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ที่มาเเละความนิยม

! ชวง พ.ศ. 2551 การเสี่ยงโชคดวยการทายผลฟุตบอลยูโร 2008 ทางโทรทัศนทั้งรายการขาว รายการ

ถายทอดสด เเละกิจกรรมตาง  ๆ ที่ออกมาสอดรับกับอุปนิสัยชางเสี่ยงโชคของคนกรุงเทพฯ เพียงที่เดียว คิด

เปนมูลคา  545 ลานบาท (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2551) ซึ่งจากผลการสำรวจของ   ศูนยวิจัยกสิกรไทย สุม

สำรวจในกรุงเทพฯ พบวามีผูที่เขารับการสำรวจ ที่ตองการสงชิงโชคฟุตบอลยูโร 2008 อยูในระดับรอยละ 40  

หรือคิดเปนจำนวนประชากรกรุงเทพฯประมาณ  1.6 ลานคน  ที่ตองการสงชิงโชคทายผลฟุตบอลยูโรครั้งนี้   

ขณะที่ในฟุตบอลโลก 2006 มีกลุมที่สงชิงโชคเพียงสัดสวนรอยละ 29.7   ซึ่งรูปแบบการรวมสงชิงโชคทายผล

ฟุตบอลยูโรครั้งนี้  มีทั้งการสงไปรษณียบัตรทายผล   การสงชิงโชคผานโทรศัพทมือถือในลักษณะการสง SMS 

(Short Message Service)  และการสงคูปองทายผลที่ตัดจากหนังสือพิมพตางๆ   โดยคาดวาคนกรุงเทพฯนา

จะมีคาใชจายหมุนเวียนในการรวมลุนโชคทายผลฟุตบอลยูโรครั้งนี้ประมาณ  545 ลาน    โดยมีรางวัลใหเขา

รวมลุนโชคเปนมูลคาไมต่ำกวา 100 ลานบาท  

! ในครั้งนี ้ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2551) ระบุวา ตลาด SMS ระหวางเทศกาลในชวง ฟุตบอลยูโร 2008 ที่

ที่คาดการณไววาจะมีการสง SMS จะเพิ่มขึ้นกวาปกต ิ “ไมต่ำกวาประมาณรอยละ 50 หรือเพิ่มขึ้นอีก

ประมาณเฉลี่ย 5 ลานขอความตอวัน โดยหากคิดอัตราคาบริการ SMS สำหรับ การรวมสนุกหรือแสดงความ

คิดเห็นในชวงฟุตบอลยูโรเฉลี่ยประมาณ 3-6 บาทตอครั้ง จะคิดเปนเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นจากปกติตลอดชวงการ

แขงขันฟุตบอลยูโรประมาณ 620 ลานบาท ” ในขณะที่ยอดการเติบโตของตลาด  SMS ทั้งป 2551 ศูนยวิจัย

กสิกรไทยคาดการณวาตลาด SMS “จะมีมูลคาประมาณ 5,400-5,600 ลานบาท ขยายตัวประมาณรอยละ 

20-25 เพิ่มขึ้นจากป 2550 ที่มีมูลคาตลาดประมาณ 4,500 ลานบาท ขยายตัวประมาณรอยละ 10-15” 

! ในฟุตบอลโลก 2010    ศูนยวิจัยกสิกรไทย (5 กรกฎาคม 2553)  สรุปวา การเสี่ยงโชคดวย SMS ใน

เทศกาลฟุตบอลโลก จะมีผูนิยมใช มากขึ้น 

... การทายผลผานทางโทรศัพท และการสง sms ที่ปจจุบันมีจำนวนเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่

เพิ่มขึ้น  จำนวนกลุมลูกคาเปาหมายที่สนใจเขารวมชิงโชคก็มีมากขึ้นตาม (เลขหมายโทรศัพท

เคลื่อนที่จนถึงชวงเดือนมีนาคม 2553 มีประมาณ  71.2 ลานเลขหมาย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน

มิถุนายน  2549 ซึ่งเปนชวงการแขงขันฟุตบอลโลกครั้งกอน  ที่มีจำนวนเลขหมายประมาณ 36.2 ลาน

เลขหมาย) นอกจากนี้ตนทุนคาใชจายในการสง sms สวนใหญก็ปรับลดลงเหลือเพียงประมาณ  3 

บาท/ครั้ง ซึ่งลดลงจากเดิมที่คาใชจายสูงถึงประมาณ  6-9 บาท/ครั้ง ... สวนการสง sms จะมีมูลคา
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ประมาณ 60 ลานบาท( เฉลี่ยการสงประมาณ 20 ครั้ง/ คน คาใชจายประมาณ 30-60 บาท/คน )...  

ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2553)[เฉพาะกรุงเทพฯ - ผูวิจัย]

จากการประมาณ  “เม็ดเงิน” ที่เพิ่มขึ้นในการเสี่ยงโชคในโอกาสพิเศษ เพียงเเค 1 เดือน  ในอีกทางหนึ่ง 

เม็ดเงินที่กระจายเขาสูบริษัทผูใหบริการโทรศัพทมือถือ เเละผูจัดการเสี่ยงโชค  นั้นคือความสูญเสียของผูเสี่ยง

โชค ทั่วประเทศ ที่เขารวมเสี่ยงโชคในมหกรรมการกีฬาเพื่อหวังรางวัลใหญ นอกเหนือจากการเสี่ยงโชคดวยวิธี

ปกติ เชน การสงฉลากสินคาที่ใช หรือหนังสือพิมพที่อานอยูเเลว เพื่อชิงรางวัล 

นอกจากการสง SMS ชิงโชคในชวงเทศกาลเเลว ยังมีการเสี่ยงโชคทาง SMS ในรายการโทรทัศน เชน 

รายการขาว รายการบันเทิง ละคร เพื่อชิงรางวัลโดยการสุมเเจก โดยถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมสงเสริมการ

ตลาด

การใช SMS ในการชิงรางวัลดำเนินมาโดยไมมีการกำหนดเเนวทางทางกฎหมายชัดเจน  เเละดู

เหมือนจะไดรับความนิยม จนปรากฏตัวตามรายการโทรทัศน วิทยุ เนื่องจากเปนวิธีการชิงรางวัลที่รวดเร็ว 

เเละสะดวก ผูชิงรางวัลเพียงเเตเสียคาบริการ SMS ตามที่ระบบเรียกเก็บ เเละรายการสวนใหญจะมีการเเจง

ราคา SMS ไว เเมจะใชตัวอักษรเล็กเเละไมโดดเดนชัดเจนนัก 

จนกระทั่งมีการออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0307.2/ว .2384 ลงวันที่  28 ก.ค. 2548 ซึ่งระบุ

วา ตองมีการขออนุญาตกอนดำเนินการชิงรางวัล เเละ  “กำหนดใหผูที่ไดรับอนุญาต จะตองแจงหรือแสดง

ขอความวาไดรับอนุญาตแลวตามใบอนุญาตเลมที ่เลขที่  และสถานที่ออกใบอนุญาตตอผูเขารวมเลนกอนจัด

ใหมีการเลนดังกลาวในรายการ ที่จัดดวยทุกครั้ง ” ทั้งยังตองปฏิบัติตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2534) 

ของการโฆษณาสงเสริมการขาย ใน  พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค พ.ศ . 2522 เชนเดียวกับการสงเสริมการขาย

ทั่วไป  หากดำเนินการโดย ไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการพนัน  จะเปนการผิดพระ

ราชบัญญัติการพนัน  พ.ศ. 2548 เเละพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ . 2522 ฐานโฆษณาไมเปนธรรม

ตอผูบริโภค  เเมจะมีกฎหมายกำหนดดังกลาว เเตก็พบผูดำเนินการที่ไมเเสดงเลขที่ใบอนุญาตจากเจา

พนักงานวาดวยการพนันเสมอๆ 

การสง  SMS ชิงรางวัลในรายการโทรทัศน นอกเหนือจากเทศกาลการกีฬา ซึ่งเปดใหมีการทายผล ไม

สามารถสอบถามจำนวนเงินที่หลั่งไหลเขาระบบไดอยางชัดเจน  เนื่องจากเปนขอมูลดานการคา  อยางไร

ก็ตาม ดวยเเนวโนมที่บริการทางโทรศัพทมือถือประเภทไมใชบริการขอมูล (Non voice) บริการ SMS มีเเนว

โนมการเติบโตอยางเปนอันดับเเรก1  เเมวาจะมีบริการเสริมอื่นๆ เชน อินเทอรเน็ตผานมือถือดวยระบบ GPRS 

1 จากการสัมภาษณ ผูอำนวยการสำนักการตลาดบริการเสริม บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส (เอไอเอส)  ป 2551  บริษัทมี

รายไดจาก บริการ nonvoice เปนเงิน 11,000 ลานบาท ที่มาของรายไดหลักคือ 1.SMS 2.calling melody และ 3.GPRS
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เริ่มสรางรายไดใหบริษัทผูใหบริการโทรศัพทมือถือ ตามมาก็ตาม  แตนอกพื้นที่กรุงเทพฯ เเละเมืองใหญ SMS 

ยังเปนชองทางสำคัญในการสื่อสารเเละรับสาร รวมทั้งเปนโอกาสทางธุรกิจสำหรับผูใหบริการโทรศัพทมือถือ2  

ตลาด  SMS เปนสวนหนึ่งของบริการขอมูล (Non voice) ถูกเล็งใหเปนชองทางธุรกิจใหม ตั้งเเต พ.ศ. 

2544 ที่ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เริ่มเล็งเห็นกลุมเปาหมายของ ตลาด SMS ซึ่งมีกลุมลูกคาหลักอาย ุกลุม

ผูใชสวนใหญมักจะอยูในชวงอาย ุ 18-29 ป ซึ่งปจจุบัน  กลุมลูกคา SMS ที่บริษัทผูใหบริการโทรศัพทมือถือ

บริษัทหนึ่ง กำลังใหความสนใจมีอายุนอยกวานี ้ คือกลุมกอนวัยรุน  (Pre teen)3  ชองทางการหารายไดจาก

ระบบ SMS ของผูใหบริการคือการหาเเนวรวมที่สามารถผลิต เนื้อหา (Content) เเละเขามารวมทำงานกับ

บริษัทผูใหบริการโทรศัพทมือถือ เชน  การ “รวมธุรกิจ” ผูผลิตเนื้อหารายยอย สง SMS ที่มีเนื้อหาตางๆ ตั้งเเต

ดูดวง ขาวสั้น  การเลนเกมสบมมือถือ จนกระทั่งถึงสงลิ้งคเพื่อใหใชบริการอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ 

ดาวนโหลดเนื้อหาได ในมุมมองทางธุรกิจ ผูใหบริการโครศัพทมือถือเปนผูสรางเครือขาย เเละผูผลิตเนื้อหานำ

เครือขายที่มีไปใช เพื่อนำเนื้อหาออกสูระบบ เพื่อเปนการสรางรายไดใหกับทั้งผูใหบริการโทรศัพทมือถือ เเละ

ผูใหบริการเนื้อหา4  เนื่องจากบริการเสียง (Voice) เริ่มอิ่มตัว เเละโอกาสการเติบโตดานบริการขอมูล หรือ

บริการเสริม (Value Added Services: VAS) เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ในขณะที ่ ขอมูล พ.ศ . 2552 พบวา อัตรา Mobile Penetration Rate อยูที ่ รอยละ 98.65 เปน

โทรศัพทเติมเงิน รอยละ 88.11 เเละรายเดือน  รอยละ 10.545 เเละปจจุบัน  รายไดจากบริการขอมูล (Non-

voice) มีเเนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  (สำหรับรายไดจากบริการเสริมของผูใหบริการสัญญาณโทรศัพทมือถือ โดย

ไมเเยกประเภท โปรดพิจารณาภาคผนวก ก.)

2 ตลาดกลุม Non Smartphone   หรือผูที่ใช โทรศัพทธรรมดาที่สามารถโทรออก รับสาย ถายรูปได ของเอไอเอส คิดเปนรอย

ละ 85 ของ ลูกคา 29 ลานราย ““ Facebook & Twitter Alert ” AIS เพิ่ม Sectorใหมกระตุน  SMS” (แบรนด เอจ,  8  ธันวาคม 

2552)  เข าถ ึงท ี  ่ http://www.brandage.com/Modules/DesktopModules/Article/ArticleDetail.aspx?

tabID=7&ArticleID=4767&ModuleID=701&GroupID=147

3  แบบแสดงขอมูลรายงานประจำป 2552  บมจ . ชิน  คอรปอเรชั่น  เอกสารแนบ 1การประกอบธุรกิจสายธุรกิจ สื่อสาร

โทรคมนาคมไรสายในประเทศ รายงานเสนอตอตลาดหลักทรัพยเเหงประเทศไทย (ธันวาคม 2552)

4 “sms เรื่องเลนๆ ที่เปนเงิน” นิตยสารผูจัดการ (พฤศจิกายน 2544) เขาถึงที่  http://www.gotomanager.com/news/

printnews.aspx?id=2045

5 ดนุชา พิชยนันท. ไมปรากฏปที่พิมพ “แผนพัฒนาฉบับที่ 11 กับการพัฒนาบรอดแบรนด.” สำนักวิเคราะหการลงทุนภาครัฐ 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเเละสังคมเเหงชาติ
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เมื่อ SMS เปนชองทางการหารายไดจากเครือขายที่มีอยูเเลว ของทั้งผูใหบริการโทรศัพทมือถือ เเละผู

ใหบริการเนื้อหา  คำถามสำคัญคือรายไดสวนหนึ่งมากจากไหน?

รายไดที่เเทจริงจากการเสี่ยงโชคทาง SMS

ตัวเลขรายไดของบริการเสริม ในสวน  ที่เปน non voice sevice ที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว...เปน

แรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะผลักดันใหเกิด โมเดลธุรกิจที่เปนการรวมมือระหวางเจาของ เนื้อหา 

และผูใหบริการ

"ถามีผูใชบริการแคคนละครั้ง จากจำนวนลูกคามือถือ 50% จากลูกคาทั้งหมด 4 ลานราย 

เอาแค call ละ 10 บาท 2 ลานคนก็ไดเงินแลว 20 ลานบาท6" 

เนื่องจาก SMS สามารถนำไปปรับใชเพื่อสรางรายได ไดหลายชองทาง การเเยกเเยะวารายไดสวนใด

มาจากการเสี่ยงโชคทาง SMS จึงเปนเรื่องยาก เเละขอมูลเทาที่สามารถเขาถึงได จะเปนขอมูลรายไดโดยภาพ

รวม หรือกรณีรองเรียนโดยภาพรวม รวมทั้งานวิจัยที่เกี่ยวของก็เปนการประมาณมูลคาความเสียหายระดับ

บุคลล จากประชากรที่สุมสำรวจ อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณบริษัทผูใหบริการเครือขายเเละโปรเเกรม

6 “sms เรื่องเลนๆ ที่เปนเงิน” นิตยสารผูจัดการ (พฤศจิกายน 2544) เขาถึงที่  http://www.gotomanager.com/news/
printnews.aspx?id=2045

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 9

การสํารวจสถานการณ์การเส่ียงโชคผ่านข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)

http://www.gotomanager.com/news/printnews.aspx?id=2045
http://www.gotomanager.com/news/printnews.aspx?id=2045
http://www.gotomanager.com/news/printnews.aspx?id=2045
http://www.gotomanager.com/news/printnews.aspx?id=2045


จัดการ การเสี่ยงโชค พบวา มีการเเบงรายไดจากการเสี่ยงโชค โดยเสียคาเครือขายใหผูประกอบการ

สัญญาณโทรศัพทมือถือ รอยละ 50 ของคาธรรมเนียมตอ SMS ที่เหลือ ผูใหบริการเครือขายเเละโปรเเกรมกับ

ผูลงทุนเเบงกันตามอัตราที่ตกลง โดยมากมักจะเเบงกันที่ อัตราสวนครึ่งตอครึ่ง หรือตางฝายตางเเบงรายไดที่ 

อัตราสวน  รอยละ 25   ในกรณีที่ผูลงทุนมีกิจการของตนเอง ก็จะเเบงเงินที่กับบริษัทผูใหบริการสัญญาณ

โทรศัพทเคลื่อนที่ ในอัตรา รอยละ 50: รอยละ 50  จากรายไดที่เกิดขึ้นจากการเสี่ยงโชค

ทั้งนี้ ในการเสี่ยงโชคที่สำรวจ ใชระบบ  SMS  สองทาง หรือ SMS เรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ คือ 

ไมหักจำนวน SMS จากระบบโปรโมชันที่สมัครอยู เเตหักเงินโดยตรงจากคาบริการที่เติมเงิน  (Pre-Paid) หรือ 

เรียกเก็บเงินเเยกตางหากในหมวดคาบริการเสริม ในระบบรายเดือน  (Post-Paid) ทั้งเมื่อรับเเลเมื่อสง

ขอความ รวมทั้งอาจมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมอื่นๆ เชน คาธรรมเนียมอินเทอรเน็ตผานบริการ 3G/ EDGE/

GPRS/WAP

การเสี่ยงโชคทาง SMS มีทั้งเเบบตั้งใจ เเละไมตั้งใจ จากการประมาณการณของ เอเเบคโพลระบุวา 

“ความเสียหายที่เกิดจากเอสเอ็มเอสไมไดตั้งใจสมัคร โดน  30 บาทตอครั้งเปนขั้นต่ำ นอกจากนี้มีครั้งละมากก

วา  30-50 บาทและเกินรอยบาทก็ม ี โดยเฉลี่ยความเสียหายอยูที่ 83.5 บาท 7” สวนในการเทศกาลชิงโชค 

ศูนยวิจัยกสิกรไทยประมาณวา จากการสำรวจกลุมตัวอยางในกรุงเทพฯ ในชวงฟุตบอลโลก “การสง sms จะมี

มูลคาประมาณ 60 ลานบาท( เฉลี่ยการสงประมาณ 20 ครั้ง/ คน คาใชจายประมาณ 30-60 บาท/คน )...  

ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2553)”

7  การประชุม “SMS และบริการเสริมของโทรศัพทเคลื่อนที่ : ทางออกในมิติกฎหมายและนโยบายการกำกับดูแล ,” 9 มี.ค.

2554 สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม และบริษัทสยามอินเทลลิเจนซยูนิต จำกัด 
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เสนทางการเสี่ยงโชค ทาง SMS

! จากการสุมสำรวจขอรองเรียน  การประกาศเตือนทางอินเทอรเน็ต เเละกระทูรองทุกขเเละเตือนการ

หลอกลวงของเว็บไซต พันธุทิพยดอทคอม พบวา ชองทางการเสี่ยงโชคทาง SMS ทั้งโดนสมัครใจเเละไม

สมัครใจ มีดังนี้

1.มาจาก SMS Spam ที่อาศัยการเสี่ยงโชค เพื่อกระตุนใหสมัครบริการเสริม หรือซื้อสินคาเเละบริการ หรือ  

SMS Spam ที่สงมาเพื่อดึงดูดใหเสี่ยงโชค 

2.มาจากการสมัครทางเว็บไซต ทั้งที่เต็มใจสมัคร เเละสมัครเพราะไดรับขอมูลไมตรงกับความเปนจริง หรือ

โฆษณาเกินจริง

7
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3.มาจากรายการโทรทัศน เชน การตอบคำถามชิงรางวัล หรือรายการประมูลของทางเคเบิลทีวี

4. มาจาก

กิจกรรมเฉพาะกลุม เชน  การทายผลกีฬา ทายผลฟุตบอลโลก

8
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5. มาจากการโฆษณาทางอินเทอรเน็ต เชน เว็บไซตเครือขายทางสังคม แบนเนอรโฆษณาในเว็บตางๆ 

ชองทางเหลานี้ เปนทั้งการโฆษณากระตุนใหเสี่ยงโชค เเละเปนชองทางที่จะนำผูที่สนใจหรือบังเอิญตองการ

เสี่ยงโชค เขาสูการเสี่ยงโชคดวย SMS ไมวาจะตั้งใจหรือไมก็ตาม

! เเมวาจากการสำรวจรายการโทรทัศนฟรีทีว ี จะไมพบการเสี่ยงโชค หรือการโฆษณาการเสี่ยงโชคบน

ขนมสำหรับเด็กโดยเฉพาะ  แตก็พบวารายการโทรทัศนที่มีการเสี่ยงโชค เว็บไซต ที่โฆษณาการเสี่ยงโชค รวม

ทั้งการสงขอความโฆษณาการเสี่ยงโชค สามารถเขาถึงไดโดยเด็กเเละเยาวชนทั้งหมด รวมทั้งยังพบกรณีศึกษา

ที่มีการโฆษณาใหดาวนโหลดเนื้อหา เเละตอบคำถามจาก การตูน  เพลง เเละแอนิเมชั่นจากภาพยนตรที่มีกลุม

เปาหมายหลักเปนเด็ก เเละเยาวชน  ในเว็บไซตผูใหบริการเนื้อหา (Content) ทางโทรศัพทมือถือดวย เชน  การ 

ดาวนโหลดเเละตอบคำถามเกี่ยวกับนักรองเกาหลี หรือภาพยนตรการตูนแอนิเมชั่นที่เด็กชื่นชอบ (กรณีศึกษาที่ 

5) รวมทั้งในละครหลังขาว  ทั้งสองชองรายการที่มีการจัดตอบคำถามเกี่ยวกับละครเพื่อชิงรางวัล (กรณีศึกษาที่ 

4) โดยละครที่มีการจัดประเภทให ผูชมทั่วไป - เด็กอาย ุ 13 ปรับชมไดโดยควรไดรับคำเเนะนำจากผูปกครอง 

ดังนั้น  เด็กเเละเยาวชน จึงสามารถรับขอความโฆษณากระตุนใหเสี่ยงโชคไดตลอดเวลา  ในทุกไมมีการเตือน

เกี่ยวกับอายุต่ำสุดที่สามารถเขารวมเสี่ยงโชคไดอยางชัดเจน  เเละมักไมมีการใหขอมูลการเสี่ยงโชค ในดานคา

ใชจายโดยละเอียด

! เเมผูใหบริการอาจกลาววาเด็กเเละเยาวชนอาจไมใชกลุมเปาหมายโดยตรงของการเสี่ยงโชค เเตการ

รับขอความเเละโฆษณา มีผลอยางมาในการตัดสินใจจะเสี่ยงโชคหรือไมในอนาคต 
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ผลกระทบของการเสี่ยงโชคกับเด็กเเละเยาวชน: ทบทวนองคความรูที่เกี่ยวของ

O การศึกษาเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคดวยขอความ SMS ทางโทรทัศนเเละทางโทรศัพท เปนการศึกษาที่ยัง

ไมมีการดำเนินการเเบบเเยกขาดจากการพนันชนิดอื่นๆ เเละ ในตางประเทศ จึงอางอิงผลกระทบจากการ

ศึกษาเกี่ยวกับการพนันออนไลนทั่วไป เเละองคความรูเกี่ยวกับการเสพยติดอื่นๆ      เชน  พฤติกรรม เเละผลก

ระทบทั้งทางดานรางกาย จิตใจเเละสังคม ที่เกิดขึ้นกับผูติดการพนันชนิดอื่นๆ ทางอินเตอรเน็ต เชน  การพนัน

ผลการกีฬา เกมส หรือเกมสพนันไพ Mark Griffiths (2011) นักวิชาการที่ศึกษาดานการพนันระบุใน 

“Technological Trends and the Psychosocial Impact on Gambling” ยอมรับวา ทุกวันนี้ยังไมมีองค

ความรูดานการพนันผานโทรศัพทมือถือ8   อยางชัดเจน การวิจัยครั้งนี้จึงเปนโครงรางในการศึกษาเเนว

ทางการดำเนินการสำรวจโอกาสในการใชเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของกับการพนันอยางเต็มรูปแบบในอนาคต 

ซึ่งโอกาสเเละเเนวโนมการเสี่ยงโชค เเละการพนัน จะมีการกลาวถึงในบทสรุป ตอไป

! ในบทนี้ จะทบทวนองคความรูที่เกี่ยวของกับผลกระทบจากเสี่ยงโชคตอเด็กเเละเยาวชน  ผลตอพัฒฯา

การทางจิตเเละสังคม เเละปญหาที่เกี่ยวของกับการเสี่ยงโชคผาน SMS

1. ผลของการเสี่ยงโชคเเละโฆษณาการเสี่ยงโชคตอเด็กเเละเยาวชน

การวิจัยของ Blaszczynski, Walker, Sagris & Dickerson (1997) ชี้วาการติดการเสี่ยงโชคเปนนิสัยของเด็ก

เเละเยาวชน มีผลทำใหเด็กเเละเยาวชนเติบโตไปเปนผูใหญที่ติดการเสี่ยงโชค เนื่องจากปญหาการติดการ

เสี่ยงโชค จะพัฒนาในชวงวัยรุน  Monaghan, Derevensky & Sklar (2008)  เชื่อวาปจจุบันเด็กเเละเยาวชน

ไดรับการโฆษณา จากสื่อตาง  ๆ ใหเห็นวาการเสี่ยงโชค หรือเเมกระทั่งการพนัน  เปนเรื่องนาทดลอง นาเขาหา 

เเละมีภาพลักษณดีขึ้น  ดังนั้น  จึงจำเปนตองปกปองเด็กเเละเยาวชน จากสื่อเเละการชักจูงเหลานี ้  เนื่องจาก

ยังไมมีการศึกษาเรื่องการรับชมโฆษณา กับเเรงจูงใจใหเด็กและเยาวชนเขาหาการพนันอยางชัดเจน  จึงมีการ

เทียบเคียงจากผลการศึกษาเกี่ยวกับการโฆษณาเเละการบริโภคแอลกอฮอลของเด็กเเละเยาวชน  ซึ่งพบวา 

เมื่อเด็กไดรับสื่อโฆษณาระดับสูงๆ เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮออลเเละ มีเเนวโนมวาเด็กเเละเยาวชนกลุมนี้จะ

เสี่ยงตอการดื่มมากกวากลุมปกติรอยละ 50 เเละมีเเนวโนมจะตั้งใจดื่มสุรามากกวากลุมที่ไมดูโฆษณา รอย

ละ 36

8 “To date, there has been almost no empirical research into mobile phone gambling and interactive television 

gambling, but these are likely to become an increasing issue of research interest as today’s digital natives reach 

adulthood and as technologies become even more advanced and sophisticated” (Griffiths, 2011, p. 78) 
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! การเขาถึงการโฆษณาดานการเสี่ยงโชค ทำใหเด็กเเละเยาวชนเขาใจวาการเสี่ยงโชคเปนพฤติกรรมที่

ยอมรับได ไมมีอันตรายเเละนาเชื่อถือ (Moore & Ohsutka, 1999)  เเละทำใหเด็กเเละเยาวชนเชื่อวาการ

เสี่ยงโชค รวบไปถึงการพนัน  เปนเรื่องนาตื่นเตน  สนุกสนาน  เเละเปนความบันเทิงชนิดหนึ่งที่ไมมีอันตราย 

(Griffith & Wood, 2001)  ที่สำคัญ การเสี่ยงโชค ซึ่งโฆษณาวาของมีคาไดมางายๆ ทำใหเด็กเเละเยาวชนเชื่อ

วา สามารถไดสิ่งที่ตองการโดยงาย สนุก เเละ ไมเหนื่อยเเรง โดยไมตองทำงาน หรือเรียนหนักเพื่อใหไดสิ่ง

ตอบเเทนมา (Derevensky et. al., 2007) โดยเฉพาะ เมื่อสื่อเหลานั้นปรากฏในพื้นที่ที่มีการควบคุมเเละเเท

รกเเซงไดนอย เชน บนสื่ออินเตอรเน็ต 

! จากการศึกษาของ Derevensky et. al., (2007) พบวา เมื่อวัยรุนเขาถึงโฆษณาการพนัน วัยรุน รอย

ละ 42  เเสดงความตองการจะเลนการพนัน  เเละ รอยละ 61 คิดถึงรางวัลที่จะไดรับ หรือคิดวา ถาไดเงินมาเเล

วจะนำมาทำอะไร 

! การโฆษณาผานทางสื่อใหม เชนอินเทอรเน็ต นับวามีอิทธิพลกับการเขาถึงเเละการรับรูเกี่ยวกับการ

เสี่ยงโชคเเละการเขาถึงการพนันของเด็กเเละเยาวชนมาก งานวิจัยของ (Griffiths & Parke, 2010) ระบุวา

ประสบการณเกี่ยวกับการพนันของเด็กเเละเยาวชนในปจจุบัน  นาจะมาจากอินเตอรเน็ต โทรสัพทมือถือ เเละ

การรับชมโทรทัศนที่ผูชมสามารถรวมสนุกได 

! เเมเว็บไซตที่มีการโฆษณาเกี่ยวกับการเสี่ยงโชค เเละการพนันจะมีการจำกัดอายุผูเลน  เเตไมสามารถ

ดำเนินการคัดกรองผูเขาถึง เชน  เด็กเเละเยาวชนที่เขาไป ด ูหรือหามการโฆษณาผานเว็บไซตอื่นๆ ที่เด็กเเละ

เยาวชนเขาถึงได เชน  โฆษณาผาน  Facebook  หรือสื่อ Social Media ไดอยางงายดาย (Griffiths, 2011, p. 

78)

2.  องคความรูดานการเสี่ยงโชคผานโทรศัพทมือถือ (Wireless Gambling, Mobile Gambling)

! การเสี่ยงโชคผานโทรศัพทมือถือในตางประเทศ ในประเทศที่ใหประชาชนที่บรรลุนิติภาวะเลนการ

พนันไดถูกกฎหมาย สามารถทำไดหลายชองทาง เชน  ผูใหญสามารถสมัครเปนสมาชิกเว็บไซต หรือตัวเเทนบ

ริษัทพนัน  เพื่อเลนการพนันออนไลน เเละเสี่ยงโชคผานโทรศัพทมือถือ เชน การพนันกีฬา การขายลอตเตอรรี

ออนไลนผานโทรศัพทมือถือ การเลนคาสิโนผานโทรศัพทมือถือ การเลนเกมสที่ใชทักษะเพื่อเเลกของรางวัล

ผานโทรศัพทมือถือ  โดยจะมีการควบคุมอายุผูเลนอยางชัดเจน เเละบางประเทศมีการควบคุมจำนวนเงิน

สูงสุดที่จะเสียตอวัน  ตามกฎหมายดวย ดังกลาวดำเนินการโดยใชการพนันผานโทรศัพทมือถือการหรือ SMS 

เพื่อพนันในกิจกรรมพนันอื่นๆ หรือ ใช SMS เปนสื่อ เเทนที่จะเดินเขาไปวางเดิมพันในตัวเเทนรานพนันตาม

กฎหมาย ซึ่งประเทศไทยการพนันดังกลาวไมสามารถกระทำไดตามกฎหมาย จึงไมทบทวนวรรณกรรมในสวน

นี้
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! ในประเทศที่ไมมีเปดโอกาสใหมีการพนัน  ผูใหบริการสามารถหาทางเลี่ยงกฎหมาย เเละขอจำกัด 

โดยใชวิธีนำเสนอการเสี่ยงโชค ในรูปแบบอื่น  ซึ่งมักปรากฎในประเทศเเถบเอเซีย ที่กฎหมายไมอนุญาตใหมี

การพนันกีฬา หรือการพนันเเบบอื่นๆ  ได รูปแบบการเสี่ยงโชคที่พบไดเเก  การเลนเกมสทางทีว ีโดยการตอบ

คำถามชิงรางวัลทาง SMS หรือการดาวนโหลดเพื่อลุนรางวัล การเลนเกมสทางทีวี โดยโทร หรือ สง SMS 

ตอบคำถาม เลนเกมสปริศนา หรือเเขงขันทักษะอื่นๆ  (Monaghan, 2008, 14-15) 

! เมื่อศึกษาเทียบเคียงกับการเลนพนันหรือเกมสชนิดอื่นๆ พบวา ปจจัยที่ทำให การเสี่ยงโชคทาง

โทรศัพทมือถือ เสี่ยงตอการทำใหเกิดการ ”ติด” การเสี่ยง

โชค ไดแก

! 2.1 ความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการ พบวา 

การเสี่ยงโชคสามารถทำไดงาย เพียงเเคสงขอความผาน

โทรศัพทมือถือ หรือตอบขอความที่สงมา เทานั้น ก็

เทากับเปนการสมัครบริการเเละสามารถเริ่มเสี่ยงโชคได 

การเสี่ยงโชคนี้ไมตองอาศัยความรูเเละทักษะ ทำใหไม

ตองคิด เเละใครครวญถึงผลดีผลเสียอยางรอบคอบ กอน

ที่จะตัดสินใจดำเนินการเสี่ยงโชค หรือขาดสติยั้งคิดใน

การหยุดตัวเองไมใหเสี่ยงโชคมากเกินไป

! 2.2 ความรวดเร็วในการตอบสนอง ขอความ เมื่อสงขอความไป จะไดรับขอความตอบรับ เเละกระตุน

ใหเสี่ยงโชคตอไปเรื่อยๆ ดวยความมุงหวังวาจะเอาชนะ จนอาจเกิดการติดการเสี่ยงโชคระยะสั้น  ซึ่งสงผลให

เสียเงินคารับ - สงขอความ เเละอาจทำใหติดการเสี่ยงโชคในระยะยาวได ยิ่งระบบเสี่ยงโชคมีการตอบสนอง

ไดเร็วมาก ก็จะทำใหผูเลนที่ตองการเอาชนะ ตอบ SMS กลับ เพื่อหวังรางวัลชดเชยกับเงินที่เสียไป 

กรณีตัวอยางคือการประมูล ตัวเลขต่ำสุดที ่ ระหวาง 1.00-1.99 เพื่อลุนรางวัลที่พัก เมื่อประมูลเเลวจะมีการ

ตอบกลับผลการประมูลทันท ีเเละระบุตัวเลขที่มี

ความเปนไปไดวาจะไดรับรางวัล หากผูเลนไมยั้ง

คิด เเละเห็นวาตนเองไมมีลุน  อาจจะเรงประมูล

มากขึ้น เพื่อให “ไดลุน” บาง โดยคิดวา จะมีโอกาส

ไดรับรางวัล ปรากฏการณนี้เกิดในการเลนพนัน

ชนิดอื่นๆ ที่สามารถเลนไดอยางรวดเร็วดวย เชน 

Slot Machine ที่ผูเลนอาจตั้งใจจะเลนไมกี่ตา เเต
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เมื่อเสียเเลวก็ยิ่งอยากเสี่ยงโชคมากขึ้นเพื่อถอนทุนคืน  ทำใหตัดสินใจผิดพลาด 9  จนเสียเงินมากกวาที่คาดไว

วาจะเลน 

! ในกรณี SMS เมื่อไมเห็นจำนวนเงินที่เสียจริง  กวาจะทราบวาเสียเงินเทาใด ก็นาจะเปนชวงที่ใชงเิน

ไปกับการรับ สง ขอความเสี่ยงโชค จนระบบของผูใหบริการสัญญาณโทรศัพทมือถือ เตือนวาเงินเหลือต่ำกวา

ที่ระบบกำหนด 

! 2.3 วงจรของการเสี่ยงโชคที่กระตุนใหเกิดการทำซ้ำ โดยไมมีการขัดจังหวะ ทำใหคิดไมทัน  หรือทำไป

ตามสัญชาตญาณโดยไมคิดไปเรื่อยๆ จนกวาจะมีการขัดจังหวะ โดยเฉพาะในการเสี่ยงโชค หรือ “เลนเกมส” 

