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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 ผู้ประกอบการมักใช้ การส่งเสริมการตลาด เพ่ือสร้างทัศนคติด้านบวกต่อผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิดการตัดสินใจซื้อ

หรือบริโภคผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารผ่านพนักงานขาย การส่งเอกสารแนะนำา

สินค้าผ่านไปรษณีย์ ออนไลน์ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย เป็นต้น

 โดย กิจกรรมส่งเสริมการขาย ที่นิยมใช้ได้แก่ การลดราคา แลกของสมนาคุณ แจกของตัวอย่าง หรือการให้

ทดลองชิม เพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น แถมของ เสี่ยงโชครับของหรือรางวัล ฯลฯ  ซึ่ง กิจกรรมแจกของรางวัล

ในรูปแบบการเสี่ยงโชค เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานปกครองก่อนจึงจะดำาเนินการ (ตาม 

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478)

 ในปี พ.ศ.2555-2558 พบว่า ผู้ประกอบการโดยเฉพาะเครื่องดื่ม มักใช้วิธีให้ผู้บริโภคได้เสี่ยงโชคผ่าน

ช่องทางการส่งตัวเลข หรือรหัส ด้วยวิธีส่งข้อความสั้น (SMS) ผ่านโทรศัพท์มือถือ และจูงใจผู้บริโภคด้วยการให้

รางวัลใหญ่ที่มีมูลค่าสูง เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ สมาร์ทโฟน ทองคำา ท่องเที่ยวต่างประเทศ สิทธิเข้าชมฟุตบอล

ลกใหญในตางประเทศ เปนตน

การกำากับการส่งเสริมการขาย
ด้วยวิธีการเสี่ยงโชค
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 จากการสำารวจทัศนคติและพฤติกรรมการเสี่ยงโชคของผู้บริโภคไทย (ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม, 2557) พบว่า 

คนไทยอายุ 25 ปีขึ้นไป ร้อยละ 44.3 เคยส่งเสี่ยงโชคกับผลิตภัณฑ์ชาเขียว และผู้ที่เคยร่วมกิจกรรมส่งเสี่ยงโชค 

ร้อยละ 42.7 มีความถี่ในการส่งเสี่ยงโชค 1-3 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 9.8 ส่ง 4-6 ครั้งต่อเดือน  โดยผู้บริโภคร้อยละ 

39.2 เห็นว่า การเสี่ยงโชคเหมือนการเล่นหวยแบบไม่ผิดกฎหมาย และยังเห็นว่า การส่งเสริมการขายด้วยวิธีการให้

เสี่ยงโชคไม่มีผลเชิงลบต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า โดยร้อยละ 30.1 เห็นว่า เป็นการคืนกำาไรให้ผู้บริโภค

 จากเอกสารประกอบการประชุมมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558 ระบุว่า มีการ

ยื่นขออนุญาตจัดกิจกรรมเสี่ยงโชคต่อเจ้าพนักงานปกครอง เฉลี่ย 48 กิจกรรมต่อเดือน สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภค

ชื่นชอบการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค ทำาให้นักวิชาการหลายฝาย ตั้งข้อสังเกตว่า กิจกรรมเหล่านี้น่าจะ

เข้าข่ายการมอมเมาประชาชน และส่งเสริมให้คนติดการเสี่ยงโชค หรือเป็นช่องทางใหม่ของการเล่นการพนัน

 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จึงเล็งเห็นว่า กิจกรรมการส่งเสริมการขายเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดการพนัน

เพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย จึงควรมีการศึกษาแนวทางการกำากับการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค เพื่อใช้เป็น

ชุดความรู้ ข้อมูล ในการชี้แนะสาธารณะถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนเพื่อนำาข้อมูลมาพัฒนาเป็น

ข้อเสนอมาตรการในการกำากับการจัดกิจกรรมเสี่ยงโชคที่เข้าข่ายการพนัน และ/หรือ มาตรการในการกำากับ

การเข้าถึงการพนันของเด็กและเยาวชนผ่านช่องทางสื่อสมัยใหม่ 

ผลการสำารวจทัศนคติและพฤติกรรมการเสี่ยงโชคของเยาวชนไทย

 จากการสำารวจทัศนคติและพฤติกรรมการเสี่ยงโชคของเยาวชนไทย โดยการเก็บข้อมูลผ่านแบบสำารวจใน

เยาวชนไทยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 15-25 ปีทั่วประเทศ จากการสุ่มแบบบังเอิญ จำานวน 1,222 คน (ชายและ

หญิงอย่างละ 611 คน) พบว่า
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 พฤติกรรมการเสี่ยงโชค

 เมื่อนึกถึงกิจกรรมการเสี่ยงโชค เยาวชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นึกถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มชาเขียว โดยเกือบ

ครึ่งหนึ่งเคยส่งเสี่ยงโชคในรายการของผลิตภัณฑ์กลุ่มชาเขียว และคำาที่เหมาะสมที่สุดกับข้อความ “กิจกรรมส่งรหัส

