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กัญญา พาณิชย์กุล
บรรณาธิการ

รัฐบาลไทยประกาศนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เพ่ือเปล่ียนไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิตอล 
ขณะท่ีสังคมไทยยังติดอยู่ในกับดักความล้าหลังในหลายด้าน และดูเหมือนมีแต่เยาวชน
คนหนุ่มสาวท่ีจะไปกับยุค 4.0 ได้เร็วกว่าผู้สูงอายุ ทันเกมฉบับน้ีจึงว่าด้วยเร่ืองของ 
การพนันกับเยาวชน ซ่ึงเติบโตผูกพันไปกับความก้าวหน้าของสังคมดิจิตอล

 เร่ิมจากเร่ืองเด่นในฉบับ การพนันในเด็กอังกฤษกับมาตรการจำากัดอายุ พบว่า 
แม้ประเทศยุค 4.0 อย่างอังกฤษจะมีมาตรการจำากัดอายุผู้เล่นการพนันอย่างจริงจัง ท้ังเด็ก
อังกฤษส่วนใหญ่มีความเข้าใจอันตรายของการพนัน แต่โลกออนไลน์ก็เป็นพ้ืนท่ีท่ีเด็กๆ ใช้ใน 
การหัดเล่นการพนันได้ และเส้นแบ่งระหว่าง “เกม” กับ “การพนัน” กำาลังพร่าเลือนลงไปทุกที 
จึงดึงดูดเด็กอังกฤษให้เข้าสู่การพนันมากข้ึน  เปรียบเทียบกับเร่ืองจากศูนย์ศึกษาปัญหา 
การพนัน ความเส่ียงอันรายล้อม : การพนันเป็นอะไรในสายตาเยาวชน เยาวชนไทยน่าเป็นห่วง
กว่าเยาวชนอังกฤษมาก เพราะสังคมไทยหล่อหลอมให้เยาวชนมี “ทัศนคติเชิงบวก” ต่อการพนัน 
ว่า ลงทุนน้อย ทำาเงินง่าย สนุก ท้าทาย เพลิดเพลิน เม่ือติดพนันก็กู้เงินนอกระบบหรือขาย
บริการทางเพศนำาเงินมาเล่นพนันต่อ ต่อมารายงานพิเศษ การพนันกีฬาของนักเรียนมัธยมปลาย
และอาชีวศึกษา ก็ได้ยำา้ว่า โลกออนไลน์ได้กลายเป็น “คู่มือเล่นพนัน” ของเยาวชน และทำาให้
การทายผลการแข่งกีฬา ซ่ึงเดิมเป็นไปเพ่ือความบันเทิง ได้เปล่ียนเป็นการพนันอย่างจริงจังมากข้ึน 
และนำาปัญหาในลักษณะต่างๆ มาให้เยาวชนท่ีสำารวจถึงเกือบ 40% ของกลุ่มตัวอย่าง 

 เพ่ือหาทางออก สรรหามาเล่า จึงนำาเร่ือง กลไกป้องกันการกลับไปเล่นพนันของ
ประเทศนิวซีแลนด์ มาเสนอ เพราะนิวซีแลนด์เป็นประเทศหน่ึงท่ีแก้ไขปัญหาคนติดพนันได้ดี 
โดยการสร้างระบบแบน (ban) ท่ีกำาหนดให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเป็นส่วนหน่ึงของระบบแบน มีท้ัง
การแบนโดยตัวผู้เล่นเอง คนรอบข้าง หรือถ้าเล่นเกินเวลากำาหนดก็จะถูกคาสิโนแบน จากน้ัน 
ผู้ท่ีถูกแบนต้องเข้ารับการช่วยเหลือจากโครงการช่วยผู้มีปัญหาด้านการพนัน และถ้าโครงการ
ไม่มีจดหมายรับรองให้ก็จะไม่สามารถกลับไปเล่นการพนันได้อีก ซ่ึงไทยยังไม่มีระบบป้องกัน
แบบน้ี จากน้ัน พลังจิตใต้สำานึก หนูน้อยใจเข้มแข็ง ของคอลัมน์ มุมนักอ่าน ได้นำาเร่ือง 
สัตว์ประหลาด ท่ีเป็นนิยายแฟนตาซีเก่ียวกับเด็กช่วยให้พ่อแม่พ้นจากผีพนันได้ มาเล่าให้ฟังกัน 

 ท่ีทันยุคสมัยคือ บทความ อีสปอร์ต : เม่ือวิดีโอเกมกลายเป็นกีฬา บอกเล่า 
การขยายตัวของวิดีโอเกมและการแข่งขันเกมท่ีกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่และเติบโตเร็วมาก 
จนกลายเป็นกีฬาสากลท่ีเรียกว่า อีสปอร์ต แม้สังคมไทยจะมองเกมด้วยสายตาไม่ดีนัก แต่ใน
ท่ีสุดไทยก็ไม่อาจปฏิเสธกระแสโลก หลังจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียประกาศบรรจุกีฬาอีสปอร์ต
ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงต้องรับรองอีสปอร์ตเป็นกีฬา และต้อง
เร่งให้สมาคมอีสปอร์ตไทยจัดเตรียมทัพนักกีฬาอีสปอร์ต ซ่ึงว่ากันว่า นักกีฬาอีสปอร์ตไทยก็มี
จำานวนไม่น้อย และท่ีเคยทำาช่ือเสียงในระดับนานาชาติก็มีไม่น้อยเช่นกัน และปิดท้ายด้วย 
คลิก มาเล่าเร่ือง เทพอีสปอร์ต ว่า การจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตซ่ึงสามารถทำารายได้ปีละหลาย
ล้านบาทน้ัน จะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไร ดำาเนินชีวิตอย่างไร ซ่ึงดูๆ ไปก็ไม่ต่างจากนักกีฬา
อ่ืนๆ เลย 

คุยกันก่อน
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เรื่องเด่นในฉบับ

การพนันในเด็กอังกฤษกับมาตรการจำากัดอายุ 

เรื่องจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

ความเสี่ยงอันรายล้อม : 
การพนันเป็นอะไรในสายตาของเยาวชน

รายงานพิเศษ

การพนันกีฬาของนักพนันมัธยมปลายและอาชีวศึกษา

สรรหามาเล่า

กลไกป้องกันการกลับไปเล่นพนันของประเทศนิวซีแลนด์

มุมนักอ่าน

พลังจิตใต้สำานึก หนูน้อยใจเข้มแข็ง

บทความ

อีสปอร์ต : เมื่อวิดีโอเกมกลายเป็นกีฬา

คลิก

เทพอีสปอร์ต

จุลสาร “ทันเกม”
เจ้าของ  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
สถานที่ติดต่อ ห้อง 518 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-6299
   e-mail:thaicgs@gmail.com 
บรรณาธิการบริหาร  รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
บรรณาธิการ กัญญา พาณิชย์กุล
กองบรรณาธิการ ศิริพร ยอดกมลศาสตร ์ วิศรุต ภู่ไหมทอง
   พรหมภัสสร สุทธิโยธา นีรนุช วิชัยดิษฐ
รูปเล่ม   Darkfish
พิมพ์ที่   โรงพิมพ์เดือนตุลา

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  www.gamblingstudy-th.org
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับโครงการได้ที่ www.facebook.com/gamblingstudy
สนับสนุนโดย แผนงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
   สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ข้อเขียนที่ปรากฏในจุลสาร เป็นความคิดของผู้เขียนโดยเฉพาะ ผู้ประสงค์จะนำา
ข้อความใดๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยลิขสิทธิ์ และแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบตามวิธีปฏิบัติ
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เรื่องเด่นในฉบับ
วรุณี แช่มช้า

อังกฤษ ประเทศท่ีได้ช่ือว่าจัดการการพนันให้อยู่ในท่ีในทางได้  แต่ก็ไม่สามารถป้อง
กันเด็กๆ จากการพนันได้อย่างสมบูรณ์  โดยในปี 2016 มีเด็กอายุ 11 – 15 ปี เล่นการ
พนันถึงร้อยละ 16  หรือประมาณ 450,000 คน

‘การพนัน’ กลายเป็นปัจจัยเส่ียงในกลุ่มเด็กท่ีสร้างความกังวลใจต่อหน่วยงานกำากับ
ดูแลกิจการการพนันของอังกฤษ ช่ือ Gambling Commission  ตามรายงานผลการสำารวจ
สถานการณ์การพนันในกลุ่มเด็ก ประจำาปี 2016  (Youth People and Gambling 2016) 
ท่ีทำาการสำารวจกลุ่มตัวอย่างเด็กอายุ 11 – 15 ปี  จากโรงเรียนมัธยมของรัฐ 103 แห่ง ใน
อังกฤษและเวลส์ จำานวน 2,411 คน  โดยในบทความน้ีขอเรียกรวมๆ ว่า ‘เด็กอังกฤษ’ 

