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บทน า 

 
การวิจัยเร่ือง “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่งข้อความสัน้เส่ียงโชค 
SMS” เป็นงานวิจัยในโครงการจัดการความรู้เพ่ือขับเคลื่อนสงัคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ์ (มสส.) 
สนบัสนนุ โดยส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 

มีหลกัการท างานเพ่ือเช่ือมโยงนกัวิชาการและภาคีเครือข่ายเพ่ือสร้างความรู้และน าความรู้ท่ีเกิดขึน้ไป
ใช้ประโยชน์ในระดบัต่างๆ ทัง้ระดบันโยบายและระดบัปฏิบตัิการ เพ่ือเพ่ิมความตระหนกัในผลกระทบจากการ
พนนั   หรือสร้างภูมิคุ้มกนัผลกระทบจากการพนนัและท าให้เกิดพฤติกรรมลด ละ เลิก การเล่นพนนั โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในกลุม่เดก็และเยาวชน 

โดยมียทุธศาสตร์การท างาน 3 ระดบั คือ 
1) ยุทธศาสตร์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาวิชาการและนโยบายสาธารณะ 
2) ยทุธศาสตร์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพฒันาวิชาการท้องถ่ิน และขยายภาคีเครือข่าย 
3) ยุทธศาสตร์การสื่อสารสาธารณะเพ่ือสร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือรวบรวมและสงัเคราะห์องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการพนนั และจดัการผลกัดนัให้เกิดนโยบายท่ี
เก่ียวข้องการในการควบคมุการพนนัอย่างเป็นรูปธรรม 

ทัง้นีท้างโครงการฯได้วางแผนท่ีจะจัดเวทีนโยบายสาธารณะในประเด็นท่ีเก่ียวกับการพนัน วันที่ 1 

มีนาคม พ.ศ. 2555 เพ่ือน าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายประเดน็ด้านการพนนั และเปิดเวทีให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องให้
ความเห็นต่อข้อเสนอนโยบายดงักล่าวเพ่ือน าข้อมลูมาปรับข้อเสนอเชิงนโยบายให้มีความสมบูรณ์ รวมทัง้เพ่ือ
เผยแพร่ข้อเสนอดงักลา่วผ่านสื่อมวลชน 
 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นพนนัด้วยการส่งข้อความสัน้เสี่ยงโชค SMS ส าหรับน าเสนอ
ตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในเวทีนโยบายสาธารณะเพ่ือป้องกนัเดก็เยาวชนจากการพนนั วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 
 
ข้อเสนอเชงินโยบายนีสั้งเคราะห์จาก 

i. ชุดงานวิจัย 3 ชิน้หลัก 
(1) งานศึกษาโครงการวิจัย “การส ารวจสถานการณ์การเสี่ยงโชคผ่านข้อความสัน้ทาง

โทรศพัท์มือถือ (SMS) 
(2) งานศกึษาโครงการวิจยั “การศกึษามาตรการคุ้มครองสิทธิความเป็นสว่นตวัของผู้บริโภค

ในกิจการโทรคมนาคมในมิติของการส่งเสริมการตลาดผ่านเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
(กรณีโทรศพัท์) สถาบนัคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

(3) ข้อเสนอคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กรณี เครือข่าย
รณรงค์หยดุพนนัร้องเรียนปัญหา SMS เข้าข่ายพนนั 
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(4) งานวิชาการอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง 
ii.  สังเคราะห์จากการสรุปผลการประชุมเวทวีิชาการ และเวทสีาธารณะ ได้แก่ 

(1) เวทีประชุมวิชาการเพ่ือหาแนวทางการปกป้องเด็กและเยาวชนจากสถานการณ์การเสี่ยงโชค
ผ่านข้อความสัน้ทางโทรศพัท์มือถือ (SMS) วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 

(2) เวทีนโยบายสาธารณะประเดน็พนนั วนัท่ี 1 มีนาคม 2555 
(3) การประชมุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

iii. จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ ผู้เก่ียวข้อง และหน่วยงานภาครัฐ ในประเดน็การเส่ียง
โชคด้วยการส่งข้อความสัน้ทาง SMS   
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

(1) ร่างข้อเสนอนโยบายถูกจัดท าขึน้โดยน าข้อมูลทางวิชาการ และการประชุมระดมความเห็นจาก
ผู้ เก่ียวข้องมาประกอบการพิจารณา รวมทัง้ได้ถูกน าเสนอต่อสาธารณะและผู้ เก่ียวข้องในวงกว้างผ่านเวที
นโยบายสาธารณะและสื่อมวลชน 

(2) ข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีจดัท าขึน้ได้ถูกน าไปเป็นแนวทางการด าเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือป้องกนัเดก็เยาวชนจากการพนนัตอ่ไป 
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I. สภาพปัญหา 

 
ปัจจุบัน ระบบการส่งข้อความสัน้ (sms) ของโทรศพัท์เคลื่อนท่ี เป็นช่องทางหนึ่งท่ีกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
จ านวนไม่น้อยใช้ในการเล่นเกมส์ตอบปัญหา แสดงความคิดเห็น หรือทายผลทัง้แบบท่ีมีรางวลัและแบบไม่มี
รางวลัตอบแทน ซึง่การด าเนินการธุรกิจดงักลา่วยงัเป็นไปในลกัษณะท่ีไมม่ีมาตรการควบคมุ อีกทัง้รูปแบบของ
การส่งข้อความชิงรางวลัในลกัษณะดงักลา่วยงัเป็นวิธีการเสี่ยงโชคท่ีสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย และเสียเงิน
ตอ่ครัง้น้อยกวา่การเสี่ยงโชคในรูปแบบอื่น จงึท าให้ผู้บริโภคจ านวนไมน้่อยโดยเฉพาะกลุม่เดก็และเยาวชนต้อง
เสียเงินจ านวนมากโดยไม่รู้ตวั มีความเสี่ยงต่อการเสพติดการเสี่ยงโชคทางsms  และตกเป็นเหย่ือของการส่ง 

sms เพ่ือชิงรางวลัลอ่ใจตา่งๆ2 
 
 

• ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคจากการเส่ียงโชคทางโทรศัพท์มือถือ 
ในการเสี่ยงโชค เเละ/ หรือการพนนัออนไลน์ มีความเสี่ยงในการคุ้มครองผู้บริโภคดงันี ้
1) การเส่ียงโชคทางโทรศัพท์มือถือ เป็นการเส่ียงโชคที่ไม่มีการควบคุม หรือมีการควบคุมต ่า 

ทัง้ยังไม่สามารถตรวจสอบความเท่ียงตรงในการเสี่ยงโชคได้  นอกจากนัน้ หากมีความผิดพลาดท่ีระบบ ผู้
ให้บริการก็มักอ้างว่าเกิดความผิดพลาดท่ีระบบจะไม่รับผิดชอบ  และมีปัญหาเร่ืองความเท่ียงตรง และ
น่าเช่ือถือ เช่นมกัไมม่อบรางวลัจริงๆ หรือเมื่อจ่ายเงินไมส่ามารถเสี่ยงโชคได้ 

2) ปัญหาการคุ้มครองเด็กและเยาวชน เน่ืองจากโทรศัพท์มือถือสามารถพกพาง่าย และใช้ได้
ตลอดเวลา หากเด็กและเยาวชนติดการเสี่ยงโชคจนไม่แบ่งเวลา ก็อาจจะน ามาเล่นเวลาเรียน ท าให้ไม่ตัง้ใจ
เรียน และส่งผลกระทบในการรบกวนสมาธิเพ่ือนร่วมชัน้  จึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาต ่า และด้วย
ความเร็วในการเสี่ยงโชคด้วยการส่ง SMS ผ่านโทรศพัท์มือถือ ท าให้เด็กอาจขาดสมาธิและขาดความอดทนรอ
คอย รวมทัง้สามารถลดทอนความรอบคอบ และการยัง้คิด หากเสพติดหรือเร่ิมต้นเลน่การพนนั จะสง่ท าให้เด็ก
และเยาวชนใช้เงินเกินตวั เมื่อแพ้ก็พยายามลงเงินสงูขึน้ เพ่ือ ถอนทนุคืน  

เพราะการเสี่ยงโชคด้วยค่าบริการข้อความ SMS เป็นการเสี่ยงโชคโดยไมใ่ช้เงิน แม้จะเสียเงินน้อยกว่า 
แต่การเสี่ยงโชคท่ีไม่ต้องวางเงินจริง เช่น การเสียค่าบริการ SMS แทนการจ่ายเงิน จะท าให้เด็กและเยาวชน
สนใจท่ีจะเสี่ยงโชคมากขึน้ ลดอปุสรรคในการเข้าถงึการเสี่ยงโชคและท าให้เลิกยากขึน้อนัเป็นการบ่มเพาะนิสัย 
ท าให้มีความเสี่ยงสงูท่ีเด็กและเยาวชนจะติดการเสี่ยงโชคเป็นนิสยั ซึ่งจะท าให้มีปัญหาติดการพนนัตัง้แต่เด็ก 
หรือเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ท่ีติดการพนนัในอนาคต 

เดก็และเยาวชนเป็นกลุม่เสี่ยงท่ีจะพบปัญหาติดการเสี่ยงโชค หรือเสี่ยงตอ่การติดการเสี่ยงโชคเมื่อเป็น
ผู้ ใหญ่  โดยเฉพาะการเสี่ยงโชคผ่าน  SMS เน่ืองจากการเสี่ยงโชคผ่านเว็บไซต์รับพนันถูกกฎหมายใน
ต่างประเทศจะต้องมีการตรวจสอบอายุ แต่การเข้าถึงการพนันผ่านการ “เล่นเกมส์” ทาง SMS ไม่สามารถ

                                                      
2 การปกปอ้งเดก็และเยาวชนจากการเส่ียงโชคผ่านข้อความสัน้ (SMS) Source - กรมประชาสมัพนัธ์ Monday, May 30, 2011 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 6

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่งข้อความสั้นเสี่ยงโชค SMS 



ตรวจสอบอายุได้ เน่ืองจากไม่ต้องใช้เงินจริงผ่านบัตรเครดิต  แต่ใช้การหักเงินจากค่า บริการ SMS แทนเงิน 
(Premium SMS) ซึง่สะดวกและเข้าถึงง่ายกว่าการวางเงินเดิมพนั หรือการจ่ายเงินสด จ านวนมาก ส าหรับเด็ก
และเยาวชน ท่ียงัอายไุมถ่งึเกณฑ์ท าบตัรเครดิต หรือเปิดบญัชีธนาคารเพ่ือการเสี่ยงโชคและ/การพนนั 

3) ปัญหาเร่ืองความเป็นส่วนตัว  เช่น การน าข้อมูลโทรศัพท์มือถือไปขายต่อ  ท าให้ได้รับ SMS 
เก่ียวกบัการเสี่ยงโชคมากขึน้ หรือรับโฆษณาผ่านโทรศพัท์มือถือมากขึน้ 

4) การสิน้เปลืองเงนิและเวลาในการทดลองสมัครบริการประมูลสินค้า  
 
 

• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนัน 
กฎหมายท่ีใช้ควบคุมการเล่นการพนันของประเทศไทยในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช 2478 กฎกระทรวงและระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบญัญตัิการพนนั ฯ รวมทัง้บทบญัญัติ

ในมาตรา 853 มาตรา 854 และ มาตรา 855 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์3 
ความหมายของ “การพนัน” พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มิได้มีบัญญัติศัพท์ไว้

โดยตรง แตส่ามารถหาความหมายหรือค าจ ากดัความของการพนนัได้ดงันี ้
(1) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 การพนัน หมายถึงการเล่นเอาเงิน 

