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รายงานการประชุมหารือ เรื่อง 

“การพนันบนสื่อโทรทัศน์ : ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ” 

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560  

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารหอประชุม ส านักงาน กสทช. 

ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

............................................................................. 

กล่าวรายงานโดย  

ดร.รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมกำรแข่งขันและก ำกับดูแลกันเอง รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนัก

คุ้มครองผู้บริโภคในกิจกำรกระจำยเสียง และโทรทัศน์ 

เรียน กสทช.ประวิทย์ ลี่สถำพรวงศำ คณะวิทยำกร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  

กำรจั ดป ระชุ ม วัน นี้  สื บ เนื่ อ งจำกมู ลนิ ธิ

สำธำรณสุขแห่งชำติได้มีหนังสือถึง กสทช.สุภิญญำ กลำง

ณรงค์  ขอประสำนงำนเพื่อให้ควำมรู้ต่อผู้ประกอบกำรในกำร

จัดกิจกรรม SMS เสี่ยงโชค เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรจัด

กิจกรรม SMS เสี่ยงโชคในรำยกำรโทรทัศน์และวิทยุมีกำรจัด

กิจกรรมลักษณะนี้เป็นจ ำนวนมำก จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ

กำรด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมที่กฎหมำยพนันก ำหนดไว้ และมี

ลักษณะเข้ำข่ำยส่งเสริมกำรพนัน อีกทั้งยังไม่มีกำรคุ้มครอง

ผู้บริโภคในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว ประกำรที่ส ำคัญคือ

อัตรำค่ำบริกำร SMS เสี่ยงโชคมีหลำยอัตรำ และไม่มีอัตรำที่

ก ำหนดชัดเจนแน่นอน 
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เพื่ อ ให้ เกิ ดกลไกหน่ วยงำนของรัฐ ใน ด้ ำนร่วมมื อของส ำนั กงำน  กสทช. กับกรมกำรปกครอง 

กระทรวงมหำดไทย ดังนั้น ผู้ดูแลกฎหมำยทั้งสองส่วนคือกำรประกอบกิจกำรวิทยุ โทรทัศน์ และหน่วยงำนที่รับผิดชอบ

กฎหมำยว่ำด้วยกำรพนัน จึงเป็นที่มำของกำรประชุมครั้งนี้ ประกอบกับคณะอนุกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนกิจกำร

กระจำยเสียง และกิจกำรโทรทัศน์มีมติมอบหมำยให้ส ำนักงำนช่วย

ด ำเนินกำรจัดกำรประชุม ท ำควำมเข้ำใจกับผู้รับใบอนุญำตและผู้ที่

เกี่ยวข้องทั้งหมด ส ำหรับก ำหนดกำรประกอบด้วย หลังจำกพิธีเปิด

กำรประชุมแล้วจะมีกำรน ำเสนอ   “ผลกำรศึกษำและกำรเฝ้ำระวัง

กำรจัดกิจกรรม SMS เสี่ยงโชค และกำรให้ข้อมูลกำรพนันในรำยกำร

โทรทัศน์”  ต่อจำกนั้นน ำเสนอ “แนวทำงกำรคุ้มครองผู้บริโภคจำก 

SMS เสี่ยงโชคและกำรพนันในรำยกำรโทรทัศน์” และสุดท้ำยจะเป็น

กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 

กล่าวเปิดโดย… 

กสทช.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรียน คณะวิทยำกร คณะผู้ศึกษำเกี่ยวกับเรื่องพนันบนสื่อโทรทัศน์ ผู้บริหำรหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 

ตัวแทนภำคประชำสังคม สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติที่สนใจประเด็นกำรพนันบนสื่อโทรทัศน์ทุกท่ำน  

เป็นที่ทรำบกันดีว่ำโทรทัศน์เป็นสื่อที่เผยแพร่ในวงกว้ำง

และมีผลกระทบต่อสังคม สำมำรถน ำสังคมไปในทิศทำงที่ดีหรือทิศทำง

ร้ำยก็ได้ วันนี้เป็นเวทีที่จะต้องประสำนงำนร่วมมือกันระหว่ำงส่วน

กิจกำรโทรคมนำคมและส่วนกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ ซึ่งยุคนี้

เป็นยุคหลอมรวม (convergence) อุตสำหกรรมกำรสื่อสำรคำบเกี่ยว

กันไปหมด ถ้ำกล่ำวเฉพำะ SMS แต่เดิมทุกคนจะมีควำมรู้สึกว่ำ SMS 

เริ่มรุกเข้ำมำในโทรทัศน์ของเรำมีควำมรู้สึกรบกวน ร ำคำญ จนปัจจุบัน

เกิดควำมเคยชิน ติดตำมด้วยปัญหำ SMS คิดเงิน ที่ไม่ได้สมัครใช้

บริกำร มีกำรส่งข่ำว ส่งเพลงเข้ำมำ โดยที่ไม่ได้สมัครใช้บริกำรซึ่งยัง

เป็นปัญหำอยู่ในปัจจุบัน นอกจำกมีกำรรบกวนและคิดเงิน แล้วยังมี 
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SMS ที่มีเนื้อหำที่มีลักษณะสุ่มเสี่ยง ตัวอย่ำงเช่น เคยได้รับเชิญชวนให้ดำวน์โหลดคลิปสยิว ภำพหลุด ที่มีควำมเสี่ยงในแง่

ศีลธรรมและกฎหมำย นอกจำกนี้ยังมีเรื่องของกำรชิงโชค บำงทีก็ชิงโชคไอโฟน  ทองค ำ และรถ ถ้ำเกิดกับส่วนงำน

โทรคมนำคมก็คงไม่มีควำมรู้สึกใดๆ หำกเป็นส่วนงำนกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ พบว่ำมีควำมรู้สึกแตกต่ำงกัน      

ในวันนี ้พบว่ำ SMS รุกเข้ำไปในรำยกำรทีวีและรุกมำนำนกว่ำสิบปี  

หำกจ ำได้ยุคหนึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเคยกล่ำวว่ำเรื่องนี้มีกำรจัดเวทีมีควำมเหมำะสมหรือไม่อย่ำงไร 

กระทรวงมหำดไทยก็มีแนวทำงกำรก ำกับดูแลเรื่อง SMS ออกมำ ช่วงนั้น SMS จำกรำยกำรโทรทัศน์ก็เงียบหำยไประยะ

หนึ่ง ตอนนั้นเป็น SMS รูปแบบเดิม เช่น “ล ำปำงหนำวมำก”  บอกข้อควำมให้แชร์ผ่ำนกำรรับรู้ในวงกว้ำง เพื่อให้มีคนใน

พื้นที่มีส่วนร่วม ต่อมำรุกล้ ำถึงขั้นเป็นกำรโหวตรำยกำรเรียลลิตี้ต่ำงๆ ซึ่งในต่ำงประเทศมีกำรก ำกับดูแล ยกตัวอย่ำง ใน

ประเทศอังกฤษมีกำรโหวตและปิดโหวตก่อน จบรำยกำรคะแนนที่ส่งมำทีหลังจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำเหมือนมีกำรล็อคผล

โหวตไว้แล้ว ประเทศไทยยังไม่มีกำรก ำกับดูแล ตรวจสอบว่ำมีกำรโหวตจริงหรือเท็จ เวลำหน้ำกำกถอดมำแล้วไม่มีคะแนน

ว่ำใครได้มำกกว่ำใคร แต่ปรำกฏผลว่ำนี่เป็นผู้ชนะ ปิดโหวตทันที ลักษณะเช่นนี้ ประกำศผลได้ทันที ไม่ต้องประมวลผล   

จะโปร่งใสหรือ ไม่อย่ำงไร กำรก ำกับดูแล SMS ในต่ำงประเทศมีกำรท ำ แต่ไม่ได้ท ำเพื่อให้ธุรกิจเติบโต แต่ท ำเพื่อให้เกิด

ควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย นอกจำกรำยกำรประเภทโหวตแล้วก็จะเห็นรำยกำรประเภทตอบค ำถำมชิงรำงวัล เนื่องจำกระยะ

หลังรำงวัลมีจ ำนวนจ ำกัด ผู้ตอบมีจ ำนวนมำก จึงมีกำรชิงโชค ท ำให้ไม่ได้รับรำงวัลทุกคน มีกำรสุ่มจับฉลำก บำงทีก็ไม่

เกี่ยวกับค ำถำม ก็ให้ SMS ลุ้นโชค หลำยปีก่อนพบว่ำถ้ำมีฟุตบอลโลก ฟุตบอลยูโร จะเห็นชัดเจนว่ำรำยกำรที่ถ่ำยสอดสดจะ

มีกำรทำยผลและชิงรำงวัล ที่ผ่ำนมำได้เชิญผู้ประกอบกิจกำรโทรทัศน์มำหำรือ เรื่องกำรชิงรำงวัลเนื่องจำกมีกฎหมำย     

คือพระรำชบัญญัติกำรพนัน พ.ศ. 2478 ระบุเงื่อนไขว่ำอะไรสำมำรถท ำได้ หรือท ำไม่ได้ ซึ่งก็คือกำรพนัน และเป็นกำรพนัน

บนรำยกำรโทรทัศน์จะต้องถูกลงโทษ หลังจำกนั้นมีกำรให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี จะเห็นว่ำตอนนีฟุ้ตบอลยูโร ฟุลบอกโลก 

พิธีกรภำคสนำมจะไม่พูดเรื่องนี้ต่อไปแล้ว หลักกำรของ พ.ร.บ.กำรพนัน พ.ศ.2478 มีหลักกำรส ำคัญคือเป็นเรื่องกฎหมำย

กำรพนันทั้งหมด มีทั้งที่ห้ำมเล่นและต้องขออนุญำตให้จัดได้ ยกตัวอย่ำง กำรแข่งม้ำ ตีไก่ สำมำรถขอใบอนุญำตได ้       

แต่กฎหมำยก็มีส่วนเรื่องกำรให้ของรำงวัลหรือกำรแถมพกด้วยกำรชิงโชคด้วยกำรสุ่ม ด้วยกำรจับรำงวัลกำรซื้อบะหมี่กึ่ง

ส ำเร็จรูปแถมสติ๊กเกอร์ไม่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำยเพรำะแถมทุกคน ไม่ได้สุ่มจับรำงวัล ซื้อแชมพูหนึ่งแถมหนึ่งก็ไม่ใช่สุ่ม 

สำมำรถท ำได้ทันที ไม่ต้องขออนุญำตใคร แต่เมื่อไรของที่ซื้อแล้วมีกำรแถมรำงวัลด้วยกำรให้สุ่มหรือเสี่ยงโชคจะเข้ำข่ำย 

พ.ร.บ.กำรพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งต้องขอใบอนุญำตจำกกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย และต้องท ำภำยใต้หลักเกณฑ์ที่

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ก ำหนดเรื่อง กำรโฆษณำ เช่น ถ้ำกำรโฆษณำชิงโชคต้องออกเลขที่
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ใบอนุญำต กำรจับรำงวัลต้องมีสักขีพยำนต้องท ำโดยกำรพิมพ์กระดำษออกมำจับ ส่วนกำรส่ง SMS แล้วไปสุ่มบน

คอมพิวเตอร์ไม่เป็นไปตำมกฎหมำยหลักของกำรให้รำงวัลของกำรเสี่ยงโชคตำมกฎหมำยกำรพนัน  

 

พนันคือมีเดิมพันมีได้ มีเสีย แต่กำรชิงโชคประชำชนต้องไม่มีเสีย นั่นคือกำรแถมพกหรือให้รำงวัล ไม่ใช่กำร

เล่นกำรพนัน เมื่อใดที่ประชำชนต้องวำงเดิมพันหรือเสียเงินเพิ่มจะถือเป็นพนัน ไม่สำมำรถกระท ำได้ ยกตัวอย่ำง ฟุตบอล

โลก ฟุตบอลยูโร หนังสือพิมพ์หลำยฉบับโฆษณำให้ส่งไปรษณียบัตรไปชิงรำงวัล ผู้บริโภคเสียแค่ค่ำส่งไปรษณียบัตรโดยไม่ได้

เสียอะไรเพิ่ม แต่ถ้ำเมื่อไรที่ต้องลงทุนเพิ่ม จะถือว่ำสุ่มเสี่ยงต่อกำรผิดกฎหมำย สมัยก่อนรำยกำรโทรทัศน์จะให้โทรเข้ำไป 

คิดค่ำโทรปกติส่วน SMS ชิงโชคหรือในรำยกำรโทรทัศน์ ขั้นต่ ำครั้งละ 3 บำท ใช้แพ็คเกจ SMS ฟรี ท ำไมต้องเสีย 3 บำท 

ต่อให้ไม่ฟรี SMS ส่วนเกินแค่ 1 บำท 1.50 บำท หรือ 2 บำท ไม่ถึง 3 บำท กำรส่ง SMS ชิงโชคบำงทีจะเสียเงินครั้งละ     

6 บำท กล่ำวถึง ประเด็นที่หนึ่งคือส่วนต่ำงถือเป็นกำรวำงเดิมพันหรือไม่  ประเด็นที่สองคือเวลำจัดรำยกำรชิงโชค เงินที่ได้

จำกผู้บริโภคห้ำมเอำมำแบ่งปันกัน เพรำะคือธุรกิจปกติ ส่วนงำนโทรคมนำคมถ้ำมีกำรชิงโชค เงินค่ำ SMS 3 บำท (จะแบ่ง

กัน 50:50 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส ำนักงำน กสทช เคยจัดเวที โดยคุณสรยุทธมำพูดบรรยำยเองว่ำมีส่วนแบ่ง 50:50 คือค่ำย

โทรศัพท์มือถือได้ส่วนแบ่ง 50 ถ้ำ 3 บำท ได้ 1.50 บำท ส่วนอีก 50 หรือ 1.50 บำท คือของผู้ชิงโชค แต่เมื่อมำอยู่ใน

รำยกำรโทรทัศน์ ผู้เล่นมำกขึ้น โอเปอเรเตอร์ สถำนี ผู้จัดรำยกำรและออแกไนเซอร์ ได้ส่วนแบ่งจำกระบบชิงโชค ตำมหลัก

กฎหมำยแล้ว ถ้ำคิดเงินผู้บริโภคในรำคำที่แพงกว่ำปกติ SMS ซึ่งปกติ 1 บำท หรือฟรี แล้วคิด 3 บำท หรือ 6 บำท มำแบ่ง
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กันจะถือว่ำผิดกฎหมำยกำรพนัน  ถ้ำมีกำรจับจะถูกลงโทษ เป็นคดีอำญำ สำมำรถลงโทษได้ตั้งแต่คนจัดออแกไนเซอร์ 

เจ้ำของรำยกำร เจ้ำของสถำนี ค่ำยโทรศัพท์มือถือ เพรำะถือว่ำผิดหมด ท ำไมตอนนี้จึงไม่จับเพรำะเวลำไปขออนุญำตท ำ

กิจกรรมชิงโชคที่กรมกำรปกครองก็จะเขียนข้อควำมว่ำไม่มีกำรแบ่งผลประโยชน์ หรือก ำไรกัน ถ้ำไม่แบ่งจริงสำมำรถท ำได้ 

แต่ธุรกิจจะมีกำรแบ่ง ถำมแต่ละช่องก็ได้ ไม่ได้สุ่มเสี่ยงแต่ผิดกฎหมำยกำรพนันแน่นอน อยู่ที่ว่ำเมื่อไรจะด ำเนินคดี ขึ้นศำล

เป็นคดีตัวอย่ำง ดังนั้น เงื่อนไขที่ท ำได้คือ SMS ต้องรำคำปกติ และเงินค่ำ SMS ห้ำมแบ่งปันกันเพรำะถือเป็นต้นทุนทำง

ธุรกิจของค่ำยโทรศัพทม์ือถือปกติ นอกจำกนี้ SMS ที่แพงขึ้นหรือมีกำรแบ่งเงินจะผิดกฎหมำย  

ประเด็นที่สองคือเรื่องกำรโฆษณำกำรพนัน ตำมกฎหมำยไทยถือว่ำผิดกฎหมำย ถ้ำรำยกำรวิทยุ รำยกำร

โทรทัศน์โฆษณำเกี่ยวกับกำรพนันถือว่ำผิดกฎหมำยทั้งสิ้น จะเห็นว่ำส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล ไม่มีกำรโฆษณำให้ซื้อ

ลอตเตอรี่ หรือกรณีฟุตบอลโลกที่มีกำรเชิญชวนให้เล่นพนันจะเข้ำข่ำยโฆษณำกำรพนัน กำรบอกเลขหมำยโทรศัพท์ให้ไป

แทง หรือมีโฆษณำในเว็บไซต์พนันฟุตบอลถือเป็นกำรโฆษณำกำรพนันที่ผิดกฎหมำย แต่ที่ ยังก้ ำก่ึงอำจจะไม่ผิด             

แต่เหมำะสมหรือไม่ ต้องถำมตัวเองว่ำเป็นกำรกระตุ้นให้เกิดกำรเล่นพนันหรือไม่ เช่น ใบ้หวย ทุกวันที่ 10 กว่ำๆ ก่อนหวย

ออก จะมีข่ำวกระตุ้นให้เล่นหวยในรูปแบบสัตว์แปลกๆ  ท ำไมจึงเจำะจงท ำสัตว์แปลกๆ ในช่วงนั้น เพื่อจะเชื่อมโยงไปถึง

กำรซื้อหวยทั้งบนดิน ใต้ดิน ต้องคิดให้ดีเพรำะกระทบต่อสังคม รำยกำรที่ท ำเรื่องเหล่ำนี้เป็นเรตทั่วไป เด็กก็สำมำรถรับชม

ได ้จึงไม่แปลกที่เด็กไทยจะชินกับหวยทั้งบนดิน/ใต้ดิน  ในต่ำงประเทศเด็กซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ ในประเทศไทยไม่แน่ใจว่ำขำย

หรือไม่ สิ่งที่ควรจะพูดคุยกันไม่ใช่ว่ำทุกคนผิด หลำยสถำนีก็เป็นตัวอย่ำงที่ดีแล้ว แต่ก็พบว่ำบำงสถำนี โดยเฉพำะโทรทัศน์

ดำวเทียมมีควำมรุนแรงกว่ำฟรีทีวี พบว่ำกำรสร้ำงเรตติ้งของฟรีทีวีส ำหรับคนไทย อันดับต้นๆ คือกีฬำ ทุกช่องเริ่มถ่ำยทอด

มวย ถ้ำไม่ไปผูกกับกำรพนันก็ไม่เป็นไร อันที่สองคือกำรใบ้หวย ต้องกำรเรตติ้งดี ต้องมีรำยกำรใบ้หวย ซึ่งกระทบสังคม 

หลักกำรง่ำยๆ คืออย่ำสร้ำงนักพนันหน้ำใหม่ เพรำะเหมือนเป็นคนติดยำ เลิกได้แต่น้อย หรือเล่นพนันแล้วไม่ติด มีแต่ส่วน

น้อย เพรำะหำกมีกำรเล่นพนันซ้ ำๆ จะมีผลกระทบ ซึ่งคุณหมอจะอธิบำยต่อไป ผลกระทบต่อระดับสมอง พฤติกรรม     

และจิตใจ ซึ่ง SMS เสี่ยงโชคที่ห้ำมคือ Instant Win คือส่งแล้วได้รำงวัลทันที หรือเปิดฝำได้ล้ำนทันที หรือฉีกซองบะหมี่

แล้วได้รำงวัลทันที จึงเป็นกำรจูงใจให้คนซื้อ เล่น ไม่ไดต้้องกำรได้บะหมี่หรือชำ แต่ต้องกำรได้ฉลำกหรือฝำแทน  

วันนี้จะมำติดตำมสถำนกำรณ์โดยมีผลจำกกำรศึกษำ ที่จะน ำเสนอผลกำรศึกษำว่ำมีอะไร อย่ำงไร และจะมี

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกมุมมองต่ำงๆ โดยจะเริ่มต้นจำกวิทยำกรและผู้ประกอบกำร กำรจัดประชุมหำรือเรื่อง กำรพนัน

บนสื่อโทรทัศน์ : ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบกำร โดยควำมร่วมมือของมูลนิ สำธำรณสุขแห่งชำติ กสทช. 

วิทยำกรและผู้ประกอบกำร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อลดผลกระทบ มีกำรแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวทำงกำรจัดกำร

แก้ไขปัญหำ เรื่องนี้คงไม่ใช่เป็นกำรจัดครั้งสุดท้ำยแน่นอน เพรำะปัญหำต้องแก้ไขในระยะยำว ทุกฝ่ำยต้องใส่ใจเพื่อไม่ให้
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เกิดปัญหำ  ในนำมของกรรมกำร กสทช. ซึ่งมำจำกส่วนงำนคุ้มครองผู้บริโภคและพิทักษ์สิทธิเสรีภำพของประชำชน รวมถึง

ศูนย์ข้อมูลนโยบำยสำธำรณะกำรลดปัญหำจำกกำรพนัน มูลนิธิสำธำรณสุขแห่งชำติ (มสช) และ กสทช. หวังว่ำกำรจัด

ประชุมวันนี้ จะท ำให้เกิดแนวทำงหรือมำตรกำร กำรด ำเนินกำรร่วมกัน เพื่อที่จะควบคุม ป้องกัน แก้ไข ไม่ให้มีกำรส่งเสริม

รำยกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค ที่เข้ำข่ำยกำรพนัน ทีไดม้ีกำรปรับปรุง วิธีกำร รำยกำรไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสังคม 

บัดนี้ถึงเวลำอันสมควรแล้ว ขอเปิดกำรประชุมหำรือเรื่อง กำรพนันบนสื่อโทรทัศน์ : ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ

ผู้ประกอบกำร ณ โอกำสนี ้

การน าเสนอ  

“ผลการศึกษาและการเฝ้าระวังการจัดกิจกรรม SMS เสี่ยงโชค และการให้ข้อมูลการพนันในรายการโทรทัศน์”  

 ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก  นายกสมาคมวิทยุลื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) 

เรียน กสทช.ประวิทย์  ลี่สถำพรวงศำ  และผู้ เข้ำร่วมกำร

แลกเปลี่ยนในวันนี้เรื่องที่ได้รับมอบหมำยให้ศึกษำ และประเมินสถำนกำรณ์ 

รวมถึง ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมคือเรื่องกำรติดตำมสถำนกำรณ์กำรเสี่ยงโชคและ

กำรพนัน เพรำะมีมิติของกำรเสี่ยงโชคว่ำเป็นกิจกรรมที่เสมือนพนันหรือไม่ 

เป็นกำรพนันแล้วหรือยัง และมีข้อเสนอเพิ่มเติมทั้งในและต่ำงประเทศมำเล่ำ

ให้ฟัง ปัญหำที่พบคือ รำยกำรโทรทัศน์ วิทยุหลำยรำยกำร มีกิจกรรมส่ง SMS 

เสี่ยงโชค ตอบค ำถำม เลือกเพลง แล้วจับสลำกหมำยเลขที่ส่งเข้ำมำ เบอร์

ของสมำชิกที่ร่วมกิจกรรม สิ่งที่เกิดขึ้น คือมีจ ำนวนคนเล่นมำกเกินไป สร้ำง

ค่ำนิยมในกำรเล่นพนัน หรือหมกมุ่นกับกิจกรรมนี้โดยไม่ท ำมำหำกิน หรือมีกำรคิดเงินเกินกว่ำรำคำปกติ มอมเมำปนกับ

เนื้อหำจนไม่รู้พื้นที่ใดคือพื้นที่โฆษณำ พื้นที่ใดคือเนื้อหำรำยกำร เพรำะระเบียบของส ำนักงำน กสทช. พื้นที่โฆษณำต้องนับ 

ไม่เช่นนั้นจะโฆษณำทั้งรำยกำร เป็นกำรเอำเปรียบผู้บริโภค ผู้บริโภคไม่ได้รับประโยชน์ มีกำรควบคุมในระดับต่ ำและ

ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของกำรให้รำงวัลไม่ได้ และประกำศ ไปแล้ว กำรส่ง SMS เข้ำมำได้รำงวัลจริงหรือไม่ โหวตมำก

ที่สุดจริงหรือไม่ หรือสุ่มแล้วได้รำงวัลหรือไม่ เป็นตัวจริงหรือสุ่มๆ มำ มีกำรละเมิดสิทธิส่วนตัว มีกำรจัดกิจกรรมที่เข้ำข่ำย

พนัน สมัครแล้วยกเลิกยำกและใช้เวลำนำน นอกจำกนี้มีผลกระทบต่อเด็กและเยำวชนในมิติเรื่ องกำรมอมเมำ ปนเปื้อน

เนื้อหำ ส่งผลกระทบต่อสุขภำพและสมอง อำจส่งเสริมให้เกิดกำรบริโภคจนเกิดอันตรำย เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ ำตำลเกินกว่ำ

ปริมำณที่ควรจะบริโภคในแต่ละวัน เป็นต้น กำรสร้ำงค่ำนิยมที่ผิด เกิดควำมหมกมุ่น เกิดควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจ เกิด
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ควำมสูญเสียทำงสุขภำพ และทำงสังคมโดยรวม ดังนั้น ถ้ำคิดค่ำบริกำรเกินรำคำปกติเมื่อไร ในต่ำงประเทศจะก ำหนดให้

เป็นกำรพนันโดยทันที ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกของประเทศไทย  

ปัจจุบันช่องทำงหรือเครื่องมือในเกมกำรพนันหรือกำรเสี่ยงโชค มีอยู่อย่ำงน้อยที่สุด หรืออำจจะมีมำกกว่ำนี้ 

คือ 1) โทรศัพท์มือถือ 2) เว็บไซต์ที่มีกิจกรรม 3) ไลน์หรือเฟสบุ๊ก 4) รำยกำรโทรทัศน์ และ 5) กิจกรรมเฉพำะกลุ่ม  

ดิฉันได้รับมอบหมำยให้ศึกษำตั้งแต่ปี 2558 ถือว่ำไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นมำนำนแล้วในเรื่อง SMS เสี่ยง

โชค พบว่ำสถำนีที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ง SMS ครั้งละ 3 บำท มีหลำยช่องคิดรำคำ 3 บำท ไม่ใช่รำคำปกติ เพรำะปัจจุบันมี

กำรส่ง SMS ฟรี ตำมแพ็กเกจ จ ำนวน 3 บำท มีกำรตั้งค ำถำมว่ำจ ำนวนเงินที่ได้มำนั้นเอำมำจำที่ไหน และไม่ได้แบ่งกันจริง

หรือไม่ โดยพบในช่อง One, ไทยรัฐทีวี, ทรูโฟยู, PPTV, GMM25, NEWTV, TNN, NATION, SPRING NEWS, BRIGHT 

TV, LOCA, Now และ VOICE TV  และช่องที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ง SMS ครั้งละ 6 บำท คือ ช่อง 7, ช่อง 3, ช่อง 8,     

ช่อง 5, ช่อง 3 FAMILY และช่อง MCOT FAMILY  ส่วนช่อง 7 เป็นช่องเดียวที่มีกำรขออนุญำตและแจ้งรำยละเอียดกำรขอ

อนุญำต เป็นข้อก ำหนดของกรมกำรปกครอง กระทวงมหำดไทย ให้แจ้งไว้ ณ ที่ท ำกำรเสี่ยงโชค 

ตัวอย่ำงเพิ่มเติมคือ รำยกำรหรือโฆษณำที่พบว่ำมีปัญหำ ในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี คือ พ.ศ. 2559 -  2560 

พบว่ำ 

1. รำยกำรที่ยังมีออกอำกำศอยู่จนปัจจุบันคือ รำยกำรพำรวย (The Price Is Right Thailand) ช่องทรูโฟร์ยู 

(24) ออกอำกำศทุกวันจันทร์ – พฤหัส เวลำสองทุมถึงสำมทุ่ม กติกำคือให้ร่วมสนุกโดยกำรทำยรำคำสินค้ำ ชิงของรำงวัล 

โดยลงทะเบียน ครั้งละ 3 บำท และทำยรำคำผ่ำน SMS ครั้งละ 6 บำท  

2. โฆษณำส่งรหัสโออิชิ ลุ้นไปทริปสุดโอโกเจแปน กับ 12 เจ้ำชำย U-Print ออกอำกำศทุกช่อง กติกำคือกด 

*494*  ตำมด้วยรหัสใต้ฝำหรือในกล่อง กด# แล้วโทรออก หรือพิมพ์ *787* ส่งฟรีทุกเครือข่ำย  ค ำถำมคือเครือข่ำยต่ำงๆ 

จะมำร่วมท ำกิจกรรมนี้ฟรีหรือกำรที่ส่งฟรีทุกเครือข่ำย ร่วมกิจกรรมแล้วได้เดินทำงไปทริปสุดโอโกเจแปนคืออะไร โฆษณำนี้

ออกอำกำศสิ้นสุดเมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2559 ลุ้นไปเที่ยวและช็อปปิ้งที่ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น กับดำรำชำยชื่อดัง 12 คน 

จำกซีรีย์ U-Prince ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ได้พบทำงกำรตลำด 

3. กิจกรรม Big Thanks Big Gift ช่อง GMM 25 กติกำคือให้สมัครสมำชิกหรือใช้บริกำรดำวน์โหลด       

หรือ SMS จำกบริกำรของ GMM Music Delivery สมัครผ่ำน SMS โดยพิมพ์ R ส่งไปที่ 4242977 อัตรำค่ำบริกำรเพลงละ 

5 บำท ฟรี 7 วัน ดูแล้วเหมือนจะขำยเพลง อยำกคิดรำคำเท่ำไร อำจดูเป็นเรื่องปกติ  เป็นกิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 

Grammy Lucky Quiz ตอบค ำถำมเกี่ยวกับควำมเคลื่อนไหว Grammy สมัครผ่ำนเบอร์ USSD *423*3# โทรออก กด 

*471*13# โทร. ออก หรือพิมพ์ R ส่งไปที่ 4242975 ค่ำบริกำร 5 บำทต่อข้อควำม และกิจกรรมที่ 3 SMS one NEWS 
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สมัครผ่ำนเลขหมำยที่ว่ำ ค่ำบริกำร 10 บำทต่อสัปดำห์ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2558 ถึง 30 มกรำคม 

2559 ปรำกฏว่ำชิ้นแรกเป็นขำยเพลงทั่วไป อันที่ 2-3 เป็น SMS ร่วมสนุก เกี่ยวข้องกันอย่ำงไร ระบุว่ำจะให้รำงวัลทั้งหมด 

4 รำงวัลใหญ่ เป็นรถโตโยต้ำ มูลค่ำห้ำแสนกว่ำบำท  ซัมซุงกำแลคซี่แท็ป ซัมซุงกำแลคซี่โน้ต กิ๊ฟวอยซ์เชอร์ของเทสโก้โลตัส 

5 ใบ รวมมูลค่ำรำงวัลเก้ำแสนกว่ำบำท ไม่รวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม โดยกำรสุ่ม  สุ่มของรำงวัลจำกเลขหมำยโทรศัพท์ที่สมัคร

สมำชิกบริกำร GMM Grammy หรือเลขหมำยโทรศัพท์ที่ใช้บริกำรตำมที่บริษัทก ำหนดในระยะเวลำของกิจกรรมนั้นๆ กำร

สุ่มมีควำมหมำยอย่ำงไร ในบริบทของมำตรฐำนสำกลที่เป็นกติกำในกำรก ำกับดูแลกำรส่งเสริมกำรขำยผ่ำนสื่อ  

4. กิจกรรม ลุ้นแชมป์ยูโร 2016 ลุ้นโชคกับเดลินิวส์ ช่องเดลินิวส์ ลุ้นโชคร่วมทำยผลฟุตบอลยูโร 2015     

ส่ง SMS พิมพ์รหัส ครบทุกภำค ค่ำบริกำร 3 บำท  จ ำนวน 3 บำท เกินรำคำปกติหรือไม่  

ส ำหรับผลต่อทำงสุขภำพทำงสมอง ให้เครดิตต่อ รศ.พญ.พรจิรำ ปริวัชรำกุล คุณหมอเคยให้ข้อมูลว่ำกำรให้

ส่งชิงโชคเหมือนเกมกำรพนัน มีผลกระทบต่อโครงสร้ำงของสมอง โดยเฉพำะเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 10 ขวบ สมองยังพัฒนำกำรไม่

เต็มที่ และยังไม่สำมำรถแยกแยะควำมต้องกำรของสมองได้ โดยเฉพำะเรื่องกำรยับยั้งชั่งใจ ถ้ำเด็กกลุ่มนี้เล่นพนันหรือส่งชิง

โชค  จะท ำให้สมองเสพติดกำรพนันได้ง่ำย เรียกว่ำโรคติดพนัน โตขึ้นก็จะส่งผลต่อพัฒนำกำรทำงสมองระยะยำว อำจจะ

ท ำให้สมองฝ่อลง และอำจจะเกิดควำมเสียหำยต่อสมองบำงส่วน โดยเฉพำะกำรยับยั้งชั่งใจ  

บริบทของต่ำงประเทศของ UK Code of conduct มี 2 ชิ้น คือ  

CAP Code กับ BCAP Code  ในส่วนของ CAP Code เป็น Non Broadcast คือกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย

ทั่วไปตำม event ตำมสถำนที่ต่ำงๆ  

BCAP Code เป็น Broadcast คือ UK Code of Broadcast Advertising กำรโฆษณำผ่ำนสื่อทุกอย่ำงจะมี 

code ของ UK ประเทศที่ดูแลอยู่ มี code นี้ apply ส ำหรับ Advertisement คือกำรโฆษณำทั้งหลำยบนสื่อ Broadcast 

ที่เป็น Television ที่เป็น Service โดยมี licensed by Ofcom   

โฆษณำต้องไม่ Advertisement บน Broadcast ต้องไม่ condone คือ ยอม หรือกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมที่ไป

ท ำลำยสุขภำพของเด็กที่ส ำคัญสุดคือกฎของ BCAP Code จะใช้ได้กับ Advertisement ที่เป็นกำร play for money 

gambling product และ Advertisement ที่  play for free gambling product ที่ เสนอโอกำสในกำร win a prize 

โอกำสในกำรชนะพนัน ไม่ว่ำจะแบบชัดเจนหรือว่ำแบบซ่อนอยู่ ผู้บริโภคจะเล่นเพื่อจ่ำยเงิน ไม่ว่ำจะในประเทศหรือ

ต่ำงประเทศ เป็น rules ที่ BCAP Code ก ำหนดชัดเจน เพรำะฉะนั้น play for money หรือ play for free แต่สร้ำง

โอกำสที่จะไปเสี่ยงเพื่อไดร้ำงวัล apply  
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ส ำหรับ BCAP Code ที่มีกำรก ำกับอย่ำงเข้มข้น ในข้อ 17.3.3 ข้อ 17 ใหญ่เป็น Gambling โดยเฉพำะใน

ประเทศไทยมี พ.ร.บ. กำรพนัน พ.ศ. 2478 บังคับใช้ได้ แต่ยังไม่เต็มที่ มำตรำที่เขียนชัดเจนว่ำกำรพนันผ่ำนสื่อผิดกฎหมำย

เขียนมำต้ังแต่ พ.ศ. 2478 โดยไม่มีกำรปฏิบัติและไม่มี Code  

แต่ CAP Code ของ UK เขียนไว้ชัดเจนเป็นข้อ 17 ข้อ 17.3.3 เขียนว่ำ ห้ำมให้แนะน ำว่ำกำรพนันจะเป็น 

solution เป็นทำงออกของชีวิต กำรแก้ปัญหำด้ำนกำรเงินหรือเป็นทำงเลือกในกำรได้งำน หรือเป็นช่องทำงสู่ควำมส ำเร็จ

และควำมมั่นคงทำงกำรเงิน แต่ประเทศไทยบอกว่ำจะได้รถหรูหรำ จะมีควำมมั่นคงจำกรำงวัลที่จะไดร้ับ   

ข้อ 17.3.6 เขียนว่ำ ต้องไม่แนะน ำว่ำ Gambling สำมำรถท ำให้สร้ำงคุณภำพส่วนบุคคล เช่น เพิ่มภำพลักษณ์

ที่ดี สร้ำงควำมภำคภูมิใจ หรือเป็นช่องทำงที่จะเป็นคนที่มีอิทธิพลในสังคมหรือได้รับกำรรับรอง หรือได้รับกำรชื่นชมยินดี 

จะต้องไม่จูงใจให้ควำมรู้สึกเหล่ำนี้เกิดขึ้นกับผู้รับสำรและผู้บริโภคที่จะเล่นแล้วได้รับรำงวัล   

ข้อ 10.1.2 เรื่องเกี่ยวกับ betting systems and products ที่จะท ำให้กฎหมำยเฉพำะเรื่องกำรพนัน      

เป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรพนัน และ products ทั้งหลำย  

กฎหมำยในประเทศไทยมีเรื่องเกี่ยวกับเสี่ยงโชคที่มีกำรพิจำรณำกันผ่ำนหลำยเวที ที่กล่ำวถึงมีกฎหมำย

จ ำน วน  3 ฉ บั บ  คื อ  1)  พ .ร .บ . ก ำรพ นั น  พ .ศ . 2478  2)  พ .ร .บ . คุ้ ม ค รอ งผู้ บ ริ โภ ค  พ .ศ .  2522 แ ล ะ                               

3) กฎ กระทรวงมหำดไทย  ค ำว่ำ “กำรพนัน” มีปัญหำอะไร ท ำอย่ำงไรจึงจะทรำบ เพรำะข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่บำงส่วนว่ำ 

บำงทีจ ำแนกไม่ไดว้่ำอะไรคือกำรพนันหรือไม่เป็นกำรพนัน  

กำรพนันคือกิจกรรมที่มีกำรวำงเงิน หรือแทงพนัน เพื่อโอกำสที่จะชนะและได้รับเงินรำงวัล ซึ่งสำมำรถแยก

เป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญสำมองค์ประกอบ คือ 1) ต้องมีกำรวำงเดิมพัน Consideration ตัดสินใจลงเงิน 2) ต้องมี 

