โชคชวยเพราะพี่ให
ดื่มกินแลวรวยไว
คุมไหมที่ตองเสี่ยง??
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จดหมายขาวแผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
จัดทำขึ้นโดยการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
เพื่อเปนชุดความรูในการเผยแพรและประชาสัมพันธความเคลื่อนไหวดานอาหารและโภชนาการสูภาคสาธารณะ
ผูจัดทำ
แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ (FHP)
บรรณาธิการ: สุลัดดา พงษอุทธา
กองบรรณาธิการ: นงนุช ใจชื่น, ชัชวาลย เผาเพ็ง, ภาวิน ตันตยาภิรักษ, วาทินี คุณเผือก, สุลัดดา พงษอุทธา
พิสูจนอักษร: มยุรา มณีแจม
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เปดบาน

กลับมาอีกครัง้ กับจดหมายขาวของ FHP ฉบับนีเ้ ราอาจจะมาแปลกสักหนอย เพราะวาไมไดพดู ถึงแคเรือ่ งอาหารการกินและสุขภาพดังเชนทีผ่ า นมา
อยาเพิง่ เขาใจผิดคิดวาเราเปลีย่ นแนวไปแลวนะคะทีเ่ ราตองพูดเรือ่ งการตลาดแบบเสีย่ งโชคเพราะการทำการตลาดแบบเสีย่ งโชคของสินคาอาหารเครือ่ งดืม่
ทีม่ คี ณ
ุ คาทางโภชนาการไมเหมาะสมทำใหผบู ริโภคหันมาบริโภคสินคาจำพวกนีม้ ากขึน้ ซึง่ อาจกอใหเกิดความเสีย่ งตอการเกิดโรคในระยะยาว เราไมอยากใหเกิด
เหตุการณรายๆ เชนนั้นกับผูอานของเรา จึงตองเลาสูกันฟงดวยความเปนหวง
จดหมายขาวฉบับนีจ้ ะนำเสนอการทำการตลาดแบบเสีย่ งโชคในแงมมุ ตางๆ เราจะเริม่ อุน เครือ่ งกันดวยคอลัมน คุณรูห รือไมวา ซึง่ จะมาแนะนำใหทา นผูอ า น
รูจ กั วาการตลาดแบบเสีย่ งโชคคืออะไรและสำคัญอยางไร โดยยกตัวอยางกรณีของการทำการตลาดแบบเสีย่ งโชคของอาหารเครือ่ งดืม่ ทีอ่ าจสงผลกระทบตอ
ผูบ ริโภคและสังคมไทย ตามมาดวยคอลัมน งานวิจยั ในประเทศและนานาชาติ เนือ้ หาในสวนนีบ้ อกเลาถึงมาตรการในการควบคุมการทำการตลาดแบบเสีย่ งโชค
และรูปแบบการทำการตลาดแบบเสี่ยงโชคในประเทศตางๆ เพื่อใหรูวาเราเปนอยางไรเมื่อเทียบกับตางประเทศ ตอดวยคอลัมน อาหารและเครือขาย
ฉบับนีเ้ ราไดรบั เกียรติจากคุณพงศธร จันทรัศมี ผูจ ดั การศูนยขอ มูลนโยบายสาธารณะเพือ่ ลดปญหาจากการพนัน มูลนิธสิ าธารณสุขแหงชาติ ซึง่ เปนผูท ศ่ี กึ ษา
และติดตามเฝาระวังปญหาการพนันรวมถึง การทำการตลาดแบบเสีย่ งโชคในสังคมไทยอยางใกลชดิ มาโดยตลอด ซึง่ คุณพงศธร ไดนำเสนอมุมมองทีม่ ตี อ การ
ทำการตลาดแบบเสีย่ งโชคไวอยางนาสนใจ จากนัน้ พักเรือ่ งการตลาดแบบเสีย่ งโชคเอาไวชว่ั คราวเพือ่ ไปดูวา ในชวงทีผ่ า นมาเกิดอะไรขึน้ บางในแวดวงอาหาร
และโภชนาการในคอลัมน บอกเลาเกาสิบ จากนั้นก็กลับมาวากันตอดวยเรื่องการทำการตลาดแบบเสี่ยงโชคอีกเล็กนอยในคอลัมน ปกิณกะ กับเรื่องเงินๆ
ทองๆ ที่เกี่ยวของกับการทำการตลาดแบบเสี่ยงโชค
เราหวังวาทานผูอ า นจะรับรูก ารทำการตลาดแบบเสีย่ งโชคในแงมมุ ทีห่ ลากหลายมากขึน้ ไดรบั ทราบขอมูลในอีกมุมหนึง่ ทีผ่ ปู ระกอบการไมเคยบอกเรา
และไมลมื วาการทำการตลาดแบบเสีย่ งโชคสามารถสงผลกระทบตอประชาชนไดในหลายดานทีไ่ มใชแคการรวยแบบไมทนั ตัง้ ตัวหรือปุบ ปบ รับโชคอยางทีใ่ คร
หลายๆ คนหวังไว
บรรณาธ
ิการ
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คุณรูหรือไมวา
เขียน: โภชนภิบาล
การตลาดแบบเสี่ยงโชค:
ลุนรวยไว คนไทยชอบ ทำไมตองทำใหเปนเรื่องใหญ
การตลาดแบบเสี่ยงโชค คืออะไร
การตลาดแบบเสี่ยงโชค เปนการนำเสนหของ การพนัน มาใช
ในการขายของโดยผูท จ่ี ะเสีย่ งดวงตองซือ้ สินคาเพือ่ ทีจ่ ะลุน รางวัล
แทนการวางเงินพนัน รางวัลทีไ่ ดมตี ง้ั แตของเล็กๆ นอยๆ อยางเชน
ลุน รับผลิตภัณฑฟรี ไปจนถึงรถหรูราคาหลายลานบาท การขายของ
แบบนีต้ ามกฎหมายไทยถือเปนกิจกรรมคลายๆ การพนัน จึงตอง
ขออนุญาตตอกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติ
การพนัน พ.ศ.2478 แตในการรับรูข องสังคมไทย การขายของประเภทนี้
ไมถกู จัดวาเปนการพนันหรือไมถอื วาเปนอบายมุขทีค่ วรหลีกเลีย่ ง
ลูกคาของการตลาดแบบเสี่ยงโชคจึงมีทุกเพศทุกวัยไมเวนแมแต
ลูกเด็กเล็กแดง แตในตางประเทศหลายๆ ประเทศไดจดั ใหกจิ กรรม
ประเภทนี้เขาขายการพนัน
จะวาไปการตลาดแบบเสีย่ งโชคไมใชของใหมในสังคมไทยซึง่ มีการ
จัดชิงโชคมาแลวหลายสิบปทเ่ ี ปลีย่ นไปก็คงจะเปนรางวัลทีใ่ หญขน้ ึ เรือ่ ยๆ
และวิธีการโฆษณาที่เขาถึงตัวและเขาถึงใจผูคนทุกหยอมหญา
มีการโหมโฆษณาถี่ในทุกสื่อสาธารณะ ดวยขอความที่เราใจ
กระตุนใหลูกคาอยากรวมสนุก แจกฟรีรถหรูราคาหลายลาน
ทริปทัวรตา งประเทศชิลลๆ ชิคๆ แจกเงินลานทุกวัน ลุน รวยทุกชัว่ โมง
และไมใชแคนน้ั นะ แคกดไลคกดแชรในเฟสบุค ก็อาจไดรบั รางวัล
ชีวิตคนเรามันงายขนาดนั้นกันเลยทีเดียวเชียว
กลยุทธเหลานีท้ ำใหสนิ คาขายดีเปนเทน้ำเททาแลวลูกคาก็มสี ทิ ธิร์ วย
ในเมือ่ ทุกฝายก็มแี ตไดกบั ไดแลวทำไมมีคนบางกลุม ออกมาตานละ
เอ..ขีอ้ จิ ฉาหรือเปลานา? หรือวาทำเพือ่ ปกปองผลประโยชนของตัวเอง?
หรือเพราะอะไร?

