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บทคัดยอ
  เกมสเปนกิจกรรมของปจเจกบุคคล (1) และ
ปจเจกบุคคล เลมเกมสเพื่อประโยชน ฝกทักษะ ฝกวิธีคิด 
หรือเพ่ือการศึกษา กฎ เกณฑ กติกาท่ีสังคมกลุมผูมีสวนได
เสียสรางขึ้น เปนมาตรฐานขั้นตํ่าในการตัดสินแพ ชนะ 
หากเลนเกมส ผานมาตรฐานข้ันตํา่ จะมีสทิธ ิเขาชงิชนะเลิศ
และไดรับรางวัล คือ ผลตอนแทนในรูปแบบตาง ๆ 
ตามลักษณะและชนิดของเกมสน้ัน ๆ  เชน Pokemon Go” 
เปนเกมสที่นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนในการ
ดําเนินชีวิตของปจเจกบุคคลในยุคปจจุบัน (2-4) ผูกติดกับ 
GPS Google Map โดยกําหนดบทบาทสมมุติ ในฐานะ
ผลูา ตามหาผถูกูลา ผลไดจากการเลนเกมสโปเกมอนโก คอื 
ทักษะ ความคิด ออกกําลังกาย สนุกสนานราเริง และสะใจ
ในกรณีจับตัว “ผูถูกลา” ได (2-4)

 จากการศึกษาแบบจําลองของเกมส ภายใต
บทบาท สมมุตใินแตละเกมส พบวา คลายกับเกมสชวิีตของ
ปจเจกบุคคล โดยปจเจกบุคคลหนึ่งๆ จะถูกควบคุมให
ดาํเนนิชวีติภายใต กฎหมายของประเทศ และกฎ กตกิาของ
ชมุทีส่รางขึน้เปนมาตรฐานข้ันตํา่ใหถือปฏบิตัริวมกนั มงุให
ปจเจกบุคคลใน สังคม ชุมชน เคารพกฎเกณฑทางสังคมที่
สรางขึ้น อันนําไปสูการอยูรวมกันอยางมีความสุข หาก
ปจเจกบุคคลไมปฏิบัติตามเกณฑ จะทําใหถูกลงโทษทาง
สงัคม และทางกฎหมายของประเทศ เปนรายกรณี เปนตน

บทนํา (Introduction)
  จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
พบวา เกมสเปนลักษณะกิจกรรมของปจเจกบุคคล(5) เลน 
เพื่อประโยชนอยางใดอยางหน่ึง หรือเพ่ือความสนุกสนาน 
บันเทิง ฝกทักษะ หรือเรียนรูถึงลักษณะของเกมส และใน
บางครัง้ปจเจกบคุคลใชเกมส(1,5) เพือ่ประโยชนในการศกึษา 
อันเนื่องจากเกมสมีองคประกอบสําคัญทางปทัสถานทาง

สังคม(5) คือ มีเปาหมาย มีกฎเกณฑในการแขงขัน และมี
ปฏิสัมพันธของเกมส ในเรื่องการแขงขันทางจิตใจหรือทาง
รางกายหรือทั้งสองอยางรวมกัน(1) อันจะสงผลใหเกิด
พัฒนาการของทักษะ และนําไปสูรูปแบบของการออกกําลงักาย
หรือการศึกษา คนควา ตามบทบาทสมมุติและจิตศาสตร(1-4)

