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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1) หลักการและเหตุผล 
 

ประเทศไทยถือเปนประเทศท่ีมีความกาวหนาในเรื่องการลด ละ เลิกบุหรี่และเหลา สวนการ

พนันเปนเรื่องเกา แตการริเริ่มใหมีการควบคุมการจัดการการพนันตองถือเปนเรื่องใหม ๆ ทุกวันนี้

สภาพสังคมปญหาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการพนัน คนท่ีติดไปกับการพนันแลวประกอบอาชญากรรม 

ตั้งแตการลักเล็กขโมยนอยจนถึงลักมากขโมยมาก และแมกระท่ังการกระทํารายตอชีวิตและทรัพยสิน

ผูอ่ืน จนกระท่ังถึงข้ันติดคุก ติดตาราง ทําความเดือดรอนใหแกตนเองและครอบครัว ญาติพ่ีนองเปน

จํานวนมาก การพนันใหผลเสียไมยิ่งหยอนกวาเรื่องเหลา บุหรี่และอุบัติเหตุหรือถาจะรวมถึงเรื่อง

โรคภัยไขเจ็บ การพนันก็เปนโรคชนิดหนึ่ง (ไพบูลย วัฒนศิริธรรม, 2550) จากรายงานผลการศึกษา

แจงวา สาเหตุแรกอันตรายของการพนัน จะไมมีอาการเตือน ใหรูเหมือนอยางโรคภัยไขเจ็บตางๆ และ

เพราะเหตุท่ีผูท่ีตกเปนทาสการพนัน จะไมคอยมีการเจ็บปวยมาขัดขวาง จึงมีโอกาสท่ีจะผลาญฐานะ

ทางการเงินลงไดอยางไมมีท่ีสิ้นสุด นําไปสูภัยอันใหญหลวง นั่นคือ การสิ้นเนื้อประดาตัว (ไทยรัฐ

ออนไลน, 2555) เห็นไดวาสังคมไทยมองวาคนเลนการพนันไมใชคนเลว ถาเลนเพ่ือความสนุกสนาน 

สรางความสัมพันธในชุมชน หรือเลนเพ่ือเสี่ยงโชค ก็ไมใชปญหา เม่ือการเลนพนันไมใชปญหา จึงไมใช

เรื่องแปลกท่ีคนไทยเกือบ 77% เคยเลนการพนันมาแลว โดยผูท่ีมีอายุต่ําสุดในการเลนพนันครั้งแรกมี

อายุเพียง 7 ป และสถานท่ีเลนการพนันครั้งแรกมักอยูในบาน ละแวกบาน หรือในโรงเรียน (ศิริพร 

ยอดกมลศาสตร, ออนไลน)  

ปจจุบันธุรกิจมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง จํานวนธุรกิจไมนอยท่ี

คาดหวังใหธุรกิจสามารถเอาเปรียบคูแขงขันได มีแนวโนมจะเปนภาวะภัยคุกคามของธุรกิจการพนันท่ี

ขาดการควบคุมท่ีดี แมวาการตลาดถูกกฎหมาย แตควรมีมาตรการควบคุมการโฆษณาเพ่ือคุมครอง

ผูบริโภค วางกลไกการปองกันเด็ก/เยาวชนในการเลนการพนันทางธุรกิจ โดยการสรางภูมิคุมกันการ

พนันท่ีจะเขาถึงตัวพวกเขา เพ่ือทําใหพวกเขาเติบโตข้ึนเปนผูใหญท่ีแข็งแรงทามกลางสภาพแวดลอมท่ี

มีแนวโนม “เปนพิษ” มากข้ึน (ออนไลน) บทบาทการตลาดในปจจุบันเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดตอ

ความสําเร็จของหนวยงานทุกประเภทไมวาจะเปนธุรกิจขนาดใหญหรือขนาดเล็ก ไมวาจะเปนธุรกิจใน

ประเทศหรือนานาชาติ ไมวาจะเปนองคกรมุงหวังกําไรหรือไมมุงหวังกําไร การตลาดมีบทบาทสําคัญ

ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับความเปนอยูของมนุษยในสังคม ทําใหเกิดการพ่ึงพาอาศัยกัน

อยางเปนระบบ ท้ังเปนเครื่องมือท่ีทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน การเปนตัวเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง

เจาของผลิตภัณฑกับผูบริโภค การเปนตัวผลักดันใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑใหตรงตอความ
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ตองการ สรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคและเปนกลไกในการเสริมสรางระบบเศรษฐกิจ ท้ังเกิดการ

จางงาน เกิดรายได เกิดการบริโภค และเกิดการใชแรงงาน (ความสําคัญของการตลาด, 2555) 

ปจจุบันการดําเนินธุรกิจยอมหลีกเลี่ยงไมพนกับการนําเอาสวนประสมทางการตลาดท้ัง 4 

องคประกอบการผสมผสานกันใหเหมาะสม (สุพรรณี อินทรแกว, 2555) ซ่ึงสวนหนึ่งของการตลาดท้ัง 

4 คือ การสงเสริมการขาย  เปนหัวใจสําคัญของกลยุทธรณรงคทางการตลาด เปนเครื่องมือท่ีให

สิ่งจูงใจระยะสั้นเพ่ือกระตุนผูบริโภค หรือรานคาใหซ้ือสินคาและบริการมากข้ึน รวดเร็วข้ึน (Philip 

Kotler, 2010) นอกจากนี้ การสงเสริมการขายยังสามารถทําใหเกิดการกระตุนตอบุคคลตาง ๆ ท่ีมี

บทบาทดานการตลาดไมวาจะเปนผูคาสงหรือคาปลีก การมอบสวนยอมใหคนกลางในชองทางการจัด

จําหนาย หรือเสนอสวนลดใหกับผูคาปลีก ซ่ึงจะชวยเพ่ิมรายไดใหแกรานคากระตุนใหเกิดการสั่ง

สินคาเขาสต็อกและชวยผลักดันสินคาของบริษัท การจัดการแขงขันโดยการทํายอดขายสินคาสําหรับ

ตัวแทนคาสงหรือคาปลีกดวยการเสนอสิ่งจูงใจพิเศษเพ่ือบรรลุเปาหมายการขายท่ีตองการ (George 

E.Belch และ Michael A.Belch, 2015) 

ปจจุบันมีชองทางการตลาดท่ีเขาถึงผูบริโภคไดงาย ไว และในปริมาณมาก “โทรศัพทมือถือ” 

นาจะเปนเปาหมายหลักท่ีนักการตลาดตองการ จากการวิเคราะหยอดผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีใน

ปจจุบัน จากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ในป 2557 พบวา ยอดผูใชบริการมากถึง 93.7 ลานเลขหมาย ในขณะ

ท่ีประชากรทุกชวงวัยของไทยมีเพียง 56 ลานคน เรียกวา มีเลขหมายโทรศัพทมากกวาจํานวน

ประชากรของประเทศชาติเสียอีก (แกะรอยผลกระทบของการพนัน, 2559) เปนสิ่งท่ีนาจับตามองกับ

การรุมแฉธุรกิจการทําการตลาดชิงโชคการพนันแฝงตัวในธุรกิจการคาท่ีมุงเนนการสรางยอดขายเพ่ือ

หวังผลในระยะยาว การสงเสริมการตลาดท่ีกระตุนใหผูบริโภคหันมาสนใจในผลิตภัณฑ แลวลุนชิงโชค 

กับนโยบาย “งาย กระตุน ลุนถ่ี” สินคาท่ีเปนยอดนิยมใหนักเสี่ยงโชคลุนชี้เปาการตลาดคงหนี้ไมพน 

“ชาเขียว”ท่ีเชื้อเชิญใหผูบริโภคลุนรางวัลอยางตอเนื่อง และการตลาดเสี่ยงโชคของธุรกิจหม่ืนลานท่ี

เติบโตอยางเสรีโดยไรกฎหมายควบคุมดูแล ไดกาวขามเสนจากการสงเสริมการขายสูการพนันท่ีสุด

แลวการตลาดแบบนี้จะสงผลเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากผูบริโภคจะถูกกระตุนใหซ้ือสินคาโดยขาด

การไตรตรองเรื่องราคาและคุณภาพของสินคา บริษัทคูแขงในธุรกิจประเภทเดียวกันอาจไดรับ

ผลกระทบ การจัดกิจกรรมการตลาดแบบชิงโชคพรอมกับการลดราคาสินคาอาจกอเกิดความเสียหาย

ตอระบบการแขงขันภายใตกติกาของการคาเสรีและเปนธรรม อาจกลาวไดวาตลาดล้ําเสน คือ การ

สงเสริมการขายท่ีล้ําเสน มีการพนันแฝงตัวในธุรกิจ เปนเรื่องท่ีผิดจรรยาบรรณการตลาดและจริยธรรม

ธุรกิจ ซ่ึงจะเห็นไดจากการมีเครื่องมือสื่อสารการขายท่ีชวนใหผูบริโภคตองการรางวัลมากกวาสินคา

หรือบริการ คลายกับความรูสึกท่ีเกิดจากการเลนพนันตัวเลขแบบสลากหรือล็อตโต นักการตลาดตั้งชื่อ

ใหเครื่องมือสงเสริมการขายนี้วา Lotto Marketing คือ 1) งาย ดวยการออกแบบวิธีการรวมสนุกให
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งายท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ลดเง่ือนไข ลดข้ันตอน เพ่ือใหผูคนตัดสินใจเขารวมสนุกแบบไมลังเล ไมตองคิด

มาก เชน ซ้ือสินคา...พลิกฝา...สงมาเลย ไมตองรับคูปอง ไมตองตัดชิ้นสวน ไมตองสงไปรษณีย 2) 

กระตุน ดวยรางวัลใหญ ยิ่งมีมูลคามากยิ่งกระตุนมาก เชน ทองคํา รถหรู ทัวรตางประเทศ หรือรางวัล

ท่ีตองตาตองใจกลุมเปาหมายบางกลุม เชน สมารทโพน ตั๋วหนัง ตั๋วคอนเสริ์ต 3) ลุนถ่ี ดวยการออก

ผลรางวัลใหถ่ี-ถ่ีมาก ยิ่งถ่ีมากยิ่งมีพลังเรามาก เชน ทุกเดือน ทุกสัปดาห ทุกวัน ทุกชั่วโมง สงปุปรูปป

...รับไปเลย 

จากขอมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบุ ชวงเดือนเมษายน-กันยายน 2558 

ไดใหใบอนุญาตจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชค 240 ราย เม่ือตรวจสอบกิจกรรมจาก

เว็บไซดบริษัทใหบริการจัดกิจกรรมการสงเสริมการตลาดดวยการชิงโชคแบบครบวงจร พบสินคา 80 

รายการใชกลยุทธการตลาดเขาขาย Lotto Marketing แถบท้ังสิ้น (ทันเกม เรียนรู เทาทัน การพนัน, 

2559) มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทสินคา กลุมเครื่องดื่มใชกลยุทธนี้มากเปนอันดับหนึ่งคือ รอยละ 32.50 รองลงมาคือ

กลุมของกิน (31.25%) กลุมของใช (11.25%) และอ่ืน ๆ เชน ผลิตภัณฑความงาม ธนาคาร ปมน้ํามัน 

รายการทีวี สายการบิน เปนตน 

รูปแบบการชิงโชค อันดับแรกคือการสง SMS (รหัสใตฝา/ฉลาก/ใบเสร็จรับเงิน) มีมากถึงรอย

ละ 38.10 ท้ิงหางจากรูปแบบอ่ืน ๆ ท้ังรูปแบบดั้งเดิมคือ การสงชิ้นสวน/คูปอง (17.86%) และ

รูปแบบท่ีนาจะเปนแนวโนมท่ีมีมากข้ึนอยางการสงถายภาพ (15.48%) หรือการกด Like&share 

(5.95%) 

ของรางวัลอันดับแรกคือ ทองคํา/เพชร มีมากถึงรอยละ 32.12 รองลงมาคือไอโฟน 

(26.28%) รถยนต-รถจักรยานยนต (16.06%) และอ่ืน ๆ เชน สินคาไอที โปรแกรมทองเท่ียว 

เครื่องใชไฟฟา บัตรกํานัลตางๆ เปนตน ไอโฟนเปนท่ีตองการมาก โดยเฉพาะลูกคาท่ีเปนเด็ก ไอโฟ

นถือเปนรางวัลสูงสุด ไดทองยังไมเทากับไดไอโฟน ถาไดทองพอแมเก็บหมดแตถาไดไอโฟนเด็กไดใช 

ความถ่ีในการออกรางวัลบางธุรกิจเลือกการออกรางวัลเพียงครั้งเดียว แตหลายธุรกิจเลือก

การออกรางวัลแบบผสม เชน ออกทุกวัน ทุกสัปดาห และใหรางวัลใหญทุกเดือนหรือ 2-3 เดือนครั้ง 

เปนตน 

จากผลการสํารวจพฤติกรรมและทัศนคติในการสงชิงโชคของผูบริโภคท่ัวประเทศท่ีมีอายุ 25 

ปข้ึนไป ผลการศึกษาวิจัย ไดวางกรอบมาตรการการกํากับกิจกรรมสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชค

ไว 2 ดาน การตลาดเสี่ยงโชคและการซ้ือผลิตภัณฑเพ่ือรวมเสี่ยงโชคเปนปจจัยสาเหตุท่ีมีผลตอความ

โนมเอียงท่ีจะเสพติดการเสี่ยงโชคพนัน ขอคนพบนี้นํามาสูขอเสนอเรื่องการปกปองเด็กและเยาวชน

รวมท้ังกลุมผูเปราะบางจากการตลาดเสี่ยงโชคโดยไมมีขอแม เพ่ือตัดปจจัยสาเหตุท่ีนําไปสูความโนม

เอียงท่ีจะเสพติดการเสี่ยงโชคพนัน  จากการเปรียบเทียบมาตรการการกํากับดูแลการเสี่ยงโชคนํามาสู
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ขอเสนอดาน การคุมครองสังคม ท้ังดานการสรางความเปนธรรมแกผูบริโภคในกิจกรรมเสี่ยงโชค การ

สื่อสารผลกระทบทางลบท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือใหผูบริโภคเกิดการรับรูเพ่ือประกอบการตัดสินใจรวมหรือไม

รวมกิจกรรม และการกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตท่ีรัดกุมเพ่ือสื่อสารกับสังคมวากิจกรรมประเภทนี้ แม

ไมไดหามท้ังฝายผูจัดและผูบริโภคตามแนวคิดการคาเสรี แตภาครัฐไมไดสงเสริมสนับสนุนเนื่องจาก

เปนกิจกรรมท่ีทําใหสังคมมีคานิยมเสี่ยงโชค และอาจจะสงผลกระทบทางลบตอสังคมไดเชนเดียวกับ

การอนุญาตการพนัน   

แนวทางการกํากับการสงเสริมการขายดวยวิธีการเสี่ยงโชค 5 เรื่อง ไดแก 1) การปองกันกลุม

เปราะบางในสังคมจากกิจกรรมการแจกรางวัลดวยการเสี่ยงโชค  2) การสื่อสารใหทุกฝายเกิดความ

เขาใจวากิจกรรมประเภทนี้มีโอกาสสรางผลกระทบไดแบบเดียวกับการติดการพนัน 3) การกําหนด

กรอบหรือขอบเขตดานมูลคารางวัล ความถ่ีและถอยคําในการสื่อสารกิจกรรมประเภทนี้ 4) มาตรการ

ดานภาษีและคาธรรมเนียมเพ่ือลดแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมของผูประกอบการ 5) บทลงโทษ

ผูกระทําผิด สวนในระยะยาวควรมีการหาขอสรุปวากิจกรรมนี้ควรถูกกํากับอยางเขมงวดในไทยหรือไม

อยางไร เพ่ือความเหมาะสมและเปนธรรมแกผูบริโภคและสังคมไทย (ศรัณยพงศ เท่ียงธรรม, 2557)  

ซ่ึงศาสนาอิสลามหามการพนันทุกชนิด และถือวาเปนบาปอันใหญหลวง เพราะวา นอกจากผู

ท่ีเลนการพนันจะหมดเนื้อหมดตัวแลว ยังกอใหเกิดอาชญากรรมในสังคมอีกดวย (การพนันคือความ

โสมมของชัยฏอน, 2011) ซ่ึงในทัศนะของอิสลามการพนันเรียกในภาษาอาหรับวา อัล-กิมารฺ ( ُاَْلِقَمار) 
หรือ อัล-มัยซิรฺ ( ُاَْلَمْیِسر) หมายถึง การเลน เอาเงินหรือสิ่งอ่ืนดวยการเสี่ยงโชคหรือฝมือ (Game of 

Chance) โดยการทํานายหรือคาดเดาผลท่ีเกิดข้ึนในอนาคต การพนันอาจแบงไดหลายอยาง เชน การ

พนันในการแขงขัน ตัวอยางเชน เกมไพ เกมลูกเตา การพนันโดยการทํานายผลท่ีคาดวาเกิดข้ึนใน

อนาคต เชน การแทงบอล การเลนหวย การแทงมวย การแทงมา ศาสนาอิสลามหามการพนันทุกชนิด 

และถือวาเปนบาปอันใหญหลวง ผูท่ีเลนการพนันจะมีความหมกมุนไมทํามาหากิน ทําใหหมดเนื้อหมด

ตัว แลวยังกอใหเกิดปญหาในสังคมอีกดวย บทบัญญัติเก่ียวกับการพนัน อัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงบัญญัติ

หามการพนันในอัลกุรอานซูเราะฮอัลมาอิดะฮ ความวา  

 

 
 โอ บรรดาผูศรัทธาเอย! แทจริงแลวสุรา การพนัน แทนบูชายัญ และการเสี่ยงติ้วนั้นเปนสิ่ง

โสมมท่ีเกิดจากการกระทําของชัยฏอน ดังนั้น พวกเจาจงหลีกเลี่ยงมันเสีย เผื่อวาพวกเจาจะไดรับ

ความสําเร็จ (5 : 90) 



5 

 

การพนันสําหรับมุสลิมเปนสิ่งท่ีตองหาม และนําพาไปสูนรก ทานรอซูล (ซ.ล.)ไดกลาววา 

“เนื้อทุกกอนท่ีมันงอกเงยออกมาจากของท่ีฮาราม ดังนั้นนรกคือสิ่งท่ีเหมาะสมยิ่งกับมัน”  รายงาน

โดย ติรมีซีย ดังนั้นในเรื่องของการเงินอิสลาม ธนาคารอิสลามและการลงทุนแบบอิสลาม ก็ถือเปนขอ

หามเชนเดียวกันในการท่ีหามทําธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับการพนัน (การพนันขอหามการเงิน การแทง

บอล การเลนหวย การแทงมวย การแทงมา. 2557, ออนไลน) 

ศาสนาอิสลามตระหนักและใหความสําคัญกับหลักการท่ีเก่ียวของกับการทําการคาขายไว

อยางครบครันและเหมาะสม หลักการบางอยางเปนหลักพ้ืนฐานในภาพรวม บางอยางอาจจะเปน

หลักการท่ีใหรายละเอียดท่ีชัดเจนตรงจุดและไมสามารถเปลี่ยนแปลงได เนื่องดวยธรรมชาติของการ

ทําธุรกิจท่ีอาจนํามาซ่ึงความทุจริตและเอารัดเอาเปรียบไดงาย อิสลามจึงย้ําใหนักธุรกิจมุสลิมทําธุรกิจ

ดวยความเหมาะสม ยุติธรรม และอยางมีจริยธรรม 

นักธุรกิจมุสลิมตองใหความสําคัญอยางจริงจังกับหลักการพ้ืนฐานในอิสลาม ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมุสลิม

ในสาขาอาชีพอ่ืนจําเปนตองใหความสําคัญเชนเดียวกัน หลักการท่ีสําคัญนั้น ไดแก 1) อัลลอฮฺพระ

ผูสรางเปนเจาของและควบคุมสรรพสิ่งท่ีมีอยูในโลกนี้ท้ังหมด นักธุรกิจมุสลิมในฐานะบาวของพระองค

สามารถหาผลประโยชนจากสิ่งท่ีถูกสรางเหลานั้น หากเขายังรับปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค 2) 

มนุษยตองรับผิดชอบในทุกๆ สิ่งท่ีเขากระทํา ดังท่ีอัลลอฮฺไดสัญญาวา หากมนุษยปฏิบัติสิ่งท่ีเปนความ

ดีไมวาจะเล็กนอยเพียงใด เขาก็จะไดการตอบแทนเปนรางวัล เชนเดียวกันหากวาเขาปฏิบัติกรรมชั่ว

สักนอยนิด เขาก็จะไดรับการลงโทษ (อาพันดี หะซ้ัน, 2557) 

ปจจุบัน บริษัทตาง ๆ ไดหันมาใชวิธีการสงเสริมการตลาดดวยการใหของกํานัลแกลูกคาของ

ตน ของกํานัลเหลานี้อาจจะใหแกลูกคาทุกคนหรืออาจใหแกเฉพาะลูกคาท่ีเลือกมาโดยวิธีการใดวิธีการ

หนึ่ง ซ่ึงแลวแตบริษัทจะตัดสินใจ รางวัลหรือของสมนาคุณท่ีบริษัทหางรานตางๆ แจกแกพนักงานหรือ

ลูกคาท่ีซ้ือสินคาจากบริษัทหางรานตางๆ นั้น ไมวาจะเปนในรูปของเงินรางวัลหรือผลิตภัณฑสินคา 

หรือสิ่งของท่ีถูกระบุเจาะจงแนนอน ไมเขาขายอยูในการพนันท่ีศาสนาบัญญัติหามเอาไว ท้ังนี้เพราะ

การพนันก็คือสิ่งท่ีไมพนจากกําไรหรือขาดทุนแกฝายหนึ่งฝายใด (คือมีฝายหนึ่งได ฝายหนึ่งเสีย) อยาง

เรื่องของหวยหรือลอตเตอรี่ เปนตน สวนของรางวัลท่ีบรรดาบริษัทหางรานจะมอบใหนั้นเปนสิ่งท่ี

เกิดข้ึนจากฝายเดียว อีกฝายหนึ่งไมตองแบกรับความขาดทุนใดๆ (หมายถึงบรรดาลูกคา) สวนการ

คัดเลือกผูโชคดีบางสวนโดยอาศัยการจับฉลากหรือชิ้นสวนผลิตภัณฑสินคา ซ่ึงเรียกวา อัลกุรอะฮฺ 

นั้นไมมีขอหามหรือเปนบาปแตอยางใด ตามหลักศาสนาบัญญัติในทัศนะปวงปราชญ (القُْرَعة)

นิติศาสตร เพราะมีหะดิษอยูหลายบทท่ีอนุญาตใหตัดสินในการใหน้ําหนักดวยการจับฉลาก อยางไรก็

ตาม มีกรณียกเวนก็คือ หากผูซ้ือสินคาจากบริษัทหางรานนั้นๆ ไมมีเปาหมายในการซ้ือหรือไมมีความ

ตองการในผลิตภัณฑสินคานอกจากมุงเอารางวัลเพียงอยางเดียว กรณีนี้อาจเขาขายวาเปนการพนันท่ี
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ตองหาม หรือใกลเคียงกับรูปแบบการพนันได (เฉียด) เพราะมีการลงทุนเพ่ือหวังกําไรโดยการเสี่ยงโชค

ซ่ึงอาจไดไมคุมเสียนั่นเอง (การสงชิงโชคตาง ๆ ผิดหลักการศาสนาหรือไม. 2555, ออนไลน) 

เชค อะหมัด อุตตี้ นักวิชาการอิสลามสถาบันแหงโตรอนโต แคนาดา อธิบายไววา การซ้ือของ

หนึ่งชิ้นและไดแถมฟรีหนึ่งชิ้นไมเปนท่ีตองหาม(ฮะรอม) ตราบใดท่ีลูกคาทุกคนท่ีซ้ือสินคาอยาง

เดียวกันไดรับการแถมเหมือนกัน สวนเชค มุสตอฟา อะหมัด อัซซัรกอฺ ศาสตราจารยทางดาน

นิติศาสตรอิสลามท่ีมหาวิทยาลัยซีเรีย วา ใหแยกของแถมหรือรางวัลไวดวยกัน 2 ประเภท คือ 1) ของ

ท่ีผูขายแถมใหแกผูซ้ือสินคาจํานวนมาก อาจจะเปนของเลนเด็กหรือสินคาบางชิ้นแถมเปนการพิเศษ

เพ่ือแสดงความขอบคุณและผูกใจลูกคา 2) การใหรางวัลท่ีมีราคาแพงอยางเชน รถยนต ตูเย็น ซ่ึงคนท่ี

จะไดรับก็คือลูกคาท่ีสงคูปองไปและถูกจับสลากข้ึนมาได สําหรับของแถมประเภทแรกซ่ึงผูขายเคย

ใหแกผูซ้ือสินคาเปนจํานวนมากนั้นเปนท่ีอนุมัติ เพราะเปนการแสดงขอบคุณตอลูกคา สวนของรางวัล

ประเภทท่ีสองซ่ึงตองใชการจับสลากนั้นไมตางอะไรไปจากล็อตเตอรรี่ท่ีนักวิชาการสวนใหญมองวาเปน

การพนันประเภทหนึ่ง ดังนั้น จึงเปนท่ีตองหามและทําใหเกิดบาปแกท้ังผูขายและลูกคา รางวัลท่ี

เกิดข้ึนจากวิธีการดังกลาวจึงไมเปนท่ีอนุมัติ (บรรจง บินกาซัน, 2545) 

ฉะนั้นการชิงโชคไมตางอะไรกับการเลนพนัน เนื่องจากการสงฉลากของสินคาไปชิงรางวัล 

เปนขอหาม ซ่ึงในทัศนะของนักวิชาการอิสลามมองวาไมเปนท่ีอนุญาต เชน เม่ือคนใดคนหนึ่งไมเคย

เปนลูกคากับบริษัทแหงนั้น และเม่ือเขาไดยินทางบริษัทแหงนั้นประกาศวาจะมีการแจกรางวัลชิงโชค 

สําหรับบุคคลท่ีเขียนฉลากหรือพิมพ SMS ไปยังบริษัท เขาคนนั้นก็เลยรีบไปซ้ือสินคาแลวก็เขียนฉลาก

หรือ SMS ชื่อท่ีอยูแลวสงไปยังบริษัทดังกลาวเพ่ือชิงโชค เชนนี้ถือวาไมอนุญาตอยางแนนอน อีกกรณี

หนึ่งคือ ถาเขาเปนลูกคากับบริษัทแหงนั้น ไมวาจะเปนลูกคาประจําหรือไมประจํา แตการซ้ือสินคา

ของเขาไมไดเจตนาอยากไดสินคาเหลานั้น เพียงแคซ้ือเพ่ือเปาหมายรอการชิงโชค เชนนี้อิสลามก็หาม 

เปนท่ีไมอนุญาตเชนกัน  

นอกจากนี้แลว วิธีการดังกลาวยังทําใหผูขายรายยอยตองไดรับความเสียหายดวย เพราะมัน

ทําใหประชาชนไมไปซ้ือของในรานคายอยเนื่องจากรานคาเหลานั้นไมไดใชวิธีการพนันมาลอใจลูกคา 

(บรรจง บินกาซัน, 2558) เห็นไดวาสิ่งท่ีผูประกอบการทํา คือ เลนกับความอยาก การรอคอย ความ

ตองการของคน ทําใหทุกเพศทุกวัยเขาถึงงาย จึงมีความถ่ีมากกวาการเลนการพนัน ขณะนี้เด็กเยาวชน

มีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปเจาะจงดื่มชาเขียวยี่หอท่ีมีการใหสงชิงโชคไมไดคํานึงถึงรสชาติ ราคา หรือ

คุณคาอาหาร อยางไรก็ตาม ตองเรงแกปญหา เปลี่ยนวิธีคิด คนในครอบครัวตองรูเทาทัน สรางความ

เขาใจ สรางภูมิคุมกันใหกับบุตรหลาน ภาครัฐควรตีกรอบเรื่องนี้ใหชัดเจนไมควรปลอยใหเลยเถิดไป

มากกวานี้ ทางหนึ่งท่ีจะเปนไปได คือการมีคณะกรรมการควบคุมการพนันแหงชาติ จะมีเวทีระดับ

นโยบายท่ีเฝามองเรื่องการควบคุมการพนันวามีอยูอยางไร ทําไดผลดีแคไหน จะตองทําอะไรเพ่ิมเติม 

จะไดเปนตัวกระตุนและสนับสนุนใหฝายตาง ๆ ดําเนินการ ฉะนั้นเม่ือใชการพนันนําการตลาด ผูซ้ือจะ



7 

 

ถูกทําใหสูญเสียเหตุผลในการซ้ือสินคาและบริการติดกับดักพฤติกรรม ขาดความยับยั้งชั่งใจ ถาถึงข้ัน

เปนโรคติดการพนันก็จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมองดวย (กัญญา ลีลาภัย, 2559)  

ศาสนาอิสลามไดมีบทบัญญัติหามการพนันไวอยางชัดเจน แตดวยการออกแบบการตลาดท่ีมี

ความซับซอนมากข้ึน ทําใหการวินิจฉัยตอการทําการตลาดในบางรูปแบบจําเปนตองมีการกําหนด

หลักเกณฑการวินิจฉัยท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึนกวาเดิม เพ่ือสรางการรับรูใหกับประชาชนมุสลิมในการ

ปองกันตนเองในการเขารวมกิจกรรมของสินคาท่ีทําการตลาดล้ําเสนชวนพนันซ่ึงเปนสิ่งตองหามตาม

หลักการของศาสนา คณะผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสรางความรูความเขาใจแก

ประชาชนมุสลิมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต ตระหนักถึงขอหลักการของศาสนาวาดวยการตลาดล้ําเสน

ชวนพนัน และธุรกิจสามารถยับยั้งชั่งใจในการนําคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจสูการสงเสริมการตลาด

อยางถูกตองใหมากท่ีสุด   
 

2) วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือศึกษาหลักเกณฑเพ่ือการวินิจฉัยการทําการตลาดล้ําเสนชวนพนันตามหลักการของ

ศาสนาอิสลาม 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการเผยแพรหลักเกณฑการวินิจฉัยการทําการตลาดล้ําเสนชวนพนัน

ตามหลักการของศาสนาอิสลามตอประชาชนมุสลิม 
 

3) ขอบเขตการศึกษา 
 

3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  

ประกอบดวย การซ้ือขาย การสงเสริมการขาย หลักการศาสนาวาดวยการพนัน หลักการ

ศาสนาวาดวยการชิงโชค 
 

3.2 ขอบเขตดานประชากร  

นักวิชาการศาสนา นักวิชาการดานการตลาด นักวิชาการดานการบริหารธุรกิจ และผูนํา

ศาสนา  
 

3.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดพ้ืนท่ีการวิจัยไดแก จังหวัดชายแดนภาคใต (ปตตานี 

ยะลา และนราธิวาส)  
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4) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 

 1. เพ่ือทราบถึงหลักเกณฑการวินิจฉัยการทําการตลาดล้ําเสนชวนพนันตามหลักการของ

ศาสนาอิสลาม 

2. เพ่ือทราบถึงแนวทางการเผยแพรหลักเกณฑการวินิจฉัยการทําการตลาดล้ําเสนชวนพนัน

ตามหลักการของศาสนาอิสลามตอประชาชนมุสลิม 
 

5) นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 การตลาด หมายถึง กิจกรรมท่ีสนองความตองการของผูบริโภคผานกระบวนการสื่อสาร             

การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ โดยการสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคท่ีมุงผลกําไร 

การตลาดลํ้าเสนชวนพนัน หมายถึง กิจกรรมท่ีสนองความตองการของผูบริโภคผานการ

แลกเปลี่ยนสินคา โดยใหผูบริโภคไดรับทรัพยสินความเพลิดเพลินใจ โดยการเดิมพัน เสี่ยงโชค เสี่ยง

ทาย ทํานาย คาดการณ คาดเดาอนาคต รวมถึงการใชคําพูดเชิญชวนพนันเพ่ือทํากิจกรรม 

 การพนันท่ีคาบเกี่ยวกับการตลาด คือ สัญญาณของการตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงอันกอเกิดการ

ผิดศีลธรรมจรรยาราวกับวาเปนการโจมตีคูแขง ดวยการใชการสงเสริมการขายกระตุนความตองการ

ใหผูบริโภคหวังโชคลาภ 

 การพนัน หมายถึง การเลนเอาเงินหรือสิ่งอ่ืนใดโดยอาศัยความฉลาด ความชํานาญ เลห

เหลี่ยม ไหวพริบ และฝมือ รวมท้ังโชคดวย การเลนเชนนั้นเรียกวาการพนัน (พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) หรือ การพนัน (Gambling) หมายถึง การเขาเลนเพ่ือแสวงหา

ประโยชน โดยอาศัยการเสี่ยงโชคดวยไหวพริบและฝมือ โดยพนันเอาเงินหรือทรัพยสิน เชน การเลน

ไพตางๆ บิดเลียด เปนตน  
การพนันในอิสลาม หมายถึง การไดมาซ่ึงทรัพยสินหรือความเพลิดเพลินใจ โดยการเดิมพัน 

เสี่ยงโชค เสี่ยงทาย ทํานาย คาดการณ คาดเดาอนาคต รวมถึงการใชคําพูดเชิญชวนพนันเพ่ือทํา

กิจกรรม 

สามจังหวัดชายแดนใต คือ จังหวัดท่ีประกอบดวย จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด

นราธิวาส 
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บทที ่2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การศึกษาเก่ียวกับการตลาดล้ําเสนชวนพนันเพ่ือการกระตุนตลาดท่ีสงผลตอประชาชนใน

พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต คณะผูวิจัยไดทําการทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของใน 5 ประเด็นคือ 1) 

การซ้ือขาย 2) การสงเสริมการขาย 3) หลักการศาสนาอิสลามวาดวยการพนัน 4) หลักการอิสลามวา

ดวยการชิงโชค 5) งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

1. การซื้อขาย 
 

   อัลลอฮฺไดสรางมนุษยข้ึนมาในสถานะท่ีตางคนตางตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน โดยท่ีแต

ละคนมิไดเปนเจาของทุกสิ่งทุกอยางท่ีตัวเองตองการ กลาวคือคนหนึ่งอาจจะมีสิ่งซ่ึงเขาอาจท่ีจะแบง

ใหคนอ่ืนไดในขณะท่ีเขาอาจจะตองการสิ่งบางสิ่งท่ีผูอ่ืนมีและสามารถแบงปนใหเขาไดเชนกัน ดังนั้น

อัลลอฮฺจึงไดนํามนุษยใหมารูจักการแลกเปลี่ยนสินคาและการใชประโยชนจากกันผานทางการซ้ือและ

การขาย เพราะวาการดําเนินธุรกิจดังกลาวจะเปนสิ่งท่ีทําใหชีวิตทางดานสังคมและเศรษฐกิจดําเนินไป

อยางราบรื่นและสงเสริมประชาชนใหเปนผูท่ีสรางผลงาน 

     ในยุคเริ่มแรกแหงการปฏิบัติภารกิจของทานศาสดามูฮัมมัดนั้น ในหมูพวกอาหรับมีการ

ดําเนินธุรกิจและการแลกเปลี่ยนทรัพยสินหลายรูปแบบดวยกัน ทานศาสดาเองยอมรับในการดําเนิน

ธุรกิจท้ังหลายท่ีไมขัดกับหลักการชะรีอะฮฺและหามการทําธุรกิจท่ีขัดตอวัตถุประสงคและเปาหมายชะ

รีอะฮฺ เชน การคาขายสิ่งท่ีหะรอม การดําเนินธุรกิจท่ีสรางความปนปวนวุนวาย หรือการคากําไรเกิน

ควร หรือการเอารัดเอาเปรียบคูคา เปนตน (ยูซุฟ ก็อรฎอวี, 2539 : 328-329) เพ่ือท่ีจะปองกันการ

ปนตลาด ทานศาสดายังไดหามสิ่งท่ีเรียกวา “นะญัช” ไวดวย อุมัรไดอธิบายวานะญัช หมายถึง การท่ี

ใครคนใดคนหนึ่งประมูลสินคาไวเกินกวาราคาของมัน โดยไมมีเจตนาท่ีจะซ้ือมันจริง ๆ แตเพียง

เพ่ือท่ีจะดึงคนอ่ืนใหประมูลในราคาท่ีสูงกวา ซ่ึงการทําเชนนี้มีหลายครั้งดวยกันท่ีพอคาบางคนทําไป

เพ่ือหลอกลวงคนอ่ืน (ยูซุฟ ก็อรฎอวี, 2539 : 337-338)  ในบรรดามาตรการตาง ๆ ท่ีทานศาสดาใช

เพ่ือท่ีจะปองกันการดําเนินธุรกิจใหปลอดภัยจากการเอารัดเอาเปรียบและการหลอกลวงใหมากท่ีสุด

เทาท่ีจะมากได ก็คือหามคนมิใหออกไปนอกเมืองเพ่ือซ้ือสินคาท่ีกําลังเดินทางมาสูตลาด ทานไดบอก

ใหคนในเมืองคอยจนกวาสินคาเหลานั้นจะมาถึงตลาดเสียกอน (รายงายโดย มุสลิม,อะหมัด และอิบนู

มาญะฮฺ อางถึงในยูซุฟ ก็อรฎอวี, 2539 : 33) 
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1.1. บทบัญญัติเรื่องการซ้ือขาย 

การซ้ือขายเปนสิ่งท่ีอนุมัติตามหลักการศาสนา 

  อัลลอฮฺและรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ไดกําหนดบทบัญญัติวาดวย

เรื่องภาคสังคมไวครบถวนชัดเจนเพ่ือท่ีมนุษยจะไดนําปฏิบัติไดโดยสะดวก ท้ังนี้เพราะมนุษยมีความ

ประสงคสนองความตองการบางประการของตน หากไมสังคมกับผูใดแลว บางทีเขาอาจไมสามารถ

สนองความตองการของตนได เชน ความตองการอาหารเพ่ือเสริมสรางรางกายใหแข็งแรง ตองการ

เสื้อผา ท่ีอยูอาศัย และสิ่งท่ีจําเปนตาง ๆ ในการดํารงชีวิตรวมถึงสวนท่ีทําใหการดํารงชีวิตสมบูรณข้ึน 

  การซ้ือขายถือวาเปนสวนหนึ่งของภาคสังคมท่ีอนุมัติตามหลักการท่ีปรากฏในอัลกุร

อานซูเราะฮอัลบะกอเราะฮ อัซซุนนะห อัลอิจมาอ และอัลกิยาส 
 

- อัลลอฮฺตรัสไวในซูเราะฮอัลบากอเราะฮ ความวา  
 

 
  

“บรรดาผูกินดอกเบี้ยนั้น พวกเขาจะไมทรงตัว นอกจากจะเปนเชนเดียวกับผูท่ีชัยฏอนทําราย

เขาทรงตัว พวกเขากลาววา ท่ีจริงการคาขายนั้นก็เหมือนการเอาดอกเบี้ยนั้นเอง และอัลลอฮนั้นทรง

อนุมัติการขาย และทรงหามการเอาดอกเบี้ย ดังนั้นผูใดท่ีการตักเตือนจากพระเจาของเขาไดมายังเขา 

แลวเขาก็เลิก สิ่งท่ีลวงแลวมาก็เปนสิทธิของเขา  และเรื่องของเขานั้นยอมกลับไปสูอัลลอฮ และผูท่ี

กลับ(กระทํา) อีก ชนเหลานี้แหละคือชาวนรกโดยท่ีพวกเขาจะอยูในนรกนั้นตลอดกาล” 
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“ไมมีโทษใด ๆ แกพวกเจา การท่ีพวกเจาจะแสวงหาความกรุณาอยางหนึ่งอยางใดจากพระ

เจาของพวกเจา ครั้นเม่ือพวกเจาไดหลั่งไหล กันออกจากอะเราะฟะฮฺแลว ก็จงกลาวรําลึกถึงอัลลอฮ 

ณ อัล-มัชระริลฮะรอมและจงกลาวรําลึกถึงพระองค ดังท่ีพระองคไดทรงแนะนําพวกเจาไว และ

แทจริงกอนหนานั้น พวกเจาอยูในหมูผูท่ีหลง” (2 : 198) 
 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กลาวไวความวา 

 

“ผูซ้ือผูขายมีสิทธิเลือกได ตราบใดท่ีท้ังคูมิไดแยกจากกัน หากท้ังคูสัจจริงและไมปกปดอํา

พราง (ซ่ึงกันและกัน) การซ้ือขายของท้ังสองไดรับความจําเริญ แตหากท้ังคูโกหกและปกปดอําพราง 

การซ้ือขายของท้ังคูถูกลบความจําเริญ” (อัลบุคอรี,บทซ้ือขาย : 2004, บทซ้ือขาย : 1532 และทาน

อ่ืน ๆ : 4) 

- ปราชญเห็นพองตองกันวาการซ้ือขายโดยท่ัวไปนั้น เปนท่ีอนุมัติ 

- สวนหลัก “กิยาส-เทียบเคียงหลักการ” คือการซ้ือขายถือวาเปนเรื่องจําเปนในชีวิต บาง

คนอาจตองการในสิ่งท่ีตนไมมีแตผูอ่ืนมี ดังนั้นจึงตองมีการซ้ือขายแลกเปลี่ยนกัน 
 

1.2 ลักษณะการซ้ือขาย 

  การซ้ือขายเกิดข้ึนดวยสองวิธีคือ หนึ่งดวยคําพูด สองดวยการกระทํา 

- การซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนจากคําพูด คือการกลาวเสนอและสนอง การเสนอเรียกวา “อัล

อีญาบ” และการสนองเรียกวา “อัลก็บูล” การเสนอคือคําพูดของผูขายท่ีเสนอขายสิ่งท่ีตนเปนเจาของ

อยู เชน ขาพเจาขายสิ่งนั้นสิ่งนี้ สวนการสนองคือคําพูดของผูซ้ือ เชน ขาพเจาซ้ือสิ่งนั้น เปนตน 

- การซ้ือขายท่ีเกิดจากการกระทํา คือการใหและการรับ เรียกเปนภาษาอาหรับวา 

“อัลอัคซุ – อัลเอียอฏออ” เปนลักษณะท่ีผูขายยื่นสินคาใหผูซ้ือ ผูซ้ือก็รับสินคานั้นพรอมกับมอบราคา

สินคานั้นแกผูขาย ซ่ึงอาจเปนเงินทองหรือสิ่งท่ีมีคาอ่ืน ๆ ก็ได 
 

-  การซ้ือขายท่ีผสมผสานระหวางคําพูดและการกระทํา 

นักวิชาการกลาววา การซ้ือขายลักษณะ “มุอาฏอต” (การซ้ือขายท่ีเกิดจากการ

กระทํา) นั้นเปนไดหลายรูปแบบดังนี้ 

  ประการท่ีหนึ่ง เกิดการเสนอขายเปนคําพูดจากผูขายเทานั้น สวนผูซ้ือก็เพียงแตรับ

สินคามา เชน ผูขายยื่นสินคาใหผูซ้ือพรอมกลาววาหมวกใบนี้ราคาหาสิบบาท ผูซ้ือก็รับหมวกมาพรอม

จายราคาหมวกนั้นตรงตามราคาท่ีผูซ้ือเสนอขาย 

  ประการท่ีสอง เกิดการเสนอซ้ือเปนคําพูดจากผูซ้ือเทานั้น สวนผูขายก็เพียงแตสง

มอบสินคาแกผูซ้ือ 
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  ประการท่ีสาม เกิดการซ้ือขายข้ึนจากท้ังสองฝายโดยมิไดพูดกลาวถอยคําใด ๆ เลย 

เชน ผูขายสงสินคาใหผูซ้ือหรือวางสินคาไว ผูซ้ือรับหรือหยิบสินคานั้นพรอมสงมอบราคาคาสินคานั้น

แกผูขาย ซ่ึงเปนวิธีท่ีถือปฏิบัติมาชานานและเปนท่ีนิยมโดยท่ัวไป การซ้ือขายลักษณะดังกลาว

นักวิชาการเรียกวา “อัลมุอาฏอต” 
 

 

1.3 เง่ือนไขสําคัญในการซ้ือขาย 
 

       การซ้ือขายจะถือวาถูกตองตามหลักการศาสนานั้น ตองครบเง่ือนไขตาง ๆ ท่ี

ศาสนากําหนด เง่ือนไขบางสวนเก่ียวของกับผูซ้ือขาย บางสวนเก่ียวกับสิ่งท่ีซ้ือขาย หากการซ้ือขายนั้น

ขาดเง่ือนไขหนึ่งเง่ือนไขใด การซ้ือขายนั้นถือวาไมถูกตองตามหลักการศาสนา (ไมเศาะห) 
 

1.3.1 เง่ือนไขท่ีเกี่ยวของกับผูซ้ือผูขาย 

   1.3.1.1 เง่ือนไขท่ีหนึ่ง ความพึงพอใจของท้ังสองฝาย การซ้ือขายใด ๆ หากมี

การบังคับหรือถูกฝนใจใหขายโดยมิชอบ การซ้ือขายนั้น ๆ ถือวาไมถูกตองตามหลักการศาสนา (หรือท่ี

เรียกตามภาษาปากบานเราวาไมเศาะห) แตหากถูกบังคับใหขายโดยชอบ การซ้ือขายนั้นยอมถือวา

ถูกตอง เชน ศาลตัดสินใหขายทอดตลาด อยางนี้ เปนตน 
 

อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสไวในซูเราะฮอันนิซาอ ความวา 

 

 
“โอผูศรัทธาท้ังหลาย! จงอยากินทรัพยของพวกเจาในระหวางพวกเจาโดยมิชอบ นอกจากมัน

จะเปนการคาขายท่ีเกิดจากความพอใจในหมูพวกเจา และจงอยาฆาตัวของพวกเจาเอง แทจริงอัลลอฮฺ

เปนผูทรงเมตตาตอพวกเจาเสมอ” (4 : 29) 
 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กลาวไวความวา 
 

 “แทจริงการซ้ือขายตองเกิดจากความพึงพอใจเทานั้น” (อิบนูมาญะห : 2185) 
 

 ท้ังนี้หากเปนการบังคับใหขายโดยชอบ การขายนั้นก็ถือวาถูกตอง เชน ศาลหรือผูมีอํานาจ

ออกคําสั่งใหขายทอดตลาด ตามท่ีกลาวแลว 
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   1.3.1.2 เง่ือนไขท่ีสอง ผูซ้ือผูขายตองอยูในวิสัยท่ีจะดําเนินการได กลาวคือ

ตองเปนไท (ไมตกอยูในสภาเปนทาส) ตองอยูในเกณฑบังคับ (บรรลุศาสนภาวะ) หรือจําแนกแยกแยะ

สิ่งดีและไมดีได (มีสัมปชัญญะครบถวน) ดังนั้นการซ้ือขายของเด็ก คนสติไมสมบูรณ คนบา หรือทาส

จึงถือวาไมถูกตอง (ไมเศาะห) ในกรณีของเด็กท่ียังไมบรรลุศาสนภาวะแตสามารถแยกแยะสิ่งดีและไม

ดีไดรวมถึงกรณีทาส มีรายละเอียดอีกหลายประการ ซ่ึงขอเวนจะกลาวในท่ีนี้ สวนหลักฐานในเง่ือนไข

ท่ีสองนี้ไดจากการวิเคราะหหลักการอ่ืน ๆ ประกอบ ซ่ึงตองการคําอธิบายคอนขางยืดยาว ดังนั้นจึงขอ

เวนท่ีจะไมกลาวถึงเชนกัน 

   1.3.1.3 เง่ือนไขท่ีสาม ผูซ้ือผูขายตองเปนเจาของสิ่งท่ีจะแลกเปลี่ยนซ่ึงกัน

และกันหรือไดรับมอบหมายโดยชอบจากผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์นั้น ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะซัลลัม กลาวไวในรายงานของฮะกีม อิบนุ ฮิซาม ความวา  
 

“อยาไดขายสิ่งท่ีไมมีอยู ณ ท่ีเจา” 

 หมายถึง อยาไดขายสิ่งท่ีเจามิไดครอบครองเปนเจาของ หรือยังมิไดครองสิทธิ์ในสิ่งนั้น 
 

 “นักวิชาการตางเห็นพองตองกันวาหามสิ่งท่ีผูขายยังไมมีหรือยังมิไดถือครองสิทธิ์ และหากกระทําไป

ดังวานี้ก็ถือวาการซ้ือขายนั้นโมฆะ” (อัตติรมีซีย อัลบุยั๊วอ : 1232, อันนะซาอี บทเดียวกัน : 4613, 

อบูดาวูด บทเดียวกัน : 3503, และอิบนูมาญะอ อันติญาร็อต : 2183) 

 

1.3.2 เง่ือนไขท่ีเกี่ยวของกับส่ิงท่ีซ้ือขาย 

   1.3.2.1 เง่ือนไขท่ีหนึ่ง ตองเปนสิ่งท่ีอนุมัติ (ตามหลักการศาสนา) ใหใช

ประโยชนได ดังนั้นจึงไมอนุญาตซ้ือขายสิ่งท่ีศาสนาหามนําไปใชประโยชน เชน สุรา สุกร ซากสัตวท่ี

มิไดเชือดตามหลักการและรวมถึงอุปกรณดนตรีตาง ๆ เปนตน ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 

กลาวไววา    
 

“แทจริงอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค หาม (ซ้ือ) ขายสุรา ซากสัตว (ท่ีตายโดยมิไดเชือดตาม

หลักการศาสนา) สุกร และเจว็ด” (อัลบุคอรี อัลบุยั๊วอ : 2121, มุสลิม อัลมุซาก็อต : 1581 และทาน

อ่ืน ๆ : 7) 
 

ทานกลาวอีกวา 
 

  “แทจริงอัลลอฮฺทรงหามสุราและราคาของมัน ทรงหามซากสัตว (ท่ีตายโดยมิไดเชือดตาม

หลักการศาสนา) และราคาของมัน ทรงหามสุกรและราคาของมัน” (อบูดาวูด อัลบุยั๊วอ : 3485 : 7) 
 

มีผูถามทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม วา 
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“ทานเห็นอยางไรเก่ียวกับไขมันสัตวท่ีตาย (โดยมิไดเชือดตามหลักการศาสนา) ซ่ึงมันถูกนําไป

ทําเรือ ทําหนัง และคนนําไปจุดไฟใหแสงสวาง ทานกลาววา ไมได มันคือสิ่งท่ีตองหาม” (อัลบุคอรี อัล

บุยั๊วอ : 2121, มุสลิม อัลมุซาก็อต : 1541 และทานอ่ืน ๆ : 7) 
 

           1.3.2.2 เง่ือนไขท่ีสอง เก่ียวของกับราคาและสิ่งท่ีนํามาซ้ือขาย (สินคา) วา

ตองเปนสิ่งท่ีสามารถสงมอบแกกันและกันได เพราะสิ่งท่ีไมสามารถสงมอบแกกันและกันไดเปรียบได

กับสิ่งท่ีไมมีอยูจริง ดังนั้นจึงไมสามารถซ้ือขายแลกเปลี่ยนกันได (ซ้ือขายไมเศาะห) เชน ซ้ือขายทาสท่ี

หนีไป อูฐท่ีหลุดไปดวยความตื่นตระหนก นกท่ีบินอยูในอากาศอยางนี้ เปนตน 
 

                 1.3.2.3 เง่ือนไขท่ีสาม เก่ียวของกับราคาและสิ่งท่ีนํามาซ้ือขาย (สินคา) วา

ตองเปนสิ่งท่ีทราบชัดเจนระหวางท้ังสองฝาย (ผูซ้ือผูขาย) เพราะความไมชัดเจนกอเกิดความเสียหาย

ได ดังนั้นการซ้ือขายสิ่งท่ีไมเห็นหรือเห็นแตไมทราบโดยละเอียดถือวาไมถูกตองทํานองเดียวกันการซ้ือ

ขายสัตวท่ีอยูในครรภหรือเพียงนมท่ีอยูในเตาจึงไมถูกตองเชนกัน และการซ้ือขายผาเพียงแคสัมผัส 

กลาวคือหากผูซ้ือสัมผัสผาชิ้นใดนั้นก็ตกเปนของผูซ้ือ ก็เปนการซ้ือขายท่ีไมถูกตอง การกระทําดังกลาว

เรียกเปนภาษาอาหรับวา “อัลมุลาบะซะห” สวน “อัลมุนาบะซะห” หมายถึงผูขายโยนสินคาใหกับผู

ซ้ือสินคานั้นก็ตกเปนของผูซ้ือ การกระทําดังกลาวก็ไมถูกตองเชนกัน เพราะมีรายงานจากทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม วาทานหามวิธีการดังกลาวไวความวา 

“ทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม หาม (การซ้ือขายลักษณะ) อัลมุลามะซะห

และอัลมุนาบะซะห” (อัลบุคอรี อัลบุยั๊วอ : 2040, อิบนุมาญะห อัลติญาร็อต : 2170 และทานอ่ืน ๆ : 