เสี่ยงโชค......ผู้บริโภค” คือ “คืนกำาไรให้” “สร้างความบันเทิง” และ “ให้ความหวังแก่” ตามลำาดับ

 ทัศนคติต่อกิจกรรมการตลาดเสี่ยงโชค

 เยาวชนฯ เห็นด้วยกับข้อความ “การส่งรหัสเสี่ยงโชค แม้ไม่ถูกรางวัลก็ยังได้ใช้/ได้บริโภคผลิตภัณฑ์” 

สูงที่สุด รองลงมาคือ “หวยมีให้ลุ้นเพียงเดือนละ 2 ครั้ง แต่ส่งรหัสเสี่ยงโชคออกรางวัล “บ่อยกว่า” นั้น” และ “การ

ส่งรหัสเสี่ยงโชคไม่ทำาให้เสียภาพลักษณ์เท่ากับการซื้อหวยใต้ดิน” ตามลำาดับ

 การซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อร่วมเสี่ยงโชค

 ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อความ “รายการเสี่ยงโชคทำาให้ฉันซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพิ่มมากขึ้น” รองลงมา

คือ “รายการลุ้นเสี่ยงโชคมีผลต่อการตัดสินใจของฉันในการซื้อผลิตภัณฑ์มาเพื่อส่งลุ้นรางวัล” และ “ฉันมักจะซื้อ

ผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อร่วมเสี่ยงโชค” ตามลำาดับ

 ทัศคติต่อผู้จัดรายการเสี่ยงโชค

 ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความ “ผู้แจกรางวัลฯ ไม่ผิดจริยธรรมธุรกิจ แม้จะกระตุ้นให้ผู้บริโภค

เส่ียงโชคได้ทุกวัน/ทุกชั่วโมง” สูงสุด รองลงมาคือ“โดยภาพรวม สังคมไทยได้รับประโยชน์จากกิจกรรมส่งรหัส

เสี่ยงโชค” และ“ผู้แจกรางวัล ไม่ได้ทำาผิดกฎหมาย จึงถือว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว” ตามลำาดับ

 ทัศนคติต่อการพนัน

 ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความ “การพนันเป็นกิจกรรมชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ผ่อนคลาย/คลายเครียด

ได้” สูงสุด รองลงมาคือ “การพนันเป็นที่ฝังอยู่ในนิสัยลึกๆ ของคนไทย จึงไม่ควรมีการห้ามกัน” และ “การพนัน

เป็นช่องทางที่ดีในการหารายได้เข้ารัฐ/ประเทศได้” ตามลำาดับ

 ความโน้มเอียงที่จะเสพติดการเสี่ยงโชคพนัน

 ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความ “การได้ร่วมกิจกรรมเสี่ยงโชคทำาให้ฉันสนุก”สูงสุด รองลงมาคือ 

“ฉันสนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมเสี่ยงโชค” และ“ฉันร่วมกิจกรรมเสี่ยงโชคอยู่บ่อยๆ” ตามลำาดับ

 จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การตลาดเสี่ยงโชคมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความโน้มเอียงที่จะเสพติด

การเสี่ยงโชคพนันผ่านการการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อร่วมเสี่ยงโชค และทัศนคติต่อการพนัน
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 การส่งเสริมการขายด้วยการแจกรางวัลจากการเสี่ยงโชค

เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย กิจกรรมนี้มีความแพร่หลาย 

เนื่องจากการขออนุญาตไม่ได้มีเงื่อนไขเข้มงวดเหมือนต่างประเทศ 

และเจ้าพนักงานมีระเบียบปฏิบัติที่ต้องอำานวยความสะดวกและเร่ง

ดำาเนินการ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมธุรกิจการค้า

 การอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมแจกรางวัลด้วยการเส่ียงโชค 

เป็นการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 โดย

การอนุญาตให้จัดกิจกรรมให้น้ำาหนักสำาคัญไปที่ด้านความเป็นธรรม

แก่ผู ้บริโภคเป็นหลัก กล่าวคือ การพิจารณาว่าผู ้บริโภคต้องไม่

จ่ายสิ่งใด การพิจารณารายละเอียดการสุ่มจับรางวัล แจกรางวัลที่มี

ความเป็นธรรม ในการจับแจก ฯลฯ โดยไม่ได้พิจารณาผลกระทบต่อ

สังคมของกิจกรรมที่กระตุ้นจูงใจได้คล้ายกับการพนัน 

การส่งเสริมการขายด้วยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในประเทศไทย

 ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 การส่งเสริมการขายในลักษณะ “การจัดให้มีการแถมพก

หรือรางวัลด้วยวิธีการเสี่ยงโชค” ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานก่อนจึงจะทำาได้ โดยกิจกรรมลักษณะนี้ใน

ทางการตลาดเรียกว่า การเสี่ยงโชค (Sweepstake) อันหมายถึง การให้รางวัลแก่ผู้บริโภคที่ร่วมกิจกรรมโดยใช้

