
รายงานการศึกษาสถานการณ์  พฤติกรรม 
และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ปี 2562 
ดำา เนินการสำ ารวจและประมวลผลข้อมูล โดย 
ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ ด้วยระเบียบ 
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิหลายชั้น 
(Stratified Multi-stage sampling) จากประชาชน 
ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ จำานวน 
44,050 ตัวอย่าง พบกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กและ 
เยาวชน (อายุ 15 – 25 ปี) จำานวน 7,736 ตัวอย่าง ใน 
จำานวนน้ีมีผู้เคยเล่นพนันร้อยละ 58.2 หรือประมาณการ 
เท่ากับเด็กและเยาวชนจำานวน 5,507,296 คน จำาแนก 
เป็นเด็ก (อายุ 15 – 18 ปี) 1,170,761 คน และเยาวชน 
(อายุ 19 – 25 ปี) 4,336,535 คน ทั้งนี้ ประมาณ 3 ใน 
4 ของเด็กและเยาวชนที่ได้ลองเล่นพนันจะไม่หยุด 
ที่การพนันเพียงประเภทเดียว โดยเด็กและเยาวชน 
ชายที่เคยเล่นพนันมีแนวโน้มเล่นพนันหลากหลาย 
ประเภทกว่าเด็กและเยาวชนหญิง (แผนภาพที่ 1)

เฉลี่ย 2.72   สูงสุด 14 ประเภท

เฉลี่ย 2.47   สูงสุด 11 ประเภท

แผนภาพที่ 1 
ประสบการณ์ในการเล่นพนัน 

และจำานวนประเภทการพนันที่เคยเล่น

สถานการณ์การพนัน

กลุ่มเด็กและเยาวชน ปี 2562

การพนันก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้านและหลายระดับ งานวิจัยในต่างประเทศพบว่า 

ผู้ที่มีปัญหาจากการพนันส่วนใหญ่เริ่มเล่นการพนันตั้งแต่อายุน้อย เด็กและเยาวชนเข้า

ถึงการพนันที่ถูกกฎหมายได้เกือบทุกรูปแบบทั้งท่ีมีข้อห้ามหรือข้อจำากัดตามกฎหมาย 

ที่สำาคัญ เด็กและเยาวชนที่เล่นพนันมีสัดส่วนเป็นผู้มีปัญหาจากการพนันในอัตราสูงกว่า

ผู้ใหญ่ 2 เท่า แต่มีอัตราการขอเข้ารับการช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาน้อยกว่าผู้ใหญ่

เพศชาย 3.147 ล้านคน

เพศหญิง 2.360  ล้านคน
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เด็กและเยาวชนไทยที่เล่นพนันประมาณร้อยละ 
30 เริ่มต้นเล่นพนันครั้งแรกตั้งแต่อายุไม่เกิน 15 ปี  
อายุตำ่าสุดที่เริ่มเล่นพนันครั้งแรกของทั้งเพศชายและ
เพศหญิงเท่ากันที่ 7 ปี แต่โดยภาพรวมเด็กและเยาวชน 
ชายเริ่มต้นเล่นพนันเร็วกว่าเด็กและเยาวชนหญิงเล็ก
น้อย 

การเล่นพนันครั้งแรก

เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำารวจปี 2560 พบว่า ในปี 2562 เด็กและเยาวชนชายที่ระบุว่าเคยเล่นพนันทายผล
ฟุตบอลเพิ่มมากขึ้นถึง 6.727 แสนคน และการพนันทายผลฟุตบอลยังกลายเป็นจุดเริ่มต้นสำาคัญที่ทำาให้เด็ก
และเยาวชนชายก้าวเข้าสู่โลกพนันเป็นอันดับ 2 แซงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน (ซึ่งเคยอยู่อันดับ 
2 และ 3 ส่วนการพนันทายผลฟุตบอลอยู่ในอันดับ 4 ของผลสำารวจปี 2560)

พนันทายผลฟุตบอล
เป็นการพนันที่ต้องเฝ้าระวัง 

พนันไพ่

พนันทายผลฟุตบอล

สลากกินแบ่งรัฐบาล

ไฮโล

หวยใต้ดิน

อื่นๆ เช่น บิงโก น้ำาเต้าปูปลา
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การพนันยอดนิยมท่ีเย้ายวนให้เด็กและเยาวชน 
ก้าวเข้าสู่โลกพนันคือ พนันไพ่ สลากกินแบ่งรัฐบาล 
หวยใต้ดิน พนันทายผลฟุตบอล ไฮโล และอื่นๆ โดย 
เด็กและเยาวชนชายเริ่มต้นจากการเล่นพนันไพ่มาก
ที่สุด รองลงมาคือพนันทายผลฟุตบอล ส่วนเด็กและ 
เยาวชนหญิงเริ่มต้นจากการเล่นพนันสลากกินแบ่ง 
รัฐบาลและพนันไพ่ใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1  
ประเภทการพนันที่เล่นเป็นครั้งแรก



แผนภาพที่ 2 เหตุผลที่ไม่เล่นพนัน (หน่วย : ร้อยละ)

