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บทคัดย
อ 

การวิจัยเรื่องความรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิมในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต� มีวัตถุประสงค)การวิจัยดังนี้  1)เพ่ือศึกษาระดับความรู�เก่ียวกับการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชน
มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต� 2)เพ่ือศึกษาป0จจัยท่ีมีผลต�อการรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของ
เยาวชนมุสลิม 3)เพ่ือหาแนวทางในการเสริมสร�างการรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิมใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต�  ใช�วิธีระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพแบบการสัมภาษณ)และอภิปรายกลุ�ม(Group 
discussion) จากกลุ�มผู�รู�นักวิชาการด�านศาสนา  ด�านเยาวชน ด�านการตลาด ผนวกกับการวิจัยเชิงสํารวจโดย
วิเคราะห)เชิงปริมาณจากกลุ�มตัวอย�าซ่ึงเปBนเยาวชนมุสลิมในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต� จํานวน 400 คน อายุ 
ระหว�าง15-25  ปG  

จากการศึกษาพบว�า ระดับความรู�เท�าทันของเยาวชนมุสลิม จากพฤติกรรมการเข�าร�วมกิจกรรมลุ�นโชคชิง
โชคท่ีเสี่ยงเปBนการพนันตามหลักการศาสนาอิสลาม หรือไม�นั้น พบว�ากลุ�มตัวอย�างมีระดับความรู�เท�าทันต�อ
การตลาดเสี่ยงโชคในระดับกลางร�อยละ 52.8 และระดับตํ่า ร�อยละ 29  ซ่ึงตอบตรงมากท่ีสุดคือ การเข�าร�วม
อบรม/สัมมนาโดยมีการจับหางบัตรเพ่ือลุ�นรางวัล ไม�เปBนการพนันตามหลักการศาสนาอิสลาม คําถามท่ีตอบตรง
น�อยท่ีสุดคือ การซ้ือของเพ่ิมให�ครบวงเงิน เพ่ือจะได�สิทธิ์ในการจับรางวัล ตอบว�าไม�เปBนการพนันตามหลักการ
อิสลาม  มีเพียงร�อยละ 38.5 เท�านั้นท่ีตอบว�าเปBนการพนันตามหลักการอิสลาม จากประสบการณ)พฤติกรรมการ
ลุ�นโชค/ชิงโชค พบว�าเยาวชนมุสลิมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต�กว�าครึ่งเคยเข�าร�วมกิจกรรมลุ�นโชค/ชิงโชค ซ่ึงจะเข�า
ร�วมนาน ๆ ครั้ง และเลือกรูปแบบท่ีไม�ต�องเสียเงิน เช�น กดไลค) กดแชร)แล�วได�ลุ�นโชค ช�องทางในการเข�าร�วม
กิจกรรม จากการวิจัยพบว�า เยาวชนส�วนใหญ�มีพฤติกรรมในการเข�าร�วมกิจกรรมผ�านสื่อออนไลน) เช�น เฟซบุRก ไลน) 
อินสตาแกรม มากท่ีสุด รองลงมา บูธโฆษณา/ประชาสัมพันธ), สื่อทีวี เช�น รายการทีวี โฆษณา สินค�าท่ีเคยเข�าร�วม
กิจกรรม ส�วนมากเปBนเครื่องด่ืม เช�น น้ําอัดลม ชาเขียว กาแฟ  ป0จจัยท่ีมีผลต�อความรู�ความเข�าใจเรื่องการพนันใน
อิสลามพบว�า ส�วนใหญ�สมาชิกในครอบครัว เข�าร�วมกิจกรรมท่ีมีการลุ�นโชค/ชิงโชคบ�างนานๆครั้ง และสมาชิกใน
ครอบครัวของกลุ�มตัวอย�างคิดว�า กิจกรรมการลุ�นโชค/ชิงโชคและจับสลากเพ่ือรับรางวัลไม�เปBนการพนัน สําหรับ
กิจกรรมส�งเสริมให�ความรู�เก่ียวกับการพนันในอิสลาม พบว�า กลุ�มตัวอย�างเคยเข�าร�วม เช�น การฟ0งบรรยายของ
นักวิชาการในพ้ืนท่ี ฟ0งอีหม�ามคุตบะฮ (บรรยาย) วันศุกร) ผ�านช�องทางเฟซบุRก เพ่ือนเล�าให�ฟ0งและดูยูทิวปV แนวทาง
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เสริมสร�างในการเสริมสร�างความรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคนั้น ต�องมีความรู�พ้ืนฐานทางศาสนาท่ีเพียงพอ จึงจะ
สามารถแยกแยะพิจารณาตัวบทหลักฐานทางศาสนาได�  ควรมีการส�งเสริมสอดแทรกเนื้อหาและกิจกรรมเรื่อง
การตลาดเสี่ยงโชคเข�าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน/สถาบันการศึกษา สร�างความเข�าใจท่ีถูกต�องให�
เด็กเยาวชนและครอบครัวห�างไกลจากอบายมุข  สถาบันครอบครัว พ�อกับแม�คือบุคคลสําคัญในการอบรมสั่งสอน
หลักศาสนา หากครอบครัวเข�มแข็งสังคมก็จะเข�มแข็งไปด�วยเช�นเดียวกับสถาบันศาสนา ประกอบด�วย นักวิชาการ
ทางศาสนา ผู�นําศาสนา แกนนําในชุมชน ก็มีส�วนสําคัญในการปYองกันให�เยาวชนไม�ตกเปBนเหยื่อทางการตลาด ซ่ึง
อาจจะต�องมีการส�งเสริมให�มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา จัดกิจกรรมเพ่ือเยาวชน เช�น กิจกรรมการบรรยาย กิจกรรม
นาซีฮัต (ตักเตือน) กิจกรรมเนื่องในวันตรุษอิสลาม เปBนต�น   
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Abstract 

This research aim to study awareness of promotional sweepstakes marketing of muslim 
youths in the three southern border provinces. The objectives are 1) to study the level of 
knowledge about promotional sweepstakes marketing of muslim youth in the three southern 
border provinces. 2) to study factors that affect the awareness of promotional sweepstakes 
marketing of muslim youths in the three southern border provinces. This quality research, 
method of data collection are interview for 400 muslim youths in the three southern border 
provinces that age between 15-25 year old, and group discussion that the informational group 
consists of religious scholar, youth academicians, and  marketers.  

The result show that, 1) the level of knowledge of sample group of youths is intermediated 
level 52.8% of the question whether the participating in drawing lots to get a prize as in 
seminar, the corrected answer is not be  of promotional sweepstakes marketing. While the 
question of whether it is promotional sweepstakes marketing, by buying more in order to get 
authority in sweepstakes, the youth sample group are able to answer in correct  just 38.5%, that 
the corrected answer is to be promotional sweepstakes marketing. 2) according to 
muslimyouthsample group  is more than half used to participate in sweepstakes, but no paying 
such as by Like and Share on Facebook etc. For the most participated channels are through 
social media such as Facebook, Line and Instagram etc. And the second most channels 
exhibition booth and advertising on TV. For the effecting factors to the level of knowledge in 
promotional sweepstakes marketing are family member. For the activities support the 
knowledge in promotional sweepstakes marketing, found that, explanation, speaking of local 
scholars and Imam which they need to understand enough of the introductive religious 
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knowledge as they are able to discriminate by using evidence. And should support information 
in awareness in promotional sweepstakes marketing in study of school, academic institution, 
should provide the correct information to youth’s family member. And also religious academic, 
Imam and the head of community are to most important people encourage the awareness in 
promotional sweepstakes marketing through the activities in community. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1) หลักการและเหตุผล 

การรู�เท�าทันสื่อ เปBนแนวสิ่งท่ีได�รับการยอมรับอย�างกว�างขวางในระดับสากล ถือเปBนเครื่องมือสําคัญในการ
เสริมสร�างพลังอํานาจในการบริโภคสื่ออย�างชาญฉลาดของผู�บริโภค หากบุคคลใดขาดการรู�เท�าทันสื่อย�อมตกเปBน
เหยื่อของข�อมูลข�าวสาร (บุบผา เมฆศรีทองคํา,2554)  การรู�เท�าทันสื่อ จึงเปBนเรื่องท่ีท�าทายสําหรับผู�บริโภคสื่อทุก
คนบนโลกข�าวสารท่ีไร�พรมแดนเช�นป0จจุบัน ซ่ึงการรู�เท�าทันสื่อเปBนเครื่องมือท่ีช�วยสร�างความเข�มแข็งให�แก�ผู�รับสื่อ 
โดยเฉพาะกลุ�มนักเรียนและวัยรุ�นไม�ให�ถูกครอบงําจากสื่อหรือบริษัทผู�ผลิตท่ีคาดหวังผลกําไรท่ีจะหลอกล�อให�ซ้ือ
สินค�า(โตมร อภิวันทนากร, 2556)สื่อช�วยในการส�งเสริมการขายให�มีประสิทธิภาพโดยอาศัยกลยุทธ)การโฆษณาเพ่ือ
สร�างความต�องการและสร�างกระแสความนิยมให�เกิดกับมวลชนโดยกระตุ�นให�มีการซ้ือสินค�าและบริการมากข้ึนถ�า
มีปริมาณความต�องการสินค�าสูงและสินค�าขายได�มากก็จะมีผลทําให�สามารถลดต�นทุนการผลิตให�ตํ่าลงอันจะมีผล
ทําให�สินค�าราคาถูกลง (สุทิติ ขัตติยะ, 2555) 

 
ป0จจุบันจํานวนธุรกิจไม�น�อยท่ีคาดหวังให�ธุรกิจสามารถเอาเปรียบคู�แข�งขันได� มีแนวโน�มจะเปBนภาวะภัยคุกคาม

ของธุรกิจการพนันท่ีขาดการควบคุมท่ีดี แม�การตลาดถูกกฎหมาย แต�ควรมีมาตรการควบคุมการโฆษณาเพ่ือ
คุ�มครองผู�บริโภค วางกลไกการปYองกันเด็กเยาวชนในการเล�นการพนันทางธุรกิจ เพ่ือหาแนวทางรับประกันความ
เปBนอยู�ท่ีดีให�แก� เยาวชนแม�ว�าสังคมจะพัฒนาไปสู�สังคมท่ีมีการพนันอย�างเข�มข�น พบว�ามีข�อเสนอแนะเชิงรุกท่ี
น�าสนใจมากมาย หนึ่งในนั้นคือความพยายามจะท่ีทําให�เด็กเข�าใจ พิษภัยของการพนันก�อนท่ีการพนันจะหล�อ
หลอมเขาให�กลายเปBนผู�ใหญ�ท่ีมีป0ญหาตัวอย�างข�างต�น คือ ความพยายามท่ีจะอาศัยหลักสูตรหรือโปรแกรม
การศึกษา “รุก” สร�างภูมิคุ�มกันเพ่ือปกปYองเด็กและเยาวชนก�อนท่ีการพนันจะเข�าถึงตัวพวกเขา เพ่ือทําให�พวกเขา
เติบโตข้ึนเปBนผู�ใหญ�ท่ีแข็งแรงท�ามกลางสภาพแวดล�อมท่ีมีแนวโน�ม “เปBนพิษ” มากข้ึนๆ จากภัยคุกคามของธุรกิจ
การพนันท่ีขาดการควบคุมท่ีดี 

สิ่งท่ีน�าจับตามองตอนนี้คือการทําการตลาดชิงโชคการพนันแฝงตัวในธุรกิจการค�าท่ีมุ�งเน�นการสร�าง
ยอดขายเพ่ือหวังผลในระยะยาว การส�งเสริมการตลาดท่ีกระตุ�นให�ผู�บริโภคหันมาสนใจในผลิตภัณฑ) แล�วลุ�นชิงโชค 
กับนโยบาย “ง�าย กระตุ�น ลุ�นถ่ี” ท่ีเชื้อเชิญให�ผู�บริโภคลุ�นรางวัลอย�างต�อเนื่อง และการตลาดเสี่ยงโชคของธุรกิจ
หม่ืนล�านท่ีเติบโตอย�างเสรีโดยไม�มีกฎหมายควบคุมดูแล ได�ก�าวข�ามเส�นจากการส�งเสริมการขายสู�การพนันท่ีสุด
แล�วการตลาดแบบนี้จะส�งผลเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากผู�บริโภคจะถูกกระตุ�นให�ซ้ือสินค�าโดยขาดการไตร�ตรอง
เรื่องราคาและคุณภาพของสินค�า 
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 บริษัทคู�แข�งในธุรกิจประเภทเดียวกันอาจได�รับผลกระทบ การจัดกิจกรรมการตลาดแบบชิงโชคพร�อมกับ
การลดราคาสินค�าอาจก�อเกิดความเสียหายต�อระบบการแข�งขันภายใต�กติกาของการค�าเสรีและเปBนธรรม อาจ
กล�าวได�ว�าตลาดล้ําเส�น คือ การส�งเสริมการขายท่ีมีการพนันแฝงตัวในธุรกิจ เปBนเรื่องท่ีผิดจรรยาบรรณการตลาด
และจริยธรรมธุรกิจ ซ่ึงจะเห็นได�จากการมีเครื่องมือสื่อสารการขายท่ีชวนให�ผู�บริโภคต�องการรางวัลมากกว�าสินค�า
หรือบริการ คล�ายกับความรู�สึกท่ีเกิดจากการเล�นพนันตัวเลขแบบสลากหรือล็อตโต� นักการตลาดต้ังชื่อให�เครื่องมือ
ส�งเสริมการขายนี้ว�า Lotto Marketing คือ 1.ง�าย ด�วยการออกแบบวิธีการร�วมสนุกให�ง�ายท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได� ลด
เง่ือนไข ลดข้ันตอน เพ่ือให�ผู�คนตัดสินใจเข�าร�วมสนุกแบบไม�ลังเล ไม�ต�องคิดมาก 2. กระตุ�น ด�วยรางวัลใหญ� ยิ่งมี
มูลค�ามากยิ่งกระตุ�นมาก เช�น ทองคํา รถหรู ทัวร)ต�างประเทศ หรือรางวัลท่ีต�องตาต�องใจกลุ�มเปYาหมายบางกลุ�ม 
เช�น สมาร)ทโพน ต๋ัวหนัง ต๋ัวคอนเสริ์ต3. ลุ�นถ่ี ด�วยการออกผลรางวัลให�ถ่ี-ถ่ีมาก ยิ่งถ่ีมากยิ่งมีพลังเร�ามาก เช�น ทุก
เดือน ทุกสัปดาห) ทุกวัน ทุกชั่วโมง ส�งปุ�ปรู�ป0�ป...รับไปเลย(ศูนย)ศึกษาป0ญหาการพนัน. 2558)  

จากผลการสํารวจพฤติกรรมและทัศนคติในการส�งชิงโชคของผู�บริโภคท่ัวประเทศท่ีมีอายุ 25 ปGข้ึนไป ผลการ
ศึกษาวิจัย ได�วางกรอบมาตรการการกํากับกิจกรรมส�งเสริมการขายด�วยการเสี่ยงโชคไว� 2 ด�าน การตลาดเสี่ยงโชค
และการซ้ือผลิตภัณฑ)เพ่ือร�วมเสี่ยงโชคเปBนป0จจัยสาเหตุท่ีมี ผลต�อความโน�มเอียงท่ีจะเสพติดการเสี่ยงโชคพนัน ข�อ
ค�นพบนี้นํามาสู�ข�อเสนอเรื่องการ ปกปYองเด็กและเยาวชนรวมท้ังกลุ�มผู�เปราะบางจากการตลาดเสี่ยงโชคโดยไม�มี
ข�อแม� เพ่ือตัดป0จจัยสาเหตุท่ีนําไปสู�ความโน�มเอียงท่ีจะเสพติดการเสี่ยงโชคพนัน จากการเปรียบเทียบมาตรการ
การกํากับดูแลการเสี่ยงโชคนํามาสู�ข�อเสนอด�าน การคุ�มครองสังคม ท้ังด�านการสร�างความเปBนธรรมแก�ผู�บริโภคใน
กิจกรรมเสี่ยงโชค การ สื่อสารผลกระทบทางลบท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือให�ผู�บริโภคเกิดการรับรู�เพ่ือประกอบการตัดสิน ใจ
ร�วมหรือไม�ร�วมกิจกรรม และการกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตท่ีรัดกุมเพ่ือสื่อสารกับ สังคมว�ากิจกรรมประเภทนี้ แม�
ไม�ได�ห�ามท้ังฝ�ายผู�จัดและผู�บริโภคตามแนวคิดการค�าเสรี แต�ภาครัฐไม�ได�ส�งเสริมสนับสนุนเนื่องจากเปBนกิจกรรมท่ี
ทําให�สังคมมีค�านิยมเสี่ยงโชค และอาจจะส�งผลกระทบทางลบต�อสังคมได�เช�นเดียวกับการอนุญาตการพนัน (ศรัณย
พงศ) เท่ียงธรรม. 2557)  

ซ่ึงในทัศนะของอิสลามการพนันเรียกในภาษาอาหรับว�า อัล-กิมRารฺ ( ُِ�َ��ر
ْ ِ�رُ ) หรือ อัล-มัยซิรฺ (َاْ�َ
ْ  (َا
หมายถึง การเล�น เอาเงินหรือสิ่งอ่ืนด�วยการเสี่ยงโชคหรือฝGมือ(Game of Chance) โดยการทํานายหรือคาดเดาผล
ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต การพนันอาจแบ�งได�หลายอย�าง เช�น การพนันในการแข�งขัน ตัวอย�างเช�น เกมไพ� เกมลูกเต�า 
การพนันโดยการทํานายผลท่ีคาดว�าเกิดข้ึนในอนาคตเช�น การแทงบอล การเล�นหวย การแทงมวย การแทงม�า 
ศาสนาอิสลามห�ามการพนันทุกชนิด และถือว�าเปBนบาปอันใหญ�หลวง ผู�ท่ีเล�นการพนันจะมีความหมกมุ�นไม�ทํามา
หากิน ทําให�หมดเนื้อหมดตัวแล�ว ยังก�อให�เกิดป0ญหาในสังคมอีกด�วย บทบัญญัติเก่ียวกับการพนัน อัลลอฮฺ (ซบ.) 
ทรงบัญญัติห�ามการพนันในอัลกุรอานในโองการ(ซูเราะห)อัล-มาอิดะฮฺ: 90-91) ดังนี้ 
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ความว�า   “ โอ� บรรดาผู�ศรัทธาเอ�ย ! แท�จริงแล�วสุรา การพนัน แท�นบูชายัญ  และการเสี่ยงทายนั้นเปBน
สิ่งโสมมท่ีเกิดจากการกระทําของชัยฏอน ดังนั้น  พวกเจ�าจงหลีกเลี่ยงมันเสีย  เผื่อว�าพวกเจ�าจะได�รับ
ความสําเร็จ  แท�ท่ีจริงชัยฏอนนั้นเพียงต�องการท่ีจะให�เกิดการเปBนศัตรูกันและการเกลียดชังกันระหว�าง
พวกเจ�า เนื่องจากสุราและการพนัน เท�านั้น  และมันจะหันเหพวกเจ�าออกจากการรําลึกถึงอัลลอฮ) และ
การละหมาด  และพวกเจ�าจะยุติธรรมหรือไม� ” 

 

จากโองการข�างต�น  ชี้ให�เห็นว�าอิสลามห�ามเข�าใกล�การพนันทุกชนิด  เช�นการเสี่ยงทายท่ีเปBนชนวนสําคัญ
ของการพนัน  เพราะการพนันจะนําพาไปสู�การเปBนศัตรูกันและเกลียดชังกันในท่ีสุด 

 
นอกจากนี้มีหลักฐานจากหะดิษท่ีรายงานจากบุรัยดะฮ บิน อัลหุศ็อยบ)และหะดิษท่ีรายงานจากอบีมูซา 
อัลอัชอะรีย) (ร.ฎ) ว�า แท�จริงบนีศ็อลลัลลอฮุอะลัยอิวะสัลลัม  กล�าวว�า 
 
“ ผู�ใดเล�นลูกเต�า  เหมือนกับ  เขาได�จุ�มมือของเขา  ลงไปในเนื้อหมูและเลือดของมัน  และผู�ใดเล�นลูกเต�า 
แน�นอนเขาได�ฝ�าฝ�นอัลลอฮ)และรอซูลของพระองค) ” 

เชคอะหมัด อุตต้ี นักวิชาการอิสลามสถาบันแห�งโตรอนโต แคนาดา อธิบายไว�ว�า การซ้ือของหนึ่งชิ้นและได�
แถมฟรีหนึ่งชิ้นไม�เปBนท่ีต�องห�าม(ฮะรอม) ตราบใดท่ีลูกค�าทุกคนท่ีซ้ือสินค�าอย�างเดียวกันได�รับการแถมเหมือนกัน 
ส�วนเชค มุสตอฟาอะหมัด อัซซัรกอฺ ศาสตราจารย)ทางด�านนิติศาสตร)อิสลามท่ีมหาวิทยาลัยซีเรีย ว�า ให�แยกของ
แถมหรือรางวัลไว�ด�วยกัน 2 ประเภท คือ 1. ของท่ีผู�ขายแถมให�แก�ผู�ซ้ือสินค�าจํานวนมาก อาจจะเปBนของเล�นเด็ก
หรือสินค�าบางชิ้นแถมเปBนการพิเศษเพ่ือแสดงความขอบคุณและผูกใจลูกค�า 2.การให�รางวัลท่ีมีราคาแพงอย�างเช�น 
รถยนต) ตู�เย็น ซ่ึงคนท่ีจะได�รับก็คือลูกค�าท่ีส�งคูปองไปและถูกจับสลากข้ึนมาได� สําหรับของแถมประเภทแรกซ่ึง
ผู�ขายเคยให�แก�ผู�ซ้ือสินค�าเปBนจํานวนมากนั้นเปBนท่ีอนุมัติ เพราะเปBนการแสดงขอบคุณต�อลูกค�า ส�วนของรางวัล
ประเภทท่ีสองซ่ึงต�องใช�การจับสลากนั้นไม�ต�างอะไรไปจากล็อตเตอร)รี่ท่ีนักวิชาการส�วนใหญ�มองว�าเปBนการพนัน
ประเภทหนึ่ง ดังนั้น จึงเปBนท่ีต�องห�ามและทําให�เกิดบาปแก�ท้ังผู�ขายและลูกค�า รางวัลท่ีเกิดข้ึนจากวิธีการดังกล�าว
จึงไม�เปBนท่ีอนุมัติ 

ฉะนั้นการชิงโชคไม�ต�างอะไรกับการเล�นพนัน เนื่องจากการส�งฉลากของสินค�าไปชิงรางวัล เปBนข�อห�าม ซ่ึง
ในทัศนะของนักวิชาการอิสลามมองว�าไม�เปBนท่ีอนุญาต เช�น เม่ือคนใดคนหนึ่งไม�เคยเปBนลูกค�ากับบริษัทแห�งนั้น 
และเม่ือเขาได�ยินทางบริษัทแห�งนั้นประกาศว�าจะมีการแจกรางวัลชิงโชค สําหรับบุคคลท่ีเขียนฉลากหรือพิมพ) 
SMS ไปยังบริษัท เขาคนนั้นก็เลยรีบไปซ้ือสินค�าแล�วก็เขียนฉลากหรือ SMS ชื่อท่ีอยู�แล�วส�งไปยังบริษัทดังกล�าวเพ่ือ
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ชิงโชค เช�นนี้ถือว�าไม�อนุญาตอย�างแน�นอน อีกกรณีหนึ่งคือ ถ�าเขาเปBนลูกค�ากับบริษัทแห�งนั้น ไม�ว�าจะเปBนลูกค�า
ประจําหรือไม�ประจํา แต�การซ้ือสินค�าของเขาไม�ได�เจตนาอยากได�สินค�าเหล�านั้น เพียงแค�ซ้ือเพ่ือเปYาหมายรอการ
ชิงโชค เช�นนี้อิสลามก็ห�าม เปBนท่ีไม�อนุญาตเช�นกัน (กามีละฮ) หะยียะโกะ, 2560) 

ขณะนี้เด็กเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปโดยเจาะจงบริโภคสินค�าท่ีมีการให�ส�งชิงโชคไม�ได�คํานึงถึงรสชาติ 
ราคา หรือคุณค�าอาหาร และธุรกิจไม�ได�ดูว�ากลุ�มเปYาหมายคือใคร หรือเราควบคุมกลุ�มเปYาหมายไม�ได� ทําให�ส�งผล
ถึงเด็กและเยาวชน เริ่มใช�ช�องทางนี้ในการลุ�นโชค และเขาก็ควบคุมตัวเองไม�ได�ว�าเท�าไหร�ถึงจะพอ ผลกระทบต�อ
กลุ�มนี้อันตรายท่ีสุด เพราะเขายังไม�ใช�คนหาเงิน และในขณะเดียวกัน เขาก็อาจไม�ใช�กลุ�มเปYาหมายต�นๆท่ีบริษัท
ต�องการสื่อสาร แต�เขาเปBนกลุ�มท่ีเป�ดรับข�อมูลจากธุรกิจและก็คิดว�าอาจจะมีความหวัง ต�องเร�งแก�ป0ญหา เปลี่ยนวิธี
คิด คนในครอบครัวต�องรู�เท�าทัน สร�างความเข�าใจ สร�างภูมิคุ�มกันให�กับบุตรหลาน ภาครัฐควรตีกรอบเรื่องนี้ให�
ชัดเจน ฉะนั้นเม่ือใช�การพนันนําการตลาด ผู�ซ้ือจะถูกทําให�สูญเสียเหตุผลในการซ้ือสินค�าและบริการติดกับดัก
พฤติกรรม ขาดความยับยั้งชั่งใจ ถ�าถึงข้ันเปBนโรคติดการพนันก็จะส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมอง
ด�วย (กัญญา ลีลาภัย,2559)  

หน�วยงานทางวิชาการ ต�องชี้ให�เห็นว�า วันนี้ข�อมูล เปBนอย�างไร ความสูญเสียมีมากน�อยแค�ไหน และความ
สูญเสียตรงนี้ไม�ใช�แค�เรื่องตัวเงิน อาจเปBนตัวเลขในเชิงเศรษฐศาสตร)ซ่ึงมันแฝงอยู� ก็ต�องคํานวณข้ึนมาเพ่ือท่ีจะทํา
ให� สังคมตระหนักถึง    กระตุ�นหรือส�งเสริมให�เกิดพฤติกรรมการพนันเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน    โดย
ภาครัฐท่ีทําหน�าท่ีในเรื่องการคุ�มครองผู�บริโภค ไม�ว�าจะเปBน กสทช. หรือ คณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค หรือ
หน�วยงานภาคสังคม เช�น กลุ�มเอ็นจีโอต�างๆ ต�องผนึกกําลัง  อาศัยหน�วยงานวิชาการในการปYอนข�อมูลเชิงวิชาการ 
เช�น ข�อมูลผลกระทบ หรือมาตราและนโยบายใหม�ๆในต�างประเทศ เพ่ือคณะกรรมการจะได�ออกประกาศมากํากับ
ดูแล สังคมไทย ท่ีเติบโตไปกับความฟุYงเฟYอ ความฟุ�มเฟ�อย ความคาดหวังลมๆแล�งๆกับเรื่องโชคชะตา อนาคต ท่ีมี
พฤติกรรมสุ�มเสี่ยงกับการพนัน ท้ังแบบตรงและแบบแอบแฝงท่ีออกมานอกรูปแบบ วิธีการเสี่ยงโชคหรือชิงโชค
ต�างๆ อันนี้เปBนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด  (ปาริชาต สถาป�ตานนท), ) 

ด�วยภาวะการทําการตลาดของธุรกิจในเชิงรุก ซ่ึงได�มีความซับซ�อนมากข้ึนโดยใช�หลักความเชื่อ การชิง 

โชค เสี่ยงดวงคณะวิจัยเห็นว�า  การศึกษาเรื่อง  ความรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิม 
ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต�  เพ่ือหาระดับความรู�ความเข�าใจ  ป0จจัยตัวใดท่ีมีความสัมพันธ)  และจะสร�างภุ
มิคุ�มกันและปYองกันให�เยาวชนมุสลิม ผู�นับถือศาสนาอิสลาม  ท่ีได�มีบทบัญญัติของศาสนาอย�างชัดเจนว�าด�วยเรื่อง
การห�ามเล�นการพนัน  แม�เพียงเล็กน�อยก็ตาม  ได�ตื่นตัว  เกิดการรู�เท�าทันถึงข�อห�ามและรู�ทันเกมการตลาดเสี่ยง
โชคท่ีขัดต�อหลักการศาสนาอิสลาม  พร�อมท้ังหาแนวทางในการเสริมสร�างความรู�เท�าทันของเยาวชนในพ้ืนท่ีสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต� 
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คําถามวิจัยเยาวชนมุสลิมมีความรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันอยู�ในระดับใด และป0จจัยใด
ส�งผลต�อการรู�เท�าทัน 

 
 
1.2) วัตถุประสงค> 

1. เพ่ือศึกษาระดับความรู�เก่ียวกับการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต� 

2. เพ่ือศึกษาป0จจัยท่ีมีผลต�อการรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต� 

3. เพ่ือหาแนวทางในการเสริมสร�างการรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิมในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต� 

 

1.3) ขอบเขตการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะเยาวชนมุสลิมในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต� ซ่ึงมีอายุระหว�าง 15-25 ปG ซ่ึง
ครอบคลุมกลุ�มเยาวชนในวัยเรียนและวัยทํางาน  โดยใช�พ้ืนท่ีอําเภอเมืองของแต�ละจังหวัด ป0ตตานี ยะลา และ
นราธิวาส  แบ�งเปBน 2 กลุ�มคือ  ในเขตเทศบาล กับ นอกเขตเทศบาล 

 

1.4) ข�อจํากัดของการวิจัย 
 1.  การวัดความรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันเปBนการรู�เท�าทันถึงการทําการตลาดเสี่ยงโชคท่ีมาใน

รูปแบบการลุ�นโชคหรือชิงโชคไม�ว�าจะต�องเสียเงินหรือไม�ก็ตาม เปBนพฤติกรรมท่ีผิดหลักการศาสนาอิสลามว�าด�วย

เรื่องการพนันซ่ึงได�วินิจฉัยข�อหลักเกณฑ)แล�วว�าผิดหลักการศาสนาอิสลามว�าด�วยเรื่องการพนัน  จึงต�องจํากัดข�อ

คําถามซ่ึงอาจจะมีหลักเกณฑ)หรือทัศนะด�านศาสนาท่ีแตกต�างกัน 

 2.   เน�นการสํารวจข�อมูลเยาวชนมุสลิมในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต�มีอายุระหว�าง15-25 ปG ซ่ึง

ครอบคลุมกลุ�มเยาวชนในวัยเรียนและวัยทํางาน โดยเยาวชนมุสลิมในพ้ืนท่ีอ่ืนนอกจากนี้อาจจะมีประเด็นข�อมูลท่ี

แตกต�างกัน 
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1.5) นิยามศัพท>เฉพาะ 
1. ระดับความรู�/ความรู�เท
าทันการตลาด   หมายถึง การรู�ว�าการตลาดเสี่ยงโชคท่ีมาในรูปแบบของการ 

ลุ�นโชคหรือชิงโชคไม�ว�าจะต�องเสียเงินหรือไม�ก็ตาม เปBนพฤติกรรมท่ีผิดหลักการศาสนาอิสลามว�าด�วยเรื่องการพนัน 

2. การตลาดเส่ียงโชค หมายถึง การทําการตลาดชิงโชคการพนันแฝงตัวในธุรกิจการค�าท่ีมุ�งเน�นการ 

สร�างยอดขายเพ่ือหวังผลในระยะยาว การส�งเสริมการตลาดท่ีกระตุ�นให�ผู�บริโภคหันมาสนใจในผลิตภัณฑ)และหวัง

โชคลาภ 

3. เยาวชนมุสลิม  หมายถึง  ผู�ท่ีมีอายุ 15-25 ปGบริบูรณ) ตามหลักสากลองค)การสหประชาชาติ 
และเปBนผู�นับถือศาสนาอิสลาม 

4. สามจังหวัดชายแดนภาคใต� หมายถึง จังหวัดท่ีประกอบด�วย จังหวัดป0ตตานี จังหวัดยะลา และ 
จังหวัดนราธิวาส 

 

1.6) ประโยชน>ท่ีคาดว
าจะได�รับ 

1) เพ่ือทราบถึงสถานการณ)การรู�และไม�รู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิมใน
พ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต� 

2) เพ่ือทราบถึงป0จจัยท่ีมีผลต�อการรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิมในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต� 

3) เพ่ือหาแนวทางเสริมสร�างการรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิมในพ้ืนท่ีสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต� 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข�อง 

การศึกษา “ความรู�เท�าทัน การตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิม ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต�”
คณะผู�วิจัยได�ศึกษาค�นคว�า ข�อมูลจากเอกสาร งานวิจัยในการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
ตามลําดับข้ันตอนต�อไปนี้ 

1) แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับความรู�เท
าทันส่ือ 
 
ความหมายของความรู�เท
าทันส่ือ 
ความรู�เท�าทันสื่อว�าเปBนมุมมองจากการท่ีบุคคลเป�ดรับสื่อและตีความหมายของเนื้อหาสื่อตามท่ีได� 

เป�ดรับด�วยความตระหนักถึงผลกระทบของสื่อและมีสติในการเป�ดรับโดยวัตถุประสงค)ของการรู�เท�าทันสื่อ คือ การ
เสริมสร�างพลังอํานาจของบุคคลเพ่ือให�บุคคลควบคุมสื่อ ไม�ตกอยู�ภายใต�การครอบงําของสื่อ (Potter, 2005 อ�าง
ถึงใน บุพผา เมฆศรีทองคํา, 2552. หน�า 117) 

ความรู�เท�าทันสื่อ คือ “ความสามารถในการเข�าถึง วิเคราะห) ประเมิน และผลิตสื่อได�ในหลากหลาย 

รูปแบบ” (Canter for Media Literacy, 2008) 
ความรู�เท�าทันสื่อเปBนความสามารถท่ีจะเลือกและวิเคราะห)สารจากสื่อต�างๆ ซ่ึงเปBนความสามารถใน 

การต้ังคําถามได�อย�างเหมาะสมว�ามีอะไรอยู�ในสารนั้น และอะไรอยู�เบื้องหลังในการผลิตสื่อ อันได�แก� วัตถุประสงค) 
เงินทุนค�านิยมและเจ�าของ เพ่ือให�รู�ว�าป0จจัยเหล�านี้มีอิทธิพลต�อเนื้อหาอย�างไร (Tallim, 2005 อ�างถึงใน บุพผา 
เมฆศรีทองคํา, 2552) 

ความรู�เท�าทันสื่อ คือ การมีทักษะ “การรู�เท�าทันสื่ออย�างรู�ตัว” การท่ีบุคคลจะรับสื่ออย�างต่ืนตัวนั้น  

ต�องมีความสามารถตีความ วิเคราะห) แยกแยะเนื้อหาสาระของสื่อ และสามารถตอบโต�กับมันได�อย�างมีสติและรู�ตัว 
ตลอดจนสามารถต้ังคําถามว�าสื่อถูกสร�างข้ึนอย�างไร เช�น ใครเปBนเจ�าของสื่อ ใครผลิต และผลิตภายใต�ข�อจํากัดใด 
ควรเชื่อหรือไม� หรือมีค�านิยมอะไรแฝงมากับสื่อนั้น พวกท่ีผลิตหวังผลอะไรจากเรา  

ทักษะ “การใช�สื่ออย�างต่ืนตัว” การใช�สื่ออย�างต่ืนตัวนั้น ผู�รับสารจะต�องแสวงหาข�อมูลเพ่ิมเติม 

เข�าถึงข�อมูล ข�าวสาร เข�าถึงสื่อท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ และสามารถท่ีจะใช�ประโยชน)จากสื่อ โดยมีส�วนร�วมท่ี
จะพัฒนาสื่อต�างๆให�ดีข้ึน เช�นการท�วงติงหรือร�องเรียนเม่ือพบสื่อท่ีไม�เหมาะสม เรียกร�องสิทธิในฐานะผู�บริโภคสื่อ 
ฯลฯ (สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน)และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ, 2556) 

สามารถสรุปได�ว�า ความรู�เท�าทันสื่อ คือการท่ีบุคคลสามารถรู� เข�าถึงข�อมูลข�าวสาร สามารถประเมิน 
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ค�าและวิคราะห)สื่อนั้นออกมาเปBนแนวคิดของตนเองในรูปแบบต�างๆภายใต�บริบทท่ีหลากหลาย 
 

 
แนวคิดความรู�เท
าทันส่ือ  
 
แนวคิดความรู�เท�าทันสื่อต้ังอยู�บนหลักการว�าเราปฏิเสธไม�ได�ว�าสื่อก�อให�เกิดผลกระทบด�านลบกับผู�รับ 

สารในทางใดทางหนึ่ง  แต�ระดับและลักษณะของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยู�กับตัวผู�รับสารเอง  ป0จจัยสําคัญคือการ
ตีความหมายของสารท่ีแตกต�างกันในแต�ละคน  วัตถุประสงค)ทฤษฎีความรู�เท�าทันสื่อจึงอยู�ท่ีการช�วยให�ผู�รับสารมี
ความเข�าใจในชีวิตและความต�องการของตนท่ีมีต�อสื่อ  และสามารถควบคุมตีความหมายของสารด�วยตนเอง  ไม�
ถูกควบคุมจากสื่อมวลชนในการตีความหมาย บุคคลท่ีมีความร็เท�าทันสื่อจะมองเห็นทางเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับ
ตนเองในการตีความหมายจากสารท่ีได�รับและสร�างความหมายของสารเพ่ือตอบสนองเปYาหมายในการเป�ดรับสาร
ของแต�ละคนในท่ีสุด Potter(2004) เสนอหลักการเบื้องต�นของความรู�เท�าทัน 5 ประการ ดังนี้ 
 

1 Responsibility Axiom: แนวคิดความรู�เท�าทันสื่อเปBนเชื่อว�าหน�าท่ีของทุกคนท่ีจะเพ่ิมพูนความรู�เท�าทัน 

สื่อของตนเองให�มากข้ึน 

2 Effect Axiom : ความรู�เท�าทันสื่อเปBนแนวคิดท่ีเก่ียวข�องและให�ความสนใจกับผลกระทบท่ีสื่อมวลชนมี 

ต�อผู�รับสาร 

 3 Interpretation Axiom: แนวคิดความรู�เท�าทันสื่อเก่ียวข�องกับการตีความและการสร�างความหมายของ
ผู�รับสารแต�ละคนโดยให�ความสําคัญว�าใครเปBนผ็ควบคุมการตีความและสร�างความหมายของสาร 

 4 Important of Shared Meaning Axiom: แนวคิดความรู�เท�าทันสื่อให�ความสําคัญกับการสร�าง
ความหมายร�วมกันของสังคม ภายใต�ความแตกต�างของแต�ละบุคคล 

 5 Power Axiom: แนวคิดความรู�เท�าทันสื่อเชื่อว�าการมีความรู�ของผู�รับสารท้ังความรู�ท่ีได�จากสื่อและ
ความรู�ท่ีได�จากประสบการณ)ตรง เปBนส�วนท่ีจะส�งเสริมการมีอํานาจของผู�รับสารในฐานะของผู�บริโภคข�าวสารมาก
ข้ึน 

ภายใต�แนวคิดและหลักการเบื้องต�น ได�มีการแบ�งความรู�เท�าทันออกเปBน 4 มิติ  ได�แก� 
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 1 มิติด�านการรับรู� คือ ความสามารถในการแยกแยะ คิด และวิเคราะห) เข�าใจสัญลักษณ)ต�างๆท่ีนําเสนอใน
สื่อ มิติความเข�าใจเปBนมิติสติป0ญญา ต�องอาศัยโครงสร�างความรู� ท่ีแข็งแกร�งจึงจะเข�าใจได�อย�างทะลุปรุโปร�ง 

 2 มิติอารมณ) คือ การจําแนกสัญลักษณ)ท่ีใช�กระตุ�นอารมณ)ความรู�สึกแต�ละอย�างได� รู�ว�าผู�ผลิตสื่อกําลัง
กระตุ�นให�ผู�รับสื่อเกิดความรู�สึกอะไร และสามารถใช�สื่อเพ่ือปรับอารมณ)ความรู�สึกของตนเองได�ตามต�องการ 

 3 มิติสุนทรียะ คือ ความสามารถเพลิดเพลินใจ เข�าถึง และเล็งเห็นคุณค�าของเนื้อหาสื่อ จากมุมมองทาง
ศิลปะ ซ่ึงต�องอาศัยความเข�าใจในทักษะท่ีใช�ผลิตเนื้อสารของสื่อแต�ละประเภท   

 4 มิติจริยธรรม คือ ความสามารถท่ีจะสรุปค�านิยมท่ีอยู�ในเนื้อสาร ว�าสิ่งต�างๆท่ีสื่อนําเสนอมีคุณค�าไม�ขัด
กับค�านิยม ขนบธรรมเนียม และระบบสังคม พิจารณาและตัดสินได�ว�าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด  ตามมาตรฐานการผลิต  
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฏหมายท่ีเก่ียวข�อง 

ระดับความรู�เท
าทันส่ือของผู�รับสาร 

ข�อสังเกตเก่ียวกับการวัดหรือการกําหนดระดับความรู�เท�าทันสื่อ เนื่องจาก Potter(2004) ได�กล�าวว�า 
ความรู�เท�าทันสื่อนั้นไม�สามารถแบ�งออกเปBนย�อยๆได� แม�จะสามารถบ�งชี้ได�ว�าความรู�เท�าทันสื่อ นั้นมี 4มิติ ได�แก� 
มิติด�านการรับรู� มิติอารมณ) มิติสุนทรียะ มิติจริยธรรม  แต�ความรู�เท�าทันสื่อมีความเก่ียวข�องกัน  และยังมีลักษณะ
เปBนกระบวนการต�อเนื่อง ผู�รับสารแต�ละคนจะมีความรู�เท�าทันสื่อท่ีเปลี่ยนแปลงอยู�เสมอ ข้ึนอยู�กับการใช�ความ
รู�เท�าทันสื่อท่ีมีส�วนเพ่ิมหรือลดทักษะ  ดังนั้นจึงไม�มีผู�รับสารคนไหนท่ีไม�มีความรู�เท�าทันสื่อ และไม�สามารถสรุปได�
ว�าความรู� เท�าทันสื่อท่ีสูงสุดอยู�ระดับใด  ผู�รับสารต�องมีการแสวงหาความรู�  อยู�สมํ่าเสมอ ให�ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของข�าวสารและสังคมรอบข�างจึงจะสามารถเปBนผู�รู�เท�าทันสื่อได�อย�างแท�จริง 

 มีงานวิจัยหลายชิ้นได�ศึกษาก่ียวกับความรู�เท�าทันสื่อของผู�รับสาร  โดยใช�เกณฑ)ต�างๆ ในการวัดระดับ
ความรู�เท�าทันสื่อในเชิงปริมาณ (อดุลย) เพียรรุ�งโรจน),  2543)ได�แบ�งเกณฑ)ท่ีนิยมนํามาใช�วัดระดับความรู�เท�าทันสื่อ
ออกเปBน 2ระดับ ได�แก� 

 1 ความรู�เท�าทันสื่อข้ันพ้ืนฐาน 

 1.1  ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับสื่อในระดับท่ีสามารถแยกแยะประเภทเนื้อหาของสื่อได�  รู�ว�ารายการใด
เปBนเกมโชว) ทอล)คโชว) หรือละคร เปBนต�น 

 1.2  การตระหนักพฤติกรรมการใช�สื่อของตนเองว�า รับสื่ออะไรบ�าง นิยม ชื่นชอบสื่ออะไร เนื้อประเภท
ไหน  มีความถ่ีมากน�อยเพียงใด 
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1.3 ทักษะในการใช�สื่อ ได�แก� ใช�สื่อประเภทต�างๆเปBน สามารถเข�าใจความหมายตรงท่ีสื่อนําเสนอ เข�าใจ
การดําเนินเรื่องราวเหตุการณ) 

2. ความรู�เท�าทันสื่อข้ันสูง หมายถึง ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ 

2.1 วิธีการทํางานของผู�ผลิตสื่อ รูปแบบเนื้อหาท่ีผลิต 

2.2 ความรู�ในบริบทเศรษฐกิจ และการเมืองของสื่อ เช�น รูปแบบการเปBนเจ�าของ และกฏระเบียบของ
รัฐบาล 

2.3 เข�าใจสื่อมองว�าผู�รับสารอย�างไร ใครคือกลุ�มเปYาหมาย 

2.4 เข�าใจสื่อผลระยะสั้น และระยะยาวท่ีมีต�อป0จเจกบุคคลและสังคมไม�ว�าจะเปBนผลทางด�านความรู� 
ทัศนคติ พฤติกรรม และจิตวิทยา 

นอกจากนี้ เอ้ือจิต วิโรจน)ไตรรัตน)(2540)ได�แบ�งระดับความรู�เท�าทันสื่อในด�านการรับรู� ซ่ึงแบ�งเปBน 4 
ระดับ ได�แก� 

1 ระดับความตระหนัก (Awareness) ผู�รับสารอยู�ในความมีอยู�ตามการรับสาร รับรู�เนื้อความสื่อตามท่ีเห็น 
ท่ีได�ยิน เพ่ือสนองอารมณ) ความพึงพอใจ เชื่อและยอมรับในสิ่งท่ีสื่อเสนอ 

2 ระดับความเข�าใจ(Comprehension) ผู�รับสารสามารถเชื่อมโยงเนื้อหากับองค)กรสื่อ และการทํางาน
ตามแบบแผนตามวิชาชีพ สามารถเข�าใจรหัส สัญลักษณ) และความหมายของเนื้อความสื่อ 

3 ระดับการวิเคราะห)(Analyze) การตีความ  ผู�รับสารวิเคราะความเปBนวิชาชีพและความเปBนธุรกิจของสื่อ
ได� สามารถตีความรหัสและความหมายของสื่อได�ท้ังนัยตรงและความหมายแฝง 

4 ระดับการประเมิน(Evaluation) ผู�รับสารสามารถประเมินจุดยืน ของสื่อมวลชนได�  ตัดสินได�ว�า
สื่อมวลชนมีความเชื่อมโยงกับอํานาจทางธุรกิจ  ทราบถึงอุดมการณ)ของสื่อ 

 

แนวทางความรู�เท
าทันส่ือ 

องค)ประกอบหลักการพัฒนาความรู�ด�านการรู�เท�าทันสื่อ มีผลต�อการรับรู�ของผู�รับสาร สื่อแต�ละประเภทมี
ป0จจัยท่ีซับซ�อนและเก่ียวพันกันและกัน แนวทางท่ีผู�รับสารจะรู�เท�าทัน สิ่งต�างๆท่ีแฝงมากับสื่อ จําเปBนต�องมีกรอบ
แนวทาง ดังนี้(สุชาดา  จักรพิสุทธ), 2554) 
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แนวทางความรู�เท�าทันและวิเคราะห) 

1. สื่อคือสิ่งท่ีสร�างข้ึน  
สื่อเกิดข้ึนจากการสร�างสรรค)ของมนุษย) เพ่ือสื่อสารกับผู�รับสาร ซ่ึงผ�านกระบวนการประกอบ 

สร�างข้ึน ต้ังแต�กระบวนการผลิต วางแผน คิดออกแบบ และเลือกสรรสารท่ีตอบวัตถุประสงค)ของผู�ส�งสาร  โดย
กระบวนการประกอบสร�างนั้น สร�างสิ่งท่ีเรียกว�าความรู�แฝง(tacit knowledge) และความจริงเทียม (virtual 
reality) ทําให�ผู�รับสารซึมซับรับรู�เสมือนหนึ่งเปBนความจริงหรือประสบการณ)ของตน เช�นภาพความงามของ
นางแบบบนโปสเตอร) ท่ีผ�านการปรับแต�งโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร) เพ่ือส�รางความจริงเทียมให�กับผู�รับชมโฆษณา 
และยังมีประเด็นด�านทัศนคติเก่ียวกับการเป�ดรับสื่อของผู�รับสาร   

2. สื่อมีเปYาหมายทางธุรกิจโฆษณา  
สื่อเปBนองค)กรธุรกิจท่ีแสวงหาผลกําไร และมีค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานสูง ความอยู�รอดของ 

สื่อจึงมีความสัมพันธ)กับรายได�จากธุรกิจโฆษณา  ผลท่ีตามมาคือ ในทางปฏิบัติการทํางานของสื่ออาจจะขัดแย�งกับ
หลักการความเท่ียงธรรมในการนําเสนอข�าว บ�อยครั้งหากมีข�าวสารใดท่ีส�งผลกระทบต�อภาพลักษณ)และธุรกิจของ
ผู�มีอํานาจ สื่อก็อาจหลีกเลี่ยงการนําเสนอหรือนําเสนอเพียงผิวเผิน หรือแม�กระท้ังจงใจบิดเบือนให�ประโยชน)ต�อผู�
อุปถัมปVรายการ 
  ในป0จจุบันมูลค�าจากสื่อโฆษณาทางโทรทัศน)และวิทยุ เม่ือเทียบอัตรการเติบโตทางเศรษฐกิจ
(GDP)ของประเทศพบว�ารายได�จากการโฆษณามีสัดส�วนมากกว�า 4 เท�า ของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ จาก
ปริมาณเม็ดเงินจํานวนมาก ส�งผลให�โทรทัศน)ช�องต�างๆ พยายามพาวิธีการเพ่ิมพ้ืนท่ีให�แก�การโฆษณา 

3. สื่อสร�างค�านิยมและอุดมคติ  
ค�านิยมคือความเชื่อของบุคคลส�วนใหญ� ซ่ึงเชื่อว�าสิ่งหนึ่งมีค�า มีความสําคัญ และเปBนสิ่งท่ี 

ปราถนา พฤติกรรมท่ีคนส�วนใหญ�ยอมรับ การท่ีสื่อผลิตซํ้าเนื้อหาท่ีสร�างความจริงแฝงหรือความจริงเทียมข้ึน มีผล
ต�อการรับรู�ของผู�รับสาร หากสื่อผลิตซํ้าเนื้อหาบางอย�างซํ้าๆ ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาคือค�านิยมและอุดมคติของคนใน
สังคมมีแนวโน�มท่ีจะแปรผันตามกับสิ่งท่ีสื่อนําเสนอ การรู�เท�าทันสื่อสร�างค�านิยม และอุดมคติท่ีสื่อสร�างข้ึนจะเปBน
เกราะปYองกันไม�ให�ผู�รับสารหลงในภาพท่ีสื่อผลิตซํ้า เพ่ือตอกย้ําให�เชื่อสิ่งตามท่ีแฝงมาในสื่อ 

4. สื่อทําให�มีผลตามมาทางการเมืองและสังคม 
สื่อเก่ียวข�องกับอํานาจทางการเมือง ข�อมูลข�าวสารในสื่ออาจจะมีวาระซ�อนเร�นเพ่ือ 

ผลประโยชน)ด�านความได�เปรียบทางการเมือง และกระตุ�นให�คนในสังคมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีสื่อ
ต�องการ ทําสื่อตกเปBนเครื่องมือทางการเมือง ให�ข�าวสารทางเดียวจากปากนักการเมือง ไหลลงสู�ประชาชนผู�รับสาร
เพียงข�างเดียว โดยไม�ได�นําเสนอข�าวด�านแย�งหรือบทเรียนอ่ืนแต�อย�างใด 

5. สื่อแต�ละชนิดมีเอกลักษณ)และข�อจํากัด  
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สื่อแต�ละชนิดมีธรรมชาติท่ีแตกต�างกัน เพราะในทางศาสตร)และศิลปV ของสื่อทุกประเภทแม�จะ 

จําแนกเปBนสาร กับ สื่อ เท�านั้น แต�รายละเอียดข้ันตอน เทคนิคและเครื่องมือ มีความแตกต�างอย�างมาก ซ่ึงใน
กระบวนการผลิตนี้ทําให�สาร บางอย�างถูกตัดตอน  ปรับแต�งลดปริมาณและคุณภาพ รวมถึงอาจเปBนการสร�างความ
จริงเทียมข้ึน 
 จากแนวทางความรู�เท�าทันสื่อข�างต�น ได�ถูกพัฒนาเปBนคําถามหลัก 5 คําถาม สําหรับผู�รับสารให�ใช�เปBน
แนวทางในการวิเคราะห) ต้ังคําถามกับสื่อท่ีตัวเองเป�ดรับ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการรู�เท�าทันสื่อ ดังนี้ 

1) เนื้อหาสื่อล�วนถูกประกอบสร�างข้ึน ใครส�รางเนื้อหานี้ข้ึนมา 
2) มีวิธีการสร�างเนื้อหาสื่อ ใช�วิธีการใดบ�างสร�างเนื้อหานี้ 
3) แต�ละคนรับรู�เนื้อหาสื่อต�างกัน แต�ละคนรับรู�เนื่อหาสื่อต�างกันเพราะอะไร และอย�างไร 
4) เนื้อหาสื่อซ�อนและปลูกฝ0งความคิดค�านิยมบางอย�างไว�เสมอ วิถีชีวิต ค�านิยมหรือทัศนะใดท่ี

ถูกนําเสนอหรือละเว�นไม�นําเสนอ 
5) เนื้อหาสื่อหวังประโยชน)บางอย�าง สื่อผลิตเนื้อหานี้ส�งมาให�เราเพ่ืออะไร 

2) แนวคิด ทฤษฎีทางการตลาด 

1.1 ความหมายของการตลาด 

           Phillip Kotlerให�ความหมายการตลาดว�า"เปBนกิจกรรมของมนุษย)ท่ีจะดําเนินเพ่ือให�มีการ
ตอบสนองความพอใจ และความต�องการต�างๆโดยอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยน" 

            E. Jerome McCarthy ให�ความหมายการตลาดว�า "เปBนผลงานท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท้ังหลายท่ี
เก่ียวกับความพยายามให�องค)การบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค) โดยอาศัยการคาดหมายความต�องการต�างๆ 
ของลูกค�าและยังรวมถึงการท่ีสินค�าและบริการผ�านจากผู�ผลิตไปยังลูกค�า เพ่ือตอบสนองความพอใจให�กับลูกค�า" 

จากคําจํากัดความดังกล�าว ประเด็นสําคัญของความหมายการตลาด มีดังนี้ 

1.  กิจกรรมท่ีทําให�สินค�าหรือบริการไปถึงมือผู�บริโภคคนสุดท�าย หรือผู�ใช�อย�างมีประสิทธิภาพ 

2.  การตอบสนองและความต�องการ  หรือความพอใจของผู�บริโภคคนสุดท�ายหรือผู�ใช� ฉะนั้นนักการตลาด
ต�องค�นหาความจําเปBน ความต�องการของผู�บริโภคคนสุดท�ายหรือผู�ใช�ให�ถูกต�อง 

3.  เคลื่อนย�ายสินค�าหรือบริการ จากผู�ผลิตไปยังผู�บริโภคคนสุดท�าย หรือผู�ใช� ซ่ึงจะทําให�เกิดการ
แลกเปลี่ยนซ้ือ-ขายข้ึนระหว�างผู�ซื้อ (ผู�บริโภคคนสุดท�าย หรือผู�ใช�) กับผู�ขาย (ผู�ผลิต หรือคนกลาง) 

4.  บรรลุวัตถุประสงค)ของกิจการ คือการทํากําไร 
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1.2  วิวัฒนาการของการตลาด 

การตลาดเริ่มต้ังต�นมนุษย)ได�เริ่มมีการอยู�รวมกันเปBนกลุ�มสังคม เนื่องจากมนุษย)มีความจําเปBน มีความ
ต�องการสินค�าและบริการ จึงทําให�เกิดการซ้ือขายและการแลกเปลี่ยนระหว�างกัน การตลาดในยุคเริ่มแรกมีความ
แตกต�างกันการตลาดในยุคป0จจุบันมาก 

วิวัฒนาการของการตลาด แบ�งออกเปBนยุคท่ีสําคัญได� 3 ยุคคือ 

ดังนี้ 

1. ยุคการผลิต เปBนยุคเริ่มต�น ต้ังแต� พ.ศ. 2408 - พ.ศ. 2460 เปBนยุคท่ีมนุษย)มีความเปBนอยู�อย�างเรียบ
ง�ายความต�องการหลักจะอยู�ในลักษณะป0จจัยสี่ ในยุคนี้มีการปฏิวัติอุสาหกรรม มีเครื่องมือ เครื่องจักรมาใช�ในการ
ผลิต แต�อย�างไรก็ตามผลิตได�เท�าไหร�ก็สามารถขายได� เพราะการผลิตยังไม�มากเกินความต�องการของมนุษย) จึงไม�มี
ป0ญหาเก่ียวกับสินค�าท่ีผลิตมาแล�วเหลือจําหน�าย ในยุคนี้การตลาดเรียกว�า "ตลาดของผู�ชาย" 

2.  ยุคการขาย เปBนยุคท่ีต�อเนื่องจากยุคการผลิต อยู�ในช�วง พ.ศ. 2463 - พ.ศ. 2493 เปBนยุคท่ีมีการ
พัฒนาทางอุตสาหกรรม ทําให�การผลิตสินค�าเริ่มเน�นท่ีคุณภาพของสินค�ามากยิ่งข้ึน เริ่มมีคู�แข�งขันในการตลาด
ระหว�างผู�ผลิตหรือผู�ขาย จึงต�องอาศัยการโฆษณาและการส�งเสริมการขายเข�าช�วย เพ่ือเปBนการกระตุ�นให�ผู�บริโภค
หรือผู�ซ้ือให�มีความต�องการสินค�าและทําการซ้ือสินค�า ในยุคนี้ผู�ซ่ือมีสิทธิ์ในการเลือกซ้ือสินค�าตามความพอใจจาก
ผู�ผลิต ผู�ขายรายใดก็ได� นักการตลาดจึงให�ความสนใจแก�ผู�ซื้อ จึงเรียกว�า "ตลาดของผู�ซ้ือ" แต�อย�างไรก็ตาม ในยุคนี้ 
ได�เกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 จึงทําให�เกิดการขาดแคลนสินค�าข้ึน ตลาดในช�วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 จึงเปBนตลาดของ
ผู�ขาย เพราะเม่ือเกิดสงครามธุรกิจก็จะหยุดการผลิต สินค�าท่ีมีอยู�ในตลาดจึงไม�เพียงพอในการจําหน�าย 

3.  ยุคการตลาด เปBนยุคท่ีต�อเนื่องจากยุคการขาย เริ่มต้ังแต� พ.ศ. 2493 จนถึงป0จจุบัน ในยุคนี้ มีการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหม�เข�ามาใช�มากข้ึน ผู�ผลิตมุ�งผลิตสินค�า ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงคุณภาพสินค�าแต�ก็ได�ความสนใจ
เก่ียวกับกําไรของกิจการเปBนหลักด�วย 

ในป0จจุบันตลาดได�มีการพัฒนาข้ึน นักการตลาดต�องเอาใจผู�บริโภคมากยิ่งข้ึน การผลิตสินค�าผู�ผลิตหรือ
ผู�ขายจะมุ�งแต�กําไรอย�างเดียวไม�ได� ต�องมุ�งความพอใจของผู�บริโภคเปBนหลัก ในยุคนี้นักการตลาดต�องมุ�งเน�นการ
โฆษณา การส�งเสริมการขาย การใช�พนักงานขายและการให�ข�าวสารการประชาสัมพันธ)ทุกรูปแบบเพราะคู�แข�งขัน
ในตลาดมีมาก การตลาดในยุคนี้เปBนการตลาดสมัยใหม� จึงเรียกว�า " การตลาดเพ่ือสังคม" คือผู�ผลิตมุ�งเน�นการผลิต
ท่ีมีคุณภาพ ความพอใจของผู�บริโภค ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงสังคมควบคู�กันไปด�วย เช�นไม�ค�ากําไรเกินควร ผลิต
สินค�าท่ีไม�เปBนพิษต�อผู�บริโภคและสิ่งแวดล�อม ช�วยเหลือสังคมในด�านต�างๆ เช�น ให�เงินช�วยเหลือการกุศล 
ผู�ประสบภัยต�างๆ นับได�ว�าเปBนการสร�างภาพพจน)กิจการไปในทางท่ีดีด�วย 
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1.3 ตลาดชวนพนัน 

ป0จจุบันการตลาดเสี่ยงโชคของธุรกิจหม่ืนล�านท่ีเติบโตอย�างเสรีโดยไร�กฎหมายควบคุมดูแล ได�ก�าวข�ามเส�น
จากการส�งเสริมการขายสู�การพนันท่ีสุดแล�วการตลาดแบบนี้จะส�งผลเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากผู�บริโภคจะถูก
กระตุ�นให�ซ้ือสินค�าโดยขาดการไตร�ตรองเรื่องราคาและคุณภาพของสินค�า บริษัทคู�แข�งในธุรกิจประเภทเดียวกัน
อาจได�รับผลกระทบ การจัดกิจกรรมการตลาดแบบชิงโชคพร�อมกับการลดราคาสินค�าอาจก�อเกิดความเสียหายต�อ
ระบบการแข�งขันภายใต�กติกาของการค�าเสรีและเปBนธรรม 

ตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน คือ การส�งเสริมการขายท่ี มีการพนันแฝงตัวในธุรกิจ เปBนเรื่องท่ีผิดจรรยาบรรณ
การตลาดและจริยธรรมธุรกิจ 

 
 
 
 
ลํ้าเส�นด�วยการชิงโชค ของแถม/ของรางวัล 
 

ความหมาย "ของแถม" ตามสารานุกรมเสรี คือ"สินค�าหรือบริการท่ีให�เปล�าหลังการซ้ือสินค�าหรือบริการ
หลัก เพ่ือจูงใจลูกค�าในการเลือกซ้ือ โดยของแถมส�วนใหญ�จะเปBนสินค�าอ่ืนท่ีมีมูลค�าน�อยกว�า แต�มีป0จจัยในการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค�าหรือบริการนั้น"  

โดยนัย ความหมายท่ีสื่อเข�าใจง�าย ของแถม คือ ของท่ีมอบให�ผู�ซ้ือสินค�าของตนในยอดขายท่ีเหมาะสม 
โดยมอบของแถมให�ลูกค�า ปกติแล�วจะมีมูลค�าน�อยกว�าราคาสินค�าหลักซ้ือ จะเปBนเรื่องประหลาดอย�างมากท่ีของ
แถมมีมูลค�าสูงย�อมเปBนเหตุสงสัยได�ว�าประสงค)ทําเพ่ือประการใด  

ส�วนความหมาย "ของรางวัล" ตามสารานุกรมเสรี คือ สินค�าและบริการท่ีระบุในแคตตาล็อกของรางวัล
ของแบรนด)สินค�าหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมอบ เปBนของกํานัลและสิทธิประโยชน)ตามท่ีบริษัทเห็นสมควร   
 
การส
งเสริมการขาย  

มีสาระท่ีสําคัญในบทบาทข�อกําหนดท่ีรัฐ ใช�กํากับดูแลกิจกรรมส�งเสริมการตลาดแบบชิงโชคเอาไว� สรุปมา
ให�ประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  

1. การตลาดชิงโชคถูกนิยามว�าเปBนส�วนหนึ่ง ของ "การพนัน" อย�างชัดเจน และรัฐทุกประเทศใช�กฎหมาย
การพนันในการกํากับดูแล  

2. ทุกประเทศจะออกกฎหมายกํากับดูแลโดยเฉพาะ และอาจมีคณะกรรมการพิจารณากลาง เช�น 
คณะกรรมการพนัน  
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3. กิจกรรมส�งเสริมการตลาด (Prize Promotion) ออกเปBน 2 ประเภท คือ แบบเป�ด/ แถมพก(แบบไม�
ต�องซ้ือ หรือได�ตามปกติจาก การซ้ือสินค�ากับ แบบป�ด/ชิงโชคแบบท่ีมีการซ้ือ และท้ัง 2 แบบถูกกํากับเข�มงวด
แตกต�างกัน ข�อนี้สําคัญ  

4. วิธีการได�รับรางวัล มี 2 แบบ คือ ใช�ความสามารถ "Skills competitions"กับ ใช�โอกาส "Prize 
draws" หรือเรียกว�าจับรางวัล  

5. กําหนดวิธีการจับรางวัลท่ียุติธรรม เปBนกลาง และมีเหตุผล พิสูจน)ได�ในการจับรางวัล  
6. การให�รางวัลทุกอย�างมีข�อจํากัดเข�มงวดหรือแล�วแต�กรณี ข้ึนอยู�กับมูลค�าของรางวัล  
7. กําหนดวิธีการร�องเรียนตรวจสอบและบทลงโทษท่ีเข�มงวดในการจัดกิจกรรม  
8. ในช�วงการจัดกิจกรรมต�องมีสินค�าราคาปกติในช�องทางการจัดจําหน�ายด�วย  
9. การกําหนดราคามูลค�าต�างๆ  
   - ราคาเข�าเล�น ต�องเปBน Premium Rate ซ่ึงมักหมายถึง "อีกราคา และเปBนราคาท่ีแพงกว�าปกติ" 

(เมืองไทยใช�การส�งเอสเอ็มเอสท่ีราคาปกติ เรื่อยไปจนถึงข�อความละ 12 บาทก็เห็น)  
   - ราคาขนส�งสินค�ารางวัล ต�องเปBนราคาท่ีถูกต�องตามจริง (ไม�ใช�ราคาขนส�งแพงมาก และผู�จัดมีหน�าท่ี

แบกรับภาระนี้ด�วย)  
   - ราคาของสินค�าแลบริการท่ีเปBนของรางวัล ต�องเปBนราคาจริงในการตลาด (ห�ามตบแต�งราคาของ

รางวัลให�สูงกว�าความเปBนจริงในตลาด)  
10. สินค�าประเภทแอลกอฮอล)ห�าม จัดกิจกรรมการตลาดกับเด็กและเยาวชนโดยเด็ดขาด  
11. ผู�ได�รับรางวัล มีระยะเวลา และสามารถมีเหตุผลท่ีไปรับของรางวัลช�า และต�องนับวันเวลา 30 วัน

หลังจากถูกบอกแจ�งถึงด�วยบุคคล  
12. ผู�บริโภคมิสิทธิและได�รับความคุ�มครองกรณีท่ีไม�ได�รับความคุ�มครองและเปBนธรรม ผู�จัดอาจถูกปรับ

เงินและติดคุกได�หากฝ�าฝ�นกฎหมาย และทันทีท่ีมีการร�องเรียน รัฐสามารถเข�าแทรกแซงระงับ หรือยกเลิกกิจกรรม
นั้นได�เพ่ือปYองกันความเสียหายร�ายแรง  

13. ห�ามใช�การโหมกระหน่ําโฆษณามากกว�าปกติ และกดดันผู�ร�วมรายการ  
14. การแถมพก ต�องเปBนการซ้ือแบบปกติ ราคาปกติ และสิทธิในการลุ�นโชคชิงของรางวัล ต�องไม�มีระดับ

การซ้ือมาเก่ียวข�อง การซ้ือชิ้นเดียวต�องได�สิทธิเท�าเทียมกันกับการซ้ือจํานวนมาก (ธามเชื้อสถาปนศิริธาม.2558) 
 

การตลาดแบบชิงโชค เส่ียงดวง 
 

เราอาจเรียกการตลาดประเภทนี้ว�า Lotto Marketing (การตลาดลRอตเตอรี่) ท่ีมีมาอยู�ยาวนานกับ
สังคมไทย เม่ือครั้งประถม ผมคุ�นๆ ว�าเคยได�ยินครูในชั้นเรียนพูดว�า “คนไทยชอบการพนัน” ท้ังท่ีกฎหมายบ�านเรา
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นั้น “ไม�ให�มีการพนัน” โดยครูสร�างค�านิยมท่ีว�า โจรข้ึนบ�านครั้งหนึ่ง ไม�เท�าไฟไหม�บ�าน, ไฟไหม�บ�าน ไม�เท�าเสียการ
พนัน นั่นคือคําสอนท่ีปลูกฝ0ง แต�.. 