ทำไมการตลาดแบบเสีย
่ งโชคถึงไดกลายเปนเรือ
่ งใหญ
เนื่องจากการขายของแบบนี้เปนการพนัน ลูกคาจึงมีอาการคลายๆ กับเวลาที่ติด
การพนัน เชน เสพติดการลารางวัล หมกมุน และอยากซือ้ สินคา มาบริโภคซ้ำแลวซ้ำอีก
ยิ่งการที่บริษัทเนนย้ำวานี่คือบริษัทใจป�คืนกำไรใหแกลูกคาก็จะยิ่งทำใหลูกคา
รูส กึ ดีตอ สินคาและธุรกิจ1 สิง่ ตางๆ เหลานีท้ ำใหลกู คาซือ้ สินคามากเกินความจำเปน
จากเดิมทีแ่ คซอ้ื มากินมาใช ก็กลายเปนซือ้ มาเยอะๆ เผือ่ ไดรางวัล พอซือ้ มาเยอะๆ
ทีนี้ก็ตองรีบกินรีบใช ไมมีที่เก็บเดี๋ยวหมดอายุ ซึ่งการซื้อเยอะๆ เผื่อถูกรางวัลนี้
นอกจากจะทำใหเรา มีคาใชจายที่ไมจำเปนมากขึ้นแลว หากสินคานั้นเปนสินคา
ทีก่ อ ใหเกิดอันตราย ตอสุขภาพเมือ่ บริโภคมากเกินไปจะยิง่ ยุง เขาไปใหญ เสียทัง้ เงิน
ซือ้ สินคา แถมตองมาปวยและเสียเงินคารักษาตัวอีก ถาไมไดรางวัลนีไ่ มรวู า จะคุม
กับสิ่งที่เสียไปหรือเปลา ยิ่งรางวัลใหญคนก็ยิ่งอยากไดและซื้อสินคากันมากขึ้น
โอกาสที่เราจะถูกรางวัลก็ยิ่งริบหรี่ลงไปอีก

1 Zichermann G, Linder J. Game-based marketing: inspire customer loyalty through rewards, challenges, and contests. New Jersy: John Wiley & Sons, Inc.; 2010.
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จากเหตุผลตางๆ ที่วามาทำใหคนกลุมหนึ่งมองวาควรมีการจัดการปญหา
ถาปลอยใหแลวแตบญ
ุ แตกรรมอยางนีก้ ก็ ลัวจะเลยเถิด เพราะการพนันคือ
การเลนกับความโลภของคนซึง่ ไมมที ส่ี น้ิ สุด กลุม คนทีต่ า นนัน้ บางสวนอาจจะกังวล
กับผลทีจ่ ะเกิดในแงของเศรษฐกิจครัวเรือนทีอ่ าจสงผลตอเศรษฐกิจระดับประเทศ
หรื อ ป ญ หาสั ง คมที ่ เ กิ ด จากการเสพติ ด การพนั น หรื อ ป ญ หาสุ ข ภาพ
หากสินคานั้นทำใหเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพ หรือบางสวนอาจจะกังวล
กับทั้งหมดที่วามา ซึ่งขอกังวลของคนเหลานี้ไมไดเปนเพียงขอสันนิษฐาน
เพราะมีกรณีตวั อยางทีบ่ อกวาสิง่ เหลานัน้ เกิดขึน้ ไดจริง ขอยกตัวอยางประเภท
สิ นค า ที ่ ถ ื อ ว า ประสบความสำเร็ จ ในการทำการตลาดแบบเสี ่ ย งโชค
ที่กำลังเปนที่รูจักกันดีในสังคมไทย พูดไปใครๆ ก็ตองรอง ออ... ยาวๆ
แชมปเปยนที่วาก็คือเทคนิคการขายของของเครื่องดื่มชาพรอมดื่ม

ยิ่งแจกยิ่งดื่ม ยิ่งทุมรางวัลยิ่งซื้อ

เมื่อ 3-4 ปที่ผานมา ไดมีนักธุรกิจหัวใสสรางปรากฏการณหวยเครื่องดื่ม
ในสังคม กติกามีเพียงแคคณ
ุ ซือ้ สินคาและสง SMS หมายเลขใตฝา ก็มโี อกาส
รับของรางวัล ซึ่งของรางวัลที่วามีมูลคาสูงมากบางครั้งสูงกวาล็อตเตอรี่
รางวัลที่ 1 เสียอีก ทีส่ ำคัญ หวยเครือ่ งดืม่ มีความถีข่ องการจับรางวัลมากกวา
สลากกินแบงรัฐบาล โดยตัง้ แต พ.ศ.2555 เปนตนมา ในทุกๆ ปจะมีเทศกาล
การแจกรางวัล ทำใหยอดขายสินคาชนิดนัน้ เพิม่ ขึน้ หลายเทาตัวจนสามารถ
ผงาดขึ้นไปเปนเจาใหญของตลาดเครื่องดื่มชาพรอมดื่ม ในระยะเวลา 3
ปทจ่ี ดั เทศกาล เสีย่ งโชคแจกรางวัล ยอดขายเครือ่ งดืม่ ชาทีจ่ ดั เสีย่ งโชคเพิม่ ขึน้
จาก 1,057 ลานบาท เปน 7,896 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 7.5เทา
ในขณะที่ เครื่องดื่มอื่นๆ เพิ่มขึ้นไมเกิน 2 เทา

นอกจากนี้ยังพบวาชวงที่มีการแจกรางวัลจะเปนชวงที่มียอดขายสูงที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบตลอดทั้งป 2 เมื่อเห็นดังนั้น บริษัทคูแขงเลยหันมาทำบาง
ยิ่งเสริมใหยอดขายชาเขียวพรอมดื่มสูงขึ้นมาก ซึ่งคงจะไมมีปญหาอะไร
หากไมไดเปนการเพิม่ การบริโภคเครือ่ งดืม่ รสหวานและเพิ่มการใชจายของ
ครัวเรือนทีไ่ มจำเปน เพราะการแขงกันขายของโดยใชวธิ เี สีย่ งโชคนี้ ไปเพิม่ การดืม่
เครือ่ งดืม่ รสหวานโดยรวม โดยในชวง 3 ป ทีผ่ า นมามูลคาการตลาดของเครือ่ งดืม่
รสหวานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประมาณ 1.5 เทา3

ลูกคาบางคนอาจมองวาฉันดืม่ มากก็เรือ่ งของฉัน เงินของฉัน ฉันมีสทิ ธิจ์ ะทำอะไรก็ได จะพูดอีกก็ถกู อีกคะ นัน่ สิคะกลุม คนเหลานี้
จะมาตานการทำการตลาดแบบเสี่ยงโชคทำไม ในเมื่อคนเราทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจเลือกวาจะซื้ออะไรไมซื้ออะไร แตคิดอีกที
จะดีกวาไหมคะถาการตัดสินใจเลือกซือ้ นัน้ คุม คาคุม ราคาและไมกอ ความเดือดรอนทีหลัง เรือ่ งพวกนีเ้ ราไมไดใสใจวาเราจายไปเทาไหร
แตถา มานัง่ นับกันจริงๆ เงินทีว่ า ก็จำนวนไมนอ ยนะคะ ไมแนนะ เงินทีเ่ ราคิดวาไมเยอะทีจ่ ริงอาจจะเยอะก็ได ถาเก็บเงินจำนวนนัน้
เอาไวใหลกู เรียนหนังสือ ผอนบาน ผอนรถ พาครอบครัวไปเทีย่ ว หรือเก็บไวใชยามแกกน็ า จะเปนประโยชนกวาไหม ในเมือ่ โอกาส
ถูกรางวัลก็ริบหรี่เหลือเกิน
2 เอเชียพลัส ซีเคียวริต.้ี อิชติ นั เจาตลาดชาเขียวของไทย [อินเทอรเน็ต]. 2557. [เขาถึงเมือ่ 10 กันยายน 2558]. เขาถึงไดจาก: http://inv4.asiaplus.co.th/web_rsearch/doc/2014/03/Ichi_570318.pdf
3 มารเก็ตอินโฟ. ตลาดน้ำผลไม ตลาดเครื่องดื่มฟงชันนั่ลดริ้งค และตลาดเครื่องดื่มน้ำอัดลม. นนทบุรี: มารเก็ตอินโฟ แอนด คอมมิวนิเคชั่น; 2557.
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ในชวงที่มีแคมเปญชิงโชค
คนไทยทุมซื้อเครื่องดื่ม
รสหวานพอๆ
กับคาใชจายดานปจจัย 4
และคาศึกษาเลาเรียน

เมื ่ อ เราซื ้ อ เครื ่ อ งดื ่ ม รสหวานเพิ ่ ม ขึ ้ น เพราะหวั ง รางวั ล
สิ่งที่ตามมาคือเรามีรายจายที่ไมจำเปนเพิ่มขึ้น ซึ่งก็คลายๆ
กั บ เราเล น พนั น ที ่ ล งเงิ น ไปแล ว ก็ ห ายวั บ ๆ ไปกั บ ตา
เมือ่ ดูรายจายทีเ่ กิดจากการบริโภคเครือ่ งดืม่ รสหวานเปรียบเทียบ
กับรายจายครัวเรือนอืน่ ๆจะพบวาครัวเรือนไทยมีคา ใชจา ยสำหรับ
เครือ่ งดืม่ รสหวาน (นีเ่ ฉพาะทีด่ ม่ื ในบาน) เฉลีย่ ตกอยูท ป่ี ระมาณ
เดือนละเกือบ 300 บาท ซึง่ สูงพอๆ กับคาเฉลีย่ ของคาเชาบาน
คาเสื้อผาเครื่องนุงหม และการศึกษา4 ซึ่งคาใชจายสำหรับ
ซือ้ เครือ่ งดืม่ รสหวานนัน้ สูงขึน้ เรือ่ ยๆหลังจากทีเ่ ริม่ มีการทำการตลาด
แบบเสีย่ งโชคของเครือ่ งดืม่ บางชนิด นอกจากจะเพิม่ คาใชจา ย
ทีไ่ มจำเปนของครัวเรือนแลว บางครัง้ ยังทำใหเกิดปญหาลักขโมย
หากใครติดตามขาวสารบานเมืองอาจจะเคยไดยนิ วามีการขโมย
ฝาเครือ่ งดืม่ ในรานคาเพือ่ สงรหัสใตฝาไปชิงโชค5 ซึง่ เปนเหตุการณ
ทีค่ าดไมถงึ วาจะเกิดแตกเ็ กิดขึน้ แลวทำใหอทุ านเบาๆ ในใจวา
นี่หรือเมืองพุทธ