เปนตน ผูเขียนสรุปวา เกมสเปนบทบาทสมมุติ คลายชีวิต
มนษุย และวธิกีารดาํเนนิชวีติของมนษุยหรอืคนเราในแตละ
วันหรือในแตละชวงอายุ จะมีบทบาทสมมุติแสดงแตกตาง
กันไป ตามความรู ความสามารถ และความรับผิดชอบใน
ตาํแหนงหนาทีค่วามรบัผิดชอบตามฐานะนัน้ๆ หรอืในฐานะ
ประชาชนคนไทย(5) เปนตน 
 บทความนี้ ผูเขียน มุงสื่อสารขอมูล ขอสนเทศ 
ในเชงิวิเคราะหเปรยีบเทียบ ระหวางบทบาทสมมุตติวัละคร
ในเกมส กบัวธิกีารครองตนในการดําเนินชวีติของปจเจกบุคคล
ในบทบาทสมมุติ เรื่องนั้น ๆ(5) รวมทั้ง วิถีการดําเนินชีวิต
ของปจเจกบุคคลในบทบาท และฐานะตาง ๆ ในแตละวัน
หรอืชวงเวลาในการทํางาน พอสังเขป เพ่ือนําขอมลู ขอสนเทศ
ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แกสวนราชการ และใชในการดําเนินชีวิตความเปนมนุษย
ใหสมบูรณ ดังนี้ 
 1. เกมส 
  เกมสเปนกจิกรรมของปจเจกบคุคล จากอดตี
ถึงปจจุบัน Royal Game of Ur, Senet และ Mancala 
เปนเกมส ที่มีอายุเกาแกที่สุดในประวัติศาสตรมนุษย[1]   
ยอนรอยไปประมาณ 2,600 ป กอนคริสตกาล[1][3]   เกมส 
ในความหมายตามความในหนังสือพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน คือ การเลน การละเลน เพื่อความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน (ราชบัณฑิตยสถาน 2535 : 108)(1)  
ผูเขียนสรุป วา เกมส เปนกิจกรรมทางพลศึกษาแขนงหนึ่ง 
ที่วาดวยการเลน อันมีกฎ กติกาไมสลับซับซอน(1) โดยทุก
คนสามารถเขาใจได และโครงสรางของเกมสนั้น ปจเจก
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บุคคลจะเลนเพื่อจุดมุงหมายสงเสริมใหมีการพัฒนาทักษะ 
ความคิด เรียนรู และการแขงขันภายใตกติกา กฎเกณฑที่
ตกลงกัน ตลอดจนการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย 
ระดับขั้นพื้นฐานไปถึงระดับเช่ีวยชาญของปจเจกบุคคล
อันนําไปสูการพัฒนาทักษะกีฬาและดาน อื่น ๆ เชน เช่ือม
ความสัมพันธในสวนราชการ สรางความสามัคคีระหวาง
กลุมคนในสังคม ระดับตางๆ หรือใชเปนเกณฑในการ
กําหนดกติกาอยูรวมกันอยางมีความสุข เชน กฎ กติกา 
ระดับ ครอบครัว ระดับหมูบาน ระดับตําบล ระดับอําเภอ 
ระดับจังหวัด ระดับประประเทศ และระดับนานาชาติ(5)

เปนตน 
  นอกจากน้ี ผูเขียน พบวา การเลนเกมส
ผูเลนจะตองสมัครใจหรือเปนความชอบของปจเจกบุคคล 
และใชเกมส เพ่ือการแขงขัน และเมื่อการเขงขัน สิ้ดสุดลง
หรือไดคะแนนตรงตามท่ีตองการ หรือจนกระท้ังไดรับ
ชยัชนะ ในกิจกรรมน้ันๆ ถอืวาสิน้สดุ โดยเกมสเปนกจิกรรม
ที่เหมาะสําหรับปจเจกบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ(2-4) 