ผลการสำารวจพบว่า เด็กอังกฤษมีประสบการณ์เล่นการพนันในช่วงสัปดาห์ท่ีมีการสำารวจ
ร้อยละ 16  มากกว่าเด็กด่ืมแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 8)  เด็กเสพยาเสพติด (ร้อยละ 6)  และเด็กสูบ
บุหร่ี (ร้อยละ 5)  และท่ีน่าเป็นกังวลย่ิงกว่าคือ ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา จำานวนเด็กสูบบุหร่ี ด่ืม
แอลกอฮอล์ และเสพยาเสพติด มีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ ขณะท่ีจำานวนเด็กเล่นการพนันมีแนว
โน้มคงตัว ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ

การพนันในเด็กอังกฤษ
กับมาตรการจำากัดอายุ

การพนันท่ีเด็กอังกฤษนิยมเล่นมากท่ีสุดมี 2 ประเภท ได้แก่ สล๊อตแมชชีนรูปผลไม้ (Fruit 
Machines) ตามร้านเกมตู้ ตามผับหรือคลับ และการเล่นพนันกันเองในกลุ่มเพ่ือน อยู่ท่ีร้อยละ 
5 เท่ากัน  รองลงมาคือ การเล่นไพ่เอาเงินกันในหมู่เพ่ือน (ร้อยละ 4)  ลอตเตอร่ีแบบขูด (ร้อย
ละ 4)  ลอตโต้ (ร้อยละ 3)  และเล่นบิงโกในคลับบิงโก (ร้อยละ 2)  ท้ังน้ีเด็กผู้ชายท่ีเล่นการ
พนันมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 21  และเด็กผู้หญิงเล่นการพนันมีสัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ 11

สูบบุหร่ี
ร้อยละ 5

ด่ืมแอลกอฮอล์
ร้อยละ 8

เสพยาเสพติด
ร้อยละ 6

เล่นการพนัน
ร้อยละ 16

เด็กอังกฤษ
อายุ 11-15 ปี

ทันเกม
5

ทันเกม 
4
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การพนันในเด็กอังกฤษ
กับมาตรการจำากัดอายุ

เม่ือสอบถามถึงการรับรู้ของเด็กอังกฤษท่ีมีต่อการพนัน พบว่า เด็กค่อนข้าง
มีทัศนคติท่ีถูกต้อง  โดยเด็กเกินคร่ึง คือร้อยละ 58 เห็นว่า “การพนันเป็นส่ิงท่ีมี
อันตราย”  มีเพียงส่วนน้อยท่ีมีความเช่ือผิดๆ เก่ียวกับการพนัน  ยกตัวอย่างเช่น  

3 องค์ประกอบพ้ืนฐานของการพนัน

ผลการสำารวจพบว่า ‘ความต้องการเงิน’ เป็นแรงจูงใจอับดับแรกท่ีเด็กอังกฤษ
คาดหวังจากการพนัน (ร้อยละ 24) ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเข้าใจได้ เพราะผลรางวัลเป็นองค์
ประกอบพ้ืนฐานของการพนัน  และแรงจูงใจอันดับต้นๆ ท่ีมีไม่แพ้กันคือ  พวก
เขาต้องการความสนุก (ร้อยละ 23)  และความต่ืนเต้นเร้าใจ (ร้อยละ 21)  รวมถึง
ความอยากรู้อยากเห็นว่าการพนันจะเป็นอย่างไร (ร้อยละ 15)

โดยสรุป การเล่นพนันเพ่ือความสนุก ต่ืนเต้น หรือเพ่ือฆ่าเวลา รวมๆ กัน 
เป็นเหตุผลท่ีเด็กอังกฤษเล่นพนันมากท่ีสุด คือร้อยละ 44  นอกจากน้ี อิทธิพลจาก
สภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวเด็ก เช่น คนรอบข้าง เพ่ือน คนในครอบครัว และการ
โฆษณาจากผู้ให้บริการการพนันผ่านช่องทางต่างๆ ก็เป็นแรงจูงใจท่ีค่อนข้างสำาคัญ 
รวมๆ กัน มีสัดส่วนถึงร้อยละ 27

อะไรทำาให้เด็กอังกฤษเล่นการพนัน?

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

9 7 6 4
สามารถเล่นพนัน
ได้อย่างปลอดภัย 
หากฝึกฝนให้ดีเสีย
ก่อน

การพนันเป็นช่อง
ทางท่ีใช้หาเงินได้
ง่าย

ย่ิงพนันมากข้ึน ก็
ย่ิงมีโอกาสชนะ
พนัน

เด็กอายุเท่าๆ กับ
เรา เขาก็เล่นการ
พนันกันท้ังน้ัน

การวางเดิมพัน 
(Consideration) 

โอกาสใน
การชนะ 

(Chance)

ผลรางวัล 
(Prize)

แล้วอะไรคือแรงจูงใจให้เด็กจำานวนไม่น้อยเล่นการพนัน?

ทันเกม
5

ทันเกม 
4
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ผู้ใหญ่สมัยน้ีตามเด็กไม่ค่อยทัน  สาเหตุหน่ึงน่าจะมาจาก เด็กๆ ถูกปล่อยให้อยู่กับ
ทีวีและใช้ชีวิตในโลกออนไลน์มากข้ึน  ผู้ปกครองจึงไม่สามารถเข้าไปดูแลหรือทำาความ
เข้าใจถึงส่ิงแวดล้อมต่างๆ ท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมของบุตรหลานได้อย่างท่ัวถึง

เป็นท่ีทราบกันดีว่า การพนันเป็นส่ิงท่ีถูกกฎหมายในอังกฤษ การโฆษณาเชิญชวน
ให้เล่นการพนันจึงเป็นท่ีแพร่หลายตามส่ือหรือช่องทางต่างๆ  ผลการสำารวจพบว่า  เด็ก
อังกฤษร้อยละ 75 พบเห็นโฆษณาชวนเล่นพนันผ่านโทรทัศน์อยู่บ่อยๆ  โดยร้อยละ 40 
เห็นมากกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์  นอกจากน้ี ช่องทางโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์สามารถเข้า
ถึงเด็กอังกฤษได้มากกว่าป้ายบิลบอร์ดหรือส่ือหนังสือพิมพ์  กล่าวคือ  เด็กอังกฤษถึง
ร้อยละ 63 ตอบว่า ตนพบเห็นโฆษณาการพนันผ่านโซเชียลมีเดีย  โดยร้อยละ 24 เห็น
มากกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์  และร้อยละ 57 ตอบว่า พบเห็นผ่านเว็บไซต์อ่ืนๆ ท่ีตนเข้าไป
เย่ียมชม

ย่ิงไปกว่าน้ัน  เด็กอังกฤษเกือบ 1 ใน 10 ยอมรับว่า กดติดตามข่าวสาร (follow) 
จากบริษัทผู้ให้บริการการพนันตามเครือข่ายสังคมออนไลน์  ท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ เฟซบุ๊ก 
อยู่ท่ีร้อยละ 5  รองลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 4 เท่ากันคือ อินสตาแกรม และ ยูทิวป์  ส่วนทวิต
เตอร์ กูเกิลพลัส และสังคมออนไลน์อ่ืนๆ มีสัดส่วนเท่าๆ กันท่ีร้อยละ 2

จะเห็นได้ว่า ธุรกิจการพนันในอังกฤษสามารถเข้าถึงการรับรู้ของเด็กๆ ไม่ยาก ผ่าน
ช่องทางต่างๆ  แต่คำาถามท่ีน่าสนใจก็คือ การโฆษณาเชิญชวนเหล่าน้ีส่งผลกระตุ้นให้เด็ก
อังกฤษเล่นการพนันมากข้ึนหรือไม่?  แม้การสำารวจของ Gambling Commission ช้ินน้ี
จะไม่สามารถตอบฟันธงลงไปได้  แต่ก็มีข้อมูลท่ีน่าสนใจปรากฏอยู่

