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กีฬากับพนันเป็นโลกคูข
่ นานทีม
่ ก
ั เติบโตไปด้วยกัน เมือ
่ อุตสาหกรรม
กีฬาเติบโตมาก การพนันกีฬาจึงเฟือ
่ งฟู ผสานด้วยแรงส่งจากโลก
ออนไลน์ทม
่ี ค
ี วามเร็วสูง ทัว่ ถึง และสะดวก ผนวกกับอุตสาหกรรมเกม
ทีข
่ ยายจนพัฒนาเกมเป็นกีฬาใหม่ อีสปอร์ต การพนันออนไลน์ซง่ึ แพร่
ระบาดมากอยูแ
่ ล้วจึงคึกคักยิง่ ขึน
้

ทันเกมฉบับนีเ้ สนอรายงานพิเศษ การเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา
และการพนันกีฬา ระบุวา่ ตลาดพนันผลกีฬาขยายตัวในตลาดผิดกฎหมาย
มากกว่าตลาดถูกกฎหมาย โดยตลาดผิดกฎหมายมีพลังมากจนเกิดการ
“ล้มบอล” และ The Fix เกมล้มโต๊ะ ช่วยให้เห็นภาพว่า โลกไร้พรมแดนและ
ผลประโยชน์มหาศาลทำ�ให้พลังตลาดการพนันนอกกฎหมายในเอเชียสามารถ
ส่งอิทธิพลข้ามทวีป ไปล็อคผลการแข่งขันบอลในยุโรปได้จริง อุตสาหกรรม
กีฬาและธุรกิจรับพนันกีฬาถูกกฎหมายจึงดิน้ รนหาทางออกจนก่อเกิด
ระบบตรวจสอบขึน้ สปอร์ตเรด้า กับพลังของผูถ้ อื คบไฟแห่งข้อมูล เผยว่า
อุตสาหกรรมกีฬากำ�ลังถูกสัน่ คลอนด้วยการทุจริตจนอาจสูญเสียความเชือ่ ถือ
จากสังคม ธุรกิจนีเ้ ข้าถึงข้อมูลการแข่งขันทัว่ โลกกว่าสามแสนรายการ จึงมี
ศักยภาพในการจับได้ไล่ทนั และพัฒนาเป็นระบบตรวจสอบทุจริตได้
ในโลกยุค 4.0 การเล่นเกม การพนัน และโลกออนไลน์ ได้กลายเป็น
ส่วนหนึง่ ในชีวติ ศักยภาพของโลกออนไลน์ท�ำ ได้ทง้ั สิง่ ผิดและสิง่ ถูก มันได้เอือ้
ให้ธรุ กิจการพนันออนไลน์ขยายตัวอย่างมหาศาล มาตรการทางกฎหมายใน
การควบคุมการพนันออนไลน์ จึงกลายเป็นสิง่ จำ�เป็น การปรับปรุงกฎหมาย
ไทยซึง่ ยังแก้ทป่ี ลายเหตุและไม่ครอบคลุม น่าจะนำ�กรณีศกึ ษาจากอังกฤษ
และสหรัฐอเมริกามาเป็นแนวทาง แต่ขณะทีร่ ฐั ไทยยังงุม่ ง่าม ตลาดอีสปอร์ต
มีแนวโน้มขยายตัวเร็วมากจนเกิด หลักสูตรอีสปอร์ต ในคณะต่าง ๆ ของ
สถาบันการศึกษาหลายแห่ง เพือ่ สร้างบุคลากรให้ตลาดแรงงานด้านนี้ และ
เว็บการพนันออนไลน์ตา่ ง ๆ ก็ตอบสนองต่ออีสปอร์ตอย่างคึกคักไม่แพ้กนั
บทความ Loot box : กล่องรางวัล หรือ การพนันไอเทม ? เล่าถึงกล่องสุม่
ไอเท็มซึง่ อุตสาหกรรมเกมใช้กระตุน้ ความตืน่ เต้นเร้าใจให้คนเล่นเกมซือ้ เพือ่
ลุน้ ไอเท็มไปใช้ในเกม แม้จะมีผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ถ้ามีการกระตุน้
ผูเ้ ล่นซ้�ำ ๆ เช่นนีก้ อ็ าจนำ�ไปสูก่ ารเสพติดเหมือนการติดพนันได้ ทำ�ให้บาง
ประเทศเห็นว่าเป็นการพนันและผิดกฎหมาย แต่บางประเทศเห็นว่าไม่เข้าข่าย
การพนัน จึงต้องจับตาติดตามต่อไป ส่วน วัคซีนพนัน บอกว่า การพนันเป็น
เหมือนไวรัส ซึง่ ไม่มวี คั ซีนใดทีจ่ ะเป็นภูมคิ มุ้ กันสร้างความยับยัง้ ชัง่ ใจให้เด็กและ
เยาวชนได้ดเี ท่ากับความรัก ความอบอุน่ ความหวังดีจากครอบครัว ซึง่ จะ
คอยฉุดรัง้ พวกเขาไว้ยามพลาดพลัง้ หรือคอยดึงคืนเมือ่ พวกเขาถลำ�ลึกลงไป
กัญญา พาณิชย์กุล
บรรณาธิการ
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รายงานพิเศษ
CGS Team

การเติบโตของอุตสาหกรรม
กีฬาและการพนันกีฬา
ในช่วง 5-10 ปีขา้ งหน้า รายได้ของอุตสาหกรรมกีฬาโลกมีแนวโน้มเติบโต
ในภูมภ
ิ าคเอเชียสูง เนือ
่ งจากเอเชียจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับ
โลกหลายรายการ เช่น ฟุตบอลโลก 2018 ทีร่ ส
ั เซีย โอลิมปิก 2020 ทีญ
่ ป
่ี น
ุ่
เป็นต้น

ในปี 2016 Pricewaterhouse Coopers International Limited (PwCIL) ได้
สำ�รวจตลาดกีฬาโลก พบว่า กีฬายอดนิยมของผูค้ นทัว่ โลกคือ ฟุตบอล มีผชู้ มมาก
ถึง 3,500 ล้านคน และมีรายได้มากถึง 19,000 ล้านยูโร หรือประมาณร้อยละ 43 ของ
ตลาดกีฬาโลก ขณะทีก่ ฬี าสุดฮิตอืน่ ๆ มีรายได้แตะหลักพันล้านยูโร ได้แก่ อเมริกนั
ฟุตบอล เบสบอล การแข่งขันรถยนต์สตู ร 1 (Formula 1) บาสเก็ตบอล ฮ็อคกี้ เทนนิส
และกอล์ฟ
มูลค่าตลาด 8 ประเภทกีฬาโลก
ทีม
่ รี ายได้สงู สุด
รายได้
(พันล้านยูโร)
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คูข่ นานกับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาคือ การเติบโตของการพนันทายผล
การแข่งขันกีฬา โดยเฉพาะการพนันผ่านระบบออนไลน์ ในรายงานการพนันโลกทีจ่ ดั
ทำ�โดย Global Online Gambling Market ชีว้ า่ การพนันทายผลการแข่งขันผ่านระบบ
ออนไลน์มสี ดั ส่วนมากถึงร้อยละ 36 ของการพนันทายผลทัง้ หมดในปี 2015 โดยในตลาด
ยุโรป การพนันทายผลการแข่งขันมีสดั ส่วนของประเภทพนันออนไลน์สงู ทีส่ ดุ คือร้อยละ 36
ของการพนันออนไลน์ ขณะทีต่ ลาดเอเชียและตะวันออกกลางมีการพนันทายผลการแข่งขัน
ในสัดส่วนทีส่ งู มากถึงร้อยละ 70 ของการพนันออนไลน์
ตลาดการพนันออนไลน์
จำ�แนกตามผลิตภัณฑ์ ปี 2014
ยุโรป

เอเชียและ
ตะวันออกกลาง

19%
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6%

17%

13%
24%
70%
36%

Betting
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Poker

Bingo

Other

ทีน่ า่ สนใจ แม้ในหลายประเทศจะมีการขยายตัวของการพนันทายผลการแข่งขัน
ถูกกฎหมายเพิม่ มากขึน้ แต่ในหลายประเทศยังมีขอ้ จำ�กัดด้านกฎหมาย ทำ�ให้การ
ขยายตัวของตลาดทีถ่ กู กฎหมายมีไม่มากนัก เช่นตลาดในสหรัฐอเมริกาและจีน มีการ
ประมาณการว่า ตลาดทายผลการแข่งขันทีผ่ ดิ กฎหมายมีขนาดใหญ่กว่าตลาดทีถ่ กู
กฎหมายหลายเท่าตัว โดยในจีนตลาดผิดกฎหมายใหญ่กว่าตลาดถูกกฎหมายประมาณ
10 เท่า หรือในฮ่องกงใหญ่กว่าประมาณ 4 เท่า เป็นต้น ซึง่ ถ้ารวมตลาดทีผ่ ดิ กฎหมาย
เข้ามาด้วยจะทำ�ให้การพนันทายผลการแข่งขันมีมลู ค่าสูงมาก
จึงไม่นา่ แปลกใจที่ Sportaccord Convention 2014 สรุปว่า ปัจจัยเสีย่ งทีท่ า้ ทาย
การพัฒนากีฬาโลก 3 อันดับแรกคือ การพนันผิดกฎหมาย การคอร์รปั ชัน่ และความ
โปร่งใส (ซึง่ เกีย่ วข้องกับการล้มกีฬา เปลีย่ นผลการแข่งขัน) และการครอบงำ�ทางการ
เงินของกลุม่ นักลงทุน
ทันเกม
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มุมนักอ่าน
ณัฐกร วิทิตานนท์