8) 
 

              ดังนั้นการซ้ือขายลักษณะ “ฮุศอด” ก็ไมถูกตองเชนกัน การซ้ือขายลักษณะดัง

กลาวคือมีการตั้งเง่ือนไขวาหากโยนกอนหินไปโดนสินคาชิ้นใด ชิ้นนั้นก็ตกเปนของผูซ้ือ การซ้ือขาย

ลักษณะดังกลาวมีตัวบทหามไวเชนกัน 
 

1.4 อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการซ้ือขายท่ีไมถูกตอง 

 อัลลอฮฺทรงอนุญาตการซ้ือขาย ท้ังนี้ตองไมทําใหสิ่งดีกวาและเปนประโยชนสูงสุดตองเสียหาย 

เชน ซ้ือขายกันในเวลาท่ีตองปฏิบัติอิบาดะหท่ีจําเปนหรือซ้ือขายสิ่งท่ีกอใหเกิดอันตรายแกผูอ่ืน 

 ดังนั้นการซ้ือขายใด ๆ หากเกิดหลังจากอะซานครั้งสุดทายในละหมาดวันศุกร (ุมอะห) การ

ซ้ือขายนั้น ๆ ถือวาไมถูกตอง เพราะอัลลอฮฺตรัสไวในซูเราะฮอัลุมุอะห ความวา 
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  “โอบรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย หากเม่ือมีการเรียกรองไปสูละหมาดในวันศุกรแลว ก็จงเรงรีบ

ไปสูการรําลึกถึงอัลลอฮฺเถิด และจงละการซ้ือขายไว (กอน) สิ่งดังกลาวดีกวาสําหรับพวกเจาหากพวก

เจาทราบ” (62 : 9) 

อัลลอฮฺทรงหามการซ้ือขายขณะท่ีมีการเรียกรอง (อะซาน) ไปสูการละหมาดวันศุกร เพราะ

การซ้ือขายอาจยืดเยื้อจนไมทันละหมาดในวันศุกรซ่ึงถือวาสําคัญกวาและท่ีระบุถึงการซ้ือขายไวเปน

เฉพาะก็เพราะวาเปนสิ่งท่ีผูคนใหความสําคัญมากกวาสิ่งอ่ืนในแงของการดํารงชีพ การหามยอมสื่อถึง

ความไมถูกตอง กลาวคือการซ้ือขายนั้น ๆ ไมถูกตองตามหลักการของศาสนาไมเศาะห) 

 การละหมาดท่ีจําเปนอ่ืน ๆ เชนละหมาดประจําวันละหาเวลา ก็ไมแตกตางจากละหมาดใน

วันศุกร ซ่ึงหากมีการเรียกรอง (อะซาน) แลว ก็ไมอนุญาตใหทําการซ้ือขายกันหรือดําเนินการซ้ือขาย

กันแมการซ้ือขายจะเริ่มกอนการเรียกรองนั้นก็ตาม 

 การซ้ือขายใด ๆ ท่ีเปนการสงเสริม หรือสนับสนุนการละเมิดบทบัญญัติของอัลลอฮฺ การซ้ือ

ขายนั้นก็ไมถูกตอง เชน การขายองุนท่ีทราบดีวาจะถูกนําไปทําสุรา (ไวน) เพราะอัลลอฮฺตรัสไวในซู

เราะฮอัลมาอิดะฮฺ ความวา 
 

 
  “ผูศรัทธาท้ังหลาย! จงอยาใหเปนท่ีอนุมัติ ซ่ึงบรรดาเครื่องหมายแหงศาสนาของอัลลอฮ และ

เดือนท่ีตองหาม และสัตวพลี และสัตวท่ีถูกสามเครื่องหมายไวท่ีคอเพ่ือเปนสัตวพลี  และบรรดาผูท่ีมุง

สูบานอันเปนท่ีตองหาม โดยแสวงหาความโปรดปราน และความพอพระทัยจากพระเจาของพวกเขา 
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แตเม่ือพวกเจาเปลื้องอิหรอมแลว ก็จงลาสัตวได และจงอยาใหการเกลียดชังแกพวกหนึ่งพวกใด ท่ี

ขัดขวางพวกเจามิใหเขามัสยิดฮะรอม ทําใหพวกเจากระทําการละเมิดและพวกเจาจงชวยเหลือกันใน

สิ่งท่ีเปนคุณธรรม และความยําเกรง และจงอยาชวยกันในสิ่งท่ีเปนบาป และเปนศัตรูกันและพึงกลัว

เกรงอัลลอฮเถิด แทจริงอัลลอฮนั้นเปนผูทรงรุนแรงในการลงโทษ” (5 : 2) 

 ทํานองเดียวกัน การขายอาวุธในหวงเวลาท่ีเกิดความรุนแรงและไมสามารถควบคุม

สถานการณได เพราะผูท่ีซ้ือไปอาจนําไปประทุษรายตอผูบริสุทธิ์ได และหากผูท่ีประทุษรายนั้นเปน

มุสลิมดวยแลวยอมเกิดบาปมหันต ทังนี้รวมถึงวัตถุและอุปกรณใด ๆ ท่ีเปนสวนประกอบของอาวุธนั้น 

ๆ ดวย  

 ทานอิบนุกอยยิมกลาววา “มีตัวบทหลักฐานมากมายระบุชัดวาเจตนาและเปาหมายยอมไดรับ

การพิจารณาเสมอในการทําขอตกลงระหวางกัน และมันสงผลตอขอตกลงในแงความถูกตองหรือไม

ถูกตอง กลาวคือตองหามหรือไมตองหาม ดังนั้นอาวุธใด ๆ ท่ีถูกขายไปใหแกผูท่ีทราบดีวาจะนําไป

สังหารมุสลิม การขายนั้นมิชอบดวยหลักการ เพราะเปนการสงเสริมหรือชวยเหลือในสิ่งท่ีเปนบาปและ

เปนศัตรู แตหากขายอาวุธนั้นไปแกผูท่ีทําการปกปองศาสนา การขายนั้นเปนเรื่องดีและถูกตอง ในทาง

กลับกันหากมันถูกขายไปแกผูสรางความเสียหายใหสังคม เชน ปลนสะดม ขู ฆา และบังคับผูอ่ืน หาก

ผูถูกกระทําเปนมุสลิมดวยแลว การขายนั้นยอมมิชอบดวยหลักการของศาสนา 

 ศาสนากําหนดวาหามมิใหซ้ือขายตัดหนากัน เชน พอคาท่ีขายของตัดหนาผูอ่ืน ลูกคาไดตกลง

จะซ้ือสินคาจากผูขายรายหนึ่งในราคาหนึ่งรอยบาท แตมีพอคาอีกรายหนึ่งเสนอราคาตัดหนาวาหาก

ซ้ือของเขา เขาคิดเพียงเกาสิบบาท หรือถาเปลี่ยนใจมาซ้ือของเขา เขาจะนําสินคาท่ีดีกวามาใหใน

ราคาเดียวกัน อยางนี้เปนตน การกระทําลักษณะดังกลาวเปนสิ่งท่ีไมถูกตองตามหลักการศาสนาและ

เปนท่ีตองหาม ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กลาวไวความวา 
 

“ผูหนึ่งผูใดจากพวกเจาอยาไดขายตัดหนาพ่ีนองของเขา” (อัลบุคอรี อัลบุยั๊วอ : 2034, มุสลิม อัล

บุยั๊วอ : 1515 และทานอ่ืนๆ : 10) 
 

“ผูหนึ่งอยาไดขายตัดหนาพ่ีนองของเขา” (อัลบุคอรี อัลบุยั๊วอ : 2034, มุสลิม อัลบุยั๊วอ : 1515 และ

ทานอ่ืนๆ : 10) 
 

 ท้ังนี้รวมถึงการซ้ือตัดหนากันดวย เชน มีผูขายของใหผูหนึ่งในราคาหนึ่งรอยบาท ในขณะนั้น

ก็มีอีกผูหนึ่งขอซ้ือในราคาหนึ่งรอยหาสิบบาท การกระทําดังกลาวถือวาเปนการซ้ือตัดหนา ซ่ึงตางจาก

วิธีการประมูลท่ีจะไดกลาวในลําดับตอไป 

 การซ้ือขายท่ีตองหามอีกประเภทหนึ่งคือ การท่ีคนในเมืองขายใหกับชนบทเรียกตามท่ีปรากฏ

ในตัวบทฮะดีษวา “บัยอุฮาดิรินลิบาด” ซ่ึงพิจารณาตามวิธีการแลวอาจจะมิใชเปนการซ้ือขายโดยตรง

แตเปนการแทรกแซงตลาดมากกวา วิธีการดังกลาวคือ ผูมาจากชนบทท่ีตั้งใจนําสินคาของตนมาขาย
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ในตลาดในเมือง โดยกําหนดราคาท่ีตนพอใจไวแลว สวนใหญมักไมทราบราคาสินคานั้น ๆ วาในเมือง

เขาซ้ือขายกันเทาใด บังเอิญเขามีเพ่ือน พ่ีนอง หรือญาติอยูในเมือง ผูคนเหลานั้นอาจอาสาขายสินคา

นั้นแทนผูมาจากชนบทเพราะเห็นวาตั้งราคาตํ่าเกินไปจากราคาท่ีซ้ือขายกันในตลาดในเมือง มองโดย

ภาพรวมแลวนาจะเปนสิ่งท่ีดีและถูกตอง แตศาสนาระบุวาการกระทําดังกลาวไมถูกตอง ทานนบีกลาว

ไวความวา 
 

  “ผูอยูในเมืองอยาขายแทนผูมาจากชนบท” (อัลบุคอรี อัลบุยั๊วอ : 2034, มุสลิม อัลบุยั๊วอ : 

1515 และทานอ่ืนๆ) 
 

ทานอิบนุอับบาส กลาววา 
 

  “อยา (อาสา) เปนตัวกลาง (แนะนํา) ระหวางผูขายและผู ซ้ือ” (อัลมุลัคศ็อฟ อัลฟกฮ่ี

,อิบนุลเฟาซาน : 327) 
 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กลาวไวความวา 

 

  “จงปลอยผูคนใหไดรับริซกีจากอัลลอฮฺโดยผานซ่ึงกันและกันเถิด” (มุสลิม อัลบุยั๊วอ : 1522, 

อัตติรมีซี อัลบุยั๊วอ : 1223 และทานอ่ืนๆ) 
 

 สิ่งท่ีตองหามนั้นคือการท่ีคนในเมืองเสนอเปนตัวกลางขายสินคาใหกับคนชนบทซ่ึงรวมถึงการ

ซ้ือดวยเชนกัน แตถาผูอยูในชนบทเปนผูขอรองใหผูอยูในเมืองทําการแทนไมวาจะเปนการขายหรือซ้ือ

ก็ตาม การกระทําดังกลาวก็ไมถือวาเปนท่ีตองหาม เราเห็นไดชัดเจนวาศาสนาหามมิใหผูอ่ืนแทรกแซง

ตลาดเชนกรณีของชาวเมืองท่ีอาสาเปนตัวกลางระหวางผูขายท่ีมาจากชนบทกับลูกคาท่ีอยูในเมือง 

 การซ้ือขายอีกประเภทหนึ่งท่ีนับวาตองหามคือการซ้ือขายท่ีเรียกวา “อัลอีนะห” ตัวอยางเชน 

มีผูหนึ่งขายสินคาผอนใหกับอีกผูหนึ่ง แลวเขาซ้ือคืนในราคาเงินสดท่ีต่ํากวาราคาขาย กลาวคือผูขาย

ในตอนแรกเปนผูซ้ือสินคานั้นคืนจากผูซ้ือในราคาท่ีต่ํากวา การกระทําดังกลาวเรียกวาการซ้ือขายแบบ 

“อัลอีนะห” ซ่ึงเปนสิ่งตองหาม เพราะเปนวิธีเลี่ยงดอกเบี้ยเพราะจริงๆ แลวก็เทากับการกูเงินลักษณะ

ผอนสง คือใหเงินกูไปและคืนเงินใชหนี้ท่ีมากกวาหนี้ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กลาวไว

ความวา 
  

“เม่ือพวกเจาซ้ือขายกันลักษณะ “อัลอีนะห” ถือหางวัว (วุนอยูกับการเลี้ยงสัตว) พอใจใน

พืชผล ละท้ิงการตอสูในหนทางของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺจะใหความตกต่ําเกิดแกพวกเจา พระองคจะไม

ถอนมันคืนไปจนกวาพวกเจาจะหวนกลับไปสูศาสนาของพวกเจา” (อบูดาวูด อัลบุยั๊วอ : 3462, อะห

มัด : 2/48) 
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“จะมียุคหนึ่งมาถึงมนุษย พวกเขาจะทําดอกเบี้ยเปนท่ีอนุมัติดวย (เลหของ) การซ้ือขาย” 

(อิฆอษะตุลละหฟาน เลม 1 : 352 อางถึงบันทึกของอิบนูบัฎเฎาะห) 
 

1.5 เง่ือนไขในการซ้ือขาย 

  เง่ือนไขในการซ้ือขายนั้นอาจเกิดข้ึนมากมายหลายทาง ซ่ึงผูซ้ือขายอาจตั้งเง่ือนไข

ใดๆ เพ่ิมเติมจากเง่ือนไขท่ัว ๆ ไปซ่ึงเปนเง่ือนไขหลักของการซ้ือขาย ดังนั้นจึงตองเรียนรูและศึกษาให

ละเอียดเพ่ือจะไดเกิดความเขาใจท่ีถูกตองนําไปสูการปฏิบัติใหถูกตองและเพ่ือใหทราบวาเง่ือนไขใด

ถูกตองตามหลักการศาสนาและเง่ือนไขใดไมถูกตอง 

  นักวิชาการฟกฮฺใหนิยาม (ความหมาย) ของเง่ือนไขในการซ้ือขายวาหมายถึง

ขอกําหนดของฝายหนึ่งใชบังคับอีกฝายหนึ่งท่ีเกิดจากพันธะสัญญาท่ีทําข้ึนโดยท้ังสองฝาย ซ่ึงเปน

พันธะสัญญาท่ีกอเกิดประโยชน เง่ือนไขใด ๆ หากมิไดกระทําหรือระบุในพันธะสัญญานั้น เง่ือนไขนั้น 

ๆ ไมมีผล กลาวคือตองกระทําหรือระบุในขอตกลงซ้ือขายนั้นทันที ไมอนุญาตใหระบุกอนหรือหลังเกิด

การซ้ือขายแลว เพราะเง่ือนไขมีสองประเภทคือถูกตองและไมถูกตอง 

1.5.1 เง่ือนไขท่ีถูกตอง  

  เง่ือนไขใด ๆ ท่ีไมคานตอนัยของพันธะสัญญานั้น เง่ือนไขนั้น ๆ ถือวาถูกตองและมี

ผลบังคับใช เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กลาวไวความวา   
 

“บรรดามุสลิม (ตอง) อยูบน (ปฏิบัติตาม) เง่ือนไขของพวกเขา (ท่ีใหไวแกกันและกัน)” (อบู

ดาวูด อัลอุกฎิยะห : 3594) 
  

ท้ังนี้เพราะมีหลักวาเง่ือนไขใด ๆ ถือวาเปนท่ีอนุมัติหากเง่ือนไขนั้น ๆ ไมคานตอสาระสําคัญ

ของพันธะสัญญานั้น ๆ หรือท่ีมีตัวบทระบุวาเปนโมฆะ 
 

 เง่ือนไขท่ีถูกตองแบงไดเปนสองประเภทดังนี ้

 ประเภทท่ีหนึ่ง คือเปนเง่ือนไขท่ีสงผลดีตอพันธะสัญญานั้น ๆ เชน การใหหลักประกันหรือ

ของประกันแกผูซ้ือ ซ่ึงเปนผลดีตอผูซ้ือ หรือตั้งเง่ือนไขวาใหชําระผอนสงในเวลาท่ีแนนอน ซ่ึงก็เปน

ผลดีตอผูซ้ือ อยางนี้เปนตน หากเปนเง่ือนไขประเภทดังกลาว เง่ือนไขนั้น ๆ ก็ถือวาถูกตองและตอง

ปฏิบัติตาม ทํานองเดียวกันหากผูซ้ือตั้งเง่ือนไขวาสินคานั้นตองเปนประเภทชั้นดี หรือมีแหลงผลิตจาก

ท่ีนั่นท่ีนี่ จากผูผลิตคนนั้นคนนี้ เง่ือนไขเชนนี้ก็ถูกตองเชนกัน เพราะความประสงคของผูบริโภคยอม

แตกตางกัน และหากสินคานั้นตรงตามท่ีระบุไว การซ้ือขายยอมเกิดข้ึน และหากไมตรงตามเง่ือนไขผู

ซ้ือก็มีสิทธิ์ยกเลิกพันธะสัญญานั้น หรือปลอยใหสัญญาดําเนินไปพรอมกับคาชดเชยจากเง่ือนไขท่ีไม

ครบถวน ซ่ึงอาจจะเปนไปในรูปของการลดราคาหรือเพ่ิมปริมาณสินคาใหก็แลวแตจะตกลงกัน 
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 ประเภทท่ีสอง คือการท่ีฝายหนึ่งฝายใดตั้งเง่ือนไขเพ่ือไดประโยชนจากสิ่งท่ีขายแลว อันเปน

ประโยชนท่ีไมผิดตอหลักการศาสนา เชน ผูหนึ่งขายบานแตมีเง่ือนไขวาขออยูตอเปนระยะเวลาหนึ่งท่ี

แนนอน หรือผูหนึ่งขายรถแตมีขอแมวาขอใชระยะเวลาหนึ่งท่ีแนนอน หากผูซ้ือยินดี เง่ือนไขดังกลาวก็

ถือวาถูกตองและการซ้ือขายดังกลาวถือวาถูกตอง เพราะในรายงานบทหนึ่งระบวุาทานรอซูลุลลอฮฺซ้ือ

อูฐของทานญาบิรดวยราคาสี่ดีนารโดยมีเง่ือนไขวาใหทานญาบิรข่ีหลังมันจนถึงมะดีนะห จาม รายงาน

ดังกลาวเปนการระบุเง่ือนไขในระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงก็ถือการใชอูฐท่ีขายแลวนั้นเปนพาหนะสูเมืองมะดี

นะห ยังมีตัวอยางท่ีใกลเคียงกันอีก เชน ผูซ้ือสินคาประเภทหนึ่งตั้งเง่ือนไขวาใหผูขายสงของถึงท่ี หรือ

ผูซ้ือผาตั้งเง่ือนไขวาใหผูขายปกชื่อหรือลายดอกท่ีระบุให อยางนี้เปนตน ท้ังหมดนี้ถือวาเปนเง่ือนไขท่ี

มิไดขัดตอนัยของพันธะสัญญาหลักซ่ึงก็คือการซ้ือขายนั่นเอง ดังนั้นจึงเปนเง่ือนไขท่ีถูกตอง 

 

 เง่ือนไขท่ีไมถูกตองแบงไดหลายประเภท 

 ประเภทหนึ่ง คือเง่ือนไขท่ีทําใหสัญญาซ้ือขายนั้นเสียไป คือทําใหการซ้ือขายนั้นไมถูกตอง (ไม

เศาะห) เชน ผูขายกลาวแกผูซ้ือวาฉันขายสินคานี้ใหแกทานแตทานตองเชาบานฉัน หรือกลาววาฉัน

ขายสินคานี้ใหแกทาน แตทานตองใหฉันทํางานนั้นงานนี้กับทาน หรือกลาวแกผูซ้ือวาฉันขายสินคานี้

ใหแกทานแตทานตองใหฉันกูเทานั้นเทานี้ เง่ือนไขเชนนี้ไมถูกตอง อีกท้ังทําใหการคาขายดังกลาวไม

ถูกตองดวยเชนกัน เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม หามการซ้ือขายซอนการซ้ือขาย 

(กลาวคือมีสัญญาซอนสัญญา) 

 ประเภทท่ีสอง คือเง่ือนไขท่ีเปนโมฆะแตเพียงลําพัง แตไมทําใหสัญญาซ้ือขายนั้นตองถูก

ยกเลิกไปดวย เชน ผูซ้ือตั้งเง่ือนไขวาหากซ้ือสินคาไปแลวเกิดขาดทุนก็จะคืนสินคานั้นแกผูขาย เชนมีผู

ซ้ือรถไปในราคาหนึ่งแสนบาท โดยต้ังใจวาจะนําไปขายในราคาหนึ่งแสนหาหม่ืนบาท แตปรากฏวาไม

มีผูใดสนใจยกเวนในราคาหกหม่ืนบาทเทานั้น ผูซ้ือจะนํามาคืนผูขายมิได และเง่ือนไขใด ๆ ท่ีตั้งไวก็ไม

เปนผลในทางปฏิบัติ สวนการซ้ือขายรถดังกลาวก็มิตองถูกยกเลิกแตประการใด อีกตัวอยางหนึ่งคือ

ผูขายต้ังเง่ือนไขวาหามผูซ้ือนําสิ่งท่ีซ้ือขายกันแลวนําไปขายตอ เง่ือนไขนี้ก็ไมถูกตองเชนกัน มันเปน

โมฆะเพียงลําพังและไมถึงกับทําใหการซ้ือขายกอนหนานั้นเปนโมฆะตามไปดวย ทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กลาวไวความวา 
 

  “ผูใดก็ตามตั้งเง่ือนไขใด ๆ โดยไมปรากฏในคัมภีรของของอัลลอฮฺ เขายอมไมไดตามเง่ือนไข

นั้น แมเขาจะกําหนดไวเปนรอยครั้ง” (อัลบุคอรี อัลบุยั๊วอ : 2047, มุสลิม อัลอิตก : 1504 และทาน

อ่ืนๆ) 
 

 คําวา ไมปรากฏในคัมภีรของอัลออฮฺ ในฮะดีษขางตนนี้ หมายถึงไมปรากฏเปนขอบัญญัติ 

(หุกม) ไว ท้ังนี้เพ่ือใหครอบคลุมถึงซุนนะหของทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ดวย 
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 เง่ือนไขท่ีกลาวแลวนั้นเปนโมฆะ แตก็มิไดทําใหสัญญาซ้ือขายนั้นเปนโมฆะ เพราะมีเหตุการณ

หนึ่งเกิดข้ึนในยุคของรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม คือเหตุการณของทานบรีเราะหผูเปน     

ศอฮาบะหท่ีขายทาสของตนและตั้งเง่ือนไขวาหากผูซ้ือจะปลอยทาสใหเปนไท ก็ใหสิทธิ์ในการรับมรดก

เปนของตนตามเดิม (ในภาษาอาหรับเรียกวา “วะลาอ” ซ่ึงหมายถึงสิทธิ์ในการรับมรดกจากทาสท่ี

ไดรับการปลอยใหเปนไท ซ่ึงเปนสิทธิ์ของผูปลอยทาส) ดังนั้นทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จึง

กลาวไวความวา 
 

  “สิทธิในวะลาอ (การรับมรดก) ตกแกผูปลอยทาสเทานั้น” (อัลบุคอรี อัลบุยั๊วอ : 2048, อัน

นาซาอี อัลบุยั๊วอ : 4646 และทานอ่ืนๆ) 

 เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับมุสลิมทุกคนท่ีจะตองศึกษาเรียนรูวาเง่ือนไขใดถูกตองและไม

ถูกตองเก่ียวกับการซ้ือขาย เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตองในเรื่องดังกลาว และเปนการปองกัน

ความเสียหาย การทะเลาะเบาะแวง และความไมดีงามตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากความไมรูและไมเขาใจใน

หลักการซ้ือขายและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในเรื่องการซ้ือขายมักมาจาก

ความไมรูไมเขาใจของคนสวนใหญ ท้ัง ๆ ท่ีทุกคนเคยเปนท้ังผูซ้ือและผูขาย แตนอยคนจะเขาใจเรื่อง

ดังกลาวอยางถูกตองเท่ียงตรงตามหลักการของศาสนา ดังนั้นเราจึงเห็นการกําหนดเง่ือนไขผิด ๆ อยู

เนือง ๆ ในการซ้ือการขาย ไมวาจะมาจากผูซ้ือหรือผูขายก็ตาม 
 

1.6 สิทธิ์ในการซ้ือการขาย 

  ศาสนาอิสลามเปนศาสนาท่ีมีหลักการครอบคลุมทุกดาน ละเอียด และยืดหยุน 

รักษาประโยชนของทุกคนทุกฝาย ขจัดความสับสน ยุงยาก และความเดือดรอนตาง ๆ ใหหมดไป ดวย

เหตุนี้อิสลามจึงมีบัญญัติวาผูซ้ือขายยอมมีสิทธิ์ในการเลือก มีระยะเวลาท่ีจะเลือก หรือยกเลิกการซ้ือ

ขายนั้น ๆ 

  คําวา “เลือก” ในท่ีนี้หมายถึงสิทธิ์ของผูซ้ือและผูขายท่ีจะทําการซ้ือขายตอไปหรือ

ยกเลิกขอตกลงซ้ือขายนั้น ซ่ึงมีอยูดวยกันแปดประการดังนี้ 

1. คิยารุลมัจลิส (การเลือก ณ ท่ีๆ ทําการซ้ือขาย) 

ผูซ้ือผูขายมีสิทธิ์ท่ีจะปลอยใหขอตกลงซ้ือขายนั้นดําเนินไปหรือถูกยกเลิกตราบใดท่ีท้ัง

สองไมแยกจากกัน สิทธิ์ดังกลาวนี้เรียกวา “คิยารุลมัจลิส” ซ่ึงมีตัวบทหะดีษจากทานรอซูลุลลอฮฺระบุ

ไวชัดเจนดังนี้ 
 

 “เม่ือบุคคลสองคนทําการซ้ือขายกัน ท้ังคูตางมีสิทธิ์เลือกเฟนตราบใดท่ีท้ังคูไมแยกจากกันคือยังอยู

ดวยกัน” (อัลบุคอรี อัลบุยั๊วอ : 2006, มุสลิม อัลบุยั๊วอ : 1531 และทานอ่ืนๆ) 
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 ทานอิบนุก็อยยิม อัลเญาซีย กลาววา “การท่ีศาสนาอนุญาตใหผูซ้ือขายท่ียังไมแยกจากกันมี

สิทธิ์ท่ีจะยกเลิกขอตกลงซ้ือขายนั้น นับเปนสิทธิ์ท่ีเอ้ือประโยชนแกท้ังคู และเปนสวนสมบูรณของคําวา

เต็มใจและพอใจอันเปนเง่ือนไขหลักของการซ้ือการขายตามท่ีศาสนากําหนด” 

 

“ผูศรัทธาท้ังหลาย! จงอยากินทรัพยของพวกเจาในระหวางพวกเจาโดยมิชอบ นอกจากมันจะเปน

การคาขายท่ีเกิดจากความพอใจในหมูพวกเจา และจงอยาฆาตัวของพวกเจาเองแทจริงอัลลอฮฺเปนผู

ทรงเมตตาตอพวกเจาเสมอ” (4 : 29) 

 

 อีกท้ังยังอยูในความหมายของอายะหอัลกุรอานในซูเราะฮอัลมาอิดะฮท่ีวา 

 
  “บรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย! จงรักษาบรรดาสัญญาใหครบถวนเถิด สัตวประเภทปศุสัตวนั้นได

ถูกอนุมัติแกพวกเจาแลว นอกจากท่ีถูกอานใหพวกเจาฟง โดยท่ีพวกเจามิใชผูท่ีใหสัตวท่ีจะถูกลานั้น 

เปนท่ีอนุมัติขณะท่ีพวกเจาอยูในอิหรอมแทจริงอัลลอฮนั้นทรงชี้ขาดตามท่ีพระองคทรงประสงค” (5 : 

1) 

 ขอตกลงใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยพลันและไมมีเวลาท่ีจะคิดทบทวนวาดีหรือไมดีเหมาะหรือไม

เหมาะ เปนขอตกลงท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือเสียใจไดในภายหลัง ดังนั้นศาสนาจึงเปดโอกาส

ใหผูท่ีจะตกลงซ้ือขายกันมีเวลาสําหรับการตัดสินใจ มีเวลาท่ีจะคิด และมีเวลาท่ีจะเลือก ดังนั้นผูซ้ือ

ขายตองปฏิบัติตามนัยของฮะดีษขางตน ท้ังนี้เพราะถือวาสิ่งดังกลาวเปนบทบัญญัติท่ีตองปฏิบัติ จะ

ละเลยมิได กลาวคือท้ังคูมีสิทธิ์เต็มท่ีจะเลือกตัดสินใจวาจะปลอยใหขอตกลงซ้ือขายนั้นดําเนินตอไป

หรือยกเลิกมัน ตราบใดท่ีท้ังคูยังอยูในสถานท่ี ๆ ทําการตกลงซ้ือขายกันและยังมิไดแยกจากกันไปไหน 
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แตถาท้ังคูตกลงและพอใจวาจะไมเลือกหรือฝายหนึ่งฝายใดตกลงและพอใจวาจะไมเลือก การซ้ือขาย

นั้นยอมเกิดข้ึนและดําเนินไป การซ้ือขายนั้นถือวาถูกตองเชนกัน ท้ังนี้เพราะการเลือกเปนสิทธิ์ของท้ัง

สองฝายในการทําขอตกลงซ้ือขาย หากท้ังคูหรือฝายหนึ่งฝายใดสละสิทธิ์ เขายอมกระทําได ตามท่ี

ปรากฏตัวบทดังนี้ 

“ตราบใดท่ีท้ังคู (ผูซ้ือผูขาย) ยังไมแยกจากกัน หรือฝายหนึ่งยินยอมใหอีกฝายหนึ่งเปนผูเลือก 

(กลาวคือมอบสิทธิ์นั้นแกอีกฝายหนึ่ง)” (อัลบุคอรี อัลบุยั๊วอ : 2006, มุสลิม อัลบุยั๊วอ : 1531 และ

ทานอ่ืนๆ) 
 

 หากผูซ้ือผูขายตกลงวาใหอีกฝายหนึ่งมีสิทธิ์เลือกไดแตอีกฝายของสงวนสิทธิ์นั้น ขอตกลงซ้ือ

ขายดังกลาวก็ยังถือวาถูกตอง เพราะสิทธิ์ดังกลาวเปนของท้ังสองฝาย หากฝายหนึ่งฝายใดขอถอนสิทธิ์

นั้นเขาก็ยอมกระทําได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความพึงพอใจของท้ังสองฝาย 

 อยางไรก็ดี หากเกิดการตกลงซ้ือขายกันแลวและอีกฝายหนึ่งรีบแยกตัวจากไป เพ่ือมิใหอีก

ฝายหนึ่งมีสิทธิ์ในการเลือก การกระทําดังกลาวถือวาเปนท่ีตองหาม ทานนบีกลาวไวความวา 
 

 “ไมอนุญาตใหเขา (ท้ังผูซ้ือและผูขาย) แยกจากคูกรณีของเขา เหตุเพียงเพ่ือกันมิใหอีกฝาย

หนึ่งขอยกเลิก (ขอตกลงซ้ือขาย) ตอเขา” (อัลติรมีซีย อัลบุยั๊วอ : 1247, อันนะซาอี อัลบุยั๊วอ : 4483 

และทานอ่ืนๆ) 
 

2. คิยารุลชัรฏ (การเลือกประเภทเง่ือนไข) 

หมายถึง ท้ังสองฝายคือผูซ้ือและผูขายตกลงกันวาท้ังคูมีสิทธิ์เลือกวาจะใหการซ้ือขายนั้น

ดําเนินไปหรือถูกยกเลิกในเวลาท่ีแนนอน เชน มีสิทธิ์เฉพาะขณะทําสัญญาซ้ือขายเทานั้น หรือมีสิทธิ์

เฉพาะหลังจากการซ้ือขายเพียงระยะเวลานับจากเกิดการซ้ือขายเปนเวลาเทานั้นเทานี้ การตั้งเง่ือนไข

เชนวานี้ก็มิไดผิดแตประการใด และท้ังคูก็มีสิทธิ์กระทําได ท้ังนี้ตองเปนการยินยอมของท้ังสองฝาย 

สิทธิ์ดังกลาวถูกเรียกวา “คิยารุลชัรฏ” 
 

3. คิยารุลฆอบน (การเลือกเพราะความเสียหาย) 

ความเสียหายท่ีวานี้หมายถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนตอฝายหนึ่งฝายใด (ผูซ้ือผูขาย) 

โดยมีเหตุมาจากอีกฝายหนึ่ง เชน ซ้ือขายกันแลวปรากฏวาสินคาดังกลาวไมครบถวนหรือครบถวนแตมี

ตําหนิ หรือวาจํานวนเงินท่ีจายเปนราคาสินคานั้นไมครบถวนตามท่ีตกลงกัน หรือครบถวนแตมีตําหนิ 

อยางนี้เปนตน ซ่ึงเปนความเสียหายท่ีเกินปกติ 

 ผูท่ีเปนฝายไดรับความเสียหายนั้นมีสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกขอตกลงซ้ือขายนั้น เพราะมีตัว

บทวา 
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“ไมกอใหเกิดความเดือดรอนและไมตอบโตดวยการสรางความเดือดรอน” (อิบนุมาญะห 

อัลอะหกาม : 2340, อะหมัด 5 : 237) 
 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กลาวไวความวา 

“ทรัพยของผูหนึ่งจะไมเปนท่ีอนุมัติจนกวาเขาจะยินยอมนอมใจ” (อะหมัด 5 : 73) 
 

  ผูท่ีไดรับความเดือดรอนและเสียหายยอมไมยินยอมนอมใจแนนอน ไดกลาวแลวขางตนวา

ความเสียหายท่ีกลาวถึงนี้ตองเปนความเสียหายท่ีเกินปกติ หากเปนความเสียหายตามปกติท่ีอาจ

เกิดข้ึนได เชน ธนบัตรเกาบางเล็กนอย หรือสินคามีรอยขีดขวนเปนรอยขวนแมว อยางนี้ไมนับวาเปน

ความเสียเดือดรอนตามนัยท่ีกลาวถึง เพราะความเสียหายเหลานี้ไมจัดวาเปนความเสียหายรายแรงจน

ตองยกเลิกขอตกลงซ้ือขาย 

 สิทธิ์ยกเลิกการซ้ือขายอันเกิดจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการหลอกลวงซ่ึงมีสามรูปแบบ

ดังนี้ 

 รูปแบบท่ีหนึ่ง ออกไปดักรอสินคากอนถึงตลาด เรียกตามท่ีระบุในฮะดีษวา “ตะลักกอรรก

บาน” ซ่ึงหมายถึงบรรดาพอคาท่ีออกไปดักรอผูนําสินคามาสูตลาดและซ้ือดวยราคาท่ีต่ํากวาความเปน

จริงมาก สวนใหญบรรดาผูผลิตสินคาหรือผูคาขายท่ีไมคุนกับตลาดนั้น ๆ มักไมทราบวาสินคาท่ีตน

นํามาขายในตลาดดังกลาว มีราคาสูงข้ึนหรือลดลงมากนอยเพียงใด จึงเปนโอกาสของพอคาหัวใส

ออกไปดักรอกอนท่ีพวกเขาเหลานั้นจะนําสินคามาถึงตลาดและซ้ือดวยราคาท่ีตํ่ากวาความเปนจริง 

ดังนั้นเม่ือเจาของเดิมของสินคานั้นมาถึงตลาดและทราบตอมาภายหลังวาสินคาของเขาถูกซ้ือไปใน

ราคาต่ําเกินจริงจากราคาในตลาด เขาก็มีสิทธิ์ยกเลิกการคาขายนั้นได ทานนบีกลาวไวความวา 
  

“พวกเจาอยาไดดักผูนําสินคาเขาตลาด หากผูใดซ้ือจากเขาเม่ือเจาของเขาถึงตลาดเขายอมมี

สิทธิ์เลือก (คือหากเห็นวาถูกเอาเปรียบเกินไปก็สามารถยกเลิกการซ้ือขายนั้นได)” (มุสลิม อัลบุยั๊วอ : 

1519, อัตติรมีซี อัลบุยั๊วอ : 1221 และทานอ่ืนๆ) 

แตถาเจาของเดิมไมติดใจก็เปนสิทธิ์ของเขา แตถาเขาไมพอใจเขายอมมีสิทธิ์ขอยกเลิกการคา

ขายนั้นกับบรรดาผูท่ีออกไปดักรอเขากอนท่ีเขาจะนําสินคามาถึงตลาด เพราะถือวาเขาเปนผูเสียหาย 

ทานชัยคุลอิสลาม อิบนุ ตัยมียะห กลาววา 
   

“ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ยืนยันสิทธิ์ในการยกเลิกหรือใหการคาดําเนินไป แก

ผูนําสินคาเขาตลาดหากพวกเขาถูกดักซ้ือนอกตลาด ก็เพราะการดักซ้ือสินคานอกตลาด มีอะไรท่ีไม

ชอบและไมซ่ือ” (อัลมุลัคศ็อศ อัลฟกฮ่ี อัลเฟาซาน : 333) 
  

ทานอิบนุกอยยิม อัลเญาซีย กลาววา “(ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) หามเชนนั้นก็

เพราะวามันเกิดผลเสียแกผูขายเพราะเขาอาจไมทราบราคาท่ีแทจริงตามราคาตลาด และผูท่ีซ้ือไปจาก
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ก็มักซ้ือในราคาท่ีไมเหมาะสม ดังนั้นทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จึงเปดโอกาสใหเขามีสิทธิ์ท่ี

จะปลอยการคาขายนั้นใหดําเนินไปหรือจะยกเลิกมัน การยืนยันในสิทธิ์ดังกลาวไมมีขอขัดแยงใด ๆ 

(ในหมูปวงปราชญ) หากวาเกิดความเสียหายแกผูขายจริง ๆ เพราะผูนําสินคาเขาตลาดหากเขาไม

ทราบราคาสินคาในตลาด แนนอนเขายอมไมทราบราคาท่ีเหมาะสม ดังนั้นผูท่ีออกไปดักซ้ือจากเขา 

(นอกตลาด) ยอมเอาเปรียบและทําความเสียหายแกเขา ดังนั้นจึงเปนสิทธิ์ของเขาท่ีจะคงการซ้ือขาย

นั้นไวหรือยกเลิกมันเม่ือทราบราคาท่ีเหมาะสมหลังจากท่ีเขามาถึงตลาดแลว” 

 รูปแบบท่ีสอง ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการเพ่ิมราคาสินคาโดยหนามา หนามาคือผูท่ีไม

ประสงคจะซ้ือสินคาแตอยางใด หากแตทําทีเปนตอรองเพ่ือใหผูประสงคจะซ้ือสินคาท่ีแทจริงหลงกล

ซ้ือสินคาในราคาท่ีสูงข้ึน ในภาษาอาหรับเรียกวา “อัล-นาญิช” การกระทําลักษณะดังกลาวเปนท่ี

ตองหาม ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กลาวไวความวา 
 

“อยาปฏิบัติลักษณะหนามา” (ฮาซิยะตุรเราฎลมุร็อบบะอ : 4/434) 
  

ท้ังนี้เพราะเปนการหลอกผูซ้ือซ่ึงก็อยูในความหมายของคําวาโกงหรือโกงเปนวิธีโกงประเภทหนึ่ง 

 การท่ีผูขายกลาววา ฉันไดรับสินคาหรือข้ึนมาเทานั้นเทานี้โดยท่ีเขาโกหกเพ่ือหวังวาผูซ้ือจะได

ซ้ือในราคาท่ีสูงข้ึน การกระทําเชนนี้ก็จัดวาอยูในความหมายของ “อัลนาญิช” ทํานองเดียวกันการท่ี

ผูขายกลาววาฉันจะไมขายยกเวนราคาเทานั้นเทานี้ แตจริง ๆ แลวหากไดสูงกวาราคาจริงเพียง

เล็กนอยเขาก็ขาย เชน ราคาจริงอยูท่ียี่สิบบาท (ก็ไดกําไรและพอใจจะขาย) แตกลับทําทีกลาววาหาก

ไมไดหาสิบบาทก็จะไมขาย ท้ังท่ีมิไดหมายความวาจะไมขายจริง ๆ หากแตตองการหลอกผูซ้ือใหผูซ้ือ

สูงกวายี่สิบบาทเทานั้นเอง การกระทําเชนวานี้ นักวิชาการจัดวาเปนลักษณะหนึ่งของ “อัลนาญิช” ซ่ึง

ตางจากการท่ีผูหนึ่งตองการขายสินคาของเขาในราคาหาสิบบาทตั้งแตตน และหลังจากท่ีลูกคาตอรอง

เขาก็ลดใหภายหลัง อยางนี้เปนลักษณะการคาท่ัวไปท่ีอนุญาต 

 รูปแบบท่ีสาม คือความเสียหายของผูท่ีไมประสาในเรื่องการซ้ือโดยอาศัยความไวเนื้อเชื่อใจใน

ผูขายเปนท่ีตั้ง เรียกตามท่ีปรากฏในตัวบทวา “อัลมุสตัรสิ้ล” หากผูขายเอาเปรียบผูซ้ือประเภท

ดังกลาวจนเกินไป และผูซ้ือทราบความจริงภายหลังวาถูกหลอก เขายอมมีสิทธิ์ยกเลิกการซ้ือขายนั้น

ได เพราะมีสายรายงานระบุวา 
 

 “(สิ่งท่ีไดมาโดยการ) หลอกผูท่ีเชื่อใจ (ตน) ถือเปนดอกเบี้ย” (อัลบยัฮะกี 5/349, ฮาฟสอิ

รอกี กลาววาเปนสายงานท่ีดี ตัดรีจญเอ๊ียหยาอ ฮะดีษท่ี 1601, อัฏฏอบรอนี ฟลกะบีร, อัลบานีกลาว

วาเปนรายงาน “ฎออีฟ” 2/118) 
 

 การหลอกแนนอนเปนเรื่องตองหามและเปนวิธีการโกงผูซ้ืออีกลูทางหนึ่ง 
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 การซ้ือขายอีกรูปแบบหนึ่งท่ีนิยมกันโดยท่ัวไปคือ เม่ือมีผูหนึ่งผูใดนําสินคามาสูตลาด พอคา

ท้ังหลายก็รวมหัวกันสงคนไปตอรองเพียงคนเดียวดวยการกดราคาใหต่ําท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ฝายผูขาย

ก็เห็นวาไมมีพอคาคนอ่ืนสนใจเลยหากปลอยไวนานสินคาก็อาจเสียหายได จึงจําใจขายในราคาท่ีต่ํา

เกินจริง สวนพอคาท่ีซ้ือสินคาไปก็นํามาแบงกันภายหลัง การกระทําเชนนี้ผิดตอหลักการศาสนา และ

หากผูขายทราบภายหลังวาถูกหลอกเขาก็มีสิทธิ์เลือกวาจะยกเลิกการคานั้นหรือไม หรือจะเรียกรอง

ราคาท่ีเหมาะสมไดในภายหลัง 

 รูปแบบท่ีสี่ หากมีการปกปดอําพรางสินคา เชน ตกแตงดานหนาของสินคาใหดูดีแตซอนของ

ไมดีไวดานลางหรือดานใต และหากเปนรถยนตก็พนสีใหดูดีและใหม แตตัวถังผุและเปนสนิม การ

กระทําดังกลาวถือวาเปนการถูหลอกภายหลังวาถูกหลอกเขายอมมีสิทธิ์ยกเลิกการคานั้นไดในภายหลัง 

การหลอกประเภทนี้เรียกวา “อัตตัดลีส” ซ่ึงมาจากคําวา “ดะละสะห” ซ่ึงหมายถึงความมืด ฉะนั้น

การ “ตัดลีส” คือการทําใหสินคาไมเปนท่ีประจักษชัดแกผูซ้ือ การหลอกลักษณะดังกลาวมักจะเปนได

สองทางคือ 

 1) ปกปดขอบกพรอง 

 2) ตกแตงใหดูดี 

 การกระทําลักษณะดังกลาวถือวาตองหาม และศาสนาก็ใหสิทธิ์แกผูซ้ือท่ีถูกหลอกดวยวิธีการ

ดังกลาว ยกเลิกการคานั้นไดในภายหลัง เพราะเขาจายทรัพยไปก็เพราะเห็นวาสินคานั้นดีไมมีขอเสีย

หายอะไร แตเม่ือซ้ือแลวพบวาผูขายปดบังอําพรางสินคานั้นหรือตกแตงมันใหดูดีเกินจริง 

 ตัวอยางการตกแตงสินคาอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเคยมีมาต้ังแตอดีต คือ การไมรีดนมสัตวเลี้ยง 

(แพะ แกะ วัว ควายฯ) กลาวคือปลอยใหมันนมคัดเตา แลวจึงนําสัตวไปขายเพ่ือใหลูกคาหรือผูซ้ือเห็น

วาสัตวดังกลาวมีน้ํานมมาก แทท่ีจริงแลวมันเกิดจากการท่ีผูขายไมยอมรีดหรือใหลูกมันดูดกินตางหาก 

การกระทําเชนนี้ก็จัดไดวาเปนการ “ตัดลีส” อีกรูปแบบหนึ่ง 

 ประการท่ีหา สินคามีตําหนิ กลาวคือผูขายไมยอมบอกผูซ้ือวาสินคาของตนมีตําหนิอะไร หรือ

บางทีผูขายก็ไมทราบกอนเชนกันวาสินคาของตนมีขอตําหนินั้น เม่ือผูซ้ือพบวาสินคาดังกลาวมีตําหนิ

หลังจากซ้ือไปแลว ผูซ้ือมีสิทธิ์ท่ีจะคืนสินคานั้นหรือบอกเลิกการซ้ือขายนั้น แตถาไมติดใจก็เปนอีก

เรื่องหนึ่ง หลักเกณฑของตําหนิคือตองสงผลตอราคาของสินคานั้นหรือตัวของสินคานั้นมีประโยชน

ลดลง ในสวนของตําหนิท่ีสงผลตอราคาสินคานั้น ผูคาขายท่ัวไปมักทราบดี หากตําหนิไมสงผลท้ัง

ทางดานราคาและประโยชน สิทธิ์ในการเลือกท่ีจะคืนสินคานั้น หรือรับสิ่งชดเชยก็ตกไป สิทธิ์ในการ

เลือกลักษณะท่ีหาเรียกตามภาษาอาหรับวา “คิยารุลอัยบ” 

 ประการท่ีหก หากผูซ้ือบอกกับผูขายวาเขาขายสินคาใหในราคาทุน คือซ้ือมาในราคาเทาใดก็

ขายใหในราคานั้น แตผูซ้ือทราบภายหลังวามันไมจริงตามท่ีผูขายอางสิ่งนี้เรียกตามภาษาอาหรับวา           

“คิยารุลตัคบีริบิษษะมัน” ซ่ึงอาจเปนไปไดสี่รูปแบบ รูปแบบท่ีหนึ่งคือตามท่ีกลาวแลว 
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 สอง ผูขายชวนผูซ้ือรวมทุน 

 สาม ผูขายระบุตนทุนวาเทานี้และตองการกําไรเทานี้แกผูซ้ือ 

 สี่ ผูขายระบุวาตนทุนเทานี้และขายลดราคาใหเทานี้ 

 ท้ังสี่รูปแบบท่ีกลาวนั้น หากผูขายบอกไปผิดจากตนทุนจริงท่ีซ้ือมา ผูซ้ือก็มีสิทธิ์ยกเลิกการซ้ือ

ขายนั้นหรือจะคงการซ้ือขายไวก็ได ขอวินิจฉัยนี้เปนขอวินิจฉัยหนึ่งของปราชญ อีกขอวินิจฉัยหนึ่งคือผู

ซ้ือไมมีสิทธิ์ดังกลาว กลาวคือแมจะทราบภายหลังวาผูขายมิไดบอกราคาตนทุนจริง ผูซ้ือก็ไมไดรับสิทธิ์

ท่ีจะเลือกยกเลิกการซ้ือขายนั้น 

 ประการท่ีเจ็ด ในกรณีท่ีท้ังผูซ้ือและผูขายเกิดความขัดแยงกันในเรื่องราคาสินคา เวลาสงมอบ 

และ ฯลฯ ท้ังคูตองสาบานตออัลลอฮฺตามท่ีตนอาง (ในกรณีท่ีเปนมุสลิมท้ังคู หลังจากกลาวคําสาบาน

แลว แตละฝายก็มีสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกการซ้ือขายนั้นหากฝายหนึ่งฝายใดยังไมพอใจในคําสาบานนั้น ๆ 

 ประการท่ีแปด หากผูซ้ือไดซ้ือสินคาตามท่ีตนเคยเห็นตัวอยางมากอนหนานั้นแลวพบวาสิ่งท่ี

ซ้ือมาไมตรงตามตัวอยางท่ีเคยเห็น ผูซ้ือมีสิทธิ์ท่ีจะบอกเลิกขอตกลงซ้ือขายนั้นหรือใหผูขายเปลี่ยน

สินคาใหตรงตามตัวอยาง 
 

1.7 สินคาท่ียังมิไดครองสิทธิ์เต็มและการยินยอมเลิกขอตกลงซ้ือขาย 

  ในบทนี้จะไดพูดถึงสินคาท่ีผูซ้ือยังไมไดครองสิทธิ์ ผูซ้ือจะสามารถจัดการกับมันได

หรือไมอยางไร เชน โอนกรรมสิทธิ์ใหผูอ่ืนหรือขายมันตอใหผูอ่ืน 

            เปนท่ีทราบดีและชัดเจนในหมูนักวิชาการวา ผูซ้ือไมอาจจัดการใด ๆ ในลักษณะเปน

เจาของสินคานั้น หากสินคานั้นอยูในประเภทตองชั่ง ตวง วัด และนับ กลาวคือจะไดนําไปขายตอ โอน

กรรมสิทธิ์ หรือการกระทําใด ๆ ในลักษณะเปนเจาของมิได ขอตัดสินนี้เปนเรื่องเอกฉันทในหมูปวง

ปราชญ ซ่ึงเรียกวา “อิจมาอ” และหากสินคานั้นมีลักษณะอ่ืนจากท่ีกลาวแลว มุมมองท่ีถูกตองและ

แข็งแรงของปราชญถือวาสินคาอ่ืนจากลักษณะท่ีกลาวมาอยูในวิสัยตองหามเชนกัน ท้ังนี้เพราะทานน

บี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กลาวไวความวา 
 

  “ผูใดท่ีซ้ืออาหาร เขาอยาไดขายมันจนกวาเขาจะครอบครองมันครบถวน” (อัลบุคอรี อัล

บุยั๊วอ : 2019, มุสลิม อัลบุยั๊วอ : 1526 และทานอ่ืนๆ) 
 

อีกกระแสหนึ่งมีสํานวนวา 
  

“จนกวาจะไดจับตองมัน” (อัลบุคอร ีอัลบุยั๊วอ : 2026, มุสลิม อัลบุยั๊วอ : 1526 และทาน

อ่ืนๆ) 
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อีกสํานวนหนึ่งมีวา 
 

 “จนกวาจะไดตวงมัน” (มุสลิม อัลบุยั๊วอ : 1525 และทานอ่ืนๆ) 
  

ทานอิบนุอับบาสกลาววา  
 

“ฉันไมคิดวาสิ่งอ่ืนจะแตกตางไปจากอาหาร สิ่งดังกลาวก็เหมือนอาหาร (คือตองหาม

เชนกัน)” (อัลบุคอร ีอัลบุยั๊วอ : 2135, มุสลิม อัลบุยั๊วอ : 3815)  
 

  “หากทานซ้ืออะไรแลว อยาไดขายมันไปจนกวาจะไดจับตองมัน” (อะหมัด : 3/402, อันนะ

ซาอี อัลบุยั๊วอ : 4603) 
 

ในบันทึกของอบูดาวูดมีดังนี้ 
 

  “(ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) หามมิใหขายสินคา ณ สถานท่ี ๆ ซ้ือสินคาจนกวา

พอคาจะนํามันกลับไปท่ีพักของพวกเขาเสียกอน” (อบูดาวูด บุยั๊วอ : 3499) 
 

 มุสลิมทุกคนตองตระหนักใหดีในเรื่องดังกลาว เพราะมีตัวบทหลักฐานแนนหนาและชัดเจนจน

ไมอาจตีความเปนอ่ืนได ผูหนึ่งผูใดอยาไดขายสิ่งท่ีเขายังมิไดจับตองมันหรือยังมิไดครอบครองมันโดย

สมบูรณ เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม หามการกระทําลักษณะดังกลาว แตผูคนสวน

ใหญเหมือนไมใสใจตอขอหามนั้น ยังมีการซ้ือขายในลักษณะดังกลาวกันดาษดื่น เชน บางคนซ้ือของยัง

มิทันท่ีจะเอามาจากผูขาย เขาก็นํามันไปขายตอเสียแลว หรือบางทีก็นํากลับมาเพียงบางสวน ซ่ึงไมถือ

วาเปนการครอบครองโดยสมบูรณตามท่ีปรากฏในหะดีษ บางทีก็ใชวิธีนับถุง นับกลองหรือนับกองไว 

ซ่ึงของก็ยังอยู ณ ผูขาย แตผูซ้ือก็ขายมันตอไปเสียแลว วิธีนี้มิใชการครอบครองท่ีสมบูรณเชนกัน 

 หากตั้งคําถามวาการครอบครองท่ีสมบูรณ ท่ีผูซ้ือสามารถจะนําสินคาหรือสิ่งท่ีไดซ้ือแลวขาย

ตอ โอนกรรมสิทธิ์ หรือจัดการกับมันไดตามตองการ นั้นตองทําอยางไร คําตอบก็คือ สินคาแตละชนิด

และแตละประเภทมีความแตกตางกัน ดังนั้นการครอบครองท่ีสมบูรณตอสิ่งหนึ่ง ๆ มีความแตกตางกัน

ไป เชน สิ่งท่ีซ้ือขายกันดวยวิธีตวง ก็ตองตวงใหเรียบรอยและรับมันมาครอบครอง มิใชปลอยไวกับ

ผูขายแลวประกาศขายสินคานั้น และหากตองชั่งก็ตองชั่งใหสมบูรณตามท่ีตกลงกันพรอมรับมา

ครอบครองโดยสมบูรณ  สิ่งอ่ืน ๆ ก็ตองปฏิบัติใหสมบูรณและชัดเจนเชนกัน เชน แกว แหวน 

เครื่องเงิน หรือเครื่องทอง ก็ตองจับตองครองไวเปนของตน รถยนตก็ตองขับกลับบาน เชน มอบเอก

สิทธิ์ หากเปนบานก็มอบกุญแจเปดประตู (ไมปดล็อคอะไรไว) อยางนี้เปนตน 

 ฮะดีษตาง ๆ ท่ีกลาวแลวนั้น เปนหลักฐานชัดเจนวาหามขายสินคาหรือสิ่งใด ๆ ท่ีซ้ือแลวแต

ยังมิไดครอบครองโดยสมบูรณ รวมถึงหามทําธุรกรรมใด ๆ ตอสิ่งท่ียังมิไดครอบครองดวยเชนกัน ท้ังนี้
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เพ่ือปองกันการขัดแยง โตแยง หรือปองกันความสูญเสียใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ซ่ึงเปนการรักษา

ประโยชนของท้ังสองฝายไมวาจะเปนผูซ้ือหรือผูขายก็ตาม 

สวนการยินยอมเลิกขอตกลงซ้ือขายนั้นปรากฏในฮะดีษดังนี้ 
 

 “ผูใดยอมยกเลิก (การขาย) ตอมุสลิม อัลลอฮฺก็จะยกเลิกความลําบากของเขาในวันกิยา

มะห” (อบูดาวูด อัลบุยั๊วอ / 3460, อิบนุมาญะห อัตติญารอต / 2199 (สํานวนนี้อยูในบันทึกของอิบ

นุมาญะห), อะหหมัด 2/252) 
 

 กรณีท่ีมีผูซ้ือของหรือสินคาไปแลว แตตองการบอกเลิกการซ้ือขายนั้น คือหลังจากท่ีการคา

ขายเสร็จสิ้นสมบูรณแลว การบอกเลิกนี้จะมาจากสาเหตุใดก็แลวแต หากผูขายยินยอมโดยไมเรียกเก็บ

คาเสียหายใด ๆ จากผูซ้ือ ทานนบีบอกวาในวันกิยามะห อัลลอฮฺก็จะผอนปรนความลําบากตาง ๆ แก

เขา ดังนั้นหากผูใดตองการคืนสินคาหรือสิ่งท่ีซ้ือไปแลว ดวยเหตุผลใด ๆ ท่ีไมอาจนํามาเปนเหตุยกเลิก

การคาขายนั้นไดโปรดขอรองพ่ีนองของเขาดวยการเจรจาท่ีดี ๆ สวนผูท่ีถูกขอรองหากไมเสียหาย

จนเกินไปก็โปรดยินยอมยกเลิกการซ้ือขายนั้นเสีย เพราะอยางนอยเขาก็จะไดรับการผอนปรนมิให

ลําบากนักในวัน    กิยามะห จากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา (อิสฮาก พงษมณี, มปป.)  
   

2. การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) 
 

 2.1 นิยามการสงเสริมการขาย ได มีผู ใหนิยามของการสงเสริมการขาย ไว

หลากหลาย ดังนี้   

 การสงเสริมการขายเปนกิจกรรมทางการตลาดท่ีนิยมใชในการประกอบธุรกิจ ท่ีมี

การจูงใจกลุมผูบริโภคเปาหมายหรือคนกลาง (ผูจัดจําหนาย) โดยการนําเสนอสินคาและบริการ (ศิริ

รัตน เจนศิริศักดิ์และคมทัศน ทัศวา, 2560) เพ่ือใหผูบริโภคสนใจในตัวสินคาและผลิตภัณฑ การ

นําเสนอสิทธิประโยชนใหกลุมลูกคาเปนครั้งคราว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมยอดขายกระตุนใหเกิด

การซ้ือสินคาในทันที หรือเพ่ือใหเกิดการซ้ือซํ้า เพ่ือสรางการรับรูตราสินคาและสรางความสัมพันธท่ีดี

กับผูบริโภค (Shimp, 2010) เชน การแสดงสินคา การแสดง งานแสดงสินคา งานแสดงการปฏิบัติงาน

ของสินคา และความพยายามในการขายตาง ๆ ท่ีมิไดเกิดข้ึนเปนปกติประจําวัน (เทพฤทธิ์ คงเพชร

ขาว, 2554) 

 เชนเดียวกับ George  E.Belch และ Michael  A.Belch (2015)  กลาวถึงการ

สงเสริมการขาย หมายถึง วิธีการดึงดูดใจโดยตรงดวยการนําเสนอคุณคาพิเศษ หรือการเพ่ิมความ

ดึงดูดใจในตัวสินคาใหแกทีมขาย ตัวแทนจําหนายหรือผูบริโภคปลายทาง โดยใชเครื่องมือกระตุนใน

การออกแบบใหเพ่ิมความเร็วของกระบวนการขาย  เพ่ือเพ่ิมปริมาณการขายใหสูงสุด และลดระยะ

รอบการซ้ือใหสั้นลง  
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  ท้ังนี้การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) คือ การตอบสนองตอการเชื่อมโยง

หรือสะพานระหวางการโฆษณากับการขายโดยบุคคล การสงเสริมการขายชวยใหพนักงานขายเพ่ิม

ขาย สามารถสงเสริมการขายผลิตภัณฑ ชวยกระตุนใหคนซ้ือผลิตภัณฑ ถูกดึงดูด สนับสนุน และ

ชักชวนใหซ้ือ (ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2551) ซ่ึงการเพ่ิมความดึงดูดใจในตัวสินคาใหแกทีมขาย 

ตัวแทนจําหนายหรือผูบริโภค มีวัตถุประสงคหลักคือเพ่ือใหเกิดการซ้ือสินคาทันที (George E.Belch 

และ Michael A.Belch, 2015) ดวยการนําเสนอสิ่งดึงดูดใจพิเศษใหเกิดการซ้ือสินคาในปริมาณท่ี

เพ่ิมข้ึน หรือลดระยะรอบการซ้ือใหสั้นลง จะชวยใหเพ่ิมระดับยอดขายใหมากท่ีสุดแกผูบริโภค 

(George E.Belch และ Michael A.Belch, 2015) 

 ซ่ึงจากความหมายของการสงเสริมการขาย สรุปไดวา กิจกรรมท่ีเปนตัวกระตุน

ผูบริโภค ใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ สินคา และผลิตภัณฑ รวดเร็วข้ึน ในชวงระยะเวลาอันสั้น 
 

2.2 ประเภทของการสงเสริมการขาย 

                     การสงเสริมการขายมีวิธีการท่ีหลากหลาย ข้ึนอยูกับผูกําหนดและเกณฑในการแบง

ประเภทของการสงเสริมการขาย ยกตัวอยางเชน Belch and Belch, 2555  ไดแบงประเภทการ

สงเสริมการขาย โดยถือเกณฑ 1) การสงเสริมการขายท่ีมุงเนนท่ีผูบริโภค (Consumer-oriented 

sales promotion) การแจกคูปอง (Couponing) การแจกของตัวอยาง (Sampling) การใหของแถม 

(Premiums) การเพ่ิมขนาดบรรจุภัณฑ  (Bonus packs) การลดราคา (Price-offs) การคืนเงิน 

(Rebates) การแขงขัน (Contests) การชิงโชค (Sweepstakes) และการอุปถัมภกิจกรรมพิเศษ 

(Event sponsorship) และ 2) การสงเสริมการขายท่ีมุงเนนท่ีคนกลาง (Trade-oriented sales 

promotion) ไดแก การใหสวนลดทางการคา (Trade allowances) การจัดแสดง ณ แหลงซ้ือ 

(Point of purchase display) การแขงขันทางการขาย (Sales contests) การจัดโปรแกรมฝกอบรม 

(Training programs) การจัดแสดงสินคา (Trade shows) และการโฆษณารวม (Cooperative 

advertising) 
  (เทพฤทธิ์ คงเพชรขาว, 2554) ไดกําหนดรูปแบบการสงเสริมการขายในลักษณะดังนี้  

                     1) การสงเสริมการขายท่ีมุงสูผูบริโภคหรือผูใชคนสุดทาย (Consumer promotion 

or end user promotion) เปนการสงเสริมการขายแบบหนึ่งท่ีมุงกระตุนผูบริโภคหรือผูใชคนสุดทาย

เปนสวนหนึ่งของการสงเสริมการขายดวยกลยุทธดึง (Pull Strategy) โดยท่ัวไปจะใชรวมกับการ

โฆษณาเพ่ือดึงดูดใหผูบริโภคไปซ้ือสินคาท่ีรานคา (ศิริรัตน เจนศิริศักด์ิและคมทัศน ทัศวา, 2560) ซ่ึง

ไดออกแบบมาเพ่ือจูงใจผูบริโภคใหซ้ือตราสินคาของบริษัท และจะถูกนําไปใชกับผูบริโภคท่ีเปนผูซ้ือ

สินคาและบริการของบริษัทโดยตรง (สายฤดี พัฒนพงศานนทและนภวรรณ ตันติเวชกุล, 2556) การ

สงเสริมการขายแบบมุงสูผูบริโภค มีความตองการใหผูบริโภคซ้ือสินคาในปริมาณท่ีมากข้ึน ผูบริโภคท่ี

ไมเคยใชผลิตภัณฑเกิดความสนใจในตราสินคาและพิจารณาท่ีจะทดลองใชและทําใหผูบริโภคท่ีใชมี
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ความภักดีตอผลิตภัณฑของบริษัทอยูแลว มีความภักดีในตราสินคายิ่งข้ึน และไดรับรางวัลบริการ

พิเศษ (สวิตา เดชวรสุทธิ, 2558)   

           2) การสงเสริมการขายท่ีมุงสูคนกลางหรือผูจัดจําหนาย (Trade-oriented sales 

promotion) การสงเสริมการขายประเภทนี้ไดถูกออกแบบมาเพ่ือจูงใจคนกลางและผูคาปลีกใหซ้ือ

สินคาเพ่ิมมากข้ึน (สายฤดี พัฒนพงศานนทและนภวรรณ ตันติเวชกุล, 2556) เปนการชักชวนใหผูจัด

จําหนายคงยึดม่ันภักดีในตราสินคา และสรางความกระตือรือรนในการขายใหปริมาณยอดขายเพ่ิมข้ึน 

เชน การแสดงสินคานิทรรศการรวมกัน การเผยแพรชื่อเสียงของตัวแทนจําหนาย การใหสวนลดพิเศษ 

การสนับสนุนการแขงขัน การขายในการจัดตกแตงราน (สวิตา เดชวรสุทธิ, 2558) 3) การสงเสริมการ

ขายมุงสูพนักงาน เปนการแขงขันระหวางพนักงานขายดวยกัน เพ่ือการตอบแทนความสามารถของ

พนักงานขาย (นิติพล ภูตะโชติ, 2549) เนื่องจากพนักงานขายเปนบุคคลท่ีอยูใกลชิดลูกคามากท่ีสุด 

และเปนบุคคลท่ีสามารถกระตุนใหลูกคาเกิดการซ้ือซํ้าได เชน มอบเงินรางวัลพิเศษจากการขาย 

รางวัลแรงจูงใจในการแขงขัน การขาย การใหของขวัญ เปนตน (สวิตา เดชวรสุทธิ, 2558)   
  ซ่ึงในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยจะมุงเนนท่ีการสงเสริมการขายท่ีมุงสูผูบริโภค

เปนหลัก โดยเครื่องมือท่ีใชในการสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภค สามารถสรุปรวมไดดังนี้ 

1) การแจกสินคาตัวอยาง เปนการใหแกผูบริโภคเพ่ือนําไปทดลองใชฟรี (นิติพล ภู

ตะโชติ, 2549) เปนวิธีทําใหผูบริโภคมีประสบการณกับตราสินคาโดยตรงเพ่ือใหเกิดทัศนคติทางบวก

และพฤติกรรมการซ้ือสินคาตรานั้น ๆ ตอไป (สายฤดี พัฒนพงศานนทและนภวรรณ ตันติเวชกุล, 

2556)  

                    2) การใหคูปอง เปนหลักฐานท่ียืนยันวา ผูท่ีไดรับคูปองจะเปนเจาของสิทธิ์ในการ

ไดรับสวนลดหรือสิทธิ์อ่ืน ๆ สําหรับสินคาในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง (ศิริรัตน เจนศิริศักดิ์และคมทัศน 

ทัศวา, 2560) การแจกคูปองเพ่ือแลกซ้ือสินคามักจะใชกับสินคาออกใหมหรือเปนสินคาท่ีไดรับการ

ปรับปรุงคุณภาพใหดีกวาเดิม (นิติพล ภูตะโชติ, 2549) ซ่ึงคูปองจะถูกนําไปใชรวมกับสินคาตัวอยางใน

การกระตุนใหเกิดการทดลองใช เพราะชวยลดความเสี่ยงในการรับรูของผูบริโภคในผลิตภัณฑใหม 

(สายฤดี พัฒนพงศานนทและนภวรรณ ตันติเวชกุล, 2556) 

                   3) การใหของแถม เปนการใหสินคาอยางหนึ่งเปนของแถม โดยลูกคาจะไดรับของ

แถมเม่ือซ้ือครบตามท่ีกําหนด (เทพฤทธิ์ คงเพชรขาว, 2554) ซ่ึงของแถมท่ีแจกใหผูบริโภคโดยไมคิด

มูลคาหรือซ้ือในราคาต่ํามาก เพ่ือจูงใจใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาไดงายข้ึน (สายฤดี พัฒ

นพงศานนทและนภวรรณ ตันติเวชกุล, 2556) และของแถมควรจะเปนสิ่งท่ีมีคุณคา มีประโยชน และ

เปนสิ่งท่ีผูบริโภคยอมรับ (นิติพล ภูตะโชติ, 2549) 

                    4) การแขงขันและการชิงรางวัล การแขงขันเปนการสงเสริมการขายเพ่ือใหไดรับ

รางวัลจากความสามารถหรือทักษะของผูบริโภคเอง สวนการชิงรางวัล เปนการสงเสริมการขายท่ีผู
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ชนะไดรับรางวัลเนื่องจากโชคอยางแทจริง โดยใชวิธีการสุมเพ่ือหาผูชนะ ซ่ึงเปนวิธีการท่ีนิยมมาก 

เพราะผู เขารวมไมตองแสดงความสามารถหรือทักษะใด ๆ ท้ังสิ้นก็มีสิทธิชนะได (สายฤดี พัฒ

นพงศานนทและนภวรรณ ตันติเวชกุล, 2556) โดยการชิงรางวัลท่ีนิยมคือการเลนเกมส แตการ

สงเสริมการขายวิธีนี้ไมสามารถสรางความผูกพันของผูบริโภคกับตราสินคาไดมากนัก (ศิริรัตน เจนศิริ

ศักดิ์และคมทัศน ทัศวา, 2560) 

                   5) การลดราคา เปนการเสนอขายผลิตภัณฑดวยราคาท่ีต่ํากวาปกติหรือเปนการลด

ราคาสินคาลงจากเดิม ผูประกอบการมักจะนําเสนอผานบรรจุภัณฑหรือบนฉลากท่ีระบุราคาพิเศษ (ศิ

ริรัตน เจนศิริศักดิ์และคมทัศน ทัศวา, 2560) โดยลักษณะการสงเสริมการขายแบบลดราคาตองไมใช

เวลานาน เพราะถาใชเวลานานผูบริโภคจะเกิดความเคยชิน อาจจะมีขอแตกตางจากการชิงโชคหรือ

การแลกซ้ือจะตองใชเวลาคอนขางนาน เพราะตองใหเวลาผูบริโภคในการสงชิ้นสวนกลับมายังบริษัท 

(เสรี วงศมณฑา, 2547) ซ่ึงการลดราคาถือวาเปนการใหประโยชนโดยตรงกับผูบริโภคทันทีท่ีซ้ือและ

เทากับเปนการกระตุนใหซ้ือในปริมาณท่ีมากข้ึน (เทพฤทธิ์ คงเพชรขาว, 2554) 

    
3) หลักการศาสนาอิสลามวาดวยการพนัน 
 

3.1 นิยามของการพนันท่ัวไป 
 

          “พนัน” หรือการพนัน (Gambling) หมายถึง การเขาเลนเพ่ือแสวงหาประโยชน โดย

อาศัยการเสี่ยงโชคดวยไหวพริบและฝมือ โดยพนันเอาเงินหรือทรัพยสิน เชน การเลนไพตางๆ บิด

เสียด เปนตน  

          การพนันเปนการท่ีบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไปตกลงรวมกันทําการเสี่ยงโชคเอาจาก

ทรัพยสินท่ีตนนํามารวมกันเพ่ือพนันกัน และยังเปนอบายมุขอยางหนึ่งท่ีทําใหประชาชนมัวเมาในการ

เสี่ยงโชค ซ่ึงอาจทําใหครอบครัวของผูเลนไดรับความเดือดรอน และอาจเปนสาเหตุของการเกิด

อาชญากรรมท่ีมีผลกระทบถึงความสงบเรียบรอยของสังคมโดยสวนรวม เศรษฐกิจ และศีลธรรมอันดี

ของประชาชน (บานจอมยุทธ, 2557) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมาย

ของคําวา “การพนัน” วาเปน“การเลนเอาเงินหรือสิ่งอ่ืนโดยอาศัยความฉลาด ความชํานาญ เลห

เหลี่ยม ไหวพริบ ฝมือ รวมท้ังโชคดวย” สวนคําวา “พนันขันตอ” หมายถึง “การพนันซ่ึงไดเสียกันโดย

วิธีการตอรอง” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

       สําหรับในภาษาอังกฤษนั้นมีคําท่ีใชเรียก “การพนัน” ประเภทตางๆโดยรวม (ผาสุก 

พงษไพจิตร ศังสิต พิริยะรังสรรค นวลนอย ตรีรัตน และกนกศักด์ิ แกวเทพ, 2543) คือ “Gambling” 

ซ่ึงมีความหมายวาเปนการทายผลแพชนะ หรือการวางเงินเดิมพันในการคาดการณถึงผลเกมการ
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แขงขัน หรือเหตุการณอ่ืนๆโดยผลของกิจกรรมนั้นข้ึนอยูกับโอกาส อุบัติเหตุ หรือแมกระท่ังจากการ

คํานวณท่ีผิดพลาดของผูพนันเอง 

       ในกฎหมายการพนันของสหรัฐอเมริกามีการจําแนกการพนันเอาไวในสองระดับคือ1) 

“gambling” และ 2) “gaming” โดยคําวา “gambling” มักใชในกรณีของกิจกรรมท่ีอาจเปนการ

กระทําผิดกฎหมายสวนคําวา "gaming" นั้นหมายถึงกิจกรรมท่ีมีกฎหมายรับรองใหเปนกิจกรรมถูก

กฎหมายหรือไดรับการยกเวนจากความผิดตามกฎหมายอาญา อยางไรก็ดี “gambling” ในบางกรณี

อาจจะไดรับยกเวนวาไมเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายอาญา เชน การเลนเพ่ือเขาสังคมโดยไมมี

ผลประโยชนเขามาเก่ียวของและการเลนพนันบางประเภทท่ีเปน “gaming” ก็อาจจะกลายเปน

“gambling” ได เชน กัน  หากการกระทํานั้ นละเมิดตอกฎหมายท่ีอนุญาตให ทํ าได  (Chuck 

Humphrey, ม.ป.ป)  

     นอกจากนี้ยังมีคํานิยามของคําวา “การพนัน” ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันในแวดวงการศึกษา

การพนันในปจจุบันวาหมายถึง “อะไรก็ได ท่ี มีลักษณะเปนธุรกรรมทางการเงิน  (financial 

transaction) ซ่ึงเก่ียวของกับผลลัพธท่ีไมแนนอน” สวนการพนันท่ีเลนกันในแวดวงสวนตัวท่ีมีแตการ

หมุนเวียนเงินไปมาโดยไมมีกําไรเกิดข้ึนหรือทําเพ่ือเสี่ยงทายอนาคตหรือเลนเพ่ือชวยในการตัดสินใจใน

การกระทําอยางใดอยางหนึ่งโดยไมไดทําเปนธุรกิจและไมมีจุดมุงหมายเพ่ือหารายไดนั้น ไมถือวาเปน

การพนัน แตการเลนพนันท่ีจัดข้ึนองคกรการพนัน เชน กาสิโนซ่ึงจัดบริการหรือเกมการเลนในหลาย

รูปแบบเพ่ือดึงดูดใหคนเขามาเลนการพนันถือวาเปนการพนันตามความหมายนี้ (สังศิต พิริยะรังสรรค

และคณะ, 2543) 

 

ตารางท่ี 1 สรปุความหมายและองคประกอบของการพนัน 
 

ซ่ึงจากความหมายและองคประกอบของการพนันท่ัวไป สามารถแตกประเด็นการพนันดังตาราง

ตอไปนี้ 
 

ประเด็นของการพนันท่ัวไป บานจอมยุทธ พจนานุกรม ผาสุก 

บุคคล 2 คนข้ึนไป √   

การเสี่ยงโชค √ √  

การเลนเอาเงิน  √  

การวางเงินเดิมพัน   √ 
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การคาดการณ   √ 

การทายผล   √ 

 

จากความหมายสรุปไดวา หมายถึง บุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไปตกลงรวมกัน ทําการเสี่ยงโชค

โดยการวางเงินเดิมพันจากทรัพยสิน อาศัยความฉลาดและไหวพริบในการคาดการณ และการทายผล 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากการพนันเปนสิ่งท่ีออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม 

(Social conditions) และอุดมการณการควบคุมของรัฐ (Ideologies of control) ความสัมพันธ

ระหวางการพนันและสังคมจึงเปนสิ่งท่ีมีการปรับตัวเปนระยะๆโดยข้ึนอยูกับอิทธิพลของมโนคติดาน

ศีลธรรมตอสิ่งท่ีถือวาเปน “การพนัน” ดังนั้นความคิดเห็นทัศนคติหรือความเขาใจใดๆเก่ียวกับการ

พนันจึงข้ึนอยูกับมุมมอง (Perspectives) มากกวาธรรมชาติในตัวของการพนันเอง (สังศิต พิริยะ

รังสรรคและคณะ, 2543) และอาจสงผลตอการกําหนดนิยามของคําวาการพนันในแตละสังคมให

แตกตางกันออกไปดวย 
 

3.2 นิยามของการพนันในอิสลาม 
 

      ศาสนาอิสลามเปนศาสนาท่ีพระองคอัลลอฮ  ทรงคัดสรรใหแกมวลมนุษยชาติ เปน

ศาสนาแหงความเมตตาปรานี ถูกสงมาเพ่ือจรรโลงโลกใบนี้ใหเกิดดุลยภาพในทุกๆดานไมวาจะดาน

วัตถุหรือดานจิตวิญญาณ อิสลามไมไดแยกระหวางศาสนจักรกับอาณาจักร เปนวิถีท่ีครอบคลุมท้ัง

ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การคา การศึกษา จรรยามารยาท ฯลฯ (นิติศาสตรอิสลาม, 

ม.ป.ป.) การดําเนินชีวิตของมุสลิมยอมมีขอบเขตหรือกรอบ  เขาจะไมปลอยชีวิตใหดําเนินไปตาม

อําเภอใจหรือข้ึนอยูกับอารมณแหงตน สิทธิหนาท่ีท่ีเขาพึงมีตอพระเจาผูทรงสราง สิทธิระหวางตัวเขา

กับผูถูกสรางดวยกัน การสรางปฏิสัมพันธระหวางตัวเขากับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลท่ัวไปท่ีรวม

อยูในสังคมเดียวกัน จะตองไมหลุดออกไปจากกรอบท่ีบทบัญญัติแหงศาสนากําหนดไว 

      จากหุกมท่ีกลาวเก่ียวกับอัลหะรอม คือสิ่งท่ีศาสนาตองการใหละท้ิงอยางเด็ดขาด โดยถือ

วาการละท้ิงนั้นเปนการปฏิบัติตามคําสั่ง และถาหากมีการฝาฝนตอคําสั่งแลวจะตองถูกลงโทษ ดังเชน 

- ดานความเชื่อ โดยไมตั้งภาคีใดๆ กับพระองคอัลลอฮ ไมบิดเบือนในเรื่องของศาสนา  

     - ดานสังคม   การลักขโมย การฆาเพ่ือนมนุษย การฉอโกง การสรางความเสียหายบน

พ้ืนดิน การผิดประเวณี ดื่มสุรา การพนัน การบริโภคสัตวท่ีหามรับประทาน เชน สุกร สุนัข และซาก

สัตว (ยกเวนปลา และตั๊กแตน) เปนตน 
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      ดังนั้นเม่ือมนุษยไดกระทําสิ่งท่ีตองหาม  เขาจะมีบาปและสมควรท่ีจะตองถูกลงโทษและ

เม่ือใดท่ีละท้ิงโดยถือเปนการกระทําท่ีอัลลอฮหาม เขาจะไดรับผลบุญและหะรอมยังมีชื่อเรียกอีกวา : 

มะฮชูรหรือมะอซียะฮ เปนตน (มัสลัน มาหามะ, มปป.) 

      การพนันเรียกในภาษาอาหรับวาอัล-กิมารฺ (اَْلِقَمار) หรืออัล-มัยสิรฺ  (اَْلَمْیِسر) หมายถึง 

การเลนเพ่ือใหไดเงินหรือสิ่งอ่ืนดวยการเสี่ยงโชคหรือดวยฝมือ  เชน  การเลนลูกเตา หมากรุก ถ่ัว หัว

แหวน ไข  กอนหิน เปนตน การพนัน คือ การเลนทุกชนิด ท่ีมีจุดประสงคเพ่ือไดเงินหรือสิ่งอ่ืนใดมา

ดวยการเสี่ยงโชค โดยการทํานายหรือคาดเดาผลท่ีเกิดข้ึนในอนาคต การพนันอาจแบงไดหลายอยาง 

เชน การพนันในการแขงขัน ตัวอยางเชน เกมไพ เกมลูกเตา การพนันโดยการทํานายผลท่ีคาดวา

เกิดข้ึนในอนาคต เชน การแทงบอล การแทงมา หรือการคาดเดาเชน หวย (สํานักงานขาวไทยมุสลิม, 

2010) 

      การพนัน เรียกในภาษาอาหรับวาอัล-กิมารฺ (اَْلِقَمار) หรืออัล-มัยสิรฺ  (اَْلَمْیِسر) หมายถึง 

การเลนโดยนําเงินหรือสิ่งอ่ืนไปใชในการเสี่ยงโชค หรือการใชฝมือ (Game of Chance) โดยการ

ทํานายหรือเดาผลท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต การพนันอาจแบงไดหลายอยาง เชน การพนันในการแขงขัน 

ตัวอยางเชน ไพ เกมลูกเตา การพนันโดยการทํานายผลท่ีคาดเดาเกิดข้ึนในอนาคต เชน การพนันบอล 

การพนันมวย การพนันมา การแทงหวย (อิมรอน, 2559) 

         การพนันเรียกในภาษาอาหรับวา หมายถึงการเลนเอาเงินหรือสิ่งอ่ืน ดวยการเสี่ยงโชค

หรือฝมือ อาทิเชน การเลนลูกเตา หมากรุก ถ่ัว หัวแหวน ไข กอนหิน เปนตน นักวิชาการเห็นพอง

ตรงกันวาทุกๆ การละเลนท่ีมีการพนันถือเปนสิ่งตองหาม ( ٌَحَرام) และถือเปนสวนหนึ่งจากการไดมา

ซ่ึงทรัพยสินของผูคนโดยมิชอบ ( ٌباَِطل)  
 

 

ตารางท่ี 2 สรุปความหมายและองคประกอบของศาสนาอิสลามวาดวยการพนัน 
 

         ซ่ึงจากความหมายและองคประกอบของศาสนาอิสลามวาดวยการพนัน สามารถแตกประเด็น

ดังตารางตอไปนี้ 
 

ประเด็นความหมายของการ

พนัน 

อิบรอฮีม อับดุลลาตีฟ อบูอิสรอฟล บุญโชค 

การเดิมพัน √    

การใชคําท่ีเชิญชวนการพนัน  √   

การเสี่ยงทาย  √ √  

การลงขันท่ีมีผูไดและผูเสีย    √ 

การเสี่ยงโชค   √  
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การทํานาย   √  

การคาดเดาอนาคต   √ √ 

 

กลาวโดยสรุป การพนันในอิสลาม หมายถึง การไดมาซ่ึงทรัพยสินหรือความเพลิดเพลินใจ 

โดยการเดิมพัน เสี่ยงโชค เสี่ยงทาย ทํานาย คาดการณ คาดเดาอนาคต รวมถึงการใชคําพูดเชิญชวน

พนันเพ่ือทํากิจกรรม 
 

3.3 ประเภทของการพนันในอิสลาม 
 

      จากการศึกษา ในตําราหลายเลมท้ังจากตําราในกฎหมายไทยและกฎหมายอิสลาม ทําให

เห็นถึงความคลายและความแตกตางในรูปแบบและวิธีการของการเลนการพนันตางๆ ซ่ึงในหนังสือ

กฎหมายการพนัน โดยท่ัวไปกลาวถึงการพนันไวมาก แตในหนังสือฟกฮ และกฎหมายอิสลามนั้น ได

กลาวถึงเรื่องการพนันไวเพียงคราวๆ และไมมีการจัดประเภทของการพนันในอิสลาม แตท้ังนี้ สามารถ

ศึกษาและคนควาวิจัยถึงลักษณะของการพนันในอิสลาม ไดดังนี้ 

   1. การพนันท่ีมีลักษณะเปนการเสี่ยงทาย 

   2. การพนันท่ีอยูในตัวของตัวมันเอง 

   3. การพนันท่ีอาศัยอุปกรณท่ีคิดคนข้ึนมาโดยเฉพาะ 

   4. การพนันในรูปแบบของการกีฬา 

   5. การพนันในรูปแบบของการละเลน 

   6. การพนันท่ีใชสัตวเปนเครื่องมือ 
 

  3.3.1 การพนันท่ีมีลักษณะของการเส่ียงทาย หรือ เส่ียงติ้ว 

  กลาวคือ “อัซลาม” หมายถึง รูปแบบตางๆของการเสี่ยงทาย ซ่ึงกระเดียด

ไปทางชิริก และไสยศาสตร เชน การเสี่ยงทายโดยใชลูกศรของอาหรับในสมัยญาฮีลียะฮ พวกอาหรับ

เคยใชธนูสามดอกเพ่ือการเสี่ยงทาย โดยดอกหนึ่งจะเขียนวา “พระเจาของฉันบัญชาฉัน” อีกดอกหนึ่ง

จะเขียนวา “พระเจาของฉันไดหามฉัน” และดอกท่ีสามจะถูกปลอยวางไวโดยไมเขียนอะไร ถาหากเขา

คิดท่ีจะเดินทาง แตงงาน หรือทําอะไรก็ไดก็แลวแต พวกเขาจะไปยังท่ีวิหารอันเปนท่ีเก็บดอกธนู 

หลังจากนั้นก็เสี่ยงเลือกธนู ถาหากเลือกไดดอกท่ีเขียนวา “บัญชา” พวกเขาก็จะทําสิ่งท่ีเขาคิดไว แต

ถาหากเลือกไดดอกท่ีเขียนวา “หาม” พวกเขาก็จะไมทํา และถาเลือกไดดอกธนูท่ีไมไดเขียนอะไรไว 

พวกเขาก็จะใสมันลงไปใหม และเสี่ยงหยิบธนูอีกจนกระท่ังไดดอกธนูท่ีชี้ขาดเปนแนชัด 

   การเสี่ยงทายเพ่ือตัดสินใจ ซ่ึงกระทํากันในปจจุบัน จะโดยการสังเกตจาก

ทราย จากหอย ใบชา ไพ  ฝามือ การเปดหนังสือเสี่ยงทาย หรืออ่ืนๆในทํานองนี้ ก็เปนการปฏิบัติ
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เชนเดียวกันกับการเสี่ยงทายสมัยญาฮีลิยะฮดวยเชนกัน ดังนั้น รูปแบบของการละเลนใดท่ีถูกกําหนด 

โดยมีลักษณะของการเสี่ยงทายเขามาเก่ียวของ จึงเขาขายการพนันในลักษณะนี้ดวย 

   อิสลามไดหามการเลนทุกอยางท่ีมีลักษณะของการพนันและการเสี่ยงทาย

รวมไวดวยกันและถือวามันเปนบาปอยางหนึ่ง ดังท่ี อัลลอฮ  ไดทรงตรัสไววาในซูเราะหมาอีดะห

ความวา 

 

 
“ไดถูกหามแกพวกเจาแลว ซ่ึงสัตวท่ีตายเอง และเลือด และเนื้อสุกร และสัตวท่ีถูกเปลงนาม

อ่ืนจากอัลลอฮ ท่ีมัน(ขณะเชือด) และสัตวท่ีถูกรัดคอตาย และสัตวท่ีถูกตีตาย และสัตวท่ีตกเหวตาย 

และสัตวท่ีถูกขวิดตาย และสัตวท่ีสัตวรายกัดกิน นอกจากท่ีพวกเจาเชือดกัน  และสัตวท่ีถูกเชือดบน

แทนหินบูชา และการท่ีพวกเจาเสี่ยงทายดวยไมติ้ว เหลานั้นเปนการละเมิด วันนี้บรรดาผูปฏิเสธการ

ศรัทธาหมดหวังในศาสนาของพวกเจาแลว ดังนั้นพวกเจาจงอยากลัวพวกเขา และจงกลัวขาเถิด วันนี้

ขาไดใหสมบูรณแกพวกเจาแลว ซ่ึงศาสนาของพวกเจาและขาไดใหครบถวนแกพวกเจาแลว ซ่ึงความ

กรุณาเมตตาของขา และขาไดเลือกอิสลามใหเปนศาสนาแกพวกเจาแลว ผูใดไดรับความคับขันใน

ความหิวโหย โดยมิใชเปนผูจงใจกระทําบาปแลวไซรแนนอนอัลลอฮนั้นเปนผูทรงอภัยโทษผูทรงเมตตา

เสมอ” (5 : 3) 
 

และทานรอซูล  ยังไดกลาวสั่งทับไวอีกดวยความวา 
  

“จากอบีดัรดา  กลาววา ทานรอซูล  กลาววา ใครท่ีปรึกษา กับหมอดู หรืออาศัยการ

เสี่ยงติ้ว หรือกลับจากการเดินทาง เพราะลางไมดี จะไมไดรับตําแหนงท่ีสูง (ในสวรรค)” 

(อัตตอบรอนียอัลตัรฆีบวัลตัรฮีบ เลมท่ี 4 หนา : 18 เลขท่ี : 4612) 
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  จากความหมายของหะดิษท้ังสองนี้ เปนสิ่งท่ีชี้ชัดวา การเลนชนิดใดท่ีมีลักษณะของ

การเสี่ยงทาย ถือ เปนการพนันท่ีตองหามในอิสลาม และหากมีผูใดฝาฝนก็เปนการฝาฝนตอคําบัญชา

ตอพระองคอัลลอฮ  นั้นเอง  ท้ังนี้ยังรวมไปถึงการเชื่อในคําทํานายทายทัก ของบรรดาหมอดูตางๆ 

ท่ีทํานายกันไปตางๆ นานาๆ หรือการอาศัยโชคลางในการดํารงชีวิต 

  ในปจจุบัน เราจะพบวาการพนันในรูปแบบของการเสี่ยงทายนั้น มีมากมายหลาย

รูปแบบซ่ึงมีความแตกตางกันไปตามรูปลักษณะ และยุคสมัย เชน การเสี่ยงทายผลการแขงขันฟุตบอล

ผานทางโทรศัพทมือถือ ซ่ึงกําลังเปนท่ีแพรหลายกันมากในหมูเยาวชนหนุมสาว เปนสิ่งท่ีผิดตอ

หลักการศาสนาอยางชัดเจน หรืออีกในรูปแบบหนึ่ง นั้นก็คือ “การสงชิงโชค” การสงชิงโชคนั้นจัดเปน

การพนันรูปแบบหนึ่งท่ีมาในลักษณะของเยาวชน การเสี่ยงทาย เพราะเปนการคาดเดา หรือ การ

ทํานายในสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน การทายผลฟุตบอล เชน การทายฟุตบอลผานทาง

ไปรษณียบัตร วาทีมใดจะเปนทีมฝายชนะ หรือเปนฝายแพในทัวนาเมนทนั้นๆ หากผลของการทาย

ถูกตองก็จะไดรับรางวัลจากทางผูจัด ซ่ึงเปนสิ่งท่ีไมถูกตองตามหลักการอิสลาม ของรางวัลท่ีไดจากการ

เสี่ยงทายก็ถือเปนสิ่งท่ีฮะรามเชนกัน 

  นอกจากนั้นยังมีการละเลนอีกมากมายท่ีเขาขายการพนันประเภทนี้ เชน การเลน

ลูกเตา ลูกเตามีหลายสีหลายชนิด หลายแบบ แตละแบบมีชื่อเรียกและวิธีการเลนท่ีตางกันออกไป แต

สิ่งท่ีเหมือนกันอยางหนึ่งของลูกเตา คือ มีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมหกดาน แตละดานจะมีลักษณะอยางไร

ข้ึนอยูกับชนิดของลูกเตาแตละชนิด  วิธีการเลนสวนมากข้ึนอยูกับการทาย กลาวคือ ผูถือลูกเตาไวใน

มือ แลวทอยลงบนพ้ืนหรือโตะ กอนเลน ผูเลนจะตองวางเงินพนันลงบนโตะ เพ่ือทายวา ลูกเตาแตละ

ลูกจะออกมาเปนเชนไร ท้ังนี้การเลนอาจจะมีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป หรืออาจเปนการละเลนใน

ทํานองเดียวกันท่ีสามารถดัดแปลงการเลนไดตลอดเวลา หากมีการเลนลักษณะเชนนี้ถือวาเปนการเลน

ท่ีตองหามท้ังสิ้น เชนเดียวกับการ “จับเบอร หรือ จับสลาก” เปนการเลนท่ีมักใชในการทํากิจกรรม 

จริง ๆ แลวการจับสลากธรรมดา ๆ อาจไมมีความผิด เพราะไมมีการพนันเกิดข้ึนแตหากวาการจับ

สลากนั้น มีการนําเงินไปเพ่ือแลกซ้ือสลาก ซ่ึงทางรานจัดใหมี สลากนั้นจะมีอยูดวยกันสองชุด ชุดท่ี

หนึ่งใหผูซ้ือ อีกชุดหนึ่งติดไวกับสิ่งของ หากผูซ้ือจับสลากไดตรงกับเบอรใดในสิ่งของนั้นๆ ก็รับสิ่งของ

นั้นไป ลักษณะเชนนี้ถือวาเปนการพนันในลักษณะของการเสี่ยงทายตองหามในศาสนาอิสลามเชนกัน 
 

  3.3.2 การพนันท่ีมีลักษณะของการพนันอยูในตัวของมันเอง เชน ล็อตเตอรี่ 

หวย เรียงเบอร ท่ีกลาวมานี้ลวนแตเปนการพนันท่ีมีอยูในตัวของมันเองโดยไมตองมีการเดิมพันกันมา

กอน เพราะการเลนหรือการซ้ือ มีลักษณะของการพนันอยูในตัวของมันเอง กลาวคือ 

   ล็อตเตอรี่ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “สลากกินแบงรัฐบาล” ซ่ึงรัฐบาลเปน

เจาของ ไดจัดใหมีข้ึนโดยถูกตองตามกฎหมาย เพ่ือนําเงินท่ีไดจากการขายสลากกินแบงนี้ นําไปใชใน
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กิจการสาธารณะประโยชนตางๆ แตทวาในการขายสลากกินแบงแตละครั้ง มีสิ่งท่ีซอนเรนอยูเบื้องหลัง

นั้นคือ การทายผลหรือเบอรของสลากกินแบง ผูซ้ือล็อตเตอรี่ จะเลือกซ้ือล็อตเตอรี่ตามเบอรท่ีตนเอง

คาดวาจะถูกตองตามเบอรท่ีทางกองสลากกินแบงกําหนด หากทายถูกตามท่ีวานั้น ก็รับผลตอบแทน

จากรายไดท่ีทางกองสลากจัดให โดยนําใบสลากนั้น ไปข้ึนเงินท่ีกองสลากตามวันเวลาท่ีกําหนด ดังนั้น 

ล็อตเตอรี่ จึงเปนสิ่งท่ีไมอนุญาตในอิสลาม เพราะเปนการลงทุนท่ีนอย แตไดรับผลกําไรมหาศาล อีก

ท้ังยังเปนการอธรรมตอผูอ่ืน และเปนการหารายไดท่ีปราศจากหยาดเหง่ือแรงกายของตนเอง รวมท้ัง

ยังมีลักษณะของการเสี่ยงทายเขามาอีก 
 

  3.3.3. การพนันท่ีตองอาศัยอุปกรณท่ีคิดคนข้ึนมาโดยเฉพาะ 

   การพนันประเภทนี้มีมาก ซ่ึงชนิดของมันมีตางๆนานา ข้ึนอยูกับวามนุษยจะ

คิดคนข้ึนมาเลนกันอยางไร ใชวัสดุ อุปกรณอะไร การพนันประเภทนี้ บางครั้งใชกระดาษหรือหนังสือ

เลมเดียวกันก็สามารถเลนการพนันกันได ในกฎหมายอิสลามจึงถือวาทุกๆสิ่งท่ีเขาขายการพนัน หรือ

เปนการละเลนท่ีคลายกันกับการพนัน ก็ถือเปนสิ่งตองหามแลว การพนันประเภทนี้มีปรากฏข้ึนในเกม 

หรือการละเลนตางๆ เชน การเลนทายภาพ การเลนหมากรุก หมากฮอส การเลนไพ หรืออ่ืนๆท่ีอาจมี

การคิดคนข้ึนมาใหม และมีชื่อเรียกกันตางๆนานา ดังท่ีทานรอซูล  ไดกลาวไวความวา 

“ทุกๆสิ่งท่ีมีการเดิมพัน คือการพนัน ถึงแมวาจะเปนการละเลนของเด็กๆดวยกับชนิดท่ีเปน

ตอแตม หรือชนิดท่ีเปนติ้วกลมก็ตาม”(อัตตอบรียตัฟซีรตอบรียดารุลกุตุบ  อัลอิลมียะฮฺเบรูต. 1992 : 

219) 

   จากหะดิษดังกลาวนี้  บงชี้วาการละเลนทุกๆอยางสามารถทําใหเปนการ

พนันได หากวามีการพนัน หรือการเดิมพันเกิดข้ึน และการพนัน สามารถเกิดข้ึนได กับบุคคลทุกเพศ

ทุกวัย 
 

  3.3.4 การพนันท่ีมาในรูปแบบของการกีฬา 

   การกีฬาเปนสิ่งท่ีอิสลามสงเสริม และสนับสนุน เพ่ือเสริมสรางใหเยาวชน

มุสลิมไดมีสุขภาพ พลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ เพราะอัลลอฮ  ทรงรักบาวท่ีแข็งแรงมากกวาบาวท่ี

ออนแอและในทัศนะของอิสลามนั้น ไมไดวัดความแข็งแรงของคนๆหนึ่งจากความแข็งแรงท่ีเขา

สามารถลมคูตอสูได แตผูท่ีแข็งแรงในทัศนะของอัลลอฮ  คือ ผูสามารถชนะอารมณของเขาเม่ือเขา

โกรธ  กีฬาเปนสิ่งท่ีดีหากใชใหเกิดประโยชนและสามารถกอเกิดโทษไดหากไมเขาใจวัตถุประสงคของ

การเลนกีฬาอยางแทจริง ดังเชน กลุมคนบางกลุมท่ีใชการกีฬาเปนการพนัน กลาวคือ พวกเขาจะทา

พนันกันดวยการวางเงินหรือทรัพยสินท่ีมีเปนเดิมพัน แลวทายวา ผลของการแขงขันกีฬานั้นๆ เปนเชน

ไร หากฝายใดฝายหนึ่งทายไดถูกดังผลท่ีปรากฏข้ึนจากการแขงขัน ผูนั้นก็จะไดทรัพยสินเดิมพันนั้นไป
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ครอบครอง ซ่ึงเปนการครอบครองทรัพยสินท่ีไมถูกตองตามหลักการอิสลาม เพราะเปนการไดมาโดย

ปราศจากน้ําพักน้ําแรง ในการประกอบอาชีพ 

  ดังนั้น การนําการกีฬาทุกชนิดท่ีอิสลามอนุญาตใหเลน มาเดิมพันกันดวย

ทรัพยถึงผลของการแพ ชนะ จึงเปนท่ีตองหามในอิสลาม ถึงแมวาการกีฬาชนิดนั้นจะเปนท่ีอนุมัติใน

อิสลามก็ตาม 

  ดังท่ีทานรอซูล  ไดกลาวไวความวา 
 

 “ทุกๆสิ่งท่ีมีการเดิมพัน คือ การพนันถึงแมจะเปนการละเลนของเด็กดวยขอตอหรือท่ีเปนติ้ว

กลมก็ตาม (อัตตอบรียตัฟซีรตอบรียดารุลกุตุบ  อัลอิลมียะฮฺเบรูต, 1992 : 219) 
 

 3.4.5. การพนันในรูปของการละเลน 

  การพนันในรูปแบบของการละเลน มักพบเห็นกันบอยในทุกซอกซอยของ

สังคม เพราะท่ีใดมีการละเลน ท่ีนั้นมักมีการพนันปะปนอยูดวยเสมอ ท้ังๆท่ีบางครั้งผูเลนเอง อาจจะรู

หรือไมรูวาเปนการพนัน โดยเฉพาะการละเลนของเด็กๆ เพราะทานรอซูล  ไดกลาวไวความวา 

                    จากอบีฮุร็อยรอฮกลาววา ทานรอซูล  กลาววา คนหนึ่งคนใดจากพวก

ทานไดกลาวคําสาบานดวยกับพระเจาแลว ดังนั้น สําหรับเขาจงกลาววาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจาก

อัลลอฮ  และใครท่ีกลาวกับเพ่ือนของเขาวา “มาเรามาพนันกัน” ดังนั้นจะตองจายทาน (บันทึก

โดยอัลบุคอรียหะดีษท่ี 6301 และมุสลิม 1647 อางถึงในมนัส สุทธิการ, 2557 : 2-69) 

                   เราคงปฏิเสธไมไดวา คงไมมีเลยท่ีการละเลนของเด็กๆ จะไมมีการพนัน

เกิดข้ึน ไมวาจะดวยการกลาวคําทาพนันกันดวยคําพูด หรือการเดิมพันกันดวยทรัพยสิน การพนันใน

รูปแบบของการละเลนจึงเปนพ้ืนฐานของการพนันชนิดอ่ืนๆ รูปแบบของการพนันท่ีเปนการละเลนมี

มากมายหลายชนิด เชน การโยนสตางคหัว กอย การเปายิงฉุบ การทอยสตางค การทอยเสน การเลน

ปนแปะ การเลนลูกแกว การเลนตอแตม เกมเศรษฐี การเลนหนังยาง การเลนไพ การเลนเปดหนังสือ 

การเลนหมากรุก หมากฮอส หมากเก็บ การเลนเกมสตางๆ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 

 3.4.6 การพนันท่ีใชสัตวเปนเครื่องมือในการเลน 

  ดังท่ีกลาวมาแลววา การพนันเกิดข้ึนไดทุกรูปแบบ ไมเวนแมแตการละเลน

ของเด็กๆหรือแมแตใชสัตวมาเปนเครื่องมือ และมีองคประกอบของการเลน เชน การแขงมา แขงสุนัข 

หรือแมแตแพะ แกะ วัว ควาย ก็สามารถนํามาแขงขันเปนเกมการพนันได รูปแบบของการเลนพนัน

ชนิดนี้เปนการละเลนท่ีผสมผสานกับการกีฬา เชน การแขงมา หรือ แขงสุนัข ซ่ึงก็ไมนาจะเปนสิ่งท่ีผิด

ในหลักการอิสลามแตอยางไร เพราะอิสลามสงเสริมใหฝกฝนการข่ีมา แตแทท่ีจริงแลว เบื้องหลังของ

การแขงขันเหลานี้ ลวนแลวแตมีการพนัน หรือการเดิมพันดวยกันท้ังสิ้น เชนเดียวกันกับการพนันท่ี
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เปนการทรมาน เชน การกัดปลา ชนไก ชนโค หรือวิ่งวัวชนพนันดังกลาวนี้ลวนแลวเปนการทรมาน

สัตว  
 

3.5 บทบัญญัติเกี่ยวของกับการพนัน 
 

      คําสอนของอิสลามกระตุนมุสลิมใหดําเนินตามแนวทางของอัลลอฮ ในการหาเลี้ยงชีพ 

ใหรูจักใชกฎธรรมชาติ และวิธีการท่ีเท่ียงตรงในการไปสูเปาหมาย และใชเหตุผลท่ีถูกตองสรางผลท่ี

ตองการ สวนการพนันซ่ึงรวมไปถึง การจับสลาก และล็อตเตอรี่นั้น ทําใหประชาชนข้ึนอยูกับโอกาส 

และหวังในโชคลาภ ซ่ึงเปนความหวังลมๆแลงๆ สิ่งเหลานี้ลวนทําใหตองหันเหออกจากการใชแรงงาน

โดยสุจริต การเอาจริงเอาจัง ผูท่ีติดอยูกับการพนันจึงเปนผูท่ีไมเคารพตอกฎเกณฑท่ีอัลลอฮทรง

กําหนด 

      ในอิสลามถือวาทรัพยสินสวนบุคคล เปนสิ่งท่ีใครจะเอาไปจากผูเปนเจาของไมได ยกเวน

โดยการแลกเปลี่ยนกันอยางถูกตองตามกฎหมาย หรือเวนเสียแตวาจะเปนการใหเปนของขวัญหรือ

เปนทานแกกัน ดังนั้น การไดทรัพยสินของคนอ่ืนจากการเลนพนันจึงเปนสิ่งท่ีไมถูกตองตามกฎหมาย

อิสลาม 

       ผูท่ีเลนการพนันมักจะมีความเกลียดชัง และเปนศัตรูกัน ถึงแมพวกเขาอาจจะอางวา 

ถึงแพก็ไมเปนไรก็ตาม ในการพนันนั้นจะมีท้ังผูชนะและผูแพ บางครั้งผูแพอาจดูวามีอารมณดี แตแทท่ี

จริงแลวเบื้องหลังความรูสึกของเขานั้นคือความกังวล ความโกรธ ความเคียดแคน และความเสียใจ

  

       เปนการถูกตองเหลือเกินท่ีคัมภีรอัลกรุอาน ไดกลาวถึงเรื่องการดื่มสุราและพนันไว

ดวยกัน ท้ังนี้เพราะโทษของมันท้ังสองท่ีจะเกิดข้ึนกับตัวบุคคล ครอบครัว และสังคม นั้นเหมือนกัน 

มันจะมีอะไรมากกวาการติดเหลามากไปกวาการติดพนัน นี้คือเหตุผลท่ีวา หากเราพบสิ่งหนึ่งสิ่งใดจาก

สองสิ่งนี้ เราก็จะหนีไมพนท่ีจะตองพบกับอีกสิ่งหนึ่ง คัมภีรอัลกรุอานกลาวไวถูกตองแลววาการดื่มสุรา 

และการพนันนั้นมาจากการกระทําของมารราย มันคลายกับการบูชาเจว็ด และการเสี่ยงทายดวย

ลูกศรมันเปนสิ่งโสมมและเปนนิสัยท่ีตองสลัดท้ิง (ยูซูฟ ก็อรฎอวีย, ม.ป.ป.) การพนันถือเปนสิ่งท่ีฮะ

ราม (ตองหาม) ในอิสลาม ดังหลักฐานท่ีปรากฏอยางชัดเจนในคัมภีรอัลกรุอาน ประหนึ่งวาไดถูก

