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คุยกันก่อน

รัฐบาลไทยประกาศนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เพือ
่ เปลีย
่ นไทยให้เข้าสูย
่ ค
ุ ดิจต
ิ อล
ขณะทีส
่ งั คมไทยยังติดอยูใ่ นกับดักความล้าหลังในหลายด้าน และดูเหมือนมีแต่เยาวชน
คนหนุม
่ สาวทีจ่ ะไปกับยุค 4.0 ได้เร็วกว่าผูส
้ งู อายุ ทันเกมฉบับนีจ้ งึ ว่าด้วยเรือ
่ งของ
การพนันกับเยาวชน ซึง่ เติบโตผูกพันไปกับความก้าวหน้าของสังคมดิจต
ิ อล

เริม่ จากเรือ่ งเด่นในฉบับ การพนันในเด็กอังกฤษกับมาตรการจำ�กัดอายุ พบว่า
แม้ประเทศยุค 4.0 อย่างอังกฤษจะมีมาตรการจำ�กัดอายุผเู้ ล่นการพนันอย่างจริงจัง ทัง้ เด็ก
อังกฤษส่วนใหญ่มคี วามเข้าใจอันตรายของการพนัน แต่โลกออนไลน์กเ็ ป็นพืน้ ทีท่ เ่ี ด็กๆ ใช้ใน
การหัดเล่นการพนันได้ และเส้นแบ่งระหว่าง “เกม” กับ “การพนัน” กำ�ลังพร่าเลือนลงไปทุกที
จึงดึงดูดเด็กอังกฤษให้เข้าสูก่ ารพนันมากขึน้ เปรียบเทียบกับเรือ่ งจากศูนย์ศกึ ษาปัญหา
การพนัน ความเสีย่ งอันรายล้อม : การพนันเป็นอะไรในสายตาเยาวชน เยาวชนไทยน่าเป็นห่วง
กว่าเยาวชนอังกฤษมาก เพราะสังคมไทยหล่อหลอมให้เยาวชนมี “ทัศนคติเชิงบวก” ต่อการพนัน
ว่า ลงทุนน้อย ทำ�เงินง่าย สนุก ท้าทาย เพลิดเพลิน เมือ่ ติดพนันก็กเู้ งินนอกระบบหรือขาย
บริการทางเพศนำ�เงินมาเล่นพนันต่อ ต่อมารายงานพิเศษ การพนันกีฬาของนักเรียนมัธยมปลาย
และอาชีวศึกษา ก็ได้ยา้ํ ว่า โลกออนไลน์ได้กลายเป็น “คูม่ อื เล่นพนัน” ของเยาวชน และทำ�ให้
การทายผลการแข่งกีฬา ซึง่ เดิมเป็นไปเพือ่ ความบันเทิง ได้เปลีย่ นเป็นการพนันอย่างจริงจังมากขึน้
และนำ�ปัญหาในลักษณะต่างๆ มาให้เยาวชนทีส่ �ำ รวจถึงเกือบ 40% ของกลุม่ ตัวอย่าง
เพือ่ หาทางออก สรรหามาเล่า จึงนำ�เรือ่ ง กลไกป้องกันการกลับไปเล่นพนันของ
ประเทศนิวซีแลนด์ มาเสนอ เพราะนิวซีแลนด์เป็นประเทศหนึง่ ทีแ่ ก้ไขปัญหาคนติดพนันได้ดี
โดยการสร้างระบบแบน (ban) ทีก่ �ำ หนดให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องเป็นส่วนหนึง่ ของระบบแบน มีทง้ั
การแบนโดยตัวผูเ้ ล่นเอง คนรอบข้าง หรือถ้าเล่นเกินเวลากำ�หนดก็จะถูกคาสิโนแบน จากนัน้
ผูท้ ถ่ี กู แบนต้องเข้ารับการช่วยเหลือจากโครงการช่วยผูม้ ปี ญั หาด้านการพนัน และถ้าโครงการ
ไม่มจี ดหมายรับรองให้กจ็ ะไม่สามารถกลับไปเล่นการพนันได้อกี ซึง่ ไทยยังไม่มรี ะบบป้องกัน
แบบนี้ จากนัน้ พลังจิตใต้ส�ำ นึก หนูนอ้ ยใจเข้มแข็ง ของคอลัมน์ มุมนักอ่าน ได้น�ำ เรือ่ ง
สัตว์ประหลาด ทีเ่ ป็นนิยายแฟนตาซีเกีย่ วกับเด็กช่วยให้พอ่ แม่พน้ จากผีพนันได้ มาเล่าให้ฟงั กัน
ทีท่ นั ยุคสมัยคือ บทความ อีสปอร์ต : เมือ่ วิดโี อเกมกลายเป็นกีฬา บอกเล่า
การขยายตัวของวิดโี อเกมและการแข่งขันเกมทีก่ ลายเป็นตลาดขนาดใหญ่และเติบโตเร็วมาก
จนกลายเป็นกีฬาสากลทีเ่ รียกว่า อีสปอร์ต แม้สงั คมไทยจะมองเกมด้วยสายตาไม่ดนี กั แต่ใน
ทีส่ ดุ ไทยก็ไม่อาจปฏิเสธกระแสโลก หลังจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียประกาศบรรจุกฬี าอีสปอร์ต
ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงต้องรับรองอีสปอร์ตเป็นกีฬา และต้อง
เร่งให้สมาคมอีสปอร์ตไทยจัดเตรียมทัพนักกีฬาอีสปอร์ต ซึง่ ว่ากันว่า นักกีฬาอีสปอร์ตไทยก็มี
จำ�นวนไม่นอ้ ย และทีเ่ คยทำ�ชือ่ เสียงในระดับนานาชาติกม็ ไี ม่นอ้ ยเช่นกัน และปิดท้ายด้วย
คลิก มาเล่าเรือ่ ง เทพอีสปอร์ต ว่า การจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตซึง่ สามารถทำ�รายได้ปลี ะหลาย
ล้านบาทนัน้ จะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไร ดำ�เนินชีวติ อย่างไร ซึง่ ดูๆ ไปก็ไม่ตา่ งจากนักกีฬา
อืน่ ๆ เลย
กัญญา พาณิชย์กุล
บรรณาธิการ
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เรื่องเด่นในฉบับ

การพนันในเด็กอังกฤษกับมาตรการจำ�กัดอายุ
เรื่องจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

ความเสี่ยงอันรายล้อม :
การพนันเป็นอะไรในสายตาของเยาวชน
รายงานพิเศษ

การพนันกีฬาของนักพนันมัธยมปลายและอาชีวศึกษา
สรรหามาเล่า

กลไกป้องกันการกลับไปเล่นพนันของประเทศนิวซีแลนด์
มุมนักอ่าน

พลังจิตใต้สำ�นึก หนูน้อยใจเข้มแข็ง

18

บทความ

23

คลิก

อีสปอร์ต : เมื่อวิดีโอเกมกลายเป็นกีฬา
เทพอีสปอร์ต

ข้อเขียนที่ปรากฏในจุลสาร เป็นความคิดของผู้เขียนโดยเฉพาะ ผู้ประสงค์จะนำ�
ข้อความใดๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยลิขสิทธิ์ และแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบตามวิธีปฏิบัติ
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 ยอดกมลศาสตร์ วิศรุต ภู่ไหมทอง
			
พรหมภัสสร สุทธิโยธา นีรนุช วิชัยดิษฐ
รูปเล่ม			
Darkfish
พิมพ์ที่ 		
โรงพิมพ์เดือนตุลา
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.gamblingstudy-th.org
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับโครงการได้ที่ www.facebook.com/gamblingstudy
สนับสนุนโดย
แผนงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
			
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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เรื่องเด่นในฉบับ
วรุณี แช่มช้า

การพนันในเด็กอังกฤษ
กับมาตรการจำ�กัดอายุ
อังกฤษ ประเทศทีไ่ ด้ชอ
่ื ว่าจัดการการพนันให้อยูใ่ นทีใ่ นทางได้ แต่กไ็ ม่สามารถป้อง
กันเด็กๆ จากการพนันได้อย่างสมบูรณ์ โดยในปี 2016 มีเด็กอายุ 11 – 15 ปี เล่นการ
พนันถึงร้อยละ 16 หรือประมาณ 450,000 คน

