ศู น ย์ ข้ อ มู ล น โ ย บ า ย ส า ธ า ร ณ ะ ก า ร ล ด ปั ญ ห า จ า ก ก า ร พ นั น ( I C G P )

|3

สารบัญ
บทนา ....................................................................................................................................................... 4
สภาพปัญหา ................................................................................................................................................... 6
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ...................................................................................................................................... 20

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่งข้อความสั้นเสี่ยงโชค SMS

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP)

บทนา
การวิจัย เรื่ อง “ข้ อเสนอเชิงนโยบายเพื่ อป้ องกัน/ควบคุ ม การพนั นด้ วยการส่ งข้ อความสั น้ เสี่ ย งโชค
SMS” เป็ นงานวิจัยในโครงการจัดการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี -สฤษดิ์วงศ์ (มสส.)
สนับสนุน โดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.)
มีหลักการทางานเพื่อเชื่อมโยงนักวิชาการและภาคีเครื อข่ายเพื่อสร้ างความรู้ และนาความรู้ ที่เกิดขึ ้นไป
ใช้ ประโยชน์ในระดับต่างๆ ทังระดั
้ บนโยบายและระดับปฏิบตั ิการ เพื่อเพิ่มความตระหนักในผลกระทบจากการ
พนัน หรื อสร้ างภูมิค้ มุ กันผลกระทบจากการพนัน และทาให้ เกิดพฤติกรรมลด ละ เลิก การเล่นพนัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุม่ เด็กและเยาวชน
โดยมียทุ ธศาสตร์ การทางาน 3 ระดับ คือ
1) ยุทธศาสตร์ จัดการความรู้ เพื่อพัฒนาวิชาการและนโยบายสาธารณะ
2) ยุทธศาสตร์ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาวิชาการท้ องถิ่น และขยายภาคีเครื อข่าย
3) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสื่ อ สารสาธารณะเพื่ อ สร้ างความตระหนั ก และปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับการพนัน และจัดการผลักดันให้ เกิดนโยบายที่
เกี่ยวข้ องการในการควบคุมการพนันอย่างเป็ นรู ปธรรม
ทัง้ นีท้ างโครงการฯได้ วางแผนที่จะจัดเวทีนโยบายสาธารณะในประเด็นที่ เกี่ยวกับการพนัน วันที่ 1
มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อนาเสนอข้ อเสนอเชิงนโยบายประเด็นด้ านการพนัน และเปิ ดเวทีให้ ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องให้
ความเห็นต่อข้ อเสนอนโยบายดังกล่าวเพื่อนาข้ อมูลมาปรับข้ อเสนอเชิงนโยบายให้ มีความสมบูรณ์ รวมทังเพื
้ ่อ
เผยแพร่ ข้อเสนอดังกล่าวผ่านสื่อมวลชน
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาข้ อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นพนันด้ วยการส่งข้ อความสันเสี
้ ่ยงโชค SMS สาหรับนาเสนอ
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้ องในเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันเด็กเยาวชนจากการพนัน วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555
ข้ อเสนอเชิงนโยบายนีส้ ังเคราะห์ จาก
i. ชุดงานวิจัย 3 ชิน้ หลัก
(1) งานศึก ษาโครงการวิ จัย “การส ารวจสถานการณ์ ก ารเสี่ ย งโชคผ่ านข้ อความสัน้ ทาง
โทรศัพท์มือถือ (SMS)
(2) งานศึกษาโครงการวิจยั “การศึกษามาตรการคุ้มครองสิทธิความเป็ นส่วนตัวของผู้บริ โภค
ในกิ จ การโทรคมนาคมในมิติข องการส่งเสริ มการตลาดผ่านเทคโนโลยี โทรคมนาคม
(กรณีโทรศัพท์) สถาบันคุ้มครองผู้บริ โภคในกิจการโทรคมนาคม
(3) ข้ อเสนอคณะอนุก รรมการคุ้มครองผู้บ ริ โภคด้ านกิ จการโทรคมนาคม กรณี เครื อข่ าย
รณรงค์หยุดพนันร้ องเรี ยนปั ญหา SMS เข้ าข่ายพนัน

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่งข้อความสั้นเสี่ยงโชค SMS

4

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP)
(4) งานวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
ii. สังเคราะห์ จากการสรุ ปผลการประชุมเวทีวิชาการ และเวทีสาธารณะ ได้ แก่
(1) เวทีประชุมวิชาการเพื่อหาแนวทางการปกป้องเด็กและเยาวชนจากสถานการณ์ การเสี่ยงโชค
ผ่านข้ อความสันทางโทรศั
้
พท์มือถือ (SMS) วันที่ 26 พฤษภาคม 2554
(2) เวทีนโยบายสาธารณะประเด็นพนัน วันที่ 1 มีนาคม 2555
(3) การประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
iii. จากข้ อมูลการสัมภาษณ์ ผ้ ูมีความรู้ ผู้เกี่ยวข้ อง และหน่ วยงานภาครั ฐ ในประเด็นการเสี่ยง
โชคด้ วยการส่ งข้ อความสัน้ ทาง SMS
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
(1) ร่ างข้ อเสนอนโยบายถูกจัดทาขึน้ โดยนาข้ อมูลทางวิชาการ และการประชุมระดมความเห็นจาก
ผู้เกี่ ยวข้ องมาประกอบการพิ จารณา รวมทัง้ ได้ ถูก นาเสนอต่อสาธารณะและผู้เกี่ ยวข้ องในวงกว้ างผ่านเวที
นโยบายสาธารณะและสื่อมวลชน
(2) ข้ อเสนอเชิงนโยบายที่จดั ทาขึ ้นได้ ถูกนาไปเป็ นแนวทางการดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อป้องกันเด็กเยาวชนจากการพนันต่อไป
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I. สภาพปั ญหา
ปั จจุบัน ระบบการส่งข้ อความสัน้ (sms) ของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ เป็ นช่องทางหนึ่งที่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิ จ
จานวนไม่น้อยใช้ ในการเล่นเกมส์ตอบปั ญหา แสดงความคิดเห็น หรื อทายผลทัง้ แบบที่มีรางวัลและแบบไม่มี
รางวัลตอบแทน ซึง่ การดาเนินการธุรกิจดังกล่าวยังเป็ นไปในลักษณะที่ไม่มีมาตรการควบคุม อีกทังรู้ ป แบบของ
การส่งข้ อความชิงรางวัลในลักษณะดังกล่าวยังเป็ นวิธีการเสี่ยงโชคที่สะดวก รวดเร็ ว เข้ าถึงได้ ง่าย และเสียเงิน
ต่อครัง้ น้ อยกว่าการเสี่ยงโชคในรู ปแบบอื่น จึงทาให้ ผ้ บู ริ โภคจานวนไม่น้อยโดยเฉพาะกลุม่ เด็กและเยาวชนต้ อง
เสียเงินจานวนมากโดยไม่ร้ ู ตวั มีความเสี่ยงต่อการเสพติดการเสี่ยงโชคทางsms และตกเป็ นเหยื่อของการส่ง
sms เพื่อชิงรางวัลล่อใจต่างๆ2

• ปั ญหาการคุ้มครองผู้บริโภคจากการเสี่ยงโชคทางโทรศัพท์ มือถือ
ในการเสี่ยงโชค เเละ/ หรื อการพนันออนไลน์ มีความเสี่ยงในการคุ้มครองผู้บริ โภคดังนี ้
1) การเสี่ยงโชคทางโทรศัพท์ มือถือ เป็ นการเสี่ยงโชคที่ไม่ มีการควบคุม หรื อมีการควบคุมต่า
ทัง้ ยังไม่สามารถตรวจสอบความเที่ ยงตรงในการเสี่ยงโชคได้ นอกจากนัน้ หากมีความผิ ดพลาดที่ ระบบ ผู้
ให้ บ ริ ก ารก็ มัก อ้ างว่าเกิ ด ความผิ ด พลาดที่ ร ะบบจะไม่ รั บ ผิ ด ชอบ และมี ปั ญ หาเรื่ องความเที่ ย งตรง และ
น่าเชื่อถือ เช่นมักไม่มอบรางวัลจริ งๆ หรื อเมื่อจ่ายเงินไม่สามารถเสี่ยงโชคได้
2) ปั ญ หาการคุ้ ม ครองเด็ก และเยาวชน เนื่ องจากโทรศัพท์ มือถื อสามารถพกพาง่าย และใช้ ได้
ตลอดเวลา หากเด็กและเยาวชนติดการเสี่ยงโชคจนไม่แบ่งเวลา ก็อาจจะนามาเล่นเวลาเรี ยน ทาให้ ไม่ตงั ้ ใจ
เรี ย น และส่ งผลกระทบในการรบกวนสมาธิ เพื่ อ นร่ วมชัน้ จึงท าให้ ผ ลสัมฤทธิ์ ท างการศึก ษาต่ า และด้ วย
ความเร็ วในการเสี่ยงโชคด้ วยการส่ง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ ทาให้ เด็กอาจขาดสมาธิและขาดความอดทนรอ
คอย รวมทังสามารถลดทอนความรอบคอบ
้
และการยังคิ
้ ด หากเสพติดหรื อเริ่ มต้ นเล่นการพนัน จะส่งทาให้ เด็ก
และเยาวชนใช้ เงินเกินตัว เมื่อแพ้ ก็พยายามลงเงินสูงขึ ้น เพื่อ ถอนทุนคืน
เพราะการเสี่ยงโชคด้ วยค่าบริ การข้ อความ SMS เป็ นการเสี่ยงโชคโดยไม่ใช้ เงิน แม้ จะเสียเงินน้ อยกว่า
แต่การเสี่ยงโชคที่ ไม่ต้องวางเงินจริ ง เช่น การเสียค่าบริ การ SMS แทนการจ่ายเงิน จะทาให้ เด็ก และเยาวชน
สนใจที่จะเสี่ยงโชคมากขึ ้น ลดอุปสรรคในการเข้ าถึงการเสี่ยงโชคและทาให้ เลิกยากขึ ้นอันเป็ นการบ่มเพาะนิสัย
ทาให้ มีความเสี่ยงสูงที่เด็กและเยาวชนจะติดการเสี่ยงโชคเป็ นนิสยั ซึ่งจะทาให้ มีปัญหาติดการพนันตังแต่
้ เด็ก
หรื อเติบโตไปเป็ นผู้ใหญ่ที่ติดการพนันในอนาคต
เด็กและเยาวชนเป็ นกลุม่ เสี่ยงที่จะพบปั ญหาติดการเสี่ยงโชค หรื อเสี่ยงต่อการติดการเสี่ยงโชคเมื่อเป็ น
ผู้ ใหญ่ โดยเฉพาะการเสี่ ย งโชคผ่ า น SMS เนื่ อ งจากการเสี่ ย งโชคผ่ า นเว็ บ ไซต์ รั บ พนั น ถู ก กฎหมายใน
ต่างประเทศจะต้ องมีการตรวจสอบอายุ แต่การเข้ าถึงการพนัน ผ่านการ “เล่น เกมส์ ” ทาง SMS ไม่สามารถ
2

การปกป้องเด็กและเยาวชนจากการเสี่ยงโชคผ่านข้ อความสัน้ (SMS) Source - กรมประชาสัมพันธ์ Monday, May 30, 2011
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ตรวจสอบอายุได้ เนื่องจากไม่ต้องใช้ เงินจริ งผ่านบัตรเครดิต แต่ใช้ การหักเงินจากค่า บริ การ SMS แทนเงิ น
(Premium SMS) ซึง่ สะดวกและเข้ าถึงง่ายกว่าการวางเงินเดิมพัน หรื อการจ่ายเงินสด จานวนมาก สาหรับเด็ก
และเยาวชน ที่ยงั อายุไม่ถงึ เกณฑ์ทาบัตรเครดิต หรื อเปิ ดบัญชีธนาคารเพื่อการเสี่ยงโชคและ/การพนัน
3) ปั ญ หาเรื่ อ งความเป็ นส่ วนตัว เช่ น การน าข้ อมูล โทรศัพ ท์ มือถื อไปขายต่อ ท าให้ ได้ รับ SMS
เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคมากขึ ้น หรื อรับโฆษณาผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ ้น
4) การสิน้ เปลืองเงินและเวลาในการทดลองสมัครบริการประมูลสินค้ า

• กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการพนัน
กฎหมายที่ ใช้ ควบคุมการเล่นการพนันของประเทศไทยในปั จจุบัน คือ พระราชบัญญั ติการพนั น
พุทธศักราช 2478 กฎกระทรวงและระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน ฯ รวมทังบทบั
้
ญญัติ
ในมาตรา 853 มาตรา 854 และ มาตรา 855 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3
ความหมายของ “การพนั น ” พระราชบัญ ญั ติการพนัน พุ ท ธศักราช 2478 มิ ได้ มีบัญ ญั ติ ศัพ ท์ ไว้
โดยตรง แต่สามารถหาความหมายหรื อคาจากัดความของการพนันได้ ดงั นี ้
(1) พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 การพนัน หมายถึงการเล่นเอาเงิน
หรื อสิ่งอื่นโดยอาศัยความฉลาด ความชานาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริ บและฝี มือรวมทังโชคด้
้
วย
(2) บทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติการพนัน ฯ ได้ กล่าวถึงลักษณะการพนัน
เอาไว้ ได้ แก่ มาตรา 4 ทวิ วรรคสอง บัญญัติว่า “คาว่า “การเล่น” ให้ หมายความรวมตลอดถึงการทาย
และการท านายด้ วย” ซึ่งแสดงว่าการพนัน ในกฎหมายนี ร้ วมถึงการขัน ต่ อ ด้ วย และในมาตรา 5
บัญ ญัติว่า “ผู้ใดจัดให้ มีการเล่นซึ่งตามปกติย่อมจะพนันเอาเงินหรื อทรั พย์ สินอย่างอื่นแก่กัน” หรื อ
มาตรา 9 บั ญ ญั ติ ว่า “การเล่ น อย่ างใดที่ เสี่ ย งโชคให้ เงิ น หรื อประโยชน์ อ ย่ างอื่ น แก่ ผ้ ูเล่ น ” แสดง
ความหมายของการพนันว่าจะต้ องมีการเล่นที่มีลกั ษณะได้ หรื อเสียเงินหรื อทรัพย์สินกันในตัว
(3) ศาลฎีกาได้ วินิจฉัยการเล่นที่เป็ นการพนันไว้ ว่าจะต้ องมีลกั ษณะที่ผ้ ูเล่ นเสี่ยงต่อการได้
และเสีย
(4) คณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการร่ างกฎหมาย กองที่ 3 ได้ ให้ ความเห็นถึงลักษณะของ
การพนันเอาไว้ สรุ ปความได้ วา่ จะถือว่าเป็ นการพนันได้ ผ้ เู ล่นจะต้ องเสี่ยงต่อการเสียประโยชน์
(5) คานิยามจากนักวิชาการด้ านกฎหมาย เช่น รุ่ งโรจน์ รื่ นเริ งวงศ์ “การพนัน คือ สัญญา
ที่ก่อให้ เกิดการเสียเงินหรื อทรัพย์สิน โดยคูส่ ญ
ั ญาถือเอาผลแห่งเหตุการณ์ ในอนาคตอันไม่แน่นอน ซึง่
คูส่ ญ
ั ญาไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องเป็ นเครื่ องชี ้ขาด” ชุมพล โลหะชาละ “การพนัน คือ การเข้ าเล่นเสี่ยงโชค ซึง่
ต้ องใช้ ไหวพริ บและฝี มือมาพนันเอาทรัพย์สินกันโดยชอบหรื อมิชอบด้ วยกฎหมายก็ตาม เช่น การเล่น
ไพ่ตอง บิลเลียดรู และตีผี เป็ นต้ น”
3

สุชาติ นพวรรณ., ข้ อพิจารณาและแนวทางเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย
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• Sms กับปั ญหาการบริการที่เอาเปรี ยบไม่ ได้ รับความเป็ นธรรม และ การพนัน
หนึ่งในสาเหตุหลักของปั ญหาเรื่ องข้ อความสัน้ (sms) ที่เกี่ยวข้ องกับการพนัน คือ “มาตรฐานในการ
คุ้มครองดูแลผู้บริ โภคไม่ให้ ถูกหลอก รายงานสารวจของ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
(สบท.) ได้ รวบรวม “10 กลลวงของบริ การเสริ ม ”4 ซึ่งมีระบบข้ อความสัน้ (sms) เป็ นช่องทางหลักในการทา
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการพนัน เช่น “sms spam” (“ข้ อความสันขยะ”)
้
หรื อการประมูลสินค้ าผ่าน
• เอสเอ็มเอสชิงรางวัล เป็ นที่นิยมของคนส่วนใหญ่ เหมือนกับซื ้อลอตเตอรี่ คนที่โวยวายจะ
เป็ นผู้ปกครองมากกว่าตามกฎหมายนันการส่
้
งเอสเอ็มเอสชิงโชคจะมีการกาหนดราคาที่ แพง
กว่าปกติมาก ตรงนี ้ถือว่า "ผิดกฎหมายการพนัน" แต่ยงั ไม่มีใครตรวจสอบได้
• เอสเอ็มเอสประมูลสินค้ า เช่น ไอโฟน, ไอแพด แบบ "ไม่ซ ้าต่าสุด" กติกาคือ ประมูลให้ ได้
ราคาต่าสุด ราคาที่ให้ ต้องไม่ซ ้ากับคนอื่น คนก็เสนอไป 0.01 บาท ตอนส่งก็เสียเงินไปแล้ ว
แต่ก็มีคนอื่นก็ส่งราคา 0.01 บาทเหมือนกัน แต่ไม่มีใครก็ของเพราะว่า "ซ ้า" เงินเหล่านี ้เจ้ ามือ
ได้ เต็มๆ เมื่อเขาได้ เงินไปจากเราแล้ ว และเขาส่งข้ อความกลับมาว่า "ผลซ ้า" ข้ อความที่เขาส่ง
มานัน้ ก็ถือว่าคิดเงินด้ วยซึ่งไอแพดเครื่ องเดียว สามารถทาเงินให้ แก่พวกนี ้ได้ เป็ นแสน ก็เข้ า
ข่าย "พนัน" นัน่ เอง
สบท. ประเมินมูลค่าความเสียหายของผู้บริ โภคจากการส่งเอสเอ็มเอส เฉลี่ยจากผู้ใช้ มือถือทัว่ ประเทศ
ตกอยู่ประมาณ 10 ล้ านบาทต่อเดือน 5และพบว่า 100 คนที่โดนละเมิด จะมีเพียงแค่ 2 คนมาร้ อง ส่วน 98 คน
จะนิ่งเฉยเพราะไม่ร้ ู ว่าถูกละเมิดสิทธิอยู่ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งรู้ ว่าถูกละเมิด แต่ไม่ร้ ู จะไปร้ องเรี ยนที่ไหน และกลุ่ม
สุดท้ ายรู้ สิทธิ รู้ ช่องทางแต่คิดว่าไม่ค้ มุ ค่า เพราะอาจต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการร้ องเรี ยน

• การตีความ ข้ อความสัน้ (sms) ชิงโชคเป็ นการพนัน
ปั จจุบันข้ อความ SMS ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั มี 4 กรณี 1. การส่งข้ อความเพื่อเป็ นการติดต่อกันทัว่ ไป 2.
การส่งเพื่อเป็ นการให้ กาลังใจ ขอข้ อมูล และแสดงความคิดเห็น 3.การทายผล 4.การทายผลและให้ รางวัล
ตอบแทน ซึ่งเป็ นสิ่งที่น่าเป็ นห่ วงเนื่องจากเป็ นการประกอบการเชิงธุรกิจ6
• (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

4

10 เล่ห์"SMS"...สูบเงินผู้บริ โภค Source - เว็บไซต์คมชัดลึก (Th) Sunday, July 17, 2011
นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา (อดีตผอ.สบท.-ปัจจุบนั คณะกรรมการกสทช.) 10 เล่ห์"SMS"...สูบเงินผู้บริ โภค Source - เว็บไซต์
คมชัดลึก (Th) Sunday, July 17, 2011
6
ความเห็นจาก จักรวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “SMSชิงรางวัลผิดกฎหมาย ขอ
ความร่ วมมือระงับวันนี ้”Source - ผู้จดั การรายวัน (Th)Monday, May 09, 2005
5
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นิ รัน ดร์ ศรี เจริ ญ ตัว แทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อธิ บ ายว่า 7ในกรณี ส่ง SMS ทาง
กระทรวงมหาดไทย จะพิจารณา 2 ประเด็น คือ 1.มาตรการแก้ ไข ในการส่งข้ อความ SMS 2. ด้ านกฎหมาย
ซึง่ เมื่อพิจารณารายละเอียดข้ อเท็จจริ งในเบื ้องต้ นว่าเข้ าข่ายการ พ.ร.บ.การพนัน 2478 เสี่ยงโชค แถม
พกรางวัลหรื อไม่ ซึ่งต้ องมีการดาเนินการอย่างรัดกุม และรอบคอบ เนื่องจากเรื่ อง SMS เป็ นเรื่ องใหม่ที่ผ่าน
มายังไม่มีการระบุในบัญชี ข ของกฎกระทรวงที่ให้ อนุญาตได้ โดยขณะนี ้อยู่ในระหว่างการดาเนินการเพื่อเสนอ
เรื่ องต่อกระทรวงมหาดไทยเข้ าสูก่ ารพิจารณา
เมื่อเข้ าข่ายมาตรา 8 (พรบ.การพนัน 2478) จะต้ องได้ รับอนุญาตจากเจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ก่อนจึงจะท าได้ และมีโทษทัง้ จ าทัง้ ปรั บ ส่วนถ้ าเป็ น มาตรา 4 ทวิ ซึ่งเป็ น กฎหมายเกี่ ย วกับ การพนัน ต้ อง
ออกเป็ น กฎกระทรวงเพื่ อก าหนดวิธีการเงื่ อนไขในการปฏิ บัติ และอนุญ าตบังคับ ใช้ เพื่ อมิให้ ป ระชาชนเสี ย
ประโยชน์ ซึง่ ขณะนี ้อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยอาจจะไปเพิ่มเติมเรื่ อง
SMS ไว้ ในบัญชี ข
• (สานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา)
จักรวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบายว่า เฉพาะกรณี ที่ 3

และ 4 ซึง่ เป็ นการการทายผล และให้ รางวัลตอบแทน ปรากฏในรู ป แบบการทายผลการแข่งขันฟุตบอล ซึ่งมี
ความผิ ดเข้ าข่ายการพนัน จึงต้ องมีการแยกรายละเอียดให้ ชัดเจน เพื่อพิ จารณาตามมาตรการทางกฎหมาย
และหากเป็ นการโทรเข้ าไปเพื่อขอรั บรางวัลตามจานวนที่ระบุไว้ สามารถทาได้ แต่โทรเข้ าไปแล้ วต้ องมีการจับ
ฉลาก จะเป็ นการเข้ าข่ายการพนัน ซึง่ มีความผิดทันที
• (กระทรวงไอซีท)ี
ตัวแทนกระทรวงไอซีที ไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ผู้อานวยการสานักกิจการอวกาศ กระทรวงไอซีที
อธิบายว่า (1) การส่ง SMS เพื่อชิงรางวัลนัน้ เป็ นสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจน (2) การให้ ผ้ จู ดั รายการรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายการส่ง SMS เองนัน้ ไม่น่าจะทาได้ เพราะหากของรางวัลเป็ นของผู้จดั ฯ แล้ วยังให้ ผ้ จู ดั ฯ รับผิดชอบค่า
ส่ง SMS เองอีกนัน้ ธุรกิจก็คงจะดาเนินการต่อไปไม่ได้
• (สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)
นพปฎล เมฆเมฆา ผู้อานวยการกองโฆษณา สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค (สคบ.) กล่าว
ว่า สาหรับปั ญหาในขณะนี ้ เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เรื่ องการอนุญาตให้ ดาเนินรายการที่มีการส่ง SMS
ซึง่ เข้ าข่ายการพนัน ยังติดขัดด้ านกฎหมาย ซึง่ สคบ. ขอความร่ วมมือให้ สถานีโทรทัศน์ทกุ ช่องกาชับให้ ผ้ ดู าเนิน
รายการลดการส่งข้ อความที่หวังผลทางธุรกิจลง และให้ ส่งเฉพาะข้ อความที่ต้องการแสดงความคิดเห็นโดยไม่
หวังผลประโยชน์เท่านัน้ ซึง่ สคบ.ได้ รับมอบหมาย ให้ ใช้ มาตรการทางกฎหมาย โดยให้ คณะกรรมการว่ า
ด้ วยการโฆษณามีอานาจในการออกคาสั่งห้ ามการส่ งข้ อความ SMS โดยผู้จัดรายการต้ องขออนุ ญาต
ให้ ถูก ต้ องก่ อน หากยังไม่ ได้ รับ การอนุ ญ าตจะเป็ นการผิ ดกฎ มท.ฉบั บ ที่ 3 ที่ ว่าด้ วยเรื่ องการขอ
7