เม่ือถามเด็กๆ ไปตรงๆ ว่า  หลังจากท่ีพวกเขาพบเห็นโฆษณาหรือโพสต์ต่างๆ 
จากบริษัทการพนัน พวกเขารู้สึกหรือทำาอะไรต่อไป  เด็กส่วนใหญ่ตอบว่า  ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเล่นพนันของตนเอง  มีจำานวนน้อยมากๆ ประมาณร้อยละ 1 ท่ียอมรับ
ว่าโฆษณาเหล่าน้ีทำาให้ตนอยากเร่ิมต้นลองเล่นการพนันหรืออยากพนันในวงเงินท่ีมากข้ึน  
อย่างไรก็ดี ในช่วงสัปดาห์ท่ีมีการสำารวจพบว่า เด็กท่ีได้ใช้เงินตัวเองเล่นการพนัน เป็นเด็ก
ท่ีกดติดตามข่าวสารจากบริษัทพนัน มีจำานวนมากกว่าเด็กท่ีไม่ได้กดติดตามฯ ถึง 2 เท่า

ความสนุก ตื่นเต้นเร้าใจ และการเล่นเพลินๆ เพื่อ
ฆ่าเวลา เป็นแรงจูงใจอันดับแรกที่เด็กๆ คาดหวัง
จากการเล่นพนัน  และในโลกของเด็กๆ เส้นแบ่ง
ระหว่าง ‘เกม’ และ ‘การพนัน’ กำาลังพร่าเลือน
เข้าไปทุกที

อิทธิพลของการโฆษณา
และโซเชียลมีเดีย

ทันเกม
7

ทันเกม 
6

������ 17 CS5.indd   6 8/30/60 BE   1:52 AM



อย่าลืมว่า ความสนุก ต่ืนเต้นเร้าใจ และการเล่นเพลินๆ เพ่ือฆ่าเวลา เป็นแรงจูงใจ
อันดับแรกท่ีเด็กๆ คาดหวังจากการเล่นพนัน  และในโลกของเด็กๆ เส้นแบ่งระหว่าง 
‘เกม’ และ ‘การพนัน’ กำาลังพร่าเลือนเข้าไปทุกที 

โลกออนไลน์ในปัจจุบันกำาลังมีส่ิงท่ีเรียกว่า ‘เกมเสมือนพนัน’ (Gambling-style 
games)  เกมเหล่าน้ีดูเผินๆ เหมือนจะเป็นเกมออนไลน์ท่ัวไป  แต่แท้จริงแล้วเป็นการ
นำาเอาการพนันชนิดต่างๆ เช่น โป๊กเกอร์ บิงโก รูเลต สล๊อตแมชชีน เป็นต้น มาทำาเป็น
เกมให้เล่น  เกมเหล่าน้ีแตกต่างจากการพนันจริงๆ ตรงท่ี ไม่มีรางวัลท่ีเป็นตัวเงินจริงๆ  
และอีกข้อท่ีน่ากังวลก็คือ ใครๆ ก็สามารถเข้าไปเล่นได้ ไม่จำากัดอายุ 

ในปี 2016  เด็กอังกฤษในช่วงอายุ 11 – 15 ปี  เคยเล่นเกมเสมือนพนันถึงร้อย
ละ 9  ในจำานวนน้ี เกือบคร่ึงเพ่ิงเล่นคร้ังแรกในช่วงสัปดาห์ท่ีทำาการสำารวจ  โดยช่องทาง
หลักท่ีใช้เล่นเกมเสมือนพนันคือ แอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต มีถึงร้อยละ 73  
รองลงมาคือ เล่นผ่านเฟซบุ๊กหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์อ่ืนๆ (ร้อยละ 25)  เล่นผ่าน
เว็บไซต์ (ร้อยละ 18)  หรือแม้แต่ไปดาวน์โหลดตัวอย่างเกมพนันจากเว็บไซต์การพนันมา
เล่น (ร้อยละ 12)

อย่างไรก็ดี ยังไม่เป็นท่ีแน่ชัดว่า เกมเสมือนพนันเป็นประตูบานแรกไปสู่การพนันหรือ
ไม่  เน่ืองจากสัดส่วนเด็กท่ีเล่นเกมเสมือนพนันอยู่ก่อนจะมาเล่นพนัน  กับเด็กท่ีเร่ิมเล่น
พนันจริงๆ อยู่ก่อนมาเล่นเกมเสมือนพนัน  มีสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน  และเด็กกลุ่มหน่ึง
ก็เร่ิมเล่นท้ัง 2 ส่ิงไปพร้อมๆ กัน  แต่จากปรากฏการณ์น้ี ก็น่าจะทำาให้เห็นได้ว่า โลก
ออนไลน์สามารถเป็นพ้ืนท่ีท่ีเด็กๆ ใช้ในการหัดเล่นการพนันได้

นักพนันรุ่นเด็กท่ีมีปัญหา ... 
ไม่ใช่ปัญหาเด็กๆ

ในบรรดาเด็กอังกฤษเกือบคร่ึงล้านท่ีเล่นการพนันใน ปี 2016  มีเด็กท่ีเข้าข่ายมี
ปัญหาจากการพนันอยู่เพียงร้อยละ 0.4  และเด็กท่ีเข้าข่ายเส่ียงท่ีจะมีปัญหาอยู่ร้อยละ 1.6  
ซ่ึงถือว่าเป็นสัดส่วนท่ีไม่สูง  แต่เม่ือพิจารณาว่า อังกฤษเป็นประเทศท่ีมีกลไกการจำากัด
อายุผู้เล่นการพนันอย่างจริงจัง ตัวเลขเล็กน้อยเช่นน้ีจึงไม่ใช่เร่ืองเล็กๆ น้อยๆ

เม่ือเห็นพฤติกรรมการเล่นพนันของเด็กๆ  ผู้ใหญ่มักจะมองเป็นเร่ืองเล็กๆ  ไม่ใช่
ปัญหาสำาคัญเม่ือเทียบกับปัญหายาเสพติด เพศสัมพันธ์ หรืออ่ืนๆ  ย่ิงไปกว่าน้ัน เม่ือ
เด็กกลายเป็นนักพนันท่ีประสบปัญหา ก็ย่ิงน่าเป็นห่วงว่าเด็กๆ จะไม่สามารถเข้าสู่
กระบวนการบำาบัดรักษา เพราะอาจถูกมองข้ามโดยคนในครอบครัว

เกมเสมือนพนัน ... 
โลกออนไลน์กำาลังกลายเป็น
สนามฝึกพนัน
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มีการศึกษายืนยันว่า ปัจจัยเส่ียงทางสังคมท่ีสำาคัญท่ีอาจทำาให้เด็กหรือเยาวชนโต
ข้ึนไปกลายเป็นนักพนันท่ีประสบปัญหาในอนาคต คือ การท่ีพ่อแม่ผู้ปกครองปล่อยให้
เด็กๆ เข้าสู่การพนันต้ังแต่อายุยังน้อย และกลไกปกป้องเด็กภายในครอบครัวไม่ทำางาน 
เช่น พ่อแม่เองเป็นผู้ท่ีเล่นการพนันอย่างหนัก หรือปล่อยให้ลูกคบเพ่ือนท่ีเป็นนักพนันท่ี
เป็นปัญหา เป็นต้น เหล่าน้ีเป็นเหตุผลว่า ทำาไมมาตรการและกลไกการจำากัดอายุผู้เล่น
การพนันท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงสำาคัญในการป้องกันไม่ให้มีนักพนันท่ีเป็นปัญหาเพ่ิม
จำานวนข้ึนในสังคม

กฎหมายการพนันของอังกฤษให้ความสำาคัญมากต่อการสร้างกลไกการจำากัด
อายุผู้เล่นการพนัน โดยระบุชัดเจนให้ผู้ท่ีขอรับใบอนุญาตให้บริการการพนัน มีหน้าท่ี
ในการป้องกันไม่ให้ผู้มีอายุตำา่กว่ากำาหนดเข้าไปเล่นพนัน

เอกสารท่ีระบุเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต (License Conditions and Codes of 
Practice: LCCP) มีการระบุกลไก ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติท่ีผู้ให้บริการต้องจัดให้มีใน
สถานท่ีให้บริการพนันไว้อย่างละเอียดชัดเจน เช่น ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประจำาประตู
ทางเข้าอย่างน้อยหรือมากกว่า 1 หน่ึงคน ในกรณีประตูหลักท่ีมีคนเข้ามาก คอยเช็ค
ว่า ผู้ท่ีมาเล่นต้องมีอายุไม่ตำา่กว่ากำาหนด ท้ังยังห้ามไม่ให้มีการให้บริการแก่ผู้ใหญ่ท่ีมี
เด็กติดสอยห้อยตามมาด้วย เป็นต้น

โดย LCCP ได้เสนอหลักการท่ีเรียกว่า ‘Think 21’ กำาหนดว่า ถ้าใครก็ตามท่ีดู
จากรูปลักษณ์ภายนอกแล้ว น่าจะมีอายุตำา่กว่า 21 ปี ให้เจ้าหน้าท่ีขอเรียกตรวจอายุ
ทันที  ท้ังน้ี Gambling Commission จะมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของเจ้าหน้าท่ี
ประจำาทางเข้าในหลายๆ ผู้ให้บริการ โดยส่งคนท่ีมีอายุ 18 -19 ปี เข้าไปเล่นการ
พนัน แล้วเช็คว่าเจ้าหน้าท่ีมีการขอเรียกตรวจอายุหรือไม่