Chance เข้ำมำเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องควำมบังเอิญ โอกำส ไม่เกี่ยวกับโชค ดวง และ 3) เป็น Prize  ถ้ามีทั้งสามข้อครบถือ

เป็นการพนัน ถ้าองค์ประกอบใดหายไป หรือน่าสงสัยอยู่ ยังไม่ถือเป็นการพนัน 

ค ำนิยำมกำรจัดกิจกรรมเสี่ยงโชคและกำรพนัน ถ้ำพิจำรณำตำม CAP Code และ BCAP Code คือทั้ง Non 

Broadcast และ Broadcast จะมีค ำอยู่ 2 ค ำใหญ่ๆ คือ  

1. Prize Competition กำรจัดกำรแข่งขันประชันทักษะ เป็นกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรตลำดที่ผู้จัดกำรแข่งขัน

คัดเลือกผู้ชนะรำงวัลจำกกำรใช้ทักษะในกำรแข่งขันจริงๆ ไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญ โชค ดวง สุ่ม  

2. Prize Draws เป็นกำรชิงโชคคือ กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดที่ผู้จัดรำยกำรใช้กำรสุ่มในกำรหำผู้ชนะรำงวัล  

กำรจัดรำยกำรที่มีลักษณะเป็นกำรแข่งขันประชันทักษะและมีกำรสุ่มจับผู้ชนะรำงวัลด้วย ทีพบมำกคือสำมลักษณะและที่

พบในประเทศไทย มีดังนี ้
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Prize Competition เป็นกิจกรรมที่กระท ำได้โดยไม่ต้องขออนุญำต คือ 1) เป็นกำรตัดสินผู้ชนะจำกทักษะ 

เป็นกำรควำมสำมำรถ เช่น ตอบปัญหำ ไม่มีกำรสุ่มหำผู้ได้รับรำงวัล  2) เป็นกำรแข่งขันที่ไม่ง่ำยจนเกินไปอย่ำงชัดเจน เช่น 

หลอกลวงให้คนเข้ำร่วมมำกๆ จะได้สร้ำงภำพ หรือเสียค่ำตั๋วเข้ำ แต่ต้องไม่ง่ำยจนเหมือนกำรหำคนมำร่วม แต่ต้องมีควำม

ยำกในระดับหนึ่ง จนท ำให้ไม่สำมำรถจ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันได้  และ 3) กำรแข่งขันควรมีกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

เฉพำะด้ำนตัดสิน จึงจะเรียกว่ำเป็นทักษะเฉพำะด้ำน ผู้เข้ำร่วมต้องไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมรำยกำร ถ้ำต้องส่ง 

SMS/MMS ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ ต้องไม่เสียค่ำใช้จ่ำยเกินกว่ำรำคำปกติ  ผู้จัดรำยกำรต้องไม่มีส่วนได้เสียกับค่ำใช้จ่ำย 

ไม่แบ่งผลประโยชน์ ถ้ำครบถ้วนตำมเงื่อนไขนี้ไม่ต้องขออนุญำต 

Prize Draws เป็นกิจกรรมที่กระท ำได้ แต่ต้องขออนุญำตก่อน เช่น กำรชิงโชค  เป็นกิจกรรมที่กระท ำได้ โดย

มีเงื่อนไขต่อไปนี้ คือผู้เข้ำร่วมต้องไม่เสียค่ำใช้จ่ำย หำกต้องส่ง SMS/MMS ต้องไม่มำกกว่ำรำคำปกติ ผู้จัดรำยกำรต้องไม่มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ถ้ำมีจะเป็นกำรพนันทันที ใช้กำรสุ่มแจกรำงวัล หรือสุ่มผสมกำรใช้ทักษะได้ ถ้ำรำงวัลเป็นเพียงส่วนลดของ

รำคำของสินค้ำของผู้จัดรำยกำร และกำรส่งเสริมกำรขำยนี้เปิดโอกำสแก่ลูกค้ำทั่วไป ไม่ต้องขออนุญำต กำรคัดเลือกผู้ชนะ 

ควรให้ทุกคนมีโอกำสเท่ำเทียมกัน และกระท ำในเวลำเหมำะสม เช่น ไม่นำนเกินไปนับจำกวันที่ ขออนุญำต และผู้ชนะไม่

จ ำเป็นต้องอยู่ในที่คัดเลือก ถ้ำผู้ชนะไม่มำ ติดต่อไม่ได้ ภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้จับรำงวัลใหม่ 

ข้อจ ำกัดของประเภทรำงวัล คือกรณีที่ของรำงวัลไม่มีควำมเหมำะสมกับผู้เข้ำร่วมรำยกำรที่อำจมีอำยุต่ ำกว่ำ

เกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด เช่น เด็กและเยำวชน หรือกลุ่มเปรำะบำง เช่น สลำกกินแบ่งรัฐบำล ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับของมึน

เมำ บุหรี่ ของรำงวัลที่ขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำม เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตอาจปฏิเสธขอจัดรายการได้  

เงื่อนไขของกรมกำรปกครองค่อนข้ำงครบถ้วน แต่จะมีควำมชัดเจนในแง่ของกำรพนันหรือไม่ ยังเป็นกำรตั้งค ำถำมว่ำ     

ควรเป็นกฎหมำยรวมกันไปแก้กำรพนันทีเดียว หรือท ำกฎหมำยแยกต่ำงหำก  

ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในภาพรวม คือ 

1. พ.ร.บ. กำรพนัน พ.ศ. 2478 สมควรได้รับกำรทบทวนและแก้ไข เพื่อให้รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ     

และควรปรับปรุงกฎหมำยด้ำนโทรคมนำคมให้มีครอบคลุมส ำหรับกำรแก้ปัญหำ กำรเป็นช่องทำงในกำรเล่นกำรพนัน     

เมื่อครอบคลุมทำงวิทยุและโทรทัศนไ์ม่หมด ก็ต้องไปดูด้ำนโทรคมนำคมด้วย  

2. ปัญหำเจ้ำหน้ำที่ พบว่ำเจ้ำหน้ำที่ไม่แน่ใจว่ำเป็นกำรพนันหรือไม่ มีกำรเพิกเฉยต่อกำรจัดกำรพนันรูปแบบ

นี้เพรำะคิดว่ำไม่ใช่หน้ำที่ และมีควำมผิดที่ไม่ได้ถูกระบุไว้อย่ำงชัดเจน  

3. ผู้ผลิตอำจจะกล่ำวว่ำไม่ทรำบว่ำเป็นกำรเสี่ยงโชคที่ผิดกฎหมำยหรืออำจจะเป็นเรื่องส ำคัญที่ผู้ผลิตไม่ทรำบ 

ว่ำกำรพนันคืออะไร ต้องไปหำค ำนิยำมกำรพนันจำกสำมข้อดังที่กล่ำวมำแล้ว คือถ้ำครบสำมข้อจึงจะถือเป็นกำรพนันทันที 

หลำยท่ำนไม่ทรำบ และไม่ได้ด ำเนินกำรขอใบอนุญำตอย่ำงถูกต้อง 
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4. สำเหตุที่กำรเสี่ยงโชค SMS ควบคุมยำก เพรำะไม่มีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง และยังขำด

หน่วยงำนที่เป็นเจ้ำภำพหลัก 

ดังนั้น จึงแยกข้อเสนอออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนข้อเสนอต่อกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย และ     

2) ส่วนข้อเสนอต่อคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ดังนี ้

ข้อเสนอต่อกรมการปกครอง 

1. ควรก ำหนดนิยำมกำรพนันและรูปแบบกิจกรรมกำรตลำดที่อำจมีกำรน ำเสนอผ่ำนสื่อให้ชัดเจนว่ำอันไหน

คือกำรพนันแยกออกไป หรือมีกฎหมำย มีบทลงโทษชัดเจน หรือไม่ควรต้องมำขออนุญำต 

2. ควรแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

2.1 กิจกรรมที่เป็นกำรพนันและห้ำมไม่ให้กระท ำได้ตำม พ.ร.บ. กำรพนัน พ.ศ.2478 

2.2 กิจกรรมที่ท ำได้โดยไม่ต้องขออนุญำต กลุ่ม Prize Competition กำรแข่งขันประเภททักษะ 

2.3 กิจกรรมที่สำมำรถท ำได้แต่ต้องขออนุญำต Prize Draws คือ กำรชิงโชค 

3. ควรก ำหนดให้ผู้จัดรำยกำรต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตที่สอดคล้องกับมูลค่ำของรำงวัล ขณะนี้มี

ค่ำธรรมเนียมตำยตัว ที่ตัวเลขหลักพันที่เคยเห็นปี 2534 มจี ำนวนหกพันบำท ถ้ำเอำรถเบ้นซ์หลำยสิบคัน เดือนละคันมำท ำ

เป็นรำงวัลตลอด ปีหนึ่งจ่ำยหกพันบำท ผู้จัดจะมีควำมคุ้มค่ำมำก 

4. หำกรำงวัลไม่เหมำะกับผู้รับ และบริบทสังคม ได้แก่ รำงวัลเป็นของมึนเมำ บุหรี่ กำรพนัน เจ้ำพนักงำนไม่

ควรอนุญำต  

5. ข้อมูลในกำรขออนุญำตต้องเป็นไปตำม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 อย่ำงน้อยที่สุดต้องมีข้อมูล 
คือเลขที่ใบอนุญำต รำยละเอียดกำรส่งเสริมกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อหรือเข้ำร่วม และแบบฟอร์มใบสมัครเข้ำร่ วม
รำยกำรที่ต้องแสดงวิธีกำรประกำศผลผู้ชนะรำงวัล 

ข้อเสนอ ต่อ กสทช. 
ควรพิจำรณำออกกฎระเบียบ/ประกำศ ที่ห้ำมมิให้กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร

โทรคมนำคม จัดกิจกรรมที่เป็นกำรเสี่ยงโชค หรือกิจกรรมที่เข้ำข่ำยกำรพนัน ขอตั้งข้อสังเกตว่ำกรณีที่มีกำรให้ร่วมกิจกรรม
ผ่ำน SMS โดยฟรีทุกเครือข่ำย  ค ำว่ำฟรีทุกเครือข่ำยแปลว่ำ วงเล็บว่ำคุยกันแล้วหรือตกลงกันแล้ว จึงเกิดกิจกรรมนี้จึงตั้ง
ค ำถำมว่ำกิจกำรด้ำนโทรคมนำคมมำเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ 

ข้อเสนอต่อกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 

1. ควรก ำหนดให้ผู้ประกอบกำร ต้องแนบหลักฐำนแสดงจำกหน่วยงำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคที่รับรองว่ำได้จัด

กิจกรรมทำงกำรตลำดและกำรโฆษณำได้อย่ำงถูกต้อง 

2. ก ำหนดให้แยกให้มีรำยกำรเด็กและเยำวชนออกจำกกิจกรรมกำรตลำดและกำรโฆษณำ ไม่ผูกเป็นเนื้อหำ

เดียวกัน จนเด็กแยกไม่ออกว่ำคือสิ่งที่ควรจะรู้หรือหลอกลวง เด็กแยกไม่ออก ถ้ำแยกไม่ออกถือว่ำเป็นเวลำโฆษณำทั้งหมด 
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3. ต้องมีข้อห้ำมไม่ให้ผู้ด ำเนินกำร หรือผู้แสดงโฆษณำในรำยกำร และช่วงเชื่อมต่อ และในเว็บไซต์ที่เผยแพร่

ออกอำกำศด้วย เพรำะจะผูกเป็นเวลำโฆษณำทั้งสิ้นถือเป็นเรื่องจริยธรรมด้วย 

4. ก ำหนดเกณฑ์กำรขอใบอนุญำตกำรโฆษณำผ่ำน SMS ที่มีข้อควำมเชิญชวนโดยตรงถึงผู้ใช้บริกำร และผ่ำน

สื่อวิทยุและโทรทัศน์ โดยเฉพำะเวลำที่เด็กและเยำวชนอำจรับชมเป็นจ ำนวนมำก คือก่อนเวลำ 22.00 น. 

5. ก ำหนดวิธีกำรตรวจสอบกำรด ำเนินรำยกำรให้เป็นไปตำมเกณฑ์ และตำมกฎหมำย 

6. ก ำหนดบทลงโทษผู้ฝ่ำฝืนอย่ำงเหมำะสม 

7. ออกค ำเตือนให้ผู้จัดกิจกรรมใช้ควำมระมัดระวังเป็นพิ เศษในกิจกรรมที่ มี เด็กและเยำวชนเป็น

กลุ่มเป้ำหมำยหรือของรำงวัลผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่เอำกลับบ้ำนแล้วเด็กเอำไปถือเล่น 

8. ก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุและโทรทัศน์ ระมัดระวัง ออกค ำเตือน และให้ค ำแนะน ำเพื่อป้องกัน

อันตรำยจำกสินค้ำหรือบริกำร และไม่โน้มน้ำวให้เกิดกำรบริโภคมำกเกินจ ำเป็น  

ข้อเสนอต่อกิจการโทรคมนาคม 

1. ขอให้ผู้ประกอบกำรโทรศัพท์มือถือทุกรำยท ำหนังสือแจ้งเตือนประชำชนเรื่องสิทธิกำรจ ำกัดยอดค่ำใช้จ่ำย

ต่อเดือน  

2. ป้องกันกำรเข้ำถึง SMS โดยให้แสดงเจตจ ำนง และก ำหนดอำยุขั้นต่ ำของผู้ใช้ SMS น้ี เด็กๆ เข้ำถึงได้    

ท ำอย่ำงไรจึงมีประตูก้ันวัดอำยุ 

3. ขอให้ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์มือถือทุกรำยให้ควำมรู้เรื่องค่ำใช้จ่ำยผ่ำนโทรศัพท์มือถือในรำยกำรส่งเสริมกำร

ขำยต่ำงๆ ทำงสื่อ 

4. ก ำกับให้ผู้ประกอบกิจกำรโทรศัพท์มือถือทุกรำยต้องเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมจริงและไม่เกินยอดที่ลูกค้ำจ ำกัด

กำรใช ้

ข้อเสนอต่อผู้ประกอบการ 

1. ต้องขออนุญำตต่อหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

2. ต้องไม่มีกำรแบ่งปันผลประโยชน ์

3. ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวง ทั้งเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขว่ำเป็นกำรเสี่ยงโชคแบบใด วันและเวลำ

เริ่มต้นและสิ้นสุด เวลำและสถำนที่จับรำงวัล มูลค่ำ จ ำนวน และลักษณะของของรำงวัล เป็นต้น 

4. ควรมีควำมส ำนึกรับผิดชอบร่วมกัน ไม่สร้ำงภำระให้สังคมตำมแก้ปัญหำ ขณะที่ตนเองกอบโกย

ผลประโยชนเ์พียงฝ่ำยเดียว 
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ขอสรุปด้วยค ำสัมภำษณ์ของบัญชำ อินทรวิเศษ ที่กล่ำวผ่ำนสื่อว่ำ “จำกกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำพบว่ำ 

ผู้ประกอบกำรต้องตกเป็นจ ำเลยที่ท ำผิดตำมพระรำชบัญญัติกำรพนัน เนื่องจำกไม่ทรำบถึงเกณฑ์ในกำรแบ่งแยกระหว่ำง

กำรพนันกับกำรชิงโชค กล่ำวคือกำรชิงโชคนั้นผู้จัดจะต้องไม่ได้รับผลประโยชน์จำกกำรเสี่ยงโชคของประชำชน กำรพนันผล

ฟุตบอลทำยว่ำใครแพ้ชนะ กรมกำรปกครองบอกว่ำท ำไม่ได้  แต่ถ้ำเป็นกำรทำยผลที่มีกำรให้ของรำงวัลแก่ผู้ที่ทำยถูก      

ถือเป็นกำรชิงโชค กฎหมำยก ำหนดว่ำให้ท ำได้แต่ต้องขออนุญำต แต่ถ้ำผู้จัดรับผลประโยชน์จำกกำรทำยผลถือเป็นกำรพนัน 

ซึ่งผิดกฎหมำย และพบว่ำมีกำรแบ่งปันผลประโยชน์เกิดขึ้น เจ้ำพนักงำนก็สำมำรถยึดใบอนุญำตและด ำเนินคดีตำม พ.ร.บ. 

กำรพนัน พ.ศ.2478 ได้ โดยมีโทษเดียวกันทั้งผู้ขออนุญำต ผู้โฆษณำ และผู้เล่น” 

ธาม  เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการ 

กล่ำวว่ำรำยงำนผลกำรศึกษำเบื้องต้น ยังไม่เสร็จถือเป็นภำพรวมคร่ำวๆ จะไม่เจำะจงไปที่โทรทัศน์ช่องใด 

หนังสือพิมพ์ฉบับใด หรือเว็บไซต์ใด ดูที่ Massage และ Content เป็นสำระส ำคัญ งำนวิจัยชิ้นนี้ศึกษำจ ำนวน 3 สื่อ      

เริ่มตั้งแต่ 1 ธันวำคม 2559  ยังไม่แล้วเสร็จ ในช่วงระยะเวลำ 3 - 4 เดือนนี้ เนื้อหำสำระของงำนพยำยำมจะศึกษำสำระ

ของกำรน ำเสนอข่ำวที่เกี่ยวข้องกับ หวย ลอตเตอรี่  เป็นภำพข่ำวที่คุ้น

ชินบนหน้ำหนึ่ง สะท้อนภำพสังคมไทยพอสมควร เรื่องของกำรใบ้หวย 

เรื่องของกำรพบสิ่งประหลำด ไม้ตะเคียน ต้นกล้วย เลขเด็ดของคนดัง 

เลขอำถรรพ์ คนไทยมีศำสตร์ของกำรตีควำมตัวเลขเก่งมำก เห็นจำก

รำยกำรโทรทัศน์ที่ใบ้หวยมำกขึ้น อย่ำงที่ กสทช.ประวิทย์ฯ กล่ำวว่ำ 

สิ่งเหล่ำนี้ถูกท ำให้เป็นข่ำว  ข้อแตกต่ำงของเรื่องนี้ เมื่อเป็นรำยกำร

ข่ำว ข่ำวปรำกฏได้ทุกวัน และข่ำวน ำเสนอในลักษณะเป็นข้อเท็จจริง 

แต่เรื่องหวย เรื่องตัวเลขเป็นกำรเก็ง จะเห็นสื่อมวลชนรำยงำนข่ำว

และใบ้หวย จริงๆ มีหลำยช่อง แต่รำยกำรนี้ถูกร้องเรียน (น ำเสนอ

ภำพในที่ประชุม) เหมือนรำยกำรหุ้น ถ้ำเป็นหุ้นต้องใส่สูทผูกไทด์แล้ว

มำยืนหน้ำจอคอมพิวเตอร์ที่เป็นกรำฟ ของหวยจะมีลักษณะที่แตกต่ำงกันท ำให้นึกถึงค ำว่ำคนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น 

เหมือนถูกท ำเป็นข่ำวจนอนุมำนได้ว่ำเป็นรำยกำรที่ไม่มีเรตติ้งหรือถ้ำมีเรตติ้งก็จะเป็นรำยกำรทั่วไปท ำให้ออกอำกำศได้ทั้ง

วัน เวลำโดยไม่มีขอบเขตจ ำกัด  

ข้อมูลในหนังสือพิมพ์มีอย่ำงต่อเนื่องจะเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ ใบ้ให้สำมำรถไปเล่นกำรพนันได้ คนไทยเป็นคน

ชำติหนึ่งที่สนใจเรื่องสัตว์มำก สนใจในลักษณะเป็นเทพ อิทธิฤทธิ์และปำฏิหำริย์ เช่น วัวสองหัว จิ้งจกสีแดง หรือแม้กระทั่ง
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เด็ก เด็กเกี่ยวข้องกับกำรพนันหรือไม่ เคยเห็นข่ำวโทรศัพท์ช่องหนึ่งว่ำมีรูปภำพเด็ก ก็สำสมำรถแทงหวยได้ เด็กอำจชูนิ้ว   

มีกำรใบ้หวยผ่ำนรูป  ผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องแต่ผู้ใหญ่เป็นผู้ตีควำมเรื่องนี้ 

วิธีกำรแบ่งเนื้อหำที่ไปใช้ในกำรพนัน จำกงำนวิทยำนิพนธ์คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำฯ รำยงำนของมีเดีย

มอนิเตอร์ และคู่มือกำรรำยงำนข่ำวเรื่องกีฬำและกำรพนันและสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ มีกำรแบ่งข้อมูลออกเป็น      

4 ระดับ คือ 

1. ข้อมูลที่ไม่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรพนันได้  เนื้อหำ ข้อมูลข้อเท็จจริงทั่วไปของเหตุกำรณ์ ซึ่งไม่มีนัยยะ

อะไรส ำหรับเอำไปใช้ในกำรตีควำม  

2. ข้อมูลในระดับที่ต้องตีควำมก่อนน ำไปใช้พนัน อำจจะมีควำมหมำยแฝง ตี ควำมจำกเรื่องรำว

เหตุกำรณ์ หรือลักษณะของสิ่งของ วัตถุ เหตุกำรณ์ แล้วใช้หลักเลขศำสตร์ในกำรที่จะแทงหวยหรือคำดเดำ หรือผู้จัด

รำยกำรจะตีควำมไปและน ำเสนอ วันนี้เป็นวันหวยออกหรือเปล่ำจะน ำไปดูข่ำว  

3. ข้อมูลที่น ำไปใช้ในกำรพนันได้ทันที โดยไม่ต้องตีควำม เนื้อหำประเภทที่ระบุตัวเลข เลขตรง เลขเด็ด 

หรือบ่งชี้อย่ำงตรงไปตรงมำ ส ำหรับผู้อ่ำนโดยที่ไม่ต้องตีควำม สำมำรถเอำไปใช้แทงหวยได้ทันที เช่น ผู้ด ำเนินรำยกำรมีกำร

ใบ้เป็นตัวเลข กระดำนชนวน โดยใช้เลขเด็ดเลขดัง สำมำรถตีควำมได้ทันที  

4. ข้อมูลเพื่อกำรรับแทงพนันโดยตรง พบในสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์สีเทำเป็นต้น เนื้อหำประเภทแสดง

ควำมต้องกำรรับแทงพนัน เช่น ผู้รับแทงหวย หมำยเลขบัญชีธนำคำร หรือหมำยเลขโทรศัพท์ ขั้นตอนและวิธีกำรโอนเงิน 

สรุปได้ว่าส่วนที่จะเป็นปัญหาของการพนันคือข้อที ่2-4  

ในประเทศไทยมวีิธีกำรน ำเสนอข่ำวหวย ที่มีลักษณะต่ำงๆ ล ำดับเป็น 3 ช่วง คือ 

1. ก่อนวันหวยออก : กำรเล่ำข่ำวเป็นต ำนำนเรื่องอำถรรพ์ อุบัติเหตุใหญ่ (ศพกี่ศพ ทะเบียนรถตู้) คนดัง

เสียชีวิต ทะเบียนรถนักกำรเมือง (โดยเฉพำะนำยกรัฐมนตรี) ปรำกฏกำรณ์เหนือธรรมชำติ (ท้องฟ้ำทรงกลด เมฆ หมอก ฝน

เกิดปรำกฏกำรณ์อัศจรรย์) สัตว์ประหลำด (หลำยหัว หลำยขำ) ต้นไม้กลำยพันธุแ์ละสิ่งของศักดิ์สิทธิ ์

2. วันหวยออก : เลขที่ออก รำงวัลใหญ่ บรรยำกำศกำรซื้อกำรขำยหวย รำคำหวย ผลกำรจับฉลำกและ

กำรจับโต๊ะหวยเถื่อน 

3. หลังวันหวยออก : คนโชคดีถูกรำงวัลในแต่ละจังหวัด บุญท ำกรรมแต่งและพ่อค้ำแม่ค้ำล็อตเตอรี่    

พบสลำกเถื่อน 

สภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ ได้ก ำหนดใน Code of conduct ว่ำ พื้นที่ของข้อมูลข่ำวสำร ข้อ 30     

พึงหลีกเลี่ยงกำรเผยแพร่ประกำศโฆษณำที่มีเหตุให้น่ำเชื่อว่ำเจ้ำของประกำศโฆษณำนั้น เจตนำท ำให้ผู้อ่ำนหลงเชื่อในสิ่งที่    

งมงำย เจำะจงที่เป็นลักษณะโฆษณำ แต่ว่ำปัญหำของเรื่องนี้คือเมื่อมีกำรน ำเสนอข่ำวหวยถูกน ำเสนอในรูปแบบที่เรียกว่ำ
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ข่ำว ยกเว้นว่ำอ่ำนคอลัมน์ข้ำงเคียงแล้วเห็นตัวเลขในวงกลมแล้วคำดเดำว่ำคือเลขอะไร ซึ่งเข้ำลักษณะของกำรโฆษณำ

เช่นกัน 

คู่มือจริยธรรม กำรรำยงำนข่ำวกีฬำ ของสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ ได้กล่ำวถึงเรื่องกำรพนัน หมวด 5 

ผู้สื่อข่ำวต้องไม่ชี้น ำ ชักจูงไปสู่กำรเล่นพนัน เช่น กำรให้ข้อมูลอัตรำกำรวิ เครำะห์เกมแข่งขันต่อรอง ถ้ำเป็นข้อมูลต้องไป

ตีควำม หรือบำงทีให้อัตรำต่อรอง หรือมีเกจิอำจำรย์ฟันธงก็จะบอกว่ำแทงคู่ไหน ลักษณะของหวยก็คล้ำยๆ กัน ซึ่งเรื่องนี้มี

กฎระเบียบอยู่แล้ว 

ถ้ำศึกษำลักษณะว่ำเรื่องหวยเป็นเรื่องปกติหรือไม่ เวลำวิเครำะห์เนื้อหำรำยกำรข่ำวจะไปศึกษำวิธีกำร 

ส ำหรับเรื่องหวยมีกำรน ำเสนอออกรำยกำรโทรทัศน์ ดังนี ้

1. น ำเสนอเป็นเรื่องสนุกสนำน โดยเห็นผู้ด ำเนินรำยกำร พิธีกร ดำรำ คุยตลก วันนี้หวยออกแทงหรือยัง 

ถ้ำผิดก็จะเกทับกัน ใครแทงถูกต้องมำอวดคุยโว 

2. ท ำเป็นเรื่องปกติ คนไทยกับหวยเป็นเรื่องคู่กันตำมธรรมชำติ เด็กคลอดใหม่เกิดมำ พ่อแม่ให้ลูกจิ้ม

ตัวเลข จำกสถิติ Google ของประเทศไทยพบว่ำในระยะเวลำ 10 ปี ค ำสุดยอดค้นหำอันดับหนึ่งของประเทศไทย คือค ำว่ำ

ตรวจผลสลำกกินแบ่งรัฐบำล มี App ของกำรตรวจหวยใน Itune เกือบ 60 App  

3. เป็นเรื่องเหนือธรรมชำติ เช่น สัตว์มีรำยงำนทุกวัน โดยเฉพำะใกล้หวยออก ผิดธรรมชำติประหลำด 

4. ท ำเป็นเรื่องบุญกรรม โชคดี บุญท ำกรรมแต่ง 

5. ท ำเป็นเรื่องโชคลำภ ดวงเฮง (สัตว์ ฝัน) ให้ลำภ คนจะถูก คนที่ซื้อไม่ถูกสักทีก็ท ำข่ำวเป็นเอำสลำกมำ

ต้มกิน หรือเอำมำติดฝำผนังบ้ำน 

6. ท ำเป็นเรื่องไสยศำสตร์ เทวดำคุ้ม ฝันประหลำด ห้อยพระดี  

7. ท ำเป็นเรื่องสถิติ ในออนไลน์ก็จะท ำเป็นสถิติย้อนหลัง เลขยอดฮิต 

BBC : พูดเรื่องนี้ เจำะจงไปที่กำรถ่ำยทอดสด The National Lottery มีกฎระเบียบที่กล่ำวถึงกำร

ถ่ำยทอดว่ำจะต้องในลักษณะที่มีข้อบังคับต่ำงๆ  

BBC : หลักกำร กำรน ำเสนอข่ำว “ลอตเตอรี”่ 

น ำเสนอข่ำวกำรจับฉลำก ผลกำรจับฉลำก กิจกรรม ในฐำนะที่เป็นสื่อสำรสำธำรณะ ที่ต้องบริกำรข้อมูล

ข่ำวสำรแก่ประชำชนผู้ซื้อตั๋วสลำก และต้องทรำบผล อย่างไรก็ตาม BBC จะต้องแน่ใจว่าการรายงานข่าวไม่เป็นการ

โฆษณา ส่งเสริม ให้คนซื้อตั๋วมากขึ้น คือเป็นกำรรำยงำนตำมข้อเท็จจริงทั่วๆไป  

BBC : แนวปฏิบตัิกำรน ำเสนอข่ำว “ลอตเตอรี”่ 

แนวปฏิบัต ิ
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1. น ำเสนอกำรจับรำงวัลโดยยึดถือกระบวนกำร แต่ไม่เน้นโฆษณำหรือพูดถึงตัวกองฉลำกฯ ของรัฐบำล 

ต้องแน่ใจว่ำควบคุมรำยกำรได้ 

2. ไม่โฆษณำ หรือส่งเสริมกำรเล่น แก่คนดู 

3. ไม่น ำเสนอว่ำกำรซื้อลอตเตอรี่เป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับคนทั่วไป หรือแม้กระทั่งผู้ชมรำยกำรว่ำต้องไปซื้อ

ลอตเตอรี ่

4. ปกป้องคนดูที่เป็นเด็กและเยำวชน ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 16 ปี ไม่ให้มำเป็นคนร่วมดูในรำยกำรโดยเด็ดขำด 

รวมถึง ดำรำ เน็ตไอดอล นักร้อง ศิลปิน คนที่มีอิทธิพลมำจับสลำก บุคคลเหล่ำนี้มีควำมสำมำรถที่จะโน้มเอียงให้เด็กคิดว่ำ

เป็นเรื่องที่จะท ำได้ 

5. นอกเหนือจำกกำรรำยงำนข่ำวผลกำรจับสลำกแล้ว กำรใช้ภำพประกอบดนตรี เป็นตัววิ่งที่ต้องปรึกษำ 

หำรือกับกองบรรณำธิกำรอย่ำงเคร่งครัด 

6. ไม่อนุญำตให้ใช้ภำพ ภำพวำด เสียง วีดีโอ ภำพกรำฟฟิกอื่นใด มำประกอบในกำรรำยงำนข่ำวกำรจับ

สลำก ให้ใช้เฉพำะภำพจำกกำรจับสลำกอย่ำงเป็นทำงกำรเพ่ือบอกเล่ำกิจกรรมกำรจับสลำกเท่ำนั้น 

ฮ่องกง : คณะกรรมกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอข่ำว “กำรพนัน” 

รำยกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพนัน หรือกำรจับสลำก อยู่

ภำยใต้คณะกรรมกำรสื่อสำร ใกล้เคียงกับ กสทช. ในประเทศไทย 

จะต้องไม่ออกอำกำศในเวลำ 4 pm ถึง 8.30 pm ห้ำมสื่อสำรกับเด็ก

และเยำวชนที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ห้ำมใช้ดำรำ ห้ำมใช้กำรสื่อสำรที่ว่ำ

โอกำสในกำรชนะพนันคือกำรเล่นที่สุ่มเสี่ยงมำกขึ้น จะมีโอกำสได้รำงวัล

มำกขึ้น ไม่ท ำให้กำรพนันเป็นเรื่องปกติ พยำมปกป้องเด็กและเยำวชน 

ปัญหำของหวยในสื่อ คือ 

1. ไม่ระบุแหล่งข้อมูล เช่น โพยไม่ระบุที่มำ ไม่มีกูรู 

2. ไม่แจ้งเตือน ไม่ให้ควำมรู้ เช่น ไม่ต้องซื้อก็ได้ ไม่บอกให้เท่ำทัน 

3. เหมอืนจะไม่ใบ้ แต่ก็แอบบอก เช่น เขำว่ำไม่ให้บอก แต่เอำนิดนึงมะ 

4. ควำมงมงำยไร้สำระ เช่น ไม่เชื่อ ก็อย่ำลบหลู่ ยืนยันควำมเช่ือ 

5. ควำมศรัทธำที่จะหำเลขเด็ด เช่น สิทธิส่วนบุคคล เป็นควำมฝันที่จะรวย 

6. เก็งถูกคุยโว/ใบ้ผิดเงียบลืม เช่น ไม่เคยรับผิดชอบกับกำรใบ้ผิด 

7. ไม่บอกโอกำสถูก เช่น ไม่บอกโอกำสที่จะถูก ไม่พูดถึงในทำงสถิต ิ
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ข้อเสนอต่อ กสทช. กรณสีื่อมวลชนในการน าเสนอข่าวหวย 

1. กสทช. พัฒนำแนวปฏิบัติกำรน ำเสนอข้อมูลขำ่วสำรเรื่องหวย ลอตเตอรี่ ในสื่อโทรทัศน ์

2. กองสลำกฯ พัฒนำ ระเบียบกำรน ำเสนอข่ำวสำรข้อมูลเรื่องสลำกลอตเตอรี่ เป็นมำตรฐำนส ำหรับ

สื่อมวลชนในกำรถ่ำยทอดสด 

3. สมำคมวิชำชีพสื่อ ก ำหนดแนวปฏิบัติส ำหรับสื่อในกำรน ำเสนอข่ำวสำรเรื่องสลำกกินแบ่งรัฐบำล หวย

ใต้ดิน เลขท้ำย ในสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน ์

4. องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสื่อก ำหนดเส้นแบ่งหรือมำตรฐำนที่พึงประสงค์จำกสื่อ เพื่อป้องกันกลุ่ม

ผู้ชมเปรำะบำง จำกอทิธิพลและกำรน ำเสนอข่ำวสำรเรื่องลอตเตอรี่หรือหวย 

5. ผู้ตรวจกำรสื่อ (ในหนังสือพิมพ์ ที่มี) ก ำหนดเป็นแนวปฏิบัติของกองบรรณำธิกำร ดึงรูปแบบและควำม

เหมำะสมของกำรผลิตเนื้อหำเรื่องลอตเตอรีห่รือหวย 

เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ตัวแทนจากศูนย์ศึกษาการพนัน  

 กำรให้ข้อมูลจำกที่ กสทช.ประวิทย์ฯ ถำมมำว่ำสลำกกินแบ่งรัฐบำลมีห้ำมเยำวชนหรือไม่  เรียนให้

ทรำบว่ำบนสลำกทุกฉบับมีข้อควำมระบวุ่ำห้ำมซื้อและห้ำมขำยกับเยำวชนต่ ำกว่ำ 18 ปี  และคนส่วนใหญ่ไม่ทรำบเรื่องนี้ 

ผู้เข้าร่วม 

 ขอข้อมูลจำกกรมกำรปกครอง เพรำะเป็นผู้ที่ออกใบอนุญำต เกณฑ์ในเวลำยังเป็นของเดิม ในสมัย

นำยกรัฐมนตรีอนันท์ ปันยำรชุณ พ.ศ. 2534 หรือปรับแก้ ทรำบว่ำมีควำมพยำยำมจะปรับแก้เพื่อให้ทันสมัย ตอนนี้มีควำม

ชัดเจนอย่ำงไรบ้ำง 

ตัวแทนกรมการปกครอง 

 เรื่องของ  SMS ได้คุยกันตั้งแต่ 12 ปีผ่ำนมำแล้ว ในเรื่องขอค่ำบริกำรเริ่มต้น ในสมัยนั้นค่ำ SMS อยู่ที่ 

3 บำท ผ่ำนมำ 12 ปี ก็ยัง 3 บำท เวลำขออนุญำตขัดกับข้อเท็จจริง สถำนกำรณ์ปัจจุบันคิดว่ำรำคำ ไม่น่ำจะถึงแล้ว แต่มี

กำรขออนุญำตกันอยู่ 3 บำท ส่อเจตนำให้เห็นว่ำน่ำจะมีกำรแบ่งผลประโยชน์กัน ไม่ใช่รำคำปกติ เป็นเรื่องจิตส ำนึกของ

ผู้ประกอบกำรที่ขอมำกกว่ำเพรำะรู้อยู่แล้วว่ำ 3 บำท เอำไปท ำอะไรกันบ้ำง ในส่วนของกำรยื่นขออนุญำตยังคงในเรื่องของ
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หลักกำรกำรขออนุญำต ในเรื่องของค่ำบริกำรตำมปกติ ไม่มีส่วนแบ่ง SMS ในกำรด ำเนินกิจกรรม อย่ำงที่ประธำนฯ    

เรียนในที่ประชุมว่ำ หำกมีกำรแบ่งผลประโยชนถ์ือเป็นกำรพนัน ตำมมำตรำ 4 ทวิ สำมำรถด ำเนินคดีไดท้ันที 

ตัวแทนเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ 

จำกที่  ดร.ธีรำรัตน์ ได้น ำเสนอข้อมูล กล่ำวถึง

ข้อเสนอไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ ที่น่ำสนใจคือปริมำณของกำรชิง

โชคที่มีจ ำนวนมำก ในหน้ำสื่อที่พบเห็น มีกำรโฆษณำต้องชิงโชค

หลำยผลิตภัณฑ์ ในกำรที่น ำออกอำกำศแบบนี้จะต้องไปขอ

อนุญำตกรมกำรปกครอง นอกจำกผู้ประกอบกำรจะต้องช ำระ

ค่ำธรรมเนียม มีกำรตรวจสอบหรือไม่ว่ำในช่วงเวลำนั้นๆ ดังเช่น

วันนี้มีกำรชิงโชคลักษณะ SMS หรืออื่นๆ เท่ำไร มีกำรขออนุญำต

ไปเท่ำไร นอกจำกเก็บค่ำธรรมเนียม ปริมำณของสิ่งที่มีกำรชิง

โชค สำรพัดสินค้ำที่ออกมำสู่สื่อ ยังไม่มีใครกล่ำวถึงควำมถี่ 

บำงครั้งมีควำมรู้สึกว่ำไม่แปลก ถ้ำคุยกับเด็กยุคนี้แล้ว เขำไม่

เข้ำใจว่ำกำรอดทน สร้ำงเนื้อสร้ำงตัวคืออะไร ถ้ำกล่ำวว่ำพ่อ

แสดงควำมยินดีที่ เรียนจบ ก็ส่งขวดน้ ำดื่มให้ไปชิงโชคเพื่อได้รถยนต์ ภำพลักษณ์แบบนี้ออกมำชัดเจน ชี้น ำสังคม          

