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บทสรุปผูบริหาร 

โทรทัศน เปนสื่อที่เขาถงึไดงายและไดรับความนิยมจากประชาชนอยางตอเนื่องมาต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน  ส่ือโทรทัศนนับเปนแหลงเรียนรู  ที่ใหทัง้ขอมูลขาวสาร สาระ  และความบันเทงิแกผูคนในสังคม 

เนื่องจากเปนสื่อที่ใหทั้งภาพ เสียง หรือภาพเคล่ือนไหวพรอมเสียง   และสามารถเขาถึงผูชมกลุมเปาหมาย

ไดอยางหลากหลายและกวางขวาง 

ประเทศไทยเขาสูยุคของโทรทัศนดิจิตอลโดยมีการเปดประมูลเม่ือวนัที ่ 24 มกราคม พ.ศ. 25571

และผูไดรับใบอนุญาตไดดําเนินการออกอากาศแลวต้ังแตปลายป พ.ศ. 2557  และต้ังแตมีการออกอากาศ

อยางเปนทางการ แตละชองตางใชกลยทุธการโฆษณาประชาสัมพนัธแขงขันกันอยางตอเนื่อง ผานชอง

ทางการรับชมที่หลากหลาย เชน คอมพวิเตอร โทรศัพทเคล่ือนที ่ หรือ สมารทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ หลาย

สถานมีีวธิีการทําใหการสงเสริมการตลาดดวยการโฆษณาผูกติดไปกับตัวรายการ (Branded Content หรือ 

Branded Entertainment) เพราะรูวาคนทีเ่ปดดูโทรทัศนมีความสนใจหรือช่ืนชอบในเนื้อหารายการ ดังนัน้

หากผูบริโภคเลือกที่จะติดตามรายการโปรดไมวาจากแพลตฟอรมใด ผูบริโภคคนนัน้ก็จะเหน็แบรนดตาม

ไปดวยในทกุที ่ ดังนัน้ การทีแ่บรนดเขาไปเปนสวนหนึง่ของรายการอยางกลมกลืน และไมยัดเยียดจนทาํให

ผูชมรูสึกอึดอัด ก็สามารถชวยเพิ่มโอกาสในการสรางการจดจําหรือความผกูพนักับผูบริโภคไปไดในทุกทีทุ่ก

แพลตฟอรม 

นอกจากนี้  ยังพบวาปจจุบันการส่ือสารผานบริการโทรศัพทเคล่ือนที่เปนชองทางหลักชองทางหนึ่ง

ของคนไทย นอกเหนือจากบริการทางเสียง (Voice) แลว การใหบริการขอมูลผานเครือขาย (Non-Voice) 

อันประกอบไปดวย บริการสงขอความส้ัน (Short Message Service :SMS)   บริการขอความส่ือประสม

(Multimedia Messaging Service: MMS) และบริการอินเตอรเน็ตผานมือถือ เปนบริการมีอัตราการเติบโต

ที่สูงข้ึนเชนเดียวกัน 

เนื่องจากบริการ SMS เปนบริการที่สะดวก ผูประกอบธุรกิจจํานวนไมนอยจึงใชเปนชองทางในการ

หารายได  โดยการโฆษณาขอมูลขาวสารเพื่อการสงขอความส้ันชิงโชค เส่ียงทายเลนเกมส ที่เขาขาย

ลักษณะการพนัน 

การดําเนินการพัฒนามาตรการการควบคุมการจัดกิจกรรมการสงSMS เส่ียงโชคและการพนัน ใน

โครงขายโทรทัศนดิจิตอล จึงเปนเร่ืองจําเปน  ทั้งนี้ เพื่อใหเห็นปญหา สถานการณ และแนวทางที่จะกําหนด

มาตรการในการกํากับดูแลไมใหผูประกอบการโทรทัศนดําเนินการผิดกฎหมาย และมอมเมาเด็กเยาวชน

ดวยกิจกรรมดังกลาว   

จากการติดตามการนาํเสนอรายการผานโทรทัศนระบบดิจิตอลพบวา กิจกรรมที่แตละสถานีได

จัดทําข้ึน  สวนใหญเปนการเชิญชวนใหผูชมรวมแสดงความคิดเห็นในรายการขาวของสถานี  โดยคิดราคา

 
1https://broadcast.nbtc.go.th, วันที่สืบคน 22 มกราคม 2558 
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นอกจากนี ้ บางรายการยงัจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดใหเปนสวนหนึง่ของเนื้อหารายการ  โดยมีผูสนับสนุน

รายการมารวมในกิจกรรมดวย  ซึ่งตามหลักการของการโฆษณา และการสงเสริมการขาย ในประเทศทีพ่ัฒนาแลว  

เชน  สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร  จะไมสามารถกระทาํได  เพราะผูชมบางกลุมอาจแยกแยะไมออก  และ

หลงเช่ือจนเกิดการบริโภคที่มากเกนิจําเปน  และกอใหเกิดความเสียหายในทีสุ่ด 

 

อาจกลาวไดวา  การเส่ียงโชคผาน SMS ถือวาเปนส่ิงที่ใชทดแทนการพนัน  และหากคิดคาบริการ

เกินราคาปกติ  จะนิยามวาเปน “การพนัน” และตองใชกฎหมายการพนันมาดําเนินการ  ซึ่งพบวา

ผูประกอบการจะหาทางใชวิธีการเส่ียงโชคในรูปแบบตางๆ  เชน การเลนเกมทางโทรทัศน  โดยการตอบ

คําถามชิงรางวัลทาง SMS  หรือรายการขาว ละคร รายการกีฬา ที่สถานีไดดําเนินการเพื่อใหผูชมรวมแสดง

ความคิดเห็น  เพื่อแลกกับการรับของรางวัล  โดยมีคาใชจายที่เกินปกติแทบทั้งส้ิน ทั้งยังสามารถเขาถึงได

งายจนเกิดปญหาที่เปนผลกระทบตอเด็กและเยาวชน 

ดังนัน้  จึงควรกําหนดนิยาม  กฎเกณฑ  และเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดผานส่ือโทรทัศน

สําหรับประเทศไทยใน 3 ลักษณะ คือ 
 

1. การพนัน (Gambling) 
การพนัน  คือ กิจกรรมที่มกีารวางเงนิ หรือแทงพนนั  เพือ่โอกาสที่จะชนะและไดรับเงินรางวัล ซึ่ง

สามารถแปลงเปนองคประกอบที่ครบถวน 3 องคประกอบคือ 1) การวางเดิมพัน (Consideration)  2) โชค 

ดวง หรือ ความบังเอิญ (Chance)   และ 3) เงินหรือของรางวัลตอบแทน (Prize)   หากเขาองคประกอบ

ครบทั้งสามสวน  จะไมสามารถดําเนินการได   และหากผูประกอบการดําเนนิกิจกรรมดังกลาว  ก็จะถกู

ดําเนนิการเอาผิดตามกฎหมายการพนันได 

 
2. การจัดการแขงขันประชันทักษะ (Prize Competition) 
การจัดการแขงขันประชนัทกัษะ  คือ กิจกรรมสงเสริมการตลาดท่ีผูจัดการแขงขันคัดเลือกผูชนะ

รางวัลจากการใชทักษะในการแขงขัน  กิจกรรมสงเสริมการตลาดดังกลาวสามารถจัดทาํได โดยไมตอง

ขออนุญาต กต็อเม่ือมีเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

a. การจัดการแขงขันชิงรางวัลที่ตัดสินผูชนะจากการใชทักษะในการแขงขันเทานั้น 

และไมมีเร่ืองของโชคมาเก่ียวของ 
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b. ทักษะควรหมายรวมถึงการแขงขันใดๆ ที่มีการตัดสินจากกรรมการที่มีคุณวุฒิใน

เร่ืองนั้นๆ 

c. ผูเขารวมการประชันทกัษะ ตองไมเสียคาใชจายในการรวมรายการ 

d. ในกรณีที่การเขารวมรายการตองมีการใชโทรศัพท SMS  MMS ไปรษณียบัตร หรือ 

ชองทางการส่ือสารอ่ืนๆ เพือ่ใชในการสื่อสาร หรือเขารวมรายการ  คาใชจายดังกลาว

ตองเปนคาใชจายที่ไมมากไปกวาใชจายปรกติของบริการนั้นๆ  

e. ผูจัดรายการตองไมมีสวนไดเสียใดๆ กับคาใชจายดังกลาว 

 

3. การชิงโชค (Prize Draws) 
 การชิงโชค  คือกิจกรรมสงเสริมการตลาดที่ผูจัดรายการใชการสุมในการหาผูชนะรางวัล

กิจกรรมสงเสริมการตลาดดังกลาวสามารถกระทําไดโดยตองทําการขออนุญาตกอนการ

ดําเนินการตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการพนัน  พ.ศ. 2478 โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

a. ผูเขารวมการเส่ียงโชคตองไมเสียคาใชจายในการรวมรายการ 
b. ในกรณีที่การเขารวมรายการตองมีการใชโทรศัพท SMS  MMS ไปรษณียบัตร หรือ 

ชองทางการส่ือสารอ่ืนๆ เพือ่ใชในการสื่อสาร หรือเขารวมรายการ  คาใชจายดังกลาว

ตองเปนคาใชจายที่ไมมากไปกวาใชจายปรกติของบริการนั้นๆ  

c. ผูจัดรายการตองไมมีสวนไดเสียใดๆ กับคาใชจายของผูเขารวมรายการดังกลาว มิ

เชนนั้นการจัดชิงโชคดังกลาวจะเขาขายเปนการพนนัทันที แมวาผลประโยชนที่ไดรับ

จะเล็กนอยเพยีงใดก็ตาม 

d. การแจกรางวัลสามารถกระทําไดโดยการสุมเลือกผูชนะ หรือเปนการผสมผสานระหวาง

การสุมและการแขงขันที่ตองใชทักษะก็ได 

e. ในกรณีที่รางวัลที่แจกทัง้หมดเปนเพยีงสวนลดราคาสินคาที่จาํหนายโดยผูจัดรายการ 
และการจัดการสงเสริมการขายนีเ้ปดใหแกลูกคาทัว่ไปของบริษัท ผูจัดไมจําเปนตอง

ขออนุญาต 

f. การคัดเลือกผูชนะรางวัลตองกระทําโดยโปรงใส โดยผูเขารวมรายการตองมีโอกาส

ชนะเทากัน และตองกระทําในเวลาท่ีเหมาะสม เชน ไมเกิน 1 ป นับจากวันที่ไดรับ

ใบอนุญาต เปนตน 

g. การคัดเลือกผูชนะตองไมมกีารกําหนดใหผูเขารวมรายการตองอยูในที่ดําเนนิการสุม
เลือกผูชนะรางวัล  ในกรณีที่ไมสามารถติดตอผูชนะรางวัลได หรือผูชนะรางวัลไมมา

รับของรางวัลภายในเวลาท่ีกําหนด ใหผูจดัรายการตองดําเนนิการจับรางวัลใหม เพือ่

แจกของรางวลัตอไป 
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ดังนั้น  นอกจากจะกําหนดนิยามที่ชัดเจนเพื่อการปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสมแลว  ยังควรมีการ

กํากับดูแลองคกรส่ือหรือผูประกอบการสื่อที่ถือเปนตนน้ําของปญหา  เพื่อใหสามารถควบคุมดูแลเนื้อหา

และการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดผานรายการในหลากหลายรูปแบบ    โดยเสนอใหคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ออกกฎหรือระเบียบหามมิ

ใหกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม จัดกิจกรรมชิงโชค เส่ียงโชค เส่ียงรางวัล

การประมูลสินคาและบริการ หรือกิจกรรมที่เขาขายการพนัน  ทั้งยังตองออกมาตรการควบคุมทั้งทางตรง

และทางออม  เพื่อเปนหลักประกันในการสรางความรับผิดชอบรวมกันของผูประกอบการท้ังดานกิจการ

วิทยุและโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม ในการปกปองเด็กและเยาวชนไมใหถูกมอมเมาดวยกิจกรรม

การพนัน หรือกิจกรรมการตลาดท่ีสรางผลกระทบตอสังคม  พรอมกันนี้  ยังควรสรางความเขมแข็งใหแก

ผูบริโภคในการปกปองตนเองอยางรูเทาทัน  และคอยสอดสองเฝาระวังไมใหเกิดกิจกรรมทางการตลาด

ผานส่ือ ที่มุงหวังเพียงผลประโยชนทางธุรกิจแตเพียงฝายเดียว. 
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บทนํา 

ส่ือโทรทัศน หรือโทรทัศน (TELEVISION-TV)  ในปจจุบนัถือไดวา เปนส่ือมวลชนทีเ่ขาถึงไดงาย

และไดรับความนิยมจากประชาชนเปนอันดับตนๆ เปนแหลงเรียนรู ใหขอมูลขาวสาร และความบันเทิงแก

ผูคนในสังคม เนื่องจากเปนสื่อประเภท มลัติมีเดีย หรือส่ือที่มีหลายรูปแบบรวมกัน ทั้งภาพ เสียง หรือ

ภาพเคล่ือนไหวพรอมเสียง ทาํใหการรับชมไดอรรถรสมากกวาส่ือประเภทอ่ืนๆ  สามารถเขาถงึผูชม

กลุมเปาหมายท่ีหลากหลายแตกตางกนัไปตามชวงอาย ุเพศ อาชพี ระดับการศึกษา รายได ฯลฯ  

ประเทศไทยเขาสูยุคของโทรทัศนดิจิตอลโดยมีการเปดประมูลเม่ือวนัที ่ 24 มกราคม พ.ศ. 25572

และผูไดรับใบอนุญาตไดดําเนินการออกอากาศแลวต้ังแตปลายป พ.ศ. 2557 ปจจุบันกลุมชองประเภท

บริการทางธุรกิจระดับชาติจาํนวน 24 ชองผานการประมูลคล่ืนความถี ่ (Auction) ไดแกประเภทรายการ

เด็กเยาวชนและครอบครัวจํานวน 3 ชองประเภทรายการขาวสารและสาระจํานวน 7 ชอง (ชองขาว -News) 

ประเภทรายการทั่วไปภาพคมชัดปกติ (Standard Definition: SD) จํานวน 7 ชองและประเภทรายการ

ทั่วไปภาพคมชัดสูง (High Definition: HD) จํานวน 7 ชอง 

ต้ังแตมีการออกอากาศอยางเปนทางการของโทรทัศนระบบดิจิตอล  แตละชองตางใชกลยุทธการ

โฆษณาประชาสัมพนัธแขงขันกันอยางตอเนื่อง  งบโฆษณาต้ังแตเดือน เมษายน – ธันวาคม 2557 โทรทัศน

ดิจิตอล 22 ชอง (ไมรวมชอง 5 และ 11 ซึ่งเปนของรัฐ) ใชงบประมาณดานการประชาสัมพนัธ  ดังนี้ อันดับ

แรก ชอง “PPTV” ของ นพ. ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เจาของโรงพยาบาลกรุงเทพ และสายการบิน

กรุงเทพ ใชงบประชาสัมพันธสูงสุดที ่52.2 ลานบาท ตามมาดวย ชอง “MONO” ที่เนนภาพยนตร

ตางประเทศมาดึงเรทต้ิง ของนายพิชญ โพธารามกิ ที่มีธรุกิจส่ือสารโทรคมนาคมและส่ือบันเทิง และชอง 

“ONE” ของแกรมม่ี สวนชอง “3” นัน้ใชงบประมาณตามมาเปนอันดับ 4  ตามมาดวยชอง “Spring News” 

และ “Thairath TV” ซึ่งสวนใหญใชงบประมาณการโฆษณาประชาสัมพันธไปกับ “ส่ือกลางแจง” และ “ส่ือ

เคล่ือนที”่ดังภาพท่ี 1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2https://broadcast.nbtc.go.th, วันที่สืบคน 22 มกราคม 2558 
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ภาพท่ี 1-110 อันดับชองโทรทัศนดิจิตอลที่ลงโฆษณามากที่สุด ระหวาง เดือน เมษายน – ธันวาคม 2557 3 

 

ส่ิงทีน่าสนใจอีกอยางหนึ่งคือ ชองโทรทัศนดิจิตอลชอง สปริง นวิสและ ไทยรัฐทวีีซึ่งเปนชองขาว มี

การใชงบประมาณเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธสูงอยูในอันดับที ่5 และ 6 ตามภาพที่ 1-1 โดยส่ือที่ใช

มากที่สุดคือ “ส่ือกลางแจง” และ“ส่ือเคลื่อนที”่ ดังที่กลาวแลวขางตน  
 

                                                            
3http://www.positioningmag.com/, วันที่สืบคน 20 กรกฎาคม 2558 
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ภาพท่ี 1-2 งบโฆษณาประชาสัมพนัธชองโทรทัศนดิจิตอล เดือนมกราคม - เมษายน 2557 

อยางไรก็ตาม จากตัวเลขของ “นีลสัน คอมปะนี” พบวา โทรทัศนดิจิตอลทั้ง 22 ชอง เร่ิมใชงบ

โฆษณาทําการตลาดในชวง 5 เดือนแรก (เม.ย-ส.ค. 57) คิดเปนมูลคารวมที ่101.2 ลานบาท โดยในเดือน

แรกคือ เดือนเมษายน 2557 “Workpoint TV” ใชงบมากที่สุด 4.7 ลานบาท แต “New TV” เขาถึงผูชมมาก

ที่สุด คิดเปนสัดสวน 25.9% ขณะที่เดือน พฤษภาคม 2557 “Spring News” ใชงบมากที่สุด 4.5 ลานบาท 

และเขาถึงผูชมมากที่สุด คิดเปนสัดสวน 28%  สวนเดือนมิถนุายน 2557 “MONO29”  ใชงบสูงสุด 6 ลาน

บาท และเขาถึงผูชมมากทีสุ่ด 28% เชนเดียวกนั สําหรับเดือนกรกฎาคม 2557 “Spring News” กลับมาใช

งบมากที่สุด 5.6 ลานบาท และเขาถงึผูชมมากที่สุด คิดเปน 24% และเดือนสิงหาคม 2557 “Thairath TV” 

ใชงบมากที่สุด 6.6 ลานบาท และเขาถึงผูชมมากที่สุดทีสั่ดสวน 27.4%  ทัง้นี ้ยงัพบอีกวาชวง 6 เดือนแรก

ของการออกอากาศ (เม.ย.-ก.ย.57) สวนแบงผูชมสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ชอง Workpoint TV ชอง 8 ชอง 

MONO29 ชอง TRUE4U และชอง Thairath TV ตามลําดับ4  

หลังจากติดต้ังโทรทัศนดิจิตอลแลวผูชมก็ไดรับชมชองใหมๆ เพิ่มข้ึน หรือไมก็ยังดูทั้งชองเดิมๆ กับ

ชองใหมในอัตราใกลเคียงกนั แตอัตราการดูเพียงชองฟรีโทรทัศนเดิมลดลงอยางเหน็ไดชัด ซึ่งพฤติกรรมที่

กลาวมา ทาํใหทิศทางของสื่อโทรทัศนในอนาคตอันใกลนี้ ผูชมนาจะใหความสําคัญกับโทรทัศนดิจิตอล

มากข้ึน จะเหน็ไดวาองคกรใหญหลายแหงเร่ิมเกล่ียงบโฆษณาจากฟรีทีวีมาทีโ่ทรทัศนดิจิตอลมากข้ึนอยาง

เห็นไดชัด เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการรับชมของผูชมใหมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 1-3 

                                                            
4ASTVผูจัดการออนไลน,2557 
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ภาพท่ี 1-3 พฤติกรรมการรับชมหลังจากติดต้ังชองโทรทัศนดิจิตอลแลว 5 

 

 ในขณะท่ีสถิติการใชงบประมาณโฆษณาผานส่ือของธุรกิจตางๆ ในประเทศไทย เดือนเมษายน 

2558  มมีูลคารวมสูงถึง 11,905 ลานบาท เพิ่มจากเดือนเดียวกันของปกอน 26.33%   โดยเม็ดเงนิโฆษณา

ยังคงใชไปกับส่ือโทรทัศนระบบอนาล็อก ดวยจํานวนเงนิ 4,971 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 42.76%  และใช

ไปกับการโฆษณาผานโทรทศันดิจิตอล(สํารวจจากโทรทศันดิจิตอลที่มเีรทต้ิง สูงสุด 10 อันดับ) ดวย

งบประมาณถงึ 3,182 ลานบาท คิดเปน 26.73% สะทอนถึงงบประมาณที่ไหลไปที่ “โทรทัศนดิจิตอล” 

อยางตอเนื่อง ดังภาพที่ 1-4 

 

 

 

                                                            
5http://www.brandbuffet.in.th/, วันที่สืบคน 22 กรกฎาคม 2558 
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ภาพท่ี 1-4 งบโฆษณาของไทย เดือนมกราคม - เมษายน 25586 

 

อยางไรก็ตาม  ไดพบวา  การเขามาของอินเตอรเน็ตไดเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเสพส่ือของ

ผูบริโภคไปจากเดิม เนื่องเพราะส่ือทีห่ลากหลายไดเชื่อมโยงเขาหากัน และสามารถเขาถึงไดเพยีงเสี้ยว

