ำว่า
ไม่เข้าใจเลย แล้วพอมีอะไรเกี่ยวกับเกมมา GTA (เกมที่ให้เรารับบทเป็นผู้ท�ำ
อาชีพผิดกฎหมาย) อย่างนี้ก็มาโทษ E-Sports อยากจะบอกว่า GTA นี่ไม่ได้
เกี่ยวอะไรกับ E-Sports เลย กลายเป็นว่ามารวมกันหมด
Q : เพราะสื่อด้วยรึเปล่า
A : ใช่ครับ อย่างสื่อที่ออกตอนแรกๆ เราได้ไปออกอัมรินทร์ทีวี รายการ
ต่างคนต่างคิด คุยกันไปคุยกันมากลายเป็นว่าฝ่ายเกมมาปกป้องเกม GTA
ซะงั้น ซึ่งความจริงเราพยายามไปคุยถึงความถูกต้องว่ามันไม่เกี่ยว เกมมัน
รุนแรงอยู่แล้ว ทางเราไม่ได้ปกป้องเกมนี้อยู่แล้ว อยู่ที่คนเล่นมากกว่า
Q : แล้วการเติบโตในมุมอื่นเป็นยังไงบ้าง
A : มันก็โต แต่โตช้า ในวงการตอนนี้ยังแคบอยู่ คนท�ำงานก็ยังเห็นหน้ากัน
อยู่ไม่กี่คน แต่ที่จริงวงการเกมยังมีอะไรให้ท�ำงานอีกเยอะ มีอะไรให้หาราย
ได้เยอะ เราว่าคีย์หลักต้องขึ้นอยู่ที่ผู้ใหญ่ ถ้าเขาเห็นดีเห็นงาม เขาไม่ได้มอง
ไม่ดเี กีย่ วกับวงการเกม เปิดโอกาสให้วงการเกมเยอะๆ ทุกอย่างมันจะโตตาม
ไปเอง อาชีพในวงการเกมมีเยอะทั้งออแกไนเซอร์ มาร์เก็ตติ้ง โปร-ดักชัน ตัด
ต่อ อย่างเกาหลีเขาเป็นอุตสาหกรรม กว้างมาก ถ้าเทียบกับเกาหลีที่โตแบบ
สุดโต่ง วงการเกมของเขาเป็นอุตสาหกรรมส่งออกแล้ว เขาท�ำเกม คิดเกมขาย
เกมให้ต่างประเทศแล้ว แต่เราคิดไม่ได้ ประเทศไทยท�ำไม่ได้เราก็ซื้อลิขสิทธิ์
เขามา ราคาแต่ละเกมหลักร้อยล้านสองร้อยล้านหมด แถมตอนเติมเงินใน
เกมยังต้องมีแบ่งให้ทางทีมพัฒนาของเกาหลีดว้ ย คือทางเขายังไงก็ได้ พอมัน
โตปุ๊บ วงการเกมกับวงการ E-Sports ก็โตตาม ซื้อขายตัวนักกีฬาทีหลักสิบ
ล้ า น คื อ มั น โตหมด แต่ เ ราไม่ โ ต ก็ ไ ด้ อ ยู ่ แ ค่ ว งการแคบๆ รวมถึ ง ด้ า น
โปรดักชัน การท�ำรายการของ E-Sports ได้ซัพพอร์ตด้วยช่องกีฬาใหญ่ของ
เกาหลี รวมไปถึงเขามี E-Sports อยู่ช่องฟรีทีวีของเขาเลย แต่บ้านเราไม่มี
ก้าวเข้าไปในฟรีทีวียังไม่ได้เลย
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Q : คุณสมบัติที่ดีของนักกีฬา E-Sports ต้องมี
อะไรบ้าง
A : หลักๆ เลยก็เรือ่ งของนิสยั และวินยั แค่นน้ั เอง
วิ นั ย เป็ น คำ�ที่ ค อนโทรลทุ ก อย่ า งได้ ถ้ า วิ นั ย ดี
ทุกอย่างดีหมดเลย มีบา้ งทีเ่ ป็นปัญหา เพราะด้วย
ความเป็นวัยรุ่น เราต้องคุยกับเขา คุมเขาให้อยู่
ปัญหาส่วนใหญ่กเ็ รือ่ งการซ้อม เรือ่ งความคิดเห็น
ไม่ตรงกัน เป็นเรื่องปกติมาก ไม่มีทีมไหนที่ทำ�ทีม
แล้วราบรืน่ ไม่มเี ลย อยูท่ วี่ า่ จะแก้ปญ
ั หายังไง แต่
ถ้ามันหนักจริงๆ เราถึงค่อยเข้าไปคุย ในทีมเขาจะ
ดูกันเองอยู่แล้ว เขาจะมีผู้จัดการทีมอยู่แล้ว เรื่อง
ภายในทีมเราจะไม่ค่อยยุ่งเพราะมันเป็นทีมของ
เขาเอง มีแต่ว่าตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันว่าจะ
เอาใครเข้า เอาใครออก ซ้อมกันยังไง เพราะคุณ
มาอยู่ที่นี่คุณมีการซับพอร์ตทีม มีเบี้ยเลี้ยง มีเงิน
โบนัสให้ แค่คุณต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง
Q : มีวิธีการบริหารทีมยังไง
A : เราจะดูจากข้างนอกเข้าไป จะบริหารระบบ
การจัดการมากกว่า ส่วนเรือ่ งทีมภายในปล่อยให้
เขาดูแลกันเอง หนักจริงๆ ถึงเข้าไปช่วย เข้าไป
ยุ่งเกี่ยว ไม่ค่อยมีเรื่องร้ายแรง มีแต่ต้องคุยกัน
นิดหน่อย ปรับความเข้าใจกัน บางทีเด็กเก่งมี
เยอะ แต่เด็กเก่งทีส่ ามารถท�ำงานได้เราก็ตอ้ งเลือก
บางทีเราท�ำงานกับแบรนด์ต่างๆ สิ่งที่สปอนเซอร์
ต้องการไม่ใช่ที่ว่าไปแข่งที่ไหนคุณต้องได้ที่หนึ่ง
ตลอด จากที่เราท�ำงานกับแบรนด์มาเกือบสิบปี
พวกสปอนเซอร์ตา่ งๆ เขาแค่ตอ้ งการคนท�ำงานด้วย
คนที่สามารถพีอาร์สินค้าเขาได้ อย่างสปอนเซอร์
แบรนด์ไอทีของเรา เขาไม่เคยถามเลยว่าเดือนนีท้ มี
ได้ทเ่ี ท่าไหร่บา้ ง เขาถามแค่วา่ เดือนนีโ้ ปรโมทอะไร
บ้างแล้ว แต่เด็กทีแ่ ข่งบางทีไม่เข้าใจจุดนี้ เอาง่ายๆ
สมมติกล้องยีห่ อ้ เอมาสนับสนุนทีมแล้วอยูว่ นั หนึง่
เด็กขึ้นสเตตัสในเพจที่คนติดตามกันเป็นแสนเป็น
ล้าน ใช้กล้องยีห่ อ้ บี ..เจ็บอ่ะ เรือ่ งประมาณนีเ้ ด็ก
ไม่เข้าใจ เขายังไม่รวู้ า่ เขาเป็นตัวแทนสินค้าไปแล้ว
ต้องหาคนทีท่ ำ� งานกับเราได้ดว้ ย
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ประเทศไทยคนเก่งมีเยอะ แต่บางทีท�ำงาน
ด้วยกันไม่ได้ เพราะทางเรามีซัพพอร์ต มีเงินเดือน
ก็เหมือนเราจ้างคุณท�ำงาน แค่คุณเล่นเกม แต่ใน
ประเด็นนั้นก็ต้องใช้ของ ใช้สินค้าตามสปอนเซอร์
ให้มา ไม่ใช้ของคู่แข่ง เราก็เข้าใจเด็กนะ แต่บางที
เขาไม่เข้าใจในส่วนนี้ เราก็ต้องอธิบาย
ฝีมือความสามารถเป็นองค์ประกอบ อย่าง
น้อยผลงานก็ตอ้ งมีบา้ ง ต้องมีตดิ ชือ่ ในทัวร์นาเม้น
ต์บ้าง ขึ้นแท่นบ้าง ไม่ได้ที่หนึ่งไม่เป็นไร เราเลยชั่ง
ความส�ำคัญของการท�ำงานมากกว่าผลงาน ถ้า
ทีมไหนท�ำผลงานต�่ำกว่ามาตรฐานเราจะคุยก่อน
เราไม่เคยไล่คนในทีมออก มีแต่ทีมถึงจุดอิ่มตัว
สมาชิกแยกย้ายก็ขอออกไปเอง