หรือสิ่งอื่นโดยอาศยัความฉลาด ความช านาญ เลห์่เหลี่ยม ไหวพริบและฝีมือรวมทัง้โชคด้วย 
(2) บทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติการพนัน ฯ ได้กล่าวถึงลกัษณะการพนนั

เอาไว้ ได้แก่ มาตรา 4 ทวิ วรรคสอง บญัญัติว่า “ค าวา่ “การเลน่” ให้หมายความรวมตลอดถงึการทาย
และการท านายด้วย” ซึ่งแสดงว่าการพนันในกฎหมายนีร้วมถึงการขันต่อด้วย และในมาตรา 5 
บัญญัติว่า “ผู้ ใดจัดให้มีการเล่นซึ่งตามปกติย่อมจะพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแก่กัน” หรือ
มาตรา 9 บัญญัติว่า “การเล่นอย่างใดท่ีเสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ เล่น ” แสดง
ความหมายของการพนนัวา่จะต้องมีการเลน่ท่ีมีลกัษณะได้หรือเสียเงินหรือทรัพย์สินกนัในตวั 

(3) ศาลฎีกาได้วินิจฉัยการเล่นท่ีเป็นการพนันไว้ว่าจะต้องมีลกัษณะท่ีผู้ เล่นเสี่ยงต่อการได้
และเสีย 

(4) คณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการร่างกฎหมาย กองท่ี 3 ได้ให้ความเห็นถงึลกัษณะของ
การพนนัเอาไว้สรุปความได้วา่ จะถือวา่เป็นการพนนัได้ผู้ เลน่จะต้องเสี่ยงตอ่การเสียประโยชน์ 

(5) ค านิยามจากนักวิชาการด้านกฎหมาย เช่น รุ่งโรจน์ ร่ืนเริงวงศ์ “การพนนั คือ สญัญา
ท่ีก่อให้เกิดการเสียเงินหรือทรัพย์สิน โดยคูส่ญัญาถือเอาผลแห่งเหตกุารณ์ในอนาคตอนัไมแ่น่นอน ซึง่
คูส่ญัญาไมม่ีส่วนเก่ียวข้องเป็นเคร่ืองชีข้าด” ชมุพล โลหะชาละ “การพนนั คือ การเข้าเล่นเสี่ยงโชค ซึง่
ต้องใช้ไหวพริบและฝีมือมาพนนัเอาทรัพย์สินกนัโดยชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมายก็ตาม เช่น การเล่น
ไพ่ตอง บิลเลียดรู และตีผี เป็นต้น” 

                                                      
3 สชุาต ิ นพวรรณ., ข้อพิจารณาและแนวทางเก่ียวกบัการพนนัในประเทศไทย 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่งข้อความสั้นเสี่ยงโชค SMS 



 

• Sms กับปัญหาการบริการที่เอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรม และ การพนัน 
หนึ่งในสาเหตุหลกัของปัญหาเร่ืองข้อความสัน้ (sms) ท่ีเก่ียวข้องกับการพนัน คือ “มาตรฐานในการ

คุ้มครองดแูลผู้บริโภคไมใ่ห้ถูกหลอก รายงานส ารวจของ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกจิการโทรคมนาคม 

(สบท.) ได้รวบรวม “10 กลลวงของบริการเสริม”4 ซึ่งมีระบบข้อความสัน้ (sms) เป็นช่องทางหลักในการท า
ธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการพนนั เช่น “sms spam” (“ข้อความสัน้ขยะ”) หรือการประมลูสินค้าผ่าน 

• เอสเอ็มเอสชิงรางวัล เป็นท่ีนิยมของคนส่วนใหญ่เหมือนกับซือ้ลอตเตอร่ีคนท่ีโวยวายจะ
เป็นผู้ปกครองมากกวา่ตามกฎหมายนัน้การสง่เอสเอม็เอสชิงโชคจะมีการก าหนดราคาท่ีแพง
กวา่ปกติมาก ตรงนีถื้อวา่ "ผิดกฎหมายการพนนั" แตย่งัไมม่ีใครตรวจสอบได้ 

• เอสเอ็มเอสประมูลสินค้า เช่น ไอโฟน, ไอแพด แบบ "ไม่ซ า้ต ่าสุด" กติกาคือ ประมูลให้ได้
ราคาต ่าสุด ราคาท่ีให้ต้องไม่ซ า้กับคนอื่น คนก็เสนอไป 0.01 บาท ตอนส่งก็เสียเงินไปแล้ว 
แตก่็มีคนอื่นก็ส่งราคา 0.01 บาทเหมือนกนั แตไ่มม่ีใครก็ของเพราะวา่ "ซ า้" เงินเหล่านีเ้จ้ามือ
ได้เต็มๆ เม่ือเขาได้เงินไปจากเราแล้ว และเขาสง่ข้อความกลบัมาว่า "ผลซ า้" ข้อความท่ีเขาส่ง
มานัน้ก็ถือว่าคิดเงินด้วยซึ่งไอแพดเคร่ืองเดียว สามารถท าเงินให้แก่พวกนีไ้ด้เป็นแสน ก็เข้า
ข่าย "พนนั" นัน่เอง 

สบท. ประเมินมลูคา่ความเสียหายของผู้บริโภคจากการส่งเอสเอม็เอส เฉลี่ยจากผู้ ใช้มือถือทัว่ประเทศ

ตกอยู่ประมาณ 10 ล้านบาทต่อเดือน 5และพบวา่ 100 คนท่ีโดนละเมิด จะมีเพียงแค่ 2 คนมาร้อง สว่น 98 คน
จะน่ิงเฉยเพราะไม่รู้ว่าถูกละเมิดสิทธิอยู่ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งรู้ว่าถูกละเมิดแต่ไม่รู้จะไปร้องเรียนท่ีไหน และกลุ่ม
สดุท้ายรู้สิทธิ รู้ช่องทางแตค่ิดวา่ไมคุ่้มคา่ เพราะอาจต้องเสียคา่ใช้จ่ายในการร้องเรียน 

 

• การตีความ ข้อความสัน้ (sms) ชิงโชคเป็นการพนัน 
 
ปัจจุบันข้อความ SMS ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั มี 4 กรณี 1. การสง่ข้อความเพ่ือเป็นการติดตอ่กนัทัว่ไป 2. 

การส่งเพ่ือเป็นการให้ก าลงัใจ ขอข้อมลู และแสดงความคิดเห็น 3.การทายผล 4.การทายผลและให้รางวัล

ตอบแทน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเน่ืองจากเป็นการประกอบการเชงิธุรกจิ6 

• (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

                                                      
4 10 เล่ห์"SMS"...สบูเงินผู้บริโภค Source - เวบ็ไซต์คมชดัลกึ (Th) Sunday, July 17, 2011 
5 นพ.ประวิทย์ ล่ีสถาพรวงศา (อดีตผอ.สบท.-ปัจจุบนัคณะกรรมการกสทช.)  10 เล่ห์"SMS"...สบูเงินผู้บริโภค Source - เว็บไซต์
คมชดัลกึ (Th) Sunday, July 17, 2011 
6 ความเห็นจาก จกัรวฒัน์ เทพหสัดิน ณ อยุธยา ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “SMSชิงรางวลัผิดกฎหมาย ขอ
ความร่วมมือระงบัวนันี”้Source - ผู้จดัการรายวนั (Th)Monday, May 09, 2005 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่งข้อความสั้นเสี่ยงโชค SMS 



นิรันดร์ ศรีเจริญ ตัวแทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อธิบายว่า 7ในกรณีส่ง SMS ทาง 
กระทรวงมหาดไทย จะพิจารณา 2 ประเดน็ คือ 1.มาตรการแก้ไข ในการสง่ข้อความ SMS 2. ด้านกฎหมาย 

ซึง่เมื่อพิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริงในเบือ้งต้นว่าเข้าข่ายการ พ.ร.บ.การพนนั 2478 เสี่ยงโชค แถม
พกรางวลัหรือไม่ ซึ่งต้องมีการด าเนินการอย่างรัดกุม และรอบคอบ เน่ืองจากเร่ือง SMS เป็นเร่ืองใหม่ท่ีผ่าน
มายงัไมม่ีการระบุในบญัชี ข ของกฎกระทรวงท่ีให้อนุญาตได้ โดยขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการด าเนินการเพ่ือเสนอ
เร่ืองตอ่กระทรวงมหาดไทยเข้าสูก่ารพิจารณา 

เม่ือเข้าข่ายมาตรา 8 (พรบ.การพนัน 2478) จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ก่อนจึงจะท าได้ และมีโทษทัง้จ าทัง้ปรับ ส่วนถ้าเป็นมาตรา 4 ทวิ ซึ่งเป็นกฎหมายเก่ียวกับการพนัน ต้อง
ออกเป็นกฎกระทรวงเพ่ือก าหนดวิธีการเง่ือนไขในการปฏิบัติ และอนุญาตบังคับใช้เพ่ือมิให้ประชาชนเสีย
ประโยชน์ ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคม โดยอาจจะไปเพ่ิมเติมเร่ือง 
SMS ไว้ในบญัชี ข  

• (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา) 

จกัรวฒัน์ เทพหสัดิน ณ อยุธยา ผู้ แทนจากส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบายว่า เฉพาะกรณีท่ี 3 
และ 4 ซึง่เป็นการการทายผล และให้รางวลัตอบแทน ปรากฏในรูปแบบการทายผลการแข่งขันฟุตบอล ซึ่งมี
ความผิดเข้าข่ายการพนัน จึงต้องมีการแยกรายละเอียดให้ชัดเจน เพ่ือพิจารณาตามมาตรการทางกฎหมาย 
และหากเป็นการโทรเข้าไปเพ่ือขอรับรางวลัตามจ านวนท่ีระบุไว้สามารถท าได้ แต่โทรเข้าไปแล้วต้องมีการจับ
ฉลาก จะเป็นการเข้าข่ายการพนนั ซึง่มีความผิดทนัที 

• (กระทรวงไอซีท)ี 
ตวัแทนกระทรวงไอซีที ไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ผู้ อ านวยการส านักกิจการอวกาศ กระทรวงไอซีที 

อธิบายวา่ (1) การสง่ SMS เพ่ือชิงรางวลันัน้ เป็นสิ่งผิดกฎหมายอย่างชดัเจน (2) การให้ผู้จดัรายการรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายการสง่ SMS เองนัน้ ไมน่่าจะท าได้ เพราะหากของรางวลัเป็นของผู้จดัฯ แล้วยงัให้ผู้จดัฯ รับผิดชอบค่า
สง่ SMS เองอีกนัน้ ธุรกิจก็คงจะด าเนินการตอ่ไปไมไ่ด้ 

• (ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) 
นพปฎล เมฆเมฆา ผู้อ านวยการกองโฆษณา ส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กลา่ว

วา่ ส าหรับปัญหาในขณะนี ้เน่ืองจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เร่ืองการอนญุาตให้ด าเนินรายการที่มีการสง่ SMS 
ซึง่เข้าข่ายการพนนั ยงัติดขดัด้านกฎหมาย ซึง่ สคบ. ขอความร่วมมือให้สถานีโทรทศัน์ทกุช่องก าชบัให้ผู้ด าเนิน
รายการลดการส่งข้อความท่ีหวงัผลทางธุรกิจลง และให้ส่งเฉพาะข้อความท่ีต้องการแสดงความคิดเห็นโดยไม่
หวงัผลประโยชน์เท่านัน้ ซึง่สคบ.ได้รับมอบหมาย ให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยให้คณะกรรมการว่า
ด้วยการโฆษณามีอ านาจในการออกค าส่ังห้ามการส่งข้อความ SMS โดยผู้จัดรายการต้องขออนุญาต
ให้ถูกต้องก่อน หากยังไม่ได้รับการอนุญาตจะเป็นการผิดกฎ มท.ฉบับที่  3 ที่ ว่าด้วยเร่ืองการขอ