อันเนื่องจาก เกมส มีระบบ มีกฎเกณฑ มีเงื่อนไข หรือขอ
ตกลงลวงหนา รวมกันที่ไมยุงยากซับซอน ทําใหเกิดความ
สนุกสนาน ราเริง(2-4) และเปนเครื่องมือสรางความสัมพันธ 
ระหวางกลมุคน ระดบัครอบครวั จนถงึระดบันานาชาต ิเชน 
เกมสการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ (2-4)  รวมทั้งเลน 
เพ่ือการออกกําลังกาย อันนําไปสูการพัฒนาทักษะในทาง
ความคิดริเร่ิม อยางสรางสรรค(1) สงเสริมใหเกิดคุณธรรม
จริยธรรมทางจิตใจ ประกอบดวย การใหอภัย เสียสละ 
อดทน อดกลั้น ความสามัคคี(1-5) ความกลาหาญ ไมเห็นแก
ตัวและเปนกิจกรรมที่เลนไดในปจเจกบุคคลทุกเพศ ทุกวัย 
ทุกสถานะ  เชน รายบุคคล หรือเปนกลุม(1-5) เปนตน  
  จากความหมาย และ กฎกติกาของเกมส 
ดังกลาวขางตน ผูเขียนสรุปวาเกมส คลายกับวิถีชีวิตการ
ดาํเนนิชวีติของปจเจกบคุคลเราตรงทีป่จเจกบคุคล ครอบครวั 
และชมุชนหนึง่ ๆ  จะอยูภายใตกฎเกณฑทางสงัคมในชมุชน
นั้น ๆ เปน ปทัสถานทางสังคม(5) และอยูภายใตกฎหมาย
ของประเทศ  นั้น ๆ เชน ประชาชน คนไทย ทุกคน จะอยู
ภายใตประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพง 
เปนตน โดยชวงนี้เกมสที่ไดรับความนิยมสูงสุดท่ัวโลก คือ 

“Pokemon Go” ผูเขียน ไมเคยเลนเกมส ตั้งแตเกิดมา
จนถึงปจจุบัน จึงได พยายามศึกษาคนควา ผลและสาเหตุ
จากการเลมเกมส วาทําไมเกมสนี้ไดรับความนิยมสูงสุดใน
ชวงเดือน สิงหาคม - กันยายน 2559  ดังนี้ 

 2. Pokemon Go
   “Pokemon Go” เปนเกมสที่ ผูเลนสวม
บทบาทสมมุติเปนนักลา โปเกมอนโก คือ ตัวละครที่สราง
ขึ้น โดยผูเลนจะตองเดินทางไปตามสถานท่ีตางๆ(2-4) เพื่อ
ตามลาตวัโปเกมอนโกบนโลกออนไลน(2-4) และเปนการเดนิ
ทางไปสถานที่จริง ดวยอวัยวะขาทั้งสองขางของผูเลนหรือ
ดวยการขับขี่รถยนตหรือรถจักยานยนต(2-4) ไปยังที่ซอนตัว
ของโปเกมอนโก โดยเกมสโปเกมอนโก จะผูกติดกับ GPS 
Google Map (2-4)และตัวโปเกมอนโก จะซอนอยูบนแผนท่ี
ออนไลน (2-4) และผูเลนเกมส จะทาํหนาทีต่ามบทบาทสมมตุ ิ
ฐานะผลูา คือ หาตวั “Pokemon” ผถูกูลา ในสถานทีซ่อน
ตวัหรือทีอ่ยูของโปเกมอนโกนัน้ ๆ  “ผลูา” จะใชสมารทโฟน 
เปนเครื่องมือในการสองหา “Pokemon Go”(2-4) พอเขา
ใกลถงึแหลงทีอ่ย”ูPokemon Go” จะมสีญัญาณแจงเตอืน 
ผูลา “ความวาบ๊ีบ ๆ (2-4) โปเกมอนอยแูถวนีแ้ลวนะ!” เปนตน 
แลวผูลา ทําการลา คือ จับตัว “Pokemon Go”(2-4) ซึ่ง 
โปเกมอนโกแตละตัวจะมีธาตุประจําตัว เปน 4 ลักษณะ 
ประกอบดวย ธาตดุนิ ธาตน้ํุา ธาตไุฟ และธาตลุม (2-4)เปนตน  
และแหลงที่อยูของ “Pokemon Go” จะอาศัยที่อยู ตาม
แหลงธาตุของตน เชน โปเกมอนธาตุนํ้า ก็จะซอนตัวอยู
แถวๆ ลําธารหรือแมนํ้า(2-4) เปนตน 
  บทบาทสมมตุ ิในการเลนเกมส “Pokemon 
Go” ผูเลนจะสรางตัวละคร โดยกําหนดใหตัวเองเปน ผูลา 
และกําหนดให โปเกมอนโกธาตุตาง ๆ  เปน ผถููกลา (2-4) รวมท้ัง 
กําหนดใหมีการเพ่ิมพลังสําหรับผูลาจากโปเกบอน โดย
สถานท่ีเพ่ิมพลังของผูลาและสถานท่ีตอสูขั้นสูงหรือสนาม
ตอสูที่เรียกวา ยิม ของผูมีพลังระดับสูงจะอยูหางไกลจาก
ผูลา (2-4) เปนตน 
  การสรางตวัละครเปนผลูา โดยการสมมุตติวั
เราเองเปนผูลา และผถูกูลา คือ  “Pokemon Go” จาํนวน 
133 ตัว และหากผูลาตองการมีพลังเพิ่มเติม เพื่อใหมีพลัง
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และสามารถจับตัว “Pokemon Go” ไดเร็วขึ้น จะตองตา
มหา(2-4)  “PokeBall เพื่อดูดพลังงานจาก “PokemBall” 
โดยโปเกบอลท่ีจะใชในการเพ่ิมพลังใหแกผูลานั้น มีระยะ
ทางอาศัยอยูตั้งแต ระยะทาง 2 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร และ 
10 กิโลเมตร เปนตน  ระยะทางหางไกลมากเทาไหร โปเกบอล
ลูกนัน้ ๆ  กจ็ะมพีลังสงูขึน้ตามระยะทางของโปเกบอลนัน้(2-4)