จากการประชุม “การควบคุมการดาเนินการส่งข้ อ ความ SMS” โดยเชิญ ผู้แทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มท.)
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค(สคบ.) ผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร(ไอซีที) และผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ทกุ ช่อง เข้ าร่ วม 9 พฤษภาคม 2548
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อนุ ญาตเล่ นการพนันบางประเภท และจะต้ องมีการแก้ ไขครอบคลุมเนือ้ สาระในการให้ บริ การ SMS
ซึ่งเป็ นการพนันรู ปแบบใหม่ เข้ าไปด้ วย

• การตีความการแถมพก รางวัลด้ วยการเสี่ยงโชค และ การพนัน8
มีกรณี น่าสนใจว่า ขณะนี ้ (ตุลาคม 2554 – ปั จจุบัน กุมภาพันธ์ 2555) กระทรวงมหาดไทย จะแก้ ไข
กฎหมายการพนัน คือ พรบ.การพนัน ปี 2478 โดยแยกความผิ ดออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ “การแถมพก หรื อ
รางวัลด้ วยการเสี่ยงโชค” (ซึง่ เป็ นนิยามหลักในพรบ.พนัน 2478) กับ “การพนัน” ออกจากกัน เป็ น กฎหมาย 2
ฉบับ
ความสับ สนเกิ ด ขึ น้ ทั น ที ว่า “การแถมพก หรื อ รางวัล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชค จะไม่ ใ ช่ ก ารพนัน ” และ
สถานการณ์ ล่าสุด “การใช้ ข้อความสันเพื
้ ่อการพนัน ยัง ไม่ได้ ถูกพูดถึงในกฎหมายฉบับใด ทัง้ อดีตและอนาคต
อันใกล้ ”
สุชาติ นพวรรณ. อธิบายความแตกต่ าง 2 ประเด็นนี ้ ใน บทความวิชาการเรื่ อง “การจัดให้ มี
การแถมพกหรื อรางวัลด้ วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ” ในการประกอบกิจการค้ าหรื ออาชีพ ตามมาตรา 8
แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ว่า….
(1) ความแตกต่ างระหว่ างการเล่ นการพนัน กับ การแถมพกหรื อรางวัลด้ วยการเสี่ยง
โชคตามมาตรา 8
โดยปกติ แ ล้ วการประกอบธุ ร กิ จ ส่ วนใหญ่ มัก จะมี ก ารแข่ งขัน กัน ทางการค้ าโดยเสรี ซึ่ง
ผู้ประกอบการมักจะแสวงหาวิธีการต่างๆ มาใช้ เพื่อจูงใจหรื อชักชวนลูกค้ าหรื อผู้มารั บบริ การให้ มาซื ้อ
หรื อมาใช้ บริ การของตนมากขึน้ อันเป็ นกระบวนการส่งเสริ มการขายหรื อส่งเสริ มให้ มีผ้ ูมาใช้ บริ การ
อย่างหนึง่ ของผู้ประกอบกิจการในระบบธุรกิจโดยทัว่ ไป
ปั จจุบนั วิธีการส่งเสริ มการขายหรื อให้ บริ การของผู้ประกอบการมักนิยมนาวิธีการเสี่ยงโชคมา
ใช้ เป็ น จ านวนมาก เนื่ อ งจากลัก ษณะของการเล่ น เสี่ ย งโชคสามารถรู้ ผลได้ เร็ วและมี วิธี ก ารเล่ น
เช่นเดียวกับการพนัน กล่าวคือ ผู้ประกอบการจะนาวิธีการเสี่ยงโชคต่างๆ มาใช้ ประกอบการขายหรื อ
ให้ บริ การของตน เช่น มีการให้ ของแถมพกหรื อรางวัลโดยใช้ วิธีการเสี่ยงโชคกับผู้ที่มาซื ้อสินค้ าหรื อมา
รับบริ การ ทาให้ ลกู ค้ าหรื อผู้มารับบริ การมีความต้ องการมาซื ้อสินค้ าหรื อมาใช้ บริ การมากขึ ้น
ทัง้ นี ้ อาจเนื่ อ งมาจากความต้ อ งการใช้ สิ น ค้ าหรื อ บริ ก ารนัน้ จริ ง หรื อ อาจมาจากความ
ต้ องการเข้ าร่ วมเสี่ยงโชค เพื่ อต้ องการของแถมพกหรื อรางวัล ที่ มีมูล ค่าสูงในการจูงใจ ซึ่งปั จจุบัน
กฎหมายในประเทศไทยที่ ค วบคุ ม วิ ธี ก ารเล่ น ดั ง กล่ า วโดยตรง คื อ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น
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พุทธศักราช 2478 และมีพระราชบัญ ญัติค้ มุ ครองผู้บริ โภค พ.ศ.2522 ควบคุมการโฆษณาการเล่น
ดังกล่าวไว้
การส่ งเสริ มการขายหรื อบริ การที่มีการให้ ของแถมพกหรื อรางวัลด้ วยวิธีการเสี่ ยง
โชคนี ้ เมื่อพิจารณาอย่ างแคบแล้ วไม่ใช่ลกั ษณะของการเล่นการพนัน เนื่องจากไม่มีได้ มีเสียเพราะแม้
ผู้เล่นจะไม่ได้ ของแถมพกหรื อรางวัลจากการเสี่ยงโชคนัน้ แต่ก็ยงั ได้ สินค้ าหรื อได้ รับบริ การที่ตนต้ อง
เสียค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ าหรื อการบริ การนัน้ แต่ทงั ้ นี ้ อาจเป็ นช่องทางให้ ผ้ ูประกอบธุ รกิจนาเอา
วิธีการเล่นที่ต้องห้ ามเด็ดขาดตามบัญชี ก. ท้ ายพระราชบัญญัติการพนันฯ มาใช้ ได้ เพราะคาว่า “การ
เสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ” นี ้ รวมถึงวิธีการเล่นการพนัน ทุกชนิ ด ดังนั น้ การจัดให้ มีการแถมพกหรื อ
รางวัลด้ วยการเสี่ยงโชคจะมิใช่ การเล่ นการพนัน แต่ เนื่องจากเป็ นการเล่ นกั บมหาชนจานวน
มาก สินค้ าที่จัดส่ วนใหญ่ มักจะเป็ นที่ร้ ู จักหรื อเป็ นที่นิยม เพราะมีการจาหน่ ายหรื อโฆษณาไป
ทั่วประเทศ ซึ่งหากมี การนาวิธีการเล่ นการพนั นมาส่ งเสริ มการขายโดยมิได้ มีการควบคุ ม
อาจก่ อให้ เกิดการมอมเมาประชาชนและเยาวชนได้ ง่าย อันนามาซึ่งการซึมซับวิธีการเล่นการ
พนันให้ แก่เยาวชนและอาจนาไปสู่แนวโน้ มที่เยาวชนจะเข้ าเล่นการพนันชนิดอื่นได้ ง่ายในอนาคต จึงมี
การควบคุมเรื่ องดังกล่าวไว้ ในมาตรา 8 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการพนันฯ ที่จะต้ องได้ รับ
อนุญาตจากเจ้ าพนักงานก่อนจึงจะกระทาได้ หากฝ่ าฝื นจะมีโทษตามกฎหมายว่าด้ วยการพนัน
(2) สภาพเกี่ยวกับการบังคับใช้ ในปั จจุบัน
ปั จจุบนั เจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตสาหรับการจัดให้ มีการแถมพกหรื อรางวัลด้ วยการเสี่ยง
โชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้ าหรื ออาชีพ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน ฯ
สาหรับในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ ผู้อานวยการสานักการสอบสวนและนิติการ กรมการ
ปกครอง ซึง่ จะออกใบอนุญาตได้ เมื่ออธิบดีกรมการปกครองสัง่ อนุมตั ิแล้ ว สาหรับจังหวัดอื่นนอกจาก
กรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ นายอาเภอหรื อปลัดอาเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจากิ่งอาเภอ แห่งท้ องที่ที่ทาการ
เสี่ยงโชค ซึง่ จะออกใบอนุญาตได้ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด สัง่ อนุมตั ิแล้ ว ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 17
(พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ข้ อ 4 (1) ,(2) และข้ อ 4 ข.
(4) ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2548)ฯ ข้ อ 1
ทั ง้ นี ้ ส าห รั บ วิ ธี การเสี่ ย งโชค ใน ก ารให้ ของแถม พ กห รื อรางวั ล ต าม ม าตรา 8 นั ้น
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้ เล่นส่งชิ ้นส่วนของสินค้ า หรื อบัตรสมนาคุณ หรื อบัตรอื่นๆ มาจับสลาก
และต้ องจับสลากตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดไว้ ในใบอนุญาต ส่วนวิธีการเล่นอย่างอื่นห้ ามมิให้
อนุญ าตโดยเด็ ดขาดตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่ สุด ที่ มท 0307.2/ ว 1651 ลงวัน ที่ 31
พฤษภาคม 2548 นอกจากนี ย้ ังผ่ อนผั นให้ มีการนาวิธีการส่ ง SMS มาใช้ ได้ ด้วย แต่ทัง้ นี ้ ต้ องอยู่
ภายใต้ ห ลัก เกณฑ์ เงื่ อนไขและวิ ธี ก ารที่ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนด ตามนัย หนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0307.2/ ว 2384 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 โดยผู้ประกอบธุรกิจที่
จะน าวิธีก ารส่ง SMS มาใช้ นัน้ จะต้ องไม่ มีผ ลประโยชน์ ใดจากค่ าบริ ก ารส่ง SMS ดังกล่าว ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม แต่สดุ ท้ ายแล้ ววิธีการเสี่ยงโชคก็ยงั ให้ ใช้ วิธีการพิมพ์หมายเลขของผู้สง่ SMS ที่ร่วม
รายการดังกล่าวแล้ วนามาจับสลากตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดไว้ ในใบอนุญาต
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•

ข้ อความสัน้ (sms) ชิงโชค/การพนัน ในเทศกาลกีฬาระดับโลก

ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย ได้ สารวจมูลค่าเม็ดเงินแพร่ สะพัดในช่วงเทศกาลกีฬาระดับโลกอย่างฟุตบอลโลก
และฟุตบอลยูโร ตังแต่
้ ปี 2002-2010 (พ.ศ. 2545-2553) พบว่ ามูลค่ าการพนั นสูงขึน้ โดยมีปัจจัยเสริ มเรื่ อง
เทคโนโลยี เช่นโทรทัศน์ โทรศัพท์ อินเตอร์ เน็ต เป็ นตัวเสริ ม และมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มขึ ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน
มากขึ ้น
• ฟุตบอลโลก 2002
นับเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการใช้ เอสเอ็มเอสชิงโชครางวัลในเทศกาลกีฬา ได้ จดุ กระแสคลัง่ มือถือระบาดทัว่
ประเทศ9 และพบว่าพฤติกรรมใหม่ของผู้ใช้ โทรศัพท์มือถือ คือการสร้ างสถิติในการส่งข้ อความสัน้ พุ่งสูง ถึงวัน
ละกว่า 3 ล้ านข้ อความ ซึง่ ค่ายมือถือต่างๆในช่วงเวลานัน้ ไม่สามารถไปทาธุรกิจการทายผลผ่านระบบ 1900
ได้ จึงทาให้ มีการระดมกิจกรรมเสริ มทายผล วิเคราะห์ราย งานผล
โดยค่ายระบบมือถือ 2 บริ ษัทใหญ่ในประเทศ แจ้ งว่ายอดใช้ บริ การส่งข้ อความเพิ่มกว่า 3 เท่าตัว จน
จบการแข่งขันสถิ
้ ติการใช้ ข้อความสัน้ จะเพิ่มอีกกว่า 50% ส่วนอีกบริ ษัทรายประเมินว่าจะมียอดข้ อความใน
เทศกาลฟุตบอลโลกกว่า 35 ล้ านข้ อความ ซึ่งส่ วนใหญ่ มาจากการให้ บริ การเสริ มพิเศษในส่ วนของการ
รายงานผลการแข่ งขัน
มีรูปแบบความสัมพันธ์ในการให้ บริ การข้ อมูลผ่านระบบ ดังนี10้
โครงสร้ าง ระบบความร่ วมมือ ในระบบ บริการ ออดิโอเท็กซ์
ผู้ให้ บริการระบบโทรศัพท์ เคลื่อนที่ + (พันธมิตร 4-5 ราย)
- บริ ษัททางด้ านโทรคมนาคม
- บริ ษัทด้ านเว็บไซต์
- บริ ษัทขายสินค้ าอุปโภค บริ โภค ขนาดใหญ่
- ผู้ให้ บริ การเว็บไซต์
- บริ ษัทบริ การข้ อมูลผ่านระบบโทรศัพท์+ออดิโอเท็กซ์