                                                      
7จากการประชุม  “การควบคุมการด าเนินการส่งข้อความ SMS” โดยเชิญผู้ แทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มท.)
ผู้แทนส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) ผู้ แทนคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร(ไอซีที) และผู้แทนจากสถานีโทรทศัน์ทกุช่อง เข้าร่วม 9 พฤษภาคม 2548 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่งข้อความสั้นเสี่ยงโชค SMS 



อนุญาตเล่นการพนันบางประเภท และจะต้องมีการแก้ไขครอบคลุมเนือ้สาระในการให้บริการ SMS 
ซึ่งเป็นการพนันรูปแบบใหม่เข้าไปด้วย 
 

 

• การตีความการแถมพก รางวัลด้วยการเส่ียงโชค และ การพนัน8 
 

มีกรณีน่าสนใจว่า ขณะนี ้(ตลุาคม 2554 – ปัจจุบัน กุมภาพนัธ์ 2555) กระทรวงมหาดไทย จะแก้ไข
กฎหมายการพนัน คือ พรบ.การพนัน ปี 2478 โดยแยกความผิดออกเป็น 2 ลักษณะ คือ “การแถมพก หรือ
รางวลัด้วยการเสี่ยงโชค” (ซึง่เป็นนิยามหลกัในพรบ.พนนั 2478) กบั “การพนนั” ออกจากกนั เป็น กฎหมาย 2 
ฉบบั 

ความสับสนเกิดขึน้ทันทีว่า “การแถมพก หรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค จะไม่ใช่การพนัน ” และ
สถานการณ์ล่าสดุ “การใช้ข้อความสัน้เพ่ือการพนนั ยงัไม่ได้ถูกพูดถึงในกฎหมายฉบับใด ทัง้อดีตและอนาคต
อนัใกล้” 

 
สุชาติ  นพวรรณ. อธิบายความแตกต่าง 2 ประเด็นนี ้ใน บทความวิชาการเร่ือง  “การจัดให้มี

การแถมพกหรือรางวัลด้วยการเส่ียงโชคโดยวิธีใดๆ” ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ ตามมาตรา 8 
แห่งพระราชบญัญตัิการพนนั พทุธศกัราช 2478 วา่…. 

(1) ความแตกต่างระหว่างการเล่นการพนัน กับ การแถมพกหรือรางวัลด้วยการเส่ียง
โชคตามมาตรา 8 

โดยปกติแล้วการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่มักจะมีการแข่ งขันกันทางการค้าโดยเสรี ซึ่ง
ผู้ประกอบการมกัจะแสวงหาวิธีการตา่งๆ มาใช้ เพ่ือจงูใจหรือชกัชวนลกูค้าหรือผู้มารับบริการให้มาซือ้
หรือมาใช้บริการของตนมากขึน้ อนัเป็นกระบวนการส่งเสริมการขายหรือส่งเสริมให้มีผู้มาใช้บริการ
อย่างหนึง่ของผู้ประกอบกิจการในระบบธุรกิจโดยทัว่ไป 

ปัจจบุนัวิธีการสง่เสริมการขายหรือให้บริการของผู้ประกอบการมกันิยมน าวิธีการเสี่ยงโชคมา
ใช้เป็นจ านวนมาก เน่ืองจากลักษณะของการเล่นเสี่ยงโชคสามารถรู้ผลได้เร็วและมีวิธีการเล่น
เช่นเดียวกบัการพนนั กล่าวคือ ผู้ประกอบการจะน าวิธีการเสี่ยงโชคต่างๆ มาใช้ประกอบการขายหรือ
ให้บริการของตน เช่น มีการให้ของแถมพกหรือรางวลัโดยใช้วิธีการเสี่ยงโชคกบัผู้ ท่ีมาซือ้สินค้าหรือมา
รับบริการ ท าให้ลกูค้าหรือผู้มารับบริการมีความต้องการมาซือ้สินค้าหรือมาใช้บริการมากขึน้ 

ทัง้นี ้อาจเน่ืองมาจากความต้องการใช้สินค้าหรือบริการนัน้จริง หรืออาจมาจากความ
ต้องการเข้าร่วมเสี่ยงโชค เพ่ือต้องการของแถมพกหรือรางวัลท่ีมีมูลค่าสูงในการจูงใจ ซึ่งปัจจุบัน
กฎหมายในประเทศไทยท่ีควบคุมวิธีการเล่นดังกล่าวโดยตรง คือ พระราชบัญญัติการพนัน 

                                                      
8 สชุาต ิ นพวรรณ., ข้อพิจารณาและแนวทางเก่ียวกบัการพนนัในประเทศไทย  
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ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่งข้อความสั้นเสี่ยงโชค SMS 



พุทธศกัราช 2478 และมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ควบคุมการโฆษณาการเล่น
ดงักลา่วไว้ 

การส่งเสริมการขายหรือบริการที่ มีการให้ของแถมพกหรือรางวัลด้วยวิธีการเส่ียง
โชคนี ้เม่ือพิจารณาอย่างแคบแล้วไมใ่ช่ลกัษณะของการเลน่การพนนั เน่ืองจากไมม่ีได้มีเสียเพราะแม้
ผู้ เล่นจะไม่ได้ของแถมพกหรือรางวลัจากการเสี่ยงโชคนัน้ แต่ก็ยงัได้สินค้าหรือได้รับบริการท่ีตนต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการซือ้สินค้าหรือการบริการนัน้ แต่ทัง้นี ้อาจเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบธุ รกิจน าเอา
วิธีการเลน่ท่ีต้องห้ามเดด็ขาดตามบญัชี ก. ท้ายพระราชบญัญัติการพนนัฯ มาใช้ได้ เพราะค าวา่ “การ
เสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ” นี ้รวมถึงวิธีการเล่นการพนันทุกชนิด ดังนัน้ การจัดให้มีการแถมพกหรือ
รางวัลด้วยการเส่ียงโชคจะมิใช่การเล่นการพนัน แต่เน่ืองจากเป็นการเล่นกับมหาชนจ านวน
มาก สินค้าที่จัดส่วนใหญ่มักจะเป็นที่รู้จักหรือเป็นที่นิยม เพราะมีการจ าหน่ายหรือโฆษณาไป
ทั่ วประเทศ ซึ่งหากมีการน าวิธีการเล่นการพนันมาส่งเสริมการขายโดยมิได้มีการควบคุม 
อาจก่อให้เกิดการมอมเมาประชาชนและเยาวชนได้ง่าย  อนัน ามาซึ่งการซึมซบัวิธีการเล่นการ
พนนัให้แก่เยาวชนและอาจน าไปสู่แนวโน้มท่ีเยาวชนจะเข้าเล่นการพนนัชนิดอ่ืนได้ง่ายในอนาคต จงึมี
การควบคมุเร่ืองดงักล่าวไว้ในมาตรา 8 และมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญัติการพนนัฯ ท่ีจะต้องได้รับ
อนญุาตจากเจ้าพนกังานก่อนจงึจะกระท าได้ หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายวา่ด้วยการพนัน 

(2) สภาพเกี่ยวกับการบังคับใช้ในปัจจุบัน 
ปัจจบุนัเจ้าพนกังานผู้ออกใบอนญุาตส าหรับการจดัให้มีการแถมพกหรือรางวลัด้วยการเสี่ยง

โชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญตัิการพนนั ฯ 
ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้ อ านวยการส านกัการสอบสวนและนิติการ กรมการ

ปกครอง ซึง่จะออกใบอนญุาตได้เมื่ออธิบดีกรมการปกครองสัง่อนมุตัิแล้ว ส าหรับจงัหวดัอื่นนอกจาก
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ นายอ าเภอหรือปลดัอ าเภอผู้ เป็นหวัหน้าประจ าก่ิงอ าเภอ แห่งท้องท่ีท่ีท าการ
เสี่ยงโชค ซึง่จะออกใบอนุญาตได้เม่ือผู้ว่าราชการจงัหวดัสัง่อนุมตัิแล้ว ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 
(พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบญัญัติการพนนั พุทธศกัราช 2478 ข้อ 4 (1) ,(2) และข้อ 4 ข. 
(4) ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 44 (พ.ศ.2548)ฯ ข้อ 1 

ทั ง้ นี ้ ส าห รับ วิ ธีการเสี่ ย งโชค ในการให้ ของแถมพกห รือรางวัล ตามมาตรา 8  นั ้น  
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้เล่นส่งชิน้ส่วนของสินค้า หรือบตัรสมนาคณุ หรือบัตรอื่นๆ มาจบัสลาก 
และต้องจับสลากตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาต ส่วนวิธีการเล่นอย่างอื่นห้ามมิให้
อนุญาตโดยเด็ดขาดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0307.2/ ว 1651 ลงวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2548 นอกจากนีย้ังผ่อนผันให้มีการน าวิธีการส่ง SMS มาใช้ได้ด้วย แต่ทัง้นี ้ต้องอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนด ตามนัย หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นท่ีสดุ ท่ี มท 0307.2/ ว 2384 ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2548 โดยผู้ประกอบธุรกิจท่ี
จะน าวิธีการส่ง SMS มาใช้นัน้จะต้องไม่มีผลประโยชน์ใดจากค่าบริการส่ง SMS ดังกล่าว ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม แต่สดุท้ายแล้ววิธีการเสี่ยงโชคก็ยงัให้ใช้วิธีการพิมพ์หมายเลขของผู้สง่ SMS ท่ีร่วม
รายการดงักลา่วแล้วน ามาจบัสลากตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในใบอนญุาต 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่งข้อความสั้นเสี่ยงโชค SMS 



 
 
 

• ข้อความสัน้ (sms) ชิงโชค/การพนัน ในเทศกาลกีฬาระดับโลก 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ส ารวจมลูคา่เมด็เงินแพร่สะพดัในช่วงเทศกาลกีฬาระดบัโลกอย่างฟตุบอลโลก 
และฟุตบอลยูโร ตัง้แต่ปี 2002-2010 (พ.ศ. 2545-2553) พบว่ามูลค่าการพนันสูงขึน้ โดยมีปัจจยัเสริมเร่ือง
เทคโนโลยี เช่นโทรทศัน์ โทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต เป็นตวัเสริม และมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมขึน้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
มากขึน้ 
 

• ฟุตบอลโลก 2002 
นบัเป็นจดุเร่ิมต้นของการใช้เอสเอ็มเอสชิงโชครางวลัในเทศกาลกีฬา ได้จดุกระแสคลัง่มือถือระบาดทัว่

ประเทศ9 และพบว่าพฤติกรรมใหม่ของผู้ ใช้โทรศพัท์มือถือ คือการสร้างสถิติในการส่งข้อความสัน้ พุ่งสงู ถึงวนั
ละกว่า 3 ล้านข้อความ ซึง่ค่ายมือถือต่างๆในช่วงเวลานัน้ ไม่สามารถไปท าธุรกิจการทายผลผ่านระบบ 1900 
ได้ จงึท าให้มีการระดมกิจกรรมเสริมทายผล วิเคราะห์ราย งานผล 

โดยค่ายระบบมือถือ 2 บริษัทใหญ่ในประเทศ แจ้งว่ายอดใช้บริการส่งข้อความเพ่ิมกว่า 3 เท่าตวั จน
จบการแข่งขัน้สถิติการใช้ข้อความสัน้ จะเพ่ิมอีกกว่า 50% ส่วนอีกบริษัทรายประเมินว่าจะมียอดข้อความใน
เทศกาลฟุตบอลโลกกว่า 35 ล้านข้อความ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการให้บริการเสริมพิเศษในส่วนของการ
รายงานผลการแข่งขัน 