กฎหมายการพนันของอังกฤษ 

ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำากว่า
 18 ปี เล่นการพนัน 
ยกเว้น ลอตเตอรี่ 

ห้ามเด็กอายุต่ำากว่า 16 ปี

มาตรการจำากัดอายุของอังกฤษ ...
จริงจัง แต่อาจยังไม่เพียงพอ

ทันเกม
9

ทันเกม 
8

������ 17 CS5.indd   8 8/30/60 BE   1:52 AM



นอกจากน้ี  Gambling Commission ได้เปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุ ให้ประชาชนโทร
เข้ามาแจ้งกรณีท่ีผู้ให้บริการการพนันปล่อยปละละเลยไม่ทำาตามเง่ือนไขการขอให้บริการ 
และได้สร้างระบบประเมินคุณภาพความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ  โดยมีการแบ่งเกรด
เป็น ‘ดี’ ‘เพียงพอ’ ‘ค่อนข้างเพียงพอ’ ‘ไม่เพียงพอ’ ซ่ึงการสุ่มตรวจสอบในปี 2016 ใน 
ผู้ให้บริการ 440 ราย พบว่ามีผู้สอบตกอยู่ 13 ราย โดยผลการประเมินน้ีจะมีผลต่อ 
‘การขอต่อใบอนุญาต’

เห็นได้ว่า อังกฤษมีกลไกมาตรการจำากัดอายุท่ีจริงจัง นำาเจตนารมณ์ในกฎหมาย
มาสร้างเป็นระบบท่ีปฏิบัติได้ บังคับใช้จริง และตรวจสอบประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 
อย่างไรก็ตาม ระบบท่ีว่าก็ยังมีช่องโหว่บางประการ ท่ีทำาให้เรายังสามารถพบเห็นนักพนัน
รุ่นเด็กในประเทศอังกฤษได้อยู่ดี

กรณีผู้ให้บริการทำาผิดเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต Gambling Commission จะมี
บทลงโทษหลายรูปแบบ เช่น 

• ตักเตือน
• เพ่ิมเติม ลดทอน หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต่างๆ ในใบอนุญาต
• เรียกค่าปรับ
• ระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ทันเกม
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ความเส่ียงอันรายล้อม
การพนันเป็นอะไร

ในสายตาของเยาวชน

แม้สังคมมีกฎเกณฑ์ท่ีแสดงว่าการพนัน
เป็นส่ิงไม่ดี เป็นส่ิงเลวร้าย แต่ในรอบ
ทศวรรษท่ีผ่านมาการพนันเติบโตแบบ
ก้าวกระโดดและขยายตัวในวงกว้างมาก
ข้ึน แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำาวัน ในทุก
ส่วนของสังคม ผู้คนสามารถเข้าถึงการ
เล่นพนันได้ง่ายๆ แม้กระท่ังอยู่ท่ีบ้าน

เรื่องจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
CGS Team

ข้อมูลภาคสนามของโครงการวิจัย “เยาวชนกับการพนัน : ปัจจัย
เส่ียง ความเปราะบาง และผลกระทบทางสังคม” โดย ดร.กาญจน์นภา 
พงศ์พนรัตน์ และ ธีรโชติ ภูมิภมร พบว่า 

การเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจการพนันได้สร้างรูปแบบ วิธี
การ และทัศนคติใหม่ๆ เก่ียวกับการพนัน เช่น

กลุ่มคนเล่นพนันมักอ้างว่าการกระทำาของพวกเขาเป็นเร่ืองส่วนตัว ไม่สร้างความเดือดร้อน
หรือก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม โดยลืมไปว่าคนเล่นพนันไม่ได้มีเฉพาะผู้ใหญ่หรือคนท่ี 
หารายได้ได้ด้วยตนเอง แต่ยังมีเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ท่ีเล่นพนันโดยใช้เงินท่ีได้รับจากผู้ปกครอง หรือถ้าไม่มีเงิน
หรือเงินไม่เพียงพอ ท้ังเงินท่ีใช้เล่นพนันหรือต้องชำาระหน้ีท่ีเกิดจากการเล่นพนัน เยาวชนอาจ 
กู้เงินนอกระบบหรือขายบริการทางเพศเพ่ือแลกกับเงิน โดยไม่หวาดกลัวกับผลท่ีจะตามมา

• การพนันเป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงความทันสมัย 
• การเล่นพนันสร้างรายได้ 
• การใช้การพนันเป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ์เชิงท่องเท่ียว 
• การให้คุณค่ากับกระบวนการของการพนันในฐานะองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
• การให้คุณค่าต่อธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการพนันในฐานะอาชีพท่ีสร้างรายได้ 
• ภาครัฐมักมีส่วนพัวพันกับการพนัน 
• ฯลฯ
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ในมิติทางเศรษฐกิจ เยาวชนส่วนใหญ่มองว่า การพนันเป็นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีสร้างรายได้จำานวนมากโดยไม่ต้องทำางาน และพบว่าเยาวชนจำานวนไม่
น้อยท่ีมีเงินใช้จ่ายไม่เพียงพอเน่ืองจากมีพฤติกรรมการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย มักพ่ึงพาการ
พนันทุกรูปแบบเป็นทางเลือกหน่ึงในการหมุนเวียนรายได้ โดยไม่ต้องพ่ึงพาเงินจาก
ครอบครัว

ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม เยาวชนมองว่า การพนันเป็นวิธีหาเงินท่ีง่าย ลงทุน
ตำา่แต่ผลตอบแทนสูง ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า กรณีเสียก็เสมอตัวหรือเท่าทุน และการ
พนันยังมีวิธีการเล่นท่ีท้าทาย ล่อตาล่อใจ ต่ืนเต้น รู้สึกว่าการเล่นพนันเป็นการกระทำา
ท่ีทำาให้เป็นผู้มีสติปัญญา  ทำาให้มีตัวตน ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง

เยาวชนชายให้ความหมายว่า การเล่นพนันช่วยคลายเครียดจากการเรียน การ
ทำางาน เล่นแล้วเพลิน มีความสุข ส่วนใหญ่เล่นพนันในกลุ่มเพ่ือน คนท่ีรู้จัก หรือคอ
เดียวกัน เช่นชอบทีมฟุตบอลเดียวกัน และมักใช้พ้ืนท่ีร้านเกมส์เป็นพ้ืนท่ีเล่นพนันทาย
ผลการแข่งขันฟุตบอล โดยได้โพยบอลมาจากเจ้าของร้านเกมส์ เพ่ือนหรือรุ่นพ่ีท่ีรู้จัก

นอกจากน้ันยังพบอีกด้วยว่า เยาวชนนอกระบบมีพฤติกรรมเส่ียงมากกว่า
เยาวชนในระบบโรงเรียน และมีพฤติกรรมสร้างเสริมค่อนข้างน้อย ขณะท่ีเยาวชนท่ี
พ่อแม่สอนเร่ืองการออม การประหยัดเงิน มักไม่สนใจเล่นการพนัน

เม่ือการพนันเข้าไปต้ังในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นบ่อน โต๊ะบอล ตู้พนันออนไลน์ ฯลฯ 
ธุรกิจการพนันได้กลายเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ไม่เว้นแม้แต่เยาวชน 
เช่นในชุมชนเตาปูนหรือชุมชนดอนเมือง คนในชุมชนมองว่าการเข้ามาเล่นพนันใน
บ่อนของนักพนันในพ้ืนท่ีและนักพนันต่างถ่ินช่วยทำาให้พวกเขามีรายได้ และมีการ
พ่ึงพาอาศัยระหว่างคนในชุมชนกับคนในบ่อน จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีคนในชุมชนมอง
ว่าการเล่นพนันเป็นเร่ืองปกติ

การรับรู้กระบวนการ วิธีการ และการเข้าสู่วังวนการพนัน 
ได้ถูกสอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำาวันของเยาวชน ทั้งในมิต ิ

ทางเศรษฐกิจและมิติทางสังคมวัฒนธรรม
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กีฬากับการพนันไม่ใช่ของท่ีเกิดมาคู่กัน แต่การเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬากลับพ่วง
ด้วยปัญหาการขยายตัวของธุรกิจการพนัน และมหกรรมกีฬามีส่วนกระตุ้นให้เด็กและ
เยาวชนก้าวเข้าสู่วงจรการพนัน

การสำารวจพฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 กลุ่มนักพนัน
มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ในพ้ืนท่ี 10 จังหวัด จำานวน 3,832 ตัวอย่าง พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างประมาณ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 35.4 เคยมีประสบการณ์เล่นการพนันทายผลกีฬา 
การพนันกีฬายอดนิยมคือ การพนันทายผลฟุตบอล ท่ีมีมากถึงร้อยละ 86.4 ของกลุ่มท่ีเคยเล่น
พนันทายผลกีฬา และกลุ่มท่ีเล่นพนันฟุตบอลมักเร่ิมต้นจากการเล่นโดยใช้เงินพนันเล็กๆ น้อยๆ 
พอเป็นสีสันในการเชียร์หรือเล่นพนันโดยไม่ได้ใช้เงิน (เช่น เล้ียงข้าว เล้ียงหนัง) แล้วเปล่ียนไปสู่
การเล่นพนันท่ีจริงจัง เน้นได้เสียเอาเงินมากข้ึน

การพนันกีฬาของ

นักพนัน

มัธยมปลาย

และ

อาชีวศึกษา

รายงานพิเศษ
ศูนย์วิจัย
เพื่อการพัฒนาสังคม
และธุรกิจ
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ผลสำารวจพบว่า บรรยากาศในช่วงแข่งขันยูโร 2016 มีส่วนกระตุ้นให้เยาวชนเล่นพนันทาย
ผลฟุตบอลมากกว่าท่ีต้ังใจไว้เม่ือตอนก่อนเปิดฤดูกาลแข่งขันร้อยละ 8.3 นอกจากน้ัน วงเงินท่ีใช้
เล่นพนันมักเพ่ิมสูงข้ึนตามรอบการแข่งขัน และวงเงินพนันท่ีเล่นจริงมักสูงกว่าท่ีต้ังใจจะเล่น โดย
กลุ่มท่ีเล่นพนันแบบเน้นได้เสียนิยมเล่นผ่านระบบออนไลน์มากท่ีสุด

ข้อมูลท่ีน่าสนใจคือ เยาวชนมีแนวโน้มเล่นพนันทายผลฟุตบอลกันมากข้ึน ปัจจัยเง่ือนไข
ส่วนหน่ึงมาจากการมีคนแวดล้อมท่ีเล่นพนันบอล การมีช่องทางการเล่นท่ีเข้าถึงง่าย และมีข้อมูล
ช่วยตัดสินใจจากส่ือต่างๆ โดยเฉพาะเว็บไซต์และโซเชียลเน็ตเวิร์ค ท่ีเป็นเสมือน “คู่มือเล่น
พนัน” เพ่ิมความม่ันใจในการเล่นพนัน รวมถึงการมีทัศนคติท่ีสุ่มเส่ียงต่อการเล่นพนันทายผล
ฟุตบอลของเยาวชนเอง 

เม่ือสอบถามถึงปัญหาจากการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 เยาวชนร้อยละ 39.8 
ระบุว่าประสบปัญหาอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น เสียการเรียน มีความเครียดมาก ถูกโกง มีหน้ีสิน 
เป็นต้น  

เฉพาะกลุ่มท่ีมีหน้ีสิน ส่วนใหญ่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยถอนเงินเก็บในธนาคารมาใช้หน้ี 
ขาย/จำานำาทรัพย์สินส่วนตัว (เช่น สมาร์ทโฟน สร้อยทอง) และกลุ่มใหญ่สุดคือร้อยละ 78.8 แก้
ปัญหาด้วยการขอหรือยืมเงินคนในครอบครัว/ญาติหรือคนสนิท (อาทิ เพ่ือน แฟน) แต่ก็มี
จำานวนหน่ึงท่ีเลือกแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการท่ีผิด เช่น หยิบฉวยเงิน/ทรัพย์สินในบ้านหรือของคน
อ่ืน หรือคิดจะหาเงินจากการเล่นพนันอย่างอ่ืน ขณะท่ีมีประมาณ 1 ใน 4 หรือร้อยละ 24.2 ยัง
ไม่รู้ว่าจะหาเงินจากท่ีไหนมาใช้หน้ี

ท่ีน่าเสียดาย ผลสำารวจพบว่า ครอบครัวมีอิทธิพลสำาคัญในการหยุดย้ังการเล่นพนัน แต่
กลับพบว่าครอบครัวยังแสดงบทบาทในการห้ามปรามน้อยเกินไป ดังน้ัน การสนับสนุนให้คนใน
ครอบครัวหรือเพ่ือนช่วยห้ามปรามกัน และส่งเสริมกันในทางสร้างสรรค์ จึงเป็นเร่ืองสำาคัญ ขณะ
เดียวกัน การมีภาคประชาสังคมทำางานรณรงค์หยุดพนันยังถือได้ว่าอยู่ในวงจำากัด จึงควรเร่งให้มี
การขยายเครือข่ายให้กว้างออกไป เพ่ือจะได้สามารถทำางานได้มากข้ึน

ส่วนการปราบปราม แม้สามารถลดการเล่นพนันลงได้พอสมควร แต่กลับมีการทำางานแบบ
เฉพาะกิจ จึงควรปรับให้มีสถานะทางโครงสร้างท่ีถาวร เพ่ือจะได้มีการปฏิบัติการอย่างต่อเน่ือง 
และภาครัฐจำาเป็นต้องพัฒนาวิธีการจัดระเบียบหรือควบคุมเน้ือหาของส่ือต่างๆ โดยเฉพาะส่ือ
ออนไลน์ เพ่ือไม่ให้เป็น “คู่มือสำาหรับนักพนัน” อีกต่อไป

การพนันทายผลกีฬา
ของนักพนันมัธยมศึกษาตอนปลาย

และอาชีวศึกษา

1.60%อื่นๆ

2.70%

5.40%

7.40%

9%

12.20%

13.10%

17.70%

23.20%

86.40%
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นิวซีแลนด์ เป็นประเทศหน่ึงท่ีมีแนวทางจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการพนันท่ีน่าสนใจ 
เพราะมี องค์กรว่าด้วยการพนันท่ีเป็นปัญหาแห่งนิวซีแลนด์ (Problem Gambling Foundation 
of New Zealand) คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
จากการพนัน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข 

เน่ืองจากนิวซีแลนด์เป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ภายใต้องค์กรว่าด้วยการ
พนันท่ีเป็นปัญหาแห่งนิวซีแลนด์ จึงมี กลุ่มบริการครอบครัวคนเอเชีย (Asian Family Services) 
เพ่ือให้บริการกับคนเอเชียโดยเฉพาะ นอกจากการให้ความช่วยเหลือกับผู้ท่ีได้รับผลกระทบจาก
การเล่นพนัน ท่ีน่ียังให้ความช่วยเหลือกับคนเอเชียท่ีมีปัญหาด้านอ่ืนๆ ด้วย เช่นปัญหาเร่ืองการ
ปรับตัว การวางแผนครอบครัว เป็นต้น

ก่อนสงกรานต์ปี 2560 ไม่ก่ีวัน ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันได้จัดเวทีพูดคุยแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กับเจ้าหน้าท่ีชาวไทยท่ีทำางาน “ให้คำาปรึกษากับผู้เล่นพนันท่ีโดนแบน” ของกลุ่ม
บริการครอบครัวคนเอเชีย เธอถ่ายทอดประสบการณ์การทำางานท่ีน่ัน ดังน้ี

กลุ่มบริการครอบครัวคนเอเชีย มีบริการให้คำาปรึกษาสำาหรับผู้ท่ีมีปัญหาจากการพนัน 
เป็นการให้บริการฟรีและเป็นความลับ มีท้ังการให้คำาปรึกษาแบบตัวต่อตัว คู่สามีภรรยา 
ครอบครัว และเป็นกลุ่ม โดยให้บริการหลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ  จีนกลาง จีนกวางตุ้ง เกาหลี 
ญ่ีปุ่น เวียดนาม และไทย

นิวซีแลนด์มี การแบน (ban) ไม่ให้ผู้เล่นพนันสามารถกลับไปเล่นการพนันได้ โดยอาจจะ
แบนเฉพาะการเล่นพนันในคาสิโน หรือแบนไม่ให้เล่นการพนันทุกประเภทในประเทศนิวซีแลนด์
เลยก็ได้ 