ชี้น ำพฤติกรรม ทำงกรมกำรปกครองมีมำตรกำรถึงปริมำณของกำรให้อนุญำตให้มีกำรชิงโชคหรือไม่ 

ตัวแทนกรมการปกครอง  

ระบบกำรขออนุญำต นั้น กรมกำรปกครองได้จัดท ำระบบในกำรรวบรวมข้อมูลสำมำรถบันทึกได้ทั่วประเทศ 

นับเป็นหน่วยนับ จ ำนวนทั่วประเทศมีกี่รำย คงไม่ถึงกับลงรำยละเอียดว่ำกำรวิธีเล่นเป็นอย่ำไร ซึ่งปริมำณเป็นไปตำมโดย

เฉลี่ยเป็นไปตำมปกติ แนวทำงในกำรควบคุมกำรขออนุญำต ได้แบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะแรกเป็นเรื่องของกำรจัดให้มีกำร

อนุญำต เจ้ำพนักงำนผู้รักษำกำรกฎหมำยได้วำงแนวทำงควบคุมโดยวิธีกำรเล่น เพื่อไม่ให้วิธีกำรมำกเกิ นไปจนท ำให้มี

ลักษณะมอมเมำ และมีวิธีกำรมำกเกินกำรควบคุมของเจ้ำหนักงำน เพื่อเป็นกำรคุ้มครองผู้บริโภค เช่น มีกำรก ำหนดแค่      

2 วิธีกำรในกำรเล่น ในเรื่องของกำรจับรำงวัล กำรส่งชิ้นส่วน SMS เข้ำมำในรำยกำร พริ้นท์ออกมำจับรำงวัล เป็นวิธีกำร

เดียวที่ผู้ควบคุมออกกฎไว้ ส่วนวิธีกำรระยะที่สอง ต้องมีหลักเกณฑ์ในเรื่องกำรขออนุญำตแล้วต้องมีอะไรบ้ำง เช่น กำรที่

ต้องแสดงถึงข้อควำมในกำรโฆษณำ เลขที่ใบอนุญำต จับรำงวัลวิธีกำรเป็นอย่ำไง เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ไปควบคุมหรือคุ้มครอง
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ผู้บริโภค ในส่วนเมื่อได้รับอนุญำตแล้ว เจ้ำพนักงำนต้องไปตรวจสอบทุกระยะ ไม่ว่ำจะเป็นกำรโฆษณำ หรือกำรควบคุมใน

วิธีกำรเล่นว่ำได้เล่นตำมที่ก ำหนดไว้หรือไม่ แม้กระทั่งในเรื่องของคนที่ได้รับรำงวัล เป็นไปตำมที่ได้เล่นไว้หรือไม่  เป็นสอง

ระยะของผู้ก ำหนดกฎหมำยและผู้ใช้กฎหมำย ในส่วนของกำรพิจำรณำว่ำควำมถี่ในเรื่องของกำรอนุญำต ขอเรียนให้ทรำบ

ว่ำกฎหมำยเป็นกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำพนักงำนตำมมำตรำ 4 วรรค 2 ถ้ำเจ้ำพนักงำนเห็นสมควรก็ออกใบอนุญำตให้ ถ้ำ

เห็นไม่สมควรก็ไม่ออกใบอนุญำต โดยได้วำงแนวทำงลักษณะของกำรอนุญำตไว้โดยใช้ดุลยพินิจในเรื่องกำรอนุญำต ถ้ำเจ้ำ

พนักงำนเห็นว่ำกำรเล่นนั้นเป็นลักษณะของกำรมอมเมำ หรือวิธีกำรมีกำรให้รำงวัลที่มำกเกินสมควร เจ้ำพนักงำนก็อำจจะ

ไม่อนุญำตให้ได้ เป็นไปตำมอ ำนำจตำมกฎหมำย ตำมมำตรำ 4 วรรค 2 จะเห็นว่ำกฎหมำยของ พ.ร.บ กำรพนัน พ.ศ. 2478 

ในที่นี้มองว่ำค่อนข้ำงโบรำณ แต่ถ้ำมองในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติด้ำนกฎหมำย พ.ร.บ. นี้มีควำมทันสมัย เพรำะเปิดช่อง

ไว้ว่ำตำมำตรำ 4 ทวิ กำรพนันอื่นๆ ที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในบัญชี ก และ ข ถือว่ำผิด ไม่ใช่เป็นช่องโหว่ที่กำรพนันใหม่ๆ จะไม่

สำมำรถบังคับใช้กฎหมำยได้ 

ตัวแทนจากเครือข่ายยุวทัศน ์

ขอสอบถำมทำงกรมกำรปกครองว่ำ กำรเสี่ยงโชคที่ผ่ำนมำมี

กำรอนุญำตให้กับผู้ค้ำหรือผู้ประกอบกำรเป็นของแถมพวกบุหรี่หรือสุรำ

หรือไม่ ถ้ำมีจะขอน ำเรียนว่ำ พ.ร.บ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับ

ล่ำสุด และ พ.ร.บ. ยำสูบ ฉบับใหม่ที่จะประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อ

เร็วๆ นี้ มีเรื่องของลด แลก แจก แถมห้ำมอยู่แล้ว หำกกรมกำรปกครอง

เคยให้อนุญำตไปอำจมีปัญหำขัดกับ พ.ร.บ. ทั้งสอง ประเด็นที่สอง เคยมี 

SMS เสี่ยงโชคที่คณะเยำวชนเคยเฝ้ำระวัง เสี่ยงโชคมีรำยได้หลักหัก

ค่ำใช้จ่ำยจะสมทบทุน 1 2 3 4 ถือว่ำเป็นกำรแบ่งผลประโยชน์หรือไม่ 

เพรำะเป็นกำรสนับสนุนหน่วยงำน มูลนิธิ องค์กร ได้เสี่ยงและท ำบุญ    

บุญหล่นทับอำจได้รถเบนซ์ก็เคยม ี

ตัวแทนกรมการปกครอง 

ประเด็นแรกในเรื่องสินค้ำที่จะขออนุญำตได้หรือไม่ อย่ำงไร เรียนว่ำกฎหมำยกำรพนันมีกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

ด้วย ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของ พ.ร.บ ยำ ที่ห้ำมโฆษณำ ชิงโชค แถมพก เหล้ำ บุหรี่ มีสินค้ำหลำยประเภทในข้อห้ำมตำม   

พ.ร.บ. เจ้ำพนักงำนไม่สำมำรถอนุญำตให้ได้ ส่วนในประเด็นที่สอง กลับไปที่หลักกำรกำรชิงโชค SMS ต้องไม่มีกำรแบ่ง
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ผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะเอำรำยได้ไปท ำอะไร ก็ถือว่ำแบ่งผลประโยชน์ รำยได้ทั้งหมดต้องให้กับผู้ประกอบกำร

ทั้งหมด 

ตัวแทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

น่ำจะมีปัญหำเรื่องกฎหมำยที่ มีควำมล้ำหลัง  อีกประเด็นที่ เป็น

ควำมเห็นส่ วนตัวคือ  เรื่องที่ น่ ำเป็ นห่ วงคือควำมไม่ รู้ ของประชำชนทั่ วไป 

ผู้ประกอบกำรยังไม่รู้ว่ำสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องผิดกฎหมำย ไม่ใช่สิ่งปกติ เด็กและ

เยำวชนรุ่นหลังๆ เห็นว่ำเป็นเรื่องปกติ เช่น แม่อุ้มลูกให้ลูกไปจับลอตเตอรี่ให้ ไม่รู้ว่ำ

ผิดและเป็นควำมเคยชิน จะช่วยกันอย่ำงไรให้สังคมได้รู้ว่ำสิ่งเห็นปกติ เป็นเรื่องไม่

ปกติและผดิกฎหมำย 

 

การชี้แจง เรื่อง “แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคจาก SMS เสี่ยงโชคและการพนันในรายการโทรทัศน์”  

รศ.พญ. พรจิรา ปริวัชรากุล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

  เรียนท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำน วันนี้มีควำมยินดีได้มี

โอกำสกับทุกท่ำน หมอเป็นจิตแพทย์ ชื่อ พรจิรำ ปริวัชรำกุล ไม่ได้

เป็นจิตแพทย์เด็ก แต่เรียนในเรื่องของระบบประสำทมำด้วย หัวข้อที่

จะพูดในวันนี้สำมำรถเชื่อมโยงได้สองมุมมอง คือในเชิงพฤติกรรม จิต

เวช จิตใจ เวลำมีควำมสุขอย่ำงไร เชื่อมโยงกับกำรมีผลต่อสมองได้

หรือไม่   

 

จึงขอเชิญชวนท ำกิจกรรม ขอให้ท ำมือให้ว่ำง ตรวจ

สมอง บอก 1 ให้ปรบ 1 ครั้ง บอก 2 ปรบ 2 ครั้ง ต่อจำกนั้น พูด 2 ให้ ปรบ 1 พูด 1 ไม่ต้องปรบ(ผู้เข้ำร่วมประชุมร่วม

กิจกรรมปรบมือ) บำงทีใช้ในกำรตรวจคนไข้ ไม่ได้ยำก แต่ว่ำไม่ง่ำยในบำงโอกำส จะรู้สึกเผลอ จะไปปรบ ทั้งที่รู้ว่ำต้องไม่

ปรบ เป็นกำรเรียนรู้ ยำกขึ้นเมื่อเปลี่ยนเง่ือนไข อะไรที่ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ จะขอกล่ำวต่อไป 
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เนื้อหำส่วนใหญ่จะมำจำกหนังสือ “แกะรอยหยักสมอง มองผลกระทบของกำรพนัน” สำมำรถดำวน์โหลดได้

ฟรีโดยแสกนคิวอำร์โค้ด(QR Code) หมอจะกล่ำวเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและเยำวชนว่ำแตกต่ำงกับผู้ใหญ่ อย่ำงไร สำเหตุที่

ต้องเจำะจงไปที่เด็กและเยำวชนเป็นหลัก กำรพนันในรูปแบบต่ำงๆ ตั้งแต่เล็กๆ น้อยๆ มีผลกับคนเรำขนำดนั้นเชียวหรือ 

โรคกำรติดพนัน กับเรื่องข ำๆ แตกต่ำงกันอย่ำงไร ค ำถำมที่เกิดขึ้นคือวันนี้ ต้องกำรทรำบว่ำพนันมีผลจริงๆหรือไม่ สมองเด็ก

แต่ละช่วงอำยมุีควำมต่ำงกัน และมีควำมเก่ียวข้องกันอย่ำงไร 

จำกภำพเซลล์สมอง วำดเป็นกำร์ตูนง่ำยๆ สมมติว่ำเซลล์สีฟ้ำเป็นเซลล์สมองหนึ่งเซลล์ จะมีเซลล์อื่นมำให้

อำหำรและหล่อเลี้ยง ของจริงที่สื่อสำรกัน สมมติว่ำเซลล์สมองหนึ่งเซลล์ แต่ละเซลล์มีกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ได้ ต้องมีกำรพบกัน

ระหว่ำงเซลล์ จะมีกำรสื่อสำร และตอบรับกันเหมือนกับต้นไม้ ถ้ำขยำยไปเป็นแขนงต้นไม้ จะมีจะงอยยื่นออกมำ เมื่อมีกำร

เรียนรู้ใหม่ๆ ตรงนี้จะงอกขึ้นมำ ยกตัวอย่ำงกิจกรรมปรบมือ จะรู้สึกเหนื่อย เพรำะเป็นของใหม่ที่ไม่เคยรู้ เซลล์สมองจะผลิต

โปรตีนบำงอย่ำงงอกออกมำ เหมือนกับตัวรับสัญญำณ สิ่งเหล่ำนี้เกิดขึ้นทุกวัน และเกิดขึ้นในผู้ใหญ่ได้ด้วย เวลำที่เรียนรู้

ของใหม่จะรู้สึกเหนื่อย ต่ำงจำกของที่เคยรู้มำแล้ว ยิ่งฟังซ้ ำๆ ใช้ซ้ ำๆ จะเป็นวงจรประสำทที่แข็งแรงมำกขึ้น ถ้ำไม่ค่อยได้ใช้

จะหำยไป แม้แต่กำรที่อำยุมำกขึ้น ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอ กำรที่สมองพัฒนำไม่หยุดยั้ง ตั้งแต่เด็กจะมีรูปแบบที่ต่ำงกับผู้ใหญ่  

ในเด็กจะพบว่ำปริมำตรสมองบำงครั้งไม่ส ำคัญมำก ผู้ใหญ่จะมีปริมำตรสมองเมื่อเทียบกับน้ ำหนักตัวจะน้อยกว่ำเด็ก พบว่ำ

ปริมำตรสุทธิในเดก็ผู้ชำยในช่วงจุดสูงสุด คือช่วงอำยุ 14 ปี เด็กผู้หญิงอำยุประมำณ 10 ปี หลังจำกนั้นจะเริ่มเกิดกำรพัฒนำ

บำงอย่ำง เพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยงต่อเนื่อง White Matter จะเป็นส่วนที่เป็นตัวแทนของกำรเชื่อมต่อกันในเซลล์สมอง 

เพรำะว่ำถึงจุดหนึ่งของชีวิตเหมือนเลี้ยงต้นไม้จะให้ทุกกิ่งโตเหมือนกันหมดก็ไม่ได้ ผลก็ไม่ออก ธรรมชำติถึงจุดหนึ่งจะเกิด

กำรตัดแต่งกิ่ง จะเห็นได้ในเด็ก สมมติให้เด็กพูดภำษำอังกฤษ ตั้งแต่เล็กจนโตขึ้นมำจะพัฒนำต่อได้ ถ้ำให้เริ่มเรียน

ภำษำอังกฤษตอนอำยุ 18 ปี ภำษำอำจจะจ ำเป็นต้องใช้เซลล์ประสำทที่ถูกตัดทิ้งไปแล้ว ท ำให้กำรพัฒนำทักษะต่ำงๆ      

ไม่เต็มที่ คือไม่ไดเ้ต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่ำงที่ให้แต่ต้น จึงเป็นช่วงเวลำที่มีควำมส ำคัญ  

กำรที่ให้ของบำงอย่ำงในช่วงที่เป็นเด็กและวัยรุ่น เมื่อโตขึ้นจะมีควำมคุ้มค่ำมำกกว่ำ สิ่งนี้คือสิ่งดีที่ให้ลูกและ

เด็ก แต่ในทำงกลับกัน ถ้ำสิ่งที่ให้ไม่ใช่เป็นสิ่งดีๆ คือให้บำงอย่ำงที่อำจกระทบต่อสมองเด็ก เช่น เมื่อเป็นวัยรุ่นช่วงนี้จะเกิด

ปัญหำมำก เปรียบเทียบกับกำรตัดแต่งกิ่งโดยทั่วไปจะเกิดในช่วงวัยรุ่นก่อนถึงวัยผู้ใหญ่  ถ้ำตัดได้ปกติเขำจะเติบโตตำมปกติ  

ถ้ำตัดมำกไปอำจจะมีโรคจิตเวชบำงอย่ำง ถ้ำตัดน้อยไปจะเป็นพวกออทิสติก (Autistic) สิ่งเหล่ำนี้เกิดขึ้นตำมธรรมชำติของ

โลก เช่น พวกสำรเสพติด อะไรที่เป็นสำรพิษ หรือว่ำติดเชื้อในสมอง เวลำโตขึ้นมำอำจมีโรคทำงจิตเวชได้ ซึ่งสมองส่วน

สุดท้ำย ขอถำมว่ำในที่ประชุมนี้มีใครที่มีอำยุเกิน 30 ปี แล้วหรือยัง ถ้ำเกินแล้วเสียใจด้วยเพรำะว่ำสมองได้พัฒนำเต็มที่แล้ว 

ถ้ำยังไม่ถึงอำยุ 30 ปี ยังมีส่วนสุดท้ำยที่ยังไม่เสร็จ คือ DLPEC ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรยับยั้งชั่งใจ เกี่ยวกับกำรวำงแผน 
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โดยเฉพำะในเด็กพบว่ำสมองส่วนหน้ำที่ควบคุมกำรเคลื่อนไหวแขนขำ จะเห็นว่ำเด็กจะคลำนได้ก่อน แต่ยังฟังค ำสั่งไม่ได้ 

ควำมเข้ำใจในเรื่องพัฒนำกำรมีควำมส ำคัญ แล้วจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่จะน ำเสนอในวันนี้ เช่น สมองของวัยรุ่นจะมีควำม

โน้มเอียง มีควำมเสี่ยงสมองแต่ส่วนเสร็จไม่เท่ำกัน สมองมีกำรพัฒนำตำมอำยุ ยิ่งโตขึ้นยิ่งดีขึ้น ในขณะที่สมองอีกส่วนหนึ่ง

จะเป็นสมองของควำมอยำก ทดลองของใหม่ กล้ำเสี่ยง เป็นสิ่งที่ทุกคนมี เป็นตัวขับเคลื่อนให้สืบพันธุ์ได้เปรียบเป็นคันเร่ง 

ในเด็กสมองสองส่วนยังไม่เสร็จทั้งคู่ จะมีควำมกล้ำๆ กลัวๆ พอเป็นวัยรุ่นจึงเป็นลักษณะคันเร่งมำเต็มที่ แต่เบรกยังไม่เสร็จ 

ลักษณะเด่นในเด็กวัยรุ่นคือ ไม่ใช่ไม่ฉลำด ไม่คิด แต่คิดไม่ทัน บำงทีท ำไปแล้ว และมำเสียใจในภำยหลัง เพรำะเหตุทำง

ชีวภำพท ำให้เขำมีควำมเสี่ยงในหลำยๆ เรื่อง กำรพัฒนำก ำลังจะเสร็จแต่ไปพบอะไรบำงอย่ำงที่ขัดขวำงกำรพัฒนำ ไม่ว่ำจะ

เป็นยำเสพติด กำรพนัน โรคบำงอย่ำงที่ มีผลทั้งหมด จึงเกิดปัญหำว่ำ เด็กก ำลังพัฒนำอยู่ดีๆ มำพบกับกำรพนันรูปแบบ

ต่ำงๆ พบกำรใบ้หวย ก็อำจท ำให้ส่วนที่ควรจะพัฒนำเป็นเบรก คือยุติกำรพัฒนำ จะเห็นว่ำคนที่ติดสำรเสพติด หรือติดกำร

พนันจะพบลักษณะที่ไม่ค่อยรู้จักกำลเทสะ โมโหง่ำย ขำดวุฒิภำวะ ยับยั้งตัวเองไม่ได้ และจัดล ำดับควำมส ำคัญไม่ได้ เช่นจะ 

จ่ำยหนี้แต่อย่ำเพิ่งจ่ำยละกัน สิ่งที่พบในคลินิกที่มีคนป่วยเห็นว่ำ โรคติดอะไรๆ ก็ไม่เท่ำติดพนัน เพรำะรักษำยำก ตั้งแต่

รักษำมำไม่เคยมีใครหำยขำดเกินสองปี สุดท้ำยต้องกลับไปเล่นอีก เพรำะกำรถูกกระตุ้นถี่มำก ที่โรงพยำบำลศิริรำชอยู่ติด

กับแผนกโรคมะเร็งจะยุ่งมำก แต่พอวันหวยออก คนไข้ไม่มำตำมนัด ไม่มำให้คีโม ทั้งที่คิวแย่งกัน ถ้ำวันไหนจะนัดเพื่อนที่

แผนกมะเร็งจะนัดวันหวยออกเพรำะงำนจะเสร็จเร็ว บำงทีขำดยำ ท ำไมคนที่เป็นโรคมะเร็งแล้วไม่ให้ควำมส ำคัญ เพรำะว่ำ

บำงอย่ำงเกี่ยวข้องกับวงจรประสำท เช่น เวลำที่ติดพนันบำงครั้งแค่นึกถึงก็มีอำรมณ์ร่วมแล้ว ซึ่งเป็นอำรมณ์ร่วมที่ผิดปกติ

สมองส่วนควำมจ ำจะจ ำเรื่องบำงอย่ำงได้ สมองส่วนนี้จะไปต่อกับควำมทรงจ ำทำงอำรมณ์ เวลำฟังเพลงที่เคยมีควำมหมำย

กับแฟนเก่ำ แม้จะเป็นเพลงสนุก แต่วันหนึ่งเมื่อเลิกกันแล้วก็อำจจะท ำให้เศร้ำได้ ข้อมูลจำกสื่อมวลชนมีกำรป้อนข้อมูล ให้

คนตลอดซึ่งมีผลแน่นอนในกำรเรียกเข้ำ (recall) ควำมจ ำบำงอย่ำงเข้ำมำ เช่น บำงคนติดสุรำ ซื้อเหล้ำที่ร้ำนสะดวกซื้อ    

แค่ได้ยินเสียงเปิดประตูหรือโฆษณำของที่ขำยที่ร้ำน ก็มีควำมอยำกเหล้ำแล้ว หรืออย่ำงแอมฟำร์ตำมีน (Amphetamine) 

ยำเสพติดชนิดหนึ่ง จะท ำให้โดพำมีน (dopamine) ซึ่งเป็นสำรเคมีในสมองพุ่ง กว่ำควำมสุขที่ไดเห็นหน้ำลูกเมียเป็นสิบเป็น

ร้อยเท่ำ จะเห็นว่ำคนที่ติดสำรเสพติดเมื่อสมองชินกับสิ่งเสพติดสูงสุด เขำจะไม่สนใจควำมสุขตำมธรรมชำติ บำงคนข้ำวไม่

กิน กินแต่สุรำอย่ำงเดียว ดังนั้น พนันคือกำรเล่นอย่ำงเดียว จนไม่สนใจใคร เกิดควำมก้ำวร้ำวและลืมควำมสุขเก่ำๆ นี่คือสิ่ง

ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงสมองได้อย่ำงชัดเจน  

กำรให้รำงวัล เพียงกำรเสี่ยงหรือลุ้น สมองจะตอบสนองในแต่ละวัยอย่ำงไร วัยเด็กตอบสนอแบบไม่เป็น

ระเบียบ ผู้ใหญ่ตำมเหตุผลน้ัน รำงวัลน้อยก็มีอำรมณ์ร่วมน้อย รำงวัลมำกก็มีอำรมณ์ร่วมมำก ส่วนวัยรุ่นในทำงตรงกันข้ำม 

รำงวัลจ ำนวนมำกๆ สมองจะพุ่งถึงขีดสุด ในขณะที่รำงวัลน้อยๆ เกิดอำกำรรังเกียจแค่นี้ ไม่มีอำรมณ์ร่วมและยังมีควำมรู้สึก
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แย่ลง จะเห็นว่ำไม่มีกำรตอบสนองที่ชัดเจน บำงคนอำจจะเป็นโรคต่อไปได้ หำกจะถำมว่ำกำรติดพนันกับกำรเล่นพนัน

ธรรมดำๆ ในอนำคตไม่เหมือนกนั ไม่ว่ำทุกคนเล่นแล้วจะติด แต่ก็ง่ำยที่จะติด  

เกณฑ์วินิจฉัยของโรคติดพนันหรือไม่ จะมีอย่ำงน้อย 4 ข้อ เช่น ต้องเพิ่มจ ำนวนมำกขึ้นเรื่อยๆ หมอนัดแล้วไม่

มำ อยำกลุ้นอยู่ที่บ้ำน เคยคุมแล้วก็ไม่ส ำเร็จในกำรเลิก เสียเวลำในตำมแก้มือ เล่นเสียก็โมโห หรือเสียหน้ำ  ต้องตำมแก้

มือใหม่ จะเป็นอำกำรที่เกิดปัญหำมำก ระยะหลังๆ จะเสียควำมสัมพันธ์ภำพกับคนในครอบครัว บำงคนก็ลักขโมยเงินแม่ไป

เล่น สิ่งเหล่ำนี้ ท ำให้เกิดปัญหำ จนเกิดกำรวิจัยว่ำเพรำะอะไรถึงต้องให้ควำมส ำคัญกับเรื่องพนัน 

งำนวิจัยในต่ำงประเทศมีกำร

สแกนสมอง เฉพำะในคนที่ติดพนัน กำรติด

พนันสัมพันธ์กับโครงสร้ำงสมองอย่ำงไร (แสดง

ภำพใน Power Point) สีเขียว สีแดง น้ ำเงิน

บนจอคือส่วนที่ฝ่อในสมองที่พบ คนที่ติดพนัน

เห็นวีดีโอเกี่ยวกับกำรพนัน ภำพที่ฉำยอยู่ใน

โทรทัศน์เกี่ยวกับกำรพนัน เทียบกับคนไม่ติด 

จะพบว่ำคนที่ติดจะมีสมองส่วนนี้จะมีกำร

ท ำงำนมำกขึ้น คือเป็นสมองส่วนเดียวกับเรื่อง

กำรวำงแผน  จะพบว่ำปี  2556 ที่ สมำคม

จิตแพทย์อเมริกัน สร้ำงเกณฑ์กำรวินิจฉัยบรรจุให้โรคติดพนันเป็นโรคทำงจิตเวชที่เป็นโรคใหม่ เมื่อก่อนไม่ได้วินิจฉัยโรคนี้

จะบอกเพียงว่ำเป็นเรื่องปัญหำกำรยับยั้งช่ังใจ แต่ตอนนี้เป็นโรคในกลุ่มเสพติด  

เวลำเล่นพนันหรือเสี่ยงโชค ระหว่ำงคนที่ชนะกับคนที่เกือบชนะ พวกเลขเฉียดเกือบถูก พบว่ำสำมำรถกระตุ้น

สมองในรูปแบบเดียวกันกับกำรชนะจริงๆ แม้ว่ำคนจะไม่ได้รำงวัล แต่มีอำรมณ์ร่วมในสมองไปแล้ว และบันทึกเหตุกำรณ์ว่ำ

ต้องลองใหม่ ต้องพยำยำมเล่นใหม่ ยิ่งคนที่ติดหนักขึ้นเรื่อยๆ จะมีควำมแตกต่ำงที่มำกขึ้นควำมล ำดับ เช่น เป็นคนที่ไม่ค่อย

ติดพนัน ระหว่ำงแท้จริงกับเฉียดชนะ จะรู้สึกว่ำไม่ต่ำงกันเท่ำไร ก็จะไม่กระตุ้นให้แทงเพ่ิม ถ้ำเป็นคนที่ติดพนันหนักแล้ว สิ่ง

เหล่ำนี้จะยอมไม่ได้ จะยิ่งวำงเดิมพันเพิ่มมำกขึ้น และน ำมำสู่กำรควบคุมตนเองไม่ได้ในกำรพนัน เพรำะว่ำสมองส่วนนี้จะมี

อำรมณ์ร่วมกับควำมทรงจ ำเก่ำๆ แต่สมองส่วนข้ำงบน ควำมสุขมีหลำยระดับ เช่น จำกกำรช่วยเหลือคนอื่น จำกกำรที่ได้

เห็นคนที่รักมีควำมสุข สมองส่วนบนจะไม่สนใจ จะสนใจสมองส่วนล่ำงเป็นหลัก เป็นกลไกที่เกิดโรคหลักของพวกติดยำเสพ

ติด และพบว่ำคนที่ติดพนันจะมีเรื่องของโรคจิตเวชอื่นๆ คู่กันค่อนข้ำงมำก ติดบุหรี่ 60.1% บุคลิกภำพต่อต้ำนสังคม 
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28.8% ค ำว่ำต่อต้ำนสังคมคือลักขโมย ฆ่ำสัตว์  เป็นต้น สัมพันธ์กับช่วงเวลำที่ได้รับที่เขำได้รับกำรเผยออกมำ (expose) 

กับสิ่งเหล่ำนั้น ถ้ำเล่นพนันครั้งแรกเกิดในช่วงผู้ใหญ่ จะเห็นว่ำโรคจิตเวชต่ำงๆ จะไม่สูงมำกนัก แต่ถ้ำเริ่มตั้ง แต่เด็กหรือ

วัยรุ่นจะขึ้นสูงมำก จะเห็นควำมส ำคัญว่ำสอดคล้องกันถ้ำเกิดขึ้นตอนเด็กก็จะยิ่งฝังเข้ำไปลึก สุดท้ำยก็ไม่ไปไหนจะกระทบ

วนไปมำ เพรำะก็จะมีเหตุกำรณ์จะยืมเงินญำติ เพื่อน แฟน หรือฆ่ำกัน เมื่อไม่ให้ยืมน ำไปสู่ควำมรุนแรง ถำมว่ำท ำไมบำงคน

ไม่เป็น บำงคนติด บำงคนไม่ติด เพรำะว่ำคนเรำเกิดมำไม่เหมือนกัน บำงครั้งอยู่ที่ทักษะเดิมด้วย ทักษะกำรยับยั้งชั่งใจ 

หลักๆ คือสมองส่วนหน้ำ บำงทีก็มีสมองส่วนบนที่เกี่ยวข้องกับควำมเห็นใจคนอื่น จะต้องกำรจะเล่นแต่เห็นใจแม่ที่ไม่มีเงิน 

หรือแม่จะเสียใจ สิ่งเหล่ำนี้จะต้องมีกำรพัฒนำขึ้นมำตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเด็ก หำกสมองไม่พัฒนำเต็มที่ก็จะไม่มีทักษะ รวมทั้ง

สมองส่วนเดียวกันจะมีส่วนประเมินผลควำมน่ำไว้วำงใจคนอื่นด้วย บำงคนจะหลอกบ่อยๆ มีควำมฉลำดแต่พอมีคนมำพูดก็

ไป ทักษะไม่ได้ถูกสร้ำงขึ้นมำ ที่ก ำลังจะสร้ำงขึ้นแล้วถูกท ำให้หยุดไป ด้วยสำเหตุใดก็ตำม โดยจะเห็นในกำรพนันมีผล

ค่อนข้ำงมำก 

ทฤษฎีควำมคิดและพฤติกรรมของกำรเล่นพนันที่เป็นปัญหำ  มีกำรเล่นพนันอำจจะเห็นเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ 

ไปจนเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ หรือซื้อของได้ชิงโชค เวลำชนะจะเกิดควำมตื่นเต้น ระบบประสำทอัตโนมัติมีเลือดพุ่งสูบฉีด แต่จะมี

กำรจับคู่กับควำมคิดเกี่ยวกับเรื่องพนัน คิดว่ำจะเล่นต่อเมื่อไรดี และมีปัจจัยกระตุ้นภำยนอก เช่น กำรน ำเสนอข่ำวต่ำงๆ 

ที่มำกระตุ้น สิ่งเหล่ำนี้มีส่วนท ำให้เวลำที่คัดกรองในควำมคิดบำงอย่ำง สุดท้ำยอำจมีแนวโน้นในกำรตัดสินใจเล่นพนัน ควำม

ตื่นเต้นที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งจะกระตุ้นให้นึกถึงควำมทรงจ ำทำงอำรมณ์ต่ำงๆ ที่เคยมีอำรมณ์ร่วม เคยชอบ ยิ่งไปผูกกับ

รำยกำรที่มีควำมสนุกสนำนยิ่งท ำให้ติดได้ง่ำย ถ้ำเสีย จะรู้สึกว่ำตำมแก้มือใหม่ได้หรือไม่  เสียลักษณะเฉพำะบุคคลหรือ

อำจจะเกิดมำยำบำงอย่ำง กำรที่คนเรำรู้สึกจะควบคุมบำงอย่ำงได้ เช่น มีสัตว์แปลกประหลำดก็สำมำรถตีเป็นเลขได้     

เป็นมำยำที่หลอกตัวเองขึ้นมำ ว่ำกำรท ำนำยของบำงอย่ำงได้ ทั้งที่จริงๆ ไม่ใช่เลย ถ้ำคิดตำมเหตุผลจะไม่ได้ช่วยอะไร แต่

ท ำไมคนชอบดู เพรำะท ำให้หลอกตัวเองว่ำสำมำรถท ำนำยบำงอย่ำงได้ ควบคุมบำงอย่ำงได้ ถือเป็นจิตวิทยำอย่ำงหนึ่ง      

ยิ่งท ำให้คนเชื่อว่ำท ำทำยได้ ท้ำยที่สุดทักษะชีวิตในกำรคิดเป็นเหตุเป็นผล ถูกท้ำทำยและถูกท ำลำยไปทีละน้อย จะเห็นว่ำ

ข่ำวคนที่ดูข่ำวแบบนี้จะเป็นกลุ่มๆ หนึ่ง ที่ไม่ค่อยมีกำรคิดเป็นเหตุเป็นผลและเป็นดำบสองคม เป็นสิ่งที่สะท้อนกลับไปมำ 

สำมำรถดึงดูดคนกลุ่มนี้และสุดท้ำยก็จะยิ่งไม่พัฒนำ ซึ่งมีควำมน่ำกลัวว่ำถ้ำเกิดกับเด็กและเยำวชน เพรำะเป็นกำรแนะน ำ

เด็กว่ำของเหล่ำนี้ไม่ใช่ของที่ต้องระวัง จุดอ่อน สิ่งที่กระตุ้นเหล่ำนี้จึงเป็นควำมส ำคัญ ทุกท่ำนในที่นี้อำจเป็นผู้ผลิตสร้ำงสิ่ง

กระตุ้นทั้งดีและไม่ดี หมอมีควำมรู้สึกว่ำเรำก ำลังท ำอะไร และเกิดผลอะไรได้บ้ำง กฎหมำยทุกฉบับไม่ทันต่อกำรพัฒนำ

เทคโนโลยี ถ้ำทรำบว่ำหลักกำรอำจมีผล อำจคิดก่อน อำจจะพัฒนำ มำกกว่ำกฎหมำยใดๆ ก็ได้ ยกตัวอย่ำง คือแต่ละคนไม่

เหมือนกันแต่จะทรำบได้อย่ำงไร เวลำออกอำกำศไปแล้วไปกระทบต่อลูกบ้ำนใดบ้ำง สมมติไปกระทบบ้ำนที่แม่กินเหล้ำตอน
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ก่อนคลอด สมองลูกก็เสี่ยงตั้งแต่ยังไม่เกิดมำ เพรำะได้เหล้ำจำกแม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มำรดำ พอโตมำเด็กจะมีควำมเสี่ยงใน

กำรติดพนันมำกกว่ำคนอื่น แม้ว่ำจะไม่เคยเผยอะไรออกมำ แต่สมองเขำเสี่ยงแล้วตั้งแต่เกิด  

อะไรบ้ำงที่จะมีผลกระทบ เช่น กลยุทธ์กำรขำยที่ให้มีกำรลุ้น ประโคมข่ำวและกำรจัดแคมเปญต่ำงๆ จะเกิด

ระบบประสำทอัตโนมัติที่ท ำให้เกิดควำมตื่นเต้น จับคู่กับควำมตื่นเต้นต่ำงๆ เด็กหรือเยำวชนไม่มีทักษะในกำรวิเครำะห์   

อำจคิดว่ำได้ฟรีไม่มีเสียอะไร ท ำไมไม่เล่น สมองเขำก ำลังถูกกระตุ้นบำงอย่ำงในทำงที่ไม่ดี เขำไม่สำมำรถป้องกันตัวเองได้ 

เมื่อไม่รู้ว่ำเป็นปัญหำจึงไม่คิดว่ำต้องแก้ปัญหำ ยิ่งเกิดกำรสะสม ท้ำยสุดท ำให้เด็กและเยำวชนขำดควำมสำมำรถในกำร

พัฒนำทักษะกำรมีควำมอดทน รอคอยต่ำงๆ  บำงครั้งเป็นเพียงกำรถูกกระตุ้นในส่วนที่ไม่ช่วยส่งเสริม กำรกระตุ้น กำรท ำ

แคมเปญต่ำงๆ  หมอเชื่อว่ำสอดคล้องกับหลักกำรตลำด จิตวิทยำกำรตลำดและอื่นๆ มีหลำยรูปแบบ ถ้ำว่ำเป็นสินค้ำหรือ

ผลิตภัณฑ์ และไปจับคู่กับควำมสนุกสนำน คือกำรเล่นเกม ถ้ำเป็นเรื่องของกำรพนัน กำรพนันมีควำมสำมรถในกำรกระตุ้น

อำรมณ์ร่วมด้วยตัวเอง จึงเป็นตัวที่มีควำมรุนแรงมำกในกำรที่จะเพิ่มพฤติกรรมบำงอย่ำงมำกกว่ำกำรเล่นเกมธรรมดำ ด้วย

เหตุนี้จึงจ ำเป็นที่จะต้องมีกฎหมำยควบคุม หลำยๆ ประเทศที่มีควำมเจริญแล้วจึงพยำยำมที่จะปกป้องเด็กและเยำวชน 

เพรำะว่ำเป็นจุดที่ท ำให้โอกำสกำรพัฒนำของวุฒิภำวะเรื่องต่ำงๆ ลดลง หมอจบกำรศึกษำที่ประเทศอังกฤษ สำขำด้ำนสมอง 

ตอนศึกษำอยู่ที่ก็มีโฆษณำ เช่น บิงโก และอื่นๆ สำมำรถเข้ำถึงได้ แม้แต่ในประเทศที่เจริญแล้ว แต่สิ่งเหล่ำนี้ก็มีได้ แม้มีกฎ

บังคับค่อนข้ำงดีแต่กย็ังควบคุมไม่ได้และไม่ต้องกล่ำวถึงประเทศไทย  

กำรเสพติดทำงพฤติกรรม ยังไม่อยู่ในเกณฑ์กำรวินิจฉัย กว่ำจะมั่นใจได้ต้องมีข้อมูลยืนยันได้มำกกว่ำนั้น      

แต่กำรติดตำมพฤติกรรมอื่นๆ สำมำรถเกิดขึ้นได้ หมอจะยกตัวอย่ำง เรื่องกำรติดเกม ไม่ได้แปลว่ำเกมแย่ เกมดีๆ ก็มี เกมที่