วินาท ีทัง้ยงัสามารถใชอินเตอรเน็ตเปนตัวกลางในการเขาถึงส่ือด้ังเดิม (Traditional Media) ใดๆ ก็ได ไม

วาจะเปนการดูโทรทัศน ฟงวิทย ุหรืออานหนงัสือพมิพ จากการเก็บรวบรวมพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน

ของคนไทย โดยนีลเส็น มีเดีย รีเสิรช พบวาผูบริโภคในแตละชวงอายมุีแนวโนมในการดูโทรทัศนเพิ่มมาก

ข้ึน โดยเฉพาะกลุมคนที่มีอายุ 50 ปข้ึนไป ที่มีอัตราการรับชมเพิ่มข้ึนเฉล่ียประมาณ 3%  ซึ่งมีอัตราการ

เติบโตของตัวเลข (Growth Rate) สูงกวากลุมคนชวงอายุอ่ืนๆ ในขณะที่กลุมคนที่ดูโทรทัศนทกุวนัสูงสุดคือ 

กลุมวัยทาํงานตอนกลาง (40-49 ป) รอยละ 97 รองลงมาคือ กลุมวัยรุน (12-19 ป) กลุมวัยทาํงานตอนตน 

(20-39 ป) ประมาณรอยละ 96   สวนวัยทาํงานตอนปลาย (50 ปข้ึนไป) อยูที ่95%   ดังนั้นจึงแสดงใหเห็น

วาในทุกวนันีผู้บริโภคดูโทรทัศนเพิ่มข้ึน เหตุผลนาจะมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีมีสูงข้ึน ได

อํานวยความสะดวกสบายในการเขาถึงอินเตอรเน็ต ทําใหผูชมสามารถดูโทรทัศนไดหลากหลาย

แพลตฟอรมมากข้ึนตามไปดวย ไมไดจํากัดการดูโทรทศันที่ตองดูผานทางจอโทรทศันเหมือนเดิมอีกตอไป7 

 

                                                            
6http://mediamonitor.in.th/, วันที่สืบคน 22 กรกฎาคม 2558 

7กนกกาญจน ประจงแสงศรี /ไอลดา ฟอลเล็ต, พฤติกรรม’การเสพส่ือโทรทัศน’ที่เปล่ียนไป, ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ   วันที่ 3 

สิงหาคม พ .ศ . 2557 
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สําหรับสัดสวนของคนไทยท่ีดูโทรทัศนผานหนาจอโทรทัศนทุกวันเทานัน้ กลุมที่มีแนวโนมลดลง

อยางเหน็ไดชัดคือ กลุมวยัรุน (อายุ 12-19 ป) ซึ่งมีการดูโทรทัศนผานจอโทรทัศนลดลงจากป 2010 เกือบ 

4% สวนวัยทาํงานตอนตน (อายุ 20-39 ป) ตัวเลขลดลงเพยีงเล็กนอย แตสําหรับวยัทํางานตอนกลาง (อาย ุ

40-49 ป) และกลุมอายุ 50 ปข้ึนไปนั้นกลับมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องประมาณ 1-2% จากตัวเลขนี้ดู

เหมือนวาการโฆษณาทางโทรทัศนเพียงอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอสําหรับกลุมวยัรุน และวัยทํางาน

ตอนตน (อายุ 20-39 ป) 

ถึงแมวาตัวเลขของคนท่ีดูโทรทัศนผานอินเตอรเน็ตเพียงอยางเดียวจะยังไมสูงเมื่อเทยีบกับตัวเลข

คนที่ดูโทรทัศนทัง้หมดแตเราก็เห็นแนวโนมที่เพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน และวัยทาํงาน

ตอนตน (อาย ุ 20-39 ป) ที่มีอัตราการดูโทรทัศนออนไลนเพยีงอยางเดียวสูงมากกวากลุมชวงอายุอ่ืนๆ ซึ่ง

ถือเปนกลุมชวงอายุหลักทีน่าจับตามองในหมวดนี ้  และทําใหทราบวากลุมผูชมที่ดูโทรทัศนจากทั้ง 2 

แพลตฟอรม คือจอโทรทัศน และอินเตอรเน็ต ก็คือกลุมวัยรุนซึง่มีประมาณ 12% รองลงมาคือ วยัทํางาน

ตอนตน (อาย ุ 20-39 ป) 7% วัยทํางานตอนกลาง (อาย ุ 40-49 ป) 2%  และกลุมอาย ุ 50 ปข้ึนไปมีเกือบ 

1% ซึ่งจากขอมูลนี้เปนสัญญาณชี้ใหเห็นวา กระแสในเร่ืองมัลติสกรีนหรือการชมผานหลายแพลตฟอรมเร่ิม

ขยายวงกวางมากข้ึน 

จากที่กลาวไปเบ้ืองตนแลววาการดูโทรทัศนผานอินเตอรเน็ตนัน้มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน เพราะ

สามารถดูผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ไมวาจะเปนมือถือ แท็บเล็ต และคอมพวิเตอร โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในกลุมสมารทโฟน และแท็บเล็ตทีม่แีนวโนมเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ สวนหนึง่อาจเปนเพราะราคาของสมารท

โฟน และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสถกูลง ผูบริโภคสามารถจับจองเปนเจาของไดงายข้ึน อีกทัง้สัญญาณ และ

คุณภาพทีท่ําใหผูบริโภคสามารถดูไดสะดวก ชัดเจน และครอบ คลุมตามพืน้ที่ตางๆ มากข้ึน 

นอกจากนี ้ จะเหน็วาผูบริโภคเร่ิมสนใจเกี่ยวกับการดูโทรทัศนบนมือถือต้ังแตชวงกลางป 2010 

จนถงึปจจุบนั โดยเฉพาะการคนหาแอพพลิเคชันที่ใชดูโทรทัศนนัน้ยงัมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน จากทีก่ลาวไป

แลววาการใชสมารทโฟน และแท็บเล็ตมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน ทาํใหแอพพลิเคชันที่ใชดูโทรทัศนออนไลนมี

หลากหลายมากข้ึนตามไปดวย ทัง้นี้ก็เพื่ออํานวยความสะดวกใหกบัผูบริโภคไดเขาถึงส่ือโทรทศันไดอยาง

งายดาย ไมวาจะเปนดูโทรทัศนออนไลนหรือดูโทรทัศนยอนหลังก็ตาม โดยขอมูลจากเว็บไซต appannie 

ทําใหทราบวาแอพพลิเคชันที่ถูกดาวน โหลดอยางตอเนือ่งบนระบบ ios คือ TV Thai HD, ThaiTV Live, TV 

Online และ TV Thailand สวนระบบ Andriod คือ TV Thailand, TV Online, TV Thai และ Thai LIVE TV 

อาจกลาวไดวา คนไทยในทุกวนันี้ไมไดดูโทรทัศนลดนอยลงเลย แตในความหมายของคําวา “ดู

โทรทัศน” ในยุคปจจุบนัไมไดถูกจํากดัเพียงการชมโทรทัศนจากหนาจอโทรทัศน และจากชองอะนาล็อก

แบบเดิมเทานัน้ หากแตยังรวมไปถึงการชมผานเคเบ้ิล ดาวเทียม โทรทัศนดิจิตอล หรือแมแตการดูโทรทัศน

สด และดูคลิปรายการยอนหลงัผานหนาจอคอมพวิเตอรหรือสมารทโฟนดวย และจากการเพิม่ข้ึนอยาง

รวดเร็วของจํานวนชองทางการรับชมความบันเทงิ และหลากหลายรูปแบบไดสรางความหนกัใจใหแก

นักการตลาด และนักโฆษณา รวมไปถึงเจาของส่ือในการพยายามที่จะเขาถึง และขยายฐานผูชมหรือ
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สวนอีกกลยทุธทางเลือกทีห่ลายแบรนดเลือกใชคือ การทําใหโฆษณาผูกติดไปกับตัวรายการ 

(Branded Content หรือ Branded Entertainment) เพราะรูวาคนที่เปดดูโทรทศันมีความสนใจหรือช่ืน

ชอบในเนื้อหารายการ ดังนัน้ หากผูบริโภคเลือกที่จะติดตามรายการโปรดไมวาจากแพลตฟอรมใด 

ผูบริโภคคนนัน้ก็จะเหน็แบรนดตามไปดวยในทกุที ่ ดังนัน้ การทีแ่บรนดเขาไปเปนสวนหนึง่ของรายการ

อยางกลมกลืน และไมยัดเยียดจนทําใหผูชมรูสึกอึดอัด ก็สามารถชวยเพิ่มโอกาสในการสรางการจดจําหรือ

ความผูกพนักบัผูบริโภคไปไดในทุกที่ทกุแพลตฟอรม 

อยางไรก็ตาม จากพฤติกรรมผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว และมีความหลากหลายสูง 

การใชกลยทุธเพียงอยางใดอยางหนึ่งอาจไมไดผลดีเทากับการผนึกกาํลังของทุกชองทางการสื่อสาร 

(Integrated Paid Owned Earned Media) ซึ่งนาจะเปนหนทางที่ดีที่สุดในยุคอินเตอรเน็ตเฟองฟูเชนนี ้

ทั้งยังมีขอมูลเพิ่มเติมดวยวา  ปจจุบันการส่ือสารผานบริการโทรศัพทเคล่ือนที่เปนชองทางหลัก

ชองทางหนึ่งของคนไทย จากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  (กสทช  .) พบวา   ในไตรมาสที่  1 ประจําป  2558  มี ผู ใชบ ริการ

โทรศัพทเคล่ือนที่ถึง 93.7 ลานเลขหมาย มากกวาจํานวนประชากรในป 2557     ซึ่งมีจํานวนประชากร 

66,883,057 คน ดวยฐานของผูใชบริการจํานวนมาก ทําใหผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนที่มีการเพิ่ม

บริการนอกเหนือจากบริการทางเสียง (Voice) เพื่อเพิ่มโอกาสทํารายได  คือมีการใหบริการขอมูลผาน

เครือขาย (Non-Voice) อันประกอบไปดวย บริการสงขอความส้ัน (Short Message Service: SMS)   

บริการขอความสื่อประสม(Multimedia Messaging Service: MMS) และบริการอินเตอรเน็ตผานมือถือ ซึ่ง

ทั้งสามบริการมีอัตราการเติบโตที่สูงข้ึนเชนเดียวกัน 

เนื่องจากบริการ SMS เปนบริการที่สะดวก ผูประกอบธุรกิจจํานวนไมนอยจึงใชเปนชองทางในการ

หารายได เชนในชวงฟุตบอลโลกป 2553  ศูนยวิจัยกสิกรไทยประมาณการมูลคาการชิงโชคทาง SMS ถึง 

60 ลานบาท หรือโดยเฉล่ียผูบริโภคใชบริการ SMS เส่ียงโชคถึง 20 คร้ังตอคน ในขณะเดียวกันจากการ

สํารวจของเอแบคโพลล พบวา มีผูบริโภคที่ไมต้ังใจสมัครสงขอความเส่ียงโชคแตรูไมเทาทันผูใหบริการ มี

มูลคาความเสียหายถึง 83.50 บาทตอคน  

จากปญหาขางตนทางมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับปญหานี้ จึงไดพัฒนา

ขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนามาตรการควบคุมการพนันดวยการสงขอความส้ันเส่ียงโชค SMS  ซึ่งมี

ขอเสนอที่สําคัญ 4 ขอ   ไดแก   1. ปรับปรุงแกไขกฎหมายการพนันใหครอบคลุมเร่ืองการโฆษณาและการ

ใหขอมูลขาวสารการพนัน   2. ใหคณะกรรมการกสทช. ออกกฎระเบียบกํากับการพนัน ในกิจการวิทยุ 

โทรทัศน และโทรคมนาคม   3. ใหกระทรวงวัฒนธรรม ในการกํากับดูแลการโฆษณาผานส่ือส่ิงพิมพ ดวย
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 นอกจากนี้ ในการประชุมคณะทํางานพัฒนาประเด็นวิชาการ คร้ังที่ 1/2558 ไดมีการเสนอใหมีการ

ดําเนินการพัฒนามาตรการการควบคุมการจัดกิจกรรมการ SMS เส่ียงโชคและการพนัน ในชวงเวลา

สําหรับเด็กและเยาวชน ในโครงขายโทรทัศนดิจิตัล ทั้งนี้ เพื่อใหเห็นปญหาสถานการณ  และแนวทางของ

มาตรการในการกํากับดูแลไมใหผูประกอบการโทรทัศนดําเนินการผิดกฎหมาย  และมอมเมาเด็กและ

เยาวชนดวยกิจกรรมดังกลาว  โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนัน มูลนิธิ

สาธารณสุขแหงชาติ จึงไดประสานงานกับสมาคมวิทยุและส่ือเพื่อเด็กและเยาวชน หรือ สสดย. ในการ

ดําเนินการติดตามสถานการณกิจกรรมเสี่ยงโชคและการพนันในรายการโทรทัศนในประเทศไทย ใน

รายการที่เด็กและเยาวชนอาจไดรับชม 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อทบทวนคํานิยามตามกฎหมายและลักษณะการจัดกิจกรรมเส่ียงโชคและการพนันใน

รายการโทรทัศน 

2. เพื่อติดตามและเฝาระวังสถานการณกิจกรรมการเส่ียงโชคและการพนันในรายการโทรทัศนใน

ประเทศไทย เฉพาะชวงเวลาที่เด็กและเยาวชนมีโอกาสรับชม 
 
เปาหมายของโครงการ 

เอกสารขอมูลสถานการณและรูปแบบการจัดกิจกรรม SMS เส่ียงโชคและการพนัน ในรายการโทรทัศน 

ในประเทศไทย ระยะเวลา 3 เดือน 
 
ขั้นตอนการดําเนินงานและขอบเขตของโครงการ 
 1. ศึกษาเอกสาร การกําหนดคํานิยามกรอบเนื้อหา เกี่ยวกับกิจกรรมการเส่ียงโชค และการพนัน ทั้ง

ตามกฎหมายการพนัน และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  

 2. นําเสนอกรอบคํานิยาม ในการประชุม Focus Group กลุมเปาหมาย โดยการดําเนินการประชุม

กลุมยอย (Focus Group) ซึ่งมูลนิธิฯ เปนผูดําเนินการ  3 กลุม ประกอบดวย 

2.1 ผูประกอบการดานรายการโทรทัศน  

2.2 ผูกํากับดูแลและ ผูเกี่ยวของในดานตาง ๆ เชน นักวิชาการ นักกฎหมาย  
                                                            
8ปรับจาก ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวาณิชย และ นายวรพจน วงศกิจรุงเรือง เร่ือง  "สถานภาพการกํากับดูแลส่ือในประเทศไทย  "

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอารไอ 2554 
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2.3 ภาคประชาสังคม  

3. ติดตามสถานการณการจัดกิจกรรม SMS เส่ียงโชค และการพนัน ในรายการโทรทัศน ใน

ประเทศไทย เปนเวลา 1 สัปดาห 

4. รวมนําเสนอขอมูลสถานการณในเวทีวิชาการ  (Stakeholder Forum) ซึ่งดําเนินการโดยมูลนิธิฯ 

ที่ประกอบดวย ตัวแทนผูประกอบการและตัวแทนผูบริโภค ดานการพัฒนามาตรการควบคุม กํากับดูแล 

บริการ SMS การพนัน และการเส่ียงโชคและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
 
4. ขอบเขตเน้ือหาการติดตามสถานการณ SMS เสี่ยงโชคและการพนันในรายการเด็กและ
เยาวชน 
 1. ขอมูลรูปแบบและจํานวนการจัดกิจกรรม ไดแก  

- จํานวนและความถี่ของการจัดกิจกรรม 

- ลักษณะและรูปแบบของกิจกรรม เชน การสงขอความแสดงความคิดเห็นและจับรางวัล  

การสงขอความเพื่อชิงรางวัล  เปนตน 

- รายละเอียดวิธีการเลน ของรางวัล  

- เงื่อนไขการดําเนินการตามกฎหมาย   

 2. กรณีตัวอยางรายการโทรทัศน   10 รายการที่มีกิจกรรมเส่ียงโชคและการพนันมากที่สุด 
 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายใน  3 เดือน ต้ังแตวันที่ 15 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2558   
 
นิยามการพนันและการเสี่ยงโชค 

การพนันเปนกิจกรรมที่เลนกันอยางแพรหลายไปทั่วโลก มีรูปแบบการเลนที่แตกตางไปตามความ

นิยม วัฒนธรรม กรอบแหงกฎหมาย  และวิถีชีวิตของผูคนในแตละประเทศการพิจารณากิจกรรมใด ๆ วา

เปนการพนันหรือไม ไมวากิจกรรมนั้น จะเปนกิจกรรมที่พบเห็นทั่วไป  หรือกิจกรรมผานส่ือประเภทตางๆ 

ตางมีแนวทางที่นํามาพิจารณาตามองคประกอบในการตัดสินหลายประการ  และมีเงื่อนไขตางๆ เขามา

เกี่ยวของ      

การตีความองคประกอบของกฎหมายการพนันแบบด้ังเดิมตามประเพณีภายใตกฎหมาย Common 

Law ถือวา “การวางเงิน/แทงพนันเพื่อโอกาสที่จะชนะและไดรับเงินรางวัล”ซึ่งสามารถแปลเปน

องคประกอบที่สําคัญสามองคประกอบคือ  1) การวางเดิมพัน (Consideration)   2) โชค ดวง หรือ ความ

บังเอิญ (Chance)  และ 3) เงินหรือของรางวัลตอบแทน (Prize)   หากองคประกอบใดขาดหายไป กิจกรรม

ที่ยังเปนขอสงสัยอยูนั้น จะไมถือวาเปนการพนัน9 
                                                            
9
รณวิทย สิมะเสถียร, การจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายนิยามการพนันและการเส่ียงโชค, 2556. 
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กรณีของ “โชค”“ดวง” หรือ “ความบังเอิญ” ในเร่ืองการพนันนั้น  ถือเปนเร่ืองสําคัญที่ตองตัดสินกัน

ในประเด็นที่วา “การใชทักษะ” (Skill)  หรือ “โชค” (Luck) อะไรมีอํานาจเหนือกวากันในการบงการผล  ใน

กรณีที่ “ทักษะ” เปนเคร่ืองช้ีขาดในทุก ๆ ข้ันตอน และไมมีเร่ืองของดวง โชค หรือความบังเอิญมาเกี่ยวของ

ในการตัดสินเงินหรือของรางวัลเกมดังกลาวตองถือวาเปนการแขงขันโดยใชทักษะเปนหลักไมใชเปนการ

พนัน ทั้งนี้ แมในการเขารวมการแขงขันนั้น ผูจัดการแขงขันจะเก็บคาสมัครจากผูเขาแขงขันซึ่งหวังที่จะ

เอาชนะเพื่อใหไดเงินรางวัลก็ตาม 

 ทุกวันนี้ เกมส หรือการแขงขันที่ใชองคประกอบบางสวนของ “โชค” หรือ “ความบังเอิญ”มาเปนสวน

รวม พบเห็นไดทั่วไปในชีวิตประจําวัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในทางการตลาด  เชน การโฆษณาชวนเช่ือ การ

จัดกิจกรรมตาง ๆ ผานส่ือหลากหลายรูปแบบ  เพื่อเขาหาลูกคาผูมีอํานาจซ้ือสินคา หรือบริการตาง ๆ ซึ่ง

เปนเร่ืองที่สรางความสับสนอยางยิ่งใหกับผูคนทั่วไป 

 การกําหนดคํานิยามการพนันที่ เหมาะสมสําหรับประเทศไทยนั้น  ในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 10 ใหความหมายของการพนันวา หมายถึง การเลนเอาเงินหรือส่ิงอ่ืนใดโดย

อาศัยความฉลาด ความชํานาญ เลหเหล่ียม ไหวพริบ และฝมือ รวมทั้งโชคดวย ขณะที่ความหมายตาม

กฎหมายนั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ไมไดกําหนดนิยามความหมายของคําวา 

“พนัน” ไวโดยเฉพาะ แตกําหนดการเลนที่จัดเปนการพนันไวในบัญชีแนบทายพระราชบัญญัติ  

นอกจากนี ้ยงัมีคํานยิามซ่ึงเปนทีย่อมรับในแวดวงการศึกษาดานการพนนัในปจจุบนั วาหมายถึง “

อะไรก็ไดที่มีลักษณะเปนธุรกรรมทางการเงิน (Financial  Transaction)  ซึ่งเกี่ยวของกับผลลัพธที่ไม

แนนอน”11 สวนการพนันที่เลนกันเปนการสวนตัว มีเงนิหมุนเวยีนไปมา แตไมมีกําไรเกิดข้ึน และไมมี

จุดมุงหมายเพือ่หารายได ไมถือวาเปนการพนัน  ขณะทีก่ารเลนพนันทีจ่ัดข้ึนโดยองคกรการพนัน เชน 

คาสิโน  หรือเกมการเลนในหลายรูปแบบเพื่อดึงดูดใหคนเขามาเลนการพนนั ถือเปนการพนนั12 

ในภาษาอังกฤษนัน้ มีคําที่ใชเรียก“การพนนั” โดยรวมอยู 2 คําคือ “Gambling”13ซึ่งหมายถึงเปนการ

ทายผลแพชนะหรือการวางเดิมพันในผลเกม การแขงขัน หรือเหตุการณ  อีกคําหนึ่งคือ “Gaming”14

หมายถงึ  กิจกรรมที่กฎหมายรับรองใหถกูกฎหมาย หรือไดรับการยกเวนความผิดตามกฎหมายอาญา 

ในประเทศไทยนั้นการเลนการพนันจัดวาเปนส่ิงผิดกฎหมาย แตมีการพนันบางประเภทไดรับการ

ยกเวน เชน สลากกินแบงรัฐบาล และการเส่ียงโชคบางประเภทที่สามารถกระทําไดโดยการขออนุญาตตาม

กฎหมาย   ดังรายละเอียดตามที่มีการบัญญัติไวในมาตรา  4 มาตรา  4 ทวิ  และ มาตรา  8 ของ

                                                            
10พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2542, หนา 756 
11สังศิต พิริยะรังสรรคและคณะ, เศรษฐกิจการพนัน ทางเลือกเชิงนโยบาย, หนา 2. 
12สังศิต พิริยะรังสรรคและคณะ, เศรษฐกิจการพนัน ทางเลือกเชิงนโยบาย, หนา 2. 
13Glimne, Dan. (2009). Gambling.In Encyclopedia Britannica Online. 