โปรโมชั่น ไม�ใช�การพนัน.. นี่คือสิ่งท่ีทําให�รู�สึกแบ�งแยก แต�ไม�ได�เปBนเช�นนั้นนักเพราะได�มีการออก พรบ. 
และกฎกระทรวง ฉบับเพ่ิมเติมเรื่อยมาเพ่ือควบคุมการทําโฆษณาประชาสัมพันธ)ในรูปแบบนี้ ถึงแม�จะออกมา
อย�างไร ก็ไม�สามารถป�ดก้ันการชวนเชื่อเหล�านี้โดยตรงได� ดังท่ีเห็นกันอยู� และต�อต�านกันอยู�เนืองๆ อย�างไรก็ตาม
เรามาลองดูกันต�อว�า อะไรคือป0จจัยของการตลาดรูปแบบนี้ 

 
ป0จจัยกลยุทธ)การตลาดประเภทนี้ 

คงไม�สามารถบอกท่ีมาท่ีไปของการตลาดแบบชิงโชค เสี่ยงดวงได� ผมเกิดมาก็ได�เห็น ได�ยิน หรือมันมีอยู�
แล�ว แม�ว�าเราจะตะแบงกันอย�างไร การชิงโชคก็คือการพนันประเภทหนึ่ง ท่ีต�องเสียเงินก�อนเพ่ือหวังได�คืนมา ท้ังนี้
จะบอกว�า “เผื่อฟลุRค” เฉยๆ ยังไงก็ต�องซ้ือของชิ้นนั้น ยี่ห�อนั้นอยู�แล�ว ฟ0งดูก็เปBนไปได� แต�ก็ต�องยอมรับว�า ไม�ได�คิด
กันแบบนี้ทุกคน รางวัลยิ่งใหญ�มาก ก็ยิ่งมีคนคิด “เผื่อฟลุRค” มากข้ึน จุดสังเกตหนึ่งท่ีชัดเจนคือ สินค�าประเภท
ราคาไม�สูง และถ�าไม�ได�มีความจําเปBนนัก มักจะทําการตลาดประเภทนี้ได�ผลดี! 

นี่เปBนจุดสังเกตหนึ่งได�ไม�ยากว�า ก็เพราะพ้ืนฐาน หรือชั้นทางสังคมของประเทศกําลังพัฒนามีความ
แตกต�างสูงหรือพูดกันง�ายๆ ว�า คนจนมากกว�าคนรวย ดังนั้นคนหวังรวย จึงเปBนคนหมู�มาก แม�ไม�ได�ทําให�ถึงกับรวย 
การได�ของท่ีมีมูลค�าฟรีๆ มีหรือท่ีไม�อยากได� ของฟรีมีมูลค�าต�อให�คนรวยก็อยากได� แต�กลยุทธ)การตลาดแบบนี้เปBน
สิ่งท่ี “กระตุ�นการตัดสินใจ” ของผู�บริโภค รวมถึงไม�ต�องการของก็อาจจะซ้ือ ของบางอย�างจึงไม�สามารถกระตุ�นคน
ท่ีมีกําลังซ้ืออยู�แล�วได�มากพอ เช�น การแจกทองคํา 1 บาท คนท่ีไม�มีกําลังซ้ือเพียงพอย�อมให�ความสนใจมากกว�า
อย�างเด�นชัด และรวมสรุปถึงการตลาดแนวนี้เหมาะอย�างยิ่งกับประเทศกําลังพัฒนา 

 
 

 
การพัฒนาหรือวิวัฒนาการ 

 
นั่นเปBนป0จจัยใหญ�ๆ ป0จจัยแรกในแง�ของชนชั้นทางสังคมเปBนสิ่งท่ีกระตุ�นเม่ือมีของรางวัลล�อใจ ในยุคต�อๆ 

มา สิ่งท่ีทําให�มันน�าสนใจข้ึนก็เพราะการสื่อสารท่ีพัฒนา การชิงโชคทําได�ง�าย ไม�ได�อยากได� แต�ลองเล�นๆ เปBนท่ีมา
ของยุค sms (ส�งข�อความมือถือ) ชิงโชค โดยการส�งแต�ละครั้งเสียเงิน 6-12 บาท ยุคแรกๆ นั้นผมมองว�า นี่คนจัดไม�
ต�องลงทุนเลยยังได� เพราะมันคล�ายการพนันชัดเจน เพราะเขาได� ค�า SMS ไปแล�วส�วนหนึ่ง แน�นอนว�า เม่ือมีคน
ทักท�วงมากๆ.. กฏหมายจึงค�อยขยับตามมา 

และดังท่ีกล�าวไปว�า ป0จจัยทางฐานะเปBนตัวแรกท่ีสามารถทําให�ผู�บริโภคสนใจ แต�ในยุคป0จจุบันมันไม�ใช�แค�
นั้น กระแสสังคมและโลกท่ีโลกาภิวัฒน)มากข้ึน ทําให�คนเห็น รู�จักและการมีตัวตนของผู�คนชัดเจนข้ึน สิ่งของ
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บางอย�างจึงสามารถบอกความเปBนตัวตนของคนนั้นๆ สิ่งของท่ีนํามาชิงโชค จะเปBนแค� เงิน.. ทอง.. มันไม�น�าสนใจ
อีกต�อไป แต�กลายเปBนของท่ี นําสมัย อยู�ในกระแส เช�น มือถือยี่ห�อดัง รถยนต)หรู แพคเกจทัวร) คงไม�ต�อง
ยกตัวอย�างไปมากกว�านี้ ซ่ึงอนาคตก็ยังไม�แน�ใจว�า จะมีการพัฒนาไปในรูปแบบใด แต�เดาๆ ได�ว�ายังมี.. 

ในการตลาดแบบนี้ มีกลยุทธ)เพ่ิมเติมตามแต�จะใช�กันไป ไม�ว�าจะเปBนการกระจายของหน�วยขาย จัด
โปรโมชั่นกันแบบเล็กๆ แต�ท่ัวถึง ซ่ึงมีแม�กระท่ัง “มิจฉาชีพ” บางประเภทเป�ดบริษัทขายสินค�าราคาถูกโดยทํา
เหมือนว�าคุณถูกรางวัล แต�พอไปในงานรับรางวัล ก็มีการบังคับซ้ือสินค�าอ่ืนๆ ร�วม เรียกว�าหลอกลวง บ�างก็แค�
หลอกล�อให�มาสนใจสินค�า แรงหน�อยก็เหมือนแบลRคเมล)กันเลยทีเดียว คือเปBนการบังคับซ้ือ สิ่งเหล�าทําให�เห็นได�ว�า 
การเสี่ยงโชค และการชิงโชคนั้นมีอิทธิพลมากขนาดไหน และนี่ทําให�กลุ�มผู�บริโภคบางส�วนเริ่มระแวง.. 

 
แนวคิดการตลาดแบบชิงโชค เส่ียงดวง 

 
อันท่ีจริงแล�วการตลาดแบบไทยๆ ท่ีใช�วิธีการชิงโชค เสี่ยงดวงนี้ ก็ใช�ว�าจะไม�ใช�กันท่ัวไปในโลก แต�จาก

ป0จจัย การพัฒนาและจุดสังเกตท่ีได�เขียนไป จะเห็นแล�วว�า แนวคิดหรือ (Concept) ของการตลาดแนวนี้จะประสบ
ผลควรข้ึนอยู�กับสิ่งเหล�านี้ด�วย 

1. กลุ�มลูกค�าท่ีหวังผลได� 
2. ของรางวัลท่ีน�าสนใจพอ 
3. วิธีการสุ�ม หรือเล�นไม�ยุ�งยาก 
หากเหมาะสมครบ 3 องค)ประกอบ รางวัลต�องดี เข�าถึงกลุ�มเปYาหมาย บนวิธีการท่ีง�าย ก็จะได�ผลน�าพอใจ

ไม�ยาก เพราะทุกวันนี้การตลาดออนไลน) ท่ีมาแรงก็มีการใช�สิ่งเหล�านี้เข�าช�วย เช�นว�า การพยายามให� like และ 
share บน Facebook แล�วแจกรางวัล ก็มีคนถามว�าทําไมคนไม�สนใจ เม่ือถามกลับว�าแจกอะไร เขาบอกแจกยาง
รถยนต)ต้ัง 4 เส�น (ก็มันคือสินค�าเขา) เปBนผมก็ไม�รู�จะเอามาทําอะไร เพราะใส�กับรถตัวเองไม�ได�อีก อย�างนี้เปBนต�น 
ไม�ใช�ว�าผิด หรือถูก แต�ก็เหมือนหลายๆ เรื่องของการทํา Promotion คือมันก็ต�องเข�ากันในหลายๆ ด�านไม�ใช�ทํา
ตามๆ เขาไป  และถ�าจะเริ่ม ก็ควรเล�นกันง�ายๆ มักได�ผลเช�นใช�เลขรางวัลลRอตเตอรี่ เอากันตรงๆ แบบนี้ให�ทายกัน
ไป เชื่อเถอะ ยังไงก็มีกลุ�มคนนึงสนใจ แค�ประชาสัมพันธ)ให�เห็นกันอย�างเดียวก็พอ..(บทความ. สิริชัยวัฒน). 2559) 

 

3.แนวคิดเก่ียวกับการพนันและปHจจัยเส่ียงท่ีก
อให�เกิดการติดเล
นการพนัน 

3.1 ความหมายของการพนัน 

พจนานุกรมกฎหมายแพ�งและพาณิชย)ให�ความหมายของการพนันไว�ว�า (พระวรภักด์ิพิบูลย), 2511 : 21 
อ�างถึงในชูพงษ)จารุดารงศักด์ิ, 2545 : 20)  
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“การพนัน” หมายถึงข�อตกลงซ่ึงมีอยู�ว�าผู�ใดเข�าเล�นชนะด�วยความฉลาดไหวพริบและความชํานาญของตน
รวมท้ังมีโชคปนอยู�ด�วยจะได�รับประโยชน)จากผู�เล�นคนอ่ืนท่ีแพ�เช�นเล�นไพ�เล�นถ่ัวโป 

“ขันต�อ” หมายถึงข�อตกลงของบุคคล 2 ฝ�ายฝ�ายหนึ่งยืนยันอีกฝ�ายหนึ่งปฏิเสธต�อเหตุการณ)อันใดอันหนึ่ง
และตกลงว�าถ�าความเจริญอยู�แก�ฝ�ายใดฝ�ายนั้นเปBนผู�ชนะเช�นชกมวย 

ประสิทธิ์แสนศรี (2504: 23 อ�างถึงใน ชูพงษ) จารุดารงศักด์ิ, 2545: 20) การพนันคือการเล�นเอาเงินหรือ
ทุนทรัพย)ด�วยการเสี่ยงโชคหรือฝGมือการพนันขันต�อไม�ก�อให�เกิดหนี้ตามกฎหมายสิ่งใดท่ีให�ไปในการพนันหรือขันต�อ
ก็จะทวงคืนไม�ได�และให�ใช�ตลอดถึงข�อตกลงเปBนมูลหนี้ท่ีฝ�ายเสียการพนันขันต�อทําให�แก�อีกฝ�ายหนึ่งเพ่ือให�หนี้เงิน
พนันหรือขันต�อนั้นด�วย 

ทนายภูธร (2530 : 58-64 อ�างถึงใน ชูพงษ) จารุดารงศักด์ิ, 2545 : 20) ให�ความหมายของการพนันว�า 
“สัญญาท่ีก�อให�เกิดการได�หรือเสียซ่ึงเงินหรือทรัพย)สินโดยคู�สัญญาถือเอาผลแห�งเหตุการณ)ในอนาคตอันไม�แน�นอน
ซ่ึงคู�สัญญาไม�มีส�วนได�ส�วนเสียเปBนเครื่องชี้ขาด”  

เสรินปุณณะ ป�ตานนท)และคณะ (2531: 21) นิยามพฤติกรรมการพนันว�าคือการมีส�วนร�วมทางตรงหรือ
ทางอ�อมในกิจกรรมแบบใดแบบหนึ่งหรือหลายแบบได�แก� 

1. การเล�นพนันเอาเงินหรือสิ่งของมีค�าสําหรับผู�เล�นเช�นลูกหินร�อนรูปเป�ากบโยนเหรียญเล�นว�าวฯลฯใน
เกมส)กีฬาระหว�างบุคคลเช�นหมากกระดานวิ่งแข�งกระโดดเชือกว�ายน�าและในเกมกีฬาท่ีแข�งขันเปBนทีมเช�นฟุตบอล
วิ่งผลัดในการนาสัตว)มาต�อสู�กันเช�นกัดปลากัดจิ้งหรีดในกรณีท่ีเจ�าตัวมีส�วนร�วมทางอ�อมหมายถึงมิได�ร�วมเล�นด�วย
เพียงแค�ดูเพ่ือนๆเล�นแต�ก็ได�วางเดิมพันพนันหรือถือหางฝ�ายใดฝ�ายหนึ่ง 

2. การเล�นพนันขันต�อหรือวางเดิมพันโดยอาศัยกิจกรรมหรือเครื่องมือท่ีผู�อ่ืนจัดให�มีข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค)
ทางการค�าหรือหารายได�เช�นในเกมกีฬาฟุตบอลมวยแข�งม�าฯลฯในเกมบิลเลียดสนุกเกอร)หรือแม�แต�การตีไก�กัดปลา
ชนวัวฯลฯ 

3. การเสี่ยงโชคในรูปของการซ้ือสลากกินแบ�งรัฐบาลสลากกินรวบหวยป�งปองหวยซองการเสี่ยงโชคในรูป
ของการซ้ือของเพ่ือการจับรางวัลการเสี่ยงโชคโดยการวางเงินแทงภาพไพ� 3 ใบการเล�นเกมตู�ไฟฟYาฟุตบอล
โตRะสล็อทแมชชีนเปBนต�น 

4. การพนันท่ีเล�นกันในบ�อนโดยใช�ไพ�สารับลูกเต�าเงินเหรียญชิ้นส�วนบางชนิดฯลฯเปBนอุปกรณ)ในการเล�น 
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3.2 สาเหตุของการเล
นการพนัน 

ศุภศักด์ิตระการรัตนกุล (2540 : 15) ได�นําเสนอสาเหตุหลักท่ีทาให�คนเล�นการพนันไว�ดังนี้ 

1.ความโลภการได�เงินก�อนใหญ�โดยง�ายนับเปBนสิ่งจูงใจพ้ืนฐานท่ีดึงดูดให�คนเล�นการพนันซ่ึงเหตุผลนี้มัก
เปBนจริงท่ีสุดในกลุ�มคนท่ีมีฐานะยากจนซ่ึงไม�มีท้ังการศึกษาและชํานาญงานใดจึงคิดว�าวิถีทางเดียวท่ีจะก�าวสู�ความ
ม่ังค่ังได�คือการพนัน 

2. ความโก�ค�านิยมของสังคมหรือคนบางกลุ�มมักยกย�องคนเด�นโดยนักพนันมือหนักนับเปBนตัวอย�างหนึ่ง
ของการประพฤติตัวให�เปBนท่ีสังเกต 

3.ความเบื่อความเบื่อในชีวิตประจําวันเปBนสาเหตุหนึ่งท่ีทําให�คนมุ�งเข�าหาการพนันซ่ึงเต็มไปด�วยความท�า
ทาย 

4.ความภูมิใจบางครั้งการเล�นการพนันอย�างมีชั้นเชิงก็ก�อความป�ติยิ่งกว�าได�เงินเดิมพัน 

5.ความเชื่อในโชคนักพนันส�วนใหญ�ไม�ค�อยยอมรับว�าการเล�นได�ของตนเกิดข้ึนเพราะความเคราะห)ดีแต�เชื่อ
ว�าเปBนเพราะโชคประจําตัว 

3.3 ปHจจัยเส่ียงท่ีทําให�เกิดการติดการพนัน 

แม�จะมีนักวิชาการและนักวิชาชีพนําเสนอสาเหตุหลักท่ีทําให�คนเล�นการพนันแต�ถึงกระนั้นก็ไม�สามารถชี้
ชัดลงไปได�ว�าอะไรคือสาเหตุท่ีแท�จริงท่ีทําให�คนๆหนึ่งติดการพนันได�ด�วยเหตุนี้การพิจารณาป0จจัยเสี่ยงท่ีนําไปสู�
การติดเล�นการพนันจึงมีความสําคัญต�อการวางแผนปYองกันโดยเฉพาะเยาวชนหรือวัยรุ�นในฐานะกลุ�มเสี่ยงท่ีสังคม
จับตามองสุพรอภินันทเวช (2555 : 36-37, 43-48) ระบุถึงป0จจัยเสี่ยงท่ีทําให�เยาวชนติดการพนันดังนี้ 

1. อายุน�อยเยาวชนท่ีอายุน�อยจะถูกชักจูงหรือล�อลวงให�เข�าไปสู�วงจรพนันได�ง�ายกว�าด�วยความสามารถ
ทางสติป0ญญาหรือประสบการณ)ท่ีมีจํากัดตามวัยหากเริ่มหัดเล�นการพนันต้ังแต�อายุน�อยย�อมมีความเสี่ยงในการติด
การพนันมากกว�าผู�ท่ีเริ่มเล�นพนันตอนอายุมากผลสํารวจย�อนหลังกลุ�มผู�ใหญ�ท่ีติดการพนันซ่ึงก�อป0ญหาสุขภาพหรือ
สังคมพบว�ามีประวัติเริ่มเล�นการพนันครั้งแรกตอนอายุยังน�อย 

2. เพศชายงานวิจัยท้ังในและต�างประเทศพบว�าเพศชายมีความเสี่ยงต�อการติดพนันมากกว�าเพศหญิงอย�าง
มากท้ังนี้อาจเปBนเพราะบุคลิกลักษณะและความคิดของเพศชายมักชอบการแข�งขันท�าทายมีความเสี่ยงกล�าได�กล�า
เสียมากกว�าเพศหญิงนําไปสู�ความสนใจทํากิจกรรมต�างๆท่ีเก่ียวข�องกับการแข�งขันท�าทายมากกว�าเพศหญิง 

3. พันธุกรรมหากเยาวชนคนใดมีพันธุกรรมหรือยีนส)ท่ีเสี่ยงต�อการติดการพนันซ่ึงได�รับตกทอดมาจาก
บรรพบุรุษก็อาจมีโอกาสติดการพนันได�มากกว�าหรือพูดง�ายๆว�าการส�งผ�านทางพันธุกรรมของบิดามารดาหรือบรรพ
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บุรุษสู�เด็กมีผลให�เด็กเล�นหรือติดการพนันได�หากบิดามารดาเปBนผู�ติดการพนันลูกจะมีโอกาสได�รับยีนส)ติดการพนัน
เช�นกันซ่ึงการแสดงออกมีอยู�หลายรูปแบบได�แก�ชอบเล�นการพนันติดการพนันได�ด�วยตนเองหรืออาจถูกกระตุ�นด�วย
สิ่งแวดล�อมทําให�เยาวชนกลุ�มนี้ติดการพนันง�ายกว�าคนท่ีไม�มียีนต)ติดการพนัน 

4. อิทธิพลจากครอบครัวตัวแบบท่ีเล�นพนันการมีสมาชิกในครอบครัวได�แก�ปู�ย�าตายายพ�อแม�ญาติพ่ีน�อง
เล�นการพนันมีผลต�อการเล�นพนันและติดการพนันในท่ีสุดซ่ึงงานวิจัยหลายเล�มได�ผลตรงกันว�าเยาวชนท่ีเล�นการ
พนันมักมีคนในครอบครัวเล�นการพนันด�วยและคนท่ีมีอิทธิพลต�อการติดการพนันมากท่ีสุดคือบิดาหรือมารดาหาก
อธิบายในแง�การเปBนตัวแบบหรือต�นแบบของเด็กพ�อแม�คือผู�มีอิทธิพลต�อการถือเปBนแบบอย�างในการดําเนินชีวิต
ของเด็กมากท่ีสุดเด็กท่ีรู�สึกว�าการเล�นการพนันเปBนเรื่องปกตินั้นเนื่องจากเห็นจนเคยชินหรือเคยเล�นกับคนใน
ครอบครัวหรือไปอยู�ในสถานท่ีเล�นพร�อมพ�อแม� 

5. เพ่ือนเม่ือพูดถึงพัฒนาการด�านสังคมของเด็กวัยรุ�นหรือเยาวชนมีการจัดให� “เพ่ือน” เปBนผู�มีอิทธิพลต�อ
ความคิดความรู�สึกการได�รับการยอมรับหรือการร�วมมือทํากิจกรรมเปBนอย�างมากจนบางครั้งเราจะได�ยินเรื่องราวท่ี
เปBนช�องว�างระหว�างวัยของพ�อแม�กับลูกวัยรุ�นอยู�เสมอและลูกมักเลือกปรึกษาเพ่ือนหรือหนีไปอยู�กับเพ่ือนมากกว�า
ยอมเชื่อฟ0งและรับฟ0งความคิดเห็นของพ�อแม�หากเด็กไปอยู�ในกลุ�มเพ่ือนท่ีเล�นการพนันหรือมีวิธีแก�ไขป0ญหาท่ีไม�
เหมาะสมเด็กก็มักจะใช�วิธีท่ีเขาและเพ่ือนเรียนรู�กันมาและอาจนําไปสู�การติดพนันในท่ีสุดโดยงานวิจัยหลายเล�ม
ยืนยันว�าการมีเพ่ือนสนิทเล�นการพนันจะทาให�เด็กวัยรุ�นผู�นั้นมีแนวโน�มเล�นการพนันตามไปด�วย 

6. ฐานะยากจนผู�ท่ีมีฐานะยากจนอาจไม�มีโอกาสเข�าไปเล�นการพนันในสถานท่ีใหญ�ๆหรือต�างประเทศซ่ึงมี
ค�าใช�จ�ายมากแต�เนื่องด�วยแหล�งพนันในประเทศไทยเปBนบ�อนเล็กๆท่ีแอบเป�ดบริการซุกซ�อนอยู�ตามชุมชนแออัด
หรือแหล�งบันเทิงย�านเศรษฐกิจท่ีมีผู�คนอพยพจากต�างเมืองเข�าไปอาศัยเพ่ือทํามาหากินการพนันจึงเข�าไปเปBนส�วน
หนึ่งในชีวิตพวกเขาได�ไม�ยากนักนอกจากนี้การใช�สื่ออิเล็กทรอนิกส)ในป0จจุบันยังทําให�ระบบพนันออนไลน)เกิดข้ึน
ง�ายจับกุมเจ�าของเว็บได�ยากค�าใช�จ�ายในการลงทุนน�อยคนจึงติดการพนันง�ายข้ึนเพราะมีความสะดวกค�าใช�จ�ายตํ่า
กว�าการเดินทางไปบ�อนทําให�คนท่ีมีฐานะยากจนสามารถเข�าถึงการพนันผลการวิจัยพบว�าคนท่ีติดการพนันมักเปBน
คนท่ีมีฐานะยากจนกว�าคนท่ีไม�ติดการพนันเพราะมักคิดว�าการพนันเปBนวิธีหาเงินท่ีง�ายแม�ความจริงโอกาสได�เงิน
จากการพนันมีความเปBนไปได�น�อยมาก 

4.) แนวคิดเก่ียวกับอิทธิพลของส่ือมวลชนและส่ือใหม
 

สื่อมวลชน (Mass Media) หมายถึงสื่อท่ีทําให�ผู�ส�งสารซ่ึงอาจเปBนบุคคลเดียวหรือกลุ�มบุคคลสามารถส�ง
ข�าวสารข�อมูลไปยังผู�รับเปYาหมายจํานวนมากท่ีอยู�กันอย�างกระจัดกระจายได�ในเวลาอันรวดเร็วประกอบด�วย
หนังสือพิมพ)นิตยสารวิทยุโทรทัศน)และภาพยนตร)โดยสื่อมวลชนมีคุณลักษณะสําคัญหลายประการอาทิ
ความสามารถในการเข�าถึงผู�รับสารจํานวนมากความรวดเร็วในการสื่อสารกับคนจํานวนมากการบรรจุเนื้อหาท่ี
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หลากหลายการไม�สามารถเลือกผู�รับสารและการไม�สามารถขจัดการเลือกของผู�รับสารได�เปBนต�น (ปรมะสตะเวทิน, 
2541 : 69-72)  

Klapper (1960 อ�างถึงในกนกนาฎสง�าเนตร, 2541 : 17-18) ได�เสนอแนวคิดเก่ียวกับอิทธิพลของ
สื่อมวลชนท่ีมีต�อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมด�านต�างๆของประชาชนในฐานะผู�รับสารเปYาหมายดังนี้ 

1. สื่อมวลชนไม�ได�มีอิทธิพลต�อประชาชนโดยตรงแต�มีอิทธิพลทางอ�อมเพราะสื่อมวลชนเปBนเพียงแรงเสริม
ท่ีจะสนับสนุนทัศนคติรสนิยมความมีใจโน�มเอียงตลอดจนแนวโน�มด�านพฤติกรรม 

2. สื่อมวลชนอาจเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนได�เล็กน�อยและมักเปBนทัศนคติท่ียังไม�ม่ันคงการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติท่ีฝ0งรากลึกนั้นเปBนไปได�ยาก 

3. สื่อมวลชนสามารถสร�างทัศนคติให�แก�ประชาชนได�ในกรณีท่ีบุคคลนั้นไม�เคยมีความรู�และประสบการณ)
มาก�อนรวมท้ังต�องเปBนอิทธิพลสะสมไม�ใช�อิทธิพลท่ีก�อให�เกิดผลได�ทันทีทันใดหรือในระยะเวลาอันสั้น 

สื่อใหม� (New Media) สื่อใหม�หรือท่ีเรียกว�า New Media หมายถึงการรวมตัวของสื่อมวลชนด้ังเดิมอัน
ได�แก�หนังสือพิมพ)นิตยสารภาพยนตร)วิทยุโทรทัศน)และภาพยนตร)โดยมีคอมพิวเตอร)และอินเตอร)เน็ตเปBนสื่อกลาง
ในการทํางานซ่ึงต�องใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร)ในการผลิตการตัดต�อและการนําเสนอนอกจากนี้สื่อใหม�ยังรวมถึงการ
นําเสนองานในระบบท่ีผู�ใช�กับสื่อมีปฏิสัมพันธ)ร�วมกันได�แก� CD-ROM, Interactive Television, Broadband, 
DVD ตลอดจนการนําเสนองานในนิทรรศการต�างๆซ่ึงท้ังหมดนี้เปBนผลมาจากการร�วมกันทํางานระหว�างสื่อ 
(Media) และเทคโนโลยี (Information Technology: IT) กล�าวได�ว�าสื่อใหม�อย�างอินเทอร)เน็ตเกิดจากการรวมกัน 
(Convergence) ระหว�างป0จจัย 3 ด�านสําคัญ (Flew, 2005: 1-3)  

1. เทคโนโลยีข�าวสาร (Information Technology) หมายถึงกระบวนการทํางานของคอมพิวเตอร)ซ่ึงก็คือ
เทคโนโลยีเพ่ือให�ได�มาซ่ึงข�อมูลข�าวสาร (Information Processing) ท่ีรวดเร็ว 

2. เครือข�ายการสื่อสาร (Communications Networks) หมายถึงเครือข�ายซ่ึงเปBนพาหะในการส�งข�อมูล
ข�าวสาร (Information Carriage) เช�นเครื่องส�งสัญญาณ (Transmission)  

3. เนื้อหาสาร (Content / Media) หมายถึงข�อมูลข�าวสาร (Information Content) ท่ีนําเสนอผ�านสื่อ
ด้ังเดิมประเภทต�างๆกล�าวได�ว�าตัวสื่อก็คือเนื้อหาสารนั่นเองสอดคล�องกับแนวคิดของ McLuhan ท่ีว�า “เพียงแค�ตัว
สื่อก็เปBนสารแล�ว” หรือท่ีรู�จักกันดีในประโยคภาษาอังกฤษ “Medium is the Message” (กาญจนาแก�วเทพ, 
2543: 119)  



30 
 

เนื่องจากสื่ออินเทอร)เน็ตเปBนสื่อใหม�ท่ีเปBนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข�ายอินเทอร)เน็ต
ทําให�คุณสมบัติเด�นของสื่ออินเทอร)เน็ตมีดังนี้ (จิราภรณ) สุวรรณวาจกกสิกิจ, 2547 : 49)  

1. ผู�ใช�สื่อสามารถเปBนท้ังผู�รับสารและผู�ส�งสารในเวลาเดียวกันความแตกต�างของสื่ออินเทอร)เน็ตกับ
สื่อมวลชนด้ังเดิมคือ “ปฏิสัมพันธ)” (Interactive) โดยผู�ใช�อินเทอร)เน็ตสามารถเปBนได�ท้ังผู�ส�งสารและผู�รับสารใน
เวลาเดียวกันเนื่องจากเปBนการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) ซ่ึงเปBนลักษณะเฉพาะของสื่อ
ใหม� 

2. มีเสรีภาพในการแสดงออกผู�ใช�อินเทอร)เน็ตจะมีเสรีภาพในการสื่อสารอย�างเต็มท่ีเพราะสามารถสื่อสาร
จากบุคคลไปสู�มวลชนได�ทันทีซ่ึงแตกต�างจากสื่อมวลชนด้ังเดิมท่ีมี “ผู�เฝYาประตู” (gatekeepers) ท้ังในระดับ
บุคคลและระดับองค)การ 

3. ผู�ใช�สื่อสามารถเลือกเวลาและวิธีการมีปฏิสัมพันธ)กับสื่อได�สื่ออินเทอร)เน็ตเปBนสื่อท่ีลดข�อจากัดเรื่อง
เวลา (time) และระยะทาง (space) ซ่ึงเปBนข�อจากัดของสื่อมวลชนด้ังเดิมทําให�ผู�ใช�สามารถเข�าถึงสื่อได�สะดวก
และรวดเร็ว 

สาเหตุท่ีอินเทอร)เน็ตได�รับความนิยมอย�างมากนั้นส�วนหนึ่งอาจเปBนเพราะอินเทอร)เน็ตเปBนนวัตกรรมใน
การสื่อสารท่ีครบวงจรสามารถใช�แทนโทรศัพท)หรือโทรทัศน)แม�จะอยู�ในระยะทางท่ีใกล�หรือไกลก็ติดต�อกันได�ใน
เวลาอันรวดเร็ว (นภดล อินนา, 2549 : 70) ไม�เพียงเท�านี้ ชี้ให�เห็นบทบาทของสื่ออินเทอร)เน็ตว�าเปBนเครือข�ายท่ีมี
ความสําคัญมากท่ีสุดในยุคข�อมูลข�าวสาร (Information Society) เนื่องจากอินเทอร)เน็ตเปBนแหล�งรวบรวมข�อมูล
ขนาดใหญ�ท่ีสุดในโลกเปBนเครื่องมือสืบค�นข�อมูลเปBนท่ีรวบรวมบริการต�างๆอีกท้ังเปBนช�องทางท่ีสามารถรับส�งข�อมูล
ข�าวสารครอบคลุมพ้ืนท่ีเกือบทุกมุมโลกได�ภายในเวลาอันรวดเร็วโดยไม�มีข�อจํากัดเรื่องระยะทางและเวลา 

5.)การพนันในอิสลาม 

5.1การพนันในอิสลาม 
ศาสนาอิสลามเปBนศาสนาท่ีพระองค)อัลลอฮ)  ทรงคัดสรรให�แก�มวลมนุษยชาติ เปBนศาสนาแห�งความเมตตา

ปรานี ถูกส�งมาเพ่ือจรรโลงโลกใบนี้ให�เกิดดุลยภาพในทุกๆด�านไม�ว�าจะด�านวัตถุหรือด�านจิตวิญญาณ อิสลามไม�ได�
แยกระหว�างศาสนจักรกับอาณาจักร เปBนวิถีท่ีครอบคลุมท้ังศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การค�า 
การศึกษา จรรยามารยาท ฯลฯ นิติศาสตร)อิสลาม, ม.ป.ป.(อ�างถึงใน กามีละฮ) หะยียะโกะ,2560) การดําเนินชีวิต
ของมุสลิมย�อมมีขอบเขตหรือกรอบ  เขาจะไม�ปล�อยชีวิตให�ดําเนินไปตามอําเภอใจหรือข้ึนอยู�กับอารมณ)แห�งตน 
สิทธิหน�าท่ีท่ีเขาพึงมีต�อพระเจ�าผู�ทรงสร�าง สิทธิระหว�างตัวเขากับผู�ถูกสร�างด�วยกัน การสร�างปฏิสัมพันธ)ระหว�างตัว
เขากับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลท่ัวไปท่ีร�วมอยู�ในสังคมเดียวกัน จะต�องไม�หลุดออกไปจากกรอบท่ีบทบัญญัติ
แห�งศาสนากําหนดไว�(กามีละฮ) หะยียะโกะ, 2560) 
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จากหุกมท่ีกล�าวเก่ียวกับอัลหะรอม คือสิ่งท่ีศาสนาต�องการให�ละท้ิงอย�างเด็ดขาด โดยถือว�าการละท้ิงนั้น
เปBนการปฏิบัติตามคําสั่ง และถ�าหากมีการฝ�าฝ�นต�อคําสั่งแล�วจะต�องถูกลงโทษ ดังเช�น 

- ด�านความเชื่อ โดยไม�ตั้งภาคีใดๆ กับพระองค)อัลลอฮ) ไม�บิดเบือนในเรื่องของศาสนา  
     - ด�านสังคม   การลักขโมย การฆ�าเพ่ือนมนุษย) การฉ�อโกง การสร�างความเสียหายบนพ้ืนดิน การผิด

ประเวณี ด่ืมสุรา การพนัน การบริโภคสัตว)ท่ีห�ามรับประทาน เช�น สุกร สุนัข และซากสัตว) (ยกเว�นปลา และ
ต๊ักแตน) เปBนต�น 

ดังนั้นเม่ือมนุษย)ได�กระทําสิ่งท่ีต�องห�าม  เขาจะมีบาปและสมควรท่ีจะต�องถูกลงโทษและเม่ือใดท่ีละท้ิงโดย
ถือเปBนการกระทําท่ีอัลลอฮ)ห�าม เขาจะได�รับผลบุญและหะรอมยังมีชื่อเรียกอีกว�า : มะฮ)ชูร)หรือมะอ)ซียะฮ) เปBนต�น 
(มัสลัน มาหามะ, มปป.) 

การพนันเรียกในภาษาอาหรับว�าอัล-กิมRารฺ (ِ�َ��ر
ِ�ر)  หรืออัล-มัยสิรฺ (اَْْ�َ
�หมายถึงการเล�นเพ่ือให�ได (اَْ
เงินหรือสิ่งอ่ืนด�วยการเสี่ยงโชคหรือด�วยฝGมือ  เช�น  การเล�นลูกเต�า หมากรุกถ่ัว หัวแหวน ไข�  ก�อนหินเปBนต�น การ
พนัน คือ การเล�นทุกชนิดท่ีมีจุดประสงค)เพ่ือได�เงินหรือสิ่งอ่ืนใดมาด�วยการเสี่ยงโชคโดยการทํานายหรือคาดเดาผล
ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต การพนันอาจแบ�งได�หลายอย�างเช�น การพนันในการแข�งขัน ตัวอย�างเช�น เกมไพ� เกมลูกเต�าการ
พนันโดยการทํานายผลท่ีคาดว�าเกิดข้ึนในอนาคตเช�น การแทงบอล การแทงม�าหรือการคาดเดาเช�น หวย 
(สํานักงานข�าวไทยมุสลิม, 2010) 

 
อิมรอน (2559 : อ�างถึงใน กามีละฮ)  หะยียะโกะ,2560) การพนัน เรียกในภาษาอาหรับว�าอัล-กิมRารฺ 

ِ�ر)  หรืออัล-มัยสิรฺ (اَْ
ِ�َ��ر)ْ�َ
 หมายถึง การเล�น (اَْ
โดยนําเงินหรือสิ่งอ่ืนไปใช�ในการเสี่ยงโชค หรือการใช�ฝGมือ (Game of Chance) โดยการทํานายหรือเดาผลท่ีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคต การพนันอาจแบ�งได�หลายอย�าง เช�น การพนันในการแข�งขัน ตัวอย�างเช�น ไพ� เกมลูกเต�า การ
พนันโดยการทํานายผลท่ีคาดเดาเกิดข้ึนในอนาคต เช�น การพนันบอล การพนันมวย การพนันม�า การแทงหวย อิ
มรอน, 2559) 

 
การพนันเรียกในภาษาอาหรับว�า หมายถึงการเล�นเอาเงินหรือสิ่งอ่ืน ด�วยการเสี่ยงโชคหรือฝGมือ  

อาทิเช�น การเล�นลูกเต�า หมากรุก ถ่ัว หัวแหวน ไข� ก�อนหิน เปBนต�น นักวิชาการเห็นพ�องตรงกันว�าทุกๆ การละเล�น
ท่ีมีการพนันถือเปBนสิ่งต�องห�าม( ٌَ�َرام) และถือเปBนส�วนหนึ่งจากการได�มาซ่ึงทรัพย)สินของผู�คนโดยมิชอบ ( ٌَِطل��)  

 

 
กล�าวโดยสรุป การพนันในอิสลาม หมายถึง การได�มาซ่ึงทรัพย)สินหรือความเพลิดเพลินใจ โดยการเดิมพัน 

เสี่ยงโชค เสี่ยงทาย ทํานาย คาดการณ) คาดเดาอนาคต รวมถึงการใช�คําพูดเชิญชวนพนันเพ่ือทํากิจกรรม 
 
 
 
 
 



 

5.2 ประเภทของการพนันในอิสลาม
 

(กามีละฮ) หะยียะโกะ 
ในหนังสือฟ�กฮ) และกฎหมายอิสลามนั้น ได�กล�าวถึงเรื่องการพนันไว�เพียงคร�าวๆ และไม�มีการจัดประเภทของการ
พนันในอิสลาม แต�ท้ังนี้ สามารถศึกษาและค�นคว�าวิจัยถึงลักษณะของการพนันในอิสลาม ได�ดังนี้
   1. การพนันท่ีมีลักษณะเปBนการเสี่ยงทาย
   2. การพนันท่ีอยู�ในตัวของตัวมันเอง
   3. การพนันท่ีอาศัยอุปกรณ)ท่ีคิดค�นข้ึนมาโดยเฉพาะ
   4. การพนันในรูปแบบของการกีฬา
   5. การพนันในรูปแบบของการละเล�น
   6. การพนันท่ีใช�สัตว)เปBนเครื่องมือ
 

  5.2.1 การพนันท่ีมีลักษณะของการเส่ียงทาย หรือ เส่ียงติ้ว
  กล�าวคือ “อัซลาม

และไสยศาสตร) เช�น การเสี่ยงทายโดยใช�ลูกศรของอาหรับในสมัยญาฮีลียะฮ) พวกอาหรับเคยใช�ธนูสามดอกเพ่ือการ
เสี่ยงทาย โดยดอกหนึ่งจะเขียนว�า “พระเจ�าของฉันบัญชาฉัน
ฉัน” และดอกท่ีสามจะถูกปล�อยว�างไว�โดยไม�เขียนอะไร ถ�าหากเขาคิดท่ีจะเดินทาง แต�งงาน หรือทําอะไรก็ได�ก็
แล�วแต� พวกเขาจะไปยังท่ีวิหารอันเปBนท่ีเก็บดอกธนู หลังจากนั้นก็เสี่ยงเลือกธนู ถ�าหากเลือกได�ดอกท่ีเขียนว�า 
“บัญชา” พวกเขาก็จะทําสิ่งท่ีเขาคิดไว� แต�ถ�าหากเลือกได�ดอกท่ีเขียนว�า 
ดอกธนูท่ีไม�ได�เขียนอะไรไว� พวกเขาก็จะใส�มันลงไปใหม� และเสี่ยงหยิบธนูอีกจนกระท่ังได�ดอกธนูท่ีชี้ขาดเปBนแน�ชัด
   การเสี่ยงทายเพ่ือตัดสินใจ ซ่ึงกระทํากันในป0จจุบัน จะโดยการสังเกตจากทราย จากหอย 
ใบชา ไพ�  ฝ�ามือ การเป�ดหนังสือเสี่ยงทาย หรืออ่ืนๆในทํานองนี้ ก็เปBนการปฏิบัติเช�นเดียวกันกับการเสี่ยงทาย
สมัยญาฮีลิยะฮ)ด�วยเช�นกัน ดังนั้น รูปแบบของการละเล�นใดท่ีถูกกําหนด โดยมีลักษณะของการเสี่ยงทายเข�ามา
เก่ียวข�อง จึงเข�าข�ายการพนันในลักษณะนี้ด�วย
   อิสลามได�ห�ามการเล�นทุกอย�างท่ีมีลักษณะข
และถือว�ามันเปBนบาปอย�างหนึ่ง ดังท่ี อัลลอฮ)
 

ประเภทของการพนันในอิสลาม 

หะยียะโกะ , 2560)ในหนังสือกฎหมายการพนัน โดยท่ัวไปกล�าวถึงการพนันไว�มาก แต�
ะกฎหมายอิสลามนั้น ได�กล�าวถึงเรื่องการพนันไว�เพียงคร�าวๆ และไม�มีการจัดประเภทของการ

พนันในอิสลาม แต�ท้ังนี้ สามารถศึกษาและค�นคว�าวิจัยถึงลักษณะของการพนันในอิสลาม ได�ดังนี้
การพนันท่ีมีลักษณะเปBนการเสี่ยงทาย 
การพนันท่ีอยู�ในตัวของตัวมันเอง 
การพนันท่ีอาศัยอุปกรณ)ท่ีคิดค�นข้ึนมาโดยเฉพาะ 
การพนันในรูปแบบของการกีฬา 
การพนันในรูปแบบของการละเล�น 
การพนันท่ีใช�สัตว)เปBนเครื่องมือ 

การพนันท่ีมีลักษณะของการเส่ียงทาย หรือ เส่ียงติ้ว 
อัซลาม” หมายถึง รูปแบบต�างๆของการเสี่ยงทาย ซ่ึงกระเดียดไปทาง

และไสยศาสตร) เช�น การเสี่ยงทายโดยใช�ลูกศรของอาหรับในสมัยญาฮีลียะฮ) พวกอาหรับเคยใช�ธนูสามดอกเพ่ือการ
พระเจ�าของฉันบัญชาฉัน” อีกดอกหนึ่งจะเขียนว�า “พระเจ�าของฉันได�ห�าม

ยว�างไว�โดยไม�เขียนอะไร ถ�าหากเขาคิดท่ีจะเดินทาง แต�งงาน หรือทําอะไรก็ได�ก็
แล�วแต� พวกเขาจะไปยังท่ีวิหารอันเปBนท่ีเก็บดอกธนู หลังจากนั้นก็เสี่ยงเลือกธนู ถ�าหากเลือกได�ดอกท่ีเขียนว�า 

พวกเขาก็จะทําสิ่งท่ีเขาคิดไว� แต�ถ�าหากเลือกได�ดอกท่ีเขียนว�า “ห�าม” พวกเขาก็จะไม�ทํา และถ�าเลือกได�
ดอกธนูท่ีไม�ได�เขียนอะไรไว� พวกเขาก็จะใส�มันลงไปใหม� และเสี่ยงหยิบธนูอีกจนกระท่ังได�ดอกธนูท่ีชี้ขาดเปBนแน�ชัด

การเสี่ยงทายเพ่ือตัดสินใจ ซ่ึงกระทํากันในป0จจุบัน จะโดยการสังเกตจากทราย จากหอย 
ยงทาย หรืออ่ืนๆในทํานองนี้ ก็เปBนการปฏิบัติเช�นเดียวกันกับการเสี่ยงทาย

สมัยญาฮีลิยะฮ)ด�วยเช�นกัน ดังนั้น รูปแบบของการละเล�นใดท่ีถูกกําหนด โดยมีลักษณะของการเสี่ยงทายเข�ามา
เก่ียวข�อง จึงเข�าข�ายการพนันในลักษณะนี้ด�วย 

อิสลามได�ห�ามการเล�นทุกอย�างท่ีมีลักษณะของการพนันและการเสี่ยงทายรวมไว�ด�วยกัน
และถือว�ามันเปBนบาปอย�างหนึ่ง ดังท่ี อัลลอฮ)  ได�ทรงตรัสไว�ว�าในซูเราะห)มาอีดะห)ความว�า 
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ในหนังสือกฎหมายการพนัน โดยท่ัวไปกล�าวถึงการพนันไว�มาก แต� 
ะกฎหมายอิสลามนั้น ได�กล�าวถึงเรื่องการพนันไว�เพียงคร�าวๆ และไม�มีการจัดประเภทของการ

พนันในอิสลาม แต�ท้ังนี้ สามารถศึกษาและค�นคว�าวิจัยถึงลักษณะของการพนันในอิสลาม ได�ดังนี้ 

สี่ยงทาย ซ่ึงกระเดียดไปทางชิริก 
และไสยศาสตร) เช�น การเสี่ยงทายโดยใช�ลูกศรของอาหรับในสมัยญาฮีลียะฮ) พวกอาหรับเคยใช�ธนูสามดอกเพ่ือการ

พระเจ�าของฉันได�ห�าม
ยว�างไว�โดยไม�เขียนอะไร ถ�าหากเขาคิดท่ีจะเดินทาง แต�งงาน หรือทําอะไรก็ได�ก็

แล�วแต� พวกเขาจะไปยังท่ีวิหารอันเปBนท่ีเก็บดอกธนู หลังจากนั้นก็เสี่ยงเลือกธนู ถ�าหากเลือกได�ดอกท่ีเขียนว�า 
พวกเขาก็จะไม�ทํา และถ�าเลือกได�

ดอกธนูท่ีไม�ได�เขียนอะไรไว� พวกเขาก็จะใส�มันลงไปใหม� และเสี่ยงหยิบธนูอีกจนกระท่ังได�ดอกธนูท่ีชี้ขาดเปBนแน�ชัด 
การเสี่ยงทายเพ่ือตัดสินใจ ซ่ึงกระทํากันในป0จจุบัน จะโดยการสังเกตจากทราย จากหอย 

ยงทาย หรืออ่ืนๆในทํานองนี้ ก็เปBนการปฏิบัติเช�นเดียวกันกับการเสี่ยงทาย
สมัยญาฮีลิยะฮ)ด�วยเช�นกัน ดังนั้น รูปแบบของการละเล�นใดท่ีถูกกําหนด โดยมีลักษณะของการเสี่ยงทายเข�ามา

องการพนันและการเสี่ยงทายรวมไว�ด�วยกัน



 

“ได�ถูกห�ามแก�พวกเจ�าแล�ว ซ่ึงสัตว)ท่ีตายเอง และเลือด และเนื้อสุกร
จากอัลลอฮ) ท่ีมัน(ขณะเชือด) และสัตว)
ตาย และสัตว)ท่ีสัตว)ร�ายกัดกิน นอกจากท่ีพวกเจ�าเชือดกัน
เสี่ยงทายด�วยไม�ต้ิวเหล�านั้นเปBนการละเมิด วันนี้บรรดาผู�ปฏิเสธการศรัทธา
ดังนั้นพวกเจ�าจงอย�ากลัวพวกเขา และจงกลัวข�าเถิด วันนี้ข�าได�ให�สมบูรณ)แก�พวกเจ�าแล�ว ซ่ึงศาสนาของพวกเจ�า
และข�าได�ให�ครบถ�วนแก�พวกเจ�าแล�ว ซ่ึงความกรุณาเมตตาของข�า
แล�ว ผู�ใดได�รับความคับขันในความหิวโหย
โทษผู�ทรงเมตตาเสมอ”(5 : 3) 

 

และท�านรอซูล  ยังได�กล�าวสั่งทับไว�อีกด�วย
 

“จากอบีดัรดา  กล�าวว�า ท�านรอซู
กลับจากการเดินทาง เพราะลางไม�ดี จะไม�ได�รับตําแหน�งท่ีสูง 

(อัตตอบรอนีย)อัลตัรฆีบวัลตัรฮีบ เล�

  จากความหมายของหะดิษท้ังสองนี้ เปBนสิ่งท่ีชี้ชัดว�า การเล�นชนิดใดท่ีมีลักษณะของการเสี่ยงทาย 
ถือ เปBนการพนันท่ีต�องห�ามในอิสลาม แ
นั้นเอง  ท้ังนี้ยังรวมไปถึงการเชื่อในคําทํานายทายทัก ของบรรดาหมอดูต�างๆ ท่ีทํานายกันไปต�างๆนานาๆ หรือการ
อาศัยโชคลางในการดํารงชีวิต 
  ป0จจุบันจะพบว�าการพนันในรูปแบบของการเสี่ยงทายนั้น มีมากมายหลายรูปแ
แตกต�างกันไปตามรูปลักษณะ และยุคสมัย เช�น การเสี่ยงทาย
กําลังเปBนท่ีแพร�หลายกันมากในกลุ�ม
รูปแบบหนึ่ง นั้นก็คือ “การส�งชิงโชค” 
การเสี่ยงทาย เพราะเปBนการคาดเดา หรือ การทํานายในสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช�น การทายผลฟุตบอล เช�น 

เจ�าแล�ว ซ่ึงสัตว)ท่ีตายเอง และเลือด และเนื้อสุกร และสัตว) ท่ีถูกเปล�ง
และสัตว)ท่ีถูกรัดคอตายและสัตว)ท่ีถูกตีตาย และสัตว)ท่ีตกเหวตายและสัตว)ท่ีถูกขวิด

น นอกจากท่ีพวกเจ�าเชือดกัน และสัตว)ท่ีถูกเชือดบนแท�นหินบูชา
านั้นเปBนการละเมิด วันนี้บรรดาผู�ปฏิเสธการศรัทธาหมดหวังในศาสนาของพวกเจ�าแล�ว

ดังนั้นพวกเจ�าจงอย�ากลัวพวกเขา และจงกลัวข�าเถิด วันนี้ข�าได�ให�สมบูรณ)แก�พวกเจ�าแล�ว ซ่ึงศาสนาของพวกเจ�า
ว ซ่ึงความกรุณาเมตตาของข�า และข�าได�เลือกอิสลามให�เปBนศาสนาแก�พวกเจ�า

ามหิวโหย โดยมิใช�เปBนผู�จงใจกระทําบาปแล�วไซร�แน�นอนอัลลอฮ)นั้นเปBนผู�ทรงอภัย

ยังได�กล�าวสั่งทับไว�อีกด�วยความว�า 

กล�าวว�า ท�านรอซูล กล�าวว�า ใครท่ีปรึกษา กับหมอดู หรืออาศัยการเสี่ยงต้ิว หรือ
เดินทาง เพราะลางไม�ดี จะไม�ได�รับตําแหน�งท่ีสูง (ในสวรรค))” 

อัตตอบรอนีย)อัลตัรฆีบวัลตัรฮีบ เล�มท่ี 4 หน�า : 18 เลขท่ี : 4612) 
 

จากความหมายของหะดิษท้ังสองนี้ เปBนสิ่งท่ีชี้ชัดว�า การเล�นชนิดใดท่ีมีลักษณะของการเสี่ยงทาย 
ถือ เปBนการพนันท่ีต�องห�ามในอิสลาม และหากมีผู�ใดฝ�าฝ�นก็เปBนการฝ�าฝ�นต�อคําบัญชาต�อพระองค)อัลลอฮ)
นั้นเอง  ท้ังนี้ยังรวมไปถึงการเชื่อในคําทํานายทายทัก ของบรรดาหมอดูต�างๆ ท่ีทํานายกันไปต�างๆนานาๆ หรือการ

ป0จจุบันจะพบว�าการพนันในรูปแบบของการเสี่ยงทายนั้น มีมากมายหลายรูปแ
แตกต�างกันไปตามรูปลักษณะ และยุคสมัย เช�น การเสี่ยงทายผลการแข�งขันฟุตบอลผ�านทางโทรศัพท)มือถือ ซ่ึง

กลุ�มเยาวชนหนุ�มสาว เปBนสิ่งท่ีผิดต�อหลักการศาสนาอย�างชัดเจน หรืออีกใน
” การส�งชิงโชคนั้นจัดเปBนการพนันรูปแบบหนึ่งท่ีมาในลักษณะของเยาวชน 

การเสี่ยงทาย เพราะเปBนการคาดเดา หรือ การทํานายในสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช�น การทายผลฟุตบอล เช�น 
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และสัตว) ท่ีถูกเปล�งนามอ่ืน

ท่ีถูกรัดคอตายและสัตว)ท่ีถูกตีตาย และสัตว)ท่ีตกเหวตายและสัตว)ท่ีถูกขวิด
ว)ท่ีถูกเชือดบนแท�นหินบูชา และการท่ีพวกเจ�า

ในศาสนาของพวกเจ�าแล�ว
ดังนั้นพวกเจ�าจงอย�ากลัวพวกเขา และจงกลัวข�าเถิด วันนี้ข�าได�ให�สมบูรณ)แก�พวกเจ�าแล�ว ซ่ึงศาสนาของพวกเจ�า