อาศัยผลที่ยังไม่แน่นอนเป็นข้อชี้ขาด และการเสี่ยงโชคเพื่อส่งเสริมการขายจะต้องเป็นการให้เปล่าคือ ผู้บริโภค

ที่ร่วมรายการจะต้องไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดเพื่อให้ได้รับสิทธิเสี่ยงโชค แต่สำาหรับบรรทัดฐานของประเทศไทย 

การซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาปกติแล้วได้รับสิทธิเสี่ยงโชคไม่ถือว่ามีการจ่ายหรือเสียประโยชน์แต่อย่างใด

 โดยที่การชิงโชคหรือเสี่ยงโชคเป็นเพียงเครื่องมือย่อยของการส่งเสริมการขายและการส่งเสริมการตลาด 

และการส่งเสริมการตลาดก็เป็นเพียงหนึ่งในส่วนผสมหลักทางการตลาด (4Ps) อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง 

การขายและกระจาย  และการสื่อสาร/ส่งเสริมการตลาด (McDaniel et al. 2011: 47-48)  ดังนั้น การเสี่ยงโชคจึง

เป็นเพียงผลพลอยได้สำาหรับผู้บริโภคที่ไม่ควรให้น้ำาหนักมากไปกว่าการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า ราคาที่เหมาะสม 

ผ่านช่องทางที่สะดวก และสื่อสารให้ผู้บริโภคเห็นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 

 ในหลายประเทศกำาหนดกรอบของการเสี่ยงโชคว่า ต้องไม่เข้าข่ายของการเป็นการพนัน หรือ ลอตเตอรี 

แต่สำาหรับประเทศไทย การส่งเสริมการขายด้วยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคอยู่ในการควบคุมกำากับภายใต้

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478

คำานิยาม 

รูปแบบและกลยุทธ์การส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเสี่ยงโชค
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การวิเคราะห์เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคจึงต้องเปรียบเทียบกับการพนันดังรายละเอียดดังนี้

 1. นิยามการพนันของไทย

 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 การพนัน หมายถึง “การเล่นเอาเงิน หรือสิ่งอื่นโดย

อาศัยความฉลาด ความชำานาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบและฝีมือรวมทั้งโชคด้วย” 

 คณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ 3 ได้ให้ความเห็นเอาไว้ว่า การจะถือว่าเป็นการพนัน

ได้ “ผู้เล่นจะต้องเสี่ยงต่อการเสียประโยชน์” 

 ในขณะที่นิยามการพนันหากยึดบรรทัดฐานของศาล ศาลฎีกาได้วินิจฉัยการพนันไว้ว่าจะต้องมีลักษณะที่ 

“ผู้เล่นเสี่ยงต่อการได้และเสีย” 

 ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ไม่มีการให้นิยามของการพนันไว้ แต่ใช้การระบุชื่อ

กิจกรรมและรูปแบบที่เป็นการพนัน โดยแยกเป็นกลุ่มที่ห้ามโดยเด็ดขาด (หมวด ก.) เช่น โปปั่น โปกำา อีโปงครอบ 

สี่หงาลัก อีโปงซัด ไฮโลว์ ไม้สามอัน ฯลฯ และกลุ่มที่ทำาได้หากได้รับอนุญาต (หมวด ข.) เช่น โยนห่วง ชกมวย 

วิ่งวัวคน ปิงโก โยนห่วง จับสลากด้วยวิธีใดๆ ฯลฯ 

 โดยสรุป สิ่งที่จะเป็นการพนันในประเทศไทยจะต้องมีชื่อหรือรูปแบบการเล่นตามที่กฎหมายระบุ

ไว้ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 หรือการเล่นเอาเงินโดยอาศัยไหวพริบฝีมือรวมทั้งโชคใน

กิจกรรมต่างๆ และผู้เล่นจะต้องเสี่ยงต่อการเสียประโยชน์

 การที่พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ไม่ได้นิยามการพนันหรือกำาหนดองค์ประกอบของการ

พนันไว้ มีผลให้เจ้าพนักงานต้องขอคำาปรึกษาสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อพบกิจกรรมหรือสิ่งที่เกิด

ขึ้นในโลกปัจจุบันร่วมสมัยที่อาจจะเป็นการพนัน ตัวอย่างเช่น การใช้หมายเลขโทรศัพท์ 1900 รับทายผลบอลโดย

มีรางวัลให้กับผู้ที่ทายผลได้ถูกต้อง (สำานักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2545) หรือตู้เครื่องเล่นไฟฟ้า 

(สำานักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2545) ฯลฯ ว่าสิ่งใหม่ดังตัวอย่างนั้นเป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย

หรือไม่ เพื่อจะดำาเนินการตามกฎหมายได้ต่อไป
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 2. ทัศนคติต่อการพนันของประชาชน

 Raylu & Oei (2004) ได้สรุปจากงานวิจัยว่า การพนันมีความ

เกี่ยวโยงกับความเชื่อและค่านิยมทางวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรม

เกาหลีใช้การพนันเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากปัญหาที่กำาลังเผชิญ 