โดยข้ อมูลที่ให้ บริการ แบ่ งออกเป็ น
(1) ข้ อมูลการรายงานผลการแข่งขัน
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บอลโลกฟี เวอร์ ฉดุ ยอดใช้ SMS กระฉูด 3 เท่าตัว Source - ฐานเศรษฐกิจ (Th) Sunday, June 09, 2002
10
อ้ างแล้ ว.,
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(2) รายงานความเคลื่อนไหวในระหว่างการแข่งขัน
(3) ความร่ วมมือกับเว็บไซต์ตา่ งๆ การให้ บริ การในลักษณะของการตอบคาถามชิงรางวัลและ
(4) บริ การประเภทดาวน์โหลดเสียงเรี ยกเข้ าและโลโก้ เป็ นต้ น
• ฟุตบอลยูโร 2004
ศู นย์ วิจัยกสิก รไทย ศึกษาเรื่ อง "ฟุ ตบอลยู โร2004 : จุ ดกระแสเงินพนั นสะพั ด 33,000 ล้ าน
บาท" 11พบว่า จากการสารวจพฤติกรรมเรื่ อง "คนไทยกับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ แห่งชาติยุโรป" คาดว่า จะ
มีเงินสะพัดเพื่อการเล่นพนันฟุตบอลประมาณ 33,000 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากการแข่งขันเมื่อ 4 ปี ก่อนที่มีเม็ด
เงินพนันฟุตบอลประมาณ 20,000 ล้ านบาท และเพิ่ มขึน้ เมื่อเที ยบกับเม็ดเงิ นที่ เล่น พนันฟุตบอลโลกเมื่อปี
2545 ประมาณ 30,000 ล้ านบาท นอกจากนี ้ จากการสอบถามพบว่า ผู้ที่จะเล่นพนันฟุตบอลยูโร 2004 ส่วน
ใหญ่จะนิยมเล่นกับเพื่อนด้ วยกันเอง ร้ อยละ 62.3 รองลงมาได้ แก่การเล่นกับโต๊ ะพนันฟุตบอล ร้ อยละ 37.2
ปั ญหาการพนัน เนื่องมาจากปั จจัยหลายประการ คือ
(1) ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่ฟืน้ ตัวดีขึ ้นทาให้ ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ ้น
(2) จานวนกลุ่มผู้ที่เล่นพนันฟุตบอลก็มี แนวโน้ มปรับตัวสูงขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรี ยนรวมทัง้
กลุม่ คนทางาน
(3) ปั จจุบนั ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆ สามารถสื่อสารไปถึงประชาชนได้
ง่ายขึ ้นทัง้ ทางด้ านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ และรวมไปถึงอินเตอร์ เน็ตหรื อโทรศัพท์มือถือ
ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั
• ฟุตบอลโลก 2006
ปี ค.ศ. 2006 12ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย สารวจ “พฤติกรรมการติดตามการแข่ งขันและการชิงโชค
ของคนกรุ งเทพฯ ในเทศกาลฟุตบอลโลก 2006” พบว่า ร้ อยละ 70 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้ มใช้
โทรศัพท์เพิ่มขึ ้น โดยกลุม่ ที่มีแนวโน้ มจะใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ ้นนันส่
้ วนใหญ่ร้อยละ 60 เป็ นเพศชาย ร้ อยละ
80 เป็ นคนโสด ร้ อยละ 70 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ร้ อยละ 40 เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา รองลงมาร้ อยละ 30 เป็ น
พนักงานบริ ษัท และส่วนใหญ่ร้อยละ 65 มีรายได้ ต่ากว่า 10,000 บาท
51.8 % ใช้ เพื่อพูดคุยกับเพื่อนในเรื่ องฟุตบอลโลก, 32.4 % รับข่าวสารความเคลื่อนไหว, 21.2 % ใช้
เพื่อส่ งเอสเอ็มเอสชิงรางวัล, 14.7 % ใช้ เพื่อทายผล/พนัน, 10% ใช้ เพื่อรั บผลการแข่ งขัน และ 3.5%
ใช้ เพื่อโอนเงินพนัน
o กลุ่ มอาชีพที่นิยมส่ งเอสเอ็มเอสเพื่อชิงโชคมากที่สุด ได้ แก่ กลุ่ มพนั กงานบริ ษัท พบ
มากถึง 37% รองลงมา 23 % เป็ นกลุ่ ม นั กเรี ย น/นั กศึ กษา, 20 % ประกอบกิ จการ
ส่ วนตัว, 17% เป็ นข้ าราชการ และกลุ่มอื่นๆ อีก 3%
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กสิกรชี ้พนันยูโรสะพัด3.3หมื่นล. Source - เว็บไซต์มติชน (Th) Friday, June 11, 2004
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คาดการณ์ ปริ มาณการส่งเอสเอ็มเอสน่าจะมีสงู กว่าปกติคิดเป็ นมูลค่าประมาณ 230 ล้ านบาท หรื อ
หากคิดจากอัตราค่าส่งที่ 6 บาทต่อครัง้ จะมีปริ มาณการส่งเอสเอ็มเอสเพื่อร่ วมชิงโชคในช่วงเทศกาลฟุตบอล
โลกประมาณ 38 ล้ านครัง้ หรื อ เฉลี่ยประมาณ 600,000 ครั ง้ ต่ อแมทช์
ของรางวัลที่ต้องการส่ วนใหญ่ คือ เงินสด รองลงมาเป็ น รถยนต์ บ้ าน เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า และ
อื่นๆ ตามลาดับ ทัง้ นีย้ ่ งิ มูลค่ าของรางวัลยิ่งมีมูลค่ าสูงมากเท่ าไรปริมาณการส่ งก็จะเพิ่มขึน้
• ฟุตบอลยูโร 2008
ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2008 13ศูนย์ วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าตลาดเอสเอ็มเอสจะเติบโตกว่า
ช่วงปรกติถงึ 50% หรื อเพิ่มขึ ้นอีกประมาณเฉลี่ย 5 ล้ านข้ อความต่อวัน โดยหากคิดอัตราค่าบริ การเอสเอ็มเอส
สาหรั บการร่ วมสนุกหรื อแสดงความคิดเห็นในช่วงฟุตบอลยูโรเฉลี่ยประมาณ 3-6 บาทต่อครั ง้ จะคิดเป็ นเม็ด
เงินที่เพิ่มขึ ้นจากปรกติตลอดช่วงการแข่งขันประมาณ 620 ล้ านบาท
สาเหตุสาคัญที่จะทาให้ ยอดการส่ งเอสเอ็มเอสเพิ่มมากขึน้ ได้ แก่
(1) การส่งเอสเอ็มเอสเพื่อร่ วมสนุกกับรายการโทรทัศน์และวิทยุ
(2) การแสดงความคิดเห็นผ่านรายการโทรทัศน์หรื อวิทยุ
(3) การจัดแคมเปญของผู้ให้ บริ การเครื อข่ายกับพันธมิตรทางธุรกิจ
(4) การรับข้ อมูลข่าวสารผ่านเอสเอ็มเอส และการส่งข้ อความระหว่างผู้ใช้ บริ การ
ส่ วนปั จจัยที่ต้องพึงระวังต่ อการเติ บโตของยอดเอสเอ็มเอสในช่ วงฟุ ตบอลยูโรคือ ปั ญหา
การจราจรสื่อสารของเครื อข่ าย ปั ญหาการพนัน และปั ญหาค่ าครองชีพที่สูงขึน้
• ฟุตบอลโลก 2010
ปี ค.ศ. 2010 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงาน ผลการสารวจพฤติกรรม “การชิงโชคของชาวกรุ งเทพฯ
ในช่ วงฟุตบอลโลก2010” พบว่า ค่าใช้ จ่ายเพื่อลุ้นโชคทายผลฟุตบอลโลกปี 2010 มีเม็ดเงินทังสิ
้ ้นประมาณ
965 ล้ านบาท คิดเป็ น ไปรษณี ย บัตรมากที่ สุด ประมาณ 365 ล้ านบาท(เฉลี่ย การส่งประมาณ 100 ใบ/คน
ค่าใช้ จ่ายประมาณ 200 บาท/คน) รองลงมาคือคูปองหนังสือพิมพ์มีมลู ค่าประมาณ 320 ล้ านบาท(เฉลี่ยการส่ง
ประมาณ 20 ชิ ้น/คน ค่าใช้ จ่ายประมาณ 200 บาท/คน) และชิ ้นส่วนสินค้ าจะมีมลู ค่าประมาณ 190 ล้ านบาท
(เฉลี่ยการส่งประมาณ 20 ชิ น้ /คน ค่าใช้ จ่ายประมาณ 500 บาท/คน) ส่ วนการส่ งเอสเอ็ม เอสจะมี มูลค่ า
ประมาณ 60 ล้ านบาท (เฉลี่ยการส่งประมาณ 20 ครัง้ /คน ค่าใช้ จ่ายประมาณ 30-60 บาท/คน)

• กรณีศึกษา “ออดิโอเท็กซ์ 1900” เข้ าข่ ายการพนัน
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จุดเริ่ มการแก้ ไขปั ญหา “ออดิโอเท็กซ์ 1900” : ฟุตบอลโลก 2002:

ฟุ ตบอลยูโร 2002 มีกรณี เหตุการณ์ สาคัญ เกี่ยวข้ องกับ การแก้ ไขปั ญ หาเรื่ องการพนัน ผ่านระบบ
ข้ อ ความเสี ย งผ่ านโทรศัพ ท์ “ออดิโอเท็ ก ซ์ ” (audio text) โดย ส านัก งานต ารวจแห่ งชาติตัด สิ น ว่า “บริ ก าร
ข้ อความเสียง” เข้ าข่ายกิจกรรมพนัน 14 หรื อ 'Go! 1900' ซึง่ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องหลายฝ่ าย เช่น บริ ษัทธุรกิจ
ด้ านโทรคมนาคม ผู้ให้ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ มื อถื อ และ องค์ ก ารโทรศัพ ท์ แ ห่ งประเทศไทย (ทศท.) หน่ วยงาน
รัฐวิสาหกิจในฐานะคูส่ ญ
ั ญาร่ วมกับบริ ษัทเอกชน ที่มสี ว่ นแบ่งรายได้ จากบริ การดังกล่าว
โดยกิจกรรมร่ วมสนุ ก/ชิงโชคนีเ้ ข้ าข่ ายผิด พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มีโทษจาคุกไม่ เกิน 1 ปี
และมีโทษปรั บตัง้ แต่ 50-1,000 บาท สาหรั บผู้ท่ มี ีความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ซึ่งผู้รับและผู้เล่ นจะต้ อง
รั บโทษร่ วมกัน
เหตุผลในการวินิจฉัยว่ า ออดิโอเท็กซ์ เข้ าข่ ายการพนัน
(1) บริ ก ารดังกล่าวจัดเป็ น บริ การที่ มีผ้ ูใช้ บ ริ ก ารมากกว่าจ านวนของรางวัล ที่ แจก รวมทัง้ ยังสร้ าง
แรงจูงใจให้ คนเข้ ามาใช้ บริ การโดยการเสี่ยงโชคเพื่อหวังเงินรางวัล ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นการพนันที่ผิดกฎหมาย
(2) กรณี ที่เอกชนอ้ างว่าได้ มีการขออนุญาตไปยังสถานีตารวจในเขตพืน้ ที่ แล้ วนัน้ ก็ไม่สามารถทาได้
เพราะผู้มี อานาจในการอนุ ญ าตอยู่ที่ รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้เดี ย วที่ จ ะต้ องออกมาประกาศ
กฎกระทรวงให้ สิทธิเพื่ออนุญาตให้ บริ การ
(3) บริ การทายผลกีฬาโดยผ่านเลขหมาย 1900-XXX-XXXX จัดว่าเข้ าข่ายผิดกฎหมาย เพราะบริ การ
ออดิโอเท็กซ์ถือเป็ นบริ การพิเศษที่มีอตั ราค่าบริ การอยู่ที่ 9 บาท/นาที ถือว่ามีส่วนต่างจากค่าบริ การโทรศัพท์
อัตราปกติ 3 บาท/นาที และเจตนาของผู้จัดบริ การดังกล่าวก็คือจูงใจให้ มีผ้ ูใช้ บ ริ การเสี่ยงโชคเข้ ามามากๆ
เพื่อที่จะมีรายได้ จากส่วนต่างจากค่าโทรศัพท์ ไม่ได้ มีเป้าหมายที่จะขายสินค้ าใดๆ ส่วนการตอบปั ญหาชิงโชค/
รางวัลด้ วยวิธีสง่ ไปรษณียบัตรนันท
้ าได้ เพราะรายได้ สว่ นหนึง่ เป็ นสาธารณะที่จะตกไปที่ภาครัฐโดยตรง
(4) กรณีที่ผ้ ผู ลิตสินค้ าอุปโภคต่างๆ หรื อสื่อสิ่งพิมพ์จดั รายการในประเภทดังกล่าวนันท
้ าได้ เพราะเข้ า
ข่ายใน ม.8 ซึง่ เป็ นการแถมพก เพราะผู้บริ โภคเสียเงินเพื่อซื ้อของเท่ากับจานวนราคาสินค้ านันๆ
้ ไปแล้ ว อย่างไร
ก็ดี ในส่วนของการใช้ เลขหมายโทรศัพท์ 1900 เพื่อโทร.เข้ าไปร่ วมทายผลหรื อตอบปั ญหานันก็
้ อาจจะเข้ าข่าย
ด้ วยเช่นกัน ทังนี
้ ้สามารถใช้ โทรศัพท์พื ้นฐานเพื่อเข้ าร่ วมเล่นรายการได้ ตามปกติ
(5) หากมีการใช้ บริ การ 1900 เพื่อตอบปั ญหาชิงรางวัลในรายการทีวีทวั่ ไป โดยมีเจตนาเพื่อเชิญชวน
ให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ ามาใช้ บริ การเพื่อหวังรายได้ จากส่วนเกินของค่าบริ การโทรศัพท์ก็ถือว่าเข้ าข่ายผิดกฎหมายด้ วย
เช่นกัน จะต้ องขออนุญาตจากเจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะทาได้ ทังนี
้ ร้ วมไปถึงบริ การส่งข้ อความ
สัน้ (SMS) ที่ผ้ ูให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ต่างๆ ให้ บริ การทายผลบอลหรื อกีฬาต่างๆ อยู่ขณะนีก้ ็เข้ าข่ายผิ ด
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กฎหมายด้ วยเช่นกัน หากมีการคิดค่าบริ การสูงกว่าปกติ รวมทังมี
้ เงิน/ของรางวัลเป็ นสิ่งล่อใจเพื่อให้ คนเข้ า มา
ใช้ บริ การจานวนมาก

II. ช่องทางและรูปแบบการเล่นพนันผ่านข้ อความสั ้น (sms)
รายงาน “การสารวจสถานการณ์ การเสี่ ย งโชคผ่ านข้ อความสั น้ ทางโทรศั พ ท์ มื อถื อ (SMS)”
(จุฑมิ าศ สุกใส, 2554) 15 สรุ ปช่องทางการเสี่ยงโชคทาง SMS ในปั จจุบนั มี 4 ช่องทางหลัก ได้ แก่
(1) โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เป็ นรู ป แบบที่ ผ้ ู ให้ บริ ก ารส่ ง ข้ อความสั น้ (sms service provider) เข้ ามาสู่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคโดยตรง ส่วนใหญ่เป็ นข้ อความในลักษณะการประชาสัมพันธ์ ให้ ผ้ บู ริ โภคสมัคร
บริ การเพื่อเสี่ยงโชค เช่น กดหมายเลข xxx ลุ้นทองคากว่าล้ านบาท เป็ นต้ น16
(2) เว็บไซต์ เป็ นรู ปแบบที่ให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ าไปกรอกข้ อมูลในเว็บไซต์ แล้ วระบบจะส่งข้ อความสัน้ (sms)
ตอบกลับมายังโทรศัพท์ เคลื่อนที่ เพื่อให้ ผ้ ูบริ โภคยืนยันการสมัครใช้ บริ การโดยการกดส่งข้ อความสัน้ (sms)
ตอบกลับไปยังระบบ เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะไม่แจ้ งเงื่อนไขและวิธีการใช้ บริ การโดยละเอียดให้ ผ้ ูบริ โภครับทราบ
สาหรั บรู ป แบบการส่งข้ อความสัน้ (SMS) เพื่ อชิ งรางวัลในเว็บไซต์ มีทัง้ การพิ มพ์ ข้อความเพื่อตอบปั ญ หาชิ ง
รางวัล และการประมูลสินค้ าในราคาที่ต่าที่สดุ 17
(3) รายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่ เป็ นรู ป แบบของการพิ มพ์ ข้อความสัน้ (SMS) เพื่อแสดงความคิดเห็น
ตอบคาถามชิงรางวัล หรื ออยู่ในรู ป แบบของการประมูลสินค้ าทางเคเบิลทีวี จากการสารวจข้ อมูลสถานการณ์
การส่งข้ อความสัน้ (SMS) ชิงรางวัลในฟรี ทีวีช่วงระยะ 2 เดือนที่ผ่านมาพบว่า รายการข่าวและรายการกีฬาของ
ฟรี ทีวีส่วนใหญ่ (ช่อง 3 5 และ 7) มีกิจกรรมให้ ผ้ ชู มรายการส่งข้ อความสัน้ (SMS) เพื่อร่ วมแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นต่างๆ และกาหนดกติกาให้ ผ้ ูชมรายการที่กดส่งข้ อความสัน้ (SMS) เร็ วที่สุดจานวน xx คน เป็ นผู้
ได้ รับของรางวัลตามที่รายการกาหนด ส่วนฟรี ทีวีที่ไม่มีกิจกรรมลักษณะดังกล่าว ได้ แก่ ช่อง 11 และทีวีไทย
(4) กิจกรรมเฉพาะกลุม่ เช่น การทายผลกีฬาในเทศกาลการแข่งขันต่างๆ
การเสี่ยงโชคผ่าน sms ถือว่าเป็ นสิ่งที่ใช้ ทดแทนการพนัน18 ซึ่งพบว่า ผู้ประกอบการจะหาทางใช้ วิธี
นาเสนอการเสี่ยงโชค ในรู ปแบบต่างๆ เช่น การเล่นเกมทางทีวี โดยการตอบคาถามชิงรางวัลทาง SMS หรื อการ
15

จุฑมิ าศ สุกใส., “การสารวจสถานการณ์การเสี่ยงโชคผ่านข้ อความสันทางโทรศั
้
พท์มือถือ (SMS)” .,, 2554
ข้ อความสัน้ (SMS) เพื่อประชาสัมพันธ์การสมัครบริ การเสี่ยงโชค มีทงในรู
ั ้ ปแบบที่ผ้ ูประกอบการส่งข้ อความสัน้ (SMS) ถึง
ผู้บริ โภคโดยตรง และเป็ นข้ อความที่พ่วงมาพร้ อมกับการที่ผ้ บู ริ โภคกดเติมเงิน / ตรวจสอบยอดเงินในโทรศัพท์เคลื่อนที่
17
การประมูลไม่ซ ้าต่าสุด เป็ นการประมูลที่ตงราคาสู
ั้
งสุดไว้ ผู้ที่ประมูลในราคาที่ต่าที่สุดและเป็ นราคาที่ ไม่ซ ้ากับบุคคลอื่นจะเป็ น
ผู้ที่ได้ สินค้ าชิ ้นนันไป
้
18
น.ส.จุฑิมาศ สุกใส นักวิจยั โครงการการสารวจสถานการณ์การเสี่ยงโชคผ่านข้ อความสันทางโทรศั
้
พท์มือถือ (SMS) จากงาน
เสวนา “แนวทางการปกป้องเด็กและเยาวชนจากสถานการณ์ การเสี่ยงโชคผ่านข้ อความสันทางโทรศั
้
พท์มือถือ (SMS)” จัดโดย
16
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ดาวน์ โหลดเพื่อลุ้นรางวัล รวมไปถึงรายการข่าว ละคร รายการกีฬา ทางสถานีโทรทัศน์ ช่องต่างๆ ที่ให้ ผ้ ูชม
ร่ วมแสดงความคิดเห็น เพื่อแลกรับของรางวัล ส่ง sms เสียค่าใช้ จ่ายครัง้ ละ 6 บาท และ 3 บาท ทัง้ หมดล้ วน
เข้ าข่ายการพนันทังสิ
้ ้น อีกทังการเสี
้
่ยงโชคทาง sms เป็ นช่องทางที่เช้ าถึงง่าย ติดง่าย แต่ตรวจสอบและป้องกัน
ยาก ทาให้ บริ โภคได้ รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเกินจาเป็ น โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนจะ
เกิดการเสพติดในการเสี่ยงโชค ติดการพนันตังแต่
้ เด็ก หรื อเติบโตไปเป็ นผู้ใหญ่ที่ติดการพนันในอนาคต
ผู้ให้ บริ การมั กให้ ข้อมู ลไม่ เพียงพอ เช่น แจ้ งว่าข้ อความละ 6 บาท แต่ไม่แจ้ งโดยเปิ ดเผยว่าต้ อง
เสียค่าบริ การทัง้ รั บ และส่งข้ อความ หรื อการส่งลิ ้งค์ให้ ดาวน์ โหลดเนื อ้ หา ทาให้ เสียค่าอินเทอร์ เน็ตบนมือถื อ
และค่าดาว์นโหลด ใช้ ข้อความจูงใจให้ สมัครบริ การที่ไม่ตรงกับข้ อเท็จจริ งของบริ การที่เสนอขาย ล้ วนเป็ นการ
เอาเปรี ยบผู้บริ โภคทังสิ
้ ้น แนวทางแก้ ปัญหาควรควบคุมเนื ้อหาด้ านการเสี่ยงโชคโดยตรง กาหนดอายุผ้ เู ข้ าร่ วม
เสี่ยงโชค มีคาเตือน มีการขออนุญาตก่อนเปิ ดให้ บริ การการประมูลทางโทรศัพท์ SMS หรื ออินเทอร์ เน็ตและควร
มีการออกกฎหมายเพื่อให้ ผ้ รู ับ ยินยอมก่อนรับข้ อความ ผนวกเข้ าในกฎหมายที่ควบคุมการพนัน
ขณะที่ช่องทางตรวจสอบถือว่ าทาได้ ยาก 19เนื่องจากผู้ใช้ ระบบโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่เป็ น แบบ
เติมเงิน หากเป็ นเด็กและเยาวชนที่ส่ง SMS เข้ าข่ายการพนัน แต่ผ้ ปู กครองก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ ต้ องเสีย
เงินและมักไม่ได้ รับของรางวัล อีกทังปั
้ จจุบนั มีรายการโทรทัศน์ วิทยุ ที่จดั รายการชิงโชคของรางวัล เข้ าข่ายผิด
กฎหมายเป็ นจานวนมาก เช่น รายการเล่าข่าวที่ให้ ผ้ ูชมร่ วมสนุกตอบคาถาม ซึง่ ต้ องมีการขออนุญาตกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามพ.ร.บ.การพนัน และแม้ จ ะได้ รับ ใบอนุ ญ าตแล้ วจะต้ องมีก ารประกาศ
ข้ อความบนหน้ าจอโทรทัศน์ว่าได้ รับอนุญ าตและมีเลขทะเบียนตามกฎหมาย แต่ ท่ ผี ่ านมาก็ยังไม่ มีรายการ
ใดปฏิบัตติ ามระเบียบดังกล่ าว ซึ่งถือว่ าผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ องต้ องเข้ มงวดเรื่ องการบังคับ ใช้ ก ฎหมายมากกว่านี ้ โดยเฉพาะ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรื อ กสทช. มีหน้ าที่ดแู ล
ผู้ประกอบการที่ให้ บริ การสัญญาณโทรศัพท์มือถือต่างๆ ไม่ให้ เอาเปรี ยบผู้บริ โภค
• ระบบ Advanced SMS20
ระบบ Advance SMS คือระบบการรั บส่งข้ อความสัน้ (sms) ที่ ให้ บริ การการรั บส่งข้ อมูลตามความ
ต้ องการของผู้วา่ จ้ าง โดยเน้ นการทาตลาดกับลูกค้ า