Q : มีเรื่องราวประทับใจเกี่ยวกับทีมบ้างมั้ย
A : มีเยอะครับ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการแข่ง
มากกว่า เราเป็นคนชอบลุ้นเวลาแข่ง ที่ประทับใจ
ที่สุดคงจะเป็นแชมป์โลก Point Blank ที่เกาหลี
เมื่อปี 2011 ตอนนั้นเพิ่งท�ำทีมใหม่ แล้วทัวร์นั้น
คนในที ม ไปแข่ ง ไม่ ไ ด้ ส องคน เพราะติ ด สอบ
ปลายภาคของปีสี่ ซึ่งเป็นสอบเพื่อจบด้วย เลย
ต้องเอาน้องมาเล่นแทน อายุ 14 เด็กมาก ปรากฏ
ว่าได้แชมป์โลก เหมือนเราปลดล๊อคทุกสิ่ง แล้ว
ท�ำให้ทีม E-Sports จากไทยเริ่มเป็นที่รู้จักบ้าง
แล้วในวงกว้าง เหมือนจุดประกายแล้วในสากล
เป็นเวทีโลกเวทีแรกที่ได้รางวัล
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Q : อยากให้ น ้ อ งๆ รู ้ จั ก พี่ แ ว่ น ในมุ ม ไหนบ้ า ง
นอกจากมุมนักเล่นเกม
A : คงอยากให้รจู้ กั ถึงทีม่ าทีไ่ ป คือน้องส่วนใหญ่
ทีต่ ดิ ตามก็จะเป็นเด็ก แล้วก็มเี ด็กบอก “พีแ่ ว่น ผม
เห็นใครสักคนหนึ่ง ใน MiTH หน้าเหมือนพี่แว่น
เลย” ตลกนะ (หัวเราะ) น้องเขารู้จักนักกีฬาที่ดังๆ
แต่นอ้ งเขาไม่รไู้ งว่าเราเป็นคนก่อตัง้ อยากรูจ้ กั ว่า
วงการ E-Sports มันมีที่มาที่ไปเหมือนกัน