‘การพนัน’ กลายเป็นปัจจัยเสีย่ งในกลุม่ เด็กทีส่ ร้างความกังวลใจต่อหน่วยงานกำ�กับ
ดูแลกิจการการพนันของอังกฤษ ชือ่ Gambling Commission ตามรายงานผลการสำ�รวจ
สถานการณ์การพนันในกลุม่ เด็ก ประจำ�ปี 2016 (Youth People and Gambling 2016)
ทีท่ �ำ การสำ�รวจกลุม่ ตัวอย่างเด็กอายุ 11 – 15 ปี จากโรงเรียนมัธยมของรัฐ 103 แห่ง ใน
อังกฤษและเวลส์ จำ�นวน 2,411 คน โดยในบทความนีข้ อเรียกรวมๆ ว่า ‘เด็กอังกฤษ’
ผลการสำ�รวจพบว่า เด็กอังกฤษมีประสบการณ์เล่นการพนันในช่วงสัปดาห์ทม่ี กี ารสำ�รวจ
ร้อยละ 16 มากกว่าเด็กดืม่ แอลกอฮอล์ (ร้อยละ 8) เด็กเสพยาเสพติด (ร้อยละ 6) และเด็กสูบ
บุหรี่ (ร้อยละ 5) และทีน่ า่ เป็นกังวลยิง่ กว่าคือ ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา จำ�นวนเด็กสูบบุหรี่ ดืม่
แอลกอฮอล์ และเสพยาเสพติด มีแนวโน้มลดลงเรือ่ ยๆ ขณะทีจ่ �ำ นวนเด็กเล่นการพนันมีแนว
โน้มคงตัว ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สำ�คัญ

ดืม
่ แอลกอฮอล์
ร้อยละ 8

เด็กอังกฤษ
อายุ 11-15 ปี

เสพยาเสพติด
ร้อยละ 6

สูบบุหรี่
ร้อยละ 5

เล่นการพนัน
ร้อยละ 16

การพนันทีเ่ ด็กอังกฤษนิยมเล่นมากทีส่ ดุ มี 2 ประเภท ได้แก่ สล๊อตแมชชีนรูปผลไม้ (Fruit
Machines) ตามร้านเกมตู้ ตามผับหรือคลับ และการเล่นพนันกันเองในกลุม่ เพือ่ น อยูท่ ร่ี อ้ ยละ
5 เท่ากัน รองลงมาคือ การเล่นไพ่เอาเงินกันในหมูเ่ พือ่ น (ร้อยละ 4) ลอตเตอรีแ่ บบขูด (ร้อย
ละ 4) ลอตโต้ (ร้อยละ 3) และเล่นบิงโกในคลับบิงโก (ร้อยละ 2) ทัง้ นีเ้ ด็กผูช้ ายทีเ่ ล่นการ
พนันมีสดั ส่วนมากถึงร้อยละ 21 และเด็กผูห้ ญิงเล่นการพนันมีสดั ส่วนอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 11
ทันเกม
4
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อะไรทำ�ให้เด็กอังกฤษเล่นการพนัน?

เมือ่ สอบถามถึงการรับรูข้ องเด็กอังกฤษทีม่ ตี อ่ การพนัน พบว่า เด็กค่อนข้าง
มีทศั นคติทถ่ี กู ต้อง โดยเด็กเกินครึง่ คือร้อยละ 58 เห็นว่า “การพนันเป็นสิง่ ทีม่ ี
อันตราย” มีเพียงส่วนน้อยทีม่ คี วามเชือ่ ผิดๆ เกีย่ วกับการพนัน ยกตัวอย่างเช่น
ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ยิง่ พนันมากขึน
้ ก็
ยิง่ มีโอกาสชนะ
พนัน

เด็กอายุเท่าๆ กับ
เรา เขาก็เล่นการ
พนันกันทัง้ นัน
้

9 7 6 4
สามารถเล่นพนัน
ได้อย่างปลอดภัย
หากฝึกฝนให้ดเี สีย
ก่อน

การพนันเป็นช่อง
ทางทีใ่ ช้หาเงินได้
ง่าย

แล้วอะไรคือแรงจูงใจให้เด็กจำ�นวนไม่นอ้ ยเล่นการพนัน?
ผลการสำ�รวจพบว่า ‘ความต้องการเงิน’ เป็นแรงจูงใจอับดับแรกทีเ่ ด็กอังกฤษ
คาดหวังจากการพนัน (ร้อยละ 24) ซึง่ เป็นเรือ่ งทีเ่ ข้าใจได้ เพราะผลรางวัลเป็นองค์
ประกอบพืน้ ฐานของการพนัน และแรงจูงใจอันดับต้นๆ ทีม่ ไี ม่แพ้กนั คือ พวก
เขาต้องการความสนุก (ร้อยละ 23) และความตืน่ เต้นเร้าใจ (ร้อยละ 21) รวมถึง
ความอยากรูอ้ ยากเห็นว่าการพนันจะเป็นอย่างไร (ร้อยละ 15)
โดยสรุป การเล่นพนันเพือ่ ความสนุก ตืน่ เต้น หรือเพือ่ ฆ่าเวลา รวมๆ กัน
เป็นเหตุผลทีเ่ ด็กอังกฤษเล่นพนันมากทีส่ ดุ คือร้อยละ 44 นอกจากนี้ อิทธิพลจาก
สภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวเด็ก เช่น คนรอบข้าง เพือ่ น คนในครอบครัว และการ
โฆษณาจากผูใ้ ห้บริการการพนันผ่านช่องทางต่างๆ ก็เป็นแรงจูงใจทีค่ อ่ นข้างสำ�คัญ
รวมๆ กัน มีสดั ส่วนถึงร้อยละ 27
3 องค์ประกอบพืน้ ฐานของการพนัน

โอกาสใน
การชนะ
(Chance)

การวางเดิมพัน
(Consideration)

ผลรางวัล
(Prize)
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อิทธิพลของการโฆษณา
และโซเชียลมีเดีย

ผูใ้ หญ่สมัยนีต้ ามเด็กไม่คอ่ ยทัน สาเหตุหนึง่ น่าจะมาจาก เด็กๆ ถูกปล่อยให้อยูก่ บั
ทีวแี ละใช้ชวี ติ ในโลกออนไลน์มากขึน้ ผูป้ กครองจึงไม่สามารถเข้าไปดูแลหรือทำ�ความ
เข้าใจถึงสิง่ แวดล้อมต่างๆ ทีจ่ ะส่งผลต่อพฤติกรรมของบุตรหลานได้อย่างทัว่ ถึง
เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ การพนันเป็นสิง่ ทีถ่ กู กฎหมายในอังกฤษ การโฆษณาเชิญชวน
ให้เล่นการพนันจึงเป็นทีแ่ พร่หลายตามสือ่ หรือช่องทางต่างๆ ผลการสำ�รวจพบว่า เด็ก
อังกฤษร้อยละ 75 พบเห็นโฆษณาชวนเล่นพนันผ่านโทรทัศน์อยูบ่ อ่ ยๆ โดยร้อยละ 40
เห็นมากกว่า 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ ช่องทางโฆษณาผ่านสือ่ ออนไลน์สามารถเข้า
ถึงเด็กอังกฤษได้มากกว่าป้ายบิลบอร์ดหรือสือ่ หนังสือพิมพ์ กล่าวคือ เด็กอังกฤษถึง
ร้อยละ 63 ตอบว่า ตนพบเห็นโฆษณาการพนันผ่านโซเชียลมีเดีย โดยร้อยละ 24 เห็น
มากกว่า 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ และร้อยละ 57 ตอบว่า พบเห็นผ่านเว็บไซต์อน่ื ๆ ทีต่ นเข้าไป
เยีย่ มชม
ยิง่ ไปกว่านัน้ เด็กอังกฤษเกือบ 1 ใน 10 ยอมรับว่า กดติดตามข่าวสาร (follow)
จากบริษทั ผูใ้ ห้บริการการพนันตามเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทีน่ ยิ มมากทีส่ ดุ คือ เฟซบุก๊
อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 5 รองลงมาอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 4 เท่ากันคือ อินสตาแกรม และ ยูทวิ ป์ ส่วนทวิต
เตอร์ กูเกิลพลัส และสังคมออนไลน์อน่ื ๆ มีสดั ส่วนเท่าๆ กันทีร่ อ้ ยละ 2
จะเห็นได้วา่ ธุรกิจการพนันในอังกฤษสามารถเข้าถึงการรับรูข้ องเด็กๆ ไม่ยาก ผ่าน
ช่องทางต่างๆ แต่ค�ำ ถามทีน่ า่ สนใจก็คอื การโฆษณาเชิญชวนเหล่านีส้ ง่ ผลกระตุน้ ให้เด็ก
อังกฤษเล่นการพนันมากขึน้ หรือไม่? แม้การสำ�รวจของ Gambling Commission ชิน้ นี้
จะไม่สามารถตอบฟันธงลงไปได้ แต่กม็ ขี อ้ มูลทีน่ า่ สนใจปรากฏอยู่
เมือ่ ถามเด็กๆ ไปตรงๆ ว่า หลังจากทีพ่ วกเขาพบเห็นโฆษณาหรือโพสต์ตา่ งๆ
จากบริษทั การพนัน พวกเขารูส้ กึ หรือทำ�อะไรต่อไป เด็กส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่มผี ลต่อ
พฤติกรรมการเล่นพนันของตนเอง มีจ�ำ นวนน้อยมากๆ ประมาณร้อยละ 1 ทีย่ อมรับ
ว่าโฆษณาเหล่านีท้ �ำ ให้ตนอยากเริม่ ต้นลองเล่นการพนันหรืออยากพนันในวงเงินทีม่ ากขึน้
อย่างไรก็ดี ในช่วงสัปดาห์ทม่ี กี ารสำ�รวจพบว่า เด็กทีไ่ ด้ใช้เงินตัวเองเล่นการพนัน เป็นเด็ก
ทีก่ ดติดตามข่าวสารจากบริษทั พนัน มีจ�ำ นวนมากกว่าเด็กทีไ่ ม่ได้กดติดตามฯ ถึง 2 เท่า