เครื่องดื่มรสหวาน
ดื่มมากก็ปวยมาก
เสียทั้งคนและเงิน
เครื่องดื่มรสหวานสำเร็จรูปที่มีในทองตลาดมีน้ำตาลสูงมาก
หากเราดื่มเครื่องดื่มรสหวานแมเพียง 1 ขวด ตอวันก็ไดรับ
น้ำตาลมากถึง 4 - 24 ชอนชาซึง่ แคนำ้ ตาลทีไ่ ดรบั จากน้ำหวาน
อยางเดียวก็เสี่ยงที่จะกินน้ำตาลเกินกวาปริมาณที่ปลอดภัย
ซึ่งก็คือ 6 ชอนชา ไปมาก

4 สำนักงานสถิตแิ หงชาติ. รายไดรายจายครัวเรือน 2554-2556 [อินเทอรเน็ต]. ไมระบุ. [เขาถึงเมือ่ 10 กันยายน 2558]. เขาถึงไดจาก: http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surpop2-7-3.html
5 เรื่องเลาเชานี้. มินิมารทเมืองภูเก็ตโวยถูกคนหัวใส ดอดขโมยฝาอิชิตันสงชิงเบนซ. เรื่องเลาเชานี้ [อินเทอรเน็ต]. 2558 [เขาถึงเมื่อ 10 กันยายน 2558]. เขาถึงไดจาก: http://morning-news.
bectero.com/social-crime/17-Mar-2015/34581
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การดืม่ เครือ่ งดืม่ รสหวานทีท่ ำใหคนเราไดรบั น้ำตาลเกินสงผล
เสียตอสุขภาพ มีหลักฐานยืนยันแลววาการดื่มเครื่องดื่ม
รสหวานทำใหเสีย่ งเปนโรคอวนและโรคเบาหวาน6 ในประเทศไทย
พบวาผูท ด่ี ม่ื เครือ่ งดืม่ รสหวานทุกวันเสีย่ งทีจ่ ะอวนขึน้ กวาคน
ที่ดื่มเพียงเดือนละครั้งประมาณครึ่งกิโลกรัมตอป7 นี่แค
น้ำหวานอยางเดียวนะ ไมอยากจะคิดวาแลวคนทีต่ ดิ อาหารหวานๆ
มันๆ อยางอื่นดวยละ นี่คงเปนเหตุผลวาทำไมคนสมัยนี้
ถึงอวนทวนสมบูรณกันเร็ว ไมเจอกันแปบๆ เจออีกที เอา!
มีหวงยางสวนตัวซะแลวไปหามาจากไหนเร็วจัง
ความอวนอาจไมใชเรือ่ งใหญสำหรับใครหลายๆ คน แตทจ่ี ริง
เปนเรือ่ งไมควรมองขามเพราะไมใชแคเสียบุคลิกภาพแตทำให
เกิดโรครายแรงไดหลายโรค ซึ่งแตละโรคที่วารักษายาก
แถมยังมีคา รักษาแพงอีกตางหาก ซึง่ ไดมกี ารศึกษาใน พ.ศ.2552
พบวาโรคอวนทำใหมคี า รักษาพยาบาลและการสูญเสียจากการ
ขาดงาน สูงถึง 12,142 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 0.13
ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ8 นี่แคเปนการยกตัวอยาง
ของผลิตภัณฑทเ่ี สีย่ งตอสุขภาพเปนบางผลิตภัณฑ ยังไมรวม
ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่มีการทำการตลาดเสี่ยงโชคอยูในขณะนี้
ซึ่งสวนใหญเปนเครื่องดื่มรสหวานและขนม หวานๆ มันๆ
เค็มๆ ทัง้ นัน้ ตางก็เดินตามหวยเครือ่ งดืม่ ทีย่ กตัวอยางมาติดๆ
เพราะเห็นๆ กันอยูวาขายของแบบนี้แลวขายดี

เห็ น ได ช ั ด ว า การทำการตลาดแบบเสี ่ ย งโชคไม ไ ด เป น เรื ่ อ งเล็ ก อย า งที ่ ค ิ ด
ถึงแมจะเปนการทำมาหากินของพอคาแมขายที่ไมนาจะใชเรื่องเลวรายอะไร
แตถาเปนการทำมาหากินที่สุมเสี่ยงที่จะกอผลกระทบตอสังคมในหลายๆ ดาน
แถมยังมีแนวโนมรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ เพราะทัง้ ธุรกิจและลูกคาตางฝายตางก็หวังรวย
แตสว นใหญคนทีร่ วยจริงคือเจาของธุรกิจในขณะทีค่ นทีไ่ ดรบั ผลกระทบคือคนในสังคม
โดยรวม อาจจะตองคิดใหมทำใหมกันอยางจริงจังวาควรจะใหมีการทำการตลาด
แบบเสีย่ งโชคของอาหารทีเ่ สีย่ งตอสุขภาพอยางเชนทุกวันนีห้ รือไม และพวกเราควร
จะซื้อสินคา เพือ่ เสีย่ งโชคชิงรางวัลกันอยางนีต้ อ ไปหรือไม

6 Malik VS, Popkin BM, Gary BA, Després JP, Willett WC, Hu FB. Sugar-sweetened beverages and risk of metabolic syndrome and type 2 diabetes: a meta-analysis.
Diabetes Care. 2010 Nov;33(11):2477-83. doi: 10.2337/dc10-1079. Epub 2010 Aug 6.
7 Lim L, Banwell C, Bain C, Banks E, Seubsman S, Kelly M, Yiengprugsawan V, Sleigh A. Sugar sweetened beverages and weight gain over 4 years in a Thai national
cohort-A prospective analysis. PLoS ONE. 2014; 9(5):e95309. doi:10.1371/journal.pone.0095309
8 Pitayatienanan P, Butchon R, Yothasamut J, Aekplakorn W, Teerawattananon Y, Suksomboon N, Thavorncharoensap M. Economic costs of obesity in Thailand: a
retrospective cost-of-illness study. BMC Health Services Research 2014, 14:146
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งานวิจัยในประเทศและนานาชาติ
เขียน: คุณชายไรพุง
การชิงโชคสูการพนันทำไมตางประเทศถึงไมดุเดือดเทาเมืองไทย ?
ธุ ร กิ จ การค า ทุ ก ประเภทย อ มมี ค วามต อ งการที ่ จ ะขายสิ นค า ให ได ม ากที ่ ส ุ ด
ทำใหตองพัฒนากลยุทธการขายใหดึงดูดใจลูกคาใหไดมากที่สุด หนึ่งในกลยุทธ
ทีภ่ าคธุรกิจนำมาประยุกตใชคอื หลักการ 4P9 ประกอบไปดวย Product หรือผลิตภัณฑ,
Price หรือ ราคา, Place หรือ สถานที่ ชองทางการซื้อหา และPromotion
หรือการสงเสริมการขายซึ่งสามารถกระตุนและชักจูงใหผูบริโภคมีการจับจาย
ซื ้ อ สิ นค า ที ่ ท ำการตลาดเพิ ่ ม มากขึ ้ น แต เมื ่ อ ไหร ก ็ ต ามที ่ ไม ส ามารถแข ง กั น
ดานรสชาติ ราคา และชองทางการซือ้ การขายแลว รายการสงเสริมการขาย ซึง่ เปน P
ตัวสุดทาย จึงเปนเสมือนไมตายทีธ่ รุ กิจนำมาใชเพือ่ การแขงขัน ดวยการออกโปรโมชัน่
เพือ่ เรียกความสนใจใหไดมากทีส่ ดุ โดยวิธสี ง เสริมการขายทีเ่ ปนทีน่ ยิ มในชวงไมกป่ี 
ที่ผานมาคือการชิงโชคแจกของรางวัลตางๆ
ในดานธุรกิจสินคาอุปโภคก็มีจำนวนไมนอยที่ใชหลักการสงเสริมการขายดวยการ
ชิงโชคแจกของรางวัลและมักจะเปนวิธที ไ่ี ดผลตอบรับจากผูบ ริโภคเปนอยางดีเพราะ
คนไทยสวนใหญมที ศั นคติวา การพนันเสีย่ งโชคเปนการสรางความบันเทิงดังผลงานวิจยั
ทีม่ ขี อ เสนอแนะวาการสงเสริมการตลาดดวยการเปดฝาลุน ทองมีอทิ ธิพลตอการบริโภค
ชาเขียวพรอมดืม่ 10 การจัดชิงโชคและแจกรางวัลมีผลตอการตัดสินใจใน ระดับทีม่ าก
ถึงมากทีส่ ดุ ในกลุม ตัวอยางผูบ ริโภคน้ำอัดลมยีห่ อ หนึง่ ในจังหวัดเพชรบุรรี อ ยละ 38.511
และรอยละ 40ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมมีความพึงพอใจ ในระดับมาก
ถึงมากที่สุดกับการจัดรายการสงเสริมการขาย เชน การชิงโชคของเครื่องดื่ม
Functional drink12