ช่วยป้องกันสมองเสื่อมก็มี บำงคนไม่รู้ว่ำก่อนเกิดเป็นอย่ำงไร บำงคนเล่นแล้วติด มีงำนวิจัยในเด็กอำยุ 16 ปี ถ้ำติดเกม

รุนแรงมำกจะมีลักษณะที่สมองสองส่วนฝ่อลง เล่นมำ 2-3 ปี จุดที่ฝ่อคือสมองส่วนหน้ำด้ำนขวำ เกี่ยวข้องกับเรื่องกำรยับยั้ง

ชั่งใจ อีกส่วนคือเรื่องของควำมเห็นใจคนอื่น โดยเฉพำะคนที่ติดเป็นโรค จึงจะเสนอควำมจริงในอีกด้ำนหนึ่ง อำจจะไม่ใช่

ข้อเท็จจริงทั้งหมด อยำกจะให้ร่วมแบ่งปันกัน เพื่อให้เห็นปัญหำสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกมุมมอง  

ปี 1984 ทฤษฎี Classical conditioning เป็นทฤษฎีที่ได้รับรำงวัลโนเบล เป็นเรื่องเกี่ยวกับหมำที่เห็นอำหำร

แล้วน้ ำลำยไหล พอมีเสียงกระดิ่งน้ ำลำยจะไหลทั้งๆ ที่ยังไม่เห็นอำหำร อีกหนึ่งเรื่องคือกำรให้เด็กล้ำงจำน สมมติอยำกให้

เด็กล้ำงจำน พอล้ำงจำนเสร็จก็ชมไปเรื่อยๆ เด็กก็อยำกท ำ หรือถ้ำไม่ชมก็บ่นจนกว่ำจะล้ำง สุดท้ำยจะล้ำงเองเพรำะขี้เกียจ

ฟังแม่บ่น สิ่งนี้เรียกว่ำ reinforcement  หรือตรงข้ำม ล้ำงจำนแล้วถูกบ่น เด็กคนไหนจะอยำกล้ำง ชีวิตจริงสิ่งที่เข้ำมำ สิ่งที่

เห็นทุกวันซ้ ำๆ นึกว่ำไม่มีผล อำจจะเป็นกระดิ่งนี้ก็ได้ เรำเป็นหนึ่งในกระดิ่งมำกมำยในชีวิตของคนที่รับสื่อ  
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สรุป ผลกำรพนันรูปแบบต่ำงๆ ต่อกำรท ำงำนของสมอง ดังนี ้

กำรพนันรูปแบบต่ำงๆ มีผลต่อสมองจริง คือ  

1. กำรพนันไปเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำนของสมอง เช่น กำรหลั่งสำรโดพำมีน (dopamine) 

2. สำมำรถท ำให้เกิดควำมผิดปกติสมองในระดับโครงสร้ำงอย่ำงถำวร 

กำรท ำงำนของสมองกับควำมคิดและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเพรำะกำรพนัน คือ 

1. เห็นอะไรเกี่ยวกับกำรพนันแล้วเกิดควำมอยำกไปหมด (Cue-Induced craving) 

2. ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจลดลง 

3. ท ำให้มือเติบ ใช้เงินฟุ่มเฟือยมำกขึ้น ขำดควำมยับยั้งชั่งใจ 

4. อำจเพิ่มควำมเสี่ยงในพฤติกรรมลักขโมย ฉอ้ฉล 

5. ทักษะชีวิตอ่อนแอลงหรืออำจไม่ได้รับกำรพัฒนำเต็มที่ถำวร 

บัญชา อินทรวิเศษ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

เรื่องกฎหมำยในกำรขออนุญำต ในเรื่องของ

หลักกำรดังที่ประธำนฯ ได้กล่ำวข้ำงต้นแล้ว คือหลักกำรของพนัน

เปรียบเทียบกับกำรให้มีกำรแถมพก แตกต่ำงจำกสำระส ำคัญ

อย่ำงไร  ขอทบทวนอีกครั้งในเรื่องของกำรพนัน กำรพนันใน

หลักกำรผู้ปฏิบัติจะใช้แนวทำงในค ำพิพำกษำของศำลฏีกำเป็น

พื้นฐำน  

หลักกำรของกำรพนัน คือผู้เล่นเสี่ยงได้ เสี่ยงเสีย 

เสี่ยงอย่ำงไร ผู้เล่นน ำเงินเข้ำไปเสี่ยง แทงและเดิมพัน อำจจะต้องเสียเงินเดิมพันไป หรือได้เงินเดิมพันกลับมำ นั่นคือกำร

พนัน ในเรื่องให้มีการแถมพกหรือรางวัลชิงโชค โดยหลักการไม่ใช่การพนัน ผู้จัดมีแต่เสียอย่ำงเดียว ก็คือให้รำงวัล ไม่ได้

เงินกลับมำจำกกำรขำยสินค้ำที่นอกเหนือปกติ ผู้เล่นเป็นฝ่ำยได้อย่ำงเดียว อำจจะซื้อสินค้ำตำมรำคำปกติอยู่แล้ว อำจจะได้

เงินรำงวัลกลับมำ ตำม พ.ร.บ. กำรพนัน พ.ศ. 2478 ระบุ ว่ำกำรเสี่ยงโชคของกำรจัดให้มีกำรแถมพกด้วยกำรเสี่ยงโชค    

เอำวิธีกำรตำม พ.ร.บ. กำรพนัน เพื่อให้ได้รำงวัล อีกประกำรเพื่อเป็นกำรเปิดทำงให้เจ้ำพนักงำนได้เข้ำไปตรวจสอบผู้จัด     

ผู้เล่น เพื่อกำรคุ้มครองผู้บริโภค จึงเป็นที่มำท ำไมจึงต้องบรรจุใน พ.ร.บ. กำรพนัน  
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สำระส ำคัญและหลักกำรในเรื่องจัดให้มีกำรแถมพกเห็นว่ำองค์ประกอบ กำรจัดให้มีกำรแถมพกหรือรำงวัล

ด้วยกำรเสี่ยงโชค เป็นกำรชิงโชค มีหลักกำรพิจำรณำจ ำนวน 3 องค์ประกอบ คือ  

1. กำรจัดให้มีกำรแถมพกหรือกำรให้รำงวัล ไปศึกษำในกิจกรรมของท่ำนว่ำกิจกรรมของท่ำนมีกำรให้รำงวัล

หรือไมแ่ละรำงวัลเป็นอะไร  

2. กำรได้มำซึ่งรำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชค  เสี่ยงโชคคืออะไร ค ำนิยำมคือกำรที่ผู้เล่นไม่สำมำรถที่จะทรำบผล ณ 

ขณะนั้น หรือล่วงหน้ำว่ำจะได้รับของรำงวัลตำมองค์ประกอบ 1 หรือไม่ 

3. กำรกระท ำเพื่อกิจกำรกำรค้ำหรืออำชีพ  โดยทำงตรง เช่น ซื้อสินค้ำของผู้จัด ถือว่ำกำรจัดกิจกรรมนั้นเพื่อ

กระท ำเพื่อกำรค้ำ โดยกำรให้ผู้เล่นมำซื้อสินค้ำของเรำ โดยทำงอ้อมมีหลำยอย่ำง เช่น ในเรื่องของกำรเช็คเรตติ้ง (Check 

Rating) เพื่อที่จะได้ค่ำโฆษณำของผู้ประกอบกำร เช่น โทรทัศน์อำจจะได้เช็คเรตติ้งเพื่อให้เรตติ้งดี เพื่อจะได้ประโยชน์จำก

ผู้ประกอบกำรด้ำนอ่ืนๆ มำสนับสนุนค่ำโฆษณำ ซึ่งค่อนข้ำงมีควำมหมำยทีก่ว้ำงในเรื่ององค์ประกอบข้อนี ้

เมื่อครบ 3 องค์ประกอบ ตำมกฎหมำยมำตรำ 8 แห่ง พ.ร.บ. กำรพนัน พ.ศ. 2478  ท่ำนจะต้องมำยื่นขอ

อนุญำตก่อนกับเจ้ำพนักงำนกำรพนัน จึงจะกระท ำได้ หำกกระท ำก่อนไม่ได้รับอนุญำตจำกพนักงำน คือเริ่มเล่นแล้ว คือ

ควำมผิดส ำเร็จแล้ว ถือว่ำมีควำมผิดตำมมำตรำ 8 ฝ่ำฝืนที่ไม่ขออนุญำต 

เมื่อมำยื่นขออนุญำตแล้ว ตำมมำตรำ 17 กระทรวงมหำดไทย ซึ่งเป็นผู้รักษำกำรทำงกฎหมำย รัฐมนตรี

กระทรวงมหำดไทยได้ออกแนวทำง เงื่อนไขวิธีกำรเล่นไว้ เพื่อที่จะให้เป็นกำรแข่งขันทำงด้ำนธุรกิจเสรี เพื่อให้เท่ำเทียมกัน 

เป็นกำรควบคุมวิธีกำรเล่นมอมเมำ และเป็นกำรเปิดทำงให้พนักงำนตรวจสอบได้ง่ำยขึ้น โดยใช้วิธีกำรก ำหนดเงื่อนไขวิธีกำร

เล่น ตำมมำตรำ 17 วำงระเบียบให้พนักงำนเพื่อจะอนุญำตได้ 2 วิธี คือ 

วิธีที่หนึ่ง โดยกำรส่งชิ้นส่วน หรือผลิตภัณฑ์ ให้เขียนชื่อที่อยู่  จะเห็นตั้งแต่ก่อนปี 2548 ก่อนนั้น SMS ให้ส่ง

ชิ้นส่วนมำที่เจ้ำพนักงำนผู้ออกใบอนุญำต ตำมสถำนที่ วันเวลำที่ได้รับอนุญำต ไม่ใช่ซื้อแล้วจับทันที  

วิธีกำรที่สอง หลังปี 2548 ส่ง SMS สำเหตุเกิดจำกเรตติ้งของโทรทัศน์ หรือวิธีกำรที่คล้ำยกัน ไม่เจำะจงแต่

โทรทัศน์ที่จะใช้เรตติ้งอย่ำงเดียว ส่ง SMS เข้ำมำในรำยกำรพิมพ์หมำยเลขโทรศัพท์ เป็นชิ้นส่วนลงในกระดำษ มำจับตำม

สถำนที่ วันเวลำ โดยมีเจ้ำพนักงำนไปตรวจสอบเรื่องกำรพิมพ์  

ส่วนรำยละเอียดแต่ละวิธีจะต้องมีรำยละเอียดในกำรควบคุมกันอีกหลำยๆ อย่ำงในกำรขออนุญำต             

มีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำต ดังนี้  
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1. จะต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้แทนจ ำหน่ำยสินค้ำแต่เพียงผู้เดียวในไทย ต้องมีหลักฐำนในเรื่องกำรขอ

อนุญำต มีลิขสิทธิ์ ยื่นประกอบกำรขออนุญำต ต้องระบุกำรเล่นให้ชัดเจน ห้ำมจ่ำยเป็นเงิน จ่ำยเป็นอะไร ให้ระบุของรำงวัล

นั้นคืออะไร ถ้ำเป็นทองก็ต้องมีใบสั่งซื้อทองมำ ของรำงวัลต้องไม่มำกหรือน้อยเกินไป วัน เวลำ สถำนที่กำรจับรำงวัลต้อง

เป็นอย่ำงไร เจ้ำพนักงำน สักขีพยำนเป็นใคร ถูกก ำหนดไว้ในเรื่องของเง่ือนไขกำรออกใบอนุญำตในกำรประกอบ  

2. สำระส ำคัญของวิธีกำรเล่น ในเรื่องของ SMS ต้องพิมพ์เป็นชิ้นส่วนแล้วมำจับรำงวัล เน้นในเรื่องหลักกำร

จะต้องเป็นค่ำบริกำรตำมปกติ ไม่แบ่งผลประโยชน์กับฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ต้องระบุในเรื่องของเล่มที่ใบอนุญำต สถำนที่

ใบอนุญำตและเจ้ำพนักงำนเป็นใครที่จะมำตรวจสอบใบอนุญำต 

สิ่งทีส่ ำคัญสุด คือเรื่องค่ำด ำเนินกำร SMS จะต้องไม่มีกำรแบ่งผลประโยชน์ ในทั้งสองข้อข้ำงต้น  

ผศ.ดร. เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์ 

จำกที่ฟังทั้งหมดตนเองเห็นว่ำประเด็นที่ต้องกล่ำวถึง คือเรื่องกำรตีควำมเรื่องผู้บริโภค กำรคุ้มครองผู้บริโภค 

ใน พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ฯ พ.ศ. 2553 รวมทั้ง ฉบับร่ำงใหม่ คำดกำรณ์ว่ำจะออกประกำศและมีผลบังคับใช้ใน

เร็วๆ นี้ ในร่ำงนี้อธิบำยเรื่องสิทธิผู้บริโภคไม่ต่ำงจำกมำตรำ 31 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ฯ พ.ศ. 2553  ซึ่งไม่

เห็นด้วยกับค ำนิยำมเรื่องกำรคุ้มครองผู้บริโภคใน พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ พ.ศ. 2553  

ในมำตรำ 31 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ฯ 

พ.ศ. 2553  ระบุเรื่องกำรคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยค ำส ำคัญ  ระบุว่ำ

ลักษณะส ำคัญของกำรคุ้มครองไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอำเปรียบ คือผู้บริโภค

ได้เข้ำไปเป็นผู้รับบริกำรจำก           ผู้ให้บริกำร แม้จะขยำยควำมว่ำ

ไม่ให้ถูกเอำเปรียบโดยกำรใช้เครือข่ำยหรือกำรโฆษณำ อันมีลักษณะ

กำรค้ำก ำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญไม่ว่ำโดย

วิธีกำรใด ตำมหลักเกณฑ์ที่ กสทช. จะประกำศฯ ถ้ำกำรพนันอำจจะ

ตีควำมว่ำค้ำก ำไรก็ได้ เสี่ยงโชค กินน้ ำชำ น้ ำดื่มขวดหนึ่งเพื่อหวังได้รถ

เบนซ์ จะมีกำรโฆษณำกันทุกชั่วโมง จนต้องรีบดื่ม มีคนบอกว่ำตลำดนัด

เอำชำไปใส่หม้อแบ่งขวดขำย เพรำะว่ำต้องรีบเทออก เพื่อที่จะไปชิง

โชค เป็นต้น สถำนกำรณ์เข้ำข่ำยหรือไม่ หรือก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญ เมื่อศึกษำจำกประกำศ กสทช. เรื่อง        

กำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำรเอำเปรียบผู้บริโภคฯ ยังไม่มีในมิติเรื่องนี้ชัดเจน คิดว่ำปัญหำกำรพนัน ถ้ำตีควำมตำมกฎหมำย    

กำรด ำเนินงำนของ กสทช. จำกประสบกำรณ์อนุกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนวิทยุกระจำยเสียง และโทรทัศน์ ในกำร
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โฆษณำ จะตีควำมเป็นสองส่วน อนุกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคฯ ดูแลเฉพำะเนื้อหำกำรโฆษณำเท่ำนั้น ถ้ำเป็นเนื้อหำใน

รำยกำรไปที่อนุกรรมกำรฯ อีกชุดหนึ่งกล่ำวคือ ถ้ำแทรกโฆษณำ Tie In ไปในเนื้อหำจะอยู่ที่ใคร ถือเป็นควำมซับซ้อน ถ้ำ

เป็นด้ำนอำหำรและยำต้องให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ตีควำม เพรำะเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบ

โดยตรงในด้ำนกำรพนันตำมกฎหมำยปัจจุบันหรือร่ำง พ.ร.บ. ปัจจุบันจะแยก พ.ร.บ. กำรพนัน กับ พ.ร.บ. กำรเสี่ยงโชค

ออกจำกกัน แต่ว่ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบดูแลคือกระทรวงมหำดไทย ถึงแม้ว่ำ พ.ร.บ. เสี่ยงโชคจะเติมในเรื่องสื่อ วิทยุ 

โทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ เข้ำไปด้วย แต่เห็นว่ำเนื้อหำส่วนใหญ่จะท ำในเชิงของพื้นที่ เชิงกำยภำพ เช่น จะเปิดบ่อน จะเปิด

กิจกรรมแต่พื้นที่ในสื่อ ถ้ำจะมำคุ้มครองผู้บริโภค ในที่สุด พอมี พ.ร.บ. นี้ ต้องให้หน่วยงำนรับผิดชอบตีควำมส ำนักงำน 

กสทช. จะเพียงใช้อ ำนำจหน้ำที่ในกำรเตือน พักใช้ หรือระงับ คือเรื่องกระบวนกำรในกำรท ำงำน สรุปว่ำตัวเนื้อหำต้องมำ

ตีควำม โดยเฉพำะด้ำนงำนคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นเจ้ำภำพของกำรจัดงำนนี้  

ในเรื่องสื่อ พบว่ำตอนนี้สื่อมีกำรไขว้กัน ไขว้ข้ำมกันไปหมด คณะอนุกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคฯ เคยตีควำม

เรื่อง SMS ในรำยกำรโทรทัศน์ของโทรทัศน์ดำวเทียม พอไปศึกษำก็มีกำรขออนุญำตจำกกระทรวงมหำดไทยแล้ว ต้องมำ

ตีควำมในวิธีกำรสื่อสำรที่ท ำให้เข้ำใจผิด คือกดเข้ำไปเพื่อจะได้รับรำงวัล กำรกดเข้ำไปนั้นเป็นกำรได้รับข้อควำมทุกวัน และ

ถูกหักเงิน เพรำะมีเงื่อนไขอยู่ในนั้น เป็นต้น ถำมว่ำถ้ำตีควำมว่ำได้ใบอนุญำตแล้ว แต่เมื่อศึกษำวิธีกำรสื่อสำรที่เป็นกลเม็ด

ในด้ำนกำรตลำด กำรสร้ำงข้อควำมในกำรสื่อสำรก็เป็นอีกชุดหนึ่ง ในเรื่องกำรไขว้ข้ำมไปที่ด้ำนโทรคมนำคม ถ้ำข้ำมไปทำง

อินเทอร์เน็ต ก็มีหน่วยงำนที่สนใจในมิติของเศรษฐกิจ กำรค้ำเป็นส ำคัญ คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่ำมี

ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำผู้บริโภคให้เท่ำทันในเรื่องของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตต่ำงๆ  ในที่สุดถ้ำจะเอำจริงเอำจังกับกำร

คุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพำะเด็กและเยำวชน จำกกำรสื่อสำรผ่ำนสื่อ ไม่ว่ำจะเป็นสื่อวิทยุ  โทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ตและ

สิ่งพิมพ์ ต้องมีกำรประกำศนี้ออกมำที่ครอบคลุมทั้งหมดหรือไม่  ถ้ำดูตำมนี้หลำยขั้นตอน ต้องตีควำมคณะอนุกรรมกำร

คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนวิทยุ โทรทัศน์ ส่วนด้ำนโทรคมนำคมมีกำรส่งข้อควำมสั้น (SMS)  อ ำนำจหน้ำที่ของคณะอนุ  

กรรมกำรฯ หรือไม่ เพรำะเป็นเรื่องของกระบวนกำรท ำงำน 

กำรตีควำมในมิติเนื้อหำ ฟังจำกคุณหมอพรจิรำพูดแล้วน่ำสนใจ คือเรื่องข้อควำมในสื่อนั้น สิ่งส ำคัญที่สุดคือ 

กำรปลูกฝังทัศนคติ และค่ำนิยม หน่วยงำนที่ดูเรื่องนี้จะละเอียดอ่อนมำกพอหรือไม่  ที่จะเข้ำใจว่ำเนื้อหำประมำณนี้ วิธีกำร

สื่อสำรอย่ำงนี้ ในช่วงเวลำนี้ ที่มีเด็กเยำวชนชมอยู่แม้กระทั่งผู้ใหญ่ชม เพรำะคิดว่ำดูแลเพียงกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นเด็ก

เยำวชน ก็เป็นเรื่องถูกวุฒิภำวะ สังคมไทยในเรื่องของกำรพนัน ผู้ใหญ่ก็ต้องดูแลเช่นกัน เพรำะฉะนั้นในเรื่องของกำรสร้ำง

ทัศนคติและค่ำนิยม กำรตีควำมหนึ่งบท หนึ่งเป็นสองอำจจะไม่ใช่ก็ได้และเป็นระดับแค่ไหน ต้องอำศัยจิตวิทยำอย่ำง      

คุณหมอเข้ำมำเป็นผู้รู้ ผู้เชี่ยวชำญ เพรำะว่ำตีควำมในมิติของกรมกำรปกครอง ในกำรให้ใบอนุญำตอย่ำงเดียว อำจจะไม่
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เพียงพอ ถ้ำจะเอำจริงเอำจัง ต้องไปตั้งหลักในระดับประเทศหรือไม่ มูลนิธิสำธำรณสุขแห่งชำติ (มสช.) ที่เป็นหน่วยงำนที่

คุณพงศธรฯ รับผิดชอบจะหำทำงออกเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผล คิดว่ำต้องเอำจริงเอำจังกัน ปรำกฏกำรณ์ของธุรกิจกำรพนัน

และกำรเสี่ยงโชค ธุรกิจสินค้ำอุปโภคบริโภคที่ใช้กำรพนันและกำรเสี่ยงโชค ซึ่งตรงจริตของคนไทยจ ำนวนหนึ่ง ในที่สุดอำจ

เป็นเรื่องของกำรปลูกฝังค่ำนิยมหรือไม่  เช่น กำรซื้อลอตเตอรี่ บำงทีก็สงสำรคนขำย เคยซื้อหวยเอำสนุก ซื้อลอตเตอรี่ถูก

แล้วก็ทิ้งไปแล้ว นักกำรภำรโรงมำบอกว่ำที่อำจำรย์ให้ไปซื้อถูกนะครับ แต่ทิ้งไปแล้ว ไม่ได้สนใจจริงๆ เอำตัวเองเป็นตัวตั้ง 

ท ำไมไม่มีนิสัยเรื่องนี้ คิดว่ำเป็นกำรปลูกฝังในครอบครัวเป็นสิ่งส ำคัญ เพรำะฉะนั้นแทนทีจะมำตำมไล่จับกลเม็ดเด็ดพรำย 

ถำมว่ำ แล้วส ำนักงำน กสทช. หน่วยงำนก ำกับดูแล จะมีมติในกำรเพิ่มคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของควำมเป็นพลเมือง   

หรือจะเรื่องคุณภำพชีวิต กำรมีส่วนร่วม และเรื่องกำรไม่สร้ำงนิสัยพนันได้อย่ำงไร  

ในเรื่องประกำศในส่วนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของคณะอนุกรรมกำรด้ำนผังและเนื้อหำ ในประกำศด้ำนผัง

และเนื้อหำรำยกำร ได้ก ำหนดรำยกำรที่มีระดับควำมเหมำะสม ระดับ ฉ. แต่จะไม่เจอเรตติ้งนี้บนโทรทัศน์ไทย เพรำะมีแต่ 

ท.  ระดับ ฉ. คือ รำยกำรที่ห้ำมออกอำกำศในช่วงเวลำก่อน 24 น. ของทุกวัน คือให้ออกหลังเที่ยงคืนจนถึงตีห้ำของวัน

ถัดไป ก็มีหลำยเรื่องเข้ำข่ำยลำมกอนำจำร กำรใช้ภำษำ กำรมีอคติในเรื่องสิทธิมนุษยชน ทุกอย่ำงจะพบก่อนเวลำ 24.00 น.

ข้อสุดท้ำย วงเล็บหก ชี้น ำหรือให้ข้อมูลหรือแสดงออก เพื่อจูงใจหรือสนับสนุนให้เกิดกำรเล่นพนัน ท่ำนเจอก่อนเวลำ  

22.00 น. หรือไม่ รำยกำรบำงช่องพอวันนี้หวยออก ก็ออกมำกล่ำวถึงว่ำเลขอะไร ยังไม่รวมถึงบำงรำยกำรข่ำวที่ผู้ด ำเนิน

รำยกำรข่ำว แกล้งใบ้หวย เป็นต้น กำรประชุมหำรืองำนนี้เป็นงำนที่ดี ต้องเป็นงำนที่มีข้อเสนอที่ชัดเจน และจะเสนอไปยัง

ใคร เรื่อง พ.ร.บ กำรพนัน กับ พ.ร.บ. กำรเสี่ยงโชค คุณพงศธรฯ และศูนย์ศึกษำปัญหำกำรพนันก็ติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำง

ต่อเนื่อง แต่ในเรื่องของ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ฯ ก็ก ำลังจะประกำศใช้ ในมำตรำที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค

ยังเหมือนเดิม เพรำะไม่มีกำรแก้ไข ว่ำจะคุ้มครองผู้บริโภคที่ถูก

เอำเปรียบ แต่ผู้บริโภคที่ได้รับเนื้อหำที่ไม่เหมำะสมจะท ำอย่ำงไร  

ช่วงเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง

การก ากับดูแล การเฝ้าระวังการจัดกิจกรรม SMS เสี่ยงโชค 

และการให้ข้อมูลการพนันในรายการโทรทัศน์ร่วมกัน 

ศิริพร ยอดกมลศาสตร์ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน 

เรื่องที่หนึ่งคือในตัวใบสลำกกิแบ่งรัฐบำลมีกำร

ก ำหนดอำยุผู้ซื้อผู้ขำย คือต้องอำยุไม่เกิน 18 ปี เรื่องอำยุเป็นเรื่อง



 
      31 

ใหญ่มำก กับเรื่องที่สองที่มีควำมเข้ำใจผิดทำงสำธำรณะ หลำยคนมักจะพูดว่ำสลำกเป็น Soft Gambling หรือเป็นกำรพนัน

แบบอ่อน ไม่มีปัญหำ ควำมจะอ่อนหรือเข้ม ไม่ได้อยู่ที่ว่ำเป็นสลำก แต่อยู่ที่ควำมถี่ กำรที่หนึ่งเดือนมีสองครั้ง มีควำมถี่ต่ ำ 

ขนำดมีควำมถี่ต่ ำ ไม่ใช่เฉพำะคุณหมอที่โรงพยำบำลศิริรำชที่มีปัญหำ คุณหมอหลำยๆ โรงพยำบำลต่ำงบ่นเหมือนกันว่ำ  

วันออกสลำก คนไข้หลำยคนไม่ตระหนักถึงควำมเจ็บไข้ได้ป่วยของตนเอง ดิฉันชอบไปหำหมอวันหวยออก คือคิวจะสั้น    

พบคุณหมอได้เร็ว อันนี้เป็นปัญหำที่เกิดขึ้นในทำงสำธำรณะที่เห็นได้ชัดเจน ในทำงกลับกันคือถ้ำสลำกฯ ก ำหนดเรื่องอำยุ 

18 ปีไว้ ประเด็นต่ำงๆ ที่เกี่ยวโยงก็น่ำจะก ำหนดอำยุ 18 ปี ไว้ด้วย ไม่น่ำจะเป็น ท. น่ำจะเป็น 18+ หรือไม่ อันนี้ฝำกไป

เรื่องที่หนึ่ง  

เรื่องที่สอง ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ คิดว่ำ ร่ำง พ.ร.บ. เสี่ยงโชคฯ ไม่น่ำจะแยกออกจำก พ.ร.บ. กำรพนันฯ   

เรื่องกำรตลำดมีส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) รับผิดชอบ และมีกระทรวงพำนิชย์ก ำกับดูแลอยู่แล้ว 

ส่วนกระทรวงมหำดไทยจะรับผิดชอบประเด็นพนันโดยตรง ซึ่งจะท ำให้กำรก ำกับดูแลง่ำยกว่ำที่จะแยก พ.ร.บ. อำจจะดูไม่

ค่อยเชื่อมโยงกับเรื่องที่พูด แต่ว่ำสิ่งส ำคัญส ำหรับกรณีของกำรเป็น SMS เสี่ยงโชค หรือรูปแบบอื่น จับสลำกหรือไม่จับ

สลำก สิ่งส ำคัญคือประเด็นเรื่องควำมถี่ ถ้ำเมื่อไรมีควำมถี่จ ำนวนมำกๆ ถือว่ำเป็น Hard Gambling เพรำะว่ำโอกำสที่จะก่อ

ผลกระทบจะสูง อย่ำงที่คุณหมออธิบำยให้ฟังว่ำกำรกระตุ้นถี่ๆ จะส่งผลกระทบกับสมองได้ง่ำย และได้มำกกว่ำ อย่ำงไร    

ก็ตำม คุณหมอบอกว่ำไม่ได้แปลว่ำทุกคนที่เผชิญในสถำนกำรณ์เดียวกันจะเป็นแบบเดียวกัน อำจต้องดูประวัตินำนๆ 

อำจจะบอกว่ำท ำไมก็อยู่ในสถำนกำรณ์เดียวกันก็ไม่เห็นเป็น แต่ละคนมีฐำนที่ไม่เท่ำกัน บำงคนเพียงแต่ทดลองก็น ำไปสู่กำร

ติดพนัน แม้บำงคนอำจจะมีภูมิคุ้มกันสูงกว่ำ อำจจะต้องดูก็ปัจจัยแวดล้อมประกอบอื่นๆ ด้วย กำรมีผลไม่เหมือนกันไม่ได้

หมำยถึงว่ำสิ่งนี้ไม่เกิดผล เพียงแต่ผลนั้นจะแสดงอำกำรหรือไม่แสดงอำกำร เหมือนกับเวลำไปวัดค่ำน้ ำตำล จะมีค่ำอยู่ค่ำ

หนึ่งเกือบๆ กับเกือบๆจะรอด ในท ำนองเดียวกัน เวลำถี่ๆ คุณอำจจะแสดงอำกำรได้รับผลกระทบ หรือเกือบๆ จะไม่แสดง

อำกำรได้รับผลกระทบก็ได้  แต่ไม่ได้แปลว่ำไม่ได้สะสม มีกำรสะสมบำงอย่ำง วิธีที่ดคีือให้กำรสะสมน้อยๆ ส ำหรับเด็ก  

ควำมส ำคัญของกำรควบคุมผ่ำนสื่อในทุกรูปแบบ ในหลำยวงต้ังค ำถำมว่ำจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำใชห่รือไม่ใช่ สิ่งหนึ่ง

ที่ส ำคัญคือ ตอนที่ท ำงำนดูเรื่องแอลกอฮอล์กับบุหรี่ จะมีข้อควำมค ำเตือนที่ชัดเจน คิดว่ำถ้ำอย่ำงนั้นจะขอให้

กระทรวงมหำดไทยก ำหนดระเบียบว่ำรำยกำรใดก็ตำมไม่ว่ำจะผ่ำนสื่อใดก็ตำม ที่มีเรื่องของกำรให้รำงวัลด้วยควำมเสี่ยงโชค 

ให้ระบุว่ำได้รับใบอนุญำตตำม พ.ร.บ. พนัน เลขที่อะไร แล้วต้องเห็นอย่ำงชัดเจน ตัวอักษรประเภทที่เป็นตัวขนำดเล็กมำก 

มองด้วยกล้องจุลทรรศน์ไม่เอำเช่นนั้น เพรำะว่ำกำรให้ข้อควำมแบบนี้ในพื้นที่ที่อ่ำนด้วยตำปรกติไม่ได้ ไม่มีประโยชน์คือไม่

ว่ำจะออกด้วยสื่อใดก็ตำม ขอให้ระบุข้อควำมนี้ให้ชัดเจน จะช่วยให้กำรเฝ้ำระวังกลุ่มที่ละเมิดกฎหมำย มีกำรช่วยแจ้งไปยัง

กระทรวงได้ด้วยว่ำรำยกำรนี้ไม่ได้ขออนุญำต จะได้เห็นว่ำมีใครละเมิดกฎหมำยได้ง่ำย เป็นกำรช่วยกันได้ง่ำยในตรวจสอบ 



 
      32 

สุดท้ำยที่ไม่ค่อยแน่ใจว่ำถูกต้องหรือไม่ กำรคุยกับกรมสรรพำกรว่ำ กำรเก็บภำษีในกรณีกำรได้รำงวัล ยกเว้นสลำกๆ ได้รับ

กำรยกเว้นภำษีรำงวัล แต่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมรำงวัล  แต่กำรให้รำงวัลชนิดอื่นๆ ทุกรูปแบบต้องเสียภำษี  ถ้ำเป็นของผู้ให้

รำงวัลต้องเสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม ถ้ำเป็นเงินผู้รับรำงวัลต้องเสียภำษีรำยได้  ไม่ ใช่หัก ณ ที่จ่ำย 5% แล้วสิ้นสุด ต้องยื่นภำษี

ปลำยปี กรณีที่ผู้ให้รำงวัลบอกว่ำจ่ำยภำษีให้ ส่วนที่เป็นภำษี ถ้ำให้โดยเสน่หำไม่เป็นไร ถ้ำให้โดยใช้งบไปหักเป็นค่ำใช้จ่ำย

ของบริษัท แปลว่ำเงินก้อนนั้นเป็นเงินรำงวัลด้วย ยิ่งเล่นกันรำยวัน เงินสะสมจะมำกและหลอกลวงผู้บริโภคได้ง่ำย บำงที

ของรำคำหมื่นบำท ไปลดหย่อนสองหมื่น เรื่องเหล่ำนี้เป็นรำยละเอียดที่น่ำสนใจว่ำ กำรที่หันมำใช้ ล๊อตโต้ มำเก็ตติ้ง ด้ำน

หนึ่งอำจก่อผลกระทบทำงสังคม ในเชิงท ำให้ง่ำย กระตุ้นลุ้นถี่ เด็กและเยำวชนตอนนี้เกิดอำกำรอยำกได้ฝำ ไม่อยำกได้    

น้ ำชำและ มีกำรขโมยฝำไม่เอำขวดน้ ำ ตำมที่เป็นข่ำว  

สิ่งที่ส ำคัญกว่ำนั้นคือ ไม่ได้จำกกำรขึ้นรำคำ แต่เป็นกำรทุ่มตลำด ในระดับสำกลของทุกประเทศยอมรับเรื่อง

เหล่ำนี้ไม่ได้ มำตรกำรควบคุมอำจต้องมีกำรควบคุมโดยให้หลำยๆ กระทรวงมำประชุมร่วมกัน ตอนนี้มีกำรด ำเนินกำรที่

หมิ่นเหม่ต่อกฎหมำย ทั้งในเรื่องกำรตลำด สุขภำพ เด็กเยำวชน คุณภำพของประชำกร ทั้งควำมไม่ เร่งกำรเสียภำษีและ

หลำยเรื่องๆ น่ำจะเป็นเรื่องใหญ่มำก สื่อตอนนี้ล่ำสุดที่อ่ำนข่ำวจำกทั่วโลก เห็นว่ำสื่อที่ก ำลังมำแรง เจำะกลุ่มตลำดเยำวชน

คือสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ ไม่ว่ำในเว็บไซต์ สมำร์ทโฟน ทวิตเตอร์ ทุกอย่ำงที่มำกับระบบออนไลน์ ที่ควบคุมยำก อำจจะ

ต้องหำวิธีร่วมที่จะใช้ภำษำที่เป็นค ำใหญ่แล้วครอบคลุม เช่น สื่อทุกรูปแบบ 

ตัวแทนเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ 

ผมมคี ำถำม 5 ข้อ ที่ต้องกำรท ำควำมเข้ำใจ คือ 

1. เรื่องของกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย เท่ำที่ฟังวิทยำกรทุกท่ำนกล่ำวถึง สิ่งที่เกิดขึ้นคือรู้สึกเหมือนผิด

กฎหมำยอย่ำงชัดเจน ถำมว่ำท ำไมหน่วยงำนที่รับผิดชอบจึงไม่ด ำเนินกำร ในเมื่อเห็นควำมผิดชัดเจน ท่ำนมีเงื่อนไขอะไรไม่

สำมำรถด ำเนินกำรได ้

2. ตอนที่ผู้จัดกำรพนันจะขออนุญำตนั้น ต้องกำรทรำบว่ำผู้จัดได้แจ้งรำยละเอียดในกระบวนกำรจะจัด

กิจกรรมหรือไม่ ถ้ำแจ้งแล้วถ้ำผิดกฎหมำยก็คงจะไม่อนุญำต ในเมื่ออนุญำตแสดงว่ำไม่ผิดกฎหมำย หำกปรำกฏว่ำกำร

กระท ำผิดกฎหมำยจริงจะไม่ถูกด ำเนินกำรหรือ หลังจำกที่อนุญำตแล้วหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่มีหน้ำที่ติดตำมสิ่งที่ขอไปแล้ว

ปฏิบัติกำรตำมที่ขอหรือไม่ ถ้ำปฏิบัติตำมก็ไม่มีปัญหำ ถ้ำไม่ปฏิบัติกำรแล้วมีกำรกระท ำผิด ซึ่งในท่ำนมีบันทึกไว้หรือไม่  

ครั้งต่อไปถ้ำหน่วยงำนหรือบริษัทนี้ขออีก ท่ำนยังอนุญำตอีกหรือ ทั้งที่ผ่ำนๆ ก็มีกำรท ำผิดให้เห็นชัดเจน  

3. ในต่ำงประเทศมีกำรก ำหนดมูลค่ำรำงวัลอยู่ในกฎหมำย ส่วนประเทศไทยนั้นมีหรือไม่ ถ้ำไม่มีให้มีกำร

ทบทวนกฎหมำยใหม่ต้องระบุให้ชัดเจนได้หรือไม่ ว่ำมูลค่ำรำงวัลไม่ควรจะเกินจ ำนวนเท่ำไร 
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4. กำรแบ่งผลประโยชน์จำก SMS ที่เกินรำคำ จะมีเงื่อนไขอะไรหรือไม่ที่ขอ SMS เกินรำคำไม่ผิดกฎหมำย 

ถ้ำไม่มีแสดงว่ำทุกครั้งที่ SMS เกินรำคำ ผิดกฎหมำยทั้งหมด แล้วอนุญำตให้ท ำได้หรือไม ่

5. หลังจำกที่เสร็จกิจกรรมเสี่ยงโชคแต่ละกิจกรรมแล้ว ในฐำนะผู้บริโภคทรำบหรือไม่ว่ำกิจกรรมนั้นมีกำรให้