้ โตะ๊
เกมลม

หลังข่าวใหญ่สะเทือนวงการฟุตบอลไทยช่วงท้ายฤดูกาล ซึง่ ท่านนายกสมาคมฯ ได้ตง้ั
โต๊ะแถลงกับสือ
่ มวลชนว่ามีการออกหมายจับผูท
้ ม
่ี ส
ี ว่ นพัวพันกับการล้มบอลนับสิบคน
ซึง่ มีทง้ั ผูบ
้ ริหารทีม ผูต
้ ด
ั สิน และนักฟุตบอล ทำ�ให้ผมต้องกลับไปอ่านหนังสือเล่มหนึง่ ที่
เคยผ่านตามาเมือ
่ นานหลายปี

หนังสือ The Fix: Soccer and Organized Crime เขียนโดย Declan Hill (2008) คือ
หนังสือเล่มนัน้
ดีแคลน ฮิลล์ ผูเ้ ขียนเป็นชาวแคนาดา พืน้ ฐานเป็นนักหนังสือพิมพ์ ถนัดงานข่าวเชิงสืบสวน
สอบสวน ฮิลล์ได้เข้าเรียนปริญญาเอกทางสังคมวิทยาทีม่ หาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด แม้จะตัดสินใจ
ออกกลางคัน แต่ทน่ี น่ั เองทำ�ให้เขาหันมาสนใจประเด็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เกีย่ วกับการคอรัปชัน่ ในวงการกีฬา เช่น การล้มบอล (Match Fixing หรืออีกนัยก็คอื
การล็อกผลการแข่งขัน)
The Fix เปิดเล่มได้อย่างน่าติดตาม ฮิลล์เล่าถึงคดีฆาตกรรมนักศึกษาชาวจีน 2 รายที่
เป็นคูร่ กั กัน ในปี 2008 เหตุเกิดทีเ่ มืองนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ เหยือ่ ถูกฆ่าอย่างทรมาน
สืบสาวได้วา่ เกีย่ วพันกับแก๊งค์การพนันนอกกฎหมายในเอเชีย เหยือ่ สองคนนีแ้ ท้จริงแล้ว
มีบทบาทสำ�คัญในฐานะคนจัดหานักศึกษาจีนให้เข้าไปดูบอลในสนามต่างๆ แล้วโทรรายงานสด
กลับไปยังประเทศจีน (ซึง่ เร็วกว่าสัญญาณดาวเทียมประมาณ 1-2 นาที) ความตายของทัง้ คู่
เปรียบเสมือนข้อความทีถ่ กู ส่งไปยังคนอืน่ ในขบวนการว่าอย่าคิดจะได้ ‘ล้มโต๊ะ’
ทันเกม
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การล้มบอลสะท้อนความเป็นโลกาภิวต
ั น์ของฟุตบอล
เช่น ลีกแข่งขันทีย
่ โุ รป คนติดต่อล้มบอลเป็นเยอรมัน
รับงานมาจากเครือข่ายพนันนอกกฎหมายในเอเชีย
คนเล่นพนันหลักอยูใ่ นเอเชีย แต่การล้มบอลส่งผลกระทบ
ต่อบริษท
ั พนันถูกกฎหมายในอังกฤษ เป็นต้น

หนังสือขายดีเกือบ 400 หน้าเล่มนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเน้นพูดถึง
ขบวนการพนันใต้ดนิ ในแถบเอเชีย ส่วนต่อมาก็เขยิบไปดูสถานการณ์ทางฝัง่ ยุโรป
และส่วนสุดท้ายว่าด้วยการล้มฟุตบอลโลกโดยเฉพาะ

ข้อมูลทีใ่ ช้ในเล่มส่วนใหญ่มาจากการสัมภาษณ์ ฮิลล์เดินทางไป 20 ประเทศในแทบทุกทวีป
รวมทัง้ ประเทศไทย เพือ่ พบปะผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องมากมาย ไม่วา่ จะเป็นนักฟุตบอล เจ้าของทีม
ผูฝ้ กึ สอน ผูต้ ดั สิน ผูบ้ ริหารสมาคมฟุตบอล โต๊ะพนันบอล ผูว้ า่ จ้างล้มบอล กระทัง่ หัวหน้าแก๊งค์
ทีป่ ระเทศไทย ฮิลล์พบกับ หลี่ จิน คนทีอ่ า้ งว่าสามารถล้มฟุตบอลโลก ปี 2006 ทีเ่ ยอรมัน
เป็นเจ้าภาพได้ โดยติดต่อว่าจ้างนักเตะทีมชาติกานา ทำ�ผ่านตัวกลางทีเ่ คยเป็นอดีตโค้ชชุด
เยาวชน
การล้มบอลมีความสลับซับซ้อน ด้วยรูปแบบการเล่นและอัตราต่อรองทีห่ ลากหลายในแบบ
ฉบับเอเชีย หรือทีเ่ รียกกันว่า Asian Handicap คือไม่ใช่แค่ทายผลแพ้-ชนะตามราคาต่อรอง
แต่มกี ารต่อลูกให้กนั ทายสกอร์สงู -ต่�ำ ใบเหลือง-ใบแดง ผูท้ �ำ ประตู ฯลฯ ได้อกี ด้วย
จึงเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะดูออกว่านัดไหนบ้างทีเ่ ข้าข่ายล้มบอล
ทันเกม
7
������ 18 edit4.indd 7

1/22/2561 BE 4:17 PM

จากข้อมูลทีฮ่ ลิ ล์มี ยืนยันว่ามีการล้มบอลเกินกว่า 200 นัด และทีถ่ กู ระบุชดั ๆ ใน
หนังสือก็ไม่นา่ จะน้อยกว่า 15 นัด ทีน่ า่ สนใจมีดงั นี้
คูท
่ ่ี

1
2
3
4

เจ้าบ้าน

ทีมเยือน

ผลแข่งขัน

รายการ/ปี

หมายเหตุ

ไทย

ฮ่องกง

2-0

ฟุตบอลโลกรอบ
คัดเลือก / 1997

ผูเ้ ล่นทีมชาติฮอ
่ งกง
5 คนถูกจับ

เมซิ
โดเนีย

แคนาดา

3- 0

กระชับมิตร /
2009

ผูต
้ ด
ั สินเป่าให้ถงึ 4
จุดโทษในเกมเดียว

เอฟเอคัพสิงคโปร์
/ 2006

มีคนทุม
่ แทงว่าจะมียงิ
กันเกิน 7 ลูกในราคา
1 จ่าย 30 ซึง่ ผิด
สังเกตมาก

ลีกฟินแลนด์ /
2005

ถ้าทายสกอร์ถก
ู ตาม
นี้ อัตราอยูท
่ แ่ี ทง 1 ได้
8,787 จนทีมโดนยุบ
ในอีกฤดูกาลต่อมา

ยัง
ไลอ้อน

ซาราวัค

7-2

อัลไล
แอนซ์ซี

ฮาก้า

0-8

ฮิลล์ย�ำ้ หลายหนในหนังสือ การล้มบอลสะท้อนถึงความเป็นโลกาภิวตั น์ของมันเอง (หมาย
ถึงฟุตบอล) ได้เป็นอย่างดี เป็นต้นว่าลีกแข่งขันกันอยูท่ ย่ี โุ รป เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี กรีซ
ทว่าคนติดต่อล้มบอลเป็นเยอรมัน รับงานมาจากเครือข่ายพนันนอกกฎหมายในเอเชีย อย่าง
สิงคโปร์ มาเลเซีย กลุม่ คนเล่นหลัก ๆ ก็อยูใ่ นเอเชีย แต่กลับส่งผลกระทบอย่างมากต่อบริษทั
รับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์
ในภาคฟุตบอลโลก จุดหนึง่ ทีผ่ มชอบมากคือ ฮิลล์พยายามท้าทายคนอ่านด้วยการตัง้
คำ�ถาม เชือ่ หรือไม่? ในฟุตบอลโลกก็มลี ม้ บอล