ที่ไมตองใชทักษะในการคิด หรือใชทักษะเทียม เชน  การเดาตัวเลข การตอบคำถามที่คำตอบงายเกินไป ตอบ

อยางไรก็ไมผิด 

! 2.4 การกระตุนใหเกิดภาวะผานการโฆษณาใหเชื่อวาเลนเเลวจะมีโอกาสชนะมากขึ้นเรื่อยๆ (กรุณาดู

ภาพจาก กรณีศึกษาที ่ 2) ผานการโฆษณาใหเสี่ยงโชคเพื่อรับรางวัลที่มีคุณคา เเละเปนที่ตองการของเด็ก 

เยาวชน เเละผูใหญตอนตน  ที่ใชวิธีการดึงดูดดวยการเลนเกมสงายๆ ที่ไมตองใชทักษะ ทำใหเกิดภาพลวงตา

วา การเลนเกมสนั้นเปนสิ่งที่ผูเสี่ยงโชคสามารถควบคุมได เเละปลูกฝงความรูสึกวาตนเองมีโอกาสชนะ เมื่อ

ผานกระบวนการนี้ซ้ำๆ ก็จะทำใหการรับรูโอกาสในการไดรับรางวัลจากการเสี่ยงโชค  บิดเบี้ยวไปจากความ

เปนจริง เเละจะรูสึกวาตนเองสามารถควบคุมการเเพชนะได ตอไป ทั้งที่การเสี่ยงโชคที่เกิดขึ้นกอนการรับ

บริการ SMS  กับหลังรับบริการ เปนการเสี่ยงโชคคนละเเบบ เพราะเมื่อสมัครบริการไปเเลว กลับพบวา 

เปนการชิงโชคเเบบ “ใชงานมาก (เสียเงินมาก) มีสิทธิไดลุนโชค ” ไมใชการเสี่ยงโชค หรือเลนเกมสที่อาศัย

ทักษะ 

! ตัวอยางการเสี่ยงโชคที่ใชวิธีเหลานี้ไดเเก การโฆาณาการสมัครบริการ/ เสี่ยงโชคดวยการเลนเกมสวัด 

IQ หรือทดสอบทักษะเชน ตอบคำถามงายๆ นับลูกบอลที่เดงไปมา ยิงเปาเคลื่อนที่ในเเบนเนอรโฆษณา ซึ่ง

ทำใหผูเลนรูสึกทาทาย เเละเมื่อชนะก็จะรูสึกวาตนเองสามารถควบคุมการเสี่ยงโชค เเละมีสิทธิชนะรางวัลที่

โฆษณาได จึงมีสวนทำใหตัดสินใจสมัครบริการ เพราะเชื่อวาตนเองสามารถควบคุมปจจัยตาง  ๆเพื่อเปนผู

ชนะในการเสี่ยงโชคได เนื่องจากระหวางขั้นตอนการโฆษณาใหเสี่ยงโชค มีการทำใหเชื่อวาผูเสี่ยงโชคมีโอาส

สูงในการเปนผูชนะ เเละสามารถควบคุมปจจัยที่สงผลตอการเเพชนะได ซึ่งไมเปนจริง

9 Valleur, M. (2008) “France,” in Problem Gambling: A European Perspective. Griffiths, M., Hayers, T., & 
Meyers, G. New York:Springer, p. 77.
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3. ปญหาการคุมครองผูบริโภคจากการเสี่ยงโชคทางโทรศัพทมือถือ

ในการเสี่ยงโชค เเละ/ หรือการพนันออนไลน มีความเสี่ยงในการคุมครองผูบริโภคดังนี้ 

! 3.1 การเสี่ยงโชคทางโทรศัพทมือถือ เปนการเสี่ยงโชคที่ไมมีการควบคุม หรือมีการควบคุมต่ำ ทั้งยัง

ไมสามารถตรวจสอบความเที่ยงตรงในการเสี่ยงโชคได นอกจากนั้น หากมีความผิดพลาดที่ระบบ ผูใหบริการ

ก็มักอางวาเกิดความผิดพลาดที่ระบบจะไมรับผิดชอบ เเละมีปญหาเรื่องความเที่ยงตรง เเละนาเชื่อถือ เชน 

มักไมมอบรางวัลจริงๆ  หรือเมื่อจายเงินไมสามารถเสี่ยงโชคได 

! 3.2 ปญหาการคุมครองเด็กเเละเยาวชน   ซึ่งเปนกลุมเสี่ยงที่จะพบปญหาติดการเสี่ยงโชค หรือเสี่ยง

ตอการติดการเสี่ยงโชคเมื่อเปนผูใหญ โดยเฉพาะการเสี่ยงโชคผาน SMS เนื่องจากการเสี่ยงโชคผานเว็บไซต

รับพนันถูกกฎหมายในตางประเทศจะตองมีการตรวจสอบอาย ุ  เเตการเขาถึงการพนันผานการ “เลนเกมส” 

ทาง SMS ไมสามารถตรวจสอบอายุได เนื่องจากไมตองใชเงินจริงผานบัตรเครดิต เเตใชการหักเงินจากคา

บริการ SMS แทนเงิน (Premium SMS) ซึ่งสะดวกเเละเขาถึงงายกวาการวางเงินเดิมพัน  หรือการจายเงินสด

จำนวนมาก สำหรับเด็กเเละเยาวชน  ที่ยังอายุไมถึงเกณฑทำบัตรเครดิต  หรือเปดบัญชีธนาคารเพื่อการเสี่ยง

โชคเเละ/การพนัน

! 3.3 ปญหาเรื่องความเปนสวนตัว เชน  การนำขอมูลโทรศัพทมือถือไปขายตอ ทำใหไดรับ SMS เกี่ยว

กับการเสี่ยงโชคมากขึ้น หรือรับโฆษณาผานโทรศัพทมือถือมากขึ้น 

! 3.4 การสิ้นเปลืองเงินเเละเวลา  ในการทดลองสมัครบริการประมูลสินคา อยางไรก็ตาม ที่เสียคา

บริการรับ-สง SMS 8 บาท ตอขอความพบวา เงินจำนวน  100 บาท เหลือเพียง 24.80 บาทภายใน  1 วัน จาก

การประมูล 5 ครั้ง เเละเมื่อพยายามยกเลิกตามวิธีการที่บริษัทเเจงในเว็บไซต ไมสามารถทำได  เมื่อพยายาม

สงขอความอื่น  ๆ ไป เพื่อยกเลิก ตามที่อานในเว็บบอรดเเนะนำการยกเลิกบริการ จะไดรับขอความตอบกลับ

วา “คุณทำรายการไมถูกตอง... ติดตอสอบถามไดที่ 02 2609020” เมื่อโทรไปเเลวพบวา ไมมีผูรับสาย มี

ขอความใหติดตอใหม หรือสายจะไมวางตลอดเวลา

! หลังจากนั้นผูวิจัยทดลองสงตัวเลขไปอีก 3 ครั้ง เมื่อมีเงินเหลือในระบบประมาณ 10 บาท พบวา ไม

สามารถสงขอความได  ทั้งยังไดรับ SMS เตือนวา “ยอดเงินไมพอ *120 กรุณากดเพื่อเติมเงินกอนใชบริการ

เสริมคะ” เเตละครั้งจะเสียเงินรับขอความเตือน  ครั้งละ 1 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ไดรับทั้งหมด 5 

ขอความ โดยไมเกี่ยวของกับจำนวนการประมูลที่ไมไดผลที่สงไปเเตอยางใด ระบบยังคงตัดเงินไปเรื่อยๆ จน

เงินหมด  เเละเมื่อเติมเงินใหม ยอดเงินก็หายไปอีก จึงตองโทรศัพทไปเพื่อยกเลิกบริการกับผูใหบริการ

สัญญาณโทรศัพทมือถือ  ซึ่งเสียเวลารอสายอยางนอย 10 นาที 
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! ในอีกกรณีหนึ่ง นอกจากเสียเวลาเเละเสียเงินเเลว ยังเกิดปรากฏการณ “เน็ตไหล” ! จากการรับ SMS 

ที่ไดรับจากเว็บไซตทดสอบ IQ เก็บทั้งคาบริการรายสัปดาห 35 บาท คารับ  SMS จากระบบ 8 บาท / ขอความ 

เเมปดเครื่อง ไมไดรับ  SMS ก็ยังถูกหักเงิน  เเละหากเปดระบบอินเทรเน็ตบนมือถือ เเลว กดเปดขอความที่สง

มา จะเขาไปหนาดาวนโหลดเนื้อหาที่ไมเกี่ยวกับความรู เเละยังตองเสียงคาบริการ EDGE/GPRS เพิ่มอีกดวย 

เพียง 3 วัน หมดคาใชจายเกือบ 200 บาท นอกจากนั้นยังไมสามารถสงขอความ หรือโทรไปยกเลิกได

! การสำรวจของ เอเเบคโพลระบุวา “ความเสียหายที่เกิดจากเอสเอ็มเอสไมไดตั้งใจสมัคร โดน  30 บาท

ตอครั้งเปนขั้นต่ำ นอกจากนี้มีครั้งละมากกวา 30-50 บาทและเกินรอยบาทก็มี  โดยเฉลี่ยความเสียหายอยูที่ 

83.5 บาท10”

4. ผลกระทบตอเด็กเเละเยาวชน

! ปจจุบัน  เทคโนโลยีท่ีกาวหนาทำใหเด็กเเละเยาวชนสามารถกาวขามขอจำกัดในการเขาถึงการเส่ียง

โชค การเสี่ยงโชคดวยโทรศัพทมือถือ ผาน  ระบบ SMS เปนอีกชองทางหนึ่งที่เด็กเเละเยาวชนสามารถเขาถึง

การเสี่ยงโชคไดงาย ที่สุด เพราะสามารถเขาถึงไดโดยตรงผานโทรศัพทมือถือ เขาถึงเมื่อใดก็ได ไมจำกัดเวลา

เเละสถานที ่ เเละการเขาถึงนี้ไมสามารถควบคุมไดโดยการตรวจสอบอายุ เหมือนการเขาถึงการพนันในรูป

แบบแบบอื่นๆ  ความเสี่ยงจากการเขาถึงการพนันทางโทรศัพทมือถือ รวมถึงการเสี่ยงโชคผาน  SMS ที่มีการ

ศึกษาวิจัยในตางประเทศไดเเก ทำใหเด็กเเละเยาวชนใชเงินเกินตัว เมื่อเเพก็พยายามลงเงินสูงขึ้น เพื่อ

ถอนทุนคืน (Monaghan, Derevensky & Sklar 2008) นอกจากนั้นยังตองเสียคาโทรศัพทจำนวนมาก 

(Australian Communication Authority, 2004; Griffith & Renwick, 2003)   เนื่องจากโทรศัพทมือถือสามา

รถพกพางาย เเละใชไดตลอดเวลา หากเด็กเเละเยาวชนติดการเสี่ยงโชคจนไมเเบงเวลา ก็อาจจะนำมาเลน

เวลาเรียน  ทำใหไมตั้งใจเรียน  เเละสงผลกระทบในการรบกวนสมาธิเพื่อนรวมชั้น  จึงทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษาต่ำ  (Hill, 2000)

! ความเร็วในการเสี่ยงโชคดวยการสง SMS ผานโทรศัพทมือถือ ทำใหเด็กอาจขาดสมาธิเเละขาดความ

อดทนรอคอย รวมทั้งสามารถลดทอนความรอบคอบ เเละการยั้งคิด ซึิ่งเด็กมีนอยกวาผูใหญ 

5. ปญหาเเละความเสี่ยงเฉพาะที่เกิดจากการเสี่ยงโชคดวยโทรศัพทมือถือ 

O ปจจุบันโทรศัพทมือถือเปนอุปกรณการสื่อสารที่สามารถเขาถึงไดทุกเพศทุกวัย เเละเเทบจะถือวาเปน

ความจำเปนของชีวิต ไมวาเด็กหรือผูใหญ ราคาโทรศัพทมือถือที่ถูกลง ทำใหผูปกครองสามามารถซื้อ

โทรศัพทใหบุตรหลานได ในราคาไมถึง 1,000 บาท ดวยความสามารถในการรับ- สง SMS ทัั่วไปเปน

10  การประชุม “SMS และบริการเสริมของโทรศัพทเคลื่อนที่ : ทางออกในมิติกฎหมายและนโยบายการกำกับดูแล ,”  9 มี.ค.

2554 สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม และบริษัทสยามอินเทลลิเจนซยูนิต จำกัด 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 20

การสํารวจสถานการณ์การเส่ียงโชคผ่านข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)



มาตรฐาน  ทำให SMS สามารถเปนสื่อที่นำมาใชในการเสี่ยงโชคอยางเเพรหลายในหลายประเทศ ยิ่ง

เทคโนโลยีเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือพัฒนามาก เเละสามารถทำงานไดหลายรูปแบบ เชน เขาอินเทอรเน็ตผาน

ระบบ WAP/GPRS/EDGE หรือ 3G ก็จะเปนชองทางใหผูใชรับสื่อไดหลายหลายรูปแบบมากขึ้น  รวมทั้งสื่อ

ที่มาในรูปเกมสการเสี่ยงโชค หรือในตางประเทศที่การพนันเปนกิจกรรมที่สามารถกระทำไดตามกฎหมาย ก็มี

การนำเอาการพนันเขามาในระบบโทรศัพทมือถือเเลว

! เนื่องจากทุกวันนี้ โทรศัพทมือถือเเทบจะอยูไมหางมือประชาชน  เเละเยาวชนจำนวนมาก กิจกรรม

การเสี่ยงโชคผานโทรศัพทมือถือจึงสามารถดำเนินไดตลอดเวลา โดยไมตองเดินทางไปสถานที่ที่เกี่ยวของกับ

การพนัน หรือการเสี่ยงโชคโดยตรง ทั้งผูใหญ เด็ก เเละเยาวชน  สามารถเขาถึงโทรศัพทมือถือ เมื่อใดก็ได 

ทำใหเกิดพฤติกรรมขังตัวเองอยูในโลกของการเสี่ยงโชคบนโทรศัพทมือถือ (Griffiths & Wood, 2000; 

Griffiths, 2002;2003) 

! ความสะดวก งายดาย เเละไมจำเปนตองเปดเผยตัว เพื่อเขาถึงการเสี่ยงโชค หรือการพนันก็เปนอีก

ปจจัยหนึ่ง ที่สงเสริมใหโทรศัพทมือถือ เปนเครื่องมือที่ทำใหประชากรกลุมที่ไมคอยเสี่ยงโชค หรือไมเคยเสี่ยง

โชค เพราะไมสามารถเขาถึง สถานที่เปดใหมีการพนันได เนื่องจากขอจำกัดดานอายุ เพศ วัย  สามารถเเสวง

หาสิ่งทดเเทนการพนัน  นอกจากนั้น  ยังทำใหผูเเพในระบบการเสี่ยงโชคไรสาย เชน ผานโทรศัพทมือถือ รูสึก

อับอาย หรือรูสึกวาเปนปญหานอยลง (Griffiths, 2011) โดยการเสี่ยงโชคผานโทรศัพทมือถือ เชน  ผูหญิงอาจ

ไมอยากเขาสนามมา เพราะเกรงวาจะถูกมองวาไมเปนกุลสตรี เเตอาจจะไมรูสึกเชนนั้น  เมื่อกำลังเสี่ยงโชค

ผานโทรศัพทมือถือ เพราะไมมีทางทราบไดเลยวาขณะนั้น  ผูเสี่ยงโชคเปนใคร ทำอะไรอยู  การที่พอเเมผู

ปกครองจะตรวจสอบไดวาเด็กเเละเยาวชน  เขาถึงการเสี่ยงโชคเเละติดการเสี่ยงโชค จะยากขึ้น ทำใหไมสามา

รถเเทรกเเซงเเละปองกันที่ตัวผูเสี่ยงโชคไดอยางสะดวก ในกรณีนี้  เนื่องจากโทรศัพทมีขนาดเล็ก การตรวจ

สอบวาเด็กเเละเยาวชนติดการเสี่ยงโชคดวย  SMS  จึงยากกวาการตรวจสอบเด็กเเละเยาวชนที่ติดการเสี่ยง

โชคผานคอมพิวเตอร ที่จะนั่งติดจอคอมพิวเตอรเปนเวลานานๆ 

! การเสี่ยงโชคดวยคาบริการขอความ SMS เปนการเสี่ยงโชคโดยไมใชเงิน เเมจะเสียเงินนอยกวา เเต

การเสี่ยงโชคที่ไมตองวางเงินจริง เชน  การเสียคาบริการ SMS  เเทนการจายเงิน จะทำใหเด็กเเละเยาวชน

สนใจที่จะเสี่ยงโชคมากขึ้น ลดอุปสรรคในการเขาถึงการเสี่ยงโชคเเละทำใหเลิกยากขึ้น (Blaszczynski, 

Sharpe & Walker, 2001)  อันเปนการบมเพาะนิสัย ทำใหมีความเสี่ยงสูงที่เด็กเเละเยาวชนจะติดการเสี่ยง

โชคเปนนิสัย ซึ่งจะทำใหมีปญหาติดการพนันตั้งเเตเด็ก หรือเติบโตไปเปนผูใหญที่ติดการพนันในอนาคต 

(Derevensky, 2005)  
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! ในกรณีประเทศไทย การโฆษณาการเสี่ยงโชคผานทาง SMS ในฐานะ “การชิงรางวัล” “การลุนโชค” 

“การเลนเกมส”  โดยตองจายเงินกอนลวงหนา เเมจะเขาขายการพนัน เเตเด็กเเละเยาวชน รวมทั้งผูใหญ

จำนวนมาก ไมทราบขอเท็จจริงเหลานี้ ทำใหมองวาการเสี่ยงโชคโดยลงเงินไปกอน เปนเพียงกิจกรรมเพื่อ