ตราบใดท่ีมีการเล่นพนัน ย่อมจะต้องมีปัญหาตามมา 
สังคมใดอนุญาตให้มีการเล่นพนัน 

ย่อมจะต้องมีกลไกป้องกันปัญหาท่ีเกิดข้ึน

กลไกป้องกัน
การกลับไปเล่นพนันของ

ประเทศนิวซีแลนด์

สรรหามาเล่า
เฌอ

ทันเกม
15

ทันเกม 
14

������ 17 CS5.indd   14 8/30/60 BE   1:53 AM



ผู้เล่นพนันท่ีโดนแบน จะไม่สามารถกลับไปเล่นการพนันได้เลยถ้าไม่มี “จดหมายรับรอง
การเข้ารับคำาปรึกษา” จากเจ้าหน้าท่ีให้คำาปรึกษา ไปแสดงต่อคาสิโน

ข้ันตอนท่ีจะได้รับ “จดหมายรับรองการเข้ารับคำาปรึกษา” คือ ผู้เล่นพนันจะต้องนัด
เพ่ือเข้ากระบวนการรับคำาปรึกษาจากเจ้าหน้าท่ีท้ังหมด 6 คร้ังอย่างต่อเน่ือง โดยคร้ังแรกจะ
เป็นการพูดคุยเพ่ือทำาความรู้จักหรือการทำาประวัติ ส่วนการรับคำาปรึกษาในคร้ังต่อๆ ไป อาจจะ
เป็นการเรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาด้วยตนเอง เช่น การดูแลตัวเอง การพูดคุยกับตนเอง วิธีการ
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน การขอรับความช่วยเหลือเม่ือจำาเป็นจากหน่วยงาน และวิธีการควบคุม
และป้องกันอันตรายจากการเล่นพนัน ตามการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีให้คำาปรึกษา

ถึงแม้กลไกป้องกันการกลับไปเล่นพนันของประเทศนิวซีแลนด์จะไม่ประสบผลสำาเร็จเต็ม
ร้อย เพราะยังมีผู้เล่นพนันท่ีเข้ามารับคำาปรึกษาเพียงเพราะต้องการจดหมายรับรองเพ่ือจะกลับ
ไปเล่นพนันอีกคร้ัง หรือมีผู้เล่นพนันหน้าเดิมเข้ารับคำาปรึกษาซำา้ๆ เพราะยังไม่สามารถห้าม 
ตัวเองให้ไม่กลับไปเล่นพนันได้อีก แต่อย่างน้อยกลไกการแบนและการให้คำาปรึกษาปัญหาท่ีเธอ
เล่าให้ฟังก็ทำาให้หลายคนเลิกเล่นพนันได้จริง 

ถึงเวลาแล้วหรือยังท่ีไทยจะต้องพัฒนากลไกให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหา ให้กับผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการพนัน อย่างเป็นระบบเช่นเดียวกับนิวซีแลนด์

วิธีการแบนทำาได้ 3 ลักษณะ คือ 

•	 ผู้เล่นพนันทำ�ก�รแบนตนเองเม่ือรู้สึกว่�เร่ิมติดก�รพนัน	
•	 ครอบครัว	ญ�ติ	เจ้�หน้�ท่ีให้คำ�ปรึกษ�	หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้เล่นพนัน
							เป็นผู้แบนผู้เล่นพนัน	เน่ืองจ�กก�รเล่นพนันของผู้เล่นพนันส่งผลกระทบ
       แก่คนรอบข้าง 
•	 ค�สิโนเป็นผู้แบนผู้เล่นพนัน	เพร�ะผู้เล่นพนันเล่นก�รพนันท่ีค�สิโน
       ติดต่อกันเกิน 24 ช่ัวโมง

การกลับไปเล่นพนันของ
ประเทศนิวซีแลนด์

ทันเกม
15

ทันเกม 
14
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กาลคร้ังหน่ึงนานมาแล้ว ณ บ้านหลังหน่ึง มี พ่อ แม่ และลูกๆ อีก 3 คน อยู่ด้วยกันมา
อย่างมีความสุข 

อยู่มาวันหน่ึง เด็กๆ สังเกตเห็นว่า พ่อกับแม่มีท่าทางเปล่ียนไป หมกมุ่นและเก็บตัวอยู่แต่
ในห้อง  เด็กๆ จึงแอบย่องเข้าไปดู เลยเห็นว่า พ่อกับแม่เอาแต่เล่นการพนัน  

แต่ส่ิงแปลกประหลาดท่ีเด็ก ๆ สังเกตเห็นได้คือ ในทุกๆ วัน จะมีกลุ่มเงาดำาๆ ค่อยๆ ก่อ
ตัวข้ึนรอบๆ ตัวพ่อกับแม่

“ออกไปจากพ่อแม่ของฉันเด๋ียวน้ีนะ !”  เด็กๆ ขับไล่เงาดำาทมิฬ
“สายไปเสียแล้ว พ่อแม่ของแกติดการพนันแล้ว อีกสักพักปีศาจการพนันจะเข้ามากินทุก

อย่างภายในบ้าน ฮ่า ฮ่า ฮ่า” เสียงอันน่าสะพรึงกลัว กล่าวออกมาจากกลุ่มเงาดำา
ทันใดน้ัน บ้านท้ังหลังก็ส่ันสะเทือน เสียงดังเอียดออด เจ้าปีศาจการพนันกำาลังกัดกินบ้าน

ของพวกเขา มันล่องลอยเข้ามาทางหน้าต่าง ผ่านประตู และกัดกินข้าวของต่างๆ ภายในบ้าน 
จนย่อยยับ 

เงาร้ายคืบคลานเข้าหาพวกเด็กๆ หวังจะเข้าสิงเด็กๆ ให้กลายเป็นผีพนัน “อย่าเข้ามานะ!” 
เด็กๆ ร้องไห้ด้วยความกลัว พลางว่ิงไปหาพ่อกับแม่

“พ่อจ๋า แม่จ๋า หยุดเล่นพนันได้แล้ว !”  เด็กๆ ท้ังหมดว่ิงเข้าไปฉุดร้ังพ่อกับแม่ แต่เหมือน
ว่าพวกเขาจะไม่สนใจ เอาแต่เล่นพนัน ปีศาจพนันกำาลังเข้ามาในห้องแล้ว..!

“พ่อจ๋า แม่จ๋า หนูรักพ่อกับแม่นะ” เด็กๆ ร้องไห้ และกอดพ่อกับแม่
ทันใดน้ัน พ่อกับแม่ก็ได้สติข้ึนมาและหยุดเล่นพนัน ในท่ีสุดเงาร้ายจากเจ้าปีศาจพนันก็

ค่อยๆ จากไป ท้ิงไว้แต่บ้านท่ีถูกกัดกินจนพังพินาศ
ด้วยพลังแห่งความรัก พ่อกับแม่จึงเลิกเล่นพนัน ต้ังแต่น้ันมาปีศาจพนันก็ไม่กลับมาอีกเลย

มุมนักอ่าน
มากุโร่

พลังจิตใต้สำานึก
หนูน้อยใจเข้มแข็ง

ทันเกม
17

ทันเกม 
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เร่ืองราวอันน่าต่ืนเต้นดังกล่าวเกิดข้ึนใน นิทานเร่ือง “สัตว์ประหลาด” หน่ึงในชุดหนังสือ 
“พลังจิตใต้สำานึก หนูน้อยใจเข้มแข็ง ไม่เอาพนัน”  นิทานภาพจำานวน 10 เล่ม ท่ีบอกเล่าเร่ือง
ราวเก่ียวกับอันตรายจากการพนัน ผ่านภาพวาดสีสวยสด น่าอ่าน น่าหยิบจับ 

ในสภาพแวดล้อมท่ีการพนันอยู่รอบๆ ตัวเด็กตลอดช่วงท่ีเขาเติบโต ถ้าหากจิตใต้สำานึกของ
พวกเขาหลงใหลไปกับความสนุกเร้าใจของการพนันเสียแล้ว แม้การศึกษาจะบอกว่า การพนัน
เป็นส่ิงไม่ดี ก็คงไม่สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือความเช่ือลึกๆ ของเด็กๆ ได้ หนังสือ
นิทานจึงเป็นส่ือท่ีจะช่วยให้เด็กปฐมวัยได้สร้างภูมิคุ้มกันและทัศนคติท่ีถูกต้องต่อการพนัน ต้ังแต่
เล็กๆ เพ่ือท่ีจะเติบโตข้ึนเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีหัวใจเข้มแข็ง รู้เท่าทันการพนัน

โรงเรียนระดับปฐมวัยและชุมชนท่ีสนใจหนังสือนิทานชุด “พลังจิตใต้สำานึก หนูน้อยใจเข้ม
แข็ง” สามารถติดต่อได้ท่ี มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน facebook.com/stopgamblingnetwork