สวนอาณาจักรตอสู เปนสถานท่ีตอสูของผูมีพลังงานสูงสุด 
  อนึ่ง จากบทบาทสมมุติในฐานะผูลา ที่จะ
ตองเดินทางไปตามหาผูถูกลา คือ  “Pokemon Go” และ
เดินทางไปดูดพลังจาก “PokeBall” ในสถานที่ตาง ๆ(2-4)

จึงสงผลกระทบตอผูเลน คือ ชีวิติจริง ไมมีความปลอดภัย 
อนัเนือ่งจากบางคนจตินาการตนเองในฐานะผลูา โปเกมอน
เสมือนจริง(2-4) จนลืมมองส่ิงแวดลอมรอบตัว ที่เปนจริงใน
การดํารงชีวิต หรือขาดสติเวลาเลน ทําใหเกิดอันตรายตอ
ตนเองและผูอื่น (2-4) อันเน่ืองจากสถานที่ซอนตัวของ
โปเกมอนโก จะอยูในสถานท่ีสําคัญ เชน สวนราชการ หรือ
ทีส่าํคัญทางประวัตศิาสตรหรือสถานท่ีทาํใหเกิดอาชญากรรม
ไดงาย(2-4) เปนตน 
  จากการศึกษาขอมูลเชิงประจักษ โดยการ
สมัภาษณผเูลนเกมสโปเกมอนโก จาํนวน 10 คน พบวา ผล
ไดจากการเลมเกมโปเกมอนโก คือ ความสนุก สนาน ตาม
บทบาทสมมุติ และความสะใจในโลกเสมือนจริง ซึ่งไมอาจ
เปนจรงิได โดยการเลนเกมส(1-4) ตามหลักทฤษฏ ีเพือ่ความ
ผอนคลาย หรือออกกําลงักายหรือพัฒนาทักษะความคิด ให
รูแพ รูชนะ และการใหอภัย นั้นเปนสิ่งที่ดี แตหากเลนมาก
เกินไป จนขาดสติอาจทําใหเสยีการเรียนและเสียงานท่ีเปน
ประโยชนตอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ได (1- 4)

  ทั้งนี้ หากผูเลมเกมสมีภูมิคุมกัน รูเทาทัน
บทบาทสมมุติที่สรางขึ้น ควรจัดสรรเวลาในการเลนเกมส 
เพือ่ฝกทกัษะในการคดิวิเคราะห สงัเคราะห และความผอนคลาย 
หรือออกกําลังกาย ไมควรเกิน 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมงตอวัน 
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ หนาที่การงานในแตละวัน(2-4) 