รำงวัลจริงหรือไม่ ใครเป็นผู้รับรำงวัล มีคนรับจริงหรือไม่ จะมีทำงเป็นไปได้หรือไม่ที่บังคับให้ทุกๆ กิจกรรมจะต้องประกำศ

ผลในที่สำธำรณะ ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ รำงวัลโดยต้องระบใุห้ออกมำเป็นกฎหมำยออกมำ 

ตัวแทนกรมการปกครอง 

ในเรื่องกำรด ำเน ินกำรภำยหลังที่มีกำรอนุญำต ในส่วนของเรื่องกำรอนุญำตให้ด ำเนินกำร ถ้ำตรวจสอบพบว่ำ

กำรอนุญำตนั้นมีกำรกระท ำควำมผิดตำมเงื่อนไขจะเรียกใบอนุญำตคืน หลำยครั้งก็ได้ด ำเนินกำร กระทรวงมหำดไทยจะมี

ส่วนก ำกับและตรวจสอบในเรื่องของกฎหมำยที่รับผิดชอบ มีกำรเฝ้ำระวังเรื่องกำรจัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้ อยู่แล้วต้อง

ยอมรับอย่ำงหนึ่งว่ำกำรจัดกิจกรรมค่อนข้ำงมำก อยู่ในหลำยสื่อ กำรตรวจสอบอำจไม่ครอบคลุมทั้งหมด แต่เมื่อพบแล้วจะ

ร้องทุกข์กล่ำวโทษกับผู้ที่จัดกิจกรรมในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญำตทุกรำยไป อำจจะไม่ได้อธิบำยกับสื่อมวลชนว่ำ             

ได้ด ำเนินคดีกับผู้ประกอบกำรว่ำอะไรไปบ้ำงในเรื่องกำรขอใบอนุญำต ในฐำนะผู้ปฏิบัติตำมกฎหมำยค่อนข้ำงที่จะคัดกรอง

ในเรื่องกำรขอใบอนุญำต ต้องเป็นไปตำมระเบียบไม่ว่ำจะเรื่องของวิธีกำรเล่น กำรตรวจสอบภำยหลังที่ได้รับอนุญำตแล้วว่ำ 

มีกำรเล่นเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้หรือไม่ หรือว่ำชิงโชคมีกำรประชำสัมพันธ์ไว้อย่ำงไร มีกำรติดตำมสื่ออยู่ตลอด เวลำ      

เรื่องกำรอ ำนวยกำร เรื่องขององค์กรผู้บริโภคเองต้องขอรบกวนให้ช่วยตรวจสอบ เช่น ตรวจสอบว่ำกิจกรรมต่ำงๆ ที่อยู่ใน

รำยกำรโทรทัศน์เป็นอย่ำงไร และให้เป็นอีกหนึ่งช่องทำงด้วย ส่งเรื่องร้องเรียนไปที่กระทรวงมหำดไทยเพื่อจะได้ด ำเนินกำร

ทันที ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ถ้ำไม่ได้เกี่ยวข้องหรือนอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ก็จะส่งต่อ ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำน สคบ. เรื่อง โฆษณำ 

และมีกำรประสำนงำนกันในเรื่องของกำรบังคับใช้กฎหมำยกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ขอเรียนให้องค์กรผู้บริโภคทรำบว่ำ 

ไม่ ได้นิ่ งนอนใจในเรื่องกำรบังคับใช้กฎหมำย หน่วยงำนมีกำร

ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพียงแต่มีข้อจ ำกัดในด้ำนกำรสื่อสำรต่อ

สำธำรณะ 

ตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

ในอดีตกำรจับชิ้นส่วนชิงรำงวัล กำรเล่นเกม SMS จะมี

กำรเล่นเกม SMS ที่มีรำงวัล ตำมที่วิทยำกรน ำเสนอ สถำนีโทรทัศน์

ช่อง 7 พยำยำมท ำตำมกฎของกรมกำรปกครอง ข้อไหนที่ไม่แน่ใจ 
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มั่นใจจะบอกผู้ประกอบกำรรำยใหม่ว่ำ คุณบัญชำ ใจดีมำก สถำนีโทรทัศน์ช่อง 7 จะโทรปรึกษำบ่อยครั้งมำก ขอบคุณมำ ณ 

ที่นี้ด้วย น้องในหน่วยงำนของเซ็นเซอร์มีอะไรที่เป็นข้อสงสัยเล็กๆ น้อยๆ บำงทีโทรไปท่ำนก็ให้ข้อมูลอย่ำงดี จึงเป็นช่องทำง

หนึ่งที่จะบอกกับผู้ประกอบกำรว่ำอย่ำกลัวหน่วยงำนรำชกำร บำงทีมีควำมไม่มั่นใจหรือมีข้อสงสัยสำมำรถสอบถำมได้ ไม่ว่ำ

จะเป็น อย. หรือหน่วยงำนอื่นๆ ในส่วนของกำรเล่นเกมต่ำงๆ มีกำรขึ้นเลขที่ใบขออนุญำต ถ้ำหำกมีกำรเล่นเกม SMS     

จะขึ้นให้เห็นทุกครั้ง แต่ว่ำ ณ รำยกำรของช่องปัจจุบันจะเห็นว่ำรำยกำรต่ำงๆ โดยเฉพำะรำยกำรที่อยู่ในช่วงเวลำของเด็ก

และเยำวชนจะไม่ให้มีกำรส่ง SMS เพรำะว่ำสถำนีก็ค ำนึงถึงเด็กและเยำวชนด้วย วันนี้ก็ได้รับประโยชน์มำกมำย           

จำก บรรดำอำจำรย์ หลำยท่ำน พยำยำมน ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้น้องในทีมงำนฟัง เพื่อที่จะได้เพิ่มควำมส ำคัญในกำร

ท ำงำนในส่วนตรงนี้ให้มำกขึ้นต่อไป 

ตัวแทนจากกรมการปกครอง  

ในกำรประชุมวันนี้ได้มีผู้ประกอบกำรหลำยรำย และหน่วยงำนเซ็นเซอร์หลำยช่องจึงขอประชำสัมพันธ์ให้

ทรำบว่ำ ถ้ำเป็นไปได้ก่อนกำรจัดกิจกรรม ในส่วนของกำรเซ็นเซอร์ ถ้ำกิจกรรมไหนไม่แน่ใจว่ำจะเข้ำข่ำยว่ำมีควำมผิดตำม 

พ.ร.บ. กำรพนัน หรือเข้ำข่ำยที่ต้องขออนุญำตหรือไม่ ขอรบกวนโทรมำถำมกับฝ่ำยกฎหมำย ของกรมกำรปกครอง        

02-3569575 จะมนีิติกรฝ่ำยกฎหมำย เป็นผู้ตอบค ำถำมถ้ำตอบไม่ได้ก็จะหำข้อมูลไปตอบในครำวต่อไป 

ตัวแทนจากเครือข่ายครอบครัวและเฝ้าระวังสื่อสร้างสรรค์ 

ต้องกำรให้ช่วงที่เป็นรำยกำรเด็กและเยำวชน งดกำรโฆษณำเกี่ยวกับชิงโชคได้หรือไม่ เพรำะเด็กจะชมช่วงนั้น 

ไม่ว่ำจะเป็นชิงโชค น้ ำชำเครื่องหมำยกำรค้ำต่ำงๆ หรือโซดำที่ก ำลังโฆษณำอยู่ตอนนี้ เด็กจะจ ำรหัสเหล่ำนี้ได้แม่นย ำมำก 

พอถำมเด็กๆ ก็จะบอกว่ำดูตอนมีโฆษณำ และจะเอำฝำไปชิงโชค ซึ่งเด็กและเยำวชนชอบเรื่องกำรชิงโชค ขอฝำกถ้ำเป็นไป

ได้ อยำกให้ กสทช. มำช่วยก ำกับเวลำที่ออกอำกำศในกำรชิงโชคด้วย 

ตัวแทนจากส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 

ไม่มีแล้ว แต่มีคณะกรรมกำรเซ็นเซอร์หรือ กบว. ของแต่ละช่อง ซึ่งเป็น Self  Regulation ช่อง จึงขอเสนอ

ให้ กสทช. จัดให้มี Co-Regulation ในลักษณะของกำรโฆษณำที่เกี่ยวกับกำรชิงโชค ผ่ำนสื่อโทรทัศน์หรือโทรคมนำคม   

โดยมีกำรตั้งเป็นคณะขึ้น ๑ คณะ เพื่อเป็นกำรก ำกับดูแล (Co-Regulation) มีหน่วยงำน สคบ. กระทรวงมหำดไทย 

กระทรวงสำธำรณะสุข กระทรวงกำรคลังและกระทรวงพำณิชย์ รวมทั้ง ผู้ประกอบกำรของแต่ละช่อง คณะกรรมกำรชุดนี้

จะท ำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองว่ำโฆษณำมีควำมเหมำะสมหรือไม่ โดยเฉพำะเรื่องกำรเสี่ยงโชค ก่อนออกสู่รำยกำรโทรทัศน์
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เผยแพร่ ส่วนกลไกที่ท ำเชื่อว่ำสถำนีโทรทัศน์ช่อง 7 ท ำดีอยู่แล้ว แต่ช่องอื่นยังไม่ได้ท ำ ในเมื่อ Self Regulation อำจจะ

ท ำงำนแต่ไม่มำก น่ำจะมีกลไกที่เป็น Co-Regulation และส่วนกำรควบคุมกิจกรรมที่เกิดจำกกำรเสี่ยงโชค ชิงโชค SMS   

คือได้ฟังจำกคุณพงศธรฯ (มสช.) กระทรวงมหำดไทยก ำลังจะร่ำง พ.ร.บ. จึงไม่ควรจะรอว่ำร่ำง พ.ร.บ. จะออกเมื่อไร ที่จะ

เสนอคณะรัฐมนตรี หรือ สนช. แต่ควรจะท ำระเบียบขึ้นมำเพื่อควบคุมกิจกรรมกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชค               

ในรำยละเอียดมีกำรปรึกษำกันหลำยเวทีแล้ว ว่ำควรจะมีหลักเกณฑ์ คณะกรรมกำรเป็นใคร มีกำรออกใบก ำกับกำรอนุญำต

อย่ำงไร และควรจะจัดวงประชุมที่จะให้มีประกำศออกมำเสียก่อน เพื่อกำรควบคุม 

ตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV 

กำรท ำรำยกำรเกี่ยวกับฟุตบอล และมีกำรพูดถึงเพียงให้ผู้ชมส่ง SMS เข้ำมำ แต่ไม่มีเงินรำงวัลให้ เป็นแค่ร่วม

สนุก แบบนี้ถือว่ำเข้ำข่ำยกำรพนันหรือไม่  สมมติว่ำจะแจกของลูกค้ำโดยที่ไปตำมบ้ำน บ้ำนไหนมี โทรทัศน์รุ่นเก่ำ และน ำ

โทรทัศน์รุ่นใหม่ไปแจก จะเข้ำข่ำย หรือต้องขออะไรเพิ่มเติมหรือไม่  ร่วมสนุกคือแค่ส่งข้อควำม เช่น คืนนี้คู่ไหนจะเป็นคน

น ำ คู่ที่น ำมีผลคะแนนมำกกว่ำ ประตูมำกกว่ำ แต่ไม่ได้ให้ของรำงวัล จะเข้ำข่ำยหรือไม่ 

กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา 

ชี้แจงว่ำ ต้องแยกว่ำค ำว่ำเข้ำข่ำยอะไร ถ้ำถำมว่ำเป็นกำรพนันหรือชิงโชคหรือไม่ ค ำตอบคือไม่มีรำงวัลคือ

ไม่ใช่  กำรพนันต้องมีเดิมพัน โอกำส และรำงวัล ขำดอันใดอันหนึ่ง  ไม่ใช่พนัน อันที่สองไม่ใช่กำรพนัน เป็นข้อมูลเพื่อ

ส่งเสริมกำรพนันหรือไม่ อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่แต่ละสถำนีต้องวิเครำะห์ กำรให้ร่วมสนุกลักษณะนี้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

หรือไม่ และเกิดผลกระทบต่อสังคมหรือไม่ ถ้ำใช่  เท่ำกับว่ำไปกระตุ้นให้คนไปเล่นทำยผลฟุตบอล จะเป็นเรื่องที่ต้อง

พิจำรณำ  ถำมว่ำผิดหรือไม่ คือไม่ผิด แต่เข้ำกับเกณฑ์จริยธรรม สภำกำรหนังสือพิมพ์ท ำข้อมูลมีสี่ระดับ คงท ำอะไรไม่ได้

ตรงๆ แต่ไปกระตุ้นให้เกิดควำมต้องกำรในกำรเล่นหรือไม่ แต่ถ้ำสุดท้ำยกำรรวมสนุกนั้นไม่ก่อให้เกิดควำมต้องกำร ยั่วยวน

ชวนใจให้ไปพนันขันต่อ ก็ไม่เป็นปัญหำ ไม่เห็นข้อเท็จจริง สำระบอกได้สั้นๆ ไม่มีเดิมพัน รำงวัล โอกำส ก็ไม่ใช่กำรพนัน ก็

เหมือนกับขึ้นป้ำยว่ำล ำปำงหนำวมำก ไม่ผิดกฎหมำยอะไร แต่ถ้ำจะบอกว่ำญี่ปุ่นชนะไทย วันไหนสักวันจะแข่ง จะแต้ม      

3 : 0 ต้องมำตีควำมว่ำกำรพนันหรือไม่ ถ้ำชี้น ำเอำผลนี้ไปแทง เหมือนใบ้หวย บอกว่ำงวดนี้เกจิอำจำรย์บอกออก 86 คือถ้ำ

กระตุ้นให้ไปใช้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องพิจำรณำ 

ส่วนเรื่องอัตรำค่ำบริกำรเป็นเรื่องที่ควรก ำกับดูแล ยกตัวอย่ำง กฎหมำยประกอบกิจกำรโทรคมนำคม บริกำร

ลักษณะหรือประเภทเดียวกัน คิดอัตรำค่ำบริกำรต่ำงกันไม่ได้ ถ้ำ SMS ไปหำเพื่อน ถ้ำ 1 บำท หรือฟรี ก็ต้องฟรี SMS ไปที่

ไหนก็ต้องฟรี เพรำะอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันหมด ค ำถำมคือไปที่สถำนทีโทรทัศน์ เป็นบริกำรลักษณะประเภทเดียวกันหรือไม่ 
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ถ้ำใช่ กำรคิดอัตรำแตกต่ำง คนผิดคือค่ำยโทรศัพท์มือถือ เพรำะไม่มีสิทธิ์คิด แต่ที่ผ่ำนมำพยำยำมจะตีควำมว่ำมีตัว value 

คือไปที่หน้ำจอ เช่น มีค ำว่ำล ำปำงหนำวมำก จำกฝ้ำย ฝน ติ๋ม อะไรก็ตำมแต่ฟังดูก็เคลิ้มคิดต่ำงได้จริง ค ำถำมง่ำยๆ รำยกำร

นั้นเป็นหมื่นข้อควำม ขึ้นแค่ไม่ถึงร้อย  ส่วน 9,900 ข้อควำม คิด 3 บำท มี value เพิ่มอะไรส ำหรับผู้บริโภค ดังนั้น กำรคิด

เกินอัตรำจะผิดกฎหมำยด้ำนโทรคมนำคม 

ตัวแทนเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ 

ถ้ำคิดมูลค่ำ SMS เพิ่ม จะด ำเนินกำรอย่ำงไร 

กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา 

อุตสำหกรรมโทรคมนำคมต้องปรึกษำกัน กลำยเป็นสภำพทั่วไปของอุตสำหกรรมที่ท ำลักษณะนี้ และตีควำม

อย่ำงนี้  แท้จริงแล้วถ้ำ transparency พอ บอกมำเลยว่ำรำยกำรนั้นได้รับกี่ SMS และขึ้นหน้ำจอมีกี่ SMS ที่ไม่ขึ้นหน้ำจอ

ว่ำท ำไมคิด 3 บำท กำรส่งไปที่ช่องดีกว่ำส่งให้ครอบครัวอย่ำงไร มีอะไรที่แตกต่ำงกัน ถ้ำไม่มีกฎหมำยโทรคมนำคมเขียน

ชัดเจน บริกำรลักษณะประเภทเดียวกัน คิดอัตรำแตกต่ำงกันไม่ได้ ขึ้นศำลก็แพ้ แต่คนผิดอำจจะไม่ช่อง คนผิดคือค่ำย

โทรศัพทม์ือถือๆ จะซัดทอดว่ำเอำไปแบ่งกัน จะตกเป็นจ ำเลยร่วม  

ตัวแทนผู้เข้าร่วม  

ขอสอบถำมต่อจำกสองท่ำนคือ ท่ำนหนึ่งบอกว่ำส่ง SMS เฉยๆ ผิดหรือไม่ อีกท่ำนหนึ่งบอกว่ำเสียเงินเพิ่ม     

3 บำท ผิดหรือไม่ เอำทั้งสองมำรวมกัน ถ้ำส่ง SMS ขึ้นข้อควำม แล้วมีกำรแจกเสื้อ ผิดหรือไม่ 

กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา 

อย่ำงที่บอกว่ำถ้ำตีควำมว่ำเสื้อเป็นรำงวัล และมีเรื่องโอกำสหรือไม่ ถ้ำทุกคนที่ส่งแล้วได้เสื้อ ไม่ใช่ด้วยกำร

เสี่ยงโชค หรือส่งไปรษณียบัตรแล้วแจกหมด หรืออย่ำงเช่น รำยกำรวิทยุบอกว่ำส่งไปรษณียบัตรค ำแนะน ำมำ จะแจก

หนังสือแจกทุกคนที่ได้ ไม่ใช่กำรเสี่ยงโชค ไม่ต้องขออนุญำต แต่ถ้ำบอกของมีจ ำกัดจะต้องเสี่ยงจับรำงวัล ต้องขออนุญำต

จำกกระทรวงมหำดไทย เพรำะคือกำรเลือกว่ำคนเล่นทั้งหมดจะมีแค่บำงคนที่ได้ ต้องถำมว่ำ SMS รำคำที่แพงกว่ำปกติ 

เป็นกำรวำงเดิมพันหรือไม่ มีเรื่องโอกำสกำรจับรำงวัล  และมีของรำงวัลหรือไม่ ถ้ำครบอำจจะต้องน ำไปพิจำรณำ 
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ตัวแทนกรมการปกครอง 

ขอชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องของกำรพิจำรณำในข้อเท็จจริง สิ่งส ำคัญในกำรตีควำมของเจ้ำพนักงำนคือต้องมี

ข้อเท็จจริงครบถ้วน เพิ่มเติมจำกประธำนฯ ในเรื่องของรำงวัล ถึงจะแจกทุกรำย แต่ถ้ำมีลักษณะที่แตกต่ำงกัน หรือของ

รำงวัลจะมำกน้อยแตกต่ำงกัน ก็ถือเข้ำข่ำยกำรเสี่ยงโชคก็ต้องขออนุญำต 

ศิริพร ยอดกมลศาสตร์ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน 

ประเด็นเรื่องกำรให้รำงวัลจำกกำรเสี่ยงโชค เป็นเรื่องส ำคัญอันหนึ่งที่คิดว่ำ ตอนที่มีประเด็นเรื่อง  SMS เสี่ยง

โชคใหม่ๆ มีสิ่งหนึ่งที่ กสทช. ให้รำยกำรต้องขึ้นบนรำยกำรว่ำได้รับใบอนุญำตหรือไม่ได้รับอนุญำต กำรขึ้นจะท ำให้ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องรับรู้ว่ำเป็นรำยกำรที่ได้รับใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรแบบนี้ นั่นคือเหตุผลที่ขอกระทรวงมหำดไทยว่ำ ต้องกำรจะให้ผู้

ที่ได้รับใบอนุญำตขึ้นด้วย จะได้ทรำบว่ำเป็นรำยกำรที่ได้รับใบอนุญำตถูกต้องมีประเด็นต่อเนื่องไปถึงประเด็นภำษี กำรให้

รำงวัลใดๆ ก็ตำม ฝ่ำยผู้ให้รำงวัลที่เป็นสินค้ำต้องเสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม ไม่ใช่ซื้อของไปให้แล้วจบ ไม่ใช่แค่ผู้รับที่ต้องเสียภำษี 

ผู้ให้ถ้ำเป็นสินค้ำต้องเสียภำษี เพรำะฉะนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่ำมีกระบวนกำรเสียภำษีถูกต้องตำมกฎหมำยหรือไม่ ใน

สังคมปัจจุบันเห็นว่ำมีเรื่องกำรเรียกภำษีย้อนหลัง ถ้ำจะท ำให้ถูกกฎหมำยก็ขอใบอนุญำตแสดงให้เห็น จะได้ชัดเจน และมี

กระบวนกำรเรื่องภำษีให้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นเป็นกังวลว่ำอีกสองสำมปี อำจจะพบว่ำคนที่เคยได้รับรำงวัลใหญ่ๆ หลำยคนต้อง

เสียภำษีย้อนหลัง 

ตัวแทนกรมการปกครอง 

เรื่องกำรแสดงใบอนุญำต เป็นเงื่อนไขในกำรประกอบกำรขออนุญำตอยู่แล้ว ถ้ำไม่มีเรื่องกำรแจ้งเลขที่ เล่มที่

ใบอนุญำตในกำรโฆษณำทุกครั้ง เจ้ำพนักงำนสำมำรถเรียกใบอนุญำตคืนได้ทันที ถ้ำฝ่ำฝืนถือว่ำด ำเนินคดีได้ ส่วนเรื่องภำษี 

ในเรื่องของวันในกำรขออนุญำตจะต้องซื้อของรำงวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ของรำงวัลต้องรวม ภำษีมูลค่ำเพิ่มและทุกอย่ำง

แล้ว ก่อนที่จะขออนุญำต เป็นหน้ำที่ของผู้ที่จัดกิจกรรม ผู้ประกอบกำรจะต้องเป็นผู้เสียภำษี ส่วนเรื่องภำษีของผู้ที่ได้รับ

รำงวัลเป็นไปตำมที่กรมสรรพำกรก ำหนดอยู่แล้วที่ต้องเสีย 5% และต้องไปเสียภำษีเงินได้สิ้นปีด้วย 

ผศ.ดร. เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ  

ที่บอกว่ำชวนให้บุกหมำยควำมว่ำถ้ำจะคุ้มครองผู้บริโภคจริงๆ ประกำศของ กสทช. มี อยู่ แต่ไม่เพียงพอ   

เช่นที่ ดร.ธีรำรัตน์ ได้ศึกษำจำกองค์กร Office of Communications (Ofcom) หรือประกำศกำรก ำกับดูแลของประเทศ

อังกฤษเป็นตัวอ้ำงอิง เห็นคุณพงศธร (มสช.) ท ำเรื่องนี้มำได้ดี คิดว่ำกำรมีส่วนร่วมมีกำรร่วมเฝ้ำระวัง ในที่สุดแล้วสิ่งที่ต้องมี
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คือ Guideline (เครื่องชี้แนะ) แนวทำงปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลในเรื่องกำรเสี่ยงโชคและกำรพนัน ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์และ

สื่อต่ำงๆ ตอนนี้สื่อได้หลอมรวมกันไปหมด จำกกำรศึกษำครั้งสุดท้ำยพบว่ำ งำนกำรศึกษำไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของผลกระทบ 

เรื่องของช่องโหว่ในกำรก ำกับดูแล มีจ ำนวนมำกพอในระดับหนึ่งแล้ว ไปค้นดูได้ เป็น statement ของ Ofcom ประกำศว่ำ

วิธีคิดหรือวิธีกำรก ำกับดูแลเรื่องกำรพนัน และกำรเสี่ยงโชค ด้ำนสื่อมีวิธีคิดและ มีข้อเสนออย่ำงไร จึงต้องท ำเรื่องนั้น 

ไม่อย่ำงนั้นก็จะเสนอแบบไร้ทิศทำง ควำมคิดเห็นของทั้งทีห่น่วยงำนก ำกับดูแล จะมีงำนวิชำกำรสนับสนุนระดับหนึ่งแล้ว 

ดร. ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน 

เห็นจำกค ำถำมที่ปรำกฏ ท ำให้ยืนยันในทุกเวทีว่ำ กำรท ำ จะพูดไม่มำกนักเท่ำที่ฟังข้อมูลจำก ผู้ประกอบกำร

ให้คนรับรู้ค่ำนิยมที่ถูกต้องของกำรพนัน ในสังคมยังเป็นเรื่องใหญ่ เพรำะคนยังมองว่ำกำรพนันเป็นเรื่องปกติ ไปซื้อหวยใช้

ลูกไปซื้อ ให้ลูกใบ้หวยให้  ยังพูดเล่นกัน แม้กระทั่งผู้ด ำเนินรำยกำรผ่ำนสื่อ โดยไม่รู้ตัวว่ำสิ่งนี้เป็นกำรละเมิดจริยธรรมและ

เสี่ยงผิดกฎหมำย กำรโฆษณำ กำรพนันผ่ำนสื่อ ได้เขียนไว้ชัดเจน แต่กำรบังคับใช้ไม่ได้ผล คือสิ่งนี้เรื่องค่ำนิยม พูดหัวเรำะ

ในเรื่องของกำรเล่นหวย พูดที่บ้ำนไม่เท่ำไร พูดแบบมีวุฒิภำวะก็ฟังได้ แต่พูดแบบคนที่ไม่มีวุฒิภำวะ  คนที่ติดพนันในวัย

ผู้ใหญ่เล่นกำรพนัน ส่วนใหญ่ติดกำรพนันมำตั้งแต่วัยเด็ก นี่คือข้อมูลสถิติ  งำนวิจัยยืนยันไว้ชัดเจน เพรำะฉะนั้นกำรสร้ำง

ค่ำนิยมที่ถูกต้อง เรื่องกำรพนันเป็นเรื่องส ำคัญ รวมถึง กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ค ำถำมที่ว่ำท ำแบบนี้เข้ำข่ำยหรือไม่ 

ต้องถำมต่อว่ำเข้ำข่ำยอะไร บำงทีคงต้องสร้ำงควำมเข้ำใจที่ชัดเจนว่ำมีโอกำสเข้ำข่ำยผิดอะไรบ้ำง กฎหมำยกำรพนัน 

กฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค กฎกระทรวงมหำดไทย หรือจริยธรรมของสื่อแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกด้ำน เพรำะฉะนั้นต้อง

ชัดเจนในทุกมิติ ในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนด้ำนสื่อที่มีอิทธิพลอย่ำงยิ่งในกำรสร้ำงสำร เพื่อให้ผู้รับสำรได้ฟัง ได้ชม ได้คิด และมีผล

ต่อวิธีคิดและพฤติกรรมของคน จึงต้องตระหนักถึงอิทธิพลสื่อ จริยธรรมสื่อและควำมรู้ที่สื่อควรจะมีเป็นประเด็นส ำคัญ 

ตัวแทนจาก ISPP   

มีสองประเด็น คือ กำรเล่น ส่ง SMS กฎหมำยระบุไว้แล้วว่ำต้อง

มีค่ำบริกำรปกติ ไม่มีกำรแบ่งผลประโยชน์ ต้องกำรให้ค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำ 

ค่ำบริกำรปกติ ให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้ไม่มีช่องหนึ่ง 3 บำท ช่องหนึ่ง 6 บำท 

อะไรคือมำตรฐำนของค ำว่ำค่ำบริกำรปกติ  สองคือกำรไม่มีกำรแบ่ง

ผลประโยชน์ ต้องกำรสอบถำมว่ำมีกลไกกำรตรวจสอบและดูแลอย่ำงไร ถ้ำมี

ขอช่วยอธิบำย ถ้ำมีกฎหมำยแต่มีควำมเข้ำใจไม่ตรงกันอยู่ในเรื่องค่ำบริกำร 
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ไม่มีกำรแบ่งผลประโยชน์ แล้วกลไกในกำรตรวจสอบคืออะไร ถ้ำสองสิ่งน้ีมีควำมชัดเจนก็ช่วยให้ก ำหนดกิจกรรมที่จัดมี

มำตรฐำน หรือใช้ไม้บรรทัดเดียวกันใหผ้ลทเีหมือนกัน 

ตัวแทนกรมการปกครอง 

 ในฐำนะของผู้ปฏิบัติต้องกำรให้มีค ำว่ำ 3 บำท อยู่ในใบอนุญำต เช่น ที่เรียนให้ทรำบว่ำระยะเวลำผ่ำน

มำ 12 ปี ยัง 3 บำทอยู่  กสทช. รบกวนขอข้อมูลอ้ำงอิง เพื่อเสนอนโยบำยวำงแนวทำงกำรอนุญำต ส่วนกำรตรวจสอบกำร

แบ่งผลประโยชน์ สุดท้ำยในเรื่องของกำรบังคับใช้กฎหมำยด ำเนินคดี ทั้งนี้จะขอศึกษำกำรแบ่งค่ำใช้จ่ำย มีหลำยกรณีที่

ด ำเนินคดี มีกำรขอข้อมูลในเรื่องกำรแบ่งค่ำใช้จ่ำยส่วนนี้ 

กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา 

ค ำถำมนี้มุ่งประเด็นเรื่อง  SMS เป็นปัจจัยทำงกฎหมำยกำรพนัน ตอนนี้กำรชิงโชคสินค้ำมีสองแบบ คือคิดค่ำ 

SMS ซึ่งอย่ำงที่บอก 3 บำท เป็นกำรหำผลประโยชน์ อำจเงินนี้ไปจ่ำยผู้จัด หรือซื้อของรำงวัล ซึ่งผิดกฎหมำยชัดเจน กรณี

หนึ่งคือ ชำเขียวมีกำรส่ง SMS ฟรี ไม่แบ่งผลประโยชน์แน่นอน ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ง SMS เอง แต่ไม่ได้แปลว่ำถ้ำไม่ผิด

กฎหมำยและไม่เป็นปัญหำสังคม เพรำะผู้บริโภคซื้อฝำเพื่อชิงโชค ไม่ได้ซื้อน้ ำเพื่อดื่ม บำงคนซื้อ 20 ขวด ดื่มไม่หมด แต่

ต้องกำรฝำเพื่อชิงโชค โดยสภำพคือกำรพนันฝำชำเขียว แต่หลีกเสี่ยงกฎหมำยได้เท่ำนั้นเอง สิ่งที่ต้องท ำคือ กฎหมำยต้อง

ปรับระบบ เช่น ชิงโชค เลขหมำยโทรศัพท์หนึ่งเลขหมำยสำมำรถส่งได้ไม่กี่ครั้ง หรือโหวต ต้องก ำหนดส่งได้ครั้งเดียวต่อเลข

หมำย ไม่เช่นน้ันคนที่พ่อแม่มีเงินสิบล้ำนระดมทั้งโรงงำนส่งแล้วได้รำงวัลไป เพรำะพ่อรวย ไม่ได้จำกควำมสำมำรถ คือกติกำ

ที่  กสทช. ต้องท ำ แต่ปัญหำอื่นมีมำกกว่ำจึงยังไม่ได้ท ำ 

สุดท้ำยคงต้องท ำ เนื้อหำซึ่งออกอำกำศผ่ำนวิทยุโทรทัศน์ 

และส่งผลกระทบต่อสังคม ว่ำจะจัดกำรกันอย่ำงไร 

พงศธร จันทรัศมี ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะ

การลดปัญหาจากการพนัน 

เป้ำหมำยกำรจัดประชุมหำรือในวันนี้ ต้องกำร

ให้ เป็ น เวที กำรแลกเปลี่ ยน เรียนรู้  พยำยำมหยิบยก

สถำนกำรณ์ ประเด็นกำรจัดกิจกรรมกำรพนัน หรือว่ำกำรให้

ข้อมูลกำรพนัน เพื่ อให้ผู้ประกอบกำรได้ร่วมเห็นว่ำมี
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สถำนกำรณ์ ประเด็นปัญหำตรงนี้ จะด ำเนินกำรอย่ำงไร ถ้ำกฎหมำยก ำหนดให้จัดได้ ก็ด ำเนินกำรให้ถูกกฎหมำย            

ถ้ำประเด็นไหนยังเป็นข้อถกเถียงว่ำยังไม่ถูกกฎหมำยและควรจะมีวิธีกำรอย่ำงไร ต้องกำรให้ผู้ประกอบกำรได้แลกเปลี่ยน 

ซึ่งอำจมีเวทีประชุมเช่นนี้อีกในครั้งถัดไป เพื่อน ำไปสู่ยุคที่ผู้ประกอบกิจกำรก ำกับดูแลกันเอง ท้ำยสุดนี้ อย่ำงที่ รศ.เอื้อจิต 

เสนอคือ ควรจัดเวทีเกี่ยวกับเรื่องนี้หลำยครั้ง ถ้ำไปดูข่ำวย้อนหลังทุกเดือน ในเดือนมีนำคมจะมีกำรจัดกิจกรรมเวทีเรื่อง 

SMS เสี่ยงโชค สองปีที่แล้วเรื่องหวยชำเขียว จำกนั้น เรื่องมำตรกำรกฎหมำยเสี่ยงโชคปีถัดมำก็ มไม่แน่ใจว่ำเดือนมีนำคมจะ

เป็นเดือนของกำรเสี่ยงโชคหรือไม่  ควรให้ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องน ำไปด ำเนินกำรต่อไป หลังจำกกำรประชุมครั้งนี้อำจมีกำร

ปรึกษำหำรือเรื่องค่ำ SMS จะหรือตำมปกติอย่ำงไรตกลงว่ำจะกี่บำท   

6 บำท 3 บำท เพื่อสร้ำงให้เกิดควำมชัดเจน อันที่สองกำรปรึกษำกันว่ำ

ในช่วงรำยกำรเด็ก ซึ่งหลำยช่องก็ท ำข้อตกลงว่ำในช่วงเวลำของเด็กและ

เยำวชน จะห้ำมมีกำรจัดกิจกรรมเสี่ยงโชคหรือไม่ โดยจะออกเป็นแนว

ก ำกับของผู้ประกอบกำรกันเอง หรือว่ำจะให้ กสทช. ช่วยก ำกับดูแล

อย่ำงไร ท้ำยที่สุดนี้ เชื่อว่ำทุกคนต่ำงมีลูกหลำนควรร่วมมือกันปกป้อง

คุ้มครองเด็กและเยำวชน ซึ่งคงจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเฉพำะด้ำนนี้ แต่ยังมี

ประเด็นข้อกฎหมำยอีกด้ำนให้มองถึงเด็กและเยำวชน อย่ำงที่ประธำนฯ 

ได้กล่ำวไว้ บำงทีเรำท ำโดยทีไม่รู้ตัว แต่กลับส่งผลกระทบต่อทักษะคิด 

วิธีคิดของเด็กและเยำวชนในอนำคต 

กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา 

กล่ำวสรุปกำรประชุมว่ำ ขอขอบคุณทุกท่ำนที่มำให้ควำมรู้ ทั้งเชิงสถำนกำรณ์ เชิงวิชำกำร และสภำพปัญหำที่

เกิดขึ้น แนวทำงกำรแก้ไข รวมถึง ร่วมแลกเปลี่ยน จริงๆ ต้องกำรขอบคุณมำกที่สุดคือสถำนีต่ำงๆ ที่มำ ร่วมประชุมเพรำะ

วงวิชำกำร วงของภำคประชำสังคมและวงของหน่วยงำนของรัฐ ประชุมกันบ่อยครั้ง เพียงแต่เนื้อหำไม่สำมำรถส่งถึงมือ

สถำนีต่ำงๆ ได้ ผมเชื่อว่ำสถำนีฟรีทีวีทุกช่อง ไม่มีใครต้องกำรท ำผิดกฎหมำย เพรำะกระทบต่อภำพลักษณ์ ใบอนุญำต เงินที่

ประมูลมำกมำยก็จะกลำยเป็นเศษเงินเปล่ำๆ  ที่ท ำไปอำจจะเป็นเพรำะควำมไม่รู้ว่ำอะไรใช่ หรือไม่ใช่ ผมเข้ำใจว่ำที่มำงำน

วันนี้ จะมีกำรปรับในส่วนของกิจกรรมเหล่ำนี้ ยกตัวอย่ำง เหมือนที่เคยบอกว่ำสถำนีโทรทัศน์ช่อง 7 ก็เป็นช่องที่ออกเลขที่

รมนี้ และเคยมำสอบถำมเรื่องเกี่ยวกับกิจกร ใบอนุญำตทุกครั้ง ช่องอ่ืนๆ ที่ยังไม่ทรำบ เข้ำใจว่ำช่องอื่นท้ำยสุดก็จะรู้เงื่อนไข

ของกฎหมำย และปฏิบัติตำมกฎหมำย นอกเหนือกฎหมำยต้องกำรให้ค ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ไม่ได้แปลว่ำต้องกำรให้

ช่องทีวีดิจิตอลมีแต่เรื่องซีเรียส มีทุกอย่ำงได้เหมือนเดิม เพียงแต่ว่ำอย่ำให้กระทบสังคม เข้ำใจ ว่ำวันนี้ชัดเจนว่ำ
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กระทรวงมหำดไทยได้บอกว่ำอะไรผิด ถ้ำผิดสำมำรถถอนใบอนุญำตกำรให้จับรำงวัลเพื่อกำรเสี่ยงโชคได้  ในอนำคตหรือจะ

ไม่จะเป็นวันพรุ่งนี้ ก็จะมีเครือข่ำยติดตำม ต้องเข้ำใจกระทรวงมหำดไทยที่ไม่มีคนที่ดูหน้ำจอทุกรำยกำร หรือฟังวิทยุทุก

รำยกำรแล้วไปตำมจับ สิ่งที่ต้องท ำคือหำกใครพบปัญหำจะรำยงำนเข้ำไป กระบวนกำรรำยงำนเกิดจำกภำคประชำสังคม   

ผู้ดูผู้ชม ผู้ปกครองที่เห็น ต่อไปอำจจะเกิดกำรเฝ้ำระวังมีกำรอัดรำยกำรไว้ ว่ำรำยกำรนี้ชิงโชคโดยไม่บอกเลขที่ใบอนุญำตก็