ทันเกม
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ฮิลล์บอกเล่าผ่านแพล คนสิงคโปร์เชือ้ สายทมิฬจากศรีลงั กา ผูท้ เ่ี ริม่ รูจ้ กั การล้มบอลตอน
ติดคุก (ในคดีอน่ื ) ในคุกมีการแข่งขันวอลเลย์บอล โดยแพลเป็นหนึง่ ในผูเ้ ล่นทีไ่ ด้ลงสนาม ซึง่
แน่นอนว่าการแข่งขันนัน้ มีการเดิมพันกับคนวงนอก ตอนพ้นโทษ แพลออกจากคุกไปพร้อมกับ
เงินจำ�นวนมากพอสมควร และหลังจากนัน้ แพลก็ผนั ตัวเองกลายเป็นนักล้มบอลตัวยงในลีก
สิงคโปร์-มาเลเซีย โดยแพลพูดถึงข้อได้เปรียบของเขาเองว่า
ผูเ้ ล่นในลีกไม่นอ้ ยทีม่ เี ชือ้ สายอินเดีย หรือไม่กเ็ ป็นชนชัน้ แรงงานชาวมาเลย์
มีลกั ษณะเฉพาะทางภาษาและวัฒนธรรมซึง่ คนนอกยากเข้าใจ
แพลทุม่ จ่ายค่าล้มบอลแพงกว่านักล้มรายอืน่ มากถึง 10 เท่าตัว เช่นคนอืน่ จ่าย
3,000 แพลจ่าย 30,000
แพลต้องทำ�ตัวเหมือนแมวมองของทีมฟุตบอล เจอนักบอลฝีเท้าดีไร้สงั กัดหรือกำ�ลัง
ตกงานต้องรีบเข้าไปเลีย้ งดู ซือ้ ใจเอาไว้เป็นพวก
จุดสูงสุดของแพลคือ สามารถขยับจากลีกท้องถิน่ ไปสูร่ ะดับฟุตบอลโลก ในฟุตบอลโลก
ปี 1994 มีนกั เตะแคเมอรูนบางคนทีแ่ พลสามารถซือ้ ได้ หลายปีตอ่ มาแพลถูกจับฐานล้มบอล
ทว่าจากในคุกนัน่ เองทีแ่ พลพยายามโทรติดต่อให้นกั เตะแคเมอรูนคนเดิมล้มบอลให้เขาอีกครัง้ ใน
ฟุตบอลโลกครัง้ ถัดมา
นอกจากใช้ตวั เงินล่อใจแล้ว กลยุทธ์อกี ชนิดหนึง่ ทีพ่ บมากคือ การติดสินบนโดยใช้ผหู้ ญิง
เป็นนกต่อ

งานของฮิลล์ช้ใี ห้เห็นว่า ในโลกของขบวนการล้มบอล บริษทั รับพนันถูกกฎหมาย
ไม่ได้มสี ว่ นเกีย่ วข้อง หากแต่เป็นโต๊ะรับพนันนอกกฎหมาย (ในฝัง่ เอเชีย) ทีพ่ ยายาม
ล็อกผลการแข่งขันเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์จากการนี้ ขณะทีอ่ งค์กรฟุตบอล
นานาชาติ อย่าง FIFA, UEFA, AFC ก็ไม่ได้แสดงท่าทีเป็นเดือดเป็นร้อนในเรือ่ งนีม้ าก
เท่าทีค่ วรเป็น
อาจกล่าวได้วา่ The Fix เสมือนเป็นก้าวแรกๆ ของความพยายามทีจ่ ะบุกเข้าไปในโลกของ
การ ‘ล้มบอล’ ซึง่ ทัง้ ‘ยาก’ และ ‘อันตราย’ แต่กส็ ามารถทำ�ออกมาได้อย่างเป็นระบบ และ
ให้รายละเอียดในหลากมิติ ทว่าสำ�หรับงานภาคภาษาไทยแล้วยังคงขาดแคลนยิง่ นัก.
ทันเกม
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เรื่องเด่นในฉบับ
อิกดราซิล

Sport
radar
กับพลังของผูถ
้ อ
ื คบไฟแห่งข้อมูล

จากข่าวการจับกุมขบวนการล้มบอลทีเ่ กิดขึน
้ ในฟุตบอลไทยลีก ทำ�ให้ชอ
่ื
‘สปอร์ตเรดาร์’ (Sportradar) ปรากฏขึน
้ ในสือ
่ ต่าง ๆ อีกครัง้ โดยครัง้ นี้
มาในฐานะเชอร์ลอ
๊ ก โฮล์มส์ แห่งวงการกีฬา ผูแ
้ จ้งเบาะแสการล็อก
ผลการแข่งขัน เปิดเผยความจริงอันมืดดำ�เกีย
่ วกับการเข้ามาของธุรกิจ
การพนันในวงการฟุตบอลไทย ถึงวันนี้ หลายคนคงอยากรูจ้ ก
ั นักสืบ
แห่งวงการกีฬาผูน
้ ใ้ี ห้มากขึน
้ ว่าเขาเป็นใคร และเขาทำ�อะไรอยูก
่ น
ั แน่