และข�าได�เลือกอิสลามให�เปBนศาสนาแก�พวกเจ�า
แน�นอนอัลลอฮ)นั้นเปBนผู�ทรงอภัย

กล�าวว�า ใครท่ีปรึกษา กับหมอดู หรืออาศัยการเสี่ยงต้ิว หรือ

จากความหมายของหะดิษท้ังสองนี้ เปBนสิ่งท่ีชี้ชัดว�า การเล�นชนิดใดท่ีมีลักษณะของการเสี่ยงทาย 
ละหากมีผู�ใดฝ�าฝ�นก็เปBนการฝ�าฝ�นต�อคําบัญชาต�อพระองค)อัลลอฮ)

นั้นเอง  ท้ังนี้ยังรวมไปถึงการเชื่อในคําทํานายทายทัก ของบรรดาหมอดูต�างๆ ท่ีทํานายกันไปต�างๆนานาๆ หรือการ

ป0จจุบันจะพบว�าการพนันในรูปแบบของการเสี่ยงทายนั้น มีมากมายหลายรูปแบบซ่ึงมีความ
งขันฟุตบอลผ�านทางโทรศัพท)มือถือ ซ่ึง

เยาวชนหนุ�มสาว เปBนสิ่งท่ีผิดต�อหลักการศาสนาอย�างชัดเจน หรืออีกใน
นั้นจัดเปBนการพนันรูปแบบหนึ่งท่ีมาในลักษณะของเยาวชน 

การเสี่ยงทาย เพราะเปBนการคาดเดา หรือ การทํานายในสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช�น การทายผลฟุตบอล เช�น 
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การทายฟุตบอลผ�านทางไปรษณียบัตร ว�าทีมใดจะเปBนทีมฝ�ายชนะ หรือเปBนฝ�ายแพ�ในทัวนาเมนท)นั้นๆ หากผล
ของการทายถูกต�องก็จะได�รับรางวัลจากทางผู�จัด ซ่ึงเปBนสิ่งท่ีไม�ถูกต�องตามหลักการอิสลาม ของรางวัลท่ีได�จากการ
เสี่ยงทายก็ถือเปBนสิ่งท่ีฮะร�ามเช�นกัน 
  นอกจากนั้นยังมีการละเล�นอีกมากมายท่ีเข�าข�ายการพนันประเภทนี้ เช�น การเล�นลูกเต�า ลูกเต�ามี
หลายสีหลายชนิด หลายแบบ แต�ละแบบมีชื่อเรียกและวิธีการเล�นท่ีต�างกันออกไป แต�สิ่งท่ีเหมือนกันอย�างหนึ่งของ
ลูกเต�า คือ มีลักษณะเปBนสี่เหลี่ยมหกด�าน แต�ละด�านจะมีลักษณะอย�างไรข้ึนอยู�กับชนิดของลูกเต�าแต�ละชนิด
วิธีการเล�นส�วนมากข้ึนอยู�กับการทาย กล�าวคือ ผู�ถือลูกเต�าไว�ในมือ แล�วทอยลงบนพ้ืนหรือโตRะ ก�อนเล�น ผู�เล�น
จะต�องวางเงินพนันลงบนโตRะ เพ่ือทายว�า ลูกเต�าแต�ละลูกจะออกมาเปBนเช�นไร ท้ังนี้การเล�นอาจจะมีลักษณะท่ี
แตกต�างกันออกไป หรืออาจเปBนการละเล�นในทํานองเดียวกันท่ีสามารถดัดแปลงการเล�นได�ตลอดเวลา หากมีการ
เล�นลักษณะเช�นนี้ถือว�าเปBนการเล�นท่ีต�องห�ามท้ังสิ้น เช�นเดียวกับการ “จับเบอร) หรือ จับสลาก” เปBนการเล�นท่ีมัก
ใช�ในการทํากิจกรรม จริง ๆ แล�วการจับสลากธรรมดา ๆ อาจไม�มีความผิด เพราะไม�มีการพนันเกิดข้ึนแต�หากว�า
การจับสลากนั้น มีการนําเงินไปเพ่ือแลกซ้ือสลาก ซ่ึงทางร�านจัดให�มี สลากนั้นจะมีอยู�ด�วยกันสองชุด ชุดท่ีหนึ่งให�ผู�
ซ้ือ อีกชุดหนึ่งติดไว�กับสิ่งของ หากผู�ซ้ือจับสลากได�ตรงกับเบอร)ใดในสิ่งของนั้นๆ ก็รับสิ่งของนั้นไป ลักษณะเช�นนี้
ถือว�าเปBนการพนันในลักษณะของการเสี่ยงทายต�องห�ามในศาสนาอิสลามเช�นกัน(กามีละฮ), 2560) 
 

  5.2.2 การพนันท่ีมีลักษณะของการพนันอยู
ในตัวของมันเองเช�น ล็อตเตอรี่ หวย เรียงเบอร) 
ท่ีกล�าวมานี้ล�วนแต�เปBนการพนันท่ีมีอยู�ในตัวของมันเองโดยไม�ต�องมีการเดิมพันกันมาก�อน เพราะการเล�นหรือการ
ซ้ือ มีลักษณะของการพนันอยู�ในตัวของมันเอง กล�าวคือ 
   ล็อตเตอรี่ หรือเรียกอีกอย�างหนึ่งว�า “สลากกินแบ�งรัฐบาล” ซ่ึงรัฐบาลเปBนเจ�าของ ได�จัด
ให�มีข้ึนโดยถูกต�องตามกฎหมาย เพ่ือนําเงินท่ีได�จากการขายสลากกินแบ�งนี้ นําไปใช�ในกิจการสาธารณะประโยชน)
ต�างๆ แต�ทว�าในการขายสลากกินแบ�งแต�ละครั้ง มีสิ่งท่ีซ�อนเร�นอยู�เบื้องหลังนั้นคือ การทายผลหรือเบอร)ของสลาก
กินแบ�ง ผู�ซ้ือล็อตเตอรี่ จะเลือกซ้ือล็อตเตอรี่ตามเบอร)ท่ีตนเองคาดว�าจะถูกต�องตามเบอร)ท่ีทางกองสลากกินแบ�ง
กําหนด หากทายถูกตามท่ีว�านั้น ก็รับผลตอบแทนจากรายได�ท่ีทางกองสลากจัดให� โดยนําใบสลากนั้น ไปข้ึนเงินท่ี
กองสลากตามวันเวลาท่ีกําหนดดังนั้น ล็อตเตอรี่ จึงเปBนสิ่งท่ีไม�อนุญาตในอิสลาม เพราะเปBนการลงทุนท่ีน�อย แต�
ได�รับผลกําไรมหาศาล อีกท้ังยังเปBนการอธรรมต�อผู�อ่ืน และเปBนการหารายได�ท่ีปราศจากหยาดเหง่ือแรงกายของ
ตนเอง รวมท้ังยังมีลักษณะของการเสี่ยงทายเข�ามาอีก 
 

  5.2.3. การพนันท่ีต�องอาศัยอุปกรณ>ท่ีคิดค�นข้ึนมาโดยเฉพาะ 
  การพนันประเภทนี้มีมาก ซ่ึงชนิดของมันมีต�างๆนานา ข้ึนอยู�กับว�ามนุษย)จะคิดค�นข้ึนมาเล�นกัน
อย�างไร ใช�วัสดุ อุปกรณ)อะไร การพนันประเภทนี้ บางครั้งใช�กระดาษหรือหนังสือเล�มเดียวกันก็สามารถเล�นการ
พนันกันได� ในกฎหมายอิสลามจึงถือว�าทุกๆสิ่งท่ีเข�าข�ายการพนัน หรือเปBนการละเล�นท่ีคล�ายกันกับการพนัน ก็ถือ
เปBนสิ่งต�องห�ามแล�ว การพนันประเภทนี้มีปรากฏข้ึนในเกม หรือการละเล�นต�างๆ เช�น การเล�นทายภาพ การเล�น
หมากรุก หมากฮอส การเล�นไพ� หรืออ่ืนๆท่ีอาจมีการคิดค�นข้ึนมาใหม� และมีชื่อเรียกกันต�างๆนานา ดังท่ีท�านรอซูล

 ได�กล�าวไว�ความว�า 
“ทุกๆสิ่งท่ีมีการเดิมพัน คือการพนัน ถึงแม�ว�าจะเปBนการละเล�นของเด็กๆด�วยกับชนิดท่ีเปBนต�อแต�ม หรือ

ชนิดท่ีเปBนต้ิวกลมก็ตาม”(อัตตอบรีย)ตัฟซีรตอบรีย)ดารุ�ลกุตุบ  อัลอิลมียะฮฺเบรูต. 1992 : 219) 



 

   จากหะดิษดังกล�าวนี้  บ�งชี้ว�าการละเล�นทุกๆอย�างสา
มีการพนัน หรือการเดิมพันเกิดข้ึน และการพนัน สามารถเกิดข้ึนได� กับบุคคลทุกเพศทุกวัย
 

  5.2.4 การพนันท่ีมาในรูปแบบของการกีฬา
   การกีฬาเปBนสิ่งท่ีอิสลามส�งเสริม และสนับสนุน เพ่ือเสริมสร�างให�เยาว
สุขภาพ พลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ) เพราะอัลลอฮ)
ของอิสลามนั้น ไม�ได�วัดความแข็งแรงของคนๆหนึ่งจากความแข็งแรงท่ีเขาสามารถล�มคู�ต�อสู�ได� แต�ผู�ท่ีแข็งแรงใน
ทัศนะของอัลลอฮ)  คือ ผู�สามารถชนะอารมณ)ของเขาเม่ือเขาโกรธกีฬาเปBนสิ่งท่ีดี
สามารถก�อเกิดโทษได�หากไม�เข�าใจวัตถุประสงค)ของการเล�นกีฬาอย�างแท�จริง ดังเช�น กลุ�มคนบางกลุ�มท่ีใช�การกีฬา
เปBนการพนัน กล�าวคือ พวกเขาจะท�าพนันกันด�วยการวางเงินหรือทรัพย)สินท่ีมีเปBนเดิมพัน แล�วทายว�า ผลของการ
แข�งขันกีฬานั้นๆ เปBนเช�นไร หากฝ�ายใดฝ�ายหนึ่งทายได�ถูกดังผลท่ีปรากฏข้ึนจากการแข�งขัน ผู�นั้นก็จะได�ทรัพย)สิน
เดิมพันนั้นไปครอบครอง ซ่ึงเปBนการครอบครองทรัพย)สินท่ีไม�ถูกต�องตามหลักการอิสลาม เพราะเปBนการได�มาโดย
ปราศจากน้ําพักน้ําแรง ในการประกอบอาชีพ

  ดังนั้น การนําการกีฬาทุกชนิดท่ีอิ
การแพ� ชนะ จึงเปBนท่ีต�องห�ามในอิสลาม ถึงแม�ว�าการกีฬาชนิดนั้นจะเปBนท่ีอนุมัติในอิสลามก็ตาม

  ดังท่ีท�านรอซู
 

 “ทุกๆสิ่งท่ีมีการเดิมพัน คือ การพนันถึงแม�จะเปBนการละเล�นของเด็กด�วยข�อต�อหรื
(อัตตอบรีย)ตัฟซีรตอบรีย)ดารุ�ลกุตุบ  อัลอิลมียะฮฺเบรูต

 5.2.5. การพนันในรูปของการละเล
น

  การพนันในรูปแบบของการละเล�น มักพบเห็นกันบ�อยในทุกซอกซอยของสังคม เพราะท่ี
ใดมีการละเล�น ท่ีนั้นมักมีการพนันปะปนอยู�ด�วยเสมอ ท้ังๆท่ีบ
โดยเฉพาะการละเล�นของเด็กๆ เพราะท�านรอซูล

จากอบีฮุร็อยรอฮ)กล�าวว�า ท�านรอซูล
พระเจ�าแล�ว ดังนั้น สําหรับเขาจงกล�าวว�าไม�มีพระเจ�าอ่ืนใ
“มาเรามาพนันกัน” ดังนั้นจะต�องจ�ายทาน
สุทธิการ, 2557 : 2-69) 

เราคงปฏิเสธไม�ได�ว�า คงไม�มีเลยท่ีการละเล�นของเด็กๆ จะไม�มีการพนันเกิดข้ึน ไม�ว�าจะด�
ท�าพนันกันด�วยคําพูด หรือการเดิมพันกันด�วยทรัพย)สิน การพนันในรูปแบบของการละเล�นจึงเปBนพ้ืนฐานของการ
พนันชนิดอ่ืนๆรูปแบบของการพนันท่ีเปBนการละเล�นมีมากมายหลายชนิด เช�น
ฉุบ การทอยสตางค) การทอยเส�น การเล�นป0�นแปะ การเ
การเล�นไพ� การเล�นเป�ดหนังสือ การเล�นหมากรุก หมากฮอส หมากเก็บ การเล�นเกมส)ต�างๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย

 

 5.2.6 การพนันท่ีใช�สัตว>เปbนเครื่องมือในการเล
น
  ดังท่ีกล�าวมาแล�วว�า การพนันเกิดข้ึนได�ทุกรูปแบบ ไม�เว�

แม�แต�ใช�สัตว)มาเปBนเครื่องมือ และมีองค)ประกอบของการเล�น เช�น การแข�งม�า แข�งสุนัข หรือแม�แต�แพะ แกะ วัว 

จากหะดิษดังกล�าวนี้  บ�งชี้ว�าการละเล�นทุกๆอย�างสามารถทําให�เปBนการพนันได� หากว�า
มีการพนัน หรือการเดิมพันเกิดข้ึน และการพนัน สามารถเกิดข้ึนได� กับบุคคลทุกเพศทุกวัย 

การพนันท่ีมาในรูปแบบของการกีฬา 
การกีฬาเปBนสิ่งท่ีอิสลามส�งเสริม และสนับสนุน เพ่ือเสริมสร�างให�เยาว

งแรงสมบูรณ) เพราะอัลลอฮ)  ทรงรักบ�าวท่ีแข็งแรงมากกว�าบ�าวท่ีอ�อนแอและในทัศนะ
ของอิสลามนั้น ไม�ได�วัดความแข็งแรงของคนๆหนึ่งจากความแข็งแรงท่ีเขาสามารถล�มคู�ต�อสู�ได� แต�ผู�ท่ีแข็งแรงใน

คือ ผู�สามารถชนะอารมณ)ของเขาเม่ือเขาโกรธกีฬาเปBนสิ่งท่ีดีหากใช�ให�เกิดประโยชน)และ
สามารถก�อเกิดโทษได�หากไม�เข�าใจวัตถุประสงค)ของการเล�นกีฬาอย�างแท�จริง ดังเช�น กลุ�มคนบางกลุ�มท่ีใช�การกีฬา
เปBนการพนัน กล�าวคือ พวกเขาจะท�าพนันกันด�วยการวางเงินหรือทรัพย)สินท่ีมีเปBนเดิมพัน แล�วทายว�า ผลของการ

นไร หากฝ�ายใดฝ�ายหนึ่งทายได�ถูกดังผลท่ีปรากฏข้ึนจากการแข�งขัน ผู�นั้นก็จะได�ทรัพย)สิน
เดิมพันนั้นไปครอบครอง ซ่ึงเปBนการครอบครองทรัพย)สินท่ีไม�ถูกต�องตามหลักการอิสลาม เพราะเปBนการได�มาโดย
ปราศจากน้ําพักน้ําแรง ในการประกอบอาชีพ 

ดังนั้น การนําการกีฬาทุกชนิดท่ีอิสลามอนุญาตให�เล�น มาเดิมพันกันด�วยทรัพย)ถึงผลของ
การแพ� ชนะ จึงเปBนท่ีต�องห�ามในอิสลาม ถึงแม�ว�าการกีฬาชนิดนั้นจะเปBนท่ีอนุมัติในอิสลามก็ตาม

ดังท่ีท�านรอซูล  ได�กล�าวไว�ความว�า 

ทุกๆสิ่งท่ีมีการเดิมพัน คือ การพนันถึงแม�จะเปBนการละเล�นของเด็กด�วยข�อต�อหรือท่ีเปBนต้ิวกลมก็ตาม
ดารุ�ลกุตุบ  อัลอิลมียะฮฺเบรูต, 1992 : 219) 

 

การพนันในรูปของการละเล
น 

พนันในรูปแบบของการละเล�น มักพบเห็นกันบ�อยในทุกซอกซอยของสังคม เพราะท่ี
ใดมีการละเล�น ท่ีนั้นมักมีการพนันปะปนอยู�ด�วยเสมอ ท้ังๆท่ีบางครั้งผู�เล�นเอง อาจจะรู�หรือไม�รู�ว�าเปBนการพนัน 
โดยเฉพาะการละเล�นของเด็กๆ เพราะท�านรอซูล  ได�กล�าวไว�ความว�า 

กอบีฮุร็อยรอฮ)กล�าวว�า ท�านรอซูล  กล�าวว�า คนหนึ่งคนใดจากพวกท�านได�กล�าวคําสาบานด�วยกับ
พระเจ�าแล�ว ดังนั้น สําหรับเขาจงกล�าวว�าไม�มีพระเจ�าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ) และใครท่ีกล�าวกับเพ่ือนของเขาว�า 

ดังนั้นจะต�องจ�ายทาน(บันทึกโดยอัลบุคอรีย)หะดีษท่ี 6301 และมุสลิม 1647

เราคงปฏิเสธไม�ได�ว�า คงไม�มีเลยท่ีการละเล�นของเด็กๆ จะไม�มีการพนันเกิดข้ึน ไม�ว�าจะด�
ท�าพนันกันด�วยคําพูด หรือการเดิมพันกันด�วยทรัพย)สิน การพนันในรูปแบบของการละเล�นจึงเปBนพ้ืนฐานของการ
พนันชนิดอ่ืนๆรูปแบบของการพนันท่ีเปBนการละเล�นมีมากมายหลายชนิด เช�น การโยนสตางค)หัว ก�อย การเป�ายิ
ฉุบ การทอยสตางค) การทอยเส�น การเล�นป0�นแปะ การเล�นลูกแก�ว การเล�นต�อแต�ม เกมเศรษฐี การเล�นหนังยาง 
การเล�นไพ� การเล�นเป�ดหนังสือ การเล�นหมากรุก หมากฮอส หมากเก็บ การเล�นเกมส)ต�างๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย

การพนันท่ีใช�สัตว>เปbนเครื่องมือในการเล
น 
ดังท่ีกล�าวมาแล�วว�า การพนันเกิดข้ึนได�ทุกรูปแบบ ไม�เว�นแม�แต�การละเล�นของเด็กๆหรือ

แม�แต�ใช�สัตว)มาเปBนเครื่องมือ และมีองค)ประกอบของการเล�น เช�น การแข�งม�า แข�งสุนัข หรือแม�แต�แพะ แกะ วัว 

35 

มารถทําให�เปBนการพนันได� หากว�า

การกีฬาเปBนสิ่งท่ีอิสลามส�งเสริม และสนับสนุน เพ่ือเสริมสร�างให�เยาวชนมุสลิมได�มี
ทรงรักบ�าวท่ีแข็งแรงมากกว�าบ�าวท่ีอ�อนแอและในทัศนะ

ของอิสลามนั้น ไม�ได�วัดความแข็งแรงของคนๆหนึ่งจากความแข็งแรงท่ีเขาสามารถล�มคู�ต�อสู�ได� แต�ผู�ท่ีแข็งแรงใน
หากใช�ให�เกิดประโยชน)และ

สามารถก�อเกิดโทษได�หากไม�เข�าใจวัตถุประสงค)ของการเล�นกีฬาอย�างแท�จริง ดังเช�น กลุ�มคนบางกลุ�มท่ีใช�การกีฬา
เปBนการพนัน กล�าวคือ พวกเขาจะท�าพนันกันด�วยการวางเงินหรือทรัพย)สินท่ีมีเปBนเดิมพัน แล�วทายว�า ผลของการ

นไร หากฝ�ายใดฝ�ายหนึ่งทายได�ถูกดังผลท่ีปรากฏข้ึนจากการแข�งขัน ผู�นั้นก็จะได�ทรัพย)สิน
เดิมพันนั้นไปครอบครอง ซ่ึงเปBนการครอบครองทรัพย)สินท่ีไม�ถูกต�องตามหลักการอิสลาม เพราะเปBนการได�มาโดย

สลามอนุญาตให�เล�น มาเดิมพันกันด�วยทรัพย)ถึงผลของ
การแพ� ชนะ จึงเปBนท่ีต�องห�ามในอิสลาม ถึงแม�ว�าการกีฬาชนิดนั้นจะเปBนท่ีอนุมัติในอิสลามก็ตาม 

อท่ีเปBนต้ิวกลมก็ตาม

พนันในรูปแบบของการละเล�น มักพบเห็นกันบ�อยในทุกซอกซอยของสังคม เพราะท่ี
างครั้งผู�เล�นเอง อาจจะรู�หรือไม�รู�ว�าเปBนการพนัน 

กล�าวว�า คนหนึ่งคนใดจากพวกท�านได�กล�าวคําสาบานด�วยกับ
และใครท่ีกล�าวกับเพ่ือนของเขาว�า 

1647 อ�างถึงในมนัส 

เราคงปฏิเสธไม�ได�ว�า คงไม�มีเลยท่ีการละเล�นของเด็กๆ จะไม�มีการพนันเกิดข้ึน ไม�ว�าจะด�วยการกล�าวคํา
ท�าพนันกันด�วยคําพูด หรือการเดิมพันกันด�วยทรัพย)สิน การพนันในรูปแบบของการละเล�นจึงเปBนพ้ืนฐานของการ

การโยนสตางค)หัว ก�อย การเป�ายิง
ล�นลูกแก�ว การเล�นต�อแต�ม เกมเศรษฐี การเล�นหนังยาง 

การเล�นไพ� การเล�นเป�ดหนังสือ การเล�นหมากรุก หมากฮอส หมากเก็บ การเล�นเกมส)ต�างๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

นแม�แต�การละเล�นของเด็กๆหรือ
แม�แต�ใช�สัตว)มาเปBนเครื่องมือ และมีองค)ประกอบของการเล�น เช�น การแข�งม�า แข�งสุนัข หรือแม�แต�แพะ แกะ วัว 
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ควาย ก็สามารถนํามาแข�งขันเปBนเกมการพนันได� รูปแบบของการเล�นพนันชนิดนี้เปBนการละเล�นท่ีผสมผสานกับ
การกีฬา เช�น การแข�งม�า หรือ แข�งสุนัข ซ่ึงก็ไม�น�าจะเปBนสิ่งท่ีผิดในหลักการอิสลามแต�อย�างไร เพราะอิสลาม
ส�งเสริมให�ฝ�กฝนการข่ีม�า แต�แท�ท่ีจริงแล�ว เบื้องหลังของการแข�งขันเหล�านี้ ล�วนแล�วแต�มีการพนัน หรือการเดิมพัน
ด�วยกันท้ังสิ้นเช�นเดียวกันกับการพนันท่ีเปBนการทรมาน เช�น การกัดปลา ชนไก� ชนโค หรือวิ่งวัวชนพนันดังกล�าวนี้
ล�วนแล�วเปBนการทรมานสัตว)  

 

5.3 บทบัญญัติเก่ียวข�องกับการพนัน 
 

คําสอนของอิสลามกระตุ�นมุสลิมให�ดําเนินตามแนวทางของอัลลอฮ)ในการหาเลี้ยงชีพ ให�รู�จักใช�กฎ
ธรรมชาติ และวิธีการท่ีเท่ียงตรงในการไปสู�เปYาหมาย และใช�เหตุผลท่ีถูกต�องสร�างผลท่ีต�องการ ส�วนการพนันซ่ึง
รวมไปถึง การจับสลาก และล็อตเตอรี่นั้น ทําให�ประชาชนข้ึนอยู�กับโอกาส และหวังในโชคลาภ ซ่ึงเปBนความหวัง
ลมๆแล�งๆ สิ่งเหล�านี้ล�วนทําให�ต�องหันเหออกจากการใช�แรงงานโดยสุจริต การเอาจริงเอาจัง ผู�ท่ีติดอยู�กับการพนัน
จึงเปBนผู�ท่ีไม�เคารพต�อกฎเกณฑ)ท่ีอัลลอฮ)ทรงกําหนด(กามีละฮ), 2560) 

ในอิสลามถือว�าทรัพย)สินส�วนบุคคล เปBนสิ่งท่ีใครจะเอาไปจากผู�เปBนเจ�าของไม�ได� ยกเว�นโดยการ
แลกเปลี่ยนกันอย�างถูกต�องตามกฎหมาย หรือเว�นเสียแต�ว�าจะเปBนการให�เปBนของขวัญหรือเปBนทานแก�กัน ดังนั้น 
การได�ทรัพย)สินของคนอ่ืนจากการเล�นพนันจึงเปBนสิ่งท่ีไม�ถูกต�องตามกฎหมายอิสลาม 

ผู�ท่ีเล�นการพนันมักจะมีความเกลียดชัง และเปBนศัตรูกัน ถึงแม�พวกเขาอาจจะอ�างว�า ถึงแพ�ก็ไม�เปBนไรก็
ตาม ในการพนันนั้นจะมีท้ังผู�ชนะและผู�แพ� บางครั้งผู�แพ�อาจดูว�ามีอารมณ)ดี แต�แท�ท่ีจริงแล�วเบื้องหลังความรู�สึก
ของเขานั้นคือความกังวล ความโกรธ ความเคียดแค�น และความเสียใจ  

สุราและการพนันเปBนสิ่งท่ีศาสนาห�าม อิสลามได�ห�ามการด่ืมสุราและการพนันไว�ในโองการเดียวกัน แต�การ
ห�ามนั้นไม�ได�เปBนการห�ามอย�างฉับพลัน อิสลามห�ามการด่ืมสุราและการพนันเปBนลําดับข้ัน อัลลอฮฺ  ได�ประทาน
โองการท่ีเก่ียวกับการพนันและการด่ืมสุราไว� 4 โองการ ด�วยกันและตามลําดับดังต�อไปนี้ 

ในข้ันตอนแรกอัลลอฮฺ   ได�ชี้แจงโทษของการพนันเพ่ือเปBนการเตือนแก�มนุษย) ดังคําดํารัสของพระองค)
ในซูเราะฮ)อัลบากอเราะห)ความว�า 

 
 

“พวกเขาจะถามเจ�าเก่ียวกับสุราและการพนัน จงกล�าวเถิดว�าในท้ังสองนั้นมีโทษมากและมีคุณหลายอย�าง
แก�มนุษย)แต�โทษของมันท้ังสองนั้นมากกว�าคุณของมันและพวกเขาจะถามเจ�าว�า พวกเขาจะบริจาคสิ่งใด ?จงกล�าว
เถิดว�า สิ่งท่ีเหลือจากการใช�จ�าย ในทํานองนั้นแหละ อัลลอฮฺจะทรงแจกแจงโองการท้ังหลายแก�พวกเจ�าหวังว�าพวก
เจ�าจะได�ใคร�ครวญ” (2 : 219) 



 

อายะห)ข�างต�นเปBนคําสั่งแรกของการห�ามด่ืมสุรา การพนัน ซ่ึงเปBนการชี้แจงถึงโทษของการกระทําท้ังสอง
ท่ีมีมากกว�าคุณ ในตอนแรกการกระทําดังกล�าวเปBนแค�เพียงการไม�อนุมัติ เพ่ือท่ีจะเปBนการเตรียมไปสู�การห�ามโดย
เด็ดขาด ถัดมาจากข้ันตอนนี้ก็คือ มุสลิมได�ถูกสั่งห�ามอย�างเด็ดขาดจากการด่ืมสุราและการพนัน ท�านอิหม�ามอะ
หมัดได�รายงานมาจากท�านอบูฮูรอยเราะฮ)
ชาวเมืองมาดีนะฮ)ได�ดื่มสุรา และเล�นการพนันกันอย�างเป�ดเผย คนหนึ่งจา
การด่ืมสุราและเล�นการพนัน อัลลอฮฺจึงได�ประทานโองการนี้ลงมาในช�วงสมัยนั้น หลังจากอายะห)นี้ ถูกประทานลง
มาได�ไม�นาน ชาวเมืองมาดีนะฮ)จึงพูดกันว�า
คุณเท�านั้น 

อีกอายะห)หนึ่งท่ีอัลลอฮฺได�ทรงห�ามการด่ืมสุรา และการพนันซ่ึงเปBนการห�ามอย�างเด็ดขาด ณ วันท่ี
ประทานอายะห)นี้จนถึงอนาคต พระองค)ทรงตรัส

 

ศรัทธาท้ังหลายท่ีจริงสุราและการพนัน และแท�งหินสําหรับเชือดสัตว)บูชายัญ และการเสี่ยงต้ิวเปBนสิ่
จากการกระทําของชัยฏอน (มารร�าย) 
ความสําเร็จ”(5 : 90) 
 

“แท�จริงชัยฎอนนั้นมันเพียงต�องการท่ีจะก�อการเปBนศัตรูและการเกลียดชังกันระหว�างพวกเจ�า เรื่องของน้ํามันเมา
และการพนัน และต�องการจะขัดขวางพวกเจ�า
และพวกเจ�าจะยุติไหม”(5 : 91) 
 

บทบัญญัติท่ีได�กล�าวมาข�างต�นนี้ เปBนบทบัญญัติท่ีว�าด�วยเรื่องสุรา
ตรัสไว�ด�วยกัน เพ่ือกําชับมนุษย)ให�รู�ถึงพิษการพนันของมันท้ั

ส�วนอัสสุนนะฮหะดิษรายงานจากบุรัยดะฮ บิน อัลหุศอ็ยบ) 
วะสัลลัม กล�าวไว� 

 

ความว�า “ผู�ใดเล�นลูกเต�า ก็เหมือนกับ เขาได�จุ�มมือของเขา ลงไปเนื้อหมูและเลือดของมัน
อิหม�ามมุสลิม หะดิษหมายเลข 2260, ไม�ปรากฏเลขหน�า

นอกจากนี้รายงานจากอบีมูซา อัลอัชอะรีย)ว�า แท�จริง

อายะห)ข�างต�นเปBนคําสั่งแรกของการห�ามด่ืมสุรา การพนัน ซ่ึงเปBนการชี้แจงถึงโทษของการกระทําท้ังสอง
ท่ีมีมากกว�าคุณ ในตอนแรกการกระทําดังกล�าวเปBนแค�เพียงการไม�อนุมัติ เพ่ือท่ีจะเปBนการเตรียมไปสู�การห�ามโดย

ก็คือ มุสลิมได�ถูกสั่งห�ามอย�างเด็ดขาดจากการด่ืมสุราและการพนัน ท�านอิหม�ามอะ
หมัดได�รายงานมาจากท�านอบูฮูรอยเราะฮ)ว�า ครั้งหนึ่งท�านนบีมูฮัมมัด ได�เดินทางมายังเมืองมาดีนะฮ) ซ่ึงขณะนั้น
ชาวเมืองมาดีนะฮ)ได�ดื่มสุรา และเล�นการพนันกันอย�างเป�ดเผย คนหนึ่งจากพวกเขา ได�ถามท�านนบีมูฮั

จึงได�ประทานโองการนี้ลงมาในช�วงสมัยนั้น หลังจากอายะห)นี้ ถูกประทานลง
มาได�ไม�นาน ชาวเมืองมาดีนะฮ)จึงพูดกันว�าอัลลอฮฺมิได�ทรงห�ามเราเพียงแต�ทรงกล�าวว�ามันท้ังสองมีโทษมากกว�า

ได�ทรงห�ามการด่ืมสุรา และการพนันซ่ึงเปBนการห�ามอย�างเด็ดขาด ณ วันท่ี
ประทานอายะห)นี้จนถึงอนาคต พระองค)ทรงตรัสไว�ในซูเราะฮ)อัลมาอีดะฮ) ความว�า 

ศรัทธาท้ังหลายท่ีจริงสุราและการพนัน และแท�งหินสําหรับเชือดสัตว)บูชายัญ และการเสี่ยงต้ิวเปBนสิ่
) ดังนั้น พวกเจ�าจงห�างไกลจากมันเสีย เพ่ือว�าพวกเจ�าจะได�พบกับ

แท�จริงชัยฎอนนั้นมันเพียงต�องการท่ีจะก�อการเปBนศัตรูและการเกลียดชังกันระหว�างพวกเจ�า เรื่องของน้ํามันเมา
ดขวางพวกเจ�าให�หันเหออกจากการรําลึกถึงอัลลอฮฺและการเคารพภั

บทบัญญัติท่ีได�กล�าวมาข�างต�นนี้ เปBนบทบัญญัติท่ีว�าด�วยเรื่องสุราและการพนัน ซ่ึงพระองค)อัลลอฮฺ
ตรัสไว�ด�วยกัน เพ่ือกําชับมนุษย)ให�รู�ถึงพิษการพนันของมันท้ังสองและเพ่ือให�มนุษย)ได�หลีกห�างออกจากมัน

ส�วนอัสสุนนะฮหะดิษรายงานจากบุรัยดะฮ บิน อัลหุศอ็ยบ) (ร.ฎ) ว�า แท�จริงท�านนบี ศ็

ผู�ใดเล�นลูกเต�า ก็เหมือนกับ เขาได�จุ�มมือของเขา ลงไปเนื้อหมูและเลือดของมัน
, ไม�ปรากฏเลขหน�า, ออนไลน))(อ�างถึงในกามีละฮ),2560) 

นอกจากนี้รายงานจากอบีมูซา อัลอัชอะรีย)ว�า แท�จริงท�านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล�าวไว� 
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อายะห)ข�างต�นเปBนคําสั่งแรกของการห�ามด่ืมสุรา การพนัน ซ่ึงเปBนการชี้แจงถึงโทษของการกระทําท้ังสอง
ท่ีมีมากกว�าคุณ ในตอนแรกการกระทําดังกล�าวเปBนแค�เพียงการไม�อนุมัติ เพ่ือท่ีจะเปBนการเตรียมไปสู�การห�ามโดย

ก็คือ มุสลิมได�ถูกสั่งห�ามอย�างเด็ดขาดจากการด่ืมสุราและการพนัน ท�านอิหม�ามอะ
ได�เดินทางมายังเมืองมาดีนะฮ) ซ่ึงขณะนั้น

า ได�ถามท�านนบีมูฮัมมัด ถึงเรื่อง
จึงได�ประทานโองการนี้ลงมาในช�วงสมัยนั้น หลังจากอายะห)นี้ ถูกประทานลง

มิได�ทรงห�ามเราเพียงแต�ทรงกล�าวว�ามันท้ังสองมีโทษมากกว�า

ได�ทรงห�ามการด่ืมสุรา และการพนันซ่ึงเปBนการห�ามอย�างเด็ดขาด ณ วันท่ี

“ผู�
ศรัทธาท้ังหลายท่ีจริงสุราและการพนัน และแท�งหินสําหรับเชือดสัตว)บูชายัญ และการเสี่ยงต้ิวเปBนสิ่งโสมมอันเกิด

ดังนั้น พวกเจ�าจงห�างไกลจากมันเสีย เพ่ือว�าพวกเจ�าจะได�พบกับ

 
แท�จริงชัยฎอนนั้นมันเพียงต�องการท่ีจะก�อการเปBนศัตรูและการเกลียดชังกันระหว�างพวกเจ�า เรื่องของน้ํามันเมา

และการเคารพภักดีต�อพระองค) 

และการพนัน ซ่ึงพระองค)อัลลอฮฺทรง
งสองและเพ่ือให�มนุษย)ได�หลีกห�างออกจากมัน 

นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

ผู�ใดเล�นลูกเต�า ก็เหมือนกับ เขาได�จุ�มมือของเขา ลงไปเนื้อหมูและเลือดของมัน”(บันทึกโดย 
 

ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล�าวไว�  
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ความว�า “ผู�ใดเล�นลูกเต�า แน�นอนเขาได�ฝ�าฝ�นอัลลอฮและรอซูลของพระองค)” (บันทึกโดย อบูดาวูด 
หะดิษหมายเลข 4938 และอิบนุมายะฮหะดิษหมายเลข 3762, ไม�ปรากฏเลขหน�า, ออนไลน)) 

จากอายะห)และหะดิษข�างต�นอาจจะขยายความถึงโทษของการพนันได�ว�า การพนันเปBนการกระทําอัน
โสมมและเปBนพฤติกรรมของมารร�ายชัยฏอน นอกจากนี้ ถ�อยคําแห�งอัลกุรอ�านยังแสดงให�เห็นว�าการพนัน และการ
ด่ืมน้ําเมา เปBนสหายของการต้ังภาคี (ชิริก) เพราะอัลลอฮ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงระบุ การเล�นการพนัน ใน
กลุ�มเดียวกับ การด่ืมน้ําเมา, การบูชายันและการเสี่ยงต้ิว  
 นอกจากนี้ท�านรอซูลุลลอฮ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ได�กล�าวว�าการพนัน เปBนอาชีพท่ีต�องห�ามและ
นําพาไปสู�นรกดังหะดิษ 

 

ความว�า “เนื้อทุกก�อนท่ีมันงอกเงยออกมา จากของท่ีฮาราม ดังนั้นนรกคือสิ่งท่ีเหมาะสมยิ่งกับมัน” 
(รายงานโดย ติรมีซีย), ไม�ปรากฏเลขหน�า, ออนไลน)) 

จากอัลหะดิษบทนี้ จะเห็นได�ว�า เพียงแค�บุคคลพูดจาชักชวนบุคคลอ่ืนให�เล�นการพนัน ก็ถือว�าบุคคลผู�นั้น
จําต�องเสียค�าปรับ (กัฟฟาเราะฮฺ) ด�วยการบริจาคทาน เพ่ือลบล�างความผิดท่ีเกิดข้ึนจากคําพูด ดังนั้น การเล�นการ
พนันจริง ๆ จึงถือเปBนสิ่งท่ีต�องห�ามและถือเปBนการประพฤติบาปใหญ� (กะบาอิรฺ) ซ่ึงจําเปBนท่ีบุคคลผู�นั้นต�อง
เตาบะฮฺ (สํานักผิด) ตามเง่ือนไขท่ีศาสนากําหนดเอาไว� คือ  

-ละเลิกและถอนตัวจากการเล�นการพนัน โดยเด็ดขาด 
-ต้ังใจอย�างแน�วแน�ว�า จะไม�หวนกลับไปประพฤติผิด ด�วยการเล�นการพนันอีก 
-ต�องคืนทรัพย)สินท่ีได�มา โดยการพนันนั้น แก�เจ�าของทรัพย)สิน 
อนึ่ง ถึงแม�ว�าการพนันจะเปBนสิ่งท่ีต�องห�าม และถือเปBนบาปใหญ�เช�นเดียวกับการด่ืมสุรา แต�เนื่องจากการ

พนันไม�มีข�อกําหนดบทลงโทษ โดยตัวบทของศาสนา ดังเช�นกรณีการด่ืมสุรา แต�ผู�มีอํานาจ หรือศาล สามารถ
ตัดสินคดีการเล�นการพนันได� โดยใช�ดุลยพินิจตามคดีลหุโทษ (อัต-ตะซิรฺ) เช�น การเฆ่ียนท่ีไม�ถึงจํานวนท่ีศาสนา
บัญญัติเอาไว� การจําคุก การปรับ หรือท้ังจําท้ังปรับ เปBนต�น (Piwdee, 2013) 

โทษการพนันอีกอย�างคือการพนันเปBนสิ่งต�องห�ามและการบริโภคจากรายได�ท่ีต�องห�าม อัลลอฮซุบฮานะฮู
วะตะอาลาจะไม�ทรงตอบรับการงาน (อะม้ัลอิบาดะฮ) 

 

5.4 หุกมการพนันในอิสลาม 
 

ในอัลกรุอ�านได�กล�าวคําว�า “มัยซิร” ถึง 3 ครั้ง คือ 1. ในซูเราะฮอัล-บากอเราะฮ (2) อายะฮท่ี 219 2. ซู
เราะฮอัล-มาอิดะฮ (5)  อายะฮท่ี 90 และ อายะฮท่ี 91 ท้ังสามอายะฮนี้ได�กล�าวถึงสิ่งท่ีไม�ดีบางประการท่ีเกิดข้ึนใน
ช�วงเวลาสมัยญาฮีลียะฮ คือ อัล-กิมRารอัล-อันซาบ (แท�นบูชายัญ) และ อัล-อัซลัม (เสี่ยงโชคเปBนการยิงเปYาโดยใช�
ธนู) 

คําอธิบายข�างต�นโดยใช�จํานวนคอบารียะฮและจํานวนอินซาอียะฮกับการอธิบายท่ีได�กล�าวมา ในอัลกรุ
อานได�บอกหุกุ�มไว�อย�างชัดเจน เช�น ในซูเราะฮอัล-บากอเราะฮ (2) อายะฮท่ี 219อัลลอฮ (ซ.บ) ได�ตรัสไว�ในซู
เราะฮ)อัลบากอเราะฮ)ความว�า: 

 



 

พวกเขาจะถามเจ�าเก่ียวกับน้ําเมา และการพนัน จงกล�าวเถิดว�า ในท้ังสองนั้นมีโทษมาก และมีคุณหลายอย�างแก�
มนุษย) แต�โทษของมันท้ังสองนั้น มากกว�าคุณของมัน และพวกเขาจะถามเจ�าว�า พวกเขาจะบริจาคสิ่งใด
เถิดว�า สิ่งท่ีเหลือจากการใช�จ�าย ในทํานองนั้นแหละ อัลลอฮฺ
พวกเจ�าจะได�ใคร�ครวญ (2: 219) 
 

ซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ อายะฮฺ
ศาสนาอิสลามหลังจากอายะฮนี้ถูกประทานลงมา ตามทัศนะของอัล
กอเราะฮฺถูกประทานลงมาจากนั้นตามมาด�วยซูเราะฮอัล
กระจ�างชัดหลังจากซูเราะฮอัล-นิซาอ อายะฮท่ี 
เราะฮอัล-มาอิดะฮ อายะฮท่ี 90 

 

อัล-ตอบารีย)ได�อธิบายว�าบาปใหญ�จากการเล�นการพนัน ซ่ึงอายะฮท่ีได�กล�าวข�างต�นคือเปBนการกระทําจาก
การพนันหรือการเดิมพันจากการกระทําของเขาซ่ึงผลท่ีตามมาจะทําให�เขาสูญเสียทรัพ
เปBนต�น 

 

ในซูเราะฮอัล-มาอิดะฮ (5) อายะฮท่ี 

โอ� บรรดาผู�ศรัทธาเอ�ย ! แท� จริงแล�วสุรา การพนัน แท�นบูชายัญ และการเสี่ยงต้ิวนั้นเปBนสิ่งโสมมท่ีเกิด
จากการกระทําของชัยฏอน ดังนั้น พวกเจ�าจงหลีกเลี่ยงมันเสีย เผื่อว�าพวกเจ�าจ
ชัยฏอนนั้นเพียงต�องการท่ีจะให�เกิดการเปB
เท�านั้น และมันจะหันเหพวกเจ�าออกจากการรําลึกถึงอัลลอ

 

ก่ียวกับน้ําเมา และการพนัน จงกล�าวเถิดว�า ในท้ังสองนั้นมีโทษมาก และมีคุณหลายอย�างแก�
มนุษย) แต�โทษของมันท้ังสองนั้น มากกว�าคุณของมัน และพวกเขาจะถามเจ�าว�า พวกเขาจะบริจาคสิ่งใด

รใช�จ�าย ในทํานองนั้นแหละ อัลลอฮฺจะทรงแจกแจงโองการท้ังหลายแก�พวกเจ�า หวังว�า

ซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ อายะฮฺ219  เปBนคําสั่งแรกเพ่ือเตรียมไปสู�การห�ามการด่ืมสิ่งมึนเมาโดยเด็ดขาดใน
ศาสนาอิสลามหลังจากอายะฮนี้ถูกประทานลงมา ตามทัศนะของอัล-กูตูบีหลังจาก อายะฮฺท่ี 219

าะฮฺถูกประทานลงมาจากนั้นตามมาด�วยซูเราะฮอัล-มาอิดะฮ อายะฮท่ี 91 (เก่ียวกับกิมRารอายะฮนี้ได�ให�ความ
นิซาอ อายะฮท่ี 43) สุดท�ายอัลลอฮ (ซ.บ) ได�ส�งห�ามการพนันและการเสี่ยงโชคในซู

าปใหญ�จากการเล�นการพนัน ซ่ึงอายะฮท่ีได�กล�าวข�างต�นคือเปBนการกระทําจาก
การพนันหรือการเดิมพันจากการกระทําของเขาซ่ึงผลท่ีตามมาจะทําให�เขาสูญเสียทรัพย)สิน ครอบครัวและต�อผู�อ่ืน 

อายะฮท่ี 90 และ อายะฮท่ี 91อัลลอฮ (ซ.บ) ตรัสไว�ความว�

แท� จริงแล�วสุรา การพนัน แท�นบูชายัญ และการเสี่ยงต้ิวนั้นเปBนสิ่งโสมมท่ีเกิด
จากการกระทําของชัยฏอน ดังนั้น พวกเจ�าจงหลีกเลี่ยงมันเสีย เผื่อว�าพวกเจ�าจะได�รับความสําเร็จ 
ชัยฏอนนั้นเพียงต�องการท่ีจะให�เกิดการเปBนศัตรูกันและการเกลียดชังกันระหว�างพวกเจ�าในสุราและการพนัน 

หพวกเจ�าออกจากการรําลึกถึงอัลลอฮฺ และการละหมาดแล�วพวกเจ�าจะยุติใหม� 

39 

 
ก่ียวกับน้ําเมา และการพนัน จงกล�าวเถิดว�า ในท้ังสองนั้นมีโทษมาก และมีคุณหลายอย�างแก�

มนุษย) แต�โทษของมันท้ังสองนั้น มากกว�าคุณของมัน และพวกเขาจะถามเจ�าว�า พวกเขาจะบริจาคสิ่งใด? จงกล�าว
ท้ังหลายแก�พวกเจ�า หวังว�า

เปBนคําสั่งแรกเพ่ือเตรียมไปสู�การห�ามการด่ืมสิ่งมึนเมาโดยเด็ดขาดใน
219ในซูเราะฮฺอัลบา

เก่ียวกับกิมRารอายะฮนี้ได�ให�ความ
ได�ส�งห�ามการพนันและการเสี่ยงโชคในซู

าปใหญ�จากการเล�นการพนัน ซ่ึงอายะฮท่ีได�กล�าวข�างต�นคือเปBนการกระทําจาก
สิน ครอบครัวและต�อผู�อ่ืน 

ว�า: 

 

 
แท� จริงแล�วสุรา การพนัน แท�นบูชายัญ และการเสี่ยงต้ิวนั้นเปBนสิ่งโสมมท่ีเกิด

ะได�รับความสําเร็จ (5 : 90)  ท่ีจริง
นศัตรูกันและการเกลียดชังกันระหว�างพวกเจ�าในสุราและการพนัน 

และการละหมาดแล�วพวกเจ�าจะยุติใหม� (5 : 91)   



 

5.5 กฎเกณฑ>ว
าด�วยการพนันในอิสลาม
 

 การละเล�นทุกอย�างโดยพ้ืนฐานของมันนั้น เปBนสิ่งท่ีอนุญาตในอิสลา
เข�ามาเก่ียวข�องจึงทําให�เปBนสิ่งท่ีต�องห�าม ท้ังนี้กฎเกณฑ)ท่ีจะมาเปBนตัวชี้วัดว�า การละเล�นใดท่ีเปBนการพนัน ตามท่ี
อิสลามห�ามนั้น สามารถพิจารณาได�ดังนี้

 5.5.1 มีการเดิมพันระหว�างกัน เช�น มีการเดิมพันกันในการเล�นโดยกล�าวว�า ถ�าหากฉั
ฉันจะต�องได�จากท�านเท�านั้น เท�านี้ และหากท�านชนะฉัน ท�านก็จะได�จากฉันเท�านั้นเท�านี้

 เดิมพันท่ีศาสนาอนุญาต คือ เดิมพันท่ีผู�นําต้ังให� หรือใครคนหนึ่งต้ังให� หรือคนหนึ่งจากในสองคน
ท่ีทําการแข�งขันต้ังให� เช�นกล�าวว�า ถ�าหากฉันแข�งชนะท�าน ฉันไม�เอาอ
เท�านั้นเท�านี้ 

 5.5.2 มีการใช�คําพูดเชิญชว
ได�กล�าวไว�ความว�า“จากอบีฮุร็อยรอฮฺ

ต�อพระเจ�า ดังนั้นสําหรับเขาจงกล�าวว�าไม�มีพระเจ�าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ
เขาว�ามาเรามาพนันกันดังนั้นจะต�องจ�ายทาน 
มนัส สุทธิการ : 2-70) 

 จากหะดีษบทนี้ ชี้ไห�เห็นว�า การพนันนั้นไม�ได�เกิดข้ึ
การพูดเชิญชวนท่ีส�อไปในการพนัน ก็ถือว�าเปBนการพนันแล�ว ดังนั้น สิ่งท่ีบ�งชี้ถึงกฎเกณฑ)ของการพนันในอิสลาม
นั้น จึงไม�ได�ข้ึนอยู�กับ “การกระทํา” เพียงอ

 5.5.3 มีลักษณะของการเสี่ยงทายในการเล�
  การเสี่ยงทายในภาษาอาหรับ  ใช�คําว�า 

สมัยญาฮีลิยะฮ)  ท่ีชอบเสี่ยงทายด�วยการใช�ลูกศร
  การเสี่ยงทายถือเปBนรูปแบบหนึ่งของการพนัน แต�ค�อนข�างกระเดียดไปทางการชีริก และ

ไสยศาสตร) ดังนั้น การพนันใดท่ีมีลักษณะของก
ตัฟฮีมุลกรุอ�าน : 2) 

  การพนันบางประเภทมีลักษณะของการเดิมพัน ท่ีต�องใช�ความสามารถเฉพาะตัว เช�น
การเล�นหมากรุก หมากฮอส บางประเภทมีลักษณะของการเสี่ยงทาย เช�น การเล�นไพ� และบางประเภทมีลักษณะ
ของการเดิมพันท่ีต�องใช�ความสามารถเฉพาะตัวผสมผสานกับการเสี่ยงทาย เช�น การเล�นลูกเต�า เปBนต�นดังนั้น จึง
สรุปได�ว�า การละเล�นใดท่ีมีลักษณะของการเสี่ยงทายถือเปBนสิ่งต�องห�าม และเปBนชนิดของการพนันท้ังสิ้น

 
 

 5.6 โทษของการพนัน 
จากท�านอิบนิอับบาส ได�กล�าวว�า คําว�า

ว�า ท้ังสุราและการพนันมันท้ังสองเคยมีประโยชน)ต�อมนุษย) ก�อนท่ีบัญญัติข�อห�ามจะถูกบัญญัติข้ึน และหลังจาก
บัญญัติข�อห�ามของมันท้ังสองได�ถูกบัญญัติข้ึน มันท้ังสองจึงมีโทษต�อมนุษย)มากกว�าคุณ และกลายเปBนสิ่งท่ีต�องห�าม

ตัวอย�างโทษและผลเสียท่ีเกิดจากการพนัน เช�น
1. ทําลายชีวิต เช�น ทําให�เกิดหนี้สิน ความเจ็บป�วย ความเครียด กระท่ังคิดฆ�าตัวตาย

กฎเกณฑ>ว
าด�วยการพนันในอิสลาม 

การละเล�นทุกอย�างโดยพ้ืนฐานของมันนั้น เปBนสิ่งท่ีอนุญาตในอิสลาม แต�เนื่องจากได�มีการพนัน
เข�ามาเก่ียวข�องจึงทําให�เปBนสิ่งท่ีต�องห�าม ท้ังนี้กฎเกณฑ)ท่ีจะมาเปBนตัวชี้วัดว�า การละเล�นใดท่ีเปBนการพนัน ตามท่ี
อิสลามห�ามนั้น สามารถพิจารณาได�ดังนี้ 

มีการเดิมพันระหว�างกัน เช�น มีการเดิมพันกันในการเล�นโดยกล�าวว�า ถ�าหากฉั
ฉันจะต�องได�จากท�านเท�านั้น เท�านี้ และหากท�านชนะฉัน ท�านก็จะได�จากฉันเท�านั้นเท�านี้ 

เดิมพันท่ีศาสนาอนุญาต คือ เดิมพันท่ีผู�นําต้ังให� หรือใครคนหนึ่งต้ังให� หรือคนหนึ่งจากในสองคน
ท่ีทําการแข�งขันต้ังให� เช�นกล�าวว�า ถ�าหากฉันแข�งชนะท�าน ฉันไม�เอาอะไรเลย แต�ถ�าท�านชนะฉันท�านจะได�จากฉัน

มีการใช�คําพูดเชิญชวนในการเล�นพนัน เช�น กล�าวว�า “เรามาพนันกันเถิด
จากอบีฮุร็อยรอฮฺ  กล�าวว�า ท�านนบี  กล�าวว�าคนหนึ่งคนใดจากพวกท�านได�สาบาน

หรับเขาจงกล�าวว�าไม�มีพระเจ�าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ และใครก็ตามท่ีกล�าวกับเพ่ือนของ
เขาว�ามาเรามาพนันกันดังนั้นจะต�องจ�ายทาน (บันทึกโดยอัลบุคอรีย)หะดีษท่ี 6301 และมุสลิม 

จากหะดีษบทนี้ ชี้ไห�เห็นว�า การพนันนั้นไม�ได�เกิดข้ึนจากการละเล�นแต�เพียงเท�านั้นหากแต�ว�า 
การพูดเชิญชวนท่ีส�อไปในการพนัน ก็ถือว�าเปBนการพนันแล�ว ดังนั้น สิ่งท่ีบ�งชี้ถึงกฎเกณฑ)ของการพนันในอิสลาม

เพียงอย�างเดียว แต�ข้ึนอยู�กับวาจาด�วย 
มีลักษณะของการเสี่ยงทายในการเล�นเท�านั้น 

การเสี่ยงทายในภาษาอาหรับ  ใช�คําว�า “อัซลาม”  เปBนการเสี่ยงทายของชาวอาหรับใน
สมัยญาฮีลิยะฮ)  ท่ีชอบเสี่ยงทายด�วยการใช�ลูกศร 

การเสี่ยงทายถือเปBนรูปแบบหนึ่งของการพนัน แต�ค�อนข�างกระเดียดไปทางการชีริก และ
ไสยศาสตร) ดังนั้น การพนันใดท่ีมีลักษณะของการเสี่ยงทาย เปBนการพนันท่ีส�อไปในทางชีริก

การพนันบางประเภทมีลักษณะของการเดิมพัน ท่ีต�องใช�ความสามารถเฉพาะตัว เช�น
การเล�นหมากรุก หมากฮอส บางประเภทมีลักษณะของการเสี่ยงทาย เช�น การเล�นไพ� และบางประเภทมีลักษณะ

นท่ีต�องใช�ความสามารถเฉพาะตัวผสมผสานกับการเสี่ยงทาย เช�น การเล�นลูกเต�า เปBนต�นดังนั้น จึง
สรุปได�ว�า การละเล�นใดท่ีมีลักษณะของการเสี่ยงทายถือเปBนสิ่งต�องห�าม และเปBนชนิดของการพนันท้ังสิ้น

ได�กล�าวว�า คําว�า”โทษ”ของสุราและการพนันท่ีมีมากกว�า“คุณ
ว�า ท้ังสุราและการพนันมันท้ังสองเคยมีประโยชน)ต�อมนุษย) ก�อนท่ีบัญญัติข�อห�ามจะถูกบัญญัติข้ึน และหลังจาก
บัญญัติข�อห�ามของมันท้ังสองได�ถูกบัญญัติข้ึน มันท้ังสองจึงมีโทษต�อมนุษย)มากกว�าคุณ และกลายเปBนสิ่งท่ีต�องห�าม

วอย�างโทษและผลเสียท่ีเกิดจากการพนัน เช�น 
ทําลายชีวิต เช�น ทําให�เกิดหนี้สิน ความเจ็บป�วย ความเครียด กระท่ังคิดฆ�าตัวตาย
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ม แต�เนื่องจากได�มีการพนัน
เข�ามาเก่ียวข�องจึงทําให�เปBนสิ่งท่ีต�องห�าม ท้ังนี้กฎเกณฑ)ท่ีจะมาเปBนตัวชี้วัดว�า การละเล�นใดท่ีเปBนการพนัน ตามท่ี

มีการเดิมพันระหว�างกัน เช�น มีการเดิมพันกันในการเล�นโดยกล�าวว�า ถ�าหากฉันชนะท�าน 

เดิมพันท่ีศาสนาอนุญาต คือ เดิมพันท่ีผู�นําต้ังให� หรือใครคนหนึ่งต้ังให� หรือคนหนึ่งจากในสองคน
ะไรเลย แต�ถ�าท�านชนะฉันท�านจะได�จากฉัน

เรามาพนันกันเถิด” ดังนี้ท�านรอซูล
กล�าวว�าคนหนึ่งคนใดจากพวกท�านได�สาบาน

และใครก็ตามท่ีกล�าวกับเพ่ือนของ
และมุสลิม 1647, อ�างถึงใน

นจากการละเล�นแต�เพียงเท�านั้นหากแต�ว�า 
การพูดเชิญชวนท่ีส�อไปในการพนัน ก็ถือว�าเปBนการพนันแล�ว ดังนั้น สิ่งท่ีบ�งชี้ถึงกฎเกณฑ)ของการพนันในอิสลาม

เปBนการเสี่ยงทายของชาวอาหรับใน

การเสี่ยงทายถือเปBนรูปแบบหนึ่งของการพนัน แต�ค�อนข�างกระเดียดไปทางการชีริก และ
ารเสี่ยงทาย เปBนการพนันท่ีส�อไปในทางชีริก(อบุลอะลา เมาดูดี 

การพนันบางประเภทมีลักษณะของการเดิมพัน ท่ีต�องใช�ความสามารถเฉพาะตัว เช�น
การเล�นหมากรุก หมากฮอส บางประเภทมีลักษณะของการเสี่ยงทาย เช�น การเล�นไพ� และบางประเภทมีลักษณะ

นท่ีต�องใช�ความสามารถเฉพาะตัวผสมผสานกับการเสี่ยงทาย เช�น การเล�นลูกเต�า เปBนต�นดังนั้น จึง
สรุปได�ว�า การละเล�นใดท่ีมีลักษณะของการเสี่ยงทายถือเปBนสิ่งต�องห�าม และเปBนชนิดของการพนันท้ังสิ้น 

คุณ”นั้นหมายความ
ว�า ท้ังสุราและการพนันมันท้ังสองเคยมีประโยชน)ต�อมนุษย) ก�อนท่ีบัญญัติข�อห�ามจะถูกบัญญัติข้ึน และหลังจาก
บัญญัติข�อห�ามของมันท้ังสองได�ถูกบัญญัติข้ึน มันท้ังสองจึงมีโทษต�อมนุษย)มากกว�าคุณ และกลายเปBนสิ่งท่ีต�องห�าม 

ทําลายชีวิต เช�น ทําให�เกิดหนี้สิน ความเจ็บป�วย ความเครียด กระท่ังคิดฆ�าตัวตาย 



 

2. ทําลายครอบครัว เช�น การ
3. สร�างนิสัยท่ีไม�ดี เช�นการด�าทอ การโกหกหลอกหลวง การสุรุ�ยสุร�
4. เปBนแหล�งอบายมุข แหล�งอาชญากรรม และการค�ายาเสพติด
5. เปBนบ�อเกิดของการทะเลาะและสร�างความขัดแย�งในสังคม
6. ทําลายความดีงามของมนุษย)
7. ทําลายเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
8. ทําให�มนุษย)มีความเห็นแก�ตัว
9. ทําลายเวลาของมนุษย) 

 
 

 5.7 บทลงโทษการพนันในอิสลาม
 

 บทลงโทษของการพนั
หรือการทําซินา บทลงโทษของการพนันในอิสลามจึงเปBนบทลงโทษท่ีเรียกว�าตะซีร คือ บทลงโทษตามดุล
ของศาลสําหรับความผิดฐานละเมิดคําสั่งของอัลลอฮฺ

ดังนั้น ผู�เล�นการพนันถือว�ามีความผิดและต�องถูกลงโทษตามหลักการศาสนา แต�การจะลงโทษผู�เล�น หรือผู�
ท่ีเก่ียวข�องกับการพนันด�วยวิธีใดนั้นข้ึนอยู�กับดุล
ท�านเคยลงโทษผู�เล�นลูกเต�าด�วยการตี 