Available: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/224836/gambling 
144 Chuck Humphrey. Gambling law US [Online].Available: http://www.gambling-law-us.com/ 
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จากการทํางานที่ผานมาของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ที่เปนผูบังคับใชประกาศ

กระทรวงฯ ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478  พบวา ผูประกอบการตองตกเปน

จําเลยที่กระทําผิด  เนื่องจากไมทราบถึงเกณฑในการแบงแยกระหวางการพนันกับการชิงโชค กลาวคือ การ

ชิงโชคนั้นผูจัดจะตองไมไดรับผลประโยชนจากการเส่ียงโชคของประชาชน  เชน  หากใชการสง SMS ทาย

ผลฟุตบอลทางโทรทัศน หากขออนุญาตแลวก็สามารถทําได  แตผูจัดจะตองไมไดรับผลประโยชนจาก

คาบริการ SMS ที่เรียกเก็บจากผูทายผล  มิเชนนั้นการจัดชิงโชคดังกลาวจะเขาขายเปนการพนันทันที  

แมวาผลประโยชนที่ไดรับจะเล็กนอยเพียงใดก็ตาม  ซึ่งหากเขาขายเปนการพนันก็ผิดกฎหมายทันที15  

ในการจัดชิงโชคตองมีการยื่นขอใบอนุญาต ซึ่งเจาหนาที่ตองตรวจสอบใหไดความวา ผูจัดไมไดรับ

สวนแบงผลประโยชน แตหากตอไปพบวา มีการแบงปนผลประโยชนเกิดข้ึน เจาพนักงานก็สามารถยึด

ใบอนุญาตและดําเนินคดีตาม พ.ร.บ. การพนันฯ ได โดยมีโทษเดียวกัน ทั้งผูขออนุญาต ผูโฆษณา และผู

เลน  

นอกจากเงื่อนไขเร่ืองตองขออนุญาตและไมมีการแบงผลประโยชนกันในระหวางผูจัดแลว ในการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมชิงโชคนั้น ยังตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ. คุมครอง

ผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งกําหนดใหขอความโฆษณาตองมีรายละเอียดตางๆ เชน หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข 

หรือขอกําหนดในการเสี่ยงโชคหรือการประกวดชิงรางวัล วัน-เวลาที่เร่ิมตนและส้ินสุดของการจัด จํานวน 

ลักษณะ และมูลคาของของรางวัล เวลาและสถานที่ในการจับรางวัล เปนตน ทั้งนี้ ขอกําหนดดังกลาวมุง

หมายเพื่อใหกิจกรรมนั้นดําเนินการอยางโปรงใส เปนธรรมตอผูบริโภค และไมกอใหเกิดผลเสียตอสังคม

โดยสวนรวม16 

  

 จากขอมูลขางตนอาจกลาวไดวา  ในปจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช

ในการควบคุมกิจกรรมที่มีลักษณะเปนการพนัน การเส่ียงโชค การแขงขัน  และการจับฉลากแจก

รางวัล ดังตอไปนี้  

• พ.ร.บ.การพนนั  พ.ศ. 2478 

• พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 

• กฎกระทรวงมหาดไทย 

 

 
15บัญชา อินทรวิเศษ เจาพนักงานปกครองชํานาญการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2555 

16ประวิทย ล่ีสถาพรวงศา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ, 2555 
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ที่ผานมา กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ไดมีการสรุปคําวินิจฉัยและความเหน็ของ

คณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยในประเด็นปญหา

ขอกฎหมายวาดวยการพนนั รวม 7 ประเด็น (รายละเอียดปรากฎอยูในภาคผนวก) ซึ่งอธิบายถึงความเหน็

ในกรณีประเด็นปญหาท่ีเสนอใหพิจารณา  ซึ่งมทีั้งกรณีทีม่ีความเหน็ และคําวนิิจฉัยทั้งที่พิจารณาใหเปนไป

ตามที่บัญญัติไว ดังนี ้

• มาตรา 4  หามไมใหอนุญาต จัดใหมี หรือเขาเลน  อันระบุไวในบัญชี ก. ทาย พ.ร.บ. การ

พนนั พ.ศ. 2478 หรือการเลนที่มีลักษณะคลายกนั  และการเลนอันระบุไวในบัญชี ข. ทาย

พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478 หรือการเลนทีม่ีลักษณะคลายกนั  ซึ่งจะจัดใหมีข้ึนเปนทาง

นํามาซ่ึงผลประโยชนแกผูจัดโดยทางตรงหรือทางออม ไดตอเม่ือรัฐมนตรีเจาหนาที่หรือ

เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนญุาตให  (กรณีที่ 4 และ 5 ตาม

เอกสารกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0-307.2/ว 11057 ลงวันที่ 19 มถิุนายน พ.ศ. 2549) 

• มาตรา 4 ทวิ ในการเลนอ่ืนใดนอกจากทีก่ลาวไวในมาตรา 4 จะพนันกันหรือจัดใหมีเพื่อ

พนนักนัไดเฉพาะการเลนทีร่ะบุชื่อและเงือ่นไขไวในกฎกระทรวง  (กรณีที่ 1 และ 3 ตาม

เอกสารกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0-307.2/ว 11057 ลงวันที่ 19 มถิุนายน พ.ศ. 2549) 

• มาตรา 8 ซึ่งบัญญัติไววา การจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลโดยการเส่ียงโชค โดยวธิีใดๆ 

ในการประกอบกิจการคาหรืออาชีพ จะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาตกอนจึงจะทาํได(กรณีที่ 2, 3, 5 และ 6 ตามเอกสารกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0-

307.2/ว 11057 ลงวนัที ่19 มิถุนายน พ.ศ. 2549)และ 

• กรณีที่ไมเขาขายมีลักษณะเปนการพนัน หรือการเส่ียงโชคใดๆ ที่เขาเกณฑที่ตองขอ

อนุญาตกอนการดําเนินการ (กรณีที่ 7 ตามเอกสารกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0-307.2/ว 

11057 ลงวันที่ 19 มถิุนายน พ.ศ. 2549) 

 

รายละเอียดตามเอกสารกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0-307.2/ว 11057 ลงวนัที ่19 มถิุนายน พ.ศ. 

2549   
 

จากผลการสรุปคําวินจิฉัยและความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎีกา  และคณะกรรมการพจิารณา

รางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยในประเด็นปญหาขอกฎหมายวาดวยการพนนั รวม 7 ประเด็น ตาม

เอกสารกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0-307.2/ว 11057 ลงวันที่ 19 มถิุนายน พ.ศ. 2549   และ

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522    
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แนวทางการกํากับดูแลรายการสําหรับเด็กในตางประเทศ 
สหรัฐฯ วางแนวทางในการควบคุมรายการเพื่อเด็กและเยาวชน ตลอดจนรายการเพื่อครอบครัวเอาไวใน 2 

แนวทางดวยกนัคือ 17 

1. การควบคุมโดยตรง เพื่อใหเกิดการผลิตรายการสําหรับเด็กและเยาวชนโดยตรง โดยการกําหนด
เนื้อหาของรายการ และเนื้อหา /ระยะเวลาในการแพรภาพโฆษณาในรายการ 

2. การควบคุมทัว่ไป ผานการกําหนดเรทต้ิงของรายการประเภทตาง ๆ   ใหมกีารออกอากาศรายการ

ที่มีเนื้อหาทีถ่กูตองเหมาะสมกับผูชมในชวงวัยตาง ๆ ในชวงเวลาออกอากาศที่เหมาะสม 

สอดคลองกับผูชมในวยัตาง ๆ  

 

การควบคุมโดยตรง อาจแบงไดเปน 
 
การกาํหนดเนื้อหา 
สืบเนื่องจากขอมูลการศึกษาวจิัยในสหรัฐอเมริกาพบวาเด็ก ๆ ในสหรัฐ ใชเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 

3 ชั่วโมงตอวนัในการดูโทรทัศน  ซึง่ส่ือชนิดนี้มีศักยภาพสูงในการกําหนดพัฒนาการของเด็ก ๆ ดังนัน้ 

รัฐสภาของสหรัฐจึงเหน็วาโทรทัศน ไมวาจะเปนโทรทัศนที่มีโฆษณา หรือไมมีโฆษณา มพีันธะหนาที่ที่

จะตองเสนอรายการเพื่อการศึกษาหรือขอมูลขาวสารที่ดีใหกับเด็กและเยาวชน ทัง้นี ้รวมถึงผูประกอบ

กิจการโทรทัศนที่ไดรับใบอนญุาต ผูประกอบการเคเบ้ิล และโทรทัศนดาวเทียม ซึ่งตองดําเนินการดังกลาว

ขางตน อีกทั้ง ยังตองอยูภายใตกรอบที่ถูกกําหนดขอบเขต ระยะเวลาในการเผยแพรโฆษณาในชวงรายการ

เด็ก และเยาวชนน้ัน ๆ อีกดวย 

ดังนัน้ ในป ค.ศ. 1990 รัฐสภาสหรัฐฯ จงึไดออกกฎหมาย Children Television Act (CTA) ข้ึน 

เพื่อใหเกิดการเพ่ิมระยะเวลาในการออกอากาศรายการเพ่ือการศึกษาและขอมูลขาวสารของเด็กและ

เยาวชนในโทรทัศน เขาในผังรายการทั้งหมดของโทรทัศนชองนัน้ ๆ ทัง้นี้ ตองมีรายการที่ไดรับการออกแบบ

มาเปนการเฉพาะเพื่อที่จะสนองตอความตองการนี ้(Core Programming) ซึ่งควบคูไปกับการกําหนด

ระยะเวลาของชวงโฆษณา ไนชวงรายการสําหรับเด็กและเยาวชน 

เมื่อเปนเชนนัน้ The Federal Communications Commission (FCC) จึงไดรับเอาหลักการของรัฐสภา

สหรัฐมาปรับใช โดยการออกขอกําหนด และไดวางแนวทางใหสถานีโทรทัศนตาง ๆ ปฏิบัติตามบทบัญญัติ

ของกฎหมาย โดยกําหนดใหสถานโีทรทัศนตาง ๆ ตอง 
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1. ออกอากาศ Core Programไมนอยกวาสัปดาหละ 3 ชั่วโมง 

2. ระบุวารายการดังกลาวเปน Core Program  โดยมีสัญญลักษณ E/I ตลอดรายการ และ 

3. ใหขอมูลพอแม ผูปกครอง และผูบริโภคตาง ๆ เกีย่วกับรายการ Core Program เปนการลวงหนา 

พรอมทัง้ระบุเวลาออกอากาศของรายการนั้นๆ 

  
รายการ Core Program 

รายการ Core Program คือรายการที่ไดรับการออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อสนองตอบตอความ

ตองการในดานการเรียนรู และการใหขอมลูขาวสารของเด็กและเยาวชน ซึง่มีอายุไมเกิน16 ป ซึ่งเนือ้หาของ

ขอมูลเหลานี้ตองครอบคลุมถึงการสรางสติปญญา สรางกระบวนการรับรู เรียนรู และกระบวนการคิด หรือ 

การเขาสังคม/การควบคุมอารมณของเด็ก และเยาวชน นอกจากนัน้ Core Program จะตองมีเงือ่นไขตาง 

ๆ เหลานี้คือ 

1. เปนรายการทีจ่ะตองไดรับการออกแบบมาเพื่อสนองตอบตอความตองการของเด็กและเยาวชน

เปนการเฉพาะ 

2. มีความยาวของรายการไมตํ่ากวารายการละ 30 นาท ี

3. จะตองออกอากาศในระหวางชวงเวลา 7.00 น. – 22.00 น. 

4. จะตองอยูในผังรายการตรงตามเวลาเดิมในทกุสัปดาห 

5. จะตองระบุอยางชัดเจนวาเปนรายการที่ผลิตข้ึนเพื่อวัตถปุระสงคในการสรางการเรียนรู และให

ขอมูลขาวสารแกเด็กและเยาวชน โดยตองแสดงสัญญลักษณ E/I ไวบนหนาจอโทรทัศนโดยตลอด

รายการ 

วัตถุประสงคหลักของ FCC ในการออกขอกําหนดดังกลาวนี้ คือ เพื่อเปนการใหขอมลูขาวสารเพิ่มเติม

กับพอแม ผูปกครองและบรรดาสมาชิกในสังคมเกี่ยวกับรายการเพื่อเด็ก และเยาวชน ทัง้นี ้ดวยหวังวา

ขอมูลขาวสารเหลานี้ จะเปนตัวชวยใหพอแม ผูปกครองสามารถแนะนําบุตรหลานในการรับชมรายการ

โทรทัศน อีกทัง้ยังเปนการสนับสนนุใหเกดิการเชื่อมตอ ส่ือสาร การแสดงความคิดเห็นระหวางพอแม 

ผูปกครอง กับสถานโีทรทัศน เพื่อสะทอนความเหน็เกีย่วกับรายการโทรทัศน ภายใตบทบัญญัติของ

กฎหมาย CTA 

นอกจากนัน้ FCC ยังกาํหนดใหสถานีโทรทัศนเพื่อการพาณิชยทุกแหง ตองทํารายงานสงให FCC ทุก 

ๆ ไตรมาส เพือ่ช้ีแจงเกี่ยวกบัรายการเด็กและเยาวชน (Core Program) และความพยามยามเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 

ของสถานี ในการผลิตรายการเพื่อเด็ก และเยาวชน ซึง่รายงานน้ีจะตองเผยแพรใหประชาชนชนเขาถึง และ

รับทราบไดดวย 
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โฆษณา 
FCC กําหนดระยะเวลาการออกอากาศโฆษณาในระหวางที่มีการออกอากาศรายการเด็กและ

เยาวชนได ในระยะเวลาไมเกิน 10.5 นาทตีอช่ัวโมงในชวงวันหยุดสุดสัปดาห และไมเกิน 12 นาทตีอช่ัวโมง

ในชวงวนัธรรมดา ซึง่ขอกําหนดนี้มีผลตอสถานโีทรทัศนทุกชอง ผูใหบริการเคเบิ้ลทวี ี และผูใหบริการ

โทรทัศนดาวเทียม ซึ่งอัตราที่กําหนดนี้จะคํานวณเปนสัดสวนที่ลดทอนลงมาในกรณีที่เปนรายการที่ส้ันกวา 

1 ชั่วโมง ซึง่รายการที่กําหนดระยะเวลาการโฆษณานี้เร่ิมมาจากการควบคุมการโฆษณาในรายการที่ผลิต

ข้ึนมาโดยมีกลุมเปาหมายผูชมเปนเด็กและเยาวชนอายุตํ่ากวา 12 ป 

ในการขอตออายุใบอนุญาตการออกอากาศของสถานีโทรทัศนตาง ๆ สถานโีทรทัศนเพื่อการ

พาณิชยจะตองแนบหลักฐานที่ไดรับการยนืยนัจากผูบริโภควารายการของตนนัน้โฆษณาโดยถกูตอง 

เปนไปตามขอจํากัดในเร่ืองการโฆษณาดังกลาว และหากมีการโฆษณาที่มากกวาขอกําหนดนี ้สถานี

จะตองอธิบายเหตุผลของการกระทําดังกลาวของตน 

ขอจํากัดนี้ไมใชบังคับกับสถานีโทรทัศนซึ่งไมใชเพื่อการพาณิชย ทัง้นี้เพราะสถานีเหลานัน้ไมมี

โฆษณาเพื่อการคาอยูแลว อยางไรก็ตาม ผูประกอบการเคเบ้ิลทีว ีและโทรทัศนดาวเทียม จะตองเก็บ

หลักฐานเพื่อยืนยนัการออกอากาศวาเปนไปตามที่กฎเกณฑนี้กําหนด 

นอกกจากนั้น FCC ยงักาํหนดใหรายการโทรทัศนสําหรับเด็กและเยาวชนอายุไมเกนิ12 ป เมื่อ

นําเสนอรายการ เนื้อหาของรายการที่นาํเสนอจะตองแยกออกอยางเด็ดขาดจากโฆษณา ดวยการถูกค่ันไม

ผูกเปนเนื้อเดียวกนักับโฆษณาที่มีอยูในรายการ เปาประสงคของการกําหนดใหมีการแบงแยกอยางเดนชัด

นี้ กเ็พื่อปกปองไมใหเด็กและเยาวชน อันเปนกลุมเปราะบาง ซึ่งยังมีความยากลําบากในการแยกแยะ

เนื้อหาของเร่ืองออกจากโฆษณา จะไดไมใหตกเปนเหยื่อของโฆษณา ซึง่หากเนื้อหาของรายการใดที่ไม

สามารถแยกแยะสวนของเนือ้หาออกจากสวนของโฆษณาได รายการสวนทีเ่หลือหลังจากการออกโฆษณา

ชิ้นนัน้ จะถือวาเปนการออกอากาศการโฆษณาสินคาทัง้หมด 

กฎเกณฑของ FCC ในเร่ืองนี้ ยงัมีผลในการบังคับใชไปถึงการออกอากาศของสถานีโทรทัศน ใน

ระบบดิจิตอล ทั้งกฎเกณฑในเร่ืองระยะเวลาออกอากาศโฆษณา ก็บงัคับใชดวยเชนกนั (กรณีรายการ

สําหรับเด็กและเยาวชนอายุไมเกิน12 ป)  

ขอหามของ FCC อีกประการหนึง่คือ ขอหามเร่ืองการโฆษณา หรือประกาศขายของโดยผูดําเนนิ

รายการทีวหีรือตัวแสดงที่มบีทบาทสําคัญที่บงช้ีถึงรายการอันเปนทีม่า โดยทาํการโฆษณาในระหวาง หรือ

เชื่อมตอกับการออกอากาศของรายการซ่ึงมีบทบาทของตัวแสดงนัน้ ๆ ทัง้นี้ขอจํากัดนี้ยงัรวมไปถงึการที่

พิธีกร หรือตัวแสดงสําคัญจะไปโฆษณาขายสินคาในเวบ็ไซต ซึ่งเปนเว็บไซตที่เผยแพรออกอากาศดวย 

สถานโีทรทัศน และเคเบ้ิลทวีถีูกหามที่จะออกอากาศเว็บไซต ในระหวาง หรือเช่ือมตอกับรายการ

สําหรับเด็กและเยาวชน หากบนเว็บเพจ ซึ่งมีเนื้อหาที่ไมใชเพื่อการพาณิชย ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัรายการ หรือตัว

แสดงในรายการนั้น ๆ มีสินคาที่เสนอขาย โดยสินคานัน้ ๆ มีรูปตัวแสดง หรือใชตัวแสดงหลักในรายการใน

การขายสินคา ซึ่งกฎเกณฑขอนี้ใชบังคับทัง้กับทีวีอะนาล็อคและดิจิตอล และใชเฉพาะเมื่อมีการเผยแพร

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

การติดตามสถานการณ์กิจกรรมเสี่ยงโชคและการพนันในรายการโทรทัศน์ในประเทศไทย



 
 

                                                           

 
แนวทางการควบคุมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 

จากการศึกษาพบวา  กสทช.ยังไมไดมีการออกประกาศที่สามารถนํามาบังคับใชกับการพนันและ

การเส่ียงโชคได  แตคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน หรือ กสท. ซึ่งเปน

คณะกรรมการ 1 ใน 2 ชุดของ กสทช.  ไดเคยมีมติใหมีการทําหนังสือขอความรวมมือถึงผูประกอบการวิทยุ 

โทรทัศนทั้งหมดใหปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การพนันฯ อยางเครงครัด และหากพบวามีรายการใดที่เขาขายทําผิด

กฎหมาย กรมการปกครองสามารถแจงมายัง กสทช. เพื่อดําเนินการตอไปได รวมถึงขอความรวมมือ

เครือขายประชาชนเปนตาสัปปะรดใหกับ กสทช. ดวย หากพบวามีส่ือที่สนับสนุนการพนัน ขอใหแจงมาที่