ความสนุก ตื่นเต้นเร้าใจ และการเล่นเพลินๆ เพื่อ
ฆ่าเวลา เป็นแรงจูงใจอันดับแรกที่เด็กๆ คาดหวัง
จากการเล่นพนัน และในโลกของเด็กๆ เส้นแบ่ง
ระหว่าง ‘เกม’ และ ‘การพนัน’ กำ�ลังพร่าเลือน
เข้าไปทุกที
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เกมเสมือนพนัน ...
โลกออนไลน์ก�ำ ลังกลายเป็น
สนามฝึกพนัน

อย่าลืมว่า ความสนุก ตืน่ เต้นเร้าใจ และการเล่นเพลินๆ เพือ่ ฆ่าเวลา เป็นแรงจูงใจ
อันดับแรกทีเ่ ด็กๆ คาดหวังจากการเล่นพนัน และในโลกของเด็กๆ เส้นแบ่งระหว่าง
‘เกม’ และ ‘การพนัน’ กำ�ลังพร่าเลือนเข้าไปทุกที
โลกออนไลน์ในปัจจุบนั กำ�ลังมีสง่ิ ทีเ่ รียกว่า ‘เกมเสมือนพนัน’ (Gambling-style
games) เกมเหล่านีด้ เู ผินๆ เหมือนจะเป็นเกมออนไลน์ทว่ั ไป แต่แท้จริงแล้วเป็นการ
นำ�เอาการพนันชนิดต่างๆ เช่น โป๊กเกอร์ บิงโก รูเลต สล๊อตแมชชีน เป็นต้น มาทำ�เป็น
เกมให้เล่น เกมเหล่านีแ้ ตกต่างจากการพนันจริงๆ ตรงที่ ไม่มรี างวัลทีเ่ ป็นตัวเงินจริงๆ
และอีกข้อทีน่ า่ กังวลก็คอื ใครๆ ก็สามารถเข้าไปเล่นได้ ไม่จ�ำ กัดอายุ
ในปี 2016 เด็กอังกฤษในช่วงอายุ 11 – 15 ปี เคยเล่นเกมเสมือนพนันถึงร้อย
ละ 9 ในจำ�นวนนี้ เกือบครึง่ เพิง่ เล่นครัง้ แรกในช่วงสัปดาห์ทท่ี �ำ การสำ�รวจ โดยช่องทาง
หลักทีใ่ ช้เล่นเกมเสมือนพนันคือ แอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต มีถงึ ร้อยละ 73
รองลงมาคือ เล่นผ่านเฟซบุก๊ หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์อน่ื ๆ (ร้อยละ 25) เล่นผ่าน
เว็บไซต์ (ร้อยละ 18) หรือแม้แต่ไปดาวน์โหลดตัวอย่างเกมพนันจากเว็บไซต์การพนันมา
เล่น (ร้อยละ 12)
อย่างไรก็ดี ยังไม่เป็นทีแ่ น่ชดั ว่า เกมเสมือนพนันเป็นประตูบานแรกไปสูก่ ารพนันหรือ
ไม่ เนือ่ งจากสัดส่วนเด็กทีเ่ ล่นเกมเสมือนพนันอยูก่ อ่ นจะมาเล่นพนัน กับเด็กทีเ่ ริม่ เล่น
พนันจริงๆ อยูก่ อ่ นมาเล่นเกมเสมือนพนัน มีสดั ส่วนทีใ่ กล้เคียงกัน และเด็กกลุม่ หนึง่
ก็เริม่ เล่นทัง้ 2 สิง่ ไปพร้อมๆ กัน แต่จากปรากฏการณ์น้ี ก็นา่ จะทำ�ให้เห็นได้วา่ โลก
ออนไลน์สามารถเป็นพืน้ ทีท่ เ่ี ด็กๆ ใช้ในการหัดเล่นการพนันได้

นักพนันรุน
่ เด็กทีม
่ ป
ี ญ
ั หา ...
ไม่ใช่ปญ
ั หาเด็กๆ

ในบรรดาเด็กอังกฤษเกือบครึง่ ล้านทีเ่ ล่นการพนันใน ปี 2016 มีเด็กทีเ่ ข้าข่ายมี
ปัญหาจากการพนันอยูเ่ พียงร้อยละ 0.4 และเด็กทีเ่ ข้าข่ายเสีย่ งทีจ่ ะมีปญั หาอยูร่ อ้ ยละ 1.6
ซึง่ ถือว่าเป็นสัดส่วนทีไ่ ม่สงู แต่เมือ่ พิจารณาว่า อังกฤษเป็นประเทศทีม่ กี ลไกการจำ�กัด
อายุผเู้ ล่นการพนันอย่างจริงจัง ตัวเลขเล็กน้อยเช่นนีจ้ งึ ไม่ใช่เรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ
เมือ่ เห็นพฤติกรรมการเล่นพนันของเด็กๆ ผูใ้ หญ่มกั จะมองเป็นเรือ่ งเล็กๆ ไม่ใช่
ปัญหาสำ�คัญเมือ่ เทียบกับปัญหายาเสพติด เพศสัมพันธ์ หรืออืน่ ๆ ยิง่ ไปกว่านัน้ เมือ่
เด็กกลายเป็นนักพนันทีป่ ระสบปัญหา ก็ยง่ิ น่าเป็นห่วงว่าเด็กๆ จะไม่สามารถเข้าสู่
กระบวนการบำ�บัดรักษา เพราะอาจถูกมองข้ามโดยคนในครอบครัว
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มีการศึกษายืนยันว่า ปัจจัยเสีย่ งทางสังคมทีส่ �ำ คัญทีอ่ าจทำ�ให้เด็กหรือเยาวชนโต
ขึน้ ไปกลายเป็นนักพนันทีป่ ระสบปัญหาในอนาคต คือ การทีพ่ อ่ แม่ผปู้ กครองปล่อยให้
เด็กๆ เข้าสูก่ ารพนันตัง้ แต่อายุยงั น้อย และกลไกปกป้องเด็กภายในครอบครัวไม่ท�ำ งาน
เช่น พ่อแม่เองเป็นผูท้ เ่ี ล่นการพนันอย่างหนัก หรือปล่อยให้ลกู คบเพือ่ นทีเ่ ป็นนักพนันที่
เป็นปัญหา เป็นต้น เหล่านีเ้ ป็นเหตุผลว่า ทำ�ไมมาตรการและกลไกการจำ�กัดอายุผเู้ ล่น
การพนันทีม่ ปี ระสิทธิภาพจึงเป็นสิง่ สำ�คัญในการป้องกันไม่ให้มนี กั พนันทีเ่ ป็นปัญหาเพิม่
จำ�นวนขึน้ ในสังคม
กฎหมายการพนันของอังกฤษ

ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำ�กว่า
18 ปี เล่นการพนัน
ยกเว้น ลอตเตอรี่
ห้ามเด็กอายุต่ำ�กว่า 16 ปี
มาตรการจำ�กัดอายุของอังกฤษ ...
จริงจัง แต่อาจยังไม่เพียงพอ

กฎหมายการพนันของอังกฤษให้ความสำ�คัญมากต่อการสร้างกลไกการจำ�กัด
อายุผเู้ ล่นการพนัน โดยระบุชดั เจนให้ผทู้ ข่ี อรับใบอนุญาตให้บริการการพนัน มีหน้าที่
ในการป้องกันไม่ให้ผมู้ อี ายุตา่ํ กว่ากำ�หนดเข้าไปเล่นพนัน
เอกสารทีร่ ะบุเงือ่ นไขการขอรับใบอนุญาต (License Conditions and Codes of
Practice: LCCP) มีการระบุกลไก ขัน้ ตอน และวิธปี ฏิบตั ทิ ผ่ี ใู้ ห้บริการต้องจัดให้มใี น
สถานทีใ่ ห้บริการพนันไว้อย่างละเอียดชัดเจน เช่น ต้องจัดให้มเี จ้าหน้าทีป่ ระจำ�ประตู
ทางเข้าอย่างน้อยหรือมากกว่า 1 หนึง่ คน ในกรณีประตูหลักทีม่ คี นเข้ามาก คอยเช็ค
ว่า ผูท้ ม่ี าเล่นต้องมีอายุไม่ตา่ํ กว่ากำ�หนด ทัง้ ยังห้ามไม่ให้มกี ารให้บริการแก่ผใู้ หญ่ทม่ี ี
เด็กติดสอยห้อยตามมาด้วย เป็นต้น
โดย LCCP ได้เสนอหลักการทีเ่ รียกว่า ‘Think 21’ กำ�หนดว่า ถ้าใครก็ตามทีด่ ู
จากรูปลักษณ์ภายนอกแล้ว น่าจะมีอายุตา่ํ กว่า 21 ปี ให้เจ้าหน้าทีข่ อเรียกตรวจอายุ
ทันที ทัง้ นี้ Gambling Commission จะมีการสุม่ ตรวจสอบคุณภาพของเจ้าหน้าที่
ประจำ�ทางเข้าในหลายๆ ผูใ้ ห้บริการ โดยส่งคนทีม่ อี ายุ 18 -19 ปี เข้าไปเล่นการ
พนัน แล้วเช็คว่าเจ้าหน้าทีม่ กี ารขอเรียกตรวจอายุหรือไม่
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กรณีผใู้ ห้บริการทำ�ผิดเงือ่ นไขการขอรับใบอนุญาต Gambling Commission จะมี
บทลงโทษหลายรูปแบบ เช่น
• ตักเตือน
• เพิม่ เติม ลดทอน หรือเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขต่างๆ ในใบอนุญาต
• เรียกค่าปรับ
• ระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาต

นอกจากนี้ Gambling Commission ได้เปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุ ให้ประชาชนโทร
เข้ามาแจ้งกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการการพนันปล่อยปละละเลยไม่ท�ำ ตามเงือ่ นไขการขอให้บริการ
และได้สร้างระบบประเมินคุณภาพความรับผิดชอบของผูใ้ ห้บริการ โดยมีการแบ่งเกรด
เป็น ‘ดี’ ‘เพียงพอ’ ‘ค่อนข้างเพียงพอ’ ‘ไม่เพียงพอ’ ซึง่ การสุม่ ตรวจสอบในปี 2016 ใน
ผูใ้ ห้บริการ 440 ราย พบว่ามีผสู้ อบตกอยู่ 13 ราย โดยผลการประเมินนีจ้ ะมีผลต่อ
‘การขอต่อใบอนุญาต’
เห็นได้วา่ อังกฤษมีกลไกมาตรการจำ�กัดอายุทจ่ี ริงจัง นำ�เจตนารมณ์ในกฎหมาย
มาสร้างเป็นระบบทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ บังคับใช้จริง และตรวจสอบประเมินผลอย่างต่อเนือ่ ง
อย่างไรก็ตาม ระบบทีว่ า่ ก็ยงั มีชอ่ งโหว่บางประการ ทีท่ �ำ ให้เรายังสามารถพบเห็นนักพนัน
รุน่ เด็กในประเทศอังกฤษได้อยูด่ ี
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เรื่องจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
CGS Team

ความเสีย
่ งอันรายล้อม

การพนันเป็นอะไร
ในสายตาของเยาวชน
แม้สงั คมมีกฎเกณฑ์ทแ
่ี สดงว่าการพนัน
เป็นสิง่ ไม่ดี เป็นสิง่ เลวร้าย แต่ในรอบ
ทศวรรษทีผ
่ า่ นมาการพนันเติบโตแบบ
ก้าวกระโดดและขยายตัวในวงกว้างมาก
ขึน
้ แทรกซึมอยูใ่ นชีวต
ิ ประจำ�วัน ในทุก
ส่วนของสังคม ผูค
้ นสามารถเข้าถึงการ
เล่นพนันได้งา่ ยๆ แม้กระทัง่ อยูท
่ บ
่ี า้ น

ข้อมูลภาคสนามของโครงการวิจยั “เยาวชนกับการพนัน : ปัจจัย
เสีย่ ง ความเปราะบาง และผลกระทบทางสังคม” โดย ดร.กาญจน์นภา
พงศ์พนรัตน์ และ ธีรโชติ ภูมภิ มร พบว่า
การเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจการพนันได้สร้างรูปแบบ วิธี
การ และทัศนคติใหม่ๆ เกีย่ วกับการพนัน เช่น
•
•
•
•
•
•
•

การพนันเป็นเครือ่ งบ่งบอกถึงความทันสมัย
การเล่นพนันสร้างรายได้
การใช้การพนันเป็นเครือ่ งมือในการประชาสัมพันธ์เชิงท่องเทีย่ ว
การให้คณุ ค่ากับกระบวนการของการพนันในฐานะองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
การให้คณุ ค่าต่อธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการพนันในฐานะอาชีพทีส่ ร้างรายได้
ภาครัฐมักมีสว่ นพัวพันกับการพนัน
ฯลฯ

กลุม่ คนเล่นพนันมักอ้างว่าการกระทำ�ของพวกเขาเป็นเรือ่ งส่วนตัว ไม่สร้างความเดือดร้อน
หรือก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม โดยลืมไปว่าคนเล่นพนันไม่ได้มเี ฉพาะผูใ้ หญ่หรือคนที่
หารายได้ได้ดว้ ยตนเอง แต่ยงั มีเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทีเ่ ล่นพนันโดยใช้เงินทีไ่ ด้รบั จากผูป้ กครอง หรือถ้าไม่มเี งิน
หรือเงินไม่เพียงพอ ทัง้ เงินทีใ่ ช้เล่นพนันหรือต้องชำ�ระหนีท้ เ่ี กิดจากการเล่นพนัน เยาวชนอาจ
กูเ้ งินนอกระบบหรือขายบริการทางเพศเพือ่ แลกกับเงิน โดยไม่หวาดกลัวกับผลทีจ่ ะตามมา
ทันเกม
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เมือ่ การพนันเข้าไปตัง้ ในชุมชน ไม่วา่ จะเป็นบ่อน โต๊ะบอล ตูพ้ นันออนไลน์ ฯลฯ
ธุรกิจการพนันได้กลายเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ไม่เว้นแม้แต่เยาวชน
เช่นในชุมชนเตาปูนหรือชุมชนดอนเมือง คนในชุมชนมองว่าการเข้ามาเล่นพนันใน
บ่อนของนักพนันในพืน้ ทีแ่ ละนักพนันต่างถิน่ ช่วยทำ�ให้พวกเขามีรายได้ และมีการ
พึง่ พาอาศัยระหว่างคนในชุมชนกับคนในบ่อน จึงไม่ใช่เรือ่ งแปลกทีค่ นในชุมชนมอง
ว่าการเล่นพนันเป็นเรือ่ งปกติ
การรับรู้กระบวนการ วิธีการ และการเข้าสู่วังวนการพนัน
ได้ถูกสอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำ�วันของเยาวชน ทั้งในมิติ
ทางเศรษฐกิจและมิติทางสังคมวัฒนธรรม

ในมิตทิ างเศรษฐกิจ เยาวชนส่วนใหญ่มองว่า การพนันเป็นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทีส่ ร้างรายได้จ�ำ นวนมากโดยไม่ตอ้ งทำ�งาน และพบว่าเยาวชนจำ�นวนไม่
น้อยทีม่ เี งินใช้จา่ ยไม่เพียงพอเนือ่ งจากมีพฤติกรรมการใช้จา่ ยสุรยุ่ สุรา่ ย มักพึง่ พาการ
พนันทุกรูปแบบเป็นทางเลือกหนึง่ ในการหมุนเวียนรายได้ โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาเงินจาก
ครอบครัว
ในมิตทิ างสังคมวัฒนธรรม เยาวชนมองว่า การพนันเป็นวิธหี าเงินทีง่ า่ ย ลงทุน
ตา่ํ แต่ผลตอบแทนสูง ให้ผลตอบแทนคุม้ ค่า กรณีเสียก็เสมอตัวหรือเท่าทุน และการ
พนันยังมีวธิ กี ารเล่นทีท่ า้ ทาย ล่อตาล่อใจ ตืน่ เต้น รูส้ กึ ว่าการเล่นพนันเป็นการกระทำ�
ทีท่ �ำ ให้เป็นผูม้ สี ติปญั ญา ทำ�ให้มตี วั ตน ได้รบั การยอมรับจากคนรอบข้าง
เยาวชนชายให้ความหมายว่า การเล่นพนันช่วยคลายเครียดจากการเรียน การ
ทำ�งาน เล่นแล้วเพลิน มีความสุข ส่วนใหญ่เล่นพนันในกลุม่ เพือ่ น คนทีร่ จู้ กั หรือคอ
เดียวกัน เช่นชอบทีมฟุตบอลเดียวกัน และมักใช้พน้ื ทีร่ า้ นเกมส์เป็นพืน้ ทีเ่ ล่นพนันทาย
ผลการแข่งขันฟุตบอล โดยได้โพยบอลมาจากเจ้าของร้านเกมส์ เพือ่ นหรือรุน่ พีท่ ร่ี จู้ กั
นอกจากนัน้ ยังพบอีกด้วยว่า เยาวชนนอกระบบมีพฤติกรรมเสีย่ งมากกว่า
เยาวชนในระบบโรงเรียน และมีพฤติกรรมสร้างเสริมค่อนข้างน้อย ขณะทีเ่ ยาวชนที่
พ่อแม่สอนเรือ่ งการออม การประหยัดเงิน มักไม่สนใจเล่นการพนัน
ทันเกม
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รายงานพิเศษ
ศูนย์วิจัย
เพื่อการพัฒนาสังคม
และธุรกิจ