ส่วนเวียดนามมองการพนันเป็นช่องทางหารายได้ที่รวดเร็ว ในขณะที่จีนใช้

การพนันเพื่อสังคมและวัฒนธรรมเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมมีการ

ถ่ายทอดไปยังคนรุ่นต่อไป เด็กในสังคมที่มีความเชื่อและค่านิยมที่ไม่เป็นลบ

ต่อการพนันก็จะรับการถ่ายทอดและเรียนรู้ไปด้วย เช่น เด็กในประเทศจีน

จะได้รับรู้การเล่นการพนันไปจนถึงการอนุญาตจากผู้ปกครองให้ร่วมเล่น

ย่อมจะมีโอกาสสูงที่จะเป็นนักพนัน รวมทั้งมีผลต่อรูปแบบการเล่นพนันด้วย 

ในการศึกษาระบุว่า จีนเป็นชาติที่เล่นการพนันมากที่สุดในโลก โดยถือว่า

เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต

 งานวิจัยหลายชิ้นในประเทศไทยมีข้อสรุปว่า คนไทยจำานวนมากไม่ได้มีทัศนคติเชิงลบต่อการพนัน เช่น 

จากงานวิจัยของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริโภคจำานวนมากมองว่า “การพนัน” โดย

ตัวมันเองไม่ใช่ความผิด แต่เป็นความผิดเพราะกฎหมาย (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2554, น.12) นอกจากนี้สังคมไทย

ยังมีค่านิยมเรื่องเชื่อโชคลางและอำานาจดลบันดาล ซึ่งมีผลต่อนิสัยพนัน คือ เชื่อว่า การเสี่ยงโชคเป็นหนทางที่จะ

ร่ำารวยได้ (วรัญญา ทัศนีศรีวงศ์, 2558, 3) และจากงานวิจัยของ มนฤดี กีรติพรานนท์ กมลทิพย์ อาร์ธอส และ 

วิษณุ วงษ์สินศิริกุล (2556) ที่พบว่า นักศึกษา 527,636 (ร้อยละ 28 ของ นศ. ป.ตรีทั้งหมด) ระบุว่า เคยเล่นพนัน 

ไพ่ บิงโก หวยใต้ดิน สลากกินแบ่งรัฐบาล บอล และตู้ม้ามากที่สุดตามลำาดับ และมีความเห็นว่า ผลกระทบของการ

พนันไม่ว่าจะต่อด้านการเรียน ด้านครอบครัว ด้านเพื่อนสนิท ด้านคนรัก/แฟน หรือด้านการทำางาน ทั้งหมดอยู่ใน

ระดับค่อนข้างน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยระดับผลกระทบอยู่ระหว่าง 1.82 ถึง 1.99 จากระดับสูงสุดคือ 5.00 จึงสรุปได้ว่า 

ผู้บริโภคจำานวนหนึ่งไม่ได้ตระหนักถึงโทษของการพนันมากไปกว่าเรื่องโอกาสเสียทรัพย์ หนี้สิน การถูกคุกคาม

เฉพาะกรณีไม่ชำาระหน้ีพนัน ผู้บริโภคไทยจำานวนมากไม่ได้มีทัศนคติเชิงลบต่อการพนัน และไม่ได้ตระหนักว่า 

การพนันสามารถสร้างให้เกิดปัญหาสำาคัญใดๆ
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 โดยข้อเท็จจริงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การพนันสร้างปัญหา ตัวอย่างเช่น การพนันระดับที่เป็นปัญหา 

(Problem gambling) หรือโรคติดพนัน (Pathological gambling) สามารถสร้างผลกระทบทางการเงิน งาน 

(Griffiths, 2005) สุขภาพจิตเรื่องความหดหู่ซึมเศร้า และยังมีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพร่างกายเรื่องโรค

หอบหืด ปอดและภาวะน้ำาหนักเกิน (Abdollahnejad et al., 2013; Black et al., 2013; Lorains et al, 2011) 

 สำาหรับเด็กและวัยรุ่น ผลเสียของการพนันจะยิ่งมากกว่าผู้ใหญ่ในเรื่องขาดทักษะชีวิต ความฉลาดทาง

สังคม มีโอกาสเกิดโรคจิตเวช ติดสารเสพติด พฤติกรรมลักขโมย ฉ้อฉล นิสัยริษยา เกิดความอยากต่อเรื่องการพนัน

ทุกชนิด ความสามารถในการตัดสินใจช้า การไม่อดทนรอคอยกับสิ่งที่พอใจหรือขาดความยับยั้งชั่งใจ (พรจิรา 

ปริวัชรากุล, 73-83)

 การท่ีสมองของเด็กและวัยรุ่นที่พัฒนายังไม่สมบูรณ์ ส่วนที่มีหน้าที่ควบคุมระบบความคิดและการตัดสินใจ

จึงยังไม่พัฒนาเท่าผู้ใหญ่ มีผลให้วัยรุ่นมักตัดสินใจโดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล การถูกยั่วยุจากการพนันรวมทั้ง

