
เด็กและเยาวชนไทยกำาลังใชช้วิีตอยูท่า่มกลางความเส่ียงทีจ่ะถูกชกัจูง
ไม่ทางตรงก็ทางออ้มให้ก้าวเข้าสู่โลกพนัน  เม่ือเข้าสู่วงจรการพนันแล้วก็
มีแนวโน้ม ‘ถลำาตัว’  เพราะเมื่อเริ่มเล่นแล้ว ยากที่จะเลิกเล่น และยิ่งเล่น
พนันไปเรื่อยๆ จะยิ่งใช้เงินเล่นการพนันมากข้ึนๆ สัญญาณอันตราย 
ท่ีปรากฏให้เห็นชัดเจนก็คือ เด็กและเยาวชนไทยท่ีเล่นพนันขาดความยับย้ัง
ช่ังใจ ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ เล่นพนันจนนำาไปสู่ผลกระทบต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นขาดเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน มีปัญหาความเครียด/เสีย
สุขภาพจิต เสียการเรียน สุขภาพเส่ือมโทรม และปัญหาหน้ีสิน รวมถึง
ต้องขายทรัพย์สินมาใช้หนี้พนัน  

การศึกษาในต่างประเทศพบว่า คนที่เริ่มเล่นการพนันตั้งแต่อายุ 
ยังน้อยมีแนวโน้มกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ติดการพนันรุนแรงและมีโอกาส 

เลิกเล่นการพนันได้ยากกว่าคนที่เริ่มเล่นการพนันตอนที่มีอายุแล้ว  
แตส่ำาหรบัประเทศไทย พบว่าเด็กและเยาวชนส่วนหน่ึงได้ถลำาลึก

ถึงขั้นมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็น ‘นักพนันที่มีปัญหา’ หรือ 
Problem Gamblers ไปแล้วตั้งแต่ในช่วงวัยเยาว์ 

กา รสำ า ร วจ  สถานกา รณ์  
พฤตกิรรม และผลกระทบการพนัน
ในประเทศไทย ประจำาปี 2564 
โดย ศนูยวิ์จยัเพ่ือการพัฒนาสงัคม
และธุรกิจ (SAB) ด้วยระเบียบวิธี
วิจยัเชงิปรมิาณ โดยวิธสีุม่ตวัอยา่ง
แบบชั้นภูมิหลายขั้น (Stratified 
Multi-stage Sampling) ประชากร
ไทยท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ใน 24 
จังหวัดทั่วประเทศ จำานวน 6,977 
ตัวอย่าง ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง
เมษายน 2564 พบกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นเด็ก อาย ุ15-18 ปี จำานวน 357 
ตัวอย่าง และเยาวชน อายุ 19-25 
ปี จำานวน 812 ตัวอย่าง

สถานการณ์การพนัน ปี 2564
กลุ่มเด็กและเยาวชน

วงเงินหมุนเวียน
ที่เด็กใช้เล่นพนันในปี ’64 

ประมาณ 29,155 ล้านบาท

วงเงินหมุนเวียน
ที่เยาวชนใช้เล่นพนันในปี ’64 

ประมาณ 93,321 ล้านบาท

ร้อยละ 29.5 หรือ 
ประมาณ 0.834 ล้านคน

ร้อยละ 54.6 หรือ
ประมาณ 3.492 ล้านคน 

เด็ก อายุ 15-18 ปี 
เล่นการพนันในปี 2564

เยาวชน อายุ 19-25 ปี 
เล่นการพนันในปี 2564

54.6
29.5



บุคคลแวดล้อม โดยเฉพาะพ่อ แม่ ย่อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน การพนันก็
เช่นกัน ผลสำารวจพบว่า เด็กและเยาวชนมากถึงร้อยละ 98.7 มีบุคคลแวดล้อมเล่นพนัน และเป็น 
ที่น่าพิจารณาอย่างยิ่ง เมื่อบุคคลแรกที่ถูกกล่าวถึงว่าเล่นพนัน คือ พ่อ แม่ คิดเป็นร้อยละ 69.6  
รองลงมาใกลเ้คียงกันรอ้ยละ 69.2 คือญาต ิและรอ้ยละ 64.8 คือเพ่ือนบ้าน/คนในละแวกท่ีพกัอาศยั 
นอกจากน้ี รอ้ยละ 43.8 ยงัมเีพือ่นสนิทท่ีเลน่พนนั ซึง่ก็เป็นบุคคลแวดลอ้มท่ีมอีทิธพิลตอ่พฤตกิรรม
สูงเช่นกัน