พลังจิตใต้สำานึก
หนูน้อยใจเข้มแข็ง

ฐานของชีวิต
คือจิตใต้สำานึก

ทันเกม
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ทันเกม 
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การเล่นเกมหรือวิดีโอเกมท่ีเคยเป็นเพียงกิจกรรมเล่นสนุก เม่ือถูกเช่ือมโยงเข้า
ด้วยกันผ่านระบบออนไลน์ การแข่งขันและเงินรางวัลท่ีเติบโตข้ึนตามตลาดเกม ได้
ผลักดันให้ “ตลาดการแข่งขันเกม” เติบโตแบบก้าวกระโดด และทำาให้เกิดอาชีพ 
“นักเล่นเกม” ท่ีเรียกกันว่า “นักกีฬาอีสปอร์ต”

การแข่งขันเกมหรือวิดีโอเกมท่ีเรียกว่า อีสปอร์ต (E-Sports) หรือ อิเล็กทรอนิก 
สปอร์ต (Electronic Sports) เม่ือทศวรรษท่ีแล้วเป็นเพียงโลกของคนจำานวนไม่มาก ผู้ชนะ
การแข่งขันได้รับรางวัลเล็กๆ น้อยๆ  แต่ในช่วง 2-3 ปีมาน้ี ตลาดการแข่งขันอีสปอร์ตมี
การเติบโตแบบก้าวกระโดด มีรายการแข่งขันหรือทัวร์นาเม้นท์ (Tournament) 
เกือบ 5,000 รายการในปี 2015 และคาดการณ์ว่าจะมีเพ่ิมข้ึนอีก
มากกว่าปีละ 1,000 รายการ จนทำาให้ทะลุ 10,000 
รายการในปี 2020  ซ่ึงแน่นอนว่าเงิน
รางวัลจะมีจำานวนเพ่ิมข้ึนใน
ทิศทางเดียวกัน

eS
po

rt
s

eS
po

rt
s

เม่ือวิดีโอเกม

กลายเป็นกีฬา

บทความ
เฮลิคอน

ทันเกม
19

ทันเกม 
18
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

รายการแข่งขันใหญ่ๆ จะมีผู้ซ้ือต๋ัวเข้าร่วมงานนับแสนคน และมีผู้ติดตามชมผ่านออนไลน์
อีกมากมาย ในปี 2016 รายการแข่งขันท่ีมีเงินรางวัลรวม (Prize Pools) สูงสุด คือ “The Inter-
national 2016” เป็นการแข่งขันเกมโดต้า 2 (DOTA 2) มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 16 ทีม จำานวน
ผู้เล่น 80 คน มีเงินรางวัลรวม 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 700 ล้านบาท โดยทีม 
ท่ีชนะเลิศได้รับรางวัล 325 ล้านบาท 

ตลาดอีสปอร์ต
บริษัทจัดเก็บข้อมูลระดับโลก Super Data Research พบว่า ปี 2016 การแข่งขันอีสปอร์ต

มีผู้ชมมากถึง 214 ล้านคน  ร้อยละ 85 ของผู้ชมเป็นเพศชาย และกว่าคร่ึงหรือร้อยละ 46 มีอายุ
ระหว่าง 18-25 ปี  รวมท้ังคาดการณ์ว่าจำานวนผู้ชมจะเพ่ิมข้ึนเป็น 239 ล้านคนในปี 2017  และ
จะเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองเป็น 275 และ 303 ล้านคน ในปี 2018-2019 ตามลำาดับ

ด้านรายได้หมุนเวียนของอีสปอร์ต Super Data Research ประมาณการว่า ปี 2016  
อีสปอร์ตมีตลาดอยู่ท่ี 892 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่า 30,000 ล้านบาท  และคาดการณ์
ว่าปี 2017 จะเพ่ิมข้ึนเป็น 1,126 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบ 40,000 ล้านบาท  ประกอบด้วย
รายได้จากแหล่งต่างๆ ดังน้ี

4,680 5,616 6,739 8,087 9,219 10,510

65  84 110 143 164 189

จำานวนการแข่งขัน
(รายการ)

จำานวนเงินรางวัล
(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ปี

2%

5%

5%

5%

9%

74%

การสนับสนุนของสปอนเซอร์
และค่าโฆษณา
(Sponsorships & Advertising)

839 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

102 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  เงินรางวัล (Prize pools)

57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การพนัน (E-sports betting & fantasy sites)

54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การแข่งขันรายการเล็กๆ ของมือสมัครเล่น 
                                  (Amateur & micro tournaments)

52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การขายต๋ัวเข้าร่วมงานรายการแข่งขัน 
                                  (ticket sales)

22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การค้า (Merchandise)

มูลค่าตลาดปี 
2017 

1,126 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ

ทันเกม
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การเติบโตของตลาดอีสปอร์ตดึงดูดให้บริษัทท้ังในและนอกวงการเกมหันมาให้ความสนใจ
ลงทุนในธุรกิจน้ี ท่ีน่าสนใจคือ การเปิดตัวในตลาดอีสปอร์ตของ กลุ่มบริษัทอาลีบาบา เจ้าของ
เว็บไซต์ขายปลีกอันดับ 1 ของโลก สัญชาติจีน โดยต้ังเป็นแผนกย่อยช่ือ อาลี อิเล็กทรอนิก 
สปอตส์ (Ali Electronic Sports) หรือช่ือย่อว่า อาลีสปอร์ต (Ali sports) 

อาลีสปอร์ต เปิดตัวด้วยการจัดรายการแข่งขันระดับโลก ช่ือ World Electronic Sports 
Games 2016 (WESG 2016) ชิงเงินรางวัลรวม 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบ 200 ล้านบาท 
พร้อมกับเซ็นสัญญาความร่วมมือกับเมืองฉางโจว ประเทศจีน ซ่ึงเป็นสถานท่ีจัดงาน เป็นเวลา 
10 ปี เพ่ือยืนยันถึงการวางแผนการลงทุนระยะยาว

อาลีสปอร์ต ระบุด้วยว่า ได้เตรียมเงินลงทุนถึง 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่า 5,000 
ล้านบาท ทำาให้กลายเป็นบริษัทท่ีมีการลงทุนในธุรกิจอีสปอร์ตมากท่ีสุดในโลก และส่งผลให้
มูลค่าตลาดอีสปอร์ตถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตแตะระดับ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2019 
หรือเติบโตเร็วข้ึนอีกเกือบ 100 เท่า

ท่ีสำาคัญ อาลีสปอร์ตถูกกล่าวถึงว่ามีส่วนผลักดันให้ สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic 
Council of Asia - OCA) ประกาศให้อีสปอร์ตเป็นกีฬาชิงเหรียญอย่างเป็นทางการในเอเชียน
เกมส์คร้ังท่ี 19 ปี 2022 โดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียได้ประกาศความร่วมมือกับอาลีสปอร์ตเพ่ือ
ให้เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนในการจัดอีสปอร์ตในเอเชียนเกมส์ และคาดว่าในอนาคตอาลีสปอร์ตน่า
จะผลักดันให้อีสปอร์ตถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกด้วย

อีสปอร์ตจะเปิดตัวคร้ังแรกใน เอเชียนอินดอร์เกมส์ (Asian Indoor and Martial Arts 
Games : AIMAG) คร้ังท่ี 5 วันท่ี 17-27 กันยายน 2017 ท่ีกรุงอาชกาบัต ประเทศเติร์กเมนิสถาน 
จากน้ันจะเป็นกีฬาสาธิตในเอเชียนเกมส์ 2018 ท่ีกรุงจากาต้า ประเทศอินโดนีเซีย และเป็นกีฬา
ชิงเหรียญในเอเชียนเกมส์ 2022 ท่ีเมืองหางโจว ประเทศจีน

อาลีสปอร์ต
ดันอีสปอร์ตสู่เอเชียนเกม
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ทำาความรู้จักกับอีสปอร์ตในเอเชียนอินดอร์เกมส์
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2017 สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียได้ประกาศรายการอีสปอร์ตท่ีจะใช้

แข่งขันท่ีในเอเชียนอินดอร์เกมส์ 2017 จำานวน 4 เกม ได้แก่
เกมแนวโมบ้า (MOBA : Multiplayer Online Battle Arena ) ได้แก่ โดต้า 2 (DOTA 2) 

เป็นการแข่งขันประเภททีม ผู้เล่นแต่ละคนในทีมจะเลือกและควบคุม “ฮีโร่” คนละหน่ึงตัว เพ่ือ
สร้างยุทธศาสตร์โดยรวมของทีมในการเอาชนะคู่แข่งขัน