การพนันกีฬาของ

นักพนัน

ย
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กีฬากับการพนันไม่ใช่ของทีเ่ กิดมาคูก
่ น
ั แต่การเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬากลับพ่วง
ด้วยปัญหาการขยายตัวของธุรกิจการพนัน และมหกรรมกีฬามีสว่ นกระตุน
้ ให้เด็กและ
เยาวชนก้าวเข้าสูว่ งจรการพนัน

การสำ�รวจพฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 กลุม่ นักพนัน
มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ในพืน้ ที่ 10 จังหวัด จำ�นวน 3,832 ตัวอย่าง พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างประมาณ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 35.4 เคยมีประสบการณ์เล่นการพนันทายผลกีฬา
การพนันกีฬายอดนิยมคือ การพนันทายผลฟุตบอล ทีม่ มี ากถึงร้อยละ 86.4 ของกลุม่ ทีเ่ คยเล่น
พนันทายผลกีฬา และกลุม่ ทีเ่ ล่นพนันฟุตบอลมักเริม่ ต้นจากการเล่นโดยใช้เงินพนันเล็กๆ น้อยๆ
พอเป็นสีสนั ในการเชียร์หรือเล่นพนันโดยไม่ได้ใช้เงิน (เช่น เลีย้ งข้าว เลีย้ งหนัง) แล้วเปลีย่ นไปสู่
การเล่นพนันทีจ่ ริงจัง เน้นได้เสียเอาเงินมากขึน้
ทันเกม
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อื่นๆ

การพนันทายผลกีฬา
ของนักพนันมัธยมศึกษาตอนปลาย
และอาชีวศึกษา

1.60%
2.70%
5.40%
7.40%
9%
12.20%
13.10%
17.70%
23.20%

86.40%

ผลสำ�รวจพบว่า บรรยากาศในช่วงแข่งขันยูโร 2016 มีสว่ นกระตุน้ ให้เยาวชนเล่นพนันทาย
ผลฟุตบอลมากกว่าทีต่ ง้ั ใจไว้เมือ่ ตอนก่อนเปิดฤดูกาลแข่งขันร้อยละ 8.3 นอกจากนัน้ วงเงินทีใ่ ช้
เล่นพนันมักเพิม่ สูงขึน้ ตามรอบการแข่งขัน และวงเงินพนันทีเ่ ล่นจริงมักสูงกว่าทีต่ ง้ั ใจจะเล่น โดย
กลุม่ ทีเ่ ล่นพนันแบบเน้นได้เสียนิยมเล่นผ่านระบบออนไลน์มากทีส่ ดุ
ข้อมูลทีน่ า่ สนใจคือ เยาวชนมีแนวโน้มเล่นพนันทายผลฟุตบอลกันมากขึน้ ปัจจัยเงือ่ นไข
ส่วนหนึง่ มาจากการมีคนแวดล้อมทีเ่ ล่นพนันบอล การมีชอ่ งทางการเล่นทีเ่ ข้าถึงง่าย และมีขอ้ มูล
ช่วยตัดสินใจจากสือ่ ต่างๆ โดยเฉพาะเว็บไซต์และโซเชียลเน็ตเวิรค์ ทีเ่ ป็นเสมือน “คูม่ อื เล่น
พนัน” เพิม่ ความมัน่ ใจในการเล่นพนัน รวมถึงการมีทศั นคติทส่ี มุ่ เสีย่ งต่อการเล่นพนันทายผล
ฟุตบอลของเยาวชนเอง
เมือ่ สอบถามถึงปัญหาจากการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 เยาวชนร้อยละ 39.8
ระบุวา่ ประสบปัญหาอย่างใดอย่างหนึง่ เช่น เสียการเรียน มีความเครียดมาก ถูกโกง มีหนีส้ นิ
เป็นต้น
เฉพาะกลุม่ ทีม่ หี นีส้ นิ ส่วนใหญ่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยถอนเงินเก็บในธนาคารมาใช้หนี้
ขาย/จำ�นำ�ทรัพย์สนิ ส่วนตัว (เช่น สมาร์ทโฟน สร้อยทอง) และกลุม่ ใหญ่สดุ คือร้อยละ 78.8 แก้
ปัญหาด้วยการขอหรือยืมเงินคนในครอบครัว/ญาติหรือคนสนิท (อาทิ เพือ่ น แฟน) แต่กม็ ี
จำ�นวนหนึง่ ทีเ่ ลือกแก้ไขปัญหาด้วยวิธกี ารทีผ่ ดิ เช่น หยิบฉวยเงิน/ทรัพย์สนิ ในบ้านหรือของคน
อืน่ หรือคิดจะหาเงินจากการเล่นพนันอย่างอืน่ ขณะทีม่ ปี ระมาณ 1 ใน 4 หรือร้อยละ 24.2 ยัง
ไม่รวู้ า่ จะหาเงินจากทีไ่ หนมาใช้หนี้
ทีน่ า่ เสียดาย ผลสำ�รวจพบว่า ครอบครัวมีอทิ ธิพลสำ�คัญในการหยุดยัง้ การเล่นพนัน แต่
กลับพบว่าครอบครัวยังแสดงบทบาทในการห้ามปรามน้อยเกินไป ดังนัน้ การสนับสนุนให้คนใน
ครอบครัวหรือเพือ่ นช่วยห้ามปรามกัน และส่งเสริมกันในทางสร้างสรรค์ จึงเป็นเรือ่ งสำ�คัญ ขณะ
เดียวกัน การมีภาคประชาสังคมทำ�งานรณรงค์หยุดพนันยังถือได้วา่ อยูใ่ นวงจำ�กัด จึงควรเร่งให้มี
การขยายเครือข่ายให้กว้างออกไป เพือ่ จะได้สามารถทำ�งานได้มากขึน้
ส่วนการปราบปราม แม้สามารถลดการเล่นพนันลงได้พอสมควร แต่กลับมีการทำ�งานแบบ
เฉพาะกิจ จึงควรปรับให้มสี ถานะทางโครงสร้างทีถ่ าวร เพือ่ จะได้มกี ารปฏิบตั กิ ารอย่างต่อเนือ่ ง
และภาครัฐจำ�เป็นต้องพัฒนาวิธกี ารจัดระเบียบหรือควบคุมเนือ้ หาของสือ่ ต่างๆ โดยเฉพาะสือ่
ออนไลน์ เพือ่ ไม่ให้เป็น “คูม่ อื สำ�หรับนักพนัน” อีกต่อไป
ทันเกม
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สรรหามาเล่า
เฌอ

กลไกป้องกัน
การกลับไปเล่นพนันของ
ประเทศนิวซีแลนด์
ตราบใดทีม
่ ก
ี ารเล่นพนัน ย่อมจะต้องมีปญ
ั หาตามมา
สังคมใดอนุญาตให้มก
ี ารเล่นพนัน
ย่อมจะต้องมีกลไกป้องกันปัญหาทีเ่ กิดขึน
้

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศหนึง่ ทีม่ แี นวทางจัดการกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการพนันทีน่ า่ สนใจ
เพราะมี องค์กรว่าด้วยการพนันทีเ่ ป็นปัญหาแห่งนิวซีแลนด์ (Problem Gambling Foundation
of New Zealand) คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้กบั ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ
จากการพนัน โดยได้รบั ทุนสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข
เนือ่ งจากนิวซีแลนด์เป็นประเทศทีม่ คี วามหลากหลายทางเชือ้ ชาติ ภายใต้องค์กรว่าด้วยการ
พนันทีเ่ ป็นปัญหาแห่งนิวซีแลนด์ จึงมี กลุม่ บริการครอบครัวคนเอเชีย (Asian Family Services)
เพือ่ ให้บริการกับคนเอเชียโดยเฉพาะ นอกจากการให้ความช่วยเหลือกับผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจาก
การเล่นพนัน ทีน่ ย่ี งั ให้ความช่วยเหลือกับคนเอเชียทีม่ ปี ญั หาด้านอืน่ ๆ ด้วย เช่นปัญหาเรือ่ งการ
ปรับตัว การวางแผนครอบครัว เป็นต้น
ก่อนสงกรานต์ปี 2560 ไม่กว่ี นั ศูนย์ศกึ ษาปัญหาการพนันได้จดั เวทีพดู คุยแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์กบั เจ้าหน้าทีช่ าวไทยทีท่ �ำ งาน “ให้ค�ำ ปรึกษากับผูเ้ ล่นพนันทีโ่ ดนแบน” ของกลุม่
บริการครอบครัวคนเอเชีย เธอถ่ายทอดประสบการณ์การทำ�งานทีน่ น่ั ดังนี้
กลุม่ บริการครอบครัวคนเอเชีย มีบริการให้ค�ำ ปรึกษาสำ�หรับผูท้ ม่ี ปี ญั หาจากการพนัน
เป็นการให้บริการฟรีและเป็นความลับ มีทง้ั การให้ค�ำ ปรึกษาแบบตัวต่อตัว คูส่ ามีภรรยา
ครอบครัว และเป็นกลุม่ โดยให้บริการหลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ จีนกลาง จีนกวางตุง้ เกาหลี
ญีป่ นุ่ เวียดนาม และไทย
นิวซีแลนด์มี การแบน (ban) ไม่ให้ผเู้ ล่นพนันสามารถกลับไปเล่นการพนันได้ โดยอาจจะ
แบนเฉพาะการเล่นพนันในคาสิโน หรือแบนไม่ให้เล่นการพนันทุกประเภทในประเทศนิวซีแลนด์
เลยก็ได้
ทันเกม
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วิธก
ี ารแบนทำ�ได้ 3 ลักษณะ คือ
• ผูเ้ ล่นพนันทำ�การแบนตนเองเมือ
่ รูส
้ ก
ึ ว่าเริม
่ ติดการพนัน
• ครอบครัว ญาติ เจ้าหน้าทีใ่ ห้ค�ำ ปรึกษา หรือผูท
้ เ่ี กีย
่ วข้องกับผูเ้ ล่นพนัน
       เป็นผูแ้ บนผูเ้ ล่นพนัน เนือ
่ งจากการเล่นพนันของผูเ้ ล่นพนันส่งผลกระทบ
แก่คนรอบข้าง
• คาสิโนเป็นผูแ้ บนผูเ้ ล่นพนัน เพราะผูเ้ ล่นพนันเล่นการพนันทีค
่ าสิโน
ติดต่อกันเกิน 24 ชัว่ โมง