หมายเลขโทรฟรี 1200  ซึ่งแนวทางระยะตอไปอาจมีการจัดทํา Black list ที่ประชาชนและผูบริโภคตอง

รวมมือที่จะมีมาตรการทางสังคมตอผูประกอบการที่ทําผิด เชน ไมสนับสนุนรายการดังกลาวเพื่อสงเสริม

มาตรการภายใตกรอบจรรยาบรรณดวย18 

ทั้งนี้ จากสถิติตลอดป 2557 พบวา มีผูประกอบการที่ขออนุญาตจัดกิจกรรมดวยการเส่ียงโชคโดย

วิธีใดๆ จํานวน 426 กิจกรรม   ขณะที่ป 2558 ใน 3 เดือนแรก มีการขออนุญาตไปแลว 158 กิจกรรมซึ่งสวน

ใหญเปนการขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ต้ังของสถานประกอบการ19 

 นอกจากนี ้ ยงัพบวากฎกระทรวง ของกระทรวงมหาดไทย ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

คุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8  และมาตรา 22 วรรคสอง (5) แหง

พระราชบัญญัติ คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 

 

“ใหยกเลิกความใน (4) และ (5) แหงกฎกระทรวง ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติ คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปนี้แทน 

 

“(4) ขอความโฆษณาสินคาหรือบริการที่ระบุหรือประกาศวา ผูประกอบธุรกิจจัดใหมกีารแถมพกหรือ

รางวัลดวยการเส่ียงโชคซึง่ผูประกอบธุรกิจไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานตามกฏหมาย วาดวยการพนนั

แลวหรือขอความโฆษณาสินคาหรือบริการที่ระบุหรือประกาศวาผูประกอบธุรกิจจัดใหมีการประกวดชิง

รางวัล โดยขอความโฆษณาดังกลาวมิไดระบุรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 
18สุภิญญา กลางณรงค , คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน หรือ กสท., 2558 

19ศักด์ิชัย แตงฮอ ผูอํานวยการสํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง, 2558 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

การติดตามสถานการณ์กิจกรรมเสี่ยงโชคและการพนันในรายการโทรทัศน์ในประเทศไทย
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(ก) หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขหรือขอกําหนดในการเส่ียงโชคหรือในการประกวดชิงรางวัล 

(ข) วัน เดือนปที่เร่ิมตนและส้ินสุดของการจัดใหมีการเล่ียงโชค หรือการประกวดชิงรางวัล

เวนแตกรณีทีเ่ปนการโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน ขอความโฆษณาที่กาํหนดระยะเวลา

เร่ิมตนของการเส่ียงโชค หรือการประกวดชิงรางวัลนั้นจะใหปรากฏในสวนที่เปนภาพหรือ

ในสวนที่เปนเสียงอยางหนึง่อยางใดก็ได แตขอความโฆษณาทีก่ําหนด ระยะเวลาส้ินสุด

นั้นจะตองใหปรากฏทั้งในสวนที่เปนภาพและสวนที่เปนเสียง 

(ค) ประเภทและลักษณะของของแถมพกหรือรางวัลจํานวนและมูลคาของของแถมพก

หรือรางวัลแตละส่ิงหรือมูลคารวมในแตละประเภท เวนแตกรณีที่การโฆษณาทาง

วิทยกุระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน ผูประกอบธุรกิจจะไมระบุมูลคาของของแถมพกหรือ

รางวัลแตละส่ิง หรือมูลคารวม ในแตละประเภทก็ได แตผูประกอบธุรกจิจะตองระบุมลูคา

รวมของแถมพก หรือรางวัลทุกประเภทไวแทน 

 

ในกรณีที่ส่ิงซึง่จัดเปนของแถมพกหรือรางวัลเปนส่ิงซึง่มมีูลคาที่ผูบริโภคอาจทราบได 

โดยทัว่ไป และขอความโฆษณานัน้ไดแสดงใหผูบริโภคทราบถงึประเภทและลักษณะของ

แถมพกหรือรางวัลไวโดยชัดแจงแลวผูประกอบธุรกิจจะไมระบุมูลคาของของแถมพก หรือ

รางวัลนั้นไวก็ได 

 

(ง) เขตหรือถิน่ที่มกีารจัดใหมีการเส่ียงโชคหรือการประกวดชงิรางวลั  เวนแตกรณีที่เปน

การจัดใหมีข้ึนทั่วราชอาณาจักร 

(จ) วัน เดือน ป เวลาและสถานที ่ซึ่งกําหนดไวสําหรับการทําการเส่ียงโชคหรือการตัดสิน

การประกวดชิงรางวัล 

(ฉ) ส่ือโฆษณาที่จะใชในการประกาศรายช่ือผูไดรับของแถมพก หรือรางวัลจากการเส่ียง

โชคหรือการประกวดชิงรางวลั 

 

"(5) ขอความโฆษณาสินคาหรือบริการที่ระบุหรือประกาศวาผูประกอบธุรกิจจัดใหมกีารให

ของแถม หรือใหสิทธหิรือประโยชนโดยใหเปลา โดยขอความโฆษณาดังกลาวมิไดระบุ

รายละเอียดดังตอไปนี ้

 

(ก)  หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข หรือขอกําหนดในการใหของแถม หรือใหสิทธิประโยชน 

(ข) วันเดือน ปที่เร่ิมตนและส้ินสุดของการจัดใหมีการใหของแถม หรือใหสิทธหิรือ

ประโยชน เวนแต 

 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

การติดตามสถานการณ์กิจกรรมเสี่ยงโชคและการพนันในรายการโทรทัศน์ในประเทศไทย



 
 

(1) กรณีที่เปนการโฆษณาทางวิทยโุทรทัศน ขอความโฆษณาที่กาํหนดระยะเวลา
เร่ิมตนของการใหของแถม ใหสิทธิหรือประโยชนนัน้จะใหปรากฏในสวนที่เปน

ภาพหรือในสวนที่เปนเสียงอยางใดอยางหนึ่งก็ได แตขอความโฆษณาที่กําหนด

ระยะเวลาส้ินสุดนั้นจะตองใหปรากฏทั้งในสวนที่เปนภาพและสวนที่เปนเสียง 

(2) กรณีที่เปนการใหของแถมโดยการติดของแถมไวกับสินคาในลักษณะที่ผูบริโภค
สามารถเหน็ของแถมนัน้ไดอยูแลว หรือโดยการบรรจุของแถมไวในหบีหอของ

สินคานั้นและไดระบุขอความไวทีห่ีบหอบรรจุสินคานัน้วาไดจัดใหมีการใหของ

แถมโดยใหเปลาพรอมกับการขายสินคานัน้แลว 

(ค) ประเภท ลักษณะและมูลคาของของแถม สิทธหิรือประโยชนแตละส่ิง หรือมูลคารวม

ในแตละประเภทเวนแตกรณีที่เปนการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุ

โทรทัศน ผูประกอบธุรกิจจะไมระบุมูลคาของของแถม สิทธหิรือประโยชนแตละส่ิง

หรือมูลคารวมในแตละประเภทก็ได แตผูประกอบธุรกิจจะตองระบุมูลคารวมของของ

แถมสิทธหิรือประโยชนทุกประเภทไวแทน 

 

ในกรณีที่ส่ิงซึง่จัดเปนของแถมหรือสิทธิหรือประโยชนโดยใหเปลานัน้เปนส่ิงซึง่มมีูลคา

ที่ผูบริโภคอาจทราบไดโดยทัว่ไป และขอความโฆษณานัน้ไดแสดงใหผูบริโภคทราบ

ถึงประเภทและลักษณะของแถมสิทธิหรือประโยชนโดยใหเปลาไวโดยชัดแจงแลว ผู

ประกอบธุรกิจจะไมระบุมูลคาของของแถม สิทธหิรือประโยชนโดยใหเปลานัน้ไวก็ได 

(ง) เขตหรือถิ่นที่จดัใหมีการใหของแถมใหสิทธหิรือประโยชนโดยใหเปลา เวนแตกรณีที่

เปนการจัดใหมีข้ึนทัว่ราชอาณาจักร 

(จ) สถานทีท่ี่กาํหนดไวใหผูบริโภคมารับของแถม หรือสิทธหิรือประโยชนโดยใหเปลา เวน

แต 

(1) กรณีที่จัดใหมีการรับของแถม สิทธิหรือประโยชน ณ รานคา หรือตัวแทนจําหนาย

สินคานั้นทั่วไปทุกแหง หรือ 

(2) กรณีที่เปนการใหของแถมโดยการติดของแถมไวกับสินคาในลักษณะที่ผูบริโภค

สามารถเหน็ของแถมนัน้ไดอยูแลว หรือโดยการบรรจุของแถมไวในหบีหอของสินคา

นั้น และไดระบุขอความไวทีห่ีบหอบรรจุสินคานั้นวาไดจดัใหมีการใหของแถมโดยให

เปลาพรอมกับการขายสินคานั้นแลว" 

 

จากสถานการณปจจุบัน พบวา เทคโนโลยีทําใหผูใชโทรศัพทมือถือสามารถทําธุรกรรมไดงายข้ึน 

และไมมีการกาํหนดอายุข้ันตํ่าของผูใชงานโทรศัพทมือถือ ทาํใหเยาวชนมีโอกาสในการเขาถงึการพนนัใน

รูปแบบ SMS มากข้ึน โดยไมสามารถตรวจสอบอายุได  สงผลใหเด็กและเยาวชนสามารถเขาถึงการพนนัได

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 
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การใหรวมชิงโชค มีผลกระทบกับโครงสรางของสมอง โดยเฉพาะเด็กอายุตํ่ากวา 10 ป ที่สมองยงั

พัฒนาการไมเต็มที่ และยังไมสามารแยกแยะความตองการของสมองไดโดยเฉพาะเร่ืองการยบัยั้งชัง่ใจ 

หากเด็กกลุมนี้ มีการเลนการพนนั หรือสงของมาชิงโชค จะทําใหสมองเสพติดการพนันไดงาย เรียกวา โรค

ติดพนัน เมื่อโตข้ึนจะสงผลตอพัฒนาการทางสมอง ในระยะยาวอาจจะทาํใหสมองฝอลง และเกิดความ

เสียหายกับสมองบางสวน โดยเฉพาะความยับยั้งชัง่ใจ21 

 ดังนัน้ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 สมควรไดรับการทบทวนและแกไข เพื่อใหรองรับกบัเทคโนโลยี

ใหม ๆและควรปรับปรุงกฎหมายดานโทรคมนาคมใหครอบคลุมเพื่อแกปญหาการเปนชองทางในการเลน

การพนัน   ทัง้ยังตองมกีารขยายความรูไปสูผูผลิต ซึ่งผูผลิต content หลายราย ไมทราบวา การเส่ียงโชค

ดวย SMS เปนการพนนั และไมไดมีการดําเนนิการขออนุญาตอยางถกูตอง ซึง่สาเหตุที่การเส่ียงโชคทาง 

SMS ควบคุมยากเพราะไมมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจงัและยงัขาดหนวยงานท่ีเปนเจาภาพหลัก22 

 

ทั้งนี้ เมื่อการส่ือสารผานบริการโทรศัพทเคล่ือนที่เปนชองทางหลักชองทางหนึ่งของคนไทย จึงพบ

เห็นวามีการพฒันารูปแบบกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลาย  ผานชองทางของโทรศัพทเคล่ือนที ่และ

โปรแกรมที่เปน  Application บนโทรศัพทเคล่ือนที ่เชน รายการโทรทศัน  วิทยุ  และส่ือตางๆ โดยจากการ

สํารวจที่ผานมาพบวา  รายการขาวและรายการกฬีาของสถานโีทรทัศนสวนใหญมีกิจกรรมใหผูชมรายการ

สง SMS เพื่อรวมแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ และมีกิจกรรมเฉพาะกลุม เชน การทายผลกฬีาใน

เทศกาลการแขงขันตางๆ  เปนตน23  ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางการตลาดผานส่ือ 

 

 

                                                            
20จุฑิมาศ สุกใส นักวิชาการอิสระ, “การพนันผานโทรศัพทเคล่ือนที่ : ขอเท็จจริงเพื่อขอเสนอนโยบายเชิงอนาคต”, 2554 

21ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิง พรจิรา ปริวัชรากุล, งานเสวนา SMSเส่ียงโชค ธุรกิจรุง แตสังคมรวง, โครงการจัดการ

ความรูเก่ียวกับการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, 2558 

22จุฑิมาศ สุกใส นักวิชาการอิสระ, อางแลว 

23พงศธร จันทรัศมี, ผูจัดการโครงการขับเคล่ือนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดปญหาการพนัน, มูลนิธิสดศรี –   

สฤษด์ิวงศ, 2555 

 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

การติดตามสถานการณ์กิจกรรมเสี่ยงโชคและการพนันในรายการโทรทัศน์ในประเทศไทย



 
 

                                                           

นิยามและความหมายของบริการขอความสั้น (SMS : Short Message Service) 
SMS หรือบริการขอความส้ันหรือบริการสารส้ัน (Short Message Service) เปนบริการการส่ือสาร

อยางหนึ่งที่ใหผูใชงานสามารถสงขอความส้ันๆไปยังอุปกรณส่ือสารอีกเคร่ืองหนึ่งไดสามารถใชผาน

โทรศัพทมือถอืคอมพิวเตอรมือถือหรือโทรศัพทพื้นฐานบางระบบ24 

ขอความสั้น (Short Message) เปนขอความขาวสารยอที่สามารถสงผานบริการ SMS ของผู

ใหบริการโทรคมนาคมโครงขายโทรศพัทไรสายมาตรฐาน Short Message ประกอบดวยตัวอักษร 

Alphanumeric(ตัวเลขพยัญชนะภาษาอังกฤษเคร่ืองหมาย) ไดถึง 160 ตัวอักษรหากจํานวนตัวอักษรเกิน

กวาขอกาํหนดแตไมเกินกวาคร่ึงหนึ่งสามารถใชวิธกีารบีบอัดขอมูลในการจัดสงไดการพัฒนา SMS เปน

สวนหนึง่ของมาตรฐาน Global System for Mobile communications (GSM) เฟสที ่1 ซึ่งเปนมาตรฐาน

ของบริการโครงขายโทรศัพทไรสายยุคที่สองและยังมีใชเร่ือยมาจนถงึปจจุบันถงึแมวายุคของการสื่อสารจะ

มีการพฒันามาจนถึงปจจุบนัเปนยุคที่ส่ีแตบริการขอความสั้นก็ยงัคงเปนบริการที่ไดรับความนยิมจนถงึ

ปจจุบัน 

นอกจากขอความSMS สามารถรับและสงระหวางอุปกรณเคล่ือนที่ไดแลวนั้น ยงัสามารถนําระบบ

คอมพิวเตอรมาใชในการจัดสงไปยังอุปกรณโทรศัพทมือถือได จึงเปนชองทางของผูประกอบการในการสง

ขอความที่ไมพึงประสงคหรือขอความสื่อถึงการเส่ียงโชคตางๆ (Spam) ได 

จากนิยามของการพนันและนิยามของ SMS พบวา  SMS สามารถเปนชองทางท่ีใชส่ือหรือทําให

เขาถึงการเลนการพนันได 2 สวน คือการเปนส่ือลอลวง เชน การโฆษณา หรือ SPAM และการเขาถึง

กิจกรรมการพนัน เชน การตอบคําถามชิงรางวัล เปนตน 
 
ปญหาของการเสีย่งโชคผาน SMS ประกอบไปดวย25 

1) การเส่ียงโชคทางโทรศัพทมือถือ  เปนการเส่ียงโชคที่ไมมีการควบคุมหรือควบคุมตํ่า ทั้งยงัไม 

สามารถตรวจสอบความเที่ยงตรงในการเส่ียงโชคได 

2) การละเมิดความเปนสวนตัวของผูใชบริการโทรศัพทมอืถือจากขอความประชาสัมพันธให 

สมัครบริการเส่ียงโชคอยางตอเนื่อง  จากการสํารวจของสถาบนัคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

พบวา  ผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ไดรับ SMS โฆษณาที่ไมเหมาะสม และมีการชักชวนใหเลนพนนัมี

ลําดับสูงติดอยูใน 3 ลําดับแรก (รอยละ 47.5) และเม่ือสมัครไปแลวการยกเลิกเปนเร่ืองยากและใช

เวลานาน 

3) การประชาสัมพันธเชิญชวนเส่ียงโชคดวย SMS ผานชองทางส่ือโทรทัศนวทิยุส่ือส่ิงพิมพ 
 

24
จุฑิมาศ สุกใส นักวิชาการอิสระ, “การพนันผานโทรศัพทเคล่ือนที่ : ขอเท็จจริงเพื่อขอเสนอนโยบายเชิงอนาคต”, 2554 

25
พงศธรจันทรัศมี, ผูจัดการโครงการขับเคล่ือนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดปญหาการพนัน, มูลนิธิสดศรี – 

สฤษด์ิวงศ, 2555 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 
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และบน  Website เปนการกระทําที่ตองพิจารณาถงึกฎหมาย  พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478  และ พ.ร.บ. 

คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 

4) ผลกระทบตอเด็กเละเยาวชน  เนื่องจากการเขาถึงบริการเส่ียงโชคผานบริการ SMS ไมตอง

แสดงตัวตน จงึไมสามารถควบคุมบุคคลผูมีอายุตํ่ากวา 20 ป ไมใหเลนพนันได รวมถึงไมสามารถเอาผิดกับ

ผูจัดใหมีการเลนพนันไดเชนเดียวกัน  ซึง่การเลนพนันในกลุมเด็กและเยาวชนสงผลกระทบตอพฤติกรรม

ของเด็ก ทําใหกาวราว สมาธส้ัิน กระทบตอพัฒนาการทางสมอง อันจะนําไปสูพฤติกรรมการติดพนนัเม่ือ

เปนผูใหญ 

5) ยังไมมีขอมลูที่แนชัดวา SMS เส่ียงโชคที่จัดข้ึนนั้น มกีารขออนุญาตโดยถูกตองตามกฎหมาย 

และปฏิบัติตามรายละเอียดที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม ทาํใหอาจเปนปญหาดานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ของผูจัดใหมี  โดยในมาตรา 7 ของ พ.ร.บ.การพนันพ.ศ. 2478  ไดหามบุคคลอายุตํ่ากวา 20 ปเลนพนนั

เอาไวดวย 

นอกจากนี ้ ยงัพบวา  ผูประกอบธุรกิจนยิมใชกิจกรรมทางการตลาดสรางกระแสนิยมและเรียกรอง

ความสนใจจากคนคาดหวังรวยทางลัด หากเขาไปดูเฟซบุคของบริษัทชาเขียวแหงหนึ่งที่กาํลังจัดชงิโชคจะ

เห็นยอดไลค (Like) หลักหมืน่ถงึหลักแสนในแตละขอความ ส่ิงเหลานีค้งสะทอนในระดับหนึง่วาคนไทย

นิยมเส่ียงโชคมากเพียงใด26 

ทั้งยังพบวา สินคาและบริการหลากหลายชนิดตางหนัมาใชการสง SMS เพื่อชิงโชค ชิงรางวัล เปน

ชองทางจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ต้ังแตน้ําด่ืม ขนม บริการทองเทีย่ว แชมพู ฯลฯ สวนหนึง่เปนเพราะ

วิธีการสง SMS สะดวกและไมยุงยากเหมือนที่เคยตองสงผานไปรษณียบัตร ทาํใหผูบริโภคนิยมรวม

กิจกรรมมากกวาในอดีต 
 
ประเด็นก็คือ การแพรระบาดของการจัดชิงโชคผาน SMS ซ่ึงไมใชเฉพาะสนิคาชาเขียว

เพียงอยางเดียว ทุกวันนี้สินคาหลายประเภท ไมเวนแตรายการเลาขาวตามสถานีโทรทัศน ตางใชกลยทุธ

นี้ในการสงเสรมิการตลาด จงึมีผูวิตกกังวลวา การชงิโชคลักษณะนีซ้ึ่งไมตางกบัการพนันรูปแบบหนึ่งยอม

เทากับเปนการสงเสริมการพนนัใหแพรหลาย โดยเฉพาะกลุมเยาวชนซึ่งถือเปนกลุมเปราะบาง 

ดวยเหตุดังกลาวจงึมีความพยายามจากหลายฝายในการสรางมาตรการควบคุมดูแลใหการพนนั

หรือชิงโชคผาน SMS ใหอยูในขอบเขตและลดผลกระทบ  
 
กิจกรรมทางการตลาด 

ในการสาํรวจทางอินเตอรเน็ต (ออนไลน) ในผูบริโภคทีม่ีอายุ 25 ปข้ึนไปทั่วประเทศ 787 ราย 

ในชวงเดือนสิงหาคม 2557  โดยมวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการสงลุนโชคของผูบริโภค

 
26สํานักขาวอิศรา, ขาว “SMSเส่ียงโชค สงการพนันผานคล่ืนมือถือ” , 2558 
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โดยผลการสํารวจพบวา เมือ่พูดถึงการสงลุนโชค กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 76.5  นึกถงึชา