สปอร์ตเรดาร์ เป็นบริษทั ทีท่ �ำ ธุรกิจเกีย่ วกับข้อมูลด้านกีฬา (Sports data) และผลิตภัณฑ์
ดิจติ อล (Digital content) ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลสถิตกิ ฬี า ดำ�เนินงานในระดับนานาชาติ
มีส�ำ นักงานใหญ่อยูท่ เ่ี มือง St. Gallen ประเทศสวิตเซอแลนด์ และมีสาขาอีกกว่า 30 สาขา
กระจายอยูท่ ว่ั โลก มีหนุ้ ส่วนดำ�เนินงานร่วมกับอีกกว่า 800 บริษทั ใน 80 ประเทศ สปอร์ต
เรดาร์มพี นักงานกว่า 1,800 คน และมีผลประกอบการถึงประมาณ 153 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน
ปี 2015
สปอร์ตเรดาร์ได้รว่ มมือกับรายการแข่งขันกีฬาใหญ่ ๆ ทัว่ โลก อาทิเช่น อเมริกนั ฟุตบอล
NFL, บาสเก็ตบอล NBA, ไอซ์ฮอกกี้ NHL และร่วมมือกับองค์กรด้านกีฬา อาทิเช่น FIFA, ITF,
สมาคมแข่งรถ NASCAR, บริษทั อีสปอร์ต ESL เป็นต้น ความร่วมมือเหล่านีท้ �ำ ให้สปอร์ตเรดาร์
สามารถเข้าถึงข้อมูลกีฬาได้อย่างมหาศาล ทัว่ โลก ในแบบวินาทีตอ่ วินาที (real-time)
กลุม่ ลูกค้าของสปอร์ตเรดาร์มตี ง้ั แต่บริษทั ไอทีชน้ั นำ� เช่น Google, Facebook, Twitter,
Yahoo ทีน่ �ำ ข้อมูลไปใช้ในฟีดข่าวหรือแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ของตน และยังมีบริษทั สือ่ สาร
มวลชนต่าง ๆ ทีน่ �ำ ข้อมูลไปใช้รายงานข่าว อาทิเช่น Fox Sports, AP, NBC sports, MTV,
Vice เป็นต้น
นอกจากนี้ สปอร์ตเรดาร์ยงั ให้บริการการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตทีเ่ กีย่ วกับการ
พนันให้แก่องค์กรด้านกีฬาและหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจในประเทศต่าง ๆ เช่น สหพันธ์ฟตุ บอล
นานาชาติ FIFA, สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ITF, สหพันธ์สนุกเกอร์โลก, สหพันธ์บาสเกตบอล
นานาชาติ FIBA, สหภาพสมาคมฟุตบอลยุโรป UEFA, สมาพันธ์ฟตุ บอลเอเชีย AFC และลีก
ทันเกม
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ฟุตบอลชัน้ นำ�ในหลายประเทศ เช่น เยอรมัน ฮ่องกง อินโดนีเซีย อิตาลี เช็ค ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ และไทย เป็นต้น
แต่เรือ่ งทีห่ ลายคนอาจจะยังไม่รกู้ ค็ อื อุตสาหกรรมการพนันก็เป็นกลุม่ ลูกค้าของสปอร์ต
เรดาร์ดว้ ย โดยส่วนใหญ่เป็นบริษทั พนันออนไลน์ ทีต่ อ้ งการข้อมูลผลการแข่งขันแบบวินาทีตอ่
วินาทีเพือ่ ใช้ก�ำ หนดอัตราต่อรอง อาทิเช่น SBOBET, William Hill, BET365, myBET, BET3000
เป็นต้น โดยสปอร์ตเรดาร์ได้เปิดแบรนด์ของตัวเองทีช่ อ่ื ว่า ‘เบ็ตเรดาร์’ (Betrader) เพือ่ ให้
บริการข้อมูลกีฬาแบบครบวงจรแก่ธรุ กิจพนันกีฬา ตัง้ แต่ระบบฐานข้อมูลสถิตผิ ลการแข่งขัน
และระบบคำ�นวณอัตราต่อรอง ทัง้ แบบก่อนการแข่งขัน (pre-match) และแบบสดๆ (in-game)
โปรแกรมการจำ�ลองการแข่งขันบนเว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์ดจิ ติ อลต่างๆ ทีอ่ อกแบบและพัฒนา
ขึน้ มาเพือ่ ให้เจ้าของเว็บพนันสามารถนำ�มาใช้ดงึ ดูดลูกค้านักพนันออนไลน์ได้
อันทีจ่ ริงแล้ว สปอร์ตเรดาร์เริม่ ทำ�ธุรกิจอยูใ่ นวงการพนันกีฬามาตัง้ แต่ตน้ กล่าวคือ ในปี
ค.ศ. 2000 ปีเตอร์ ฟอร์แนสส์ (Petter Fornæss) และ ทอเร่ สไตน์เคียร์ (Tore Steinkjer) ก่อตัง้
บริษทั ชือ่ ‘มาร์เก็ต มอนิเตอร์’ (Market Monitor) ในประเทศนอร์เวย์ เพือ่ ให้บริการข้อมูลกีฬา
แก่ธรุ กิจพนันออนไลน์ ต่อมาในปี 2001 ได้จบั มือกับพาร์ทเนอร์ในออสเตรียและเยอรมัน เริม่
ต้นแบรนด์ทช่ี อ่ื ‘เบ็ตเรดาร์’ (Betradar) เพือ่ เข้าสูต่ ลาดพนันออนไลน์อย่างเต็มตัว จนในทีส่ ดุ
เมือ่ ปี 2007 จึงเปิดบริษทั แม่ขน้ึ มาในนาม ‘สปอร์ตเรดาร์ เอจี’ (Sportradar AG) ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั
ในปัจจุบนั ในชือ่ ‘สปอร์ตเรดาร์’
ทันเกม
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สปอร์ตเรดาร์มกี ารเพิม่ ทุนและเข้าซือ้ กิจการเรือ่ ยมา โดยในปี 2013 ได้เข้าซือ้ บริษทั SportData ในสหรัฐอเมริกา แล้วเปลีย่ นชือ่ เป็น Sportradar US ซึง่ ทำ�ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลกีฬา
สหรัฐอเมริกาอีกกว่า 40 ประเภท 800 ลีก ในปัจจุบนั สปอร์ตเรดาร์สามารถเข้าถึงข้อมูลการ
แข่งขันทัว่ โลกได้แล้วถึง 325,000 รายการ
ด้วยพลังแห่งข้อมูลกีฬาระดับมหาศาลทีม่ อี ยู่ และความสามารถทีจ่ ะเข้าถึงข้อมูลการพนัน
ทายผลการแข่งขันกีฬา สปอร์ตเรดาร์ได้เริม่ ให้บริการเฝ้าระวังและตรวจจับการทุจริตในวงการ
กีฬา (Sport integrity service) ในปี 2005 โดยร่วมมือกับสมาพันธ์ฟตุ บอลแห่งเยอรมัน ใช้
ระบบการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) เพือ่ ตรวจจับทุจริตในฟุตบอลบุนเดสลีกา้
จนนำ�ไปสูก่ ารจับกุม โรเบิรต์ ฮอยเซอร์ ผูต้ ดั สิน ทีพ่ บว่ามีการล็อกผลการแข่งขันและยังพนัน
การแข่งขันในแมตช์ทต่ี วั เองทำ�หน้าที่ และขยายผลไปสูก่ ารจับกุมนักเตะ กรรมการ ทีมงานทีม่ ี
ส่วนร่วมในการล้มบอล เป็นต้น
ต่อมา สปอร์ตเรดาร์ได้เพิม่ ระบบจับตาการแข่งขัน (live monitoring) และพัฒนาขึน้ เป็น
ระบบตรวจสอบทุจริต (Fraud Detection System: FDS) ทีน่ �ำ มาใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
ระบบ FDS จะทำ�การสังเกตพฤติกรรมการแข่งขันในสนาม จากเทปบันทึกภาพการแข่งขัน
เพือ่ วิเคราะห์พฤติกรรมไม่ชอบมาพากล และทำ�การเปรียบเทียบกับรูปแบบทีไ่ ม่ชอบมาพากล
ในการเล่นพนันทายผลการแข่งขัน จากในเว็บไซต์การพนันต่าง ๆ เมือ่ ตรวจพบความผิดปกติ
ก็จะทำ�การวิเคราะห์และรายงานไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ดำ�เนินการสืบสวนสอบสวน โดย
ในปี 2015 ได้มกี ารนำ�ระบบ FDS มาตรวจสอบการแข่งขัน 11 ชนิดกีฬา รวม 65,000 แมตช์
และยังได้เปิดรับเบาะแสความผิดปกติจากผูใ้ ห้บริการพนันกีฬาอีกถึงประมาณ 450 ราย
ด้วยประสบการณ์ในการตรวจจับทุจริตกีฬา สปอร์ตเรดาร์ได้มกี ารจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่ผทู้ ่ี
เกีย่ วข้องในเรือ่ งตลาดการพนันทายผลกีฬา รูปแบบต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการล็อกผลการแข่งขัน วิธี
การตรวจจับการโกงการแข่งขัน และล่าสุดสปอร์ตเรดาร์ได้รว่ มมือ
กับ AFC เปิดตัวแอพพลิเคชัน่ แจ้งเบาะแสล้มบอล ในชือ่ AFC
Integrity App รวมถึงได้เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์
ด้วยช่องทางเหล่านีผ้ ชู้ มกีฬาสามารถมีสว่ น
ร่วมในการตรวจสอบการทุจริตทีเ่ กิดขึน้ ได้
อีกเรือ่ งทีน่ า่ สนใจก็คอื กระแสการ
พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence: A.I.) อย่างก้าวกระโดดใน
ช่วงไม่กป่ี มี านี้ ทีเ่ ข้ามามีบทบาทมากขึน้ ใน
การช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ จะถูก
นำ�มาใช้กบั ระบบตรวจจับทุจริตกีฬาในอนาคต
ด้วยหรือไม่ คงเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งติดตามดูกนั ต่อไป
ทันเกม
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หลายคนทีอ่ า่ นถึงตรงนีจ้ ะเห็นภาพทีช่ ดั เจนมากขึน้ แล้วว่า ในด้านหนึง่ ข้อมูลกีฬาระดับ
มหาศาลทีส่ ปอร์ตเรดาร์สามารถเข้าถึงได้ถกู นำ�ไปใช้ประโยชน์แก่ธรุ กิจการพนันทายผลการ
แข่งขันกีฬา แต่ในอีกด้านหนึง่ ข้อมูลการพนันกีฬาระดับมหาศาลไม่นอ้ ยไปกว่า (หรืออาจจะ
มากกว่าด้วย) ก็ถกู นำ�มาใช้ประโยชน์ในการตรวจจับทุจริตกีฬาและปกป้องวงการกีฬาเอาไว้จาก
ธุรกิจการพนัน
การจะทำ�ความเข้าใจบทบาททีด่ เู หมือนจะขัดแย้งในตัวเองนี้ ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริง
ทีว่ า่ สำ�หรับประเทศทีก่ ารพนันทายผลการแข่งขันกีฬาเป็นสิง่ ทีถ่ กู กฎหมาย รัฐมีบทบาทสำ�คัญ
ทีจ่ ะต้องการันตีวา่ การพนันจะมีขน้ึ อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ดังตัวอย่างของวัตถุประสงค์ขอ้
หนึง่ ทีร่ ะบุไว้ในกฎหมายการพนันของประเทศอังกฤษ
“การเล่นไม่ซอ่ื ” ในวงการกีฬา อาทิเช่น การล้มกีฬา ล็อกผลการแข่งขัน หรือการทีผ่ มู้ ี
ส่วนเกีย่ วข้องกับการแข่งขัน กลายมาเป็นผูเ้ ล่นพนันผลการแข่งขันนัน้ ๆ เสียเอง นอกจากส่ง
ผลทำ�ลายวงการกีฬาแล้ว ยังส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมการพนันกีฬาด้วย เพราะการโกงผล
การแข่งขันก็ไม่ตา่ งอะไรกับการโกงการพนันทายผลกีฬา ผูท้ เ่ี สียหายก็คอื นักพนัน รวมไปถึง
เจ้าของเว็บไซต์การพนันรายอืน่ ๆ ทีไ่ ม่รถู้ งึ ข้อมูลการโกงนัน่ เอง
ดังนัน้ ธุรกิจการพนันกีฬาจึงต้องถูกกีดกันออกไปจากวงการกีฬาอย่างเด็ดขาด เมือ่ ใด
ก็ตามที่ 2 พืน้ ทีน่ เ้ี คลือ่ นตัวเข้ามาทับซ้อนกัน เมือ่ นัน้ แฟนกีฬาก็จะหมดศรัทธาในกีฬาทีต่ นชืน่
ชอบ และเหล่านักพนันก็จะหมดความมัน่ ใจทีจ่ ะเล่นพนันโดยไม่ถกู โกงผลการแข่งขัน วงการ
กีฬาจะสูญเสียเกียรติแห่งความเป็นมืออาชีพ และธุรกิจการพนันทายผลกีฬาจะหมดสิน้ ความไว้
วางใจว่าจะสามารถจัดการพนันได้อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
‘สปอร์ตเรดาร์’ จึงมีบทบาทในฐานะธุรกิจทีอ่ ยูต่ รงกลางระหว่างวงการกีฬาและ
อุตสาหกรรมการพนันกีฬา เป็นผูท้ ถ่ี อื คบไฟแห่งข้อมูลขนาดใหญ่ คอยสอดส่องตรวจตรา
ความไม่ชอบมาพากลทีธ่ รุ กิจการพนันอาจกำ�ลังพยายามคืบคลานเข้ามาเล่นไม่ซอ่ื กับวงการกีฬา
ทัง้ นีเ้ พือ่ ปกป้องวงการกีฬาจากธุรกิจการพนัน และในอีกด้านหนึง่ เพือ่ ปกป้องอุตสาหกรรมการ
พนันจากการทำ�ลายตัวมันเอง
ทันเกม
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เรื่องจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
ปิยอร เปลี่ยนผดุง

มาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุม
การพนันออนไลน์

การพนันออนไลน์มแ
ี นวโน้มทีจ่ ะเติบโตและได้รบ
ั ความนิยมมากขึน
้ เนือ
่ งจากความ
ไร้ขอบเขต (borderless) และการไม่เปิดเผยตัวตน (anonymity) ของผูใ้ ช้ อันเป็น
ลักษณะเฉพาะตัวของโลกอินเทอร์เน็ต เอือ
้ ให้การพนันออนไลน์มค
ี วามสะดวกสบาย
ในการเข้าถึงมากกว่าเดิม

การขยายตัวของการพนันออนไลน์ท�ำ ให้เกิดความตืน่ ตัวในหลายด้าน รวมถึงด้านกฎหมาย
หลายประเทศได้ทบทวนและศึกษามาตรการทางกฎหมายทีส่ ามารถนำ�มาใช้ในการควบคุมการ
พนันออนไลน์ ทัง้ เพือ่ แก้ปญั หาเฉพาะหน้าและเพือ่ นำ�ไปใช้ควบคุมการพนันออนไลน์ในอนาคต
ประเทศไทยก็เป็นหนึง่ ในประเทศมีความเคลือ่ นไหวในการแสวงหามาตรการทางกฎหมายมา
รองรับปรากฏการณ์การพนันออนไลน์
ปัจจุบนั มาตรการทางกฎหมายทีไ่ ทยนำ�มาใช้รบั มือกับการพนันออนไลน์และการพนัน
ประเภทอืน่ ทีก่ ฎหมายการพนันไม่ได้บญั ญัตไิ ว้ คือ การอาศัยความตามมาตรา 4 ทวิแห่งพระ
ราชบัญญัตกิ ารพนัน พ.ศ. 2478 ถือว่าการพนันออนไลน์เป็นการเล่นพนันทีผ่ ดิ กฎหมาย และ
นำ�เอามาตรการปิดกัน้ การเข้าถึง หรือ ‘บล็อก’ เว็บไซต์ทเ่ี ปิดให้มกี ารพนันออนไลน์ โดยถือว่า
เข้าข่ายเนือ้ หาทีข่ ดั ต่อศีลธรรมอันดี ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. การกระทำ�ความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551
ส่วนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพือ่ รับมือกับการพนันออนไลน์นน้ั ในร่างพระราชบัญญัติ
การพนันทีผ่ า่ นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเมือ่ พ.ศ. 2559 ได้เพิม่ บทบัญญัตทิ ่ี
เกีย่ วเนือ่ งกับการพนันออนไลน์ไว้ในมาตรา 36 โดยบัญญัตใิ ห้ การจัดให้มกี ารเล่นหรือการพนัน
“ใช้วธิ กี ารสือ่ สารทีห่ า่ งกันโดยระยะทาง หรือส่งข้อความ ผ่านคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ ทางโทรศัพท์หรือ
ผ่านระบบต่างๆ หรือวิธอี น่ื ใดทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกัน” เป็นความผิด และต้องระวางโทษสองเท่า
ของอัตราโทษสำ�หรับการเล่นพนันในสถานทีป่ กติ
ทันเกม
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เห็นได้วา่ มาตรการทางกฎหมายทีน่ �ำ มาใช้ควบคุมการพนันออนไลน์ตามร่างพระราช
บัญญัตกิ ารพนันของไทยมุง่ เน้นไปทีก่ ารเพิม่ โทษแก่การกระทำ�ทีม่ ฐี านความผิดเดิมอยูแ่ ล้ว และ
การดำ�เนินคดีแก่ผกู้ ระทำ�ความผิดยังต้องอาศัยกฎหมายอืน่ โดยเฉพาะ พ.ร.บ. การกระทำ�ความ
ผิดทางคอมพิวเตอร์ ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ เป็นการแก้ไขปัญหาทีป่ ลายทาง คือเป็นการดำ�เนินการ
ภายหลังจากทีม่ กี ารกระทำ�ความผิดตามพระราชบัญญัตกิ ารพนันเกิดขึน้ แล้ว
จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการพนันออนไลน์ของต่างประเทศ เช่น
ในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา พบว่า กฎหมายของทัง้ สองประเทศมีความหลากหลาย
และไม่ได้มงุ่ เน้นไปทีก่ ารลงโทษผูป้ ระกอบกิจการและผูเ้ ล่นการพนันออนไลน์แต่เพียงอย่างเดียว
แต่มกี ารสร้างข้อจำ�กัดทางกฎหมาย การวางกรอบกิจกรรมการพนันออนไลน์ทท่ี �ำ ได้อย่างถูก
กฎหมาย การวางระบบควบคุมและตรวจสอบการทำ�กิจกรรมการพนันออนไลน์เอาไว้ครอบคลุม
หลายด้าน ตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้นของการดำ�เนินกิจกรรมพนันออนไลน์ไปจนถึงการดำ�เนินการกับผูท้ ่ี
ฝ่าฝืนกฎหมาย ตัวอย่างเช่น

พระราชบัญญัตกิ ารพนัน ค.ศ. 2005 ของอังกฤษ
ได้ขยายขอบเขตของกฎหมายการพนันให้ครอบคลุม
ไปถึงการพนันทีเ่ ล่นผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการ
โทรคมนาคมอืน่ โดยบัญญัตบิ ทนิยามของการพนันระยะ
ไกล (remote gambling) เอาไว้ในมาตรา 4 ว่าเป็น “การ
พนันทีบ่ คุ คลเข้าร่วมเล่นได้โดยวิธกี ารทางโทรคมนาคมใน
ระยะไกล” ซึง่ ครอบคลุมการพนันผ่านอุปกรณ์หรืออาศัย
สือ่ โทรคมนาคมทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็น (1) อินเทอร์เน็ต
(2) โทรศัพท์ (3) โทรทัศน์ หรือ (4) วิทยุ และยังรวมไปถึง
(5) เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์อน่ื ๆ ทีอ่ �ำ นวยความสะดวก
ในการสือ่ สาร เพือ่ เปิดช่องเอาไว้ส�ำ หรับกรณีทม่ี กี ารพัฒนา
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคมอืน่ ๆ ใน
อนาคต
โดยภาพรวม มาตรการทางกฎหมายทีใ่ ช้ในการ
ควบคุมการพนันออนไลน์ของสหราชอาณาจักรมุง่ เน้นไปที่
องค์ประกอบในการดำ�เนินกิจการของผูป้ ระกอบธุรกิจการ
พนันออนไลน์อย่างรอบด้าน นับแต่สอ่ื หรืออุปกรณ์ทใ่ี ช้ใน
การเล่นพนันออนไลน์ ไปจนถึงการจำ�กัดพืน้ ทีใ่ นการให้
บริการการพนันออนไลน์ โดยผ่านการกลัน่ กรองและการ
ออกใบอนุญาตของคณะกรรมาธิการการพนัน (Gambling
Commission) ซึง่ เป็นหน่วยงานผูม้ อี �ำ นาจในการพิจารณา
กิจกรรมการพนันเป็นการเฉพาะ
ทันเกม
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การควบคุมการพนันออนไลน์ของ
สหรัฐอเมริกา กฎหมายระดับรัฐบาลกลาง
ได้วางมาตรการทีม่ งุ่ เน้นควบคุมการใช้สอ่ื
โทรคมนาคมในการโฆษณาและเผยแพร่ขอ้ มูล
เพือ่ เชิญชวนให้มาเล่นพนันออนไลน์ และ
ควบคุมการทำ�ธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการพนัน
ออนไลน์เป็นหลัก ปรากฏอยูใ่ นกฎหมายหลัก
2 ฉบับ ได้แก่ Wire Act หรือ Federal Wire
Act 1968 และ UIGEA หรือ Unlawful Internet
Gambling Enforcement Act 2006