แจ้งไปทีก่ระทรวงมหำดไทย เช่ือว่ำกำรเรียนรู้แบบนี้ จะท ำให้ทุกฝ่ำยปรับตัว ท ำให้ถูกเงื่อนไขกฎหมำยมำกขึ้น ดังนั้น กำรที่

ภำคประชำสังคมหรือเครือข่ำยต่ำงๆ ท ำ ไม่ได้ท ำไปด้วยควำมไม่หวังดี แต่ท ำไปด้วยควำมหวังดีต่อสังคม และต้องกำรให้ทุก

คนเดินตำมกรอบของกฎหมำย และผลประโยชน์ของสังคม ขอบคุณทุกท่ำนที่มำวันนี้ ขออนุญำตปิดกำรประชุมวันนี้ 

ขอบคุณอีกครั้งครับ 

 

***************************************************************** 
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กำรประชุมหำรือ เรื่อง 
“กำรพนันบนสื่อโทรทัศน์: ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบกำร” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาคผนวก 
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➢ ก าหนดการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาคผนวก 
 

 



  
ก ำหนดกำรประชมุหำรือ เรื่อง 

“กำรพนนับนสื่อโทรทัศน์: ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบกำร” 
วันอังคำรที่ ๒๘ มีนำคม  ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชมุ ชั้น ๑ อำคำรหอประชุม ส ำนักงำน กสทช. กรุงเทพฯ 
------------------------------------------------ 

สถานการณ์การจัดกิจกรรม SMS เสี่ยงโชค ในรายการโทรทัศน์ และวิทยุ มีการจัดเป็นจ านวนมาก และจากการตรวจสอบ
เบื้องต้นพบว่า มีการด าเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายการพนัน และมีลักษณะเข้าข่าย การส่งเสริมการพนัน และไม่มีการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงอัตราค่าบริการการส่ง SMS เสี่ยงโชค ที่มีหลายอัตราและยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 
จึงก าหนดจัดประชุมขึ้นเพื่อหารือให้เกิดกลไกของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่จะร่วมกันที่จะด าเนินการ
เพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

เวลำ กิจกรรม 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบยีน / รับประทานอาหารวา่ง 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 
 

- พิธีเปิดการประชุม 
กล่าวรายงานโดย ดร.รมิดา จรนิทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านกัส่งเสริมการแข่งขันและก ากบัดูแล
กันเอง รกัษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผูบ้ริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
กล่าวเปิดโดย กสทช.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. - การน าเสนอ “ผลการศึกษาและการเฝ้าระวงัการจัดกิจกรรม SMS เสี่ยงโชค และการใหข้้อมูลการ
พนันในรายการโทรทัศน”์ 

๑. ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก  ประธานมูลนิธิ สสดย. 
๒. นายธาม เชื้อสถาปนศิริ  

๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. - การชี้แจง เรือ่ง “แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคจาก SMS เสีย่งโชคและการพนันในรายการโทรทัศน”์ 
๑. ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์  อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ กสทช. 
๒. ดร.รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ รักษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ 
๓. ผู้แทนจากกรมการปกครอง 
๔. ผู้แทนจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 
๕. รศ.พญ.พรจิรา ปริชวัชรากุล คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

ด าเนินรายการโดย นายพงศ์ธร จันทรัศมี ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน 
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรือ่งการก ากับดูแลการเฝ้าระวงัการจัดกิจกรรม SMS เสี่ยงโชค และการ

ให้ข้อมูลการพนันในรายการโทรทัศน์ร่วมกัน 
ด าเนินรายการโดย นายพงศ์ธร จันทรัศม ี
- สรุป / ปดิการประชมุ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
 

หมำยเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
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➢ ข้อมูลน าเสนอ  

“การให้ข้อมูลการพนันในสื่อ” 

โดย  ธาม เชื้อสถาปนศิริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาคผนวก 
 

 



การให้ข้อมูลการพนันในสื่อ

(รายงานผลเบื้องต้น)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

“โครงการ การจดัท าข้อเสนอแนะต่อการก ากับดูแลการให้ข้อมูลให้ข้อมูลการพนนัในสถานีโทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ และ

หนังสือพมิพใ์นช่วงเวลาก่อนและหลังการประกาศผลสลากกนิแบ่งรัฐบาล”



ศึกษา 3 สื่อ : โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และ ออนไลน์

1. ค้นหาและรวบรวมการการให้ข้อมูลการพนันในสถานีโทรทัศน์ 5 สถานีที่มีเรตต้ิงผู้ชมสูงสุด สื่อเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ที่มี

เน้ือหาเกี่ยวกับหวย และ สื่อหนังสือพิมพ์ที่มียอดพิมพ์สูงสุด 3 ฉบับ (ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์) ในช่วงเวลาก่อนและหลัง

การประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตั้งแต่งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 รวมทั้งสิ้น 10 งวด โดยในบท

วิเคราะห์ให้มีหัวข้อย่อยอย่างน้อย ดังน้ี

2. - ความถี่ของการให้ข้อมูลดังกล่าว เช่น มีการเน้นย้้าน้าเสนอข้อมูลจากข่าวต่างๆ ในช่วงเวลาก่อนการประกาศผลสลากฯ มากน้อย

เพียงใดและหลังจากการประกาศผลสลากฯ ทางสื่อยังคงมีการน้าเสนอข่าวหรือข้อมูลอย่างต่อเน่ืองหรือไม่ เช่น ผู้ได้รับรางวัล   

3. - ลักษณะและรูปแบบของการให้ข้อมูลดังกล่าว เช่น มีการให้ข้อมูลเพื่อท้าให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการพนันหรือไม่ 

หรือให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นประชาชนตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน้ัน

4. การทบทวนตัวอย่างประเทศในการควบคุมจริยธรรมสื่อในการให้ข้อมูลการพนัน อาทิ ในต่างประเทศมีกฎหมาย แนว

ปฏิบัติจริยธรรม หรือกลไกใดบ้างในการก ากับจริยธรรมสื่อ เพื่อไม่ให้มีการน าเสนอข้อมูลการพนันในสื่อต่างๆ หรือการมี

ข้อก าหนดอื่นๆ ในการปกป้องเด็กและเยาวชน

5. ข้อเสนอในการก ากับและดูแลจริยธรรมสื่อในการให้ข้อมูลการพนัน

































4 ระดับข้อมูลที่เอาไปใช้ในการพนนั/แทงหวย

1. G1- ข้อมูลที่ไม่สามารถน าไปใช้ในการพนันได้ หมายถึง เนื้อหา ข้อมูลข้อเท็จจริงทั่วไปของ

เหตุการณ์ (ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และท าไม) ซึ่งไม่มีนัยยะอะไรส าหรับเอาไปใช้ในการ

ตีความ/เล่นพนันได้

2. G2-ข้อมูลที่ต้องตีความก่อนน าไปใช้พนัน หมายถึง เนื้อหาที่ผู้อ่านต้องตีความหมายแฝง จาก

เรื่องราว เหตุการณ์ หรือลักษณะของสิ่ง วัตถุ เหตุการณ์ แล้วสามารถน าไปใช้ในการแทงหวย คาด

เดา หรืออาจจะมาจากการบ่งชี้ในข่าว/ในภาพ หรือบทความโดยผู้เขียน แต่จะไม่บอกตรงๆ 

3. G3- ข้อมูลที่น าไปใช้ในการพนันได้ทันทีโดยไม่ต้องตีความ หมายถึง เนื้อหาประเภทที่ระบุตัวเลข 

เลขตรง เลขเด็ด ที่มุ่งเน้น หรือบ่งชี้อย่างตรงไปตรงมาส าหรับผู้อ่านโดยที่ไม่ต้องตีความอีก สามารถ

เอาไปใช้ในการแทงหวย ซื้อล๊อตเตอรี่ได้ทันที

4. G4-ข้อมูลเพื่อการรับแทงพนันโดยตรง หมายถึง เนื้อหาประเภทแสดงความต้องการรับแทงพนัน 

เช่น ผู้รับแทงหวย หมายเลขบัญชีธนาคาร หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ขั้นตอน วิธีการโอนเงิน



สูตรการน าเสนอข่าวเรื่องหวย

1. ก่อนวันหวยออก
: ต านานอาถรรพ,์ อุบัติเหตุใหญ่, คนดังเสียชีวิต, ทะเบียนรถนักการเมือง, ปรากฎการณ์เหนือธรรมชาต,ิ สัตว์ประหลาด, ต้นไม้กลาย

พันธุ,์ สิ่งของศักด์ิสิทธิ์  

2. วันหวยออก

: เลขที่ออก รางวัลใหญ่ บรรยากาศการซื้อขายหวย  ราคาหวยในช่วงงวด ผลการจับสลาก การจับโต๊ะหวยเถื่อน

3. หลังวันหวยออก

: คนโชคดถีูกรางวัล ในแต่ละจังหวัด บญุท ากรรมแต่ง พ่อค้าแม่คา้ล็อตเตอรี ่เจอสลากเถื่อน  



ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสอืพิมพ์

สภาการหนังสือพิมพแ์ห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙

• โฆษณาที่ไม่แอบแฝงและงมงาย

• ข้อ ๒๘ หนังสอืพิมพ์ต้องแสดงให้เห็นชัดว่าข้อความท่ีเป็นบทความซ้ือพื้นท่ีคือประกาศ

โฆษณา จะแอบแฝงเป็นการเสนอข่าวหรอืความคิดเห็นมิได้

• ข้อ ๒๙ หนังสอืพิมพ์พึงใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบให้ประกาศโฆษณาท้ังหลายอยู่

ภายในขอบเขต ของศีลธรรมและวัฒนธรรม และพึงระมัดระวังที่จะไม่เป็นเคร่ืองมอืในการ

เผยแพร่ประกาศโฆษณาที่น่าจะเป็นภัยแก่สังคมหรือสาธารณะ

• ข้อ ๓๐ หนังสอืพิมพ์พึงหลีกเล่ียงการเผยแพร่ประกาศโฆษณาที่มีเหตุให้น่าเชื่อว่าเจ้าของ

ประกาศโฆษณา นั้น เจตนาจะท าให้ผู้อ่านหลงเชื่อในสิ่งที่งมงาย

ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



Download at  https://goo.gl/Wn5dkX



Download at  

https://goo.gl/

Wn5dkX



วาทกรรมวิเคราะห์ “หวย” เป็นเรื่องปกติ

1. ท าเป็นเรื่องธรรมสนุกสนาน

2. ท าเป็นเรื่องปรกติ

3. เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ

4. ท าเป็นเรื่องบุญกรรม

5. ท าเป็นเรื่องโชคลาภ

6. ท าเป็นเรื่องไสยศาสตร์

7. ท าเป็นเรื่องสถิติ

เช่น : คุยตลก ล้อเลียน บลั๊ฟ เกทับ อวด โว

เช่น : คนไทยกับหวยคู่กัน วันหวยแห่งชาติ

เช่น : สัตว์ ธรรมชาติผิดประหลาด 

เช่น : โชคดี บุญท้า กรรมแต่ง 

เช่น : ดวงเฮง  (สัตว์,ฝัน)ให้ลาภ คนมันจะถูก 

เข่น : พระดี เทวดาคุ้ม ฝันประหลาด

เช่น : สถิติย้อนหลัง เลขยอดฮิต



www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/assets/guidelinedocs/Producersguidelines.pdf



www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/assets/guidelinedocs/Producersguidelines.pdf



บีบีซี : หลักการ การน าเสนอข่าว “ล๊อตเตอรี”่ (1)

น าเสนอข่าวสารการจับสลาก ผลการจบัสลาก 

กิจกรรม ในฐานะที่เป็นสือ่สาธารระ ที่ต้องบริการ

ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผูซ้ื้อตั๋วสลาก และตอ้งการ

ทราบผล อย่างไรก็ตาม บีบซีี จะต้องแน่ใจว่าการ

รายงานข่าวไม่เป็นการโฆษณา ส่งเสริม ให้คนซื้อตั๋ว

มากขึ้น

หลักการ



บีบีซี : แนวปฏิบัติการน าเสนอข่าว “ล๊อตเตอรี”่ (2)

1. น าเสนอการจับรางวัลโดยยึดถือกระบวนการ แตไ่ม่เน้นโฆษณาหรอืพูดถึงตัวกองสลาก

ของรัฐบาล (ต้องแนใ่จว่าเราควบคุมรายการได้)

2. ไม่โฆษณา หรือ ส่งเสรมิการเล่น แก่คนดู

3. ไม่น าเสนอว่าการซื้อลอ็ตเตอรีเ่ป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับคนทั่วไป หรือแม้กระทั่งผูช้มรายการ 

ว่าต้องไปซื้อลอ็ตเตอรี่

4. ปกป้องคนดูที่เป็นเดก็และเยาวชน ที่มีอายุต่ ากว่า 16 ปี ไมใ่ห้มาเป็นคนร่วมดูในรายการ

โดยเด็ดขาด

6. นอกเหนอืจากการรายงานข่าวผลการจับสลากแล้ว การใช้ภาพประกอบ ดนตรี เป็นสิ่ง

ที่ต้องปรึกษา หารอืกบักองบรรณาธิการอยา่งเคร่งครัด 

7. ไม่อนญุาตใหใ้ช้ภาพ ภาพวาด เสียง วิดีโอ ภาพกราฟิกอื่นใด มาประกอบในการ

รายงานข่าวการจับสลาก (ให้ใช้เฉพาะภาพจากการจับสลากอย่างเป็นทางการเพื่อบอก

เล่ากิจกรรมการจับสลากเท่านั้น)

แนวปฏิบัติ



ฮ่องกง: คณะกรรมการสื่อสาร การน าเสนอข่าว “การพนัน” (1)

1. not be shown between 4:00p.m. and 8:30p.m. each day on domestic free television 

programme services or at times when television programmes, in the opinion of the CA, 

target young persons under the age of 18; 

2. only target the adult audience and no children or adolescents should be allowed to 

participate in the presentation of these advertisements; 

3. not feature any personality who has particular appeal to children or adolescents;

4. not state or imply praise for those who participate in lotteries/football/horse race betting 

or denigrate those who abstain;

5. not mislead or exaggerate one’s likelihood of winning;

6. not be instructional in nature or unduly exhort the public to bet;

7. not feature excessive or reckless betting; and

8. not present lotteries/football/horse race betting as an alternative to work or a way out of 

financial difficulties. 

แนวปฏิบัติ

http://www.coms-auth.hk/filemanager/common/policies_regulations/cop/code_tvad_e.pdf

GENERIC CODE OF PRACTICE ON TELEVISION ADVERTISING STANDARDS



ปัญหาของหวยในสื่อ
1. ไม่ระบุแหล่งข้อมูล

2. ไม่แจ้งเตือน ไม่ให้ความรู้

3. เหมือนจะไม่ใบ้ แต่ก็แอบบอก

4. ความงมงายไร้สาระ

5. ความศรัทธาที่จะหาเลขเด็ด

6. เก็งถูกคุยโว/ใบ้ผิดเงียบลืม

7. ไม่บอกโอกาสถูก

เช่น : โพยไม่ระบุที่มา ไม่มีกูรู

เช่น : ไม่ต้องซ้ือก็ได้ ไม่บอกให้เท่าทัน

เช่น : เค้าว่าไม่ให้บอก แต่เอานิดนึงนะ

เช่น : ไม่เชื่อ ก็อย่าลบหลู่ ยืนยันความเชื่อ

เช่น : สิทธิส่วนบุคคล เป็นความฝันที่จะรวย

เข่น : ไม่เคยรับผิดชอบกับการใบผิด

เช่น : ไม่บอกโอกาสที่จะถูก ไม่พูดถึงในทางสถิติ



ข้อเสนอตอ่กสทช. สื่อมวลชนในการน าเสนอข่าวหวย

1. กสทช. พัฒนาแนวปฏิบัติการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องหวย ล็อตเตอรี ่ในสื่อโทรทัศน์

2. กองสลาก พัฒนา ระเบียบการน าเสนอข่าวสารข้อมูลเร่ืองสลากล็อตเตอรี่ เป็นมาตรฐาน

ส าหรับสื่อมวลชนในการถ่ายทอดสด

3. สมาคมวิชาชีพสื่อ ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับสื่อในการน าเสนอข่าวสารเรือ่งสลากกิน

แบ่งรัฐบาล หวยใต้ดิน เลขท้าย ในสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อออนไลน์ 

4. องค์กรคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านสื่อ ก าหนด เส้นแบ่ง/มาตรฐานที่พึงประสงค์ จากสื่อ เพื่อ

ป้องกันกลุ่มผู้ชมเปราะบาง จากอิทธิพลและการน าเสนอข่าวสารเร่ืองล็อตเตอรี/่หวย

5. ผู้ตรวจการสื่อ (ในหนังสือพิมพ์ ที่มี) ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของกองบรรณาธิการ ถึง

รูปแบบและความเหมาะสมของการผลิตเนื้อหาเรื่องหวย/ล็อตเตอรี่
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➢ ข้อมูลน าเสนอ  

“การติดตามสถานการณ์การเสี่ยงโชค 

และการพนันในรายการโทรทัศน์ใน 

ประเทศไทย”  

 โดย  ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาคผนวก 
 

 



การติดตามสถานการณการเสี่ยงโชคและการพนัน

ในรายการโทรทัศนในประเทศไทย

ดร. ธีรารัตน  พันทวี  วงศธนะเอนก



ปญหาที่พบปญหาทพบ

• มีรายการโทรทัศนและวิทยุหลายรายการในหลายสถานีดําเนินกิจกรรม

โ ี่ไ  ( ิ ไป ัทางการตลาดและการโฆษณาทีไมเหมาะสม (มากเกินไป อันตราย 

คิดเงินเกินปกติ มอมเมา ปนกับเนื้อหา)

• เดิมมีการควบคุมต่ําและตรวจสอบความเที่ยงตรงของการใหรางวัล

ไมไดไมได

• มีการละเมิดความเปนสวนตัว

• มีการจัดกิจกรรมที่เขาขายพนัน

• สมัครแลวยกเลิกยาก และใชเวลานานสมครแลวยกเลกยาก และใชเวลานาน



ปญหาที่พบปญหาทพบ

• มีผลกระทบตอเด็กและเยาวชน

• อาจสงเสริมใหเกิดการบริโภคจนกอใหเกิดอันตราย

•   ิ ี ่ ิ ิ  ิ ี• สรางคานยิมทีผิด เกิดความหมกมุน เกิดการสูญเสียทาง

เศรษฐกิจ สุขภาพ และสังคมโดยรวมฐ ุ

• หากคิดคาบริการเกินปกติ ในตางประเทศกําหนดใหเปน

ัการพนัน



ชองทางการเสี่ยงโชคชองทางการเสยงโชค

• ปจจุบนัชองทาง/เครื่องมือในเกมการพนันหรือเสี่ยงโชคมี

อยอยางนอยที่สด 5 ชองทาง  คือ อยูอยางนอยทสุด 5 ชองทาง  คอ 

1. โทรศัพทมือถือ 

2. เว็บไซต 

3 ไลน / FB3. ไลน / FB
4. รายการโทรทัศน  

5. กิจกรรมเฉพาะกลุม 



ผลการติดตามรายสถานการณการกิจกรรมเสี่ยงโชคและการพนัน

ในรายการโทรทัศน 2558

1  ี่ ี  ใ   ใ  SMS ั้ ไ    ONE 1. ชองทีมีคาใชจายในการสง SMS ครงละ 3 บาท ไดแก  ชอง ONE, ชอง 
THAIRATH TV, ชอง TRUE4U, ชอง PPTV, ชอง GMM25, ชอง NEWTV, 
ชอง TNN, ชอง NATION, ชอง SPRING NEWS, ชอง BRIGHT TV, ชอง 
LOCA, ชอง NOW, ชอง VOICE TV

2  ี่ ี  ใ   ใ  SMS ั้ ไ  CH72. ชองทีมีคาใชจายในการสง SMS ครังละ 6 บาท ไดแกชอง CH7, ชอง 
CH3, ชอง CH8, ชอง MCOT, ชอง TV5, ชอง CH3 FAMILY, ชอง MCOT 
FAMILY

3. ชอง CH7 เปนชองเดียวที่มีการขออนุญาตและแจงรายละเอียดการขออนุญาต คือ
่“ใบอนุญาตเลขที่ 1358/2558 ออกให ณ ศูนยบริการประชาชน กรมการปกครอง”



ตัวอยางเพิ่มเติม

รายการ/โฆษณาที่มี

ปญหา



1.      รายการ : ราคาพารวย (The Price Is Right Thailand)( g )

• ชอง : ทรโฟรย (24)ชอง : ทรูโฟรยู (24)

• ออกอากาศ : ทุกวนัจันทร – พฤหัสบดี เวลา สองทุมถึง
สามทุม 

• กติกา :  ใหรวมสนกโดยการทายราคาสินคา ชิงของรางวัลกตกา :  ใหรวมสนุกโดยการทายราคาสนคา ชงของรางวล

• โดยลงทะเบียน ครั้งละ 3 บาท ทายราคาผาน SMS ครั้ง
ละ 6 บาท

  



2       โฆษณา สงรหัสโออิชิ ลนไปทริปสดโอโกเจแปน2.      โฆษณา สงรหสโออช ลุนไปทรปสุดโอโกเจแปน

• กับ 12 เจาชาย U‐Prince
• ชอง  ทกชอง • ชอง : ทุกชอง 

• กติกา : กด *494* ตามดวยรหัสใตฝาหรือในกลอง กด# แลวโทร

ออก หรือพิมพ *787* สงฟรีทุกเครือขาย 

• วันนี้ – 15 ธ ค   59 • วนน – 15 ธ.ค.  59 

• ลุนไปเที่ยวและช็อปปงที่ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน กับดาราชาย

ชื่อดัง 12 คน จากซีรี่ U‐Prince



3 กิจกรรม Big Thanks Big Gift3. กจกรรม Big Thanks Big Gift

• ชอง : GMM 25
ิ ั ิ ื ใ  ิ โ ื SMS ิ• กติกา : สมัครสมาชิก หรือใชบริการดาวนโหลด หรือ SMS จากบริการ

ของ GMM Grammy
1. Grammy Music Delivery
สมัครผาน SMS โดยพิมพ R สงไปที่ 4242977 

• อัตราคาบริการเพลงละ 5 บาท (ใชฟรี 7 วัน) คาทํารายการนาที

 5  ิ ั โ  35  ละ 5 บาท แบบรายเพลงคดอตราดาวนโหลดเพลงละ 35 บาท แบบราย

เดือนๆ ละ 29 บาท (ดาวนโหลดไดไมจํากัด)



2. Grammy Lucky Quiz
ตอบคําถามเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว Grammy สมัครผานเบอร USSD y
*423*3# โทร.ออก กด *471*13# โทร.ออก หรือพิมพ R สงไปที่ 4242975 

     คาบริการ 5 บาทตอขอความ     คาบรการ 5 บาทตอขอความ

3. SMS one NEWS
สมัครผานเบอร USSD *471*17# โทร.ออก หรือพิมพ R สงไป
ท่ี่ 4242717   คาบริการ 10 บาทตอสัปดาห

• กิจกรรมเริม่ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ถึง 30 มกราคม 2559กจกรรมเรมตงแตวนท 15 พฤศจกายน 2558 ถง 30 มกราคม 2559



ของรางวัลของรางวล

1  TOYOTA Yaris   E ํ  1 ั    549 000 1. รถยนต TOYOTA Yaris รุน E จานวน 1 รางวล มูลคา 549,000 บาท

2. SAMSUNG GALAXY Tab S2 จํานวน 5 รางวัลๆ ละ15,000 บาท

3 SAMSUNG GALAXY NOTE 5 ํ  10 ั   25 900 3. SAMSUNG GALAXY NOTE 5 จานวน 10 รางวลๆ ละ 25,900 บาท

4. Gift Voucher Tesco Lotus มูลคา 300 บาท จํานวน 100 รางวัล 

รวมมูลคา 913,000 บาท (ราคาไมรวม VAT7%)

• วิธีการจบัรางวัล
โดยการ Random ของรางวัลจากหมายเลขโทรศัพทที่สมัครสมาชิก

่ ่บริการ GMM Grammy หรือหมายเลขโทรศัพทที่ใชบริการตามที่บริษัทฯ 
กําหนดในระยะเวลาของกิจกรรม 



4       กิจกรรม ลนแชมปยโร 2016 ลนโชคกับเดลินิวส4.      กจกรรม ลุนแชมปยูโร 2016 ลุนโชคกบเดลนวส

• ช   ิ ิ ส• ชอง : เดลนวส

• กติกา : ลุนแชมปยูโร 2016 ลุนโชคกับเดลินิวส รวมทายผลฟุตบอลยู
โร 2016 กับเดลินิวส โดยการกดรหัสผานทางโทรศัพทมือถือ แลวลนรับโร 2016 กบเดลนวส โดยการกดรหสผานทางโทรศพทมอถอ แลวลุนรบ
รางวัลมากมาย รวมมูลคากวา 30 ลานบาท เพียงสง SMS พิมพรหัส

• DP01 กรงเทพฯ• DP01 กรุงเทพฯ

• DP02 ภาคเหนือ

• DP03  ั ั• DP03 ภาคกลาง ภาคตะวนตกและภาคตะวนออก

• DP04 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

DP05 ใ • DP05 ภาคใต

• แลวสงมาที่ 4649000 คาบริการ 3 บาท (VAT 7%)



ผลทางสขภาพ/สมองผลทางสุขภาพ/สมอง

    ิ ิ ป ิ ั ิ  ใ   ิ• ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิง พรจิรา ปรวิัชรากุล อธิบายวา การใหสงชิง
โชค มีผลกระทบกับโครงสรางของสมอง 

่ ่ ่• โดยเฉพาะเด็กอายุตํากวา 10 ป ทีสมองยังพัฒนาการไมเต็มที และยังไม
สามารถแยกแยะความตองการของสมองได โดยเฉพาะเรื่องการยับยั้งชั่งใจ 

้• หากเด็กกลุมนี้ มีการเลนการพนัน หรือสงชิงโชค จะทําใหสมองเสพติดการ
พนันไดงาย เรยีกวา โรคติดพนัน 

• เมื่อโตขึ้น จะสงผลตอพัฒนาการสมอง ในระยะยาว

• อาจจะทําใหสมองฝอลง และเกิดความเสียหายกับสมองบางสวน โดยเฉพาะอาจจะทาใหสมองฝอลง และเกดความเสยหายกบสมองบางสวน โดยเฉพาะ
ความยับยั้งชั่งใจ



Broadcast CodeBroadcast Code

• The UK Code of Broadcast Advertising (BCAP 
Code) applies to all advertisements (including ) pp ( g
teleshopping, content on self‐promotional 
television channels television text andtelevision channels, television text and 
interactive tv ads) and programme
sponsorship credits on radio and televisionsponsorship credits on radio and television 
services licensed by Ofcom.



BCAP CODEBCAP CODE

d i d• Advertisements must not condone or encourage 
practices that are detrimental to children's 
h lthhealth.

• The rules in this section apply to advertisements 
for "play for money" gambling products and 
advertisements for "play for free" gambling 

d h ff h h i iproducts that offer the chance to win a prize or 
that explicitly or implicitly direct the consumer to 
" l f " bli d t h tha "play for money" gambling product, whether 

on‐shore or off‐shore.



BCAP CODEBCAP CODE

1 3 3• 17.3.3
• suggest that gambling can be a solution to 
financial concerns, an alternative to employment 
or a way to achieve financial security

• 17.3.6
• suggest that gambling can enhance personal 
qualities; for example, that it can improve self‐q ; p , p
image or self‐esteem, or is a way to gain control, 
superiority, recognition or admirationp y g



BCAP CODEBCAP CODE

• 10 1 2• 10.1.2

• betting systems and products that are 
intended to facilitate winning games of chance



กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวของกฎหมายในประเทศไทยทเกยวของ

ช ั ั ิ ั   ศ  2478– พระราชบญญตการพนน  พ.ศ. 2478

– พระราชบัญญัติคมครองผบริโภค พ ศ  2522 พระราชบญญตคมุครองผูบรโภค พ.ศ. 2522

– กฎกระทรวงมหาดไทยฎ



1  การพนัน (Gambling)1. การพนน (Gambling)

ั ื ิ ี่ ี ิ ื ั ื ่ โ ี่• การพนัน  คือ กิจกรรมทีมีการวางเงิน หรือแทงพนัน  เพือโอกาสทีจะ

ชนะและไดรับเงินรางวัล ซึ่งสามารถแปลงเปนองคประกอบที่สําคัญ

สามองคประกอบ

• คือ 1) การวางเดิมพัน (Consideration)  2) โชค ดวง หรือ ความ• คอ 1) การวางเดมพน (Consideration)  2) โชค ดวง หรอ ความ

บังเอิญ (Chance)   และ 3) เงินหรือของรางวัลตอบแทน (Prize)   

่ ้• หากองคประกอบใดขาดหายไป กิจกรรมที่ยังเปนขอสงสัยอยูนั้น จะไม

ถือวาเปนการพนัน



คํานยิามและกรอบกิจกรรมการเสีย่งโชคและการพนันใน

รายการโทรทัศนในประเทศไทย

• การจัดการแขงขันประชันทักษะ (Prize Competition)  คือ 
ี่ ืกิจกรรมสงเสริมการตลาดทีผูจัดการแขงขนัคัดเลอืกผูชนะรางวัลจากการใช

ทักษะในการแขงขัน

่• การชิงโชค (Prize Draws)  คือ กิจกรรมสงเสริมการตลาดที่ผูจัด
รายการใชการสุมในการหาผูชนะรางวัล

• การจัดรายการที่มีลักษณะเปนการแขงขนัประชันทักษะและมีการสุม
จับผูชนะรางวัล   คือ กิจกรรมสงเสริมการตลาดที่ผูจัดการแขงขันจัดใหมีู ู
การแขงขันโดยการใชทักษะในระดับหนึ่งและมีการคัดเลอืกผูชนะรางวัลโดย
การสุมหาผูชนะ



Prize CompetitionPrize Competition

ป ิ ี่ ํ ไ โ ไ  โ ี ื่ ไ ั ี้เปนกิจกรรมทีกระทําไดโดยไมตองขออนุญาต โดยมีเงือนไขดังนี

1. เปนการตัดสินผูชนะจากทักษะ ไมใช โชค  เชน การตอบคําถาม 

ไ  ี  ไ  ั ัและไมมีการสุมหาผูไดรับรางวัล

2. เปนการแขงขันที่ไมงายจนเกินไปอยางชัดเจน จนทําใหไมสามารถ

จํากัดจํานวนผูเขารวมการแขงขันได

3 การแขงขันควรมีกรรมการผทรงคณวฒิเฉพาะดานตัดสิน3. การแขงขนควรมกรรมการผูทรงคุณวุฒเฉพาะดานตดสน



Prize CompetitionPrize Competition

เปนกิจกรรมที่กระทําไดโดยไมตองขออนุญาต โดยมีเงื่อนไขดังนี้

4. ผูเขารวมตองไมเสียคาใชจายในการเขารวมรายการ

5. หากตองสง SMS MMS ปณ. ฯลฯ ตองไมเสียคาใชจายเกินกวา
ราคาปกติราคาปกต

6. ผูจัดรายการตองไมมีสวนไดสวนเสียกับคาใชจายนั้นๆ 



Prize DrawsPrize Draws

• เปนกิจกรรมที่กระทําได แตตองขออนญาตกอน เชน การชิงโชค  เปนกจกรรมทกระทาได แตตองขออนุญาตกอน เชน การชงโชค  

• เปนกิจกรรมที่กระทําได โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้....



เงื่อนไข  Prize Drawsเงอนไข  Prize Draws

1. ผูเขารวมตองไมเสียคาใชจายู

2. หากตองสง SMS MMS ปณ. ฯลฯ ตองไมมากกวาราคาปกติ

3. ผูจัดรายการตองไมมีสวนไดสวนเสีย หากมี..เปนการพนันทันที

4 ใ   ั ื  ใ  ั ไ 4. ใชการสุมแจกรางวัล หรือสุมผสมการใชทักษะได



เงื่อนไข  Prize Drawsเงอนไข  Prize Draws

5. หากรางวัลเปนเพียงสวนลดราคาของสินคาของผูจัดรายการ และการ
สงเสริมการขายนี้เปดใหแกลกคาทั่วไป ..ไมตองขออนญาตสงเสรมการขายนเปดใหแกลูกคาทวไป ..ไมตองขออนุญาต

6. การคัดเลือกผูชนะ ควรใหทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกัน และกระทําใน

 ไ  ิ ไป ั ั ี่เวลาเหมาะสม เชน ไมนานจนเกินไปนับจากวันทีขออนุญาต

7. ผูชนะไมจําเปนตองอยูในที่คัดเลือก ถาผูชนะไมมา/ติดตอไมได ภายในู ู ู

เวลาที่กําหนด  ใหจับรางวัลใหม



ขอจํากดัของประเภทของรางวัล 

(Prohibited prizes)

• ในกรณีที่ของรางวัลไมมีความเหมาะสมกับผเขารวมรายการที่อาจมี• ในกรณทของรางวลไมมความเหมาะสมกบผูเขารวมรายการทอาจม

อายุต่ํากวาเกณฑที่กฎหมายกําหนด เชน  สลากล็อตเตอรี่ ผลิตภัณฑที่

ี่ ั ึ ี่ ั ี่ ั ั ี ป ี ัเกียวกับของมึนเมา บุหรี ของรางวัลทีขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณีอัน

ดีงาม หรือสินคาอันตรายอื่นๆ  เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตอาจ

ปฏิเสธการขอจัดรายการได 



ขอเสนอและขอสังเกตภาพรวมขอเสนอและขอสงเกตภาพรวม

ั 2478 ไ  ั ไ ื่ ใ • พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 สมควรไดรบัการทบทวนและแกไข เพือให
รองรับกับเทคโนโลยีใหม ๆ และควรปรับปรงุกฎหมายดานโทรคมนาคมตอง
ี ํ ั ป ป  ใ  ัมีความครอบคลุมสาหรบการแกปญหาการเปนชองทางในการเลนการพนน

• ปญหาดานการติดตาม บทบาทหนาที่ในการประสานงานและการ
ํ ั   ี่ ํ ิ  ั ใ ป ี้กํากับดูแล เจาหนาทีตํารวจอาจจะเพิกเฉยตอการพนันในรูปแบบนี 

เพราะคิดวาไมใชหนาที่ และมีความผิดที่ไมไดถูกระบุไวอยางชัดเจน

่• การขยายความรูไปสูผูผลิต ซึ่งผูผลติcontent หลายราย ไมทราบวา การ
เสี่ยงโชคดวย SMS เปนการพนัน และไมไดมีการดําเนินการขออนุญาต
อยางถูกตอง

• สาเหตุที่การเสี่ยงโชคทาง SMS ควบคุมยาก เพราะไมมีการบังคับใช
่กฎหมายอยางจริงจังและยังขาดหนวยงานที่เปนเจาภาพหลัก



ขอเสนอในการควบคมุกิจกรรมเสี่ยงโชคและการพนัน

ในรายการโทรทัศน

1. ขอเสนอตอกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2. ขอเสนอตอคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการ

โ ั  ิ โ  ิโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)



ขอเสนอตอกรมการปกครอง ขอเสนอตอกรมการปกครอง 

ํ ิ ั ป ิ ี่ ี• ควรกําหนดนิยามการพนันและรูปแบบกิจกรรมการตลาดทีอาจมีการ
นําเสนอผานสื่อใหชัดเจน

• ควรแบงกิจกรรมเปน 3 กลุม  คือ

•  1) กิจกรรมที่เปนการพนันและหามไมใหมีการดําเนินการ ตาม  1) กจกรรมทเปนการพนนและหามไมใหมการดาเนนการ ตาม 
พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478

• 2) กิจกรรมที่สามารถกระทําไดโดยไมตองขออนญาต เชน การจัดการ• 2) กจกรรมทสามารถกระทาไดโดยไมตองขออนุญาต เชน การจดการ
แขงขันประเภททักษะ (Prize Competition)
) ี่ ไ   ื• 3) กิจกรรมทีสามารถกระทําไดแตตองขออนุญาตกอน คือ กิจกรรมการ

ชิงโชค (Prize Draws) 



ภารกิจเพิ่มเติมของกรมการปกครองภารกจเพมเตมของกรมการปกครอง

• ควรกําหนดใหผูจัดรายการตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตที่สอดคลองกับ

มลคาของรางวัลมูลคาของรางวล

• หากรางวัลไมเหมาะกับผูรับ และบรบิทสังคม   ไดแก รางวัลเปนของมึนเมา 

บหรี่ การพนัน   เจาพนักงานไมควรอนญาตบุหร การพนน  .. เจาพนกงานไมควรอนุญาต

• ขอมูลในการขออนุญาตตองเปนไปตาม พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค 2522 
่ ้และอยางนอยที่สุดตองมีขอมูล ดังนี้

• เลขที่ใบอนญาต  รายละเอียดการสงเสรมิการขายโดยละเอียด  ล นุญ ล ส ส ม ล

คาใชจายในการติดตอหรือเขารวม  และแบบฟอรมใบสมัครเขารวม

รายการที่ตองแสดงวิธีการประกาศผลผชนะรางวัลโดยละเอียดรายการทตองแสดงวธการประกาศผลผูชนะรางวลโดยละเอยด



ขอเสนอตอ กสทชขอเสนอตอ กสทช.