และท�านนบีมูฮัมมัด  ได�กล�าว
ความว�า จากอบีฮุร็อยรอฮฺ

พระเจ�า ดังนั้นสําหรับเขาจงกล�าวว�า ไม�มีพระเจ�าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ
ว�า “มา เรามาพนันกัน” จะต�องจ�ายทา

 
 

5.8หลักการศาสนาอิสลามว
าด�วย

 

 ป0จจุบันผลิตภัณฑ)ถูกผลิตข้ึนมากมาย จนล�นตลา
ป0จจุบัน ทุกบ�านมีของใช�ในครัวเรือนหลากหลายชนิด หรือ เสื้อผ�าหลายแบรนด)และบริ
ให�แก�ผู�บริโภค (ซัยค)อุศัยมิน ร�อฮิมะฮุลลอฮ)
ต�อไปนี้ 

1. เง่ือนไขแรก การท่ีสินค�านั้น ๆ 
ว�า ไม�เพ่ิมราคาข้ึนในช�วงท่ีแจกรางวัล หากปรับราคาข้ึนในช�วงแจกรางวัล ถ�าเช�นนี้แล�วจะเปBนการพนัน ไม�เปBนท่ี
อนุญาต 

2. เง่ือนไขท่ีสอง ลูกค�าจะต�องไม�ซ้ือสินค�าเพียงเพ่ือหวังรางวัล คือ ผู�ซ้ือ ซ้ือเพ่ือหวังรางวัล
ความประสงค)ในสินค�านั้น ๆ มิเช�นนั้นมันคือการสิ้น

ทําลายครอบครัว เช�น การหย�าร�างอันเนื่องมาจากผู�เปBนหัวหน�าครอบครัวติดการพนัน
สร�างนิสัยท่ีไม�ดี เช�นการด�าทอ การโกหกหลอกหลวง การสุรุ�ยสุร�าย 
เปBนแหล�งอบายมุข แหล�งอาชญากรรม และการค�ายาเสพติด 
เปBนบ�อเกิดของการทะเลาะและสร�างความขัดแย�งในสังคม 
ทําลายความดีงามของมนุษย) 
ทําลายเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ 
ทําให�มนุษย)มีความเห็นแก�ตัว 

บทลงโทษการพนันในอิสลาม 

บทลงโทษของการพนันในอิสลามไม�มีบทบัญญัติท่ีกล�าวไว�อย�างชัดเจนเหมือนบทลงโทษของสุรา 
หรือการทําซินา บทลงโทษของการพนันในอิสลามจึงเปBนบทลงโทษท่ีเรียกว�าตะซีร คือ บทลงโทษตามดุล

ความผิดฐานละเมิดคําสั่งของอัลลอฮฺหรือละเมิดสิทธิส�วนบุคคลซ่ึงไม�มีบทลงโทษอ่ืนบัญญัติไว�
ดังนั้น ผู�เล�นการพนันถือว�ามีความผิดและต�องถูกลงโทษตามหลักการศาสนา แต�การจะลงโทษผู�เล�น หรือผู�

ท่ีเก่ียวข�องกับการพนันด�วยวิธีใดนั้นข้ึนอยู�กับดุลยพินิจของศาสนาอิสลาม ดังตัวอย�างของท�านอิบนุอุมัร ท่ีครั้งหนึ่ง 
 

ได�กล�าวไว�ความว�า 
 กล�าวว�า ท�านรอซูล  กล�าวว�า คนหนึ่งคนใดจากพวกท�านได�สาบานกับ

ไม�มีพระเจ�าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ  และใครก็ตามท่ีกล�าวกับเพ่ือนของเขา
จะต�องจ�ายทาน(มุสลิม อัลเศาะเฮียะฮ) หมวด: การศรัทธา) 

หลักการศาสนาอิสลามว
าด�วยการชิงโชค  

ป0จจุบันผลิตภัณฑ)ถูกผลิตข้ึนมากมาย จนล�นตลาดเกินความจําเปBนต�อผู�บริโภค ดังท่ีพวกท�านได�เห็นกันใน
ป0จจุบัน ทุกบ�านมีของใช�ในครัวเรือนหลากหลายชนิด หรือ เสื้อผ�าหลายแบรนด)และบริษัทต�าง ๆ จึงต�องจัดรางวัล

ซัยค)อุศัยมิน ร�อฮิมะฮุลลอฮ), มปป.อ�างใน กามีละฮ),2560) กล�าวว�าจําเปBนต�องมีเง่ือนไข 

เง่ือนไขแรก การท่ีสินค�านั้น ๆ (ราคาสินค�า) คือราคาจริง ๆ ของมัน (ขายตามราคาเดิม 
ข้ึนในช�วงท่ีแจกรางวัล หากปรับราคาข้ึนในช�วงแจกรางวัล ถ�าเช�นนี้แล�วจะเปBนการพนัน ไม�เปBนท่ี

เง่ือนไขท่ีสอง ลูกค�าจะต�องไม�ซ้ือสินค�าเพียงเพ่ือหวังรางวัล คือ ผู�ซ้ือ ซ้ือเพ่ือหวังรางวัล
ความประสงค)ในสินค�านั้น ๆ มิเช�นนั้นมันคือการสิ้นเปลืองทรัพย)สิน จะเห็นว�าผู�ซ้ือซ้ือสินค�ามากองไว�ในตลาด 
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ย�าร�างอันเนื่องมาจากผู�เปBนหัวหน�าครอบครัวติดการพนัน 

นในอิสลามไม�มีบทบัญญัติท่ีกล�าวไว�อย�างชัดเจนเหมือนบทลงโทษของสุรา 
หรือการทําซินา บทลงโทษของการพนันในอิสลามจึงเปBนบทลงโทษท่ีเรียกว�าตะซีร คือ บทลงโทษตามดุลยพินิจ

หรือละเมิดสิทธิส�วนบุคคลซ่ึงไม�มีบทลงโทษอ่ืนบัญญัติไว� 
ดังนั้น ผู�เล�นการพนันถือว�ามีความผิดและต�องถูกลงโทษตามหลักการศาสนา แต�การจะลงโทษผู�เล�น หรือผู�

พินิจของศาสนาอิสลาม ดังตัวอย�างของท�านอิบนุอุมัร ท่ีครั้งหนึ่ง 

กล�าวว�า คนหนึ่งคนใดจากพวกท�านได�สาบานกับ
และใครก็ตามท่ีกล�าวกับเพ่ือนของเขา

ดังท่ีพวกท�านได�เห็นกันใน
ษัทต�าง ๆ จึงต�องจัดรางวัล

กล�าวว�าจําเปBนต�องมีเง่ือนไข 2 เง่ือนไข

ขายตามราคาเดิม ๆ) หมายความ
ข้ึนในช�วงท่ีแจกรางวัล หากปรับราคาข้ึนในช�วงแจกรางวัล ถ�าเช�นนี้แล�วจะเปBนการพนัน ไม�เปBนท่ี

เง่ือนไขท่ีสอง ลูกค�าจะต�องไม�ซ้ือสินค�าเพียงเพ่ือหวังรางวัล คือ ผู�ซ้ือ ซ้ือเพ่ือหวังรางวัลเท�านั้นไม�ได�มี
เปลืองทรัพย)สิน จะเห็นว�าผู�ซ้ือซ้ือสินค�ามากองไว�ในตลาด (ใน
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ห�างร�าน) หรือในมุมบ�าน เช�นนี้เปBนสิ่งท่ีไม�อนุญาตเพราะแท�จริงมันคือ การสิ้นเปลื้องต�อทรัพย)สิน แน�นอนว�าท�านน
บีมูฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮูอะลัยฮิวะซัลลัม ห�ามจากการสิ้นเปลืองทรัพย)สิน (อบูชีส. การส�งชิงโชคสินค�า, มปป.) 
 (นูรุ�ลอิสลาม, 2008) กล�าวว�า การจับฉลากมีในอิสลาม เปBนสิ่งท่ีอนุญาตให�กระทําได� การให�สมนาคุณแก�
ลูกค�าก็อนุญาตให�กระทําได� เพราะไม�มีหลักฐานใดมาห�าม ตามหลักนิติศาสตร)ท่ีว�า “หลักเดิมของสรรพสิ่งต�าง ๆ 
นั้นคืออนุญาต จนกว�ามีหลักฐานมาบ�งชี้ว�าฮะรอม” เม่ือมีการสมนาคุณให�แก�ลูกค�าเกิดข้ึน จํานวนลูกค�ามีมากกว�า
สิ่งท่ีจะเปBนรางวัลหรือสมนาคุณ ดังนั้นเพ่ือความยุติธรรมท่ีสุด ก็คือการจับฉลาก แต�มีเง่ือนไขว�าการทําธุรกิจต�อง
เปBนสิ่งท่ีฮะลาล มีระบบการประกอบการท่ีถูกต�องตามหลักศาสนา หากมิเช�นนั้น การจับฉลากชิงโชคหรือชิงรางวัล
นั้นย�อมหะรอม (ต�องห�าม) ตามมาด�วย การจับฉลากชิงโชคหรือสมนาคุณนั้น เขาเรียกว�าเปBนกลยุทธ)ของการค�า 
ภาษาอาหรับเรียกว�า ฮัยละฮ) ซ่ึงอนุญาตให�กระทําได� แต�อย�าเกินเลยจนถึงข้ันหลอกลวงหรือเกินจริง ซ่ึงเปBนสิ่งท่ีไม�
อนุญาต 
 ไม�อนุญาตให�มีการส�งชิ้นส�วนผลิตภัณฑ)ต�างๆ ไปร�วมชิงโชค ถือว�าเปBนการเล�นการพนัน หรือเปBนการเสี่ยง
โชคซ่ึงถูกห�ามจากศาสนา (เชคบินบาซ, 2556) กรณีท่ีเราซ้ือผลิตภัณฑ)สินค�าต�าง ๆ แล�วได�รับรางวัล ถึงแม�ว�า
ก�อนท่ีเราจะซ้ือสินค�านั้นจะไม�เนียตว�าจะได�รางวัลนั้นก็ไม�อนุญาต ถึงแม�ว�าจะดูประหนึ่งไม�ถึงข้ันเปBนการพนันอย�าง
ชัดเจน แต�เปBนการปYองกันมิให�เราเข�าไปเก่ียวข�องกับสิ่งท่ีจะนําไปสู�การเสี่ยงโชคเหล�านั้น (แสวงหาสัจธรรมจาก
อิสลาม, 2556) 
 จะถือว�าการชิงโชคเปBนสิ่งท่ีอนุญาต ถ�าการชิงโชคเราไม�ได�ลงทุนอะไรเลย ถ�าได�คือโชคของเขาแต�ถ�าไม�ได�ก็
ไม�ต�องแบกรับความขาดทุนใด ๆ ท้ังสิ้น ไม�ว�าวิธีการมอบโชคนั้นโดยการจับฉลากหรือวิธีอ่ืนก็ตาม เช�นเดียวกันคือ
วันหนึ่งทางบริษัทแจ�งว�าจะตอบแทนลูกค�าโดยสินค�าหรือของแจกเปBนรางวัลให�แก�ลูกค�า โดยสินค�าหรือของท่ีแจก
เปBนรางวัลแก�ลูกค�านั้นมีจํานวนจํากัด (ลูกค�าประจํา) นําหลักฐานมาเพ่ือจะได�ตอบแทนรางวัลให� ก็เลยต้ังกติกา ให�
เขียนชื่อท่ีอยู�กํากับไว�ท่ีฉลากท่ีติดอยู�ท่ีสินค�านั้นส�งมายังบริษัท หากการเขียนเข�ามาของลูกค�ามีจํานวนมาก ทาง
บริษัทฯก็ต�องจับฉลากเพราะของรางวัลนั้นมีน�อยนั่นเอง หากมุสลิมเปBนลูกค�าประจําแล�วเขียนส�งไปยังบริษัท
ดังกล�าว เช�นนี้ถือว�าอนุญาต  
 แต�ถ�าหากการชิงโชคท่ีอิสลามไม�อนุญาต เช�น เม่ือคนใดคนหนึ่งไม�เคยเปBนลูกค�ากับบริษัทแห�งนั้นและเม่ือ
เขาได�ยินทางบริษัทแห�งนั้นประกาศว�าจะมีการแจกรางวัลชิงโชคสําหรับบุคคลท่ีเขียนฉลากหรือพิมพ) SMS ส�งไป
ยังบริษัท เขาคนนั้นก็เลยรีบไปซ้ือสินค�าแล�วก็เขียนฉลากหรือ SMS ชื่อท่ีอยู�แล�วส�งไปยังบริษัทดังกล�าวเพ่ือชิงโชค 
การกระทําเช�นนี้ไม�อนุญาต และอีกกรณีคือ ถ�าเขาเปBนลูกค�าบริษัทแห�งนั้นไม�ว�าจะเปBนลูกค�าประจําหรือไม�ประจํา 
แต�การซ้ือสินค�าของเขาไม�ได�เจตนาท่ีอยากได�สินค�าเหล�านั้นเพียงแค�ซ้ือเพ่ือเปYาหมายรอการชิงโชค เช�นนี้อิสลาม
ห�าม เปBนท่ีไม�อนุญาตเช�นกัน (อิสลามถามตอบ, 2013)(อ�างใน กามีละฮ),2560) 
 
 
 



 

 

 บทบัญญัติว
าด�วยการชิงโชค การจับรางวัล 
 

    ในเง่ือนไขเก่ียวกับบทบัญญัติเก่ียวกับการชิงโชค คว
เก่ียวกับในเรื่องนี้ (กามีละฮ),2560)ซ่ึงได�มีหลักเกณฑ)ในการกําหนดดังนี้

1.เก่ียวกับทัศนะของอิหม�ามมุสลิมจากอาบูฮูรอยเราะฮ)รอฎิยาลอฮูอันฮู กล�าวว�า ท�านรอซูลลุลอฮูซอลัลอ
ฮฺอาลัยฮิวาซัลลัม “ห�ามในการซ้ือขายในลักษณะ ฆ็อร

ฆ็อรรอร หมายถึง การซ้ือขายท่ียังไม�รู�แน�ชัดว�าจะได�หรือไม� มันคืออะไร ขนาดเท�าไร
2.จากบทบัญญัติอัลกรุอานในซูเราะฮ)อัลมาอิดะห) ความว�า

“ผู�ศรัทธาท้ังหลายท่ีจริงสุราและการพนันและแท�นหินสําหรับเชือดสัตว)บูชายัญ และการเสี่ยงต้ิว นั้น เปBน
สิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทําของชัยฏอน ดังนั้นพวกเจ�าจงห�างไกลเสียเพ่ือว�าพวกเจ�าจะได�รับความสําเร็จ ท่ีจริง
ชัยฏอนนั้นเพียงต�องการท่ีจะให�เกิดศัตรูกันและเกลียดชังกันระหว�างพวกเจ�าในสุราและการพนันเท�านั้น และมันจะ
หันเหพวกเจ�าออกจากการรําลึกถึงอัลลอฮฺและการละหมาด แล�วพวกเจ�าจะ

 

และหะดิษจากท�านอาบูฮูรอยเราะฮ)รอฎิยาลอฮูอันฮู รายงานโดยอัลบูคอรีและมุสลิม 
ซอลัลอฮฺอาลัยฮิวาซัลลัม กล�าวว�า “ใครก็ตามท่ีได�กล�าวว�า มาเดิมพันการพนันไหม ดังนั้นเขาผู�นั้นจะต�องจ�ายซา
กาต” เขาจะต�องจ�ายกัฟฟาเราะห) เพ่ือลบล�
86/12, นัยลูอัลยั๊วอฺ: 8/258 และอันนูลมะอฺบูด 

 

 จากอายัตและหะดิษเปBนข�อชี้ขาดว�าด�วยการพนันและกิมRารในการห�ามซ้ือขาย
 ลักษณะการซ้ือขายท่ีเข�าข�ายการพนัน ผู�ท่ีเล�นการพนันมีโอกาสเปBนไป
สองมีความเสี่ยงเหมือนกัน ส�วนกิมRาร ทัศนะบางส�วนมีความเห็นว�ามีความเหมือนกับอัลมัซซิร และบางส�วนก็มี
ความเห็นว�ากิมRาร ในการซ้ือขายจะมีรูปแบบเปBนการแข�งขันหรือการเดิมพันจึงขออธิบายรายละเอียดเก่ียวกับการ
พนัน มีเง่ือนไขต�อไปนี้(กามีละฮ) หะยียะโกะ
 

การชิงโชค การจับรางวัล (SMS, คูปองชิงโชค และอ่ืน ๆ) 

ในเง่ือนไขเก่ียวกับบทบัญญัติเก่ียวกับการชิงโชค ควรให�ความสําคัญถึงหลักการศาสนา ท่ีได�ยืนยัน
ซ่ึงได�มีหลักเกณฑ)ในการกําหนดดังนี้ 

เก่ียวกับทัศนะของอิหม�ามมุสลิมจากอาบูฮูรอยเราะฮ)รอฎิยาลอฮูอันฮู กล�าวว�า ท�านรอซูลลุลอฮูซอลัลอ
ห�ามในการซ้ือขายในลักษณะ ฆ็อรรอร” 

ง การซ้ือขายท่ียังไม�รู�แน�ชัดว�าจะได�หรือไม� มันคืออะไร ขนาดเท�าไร 
จากบทบัญญัติอัลกรุอานในซูเราะฮ)อัลมาอิดะห) ความว�า 

ท่ีจริงสุราและการพนันและแท�นหินสําหรับเชือดสัตว)บูชายัญ และการเสี่ยงต้ิว นั้น เปBน
ดจากการกระทําของชัยฏอน ดังนั้นพวกเจ�าจงห�างไกลเสียเพ่ือว�าพวกเจ�าจะได�รับความสําเร็จ ท่ีจริง

ชัยฏอนนั้นเพียงต�องการท่ีจะให�เกิดศัตรูกันและเกลียดชังกันระหว�างพวกเจ�าในสุราและการพนันเท�านั้น และมันจะ
หันเหพวกเจ�าออกจากการรําลึกถึงอัลลอฮฺและการละหมาด แล�วพวกเจ�าจะยุติไหม” (5 : 90-91

และหะดิษจากท�านอาบูฮูรอยเราะฮ)รอฎิยาลอฮูอันฮู รายงานโดยอัลบูคอรีและมุสลิม 
ใครก็ตามท่ีได�กล�าวว�า มาเดิมพันการพนันไหม ดังนั้นเขาผู�นั้นจะต�องจ�ายซา

เขาจะต�องจ�ายกัฟฟาเราะห) เพ่ือลบล�างความผิดดังกล�าวจากคําพูดของเขา (มุสลิม : 11/107, 
และอันนูลมะอฺบูด : 9/54) 

จากอายัตและหะดิษเปBนข�อชี้ขาดว�าด�วยการพนันและกิมRารในการห�ามซ้ือขาย 
ลักษณะการซ้ือขายท่ีเข�าข�ายการพนัน ผู�ท่ีเล�นการพนันมีโอกาสเปBนไปได�ว�าจะขาดทุนหรือได�กําไร ซ่ึงท้ัง

สองมีความเสี่ยงเหมือนกัน ส�วนกิมRาร ทัศนะบางส�วนมีความเห็นว�ามีความเหมือนกับอัลมัซซิร และบางส�วนก็มี
ความเห็นว�ากิมRาร ในการซ้ือขายจะมีรูปแบบเปBนการแข�งขันหรือการเดิมพันจึงขออธิบายรายละเอียดเก่ียวกับการ

หะยียะโกะ, 2560) 
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รให�ความสําคัญถึงหลักการศาสนา ท่ีได�ยืนยัน

เก่ียวกับทัศนะของอิหม�ามมุสลิมจากอาบูฮูรอยเราะฮ)รอฎิยาลอฮูอันฮู กล�าวว�า ท�านรอซูลลุลอฮูซอลัลอ

 
ท่ีจริงสุราและการพนันและแท�นหินสําหรับเชือดสัตว)บูชายัญ และการเสี่ยงต้ิว นั้น เปBน

ดจากการกระทําของชัยฏอน ดังนั้นพวกเจ�าจงห�างไกลเสียเพ่ือว�าพวกเจ�าจะได�รับความสําเร็จ ท่ีจริง
ชัยฏอนนั้นเพียงต�องการท่ีจะให�เกิดศัตรูกันและเกลียดชังกันระหว�างพวกเจ�าในสุราและการพนันเท�านั้น และมันจะ

91) 

และหะดิษจากท�านอาบูฮูรอยเราะฮ)รอฎิยาลอฮูอันฮู รายงานโดยอัลบูคอรีและมุสลิม ท�านรอซูลลุลอฮู
ใครก็ตามท่ีได�กล�าวว�า มาเดิมพันการพนันไหม ดังนั้นเขาผู�นั้นจะต�องจ�ายซา

: 11/107, ฟ0ตฮูลบะฮ)รี : 

ได�ว�าจะขาดทุนหรือได�กําไร ซ่ึงท้ัง
สองมีความเสี่ยงเหมือนกัน ส�วนกิมRาร ทัศนะบางส�วนมีความเห็นว�ามีความเหมือนกับอัลมัซซิร และบางส�วนก็มี
ความเห็นว�ากิมRาร ในการซ้ือขายจะมีรูปแบบเปBนการแข�งขันหรือการเดิมพันจึงขออธิบายรายละเอียดเก่ียวกับการ
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 ชนิดของการชิงโชค ซ่ึงสามารถแบ�งออกเปBน 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. การชิงโชคโดยปราศจากเง่ือนไขใดๆ 

รูปแบบ เช�น ห�างสรรพสินค�า ตลาด การจัดแสดงสินค�า (โมโตโชว)) เปBนต�น เปBนก�าวแรกเพ่ือท่ีจะดึงดูดให�
ผู�บริโภคเข�ามามีส�วนร�วม โดยทางบริษัทมีการมอบคูปอง ซ่ึงลูกค�าไม�ต�องมาซ้ือของใดๆ หลังจากนั้นทางบริษัทก็มี
การจับฉลากและให�ผู�ชมท่ีเข�าร�วมงานร�วมแสดงความยินดี 

หุกมคือ การกระทําเช�นนี้ถือว�าอนุญาต เนื่องจากด้ังเดิมการซ้ือขายถือว�าได�และอนุมัติ เพราะไม�ได�มี
เง่ือนไขใด ๆ ท่ีผิดหลักชารีอะฮฺ ไม�มีดอกเบี้ย การหลอกลวงเข�ามาเก่ียวข�องแต�อย�างใด 

 
 

2. การชิงโชคโดยมีการซ้ือของ 
        รูปแบบ  การชิงโชคท่ีผู�จัดกิจกรรมระบุชัดเจนว�า สินค�าดังกล�าวมีการจัดรายการเพ่ือการชิงโชค 

ดังนั้นผู�ท่ีต�องการเข�าร�วมงานไม�สามารถเข�าร�วมงานได� ยกเว�นเฉพาะผู�ท่ีต�องการซ้ือของชิ้นนั้นเท�านั้น 
        ยกตัวอย�าง ห�างสรรพสินค�าได�ระบุสินค�าท่ีร�วมรายการ เช�น ตู�เย็น วิทยุ และอ่ืน ๆ เปBนต�น ใครท่ีซ้ือ

สินค�าท่ีเข�าร�วมรายการและจ�ายเงินครบตามจํานวนดังกล�าว มีสิทธิ์ได�รับคูปองเพ่ือชิงโชค 
       อีกตัวอย�าง คือ บริ ษัทจะเตรียมสินค�า ท่ีร�วมรายการ เ พ่ือดึงดูดให�ผู� ซ้ือสินค�า อาทิเช�น 

โทรศัพท)มือถือ ต๋ัวเครื่องบิน ต๋ัวไปทําฮัจญ)และอุมเราะห) และอ่ืน ๆ เปBนต�น ซ่ึงใครก็ตามท่ีซ้ือสินค�าหรือผลิตภัณฑ)
ให�เขียนชื่อในคูปองพร�อมกับหย�อนใส�กล�องท่ีเตรียมไว� บริษัทก็จะเปBนผู�หยิบฉลากและให�รางวัลแก�ผู�โชคดี 

      เง่ือนไขในลักษณะการจัดร�วมรายการเช�นนี้ สามารถสรุปได� 2 ประเด็นคือ 
1.กรณีท่ีราคาสินค�าหรือผลิตภัณฑ)เพ่ิมข้ึนจากราคาปกติ ถือว�าไม�อนุญาต หุกม คือ หะรอมและไม�อนุญาต 

เนื่องจากราคาสินค�าเพ่ิมข้ึนโดยผู�ซ้ือได�จ�ายเงินออกไปเพ่ือซ้ือสินค�าดังกล�าว ซ่ึงไม�รู�ว�าจะได�กําไรหรือขาดทุน ในการ
ซ้ือขายดังกล�าวเข�าข�ายการพนันในอิสลาม 

2.กรณีการจับฉลากรางวัลไม�มีอิทธิพลหรือกระทบกับราคา ทางบริษัทมีการจับฉลากเพ่ือต�องการให�สินค�า
ขายดี 

หุกม ในลักษณะการซ้ือขายเช�นนี้ มีเง่ือนไข 2 ประการ   
1.ศึกษารายละเอียด คือ ถ�าผู�ซ้ือซ้ือสินค�าเจตนาเพ่ือต�องการคูปองท่ีร�วมรายการดังกล�าว หรือแค�อยากได�

หรือเพียงต�องการลุ�น ก็ถือว�าไม�อนุญาตเข�าข�ายการพนันในอิสลาม เนื่องจากเม่ือส�งชิงโชคแล�วยังไม�สามารถรู�ได�ว�า
จะได�กําไรหรือขาดทุน 

2. เง่ือนไขดังกล�าวถือว�าหะรอมโดยสิ้นเชิง รายงานโดยเชคอับดุลอาซิบินบาซ (ฟ0ตวา อิสลามียะห)2 : 
367-368) จากหนังสืออัล-ฮาวาฟ�ซอัลติญัยะห)อัลตัสวิกิยะฮฺ, และอัล-ลัญนะฮ) อัด-ดาอีมะฮฺ (ฟ0ตวา อิสลามียะห)2 : 
366-367) จากหนังสืออัล-ฮาวาฟ�ซอัลติญัยะห)อัลตัสวิกิยะฮฺ, เนื่องจากการชิงโชคดังกล�าวเข�าข�ายการกิมRารและการ
พนัน ซ่ึงไม�ทราบว�าผู�เข�าร�วมรายการเจตนาเพ่ืออะไร เปBนเรื่องท่ียากจะเข�าใจ 
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 3. การชิงโชคโดยการจ
ายเงิน 
 รูปแบบ การชิงโชคสําหรับผู�ซื้อโดยการออกเงินเพ่ือการชิงโชค ซ่ึงผู�โชคดีจากการหยิบฉลากจะได�

สินค�าและต�องจ�ายเงิน 
 ยกตัวอย�างเช�น การส�ง SMS เพ่ือชิงโชคผ�านการให�บริการของเครือข�ายต�าง ๆ หรือ การส�งฝา

เครื่องด่ืมเพ่ือชิงโชค ส�งหมายเลขผ�าน SMS ลุ�นโชค เปBนต�น 
 หุกม ถือว�าเปBนการชิงโชคท่ีไม�อนุญาต เนื่องจากลักษณะการชิงโชคดังกล�าวเข�าข�ายการพนัน   

(ซูลก็อรนัยน) บินมูฮัมมัด ซานูซี, 2008) 
ดังนั้น อิสลามสอนให�มีการออกห�างจากสิ่งท่ีน�าเคลือบแคลงสงสัย เช�น การเล�นหุ�นในรูปแบบท่ีผู�คนนิยม

กัน ซ่ึงมีลักษณะคล�ายกับการพนันเสี่ยงทาย ท�านอบูฮุร็อยเราะฮฺเราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล�าว�า ท�านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะ
ลัยฮิวะสัลลัม กล�าวไว�ความว�า  
 

ความว�า “ในยุคสมัยหนึ่งในอนาคต ผู�คนจะไม�สนใจว�าทรัพย)สินของพวกเขานั้นได�มาด�วยวิธีการใด และ
จากแหล�งท่ีมาท่ีหะล�าลหรือหะรอม?” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺหะดิษเลขท่ี 2083) 

 

 อิบนุ อัลมูบาร็อก กล�าวว�า “สําหรับฉันแล�วการคืนเงินหนึ่งดิรฮัมท่ีไม�แน�ใจในแหล�งท่ีมาของมัน ดีกว�าการ
ท่ีฉันจะบริจาคเงินหนึ่งแสนดิรฮัมเสียอีก” ท�านอุมัร กล�าวว�า “พวกเราจะออกห�างจากเก�าในสิบของสิ่งท่ีหะล�าล
เพียงเพราะเกรงว�าจะไปเก่ียวข�องกับสิ่งท่ีหะรอม” นักวิชาการบางท�านกล�าวว�า “เม่ือท�านสงสัยในสิ่งหนึ่งสิ่งใดว�า
มันจะเปBนสิ่งท่ีหะล�าลหรือหะรอม ก็จงพิจารณาท่ีผลของมัน เพราะสิ่งท่ีดีย�อมให�ผลท่ีดี ส�วนสิ่งท่ีชั่วร�ายนั้นย�อม
ให�ผลท่ีชั่วร�ายเช�นเดียวกัน” 
 ท�านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล�าวไว�ความว�า 
 

ความว�า “ท�านจงสอบถามหัวใจของท�านด�วยเถิด แม�ว�าผู�คนมากมายจะให�คําตอบแก�ท�านอย�างไรก็ตาม” (อัล-บุคอ
รียฺ ในตารีค1/144-145) (ดร.อะมีน บินอับดุลลอฮฺอัช-ชะกอวีย): 14-15, 2012) 
 

รางวัลหรือของสมนาคุณท่ีบริษัทห�างร�านต�าง ๆ แจกแก�พนักงานหรือลูกค�าท่ีซ้ือสินค�าจากบริษัทหรือห�าง
ร�านต�าง ๆ นั้น ไม�ว�าจะเปBนในรูปของเงินรางวัลหรือผลิตภัณฑ)สินค�าหรือสิ่งของท่ีระบุเจาะจงแน�นอน ไม�เข�าข�ายอยู�
ในการพนันท่ีศาสนาบัญญัติห�ามไว� ท้ังนี้เพราะการพนันคือสิ่งท่ีไม�พ�นจากกําไรหรือขาดทุนแก�ฝ�ายหนึ่งฝ�ายใด (คือมี
ฝ�ายหนึ่งได� ฝ�ายหนึ่งเสีย) อย�างเรื่องของหวยและล็อตเตอรี่ เปBนต�น 

ส�วนของรางวัลท่ีบรรดาบริษัทห�างร�านจะมอบให�นั้นเปBนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากฝ�ายเดียว อีกฝ�ายหนึ่งไม�ต�องแบก
รับความขาดทุนใด ๆ (หมายถึงบรรดาลูกค�า) ส�วนการคัดเลือกผู�โชคดีบางส�วนโดยอาศัยการจับฉลากหรือชิ้นส�วน
ผลิตภัณฑ)สินค�า ซ่ึงเรียกว�า อัลกุรอะฮฺ นั้นไม�มีข�อห�ามหรือเปBนบาปใหญ�แต�อย�างใดตามหลักศาสนบัญญัติในทัศนะ
ปวงปราชญ)นิติศาสตร) เพราะมีหะดิษอยู�หลายบทท่ีอนุญาตให�ตัดสินใจในการให�น้ําหนักด�วยการจับฉลาก 
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อย�างไรก็ตามมีกรณียกเว�นคือ หากผู�ซื้อสินค�าจากบริษัทหรือห�างร�านนั้น ๆ ไม�มีเปYาหมายในการซ้ือหรือไม�
มีความต�องการในผลิตภัณฑ)สินค�านอกจากมุ�งหวังรางวัลเพียงอย�างเดียว กรณีนี้อาจเข�าข�ายการพนันท่ีต�องห�าม
หรือใกล�เคียงกับรูปแบบการพนันได� (เฉียด) เพราะมีการลงทุนเพ่ือหวังกําไรโดยการเสี่ยงโชคซ่ึงอาจได�ไม�คุ�มเสีย
นั่นเอง (ฟ0ตวา มุอาซิเราะฮฺ ,ดร.ยูซุฟอัลกอรฎอวีย) เล�มท่ี 2 หน�า 420/อะซ�านุลกะลาม ฟ�ลฟะตาวา วัลอะฮฺกาม 
ซัยค)อะฎียะฮ)ซ็อกรฺเล�มท่ี 6 หน�า 164) ระบุว�า การจับฉลากเปBนสิ่งท่ีทําได�และกล�าวเพ่ิมเติมว�า : นอกจากนี้ยังมี
การจับฉลากอ่ืน ๆ อีกท่ีดําเนินการระหว�างผู�เข�าร�วมแข�งขันเพ่ือชิงรางวัล หรือเพ่ือมอบของกํานัล,ของสมนาคุณแก�
ผู�ซ้ือสินค�าด�วยราคาท่ีถูกกําหนดแน�นอนจากห�างร�าน หรือเพ่ือเปYาหมายท่ีเปBนท่ีอนุญาต (มุบาฮฺ) สิ่งนี้เปBนท่ีอนุมัติ 
(หะล�าล)ไม�มีข�อแม�แต�อย�างใด อ�างแล�ว, :164) (การส�งชิงโชคผิดหลักการศาสนาหรือไม�, 2555) การชิงโชคจะเปBน
บาปก็ต�อเม่ือเปBนการกระทําท่ีมีลักษณะเข�าข�ายการพนัน คือมีได�มีเสีย ดังนั้นเม่ือการชิงรางวัลดังกล�าวไม�มีได�
หรือไม�มีเสียก็ย�อมมิใช�การพนัน การเรียกว�าลุ�นรางวัลหรือชิงโชคมิใช�สิ่งท่ีถูกพิจารณาในเรื่องนี้ แต�สิ่งท่ีถูกพิจารณา
ในเรื่องนี้คือรูปแบบว�าเปBนการพนันหรือไม�เท�านั้น (อาลี เสือสมิง, 2013) 

 

5.9อิสลามกับการลดแลกแจมแถม 
 

จากคําถาม ผมไปซ้ือน้ําอัดลมท่ีร�านค�าแห�งหนึ่ง หลังจากท่ีดื่มน้ําอัดลมเสร็จแล�ว ผมสังเกตเห็นข�อความใต�
ฝาน้ําอัดลมว�า “ซ้ือหนึ่งแถมหนึ่ง” โดยไม�คิดมาก�อนว�าจะมีรายการแถมเช�นนี้ ผมสามารถใช�ฝาขวดแลกซ้ือได�
หรือไม� หรือผมควรจะขว�างมันท้ิงไปเพราะมันอาจเปBนท่ีต�องห�ามเนื่องจากเปBนการพนันหรืออะไรทํานองนั้น ถึง
อย�างไรก็ตาม ผมก็ต�องซ้ือน้ําอัดลมยี่ห�อนั้นอีก? 
 ป0จจุบัน หลายบริษัทได�ให�มาใช�วิธีการส�งเสริมการตลาดด�วยการให�ของกํานัลแก�ลูกค�าของตน ของกํานัล
เหล�านี้อาจจะให�แก�ลูกค�าทุกคนหรืออาจให�แก�เฉพาะลูกค�าท่ีเลือกมาโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซ่ึงแล�วแต�บริษัทจะ
ตัดสินใจ 

เก่ียวกับเรื่องนี้เชคอะหมัด อุตต้ี นักวิชาการอิสลามอาวุโสท�านหนึ่งท่ีสถาบันแห�งโตรอนโต แคนาดา ได�ให�
คําตอบเก่ียวกับเรื่องนี้ไว�ดังนี้ “การซ้ือของหนึ่งชิ้นและได�แถมฟรีหนึ่งชิ้นไม�เปBนท่ีต�องห�าม(ฮะรอม) ตราบใดท่ีลูกค�า
ทุกคนท่ีซ้ือสินค�าอย�างเดียวกันได�รับการแถมเหมือนกัน” การพนันเปBนท่ีฮะรอมเพราะมันมีเรื่องของความไม�
แน�นอน (เฆาะรอรฺ) ปะปนอยู�ซึ่งทําให�บางคนได�รับและบางคนไม�ได�รับ ในกรณีนี้ ไม�มีใครท่ีไม�ได�รับของรางวัลแถม
ตราบใดท่ีเวลาการให�ของแถมยังไม�สิ้นสุด ดังนั้น มันจึงไม�มีเรื่องของความไม�แน�นอนเข�ามาเก่ียวข�อง ผู�ขายมีอิสระ
ท่ีจะจัดหาสิ่งจูงใจและรางวัลมาส�งเสริมการขายของตน 

เชค มุสตอฟาอะหมัด อัซซัรกอฺ ศาสตราจารย)ทางด�านนิติศาสตร)อิสลามท่ีมหาวิทยาลัยซีเรีย ได�พูดถึง
รายละเอียดเก่ียวกับเรื่องนี้ไว�ว�า “ความเห็นของผมเก่ียวกับเรื่องนี้ก็เพ่ือท่ีจะแยกแยะรางวัลของประเภทนี้ออกจาก
กัน นั่นคือ ของแถมโดยปกติท่ีผู�ขายแถมให�แก�ผู�ซ้ือสินค�าในปริมาณมาก อาจจะเปBนของเล�นเด็กหรือสินค�าบางชิ้น
แถมเปBนการพิเศษ เพ่ือแสดงความขอบคุณและผูกใจลูกค�า ของแถมประเภทท่ีสองก็คือการให�รางวัลท่ีมีราคาแพง
อย�างเช�น รถยนต) ตู�เย็น ซ่ึงคนท่ีจะได�รับก็คือลูกค�าท่ีส�งคูปองไปและถูกจับสลากข้ึนมาได�” 
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สําหรับของแถมประเภทแรกซ่ึงผู�ขายเคยให�แก�ผู�ซื้อสินค�าเปBนจํานวนมากนั้นเปBนท่ีอนุมัติ เพราะนี่เปBนการ
แสดงขอบคุณต�อลูกค�า ส�วนของรางวัลประเภทท่ีสองซ่ึงต�องใช�การจับสลากนั้นก็ไม�ต�างอะไรไปจากล็อตเตอร)รี่ท่ี
นักวิชาการส�วนใหญ�มองว�าเปBนการพนันประเภทหนึ่ง ดังนั้น จึงเปBนท่ีต�องห�ามและทําให�เกิดบาปแก�ท้ังผู�ขายและ
ลูกค�า รางวัลท่ีเกิดข้ึนจากวิธีการดังกล�าวจึงไม�เปBนท่ีอนุมัติ นอกจากนี้แล�ว วิธีการนี้ยังทําให�ผู�ขายรายย�อยต�อง
ได�รับความเสียหายด�วย เพราะมันทําให�ประชาชนไม�ไปซ้ือของในร�านค�าย�อย เนื่องจากร�านค�าเหล�านั้นไม�ได�ใช�
วิธีการพนันมาล�อใจลูกค�า 

ส�วนเชคยูซุฟอัล-ก็อรฺฎอวี นักวิชาการมุสลิมผู�มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งให�ความเห็นเก่ียวกับเรื่องนี้ว�า “ผม
สนับสนุนการอธิบายในทางนิติศาสตร)เช�นนี้ ยิ่งไปกว�านั้น วิธีการนี้ในท่ีสุดแล�วก็คือวิธีการหนึ่งท่ีจะข้ึนราคาสินค�า
โดยให�ผู�ซ้ือเปBนผู�รับผิดชอบ นี่คือวิถีตะวันตกท่ีใช�ในการกระตุ�นให�คนบริโภคสินค�าเกินความจําเปBนท้ัง ๆ ท่ียังไม�มี
ความจําเปBนใด ๆ ท่ีจะต�องซ้ือ ซ่ึงเปBนการขัดต�อวิถีอิสลามท่ีส�งเสริมความพอดีในทุกเรื่อง” 

ส�วนผลทางด�านเศรษฐกิจและสังคมของวิธีการดังกล�าวพออธิบายได�ดังนี้  
“เปYาหมายของการส�งเสริมการขายส�วนใหญ�ท่ีใช�กันในในสังคมทุนนิยม นั่นมิใช�การตอบสนองความ

ต�องการท่ีเปBนอยู�อย�างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลหรือเพ่ือสร�างความต�องการท่ีแท�จริงแล�วสําหรับสินค�าและ
บริการ แต�เพ่ือสร�างความต�องการแบบผิวเผินชั่วครั้งชั่วคราวในสินค�าและบริการข้ึนมา “สลากชิงโชค” และวิธีการ
อ่ืน ๆ (เช�นการโฆษณา) จึงน�าท่ีจะต�องได�รับการวิเคราะห)โดยพิจารณาถึงผลทางด�านเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะทางด�านศีลธรรม อย�างไรก็ตาม เปBนท่ีชัดเจนว�าถึงแม�ผลของการส�งเสริมการขาย อาจจะไม�เปBนท่ี
ต�องการจากด�านเศรษฐกิจและสังคม แต�ในสภาพท่ีต�องแข�งขัน บริษัทเอกชนอาจจะไม�อยู�ในฐานะท่ีดีท่ีสุดท่ีจะ
หลีกเลี่ยงการใช�กลเม็ดทางการตลาดเช�นนั้นได� 

ถ�าหากผู�ออกกฎหมายในรัฐใดรู�สึกว�าผลกระทบทางด�านเศรษฐกิจและสังคมของการส�งเสริมการขาย
เช�นนั้นไม�พึงปรารถนา พวกเขาก็สามารถออกกฎหมายคุ�มครองสังคมให�พ�นจากผลกระทบดังกล�าวได� เม่ือถึงเวลา
นั้น พวกบริษัทต�าง ๆ ท่ีมีความสามารถจะอยู�รอดและเจริญรุ�งเรืองได�ในตลาดท่ีไม�จําเปBนต�องใช�วิธีการส�งเสริมการ
ขายด�วยวิธีการสร�างความต�องการแบบหลอกลวงข้ึนมาก็จะได�พิจารณาถึงผลของมันและหลีกเลี่ยงการใช�วิธีการ
ดังกล�าว” (บรรจง บินกาซัน, 2545 : 98-100) 

 
 

 5.10อิสลามกับการตั้งรางวัล 
 

5.10.1 คํานิยาม : 
�ุอาละห) – ตามหลักภาษา – เปBนคําเรียกขายสิ่งท่ีคนหนึ่งกําหนดไว�ให�แก�อีกคนหนึ่งต�อสิ่งท่ีเขากระทํา

ข้ึน 
ตามหลักการศาสนา : คือการผูกพันค�าตอบแทนท่ีกําหนดแน�นอนให�แก�การทํางานท่ีแน�นอน ท่ีรู�กันดี หรือ

ยังไม�รู�จักตัวบุคคลท่ีแน�นอนหรือไม�รู�ตัวบุคคล หมายความว�าชิ้นงานนี้เกิดจากคนทํางานท่ีรู�ตัวแน�นอนหรือไม�รู�



 

ชิ้นงานท่ีแน�นอน และความหมายของคํานิยามนี้จะชัดเจนข้ึนเม่ือพูดถึงองค)ประกอบของมันเก่ียวกับก
เรื่อง �ุอาละห): 

�ุอาละห)ถูกบัญญัติอยู�ในหลักการศาสนา โดยมีหลักฐานจากฮะดีษท่ีอะบูสะอีดอัลคุดรีย) 
ว�า : ความว�า 
 มีซอฮาบะห) ของท�านรอซูลุ�ลเลาะห) 
เผ�าหนึ่ง พวกเขาขอร�องให�อาหรับเผ�านั้นรับรองพวกเขาในฐานะเปBนแขก แต�พวกนั้นปฏิเสธท่ีจะให�การต�อนรับพวก
เขา ต�อมาหัวหน�าของอาหรับเผ�านั้นถูกสัตว)ร�ายต�อย พวกนั้นได�พยายามหาทุกอย�างมาเยียวยาแต�ก็ไม�เกิด
ประโยชน)แก�เขา พวกเขาบางคนกล�าวว�า 
พวกเขาบางคนจะมีสิ่งท่ีเปBนประโยชน) พวกเขาจึงได�ไปหาพวกซอฮาบะห) แล�วกล�าวว�า 
ของเราถูกสัตว)ร�ายต�อย และพวกเราได�พยายามหาทุกอย�างมาเยียวยาแต�ไม�เกิดประโยชน)แก�เขา มีใครบ�างจากพวก
ท�านมีสิ่งท่ีจะเปBนประโยชน)บ�าง? ซอฮาบะห)บางคนกล�าวว�า มี สาบานต�ออัลลอฮฺว�า ฉันเป�าคาถาได� แต� ขอสาบาน
ต�ออัลลอฮฺว�าพวกเราได�ขอให�พวกท�านรับรองพวกเราในฐานะเปBนแขก แต�พวกท�านไม�ยอมต�อนรับ ดังนั้นฉันจะไม�
เป�าคาถาให�แก�พวกท�านนอกจากพวกท�านจะต�องต้ังรางวัลให�แก�พวกเราเสียก�อน พวกนั้นจึงตกลงกับ
มอบแพะให�ฝูงหนึ่ง ซอฮาบะห)คนนั้นจึงไปเป�าพร�อมด�วยน้ําลายเปBนละอองลงบนหัวหน�าเผ�า และเขาได�อ�าน 
(อัลฮัมดุลิ้ลลฺรRอบบิ้ลอาละมีน) หัวหน�าเผ�ามีสภาพเหมือนอูฐท่ีถูกแก�ออกจากเชือกผูกขา เขาเดินได�โดยไม�มีอาการ
เจ็บปวดใด ๆ ผู�รายงานได�กล�าวว�า : พวกเขาได�จ�
ซอฮาบะห)บางท�านกล�าวว�า : พวกท�านจงแบ�งกันเถิด ผู�ท่ีเป�าคาถากล�าวว�า พวกท�านอย�ากระทําจนกว�าพวกเราจะ
ไปหาท�านนบี (ซ.ล) เพ่ือพวกเราจะได�เล�าให�ท�านฟ0งถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึน และดูว�าท�านจะมีบัญชาแก�พวกเ
เขาได�มาหาท�านรอซูลุลเลาะห) (ซ.ล) 
คาถา?” หลังจากนั้นท�านได�กล�าวว�า : 
รอซูลุลเลาะห) (ซ.ล) หัวเราะ (รายงานโ
2156 และมุสลิม : เรื่องสลาม, บท : เอาค�าจ�างจากคาถา
 

 คําพูดของท�านนบี (ซ.ล) เท�ากับเปBนการยืนยันการกระทําของพวกเขา และเปBนหลักฐานเรื่องการต้ังรางวัล
 และนําคําดํารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลามาช�วยเสริมในเรื่องนี้ ในซูเราะฮ)ยูซุฟคือ

 “พวกเขา (พวกผู�ช�วย) ได�กล�าวว�าเราจะค�นหาภาชนะท่ีใช�ตวงของกษัตริย) ผู�ใดนํามาได�จะได�รับรางวัล
อาหารเท�ากับท่ีอูฐบรรทุก โดยฉันเปBนผู�รับรอง
 แม�ว�าเรื่องราวดังกล�าวจะปรากฏอยู�ในบัญญัติของผู�ท่ี
ก็มีสิ่งท่ีมายืนยันรับรองในเรื่องเดียวกันนั้น ดังปรากฏในฮะดีษก�อน ดังนั้นจึงนํามาช�วยเสริมการอ�างอิง แม�เราจะ
ไม�ใช�เปBนหลักฐานโดยตรงก็ตาม(กามีละฮ) หะยียะโกะ

 

 

ชิ้นงานท่ีแน�นอน และความหมายของคํานิยามนี้จะชัดเจนข้ึนเม่ือพูดถึงองค)ประกอบของมันเก่ียวกับก

�ุอาละห)ถูกบัญญัติอยู�ในหลักการศาสนา โดยมีหลักฐานจากฮะดีษท่ีอะบูสะอีดอัลคุดรีย) 

มีซอฮาบะห) ของท�านรอซูลุ�ลเลาะห) (ซ.ล) กลุ�มหนึ่งอยู�ในการเดินทาง พวกเขาได�ลงพักอยู�ใกล�กับอาหรับ
ห�อาหรับเผ�านั้นรับรองพวกเขาในฐานะเปBนแขก แต�พวกนั้นปฏิเสธท่ีจะให�การต�อนรับพวก

เขา ต�อมาหัวหน�าของอาหรับเผ�านั้นถูกสัตว)ร�ายต�อย พวกนั้นได�พยายามหาทุกอย�างมาเยียวยาแต�ก็ไม�เกิด
ประโยชน)แก�เขา พวกเขาบางคนกล�าวว�า : พวกท�านควรไปหาคนพวกนั้น (ซอฮาบะห)) ท่ีได�มาลงพักอยู�ท่ีนั่น เผื่อว�า
พวกเขาบางคนจะมีสิ่งท่ีเปBนประโยชน) พวกเขาจึงได�ไปหาพวกซอฮาบะห) แล�วกล�าวว�า : พวกท�านท้ังหลาย นาย
ของเราถูกสัตว)ร�ายต�อย และพวกเราได�พยายามหาทุกอย�างมาเยียวยาแต�ไม�เกิดประโยชน)แก�เขา มีใครบ�างจากพวก

อฮาบะห)บางคนกล�าวว�า มี สาบานต�ออัลลอฮฺว�า ฉันเป�าคาถาได� แต� ขอสาบาน
ต�ออัลลอฮฺว�าพวกเราได�ขอให�พวกท�านรับรองพวกเราในฐานะเปBนแขก แต�พวกท�านไม�ยอมต�อนรับ ดังนั้นฉันจะไม�
เป�าคาถาให�แก�พวกท�านนอกจากพวกท�านจะต�องต้ังรางวัลให�แก�พวกเราเสียก�อน พวกนั้นจึงตกลงกับ
มอบแพะให�ฝูงหนึ่ง ซอฮาบะห)คนนั้นจึงไปเป�าพร�อมด�วยน้ําลายเปBนละอองลงบนหัวหน�าเผ�า และเขาได�อ�าน 

หัวหน�าเผ�ามีสภาพเหมือนอูฐท่ีถูกแก�ออกจากเชือกผูกขา เขาเดินได�โดยไม�มีอาการ
พวกเขาได�จ�ายรางวัลให�แก�ซอฮาบะฮ)กลุ�มนั้น ตามท่ีได�พวกเขาได�ตกลงกันไว� 

พวกท�านจงแบ�งกันเถิด ผู�ท่ีเป�าคาถากล�าวว�า พวกท�านอย�ากระทําจนกว�าพวกเราจะ
เพ่ือพวกเราจะได�เล�าให�ท�านฟ0งถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึน และดูว�าท�านจะมีบัญชาแก�พวกเ

) และได�เล�าให�ท�านฟ0ง ท�านได�กล�าวว�า “ท�านรู�ได�อย�างไรว�า ฟาฏิฮะห)เปBน
: พวกท�านทําถูกต�องแล�ว จงแบ�งกันเถิด และแบ�งให�ฉันด�วยส�วนหนึ่ง ท�าน

รายงานโดยบุคอรี เรื่องการเช�า-จ�าง, บท : รางวัลท่ีจะมอบให�ในเรื่องคาถา
เอาค�าจ�างจากคาถา...เลขท่ี 2201) 

เท�ากับเปBนการยืนยันการกระทําของพวกเขา และเปBนหลักฐานเรื่องการต้ังรางวัล
อฮฺ ตะอาลามาช�วยเสริมในเรื่องนี้ ในซูเราะฮ)ยูซุฟคือ 

ได�กล�าวว�าเราจะค�นหาภาชนะท่ีใช�ตวงของกษัตริย) ผู�ใดนํามาได�จะได�รับรางวัล
อาหารเท�ากับท่ีอูฐบรรทุก โดยฉันเปBนผู�รับรอง” (12: 72) 

แม�ว�าเรื่องราวดังกล�าวจะปรากฏอยู�ในบัญญัติของผู�ท่ีอยู�ในยุคก�อนพวกเราก็ตาม แต�ในบัญญัติของพวกเรา
ก็มีสิ่งท่ีมายืนยันรับรองในเรื่องเดียวกันนั้น ดังปรากฏในฮะดีษก�อน ดังนั้นจึงนํามาช�วยเสริมการอ�างอิง แม�เราจะ

กามีละฮ) หะยียะโกะ, 2560) 
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ชิ้นงานท่ีแน�นอน และความหมายของคํานิยามนี้จะชัดเจนข้ึนเม่ือพูดถึงองค)ประกอบของมันเก่ียวกับการบัญญัติ

�ุอาละห)ถูกบัญญัติอยู�ในหลักการศาสนา โดยมีหลักฐานจากฮะดีษท่ีอะบูสะอีดอัลคุดรีย) (ร.ด) ได�รายงาน

กลุ�มหนึ่งอยู�ในการเดินทาง พวกเขาได�ลงพักอยู�ใกล�กับอาหรับ
ห�อาหรับเผ�านั้นรับรองพวกเขาในฐานะเปBนแขก แต�พวกนั้นปฏิเสธท่ีจะให�การต�อนรับพวก

เขา ต�อมาหัวหน�าของอาหรับเผ�านั้นถูกสัตว)ร�ายต�อย พวกนั้นได�พยายามหาทุกอย�างมาเยียวยาแต�ก็ไม�เกิด
ลงพักอยู�ท่ีนั่น เผื่อว�า

พวกท�านท้ังหลาย นาย
ของเราถูกสัตว)ร�ายต�อย และพวกเราได�พยายามหาทุกอย�างมาเยียวยาแต�ไม�เกิดประโยชน)แก�เขา มีใครบ�างจากพวก

อฮาบะห)บางคนกล�าวว�า มี สาบานต�ออัลลอฮฺว�า ฉันเป�าคาถาได� แต� ขอสาบาน
ต�ออัลลอฮฺว�าพวกเราได�ขอให�พวกท�านรับรองพวกเราในฐานะเปBนแขก แต�พวกท�านไม�ยอมต�อนรับ ดังนั้นฉันจะไม�
เป�าคาถาให�แก�พวกท�านนอกจากพวกท�านจะต�องต้ังรางวัลให�แก�พวกเราเสียก�อน พวกนั้นจึงตกลงกับซอฮาบะห)
มอบแพะให�ฝูงหนึ่ง ซอฮาบะห)คนนั้นจึงไปเป�าพร�อมด�วยน้ําลายเปBนละอองลงบนหัวหน�าเผ�า และเขาได�อ�าน 

หัวหน�าเผ�ามีสภาพเหมือนอูฐท่ีถูกแก�ออกจากเชือกผูกขา เขาเดินได�โดยไม�มีอาการ
ายรางวัลให�แก�ซอฮาบะฮ)กลุ�มนั้น ตามท่ีได�พวกเขาได�ตกลงกันไว� 

พวกท�านจงแบ�งกันเถิด ผู�ท่ีเป�าคาถากล�าวว�า พวกท�านอย�ากระทําจนกว�าพวกเราจะ
เพ่ือพวกเราจะได�เล�าให�ท�านฟ0งถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึน และดูว�าท�านจะมีบัญชาแก�พวกเราอย�างไร พวก

ท�านรู�ได�อย�างไรว�า ฟาฏิฮะห)เปBน
พวกท�านทําถูกต�องแล�ว จงแบ�งกันเถิด และแบ�งให�ฉันด�วยส�วนหนึ่ง ท�าน

รางวัลท่ีจะมอบให�ในเรื่องคาถา...เลขท่ี 

เท�ากับเปBนการยืนยันการกระทําของพวกเขา และเปBนหลักฐานเรื่องการต้ังรางวัล 

 
ได�กล�าวว�าเราจะค�นหาภาชนะท่ีใช�ตวงของกษัตริย) ผู�ใดนํามาได�จะได�รับรางวัล

อยู�ในยุคก�อนพวกเราก็ตาม แต�ในบัญญัติของพวกเรา
ก็มีสิ่งท่ีมายืนยันรับรองในเรื่องเดียวกันนั้น ดังปรากฏในฮะดีษก�อน ดังนั้นจึงนํามาช�วยเสริมการอ�างอิง แม�เราจะ
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5.10.2 เคล็ดลับเรื่องการตั้งรางวัล: 
 

 เคล็ดลับในการบัญญัติเรื่องการต้ังรางวัลก็เพราะมีความจําเปBนเรียกร�องเช�นนั้น บางคนของหายไม�มี
อาสาสมัครออกค�นหา และนํามาคืน และไม�อาจว�าจ�างให�ทําเช�นนั้นได�เพราะเปBนสิ่งท่ีไม�อาจกําหนดขอบเขตได� เขา
จึงต้ังรางวัลให�แก�ผู�ท่ีจะช�วยเหลือเขาออกค�นหาและนํามาคืนให� จึงได�มีการบัญญัติเรื่องนี้ข้ึนเพราะมีประโยชน) และ
เพ่ือสนองความต�องการ 
 

 5.10.3 องค>ประกอบสําคัญของการตั้งรางวัล 
 

 มีสี่ประการ : คู�ตกลงสองฝ�าย, คําพูดเสนอสนอง, ชิ้นงาน, ค�าตอบแทน 
 1) คู
ตกลงสองฝlาย ได�แก� 
 - ผู�ต้ังรางวัล : คือเจ�าของชิ้นงานท่ีผูกพันชิ้นงานกับรางวัล โดยไม�มีเง่ือนไขว�าจะต�องเปBนผู�บรรลุศาสน
ภาวะ มีสติป0ญญาสมบูรณ) สามารถรับผิดชอบตนเองได� 
 - ผู�ทํางาน : คือผู�ท่ีจะทํางานให� และมีสิทธิ์รับรางวัล โดยไม�มีเง่ือนไขว�าต�องเปBนคนใดคนหนึ่งแน�นอน เช�น
คนหนึ่งกล�าวว�า ใครนํารถยนต)ของฉันกลับคืนมาได� เขาจะได�รับรางวัลจํานวนเท�านั้นเท�านี้ และเพราะผู�ต้ังรางวัล
อาจมีงานจะต�องทํา และไม�รู�จักผู�ท่ีจะทํางานดังกล�าวให�เขา จึงยินยอมให�เขาต้ังรางวัลให�แก�ผู�ท่ีจะทํางานนั้น แม�จะ
ไม�รู�ตัวว�าเปBนใครก็ตาม 
 2) ถ�อยคํา คือถ�อยคําท่ีบ�งชี้ว�าอนุญาตให�ทํางานท่ีต�องการโดยมีค�าตอบแทนท่ีผูกพันอยู� เช�น ผู�ต้ังรางวัล
กล�าวว�า ผู�ใดนํารถยนต)ของฉันมาคืนได� เขาจะได�รับรางวัลหนึ่งหม่ืนบาท เปBนต�น หรือกล�าวแก�นายแพทย)ว�า ถ�า
หากท�านรักษาคนไข�ของฉันหาย ท�านจะได�รับรางวัลเท�านั้นเท�านี้ หรือพูดกับครูว�า ถ�าหากท�านสอนลูกของฉันจน
อ�านออกเขียนได�ท�านจะได�รับรางวัลเท�านั้นเท�านี้ เปBนต�น 
 โดยไม�มีเง่ือนไขว�าคนท่ีเข�าทํางานจะต�องกล�าวคําตอบรับ แม�จะเปBนบุคคลท่ีถูกเจาะจงตัวก็ตาม เพราะใน
เรื่องการต้ังรางวัลนั้น ศาสนายินยอมให�ไม�รู�ตัวคนทํางานได� 
 3) ช้ินงาน คือสิ่งท่ีเจ�าของทรัพย)ตั้งเง่ือนไขเพ่ือให�มีสิทธิ์รับรางวัล เช�น การนําของหายมาคืนได� หรือสอน
เด็ก หรือรักษาผู�ป�วย เปBนต�น 
 ไม�มีเง่ือนไขว�าชิ้นงานจะต�องเปBนสิ่งท่ีรู�แน�ชัด เหมือนเช�นผลประโยชน)ในเรื่องการเช�าซ่ึงจะต�องเปBนถูก
กําหนดด�วยการทํางานหรือเวลา ดังนั้นการต้ังรางวัลจึงมีผลใช�ได�แม�ชิ้นงานท่ีต้ังรางวัลไว�ให�จะยังไม�รู�แน�ชัดก็ตาม 
หมายถึงยังไม�ได�ถูกกําหนดด�วยการทํางานหรือเวลา เพราะกว�าจะนําของหายมาคืนได�หรือสอนเด็กจนกว�าอ�านออก
เขียนได�อาจต�องใช�เวลานานหรือใช�เวลาช�วงสั้น ๆ ก็ได� และอาจต�องใช�แรงงานอย�างมาก หรืออาจไม�ต�องใช�แรงงาน
มากก็ได� ท้ังหมดท่ีกล�าวมานั้นเปBนสิ่งท่ีไม�อาจรู�ได�โดยแน�ชัดในการทํางานศาสนาจึงอภัยให�เพราะเปBนสิ่งท่ี
ประชาชนมีความต�องการ 
 4)ค
าตอบแทน คือสิ่งท่ีผู�ต้ังรางวัลผูกมัดตนเองว�าจะจ�ายให�แก�คนท่ีทํางาน โดยมีเง่ือนไขว�าค�าตอบแทนนี้
จะต�องเปBนสิ่งท่ีรู�กันชัดเจน เนื่องจากเปBนข�อตกลงท่ีมีการตอบแทนซ่ึงกันและกัน ดังนั้นถ�าหากสิ่งตอบแทนไม�รู�
ชัดเจน ข�อตกลงก็ใช�ไม�ได� ในกรณีนี้ถ�าหากผู�ทํางานได�ทํางานไป เขาก็มีสิทธิ์ได�รับค�าตอบแทนตามราคาท�องตลาด 
เพราะมีหลักเกณฑ)อยู�ว�าข�อตกลงทุกข�อตกลงท่ีจําเปBนต�องจ�ายค�าตอบแทนตามท่ีได�ระบุไว� เม่ือมีผลใช�ได� ก็
จําเปBนต�องจ�ายค�าตอบแทนตามราคาท�องตลาด เม่ือข�อตกลงนั้นใช�ไม�ได� 
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 5.10.4 ข�อกําหนดของการตั้งรางวัล 
 การต้ังรางวัลมีข�อกําหนดหลายประการ ได�แก� 