ผูเ้ ล่นพนันทีโ่ ดนแบน จะไม่สามารถกลับไปเล่นการพนันได้เลยถ้าไม่มี “จดหมายรับรอง
การเข้ารับคำ�ปรึกษา” จากเจ้าหน้าทีใ่ ห้ค�ำ ปรึกษา ไปแสดงต่อคาสิโน
ขัน้ ตอนทีจ่ ะได้รบั “จดหมายรับรองการเข้ารับคำ�ปรึกษา” คือ ผูเ้ ล่นพนันจะต้องนัด
เพือ่ เข้ากระบวนการรับคำ�ปรึกษาจากเจ้าหน้าทีท่ ง้ั หมด 6 ครัง้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยครัง้ แรกจะ
เป็นการพูดคุยเพือ่ ทำ�ความรูจ้ กั หรือการทำ�ประวัติ ส่วนการรับคำ�ปรึกษาในครัง้ ต่อๆ ไป อาจจะ
เป็นการเรียนรูว้ ธิ กี ารจัดการปัญหาด้วยตนเอง เช่น การดูแลตัวเอง การพูดคุยกับตนเอง วิธกี าร
สนับสนุนซึง่ กันและกัน การขอรับความช่วยเหลือเมือ่ จำ�เป็นจากหน่วยงาน และวิธกี ารควบคุม
และป้องกันอันตรายจากการเล่นพนัน ตามการพิจารณาของเจ้าหน้าทีใ่ ห้ค�ำ ปรึกษา
ถึงแม้กลไกป้องกันการกลับไปเล่นพนันของประเทศนิวซีแลนด์จะไม่ประสบผลสำ�เร็จเต็ม
ร้อย เพราะยังมีผเู้ ล่นพนันทีเ่ ข้ามารับคำ�ปรึกษาเพียงเพราะต้องการจดหมายรับรองเพือ่ จะกลับ
ไปเล่นพนันอีกครัง้ หรือมีผเู้ ล่นพนันหน้าเดิมเข้ารับคำ�ปรึกษาซา้ํ ๆ เพราะยังไม่สามารถห้าม
ตัวเองให้ไม่กลับไปเล่นพนันได้อกี แต่อย่างน้อยกลไกการแบนและการให้ค�ำ ปรึกษาปัญหาทีเ่ ธอ
เล่าให้ฟงั ก็ท�ำ ให้หลายคนเลิกเล่นพนันได้จริง
ถึงเวลาแล้วหรือยังทีไ่ ทยจะต้องพัฒนากลไกให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหา ให้กบั ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากการพนัน อย่างเป็นระบบเช่นเดียวกับนิวซีแลนด์
ทันเกม
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มุมนักอ่าน
มากุโร่

พลังจิตใต้ส�ำ นึก
หนูนอ
้ ยใจเข้มแข็ง

กาลครัง้ หนึง่ นานมาแล้ว ณ บ้านหลังหนึง่ มี พ่อ แม่ และลูกๆ อีก 3 คน อยูด
่ ว้ ยกันมา
อย่างมีความสุข

อยูม่ าวันหนึง่ เด็กๆ สังเกตเห็นว่า พ่อกับแม่มที า่ ทางเปลีย่ นไป หมกมุน่ และเก็บตัวอยูแ่ ต่
ในห้อง เด็กๆ จึงแอบย่องเข้าไปดู เลยเห็นว่า พ่อกับแม่เอาแต่เล่นการพนัน
แต่สง่ิ แปลกประหลาดทีเ่ ด็ก ๆ สังเกตเห็นได้คอื ในทุกๆ วัน จะมีกลุม่ เงาดำ�ๆ ค่อยๆ ก่อ
ตัวขึน้ รอบๆ ตัวพ่อกับแม่
“ออกไปจากพ่อแม่ของฉันเดีย๋ วนีน้ ะ !” เด็กๆ ขับไล่เงาดำ�ทมิฬ
“สายไปเสียแล้ว พ่อแม่ของแกติดการพนันแล้ว อีกสักพักปีศาจการพนันจะเข้ามากินทุก
อย่างภายในบ้าน ฮ่า ฮ่า ฮ่า” เสียงอันน่าสะพรึงกลัว กล่าวออกมาจากกลุม่ เงาดำ�
ทันใดนัน้ บ้านทัง้ หลังก็สน่ั สะเทือน เสียงดังเอียดออด เจ้าปีศาจการพนันกำ�ลังกัดกินบ้าน
ของพวกเขา มันล่องลอยเข้ามาทางหน้าต่าง ผ่านประตู และกัดกินข้าวของต่างๆ ภายในบ้าน
จนย่อยยับ
เงาร้ายคืบคลานเข้าหาพวกเด็กๆ หวังจะเข้าสิงเด็กๆ ให้กลายเป็นผีพนัน “อย่าเข้ามานะ!”
เด็กๆ ร้องไห้ดว้ ยความกลัว พลางวิง่ ไปหาพ่อกับแม่
“พ่อจ๋า แม่จา๋ หยุดเล่นพนันได้แล้ว !” เด็กๆ ทัง้ หมดวิง่ เข้าไปฉุดรัง้ พ่อกับแม่ แต่เหมือน
ว่าพวกเขาจะไม่สนใจ เอาแต่เล่นพนัน ปีศาจพนันกำ�ลังเข้ามาในห้องแล้ว..!
“พ่อจ๋า แม่จา๋ หนูรกั พ่อกับแม่นะ” เด็กๆ ร้องไห้ และกอดพ่อกับแม่
ทันใดนัน้ พ่อกับแม่กไ็ ด้สติขน้ึ มาและหยุดเล่นพนัน ในทีส่ ดุ เงาร้ายจากเจ้าปีศาจพนันก็
ค่อยๆ จากไป ทิง้ ไว้แต่บา้ นทีถ่ กู กัดกินจนพังพินาศ
ด้วยพลังแห่งความรัก พ่อกับแม่จงึ เลิกเล่นพนัน ตัง้ แต่นน้ั มาปีศาจพนันก็ไม่กลับมาอีกเลย
ทันเกม
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ฐานของชีวิต
คือจิตใต้ส�ำ นึก