ิ ี ป ี่  ิใ  ิ• ควรพิจารณาออกกฎระเบียบ/ประกาศ ทีหามมิใหกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม จัดกิจกรรมที่เปน

การเสี่ยงโชค หรือกิจกรรมที่เขาขายการพนัน



ขอเสนอตอกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ขอเสนอตอกจการกระจายเสยงและกจการโทรทศน 

ํ ใ  ป  ั • ควรกําหนดใหผูประกอบการตองแนบหลักฐานแสดงจากหนวยงานดาน

การคุมครองผูบริโภคที่รับรองวาไดจัดกิจกรรมทางการตลาดและการ

โฆษณาอยางถูกตอง

• กําหนดใหมีการแยกรายการเด็กและเยาวชนออกจากกิจกรรมการตลาด• กาหนดใหมการแยกรายการเดกและเยาวชนออกจากกจกรรมการตลาด

และการโฆษณา ไมใหผูกเปนเนื้อหาเดียวกันจนแยกไมออก ถาแยกไม

ใ  ั ป โ ั้ออกใหนับเปนเวลาโฆษณาทังหมด

• ตองมีขอหามไมใหผูดําเนินรายการ หรือผูแสดงทําการโฆษณาในู ู

รายการ และชวงเชื่อมตอ และในเว็บไซตที่เผยแพรออกอากาศดวย



ขอเสนอตอกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (ตอ)ขอเสนอตอกจการกระจายเสยงและกจการโทรทศน (ตอ)

ี่ ี• กําหนดเกณฑการขอใบอนุญาตการโฆษณาผาน SMS ทีมีขอความ
เชิญชวนโดยตรงถึงผูใชบริการ  และผานสื่อวิทยุและโทรทัศน 

โดยเฉพาะเวลาที่เด็กและเยาวชนอาจรับชมเปนจํานวนมาก (กอน 4 
ทม)ุ )

• กําหนดวิธีการตรวจสอบการดําเนินรายการใหเปนไปตามเกณฑ และ

ตามกฎหมาย 

• กําหนดบทลงโทษผูฝาฝนอยางเหมาะสมู



ขอเสนอตอกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (ตอ)ขอเสนอตอกจการกระจายเสยงและกจการโทรทศน (ตอ)

ํ ื ใ   ั ิ ใ  ั ั ป ิ ใ ิ ี่• ออกคําเตือนใหผูจัดกิจกรรมใชความระมัดระวังเปนพิเศษในกิจกรรมที

พุงเปาไปที่เด็กและเยาวชน หรือของรางวัลผูใหญที่อาจตกถึงมือเด็ก

และเยาวชน

• กําหนดใหผประกอบการวิทยและโทรทัศน ระมัดระวัง ออกคําเตือน • กาหนดใหผูประกอบการวทยุและโทรทศน ระมดระวง ออกคาเตอน 

และใหคําแนะนําเพื่อปองกันอันตรายจากสินคา/บริการ และไมโนมนาว

ใ  ิ ิโ ิ ํ ปใหเกิดการบริโภคมากเกินจําเปน



ขอเสนอตอกิจการโทรคมนาคมขอเสนอตอกจการโทรคมนาคม

ใ  ป ื ื ํ ั ื  ื ป ื่• ขอใหผูประกอบการมือถือทุกรายทําหนังสือแจงเตือนประชาชนเรือง

สิทธิการจํากัดยอดคาใชจายตอเดือน

• ปองกันการเขาถึง SMS โดยใหแสดงความจํานง และกําหนดอายุขั้น
ต่ําของผใชตาของผูใช

• ขอใหผูใหบริการมือถือทุกรายใหความรูเรื่องคาใชจายผานมือถือใน

่รายการสงเสริมการขายตางๆ ทางสื่อ

• กํากับใหผประกอบการมือถือทกรายตองเก็บคาใชจายตามจริงและไมกากบใหผูประกอบการมอถอทุกรายตองเกบคาใชจายตามจรงและไม

เกินยอดที่ลูกคาจํากัดการใช



ขอเสนอตอผประกอบการขอเสนอตอผูประกอบการ

• ตองขออนุญาตตอหนวยงานที่รับผิดชอบ

• ตองไมมีการแบงปนผลประโยชน

• ตองปฏิบัติตามกฎทรวง ทั้งเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขวาตองปฏบตตามกฎทรวง ทงเรอง หลกเกณฑ วธการ เงอนไขวา

เปนการเสี่ยงโชคแบบใด  วันและเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด  เวลา

และสถานที่จับรางวัล มลคา จํานวน และลักษณะของของรางวัล  และสถานทจบรางวล มูลคา จานวน และลกษณะของของรางวล  

เปนตน

• ควรมีสํานึกรับผิดชอบรวมกัน ไมสรางภาระใหสังคมตาม

แกปญหา ขณะที่ตนเองกอบโกยผลประโยชนเขากระเปาตัวเอง   แกปญหา ขณะทตนเองกอบโกยผลประโยชนเขากระเปาตวเอง   



เจาพนักงานปกครองชํานาญการ กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย

ํ ี่   ป  ป ํ ี่ ํ ิ• จากการทํางานทีผานมาพบวา ผูประกอบการตองตกเปนจําเลยทีทําผิดตาม

พระราชบัญญัติการพนัน เนื่องจากไมทราบถึงเกณฑในการแบงแยกระหวาง

การพนันกับการชิงโชค 

• กลาวคือ การชิงโชคนั้นผูจัดจะตองไมไดรับผลประโยชนจากการเสี่ยงู

โชคของประชาชน เชน หากใชการสง sms ทายผลฟุตบอลทางโทรทัศน 
หากขออนญาตแลวก็สามารถทําได แตผจัดจะตองไมไดรบัผลประโยชนจากหากขออนุญาตแลวกสามารถทาได แตผูจดจะตองไมไดรบผลประโยชนจาก

คาบริการเอสเอ็มเอสที่เรียกเก็บจากผูทายผล มเิชนนั้นการจัดชิงโชคดังกลาว

จะเขาขายเปนการพนันทันที แมวาผลประโยชนที่ไดรับจะเล็กนอยเพียงใดก็จะเขาขายเปนการพนนทนท แมวาผลประโยชนทไดรบจะเลกนอยเพยงใดก

ตาม ซึ่งหากเขาขายเปนการพนันก็ผิดกฎหมายทันที



เจาพนักงานปกครองชํานาญการ กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย

• การพนันวาผลการแขงขันฟตบอลใครจะแพ-ชนะนั้นไมสามารถร นนว ล รแ น ุ ลใ ร แ น นนไมส ม รถ
อนุญาตได แตหากเปนการทายผลที่มีการใหของรางวัลแกผูทายถูก ถือ

เปนการชิงโชค กฎหมายกําหนดใหทําไดโดยตองขออนญาต แตถาผจัดเปนการชงโชค กฎหมายกาหนดใหทาไดโดยตองขออนุญาต แตถาผูจด

มีการรับผลประโยชนจากการทายผลก็ถือเปนการพนัน ซึ่งผิดกฎหมาย  

 ี  ป ป โ  ิ ึ้  ั ็และหากพบวา มีการแบงปนผลประโยชนเกิดขึน เจาพนักงานก็สามารถ

ยึดใบอนุญาตและดําเนินคดีตาม พรบ .การพนันได โดยมีโทษเดียวกัน 

้ทั้งผูขออนุญาต ผูโฆษณา และผูเลน 
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➢ ข้อมูลน าเสนอ  

“ผลกระทบของการเสี่ยงโชคหรือการพนัน

ต่อทัศนคติของเด็กและเยาวชน”  

โดย  รศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล 
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เนื้อหา

โ  ็

เนอหา

• โครงสรางสมองของเด็กและเยาวชน

• การพนันรปแบบตางๆ มีผลกระทบตอสมองอยางไรการพนนรูปแบบตางๆ มผลกระทบตอสมองอยางไร

• โรคติดพนันเปนโรคกลุมเดียวกบัโรคติดสารเสพติด

• ตัวอยางผลกระทบตอสมองเด็กและเยาวชนที่เลนพนัน



คําถาม

ใ ้ ้ ั ่ ิ ่• การให้ข้อมูลพนัน เช่น ผลสลากกินแบ่ง (หวย)

• การรายงานข่าว เล่าข่าว ทางสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกบัการพนันหรือการรายงานขาว เลาขาว ทางสอตาง ๆ เกยวกบการพนนหรอ
เสี่ยงโชค 

• ่ ็• เชน การหาเลขเดด ฯลฯ

• กิจกรรมทางการตลาดที่อาศยัการเสี่ยงโชค
• เช่น SMS

ี ่ ั ิ ็ ่ ั ื ไ ่มีผลกระทบตอทัศนคติของเด็กและเยาวชนตอการพนันหรือไม



สมองกับความเสี่ยงตอการพนัน 

• โครงสรางของสมองที่เกี่ยวของ

ั ใ  •การพฒันาของสมองในแตละชวงอายุ



ภาพจําลองเซลลในระบบประสาททีม่ีรปรางตางๆกนัู ๆ

 (ดัดแปลงจาก http://www.brain.riken.jp/en/aware/neurons.html)



โครงสรางของเซลลประสาท (นิวรอน) 

(ดัดแปลงจาก http://www.drugabuse.gov/publications/teaching-packets/neurobiology-drug-addiction/section-i-introduction-to-

brain/5-neuronal-structure) (National Institute on Drug Abuse, 2007)



ตัวอยางผลของพฤติกรรมที่ทํา ตอการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางกิ่งกานของนิวรอนในสมอง โครงสรางกงกานของนวรอนในสมอง 

(ดัดแปลงจากภาพจาก Srivastava DP, Penzes P. Rapid estradiol modulation of neuronal connectivity and its implications for 

disease. Frontiers in Endocrinology. 2011;2.) (Srivastava and Penzes, 2011)



ดดัแปลงจาก Lenroot RK, et al. Sexual dimorphism of brain developmental trajectories during childhood and 

adolescence. NeuroImage. 2007;36(4):1065-73.



ภาพปกฉบับเดือนพฤษภาคม 2556 ของวารสารวิชาการ Neuron ภาพปกฉบบเดอนพฤษภาคม 2556 ของวารสารวชาการ Neuron 

แสดงการเปรียบเทียบ Pruning ในสมอง กับการแตงกิ่งตนไม



จํานวนกิ่งกานของนิวรอนตลอดชีวิตในคนทีสุ่ขภาพแข็งแรง เทยีบกับผูที่

ปวยเปนโรคออทิสตกิ โรคจิตเภท และโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร ปวยเปนโรคออทสตก โรคจตเภท และโรคสมองเสอมอลไซเมอร 

(ดัดแปลงจาก Penzes P, et al. Dendritic spine pathology in neuropsychiatric disorders. Nat Neurosci. 2011;14:285-93.) 

(Penzes et al., 2011)



การเจริญพัฒนาของความหนาของสมองสวน cortical gray 
matter บริเวณตางๆ ในชวงวัยเด็กถึงวัยผูใหญตอนตน 

Gogtay, N., et al. Dynamic mapping of human cortical development during 

childhood through early adulthood. Proc. Natl. Acad. Sci. 2004; 101, 8174–8179.)





สมองวัยรน กับความเสี่ยงตอการพนัน ุ





ผลของการเลนพนนัรูปแบบตางๆ ตั้งแตเด็ก ที่มีตอการพฒันา

โครงสรางสมองทีเ่กี่ยวของกับแรงจงใจ การควบคมตัวเอง และการตัดสินใจโครงสรางสมองทเกยวของกบแรงจูงใจ การควบคุมตวเอง และการตดสนใจ



อิทธิพลของธรรมชาติสมองสวน reward circuit 
ตอความเสี่ยงตอการติดพนัน



บริเวณสมองที่เกี่ยวของกบัความสุขและรางวัล

 (reward circuit หรือ pleasure circuit) (reward circuit หรอ pleasure circuit)



การหลั่งสาร dopamine เมื่อไดรับสารเสพติด
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การตอบสนองของสมองสวนหนึ่งใน reward circuit ตอรางวัลมูลคาตางๆ

 เปรยีบเทยีบร หวางสมองของเด็ก วัยรน แล ผใหญ เปรยบเทยบระหวางสมองของเดก วยรนุ และผูใหญ



เกณฑการวินิจฉัยระบบ DSM-5 ของสมาคมจิตแพทยอเมริกนั

โรคติดพนัน (Gambling disorder)
ไดรับการบญัญัติใหมเมื่อ พ ศ 2556ไดรบการบญญตใหมเมอ พ.ศ. 2556

เปนโรคเกี่ยวกับการเสพติดทางพฤติกรรมชนิดแรกที่
่ ่ถกูเพิม่เขามาในกลุมโรคเกี่ยวกับการติดสารเสพติด

เดมิเรียกวาเปน Pathological gambling 

ซึ่งอยูในกลุมโรค impulse control disorderู ุ p



เกณฑการวินิจฉัยของโรคติดพนัน (Gambling Disorder)  

A) พฤติกรรมเลนพนันที่เปนปญหา ที่เกดิขึ้นตอเนื่องและเปนๆหายๆ จนนําไปสูความบกพรองทางสุขภาพหรือความทกุข 
้ ้อนับงชี้ไดจากอาการอยางนอย 4 ขอ จากคุณสมบัติตอไปนี้ ในชวงเวลา 12 เดือน

1) จําเปนตองเพิ่มจํานวนเงินที่ใชพนันขึน้เรื่อยๆ เพือ่ใหเกดิความตืน่เตนเราใจที่ตองการ

2) กระสับกระสายหรือหงดหงดิ เมื่อพยายามจะลดละหรือหยดพนัน 2) กระสบกระสายหรอหงดุหงด เมอพยายามจะลดละหรอหยดุพนน 

3) เคยพยายามควบคมุ ลด หรือหยดุจากการเลนพนันหลายครั้ง แตไมสําเร็จ 

4) มักจะหมกมุนกับการพนัน (เชน นึกถงึตอนที่เคยเลนพนันอยูเนืองๆ, คิดถึงวางแผนถงึครั้งตอไป, คิดชองทางหาุ ู ๆ
เงินมาเลนพนัน)

5) มักเลนพนันเมื่อรูสกึทุกข เชน รูสกึผดิ กงัวล เบื่อเซ็ง รูสกึวาไมมีใครชวยได 

)  ี  ิ่  ื6) เวลาเลนเสยีแลวยงิตามแกมือ 

7) โกหกเพื่อปดบังเกีย่วกับพฤติกรรมพนันของตน 

8) การพนันเปนเหตใหสญเสยีหรือเสีย่งที่จะสญเสยีสมัพนัธภาพกับคนใกลชิด เสยีงาน หรือเสยีโอกาสทางการ8) การพนนเปนเหตุใหสูญเสยหรอเสยงทจะสูญเสยสมพนธภาพกบคนใกลชด เสยงาน หรอเสยโอกาสทางการ
ศึกษาหรืออาชพี

9) ตองอาศยัความชวยเหลอืทางการเงินจากผูอืน่ เพือ่บรรเทาปญหาการเงินจากการพนันที่เกินจะแกได 

้ ้B) พฤติกรรมพนันนั้นไมสามารถอธิบายไดจากชวงเมเนีย (ในกรณีที่เปนโรคอารมณสองขั้ว) 



การพนันรปแบบตางๆ มีผลตอสมองอยางไรการพนนรูปแบบตางๆ มผลตอสมองอยางไร



ความเสียหายของ white matter ในบริเวณตางๆ ของ

สมองที่พบในผติดพนันสมองทพบในผูตดพนน



บริเวณสมองทีท่ํางานเพิ่มขึ้นเมื่อถูกกระตุนจาก

ิ ิโ ี่ ั ัวดโอเกยวกบการพนน



Clark L, Lawrence AJ, Astley‐Jones F, Gray N. Gambling Near‐Misses Enhance Motivation to Gamble and 
Recruit Win‐Related Brain Circuitry. Neuron. 2009;61(3):481‐490. doi:10.1016/j.neuron.2008.12.031.. 



Effect of gambling severity on near‐miss related activation
Chase HW, Clark L.. The Journal of neuroscience�2010;30(18):6180‐6187. , ; ( )

near‐miss minus full‐miss contrast  win minus non‐win contrast 

ระดับความรุนแรงของการติดพนัน ระดับความรุนแรงของการติดพนัน



บริเวณสมองที่เกี่ยวของกับความสุขและรางวัล

 (reward circuit หรือ pleasure circuit) (reward circuit หรอ pleasure circuit)





ความเสี่ยงในการเปนโรคทางจิตเวชในผูที่ติดพนัน 

ยี ั  ี่ไ ติ ัเทยบกบผูทไมตดพนน



ความชุกของโรคซึมเศรา โรคเกีย่วกับการใชแอลกอฮอลและสารเสพติด 

ในผเลนพนนั จําแนกตามอายที ่“เริม่เลนพนนั” เทยีบกับผที่ไมเลนพนนัในผูเลนพนน จาแนกตามอายุท เรมเลนพนน  เทยบกบผูทไมเลนพนน



ความเสีย่งในการพบปญหาโรคซึมเศรา การใชแอลกอฮอล 

และสารเสพติดในผูเลนพนนั จําแนกตามอายุที ่“เริ่มเลนพนนั” 

เทยีบกบัคนในวัยเดยีวกันที่ไมเลนพนนั



แหลงเงินทีว่ัยรุนยืมมาใชเลนพนัน หรือใชหนี้การพนัน ุ

ดัดแปลงจาก Omnifacts Research Limited. (1993). An examination of the prevalence of gambling in Nova Scotia 

( t b  93090)  H lif  N  S ti  D t t f H lth  D  D d  S i(report number 93090). Halifax, Nova Scotia: Department of Health, Drug Dependency Services.



ผลของการเลนพนันรูปแบบตางๆ ตั้งแตเด็ก ที่มีตอการพัฒนา

โครงสรางสมองที่เกี่ยวของกับแรงจงใจ การควบคมตัวเอง และการตัดสินใจโครงสรางสมองทเกยวของกบแรงจูงใจ การควบคุมตวเอง และการตดสนใจ



บริเวณสมองที่เกี่ยวของกับการเอาใจเขามาใสใจเรา 

 ส ใ และ ความสามารถในการคาดเดาอารมณ

ภาพมองจากดานขาง ภาพตัดกลางในแนวดิ่งภาพมองจากดานขาง ภาพตดกลางในแนวดง



บริเวณสมองที่เกี่ยวของกับการประเมินความนาไวเนื้อเชื่อใจ 

(t t thi ) (trustworthiness) 

Adolphs R. Trust in the brain. Nat Neurosci. 2002;5(3):192-3.



ทฤษฎีดานความคิดและพฤติกรรมของการเลนพนันที่เปนปญหา

 
(cognitive-behavioural theory of problem gambling)

 

ดัดแปลงจาก Sharpe, L., & Tarrier, N. (1993). British Journal of Psychiatry, 162, 407-412. 



ระบบประสาทอัตโนมัติทํางานมากขึ้น

ปจจัยกระตุน

ความคิดเกี่ยวกับการพนันระบบประสาทอตโนมตทางานมากขน

เชน ใจเตนเร็ว เหงื่อแตก ฯลฯ

ทักษะชีวิตถกนํามาใชยากขึ้น

ความคดเกยวกบการพนน

เชน จะเลนครั้งหนาเมือ่ไร หาเงินจากไหน

- ความสามารถในการควบคม 1)ข ิใ ใ

ทกษะชวตถูกนามาใชยากขน

ทักษะชีวิต

ความสามารถในการควบคุม

ระบบประสาทอัตโนมัติ

- ทักษะการตั้งคําถามทาทาย

ความคิด/ความเชื่อแรกของตวัเอง

1)ขาดความภูมใจในตนเอง

2)แอลกอฮอล

3)ปญหาการเงิน

ี

จุดออน

(vulnerability) ความคด/ความเชอแรกของตวเอง

- ทักษะการแกปญหา

- ความสามารถในการอดทน

ิ่ ี่ ึ ใ

4)ความเครียด

5)แรงกดดันจากสังคมรอบตัว

(เพื่อน, ครอบครัว, แฟชั่น ฯลฯ)

( y)

รอคอยสิงทีพึงใจ

ความตื่นเตน (Excitement)

่ ่ ่ ่

ผลทีต่ามมา

ไดรับแรงเสริมใหเชื่อในสิ่งที่อยากจะเชื่อ

(หรือเชื่ออยูเดิม) แมจะไมสมเหตุสมผล

(Reinforcement of irrational beliefs)

เลนพนันรปูแบบตาง ๆชนะ เสีย
เลนเพื่อตามแกมือ





กลยทุธที่แทรกมาพรอมกับแคมเปญ

สงเสรมิการขายระยะสัน้แบบลุนโชค

ทักษะชีวิต ทีถู่กทาทาย/

ออนแอลงุ

ความสามารถในการควบคุม

่
ลุนกันสนั่นเมือง (ประโคมขาวแคมเปญทางสื่อ

ความตื่นเตนและระบบ

ประสาทอัตโนมัติ - ลุนสนุก
โฆษณา รวมทั้งบนสังคมออนไลน)

ทักษะการตั้งคําถามทาทาย

ความคิด/ความเชื่อแรกของ
“ไมเสียหาย เพราะไหนๆ ก็จะซื้อของอยูแลว ไดลุน

เปนของแถม” (free-to-play strategy)
ตัวเอง – ไดฟรีไมมีเสีย

( p y gy)

ไมทราบวาเปนปญหา เพราะไมรวาเปนการพนันซึ่ง
ทักษะการแกปญหา - ไมได

นํามาใช เพราะไมรูวามีปญหา

ไมทราบวาเปนปญหา เพราะไมรูวาเปนการพนนซง

มีผลกับสมอง

ความสามารถในการอดทนรอ

รูผลทันทีในวันเดียวกัน

ประกาศผลใหเห็นจะ ๆ (ถาไมได ใหลุนครั้งตอไป
ความสามารถในการอดทนรอ

คอยสิ่งที่พึงใจ - ไมตองรอ
อยาทอ) และมอบรางวัลโดยผูมีชือ่เสียง (สราง

perceived brand value)



กลยุทธที่แทรกมา จัดแคมเปญกระตุนเปนระยะ (boost)

พรอมกับแคมเปญ

สงเสริมการขายระยะ
ทักษะชีวิตถูกทาทาย/ออนแอลง

ส เสรม ร ร

สั้นแบบลุนโชค กระตุนความคิดที่เกี่ยวกับการพนัน (gambling-

related thought) ทําใหหมกมุนคิดถึงการซื้อสนิคามาลุนโชค

สมองตอบสนองตอสินคาแบบเดียวกับการพนัน เกิด brand loyalty เหนียวแนน

ี่

ซื้อสินคาเกินความจาํเปน ไมไดซื้อเพื่อ

บริโภค แตซื้อเพื่อเอารหัสลนรางวัล

ยอดขายพุง และในระยะยาวก็ยังยากที

คูแขงในตลาดจะโคนความเปนผูนาํใน

ตลาดได แมจะใชการตลาดแบบเดียวกันบรโภค แตซอเพอเอารหสลุนรางวล ตลาดได แมจะใชการตลาดแบบเดยวกน

เจาของธรกิจไดกําไร

ผูบริโภคมีแนวโนมขาดวุฒิภาวะ ฯลฯ

 ี ั ี่ ใ  ิ ั

ุ

คืนกําไรใหสังคม? (กลยุทธ CSR; Corporate Social 

 ิ ิ  ื ัเชนเดียวกับทีพบในผูติดพนัน

และอาจไมสามารถเรียกกลับ “คืน” มาได

Responsibility เชน บริจาคเงินชวยเหลือสังคม) 

ซึ่งจะสงเสริมภาพลักษณของแบรนด (brand image)



ตัวอยางการพนันที่แฝงตัวมากับโฆษณาบน Facebook ในประเทศอังกฤษ 

( ั ี่ 22  2556)(วนท 22 ก.ค. 2556)



การเสพติดทางพฤติกรรม
B h i l ddi tiBehavioural addiction

เครดิตภาพจาก : www.mentalhelp.net, www.diyhealth.com, www.addiction‐treatment.com, d1hekt5vpuuw9b.cloudfront.net



Internet game addiction can shrink your 
brain:
Brain abnormalities in online game addiction

Weng C‐B, et al. Gray matter and white matter abnormalities in online game addiction. European 
Journal of Radiology. 2013;82(8):1308‐12.



Cr. Facebook Page: Join the Coffee Party Movement, 22 July 2015



คําถาม

ใ ้ ้ ั ่ ิ ่• การให้ข้อมูลพนัน เช่น ผลสลากกินแบ่ง (หวย)

• การรายงานข่าว เล่าข่าว ทางสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกบัการพนันหรือการรายงานขาว เลาขาว ทางสอตาง ๆ เกยวกบการพนนหรอ
เสี่ยงโชค 

• ่ ็• เชน การหาเลขเดด ฯลฯ

• กิจกรรมทางการตลาดที่อาศยัการเสี่ยงโชค
• เช่น SMS

ี ่ ั ิ ็ ่ ั ื ไ ่มีผลกระทบตอทัศนคติของเด็กและเยาวชนตอการพนันหรือไม



Classical conditioningClassical conditioning

http://www.age‐of‐the‐sage.org/psychology/pavlov.html ขอบคุณสไลดจาก อ.พญ.กมลพร วรรณฤทธิ์



Operant conditioningOperant conditioning

• Behavior is influenced by a variety of reinforcers• Behavior is influenced by a variety of reinforcers

• e.g., simple attention, praise, social relationship, 
money

www.simplypsychology.org/operant‐conditioning.html ขอบคุณสไลดจาก อ.พญ.กมลพร วรรณฤทธิ์



Effect of operant behaviorEffect of operant behavior

• Law of effect• Law of effect

Positive reinforcement

action positive outcome action is strengthened

Positive reinforcement

action prevent negative outcome
Negative reinforcement
action prevent negative outcome

Punishment

action negative outcome action is weakened

Punishment

ขอบคุณสไลดจาก อ.พญ.กมลพร วรรณฤทธิ์



สรุป ผลของการพนันรูปแบบตาง ๆ ตอการทํางานของสมอง

การพนนัรปแบบตางๆ มีผลตอสมองจริง

ุ ู

การพนนรูปแบบตางๆ มผลตอสมองจรง

•  การพนนัไปเปลี่ยนรูปแบบการทํางานของสมอง เชน การหลังสาร dopamine

ํ ใ  ิ ิ ป ิ ใ ั โ  •  สามารถทําใหเกิดความผิดปกติสมอง ในระดับโครงสราง อยางถาวร

การทํางานของสมอง กับความคิดและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเพราะการพนนั

• เหน็อะไรเกีย่วกับการพนนัแลวเกิดความอยากไปหมด (Cue-Induced craving)เหนอะไรเกยวกบการพนนแลวเกดความอยากไปหมด (Cue Induced craving)

• ความสามารถในการตัดสินใจลดลง

ํ ใ  ื ิ ใ  ิ ฟ ฟ ึ้ ั ั้ ั่ ใ• ทําใหมือเติบ ใชเงนิฟุมเฟอยมากขึน ขาดความยับยังชังใจ

• อาจเพิม่ความเสี่ยงในพฤตกิรรมลักขโมย ฉอฉล 

• ทักษะชีวิตออนแอลง หรอือาจไมไดรับการพฒันาเต็มที่อยางถาวร



ขอบคณคะขอบคุณคะ

รศรศ..พญพญ..พรจริา ปริวัชรากุลพรจริา ปริวัชรากุล

ภาควิชาจิตเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชภาควิชาจิตเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพยาบาล

pornjira par@mahidol edupornjira par@mahidol edupornjira.par@mahidol.edupornjira.par@mahidol.edu
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ออกตามความใน พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478



มาตรา 4

วรรคหนึ่ง บัญชี ก. หามเด็ดขาด1.

บัญชี ข. อนุญาตไดวรรคสอง2.



 ี่ ื ั ีการเลนทีนอกเหนือจาก บัญชี ก. และ ข.3.

 ื ่ ใ ื  ไ ใการเลนอืนใดนอกเหนือจากกลาวไวใน 

ใ ่มาตรา 4 จะพนันกันหรือจัดใหมีเพือ

่ ่พนันกันเฉพาะการเลนที่ระบุชือ่และ

เงื่อนไขไวในกฎกระทรวง(ม.4 ทวิ)



่การจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชค 

ใ ป ิ  ื ี

4.

ในการประกอบกิจการคาหรืออาชีพ

มิใชเปนการพนัน เนื่องจากผเลนมีแตไดไมมีเสียมใชเปนการพนน เนองจากผูเลนมแตไดไมมเสย



ป  8องคประกอบตามมาตรา 8

1. จัดใหมีการแถมพกหรือรางวัล

2. ดวยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ

3. ในการประกอบกิจการคาหรืออาชีพ

4. ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานฯ         

จึงทําได



หลกัเกณฑการพิจารณาอนญาตหลกเกณฑการพจารณาอนญุาต

1. จะตองเปนผูผลิตหรือเปนผูแทนจําหนาย

ิ   ี  ี ใ ไสินคาแตเพียงผูเดียวในไทย

ใ ใ  โ ้2. ใหใชวิธีการเลนโดยการสงชินสวนของ

ิ   ื  ั  ื ั ื่  สินคา หรือ บัตรสมนาคุณ หรือบัตรอืนๆ 

มาจบัสลากสวนวิธีการอื่นหามโดยเด็ดขาดมาจบสลากสวนวธการอนหามโดยเดดขาด



 ั ใ  ั  ิใ  3. จะตองระบุรางวัลใหชัดเจนหามมิใหจาย

หรือรับเงินแทนการแถมพกหรือรางวัล เชน         หรอรบเงนแทนการแถมพกหรอรางวล เชน         

เงินสด เช็ค บัญชีเงินฝาก เปนตนเงนสด เชค บญชเงนฝาก เปนตน
(หนังสือ ที่ มท 0307.2/ว 1651 ลว. 31 พ.ค. 2548)( )



ถามีคณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑถามคุณสมบตไมเปนไปตามหลกเกณฑ

ื่ ไ   ี ั ี  ี่ ี1. สามารถยืนขออนุญาตไดเชนเดียวกับกรณีผูทีมี
คณสมบตัิขางตน คุณสมบตขางตน 

2. แตเจาพนักงานจะออกใบอนญาตใหไดก็ตอเมื่อ2. แตเจาพนกงานจ ออกใบอนุญาตใหไดกตอเมอ
ไดรับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยกอน

(มาตรา 17 ประกอบกับขอ 14 กฎกระทรวง ฉบับ
่ที 17 (พ.ศ. 2503))



คําสั่ง มท. ที่ 156/2547 ลว. 28 เม.ย. 2547

    มท. 1 ปมท. 

ั 1. อนุญาตผอนผัน (ขอ 14)

่ ่2. ยกเวนหลักเกณฑ/เงื่อนไข น.สั่งการ



SMSSMS

แบง

ไมแบง



ั ใ ิ ิ ั   SMS ปหลักในการวินิจฉัยวาการสง SMS            เปน

การพนันหรือการแถมพกฯการพนนหรอการแถมพกฯ

 
1. ยึดองคประกอบตามมาตรา 8

2. มีการแบงบันผลประโยชนจากคาสงหรือไม
(การเสียคาบริการตองเปนปกติธุระ)



หลักเกณฑการพจิารณาอนญาต SMSหลกเกณฑการพจารณาอนุญาต SMS

ไ   1. ไมจําเปนตองเปนผูผลิตหรือเปนผูแทน     

ใ ไจําหนายสินคาแตเพียงผูเดียวในไทย

ใ ใ  โ  2. ใหใชวิธีการเลนโดยพิมพหมายเลขของผูสง

ขอความหรือเขารวมรายการ แลวนํามาจับขอความหรอเขารวมรายการ แลวนามาจบ

สลาก ตามวนัเวลาและสถานที่กําหนดไวในสลาก ตามวนเวลาและสถานทกาหนดไวใน

ใบอนุญาตสวนวิธีอื่นหามโดยเด็ดขาดุญ



หลักเกณฑการพิจารณาอนญาต SMS(ตอ)

3  ตองมีผรเห็นที่เชื่อถือไดเปนพยานในการ

ญุ S S( )

3. ตองมผูรูเหนทเชอถอไดเปนพยานในการ
ตรวจสอบสลากหรือตรวจสอบการพิมพสลาก
และจับรางวัลดวยทุกครั้งแลวใหทํารายงาน

ไขอมูลของผูไดรับของรางวัลแจงตอเจาพนักงาน
ผออกใบอนญาตโดยเร็ว และมีชื่อ ชื่อสกล       ผูออกใบอนุญาตโดยเรว และมชอ ชอสกุล       
ที่อยูของผูไดรับของรางวัลพรอมลายมอืชื่อ ของู ู
พยานผูรูเห็นในการจบัสลากทุกครั้ง



หลักเกณฑการพจิารณาอนญาต SMS(ตอ)หลกเกณฑการพจารณาอนุญาต SMS(ตอ)

4. จะตองระบุรางวัลใหชัดเจนและพิจารณาวา
ราคาพอสมควรใหรางวัลหรือไม หามมิใหจายราคาพอสมควรใหรางวลหรอไม หามมใหจาย
หรือรับเงินแทนการแถมพกหรือรางวัล เชน 
เงินสด เช็ค บญัชีเงินฝาก เปนตน

5. ผูไดรับอนุญาตจะตองแจงหรือแสดงขอความ
วาไดรับอนญาตแลวตามใบอนญาตเลมที่ วาไดรบอนุญาตแลวตามใบอนุญาตเลมท 
เลขที่ กอนทุกครั้งุ

(หนังสือ ที่ มท 0307.2/ว 2384 ลว. 28 ก.ค. 2548)



เอกสารประกอบการขออนญาตเอกสารประกอบการขออนุญาต

1.  พน. 1

2.  ปค. 14

ื3.  หนังสือแสดงความจํานงจากบริษทัฯ

4.  หนังสือมอบอํานาจพรอมหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา

5   ใบสั่งซื้อของรางวัล/ หนังสือรับรองการจัดเตรยีมของรางวลั5.  ใบสงซอของรางวล/ หนงสอรบรองการจดเตรยมของรางวล

6.  หนังสือยนิยอมใชสถานที่ (กรณีจับนอกบริษัทฯ)

7.  หนังสือจดทะเบียนเครื่องหมายการคา หรือหนังสือมอบเปน
ตัวแทนผเดยีวในประเทศ (กรณีใชวิธีการจับสลาก)ตวแทนผูเดยวในประเทศ (กรณใชวธการจบสลาก)



ปญหาในปจจบันปญหาในปจจบุน

 อนุญาตแถมพก/รางวลัเสี่ยงโชค

  มีการอนุญาตวิธีการเลนผิดไปจาก               
หลักเกณฑตามที่กฎหมายกาํหนด

 บริษัทผูจัดไดโฆษณา หรือใชวิธีการเลน     
ที่ผิดไปจากที่กําหนดไวในบันทึก ปค. 14 กรณีการจัดใหมีการทผดไปจากทกาหนดไวในบนทก ปค. 14 กรณการจดใหมการ
แถมพกฯ ดวยวิธีการสง SMS มีคาบริการเกินกวาราคาปกตใิน
ลักษณะมกีารแบงผลประโยชนลกษณะมการแบงผลประโยชน

 มีการคาํนวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตไม      
ถูกตอง



อํานาจของเจาพพนักงานผออกใบอนญาตอานาจของเจาพพนกงานผูออกใบอนุญาต

 

  สั่งเพิกถอนใบอนุญาต/เรียก
ใบอนญาตคนืใบอนุญาตคน

 แจงความดําเนินคดี แจงความดาเนนคด

 



การออกใบอนญาต(พน. 36)และคํานวณคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต(พน. 36)และคานวณคาธรรมเนยม

  หากมีการจับรางวัลหลายครั้งในชวงระยะวันจัด  หากมการจบรางวลหลายครงในชวงระยะวนจด
รายการใหออกใบอนุญาตทุกครั้งเทากับจํานวนจับรางวัล 

้หรือแยกกองชิ้นสวนตามลําดับดวย

ี ั ั ั้ โ ํ ิ้  ี่ ื  หากมีการจับรางวัลหลายครังโดยนําชินสวนทีเหลือ
ในครั้งกอนมาจับดวยในครั้งตอไปใหนับระยะ      เริ่มในครงกอนมาจบดวยในครงตอไปใหนบระยะ      เรม
เลนสงชิ้นสวน/SMS ในครั้งกอนมารวมคํานวณ     ใน

้ใบอนุญาตครั้งตอไปดวย
              



•การคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตที่มีการนําชิ้นสวน

ที่เหลือในครั้งกอนมารวมจับดวย

ครั้งที่ 1 
เริ่มสง 1 พ ย 49 – 30 พ ย  49เรมสง 1 พ.ย. 49 – 30 พ.ย. 49

ใบอนญุาตใบที่ 1             ไม

ื เกิน 1 เดือน 1,500 บาท

ครั้งที่ 2 ครงท 2 
จับรางวัลวนัที ่15 ธ.ค. 49   (นําชิน้สวน

ที่เหลือครั้งที่ 1 มาจับดวย)ทเหลอครงท 1 มาจบดวย)

ใหนับระยะตั้งแตวนัที ่1 พ.ย. 49 ถึง

ั ี่ ใ ใ ี่วนัที 15 ธ.ค. 49 ใบอนุญาตใบที 2 
ไมเกนิ 6 เดือน 6,000 บาท 















ํจบการนําเสนอ

ขอบคณครับขอบคุณครบ



 
      49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมหารือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาคผนวก 
 

 



รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุมหารือ เรื่อง 

“การพนันบนสื่อโทรทัศน์ : ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ” 

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารหอประชุม ส านักงาน กสทช. 

ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ หน่วยงำน 
1 นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) 
2 รศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
3 ดร.รมิดา จรินทิพย์พิทักษ ์ ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง ส านักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(ส านักงาน กสทช.) 