1) เปbนข�อตกลงท่ีไม
ผูกมัด หมายความว�ายินยอมให�ยกเลิกได� จากฝ�ายผู�ตั้งรางวัลเม่ือใดท่ีเขา 
ต�องการ เช�นเดียวกับผู�ทํางานท่ีจะท้ิงงานเม่ือใดก็ได�โดยอีกฝ�ายหนึ่งจะยินยอมหรือไม�ก็ตาม และโดยอีกฝ�ายหนึ่งจะ
รู�ว�ามีการยกเลิกหรือไม�ก็ตาม ท้ังนี้ เพราะเปBนข�อตกลงทํางานท่ีไม�รู�แน�ชัดโดยมีสิ่งตอบแทน ดังนั้นจึงยินยอมให�คู�
ตกลงท้ังสองฝ�ายยกเลิกข�อตกลงได� 

ดังนั้นถ�าหากผู�ทํางานเปBนฝ�ายยกเลิก เขาจะไม�ได�รับอะไรตอบแทนเลย แม�เขาจะได�เริ่มทํางานไปเปBน
บางส�วนแล�วก็ตาม เพราะเขาจะไม�มีสิทธิ์ได�รับรางวัลนอกจากต�องทํางานแล�วเสร็จเท�านั้น ดังเปBนท่ีทราบ แต�เขาได�
ท้ิงงานไปเสียก�อน สิทธิของเขาจึงหลุดร�วงไป 

แต�ถ�าหากผู�ต้ังรางวัลยกเลิกข�อตกลง มีหลักพิจารณาดังนี้ ถ�าหากยกเลิกข�อตกลงก�อนเริ่มงานก็ถือว�าไม�มี
อะไรผูกพันเขา เพราะเขาบอกยกเลิกก�อนใช�ประโยชน)ใด ๆ จากผู�ทํางาน จึงไม�มีสิ่งใดผูกพันกับเขา แต�ถ�าหากเขา
บอกเลิกภายหลังจากเริ่มทํางานไปแล�ว เขาจะต�องจ�ายค�าจ�างตามราคาท�องตลาดในส�วนท่ีได�มีการทํางานจริง 
เพราะเขาได�ใช�ประโยชน)ส�วนหนึ่งของผู�ทํางานไปโดยไม�มีค�าตอบแทน ดังนั้นจึงจําเปBนต�องจ�ายค�าจ�างให�เขา 
            2) จะไม
มีสิทธิ์ได�รับรางวัลนอกจากผู�ตั้งรางวัลจะต�องบอกอนุญาตให� เช�นกล�าวว�า ผู�ใดพบของหาย
ของฉัน เขาจะได�รับเท�านั้นเท�านี้ เม่ือคนหนึ่งทํางานโดยไม�ได�รับอนุญาต เขาไม�มีสิทธิ์ได�รับอะไรเลย เช�นเดียวกับ
กรณีท่ีมีคนหนึ่งพบของหาย แล�วนําไปคืนเจ�าของ หรือได�สอนลูกของคน ๆ หนึ่งให�อ�านได�และเขียนได� โดย
ผู�ปกครองไม�ได�อนุญาต เพราะเท�ากับเขาได�ใช�ความสามารถของเขาโดยไม�มีค�าตอบแทน ดังนั้นเขาจึงไม�มีสิทธิ์ได�
ค�าตอบแทน 

ถ�าอนุญาตให�คนหนึ่งทํางานโดยไม�ได�ตั้งเง่ือนไขเรื่องรางวัลไว� ตามมัซฮับซาฟGอีถือว�าเขาไม�มีสิทธิ์ได�รับ
อะไรเลย มีทรรศนะหนึ่งกล�าวว�า เขาจําเปBนต�องจ�ายค�าจ�างตามราคาท�องตลาด ถ�าหากเปBนท่ีรู�กันว�าผู�ทํางาน
ลักษณะนี้โดยมีค�าจ�าง 

ถ�าหากอนุญาตให�คนหนึ่งทํางาน แต�คนอ่ืนเข�ามาทํา คนท่ีเข�ามาทําโดยไม�ได�รับอนุญาตจะไม�ได�รับ
อะไรตอบแทนเลย ถึงแม�จะรู�กันว�าการทํางานลักษณะนี้จะมีค�าจ�างก็ตาม เนื่องจากไม�มีข�อผูกพันกับเขาว�าจะต�อง
จ�ายค�าตอบแทน การทํางานของเขาจึงเปBนการอาสาเข�ามาทํา 
               3) ผู�ทํางานจะยังไม
มีสิทธิ์ได�รับรางวัลจนกว
าทํางานแล�วเสร็จ เช�น หายจากอาการป�วย ถ�าหากต้ัง
รางวัลให�แก�การรักษาจนหายป�วย หรือต�องอ�านออกเขียนได�อย�างแตกฉาน ถ�าหากต้ังรางวัล ให�แก�การสอนจนอ�าน
ออกเขียนได� เปBนต�น หรือต�องนําของหายมาคืนได� ถ�าหากต้ังรางวัลให�แก�การนําของหายมาคืน 

ถ�าหากมีการทํางานร�วมกันมากกว�าหนึ่งคน พวกเขามีสิทธิ์จะได�รับรางวัลเท�า ๆ กัน แม�ว�าจะทํางานไม�
เท�ากันก็ตาม เพราะไม�สามารถกําหนดขอบเขตของแต�ละคนได� จนสามารถแบ�งรางวัลให�แก�แต�ละคนตามสัดส�วน
ของงานท่ีแต�ละคนได�ทําไป 

4) ยินยอมให�มีการเพ่ิมและลดรางวัลได�ก
อนเสร็จงาน ถ�าหากผู�ต้ังรางวัลกล�าวแก�คนหนึ่งว�าท�านจง
ทํางานชิ้นนี้ ท�านจะได�รับเงินหนึ่งร�อยบาท ต�อมาเขากล�าวว�า ท�านจงทํางานชิ้นนี้ ท�านจะได�รับเงินสองร�อยบาท 
หรือได�รับเงินห�าสิบบาท เม่ือเสร็จงานผู�ท่ีต้ังรางวัลจําเปBนต�องจ�ายเงินครั้งสุดท�ายท่ีเขาพูดออกไปคือสองร�อยบาท
หรือห�าสิบบาท ถ�าหากผู�ตั้งรางวัลพูดออกไปก�อนผู�ทํางานจะลงมือทํางาน และผู�ทํางานรู�ว�าผู�ต้ังรางวัลได�พูดเช�นนั้น
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ในกรณีท่ีผู�ทํางานถูกเจาะจงตัวแน�นอน หรือผู�ต้ังรางวัลได�ประกาศออกไป ในกรณีท่ีผู�ทํางานไม�ได�ถูกเจาะจงตัว
แน�นอน 
 ถ�าหากการเพ่ิมหรือลดเงินรางวัลเกิดข้ึนภายหลังจากได�ลงมือทํางานไปแล�ว จําเปBนต�องจ�ายค�าจ�าง
ให�แก�ผู�ทํางานในราคาท�องตลาด เพราะข�อผูกมัดครั้งท่ีสองได�ไปยกเลิกข�อผูกมัดครั้งแรก และการยกเลิกขณะ
ทํางานทําให�ต�องกลับไปใช�ค�าจ�างตามราคาท�องตลาด 
 และถือว�ามีข�อกําหนดเช�นเดียวกับกรณีท่ีมีการเพ่ิม หรือลดรางวัลก�อนเริ่มลงมือทํางานโดยผู�ทํางานท่ี
เจาะจงแน�นอนไม�รู�เรื่องดังกล�าว หรือผู�ท่ีต้ังรางวัลไม�ได�ประกาศให�ทราบท่ัวกัน ผู�ทํางานก็มีสิทธิ์ได�รับค�าจ�างใน
ราคาท�องตลาด ตามทรรศนะท่ีมีน้ําหนัก (รอญิฮ)) 
             5) เม่ือผู�ตั้งรางวัลกับผู�ทํางานเกิดขัดแย�งกัน ถ�าหากท้ังสองฝ�ายเกิดขัดแย�งกันในเง่ือนไขของรางวัล 
โดยผู�ทํางานกล�าวว�า ท�านต้ังรางวัลให�แก�การทํางานชิ้นนี้ ผู�ต้ังรางวัลกล�าวว�า ผมไม�ได�ต้ังรางวัล ให�เชื่อคําพูดของผู�
ต้ังรางวัล ด�วยการสาบาน เพราะแต�เดิมไม�ได�มีการต้ังรางวัล และผู�ทํางานได�อ�างการชดใช�และอ�างสัญญาผูกมัด ซ่ึง
เปBนสิ่งท่ีไม�มีอยู�แต�เดิม ตามหลักการให�พิจารณาคําพูดของผู�ท่ียึดอยู�กับหลักเดิม พร�อมการสาบาน 
 เช�นเดียวกับกรณีท่ีท้ังสองฝ�ายขัดแย�งในเรื่องทํางานท่ีมีการต้ังรางวัลให� เช�นผู�ต้ังรางวัลกล�าวว�า ฉันต้ัง
รางวัลไว�ให�แก�ผู�ท่ีนํารถยนต)ของฉันท่ีหายไปคืนมาได� คนทํางานกล�าวว�า แต�ท�านต้ังรางวัลไว�ให�แก�การนําสิ่งของ
ท�านชิ้นนี้ท่ีหายคืนมาได� หรือท้ังสองฝ�ายขัดแย�งตัวบุคคลท่ีทํางาน นายเดชกล�าวว�า ผมเปBนผู�ท่ีทํางานชิ้นนี้ เจ�าของ
รางวัลกล�าวว�า คนอ่ืนเปBนคนทํา 
 ในสองรูปดังกล�าวให�เชื่อผู�ตั้งรางวัลด�วยการสาบาน เพราะผู�ทํางานอ�างเง่ือนไขการต้ังรางวัล ซ่ึงไม�มีอยู�
แต�เดิม เช�นเดียวกับท่ีอ�างการทํางานท่ีอยู�ในรับผิดชอบของตน โดยท่ีแต�เดิมตนไม�ต�องรับผิดชอบงานนั้น 
 ถ�าหากท้ังสองฝ�ายขัดแย�งกันในจํานวนของรางวัล หรือลักษณะหรือประเภทของรางวัล เช�น คนทํางาน
กล�าวว�า ท�านต้ังรางวัลไว�ให�ผมหนึ่งพันบาท เจ�าของรางวัลกล�าวว�า ฉันต้ังรางวัลไว�ห�าร�อยบาทหรือเขากล�าวว�า สิบ
ดอลลาร) ผู�ต้ังรางวัลกล�าวว�า สิบ ดีนาร) เปBนต�น ในกรณีนี้ให�ท้ังสองฝ�ายสาบานยืนยันคําพูดของตน และปฏิเสธ
คําพูดของอีกฝ�ายหนึ่ง เม่ือท้ังสองฝ�ายได�ทําการสาบานแล�วคําพูดของคนท้ังสองก็ถือว�าตกไป และคนทํางานมีสิทธิ์
ได�รับค�าจ�างในราคาท�องตลาด 
 เช�นเดียวกับกรณีท่ีคนท้ังสองขัดแย�งกันในการทํางาน คนทํางานกล�าวว�า ท�านต้ังรางวัลให�ฉันในการ
ทํางานชิ้นนี้เพียงชิ้นเดียว ผู�ต้ังรางวัลกล�าวว�า ฉันต้ังรางวัลให�แก�การทํางานชิ้นนี้และชิ้นนั้นด�วย ให�ท้ังสองฝ�าย
สาบานยืนยันคําพูดของตนและปฏิเสธคําพูดของอีกฝ�ายหนึ่ง และให�คนทํางานได�รับค�าจ�างตามราคาท�องตลาด 
 

 ข�อแตกต
างระหว
างการตั้งรางวัลกับการว
าจ�าง 
 การต้ังรางวัลกับการว�าจ�างมีข�อแตกต�างกันหลายประเด็น ได�แก� 

1) การต้ังรางวัลอนุญาตให�กระทําได�ในการทํางานท่ียังไม�รู�ชิ้นงาน ขณะท่ีไม�อนุญาตให�มีการว�าจ�าง
ทํางานท่ียังไม�รู�ชิ้นงานแน�นอน 

2) การต้ังรางวัลอนุญาตให�กระทําได�กับคนทํางานท่ีไม�รู�ตัวว�าเปBนใคร แต�การว�าจ�างไม�อนุญาตให�
กระทํากับผู�ท่ีไม�รู�ตัวตนว�าเปBนใคร 

3) ในการว�าจ�างฝ�ายลูกจ�างท่ีจะเข�าทํางานจําเปBนต�องกล�าวคําสนอง (กอบูล) ส�วนในการต้ังรางวัลผู�
ทํางานไม�จําเปBนต�องกล�าวคําสนอง (กอบูล) 
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4) ในการต้ังรางวัล ผู�ทํางานจะยังไม�มีสิทธิ์ได�รับรางวัลนอกจากทํางานเสร็จสิ้นลง และถ�าหากมีการต้ัง
เง่ือนไขให�จ�ายรางวัลล�วงหน�า ถือว�าข�อตกลงนั้นใช�ไม�ได� ส�วนในการว�าจ�างนั้นอนุญาตให�ต้ังเง่ือนไขจ�ายค�าจ�าง
ล�วงหน�าได� 

5) การต้ังรางวัลเปBนข�อตกลงท่ีไม�ผูกมัดดังเปBนท่ีทราบ ขณะท่ีการเช�าเปBนข�อตกลงท่ีผูกมัดฝ�ายใดฝ�าย
หนึ่งไม�มีสิทธิ์ยกเลิกนอกจากต�องได�รับความยินยอมจากอีกฝ�ายหนึ่ง 

 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

กามีละฮ> หะยียะโกะและคณะ (2560)ทําการวิจัยเรื่อง “การตลาดล้ําเส�นชวนพนันเพ่ือการกระตุ�นตลาด
ท่ีส�งผลต�อประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต�”มีวัตถุประสงค)การวิจัยดังนี้1) ศึกษาหลักเกณฑ)เพ่ือการวินิจฉัยการ
ทําการตลาดล้ําเส�นชวนพนันตามหลักการของศาสนาอิสลาม 2) ศึกษาแนวทางการเผยแพร�หลักเกณฑ)การวินิจฉัย
การทําการตลาดล้ําเส�นชวนพนันตามหลักการของศาสนาอิสลามต�อประชาชนมุสลิมผู�วิจัยจะใช�ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บข�อมูลจากเอกสารและภาคสนาม  

จากการศึกษาพบว�า1) หลักเกณฑ)เพ่ือการวินิจฉัยในการทําการตลาดล้ําเส�นชวนพนันตามหลักการศาสนา
อิสลามได�กําหนดนิยามของการพนันท่ัวไป คือ บุคคลต้ังแต�สองคนข้ึนไปตกลงร�วมกัน ทําการเสี่ยงโชคโดยการ
วางเงินเดิมพันจากทรัพย)สิน อาศัยความฉลาดและไหวพริบในการคาดการณ)และการทายผล ส�วนนิยามของการ
พนันในอิสลาม คือ การได�มาซ่ึงทรัพย)สินหรือความเพลิดเพลินใจ โดยการเดิมพัน เสี่ยงโชค เสี่ยงทาย คาดการณ) 
คาดเดาอนาคต รวมถึงการใช�คําพูดเชิญชวนเพ่ือทํากิจกรรม  
 โดยหลักเกณฑ)เพ่ือพิจารณาว�าการกระทําใดท่ีเปBนการพนัน จากมุมมองของนักวิชาการนักการตลาด นัก
บริหารธุรกิจ ผู�รู�ศาสนา พบว�า หลักเกณฑ)ในการวินิจฉัยในเรื่องการเสี่ยงโชคการพนัน คือ การละเล�นท่ีทําให�
เสียเวลาเฉยๆอย�างไร�ประโยชน) และการละเล�นเพ่ือหวังผลตอบแทนท่ีเปBนทรัพย)สิน เงินทอง ทุกการละเล�นท่ีฝ�าย
หนึ่งกําไรอีกฝ�ายหนึ่งขาดทุน หรือ เปBนการลงทุนท้ังสองฝ�ายอีกฝ�ายหนึ่งได� แต�อีกฝ�ายหนึ่งไม�ได� นั่นก็คือการพนัน
และการท่ีมีสองฝ�ายมาจัดการแข�งขัน หรือมีการเล�น แล�วท้ังสองฝ�ายได�ออกทรัพย)สินหรือเงินเม่ือทําการแข�งขัน
แล�วถ�าใครชนะก็จะได�ทรัพย)สินหรือเงินนั้นส�วนคนท่ีแพ�ก็จะเสียทรัพย)สินนั้นส�วนการละเล�นท่ีทําให�เสียเวลาเฉยๆ
อย�างไร�ประโยชน) โดยไม�ได�เสียทรัพย)สิน ไม�ถือว�าเปBนการพนันแต�เปBนการกระทําท่ีเสียเวลา ถือว�า เปBนมักรูฮ 

จากบทบัญญัติว�าด�วยการชิงโชค การจับรางวัล (SMS, คูปองชิงโชค และอ่ืนๆ) ควรให�ความสําคัญกับ
หลักการศาสนา ซ่ึงหุกมการส�งเสริมการขาย ในลักษณะเช�นนี้ มีเง่ือนไข 2 ประการ1. ศึกษารายละเอียด คือ ถ�าผู�
ซ้ือซ้ือสินค�าเจตนาเพ่ือต�องการคูปองท่ีร�วมรายการดังกล�าว หรือแค�อยากได�หรือเพียงต�องการลุ�น ก็ถือว�าไม�
อนุญาตเข�าข�ายการพนันในอิสลาม เนื่องจากเม่ือส�งชิงโชคแล�วยังไม�สามารถรู�ได�ว�าจะได�กําไรหรือขาดทุน 2. 
เง่ือนไขดังกล�าวถือว�าหะรอมโดยสิ้นเชิง รายงานโดยเชคอับดุลอาซิบินบาซ (ฟ0ตวา อิสลามียะห)2 : 367-368) จาก
หนังสืออัล-ฮาวาฟ�ซอัลติญัยะห)อัลตัสวิกิยะฮฺ, และอัล-ลัญนะฮ) อัด-ดาอีมะฮฺ (ฟ0ตวา อิสลามียะห)2 : 366-367) จาก
หนังสืออัล-ฮาวาฟ�ซอัลติญัยะห)อัลตัสวิกิยะฮฺ, เนื่องจากการชิงโชคดังกล�าวเข�าข�ายการกิมRารและการพนัน ท้ังนี้
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สามารถแบ�งชนิดการชิงโชคออกเปBน 3 ประเภท ดังนี้1. การชิงโชคโดยปราศจากเง่ือนไขใดๆ2.การชิงโชคโดยมีการ
ซ้ือของ3.การชิงโชคโดยการจ�ายเงิน 
 2)ศึกษาแนวทางการเผยแพร�หลักเกณฑ)การวินิจฉัยการทําการตลาดล้ําเส�นชวนพนันตามหลักการของ
ศาสนาอิสลามต�อประชาชนมุสลิม สามารถแยกประเด็นดังนี้1. ทัศนคติของผู�ประกอบและประชาชนท่ีมีต�อการทํา
การตลาดล้ําเส�นการพนันตามหลักการของศาสนาอิสลาม พบว�า ส�วนใหญ�ให�ความสําคัญต�อหลักคําสอนของ
ศาสนา แต�ยังขาดความเข�าใจอย�างชัดเจน จึงไม�สามารถตัดสินใจด�วยตนเองได�ว�า การทําการตลาดรูปแบบใดท่ีขัด
กับหลักศาสนา 2. พฤติกรรมของผู�ประกอบการและประชาชนท่ีมีต�อการรับข�อมูลการทําการตลาดล้ําเส�นการพนัน
ตามหลักการของศาสนาอิสลามและข�อวินิจฉัยทางศาสนา พบว�า ยังไม�มีหน�วยงานเฉพาะท่ีสามารถดําเนินการให�
คําเตือนแก�ผู�ประกอบการและประชาชนในการทําการตลาด เนื่องจากประชาชนต�องการร�วมสนุกกับกิจกรรมการ
ทําการตลาดของบริษัทโดยไม�คํานึงถึงข�อวินิจฉัยทางศาสนา ดังนั้นจึงจําเปBนต�องมีวิธีการปรึกษาผู�รู�เฉพาะทางเพ่ือ
ไม�ให�เกิดความซับซ�อน 3. การเผยแพร�หลักเกณฑ)การวินิจฉัย จําเปBนต�องมีกรณีตัวอย�างเพ่ือการเทียบเคียงสร�าง
ความเข�าใจ เนื่องจากการนําเสนอเฉพาะเพียงหลักเกณฑ)ยังไม�สามารถก�อให�เกิดประโยชน)อย�างแท�จริงแก�
ประชาชนได� อีกท้ังข�อหลักเกณฑ)ของนักวิชาการก็มีข�อวินิจฉัยท่ีแตกต�างกัน เพราะถ�าหากนักวิชาการไม�เข�าใจ
รูปแบบการดําเนินกิจกรรมดังกล�าวแล�วนั้น สุดท�ายหลักการท่ีอาจกําหนดไว�อาจจะให�ข�อวินิจฉัยผิดได� ส�วนรูปแบบ
การเผยแพร�หลักเกณฑ)เพ่ือให�ประชาชนและผู�ประกอบการรับทราบข�อมูลการทําการตลาดล้ําเส�นการพนันโดยผ�าน
ช�องทางการสื่อสารต�าง ๆ เช�น สื่อดิจิตอล โซเซียลมีเดีย สื่อออนไลน) สื่อสิ่งพิมพ) เปBนต�น และควรมีหน�วยงานท่ี
ออกมาชี้ขาดเพ่ือการสร�างความรู�ความเข�าใจในการเผยแพร�หลักเกณฑ)ร�วมกัน 

 

 พีระ จิรโสภณและคณะ (2559)  ทําการวิจัยเรื่อง “ความรู�เท�าทันการศึกษายุคดิจิทัลกับบทบาทในการ
กําหนดแนวทางการปฏิรูปการสื่อสารในสังคมไทย” เปBนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุ�มเปYาหมายประชากร
กรุงเทพมหานครทีมีอายุ 18 ข้ึนไป จํานวน 400 คน ผนวกกับการจัดกลุ�มอภิปลายโดยเชิญผู�ทรงคุณวุฒิ
ผู�เชี่ยวชาญด�านสื่อและการรู�เท�าทันสื่อและการสื่อสารมาร�วมให�ความคิดเห็นเพ่ือประมวลองค)ความรู� แนวคิดและ
การดําเนินการเรื่องการรู�เท�าทันการสื่อสาร 

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค)หลัก 3 ด�านคือ (1) เพ่ือการประมวลแนวคิด องค)ความรู�และการ
ดําเนินการเรื่องการรู�เท�าทันสื่อและการสื่อสารในประเทศไทย จากผู�ทรงคุณวุฒิ (2) สํารวจลักษณะทาง
ประชากรศาสตร) พฤติกรรมการเป�ดรับและการใช�สื่อ ระดับการรู�เท�าทันการสื่อสารของกลุ�มตัวอย�างและ (3) 
ศึกษาแนวทางในการส�งเสริมบทบาทความเปBนพลเมืองและการขับเคลื่อนการรู�เท�าทันการสื่อสารเพ่ือการปฏิรูป
การสื่อสารในสังคมไทย  ผู�ทรงคุณวุฒิในการอภิปลายกลุ�มได�ให�ข�อมูลเก่ียวกับการศึกษาวิจัยและการขับเคลื่อนเพ่ือ
การส�งเสริมการเรียนรู� การรู�เท�าทันสื่อและการสื่อสารในระดับต�างๆ ท้ังการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนใน
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โรงเรียนและการรณรงค)ในกลุ�มเปYาหมายต�างๆ ผู�ทรงคุณวุฒิชี้ประเด็นป0ญหาการนิยามขอบเขตการรู�เท�าทันสื่อและ
การสื่อสารท่ียังแตกต�างกัน รวมท้ังการสร�างตัวชี้วัด และการวินิจฉัยการเปBนผู�รู�เท�าทันหรือไม�รู�เท�าทันท่ียังไม�
สอดคล�องกัน ซ่ึงผู�ศึกษาวิจัยควรจะต�องกําหนดขอบเขตแนวคิดให�เจาะจงเปBนแบบแผนชัดเจน 

อุราเพ็ญ ย้ิมประเสริฐและคณะ (2559) ทําการวิจัยเรื่อง “การรู�เท�าทันสื่อ ประโยชน)และการนําไปใช� 
กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาแห�งหนึ่ง”การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค)เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความรู�เก่ียวกับการรู�เท�า
ทันสื่อของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห�งหนึ่ง 2) ศึกษาประโยชน)ในการรู�เท�าทันสื่อของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาแห�งหนึ่ง 3) ศึกษาการนําไปใช�ในเรื่องการรู�เท�าทันสื่อของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห�ง
หนึ่ง ประชากรคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห�งหนึ่งท่ีเรียนเก่ียวกับ “การรู�เท�าทันสื่อ” 
ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาคการศึกษาปGท่ี 1 ปGการศึกษา 2558 จํานวน 97 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเปBน
แบบสอบถามปลายป�ด และสถิติเชิงพรรณนาได�แก� ความถ่ี ร�อยละ ค�าเฉลี่ย และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว�า นักศึกษาส�วนใหญ�เปBนเพศหญิง ชั้นปGท่ี ๓ และเรียนเก่ียวกับ “การรู�เท�าทันสื่อ” ใน
รายวิชาของหมวดศึกษาท่ัวไป ผลการวิจัย ๑) ประโยชน)ในการรู�เท�าทันสื่อของนักศึกษา ด�านความรู�อยู�ในระดับ
ปานกลาง แต�พิจารณารายข�อพบว�า นักศึกษาส�วนใหญ�สามารถเข�าใจได�ว�า ดาราในโทรทัศน)สวย หุ�นดี ผิวขาว
ความจริงไม�เปBนเช�นนั้น มีผลจากเทคนิคด�านภาพมาช�วย  ส�วนประเด็นความเข�าใจในเรื่องการรู�เท�าทันสื่อ อยู�ใน
ระดับปานกลางเช�นเดียวกัน   นักศึกษาตีความหมาย สัญลักษณ)ต�างๆท่ีใช�ในการสร�างความหมายผ�านเนื้อข�าว ได�
เปBนอันดับแรก  จากนั้นสามารถอธิบายเนื้อหาข�าวสารท่ีสื่อผลิตข้ึนนั้นมีนัยทางธุรกิจแอบแฝงอยู�  

ศรัณยพงศ> เท่ียงธรรม (2557) ทําการวิจัยเรื่อง “ทัศนคติและพฤติกรรมการเสี่ยงโชคการตลาดของ
ผู�บริโภคท่ีมีอายุ 25 ปGข้ึนไป ผลการศึกษาวิจัยผู�วิจัยวางกรอบมาตรการการกํากับกิจกรรมส�งเสริมการขายด�วยการ
เสี่ยงโชคไว� 2 ด�านการตลาดเสี่ยงโชคและการซ้ือผลิตภัณฑ)เพ่ือร�วมเสี่ยงโชคเปBนป0จจัยสาเหตุท่ีมีผลต�อความโน�ม
เอียงท่ีจะเสพติดการเสี่ยงโชคพนันข�อค�นพบนี้นํามาสู�ข�อเสนอเรื่องการปกปYองเด็กและเยาวชนรวมท้ังกลุ�มผู�
เปราะบางจากการตลาดเสี่ยงโชคโดยไม�มีข�อแม�เพ่ือตัดป0จจัยสาเหตุท่ีนําไปสู�ความโน�มเอียงท่ีจะเสพติดการเสี่ยง
โชคพนันจากการเปรียบเทียบมาตรการการกํากับดูแลการเสี่ยงโชคนํามาสู�ข�อเสนอด�านการคุ�มครองสังคมท้ังด�าน
การสร�างความเปBนธรรมแก�ผู�บริโภคในกิจกรรมเสี่ยงโชคการสื่อสารผลกระทบทางลบท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือให�ผู�บริโภค
เกิดการรับรู�เพ่ือประกอบการตัดสินใจร�วมหรือไม�ร�วมกิจกรรมและการกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตท่ีรัดกุมเพ่ือ
สื่อสารกับสังคมว�ากิจกรรมประเภทนี้แม�ไม�ได�ห�ามท้ังฝ�ายผู�จัดและผู�บริโภคตามแนวคิดการค�าเสรีแต�ภาครัฐไม�ได�
ส�งเสริมสนับสนุนเนื่องจากเปBนกิจกรรมท่ีทําให�สังคมมีค�านิยมเสี่ยงโชคและอาจจะส�งผลกระทบทางลบต�อสังคมได�
เช�นเดียวกับการอนุญาตการพนัน 

แนวทางการกํากับการส�งเสริมการขายด�วยวิธีการเสี่ยงโชค 5 เรื่องได�แก� (1) การปYองกันกลุ�มเปราะบางใน
สังคมจากกิจกรรมการแจกรางวัลด�วยการเสี่ยงโชค(2) การสื่อสารให�ทุกฝ�ายเกิดความเข�าใจว�ากิจกรรมประเภทนี้มี
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โอกาสสร�างผลกระทบได�แบบเดียวกับการติดการพนัน (3) การกําหนดกรอบหรือขอบเขตด�านมูลค�ารางวัลความถ่ี
และถ�อยคําในการสื่อสารกิจกรรมประเภทนี้ (4) มาตรการด�านภาษีและค�าธรรมเนียมเพ่ือลดแรงจูงใจในการจัด
กิจกรรมของผู�ประกอบการ (5) บทลงโทษผู�กระทําผิดส�วนในระยะยาวควรมีการหาข�อสรุปว�ากิจกรรมนี้ควรถูก
กํากับอย�างเข�มงวดในไทยหรือไม�อย�างไรเพ่ือความเหมาะสมและเปBนธรรมแก�ผู�บริโภคและสังคมไทย 

บุปผา  ลาภะวัฒนาพันธ> (2556) ทําการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ)ระหว�างการเป�ดรับข�าวสารกับทัศนคติ 
และพฤติกรรมการเล�น การพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ” มีวัตถุประสงค)เพ่ือศึกษาการ
เป�ดรับข�าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการเล�นการพนันของนิสิตนักศึกษาท่ัวประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ)
ระหว�างตัวแปรท้ังสาม ผู�วิจัยใช�ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการสํารวจ 
(Survey) แบบการศึกษาภาพตัดขวาง (Cross-sectional Study) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ท้ังนี้ผู�วิจัยเลือกเข�าถึงประชากร (Accessible Population) เฉพาะนิสิต 
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสมาชิกของเครือข�ายอาจารย)สื่อสารมวลชนเพ่ือขับเคลื่อนสังคมลด ป0ญหาการ
พนันเปBนผู�สอน ซ่ึงมีสถานศึกษาต้ังอยู�ในภูมิภาคต�าง ๆ ท่ัวประเทศ รวม 9 สถาบัน ได�แก� มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) วิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และ
มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย กําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างโดยใช� สูตร Taro Yamane ได�ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง
เท�ากับ 900 คน  สําหรับการสุ�มตัวอย�าง ผู�วิจัยใช�การสุ�มตัวอย�างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย เลือก
เฉพาะนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสมาชิกของเครือข�ายอาจารย)สื่อสารมวลชนเพ่ือ ขับเคลื่อนสังคมลด
ป0ญหาการพนันเปBนผู�สอน รวม 9 สถาบันอุดมศึกษา ลําดับถัดมาใช�การสุ�มตัวอย�าง แบบจัดสัดส�วน (Quota 
Sampling) โดยกําหนดสัดส�วนของกลุ�มตัวอย�างจาก 9 สถาบันในจํานวนเท�า ๆ กัน สถาบันละ 100 คน จากนั้นใช�
การสุ�มตัวอย�างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพ่ือเข�าถึงกลุ�มตัวอย�างในแต�ละสถาบัน  โดยพยายามให�มี
การกระจายของกลุ�มตัวอย�างตามลักษณะประชากรท่ีกําหนดไว�มากท่ีสุดจนครบ 900 คน    สถิติท่ีใช�ในการ
วิเคราะห)ข�อมูล คือ สถิติเชิงพรรณา ได�แก� การแจกแจงค�าความถ่ี (Frequency) ค�าร�อยละ (Percentage) 
ค�าเฉลี่ย (Mean) และค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส�วนการทดสอบสมมติฐานใช�การ
วิเคราะห)ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  การทดสอบความเปBนอิสระต�อกันของสองประชากร  
(Chi-Square) การวิเคราะห)สหสัมพันธ)แบบเพียร)สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
และการเปรียบเทียบค�าเฉลี่ยสําหรับประชากร สองกลุ�มท่ีเปBนอิสระต�อกัน (Independent -Samples T-Test)    

ผลการวิจัย  พบว�า  

 1.  กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เป�ดรับข�าวสารเก่ียวกับการเล�นการพนันจากสื่อบุคคล สื่อมวลชน  และสื่อใหม� 
โดยเพ่ือนเปBนสื่อบุคคลท่ีพูดเรื่องการพนันมากท่ีสุด โทรทัศน)เปBนสื่อมวลชนท่ีได�รับความนิยม ขณะท่ีเว็บไซต)และ
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เฟสบุRคกลายเปBนสื่อใหม�มาแรง   2.  กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีทัศนคติเก่ียวกับการเล�นการพนันในระดับค�อนข�าง
บวกผ�านมุมมองคนไทยชอบการเสี่ยงโชคมากท่ีสุด แม�จะรู�ว�าไม�มีใครประสบความสําเร็จได�จากการพนันและการ
พนัน เปBนสิ่งท่ีไม�ดีก็ตาม เข�าข�าย “รู�ท้ังรู�ว�าไม�ดี แต�ก็ยังทํา”   3.  กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีประสบการณ)ในการเล�น
การพนันมาก�อน นิยมเล�นไพ�มากท่ีสุด โดยเริ่มเล�นครั้งแรกเม่ือสมัยเรียนชั้นประถมศึกษา เหตุผลง�าย ๆ คือ เพ่ือ
ความสนุกสนาน ไม�มีอะไรทํา  ฆ�าเวลา และอยากรู�เฉย ๆ    4.  ทัศนคติเชิงบวกต�อการพนันเปBนผลมาจากกลุ�ม
ตัวอย�างนิยมเป�ดรับข�าวสารเก่ียวกับการพนัน โดยสื่อบุคคลอย�างเพ่ือนและสื่อมวลชนอย�างโทรทัศน)ถือเปBนสื่อหลัก
ในการโน�มน�าวใจให�กลุ�มตัวอย�างโดยเฉพาะเพศชายท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน เรียนได�เกรดเฉลี่ยสะสม 1.01-
2.00 และมี รายได�เฉลี่ยต�อเดือน 20,001-30,000 บาท คล�อยตาม    5. ป0จจัยท่ีมีความสัมพันธ)อย�างชัดเจนกับ
พฤติกรรมการเล�นการพนันของกลุ�มตัวอย�างมีอยู�  3 ป0จจัยหลัก ประกอบด�วย 1. การมีทัศนคติเชิงบวกต�อการ
พนัน 2. การเป�ดรับข�าวสารการพนันจากเพ่ือน โทรทัศน) และเว็บไซต)  3. ลักษณะทางประชากรศาสตร)ท่ีเอ้ือต�อ
การเล�นการพนัน ได�แก� เพศ ประเภทของมหาวิทยาลัยท่ีศึกษา และรายได�เฉลี่ยต�อเดือน 

จีระพันธ> การะเกด (2554) ทําการศึกษาเรื่อง เครือข�ายเกมออนไลน) และ ป0จจัยท่ีทําให�เกิดการเสี่ยงโชค
ในเยาวชนกรณีศึกษา : สามกRกออนไลน) (3 Kingdoms Online) และสเปเชียลฟอร)ซ (Special Force) การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค)เพ่ือศึกษาถึง สาเหตุท่ีทําให�เยาวชนมีพฤติกรรมการเสี่ยงโชค อันเกิดมาจากเกมออนไลน) และ 
การลอกเลียนแบบพฤติกรรมเหล�านั้นมาประยุกต)ใช�ในสังคมแห�งชีวิตจริง รูปแบบการเสี่ยงโชคภายในเกมออนไลน) 
ตลอดจนผลกระทบต�างๆ พร�อมท้ังแนวโน�มท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจากการเสี่ยงโชคภายในเกมออนไลน)ของเยาวชน 

กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการศึกษามีท้ังหมด 2 กลุ�มคือ กลุ�ม ผู�ประกอบการร�านอินเตอร)เน็ต บริเวณรอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) บางเขน 10 คน และกลุ�มเยาวชนท่ีเข�าร�วมเล�นเกม สามกRกออนไลน) (3 Kingdoms 
Online) และ สเปเชียลฟอร)ซ (Special Force) จํานวน 40คน แบ�งเปBนเพศชาย 20 คน และเพศหญิง 20 คน 
โดยใช�เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลจากการสัมภาษณ)แบบเจาะลึก และการสังเกตการณ)แบบมีส�วนร�วม 

จากผลการศึกษาพบว�าสาเหตุท่ีทําให�เยาวชนเข�าร�วม และ เลิกเสี่ยงโชคภายในเกมออนไลน) เกิดข้ึนจาก
บริบทต�างๆ ท่ีอยู�ในสังคมรอบตัวของเยาวชนผู�เล�นเกมออนไลน) อาทิเช�น ความสนุก ผลตอบแทนจากการเสี่ยงโชค 
ความอยากรู�อยากลอง เพ่ือน เนื้อหาของเกมออนไลน)สิ่งต�างๆ เหล�านี้ก�อให�เกิดการเข�าร�วมเสี่ยงโชคในเกม
ออนไลน) พร�อมท้ังสาเหตุท่ีทําให�เลิกเสี่ยงโชคในเกมออนไลน) อาทิเช�น เงิน เพ่ือน และ เนื้อหาของเกมในส�วนของ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับตัวเยาวชนนั้นผู�ท่ีเก่ียวข�องโดยตรงอย�าง ภาคธุรกิจเกมออนไลน) และกระทรวงวัฒนธรรม 
ควรให�การดูแลสอดส�องอย�างเคร�งครัด อย�าหวังแต�ผลประโยชน)ของบริษัทของตนเองเพียงอย�างเดียว ควรให�
ความสําคัญกับเยาวชนท่ีจะเปBนผู�พัฒนาประเทศต�อไปในอนาคตด�วย นอกจากตัวเยาวชนจะไม�มีคุณภาพแล�ว จะ
ก�อให�เกิดป0ญหาของประเทศในอนาคตในท่ีสุด 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “ความรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิมในพ้ืนท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต�” เปBนการวิจัยเชิงสํารวจโดยวิเคราะห)เชิงปริมาณและผนวกกับการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการ
สัมภาษณ)และสนทนากลุ�มย�อย(Focus Group ) ซ่ึงเปBนการดําเนินการก�อนการวิจัยเชิงสํารวจ  เพ่ือประมวล
แนวคิดการรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน เพ่ือเปBนข�อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการวิจัยในข้ันตอนต�อไป คือ
การวิจัยเชิงสํารวจจากกลุ�มตัวอย�างประชากรในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต� 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 แบ
งออกเปbน 2 ตอน ประกอบด�วย  

ตอนท่ี 1 วิจัยเชิงคุณภาพ(การสัมภาษณ)และการสนทนากลุ�มย�อย) 

ตอนท่ี 2 วิจัยเชิงสํารวจ 

ตอนท่ี 1 วิจัยเชิงคุณภาพ(การสัมภาษณ>และการสนทนากลุ
มย
อย) 

การสัมภาษณ>และสนทนากลุ
มย
อย 

การสัมภาษณ)ผู�ทรงคุณวุฒิและการอภิปรายกลุ�มของตัวแทนเยาวชนในพ้ืนท่ี จัดข้ึนเพ่ือประมวลแนวคิด 
ทฤษฎีและหลักการ การปฏิบัติในด�านการรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิมในพ้ืนท่ีสาม
จังหวัดชายแดนใต� เพ่ือเปBนฐานข�อมูลและความคิดในการวางแผนการวิจัยเชิงปริมาณแบบการวิจัยเชิงสํารวจต�อไป 

ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีได�สัมภาษณ> มีท้ังหมด 6 ท
าน 

นักวิชาการด�านการตลาด  

1. ดร.หมะหมูด  หะยีหมัด 
ตําแหน�งป0จจุบัน ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายประกันคุณภาพ สหกิจศึกษา/ฝ�กประสบการณ)วิชาชีพและเปBน
อาจารย)ประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร)และการจัดการในอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) วิทยา
เขต ป0ตตานี     

2. รศ.อัปสร อีซอ 
ตําแหน�งป0จจุบัน  รองคณบดีฝ�ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 
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นักวิชาการด�านเยาวชน 
3. ผศ.ดร.จารุวัจน)  สองเมือง 

ตําแหน� งป0 จจุบัน  อาจารย)ประจํ าหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร) 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

4. นายมูฮําหมัดนาเซ  ลาเตRะ 
ตําแหน�งป0จจุบัน  พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส 

นักวิชาการด�านศาสนา 
5. ดร.อานิสพัฒนปรีชาวงศ) 

ตําแหน�งป0จจุบัน รองผู� อํานวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาฝ�ายวิชาการและวิจัย 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 

6. ผศ.ดร.อิดริส  ดาราไก� 
ตําแหน�งป0จจุบัน อาจารย)ประจําสาขาวิชาอิสลามศึกษา คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
 

สําหรับการสนทนากลุ�มย�อย(Focus Group Discussion) จากตัวแทนเยาวชนมุสลิมในพ้ืนท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต� จังหวัดละ 10 คน ดําเนินการจัดวันศุกร)ท่ี 15 กุมภาพันธ) 2562  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
คูเวต ชั้น 6 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมีคณะผู�วิจัย คณาจารย)สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข�าร�วม
ด�วย  

ตอนท่ี 2 วิจัยเชิงสํารวจ 

การวิจัยเชิงสํารวจ 

 ผลจากการสัมภาษณ)ผู�ทรงคุณวุฒิและการสนทนากลุ�มตัวแทนเยาวชน ได�นํามาสู�การสร�างฐานคิดและ
แนวทางในการออกแบบการวิจัย เครื่องมือวิจัย เพ่ือการวิจัยเชิงสํารวจ โดยการวิจัยเชิงสํารวจมีรายละเอียดใน
หัวข�อต�อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ
มตัวอย
าง 
1) ประชากร  ในการวิจัยครั้งนี้ คือเยาวชนมุสลิม ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต�(ป0ตตานี ยะลา 

และนราธิวาส) ท่ีมีอายุระหว�าง 15-25 ปG (ใช�เกณฑ)เยาวชนสากลขององค)การสหประชาชาติ)โดยใช�พ้ืนท่ีอําเภอ
เมืองของท้ังสามจังหวัด แบ�งเปBน 2 กลุ�ม คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล 

2) กลุ�มตัวอย�าง  ในการวิจัยครั้งได�กําหนดขนาดกลุ�มตัวอย�างโดยการคํานวณหาขนาดตัวอย�างของ 
ยามาเน�(Yamane,1967) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% และความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได� (Permissible error) 
5% 
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 n =      N 

1+N�� 

เม่ือ    n แทน ขนาดกลุ�มตัวอย�าง   

N แทนขนาดประชากรท่ีใช�ในการศึกษา 

N�� แทน ความคลาดเคลื่อนของกลุ�มตัวอย�างท่ีรับได� ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้กําหนดให�
ระดับความเชื่อม่ัน 95% และความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได� (Permissible error) 5% 

จากสูตรข�างต�นแทนค�าในสูตรได�ดังนี้  

แทนค�าในสูตร     n =            81,494 

1+((81,494)*  (0.05)2 ) 

= 398.046 ≈ 400  

ฉะนั้นได�กลุ�มตัวอย�าง = 400 

 ดังนั้น ผู�วิจัยจึงกําหนดขนาดกลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 400  คน เลือกใช�วิธีการ 
สุ�มตัวอย�างแบบอย�างง�าย(Simple Random  Sampling) โดยแบ�งตามแต�ละจังหวัดของประชากรช�วงอายุ
ระหว�าง 15-25 ปG ในพ้ืนท่ีเขตอําเภอเมือง ทําการแบ�งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ดังนี้ 
ตารางท่ี 1.1  แสดงจํานวนประชากรอายุ 15-25 ปG ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองท้ังสามจังหวัด ป0ตตานี ยะลา นราธิวาส 
และแบ�งขนาดกลุ�มตัวอย�าง 

จังหวัด *จํานวนประชากร 
(15-25ปL) ในพ้ืนท่ี
อําเภอเมือง (คน) 

จํานวน
แบบสอบถาม

(ชุด) 

ในเขตเทศบาล 
(คน) 

จํานวน 
แบบสอบถาม

(ชุด) 

นอกเขต
เทศบาล (คน) 

จํานวน
แบบสอบถาม

(ชุด) 
ป0ตตานี 27,328 134 7,596 37 19,732 97 

ยะลา 30,973 152 10,939 54 20,034 98 

นราธิวาส 23,193 114 6,608 32 16,585 82 

รวม 81,494 400 25,143 123 56,351 277 

*จากข�อมูลสถิติประชากรของนายทะเบียนอําเภอเมืองและเขตเทศบาลเมือง จังหวัดป0ตตานี ยะลา และนราธวิาส  ( ณ เมษายน 2562) 
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2.เครื่องมือวิจัย 

 เครื่องมือวิจัยในการสํารวจกลุ�มตัวอย�างใช�แบบสอบถามท่ีให�ผู�ตอบด�วยตนเอง ประกอบด�วยคําถามแบบ
เลือกตอบและคําถามแบบประเมินค�า (Rating Scale ) ท้ังหมด 4ส�วนคือ 

ส�วนท่ี 1 เปBนแบบสอบถามเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต� ลักษณะ
เปBนแบบสํารวจรายการ (Check list) ประกอบด�วย ภูมิลําเนา พ้ืนท่ีอาศัย  เพศ อายุ  การศึกษาสายสามัญ 
การศึกษาด�านศาสนา  อาชีพ  รายได�เฉลี่ย 

 
 ส�วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับประสบการณ)เก่ียวกับการตลาดลุ�นโชค/ชิงโชค  ลักษณะเปBนแบบสํารวจ
รายการ (Check list)  จํานวน  5 ข�อ 
 
 ส�วนท่ี 3 แบบทดสอบเก่ียวกับระดับความรู�ความเข�าใจของเยาวชนท่ีมีต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน 
เปBนคําถามแบบเลือกตอบว�า เปBน หรือ ไม�เปBน  มีจํานวน  10 ข�อ โดยแสดงข�อคําถามว�า พฤติกรรมเหล�านี้เปBนการ
พนันตามหลักการศาสนาอิสลามหรือไม�   
 
 ส�วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับป0จจัยการรับรู�เรื่องการพนันในอิสลาม  ลักษณะเปBนแบบสํารวจรายการ 
(Check list) จํานวน  8 ข�อ 

ตัวแปรหลักในการวิจัยครั้งนี้คือ “การรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน” จากการประมวล 
ลักษณะตัวชี้วัดจากการสัมภาษณ)ผู�ทรงคุณวุฒิ การอภิปรายกลุ�มจากตัวแทนเยาวชนในพ้ืนท่ีสามจังหวัด และจาก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  ซ่ึงพบว�ายังมีความหลากหลาย งานวิจัยนี้จึงบูรณาการแนวคิด
และองค)ประกอบต�างๆ นํามาสร�างเปBนชุดข�อคําถามเพ่ือชี้วัดการรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน จํานวน 10
ข�อ มีเลือกตอบว�า เปBน หรือ ไม�เปBน  ท้ังนี้ผู�วิจัยได�กําหนดข�อท่ีน�าจะสะท�อนความรู�เท�าทันไว�แล�วเพ่ือตรวจสอบ 

  
ในการทดสอบความเท่ียงตรง (validaty) ผู�วิจัยได�รับความร�วมมือจากผู�ทรงคุณวุฒิ3 ท�าน ท่ีเปBน 

อาจารย)จากหัวหน�าแผนกวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร)และสังคมศาสตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 
วิทยาเขตป0ตตานี    อาจารย)รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร)และสังคมศาสตร) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  และ 
รองอธิการบดีฝ�ายแผนประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทําการตรวจสอบให�ความคิดเห็นและ
วิพากษ)วิจารน)เก่ียวกับคําถามและคําตอบท่ีกําหนด เพ่ือนํามาสู�การปรับปรุงให�เหมาะสมท่ีสุด 
 
       3.การวิเคราะห>และทดสอบทางสถิติ 
 

1) สถิติเชิงพรรณนา ใช�ในการพรรณนาตัวแปร เพ่ืออธิบายผลการวิจัยของตัวแปรต�างๆท่ีศึกษา ใช�สถิติ 
ค�าความถ่ี  ร�อยละ (Percentage)  ของข�อมูลในส�วนท่ี 1 ,2 , 3 และ 4  สําหรับการตีความของข�อมูลท่ีได�ในส�วนท่ี 
3 ซ่ึงเก่ียวข�องกับระดับความรู�ว�าการตลาดเสี่ยงโชคท่ีมาในรูปแบบของการลุ�นโชคหรือชิงโชคเปBนพฤติกรรมท่ีผิด
หลักการศาสนาอิสลาม มีท้ังหมด 10 ข�อ 10 คะแนน โดยให�เลือกว�าข�อความแต�ละข�อ เปBนการพนันหรือไม�เปBน
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การพนันตามหลักศาสนาอิสลาม  ดังนั้นจึงได�สรุประดับความรู�ของกลุ�มตัวอย�าง เม่ือกลุ�มตัวอย�างตอบได�ถูกต�องซ่ึง
จะคํานวณเปBนช�วงเกณฑ)คะแนน  จากสูตรการคํานวณของอันตรภาคชั้น(อัจฉรา  พจนา,2550) ดังนี้ 

 
อันตรภาคชั้น   =    พิสัย 
      จํานวนชั้น 
พิสัย   = ค�าสูงสุด  -  ค�าตํ่าสุด 
 
ดังนั้นเกณฑ)ในการแปลความหมายของคะแนนดังนี้  

  
ตอบได�ถูกต�อง 6.64 – 10.00 คะแนน มีความรู�เท�าทันในระดับมาก 

 ตอบได�ถูกต�อง 3.34 – 6.63   คะแนน มีความรู�เท�าทันในระดับกลาง 
 ตอบได�ถูกต�อง 0.00 – 3.33   คะแนน มีความรู�เท�าทันในระดับตํ่า 
 

2) สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐานเพ่ือแสดงความสัมพันธ)ระหว�างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  
โดยใช�การทดสอบไคสแควร)(Chi-Square Test) 
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บทที่  4 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “ความรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิมในพ้ืนท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต�” ใช�วิธีวิจัยเชิงสํารวจเปBนหลัก ผนวกกับความคิดเห็นจากการสัมภาษณ)ผู�ทรงคุณวุฒิ และการจัด
กลุ�มของตัวแทนเยาวชนมุสลิมในพ้ืนท่ีเพ่ือระดมความรู�และประสบการณ) สําหรับการการสํารวจนั้นประชากร
กลุ�มเปYาหมายเปBนกลุ�มท่ีมีอายุระหว�าง 15 ถึง 25 ปG นับถือศาสนาอิสลาม อยู�ในเขตอําเภอเมืองพ้ืนท่ีสามจังหวัด 
ได�แก� ป0ตตานี ยะลา และนราธิวาส  โดยสุ�มตัวอย�างแบบอย�างง�ายจํานวน  400 คน ใช�แบบสอบถามเก็บรวบรวม
ข�อมูลด�านต�างๆนํามาวิเคราะห)ทางสถิติ  ผลการวิจัยท้ังหมดนําเสนอในข�อ 4.1 ถึงข�อท่ี 4.6  ต�อไปนี้ 

 ข�อท่ี 4.1 การประมวลความรู� ประสบการณ)และความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นป0ญหา ป0จจัยและการ
เสริมสร�างเก่ียวกับการรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิมในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต� 

 ข�อท่ี 4.2 การวิเคราะห)ข�อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง 

ข�อท่ี 4.3 ประสบการณ)เก่ียวกับการลุ�นโชคและชิงโชคของกลุ�มตัวอย�าง 

ข�อท่ี 4.4 การวัดระดับความรู�ความเข�าใจของเยาวชนมุสลิมท่ีมีต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน 

ข�อท่ี 4.5 ป0จจัยการรับรู�เรื่องการพนันในอิสลาม 

ข�อท่ี 4.6 การวิเคราะห)ข�อมูลความสัมพันธ) 

4.1 การประมวลความรู� ประสบการณ>และความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นปHญหา ปHจจัยและการเสริมสร�าง
เก่ียวกับการรู�เท
าทันต
อการตลาดเส่ียงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิมในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต� 

 ผลการประมวลข�อมูลจากการสัมภาษณ)ผู�ทรงคุณวุฒิท้ัง 6 ท�าน ท่ีมีความรู�และประสบการณ)เก่ียวข�อง
เรื่องการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิม สามารถสรุปได�ในประเด็นต�างๆต�อไปนี้  

1). เยาวชนกับการตลาดเส่ียงโชค 

การตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันในนิยามของชารีอะห) จะอยู�ในคําว�า อัล-มัยซิรฺ ( ُ��ِ�ْ	َ
 ซ่ึงอัลลอฮฺตะอาลา (اَْ
ได�ตรัสว�า ความว�า : โอ� บรรดาผู�ศรัทธาเอ�ย ! แท� จริงแล�วสุรา การพนัน แท�นบูชายัญ และการเสี่ยงต้ิวนั้นเปBนสิ่ง
โสมมท่ีเกิดจากการกระทําของชัยฏอน ดังนั้น พวกเจ�าจงหลีกเลี่ยงมันเสีย เผื่อว�าพวกเจ�าจะได�รับความสําเร็จ (อัล-
มาอิดะฮฺ : 90)  “ในอิสลามได�ให�นิยามว�าทุกๆอย�างท่ีเปBนกระบวนการหรือว�าการเชิญชวนท่ีนําไปสู�การเสี่ยงโชคก็
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ถือว�าล�วนเปBนการพนัน ซ่ึงเปBนท่ีต�องห�ามในอิสลามอย�างชัดเจนในอัลกุรอานและฮาดิษ”  ผศ.ดร.อานิส พัฒนปรีชา
วงศ) (บทสัมภาษณ), 2562) 

ป0จจุบันมีเทคโนโลยีใหม�มากมาย เรียกว�ายุคสมัยของการเข�าถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร การพนัน ก็จะเข�าถึง
ได�ง�ายโดยเฉพาะการพนันกีฬา เช�นฟุตบอลออนไลน) “กลุ�มวัยรุ�นป0จจุบัน การเข�าถึงสมาร)ทโฟนเข�าถึงอินเตอร)เน็ต
เข�าถึงได�ง�าย เท�าท่ีสัมผัสก็มีเก่ียวกับการพนันฟุตบอลออนไลน)เข�าถึงได�ง�ายโดยผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส) วัยรุ�นส�วน
ใหญ�ท่ี เปBนคดียาเสพติดจะเก่ียวข�องกับการพนัน”  มุฮัมหมัดนาเซ ลาเตRะ(บทสัมภาษณ), 2562 ) 

การเสี่ยงโชคหลักๆ คือ การเล�นไพ� การเล�นพนันบอล การแทงม�า การซ้ือลอตเตอร)รี่ซ่ึงเม่ือไหร�ท่ีเยาวชน
เข�าไปยุ�งเก่ียวกับการพนัน ก็จะนําไปสู�การเข�าร�วมกิจกรรมซ่ึงมีเงินหรือผลประโยชน)โดยการเสี่ยงโชค เช�นการคาด
เดาอนาคต การทํานาย  “เยาวชนเองเปBนกลุ�มท่ีเปราะบางเขาสามารถเข�าร�วมได�หากเขาเล็งเห็นว�าเขามี
ความสามารถเล�นได�โดยไม�เดือดร�อนใคร การไปผูกความสําเร็จท่ีมีเส�นบางๆระหว�างการทําธุรกิจกับการเสี่ยงโชค
เสี่ยงพนัน เปBนสิ่งท่ีเข�าถึงได�ง�าย ” รศ.อัปสร อีซอ(บทสัมภาษณ), 2562) 

“ตัวเสี่ยงโชคท่ีเห็นได�ชัดเจนภายในตัวของเยาวชน คือเรื่องของการเสี่ยงโชคทายผลฟุตบอล ค�อนข�างจะ
แพร�ระบาดในกลุ�มเยาวชน เพราะเกิดจากกระแสท่ีต�อเนื่องจากความชอบในด�านฟุตบอล แล�วก็นํามาสู�การพูดคุย
ในกลุ�มโรงเรียน  และถัดมาคือผลิตภัณฑ)ต�างๆท่ีเข�ามาอยู�ในท�องตลาดท่ีเด็กได�รับอิทธิพลจากการทําการตลาดท่ี
เกิดการเสี่ยงโชคเยาวชนไม�ได�บริโภคเพ่ือความต�องการ แต�บริโภคเพ่ือการเข�าร�วมในการเสี่ยงโชค โดยเยาวชนเอง
ไม�ทราบและไม�สามารถวิเคราะห)แยกแยะได�ว�าการชิงโชคเหล�านั้นจะนํามาสู�การผิดหลักการศาสนา ”  ผศ.ดร.จารุ
วัช(บทสัมภาษณ), 2562)  การเสี่ยงโชคหรือการพนันเปBนท่ีรู�กันชัดเจนว�าในศาสนาอิสลามเปBนสิ่งท่ีต�องห�าม
โดยเฉพาะการพนัน แต�ว�าการเสี่ยงโชคนี้ยังมีเง่ือนไขและข�อผ�อนปรนแล�วแต�กรณีต�องไปดูรูปแบบของกิจกรรม   
ว�ารูปแบบการเสี่ยงโชคนี้จะเข�าหลักเกณฑ)ท่ีศาสนาอิสลามห�ามหรือไม�  

2). ปHจจัยท่ีทําให�รู�เท
าทันการตลาดเส่ียงโชค 

ป0จจัยท่ีทําให�รู� 

โรงเรียน  ควรดําเนินการให�ความรู�สอดแทรกเนื้อหาเรื่องกลยุทธ)การตลาดการชิงโชคเสี่ยงโชค เข�าไปใน
หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน ซ่ึงถือเปBนป0จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําให�เยาวชนรู�ทันเพราะเยาวชนส�วน
ใหญ�ใช�เวลาท้ังหมดอยู�ในโรงเรียน  “อาจจะเปBนการแทรกกิจกรรมเพ่ิมเติมให�ครูเอาโจทย)หรือกรณีศึกษาท่ี
เก่ียวข�องกับเรื่องการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันไปแลกเปลี่ยน เพ่ือเปBนการปYองกัน ไม�ให�เยาวชนตกเปBนเหยื่อ” ผศ.
ดร.จารุวัช (บทสัมภาษณ), 2562) 
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สถาบันครอบครัว  กับการอบรมสั่งสอนการกล�าวตักเตือนจากครอบครัวในเรื่องของศาสนาโดยเฉพาะใน
เรื่องของการละหมาด 5 เวลา การปฏิบัติตนตามหลักการของศาสนา “อัลกุรอ�านได�บอกไว�ว�า การละหมาดจะช�วย
ยับยั้งความชั่วร�ายเพราะฉะนั้นใครท่ีละหมาดเปBนประจําจะห�างไกลจากสิ่งท่ีชั่วร�าย” รศ.อัปสร (บทสัมภาษณ), 
2562) 