กิจกรรมเสี่ยงโชคที่คล้ายการพนันทำาให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกได้มาก ไม่ว่าจะทำาให้เกิดความรู้สึกสนุกสนาน หรือ

ความรู้สึกหงุดหงิด แต่ไม่ว่าจะทางใดก็ทำาให้เกิดความรู้สึกอยากเล่นพนันได้ทั้งสิ้น (สุพร อภินันทเวช, 2555)

 นอกเหนือจากนั้น ยังมีประเด็นเชิงลบด้านอื่นๆ เช่น “พนันติดง่ายเลิกยาก” ตามการนำาเสนอของ นาย

แพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษางานสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (การสัมมนาหัวข้อ 

“หยุดพนัน…หยุดภัยร้ายสังคมไทย, 5 กรกฎาคม 2555) ว่า: 

 “พฤติกรรมเสพติดเกิดจากการทำางานของสมอง ที่สมองส่วนอยากทำางานมากกว่าสมองส่วนคิดยับยั้ง

ชั่งใจ ที่ถูกกระตุ้นด้วยความตื่นเต้นและมีความสุข ทำาให้การเสพในครั้งต่อๆ ไปเพิ่มปริมาณมากขึ้นและใช้เวลา

มากขึ้นจนควบคุมตัวเองไม่ได้ โดยกระบวนการเสพติดเกิดจากการเริ่มต้นครั้งแรกนั่นเอง” 

 โดยสรุป ผู้บริโภคจำานวนมากไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาที่มาจากการพนัน และไม่คิดว่า การพนันเป็น

สิ่งผิด แต่จะผิดก็ต่อเมื่อกฎหมายระบุไว้ว่าผิด ดังนั้น รายการส่งเสริมการขายประเภทเสี่ยงโชคที่ได้รับอนุญาต

จึงถูกมองว่า ไม่ได้สร้างผลกระทบใดในเชิงลบต่อสังคม  
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 3. การขออนุญาตจัดกิจกรรมเสี่ยงโชค

 ประเทศไทยยึดถือบรรทัดฐานตาม มาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ที่ควบคุม

การจัดกิจกรรมประเภทเสี่ยงโชค ซึ่งระบุว่า “การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยวิธีใดๆ ในการ

ประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะทำาได้” จึงสรุปได้ว่า 

การเสี่ยงโชคคือการพนัน ประเภทที่ทำาได้เพื่อประกอบกิจการค้าหรืออาชีพเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน 

 การขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติ

การพนัน พุทธศักราช 2478 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2505) และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 

2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 44 (พ.ศ. 

2548) มีค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ 300 บาทสูงสุดไม่เกิน 9,000 ต่อการจัดรายการเสี่ยงโชคไม่เกิน 1 วันถึง 365 วัน 

ตามลำาดับ ผู้เป็นเจ้าพนักงานออกใบอนุญาตคือ ผู้อำานวยการสำานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 

สำาหรับกรุงเทพมหานคร และนายอำาเภอ หรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำาก่ิงอำาเภอแห่งท้องท่ี สำาหรับจังหวัดอ่ืน

นอกจากกรุงเทพมหานคร

 แนวปฏิบัติ เจ้าพนักงานมีระยะเวลาพิจารณาอนุญาต

ภายใน 90 วัน โดยเฉพาะกรณีใช้วิธีส่ง SMS ในการเสี่ยงโชค 

ระเบียบการขออนุญาตยิ่งเปิดกว้างและอำานวยความสะดวก

มากกว่า คือ ผู้ขออนุญาตไม่จำาเป็นต้องเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

ขึ้นเอง หรือเป็นผู้แทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์แต่เพียงผู้เดียวใน

ประเทศไทย 

 นอกจากน้ี ด้านถ้อยคำาในกฎหมายเกี่ยวกับ “สถานท่ี

จัดกิจกรรม” ถูกตีความว่า หมายถึงสถานที่ที่จับฉลาก ไม่ใช่

ครอบคลุมทั้งประเทศไทยในที่ใดก็ตามที่ประชาชนสามารถส่ง

ชิ้นส่วนตามเงื่อนไขหรือส่ง SMS เข้าร่วมกิจกรรมได้ ซึ่งเป็นการ

ตีความท่ีมีผลให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะไปขอ

อนุญาตได้ เช่น ไปยื่นขอ ณ อำาเภอหนึ่งในประเทศไทย แม้

กิจกรรมนั้นจะกระทำากว้างขวางไปทั่วประเทศก็ตาม 

 จากค่าธรรมเนียมที่ถูกเพียง 300-9,000 บาท เมื่อ

เทียบกับการจัดกิจกรรมที่อาจสร้างยอดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ได้

สูง และการมีกรอบเวลาให้เจ้าหน้าที่ต้องออกใบอนุญาตให้ทัน

ภายในเวลาที่กำาหนด การเปิดกว้างให้ยื่นขอ ณ เขตปกครอง

ใดก็ได้ที่ผู้จัดจะไปจับรางวัล แม้จะเป็นกิจกรรมที่กระทำากว้าง

ทั่วประเทศก็ตาม จึงสรุปว่า กิจกรรมประเภทนี้ทำาได้ง่าย ขอ

อนุญาตได้ง่ายและได้รับความสะดวกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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 4 ความแพร่หลายของกิจกรรมเสี่ยงโชค