9 JunioAndreti, Nabila H Zhaﬁra, Sheila S Akmal, Suresh Kumar. The Analysis of Product, Price, Place, Promotion and Service Quality on Customers’ Buying Decision
of Convenience Store: A Survey of Young Adult in Bekasi, West Java, Indonesia. International Journal of Advances in Management and Economics 2013; 2(6): 72-8.
10 เนติวฒ
ุ ิ หมืน่ พินจิ . ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการบริโภคชาเขียวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม [การคนควาอิสระปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต]. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม; 2548.
11 ภูรี เบ็ญจโศภิษฐ. ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเอสโคลาของผูบริโภคในจังหวัดเพชรบุรี [จุลนิพนธปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต]. เพชรบุรี:
มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2556.
12 น้ำฝน ตรันเจริญ. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคเครื่องดื่ม Functional Drink ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม[รายงานกระบวนวิชา Research Exercise in Current Economics
Issue]. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม; 2553.
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การเสีย่ งโชคเปนลักษณะสัญชาตญาณหนึง่ ของมนุษยทม่ี งุ อยากไดประโยชนหรือความสุข ทำใหภาคธุรกิจคิดคนกลยุทธสง เสริมการตลาด แบบเสีย่ งโชคตางๆ
นานา สำหรับประเทศไทย การทำการตลาดเสี่ยงโชคมักหลอกลอดวยของรางวัลที่มีมูลคาสูงและคำโฆษณายั่วยวนชวนเขารวม เชน ‘คนพันธุซา
ตองเบนซซิ่ง ลุนเบนซ 30 คัน 74 ลานบาท’‘ซื้อ 100 ลุน 1,000,000 ซื้อมากมีสิทธิ์มาก’ ‘รหัสรวยเปรี้ยง ทอง หมื่น แสน ลาน ทุกวันจันทร’
‘ลุนไอโฟนฟรีทุกวัน’‘ลุนไปตะลุยญี่ปุนกับพระเอกชื่อดัง’ เปนตน ผานชองทางการตัดสงชิ้นสวนทางไปรษณียหรือแคสงขอความสั้นทางโทรศัพทมือถือ
(SMS) แลวรอลุนผลทุกวันทุกชั่วโมง การชิงโชคมีมากจนกลายเปนเรื่องถกเถียงของสังคมถึงความเหมาะสมของการมีกิจกรรมแบบนี13้
แมวา วิธกี ารสงเสริมการตลาดดวยการเสีย่ งโชคในไทยจะถูกกำหนด
แหงพระราชบัญญัตกิ ารพนัน พ.ศ.2478 แตคา ธรรมเนียมตามขอ
18 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 พ.ศ.2503 นั้นถูกแสนถูกคืออยูที่
300 บาทสำหรับ 1 วัน หรือเพียง 9,000 บาท สำหรับใบอนุญาต
ทีม่ อี ายุไมเกิน 1 ปและผูท ข่ี ออนุญาตก็ไมจำเปนตองเปนผูผ ลิตหรือ
ผูแ ทนจำหนายสินคาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีส่ ดุ ที่
มท 0307.2/ว 2384 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ซึง่ เปนชองโหวที่
ทำใหสามารถสงผูอ ื่น หรือ Nominee มาขอใบอนุญาตแทน
เจาของกิจการได สวนโทษตอการฝาฝนก็นอยเพียงจำคุกไมเกิน
1 ป หรือปรับตัง้ แต 50 - 2,000 บาท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ เทียบไมได
กับผลประโยชนทบ่ี ริษทั จะไดรบั จึงทำใหสามารถพบเจอการตลาด
ชิงโชคไดมากมาย แมวา อาจจะดูสมุ เสีย่ งตอจริยธรรมและกฎหมาย
ก็ตาม นอกจากนีย้ งั มีการตีความทีว่ า การสงเสริมการตลาดดวยการ
เสี่ยงโชคไมใชการพนัน เพราะผูบริโภคยังคงไดสินคาที่ซื้อไป
เพียงแตการเสีย่ งชิงโชคเปนสมนาคุณทีเ่ พิม่ เติมขึน้ มาแบบวามีโอกาส
ไดอยางเดียวจนเกิดเปนขอเสนอใหแยกการควบคุมออกจากกฎหมาย
วาดวยการพนัน14 แตเมือ่ เปรียบเทียบกับตางประเทศแลว กฎหมาย
เกี่ยวกับการตลาดเสี่ยงโชคก็ยังคงอยูรวมกับการพนัน เนื่องจาก
มีอทิ ธิพลตอมนุษยในลักษณะเดียวกันกับการพนันคือทำใหเกิดการ
ลุม หลงเสพติดได15 โดยกฎหมายทีร่ ะบุเกีย่ วกับการตลาด แบบเสีย่ ง
ชิงโชคของตางประเทศนัน้ จะมีความชัดเจนทัง้ นิยามการขออนุญาต
หนวยงานควบคุม ขอกำหนดในการปฏิบัติ และบทลงโทษที่สูง16
เชน
13 ไทยรัฐออนไลน. ดรามา! 'เตะ ศตวรรษ’ โตนักลาโชค ละอายเห็นคนโลภ ราวซอมบี้ตื่นทอง!! [อินเทอรเน็ต]. 2558 [เขาถึงเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2558].เขาถึงไดจาก: http://www.thairath.co.th/
content/528776.
14 สุกฤษฎิ์ อัครวงศวริศ. มาตรการควบคุมการเสีย่ งโชคในทางการคาหรืออาชีพ: ศึกษากรณี การจัดใหมกี ารแถมพกหรือรางวัลดวยการเสีย่ งโชคโดยวิธใี ดๆ ในการประกอบกิจการคาหรืออาชีพตามกฎหมาย
วาดวยการพนัน[เอกสารวิชาการสวนบุคคล การอบรมหลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง]. กรุงเทพ: สำนักงานศาลยุติธรรม; 2553.
15 Connecticut Council on Problem Gambling.Gambling: the senior dilemma [Internet]. 2015 [cited 1 Nov 2015]. Available from:http://www.ccpg.org/brochures/theseniordilemma.pdf.
16 Wilks J, Bailey C, Croxon S, Dunn HA, Pink SW, van Schaik R. Prize promotions across the world handbook. DLA Piper; 2014.
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ออสเตรเลีย

ใหความหมายของการเสีย่ งชิงโชควาคือการ
ทีไ่ ดรบั รางวัลจากการเดา ดวยความเสีย่ งโชค
หรือโอกาส โดยจะใชทักษะความรูความ
ชำนาญประกอบดวยหรือไมก็ได จะตอง
ไดรบั อนุญาตมีความโปรงใสและตรวจสอบ
ไดจากองคกรอิสระ ผูบริโภคทุกคนตอง
มีโอกาสเทาเทียมกัน และการมีผูชิงโชค
อายุต่ำกวา 18 ป ถือเปนสิ่งที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย โดยการทำการตลาดตองบอก
ชัดเจนถึงเลขทีใ่ บอนุญาต วิธแี ละคาใชจา ย
ในการรวมกิจกรรม (มีเพดานราคาแตกตาง
กันในแตละรัฐ) และการประกาศรางวัล
นอกจากนีค้ า ธรรมเนียมในการขออนุญาต
ยังเพิม่ สูงขึน้ ตามมูลคาของรางวัลทีจ่ ดั เสีย่ ง
ชิงโชคอีกดวย

เนเธอรแลนด

จำกัดใหผลิตภัณฑหนึง่ ๆ ทำการตลาดเสีย่ ง
ชิงโชคไดไมเกิน 1 ครัง้ ตอป โดยมูลคาของ
รางวัลไมเกิน 100,000 ยูโรและมีได ไมเกิน
20 รางวัล ซึง่ ผูท ำการตลาดและผูช นะรางวัล
ตองจายภาษีในอัตราทีส่ งู ถึงรอยละ 40.85
และ 29 ของมูลคาของรางวัล ตามลำดับ