  ผเูขยีนชือ่ชม ผผูลติเกมสโปเกมอนโก วาเปน
ผมูคีวามสามารถสงูทีส่ามารถสรางผลติโปรแกรมหรอืระบบ
ของเกมส(2-4) ทีเ่ปดโอกาสใหผเูลนเกมส สรางตวัละคร ภาย
ใตบทบาทสมมุติใหตนเองในฐานะ ผูลา ตามหาผูถูกลา คือ 

โปเกมอนโก ในสถานท่ีสําคัญของภูมิภาคน้ัน ๆ(2-4) จนกระ
ทั้งมีสวนราชการหลายแหงไดออกประกาศ เรื่อง หามมิให
เขาเลนเกมสโปเกมอนโกภายในอาคารหรือสํานักงานของ
สวนราชการ เปนตน โดยสภาพแวดลอมมีสวนสําคัญใน
ปลูกจิตสํานึกตามบทบาท สมมุติ ดังนี้

3. สภาพแวดลอมและมาตรการทางสังคม  
  มนษุยเราแตละบุคคล จะมีสภาพแวดลอมที่
ตัวเราเองเปนศูนยกลาง แตกตางกัน(5) โดยส่ิงแวดลอมใน
แตละสังคม จะมีสวนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมและ
จิตสํานึกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ(5) และโครงสรางโลก
แหงชีวิตนั้น ประกอบดวย เสรีภาพ ดุลแหงอํานาจ และ
ความเทาเทียมกนัทางสงัคม และการเปลีย่นแปลงทางสงัคม 
จะเกิดจากการปรับเปล่ียนจากสังคมขนาดเล็ก เริ่มจาก 
ครอบครัว ขยายผลไปยัง ชมุชนหมูบาน ชุมชนระดับตําบล 
ระดับอําเภอ ชุมชนระดับจังหวัด ชุมชนขนาดใหญระดับ
ประเทศ และปจจุบันระดับอาเซีย(5-6) 
  เม่ือสังคม จาํแนกไดหลายระดบั ซึง่ในแตละ
ระดับ ก็จะมี กฎกติกา ของสังคมน้ัน ๆ เชน ประชาชนใน
สังคมไทย จะตองเคารพกฎหมาย และทุกคนจะตองรู
กฎหมาย เม่ือรูแลว จะตองปฏิบัติตามกฎหมายเปนมาตร
ฐานขั้นตํ่า(5-6) ที่กฎหมายกําหนดไว เชน รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ประมวลกฎหมายอาญา ประมวล
กฎหมายแพง(5-6) เปนตน 
  สวนกติกาทางสังคม ที่ผูเขียนเห็นวาเปน
มาตรฐานขั้นสูง(5) และเปนจิตสํานึกระดับสูงกวากฎหมาย 
หากนํามาตรการ การลงโทษทางสังคม (Social Sanctions) 
มาบังคับใชกับปจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
โดย เริ่มจากสังคมหนวยเล็กสุด คือ ครอบครัว ไปถึงสังคม
ขนาดใหญสุด คือ ระดับนานาชาติ(5) เปนตน  จุดมุงหมาย
ของการลงโทษทางสังคม เพือ่ใหผถูกูกระทาํขายหนา(5) หรอื
ใหไดรับความอับอาย เพื่อใหปจเจกบุคคลน้ัน ปรับเปล่ียน
แกไข ทศันคติ และพฤติกรรมตนเองเสียใหม ใหสามารถอยูรวม 
ชมุชน สังคมนัน้ ๆ  ใหได  ถาเขายงัปารถนาทีจ่ะดาํรงชพีอยู
กับชุมชนที่เขาอยูนั้น(5) ตอไป 
  ในบางกรณี มีความจําเปนท่ีจะตองขับไล
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บคุคลนัน้หรอืครอบครัวน้ันออกจากสงัคม(5)  โดยการลงโทษ
ทางสงัคมเปนกลไกชนิดหน่ึงของสงัคมทีม่คีวามสาํคญัและ
ความจําเปนในการพัฒนาปจเจกบุคคล(5)  และมาตรการ
ทางสงัคมมมีาตัง้แตสมยัโบราณในการใชควบคมุปจเจกบคุคล
ในสังคม ใหอยูในดุลยภาพ (5) 
  จากการศึกษาของผูเขยีน พบวา ในปจจบุนั
สังคม เกิดปญหาภายในกลุมของตนเองทั้งสิ้น เชน ปญหา
ขอจาํกดัในเสนทางอาชพีสงูขึน้ ของบคุลากรสายสนบัสนุน
วิชาการ จะตองพิจารณาจากคางานของตําแหนง และขอ
จํากัด ของคางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษาจะมีความสัมพันธกับโครงสรางของสวน
ราชการในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา  เปนตน
  สวนปญหาระดบัชาต ิคือ ความไมมเีสถยีรภาพ
ทางการเมือง(5) ปญหาความไมเปนประชาธิปไตย ปญหา
ความยากจน ปญหาการกระจายรายไดทีไ่มเทาเทียมกัน (5)