สื่อต�างๆ ทุกภาคส�วนท้ัง แผ�นผับ สื่อวิทยุ สื่อผ�านโซเชียลมีเดีย และสื่อโทรทัศน) ท่ีมีการบรรยาย มีการ
เขียน มีการพูดคุยควรพิจารณาเสริมในเรื่องหลักเกณฑ)เง่ือนไขการตลาดเสี่ยงโชค ท่ีเข�าข�ายการพนันอิสลาม 
โดยเฉพาะประเด็นร�วมสมัย ซ่ึงป0จจุบันพบว�าเยาวชนจะเก่ียวข�องกับการพนันได�ง�ายเข�าถึงง�าย โดยเฉพาะการพนัน
ฟุตบอล และการพนันท่ีมาพร�อมสิ่งท่ีต�องบริโภค ทําให�นักวิชาการต�องวิเคราะห)ตีความ ติดตามเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือ
รณรงค)ห�ามการพนันหรือพยายามให�หลีกเลี่ยงการยุ�งเก่ียวกับการพนัน  

ป0จจัยท่ีทําให�ไม�รู� 

สิ่งแวดล�อมหรือชุมชม การตักเตือนของแกนนํา โตRะอีหม�ามในชุมชน  แต�บทบาทชุมชนจะมีผลค�อนข�าง
น�อย เพราะการประชาสัมพันธ)ท่ีไม�ท่ัวถึงหรือเข�าไม�ถึงตัวเยาวชน นอกจากแกนนํารวมถึงสมาชิกในชุมชนเองท่ีจะ
สะท�อนต้ังคําถามกลับมาซ่ึงน�อยมาก ทําให�เยาวชนเพลิดเพลินไม�สามารถแยกแยะและไม�สนใจท่ีจะค�นคว�าเพ่ิมเติม 

กลุ�มนักวิชาการด�านศาสนาเอง ไม�มีการเผยแพร�รูปแบบท่ีชัดเจน ท้ังในตํารา หนังสือ หรือในการจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  “ด�านนักวิชาการศาสนาเองอาจจะยังรู�ไม�เท�าทัน ไม�ทราบกลยุทธ)ของการตลาดท่ี
ได�มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทําให�นักวิชาการไม�ได�พูดคุยในประเด็นท่ีมีรายละเอียดท้ังหมดว�าอยู�ใน
เครือข�ายของการเสี่ยงโชคท่ีอิสลามห�ามหรือไม� ถูกกับหลักการอิสลามหรือไม�อย�างไร เนื่องด�วยนักวิชาการท่ีเรียน
ส�วนมากจะเปBนซารีอะห)ด�านศาสนา ซ่ึงน�อยมากท่ีจะมีความรู�เรื่องการตลาด การส�งเสริมการขายในป0จจุบัน” ผศ.
ดร.อิดริส (บทสัมภาษณ), 2562)  

3).บทบาทส่ือ ท่ีจะทําให�รู�เท
าทันการตลาดเส่ียงโชค 

สื่อจะเปBนหน�วยงานเข�ามามีบทบาทในการปYองกัน เตือนภัย เตือนสติ ให�เยาวชนรับรู�เก่ียวกับการเสี่ยงโชค
พนันได�ค�อนข�างเร็ว การเผยแพร�กระจายข�อมูลได�ค�อนข�างมากแล�วแต�สื่อท่ีเลือกใช�  “ป0จจุบันทุกอย�างไวต�อ
ข�าวสารเพราะโลกโซเชียลสามารถทําให�คนเข�าถึงและรับรู�ข�อมูลได�เร็วข้ึน  หากเรารู�ไม�เท�าทันสื่อก็จะทําให�เราเปBน
คนล�าหลังด�อยคุณภาพ ตกเปBนเครื่องมือกับดักของชัยตอน และผู�ไม�หวังดีต�ออิสลามท่ีจะทําให�เยาวชนลุ�มหลงอยู�
กับสิ่งท่ีผิด โดยเฉพาะการพนันหรือสิ่งท่ีทําให�เยาชนหันออกจากศาสนาอิสลามทีละก�าวๆ” รศ.อัปสร (บท
สัมภาษณ), 2562) สื่อจึงมีหน�าท่ีเชิญชวนให�คิด  ให�มีสติ   และสื่อต�องมีหลักเกณฑ)จรรยาบรรณในการทําสื่อเพ่ือ
เผยแพร�ข�อมูล โดยไม�ได�มุ�งท่ีกําไรเพียงอย�างเดียวแต�มุ�งให�เห็นข�อเท็จจริงและความถูกต�องเก่ียวกับศาสนาเปBนหลัก 
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4). หนทางท่ีจะนําไปสู
การรู�เท
าทันการตลาดเส่ียงโชค วิธีการปrองกันการตกเปbนเหย่ือการตลาดเส่ียงโชคท่ีเห็น
ผลและมีประสบการณ>มาก
อน 

การร�วมมือกันของหลายฝ�าย สถาบันครอบครัวท่ีพ�อแม�ต�องเปBนเสาหลักให�ความรู� นาซีฮัต(คําตักเตือน)
ให�แก�สมาชิกครอบครัว โดยเฉพาะในเรื่องของการศาสนา  เรื่องของการละหมาด 5 เวลา การปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของศาสนา “อัลกุรอ�านได�บอกว�า การละหมาดจะช�วยยับยั้งความชั่วร�ายเพราะฉะนั้นใครท่ีละหมาดเปBน
ประจําจะห�างไกลจากสิ่งชั่วร�าย” รศ.อัปสร (บทสัมภาษณ), 2562) บริบทครอบครัวจะเปBนหลัก เพราะฉะนั้นก�อนท่ี
พ�อแม�จะนาซีฮัต(คําตักเตือน) สมาชิกของครอบครัวได�นั้น  ต�องมีความรู�และจะต�องเปBนผู�ท่ีรู�เท�าทัน มีความ
กระตือรือร�นเรียนรู�ศึกษาบทบัญัติต�างๆของศาสนาก�อน เพ่ือท่ีจะได�อบรบสั่งสอนสมาชิกในครอบครัวบุตรหลาน 

ในบริบทของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาสําคัญมากท่ีจะต�องมีการสอดแทรกเรื่อง
กิจกรรมท่ีเข�าข�ายและนําไปสู�การพนัน “รายวิชาท่ีควรมีการสอดแทรก เช�น วิชาเศรษฐศาสตร)อิสลามวิชา
บริหารธุรกิจ วิชาเก่ียวกับฟ�กฮมุอามาลาต  และอาจารย)ผู�สอนจะต�องอัพเดทข�อมูลตลอด ตามกลยุทธ)ในแต�ละสมัย
ให�ทันนักวิชาการศาสนาควรท่ีจะเรียนรู�ในเรื่องบริบทพวกนี้เพ่ือท่ีจะเชื่อมโยงเข�ากับกลุ�ม ไม�จําเปBนต�องรู�ถึง
การตลาดแต�ต�องรู�ถึงเรื่องหลักการโฆษณาว�ามีท่ีมาท่ีไปเปBนอย�างไร” ผศ.ดร.อิดริส (บทสัมภาษณ), 2562) เพราะ
นักวิชาการด�านศาสนาต�องรู�ทันเหตุการณ)และสถานการณ)ก�อนจึงจะนําข�อมูลไปเผยแพร�ให�ได�รับทราบเพราะ
ศาสนาจะเปBนเกราะปYองกันไม�ให�หลงผิดและช�วยยับยั้งการกระทําชั่วร�าย   “ ศาสนาถือเปBนเครื่องมือท่ีปYองกันท่ีดี 
ดังนั้นถ�าใช�ให�ถูกก็จะปYองกันได� เพราะศาสนาต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของการปYองกัน” ดร.หมะหมูด (บทสัมภาษณ)
,2562)   

ศาสนาคอยเตือนให�มีสติ การมีสติถือเปBนสิ่งสําคัญในทุกๆการกระทําไม�ใช�เฉพาะเรื่องการพนัน แต�ต�องใช�
กับทุกเรื่อง ถ�ามีสติก็จะวิเคราะห)แยกแยะได� และไม�ตกเปBนเครื่องมือของนักการตลาดหรือนักพนัน  “ศาสนาสอน
ให�มีสติ  ในอัลกุรอ�าน อัลลอฮ ซ.บ. ได�กล�าวถึงเรื่องของการพนันอย�างชัดเจนว�ามันเปBนวิธีของชัยฎอน ให�เรา
หลีกเลี่ยง        ฉะนั้นถ�าเรายึดม่ันในศาสนาอย�างชัดเจน  มีศาสนาคอยยึดเหนี่ยวเราก็จะห�างไกลจากมัน”  รศ.
อัปสร (บทสัมภาษณ), 2562) 

และการเผยแพร�ข�อมูลผ�านสื่อต�างๆ ประชาสัมพันธ)เผยแพร�ข�อมูลให�หลากหลาย รวมท้ังสนับสนุนให�มี
นักการตลาดท่ีเข�าใจหลักการอิสลามเพ่ือเปBนกระบอกเสียงในการพูดคุยประเด็นป0ญหาการทําการตลาดท่ีอาจเข�า
ข�ายการพนัน เสริมสร�างให�มีแนวคิดจริยธรรมอิสลามเข�าไปในหัวใจของนักธุรกิจมุสลิม “ยิ่งมีสื่อดีๆให�รู�เท�าทันก็จะ
ช�วยให�เรามีความรู�และมีสติมากข้ึนอีกท้ังต�องสร�างนักการตลาดท่ีเข�าใจศาสนาอิสลาม   เข�าไปเปBนผู�เป�ดประเด็น
หรือเปBนผู�ท่ีสามารถพูดคุยสิ่งเหล�านี้ในสมาคมการค�า สนับสนุนให�นักการตลาดท่ีเข�าใจอิสสลามเข�าไปเปBนสมาชิก
หอการค�า หน�วยงานของรัฐ ท้ังในระดับจังหวัดและระดับประเทศ  นอกจากนี้เสริมสร�างให�มีแนวคิดจริยธรรม
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อิสลามเข�าไปในหัวใจของนักธุรกิจมุสลิมเหล�านี้ด�วย เราจะได�แก�ป0ญหาท้ังระบบ” ผศ.ดร.อานิส (บทสัมภาษณ)
,2562) 

5). การเผยแพร
ให�ความรู�กับเยาวชนในสังคมให�รู�เท
าทันการตลาดเส่ียงโชคชวนพนัน 

 การนาซีฮัต(คําตักเตือน) ก็กลายเปBนเครื่องมือหลักในสังคมโดยผ�านสื่อต�าง ๆ ไม�ว�าจะเปBนสื่อโทรทัศน)   
สื่อวิทยุ   สื่อโซเชียลมีเดีย  สื่อสิ่งพิมพ)  หรือแม�กระท้ังเวทีบรรยายต�าง ๆ   ท่ีจะเผยแพร�หรือให�ความรู�กับเยาวชน 
ซ่ึงสื่อท่ีดี ควรมีหลักการในการทําสื่อ มีจรรยาบรรณไม�ได�มุ�งท่ีกําไรอย�างเดียวแต�มุ�งเรื่องของความเท็จจริงและ
ความถูกต�องกับศาสนาเปBนหลัก  ไม�หลอกลวง มีการออกแบบสื่อให�เข�ากับกลุ�มเปYาหมายเพ่ือท่ีจะให�การ
ประชาสัมพันธ)เข�าถึงกลุ�มเปYาหมายท่ีถูกต�องและชัดเจน 

“ถ�าหากในวันนี้เยาวชนขาดความรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันเหล�านี้ แล�วต�อไปเขากลายเปBน
พ�อแม� อนาคตลูกหลานเขาก็ยังคงไม�รู�ก็จะค�อยห�างออกไปไกล ไกลจนเราเรียกกลับมาสู�แก�นแท�และหลักการ
อิสลามยากข้ึนๆ สังคมของเราอยู�ในสิ่งแวดล�อมท่ีมีแต�สิ่งท่ีชวนพนัน  การพนันเปBนบาปใหญ� ถ�าสังคมนั้นเต็มไป
ด�วยการพนันเสี่ยงโชคเราก็อยู�ในความไม�ดีแล�วชีวิตจะมีความบารอกัต(ความประเสริฐ)ได�อย�างไร สังคมหรือว�า
ชุมชนจะบารอกัต(ประเสริฐ)ได�อย�างไร จะเปBนสังคมท่ีดีท่ีอัลลอฮฺทรงโปรดปรานได�อย�างไรกัน” รศ.อัปสร (บท
สัมภาษณ), 2562)  ทุกฝ�ายในสังคมต�องร�วมมือกันปกปYองเยาวชนในสังคมท่ีจะเติบโตเปBนผู�ใหญ�ในวันข�างหน�าให�
เขาห�างไกลจากสิ่งชั่วร�ายท่ีคอยหลอกล�อ โดยเฉพาะสิ่งท่ีใกล�ตัวเยาวชน ทําอย�างไรให�เยาวชนมีความเข�มแข็งและ
รู�เท�าทันต�อสถานการณ)การใช�ชีวิตในสังคมยุคป0จจุบัน 

 
จัดโครงการระดมความคิด “การรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิม” โดยตัวแทนเยาวชน
มุสลิม จาก 3 จังหวัด คือ ป0ตตานี  ยะลาและนราธิวาส 
 
จากการระดมความคิดของเยาวชนมุสลิม 
 

1. ช
องทางส่ือท่ีพบว
ามีการเสนอกิจกรรมการตลาดเส่ียงโชค/ลุ�นชิงโชค 
ตัวอย�างของสื่อช�องทางต�างๆท่ีมีบทบาทต�อการเข�าถึงกิจกรรมการตลาดเสี่ยงโชค/ลุ�นชิงโชค 
 1)โซเชียล พบได�จาก เกมส) กูลเก้ิล ไลน) อินสตราแกรม เฟซบุRก เปBนต�น ซ่ึงสื่อต�างๆเหล�านี้มีอิทธิพลอย�าง
มากกับเยาวชนวัยรุ�น  
 2)โทรทัศน) พบได�จาก  โฆษณาชิงโชคซองกาแฟ  โฆษณาเครื่องด่ืม 
 3)โทรศัพท) พบได�จาก  การส�งข�อความอัตโนมัติท่ีมีการติดต�อเข�ามาเพ่ือทําการโฆษณา 
 4)ตามเทศกาลงานต�างๆ พบได� จากกิจกรรมการจัดบูธโฆษณาประชาสัมพันธ) กิจกรรมในงาน  
 5)ผลิตภัณฑ) พบได�จาก ปYายต�างๆของโฆษณาผลิตภัณฑ)ตามท�องถนนหรือพ้ืนท่ีสาธารณะ 
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ทัศนคติเยาวชนกับการตลาดเสี่ยงโชค 
พบว�า เยาวชนมีความคิดว�าจะมีการได�รับผลตอบแทน จากกิจกรรมลุ�นชิงโชคในบางรายเท�านั้น สําหรับผู�

ท่ีชอบเสี่ยงโชคอาจเปBนกลยุทธ)ทางการตลาดท่ีทําให�มีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน มีความลุ�นอยากได�ในของ
รางวัล ถ�าได�รับรางวัลด�วยจะรู�สึกดีใจ รู�สึกโชคดี คุ�มค�ากับเงินและเวลาท่ีเสียไป  หากไม�ได�รับรางวัลจะรู�สึกเสียใจท่ี
ไม�ได�ของรางวัลจากการเสี่ยงโชค เหมือนโดนเอาเปรียบ โดนหลอกล�อให�เสียค�าใช�จ�ายฟรีจากการร�วมส�ง SMS หรือ
ส�งฉลาก หมดหวัง ไม�มีความเท�าเทียมในผู�ร�วมกิจกรรมด�วยกัน  ทําให�หมกมุ�นและเสียเวลากับสิ่งท่ีไม�แน�นอน
นําไปสู�ความผิดในทางหลักศาสนาอิสลาม 

2. ปHจจัยท่ีทําให�เยาวชนรู�เท
าทันการตลาดเส่ียงโชค 
“เยาวชนต�องมีความรู�พ้ืนฐานทางศาสนาท่ีเพียงพอ จึงสามารถแยกแยะพิจารณา ถึงตัวบทหลักฐานทาง

ศาสนาได�” ตัวแทนเยาวชนมุสลิม (บทสนทนากลุ�ม,2562)  มีการพูดคุยให�ความรู�จากคนท่ีมีประสบการณ)ในการ
เสี่ยงโชคท่ีคอยบอกกล�าวถึงผลเสียของการร�วมกิจกรรมเสี่ยงโชค ท่ีคิดว�าเปBนการลงทุน ยอมทุ�มเงินเผื่อจะมีลุ�นของ
รางวัล  เพ่ือเป�ดรับความคิดใหม�ๆหรือความเห็นต�างจากผู�อ่ืน หากรู�ถึงพิษภัยของการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน จะ
ไม�ตกเปBนเหยื่อธุรกิจเหล�านั้น เพราะ กลยุทธ)การตลาดมีความซับซ�อนเกินกว�าท่ีใครหลายๆคนจะเข�าใจ หากไม�ได�มี
การเรียนรู� ทางด�านคนใกล�ชิดเองท้ังเพ่ือน ครอบครัว หรือสื่อท่ีดี ต�องคอยเชิญชวน คอยชี้แนะดึงสติ ให�ความรู� 
และตักเตือนในการกระทําท่ีอาจนําพาไปสู�สิ่งไม�ดี   

3. บทบาทของส่ือท่ีจะทําให�รู�เท
าทันการตลาดเส่ียงโชค 
ภาวะป0จจุบันท่ีข�อมูลสามารถเข�าถึงได�ง�ายและเปBนท่ีน�าสนใจ ผ�านการนําเสนอท่ีคอยเชื้อเชิญให�ผู�บริโภค

เข�าร�วมกิจกรรมโดยการลุ�นแลกของรางวัลท่ีมีมูลค�าสูง  ในโลกโซเชียลมีการแชร)เก่ียวกับการลุ�นโชค/ชิงโชค/เสี่ยง
โชค เปBนจํานวนมากเยาวชนหรือผู�บริโภคเองก็ขาดความคิดไตร�ตรอง กิจกรรมใดบ�างท่ีอาจเข�าข�ายการพนันแฝง ผู�
เล�นโซเชียลมีการเข�าถึงกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ)เหล�านี้ได�ง�าย  เพราะฉะนั้น “สื่อควรนําเสนอข�อเท็จจริง ไม�ร�วมกัน
บิดเบือนข�อมูล โดยเฉพาะสื่อช�องทางการเรียนรู�ศาสนาส�งเสริมเยาวชนไม�ให�ลุ�มหลง  ทําให�รู�กลไกทางการตลาด
ท่ีมาในรูปแบบของการลด แลก แจก แถม” ตัวแทนเยาวชนมุสลิม (บทสนทนากลุ�ม, 2562) 

4. หนทางท่ีจะนําไปสู
การรู�เท
าทันการตลาดเส่ียงโชค วิธีการปrองกันการตกเปbนเหย่ือการตลาดเส่ียง
โชค 

วิธีปrองกันคือการเข�าใจถึงรูปแบบการตลาดเสี่ยงโชค เพ่ือให�ทราบถึงกลไกการตลาดเสี่ยงโชคท่ีแฝงมากับ
ธุรกิจต�างๆ ไม�ว�าจะเปBนธุรกิจบริการก็ตาม และทันต�อเหตุการณ)ข�าวสารในป0จจุบัน ท่ีมีเรื่องใหม�ๆอยู�ตลอด เพ่ือ
ไม�ให�ตกเปBนเหยื่อทางการตลาดลดความต�องการของตนเองและมีสติในการรับรู�เสพข�าวสารและการโฆษณา  
รวมท้ังไม�หลงตามกระแสหรือค�านิยมการบริโภคสื่อแต�พอควร 

หนทางท่ีจะทําให�ไม�ตกเปBนเหยื่อการตลาดพนันแฝงรูปแบบนี้คือการขอคําแนะนําหรือปรึกษาผู�รู� ผู�มีวุฒิ
ภาวะท่ีสามารถตัดสินใจช�วยชี้แนะแก�กลุ�มเยาวชนให�รู�แจ�ง รู�ชัดถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตามมาถึงผลเสียของการมี
ส�วนร�วมและตกเปBนเหยื่อทางการตลาดและควรมีสติกลั่นกรองข�อมูลข�าวสารท่ีได�รับ 
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5. การเผยแพร
ให�ความรู�กับเยาวชนในสังคม   
 1)ผู�ท่ีทําฮาลาเกาะห)(กลุ�มตักเตือน)หรือผู�อ�านคุตบะฮ)(บรรยาย)วันศุกร) หรือการบรรยายในงานต�างๆ ควร
มีการสอดแทรกเนื้อหาเรื่องรูปแบบของกิจกรรมทางการตลาดท่ีอยู�ในภาวะเข�าข�ายการพนันซ่ึงผิดหลักการศาสนา
เข�าไปร�วมพูดคุย พร�อมกับอ�างถึงหลักการทางศาสนาเพ่ือให�คนตระหนักและมีความเข�าใจท่ีมากข้ึน 
 2)ทําบทความท่ีสามารถอธิบายเพ่ือความชัดเจนและเข�าใจง�ายของผู�ไม�เคยมีความรู�ทางด�านนี้  
 3)จัดอบรมและพบปะพูดคุย ในช�วงวิกฤตท่ีมีกระแสการการตลาดเสี่ยงโชค/ลุ�นโชคแพร�หลาย เพ่ือลดการ
กระจายการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีมากข้ึนในอนาคต 
 4)ทําตัวเปBนแบบอย�างท่ีดีแก�ผู�อ่ืน ถือเปBนการสอนท่ีดีอย�างหนึ่ง 
 5)การจัดค�ายรณรงค) 
 6)พยายามปลูกฝ0งความรู�สึกตนเองไม�ให�คล�อยตามกระแสค�านิยม ต�อต�านและไม�ส�งเสริมในเรื่องนี้ 
 7)การสร�างหนังหรือละครท่ีช�วยประชาสัมพันธ)เรื่องความไม�ถูกต�องของการตลาดเสี่ยงโชค 
 
 
4. 2 การวิเคราะห>ข�อมูลท่ัวไปของกลุ
มตัวอย
าง 

 ภาพรวมลักษณะท่ัวไปทางประชากรศาสตร)ของกลุ�มตัวอย�างในงานวิจัยนี้เพศหญิงมากกว�าเพศชาย  อายุ
กลุ�มตัวอย�างกระจายใกล�เคียงกัน ช�วง 15-18 ปG ร�อยละ 31 ช�วง 19-22 ปG ร�อยละ 33.2 และช�วง  23-25 ปG ร�อย
ละ 35.8   กลุ�มตัวอย�างมีสัดส�วน  2 ใน 5 มีอาชีพเปBนนักเรียนนักศึกษา  ส�วนอาชีพอ่ืนๆ ในสัดส�วนท่ีพอๆกัน  
รายได�ต�อเดือนส�วนใหญ�ต่ํากว�า 3,000 ร�อยละ  37.8  และระดับการศึกษาด�านสามัญป0จจุบันส�วนใหญ�อยู�ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. ร�อยละ 25.8  และป0จจุบันไม�ได�ศึกษาแล�ว ร�อยละ 39.5   สําหรับระดับการศึกษา
ป0จจุบันด�านศาสนาส�วนใหญ�คือไม�ได�ศึกษาแล�ว ร�อยละ 50.2  วุฒิการศึกษาด�านศาสนาสูงสุดอยู�ท่ีระดับมุตะวัซซิต  
ร�อยละ 35.2   แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.1-4.10 

ผลการวิเคราะห)ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู�ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4.1  จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง  จําแนกตามภูมิลําเนา 

จังหวัด จํานวน(คน) ร�อยละ 
ป0ตตานี 134 33.5 
ยะลา 152 38.0 

นราธิวาส 114 28.5 
รวม 400 100 
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 ผลจากตารางท่ี 4.1  กลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้ คิดตามสัดส�วนข�อมูลประชากรช�วงอายุ 15 – 25 ปG 
ในเขตอําเภอเมืองของ สามจังหวัดชายแดนภาคใต� ได�แก� ป0ตตานี  ยะลา และนราธิวาส  โดยจังหวัดยะลา ร�อยละ 
38 ป0ตตานี ร�อยละ 33.5  และนราธิวาส คิดเปBนร�อยละ 28.5    

ตารางท่ี 4.2  จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง  จําแนกตามท่ีอยู�อาศัย 

พ้ืนท่ีอาศัย จํานวน ร�อยละ 
ในเขตเทศบาล 123 30.8 

นอกเขตเทศบาล 277 69.2 
รวม 400 100 

 จากตารางท่ี 4.2 กลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้  คิดตามสัดส�วนข�อมูลประชากรช�วงอายุ 15-25  ปG 
อําเภอเมืองของสามจังหวัดชายแดนภาคใต�  โดยแบ�งเปBน ในเขตเทศบาลอําเภอเมือง และนอกเขตเทศบาลอําเภอ
เมือง  คิดเปBนร�อยละ 30.8  และ ร�อยละ 69.2   ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.3  จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง  จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร�อยละ 
ชาย 187 46.8 
หญิง 213 53.2 
รวม 400 100 

 ผลจากตารางท่ี  4.3 พบว�า กลุ�มตัวอย�างเปBนเพศหญิงมากกว�าเพศชาย  ร�อยละ 53.2 และร�อยละ 46.8 
ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.4  จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง  จําแนกตามอายุ 

อายุ(ปL) จํานวน ร�อยละ 
15-18 124 31.0 
19-22 133 33.2 
23-25 143 35.8 
รวม 400 100.0 
 ผลจากตารางท่ี 4.4 พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีช�วงอายุระหว�าง 23-25 ปG  คิดเปBนร�อยละ 35.8  รองลงมา ช�วง
อายุ 19-22 ปG คิดเปBนร�อยละ 33.2  และ ช�วงอายุระหว�าง 15-18 ปG คิดเปBนร�อยละ 31.0 
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ตารางท่ี 4.5  จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง  จําแนกตามระดับการศึกษาป0จจุบันด�านสามัญ 

ระดับการศึกษาปHจจุบันด�านสามัญ จํานวน ร�อยละ 
มัธยมศึกษาตอนต�น 16 4.0 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 103 25.8 
อนุปริญญาหรือปวส. 56 14.0 
ปริญญาตรี 47 11.8 
สูงกว�าปริญญาตรี 20 5.0 
ป0จจุบันไม�ได�ศึกษา 158 39.5 
รวม 400 100.0 
 ผลจากตารางท่ี 4.5 พบว�า ระดับการศึกษาป0จจุบันด�านสามัญของกลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�จะไม�ได�ศึกษา  
คิดเปBนร�อยละ 39.5    รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.  ร�อยละ 25.8   อนุปริญญาและปริญญาตรี
คิดรวมกันเปBนร�อยละ  25.8   ส�วนระดับสูงกว�าปริญญาตรี และมัธยมศึกษาตอนต�น ร�อยละ 5 และร�อยละ 4 
ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.6 จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง  จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดด�านสามัญ 

  วุฒิการศึกษาสูงสุดด�านสามัญ จํานวน ร�อยละ 
มัธยมศึกษาตอนต�น 140 35.0 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช 117 29.2 
อนุปริญญาหรือปวส 69 17.2 
ปริญญาตรี 72 18.0 
สูงกว�าปริญญาตรี 2 0.5 
รวม 400 100.0 
 ผลจากตารางท่ี 4.6  พบว�ากลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีวุฒิการศึกษาสูงสุดด�านสามัญระดับมัธยมศึกษา
ตอนต�น ร�อยละ 35  รองลงมามัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. ร�อยละ 29.2    อนุปริญญาและปริญญาตรี  คิด
เปBนร�อยละ 18  และร�อยละ 17 ตามลําดับ  สุดท�ายวุฒิการศึกษาสูงสุดด�านสามัญสูงกว�าปริญญาตรี  ร�อยละ 0.5 

ตารางท่ี 4.7 จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง  จําแนกตามระดับการศึกษาป0จจุบันด�านศาสนา 

ระดับการศึกษาปHจจุบันด�านศาสนา จํานวน ร�อยละ 
ตาดีกา (ศาสนาข้ันพ้ืนฐาน) 33 8.2 
อิบติดาอีย) (ศาสนาข้ันต�น1-3) 11 2.8 
มุตะวัซซิต (ศาสนาข้ันกลาง4-6) 52 13.0 
ซานาวีย)(ศาสนาข้ันสูง7-10) 103 25.8 



71 
 

ป0จจุบันไม�ได�ศึกษา 201 50.2 
รวม 400 100.0 
 ตารางท่ี 4.7  จากข�อมูลพบว�า ระดับการศึกษาในป0จจุบันด�านศาสนา ส�วนใหญ�ไม�ได�ศึกษา ร�อยละ 50.2  
รองลงมาคือ ระดับซานาวีย)  ร�อยละ 25.8   มุตะวัซซิด  ตาดีกา  และอิบติดาอีย)  คิดเปBนร�อยละ  13 ,ร�อยละ 8.2 
และ 2.8  ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.8 จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง  จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดด�านศาสนา 

วุฒิการศึกษาสูงสุดด�านศาสนา จํานวน ร�อยละ 
ตาดีกา (ศาสนาข้ันพ้ืนฐาน) 92 23.0 
อิบติดาอีย)  (ศาสนาข้ันต�น1-3) 93 23.2 
มุตะวัซซิต  (ศาสนาข้ันกลาง4-6) 141 35.2 
ซานาวีย) (ศาสนาข้ันสูง7-10) 49 12.2 
ไม�ได�ศึกษา 25 6.2 
รวม 400 100.0 
 ตารางท่ี 4.8  พบว�ากลุ�มตัวอย�างมีวุฒิการศึกษาสูงสุดด�านศาสนา คือมุตะวัซซิต  คิดเปBนร�อยละ  35.2  
รองลงมา คืออิบติดาอีย) และตาดีกา  อยู�ในสัดส�วนท่ีเท�ากัน คิดเปBนร�อยละ 23    ส�วนซานาวีย) และ ไม�มีวุฒิ
การศึกษาด�านศาสนา  คิดเปBนร�อยละ  12.2  และร�อยละ 6.2 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.9  จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง  จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน ร�อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 166 41.5 
ค�าขาย/ธุรกิจส�วนตัว 51 12.8 
ครู 37 9.2 
ข�าราชการ/พนักงานรัฐวิสหกิจ 20 5.0 
ลูกจ�าง/พนักงานร�านค�าหรือบริษัทเอกชน 70 17.5 
ทํางานภาคเกษตร 27 6.8 
แม�บ�าน 17 4.2 
ไม�ได�ทํางาน 8 2.0 
อาชีพอ่ืนๆ 4 1.0 
รวม 400 100.0 
 ตารางท่ี 4.9  จากข�อมูลพบว�า กลุ�มตัวอย�างกระจายทุกประเภทส�วนใหญ�เปBนนักเรียน/นักศึกษา  คิดเปBน
ร�อยละ 41.5  รองลงมามีอาชีพลูกจ�าง/พนักงานร�านค�าหรือบริษัทเอกชน  คิดเปBนร�อยละ  17.5  ค�าขาย/ธุรกิจ
ส�วนตัว  คิดเปBนร�อยละ 12.8  ครู คิดเปBนร�อยละ 9.2   ไม�ได�ทํางาน(ไม�มีอาชีพ) คิดเปBนร�อยละ 2   
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ตารางท่ี 4.10  จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง  จําแนกตามรายได�เฉลี่ยต�อเดือน 

รายได�เฉล่ียต
อเดือน จํานวน ร�อยละ 
ตํ่ากว�า 3,000 บาท 151 37.8 
3,001-6,000 บาท 77 19.2 
6,001-9,000 บาท 92 23.0 
12,001-15,000 บาท 44 11.0 
15,000บาทข้ึนไป 36 9.0 
รวม 400 100.0 
 ตารางท่ี  4.10  จากข�อมูลพบว�า  กลุ�มตัวอย�างโดยส�วนใหญ�มีรายได�อยู�ในระดับตํ่ากว�า 3,000 บาท ต�อ
เดือน คิดเปBนร�อยละ 37.8 รองลงมามีรายได� 6,001-9,000 บาทต�อเดือน คิดเปBนร�อยละ  23   มีรายได�ระหว�าง 
3,001-6,000 บาทต�อเดือน คิดเปBนร�อยละ  19.2  และรายได� 12,001-15,000 บาท  คิดเปBนร�อยละ 11  ส�วน
15,000บาทข้ึนไป  คิดเปBนร�อยละ  9   

 

4.3 ประสบการณ>เก่ียวกับการลุ�นโชคและชิงโชคของกลุ
มตัวอย
าง 

 ผลการวิเคราะห)ข�อมูลในส�วนนี้  แสดงถึงประสบการณ)ท่ีผ�านมาของกลุ�มตัวอย�างเก่ียวกับการตลาดเสี่ยง
โชคชวนพนัน   พบว�ากลุ�มตัวอย�างท่ีศึกษาร�อยละ 52 หรือเกินครึ่งของกลุ�มตัวอย�างท้ังหมด ไม�เคยเข�าร�วมกิจกรรม
ลุ�นโชค/ชิงโชค ของสินค�าหรือบริการ แต�ก็มีอีกร�อยละ  48  เคยเข�าร�วมกิจกรรม ซ่ึงพบว�า ร�อยละ 10.5 จะเข�า
ร�วมกิจกรรมทุกครั้งท่ีมีโอกาส และร�อยละ 37.5  จะเข�าร�วมนานๆครั้ง    ผู�ท่ีเข�าร�วมกิจกรรมการลุ�นโชค/ชิงโชค 
ส�วนมากจะเลือกรูปแบบท่ีไม�ต�องเสียเงิน เช�น กดไลค) กดแชร)แล�วได�ลุ�นโชค คิดเปBนร�อยละ 44 และรองลงมาเปBน
การซ้ือสินค�าราคาปกติแล�วได�ลุ�นโชค คิดเปBนร�อยละ 40  ส�วนท่ีเหลือร�อยละ 15.3  ใช�จ�ายเงินออกไปเพ่ือท่ีจะได�
ลุ�นโชค (ดูตารางท่ี 4.11-4.12) 

 ช�องทางในการเข�าร�วมกิจกรรมพบว�ากลุ�มตัวอย�างใช� สื่อออนไลน) เช�น เฟซบุRก ไลน) อินสตาแกรม ในการ
เข�าร�วมกิจกรรมสูงสุดร�อยละ 50.7  รองลงมา บูธโฆษณา/ปYายประชาสัมพันธ)  คิดเปBนร�อยละ  25.9   สื่อทีวี เช�น 
รายการทีวี โฆษณา ร�อยละ 19.4  และอ่ืนๆ(ร�านค�า,ห�างสรรพสินค�า) คิดเปBนร�อยละ 4.1 (ดูตารางท่ี 4.13) 

 ประเภทสินค�าท่ีกลุ�มตัวอย�างเข�าร�วมกิจกรรมในการลุ�นโชค  ส�วนมากเปBนประเภทเครื่องด่ืม เช�นน้ําอัดลม  
ชาเขียว กาแฟ คิดเปBนร�อยละ 29  รองลงมาคือการเข�าร�วมงานเทศกาลต�างๆ เช�นงานกาชาด งานประจําปGจังหวัด 
คิดเปBนร�อยละ  25.6   ส�วนลุ�นโชคชิงต๋ัวฮัจย) หรืออุมเราะห) ท่ีเก่ียวกับงานด�านศาสนา มีสัดส�วนท่ีน�อยอยู�ท่ีร�อยละ 
3.8  สําหรับรางวัลท่ีกลุ�มตัวอย�างเคยได�รับจากการเข�าร�วมกิจกรรมเก่ียวกับการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันอยู�ใน
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สัดส�วน 1 ใน3 ของ ผู�ท่ีเคยเข�าร�วมกิจกรรมลุ�นโชค  คิดเปBนร�อยละ  32.81  และไม�เคยได�รับรางวัลจากการร�วม
กิจกรรมลุ�นโชค มีสัดส�วนท่ีสูงคิดเปBนร�อยละ  67.19  (ดูตารางท่ี 4.14) 

 รายละเอียดในส�วนของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีประสบการณ)เก่ียวกับการลุ�นโชค/ชิงโชค นําเสนอในตารางท่ี 
4.11-4.15  ดังต�อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.11  จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามการเข�าร�วมกิจกรรมลุ�นโชค/ชิงโชค ของสินค�า
บริการ 

การเข�าร
วมกิจกรรมลุ�นโชค/ชิง
โชค ของสินค�าบริการ 

จํานวน ร�อยละ 

ทุกครั้งท่ีมีโอกาส 42 10.5 
นานๆครั้ง 150 37.5 
ไม�เคย(ข�ามไปทําในส�วนท่ี 3 ต�อไป ) 208 52.0 
รวม 400 100.0 
 ผลจากตารางท่ี 4.11  พบว�ากลุ�มตัวอย�างครึ่งหนึ่งเคยเข�าร�วมกิจกรรมการลุ�นโชค/ชิงโชค  ซ่ึงกลุ�ม
ตัวอย�างท่ีเคยเข�าร�วมกิจกรรมนานๆครั้ง คิดเปBนร�อยละ 37.5  และ ทุกครั้งท่ีมีโอกาส คิดเปBนร�อยละ 10.5  ส�วน
อีกครึ่งของกลุ�มตัวอย�างไม�เคยมีประสบการเก่ียวกับกิจกรรมการลุ�นโชค/ชิงโชค  คิดเปBนร�อยละ 52 

ตารางท่ี 4.12  ร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามการเข�าร�วมกิจกรรมลุ�นโชค/ชิงโชค รูปแบบไหน(ตอบได�
มากกว�า 1 ข�อ) 

รูปแบบการเข�าร
วมกิจกรรมลุ�นโชค/ชิงโชค ร�อยละ 
ไม�ต�องเสียเงิน เช�น กดแชร)แล�วได�ลุ�นโชค 44.4% 
ซ้ือสินค�าราคาปกติแล�วได�ลุ�นโชค 40.3% 
จ�ายเงินเพ่ือจะลุ�นโชค 15.3% 
รวม 100.0% 

 ผลจากตารางท่ี 4.12  พบว�ากลุ�มตัวอย�างท่ีมีประสบการณ)เคยเข�าร�วมกิจกรรมการลุ�นโชค/ชิงโชค ส�วน
ใหญ�เลือกรูปแบบการเข�าร�วมกิจกรรมโดยไม�ต�องเสียเงิน เช�นการกดไลค) กดแชร)แล�วได�ลุ�นโชค   คิดเปBนร�อยละ  
44.44   รองลงมาคือการซ้ือสินค�าราคาปกติแล�วได�ลุ�นโชค คิดเปBนร�อยละ  40.3  และยอมมีการจ�ายเงินเพ่ือจะลุ�น
โชค คิดเปBนร�อยละ  15 
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ตารางท่ี 4.13  ร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามช�องทางในการเข�าร�วมกิจกรรมลุ�นโชค/ชิงโชค 

(ตอบได�มากกว�า 1 ข�อ) 

ช
องทางในการเข�าร
วมกิจกรรมลุ�นโชค/ชิง
โชค 

ร�อยละ 

สื่อออนไลน) เช�น เฟซบุRกไลน)อินสตาแกรม 50.7% 
สื่อทีวี เช�นรายการทีวี โฆษณา 19.4% 
บูธโฆษณาปYายประชาสัมพันธ) 25.9% 
อ่ืนๆ 4.1% 
รวม 100.0% 

 ผลจากตารางท่ี 4.13  พบว�ากลุ�มตัวอย�างท่ีมีประสบการณ)เคยเข�าร�วมกิจกรรมการลุ�นโชค/ชิงโชค  
ครึ่งหนึ่งได�เข�าร�วมกิจกรรมผ�านช�องทางสื่อออนไลน)   เช�น เฟซบุRก ไลน) อินสตาแกรม  คิดเปBนร�อยละ 50.7  
รองลงมาคือบูธโฆษณาปYายประชาสัมพันธ)  ร�อยละ  25.9   สื่อทีวี เช�นรายการทีวี โฆษณา  ร�อยละ  19.4  และ
อ่ืนๆ กลุ�มตัวอย�างได�เข�าร�วมผ�านช�องทางร�านค�า ห�างสรรพสินค�า  คิดเปBนร�อยละ 4.1 

ตารางท่ี 4.14  ร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามประเภทสินค�า/บริการ  ท่ีเคยเข�าร�วมกิจกรรมลุ�นโชค/ชิงโชค
(ตอบได�มากกว�า 1 ข�อ) 

ประเภทสินค�า/บริการ  ท่ีเคยเข�าร
วม
กิจกรรมลุ�นโชค/ชิงโชค 

ร�อยละ 

1.เครื่องด่ืม เช�น น้ําอัดลม ชาเขียว กาแฟ 
เปBนต�น 

29.0% 

2.เครื่องด่ืมชูกําลัง 8.2% 
3.อาหาร/ขนมขบเค้ียวเช�น บะหม่ีก่ึง
สําเร็จรูป 

14.6% 

4.ผลิตภัณฑ)ท่ีใช�กับร�างกาย เช�น สบู� แชมพู 
เปBนต�น 

12.1% 

5.บริการ เช�น ต๋ัวฮัจย)/อุมเราะห) 3.8% 
6.เข�าร�วมงานเทศกาลงานต�างๆเช�น งาน
กาชาด งานประจําปGจังหวัด 

25.6% 

7.อ่ืนๆ 6.7% 
รวม 100.0% 

 ผลจากตารางท่ี 4.14  พบว�ากลุ�มตัวอย�างท่ีมีประสบการณ)เคยเข�าร�วมกิจกรรมการลุ�นโชค/ชิงโชค ส�วน
ใหญ�จะเข�าร�วมสินค�า/บริการ ประเภท เครื่องด่ืม เช�น น้ําอัดลม ชาเขียว กาแฟ คิดเปBนร�อยละ  29 รองลงมาเปBน
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การเข�าร�วมเทศกาลงานต�างๆ เช�นงานกาชาด งานประจําปGจังหวัด  คิดเปBนร�อยละ 25.6   อาหาร ขนมขบเค้ียว 
ร�อยละ 14.6  ผลิตภัณฑ)ท่ีใช�กับร�างกาย ร�อยละ 12.1  เครื่องด่ืมชูกําลัง ร�อยละ 8.2  อ่ืนๆ เช�นเสื้อผ�า อุปกรณ)การ
เรียน หนังสือ เครื่องสําอาง คิดเปBนร�อยละ 6.7  และด�านบริการ เช�น ต๋ัวฮัจย) อุมเราะห)  คิดเปBนร�อยละ  3.8   

ตารางท่ี 4.15  ร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามการเคยได�รับรางวัลจากการเข�าร�วมกิจกรรมลุ�นโชค/ชิงโชค 

เคยได�รับรางวัลจากการเข�าร�วมกิจกรรมลุ�น
โชค/ชิงโชค 

ร�อยละ 

ไม�เคย 67.19 
เคย 32.81 
รวม 100.0 

 ผลจากตารางท่ี 4.15  พบว�ากลุ�มตัวอย�างท่ีมีประสบการณ)เคยเข�าร�วมกิจกรรมการลุ�นโชค/ชิงโชค  เกิน
ครึ่งไม�เคยได�รับรางวัลจากการเข�าร�วมกิจกรรมลุ�นโชค/ชิงโชค เลยถึงร�อยละ  67.19  และเคยได�รับรางวัลจากการ
เข�าร�วมกิจกรรม คิดเปBนร�อยละ  32.81 

 

4.4 การวัดระดับความรู�ความเข�าใจของเยาวชนมุสลิมท่ีมีต
อการตลาดเส่ียงโชคชวนพนัน 

การวัดระดับความรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิมในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต�  ได�ต้ังประเด็นคําถามท่ีเก่ียวข�องกับการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันโดยใช�คําถามแบบให�เลือก ตอบว�า โจทย)
ข�อความท่ีให�  เปBนการพนัน หรือไม�เปBนการพนันตามหลักการศาสนาอิสลาม  จํานวน 10 ข�อ   ท้ังนี้ผลการวิจัย
พบว�ามีผู�ตอบตรงกับท่ีกําหนดมากท่ีสุดท้ัง 10 ข�อ จํานวน 2 ราย จาก 400 ราย คิดเปBนร�อยละ 0.5  ส�วนผู�ท่ีตอบ
ตรงท่ีกําหนดน�อยท่ีสุด 0 ข�อ  จํานวน 2 ราย จากท้ังหมด 400 ราย  คิดเปBนร�อยละ 0.5  เม่ือแบ�งเปBนกลุ�มท่ีน�าจะ
สะท�อนถึงการู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน สามารถแบ�งได�ออกเปBน 3 กลุ�ม  พบว�ากลุ�มตัวอย�างท่ีสํารวจ  
ส�วนใหญ�หรือเกินครึ่งมีความรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันในระดับกลาง (ตอบตรง 3.34-6.66) จํานวน 
211 คน หรือ ร�อยละ 52.8  รองลงมาเปBนกลุ�มเปBนกลุ�มท่ีน�าจะมีความรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันใน
ระดับตํ่า ร�อยละ  29  กลุ�มท่ีน�าจะมีความรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันในระดับสูงมีเพียงร�อยละ 18.2  (ดู
ตารางท่ี 4.18) 

สําหรับคําถามท่ีกลุ�มตัวอย�างท่ีศึกษาตอบตรงกับคําตอบท่ีผู�วิจัยกําหนดไว�มากท่ีสุดคือ การเข�าร�วมอบรม/
สัมมนา โดยมีการจับหางบัตรเพ่ือลุ�นรางวัล ผู�ตอบร�อยละ 61 ตอบว�าไม�เปBนการพนันตามหลักการอิสลาม 
รองลงมาเปBนการเข�าร�วมกิจกรรมเล�นเกมส)ตามเง่ือนไข เช�น ให�โชว)เลขบัตรประชาชน เพ่ือลุ�นรับรางวัล ท่ีร�อยละ 
56.2 ตอบว�าเปBนการพนันตามหลักการอิสลาม   สําหรับคําถามท่ีกลุ�มตัวอย�างตอบตรงน�อยท่ีสุด  แค�ร�อยละ 38.5 
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คือการซ้ือของเพ่ิมให�ครบวงเงิน เพ่ือจะได�สิทธิ์ในการจับรางวัล ซ่ึงส�วนใหญ�ตอบว�าไม�เปBนการพนันตามหลักการ
อิสลาม    มีเพียงร�อยละ 38.5 เท�านั้นท่ีตอบว�าเปBนการพนันตามหลักการอิสลาม   รายละเอียดผลการวิเคราะห)
ข�อมูลเรื่องการรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันในอิสลาม นําเสนอในตารางท่ี  4.16 – 4.18 

ตารางท่ี 4.16  เฉลยประเด็นคําถามของงานวิจัยจากพฤติกรรมและกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน
ว�ากิจกรรมรูปแบบใดเข�าข�ายเปBนการพนันและไม�เปBนการพนันตามหลักการอิสลาม 

 

ตารางท่ี 4.17  จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง  จําแนกตามการตอบในประเด็นการรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยง
โชคชวนพนันท่ีตรงและไม�ตรง กับคําตอบท่ีกําหนดไว� 

พฤติกรรมเก่ียวกับการตลาดเสี่ยงโชคชวน
พนัน 

ผู�ตอบตรงคําตอบ ผู�ตอบไม�ตรงคําตอบ 
จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

1. ส�งไปรษณีย)บัตรเพ่ือทายผลฟุตบอล 216 54.0 184 46.0 
2. เพ่ือนเอ�ยปาก “เดิมพันกันไหม”  204 51.0 196 49.0 
3. เข�าร�วมอบรม/สัมมนา โดยมีการจับหาง
บัตรเพ่ือลุ�นรางวัล 

244 61.0 156 39.0 

4.ซ้ือเครื่องด่ืมยี่ห�อหนึ่งเพ่ือจะได�สิทธิ์ลุ�น 174 43.5 226 56.5 

 
พฤติกรรมท่ีเก่ียวกับการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน 

การพนันตามหลักศาสนาอิสลาม 

เปbน ไม
เปbน 

1. ส�งไปรษณีย)บัตรเพ่ือทายผลฟุตบอล �   
2. เพ่ือนเอ�ยปาก “เดิมพันกันไหม”  �   
3. เข�าร�วมอบรม/สัมมนา โดยมีการจับหางบัตรเพ่ือลุ�นรางวัล  �  
4.ซ้ือเครื่องด่ืมยี่ห�อหนึ่งเพ่ือจะได�สิทธิ์ลุ�นโชค  �   
5. ซ้ือของเพ่ิมให�ครบวงเงิน เพ่ือจะได�สิทธิ์ในการจับรางวัล �   
6. ซ้ือสินค�า/บริการ ได�คูปองไปลุ�นชิงรางวัล  �  
7.เข�าร�วมกิจกรรมตามเง่ือนไข เช�น กดไลท) กดแชร) แท็กเพ่ือน เพ่ือจะได�สิทธิ์ลุ�น
รางวัล 

�   

8. เข�าร�วมกิจกรรมเล�นเกมส)ตามเง่ือนไข เช�น ให�โชว)เลขบัตรประชาชน เพ่ือลุ�น
รับรางวัล 

�   

9. ซ้ือสินค�าท่ีมีราคาเพ่ิมข้ึนจากปกติ เพ่ือจะได�สิทธิ์ลุ�นโชค �   

10. ซ้ือสินค�า/บริการเพ่ือจะได�นําชิ้นส�วน/คูปองไปชิงรางวัล �   
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โชค  
5. ซ้ือของเพ่ิมให�ครบวงเงิน เพ่ือจะได�สิทธิ์
ในการจับรางวัล 

154 38.5 246 61.5 

6. ซ้ือสินค�า/บริการ ได�คูปองไปลุ�นชิง
รางวัล 

213 53.2 187 46.8 

7. เข� า ร� วม กิจกรรมตามเ ง่ือนไข เช�น 
กดไลท) กดแชร) แท็กเพ่ือน เพ่ือจะได�สิทธิ์
ลุ�นรางวัล 

157 39.2 243 60.8 

8. เข�าร�วมกิจกรรมเล�นเกมส)ตามเง่ือนไข 
เช�น ให�โชว)เลขบัตรประชาชน เพ่ือลุ�นรับ
รางวัล 

225 56.2 175 43.8 

9. ซ้ือสินค�าท่ีมีราคาเพ่ิมข้ึนจากปกติ เพ่ือ
จะได�สิทธิ์ลุ�นโชค 

161 40.2 239 59.8 

10. ซ้ือสินค�า/บริการเพ่ือจะได�นําชิ้นส�วน/
คูปองไปชิงรางวัล 

185 46.2 215 53.8 

 ผลจากตารางท่ี 4.17 พบว�ากลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�ตอบตรงกับท่ีกําหนดไว�ว�าน�าจะเปBนคําตอบท่ีสะท�อน
ระดับความรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันมากท่ีสุดคือการเข�าร�วมอบรม/สัมมนา โดยมีการจับหางบัตร
เพ่ือลุ�นรางวัลไม�เปBนการพนันตามหลักการอิสลามตอบตรงคิดเปBนร�อยละ 61 รองลงมาคือ การเข�าร�วมกิจกรรม
เล�นเกมส)ตามเง่ือนไข เช�น ให�โชว)เลขบัตรประชาชน เพ่ือลุ�นรับรางวัล ตอบตรงคิดเปBนร�อยละ 56.2  อันดับสามคือ
การส�งไปรษณีย)บัตรเพ่ือทายผลฟุตบอล  ตอบตรงคิดเปBนร�อยละ  54 และตอบได�ตรงน�อยท่ีสุดคือการซ้ือของเพ่ิม
ให�ครบวงเงิน เพ่ือจะได�สิทธิ์ในการจับรางวัล มีผู�ตอบตรงเพียงร�อยละ  38.5 

ตารางท่ี 4.18 แสดงระดับความรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันตามหลักการศาสนาอิสลามจากคะแนน
สูงสุด  คะแนนตํ่าสุด และจํานวนร�อยละ  ของกลุ�มผู�ตอบตรงคําตอบในระดับสูง-กลาง-ตํ่า  

คะแนนสูงสุด คะแนนตํ่าสุด จํานวนร�อยละกลุ�มผู�ตอบตรงการรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงชวนพนัน
ตามหลักการศาสนาอิสลาม(คน) 

10 
(2 คน/ร�อยละ 0.5) 

0 
(2 คน/ร�อยละ 0.5) 

ตํ่า กลาง สูง 
116(ร�อยละ29) 211(ร�อยละ52.8) 73(ร�อยละ18.2) 

*เกณฑ)ท่ีใช�ในการแบ�งกลุ�มผู�ตอบตรงการรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันตามหลักการศาสนาอิสลาม คือ 

  คะแนนระหว�าง  0.00 – 3.33  มีความรู�เท�าทันในระดับตํ่า  

  คะแนนระหว�าง   3.34 – 6.63  มีความรู�เท�าทันในระดับกลาง 

  คะแนนระหว�าง  6.64 – 10.00     มีความรู�เท�าทันในระดับสูง 
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 ผลจากตารางท่ี 4.18  ข�อมูลระดับการรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันตามหลักการศาสนาอิสลาม
วิเคราะห)เปBนระดับสูงกลางตํ่า  พบว�าคะแนนสูงสุดท่ีมีผู�ตอบถูกคือ 10 คะแนน(10 ข�อ)  และตํ่าสุด 0 คะแนน(0 
ข�อ) เม่ือแบ�งเปBนระดับพบว�า ส�วนใหญ�(ร�อยละ  52.8)มีความรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันตามหลักการ
ศาสนาอิสลาม ในระดับกลาง  รองลงมาเปBนกลุ�มท่ีรู�เท�าทันในระดับตํ่า(ร�อยละ 29 ) และรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยง
โชคชวนพนันตามหลักการศาสนาอิสลาม ในระดับสูงมีเพียงร�อยละ 18.2 
 

4.5 ปHจจัยการรับรู�เรื่องการพนันในอิสลาม 

ป0จจัยท่ีมีผลต�อความรู�ความเข�าใจเรื่องการพนันในอิสลามเก่ียวกับกิจกรรมการลุ�นโชค/ชิงโชคของกลุ�ม
ตัวอย�าง  พบว�า  ส�วนใหญ�สมาชิกในครอบครัว เข�าร�วมกิจกรรมท่ีมีการลุ�นโชค/ชิงโชคบ�างนานๆครั้ง พอๆกับไม�
ชอบไม�เคยเข�าร�วมเลย  คิดเปBนร�อยละ 44.2 และร�อยละ 45  ตามลําดับ  ส�วนกลุ�มท่ีมีครอบครัวชอบเข�าร�วม 
กิจกรรมทุกครั้งท่ีมีโอกาส คิดเปBนร�อยละ 10.8   (ดูตารางท่ี 4.19) 

สมาชิกในครอบครัวของกลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�คิดว�ากิจกรรมการลุ�นโชค/ชิงโชคและจับสลากเพ่ือรับรางวัล
ไม�เปBนการพนัน ถึงร�อยละ 40.5  พอๆกับไม�ทราบ เพราะไม�เคยมีการพูดคุยเก่ียวกับเรื่องการตลาดเสี่ยงโชค ท่ีมี
การลุ�น/ชิงโชค/จับรางวัล ร�อยละ 39.5  ส�วนกลุ�มท่ีรู�ว�าเปBนการพนันมีเพียงร�อยละ 20 เท�านั้น (ดูตารางท่ี 4.20) 

กลุ�มตัวอย�างเคยได�รับความรู�เก่ียวกับการพนันในอิสลามจากโรงเรียนสูงถึงร�อยละ  65.5 มีแค� ร�อยละ 
34.5 ท่ีไม�เคยได�รับความรู�หรือการรณรงค)เก่ียวกับการพนันในอิสลามเลย   เช�นเดียวกันพบว�ากลุ�มตัวอย�างเคย
ได�รับความรู�การพนันในอิสลามจากมัสยิดร�อยละ  78  มีเพียงร�อยละ 22 ท่ีไม�เคยได�รับความรู�เก่ียวกับการพนัน
จากมัสยิด   (ดูตารางท่ี 4.21-4.22) 

สื่อโฆษณากิจกรรมท่ีมีการลุ�นโชค/ชิงโชค ส�วนใหญ�เคยหลอกล�อกลุ�มตัวอย�างให�เข�าร�วมกิจกรรม คิดเปBน
ร�อยละ 57  และ กลุ�มตัวอย�างท่ีไม�เคยโดนหลอกล�อ ร�อยละ  43  ส�วนใหญ�บุคคลท่ีกลุ�มตัวอย�างรู�จักและเคยเข�า
ร�วมกิจกรรมท่ีมีการลุ�นโชค/ชิงโชค คือเพ่ือน(ไม�สนิท) ร�อยละ 22.3  รองลงมาคือเพ่ือนสนิท(ร�อยละ18.3)  ญาติ
(ร�อยละ 18.6)  และคนรู�จักในชุมชน/ละแวกท่ีพัก (ร�อยละ 17) สําหรับบุคคลอ่ืนๆเช�น คนในท่ีทํางานมีเพียงร�อย
ละ 1.5 (ดูตารางท่ี 4.23-4.24) 

สําหรับกิจกรรมส�งเสริมให�ความรู�เก่ียวกับการพนันในอิสลาม พบว�ากลุ�มตัวอย�างท่ีไม�เคยเข�าร�วมกิจกรรม  
มีเพียงร�อยละ  36 ส�วนใหญ�เคยเข�าร�วมกิจกรรม( ร�อยละ 64 ) กิจกรรมท่ีเคยเข�าร�วม เช�นการฟ0งบรรยายของ
นักวิชาการในพ้ืนท่ี(ร�อยละ 21.2)   ฟ0งอีหม�ามคุตบะฮ(บรรยาย)วันศุกร) (ร�อยละ 13.7)  นอกจากนี้กลุ�มตัวอย�าง
ส�วนใหญ�ได�รับความรู�เก่ียวกับการพนันในอิสลามเพ่ิมเติมผ�านช�องทางเฟซบุRก (ร�อยละ 41) เพ่ือนเล�าให�ฟ0ง(ร�อยละ 
19)  ดูยูทิวปV(ร�อยละ 17.8) (ดูตารางท่ี 4.25-4.26) 
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ตารางท่ี 4.19  จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง ประเด็นสมาชิกครอบครัวในการชอบซ้ือสินค�า/เข�าร�วม
กิจกรรมท่ีมีการลุ�นโชค/ชิงโชคเพ่ือรับรางวัล 

สมาชิกครอบครัวในการชอบซ้ือ
สินค�า/เข�าร
วมกิจกรรมท่ีมีการลุ�น
โชค/ชิงโชคเพ่ือรับรางวัล 

จํานวน ร�อยละ 

ชอบ เข�าร�วมทุกครั้งท่ีมีโอกาส 43 10.8 
เข�าร�วมบ�างนานๆครั้ง 177 44.2 
ไม�ชอบไม�เคยเข�าร�วมเลย 180 45.0 
รวม 400 100.0 
 ผลจากตารางท่ี 4.19 พบว�าสมาชิกในครอบครัวของกลุ�มตัวอย�าง ส�วนใหญ�เข�าร�วมกิจกรรม(ร�อยละ 55)  
โดยชอบเข�าร�วมทุกครั้งท่ีมีโอกาส ร�อยละ 10 และเข�าร�วมบ�างนานๆครั้ง ร�อยละ 44.2  เพ่ือซ้ือสินค�า/เข�าร�วม
กิจกรรมท่ีมีการลุ�นโชค/ชิงโชค/จับรางวัล  และไม�ชอบไม�เคยเข�าร�วมเลย ร�อยละ 45 

ตารางท่ี  4.20  จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง ประเด็นสมาชิกครอบครัวคิดว�ากิจกรรมลุ�นโชค/ชิงโชค/จับ
สลากเปBนการพนันหรือไม� 