ฮองกง

ญี่ปุน

ระบุวาการแขงขันชิงรางวัลใดๆก็ตามที่มี
โชคหรือความเสีย่ งเขามาเกีย่ วของ ตองถูก
ควบคุมและไดใบอนุญาตจากหนวยงาน
กลางของรัฐ โดยจะมีอายุไมเกิน 3 เดือน
ซึ่งการจัดแขงขันชิงรางวัลตองเปนเสมือน
งานที่ถูกดำเนินการโดยความบังเอิญของ
ธุรกิจ คือไมจัดพร่ำเพรื่อ ตองเสร็จสิ้น
ภายใน 2 - 3 สัปดาห และประกาศผล
รางวัลทางหนังสือพิมพทั้งภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษเปนเวลา 10 วัน หลังการตัดสิน
หรือจับรางวัลโดยตองตัดขอความดังกลาว
เพือ่ รายงานตอหนวยงานทีใ่ หการอนุญาต
ดวย

ของรางวัลที่ไดจากการเสี่ยงชิงโชคโดย
การซื้อสินคาที่ทำการสงเสริมการขายนั้น
ตองมีมูลคาไมเกิน 20 เทา ของราคา
ขายสิ นค า และไม เ กิ น 100,000 เยน
หรือไมเกิน 300,000 เยน ในกรณีทม่ี สี นิ คา
ประเภทเดียวกันจากผูข ายรายอืน่ กำลังทำ
รางวัลตองชำระภาษีเงินไดตามมูลคาของ
รางวัลทีไ่ ดรบั บุคคลทีท่ ำการฝาฝนอาจไดรับ
โทษจำคุ ก สู ง สุ ด 2 ป หรื อ ปรั บ สู ง สุ ด
3,000,000 เยน

สหราชอาณาจักร

สหรัฐอเมริกา

กำหนดใหการจับรางวัลตองใชคอมพิวเตอร
ทีไ่ ดรบั การตรวจสอบถึงกระบวนการสุม โดย
หนวยงานหรือองคกรอิสระและในการเสีย่ ง
โชคแบบไดรับรางวัลทันที (Instant-Win)
จะตองไดรบั ทราบผลการเสีย่ งวาถูกรางวัล
หรือไมภายในครัง้ เดียว รวมทัง้ ทราบวิธกี าร
รั บ รางวั ล ทั นที ไม ม ี ค  า ใช จ  า ยหรื อ ต อ ง
ลงทะเบียนเพิ่มเติม

หนวยงานตุลาการเปนองคกรของรัฐบาล
กลางทีค่ วบคุมการตลาดเสีย่ งโชคในทุกรูป
แบบของสือ่ ไมวา จะเปน โทรทัศน เคเบิล
ดาวเทียม หรือวิทยุ และยังมีหนวยงานบังคับ
ใชกฎหมายประจำทัง้ 50 รัฐ ซึง่ หามไมให
หลอกลวงและทำใหผูบริโภคเขาใจผิดวา
จะชนะรางวัล
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เมื่อเปรียบเทียบกับการตลาดเสี่ยงโชคในตางประเทศที่มีความชัดเจน
ในการกำหนดมูลคาของรางวัลหรือวิธีดำเนินการที่สมเหตุสมผล
และมีการบังคับใชและกำหนดอายุผูเขารวมกิจกรรมอยางเขมงวด จึงทำใหไมคอยพบเห็นกิจกรรมการสงเสริมการตลาดดวยการชิงโชคบอยนัก
หรือถามีกม็ กั เปนไปในแนวทางทีส่ รางสรรค เชือ่ มโยงกับสินคามากกวาแจกแตของรางวัลมูลคาสูงๆ ทำใหการตลาดเสีย่ งชิงโชคของตางประเทศเปนทีน่ า จดจำ
ของคนทั่วไปไดโดยไมตองเสี่ยงกับการทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรม17 เชน การกดไลคเฟสบุคและใสอีเมลเพื่อที่จะไดเทียนจากบริษัท หรือการ
ใสชื่อเพื่อนแลวบอกวาอะไรทำใหพวกเขาสวยเพื่อจะชนะเปนแบรนดพรีเซ็นเตอรคนถัดไปของบริษัท เปนตน
จากการเปรียบเทียบดังกลาวจะเห็นไดวา การตลาดชิงโชคของประเทศไทยมีผลชักจูงไดมากกวาตางประเทศ จนทำใหคนไทยจำนวนไมนอย
มีพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไป จากซือ้ เพือ่ กินเพือ่ ใชในชีวติ ประจำวัน เปนซือ้ เพราะเพียงแคตอ งการชิงโชคเสีย่ งดวง ซึง่ รูปแบบดังกลาวจะสงผลอยางมาก
ตอผูท ย่ี งั ไมมวี ฒ
ุ ภิ าวะ และมีผลกระทบระยะยาวทัง้ รางกาย จิตใจ และสังคมในเด็กและเยาวชน18 ซึง่ แมแตตา งประเทศทีว่ า มีความเขมงวดมากแลว
ก็ยังคงมีการปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยอยูเรื่อยๆ เปนระยะ19 ดังนั้นประเทศไทยจึงควรเรียนรูจากแนวทางที่ดีในตางประเทศและควรที่
จะปรับปรุงกฎหมายใหมีความชัดเจน เขมงวด และเทาทันตอรูปแบบการชิงโชคใหมๆเพื่อผลประโยชนของผูบริโภคที่สูงสุด

17 Krista Bunskoek. 10 Amazing Examples of Branded Facebook Contests Done Right [Internet]. 2015 [cited 1 Nov 2015]. Available from: http://blog.wish
pond.com/post/52173284787/10-amazing-examples-of-branded-facebook-contests-done.
18 ศูนยขอ มูลนโยบายสาธารณะการลดปญหาจากการพนัน. การพนัน ภัยรายทำลายสมองของเด็กและเยาวชนอยางถาวร. กรุงเทพฯ; 2556.
19 Zacco. Norway’s new Marketing Control Act - analysis of some key provisions. World Trademark Review magazine 2009; 22: 68-9.df.
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เขียน: แมบานชวนคุย

ฝาวิกฤตกับดัก
การเสี่ยงโชค กับ
ผูจัดการศูนยขอมูลฯ มสช.

“ลุนทองรายวัน รวยเปรี้ยง แจกเบนซ แจกไอโฟน ถาตีความกวางๆ
ก็เขาขายเปนกิจกรรมที่ใกลเคียงกับการพนัน”
ผูจ ดั การศูนยขอ มูลขอมูลนโยบายสาธารณะเพือ่ ลดปญหาจากการพนัน มูลนิธสิ าธารณสุขแหงชาติ (มสช.) ไดกลาวเอาไวหลังจากกระแส ทายผล
บอลโลก สง SMS ชิงทอง เปดฝารับรถ การจัดกิจกรรมเสี่ยงโชคตางๆ เหลานี้ทำใหผูบริโภคลุนตั้งแตรวยรายเดือน รวยรายสัปดาห รวยรายวัน จนถึงขั้น
รวยกันเปนรายชัว่ โมง ปรากฏการณทเ่ี กิดขึน้ จะมีผลกระทบอะไรตามมาบาง คุณผูอ า นจะไดคำตอบจากการลิม้ รสบทสัมภาษณของ คุณพงศธร จันทรัศมี
ผูจัดการศูนยขอมูลฯ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) คนที่ทนไมไดกับการเห็นคนในสังคมถูกมอมเมาดวยวิธีการตลาดแบบนี้ และยังไมมีการแกไข
เรื่องการพนันอยางจริงจัง กับความเสี่ยงและความทาทายที่ตองการพัฒนาสังคมไทยใหปลอดจากอบายมุข เรามาติดตามเรื่องนี้ไปพรอมๆ กันคะ
“ผมเคยเห็นคนที่ติดหวย ซื้อหวยทุกงวด และคนเหลานั้นหวังวา
การถูกหวยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได ผมรูสึกทนไมได มันตองทำอะไรบางอยางกับเรื่องพวกนี้
ไมอยางนั้นคนก็ตกหลุมพรางนี้ไปเรื่อยๆ และเรื่องพนันเห็นมาตั้งนานแลว ไมมีใครทำอะไร
เพราะวาขาดคนเชื่อมประสานไมมีเจาภาพเกิดขึ้น
แตการทำเรื่องเหลานี้ทำใหรางกายเหมือนกับไดรับการกระตุนและหลั่งสารแหงความสุขออกมา
เมื่อทำอะไรดีๆ ผมอยากทำงานในเชิงพัฒนาซึ่งเปนทั้งความทาทายและความเสี่ยงใหแกสังคม”
พงศธร จันทรัศมี