เปนปญหามาต้ังแตอดีต-ถึงปจจุบัน เปนตน โดยปญหา
ภายในของตนเอง จะพบตัง้แตระดบัสังคมขนาดเลก็ จนกระ
ทั้ งถึงสังคมใหญสุด และปญหาจะแตกตางกันไป (5)

ตามบทบาทสมมติุ หรือภาระความรบัผดิชอบตามพนัธกจิหลกั
ของหนวยงานเปนสําคัญ(5) โดยปญหาที่สังคมโลกและทุก
ประเทศในสังคมโลกสวนใหญ ตองเผชิญหนาคลายกนั และ
กลายมาเปนวาระแหงชาติ (5-7) ในทุกประเทศเหมือนกัน คอื 
ปญหาคอรรปัช่ัน ในระดับตาง ๆ  เชนในระดับองคกร ขนาดเล็ก 
ถงึขนาดใหญสดุรวมทัง้ระดบัอาเซียน(6-7) หรอืการคอรรปัชัน่
ของนักการเมืองยุคใหมที่อยูภายใตระบอบการปกครองท่ี
เรียกวา เปนแบบประชาธิปไตยน้ัน ยังพบอยางแพรหลาย 
และไมสมารถตรวจสอบได (5-6) จากองคกรทีทํ่าหนาทีต่รวจ
สอบและจากภาคประชาสังคม เปนตน และปญหาระดับ
ตาง ๆ  เปนเกมสชวิีตของมนษุยหรอืปจเจบคุคลทีต่องเผชญิ 
อันนําไปสูการปรับโครงสรางทางสั่งคม (5-6)  

 3. เกมสชีวิต 
   เกมสชีวิตของปจเจบุคคล ผูเขียนหมายถึง 
การดํารงชีวิตและการใชชีวิตตามบทบาทสมมุติ และ
บทบาทสมมุติในแตละวัน แตละชวงเวลานั้น จะมีบทบาท
ใหแสดงแตกตางกันไป ภายในขอบเขตของบทบาทหนาท่ี

ความรับผิดชอบของตนท่ีไดรับมอบหมายภาระงานน้ัน
ใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงค ภายใตขอบเขตของ
ระเบียบ กฎหมายเปดชองให ปจเจกบุคคลกระทําได (1-4)