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน มูลนิธิเครื อข่ายครอบครัว และมูลนิธิสดศรี สฤษดิว์ งศ์ 26 พฤษภาคม 2554
19
นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา (อดีต) ผู้อานวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริ โภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)
20
http://www.advancedsms.net/
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ระบบการทางาน คือ
(1) เมื่อผู้ใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ทาการส่งข้ อความสันหรื
้ อ SMS เพื่ อร่ วมกิ จกรรมต่างๆกับทางบริ ษัท
ห้ างร้ านสถานีโทรทัศน์ สถานี วิทยุ หน่วยงานเอกชน หรื อราชการ เช่น กิ จกรรมการโหวต ตอบ
ปั ญหา ชิงโชคโดยการส่งรหัสสินค้ าประมูลสินค้ าโดยการส่งราคาประมูล ส่ งข้ อความแสดงความ
คิดเห็น ขอเพลง หรื อสมัครข่าว
(2) ข้ อความดังกล่าวจะถูกส่งตรงมายังผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Operator) ได้ แก่ AIS
DTAC True Move และอื่นๆตามระบบของผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่สมัครบริ การกับเครื อข่ายนันๆ
้
(3) เมื่อ Operator ได้ รับข้ อความจากทางผู้ใช้ แล้ วก็จะทาการส่งเลขหมายและข้ อความดังกล่าว ไป
ยังระบบของ Advanced SMS
(4) โดยระบบนี จ้ ะเป็ น ระบบที่ ท างเราได้ ให้ บ ริ การกับ ผู้ว่าจ้ างโดยจะท าหน้ าที่ ในการจัดเก็ บ และ
ประมวลผลข้ อความ SMS ที่ผ้ ใู ช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งมาและทาการจัดเก็บข้ อความทังหมดลงใน
้
ฐานข้ อมูล
(5) ผู้ที่ใช้ บริ การ ระบบ Advanced SMS สามารถ เรี ยกดูข้อความจากผู้ที่สง่ มาได้ จากทางหน้ า web
site และยั ง สามารดู ใ นส่ ว นของแต้ ม สะสมที่ ผ้ ู ส่ ง SMS ส่ ง มายั ง บริ ษั ท ห้ างร้ านสถานี วิ ท ยุ
สถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุหน่วยงานเอกชนหรื อหน่วยงานราชการได้
(6) ทุกครัง้ ที่ผ้ เู ข้ ารวมกิจกรรมได้ ทาการส่งข้ อความสัน้ (SMS) มา ระบบ Advanced SMS จะทาการ
ส่งข้ อความตอบกลับไปยังโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้ที่ได้ ส่งข้ อความมาด้ วยแบบทันที (Real time
response) เฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของบริ การทายผลทางผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมก็จะสามารถทราบผล
จากการส่งข้ อความ ได้ ทันทีผ่านทางข้ อความที่ระบบ Advanced SMS ส่งตอบกลับไปยังผู้ร่วม
กิจกรรมนันๆ
้
ความสามารถของระบบ Advanced SMS
(1) ระบบสามารถโต้ ตอบกับ ผู้ร่วมสนุกรายการแบบทันที ทัน ใด (real time response) ท าให้ ผ้ ูส่ง
ทราบว่าข้ อความที่สง่ ไปนันถึ
้ งเจ้ าของรายการหรื อไม่
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(2) มีระบบคัดเลือกผู้โชคดีอตั โนมัติเมื่อมีผ้ ตู อบคาถามถูกมากกว่า 1 ท่าน
(3) ใช้ เทคโนโลยีที่มีระบบสะสมแต้ ม (point collection) สามารถกาหนดแต้ มสะสมสาหรับทุกบริ การ
ได้ เมื่อผู้ร่วมรายการส่งข้ อความมายังระบบจะมีแต้ มสะสมบันทึกลงในฐานข้ อมูล
(4) สามารถโอนแต้ มระหว่างผู้เข้ าร่ วมรายการได้
(5) มีระบบแจ้ งเตือนให้ มารับของรางวัล หรื อวันหมดอายุในการร่ วมสนุกกับรายการ
(6) บริ ษัทพร้ อมที่จะให้ ข้อมูลที่จาเป็ นเร่ งด่วนแก่ลกู ค้ าได้ อย่างรวดเร็ วและทันต่อเหตุการณ์
(7) สามารถเรี ยกดูข้อมูลเพื่อติดตามสถานะของบริ การได้ ทกุ เวลา
(8) สามารถนาข้ อมูลที่ได้ มาเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้ ตามต้ องการ เช่น สถานีโทรทัศน์ วิทยุระบบงาน
ทางด้ านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ตา่ งๆ ทาให้ ตอบสนองได้ ทนั ท่วงที
(9) สนับสนุนระบบเครื อข่ายไร้ สายแบบ 2G และ 3G (Utilizing 2G and 3G wireless networks)
(10) เป็ นตัวกลางที่ช่วยในการสนับสนุนให้ กิจกรรมต่างๆโดยใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ร่วมกับสื่อ ต่างๆเช่น
ทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ
(11) มีคา่ แรกเข้ า ไม่มีคา่ ใช้ จ่ายในการติดตังระบบ
้
ไม่มีความเสี่ยง
(12) สามารถเลือกอัตราค่าบริ การได้ พร้ อมรับผลตอบแทนแน่นอน
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III. ข้ อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อป้องกัน/ควบคุม การพนันด้ วยการส่งข้ อความสันเสี
้ ่ยงโชค SMS
จากการรวบรวมข้ อมูลงานวิจยั เอกสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับปั ญหาเรื่ องการพนันด้ วยการ
ส่งข้ อความสัน้ และการทบทวนแนวทางการแก้ ไขปั ญหาของต่างประเทศ สามารถสรุ ปเป็ นข้ อเสนอแนะเชิ ง
นโยบายได้ โดยแบ่งออกเป็ นด้ านต่างๆ เปรี ยบเทียบตามความเร่ งด่วนของปั ญหา

(1) ปรั บปรุ งแก้ ไขกฎหมายการพนัน ให้ ค รอบคลุมเรื่ องการโฆษณา การให้ ข้อ มูล
ข่าวสารการพนัน
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 บังคับใช้ มานานกว่า 77 ปี มีเนือ้ หาที่ไม่สอดคล้ องกับ
สภาพสังคมปั จจุบันที่ เปลี่ยนแปลงไป การพนันได้ มีรูปแบบและความซับซ้ อนมากขึน้ มีการนาเอา
เทคโนโลยี ม าใช้ ส นับ สนุ น การเช่ น พนัน มากขึ น้ ผ่ านระบบอิน เตอร์ เน็ ต และโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ และ
กลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชน และการกาหนดบทลงโทษในความผิ ดอยู่ในระดับ เบา จึงทาให้
ปั ญหาการพนันแก้ ไขได้ ยาก
สิ่งที่ต้องทาคือ การกาหนดมาตรการการควบคุม ตรวจสอบ การกาหนดบทลงโทษ และการ
ป้องกันการเล่นพนันที่เกิดขึ ้นโดยไม่ตงใจทั
ั ้ ว่ ไป และการเล่นพนันโดยเด็กและเยาวชนไม่ให้ เกิดขึ ้น
(1.1) กาหนดให้ การส่ งข้ อความสัน้ เพื่อการชิงโชคเข้ าข่ ายการพนัน โดยกาหนดอย่าง
ชัดเจนในกฎหมายว่า การส่งข้ อความสันชิ
้ งโชค เล่นเกมส์ ทายผล การประมูล หรื อกิจกรรมอื่นใด ที่มี
การจูงใจในสิ่งแลกเปลี่ยนโดยที่ผ้ เู ล่นไม่ได้ รับทุกคน เข้ าข่ายการพนัน โดยเข้ าไปแก้ ไขเพิ่มเติมในส่วน
รายชื่อบัญชี ก./ข. ท้ ายกฎหมายพนัน
(1.2) แก้ ไขพรบ.การพนัน พ.ศ. 2478 โดยระบุเพิ่มเนือ้ หา คือ
กาหนดให้ การส่ งข้ อความสัน้ (sms) เพื่อการ ชิงโชค การประมูล การเล่ นเกมส์ เข้ า
ข่ ายการพนันตามกฎหมายการพนั น (สถานการณ์ลา่ สุด – กุมภาพันธ์ 2555, ในร่ างแก้ ไขพรบ.การ
พนัน พ.ศ. …….ยังไม่ได้ กาหนดให้ การส่งข้ อความสันชิ
้ งโชคเป็ นกิจกรรมการเล่นพนัน ทังในรายชื
้
่อ
บัญชี ก. หรื อ ข. )
กาหนดให้ ผู้ท่ ตี ้ องการทากิจกรรมชิงโชค หรื อ การประมูล การเล่ นเกมส์ ผ่ านการส่ ง
ข้ อความสัน้ ต้ องขออนุญาตจากเจ้ าหน้ าที่รัฐ เช่ นเดียวกันกับการเล่ นพนันอื่นๆ
กาหนดให้ มี การแสดงรายละเอียดของการพนั นข้ อความสั น้ (sms) ต้ องมีการแสดง
รายละเอียดการจัดกิจกรรม สิ่งของ รางวัล กฎกติกา รู ปแบบการเล่น ข้ อกาหนดเรื่ องการป้อ งกันผู้เล่น
ที่เป็ นเด็กและเยาวชน อย่างชัดเจนในทางปฏิบตั ิ
กาหนดให้ มี บทบัญญั ติ เกี่ยวกับ การป้ องกัน คุ้มครอง การเล่ นพนั น สิทธิผ้ ูเล่ น ที่
เป็ นเด็กและเยาวชน (สถานการณ์ล่าสุด – กุมภาพันธ์ 2555, ในร่ างแก้ ไขพรบ.การพนัน พ.ศ. …….
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กาหนดช่วงอายุของผู้เลานพนันได้ ต้ องไม่ต่าหว่า 20 ปี บริ บรู ณ์ ยกเว้ นการเล่นพนันสลากกินแบ่ง หรื อ
สลากกินวบ ในรายชื่อบัญชี ข.)
กาหนดให้ มีบทลงโทษ ต่ อผู้ให้ บริการ ระบบโทรศัพท์ มือถือ ระบบโทรคมนาคม หรื อ
ผู้ให้ บริ การสื่อสารมวลชน ทัง้ กิจการวิทยุ และโทรทัศน์ สามารถถูกลงโทษปรับ พักใช้ และหรื อ
ยึดคืน ใบอนุญ าตประกอบกิ จ การได้ หากพบว่าปล่อยให้ มี ก ารพนัน ผ่ า นระบบข้ อ ความสัน้ ผ่ าน
รายการสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ระบบออดิโอเท็กซ์ หรื ออินเตอร์ เน็ต โดยไม่ได้ รับอนุญาต
กาหนดให้ มีการแสดงบัญชีรายรั บรายได้ ของกิจกรรมการพนั นผ่ านข้ อความสัน้ ต่ อ
หน่ วยงานรั ฐ และสาธารณะอย่ างชัดเจน ในกรณีที่มีการโฆษณาผ่านสื่อ
กาหนดให้ มีการควบคุมการทากิจกรรมส่ งข้ อความสัน้ เพื่อการเล่ นพนัน ไม่ให้ สามารถ
ทาได้ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับกีฬา การศึกษา วัฒนธรรม การเรี ยนรู้ รายการข้ อมูลข่าวสาร ศาสนา
สุขภาพ การแพทย์ และกิจกรรมอื่นใดที่กระทบต่อสังคม
กาหนดให้ มี บทลงโทษ สาหรั บการโฆษณา ล่ อลวง อุ บายล่ อ หรื อประกาศชักชวน
การท ากิ จ กรรมผ่ า นข้ อ ความสั น้ ที่ เข้ า ข่ า ยพนั น ให้ มี โทษระดับ การจ าคุก และปรั บ หรื อ ยึ ด
ใบอนุญาตการพนัน และยึดใบอนุญาตการประกอบกิจการนัน้ ๆ และมาตรการยึดทรั พย์ รายได้ จาก
การจัดการเล่นพนัน
กาหนดให้ มีการแก้ ไขอัตราการเก็บภาษี ใบอนุญาต จากการพนัน ในอัตราใหม่ที่สอดคล้ อง
กับความเป็ นจริ งในปั จจุบนั