ประทานลงมาใหแกมุสลิมในยุคปจจุบัน บทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการพนันไดถูกประทานลงมาแลวในอดีต 

ท่ีสภาพสังคมสมัยนั้นเต็มไปดวยความกักขฬะไรซ่ึงอารยธรรม มีการดื่มสุราและเลนการพนันกันอยาง

แพรหลายจนทําใหสังคมเกิดความปนปวน สับสนวุนวาย พระองคอัลลอฮฺ จึงไดประทานบทบัญญัติ

ดังกลาวมา เพ่ือเปนขอสั่งหามและลบลางคานิยม วัฒนธรรมท่ีเลวทรามของคนยุคนั้น และเพ่ือใหได

เขาใจถึงแกนแทของชีวิตท่ีแทจริง 
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         สุราและการพนันเปนสิ่งท่ีศาสนาหาม อิสลามไดหามการด่ืมสุราและการพนันไวใน

โองการเดียวกัน แตการหามนั้นไมไดเปนการหามอยางฉับพลัน อิสลามหามการด่ืมสุราและการพนัน

เปนลําดับข้ัน อัลลอฮฺ  ไดประทานโองการท่ีเก่ียวกับการพนันและการดื่มสุราไว 4 โองการ ดวยกัน

และตามลําดับดังตอไปนี้ 

      ในข้ันตอนแรกอัลลอฮฺ   ไดชี้แจงโทษของการพนันเพ่ือเปนการเตือนแกมนุษย ดังคํา

ดํารัสของพระองคในซูเราะฮอัลบากอเราะหความวา 

 
 

“พวกเขาจะถามเจาเก่ียวกับสุราและการพนัน จงกลาวเถิดวาในท้ังสองนั้นมีโทษมากและมี

คุณหลายอยางแกมนุษยแตโทษของมันท้ังสองนั้นมากกวาคุณของมัน และพวกเขาจะถามเจาวา พวก

เขาจะบริจาคสิ่งใด ? จงกลาวเถิดวา สิ่งท่ีเหลือจากการใชจาย ในทํานองนั้นแหละ อัลลอฮฺจะทรงแจก

แจงโองการท้ังหลายแกพวกเจาหวังวาพวกเจาจะไดใครครวญ” (2 : 219) 

       อายะหขางตนเปนคําสั่งแรกของการหามดื่มสุรา การพนัน ซ่ึงเปนการชี้แจงถึงโทษของ

การกระทําท้ังสองท่ีมีมากกวาคุณ ในตอนแรกการกระทําดังกลาวเปนแคเพียงการไมอนุมัติ เพ่ือท่ีจะ

เปนการเตรียมไปสูการหามโดยเด็ดขาด ถัดมาจากข้ันตอนนี้ก็คือ มุสลิมไดถูกสั่งหามอยางเด็ดขาดจาก

การดื่มสุราและการพนัน ทานอิหมามอะหมัดไดรายงานมาจากทานอบูฮูรอยเราะฮวา ครั้งหนึ่งทานน

บีมูฮัมมัด ไดเดินทางมายังเมืองมาดีนะฮ ซ่ึงขณะนั้นชาวเมืองมาดีนะฮไดดื่มสุรา และเลนการพนันกัน

อยางเปดเผย คนหนึ่งจากพวกเขา ไดถามทานนบีมูฮัมมัด ถึงเรื่องการดื่มสุราและเลนการพนัน อัลลอ

ฮฺจึงไดประทานโองการนี้ลงมาในชวงสมัยนั้น หลังจากอายะหนี้ ถูกประทานลงมาไดไมนาน ชาวเมือง

มาดีนะฮจึงพูดกันวา อัลลอฮฺ มิไดทรงหามเราเพียงแตทรงกลาววามันท้ังสองมีโทษมากกวาคุณเทานั้น 

       อีกอายะหหนึ่งท่ีอัลลอฮฺ ไดทรงหามการด่ืมสุรา และการพนันซ่ึงเปนการหามอยาง

เด็ดขาด ณ วันท่ีประทานอายะหนี้จนถึงอนาคต พระองคทรงตรัสไวในซูเราะฮอัลมาอีดะฮ ความวา 

 



42 

 

“ผูศรัทธาท้ังหลายท่ีจริงสุราและการพนัน และแทงหินสําหรับเชือดสัตวบูชายัญ และการเสี่ยงติ้วเปน

สิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทําของชัยฏอน (มารราย) ดังนั้น พวกเจาจงหางไกลจากมันเสีย เพ่ือวา

พวกเจาจะไดพบกับความสําเร็จ”(5 : 90) 

 

 
“แทจริงชัยฎอนนั้นมันเพียงตองการท่ีจะกอการเปนศัตรูและการเกลียดชังกันระหวางพวกเจา เรื่อง

ของน้ํามันเมาและการพนัน และตองการจะขัดขวางพวกเจาใหหนัเหออกจากการรําลึกถึงอัลลอฮฺ และ

การเคารพภักดีตอพระองค และพวกเจาจะยุติไหม” (5 : 91) 
 

บทบัญญัติท่ีไดกลาวมาขางตนนี้ เปนบทบัญญัติท่ีวาดวยเรื่องสุราและการพนัน ซ่ึงพระองค

อัลลอฮฺทรงตรัสไวดวยกัน เพ่ือกําชับมนุษยใหรูถึงพิษการพนันของมันท้ังสองและเพ่ือใหมนุษยไดหลีก

หางออกจากมัน 

สวนอัสสุนนะฮ หะดิษรายงานจากบุรัยดะฮ บิน อัลหุศอ็ยบ (ร.ฎ) วา แทจริงทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวไว 
 

ความวา “ผูใดเลนลูกเตา ก็เหมือนกับ เขาไดจุมมือของเขา ลงไปเนื้อหมูและเลือดของมัน”        

(บันทึกโดย อิหมามมุสลิม หะดิษหมายเลข 2260, ไมปรากฏเลขหนา, ออนไลน) 

นอกจากนี้วจนะทานศาสดาท่ีรายงานจากอบีมูซา อัลอัชอะรียวา แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวไว  
 

ความวา “ผูใดเลนลูกเตา แนนอนเขาไดฝาฝนอัลลอฮและรอซูลของพระองค”  (บันทึกโดย 

อบูดาวูด หะดิษหมายเลข 4938 และอิบนุมายะฮ หะดิษหมายเลข 3762, ไมปรากฏเลขหนา, 

ออนไลน) 

จากอายะหและหะดิษขางตนอาจจะขยายความถึงโทษของการพนันไดวา การพนันเปนการ

กระทําอันโสมมและเปนพฤติกรรมของมารรายชัยฏอน นอกจากนี้ ถอยคําแหงอัลกุรอานยังแสดงให
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เห็นวาการพนัน และการดื่มน้ําเมา เปนสหายของการตั้งภาคี (ชิริก) เพราะอัลลอฮ ซุบฮานะฮูวะตะอา

ลา ทรงระบุ การเลนการพนัน ในกลุมเดียวกับ การดื่มน้ําเมา, การบูชายันและการเสี่ยงติ้ว  

 นอกจากนี้ทานรอซูลุลลอฮ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ไดกลาววาการพนัน เปนอาชีพท่ี

ตองหามและนําพาไปสูนรกดังหะดิษ 
 

ความวา “เนื้อทุกกอนท่ีมันงอกเงยออกมา จากของท่ีฮาราม ดังนั้นนรกคือสิ่งท่ีเหมาะสมยิ่ง

กับมัน” (รายงานโดย ติรมีซีย, ไมปรากฏเลขหนา, ออนไลน) 

จากอัลหะดิษบทนี้ จะเห็นไดวา เพียงแคบุคคลพูดจาชักชวนบุคคลอ่ืนใหเลนการพนัน ก็ถือวา

บุคคลผูนั้นจําตองเสียคาปรับ (กัฟฟาเราะฮฺ) ดวยการบริจาคทาน เพ่ือลบลางความผิดท่ีเกิดข้ึนจาก

คําพูด ดังนั้น การเลนการพนันจริง ๆ จึงถือเปนสิ่งท่ีตองหามและถือเปนการประพฤติบาปใหญ (กะ

บาอิรฺ) ซ่ึงจําเปนท่ีบุคคลผูนั้นตองเตาบะฮฺ (สํานักผิด) ตามเง่ือนไขท่ีศาสนากําหนดเอาไว คือ  

-ละเลิกและถอนตัวจากการเลนการพนัน โดยเด็ดขาด 

-ตั้งใจอยางแนวแนวา จะไมหวนกลับไปประพฤติผิด ดวยการเลนการพนันอีก 

-ตองคืนทรัพยสินท่ีไดมา โดยการพนันนั้น แกเจาของทรัพยสิน 

อนึ่ง ถึงแมวาการพนันจะเปนสิ่งท่ีตองหาม และถือเปนบาปใหญเชนเดียวกับการดื่มสุรา แต

เนื่องจากการพนันไมมีขอกําหนดบทลงโทษ โดยตัวบทของศาสนา ดังเชนกรณีการดื่มสุรา แตผูมี

อํานาจ หรือศาล สามารถตัดสินคดีการเลนการพนันได โดยใชดุลยพินิจตามคดีลหุโทษ (อัต-ตะซิรฺ) 

เชน การเฆ่ียนท่ีไมถึงจํานวนท่ีศาสนาบัญญัติเอาไว การจําคุก การปรับ หรือท้ังจําท้ังปรับ เปนตน 

(Piwdee, 2013) 

โทษการพนันอีกอยางคือการพนันเปนสิ่งตองหามและการบริโภคจากรายไดท่ีตองหาม 

อัลลอฮซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไมทรงตอบรับการงาน (อะม้ัลอิบาดะฮ)  
 

3.6 หุกมการพนันในอิสลาม 
 

     ในอัลกรุอานไดกลาวคําวา “มัยซิร” ถึง 3 ครั้ง คือ 1. ในซูเราะฮ อัล-บากอเราะฮ (2) อา

ยะฮท่ี 219 2. ซูเราะฮ อัล-มาอิดะฮ (5)  อายะฮท่ี 90 และ อายะฮท่ี 91 ท้ังสามอายะฮนี้ไดกลาวถึง

สิ่งท่ีไมดีบางประการท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาสมัยญาฮีลียะฮ คือ อัล-กิมาร อัล-อันซาบ (แทนบูชายัญ) 

และ อัล-อัซลัม (เสี่ยงโชคเปนการยิงเปาโดยใชธนู) 

     คําอธิบายขางตนโดยใชจํานวนคอบารียะฮและจํานวนอินซาอียะฮกับการอธิบายท่ีได

กลาวมา ในอัลกรุอานไดบอกหุกุมไวอยางชัดเจน เชน ในซูเราะฮ อัล-บากอเราะฮ (2) อายะฮท่ี 219 

อัลลอฮ (ซ.บ) ไดตรัสไวในซูเราะฮอัลบากอเราะฮความวา : 
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              พวกเขาจะถามเจาเก่ียวกับน้ําเมา และการพนัน จงกลาวเถิดวา ในท้ังสองนั้นมีโทษมาก 

และมีคุณหลายอยางแกมนุษย แตโทษของมันท้ังสองนั้น มากกวาคุณของมัน และพวกเขาจะถามเจา

วา พวกเขาจะบริจาคสิ่งใด? จงกลาวเถิดวา สิ่งท่ีเหลือจากการใชจาย ในทํานองนั้นแหละ อัลลอฮฺจะ

ทรงแจกแจงโองการท้ังหลายแกพวกเจา หวังวาพวกเจาจะไดใครครวญ (2 : 219) 
 

          ซูเราะฮฺ อัลบากอเราะฮฺ อายะฮฺ 219  เปนคําสั่งแรกเพ่ือเตรียมไปสูการหามการด่ืม

สิ่งมึนเมาโดยเด็ดขาดในศาสนาอิสลามหลังจากอายะฮนี้ถูกประทานลงมา ตามทัศนะของอัล-กูตูบี

หลังจาก     อายะฮฺท่ี 219 ในซูเราะฮฺ อัลบากอเราะฮฺถูกประทานลงมาจากนั้นตามมาดวยซูเราะฮอัล-

มาอิดะฮ อายะฮท่ี 91 (เก่ียวกับกิมารอายะฮนี้ไดใหความกระจางชัดหลังจากซูเราะฮ อัล-นิซาอ อา

ยะฮท่ี 43) สุดทายอัลลอฮ (ซ.บ) ไดสงหามการพนันและการเสี่ยงโชคในซูเราะฮ อัล-มาอิดะฮ อายะฮ

ท่ี 90 
 

          อัล-ตอบารียไดอธิบายวา  บาปใหญ จากการเลนการพนัน ซ่ึงอายะฮท่ีไดกลาว

ขางตนคือเปนการกระทําจากการพนันหรือการเดิมพันจากการกระทําของเขาซ่ึงผลท่ีตามมาจะทําให

เขาสูญเสียทรัพยสิน ครอบครัวและตอผูอ่ืน เปนตน 
  

          ในซูเราะฮ อัล-มาอิดะฮ (5) อายะฮท่ี 90 และ อายะฮท่ี 91 อัลลอฮ (ซ.บ) ตรัสไว

ความวา : 

 

 
โอ บรรดาผูศรัทธาเอย ! แท จริงแลวสุรา การพนัน แทนบูชายัญ และการเสี่ยงติ้วนั้นเปนสิ่ง

โสมมท่ีเกิดจากการกระทําของชัยฏอน ดังนั้น พวกเจาจงหลีกเลี่ยงมันเสีย เผื่อวาพวกเจาจะไดรับ
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ความสําเร็จ (5 : 90)  ท่ีจริงชัยฏอนนั้นเพียงตองการท่ีจะใหเกิดการเปนศัตรูกันและการเกลียดชังกัน

ระหวางพวกเจาในสุราและการพนัน เทานั้น และมันจะหันเหพวกเจาออกจากการรําลึกถึงอัลลอฮฺ 

และการละหมาดแลวพวกเจาจะยุติใหม (5 : 91)   
 

3.7. ผลของการพนัน 
 

ในซูเราะฮฺ อัลบากอเราะฮฺ  2 อายัตท่ี  219 อัลลอฮฺ ซุบฮานาฮูวาตาอลาไดอธิบายเก่ียวกับ

น้ําเมาและการพนันวาท้ังสองมีโทษมากและมีคุณหลายอยางแกมนุษย แตโทษของมันท้ังสองนั้น

มากกวาคุณของมัน คุณท่ีหมายถึงในอายัตนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเก่ียวกับการพนัน คือ ใหคุณเฉพาะ

แกผูท่ีชนะในการเลน นั้นคือ การโอนกรรมสิทธจากคน ๆ หนึ่ง ไปยังอีกคนหนึ่งโดยมิไดมาจากความ

พยายาม แมวาการพนันนั้นมีประโยชนอยางอ่ืน ๆ ก็ตาม 

 ในรูปแบบการเลนท่ีเปนอันตรายหรือความเสี่ยง (المخاطرة) ฝายท่ีชนะในการเลน

จะไดรับทรัพยสินของการพนันอยางงายดายแลวยังสามารถเพศสัมพันธกับภรรยาของฝายท่ีแพท่ีใช

เปนเดิมพัน แตการเลนในรูปแบบสวนยอย (لتجزئة)  นั้นสําหรับฝายท่ีชนะจะมีความภาคภูมิใจและ

คนยากจนก็เชนกันเพราะไดลิ้มรสเนื้ออูฐท่ีเปนเดิมพัน อยางไรก็ตาม การพนันนั้นเปนสิ่ง ๆ หนึ่งท่ีเปน

บาปใหญซ่ึงเปนสิ่งตองหามโดยศาสนาอิสลาม 

 การยืนยันในซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ อายัตท่ี  219 วาบาป ผลจากการพนันนั้น

ยิ่งใหญมีมากกวาประโยชนและเปนผลเสียตามมา ระหวางบาปหรืออันตรายท่ีเกิดข้ึนจากการพนันนั้น

ถูกยืนยันใน  ซูเราะฮฺ อัลมาอีดะฮฺ อายัตท่ี 90-91  ท้ังสองอายัตท่ีกลาวมานั้นวา การพนันเปนการ

กระทําของชัยฏอนท่ีตองหางไกลจากคนท่ีเลนมัน นอกจากนี้ การพนันเปนสิ่งท่ีชัยฏอนใชเปน

เครื่องมือในการทําลาย และสรางความรังเกียจระหวางมนุษยดวยกัน โดยเฉพาะกับคนท่ีเลน อีกท้ังยัง

เปนสิ่งกีดก้ันตอการรําลึกถึงอัลลอฮฺและการปฏิบัติศาสนกิจ อัลอลูเซ กลาววา นอกเหนือจากนั้นความ

เสียหายจากการพนันสงผลกับตัวเองโดยการกินใชทรัพยสินท่ีไมถูกตอง นั้นคือทําใหพวกฝายตรงขาม

มีแนวโนมท่ีจะเปนขโมย ทําลายความนับถือตนเอง ละเลยตอครอบครัว พิจารณานอยลงตอการ

กระทําในสิ่งท่ีไมดี มีนิสัยท่ีนารังเกียจ และงายตอการมีเรื่องทะเลาะกับคนอ่ืน 

 ทุกการกระทํานั้น แทจริงแลวคือ มันเปนนิสัยของคนท่ีไมชอบคิดอยางมีสติ แต

สําหรับคนท่ีติดการพนันแลวจะกระทําโดยไมรูสึกตัว เหมือนคนตาบอด หูหนวก นอกจากนั้น การเลน

การพนันยังทําใหผูเลนหวังกับทรัพยสินท่ีเดิมพันกันท่ีอาจใหประโยชนกลับมาอยางมหาศาล 

          ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงจากการพนัน ดวยการอิคลาสเพ่ืออัลลอฮฺอยางจริง ๆ จัง ๆ วาจะ

ไมเลนการพนัน และม่ันขอตอพระองคเพ่ือหางไกลจากสิ่งดังกลาว เชื่อม่ันวาการพนันหุกุมนั้น ฮารอม 

(ผิดตอหลักการ) ทุกการกระทําท่ีฮารอมหากละเมิดก็จะเปนอันตรายท้ังโลกนี้และโลกหนา อัลลอฮฺซุบ

ฮานาฮุวาตาอาลา ตรัสวา ความวา โอผูศรัทธาท้ังหลาย แทจริงสุราและการพนันและแทนหินสําหรับ
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เชือดสัตวบูชายัญ และการเสี่ยงติ้วนั้น เปนสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทําของชัยฏอน ดังนั้นพวกเจา

จงหางไกลจากมันเสียเพ่ือวาพวกเจาจะไดรับความสําเร็จ (ซูเราะฮฺ อัลมาอีดะฮฺ อายัต 90) และควร

เขาใจวาหากรายไดมาจากสิ่งท่ีฮารอม ดังนั้นดุอารเขาจะไมถูกตอบรับจากอัลลอฮฺ ซุบฮานาฮูวาตาอา

ลา อาบูฮูรอยเราะฮฺกลาววา ทานรอซูลุลลอฮฺ (ซ.ล) เคยกลาววา แทจริงแลวพระองคอัลลอฮฺนั้นดี 

พระองคจะไมตอบรับสิ่ง ๆ หนึ่งนอกจากสิ่งนั้นดี และแทจริงอัลลอฮฺทรงสั่งใหผูศรัทธา (มุมิน) เสมือน

เคยสั่งแกบรรดารอซูลของพระองค อัลลอฮฺตรัสวา โอบรรดารอซูลเอย พวกเจาจงบริโภคสวนท่ีดี (ฮะ

ลาล) และจงกระทําความดีเถิด เพราะแทจริง ขารอบรูสิ่งพวกเจากระทํา (ซูเราะฮฺ อัลมุอฺมินูน อายัตท่ี 

51)  และทรงตรัสอีกวา บรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย จงบริโภคสิ่งท่ีเราไดใหเปนปจจัยยังชีพแกพวกเจา 

จากสิ่งดี ๆ ท้ังหลาย และจงขอบคุณอัลลอฮฺเถิด หากเฉพาะพระองคเทานั้น ท่ีพวกเจาจักเปนผูเคารพ

สักการะ (ซูเราะฮฺ อัลบากอเราะ อายัตท่ี 172) จากนั้นเขาไดเลาประวัติของชายผูหนึ่งท่ีเดินทางไกล 

ผมยุงเหยิง และเต็มไปดวยฝุน ชายผูนั้นไดยกมือข้ึนสูงเพ่ือขอดุอารวา “โอพระเจาของฉัน โอพระ

เจาของฉัน” ในขณะท่ีเขาบริโภคอาหารท่ีฮารอม เครื่องด่ืมก็ฮารอม เครื่องนุมหมก็ฮารอม และทอง

ของเขาเต็มไปดวยอาหารท่ีฮารอม ดังนั้นดุอารของคนแบบนี้รึจะถูกตอบรับ (ฮาดีษ มุสลิม 3/85, ไม

ปรากฏเลขหนา, ออนไลน) 
 

3.8 กฎเกณฑวาดวยการพนันในอิสลาม 
 

 การละเลนทุกอยางโดยพ้ืนฐานของมันนั้น เปนสิ่งท่ีอนุญาตในอิสลาม แตเนื่องจาก

ไดมีการพนันเขามาเก่ียวของจึงทําใหเปนสิ่งท่ีตองหาม ท้ังนี้กฎเกณฑท่ีจะมาเปนตัวชี้วัดวา การละเลน

ใดท่ีเปนการพนัน ตามท่ีอิสลามหามนั้น สามารถพิจารณาไดดังนี้ 

 3.8.1 มีการเดิมพันระหวางกัน เชน มีการเดิมพันกันในการเลนโดยกลาววา ถาหาก

ฉันชนะทาน ฉันจะตองไดจากทานเทานั้น เทานี้ และหากทานชนะฉัน ทานก็จะไดจากฉันเทานั้นเทานี้ 

 เดิมพันท่ีศาสนาอนุญาต คือ เดิมพันท่ีผูนําตั้งให หรือใครคนหนึ่งตั้งให หรือคนหนึ่ง

จากในสองคนท่ีทําการแขงขันต้ังให เชนกลาววา ถาหากฉันแขงชนะทาน ฉันไมเอาอะไรเลย แตถา

ทานชนะฉันทานจะไดจากฉันเทานั้นเทานี้ 

 3.8.2 มีการใชคําพูดเชิญชวนในการเลนพนัน เชน กลาววา “เรามาพนันกันเถิด” 

ดังนี้ทานรอซูล  ไดกลาวไวความวา “จากอบีฮุร็อยรอฮฺ  กลาววา ทานนบี  กลาววาคน

หนึ่งคนใดจากพวกทานไดสาบานตอพระเจา ดังนั้นสําหรับเขาจงกลาววาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจาก

อัลลอฮ  และใครก็ตามท่ีกลาวกับเพ่ือนของเขาวามาเรามาพนันกันดังนั้นจะตองจายทาน (บันทึก

โดยอัลบุคอรียหะดีษท่ี 6301 และมุสลิม 1647, อางถึงในมนัส สุทธิการ : 2-70) 
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 จากหะดีษบทนี้ ชี้ไหเห็นวา การพนันนั้นไมไดเกิดข้ึนจากการละเลนแตเพียงเทานั้น

หากแตวา การพูดเชิญชวนท่ีสอไปในการพนัน ก็ถือวาเปนการพนันแลว ดังนั้น สิ่งท่ีบงชี้ถึงกฎเกณฑ

ของการพนันในอิสลามนั้น จึงไมไดข้ึนอยูกับ “การกระทํา” เพียงอยางเดียว แตข้ึนอยูกับวาจาดวย 

 3.8.3 มีลักษณะของการเสี่ยงทายในการเลนเทานั้น 

  การเสี่ยงทายในภาษาอาหรับ  ใชคําวา “อัซลาม”  เปนการเสี่ยงทายของ

ชาวอาหรับในสมัยญาฮีลิยะฮ  ท่ีชอบเสี่ยงทายดวยการใชลูกศร 

  การเสี่ยงทายถือเปนรูปแบบหนึ่งของการพนัน แตคอนขางกระเดียดไป

ทางการชีริก และไสยศาสตร ดังนั้น การพนันใดท่ีมีลักษณะของการเสี่ยงทาย เปนการพนันท่ีสอไป

ในทางชีริก (อบุลอะลา เมาดูดี ตัฟฮีมุลกรุอาน : 2) 

  การพนันบางประเภทมีลักษณะของการเดิมพัน ท่ีตองใชความสามารถ

เฉพาะตัว เชน การเลนหมากรุก หมากฮอส บางประเภทมีลักษณะของการเสี่ยงทาย เชน การเลนไพ 

และบางประเภทมีลักษณะของการเดิมพันท่ีตองใชความสามารถเฉพาะตัวผสมผสานกับการเสี่ยงทาย 

เชน การเลนลูกเตา เปนตน ดังนั้น จึงสรุปไดวา การละเลนใดท่ีมีลักษณะของการเสี่ยงทายถือเปนสิ่ง

ตองหาม และเปนชนิดของการพนันท้ังสิ้น 
 

3.9. ขอหามสําหรับการละเลนในอิสลาม 
 

 เม่ือกลาวถึงการพนันก็ตองกลาวถึงการละเลน เพราะสวนมากของการพนันมาจาก

การละเลน อิสลามจึงหามการละเลนบางอยางท่ีมีลักษณะของการพนัน ดังตอไปนี้  
 

 3.9.1 หามการละเลนท่ีมีการเดิมพันระหวางกัน  
 

  ถึงแมจะเปนการละเลนของเด็กๆดวยกับอุปกรณตางๆ ท่ีมีลักษณะทรงกลม 

ทรงเหลี่ยม หรือการแขงนกพิราบ แขงหมากรุกซ่ึงเปนการเลนของผูใหญและการเลนอ่ืนๆท่ีมีลักษณะ

คลายกัน ลักษณะของการเลนชนิดนี้ เปนการเลนท่ีมีการตั้งเง่ือนไขระหวางกัน ซ่ึงบุคคลหนึ่งจะต้ัง

เง่ือนไขกับอีกคนหนึ่งในการละเลนนั้น เชน การท่ีคนหนึ่งกลาวแกอีกคนหนึ่งวา “หากฉันชนะทาน 

ทรัพยสินของทานท้ังหมดเปนของฉัน และหากทานชนะฉันทรัพยสินของฉันนั้นท้ังหมดตกเปนของ

ทาน” เชนนี้เปนสิ่งท่ีศาสนาไมอนุญาต เพราะลักษณะเชนนี้เปนการไดมาซ่ึงทรัพยสินโดยปราศจาก

สิทธิท่ีแทจริง 

  การพนันคือลักษณะของการจํานองสิ่งของหนึ่งไวแกอีกบุคคลหนึ่ง ตามท่ีได

ตกลงกันไวซ่ึงหากฝายใดทําไมไดตามท่ีตกลงนั้นสิ่งของชิ้นนั้นก็จะตกเปนของอีกฝายหนึ่งทันที ท้ังนี้

อิสลามยังมีขอยกเวนสําหรับการละเลนท่ีมีลักษณะคลายกับการพนันแตไมถือวาเปนการพนัน เชน 

การละเลนท่ีมีลักษณะของการสูรบ เชน การแขงอูฐ แขงมา หรือการแขงขันปาเปาหรือสิ่งท่ีมีลักษณะ
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คลายกับสิ่งเหลานี้ โดยมีเปาหมายเพ่ือฝกฝนฝมือ โดยปราศจากการพนัน ดังท่ีทานรอซูล  ไดกลาว

ไวความวา 
 

     เลาจากอะบีฮุรอยเราะห  จากทานนบี  ไดกลาววา : ไมมีเดิมพันการแขงขันนอกจากใน

สัตวท่ีมีเทาแบบอูฐหรือมีเทาแบบมาหรือในหอกสัน 
 

  การแขงขันท่ีมีเดิมพันท่ีศาสนาอนุญาตก็คือ เดิมพันท่ีผูนําตั้งใหหรือใครคน

หนึ่งตั้งให หรือคนหนึ่งจากในสองคนท่ีทําการแขงขันกันตั้งให เชนกลาววา ถาหากฉันชนะทาน ฉันจะ

ไมเอาอะไรเลย แตถาทานชนะฉัน ทานจะไดจากฉันเทานั้น เทานี้ ดังนั้น ถาหากผูเขารวมทําการ

แขงขันท้ังสองคนรวมกันออกเดิมพันกัน เชนดังกลาววา “ถาหากฉันชนะฉันจะตองไดจากทานเทานั้น 

เทานี้ และถาหากทานชนะฉันจะตองไดจากทานเทานั้น เทานี้ และถาหากทานชนะฉันทานก็จะไดจาก

ฉันเทานั้น เทานี้ เชนนี้เปนสิ่งท่ีศาสนาไมอนุญาต และหามเขารวมทําการแขงขันดวย 
 

 3.9.2 หามการเลนท่ีมีการทําลายจิตวิญญาณหรือทําลายชีวิต  
  

  การเลนการพนันหลายอยางท่ีเราพบเห็น ลวนแลวแตเปนการทําลายจิต

วิญญาณ ทําลายศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยโดยท้ังนั้น เม่ือผูใดท่ีเขาไปเกลือกกลั้วกับวงพนัน ชัยฏอน

ก็จะอยูกับพวกเขา จะเลนจะกระซิบกระซาบในหัวใจของพวกเขาใหลุมหลงไปในการเสพสุขและความ

สนุกสนานของมันจนทําใหลืมตัวตนท่ีแทจริงของตนเอง ผูเลนพนันจึงมักจะลืมตัวในขณะเลน หลงลืม

นึกถึงพระเจาและครอบครัว จนทําใหเวลาท่ีใชไปจากการพนันเปรียบเสมือนไดใชไปเพียงนิดเดียว 

สุดทายเม่ือเงินหมดจึงเกิดความทุกขไมสามารถหาทางออกของความทุกขได การพนันจึงเปนเครื่องมือ

ทําลายจิตวิญญาณและทําลายชีวิตมนุษย ดังนี้อิสลามจึงหามเลนการพนันอยางเด็ดขาด 
 

 3.9.3 หามการละเลนท่ีมีการทําลายจริยธรรมและมารยาทท่ีดีงาม  
 

   เหตุผลหนึ่งท่ีอิสลามหามการเลนการพนัน เพราะมันเปนการทําลาย

จริยธรรมและมารยาทอันดีงามของมนุษย มนุษยสวนมากเม่ือเขาไปเก่ียวของกับการพนันแลว มักจะ

เปลี่ยนนิสัยตนเองท่ีเคยมีปฏิบัติ จากคนท่ีเคยมีมารยาทดีจริยธรรม เม่ือติดการพนันเขาจะกลายเปนผู

ท่ีมีจิตใจกระดางกระเดื่องไมมีมารยาท สิ่งเหลานี้ถูกทําลายไปกับการพนันท้ังสิ้น ดวยเหตุผลนี้อัลลอฮฺ 

 จึงไดกลาวสั่งทับไวในคัมภีรของพระองควา “การเลนพนันเปนการกระทําของมารราย” คําตรัส

ของพระองคสัจจริงเสมอ 

  ดังนั้น อิสลามจึงหามการละเลนทุกชนิดท่ีทําลายจริยธรรมและคุณงาม

ความดีของมนุษยเพ่ือปกปองและรักษาศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย เพราะผูท่ีดีในสายตาของอัลลอฮฺ 

 นั้น คือผูท่ีมีมารยาทอันดีงาม 
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 3.9.4 หามการละเลนท่ีมีการทําลายสังคม  
 

  ดูเหมือนวาการพนันเปนเรื่องเล็กๆ ในสังคม แตแทจริงแลวการพนันเปน

เรื่องท่ีใหญ ท่ีกอเกิดจากสิ่งเล็กๆ ดังเชนท่ีทานนบี  ไดกลาวไววา “ทุกๆสิ่งเปนการพนันไดแมแต

การละเลนของเด็กๆ”(อาบียะฟรมูฮัมมัด อัฏฏอบรีย, 1992 : 219) 

  แตเม่ือการพนันเปนสิ่งท่ีแพรหลายในสังคม ก็ยอมมีการพัฒนาวิธีการและ

รูปแบบการเลนพนันใหมีความทันสมัยข้ึนตามยุคสมัย จึงเห็นไดวาในยุคปจจุบันมีการพนันเกิดข้ึนใน

ทุกรูปแบบ ถึงขณะท่ีรัฐบาลบางประเทศเปดใหมีการเลนพนันท่ีถูกตองตามกฎหมายเพ่ือหวังควบคุม

การละเลน ผูเลน และเงินไหลเวียนไมใหออกสูนอกระบบ แตแลวกลับกลายเปนวามันยิ่งกอใหเกิด

ปญหามากกวาคุณท่ีจะไดรับ เพราะวาเม่ือมีการพนันก็ตองมีบอน เม่ือมีบอนก็ตองมีผูดูแลบอน เม่ือมี

ผูดูแลบอนก็เทากับวามีการเพ่ิมของผูมีอิทธิพล สิ่งเหลานี้ยังไมรวมไปถึงปญหายาเสพติดท่ีมักอยูคูกับ

ธุรกิจการพนัน ฉะนั้น การพนันจึงเปนสิ่งตองหามในศาสนาอิสลามเปนการหามท่ีครอบคลุมทุก

กระบวนการท่ีสามารถกอใหเกิดการพนัน 
 

3.10. การละเลนท่ีอนุมัติและไมอนุมัติในอิสลาม 
 

            การละเลนโดยพ้ืนฐานแลวท่ีศาสนาอนุญาต แตหากการละเลนมีลักษณะของการเดิม

พันก็ไมเปนท่ีอนุญาตในอิสลาม แมวาจะเปนการเดิมพันจากฝายเดียวหรือสองฝายก็ตามเพราะจะ

กลายเปนการพนันท่ีศาสนาหามทันที 

            อยางไรก็ตาม ทัศนะหนึ่งในมัซฮับอิหมามชาฟอี เห็นวาการตอสูท่ีมีการเดิมพันฝายเดียว

เปนสิ่งท่ีศาสนาอนุญาต เหมือนกับกรณีของการแขงขันวิ่งหรือแขงขันยิงธนู 

            ท้ังนี้เม่ือกลาวถึงการพนันก็มักจะกลาวถึงการละเลนในบทนี้ จึงเปนบทท่ีกลาวถึง

การละเลนท่ีอนุมัติและไมอนุมัติในอิสลาม การละเลนท่ีอนุมัติในอิสลามมีหลายลักษณะดวยกัน แต

ลักษณะท่ีจะกลาวดังตอไปนี้ เปนลักษณะท่ีอิสลามสงเสริม เพ่ือฝกยุทธวิธีในเชิงรบ เชน การวิ่งแขง 

มวยปล้ํา ยิงธนู การพุงหอก การข่ีมา การลาสัตว 

                การละเลนดังท่ีกลาวมาแลวนั้นเปนการละเลนท่ีอนุญาตในอิสลาม แตหากวา

การละเลนดังกลาวมีการเดิมพันหรือการพนันเขามาเก่ียวของก็เปนสิ่งท่ีไมอนุญาตเชนเดียวกัน ดังเชน 

การละเลนท่ีกลาวตอไปนี้ ซ่ึงเปนการละเลนท่ีไมอนุญาตในอิสลาม แตนักวิชาการอิสลามมีความคิด

เห็นท่ีแตกตางกันออกไป 

 การละเลนท่ีไมอนุมัติในอิสลามมีดังนี้คือ 

1. การเลนหมากรุก หมากฮอส 

2. การเลนลูกเตา 
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3. การเลนไพ 

4. ลอตเตอรี่ 

5. เกมส หรือ กีฬาท่ีมีการเดิมพันระหวางกัน 

6. การเลนท่ีมีการทรมานสัตว ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้ 

 

 3.10.1 การเลนหมากรุก หมากฮอส 
 

  หมากรุกเปนการละเลนอยางหนึ่งซ่ึงเปนท่ีนิยม บางวาเกิดข้ึนในเปอรเซีย 

บางกลาววาเกิดข้ึนในอินเดีย และแพรหลายในเปอรเซีย ตอมาชาวมุสลิมไดถายทอดกีฬาหมากรุกนี้

ดวยการแปลตําราหมากรุกนี้ เปนภาษาอาหรับ และกลายเปนกีฬาในรมท่ีไดรับความนิยมอยาง

แพรหลายในอาณาจักรอิสลาม คําวา “ชัฏรอนจ” ซ่ึงแปลวา หมากรุกในภาษาอาหรับ มีรากศัพทมา

จากภาษาเปอรเซีย และคําวา “ชาฮฺมัติ” ซ่ึงแปลวา รุกฆาตในกีฬาหมากรุก ซ่ึงมีรากศัพทผสมมาจาก

คําในภาษาเปอรเซียและอาหรับรวมกัน คําวา “ชาฮฺ” ซ่ึงแปลวา กษัตริยในภาษาเปอรเซีย และคําวา 

“มาต” แปลวา ตายหรือถึงฆาตในภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษทับศัพทวา (Shamat) 

                     ทานอิบนิ อุมัร  ไดกลาววา การเลนหมากตารางท้ังหลาย คือ การ

พนันในทัศนะของอิสลาม เสมือนกับวา ไดสัมผัสกับน้ํามันท่ีทําจากไขมันหมู (ซําซูดิน  อัชชะมี  อันก

บาอีร  ดีมัสกี ม.ป.ป. : 75) 

   ทานอิหมาน นาวาวีย ไดถูกถามถึงการเลนหมากรุกวาเปนสิ่งท่ีตองหาม

หรือไม ทานตอบวา มันคือสิ่งท่ีตองหามในอิสลามตามความเห็นของนักวิชาการสวนใหญ (ซําซูดิน  อัช

ชะมี  อันกบาอีร  ดีมัสกี ม.ป.ป. : 76) 

   และทานไดถูกถามจากการเลนอีกวา อนุญาตหรือไม หรือผูเลนนั้นมีโทษ

หรือไม ทานตอบวา หากการเลนหมากตารางทําใหเสียละหมาด มันก็เปนสิ่งท่ีตองหาม เปนความเห็น

ของนักวิชาการสวนใหญท่ีเห็นพองตองกัน ยกเวนทัศนะของอิหมามชาฟอียวา เปนเพียง “มักรูฮฺ” สิ่ง

ท่ีนารังเกียจ 

   ทานอบูมูซา อัลอัชอารีย ไดกลาววา การพนันเปนการเลนของคนบาป 

  มีผูกลาวกับทานอิสฮากวา แทจริงชาวเมืองตามพรมแดน จะชอบเลนหมาก

รุกกัน เพ่ือฝกฝนการวางแผนดานการรบ และทานอิสฮากไดกลาววา พวกเขาคือ ผูไรจริยธรรม และ

คุณธรรม 
 

  และมีผูถามทานอิสฮากวา ทานเห็นการเลนหมากรุกเปนเชนไร ทานตอบวา 

มันเปนบาป (ซําซูดิน  อัชชะมี  อันกบาอีร  ดีมัสกี ม.ป.ป. : 75) 
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   ทานอิบนุอุมัรไดถูกถามเรื่องหมากรุก และทานไดตอบวา มันเปนสิ่งท่ี

ตองหาม(ซําซูดิน  อัชชะมี  อันกบาอีร  ดีมัสกี ม.ป.ป. : 76) 

 

   นักวิชาการอิสลามมีความขัดแยงกันในเรื่องการเลนหมากรุก วาเปนท่ี

อนุญาตหรือไม บางทานวาการเลนหมากฮอส หมากรุก เปนการละเลนท่ีผอนปรนในอิสลาม เนื่องจาก

มันเปนการฝกฝนการวางแผนดานการรบ แตท้ังนี้ตองตั้งอยูบนเง่ือนไขสามประการ ดังนี้ 

1. ตองไมมีการพนันเขามาเก่ียวของ 

2. ตองไมทําใหเสียเวลาและเพิกเฉยตอการละหมาด 

3. ตองไมพูดจาหยาบโลน 

   การเลนหมากรุก มีความขัดแยง 2 ทัศนะ ดังนี้ 

   ทัศนะท่ี 1. ฮะราม (ตองหาม) จากทัศนะของทานอาลี บิน อบีฏอริบ  

ทานอิบนุ อุมัร  ทานอิบนี อับบาส  ทานอีหมามมาลิก  ทานอิหมามอบูฮานีฟะฮฺ และทานอิหมามอะฮ

หมัด บินฮันบัล 

   ทัศนะท่ี 2. มุบาฮฺ (อนุญาต) จากทัศนะของทานอบูฮูรอยเราะฮฺ ทานซาอ้ีด 

บินมุศีบ ทานซะอีด บิน ญาบิ้ร อิบนุซีรีน และทานอิหมามชาฟอีย”(ยูซูฟ ก็อรฎอวีย, ม.ป.ป. : 460-

490) 
 

 3.10.2 การเลนลูกเตา 
 

   การเลนลูกเตาในภาษาอาหรับใชคําวา “อัลนัรดฺ” มีลักษณะเปนรูปทรง

สี่เหลี่ยม 

   ทานเชากานีย  กลาววา ทานอิบนุ มุฆ็อฟฟล และ ทานอิบนุ มุซซัยยิบ 

อนุญาตใหเลนลูกเตาได ถาหากวาการเลนนั้นไมมีการพนัน ท้ังนี้ไดตีความจากหะดีษท่ีกลาวไวความวา 

                     จากทานสุไลมานบินญะรีดะฮจากพอของเขาแนแททานนบี  ไดกลาววา 

“ใครก็ตามท่ีเลนลูกเตา ก็เหมือนกับผูท่ีถือเนื้อและเลือดของสุกร” (มุสลิม อัลเศาะเฮียะฮ หมวด : 

การแขงขัน) 

   และอีกหะดิษท่ีวา 

                               จากอบีมูซาอัลอัชอาลี แทจริงทานรอซูล  กลาววา “ผูใดเลนลูกเตา 

เทากับผูนั้นทรยศตออัลลอฮฺ  และศาสนาทูตของพระองค” (อิบนุหิบบาน อัลเศาะเฮียะฮฺ หมวด : 

การเลนการพนัน)  
 

                     ทานอิบนุ มุฆ็อฟฟล มุซซัยยิบ ไดตีความวาหะดีษดังกลาวนี้ เปนการหาม

สําหรับผูเลนเพ่ือเงิน ดังนั้นจึงอนุญาตใหเลนลูกเตาได หากไมมีการพนัน 
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                    นักวิชาการบางทานถือวา การเลนลูกเตา เปนสิ่งฮะราม ถึงแมจะเลนกันโดย

ไมมีการพนันกันก็ตาม โดยอาศัยการตัดสินจากหะดิษท่ีทานนบี  ไดกลาวไวความวา 
 

                    จากอบีมูซาอัลอัชอาลี แทจริงทานรอซูล   กลาววา “ผูใดเลนลูกเตา 

เทากับผูนั้นทรยศตออัลลอฮฺ  และศาสนาทูตของพระองค” (อิบนุหิบบาน อัลเศาะเฮียะฮฺ หมวด : 

การเลนการพนัน) 

                    และนักวิชาการบางทานถือวา การเลนลูกเตาเปนเพียง “มักรุฮ” สิ่งท่ีนา

รังเกียจ เทานั้นในกรณีท่ีไมมีการพนัน (ยูซูฟ ก็อรฎอวีย, ม.ป.ป. : 272) 
 

                   อิหมามชาฟอีย และนักวิชาการสวนใหญชี้ใหเห็นวา การเลนท่ีใชลูกเตาเปน

สวนประกอบแมจะเลนโดยไมมีทรัพยสินเปนเดิมพันก็ถือวาเปนสิ่งตองหาม เพราะการเลนดังกลาว

ตองอาศัยผลท่ีออกจากลูกเตา ซ่ึงก็เหมือนกับการเสี่ยงทายดวยต้ิว (ยูซูฟ ก็อรฎอวีย, ม.ป.ป. : 272) 

และปรากฏวา ทานอิบนุอุมัร เม่ือทานพบวา คนหนึ่งคนใด เลนลูกเตา ทานจะลงโทษดวยการตี 
 

 3.10.3 การเลนไพ  
 

  การเลนไพ ในอิสลามไมไดกลาวถึงรายละเอียด ไวแตอยางใด แตสามารถ

ศึกษาถึงประวัติของการเลนไดในหนังสือการพนันท่ัวๆไป จากประวัติของการเลนไพกลาวไววา ไพ

เกิดข้ึนตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 17 สารานุกรมของจีนแจงวา กํานันของพระเจาซุนโห พระเจาซองฮุย

เปนผูคิดคนข้ึน (พ.ศ.1644 – 1669) แตนายท่ี เอน คาเตอร ผูแตงเรื่องการประดิษฐสิ่งพิมพใน

ประเทศจีน พ.ศ. 2468 อางวา ไพเกิดข้ึนในสมัยพระเจาซองไทจง (พ.ศ. 1519 – 1531) 

  สวนทางยุโรป เชื่อวาไพถูกคิดคนข้ึนเพ่ือความสําราญของพระเจาชารล ท่ี 6 

แหงประเทศฝรั่งเศส ปรากฏในจดหมายเหตุในหนังสือ Chamber descompets ฉบับ ค.ศ. 1392 

จากนั้นจึงเริ่มมีการเลนไพอยางแพรหลายในคริสตศตวรรษท่ี 14    

                    การเลนไพมีลักษณะของการเสี่ยงทาย และการไดเสียกันดวยทรัพยสินซ่ึงมี

ลักษณะของการพนันท่ีเดนชัด นอกจากนั้นไพยังสามารถนํามาใชเปนอุปกรณในการทํานายโชคชะตา 

ดังนั้นการเลนไพจึงเปนสิ่งท่ีตองหามในอิสลาม 
 

  3.10.4 ล็อตเตอรี่ 
 

  ล็อตเตอรี่ เปนการเสี่ยงทายอยางหนึ่ง และเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการพนัน 

ดังนั้นเราจะใชชื่อ “สถาบันการกุศล” หรือ “มนุษยธรรม” มาผอนผันหรืออนุญาตใหมีการเลน
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ประเภทนี้ไมได คนท่ีถือวามันเปนท่ีอนุญาตเพ่ือสิ่งดังกลาว ก็เหมือนกับผูท่ีหาทุนการกุศลโดยการจัด

เตนรํา หรือการจัดแสดงทางศิลปท่ีฮะราม 

  บรรดาผูคนท่ีใชวิธีการเลนเชนนี้ พยายามท่ีจะอางวาเนื่องจากคนในสังคม 

ไมมีความรูสึกและจิตใจท่ีจะทํางาน ไมมีความสงสารและความเมตตา ดังนั้นมันจึงไมมีทางอ่ืนท่ีจะหา

เงินจากคนเหลานั้นได นอกเสียจากจะตองอาศัยการพนัน และความบันเทิง แตหลักการดังกลาว

อิสลามไมยอมรับท่ีจะใหมีข้ึนในสังคม อิสลามเชื่อในความดีพ้ืนฐานของมนุษย และอิสลามก็เชิญชวน

ไปสูความดี โดยมิไดแสวงหาสิ่งใดนอกไปจากวิธีการท่ีบริสุทธสําหรับแนวทางท่ีประเสริฐ วิธีการหาเงิน

ของอิสลามจะเชิญชวนไปสูความถูกตองจะชักชวนมนุษยไปสูความเห็นอกเห็นใจกันและกัน และจะ

เตือนมนุษยใหนําเอาความเชื่อในอัลลอฮ  และความเชื่อในวันโลกหนามาปฏิบัต ิ(ยูซูฟ ก็อรฎอวีย, 

ม.ป.ป. : 278) 
 

 3.10.5 เกมส และ กีฬาท่ีมีการเดิมพัน 
 

  นักวิชาการเห็นตรงกันวา เกมสทุกประเภทท่ีมีการเดิมพันเปนสิ่งท่ีตองหาม 

นั้นคือมีฝายหนึ่งได และฝายหนึ่งเสีย ทานนบีมูฮัมมัด  ไดกลาวไวความวา 

“เลาจากอิบนิอับบาส  จากทานนบีมูฮัมมัด  ไดกลาววา ไมมีการเดิมพันการแขงขัน 

นอกจากในสัตวท่ีมีเทาแบบอูฐ หรือมา หรือการเลนหอกสัน”(อัลบัยฮากีม  มุจมะอัลซะวาอีด, ม.ป.ป. 

: 263) 

  เกมสท่ีไมมีการพนัน คือเกมสท่ีไมมีการไดเสียจากท้ังสองฝาย หรือฝายใด

ฝายหนึ่ง เกมสบางประเภทเปนสิ่งตองหาม บางประเภทเปนสิ่งอนุมัติ แตวาเกมสท่ีไรประโยชนยอม

เปนสิ่งท่ีไมเหมะสม (การอฮะฮ) เนื่องจากเปนการใชเวลาวางโดยเปลาประโยชน และทําใหผูคน

เพิกเฉยตอการรําลึกถึงพระผูเปนเจาของเขา 
 

 3.10.6 การเลนท่ีมีการทรมานสัตว 
 

  ในปจจุบันมีการพนันหลายชนิดท่ีมีการใชสัตว เปนเครื่องมือในการเลนพนัน 

ไมเวนแมแตจิ้งหรีด หรือคางคกก็เอามาพนันกัน การพนันลักษณะนี้มักเปนท่ีรูจักกันดีในสังคมเพราะมี

การสนับสนุนใหมีการเลนไดโดยการขออนุญาต เชน การกัดปลา ชนไก ชนวัว หรือวิ่งวัวชน การเลน

เหลานี้นอกจากจะเปนการพนันแลว ยังเปนการทรมานสัตว ซ่ึงเปนสิ่งท่ีตองหามในอิสลาม ถึงแมไมมี

การพนันกันก็ตาม เพราะทานนบี  ไดกลาวไวความวา  
 

“เลาจากอิบนิอับบาส  ไดกลาววา ทานนบี  หามการแหยสัตวใหชนกัน”(อัลบัยฮากีม  

มุจมะอัลซะวาอีด, ม.ป.ป. : 263) 
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 3.11 โทษของการพนัน 

จากทานอิบนิอับบาส  ไดกลาววา คําวา”โทษ”ของสุราและการพนันท่ีมีมากกวา “คุณ” 

นั้นหมายความวา ท้ังสุราและการพนันมันท้ังสองเคยมีประโยชนตอมนุษย กอนท่ีบัญญัติขอหามจะถูก

บัญญัติข้ึน และหลังจากบัญญัติขอหามของมันท้ังสองไดถูกบัญญัติข้ึน มันท้ังสองจึงมีโทษตอมนุษย

มากกวาคุณ และกลายเปนสิ่งท่ีตองหาม 

ตัวอยางโทษและผลเสียท่ีเกิดจากการพนัน เชน 

1. ทําลายชีวิต เชน ทําใหเกิดหนี้สิน ความเจ็บปวย ความเครียด กระท่ังคิดฆาตัวตาย 

2. ทําลายครอบครัว เชน การหยารางอันเนื่องมาจากผูเปนหัวหนาครอบครัวติดการพนัน 

3. สรางนิสัยท่ีไมดี เชน การดาทอ การโกหกหลอกหลวง การสุรุยสุราย 

4. เปนแหลงอบายมุข แหลงอาชญากรรม และการคายาเสพติด 

5. เปนบอเกิดของการทะเลาะและสรางความขัดแยงในสังคม 

6. ทําลายความดีงามของมนุษย 

7. ทําลายเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ 

8. ทําใหมนุษยมีความเห็นแกตัว 

9. ทําลายเวลาของมนุษย 
 

 3.12 บทลงโทษการพนันในอิสลาม 
 

 บทลงโทษของการพนันในอิสลามไมมีบทบัญญัติท่ีกลาวไวอยางชัดเจนเหมือน

บทลงโทษของสุรา หรือการทําซินา บทลงโทษของการพนันในอิสลามจึงเปนบทลงโทษท่ีเรียกวาตะซีร 

คือ บทลงโทษตามดุลยพินิจของศาลสําหรับความผิดฐานละเมิดคําสั่งของอัลลอฮฺหรือละเมิดสิทธิสวน

บุคคลซ่ึงไมมีบทลงโทษอ่ืนบัญญัติไว 

        ดังนั้น ผูเลนการพนันถือวามีความผิดและตองถูกลงโทษตามหลักการศาสนา แตการ

จะลงโทษผูเลน หรือผูท่ีเก่ียวของกับการพนันดวยวิธีใดนั้นข้ึนอยูกับดุลยพินิจของศาสนาอิสลาม ดัง

ตัวอยางของทานอิบนุอุมัร ท่ีครั้งหนึ่ง ทานเคยลงโทษผูเลนลูกเตาดวยการตี 

และทานนบีมูฮัมมัด  ไดกลาวไวความวา 

ความวา จากอบีฮุร็อยรอฮฺ  กลาววา ทานรอซูล  กลาววา คนหนึ่งคนใดจากพวกทาน

ไดสาบานกับพระเจา ดังนั้นสําหรับเขาจงกลาววา ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ  และใครก็

ตามท่ีกลาวกับเพ่ือนของเขาวา “มา เรามาพนันกัน” จะตองจายทาน (มุสลิม อัลเศาะเฮียะฮ หมวด: 

การศรัทธา) 
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4) หลักการศาสนาอิสลามวาดวยการชิงโชค 
 

 ปจจุบันนี้ การคาตาง ๆ มีมากมาย เชนเดียวกันผลิตภัณฑถูกผลิตข้ึนมากมาย จนลนตลาด

มากเกินความจําเปนตอผูบริโภค กลายเปนวาทุกบาน ดังท่ีพวกทานไดเห็นกันในปจจุบัน ทุกบานมี

ของใชในครัวเรือนหลากหลายชนิด หรือ เสื้อผาหลายแบรนดและบริษัทตาง ๆ จึงตองจัดรางวัลใหแก

ผูบริโภคและบริโภค (ซัยคอุศัยมิน รอฮิมะฮุลลอฮ, มปป.) กลาววาจําเปนตองมีเง่ือนไข 2 เง่ือนไข

ตอไปนี้ 

1. เง่ือนไขแรก การท่ีสินคานั้น ๆ (ราคาสินคา) คือราคาจริง ๆ ของมัน (ขายตามราคาเดิม ๆ) 

หมายความวา ไมเพ่ิมราคาข้ึนในชวงท่ีแจกรางวัล หากปรับราคาข้ึนในชวงแจกรางวัล ถาเชนนี้แลวจะ

เปนการพนัน ไมเปนท่ีอนุญาต 

2. เง่ือนไขท่ีสอง ลูกคาจะตองไมซ้ือสินคาเพียงเพ่ือหวังรางวัล คือ ผูซ้ือ ซ้ือเพ่ือหวังรางวัล

เทานั้นไมไดมีความประสงคในสินคานั้น ๆ มิเชนนั้นมันคือการสิ้นเปลืองทรัพยสิน จะเห็นวาผูซ้ือซ้ือ

สินคามากองไวในตลาด (ในหางราน) หรือในมุมบาน เชนนี้เปนสิ่งท่ีไมอนุญาตเพราะแทจริงมันคือ 

การสิ้นเปลื้องตอทรัพยสิน แนนอนวาทานนบีมูฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮูอะลัยฮิวะซัลลัม หามจากการ

สิ้นเปลืองทรัพยสิน (อบูชีส. การสงชิงโชคสินคา, มปป.) 