 อน่ึง วิถีการดําเนินชีวิตในปจเจกบุคคลจะถูก
ควบคมุโดยกฎหมายของประเทศ และควบคมุโดยจิตสํานกึ 
เปนปทัสถานทางสังคมข้ันสูงสุด(5-6) ดังนี้  
  สวนที่เปนกฎหมาย ของประเทศ เชน กฎหมาย
อาญา กฎหมายแพง สวนที่เปนจิตสํานัก อันนําไปสูกฎ
เกณฑหรือมาตรฐานทางสังคม 
 สวนท่ี 1 กฎหมายของประเทศ เปนกติกาของ
สังคม ที่ทุกคนจะตองปฏิบัติตามขอบทแหงกฎหมายอยาง
เครงครัด(6) โดยทุกปจเจกบุคคลจะตองรูกฎหมาย จะอาง
วาไมรูกฎหมายไมได
 สวนท่ี 2 จิตสํานึกของปจเจกบคุคลยอมแตกตางกัน
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับพ้ืนฐาน ของชีวิตที่เรียนรูหรือบมเพาะมา
แตกตางกัน(5) โดยผูเขียน ชอบที่จะพิสูจน และทดลอง
ปฏบัิตติามคําสอนของศาสนาและเช่ือวา หากปจเจกบุคคล
จะมจิีตสํานึกดีไดนัน้ จะตองเริม่พฒันาทีต่นเองเปนอันดับแรก(5)

เชน เริ่มจากการให
 2.1 ใหทาน คือ การสละทรัพยหรือใหความรู
หรือใหกัลยามิตรโดยไมหวังผลตอนแทนจากการให นั้น ๆ 
 2.2 เมื่อมีการใหขั้นตอมาจะตองมีศีลประจําตัว 
เชน ศีล 5 ประกอบดวยไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมดื่มสุรา 
ไมผิดในกาม และไมพูดเท็จ หากปฏิบัติไดครบถวน จะสูง
กวามาตรฐานกฎหมายกําหนด(5) 
 2.3 เม่ือมีศีลแลว ควรทําใหเกิดสมาธิ โดย
บริกรรมไมใหเกิดความสับสนวุนวายในความคิด คือความ
สงบ อันนําไปสูปญญา และ
 2.4 เมื่อมีสมาธิจะทําใหเกิดความวางเปลาแลว 
ปจเจกบุคคลจะใชปญญา ในการวิเคราะห สังเคราะห 
หาความจรงิ ของชวีติ ขอกฎหมายทีเ่กีย่วของในการดาํเนนิ
ชีวิต เชน ปจเจกบุคคลท่ีเกิดมาในโลกใบน้ี ความตายเปน
ตัวแปรตาม (ตัวแปรผล) เวลาเปนตัวแปร ควบคุม และ
ตัวแปรเหตุ (ตวัแปรตน) ประกอบดวย การเกิด ความเจ็บปวย
ความแก ทุกชีวิตไมสามารถหลุนพนตัวแปรเหตุและผล 
ดังกลาวได  
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 2.5 เมือ่วเิคราะห สงัเคราะห เหน็ขอเทจ็จรงิของ
ชวิีตแลว จะทําอะไรไดบางท่ีจะเปนประโยชนตอสงัคมสวน
รวมในบทบาทสมมุติหรือเกมสชีวิตของเรา(1-4) 
 อนึ่ง บทบาทสมมุติจากเกมส หรือจากเกมส
โปเกมอลโก ทีม่กีารสรางตัวละคร เชน เกมสโปเกมอลโกสราง
ตวัละครโดยกําหนดตัวเราเอง(1-4) เปนผลูาและกาํหนดใหตวั
โปเกมอลโกธาตุตาง ๆ จํานวน 133 ตัวเปนผูถูกลา คลาย
กับชีวิตมนุษย (ปจเจกบุคคล)(1-4) ภายใตบทบาทสมมุติ ใน
หนาทีค่วามรบัผดิชอบในบทบาทตาง ๆ  ตามชวงเวลาทีแ่ตก
ตางกันไป โดยมีความตายเปนตัวแปรผล และมีความเจ็บ 
ความปวย ความแก เปนตัวแปรเหตุ สวนเวลาเปนตัวแปร
ควบคุม หากเรารูขอเท็จจริงอยางน้ี แลววาเหตุจะสงผลอ
ยางไร ณ เวลาหน่ึง ซึ่งไมอาจเปลี่ยนแปลงได สิ่งนี้คือการรู
เทาทัน ความเปนจริง 
  จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
พบลักษณะของเกมสนัน้ ผเูลนจะเลนภายใตเง่ือนไขของกฎ 
กติกา ที่สังคมสรางข้ึน(1-5) เพื่อเปนมาตรฐานข้ันตํ่าใน
การตดัสนิ ชนะเลศิ รองชนะเลศิ แพ ชนะ และใหอภยั(1-5) เมือ่
เกมสนั้น ๆ ส้ินสุดผูเลนทุกคนยอมรับคําตัดสินและเปนท่ียุติ(1-5)