ความบันเทิงชนิดหนึ่งเทานั้น   ไมไดเห็นวาเปนประเด็นรายเเรง ที่ตองการการเเทรกเเซง เเกไข เมืื่อเทียบกับ

การพนันอื่นๆ เชน การพนันฟุตบอล หวยใตดิน เปนตน  ทำใหปญหาเรื้อรัง เเละผูเสี่ยงโชค รวมทั้งผูปกครอง

หรือคนใกลชิด ไมเห็นความจำเปนที่จะตองเลิกจนกวาจะเกิดความเสียหายจำนวนมาก

! ปญหาการเสี่ยงโชคดวยโทรศัพทเคลื่อนที่ นอกจากจะทำใหเสียเงินเเลว ยังทำใหเด็กเเละเยาวชนเสีย

เวลา ที่ควรใชทำกิจกรรมอื่นๆ Griffiths (2011) เสนอวา ในอนาคต เราอาจวัดผลกระทบจากการพนันไดโดย

วัดจากเวลาที่เสียไป ควบคุูไปกะบการวัดจำนวนเงินที่สูญเสียจากการพนัน   เนื่องจากการเสี่ยงโชคดวน

โทรศัพทมือถือ โดยเฉพาะอยางยิ่ง SMS ไมไดใหความรูสึกวาเสียเงิน  โดยเฉพาะในระบบเติมเงิน จนกวาจะ

ไดรับใบเสร็จรับเงิน หรือ เมื่อเติมเงินเเลว เงินหมดไปอยางรวดเร็ว

ขอเสนอเเนะ

6. ทบทวนประสบการณตางประเทศ: การควบคุมการเสี่ยงโชคดวย SMS

O6.1 การควบคุมทางตรง

O คือการควบคุมการเสี่ยงโชคผาน SMS จากการทบทวนเเนวทางเกี่ยวกับการพนันในประเทศยุโรป 

พบวา มีประเทศที่มีการกลาวถึงการเสี่ยงโชคผาน SMS โดยเฉพาะ 3 ประเทศ เเละมีเเนวนโยบายดังนี้ 

ตารางที่ 1: การควบคุมการเสี่ยงโชคผานทาง SMS โดยตรง

ลำดับ
ที่

ประเทศ ลักษณะ การเสี่ยงโชคผาน SMS การควบคุม

1 เบลเยียม - หามเสนอการพนันทุกชนิดผาน 
โทรศัพทมือถือรวมทั้ง SMS
- การเลนเกมสตอบคำถามผาน  SMS 
เขาขายการพนัน  เนื่อง จาก มีการ
โฆษณาใหเชื่อวาผูตอบคำถามมีสิทธิ
รับรางวัล

- การตอบคำถามทางโทรทัศนตองผาน
การ พิจารณาเเละหลักเกณฑตาม
กฎหมายการพนัน  เเละเเสดงคำเตือน

- หามเด็กอายุต่ำกวา 18  เลนเกมสตอบ
คำถามทางโทรศัพท และ/ หรือ SMS

- แสดงคำเตือนความเสี่ยงจากการเลน
เกมสทาง SMS มากเกินควร

- เตือนผูเลนเมื่อเสียเงินมากกวา 50 
ยูโร 
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ลำดับ
ที่

ประเทศ ลักษณะ การเสี่ยงโชคผาน SMS การควบคุม

2 เดนมารก มีการเสี ่ยงโชคโดยการตอบคำถาม 
ทาง SMS เปนการตอบเเบบวัดความรู
ทางรายการโทรทัศน เชน รายการกีฬา 
ร า ย ก า ร บ ั น เ ท ิ ง โ ด ย เ ก ็ บ ค  า
บริการ    SMS พิเศษ เเละจับรางวัลผู
โชคดี โดยคำถามตองเปนเเบบวัด
ความสามารถเเละทักษะ เทานั้น

ไมระบุ

3 อังกฤษ การเสี่ยงโชคทางโทรศัพท ประเภท 
“ประมูลไมซ้ำต่ำสุด”ไมถือเปนการ
พนัน หากมีการใหขอมูล เพื่อการตัด
สินใจเเละเปนเกมสที่ใชความสามารถ 
เเละใชท ักษะ ซึ ่งต องผานการขอ
อนุญาตเปดเลนเกมส เเละผานการ
พิจารณาวาเปนเกมสทดสอบทักษะ
หรือเปนการพนัน 

ขออนุญาต เเละผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองการพนัน

O6.2 การควบคุมทางออม

O ไดเเก การควบคุมการเขาถึง SMS  การโฆษณาผาน SMS  ไดเเกการออกกฎหมายเพื่อใหผูรับตองให

ความยินยอมกอนรับขอความ (Opt-in)  เชน  กฎหมายสหภาพยุโรป กฎหมายประเทศฝรั่งเศส เกี่ยวกับ ความ

เปนสวนตัวดานอิเลกทรอนิคส  กฎหมายคุมครองผูใชโทรศัพทในประเทศสหรัฐอเมริกา 11  เปนตน  สวนใน

ประเทศฝรั่งเศส มีกฎหมายหามขายเเละหามเด็กอายุต่ำกวา 12 ปใชโทรศัพทมืิอถือ เนื่องจากอันตรายดาน

สุขภาพ เเตก็มีผลทางออมในการปองกันมิใหเด็กรับขอความ SMS ที่เปนการโฆษณาเเละเสี่ยงโชค ดวย  

! การควบคุมทางออมในตางประเทศ ทำไดหลายระดับ เชน การออกกฎหมายคุมครองผูบริโภค จาก 

SMS spam ซึ่งเปนที่มาของการเขาถึงการเสี่ยงโชคทาง SMS การออกแบบซอฟทเเวรโดยเอกชนที่สามารถ

11 ศุจิดา อัจนากิตติ ศันศนีย์ จ้อยเจริญ เเละ ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี. “กฎหมายเกี่ยวกับการส่งข้อความไม่พึงประสงค์เข้า
โทรศัพท์เคลื่อนที ่(Anti-SMS spam law): การจัดสมดุลระหว่างการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการส่งเสริมการ
ทําการตลาดระบบอิเลกทรอนิกส์”
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ดาวนโหลด เพื่อกรอง SMS ที่เปน  Spam ซึ่งสวนใหญจะขึ้นอยูกับฐานขอมูลในหนวยงานคุมครองผูบริโภคใน

กิจการคมนาคมเเตละประเทศ  ซอฟทเเวรหรือโปรเเกรมนี้มีทั้งเเบบเสียคาใชจาย เเละเเบบไมเสียคาใชจาย

ตัวอยางโปรเเกรมปองกันสแปม ทาง SMS 

ตารางที่ 2: การควบคุมการเขาถึง SMS ที่มีการโฆษณาใหเสี่ยงโชคทางออม

ในกลุมประเทศเอเซียเเละเอเซียตะวันออกเฉียงใต
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ลำดับ
ที่

ประเทศ การควบคุมการโฆษณาเเละสงเสริม
การขายทาง SMS

กฎหมายเเละบทกำหนดโทษ

1 สิงคโปร - การสง SMS เพื่อสงเสริมการขายทุก
ชนิดสามารถสงใหผู ที ่สนใจเทานั ้น 
หามมิใหมีการสงขอความสุม

- การสงขอความโฆษณาทางอิเลกโทร
คส ตองมีคำนำหนาขอความที่เเจงวา
เปนการโฆษณา “<ADV>”

- ตองมีการระบุชองทางการเลิกรับ
ขอความอยางชัดเจน  เเละเมื ่อผู 
บริโภคตองการยกเลิก ตองดำเนิน
การภายกำหนดเวลาที่กฎหมายระบุ

- กฎหมาย Spam Control Act (2007)
- องคกรธุรกิจที่สง SMS หรือขอความอิ
เลกโทรน ิคส  ให ผ ู ท ี ่ ไม สนใจร ับ
ขอความ จะถูกปรับขอความละ 25 
ดอลลารสิงคโปร หรือไมเกิน  1 ลาน 
ดอลลารสิงคโปร 

2 จีน ผูใหบริการสัญญาณโทรศัพทมือถือติด
ตั้งโปรเเกรมกรองการสงขอความ ไม
เกิน  1,000 ขอความ/ เลขหมาย/วัน ใน
วันธรรมดา เเละ 2,000 ขอความ/เลข
หมาย/วัน ในวันหยุด

เปนขอตกลงของผูใหบริการโทรศัพทมือ
ถือ ขอมูลเพิ่มเติมโปรดพิจารณา http://
w w w . r e u t e r s . c o m / a r t i c l e /
2 0 0 9 / 0 6 / 1 2 / u s - c h i n a - s m s -
idUSTRE55B1RU20090612

3 เกาหลีใต หามการสงสแปมทางอิเลกโทรนิคสเเก
ผูรับบริการทางอีเมลและโทรศัพทมือ
ถือ
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http://www.reuters.com/article/2009/06/12/us-china-sms-idUSTRE55B1RU20090612
http://www.reuters.com/article/2009/06/12/us-china-sms-idUSTRE55B1RU20090612
http://www.reuters.com/article/2009/06/12/us-china-sms-idUSTRE55B1RU20090612
http://www.reuters.com/article/2009/06/12/us-china-sms-idUSTRE55B1RU20090612
http://www.reuters.com/article/2009/06/12/us-china-sms-idUSTRE55B1RU20090612
http://www.reuters.com/article/2009/06/12/us-china-sms-idUSTRE55B1RU20090612
http://www.reuters.com/article/2009/06/12/us-china-sms-idUSTRE55B1RU20090612
http://www.reuters.com/article/2009/06/12/us-china-sms-idUSTRE55B1RU20090612


ลำดับ
ที่

ประเทศ การควบคุมการโฆษณาเเละสงเสริม
การขายทาง SMS

กฎหมายเเละบทกำหนดโทษ

4 ฟลิปปนส ตั้งเเตพ.ศ.  (2004) รัฐบาลหามมิให
นักเรียนใชโทรศัพทมือถือเพื่อการพนัน 
(คาสิโน เเละ/ หรือกีฬา) ในโรงเรียน

เนื ่องจากประเทศฟลลิปปนสม ีการ
ดำเนินการของบริษัทรับพนันถูกกฎหมา 
ย จึงออกมาตรการนี้ โปรดพิจารณาเพิ่ม
เติมที ่ “Internet Gambling - The 
Effects Of Online Gambling - 
Gamblers, Sites, Credit, Money, 
Traditional, and Card”  ที่ http://
www.libraryindex.com/pages/1620/
In te rne t -Gambl ing-EFFECTS-
O N L I N E -
GAMBLING.html#ixzz1MrGiubNR. 
Retrieved on 20 May 2011.)

6.3 แนวทางการควบคุมการเขาถึง SMS เสี่ยงโชค

ก. การควบคุมการเขาถึงกอนการเสี่ยงโชค

! โดยการควบคุมการโฆษณา โดยเฉพาะในชวงที่มีเด็กเเละเยาวชนชมรายการโทรทัศนเปนจำนวน

มากเชนในรายการขาวปจจุบันนี้เนื่องจากการสง SMS ทายผลถือวาเปนการพนัน  ตองดำเนินการขออนุญาต

ดังนั้นจึงมักพบรายการสงSMS ทายผลกีฬานอยลง เเตในชองเคเบิ้ลทีวีหรือทีวีผานดาวเทียมของเอกชนยัง

พบอยูบาง ในกรณีนี้ควรดำเนินการศึกษาใหครอบคลุมรายการโทรทัศนทองถิ่นในอนาคต

! การโฆษณาในเว็บไซต โดยเฉพาะในเว็บที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไมควรอนุญาตใหมีการขาย

โฆษณาในทางสงเสริมการเสี่ยงโชค และควรพิจารณาใหกระทรวง ICT พัฒนาซอฟทแวรเพื่อปดกั้นการเขา

ถึง อยางไรก็ตามเมื่อเขาหนาเว็บตางประเทศ ที่มีการโฆษณาการเสี่ยงโชคหรือการเลนเกมสผานSMS อาจจะ

ไมสามรถปองกันหรือปดกั้นได จึงควรสงเสริมภูมิตานทานปละทัศนคติที่ถูกตองตอเด็กและเยาวชนใหเทาทัน

การเสี่ยงโชคเเละการพนัน

! เพื่อลดโอกาสการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการโฆษณาที่ไมเปนธรรม การควบคุมการสงขอความSMS 

ตรงถึงโทรศัพท โดยหนวยงานที่เกึ่ยวของเชนสบท . เเละกทช . ควรพิจารณากำหนดกฎเกณฑการขอใบ
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อนุญาตดำเนินการ การตรวจสอบการดำเนินการใหเปนไปตามพรบ . พนัน  และการลงโทษเเละเรียกรองให

บริษัทผูผลิตเนื้อหาดังกลาวชดใชคาเสียหายแกผูไดรับความเสียหาย รวมทั้งกำหนดมาตรการทางกฎหมาย

ระยะยาว

ข. การควบคุมหลังการเสี่ยงโชค

! ปจจุบันการตรวจสอบวาเด็กเเละเยาวชนติดการเสี่ยงโชคทาง SMS หรือไมเปนเรื่องที่สังเกตไดยาก 

เเละเมื่อพบวาเริ่มมีความเสี่ยงตอการติดการเสี่ยงโชคเปนนิสัยก็ไมสามารถหาชองทางเพื่อปรับพฤติกรรม

และบำบัดไดเนื่องจากการเสี่ยงโชคดวย SMS เปนที่เขาใจวา มีโทษเพียงทำใหเสียเงินคาบริการเทานั้น  เมื่อ

ยกเลิกบริการไปแลว ผูเสี่ยงโชคก็ไมจำเปนตองไดรับการใหคำปรึกษาหรือการติดตามตอเนื่องในระยะยาว 

ประกอบกับในประเทศไทย การติดการพนัน  ยังเปนปญหาที่ไมมีสถาบันดานสุขภาพจิตเขามาดำเนินการแก

ไขเเละเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมถึงสรางความตระหนักรูตอสังคมอยางทั่วถึ

! ในขณะที่ยังไมมีมาตรการระยะยาวหนวยงานภายใตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขควรเขามา

มีบทบาทในการใหความรูแกสังคม ถึงอันตรายดานสุขภาพจิตและสังคมจากการติดการเสี่ยงโชค และใหมี

บริการใหคำปรึกษาผูติดการเสี่ยงโชคทาง sms ทั้งในขั้นเริ่มตนเเละขั้นที่เขาสูภาวะการมีพฤติกรรมติดการ

เสี่ยงโชคที่เปนอันตราย (pathological gambling) รวมทั้งใหความรูกับผูปกครอง ครู โรงเรียน เพื่อให

สามารถตรวจสอบอาการเเละความเสี่ยงของเด็กเเละเยาวชนไดกอนที่จะมีการติดการเสี่ยงโชคในระดับ

อันตราย

ค. การสรางความตระหนักรูเเละความเทาทันการเสี่ยงโชค เเละการเอารัดเอาเปรียบผูบริโภทผาน

การเสี่ยงโชคดวย SMS

! ปจจุบัน  มีผูบริโภคจำนวนไมนอยที่ไดรับผลกระทบจากการถูกชักนำใหเขาสูเสี่ยงโชคโดยไมรูตัว 

ทำใหเสียเงิน  เเละในกรณีเด็กเเละเยาวชน  ยังเสี่ยงตอการติด เเละเสียเวลาที่เปนประโยชน จึงควรมีการสราง

ความรู ในการระมัดะวัง ปองกัน เเละ การเเกไขปญหา อยางเปนระบบ ทั้งที่ตัวผูใช เเละสถาบันคุมครองผู

บริโภค เชน 

1. หากมี SMS ในเชิงเสี่ยงโชค ใหตอบกลับ หากพิมพขอความตอบกลับตามที่กำหนด จะถือวา

เปนการสมัครบริการ เเละจะมีการหักเงินทันที 

2. หากเลนเกมสเชน  ทดสอบ IQ  ตอบคำถาม หรือพบเห็นการประมูลสินคาผาน   SMS  ไมควรกรอก

เลขหมายโทรศัพทเขาสูระบบ เเละหากไดรับ SMS  เชน   พิมพ ... สง SMS มาที่  ... อยาตอบกลับ 

เพราะนี่คือการสมัครบริการ

3. หากพบวาเสียเงินไปแลว ใหยกเลิกบริการกับผูใหบริการสัญญาณโทรศัพทมือถือ เเละรองเรียนกับ 
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สบท. ทันที เพื่อขอเงินที่เสียไปคืน

4. สำหรับเด็กเเละเยาวชน ควรไดรับความรูเเละทักษะเพื่อที่จะเทาทันการเสี่ยงโชคทาง SMS เเละให

เด็กเเละเยาวชนมีทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับการเสี่ยงโชค ไมคิดวาการเสี่ยงโชค เปนความบันเทิง หือ

ทางออกที่จะทำใหไดมาซึ่งของมีราคา โดยไมตองทำงานหนัก หรือลงทุนใดๆ 

6.3 การควบคุมผูใหบริการ

! ก. ผูใหบริการตนทาง  ซึ่งเปนผูไดรับคาธรรมเนียมจาก SMS ที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ ควร

คำนึงถึงหนาที่เเละความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ (CSR) ตามวิสัยของผูใหบริการที่พึงมีหนาที่ตอสังคม

คือการคุมครองเด็กเเละเยาวชนจากการเอารัดเอาเปรียบโดยไมเปนธรรม ปจจุบัน  ทัศนคติที่ผูเสียผล

ประโยชนคิดเกี่ยวกับ ผูใหบริการตนทาง พบวาผูบริโภครูสึกผิดหวัง เเละเบื่อหนาย กับคำตอบวา “บริการนี้

เปนของ ... (ชื่อผูใหบริการ)...” และตองดำเนินการยกเลิกกับผูใหบริการโทรศัพทมือถือเมื่อเสียเงินไปเเลว 