เกมแนววางแผนยุทธศาสตร์แบบปัจจุบัน (Real-time Strategy) ได้แก่ สตาร์คราฟท์ 2 
(StarCraft II : Legacy of the Void) เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล ผู้เล่นต้องเลือกควบคุม
กองทัพและบริหารทรัพยากร 1 ใน 3 สปีช่ีส์ เพ่ือชิงความเป็นใหญ่ในกาแล็กซ่ี

เกมการ์ด (CCG : Digital Collectible Card Game) ได้แก่ ฮาร์ทสโตน (Hearthstone : 
Heroes of Warcraft) เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล ผู้เล่นต้องวิเคราะห์และวางแผนการออกไพ่
ทีละใบเพ่ือเอาชนะคู่แข่งขัน 

เกมแนวกีฬา (Sports game) อยู่ระหว่างการเลือกระหว่าง เกมบาสเกตบอล NBA กับ 
เกมฟุตบอล FIFA เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล ผู้เล่นจะเลือกและปรับแต่งทีมของตนเอง แล้ว
ควบคุมการเล่นเสมือนตนเองลงไปแข่งขันในสนามกีฬา

เกมท่ีถูกประกาศท้ังหมดมีส่ิงสำาคัญเหมือนกันคือ เกมต้องมีความ
สมดุลระหว่างผู้เล่นเก่ากับผู้เล่นหน้าใหม่ ทำาให้ไม่เกิดความ
เหล่ือมลำา้กันจนเกินไป และระยะเวลาการเล่น
ในแต่ละรอบค่อนข้างส้ัน
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คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้ขานรับสภา
โอลิมปิกแห่งเอเชียด้วยการประกาศให้ “อีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬาท่ีสามารถจดทะเบียนจัดต้ังเป็น
สมาคมกีฬาในประเทศไทยได้” ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558  เม่ือ
วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  โดยช้ีแจงว่า อีสปอร์ตเป็นกีฬาท่ีมีสหพันธ์กีฬานานาชาติรับรอง 
มีการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ ฯลฯ  และการรับรองอีสปอร์ตเป็นคนละส่วนกับปัญหา
เด็กติดเกม

ไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีหลายฝ่ายเป็นกังวลว่า การประกาศให้อีสปอร์ตเป็นกีฬาจะติดตามมา
ด้วยปัญหาเด็กติดเกม และอาจจะพ่วงด้วยการเล่นพนันอีสปอร์ตท่ีรุนแรงข้ึน เพราะปัจจุบัน
ประเทศไทยมีคนเล่นเกมกว่า 10 ล้านคน  แต่มีผู้เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตไม่ถึง 1 แสนคน  และ
แน่นอนว่าจำานวนผู้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันระดับอาชีพมีน้อยกว่าน้ันมาก รวมถึงต้องไม่ลืมว่า
ประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่าตลาดอีสปอร์ตคือ การพนัน

การเติบโตของอีสปอร์ตอาจจะทำาให้ “เด็กติดเกมนำาอีสปอร์ตมาเป็นข้ออ้างเพ่ือการเล่น
เกม” และ “กว่าจะได้นักกีฬาอีสปอร์ต 1 คน สังคมไทยจะมีเด็กติดเกมเพ่ิมข้ึนอีกมากมาย” 

แต่ท่ามกลางความห่วงใย ประเทศไทยไม่อาจปฏิเสธกระแสอีสปอร์ต และต้องเตรียมทัพ
นักกีฬาอีสปอร์ตเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย 

จุดเร่ิมต้นท่ีดีในวันน้ีคือ สมาคมไทยอีสปอร์ต ผู้รับผิดชอบการจัดทัพนักกีฬาไทยสู่สนาม
แข่งขันอีสปอร์ต อาสาทำาหน้าท่ีรณรงค์ให้เด็กเล่นเกมอย่างถูกต้อง รวมถึงวางกติกาของสมาคมฯ 
ไว้ว่า นักกีฬาในสมาคมฯจะต้องบรรลุนิติภาวะและห้ามเก่ียวข้องกับการพนันโดยเด็ดขาด

ณ วันน้ี ทุกองคาพยพในสังคมไทยต้องร่วมมือกันค้นหากลไกป้องกันปัญหาเด็กติดเกมท่ี
ดำาเนินการได้ทันที หรือจะดีกว่าน้ันหากสามารถทำาให้เด็กมีวินัยในการเล่นเกม ควบคุมตัวเองได้ 
แยกเวลาเรียนกับเวลาเล่นให้ชัด ทำาให้การเล่นเกมไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อ
การพัฒนาด้านต่างๆ และตระหนักว่า แม้กีฬาอีสปอร์ตจะสามารถทำารายได้สูง แต่อาชีพน้ีจะ
ทำาได้เพียงไม่ก่ีปี ไม่สามารถยึดเป็นอาชีพตลอดชีวิตได้เหมือนอาชีพอ่ืนๆ

ไทยขานรับอีสปอร์ตเป็นกีฬา..
ด้วยความห่วงใย
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ยุคน้ีการเล่นเกมไม่ใช่เร่ืองเล่นๆ มือข้ันเทพอาจเล่นแล้วรวย มีรายได้ปีละหลายล้าน ใคร
อยากเป็นเทพต้องมุ่งม่ันฝึกฝน

อันดับแรก เร่ืองวินัย นักกีฬาอีสปอร์ตต้องมีวินัย ต้องดูแลร่างกายไม่ต่างกับนักกีฬาท่ัวไป 
และต้องฝึกฝนทักษะต่างๆ เร่ิมต้นจากการจัดตารางเวลาฝึกซ้อมและทำาตามน้ันให้ได้อย่างน้อย 
3 เดือน เช่น กำาหนดว่าจะฝึกซ้อมสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 2 รอบ รอบละช่ัวโมงคร่ึง เป็นต้น

การประสบความสำาเร็จในกีฬาอีสปอร์ตไม่จำาเป็นต้องใช้เวลามาก แต่ต้องแบ่งเวลาได้พอ
เหมาะและควบคุมตัวเองให้ทำาตามตารางเวลาให้ได้ 

อับดับต่อมา  การซ้อมแข่งแต่ละคร้ัง ไม่ใช่แค่ได้ซ้อม แต่ต้องหาให้ได้ว่า “ได้อะไร
ใหม่” ถ้าหาอะไรท่ีใหม่ได้แปลว่าเราสามารถพัฒนาการเล่นไปได้อีกข้ันหน่ึง  และต้องเตรียม
ตัวให้พร้อมก่อนลงสนามแข่งขันเสมอ เช่น เก็บสถิติและวิเคราะห์เกมของคู่ต่อสู้ โค้ชท่ีเป็นผู้มี
ประสบการณ์ต้องให้คำาแนะนำาในการฝึก วางแผนการเล่น ฯลฯ  เวลาอยู่ในสนามนักกีฬาต้อง
ตามเกมได้ทัน คาดการณ์ได้ถูก รุกและรับอย่างฉับไว

เม่ือลงแข่งขัน ต้องคิดแบบนักกีฬา การเป็นนักกีฬาไม่จำาเป็นต้องชนะ แต่ต้องทำาให้ดีท่ีสุด 
ถ้าแพ้ต้องพูดกันตรงๆ ใครพลาดตรงไหน ต้องไปฝึก ต้องปิดจุดอ่อน และจำาไว้ว่า คู่แข่งไม่ใช่
ศัตรู ทุกคนในวงการเป็นเพ่ือนกัน เม่ือจบการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ควรเข้าไปคุยกัน เพ่ือ
แลกเปล่ียนประสบการณ์และเทคนิคการเล่น หรือวิจารณ์ในจุดท่ีผิดพลาดของกันและกัน 

การแข่งขันอีสปอร์ตเป็นเวทีของมือข้ันเทพ ไม่ใช่คนเล่นเกมแบบเด็กๆ ท่ีเอาแต่สนุก ย่ิง
พวกติดเกมจนเสียสุขภาพ อย่าได้หวังว่าจะมีโอกาสเป็นเทพเลยครับ

เทพ

อีสปอร์ต
eSports

คลิก
NEO
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โอละเห่ เอละช้า
พนันมาพาวาบแท้

สังคมไทยใจอ่อนแอ
เด็กถึงแก่คลั่งพนัน

โอละเห่ เอละช้า
ออนไลน์มาพาพ่วงผัน
กลไกด้านการป้องกัน
เล่นพนันเหมือนไม่มี

โอละเห่ เอละช้า
ออนไลน์มาเกมวิถี
สนุกใหญ่หลายวิธี
สู่เทพอีสปอร์ตเอย 

โอละเห่ เอละช้า
ผู้ใหญ่ขาอย่าชาเฉย

เปิดใจบ้างสร้างคุ้นเคย
อย่าละเลยเยาวชน 
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