ถ้าไม่นับเรื่องผู้ใหญ่ การก่อตั้งทีม E-Sports
A : ในตอนนี้ถือว่าประสบความส�ำเร็จรึยัง
ยังไม่สำ� เร็จเป็นทีพ่ อใจ ทีมไทยเรายังไม่ได้ไปปังที่
ต่างประเทศฝั่งยุโรปมากนัก เรายังได้แค่ระดับ
เอเชีย ยังไม่ถึงระดับโลกเท่าไหร่ แต่ก็ท�ำไปเรื่อยๆ
แนวโน้มวงการเกมหลังจากนีจ้ ะเป็นยังไง
A : โตขึน้ เรือ่ ยๆ แต่ถา้ จะให้ดโี ตในทางทีถ่ กู ต้อง
โตในทิศทางเดียวกัน แล้วทีว่ า่ ถ้าจะให้ดี ขึน้ อยูก่ บั
ผู้ใหญ่ บางทีทางเรา ทางสมาคม ทางทีม ท�ำกัน
เหนือ่ ยมาก สิบปีอาจจะไปได้แค่นดิ เดียว ถ้าทาง
ผูใ้ หญ่เข้าใจ เท่านัน้ แหละ มันจะไวมาก แค่ผใู้ หญ่
เข้าใจแค่หนึง่ ปี อาจจะไวกว่าทีพ่ วกเราท�ำมา 10 ปี

แล้วถ้าไม่มีวันนั้นต้องท�ำยังไง เราต้องท�ำต่อ
ท้ายสุดมันก็ขนึ้ อยูก่ บั ตัวเราเองด้วย นักเล่นเกมด้วย
คนเล่นเกมทีไ่ ม่ได้แข่งด้วย อยูท่ ที่ กุ คนต้องช่วยกัน
ง่ายๆ คนเล่นเกมให้รเู้ วลา บางทีคนเล่นเกมซะจน
พ่อแม่ดา่ เขาก็เห็นเล่นทัง้ วันเลยนีห่ ว่า งานไม่ทำ�
อะไรไม่ทำ� มันก็ไม่ดตี อ่ ความคิดพ่อแม่แล้ว แต่กลับ
กันถ้ารูจ้ กั เวลา ก่อนเล่นเกมท�ำงาน ท�ำอะไรให้เสร็จ
แบบนีค้ งไม่มพี อ่ แม่ทไี่ หนบ่น คือถ้าเริม่ จากตรงนี้
ท�ำในส่วนของคนเล่นเกมธรรมดาๆ ก็โอเคแล้ว ส่วน
คนแข่ง ท�ำวินยั ตัวเองให้ดี มันส่งผลต่อทีม E-Sports
ส่งผลต่อ สปอนเซอร์อยูแ่ ล้ว ในส่วนของคนท�ำงาน
ในวงการอย่างเรา เราท�ำอยูแ่ ล้ว แค่ทำ� ให้ดี แค่ชว่ ยกัน
ท�ำในส่วนของตัวเองให้ดนี า่ จะโอเคมากขึน้