สมาชิกครอบครัวคิดว
ากิจกรรมลุ�นโชค/ชิง
โชค/จับสลากเปbนการพนันหรือไม
 

จํานวน ร�อยละ 

เปBนการพนัน 80 20.0 
ไม�เปBนการพนัน 162 40.5 
ไม�ทราบ ไม�เคยพูดคุยเก่ียวกับการลุ�นโชค/ชิง
โชค/จับรางวัล 

158 39.5 

รวม 400 100.0 
 ผลจากตารางท่ี 4.20 พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�คิดว�ากิจกรรมลุ�นโชค/ชิงโชค/จับสลาก ไม�เปBนการ
พนัน คิดเปBนร�อยละ 40.5  รองลงมาคือไม�ทราบ ไม�เคยมีการพูดคุยเก่ียวกับการลุ�นโชค/ชิงโชค/จับรางวัล ร�อยละ 
39.5  และคิดว�าเปBนการพนันร�อยละ  20 

ตารางท่ี  4.21  จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง ประเด็นโรงเรียนเคยมีการรณรงค)หรือให�ความรู�เก่ียวกับการ
พนันในอิสลามหรือไม� 

โรงเรียนเคยมีการรณรงค>หรือให�ความรู�
เก่ียวกับการพนันในอิสลามหรือไม
 

จํานวน ร�อยละ 

เคย 262 65.5 
ไม�เคย 138 34.5 
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รวม 400 100.0 
 ผลจากตารางท่ี 4.20 พบว�า กลุ�มตัวอย�างเกินครึ่ง  ทางโรงเรียนมีการรณรงค)ให�ความรู�เก่ียวกับการพนัน
ในอิสลาม ร�อยละ 65.5  อีก ร�อยละ 34.5 โรงเรียนไม�เคยมีการรณรงค)ให�ความรู�เก่ียวกับการพนันในอิสลามเลย 

ตารางท่ี  4.22  จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง  ประเด็นมัสยิดเคยมีการให�ความรู�เก่ียวกับการพนันในอิสลาม
หรือไม� 

มัสยิดเคยมีการให�ความรู�เก่ียวกับการพนัน
ในอิสลามหรือไม
 

จํานวน ร�อยละ 

เคย 312 78.0 
ไม�เคย 88 22.0 
รวม 400 100.0 
 ผลจากตารางท่ี  4.22   พบว�ากลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�  มัสยิดเคยมีการให�ความรู�เก่ียวกับการพนันใน
อิสลาม  คิดเปBนร�อยละ  78  และไม�เคย ร�อยละ 22 

ตารางท่ี  4.23  จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง ประเด็นสื่อโฆษณากิจกรรมท่ีมีการลุ�นโชค/ชิงโชค เคยหลอก
ล�อให�เข�าร�วมกิจกรรมหรือไม� 

ส่ือโฆษณากิจกรรมท่ีมีการลุ�นโชค/ชิงโชค เคย
หลอกล
อให�เข�าร
วมกิจกรรมหรือไม
 

จํานวน ร�อยละ 

เคย 228 57.0 
ไม�เคย 172 43.0 
รวม 400 100.0 
 ผลจากตารางท่ี  4.23  พบว�ากลุ�มตัวอย�างเกินครึ่ง  เคยโดนสื่อโฆษณากิจกรรมท่ีมีการลุ�นโชค/ชิงโชค 
หลอกล�อให�เข�าร�วมกิจกรรม  คิดเปBนร�อยละ  57  และไม�เคย ร�อยละ 43 

ตารางท่ี  4.24  จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง ประเด็นคนท่ีรู�จักมีใครท่ีเคยเข�าร�วมกิจกรรมท่ีมีการลุ�นโชค/
ชิงโชค/จับสลากเพ่ือรับรางวัล(ตอบได�มากกว�า 1 ข�อ) 

คนท่ีรู�จักมีใครท่ีเคยเข�าร
วมกิจกรรมท่ีมีการลุ�น
โชค/ชิงโชค/จับสลากเพ่ือรับรางวัล 

ร�อยละ 

1.เพ่ือนสนิท 18.3 
2.เพ่ือน(ไม�สนิท) 22.3 
3.ญาติ 18.6 
4.พ่ีน�อง 9.5 
5.พ�อแม� 3.6 
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6.คนรู�จักในชุมชน/ละแวกท่ีพัก 17.0 
7.ไม�มีคนท่ีรู�จักเคยเข�าร�วมกิจกรรม  9.2 
8.อ่ืนๆ 1.5 
รวม 100.0 

 ผลจากตารางท่ี 4.24  พบว�า มีบุคคลท่ีกลุ�มตัวอย�างรู�จักเคยเข�าร�วมกิจกรรมท่ีมีการลุ�นโชค/ชิงโชค/จับ
สลากเพ่ือรับรางวัล  มากสุดคือ กลุ�มเพ่ือน(ไม�สนิท) ร�อยละ 22.3  รองลงมา  ญาติ(ร�อยละ 18.6) และ เพ่ือนสนิท
(ร�อยละ 18.3)   คนรู�จักในชุมชนละแวกท่ีพัก (ร�อยละ  17)   พ่ีน�อง(ร�อยละ 9.5)  พ�อแม�(ร�อยละ  3.6)  ส�วนไม�มี
คนท่ีรู�จักเคยเข�าร�วมกิจกรรมคิดเปBนร�อยละ 9.2  อ่ืนๆ เช�น คนในท่ีทํางาน ร�อยละ 1.5 

ตารางท่ี  4.25  จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง ประเด็นท�านเคยเข�าร�วมกิจกรรมท่ีให�ความรู�เก่ียวกับการพนัน
ในอิสลาม หรือไม� 

ท
านเคยเข�าร
วมกิจกรรมท่ีให�ความรู�เก่ียวกับ
การพนันในอิสลาม หรือไม
 

จํานวน ร�อยละ 

ไม�เคย 144 36.0 
เคย 256 64.0 
รวม 400 100.0 
 

กิจกรรมท่ีเคยเข�าร
วม(ตอบได�มากกว
า 1 ข�อ) ร�อยละ 
ฟ0งการบรรยายของนักวิชาการในพ้ืนท่ี 31.6 
ฟ0งการบรรยายของนักวิชาการนอกพ้ืนท่ี 24.1 
อีหม�ามคุตบะฮ(บรรยายวันศุกร)) 20.4 
เข�าค�าย/อบรม 22.4 
อ่ืนๆ    1.5 
รวม 100.0 

 ผลจากตารางท่ี 4.25 พบว�า กลุ�มตัวอย�างร�อยละ 36  ไม�เคยเข�าร�วมกิจกรรมท่ีให�ความรู�เก่ียวกับการพนัน
ในอิสลาม  และส�วนใหญ� ร�อยละ 64  เคยเข�าร�วม       สําหรับกิจกรรมท่ีกลุ�มตัวอย�างเคยเข�าร�วม คือการฟ0ง
บรรยายของนักวิชาการในพ้ืนท่ี  ร�อยละ 31.6 รองลงมาฟ0งบรรยายของนักวิชากการนอกพ้ืนท่ี(นอกพ้ืนท่ีสาม
จังหวัด) ร�อยละ 24.1    เข�าค�าย/อบรม ร�อยละ 22.4     อีหม�ามคุตบะฮ(บรรยายวันศุกร)) ร�อยละ 20.4   และ
อ่ืนๆ เช�นคุตบะฮ(บรรยาย)วันอีด  กิจกรรมของโรงเรียน   ร�อยละ 1.5 
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ตารางท่ี  4.26  จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง ประเด็นนอกจากกิจกรรมในตารางท่ี 4.25  เคยได�รับความรู�
เก่ียวกับการพนันในอิสลามผ�านช�องทางใดบ�าง 

เคยได�รับความรู�เก่ียวกับการพนันในอิสลาม
ผ
านช
องทางใดบ�าง 

ร�อยละ 

เพ่ือนเล�าให�ฟ0ง 19.0 
ดูยูทิวปV 17.8 
ดูเฟซบุRก 41.0 
เสิร)ทในกูลเก้ิล 6.0 
ไลน) 12.0 
อ่ืนๆ 4.2 
รวม 100.0 

 ผลจากตารางท่ี 4.26  พบว�า  กลุ�มตัวอย�างได�รับความรู�เก่ียวกับการพนันในอิสลามเพ่ิมเติมผ�านช�องทาง 
เฟซบุRก ร�อยละ 41  รองลงมาเพ่ือนเล�าให�ฟ0ง ร�อยละ 19  ดูยูทิวปV ร�อยละ 17.8  ทางไลน) ร�อยละ 12 และเสิร)ทหา
ข�อมูลในกูลเก้ิล ร�อยละ  6   

 

4.6 การวิเคราะห>ข�อมูล 

 Sig. แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 * แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

6.1 ผลการวิเคราะห>ข�อมูลความสัมพันธ>ระหว
างปHจจัยข�อมูลส
วนบุคคล(พ้ืนท่ีอาศัย เพศ อายุ 
การศึกษาด�านสามัญ การศึกษาด�านศาสนา วุฒิการศึกษาสูงสุด และอาชีพ) และระดับความรู�เท
าทันการตลาด
เส่ียงโชคชวนพนัน(ตารางท่ี 4.27) 
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ตารางท่ี 4.27  แสดงความสัมพันธ)ระหว�างป0จจัยข�อมูลส�วนบุคคล และระดับความรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวน
พนัน 

ป0จจัยข�อมูลบุคคล ระดับความรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยง
โชคชวนพนัน 

Peason  
Chi-Square 

Sig. 

ตํ่า กลาง สูง 
1.พ้ืนท่ีอาศัย    6.764 0.034* 
     ในเขตเทศบาล 26(21.1) 68(55.3) 29(23.6)   
     นอกเขตเทศบาล 90(32.5) 143(51.6) 44(15.9)   
2.เพศ    6.223 0.045* 
     ชาย 43(23.0) 106(56.7) 38(20.3)   
     หญิง 116(29.0) 211(52.8) 73(18.2)   
3.อายุ    5.500 0.240* 
     15-18 41(33.1) 67(54.0) 16(12.9)   
     19-22 35(26.3) 74(55.6) 24(18.0)   
     23-25 166(29.0) 211(52.8) 73(18.2)   
4.การศึกษาป0จจุบันด�านสามัญ    34.500 0.000* 
     มัธยมศึกษาตอนต�น 8(50.0) 6(37.5) 2(12.5)   
     มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 32(31.1) 57(55.3) 14(13.6)   
     อนุปริญญาหรือปวส. 25(44.6) 29(51.8) 2(3.6)   
     ปริญญาตรี 16(34.0) 26(55.3) 5(10.6)   
     สูงกว�าปริญญาตรี 5(25.0) 8(40.0) 7(35.0)   
     ป0จจุบันไม�ได�ศึกษา 30(19.0) 85(53.8) 43(27.2)   
5.วุฒิการศึกษาสูงสุดด�านสามัญ    18.326 0.019* 
     มัธยมศึกษาตอนต�น 43(30.7) 76(54.3) 21(15.0)   
     มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 38(32.5) 64(54.7) 15(12.8)   
     อนุปริญญาหรือปวส. 21(30.4) 36(52.2) 12(17.4)   
     ปริญญาตรี 13(18.1) 34(47.2) 25(34.7)   
     สูงกว�าปริญญาตรี 1(50.0) 1(50.0) 0(0.0)   
6.การศึกษาป0จจุบันด�านศาสนา    44.188 0.000* 
     ตาดีกา 21(63.6) 11(33.3) 1(3.0)   
     อิบติดาอีย) 6(54.5) 4(36.4) 1(9.1)   
     มุตะวัซซิด 19(36.5) 23(44.2) 10(19.2)   
     ซานาวีย) 28(27.2) 66(64.1) 9(8.7)   
     ป0จจุบันไม�ได�ศึกษา 42(20.9) 107(53.2) 52(25.9)   
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7.วุฒิการศึกษาสูงสุดด�านศาสนา    22.643 0.004* 
     ตาดีกา 37(40.2) 40(43.5) 15(16.3)   
     อิบติดาอีย) 22(23.7) 50(53.8) 21(22.6)   
     มุตะวัซซิด 38(27.0) 87(61.7) 16(11.3)   
     ซานาวีย) 11(22.4) 21(42.9) 17(34.7)   
     ไม�ได�ศึกษา 8(32.0) 13(52.0) 4(16.0)   
8.อาชีพ    36.071 0.003 
     นักเรียน 65(39.2) 77(46.4) 24(14.5)   
     ค�าขาย/ธุรกิจส�วนตัว 12(23.5) 29(56.9) 10(19.6)   
     คร ู 10(27.0) 15(40.5) 12(32.4)   
     ข�าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3(15.0) 11(55.0) 6(30.0)   
     ลูกจ�าง/พนักงานร�านค�า หรือ   
     บริษัทเอกชน 

17(24.3) 40(57.1) 13(18.6)   

     ทํางานภาคการเกษตร 3(11.1) 19(70.4) 5(18.5)   
     แม�บ�าน 3(17.6) 13(76.5) 1(5.9)   
     ไม�ได�ทํางาน 0(0.0) 7(87.5) 1(12.5)   
     อาชีพอ่ืนๆ 3(75.0) 0(0.0) 1(25.0)   

ผลจากตารางท่ี 4.27  พบว�าความสัมพันธ)ระหว�างป0จจัยข�อมูลบุคคลและระดับความรู�เท�าทันต�อการตลาด
เสี่ยงโชคชวนพนัน  พบว�า 1) พ้ืนท่ีอาศัย 2) เพศ 3) ระดับการศึกษาป0จจุบันด�านสามัญ  4)วุฒิการศึกษาสูงสุดด�าน
สามัญ  5) ระดับการศึกษาป0จจุบันด�านศานา  6)วุฒิการศึกษาสูงสุดด�านศานา  7) อาชีพ  มีความสัมพันธ)กับระดับ
ความรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน(ตามหลักการอิสลาม)  อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ส�วน
ด�านอายุนั้น ไม�มีความสัมพันธ)กับระดับความรู� 

6.2 ผลการวิเคราะห>ข�อมูลความสัมพันธ>ระหว
างการรับรู�เรื่องการพนันในอิสลามและระดับความรู�เท
า
ทันการตลาดเส่ียงโชคชวนพนัน (ตารางท่ี 4.28) 

ตารางท่ี 4.28  แสดงความสัมพันธ)ระหว�างการรับรู�เรื่องการพนันในอิสลาม และระดับความรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยง
โชคชวนพนัน 

การรับรู�เรื่องการพนันในอิสลาม ระดับความรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยง
โชคชวนพนัน 

Peason  
Chi-Square 

Sig. 

ตํ่า กลาง สูง 
1.สมาชิกในครอบครัวชอบซ้ือสินค�า/เข�าร�วม
กิจกรรมท่ีมีการลุ�นโชค/ชิงโชค/จับสลากเพ่ือ
รับรางวัล 

   41.935 0.000* 
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     ชอบ เข�าร�วมเกือบทุกครั้งท่ีมีโอกาส 20(46.5) 19(44.2) 4(9.3)   
     เข�าร�วมบ�างนานๆครั้ง 53(29.9) 111(62.7) 13(7.3)   
     ไม�ชอบ ไม�เคยเข�าร�วมเลย 43(23.9) 81(45.0) 56(31.1)   
2.สมาชิกในครอบครัวคิดว�ากิจกรรมลุ�นโชค/
ชิงโชค/จับสลากเปBนการพนันในอิสลาม 

   31.063 0.000* 

     เปBนการพนัน 11(13.8) 40(50.0)  29(36.2)   
     ไม�เปBนการพนัน 59(36.4) 88(54.3) 15(9.3)   
     ไม�ทราบ ไม�เคยพูดคุยเก่ียวกับการลุ�น  
     โชค/ชิงโชค/จับรางวัล 

116(29.0) 211(52.8) 73(18.2)   

3.โรงเรียนเคยมีการรณรงค)หรือให�ความรู�
เก่ียวกับการพนันในอิสลามหรือไม� 

   0.003 0.999* 

     เคย 76(29.0) 138(52.7) 29(36.2)   
     ไม�เคย 40(29.0) 73(52.9) 25(18.1)   
4.มัสยิดเคยมีการให�ความรู�เก่ียวกับการพนัน
ในอิสลามหรือไม� 

   2.447 0.294* 

     เคย 86(27.6) 171(54.8) 55(17.6)   
     ไม�เคย 30(34.1) 40(45.5) 18(20.5)   
5.สื่อโฆษณาท่ีมีการลุ�นโชค/ชิงโชค เคย
หลอกล�อให�ท�านเข�าร�วมกิจกรรมหรือไม� 

   3.394 0.183* 

     เคย 58(25.4) 125(54.8) 45(19.7)   
     ไม�เคย 58(33.7) 86(50.0) 28(16.3)   

ผลจากตารางท่ี 4.28  พบว�า ความสัมพันธ)ระหว�างการรับรู�เรื่องการพนันในอิสลาม และระดับความรู�เท�า
ทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันนั้น พบว�า 1)สมาชิกในครอบครัวชอบซ้ือสินค�า/เข�าร�วมกิจกรรมท่ีมีการลุ�นโชค/ชิง
โชค/จับสลากเพ่ือรับรางวัล  2) สมาชิกในครอบครัวคิดว�ากิจกรรมลุ�นโชค/ชิงโชค/จับสลากเปBนการพนันในอิสลาม 
มีความสัมพันธ)กับระดับความรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน(ตามหลักการอิสลาม)  อย�างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ  0.05  ในส�วน ของโรงเรียนและมัสยิดมีการรณรงค)และให�ความรู�เรื่องการพนันในอิสลามนั้นไม�มี
ความสัมพันธ)กับระดับความรู�เท�าทัน 

 

 
 
 
 

 



86 
 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข�อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเรื่องความรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิมในพ้ืนท่ีสามจังหวัด
ชายแดนใต� มีวัตถุประสงค)คือ  

1. เพ่ือศึกษาระดับความรู�เก่ียวกับการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัด 
ชายแดนภาคใต� 

2. เพ่ือศึกษาป0จจัยท่ีมีผลต�อการรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิมในสาม 
จังหวัดชายแดนภาคใต� 

3. เพ่ือหาแนวทางในการเสริมสร�างการรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิม 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต� 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้เปBนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) แบบวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  โดยมีการทบทวนเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�อง มีการสัมภาษณ)นักวิชาการในด�านการตลาด ด�านเยาวชน ด�านศาสนา ในมุมมองเรื่องการตลาดเสี่ยงโชค
ชวนพนันท่ีมีต�อเยาวชนมุสลิมในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต� จํานวน 6 ท�าน ประกอบด�วย ดร.หมะหมูด  
หะยีหมัด,รศ.อัปสร อีซอ,ผศ.ดร.จารุวัจน)  สองเมือง, คุณมูฮําหมัดนาเซ  ลาเตRะ, ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ),ผศ.ดร.
อิดริส  ดาราไก�   สนทนากลุ�มระดมข�อคิดเห็นของกลุ�มตัวแทนเยาวชนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต�เรื่อง
การตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน  นําไปสู�การออกแบบสํารวจ จํานวน 400 คน โดยใช�สถิติหาค�าร�อยละ และการใช�การ
ทดสอบไคสแควร) (Chi-Square - Test) จากการศึกษาสามารถสรุป  อภิปรายผลและข�อเสนอแนะของงานวิจัย
แบ�งออกเปBน 3 ข�อ ดังนี้ 

 
ข�อ 1 การประมวลความรู� ประสบการณ)และความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นป0ญหา ป0จจัยและการเสริมสร�าง

เก่ียวกับการรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิมในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต� จากผล
การประมวลข�อมูลจากการสัมภาษณ)ผู�ทรงคุณวุฒิท้ัง 6 ท�าน ท่ีมีความรู�และประสบการณ)เก่ียวข�องเรื่องการตลาด
เสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิม และการจัดเวทีระดมความคิดจากตัวแทนเยาวชนมุสลิมสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต� พบว�าเกิดจากประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 1) ป0จจัยท่ีทําให�รู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน 2) 
บทบาทสื่อท่ีทําให�รู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน 3) เยาวชนมุสลิมกับการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน 4) การ
เผยแพร�ความรู�กับเยาวชนในสังคมให�รู�เท�าทันเกมการตลาดเสี่ยงโชค 
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1.1 ป0จจัยท่ีทําให�รู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน 
 

ป0จจัยท่ีทําให�รู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน พบว�า ป0จจุบันเยาวชนจะมีแรงสนับสนุนทางสังคมมา
จากสถาบันครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน เพ่ือน ซ่ึงมีอิทธิพลต�อการเข�าร�วมกิจกรรมท้ังท่ีเปBนพฤติกรรมเชิงบวก
และพฤติกรรมเชิงลบ  ยุคสมัยแห�งการเข�าถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร การพนันก็จะเข�าถึงได�ง�าย การเล�นท่ีได�มาจาก
การเสี่ยงโชค  การคาดเดาอนาคต  การทํานาย ค�อนข�างจะแพร�ระบาดในกลุ�มเยาวชน การท่ีผู�ประกอบการนํา
ผลิตภัณฑ)สินค�าเข�ามาอยู�ในท�องตลาดโดยใช�กลยุทธ)การตลาดชิงโชคเสี่ยงโชคเพ่ือกระตุ�นการบริโภคนํามาซ่ึงการ
พนันแฝงตัว ซ่ึงเปBนท่ีรู�ชัดแจ�งว�าการพนันในศาสนาอิสลามเปBนสิ่งท่ีต�องห�าม  แต�ภายใต�เง่ือนไขบางประการท่ีมีข�อ
ผ�อนปรนแล�วแต�รูปแบบและกรณี ซ่ึงพบว�าสาเหตุป0จจัยท่ีทําให�เยาวชนรู�เท�าทันกลยุทธ)การตลาดเสี่ยงโชคชวน
พนันเหล�านี้  คือ 

1.1.1  โรงเรียน  มีการส�งเสริมแทรกเนื้อหาเรื่องการตลาดเสี่ยงโชคเข�าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน
ของโรงเรียน/สถาบันการศึกษา ซ่ึงถือเปBนป0จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําให�เยาวชนรู�เท�าทันเพราะเยาวชนส�วนใหญ�ใช�
เวลาเกือบท้ังหมดอยู�ในโรงเรียน  โดยมีการสอดแทรกกิจกรรมเพ่ิมเติมให�ครูผู�สอนต้ังกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข�องกับเรื่อง
การตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�กันในห�องเรียน เพ่ือเปBนการปYองกัน ไม�ให�เยาวชนตกเปBน
เหยื่อและรู�ทันสถานการณ)ป0จจุบันอยู�เสมอ 

 1.1.2  ครอบครัว  การอบรมสั่งสอนการกล�าวตักเตือนจากครอบครัวเรื่องของศาสนาโดยเฉพาะการ
ละหมาดให�ครบ 5 เวลา การมีความรู�พ้ืนฐานทางศาสนาท่ีเพียงพอ จะสามารถแยกแยะพิจารณาถอดบทเรียนตัว
บทหลักฐานทางศาสนาโดย อัลกุรอ�านได�กล�าวไว�ว�า “การละหมาดจะช�วยยับยั้งความชั่วร�าย” เพราะฉะนั้นการ
ละหมาดเปBนประจําจะช�วยยับยั้งพฤติกรรมในเชิงลบ   

1.1.3  สื่อท่ีดีประชาสัมพันธ)ต�าง ๆ ได�แก� แผ�นผับ สื่อวิทยุ สื่อผ�านโซเชียลมีเดีย และสื่อโทรทัศน) ท่ีมีการ
เป�ดเวทีบรรยาย มีการเขียน มีการพูดคุยโดยเฉพาะประเด็นร�วมสมัย พบว�าเยาวชนในยุคป0จจุบันจะเก่ียวข�องกับ
การพนันเกือบทุกหมู�บ�าน โดยเฉพาะการพนันฟุตบอล  รวมท้ังการพนันแฝงอ่ืนท่ีมาพร�อมกับตัวสินค�าหรือ
ผลิตภัณฑ)ในท�องตลาด  ทําให�นักวิชาการผู�รู�ต�องทํางานมากข้ึน เพ่ือรณรงค)ห�ามการพนันหรือพยายามให�หลีกเลี่ยง
การยุ�งเก่ียวกับการพนัน   

1.1.4  ผู�มีประสบการณ)หรือผู�รู�นักวิชาการ ควรสะท�อนผลเสียของการร�วมกิจกรรมเสี่ยงโชค  เพ่ิมการ
เรียนรู�  และพิษภัยของการทําการตลาดเสี่ยงโชคแฝงพนัน เพ่ือดึงสติ ให�ความรู�  คอยตักเตือนในการกระทําท่ีอาจ
นําพาไปสู�สิ่งท่ีไม�ดี  จะช�วยให�เกิดการรู�เท�าทันกลยุทธ)การตลาดเสี่ยงโชคท่ีเข�าข�ายการพนันเหล�านี้ ส�วนมาก
เยาวชนยังขาดความรู�และมีความรู�ไม�เพียงพอต�อเรื่องธุรกิจท่ีมีการทําการตลาดซับซ�อนเกินกว�าจะคาดเดา หรือ
อาจจะมีความรู�แต�ยังคิดในแง�การลงทุน ทุ�มเงินเผื่อจะได�ลุ�นของรางวัล หวังของตอบแทนท่ีทางเจ�าของธุรกิจตัว
สินค�าหรือผลิตภัณฑ)จะมอบให� 

1.1.5  สิ่งแวดล�อม ชุมชน ผู�นําศาสนา  การตักเตือนของแกนนํา โตRะอีหม�ามในชุมชน  ซ่ึงป0จจุบันบทบาท
ผู�นําชุมชนจะมีผลค�อนข�างน�อย เนื่องจากการประชาสัมพันธ)ท่ีไม�ท่ัวถึง กลุ�มนักวิชาการด�านศาสนาเอง ไม�มีการ
เผยแพร�รูปแบบท่ีชัดเจน ท้ังในตํารา หนังสือ หรือในการจัดการเรียนการสอน ในด�านของนักวิชาการเองอาจจะยัง
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รู�ไม�เท�าทันยุคสมัย ไม�ทราบข�อมูลกลยุทธ)ของการตลาดท่ีได�มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุค ทําให�นักวิชาการไม�ได�
พูดคุยในประเด็นท่ีมีรายละเอียดท้ังหมดว�าอยู�ในเครือข�ายของการเสี่ยงโชคท่ีอิสลามห�ามหรือไม� ถูกกับหลักการ
อิสลามหรือไม�อย�างไร เนื่องด�วยนักวิชาการท่ีเรียนด�านศาสนาส�วนมากจะศึกษาด�านชารีอะห) (กฎหมายอิสลาม)
เปBนหลัก ซ่ึงน�อยมากท่ีจะมีความรู�เรื่องการตลาด การส�งเสริมการขายในยุคสมัยป0จจุบัน รวมท้ังตัวเยาวชนมุสลิม
เองบางครั้งไม�ใส�ใจในคําตักเตือน สนุกสนานเพลิดเพลิน ตามค�านิยมและกระแสสังคม ทําให�ขาดความรู�  อีกท้ังไม�
สนใจท่ีจะค�นคว�าเพ่ิมเติม 

 
1.2  บทบาทสื่อท่ีทําให�รู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน 

 

 กลยุทธ)หรือการทําการตลาดชิงโชคลุ�นโชค ป0จจุบันจะมาผ�านสื่อโซเชียลซ่ึงมีบทบาทอย�างมากในการรับรู�
ข�าวสารของเยาวชนและกลุ�มคนทุกช�วงวัย  เช�นจาก เกม  กูลเก้ิล ไลน) อินสตราแกรม เฟซบุRก เปBนต�น สําหรับใน
โลกโซเชียลได�มีการแชร)กิจกรรม การลุ�นโชคเสี่ยงโชคชวนพนันเหล�านี้เปBนจํานวนมาก ทําให�ผู�เล�นโซเชียลมีการ
เข�าถึงได�ง�าย รองลงมาโทรทัศน) การโฆษณาท่ีมีการชิงโชคซองกาแฟ  น้ําอัดลม น้ําสีต�างๆ หรือ ข�อความใน
โทรศัพท)มือถือระบบโทรอัตโนมัติท่ีมีการติดต�อเข�ามาเพ่ือทําการโฆษณา  อีกท้ังตามเทศกาลงานต�างๆ ท่ีมีการ
จัดบูธโฆษณาประชาสัมพันธ)ในงาน เช�น งานกาชาด งานประจําปGจังหวัด หรือการประชาสัมพันธ) ปYายต�างๆของ
โฆษณาตามท�องถนนหรือพ้ืนท่ีสาธารณะอ่ืนๆ 

ซ่ึงสื่อท่ีดีควรนําเสนอข�อเท็จจริง ไม�ร�วมกันบิดเบือนข�อมูล ตัวสื่อเองจะเข�ามาปYองกัน เตือนภัย เตือนสติ 
โดยเฉพาะการพนันหรือสิ่งท่ีทําให�เยาชนหันเหออกจากหลักศาสนาอิสลามทีละก�าวๆ สื่อจึงมีหน�าท่ีชวนให�คิด ชวน
ให�มีสติทําให�เยาวชนได�รู�เก่ียวกับการเสี่ยงโชคชวนพนันได�ค�อนข�างเร็ว การเผยแพร�ครั้งเดียวสามารถเข�าถึงคนเปBน
จํานวนมากได� ป0จจุบันทุกอย�างไวต�อข�าวสารเพราะโลกโซเชียลสามารถทําให�คนเข�าถึงและรับรู�ข�อมูลได�เร็วข้ึน  
หากเยาวชนมุสลิมรู�ไม�เท�าทันรูปแบบกลยุทธ)การตลาดก็จะทําให� ตกเปBนเครื่องมือกับดักของชัยฏอน (สิ่งท่ีชั่วร�าย) 
และผู�ไม�หวังดีต�ออิสลามท่ีจะทําให�เยาวชนลุ�มหลงอยู�กับสิ่งท่ีผิด โดยเฉพาะสื่อช�องทางการเรียนรู�ศาสนา ท่ีต�องเร�ง
ให�ความรู�จุดเสี่ยงท่ีนํามาซ่ึงการผิดหลักการศาสนาอิสลาม  ให�เห็นรูปแบบกลไกทางการตลาดท่ีมาในรูปแบบของ
การลด แลก แจก แถม  เพราะฉะนั้นสื่อต�องเปBนเบื้องหลังของการส�งเสริมเยาวชนไม�ให�ลุ�มหลง ประชาสัมพันธ)และ
ให�ข�อมูลท่ีเข�าถึงได�ง�ายเปBนท่ีน�าสนใจ ไม�มุ�งท่ีกําไรอย�างเดียวแต�มุ�งเรื่องของข�อเท็จจริงและความถูกต�องของศาสนา
เปBนหลัก  
 

1.3 เยาวชนมุสลิมกับการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน 
 
เยาวชนมุสลิมกับการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน พบว�า  วัยรุ�นส�วนใหญ�ท่ีมีคดียาเสพติดมักจะเก่ียวข�องกับ

การพนัน ป0จจุบันมีเทคโนโลยีมากมาย เรียกว�ายุคสมัยของการเข�าถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร การพนันก็จะเข�าถึงได�
ง�ายโดยเฉพาะการพนันกีฬา เช�นฟุตบอลออนไลน)   ค�อนข�างแพร�ระบาดในกลุ�มเยาวชน เปBนกระแสนิยมท่ีต�อเนื่อง
จากความชอบในด�านกีฬาฟุตบอล แล�วก็นํามาสู�การพูดคุยในกลุ�มโรงเรียน  การเล�นท่ีได�มาซ่ึงเงินหรือผลประโยชน)
โดยการเสี่ยงโชค การคาดเดาอนาคต การทํานาย การไปผูกความสําเร็จท่ีมีเส�นบางๆก้ันระหว�างการทําธุรกิจกับ
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การเสี่ยงโชคเสี่ยงพนัน  ซ่ึงแฝงมากับตัวผลิตภัณฑ)สินค�าต�างๆท่ีเข�ามาอยู�ในท�องตลาด “เด็กได�รับอิทธิพลจากการ
ทําการตลาดท่ีเกิดการเสี่ยงโชค  ซ่ึงเด็กเยาวชนเหล�านี้อาจไม�ได�บริโภคเพ่ือความต�องการ แต�บริโภคเพ่ือการเข�า
ร�วมในการเสี่ยงโชคชิงโชคลุ�นโชค” ผศ.ดร.จารุวัจน) (บทสัมภาษณ), 2562)  “สําหรับการเสี่ยงโชคหรือการพนัน
เปBนท่ีรู�กันชัดแจ�งว�าในศาสนาอิสลามเปBนสิ่งท่ีต�องห�าม  แต�ว�าการเสี่ยงโชคนี้มันมีข�อผ�อนปรนแล�วแต�กรณีต�องไปดู
รูปแบบ ว�ารูปแบบการเสี่ยงโชคนี้จะเข�าเกณฑ)ท่ีศาสนาอิสลามห�ามหรือไม�ตามหลักการ”ผศ.ดร.อานิส (บท
สัมภาษณ), 2562) 

การตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันในนิยามของชารีอะห) (กฎหมายอิสลาม) อยู�ในคําว�า อัล-มัยซิรฺ ( ُ��ِ�ْ	َ
 (َاْ
ซ่ึงอัลลอฮฺตะอาลา ได�ตรัสว�า ความว�า : โอ� บรรดาผู�ศรัทธาเอ�ย ! แท� จริงแล�วสุรา การพนัน แท�นบูชายัญ และการ
เสี่ยงต้ิวนั้นเปBนสิ่งโสมมท่ีเกิดจากการกระทําของชัยฏอน ดังนั้น พวกเจ�าจงหลีกเลี่ยงมันเสีย เผื่อว�าพวกเจ�าจะได�รับ
ความสําเร็จ (อัล-มาอิดะฮฺ : 90) ซ่ึงในอิสลามได�ให�นิยามว�าทุกๆอย�างท่ีเปBนกระบวนการหรือว�าการเชิญชวนท่ี
นําไปสู�การเสี่ยงโชคก็ถือว�าล�วนเปBนการพนัน ซ่ึงเปBนท่ีต�องห�ามในอิสลามอย�างชัดเจนในอัลกุรอานและฮาดิษ, ผศ.
ดร.อานิส (บทสัมภาษณ), 2562) 

ซ่ึงทัศนคติเยาวชนมุสลิมกับการตลาดเสี่ยงโชค พบว�า กลุ�มเยาวชนผู�บริโภคได�รับผลตอบแทน (รางวัล) ใน
บางรายเท�านั้น กิจกรรมเหล�านี้ทําให�มีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน มีความลุ�นบางช�วงเวลาสําหรับคนท่ีชอบ
เสี่ยงโชค  หากมองในแง�กลยุทธ)ทางการตลาด ให�ความรู�สึกดีใจ คุ�มค�า และรู�สึกโชคดี หากได�รับรางวัลจากการชิง
โชคเสี่ยงโชค  และเยาวชนมีความคิดว�าการทําการตลาดรูปแบบนี้จะทําให�ผู�ประกอบการมีรายได�เพ่ิมสูงข้ึนจาก
ยอดขายปกติ  และมีทัศนคติเชิงลบว�าโดนเอาเปรียบเสียค�าโทรศัพท)หรือค�าบริการจากการร�วมกิจกรรม  เกิด
ความรู�สึกเสียใจท่ีไม�ได�ของรางวัลจากการเสี่ยงโชค   ไม�มีความเท�าเทียมกันระหว�างผู�ร�วมกิจกรรม  อาจทําให�
หมกมุ�นและเสียเวลากับสิ่งท่ีไม�แน�นอนในอนาคตและท่ีสําคัญผิดหลักการศาสนาอิสลามโดยไม�รู�ตัว 

ถ�าหากวันนี้เยาวชนขาดความรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน ขาดการยับยั้งชั่งใจ ภายภาคหน�า
หากกลายเปBนพ�อแม� อนาคตลูกหลานก็ยังคงขาดความรู�  และค�อยๆห�างไกลออกไปจากหลักศาสนา จนเรียก
กลับมาสู�แก�นแท�และหลักการอิสลามยากข้ึน “สังคมป0จจุบันโดยเฉพาะสังคมมุสลิมของเราอยู�ในสิ่งแวดล�อมท่ีมีแต�
สิ่งเชิญชวนหรือแฝงไปด�วยการพนัน  ซ่ึงการพนันเปBนบาปใหญ�ในทัศนะอิสลาม ถ�าสังคมเต็มไปด�วยการพนันเสี่ยง
โชค ทุกคนก็อยู�ในสภาพแวดล�อมไม�ดีแล�วชีวิตจะมีความบารอกัต (ความประเสริฐ) ได�อย�างไร สังคมหรือชุมชนจะมี
ความบารอกัต (ความประเสริฐ) ได�อย�างไร จะเปBนสังคมท่ีดีท่ีอัลลอฮฺ ซ.บ.(พระเจ�า) ทรงโปรดปรานได�อย�างไร”รศ.
อัปสร (บทสัมภาษณ), 2562) ทุกคนจึงต�องร�วมมือกันปกปYองเยาวชนมุสลิมในสังคมท่ีจะเติบโตเปBนผู�ใหญ�ในวัน
ข�างหน�าให�ห�างไกลจากสิ่งชั่วร�ายท่ีคอยหลอกล�อ ทําอย�างไรให�เยาวชนมีความเข�มแข็ง  เข�าถึงรูปแบบการตลาด
เสี่ยงโชค ทราบถึงกลไกการตลาดเสี่ยงโชคท่ีแฝงมากับธุรกิจต�างๆ ไม�ว�าจะเปBนธุรกิจบริการ และทันต�อเหตุการณ)
ข�าวสารในป0จจุบัน ท่ีมีเรื่องแปลกใหม�อยู�ตลอด เพ่ือไม�ให�ตกเปBนเหยื่อทางการตลาดลดความต�องการของตนเอง
และมีสติในการรับรู�เสพข�าวสารและการโฆษณา  รวมท้ังไม�หลงตามกระแสหรือค�านิยม 
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1.4 การเผยแพร�ความรู�กับเยาวชนในสังคมให�รู�เท�าทันกลยุทธ)การตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน  
 

การเผยแพร�ความรู�กับเยาวชนในสังคมให�รู�เท�าทันเกมส)การตลาดเสี่ยงโชค พบว�า ต�องอาศัยการร�วมมือกัน
หลายๆฝ�าย ไม�ว�าจะเปBนครอบครัวท่ีพ�อแม�ต�องเปBนเสาหลักต�องเปBนคนท่ีให�ความรู� นาซีฮัต (คําตักเตือน) ให�แก�
ครอบครัว โดยเฉพาะในเรื่องของหลักการศาสนา  การละหมาด 5 เวลา บทบัญญัติต�างๆ บริบทครอบครัวจะเปBน
หลัก เพราะฉะนั้นก�อนท่ีพ�อแม�จะนาซีฮัต (คําตักเตือน) ลูกได� ต�องมีความรู�และจะต�องเปBนคนท่ีรู�เท�าทัน มีความ
กระตือรือร�นในเรื่องศาสนา เพ่ือสามารถอบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัวได� การนาซีฮัต (คําตักเตือน) เปBน
เครื่องมือหลักในสังคมโดยผ�านสื่อต�าง ๆ ไม�ว�าจะเปBนสื่อโทรทัศน)   สื่อวิทยุ   สื่อโซเชียลมีเดีย  สื่อสิ่งพิมพ)  หรือ
แม�กระท้ังเวทีบรรยายต�าง ๆ   ท่ีจะเผยแพร�หรือให�ความรู�กับเยาวชน ซ่ึงสื่อท่ีดี ควรมีหลักการในการทําสื่อ มี
จรรยาบรรณไม�ได�มุ�งท่ีกําไรเพียงอย�างเดียวแต�มุ�งเรื่องของข�อเท็จจริงและความถูกต�องกับศาสนาเปBนหลัก  ไม�
หลอกลวง อีกท้ังต�องมีการออกแบบสื่อให�เข�ากับกลุ�มเปYาหมายเพ่ือท่ีจะให�การประชาสัมพันธ)เข�าถึงกลุ�มเปYาหมาย
ท่ีถูกต�องและชัดเจน 

ในบริบทของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาสําคัญมากท่ีจะต�องมีการแทรกรูปแบบกิจกรรม
กลยุทธ)การตลาดท่ีใหม�ๆในรายวิชาท่ีสอนโดยเฉพาะวิชาเศรษฐศาสตร)อิสลาม วิชาบริหารธุรกิจ วิชาเก่ียวกับฟ�กฮมุ
อามาลาต  (เก่ียวกับการซ้ือขายตามหลักศาสนา) จะต�องมีประเด็นสถานการณ)รูปแบบการตลาดเสี่ยงโชค และ
อาจารย)ผู�สอนจะต�องเท�าทันข�อมูลข�าวสารตลอด ติดตามกลยุทธ)การตลาดในแต�ละยุคสมัยให�ทัน นักวิชาการ
ศาสนาควรท่ีจะเรียนรู�ในเรื่องสังคมเหล�านี้เพ่ือท่ีจะเชื่อมโยงเข�ากับกลุ�มเยาวชนหรือผู� ท่ียังขาดความรู� ไม�
จําเปBนต�องรู�ถึงระบบการตลาดแต�ต�องรู�ถึงเรื่องหลักการโฆษณาว�ามีความเปBนมาเปBนไปอย�างไร  เพราะนักศาสนา
ต�องรู�ทันสถานการณ)ก�อน  จึงจะเผยแพร�ข�อมูล “ศาสนาถือเปBนเครื่องมือท่ีปYองกันท่ีดี ดังนั้นถ�าใช�ให�ถูกก็จะ
ปYองกันได� เพราะศาสนาต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของการปYองกัน”  ดร.มะหมูด (บทสัมภาษณ), 2562) 

“การช�วยกันเผยแพร�ข�อมูลผ�านสื่อต�างๆ ประชาสัมพันธ)ให�ท่ัวถึง มีสื่อท่ีดีให�ความรู�เท�าทันสถานการณ)
ธุรกิจเหล�านี้ก็จะช�วยให�ผู�บริโภค ประชาชน มีความรู�และมีสติมากข้ึนอีกท้ังต�องสร�างนักการตลาดท่ีเข�าใจศาสนา
อิสลาม   เข�าร�วมเป�ดประเด็นพูดคุยถึงป0ญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนแก�สังคมในระดับสมาคมการค�า สนับสนุน
ให�นักการตลาดท่ีเข�าใจหลักการของศาสนาอิสลามเข�าไปเปBนกระบอกเสียงแก�สมาชิกหอการค�า หน�วยงานของรัฐ 
ท้ังในระดับจังหวัดและระดับประเทศ  นอกจากนี้เสริมสร�างให�มีแนวคิดจริยธรรมอิสลามเข�าไปในหัวใจของนัก
ธุรกิจมุสลิม เพ่ือท่ีจะสามารถแก�ป0ญหาท้ังระบบได�” ผศ.ดร. อานิส(บทสัมภาษณ), 2562)   ช�องทางอ่ืนๆเพ่ิมเติมใน
การเผยแพร�หรือให�ความรู�กับเยาวชนในสังคมกับเรื่องนี้โดยการ ใช�โซเชียลเปBนทางในการเผยแพร� เช�น 

1) ผู�ท่ีทําฮาลาเกาะห)(กลุ�มตักเตือน)หรือผู�อ�านคุตบะฮ)(บรรยาย)วันศุกร)หรือการบรรยายในง�านต�างๆ ควร
มีการสอดแทรกเนื้อหาเรื่องรูปแบบกิจกรรมทางการตลาดท่ีอยู�ในสังคมป0จจุบันเข�าไปพูดคุย พร�อมกับอ�างถึง
หลักการทางศาสนาเพ่ือให�ผู�คนตระหนักและมีความเข�าใจท่ีมากข้ึน 

2) เขียนบทความท่ีสามารถอธิบายเพ่ือความชัดเจนและเข�าใจง�ายของผู�ไม�เคยมีความรู� 
 3) จัดอบรมและพบปะพูดคุย ในช�วงวิกฤตท่ีมีการการตลาดเสี่ยงโชคแพร�หลาย เพ่ือให�ผู�บริโภคโดยเฉพาะ
กลุ�มเปราะบางได�รับรู�และตระหนักถึงภัยการพนันท่ีแฝงตัวมาผ�านรูปแบบกิจกรรมต�างๆ 
 4) การจัดค�ายรณรงค)  และการสร�างหนังหรือละครท่ีช�วยประชาสัมพันธ)เรื่องความไม�ถูกต�องของ
การตลาดเสี่ยงโชค 
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ข�อ 2 ความรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิมในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต� 
ผลการวิจัยฉายภาพลักษณ)ทางประชากรศาสตร)ของกลุ�มเปYาหมาย ในงานวิจัยนี้คือ เยาวชนมุสลิมในพ้ืนท่ีสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต�ท่ีมีอายุระหว�าง  15-25 ปG  มีประเด็นสําคัญ 5 ประเด็น ดังนี้ 1) ข�อมูลท่ัวไป 2) 
ประสบการณ)เก่ียวกับการลุ�นโชคชิงโชค  3) พฤติกรรมเสี่ยงเปBนการพนันตามหลักการศาสนาอิสลาม  4) การรับรู�
เรื่องการพนันในอิสลาม  5) ความสัมพันธ)ของป0จจัยกับระดับความรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน 

 
 
2.1  ข�อมูลท่ัวไป ทางประชากรศาสตร)ของกลุ�มเปYาหมาย 
 
ข�อมูลท่ัวไป ทางประชากรศาสตร)ของกลุ�มเปYาหมาย  พบว�า  เยาวชนส�วนใหญ�อยู�ในพ้ืนท่ีอาศัยนอกเขต

เทศบาล ร�อยละ 69.2  เปBนเพศหญิงมากกว�าเพศชาย มีอายุระหว�าง 15-25 ปG อยู�ในสถานะท้ังกลุ�มนักเรียน
นักศึกษา ลูกจ�างและธุรกิจส�วนตัว   ป0จจุบันส�วนใหญ�กําลังศึกษาด�านสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร�อยละ  
25.8  และป0จจุบันท่ีไม�ได�ศึกษาแล�วร�อยละ 39.5  วุฒิการศึกษาสูงสุดด�านสามัญคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 
ใกล�เคียงกับวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. สําหรับการศึกษาด�านศาสนาป0จจุบันกําลังศึกษาชั้นซานาวีย)  
ร�อยละ 25.8 และมีส�วนใหญ�ท่ีป0จจุบันไม�ได�ศึกษา ร�อยละ  50.2 และ มีวุฒิการศึกษาด�านศาสนาสูงสุดในระดับมุ
ตะวัซซิด รายได�ส�วนใหญ�ต่ํากว�า 3,000  บาท ร�อยละ 37.8 รองลงมา คือ 6,001-9,000 บาท ร�อยละ 23 

 
2.2 ประสบการณ)เก่ียวกับการลุ�นโชคชิงโชค 
  
ประสบการณ)เก่ียวกับการลุ�นโชคชิงโชค ผลการวิจัยสะท�อนประสบการณ)เก่ียวกับการลุ�นโชคและชิงโชคของ

กลุ�มตัวอย�างเก่ียวกับการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน   พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีศึกษาร�อยละ 52 หรือเกินครึ่งของกลุ�ม
ตัวอย�างท้ังหมด ไม�เคยเข�าร�วมกิจกรรมลุ�นโชค/ชิงโชค ของสินค�าหรือบริการ แต�ก็มีอีกร�อยละ  48  เคยเข�าร�วม
กิจกรรม ซ่ึงพบว�า ร�อยละ 10.5 จะเข�าร�วมกิจกรรมทุกครั้งท่ีมีโอกาส และร�อยละ 37.5  จะเข�าร�วมนานๆครั้ง    ผู�
ท่ีเข�าร�วมกิจกรรมการลุ�นโชค/ชิงโชค ส�วนมากจะเลือกรูปแบบท่ีไม�ต�องเสียเงิน เช�น กดไลค) กดแชร)แล�วได�ลุ�นโชค 
คิดเปBนร�อยละ 44 และรองลงมาเปBนการซ้ือสินค�าราคาปกติแล�วได�ลุ�นโชค  
 ช�องทางในการเข�าร�วมกิจกรรมพบว�ากลุ�มตัวอย�างใช� สื่อออนไลน) เช�น เฟซบุRก ไลน) อินสตาแกรม ในการ
เข�าร�วมกิจกรรมสูงสุดร�อยละ 50.7  รองลงมา บูธโฆษณา/ปYายประชาสัมพันธ)  ,สื่อทีวี เช�น รายการทีวี โฆษณา 
และอ่ืนๆ (ร�านค�า,ห�างสรรพสินค�า)  

ประเภทสินค�าท่ีกลุ�มตัวอย�างเข�าร�วมกิจกรรมในการลุ�นโชค  ส�วนมากเปBนประเภทเครื่องด่ืม เช�นน้ําอัดลม  
ชาเขียว กาแฟ คิดเปBนร�อยละ 29  รองลงมาคือการเข�าร�วมงานเทศกาลต�างๆ เช�นงานกาชาด งานประจําปGจังหวัด 
สําหรับรางวัลท่ีกลุ�มตัวอย�างเคยได�รับจากการเข�าร�วมกิจกรรมเก่ียวกับการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันอยู�ในสัดส�วน 1 
ใน 3 ของ ผู�ท่ีเคยเข�าร�วมกิจกรรมลุ�นโชค  คิดเปBนร�อยละ  32.81   
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2.3 พฤติกรรมท่ีเสี่ยงเปBนการพนันตามหลักการศาสนาอิสลาม   
 

พฤติกรรมท่ีเสี่ยงเปBนการพนันตามหลักการศาสนาอิสลาม  พบว�า ระดับความรู�เท�าทันของเยาวชนมุสลิม
ท่ีมีต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน จากการตอบแบบสอบถามจํานวน 10 ข�อ  กลุ�มตัวอย�างตอบได�ตรงมากท่ีสุด 
10 ข�อ (10 คะแนน) และน�อยสุด 0 ข�อ (0 คะแนน)  เม่ือจัดกลุ�มเปBน สูง กลาง ตํ่า กลุ�มปานกลาง (3.34-6.66 
คะแนน) มีร�อยละ 52.8 หรือเกินครึ่งของกลุ�มตัวอย�าง รองลงมาเปBนกลุ�มระดับตํ่า (0-3.33 คะแนน) จํานวนร�อย
ละ 29 และกลุ�มระดับสูง ร�อยละ 18.2  สําหรับคําถามท่ีกลุ�มตัวอย�างท่ีศึกษาตอบตรงกับคําตอบท่ีผู�วิจัยกําหนดไว�
มากท่ีสุดคือ การเข�าร�วมอบรม/สัมมนา โดยมีการจับหางบัตรเพ่ือลุ�นรางวัล ผู�ตอบร�อยละ 61 ตอบว�าไม�เปBนการ
พนันตามหลักการอิสลาม รองลงมาเปBนการเข�าร�วมกิจกรรมเล�นเกมตามเง่ือนไข เช�น ให�โชว)เลขบัตรประชาชน 
เพ่ือลุ�นรับรางวัล ท่ีร�อยละ 56.2 ตอบว�าเปBนการพนันตามหลักการอิสลาม   สําหรับคําถามท่ีกลุ�มตัวอย�างตอบตรง
น�อยท่ีสุด  แค�ร�อยละ 38.5 คือการซ้ือของเพ่ิมให�ครบวงเงิน เพ่ือจะได�สิทธิ์ในการจับรางวัล ซ่ึงส�วนใหญ�ตอบว�าไม�
เปBนการพนันตามหลักการอิสลาม มีเพียงร�อยละ 38.5 เท�านั้นท่ีตอบว�าเปBนการพนันตามหลักการอิสลาม 

 
2.4 การรับรู�เรื่องการพนันในอิสลาม 
 

การรับรู�เรื่องการพนันในอิสลามมีป0จจัยการรับรู�เรื่องการพนันในอิสลาม พบว�า ป0จจัยท่ีมีผลต�อความรู�
ความเข�าใจเรื่องการพนันในอิสลามเก่ียวกับกิจกรรมการลุ�นโชค/ชิงโชคของกลุ�มตัวอย�าง ส�วนใหญ�สมาชิกใน
ครอบครัว เข�าร�วมกิจกรรมท่ีมีการลุ�นโชค/ชิงโชคบ�างนานๆครั้ง พอๆกับไม�ชอบ ไม�เคยเข�าร�วมเลย  คิดเปBนร�อยละ 
44.2 และร�อยละ 45  ตามลําดับ  ส�วนกลุ�มท่ีมีครอบครัวชอบเข�าร�วม กิจกรรมทุกครั้งท่ีมีโอกาส คิดเปBนร�อยละ 
10.8    

ด�านสมาชิกในครอบครัวของกลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�คิดว�า กิจกรรมการลุ�นโชค/ชิงโชคและจับสลากเพ่ือรับ
รางวัลไม�เปBนการพนัน พอๆกับไม�ทราบ เพราะไม�เคยมีการพูดคุยเก่ียวกับเรื่องการตลาดเสี่ยงโชค ท่ีมีการลุ�น/ชิง
โชค/จับรางวัล และกลุ�มตัวอย�างเคยได�รับความรู�เก่ียวกับการพนันในอิสลามจากโรงเรียนสูงถึงร�อยละ  65.5 มีแค� 
ร�อยละ 34.5 ท่ีไม�เคยได�รับความรู�หรือการรณรงค)เก่ียวกับการพนันในอิสลามเลย เช�นเดียวกันพบว�ากลุ�มตัวอย�าง
เคยได�รับความรู�การพนันในอิสลามจากมัสยิดร�อยละ 78  

สื่อโฆษณา ส�วนใหญ�เคยหลอกล�อกลุ�มตัวอย�างให�เข�าร�วมกิจกรรม คิดเปBนร�อยละ 57  บุคคลท่ีกลุ�ม
ตัวอย�างรู�จักและเคยเข�าร�วมกิจกรรมท่ีมีการลุ�นโชค/ชิงโชค คือเพ่ือน (ไม�สนิท) ร�อยละ 22.3  รองลงมาคือเพ่ือน
สนิท (ร�อยละ 18.3)  ญาติ (ร�อยละ 18.6)  สําหรับกิจกรรมส�งเสริมให�ความรู�เก่ียวกับการพนันในอิสลาม พบว�า
กลุ�มตัวอย�างท่ีไม�เคยเข�าร�วมกิจกรรม  มีเพียงร�อยละ  36 ส�วนใหญ�เคยเข�าร�วมกิจกรรม (ร�อยละ 64.0) กิจกรรมท่ี
เคยเข�าร�วม เช�น การฟ0งบรรยายของนักวิชาการในพ้ืนท่ี (ร�อยละ 21.2)   ฟ0งอีหม�ามคุตบะฮ (บรรยาย) วันศุกร) 
(ร�อยละ 13.7)  นอกจากนี้กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�ได�รับความรู�เก่ียวกับการพนันในอิสลามเพ่ิมเติมผ�านช�องทางเฟ
ซบุRก (ร�อยละ  41.0) เพ่ือนเล�าให�ฟ0ง (ร�อยละ 19.0)  ดูยูทิวปV (ร�อยละ 17.8) 
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2.5 ความสัมพันธ)ของป0จจัยกับระดับความรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน 
 

การวิเคราะห)ข�อมูลความสัมพันธ)  ผลการวิจัยความสัมพันธ)ระหว�างป0จจัยข�อมูลบุคคลและระดับความ
รู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน  พบว�า 1) พ้ืนท่ีอาศัย 2) เพศ 3) ระดับการศึกษาป0จจุบันด�านสามัญ  4) 
วุฒิการศึกษาสูงสุดด�านสามัญ  5) ระดับการศึกษาป0จจุบันด�านศาสนา  6) วุฒิการศึกษาสูงสุดด�านศาสนา  7) 
อาชีพ  มีความสัมพันธ)กับระดับความรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน (ตามหลักการอิสลาม ส�วนด�านอายุ
นั้น ไม�พบว�ามีความสัมพันธ)กับระดับความรู�   สําหรับการรับรู�เรื่องการพนันในอิสลาม และระดับความรู�เท�าทัน
การตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันนั้น พบว�า 1) สมาชิกในครอบครัวชอบซ้ือสินค�า/เข�าร�วมกิจกรรมท่ีมีการลุ�นโชค/ชิง
โชค/จับสลากเพ่ือรับรางวัล  2) สมาชิกในครอบครัวคิดว�ากิจกรรมลุ�นโชค/ชิงโชค/จับสลากเปBนการพนันในอิสลาม 
มีความสัมพันธ)กับระดับความรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน (ตามหลักการอิสลาม)  ในส�วนของโรงเรียน
และมัสยิดมีการรณรงค)และให�ความรู�เรื่องการพนันในอิสลามนั้นไม�มีความสัมพันธ)กับระดับความรู�เท�าทันของกลุ�ม
ตัวอย�าง 

 
5.2 การอภิปรายผล 
 

การอภิปรายผลจากผลการวิจัยท่ีสรุปไว�ข�างต�นได�นํามาสู�การอภิปรายในเรื่องระดับความรู�เท�าทัน
การตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน   ป0จจัยท่ีเก่ียวข�อง และการหาแนวทางส�งเสริมความรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวน
พนันของเยาวชนมุสลิมในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต� ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห)ป0จจัยท่ีทําให�รู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิมในพ้ืนท่ีสาม
จังหวัดชายแดนใต� 