เขียว  และรอยละ 44.3 ของกลุมตัวอยางทั้งหมดเคยรวมสงลุนโชค โดยมีความถี่ 1-3 คร้ังตอเดือนมาก

ที่สุด ที ่รอยละ 42.7 

ทั้งยังพบวา  ทัศนคติของผูบริโภคสวนใหญเปนไปในทางบวกตอกิจกรรมเสี่ยงโชคและผูจัด

กิจกรรมดังกลาว  โดยผูบริโภครอยละ 52.2 เหน็ดวยวา “การสงรหัสลุนโชค แมไมถูกรางวัลก็ยังไดใช/

บริโภคสินคา”รอยละ 39.2 เห็นดวยวา “การสงรหัสลุนโชคก็เหมือนการเลนหวยแบบไมผิดกฎหมาย” รอย

ละ 30.7 เหน็ดวยวา “รายการลุนโชคทําใหฉันซื้อผลิตภัณฑนัน้ๆ เพิ่มมากข้ึน”รอยละ 30.1 ระบุวากิจกรรม

ลุนโชคเปนการ “คืนกําไร” ใหผูบริโภค 

 รอยละ 28.3 เห็นดวยวา “การสงรหัสลุนโชคคุมกวาการซื้อหวยใตดิน”  และรอยละ 24.4 เห็นดวย

วา “ผูแจกรางวัลไมไดทําผิดกฎหมายจึงถอืวามีความรับผิดชอบตอสังคมแลว” 
 
การควบคุมการเสีย่งโชคในตางประเทศ 

ในสหราชอาณาจักรมีบริษทัและองคกรมากมายที่ตองการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายที่เกี่ยวของกับ

ของรางวัล  เพื่อตองการสรางแรงจูงใจใหลูกคาซ้ือสินคาโดยการใชวธิีการตางๆ เพื่อทาํใหสินคามีความ

นาสนใจมากข้ึน  เชน  การแขงขันชิงรางวัล (Prize Competition)  การชิงโชคของรางวัล (Prize Draws)  และการ

ลุนรับโชคทนัท ี(Instant-win) อยางไรก็ตาม  ผูจัดกิจกรรมตองดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด  

 ในวนัที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2007 กฎหมายที่เกีย่วกับการพนนัสวนใหญในสหราชอาณาจักร  เชน  

กฎหมายการพนนั ป 1968 (The Gaming Act 1968)  กฎหมายล็อตเตอร่ีและความบันเทงิ ป 1976 (The 

Lotteries and Amusements Act 1976) และกฎหมายการพนันเส่ียงโชค เกม และล็อตเตอร่ี ป 1963 (The 

Betting, Gaming and Lotteries Act 1963) ไดถูกยกเลิกและถูกแทนที่โดยกฎหมายการพนนั ป 2005 

(The Gaming  Act 2005) ซึง่เปนกฎหมายท่ีมีโครงสรางและเนื้อหาครอบคลุมมากกวากฎหมายฉบับเดิม   

 

กฎหมายการพนนั ป 2005 ไดนิยามและบอกความแตกตางระหวาง 

• ล็อตเตอร่ี  

• การพนันเส่ียงโชค (Betting) ซึ่งหมายรวมถึงการแขงขันชิงรางวัล (Prize Competition) 

บางประเภทดวย  

• เกม หรือ Gaming ซึ่งหมายถึง การเลนเกมที่มีความไมแนนอนเพื่อชิงรางวัล (Playing a 

game of chance for a prize) 

• การแขงขันชิงรางวัลที่ใชทักษะ  (Skill Competitions) และการชิงโชคของรางวัลที่ผูเขารวม

กิจกรรมไมตองเสียคาใชจาย (Free Prize Draws)  ไมอยูในการกํากบัดูแลภายใตกฎหมายการ
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การแขงขัน (Competition) จะถูกจัดใหเปนล็อตเตอรี่ที่ผิดกฎหมาย หากไมมกีารใชทักษะ

ในการแขงขนั 
ภายใตกฎหมายการพนัน ป 2005  กิจกรรมการแขงขัน (Competition) ไมถูกจัดใหเปนล็อตเตอร่ี 

ถากิจกรรมนัน้ผานเกณฑการใชทักษะในการแขงขัน (Skill Test)  หรือผูเขารวมกิจกรรมไมตองเสียคาใชจาย

ในการแขงขัน  การจัดการแขงขันที่ตองใชทกัษะ วิจารณญาณการตัดสินใจ หรือ ความรู สามารถกระทาํได

โดยไมอยูภายใตการกํากบัดูแลของกฎหมายการพนัน ป 2005    ในกรณีที่การแขงขันมีหลายข้ันตอน ส่ิง

สําคัญที่ตองพจิารณาคือ ข้ันตอนแรกผานเกณฑทดสอบเชิงทกัษะหรือไม  ข้ันตอนตอไปสามารถใชการสุม

จับรางวัลหาผูชนะได   อยางไรก็ตาม หากคําถามที่ใชในการแขงขันงายเกินไปทําใหไมสามารถยับยั้งหรือ

คัดผูเขารวมการแขงขันออกไดเปนจํานวนมากได กฎหมายจะถือวาการแขงขันนั้นไมผานเกณฑทดสอบเชิง

ทักษะ 

 
ผูเขารวมกิจกรรมตองเสียคาใชจายในการแขงขันหรือไม 
กิจกรรมการแขงขันที่ไมผานเกณฑการใชทักษะในการแขงขัน จะถูกจดัใหเปนล็อตเตอร่ี  ถา

ผูเขารวมกิจกรรมตองเสียคาใชจายในการเขาแขงขัน  หรือจายคาใชจายในการคนหาวาเปนผูชนะการแขงขัน

หรือเพื่อรับรางวัล  หรือผูจัดไมไดจัดใหมีเสนทางที่เขารวมการแขงขันที่ไมตองเสียคาใชจายไว  ไมสําคัญวาผูจัด

กิจกรรมเปนผูไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้น  ๆหรือเปนบุคคลอ่ืน  เชน  ผูใหบริการโทรศัพทเบอรพิเศษที่ใช

ในการเขารวมการแขงขัน เปนตน 

กฎหมายการพนนั ป 2005 นิยามคําวา “คาใชจาย” ไวดังนี ้

“คาใชจาย” หมายถงึ การจายเงิน หรือส่ิงของที่มีมูลคา หรือการจายเงนิเพื่อส่ิงใดสิ่งหนึง่ทีม่ากกวา

ปรกติเพื่อโอกาสในการเขารวมการแขงขัน  

นอกจากนี ้ กฎหมายฯ ยังนยิามคําวา “อัตราปรกติ หรือ Normal Rate” ของการสงจดหมาย การ

โทรศัพท หรือการใชชองทางการส่ือสารอ่ืนๆ ไมถือวาเปน “คาใชจาย”   แตการโทรหรือสงขอความผานเลข

หมายที่คิดราคาพิเศษ ถือวาเปน “คาใชจาย” 

 
การแขงขันเปนการพนันเสี่ยงโชค หรอื Betting หรอืไม 
การแขงขันที่เกี่ยวของกับการคาดเดาผลลัพธของการแขงขัน หรือเหตุการณอ่ืนๆ หรือความเปนไป

ไดที่เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งจะเกิดข้ึน  หรือส่ิงใดสิ่งหนึ่งเปนจริงหรือไม  ถือวาเปนการพนนัเส่ียงโชค 

หรือ Betting   หากตองมกีารจายคาใชจายในการเขารวมการแขงขัน  
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การแขงขันเปนเกม หรือ Gaming หรอืไม 
การแขงขันที่ตองใชทักษะ (Skill Competition) ที่เกี่ยวของกับการเลนเกมที่มีความไมแนนอน 

(Game of Chance) ถือวาเปนเกม ดังนั้น จึงตองมีใบอนุญาต (License) ที่เหมาะสม  โดยปรกติแลวคือ

ใบอนุญาตประกอบการคาสิโน  โดยไมสําคัญวาจะตองมีคาใชจายในการเลนเกมนัน้ๆ มาเก่ียวของหรือไม  

ดังนัน้ ผูที่ตองการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายที่เกี่ยวของกับของรางวัล  เชน  การแขงขันชิง

รางวัล (Prize Competition) การชิงของรางวัล (Prize Draws) และการลุนรับโชคทนัท ี(Instant-win) ในส

หราชอาณาจกัรจึงควรตองขอคําปรึกษาทางดานกฎหมายกอนที่จะมีการจัดกิจกรรม  เพื่อใหแนใจวา

การจัดกิจกรรมดังกลาวจะไมกลายเปนการจัดใหมีล็อตเตอรี่ที่ผิดกฎหมาย  (Unlawful Lotteries)   โดยตามที่มี

การกําหนดไวในกฎหมายการพนันป 2005  ผูจัดกิจกรรมตองมีความรับผิดชอบในการทําใหทุกอยางที่

ดําเนินการ เปนไปตามกฎหมาย 

ในสหราชอาณาจักร มกีารใชกฎเกณฑ  CAP Code หรือแนวปฏิบัติทางดานการโฆษณา  

กิจกรรมสงเสริมการขาย และการตลาดทางตรง  (UK Code of Advertising, Sale Promotion and Direct 

Marketing) ในกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่อยูในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ  ภาพยนตร  วิดีโอ  และการ

โฆษณาออนไลน   แตไมครอบคลุมถึงส่ือวิทยุและโทรทศันซึ่งกาํกับดูแลโดย BCAP หรือเนื้อหาที่ใชบริการ

โทรศัพทที่คิดคาบริการพิเศษ (Content of premium rate telephone services) ที่อยูภายใตการกาํกับ

ดูแลโดย PhonepayPlus  (http://www.out-law.com/page-6780) 

CAP Code มีการกาํหนดกฎเกณฑเพิม่เติมสําหรับบริษัท  หรือองคกรที่ตองการจัดกจิกรรมสงเสริม

การตลาด   เชน  การจัดการแขงขันชงิรางวัล   และการจัดชงิรางวลั   โดยตองปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแล

แบบ  “ระบบการกํากับดูแลตนเอง”  (Self-Regulatory System) ประกอบดวยแนวทางขององคกรหลัก 3 องคกร 

คือ  

1) องคกรมาตรฐานการโฆษณา (AdvertisingStandardsAuthority) หรือ ASA 

2) คณะกรรมการกาํกบัมาตรฐานการโฆษณาดานการเงนิ  (Advertising Standards Board of Finance) 

หรือ ASBOF 

3) คณะกรรมการดานแนวปฏิบัติการโฆษณา (Committee of Advertising Practice) หรือ CAP 

CAP Code และกรอบการกํากบัดูแลตนเอง ไดรับการออกแบบและพัฒนาข้ึนมาเพือ่สนบัสนนุการ

ทํางานของกลไกทางกฎหมายเพื่อแกไขปญหาขอขัดแยงดานการส่ือสารการตลาด CAP Code กระตุนใหเกิดมี

แนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานสูง  เชน  ในเร่ืองของรสนิยม หรือ Taste และคุณธรรม หรือ  

Decency   ซึง่เปนเร่ืองที่ยากในการพิจารณาจากมุมมองของกฎหมาย  แตเปนเร่ืองที่กระทบความมัน่ใจของ

ผูบริโภคในเร่ืองการสื่อสารการตลาดโดยตรง   ในขณะเดียวกัน CAP Code และกรอบการกํากบัดูแลตนเอง ก็

ไมสามารถทาํหนาที่ไดดีเทาหนวยงานรัฐอีกหลาย ๆ  แหงทีท่ําหนาที่ปกปองคุมครองผูบริโภคตามกฎหมาย  ผู

จัดกิจกรรมทีท่าํผิดกฎหมายมคีวามเส่ียงที่จะถูกลงโทษท้ังทางแพงและอาญา อยางไรกต็าม  อาจกลาวไดวา

CAP Code ทาํใหผูจัดกจิกรรมตองพยายามทําทกุอยางใหถูกตองตามกฎหมายนัน่เอง  
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จุดแข็งของระบบการกาํกับดูแลตนเอง ข้ึนอยูกับพนัธสัญญาในระยะยาว  (Long-term Commitment) 

ของผูที่เกีย่วของในดานการโฆษณา กิจกรรมสงเสริมการขาย และการตลาดทางตรง  โดยผูปฏิบัติมีสวนได

สวนเสียรวมกันในการทําใหการส่ือสารการตลาดเปนที่ไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากผูฟงและผูชม    หากการส่ือสาร

การตลาดไมเปนที่ไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากผูฟงและผูชมแลว   การสื่อสารนั้น ๆ   ก็จะลมเหลว    หากการสื่อสาร

การตลาดเปนไปในทางกาวราวหรือทําใหผูชมหรือผูฟงเกิดการเขาใจผิด   คนและองคกรที่เกี่ยวของรวมถึงอุตสาหกรรม

ทั้งหมดยอมไดรับผลกระทบตามไปดวย 

 

นอกเหนือจากหลักการทัว่ไปที่กําหนดใหการโฆษณาใดๆ ตองถูกกฎหมาย มีคุณธรรม ซื่อสัตย  

เปนจริง และมีความรับผิดชอบตอสังคมแลว (ไมสนับสนุนหรือกระตุนใหทําส่ิงผิดกฎหมาย กระทําการใดๆ 

ที่ไมปลอดภัย  หรือมพีฤติกรรมที่ตอตานสังคม เปนตน)   แนวปฏิบัติที ่CAPCode กาํหนดใหผูจัดกิจกรรม

ตองใหขอมูลแกผูบริโภคกอนหรือในเวลาที่มีการเขารวมกิจกรรม สามารถสรุปไดดังตอไปนี้   

• วิธีการเขารวมกิจกรรมที่ไมตองเสียคาใชจาย  

• วนัเร่ิมตนของการจัดกิจกรรม  

• วนัปดรับสมัคร 

• ขอกําหนดเร่ืองหลักฐานการซื้อสินคา หรือในกรณีที่การจัดกิจกรรมมกีารจูงใจใหผูตองการรวม

กิจกรรมซ้ือสินคาหรือบริการแตไมไดกําหนดใหตองซื้อสินคาหรือบริการนั้นๆ ผูจัดกจิกรรมตอง

ชี้แจงใหชัดเจนวาผูรวมกจิกรรมไมจําเปนตองซื้อสินคาหรือบริการนัน้ๆ  หากตองการเขารวม

กิจกรรม   และตองอธิบายใหผูเขารวมกิจกรรมทราบถงึเสนทางทางเลือกการเขารวมกิจกรรมที่ไม

เสียคาใชจาย    

• จาํนวนข้ันตํ่าและลักษณะของของรางวัล รวมถึงผูจัดกิจกรรมสามารถจายเงินสดแทนของรางวัล

ไดหรือไม  

• ขอจํากัดทางภูมิศาสตร  สวนบุคคล  หรือเทคโนโลยี  เชน  สถานที่  อายุ หรือ ความจําเปนในการ

เขาถึงอินเตอรเน็ต  

• ขอจํากัดในเร่ืองจํานวนของรางวัล (หากขอมูลที่โฆษณาไมมีความชัดเจน)  

• ชื่อและที่อยูของผูจัดกิจกรรม 

• ขอจํากัดเร่ืองจํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรม 

• กําหนดวนัและวิธีการในการที่ผูชนะรางวลัจะไดรับการแจง  และกําหนดวนัและวิธกีารที่ผูชนะ

รางวัลจะไดรับรางวัล  หากการแจกรางวลัใชเวลามากกวา 6 เดือนหลังจากการปดรับสมัคร  

• กําหนดวนัและวิธีการในการประกาศผลการจับรางวัล   ผูจัดกิจกรรมตองทําการประกาศช่ือผูชนะ

รางวัล  แตตองไมประกาศขอมูลสวนบุคคลของผูชนะรางวัลมากเกินไป  
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• ในกิจกรรมที่เปนการแขงขันชิงรางวัล หากตองมีการใชความเห็นสวนบุคคล (Subjective Interpretation)

ในการตัดสินรางวัล ผูจัดตองจัดใหมีผูตัดสินที่เปนอิสระ 1 คน  หรือคณะกรรมการตัดสินที่ประกอบดวย

กรรมการตัดสินที่เปนอิสระอยางนอย 1 คน บุคคลที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการตัดสินตองเปนผูที่มี

ความสามารถในการตัดสินการแขงขันนั้น  ๆและ ผูจัดตองเปดเผยรายช่ือของคณะกรรมการตัดสินเม่ือมีการ

รองขอ 

• ผูเปนเจาของสิทธิบัตรรายช่ือผูเขารวมกิจกรรม (Copyright in the competition entries) ในกรณี

ที่เกีย่วของ 

• วิธีการในการคืนหลักฐานหรือเอกสารการเขารวมกิจกรรมใหแกผูเขารวมกิจกรรม  ในกรณีที่มี

ความจาํเปน  

• ความต้ังใจของผูจัดกิจกรรมที่จะนําเอาผูชนะรางวัลไปนาํเสนอหรือเผยแพรสูสาธารณะเพื่อ

ประโยชนในการสงเสริมการขาย (Promotion Publicity)  ภายหลังส้ินสุดการจัดกิจกรรม   

รายละเอียด CAPCode ฉบับเต็มที่ใชในการกํากบัดูแลสามารถหาดูไดที่ www.cap.org.uk. 
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CAP Code ในสวนที่เกีย่วองกับกิจกรรมสงเสริมการขายที่เปนการแขงขนัชิงรางวลั (Prize 
Competition)  และการจับรางวลัชงิโชค (Prize Draw) 
 
คําจํากัดความ 

 

การสงเสริมการขาย (SalesPromotion)  หมายถงึ  การสรางแรงจูงใจใหลูกคาซ้ือสินคาโดยใช

วิธีการใหผลประโยชนทัง้ทางตรงและทางออมเพิ่มเติม ซึ่งโดยทั่วไปแลวเปนมาตรการช่ัวคราวเพือ่ทําให

สินคามีความนาสนใจมากข้ึน  ตัวอยาง เชน การซื้อ 1 แถม 1   การลดราคาพิเศษ   การสงขอความเพื่อชิง

รางวัล (Text-to-wins) การลุนรับโชคทันที (Instant-wins)   การแขงขันชิงรางวัล (Prize Competition)  และการจับ

รางวัลชงิโชค (Prize Draw)  เปนตน     
 

แนวทางปฏบิัติ (Rules) 
1 ผูจัดกิจกรรมเปนผูรับผิดชอบในทุกเร่ืองและทุกข้ันตอนของการจัดกิจกรรมนั้น  ๆ

2 ผูจัดกิจกรรมตองดําเนินการใหการจัดกิจกรรมเปนไปอยางเทาเทียมทนัทวงท ีและมีประสิทธิภาพ และ

ตองมีการปฏิสัมพันธกับผูรวมกิจกรรมอยางยติุธรรม และมีเกียรติ รวมทัง้ผูจัดกิจกรรมตองหลีกเล่ียง

การทาํใหผูรวมกิจกรรมผิดหวงัโดยไมจําเปน 

 
การปกปองผูบริโภค  ความปลอดภัย และความเหมาะสม (Suitability) 

 

3 ผูจัดกิจกรรมตองดําเนินการทุกอยางที่สมเหตุสมผลในการทําใหกิจกรรมของผูจัด รวมถึงตัวอยางสินคา มี

ความปลอดภัย และไมกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคหรือทรัพยสินของผูบริโภค  ผูจัดกิจกรรมตองแสดง

ขอมูลที่เปนคําเตือนที่จําเปนและคําแนะนําดานความปลอดภัยในสินคาที่รวมกิจกรรม 

4 ผูจัดกิจกรรมตองไมนําสินคาเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลมานําเสนอตอเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป และ  
ตองไมมีการนําผลิตภัณฑแอลกอฮอลมาทํากิจกรรมกับเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป 

5 กิจกรรมตองไมมีสภาพที่ไมเปนที่พึงประสงคทางสังคม (not be socially undesirable)  โดยการโนมนาว

หรือจูงใจใหเกิดการบริโภคมากเกินไป (ExcessiveConsumption) หรือมีการใชอยางไมรับผิดชอบ   

6 ผูจัดกิจกรรมตองดําเนินการทุกอยางอยางสมเหตุสมผล  ในการไมใหเอกสารหรือส่ิงของของผูจัด

ที่ไมมีความเหมาะสมหรือไมมีความรับผิดชอบตกถึงมือผูบริโภคหรือผูรับคนอ่ืน  ๆ 

7 ผูจัดกิจกรรมตองไมจดัใหมีกจิกรรมหรือส่ิงของท่ีนาํมาทํากจิกรรมทีส่รางความรูสึกขุนเคืองแกผูบริโภค 

(serious or widespread offence to consumers) 
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เด็กและเยาวชน  

 

8       ผูจัดกิจกรรมตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษในการจัดกิจกรรมที่มีเปาหมายไปที่เด็กและเยาวชน 

หรือหากสินคาหรือส่ิงของที่มีกลุมเปาหมายเปนผูใหญ   ใหระมัดระวังวาอาจตกไปอยูในมือของ

เด็กและเยาวชนได 

 
จํานวนของรางวัลที่มี (Availability) 

 