 (นูรุลอิสลาม, 2008) กลาววา การจับฉลากมีในอิสลาม เปนสิ่งท่ีอนุญาตใหกระทําได การให

สมนาคุณแกลูกคาก็อนุญาตใหกระทําได เพราะไมมีหลักฐานใดมาหาม ตามหลักนิติศาสตรท่ีวา “หลัก

เดิมของสรรพสิ่งตาง ๆ นั้นคืออนุญาต จนกวามีหลักฐานมาบงชี้วาฮะรอม” เม่ือมีการสมนาคุณใหแก

ลูกคาเกิดข้ึน จํานวนลูกคามีมากกวาสิ่งท่ีจะเปนรางวัลหรือสมนาคุณ ดังนั้นเพ่ือความยุติธรรมท่ีสุด ก็

คือการจับฉลาก แตมีเง่ือนไขวาการทําธุรกิจตองเปนสิ่งท่ีฮะลาล มีระบบการประกอบการท่ีถูกตอง

ตามหลักศาสนา หากมิเชนนั้น การจับฉลากชิงโชคหรือชิงรางวัลนั้นยอมหะรอม (ตองหาม) ตามมา

ดวย การจับฉลากชิงโชคหรือสมนาคุณนั้น เขาเรียกวาเปนกลยุทธของการคา ภาษาอาหรับเรียกวา ฮัย

ละฮ ซ่ึงอนุญาตใหกระทําได แตอยาเกินเลยจนถึงข้ันหลอกลวงหรือเกินจริง ซ่ึงเปนสิ่งท่ีไมอนุญาต 

 ไมอนุญาตใหมีการสงชิ้นสวนผลิตภัณฑตางๆ ไปรวมชิงโชค ถือวาเปนการเลนการพนัน หรือ

เปนการเสี่ยงโชคซ่ึงถูกหามจากศาสนา (เชคบินบาซ, 2556) กรณีท่ีเราซ้ือผลิตภัณฑสินคาตาง ๆ แลว

ไดรับรางวัล ถึงแมวากอนท่ีเราจะซ้ือสินคานั้นจะไมเนียตวาจะไดรางวัลนั้นก็ไมอนุญาต ถึงแมวาจะดู

ประหนึ่งไมถึงข้ันเปนการพนันอยางชัดเจน แตเปนการปองกันมิใหเราเขาไปเก่ียวของกับสิ่งท่ีจะ

นําไปสูการเสี่ยงโชคเหลานั้น (แสวงหาสัจธรรมจากอิสลาม, 2556) 

 จะถือวาการชิงโชคเปนสิ่งท่ีอนุญาต ถาการชิงโชคเราไมไดลงทุนอะไรเลย ถาไดคือโชคของ

เขาแตถาไมไดก็ไมตองแบกรับความขาดทุนใด ๆ ท้ังสิ้น ไมวาวิธีการมอบโชคนั้นโดยการจับฉลากหรือ

วิธีอ่ืนก็ตาม เชนเดียวกันคือวันหนึ่งทางบริษัทแจงวาจะตอบแทนลูกคาโดยสินคาหรือของแจกเปน

รางวัลใหแกลูกคา โดยสินคาหรือของท่ีแจกเปนรางวัลแกลูกคานั้นมีจํานวนจํากัด (ลูกคาประจํา) นํา
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หลักฐานมาเพ่ือจะไดตอบแทนรางวัลให ก็เลยตั้งกติกา ใหเขียนชื่อท่ีอยูกํากับไวท่ีฉลากท่ีติดอยูท่ีสินคา

นั้นสงมายังบริษัท หากการเขียนเขามาของลูกคามีจํานวนมาก ทางบริษัทฯก็ตองจับฉลากเพราะของ

รางวัลนั้นมีนอยนั่นเอง หากมุสลิมเปนลูกคาประจําแลวเขียนสงไปยังบริษัทดังกลาว เชนนี้ถือวา

อนุญาต  

 แตถาหากการชิงโชคท่ีอิสลามไมอนุญาต เชน เม่ือคนใดคนหนึ่งไมเคยเปนลูกคากับบริษัทแหง

นั้นและเม่ือเขาไดยินทางบริษัทแหงนั้นประกาศวาจะมีการแจกรางวัลชิงโชคสําหรับบุคคลท่ีเขียน

ฉลากหรือพิมพ SMS สงไปยังบริษัท เขาคนนั้นก็เลยรีบไปซ้ือสินคาแลวก็เขียนฉลากหรือ SMS ชื่อท่ี

อยูแลวสงไปยังบริษัทดังกลาวเพ่ือชิงโชค การกระทําเชนนี้ไมอนุญาต และอีกกรณีคือ ถาเขาเปนลูกคา

บริษัทแหงนั้นไมวาจะเปนลูกคาประจําหรือไมประจํา แตการซ้ือสินคาของเขาไมไดเจตนาท่ีอยากได

สินคาเหลานั้นเพียงแคซ้ือเพ่ือเปาหมายรอการชิงโชค เชนนี้อิสลามหาม เปนท่ีไมอนุญาตเชนกัน 

(อิสลามถามตอบ, 2013) 
 

 4.1 บทบัญญัติวาดวยการชิงโชค การจับรางวัล (SMS, คูปองชิงโชค และอ่ืน ๆ) 
 

    ในเง่ือนไขเก่ียวกับบทบัญญัติเก่ียวกับการชิงโชค ควรใหความสําคัญถึงหลักการศาสนา ท่ี

ไดยืนยันเก่ียวกับในเรื่องนี้ ซ่ึงไดมีหลักเกณฑในการกําหนดดังนี้ 

1.เก่ียวกับทัศนะของอิหมามมุสลิมจากอาบูฮูรอยเราะฮ รอฎิยาลอฮูอันฮู กลาววา ทานรอซูล

ลุลอฮูซอลัลอฮฺอาลัยฮิวาซัลลัม “หามในการซ้ือขายในลักษณะ ฆ็อรรอร” 

ฆ็อรรอร หมายถึง การซ้ือขายท่ียังไมรูแนชัดวาจะไดหรือไม มันคืออะไร ขนาดเทาไร 

2.จากบทบัญญัติอัลกรุอานในซูเราะฮอัลมาอิดะห ความวา 

 

 

 
“ผูศรัทธาท้ังหลายท่ีจริงสุราและการพนันและแทนหินสําหรับเชือดสัตวบูชายัญ และการเสี่ยง

ติ้ว นั้น เปนสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทําของชัยฏอน ดังนั้นพวกเจาจงหางไกลเสียเพ่ือวาพวกเจาจะ

ไดรับความสําเร็จ ท่ีจริงชัยฏอนนั้นเพียงตองการท่ีจะใหเกิดศัตรูกันและเกลียดชังกันระหวางพวกเจา
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ในสุราและการพนันเทานั้น และมันจะหันเหพวกเจาออกจากการรําลึกถึงอัลลอฮฺและการละหมาด 

แลวพวกเจาจะยุติไหม” (5 : 90-91) 
 

และหะดิษจากทานอาบูฮูรอยเราะฮ รอฎิยาลอฮูอันฮู รายงานโดยอัลบูคอรีและมุสลิม ทาน

รอซูลลุลอฮูซอลัลอฮฺอาลัยฮิวาซัลลัม กลาววา “ใครก็ตามท่ีไดกลาววา มาเดิมพันการพนันไหม ดังนั้น

เขาผูนั้นจะตองจายซากาต” เขาจะตองจายกัฟฟาเราะห เพ่ือลบลางความผิดดังกลาวจากคําพูดของ

เขา (มุสลิม : 11/107, ฟตฮูล บะฮรี : 86/12, นัยลู อัลยั๊วอฺ : 8/258 และอันนูล มะอฺบูด : 9/54) 
 

 จากอายัตและหะดิษเปนขอชี้ขาดวาดวยการพนันและกิมารในการหามซ้ือขาย 

 ลักษณะการซ้ือขายท่ีเขาขายการพนัน ผูท่ีเลนการพนันมีโอกาสเปนไปไดวาจะขาดทุนหรือได

กําไร ซ่ึ ง ท้ั งสองมีความเสี่ ยงเห มือนกัน  สวน กิม าร ทัศนะบางสวน มีความเห็นวามีความ

เหมือนกับอัลมัซซิร และบางสวนก็มีความเห็นวากิมาร ในการซ้ือขายจะมีรูปแบบเปนการแขงขันหรือ

การเดิมพัน 

จากคํากลาวขางตน จึงขออธิบายรายละเอียดเก่ียวกับการพนัน มีเง่ือนไขตอไปนี้ 

 2.1 ชนิดของการชิงโชค ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี ้
      1. การชิงโชคโดยปราศจากเง่ือนไขใดๆ   

        รูปแบบ เชน หางสรรพสินคา ตลาด การจัดแสดงสินคา (โมโตโชว) เปนตน เปนกาว

แรกเพ่ือท่ีจะดึงดูดใหผูบริโภคเขามามีสวนรวม โดยทางบริษัทมีการมอบคูปอง ซ่ึงลูกคาไมตองมาซ้ือ

ของใดๆ หลังจากนั้นทางบริษัทก็มีการจับฉลากและใหผูชมท่ีเขารวมงานรวมแสดงความยินดี  

        หุกมคือ การกระทําเชนนี้ถือวาอนุญาต เนื่องจากดั้งเดิมการซ้ือขายถือวาไดและอนุมัติ 

เพราะไมไดมีเง่ือนไขใด ๆ ท่ีผิดหลักชารีอะฮฺ ไมมีดอกเบี้ย การหลอกลวงเขามาเก่ียวของแตอยางใด 
 

     2. การชิงโชคโดยมีการซ้ือของ  

        รูปแบบ  การชิงโชคท่ีผูจัดกิจกรรมระบุชัดเจนวา สินคาดังกลาวมีการจัดรายการเพ่ือ

การชิงโชค ดังนั้นผูท่ีตองการเขารวมงานไมสามารถเขารวมงานได ยกเวนเฉพาะผูท่ีตองการซ้ือของชิ้น

นั้นเทานั้น 

        ยกตัวอยาง หางสรรพสินคาไดระบุสินคาท่ีรวมรายการ เชน ตูเย็น วิทยุ และอ่ืน ๆ 

เปนตน ใครท่ีซ้ือสินคาท่ีเขารวมรายการและจายเงินครบตามจํานวนดังกลาว มีสิทธิ์ไดรับคูปองเพ่ือชิง

โชค 

       อีกตัวอยาง คือ บริษัทจะเตรียมสินคาท่ีรวมรายการ เพ่ือดึงดูดใหผูซ้ือสินคา อาทิเชน 

โทรศัพทมือถือ ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วไปทําฮัจญและอุมเราะห และอ่ืน ๆ เปนตน ซ่ึงใครก็ตามท่ีซ้ือสินคา

หรือผลิตภัณฑใหเขียนชื่อในคูปองพรอมกับหยอนใสกลองท่ีเตรียมไว บริษัทก็จะเปนผูหยิบฉลากและ

ใหรางวัลแกผูโชคดี 
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      เง่ือนไขในลักษณะการจัดรวมรายการเชนนี้ สามารถสรุปได 2 ประเด็นคือ  

      1.กรณีท่ีราคาสินคาหรือผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึนจากราคาปกติ ถือวาไมอนุญาต หุกม คือ หะ

รอมและไมอนุญาต เนื่องจากราคาสินคาเพ่ิมข้ึน โดยผูซ้ือไดจายเงินออกไปเพ่ือซ้ือสินคาดังกลาว ซ่ึงไม

รูวาจะไดกําไรหรือขาดทุน ในการซ้ือขายดังกลาวเขาขายการพนันในอิสลาม 

      2.กรณีการจับฉลากรางวัลไมมีอิทธิพลหรือกระทบกับราคา ทางบริษัทมีการจับฉลาก

เพ่ือตองการใหสินคาขายดี 

หุกม ในลักษณะการซ้ือขายเชนนี้ มีเง่ือนไข 2 ประการ   

          1.ศึกษารายละเอียด คือ ถาผูซ้ือซ้ือสินคาเจตนาเพ่ือตองการคูปองท่ีรวมรายการ

ดังกลาว หรือแคอยากไดหรือเพียงตองการลุน ก็ถือวาไมอนุญาตเขาขายการพนันในอิสลาม เนื่องจาก

เม่ือสงชิงโชคแลวยังไมสามารถรูไดวาจะไดกําไรหรือขาดทุน 

          2. เง่ือนไขดังกลาวถือวาหะรอมโดยสิ้นเชิง รายงานโดยเชคอับดุลอาซิ บินบาซ (ฟต

วา อิสลามียะห 2 : 367-368) จากหนังสืออัล-ฮาวาฟซ อัลติญัยะห อัลตัสวิกิยะฮฺ, และอัล-ลัญนะฮ 

อัด-ดาอีมะฮฺ (ฟตวา อิสลามียะห 2 : 366-367) จากหนังสืออัล-ฮาวาฟซ อัลติญัยะห อัลตัสวิกิยะฮฺ, 

เนื่องจากการชิงโชคดังกลาวเขาขายการกิมารและการพนัน ซ่ึงไมทราบวาผูเขารวมรายการเจตนาเพ่ือ

อะไร เปนเรื่องท่ียากจะเขาใจ 
 

 3. การชิงโชคโดยการจายเงิน 

 รูปแบบ การชิงโชคสําหรับผูซ้ือโดยการออกเงินเพ่ือการชิงโชค ซ่ึงผูโชคดีจากการ

หยิบฉลากจะไดสินคาและตองจายเงิน 

 ยกตัวอยางเชน การสง SMS เพ่ือชิงโชคผานการใหบริการของเครือขายตาง ๆ หรือ 

การสงฝาเครื่องดื่มเพ่ือชิงโชค สงหมายเลขผาน SMS ลุนโชค เปนตน 

 หุกม ถือวาเปนการชิงโชคท่ีไมอนุญาต เนื่องจากลักษณะการชิงโชคดังกลาวเขาขาย

การพนัน   (ซูลก็อรนัยน บินมูฮัมมัด ซานูซี, 2008) 

 ดังนั้น อิสลามสอนใหมีการออกหางจากสิ่งท่ีนาเคลือบแคลงสงสัย เชน การเลนหุนใน

รูปแบบท่ีผูคนนิยมกัน ซ่ึงมีลักษณะคลายกับการพนันเสี่ยงทาย ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวไวความวา  
 

ความวา “ในยุคสมัยหนึ่งในอนาคต ผูคนจะไมสนใจวาทรัพยสินของพวกเขานั้นไดมาดวย

วิธีการใด และจากแหลงท่ีมาท่ีหะลาลหรือหะรอม?” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หะดิษเลขท่ี 2083) 
 

 อิบนุ อัลมูบาร็อก กลาววา “สําหรับฉันแลวการคืนเงินหนึ่งดิรฮัมท่ีไมแนใจในแหลงท่ีมาของ

มัน ดีกวาการท่ีฉันจะบริจาคเงินหนึ่งแสนดิรฮัมเสียอีก” ทานอุมัร กลาววา “พวกเราจะออกหางจาก

เกาในสิบของสิ่งท่ีหะลาลเพียงเพราะเกรงวาจะไปเก่ียวของกับสิ่งท่ีหะรอม” นักวิชาการบางทานกลาว
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วา “เม่ือทานสงสัยในสิ่งหนึ่งสิ่งใดวามันจะเปนสิ่งท่ีหะลาลหรือหะรอม ก็จงพิจารณาท่ีผลของมัน 

เพราะสิ่งท่ีดียอมใหผลท่ีดี สวนสิ่งท่ีชั่วรายนั้นยอมใหผลท่ีชั่วรายเชนเดียวกัน” 

 ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวไวความวา 
 

ความวา “ทานจงสอบถามหัวใจของทานดวยเถิด แมวาผูคนมากมายจะใหคําตอบแกทานอยางไรก็

ตาม” (อัล-บุคอรียฺ ในตารีค 1/144-145) (ดร.อะมีน บินอับดุลลอฮฺ อัช-ชะกอวีย : 14-15, 2012)  

 

รางวัลหรือของสมนาคุณท่ีบริษัทหางรานตาง ๆ แจกแกพนักงานหรือลูกคาท่ีซ้ือสินคาจาก

บริษัทหรือหางรานตาง ๆ นั้น ไมวาจะเปนในรูปของเงินรางวัลหรือผลิตภัณฑสินคาหรือสิ่งของท่ีระบุ

เจาะจงแนนอน ไมเขาขายอยูในการพนันท่ีศาสนาบัญญัติหามไว ท้ังนี้เพราะการพนันคือสิ่งท่ีไมพน

จากกําไรหรือขาดทุนแกฝายหนึ่งฝายใด (คือมีฝายหนึ่งได ฝายหนึ่งเสีย) อยางเรื่องของหวยและล็อ

ตเตอรี่ เปนตน 

สวนของรางวัลท่ีบรรดาบริษัทหางรานจะมอบใหนั้นเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากฝายเดียว อีกฝาย

หนึ่งไมตองแบกรับความขาดทุนใด ๆ (หมายถึงบรรดาลูกคา) สวนการคัดเลือกผูโชคดีบางสวนโดย

อาศัยการจับฉลากหรือชิ้นสวนผลิตภัณฑสินคา ซ่ึงเรียกวา อัลกุรอะฮฺ นั้นไมมีขอหามหรือเปนบาป

ใหญแตอยางใดตามหลักศาสนบัญญัติในทัศนะปวงปราชญนิติศาสตร เพราะมีหะดิษอยูหลายบทท่ี

อนุญาตใหตัดสินใจในการใหน้ําหนักดวยการจับฉลาก 

อยางไรก็ตามมีกรณียกเวนคือ หากผูซ้ือสินคาจากบริษัทหรือหางรานนั้น ๆ ไมมีเปาหมายใน

การซ้ือหรือไมมีความตองการในผลิตภัณฑสินคานอกจากมุงหวังรางวัลเพียงอยางเดียว กรณีนี้อาจเขา

ขายการพนันท่ีตองหามหรือใกลเคียงกับรูปแบบการพนันได (เฉียด) เพราะมีการลงทุนเพ่ือหวังกําไร

โดยการเสี่ยงโชคซ่ึงอาจไดไมคุมเสียนั่นเอง (ฟตวา มุอาซิเราะฮฺ ,ดร.ยูซุฟ อัลกอรฎอวีย เลมท่ี 2 หนา 

420/อะซานุลกะลาม ฟลฟะตาวา วัลอะฮฺกาม ซัยค อะฎียะฮ ซ็อกรฺเลมท่ี 6 หนา 164) ระบุวา การ

จับฉลากเปนสิ่งท่ีทําไดและกลาวเพ่ิมเติมวา : นอกจากนี้ยังมีการจับฉลากอ่ืน ๆ อีกท่ีดําเนินการ

ระหวางผูเขารวมแขงขันเพ่ือชิงรางวัล หรือเพ่ือมอบของกํานัล,ของสมนาคุณแกผูซ้ือสินคาดวยราคาท่ี

ถูกกําหนดแนนอนจากหางราน หรือเพ่ือเปาหมายท่ีเปนท่ีอนุญาต (มุบาฮฺ) สิ่งนี้เปนท่ีอนุมัติ (หะลาล)

ไมมีขอแมแตอยางใด อางแลว, : 164) (การสงชิงโชคผิดหลักการศาสนาหรือไม, 2555) การชิงโชคจะ

เปนบาปก็ตอเม่ือเปนการกระทําท่ีมีลักษณะเขาขายการพนัน คือมีไดมีเสีย ดังนั้นเม่ือการชิงรางวัล

ดังกลาวไมมีไดหรือไมมีเสียก็ยอมมิใชการพนัน การเรียกวาลุนรางวัลหรือชิงโชคมิใชสิ่งท่ีถูกพิจารณา

ในเรื่องนี้ แตสิ่งท่ีถูกพิจารณาในเรื่องนี้คือรูปแบบวาเปนการพนันหรือไมเทานั้น (อาลี เสือสมิง, 2013) 
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4.2 อิสลามกับการลดแลกแจมแถม 
 

จากคําถาม ผมไปซ้ือน้ําอัดลมท่ีรานคาแหงหนึ่ง หลังจากท่ีดื่มน้ําอัดลมเสร็จแลว ผม

สังเกตเห็นขอความใตฝาน้ําอัดลมวา “ซ้ือหนึ่งแถมหนึ่ง” โดยไมคิดมากอนวาจะมีรายการแถมเชนนี้ 

ผมสามารถใชฝาขวดแลกซ้ือไดหรือไม หรือผมควรจะขวางมันท้ิงไปเพราะมันอาจเปนท่ีตองหาม

เนื่องจากเปนการพนันหรืออะไรทํานองนั้น ถึงอยางไรก็ตาม ผมก็ตองซ้ือน้ําอัดลมยี่หอนั้นอีก? 

 ปจจุบัน หลายบริษัทไดใหมาใชวิธีการสงเสริมการตลาดดวยการใหของกํานัลแกลูกคาของตน 

ของกํานัลเหลานี้อาจจะใหแกลูกคาทุกคนหรืออาจใหแกเฉพาะลูกคาท่ีเลือกมาโดยวิธีการใดวิธีการ

หนึ่ง ซ่ึงแลวแตบริษัทจะตัดสินใจ 

เก่ียวกับเรื่องนี้เชค อะหมัด อุตตี้ นักวิชาการอิสลามอาวุโสทานหนึ่งท่ีสถาบันแหงโตรอนโต 

แคนาดา ไดใหคําตอบเก่ียวกับเรื่องนี้ไวดังนี้ “การซ้ือของหนึ่งชิ้นและไดแถมฟรีหนึ่งชิ้นไมเปนท่ี

ตองหาม(ฮะรอม) ตราบใดท่ีลูกคาทุกคนท่ีซ้ือสินคาอยางเดียวกันไดรับการแถมเหมือนกัน” การพนัน

เปนท่ีฮะรอมเพราะมันมีเรื่องของความไมแนนอน (เฆาะรอรฺ) ปะปนอยูซ่ึงทําใหบางคนไดรับและบาง

คนไมไดรับ ในกรณีนี้ ไมมีใครท่ีไมไดรับของรางวัลแถมตราบใดท่ีเวลาการใหของแถมยังไมสิ้นสุด 

ดังนั้น มันจึงไมมีเรื่องของความไมแนนอนเขามาเก่ียวของ ผูขายมีอิสระท่ีจะจัดหาสิ่งจูงใจและรางวัล

มาสงเสริมการขายของตน 

 เชค มุสตอฟา อะหมัด อัซซัรกอฺ ศาสตราจารยทางดานนิติศาสตรอิสลามท่ีมหาวิทยาลัย

ซีเรีย ไดพูดถึงรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องนี้ไววา “ความเห็นของผมเก่ียวกับเรื่องนี้ก็เพ่ือท่ีจะแยกแยะ

รางวัลของประเภทนี้ออกจากกัน นั่นคือ ของแถมโดยปกติท่ีผูขายแถมใหแกผูซ้ือสินคาในปริมาณมาก 

อาจจะเปนของเลนเด็กหรือสินคาบางชิ้นแถมเปนการพิเศษ เพ่ือแสดงความขอบคุณและผูกใจลูกคา 

ของแถมประเภทท่ีสองก็คือการใหรางวัลท่ีมีราคาแพงอยางเชน รถยนต ตูเย็น ซ่ึงคนท่ีจะไดรับก็คือ

ลูกคาท่ีสงคูปองไปและถูกจับสลากข้ึนมาได” 

สําหรับของแถมประเภทแรกซ่ึงผูขายเคยใหแกผู ซ้ือสินคาเปนจํานวนมากนั้นเปนท่ีอนุมัติ 

เพราะนี่เปนการแสดงขอบคุณตอลูกคา สวนของรางวัลประเภทท่ีสองซ่ึงตองใชการจับสลากนั้นก็ไม

ตางอะไรไปจากล็อตเตอรรี่ท่ีนักวิชาการสวนใหญมองวาเปนการพนันประเภทหนึ่ง ดังนั้น จึงเปนท่ี

ตองหามและทําใหเกิดบาปแกท้ังผูขายและลูกคา รางวัลท่ีเกิดข้ึนจากวิธีการดังกลาวจึงไมเปนท่ีอนุมัติ 

นอกจากนี้แลว วิธีการนี้ยังทําใหผูขายรายยอยตองไดรับความเสียหายดวย เพราะมันทําใหประชาชน

ไมไปซ้ือของในรานคายอย เนื่องจากรานคาเหลานั้นไมไดใชวิธีการพนันมาลอใจลูกคา 

สวนเชค ยูซุฟ อัล-ก็อรฺฎอวี นักวิชาการมุสลิมผูมีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งใหความเห็นเก่ียวกับเรื่อง

นี้วา “ผมสนับสนุนการอธิบายในทางนิติศาสตรเชนนี้ ยิ่งไปกวานั้น วิธีการนี้ในท่ีสุดแลวก็คือวิธีการ

หนึ่งท่ีจะข้ึนราคาสินคาโดยใหผูซ้ือเปนผูรับผิดชอบ นี่คือวิถีตะวันตกท่ีใชในการกระตุนใหคนบริโภค
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สินคาเกินความจําเปนท้ัง ๆ ท่ียังไมมีความจําเปนใด ๆ ท่ีจะตองซ้ือ ซ่ึงเปนการขัดตอวิถีอิสลามท่ี

สงเสริมความพอดีในทุกเรื่อง” 

สวนผลทางดานเศรษฐกิจและสังคมของวิธีการดังกลาวพออธิบายไดดังนี้  

“เปาหมายของการสงเสริมการขายสวนใหญ ท่ีใช กันในในสังคมทุนนิยม นั่นมิใชการ

ตอบสนองความตองการท่ีเปนอยูอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลหรือเพ่ือสรางความตองการท่ี

แทจริงแลวสําหรับสินคาและบริการ แตเพ่ือสรางความตองการแบบผิวเผินชั่วครั้งชั่วคราวในสินคา

และบริการข้ึนมา “สลากชิงโชค” และวิธีการอ่ืน ๆ (เชนการโฆษณา) จึงนาท่ีจะตองไดรับการ

วิเคราะหโดยพิจารณาถึงผลทางดานเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะทางดานศีลธรรม อยางไรก็ตาม 

เปนท่ีชัดเจนวาถึงแมผลของการสงเสริมการขาย อาจจะไมเปนท่ีตองการจากดานเศรษฐกิจและสังคม 

แตในสภาพท่ีตองแขงขัน บริษัทเอกชนอาจจะไมอยูในฐานะท่ีดีท่ีสุดท่ีจะหลีกเลี่ยงการใชกลเม็ดทาง

การตลาดเชนนั้นได 

ถาหากผูออกกฎหมายในรัฐใดรูสึกวาผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคมของการสงเสริม

การขายเชนนั้นไมพึงปรารถนา พวกเขาก็สามารถออกกฎหมายคุมครองสังคมใหพนจากผลกระทบ

ดังกลาวได เม่ือถึงเวลานั้น พวกบริษัทตาง ๆ ท่ีมีความสามารถจะอยูรอดและเจริญรุงเรืองไดในตลาด

ท่ีไมจําเปนตองใชวิธีการสงเสริมการขายดวยวิธีการสรางความตองการแบบหลอกลวงข้ึนมาก็จะได

พิจารณาถึงผลของมันและหลีกเลี่ยงการใชวิธีการดังกลาว” (บรรจง บินกาซัน, 2545 : 98-100) 
 

4.3 การแขงขันในอิสลาม 
 

การแขงขันนั้นถูกเปนบทบัญญัติ โดยถือวา เปนกีฬาท่ีดี ความจริงแลวการแขงขันกันนั้น บาง

ทีเปนการสงเสริม (มุสตะฮับบะหฺ) หรือบางทีก็เปนเรื่องท่ีอนุญาต (มุบาฮะหฺ) ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการตั้ง

เจตนาและจุดมุงหมาย ซ่ึงบางทีก็จะเปนการวิ่งแขงขันกันระหวางคน และบางทีก็เปนการยิงธนู หรือ

การใชอาวุธ และบางทีก็เปนมา ลอ และลา เปนตน (อัซซัยยิด ซาบิก, 2558 : 340) 

การแขงขันเรียกในภาษาอาหรับวา  อัส-สิบาก  ( َُباق  หรือ  อัล-มุสาบะเกาะฮฺ  (َالسِّ

คือการท่ีบุคคลแขงขันกับเพ่ือน  (คูแขง)  ในการข่ีมาหรืออูฐ  เปนตน การแขงขันเปนท่ี  (اَلُمَساَبَقةُ )

อนุมัติโดยมีหลักฐานจากอัส-สุนนะฮฺ  และอัล-อิจญมาอฺ  และการแขงขันไดรับการยกเวนจาก  3  

เรื่องอันเปนท่ีตองหาม  คือ  การพนัน การทรมานสัตวท่ีมิใชเรื่องการกินและการไดสิ่งทดแทนและเดิม

พันสําหรับบุคคลเพียงคนเดียว  ในกรณีเม่ือผูแขงขันท้ัง  2  ฝายไดยื่นสิ่งทดแทนเอาไว  (วางเดิมพัน)  

เพ่ือใหผูชนะเอาสิ่งทดแทนและเดิมพันนั้น 
 

4.3.1 ประเภทของการแขงขัน 

การแขงขัน  (อัล-มุสาบะเกาะฮฺ)  มี  2  ชนิด (อาลี เสือสมิง, 2555)  คือ 
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          1) การแขงขันโดยไมมีสิ่งทดแทน (อัล-อิวัฎ)  ถือเปนสิ่งท่ีอนุมัติ (ญาอิซฺ)  โดยไมมี

การกําหนดเง่ือนไขดวยสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีแนนอน  เชน  การแขงขันเดิน,  แขงเรือ,  แขงนก,  แขงลอ,  

แขงลา  และแขงชาง  เปนตน  และอนุญาตใหแขงขันมวยปล้ําและการยกกอนหินเพ่ือใหรูวาผูแขงขัน

คนใดแข็งแรงกวา  หลักฐานการแขงขันชนิดนี้  คือหะดิษรายงานโดยอะหฺหมัด,  อบูดาวูด,  อัชชาฟ

อีย,  อัน-นะสาอียและทานอ่ืน ๆ  
 

ความวา “ทานศาสดา  ไดมีการวิ่งแขง กับภรรยาของทาน คือทานหญิงอาอิชะฮฺ  (ร.ฎ.)  ซ่ึง

ในครั้งแรกทานนบี  ไดแพใหกับทานหญิงอาอิชะฮฺ  (ร.ฎ.)  และในครั้งท่ี  2  ทานนบี ก็ชนะได”  

นอกนี้ยังปรากฏหลักฐานวา  
 

ทานนบีฯ  เคยแขงมวยปล้ํากับรุกกานะฮฺ  (รายงานโดยอบูดาวูด)   

และมีรายงานวา   
 

ทานสลามะฮฺ  อิบนุ  อัล-อักวะอฺไดแขงขันวิ่งกับชายชาวอันศอรตอหนาทานนบีฯ  และ

ปรากฏวาทานสลามะฮฺไดรับชัยชนะ  (รายงานโดยมุสลิมและอะหฺหมัด)   

จากหลักฐานท่ีกลาวมาขางตนนักนิติศาสตรอิสลามหรือ ฟูกอฮาอฺ ใหใชหลักการกิยาสกับการ

แขงขันในประเภทอ่ืน ๆ เทียบกับตัวบทหลักฐานท่ีกลาวมาขางตน 
 

2) การแขงขันโดยมีสิ่งทดแทน (อัล-อิวัฎ) นักวิชาการสวนใหญ (ุมฮูรฺ)  มีความเห็นวาไม

อนุญาตใหแขงขันโดยมีสิ่งทดแทนนอกเสียจากในการยิงธนู  อูฐและมา  อันเปนการฝกในเรื่องการใช

อาวุธและการข่ีสัตวพาหนะท่ีใชในสงคราม  

จากประเภทการแขงขันท่ีกลาวมา นักนิติศาสตรอิสลาม หรือนักวิชาการอิสลามไดกลาวถึง

รูปแบบการแขงขันอนุมัติหรือไมอนุมัติ  พอจะสรุปไดดังนี้ 

1) การท่ีผูแขงขันท้ังสองฝายลงเงินเพ่ือทําการแขงขัน ถือวาอยูในรูปแบบการพนันท่ีฮะรอม 

เพราะท้ังสองฝายอยูในระหวางการมีไดมีเสีย   

2) หากการแขงขันมีการลงเงินรางวัลเพียงฝายเดียว แลวตกลงกันวาหากอีกฝายชนะก็จะได

เงินรางวัลนี้ไป ก็ถือวาไมฮะรอม ซ่ึงรูปแบบนี้ไมคอยจะมีนอกจากอีกฝายหนึ่งตองการจะทดสอบฝมือ

หรือเชิงแขงขันกระฉับมิตรเทานั้นเอง 

3) การแขงขันท่ีมีเจาภาพหรือบุคคลอ่ืนไดนําเสนอรางวัลแกทีมผูแขงขัน ถือวาไมฮะรอมแต

ประการใด 

4) สวนเงินรางวัลท่ีเอามาจากคาสมัครนั้น หากทีมผูแขงขันลงเงินคาสมัครโดยรูวาจะใชเปน

เงินรางวัล ถือวาไมไดเพราะอยูในความหมายของการพนันอยางหลีกเลี่ยงไมพนเชนกัน  
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"ไมอนุญาตใหรวบรวมทรัพยสินของผูแขงขันท้ังหมด เพ่ือนํามาใหแกทีมท่ีชนะหรือใหแก

บรรดาทีมท่ีชนะตามลําดับ" (ฟตวาหมายเลขท่ี 5529 : 7/03/2005) 

ดังนั้น  ถาหากมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการจัดแขงขัน  ก็ใหพวกเขานําเงินอ่ืนท่ีไมใชเงิน

ของผูแขงขันมาเปนเงินรางวัล  เพ่ือไมใหอยูในรูปแบบการพนัน 

จากขอมูลท่ีไดกลาวมา สรุปไดวาการละเลนหรือการแขงขันทุกชนิดท่ีมีการพนันเขาไป

เก่ียวของถือเปนสิ่งตองหาม(  ٌَحراَم)การพนันในการละเลน เชน หมากรุก,  การทอยลูกเตา,  การเลน

ไฮโล,  การเลนถ่ัว,  การเลนน้ําเตาปูปลา การพนันท่ีเก่ียวของกับกีฬา  เชน  มวยตู   การพนันฟุตบอล  

เปนตน  นอกจากนี้การเลนหวย ลอตเตอรี่  หรือสลากกินแบงรัฐบาล  ท้ังท่ีถูกกฎหมายและผิด

กฎหมายถือเปนสิ่งตองหาม เชนกัน 

การละเลนและการแขงขันบางประเภท  เชน  การเลนหมากรุก เพ่ือฝกสมองและปฏิภาณ

ไหวพริบ  การยิงธนู การข่ีมา  การวิ่งแขง  เปนตน  ถือเปนสิ่งท่ีอนุมัติ  (  ٌُمباَح)  แตมีเง่ือนไข  3  

ประการดังนี้ (Rofeekee kareemee, 2552) คือ 

1) การละเลนและการแขงขันดังกลาวตองไมเปนเหตุทําใหเกิดความลาชาในการละหมาดจน

เลยเวลาการละหมาดท่ีถูกกําหนดไว 

2) ตองไมมีการพนันเขาไปเก่ียวของ 

3) ผูเลนตองรักษามารยาทและกติกาในระหวางการเลนหรือการแขงขัน ไมพูดจาหยาบคาบ 

ไมดาทอ เปนตน  

หากขาดเง่ือนไขขอหนึ่งขอใดจาก 3 ประการนี้นักวิชาการถือวาเปนสิ่งตองหาม  (  ٌَحراَم) 
 

4.3.2 อนุญาตใหตอรองกันได 
 

 การแขงขันโดยไมมีการตอรองกันนั้น เปนท่ีอนุญาต ท้ังนี้ เปนมติเอกฉันทของบรรดา

นักปราชญ ดังท่ีไดกลาวมาแลว 

 สวนการแขงโดยมีการตอรอง ก็เปนท่ีอนุญาตในรูปแบบตอไปนี้ 

 1) อนุญาตใหเอาเงินในการแขงขันได ถาปรากฏวาการแขงขันมาจากเจาเมืองหรือจากคนอ่ืน 

เชน กลาวแกผูท่ีเขาแขงขันวา “ผูใดในหมูพวกทานไดชัยชนะ เขาก็จะไดนําเงินจํานวนนี้ไป” 

 2) หรือคนหนึ่งในจํานวนผูเขาแขงขันไดออกเงินจํานวนหนึ่ง แลวกลาวแกผูรวมแขงขันวาหาก

ทานชนะฉัน เงินจํานวนนี้ก็เปนของทาน และหากฉันชนะทาน ทานก็จะไมไดอะไรจากฉันและฉันก็จะ

ไมไดอะไรจากทาน 

 3) ถาปรากฏวาเงินมาจากผูเขาแขงขันท้ังสอง หรือเอามาจากผูเขาแขงขัน โดยท่ีพวกเขา

กําหนดใหมีคนกลางเปนผูเอาเงินถาคนหนึ่งชนะ สวนคนแพก็ไมมีการปรับเงินแตอยางใด 
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 มีผูกลาวถามอะนัสวา ในสมัยของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัมลัม พวกทานเคย

ตอรองกันไหม? และทานรอซูลเองเคยตอรองไหม?  เขาตอบวา มีการตอรอง ขอสาบานตออัลลอฮฺ ได

มีการตอรองกันในเรื่องมาตัวหนึ่ง ชื่อ สัฟฮะหฺ ผูคนไดชัยชนะกัน เรื่องดังกลาวนั้นไดมีการกลาวขวัญ

กันมาก และเปนท่ีประหลาดใจของผูคน บันทึกโดย อะหฺมัด (อัซซัยยิด ซาบิก, 2558 : 342) 
 

4.3.3 รูปแบบท่ีเปนท่ีตองหามตอรองกัน 

 ไมอนุญาตใหมีการตอรองกันในกรณีท่ีเม่ือแตละคนไดชัยชนะก็จะไดเงินไป สวนผูแพก็จะเสีย

เงินก็จะถูกปรับเงิน ในกรณีเชนนี้ถือวาเปนการพนันท่ีเปนท่ีตองหาม (หะรอม) 

 ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัมลัม ไดกลาววา มานั้นแบงออกเปน 3 ประเภท 

1. มาเพ่ือพระผูทรงกรุณาปรานี (เพ่ืออัลลอฮฺ) 

2. มาเพ่ือมนุษย 

3. มาเพ่ือซาตาน 

 สําหรับมาเพ่ืออัลลอฮฺ คือมาท่ีเก่ียวพันอยูในหนทางของอัลลอฮฺ ทุกสวนของรางกาย มูลของ

มันและเยี่ยวของมัน (โดยท่ีทานกลาว........) เปนไปตามท่ีอัลลอฮฺทรงประสงค 

 สวนมาเพ่ือซาตานนั้น คือมาท่ีเอาไปเลนการพนัน ตอรองกัน 

 สวนมาเพ่ือมนุษย คือมาผูกพันอยูกับมนุษย ทองของมันจะใหผลิตผลแกมนุษย มันจะปกปอง

ความจนท่ีไดเกิดกับมนุษย (อัซซัยยิด ซาบิก, 2558 : 342) 
 

4.3.3 การแขงขันท่ีมีการวางเงินท่ีอิสลามอนุญาต 

การแขงขันท่ีมีการวางเงินท่ีอิสลามอนุญาตจะมีอยู 2 ลักษณะ ซ่ึงท้ังสองลักษณะนี้ ผูวางเงิน

จะมี "เสีย" หรือ "เสมอตัว" อยางใดอยางหนึ่งแตไมมี "ได" ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ (ปราโมทย ศรีอุทัย, 

มปป) คือ 

(1) สองคนแขงขันกัน และมีคนหนึ่งวางเงินฝายเดียว โดยมีเง่ือนวา หากอีกฝายชนะ ก็ใหเอา

เงินนั้นไป แตหากเจาของเงินชนะเขาก็เอาเงินของเขากลับมา  

(2) มีการวางเงินท้ังสองฝาย แตมีคนกลางอีกคนรวมแขงขันดวยโดยคนกลางไมตองวางเงิน 

หากคนกลางชนะ ก็จะไดรับเงินจากท้ังสองฝาย แตหากคนกลางแพ เงินนั้นก็จะกลับคืนสูเจาของแต

ละคนตามเดิม .. ซ่ึงกรณีนี้จะเห็นไดวา ผูวางเงินจะไมมีคําวา "ได" แตจะมี "เสีย" หรือ "เสมอตัว" อยาง

ท่ีกลาวมาแลว ..ขอนี้ จะแตกตางจากการพนันท่ีมีท้ังได, มีท้ังเสีย, เพราะฉะนั้น การแขงขันใดๆท่ีมีผล

ใหผูจายเงินมี "ได" หรือ "เสีย" อยางใดอยางหนึ่ง ก็ถือวา เขาขายการพนันท่ีตองหาม 

สําหรับเรื่องการแขงขันอ่ืนๆในหลักการอิสลาม หากผูรวมแขงขันจะตองจายคาสมัคร เม่ือเขา

ชนะเขาก็จะไดรับรางวัล อาจจะเปนเงินสดหรือสิ่งของอยางอ่ืน แตหากเขาแพ เขาก็จะเสียเงินคา
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สมัครนั้นจะถูกริบไป สรุป คือการแขงขันในลักษณะดังกลาวจึงหลีกเลี่ยงจากคําวา "การพนัน" ไมได

อยางแนนอนในหลักการอิสลาม 
 

สวนหุกมการรับสิ่งตอบแทน (รางวัล) ในการแขงขัน 

การแขงขันดวยหวังผลตอบแทน (รางวัล) ถือวาไมถูกตอง ยกเวน การแขงขันวิ่งอูฐ หรือวิ่งมา 

หรือยิงธนู เพราะทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาววา 
 

« والترمذي داود أبو أخرجھ. »َحاِفرٍ  أَوْ  ُخفٍّ  أَوْ  َنْصلٍ  ِفي إالَّ  َسَبقَ  ال . 
 

ความวา “จะไมใชการแขงขันเวนแตในหัวลูกศร (ยิงธนู) หรือฝเทา (แขงอูฐ) หรือกีบเทาสัตว 

(แขงมา)" (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดย อบู ดาวูด 2574 และ อัต-ติรมิซีย 1700 และนี่เปนสํานวนของ

ทาน) 
 

การรับรางวัลในการแขงขันมีอยู 3 กรณี คือ 

1) อนุญาตใหมีการแขงขันดวยของรางวัล คือ การข่ีมา การข่ีอูฐ และการยิงธนู 

2) ไมอนุญาตใหมีการแขงขัน ไมวาจะมีของรางวัลหรือไมก็ตาม เชน การเลนลูกเตา หมากรุก 

การพนัน และสิ่งท่ีคลายกับสิ่งท่ีกลาวมาขางตน 

3) อนุญาตใหมีการแขงขันโดยไมมีของรางวัล และไมอนุญาตดวยการมีรางวัล นี่คือหลักการ

เดิมของการแขงขันสวนใหญ เชน การแขงฝเทา การแขงเรือ การแขงมวยปล้ํา และสิ่งท่ีคลายกับสิ่งท่ี

กลาวมาขางตน แตอนุญาตใหมอบรางวัลหรือคาตอบแทนท่ีไมมีการกําหนดตายตัวหรือบอกกลาวไว

ลวงหนาแกผูชนะเพ่ือเปนการใหกําลังใจ 
 

สวนการเดิมพัน หมายถึง ทุกๆ การดําเนินการทางการเงินท่ีไดกําไรและขาดทุนโดยปราศจาก

ความอุตสาหะ 
 

หุกมของการเดิมพันและการพนัน 

หามเลนเดิมพัน การพนัน และการเลนทอดลูกเตา 

1) อัลลอฮฺไดตรัสไวในซูเราะฮอัลมาอิดะฮฺ ความวา 

 
 “แทจริงสุราและการพนันและแทนหินสําหรับบูชายัญและการเสี่ยงติ้วนั้น เปนสิ่งโสมมอัน

เกิดจากการกระทําของชัยฏอน ดังนั้นพวกเจาจงหางไกลจากมันเสีย” (5 : 90) 
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2) จากทานบุร็อยดะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา ทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม  ไดกลาววา   “ผูใดท่ีเลนลูกเตาเสมือนกับวาเขาไดจุมมือของเขาลงในเนื้อหมูและเลือดของ

มัน” (บันทึกโดยมุสลิม 2260) 
 

4.3.4 หุกมการรับของขวัญจากตลาดการคา 

ของขวัญและรางวัลตางๆท่ีมีการแจกกันตามทองตลาดตามปริมาณสินคา และในการแขงขัน 

การโชวสินคา การจัดมหกรรมกีฬา สินคา และศิลปะ การแขงขันวาดภาพเสมือน ภาพถายสิ่งมีชีวิต 

การแขงขันโชวเครื่องแตงกาย การแขงเทพีความงาม เปนตน ลวนเปนสิ่งท่ีนําไปสูสิ่งท่ีอัลลอฮฺหาม  

เชนเดียวกับการละเลนท่ีลอลวงสติปญญาของคน กินทรัพยของผูอ่ืนโดยมิชอบ สูญเสียเวลา 

สรางความเสื่อมเสียแกศาสนาและจริยธรรม และหมกมุนอยูกับสิ่งท่ีไมไดถูกสรางมาเพ่ือการนั้น ดังนั้น

มุสลิมจึงจําเปนตองระมัดระวังจากสิ่งเหลานั้น 
 

4.4 การตั้งรางวัล 
 

4.4.1 คํานิยาม : 

ุอาละห – ตามหลักภาษา – เปนคําเรียกขายสิ่งท่ีคนหนึ่งกําหนดไวใหแกอีกคนหนึ่งตอสิ่งท่ี

เขากระทําข้ึน 

ตามหลักการศาสนา : คือการผูกพันคาตอบแทนท่ีกําหนดแนนอนใหแกการทํางานท่ีแนนอน 

ท่ีรูกันดี หรือยังไมรูจักตัวบุคคลท่ีแนนอนหรือไมรูตัวบุคคล หมายความวาชิ้นงานนี้เกิดจากคนทํางานท่ี

รูตัวแนนอนหรือไมรูชิ้นงานท่ีแนนอน และความหมายของคํานิยามนี้จะชัดเจนข้ึนเม่ือพูดถึง

องคประกอบของมันเก่ียวกับการบัญญัติเรื่อง ุอาละห :  

ุอาละหถูกบัญญัติอยูในหลักการศาสนา โดยมีหลักฐานจากฮะดีษท่ีอะบูสะอีด อัลคุดรีย 

(ร.ด) ไดรายงานวา : ความวา 

 มีซอฮาบะห ของทานรอซูลุลเลาะห (ซ.ล) กลุมหนึ่งอยูในการเดินทาง พวกเขาไดลงพักอยู

ใกลกับอาหรับเผาหนึ่ง พวกเขาขอรองใหอาหรับเผานั้นรับรองพวกเขาในฐานะเปนแขก แตพวกนั้น

ปฏิเสธท่ีจะใหการตอนรับพวกเขา ตอมาหัวหนาของอาหรับเผานั้นถูกสัตวรายตอย พวกนั้นได

พยายามหาทุกอยางมาเยียวยาแตก็ไมเกิดประโยชนแกเขา พวกเขาบางคนกลาววา : พวกทานควรไป

หาคนพวกนั้น (ซอฮาบะห) ท่ีไดมาลงพักอยูท่ีนั่น เผื่อวาพวกเขาบางคนจะมีสิ่งท่ีเปนประโยชน พวก

เขาจึงไดไปหาพวกซอฮาบะห แลวกลาววา : พวกทานท้ังหลาย นายของเราถูกสัตวรายตอย และพวก

เราไดพยายามหาทุกอยางมาเยียวยาแตไมเกิดประโยชนแกเขา มีใครบางจากพวกทานมีสิ่งท่ีจะเปน

ประโยชนบาง? ซอฮาบะหบางคนกลาววา มี สาบานตออัลลอฮฺวา ฉันเปาคาถาได แต ขอสาบาน

ตออัลลอฮฺวาพวกเราไดขอใหพวกทานรับรองพวกเราในฐานะเปนแขก แตพวกทานไมยอมตอนรับ 

ดังนั้นฉันจะไมเปาคาถาใหแกพวกทานนอกจากพวกทานจะตองตั้งรางวัลใหแกพวกเราเสียกอน พวก
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นั้นจึงตกลงกับซอฮาบะหมอบแพะใหฝูงหนึ่ง ซอฮาบะหคนนั้นจึงไปเปาพรอมดวยน้ําลายเปนละออง

ลงบนหัวหนาเผา และเขาไดอาน (อัลฮัมดุลิ้ลลฺรอบบิ้ลอาละมีน) หัวหนาเผามีสภาพเหมือนอูฐท่ีถูกแก

ออกจากเชือกผูกขา เขาเดินไดโดยไมมีอาการเจ็บปวดใด ๆ ผูรายงานไดกลาววา : พวกเขาไดจาย

รางวัลใหแกซอฮาบะฮกลุมนั้น ตามท่ีไดพวกเขาไดตกลงกันไว ซอฮาบะหบางทานกลาววา : พวกทาน

จงแบงกันเถิด ผูท่ีเปาคาถากลาววา พวกทานอยากระทําจนกวาพวกเราจะไปหาทานนบี (ซ.ล) เพ่ือ

พวกเราจะไดเลาใหทานฟงถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึน และดูวาทานจะมีบัญชาแกพวกเราอยางไร พวกเขาไดมาหา

ทานรอซูลุลเลาะห (ซ.ล) และไดเลาใหทานฟง ทานไดกลาววา “ทานรูไดอยางไรวา ฟาฏิฮะหเปน

คาถา?” หลังจากนั้นทานไดกลาววา : พวกทานทําถูกตองแลว จงแบงกันเถิด และแบงใหฉันดวยสวน

หนึ่ง ทานรอซูลุลเลาะห (ซ.ล) หัวเราะ (รายงานโดยบุคอรี เรื่องการเชา-จาง, บท : รางวัลท่ีจะมอบให

ในเรื่องคาถา...เลขท่ี 2156 และมุสลิม : เรื่องสลาม, บท : เอาคาจางจากคาถา...เลขท่ี 2201) 
 

 คําพูดของทานนบี (ซ.ล) เทากับเปนการยืนยันการกระทําของพวกเขา และเปนหลักฐานเรื่อง

การตั้งรางวัล 

 และนําคําดํารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลามาชวยเสริมในเรื่องนี้ ในซูเราะฮยูซุฟคือ 

 
 “พวกเขา (พวกผูชวย) ไดกลาววาเราจะคนหาภาชนะท่ีใชตวงของกษัตริย ผูใดนํามาไดจะ

ไดรับรางวัลอาหารเทากับท่ีอูฐบรรทุก โดยฉันเปนผูรับรอง” (12 : 72) 