เมื่อสอบถามถึงเหตุผลท่ีชักนำาเด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรพนัน พบว่าจุดเริ่มต้นมาจากหลาย
สาเหตุ โดยเหตุผลสำาคัญท่ีสุดคือ เป็นการเสี่ยงโชค/อยากลอง อยู่ท่ีร้อยละ 23.5 รองลงมา 
คือ อยากได้เงนิ รอ้ยละ 22.1 เลน่ตามคนใกลช้ดิ รอ้ยละ 18.3 นอกจากน้ี ยงัมบีางสว่นเลน่เพราะ
ตื่นเต้น/เพลิดเพลิน และมีคนชักชวน (แผนภาพที่ 1)

เด็กและเยาวชนแวดล้อมไปด้วย
ผู้เล่นพนัน โดยเฉพาะพ่อ แม่

แผนภาพที่ 1
เหตุผลสำ�คัญที่สุดที่ทำ�ให้เด็กและเย�วชนเล่นพนันเป็นครั้งแรกในปี 2564
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 หน่วย : ร้อยละ

เป็นการเสี่ยงโชค / อยากลอง

อยากได้เงิน

เล่นตามคนใกล้ชิด

ตื่นเต้น / เพลิดเพลิน

มีคนชักชวน

คิดว่ามีโอกาสชนะมาก

แหล่งเล่นอยู่ใกล้ๆ

เห็นโฆษณาผ่านสื่อ



เดก็และเยาวชนเพศชายมแีนวโน้มเขา้สูว่งจรการพนนัเรว็กว่าเพศหญงิ กลา่วคือ เด็กและเยาวชนชายเริม่
เล่นพนันครั้งแรกที่อายุเฉลี่ย 16.95 ปี โดยอายุตำ่าสุดที่พบคือ 7 ปี ขณะที่เด็กและเยาวชนหญิงเริ่มเล่นพนัน
ครั้งแรกที่อายุเฉลี่ย 17.65 ปี  โดยอายุุตำ่าสุดที่พบคือ 9 ปี 

การพนันยอดนิยมที่เย้ายวนให้เด็กและเยาวชนก้าวเข้าสู่โลกพนัน 5 อันดับแรก เรียงจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ไพ่ สลากกินแบ่งรัฐบาล พนันทายผลฟุตบอล หวยใต้ดิน และนำ้าเต้าปูปลา แต่เมื่อจำาแนกตามเพศ 
กลับพบผลต่างออกไป โดยพนันทายผลฟุตบอลเป็นประเภทการพนันท่ีเล่นครั้งแรกอันดับ 1 ของเด็กและ
เยาวชนชาย ขณะท่ีสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประเภทการพนันท่ีเล่นครั้งแรกอันดับ 1 ของเด็กและเยาวชน
หญิง (แผนภาพที่ 2)

ผู้ชายเริ่มเล่นพนันเร็ว
กว่าผู้หญิง

ชาย หญิง รวม

แผนภาพที่ 2 
ประเภทก�รพนันที่เล่นเป็นครั้งแรกของเด็กและเย�วชน

ไพ่  สลากกินแบ่งรัฐบาล  พนันทายผลฟุตบอล
หวยใต้ดิน น้ำาเต้าปูปลา  การพนันประเภทอื่นๆ เช่น บิงโก ไฮโล



การเล่นพนันกลุ่มเด็ก 

เมื่อสอบถามถึงการเล่นพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า มีเด็กเล่นการ
พนันถึงร้อยละ 29.5 ของประชากรกลุ่มเด็ก หรือประมาณการเท่ากับ 834,144 
คน เป็นเด็กชาย 481,353 คน และเด็กหญิง 352,791 คน ในจำานวนนี้มีนัก
พนันหน้าใหม ่หรอืเด็กท่ีไมเ่คยเล่นพนันมาก่อนแตเ่พิง่เลน่พนนัเป็นครัง้แรกในปี 
2564 จำานวน 254,113 คน เป็นเด็กชาย 166,792 คน และเด็กหญิง 87,321 คน