Wire Act คือ กฎหมายควบคุมการใช้สอ่ื ของธุรกิจการพนัน เป็นกฎหมายทีอ่ อกมาเพือ่
ป้องปรามอาชญากรรม โดยเฉพาะการทำ�ธุรกรรมของกลุม่ องค์กรอาชญากรรม (organized
crime) ทีอ่ าจใช้สอ่ื โทรคมนาคมและการพนันเป็นช่องทางในการส่งเงินหรือทรัพย์สนิ และ
จัดการกับปัญหาการเล่นพนันผ่านระบบโทรคมนาคมระยะไกลในยุคเริม่ แรก คือโทรทัศน์และ
โทรศัพท์ มีสาระสำ�คัญว่า การใช้ระบบสือ่ สารโทรคมนาคมเป็นสือ่ การพนันขันต่อ หรือเพือ่
เผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถานทีท่ จ่ี ดั ให้มกี ารเล่นการพนันหรือกิจกรรมการพนัน หรือเพือ่ ใช้ท�ำ
ธุรกรรมส่งเงินเดิมพันให้แก่ลกู ค้า เป็นความผิดตามกฎหมาย แต่มปี ญั หาในการตีความว่าจะนำ�
มาปรับใช้กบั การพนันออนไลน์ซง่ึ เป็นเทคโนโลยีทเ่ี กิดขึน้ มาได้หรือไม่ เพราะกระทรวงยุตธิ รรม
สหรัฐฯ เห็นว่า การพนันออนไลน์ทกุ กรณีตกอยูใ่ นบังคับของกฎหมายนีท้ ง้ั หมด แต่ศาลสหรัฐฯ
เห็นว่า ควรจะหมายความเฉพาะการพนันออนไลน์ทท่ี �ำ เป็นธุรกิจเท่านัน้ ทำ�ให้ในทางปฏิบตั ิ
Wire Act นำ�มาใช้บงั คับกับการพนันออนไลน์ได้บางกรณีเท่านัน้
UIGEA คือ กฎหมายว่าด้วยการพนันทางอินเทอร์เน็ตทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย รัฐสภาสหรัฐฯ
ตรากฎหมายนีม้ าใช้ควบคุมการพนันทางอินเทอร์เน็ตโดยตรง โดยมุง่ เน้นตัดเส้นทางในการถ่ายเท
เงินทุนของธุรกิจการพนัน และลดทอนความสะดวกของการทำ�ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี กีย่ ว
เนือ่ งกับการพนัน โดยเฉพาะกรณีการเล่นพนันข้ามรัฐหรือข้ามชาติ เช่น ห้ามมิให้ยอมรับชำ�ระเงิน
ทีไ่ ด้จากการพนันทางอินเทอร์เน็ต กำ�หนดโทษปรับหรือจำ�คุก หรือทัง้ จำ�คุกและปรับ แก่บคุ คล
ทีย่ อมรับชำ�ระเงินจากธุรกิจการพนันหรือการเดิมพนัน หรือบุคคลอืน่ ทีร่ วู้ า่ มีสว่ นเกีย่ วข้องกับ
การพนันทางอินเทอร์เน็ตทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย และให้หน่วยงานรัฐทีม่ อี �ำ นาจตามกฎหมาย
สามารถสัง่ ปิดหรือบล็อกเว็บไซต์สง่ั ปิดเว็บไซต์ ทีท่ �ำ ธุรกรรมทางการเงินทีล่ ะเมิดกฎหมายได้
เป็นต้น
ทันเกม
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โดยภาพรวม มาตรการทางกฎหมายทีน่ �ำ มาใช้ในการควบคุมการพนันออนไลน์ของ
สหรัฐอเมริกาทีม่ ี 2 แนวทาง คือ จำ�กัดการโฆษณาและการเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับการจัดให้
มีการเล่นพนันผ่านสือ่ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ จำ�กัดเส้นทางการทำ�ธุรกรรม
ของผูป้ ระกอบธุรกิจการพนันออนไลน์กบั ผูเ้ ล่นพนัน โดยมีวตั ถุประสงค์ทแ่ี ท้จริงคือ การสร้าง
อุปสรรคในการดำ�เนินธุรกิจการพนันออนไลน์ทง้ั แก่ผเู้ ล่นพนันและผูท้ ท่ี �ำ ธุรกิจการพนันออนไลน์
เมือ่ ไม่ได้รบั ความสะดวกในการเข้าถึงกิจกรรมการพนันออนไลน์ แรงจูงใจในการเข้าถึงและการ
ดำ�เนินธุรกิจย่อมลดลง ผลทีไ่ ด้จากมาตรการจำ�กัดการเข้าถึงจึงเป็นการชะลอการเติบโตของ
กิจกรรมการพนันออนไลน์ไปในตัว

ถึงเวลาทีป่ ระเทศไทยต้องปรับปรุงกฎหมายการพนัน สร้างมาตรการทางกฎหมาย
ควบคุมการพนันออนไลน์ทม่ี คี วามรัดกุม รอบด้าน และมีประสิทธิภาพ โดยอาจพิจารณาจาก
ตัวอย่างมาตรการทางกฎหมายทีใ่ ช้ในการควบคุมการพนันออนไลน์ของสหราชอาณาจักรและ
สหรัฐอเมริกา ซึง่ มีจดุ ร่วมทีเ่ หมือนกัน คือ การกำ�หนดนิยามศัพท์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการพนันและ
กำ�หนดขอบเขตการบังคับใช้ไว้อย่างชัดเจน ทัง้ อุปกรณ์ วิธกี าร และบุคคลทีอ่ ยูภ่ ายใต้บงั คับ
ของกฎหมาย วัตถุประสงค์หลักของกฎหมายต้องมุง่ เน้นไปทีก่ ารสร้างมาตรการป้องกันและ
ตรวจสอบกิจกรรมการพนันออนไลน์ตง้ั แต่ตน้ ทาง ไม่ควรมุง่ เน้นไปทีก่ ารดำ�เนินคดีอาญาเป็น
หลัก ดังการบังคับใช้กฎหมายการพนันของไทยในปัจจุบนั
ทันเกม
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สรรหามาเล่า
เฮลิคอน

หลักสูตร

ในยุคดิจต
ิ อล สิง่ ต่าง ๆ ในชีวต
ิ ประจำ�วันได้ทยอยเข้าสูโ่ ลกออนไลน์ ไม่เว้น
แม้แต่กฬ
ี า การเติบโตของธุรกิจอีสปอร์ตอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กป
่ี ี
ทีผ
่ า่ นมา ทำ�ให้สถาบันการศึกษาต้องเร่งสร้างคนเข้าสูต
่ ลาดแรงงานอีสปอร์ต

อีสปอร์ต (E-Sports) หรือ อิเล็กทรอนิกสปอร์ต (Electronic Sports) คือการ
แข่งขันเล่นเกมหรือวีอโี อเกม จัดเป็นหนึง่ ในธุรกิจดาวรุง่ แห่งทศวรรษทีม่ แี นวโน้มเติบโต
ต่อเนือ่ ง ส่งผลให้เกิดความต้องการคนทำ�งานในสายอาชีพนีห้ ลายด้าน ดังนัน้ สถาบัน
การศึกษาในหลายประเทศจึงเริม่ ทยอยเปิดสอนหลักสูตรอีสปอร์ต ไม่วา่ จะเป็นใน
ซีกโลกตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรัง่ เศส นอร์เว สวีเดน ฯลฯ หรือซีก
โลกตะวันออก เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ญีป่ นุ่ จีน มาเลเซีย ฯลฯ รวมถึงประเทศไทย
ตัวอย่างเช่น

มหาวิทยาลัยจุงอัง

โรงเรียนโตเกียวอนิเมะ

มหาวิทยาลัยระดับ Top 10 ของ
ประเทศเกาหลีใต้ เปิดสาขาอีสปอร์ตภายใต้
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มุง่ ปัน้ นักกีฬาให้
มีศกั ยภาพเพือ่ เข้าสูก่ ารแข่งขัน ผูส้ มัครเข้า
เรียนสาขานีต้ อ้ งทดสอบการเล่นเกม คะแนน
สอบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ร้อยละ 20 เป็น
ความสามารถในการปฏิบตั ิ และร้อยละ 80
เป็นคะแนนประสบการณ์การได้รบั รางวัล

โรงเรียนอาชีวศึกษาทีม่ ชี อ่ื เสียงในการ
สอนเกีย่ วกับอนิเมชัน่ ทัง้ การพากย์เสียง
งานโปรดักชัน่ ดีไซน์ หรือธุรกิจต่าง ๆ
ได้เปิดสอนเรือ่ งอีสปอร์ต 4 คอร์ส (major)
e-sports general pro gamer
e-sports caster
e-sports publicity promotion
e-sports event staff

Chung-Ang University

Tokyo School of Anime

ทันเกม
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มหาวิทยาลัยแห่งยูทาห์