 จากการวิจัยเชิงสำารวจโดยนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ โดยใช้แบบ

สำารวจเก็บข้อมูลผู้บริโภคที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไปทั่วประเทศจำานวน 787 

รายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 เพื่อศึกษาทัศนคติของและพฤติกรรม 

ผู้บริโภคเกี่ยวกับลอตโต้มาร์เก็ตติ้งรวมทั้งทัศนคติต่อการพนัน พบว่า 

ร้อยละ 62.1 เคยร่วมกิจกรรมเสี่ยงโชค โดยร้อยละ 44.3 ร่วมกิจกรรม

ของผลิตภัณฑ์กลุ ่มชาเขียวมากที ่สุด และร้อยละ 59.0 ส่งเสี ่ยงโชค

อย่างน้อย 1 ครั้ง ขึ้นไปต่อเดือน ในจำานวนนี้ ร้อยละ 3.6 เป็นผู้ส่ง ไม่

น้อยกว่า 10 ครั้งขึ้นไปต่อเดือน ซึ่งสรุปโดยรวมด้านพฤติกรรมว่า ลอตโต้

มาร์เก็ตติ้งเข้าถึงผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย

 ด้านทัศนคติต่อลอตโต้มาร์เก็ตติ้ง พบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งตั้งแต่ร้อยละ 28.3 – 52.2 

ว่า ลอตโต้มาร์เก็ตติ้งคุ้มกว่าการซื้อหวยใต้ดิน ลุ้นรางวัลได้หลายครั้ง ไม่เสียภาพลักษณ์ มีรางวัลจูงใจ เล่นได้สะดวก 

และแม้จะไม่ถูกรางวัลก็ยังได้บริโภคผลิตภัณฑ์ และผู้บริโภคร้อยละ 30.1 เห็นว่า กิจกรรมประเภทนี้เป็นการคืน

กำาไรให้ลูกค้า และอีกร้อยละ 17.5 เห็นว่า เป็นการสร้างความบันเทิง สรุปโดยรวมว่า ประชาชนมีทัศนคติไปในเชิง

บวกต่อลอตโต้มาร์เก็ตติ้ง

 จากข้อมูลไม่เป็นทางการของเจ้าพนักงานปกครองผู้ออกตรวจสถานท่ีจับฉลากเส่ียงโชคผลิตภัณฑ์พบว่า 

การจัดกิจกรรมมีผู้บริโภคร่วมส่งเสี่ยงโชควันละประมาณ 700,000 คน

 ในรอบ 5 เดือน (เมษายน – สิงหาคม พ.ศ.2557) พบว่า มีการยื่นขออนุญาตจัดกิจกรรมเสี่ยงโชค 239 

รายการ หรือเฉลี่ยเดือนละ 48 รายการ ตัวเลขนี้ทำาให้เห็นภาพได้ว่า ผู้บริโภคไทยได้พบกับรายการการตลาดเสี่ยง

โชคเดือนละ 48 รายการ หรือเฉลี่ยวันละ 1.6 รายการใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน

 จากข้อมูลข้างต้นกล่าวได้ว่า ลอตโต้มาร์เก็ตติ้งแพร่หลายมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมากต่อเนื่อง

ไปอีก ในประเทศไทย เนื่องจากกฎหมายอนุญาตให้ทำาได้ รวมทั้งระเบียบที่อำานวยความสะดวกในการอนุญาตให้แก่

ผู้ประกอบการค้าหรืออาชีพ ผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่จัดกิจกรรมลักษณะนี้ประสบความสำาเรจ็ด้านยอดขาย อีกทั้ง 

ผู้บริโภคยังมีทัศนคติเชิงบวกว่า เป็นการคืนกำาไรของผู้ประกอบการ และซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อโอกาสในการเสี่ยงโชค

ด้วยความหวังว่าจะได้รับรางวัล
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การส่งเสริมการขายด้วยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในบางประเทศ

 การส่งเสริมการขายที่มีการแจกรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในหลายประเทศที่

ศึกษา มีเงื่อนไขที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสังคมจากสิ่งยั่วยุในลักษณะการพนัน กำากับควบคุม

ไม่ให้มีการสร้างค่านิยมเรื่องเสี่ยงโชค และมุ่งเน้นการลดแรงจูงใจของผู้ประกอบการใน

การจัดกิจกรรม 

 สามารถสรุปกลุ่มประเทศตามมาตรการควบคุมกำากับกิจกรรมการส่งเสริม

การขายด้วยการเสี่ยงโชคได้ 6 กลุ่มคือ

 1. กลุ่มประเทศที่มีความแตกต่างจากประเทศไทยน้อย คือสามารถจัดกิจกรรมนี้

ได้ เช่น โรมาเนีย สเปน

 2. กลุ่มประเทศที่อนุญาตให้ทำาได้ แต่มุ่งเน้นมาตรการด้านภาษีและค่าปรับกรณี

กระทำาผิดที่สูง โดยอาจจะสูงถึง 100 ล้านบาท เช่น เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรต 