ซึ่งคลายกับการดํารงอยูของปจเจกบุคคล ภายใตบทบาท
สมมุติ ซึ่งจะมีกฎกติกา ทางกฎหมายเปนมาตรฐานขั้นตํ่า
ในการควบคมุการดาํเนนิชวีติ(1-6) และมปีทสัถานทางสงัคม
เปนเกณฑ ตัดสินความดี ความชั่ว ความถูก ความผิดของ
ปจเจกบุคคล ในชุมชมน้ัน ๆ(5) โดยปทัสถานทางสังคมน้ี 
จะซอนในจิตสํานึกที่ดีของปจเจกบุคคล (5) เชน ตัวกระผม
มารักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง วัตถุประสงค 
เพือ่แกไขปญหาอปุสรรคดานการเงนิการคลงัและการพสัด ุ
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งมีทัศนคติที่จะ
พัฒนาองคกรใหมีความเปนเลิศทางดานการเงินการคลัง
และการพัสดุ ภายใน 8 ป(5) ตามเกณฑชี้วัดของกรมบัญชี
กลางกําหนด แมวาตัวชี้วัดหลายตัวบงช้ีชัดวามีการ
เปล่ียนแปลง และมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น(5) ทั้งระบบและ
ปจเจกบุคคล อยางตอเน่ือง(5) แตกระผมไมสามารถบรรลุ
เกณฑความเปนเลิศทางการบริหารดานการเงิน การคลัง
และการพัสดุภายในเวลาที่ตั้งไว(5) โดยตัวกระผมจะตอง
แสดงความรับผิดชอบตอประชมคม(5) ดวยจิตสํานึกแสดง

ความรับผิดชอบ  โดยการลาออกจากราชการ หรือยุติ
บทบาทการเปนผอํูานวยการ กองคลัง ภายในเวลาอันใกลนี(้5)

เปนตน
  ทายนี ้ผูเขยีนเหน็วา ปทสัถานทางสงัคมและ
การลงโทษทางสังคมจะมีสวนสาํคญัทีจ่ะพฒันาปจเจกบุคคล
ใหมีจิตสํานึกไดนั้น(5) จะตองนํามาตรการลงโทษทางสังคม 
มาบังคับใชควบคูไป (5) กับการออกกฎหมายบังใชหรือ
มาตรการทางกฎหมาย(5) เพื่อใหวิธีของปจเจกบุคคลรูเทา
ทันยุโรปเปนตน 

เอกสารอางอิง
1. หนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คือ การ

เลนหรือการละเลนเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2535 : 108

2. ขอควรระวัง โปเกมอนโก (ออนไลน) จาก http://
www.komchadluek.com/news/region-
al/236940 (เขาถึง 6 สิงหาคม 2559)

3. Pokemon Go สนุก ติด อันตราย (ออนไลน) จาก 
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.
aspx?NewsID=9590000078175 (เขาถงึ 6 สงิหาคม 
2559)

4. สรุป ทําไม Pokemon Go ถึงฮิตนัก (ออนไลน) จาก 
http://www.brandbuffet.in.th/2016/08/info-
graphic-pokemon-go-poppular/ (เขาถึง 8 
สิงหาคม 2559)

5. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรังสิต การลงโทษโดยสังคม 
มิถุนายน 2559

6. สมบัติ ธํารงธัญวงศ และคณะ คูมือสงเสริมความ
โปรงใสในกระบวนการจัดซ้ือ จดัจาง: แนวทางสูอาเซีย 
1 สิงหาคม 2559

  