University of Utah

ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดหลักสูตร
ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เกมส์ (B.S. in
Games) เน้นสอนเรือ่ งการออกแบบและ
พัฒนาเกม และหลักสูตรปริญญาโทสาขา
ศิลปะและวิศวกรรมความบันเทิง (Master
of Entertainment Arts and Engineering
degree : MEAE) เป็นปริญญาร่วมกับสาขา
บริหาร มีเนือ้ หาคลอบคลุมถึง Games Art,
Game Engineering, Game Production
และ Technical Art

มหาวิทยาลัยสแตฟฟอร์ดเชียร์

Staffordshire University

ประเทศอังกฤษ ก็มหี ลักสูตรปริญญา
ตรีบริหารธุรกิจอีสปอร์ต ชือ่ BA (Hons) 2
สาขาวิชา คือ Game Studies และ Events
Management

สำ�หรับ ประเทศไทย หลายมหาวิทยาลัยเริม่ มีหลักสูตรเกีย่ วกับอีสปอร์ต เช่น คณะดิจทิ ลั
มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดหลักสูตร การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม, วิทยาลัย
ครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม, คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกมและสือ่ เชิงโต้ตอบ เป็นต้น
ทีน่ า่ สนใจ ขณะทีห่ ลักสูตรอีสปอร์ตในหลายสถาบันให้ทนุ การศึกษากับนักกีฬาอีสปอร์ต
ทว่าการเรียนการสอนส่วนใหญ่กลับมุง่ เน้นสร้างบุคลากรสนับสนุนธุรกิจอีสปอร์ต เช่น ผู้
ออกแบบและพัฒนาเกม ผูด้ แู ลเกม โค้ช ผูจ้ ดั การทีม ผูจ้ ดั การแข่งขัน กรรมการ นักพากษ์ นัก
สร้างคอนเทนต์ เป็นต้น
เมือ่ อีสปอร์ตเป็นกีฬา ทุกหลักสูตรควรเน้นย้�ำ เรือ่ ง “การห้ามนักกีฬาและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
กับกีฬาอีสปอร์ตยุง่ เกีย่ วกับการพนันอีสปอร์ต” และจะดีกว่านัน้ หากวงการอีสปอร์ตมีขอ้ ห้ามไม่
ให้ธรุ กิจการพนันยุง่ เกีย่ วกับธุรกิจเกมหรือการแข่งขันอีสปอร์ตโดยเด็ดขาด เพือ่ ทำ�ให้อสี ปอร์ต
เป็นกีฬาทีป่ ราศจากการล็อกผลการแข่งขัน ซึง่ เป็นปัญหาสำ�คัญในวงการกีฬาหลายประเภท
ทันเกม
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บทความ
พงศกร เรืองเดชขจร

LOOT
BOX
กล่องรางวัล
หรือ การพนันไอเทม ?

ณ วันนี้ เป็นทีท
่ ราบกันดีวา่ การเล่นเกมทัง้ ระบบเกมคอมพิวเตอร์ คอนโซล และบนมือถือ
ได้รบ
ั ความนิยมอย่างแพร่หลายไปทัว่ โลก สังเกตได้จากจำ�นวนรายการการแข่งขันและ
เงินรางวัลทีม
่ ม
ี ากขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ งทุกปี เป็นเหตุให้บริษท
ั ผูผ
้ ลิตเกมชือ
่ ดังหลายรายฉวย
โอกาสแสวงหากำ�ไรเพิม
่ ขึน
้ โดยใช้โมเดล Loot Box

Loot Box คือโมเดลธุรกิจหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมในกลุม่ บริษทั ผูผ้ ลิตเกม เนือ่ งจากความ
สำ�เร็จในการสร้างรายได้ของค่าย Blizzard ผูผ้ ลิตเกม Overwatch เกมการยิงประเภท First
Person Shooting ทำ�ให้บริษทั ผูผ้ ลิตเกมรายอืน่ พากันเดินตามโมเดลนี้
ไม่วา่ จะใช้ชอ่ื Loot Box, Gift Box, หรือ Lucky Box ชือ่ ทัง้ หมดนีม้ คี วามหมายเหมือนกันคือ
กล่องทีบ่ รรจุ ‘ของ’ หรือ ‘ไอเทม’ (item) ภายในเกม เมือ่ ผูเ้ ล่นเปิดกล่อง ระบบเกมจะทำ�การ
สุม่ ‘ของ’ ให้ผเู้ ล่นหนึง่ ชิน้ หรือตามจำ�นวนทีเ่ กมกำ�หนดไว้ โดย ‘ของ’ ภายในกล่องอาจจะเป็น
เครือ่ งแต่งกายพิเศษ ของใช้แปลกตา อุปกรณ์เพิม่ ความสามารถ ฯลฯ
ผูเ้ ล่นจะมีโอกาสได้รบั Loot Box จากการเล่นเกม เช่น ได้รบั รางวัลจากการชนะการแข่งขัน
สามารถสะสมเงินภายในเกมมาซือ้ เป็นต้น แต่สว่ นใหญ่ผเู้ ล่นมักใช้เงินจริงซือ้ Loot Box เพือ่
จะได้มโี อกาสได้ ‘ของ’ ทีต่ อ้ งการเพิม่ มากขึน้ และรวดเร็วขึน้
ในขณะเดียวกัน บริษทั เกมจูงใจผูเ้ ล่นด้วยการกำ�หนดราคาขายเป็นแพ็คเกจ ยิง่ ซือ้ จำ�นวน
กล่องมาก ราคาต่อกล่องจะยิง่ ถูกลง เช่นเกม Overwatch ตัง้ ราคาเริม่ ต้นที่ 2 Loot Boxes
1.99 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณกล่องละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ถ้าซือ้ 50 Loot Boxes ราคาอยู่
ที่ 39.99 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณกล่องละ 0.8 ดอลลาร์สหรัฐ และบริษทั ยังมีการจัดโปร
โมชัน่ จัดช่วงเวลาพิเศษในการเพิม่ โอกาสการได้รบั ‘ของ’ หายาก หรือมีการปล่อย ‘ของ’ หา
ยาก จำ�กัดจำ�นวน หรือ ‘ของ’ ทีม่ เี ฉพาะเทศกาล เป็นระยะ ๆ เพือ่ เร้าใจให้ผเู้ ล่นเกมต้องการ
ซือ้ Loot Box
ทันเกม
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2 Loot Boxes - USD 1.99
5 Loot Boxes - USD 4.99
11 Loot Boxes - USD 9.99
24 Loot Boxes - USD 19.99
50 Loot Boxes - USD 39.99

หลายคนมองว่า Loot Box เป็นเพียงวิธกี ารในการหารายได้ของบริษทั ผูผ้ ลิตเกม และคณะ
กรรมการจัดเรตติง้ สือ่ ซอฟต์แวร์บนั เทิงของประเทศสหรัฐอเมริกา (Entertainment Software
Rating Board หรือ ESRB) พิจารณาว่า Loot Box เป็นเครือ่ งเล่นสุม่ รางวัลทีก่ �ำ หนดให้ผเู้ ล่น
มีโอกาสได้รบั ‘ของ’ แน่นอน คล้ายกับการสะสมการ์ดเกม ทีบ่ างครัง้ อาจจะมีโอกาสเปิดได้
การ์ดทีต่ อ้ งการหรืออาจจะได้การ์ดทีม่ อี ยูแ่ ล้วก็ได้
แต่คนในวงการเกมส่วนหนึง่ มองว่า Loot Box เป็นการพนัน และ ดร. ลุค คลาร์ก (Dr.
Luke Clark) ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์วจิ ยั การพนัน มหาวิทยาลัยบริตสิ โคลัมเบีย ชีว้ า่ การเปิด Loot
Box ส่งผลต่อสมองเช่นเดียวกับการลุน้ ของรางวัล การเล่นสล๊อตแมชชีน (ซึง่ เป็นการพนัน)
ดร. คลาร์ก ระบุวา่ สมองของมนุษย์ทกุ คน แม้แต่คนทีเ่ พิง่ เล่นพนันครัง้ แรก ล้วนตอบ
สนองต่อภาวะเกือบชนะ (เกือบได้) แต่อาจจะมีปริมาณทีม่ ากน้อยแตกต่างกัน การเสีย่ งโชค
(สุม่ ‘ของ’) จะไปกระตุน้ การทำ�งานของศูนย์ควบคุมโดพามีนในสมอง ซึง่ เป็นสารเคมีทจ่ี ะหลัง่
เมือ่ มีความสุข และจะกระตุน้ ให้ผเู้ ล่นรูส้ กึ ว่าตนเองต้อง “พยายามอีกหน่อย อย่าเพิง่ เลิก ใกล้
ชนะแล้ว (ใกล้จะได้แล้ว)” ซึง่ จะนำ�ไปสูภ่ าวะเสพย์ตดิ
ทีน่ า่ สนใจ ประเทศญีป่ นุ่ ถือว่า กาฉะ (Gacha) หรือ กาฉะปอง (Gachapon) ซึง่ มีโมเดล
ธุรกิจแบบเดียวกับ Loot Box เป็นการพนัน เนือ่ งจากมีผเู้ ล่นรายหนึง่ นำ�เงิน 700,000 เยน มา
เล่นเกมต่อเนือ่ ง แต่กย็ งั ไม่สามารถสุม่ ได้ ‘ของ’ ทีต่ อ้ งการ ทำ�ให้มกี ารร้องเรียนไปยังสำ�นักงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค (Consumer Affairs Agency : CAA) และมีผเู้ ชีย่ วชาญให้ความเห็นต่อกรณี
ดังกล่าวว่า “เมือ่ มีการชักจูงให้มกี ารเล่นพนันในลักษณะนีไ้ ด้ ก็ควรมีกฏหมายหรือข้อบังคับเรือ่ ง
เเบบนีด้ ว้ ย”
ทันเกม
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‘Kampu gacha’
game example