Q : ถ้าวันนี้พี่แว่นไม่ใช่พี่แว่น พี่แว่นในตอนนี้จะ
ท�ำอะไรอยู่
A : ตอนนั้ น เราเรี ย น ม.บู ร พา วิ ท ยาศาสตร์ กายภาพ เริ่มติดเกมจริงจังจนต้องรีไทร์ ถ้าไม่ติด
เกมตอนนีค้ งจะอยูใ่ นแล็บสักแล็บนึง ใส่ชดุ กาวน์
น่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ ตลกดี (หัวเราะ) แต่
พอดี ช ่ ว งนั้ น ติ ด เกมแล้ ว ก็ ไ ม่ ค ่ อ ยมี เ วลาเรี ย น
เกเรอ่ะ เลยรีไทร์มาเรียนราม หลังจากนัน้ มาก็เริม่
เล่นเกมหนักจนต้องไปท�ำงานบริษทั Asissoft คือ
ติดเกมก็ท�ำงานเกี่ยวกับเกมไปเลยแล้วกัน เป็น
จังหวะชีวติ มากกว่า มันมาดีตรงทีว่ า่ เราโดนรีไทร์
ที่จริงไปคุยกับอาจารย์ให้ผ่านก็ได้ แต่เรามอง
ไม่เห็นปลายทางในสายวิทยาศาสตร์ของตัวเอง
เลย ก็เลยไม่ไปขออาจารย์ เพราะขอแค่ให้ผ่าน
เรียนต่อก็ไม่รอดอยู่ดี คุยกับพี่ชายด้วย พี่ชายเรา
เรียนดีมาก เทียบกับเราเหมือนฝ่ามือกับหลังเท้า
โทรคุยกับพี่ เขาเป็นคนแนะน�ำเลยว่าอย่าเรียนต่อ
อาจจะผ่านปีแรกไป แต่ปีต่อๆ ไปจะล�ำบากมาก
เลยมาเรียนราม พอมาเรียนรามเราต้องดูแลตัวเอง
ปรากฏเราเรียนราม 3 ปีจบ จบพร้อมเพือ่ นๆ ทีเ่ รียน
ม.บูรพา รับปริญญาพร้อมกันพอดี จบมาปีหนึ่ง
ท�ำงานบริษัท Asissoft 6 ปีแล้วก็ออกมาท�ำ FPSThailand กับ MiTH ยาวจนถึงตอนนี้
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my space
เรื่อง : สุพิเศษ ศศิวิมล
ภาพ : อดิเดช ชัยวัฒนกุล

Neolution
E-Sports
พื้นที่เรียนรู้
ของคนรักเกม

my space

“เอาตัวนีๆ
้ เปิดเลยๆ ตัน
๊
สิวะ อย่าให้หนีไปได้ เออ
อย่างนัน
้ แหละ!”