“เหล�า-การพนัน-การเสี่ยงโชค” ถือเปBนอบายมุขและสิ่งมอมเมาใกล�ตัวท่ีแฝงโทษพร�อมอันตรายมหันต) ท่ี
จะชักจูงให�เด็กและเยาวชนหลงทางพลาดโอกาสเติบโตอย�างมีคุณภาพ จากข�อมูลเด็กและเยาวชนไทยอายุตํ่ากว�า 
7 ปGเข�าสู�วงจรการพนันมากข้ึนและกําลังกลายเปBนป0ญหา ท่ีระบาดอยู�ในสังคมไทยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาบุคลากร
ของประเทศค�อนข�างหนัก เนื่องจากการพนันส�งผลกระทบต�อพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะด�านสมอง เพราะการพนันเปBนเกมท่ีสามารถทําลายสมองของเด็กและเยาวชนได�อย�างถาวรและ
พฤติกรรมติดการพนันเปBนความผิดปกติทางจิต ชนิดหนึ่ง เรียกว�า “โรคติดพนัน” ซ่ึงผู�เล�นการพนันจะมีความทุกข)
จากการเล�นพนัน แต�ก็หยุดไม�ได�ยังคงต�องเล�นต�อไป ผลกระทบระยะยาวจากการพนัน สามารถยืนยันว�า การพนัน
ไม�ใช�แค�เกมสนุก แต�เปBนเกมท่ีสามารถทําลายสมองของเด็กได�อย�างถาวร (คอลัฟ ต�วนบูละและคณะ, 2561) ซ่ึง
อิสลามมองว�าสุรา การพนัน แท�นบูชายัญ และการเสี่ยงต้ิวนั้นเปBนสิ่งโสมมท่ีเกิดจากการกระทําของชัยฏอน (กามี
ละฮ) หะยียะโกะและคณะ, 2560) ป0จจัยหนึ่งท่ีจะทําให�เยาวชนมีการรับรู�เท�าทันสื่อ จากแนวคิด ความรู�เท�าทันสื่อ 
คือ การมีทักษะการรู�เท�าทันสื่ออย�างรู�ตัว การท่ีบุคคลจะรับสื่อต�องมีความสามารถตีความ วิเคราะห) แยกแยะ
เนื้อหาสาระของสื่อ และสามารถตอบโต�กับมันได�อย�างมีสติ และรู�ตัว สาเหตุป0จจัยท่ีทําให�เยาวชนรู�เท�าทันกลยุทธ)
การเสี่ยงโชค พบว�า สถาบันโรงเรียน ควรมีการส�งเสริมสอดแทรกเนื้อหาและกิจกรรมเรื่องการตลาดเสี่ยงโชคเข�า
ไปในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน/สถาบันการศึกษา เพ่ือให�นักเรียนได�รับความรู� เก่ียวกับโทษของการ
พนัน ซ่ึงกิจกรรมจะช�วยตอกย้ําสร�างภูมิคุ�มกัน สร�างความเข�าใจท่ีถูกต�องให�เด็กๆ และครอบครัวไทยให�ห�างไกล
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จากอบายมุขมากยิ่งข้ึน สถาบันครอบครัว  พ�อกับแม�คือบุคคลสําคัญในการอบรมสั่งสอนหลักศาสนา เช�น การ
ปฏิบัติศาสนกิจ ละหมาด 5 เวลา อ�านอัลกุรอาน กิจกรรม “ฮาลาเกาะ” ท่ีใช�เปBนกระบวนการตักเตือน สั่งสอน
สมาชิกให�อยู�ในแนวทางท่ีศาสนาได�สอนไว� และ สามารถใช�เปBนทักษะในดําเนินชีวิตในสังคมได�อย�างมีคุณภาพ 
สอดคล�องกับ เดชา ศิริเจริญ (2554) ท่ีนําเสนอการสนับสนุนจากครอบครัวนั้นมีอิทธิพลยิ่งใหญ�ท่ีสุดต�อพฤติกรรม
ของเด็กท่ีจะตามมาในอนาคต เปBนสังคมท่ี ประกอบไปด�วย บิดามารดาอันถือว�าเปBนผู�ใกล�ชิดและเปBนเพ่ือนท่ีดีท่ีสุด 
สภาพของครอบครัวและบิดามารดา จึงถือว�าเปBนสังคมแห�งแรกท่ีมีอิทธิพลต�อเด็กมากท่ีสุด การเรียนรู�และปรับตัว
ทางสังคมของเด็กมิได�เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ แต�ได�รับอิทธิพลจากครอบครัว ซ่ึงเปBนสถาบันแห�งแรกท่ีเด็กมีความ
ผูกพันอย�างใกล�ชิดในเบื้องต�นของชีวิตอิทธิพลของครอบครัว จึงมีผลโดยตรงต�อการพัฒนาบุคลิกของเด็กท้ังกาย
และใจ ครอบครัว เปBนสถาบันแห�งแรกท่ีสร�างนิสัย ความคิด ความเชื่อถือค�านิยมและทัศนคติ หากครอบครัว
เข�มแข็ง สังคมก็จะเข�มแข็งไปด�วยเช�นเดียวกับสถาบันศาสนา ประกอบด�วย นักวิชาการทางศาสนา ผู�นําศาสนา 
แกนนําในชุมชน ก็มีส�วนสําคัญในการปYองกันให�เยาวชนไม�ตกเปBนเหยื่อทางการตลาด ซ่ึงอาจจะต�องมีการส�งเสริม
ให�มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา จัดกิจกรรมเพ่ือเยาวชน เช�น กิจกรรมการบรรยาย กิจกรรมนาซีฮัต (ตักเตือน) 
กิจกรรมเนื่องในวันตรุษอิสลาม เปBนต�น  สอดคล�องกับมูลนิธิสด ศรี-สฤษด์ิวงศ) (2556) ท่ีชี้ว�า เด็กและเยาวชนต�อง
ได�รับความรู�เรื่องการเท�าทันการพนันการปYองกันตนเองจาก พิษของการพนันอย�างต�อเนื่องการเฝYาระวังและการ
แจ�งป0ญหาและการได�รับการส�งเสริมองค)ความรู�ให�สามารถ มีภูมิคุ�มกันได�อย�างสอดคล�องกับวัยและบริบททาง
สังคม ท้ังนี้บทบาทของสื่อก็เปBนสาเหตุหนึ่งท่ีจะทําให�เยาวชนรู�เท�าทันสื่อ เช�น แผ�นผับ สื่อวิทยุ สื่อผ�านโซเชียล
มีเดีย และสื่อโทรทัศน) ท่ีมีการเป�ดเวทีบรรยาย มีการเขียน มีการพูดคุยโดยเฉพาะประเด็นร�วมสมัย พบว�าเยาวชน
ในยุคป0จจุบันจะเก่ียวข�องกับการพนันเกือบทุกหมู�บ�าน โดยเฉพาะการพนันฟุตบอล  รวมท้ังการพนันแฝงอ่ืนท่ีมา
พร�อมกับตัวสินค�าหรือผลิตภัณฑ)ในท�องตลาด  ทําให�นักวิชาการผู�รู�ต�องทํางานมากข้ึน เพ่ือรณรงค)ห�ามการพนัน
หรือพยายามให�หลีกเลี่ยงการยุ�งเก่ียวกับการพนัน สอดคล�องกับผลการศึกษาของบุปผา ลาภะวัฒนาพันธ) (2556) 
ท่ีศึกษาพบว�า ป0จจัยท่ีมีความสัมพันธ)อย�างชัดเจนกับพฤติกรรมการเล�นการพนันคือ การเป�ดรับข�าวสารการพนัน
จากเพ่ือน โทรทัศน) และเว็บไซต) และเพ่ือปYองกันให�เยาวชนลด ละ เลิก ในทุกพ้ืนท่ีของสังคมควรรณรงค)เพ่ือ
เผยแพร�ประชาสัมพันธ)อย�างท่ัวถึงต�อไป    

2. ผลการวิเคราะห)กลุ�มเสี่ยงจากการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน พบว�า กลุ�มวัยรุ�น โดยเฉพาะกลุ�มเด็กและ
เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต�น ถือเปBนกลุ�มท่ีมีความเสี่ยงสูง จากข�อเท็จจริงได�แสดง
ข�อมูลเก่ียวกับกลุ�มเด็กและเยาวชนกับการพนันท่ีมีความเก่ียวข�องกันเปBนอย�างมาก เพราะการพนันเข�ามามีอิทธิพล
ต้ังแต�อายุยังน�อย โดยการเห็นบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล�ชิด เพ่ือน ญาติ ท่ีมีพฤติกรรมการเล�นการพนัน ซ่ึง
สอดคล�องกับ (สุพร อภินันทเวช, มปป. อ�างถึงในอิทธิพัทธ) สุวทันพรกุลและคณะ, 2559) ท่ีพบว�าเด็กหรือเยาวชน
ท่ีมีอายุน�อย จะถูกชักจูงหรือล�อลวงเข�าไปสู�วงจรพนันได�ง�ายกว�า ด�วยความสามารถทางสติป0ญญาหรือ
ประสบการณ)ท่ีมีจํากัดตามวัย หากเริ่มหัดเล�นการพนันต้ังแต�อายุยังน�อย ย�อมมีความเสี่ยงต�อการติดพนันใน
อนาคตมากกว�าผู�ท่ีเริ่มเล�นพนันเม่ืออายุมากกว�า และสอดคล�องกับ (พินิจ ลาภธนานนท)และคณะ, 2554. อ�างถึง
ในกามีละฮ) หะยียะโกะและคณะ, 2560) ท่ีพบว�าผู�ท่ีมีประสบการณ)เล�นการพนัน เริ่มเล�นการพนันครั้งแรกใน
ขณะท่ีมีอายุตํ่ากว�า 24 ปG โดยเหตุผลท่ีเล�นการพนันเพราะต�องการเสี่ยงโชคและเล�นเพ่ือการสนุกสนาน โดย
สถานท่ีเล�นพนันครั้งแรกๆ คือบ�านหรือละแวกบ�าน และในสถานศึกษา และสอดคล�องกับบุปผา ลาภะวัฒนาพันธ) 
(2554) ท่ีพบว�าส�วนใหญ�มีประสบการณ)ในการเล�นการพนันมาก�อน โดยเริ่มเล�นต้ังแต�เม่ือสมัยชั้นประถมศึกษา 
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เหตุผลท่ีเล�นเพราะความสนุกสนาน ไม�มีอะไรทํา ฆ�าเวลาและอยากรู�เฉยๆ นอกจากนี้รายงานประจําปG 2556 ศูนย)
ศึกษาป0ญหาการพนัน (2557) ได�เสนอผลการสํารวจการเล�นพนันของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในปG 2556 
พบว�า ผู�ท่ีเล�นการพนันเหล�านี้ มักเริ่มเล�นการพนันมาต้ังแต�วัยเด็กโดยเล�นพนันครั้งแรกในช�วงอายุ 7-10 ปG โดย
นักศึกษาท่ีเล�นการพนันมักมีสภาพแวดล�อมท่ีคุ�นเคยกับการพนันมาก�อน เช�น มีสมาชิกในครอบครัว ญาติ หรือ
เพ่ือนเล�นพนัน  
 3. ผลการวิเคราะห)ประสบการณ)ของเยาวชนเก่ียวกับพฤติกรรมการลุ�นโชค/ชิงโชค พบว�าเยาวชนมุสลิมใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต�กว�าครึ่งไม�เคยเข�าร�วมกิจกรรมลุ�นโชค/ชิงโชค ของสินค�าหรือบริการเลย แต�สําหรับผู�ท่ีเคย
เข�าร�วมกิจกรรมจะเข�าร�วมนาน ๆ ครั้ง ซ่ึงกิจกรรมท่ีเข�าร�วมลุ�น/ชิงโชค จะเลือกรูปแบบท่ีไม�ต�องเสียเงิน เช�น 
กดไลค) กดแชร)แล�วได�ลุ�นโชค หรือเปBนการซ้ือสินค�าจากราคาปกติแล�วได�ลุ�นโชค เนื่องจากเยาวชนคิดว�าการท่ีจะ
รู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคนั้น ต�องมีความรู�พ้ืนฐานทางศาสนาท่ีเพียงพอ จึงจะสามารถแยกแยะพิจารณาถอด
บทเรียนตัวบทหลักฐานทางศาสนาได� ซ่ึงถ�าสามารถรู�ถึงพิษภัยของการทําการตลาดเสี่ยงโชคก็จะไม�ตกเปBนเหยื่อ
ของธุรกิจท่ีขายสินค�านั้น และถ�าหากเยาวชนท่ีไม�รู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคก็อาจจะเกิดจากการตามค�านิยมหรือ
การบอกต�อของบุคคลใกล�ชิด ครอบครัวละเลย ไม�ใส�ใจและไม�ให�ความสําคัญในการตักเตือนเรื่องเหล�านี้ หรือ
อาจจะด�วยเหตุผลท่ีว�าป0จจุบันธุรกิจมีรูปแบบการส�งเสริมการตลาดท่ีมีความซับซ�อนเกินกว�าท่ีหลายๆ คนจะเข�าใจ 
หากไม�มีการเรียนรู� หรือบางคนรู�แต�คิดว�าเปBนการลงทุนทางธุรกิจ ดังนั้นจึงทุ�มเงินไปเผื่อจะมีลุ�นของรางวัล หวังใน
ผลตอบแทนท่ีทางสินค�าหรือผลิตภัณฑ)จะตอบแทน สอดคล�องกับบทสัมภาษณ) อัปสร อีซอ (2562) พบว�า ต�องมี
สติ สติถือว�าเปBนสิ่งสําคัญในทุกๆ การกระทําไม�ใช�เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียว แต�ต�องใช�กับทุกเรื่อง ถ�ามีสติก็จะ
สามารถวิเคราะห)ออกมาได�และจะไม�หลงและตกเปBนเหยื่อของเครื่องของนักการตลาดหรือนักพนัน ศาสนาสอนให�
มีสติ ในอัลกรุอ�านอัลลอฮฺ (พระเจ�า) ได�กล�าวถึงเรื่องของการพนันอย�างชัดเจนว�ามันเปBนวิธีของชัยฏอนให�เรา
หลีกเลี่ยง ฉะนั้นถ�าเรายึดม่ันในศาสนาอย�างชัดเจน มีศาสนาคอยยึดเหนี่ยวจิตใจเราก็จะห�างไกลจากมัน ดัง
โอกาสอัลกรุอ�านซูเราะฮ)อัลมาอิดะอายะฮ)ท่ี 90 กล�าวว�า “โอ�บรรดาผู�ศรัทธาเอ�ย แท�จริงแล�วสุรา การพนัน แท�น
บูชายัญ และการเสี่ยงทายนั้นเปBนสิ่งโสมมท่ีเกิดจากการกระทําของชัยฏอน ดังนั้น พวกเจ�าจงหลีกเลี่ยงมันเสีย เผื่อ
ว�าพวกเจ�าจะได�รับความสําเร็จ” นอกจากนี้สอดคล�องกับกัญญา ลีลาภัย (2559) กล�าวว�า คนในครอบครัวต�อง
รู�เท�าทัน สร�างความเข�าใจ สร�างภูมิคุ�มกันให�กับบุตรหลาน และภาครัฐควรตีกรอบเรื่องนี้ให�ชัดเจน ท้ังนี้ศรัณยพงศ) 
เท่ียงธรรม (2557) พบว�า ควรมีการกํากับการส�งเสริมการขายด�วยวิธีการเสี่ยงโชค เพ่ือปYองกันกลุ�มเปราะบางใน
สังคมจากกิจกรรมการแจกรางวัลด�วยการเสี่ยงโชคด�วย   
     4. ผลการวิเคราะห)ประสบการณ)ของเยาวชนเก่ียวกับช�องทางในการเข�าร�วมกิจกรรม จากการวิจัย
พบว�า เยาวชนส�วนใหญ�มีพฤติกรรมในการเข�าร�วมกิจกรรมผ�านสื่อออนไลน) เช�น เฟซบุRก ไลน) อินสตาแกรม มาก
ท่ีสุด รองลงมา บูธโฆษณา/ประชาสัมพันธ), สื่อทีวี เช�น รายการทีวี โฆษณา และอ่ืนๆ (ร�านค�า,ห�างสรรพสินค�า) 
เนื่องจากป0จจุบันมีช�องทางการตลาดท่ีเข�าถึงผู�บริโภคได�ง�าย ไว และในปริมาณมาก “โทรศัพท)มือถือ” น�าจะเปBน
เปYาหมายหลักท่ีนักการตลาดต�องการเพ่ือสื่อสารโดยตรงแก�ผู�บริโภค (แกะรอยผลกระทบของการพนัน, 2559) ซ่ึง
สอดคล�องกับงานวิจัยของบุปผา ลาภะวัฒนาพันธ) (2556) พบว�า การเป�ดรับข�าวสารเก่ียวกับการร�วมกิจกรรมการ
เล�นการพนันจากสื่อบุคคล สื่อมวลชน และสื่อใหม� โดยเพ่ือนเปBนสื่อบุคคลท่ีพูดเรื่องของการพนันมากท่ีสุด 
โทรทัศน)เปBนสื่อมวลชนท่ีได�รับความนิยม ขณะท่ีเว็บไซด)และเฟซบุRกกลายเปBนสื่อใหม�มาแรง  
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5. ผลการวิเคราะห)ประสบการณ)ของเยาวชนเก่ียวกับประเภทสินค�าท่ีเคยเข�าร�วมกิจกรรม ส�วนมากเปBน
เครื่องด่ืม เช�น น้ําอัดลม ชาเขียว กาแฟ เนื่องจากป0จจุบันผลิตภัณฑ)ท่ีเปBนตัวกระตุ�นให�ผู�บริโภคหันมาสนใจ และ
เปBนสินค�าท่ีเปBนยอดนิยมให�นักเสี่ยงโชคลุ�น ชี้เปYาการตลาดคงหนี้ไม�พ�น “ชาเขียว”ท่ีเชื้อเชิญให�ผู�บริโภคลุ�นรางวัล
อย�างต�อเนื่อง (กามีละฮ) หะยียะโกะและคณะ, 2560) จากข�อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ทัน
เกม เรียนรู� เท�าทัน การพนัน, 2559) พบว�า ประเภทสินค�า กลุ�มเครื่องด่ืมใช�กลยุทธ)นี้มากเปBนอันดับหนึ่งคือ ร�อย
ละ 32.50 รองลงมาคือกลุ�มของกิน (31.25%) กลุ�มของใช� (11.25%) และอ่ืน ๆ เช�น ผลิตภัณฑ)ความงาม ธนาคาร 
ป0�มน้ํามัน รายการทีวี สายการบิน เปBนต�น รองลงมาเยาวชนมีประสบการณ)เก่ียวกับประเภทสินค�าท่ีเคยเข�าร�วม
กิจกรรมเช�น งานกาชาด งานประจําปGจังหวัด เปBนต�น เนื่องจากได�มีโอกาสไปเท่ียวงานกาชาดกับครอบครัวแล�ว
ได�รับการสนับสนุนจากครอบครัวในการเล�นเกมดังกล�าว ซ่ึงสอดคล�องกับสุวรรณา วิริยะประยูร (2548. อ�างถึงใน
อิทธิพัทธ) สุวทันพรกุลและคณะ, 2559) ท่ีกล�าวถึงความเชื่อเก่ียวกับกลุ�มอ�างอิง ซ่ึงเปBนความเชื่อท่ีว�าบุคคลหรือ
กลุ�มคนเฉพาะคิดว�าเขาควรหรือไม�ควรทําพฤติกรรมนั้น บุคคลก็มีแนวโน�มท่ีจะทําพฤติกรรมนั้น   

6. ผลการวิเคราะห)ระดับความรู�เท�าทันของเยาวชนมุสลิม พฤติกรรมท่ีเสี่ยงเปBนการพนันตามหลักการ
ศาสนาอิสลาม พบว�า เยาวชนมีระดับความรู�เท�าทัน เข�าใจเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเสี่ยงเปBนการพนันตามหลักการ
ศาสนาอิสลามหรือไม�นั้น ซ่ึงกลุ�มตัวอย�างมีระดับความรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคในระดับปานกลางร�อยละ 
52.8 และระดับตํ่า ร�อยละ 29  ซ่ึงตอบตรงกับคําตอบของผู�วิจัยกําหนดไว�มากท่ีสุดคือ การเข�าร�วมอบรม/สัมมนา
โดยมีการจับหางบัตรเพ่ือลุ�นรางวัล ไม�เปBนการพนันตามหลักการศาสนาอิสลาม ส�วนคําถามท่ีกลุ�มตัวอย�างตอบตรง
น�อยท่ีสุดคือ การซ้ือของเพ่ิมให�ครบวงเงิน เพ่ือจะได�สิทธิ์ในการจับรางวัล ซ่ึงส�วนใหญ�ตอบว�าไม�เปBนการพนันตาม
หลักการอิสลาม มีเพียงร�อยละ 38.5 เท�านั้นท่ีตอบว�าเปBนการพนันตามหลักการอิสลาม และคําถามเก่ียวกับการ
เข�าร�วมกิจกรรมเล�นเกมตามเง่ือนไข เช�น ให�โชว)เลขบัตรประชาชน เพ่ือลุ�นรับรางวัลตอบว�าเปBนการพนันตาม
หลักการอิสลาม จากบทบัญญัติว�าด�วยการชิงโชค การจับรางวัล (SMS, คูปองชิงโชค และอ่ืนๆ) ควรให�ความสําคัญ
กับหลักการศาสนา ทัศนะของอิหม�ามมุสลิมจากอาบูฮูรอยเราะฮ) รอฎิยาลอฮูอันฮู กล�าวว�า ท�านรอซูลลุลอฮู
ซอลัลอฮฺอาลัยฮิวาซัลลัม “ห�ามในการซ้ือขายในลักษณะ ฆ็อรรอร” หมายถึง การซ้ือขายท่ียังไม�รู�แน�ชัดว�าจะได�
หรือไม� มันคืออะไร ขนาดเท�าไร มันมีเรื่องของความไม�แน�นอนเข�ามาเก่ียวข�องปะปนอยู� ซ่ึงทําให�บางคนได�รับและ
บางคนไม�ได�รับ เหมือนเช�น การซ้ือของหนึ่งชิ้นและได�แถมฟรีอีกหนึ่งชิ้นไม�เปBนท่ีต�องห�ามตราบใดท่ีลูกค�าทุกคนท่ี
ซ้ือสินค�าอย�างเดียวกันได�รับของแถมเหมือนกัน (นูรุ�ลอิสลาม, 2008. อ�างถึงในกามีละฮ) หะยียะโกะและคณะ, 
2560) ในขณะท่ีดร.อานิส พัฒนปรีชาวงค) (บทเสวนา, 2560. อ�างถึงในกามีละฮ) หะยียะโกะและคณะ, 2560) ท่ีได�
แสดงความเห็นไว�ว�า “กรณีการชิงโชคโดยการซ้ือของ ถ�าผู�ประกอบการใช�กลยุทธ)คําว�า สมนาคุณให�กับลูกค�า 
วิธีการนี้ถือว�าทําได� เพราะเห็นด�วยกับทัศนะท่ีว�า ทุกคนมีสิทธิ์ได�ของ เนื่องจากไม�ต�องไปลุ�นอีกที แต�ถ�าราคาสินค�า
หรือผลิตภัณฑ)เพ่ิมข้ึนจากราคาปกติ ถือว�าไม�อนุญาต ซ่ึงผู�ซ้ือได�จ�ายเงินออกไปเพ่ือซ้ือสินค�าดังกล�าว ซ่ึงไม�รู�ว�าจะ
ได�กําไรหรือขาดทุน”   

7. ผลการวิเคราะห)ระดับความรู�เท�าทันของเยาวชนมุสลิมในการรับรู�เรื่องการพนันในอิสสาม พบว�า ป0จจัย
ท่ีมีผลต�อความรู�ความเข�าใจเรื่องการพนันในอิสลามเก่ียวกับกิจกรรมการลุ�นโชค/ชิงโชคของกลุ�มตัวอย�าง ส�วนใหญ�
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สมาชิกในครอบครัว เข�าร�วมกิจกรรมท่ีมีการลุ�นโชค/ชิงโชคบ�างนานๆครั้ง พอๆกับไม�ชอบ ไม�เคยเข�าร�วมเลย ส�วน
กลุ�มท่ีมีครอบครัวชอบเข�าร�วม กิจกรรมทุกครั้งท่ีมีโอกาส จากข�อเท็จจริงได�แสดงข�อมูลเก่ียวกับกลุ�มเด็กและ
เยาวชนกับการชิงโชค/เสี่ยงโชคท่ีมีความเก่ียวข�องกับครอบครัว ส�วนใหญ�เด็กทุกคนจะรู�จักหรือมักคุ�นกับบุคคล
ใกล�ชิดในครอบครัว เช�น พ�อแม� ญาติ พ่ีน�อง เปBนต�น สอดคล�องกับงานวิจัยของชูชีพ ประทุมเวียงและคณะ (2561) 
กล�าวว�า บุคคลใกล�ชิดอาจมีการส�งข�อความ เมจเสจ (Massage) ผ�าน ระบบเอสเอ็มเอส (SMS) ในโทรศัพท)มือถือ
เพ่ือร�วมทายผลกีฬา การประกวด แข�งขันต�าง ๆ  เพ่ือร�วมชิงโชค ลุ�นรางวัลหรือได�รับของกํานัล โดยส�งผ�าน
ช�องทางโทรศัพท)มือถือส�วนตัว  โทรศัพท)มือถือ เพ่ือน โทรศัพท)มือถือพ�อแม� ผู�ปกครอง โทรศัพท)มือถือใครก็ได�ท่ีมี
โอกาส ซ่ึงรายงานประจําปG 2556 ศูนย)ศึกษาป0ญหาการพนัน (2557) ได�เสนอผลการสํารวจการเล�นการพนันของ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในปG 2556 พบว�า นักศึกษาท่ีเล�นพนันมักมีสภาพแวดล�อมท่ีคุ�นเคยกับการพนันมา
ก�อน เช�น มีสมาชิกในครอบครัว ญาติ หรือเพ่ือนเล�นการพนัน   

ด�านสมาชิกในครอบครัวของกลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�คิดว�า กิจกรรมการลุ�นโชค/ชิงโชคและจับสลากเพ่ือรับ
รางวัลไม�เปBนการพนัน พอๆกับไม�ทราบ เพราะไม�เคยมีการพูดคุยเก่ียวกับเรื่องการตลาดเสี่ยงโชค ท่ีมีการลุ�น/ชิง
โชค/จับรางวัล และกลุ�มตัวอย�างเคยได�รับความรู�เก่ียวกับการพนันในอิสลามจากโรงเรียนสูงถึงร�อยละ  65.5 มีแค� 
ร�อยละ 34.5 ท่ีไม�เคยได�รับความรู�หรือการรณรงค)เก่ียวกับการพนันในอิสลามเลย เช�นเดียวกันพบว�ากลุ�มตัวอย�าง
เคยได�รับความรู�การพนันในอิสลามจากมัสยิดร�อยละ 78 จากป0จจัยท่ีเปBนส�วนหนึ่งของการรับรู�เรื่องของการพนัน
ในอิสลามรูปแบบการชิงโชคผ�านการนําเสนอและสอดแทรกการเรียนการสอนในโรงเรียน มัสยิด ตาดีกา เปBนต�น 
ซ่ึงสอดคล�องกับบทสัมภาษณ)ดร.หมะหมูด หะยีหมัด (2562) กล�าวว�าสถาบันการศึกษาโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
ควรมีการแทรกเรื่องเหล�านี้ในรายวิชาท่ีสอน อาทิเช�น วิชาเศรษฐศาสตร)อิสลาม วิชาบริหารธุรกิจ วิชาเก่ียวกับฟ�ก
ฮฺมุอามาลาต จะต�องมีประเด็นการสอนเหล�านี้ด�วย และอาจารย)ผู�สอนต�องมีการอัพเดตข�อมูลตลอด ตามกลยุทธ)ใน
แต�ละสมัยให�ทัน  

สื่อโฆษณา ส�วนใหญ�เคยหลอกล�อกลุ�มตัวอย�างรู�จักและให�เข�าร�วมกิจกรรมลุ�นโชค/ชิงโชค คือเพ่ือน ญาติ 
สําหรับกิจกรรมส�งเสริมให�ความรู�เก่ียวกับการพนันในอิสลาม พบว�า กลุ�มตัวอย�างเคยเข�าร�วม เช�น การฟ0งบรรยาย
ของนักวิชาการในพ้ืนท่ี ฟ0งอีหม�ามคุตบะฮ (บรรยาย) วันศุกร) ผ�านช�องทางเฟซบุRก เพ่ือนเล�าให�ฟ0งและดูยูทิวปV 
ดังนั้นการปYองกันตนเองไม�ให�ตกเปBนเหยื่อการตลาดเสี่ยงโชค คือการเข�าใจรูปแบบการตลาดเสี่ยงโชค ทราบถึง
กลไกการตลาดเสี่ยงโชคท่ีแฝงมากับธุรกิจต�าง ๆ และทันต�อเหตุการณ)ข�าวสารในป0จจุบันท่ีมีเรื่องแปลกใหม� ๆ อยู�
ตลอดเวลา เพ่ือไม�ให�ตกเปBนเหยื่อทางการตลาด ลดความต�องการของตนเองและมีสติในการรับรู�เสพข�าวสารและ
การโฆษณา รวมท้ังไม�หลงตามกระแสหรือค�านิยม บริโภคสื่อแต�พอควร ท้ังนี้สอดคล�องกับงานวิจัยของกามีละฮ) 
หะยียะโกะและคณะ (2560) พบว�า การสร�างความรู�ความเข�าใจแก�ประชาชนและผู�ประกอบการในรูปแบบ
หลักเกณฑ)การพนันโดยผ�านช�องทางการสื่อสารต�าง ๆ เช�น สื่อดิจิตอล โซเซียลมีเดีย สื่อออนไลน) สื่อสิ่งพิมพ) เปBน
ต�น และควรมีหน�วยงานท่ีออกชี้ขาดเพ่ือการสร�างความรู�ความเข�าใจในการเผยแพร�หลักเกณฑ)ร�วมกัน 

 8. ผลการวิเคราะห)ความสัมพันธ)ของป0จจัยกับระดับความรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน พบว�า 
ความสัมพันธ)ระหว�างป0จจัยข�อมูลบุคคล เช�น พ้ืนท่ีอาศัย เพศ ระดับการศึกษาป0จจุบันด�านสามัญ วุฒิการศึกษา
สูงสุดด�านสามัญ ระดับการศึกษาป0จจุบันด�านศาสนา วุฒิการศึกษาสูงสุดด�านศาสนา  และอาชีพมีความสัมพันธ)กับ
ระดับความรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของบุปผา ลาภะวัฒนาพันธ) (2556) 
ได�ศึกษาความสัมพันธ)ระหว�างการเป�ดรับข�าวสารกับทัศนคติ และพฤติกรรมการเล�นการพนันของนิสิตนักศึกษาใน
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สถาบันอุดมศึกษา พบว�า ป0จจัยท่ีมีความสัมพันธ)อย�างชัดเจนกับพฤติกรรมการเล�นการพนันของกลุ�มตัวอย�างมีอยู� 
3 ป0จจัยหลัก ได�แก� 1. การมีทัศนคติเชิงบวกต�อการพนัน 2. การเป�ดรับข�าวสารการพนันจากเพ่ือน โทรทัศน) และ
เว็บไซต) 3. ลักษณะทางประชากรศาสตร)ท่ีเอ้ือต�อการเล�นการพนัน ได�แก� เพศ ประเภทของมหาวิทยาลัยท่ีศึกษา 
และรายได�เฉลี่ยต�อเดือน ส�วนการรับรู�เรื่องการพนันในอิสลาม และระดับความรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวน
พนันนั้น พบว�า 1) สมาชิกในครอบครัวชอบซ้ือสินค�า/เข�าร�วมกิจกรรมท่ีมีการลุ�นโชค/ชิงโชค/จับสลากเพ่ือรับ
รางวัล  2) สมาชิกในครอบครัวคิดว�ากิจกรรมลุ�นโชค/ชิงโชค/จับสลากเปBนการพนันในอิสลาม มีความสัมพันธ)กับ
ระดับความรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน (ตามหลักการอิสลาม)  ในส�วนของโรงเรียนและมัสยิดมีการ
รณรงค)และให�ความรู�เรื่องการพนันในอิสลามนั้นไม�มีความสัมพันธ)กับระดับความรู�เท�าทันของกลุ�มตัวอย�าง ซ่ึง
สอดคล�องกับงานวิจัยของพีระ จิรโสภณและคณะ (2559) ท่ีได�ศึกษาความรู�เท�าทันการศึกษายุคดิจิทัลกับบทบาท
ในการกําหนดแนวทางการปฏิรูปการสื่อสารในสังคมไทย พบว�า ควรส�งเสริมการเรียนรู� การรู�เท�าทันสื่อและการ
สื่อสารในระดับต�าง ๆ ท้ังการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนและการณรงค)ในกลุ�มเปYาหมายต�าง ๆ แม�
จากผลการวิจัยจะพบว�าโรงเรียนและมัสยิดไม�มีความสัมพันธ)กับระดับความรู�เท�าทัน แต�จากบทสัมภาษณ)ดร.หมะ
หมูด หะยีหมัด (2562) กล�าวว�าสถาบันการศึกษาโรงเรียนและมหาวิทยาลัยควรมีการแทรกเรื่องเหล�านี้ในรายวิชา
ท่ีสอน อาทิเช�น วิชาเศรษฐศาสตร)อิสลาม วิชาบริหารธุรกิจ วิชาเก่ียวกับฟ�กฮฺมุอามาลาต จะต�องมีประเด็นการ
สอนเหล�านี้ด�วย และอาจารย)ผู�สอนต�องมีการอัพเดตข�อมูลตลอด ตามกลยุทธ)ในแต�ละสมัยให�ทัน และถ�าหาก
เยาวชนขาดความรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันเหล�านี้แล�วต�อไปเขาก็จะกลายเปBนพ�อแม�  อนาคต
ลูกหลานเขาก็ยังคงไม�รู�ก็จะค�อยห�างไกลออกไป ไกลจนเราไม�สามารถเรียกกลับมาสู�แก�นแท�และหลักการอิสลาม
ยากข้ึน        

9. แนวทางเสริมสร�างการรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชน ควรให�คํานิยามและระบุ
ขอบเขตรูปแบบของการพนันท่ีมาในรูปแบบกิจกรรมชิงโชคเสี่ยงโชคท่ีผิดหลักการศาสนาอิสลาม  ว�ามีรูปแบบและ
ลักษณะอย�างไร  มีข�อห�ามบทบัญญัติศาสนาว�าอย�างไร  เพ่ือให�เห็นขอบเขตและความเข�าใจท่ีตรงกัน ซ่ึงสอดคล�อง
กับ กามีละฮ) หะยียะโกะ(2560) พบว�าพ่ีน�องประชาชนมุสลิมต�องรับรู�หลักการการทําการตลาดท่ีขัดกับหลัก
ศาสนา  และให�ความสําคัญกับรูปแบบกิจกรรมการส�งเสริมการขายท่ีเข�าข�ายการพนัน   

10.แนวทางเสริมสร�างการรู�เท�าทันต�อการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนในการนาซีฮัต(ตักเตือน)  
เรื่องของศาสนา บทบัญญัติข�อสั่งใช�และข�อห�ามต�างๆ  นําไปสู�การปลูกฝ0งเรื่องการพนันในครอบครัวโดยเฉพาะท่ีมา
ในรูปแบบกลยุทธ)การตลาดท่ีอาจนําพาไปสู�การผิดหลักศาสนา  ซ่ึงสถาบันครอบครัว เปBนสถาบันหลักท่ีใกล�ชิด
ผูกพันกับเด็กและเยาวชนมากท่ีสุด   ซ่ึงสอดคล�องกับงาน อิทธิพัทธ) สุวทันพรกุล(2559) ท่ีกล�าวถึงความผูกพัน
ระหว�างเด็กและเยาวชนกับครอบครัวซ่ึงมีความใกล�ชิดสถาบันครอบครัวจึงเปBนสิ่งสําคัญท่ีจะสร�างจิตสํานึก  การ
ปลูกฝ0งความคิด ให�ข�อคิด ให�ข�อมูลข�าวสาร  ให�เหตุผลในทางท่ีถูกรวมถึงการสร�างความตระหนักให�เห็นถึง
ผลกระทบ 
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11.แนวทางการเสริมสร�างความรู�เท�าทันการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิมผ�านหลักสูตรการ
รู�เท�าทันการพนันแฝงตามรูปแบบกิจกรรมต�างๆในยุคป0จจุบันโดยเฉพาะหลักสูตรระบบการศึกษาสายศาสนาท่ีควร
นําเรื่องนี้ไปสอดแทรกในเนื้อหารายวิชา และให�ผู�สอนติดตามและรู�เท�าทันภัยแฝงต�างๆท่ีอาจนําพาเด็กและเยาวชน
มุสลิมกระทําผิดหลักการศาสนาโดยมิรู�ตัว 
 
5.3 ข�อเสนอแนะ 

คณะผู�วิจัยเสนอข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช� ดังนี้ 
 1.1)ด�านครอบครัว สถาบันครอบครัวเปBนสถาบันหลักจึงมีความสําคัญอย�างยิ่งในการปลูกฝ0งเรื่อง

การพนันและรูปแบบกิจกรรมท่ีมีการลุ�นโชค/เสี่ยงโชค ซ่ึงเง่ือนไขบางรูปแบบได�ผิดหลักการศาสนา บทบาทของ
ผู�ปกครองและสมาชิกในครอบครัวเปBนสิ่งสําคัญท่ีจะสร�างจิตสํานึก  การปลูกฝ0งความคิด  ให�ข�อคิด  ให�ข�อมูล
ข�าวสาร ให�เหตุผลและเปBนแบบอย�าง รวมถึงการสร�างความตระหนักให�เห็นถึงผลกระทบของกิจกรรมรูปแบบท่ี
อาจทําให�เพลิดเพลินจนหลงผิดหลักการศาสนาอิสลาม 

 1.2)ด�านสถาบันการศึกษา/โรงเรียน  สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต�ควรมีการ
พัฒนาหลักสูตรการรู�เท�าทันการพนันแฝงตามกิจกรรมและรูปแบบการเล�นกิจกรรมต�างๆในยุคป0จจุบันท่ีอาจเข�า
ข�ายเปBนการพนันในอิสลาม  โดยเฉพาะช�วงวัยเด็กและเยาวชน  ซ่ึงหลักสูตรควรสอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับการรู�เท�า
ทันกลยุทธ)การตลาดท่ีเสี่ยงต�อการพนันในอิสลาม ในรายวิชาโดยเฉพาะวิชาเศรษฐศาสตร)อิสลาม วิชาบริหารธุรกิจ 
วิชาเก่ียวกับฟ�กฮมุอามาลาต  จะต�องมีกิจกรรมหรือกรณีศึกษาเริ่มจากการอ�างอิงสถานการณ)ในชีวิตประจําวัน
เพ่ือให�เกิดความตระหนัก และอาจารย)ผู�สอนจะต�องเท�าทันข�อมูลข�าวสารตลอด ติดตามกลยุทธ)การตลาดในแต�ละ
ยุคสมัยให�ทัน 

1.3)ด�านสื่อควรเพ่ิมการเรียนรู�และนําเสนอผลกระทบทางลบท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือไม�ให� 
ผู�บริโภคโดยเฉพาะกลุ�มผู�เปราะบางตกเปBนเหยื่อของธุรกิจหรือบริการท่ีทําการตลาดเสี่ยงโชคชวนพนัน  เช�น ช�อง
ทีวีทางศาสนา  การฟ0งบรรยายศาสนา การดูข�อมูลความรู�ผ�านสื่อออนไลน)   

1.4)ด�านผู�รู�นักวิชาการด�านศาสนา ควรมีการเผยแพร�รูปแบบเง่ือนไขการอนุญาตท่ี 
รัดกุมชัดเจน ท้ังในตํารา หนังสือ หรือการจัดการเรียนการสอน   ในส�วนนักวิชาการเองควรมีการหาข�อมูลให�ทัน
ยุคสมัยตลอดเวลา รู�เท�าทันกลยุทธ)ของการตลาดท่ีได�มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย กิจกรรมรูปแบบใดอยู�ใน
ข�ายของการเสี่ยงโชคท่ีอิสลามห�ามหรือไม� ถูกกับหลักการอิสลามหรือไม�อย�างไร ผู�รู�เองต�องจับประเด็นกระแสท่ี
เกิดข้ึนเพ่ือเปBนข�อพูดคุยกันในเวทีของนักวิชาการด�านศาสนา  
  1.5)ด�านผู�ประกอบการ  ควรพิจารณาถึงตัวบทหลักเกณฑ)ของศาสนาอิสลามท่ีมีผลต�อข�อบังคับ
ด�านจริยธรรมบทบัญญัติศาสนาของมุสลิมในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต�  หากรุกล้ําเส�นสู�การพนันท่ีแฝงตัว
กับกิจกรรมของผลิตภัณฑ)ต�างๆย�อมส�งผลต�อการบริโภคผลิตภัณฑ)ในอนาคต 
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แบบสอบถาม 
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ตัวอย
างแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

โครงการ ความรู�เท
าทันต
อการตลาดเส่ียงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิมในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต� 

เรียน ผู�ให�ความอนุเคราะห)ตอบแบบสอบถาม  ขอความอนุเคราะห)ตอบคําถามต�อไปนี้ ตามความเปBนจริงของ
ท�านอย�างครบถ�วนทุกข�อ เพ่ือประโยชน)ทางวิชาการ และเปBนประโยชน)ต�อการส�งเสริมความรู�เท�าทันการตลาด
เสี่ยงโชคชวนพนัน คําตอบของท�านจะใช�เพ่ือเปBนประโยชน) เฉพาะในโครงการวิจัยนี้เท�านั้น คณะผู�วิจัยใคร�
ขอขอบคุณผู�ตอบแบบสอบถามเปBนอย�างสูงท่ีให�ความร�วมมือ ครั้งนี้ 
 

 
แบบสอบถามชุดนี้  ประกอบด�วยส�วนหลัก ๆ 4 ส�วน  ดังนี้  
ส�วนท่ี  1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  จํานวน  8  ข�อ 
ส�วนท่ี  2 ประสบการณ)เก่ียวกับการตลาดเสี่ยงโชค  จํานวน  5 ข�อ 
ส�วนท่ี  3 พฤติกรรมเหล�านี้เปBนการพนันตามหลักการศาสนาอิสลามหรือไม�จํานวน 10ข�อ 
ส�วนท่ี  4 การรับรู�เรื่องการพนันในอิสลามจํานวน  8 ข�อ 
 

ส
วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 
1. ภูมิลําเนา 

1) จังหวัดป0ตตานี   2) จังหวัดยะลา     3) จังหวัดนราธิวาส 
2. พ้ืนท่ีท่ีอาศัย 

1) ในเขตเทศบาล  2) นอกเขตเทศบาล 
3. เพศ   

1)ชาย    2)  หญิง 
4. อายุ................ปG 
5. ปHจจุบันกําลังศึกษาด�านสามัญในระดับใด 

1) มัธยมศึกษาตอนต�น  2) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 3)  อนุปริญญาหรือ ปวส 
4) ปริญญาตรี   5) สูงกว�าปริญญาตรี  
6) ไม�ได�ศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุดคือ.................................................. 

6. ปHจจุบันกําลังศึกษาด�านศาสนาในระดับใด 
1) ตาดีกา   2) อิบติดาอีย)   3) มุตะวัซซิต 
4) ซานาวีย)   5) ไม�ได�เรียน 
 

7. อาชีพ 
1) นักเรียน/นักศึกษา  2) ค�าขาย/ ธุรกิจส�วนตัว            3) ครู  
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5) ข�าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ     5) ลูกจ�าง/ พนักงานร�านค�า หรือบริษัทเอกชน 
6) ทํางานภาคเกษตร  7)  แม�บ�าน   8) ไม�ได�ทํางาน 
9) อาชีพอ่ืนๆ.................. 

8. รายได�เฉล่ียต
อเดือน 
1) ตํ่ากว�า 3,000 บาท  2) 3,001-6,000 บาท  3) 6,001-9,000 บาท 
3) 9,001-12,000 บาท  5) 12,001- 15,000 บาท  6) 15,000 บาทข้ึนไป 

 
ส
วนท่ี 2 ประสบการณ>เก่ียวกับการลุ�นโชค/ชิงโชค 
 

1. ท�านเคยเข�าร�วมกิจกรรมลุ�นโชค/ชิงโชค ของสินค�า/บริการ หรือไม� 
1) ทุกครั้งท่ีมีโอกาส       2) นานๆ ครั้ง 3) ไม�เคย ( หาก “ไม�เคย” ให�ข�ามไปทําส�วนท่ี 3 ได�) 
 

2. ท�านเข�าร�วมกิจกรรมลุ�นโชค/ชิงโชค รูปแบบไหน(ตอบได�มากกว�า 1ข�อ) 
1)ไม�ต�องเสียเงิน เช�น กดแชร)แล�วได�ลุ�นโชค  2) ซ้ือสินค�าราคาปกติแล�วได�ลุ�นโชค  
3) จ�ายเงินเพ่ือจะลุ�นโชค 
 

3. ท�านเข�าร�วมกิจกรรมลุ�นโชค/ชิงโชค ผ�านช�องทางใด(ตอบได�มากกว�า 1ข�อ) 
1) สื่อออนไลน) เช�น  เฟซบุRกไลน)อินสตาแกรม 
2) สื่อทีวี เช�น รายการทีวี โฆษณา 
3) บูธโฆษณาปYายประชาสัมพันธ) 
4) อ่ืนๆโปรดระบุ............................ 

 
4. ประเภทสินค�า/บริการ ท่ีท�านเคยเข�าร�วมกิจกรรมลุ�นโชคมีอะไรบ�าง(ตอบได�มากกว�า 1ข�อ) 

1) เครื่องด่ืมเช�น น้ําอัดลม ชาเขียว น้ําผลไม� กาแฟ เปBนต�น 
2) เครื่องด่ืมชูกําลัง 
3) อาหาร/ขนมขบเค้ียว เช�น บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปเปBนต�น 
4) ผลิตภัณฑ)ท่ีใช�กับร�างกาย เช�น สบู� แชมพู เปBนต�น 
5) บริการ เช�น ต๋ัวฮัจย)/อุมเราะห)  
6) เข�าร�วมเทศกาลงานต�างๆเช�น งานกาชาด  งานประจําปGจังหวัด 
7) อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................ 

 

5. ท�านเคยได�รับรางวัลจากการเข�าร�วมกิจกรรมลุ�นโชค/ชิงโชคหรือไม� 
1) ไม�เคย  2) เคยรางวัลท่ีมีค�าหรือมีมูลค�ามากท่ีสุดคือ................................ 
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ส
วนท่ี 3  พฤติกรรมเหล
านี้เปbนการพนันตามหลักการศาสนาอิสลามหรือไม
 
คําช้ีแจง  โปรดอ�านข�อความในแบบสอบถาม  แล�วพิจารณาเลือกตอบให�ตรงกับความเปBนจริงท่ีเก่ียวกับตัวท�าน
มากท่ีสุด  โดยทําเครื่องหมาย �ลงในช�องทางด�านขวามือ 

 
 
 
ส
วนท่ี 4 การรับรู�เรื่องการพนันในอิสลาม 
คําช้ีแจง  โปรดอ�านข�อความในแบบสอบถาม แล�วทําเครื่องหมาย �โดยพิจารณาเลือกตอบให�ตรงกับความเปBน
จริงท่ีเก่ียวกับตัวท�านมากท่ีสุด 
 
1. สมาชิกในครอบครัวของท�านชอบซ้ือสินค�า/เข�าร�วมกิจกรรมท่ีมีลุ�นโชค/ชิงโชค/จับสลากเพ่ือรับรางวัลหรือไม� 
1) ชอบ เข�าร�วมเกือบทุกครั้งท่ีมีโอกาส   2) เข�าร�วมบ�างนาน ๆ ครั้ง        3) ไม�ชอบไม�เคยเข�าร�วมเลย 
 
2. สมาชิกในครอบครัวของท�านคิดว�ากิจกรรมลุ�นโชค/ชิงโชค/จับสลากเปBนการพนันในอิสลาม หรือไม� 
    1) เปBนการพนัน 2) ไม�เปBนการพนัน 3)ไม�ทราบ ไม�เคยพูดคุยเก่ียวกับการลุ�นโชค/ชิงโชค/จับรางวัล 
 
3. โรงเรียนเคยมีการรณรงค)หรือให�ความรู�เก่ียวกับการพนันในอิสลาม หรือไม� 

1) เคย  2) ไม�เคย  
 

 
พฤติกรรม 

การพนันตามหลักศาสนาอิสลาม 

เปbน ไม
เปbน 

1. ส�งไปรษณีย)บัตรเพ่ือทายผลฟุตบอล   
2. เพ่ือนเอ�ยปาก “เดิมพันกันไหม”    
3. เข�าร�วมอบรม/สัมมนา โดยมีการจับหางบัตรเพ่ือลุ�นรางวัล   
4.ซ้ือเครื่องด่ืมยี่ห�อหนึ่งเพ่ือจะได�สิทธิ์ลุ�นโชค    
5. ซ้ือของเพ่ิมให�ครบวงเงิน เพ่ือจะได�สิทธิ์ในการจับรางวัล   
6. ซ้ือสินค�า/บริการ ได�คูปองไปลุ�นชิงรางวัล   
7.เข�าร�วมกิจกรรมตามเง่ือนไข เช�น กดไลท) กดแชร) แท็กเพ่ือน เพ่ือจะได�สิทธิ์ลุ�น
รางวัล 

  

8. เข�าร�วมกิจกรรมเล�นเกมส)ตามเง่ือนไข เช�น ให�โชว)เลขบัตรประชาชน เพ่ือลุ�น
รับรางวัล 

  

9. ซ้ือสินค�าท่ีมีราคาเพ่ิมข้ึนจากปกติ เพ่ือจะได�สิทธิ์ลุ�นโชค   

10. ซ้ือสินค�า/บริการเพ่ือจะได�นําชิ้นส�วน/คูปองไปชิงรางวัล   
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4. มัสยิดเคยมีการให�ความรู�เก่ียวกับการพนันในอิสลาม หรือไม� 
1) เคย  2) ไม�เคย  

 
5. สื่อโฆษณากิจกรรมท่ีมีการลุ�นโชค/ชิงโชค เคยหลอกล�อให�ท�านเข�าร�วมกิจกรรมหรือไม� 

1) เคย  2) ไม�เคย  
 
6. คนท่ีท�านรู�จักมีใครบ�างท่ีเคยเข�าร�วมกิจกรรมท่ีมีการลุ�นโชค/ชิงโชค/จับสลากเพ่ือรับรางวัล (ตอบได�มากกว�า 1 
ข�อ) 

1) เพ่ือนสนิท  2)เพ่ือน(ไม�สนิท)  3) ญาติ  4) พ่ีน�อง 5) พ�อแม�
 6) คนรู�จักในชุมชน/ละแวกท่ีพักอาศัย  7) ไม�มีคนรู�จักท่ีเคยเข�าร�วมกิจกรรม 
 8)  อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................. 
 
7. เคยเข�าร�วมกิจกรรมท่ีให�ความรู�เก่ียวกับการพนันในอิสลาม หรือไม� 

1) ไม�เคย  
2) เคย.........กิจกรรมใด(ตอบได�มากกว�า1 ข�อ) 
  O ฟ0งการบรรยายของนักวิชาการศาสนาในพ้ืนท่ี  

O ฟ0งการบรรยายของนักวิชาการศาสนานอกพ้ืนท่ี 
O อิหม�าม คุตบะฮ)(บรรยายวันศุกร)) 
O เข�าค�าย/อบรม 
O อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………………. 

 
8. นอกจากการเข�าร�วมกิจกรรม (ข�อ 5) ท�านเคยได�รับความรู�เก่ียวกับการพนันในอิสลามผ�านช�องทางใดบ�าง 

 
1)เพ่ือนเล�าให�ฟ0ง  2) ดูยูทิวปV  3) ดูเฟซบุRก  4) เสิร)ทในกูลเก้ิล 
5)ไลน)   6) อ่ืนๆ โปรดระบุ…............................................ 
 

 
 
 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก  ข 

รายชื่อผู�ทรงคุณวุฒิที่ให�ข�อมูล 
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รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิที่ให�ข�อมูล 

นักวิชาการด�านการตลาด  

1 ดร.หมะหมูด  หะยีหมัด 
ตําแหน�งป0จจุบัน ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายประกันคุณภาพ สหกิจศึกษา/ฝ�กประสบการณ)วิชาชีพและเปBน
อาจารย)ประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร)และการจัดการในอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) วิทยา
เขต ป0ตตานี     

2 รศ.อัปสร อีซอ 
ตําแหน�งป0จจุบัน  รองคณบดีฝ�ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 
 

นักวิชาการด�านเยาวชน 
 

3 ผศ.ดร.จารุวัจน)  สองเมือง 
ตําแหน� งป0 จจุบัน  อาจารย)ประจํ าหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร) 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

4 นายมูฮําหมัดนาเซ  ลาเตRะ 
ตําแหน�งป0จจุบัน  พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส 
 

นักวิชาการด�านศาสนา 
 

5 ดร.อานิสพัฒนปรีชาวงศ) 
ตําแหน�งป0จจุบัน รองผู� อํานวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาฝ�ายวิชาการและวิจัย 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 

6 ผศ.ดร.อิดริส  ดาราไก� 
ตําแหน�งป0จจุบัน อาจารย)ประจําสาขาวิชาอิสลามศึกษา คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
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ภาคผนวก  ค 

ผู�ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิในการตรวจเคร่ืองมือแบบสอบถาม 

1. ชื่อ-สกุล  ผศ.ดร.มัซลัน  สุหลง 
ตําแหน�ง  รองอธิการบดีฝ�ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
 

2. ชื่อ-สกุล  ดร.มุฮัมมัดดาวูด บิลร�าหมาน 
ตําแหน�ง  อาจารย)ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร)มหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร)  
  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
 

3. ชื่อ-สกุล  ดร.จิรัชยา เจียวกRก 
ตําแหน�ง  หัวหน�าแผนกวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) วิทยาเขตป0ตตานี 
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ภาคผนวก  ง 

ตัวอย�างหนังสือขอเชิญเปBนผู�ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก  จ 
ตัวอย�างหนังสือขอเชิญเปBนวิทยากร 
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ภาคผนวก  ฉ 

จัดกิจกรรมสัมมนาโครงการวิจัย 
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ภาพกิจกรรมจัดสัมมนาโครงการวิจัย 
 

โครงการ “ตลาดเส่ียงโชค การพนันแฝงภัยร�ายคุกคามเยาวชนมุสลิม”  ภายใต�โครงการวิจัยเรื่อง
ความรู�เท
าทันต
อการตลาดเส่ียงโชคชวนพนันของเยาวชนมุสลิมในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต�  
วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ ห�อง211(250 ท่ีนั่ง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
ในงานมีการจัดนิทรรศการและร
วมฟHงบรรยาย 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 โปสเตอร)ประชาสัมพันธ)โครงการ 
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ภาพท่ี 2  คณะวิจัยถ�ายภาพร�วมกัน 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3  บรรยากาศในห�องสัมนามีการถ�ายทอดสดเพ่ือเผยแพร�ข�อมูล 



119 
 

 
 

ภาพท่ี 4   วิทยากร 2 ท�านร�วมเสวนา ได�แก� ผศ.ดร.อานิส  พัฒนปรีชาวงศ) และ ผศ.ดร.อิบรอเฮม  สือแม 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5  บรรยายโดยอาจารย)บับลี อับดุลเราะมาน 
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ภาพท่ี 6   ถ�ายทอดสดเพ่ือเผยแพร�ข�อมูล 

 
 
 

 
ภาพท่ี 7  เผยแพร�ความรู�ผ�านสื่อออนไลน) 
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ภาพท่ี 8   เผยแพร�ความรู�ผ�านสื่อออนไลน) 

 

 
ภาพท่ี  9   หน�างานจัดนิทรรศการให�ความรู�เก่ียวกับการตลาดเสี่ยงโชค 
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ภาพท่ี  10   หน�างานจัดนิทรรศการให�ความรู�เก่ียวกับการตลาดเสี่ยงโชค 
 
 

 
 

ภาพท่ี 11  ผู�เข�าร�วมโครงการสัมมนา 
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ภาพท่ี 12   เยาวชนผู�เข�าร�วมโครงการสัมมนา 
 
 

 
 

ภาพท่ี  13   เยาวชนผู�เข�าร�วมโครงการสัมมนา 
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ภาพท่ี 14  เยาวชนผู�เข�าร�วมโครงการสัมมนา เยาวชนให�ความสนใจ 

 
 

 
 

ภาพท่ี 15    เยาวชนผู�เข�าร�วมโครงการสัมมนา 
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ภาพท่ี   16  มีกิจกรรมหน�างานให�เล�น 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  17   บรรยากาศภายในห�องสัมมนา 
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ภาคผนวก  ช 
รูปภาพกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข�อมูลวิจัย 
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รูปภาพกิจกรรมลงพ้ืนที่เก็บข�อมูลวิจัย 
 

 
 

ภาพท่ี  18  สัมภาษณ)นักวิชาการด�านการตลาด 
 
 

 
 

ภาพท่ี  19  สัมภาษณ)นักวิชาการด�านเยาวชน 
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ภาพท่ี  20  สัมภาษณ)นักวิชาการด�านศาสนา 

 
 

 
 

ภาพท่ี  21  ประชุมร�วมกับท่ีปรึกษาโครงการ 
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ภาพท่ี  22  ประชุมกลุ�มตัวแทนเยาวชนสามจังหวัดชายแดนเพ่ือระดมความคิด 

 
 

 
 

ภาพท่ี  23   ตัวแทนเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต�เพ่ือระดมความคิด  



130 
 

 
 

ภาพท่ี  24  ตัวแทนเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต�เพ่ือระดมความคิด 

 

 
 

ภาพท่ี   25  ตัวแทนเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต�เพ่ือระดมความคิด 



131 
 

 
 

ภาพท่ี  26  ตัวแทนเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต�เพ่ือระดมความคิด 
 
 

 
 

ภาพท่ี  27  ตัวแทนเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต�เพ่ือระดมความคิด 
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ภาคผนวก  ซ 
ประวัติคณะผู�วิจัย  
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ประวัติคณะผู�วิจัย 
 

1) ช่ือ-สกุล สุกัญญา   มาลาวัยจันทร)    เลขประจําตัวประชาชน 1801400110441 

     โทรศัพท>    086-0008693         Email:   halizna.mal@gmail.com 

   วุฒิการศึกษา   

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการลงทุน  มหาวิทยาลัยรังสิต 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการเงินและการลงทุน(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

   อาจารย)ประจํา สังกัดคณะศิลปศาสตร)และสังคมศาสตร) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

   ประสบการณ>ในงานวิจัย 

    หัวหน�าโครงการวิจัย  

การเข�าถึงแหล�งเงินทุนของวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงจังหวัดป0ตตานี(โครงการทุนสนับสนุนจาก สกสว 
ประจําปG 2562) 

ผู�ร
วมวิจัย 

การตลาดล้ําเส�นชวนพนันเพ่ือการกระตุ�นตลาดท่ีส�งผลต�อประชาชนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต� 
(โครงการทุนสนับสนุนการวิจัย ประจําปG 2560 ศูนย)ศึกษาป0ญหาการพนัน จุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัย) 

ความเช่ียวชาญ/ความสนใจพิเศษ 

บริหารธุรกิจ/บัญชี  การเงิน 

ผลงานท่ีตีพิมพ>เผยแพร
 

สุกัญญา มาลาวัยจันทร). 2560. กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือเปBนแนวทางในการบริหาร
สหกรณ)อิสลาม. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6. เรือ่ง สร�างสรรค)งานวิจัยเพ่ือขับเคลื่อน
ประเทศสู�ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. หน�า 2140-2151 
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2) ช่ือ-สกุล กามีละฮ) หะยียะโกะ เลขบัตรประจําตัวประชาชน1969900070569 

    โทรศัพท> 093-659-1361    Email:  nailandnur@gmail.com  

    วุฒิการศึกษา   

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     

           มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร)การเงินและการธนาคาร 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

อาจารย)ประจําสังกัด คณะศิลปศาสตร)และสังคมศาสตร) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

ประสบการณ>ในงานวิจัย 

 นักวิจัย 

- การตลาดล้ําเส�นชวนพนันเพ่ือการกระตุ�นตลาดท่ีส�งผลต�อประชาชนในพ้ืนท่ีสามจังหวัด
ชายแดนใต� (โครงการทุนสนับสนุนการวิจัย ประจําปG 2560 ศูนย)ศึกษาป0ญหาการพนัน 
จุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัย) 

  ผู�ร
วมวิจัย 

- การนําเทคนิคและลวดลายการวาดผ�าบาติกมาใช�ในการตกแต�งของใช�ในครัวเรือนเพ่ือเพ่ิมมูลค�า
ผลิตภัณฑ) กรณีศึกษาจังหวัดป0ตตานี (โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยประจําปG 2555 กรม
ส�งเสริมวัฒนธรรม) 

ความเช่ียวชาญ/ความสนใจพิเศษ 

บริหารธุรกิจ/จริยธรรมธุรกิจ การค�าปลีก 

ผลงานท่ีตีพิมพ>เผยแพร
 

- กามีละฮ) หะยียะโกะ. 2558. แนวทางการเพ่ิมยอดขายของผู�ค�าปลีกชุมชนในช�วงเศรษฐกิจ
ชะลอตัว. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. หน�า 608-619. 

- กามีละฮ) หะยียะโกะ. 2559. ตลาดชวนพนันกับจริยธรรมทางธุรกิจในอิสลาม. การประชุม
วิชาการระดับชาติครั้ ง ท่ี  5. เรื่อง ศาสตร) เ พ่ือการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจท่ียั่ งยืน. 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 
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กามีละฮ) หะยียะโกะ. 2560. การส�งเสริมการขายท่ีมุ�งพฤติกรรมการเสี่ยงโชคและการพนันของ
ผู�บริโภคในสังคมไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6. เรื่อง สร�างสรรค)งานวิจัยเพ่ือขับเคลื่อน
ประเทศสู�ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. หน�า 2127-2139 

 

         3) ช่ือ- นามสกุล นางสาวพิมพาภรณ) แวววันจิตร       เลขประจําตัวประชาชน 1-8001-9002-17-5 
          โทรศัพท> 093-7398027        Email: namjai2527@gmail.com 

วุฒิการศึกษา  
ปริญาโท : Master of Economics , International Islamic University Malaysia 

 ปริญาตรี : Islamic Economics and Management, Prince of Songkla University 
 
 อาจารย)ประจํา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร)และสังคมศาสตร) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
 

ประวัติการทํางาน:พ.ศ. 2551(มกราคม)-2553 (พฤษภาคม) เจ�าหน�าท่ีการเงิน สหกรณ)ออมทรัพย)อิบ 
   นุอัฟฟาน 
พ.ศ. 2557-2561 (ตุลาคม)-2561(เมษายน)เจ�าหน�าให�คําปรึกษาลูกค�า ( Executive 
technical support, Exness) , บริษัท Aegis BPO Malaysia SDN BHD 

  
ประสบการณ>งานวิจัย 

- 
คุณสมบัติพิเศษ/ความเช่ียวชาญ/ความสนใจพิเศษ  

การเจรจาต�อรองธุรกิจ, สารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
ผลงานตีพิมพ>  
 -  

 

 