9 ผูจัดกิจกรรมไมสามารถใชขอความ เชน วลีที่วา “ของรางวัลมีจํานวนจํากดั” (subject to availability) มาเปน

เหตุผลในการทําใหผูจัดไมตองรับผิดชอบตอภาระหนาที่ในการตองดําเนินการทุกอยางที่สมเหตุสมผล   เพื่อไมทําให

ผูเขารวมกิจกรรมผิดหวงั 
10 ผูจัดกิจกรรมตองสามารถแสดงใหเห็นวา  ผูจัดไดทําการประเมินผลการตอบรับการรวมกิจกรรมทีน่าจะ

เปน (likely response) อยางสมเหตุสมผล  และผูจัดมีความสามารถตอบสนองตอผลตอบรับนั้นได  

หรือผูบริโภคมีขอมูลเพียงพอจากการนาํเสนอของผูจัดอยางชัดเจนและในเวลาที่เหมาะสมทนั

เหตุการณ  เพือ่ใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจไดอยางรอบคอบวาจะเขารวมกิจกรรมหรือไม  ตัวอยางเชน 

มีขอจํากัดในเร่ืองของรางวัลหรือไม และ ความตองการเขารวมกิจกรรมมีมากเทาไร 
11 หากมีผูเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมากเกนิความคาดหมาย  หรือจากปจจัยอ่ืน  ๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ

ผูจัด  ทาํใหผูจดัไมสามารถจัดหาของรางวัลเพียงพอได  ผูจดัตองทําการส่ือสารกับผูสมัคร  และผูบริโภคในเวลา

ที่เหมาะสม และในกรณีทีห่ากมีเหตุการณที่อาจสรางความเสียหายเกิดข้ึนได  ผูจัดตองเสนอใหมกีารคืนเงิน 

(Refund) หรือเสนอสินคาทดแทนที่สมเหตุสมผล     

12 ผูจัดรายการตองไมกระตุนหรือจูงใจใหผูบริโภคซ้ือสินคา  หรือการซื้อสินคาในแตละข้ันตอนของกิจกรรม  

(Series of Purchase) เพื่อเปนเงื่อนไขในการสมัครชิงของรางวัลหากจํานวนของรางวัลมีจํากัด ยกเวนผูจัดได

แจงเงื่อนไขนี้อยางชัดเจนเพียงพอในทุกข้ันตอนของการจัดกิจกรรมแกผูบริโภคเพื่อใหผูบริโภคสามารถ

ประเมินไดอยางแมนยําวาจะเปนการคุมคาหรือไมในการรวมกิจกรรม 
13 หากผูจัดกิจกรรมมีการทาํการโฆษณากิจกรรมอยางกวางขวาง ผูจัดตองจัดใหมีแบบฟอรมที่กําหนดและสินคา

ที่จําเปนใหเพยีงพอเพื่อเปนหลักฐานการซื้อสินคา 
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การจัดการ (Administration) 

 

14 ผูจัดกิจกรรมตองดําเนินการใหการจัดกิจกรรมอยูภายใตการดูแลที่เหมาะสม และมีทรัพยากรที่เพียงพอ

ในการจัดการ รวมทั้งผูจัดกิจกรรม ตัวแทน และตัวกลางของผูจัดตองไมทําใหผูบริโภคมีเหตุผลที่สมควร

ในการรองเรียน  
15 ผูจัดกิจกรรมตองจัดใหมีเวลาที่เหมาะสมในแตละข้ันตอนของกิจกรรม  

15.1 ผูจัดรายการตองแจกของรางวัลตามที่ไดประกาศไวในโฆษณา หรือของรางวัลที่เทาเทียม 

โดยปรกติแลวภายใน 30 วัน  
16 [กฎขอบังคบถูกลบทิ้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2015] 

 
เงื่อนไขที่สําคัญสําหรับกิจกรรมการสงเสริมการขาย (SignificantConditionsforPromotions) 

17 การสื่อสารทางการตลาดหรือเอกสารอื่น  ๆที่เกี่ยวของกับกิจกรรม ผูจัดตองส่ือสารใหผูรวมกิจกรรมเขาใจ

เงื่อนไขที่สําคัญหรือขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด ซึ่งการละเลยการแจงเงื่อนไขหรือขอมูลดังกลาว มีความ

เปนไปไดที่อาจทําใหผูเขารวมกิจกรรมเขาใจผิดได  เงื่อนไขที่สําคัญหรือขอมูลที่เกี่ยวของอาจรวมถึง 

(ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม)  

17.1 วิธกีารเขารวมกจิกรรม 
วิธีการเขารวมกิจกรรม : รวมถึงเงือ่นไขที่สําคัญ  คาใชจายในการรวมกจิกรรม และปจจยัที่สําคัญ

อ่ืน  ๆที่สงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค หรือความเขาใจตอกิจกรรมของผูจัด 

17.2 คําอธบิายเสนทางการสมัครโดยไมเสยีคาใชจาย  
เสนทางสมัครที่ไมเสียคาใชจายใดๆควรไดรับการอธิบายอยางชัดเจนและเดนชัด  

17.3 วันเริ่มตนของการจัดกิจกรรม 
กําหนดวนัเร่ิมตนอยางชัดเจน  

17.4 วันสิ้นสุดการจัดกจิกรรม 

 17.4.a การแสดงวนัส้ินสุดของแตละข้ันตอนของการจัดกิจกรรมอยางชัดเจน เชน การซื้อสินคา และ 

การยืน่ใบสมคัรเขารวมกิจกรรม หรือ การเรียกรอง (Claims)  

17.4.b การจัดกจิกรรมชิงโชคที่มีเปาหมายที่เด็กและเยาวชน จําเปนตองมวีนัส้ินสุดของการจัดกจิกรรม หากชุด

ของรางวลัไมรวมชิน้ของรางวัลที่จัดกจิกรรม และขอจํากัดเดียวที่ม ีคือชุดของรางวัลชุดนัน้    
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17.4.c ผูจัดกิจกรรมตองสามารถแสดงใหผูบริโภคเห็นไดวา การไมกําหนดวันส้ินสุดการจัดกิจกรรมไม

เปนการทําใหผูบริโภคเสียเปรียบ  
17.4.d ในกรณีที่เอกสารการจัดกิจกรรมไมไดมีการลงวันทีก่ํากับไว  ผูจัดกิจกรรมตองกําหนดวาจะมีการ

คํานวณวันส้ินสุดการตอบรับ (Respond) ตอเอกสารการจัดกิจกรรมที่ไมไดลงวันที่ โดยนับจาก

วันที่ผูบริโภคไดรับเอกสารหรือไม  หากการไมลงวันที่ในเอกสารดังกลาวอาจทําใหเกิดการเขาใจ

ิ ไ  ผูจัดกิจกรรมตองไมเปล่ียนแปลงวนัส้ินสุดการจัดกิจกรรมถาไมมีเหตุการณที่จาํเปนที่ไมสามารถ

หลีกเล่ียงได  และอยูนอกเหนอืการควบคุมของผูจัด     

17.4.e 

 

17.5 หลักฐานการซ้ือสินคา 
มีขอกําหนดเร่ืองหลักฐานการซื้อสินคาหรือไม  

17.6 ของรางวัลและของขวัญ (Prizesand Gifts) 
ผูจัดกิจกรรมตองกําหนดจํานวนและลักษณะของรางวัลหรือของขวัญ (if applicable)  หากผูจัดไม

สามารถกําหนดจํานวนของรางวัลหรือของขวัญที่แนนอนลวงหนาได ผูจัดกิจกรรมตองประเมิน

จํานวนและลักษณะของรางวัลอยางสมเหตุสมผล  ผูจดักิจกรรมตอง: 

17.6.a บอกความแตกตางระหวางของรางวัลที่ผูเขารวมกิจกรรมสามารถชนะรางวัล ซึ่งรวมถึง ราคา

ประเมินของของรางวัล และ ของรางวัลที่อาจชนะโดยผูเขารวมรายการคนอ่ืนในชวงส้ินสุดการจัด

กิจกรรม 

17.6.b ชี้แจงวาจะทําการแจกของรางวัลเปนงวด  ๆ (Installments) หรือตองมกีารแบงของรางวัลกบั

ผูรับของรางวัลรายอ่ืนๆหรือไม  

17.7 ขอจาํกัด (Restrictions) 
มีขอจํากัดทางภูมิศาสตร  สวนบุคคล  หรือเทคโนโลยีหรือไม เชน  สถานที ่ อายุ หรือ ความจาํเปน

ในการเขาถึงอินเตอรเน็ต ผูจดักิจกรรมตองกําหนดวาผูเขารวมกิจกรรมจําเปนตองไดรับอนุญาต

จากผูปกครองหรือนายจางหรือไม 
17.8 จํานวนของรางวัล (Availability) 

มีขอจํากัดในเร่ืองจํานวนของรางวัลหรือไม (หากขอมูลไมมีความชัดเจน) ตัวอยาง เชน ผูจัด

กิจกรรมตองแจงใหผูเชารวมกิจกรรมทราบอยางชัดเจนเพียงพอหากของรางวัลมีจาํนวนไมเพยีงพอ

กอนวนัส้ินสุดการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจไดวาจะเขารวมกิจกรรมหรือไม 

17.9 ชื่อและที่อยูของผูจัดกิจกรรม 
ผูจัดกิจกรรมตองจัดใหมีการแสดงช่ือและที่อยูของผูจัดกิจกรรม 
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18 การสื่อสารการตลาดในเร่ืองการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายที่มีขอจาํกัดในดานเวลาหรือพืน้ที่โฆษณา  ตอง

แสดงขอมูลที่เปนเงื่อนไขที่สําคัญใหผูบริโภคไดทราบใหมากที่สุดเทาทีเ่ปนไปได  และตองทําใหผูบริโภค

สามารถเขาถงึแหลงขอมูลทีม่ีเงือ่นไขที่สําคัญทัง้หมดของการจัดกิจกรรมไดอยางสะดวก   และตองมีการ

แสดงเงือ่นไขดงักลาวอยางเดนชัด  โดยผูบริโภคตองสามารถเขาถงึเงื่อนไขดังกลาวไดอยางสะดวก  ตลอด

ชวงเวลาการจัดกิจกรรม  

 
การจัดกิจกรรมชิงรางวัล (Prize Promotions) 
 

19 ผูจัดกิจกรรมตองไมกลาวอางวาผูบริโภคไดชนะรางวัลแลว  หากผูบริโภคไมไดชนะจริง  ๆ  โดยตอง

อธิบายอยางชัดเจนใหเห็นถึงขอแตกตางระหวางของรางวัลและของขวัญ   โดยทั่วไปแลว ผูบริโภคอาจ

มีความคาดหวังวาผูเขารวมกิจกรรมที่ไดรับส่ิงของที่ถือวาของขวัญจะมีสัดสวนมากกวาผูเขารวม

กิจกรรมที่ไดรับส่ิงของที่ถือวาเปนของรางวัล (ซึ่งเปนสวนนอย)  หากผูจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมที่มีการแจก

ของขวัญมีสัดสวนที่สูง และ มีผูชนะรางวัลเปนสวนนอย ผูจัดตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษเพื่อ

หลีกเล่ียงความสับสนระหวางของขวัญและของรางวัลของผูเขารวมกิจกรรม    ตัวอยาง เชน ผูจัดกิจกรรม

ตองช้ีใหผูบริโภคเขาใจอยางชัดเจนวาผูบริโภคมีคุณสมบัติในการไดรับของขวญั  แตมีโอกาสนอยในการ
20 ผูจัดกิจกรรมตองไมกลาวเกินความเปนจริงในเร่ืองโอกาสในการชนะรางวัลของผูบริโภค   และตองไมอางนับ

เอาผูบริโภคที่ไดรับของขวัญวาเปนผูชนะรางวัล  

21 ผูจัดกิจกรรมตองไมกลาวอางหรือกลาวเปนนัยวาผูบริโภคเปนผูโชคดีกวาความเปนจริง  โดยตองไมใชคําพูด  

เชน  คําวา ผูเขารอบสุดทาย (Finalist)  หรือรอบสุดทาย (Final Stage)  ที่กลาวเปนนัยไดวาผูบริโภคไดผาน

เขารอบตอไปของกิจกรรมถาไมใชความจริง   ไมวาจะเปนไปโดยโชค หรือ ทักษะ  

21.1 ผูจัดกิจกรรมตองไมกลาวอางอยางผิด  ๆหรือกลาวเปนนัยวาผูบริโภคเปนผูชนะรางวัลแลว  จะชนะรางวัล   

หรือจะชนะรางวัลถากระทําการใดการหนึ่ง หากผูบริโภคตองเสียคาใชจายในการรับของรางวัล  หรือของ

รางวัลนัน้  ไมมีอยูจริง   
22 ผูจัดกิจกรรมตองไมกลาวอางวาผูบริโภคตองตอบสนองตอขอเสนอภายในวันเวลาที่กําหนด  หากผูบริโภคไม

จําเปนตองทําจริง  

23 ผูจัดกิจกรรมตองหลีกเล่ียงกฎระเบียบที่ซับซอนเกินไปที่จะเขาใจ    

 24 ผูจัดกิจกรรมชิงรางวัลเส่ียงโชค (Prize Draws) ตองดําเนินการใหการจับรางวัลเปนไปตามกฎของความไม

แนนอน  (Laws of Chance) โดยบุคคลที่เปนอิสระ หรือภายใตการดูแลของบุคคลที่มีความเปนอิสระ  หากการ

คัดเลือกผูชนะรางวัลไมไดกระทําการเลือกโดยกระบวนการคอมพิวเตอรที่ที่ใหผลลัพธที่ไดจากการสุมที่สามารถ

ส ไ   
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ผูเขารวมกิจกรรมประเภทInstant-winPromotionsตองไดรับการแจงชนะรางวัลทันที หรือตองทราบทนัทวีาชนะรางวัล

อะไรและจะไดรับของรางวัลอยางไรโดยไมลาชา  ไมมีคาใชจาย  หรือขอยุงยากทางการจัดการ  (Administrative Barriers) 

รางวัลแบบลุนรับทันที (Instant-wins) เหรียญ  (Tokens) หรือ ตัวเลข  (Numbers)  ตองไดรับการแจกรางวัลโดยวิธีสุมที่

ยุติธรรม  และการตรวจสอบตองอยูในรูปแบบของรายงานที่ไดรับการรับรองวาของรางวัลทั้งหมดไดรับการแจกจายแลว 

25 

ในกิจกรรมที่เปนการแขงขันชิงรางวัล (Prize Competitions)  หากตองมีการใชความเห็นสวนบุคคล 

(Subjective Interpretation)ในการตัดสินรางวัล ผูจัดตองจัดใหมีผูตัดสินที่เปนอิสระ 1 คน  หรือคณะกรรมการ

ตัดสินที่ประกอบดวยกรรมการตัดสินที่เปนอิสระอยางนอย 1 คน บุคคลที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการตัดสิน

ตองเปนผูที่มีความสามารถในการตัดสินการแขงขันนัน้  ๆและ ผูจัดตองเปดเผยรายช่ือของคณะกรรมการตดัสิน

26 

ื่ ี การงดแจกของรางวัล (WithholdingPrizes) (ดูกฎระเบียบขอ 15.1และ 28.2) จะกระทําไดก็ตอเม่ือผูรวม

กิจกรรมไมมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กาํหนดไวอยางชัดเจน  ในกฎขอบังคับของการจัดกิจกรรม  

27 

28 ผูรวมกิจกรรมตองสามารถเก็บรักษาและเขาถงึเงื่อนไขการจัดกิจกรรมไดอยางสะดวก  ตลอดชวงเวลาการจัด

กิจกรรม   และนอกเหนือจากกฎบังคับขอ 8.17 แลว ผูจัดกจิกรรมชงิรางวลัตองกําหนดขอมูลดังตอไปนี ้ ใน

ทุกการส่ือสารการตลาด  หรือเอกสารอ่ืนๆที่อางถงึการจัดกจิกรรมอยางชัดเจนกอนหรือในเวลาที่มกีารจัด

กิจกรรม  หากการไมแสดงขอมลูดังกลาวอาจทําใหผูบริโภคเขาใจผิดได 

28.2 

28.1 

ผูจัดกิจกรรมอาจจายเงนิสดแทนของรางวัลหรือไม 

มีการจาํกัดจํานวนคร้ังในการสงใบสมัครหรือไม  

28.3 ผูชนะรางวลัจะไดรับของรางวัลเกนิ 30 วนั หลังจากวนัส้ินสุดการจัดกจิกรรมหรือไม  

28.4 ผูชนะรางวัลจะไดรับการแจงผลการจัดกิจกรรมจากผูจัดกิจกรรมอยางไรและเม่ือไร 

ผูจัดกิจกรรมตองประกาศ หรือใหขอมูลดังกลาวในกรณีที่ไดรับการรองขอ ชื่อ ชื่อเมือง และ 

จํานวนใบสมัคร (if applicable) ของผูชนะรางวัลใหญ  ยกเวนในกรณีที่ผูจัดกิจกรรมถูกจํากัดโดย

ขอกฎหมายไมใหเปดเผยขอมูลดังกลาวผูจัดกิจกรรมตองไดรับการอนุญาตจากผูเขาแขงขันในการทํา

การเผยแพร (Publicity) จากทุกคนในเวลาที่มีการสมัครแขงขันผูจัดกิจกรรมตองไมเผยแพรขอมูล

สวนตัวของผูชนะรางวัลมากเกินไปจนอาจกอใหเกิดความเสียหายตอผูชนะรางวัล  

28.5 

28.6 ในกรณีทีเ่ปนการแขงขัน  ผูจัดตองประกาศกฎเกณฑและกลไกการตัดสินอยางชัดเจน  

ใครเปนเจาของลิขสิทธิ ์(Copyright) ขอมลูผูเขารวมสมัครแขงขัน  (ในกรณีที่เปนเร่ืองสําคัญ 28.7 

ผูจัดกิจกรรมจะสงใบสมัครคืนผูเขารวมกิจกรรมอยางไร (ในกรณีทีม่ีความจําเปน)   28.8 

28.9 ผูจัดมีความต้ังใจใชผูชนะรางวัลในการทําโฆษณาเผยแพรภายหลังการจัดกิจกรรมหรือไม   
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นอกจากนี ้ ในตางประเทศยังพบวามมีาตรการควบคุม SMS เส่ียงโชคที่เหมือนและแตกตางกนัใน

บางสวนโดยหลายประเทศกาํหนดมาตรการเพื่อควบคุมSMS เส่ียงโชคทั้งในดานการเปนชองทางการเลน

และการเปนชองทางประชาสัมพันธเชิญชวนเลนพนนัดังนี้27 

1. การควบคุมการเสีย่งโชคจาก SMS โดยตรงโดยใชกฎหมายควบคุมการพนนั– ประ

เทศเบลเยีย่ม   มีการจํากดัอายุผูเลน (ไมตํ่ากวา 18 ป ) และสงขอความการเตือนผูใชบริการ

สงขอความเกนิจํานวนเงินทีก่ําหนด (50 ยโูรหรือประมาณ 2,000 บาท) 

2. การควบคุมการเสีย่งโชคทาง SMS ไมใหใกลเคียงกบัการพนัน- ประเทศอังกฤษและ

เดนมารก ไดต้ังคณะกรรมการกล่ันกรอง SMS เพื่อพิจารณาวา SMS ที่จะสงไปยงัผูบริโภค

เปนเกมวัดทักษะหรือเปนการพนัน หากคณะกรรมการกล่ันกรองพิจารณาแลวเหน็วาเปนการ

พนนั ตองถูกควบคุมโดยกฎหมายการพนัน แตหากไมใชก็สามารถเลนไดตามปกติ 

3. ปองกันการเขาถึง SMS- ประเทศฝรัง่เศสผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ตองแสดงความ

จํานงรับSMS และกําหนดอายุข้ันตํ่าในการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที ่   

ประเทศสิงคโปรกําหนดใหการสง SMS เพื่อสงเสริมการขายทุกชนิดสงใหไดเฉพาะผูที่สนใจ

เทานัน้ หามมใิหสงขอความแบบสุม และตองมีชองทางการเลิกรับขอความอยางชัดเจนและ

เมื่อผูรับตองการยกเลิก ตองยกเลิกภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด 
 
การสํารวจรายการโทรทัศนในระบบดิจิตอลในประเทศไทย ชวงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 
2558 
 
ลําดับ ชอง รายละเอียด คาบริการ ระยะเวลา การขออนุญาต 

1 CH7 สง SMS แสดงความคิดเหน็ ขอความละ 

6 บาท 

ชวงขาวทกุ

ชวง 

(ใบอนุญาต

เลขที่ 

1358/2558 ออก

ให ณ 

ศูนยบริการ

ประชาชน 

กรมการ

ปกครอง) 

                                                            
27พงศธรจันทรัศมี, ผูจัดการโครงการขับเคล่ือนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดปญหาการพนัน, มูลนิธิสดศรี – สฤษด์ิ

วงศ, 2555 
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2 CH3 ตอบคําถามแฟนพันธุละครชอง 

3 ชวนคุณลุนรับ iPhone 6 รุน 

16 GB กด *193# แลวโทรออก  

6 บาท/

คําถาม 

ชวงทายของ

ละครหลังขาว 

(เวลา 20.20 -

22.30 น.) ทุก

เร่ือง ทกุวนั 

 

สง SMS แสดงความคิดเหน็ คร้ังละ 6 

บาท 

ชวงขาวทกุ

ชวง 

 

3 Workpoi

ntTV 

รายการปริศนาฟาแลบ ชวง 

AIS อุนใจป 7 โชคทองถลมทับ 

ความยาวประมาณ 3.30 นาที 

ลูกคา AIS ที่ลงทะเบียนจะ

ไดรับสิทธิ์นั้นโดยอัตโนมัติ โดย

ทีมงานจะพมิพหมายเลข

โทรศัพทออกมา เอาไปรวมกัน

ในกระบะชิงโชค จะจับรายชื่อผู

โชคดี 1 วัน 1 ทาน โดยให

ผูบริหาร AIS  คือ คุณวิลาสินี 

พุทธกิารันต เปนคนจับรางวัล 

หลังจากจับเสร็จก็จะไดรับ 

10,000 บาท ทันที หลังจากจับ

พิธีกรจะโทรกลับไปเด๋ียวนัน้ 

(รายการเปนเทป) ถาไมรับถือ

วาสละสิทธิ์แลวจับใหม ถารับ

พิธีกรจะถามคําถาม หากตอบ

ได ๒ ขอติดกัน ภายในเวลา 10 

วินาท ีรางวัลก็จะเพิ่มจาก 

10,000 บาท เปน 100,000 

บาท เชน เขา 300 รอยยอด คํา

วา 300 รอยยอดมากจากอะไร 

มันโถมีโถไหม ฯลฯ ในรอบสิน้

เดือน รางวัลจะเพิ่มมูลคาเปน 

100,000 บาท หากตอบ

 ออกอากาศ

ทุกวนั จันทร-

ศุกร เวลา 

19.15-20.00 

น. 
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การติดตามสถานการณ์กิจกรรมเสี่ยงโชคและการพนันในรายการโทรทัศน์ในประเทศไทย



 
 

4 CH8 รายการเสียงสวรรคพิชิตฝน 

รวมลุนรวมเชียรวาเสียงสวรรค

คนใดจะเปนขวัญใจมหาชน

ประจําสัปดาห  SMS มาที่

หมายเลข 4747888  

คร้ังละ 6 

บาท 

ออกอากาศ

จันทร-ศุกร 

เวลา 19.00 

น. 