เรือ่ งราวอันน่าตืน่ เต้นดังกล่าวเกิดขึน้ ใน นิทานเรือ่ ง “สัตว์ประหลาด” หนึง่ ในชุดหนังสือ
“พลังจิตใต้ส�ำ นึก หนูนอ้ ยใจเข้มแข็ง ไม่เอาพนัน” นิทานภาพจำ�นวน 10 เล่ม ทีบ่ อกเล่าเรือ่ ง
ราวเกีย่ วกับอันตรายจากการพนัน ผ่านภาพวาดสีสวยสด น่าอ่าน น่าหยิบจับ
ในสภาพแวดล้อมทีก่ ารพนันอยูร่ อบๆ ตัวเด็กตลอดช่วงทีเ่ ขาเติบโต ถ้าหากจิตใต้ส�ำ นึกของ
พวกเขาหลงใหลไปกับความสนุกเร้าใจของการพนันเสียแล้ว แม้การศึกษาจะบอกว่า การพนัน
เป็นสิง่ ไม่ดี ก็คงไม่สามารถเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมหรือความเชือ่ ลึกๆ ของเด็กๆ ได้ หนังสือ
นิทานจึงเป็นสือ่ ทีจ่ ะช่วยให้เด็กปฐมวัยได้สร้างภูมคิ มุ้ กันและทัศนคติทถ่ี กู ต้องต่อการพนัน ตัง้ แต่
เล็กๆ เพือ่ ทีจ่ ะเติบโตขึน้ เป็นผูใ้ หญ่ทม่ี หี วั ใจเข้มแข็ง รูเ้ ท่าทันการพนัน
โรงเรียนระดับปฐมวัยและชุมชนทีส่ นใจหนังสือนิทานชุด “พลังจิตใต้ส�ำ นึก หนูนอ้ ยใจเข้ม
แข็ง” สามารถติดต่อได้ท่ี มูลนิธริ ณรงค์หยุดพนัน facebook.com/stopgamblingnetwork
ทันเกม
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บทความ
เฮลิคอน
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การเล่นเกมหรือวิดโี อเกมทีเ่ คยเป็นเพียงกิจกรรมเล่นสนุก เมือ
่ ถูกเชือ
่ มโยงเข้า
ด้วยกันผ่านระบบออนไลน์ การแข่งขันและเงินรางวัลทีเ่ ติบโตขึน
้ ตามตลาดเกม ได้
ผลักดันให้ “ตลาดการแข่งขันเกม” เติบโตแบบก้าวกระโดด และทำ�ให้เกิดอาชีพ
“นักเล่นเกม” ทีเ่ รียกกันว่า “นักกีฬาอีสปอร์ต”

การแข่งขันเกมหรือวิดโี อเกมทีเ่ รียกว่า อีสปอร์ต (E-Sports) หรือ อิเล็กทรอนิก
สปอร์ต (Electronic Sports) เมือ่ ทศวรรษทีแ่ ล้วเป็นเพียงโลกของคนจำ�นวนไม่มาก ผูช้ นะ
การแข่งขันได้รบั รางวัลเล็กๆ น้อยๆ แต่ในช่วง 2-3 ปีมานี้ ตลาดการแข่งขันอีสปอร์ตมี
การเติบโตแบบก้าวกระโดด มีรายการแข่งขันหรือทัวร์นาเม้นท์ (Tournament)
เกือบ 5,000 รายการในปี 2015 และคาดการณ์วา่ จะมีเพิม่ ขึน้ อีก
มากกว่าปีละ 1,000 รายการ จนทำ�ให้ทะลุ 10,000
รายการในปี 2020 ซึง่ แน่นอนว่าเงิน
รางวัลจะมีจ�ำ นวนเพิม่ ขึน้ ใน
ทิศทางเดียวกัน

ทันเกม
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จำ�นวนการแข่งขัน
(รายการ)

4,680

จำ�นวนเงินรางวัล
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
ปี

5,616

6,739

8,087

9,219

10,510

65		84

110

143

164

189

2015

2017

2018

2019

2020

2016

รายการแข่งขันใหญ่ๆ จะมีผซู้ อ้ื ตัว๋ เข้าร่วมงานนับแสนคน และมีผตู้ ดิ ตามชมผ่านออนไลน์
อีกมากมาย ในปี 2016 รายการแข่งขันทีม่ เี งินรางวัลรวม (Prize Pools) สูงสุด คือ “The International 2016” เป็นการแข่งขันเกมโดต้า 2 (DOTA 2) มีทมี เข้าร่วมการแข่งขัน 16 ทีม จำ�นวน
ผูเ้ ล่น 80 คน มีเงินรางวัลรวม 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 700 ล้านบาท โดยทีม
ทีช่ นะเลิศได้รบั รางวัล 325 ล้านบาท
ตลาดอีสปอร์ต

บริษทั จัดเก็บข้อมูลระดับโลก Super Data Research พบว่า ปี 2016 การแข่งขันอีสปอร์ต
มีผชู้ มมากถึง 214 ล้านคน ร้อยละ 85 ของผูช้ มเป็นเพศชาย และกว่าครึง่ หรือร้อยละ 46 มีอายุ
ระหว่าง 18-25 ปี รวมทัง้ คาดการณ์วา่ จำ�นวนผูช้ มจะเพิม่ ขึน้ เป็น 239 ล้านคนในปี 2017 และ
จะเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งเป็น 275 และ 303 ล้านคน ในปี 2018-2019 ตามลำ�ดับ
ด้านรายได้หมุนเวียนของอีสปอร์ต Super Data Research ประมาณการว่า ปี 2016
อีสปอร์ตมีตลาดอยูท่ ่ี 892 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่า 30,000 ล้านบาท และคาดการณ์
ว่าปี 2017 จะเพิม่ ขึน้ เป็น 1,126 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบ 40,000 ล้านบาท ประกอบด้วย
รายได้จากแหล่งต่างๆ ดังนี้
102 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินรางวัล (Prize pools)
57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การพนัน (E-sports betting & fantasy sites)

9%
5%

54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การแข่งขันรายการเล็กๆ ของมือสมัครเล่น
(Amateur & micro tournaments)

5%

มูลค่าตลาดปี
2017
1,126 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ

74%

5%
2%

52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การขายตัว๋ เข้าร่วมงานรายการแข่งขัน
(ticket sales)
22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การค้า (Merchandise)

839 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
การสนับสนุนของสปอนเซอร์
และค่าโฆษณา
(Sponsorships & Advertising)

ทันเกม
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อาลีสปอร์ต
ดันอีสปอร์ตสูเ่ อเชียนเกม

การเติบโตของตลาดอีสปอร์ตดึงดูดให้บริษทั ทัง้ ในและนอกวงการเกมหันมาให้ความสนใจ
ลงทุนในธุรกิจนี้ ทีน่ า่ สนใจคือ การเปิดตัวในตลาดอีสปอร์ตของ กลุม่ บริษทั อาลีบาบา เจ้าของ
เว็บไซต์ขายปลีกอันดับ 1 ของโลก สัญชาติจนี โดยตัง้ เป็นแผนกย่อยชือ่ อาลี อิเล็กทรอนิก
สปอตส์ (Ali Electronic Sports) หรือชือ่ ย่อว่า อาลีสปอร์ต (Ali sports)
อาลีสปอร์ต เปิดตัวด้วยการจัดรายการแข่งขันระดับโลก ชือ่ World Electronic Sports
Games 2016 (WESG 2016) ชิงเงินรางวัลรวม 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบ 200 ล้านบาท
พร้อมกับเซ็นสัญญาความร่วมมือกับเมืองฉางโจว ประเทศจีน ซึง่ เป็นสถานทีจ่ ดั งาน เป็นเวลา
10 ปี เพือ่ ยืนยันถึงการวางแผนการลงทุนระยะยาว
อาลีสปอร์ต ระบุดว้ ยว่า ได้เตรียมเงินลงทุนถึง 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่า 5,000
ล้านบาท ทำ�ให้กลายเป็นบริษทั ทีม่ กี ารลงทุนในธุรกิจอีสปอร์ตมากทีส่ ดุ ในโลก และส่งผลให้
มูลค่าตลาดอีสปอร์ตถูกคาดการณ์วา่ จะเติบโตแตะระดับ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2019
หรือเติบโตเร็วขึน้ อีกเกือบ 100 เท่า
ทีส่ �ำ คัญ อาลีสปอร์ตถูกกล่าวถึงว่ามีสว่ นผลักดันให้ สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic
Council of Asia - OCA) ประกาศให้อสี ปอร์ตเป็นกีฬาชิงเหรียญอย่างเป็นทางการในเอเชียน
เกมส์ครัง้ ที่ 19 ปี 2022 โดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียได้ประกาศความร่วมมือกับอาลีสปอร์ตเพือ่
ให้เป็นผูส้ นับสนุนเงินทุนในการจัดอีสปอร์ตในเอเชียนเกมส์ และคาดว่าในอนาคตอาลีสปอร์ตน่า
จะผลักดันให้อสี ปอร์ตถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกด้วย
อีสปอร์ตจะเปิดตัวครัง้ แรกใน เอเชียนอินดอร์เกมส์ (Asian Indoor and Martial Arts
Games : AIMAG) ครัง้ ที่ 5 วันที่ 17-27 กันยายน 2017 ทีก่ รุงอาชกาบัต ประเทศเติรก์ เมนิสถาน
จากนัน้ จะเป็นกีฬาสาธิตในเอเชียนเกมส์ 2018 ทีก่ รุงจากาต้า ประเทศอินโดนีเซีย และเป็นกีฬา
ชิงเหรียญในเอเชียนเกมส์ 2022 ทีเ่ มืองหางโจว ประเทศจีน
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ทำ�ความรูจ้ ก
ั กับอีสปอร์ตในเอเชียนอินดอร์เกมส์