กาฉะปอง เดิมเป็นเกมทีต่ อ้ งใช้เงินเหรียญ(จริง)หยอดและไข เพือ่ ให้ได้แคปซูล(หรือไข่)ที่
อยูภ่ ายในตูอ้ อกมา โดยใช้หลักการ ‘สุม่ ’ ว่าจะได้ของเล่นขนาดจิว๋ อะไรในแคปซูล ซึง่ เป็นการ
เล่นเกมแบบจำ�นวนจำ�กัดตามปริมาณของทีถ่ กู บรรจุไว้ภายในตู้ แต่พอบริษทั ผูผ้ ลิตเกมมือถือ
นำ�หลักการนีม้ าใช้ โดยแทนทีข่ องเล่นขนาดจิว๋ ด้วย ‘ของ’ หรือ ‘ไอเทม’ (item) ภายในเกม
ทำ�ให้สามารถสร้างแรงจูงใจได้มากกว่าและไม่มขี อ้ จำ�กัดเรือ่ งจำ�นวน ส่งผลให้ผเู้ ล่นเกมจำ�นวน
หนึง่ สูญเสียเงินจำ�นวนมากเพือ่ เล่นแบบต่อเนือ่ ง โดยไม่สามารถรูไ้ ด้วา่ จะมีโอกาสได้ ‘ของ’
พิเศษ จำ�นวนจำ�กัด ตามทีค่ าดหวังไว้หรือไม่
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลให้เมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2016 สมาคมเกมออนไลน์ญป่ี นุ่ มีขอ้ บังคับ
ให้บริษทั ทีเ่ ป็นสมาชิกของสมาคมและผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วมกับ Mobile Content Forum ถือ
ปฏิบตั ิ สรุปสาระสำ�คัญได้ดงั นี้
ผูเ้ ล่นเกมสามารถเติมเงินเกมได้สงู สุดไม่เกิน 50,000 เยน โดยคำ�นวณจากการสุม่
ครัง้ ละ 500 เยน จำ�นวน 100 ครัง้ หรือเท่ากับกำ�หนดให้ผเู้ ล่นเกมมีโอกาสทีจ่ ะสุม่
ได้ ‘ของ’ หรือ ‘ไอเทม’ (item) ทีต่ อ้ งการในอัตราร้อยละ 1
บริษทั ผูผ้ ลิตเกมต้องประกาศประเภทและจำ�นวน ‘ของ’ หรือ ‘ไอเทม’ (item)
ให้ชดั เจน
บริษทั ผูผ้ ลิตเกมต้องรับผิดชอบกับอัตราทีป่ ระกาศในข้อ 2 โดยให้เริม่ ดำ�เนินการ
ภายในเดือนเมษายน 2016
ณ วันนี้ ญีป่ นุ่ มีขอ้ สรุปชัดเจนว่ากาฉะปองเป็นการพนันทีต่ อ้ งควบคุม ขณะที่
คณะกรรมาธิการควบคุมวีดโี อเกมของประเทศเบลเยียมมีขอ้ สรุปว่า Loot Box ทีม่ กี ารใช้จา่ ยเงิน
จริงและพฤติกรรมเสพติดเข้าข่ายการพนัน เป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตเยาวชนทีอ่ ายุยงั น้อย
และเตรียมควบคุมระบบขายเนือ้ หาเสริมภายในเกมทีผ่ ซู้ อ้ื ไม่ทราบชัดเจนว่าจะได้รบั ของอะไร
ถ้าประเทศไทยไม่อยากล้าหลัง ต้องเร่งสร้างกฎกติกาก่อนจะเกิดปัญหา..ดีไหมครับ
ทันเกม
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คลิก
นีโอ

วัคซีน

พนัน

20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติปน
ี ้ี ผมลงทุนไป
งานเสวนา “เยาวชนจะอยูอ
่ ย่างไรในสังคมนิยมเสีย
่ ง
(พนัน)” ของมูลนิธริ ณรงค์หยุดพนัน เพราะรูว้ า่ พี่
เต๋อ ฉันทวิช ธนะเสวี มาพูดบนเวที และตอนท้ายงาน
แบบนีไ้ ด้เซลฟีก
่ บ
ั พีเ่ ต๋อแน่นอน

เห็นชือ่ งานก็พอเดาได้วา่ ต้องพูดเรือ่ งเล่นพนันมันไม่ดี เยาวชนยุคนีเ้ ข้าถึงการพนันได้ทกุ ที่
ทุกเวลา เพราะสือ่ โซเชียลไปไว มีแอพให้โหลด มีการสอนวิธเี ล่น สารพัด แล้วก็เล่าเคสเล่นขำ�ๆ
สุดท้ายกลายเป็นคนติดพนัน ส่งผลกระทบต่อการเรียน เสียเงิน เสียเครดิต เสียอนาคต สรุปคือ
ให้หยุดเล่นพนันซะ
แต่พเ่ี ต๋อของผมเรียลกว่า บอกว่าเล่นพนันเล็กน้อยไม่กส่ี บิ บาทเพือ่ สังสรรค์ระหว่างเพือ่ น
สนิทมิตรสหายเป็นเรือ่ งสนุก เป็นความสุข แต่กบ็ อกว่าถ้าเดิมพันสูงเกินไปจะเครียด โลกยุคนี้
เลีย่ งพนันยาก ถ้าคิดจะเล่นต้องมีลมิ ติ ถ้าหมดต้องหยุด
พีเ่ ต๋อบอกว่า ยุคนีก้ ารพนันเข้าถึงเยาวชนมากขึน้ และส่งผลรุนแรงกว่าผูใ้ หญ่ เพราะ
เยาวชนส่วนใหญ่ยงั ไม่มวี จิ ารณญาณทีด่ พี อ บางคนอาจจะไม่รดู้ ว้ ยซ้�ำ ว่ากำ�ลังเล่นการพนัน
เงินทีน่ �ำ มาเล่นพนันก็เป็นเงินจากผูป้ กครอง เพราะยังไม่มรี ายได้เป็นของตัวเอง ถ้าใช้เงิน
เกินตัวก็มโี อกาสทีจ่ ะหันไปทำ�สิง่ ผิดกฎหมายอืน่ ๆ เพือ่ หาเงินมาเล่นพนัน
หรือใช้หนีพ้ นัน
โดนสุดตอนพีเ่ ต๋อเปรียบการพนันเหมือนกับไวรัส ผมเห็นภาพ
เลยว่าการพนันมันอยูร่ อบตัวเรานีแ่ หละ จะเล่นหรือไม่เล่น
จะติดหรือไม่ตดิ มันขึน้ อยูก่ บั ความแข็งแรงของแต่ละคน
และผมเห็นด้วยกับพีเ่ ต๋อและเพือ่ นๆ บนเวทีวา่ วัคซีน
ทีจ่ ะต่อสูก้ บั ไวรัสพนันคือความรักจากคนในครอบครัว
คนในครอบครัวต้องคุยกันเยอะๆ คุยกันบน
พืน้ ฐานของความรักและความเข้าใจ ตรงนีม้ นั จะคอย
ฉุดรัง้ ไม่ให้เราพลาด หรือถ้าพลาดก็ไม่ถลำ�ลึก
ทันเกม
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เกมพนันโทษคุณลุน
้ รวยลัด
ใครถนัดทางใดลุน
้ ได้เสีย
ลุน
้ รางวัลทุกนาทีมม
ิ เี พลีย
ออนไลน์เคลียร์ทก
ุ ปัญหามาถึงตัว
โลกพนันในออนไลน์เร้าใจมาก
เล่นไม่ยากหลากหลายแบบแทบหมุนหัว
ดึงดูดใจให้เติมเงินเพลินระรัว
ใครรูต
้ วั บังคับใจไม่ถก
ู กิน
เป็นไวรัสไวร้ายเกินไวร์เลส
ยังเป็นเหตุสลดแทบหมดสิน
้
ทีส
่ ด
ุ แห่งความสนุกสุขโบยบิน
ก่อหนีส
้ น
ิ สร้างทุกข์ภย
ั ยิง่ ใหญ่เกิน
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