การพนันยอดนิยมของเด็กในปี 2564 คือ หวยใต้ดิน สลากกินแบ่งรัฐบาล 
พนันทายผลฟุตบอล พนันในบ่อนแบบมีที่ตั้ง และคาสิโนออนไลน์ (ตารางที่ 1)  
ท้ังน้ี เด็ก 187,078 คน เลน่พนันท้ังสลากกินแบ่งรฐับาลและหวยใตดิ้น สอดคลอ้ง
กับที่พบว่า เด็กร้อยละ 41.1 เล่นพนันมากกว่า 1 ประเภท  ที่น่าสนใจ พบว่า
เด็กซ้ือสลากเฉลีย่ตอ่งวดอยูท่ี่ 231.49 บาท และในงวดลา่สุดก่อนการสมัภาษณ ์
พบว่าทั้งหมด (ร้อยละ 100.0) ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา

ตารางที่ 1 
ประม�ณก�รเด็กที่เล่นพนันในปี 2564

จำ�แนกต�มประเภทก�รพนันที่เล่น 5 อันดับแรก

ต่ำาสุด 1 ประเภท  สูงสุด 5 ประเภท  เฉลี่ย 2 ประเภท

ลำาดับ ประเภทการพนันที่เล่น
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

ค่าประมาณการ (คน)

ชาย หญิง รวม

หวยใต้ดิน 147,390 244,515 391,9051

พนันทายผลฟุตบอล 142,688 85,193 227,8813

สลากกินแบ่งรัฐบาล 182,634 159,093 341,7272

พนันในบ่อนแบบมีที่ตั้ง 119,356 61,798 181,1544

คาสิโนออนไลน์ 117,245 61,798 179,0435



การเล่นพนันกลุ่มเยาวชน 

เมือ่สอบถามถึงการเลน่พนันในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา พบว่า มเียาวชนเล่น
การพนันถึงร้อยละ 54.6 ของประชากรกลุ่มเยาวชน หรือประมาณการเท่ากับ 
3,492,174 คน เป็นเยาวชนชาย 1,915,251 คน และเยาวชนหญิง 1,576,923 
คน ในจำานวนนี้มีนักพนันหน้าใหม่ หรือเยาวชนที่ไม่เคยเล่นพนันมาก่อนแต่
เพิ่งเล่นพนันเป็นครั้งแรกในปี 2564 จำานวน 294,419 คน เป็นเยาวชนชาย 
146,909 คน และเยาวชนหญิง 147,510 คน

การพนันยอดนิยมของเยาวชนในปี 2564 คือ สลากกินแบ่งรัฐบาล หวย
ใต้ดิน พนันไพ่ พนันทายผลฟุตบอล พนันในบ่อนแบบมีท่ีตั้ง และคาสิโน
ออนไลน์ (ตารางที่ 2)  ทั้งนี้ เยาวชน 1,061,310 คน เล่นพนันทั้งสลากกิน
แบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เยาวชนกว่าครึ่ง หรือร้อยละ 
52.7 เล่นพนันมากกว่า 1 ประเภท  ที่น่าสนใจ พบว่าเยาวชนซื้อสลากเฉลี่ย
ต่องวดอยู่ที่ 254.27 บาท และในงวดล่าสุดก่อนการสัมภาษณ์ พบว่ามีสูงถึง
ร้อยละ 93.8 ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา

ตารางที่ 2
ประม�ณก�รเย�วชนที่เล่นพนันในปี 2564 

จำ�แนกต�มประเภทก�รพนันที่เล่น 5 อันดับแรก

ต่ำาสุด 1 ประเภท  สูงสุด 8 ประเภท  เฉลี่ย 2 ประเภท

ลำาดับ ประเภทการพนันที่เล่น
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

ค่าประมาณการ (คน)