 

5 MONO -    

6 MCOT สง SMS แสดงความคิดเหน็ คร้ังละ 6 

บาท 

ชวงขาวทกุ

ชวง 

 

7 ONE สง SMS แสดงความคิดเหน็ คร้ังละ 3 

บาท 

ชวงขาวทกุ

ชวง 

 

รายการแซบวนั ใหสง SMS 

ตอบคําถาม ลุนของที่ระลึกจาก

รายการ 

   

8 CH35D -    

9 TV5 สง SMS แสดงความคิดเหน็ คร้ังละ 6 

บาท 

ชวงขาวทกุ

ชวง 

 

10 THAIRAT

H TV 

สง SMS แสดงความคิดเหน็ คร้ังละ 3 

บาท 

ชวงขาวทกุ

ชวง 

 

11 TPBS สง SMS แสดงความคิดเหน็ คร้ังละ 3 

บาท 

ชวงขาวทกุ

ชวง 

 

12 TRUE4U สง SMS แสดงความคิดเหน็ คร้ังละ 3 

บาท 

ชวงขาวทกุ

ชวง 

 

13 CH3 

FAMILY 

สง SMS แสดงความคิดเหน็ คร้ังละ 6 

บาท 

ชวงขาวทกุ

ชวง 

 

14 PPTV สง SMS แสดงความคิดเหน็ คร้ังละ 3 

บาท 

ชวงขาวทกุ

ชวง 

 

สง MMS แสดงความคิดเหน็ คร้ังละ 12 

บาท 

ชวงขาวทกุ

ชวง 

 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 
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15 GMM25 สง SMS แสดงความคิดเหน็ คร้ังละ 3 

บาท 

ชวงขาวทกุ

ชวง 

 

รายการแฉแตเชาใหสง SMS 

รวมพูดคุยในรายการ  

คร้ังละ 3 

บาท 

  

16 NEWTV สง SMS แสดงความคิดเหน็ คร้ังละ 3 

บาท 

ชวงขาวทกุ

ชวง 

 

17 TNN สง SMS แสดงความคิดเหน็ คร้ังละ 3 

บาท 

ชวงขาวทกุ

ชวง 

 

18 NATION สง SMS แสดงความคิดเหน็ คร้ังละ 3 

บาท 

ชวงขาวทกุ

ชวง 

 

19 SPRING 

NEWS 

สง SMS แสดงความคิดเหน็ คร้ังละ 3 

บาท 

ชวงขาวทกุ

ชวง 

 

20 MCOT 

FAMILY 

สง SMS แสดงความคิดเหน็ คร้ังละ 6 

บาท 

ชวงขาวทกุ

ชวง 

 

21 BRIGHT 

TV 

สง SMS แสดงความคิดเหน็ คร้ังละ 3 

บาท 

ชวงขาวทกุ

ชวง 

 

22 LOCA สง SMS แสดงความคิดเหน็ คร้ังละ 3 

บาท 

ชวงขาวทกุ

ชวง 

 

23 NOW สง SMS แสดงความคิดเหน็ คร้ังละ 3 

บาท 

ชวงขาวทกุ

ชวง 

 

24 VOICE 

TV 

สง SMS แสดงความคิดเหน็ คร้ังละ 3 

บาท 

ชวงขาวทกุ

ชวง 

 

 
จากตารางขางตนพบขอมูลดังนี ้

1. ชองที่มีคาใชจายในการสง SMS คร้ังละ 3 บาท ไดแกชอง ONE, ชอง THAIRATH TV, ชอง 

TRUE4U, ชอง PPTV, ชอง GMM25, ชอง NEWTV, ชอง TNN, ชอง NATION, ชอง SPRING 

NEWS, ชอง BRIGHT TV, ชอง LOCA, ชอง NOW, ชอง VOICE TV 

2. ชองที่มีคาใชจายในการสง SMS คร้ังละ 6 บาท ไดแกชอง CH7, ชอง CH3, ชอง CH8, ชอง 

MCOT, ชอง TV5, ชอง CH3 FAMILY, ชอง MCOT FAMILY 

3. ชอง CH7 เปนชองเดียวที่มกีารขออนุญาตและแจงรายละเอียดการขออนุญาต คือ “ใบอนุญาต

เลขที่ 1358/2558 ออกให ณ ศูนยบริการประชาชน กรมการปกครอง” 
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ทั้งยังพบวากจิกรรมที่แตละชองไดจัดทําข้ึน  สวนใหญเปนการเชิญชวนใหผูชมรวมแสดงความคิดเห็น

ในรายการขาวของชอง  โดยคิดราคาคาสง SMS คร้ังละ 3 บาทบาง  6 บาทบาง และสง MMS รวมแสดง

ความเห็นคร้ังละ 12 บาท  ซึง่คาใชจายในการสง SMS ในปจจุบนัในการใชบริการทัว่ไปสวนใหญตํ่ากวา 3 

บาทแทบทัง้ส้ิน  โดยหากอางอิงแนวปฏิบติัของสากล  เชน สหราชอาณาจักร  หรือเดนมารก  จะพบวาการ

เส่ียงโชคผาน SMS มีลักษณะเขาขายการพนนั  หากมีการเก็บคาใชจายที่เกนิปกติ28 โดยตองเปนอํานาจ

การบังคับของกฎหมายการพนนัตามที่มีการกําหนดไวในกฎหมายการพนันป 2005  (Gambling Act 2005) 

 

นอกจากนี ้ บางรายการยงัจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดใหเปนสวนหนึง่ของเนื้อหารายการ  โดยมีผูสนับสนุน

รายการมารวมในกิจกรรมดวย  ซึ่งตามหลักการของ CAP Code ไมสามารถกระทําได  เพราะผูชมบางกลุมอาจ

แยกแยะไมออก  และหลงเช่ือจนเกิดการบริโภคที่มากเกนิจําเปน  และกอใหเกิดความเสียหายในที่สุด 

 

ดังนัน้  อาจกลาวไดวา  การเส่ียงโชคผาน SMS ถือวาเปนส่ิงที่ใชทดแทนการพนัน  และหากคิด

คาบริการเกนิราคาปกติ ในตางประเทศตางนิยามวาเปน “การพนัน” และตองใชกฎหมายการพนนัมา

ดําเนนิการ  ซึง่พบวาผูประกอบการจะหาทางใชวธิีการเส่ียงโชคในรูปแบบตางๆ เชน การเลนเกมทาง

โทรทัศน  โดยการตอบคําถามชิงรางวัลทาง SMS  หรือรายการขาว ละคร รายการกฬีา ที่ชองไดดําเนนิการ

เพื่อใหผูชมรวมแสดงความคิดเห็น  เพื่อแลกกับการรับของรางวัล  โดยมีคาใชจายทีเ่กินปกติแทบทั้งส้ิน ทั้ง

ยังสามารถเขาถึงไดงายจนเกิดปญหากับเด็กและเยาวชน  ดังกรณีตัวอยาง ทีเ่กิดข้ึนกับผูประกอบการ

โทรทัศนรายหนึ่ง ดังขอมูลตอไปนี้  
 
ผลกระทบที่เกิดกับผูบริโภคจากการรับชมรายการโทรทัศน 

ผูประกอบการโทรทัศนรายหนึ่ง ไดจัดการแขงขันประกวดรองเพลง  โดยใหผูชม  

“โหวตนักลาฝนที่ชอบ กดโทร *4 หมายเลขนักลาฝน 2 หลัก# (4 บาท/โหวต เฉพาะทรูมูฟเอช) 

SMS โหวต พมิพ V (วรรค) โหวตสะดวกจุใจที่ละ 10, 20, 50 หรือ 100 โหวต (4 บาท/โหวต เฉพาะทรูมูฟ

เอช)โหวตผานแอพ TrueAF12 บน iPhone หรือ Android (4 บาท/โหวต เฉพาะทรูมูฟเอช) 

ทั้งยังมีบิก๊โหวต ที่เคานเตอรเซอรวิส ทกุสาขาท่ัวประเทศ (4 บาท/โหวต) โหวตผานเว็บ 

trueaf.truelife.com ทีละ 10 หรือ 20 โหวต (ผานเครือขายทรูมฟูเอชเทานั้น)กด *4 หมายเลขนกัลาฝน *

จํานวนโหวต 10#, 20#, 50# หรือ 100# แลวโทรออก เชน *4xx*10#  หรือ  *4xx*20# 

หมายเลขนกัลาฝนสงมาที่ 4827999  (4 บาท/โหวต เฉพาะทรูมฟูเอช) 

สมัครรับ SMS รายงานผลคะแนนถึงมือถือคุณทุกวนัจนัทรถงึศุกร พมิพ “SCORE” สงไปที ่4827788 (3 

บาท/sms เฉพาะทรูมฟูเอช” 

 
28www.cap.org.uk. 
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จากกิจกรรมดังกลาว  ไดปรากฏขอมูลจากขาวที่เกิดข้ึนเมื่อเดือนตุลาคม 2558  พบวา  มีเด็กใชโทรศัพท

สง SMS จนเกินจาํนวนเงนิที่ระบบจํากัดไว  แลวไดรับใบแจงหนี้มูลคาเกนิกวาจะจายได   โดยเมือ่เวลา 15.00 

น. วนัที ่6 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ผูส่ือขาวไทยรัฐไดเดินทางไปพบ นายอรรถชัย วุฒพนัธ อาย ุ43 ป ชาวบาน ต.

ปากชอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ผูเสียหายซ่ึงเขารองเรียนตอศูนยดํารงธรรม ต.ดอนกระเบ้ือง อ.บานโปง ใหชวย

ตรวจสอบ หลังจากถูกเรียกเก็บบิลคาบริการโทรศัพทคายมือถือ เปนยอดเงินรวม 53,166.16 บาท ซึ่งตนตกใจ

มาก และไมมปีญญาจาย พรอมนําเอกสารใบแจงคาใชบริการ รอบบิลเดือนกันยายน 2558 มาแสดงเปน

หลักฐานใหกบัเจาหนาที่29 

นายอรรถชยั เปดเผยวา ตนทํางานอยูที่โรงงานทอผาเขต อ.โพธาราม สวนลูกสาว ด.ญ.น้าํ (นามสมมติ) 

อายุ 8 ป นักเรียนช้ัน ป.2 ของโรงเรียนแหงหนึง่ใน จ.ราชบุรี พักอาศัยอยูกับญาติที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กอน

เกิดเหตุ ตนเลือกติดต้ังอินเทอรเน็ตของบริษัทดังกลาว เพราะมีโปรโมชั่นดี ทั้งเลนเนต็ ดูโทรทัศนดาวเทียมฟรี 

และไดเบอรโทรศัพทดังกลาวมาใชแบบเหมาจายเดือนละ 199 บาท วงเงนิใชจายเดือนละไมเกนิ 1,000 บาท 

จึงใหลูกสาวไวใชงาน 

"ตลอดระยะเวลาใชงาน 2 เดือนที่ผานมา ไมเคยไดรับบิลเรียกเก็บคาใชบริการ กระทั่งโทรศัพทถูกตัด

สัญญาณ จึงไปติดตอศูนยบริการ สาขาโลตัสบานโปง เพื่อขอชําระคาบริการ พบวามียอดเงนิคาง

ชําระ 50,000 บาทเศษ ทัง้ที ่กอนหนานี้ทางบริษัทโทรมาบอกวา ไมมียอดคางชําระ แตกลับมีบิลแจง

เปนคาใชบริการสวนเกินโทรออกไป อีกทัง้เบอรโหวตของรายการประกวดรองเพลง จาํนวน 123 คร้ัง 

คิดเปนเงนิ 49,200 บาท" นายอรรถชัย กลาว 

นายอรรถชยั กลาวตอวา เมือ่สอบถามทางบริษัท ถงึยอดวงเงินไมเกิน 1,000 บาทตอเดือน ทาํไมไมมีการ

แจงวาใชงานเกิน กลับไดรับคําตอบวา ชวงเวลาดังกลาวมีการกดที่เร็วมากจนระบบไมสามารถระงับไดทนั และ

เมื่อขอเอกสารรายละเอียดการใชงานกลับไดรับการปฏิเสธ อางวาไมสามารถใหได ซึ่งเร่ืองนี้ตนสอบถามลูก

สาวยอมรับวาไดโทรออกไปโหวตจริง แตไมคิดวาเงินจะมากมายขนาดนี้ จงึรูสึกเครียดมาก เพราะตนทาํงานได

วันละ 300 บาท จะหาเงนิที่ไหนไปจาย เบ้ืองตนไดไปลงบันทกึประจําวันไวเปนหลักฐานที่ สภ.จอมบึง และ

ขอใหทางศูนยดํารงธรรม ต.ดอนกระเบ้ือง ชวยประสานไปยังศูนยดํารงธรรมจังหวัดราชบุรี และหนวยงานที่

เกี่ยวของ ติดตอสอบถามขอเท็จจริงและชวยเหลือตนเพื่อดําเนินการตอไป 

 หลังจากนั้น  บริษัททรู คอรปอเรชั่น ไดติดตอผานสํานกังาน กสทช.โดยเลขาธิการ กสทช. เปดเผยวา 

จากการตรวจสอบพบวา หมายเลขโทรศัพทนี้ใชบริการเครือขายบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

โดยบริษัทไดยอมรับวาระบบไมสามารถปดกั้นคาโทรศัพทสวนเกนิจากที่นายอรรถชัย เจาของหมายเลข

โทรศัพทไดจํากัดยอดใชจายคาโทรศัพทไวไมเกินเดือนละ 1,000 บาท เพราะการกดโหวตคาโทรศัพทเกนิ 

1,000 บาทไปแลว ฉะนั้นสวนตางที่เกินจาก 1,000 บาท บริษัทจะขอรับผิดชอบในสวนนี้ โดยผูเสียหายไม

ตองจายสวนเกิน 
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 จากกรณีที่เกดิข้ึนลาสุดดังกลาว  ไดแสดงใหเห็นถึงความหละหลวมของการกํากับดูแลการคิด

คาบริการของผูประกอบการ  ซึง่อยูในอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของ กสทช.  หากเร่ืองนี้ไมมีการ

รองเรียน  คงไมเหน็ถงึสาเหตุที่แทจริง และไมสรางจิตสํานึกรับผิดชอบตามมาดังที่เปนขาว  จงึเปนที่

นาสนใจวา  กรณีที่เกิดข้ึนลักษณะดังกลาวยังมีอีกหรือไม  จาํนวนมากเพียงใด  และเหตุใดจึงปลอยใหเกิด

เหตุการณแบบนี้เกิดข้ึนได  และหากเปนความต้ังใจหรือเจตนาของผูประกอบการที่จะไมแจงเตือนดังกลาว  

คงนับไดวาเปนการละเมิดสทิธิผูบริโภค และแสดงถึงความเอาเปรียบของผูประกอบการโดยมุงหวงัเพยีงผล

กําไรขององคกรตนเองอยางไมควรปลอยใหเกิดข้ึนอีก 

 
ขอเสนอเชงินโยบายสาธารณะประเด็นการเสี่ยงโชคทาง SMS 

มูลนิธิสดศรี- สฤษด์ิวงศ   ศูนยศึกษาปญหาการพนันคณะเศรษฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

เครือขายรณรงคหยุดพนนั  และองคกรภาคีตางๆไดจัดเวทนีโยบายสาธารณะเพื่อปองกันเด็กและเยาวชน

จากการพนันข้ึนเมื่อวนัที ่1 มีนาคมพ.ศ. 2555  และมีขอเสนอในการดําเนนิการตอประเด็นการเส่ียงโชค

ผานบริการ SMS  โดยเฉพาะในความรับผิดชอบของกสทช. ดังนี ้

1) ปรับปรุงแกไขกฎหมายการพนนัโดยใหคลอบคลุมทั้งเร่ืองการโฆษณาและการใหขอมูล 

ขาวสารการพนัน 

2) เสนอใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกจิการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(กสทช.)  ออกกฎหรือระเบียบหามมิใหกจิการโทรคมนาคมและส่ือสารมวลชน (กิจการโทรทัศนและ 

กิจการกระจายเสียง) ทํากิจกรรมชิงโชคเส่ียงโชคเส่ียงรางวัลการประมูลสินคาและบริการหรือกิจกรรมที่ 

เขาขายการพนัน 

3) เสนอใหใชอํานาจของกระทรวงวัฒนธรรมในการกาํกบัการดูแลโฆษณาผานส่ิงพมิพดวย 

พระราชบัญญัติจดแจงการพมิพพ.ศ.2550 

4) เสนอใหมีระบบการกาํกบัรวม (Co-Regulation) เพื่อใหองคกรส่ือมวลชนและองคกรวิชาชีพ 

ส่ือมีกลไกการควบคุมที่เขมแข็งและปองกนัการโฆษณาขอมูลขาวสารเพื่อการสงขอความสัน้ชิงโชคเส่ียง

ทายเลนเกมซ่ึงเขาขายลักษณะการพนนั 
 

 
ขอเสนอที่ไดจากการประชุมเพื่อระดมความเห็นทางวิชาการเพือ่พัฒนาโจทยการศึกษาและ
มาตรการควบคุมบริการสงขอความสัน้ (SMS) เพื่อการเสีย่งโชค ครั้งที่ 2 วนัที่ 8 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 

1. พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478 มีความลาหลังสมควรปรับปรุงใหทนัสมัยตอความกาวหนาของ

เทคโนโลยทีี่ใชในธุรกิจการพนัน 

2. สงเสริมการบังคับใชพ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 เนื่องจากกฏหมายระบุสิทธิเด็กที่ตองไดรับ

การคุมครองจากการพนัน อาทิมาตรา 26 ระบุวาไมวาเด็กจะยนิยอมหรือไม หามมิใหผูใดกระทาํ
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3. เสนอใหมีองคกรเจาของเร่ืองหรือเจาภาพหลักในการรับผิดชอบดูแล เชนกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สามารถตรวจสอบเว็บไซตที่กระทาํความผิดไดและมีการ

ประสานงานระหวางหนวยงาน อาจทําเปนบันทึกขอตกลงรวมกนั (MOU) ที่มีความรวมมือและ

การบังคับใชรวมกนั สรางความตระหนกัและการต่ืนตัว 

4. เสนอใหมีมาตรการการควบคุม 4 ดาน คือ 

4.1 มาตรการทางกฎหมายเปนการสรางนติิสํานึกต้ังแตระดับกรมการปกครอง ผูวา

ราชการจงัหวดั ตํารวจและอื่น ๆ ควรใหมบีทลงโทษที่สูง/หนกั และมีการกําหนดมาตรการ

ทางกฎหมายอื่น ๆ เชน การกําหนดให 1 หมายเลขโทรศัพทสามารถทายผลไดคร้ังเดียว 

กําหนดการลงทะเบียนสําหรับผูเลนและการขอใบอนุญาตจะตองเสียคาใบอนุญาตใน

ราคาสูง 

4.2 มาตรการการบริหารจัดการ 

4.3 มาตรการทางสังคม /มาตรการปองกนั เชนการใหพอแมผูปกครองหากจิกรรม

สรางสรรครวมกันในครอบครัวเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว ซึ่งจะเปน

ภูมิคุมกันที่ดีชมุชนตองมีเวทหีรือกิจกรรมกฬีาเพื่อสรางแรงจูงใจและใหเกิดทักษะชีวิต

ใหมๆ โดยใหเปนกิจกรรมทางเลือก รวมทัง้การสรางเปนกองทนุส่ือสรางสรรค  

4.4 มาตรการทางการศึกษาที่เปนการใหความรูความเขาใจแกเด็กที่ถกูตองและเหน็ถึง

ผลกระทบหรือผลเสียจากการพนนั 

5. กระทรวงมหาดไทยไมควรแยก ราง พ.ร.บ.การใหรางวัลดวยการเส่ียงโชค ออกจาก รางพ.ร.บ.