มีรูปแบบความสมัพนัธ์ในการให้บริการข้อมลูผ่านระบบ ดงันี ้10 

 
โดยข้อมูลที่ให้บริการ แบ่งออกเป็น 
(1) ข้อมลูการรายงานผลการแข่งขนั 

                                                      
9 บอลโลกฟีเวอร์ฉดุยอดใช้ SMS กระฉดู 3 เทา่ตวั Source - ฐานเศรษฐกิจ (Th) Sunday, June 09, 2002 
10 อ้างแล้ว.,  

ผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ + (พนัธมิตร 4-5 ราย) 
- บริษัททางด้านโทรคมนาคม 
- บริษัทด้านเว็บไซต์ 
- บริษัทขายสนิค้าอปุโภค บริโภค ขนาดใหญ่ 
- ผู้ให้บริการเว็บไซต์ 
- บริษัทบริการข้อมลูผา่นระบบโทรศพัท์+ออดิโอเท็กซ์ 

โครงสร้าง ระบบความร่วมมือ ในระบบ บริการ ออดิโอเท็กซ์ 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่งข้อความสั้นเสี่ยงโชค SMS 



(2) รายงานความเคลื่อนไหวในระหวา่งการแข่งขนั 
(3) ความร่วมมือกบัเวบ็ไซต์ตา่งๆ การให้บริการในลกัษณะของการตอบค าถามชิงรางวลัและ  
(4) บริการประเภทดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าและโลโก้ เป็นต้น 

 

• ฟุตบอลยูโร 2004 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ศึกษาเร่ือง "ฟุตบอลยูโร2004 : จุดกระแสเงินพนันสะพัด 33,000 ล้าน

บาท" 11พบวา่ จากการส ารวจพฤติกรรมเร่ือง "คนไทยกบัการแข่งขนัฟตุบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป" คาดวา่ จะ
มีเงินสะพัดเพ่ือการเล่นพนันฟุตบอลประมาณ 33,000 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากการแข่งขนัเมื่อ 4 ปีก่อนท่ีมีเม็ด
เงินพนันฟุตบอลประมาณ 20,000 ล้านบาท และเพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกับเม็ดเงินท่ีเล่นพนันฟุตบอลโลกเมื่อปี 
2545 ประมาณ 30,000 ล้านบาท นอกจากนี ้จากการสอบถามพบว่า ผู้ ท่ีจะเล่นพนนัฟุตบอลยูโร 2004 ส่วน
ใหญ่จะนิยมเลน่กบัเพ่ือนด้วยกนัเอง ร้อยละ 62.3 รองลงมาได้แก่การเลน่กบัโต๊ะพนนัฟตุบอล ร้อยละ 37.2 

ปัญหาการพนนั เน่ืองมาจากปัจจยัหลายประการ คือ  
(1) ภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนัท่ีฟืน้ตวัดีขึน้ท าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึน้ 
(2) จ านวนกลุ่มผู้ ท่ีเล่นพนันฟุตบอลก็มีแนวโน้มปรับตวัสูงขึน้โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียนรวมทัง้

กลุม่คนท างาน 
(3) ปัจจบุนัข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการแข่งขนัฟตุบอลรายการตา่งๆ สามารถสื่อสารไปถงึประชาชนได้

ง่ายขึน้ทัง้ทางด้านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และรวมไปถึงอินเตอร์เน็ตหรือโทรศพัท์มือถือ 
ซึง่เป็นเทคโนโลยีท่ีขยายตวัอย่างรวดเร็วในปัจจบุนั 

 

• ฟุตบอลโลก 2006 

ปี ค.ศ. 2006 12ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ส ารวจ “พฤติกรรมการติดตามการแข่งขันและการชิงโชค
ของคนกรุงเทพฯ ในเทศกาลฟุตบอลโลก 2006” พบว่า ร้อยละ 70 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มใช้
โทรศพัท์เพ่ิมขึน้ โดยกลุม่ท่ีมีแนวโน้มจะใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีเพ่ิมขึน้นัน้สว่นใหญ่ร้อยละ 60 เป็นเพศชาย ร้อยละ 
80 เป็นคนโสด ร้อยละ 70 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 40 เป็นนกัเรียน/นกัศกึษา รองลงมาร้อยละ 30 เป็น
พนกังานบริษัท และสว่นใหญ่ร้อยละ 65 มีรายได้ต ่ากวา่ 10,000 บาท 

51.8 % ใช้เพ่ือพูดคยุกบัเพ่ือนในเร่ืองฟุตบอลโลก, 32.4 % รับข่าวสารความเคลื่อนไหว, 21.2 % ใช้
เพื่อส่งเอสเอ็มเอสชงิรางวัล, 14.7 % ใช้เพื่อทายผล/พนัน, 10%  ใช้เพื่อรับผลการแข่งขัน และ 3.5% 
ใช้เพื่อโอนเงนิพนัน 

o กลุ่มอาชีพที่ นิยมส่งเอสเอ็มเอสเพื่อชิงโชคมากที่สุดได้แก่กลุ่มพนักงานบริษัท พบ
มากถึง 37% รองลงมา 23 % เป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา, 20 % ประกอบกิจการ
ส่วนตัว,  17% เป็นข้าราชการ และกลุ่มอื่นๆ อีก 3% 

                                                      
11 กสิกรชีพ้นนัยโูรสะพดั3.3หม่ืนล. Source - เวบ็ไซต์มตชิน (Th) Friday, June 11, 2004 
12 SMS : ฟตุบอลโลก 2006 ดนัยอดพุ่ง….คนด ู21% ส่งลุ้นรางวลั Source - สยามธุรกิจ Saturday, July 15, 2006 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่งข้อความสั้นเสี่ยงโชค SMS 



คาดการณ์ปริมาณการส่งเอสเอ็มเอสน่าจะมีสงูกว่าปกติคิดเป็นมูลค่าประมาณ 230 ล้านบาท หรือ
หากคิดจากอตัราค่าส่งท่ี 6 บาทต่อครัง้ จะมีปริมาณการส่งเอสเอ็มเอสเพ่ือร่วมชิงโชคในช่วงเทศกาลฟุตบอล
โลกประมาณ 38 ล้านครัง้ หรือ เฉล่ียประมาณ 600,000 ครัง้ต่อแมทช์ 

ของรางวัลที่ต้องการส่วนใหญ่ คือ เงินสด รองลงมาเป็น รถยนต์ บ้าน เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ
อื่นๆ ตามล าดับ ทัง้นีย้ิ่งมูลค่าของรางวัลยิ่งมีมูลค่าสูงมากเท่าไรปริมาณการส่งกจ็ะเพิ่มขึน้ 
 

• ฟุตบอลยูโร 2008 

ในช่วงการแข่งขนัฟตุบอลยูโร 2008 13ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินวา่ตลาดเอสเอม็เอสจะเติบโตกว่า
ช่วงปรกติถงึ 50%  หรือเพ่ิมขึน้อีกประมาณเฉลี่ย 5 ล้านข้อความต่อวนั โดยหากคิดอตัราค่าบริการเอสเอม็เอส
ส าหรับการร่วมสนุกหรือแสดงความคิดเห็นในช่วงฟุตบอลยูโรเฉลี่ยประมาณ 3-6 บาทต่อครัง้ จะคิดเป็นเม็ด
เงินท่ีเพ่ิมขึน้จากปรกติตลอดช่วงการแข่งขนัประมาณ 620 ล้านบาท 

สาเหตุส าคัญที่จะท าให้ยอดการส่งเอสเอม็เอสเพิ่มมากขึน้ ได้แก่ 
(1) การสง่เอสเอม็เอสเพ่ือร่วมสนกุกบัรายการโทรทศัน์และวิทย ุ
(2) การแสดงความคิดเห็นผ่านรายการโทรทศัน์หรือวิทยุ 
(3) การจดัแคมเปญของผู้ให้บริการเครือข่ายกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ 
(4) การรับข้อมลูข่าวสารผ่านเอสเอม็เอส และการสง่ข้อความระหวา่งผู้ ใช้บริการ 
 
ส่วนปัจจัยที่ ต้องพึงระวังต่อการเติบโตของยอดเอสเอ็มเอสในช่วงฟุตบอลยูโรคือ ปัญหา

การจราจรส่ือสารของเครือข่าย ปัญหาการพนัน และปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึน้ 
 

• ฟุตบอลโลก 2010 
ปี ค.ศ. 2010 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงาน ผลการส ารวจพฤติกรรม “การชิงโชคของชาวกรุงเทพฯ

ในช่วงฟุตบอลโลก2010” พบว่า ค่าใช้จ่ายเพ่ือลุ้ นโชคทายผลฟุตบอลโลกปี 2010 มีเม็ดเงินทัง้สิน้ประมาณ 
965 ล้านบาท คิดเป็นไปรษณียบัตรมากท่ีสุด ประมาณ 365 ล้านบาท(เฉลี่ยการส่งประมาณ 100 ใบ/คน 
คา่ใช้จ่ายประมาณ 200 บาท/คน) รองลงมาคือคปูองหนงัสือพิมพ์มีมลูคา่ประมาณ 320 ล้านบาท(เฉลี่ยการส่ง
ประมาณ 20 ชิน้/คน ค่าใช้จ่ายประมาณ 200 บาท/คน) และชิน้ส่วนสินค้าจะมีมลูค่าประมาณ 190 ล้านบาท
(เฉลี่ยการส่งประมาณ 20 ชิน้/คน ค่าใช้จ่ายประมาณ 500 บาท/คน) ส่วนการส่งเอสเอ็มเอสจะมีมูลค่า
ประมาณ 60 ล้านบาท (เฉลี่ยการสง่ประมาณ 20 ครัง้/คน คา่ใช้จ่ายประมาณ 30-60 บาท/คน) 
 
 

• กรณีศึกษา “ออดโิอเทก็ซ์ 1900” เข้าข่ายการพนัน 

                                                      
13 บอลยโูรฉดุSMSพุ่งเพิ่ม5ล้านข้อความ/วนั Source - โลกวนันี ้(Th)Monday, June 02, 2008 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่งข้อความสั้นเสี่ยงโชค SMS 



จดุเร่ิมการแก้ไขปัญหา “ออดิโอเท็กซ์ 1900” : ฟตุบอลโลก 2002: 

 
ฟุตบอลยูโร 2002 มีกรณีเหตุการณ์ส าคญัเก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาเร่ืองการพนัน ผ่านระบบ

ข้อความเสียงผ่านโทรศัพท์ “ออดิโอเท็กซ์” (audio text) โดย ส านักงานต ารวจแห่งชาติตัดสินว่า “บริการ

ข้อความเสียง” เข้าข่ายกิจกรรมพนนั 14 หรือ 'Go! 1900' ซึง่มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหลายฝ่าย เช่น บริษัทธุรกิจ 
ด้านโทรคมนาคม ผู้ ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในฐานะคูส่ญัญาร่วมกบับริษัทเอกชน ท่ีมสีว่นแบ่งรายได้จากบริการดงักลา่ว 

 
โดยกิจกรรมร่วมสนุก/ชิงโชคนีเ้ข้าข่ายผิด พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี 

และมีโทษปรับตัง้แต่ 50-1,000 บาท ส าหรับผู้ที่มีความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ซึ่งผู้รับและผู้เล่นจะต้อง
รับโทษร่วมกัน 

 
เหตุผลในการวินิจฉัยว่า ออดโิอเทก็ซ์ เข้าข่ายการพนัน 
(1) บริการดังกล่าวจัดเป็นบริการท่ีมีผู้ ใช้บริการมากกว่าจ านวนของรางวัลท่ี แจก รวมทัง้ยังสร้าง