นอร์เวย์ โปรตุเกส ตุรกี ออสเตรเลีย รวมทั้งญี่ปุ่น

 3. กลุ่มประเทศที่ให้ขออนุญาตจัดกิจกรรมเสี่ยงโชคได้ โดยการพิจารณาอนุญาต

จะพิจารณาเป็นการขออนุญาตจัดพนันเกมส์ลอตเตอรี เช่น รัสเซีย ฮ่องกง

 4. กลุ่มประเทศที่อนุญาตให้ทำาได้แต่มีเงื่อนไขมากในการจัด เพ่ือมิให้สร้างค่านิยม

เรื่องโชค รวยด้วยโชค เช่น ญี่ปุ่น ที่กำากับมูลค่าสูงสุดของของรางวัลไม่เกิน 20 เท่าของ

ผลิตภัณฑ์ที่จัดกิจกรรม มูลค่ารวมของรางวัลต้องไม่เกิน 30,000 บาท

 5. กลุ่มประเทศทีอ่นุญาตให้ทำาโดยตอ้งมีเงื่อนไขที่ชัดเจนว่า ต้องไม่มีการจ่ายส่ิงใด

แม้แต่การต้องซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับสิทธิในการเสี่ยงโชค กล่าวคือ ต้องมีช่องทางร่วม

เสีย่งโชคแบบฟรีโดยไม่ต้องซ้ือผลิตภัณฑ์ไว้ด้วยเสมอ พร้อมระบุข้อความว่า การซ้ือไม่ได้เพ่ิม

โอกาสในการได้รับรางวัล เช่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

 6. กลุ่มประเทศที่จำากัดการอนุญาต โดยใช้เงื่อนไขที่เป็นหลักการ เช่น ไม่อนุญาต

ให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่บิดเบือนการตัดสินใจในทางเศรษฐศาสตร์ เช่น 

เดนมาร์ก หรือไม่อนุญาตให้จัดรายการส่งเสริมการขายท่ีมีอำานาจในการกระตุ้นกดดันการซ้ือ 

เช่น มีการให้รางวัลที่สูงในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น กลุ่มประเทศเหล่านี้ได้แก่ เยอรมันนี 

ออสเตรีย หรือกำาหนดเงื่อนไขว่าต้องเป็นองค์กรการกุศลที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น เช่น 

สวีเดน
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ผลการสำารวจทัศนคติและพฤตกรรมการเสี่ยงโชค

  ผลการสำารวจทัศนคติและพฤติกรรมการเส่ียงโชคของกลุ่มผู้บริโภค

ทั่วไปและกลุ่มเยาวชนพบว่า

  “ทั้งสองกลุ่มมีผู้เคยร่วมส่งเสี่ยงโชคกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมด เฉพาะผู้ที่เคยส่ง

เสี่ยงโชคจำานวนกว่าครึ่งหนึ่งเคยส่งสูงสุด 1-3 ครั้งต่อเดือน โดยกลุ่มเยาวชนมีจำานวนผู้ที่

เคยส่งสูงสุดต่อเดือน 4-6 ครั้งมากกว่ากลุ่มผู้บริโภคทั่ว่ไป กว่าหนึ่งในสามเห็นว่า กิจกรรม

ส่งเสี่ยงโชคเป็นการคืนกำาไรให้ผู้บริโภค ไม่ได้ผิดกฎหมาย ผู้จัดไม่ได้ทำาผิดจรรยาบรรณ

หรือจริยธรรมใดๆ และเห็นด้วยว่าการเสี่ยงโชคเหนือกว่าการเล่นหวยใต้ดินในด้านความ

สะดวก รางวัล การมีผลิตภัณฑ์ให้ใช้หรือบริโภคแม้จะไม่ได้รับรางวัลใดๆ จากการเส่ียงโชค”

 ซึ่งสรุปเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่รับรองได้ทางวิชาการ 2 โมเดล คือ 

 สำาหรับผู้บริโภคทั่วไปที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป  

 “กิจกรรมการตลาดเสี่ยงโชค กระตุ้นพฤติกรรมและมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรม 

การร่วมเสี่ยงโชค และการร่วมกิจกรรมเส่ียงโชคเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อ

การพนัน”

 สำาหรับกลุ่มเยาวชนที่มีอายุ 15-25 ปี

 “กิจกรรมการตลาดเส่ียงโชค กระตุ้นพฤติกรรมและมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรม

การร่วมเส่ียงโชค พร้อมๆ กับมีอิทธิพลต่อการเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการพนัน และพฤติกรรม

และทัศนคติก็ร่วมกันมีอิทธิพลให้เกิดความโน้มเอียงที่จะเสพติดการเสี่ยงโชคพนันได้”
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ข้อเสนอแนวทางการกำากับการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเสี่ยงโชค