ชาย หญิง รวม

สลากกินแบ่งรัฐบาล 1,184,155 1,054,866 2,239,0211

พนันทายผลฟุตบอล 542,730 197,206 739,9363

หวยใต้ดิน 798,034 818,944 1,616,9782

พนันในบ่อนแบบมีที่ตั้ง 407,323 230,805 638,1284

คาสิโนออนไลน์ 404,053 165,789 569,8425



เริ่มเล่นพนันแล้วเลิกยาก
ยิ่งเล่นนานยิ่งเล่นหนัก

แม้เด็กและเยาวชนร้อยละ 23.5 จะให้เหตุผลของการ
เลน่พนันครัง้แรกว่าเป็นการเสีย่งโชค/อยากลอง  แตก่ลบัพบ
วา่เด็กและเยาวชนทีเ่คยเลน่พนนัมากถงึร้อยละ 80.3 ยังคง
เล่นพนันอยู่ในปัจจุบัน  โดยให้เหตุผล 5 อันดับแรก เรียง
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ เป็นการเสี่ยงโชค เพื่อความตื่น
เต้นและเพลิดเพลิน เป็นการเสริมรายได้ ชอบเป็นการส่วน
ตัว และคิดว่ามีโอกาสชนะมาก  มีเพียงส่วนน้อยคือร้อยละ 
19.7 เท่านั้นที่เลิกเล่น โดยเหตุผลที่ทำาให้เลิกเล่น 5 อันดับ
แรก ได้แก่ แค่ลองเล่นสนุกชั่วครั้งชั่วคราว เล่นเสียเลยเลิก 
เห็นว่าเป็นสิ่งไม่ดีจึงเลิก ไม่มีเงินเล่น และพ่อแม่หรือคนใน
ครอบครัวห้าม 

ท่ีน่าสนใจ กลุ่มท่ีเริ่มเล่นพนันจากการซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาล มีสัดส่วนผู้เล่นพนันต่อเนื่องสูงมากถึงร้อยละ 84.9 
สูงกว่ากลุ่มท่ีเริ่มต้นจากการเล่นพนันประเภทอื่นอย่าง
ชัดเจน 

ผลสำารวจยังพบความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะเวลาท่ีเล่น
พนนั กบั จำานวนเงนิพนนั กลา่วคอื เดก็และเยาวชนยิง่เล่น
พนนันานยิง่มแีนวโน้มเลน่พนันดว้ยจำานวนเงินท่ีเพิม่มากขึน้  
โดยกลุม่เด็กและเยาวชนท่ีเป็นนกัพนนัหนา้ใหม ่เพิง่เริม่เลน่
พนันในปี 2564 ใชเ้งนิในการเลน่พนันเฉลีย่ตอ่เดอืน 655.32 
บาท ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นเป็นเดือนละ 1,485.75 บาท 
ในกลุม่ท่ีเลน่พนันมานาน 1-2 ปี และเพ่ิมเป็น 2,167.62 บาท 
ในกลุ่มที่เล่นพนันมานาน 3 ปีขึ้นไป  (แผนภาพที่ 3)

แผนภาพที่ 3
สัดส่วนเด็กและเย�วชนที่เล่นพนันในปี 2564

จำ�แนกต�มวงเงินเล่นพนันเฉลี่ยต่อเดือน เปรียบเทียบต�มระยะเวล�ที่เล่นพนัน

มากกว่า 1,000 บาท
501 – 1,000 บาท
201 – 500 บาท
101 – 200 บาท
ไม่เกิน 100 บาท

หน้าใหม่
เพิ่งเริ่มเล่น

เล่นพนัน 
1-2 ปี

เล่นพนัน
3 ปีขึ้นไปวงเงินพนันเฉลี่ยต่อเดือน

655.32
10

4,000

18.8% 30.8%
41.2%

11.6%
12.3%

17.3%26.1% 21.2%

17.3%13.0% 19.2%

11.2%

30.5% 16.5% 13.0%

1,485.75
16

25,000

2,167.62
16

32,100

เฉลี่ย (บาท)
ต่ำาสุด (บาท)
สูงสุด (บาท)



เด็กเข้าข่ายเป็น
‘นักพนันท่ีมีปัญหา’

เยาวชนเข้าข่ายเป็น
‘นักพนันท่ีมีปัญหา’

131,760 คน 471,527 คน

60,018 316,20171,742 155,326

เมื่อให้เด็กและเยาวชนท่ีเล่นพนันในปี 2564 
ตอบแบบประเมินปัญหาพนัน The Problem 
Gambling Severity Index (PGSI) เพื่อตรวจ
สอบว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายว่าจะเป็น ‘นักพนัน
ที่มีปัญหา’ หรือ Problem Gamblers หรือไม่ 
ผลการทดสอบพบว่า เด็กเข้าข่ายเป็น ‘นักพนัน
ท่ีมีปัญหา’ 131,760 คน จำาแนกเป็น เด็กชาย 
60,018 คน เดก็หญงิ 71,742 คน และพบเยาวชน
เข้าข่ายเป็น ‘นักพนันท่ีมีปัญหา’ 471,527 คน 
จำาแนกเป็น เยาวชนชาย 316,201 คน เยาวชน
หญิง 155,326 คน