แรงจงูใจให้คนเข้ามาใช้บริการโดยการเสี่ยงโชคเพ่ือหวงัเงินรางวลั ซึง่เข้าข่ายเป็นการพนนัท่ีผิดกฎหมาย 
(2) กรณีท่ีเอกชนอ้างว่าได้มีการขออนุญาตไปยงัสถานีต ารวจในเขตพืน้ท่ีแล้วนัน้ ก็ไม่สามารถท าได้ 

เพราะผู้ มีอ านาจในการอนุญาตอยู่ท่ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ เดียวท่ีจะต้องออกมาประกาศ
กฎกระทรวงให้สิทธิเพ่ืออนญุาตให้บริการ 

(3) บริการทายผลกีฬาโดยผ่านเลขหมาย 1900-XXX-XXXX จดัว่าเข้าข่ายผิดกฎหมาย เพราะบริการ
ออดิโอเท็กซ์ถือเป็นบริการพิเศษท่ีมีอตัราค่าบริการอยู่ท่ี 9 บาท/นาที ถือว่ามีส่วนต่างจากค่าบริการโทรศพัท์
อตัราปกติ 3 บาท/นาที และเจตนาของผู้ จัดบริการดังกล่าวก็คือจูงใจให้มีผู้ ใช้บริการเสี่ยงโชคเข้ามามากๆ 
เพ่ือท่ีจะมีรายได้จากส่วนต่างจากค่าโทรศพัท์ ไม่ได้มีเป้าหมายท่ีจะขายสินค้าใดๆ ส่วนการตอบปัญหาชิงโชค/
รางวลัด้วยวิธีสง่ไปรษณียบตัรนัน้ท าได้ เพราะรายได้สว่นหนึง่เป็นสาธารณะที่จะตกไปท่ีภาครัฐโดยตรง 

(4) กรณีท่ีผู้ผลิตสินค้าอปุโภคต่างๆ หรือสื่อสิ่งพิมพ์จดัรายการในประเภทดงักลา่วนัน้ท าได้ เพราะเข้า
ข่ายใน ม.8 ซึง่เป็นการแถมพก เพราะผู้บริโภคเสียเงินเพ่ือซือ้ของเท่ากบัจ านวนราคาสินค้านัน้ๆ ไปแล้ว อย่างไร
ก็ดี ในส่วนของการใช้เลขหมายโทรศพัท์ 1900 เพ่ือโทร.เข้าไปร่วมทายผลหรือตอบปัญหานัน้ก็อาจจะเข้าข่าย
ด้วยเช่นกนั ทัง้นีส้ามารถใช้โทรศพัท์พืน้ฐานเพ่ือเข้าร่วมเลน่รายการได้ตามปกติ 

(5) หากมีการใช้บริการ 1900 เพ่ือตอบปัญหาชิงรางวลัในรายการทีวีทัว่ไป โดยมีเจตนาเพ่ือเชิญชวน
ให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการเพ่ือหวงัรายได้จากส่วนเกินของค่าบริการโทรศพัท์ก็ถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วย
เช่นกนั จะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนกังานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะท าได้ ทัง้นีร้วมไปถึงบริการส่งข้อความ
สัน้ (SMS) ท่ีผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีต่างๆ ให้บริการทายผลบอลหรือกีฬาต่างๆ อยู่ขณะนีก้็เข้าข่ายผิด

                                                      
14 ทายผลบอล1900 ผิดกม.สามารถฯ-มือถือ-ทีวีป่วน Source - เวบ็ไซต์ประชาชาตธิุรกิจ (Th) Thursday, May 30, 2002 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่งข้อความสั้นเสี่ยงโชค SMS 



กฎหมายด้วยเช่นกนั หากมีการคิดค่าบริการสงูกว่าปกติ รวมทัง้มีเงิน/ของรางวลัเป็นสิ่งล่อใจเพ่ือให้คนเข้ามา
ใช้บริการจ านวนมาก 

 
 

II. ชอ่งทางและรูปแบบการเลน่พนนัผ่านข้อความสัน้ (sms) 
 

รายงาน “การส ารวจสถานการณ์การเส่ียงโชคผ่านข้อความสัน้ทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)” 

(จุฑมิาศ สุกใส, 2554) 15 สรุปช่องทางการเสี่ยงโชคทาง SMS ในปัจจบุนัมี 4 ช่องทางหลกั ได้แก่ 
(1) โทรศัพท์มือถือ เป็นรูปแบบท่ีผู้ ให้บริการส่งข้อความสัน้ (sms service provider) เข้ามาสู่

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีของผู้บริโภคโดยตรง ส่วนใหญ่เป็นข้อความในลกัษณะการประชาสมัพันธ์ให้ผู้บริโภคสมคัร
บริการเพ่ือเสี่ยงโชค เช่น กดหมายเลข xxx ลุ้นทองค ากวา่ล้านบาท เป็นต้น16 

(2) เว็บไซต์ เป็นรูปแบบท่ีให้ผู้บริโภคเข้าไปกรอกข้อมลูในเวบ็ไซต์ แล้วระบบจะสง่ข้อความสัน้ (sms) 
ตอบกลบัมายังโทรศพัท์เคลื่อนท่ี เพ่ือให้ผู้บริโภคยืนยันการสมคัรใช้บริการโดยการกดส่งข้อความสัน้ (sms) 
ตอบกลบัไปยงัระบบ เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะไม่แจ้งเง่ือนไขและวิธีการใช้บริการโดยละเอียดให้ผู้บริโภครับทราบ 
ส าหรับรูปแบบการส่งข้อความสัน้ (SMS) เพ่ือชิงรางวลัในเว็บไซต์มีทัง้การพิมพ์ข้อความเพ่ือตอบปัญหาชิง
รางวลั และการประมลูสินค้าในราคาท่ีต ่าท่ีสดุ17 

(3) รายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของการพิมพ์ข้อความสัน้ (SMS) เพ่ือแสดงความคิดเห็น 
ตอบค าถามชิงรางวลั หรืออยู่ในรูปแบบของการประมลูสินค้าทางเคเบิลทีวี จากการส ารวจข้อมลูสถานการณ์
การสง่ข้อความสัน้ (SMS) ชิงรางวลัในฟรีทีวีช่วงระยะ 2 เดือนท่ีผ่านมาพบวา่ รายการข่าวและรายการกีฬาของ
ฟรีทีวีส่วนใหญ่ (ช่อง 3 5 และ 7) มีกิจกรรมให้ผู้ชมรายการส่งข้อความสัน้ (SMS) เพ่ือร่วมแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นต่างๆ และก าหนดกติกาให้ผู้ ชมรายการท่ีกดส่งข้อความสัน้ (SMS) เร็วท่ีสุดจ านวน xx คน เป็นผู้
ได้รับของรางวลัตามท่ีรายการก าหนด สว่นฟรีทีวีท่ีไมม่ีกิจกรรมลกัษณะดงักลา่ว ได้แก่ ช่อง 11 และทีวีไทย 

(4) กิจกรรมเฉพาะกลุม่ เช่น การทายผลกีฬาในเทศกาลการแข่งขนัตา่งๆ 
 

การเสี่ยงโชคผ่าน sms ถือว่าเป็นสิ่งท่ีใช้ทดแทนการพนัน18 ซึ่งพบว่า ผู้ประกอบการจะหาทางใช้วิธี
น าเสนอการเสี่ยงโชค ในรูปแบบตา่งๆ เช่น การเลน่เกมทางทีวี โดยการตอบค าถามชิงรางวลัทาง SMS หรือการ

                                                      
15 จฑุมิาศ สกุใส., “การส ารวจสถานการณ์การเส่ียงโชคผ่านข้อความสัน้ทางโทรศพัท์มือถือ (SMS)” .,, 2554 
16 ข้อความสัน้ (SMS) เพ่ือประชาสัมพันธ์การสมัครบริการเส่ียงโชค มีทัง้ในรูปแบบท่ีผู้ประกอบการส่งข้อความสัน้ (SMS) ถึง
ผู้บริโภคโดยตรง และเป็นข้อความที่พ่วงมาพร้อมกบัการท่ีผู้บริโภคกดเตมิเงิน / ตรวจสอบยอดเงินในโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
17 การประมลูไม่ซ า้ต ่าสดุ เป็นการประมลูที่ตัง้ราคาสูงสดุไว้ ผู้ ท่ีประมลูในราคาท่ีต ่าท่ีสุดและเป็นราคาท่ีไม่ซ า้กบับคุคลอ่ืนจะเป็น
ผู้ ท่ีได้สินค้าชิน้นัน้ไป  
18 น.ส.จุฑิมาศ  สกุใส นกัวิจยัโครงการการส ารวจสถานการณ์การเส่ียงโชคผ่านข้อความสัน้ทางโทรศพัท์มือถือ (SMS) จากงาน
เสวนา “แนวทางการปกป้องเด็กและเยาวชนจากสถานการณ์การเส่ียงโชคผ่านข้อความสัน้ทางโทรศพัท์มือถือ (SMS)” จดัโดย 
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ดาวน์โหลดเพ่ือลุ้นรางวลั รวมไปถึงรายการข่าว  ละคร  รายการกีฬา ทางสถานีโทรทัศน์ ช่องต่างๆ ท่ีให้ผู้ ชม
ร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือแลกรับของรางวลั ส่ง sms เสียค่าใช้จ่ายครัง้ละ 6 บาท และ 3 บาท ทัง้หมดล้วน
เข้าข่ายการพนนัทัง้สิน้ อีกทัง้การเสี่ยงโชคทาง sms เป็นช่องทางท่ีเช้าถงึง่าย ติดง่าย แตต่รวจสอบและป้องกนั
ยาก  ท าให้บริโภคได้รับผลกระทบโดยตรง เน่ืองจากต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินจ าเป็น โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนจะ
เกิดการเสพติดในการเสี่ยงโชค  ติดการพนนัตัง้แตเ่ดก็ หรือเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ท่ีติดการพนนัในอนาคต 

ผู้ให้บริการมักให้ข้อมูลไม่เพียงพอ เช่น แจ้งว่าข้อความละ 6 บาท แต่ไม่แจ้งโดยเปิดเผยว่าต้อง
เสียค่าบริการทัง้รับและส่งข้อความ หรือการส่งลิง้ค์ให้ดาวน์โหลดเนือ้หา ท าให้เสียค่าอินเทอร์เน็ตบนมือถือ 
และคา่ดาว์นโหลด ใช้ข้อความจูงใจให้สมคัรบริการท่ีไม่ตรงกบัข้อเท็จจริงของบริการที่เสนอขาย  ล้วนเป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคทัง้สิน้ แนวทางแก้ปัญหาควรควบคมุเนือ้หาด้านการเสี่ยงโชคโดยตรง  ก าหนดอายผุู้ เข้าร่วม
เสี่ยงโชค มีค าเตือน มีการขออนญุาตก่อนเปิดให้บริการการประมลูทางโทรศพัท์ SMS หรืออินเทอร์เน็ตและควร
มีการออกกฎหมายเพ่ือให้ผู้ รับ ยินยอมก่อนรับข้อความ ผนวกเข้าในกฎหมายท่ีควบคมุการพนนั 