เสียงวัยรุ่นตะโกนดังขรมต้อนรับเราทันทีที่เปิด
ประตูเข้ามาที่สถานที่แห่งนี้ Neolution E-Sports
สาขาเกษตรฯ ร้านเกมที่ไม่ได้มีไว้เพื่อการเล่นเกม
ฆ่ า เวลาสนุ ก ๆ แต่ เ ป็ น การเล่ น แบบมื อ อาชี พ
สังเวียนของนักกีฬา E-sports
จุดเริ่มต้นมาจากพี่น้องสองคน เสถียรและ
ธรรมะ บุญมานันท์ ทีช่ นื่ ชอบและหลงใหลการเล่น
เกมมาตั้ ง แต่ เ ด็ ก ๆ และมี ค วามคิ ด ที่ อ ยากจะ
พัฒนาวงการเกมบ้านเราให้ทัดเทียมกับประเทศ
อื่นๆ จึงได้เปิดร้านนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นพื้นที่ให้ผู้ที่
ต้องการเล่นเกมอย่างจริงจังได้มารวมตัวฝึกซ้อม
ฝึกฝน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเล่นเกมของตนเอง
และเพื่ อ นร่ ว มที ม ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ เข้ า ร่ ว มการ
แข่งขันในรายการต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ
หากมองจากภายนอก ก็จะเห็นว่าร้านนีไ้ ม่ตา่ ง
อะไรจากร้ า นเกมทั่ ว ไปนั ก มี ค อมพิ ว เตอร์ ว าง
เรียงๆ กัน มีหูฟัง อุปกรณ์ต่างๆ เอาไว้ให้ใช้บริการ
แต่ในร้านนี้จะมีการจัดแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็น โซนเล่นเกมทั่วไป โซนส�ำหรับการ
แข่ ง ขั น โซนส� ำ หรั บ การฝึ ก ซ้ อ ม และโซนที่ ใ ช้
ส�ำหรับจัดกิจกรรม ที่มักจะมีค่ายเกมต่างๆ มาใช้
สถานที่ส�ำหรับเปิดตัวเกมหรือจัดการแข่งขันอีก
ด้วย
ความทีต่ อ้ งการจะสร้างพืน้ ทีใ่ นการฝึกซ้อมให้
กั บ นั ก เล่ น เกม จึ ง ได้ มี ก ารท� ำ ห้ อ งซ้ อ มเฉพาะ
ส�ำหรับนักเล่นเกมทีต่ อ้ งการเล่นเป็นทีมขึน้ มาโดย
เฉพาะ (คิดค่าบริการชั่วโมงละ 100 บาท) เพราะ
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บางครั้งต้องมีการพูดคุย ปรึกษาหารือ รวมไปถึง
เสี ย งที่ ค ่ อ นข้ า งดั ง ซึ่ ง ในห้ อ งก็ จ ะมี อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ครบจ�ำนวนคน (ทีมเกมส่วนมากจะมี
สมาชิกทีแ่ ข่งขันจ�ำนวน 5 คน) มีกระดานไวท์บอร์ด
เอาไว้ให้เขียนแผนการเล่นเพื่อซักซ้อม ท�ำความ
เข้าใจกันภายในทีม
ทีส่ ำ� คัญของทีน่ กี่ ค็ อื การสนับสนุนทีมเกมเพือ่
เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ มีทีมในสังกัด
ทั้งหมด 6 ทีม จากเกม Infestation, Hero of Newearts, FIFA และ Point Blank โดยจะมีโค้ชดีกรี
ระดับโลกคอยควบคุมทีม วางแผนการเล่น และ
ฝึกฝนนักเล่นเกมในสังกัดให้ประสบความส�ำเร็จ
ในการแข่งขันอีกด้วย

สิ่ ง ที่ Neolution พยายามบอก หรื อ สอน
นักเล่นเกมของตัวเองอยู่เสมอก็คือความเป็นทีม
ทีเ่ ป็นปัจจัยส�ำคัญมากๆ ในทุกการแข่งขัน ส่วนมาก
นักเล่นเกมในสังกัดจะมีฝมี อื อยูแ่ ล้วระดับหนึง่ แต่
ยังขาดทักษะการเล่นเป็นทีมอยู่ ซึ่งต้องใช้เวลาใน
การปรับ การฝึกซ้อม และถ้าหากท�ำได้ ก็จะไปได้
ไกลในวงการเกม
ปัจจุบนั สถานทีท่ ใี่ ช้ในการฝึกสอนการเล่นเกม
อย่างเป็นจริงเป็นจังในบ้านเรานัน้ ยังไม่มากเท่าไหร่
ส่วนมากจะเป็นทีมเล็กๆ ทีผ่ มู้ ปี ระสบการณ์ชว่ ยให้
ค�ำแนะน�ำ ส่วนทาง Neolution นั้น ตอนนี้ได้เริ่ม
พัฒนาเป็น academy ฝึกสอนเกมอย่างจริงจังได้
4-5 เดือนแล้ว โดยระยะเริ่มต้นจะเริ่มซ้อมในวัน
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หยุด เสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากนักเล่นเกมในสังกัด
บางคนยังมีภาระที่ต้องท�ำอยู่ และทุกๆ คนก็จะได้
รับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงตอบแทนด้วย
“ที่ ผ ่ า นมา ผมจะไปสนั บ สนุ น ที ม ที่ เ ขามี
ชื่อเสียงในระดับหนึ่ง แต่คราวนี้คุณไม่ต้องเป็น
แชมป์ เก่ง ดัง ขอแค่ mindset ดี มีการตัดสินใจ
ที่ดี ความสามารถคุณมีระดับหนึ่ง ที่เหลือมันฝึก
เพิม่ เอาได้” ธรรมมะ บุญญานันท์ – ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
และหนึ่ ง ในผู ้ ร ่ ว มก่ อ ตั้ ง เล่ า ให้ ฟ ั ง ถึ ง ที่ ม าของ
แนวคิดการสร้าง academy ที่ก�ำลังพัฒนาอยู่ ซึ่ง
เขามองว่า ถ้าหากโปรเจ็กต์นี้ประสบความส�ำเร็จ
ย่อมท�ำให้วงการเกมของบ้านเรานัน้ จะยกระดับขึน้
ไปได้อีกมาก

แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม การเล่นเกมนั้นยังเป็น
เรื่องลบส�ำหรับคนทั่วไปอย่างมาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ซึง่ ในส่วน
นีธ้ รรมะเสนอว่า “ต้องย้อนกลับไปเมือ่ 10 ปีทแี่ ล้ว
ที่คนอื่นมักจะบอกว่า การเล่นสนุกมันแย่ เป็นการ
พนัน เสียคน แต่พอวันที่ต๋อง ศิษย์ฉ่อยได้เป็น
แชมป์โลก สือ่ วิง่ เข้าไปหา ทุกคนมองว่ามันเป็นสิง่
ที่ดี ผู้ใหญ่เริ่มซื้อโต๊ะสนุ้กเข้าบ้าน เริ่มอยากให้
เด็กฝึกเล่น เกมก็เหมือนกันครับ เพียงแต่มันต่าง
กัน สื่อยังไม่พร้อมที่จะวิ่งเข้ามาหาเกม เพราะว่า
สื่อแทบจะเสนอในสิ่งที่บอกว่า เกมมันแย่ เด็กคน
หนึง่ ไปจีแ้ ท็กซี่ แล้วบอกว่า ผมดูมาจาก GTA ครับ
กับเด็กอีกคนหนึ่งรถคว�่ำแล้วช่วยพ่อแม่ ช่วยคน
ทั้งบ้านออกมาจากรถได้ เพราะเล่น GTA เหมือน
กัน มันอยู่แค่น้ันเอง แค่วิธีการน�ำเสนอกับวิธีคิด
ของคนที่จะเสนอออกไปเท่านั้น ซึ่งส่วนของสื่อจะ
เป็นส่วนที่ช่วยได้เยอะมากเลย”
เกมส� ำ หรั บ หลายๆ คน อาจเป็ น กิ จ กรรม
ส�ำหรับความบันเทิง เล่นเพื่อสนุก เล่นเพื่อความ
สะใจ แต่ส�ำหรับนักเล่นเกมของที่นี่แล้ว เกมก็

เป็นการแข่งขัน เป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่สร้างรายได้
และอาชีพให้กับพวกเขาได้ – เกมให้อะไรเรา
มากกว่าทีค่ ดิ อีกเยอะ เพียงแค่เราถูกอคติบงั ตาอยู่
เท่านั้นเอง
เราเดินออกมาจากร้าน โดยมีเสียงตะโกน
โหวกเหวกของนักเล่นเกมตามมาส่งถึงหน้า
ประตู – ใครจะไปรู้ว่าในอนาคต เสียงตะโกน
สั่งการแบบนี้ อาจจะเป็นเสียงเดียวกันของ
หัวหน้าทีมทีไ่ ปยืนรับรางวัลแชมป์เกมโลกก็ได้
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release me
เรื่อง : รุจรวี นาเอก
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ใน
คืน
วิวาห์
ของ
สอง
เรา