น่าสังเกตว่า เด็กและเยาวชนท่ีเริ่มเล่นการพนันตั้งแต่อายุไม่เกิน 15 ปี มีสัดส่วนผู้ท่ีเข้าข่ายเป็นนักพนันท่ีมีปัญหา 
มากกว่าคนที่เริ่มต้นเล่นการพนันในช่วงอายุที่มากกว่า 15 ปี  อีกทั้งเด็กและเยาวชนที่เริ่มเล่นพนันจากการเล่นพนันทาย
ผลฟุตบอล เข้าข่ายเป็นนักพนันที่มีปัญหาสูงที่สุด คือร้อยละ 18.9 รองลงมาเป็นกลุ่มที่เริ่มต้นจากการเล่นไพ่ หวยใต้ดิน 
และสลากกินแบ่งรัฐบาล (แผนภาพที่ 4)

แผนภาพที่ 4 
ร้อยละของเด็กและเย�วชนที่เล่นพนันในปี 2564 ที่เป็นนักพนันที่มีปัญห�

จำ�แนกต�มประเภทก�รพนันและอ�ยุที่เล่นพนันครั้งแรก

ข้อมูลจำาแนกตามประเภทการพนันที่เล่นครั้งแรก ข้อมูลจำาแนกตามอายุท่ีเล่นพนันคร้ังแรก
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เด็กและเยาวชนกว่า 6 แสนคน
เป็น ‘นักพนันที่มีปัญหา’

5.9 10.2 18.9 10.7 23.6 11.0 10.3



เด็กและเยาวชน
กว่า 1 แสนคน 
ติดหนี้พนัน

เด็กและเยาวชน 700,680 คน ได้รับผลกระทบจากการเล่นพนัน 
โดยเฉพาะการขาดเงินใชจ้า่ยในชวิีตประจำาวัน มปัีญหาความเครยีด/
เสียสุขภาพจิต และเสียเวลาทำางาน/การเรียน ท่ีน่าพิจารณาคือ 
ในปี 2564 ประมาณการได้ว่า เด็กและเยาวชนท่ีเลน่พนนั 111,568 คน 
มีหน้ีสินท่ีเกิดจากการเล่นพนัน รวมเป็นจำานวนหน้ีพนันมากกว่า 
1,410 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 12,646 บาทต่อคน

เด็กและเยาวชนไทยกำาลังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงและจำานวนไม่
น้อยท่ีติดอยู่ในวังวนปัญหาจากการพนัน ความเปราะบางต่อปัญหาจากการ
พนันอาจเป็นสัญญาณเตือนว่า เด็กและเยาวชนของเราอยู่ในภาวะภูมิคุ้มกัน 
ต่อการพนันบกพร่อง จำาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องหาวิธีการและสร้างกลไกท่ี 
เป็นระบบ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนไทย สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
รู้เท่าทัน และไม่ถลำาตัวเข้าสู่วังวนปัญหาจากการพนัน

ลำาดับ ผลกระทบจากการเล่นพนัน
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

ค่าประมาณการ (คน)

รวม

ขาดเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน

มีปากเสียงทะเลาะกับคนในครอบครัว

381,809

56,415

1

7

เสียเวลาทำางาน/การเรียน

สุขภาพเสื่อมโทรม

ทำาสิ่งผิดกฎหมายเพื่อนำาเงินเป็นทุนเล่นพนัน   

213,327

133,826

8,641

3

4

9

มีปัญหาความเครียด/เสียสุขภาพจิต

เสียเพื่อน/ญาติ/ครอบครัว

330,782

39,778

2

8

ขายทรัพย์สิน หรือสิ่งมีค่าเพื่อเล่นพนัน/ใช้หนี้ 118,7155

เป็นหนี้ 111,5686

ผู้จัดทำา   ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน 
สถานที่ติดต่อ  ห้อง 518 คณะเศรษฐศาสตร์ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์/โทรสาร   02-218-6299     
e-mail   thaicgs@gmail.com
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gamblingstudy-th.org