ขณะที่ ช่องทางตรวจสอบถือว่าท าได้ยาก 19เน่ืองจากผู้ ใช้ระบบโทรศพัท์มือถือส่วนใหญ่เป็นแบบ
เติมเงิน หากเป็นเด็กและเยาวชนท่ีส่ง SMS เข้าข่ายการพนัน แต่ผู้ปกครองก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ ต้องเสีย
เงินและมกัไม่ได้รับของรางวลั อีกทัง้ปัจจบุนัมีรายการโทรทศัน์ วิทยุ ท่ีจดัรายการชิงโชคของรางวลั เข้าข่ายผิด
กฎหมายเป็นจ านวนมาก เช่น รายการเล่าข่าวท่ีให้ผู้ ชมร่วมสนุกตอบค าถาม ซึง่ต้องมีการขออนุญาตกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามพ.ร.บ.การพนัน และแม้จะได้รับใบอนุญาตแล้วจะต้องมีการประกาศ
ข้อความบนหน้าจอโทรทศัน์ว่าได้รับอนุญาตและมีเลขทะเบียนตามกฎหมาย แต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีรายการ
ใดปฏบิัตติามระเบียบดังกล่าว ซึ่งถือว่าผิดกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องเข้มงวดเร่ืองการบังคับใช้กฎหมายมากกว่านี ้โดยเฉพาะ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ กิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ หรือ กสทช. มีหน้าท่ีดแูล
ผู้ประกอบการท่ีให้บริการสญัญาณโทรศพัท์มือถือตา่งๆ ไมใ่ห้เอาเปรียบผู้บริโภค 
 

• ระบบ Advanced SMS20 
ระบบ Advance SMS คือระบบการรับส่งข้อความสัน้ (sms) ท่ีให้บริการการรับส่งข้อมูลตามความ

ต้องการของผู้วา่จ้าง โดยเน้นการท าตลาดกบัลกูค้า 

                                                                                                                                                                 
ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  มูลนิธิส่ือเพ่ือเยาวชน มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และมลูนิธิสดศรี -
สฤษดิว์งศ ์26 พฤษภาคม 2554 
19 นพ.ประวทิย์  ล่ีสถาพรวงศา (อดีต) ผู้อ านวยการสถาบนัคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) 
20 http://www.advancedsms.net/ 
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ระบบการท างาน คือ 
(1) เมื่อผู้ ใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีท าการส่งข้อความสัน้หรือ SMS เพ่ือร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางบริษัท 

ห้างร้านสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หน่วยงานเอกชน หรือราชการ เช่น กิจกรรมการโหวต ตอบ
ปัญหา ชิงโชคโดยการสง่รหสัสินค้าประมลูสินค้าโดยการส่งราคาประมลู ส่งข้อความแสดงความ
คิดเห็น ขอเพลง หรือสมคัรข่าว 

(2) ข้อความดงักล่าวจะถกูส่งตรงมายงัผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Operator) ได้แก่ AIS 
DTAC True Move และอื่นๆตามระบบของผู้ใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ี ท่ีสมคัรบริการกบัเครือข่ายนัน้ๆ 

(3) เม่ือ Operator ได้รับข้อความจากทางผู้ ใช้แล้วก็จะท าการส่งเลขหมายและข้อความดงักล่าว ไป
ยงัระบบของ Advanced SMS 

(4) โดยระบบนีจ้ะเป็นระบบท่ีทางเราได้ให้บริการกับผู้ ว่าจ้างโดยจะท าหน้าท่ีในการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อความ SMS ท่ีผู้ ใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีส่งมาและท าการจดัเก็บข้อความทัง้หมดลงใน
ฐานข้อมลู 

(5) ผู้ ท่ีใช้บริการ ระบบ Advanced SMS สามารถ เรียกดขู้อความจากผู้ ท่ีสง่มาได้จากทางหน้า web 
site และยังสามารดูในส่วนของแต้มสะสมท่ีผู้ ส่ง SMS ส่งมายังบริษัทห้างร้านสถานีวิทยุ
สถานีโทรทศัน์สถานีวิทยหุน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานราชการได้ 

(6) ทกุครัง้ท่ีผู้ เข้ารวมกิจกรรมได้ท าการส่งข้อความสัน้ (SMS) มา ระบบ Advanced SMS จะท าการ
ส่งข้อความตอบกลบัไปยังโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของผู้ ท่ีได้ส่งข้อความมาด้วยแบบทันที (Real time 
response) เฉพาะอย่างย่ิงในสว่นของบริการทายผลทางผู้ เข้าร่วมกิจกรรมก็จะสามารถทราบผล
จากการส่งข้อความ ได้ทันทีผ่านทางข้อความท่ีระบบ Advanced SMS ส่งตอบกลบัไปยังผู้ ร่วม
กิจกรรมนัน้ๆ 

 
ความสามารถของระบบ Advanced SMS 

(1) ระบบสามารถโต้ตอบกับผู้ ร่วมสนุกรายการแบบทันทีทันใด (real time response) ท าให้ผู้ ส่ง
ทราบวา่ข้อความท่ีสง่ไปนัน้ถงึเจ้าของรายการหรือไม่ 
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(2) มีระบบคดัเลือกผู้ โชคดีอตัโนมตัิเมื่อมีผู้ตอบค าถามถกูมากกวา่ 1 ท่าน 
(3) ใช้เทคโนโลยีท่ีมีระบบสะสมแต้ม (point collection) สามารถก าหนดแต้มสะสมส าหรับทุกบริการ

ได้ เมื่อผู้ ร่วมรายการสง่ข้อความมายงัระบบจะมีแต้มสะสมบนัทกึลงในฐานข้อมลู 
(4) สามารถโอนแต้มระหวา่งผู้ เข้าร่วมรายการได้  
(5) มีระบบแจ้งเตือนให้มารับของรางวลั หรือวนัหมดอายใุนการร่วมสนกุกบัรายการ  
(6) บริษัทพร้อมท่ีจะให้ข้อมลูที่จ าเป็นเร่งดว่นแก่ลกูค้าได้อย่างรวดเร็วและทนัตอ่เหตกุารณ์  
(7) สามารถเรียกดขู้อมลูเพ่ือติดตามสถานะของบริการได้ทกุเวลา 
(8) สามารถน าข้อมลูท่ีได้มาเช่ือมตอ่กบัระบบอื่นๆได้ตามต้องการ เช่น สถานีโทรทศัน์ วิทยุระบบงาน

ทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยกุต์ตา่งๆ ท าให้ตอบสนองได้ทนัท่วงที  
(9) สนบัสนนุระบบเครือข่ายไร้สายแบบ 2G และ 3G (Utilizing 2G and 3G wireless networks)  
(10) เป็นตวักลางท่ีช่วยในการสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆโดยใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีร่วมกบัสื่อต่างๆเช่น

ทีวี วิทย ุสิ่งพิมพ์ ฯลฯ 
(11) มีคา่แรกเข้า ไมม่ีคา่ใช้จ่ายในการติดตัง้ระบบ ไมม่ีความเสี่ยง 
(12) สามารถเลือกอตัราคา่บริการได้ พร้อมรับผลตอบแทนแน่นอน 
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III. ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือปอ้งกนั/ควบคมุ การพนนัด้วยการส่งข้อความสัน้เส่ียงโชค SMS 
 
จากการรวบรวมข้อมลูงานวิจยั เอกสารและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัปัญหาเร่ืองการพนนัด้วยการ

ส่งข้อความสัน้ และการทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหาของต่างประเทศ สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายได้ โดยแบ่งออกเป็นด้านตา่งๆ เปรียบเทียบตามความเร่งดว่นของปัญหา 
 

(1) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการพนันให้ครอบคลุมเร่ืองการโฆษณา การให้ข้อมูล
ข่าวสารการพนนั 

พระราชบญัญัติการพนัน พ.ศ. 2478 บังคบัใช้มานานกว่า 77 ปี มีเนือ้หาท่ีไม่สอดคล้องกับ
สภาพสังคมปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป การพนันได้มีรูปแบบและความซบัซ้อนมากขึน้ มีการน าเอา
เทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการเช่นพนันมากขึ น้ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ และ
กลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชน และการก าหนดบทลงโทษในความผิดอยู่ในระดบัเบา จึงท าให้
ปัญหาการพนนัแก้ไขได้ยาก 

สิ่งท่ีต้องท าคือ การก าหนดมาตรการการควบคมุ ตรวจสอบ การก าหนดบทลงโทษ และการ
ป้องกนัการเลน่พนนัท่ีเกิดขึน้โดยไมต่ัง้ใจทัว่ไป และการเลน่พนนัโดยเดก็และเยาวชนไมใ่ห้เกิดขึน้ 
 

(1.1) ก าหนดให้การส่งข้อความสัน้เพื่อการชิงโชคเข้าข่ายการพนัน โดยก าหนดอย่าง
ชดัเจนในกฎหมายวา่ การส่งข้อความสัน้ชิงโชค เลน่เกมส์ ทายผล การประมลู หรือกิจกรรมอื่นใด ท่ีมี
การจูงใจในสิ่งแลกเปลี่ยนโดยท่ีผู้ เลน่ไม่ได้รับทุกคน เข้าข่ายการพนนั โดยเข้าไปแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วน
รายช่ือบญัชี ก./ข. ท้ายกฎหมายพนนั 

 
(1.2) แก้ไขพรบ.การพนัน พ.ศ. 2478 โดยระบุเพิ่มเนือ้หา คือ 

ก าหนดให้ การส่งข้อความสัน้ (sms) เพื่อการ ชิงโชค การประมูล การเล่นเกมส์ เข้า

ข่ายการพนันตามกฎหมายการพนัน (สถานการณ์ลา่สดุ – กุมภาพนัธ์ 2555, ในร่างแก้ไขพรบ.การ
พนัน พ.ศ. …….ยังไม่ได้ก าหนดให้การส่งข้อความสัน้ชิงโชคเป็นกิจกรรมการเล่นพนัน ทัง้ในรายช่ือ
บญัชี ก. หรือ ข. ) 

ก าหนดให้ ผู้ที่ต้องการท ากิจกรรมชิงโชค หรือ การประมูล การเล่นเกมส์ ผ่านการส่ง
ข้อความสัน้ ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐ เช่นเดียวกันกับการเล่นพนันอ่ืนๆ 

ก าหนดให้ มีการแสดงรายละเอียดของการพนันข้อความสัน้ (sms) ต้องมีการแสดง
รายละเอียดการจดักิจกรรม สิ่งของ รางวลั กฎกติกา รูปแบบการเล่น ข้อก าหนดเร่ืองการป้องกนัผู้ เล่น
ท่ีเป็นเดก็และเยาวชน อย่างชดัเจนในทางปฏิบตัิ 

ก าหนดให้ มีบทบัญญัติ เกี่ยวกับ การป้องกัน คุ้มครอง การเล่นพนัน สิทธิผู้เล่น ที่

เป็นเดก็และเยาวชน (สถานการณ์ล่าสดุ – กมุภาพนัธ์ 2555, ในร่างแก้ไขพรบ.การพนนั พ.ศ. …….
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ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่งข้อความสั้นเสี่ยงโชค SMS 



ก าหนดช่วงอายขุองผู้ เลานพนนัได้ ต้องไมต่ ่าหวา่ 20 ปีบริบรูณ์ ยกเว้นการเลน่พนนัสลากกินแบ่ง หรือ
สลากกินวบ ในรายช่ือบญัชี ข.) 