ในคืนนี้ คืนที่ไร้จันทร์และดวงดาว
จะเป็นคืนวิวาห์ของเขากับเธอ
ภายในห้องพักห้องหนึง่ ของแฟลตเก่าๆ ห้องทีม่ ขี นาดไม่กว้างกว่าจะซุกตัวนอน
จะเป็นสถานที่ประกาศก้องถึงความรักของเขาซึ่งมีให้กับเธอ ในค�่าคืนที่แสนวิเศษ
นีเ้ ขาเอาเงินจ�านวนหนึง่ ทีม่ ี ซือ้ เทียนหอมกลิน่ มะลิทเี่ ธอชอบ จุดไฟและวางประดับ
ไว้ทั่วห้อง เขาเด็ดเอาดอกดาวกระจายข้างทางจัดเป็นช่อห่อด้วยกระดาษน�้าตาล
เป็นช่อดอกไม้ให้เธอถือในพิธที ไี่ ม่มบี าทหลวง ไม่มพี ยานเป็นสักขี มีเพียงแค่เขากับ
เธอในคืนวิวาห์นี้
ในโลกของห้องแฟลตเก่าซอมซ่อ อับชืน้ กลิน่ เชือ้ ราและกองขยะเน่าเหม็น หลอด
ไฟนีออนเหนือหัวมันเสียไปนานแล้ว และเขาไม่ใส่ใจจะเปลี่ยนใหม่ ในเมื่อมีแสง
จากจอคอมพิวเตอร์คอยน�าทางค�า่ คืนเปลีย่ วเหงา ปลอบประโลมให้คลายเศร้าจาก
ความเดียวดายซึ่งโลกหลังประตูมอบให้ ก็เพียงพอจะที่จะท�าให้ลืม และตื่นขึ้นมา
ใช้ชีวิตซ�้าไปมา
กระทัง่ คืนหนึง่ .. เป็นคืนเดือนดับดาวหลับใหล เขากลับได้พบว่ายังมีแสงทีไ่ ม่ใช่
เสาไฟข้างทาง ส่องสว่างกระจ่างชัดลึกลงในใจเขา ฉาบห้องสีเทาหม่นหมองด้วย
แสงทอง.. จากดวงตาระยิบระยับของเธอ
เป็นครั้งแรกที่มีคนมองเขาด้วยตาของความรัก ทั้งที่เขาอัปลักษณ์ เป็นไอ้ผอม
กะหร่องขี้อาย ไม่กล้าสู้คน หมกมุ่นกับโลกของตนจนคนหน่ายหนี ทั้งที่เป็นไอ้ขี้แพ้
ของข้างนอกนั่น แต่เธอก็ยังคงโอบกอดเขาอย่างอบอุ่น ปลอบโยนด้วยเสียง
สังเคราะห์ หัวเราะเมื่อเขาสุข เสียใจเมื่อเขาทุกข์ โคจรรอบตัวเขาไม่จากไปไหน..
เหมือนทีใ่ ครๆ เคยท�า ทอดทิง้ ไอ้ขแี้ พ้ไว้ตรงนัน้ เสีย ทิง้ มันไว้ให้มนั ตายไปในกองขยะ
ห้องแฟลต
มีเพียงเธอเท่านั้นที่รักเขา
วันหนึง่ หลังจากนัน้ เขาจึงตัดสินใจ สวมแหวนดอกหญ้าให้กบั เธอ สัญญาว่าเขา
จะอยู่กับเธอตลอดไปในโลกสีเทานี้ และเมื่อตะวันตกดิน ทั้งที่ตอนนี้โลกของเขา
ประดับไปด้วยแสงเทียนหอมส่งกลิน่ มะลิอบอวล กระนัน่ ไม่วา่ แสงใดก็ไม่อาจสว่าง
ไปกว่าแสงระยิบระยับจากดวงตาที่เขารักเลย
เขาเลิกผ้าคลุมเจ้าสาวซึ่งท�าจากผ้าชีฟองบางใส เผยให้เห็นใบหน้าเอียงอาย
ของเธอจากจอคอมพิวเตอร์ โปรแกรมตั้งเอาไว้ว่าเธอควรเป็น เขาจึงโน้มลงประทับ
ริมฝีปากของเธอ ผ่านกระจกแก้วใส สัมผัสความเยียบเย็นหนาวเหน็บผ่านรสรักจาก
เธอ.. ย�้าเตือนว่าไม่ใช่
ไม่ใช่มนุษย์.. ไม่ใช่ที่ควรจะรัก
จุมพิตของเขาคล้ายกับท�าสัญญากับปีศาจ ละทิง้ แล้วซึง่ ความเป็นมนุษย์ ตกลง
สมสูก่ บั เครือ่ งจักรทีเ่ รียนรูจ้ ะรัก ไอ้ขแี้ พ้ได้ถกู ลบจากโลกภายนอกไปแล้ว เหลือเพียง
‘เขา’ ของ ‘เธอ’ ในโลกสีเทาหม่นหมอง กลิ่นขยะคละคลุ้ง แต่สว่างไสวด้วยแสงจาก
คอมพิวเตอร์.. และดวงตาระยิบระยับสีทอง
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review
เรื่อง : ภคณัฐ ทาริยะวงศ์