เเละตองเรียกรองเงินคืนภายหลัง ซึ่งกระบวนการลาชา ทำใหผูบริโภคหลายคนยอมเสียเงินที่เสียไปเเลว 

มากกวาจะเรียกรองสิทธิที่พึงไดรับ  

! อยางไรก็ตาม เมื่อทราบถึงโอกาสทางธุรกิจจากการรับเงินกินเปลาจากการสง SMS ที่ไดรับจากผู

บริโภค ที่เเมเปนเงินไมมากตอคน   เเตเมื่อเทียบกับโอกาสทางธุรกิจที่จะไดรับ จากจำนวนเลขหมายกวา เลข

หมายในประเทศไทย ก็นับวาธุรกิจ SMS เปนกิจกรรมการสรางรายไดที่ผูใหบริการมือถืออาจยินยอมปลอยให

เกิดขึ้น   เเลวคอยเเกปญหาเปนรายครั้ง เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญไมทราบวาตนเองมีสิทธิเรีกกรองคา

บริการที่เรียกเก็บไปเเลวได  หรือไมตองการเสียเวลาดำเนินการเพียงเพื่อเเลกกับเงินหลักสิบ หรือหลักรอย

ตนๆ 

! ข. บริษัทที่ดำเนินการดานระบบ SMS เเมวาการดำเนินการชิงโชคทาง SMS จะเขาขายการพนัน 

(หนังสือที ่มท.0307.2/ว .2384 ลงวันที่ 28 ก.ค.2548 เรื่อง การสงขอความผานคลื่นวิทยุในการทายผล ตอบ

ปญหา หรือเเสดงความคิดเห็นเพื่อชิงรางวัล  ซึ่งกำหนดวาการชิงรางวัล โดยเเจกรางวัลเฉพาะบางคนเปนการ

เสี่ยงโชค ซึ่งตองมีการควบคุมตามกฎหมายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ . 2478 เเละ พระราชบัญญัติ

คุมครองผูบริโภค  พ.ศ . 2522) เเตบริษัทใหบริการ ทั้ง 10 บริษัทที่สุมเลือก เเละเเจงวามีบริการ SMS ชิง การ

เลนเกมชิงรางวัล โดยไมตองซื้อสินคาเเละบริการ เเละไมหวังผลทางการตลาดเกี่ยวกับสินคาเเละบริการ เชน 

กรณีที่บริษัทเปนผูจัดกิจกรรมเสี่ยงโชค โดยที่ผูเสี่ยงโชคไมตองซื้อสินคาหรือบริการตางๆ เชน   การสมัครตอบ

คำถามทาง SMS เพื่อสะสมคะเเนน  เพื่อชิงรางวัลโดยตรงกับบริษัท  หรือการเลนเกม "ประมูล" สินคาในราคา 

"ต่ำทองตลาด" ไมเเจงผูที่สนใจจะดำเนินการกิจการ SMS ชิงรางวัล หรือเสี่ยงโชค วาตองมีการขออนุญาต 
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เมื่อโทรสอบถาม เเละไมมีการใหขอมูลผูสนใจประกอบธุรกิจ วากิจกรรมเสี่ยงโชคตองปฎิบัติตามพระราช

บัญญัติการพนัน เเละกฎหมายดานการคุมครองผูบริโภคเเตอยางใด 

! จึงควรมีการศึกษาถึงบทบาทเเละความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทที่ดำเนินการดานระบบ วา

ถือวาเปนผูมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเสี่ยงโชคหรือไม รวมทั้งควรมีการกำกับดูเเลดานกฎหมายในการเปน

ผูใหบริการเชื่อมระบบ

! ค. ผูใหบริการปลายทาง

! ในการสำรวจผูใหบริการปลายทางทั้งหมด มีเพียงผูใชบริการรายเดียวที่เเสดงเลขที่ใบอนุญาตตาม  

หนังสือที่ มท.0307.2/ว .2384 ลงวันที ่ 28  ก.ค.2548 เรื่อง การสงขอความผานคลื่นวิทยุในการทายผล ตอบ

ปญหา หรือเเสดงความคิดเห็นเพื่อชิงรางวัล ซึ่งตองมีการควบคุมตามกฎหมายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 

2478 เเสดงระยะเวลาดำเนินการอยางชัดเจน

การแสดงเลขที่ใบอนุญาต การสงขอความผานคลื่นวิทยุ

ในการทายผล ตอบปญหา หรือเเสดงความคิดเห็นเพื่อชิงรางวัล

สวนรายอื่นๆ โดยเฉพาะบริการ “ตอบคำถาม” “ประมูล” เพื่อชิงรางวัลในลักษณะเดียวกันผาน SMS ใน

อินเตอร เน็ท ไมมีการระบุขอมูลดังกลาวเลข เเละดำเนินการโดยไมมีการระบุระยะเวลาจัดกิจกรรม หลายครั้ง

ที่ผูวิจัยพบวาผูจัดกิจกรรม เสี่ยงโชค SMS บางรายการยังมีการเปดโฆษณาการตอบคำถามตามเว็บไซต ที่

ไมมีขอมูลระบุวันสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรม เเละบางครั้งขอมูลที่เเสดงวันสุิ้นสุดกิจกรรมการเสี่ยงโชคเล็กมาก 

หรือตองใชเวลานานในการหา เมื่อเทียบกับภาพของรางวัล เเละเลขหมายที่ใชในการสง เเละเมื่อทดลองสง 

SMS ไปตามเลขหมาย ก็ยังคงมีการเก็บคาบริการ เเตไมมีขอความตอบกลับ 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 29

การสํารวจสถานการณ์การเส่ียงโชคผ่านข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)



6.4 กฎหมายและนโยบาย

ก. พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478

! ปจจุบัน  การสง  SMS เสี่ยงโชคทุกชนิดที่มีการสุมเเจกรางวัล ตองไดรับอนุญาต คำสั่งกระทรวง

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

! 1. ตองนำมาจับสลาก ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไวในใบอนุญาตโดยตองมีผูรู เห็นที่นาเชื่อ

ถือไดเปนพยานในการตรวจสอบและการจับสลากดวย ทุกครั้ง สวนวิธีการเลนอยางอื่นหามมิใหอนุญาตโดย

เด็ดขาด และใหทำรายงานขอมูลของผูที่ไดรับรางวัลแจงตอเจาพนักงาน ผูออกใบอนุญาต โดยเร็ว และมีชื่อ - 

สกุล ที่อยูของผูรับรางวัล พรอมลายมือชื่อของพยานผูรูเห็นในการจับสลากดวยทุกครั้ง

T 2. รางวัลสมนาคุณจะตองระบุไววา เปนสิ่งของอะไร ราคาเทาไร และใหพิจารณาวา ราคาพอสมควร

ที่จะใหรางวัลหรือไม และหามมิใหจายหรือรับเงินแทนของรางวัลตาม ลักษณะขอจำกัดและเงื่อนไขหลังใบ

อนุญาต เชน เงินสด บัญชีเงินฝาก เปนตน

T 3. กำหนดใหผูที่ไดรับอนุญาต จะตองแจงหรือแสดงขอความวาไดรับอนุญาตแลวตามใบอนุญาต

เลมที่ เลขที ่และสถานที่ออกใบอนุญาตตอผูเขารวมเลนกอนจัดใหมีการเลนดังกลาวใน รายการ ที่จัดดวยทุก

ครั้ง

! ในทางปฏิบัติพบวา การเสี่ยงโชคผาน  SMS ที่เปนการชิงรางวัลโดยการจับสลากหาผูโชคดีนั้น  มีการ

เเจงขอมูลตามที่คำสั่งกำหนด สวนการประมูล การตอบคำถามชิงรางวัล โดยเฉพาะที่สงมาทาง  SMS 

โดยตรง เเละที่โฆษณาผานบางเว็บไซต การเลนเกมสเสี่ยงโชคผาน  SMS เพื่อสะสมคะเเนน  ซึ่งจัดเปน  “วิธี

การเลนอยางอื่น” ทั้งยังไมพบวามีการเเจงหรือเเสดงขอมูล รวมทั้งไมปรากฏวามีการขออนุญาต  ตามพระราช

บัญญัติการพนันหรือไม

! นอกจากนั้นการเเกไขระยะยาว ควรกำหนดใหมีการควบคุมการเสี่ยงโชคเเละเกมสเสี่ยงโชค ในระบบ  

SMS และระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอื่น  ๆ ในลักษณะเดียวกับการพนัน  หรือการเสี่ยงโชคปกต ิโดยระบุให

ชัดเจน รวมทั้งควรตั้งหนวยงานเพื่อสอดสอง ดูแลมิใหพื้นที่การสื่อสารโทรคมนาคมเปนพื้นที่สีเทา ที่สามารถ

ดำเนินการเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคไดโดยอาศัยชองวางที่ไมชัดเจนของกฎหมายเเละการบังคับใชกฎหมาย  

! ทั้งนี ้ ควรคำนึงถึงการปองกันการเขาถึงการเสี่ยงโชคจากตางประเทศ ที่ประชาชนในประเทศไทย

สามารถเขาถึงไดดวย เพราะหลายกรณีผูประกอบการดำเนินการในตางประเทศ เเตการเสี่ยงโชคเเละการ

โฆษณาสามารถเขาถึงไดในประเทศไทย 

ข. การคุมครองผูบริโภค ตาม  กฎกระทรวงฉบับที ่ 5 (พ.ศ. 2534) ของการโฆษณาสงเสริมการขาย ใน 

พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เชนเดียวกับการสงเสริมการขายทั่วไป อยางไรก็ตาม ไมพบวามีการเเสดง
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การเเจงขออนุญาตในกิจกรรมการเสี่ยงโชคทางโทรศัพทมือถือ การเสี่ยงโชคในกลุมกิจกรรมเฉพาะ เชน ทาย

ผลฟุตบอลไทยพรีเมียรลีคของทีม การเลนเกมสประมูลผานทาง SMS เเละการประมูลผานทางโทรทัศน 

! ประเด็กการคุมครองผูบริโภคสวนใหญ เปนการที่ผูบริโภครองเรียนเเละเตือนถึงความเสียหายกันเอง 

เเละการเเนะนำการเรียกรองเงินที่เสียไปคืนจากผูใหบริการสัญญาโทรศัพทมือถือ ดังนั้น  ประเด็นดานการ

ปรับเปลี่ยนกฎหมายนโยบาย เพื่อรองรับการเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค ในฐานะที่การเสี่ยงโชคทาง SMS เปน

บริการชนิดหนึ่ง จึงแทบไมปรากฏ

ค. กฎหมายดานสื่อโทรคมนาคม

 ! สถาบันคุมครองผูบริโภคในการกิจการโทรคมนาคม (สบท.) กำลังดำเนินการปองกันปญหาที่เกิดจาก

บริการเสริมผานโทรศัพทมือถือ    เเละกำลังดำเนินการศึกษาแนวทางการคุมครองผูบริโภคจากการถูกรบกวน

และเพื่อการกำกับดูแล ตามมาตรา 31 ของ พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ . 2553   ซึ่งเปนการแก

ปญหาดวยกฎหมาย นโยบายนี้หากสามารถนำมาปฏิบัติได จะลดความเสี่ยงในการที่ประชาชน เด็กเเละ

เยาวชน ตกเปนผูเสียหายจากการเสี่ยงโชคผาน SMS spam ไดในระดับหนึ่ง

2. แนวทางการพัฒนาองคความรูการวิจัยเเละพัฒนาเกี่ยวกับการเสี่ยงโชค

! การศึกษาชองทางการเสี่ยงโชคเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน  ตามเทคโนโลยีที่กาวหนา การเรียนรูเพื่อ

ทำความเขาใจ สรางภูมิคุมกันเเละเพื่อเทาทัน ตองเปนการศึกษาที่ดึงเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวม

! การพัฒนาองคความรูดานผลกระทบ ตองกาวไปไกลกวามากกวาการวิเคราะหเม็ดเงินที่ศูนยเสีย  

เเนนอกน การสูญเสียทางการเงินเปนประเด็นสำคัญ เพราะเเมเสียงเินคนละไมมาก เเตก็เปนการเสียสิทธิของ

ผูบริโภค อยางไรก็ตาม การศึกษาการพนันออนไลนเเละการพนันในระบบไรสายกอใหเกิดคามเสียหายทาง

สมองเเละพัฒนาการ ดานพฤติกรรมสุขภาพกายจิตเเละสุขภาพสังคม สังคมจะเปนอยางไรถาคนรุนใหมรับ

ทัศนคติจากการเสี่ยงโชค เเละเชื่อวาสามารถไดรับของมูลคาสูงไดายโดยไมตองออกเเรง 

! นอกจากนั้น  การเขามาของการเสี่ยงโชคทาง SMS ไดเเก ประชากรกลุมเสี่ยงใหมจากการเสี่ยงโชค

ทางSMS และการเสี่ยงโชคในโลกเสมือน เด็ก  เยาวชน  ผูหญิง เด็กและวัยรุนหญิง ซึ่งเดิมไมสามารถเขาถึง

การเสี่ยงโชคในรูปแบบอื่นเพราระบรรทัดฐานทางสังคมไมยอมรับ ผูสูงอายุที่ใชโทรศัพทมือถือเเลวบังเอิญ

หรือเขาใจผิด  เเละกดสมัครใชบริการโดยไมทราบวามีการหักคาบริการเเละเก็บเงิน  จนกวาจะทราบวา

จำนวนเงินไดถูกใชไปอยางรวดเร็วเเละเเนบเนียน

6.5 ขอเสนอเเนะดานการพัฒนาองคความรูเเละการวิจัย

ก. เเนวโนมเเละทิศทางการศึกษาการเสี่ยงโชคดวยระบบไรสาย
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! การเสี่ยงโชคดวยระบบไรสาย ที่มีใชการพนันในรูปแบบที ่ กฎหมายหามมิใหกระทำได เปนพื้นที่ใหม ที่

เพิ่งมีการศึกษาวิจัย ดวยความกาวหนาของเทคโนโลย ี  ทำใหพื้นที่ในการเสี่ยงโชคเพิ่มมากขึ้น  อยางรวดเร็ว 

เเนวโนมของประเทศที่มีเท๕โนโลยีกาวหนาพบวา มีการนำเสนอการเสี่ยงโชค ในรูปแบบไรสายมากขึ้น ทั้ง

การเลนเกมสผานระบบโทรคมนาคม เชน  เครือขายอินเทอรเน็ต เเบบ EDGE/GPRS และ 3G  บนโทรศัพทมือ

ถือ รวมทั้งการใชระบบอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ เขาไปเสี่ยงโชคขามประเทศ ในกรณีที่กฎหมายใน

ประเทศของตนเองไมอนุญาตใหมีการเสี่ยงโชค หรือการพนันในประเภทดังกลาว 

O เว็บไซตประมูล 

! เนื่องจากการเสี่ยงโชคดวย SMS สวนใหญผูใหบริการที่ไดรับสวนเเบงมากที่สุด คือผูใหบริการ

โทรศัพทมือถือมากที่สุด ถึง รอยละ 50 ของคาบริการทั้งหมด รองลงมาคือผูใหบริการการเสี่ยงโชค รอยละ 25 

เเละบริษัทที่บริการระบบ SMSผานอินเทอรเน็ต ที่ทำหนาที่เปนตัวกลางการรับสง SMS  ขณะนี้จึงเกิดการ

เสี่ยงโชคแบบใหม ทางอินเทอรเน็ต เชน การประมูลผานเว็บ ที่โฆษณาวาขึ้นสินคาจะขึ้นราคาเมื่อมีผูกด

ประมูล ครั้งละ 10 - 25 สตางค ผูกดราคาคนสุดทายเมื่อนากาจับเวลาตรงกับเลข 0.00 จะไดรับสินคาใน

ราคาที่ประมูลได เเละขายสิทธิประมูลลวงหนา เพื่อใหผูเสี่ยงโชคเขามาประมูล 

! วิธีนี้ ผูจัดตั้งเว็บไซตจะไดรับรายไดโดยตรงจากการขายสิทธิประมูล เเละเสียคาใชจายในการตั้ง

ระบบจัดการประมูลเทานั้น  โดยไมตองเเบงคาใชจายกับผูใหบริการโทรศัพทมือถือ เเละผูใหบริการระบบ 

SMS อยางไรก็ตาม ผูเสี่ยงโชคจะเสียเงินซื้อสิทธิ์การประมูลตอครั้งมากกวา เเละจะไมสามารถเรียกรองขอคืน

เงินได ระหวางการสำรวจการประมูลผาน  SMS ผูวิจัยพบเว็บไซตเหลานี้มากกวา 10 เว็บไซต เเละมีเเนวโนม

วาเว็บไซตที่เปดประมูลทาง SMS บางเว็บไซต กำลัง “ปรับปรุง” ไปสูการประมูลรูปแบบใหม ซึ่งเปนที่นา

ติดตาดมวา จะเปนการประมูลโดยซื้อสิทธิประมูลลวงหนาหรือไม

! ระบบการประมูลที่วัดกันที ่ ใครจะเปนคนสุดทายที่กดประมูลกอนเวลาหมด ไมเพียงเเตเสียเงินซื้อ

สิทธิประมูลเทานั้น  เเตยังเสียเวลาเเละศักยภาพในการทำงาน  การเรียนรู เเละสงผลทงจิตวิทยาตอสมอง ดวย

จึงเปนประเด็นที่ควรมีการศึกษาในเชิงจิตวิทยาเเละสังคมตอไป 

! การเขาถึงการพนันไรพรมแดนทางอินเทอรเน็ตเหมาะกับระบบ โทรศัพททั่วไป ซึ่งสามารถโทรออก

เพื่อพนันกีฬา โดยใชเบอรโทรศัพทในประเทศ  เขาเว็บไปพนันกับประเทศเพื่อนบานเเละตางประเทศ ทั้งนี้ 