ก าหนดให้ มีบทลงโทษ ต่อผู้ให้บริการ ระบบโทรศัพท์มือถือ ระบบโทรคมนาคม หรือ 
ผู้ให้บริการส่ือสารมวลชน ทัง้กิจการวิทยุ และโทรทัศน์ สามารถถูกลงโทษปรับ พกัใช้ และหรือ
ยึดคืนใบอนุญาตประกอบกิจการได้ หากพบว่าปล่อยให้มีการพนันผ่านระบบข้อความสัน้ ผ่าน
รายการสื่อวิทย ุโทรทศัน์ ระบบออดิโอเท็กซ์ หรืออินเตอร์เน็ต โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

ก าหนดให้ มีการแสดงบัญชีรายรับรายได้ ของกิจกรรมการพนันผ่านข้อความสัน้ ต่อ

หน่วยงานรัฐ และสาธารณะอย่างชัดเจน ในกรณีท่ีมีการโฆษณาผ่านสื่อ 
ก าหนดให้ มีการควบคุมการท ากิจกรรมส่งข้อความสัน้เพื่อการเล่นพนัน ไมใ่ห้สามารถ

ท าได้ในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับกีฬา การศึกษา วฒันธรรม การเรียนรู้ รายการข้อมลูข่าวสาร ศาสนา 
สขุภาพ การแพทย์ และกิจกรรมอื่นใดท่ีกระทบตอ่สงัคม 

ก าหนดให้ มีบทลงโทษ ส าหรับการโฆษณา ล่อลวง อุบายล่อ หรือประกาศชักชวน

การท ากิจกรรมผ่านข้อความสัน้ที่ เข้าข่ายพนัน  ให้มีโทษระดับการจ าคุก และปรับ หรือยึด
ใบอนุญาตการพนัน และยึดใบอนุญาตการประกอบกิจการนัน้ๆ และมาตรการยึดทรัพย์รายได้จาก
การจดัการเลน่พนนั 

ก าหนดให้ มีการแก้ไขอตัราการเก็บภาษีใบอนุญาต จากการพนนั ในอตัราใหม่ท่ีสอดคล้อง
กบัความเป็นจริงในปัจจบุนั 

 
 

(2) รณรงค์และส่ือสารทางสงัคม เพ่ือสร้างความชดัเจน ระหว่าง “การแถมพก การให้
รางวลัด้วยการเส่ียงโชค” และ การพนนั ว่า เป็นเร่ืองเดียวกนั 

 
กระทรวงมหาดไทย มีความพยายามแก้ไขกฎหมายการพนนั (พรบ.การพนนั 2478) โดยจะ แยกเร่ือง 

การแถมพกหรือให้รางวลัด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ ออกจากกฎหมายว่า
ด้วยการพนนั เป็น 2 ฉบบั คือ (1) ร่าง พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.... และ (2)  ร่าง พ.ร.บ. การแถมพกหรือให้

รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ.... 21 
มีการมองเร่ืองนีว้่า เป็นความพยายามหาช่องทางการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ ให้ มีกฎหมายแยก

เร่ืองกิจกรรมส่งเสริมการขาย การตลาดออกมาจากการพนันออกไปต่างหาก เพ่ือให้กิจการการเสี่ยงโชค การ
แถมพก ต้องไปขออนญุาตจากกฎหมายอีกฉบบัท่ีก าลงัจะร่างขึน้มาใหม่ 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินการนีย้งัไมไ่ปถงึจดุสิน้สดุ เน่ืองจากมีหลายฝ่ายท่ีไมเ่ห็นด้วย เพราะการเสี่ยง
โชคเพ่ือรางวลัก็ยงัคงเข้าลกัษณะการพนนัเช่นเดิม 

                                                      
21 กระบวนการดงักล่าวเร่ิมต้นจาก ตลุาคม 2554 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่งข้อความสั้นเสี่ยงโชค SMS 



นอกจากนี ้ในร่าง พ.ร.บ. การแถมพกหรือให้รางวลัด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ.... ยงัระบวุ่า จะไมเ่ก่ียวข้อง

กบัเร่ืองการอนุญาตส่งข้อความสัน้ (sms) 22เพ่ือชิงรางวลั แต่(ร่าง)กฎหมายนีจ้ะบงัคบัใช้เฉพาะบริษัทผู้ผลิต
เจ้าของสินค้าตา่งๆ 

ต้องมีการพิจารณากฎหมายลักษณะการพนัน อย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหา และมี
มาตรฐานเดียวกัน ดังนี ้

(2.1) มีการประชาพิจารณ์สาธารณะ การปรับแก้ไขกฎหมาย การพนัน ควรท าโดยกระบวนการมี
สว่นร่วมในการแก้ไขจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาแยกยแข้อเท็จจริงจากทกุฝ่าย เช่น 

• กระทรวงมหาดไทย เน่ืองจากเป็นผู้บงัคบัใช้กฎหมาย และเจ้าหน้าท่ีผู้ออกใบอนญุาต 

• กระทรวงไอซีที: ในการควบคุมเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ อีกทัง้ยังก ากับดูแล
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อย่าง กสท . และทศท. ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการระบบโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ต 

• คณะกรรมการก ากบักิจการวิทยุ กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม: (หรือกสทช.) 
ในฐานะเป็นผู้ ก ากับดูแล และออกใบอนุญาตส าหรับผู้ ประกอบกิจการวิทยุ กิ จการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึง่มีพระราชบญัญตัิการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 เช่น มาตรา 37-การควบคุมเนือ้หา, มาตรา 39-การ
สง่เสริมควบคมุกนัเองทางจริยธรรม 

• ส านกังานต ารวจแห่งชาติ: ในฐานเป็นผู้ ตรวจจบัและด าเนินการ, ภายใต้การก ากับของ
กระทรวงมหาดไทย 

• บริษัทเอกชน/องค์กรสื่อ 

                                                      
22 การอนญุาต (ไม่รวมถงึการอนญุาตส่งข้อความ SMS เพ่ือชิงรางวลั) 

1) ผู้ ท่ีจะขออนญุาตจดัให้มีการแถมพกหรือรางวลัด้วยการเส่ียงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ 
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญัติการพนนั พุทธศกัราช 2478 จะต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าขึน้เอง หรือเป็นผู้แทนจ าหน่ายสินค้าแต่
เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย 

2) การแถมพกหรือรางวลัด้วยการเส่ียงโชคให้ใช้วธีิการเล่นโดยการส่งชิน้ส่วนของสินค้าหรือบตัรสมนาคณุหรือบตัรอ่ืน 
ๆ มาจบัสลากและต้องจบัสลากตามวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาต ส่วนวิธีการเล่นอย่างอ่ืน ห้ามมิให้อนญุาต
โดยเด็ดขาด เช่น เปิดฝาจุก เปิดสลากหอ่สินค้า เปิดคปูองสินค้า หรือเปิดคปูองสะสมภาพจนครบก าหนด แล้วพบโชคทนัที เป็น
ต้น 

 3) รางวลัสมนาคณุจะต้องระบวุา่ เป็นสิ่งของอะไร ราคาเทา่ไร และให้พิจารณาว่าราคาพอสมควรท่ีจะแถมพกหรือให้
รางวลัหรือไม่ และห้ามมิให้จ่ายหรือรับเงินแทนการแถมพกหรือรางวลัตาม  ลกัษณะข้อจ ากดัและเง่ือนไขหลงัใบอนญุาตฯ เช่น 
เงินสด บญัชีเงินฝาก เช็ค เป็นต้น 

 4) การออกใบอนุญาตให้ด าเนินการตามข้อ  4 ข. แห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารพนนั พทุธศกัราช 2478 ซึง่แก้ไขเพิ่มเตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 44(พ.ศ. 2548) ฯ ข้อ 1 

5) ให้ควบคมุและตรวจสอบผู้ ได้รับใบอนญุาตให้ปฏิบตัติามพระราชบญัญัติการพนนั พทุธศกัราช2478 โดยเคร่งครัด 
หากผู้ ได้รับใบอนญุาตรายใดไม่ปฏิบตัติามพระราชบญัญตัดิงักล่าวก็ให้ด าเนินการตามกฎหมาย 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่งข้อความสั้นเสี่ยงโชค SMS 



 
(2.2) สร้างความชัดเจนเร่ืองการพนันและการชิงโชค มีข้อพิจารณาว่า การแยกเร่ืองการแถมพก-

การเสี่ยงโชครางวลั กบัการพนนั ออกเป็นกฎหมาย 2 ฉบบัออกจากกนั จะท าให้สงัคม/ประชาชน มีความสบัสน
และเข้าใจผิดระหว่างกิจกรรมการเสี่ยงโชคและการเล่นพนัน  ดังนัน้กระทรวงมหาดไทยต้องพิจารณา
กระบวนการออกกฎหมายนีอ้อกเป็น 2ฉบบัวา่จะสร้างความสบัสนแก่สงัคมหรือไม ่
 
 

(3) ให้ใช้อ านาจทางกฎหมายของกสทช . ก ากับดูแลกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และ
โทรคมนาคม 

เน่ืองจากระบบบริการข้อความสัน้ (sms) นัน้ต้องอาศัยระบบโทรคมนาคม และเก่ียวพันกับกิจการ
วิทยุโทรทศัน์ ซึ่งปัจจุบนัถูกควบคุมดแูลโดย “คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการวิทยุกิจการโทรทัศน์ และ

กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต”ิ (กสทช.) ซึง่มีอ านาจกฎหมาย 3 ฉบบั หลกั คือ  

• พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

• พระราชบญัญตัิ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 

• พระราชบญัญตัิ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
 
ยทุธศาสตร์ทางกฎหมายท่ีสามารถใช้ได้ผลคือ ก าหนดให้คณะกรรมการ กสทช. ออกกฎระเบียบ

ที่ถือห้ามไม่ให้กิจการโทรคมนาคม และกจิการส่ือสารมวลชน ท ากิจกรรมการชิงโชค เส่ียงโชค เสี่ยง
รางวัล หรือการประมูลสินค้าบริการ 

(3.1) คณะกรรมการกสทช . ใช้อ านาจ ตามกฎหมาย พรบ .องค์กรกสทช. (2553) และ พรบ.การ
ประกอบกิจการวิทยุโทรทศัน์ (2551) ออกกฎระเบียบให้ ผู้ขอรับใบอนุญาตกิจการวิทยุ กิจการโทรทัศน์ 
(ที่ใช้คล่ืนความถี่และไม่ใช้คล่ืนความถี่) และกจิการโทรคมนาคม ต้องไม่ด าเนินกจิการที่เกี่ยวข้องกับ
การชิงโชค การประมูลสินค้า การโฆษณา หรือกิจกรรมใดที่เข้าข่ายกฎหมายลักษณะการพนัน โดย
หากพบว่า กิจการวิทยุ กิจการโทรทศัน์ หรือกิจการโทรคมนาคมใด มีส่วนเก่ียวข้อง (ในการโฆษณา หารายได้ 
เป็นช่องทาง ให้บริการใด เช่นข้อความสัน้ (sms) ) ท่ีน าไปสู่กิจกรรมท่ีเข้าลกัษณะการพนนั ให้กสทช. ลงโทษ
ปรับ หรือ โทษทางแพ่งเรียกเก็บค่าเสียหายต่อรัฐ หรือพิจารณาระงบัใบอนุญาต หรือมีผลต่อการต่อสญัญา
ใบอนญุาต 

(3.2) คณะกรรมการกสทช . ใช้อ านาจ ตามกฎหมาย พรบ .องค์กรกสทช, (2553) และ พรบ.การ
ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ (2551) ในการก ากับดูแลเนือ้หารายการผ่านทางกิจการวิทยุ และกิจการ
โทรทัศน์ (ที่ใช้คล่ืนความถี่และไม่ใช้คล่ืนความถี่ )  ไม่ให้มีการโฆษณาเพื่อการชิงโชค เล่นเกมส์ ให้
รางวัล ทายผลการแข่งขัน หรือกิจกรรมอื่นใดที่ เข้าข่ายลักษณะพนัน โดยเฉพาะในเทศกาลส าคัญ 
เช่น ฟุตบอลโลก หรือกิจกรรมการกีฬาอื่นๆ  (เช่น ฟุตบอลต่างประเทศ) ทัง้นีวิ้ธีการท่ีห้ามคือ กิจกรรม
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ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่งข้อความสั้นเสี่ยงโชค SMS 



รณรงค์ หรือการโฆษณาหรือเชิญชวนให้ผู้ ดู ผู้ ฟัง ส่งข้อความสัน้(sms) ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพ่ือท าธุรกรรม
ดงักลา่ว 