พนัน เสี่ยงโชค สงเสริมการขาย ความตางบนความเหมือน
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คุณพงศธรไดอธิบายวา จากนิยามการพนันจะมีองคประกอบ 3 อยาง ไดแก 1. รางวัล 2. โอกาส และ 3. การมีสวนไดสวนเสีย
เชน การเลนไพ ใครมีสวนไดสวนเสีย แลวใครมีโอกาสที่จะแพใชไหมหรือไมไดทุกคนแตก็มีคนใดคนหนึ่งที่ได และรางวัล คือ ถาผูชนะก็จะไดเงินไป
อยางนีถ้ อื วา เปนการพนัน แตในบานเราไมมคี ำนิยามทีช่ ดั วา พนันคืออะไร ระบุเพียงผูใ ดเลนพนันไมไดรบั อนุญาตผิดกฎหมาย และกำหนดรายชือ่ กิจกรรม
ทีถ่ อื วาเปนการพนัน เมือ่ กอนการตีความวา กิจกรรมการใหรางวัลดวยวิธกี ารเสีย่ งโชค คือ การพนัน โดยอยูภ ายใต พ.ร.บ. การพนัน 2478 ตองขออนุญาต
หากตีความกวางๆ ก็เขาขายเปนกิจกรรมที่ใกลเคียงกับการพนัน ถาอธิบายดวยนิยามของกฎหมายก็ไมถือวาเปนการพนันแตวารองลงมาจากพนัน
ในทางตรงขาม เมื่อพิจารณาในแงมุมของทางการแพทย ไมวาจะพนันหรือเสี่ยงโชค ถือวา เปนพฤติกรรมการพนัน เพราะจะมีพฤติกรรมที่เหมือนกัน คื อ
“พฤติกรรมการลุน” สวนการสงเสริมการขาย จะแบงออกเปน 2 สวน คือ
1. การใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค โดยเราตองซื้อของ สงชิ้นสวนไปจับรางวัล ซึ่งถือเปนการใหรางวัลโดยการเสี่ยงโชค
2. การแถมพก หมายถึง แถม ณ จุดขาย เชน ซื้อ 1 แถม 1 ซื้อ 2 แถม 1
ทั้งสองสวนมีวิธีการที่ตางกันไป การใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคตองขออนุญาตตาม พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ.2478 และการแถมพกไมตองขออนุญาต ตาม
พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ.2478 แตวาตองจัดของใหตามที่โฆษณาไว และการโฆษณาตองทำตามระเบียบของสคบ.

สถานการณ: เสี่ยงโชคมีมากขึ้น คนไทยไมคิดวาเปนการพนัน
ขาดการตรวจสอบและกลไกการควบคุมที่ชัดเจน
จากการติดตามสถานการณพบการสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชค ไดแก 1. การทายผลบอลโลกดวยการสงชิงโชคในชองทางตางๆ
เชน เฟซบุค หยอดตามตูไปรษณีย SMS และ 2. การลุนรหัสใตฝา ซึ่งการสง SMS เปนวิธีที่ไดรับความนิยมเพราะสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี ้
การสงเสริมการขายแบบการเสี่ยงโชคของเครื่องดื่มที่มีรสหวานดวยการสงรหัสใตฝา เพื่อการลุนรับรางวัลก็มีกระแสตอบรับที่ดีมาตั้งแตป พ.ศ.2555
จนถึงปจจุบันนี้ ยิ่งไปกวานั้น รูปแบบการเสี่ยงโชคก็เนนเรื่องความถี่ของลุนรับรางวัลทั้งแบบรายชั่วโมง รายวัน จนกระทั่งถึงรายสัปดาห เชน
รวยเปรี้ยง ลุนทองรายวัน จะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมดังกลาวทำใหประสบความสำเร็จทางการตลาด เพราะมีผลใหสินคาอื่นๆ เริ่มทำตามกันมา เชน
กลุมน้ำดื่ม นม เปนตน หากสังเกตใหดีก็จะพบวา การสงเสริมการขายดวยวิธีการเสี่ยงโชคนี้ เริม่ มีการเจาะกลุม เปาหมายเฉพาะหรือกลุม ลูกคาทีช่ ดั เจน
เชน กลุมเปาหมายเปนเด็กก็จะชิงไอโฟน ไอแพด ถากลุมเปาหมายเปนผูใหญ จะชิงรถชิงทอง

สถานการณทน่ี า เปนหวงทีส่ ดุ นาจะมาจากผลการสำรวจทีพ่ บวา คนไทยคิดวาการเสีย่ งโชคเปนคนละเรือ่ งกับการพนัน! ถือเปนการคืนกำไร
ใหลกู คา ทัง้ ๆทีข่ าดความโปรงใสในการใหรางวัล ประกอบกับยังไมมหี นวยงานรับผิดชอบโดยตรงและขาดกลไกทีเ่ ปนรูปธรรมในการจัดการกับกิจกรรมของ
การสงเสริมการขายในลักษณะนี้

“มี ก ารสำรวจของ ผศ.ศรั ณ ยพงศ เที ่ ย งธรรม นั ก วิ ช าการด า นการตลาด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จุดทีน่ า สนใจ คือ คนไทยไมชอบเลนการพนัน แตคนไทยคิดวา
การเลนกิจกรรมโดยการใหรางวัลดวยการเสีย่ งโชคนีเ้ ลนได และถือเปนการคืนกำไร
ใหแกลูกคา เพราะฉะนั้นอันนี้ชี้ใหเห็นวา คนทั่วไปคิดวาการเสี่ยงโชคและการพนัน
ถื อ ว า เป นคนละอั นกั น ซึ ่ ง สอดคล อ งกั บ คนส ว นใหญ ท ี ่ ม องว า ล็ อ ตเตอรี ่
ไมใชการพนันดวยซ้ำ สาเหตุหนึ่ง คือ กฎหมายเดิม กำหนดประเภท การพนันไว
แตยงั ไมมคี ำนิยามถึงกิจกรรมทีช่ ดั เจน ทำใหคนสวนใหญ เขาใจการพนัน ตามประเภท
ทีก่ ฎหมายระบุไว เราอยาปลอยใหมนั เปนเหตุการณปกติทป่ี ลอยไปเรือ่ ยๆ แลวสักวันหนึง่
คนจะเริ่มรูสึกวาเปนเรื่องปกติไป”
“ภาพรวมของผูบ ริโภคเองก็ไมรวู า ไดรบั รางวัลถูกตองมากนอยแคไหน ความโปรงใสตางๆ
เหมือนอยางสลากกินแบงรัฐบาล ก็มีขั้นตอน มีการถายทอดในการออกรางวัล
แตยงั มีการตัง้ ขอสงสัยของสังคมตอความโปรงใสในการออกรางวัล ในสวนของการใหรางวัล
ดวยการเสีย่ งโชคทีม่ กี นั เยอะมาก แตขาดความชัดเจนและการจัดการวา จะมีวธิ อี ยางไร
ใหโปรงใสกับผูบริโภค ไดรับรางวัลจริงรึเปลา”
“ความนากลัวของการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย คือ กิจกรรมลักษณะดังกลาวมีมากขึน้
และยังไมมกี ลไกทีจ่ ดั การโดยตรง มีหนวยงานทีเ่ กีย่ วของหลากหลายหนวยงาน เชน
สคบ. ดูแลเรื่องเงื่อนไขการแถมพก การเสี่ยงโชค หากเปนผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับ
อาหารและยา ตองควบคุมที่ อย. กิจกรรมการพนันควบคุมโดยกระทรวงมหาดไทย
แตปญหา คือ พออยูขามหนวยงานกันแลว มีขอจำกัดในการบูรณาการการทำงาน
รวมกัน อันนีก้ เ็ ปนขอกังวลวา กฎหมายบานเราไมไดหา มไมใหจดั แตกต็ อ งมีขอบเขต
คำนึงถึงผลกระทบตอสังคม ผมจึงคิดวา จะตองมีหนวยงานที่ติดตามเฝาระวัง
ผลกระทบที่ตามมาใหชัดเจนวาใครทำ”