 การตลาดเสี่ยงโชคหรือล็อตโต้มาร์เก็ตติ้งมีความแพร่หลายในประเทศไทย และมีแนวโน้มที่จะถูกนำา

มาใช้อย่างมากต่อไปในทางการส่งเสริมการค้าส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ กิจกรรมนี้อาจส่งผลเชิงบวกกับการ

ส่งเสริมธุรกิจและการขาย แต่การตลาดเสี่ยงโชคก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นการพนันเมื่อพิจารณาโดยใช้นิยาม

ตามหลักสากล ดังนั้น จึงมีโอกาสสร้างผลเชิงลบให้สังคมเช่นเดียวกับการพนัน ด้วยเหตุนี้ การนิยามและการ

กำาหนดองค์ประกอบ เงื่อนไขของการตลาดเสี่ยงโชค ตลอดจนข้อกำาหนด มาตรการ ระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรมประเภทนี้ในสังคม จึงเป็นเรื่องจำาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้กิจกรรมการส่งเสริมธุรกิจในสังคมไทยมี

ความสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งต่อธุรกิจและสังคมต่อไป

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
(ข้อมูลเยาวชน 1,222 ราย)

การตลาดเสี่ยงโชค

ทัศนคติเชิงบวก
ต่อการพนัน

ความโน้มเอียงที่จะ
เสพติดการเสี่ยงโชคพนัน

ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อ
ร่วมเสี่ยงโชค

.443

.712

.738

.238

Chi-Square=71.76, df.=54, P-value=0.0533, RMSEA=.020
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 จากผลการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยวางกรอบมาตรการการกำากับกิจกรรมส่งเสริมการ

ขายด้วยการเสี่ยงโชคไว้ 2 ด้าน

 การตลาดเสี่ยงโชคและการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อร่วมเสี่ยงโชคเป็นปัจจัยสาเหตุที่มี

ผลต่อความโน้มเอียงที่จะเสพติดการเสี่ยงโชคพนัน ข้อค้นพบนี้นำามาสู่ข้อเสนอเรื่องการ

ปกป้องเด็กและเยาวชนรวมทั้งกลุ่มผู้เปราะบางจากการตลาดเสี่ยงโชคโดยไม่มีข้อแม้ 

เพื่อตัดปัจจัยสาเหตุที่นำาไปสู่ความโน้มเอียงที่จะเสพติดการเสี่ยงโชคพนัน

 จากการเปรียบเทียบมาตรการการกำากับดูแลการเสี่ยงโชคนำามาสู่ข้อเสนอด้าน

การคุ้มครองสังคม ทั้งด้านการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในกิจกรรมเสี่ยงโชค การ

สื่อสารผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้เพ่ือประกอบการตัดสิน

ใจร่วมหรือไม่ร่วมกิจกรรม และการกำาหนดเงื่อนไขการอนุญาตที่รัดกุมเพื่อสื่อสารกับ

สังคมว่ากิจกรรมประเภทนี้ แม้ไม่ได้ห้ามทั้งฝ่ายผู้จัดและผู้บริโภคตามแนวคิดการค้าเสรี 

แต่ภาครัฐไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนเนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีทำาให้สังคมมีค่านิยมเส่ียงโชค 

และอาจจะส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมได้เช่นเดียวกับการอนุญาตการพนัน

แนวทางการกำากับการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเสี่ยงโชค 5 เรื่อง ได้แก่

 

 (1)  การป้องกันกลุ่มเปราะบางในสังคมจากกิจกรรมการแจกรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค 

 (2) การสื่อสารให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจว่ากิจกรรมประเภทนี้มีโอกาสสร้างผลกระทบได้แบบเดียวกับ

การติดการพนัน 

 (3) การกำาหนดกรอบหรือขอบเขตด้านมูลค่ารางวัล ความถี่และถ้อยคำาในการสื่อสารกิจกรรมประเภท

นี้  

 (4) มาตรการด้านภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อลดแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมของผู้ประกอบการ

 (5) บทลงโทษผู้กระทำาผิด ส่วนในระยะยาวควรมีการหาข้อสรุปว่ากิจกรรมนี้ควรถูกกำากับอย่างเข้มงวด

ในไทยหรือไม่อย่างไร เพื่อความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและสังคมไทย

 ข้อเสนอข้างต้นก็เพื่อให้การส่งเสริมการค้าและอาชีพให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคและสังคม  

และยังช่วยให้เกิดการพัฒนาธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้ประกอบการอาจเลือกแนวทางพัฒนาคุณภาพ คุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์ ตั้งราคาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม ฯลฯ นอกจากนี้ยังน่าจะช่วยให้เกิดการสร้างเสริมสังคมที่ปลอดภัยขึ้น

จากการไม่ถูกแวดล้อมด้วยการพนันหรือการกระตุ้นด้วยรูปแบบของการพนัน หรือการกระตุ้นค่านิยมที่ผิด  ดังเช่น

กรณีของหลายๆ ประเทศที่มีมาตรการเฝ้าระวังและกำากับดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มงวดจริงจัง.
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