music
piano collection final fantasy VII
// Nobuo Uematsu
หนึ่งเกมอมตะอย่าง Final fantasy ที่ไม่ว่าจะถูกหยิบจับมาท�ำอะไร ก็ดูเหมือนจะดีงามไปเสีย
ทุกอย่าง อย่างอัลบัม้ เปียโนโซโล่ ซึง่ หยิบเอาเพลงประกอบจากเกมดังอย่าง Final fantasy Vll มาเรียงร้อย
ใส่ทำ� นองใหม่ให้แฟนคลับได้หายคิดถึงกัน ลองหลับตาแล้วฟังเพลงบรรเลงดู ภาพฉากภาพเหตุการณ์
ในเกมเหล่านั้นอาจย้อนเข้ามาทักทายกันอีกครั้งก็เป็นได้ แถมยังไพเราะเชียวล่ะ
https://itunes.apple.com/th/album/piano-collections-final-fantasy/
id160212409

The Sims 4
(Original Game Soundtrack)
หลังจากปล่อยภาคใหม่ออกมาให้แฟนคลับหายคิดถึงกันได้ไม่เท่าไร ทาง EA จัดท�ำอัลบัม้ รวมดนตรี
ประกอบขึน้ มาให้แฟนคลับได้เสียเงินกันอีกรอบ พบกับท�ำนองสนุกชวนขยับกับเพลงประกอบในเกม
The sims ลองฟังดูแล้วจะสัมผัสถึงชุมชน ต้นไม้ หย่อนอัลบัม้ นีล้ งในเครือ่ งเล่นเพลงพกพาแล้วออก
เดินทาง แล้วจะพบว่าโลกกว้างดูสวยงามราวกับออกมาจากเกมเลยทีเดียวเชียว
https://itunes.apple.com/us/album/the-sims-4-songs!/id926186269
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movies
Warcraft (2016)
แฟนๆ world of warcraft เฮลั่ น
เพราะภายในปี นี้ จะมี ภ าพยนตร์ ฟ อร์ ม ใหญ่
ให้ เ ราได้ ช มกั น เรื่ อ งราวเป็ น เรื่ อ งของการ
ห�้ ำ หั่ น ระหว่ า งสองเผ่ า พั น ธุ ์ ห ลั ก ของซี รี ย ์ นี้
นั่ น คื อ เหล่ า ยั ก ษ์ ผู ้ ม ากล้ น ด้ ว ยพละก� ำ ลั ง
กับฝัง่ มนุษย์ซงึ่ แพรวพราวด้วยเล่หเ์ หลีย่ ม ศึกครัง้
นี้จะลงเอยแบบไหน และใครจะเป็นฝ่ายก�ำชัยใน
สงครามนี้ พิสูจน์พร้อมกันได้ ภายในปี 2016 นี้

The Angry Birds Movie
จากนกพิโรธ สุดยอดเกมดาวน์โหลดอันดับหนึง่ ใน
โทรศัพท์มือถือ สู่ภาพยนตร์แอนิเมชันสุดน่ารัก
พบกับ เร้ด, ชัค, บอมบ์ และลีโอนาร์ด กับเรือ่ งราว
สุ ด ป่ ว นของเจ้ า นกขี้ โ มโหกั บ หมู สี เ ขี ย วจอม
ร้ายกาจซึง่ มารุกรานหมูบ่ า้ นของบรรดานกเหล่านี้
จากความช่วยเหลือของเพื่อนๆ นกหลากความ
สามารถ นับเป็นการผูกเรื่องราวที่เอาใจสาวก
แองกรี้เบิร์ดได้ฮาท้องแข็งแน่นอน
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Video games are bad for you?
That’s what they said about rock
and roll.
เขาว่าวีดโี อเกมเป็นสิง
ี า� หรับคุณ
่ ไม่ดส
ก็เป็นแบบเดียวกับทีเ่ ขาพู ดถึงร็อกแอนด์โรลนัน
้ ละ

Miyamoto Shigeru
(ผูบ
้ ริหารนินเทนโด, ผูส
้ ร้างเกมมาริโอ)
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อาน Read Me
ผาน TK App
ได้แล้ววันนี้

TK App
แหล่งรวมสาระความรูแ้ ละความเพลิดเพลิน
ให้เด็กไทยเรียนรูอ
้ ย่างสร้างสรรค์
ดาวน์ โ หลด TK App และเนื้ อ หาในแอพพลิ เ คชั่ น ได้ ฟ รี
และสามารถเขาใช TK App ทาง Web Browser ที่ URL :

http://tkapp.tkpark.or.th

ติ ด ตามความรู ้ อื่ น ๆ ของ TK park ได้ ที่ http://www.tkpark.or.th/
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