วันที่ 18 พฤษภาคม 2017 สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียได้ประกาศรายการอีสปอร์ตทีจ่ ะใช้
แข่งขันทีใ่ นเอเชียนอินดอร์เกมส์ 2017 จำ�นวน 4 เกม ได้แก่
เกมแนวโมบ้า (MOBA : Multiplayer Online Battle Arena ) ได้แก่ โดต้า 2 (DOTA 2)
เป็นการแข่งขันประเภททีม ผูเ้ ล่นแต่ละคนในทีมจะเลือกและควบคุม “ฮีโร่” คนละหนึง่ ตัว เพือ่
สร้างยุทธศาสตร์โดยรวมของทีมในการเอาชนะคูแ่ ข่งขัน
เกมแนววางแผนยุทธศาสตร์แบบปัจจุบนั (Real-time Strategy) ได้แก่ สตาร์คราฟท์ 2
(StarCraft II : Legacy of the Void) เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล ผูเ้ ล่นต้องเลือกควบคุม
กองทัพและบริหารทรัพยากร 1 ใน 3 สปีชส่ี ์ เพือ่ ชิงความเป็นใหญ่ในกาแล็กซี่
เกมการ์ด (CCG : Digital Collectible Card Game) ได้แก่ ฮาร์ทสโตน (Hearthstone :
Heroes of Warcraft) เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล ผูเ้ ล่นต้องวิเคราะห์และวางแผนการออกไพ่
ทีละใบเพือ่ เอาชนะคูแ่ ข่งขัน
เกมแนวกีฬา (Sports game) อยูร่ ะหว่างการเลือกระหว่าง เกมบาสเกตบอล NBA กับ
เกมฟุตบอล FIFA เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล ผูเ้ ล่นจะเลือกและปรับแต่งทีมของตนเอง แล้ว
ควบคุมการเล่นเสมือนตนเองลงไปแข่งขันในสนามกีฬา
เกมทีถ่ กู ประกาศทัง้ หมดมีสง่ิ สำ�คัญเหมือนกันคือ เกมต้องมีความ
สมดุลระหว่างผูเ้ ล่นเก่ากับผูเ้ ล่นหน้าใหม่ ทำ�ให้ไม่เกิดความ
เหลือ่ มลา้ํ กันจนเกินไป และระยะเวลาการเล่น
ในแต่ละรอบค่อนข้างสัน้
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ไทยขานรับอีสปอร์ตเป็นกีฬา..
ด้วยความห่วงใย

คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ได้ขานรับสภา
โอลิมปิกแห่งเอเชียด้วยการประกาศให้ “อีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬาทีส่ ามารถจดทะเบียนจัดตัง้ เป็น
สมาคมกีฬาในประเทศไทยได้” ตามพระราชบัญญัตกิ ารกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เมือ่
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยชีแ้ จงว่า อีสปอร์ตเป็นกีฬาทีม่ สี หพันธ์กฬี านานาชาติรบั รอง
มีการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ ฯลฯ และการรับรองอีสปอร์ตเป็นคนละส่วนกับปัญหา
เด็กติดเกม
ไม่ใช่เรือ่ งแปลกทีห่ ลายฝ่ายเป็นกังวลว่า การประกาศให้อสี ปอร์ตเป็นกีฬาจะติดตามมา
ด้วยปัญหาเด็กติดเกม และอาจจะพ่วงด้วยการเล่นพนันอีสปอร์ตทีร่ นุ แรงขึน้ เพราะปัจจุบนั
ประเทศไทยมีคนเล่นเกมกว่า 10 ล้านคน แต่มผี เู้ ป็นนักกีฬาอีสปอร์ตไม่ถงึ 1 แสนคน และ
แน่นอนว่าจำ�นวนผูม้ โี อกาสเข้าร่วมการแข่งขันระดับอาชีพมีนอ้ ยกว่านัน้ มาก รวมถึงต้องไม่ลมื ว่า
ประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่าตลาดอีสปอร์ตคือ การพนัน
การเติบโตของอีสปอร์ตอาจจะทำ�ให้ “เด็กติดเกมนำ�อีสปอร์ตมาเป็นข้ออ้างเพือ่ การเล่น
เกม” และ “กว่าจะได้นกั กีฬาอีสปอร์ต 1 คน สังคมไทยจะมีเด็กติดเกมเพิม่ ขึน้ อีกมากมาย”
แต่ทา่ มกลางความห่วงใย ประเทศไทยไม่อาจปฏิเสธกระแสอีสปอร์ต และต้องเตรียมทัพ
นักกีฬาอีสปอร์ตเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย
จุดเริม่ ต้นทีด่ ใี นวันนีค้ อื สมาคมไทยอีสปอร์ต ผูร้ บั ผิดชอบการจัดทัพนักกีฬาไทยสูส่ นาม
แข่งขันอีสปอร์ต อาสาทำ�หน้าทีร่ ณรงค์ให้เด็กเล่นเกมอย่างถูกต้อง รวมถึงวางกติกาของสมาคมฯ
ไว้วา่ นักกีฬาในสมาคมฯจะต้องบรรลุนติ ภิ าวะและห้ามเกีย่ วข้องกับการพนันโดยเด็ดขาด
ณ วันนี้ ทุกองคาพยพในสังคมไทยต้องร่วมมือกันค้นหากลไกป้องกันปัญหาเด็กติดเกมที่
ดำ�เนินการได้ทนั ที หรือจะดีกว่านัน้ หากสามารถทำ�ให้เด็กมีวนิ ยั ในการเล่นเกม ควบคุมตัวเองได้
แยกเวลาเรียนกับเวลาเล่นให้ชดั ทำ�ให้การเล่นเกมไม่สง่ ผลเสียต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อ
การพัฒนาด้านต่างๆ และตระหนักว่า แม้กฬี าอีสปอร์ตจะสามารถทำ�รายได้สงู แต่อาชีพนีจ้ ะ
ทำ�ได้เพียงไม่กป่ี ี ไม่สามารถยึดเป็นอาชีพตลอดชีวติ ได้เหมือนอาชีพอืน่ ๆ
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คลิก
NEO

เทพ

eSports
อีสปอร์ต

ยุคนีก
้ ารเล่นเกมไม่ใช่เรือ
่ งเล่นๆ มือขัน
้ เทพอาจเล่นแล้วรวย มีรายได้ปล
ี ะหลายล้าน ใคร
อยากเป็นเทพต้องมุง่ มัน
่ ฝึกฝน

อันดับแรก เรือ่ งวินยั นักกีฬาอีสปอร์ตต้องมีวนิ ยั ต้องดูแลร่างกายไม่ตา่ งกับนักกีฬาทัว่ ไป
และต้องฝึกฝนทักษะต่างๆ เริม่ ต้นจากการจัดตารางเวลาฝึกซ้อมและทำ�ตามนัน้ ให้ได้อย่างน้อย
3 เดือน เช่น กำ�หนดว่าจะฝึกซ้อมสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 2 รอบ รอบละชัว่ โมงครึง่ เป็นต้น
การประสบความสำ�เร็จในกีฬาอีสปอร์ตไม่จ�ำ เป็นต้องใช้เวลามาก แต่ตอ้ งแบ่งเวลาได้พอ
เหมาะและควบคุมตัวเองให้ท�ำ ตามตารางเวลาให้ได้
อับดับต่อมา การซ้อมแข่งแต่ละครัง้ ไม่ใช่แค่ได้ซอ้ ม แต่ตอ้ งหาให้ได้วา่ “ได้อะไร
ใหม่” ถ้าหาอะไรทีใ่ หม่ได้แปลว่าเราสามารถพัฒนาการเล่นไปได้อกี ขัน้ หนึง่ และต้องเตรียม
ตัวให้พร้อมก่อนลงสนามแข่งขันเสมอ เช่น เก็บสถิตแิ ละวิเคราะห์เกมของคูต่ อ่ สู้ โค้ชทีเ่ ป็นผูม้ ี
ประสบการณ์ตอ้ งให้ค�ำ แนะนำ�ในการฝึก วางแผนการเล่น ฯลฯ เวลาอยูใ่ นสนามนักกีฬาต้อง
ตามเกมได้ทนั คาดการณ์ได้ถกู รุกและรับอย่างฉับไว
เมือ่ ลงแข่งขัน ต้องคิดแบบนักกีฬา การเป็นนักกีฬาไม่จ�ำ เป็นต้องชนะ แต่ตอ้ งทำ�ให้ดที ส่ี ดุ
ถ้าแพ้ตอ้ งพูดกันตรงๆ ใครพลาดตรงไหน ต้องไปฝึก ต้องปิดจุดอ่อน และจำ�ไว้วา่ คูแ่ ข่งไม่ใช่
ศัตรู ทุกคนในวงการเป็นเพือ่ นกัน เมือ่ จบการแข่งขันไม่วา่ จะแพ้หรือชนะก็ควรเข้าไปคุยกัน เพือ่
แลกเปลีย่ นประสบการณ์และเทคนิคการเล่น หรือวิจารณ์ในจุดทีผ่ ดิ พลาดของกันและกัน
การแข่งขันอีสปอร์ตเป็นเวทีของมือขัน้ เทพ ไม่ใช่คนเล่นเกมแบบเด็กๆ ทีเ่ อาแต่สนุก ยิง่
พวกติดเกมจนเสียสุขภาพ อย่าได้หวังว่าจะมีโอกาสเป็นเทพเลยครับ
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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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