4 ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก สถานีวิทยุแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
5 ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ อนุกรรมการคุม้ครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการ

โทรทัศน ์
6 นายธาม เชื้อสถาปนศิร ิ บมจ. อสมท. 
7 นายาญวิทย์ โวหาร ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) 
8 นายบัญชา อินทรวิเศษ ส านักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง 
9 นายสุรินทร์ อาคมเวช กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
10 นายตร ีบุญเจอื ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) 
11 นายวสันต์ เจนร่วมจิต ส านักธุรกิจเกม ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
12 นายพศวัตน์ จุมปา ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
13 นางสาวจุฑามาศ ใหญ่คุ้ม ส านักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
14 นางสาวณธษา ราชบัณฑิต ส านักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
15 นางสาวภัชนนท์ กลั่นศรีสุข ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) 



ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ หน่วยงำน 
16 นางสาวศิริพร ยอดกมลศาสตร ์ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน 
17 นางสาวพรมภัสสร สุทธิโยธ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน 
18 นางสาวกาญจนา วิจิตรบูรพา เครือข่ายยุวทัศน์กรุเทพมหานคร 
19 คณุสิริมาภรณ ์คุ้มทุกข ์ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) 
20 นางนงนุช จินดารัตนาภรณ์ International Health Policy Program (IHPP) 
21 นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ เครือข่ายยุวทัศน์กรุเทพมหานคร 
22 นายชาญไชย วิกรวงษ์วนิช มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
23 นายอิมรอน เชษฐวัฒน ์ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
24 คณุปาริชาติ บุณโผดม มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
25 คณุสุวิทย์ แก้วเกิดศิร ิ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
26 คณุสุพัตรา พะลายานนท ์ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
27 คณุวิทยา วิริผานุภาพ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
28 นายหัสนัย สุขเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
29 นายณัฐวร บุญวิทยา ช่างภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 
30 นายศรีศักดิ์ นทพน สถานีโทรทัศนช์่อง 31 one 
31 คณุศุวนิตย์ ผลเจริญ สถานีโทรทัศนช์่อง 25 True4U 
32 คุณเจษฎาภร แสนพงษ ์ สถานีโทรทัศนช์่อง 25 Bright 
33 คุณพันธ์ทิพย์ คุณารัตนกุล สถานีโทรทัศนช์่อง 22 Nation 
34 คุณวอันภัส โกสิยะจินดา สถานีโทรทัศนช์่อง 31 one 
35 คุณวรพร ชาญเวชวิทยาชม สถานีโทรทัศนช์่อง 31 one 
36 คุณนุชนาฏ สุทธิวารี สถานีโทรทัศน ์BBTV NM 
37 คุณณิชารัญ แซ่ตั้ง  สถานีโทรทัศน ์BBTV NM 
38 คณุรอดพล เริศสู ้ สถานีโทรทัศน ์BBTV NM 
39 คณุญาดา เมตตาประเสริฐ สถานีโทรทัศนช์่อง 7 
40 คุณมนสองรณ หลินทันร ์ สถานีโทรทัศนช์่อง 7 
41 คณุประพฤทธิ พรหมเดช สถานีโทรทัศนช์่อง 7 
42 คณุพีรวุฒิ ณ ป้อมเพชร สถานีโทรทัศนช์่อง 7 
43 คณุปาลีรัฐ แป้มทรัพย ์ สถานีโทรทัศน ์Spring News 
44 คุณชัยยุทธ ไชยภูมิ สถานีโทรทัศนช์่อง 29 MONO29 



ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ หน่วยงำน 
45 คุณฐพัชร เสมาชัย สถานีโทรทัศนช์่อง 29 MONO29 
46 คณุเอกรินทร์ สวยมงคล สถานีโทรทัศนช์่อง 8 RS 
47 คุณสุขกมล จนัจร สถานีโทรทัศนช์่อง 7 
48 คณุมาลี คล้ าประเสริฐ สถานีโทรทัศนช์่อง 7 
49 คณุพิชาญพงศ์ สุขเจรญิ สถานีโทรทัศนช์่อง 7 
50 คณุปรีชา โดวะดา สถานีโทรทัศน ์Voice TV 
51 คณุสินธร โภชนาการ สถานีโทรทัศน ์Voice TV 
52 คณุจันทร์ตรา ลู่วีระพันธ ์ สถานีโทรทัศนช์่อง 22 Nation 
53 คณุปรเมษร์ เศรฐสุวรรณ สถานีโทรทัศนช์่อง 25 Bright 
54 คุณสราวุฒิ แผ่นทอง สถานีโทรทัศนช์่อง 8 RS 
55 คณุนัทฐา ท่องทรัพย ์ สถานีโทรทัศนช์่อง 8 RS 
56 คณุน้ าผึ้ง วราธาร สถานีโทรทัศน ์Voice TV 
57 คณุสุนันทา รอดพุฒ สถานีโทรทัศนช์่อง 8 RS 
58 คุณวัชรพล ตันศิริรุ่งเรือง สถานีโทรทัศน ์Gen C TV 
59 คุณเสาวน์มาร ธรรมะด ี สถานีโทรทัศน ์Gen C TV 
60 คุณอรนิตย์ เนติธรรมกุล ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) 
61 คุณณัฎฐ์ธณณ ์ปาวสานต ์ สถานีโทรทัศนช์่อง 8 RS 
62 คุณชนิดาภา เทียนจง สถานีโทรทัศน ์PPTV 
63 คุณธนพร ลี้ตระกูลดิลบ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) 
64 คุณวรรีวัฒน์ ธนะร์รัตนสิร ิ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) 
65 คุณสุทนี อัศวนุภาพ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) 
66 คุณเมย์ราณี แสงรสหา ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) 
67 คุณณัฐชา ชันพล สถานีโทรทัศน ์NBT 
68 คุณมทิชา จิรตวิัฒนาวุล สถานีโทรทัศนช์่อง 25 True4U 



ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ หน่วยงำน 
69 คณุยุวดี จีรเจริญ สถานีโทรทัศนช์่อง 29 MONO29 
70 คุณอัจฉริยา บญุเรือง สถานีโทรทัศนช์่อง 29 MONO29 
71 คุณสกุลฤดี พลพิพัฒน ์ สถานีโทรทัศนช์่อง 29 MONO29 
72 คุณกรุณา อรณุรัศม ี สถานีโทรทัศนช์่อง 31 one 
73 คุณรชนิศ สุนทรศ สถานีโทรทัศน ์Voice TV 
74 คุณอริศักดิ์ คราญค่า สถานีโทรทัศนช์่อง 25 True4U 
75 คุณดารารัตน์ บุญชุม สถานีโทรทัศน ์Voice TV 
76 คณุนริศรา สายจ าปา สถานีโทรทัศน ์PPTV 
77 คณุสุวนันท์ รอดศิร ิ สถานีโทรทัศน ์PPTV 
78 คุณประพาพิรัตน์ ชัยชูพฤษภา สถานีโทรทัศนช์่อง 31 one 
79 คณุอนุชิต ชุมพูหงส์ สถานีโทรทัศนช์่อง 31 one 
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➢ รวมข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 
 
 
 
ภาคผนวก 
 

 



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10415
วันที่: พุธ 29 มีนาคม 2560
Section: การเงิน-ลงทุน/Think Digi

หน้า: 28(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: คุมพนันบน'ทีวี-ออนไลน์'หวั่นเยาวชนตกเป็นเหยื่อ

รหัสข่าว: C-170329011091(29 มี.ค. 60/06:06) หน้า: 1/1

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Col.Inch: 35.71 Ad Value: 85,704 PRValue : 257,112 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 40 ฉบับที่: 14263
วันที่: พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2560
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 6(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ปรามทีวี-วิทยุอย่าใบ้หวย-ชิงโชค กสทช.ชี้ส่อเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.การพนัน แย้มตั้งกฎ...

รหัสข่าว: C-170330038019(29 มี.ค. 60/08:30) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 30 Ad Value: 46,500 PRValue : 139,500 คลิป: สี่สี(x3)



ช่อง NBT รายการ : ข่าวเช้า NBT 
หัวข้อข่าว : กสทช. ให้ ทีวี คมุกิจกรรม SMS ห้ามเข้าข่ายพนัน 

 

 

 



ช่อง NBT รายการ : ข่าวเช้า NBT 
หัวข้อข่าว : กสทช. ให้ ทีวี คมุกิจกรรม SMS ห้ามเข้าข่ายพนัน 

 

 

 

 



ช่อง NBT รายการ : เศรษฐกิจ NBT 
หัวข้อข่าว : กสทช. ให้ ทีวี คมุกิจกรรม SMS ห้ามเข้าข่ายพนัน 

 

 

 

 

 



เว็บไซด์ : 
เดลินิวส์ 

URL : https://www.dailynews.co.th/it/564708 
หัวข้อข่าว : รายการใบ้หวย-โหวต SMS กสทช.ชี้ย่ัวยุให้เกิดการพนัน...  

 

รายการใบ้หวย-โหวต SMS กสทช.ชี้ยั่วยุให้เกิดการพนัน...  

“หมอลี่” กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ระบุรายการใบ้หวย ให้เลขเด็ด หรือส่งเอสเอ็มเอส เข้าข่ายส่งเสริมให้เกิด

การพนัน หวั่นเด็ก-เยาวชน แยกแยะไม่เป็น หวังพึ่งกสทช.ออกระเบียบบังคับอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 

15.00 น....  

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ส านักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นพ.

ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกสทช. ดา้นคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวภายหลังหารือเรื่อง การพนันบนสื่อโทรทัศน์ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ จัดโดยส านักงาน กสทช. และศูนย์ข้อมูลสาธารณะลดปัญหาการพนัน 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติว่า ปัจจุบันมีการสง่ข้อความสั้นหรือเอสเอ็มเอสในสื่อโทรทศัน์, วิทยุ และออนไลน์

จ านวนมาก โดยบางส่วนเป็นการร่วมสนุกชิงโชคที่เข้าข่ายผิดพ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2507 ขณะที่การส่งเอสเอ็มเอ

สมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 3-6 บาท ซึ่งเมื่อตรวจสอบพบว่ามีการแบ่งปันผลประโยชน์กันระหว่างผู้จัดการ, สถานี และผู้

ให้บริการ 

"ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ประกอบการไม่รู้กฎหมายชัดเจนและแยกไม่ออกว่า การโฆษณาหรือการสง่เอสเอ็มเอ

สแบบไหนเข้าข่ายการพนัน ซึ่งกสทช.ได้ประสานกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่เป็นผู้รักษาการตาม

กฎหมายการพนัน พ.ศ.2507 โดยหลักการโฆษณาหรือแจง้ให้ส่งเอสเอ็มเอสต้องไม่มีการวางเดิมพัน และผู้บริโภค

ต้องไม่เสียค่าบริการเกินกว่าปกติ ทั้งนี้ ปัจจบุันบริการส่งเอสเอ็มเอส เป็นบริการฟรีตามแพคเกจของผู้ให้บริการ 

แต่มีการเรียกเก็บค่าเอสเอ็มเอสจากผู้จัดรายการครั้งละ 3-6 บาท อีกทั้งยังพบว่า มีการแบ่งปันผลประโยชน์จากค่า

เอสเอ็มเอสที่เรียกรับมามีการแบ่งกันของผู้จัดรายการ, ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและสถานี"นพ.ประวิทย์กล่าว 

อย่างไรก็ตาม การก ากับดูแลคงต้องท าทั้งฝ่ายกิจการโทรคมนาคมซึ่งจะเชิญผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถอื มาท าความ

เข้าใจว่า การให้บริการเอสเอ็มเอสต้องไม่มีคิดคา่บริการเพิ่ม และไม่ให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์จากการส่งเอสเอ็ม

เอส ส่วนด้านการกระจายเสียงต้องมีการท าความเข้าใจถึงการระมัดระวังไม่ให้มีรายการใบ้หวย ให้เลขเด็ด หรือ

การโฆษณาที่ส่งเสริมให้เกิดการพนัน  จากการศึกษา พบว่า มีการน าเลขเด็ด การใบ้หวย ผ่านรายการเล่าข่าวซึ่ง

เป็นรายการปกติที่ไม่ได้ห้ามเด็กเล็กเยาวชนในการรับชม หากเด็กแยกแยะไม่ได้จะรู้สึกว่าเรื่องการพนันใบ้หวยเป็น

เรื่องปกติ ในส่วนนี้สถานีต้องเข้าไปดูความเหมาะสมของเวลาการออกอากาศ 



เว็บไซด์ : 
เดลินิวส์ 

URL : https://www.dailynews.co.th/it/564708 
หัวข้อข่าว : รายการใบ้หวย-โหวต SMS กสทช.ชี้ย่ัวยุให้เกิดการพนัน...  

  

“ส าหรับการออกกฎกติกานั้นเรามีกฎหมายการพนันของกระทรวงมหาดไทยดูแลอยู่ ส่วนกสทช.จะท าความเข้าใจ

กับผู้ประกอบการที่ต้องก ากับดูแลให้มคีวามเหมาะสม ทั้งการถ่ายทอดการจับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล การชิง

โชค การให้ส่งเอสเอ็มเอสโหวต คงต้องมีกติกาเพิ่มขึ้น เพ่ือจัดการกับการกระตุ้นให้คนเล่นการพนัน เล่นหวย หรือ

ชิงโชคในส่งที่ไม่เหมาะสม ขณะเดียวกันเพื่อคุ้มครองผู้บรโิภคเยาวชนไม่ให้ได้รับผลกระทบ ส่วนการออกระเบียบ

ก ากับดูแลในเวลานี้คงมีอุปสรรคเนื่องจากเรื่องนี้อยู่ในฝั่งกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ซึ่งกสทช.

ด้านนี้คือน.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่จึงต้องหวังพึ่งส านักงานกสทช.ที่จะเสนอเรื่องให้ออก

ระเบียบเข้ามาดูแล”นพ.ประวิทย์กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เว็บไซด์ : 
มติชนออนไลน ์

URL : http://www.familymediawatch.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=540026534&Ntype=3 
หัวข้อข่าว : กสทช.เตือนผู้ประกอบการ โทรทัศน์-วิทยุ เปิดส่งเอสเอ็มเอสชิงโชค-ใบ้หวย เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.การพนัน 

 

กสทช.เตือนผูป้ระกอบการ โทรทศัน์-วทิย ุเปิดส่งเอสเอม็เอ
สชิงโชค-ใบห้วย เขา้ข่ายผดิ พ.ร.บ.การพนนั 
นพ.ประวทิย ์ล่ีสถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการ
กิจการโทรคมนาคม (กทค.) ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค เปิดเผยในงานประชุมเร่ือง “การพนนับนส่ือโทรทศัน์ ความรับผดิชอบต่อสงัคมของ
ผูป้ระกอบการ” วา่ ปัจจุบนัมีการการส่งขอ้ความสั้น (เอสเอม็เอส) ออกอากาศผา่นส่ือโทรทศัน ์วทิย ุและออนไลน์จ านวนมาก โดย
บางส่วนเป็นการร่วมสนุกในรูปแบบชิงโชค ซ่ึงเขา้ข่ายผดิ พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ.2507 ขณะท่ีการส่งเอสเอม็เอสนั้นมีค่าใชจ่้ายตั้งแต่ 
3-6 บาท โดยการชิงโชคในรูปแบบดงักล่าวเม่ือตรวจสอบพบวา่มีการแบ่งปันผลประโยชน์กนัระหวา่งผูท่ี้จดัใหมี้การชิงโชค สถานี และ
ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ซ่ึงในทางกฎหมายถือเป็นส่ิงท่ีท าไม่ได ้ทั้งน้ีปัญหาส่วนหน่ึงเกิดจากผูป้ระกอบการไม่รู้กฎหมายชดัเจนและ
แยกไม่ออกวา่การโฆษณาหรือการส่งเอสเอม็เอสแบบไหนเขา้ข่ายการพนนั 

นพ.ประวทิยก์ล่าววา่ กสทช.ไดป้ระสานกบักรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเป็นผูรั้กษาการตามกฎหมายการพนนั พ.ศ.2507 

โดยหลกัการโฆษณาหรือแจง้ใหส่้งเอสเอม็เอสชิงโชคตอ้งไม่มีการวางเดิมพนั และผูบ้ริโภคตอ้งไม่เสียค่าบริการเกินกวา่ราคาแพคเกจท่ีใช้
งานปกติ ซ่ึงปัจจุบนับริการส่งเอสเอม็เอสส่วนใหญ่จะเป็นบริการฟรีตามแพคเกจของผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ต่างกบัรูปแบบการส่ง
เอสเอม็เอสชิงโชคท่ีมกัมีการเรียกเกบ็ค่าเอสเอม็เอสจากผูจ้ดัรายการคร้ังละ 3-6 บาท 

นพ.ประวทิยก์ล่าววา่ ในการประชุมคร้ังน้ี กสทช.ไดเ้นน้ย  ้าผูป้ระกอบการท่ีใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใหท้ าความเขา้ใจในเร่ืองการท่ี
จะตอ้งไม่คิดค่าบริการเพิ่มในการส่งเอสเอม็เอสของผูบ้ริโภคท่ีอยูน่อกเหนือแพคเกจใหบ้ริการ รวมทั้งจะตอ้งไม่มีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์เพิ่มเติมกบัฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด ส่วนผูป้ระกอบการกิจการโทรทศัน ์และวทิย ุกสทช.ไดมี้การเนน้ย  ้าไม่ใหมี้รายการโทรทศัน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการพนนั ซ่ึงจากการตรวจสอบเบ้ืองตน้พบวา่ยงัมีหลายสถานีท่ีออกอากาศรายการในลกัษณะการใบห้วย ใหเ้ลข
เดด็ หรือโฆษณาท่ีส่งเสริมการพนนั ซ่ึงหลายรายการมกัแฝงมาในรูปแบบรายการเล่าข่าว ฉะนั้นแต่ละสถานีจึงควรไปทบทวนเน้ือหาให้
เหมาะสมในการออกอากาศ เพราะหากยงัมีการออกอากาศรายการในลกัษณะน้ีอาจส่งผลใหเ้ยาวชนท่ียงัไม่มีวฒิุภาวะเพียงพอ อาจมองวา่
ในเร่ืองการเล่นหวย หรือเล่นการพนนัเป็นเร่ืองปกติ 
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นพ.ประวทิยก์ล่าววา่ ในเร่ืองกฎหมายการพนนัปัจจุบนัมีกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยดูแลอยูแ่ลว้ แต่ กสทช.จะเนน้เร่ืองการท าความ
เขา้ใจกบัผูป้ระกอบการท่ีตอ้งก ากบัดูแลใหมี้การออกอากาศเน้ือหาท่ีเหมาะสม ทั้งการถ่ายทอดการจบัรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาล การชิง
โชค การใหส่้งเอสเอม็เอสโหวต ซ่ึงหลงัจากน้ี กสทช.คงมีกติกาเพิ่มข้ึนเพื่อจดัการก ากบัดูแลเน้ือหารายการในลกัษณะเขา้ข่ายกระตุน้ให้
คนเล่นการพนนั เล่นหวย หรือชิงโชคท่ีไม่เหมาะสม ขณะเดียวกนัยงัเพื่อเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภค เยาวชนไม่ใหไ้ดรั้บผลกระทบ ทั้งน้ี
การออกระเบียบก ากบัดูแลในเวลาน้ีคงมีอุปสรรคล่าชา้พอสมควรเน่ืองจากเดิมทีเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค ์ท่ีไดมี้
การหยดุการปฏิบติัหนา้ท่ี กสทช. ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จึงตอ้งหวงัพึ่งส านกังาน กสทช. เป็นผูเ้สนอเร่ืองใหอ้อกระเบียบดงักล่าวแทน 
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เวที “การพนันบนสื่อโทรทัศน์: ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ”  

เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 พี่ชาวเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ จ านวน 6 ท่าน ได้แก่ พี่ชาญไชย พี่อิ

มรอน พี่วิทยา พี่ปาริชาติ พี่สุพัตรา และพี่สุวิทย์  ได้เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในเวที “การพนันบนสื่อโทรทัศน์: ความ

รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ” ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารหอประชุม ส านักงาน กสทช. กรุงเทพฯ 

โดย ดร.รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเองรักษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์กล่าวถึงสถานการณ์จัดกิจกรรม SMS เสี่ยงโชคในรายการโทรทัศน์และวิทยุมีการ
จัดเป็นจ านวนมากและจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการด าเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายการพนันและมีลักษณะเข้าข่ายการ
ส่งเสริมการพนันแต่ไม่มีการคุ้มครองผู้บริโภคในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงอัตราค่าบริการการส่ง SMS เสี่ยงโชคที่มีหลาย
อัตรา และยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน จึงจัดประชุมขึ้นเพื่อหารือให้เกิดกลไกของ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่
จะร่วมด าเนินการเพื่อให้เกิดความคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  

ในเวทีได้รับเกียรติจาก กสทช.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กล่าวเปิดงานและพูดถึงเรื่อง SMS เข้าไทยมาตั้งแต่ 10 กว่าปีที่แล้ว ซ่ึงมี
ลักษณะเป็นที่สุ่มเสี่ยงในแง่ผิดศีลธรรมและกฎหมายเช่น ชิงโชค Iphone รถ หรือการโหวต โดยร่วมสนุกชิงโชคที่เข้าข่ายผิด พรบ.
การพนัน พ.ศ. 2507 และขณะที่การส่ง SMS มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 3 ถึง 6 บาท ซึ่งเมื่อตรวจสอบพบว่ามีการแบ่งปันผลประโยชน์กัน
ระหว่าง ผู้จัด สถานี และผู้ให้บริการ ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ประกอบการไม่รู้กฎหมายชัดเจนและแยกไม่ออกว่าการโฆษณาหรือ
การส่ง SMS แบบไหนเข้าข่ายการพนัน ซึ่ง กสทช. ได้ประสานกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยที่เป็นผู้รักษาการตาม
กฎหมายการพนัน พ.ศ. 2507 โดยหลักการโฆษณาหรือแจ้งให้ส่ง SMS นั้นต้องไม่มีการวางเดิมพัน ประชาชนต้องไม่เสียเงิน ต้องไม่
แบ่งปันต้องไม่เชิญชวนให้เล่นทายปัญหาชิงโชคหรือลุ้นอย่างเดียว 

แม้กระทั่งการทายผลฟุตบอลโลก เป็น พรบ.ชิงรางวัลได้หรือไม่นั้น หลักของกฎหมายอยู่ที่ว่า การเสี่ยงโชคประชาชนต้องไม่
เสีย SMS ชิงโชคขั้นต่ าครั้งละ 3 ถึง 6 บาท ผิดกฎหมายการพนันล้วนๆ  เพราะประชาชนเสีย ซึ่งเป็นคดีอาญา ผิดกฎหมาย จะไม่
ผิดกฎหมายนั้นต้องมีหลักเกณฑ์คือ (1) SMS ต้องราคาปกติต้องไม่มีการแบ่งปันผลประโยชน์กัน (2) การโฆษณาการพนันผิด
กฎหมายทั้งหมด เช่นเชิญชวนให้เล่นบอกเบอร์โทรให้ไปแทง ตั้งกลุ่มการกระตุ้นให้เกิดการพนันใบ้หวยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิด
กฎหมาย และเชื่อมโยงถึงการกระทบต่อสังคมวงกว้างมากขึ้นโดยทั่วไป ทีวีดาวเทียมจะรุนแรงกว่าฟรีทีวี ให้สังเกตว่าฟรีทีวีมีทุก
ช่องในเรื่องของกีฬา ตอนนี้ชี้ให้เห็นถึงเรื่องใบ้หวยผ่านรายการเล่าข่าว ซึ่งเป็นรายการปกติ ที่ไม่ได้ห้ามเด็กเล็กเยาวชนในการรับชม 
หากเด็กแยกแยะไม่ได้จะรู้สึกว่าเรื่องการพนันใบ้หวยเป็นเรื่องปกติ ในส่วนนี้ สถานีต้องเข้าไปดูความเหมาะสมของเวลาการ
ออกอากาศ ส าหรับการออกกติกา กฎกติกานั้นเรามีกฎหมายการพนันของกระทรวงมหาดไทยดูแลอยู่ ส่วน กสทช. จะท าความ
เข้าใจกับผู้ประกอบการที่ต้องก ากับดูแลให้มีความเหมาะสมทั้งการถ่ายทอดการจับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลการชิงโชคการให้
ส่ง SMS โหวตคงต้องมีกติกาเพิ่มขึ้นเพื่อจัดการกับการกระตุ้นให้คนเล่นการพนันเล่นหวยหรือชิงโชคในสิ่งที่ไม่ 
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เหมาะสม ขณะเดียวกันเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเยาวชนไม่ให้ได้รับผลกระทบส่วนการออกกฎระเบียบก ากับดูแลในเวลานี้คงมี
อุปสรรคเรื่องจากเรื่องนี้อยู่ในฝั่งกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ (กสท) ซึ่ง กสทช. ด้านนี้คือนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้
หยุดปฏิบัติหน้าที่จึงต้องหวังพึ่งส านักงาน กสทช. ที่จะเสนอเรื่องให้ออกระเบียบเข้ามาดูแล 

ในเวทีได้น าเสนอ “ผลการศึกษาและการเฝ้าระวังการจัดกิจกรรม SMS เสี่ยงโชค และการให้ข้อมูลการพนันในรายการโทรทัศน์” 
การน าเสนอได้กล่าวถึงผลกระทบต่อสังคมกว้างขวาง กระทบต่อเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เกิดการบริโภคจนก่อให้เกิดอันตราย
สร้างค่านิยมที่ผิดเกิดความหมกมุ่นเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจสุขภาพและสังคมโดยรวม  หากคิดค่าบริการเกินปกติใน
ต่างประเทศก าหนดให้เป็นการพนันปัจจุบันช่องทางในการเสี่ยงโชคมีทั้งโทรศัพท์มือถือเว็บไซต์ Line Facebook รายการโทรทัศน์
และกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม ผลการติดตามรายสถานการณ์กิจกรรมเสี่ยงโชคและการพนันในรายการโทรทัศน์ปี 2558 พบว่า 

·     ช่องที่มีค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS ครั้งละ 3 บาทได้แก่ ช่อง One ช่องไทยรัฐทีวี ช่อง True4U ช่อง PPTV ช่อง GMM25 ช่อง New 
TV ช่อง TNN ช่อง Nation ช่องSpring News ช่อง Bright TV ช่อง Loca ช่อง Now ช่อง Voice TV 

·     ช่ อ งที่ มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการส่ ง  SMS ครั้ ง ล ะ  6 บาท  ได้ แก่  ช่ อ ง  7 ช่ อ ง  3 ช่ อ ง  8 ช่ อ ง  MCOT ช่ อ ง  TV 5  ช่ อ ง  CH 3 
Family ช่อง MCOT Family (1) รายการพารวย The Price is Right Thailand ช่อง True4U 24 ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึง
พฤหัส เวลา 2 ทุ่ม- 3 ทุ่ม กติกา - ให้ร่วมสนุกโดยการทายราคาสินค้าชิงของรางวัล โดยลงทะเบียนครั้งละ  3 บาททายราคา
ผ่ า น  SMS ค รั้ ง ล ะ  6 บ า ท  (2) โ ฆ ษ ณ า ส่ ง ร หั ส โ อ อิ ชิ ลุ้ น ไ ป ท ริ ป ญี่ ปุ่ น กั บ 12 เ จ้ า ช า ย U-Prince 
มีโฆษณาทุกช่อง กติกา กด *494* ตามด้วยรหัสใต้ฝาหรือในกล่องแล้วโทรออกพิมพ์ *787* ส่งฟรีทุกเครือข่าย (ที่น่าสังเกตเรื่อง
ความร่วมมือกับค่ายมือถือ) 

·       รศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล อธิบายว่า การให้ส่งชิงโชคมีผลกระทบกับโครงสร้างของสมองโดยเฉพาะเด็กอายุต่ ากว่า  10 ปีที่สมอง
ยังพัฒนาไม่เต็มที่และยังไม่สามารถแยกแยะความต้องการของสมองได้ โดยเฉพาะเรื่องการยับยั้งชั่งใจ หากเด็กกลุ่มนี้มีการเล่นการ
พนันหรือส่งชิงโชค จะท าให้สมองเสพติดการพนันได้ง่ายเรียกว่าโรคติดพนัน เมื่อโตขึ้นจะส่งผลต่อการพัฒนาการสมองในระยะยาว
อาจจะท าให้สมองฝ่อลงและเกิดความเสียหายกับสมองบางส่วนโดยเฉพาะความยับยั้งชั่งใจ 

·       กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ.2478 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง
มหาดไทยมีมานานแต่ต้องปรับปรุง เพิ่มเติมอีกและกิจกรรมที่กระท าได้ โดย ไม่ต้องขออนุญาตโดยมี เงื่อนไข (Prize 
Competition: การแข่งขันได้รับรางวัล) ดังนี้ 

1. เป็นการตัดสินผู้ชนะจากทักษะไม่ใช่โชค เช่นการตอบค าถามและไม่มีการสุ่มหาผู้ได้รับรางวัล  
2. เป็นการแข่งขันที่ไม่ง่ายจนเกินไปอย่างชัดเจนจนท าให้ไม่สามารถจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ 
3. การแข่งขันควรมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านตัดสิน 
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4. ผู้เข้าร่วมต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมรายการ  
5. หากต้องส่ง SMS MMS ปณ. ฯลฯ ต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายเกินกว่าราคาปกต ิ
6. ผู้จัดรายการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับค่าใช้จ่ายนั้นๆ 

·       ส่วนกิจกรรมที่กระท าได้แต่ต้องขออนุญาตก่อน เช่น การชิงโชคเป็นกิจกรรมที่กระท าได้โดยมีเงื่อนไข (Prizes Draw 
: การจับรางวัล) ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้เข้าร่วมต้องไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. หากต้องส่งSMS MMS ปณ.ฯลฯ ต้องได้มากกว่าราคาปกติ 
3. ผู้จัดรายการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหากมีเป็นการพนันทันที 
4. ใช้การสุ่มแจกรางวัลหรือส่วนผสมการใช้ทักษะได้ 
5. หากรางวัลเป็นเพียงส่วนลดราคาของสินค้าของผู้จัดรายการและการส่งเสริมการขายนี้เปิดให้แก่ลูกค้าทั่วไป ไม่ต้องขอ

อนุญาต 
6. การคัดเลือกผู้ชนะควรให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันและกระท าในเวลาเหมาะสมเช่น ไม่นานจนเกินไปนับจากวันที่ขอ

อนุญาต 
7. ผู้ชนะไม่จ าเป็นต้องอยู่ในที่คัดเลือกถ้าผู้ชนะไม่มาติดต่อไม่ได้ภายในเวลาที่ก าหนดให้จับรางวัลใหม่ 

·       ส่วนข้อจ ากัดของประเภทรางวัลในกรณีของรางวัล (Prohibited Prizes: ห้ามมีรางวัล) ที่ไม่มีความเหมาะสมกับ
ผู้เข้าร่วมรายการที่อาจจะมีอายุต่ ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด เช่น สลากลอตเตอรี่ สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับของมึนเมาบุหรี่
ของรางวัลที่ขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามหรือสินค้าอันตรายอื่นๆ เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตอาจปฏิเสธการขอจัด
รายการได้ 

  
เมื่อจบการน าเสนอผลการศึกษาและการเฝ้าระวังการจัดกิจกรรม SMS เสี่ยงโชค และการให้ข้อมูลการพนันในรายการโทรทัศน์” ก็
เป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีผู้แสดงความคิดเห็น เช่น 

· พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 สมควรได้รับการทบทวนและแก้ไขเพื่อให้รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และควรปรับปรุงกฎหมาย
ด้านโทรคมนาคมต้องมีความครอบคลุมส าหรับการแก้ปัญหาการเป็นช่องทางในการเล่นการพนัน 

· ปัญหาด้านการติดตาม บทบาทหน้าที่ในการประสานงานและการก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ต ารวจอาจจะเพิกเฉยต่อการพนันใน
รูปแบบนี้เพราะคิดว่าไม่ใช่หน้าที่และมีความผิดที่ไม่ได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจน 

· การขยายความรู้ไปสู่ผู้ผลิต ซึ่งผู้ผลิตเนื้อหาหลายรายไม่ทราบว่าการเสี่ยงโชคด้วย SMS เป็นการพนันและไม่ได้มีการ
ด าเนินการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

·  ข้อเสนอในการควบคุมกิจการเสี่ยงโชคและการพนันในรายการโทรทัศน์ 
1. ข้อเสนอต่อกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
2. ข้อเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) 

·       ข้อเสนอต่อกรมการปกครอง  
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·  ควรก าหนดนิยามการพนันและรูปแบบกิจกรรมการตลาดที่อาจมีการน าเสนอผ่านสื่อให้ชัดเจน 
·  ควรแบ่งกิจกรรมเป็น 3 กลุ่มคือ 

1. กิจกรรมที่เป็นการพนันและห้ามไม่ให้มีการด าเนินการตาม พ.ร.บ..การพนัน พ.ศ. 2478 
2. กิจกรรมที่สามารถกระท าได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเช่นการจัดการแข่งขันประเภททักษะ(Prize Competition) 
3. กิจกรรมที่สามารถกระท าได้แต่ต้องขออนุญาตก่อนคือกิจกรรมการชิงโชค (Prize Draws) 

· ภารกิจเพิ่มเติมของกรมการปกครองที่เสนอแนะว่าควรก าหนดให้ผู้จัดรายการต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่
สอดคล้องกับมูลค่าของรางวัลและหากรางวัลไม่เหมาะสมกับผู้รับ และบริบทสังคมได้แก่รางวัลเป็นของมึนเมา บุหรี่ 
การพนัน เจ้าหน้าที่ไม่ควรอนุญาต ข้อมูลในการขออนุญาตต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และ
อย่างน้อยที่สุดต้องมีข้อมูล ดังนี้ เลขที่ใบอนุญาต รายละเอียดการส่งเสริมการขายโดยละเอียด ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อ หรือเข้าร่วม และแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วม รายการที่ต้องแสดงวิธีการประกาศผลผู้ชนะรางวัลโดยละเอียด 

·  ส าหรับข้อเสนอต่อ กสทช. 
· ควรเปลี่ยนการออกกฎระเบียบประกาศที่ห้ามมิให้กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมจัด

กิจกรรมที่เป็นการเสี่ยงโชคหรือกิจกรรมที่เข้าข่ายการพนัน 
·  ถ้าเสนอต่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

· ก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องแนบหลักฐานแสดงจากหน่วยงานด้านการคุ้มครองผูบ้ริโภคที่รับรองได้ว่าได้จัดกิจกรรม
ทางการตลาดและโฆษณาอย่างถูกต้อง 

· ก าหนดให้มีการแยกรายการเด็กและเยาวชนออกจากกิจกรรมทางการตลาดและการโฆษณาไม่ผูกเป็นเนื้อหาเดียวกัน
จนแยกไม่ออกถ้าแยกไม่ออกแล้วให้นับเวลาโฆษณาทั้งหมด  

·  ต้องมีข้อห้ามไม่ให้ผู้ด าเนินรายการหรือผู้แสดงท าการโฆษณาในรายการและช่วงเชื่อมต่อและในเว็บไซต์ที่เผยแพร่
อากาศด้วย 

· ก าหนดกฎเกณฑ์การขอใบอนุญาตผ่าน SMS ที่มีข้อความเชิญชวนโดยตรงถึงผู้ใช้บริการ และผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ 
โดยเฉพาะเวลาที่เด็กและเยาวชนอาจรับชมเป็นจ านวนมาก(ก่อน 4 ทุ่ม) 

·  ก าหนดวิธีการตรวจสอบการด าเนินรายการให้เป็นไปตามเกณฑ์และตามกฎหมาย 
·  ก าหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างเหมาะสม 
·  ออกค าเตือนให้ผู้จัดกิจกรรมใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในกิจกรรมที่พุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชนหรือของรางวัล

ผู้ใหญ่ท่ีอาจตกถึงมือเด็กและเยาวชน 
· ก าหนดให้ผู้ประกอบการวิทยุและโทรทัศน์ระมัดระวังออกค าเตือนและให้ค าแนะน าเพื่อป้องกันอันตรายจากสินค้า

บริการและไม่โน้มน้าวให้เกิดการบริโภคมากเกินจ าเป็น 
·  ข้อเสนอต่อกิจกรรมโทรคมนาคม 

·  ขอให้ผู้ประกอบการมือถือทุกรายท าหนังสือแจ้งเตือนประชาชนเรื่องสิทธิ การจ ากัดยอดค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
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·  ป้องกันการเข้าถึง SMS โดยให้แสดงความจ านงและก าหนดอายุขั้นต่ าของผู้ใช้ 
ขอให้ผู้ให้บริการมือถือทุกรายให้ความรู้เรื่องค่าใช้จ่ายผ่านมือถือในรายการส่งเสริมการขายต่างๆทางสื่อ 

·  ก ากับให้ผู้ประกอบการมือถือทุกรายต้องเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงและไม่เกินยอดที่ลูกค้าจ ากัดการใช้ 
·  ข้อเสนอต่อผู้ประกอบการต้องขออนุญาตต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

·  ต้องไม่มีการแบ่งปันผลประโยชน์ 
· ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงทั้งเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขว่าเป็นการเสี่ยงโชคแบบใดวันและเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุด 

เวลา และสถานที่จับรางวัลมูลค่าจ านวนและลักษณะของของรางวัลเป็นต้น 
·  ควรมีส านึกรับผิดชอบร่วมกันไม่สร้างภาระให้สังคมตามแก้ปัญหาขณะที่ตนเองกอบโกยผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเอง 
·  การพนันกับชิงโชคต่างกันโดยมี พ.ร.บ.คุ้มครองและก าหนดไว้ชัดเจน อีกประการหนึ่งควรก าหนดเวลาออกอากาศ

เกี่ยวกับการชิงโชคและค่าบริการ 
  

ก่อนปิดเวที เครือข่ายเด็กและเยาวชนกล่าวถึงเรื่องการพนันทางทีวีว่าท าให้เรื่องผิดปกติเป็นเรื่องปกติ ตาม ม.20(8) กฎหมาย
คุ้มครองเด็กและเยาวชน ยินยอมให้เข้าด้วยได้ไหม จะท าอย่างไรกับลูกหลานเรา การมีส่วนร่วมผิดกฎหมายส่งผลกระทบต่อ
เยาวชน และคุณบัญชา อินทรวิเศษ ผู้แทนจากกรมการปกครอง ได้ ให้เบอร์เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายไว้เพื่อสอบถาม ถึงเรื่อง
กฎระเบียบการขอใบอนุญาตและเรื่องของการพนันบนสื่อติดต่อได้ตลอดเวลากับเจ้าหน้าที่ โทร.02-356-9575  

 

 

 

 

 

 