ผลกระทบ:
มอมเมาใหคนเสพติด
ภาษีไมตองเสีย
ไมพัฒนาคุณภาพสินคา
ใหดีตอผูบริโภค
“ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคลและ
ระดับชาติิ แนนอนวาการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ขายแบบนีม้ คี วามถีม่ ากเกินไปจนไมรวู า บริษทั
ตองการขายสินคาหรือวาขายโอกาสในการได
รางวัล เปนการมอมเมาผูบริโภค และในทาง
การแพทยยืนยันวา เปนพฤติกรรมการลุน
เป น ลั ก ษณะเดี ย วกั บ พฤติ ก รรมการพนั น
เพราะสงผลกระทบตอรางกายเกิดการหลัง่ สาร
ในสมองและกระตุนใหคนลุนแลวก็อยากจะ
ชิงรางวัลและหากเปนเด็กและเยาวชนตกอยูใ น
สภาพแวดล อ มที ่ ถ ู ก กระตุ  น แบบนี ้ บ  อ ยๆ
พอโตขึ ้ น เขามี โอกาสที ่ จ ะติ ด พนั น ได ง  า ย
ถือเปนการปูพื้นฐานใหเด็กกลายเปน คนติด
พนั น ได ในอนาคตในขณะที ่ ภ าครั ฐ ก็ เ สี ย
โอกาสจากการเก็บภาษีทจ่ี ะนำไปลดผลกระทบ
จากการพนัน
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เนือ่ งจากกิจกรรมลักษณะนีอ้ ยูใ นมุมของการตลาด ทัง้ ๆที่
กิจกรรมดังกลาว ใกลเคียงกับการพนัน แตไมใชพนัน หากเปนการพนัน
ตองมีการขออนุญาต และตองมีกลไกทีต่ อ งลดผลกระทบ คือ การจัดเก็บภาษี
เก็บรายไดตา งๆ เชน สลากกินแบงรัฐบาลมีการจัดเก็บภาษีนำไปตัง้ กองทุน
เพื่อลดผลกระทบจากการพนัน นอกจากนี้ ในภาพรวมทางเศรษฐกิจ
หากเกิดเหตุการณแบบนีบ้ อ ยๆ ผลิตภัณฑกไ็ มไดพฒ
ั นายอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้
เพราะคนอยากจะลุ  น โชคไมไดเปนการเติบโตที่แทจ ริง ในระยะยาว
ก็จะมีผลตอดานธุรกิจ และเศรษฐกิจของประเทศ กลายเปนวา ไมตอ งพัฒนา
ผลิตภัณฑเพียงทำการตลาดใหผลิตภัณฑตัวหนึ่งมีสลาก มีเลขซอนไว
ตรงไหนก็แลวแต แลวใหคนสงรหัสเสี่ยงเอา เพื่อรับรางวัล เชน ไอแพด
รถ ทอง ไมตอ งพัฒนาผลิตภัณฑใหดเี พือ่ สุขภาพของผูบ ริโภคและแขงขันกับ
ตางชาติ” คุณพงศธรกลาว

แนวทางแกไข: รัฐ สังคม
เอกชน ทุกฝายตองรวมมือกัน
ผาตัดระบบ ควบคุมการเสี่ยงโชค
คุณพงศธร เสนอทางออกของเรื่องราวดังกลาว ดังนี้
ภาครัฐควรรับมือกับเรื่องนี้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้น
ควรตั ้ ง คณะกรรมการควบคุ ม การพนั น แห ง ชาติ สั ง กั ด ภายใต
สำนักนายกรัฐมนตรี ทำหนาที่ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
กระทรวงพาณิ ช ย กระทรวงสาธารณสุ ข สคบ. เพื ่ อ นำกฎหมาย
ที่มีอยูมาปรับใช กระทรวงมหาดไทยก็ควรจะชี้แจงกับสังคมใหชัดวา
กิจกรรมการใหรางวัลดวยวิธีการเสี่ยงโชค แบบไหนทำไดหรือไมไดมี
หลักเกณฑการประกัน ความเปนธรรมกับผูบ ริโภค มีมาตรการลงโทษผูจ ดั
ทีเ่ อาเปรียบ และตองมีแนวปฏิบตั ใิ หเหมือนกันทัง้ ประเทศ ไมใชสว นกลาง
เขมงวด แตจังหวัดปลอยปละละเลย และภาครัฐควรมีมาตรการจูงใจ
ภาคเอกชน เชน มาตรการลดภาษีใหแกบริษัท สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ
อยางจริงจังเพื่อปองกันไมใชวิธีการใหรางวัลดวยวิธีการเสี่ยงโชคเขามา
กระตุนยอดขายกันถี่ไป เชน เปนอาหารก็อรอย สินคาอุปโภคมีคุณภาพ

ระยะยาวก็ควรมีการแกกฎหมายการพนัน หรือกฎหมาย
รองลงมา เชน ระเบียบเรื่องการใหรางวัลโดยการเสี่ยงโชค โดยกำหนด
ให ช ั ด เจนว า ต อ งทำอย า งไร เช น ในต า งประเทศห า มเด็ ก เยาวชน
เขารวมกิจกรรม หรือประเทศญีป่ นุ หามใหของรางวัลมีมลู คาเกิน 20 เทา
ของมูลคาสินคา รวมทัง้ การพิจารณาถึงการหามสงเสริมการขายโดยการให
รางวัลดวยวิธเี สีย่ งโชคในผลิตภัณฑ บางอยางทีส่ ง ผลกระทบตอสุขภาพ เชน
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลหรือผลิตภัณฑ ทีม่ สี ว นผสมของน้ำตาล ไขมัน หรือเกลือสูง
ดานภาคประชาสังคมควรเปนหนวยงานเฝาระวังชวยภาครัฐ หากพบ
การกระทำผิดแจงไปยังหนวยงานทีเ่ กีย่ วของและภาครัฐก็ควรมีหนวยงาน
รับเรื่องแลวไปดำเนินการตอสวนภาควิชาการควรนำเสนอขอมูลเพื่อ
สรางความรูค วามเขาใจใหแกประชาชนเกีย่ วกับผลกระทบจากการจัดกิจกรรม
เสี่ยงโชคที่มีตอพฤติกรรมของเด็ก เยาวชน และสังคม ดานสมาคม
การตลาด แห ง ประเทศไทย ควรกำหนดจริ ย ธรรมทางการตลาด
และการสงเสริมการขายใหชดั เจน โดยคำนึงถึงกำไรทีจ่ ะตองคืนใหแกสงั คม
เพื่อลดผลกระทบจากการสงเสริมการขายดวยวิธีเสี่ยงโชค

ฝากถึงเครือขาย:
หาแนวรวม ภาครัฐตองเอาจริง

คุณพงศธรทิ้งทายไวดวยวา มสช ทำหนาที่เชื่อมประสาน
ภาครัฐ ภาคสังคม และภาควิชาการ เพื่อใหเกิดโมเดลเล็กๆ สำหรับการ
เคลื่อนงานในเชิงนโยบาย เปาหมาย คือ ทำใหเกิดมีเจาภาพขึ้นมา
ดำเนินการดานการพัฒนามาตรการในการลดผลกระทบจากการพนันทีช่ ดั เจน
ถึงแมปลายทางยังอีกยาวไกล เพราะวาเรื่องนี้เกี่ยวของกับผลประโยชน
พอสมควร ก็อยากใหเครือขายชวยกันชวยประสานใหคนสนใจและ
เขามาทำงานกันรวมกันใหเยอะๆ ในสวนของภาครัฐควรตัง้ เจาภาพใหชดั เจน
มีมาตรการควบคุม ดูเชิงระบบของการพนันทัง้ หมด (ไมใชแคออกใบอนุญาต)
ตัง้ แตอนุญาต ควบคุม ปองกันเด็กและเยาวชน การเยียวยาและควรเขมแข็ง
จริงจังกับการติดตามเฝาระวังและการบังคับใชกฎหมายทีม่ อี ยูใ นสวนของ
ภาคเอกชนเราเชือ่ วาการสงเสริมการขายดวยวิธกี ารเสีย่ งโชคนีค้ งไมใชเปาหมาย
หลักของธุรกิจอยูแ ลว เพียงแตอาจจะเปนการกระตุน ยอดขายในบางชวง
หรือการทำกิจกรรมกับกลุม ลูกคา แตทง้ั นีก้ ไ็ มควรจัดการตลาดแบบนีก้ นั ถี่
มากจนทำใหคนเห็นวาภาพลักษณสินคาเปนเรื่องการลุนโชค แทนตัว
ผลิตภัณฑสนิ คา เราเชือ่ วานักการตลาด เปนคนทีค่ ดิ อะไรสรางสรรค ไดใหมๆ
เสมอ คงฝากไวและเชิญชวนมาชวยกันคิดวาจะทำอยางไร ใหธุรกิจรุง
สังคมก็รุง ไปพรอมกัน
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บอกเลาเกาสิบ
เขียน: Sneak Peek
พบกันอีกครัง้ กับจดหมายขาว “กินฉลาดปราศโรค” ซึง่ กาวสูป ท ่ี 4 แลวนะคะ
โดยฉบับนีท้ างทีมงานฯ เองพยายามปรับปรุงการออกแบบใหมคี วามทันสมัย
มากขึ้น แตเนื้อหายังคงอัดแนนไปดวยสาระเหมือนเดิมคะ สำหรับ
ความเคลื ่ อ นไหวของภาคี เครื อ ข า ยในช ว งเดื อ นที ่ ผ  า นมามี ด ั ง นี ้ ค  ะ
โครงการภาคีรวมใจรวมพัฒนาใหเกิดการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
ในสังคมไทย รวมกับองคกรภาคีเครือขายจัดประชุมวิชาการนมแม
แหงชาติ ครั้งที่ 5 Breastfeeding and Work: Let’s make it work
เพื่อสนับสนุนแมที่ทำงานใหประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
รวมทั้งการสรางความเขมแข็งและพัฒนาความรวมมือของเครือขาย
ระหวางวันที่ 2-4 กันยายน 2558 ทีผ่ า นมา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซต
กรุงเทพฯ
ในวันจันทรท่ี 10 สิงหาคม 2558 ทีผ่ า นมา แผนงาน FHP ของเราไดมกี ารจัด
ประชุมประจำปครั้งที่ 3 ในหัวขอ“ระบบสารสนเทศเพื่อนโยบายอาหาร
และโภชนาการ” ณ หอง Infﬁinity Ballroom โรงแรม Pullman เพือ่ แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นของระบบสารสนเทศทีเ่ กีย่ วของทัง้ ในมิตขิ องอาหารปลอดภัย
ความมั ่ น คงทางอาหาร และโภชนาการ โดยได ร ั บ เกี ย รติ จ าก
Prof. Boyd Swinburn, Population Nutrition and Global Health,
the University of Auckland, WHO Collaborating Centre for Obesity
Prevention, Deakin University of Health, Deakin University และ
Mrs. Alanna J. Moshfegh, Research Leader, Food Surveys
Research Group, Beltsville Human Nutrition Research Center,
Agricultural Research Service, USDA และ นพ.ทักษพล ธรรมรังสี
Director, Non-Communicable Diseases and Environmental
Health, WHO Regional Offﬁice for South-East Asia เปนวิทยากรรับเชิญใน
Panel session ประสบการณการจัดทำระบบสารสนเทศดานอาหารและ
โภชนาการของตางประเทศประเด็นทาทายอาหารบริเวณบาทวิถแี ละประเด็นรอน
หวาน มัน เค็ม เปนตน

สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และภาคีเครือขายจัดการประชุมวิชาการโภชนาการ แหงชาติ
ครัง้ ที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ภายใตหัวขอเรื่อง
“โภชนาการดีถวนหนา ตามรอยพระบาทเจาฟานักโภชนาการ” ในวันที่
21-23 ตุลาคม 2558 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล ชั้น 5 ศูนยการคา
สยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปนองคประธาน
ในพิธีเปดการประชุมในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ประเด็นในการบรรยาย
เชน การพัฒนาโภชนาการเด็กและเยาวชนเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ตามรอย
พระบาทเจาฟานักโภชนาการ
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ปกิณกะ
เขียน: Economist Nonsense

การตลาดเสี่ยงโชค
กับเรื่องเงินๆ ทองๆ
ทีผ่ า นมาผูอ า นคงไดรจู กั การตลาดเสีย่ ง
โชคกันไปแลวโดยเฉพาะในสินคาอาหาร
และเครือ่ งดืม่ ทีส่ ง ผลตอสุขภาพ วาแตทำไม
การตลาดเชนนี้จึงใชไดผลดีนัก ทั้งนี้
ขออธิบายดวยแนวคิดเศรษฐศาสตรวา
เนือ่ งจากผูบ ริโภคไมไดพจิ ารณาเพียงแค
ความพึงพอใจจากการรับประทานสินคา
อาหารหรือเครือ่ งดืม่ ชนิดนัน้ แตยงั ใหคา
จากการคาดหวังในรางวัลทีจ่ ะไดรบั จาก
การเสีย่ งโชคดวยซึง่ ขึน้ อยูก บั ความพึงพอใจ
ตอการเสีย่ งโชคของแตละบุคคล เงินรางวัล
และโอกาสทีจ่ ะไดรบั รางวัลดวย เมือ่ มอง
วาตนไดทง้ั ประโยชนจากการบริโภคตรงๆ
และไดลน ุ รางวัลไปในตัวจึงมักทำใหบริโภค
เพิม่ ขึน้ จากเดิม

โดยเฉพาะอยางยิง่ คนไทยเปนคนทีช่ น่ื ชอบการเสีย่ งโชคอยูแ ลวจึงไมนา แปลกใจหากถูกจูงใจดวยวิธสี ง เสริม
การขายเชนนี้ ขอมูลใน พ.ศ.2553 ชวยยืนยันถึงการเปนคอพนันของคนไทยไดเปนอยางดี โดยคาดประมาณวา
มีคนเลนการพนัน 31,868 ลานคน ในปนั้นปเดียวมีเงินสะพัดในการเลนหวยและล็อตเตอรี่ถึง 178,827
พันลานบาท20 นีน่ บั แคการพนันในรูปแบบดัง้ เดิมไมรวมถึงการพนันแฝงหรือ กิจกรรมเสีย่ งโชค ในรูปแบบตางๆ
แลวถารวมถึงกิจกรรมเสี่ยงโชคเขาไปแลว คนไทยตองสูญเงินไปกับการพนันมากมายเทาไหร
การพนันยิ่งเลนก็ยิ่งติด ยิ่งติดก็ยิ่งใชเงินไปกับมันมากขึ้น จากการสำรวจใน พ.ศ.255320
พบวาคนที่เลนการพนันมีจำนวนไมนอยที่เปนผูที่มีรายไดนอยซึ่งหากเกิดติดการพนันขึ้นมาแนนอนวาคน
กลุมนี้ก็ยิ่งจะไดรับผลกระทบ ในประเทศไทยยังไมมีขอมูลที่บงชี้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผูที่มีรายได
นอยมากนัก แตมีการศึกษาจากตางประเทศที่บงชี้วาคนที่รายไดนอยมักจะเจียดเอาคาใชจายที่จำเปน
เชน คาอาหารและคาใชจายเกี่ยวกับที่อยูอาศัยมาเลนการพนันแทน21 หรือที่คนไทยเรียกคนที่มีพฤติกรรม
เชนนี้วาผีพนัน ซึ่งมีแนวโนมวาคนเหลานี้สามารถทำอะไรก็ไดเพื่อใหไดเงินมาเลนการพนัน
ถึงแมวาทุกวันนี้จะยังไมมีตัวเลขที่บอกวาคนไทยสูญเงินไปกับการตลาดเสี่ยงโชคเทาไหร
และการตลาดแบบเสีย่ งโชคกอผลกระทบตอความเปนอยูข องครัวเรือนไทยอยางไร แตสง่ิ หนึง่ ทีเ่ ห็นไดชดั คือการ
มีการตลาดแบบเสีย่ งโชคเปนการเพิม่ ชองทางของการเลนการพนันใหเขาถึงไดงา ยมากขึน้ ในเมือ่ การตลาดแบบ
เสี่ยงโชคทำใหคนตอบสนองแบบเดียวกับที่ตอบสนองตอการพนัน ดังนั้นหากไมมีการควบคุมการตลาด
แบบเสีย่ งโชคก็มแี นวโนมวาอาจบานปลายจนสงผลกระทบตอปญหาปากทองและคุณภาพชีวติ ของประชาชน
คนไทยไดในอนาคต หากมองในมุมเงินๆ ทองๆ แลว เมือ่ คนไทยเสีย่ งโชคเพราะหวังรางวัล การกำหนดมูลคาเงิน
รางวัลใหไมมากจนลอตาลอใจหรือการเก็บภาษีจากรางวัลทีไ่ ดรบั ใหมากดังเชนทีต่ า งประเทศใชควบคุมการ
ตลาดแบบเสี่ยงโชค ก็อาจจะเปนอีกหนทางหนึ่งที่จะลดพฤติกรรมการเสี่ยงโชคและผลกระทบอื่นๆ
อีกมากมายที่จะเกิดขึ้นตามมา

20 พินิจ ลาภธนานนท, รัตนา จารุเบญจ, อังคณา ชินเดช, นเรนทร ตุนทกิจ. การศึกษาสถานการณ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2554
21 Kearney, M. S. (2005).State lotteries and consumer behavior. Journal of Public Economics, 89(11), 2269-2299
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“Companies spend hundreds of millions of dollars advertising
foods and beverages. Thousands of millions of dollars, indeed
over one hundred, billion dollars globally. The foods they
promote are not the healthiest, not the fresh fruits and
vegetables. The amount they spend vastly outweighs the
amount available for health promotion.”

ภาคอุตสาหกรรมใชเงินกวารอยลานดอลลารเปนคาโฆษณาอาหาร
และเครื่องดื่ม โดยทั่วโลกนั้นลงทุนกวาพันลานดอลลาร หรือที่แนๆ นั้น
มากกวาแสนลานดอลลารไปกับเรื่องนี้ ในขณะที่อาหารที่โฆษณาลวน
ไมไดมีประโยชนเลย ไมใชผักผลไมสดเสียดวยซ้ำ
ซึ่งเงินที่ลงทุนนั้นคิดเปนจำนวนมหาศาล
เมื่อเทียบกับการลงทุนเพื่อสงเสริมสุขภาพ
- Dr Tim Lobstein
Marketing of unhealthy foods, especially to children and youth
Corporations in the Global Food System and Human Rights Report of the Oslo
conference 11-12 September 2014
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