(3.2) คณะกรรมการกสทช. ใช้อ านาจ ตามกฎหมาย พรบ.องค์กรกสทช, (2553) และ พรบ.การ
ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ (2551) ออกกฎระเบียบห้าม ไม่ให้กิจการวิทยุ โทรทัศน์ หารายได้จาก
ข้อความสัน้ (sms) ในการเล่นเกมส์ ทายผล ตอบค าถาม เส่ียงโชค ชิงรางวัล  ผ่านรายการวิทยุและ
รายการโทรทัศน์ โดยห้ามอย่างเด็ดขาดในรายการข่าวสาระความรู้ข้อเทจ็จริง และรายการประเภท
เด็กและเยาวชน (เรต ด, ป และ ท) ส่วนรายการอื่นๆ ให้มีได้เฉพาะการแสดงความคิดเห็น และต้องขอ
อนญุาตจากหน่วยงานกสทช. เป็นกรณี/รายการไป 

(3.4) คณะกรรมการกสทช. ใช้อ านาจ ตามกฎหมาย พรบ.องค์กรกสทช, (2553) และ พรบ. การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม( 2544) ออกกฎระเบียบบงัคบัให้ ผู้ รับใบอนุญาตกิจการโทรคมนาคม ท่ีให้บริการ
เครือข่ายด้านโทรศพัท์มือถือ โทรศพัท์พืน้ฐาน และอินเตอร์เน็ต (network provider) ต้องห้ามท าธุรกรรมอื่นใด
ท่ีเก่ียวข้องกบัการพนนัผ่านข้อความสัน้ (sms) โดยเดด็ขาด 
 

(4) ให้ใช้อ านาจทางกฎหมาย ของกระทรวงวฒันธรรม ในการก ากบัดแูลการโฆษณา
ผ่านส่ือสิ่งพมิพ์ ด้วยพรบ.จดแจ้งการพมิพ์ พ.ศ. 2550 

เน่ืองจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่นหนงัสือพิมพ์รายวนั หนงัสือพิมพ์กีฬา หรือนิตยสาร ต้องขอจดแจ้งการพิมพ์ /
ใบอนญุาต จากเจ้าหน้าท่ีกระทรวงวฒันธรรมประจ าของแตล่ะจงัหวดั ข้อความโฆษณาท่ีปรากฏในลกัษณะเชิง
ชวน สื่อสารให้เข้าถึงการเสี่ยงโชค การเล่นเกมส์ การเสี่ยงทาย การทายผล หรือกิจกรรมอื่นใดท่ีเข้าข่ายหรือ
น าไปสู่การเล่นพนัน หากพบในสื่อสิ่งพิมพ์ใด ก็ตาม ให้กระทรวงวัฒนธรรมใช้อ านาจตนเองโดยอาศัย

พระราชบัญญัตจิดแจ้งการพมิพ์ พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวง ควบคมุดงันี ้ 

(4.1) กระทรวงวัฒนธรรม  ใช้อ านาจ ตามกฎหมาย พรบ .จดแจ้งการพิมพ์ . (2550) ออก
กฎระเบียบให้ ผู้ขออนุญาตจดแจ้งการพิมพ์  ต้องไม่ตีพิมพ์ โฆษณาที่ มีเนือ้หาเกี่ยวกับการชิงโชค 
การประมูลสินค้า การโฆษณา หรือกิจกรรมใดที่เข้าข่ายกฎหมายลักษณะการพนัน โดยหากพบว่า มี
สว่นเก่ียวข้อง (ในการโฆษณา หารายได้ เป็นช่องทาง ให้บริการใด เช่นข้อความสัน้ (sms) ) ท่ีน าไปสูกิ่จกรรมท่ี
เข้าลักษณะการพนัน ให้กระทรวงวฒันธรรม ลงโทษปรับ หรือ โทษทางแพ่งเรียกเก็บค่าเสียหายต่อรัฐ หรือ
พิจารณาระงบัใบอนญุาต หรือมีผลตอ่การตอ่สญัญาใบอนญุาต 

 

(5) ต้องสร้างระบบกลไกการควบคมุร่วม (Co-Regulation)23 
 

                                                      
23 ปรับจาก ดร.สมเกียรติ ตัง้กิจวาณิชย์ และ นายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง เร่ือง " สถานภาพการก ากบัดูแลส่ือในประเทศไทย " 
สถาบนัวจิยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ 2554 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่งข้อความสั้นเสี่ยงโชค SMS 



การสื่อสารผ่านข้อความสัน้ (sms) นัน้เก่ียวข้องกับองค์กรสื่อหนังสือพิมพ์และวิทยุโทรทัศน์ ใน
ลกัษณะการโฆษณาสื่อสารให้ประชาชนรับเห็นทราบ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ท่ีอาจรับทราบข้อมลูกิจกรรม
การพนนัเสี่ยงโชคชิงรางวลัดงักลา่วได้ 

ซึ่งปกติแล้ว ในประเทศไทยใช้ “ระบบการควบคุมกันเอง” (Self-Regulation) 24ท่ีเป็นการควบคุม
กันเองผ่านความสมัครใจ (volunteer) และใช้แนวปฏิบัติ จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อบังคับจริยธรรม เป็น
ตวัก าหนดกรอบการปฏิบตัิงาน (ethics, code, and guidelines) ซึง่ท าให้การควบคมุกนัเองไมม่ีประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริง เพราะสมาชิกเมื่อไม่พอใจกฎระเบียบใด องค์กรวิชีพก็ท าได้เพียงแค่การตักเตือนเท่านัน้ หรือ
สมาชิกสื่อก็อาจลาออกจากระบบการควบคมุกนัเอง โดยไมม่ีข้อผกูพนัใดอีก 

 
(5.1) ใ ห้ มี ระบบการก ากั บ ร่วม  “Co-Regulation” เพื่ อ ใ ห้ อ งค์กร ส่ื อมวลชน  (media 

organizations) และองค์กรวิชาชีพส่ือ (media profession) มีกลไกในการควบคุมที่ เข้มแข็ง และ
ป้องกันการโฆษณาข้อมูลข่าวสารเพื่ อการส่งข้อความสัน้ชิงโชค เส่ียงทายเล่นเกมส์ ที่ เข้าข่าย
ลักษณะการพนัน 

 
แนวทางการปฏิบตัิ คือ 

กรณีสื่อหนงัสือพิมพ์ 25 
(5.1.1) กระทรวงวฒันธรรม ในฐานะเจ้าหน้าท่ีถืออ านาจตามพรบ.จดแจ้งการพิมพ์ ออกข้อ

ก าหนดให้ผู้ ท่ีมาขอจดแจ้งการพิมพ์ ต้องเป็นสมาชิกทางวิชาชีพกบัสภาการหนงัสือพิมพ์แห่งชาติ 

                                                      
24 ดร.สมเกียรต ิตัง้กิจวาณิชย์ และ นายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง .,  
องค์กรส่ือหนังสือพมิพ์ ปัจจบุนัมีการก ากบัดแูล 2 ระบบ คือ 

(ก.) ผ่านระบบกฎหมาย พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ (2550) ซึง่ก าหนดให้หนังสือพิมพ์ ต้องจดแจ้งการพิมพ์กับทาง
ราชการผ่านวฒันธรรมจงัหวดั (กระทรวงวฒันธรรม) ในการประกอบการ และ (ข.) ผ่านการควบคุมจริยธรรม โดยการก ากบั
ดแูลกนัเองผ่านสภาการหนงัสือพิมพ์แหง่ชาติ 

 
องค์กรส่ือวทิยุ-โทรทัศน์ ปัจจบุนัมีการก ากบัดแูล 2 ระบบ คือ 

(ก.) ผ่านระบบกฎหมาย พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ก าหนดให้ต้องได้รับ
ใบอนุญาตในการประกอบการ และ (ข.) ผ่านการควบคุมจริยธรรม โดยการก ากับดูแลกันเองผ่านองค์กรวิชาชีพเช่น สภา
วชิาชีพข่าววทิยแุละโทรทศัน์ไทย 

ซึง่การก ากบัดูแลกันเองทัง้ 2 ระบบส่ือ ท่ีผ่านมามีจุดอ่อน คือ 1) สามารถก ากับดแูลได้เฉพาะส่ือท่ีสมัครใจเข้าเป็น
องค์กรสมาชิก และ 2)ไม่สามารถลงโทษสมาชิกท่ีฝืนข้อบงัคบัด้านจริยธรรมอย่างมีประสิทธิผล  
ส่วน จุดแข็ง คือ 1) ไม่มีความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการก ากับดูแลของรัฐ  โดยเฉพาะการแทรกแซงส่ือ หรือกฎระเบียบท่ีไม่
เหมาะสม 
25

 ปรับจาก ดร.สมเกียรต ิตัง้กิจวาณิชย์ และ นายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง., 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่งข้อความสั้นเสี่ยงโชค SMS 



และสภาการหนงัสือพิมพ์แห่งชาติ ต้องออกข้อบงัคบัจริยธรรมแก่สมาชิก วา่ด้วยการก้ามลง
โฆษณาข้อความเชิญชวน ประกาศให้มีการส่งข้อความสัน้ชิงโชค เล่นเกมส์ เสี่ยงรางวลั หรือกิจกรรม
เสี่ยงพนนัใดก็ตาม 

(5.1.2) ก าหนดให้สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ออกข้อบังคับเร่ือง “การห้ามโฆษณา
ข้อความท่ีมีเนือ้หาเข้าข่ายส่งเสริมกิจกรรมการพนนั เสี่ยงโชค เล่นเกมส์ หรือชิงรางวลั” โดยสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติมีอ านาจลงโทษสมาชิกท่ีฝ่าฝืนข้อบังคบั โดยให้ลงข้อความขอโทษ หรือแก้ไข 
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 

(5.1.3) รัฐบังคับให้ปฏิบัติตาม โดยก าหนดโทษปรับทางปกครอง ไปจนถึงการถอนการจด
แจ้งการพิมพ์ ทัง้นี ้ตามข้อเสนอแนะของสภาการหนงัสือพิมพ์แห่งชาติ  โดยท่ีผู้ถูกโทษปรับ หรือถอน
การจดแจ้งการพิมพ์ สามารถฟ้องร้องตอ่ศาลปกครองได้ 
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(5.1.4) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้: ข้อบังคบัจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพ (ในท่ีนี ้คือ “สภา

วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย”) ต้องได้รับการรับรองโดย กสทช. โดยผ่านกระบวนการรับฟัง
ความเห็นสาธารณะ 

โดยที่ กสทช. จะไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ
ใด หรือออกใบอนุญาตให้ โดย กสทช. ก ากับดูแลเนือ้หาผู้ รับใบอนุญาตนัน้ (รับ พิจารณาเร่ือง
ร้องเรียนและลงโทษ) 

(5.1.5) ก าหนดให้องค์กรวิชาชีพ มีอ านาจลงโทษสมาชิกท่ีฝ่าฝืนข้อบังคับ โดยให้เผยแพร่
ข้อความขอโทษ หรือแก้ไข ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 

(5.1.6) กสทช. บงัคบัให้ผู้ขอรับใบอนญุาตกิจการวิทยโุทรทศัน์ ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัจริยธรรม
วิชาชีพ (ของสภาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย) โดยก าหนดโทษปรับทางปกครอง ไปจนถึงการถอน
ใบอนญุาตได้ หากฝ่าฝืนกฎ หรือตามข้อเสนอแนะขององค์กรวิชาชีพท่ีมีตอ่กสทช. โดยท่ีผู้ถกูโทษปรับ 
หรือถอนใบอนญุาต สามารถฟ้องร้องตอ่ศาลปกครองได้ 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่งข้อความสั้นเสี่ยงโชค SMS 
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