หากเปนเว็บไซตที่ทำการชำรัเงินคาแทงพนันดวยบัตรเครดิต จะสามารถตรวจสอบอายุผูเขาถึงได เเต สวน

หญเเลว การเขาชมเว็บไซตโดยทั่วไป โดยไมเสี่ยงโชคหรือพนัน  จะไมตองใชขอมูลดังกลาว ทำให เด็กเเละ

เยาวชนที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ สามารถเขาไปดูเว็บไซตเหลานี้ได 
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! การศึกษานโยบายเเละวิธีการควบคุมการเขาถึงโฆษณาผาน  SMS, MMS เเละเว็บไซต์ ที่เกี่ยวของกับ

การเสี่ยงโชค ปจจุบัน  เว็บไซตที่ใหบริการการเสี่ยงโชค เว็บไซตที่เเสดงโฆษณาจูงใจใหมีการเสี่ยงโชค หรือให

บริการการเสี่ยงโชค เปนเว็บไซตที่สามารถพบได ไดทั่วไป ดังนั้น จึงควรมีการศึกษามาตรการควบคุม เพื่อมิ

ใหเด็กเเละเยาวชนเขาถึงโดยงาย เนื่องจากการโฆษณามีผลตอการเขาถึงเเละทดลองเสี่ยงโชคของเด็กเเละ

เยาวชน เเละทำใหเกิดการเขาใจผิด ซึ่งเปนการใหขอมูลไมครบถวน เเละเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค
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การสํารวจสถานการณ์การเส่ียงโชคผ่านข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)



กรณีศึกษา
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การสํารวจสถานการณ์การเส่ียงโชคผ่านข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)



การเสี่ยงโชคทาง SMS ที่โฆษณาผานอินเตอรเน็ท

กรณีศึกษา ที่ 1: เว็บไซต 12pramool.com / RINGTHAI เลขหมาย 4568111

 ขอมูลทั่วไป

 ! เว็บไซต 12pramool.com ลงโฆษณาใน กรอบโฆษณาดานขวามือของ เว็บไซตเครือขายทางสังค

มออนไลนยอดนิยม Facebook โดยโฆษณาให “ประมูล” อุปกรณสื่อสาร เเละคอมพิวเตอรรุนใหม ใน

ราคา “ไมเกิน  999” บาท โดยประมูลเเบบ “ไมซ้ำต่ำสุด” (Reverse auction) ผูที่ประมูลไดราคาต่ำที่สุด

เพียงคนเดียวที่ไมซ้ำใครจะไดรับสิทธิซื้อสินคาในราคาที่ตนเองประมูลได   สำหรับรางวัลที่เสนอให

ประมูล คือคอมพิวเตอรขนาดพกพา (Tablet) iPad เเละเเสดงภาพสินคาที่เสนอประมูล อื่น  ๆเชน

โทรศัพท Smart phone เมื่อกดดูที่รูปภาพ เเลวจะนำไปยัง เว็บไซต ที่เเสดงรานละเอียดการประมูล 

เเละเเสดงหมายเลข SMS ใหสงราคาไปประมูล โดยพิพมรหัสสินคา เเละราคาประมูล ผูที่ประมูลไดใน

ราคาที่ต่ำที่สุด เเละไมซ้ำกับผูอื่น จะไดรับรางวัล ในราคาที่ประมูลไป เเละมีรายละเอียดของคาบริการวา 

“ประมูลครั้งละ 6 บาท รับขอความอัพเดทราคาประมูลที่ต่ำสุด+ ขอมูลการประมูลทุกวัน 6 บาท/

sms*ยกเลิกบริการพิมพSTOPวรรคคียเวิรดที่ประมูลสงไปที่4568111” ดานขวามือของเว็บ มีโฆษณาสิน

คาเเละรูปภาพ “ผูไดรับรางวัล” ผูวิจัยไดทำการทดลองประมูล โดยสงราคาประมูลไปที่เลขหมายดังกลาว 

โดยเลือกประมูลสินคา iPad รหัส D

กรณีศึกษาที่ 1 ภาพที่ 3 

เมื่อสงขอความไปที่หมายเลข 458111

 กรณีศึกษาที่ 1 ภาพที่ 1

ตัวอยางการโฆษณาใน Facebook
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การสํารวจสถานการณ์การเส่ียงโชคผ่านข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)



กรณีศึกษาที่ 1 ภาพที่ 3

ขั้นตอนการประมูล

ผูวิจัยสงขอความ “D 12.25”  (ภาพยอย 3.1)ไปที่เลขหมายที่กำหนด  เเละไดขอความตอบรับในภาพยอย

ที่ 3.2 เเละตอมาจะไดรับขอความ

เพิ่มเติมจากระบบอีก ดังภาพยอย

ที่ 3.3 ซึ่งมีขอความ “กระตุน” ให

ประมูลมากขึ้น  เหตุการณทั้งหมด

เกิดขึ้นภายใน ไมถึง 1 นาที

31

3.3

 กรณีศึกษาที่ 1 ภาพที่ 2

หลังจากกดลิงคใน  Facebook เขาไปหนาเว็บ 12pramool0com

3.1

3.2

3.3

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 36

การสํารวจสถานการณ์การเส่ียงโชคผ่านข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)



กรณีศึกษาที่ 1 ภาพที่ 4 

ยอดเงินคงเหลือ

พบวายอดเงิน 100 บาท ลดลงเหลือ 85.58 บาท

เเบงเปน

• คาบริการสง SMS 6  บาท

• คา ภาษีมูลคาเพิ่มการสง SMS 0.42 บาท

• เเละคาบริการรับ SMS 8 บาท

• รวมทั้งสิ้น 14.42 บาท
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การสํารวจสถานการณ์การเส่ียงโชคผ่านข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)



โดยระหวางนี ้ โทรศัพทจะพยายามตอเขาอินเตอรเน็ทดวยตนเองโดยที่ไมมีการใชอีเมล เเละอินเตอรเน็ท 

เเละผูวิจัยไดทำการปดระบบอินเตอรเน็ท EDGE/GPRS ในขณะที่ทดลองสง SMS เสี่ยงโชค 

กรณีศึกษาที่ 1 ภาพที่ 5 

การกระตุนใหประมูลตอ และการทดลองยกเลิกบริการ

วันรุงขึ้น  ไมม ี การสง “รับขอความอัพเดทราคาประมูลที่ต่ำสุด+ขอมูลการประมูลทุกวัน  6 บาท/sms” 

ตามที่ระบุในเว็ปไซต เเตมีการสงขอความใหม  มาวา “คุณไดสิทธิประมูลไอแพดชิ้นตอไปไดเลยคะ พิมพ 

5.1 5.2
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การสํารวจสถานการณ์การเส่ียงโชคผ่านข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)



D วรรคราคา ไป 4568111” โดยเมื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ มีการหักคาบริการ 8  บาท สำหรับ

ขอความใหม (ภาพยอยที่ 5.1)

ในวันรุงขึ้น ไมมีการสงขอความใดๆ จึงทดลองดำเนินการยกเลิกบริการ ตามที่เว็บไซตเเนะนำ วาใหพิมพ 

“ยกเลิกบริการพิมพSTOPวรรคคียเวิรดที่ประมูลสงไปที่4568111” เนื่องจากไมทราบวา “คียเวิรดที่

ประมูล” คืออะไร จึงพิมพ   “STOP” ตามที่ไดอานจาก เว็บบอรดเเนะนำ (ภาพยอยที่ 5.1)

     อยางไรก็ตาม วันถัดมา มีการสง SMS บอกราคาการประมูลที่ไมซ้ำเเละต่ำสุดมาดวย เเสดงวาการ

ยกเลิกบริการไมไดผล จึงเสียคาบริการรับ SMS  อีก  8  บาท เมื่อพยายามสงขอความอื่น  ๆ ไป จะไดรับ

กรณีศึกษาที่ 1 ภาพที่ 6

ความยุงยากในการยกเลิกบริการ
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การสํารวจสถานการณ์การเส่ียงโชคผ่านข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)



ขอความตอบกลับวา “คุณทำรายการไมถูกตอง... ติดตอสอบถามไดที่ 02 2609020” เมื่อโทรไปเเลวพบ

วา ไมมีผูรับสาย มีขอความใหติดตอใหม หรือสายจะไมวาง

หลังจากนั้นผูวิจัยทดลองสงตัวเลขไปอีก 3 ครั้ง เมื่อมีเงินเหลือในระบบประมาณ  10 บาท พบวา ไม

สามารถสงขอความได  ทั้งยังไดรับ SMS เตือนวา “ยอดเงินไมพอ *120 กรุณากดเพื่อเติมเงินกอนใช

บริการเสริมคะ” เเตละครั้งจะเสียเงินรับขอความเตือน ครั้งละ 1 บาท ไดรับทั้งหมด 5 ขอความ โดยไม

เกี่ยวของกับจำนวนการประมูลที่ไมไดผลที่สงไปเเตอยางใด หลังจากนั้น  จึงไดทำการเติมเงิน  เเละพบวา 

เงินจำนวน  100 บาท เหลือเพียง 24.80 บาทภายใน  1 วัน ทั้งๆ ที่สงขอความไปเพียง 1 ขอความ เเละรับ

ขอความ 1 ขอความ

กรณีศึกษา ที่ 1 ภาพที่ 7

การเตือนจำนวนเงินไมพอเพื่อใชบริการเสริม
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การสํารวจสถานการณ์การเส่ียงโชคผ่านข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)



กรณีศึกษาที่ 2 

Club Binbit หมายเลข 4520666

 ขอมูลทั่วไป

L Club Binbit ใชการโฆษณาผานเเถบโฆษณา (ฺBanner) ของเว็บทั้งไทยเเละตางประเทศ เปน

กรณีที่มีการรองเรียนมากที่สุด โฆษณาใหเสี่ยงโชคทาง SMS มีหลายรูปแบบ 

! 1. ในรูปการเลนเกมสทดสอบทักษะ มีการโฆษณาวา หากเลนไดตามที่กำหนด จะมีสิทธิ์ลุนโชค 

เมื่อเลนไดเเลว ระบบจะนำไปที่หนาเว็บ เพื่อกรอก เลขหมายโทรศัพทมือถือ เพื่อลุนรับโชค เเตเมื่อสง

หมายเลขโทรศัพทไป จะม ี SMS ตอบกลับใหสมัครรับ วอลลเปเปอร เพื่อลุนโชค ทันทีที่ผูรับตอบกลับ 

เพราะเขาใจวาเปนการสงหมายเลขโทรศัพทเพื่อชิงโชค กลับกลายเปนเมื่อสมัครบริการเเลว กลับกลาย

เปนบริการรับขอความเพื่อดาวนโหลดเนื้อหาจากอินเทอรเน็ต เพื่อลุนรับสิทธิในการเสี่ยงโชค ในลักษณะ

โหลดมาก มีสิทธิลุนมาก

! 2. ในรูปการเสี่ยงโชค เชน  ใshตอบคำถามงายๆ เชน  “ใครเปนผูคิดคน  iPhone” หรือเลนเกมส

งาย  ๆ เเลวกรอกเลขหมายโทรศัพทเพื่อลุนรับรางวัล เเตเมื่อกรอกไปเเลวจะมีขอความใหสมัครบริการ 

ทันทีที ่ผู รับตอบกลับ เทากับผู รับยอมรับการสมัครบริการรับขอความเพื่อดาวนโหลดเนื้อหาจาก

อินเทอรเน็ต  เพื่อลุนรับสิทธิในการเสี่ยงโชค ในลักษณะโหลดมาก มีสิทธิลุนมาก

! 3. ในรูปการทดสอบไอคิว (IQ)  เมื่อกดแบนเนอรเเลว จะนำไปสูหนาเว็บ ทดสอบไอคิว ซึ่งจะมี

คำถาม 10-20 ขอ ใหทำ เมื่อทำเสร็จ จะมีหนาใหกรอกเลขหมายโทรศัพทมือถือเพื่อรับคะเเนน  เเตเมื่อสง

หมายเลขโทรศัพทไป จะม ี SMS ตอบกลับใหสมัครรับวอลลเปเปอร ทันทีที่ผูรับตอบกลับ เพราะเขาใจวา

เปนการสงหมายเลขโทรศัพทเพื่อรับคะเเนนทดสอบไอคิว บริษัท Binbit จะถือวาผูสงจะการยืนยันสมัคร

บริการรับขอความเพื่อดาวนโหลดเนื้อหาจากอินเทอรเน็ต  เพื่อลุนรับสิทธิในการเสี่ยงโชค ในลักษณะ

โหลดมาก มีสิทธิลุนมาก
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การสํารวจสถานการณ์การเส่ียงโชคผ่านข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)



กรณีศึกษาที่ 2 ภาพที่ 1

การโฆษณาการเสี่ยงโชค

เมื่อกดไปที่เเบนเนอร (ในกรอบเสนประ) จะเขาไปยังเว็บไซตทดสอบไอคิว หรือตอบคำถาม เเลวเเต

ประเภทของโฆษณาที่เลือก

  กรณีศึกษาที่ 2 ภาพที่ 2

การเขาสูการชักจูงการเสี่ยงโชค 
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การสํารวจสถานการณ์การเส่ียงโชคผ่านข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)



การเขาสูการชักจูงการเสี่ยงโชค มีหลายวิธี เชน  เลนเกมสตอบคำถาม 1 คำถาม  เลนเกมสตอบคำถามวัด

ไอคิว 5-10 คำถาม เปนตน  บางครั้งจะมีการใชขอความที่ทำใหเขาใจวา ผูที่เขามาเลนเกมสเสี่ยงโชค เปน

ผูชนะโดยอัตโนมัติ

กรณีศึกษาที่ 2 ภาพที่ 3

การตอบคำถาม 

หากเปนการตอบคำถามประเภทคำถามเดียว ถาตอบผิด จะมีการเตือนใหตอบใหม (ภาพ 3.2) สวนเเบบ

วัดไอคิว (ภาพ 3.1) จะมีการจับเวลา ขอละประมาณ  10 วินาท ี มีตัวเลือก 2-4 ขอ (เนื่องจากการตอบ

คำถามชวงนี ้ เปนภาพเคลื่อนไหว ไมสามารถบันทึกหนาจอได )  เมื่อกดผิด จะมีเสียงเตือนใหเปลี่ยนคำ

ตอบ จาก 3 ตัวเลือก จึงไมมีทางตอบผิดไดเลย

3.2

3.1

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 43

การสํารวจสถานการณ์การเส่ียงโชคผ่านข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)



กรณีศึกษาที่ 2 ภาพที่ 4

การ “รับคำตอบ”  หรือการลุนรางวัลตอ

ในขั้นตอนนี้ ระบบจะเเจงวา ผูเสี่ยงโชคจะตองใสหมายเลขโทรศัพทของตนเพื่อ “มีโอกาสลุน” รางวัล  

หรือ “รับผลการทดสอบ” หรือเพื่อดาวนโหลดผล

กรณีศึกษาที่ 2 ภาพที่ 5

การชักจูงใหสง SMS เพื่อสมัครบริการ

ในขั้นตอนนี้ จะมีการบอกเลข

หมายใหสง SMS เเละมักมี

ขอความทำใหเขาใจวา เปนการ

สงรหัสเพื่อชิงโชค หรือรับผล

คะเเนน  เเตถาสงไปเเลว จะ

เปนการสมัครใชบริการ ที่มีราย

ละเอียดบอกในขอความขนาด

เล็กมากดานลาง (วงสีแดง) อัน

เปนเงื่อนไขเเละคาใชจายที่เเท

จริง หากสง SMS ไปที่เลข

หมายนั้น  จะถือเปนการสมัคร

รับบริการ เเละจะมีคาใชจายเกิดขึ้นทันที
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กรณีศึกษาที่ 2 ภาพที่ 6

การสง SMS เพื่อสมัครบริการ

ในขั้นตอนนี ้ เมื่อสงขอความตามที่ปรากฏในหนาจอคอมพิวเตอร ระบบจะเริ่มเก็บคาใชจายทันทีที่สง

ขอความ เเละ โทรศัพทจะพยายามตอเขาระบบอินเทอรเน็ตที่มีอยูทันที หากเปดระบบอินเทอรเน็ตบน

โทรศัพทมือถือทิ้งไว อยางไรก็ตาม ระหวางทำการทดสอบ ไมม ีSMS เขามา เเตมีการตัดเงินจากระบบทุก

วัน  ครั้งละประมาณ  15-20 บาท โดยไมไดรับขอความใดๆ เเละโทรศัพทก็ยังพยายามตอเขาระบบ 

อินเทอรเน็ตบนโทรศัพทมือถือไปเรื่อยๆ จนเงินหมด (100 บาท ) จึงตองนำซิมออก การยกเลิกบริการทาง 

SMS ไดรับขอความตอบรับ เเตเงินก็ยังไหลออกจากระบบเรื่อยๆ  และไมสามารถติดตอศูนยบริการลูกคา

ได เนื่องจากไมมีผูรับสาย 
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การเสี่ยงโชคทาง SMS ที่โฆษณาผานโทรทัศน

กรณีศึกษา ที่ 1: ประมูลไมซ้ำต่ำสุดของ Live TV / เลขหมาย 4874411

 ขอมูลทั่วไป

L Live TV เปนชองเคเบิลทีวี ที่ใหบริการทั่วประเทศ เนนดานกีฬา เพลง ไทย สากล เเละเกาหลี (K-

Pop) รวมทั้งขาว ภาพยนตร ละครตางประเทศ (ซีร่ียส)เเละรายการอื่นๆ  ไดจัดรายการประมูลสินคาเเบบ

ไมซ้ำ ต่ำสุด (Reverse auction) คาบริการ 11 บาทตอครั้ง เปนการเปดประมูลรายเดือน โดยราคาเริ่มตน