(2) รณรงค์และสื่อสารทางสังคม เพื่อสร้ างความชัดเจน ระหว่าง “การแถมพก การให้
รางวัลด้ วยการเสี่ยงโชค” และ การพนัน ว่า เป็ นเรื่ องเดียวกัน
กระทรวงมหาดไทย มีความพยายามแก้ ไขกฎหมายการพนัน (พรบ.การพนัน 2478) โดยจะ แยกเรื่ อง
การแถมพกหรื อให้ รางวัลด้ วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดในการประกอบกิจการค้ าหรื ออาชีพ ออกจากกฎหมายว่า
ด้ วยการพนัน เป็ น 2 ฉบับ คือ (1) ร่ าง พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.... และ (2) ร่ าง พ.ร.บ. การแถมพกหรื อให้
รางวัลด้ วยการเสี่ยงโชค พ.ศ.... 21
มีการมองเรื่ องนี ้ว่า เป็ นความพยายามหาช่องทางการทาธุ รกิจของผู้ประกอบการ ให้ มีกฎหมายแยก
เรื่ องกิจกรรมส่งเสริ มการขาย การตลาดออกมาจากการพนันออกไปต่างหาก เพื่อให้ กิจการการเสี่ยงโชค การ
แถมพก ต้ องไปขออนุญาตจากกฎหมายอีกฉบับที่กาลังจะร่ างขึ ้นมาใหม่
อย่างไรก็ตาม การดาเนินการนี ้ยังไม่ไปถึงจุดสิ ้นสุด เนื่องจากมีหลายฝ่ ายที่ไม่เห็นด้ วย เพราะการเสี่ยง
โชคเพื่อรางวัลก็ยงั คงเข้ าลักษณะการพนันเช่นเดิม
21

กระบวนการดังกล่าวเริ่ มต้ นจาก ตุลาคม 2554
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นอกจากนี ้ ในร่ าง พ.ร.บ. การแถมพกหรื อให้ รางวัลด้ วยการเสี่ยงโชค พ.ศ.... ยังระบุว่า จะไม่เกี่ยวข้ อง
กับเรื่ องการอนุญาตส่งข้ อความสัน้ (sms) 22เพื่อชิงรางวัล แต่(ร่ าง)กฎหมายนีจ้ ะบังคับ ใช้ เฉพาะบริ ษัทผู้ผลิต
เจ้ าของสินค้ าต่างๆ

ต้ องมีการพิจารณากฎหมายลักษณะการพนัน อย่ างสอดคล้ องกับสภาพปั ญหา และมี
มาตรฐานเดียวกัน ดังนี ้
(2.1) มีการประชาพิจารณ์ สาธารณะ การปรับแก้ ไขกฎหมาย การพนัน ควรทาโดยกระบวนการมี
ส่วนร่ วมในการแก้ ไขจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อพิจารณาแยกยแข้ อเท็จจริ งจากทุกฝ่ าย เช่น
• กระทรวงมหาดไทย เนื่องจากเป็ นผู้บงั คับใช้ กฎหมาย และเจ้ าหน้ าที่ผ้ อู อกใบอนุญาต
• กระทรวงไอซีที : ในการควบคุมเทคโนโลยี แ ละข้ อมูลสารสนเทศ อีก ทัง้ ยังกากับ ดูแ ล
หน่ วยงานรั ฐ วิส าหกิ จ อย่ าง กสท. และทศท. ซึ่งเป็ น ผู้ให้ บ ริ ก ารระบบโทรศัพ ท์ และ
อินเตอร์ เน็ต
• คณะกรรมการกากับกิจการวิทยุ กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม: (หรื อกสทช.)
ในฐานะเป็ น ผู้ก ากับ ดูแ ล และออกใบอนุญ าตส าหรั บ ผู้ป ระกอบกิ จ การวิท ยุ กิ จการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึง่ มีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิ จ การโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 เช่น มาตรา 37-การควบคุมเนื อ้ หา, มาตรา 39-การ
ส่งเสริ มควบคุมกันเองทางจริ ยธรรม
• สานักงานตารวจแห่งชาติ: ในฐานเป็ นผู้ตรวจจับและดาเนินการ, ภายใต้ การกากับของ
กระทรวงมหาดไทย
• บริ ษัทเอกชน/องค์กรสื่อ
22

การอนุญาต (ไม่รวมถึงการอนุญาตส่งข้ อความ SMS เพื่อชิงรางวัล)
1) ผู้ที่จะขออนุญาตจัดให้ มีการแถมพกหรื อรางวัลด้ วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้ าหรื ออาชีพ
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 จะต้ องเป็ นผู้ผลิตสินค้ าขึ ้นเอง หรื อเป็ นผู้แทนจาหน่ายสินค้ าแต่
เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
2) การแถมพกหรื อรางวัลด้ วยการเสี่ยงโชคให้ ใช้ วธิ ีการเล่นโดยการส่งชิ ้นส่วนของสินค้ าหรื อบัตรสมนาคุณหรื อบัตรอื่น
ๆ มาจับสลากและต้ องจับสลากตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กาหนดไว้ ในใบอนุญาต ส่วนวิธีการเล่นอย่างอื่น ห้ ามมิให้ อนุญาต
โดยเด็ดขาด เช่น เปิ ดฝาจุก เปิ ดสลากห่อสินค้ า เปิ ดคูปองสินค้ า หรื อเปิ ดคูปองสะสมภาพจนครบกาหนด แล้ วพบโชคทันที เป็ น
ต้ น
3) รางวัลสมนาคุณจะต้ องระบุวา่ เป็ นสิ่งของอะไร ราคาเท่าไร และให้ พิจารณาว่าราคาพอสมควรที่จะแถมพกหรื อให้
รางวัลหรื อไม่ และห้ ามมิให้ จ่ายหรื อรับเงินแทนการแถมพกหรื อรางวัลตาม ลักษณะข้ อจากัดและเงื่อนไขหลังใบอนุญาตฯ เช่น
เงินสด บัญชีเงินฝาก เช็ค เป็ นต้ น
4) การออกใบอนุญ าตให้ ด าเนิ น การตามข้ อ 4 ข. แห่ งกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารพนัน พุทธศักราช 2478 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 44(พ.ศ. 2548) ฯ ข้ อ 1
5) ให้ ควบคุมและตรวจสอบผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช2478 โดยเคร่ งครัด
หากผู้ได้ รับใบอนุญาตรายใดไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวก็ให้ ดาเนินการตามกฎหมาย
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(2.2) สร้ างความชัดเจนเรื่ องการพนันและการชิงโชค มีข้อพิจารณาว่า การแยกเรื่ องการแถมพกการเสี่ยงโชครางวัล กับการพนัน ออกเป็ นกฎหมาย 2 ฉบับออกจากกัน จะทาให้ สงั คม/ประชาชน มีความสับสน
และเข้ าใจผิ ด ระหว่ า งกิ จ กรรมการเสี่ ย งโชคและการเล่ น พนั น ดังนั น้ กระทรวงมหาดไทยต้ อ งพิ จ ารณา
กระบวนการออกกฎหมายนี ้ออกเป็ น 2ฉบับว่าจะสร้ างความสับสนแก่สงั คมหรื อไม่

(3) ให้ ใ ช้ อ านาจทางกฎหมายของกสทช. ก ากับ ดู แ ลกิ จ การวิ ท ยุ โทรทัศ น์ และ
โทรคมนาคม
เนื่องจากระบบบริ การข้ อความสัน้ (sms) นัน้ ต้ องอาศัยระบบโทรคมนาคม และเกี่ยวพันกับกิจการ
วิทยุโทรทัศน์ ซึ่งปั จจุบนั ถูกควบคุมดูแลโดย “คณะกรรมการกากับดูแลกิจการวิทยุกิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ” (กสทช.) ซึง่ มีอานาจกฎหมาย 3 ฉบับ หลัก คือ
• พ.ร.บ.องค์ ก รจัด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากับ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
• พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
• พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
ยุทธศาสตร์ ทางกฎหมายที่สามารถใช้ ได้ ผลคือ กาหนดให้ คณะกรรมการ กสทช. ออกกฎระเบียบ
ที่ถือห้ ามไม่ ให้ กิจการโทรคมนาคม และกิจการสื่อสารมวลชน ทากิจกรรมการชิงโชค เสี่ยงโชค เสี่ยง
รางวัล หรื อการประมูลสินค้ าบริการ
(3.1) คณะกรรมการกสทช. ใช้ อานาจ ตามกฎหมาย พรบ.องค์ ก รกสทช. (2553) และ พรบ.การ
ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ (2551) ออกกฎระเบียบให้ ผู้ขอรั บใบอนุ ญาตกิจการวิทยุ กิจการโทรทัศน์
(ที่ใช้ คลื่นความถี่และไม่ ใช้ คลื่นความถี่) และกิจการโทรคมนาคม ต้ องไม่ ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับ
การชิงโชค การประมูลสินค้ า การโฆษณา หรื อกิจกรรมใดที่เข้ าข่ ายกฎหมายลักษณะการพนั น โดย
หากพบว่า กิจการวิทยุ กิจการโทรทัศน์ หรื อกิจการโทรคมนาคมใด มีส่วนเกี่ยวข้ อง (ในการโฆษณา หารายได้
เป็ นช่องทาง ให้ บริ การใด เช่นข้ อความสัน้ (sms) ) ที่นาไปสู่กิจกรรมที่เข้ าลักษณะการพนัน ให้ กสทช. ลงโทษ
ปรับ หรื อ โทษทางแพ่งเรี ยกเก็บค่าเสียหายต่อรัฐ หรื อพิจารณาระงับใบอนุญาต หรื อมีผลต่อการต่อสัญญา
ใบอนุญาต
(3.2) คณะกรรมการกสทช. ใช้ อานาจ ตามกฎหมาย พรบ.องค์ ก รกสทช, (2553) และ พรบ.การ
ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ (2551) ในการกากับดูแลเนือ้ หารายการผ่ านทางกิจการวิทยุ และกิจการ
โทรทัศน์ (ที่ใช้ คลื่นความถี่และไม่ ใช้ คลื่นความถี่) ไม่ ให้ มีการโฆษณาเพื่อการชิงโชค เล่ นเกมส์ ให้
รางวัล ทายผลการแข่ งขัน หรื อกิจกรรมอื่นใดที่เข้ าข่ ายลักษณะพนั น โดยเฉพาะในเทศกาลสาคัญ
เช่ น ฟุ ตบอลโลก หรื อกิจกรรมการกีฬาอื่นๆ (เช่น ฟุตบอลต่างประเทศ) ทัง้ นี ว้ ิธีการที่ ห้ามคือ กิจกรรม
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รณรงค์ หรื อการโฆษณาหรื อเชิ ญ ชวนให้ ผ้ ูดู ผู้ฟัง ส่งข้ อความสัน(sms)
้
ผ่านโทรศัพท์ มือถื อ เพื่ อทาธุรกรรม
ดังกล่าว
(3.2) คณะกรรมการกสทช. ใช้ อานาจ ตามกฎหมาย พรบ.องค์ กรกสทช, (2553) และ พรบ.การ
ประกอบกิ จการวิทยุโทรทัศน์ (2551) ออกกฎระเบี ยบห้ าม ไม่ ให้ กิจการวิทยุ โทรทัศน์ หารายได้ จาก
ข้ อความสัน้ (sms) ในการเล่ นเกมส์ ทายผล ตอบคาถาม เสี่ยงโชค ชิงรางวัล ผ่ านรายการวิทยุและ
รายการโทรทัศน์ โดยห้ ามอย่ างเด็ดขาดในรายการข่ าวสาระความรู้ ข้อเท็จจริ ง และรายการประเภท
เด็ก และเยาวชน (เรต ด, ป และ ท) ส่วนรายการอื่น ๆ ให้ มีได้ เฉพาะการแสดงความคิดเห็ น และต้ องขอ
อนุญาตจากหน่วยงานกสทช. เป็ นกรณี/รายการไป
(3.4) คณะกรรมการกสทช. ใช้ อานาจ ตามกฎหมาย พรบ.องค์กรกสทช, (2553) และ พรบ. การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม( 2544) ออกกฎระเบียบบังคับให้ ผู้รับใบอนุญาตกิจการโทรคมนาคม ที่ให้ บริ การ
เครื อข่ายด้ านโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื ้นฐาน และอินเตอร์ เน็ต (network provider) ต้ องห้ ามทาธุรกรรมอื่นใด
ที่เกี่ยวข้ องกับการพนันผ่านข้ อความสัน้ (sms) โดยเด็ดขาด