การพนัน จะทาํใหไมมีความคลอบคลุม และจะเปนปญหาตอการบังคับใช 

6.เสนอใหจัดทําเปนประกาศเสนอตอ กสทช.เพื่อใหผูรับใบอนุญาตควบคุมผูใหเนื้อหาอีกระดับ

หนึง่ ใหมีระบบการควบคุมการสง SMS ที่เกีย่วของกบัการพนัน ทีเ่ปนการพนนัผานโทรศัพทมือถือ

มีการหกัเงินจากโทรศัพทมอืถือโดยตรง ซึ่งจะตองกําหนดเงื่อนไขในการสงขอความอันจะเปนการ

กํากับควบคุมต้ังแตตนทาง เปนตน 

 
ขอมูลจากการประชุมกลุมยอยผูมีสวนเกี่ยวของ 
 การจัดประชุมกลุมยอยของผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการกับการพนันและการเส่ียงโชคที่ไมไดรับ

อนุญาต เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558  จดัโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ  ไดขอสรุปที่เปน

ประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 
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1. เสนอใหใชแนวทางขององคกรกํากับดูแลในสหราชอาณาจักร เปนแนวทางในการกําหนด
ลักษณะ กฎเกณฑ และเงื่อนไข 

2. ควรใชชองทางตามมาตรา  7 แหง พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478  ในการออกระเบียบของ

กระทรวง ในการดําเนนิการในชวงแรก โดยเนนการปรับแกรางระเบียบที่ออกโดยกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  มากกวาการมุงแก พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478  ที่อาจทําไดยาก

และใชเวลามากกวา 

3. มีแนวทางการปรับแกกฎหมายและผลักดันไปสูระดับนโยบาย ซึ่งทําไดโดย 1)  การนิยาม

กิจกรรมเส่ียงโชคที่เขาขายการพนนั  กิจกรรมการเส่ียงโชคที่ตองขออนญุาต  และกิจกรรม

ทางการตลาดที่สามารถดําเนินการไดโดยไมตองขออนุญาต  2) การลดการใชดุลยพินิจของ

เจาหนาที่ลง  เนนใหมีการระบุลักษณะตองหาม  นยิามความหมาย  และบทลงโทษที่ชัดเจน  

3) ผลักดันเขาสูเวทีสมัชชาสุขภาพแหงชาติดานการสรางกลไกเพื่อคุมครองเด็กและเยาวชน

จากปจจัยเส่ียง  

4. กําหนดจัดเวททีี่ประกอบดวยผูกํากับดูแล คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  (กสทช.)  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

ผูประกอบการวิทยกุระจายเสียง  ผูประกอบการโทรทัศนในระบบดิจิตอล สํานกังาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หรือ สคบ.  ประมาณเดือนพฤศจกิายน – ธันวาคม พ.ศ. 
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บทสรุปและขอเสนอเพื่อเปนแนวทางในการดําเนนิการสําหรับประเทศไทย 

 
 จากขอมูลการสํารวจและติดตามผลการสง SMS ผานทางโทรทัศนระบบดิจิตอล  การทบทวน

งานวิจยั  และขอเสนอจากภาคสวนตางๆ  ตลอดจนแนวทางจากตางประเทศที่เปนสากล   สามารถสรุป

ลักษณะของกจิกรรมที่มีการดําเนินการในปจจุบัน  ไดเปน 3 กลุม  ไดแก   

 

1) กิจกรรมที่เปนการพนนั และหามไมใหมกีารดําเนนิการตาม พ.ร.บ. การพนนั พ.ศ. 2478  

2) กิจกรรมที่สามารถกระทําไดโดยไมตองขออนุญาต  

3) กิจกรรมที่สามารถกระทําไดแตตองขออนุญาตกอน   

 

โดยผูมีอํานาจหนาที่ตองกําหนดนิยาม รูปแบบ  กฎเกณฑ ตลอดจนเงื่อนไขตาง  ๆ ไวในกฎหมายการพนัน  

หรือหากออกเปนระเบียบปฏิบัติเฉพาะกิจ  ของหนวยงานใดหนวยงานหนึง่  เชน  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  

ก็ควรกําหนดรายละเอียดดังกลาว ใหครอบคลุมไวทั้งหมด  ดังตอไปนี้ 

1. การกําหนดนยิามการพนัน และรูปแบบกิจกรรมการตลาดที่อาจมีการนําเสนอผานส่ือ 
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2. การกําหนดกฎเกณฑ และเงื่อนไขการจัดกิจกรรมการตลาดผานส่ือ 

 
การกาํหนดนิยาม กฎเกณฑ และเง่ือนไข 
 

การพนัน (Gambling) 
การพนัน คือกิจกรรมที่มีการวางเงิน หรือแทงพนันเพื่อโอกาสที่จะชนะและไดรับเงินรางวัล ซึ่ง

สามารถแปลงเปนองคประกอบที่สําคัญสามองคประกอบคือ 1) การวางเดิมพัน (Consideration) 2) โชค 

ดวง หรือ ความบังเอิญ (Chance)   และ 3) เงินหรือของรางวัลตอบแทน (Prize)   หากองคประกอบใดขาด

หายไป กิจกรรมที่ยังเปนขอสงสัยอยูนั้น จะไมถือวาเปนการพนัน 

 
การจัดการแขงขันประชันทักษะ (Prize Competition) 
การจัดการแขงขันประชนัทกัษะ  คือ กิจกรรมสงเสริมการตลาดท่ีผูจัดการแขงขันคัดเลือกผูชนะ

รางวัลจากการใชทักษะในการแขงขันกิจกรรมสงเสริมการตลาดดังกลาวสามารถจัดทาํได โดยไมตองขอ

อนุญาตก็ตอเมื่อมีเงื่อนไขดังตอไปนี ้

a. การจัดการแขงขันชิงรางวัลที่ตัดสินผูชนะจากการใชทักษะในการแขงขัน
เทานั้น และไมมีเร่ืองของโชคมาเก่ียวของเชนตองไมมีการสุมผูชนะรางวัล 

เปนตน    ไมจําเปนตองขออนุญาตในการจัดการแขงขัน  ทั้งนี้ ทักษะในการ

แขงขัน หมายถึง การแขงขันใดๆ ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจหรือการตอบ

คําถาม  และตองไมใชการตัดสินใจหรือการตอบคําถามที่งายเกินไป ทาํใหไม

สามารถจํากัดจํานวนผูเขารวมการแขงขันไดอยางมีนัยสําคัญ 

b. ทักษะควรหมายรวมถึงการแขงขันใดๆ ที่มีการตัดสินจากกรรมการที่มี

คุณวุฒิในเร่ืองนั้นๆ 

c. ผูเขารวมการประชันทกัษะนี ้ตองไมเสียคาใชจายในการรวมรายการ 
d. ในกรณีที่การเขารวมรายการตองมีการใชโทรศัพท SMS  MMS ไปรษณียบัตร 

หรือ ชองทางการส่ือสารอ่ืนๆ เพื่อใชในการสื่อสาร หรือเขารวมรายการ  คาใชจาย

ดังกลาวตองเปนคาใชจายที่ไมมากไปกวาใชจายปรกติของบริการนัน้ๆ  

e. ผูจัดรายการตองไมมีสวนไดเสียใดๆ กับคาใชจายดังกลาว 

 
การชิงโชค (PrizeDraws) 
 การชิงโชค  คือกิจกรรมสงเสริมการตลาดที่ผูจัดรายการใชการสุมในการหาผูชนะรางวัล

กิจกรรมสงเสริมการตลาดดังกลาวสามารถกระทําไดโดยตองทําการขออนุญาตกอนการ

ดําเนินการตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการพนัน  พ.ศ. 2478  โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

f. ผูเขารวมการเส่ียงโชคตองไมเสียคาใชจายในการรวมรายการ 
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g. ในกรณีที่การเขารวมรายการตองมีการใชโทรศัพท SMS  MMS ไปรษณียบัตร 

หรือ ชองทางการส่ือสารอ่ืนๆ เพื่อใชในการสื่อสาร หรือเขารวมรายการ  คาใชจาย

ดังกลาวตองเปนคาใชจายที่ไมมากไปกวาใชจายปรกติของบริการนัน้ๆ  

h. ผูจัดรายการตองไมมีสวนไดเสียใดๆ กับคาใชจายของผูเขารวมรายการดังกลาว มิ

เชนนั้นการจัดชิงโชคดังกลาวจะเขาขายเปนการพนนัทันที แมวาผลประโยชนที่

ไดรับจะเล็กนอยเพียงใดก็ตาม 

i. การแจกรางวัลสามารถกระทําไดโดยการสุมเลือกผูชนะ หรือเปนการผสมผสาน

ระหวางการสุมและการแขงขันที่ตองใชทักษะก็ได 

j. ในกรณีที่รางวัลที่แจกทัง้หมดเปนเพยีงสวนลดราคาสินคาที่จาํหนายโดยผูจัด

รายการ และการจัดการสงเสริมการขายนี้เปดใหแกลูกคาทัว่ไปของบริษัท ผูจัดไม

จําเปนตองขออนุญาต 

k. การคัดเลือกผูชนะรางวัลตองกระทําโดยโปรงใสโดยผูเขารวมรายการตองมีโอกาส

ชนะเทากัน และตองกระทําในเวลาท่ีเหมาะสม เชน ไมเกิน 1 ป นับจากวันที่ไดรับ

ใบอนุญาต เปนตน 

l. การคัดเลือกผูชนะตองไมมกีารกําหนดใหผูเขารวมรายการตองอยูในที่ดําเนนิการ

สุมเลือกผูชนะรางวัล  ในกรณีที่ไมสามารถติดตอผูชนะรางวัลได หรือผูชนะรางวัล

ไมมารับของรางวัลภายในเวลาที่กําหนด (เชน 3 เดือนหลังจากการประกาศ

รางวัล) ใหผูจดัรายการตองดําเนนิการจับรางวัลใหม เพือ่แจกของรางวัลตอไป 

 
 ขอจํากัดของมูลคาของรางวัล 
 ไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับมูลคาสูงสุดของของรางวัล  แตผูจัดรายการควรตองชําระ

คาธรรมเนียมใบขออนุญาตที่สอดคลองกับมูลคาของของรางวัล 

 

 ขอจํากัดของประเภทของรางวัล(Prohibited prizes) 

 ในกรณีที่ของรางวัลไมมีความเหมาะสมกับผูเขารวมรายการที่อาจมีอายุตํ่ากวา

เกณฑที่กฎหมายกําหนด เชน สลากล็อตเตอร่ี ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับของมึนเมา บุหร่ี ของ

รางวัลที่ขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม หรือสินคาอันตรายอ่ืนๆ  เจาพนกังานผู

ออกใบอนุญาตอาจปฏิเสธการขอจัดรายการได  

 

 ขอมูลที่ตองแสดงในเอกสารการจัดรายการสงเสริมการขายใหเปนไปตามขอกําหนดตาม

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522และอยางนอยที่สุดตองแสดงขอมูล  ดังตอไปนี ้
■ เลขที่ใบอนุญาต 
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■ รายละเอียดการสงเสริมการขายอยางละเอียด  
■ คาใชจายในการติดตอหรือเขารวมรายการ เชนคาใชจายในการสง SMS  MMS  โทรศัพท 

หรือ คาใชจายในการสงไปรษณีย เปนตน  
■ แบบฟอรมใบสมัครเขารวมรายการตองแสดงวิธีการประกาศผลรางวลัโดยละเอียด  

การจัดรายการท่ีมีลักษณะเปนการแขงขันประชันทักษะและมีการสุมจับผูชนะรางวัลคือ 

กิจกรรมสงเสริมการตลาดท่ีผูจัดการแขงขันจัดใหมีการแขงขันโดยการใชทักษะในระดับหนึ่งและมีการ

คัดเลือกผูชนะรางวัลโดยการสุมหาผูชนะในกรณีที่การแขงขันมีหลายข้ันตอน ส่ิงสําคัญที่ตองพิจารณาคือ

ข้ันตอนแรกผานเกณฑทดสอบเชิงทกัษะหรือไม  ข้ันตอนตอไปสามารถใชการสุมจับรางวัลหาผูชนะได   

อยางไรก็ตาม หากคําถามที่ใชในการแขงขันงายเกินไปทาํใหไมสามารถยับยัง้หรือคัดผูเขารวมการแขงขัน

ออกไดเปนจํานวนมากได กฎหมายจะถือวาการแขงขันนั้นไมผานเกณฑทดสอบเชิงทกัษะ 
 
ขอเสนอจากการวิจัยตอองคกรกํากับดูแล 
 จากการติดตามรายการโทรทัศนตามขอบเขตของงานวิจัยฉบับนี้  พบวา มีผูประกอบการหลายชอง ที่

อาจไมไดดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด  เชน อาจมีการแบงรายไดในการสง SMS หรือ การไมขอ

อนุญาตตอกรมการปกครอง  ตลอดจนการไมเปดเผยตอสาธารณชนขณะดําเนินกิจกรรมวาไดขออนุญาต

แลวหรือไม อยางไร   ดังนั้น  ผูวิจัยจึงมีขอเสนอดังนี้ 

 
ดานภาพรวม 

1. เสนอใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(กสทช.)  ออกกฎหรือระเบียบหามมิใหกจิการโทรคมนาคมกิจการกระจายเสียง และกิจการ

โทรทัศน  จัดกจิกรรมชิงโชคเสี่ยงโชคเส่ียงรางวัลการประมูลสินคาและบริการหรือกิจกรรมที่

เขาขายการพนัน 

 
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

2. ในการขอตออายุใบอนุญาตการออกอากาศของสถานีตาง ๆ สถานีเพือ่การพาณิชยจะตอง

แนบหลักฐานที่ไดรับการยืนยันจากผูบริโภควารายการของตนนั้นไดจดักิจกรรมทางการตลาด

หรือโฆษณาโดยถูกตอง เปนไปตามขอจํากัดในเร่ืองการจัดกิจกรรมดังกลาว และหากมีการ

เผยแพรขอมูลหรือโฆษณาทีม่ากกวาขอกาํหนดนี้ สถานจีะตองอธิบายเหตุผลของการกระทํา

ดังกลาว 

3. ผูประกอบการวิทยุและโทรทศัน จะตองเกบ็หลักฐานเพือ่ยืนยนัการออกอากาศวาเปนไปตามที่
กฎเกณฑนี้กาํหนด 
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4. ควรกําหนดใหรายการสาํหรับเด็กและเยาวชนอายุไมเกนิ12 ป เมื่อนาํเสนอรายการ เนื้อหา

ของรายการทีน่ําเสนอจะตองแยกออกอยางเด็ดขาดจากกิจกรรมทางการตลาดหรือการ

โฆษณา ดวยการถูกค่ันไมผูกเปนเนื้อเดียวกัน เพื่อปกปองไมใหเด็กและเยาวชน อันเปนกลุม

เปราะบาง ซึง่ยังมีความยากลําบากในการแยกแยะเน้ือหาของเร่ืองออกจากกิจกรรมทาง

การตลาดหรือการโฆษณา จะไดไมใหตกเปนเหยื่อของเนื้อหาดังกลาว  ซึง่หากเนื้อหาของ

รายการใดที่ไมสามารถแยกแยะสวนของเนื้อหาออกจากสวนของกิจกรรมทางการตลาดได  

รายการสวนทีเ่หลือหลังจากการกิจกรรมดังกลาว  จะถือวาเปนการออกอากาศการโฆษณา

สินคาทั้งหมด และตองเขาขายการนับเวลาโฆษณาในรายการ 

5. ตองมีขอหามเร่ืองการโฆษณา หรือประกาศขายของโดยผูดําเนนิรายการทัง้วทิยุและโทรทัศน

หรือตัวแสดงทีม่ีบทบาทสําคัญ โดยทาํการโฆษณาในระหวาง หรือเช่ือมตอกับการออกอากาศ

ของรายการซ่ึงมีบทบาทของตัวแสดงนั้น ๆ ทั้งนี้ขอจํากดันี้ยังรวมไปถงึการที่พธิีกร หรือตัว

แสดงสําคัญจะไปโฆษณาขายสินคาในเวบ็ไซต ซึ่งเปนเว็บไซตที่เผยแพรออกอากาศดวย 

6. กําหนดเกณฑการขอใบอนญุาตดําเนนิการโฆษณาผานชองทาง SMS ทีม่ีลักษณะโฆษณา

เชิญชวนโดยตรงถึงผูใชบริการโทรศัพทและชองทางส่ือวทิยุและโทรทัศนโดยเฉพาะชวงเวลาที่

เด็กและเยาวชนรับชมรับฟงรายการเปนจาํนวนมาก และกําหนดวธิีการตรวจสอบการดําเนนิ

รายการใหเปนไปตามเกณฑและตามพ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478  รวมถึงกาํหนดโทษให

เหมาะสม 

7. ออกคําเตือนใหผูจัดกิจกรรมผานรายการตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษในการจัดกิจกรรมที่มี
เปาหมายไปที่เด็กและเยาวชน หรือหากสินคาหรือส่ิงของที่มีกลุมเปาหมายเปนผูใหญ   ให

ระมัดระวังวาอาจตกไปอยูในมือของเด็กและเยาวชนได 

8. กําหนดใหผูประกอบการวิทยุและโทรทัศนควบคุมผูจัดกิจกรรมใหดําเนินการทุกอยางที่
สมเหตุสมผลในการทําใหกิจกรรมของผูจัด รวมถึงตัวอยางสินคา มคีวามปลอดภัย และไม

กอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคหรือทรัพยสินของผูบริโภค  โดยตองแสดงขอมูลที่เปนคําเตือนที่

จําเปนและคําแนะนําดานความปลอดภัยในสินคาที่รวมกิจกรรม  และกิจกรรมตองมีความเหมาะสม 

ไมโนมนาวหรือจูงใจใหเกิดการบริโภคที่มากเกินไป (Excessive Consumption) หรือมีการใช

อยางไมรับผิดชอบ 
 
ดานกิจการโทรคมนาคม 
 

9. ขอใหผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนทีทุ่กรายทําหนงัสือแจงเตือนประชาชน และผูปกครองเร่ือง

สิทธิ การจาํกดัยอดคาใชจายตอเดือน 
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10. ปองกนัการเขาถึง SMS โดยผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนทีต่องแสดงความจํานงรับ SMS และ

กําหนดอายุข้ันตํ่าในการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ ที่สามารถใชบริการสง SMS ได 

11.  ขอใหผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนทีทุ่กรายใหความรูประชาชนและผูปกครองเร่ืองคาใชจาย 

สําหรับการใชโทรศัพทมือถอืในการโหวตผานรายการตาง ๆ 

12. กํากับใหผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ทุกรายตองเก็บคาใชจายตามจริงและไมเกินยอดที่ลูกคา
จํากัดการใช    

 
ดานภาคประชาชน 

13. ออกคําเตือนผูปกครองที่ใหเด็กใชโทรศัพทเคล่ือนที่ใหแจงกับบริษทัผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนที่รายนัน้วา ขอจํากัดยอดคาใชจายตอเดือนไวไมเกนิเทาไร เพื่อปองกันการ

เกิดปญหาจากความรูเทาไมถึงการณของเด็กในภายหลัง 

14. ขอความรวมมือเครือขายประชาชนเปนตาสัปปะรดใหกับ กสทช.  หากพบวามีส่ือที่

สนับสนุนการพนัน ขอใหแจงมาที่หมายเลขโทรฟรี 1200 

15. จัดทํา Black List ที่ประชาชนและผูบริโภคตองรวมมือที่จะมีมาตรการทางสังคมตอ

ผูประกอบการที่ทําผิด เชน ไมสนับสนุนรายการดังกลาวเพื่อสงเสริมมาตรการภายใตกรอบ

จรรยาบรรณดวย 

16. ผลักดันประเด็นความเส่ียงจากการที่ผูบริโภคถูกละเมิดกรณีการเส่ียงโชค  เขาสูเวทสีมัชชา

สุขภาพแหงชาติดานการสรางกลไกเพ่ือคุมครองเด็กและเยาวชนจากปจจัยเสี่ยง ในอนาคต 
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ภาคผนวก 
 

คําวินิจฉัยและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการ
พิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
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