 แมวาเรื่องราวดังกลาวจะปรากฏอยูในบัญญัติของผูท่ีอยูในยุคกอนพวกเราก็ตาม แตใน

บัญญัติของพวกเราก็มีสิ่งท่ีมายืนยันรับรองในเรื่องเดียวกันนั้น ดังปรากฏในฮะดีษกอน ดังนั้นจึงนํามา

ชวยเสริมการอางอิง แมเราจะไมใชเปนหลักฐานโดยตรงก็ตาม 
 

4.4.2 เคล็ดลับเรื่องการตั้งรางวัล : 
 

 เคล็ดลับในการบัญญัติเรื่องการตั้งรางวัลก็เพราะมีความจําเปนเรียกรองเชนนั้น บางคนของ

หายไมมีอาสาสมัครออกคนหา และนํามาคืน และไมอาจวาจางใหทําเชนนั้นไดเพราะเปนสิ่งท่ีไมอาจ

กําหนดขอบเขตได เขาจึงตั้งรางวัลใหแกผูท่ีจะชวยเหลือเขาออกคนหาและนํามาคืนให จึงไดมีการ

บัญญัติเรื่องนี้ข้ึนเพราะมีประโยชน และเพ่ือสนองความตองการ 
 

 4.4.3 องคประกอบสําคัญของการตั้งรางวัล 
 

 มีสี่ประการ : คูตกลงสองฝาย, คําพูดเสนอสนอง, ชิ้นงาน, คาตอบแทน 
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 1) คูตกลงสองฝาย ไดแก 

 - ผูตั้งรางวัล : คือเจาของชิ้นงานท่ีผูกพันชิ้นงานกับรางวัล โดยไมมีเง่ือนไขวาจะตองเปนผู

บรรลุศาสนภาวะ มีสติปญญาสมบูรณ สามารถรับผิดชอบตนเองได 

 - ผูทํางาน : คือผูท่ีจะทํางานให และมีสิทธิ์รับรางวัล โดยไมมีเง่ือนไขวาตองเปนคนใดคนหนึ่ง

แนนอน เชนคนหนึ่งกลาววา ใครนํารถยนตของฉันกลับคืนมาได เขาจะไดรับรางวัลจํานวนเทานั้น

เทานี้ และเพราะผูตั้งรางวัลอาจมีงานจะตองทํา และไมรูจักผูท่ีจะทํางานดังกลาวใหเขา จึงยินยอมให

เขาตั้งรางวัลใหแกผูท่ีจะทํางานนั้น แมจะไมรูตัววาเปนใครก็ตาม 

 2) ถอยคํา คือถอยคําท่ีบงชี้วาอนุญาตใหทํางานท่ีตองการโดยมีคาตอบแทนท่ีผูกพันอยู เชน 

ผูตั้งรางวัลกลาววา ผูใดนํารถยนตของฉันมาคืนได เขาจะไดรับรางวัลหนึ่งหม่ืนบาท เปนตน หรือกลาว

แกนายแพทยวา ถาหากทานรักษาคนไขของฉันหาย ทานจะไดรับรางวัลเทานั้นเทานี้ หรือพูดกับครูวา 

ถาหากทานสอนลูกของฉันจนอานออกเขียนไดทานจะไดรับรางวัลเทานั้นเทานี้ เปนตน 

 โดยไมมีเง่ือนไขวาคนท่ีเขาทํางานจะตองกลาวคําตอบรับ แมจะเปนบุคคลท่ีถูกเจาะจงตัวก็

ตาม เพราะในเรื่องการตั้งรางวัลนั้น ศาสนายินยอมใหไมรูตัวคนทํางานได 

 3) ช้ินงาน คือสิ่งท่ีเจาของทรัพยตั้งเง่ือนไขเพ่ือใหมีสิทธิ์รับรางวัล เชน การนําของหายมาคืน

ได หรือสอนเด็ก หรือรักษาผูปวย เปนตน 

 ไมมีเง่ือนไขวาชิ้นงานจะตองเปนสิ่งท่ีรูแนชัด เหมือนเชนผลประโยชนในเรื่องการเชาซ่ึง

จะตองเปนถูกกําหนดดวยการทํางานหรือเวลา ดังนั้นการตั้งรางวัลจึงมีผลใชไดแมชิ้นงานท่ีตั้งรางวัลไว

ใหจะยังไมรูแนชัดก็ตาม หมายถึงยังไมไดถูกกําหนดดวยการทํางานหรือเวลา เพราะกวาจะนําของหาย

มาคืนไดหรือสอนเด็กจนกวาอานออกเขียนไดอาจตองใชเวลานานหรือใชเวลาชวงสั้น ๆ ก็ได และอาจ

ตองใชแรงงานอยางมาก หรืออาจไมตองใชแรงงานมากก็ได ท้ังหมดท่ีกลาวมานั้นเปนสิ่งท่ีไมอาจรูได

โดยแนชัดในการทํางานศาสนาจึงอภัยใหเพราะเปนสิ่งท่ีประชาชนมีความตองการ 

 4) คาตอบแทน คือสิ่งท่ีผูต้ังรางวัลผูกมัดตนเองวาจะจายใหแกคนท่ีทํางาน โดยมีเง่ือนไขวา

คาตอบแทนนี้จะตองเปนสิ่งท่ีรูกันชัดเจน เนื่องจากเปนขอตกลงท่ีมีการตอบแทนซ่ึงกันและกัน ดังนั้น

ถาหากสิ่งตอบแทนไมรูชัดเจน ขอตกลงก็ใชไมได ในกรณีนี้ถาหากผูทํางานไดทํางานไป เขาก็มีสิทธิ์

ไดรับคาตอบแทนตามราคาทองตลาด เพราะมีหลักเกณฑอยูวาขอตกลงทุกขอตกลงท่ีจําเปนตองจาย

คาตอบแทนตามท่ีไดระบุไว เม่ือมีผลใชได ก็จําเปนตองจายคาตอบแทนตามราคาทองตลาด เม่ือ

ขอตกลงนั้นใชไมได 
 

 4.4.4 ขอกําหนดของการตั้งรางวัล 

 การตั้งรางวัลมีขอกําหนดหลายประการ ไดแก 

1) เปนขอตกลงท่ีไมผูกมัด หมายความวายินยอมใหยกเลิกได จากฝายผูตั้งรางวัลเม่ือใดท่ี

เขา 
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ตองการ เชนเดียวกับผูทํางานท่ีจะท้ิงงานเม่ือใดก็ไดโดยอีกฝายหนึ่งจะยินยอมหรือไมก็ตาม และโดย

อีกฝายหนึ่งจะรูวามีการยกเลิกหรือไมก็ตาม ท้ังนี้ เพราะเปนขอตกลงทํางานท่ีไมรูแนชัดโดยมีสิ่งตอบ

แทน ดังนั้นจึงยินยอมใหคูตกลงท้ังสองฝายยกเลิกขอตกลงได 

ดังนั้นถาหากผูทํางานเปนฝายยกเลิก เขาจะไมไดรับอะไรตอบแทนเลย แมเขาจะไดเริ่ม

ทํางานไปเปนบางสวนแลวก็ตาม เพราะเขาจะไมมีสิทธิ์ไดรับรางวัลนอกจากตองทํางานแลวเสร็จ

เทานั้น ดังเปนท่ีทราบ แตเขาไดท้ิงงานไปเสียกอน สิทธิของเขาจึงหลุดรวงไป 

แตถาหากผูตั้งรางวัลยกเลิกขอตกลง มีหลักพิจารณาดังนี้ ถาหากยกเลิกขอตกลงกอนเริ่มงาน

ก็ถือวาไมมีอะไรผูกพันเขา เพราะเขาบอกยกเลิกกอนใชประโยชนใด ๆ จากผูทํางาน จึงไมมีสิ่งใด

ผูกพันกับเขา แตถาหากเขาบอกเลิกภายหลังจากเริ่มทํางานไปแลว เขาจะตองจายคาจางตามราคา

ทองตลาดในสวนท่ีไดมีการทํางานจริง เพราะเขาไดใชประโยชนสวนหนึ่งของผูทํางานไปโดยไมมี

คาตอบแทน ดังนั้นจึงจําเปนตองจายคาจางใหเขา 

            2) จะไมมีสิทธิ์ไดรับรางวัลนอกจากผูตั้งรางวัลจะตองบอกอนุญาตให เชนกลาววา ผูใด

พบของหายของฉัน เขาจะไดรับเทานั้นเทานี้ เม่ือคนหนึ่งทํางานโดยไมไดรับอนุญาต เขาไมมีสิทธิ์ไดรับ

อะไรเลย เชนเดียวกับกรณีท่ีมีคนหนึ่งพบของหาย แลวนําไปคืนเจาของ หรือไดสอนลูกของคน ๆ หนึ่ง

ใหอานไดและเขียนได โดยผูปกครองไมไดอนุญาต เพราะเทากับเขาไดใชความสามารถของเขาโดยไมมี

คาตอบแทน ดังนั้นเขาจึงไมมีสิทธิ์ไดคาตอบแทน 

ถาอนุญาตใหคนหนึ่งทํางานโดยไมไดตั้งเง่ือนไขเรื่องรางวัลไว ตามมัซฮับซาฟอีถือวาเขา

ไมมีสิทธิ์ไดรับอะไรเลย มีทรรศนะหนึ่งกลาววา เขาจําเปนตองจายคาจางตามราคาทองตลาด ถาหาก

เปนท่ีรูกันวาผูทํางานลักษณะนี้โดยมีคาจาง 

ถาหากอนุญาตใหคนหนึ่งทํางาน แตคนอ่ืนเขามาทํา คนท่ีเขามาทําโดยไมไดรับอนุญาต

จะไมไดรับอะไรตอบแทนเลย ถึงแมจะรูกันวาการทํางานลักษณะนี้จะมีคาจางก็ตาม เนื่องจากไมมีขอ

ผูกพันกับเขาวาจะตองจายคาตอบแทน การทํางานของเขาจึงเปนการอาสาเขามาทํา 

               3) ผูทํางานจะยังไมมีสิทธิ์ไดรับรางวัลจนกวาทํางานแลวเสร็จ เชน หายจากอาการ

ปวย ถาหากต้ังรางวัลใหแกการรักษาจนหายปวย หรือตองอานออกเขียนไดอยางแตกฉาน ถาหากตั้ง

รางวัล ใหแกการสอนจนอานออกเขียนได เปนตน หรือตองนําของหายมาคืนได ถาหากตั้งรางวัลใหแก

การนําของหายมาคืน 

ถาหากมีการทํางานรวมกันมากกวาหนึ่งคน พวกเขามีสิทธิ์จะไดรับรางวัลเทา ๆ กัน แมวาจะ

ทํางานไมเทากันก็ตาม เพราะไมสามารถกําหนดขอบเขตของแตละคนได จนสามารถแบงรางวัลใหแก

แตละคนตามสัดสวนของงานท่ีแตละคนไดทําไป 

4) ยินยอมใหมีการเพ่ิมและลดรางวัลไดกอนเสร็จงาน ถาหากผูต้ังรางวัลกลาวแกคน

หนึ่งวาทานจงทํางานชิ้นนี้ ทานจะไดรับเงินหนึ่งรอยบาท ตอมาเขากลาววา ทานจงทํางานชิ้นนี้ ทาน
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จะไดรับเงินสองรอยบาท หรือไดรับเงินหาสิบบาท เม่ือเสร็จงานผูท่ีตั้งรางวัลจําเปนตองจายเงินครั้ง

สุดทายท่ีเขาพูดออกไปคือสองรอยบาทหรือหาสิบบาท ถาหากผูตั้งรางวัลพูดออกไปกอนผูทํางานจะลง

มือทํางาน และผูทํางานรูวาผูตั้งรางวัลไดพูดเชนนั้นในกรณีท่ีผูทํางานถูกเจาะจงตัวแนนอน หรือผูต้ัง

รางวัลไดประกาศออกไป ในกรณีท่ีผูทํางานไมไดถูกเจาะจงตัวแนนอน 

 ถาหากการเพ่ิมหรือลดเงินรางวัลเกิดข้ึนภายหลังจากไดลงมือทํางานไปแลว จําเปนตอง

จายคาจางใหแกผูทํางานในราคาทองตลาด เพราะขอผูกมัดครั้งท่ีสองไดไปยกเลิกขอผูกมัดครั้งแรก 

และการยกเลิกขณะทํางานทําใหตองกลับไปใชคาจางตามราคาทองตลาด 

 และถือวามีขอกําหนดเชนเดียวกับกรณีท่ีมีการเพ่ิม หรือลดรางวัลกอนเริ่มลงมือทํางาน

โดยผูทํางานท่ีเจาะจงแนนอนไมรูเรื่องดังกลาว หรือผูท่ีตั้งรางวัลไมไดประกาศใหทราบท่ัวกัน ผูทํางาน

ก็มีสิทธิ์ไดรับคาจางในราคาทองตลาด ตามทรรศนะท่ีมีน้ําหนัก (รอญิฮ) 

             5) เม่ือผูตั้งรางวัลกับผูทํางานเกิดขัดแยงกัน ถาหากท้ังสองฝายเกิดขัดแยงกันในเง่ือนไข

ของรางวัล โดยผูทํางานกลาววา ทานตั้งรางวัลใหแกการทํางานชิ้นนี้ ผูตั้งรางวัลกลาววา ผมไมไดตั้ง

รางวัล ใหเชื่อคําพูดของผูตั้งรางวัล ดวยการสาบาน เพราะแตเดิมไมไดมีการตั้งรางวัล และผูทํางานได

อางการชดใชและอางสัญญาผูกมัด ซ่ึงเปนสิ่งท่ีไมมีอยูแตเดิม ตามหลักการใหพิจารณาคําพูดของผูท่ี

ยึดอยูกับหลักเดิม พรอมการสาบาน 

 เชนเดียวกับกรณีท่ีท้ังสองฝายขัดแยงในเรื่องทํางานท่ีมีการตั้งรางวัลให เชนผูตั้งรางวัล

กลาววา ฉันตั้งรางวัลไวใหแกผูท่ีนํารถยนตของฉันท่ีหายไปคืนมาได คนทํางานกลาววา แตทานตั้ง

รางวัลไวใหแกการนําสิ่งของทานชิ้นนี้ท่ีหายคืนมาได หรือท้ังสองฝายขัดแยงตัวบุคคลท่ีทํางาน นาย

เดชกลาววา ผมเปนผูท่ีทํางานชิ้นนี้ เจาของรางวัลกลาววา คนอ่ืนเปนคนทํา 

 ในสองรูปดังกลาวใหเชื่อผูตั้งรางวัลดวยการสาบาน เพราะผูทํางานอางเง่ือนไขการตั้ง

รางวัล ซ่ึงไมมีอยูแตเดิม เชนเดียวกับท่ีอางการทํางานท่ีอยูในรับผิดชอบของตน โดยท่ีแตเดิมตนไม

ตองรับผิดชอบงานนั้น 

 ถาหากท้ังสองฝายขัดแยงกันในจํานวนของรางวัล หรือลักษณะหรือประเภทของรางวัล 

เชน คนทํางานกลาววา ทานตั้งรางวัลไวใหผมหนึ่งพันบาท เจาของรางวัลกลาววา ฉันตั้งรางวัลไวหา

รอยบาทหรือเขากลาววา สิบดอลลาร ผูตั้งรางวัลกลาววา สิบ ดีนาร เปนตน ในกรณีนี้ใหท้ังสองฝาย

สาบานยืนยันคําพูดของตน และปฏิเสธคําพูดของอีกฝายหนึ่ง เม่ือท้ังสองฝายไดทําการสาบานแลว

คําพูดของคนท้ังสองก็ถือวาตกไป และคนทํางานมีสิทธิ์ไดรับคาจางในราคาทองตลาด 

 เชนเดียวกับกรณีท่ีคนท้ังสองขัดแยงกันในการทํางาน คนทํางานกลาววา ทานตั้งรางวัลให

ฉันในการทํางานชิ้นนี้เพียงชิ้นเดียว ผูตั้งรางวัลกลาววา ฉันตั้งรางวัลใหแกการทํางานชิ้นนี้และชิ้นนั้น

ดวย ใหท้ังสองฝายสาบานยืนยันคําพูดของตนและปฏิเสธคําพูดของอีกฝายหนึ่ง และใหคนทํางาน

ไดรับคาจางตามราคาทองตลาด 
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 ขอแตกตางระหวางการตั้งรางวัลกับการวาจาง 

 การตั้งรางวัลกับการวาจางมีขอแตกตางกันหลายประเด็น ไดแก 

1) การตั้งรางวัลอนุญาตใหกระทําไดในการทํางานท่ียังไมรูชิ้นงาน ขณะท่ีไมอนุญาตใหมี

การวาจางทํางานท่ียังไมรูชิ้นงานแนนอน 

2) การตั้งรางวัลอนุญาตใหกระทําไดกับคนทํางานท่ีไมรูตัววาเปนใคร แตการวาจางไม

อนุญาตใหกระทํากับผูท่ีไมรูตัวตนวาเปนใคร 

3) ในการวาจางฝายลูกจางท่ีจะเขาทํางานจําเปนตองกลาวคําสนอง (กอบูล) สวนในการ

ตั้งรางวัลผูทํางานไมจําเปนตองกลาวคําสนอง (กอบูล) 

4) ในการตั้งรางวัล ผูทํางานจะยังไมมีสิทธิ์ไดรับรางวัลนอกจากทํางานเสร็จสิ้นลง และถา

หากมีการต้ังเง่ือนไขใหจายรางวัลลวงหนา ถือวาขอตกลงนั้นใชไมได สวนในการวาจางนั้นอนุญาตให

ตั้งเง่ือนไขจายคาจางลวงหนาได 

5) การตั้งรางวัลเปนขอตกลงท่ีไมผูกมัดดังเปนท่ีทราบ ขณะท่ีการเชาเปนขอตกลงท่ีผูกมัด

ฝายใดฝายหนึ่งไมมีสิทธิ์ยกเลิกนอกจากตองไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง 
 

5) งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 จากขอมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบุวา ชวงเดือนเมษายน-กันยายน 

2558 ไดใหใบอนุญาตจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชค 240 ราย เม่ือตรวจสอบ

ลักษณะกิจกรรมจากเว็บไซดบริษัทใหบริการจัดกิจกรรมการสงเสริมการตลาดดวยการชิงโชคแบบครบ

วงจรรายหนึ่ง พบสินคา 80 รายการใชกลยุทธเขาขาย Lotto Marketing มีรายละเอียดดังนี้ 

 ประเภทสินคา กลุมเครื่องดื่มใชกลยุทธนี้มากเปนอันดับหนึ่งคือ รอยละ 32.50 รองลงมา

คือกลุมของกิน (31.25%) กลุมของใช (11.25%) และอ่ืน ๆ เชน ผลิตภัณฑความงาม ธนาคาร 

ปมน้ํามัน รายการทีวี สายการบิน เปนตน 

 รูปแบบการชิงโชค อันดับแรกคือการสง SMS (รหัสใตฝา/ฉลาก/ใบเสร็จรับเงิน) มีมากถึง

รอยละ 38.10 ท้ิงหางจากรูปแบบอ่ืน ๆ ท้ังรูปแบบดั้งเดิมคือ การสงชิ้นสวน/คูปอง (17.86%) และ

รูปแบบท่ีนาจะเปนแนวโนมท่ีมีมากข้ึนอยางการสงถายภาพ (15.48%) หรือการกด Like&share 

(5.95%) 

 ของรางวัลอันดับแรกคือ ทองคํา/เพชร มีมากถึงรอยละ 32.12 รองลงมาคือไอโฟน 

(26.28%) รถยนต-รถจักรยานยนต (16.06%) และอ่ืน ๆ เชน สินคาไอที โปรแกรมทองเท่ียว 

เครื่องใชไฟฟา บัตรกํานัลตางๆ เปนตน ไอโฟนเปนท่ีตองการมาก โดยเฉพาะลูกคาท่ีเปนเด็ก ไอโฟ

นถือเปนรางวัลสูงสุด ไดทองยังไมเทากับไดไอโฟน ถาไดทองพอแมเก็บหมดแตถาไดไอโฟนเด็กไดใช 
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 ความถ่ีในการออกรางวัลบางธุรกิจเลือกการออกรางวัลเพียงครั้งเดียว แตหลายธุรกิจเลือก

การออกรางวัลแบบผสม เชน ออกทุกวัน ทุกสัปดาห และใหรางวัลใหญทุกเดือนหรือ 2-3 เดือนครั้ง 

เปนตน 

 จีระพันธ การะเกด (2554) ทําการศึกษาเรื่อง เครือขายเกมออนไลน และ ปจจัยท่ีทําให

เกิดการเสี่ยงโชคในเยาวชนกรณีศึกษา : สามกกออนไลน (3 Kingdoms Online) และสเปเชียล 

ฟอรซ (Special Force) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึง สาเหตุท่ีทําใหเยาวชนมีพฤติกรรม

การเสี่ยงโชค อันเกิดมาจากเกมออนไลน และ การลอกเลียนแบบพฤติกรรมเหลานั้นมาประยุกตใชใน

สังคมแหงชีวิตจริง รูปแบบการเสี่ยงโชคภายในเกมออนไลน ตลอดจนผลกระทบตางๆ พรอมท้ัง

แนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจากการเสี่ยงโชคภายในเกมออนไลนของเยาวชน กลุมตัวอยางท่ีใชใน

ก าร ศึ ก ษ า มี ท้ั งห ม ด  2  ก ลุ ม คื อ  ก ลุ ม  ผู ป ร ะก อ บ ก าร ร าน อิ น เต อ ร เน็ ต  บ ริ เวณ รอ บ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 10 คน และกลุมเยาวชนท่ีเขารวมเลนเกม สามกกออนไลน (3 

Kingdoms Online) และ สเปเชียล ฟอรซ (Special Force) จํานวน 40คน แบงเปนเพศชาย 20 คน 

และเพศหญิง 20 คน โดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก และ

การสังเกตการณแบบมีสวนรวม 

 จากผลการศึกษาพบวาสาเหตุท่ีทําใหเยาวชนเขารวม และ เลิกเสี่ยงโชคภายในเกม

ออนไลน เกิดข้ึนจากบริบทตางๆ ท่ีอยูในสังคมรอบตัวของเยาวชนผูเลนเกมออนไลน อาทิเชน ความ

สนุก ผลตอบแทนจากการเสี่ยงโชค ความอยากรูอยากลอง เพ่ือน เนื้อหาของเกมออนไลนสิ่งตางๆ 

เหลานี้กอใหเกิดการเขารวมเสี่ยงโชคในเกมออนไลน พรอมท้ังสาเหตุท่ีทําใหเลิกเสี่ยงโชคในเกม

ออนไลน อาทิเชน เงิน เพ่ือน และ เนื้อหาของเกมในสวนของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับตัวเยาวชนนั้นผูท่ี

เก่ียวของโดยตรงอยาง ภาคธุรกิจเกมออนไลน และกระทรวงวัฒนธรรม ควรใหการดูแลสอดสองอยาง

เครงครัด อยาหวังแตผลประโยชนของบริษัทของตนเองเพียงอยางเดียว ควรใหความสําคัญกับเยาวชน

ท่ีจะเปนผูพัฒนาประเทศตอไปในอนาคตดวย นอกจากตัวเยาวชนจะไมมีคุณภาพแลว จะกอใหเกิด

ปญหาของประเทศในอนาคตท่ีสุด 

 จันทรา ธนะวัฒณาวงศ และคณะฯ (2557)  ทําการวิจัยเรื่อง “ การพนันท่ีสัมพันธกับวิถี

ชีวิต”  ผลการวิจัยพบวา  สถานการณของจังหวัดอํานาจเจริญและอุบลราชธานี พบวาการพนันท่ี

สัมพันธกับวิถีชีวิตของความเปนเมืองและความเปนชนบท เปนประเด็นท่ีควรไดรับการตระหนักถึง  

กลาวคือในสวนของเขตเมืองท้ังจังหวัดอํานาจเจริญและอุบลราชธานี  ดวยวิถีของผูคนท่ีเปลี่ยนแปลง

ไป  การแพรกระจายของเทคโนโลยี  การสื่อสารสมัยใหมท่ีรุกล้ําเขามาอยางรวดเร็ว   สงผลใหการ

พนันมีพลวัตในตัวเองท่ีปรับเปลี่ยนไปตามความทันสมัยท่ีเกิดข้ึน สามารถพบเห็นผูคนเขาไปในบอน

การพนันออนไลน  ท้ังเยาวชน ประชาชนท่ัวไป คนทํางานในอาชีพท่ีแตกตางกัน ก็สามารถเขาสูการ

พนันออนไลนได  ขณะเดียวกันการเติบโตของบอนท่ีสัมพันธกับความกาวหนา ของเทคโนโลยี กลับไม
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มีกลไกในการกํากับและควบคุมท่ีเหมาะสม   เพราะยังไมมีการควบคุมในเรื่องนี้ ผานท้ังกฎหมายหรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของอยางชัดเจน  กลายเปนสุญญากาศท่ีทําใหการพนันท่ีอิงแอบหรืออาศัยเทคโนโลยี  

สามารถขยายตัวและเขาถึงไดงายอยางรวดเร็ว 

 ดร.บุปผา  ลาภะวัฒนาพันธ (2556) ทําการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางการเปดรับ

ขาวสารกับทัศนคติ และพฤติกรรมการเลน การพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ัว

ประเทศ” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเปดรับขาวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลนการพนันของ

นิสิตนักศึกษาท่ัวประเทศ ตลอดจนความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังสาม ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการสํารวจ (Survey) แบบการศึกษาภาพตัดขวาง 

(Cross-sectional Study) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ท้ั งนี้ ผู วิ จั ย เลื อ ก เข า ถึ งป ระ ช าก ร  (Accessible Population) เฉ พ าะ นิ สิ ต  นั ก ศึ ก ษ า ใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสมาชิกของเครือขายอาจารยสื่อสารมวลชนเพ่ือขับเคลื่อนสังคมลด ปญหาการ

พนันเปนผูสอน ซ่ึงมีสถานศึกษาตั้ งอยู ในภู มิภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศ รวม 9 สถาบัน ไดแก 

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดย

ใช สูตร Taro Yamane ไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 900 คน  สําหรับการสุมตัวอยาง ผูวิจัยใช

การสุ ม ตั วอย างแบบ เจาะจง (Purposive Sampling) โดย  เลื อก เฉพ าะนิ สิ ตนั ก ศึ กษาใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสมาชิกของเครือขายอาจารยสื่อสารมวลชนเพ่ือ ขับเคลื่อนสังคมลดปญหาการ

พนันเปนผูสอน รวม 9 สถาบันอุดมศึกษา ลําดับถัดมาใชการสุมตัวอยาง แบบจัดสัดสวน (Quota 

Sampling) โดยกําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางจาก 9 สถาบันในจํานวนเทา ๆ กัน สถาบันละ 100 

คน จากนั้นใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพ่ือเขาถึงกลุมตัวอยางในแตละ

สถาบัน  โดยพยายามใหมีการกระจายของกลุมตัวอยางตามลักษณะประชากรท่ีกําหนดไวมากท่ีสุดจน

ครบ 900 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงคาความถ่ี 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) สวนการทดสอบสมมติฐานใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA)  การทดสอบความเปนอิสระตอกันของสองประชากร  (Chi-Square) การวิเคราะห

สหสัมพันธแบบเพียรสัน  (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยสําหรับประชากร สองกลุมท่ีเปนอิสระตอกัน (Independent -Samples T-

Test)    

ผลการวิจัย  พบวา  
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  1) กลุมตัวอยางสวนใหญ เปดรับขาวสารเก่ียวกับการเลนการพนันจากสื่อบุคคล 

สื่อมวลชน  และสื่อใหม โดยเพ่ือนเปนสื่อบุคคลท่ีพูดเรื่องการพนันมากท่ีสุด โทรทัศนเปนสื่อมวลชนท่ี

ไดรับความนิยม ขณะท่ีเว็บไซตและเฟสบุคกลายเปนสื่อใหมมาแรง    

 2) กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติเก่ียวกับการเลนการพนันในระดับคอนขางบวกผาน

มุมมองคนไทยชอบการเสี่ยงโชคมากท่ีสุด แมจะรูวาไมมีใครประสบความสําเร็จไดจากการพนันและ

การพนัน เปนสิ่งท่ีไมดีก็ตาม เขาขาย “รูท้ังรูวาไมดี แตก็ยังทํา”            

 3) กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณในการเลนการพนันมากอน นิยมเลนไพมากท่ีสุด 

โดยเริ่มเลนครั้งแรกเม่ือสมัยเรียนชั้นประถมศึกษา เหตุผลงาย ๆ คือ เพ่ือความสนุกสนาน ไมมีอะไร

ทํา  ฆาเวลา และอยากรูเฉย ๆ     

 4) ทัศนคติเชิงบวกตอการพนันเปนผลมาจากกลุมตัวอยางนิยมเปดรับขาวสารเก่ียวกับการ

พนัน โดยสื่อบุคคลอยางเพ่ือนและสื่อมวลชนอยางโทรทัศนถือเปนสื่อหลักในการโนมนาวใจใหกลุม

ตัวอยางโดยเฉพาะเพศชายท่ีศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชน เรียนไดเกรดเฉลี่ยสะสม 1.01-2.00 และมี 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท  

 5) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธอยางชัดเจนกับพฤติกรรมการเลนการพนันของกลุมตัวอยางมี

อยู  3 ปจจัยหลัก ประกอบดวย 1) การมีทัศนคติเชิงบวกตอการพนัน 2) การเปดรับขาวสารการพนัน

จากเพ่ือน โทรทัศน และเว็บไซต  3) ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีเอ้ือตอการเลนการพนัน ไดแก 

เพศ ประเภทของมหาวิทยาลัยท่ีศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 พินิจ ลําภธนํานนท และคณะ (2554) ทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสถานการณ พฤติกรรม 

และผลกระทบการพนันในประเทศไทย” โดยสํารวจความคิดเห็นของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป จาก 

16 จังหวัดท่ัวประเทศ ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2553 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2554 ผลการวิจัย 

พบวา กลุมตัวอยางถึงรอยละ 77.1 เคยมีประสบการณเลนการพนันมากอน หวยใตดินเปนการพนันท่ี

คนสวนใหญเลนครั้งแรก รองลงมาคือสลากกินแบงรัฐบาลและการเลนไพ เพราะสามารถหาซ้ือและ

เลนพนันไดท่ัวไป เหตุผลเม่ือเริ่มเลนการพนันคือชอบเสี่ยงโชค รอยละ 79.4 และ47  เพ่ือความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน รอยละ 10.2 ท่ีเหลือลวนมีสัดสวนต่ํากวารอยละ 3 ท้ังสิ้น ไดแก คิดวามีโอกาส

ชนะมาก รอยละ 2.8 เปนการหารายไดเสริมทางหนึ่ง รอยละ 2.7 มีแหลงท่ีเลนอยูใกล ๆ รอยละ 0.2 

เปนตน สวนใหญเริ่มเลนการพนันดวยตนเอง ไมมีใครชวน ท้ังนี้ เม่ือจําแนกเฉพาะผูท่ีเลนการพนันใน

ปพ.ศ.2553 เปนรายภูมิภาคและพ้ืนท่ีศึกษา พบวา มีนักพนันอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด 

รองลงมาเปนภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประเด็นท่ีนาสนใจคือเปน

เพศหญิงมากกวาเพศชายในทุกภูมิภาคทุกพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ศรัณยพงศ เท่ียงธรรม (2557) ทําการวิจัยเรื่อง “ทัศนคติและพฤติกรรมการเสี่ยงโชค

การตลาดของผูบริโภคท่ีมีอายุ 25 ปข้ึนไป ผลการศึกษาวิจัย ผูวิจัยวางกรอบมาตรการการกํากับ
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กิจกรรมสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชคไว 2 ดาน การตลาดเสี่ยงโชคและการซ้ือผลิตภัณฑเพ่ือรวม

เสี่ยงโชคเปนปจจัยสาเหตุท่ีมี ผลตอความโนมเอียงท่ีจะเสพติดการเสี่ยงโชคพนัน ขอคนพบนี้นํามาสู

ขอเสนอเรื่องการ ปกปองเด็กและเยาวชนรวมท้ังกลุมผูเปราะบางจากการตลาดเสี่ยงโชคโดยไมมี

ขอแม  เพ่ือตัดปจจัยสาเหตุ ท่ีนําไปสูความโนมเอียงท่ีจะเสพติดการเสี่ยงโชคพนัน  จากการ

เปรียบเทียบมาตรการการกํากับดูแลการเสี่ยงโชคนํามาสูขอเสนอดาน การคุมครองสังคม ท้ังดานการ

สรางความเปนธรรมแกผูบริโภคในกิจกรรมเสี่ยงโชค การ สื่อสารผลกระทบทางลบท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือให

ผูบริโภคเกิดการรับรูเพ่ือประกอบการตัดสิน ใจรวมหรือไมรวมกิจกรรม และการกําหนดเง่ือนไขการ

อนุญาตท่ีรัดกุมเพ่ือสื่อสารกับ สังคมวากิจกรรมประเภทนี้ แมไมไดหามท้ังฝายผูจัดและผูบริโภคตาม

แนวคิดการคาเสรี แตภาครัฐไมไดสงเสริมสนับสนุนเนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีทําใหสังคมมีคานิยมเสี่ยง

โชค และอาจจะสงผลกระทบทางลบตอสังคมไดเชนเดียวกับการอนุญาตการพนัน   

 แนวทางการกํากับการสงเสริมการขายดวยวิธีการเสี่ยงโชค 5 เรื่อง ไดแก  

 1) การปองกันกลุมเปราะบางในสังคมจากกิจกรรมการแจกรางวัลดวยการเสี่ยงโชค   

 2) การสื่อสารใหทุกฝายเกิดความเขาใจวากิจกรรมประเภทนี้มีโอกาสสรางผลกระทบได

แบบเดียวกับ การติดการพนัน  

 3) การกําหนดกรอบหรือขอบเขตดานมูลคารางวัล ความถ่ีและถอยคําในการสื่อสาร

กิจกรรมประเภทนี้  

 4) มาตรการดานภาษีและคาธรรมเนียมเพ่ือลดแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมของ

ผูประกอบการ          

 5) บทลงโทษผูกระทําผิด สวนในระยะยาวควรมีการหาขอสรุปวากิจกรรมนี้ควรถูกกํากับ

อยางเขมงวด ในไทยหรือไมอยางไร เพ่ือความเหมาะสมและเปนธรรมแกผูบริโภคและสังคมไทย  
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การตลาดล้ําเสนชวนพนันเพ่ือการกระตุนตลาดท่ีสงผลตอประชาชนในพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนใต  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  เพ่ือพัฒนาหลักเกณฑเพ่ือ

การวินิจฉัยการทําการตลาดล้ําเสนชวนพนัน และการหาแนวทางการเผยแพรและสรางความเชื่อม่ัน

ของประชาชนมุสลิมตอหลักเกณฑดังกลาว ในบทนี้จะกลาวถึงวิธีดําเนินการศึกษาวิจัย ประกอบดวย 

ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการ

วิเคราะหขอมูล ตามลําดับดังนี้   
 

1) ระเบียบวิธีวิจัย / แนวทางการดําเนินงานวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) และระเบียบวิธีวิจัยเชิง

สํารวจโดยการทบทวนเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณนักวิชาการตอ

มุมมองการทําการตลาดล้ําเสนชวนพนัน  การสนทนากลุม Focus Group รวมแสดงความคิดเห็นใน

การทําการตลาดล้ําเสนชวนพนัน การวิพากษงาน การจัดเวทีรวมเสวนาแลกเปลี่ยน/มุมมอง

นักวิชาการศาสนาตอการทําการตลาดล้ําเสนชวนพนัน เชิญประชาชนมุสลิมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต

เขารวมรับฟงจํานวน 50 คน แลวนําเสนอในรูปแบบรายงานการวิจัยเชิงพรรณนา 

  การวิจัยเอกสาร ผูวิจัยจะทําการศึกษาวิเคราะหหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

โสตทัศนวัสดุตางๆ ท่ีเก่ียวกับการซ้ือขาย การสงเสริมการขาย หลักการอิสลามวาดวยการพนัน 

หลักการอิสลามวาดวยการชิงโชค และความเห็นของนักวิชาการเก่ียวกับการชิงโชค 

 การวิจัยภาคสนาม การสนทนากลุม Focus Group รวมแสดงความคิดเห็นในการทํา

การตลาดล้ําเสนชวนพนัน การสัมภาษณเชิงลึก การวิพากษงาน จัดเวทีรวมเสวนาแลกเปลี่ยน/มุมมอง

นักวิชาการศาสนาตอการทําการตลาดล้ําเสนชวนพนัน  
 

2) ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

2.1)  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย นักวิชาการศาสนา นักวิชาการดาน

การตลาด นักวิชาการดานการบริหารธุรกิจ และผูนําศาสนา  

2.2) กลุมตัวอยางไดแก นักวิชาการศาสนา นักวิชาการดานการตลาด นักวิชาการดาน

การบริหารธุรกิจ และผูนําศาสนา จํานวน 20 คน โดยการสุมแบบเจาะจง  
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3) เครื่องมือในการวิจัย 
 

 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคณะผูวิจัยใชแบบสัมภาษณ เปนการสัมภาษณแบบ

เจาะลึก (In Depth Interview) เพ่ือศึกษามุมมองของนักวิชาการศาสนา นักวิชาการดานการ

บริหารธุรกิจ นักวิชาการดานการตลาด โดยคณะผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล

ดังนี้ 

 1.ศึกษาคนควารายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขาย การสงเสริมการขาย หลักการศาสนาวา

ดวยการพนัน หลักการศาสนาวาดวยการชิงโชค เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสัมภาษณ 

2. นําขอมูลตางๆท่ีไดมารวบรวมเพ่ือกําหนดขอบเขตเนื้อหา การสรางแบบสัมภาษณ 

3. นําแบบสัมภาษณไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบสัมภาษณ 

4. ปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณท่ีไดรับการแนะนําจากผูเชี่ยวชาญแลวลงเก็บขอมูล 
 

4) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การเก็บขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับหลักการศาสนาอิสลามวาดวยการพนันและหลักการ

ศาสนาวาดวยการชิงโชค 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเก็บขอมูลภาคสนาม 

3. สรางเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 

4. เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 

5. รวบรวมขอมูลและจัดกระทํากับขอมูล 

6. ทําการวิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูล 

7. จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางและปรับปรุงแกไข 

8. จัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
 

5) การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  โดยวิธีการวิเคราะหและการสรุปผลท่ีไดจากการศึกษา

เอกสาร  และการสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย แลวทําการแยกแยะและวิเคราะหขอมูลท่ีไดตาม

วัตถุประสงคท่ีวางไว  ตรวจสอบความถูกตองครอบคลุมของขอมูล  แลวนําเสนอในรูปแบบรายงาน

การวิจัยเชิงพรรณนา 
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6) แผนการดําเนินการวิจัย 

 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ระยะเวลา 6 เดือน  

1 2 3 4 5 6 

1. ประชุมทีมนักวิจัยเพ่ือทําความ

เขาใจในการทํางานรวมกัน 

      

2. ทบทวนเอกสาร/การออกแบบ

เครื่องมือในการวิจัย  

      

3.   ลงพ้ืนท่ีสัมภาษณนักวิชาการ

เพ่ือศึกษาการทําการตลาดล้ํา

เสนชวนพนัน 

      

4.    จัดประชุมแสดงความคิดเห็น

ของนักวิชาการรวมตกผลึกใน

การทําการตลาดล้ํ าเสนชวน

พนัน 

      

  5.  ประชุมรวมกันวิพากยงาน       

6. จัดเวทีรวมเสวนา แลกเปลี่ยน

มุมมองนักวิชาการตอการทํา

การตลาดล้ําเสนชวนพนัน 

      

7. ประชุมสรุปผลขอ มูลจัด ทํ า

ราย งาน ฉบั บ สม บู รณ แ ล ะ

รายงานผลการเงิน 

      

8. จัดพิมพรายงานฉบับสมบูรณ

และตีพิมพเผยแพร 
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บทที่ 4 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการคือ  1) ศึกษาหลักเกณฑเพ่ือการวินิจฉัยการทําการตลาด

ล้ําเสนชวนพนันตามหลักการของศาสนาอิสลาม และ 2) ศึกษาแนวทางการเผยแพรหลักเกณฑการ

วินิจฉัยการทําการตลาดล้ําเสนชวนพนันตามหลักการของศาสนาอิสลามตอประชาชนมุสลิม ซ่ึง

ผลการวิจัยสามารถนําเสนอได ดังนี้ 
 

1) หลักเกณฑเพ่ือการวินิจฉัยการทําการตลาดล้ําเสนชวนพนันตามหลกัการของศาสนา

อิสลาม 
  

จากการศึกษาพบวา ในการพิจารณาการทําการตลาดวามีการล้ําเสนการพนันตามหลักการ

ของศาสนาอิสลามหรือไมนั้นจําเปนตองทําความชัดเจนในการนิยามการพนัน หลักเกณฑเพ่ือพิจารณา

การพนัน การเสี่ยงโชคตามหลักการของอิสลามเนื่องจาก 3 ประเด็นนี้มีความเก่ียวของกันและสงผล

ตอการพิจารณาการล้ําเสนการพนัน ซ่ึงจากการศึกษาสามารถนําเสนอไดดังนี้ 
 

1.1 นิยามของการพนันในอิสลาม 

 จากการสังเคราะหขอมูลนิยามของการพนันในอิสลาม หมายถึง การไดมาซ่ึงทรัพยสินหรือ

ความเพลิดเพลินใจ โดยการเดิมพัน เสี่ยงโชค เสี่ยงทาย ทํานาย คาดการณ คาดเดาอนาคต รวมถึง

การใชคําพูดเชิญชวนพนันเพ่ือทํากิจกรรม ความหมายของการพนันในอิสลามเรียกในภาษาอาหรับ

วาอัล-กิมารฺ (َاْلِقَمار) หรืออัล-มัยสิรฺ  (َاْلَمْیِسر) หมายถึง การเลนเพ่ือใหไดเงินหรือสิ่งอ่ืนดวยการ

เสี่ยงโชคหรือดวยฝมือ  

การพนัน คือ เปนการละเลนเพ่ือเอาเงินหรือสิ่งอ่ืน ๆ ดวยการเสี่ยงโชคหรือการทํานายคาด

เดาผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงสามารถท่ีจะเลือกเลนไดหลายประเภท หลายรูปแบบ หรือหมายถึง

การเลนเอาเงินหรือสิ่งอ่ืน ดวยการเสี่ยงโชคหรือฝมือ อาทิเชน การเลนลูกเตา หมากรุก ถ่ัว หัวแหวน 

ไข กอนหิน เปนตน แตการเลนนั้นจะมีเพียงผูเดียวท่ีทํานายถูกและเปนผูชนะ สวนผูแพท่ีจะตองเอา

เงินหรือทรัพยสินท่ีเดิมพันใหแกผูชนะ สวนกฎและกติกาพรอมกับจํานวนเงินท่ีเดิมพันนั้นไดกําหนดไว

แลวกอนท่ีจะเริ่มเลนการพนันประเภทนั้น ๆ  นักวิชาการเห็นพองตรงกันวาทุกๆ การละเลนท่ีมีการ

พนันถือเปนสิ่งตองหาม ( ٌَحَرام) และถือเปนสวนหนึ่งจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินของผูคนโดยมิ

ชอบ ( ٌباَِطل)  
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จากวัตถุประสงคในการวิจัยเพ่ือศึกษาหลักเกณฑเพ่ือการวินิจฉัยการทําการตลาดล้ําเสนชวน

พนันตามหลักการของศาสนาอิสลาม จากการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติการเก็บขอมูลภาคสนามโดยการ

สัมภาษณนักวิชาการ นักการตลาด นักบริหารธุรกิจ และผูนําศาสนาในพ้ืนท่ี กลาววา “การพนัน” ใน

มุมมองของอิสลาม ตามอายัตกรุอาน การพนัน คือ میسر (มัยสิร) ซ่ึงการพนันนั้น มี 2 ประเภท คือ 

1) การพนันท่ัวไป เปนการละเลนท่ีไมไดอะไร อาจจะไดชนะหรือแพ  2) قمار (กีมัร)  คือ การละเลน

ในรูปแบบของการพนัน การละเลนแบบเสี่ยงโชคหรือวาการละเลนตางๆท่ีมีการตอรอง เชน คนหนึ่ง

ตออยางหนึ่ง อีกคนก็ตออีกแบบหนึ่ง ถาชนะ คนนั้นไดอันนั้น ทุกการกระทําของคนท่ีรวมละเลน ณ 

ขณะนั้น ท่ีมีผลท้ังไดและไมไดเทาๆกัน นั่นก็คือ เสี่ยง ทุกอยางในการกระทําการละเลนท่ีเสี่ยงวาจะได

หรือไมไดเรียกวาการพนันท้ังสิ้น ภาษาไทยใชคําวาการเลนเพ่ือใหไดเงินหรือสิ่งอ่ืนดวยการเสี่ยงโชค

หรือดวยฝมือ แตภาษาอาหรับ ใชรวมทุกการงานท่ีรวมเลนรวมทําเสี่ยงเพ่ือจะไดหรือไมไดมันก็คือการ

เสี่ยงโชค ทุกอยางจะไดหรือไมได 50/50 เสี่ยงดูเผื่อได หากไมไดก็อด ท้ังหมดนี้เรียกวาการพนัน 

 (อับดุลลาตีฟ การี. บทสัมภาษณ, 2560) (المیسر)
  

สวนอับดุลรอแม สุหลง (บทสัมภาษณ, 2560) กลาววา “การพนันทุกชนิดโดยการละเลนทุก

อยางท่ีทําใหลืมซิกรุลลลอฮฺ (ลืมผูสราง) ถือเปนการพนัน หรือการละเลนทุกอยาง ท่ีทําใหลืมการ

ละหมาด เลนหมากฮอส หมากรุก เชน ถึงเวลาละหมาดแลว ยังเลนอยู ยังเพลิดเพลินอยู ก็ถือวาเขา

ขายพนัน” 
 

อะหมัด จะปะกียา (บทสัมภาษณ, 2560) กลาววา  

“การพนัน หมายถึง การแขงขัน การละเลน การเสี่ยงโชค เสี่ยงทาย จะเปนกลุมหรือเดียวก็

ตามแต หากมีเงินรางวัลในการลงทุนเปนเดิมพัน ท้ังสิ้นถือวาการพนัน” 
 

 ในขณะท่ีอิสมาน จารง (บทสัมภาษณ, 2560)  

“การพนันคือการละเลน การแขงขันหรือการเสี่ยงโชค เสี่ยงทาย ระหวางบุคคลหรือกลุมคน 

โดยอาจมีเงินหรือของรางวัลท่ีท้ังสองมีการลงทุนเปนเดิมพัน”  
 

จากหลักการของกฎหมายท่ีกําหนดนิยามของการพนันท่ีครอบคลุมการพนันท่ีผิดกฎหมายทุก

ชนิด รวมเรื่องการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคเขาไวดวยกันเพ่ือท่ีจะไดไมมีกฎหมายมากเกินความ

จําเปนนั้น กฎหมายอิสลามชี้ขาดการละเลนทุกชนิดท่ีมีการลงทุนท้ังสองฝาย ฝายหนึ่งได และฝาย

หนึ่งเสีย นั่นก็คือ การพนัน และการชิงโชคหรือจับฉลากเสี่ยงโชคถือวาเปนการพนันชนิดหนึ่ง คือ 

รูปแบบในการเลนโดยใชการตัดสินในการเลือกสุมเลือกสรรหาหรือตัดสินหาผูชนะเพ่ือรับรางวัลโดยใช

คูปองและอยางอ่ืน ก็ลวนเปนการพนัน (โรสนา รัฐการัณย. บทสัมภาษณ, 2560)  
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“กรณีการสุมเสี่ยงและคิดวาไดหรือไมไดก็คือการเขาขายพนัน และสิ่งเหลานี้ก็ข้ึนอยูกับการ

เนียต (เจตนา) ของผูเลนดวย ก็เหมือนกับการซ้ือน้ําอิชิตันท่ีจะกินหรือจะสงชิงโชคแตถาเกิดสงชิงโชค

นั้นก็คือการพนันแลว แตวาถามีคนคนหนึ่งซ้ืออิชิตัน ไมไดเนียต (เจตนา) อะไร ซ้ือเพ่ือกินอยางเดียว 

เห็นตัวเลข ก็สงแบบไมไดหวังอะไร แตไดข้ึนมา แบบนั้นถือวาโชค ไมถือวาพนัน เพราะไมไดต้ังใจวา

จะไดหรือจะสงตั้งแตตน”  (อับดุลรอแม สุหลง. บทสัมภาษณ, 2560) 
 

กลาวอีกนัยหนึ่ง “การพนัน คือ การเลนทุกชนิด ท่ีมีจุดประสงคเพ่ือไดเงินหรือสิ่งอ่ืนใดมา

ดวยการเสี่ยงโชค โดยการทํานายหรือคาดเดาผลท่ีเกิดข้ึนในอนาคต การพนันอาจแบงไดหลายอยาง 

เชน การพนันในการแขงขัน ตัวอยางเชน เกมไพ เกมลูกเตา การพนันโดยการทํานายผลท่ีคาดวา

เกิดข้ึนในอนาคตเชน การแทงบอล การแทงมา หรือการคาดเดาเชน หวย เปนตน” (อับดุลลอฮฺ ตวนมี

เด็น. บทสัมภาษณ, 2560)  
 

ยกตัวอยางการเลนลูกเตา ในฮาดิษนบีไดบอกอยางชัด วาเปนสิ่งท่ีหะรอม (บทบัญญัติ

ตองหาม) และเสี่ยงโชคทุกอยางท่ีเปนการเดินพันนั้นเปนการพนัน จากหะดิษรายงานจากบุรัยดะฮ 

บิน อัลหุศอ็ยบ (ร.ฎ) วาแทจริงนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กลาวไว 

ความวา “ผูใดเลนลูกเตา ก็เหมือนกับ เขาไดจุมมือของเขา ลงไปเนื้อหมูและเลือดของมัน”   

(บันทึกโดย อิหมามมุสลิม หะดิษหมายเลข 2260) 
 

เชน โดนทาในการเลน แตถาหากวา คนท่ีเดิมพันไมไดเลนไมเปนไร เชน อบต. จัดแขงขัน

ฟุตบอลใครชนะก็ไดรางวัลไป แตไมไดเก่ียวกับคนเลน  คนเลนเลนเพียงเอาแพเอาชนะก็เทานั้น สวน

รางวัลอยูท่ี อบต. แตถาหากคนท่ีเลนลงขันกันคนละหม่ืน ใครชนะไดเงินนั้นไป นั้นคือพนัน  

เหมือนกันกับการแขงนกกรง เขาไมไดบอกวาคาแขง เขาบอกคาโยน แตวิธีถามก็คือ ตกลง

เงินท่ีลง คุณเอาไปเปนรางวัลไหม ถา คุณเอาไปเปนรางวัลใหแกผูชนะ ผูแพกลับเฉยๆ คือพนัน 

อยางไรก็เลนไมได เพราะมันเปนสิ่งตองหาม (หะรอม) ในอิสลามการเลนลูกเตาตรงๆ เพราะเปนสิ่งท่ี

ทําใหคุณสมบัติของความมีคุณธรรมเปนโมฆะ โดยไมมีเง่ือนไข (อับดุลลาตีฟ การี. บทสัมภาษณ, 

2560)  
 

จะเห็นไดวา ทุกสิ่งท่ีกระทําถาหากเกิดผลเสียตอตนเองและผูอ่ืน ก็ตองคิดวาเขาขายการพนัน

และหามกระทําอยางเด็ดขาด (อับดุลฮาลิม ไซซิง. บทเสวนา, 2560) 
 

1.2 หลักเกณฑเพ่ือพิจารณาวาการกระทําใดท่ีเปนการพนัน 
 

  อัลลอฮฺไดสรางมนุษยข้ึนมาในสถานะท่ีตางคนตางตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน โดยท่ีแตละ

คนมิไดเปนเจาของทุกสิ่งทุกอยางท่ีตัวเองตองการ กลาวคือคนหนึ่งอาจจะมีสิ่งซ่ึงเขาอาจท่ีจะแบงให
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คนอ่ืนไดในขณะท่ีเขาอาจจะตองการสิ่งบางสิ่งท่ีผูอ่ืนมีและสามารถแบงปนใหเขาไดเชนกัน ดังนั้น

อัลลอฮฺจึงไดนํามนุษยใหมารูจักการแลกเปลี่ยนสินคาและการใชประโยชนจากกันผานทางการซ้ือและ

การขาย เพราะวาการดําเนินธุรกิจดังกลาวจะเปนสิ่งท่ีทําใหชีวิตทางดานสังคมและเศรษฐกิจดําเนินไป