(4) ให้ ใช้ อานาจทางกฎหมาย ของกระทรวงวัฒนธรรม ในการกากับดูแลการโฆษณา
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ด้ วยพรบ.จดแจ้ งการพิมพ์ พ.ศ. 2550
เนื่องจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่นหนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือพิมพ์กีฬา หรื อนิตยสาร ต้ องขอจดแจ้ งการพิมพ์ /
ใบอนุญาต จากเจ้ าหน้ าที่กระทรวงวัฒนธรรมประจาของแต่ละจังหวัด ข้ อความโฆษณาที่ปรากฏในลักษณะเชิง
ชวน สื่อสารให้ เข้ าถึงการเสี่ยงโชค การเล่นเกมส์ การเสี่ยงทาย การทายผล หรื อกิจกรรมอื่นใดที่เข้ าข่ายหรื อ
นาไปสู่การเล่นพนัน หากพบในสื่อสิ่งพิมพ์ ใด ก็ตาม ให้ กระทรวงวัฒนธรรมใช้ อานาจตนเองโดยอาศั ย
พระราชบัญญัตจิ ดแจ้ งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวง ควบคุมดังนี ้
(4.1) กระทรวงวั ฒ นธรรม ใช้ อ านาจ ตามกฎหมาย พรบ.จดแจ้ งการพิ ม พ์ . (2550) ออก
กฎระเบียบให้ ผู้ขออนุ ญาตจดแจ้ งการพิมพ์ ต้ องไม่ ตีพิมพ์ โฆษณาที่มีเนื อ้ หาเกี่ยวกับ การชิงโชค
การประมูลสินค้ า การโฆษณา หรื อกิจกรรมใดที่เข้ าข่ ายกฎหมายลักษณะการพนั น โดยหากพบว่า มี
ส่วนเกี่ยวข้ อง (ในการโฆษณา หารายได้ เป็ นช่องทาง ให้ บริ การใด เช่นข้ อความสัน้ (sms) ) ที่นาไปสูก่ ิจกรรมที่
เข้ าลักษณะการพนัน ให้ กระทรวงวัฒ นธรรม ลงโทษปรับ หรื อ โทษทางแพ่งเรี ยกเก็บค่าเสียหายต่อรัฐ หรื อ
พิจารณาระงับใบอนุญาต หรื อมีผลต่อการต่อสัญญาใบอนุญาต

(5) ต้ องสร้ างระบบกลไกการควบคุมร่วม (Co-Regulation)23

23

ปรั บจาก ดร.สมเกียรติ ตังกิ
้ จวาณิชย์ และ นายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง เรื่ อง " สถานภาพการกากับดูแลสื่อในประเทศไทย "
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรื อทีดีอาร์ ไอ 2554
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การสื่ อสารผ่ านข้ อความสัน้ (sms) นัน้ เกี่ ย วข้ อ งกับ องค์ ก รสื่ อหนังสื อพิ มพ์ แ ละวิท ยุ โทรทัศน์ ใน
ลักษณะการโฆษณาสื่อสารให้ ประชาชนรับเห็นทราบ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่อาจรับทราบข้ อมูลกิจกรรม
การพนันเสี่ยงโชคชิงรางวัลดังกล่าวได้
ซึ่งปกติแล้ ว ในประเทศไทยใช้ “ระบบการควบคุ มกันเอง” (Self-Regulation) 24ที่เป็ นการควบคุม
กัน เองผ่ า นความสมัค รใจ (volunteer) และใช้ แ นวปฏิ บั ติ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ข้ อ บั งคับ จริ ย ธรรม เป็ น
ตัวกาหนดกรอบการปฏิบตั ิงาน (ethics, code, and guidelines) ซึง่ ทาให้ การควบคุมกันเองไม่มีประสิทธิภาพ
อย่างแท้ จริ ง เพราะสมาชิ กเมื่อไม่พอใจกฎระเบี ยบใด องค์ กรวิชีพก็ทาได้ เพี ยงแค่การตักเตือนเท่านัน้ หรื อ
สมาชิกสื่อก็อาจลาออกจากระบบการควบคุมกันเอง โดยไม่มีข้อผูกพันใดอีก
(5.1) ให้ มี ระบ บ ก ารก ากั บ ร่ วม “Co-Regulation” เพื่ อให้ อ งค์ ก รสื่ อม วล ช น (media
organizations) และองค์ กรวิ ช าชี พ สื่ อ (media profession) มี ก ลไกในการควบคุ ม ที่ เ ข้ ม แข็ ง และ
ป้ อ งกั น การโฆษณาข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ การส่ ง ข้ อ ความสั น้ ชิ ง โชค เสี่ ย งทายเล่ น เกมส์ ที่ เข้ า ข่ า ย
ลักษณะการพนัน
แนวทางการปฏิบตั ิ คือ
กรณีสื่อหนังสือพิมพ์ 25
(5.1.1) กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะเจ้ าหน้ าที่ถืออานาจตามพรบ.จดแจ้ งการพิมพ์ ออกข้ อ
กาหนดให้ ผ้ ทู ี่มาขอจดแจ้ งการพิมพ์ ต้ องเป็ นสมาชิกทางวิชาชีพกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
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องค์ กรสื่อหนังสือพิมพ์ ปัจจุบนั มีการกากับดูแล 2 ระบบ คือ
(ก.) ผ่ านระบบกฎหมาย พ.ร.บ.จดแจ้ งการพิมพ์ (2550) ซึง่ กาหนดให้ หนังสือพิมพ์ ต้ องจดแจ้ งการพิมพ์กับทาง
ราชการผ่านวัฒนธรรมจังหวัด (กระทรวงวัฒนธรรม) ในการประกอบการ และ (ข.) ผ่ านการควบคุมจริยธรรม โดยการกากับ
ดูแลกันเองผ่านสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
องค์ กรสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ปัจจุบนั มีการกากับดูแล 2 ระบบ คือ
(ก.) ผ่ านระบบกฎหมาย พ.ร.บ. การประกอบกิ จการกระจายเสี ย ง และกิ จการโทรทัศ น์ ก าหนดให้ ต้ อ งได้ รั บ
ใบอนุญ าตในการประกอบการ และ (ข.) ผ่ านการควบคุมจริ ยธรรม โดยการกากับดูแลกันเองผ่านองค์กรวิชาชีพเช่น สภา
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ซึง่ การกากับดูแลกันเองทัง้ 2 ระบบสื่อ ที่ผ่านมามีจุดอ่อน คือ 1) สามารถกากับดูแลได้ เฉพาะสื่อที่สมัครใจเข้ าเป็ น
องค์กรสมาชิก และ 2)ไม่สามารถลงโทษสมาชิกที่ฝืนข้ อบังคับด้ านจริ ยธรรมอย่างมีประสิทธิผล
ส่วน จุดแข็ง คือ 1) ไม่มีความเสียหายที่เกิดขึน้ จากการกากับดูแ ลของรั ฐ โดยเฉพาะการแทรกแซงสื่ อ หรื อกฎระเบียบที่ไม่
เหมาะสม
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ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP)
และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ต้ องออกข้ อบังคับจริ ยธรรมแก่สมาชิก ว่าด้ วยการก้ ามลง
โฆษณาข้ อความเชิญชวน ประกาศให้ มีการส่งข้ อความสันชิ
้ งโชค เล่นเกมส์ เสี่ยงรางวัล หรื อกิจกรรม
เสี่ยงพนันใดก็ตาม
(5.1.2) ก าหนดให้ สภาการหนังสื อ พิ ม พ์ แ ห่ งชาติ ออกข้ อบั งคับ เรื่ อง “การห้ ามโฆษณา
ข้ อความที่มีเนื ้อหาเข้ าข่ายส่งเสริ มกิจกรรมการพนัน เสี่ยงโชค เล่นเกมส์ หรื อชิงรางวัล ” โดยสภาการ
หนังสือพิ มพ์ แห่งชาติ มีอานาจลงโทษสมาชิกที่ฝ่าฝื นข้ อบังคับ โดยให้ ลงข้ อความขอโทษ หรื อแก้ ไข
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(5.1.3) รัฐบังคับให้ ปฏิ บัติตาม โดยกาหนดโทษปรั บทางปกครอง ไปจนถึงการถอนการจด
แจ้ งการพิมพ์ ทังนี
้ ้ ตามข้ อเสนอแนะของสภาการหนังสือพิมพ์ แห่งชาติ โดยที่ผ้ ูถูกโทษปรับ หรื อถอน
การจดแจ้ งการพิมพ์ สามารถฟ้องร้ องต่อศาลปกครองได้
กรณี วิทยุและโทรทัศน์ 26
(5.1.4) ปรั บปรุ งแก้ ไขกฎหมายให้ : ข้ อบังคับ จริ ยธรรมขององค์กรวิชาชีพ (ในที่นี ้ คือ “สภา
วิช าชี พ ข่ าววิ ท ยุและโทรทัศน์ ไทย”) ต้ องได้ รับ การรั บ รองโดย กสทช. โดยผ่ านกระบวนการรั บ ฟั ง
ความเห็นสาธารณะ
โดยที่ กสทช. จะไม่ ออกใบอนุ ญาตให้ ผ้ ูรับใบอนุญาตที่ไม่ เป็ นสมาชิกองค์ กรวิชาชีพ
ใด หรื อออกใบอนุ ญ าตให้ โดย กสทช. ก ากับ ดูแ ลเนื อ้ หาผู้ รับ ใบอนุ ญ าตนัน้ (รั บ พิ จ ารณาเรื่ อ ง
ร้ องเรี ยนและลงโทษ)
(5.1.5) กาหนดให้ องค์ กรวิชาชีพ มีอานาจลงโทษสมาชิกที่ ฝ่าฝื นข้ อบังคับ โดยให้ เผยแพร่
ข้ อความขอโทษ หรื อแก้ ไข ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(5.1.6) กสทช. บังคับให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตกิจการวิทยุโทรทัศน์ ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับจริ ยธรรม
วิช าชี พ (ของสภาชี พ ข่ าววิ ท ยุโทรทัศน์ ไทย) โดยก าหนดโทษปรั บ ทางปกครอง ไปจนถึงการถอน
ใบอนุญาตได้ หากฝ่ าฝื นกฎ หรื อตามข้ อเสนอแนะขององค์กรวิชาชีพที่มีตอ่ กสทช. โดยที่ผ้ ถู กู โทษปรับ
หรื อถอนใบอนุญาต สามารถฟ้องร้ องต่อศาลปกครองได้
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