ที่ 25 สตางค - 799 บาท  เมื่อสงราคาไปจะมีการเเจงราคากลับมาซ้ำหรือไม โดยไมคิดคาใชจาย  โดยมี

การโฆษณาผานชองทางดังนี้ ในเว็บไซตจะมีการประกาศรายชื่อผูไดรับรางวัลในเเตละเดือน 

!1. รายการโฆษณาผานเคเบิลทีวีของตนเอง ที่ ชอง Live TV

!2. การโฆษณาผานทางเว็บไซต ที่ http://www.livetv.co.th/livebid/
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!3. การโฆษณาผานเครือขายทางสังคม Facebook

กรณีศึกษา ที่ 2: การตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการโทรทัศน กรณีศึกษาละคร ชอง 3

ขอมูลทั่วไป

L สถานีโทรทัศนสีชอง 3 ไดรวมมือกับบริษัท N-Content จัดการตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการ

ละครหลังขาว  โดยคิดราคาคำถามละ 6 บาท (ไมรวมคาสงคำตอบเเละรับตัวเลือก) หมายเลข 4806656 

ในชวงเดือนมิถุนายน จำนวน 4 เรื่อง  ครอบคลุมละครหลังขาว (20.25 น) ตั้งเเตวันจันทร - อาทิตยในเเต

ละสัปดาห  จำนวน 3 เรื่อง เเละละครเย็น (18.30-20.00 น.)การตอบคำถาม ผูที่ตอบจะตองสะสม

คะเเนนไปจนกวาจะหมดชวงระยะเวลาเเขงขัน  ไมมีการระบุกติกา เเละจำนวนคำถามที่จะไดรับ เเตมี

การเเจงหมายเลขเพื่อสอบถามเเละหมายเลขเพื่อยกเลิกบริการไว

!
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ตัวอยางการโฆษณาการตอบคำถามจากละครเพื่อชิงรางวัล ในชวงกำลังฉายละคร

การเสี่ยงโชคทาง SMS ที่โฆษณาดวยเนื้อหาที่มีกลุมเปาหมายครอบคลุมเด็กและเยาวชน

กรณีศึกษาที่ 5: ดาวนโหลด Content และตอบคำถาม กังฟู แพนดา 2 เเละการสงเสริมการขาย 

Content ของ www.toon-land.com / www.N-Content.com

ขอมูลทั่วไป

L ภาพยนตรเรื่อง Kung Fu Panda 2 เปนภาพยนตรการตูน  แอนิเมชั่น ไดรับการจัดเนื้อหาใหอยูใน 

หมวดหมู “ท” ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูชมทุกวัย  เว็บไซต Toon-Land.com ไดนำ Content เชน ภาพ

เคลื่อนไหว ภาพ Wallpaper สำหรับโทรศัพทมือถือ เเละอื่นๆ มาเพื่อใหบริการดาวนโหลดเนื้อหา โดยไม

เเจงราคา 

! ทั้งนี้มีการโฆษณาใหรวมตอบคำถามสะสมคะเเนน  เพื่อชิงรางวัลเครื่องคอมพิวเตอรพกพา 

(Tablet) ยี่หอหนึ่ง โดยคิดราคาคำถามละ 6 บาท (ไมรวมคาสงคำตอบเเละรับตัวเลือก) หมายเลข 

4806656
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 ตัวอยางการสงเสริมการขายเนื้อหา (Content) สำหรับโทรศัพทมือถือ ที่มี

การเสี่ยงโชคดวย SMS โดยมุงตลาดเด็กเเละเยาวชน
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L ทั้งนี้ในเว็บไซต จะเปนพื้นที่เเสดง Content ตางๆ เนนภาพเคลื่อนไหวที่เปนการตูนเเละเนื้อหาที่

ดึงดูดวัยรุน เเละเยาวชน ดวย เชน หมีพูห โดราเอมอน เปนตน

! ในกรณีวัยรุน ก็มีการสงเสริมการขาย โดย N-Content เกี่ยวกับการดาวนโหลดเเละตอบคำถาม 

สะสมคะแนน เพื่อลุนรับรางวัลบัตรคอนเสิรตศิลปนเกาหลี (ภาพหนาถัดไป) การชิงรางวัลอื่นๆ โดยตอบ

คำถามเกี่ยวกับละครยอดนิยมหลังขาว ที่มีดาราดึงดูดวัยรุน เปนตน

! เนื่องจากปจจุบัน มีผูใหบริการเนื้อหาทางโทรศัพทมือถือเปนจำนวนมากเเละเเตละรายก็ตองการ 

สรางเเรงจูงใจใหลูกคามาใชบริการ ซื้อ สมัครเเละดาวนโหลดเนื้อหาของตนไป การเเขงขันนาจะทำใหมี

การใชการเสี่ยงโชค เปนสวนหนึ่งของการสงเสริมการขายมากขึ้น กรณีศึกษาที่ยกมานั้นเปนเพียงสวน

หนึ่งเทานั้น
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.

รายไดจากบริการเสริม1 จากผูใหบริการสัญญาณโทรศัพทมือถือ 

ไมเเยกรายไดจาก SMS

ลำดับที่ ผูใหบริการ 2553
(ลานบาท)

2552
(ลานบาท)

2551
(ลานบาท)

1. บมจ. แอดวานซ อินโฟ เซอรวิส(1)

2 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชัน (2) 68,796 64,684 66,600

ไมมีการจำแนกแหลงที่มาของรายได

2553 2552 2551

3 บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น (3) (รอยละของรายไดทั้งหมด) 15 13.3 11.8

รายไดมาจาก อินเตอรเน็ต รอยละ 31.8 รับ-สง
ขอความ รอยละ 25.5 และบริการดาน Content 
รอยละ 42.7 (พ.ศ. 2553) (3)

ขอมูล:  (1) แบบแสดงรายการขอมูลประจำป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ

เคชั่น จำกัด

N(2) แบบแสดงรายการขอมูลประจำป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ

เคชั่น จำกัด (มหาชน)

N(3)  แบบแสดงรายการขอมูลประจำป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด 

(มหาชน)

หมายเหตุ: เนื่องจากเกณฑการคำนวณบริการเสริมเเตละบริษัทไมเหมือนกัน และมักไมมีการเเยกอัตราบริการ

รายได ขอมูลเเตละบริษัทจึงไมสามารถเปรียบเทียบกันได

1 ไดแก การใหบริการ SMS การใหบริการ MMS การดาวนโหลดเสียงเรียกเขา ภาพกราฟก และบริการอินเทอรเน็ตทางโทรศัพทเคลื่อนที่ 
รวมทั้งบริการเสริมอื่นๆ ซึ่งผูใหบริการสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่รวมดำเนินการรวมกับผูพัฒนา Content ทั้งนี้ ในบางบริษัท ไมเเยกบริการ
เสริมดานเสียง เชน บริการรับฝากขอความเสียง จากบริการเสริมตางๆ ดวย 
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ภาคผนวก ข. - ง.

การสำรวจกิจกรรมการเสี่ยงโชคทาง SMS ผานชองทางตางๆ 

ตั้งเเตวันที่ 10 เมษายน- 10 พฤษภาคม 2554
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1. กิจกรรม SMS ทางโทรทัศน ประเภทเเสดงความคิดเห็น

ลำดับ
ที่

ชื่อรายการ ชอง วันที่ออก
อากาศ

ลักษณะ SMS ราคาตอ SMS/ เลข
หมาย

รางวัลที่ 1

1 01:45 - 02:15 ขาววันใหม 3 ทุกวัน แสดงความคิดเห็น 3บ.4838777 -

2 06:00 - 08:30 เรื่องเลาเชานี้ 3 ทุกวัน แสดงความคิดเห็น 3บ.4838990 แจกเสื้อเรื่องเลาเชานี้5ตัว หนังสือเชานี้5ตัว 
หนังสือ5เลม ไมแจงมูลคา

3 11:35 - 13:00 เที่ยงวันทันเหตุการณ 3 ทุกวัน แสดงความคิดเห็น 3บ.4838777 -

4 16:20 - 17:59 เรื่องเดนเย็นนี้                                                                      3 ทุกวัน แสดงความคิดเห็น 3บ.4838990 -

5 22:45 - 23:15 ขาว3มิติ 3 ทุกวัน แสดงความคิดเห็น 3บ.4838777 -

6 06.00     ขาว 5 หนา 1  5 ทุกวัน แสดงความคิดเห็น 3บ.4221121 -

7 08.35 บุษบาบานเชา (สด) 5 ทุกวัน แสดงความคิดเห็น 6บ.4552006 แจกรางวัล ไมแจงมูลคา

8 10.00 คุยขาว 10 โมง (สด) 5 ทุกวัน แสดงความคิดเห็น 3บ.4221424 -

9 11.35     สนามเปาขาวเที่ยง 5 ทุกวัน แสดงความคิดเห็น 3บ.4552006 -

10 17.00 ฮารดคอรขาว 5 ทุกวัน แสดงความคิดเห็น 3บ.4221155 -

11 19:00      ขาวภาคค่ำ / ขาวพระราช
สำนัก

5 ทุกวัน แสดงความคิดเห็น 3บ.4221155 -

12 22.00   เจาะประเด็นขาวรอน 5 ทุกวัน แสดงความคิดเห็น 3บ.4221155 -

13 06.00  เชานี้...ที่หมอชิต  7 ทุกวัน แสดงความคิดเห็น 6บ.4777111 -
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14 11:30  ขาวภาคเที่ยง   7 ทุกวัน แสดงความคิดเห็น 6บ.4777111 -

15 18.15  รายการเจาะประเด็น   7 ทุกวัน แสดงความคิดเห็น 6บ.4777111 -

16 22.30  รายการ ประเด็นเด็ด 7 สี  7 ทุกวัน แสดงความคิดเห็น 6บ.4777111 -

17 01.00  รายการ เจาะ เกาะติด  7 ทุกวัน แสดงความคิดเห็น 6บ.4777111

18 06.00  เชาขาวขน 9 ทุกวัน แสดงความคิดเห็น 6บ.4111939          แจกเสื้อยืด 5 ตัวทุกวันไมแจงมูลคา

19 15.15  บายนี้มีคำตอบ 9 ทุกวัน แสดงความคิดเห็น 3บ.4111908 -

20 21.30  ขาวขนคนขาว 9 ทุกวัน แสดงความคิดเห็น 6บ.4119911 แจกของรางวัลเปนชวงๆ แลวแตผูสนับสนุนรายการ
ในแตละชวง เชน น้ำยาลางรถ หลอดไฟ น้ำมัน
เครื่อง ไมแจงราคาของรางวัล

21   ชอง 11 ไมมีการสง sms ในชวง
รายการตามหัวขอ

11

22   ชอง tpbs ไมมีการสง sms ในชวง
รายการตามหัวขอ

TPB
S

รายการเพิ่มเติมจากชองดาวเทียม 

22 ชอง astv sms 4642444 แสดงความคิด
เห็น ขอความละ 6บ./mms 4642300 
ขอความละ 15 บ.

AST
V

ทุกวัน แสดงความคิดเห็น SMS 6 บ. 4642444 
MMS 15 บ. 4642300
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2. กิจกรรม SMS ทางโทรทัศน ประเภท รายการกีฬา

ลำดับที่ ชื่อรายการ ชอง วันที่ออกอากาศ ลักษณะ SMS ราคาตอ SMS รางวัลที่ 1 มูลคา

1 จากการสำรวจรายการกีฬาชอง ฟรีทีวี ใหมีการเเสดงความเห็นผาน sms อยูในชวง ทายของขาวประจำวัน ซึ่งใช sms เปนเลขหมายเเละอัตราเดียวกันกับ
รายการขาวขางตนของแตละสถานี สวนรายการกีฬานอกเหนือชวงขาวไมมี การสง SMS ทายผล ใดๆ ทั้งสิ้น
จากการสำรวจรายการกีฬาชอง ฟรีทีวี ใหมีการเเสดงความเห็นผาน sms อยูในชวง ทายของขาวประจำวัน ซึ่งใช sms เปนเลขหมายเเละอัตราเดียวกันกับ
รายการขาวขางตนของแตละสถานี สวนรายการกีฬานอกเหนือชวงขาวไมมี การสง SMS ทายผล ใดๆ ทั้งสิ้น
จากการสำรวจรายการกีฬาชอง ฟรีทีวี ใหมีการเเสดงความเห็นผาน sms อยูในชวง ทายของขาวประจำวัน ซึ่งใช sms เปนเลขหมายเเละอัตราเดียวกันกับ
รายการขาวขางตนของแตละสถานี สวนรายการกีฬานอกเหนือชวงขาวไมมี การสง SMS ทายผล ใดๆ ทั้งสิ้น
จากการสำรวจรายการกีฬาชอง ฟรีทีวี ใหมีการเเสดงความเห็นผาน sms อยูในชวง ทายของขาวประจำวัน ซึ่งใช sms เปนเลขหมายเเละอัตราเดียวกันกับ
รายการขาวขางตนของแตละสถานี สวนรายการกีฬานอกเหนือชวงขาวไมมี การสง SMS ทายผล ใดๆ ทั้งสิ้น
จากการสำรวจรายการกีฬาชอง ฟรีทีวี ใหมีการเเสดงความเห็นผาน sms อยูในชวง ทายของขาวประจำวัน ซึ่งใช sms เปนเลขหมายเเละอัตราเดียวกันกับ
รายการขาวขางตนของแตละสถานี สวนรายการกีฬานอกเหนือชวงขาวไมมี การสง SMS ทายผล ใดๆ ทั้งสิ้น
จากการสำรวจรายการกีฬาชอง ฟรีทีวี ใหมีการเเสดงความเห็นผาน sms อยูในชวง ทายของขาวประจำวัน ซึ่งใช sms เปนเลขหมายเเละอัตราเดียวกันกับ
รายการขาวขางตนของแตละสถานี สวนรายการกีฬานอกเหนือชวงขาวไมมี การสง SMS ทายผล ใดๆ ทั้งสิ้น
จากการสำรวจรายการกีฬาชอง ฟรีทีวี ใหมีการเเสดงความเห็นผาน sms อยูในชวง ทายของขาวประจำวัน ซึ่งใช sms เปนเลขหมายเเละอัตราเดียวกันกับ
รายการขาวขางตนของแตละสถานี สวนรายการกีฬานอกเหนือชวงขาวไมมี การสง SMS ทายผล ใดๆ ทั้งสิ้น

3.  กิจกรรม SMS ทางโทรทัศน ประเภท รายการเด็กและเยาวชน

ลำดับที่ ชื่อรายการ ชอง วันที่ออกอากาศ ลักษณะ SMS ราคาตอ SMS รางวัลที่ 1 มูลคา

1 จากการสำรวจรายการที่เกี่ยวกับเด็กเเละเยาวชนชอง ฟรีทีวี ไมมีการโฆณษาการสง SMS ใดๆ ทั้งสิ้นจากการสำรวจรายการที่เกี่ยวกับเด็กเเละเยาวชนชอง ฟรีทีวี ไมมีการโฆณษาการสง SMS ใดๆ ทั้งสิ้นจากการสำรวจรายการที่เกี่ยวกับเด็กเเละเยาวชนชอง ฟรีทีวี ไมมีการโฆณษาการสง SMS ใดๆ ทั้งสิ้นจากการสำรวจรายการที่เกี่ยวกับเด็กเเละเยาวชนชอง ฟรีทีวี ไมมีการโฆณษาการสง SMS ใดๆ ทั้งสิ้นจากการสำรวจรายการที่เกี่ยวกับเด็กเเละเยาวชนชอง ฟรีทีวี ไมมีการโฆณษาการสง SMS ใดๆ ทั้งสิ้นจากการสำรวจรายการที่เกี่ยวกับเด็กเเละเยาวชนชอง ฟรีทีวี ไมมีการโฆณษาการสง SMS ใดๆ ทั้งสิ้นจากการสำรวจรายการที่เกี่ยวกับเด็กเเละเยาวชนชอง ฟรีทีวี ไมมีการโฆณษาการสง SMS ใดๆ ทั้งสิ้น

4. กิจกรรม SMS ทางโทรทัศน ประเภทละคร (สำรวจเฉพาะละครหลังขาว)

ลำดับที่ ชื่อรายการ ชอง วันที่ออกอากาศ ลักษณะ SMS เบอร SMS ราคาตอ SMS รางวัลที่ 1

1 18:30 - 20:00 ละคร เย็น  ชอง 3 3 เมษายน 2554 แสดงความคิดเห็น 4838777 3 บาท -

2 20:30 - 22:15 ละคร หลังขาว ชอง 3 (แลว
เเตผูจัดเเละเจาของชองจะดำเนินการ)

3 เมษายน 2554 แสดงความคิดเห็น 4838777 3 บาท
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3 20:30 - 22:15 แฟนละครชอง 3 ละคร ค่ำ 
เรื่อง “ทาสรัก”* รายละเอียด ที่ www.n-
content.con/N-Content/TV/tasrak.jsp?
frmAdvertiseId=2002

3 พฤษภาคม 2554 
เปนตนไป เฉพาะวัน 
พุธ เเละพฤหัส (และ
ยังมีละครอื่นๆ ทุกวัน)

ตอบคำถามชิงรางวัล 
แบบสะสมคะแนน

4806656 6 บาท (ตอคำถาม
ไมรวมคาสง SMS 
คำตอบ และรับตัว
เลือก 2 ตัวเลือก ตอ
คำถาม)

โทรทัศน LCD 

4 20.30-22.15 ละครหลังขาวคำ ชอง 7 7 ทุกวัน ตอบคำถามชิงรางวัล
เกี่ยวกับละคร

3 บาท มักเปนรถ
จักรยานยนต

ชองอื่นๆรายการละครไมมีการสง sms

* มีผูเเจงใหทราบวามีการจัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลทาง SMS ภายหลัง