อยางราบรื่นและสงเสริมประชาชนใหเปนผูท่ีสรางผลงาน 

 ในยุคเริ่มแรกแหงการปฏิบัติภารกิจของทานศาสดามุฮัมมัดนั้น ในหมูพวกอาหรับมีการ

ดําเนินธุรกิจและการแลกเปลี่ยนทรัพยสินหลายรูปแบบดวยกัน ทานศาสดาเองยอมรับในการดําเนิน

ธุรกิจท้ังหลายท่ีไมขัดกับหลักการชะรีอะฮฺและหามการทําธุรกิจท่ีขัดตอวัตถุประสงคและเปาหมาย  

ชะรีอะฮฺ เชน การคาขายสิ่งท่ีหะรอม การดําเนินธุรกิจท่ีสรางความปนปวนวุนวาย หรือการคากําไร

เกินควร หรือการเอารัดเอาเปรียบคูคา เปนตน (ยูซุฟ ก็อรฎอวี, 2539 : 328-329) เพ่ือท่ีจะปองกัน

การปนตลาด ทานศาสดายังไดหามสิ่งท่ีเรียกวา “นะญัช” ไวดวย อุมัรไดอธิบายวานะญัช หมายถึง 

การท่ีใครคนใดคนหนึ่งประมูลสินคาไวเกินกวาราคาของมัน โดยไมมีเจตนาท่ีจะซ้ือมันจริง ๆ แตเพียง

เพ่ือท่ีจะดึงคนอ่ืนใหประมูลในราคาท่ีสูงกวา ซ่ึงการทําเชนนี้มีหลายครั้งดวยกันท่ีพอคาบางคนทําไป

เพ่ือหลอกลวงคนอ่ืน (ยูซุฟ ก็อรฎอวี, 2539 : 337-338)  ในบรรดามาตรการตาง ๆ ท่ีทานศาสดาใช

เพ่ือท่ีจะปองกันการดําเนินธุรกิจใหปลอดภัยจากการเอารัดเอาเปรียบและการหลอกลวงใหมากท่ีสุด

เทาท่ีจะมากไดก็คือหามคนมิใหออกไปนอกเมืองเพ่ือซ้ือสินคาท่ีกําลังเดินทางมาสูตลาด ทานไดบอกให

คนในเมืองคอยจนกวาสินคาเหลานั้นจะมาถึงตลาดเสียกอน (รายงายโดย มุสลิม,อะหมัด และอิบนู

มาญะฮฺ อางถึงในยูซุฟ ก็อรฎอวี, 2539 : 337) 

ซ่ึงการแบงประเภทของการพนันคือ การพนันในรูปแบบของการละเลน มักพบเห็นกันบอยใน

ทุกซอกซอยของสังคม เพราะท่ีใดมีการละเลน ท่ีนั้นมักมีการพนันปะปนอยูดวยเสมอ ท้ังๆท่ีบางครั้งผู

เลนเอง อาจจะรูหรือไมรูวาเปนการพนัน โดยเฉพาะการละเลนของเด็กๆ เราคงปฏิเสธไมไดวา คงไมมี

เลยท่ีการละเลนของเด็กๆ จะไมมีการพนันเกิดข้ึน ไมวาจะดวยการกลาวคําทาพนันกันดวยคําพูด หรือ

การเดิมพันกันดวยทรัพยสิน การพนันในรูปแบบของการละเลนจึงเปนพ้ืนฐานของการพนันชนิดอ่ืนๆ 

รูปแบบของการพนันท่ีเปนการละเลนมีมากมายหลายชนิด เชน การโยนสตางคหัว กอย การเปายิงฉุบ 

การทอยสตางค การทอยเสน การเลนปนแปะ การเลนลูกแกว การเลนตอแตม เกมเศรษฐี การเลน

หนังยาง การเลนไพ การเลนเปดหนังสือ การเลนหมากรุก หมากฮอส หมากเก็บ การเลนเกมสตางๆ 

และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

จากการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลภาคสนามสามารถสรุปผลหลักเกณฑเพ่ือการวินิจฉัยการทํา

การตลาดล้ําเสนชวนพนันตามหลักการของศาสนาอิสลาม พบวา  
 1) หลักเกณฑในการวินิจฉัยในเรื่องการเสี่ยงโชคการพนัน คือ การละเลนท่ีทําใหเสียเวลา

เฉยๆอยางไรประโยชน และการละเลนเพ่ือหวังผลตอบแทนท่ีเปนทรัพยสิน เงินทอง ทุกการละเลนท่ี
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ฝายหนึ่งกําไรอีกฝายหนึ่งขาดทุน หรือ เปนการลงทุนท้ังสองฝายอีกฝายหนึ่งได แตอีกฝายหนึ่งไมได 

นั่นก็คือการพนัน 

 2) หลักเกณฑในการวินิจฉัยในเรื่องการเสี่ยงโชคการพนัน คือ การท่ีมีสองฝายมาจัดการ

แขงขัน หรือมีการเลน แลวท้ังสองฝายไดออกทรัพยสินหรือเงินเม่ือทําการแขงขันแลวถาใครชนะก็จะ

ไดทรัพยสินหรือเงินนั้นสวนคนท่ีแพก็จะเสียทรัพยสินนั้น สวนการละเลนท่ีทําใหเสียเวลาเฉยๆอยางไร

ประโยชน โดยไมไดเสียทรัพยสิน ไมถือวาเปนการพนันแตเปนการกระทําท่ีเสียเวลา ถือวา เปนมักรูฮ 
 

โดยอับดุลรอแม สุหลง (บทสัมภาษณ, 2560) ใหความเห็นวา  
“หลักเกณฑเพ่ือพิจารณาการพนันนั้นใหยึดตามความหมายของการพนัน คือ การท่ีมีสองฝาย

มาจัดการแขงขัน หรือมีการเลน แลวท้ังสองฝายไดออกทรัพยสินหรือเงินเม่ือทําการแขงขันแลวถาใคร

ชนะก็จะไดทรัพยสินหรือเงินนั้นสวนคนท่ีแพก็จะเสียทรัพยสินนั้น แตการออกเงินแคฝายเดียวจะไมถือ

วาเปนการพนัน และการซ้ือเพ่ือมุงหวังการชิงโชคก็ถือวาเปนการพนัน"  
 

 ถาการละเลนท่ีเปนลักษณะดังกลาวนั้นจะถือวาเปนการพนัน เชน มีการลงเงิน คนละ 100 

บาท เพ่ือการแขงขันนกเขาแลวปรากฏวามีคนชนะและมีแพ คนท่ีชนะก็จะไดรางวัลไปสวนคนท่ีแพ

นั้นไมไดอะไรเลย สวนการแขงขันท่ีมีการออกเงินแคฝายเดียวนั้น เชน การท่ีอบต.ไดจัดการแขงขัน

กีฬาฟุตบอลแลวปรากฏวามีทีมท่ีชนะและทีมท่ีแพ ทีมท่ีชนะไดรางวัลสวนทีมท่ีแพไมไดรางวัล นั้นถือ

วาได 

 และการซ้ือเพ่ือมุงหวังชิงโชคนั้นก็ถือวาเปนการพนัน เชน การซ้ือน้ําอิชิตันท่ีจะดื่มหรือจะสง

ชิงโชคแตถาเกิดสงชิงโชคนั้นก็คือการพนันแลว แตวาถามีคนคนหนึ่งซ้ืออิชิตัน ซ้ือเพ่ือด่ืมอยางเดียว 

เห็นตัวเลข ก็สงเพราะไมไดเสียคาใชจายใดๆ และไมไดหวังอะไร แตไดข้ึนมา แบบนั้นถือวาโชค ไมถือ

วาพนัน เพราะไมไดตั้งใจวาจะไดหรือจะซ้ือน้ําเพ่ือสงตั้งแตตน 
 

 ขณะท่ีอะหมัด จะปะกียา (บทสัมภาษณ, 2560)  

กลาววา “หลักเกณฑพิจารณาการพนันนั้นคือ หากมีการลงทุนเกิดข้ึน นั้นเรียกวา การพนัน

ในอิสลาม การพนันในอิสลาม ท่ีรูๆมีท้ัง การพนันท่ีมีการเดิมพัน กับไมมีการเดิมพัน สิ่งท่ีเดิมพันหรือ

ลงทุนนั้นก็คือเงิน”  
 

อิสมาน จารง (บทสัมภาษณ, 2560) กลาววา “หลักเกณฑพิจารณาการพนันนั้นคือ เปนการ

เสี่ยงโชคจะชนะหรือแพ ไดหรือเสีย  มีการลงทุนลงขันกันท้ังสองฝายถือวาเปนการพนัน” 

 

และโรสนา รัฐการัณย (บทสัมภาษณ, 2560) กลาววา “การเสี่ยงทายจากพวกฝาของสินคา

เพ่ือลุนรับรางวัลตาง ๆ มันมีความเอนเอียงอาจจะนําไปสูการพนันได เพราะมันไมไดจูงใจลูกคาในการ
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ตัดสินใจซ้ือเพียงอยางเดียว บางทีท่ีลูกคาซ้ือสินคานั้นอาจไมไดตองการสินคานั้นแตตองการท่ีชิงโชค 

ฉะนั้นหากเปนเชนนี้หลักเกณฑนี้อาจจะมีผูไดและผูเสีย ซ่ึงมันเปนการพนัน”  
 

1.3 การเส่ียงโชคตามหลักการศาสนาอิสลาม  
 

ปจจุบันนี้การคาตาง ๆ มีมากมาย เชนเดียวกันผลิตภัณฑถูกผลิตข้ึนมากมาย จนลนตลาด

มากเกินความจําเปนตอผูบริโภค (ซัยคอุศัยมิน รอฮิมะฮุลลอฮ, มปป.) กลยุทธการทําการตลาดหรือ

การสงเสริมการขายท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน การชิงโชค การแจกคูปอง การใหสิทธิพิเศษแก

ลูกคา การใหสวนลด เปนตน จนกลายเปนวาทุกบานจะมีของใชมากมายหลายชนิด ท่ีสวนหนึ่งมาจาก

การซ้ือสินคาในชวงท่ีบริษัทมีการจัดทําโปรโมชั่น ซ่ึงบริษัทจะมีการจัดรางวัลใหแกผูบริโภคเพ่ือ

ตอบสนองสิ่งนั้นๆ 

ในศาสนาอิสลามกลยุทธทางการคานี้ ภาษาอาหรับเรียกวา ฮัยละฮ  อนุญาตใหกระทําได 

สวนหนึ่งเปนการใหสมนาคุณแกลูกคา ในลักษณะการจับฉลากชิงโชค เนื่องดวยการจับฉลากมีใน

อิสลาม เปนสิ่งท่ีอนุญาตใหกระทําได แตอยาเกินเลยจนถึงข้ันหลอกลวงหรือเกินจริง ซ่ึงเปนสิ่งท่ีไม

อนุญาต (นูรุลอิสลาม, 2008)  

จากบทบัญญัติวาดวยการชิงโชค การจับรางวัล (SMS, คูปองชิงโชค และอ่ืนๆ) ควรให

ความสําคัญกับหลักการศาสนา ทัศนะของอิหมามมุสลิมจากอาบูฮูรอยเราะฮ รอฎิยาลอฮูอันฮู กลาว

วา ทานรอซูลลุลอฮูซอลัลอฮฺอาลัยฮิวาซัลลัม “หามในการซ้ือขายในลักษณะ ฆ็อรรอร” หมายถึง การ

ซ้ือขายท่ียังไมรูแนชัดวาจะไดหรือไม มันคืออะไร ขนาดเทาไร มันมีเรื่องของความไมแนนอนเขามา

เก่ียวของปะปนอยู ซ่ึงทําใหบางคนไดรับและบางคนไมไดรับ เหมือนเชน การซ้ือของหนึ่งชิ้นและได

แถมฟรีอีกหนึ่งชิ้นไมเปนท่ีตองหามตราบใดท่ีลูกคาทุกคนท่ีซ้ือสินคาอยางเดียวกันไดรับของแถม

เหมือนกัน   

หุกม ในลักษณะการซ้ือขายเชนนี้ มีเง่ือนไข 2 ประการ   

          1) ศึกษารายละเอียด คือ ถาผูซ้ือซ้ือสินคาเจตนาเพ่ือตองการคูปองท่ีรวมรายการ

ดังกลาว หรือแคอยากไดหรือเพียงตองการลุน ก็ถือวาไมอนุญาตเขาขายการพนันในอิสลาม เนื่องจาก

เม่ือสงชิงโชคแลวยังไมสามารถรูไดวาจะไดกําไรหรือขาดทุน 

          2) เง่ือนไขดังกลาวถือวาหะรอมโดยสิ้นเชิง รายงานโดยเชคอับดุลอาซิ บินบาซ (ฟต

วา อิสลามียะห 2 : 367-368) จากหนังสืออัล-ฮาวาฟซ อัลติญัยะห อัลตัสวิกิยะฮฺ, และอัล-ลัญนะฮ 

อัด-ดาอีมะฮฺ (ฟตวา อิสลามียะห 2 : 366-367) จากหนังสืออัล-ฮาวาฟซ อัลติญัยะห อัลตัสวิกิยะฮฺ, 

เนื่องจากการชิงโชคดังกลาวเขาขายการกิมารและการพนัน ซ่ึงไมทราบวาผูเขารวมรายการเจตนาเพ่ือ

อะไร ดังท่ีอับดุลลาตีฟ การี (บทสัมภาษณ, 2560) ท่ีไดแสดงความเห็นไววา 
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“การพนันเสี่ยงโชคนั้น การเสี่ยงโชคไมได หรือจะซ้ืออะไรก็ตามท่ีมีชิงโชคแลวหวังเพ่ืออยาก

ไดโชค แตถาซ้ือมาไมรูและไมไดตั้งใจตั้งแตตน แตบริษัทก็โทรมาวาคุณโชคดี แบบนี้ไมถือวาเปนการ

พนัน” และจะถือวาการชิงโชคเปนสิ่งท่ีอนุญาต ถาการชิงโชคเราไมไดลงทุนอะไรเลย ถาไดคือโชคของ

เขาแตถาไมไดก็ไมตองแบกรับความขาดทุนใด ๆ ท้ังสิ้น (อิสลามถามตอบ, 2013)  
 

สําหรับการพนันเสี่ยงโชค สามารถแบงชนิดการชิงโชคออกเปน 3 ประเด็น คือ 1) รูปแบบ

การชิงโชคสําหรับผูซ้ือโดยการออกเงินเพ่ือการชิงโชค ซ่ึงผูโชคดีจากการหยิบฉลากจะไดสินคาและ

ตองจายเงิน  ยกตัวอยางเชน การสง SMS เพ่ือชิงโชคผานการใหบริการของเครือขายตาง ๆ หรือ การ

สงฝาเครื่องดื่มเพ่ือชิงโชค สงหมายเลขผาน SMS ลุนโชค เปนตน หุกม ถือวาเปนการชิงโชคท่ีไม

อนุญาต เนื่องจากลักษณะการชิงโชคดังกลาวเขาขายการพนัน เพราะเปนการลงทุนท้ังสองฝาย อีก

ฝายไดทรัพยสินและอีกฝายเสียทรัพย โดยท่ีเราเสียคาสง SMS ในการสงขอความไปยังรายการ และ

มุงหวังเพ่ือท่ีอยากจะไดรางวัลเหลานั้น ดังท่ี ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงค (บทเสวนา, 2560) ท่ีไดแสดง

ความเห็นไววา 
 

“เรื่องนี้มีขอขัดแยงในทัศนะของนักอูลามะอฺ ทัศนะแรกบอกวา มันเปนคาใชจาย (การลงทุน) 

ท่ียอมจายมากข้ึน ถือวาไมได ทัศนะท่ีสอง บอกวาเปนการบริการของเขา ซ่ึงถือวาได”  
 

ในขณะท่ีนักวิชาการทานหนึ่งใหความเห็นวา “การท่ีผูบริโภคหรือลูกคาเห็นบริษัทกําลัง Live 

สด (รีวิวสินคา) โดยใหผูชมลุนโดยการสงขอความ ทางบริษัทจะสุมแจกเงินรางวัล กรณีเชนนี้เปน

ลักษณะการเสี่ยงโชค โดยท่ีเรามุงหวังเพ่ือท่ีอยากจะไดรางวัลเหลานั้น จึงถือไดวาเปนการพนัน”  
 

2) ชนิดการชิงโชคโดยปราศจากเง่ือนไขใด ๆ รูปแบบการชิงโชค เชน หางสรรพสินคา ตลาด 

การจัดแสดงสินคา (โมโตโชว) เปนตน เปนกาวแรกเพ่ือท่ีจะดึงดูดใหผูบริโภคเขามามีสวนรวม โดยทาง

บริษัทมีการมอบคูปอง ซ่ึงลูกคาไมตองมาซ้ือของใดๆ หลังจากนั้นทางบริษัทก็มีการจับฉลากและให

ผูชมท่ีเขารวมงานรวมแสดงความยินดี หุกม คือ การกระทําเชนนี้ถือวาอนุญาต เนื่องจากดั้งเดิมการ

ซ้ือขายถือวาไดและอนุมัติ เพราะไมไดมีเง่ือนไขใดๆ ท่ีผิดหลักชารีอะฮฺ ไมมีดอกเบี้ย การหลอกลวงเขา

มาเก่ียวของแตอยางใด 
 

3) ชนิดการชิงโชคโดยมีการซ้ือของ รูปแบบการชิงโชคท่ีผูจัดกิจกรรมระบุชัดเจนวา สินคา

ดังกลาวมีการจัดรายการเพ่ือการชิงโชค ดังนั้นผูท่ีตองการเขารวมงานไมสามารถเขารวมงานได ยกเวน

เฉพาะผูท่ีตองการซ้ือของชิ้นนั้นเทานั้น ยกตัวอยาง หางสรรพสินคาไดระบุสินคาท่ีรวมรายการ เชน 

ตูเย็น วิทยุ และอ่ืน ๆ เปนตน ใครท่ีซ้ือสินคาท่ีเขารวมรายการและจายเงินครบตามจํานวนดังกลาว มี

สิทธิ์ไดรับคูปองเพ่ือชิงโชค และอีกตัวอยาง คือ บริษัทจะเตรียมสินคาท่ีรวมรายการ เพ่ือดึงดูดใหผูซ้ือ

สินคา อาทิเชน โทรศัพทมือถือ ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วไปทําฮัจญและอุมเราะห และอ่ืน ๆ เปนตน ซ่ึงใครก็
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ตามท่ีซ้ือสินคาหรือผลิตภัณฑใหเขียนชื่อในคูปองพรอมกับหยอนใสกลองท่ีเตรียมไว บริษัทก็จะเปนผู

หยิบฉลากและใหรางวัลแกผูโชคดี 

     เง่ือนไขในลักษณะการจัดรวมรายการเชนนี้ สามารถสรุปได 2 ประเด็นคือ  1) กรณีท่ี

ราคาสินคาหรือผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึนจากราคาปกติ ถือวาไมอนุญาต หุกม คือ หะรอมและไมอนุญาต 

เนื่องจากราคาสินคาเพ่ิมข้ึน โดยผูซ้ือไดจายเงินออกไปเพ่ือซ้ือสินคาดังกลาว ซ่ึงไมรูวาจะไดกําไรหรือ

ขาดทุน ในการซ้ือขายดังกลาวเขาขายการพนันในอิสลาม 2) กรณีการจับฉลากรางวัลไมมีอิทธิพลหรือ

กระทบกับราคา ทางบริษัทมีการจับฉลากเพ่ือตองการใหสินคาขายดี ดังท่ีดร.อานิส พัฒนปรีชาวงค 

(บทเสวนา, 2560) ท่ีไดแสดงความเห็นไววา 
  

“กรณีการชิงโชคโดยการซ้ือของ ถาผูประกอบการใชกลยุทธคําวา สมนาคุณใหกับลูกคา 

วิธีการนี้ถือวาทําได เพราะเห็นดวยกับทัศนะท่ีวา ทุกคนมีสิทธิ์ไดของ เนื่องจากไมตองไปลุนอีกที แต

ถาราคาสินคาหรือผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึนจากราคาปกติ ถือวาไมอนุญาต ซ่ึงผูซ้ือไดจายเงินออกไปเพ่ือซ้ือ

สินคาดังกลาว ซ่ึงไมรูวาจะไดกําไรหรือขาดทุน” 
 

เหมือนลักษณะการสงเสริมการขายโดยท่ัวไปจะใชการโฆษณาเพ่ือดึงดูดใหผูบริโภคซ้ือสินคา

ท่ีรานคา และออกแบบใหผูบริโภคซ้ือสินคาในปริมาณท่ีมากข้ึน ผูบริโภคท่ีไมเคยใชผลิตภัณฑเกิด

ความสนใจในตราสินคาและพิจารณาท่ีจะทดลองใชจนเกิดความภักดีตอผลิตภัณฑของบริษัทและ

ไดรับรางวัลบริการพิเศษจากบริษัท ดังท่ีโรสนา รัฐการัณย (บทสัมภาษณ, 2560) ไดแสดงความเห็นไว

วา 

“ถาผูผลิตทําเพ่ือจูงใจลูกคาจนเกินไปก็อาจทําใหไปสูการเชิญชวนให เปนนักพนันได 

อยางเชนท่ีแพรหลายในปจจุบัน คือ การเสี่ยงทาย เสี่ยงโชคจากฝาหรือชิ้นสวนของผลิตภัณฑเพ่ือลุน

รับของรางวัลตาง ๆ ซ่ึงมันอาจจะเอนเอียงไปสูการพนันได ซ่ึงการทําชิงโชคและคูปองในการทํา

การตลาดนั้นสินคากับของท่ีไดควรมีความสอดคลองกัน อยางเชน ของท่ีไดสามารถเอาไปใชควบคูกับ

สินคาไดก็ถือวามีความเหมาะสม เหมือนกับซ้ือนมแลวแถมแกว ท้ังสองเปนสินคาท่ีสามารถใชควบคู

กันได ซ่ึงการตลาดเชนนี้จะทําใหนึกถึงตัวแบรนดสินคาไดมากข้ึน” 
 

 เห็นไดวากิจกรรมการโฆษณาการสงเสริมการขายเปนเรื่องท่ีมันไมไดจูงใจลูกคาในการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาเพียงอยางเดียว บางทีท่ีลูกคาซ้ือสินคานั้นอาจไมไดตองการสินคานั้นแตตองการท่ีจะ

ชิงโชค จากคําถามท่ีเก่ียวของในการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณนักวิชาการเก่ียวกับการตลาดล้ําเสนชวนพนัน 

คณะผูวิจัยไดรวมสัมภาษณจํานวน 2 ครั้ง เพ่ือตกผลึกประเด็นในการวิจัย ดังนี้ 

1. บริษัทกําลัง Live สด (รีวิวสินคา) โดยใหผูท่ีชมลุนขอความสงมา ทางบริษัทจะสุมขอความ

เพ่ือแจกเงินรางวัล ไดหรือไม เพราะเหตุใด? จากการสัมภาษณนักวิชาการ พบวา เนื่องจากเปนการ

ลงทุนท้ังสองฝาย ตางคนตางรีวิวตางลงทุน แลวอีกฝายไดทรัพยสินในขณะอีกฝายเสียทรัพยสิน โดย
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เสียคาใชจายโดยการสง SMS ในการสงขอความใหกับทางรายการ เปนลักษณะการเสี่ยงโชค โดยท่ีเรา

มุงหวังเพ่ือท่ีอยากจะไดรางวัลเหลานั้น จึงถือไดวาเปนการพนัน เนื่องจากเปนการชิงโชคโดยการ

จายเงินออกไป ซ่ึงผูโชคดีจะไดสินคาและตองจายเงิน 
 

2. การเท่ียวงานกาชาดจายเงินผานประตูของเหลากาชาด จํานวน 20 บาท ตักลูกบอลเปน

การพนันหรือไม? จากการสัมภาษณนักวิชาการ พบวา การเท่ียวงานกาชาดประจําปของจังหวัด ใน

กรณีท่ีมีการตักลูกบอลเพ่ือลุนรางวัลนั้นเปนการเสี่ยงโชค เนื่องจากเปนการลงทุนท้ังสองฝาย จึงถือได

วาเปนการพนัน การสงเสริมการขายเชนนี้เปนการชิงโชคโดยมีการซ้ือของ ซ่ึงผูจัดกิจกรรมระบุชัดเจน

วา สินคาดังกลาวมีการจัดรายการเพ่ือการชิงโชค 
 

3. กรณีมีการประกาศจากสหกรณวาใครท่ีสมัครสมาชิกตั้งแตวันนี้เปนตนไป มีสิทธิ์ลุนไปทํา

ฮัจญและอุมเราะ ลักษณะเชนนี้เขาขายเปนการเสี่ยงโชคหรือไม เพราะเหตุใด จากการสัมภาษณ

นักวิชาการมีมุมมองท่ีแตกตางกัน พบวา กรณี เปนการพนัน เพราะการลงทุนนอยๆแตหวัง

ผลประโยชนท่ีมหาศาลมันคือพนัน แตรูปแบบการเรียกมันไมเหมือนกัน แตนี่มันเรียกวาชิงโชคหรือลุน

โชค มันคือการพนันหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา เสี่ยงโชค ในขณะท่ีนักวิชาการท่ีมีความคิดเห็นวาไมถือ

วาเปนการพนัน เนื่องจาก เปนชวงโปรโมชั่น ท่ีมีลักษณะการทําฝายเดียว คือ สหกรณ ผูใหรางวัล โดย

ผูท่ีสมัครสมาชิกไมไดสูญเสียทรัพยสินแตอยางใด ไมใชเปนการลงเงินและเสี่ยงท่ีไดหรือเสียเงินนั้น 

สวนเรื่องการหยิบฉลากลุนไปอุมเราะและฮัจญนั้น เปนเพียงแคการหยิบฉลากเพียงเทานั้นเอง  
 

 4. สลากออมสินซ้ือเก็บไวเพ่ือลงทุน แตเขาจับฉลากใหไดรางวัล ก็ไดรางวัลแจคพอท ไดหรือ

ไมได เปนการพนันหรือไม? จากการสัมภาษณนักวิชาการ พบวา จะถือวาเปนโชค เนื่องจากทรัพยสิน

ของผูซ้ือสลากออมสินยังอยูครบไมไดสูญเสียใดๆ เนื่องจากเปนการสงเสริมการขายท่ีมีลักษณะการชิง

โชคโดยปราศจากเง่ือนไขใดๆ   
 

5. หากเราไดเปดบัญชีข้ันต่ํา 500 และมีเง่ือนไขเปดเพ่ิมท่ี 2000 บาทจะไดประกันชีวิตพรอม

ลุนรางวัลอีก 200,000 เปนการพนันหรือไม อยางไร? จากการสัมภาษณนักวิชาการ พบวา เพราะการ

เปดบัญชีเพ่ือท่ีจะไดประกันชีวิตพรอมลุนรางวัลแบบนี้ไมได เพราะมีการทําประกันชีวิต ซ่ึงการทํา

ประกันชีวิตในอิสลามเปนสิ่งตองหาม เนื่องจากเปนการลอใจใหสมาชิกติดกับเง่ือนไข เปนการลุน/

เสี่ยงโชคเขาขายการพนัน  
 

6. การตั้งชื่อแพนดา ชื่อท่ีโดนใจ ก็จะไดรับรางวัลไปอันนี้คือเกมสหรือการพนัน? จากการ

สัมภาษณนักวิชาการมีความเห็นวา การตั้งชื่อ ไมไดลงทุนอะไรเลย มันไมไดเรียกวาการพนัน เพราะ 

การพนันคือการลงทุนเพ่ือใหไดมาซ่ึงกําไรมหาศาล แตนี่ไมไดลงทุนอะไร ไมไดเก่ียวกับ การพนัน ไมได
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เรียกวาเปนการพนัน เรียกวาเปนรางวัลมากกวาการพนัน เนื่องจากเปนการสงเสริมการขายท่ีมี

ลักษณะการชิงโชคโดยปราศจากเง่ือนไขใดๆ   
 

 7. โหวตการแขงขันหรือสงไปรษณียเพ่ือทายวาทีมไหนจะชนะ? จากการสัมภาษณนักวิชาการ 

มีความเห็นวา การท่ีมีสองฝายมาจัดการแขงขัน หรือมีการเลน แลวท้ังสองฝายไดออกทรัพยสินหรือ

เงินเม่ือทําการแขงขันแลวถาใครชนะก็จะไดทรัพยสินหรือเงินนั้นสวนคนท่ีแพก็จะเสียทรัพยสินนั้น ซ่ึง

การลงทุนในการซ้ือไปรษณียบัตรในการลุนโชค หากโชคไมไดก็ไมได หากโชคดีก็ไดไป เขาขายการ

พนันชัดเจน เปนการสงเสริมการขายในลักษณะการชิงโชคโดยมีการซ้ือของ ซ่ึงผูจัดกิจกรรมระบุ

ชัดเจนวา สินคาดังกลาวมีการจัดรายการเพ่ือการชิงโชค 
  

8. การซ้ือหมายเลขตั้งแต 1 - 50 เพียงหมายเลขเดียวในราคา 199 บาท จากนั้นทางบริษัท

จะสุมหมายเลขเพียงหมายเลขเดียว ท่ีจะไดและซ้ือ iPhone ในราคาเพียง 159 บาทเทานั้น? จากการ

สัมภาษณนักวิชาการ มีความเห็นวา เปนการลงทุนสองฝายท่ีมีการเสี่ยงโชค ผูชนะไดรางวัลผูท่ีแพ

ไมไดอะไรเลยเปนการพนันอยางชัดเจน เนื่องจากเปนการชิงโชคโดยการจายเงินออกไป ซ่ึงผูโชคดีจะ

ไดสินคาและตองจายเงิน 
 

9. ปจจุบันรานคาออนไลนจัดโปรโมชั่นใหลูกคา โดยการประชาสัมพันธใหลูกคาหรือผูท่ีสนใจ

กดไลค กดแชร แท็กเพ่ือน พรอมกับแค็ปหนาจอแลวจัดสงขอความมาใหรวมแสดงความคิดเห็น โดย

รานคาระบุวาขอความใครโดน ใครทําตามกฎกติกาท่ีไดวางไว มีสิทธิ์ลุนรางวัลท่ีรานคาจัดไว ท้ังนี้เม่ือ

ลูกคาทานใดไดรับการติดตอกลับไป ทางรานจะจัดสงของรางวัล แตมีเง่ือนไขวาลูกคาท่ีไดจะตองจัด

เสียคาจัดสง EMS 50 บาท ลักษณะเชนนี้เขาขายการเสี่ยงโชคเพ่ือการพนันหรือไม เพราะเหตุใด?  

จากการสัมภาษณนักวิชาการ มีความเห็นวา เพียงแคคา EMS เทานั้น ไมมีการลงทุนในการเสี่ยงแต

อยางใด การกดไลค กดแชร แลวสงไปนั้นยังไมมีการเสียคาใชจายใดๆ แตเม่ือทางรานไดติดตอกลับไป

เพ่ือจะจัดสงรางวัลแลวเสียคาใชจาย 50 บาทนั้น ถือวาผูซ้ือยังมีสิทธิ์ท่ีจะรับหรือไมรับก็ไดและเปน

ลักษณะท่ีเม่ือจะจายนั้นไมไดเปนการเสี่ยงโชคใดๆเพราะชัดเจนแลววาได การสงเสริมการขายเชนนี้

เปนการชิงโชคโดยการจายเงินออกไป ซ่ึงผูโชคดีจะไดสินคาและตองจายเงิน 
 

 10. หากเราซ้ือสิ่งของสิ่งนั้นประจํา เชน นมขนหวาน นมตราหมี เปนตน บริษัทก็ไดประกาศ

ใหเราแกะฉลากออก เขียนท่ีอยูและเบอรโทรศัพท จากนั้นก็สุมชิงโชค และบริษัทก็จะบอกอีกวา แต

เรามีของสัมมนาคุณจํากัด เราจึงขอใชสิทธิ์ดวยการหยิบฉลาก? จากการสัมภาษณนักวิชาการ มี

ความเห็นวา การซ้ือสินคาแลวเราไดสินคาท่ีเราจาย ซ่ึงเราตั้งใจซ้ือสินคานั้นเพ่ืออุปโภคบริโภค แต

สินคาเหลานั้น มีหมายเลขเพ่ือใหเราสงไป การสงไปโดยไมมีการลงทุนแลวเม่ือเขาประกาศวาเราได 
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แบบนี้ไมใชการพนัน เปนโชค แตเม่ือใดท่ีสงไปแตมีการลงทุน คือ เสียคาใชจาย 3 บาทหรือมากกวา

นั้น แลวสงไปเพ่ือชิงโชค ถือวาเปนการพนัน  
 

 11. อิชิตันราคาปกติก็คือ 20 บาทแตจะมีชวงๆหนึ่งท่ีมีการลุนโชคราคาอิชิตันก็เพ่ิมข้ึน ทําให

มีผูคนซ้ือเปนจํานวนมากเพ่ือลุนโชค? จากการสัมภาษณนักวิชาการ มีความเห็นวา เปนการลุนโชค

เปนการเสี่ยงโชคเพ่ือใหไดมาซ่ึงความตองการ(อยากไดสิ่งเหลานั้นมาเปนของตน) เนื่องจากราคาสินคา

มีการเปลี่ยนแปลงจากราคาเดิม ทําใหราคาสินคาสูงข้ึน ลักษณะเชนนี้เปนการพนัน ซ่ึงนักการตลาด

มองวาสิ่งท่ีเขาทําการชิงโชคนั้นโอกาสท่ีลูกคาจะไดรับมันไมมากเพียงพอ  หนึ่งในรอยคนก็ยังไมได 

ตองเปนในพันคนหรือลานคน และโอกาสท่ีไดรับมันไมคุมกับสินคานั้นเลย จริงๆ แลวยังมีเครื่องมือ

การทําการสงเสริมการขายในลักษณะอ่ืนท่ีทําใหลูกคาไดรับมากกวา ในลักษณะดังกลาวเพียงเพ่ือ

กระตุนยอดขายเพียงอยางเดียว  
 

 12. สง SMS ลุนโชคไปยังรายการทีวีท่ีออกอากาศ จะมีสิทธิ์ลุนตั๋วหนัง/ตั๋วคอนเสิรต โดยทาง

รายการแจงรายละเอียดโดยใหพิมพขอความสงมา พรอมวงเล็บวาท่ีสุดดวย พรอมนี้ทางรายการแจง

วาขอความใครท่ีโดนใจ 5 ทานแรกมีสิทธิ์ลุนรางวัลดังกลาว ลักษณะเชนนี้เขาขายเปนการเสี่ยงโชค

หรือไม เพราะเหตุใด? จากการสัมภาษณนักวิชาการ มีความเห็นวา เปนการลงทุนท้ังสองฝายฝายหนึ่ง

ไดทรัพยสินฝายหนึ่งเสียทรัพยสิน เนื่องจากมีการลงทุนไปในตัวดวย เพราะเสียคาใชจายในการสง 

SMS ในการสงขอความใหกับทางรายการ  
 

13. ซ้ือรถชวงระยะเวลาหนึ่งเพ่ือท่ีจะไดรับสวนลด (เงินสด/เงินดาวน/ดอกเบี้ย) เขาขายการ

พนันหรือไม เพราะเหตุใด? จากการสัมภาษณนักวิชาการ มีความเห็นวาเปนการโฆษณาโปรโมชั่น

สินคาชวงลดราคา ผูซ้ือสินคาไมมีการเสียทรัพยสินเพ่ือเสี่ยงโชคและไมมีการลงทุนเพ่ืออีกฝายจะได

หรือเสียทรัพยสิน เนื่องจากเปนการชิงโชคโดยการจายเงินออกไป ซ่ึงผูโชคดีจะไดสินคาและตอง

จายเงิน 
 

14. การสง sms และ line เปนการพนันหรือไม เนื่องจากเกณฑหลักๆของการพนันคือตอง

ลงทุน? จากการจัดเวทีสัมมนา มีความเห็นวาเรื่องนี้มีความขัดแยงในทัศนะของนักอูลามะอฺ คือ ทัศนะ

แรก บอกวามันเปนคาใชจาย (การลงทุน) ท่ียอมจายมากข้ึน  ถือวาไมได ทัศนะท่ีสอง บอกวาเปนการ

บริการของเขา ซ่ึงถือวาได 
 

 15. ในฐานะท่ีเราเปนผูประกอบการถาเราจะใชกลยุทธโดยการใชคําวาของสมนาคุณ 

หมายความวาลูกคาท่ีซ้ือของทุกอยางท่ีราน สามารถรูวาเขาจะไดอะไรเพ่ิม และไดเทาไหน อยาก

ทราบวาวิธีนี้ไดหรือไม? จากการจัดเวทีสัมมนา มีความเห็นวาวิธีการนี้ได เพราะเห็นดวยกับทัศนะท่ีวา 
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วิธีการนี้ทุกคนมีสิทธิ์ไดของไมตองไปลุนอีกที ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงค (บทเสวนา, 2560) ขณะท่ี 

ผศ.ดร. อับดุลฮาลิม  ไซซิง (บทเสวนา, 2560) มีความเห็นเหมือนกันแตเพ่ิมเติมคือ ใหดูวาวิธีนั้นทําให

เกิดผลเสียกับผูอ่ืนหรือไม 
 

16. การขายของเปนสตอก หมายถึง การสั่งซ้ือของจากเขาอีกท่ีโดยท่ีของนั้นยังไมใชของเรา

แตเราเอากําไรจากเขา เชน การขายทางออนไลน ไดหรือไม? จากการจัดเวทีสัมมนา มีความเห็นวา

ตองดูวาเราขายอยูไหนสถานะไหน ดูหลักวากาละฮฺ คือ ดูวาเราเปนเจาของสินคานั้นหรือยัง  ถาไมใช

ก็ไมมีสิทธิอากัต ซ้ือขายได เพราะ  ทานนบีไดหามวา หามขายในสิ่งท่ีไมใชเจาของ  ดังนั้นเราจะไมมี

สิทธิในกําไรแมแตบาทเดียว  
 

2) แนวทางการเผยแพรหลักเกณฑการวินิจฉัยการทําการตลาดล้ําเสนชวนพนันตาม

หลักการของศาสนาอิสลามตอประชาชนมุสลิม 
 

 จากการศึกษาแนวทางการเผยแพรหลักเกณฑการวินิจฉัยการทําการตลาดล้ําเสนชวนพนัน  

คณะผูวิจัยตองการศึกษาความเห็นของผูประกอบการและประชาชนในพ้ืนท่ีจังวัดชายแดนใตตอการ

ทําการตลาดล้ําเสนการพนันและรูปแบบการรับขอมูลขาวสารความรูทางดานศาสนาท่ีมีผลตอการ

กําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงจากการศึกษาสามารถนําเสนอแนวทางการเผยแพรหลักเกณฑ

ดังกลาวออกเปน 2 ประเด็นดังนี้ 

 2.1 ทัศนคติและพฤติกรรมการรับขอมูลขาวสารของผูประกอบการและประชาชนตอการทํา

การตลาดล้ําเสนชวนพนัน ความกังวลในสังคมไทยนอกเหนือจากการพนันท่ีมีอยูในทุกหยอมหญาแลว

ก็คือการเสี่ยงโชคชนิด "รวยเปรี้ยงปราง รวยซํ้า รวยซอน" ดวยการใชเบอรในฝาเครื่องดื่มชิงโชคกันทุก

วัน ทุกชั่วโมง เปนการสรางบรรยากาศท่ีบมเพาะใหประชาชนหมกมุนในการใชเงินนอยตอยอดเพ่ือให

ไดเงินมาก สรางความฝนลมๆ แลงๆ (ซ้ือน้ํามากินจนพุงอืดก็แทบไมมีสิทธิ์ลุน) และท่ีสําคัญก็คือการ

บมเพาะจิตใจของการเปนนักพนัน ท้ัง ๆ ท่ีอิสลามมีบทบัญญัติการพนันท่ีชัดเจน และการเสี่ยงโชคนั้น

จัดเปนการพนันรูปแบบหนึ่งสิ่งเปนซ่ึงท่ีไมถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลาม 

 จากการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการรับขอมูลขาวสารของผูประกอบการและประชาชน

เก่ียวกับขอดําเนินการทางศาสนา สามารถเสนอไดดังนี้ 
 

 2.1.1 ทัศนคติของผูประกอบการและประชาชนตอขอหามเก่ียวกับการพนันในการทํา

การตลาด 

 1) จากการศึกษาผูประกอบการและประชาชนสวนใหญใหความสําคัญตอหลักคําสอนแตขาด

ความชัดเจน ความเขาใจและไมสามารถตัดสินใจดวยตนเองไดวาการทําการตลาดในรูปแบบใดขัดกับ

หลักศาสนา ดังนั้นจึงพบวา ผูประกอบการจะใชวิธีการทําการตลาดแบบเลียนแบบ เม่ือมีหนวยงาน 



91 

 

บริษัทหรือสถานประกอบการท่ีมีความนาเชื่อถือออกแบบการทําการตลาด เขาอาจจะเลือกรูปแบบ

เดียวกัน เนื่องจากเขาใจวาถูกตอง 
 

 “เราไมสามารถเขาใจไดวา การทําการตลาดแบบใดท่ีไมขัดตอหลักศาสนา คนอ่ืนเขาซ้ือกัน 

เราซ้ือดวย เผื่อได” ประชาชนรายหนึ่งในจังหวัดยะลา 
  

“การดําเนินธุรกิจตองสอดคลองกับหลักศาสนา ถาหากวาทําธุรกิจไมถูกตองตามหลักศาสนา 

จะทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตของตนและผูอ่ืน” ผูประกอบการรายหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส 
 

 2) การตลาดล้ําเสนการพนันเปนภัยอันตรายมีผลกระทบตอตนเองและสังคม 
 

 “การพนันเปนสิ่งไมดี การทําการตลาดล้ําเสนการพนันก็เปนสิ่งไมดี ถาชิงโชคแลวไมไดรับ

ของรางวัล ก็อาจจะผิดหวัง ทําลายตนเอง” ประชาชนรายหนึ่งในจังหวัดปตตานี” 
  

 “อันตราย เลนแลวมีความเสี่ยง เสี่ยงได เสี่ยงไมได มีผลกระทบตอตนเองและสังคม” 

ผูประกอบการรายหนึ่งในจังหวัดปตตานี 
 

3) ควรมีหนวยงานทางศาสนาทําหนาท่ีใหขอแนะนําแกผูประกอบการและประชาชนในการ

ทําการตลาดใหปราศจากการพนัน เพราะความซับซอนของการทําตลาดและรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา 
 

 “อยากใหมีหนวยงานทางศาสนา เชน ศูนยฟตวา องคกรศาสนา ประชาสัมพันธเพ่ือสรางการ

รับรูใหกับประชาชน เนื่องจากการทําการตลาดปจจุบันมีรูปแบบใหมตลอดเวลา อาจจะทําให

ประชาชนหลงกลในเรื่องดังกลาวได” ผูประกอบการรายหนึ่งในจังหวัดปตตานี 
 

 4) การเผยแพรขอมูลในเรื่องนี้มีนอยมาก ขาดความท่ัวถึง ประชาชนไมรับรูขอมูลดังกลาว 
 

 “การเขาถึงขอมูลของประชาชนมีนอยมาก เห็นวาสินคามีการโฆษณา มีรางวัลแจก ตัดสินใจ

สงไปชิงโชค เผื่อมีโชค ไดรับรางวัล” ประชาชนรายหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส  
 

 2.1.2 พฤติกรรมการรับขอมูลการทําการตลาดและขอวินิจฉัยทางศาสนา 
 

 1) ไมมีหนวยงานเฉพาะ เพ่ือใหคําเตือนแกผูประกอบการและประชาชนในการทําการตลาด

ล้ําเสนการพนัน เนื่องจากมีขอจํากัดในการตัดสินไมปลอดภัยมากนัก 

 2) ผูประกอบการใชวิธีการปรึกษาผูรูเฉพาะทางดานศาสนาในการใหคําปรึกษา ซ่ึงวิธีการ

ดังกลาว ขอวินิจฉัยไมสอดรับมีความซับซอนเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี 



92 

 

 3) ประชาชนตองการรวมสนุกกับกิจกรรมการทําการตลาดกับบริษัทโดยไมคํานึงถึงขอ

วินิจฉัยทางศาสนา 
 

การศึกษาแนวทางการเผยแพรหลักเกณฑการวินิจฉัยนั้น จึงจําเปนตองออกแบบการจัดการท่ี

มีประสิทธิภาพดวยเชนกัน ซ่ึงสามารถนําเสนอแนวทางไดดังนี้ 

 2.2 เนื้อหาการเผยแพร จากการศึกษาพบวา การทําการตลาดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม 

ๆ ตลอดเวลาเพ่ือใหไดรับความสนใจจากผูบริโภคและแนวโนมท่ีจะนําไปสูการล้ําเสนชวนพนันตาม

หลักการของศาสนาอิสลามก็มีเพ่ิมข้ึนดวยเชนกัน  ซ่ึงการเผยแพรหลักเกณฑการวินิจฉัยใหกับ

ประชาชนเปนความจําเปนอยางยิ่ง แตการเผยแพรจําเปนตองมีกรณีตัวอยางเพ่ือการเทียบเคียงสราง

ความเขาใจ การนําเสนอเฉพาะเพียงหลักเกณฑการพิจารณาไมสามารถกอใหเกิดประโยชนอยาง

แทจริงแกประชาชนได อีกท้ังขอหลักเกณฑการพิจารณานั้นนักวิชาการศาสนาก็มีขอวินิจฉัยท่ีแตกตาง

กัน การนําเสนอจึงจําเปนตองรอบดานและใหความเห็นชี้นําจากนักวิชาการเพ่ือสรางความม่ันใจใหกับ

ผูบริโภคในการตัดสินใจ  
 

ดังท่ีผูทรงคุณวุฒิใหความเห็นวา “การวินิจฉัยในแตละกรณีนักวิชาการศาสนาจําเปนตอง

ศึกษาหลักการพิจารณาท่ีรอบดาน ขณะเดียวกันก็จะตองเขาใจรูปแบบกิจกรรมท่ีถูกใชในการทํา

การตลาดดวย เพราะถาไมเขาใจวารูปแบบกิจกรรมดังกลาวนั้นจริง ๆ เปนอยางไรแลว สุดทาย

หลักการท่ีกําหนดไวอาจจะใหขอวินิจฉัยผิดได” 
 

 ดังนั้นเนื้อหาในการเผยแพรจึงประกอบดวย 2 สวนสําคัญคือ สวนท่ีเปนหลักการการวินิจฉัย 

และสวนของการวินิจฉัยรายกรณี ซ่ึงมีแนวทางการเผยแพร ดังนี้ 

  2.2.1) การเผยแพรหลักการ การเผยแพรหลักเกณฑการวินิจฉัยจําเปนตองออกแบบ

เนื้อหาการเผยแพรท่ีครอบคลุม มุงเนนใหเห็นถึงหลักสําคัญของการพิจารณาและหลักการอ่ืน ๆ 

ประกอบ และเปนการสรางความเขาใจเบื้องตนสําหรับผูบริโภคในการพิจารณาตัดสินใจ แตเนื่องจาก

การกําหนดหลักเกณฑการวินิจฉัยมีความหลากหลาย จึงควรมีการเผยแพรในหลากหลายมิติเพ่ือการ

ตัดสินใจของผูบริโภคเอง  
 

 “หลักการทําการตลาดในสถานการณปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การเผยแพร

หลักการตองมีการเทียบเคียงกับการวนิิจฉัยจากบรรดาอุลามะอฺ  การศึกษาแหลงขอมูลจากตําราตาง 

ๆ ท้ังในและตางประเทศท่ีไดมีการวินิจฉัยศึกษาเรื่องดังกลาว เพ่ือใหผูบริโภคตระหนักและให

ความสําคัญกอนการตัดสินใจรวมสนุกกับกิจกรรม” ผูทรงคุณวุฒิ (บทเสวนา, 2560)  
 

  2.2.2) การเผยแพรขอวินิจฉัยในรายกรณีของกิจกรรมการทําการตลาด ซ่ึงขอมูลใน

ลักษณะนี้จําเปนตองอาศัยระยะเวลาสําหรับการดําเนินการศึกษาและทําขอวินิจฉัยจากนักวิชาการ
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ศาสนาท่ีจะตองทํางานรวมกับผูเชี่ยวชาญในแตละดานและจะตองมีหนวยงานท่ีไดรับการยอมรับจาก

ประชาชนในการใหความเห็นตอผลการวินิจฉัยดังกลาว 
 

 “ขอแตกตางในรายกรณีของกิจกรรมการทําการตลาด ตองมีการเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับ

หลักการเบื้องตน โดยการศึกษาแตละประเด็นถึงลักษณะการทําการตลาด และมีหนวยงานท่ีวินิจฉัย

ขอมูลท่ีชัดเจน เพ่ือความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง” ผูทรงคุณวุฒิ (บทเสวนา, 2560) 
  

 2.2) รูปแบบการเผยแพรหลักการ  

       ปจจุบันบริษัทตางๆ ไดหันมาใชวิธีการสงเสริมการขายดวยการใหของกํานัลแกลูกคา

ของตน ของกํานัลเหลานี้อาจจะใหแกลูกคาทุกคนหรืออาจใหแกเฉพาะลูกคาท่ีเลือกโดยวิธีการใด

วิธีการหนึ่ง ซ่ึงแลวแตบริษัทจะตัดสินใจ รางวัลหรือของสมนาคุณไมวาจะเปนรูปของเงินรางวัลหรือ

ผลิตภัณฑสินคา หรือสิ่งของท่ีถูกระบุเจาะจงแนนอน 

      การชิงโชคจะเปนสิ่งท่ีอนุญาต ถาการชิงโชคเราไมไดลงทุนอะไรเลย ถาไดคือโชคของเขา

แตถาไมไดก็ไมตองแบกรับความขาดทุนใด ๆ ท้ังสิ้น ไมวาวิธีการมอบโชคนั้นโดยการจับฉลากหรือวิธี

อ่ืนก็ตาม แตถาหากการชิงโชคท่ีอิสลามไมอนุญาต เชน เม่ือคนใดคนหนึ่งไมเคยเปนลูกคากับบริษัท

แหงนั้นและเม่ือเขาไดยินทางบริษัทแหงนั้นประกาศวาจะมีการแจกรางวัลชิงโชคสําหรับบุคคลท่ีเขียน

ฉลากหรือพิมพ SMS สงไปยังบริษัท เขาคนนั้นก็เลยรีบไปซ้ือสินคาแลวก็เขียนฉลากหรือ SMS ชื่อท่ี

อยูแลวสงไปยังบริษัทดังกลาวเพ่ือชิงโชค การกระทําเชนนี้ไมอนุญาต 

      จากการศึกษาพบวา หลักเกณฑการวินิจฉัยหลักการศาสนาอิสลามวาดวยการชิงโชคนั้น

ตองคํานึงถึงบทบัญญัติวาดวยการชิงโชค การจับรางวัลตาง ๆ การสง SMS คูปองชิงโชค ท่ีควรให

ความสําคัญตอหลักการศาสนา ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวไดหามการซ้ือขายในลักษณะ ฆ็อรร็อร หมายถึง 

การซ้ือขายท่ียังไมรูแนชัดวาจะไดหรือไม มันคืออะไร ขนาดเทาไร ขอชี้ขาดในหลักเกณฑการวินิจฉัย

จึงไดนําเสนอรูปแบบการเผยแพรขอมูลใหกับผูประกอบการและประชาชนเพ่ือสรางการรับรู ความ

เขาใจรวมกัน  
 

ดังท่ีผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา “ควรดําเนินการสัมภาษณผูรู โตะครู กรรมการมัจลิส บรรดา

อีหมามตาง ๆ นักวิชาการในพ้ืนท่ี เพ่ืออางอิงและเผยแพรหลักการดังกลาว”  
 

ซ่ึงสามารถนําเสนอรูปแบบการเผยแพรหลักการออกเปน 2 ประเด็น 

 2.2.1 ชองทางการสื่อสาร จากการศึกษาพบวา การเผยแพรหลักเกณฑการวินิจฉัยใหกับ

ผูประกอบการและประชาชน จําเปนตองมีชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย เปนการยกประเด็นขอชี้

ขาดของการทําการตลาดชวนพนันใหผูบริโภค กลุมลูกคา ตระหนักถึงภัยอันตรายของการเสพติดการ

พนันผานการทําการตลาดโดยการสงเสริมการขายในลักษณะการชิงโชค มีรางวัลเปนสิ่งลอใจ 
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 “จุดประสงคของการทําการตลาดเชนนี้ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา ใหลูกคาได

กิน ไดใชสินคาของเรา แตกลายเปนวาบางทีสิ่งท่ีลูกคาซ้ือสินคาไมไดตองการใชสินคาเรา แตเพียงเพ่ือ

ตองการสิ่งท่ีเรานํามาลอใจ จําเปนท่ีบริษัทหรือหางรานควรตระหนักในจริยธรรมตรงนี้ดวย” นักการ