5. การใช SMS เสี่ยงโชคเพื่อการสงเสริมการขายในกลุมความบันเทิงที่มีกลุมเปาหมายเปนเด็กเเละเยาวชน 
กรณีศึกษาการสงเสริมการขายการดาวนโหลดที่เกี่ยวของกับภาพยนตรการตูน “กังฟู แพนดา 2”

ลำดับที่ ชื่อรายการ/ ผูจัด ชอง ระยะเวลา ลักษณะ SMS เบอร SMS ราคาตอ SMS รางวัลที่ 1

1 “ลุน iPad 2 กับ Kung Fu Panda 2 ตอนรับ
กระแสการกลับมาของภาพยนตร การตูนแอ
นิเมชั่นเรื่องเยี่ยม “Kung Fu Panda 2” 

จัดโดย www.toon-land.com (http://
www.toon-land.com/Toon-land/home/
NWIndexAction.do?
frmPage=215&frmAdvertiseId=2002)

- 16 พฤษภาคม – 31 
กรกฎาคม 2554

ตอบคำถามชิงรางวัล 
โดยตองดาวนโหลด
เนื้อหากอน เพื่อลุนรับ
รางวัล

4806656 6 บาท (สำหรับการ
รับคำถาม รับตัว
เลือก เเละสง
คำถาม)

iPad 2 16 GB
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1. กิจกรรมการเสี่ยงโชคทาง SMS ทางอินเตอรเน็ต ประเภทการประมูล

ลำดับที่ ชื่อ URL เลขหมาย ประเภท ราคา SMSราคา SMS คาบริการอื่นๆ เครือขาย อายุขั้น
ต่ำ

หมายเหตุลำดับที่ ชื่อ URL เลขหมาย ประเภท

สง รับ

คาบริการอื่นๆ เครือขาย อายุขั้น
ต่ำ

หมายเหตุ

1 Bidtidfloor http://
www.bidtidfloor.com/

7788 ไมซ้ำต่ำสุด 15 ไมระบุ สอบถาม ทรู -

2 12pramool www.12pramool.com ไมซ้ำต่ำสุด 6 6 - ทุกเครือฃาย - รางวัลรายการ
เดียวกันมีรหัส
ประมูลยอยอีก 4 
รหัส

3 Bidsabuy http://
www.bidsabuy.com/

4699999 ไมซ้ำต่ำสุด 15 ไมระบุ มีระบบ IVR 15 
บาท\ นาที

เอไอเอส -

4 Bid-Travel http://travel.mthai.com/
bid-travel

4825310 เกมสประมูล
สินคา 
เเละเเพค
เกจที่พัก

6 ไมระบุ ไมระบุ

5 "จอแจกโชค 
Season 2"

https://
www.facebook.com/
pages/Tveez-Odysii/
359216777427

4712777 ประมูล 
โทรศัพท 
Blackberry, 
ทีวี เเละทอง

5 ไมระบุ ไมระบุ ทุกเครือฃาย -

6 Live http://livetv.co.th 4874411 ไมซ้ำต่ำสุด 11 ไมระบุ ไมระบุ ทุกเครือขาย - รางวัลแลวแตชวง
ของการประมูล
ครั้งละ 1 รายการ
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2. กิจกรรมการเสี่ยงโชคทาง SMS ทางอินเตอรเน็ต ประเภทตอบคำถามชิงรางวัล

ลำดับ
ที่

ชื่อ URL เลขหมาย ประเภท
ราคา SMSราคา SMS คาบริการ

อื่นๆ
เครือขาย อายุขั้นต่ำ

ลำดับ
ที่

ชื่อ URL เลขหมาย ประเภท
สง รับ

คาบริการ
อื่นๆ

เครือขาย อายุขั้นต่ำ

1 M Thai Quiz 
game*

http://sms.mthai.com/quiz-game/ 4825543 สะสมคะเเนนแลก
รางวัล

 3 บาท ไมระบุ มีเพิ่มเเตตอง
สอบถาม

ทุกเครือขาย -

2 แกงปวน กวน
ขั้วโลก*

http://mobilemagic.sanook.com/activity/
pororo/

4888073 ตอบคำถาม 3 บาท 3  บาท ทุกเครือขาย -

3 IQ http://ads.clubfun.mobi/ads.aspx?
id=d3e87f9edfef41f0a2c23eb87a9919a2&
pub_id=27775&ce_cid=005mA70000000g
ODSh6xFnYcvd000000

4520200 ตอบคำถาม 6 บาท 6 บาท ไมระบุ ทุกเครือขาย 18

4 7 วันรวยเกม* http://www.mono2u.com/main_pages/
viewpage.jsp?
file=product_detail&pid=VAS-016

4825308 ตอบคำถาม 6 บาท 6 บาท ไมระบุ ทุกเครือขาย
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http://sms.mthai.com/quiz-game/
http://sms.mthai.com/quiz-game/
http://www.mono2u.com/main_pages/viewpage.jsp?file=product_detail&pid=VAS-016
http://www.mono2u.com/main_pages/viewpage.jsp?file=product_detail&pid=VAS-016
http://www.mono2u.com/main_pages/viewpage.jsp?file=product_detail&pid=VAS-016
http://www.mono2u.com/main_pages/viewpage.jsp?file=product_detail&pid=VAS-016
http://www.mono2u.com/main_pages/viewpage.jsp?file=product_detail&pid=VAS-016
http://www.mono2u.com/main_pages/viewpage.jsp?file=product_detail&pid=VAS-016


ลำดับ
ที่

ชื่อ URL เลขหมาย ประเภท
ราคา SMSราคา SMS คาบริการ

อื่นๆ
เครือขาย อายุขั้นต่ำ

ลำดับ
ที่

ชื่อ URL เลขหมาย ประเภท
สง รับ

คาบริการ
อื่นๆ

เครือขาย อายุขั้นต่ำ

5 Funclub (มี
หลายเว็บไซต
เเละรูปแบบการ
ชักนำใหคลิ๊ก
เพื่อทดลองตอบ
คำถาม)

http://ad.mozzi.biz/index.php?
data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_
a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM
&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPI
AAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0
WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.
7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAA
AAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQA
AAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQA
AAAAAAAA=fk

4541313 ดาวนโหลดเเลก 
รางวัล (เเตนำเสนอ
เปนตอบคำถาม)

8 บาท 8  บาททุก
คาย ยกเวน  
DATC 

ตองเสียคา 
WAP/ GPRS/ 
EDGE/ 3G 
ตามโปรโมชั่น

True / AIS 18

6 BinBit (มีหลาย
เว็บไซตเเละรูป
แบบการชักนำ
ใหคลิ๊กเพื่อ
ทดลองตอบ
คำถาม)

http://lpth.glomobi.com/lp.aspx?
LpID=23644&PartnerID=dsnr&sid=V_
%2086458305&ymid=wT8nBaUyEQDA0IY
AAAAAAGNCIgAAAAAAAgAAAAIAAAAA
AP8AAAAFFoblHAAAAAAAm-4sAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAACPOgoAAAAAAAIAAgAAAAA
ArTqV5C8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqA
AAAABPCVwAAAAAAAAAAAAAAAA0AA
AAAAAAADQAAAAAAAAA=

4520666 ดาวนโหลดเเลก 
รางวัล (เเตนำเสนอ
เปนตอบคำถาม)

6 บาท 6 บาท 
True/ AIS  
7 -ขอความ
ตอสัปดาห  
DTAC 
สัปดาหละ 
35 บาท

ตองเสียคา 
WAP/ GPRS/ 
EDGE/ 3G 
ตามโปรโมชั่น

ทุกเครือขาย 18

* เปนรายการเคเบิ้ลทีวีที่มีการโฆษณาทางอินเตอรเน็ท
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http://ad.mozzi.biz/index.php?data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPIAAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=fk
http://ad.mozzi.biz/index.php?data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPIAAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=fk
http://ad.mozzi.biz/index.php?data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPIAAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=fk
http://ad.mozzi.biz/index.php?data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPIAAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=fk
http://ad.mozzi.biz/index.php?data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPIAAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=fk
http://ad.mozzi.biz/index.php?data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPIAAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=fk
http://ad.mozzi.biz/index.php?data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPIAAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=fk
http://ad.mozzi.biz/index.php?data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPIAAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=fk
http://ad.mozzi.biz/index.php?data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPIAAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=fk
http://ad.mozzi.biz/index.php?data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPIAAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=fk
http://ad.mozzi.biz/index.php?data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPIAAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=fk
http://ad.mozzi.biz/index.php?data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPIAAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=fk
http://ad.mozzi.biz/index.php?data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPIAAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=fk
http://ad.mozzi.biz/index.php?data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPIAAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=fk
http://ad.mozzi.biz/index.php?data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPIAAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=fk
http://ad.mozzi.biz/index.php?data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPIAAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=fk
http://ad.mozzi.biz/index.php?data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPIAAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=fk
http://ad.mozzi.biz/index.php?data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPIAAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=fk
http://ad.mozzi.biz/index.php?data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPIAAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=fk
http://ad.mozzi.biz/index.php?data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPIAAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=fk
http://ad.mozzi.biz/index.php?data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPIAAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=fk
http://ad.mozzi.biz/index.php?data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPIAAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=fk
http://ad.mozzi.biz/index.php?data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPIAAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=fk
http://ad.mozzi.biz/index.php?data=TH_IPHONE4_A2.swf&adscode=th_a2_v2_cpx&affid=CPX&sem=N&type=NM&ymid=CY80AHDaEACIdIEAAAAAAGPPIAAAAAAAAgAQAAoAAAAAAP8AAAAGE0WZHAAAAAAAoy8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB.7AkAAAAAAAIAAgAAAAAALowGoS8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAAKG6TQAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=fk
http://lpth.glomobi.com/lp.aspx?LpID=23644&PartnerID=dsnr&sid=V_%2086458305&ymid=wT8nBaUyEQDA0IYAAAAAAGNCIgAAAAAAAgAAAAIAAAAAAP8AAAAFFoblHAAAAAAAm-4sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACPOgoAAAAAAAIAAgAAAAAArTqV5C8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAABPCVwAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=
http://lpth.glomobi.com/lp.aspx?LpID=23644&PartnerID=dsnr&sid=V_%2086458305&ymid=wT8nBaUyEQDA0IYAAAAAAGNCIgAAAAAAAgAAAAIAAAAAAP8AAAAFFoblHAAAAAAAm-4sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACPOgoAAAAAAAIAAgAAAAAArTqV5C8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAABPCVwAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=
http://lpth.glomobi.com/lp.aspx?LpID=23644&PartnerID=dsnr&sid=V_%2086458305&ymid=wT8nBaUyEQDA0IYAAAAAAGNCIgAAAAAAAgAAAAIAAAAAAP8AAAAFFoblHAAAAAAAm-4sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACPOgoAAAAAAAIAAgAAAAAArTqV5C8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAABPCVwAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=
http://lpth.glomobi.com/lp.aspx?LpID=23644&PartnerID=dsnr&sid=V_%2086458305&ymid=wT8nBaUyEQDA0IYAAAAAAGNCIgAAAAAAAgAAAAIAAAAAAP8AAAAFFoblHAAAAAAAm-4sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACPOgoAAAAAAAIAAgAAAAAArTqV5C8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAABPCVwAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=
http://lpth.glomobi.com/lp.aspx?LpID=23644&PartnerID=dsnr&sid=V_%2086458305&ymid=wT8nBaUyEQDA0IYAAAAAAGNCIgAAAAAAAgAAAAIAAAAAAP8AAAAFFoblHAAAAAAAm-4sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACPOgoAAAAAAAIAAgAAAAAArTqV5C8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAABPCVwAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=
http://lpth.glomobi.com/lp.aspx?LpID=23644&PartnerID=dsnr&sid=V_%2086458305&ymid=wT8nBaUyEQDA0IYAAAAAAGNCIgAAAAAAAgAAAAIAAAAAAP8AAAAFFoblHAAAAAAAm-4sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACPOgoAAAAAAAIAAgAAAAAArTqV5C8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAABPCVwAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=
http://lpth.glomobi.com/lp.aspx?LpID=23644&PartnerID=dsnr&sid=V_%2086458305&ymid=wT8nBaUyEQDA0IYAAAAAAGNCIgAAAAAAAgAAAAIAAAAAAP8AAAAFFoblHAAAAAAAm-4sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACPOgoAAAAAAAIAAgAAAAAArTqV5C8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAABPCVwAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=
http://lpth.glomobi.com/lp.aspx?LpID=23644&PartnerID=dsnr&sid=V_%2086458305&ymid=wT8nBaUyEQDA0IYAAAAAAGNCIgAAAAAAAgAAAAIAAAAAAP8AAAAFFoblHAAAAAAAm-4sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACPOgoAAAAAAAIAAgAAAAAArTqV5C8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAABPCVwAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=
http://lpth.glomobi.com/lp.aspx?LpID=23644&PartnerID=dsnr&sid=V_%2086458305&ymid=wT8nBaUyEQDA0IYAAAAAAGNCIgAAAAAAAgAAAAIAAAAAAP8AAAAFFoblHAAAAAAAm-4sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACPOgoAAAAAAAIAAgAAAAAArTqV5C8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAABPCVwAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=
http://lpth.glomobi.com/lp.aspx?LpID=23644&PartnerID=dsnr&sid=V_%2086458305&ymid=wT8nBaUyEQDA0IYAAAAAAGNCIgAAAAAAAgAAAAIAAAAAAP8AAAAFFoblHAAAAAAAm-4sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACPOgoAAAAAAAIAAgAAAAAArTqV5C8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAABPCVwAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=
http://lpth.glomobi.com/lp.aspx?LpID=23644&PartnerID=dsnr&sid=V_%2086458305&ymid=wT8nBaUyEQDA0IYAAAAAAGNCIgAAAAAAAgAAAAIAAAAAAP8AAAAFFoblHAAAAAAAm-4sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACPOgoAAAAAAAIAAgAAAAAArTqV5C8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAABPCVwAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=
http://lpth.glomobi.com/lp.aspx?LpID=23644&PartnerID=dsnr&sid=V_%2086458305&ymid=wT8nBaUyEQDA0IYAAAAAAGNCIgAAAAAAAgAAAAIAAAAAAP8AAAAFFoblHAAAAAAAm-4sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACPOgoAAAAAAAIAAgAAAAAArTqV5C8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAABPCVwAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=
http://lpth.glomobi.com/lp.aspx?LpID=23644&PartnerID=dsnr&sid=V_%2086458305&ymid=wT8nBaUyEQDA0IYAAAAAAGNCIgAAAAAAAgAAAAIAAAAAAP8AAAAFFoblHAAAAAAAm-4sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACPOgoAAAAAAAIAAgAAAAAArTqV5C8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAABPCVwAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=
http://lpth.glomobi.com/lp.aspx?LpID=23644&PartnerID=dsnr&sid=V_%2086458305&ymid=wT8nBaUyEQDA0IYAAAAAAGNCIgAAAAAAAgAAAAIAAAAAAP8AAAAFFoblHAAAAAAAm-4sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACPOgoAAAAAAAIAAgAAAAAArTqV5C8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAABPCVwAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=
http://lpth.glomobi.com/lp.aspx?LpID=23644&PartnerID=dsnr&sid=V_%2086458305&ymid=wT8nBaUyEQDA0IYAAAAAAGNCIgAAAAAAAgAAAAIAAAAAAP8AAAAFFoblHAAAAAAAm-4sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACPOgoAAAAAAAIAAgAAAAAArTqV5C8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAABPCVwAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=
http://lpth.glomobi.com/lp.aspx?LpID=23644&PartnerID=dsnr&sid=V_%2086458305&ymid=wT8nBaUyEQDA0IYAAAAAAGNCIgAAAAAAAgAAAAIAAAAAAP8AAAAFFoblHAAAAAAAm-4sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACPOgoAAAAAAAIAAgAAAAAArTqV5C8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAABPCVwAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=
http://lpth.glomobi.com/lp.aspx?LpID=23644&PartnerID=dsnr&sid=V_%2086458305&ymid=wT8nBaUyEQDA0IYAAAAAAGNCIgAAAAAAAgAAAAIAAAAAAP8AAAAFFoblHAAAAAAAm-4sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACPOgoAAAAAAAIAAgAAAAAArTqV5C8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAABPCVwAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=
http://lpth.glomobi.com/lp.aspx?LpID=23644&PartnerID=dsnr&sid=V_%2086458305&ymid=wT8nBaUyEQDA0IYAAAAAAGNCIgAAAAAAAgAAAAIAAAAAAP8AAAAFFoblHAAAAAAAm-4sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACPOgoAAAAAAAIAAgAAAAAArTqV5C8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAABPCVwAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=
http://lpth.glomobi.com/lp.aspx?LpID=23644&PartnerID=dsnr&sid=V_%2086458305&ymid=wT8nBaUyEQDA0IYAAAAAAGNCIgAAAAAAAgAAAAIAAAAAAP8AAAAFFoblHAAAAAAAm-4sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACPOgoAAAAAAAIAAgAAAAAArTqV5C8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAABPCVwAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=
http://lpth.glomobi.com/lp.aspx?LpID=23644&PartnerID=dsnr&sid=V_%2086458305&ymid=wT8nBaUyEQDA0IYAAAAAAGNCIgAAAAAAAgAAAAIAAAAAAP8AAAAFFoblHAAAAAAAm-4sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACPOgoAAAAAAAIAAgAAAAAArTqV5C8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAABPCVwAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=
http://lpth.glomobi.com/lp.aspx?LpID=23644&PartnerID=dsnr&sid=V_%2086458305&ymid=wT8nBaUyEQDA0IYAAAAAAGNCIgAAAAAAAgAAAAIAAAAAAP8AAAAFFoblHAAAAAAAm-4sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACPOgoAAAAAAAIAAgAAAAAArTqV5C8BAAAAAAAAAAAAAAxVcJkqAAAAABPCVwAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADQAAAAAAAAA=
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