ตลาด (บทสัมภาษณ, 2560) 
   

การเขาถึงแหลงขอมูลชองทางการสื่อสาร อาทิเชน สื่อโซเซียลมีเดีย เครือขายสังคมออนไลน 

สื่อสิ่งพิมพ วารสาร หนังสือพิมพ การพูดจา ปากตอปาก การทําปายเตือนระวัง (Info Graphic) เปน

ตน และผานการนําเสนอสด (Live) ซ่ึงถูกแชรขอมูลขาวสารตอจํานวน 92 ครั้ง  
 

 “จะตองตัดสินไดวา สิ่งไหนบางท่ีเปนการพนันและสิ่งไหนบางท่ีไมใชการพนัน โดยการเลือก

หลักเกณฑในการตัรญิฮฺ (ใหขอสรุป) เพ่ือใหเกิดการยอมรับ เม่ืองานวิจัยเรื่องนี้ไดถูกเผยแพรตอไป” 

ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงค (บทเสวนา, 2560) 
 

 2.2.2 การสรางการรับรู จากการศึกษาพบวา การสรางการรับรูและความเขาใจการทํา

การตลาดการพนันแกผูประกอบการและประชาชนนั้น บริษัทหรือหางรานควรตระหนักถึงขอหลักการ

ทางศาสนา และธุรกิจจําเปนตองยับยั้งชั่งใจในการนําคุณธรรมจริยธรรมทางธุรกิจสูการสงเสริมการ

ขายใหมากท่ีสุด 
  

“เราตองเริ่มสรางความรูและความเขาใจตั้งแตวัยเด็ก เพราะบางทีขนมท่ีเด็กซ้ือแทบจะไมได

กินสวนของขนมเลย แตซ้ือเพียงอยากไดในสวนของแถม เชน เกม ตุกตา เพราะบางทีเราจะไมเรียกวา

เปนการพนันแตเปนการทําโปรโมชั่น ถาเราใหความรูต้ังแตเด็ก เขาก็จะสามารถเปนผูบริโภคท่ีมี

วิจารณญาณไมตกเปนเหยื่อของการตลาดเชนนี้” นักบริหารธุรกิจทานหนึ่งกลาวไว 
 

2.3) หนวยงานเพ่ือการเผยแพรหลักเกณฑและการวินิจฉัย  

ปจจุบันการตลาดในมิติของการสงเสริมการขายท่ีมีรูปแบบ ลักษณะ ประเภท เครื่องมือการ

ขายท่ีหลากหลาย ท่ีเปนเครื่องจูงใจกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการเพ่ิมข้ึน ท้ังการมี

สวนรวมในการมอบสินคา การใหรางวัล  การแขงขัน เปนตน  

เปาหมายของการสงเสริมการขายสวนใหญท่ีใชกันในในสังคมทุนนิยม นั่นมิใชการตอบสนอง

ความตองการท่ีเปนอยูอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลหรือเพ่ือสรางความตองการท่ีแทจริงแลว

สําหรับสินคาและบริการ แตเพ่ือสรางความตองการแบบผิวเผินชั่วครั้งชั่วคราวในสินคาและบริการ

ข้ึนมา “สลากชิงโชค” และวิธีการอ่ืน ๆ (เชนการโฆษณา) จึงนาท่ีจะตองไดรับการวิเคราะหโดย

พิจารณาถึงผลทางดานเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะทางดานศีลธรรม ซ่ึงหากผูออกกฎหมายในรัฐใด

รูสึกวาผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคมของการสงเสริมการขายเชนนั้นไมพึงปรารถนา พวกเขา

ก็สามารถออกกฎหมายคุมครองสังคมใหพนจากผลกระทบดังกลาวได เม่ือถึงเวลานั้น พวกบริษัทตาง 
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ๆ ท่ีมีความสามารถจะอยูรอดและเจริญรุงเรืองไดในตลาดท่ีไมจําเปนตองใชวิธีการสงเสริมการขาย

ดวยวิธีการสรางความตองการแบบหลอกลวงข้ึนมาก็จะไดพิจารณาถึงผลของมันและหลีกเลี่ยงการใช

วิธีการดังกลาว” (บรรจง บินกาซัน, 2545 : 98-100) 

จากการศึกษาพบวา การนําเสนอขอมูลการเผยแพรหลักเกณฑและการวินิจฉัยขอมูลการทํา

การตลาดล้ําเสนชวนพนันใหกับผูประกอบการและประชาชนรับทราบเพ่ือการตัดสินใจซ้ืออันอยูบน

พ้ืนฐานของหลักการศาสนาอิสลามวาดวยการชิงโชค  
 

“การเผยแพรหลักเกณฑและการวินิจฉัย ควรศึกษาการฟตวา (วินิจฉัย) จากบรรดาอุลามะอฺ 

ในเง่ือนไขท่ีเปนขอขัดแยงหรือความเห็นไมตรงกัน และเปรียบเทียบกับสถานการณปจจุบัน โดยศูนย

ฟตวา ออกมาชี้ขาดในประเด็นดังกลาว เพ่ือความชัดเจนและสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชน” 

ผศ.ดร.อับดุลฮาลิม ไซซิง (บทเสวนา, 2560) 
 

โดยหนวยงานเพ่ือการเผยแพรหลักเกณฑการวินิจฉัย เชน ศูนยฟตวา มีบทบาทในการวินิจฉัย

ปองกันลักษณะรูปแบบการทําการตลาดล้ําเสนการพนันผานคูมือท่ีเปนรูปธรรม  สถาบันการศึกษา 

ควรมีการจัดเวทีประชาสัมพันธโดยการสรางจิตสํานึกถึงภัยอันตรายของการทําการตลาด ใหกับ

เยาวชน นิสิตนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญ  องคกรศาสนา 

เปนหนวยงานท่ีมีบทบาทในฐานะผูนําสูงสุดทางดานศาสนา ควรมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับ

ผูประกอบการและประชาชนในการสรางการรับรูกอนการตัดสินใจบริโภค อีหมาม คอเต็บ บิหลั่น/

ผูนําชุมชน ควรเปนสื่อกลางในการใหขอมูลผานการจัดประชุมคณะกรรมการมัสยิด หรือการเผยแพร

ผานการเทศนา (คุตบะฮฺ) หรือในวันสําคัญตางๆ ของศาสนา และสื่อมวลชนมุสลิม ควรมีบทบาทใน

การนําเสนอสื่อ/ขาว ท่ีสรางความชัดเจนใหกับผูประกอบการและประชาชน ซ่ึงขอมูลท่ีนําไปเผยแพร

ตองไดรับการวินิจฉัยและมีแหลงอางอิงหลักการท่ีถูกตองมากท่ีสุด 
 

“แนะนําในเรื่องของหุกม (การตัดสิน) เราจําเปนตองดูการฟตวา (วินิจฉัย) จากนักอุลามะอฺ

ของเรากอน และจากหนังสือท่ีมีความเก่ียวของกับเรื่องนั้น ๆ ซ่ึงผูวิจัยจะตองไปดูทัศนะจากอุลามะอฺ

กอนแลวนําไปเทียบเคียงกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน หากมีความเห็นไมตรงกันหรือขัดแยงกันนั้น

ก็ถือวาเปนเรื่องธรรมดา และเปนหนาท่ีของนักวิชาการท่ีจะตองพิจารณาวา มีหลักเกณฑอยางไรใน

การตัดสินเรื่องนั้น ๆ” ผูรูศาสนาทานหนึ่งกลาวไว  
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่องการตลาดล้ําเสนชวนพนันเพ่ือการกระตุนตลาดท่ีสงผลตอประชาชนในพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนใต ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัย ศึกษาหลักเกณฑเพ่ือการวินิจฉัยการทําการตลาด

ล้ําเสนชวนพนันตามหลักการของศาสนาอิสลาม ศึกษาแนวทางการเผยแพรหลักเกณฑการวินิจฉัยการ

ทําการตลาดล้ําเสนชวนพนันตามหลักการของศาสนาอิสลามตอประชาชนมุสลิม  

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) และระเบียบวิธีวิจัยเชิง

สํารวจโดยการทบทวนเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณนักวิชาการตอ

มุมมองการทําการตลาดล้ําเสนชวนพนัน  การสนทนากลุม Focus Group รวมแสดงความคิดเห็นใน

การทําการตลาดล้ําเสนชวนพนัน การวิพากษงาน การจัดเวทีรวมเสวนาแลกเปลี่ยน/มุมมอง

นักวิชาการศาสนาตอการทําการตลาดล้ําเสนชวนพนัน เชิญประชาชนมุสลิมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต 

แลวนําเสนอในรูปแบบรายงานการวิจัยเชิงพรรณนา จากการศึกษาสามารถสรุป อภิปรายผล 

ขอเสนอแนะการวิจัยดังนี้ 
 

1) สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลการสัมภาษณ การจัดเวทีสัมมนา การรวมแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในการทําการตลาดล้ําเสนชวนพนัน สามารถสรุปผลการวิจัยจําแนกตามวัตถุประสงคท่ี

วางไวดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักเกณฑเพ่ือการวินิจฉัยการทําการตลาดลํ้าเสนชวนพนันตามหลักการ

ศาสนาอิสลาม พบวา นิยามของการพนันท่ัวไป คือ บุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไปตกลงรวมกัน ทําการ

เสี่ยงโชคโดยการวางเงินเดิมพันจากทรัพยสิน อาศัยความฉลาดและไหวพริบในการคาดการณและการ

ทายผล สวนนิยามของการพนันในอิสลาม คือ การไดมาซ่ึงทรัพยสินหรือความเพลิดเพลินใจ โดยการ

เดิมพัน เสี่ยงโชค เสี่ยงทาย คาดการณ คาดเดาอนาคต รวมถึงการใชคําพูดเชิญชวนเพ่ือทํากิจกรรม  

ซ่ึงการพนัน คือ การลงทุนเพ่ือใหไดกําไรอันมหาศาล การพนันมี 2 ประเภท นั้นก็คือ 

การละเลนท่ีทําใหเสียเวลาเฉยๆ อยางไรประโยชน และการละเลนเพ่ือหวังผลตอบแทนท่ีเปน

ทรัพยสิน เงินทอง ทุกการละเลนท่ีฝายหนึ่งกําไรอีกฝายหนึ่งขาดทุน หรือ เปนการลงทุนท้ังสองฝาย

อีกฝายหนึ่งได แตอีกฝายหนึ่งไมได นั่นก็คือการพนัน  

 โดยหลักเกณฑเพ่ือพิจารณาวาการกระทําใดท่ีเปนการพนัน จากมุมมองของนักวิชาการ 
นักการตลาด นักบริหารธุรกิจ ผูรูศาสนา พบวา หลักเกณฑในการวินิจฉัยในเรื่องการเสี่ยงโชคการ
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พนัน คือ การละเลนท่ีทําใหเสียเวลาเฉยๆ อยางไรประโยชน และการละเลนเพ่ือหวังผลตอบแทนท่ี

เปนทรัพยสิน เงินทอง ทุกการละเลนท่ีฝายหนึ่งกําไรอีกฝายหนึ่งขาดทุน หรือ เปนการลงทุนท้ังสอง

ฝายอีกฝายหนึ่งได แตอีกฝายหนึ่งไมได นั่นก็คือการพนัน และการท่ีมีสองฝายมาจัดการแขงขัน หรือมี

การเลน แลวท้ังสองฝายไดออกทรัพยสินหรือเงินเม่ือทําการแขงขันแลวถาใครชนะก็จะไดทรัพยสิน

หรือเงินนั้นสวนคนท่ีแพก็จะเสียทรัพยสินนั้น สวนการละเลนท่ีทําใหเสียเวลาเฉยๆอยางไรประโยชน 

โดยไมไดเสียทรัพยสิน ไมถือวาเปนการพนันแตเปนการกระทําท่ีเสียเวลา ถือวา เปนมักรูฮ 

จากบทบัญญัติวาดวยการชิงโชค การจับรางวัล (SMS, คูปองชิงโชค และอ่ืนๆ) ควรให

ความสําคัญกับหลักการศาสนา ซ่ึงหุกมการสงเสริมการขาย ในลักษณะเชนนี้ มีเง่ือนไข 2 ประการ   

1) ศึกษารายละเอียด คือ ถาผูซ้ือซ้ือสินคาเจตนาเพ่ือตองการคูปองท่ีรวมรายการดังกลาว 

หรือแคอยากไดหรือเพียงตองการลุน ก็ถือวาไมอนุญาตเขาขายการพนันในอิสลาม เนื่องจากเม่ือสงชิง

โชคแลวยังไมสามารถรูไดวาจะไดกําไรหรือขาดทุน 2) เง่ือนไขดังกลาวถือวาหะรอมโดยสิ้นเชิง 

รายงานโดยเชคอับดุลอาซิ บินบาซ (ฟตวา อิสลามียะห 2 : 367-368) จากหนังสืออัล-ฮาวาฟซ อัล

ติญัยะห อัลตัสวิกิยะฮฺ, และอัล-ลัญนะฮ อัด-ดาอีมะฮฺ (ฟตวา อิสลามียะห 2 : 366-367) จากหนังสือ

อัล-ฮาวาฟซ อัลติญัยะห อัลตัสวิกิยะฮฺ, เนื่องจากการชิงโชคดังกลาวเขาขายการกิมารและการพนัน 

ท้ังนี้สามารถแบงชนิดการชิงโชคออกเปน 3 ประเภท ดังนี ้
1) การชิงโชคโดยปราศจากเง่ือนไขใดๆ รูปแบบ เชน หางสรรพสินคา ตลาด การจัดแสดง

สินคา (โมโตโชว) เปนตน เปนกาวแรกเพ่ือท่ีจะดึงดูดใหผูบริโภคเขามามีสวนรวม โดยทางบริษัทมีการ

มอบคูปอง ซ่ึงลูกคาไมตองมาซ้ือของใดๆ หลังจากนั้นทางบริษัทก็มีการจับฉลากและใหผูชมท่ีเขา

รวมงานรวมแสดงความยินดี  หุกมคือ การกระทําเชนนี้ถือวาอนุญาต เนื่องจากดั้งเดิมการซ้ือขายถือ

วาไดและอนุมัติ เพราะไมไดมีเง่ือนไขใด ๆ ท่ีผิดหลักชารีอะฮฺ ไมมีดอกเบี้ย การหลอกลวงเขามา

เก่ียวของแตอยางใด 

2) การชิงโชคโดยมีการซ้ือของ รูปแบบการชิงโชคท่ีผูจัดกิจกรรมระบุชัดเจนวา สินคา

ดังกลาวมีการจัดรายการเพ่ือการชิงโชค ดังนั้นผูท่ีตองการเขารวมงานไมสามารถเขารวมงานได ยกเวน

เฉพาะผูท่ีตองการซ้ือของชิ้นนั้นเทานั้น ยกตัวอยาง หางสรรพสินคาไดระบุสินคาท่ีรวมรายการ เชน 

ตูเย็น วิทยุ และอ่ืน ๆ เปนตน ใครท่ีซ้ือสินคาท่ีเขารวมรายการและจายเงินครบตามจํานวนดังกลาว มี

สิทธิ์ไดรับคูปองเพ่ือชิงโชค อีกตัวอยาง คือ บริษัทจะเตรียมสินคาท่ีรวมรายการ เพ่ือดึงดูดใหผูซ้ือ

สินคา อาทิเชน โทรศัพทมือถือ ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วไปทําฮัจญและอุมเราะห และอ่ืน ๆ เปนตน ซ่ึงใครก็

ตามท่ีซ้ือสินคาหรือผลิตภัณฑใหเขียนชื่อในคูปองพรอมกับหยอนใสกลองท่ีเตรียมไว บริษัทก็จะเปนผู

หยิบฉลากและใหรางวัลแกผูโชคดี หุกม ตองศึกษารายละเอียด ซ่ึงผูซ้ือซ้ือสินคาเจตนาเพ่ือตองการ

คูปองท่ีรวมรายการดังกลาว หรือแคอยากไดหรือเพียงตองการลุน ก็ถือวาไมอนุญาตเขาขายการพนัน

ในอิสลาม เนื่องจากเม่ือสงชิงโชคแลวยังไมสามารถรูไดวาจะไดกําไรหรือขาดทุน 
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3) การชิงโชคโดยการจายเงิน รูปแบบ การชิงโชคสําหรับผูซ้ือโดยการออกเงินเพ่ือการชิง

โชค ซ่ึงผูโชคดีจากการหยิบฉลากจะไดสินคาและตองจายเงิน ยกตัวอยางเชน การสง SMS เพ่ือชิงโชค

ผานการใหบริการของเครือขายตาง ๆ หรือ การสงฝาเครื่องดื่มเพ่ือชิงโชค สงหมายเลขผาน SMS ลุน

โชค เปนตน หุกม ถือวาเปนการชิงโชคท่ีไมอนุญาต เนื่องจากลักษณะการชิงโชคดังกลาวเขาขายการ

พนัน    
 

 1.2 ศึกษาแนวทางการเผยแพรหลักเกณฑการวินิจฉัยการทําการตลาดลํ้าเสนชวนพนัน

ตามหลักการของศาสนาอิสลามตอประชาชนมุสลิม สามารถแยกประเด็นดังนี้  

 1) ทัศนคติของผูประกอบและประชาชนท่ีมีตอการทําการตลาดล้ําเสนการพนันตาม

หลักการของศาสนาอิสลาม พบวา สวนใหญใหความสําคัญตอหลักคําสอนของศาสนา แตยังขาดความ

เขาใจอยางชัดเจน จึงไมสามารถตัดสินใจดวยตนเองไดวา การทําการตลาดรูปแบบใดท่ีขัดกับหลัก

ศาสนา ดังนั้นจึงพบวาผูประกอบการและประชาชนจะใชวิธีการเลียนแบบ เม่ือมีหนวยงานหรือสถาน

ประกอบการท่ีมีความนาเชื่อถือ ออกแบบการทําการตลาด เขาอาจจะเลือกรูปแบบเดียวกัน เนื่องจาก

เขาใจวาถูกตอง ซ่ึงการดําเนินธุรกิจตองสอดคลองกับหลักคําสอนของศาสนา ถาหากธุรกิจไมถูกตอง

ตามหลักศาสนา จะทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตตนเองและสังคม 

 2) พฤติกรรมของผูประกอบและประชาชนท่ีมีตอการรับขอมูลการทําการตลาดล้ําเสนการ

พนันตามหลักการของศาสนาอิสลามและขอวินิจฉัยทางศาสนา พบวา ยังไมมีหนวยงานเฉพาะท่ี

สามารถดําเนินการใหคําเตือนแกผูประกอบการและประชาชนในการทําการตลาด เนื่องจากประชาชน

ตองการรวมสนุกกับกิจกรรมการทําการตลาดของบริษัทโดยไมคํานึงถึงขอวินิจฉัยทางศาสนา ดังนั้นจึง

จําเปนตองมีวิธีการปรึกษาผูรูเฉพาะทางเพ่ือไมใหเกิดความซับซอนและการเปลี่ยนแปลงทางดาน

เทคโนโลยีท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดแกมนุษย 

 3) การเผยแพรหลักเกณฑการวินิจฉัย จําเปนตองมีกรณีตัวอยางเพ่ือการเทียบเคียงสราง

ความเขาใจ เนื่องจากการนําเสนอเฉพาะเพียงหลักเกณฑยังไมสามารถกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง

แกประชาชนได อีกท้ังขอหลักเกณฑของนักวิชาการก็มีขอวินิจฉัยท่ีแตกตางกัน เพราะถาหาก

นักวิชาการไมเขาใจรูปแบบการดําเนินกิจกรรมดังกลาวแลวนั้น สุดทายหลักการท่ีอาจกําหนดไว

อาจจะใหขอวินิจฉัยผิดได สวนรูปแบบการเผยแพรหลักเกณฑเพ่ือใหประชาชนและผูประกอบการ

รับทราบขอมูลการทําการตลาดล้ําเสนการพนันโดยผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ เชน สื่อดิจิตอล 

โซเซียลมีเดีย สื่อออนไลน สื่อสิ่งพิมพ เปนตน และควรมีหนวยงานท่ีออกมาชี้ขาดเพ่ือการสรางความรู

ความเขาใจในการเผยแพรหลักเกณฑรวมกัน 
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2) อภิปรายผลการวิจัย 
 

 ผลจากการวิจัยหลักเกณฑเพ่ือการวินิจฉัยการทําการตลาดล้ําเสนชวนพนันตามหลักการของ

ศาสนาอิสลาม และแนวทางการเผยแพรหลักเกณฑการวินิจฉัยการทําการตลาดล้ําเสนชวนพนันตาม

หลักการศาสนาอิสลามตอประชาชนมุสลิม เนื่องดวยการตลาดในปจจุบันหันมาสนใจกับการสงเสริม

การขายท่ีมุงเนนสูผูบริโภคหรือผูใชคนสุดทาย เปนการสงเสริมการขายท่ีมุงกระตุนใหผูบริโภคเปน

สวนหนึ่งของการขายดวยการใชกลยุทธดึง โดยท่ัวไปจะใชรวมกับการโฆษณาเพ่ือดึงดูดใหผูบริโภคซ้ือ

สินคาท่ีรานคารวมกับการพิจารณาทดลองใชสินคา ดวยสินคาท่ีรวมรายการ ผูซ้ือมีสิทธิ์ในการสงชิง

โชครวมสนุกได 

 ซ่ึงในงานวิจัยครั้งนี้ใชเครื่องมือการสงเสริมการขาย ท่ีสอดคลองกับการแขงขันและการชิง

รางวัล การแขงขันเปนการสงเสริมการขายเพ่ือใหไดรับรางวัลจากความสามารถหรือทักษะของ

ผูบริโภคเอง สวนการชิงรางวัล เปนการสงเสริมการขายท่ีผูชนะไดรับรางวัลเนื่องจากโชคอยางแทจริง 

โดยใชวิธีการสุมเพ่ือหาผูชนะ ซ่ึงเปนวิธีการท่ีนิยามเพราะผูเขารวมไมตองแสดงความสามารถหรือ

ทักษะใด ๆ ท้ังสิ้นก็มีสิทธิชนะได (สายฤดี พัฒนพงศานนทและนภวรรณ ตันติเวชกุล, 2556) โดยการ

ชิงรางวัลท่ีนิยมคือการเลนเกมส แตการสงเสริมการขายวิธีนี้ไมสามารถสรางความผูกพันของผูบริโภค

กับตราสินคาไดมากนัก (ศิริรัตน เจนศิริศักดิ์และคมทัศน ทัศวา, 2560) และการใหคูปองเพ่ือชิงโชค ท่ี

สอดคลองกับ (ศิริรัตน เจนศิริศักดิ์และคมทัศน ทัศวา, 2560) กลาววาการใหคูปอง เปนหลักฐานท่ี

ยืนยันวา ผู ท่ีไดรับคูปองจะเปนเจาของสิทธิ์ในการไดรับสวนลดหรือสิทธิ์อ่ืน ๆ สําหรับสินคาใน

ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  ซ่ึงการแจกคูปองเพ่ือแลกซ้ือสินคามักจะใชกับสินคาออกใหมหรือเปนสินคาท่ี

ไดรับการปรับปรุงคุณภาพใหดีกวาเดิม (นิติพล ภูตะโชติ, 2549) โดยคูปองจะถูกนําไปใชรวมกับสินคา

ตัวอยางในการกระตุนใหเกิดการทดลองใช เพราะชวยลดความเสี่ยงในการรับรูของผูบริโภคใน

ผลิตภัณฑใหม (สายฤดี พัฒนพงศานนทและนภวรรณ ตันติเวชกุล, 2556) 

จากผลการสัมภาษณนักวิชาการในพ้ืนท่ี วาดวยหลักเกณฑเพ่ือการวินิจฉัยการทําการตลาด

ล้ําเสนชวนพนันตามหลักการของศาสนาอิสลาม จากการศึกษาทําใหเห็นถึงความคลายและความ

แตกตางในรูปแบบและวิธีการของการเลนการพนันตาง ๆ ซ่ึงศาสนาอิสลามหามการพนันทุกชนิด และ

ถือวาเปนบาปใหญอันใหญหลวง จากมุมมองในทัศนะของอิสลามการพนันเรียกในภาษาอาหรับวา 

อัล-กิมารฺ ( ارُ اَْلِقمَ  ) หรือ อัล-มัยซิรฺ ( ُاَْلَمْیِسر) หมายถึง การเลน เอาเงินหรือสิ่งอ่ืนดวยการเสี่ยงโชค

หรือฝมือ (Game of Chance) โดยการทํานายหรือคาดเดาผลท่ีเกิดข้ึนในอนาคต จากการสังเคราะห

ขอมูลนิยามของการพนันในอิสลาม หมายถึง การไดมาซ่ึงทรัพยสินหรือความเพลิดเพลินใจ โดยการ

เดิมพัน เสี่ยงโชค เสี่ยงทาย ทํานาย คาดการณ คาดเดาอนาคต รวมถึงการใชคําพูดเชิญชวนพนันเพ่ือ

ทํากิจกรรม ลวนเปนการพนันท้ังสิ้น  การพนันท่ีมีการละเลนท่ีทําใหเสียเวลาเฉยๆอยางไรประโยชน 
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และการละเลนเพ่ือหวังผลตอบแทนท่ีเปนทรัพยสิน เงินทอง ทุกการละเลนท่ีฝายหนึ่งกําไรอีกฝายหนึ่ง

ขาดทุน หรือ เปนการลงทุนท้ังสองฝายอีกฝายหนึ่งได แตอีกฝายหนึ่งไมได นั่นก็คือการพนัน หรือการ

ท่ีมีสองฝายมาจัดการแขงขัน หรือมีการเลน แลวท้ังสองฝายไดออกทรัพยสินหรือเงินเม่ือทําการ

แขงขันแลวถาใครชนะก็จะไดทรัพยสินหรือเงินนั้นสวนคนท่ีแพก็จะเสียทรัพยสินนั้น  

ซ่ึงศาสนาอิสลามเนนย้ําวานักธุรกิจมุสลิมตองใหความสําคัญอยางจริงจังกับหลักการพ้ืนฐาน

ในอิสลาม ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมุสลิมในสาขาอาชีพอ่ืนจําเปนตองใหความสําคัญเชนเดียวกัน หลักการท่ีสําคัญ

นั้น ไดแก 1) อัลลอฮฺพระผูสรางเปนเจาของและควบคุมสรรพสิ่งท่ีมีอยูในโลกนี้ท้ังหมด นักธุรกิจมุสลิม

ในฐานะบาวของพระองคสามารถหาผลประโยชนจากสิ่งท่ีถูกสรางเหลานั้น หากเขายังรับปฏิบัติตาม

คําสั่งของพระองค 2) มนุษยตองรับผิดชอบในทุกๆ สิ่งท่ีเขากระทํา ดังท่ีอัลลอฮฺไดสัญญาวา หาก

มนุษยปฏิบัติสิ่งท่ีเปนความดีไมวาจะเล็กนอยเพียงใด เขาก็จะไดการตอบแทนเปนรางวัล เชนเดียวกัน

หากวาเขาปฏิบัติกรรมชั่วสักนอยนิด เขาก็จะไดรับการลงโทษ (อาพันดี หะซ้ัน, 2557)  

รูปแบบการพนันในการชิงโชค เปนการพนันในรูปแบบของการเลนซ่ึงอาจจะมีการกลาวคําทา

พนันกันดวยคําพูด หรือการเดิมพันกันดวยทรัพยสิน เชน การโยนสตางคหัว กอย การเปายิ้งฉุบ การ

ทอยสตางค การทอยเสน การเลนปนแปะ การเลนลูกแกว การเลนตอแตม เกมเศรษฐี การเลนหนัง

ยาง การเลนไพ การเลนเปดหนังสือ การเลนหมากรุก หมากฮอส หมากเก็บ การเลนเกมสตางๆ และ

อ่ืน ๆ อีกมากมาย จากหะดิษของทานรอซูล  ไดกลาวไวความวา 

จากอบีฮุร็อยรอฮกลาววา ทานรอซูล  กลาววา คนหนึ่งคนใดจากพวกทานไดกลาวคํา

สาบานดวยกับพระเจาแลว ดังนั้น สําหรับเขาจงกลาววาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ  และ

ใครท่ีกลาวกับเพ่ือนของเขาวา “มาเรามาพนันกัน” ดังนั้นจะตองจายทาน (มุสลิม อัลเศาะเฮียะฮฺ, 

ม.ป.ป.) สอดคลองกับบทบัญญัติวาดวยการชิงโชค การจับรางวัลวา หะดิษจากทานอาบูฮูรอยเราะฮ 

รอฎิยาลอฮูอันฮู รายงานโดยอัลบูคอรีและมุสลิม ทานรอซูลลุลอฮูซอลัลอฮฺอาลัยฮิวาซัลลัม กลาววา 

“ใครก็ตามท่ีไดกลาววา มาเดิมพันการพนันไหม ดังนั้นเขาผูนั้นจะตองจายซากาต” เขาจะตอง

จายกัฟฟาเราะห เพ่ือลบลางความผิดดังกลาวจากคําพูดของเขา (มุสลิม : 11/107, ฟตฮูล บะฮรี : 

86/12, นัยลู อัลยั๊วอฺ : 8/258 และอันนูล มะอฺบูด : 9/54) โดยหุกมการรับของขวัญจากตลาดการคา 

ของขวัญและรางวัลตางๆท่ีมีการแจกกันตามทองตลาดตามปริมาณสินคา และในการแขงขัน การโชว

สินคา การจัดมหกรรมกีฬา สินคา และศิลปะ การแขงขันวาดภาพเสมือน ภาพถายสิ่งมีชีวิต การ

แขงขันโชวเครื่องแตงกาย การแขงเทพีความงาม เปนตน ลวนเปนสิ่งท่ีนําไปสูสิ่งท่ีอัลลอฮฺหาม 

เชนเดียวกับการละเลนท่ีลอลวงสติปญญาของคน กินทรัพยของผูอ่ืนโดยมิชอบ สูญเสียเวลา สราง

ความเสื่อมเสียแกศาสนาและจริยธรรม และหมกมุนอยูกับสิ่งท่ีไมไดถูกสรางมาเพ่ือการนั้น ดังนั้น

มุสลิมจึงจําเปนตองระมัดระวังจากสิ่งเหลานั้น  
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แนวทางการเผยแพรหลักเกณฑการวินิจฉัยการทําการตลาดล้ําเสนชวนพนันตามหลักการของ

ศาสนาอิสลามตอประชาชนมุสลิม จําเปนตองออกแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก

หลักเกณฑการวินิจฉัยในหลายกรณียังมีการกํ่าก่ึง อาจจะทําใหประชาชนเกิดความสับสนกับรูปแบบ

กิจกรรมทางการตลาด และอาจเขาใจวาสิ่งนั้นคือสิ่งท่ีถูกตอง ซ่ึงการเผยแพรดังกลาวตองมีการ

เทียบเคียงจากแหลงขอมูลเอกสาร ตํารา งานวิจัย ท้ังในและตางประเทศ และมีแหลงวินิจฉัยท่ีมีความ

นาเชื่อถือ เชน ศูนยฟตวา องคกรศาสนา สถาบันการศึกษา สื่อมวลชนมุสลิม เปนตน โดยการนําเสนอ

งานวิจัยตองรอบดานและใหความเห็นชี้นําจากนักวิชาการเพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภคในการ

ตัดสินใจ  

แนวทางหนึ่งในการเขาถึงขอมูลของผูบริโภคท่ีออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของการตลาดใน

ยุคปจจุบัน ท้ังความคิดเห็น ทัศนคติหรือความเขาใจเก่ียวกับการพนันจึงข้ึนอยูกับมุมมองมากกวา

ธรรมชาติในตัวเอง (สังศิต พิริยะรังสรรคและคณะ, 2543) แตเนื่องจากการกําหนดหลักเกณฑการ

วินิจฉัยมีความหลากหลาย จึงควรมีการเผยแพรในหลากหลายมิติเพ่ือการตัดสินใจของผูบริโภคเอง ใน

รายกรณีกิจกรรมทางการตลาด ซ่ึงขอมูลดังกลาวตองอาศัยระยะเวลาเพ่ือหามติการวินิจฉัยของ

ผูเชี่ยวชาญในแตละดาน เพ่ือตกผลึกการวินิจฉัยรวมกัน ดังนั้นตองมีหนวยงานรองรับการวินิจฉัย

ดังกลาวเพ่ือสรางการรับรูใหแกประชาชนตอไป 
 

3) ขอเสนอแนะ 
 

3.1) ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

       3.1.1)  ขอเสนอแนะจากประชาชน พ่ีนองประชาชนมุสลิมตองรับรูหลักการการทํา

การตลาดท่ีขัดกับหลักศาสนา และควรตระหนักใหความสําคัญกับรูปแบบกิจกรรมการสงเสริมการขาย

ท่ีเขาขายการพนัน 

       3.1.2)  ขอเสนอแนะจากผูประกอบการ ควรมีการสื่อสารผลกระทบทางลบท่ีจะเกิดข้ึน

เพ่ือใหผูบริโภคเกิดการรับรูเพ่ือประกอบการตัดสินใจรวมหรือไมรวมกิจกรรม   

       3.1.3)  ขอเสนอแนะจากนักวิชาการศาสนา สรางความชัดเจนในหลักเกณฑการวินิจฉัย

การทําการตลาดล้ําเสนชวนพนันใหกับผูประกอบการและประชาชนท่ัวไป  

       3.1.4) ขอเสนอแนะจากสถานศึกษา ควรปกปองเด็กและเยาวชนรวมท้ังกลุมผู

เปราะบางจากการตลาดเสี่ยงโชค และการกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตท่ีรัดกุมเพ่ือสื่อสารกับหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ 

       3.1.5)  ขอเสนอแนะจากชุมชน ควรมีขอสรุปวากิจกรรมการเสี่ยงโชคควรถูกกํากับ

อยางเขมงวด เพ่ือความเหมาะสมท้ังทางดานคุณธรรมและจริยธรรม 
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       3.1.6)  ขอเสนอแนะจากองคกรศาสนา สรางความรวมมือจากหนวยงานทางศาสนาใน

การเผยแพรขอมูลการทําการตลาดล้ําเสนชวนพนันในวงกวางและเชิงลึก 
 

2.2) ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยครั้งตอไป 

1) ควรศึกษารายกรณีท้ังรูปแบบ ลักษณะกิจกรรมการทําการตลาดเพ่ือการกระตุนตลาด เชน 

การชิงโชคบอลโลก การประมูลสินคา การลุนไปทําฮัจญและอุมเราะฮ เปนตน ท่ีสงผลตอประชาชน

มุสลิม  

2) แนวทางการเผยแพรการวิจัยควรศึกษาทัศนคติของผูบริโภคตอลักษณะการทําการตลาด

ล้ําเสนชวนพนัน เพ่ือใหผูบริโภคตระหนักและใหความสําคัญในรูปแบบการชิงโชคท่ีขัดตอหลักการ

ศาสนาอิสลาม 
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิ 

1. ช่ือ-สกุล  ดร.อานิส  พัฒนปรีชาวงค 

ตําแหนง รองผูอํานวยการสถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา    

สถานท่ีทํางาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

  

2. ช่ือ-สกุล  ผูชวยศาสตราจารยดร. อับดุลฮาลิม  ไซซิง 
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กรรมการท่ีปรึกษาคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร  

สถานท่ีทํางาน มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

 

3. ช่ือ-สกุล  นางโรสนา  รัฐการัณย 

ตําแหนง           อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

สถานท่ีทํางาน    มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

 

4. ช่ือ-สกุล  นายอะหมัด  จะปะกียา 

ตําแหนง หัวหนาศูนยฟตวา 

  อาจารยประจําศูนยอัลกรุอาน  

สถานท่ีทํางาน คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

 

5. ช่ือ-สกุล  ผูชวยศาสตราจารยอับดุลลาตีฟ  การี 

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 
  อาจารยประจําสาขาวิชาอิสลามศึกษา  

สถานท่ีทํางาน คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

 

6. ช่ือ-สกุล  นายอิสมาน  จารง 

ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร 

สถานท่ีทํางาน คณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
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7. ช่ือ-สกุล  ดร.อับดุลรอแม สุหลง 

ตําแหนง อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 

สถานท่ีทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 

 

8. ช่ือ-สกุล  นายดานียา  เจะสนิ 

ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 

  อาจารยประจําสาขาวิชาชะรีอะฮฺ  

สถานท่ีทํางาน คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

 

9. ช่ือ-สกุล  นายอับดุลเลาะ  โตะมีเดน 

ตําแหนง อดีตดาโตะยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส 
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รายงานผลการจัดเสวนา 
 

โครงการเรื่อง การตลาดล้ําเสนการพนัน ภัยรายคุกคามสังคมมุสลิม 
 

 เม่ือวันจันทรท่ี 28 สิงหาคม 2560 นักศึกษา ผูประกอบการ และประชาชนในพ้ืนท่ี จํานวน 

72 คน ไดมารวมเขาฟงงานเสวนาและวิพากยงานวิจัยในหัวขอ “การตลาดล้ําเสนการพนัน ภัยราย

คุกคามสังคมมุสลิม” งานเสวนาดังกลาวจัดข้ึนโดยคณะผูวิจัย ในโครงการวิจัย การตลาดล้ําเสนชวน

พนันเพ่ือการกระตุนตลาดท่ีสงผลตอประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต โดยไดรับเกียรติจากผูชวย

ศาสตราจารย  ดร.อับ ดุลฮาลิม  ไซซิ ง อาจารยประจํ าคณ ะอิสลามศึกษาและนิ ติ ศาสตร 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนีและดร. อานิส พัฒนปรีชาวงค รองผู อํานวยการสถาบันอิสลามศึกษา 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มารวมเสวนา 

 ในชวงแรกคณะผูวิจัย ประกอบดวย นางสาวกามีละฮ หะยียะโกะ หัวหนาโครงการวิจัย 

นางสาวสุกัญญา มาลาวัยจันทรและนางสาวหัสนียะห นะดารานิง ผูรวมวิจัย ไดดําเนินการนําเสนอ

ประเด็นการวิจัยเก่ียวกับ ความเปนมาและปญหาการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย และขอเสนอแนะท่ีลงพ้ืนท่ี

สัมภาษณ หลังจากนั้นตั้งประเด็นใหอาจารยท้ัง 2 ทานวิพากยงานวิจัยดังกลาว 

 จากประเด็นการตั้งโจทยวิจัยในครั้งนี้ อาจารยท้ังสองทานไดใหความเห็นวา การตั้งโจทยการ

วิจัยมีความทันสมัย ความสอดคลองกับสถานการณปจจุบันไดดี เนื่องจากเปนหัวขอท่ีปจจุบัน

ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภค การซ้ือสินคาในลักษณะนี้กันมากข้ึน แตในมิติของศาสนาประชาชน

สวนมากยังไมทราบขอมูลมากนัก และตองขอชื่นชนคณะผูวิจัยท่ีไดมีหยิบยกประเด็นดังกลาว เพ่ือนํา

เผยแพรออกสูสาธารณชนในวันนี้ 

 (1) ประเด็นวัตถุประสงคของการวิจัย ในวัตถุประสงคการวิจัยในขอท่ี 1 เพ่ือศึกษา

หลักเกณฑเพ่ือการวินิจฉัยการทําการตลาดล้ําเสนชวนพนันตามหลักการของศาสนาอิสลาม 

คณะผูวิจัยไดนําเสนอวา จากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ นักวิชาการศาสนา ผูนําศาสนา นักการตลาด นัก

บริหารธุรกิจ ซ่ึงจากการสังเคราะหขอมูลไดใหนิยามของการพนันในอิสลาม หมายถึง การไดมาซ่ึง

ทรัพยสินหรือความเพลิดเพลินใจ โดยการเดิมพัน เสี่ยงโชค เสี่ยงทาย ทํานาย คาดการณ คาดเดา

อนาคต รวมถึงการใชคําพูดเชิญชวนพนันเพ่ือทํากิจกรรม  
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  ความหมายของ“การพนัน” ในมุมมองของอิสลาม ตามอายัตกรุอาน การพนัน คือ 

คือ 1) การพนันท่ัวไป เปนการละเลนท่ี  (มัยสิร) میسر ซ่ึงการพนันนั้น มี 2 ประเภท (มัยสิร) میسر

ไมไดอะไร อาจจะไดชนะหรือแพ  คือ การละเลนในรูปแบบของการพนัน  ( กีมัร ) قمار (2  

การละเลนแบบเสี่ยงโชคหรือวาการละเลนตางๆท่ีมีการตอรอง และการพนันทุกชนิดโดยการละเลน

ทุกอยางท่ีทําใหลืมซิกรุลลลอฮฺ (ลืมผูสราง) ถือเปนการพนัน หรือการละเลนทุกอยาง ท่ีทําใหลืมการ

ละหมาด เลนหมากฮอส หมากรุก เชน ถึงเวลาละหมาดแลว ยังเลนอยู ยังเพลิดเพลินอยู ก็ถือวาเขา

ขายพนัน ในการสุมเสี่ยงและคิดวาไดหรือไมไดก็คือการเขาขายพนันจากหลักเกณฑเพ่ือการวินิจฉัย

การทําการตลาดล้ําเสนชวนพนันตามหลักการของศาสนาอิสลามของนักวิชาการสามารถสรุปได ดังนี้ 

  1. หลักเกณฑในการวินิจฉัยในเรื่องการเสี่ยงโชคการพนัน คือ การละเลนท่ีทําให

เสียเวลาเฉยๆอยางไรประโยชน และการละเลนเพ่ือหวังผลตอบแทนท่ีเปนทรัพยสิน เงินทอง ทุก

การละเลนท่ีฝายหนึ่งกําไรอีกฝายหนึ่งขาดทุน หรือ เปนการลงทุนท้ังสองฝายอีกฝายหนึ่งได แตอีก

ฝายหนึ่งไมได นั่นก็คือการพนัน 

  2. หลักเกณฑในการวินิจฉัยในเรื่องการเสี่ยงโชคการพนัน คือ การท่ีมีสองฝายมา

จัดการแขงขัน หรือมีการเลน แลวท้ังสองฝายไดออกทรัพยสินหรือเงินเม่ือทําการแขงขันแลวถาใคร

ชนะก็จะไดทรัพยสินหรือเงินนั้นสวนคนท่ีแพก็จะเสียทรัพยสินนั้น สวนการละเลนท่ีทําใหเสียเวลา

เฉยๆอยางไรประโยชน โดยไมไดเสียทรัพยสิน ไมถือวาเปนการพนันแตเปนการกระทําท่ีเสียเวลา ถือ

วา เปนมักรูฮ 

 ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ  

1. อยากใหผูวิจัยศึกษาเก่ียวกับเรื่องท่ีวิจัยใหลงลึก เชน  ศึกษาจากตํารา  ผลงานวิทยานิพนธ  

เพราะมีในหนังสือของอาหรับท่ีเก่ียวของกับเรื่องนี้เปนเลมๆ  เชน หนังสือท่ีมีชื่อวา  อะหกัม อัลมุซา

บากอต ฟลอิสลามียะห  เนื่องจากขอมูลท่ีไดจากการทําวิจัยเรื่องนี้นั้น ผูวิจัยจะไดมาจากการ

สัมภาษณจากนักวิชาการบานเรา   จึงแนะนําใหไปเทียบและอางอิงจากตําราของนักวิชาการ

ตางประเทศดวย  เชน  ตําราของทานอุสมาน   อัลฮูรัยยิลและของทาน มูฮําหมัด  ซูอูร  ท่ีรียาด  เปน

ตน  เพราะปญหาเรื่องนี้ไมใชเกิดข้ึนในบานเราเทานั้นแตเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก 

2. กลุมเปาหมายท่ีไปสัมภาษณควรมีความหลากหลายของผูรู  ใหมีท้ังโตะครู กรรมการมัจลิส 

บรรดาอีหมามตางๆ ดวย เพราะเปนคนท่ีประชาชนยอมรับและนับถือดวยเชนกัน  เพ่ือกันวาผูรูท่ีเรา

ไปสัมภาษณบางคนไมถูกยอมรับและอาจทวงติงหรือเปนขออางตางๆได   

  (2) วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือศึกษาแนวทางการเผยแพรหลักเกณฑการวินิจฉัยการทํา

การตลาดล้ําเสนชวนพนันตามหลักการของศาสนาอิสลามตอประชาชนมุสลิม คณะผูวิจัยไดนําเสนอวา

สวนหนึ่ งได มีการจัดโครงการเสวนาข้ึนเพ่ือเผยแพรหลักเกณฑการวินิจฉัย เชิญนักศึกษา 

ผูประกอบการ ผูสนใจท่ัวไปเขารวมรับฟงในประเด็นดังกลาวในวันนี้ และนําเสนอผานสื่อสังคม
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ออนไลน ผูทรงคุณวุฒิไดเสนอแนะแนวทางการเผยแพรขอมูลควรศึกษากระบวนการสื่อหรือหาชอง

ทางการเผยแพรขอมูลของประชาชน ดวยการเสนอขอมูลใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน ศูนยฟตวา 

คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เวทีสาธารณะ การจัดทําวารสารประชาสัมพันธ การเผยแพรทาง

สื่อออนไลน เปนตน เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปรับทราบเปนแนวทางเดียวกัน เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยี

อินเตอรเน็ตไดเขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวันมากข้ึน ดังนั้นการไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ี

สามารถสื่อถึงกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว 

   ประเด็นตอมาจากคําถามของผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยใชหลักเกณฑอยางไรในการตัดสิน

ความขัดแยงในเรื่องการทําวิจัย? ข้ันแรก สัมภาษณผูรู ประกอบดวย ผูนําศาสนา นักวิชาการศาสนา 

นักการตลาด นักบริหารธุรกิจ จากนั้นมีการจัดประชุมเพ่ือรวมกันตกผลึกจากการสัมภาษณ และ

ดําเนินการสัมภาษณผูรูอีกครั้งในประเด็นคําถามเดิมเพ่ือเปนการยืนยันคําตอบ  

   ผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 1 ดร. อานิส พัฒนปรีชาวงค ใหความคิดเห็นวา การตัดสินขอ

ขัดแยงของบรรดาผูรู ซ่ึงบางทีผูรูก็ยังยืนยันคําตอบ ซ่ึงเปนหนาท่ีของผูวิจัยท่ีจะตองอธิบายคําถามให

ผูรูเขาใจกอน เนื่องจากในการท่ีผูรูจะฟตวาสิ่งใด ๆ แลว จะตองใหผูรูเขาใจรูปแบบและประเด็น

ปญหานั่นกอน 

   ผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อับดุลฮาลิม ไซซิง ใหความคิดเห็นวา 

เรื่องของการหุกม (ตัดสิน) เราจําเปนตองดูการฟตวา (วินิจฉัย) จากบรรดาอุลามะอฺ (ผูรู) และจาก

หนังสือท่ีมีความเก่ียวของกับประเด็นนั้น ๆ เชน นักอุลามะอฺ (ผูรู) จาก ซาอุดีอาราเบีย จากการตาร

หรือจากคูเวต เนื่องจากบรรดาผูรูเหลานี้ไดมีประเด็นใหม ๆ ท่ีมีการศึกษาเรื่องดังกลาวอยูแลว 

สําหรับหุกม (การตัดสิน) หากมีความคิดเห็นท่ีขัดแยงกันผูวิจัยควรนําไปเปรียบเทียบกับเหตุการณท่ี

เกิดข้ึนในปจจุบันเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญและละเอียดออน 

ท้ังนี้ใหผูวิจัยไปดูหลักเกณฑจากบรรดาอูลามะฮฺท่ีเสนอเก่ียวกับเรื่องการพนัน หรือไปศึกษา

จากหนังสือของ กุฏบุลฏรอส หรือหนังสือของอีหมามซาฟอีเก่ียวกับ อัลกีมัรอัลมัยซีร (การพนัน) วามี

ความหมายวาอยางไรแลวอีหมามนาวาวี(นักอูลามะอฺรวมสมัย) จะมาอธิบายความหมายจากสิ่งท่ีอี

หมามซาฟอี อีกทีวาสามารถวิเคราะหออกมาวาอยางไร สวนบทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ควรศึกษาหลักเกณฑของท้ัง 4  มัซฮับ อยางนอย 1 ถึง 2 เลม ไมวาจะเปน หนังสืออัลอุม มัจมุอฺ ของ

อีหมามซาฟอี อัลมุหนีของอีหมามอะหหมัด อัลกุบรอ ของอีหมามอัลมาลีกี    

เนื่องจากอูมามะอฺสมัยใหมจะใชหลักเกณฑของอูลามะอฺสมัยกอนมาเทียบเคียงเชนกัน วาการ

กระทําสิ่งนั้น จัดเขาอยูในรูปแบบของการพนันหรือไม ซ่ึงอาจจะมีความขัดแยงก็ไมเปนไร 

หลังจากนั้น ก็เปดประเด็นคําถามใหกับผูรวมเสวนา รวมกันตั้งคําถาม และใหผูเชี่ยวชาญได

ตอบคําถามในแตละขอ สิ้นสุดกิจกรรมการเสวนา รวมกันถายรูปหมูและมอบของท่ีระลึก 
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ภาคผนวก ค 

ภาพ Info Graphic 
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Info Graphic  

สื่อถึงหลักเกณฑการตลาดล้ําเสนชวนพนัน 
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ภาคผนวก ง 
รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

ภาพการจัดกิจกรรม 

 

ภาพท่ี 1 ประชุมทีมนักวิจัยเพ่ือทําความเขาใจในการทํางาน 

 

 

ภาพท่ี 2 ประชุมรวมกับท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
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ภาพท่ี 3 ลงพ้ืนท่ีสัมภาษณนักวิชาการ 

 

 

ภาพท่ี 4 ฉากหลังโครงการเสวนาและวิพากยงาน 
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ภาพท่ี 5 ผูเขารวมโครงการเสวนาและวิพากยงาน 

 

 

ภาพท่ี 6 ผูเขารวมโครงการเสวนาและวิพากยงาน 
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ภาพท่ี 7 แพรภาพสดโครงการเสวนาและวิพากยงาน 

 

 

ภาพท่ี 8 มอบของท่ีระลึกใหผูทรงคุณวุฒิ 
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ภาพท่ี 9 มอบของท่ีระลึกใหผูทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติคณะผูวิจัย 
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ประวัติคณะผูวิจัย 
 

1) ช่ือ-สกุล กามีละฮ หะยียะโกะ เลขบัตรประจําตัวประชาชน 1969900070569     

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

   วุฒิการศึกษา   

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     

                        มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 

ปริญญาตร ีเศรษฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร 

                       มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี

อาจารยประจําสังกัด คณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     

              มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  

    ประสบการณในงานวิจัย 

  ผูรวมวิจัย 

- การนําเทคนิคและลวดลายการวาดผาบาติกมาใชในการตกแตงของใชในครัวเรือน

เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ กรณีศึกษาจังหวัดปตตานี (โครงการทุนสนับสนุนการวิจัย

ประจําป 2555 กรมสงเสริมวัฒนธรรม) 

ความเช่ียวชาญ/ความสนใจพิเศษ 

บริหารธรุกิจ/จริยธรรมธุรกิจ การคาปลีก 

ผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร 

- กามีละฮ หะยียะโกะ. 2558. แนวทางการเพ่ิมยอดขายของผูคาปลีกชุมชนในชวง

เศรษฐกิจชะลอตัว. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

หนา 608-619. 

 

2) ช่ือ-สกุล สุกัญญา มาลาวัยจันทร   เลขหมายประจําตัวประชาชน  1801400110441  

   โทรศัพท 086-0008693 E-mail :  halizna.mal@gmail.com   

   วุฒิการศึกษา  

ระดับปริญญาตร ีบริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิชาการเงินและ   

การลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 ระดับปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต  
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อาจารยประจําสังกัด คณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     

              มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

ประสบการณ - 

สาขาท่ีชํานาญการพิเศษ  บัญชี การเงิน 

ผลงานท่ีตีพิมพ      - 

 

3) ช่ือ- นามสกุล หัสนียะห  นะดารานิง   เลขประจําตัวประชาชน 1950600041069                     

     โทรศัพท 0808637712    Email.  hasniyah.m@yru.ac.th  

    การศึกษา  

ระดับปริญญาโท สาขาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  

  ระดับปริญญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร  

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 

อาจารยประจําสังกัด สาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 

   ประสบการณงานวิจัย 

ผูรวมวิจัย 

- การแกปญหาการสําเร็จหลักสูตรอิสลามศึกษาและสามัญศึกษาระดับตอนปลาย

ไมพรอมกัน: กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต (โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยประจําป 2559 คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา) 

   คุณสมบัติพิเศษ/ความเช่ียวชาญ/ความสนใจพิเศษ  

-  เชี่ยวชาญดานการสอนอิสลามศึกษาและสนใจในการทําวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา  

    นวัตกรรมดานการสอน 

   ผลงานตีพิมพ  -  
 

 