อื่นๆ อาทิ 
เปลืองเงิน 
ยังเรียนอยู่ 

เล่นไม่เป็น กลัวเสียเงิน คิดว่า
ไม่มีดวง
ด้านนี้

ถูกอบรม
มาไม่ให้เล่น

ต้องการ
หาเงินจาก
การทำางาน

เป็น
อบายมุข
/ ผิดหลัก
ศาสนา

ไม่สนใจเล่น เป็นสิ่ง
ผิดกฎหมาย

/ กลัวถูก
ตำารวจจับ

ไม่มีเงินเล่น

เหตุผลที่เด็กและเยาวชน 
เล่นพนัน-ไม่เล่นพนัน

เด็กและเยาวชนท่ีเคยเล่นพนันประมาณ 1.723 
ล้านคน หยุดหรือเลิกเล่นพนันในปี 2562 ระบุเหตุผล 
สำาคัญท่ีทำาให้ตัดสินใจไม่เล่นพนัน  5 อันดับแรก 
ได้แก่ แค่ลองเล่น/เล่นสนุก/เล่นช่ัวคร้ังช่ัวคราว 
(ร้อยละ 35.1) เล่นเสียเลยเลิกเล่น (ร้อยละ 21.9) เห็นว่า 
เป็นส่ิงไม่ดีจึงเลิกเล่น (ร้อยละ 10.6) พ่อแม่ คนใน 
ครอบครัวห้าม (ร้อยละ 9.0) และไม่มีเวลา/เสียเวลาเรียน 
ทำางาน (ร้อยละ 8.6) ท้ังน้ีมีเด็กและเยาวชนหยุดเล่น 
เพราะตำารวจเข้มงวดกวดขันเพียงร้อยละ 2.8 และอีก 
ร้อยละ 0.9 หยุดเล่นเพราะเคยโดนตำารวจจับ/ต้องโทษ 
นอกจากน้ียังพบว่า  เด็กและเยาวชนท่ีหยุดหรือ 

เหตุผลของการเล่นพนัน-ไม่เล่นพนันของเด็กและเยาวชนมีทิศทางคล้ายคลึงกับผลสำารวจภาพรวม กล่าวคือ 
เด็กและเยาวชนท่ีเคยเล่นพนันระบุเหตุผลของการเล่นพนันคร้ังแรก 5 อันดับแรก ได้แก่ เป็นการเส่ียงโชค 
/อยากลอง อยากได้เงิน เพ่ือความต่ืนเต้นและเพลิดเพลิน เล่นตามคนใกล้ชิด และมีคนชักชวน

ในอีกด้านหน่ึง กลุ่มเด็กและเยาวชนร้อยละ 41.8 ท่ีไม่เคยเล่นพนันเลยในชีวิต ระบุเหตุผลท่ีไม่เล่นพนัน 
อันดับแรกคือ ไม่สนใจเล่น ด้วยสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 69.1 รองลงมาได้แก่ เล่นไม่เป็น กลัวเสียเงิน ไม่มีเงินเล่น 
ถูกอบรมมาไม่ให้เล่น มีเพียงร้อยละ 15.8 ไม่เล่นพนันเพราะเป็นอบายมุข/ผิดหลักศาสนา และร้อยละ 15.1  
ไม่เล่นพนันเพราะเป็นส่ิงผิดกฎหมาย/กลัวถูกตำารวจจับ (แผนภาพท่ี 2)

ผลดีจากการหยุด/เลิกเล่นพนัน

เ ลิกเ ล่นพนันในปี  2562  ร้อยละ  44.3  ระบุว่า 
จะไม่กลับมาเล่นพนันอีก ขณะท่ีร้อยละ 51.1 ระบุว่าไม่
แน่ใจว่าจะกลับมาเล่นพนันอีกหรือไม่ และร้อยละ 4.6 
ระบุว่าจะกลับมาเล่นพนันอีก 

สำาหรับผลดีท่ีเกิดข้ึนหลังเลิกเล่นพนัน ถ้าไม่นับ 
กลุ่มท่ีระบุว่าไม่มีผลอะไร  ( ร้อยละ51.4)  ผลดี 
อันดับแรกคือ เก็บเงินได้มากข้ึน มีอยู่ถึงร้อยละ 69.0 
รองลงมาได้แก่ ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากข้ึน 
ความสัมพันธ์กับครอบครัวดีข้ึน สบายใจ/สุขภาพจิต 
ดีข้ึน สุขภาพกายดีข้ึน และมีสมาธิในการเรียน/
ทำางานมากข้ึน

0.515.855.1 14.622.4 7.117.769.2 15.133.0



การเล่นพนันในปี 2562

เมื่อสอบถามถึงการเล่นพนันในรอบ 12 เดือน 
ที่ผ่านมา พบว่ามีเด็กและเยาวชนเล่นการพนันมาก 
ถึงร้อยละ 40.0 หรือประมาณการเท่ากับ 3.784 
ล้านคน จำาแนกเป็นเด็ก (อายุ 15 – 18 ปี) 1.147 
ล้านคน และเยาวชน (อายุ 19 – 25 ปี) 2.637 
ล้านคน 

เม่ือจำาแนกตามเพศพบว่าเป็นเด็กและเยาวชน 
ชาย 2.151 ล้านคน เด็กและเยาวชนหญิง 1.633 
ล้านคน ในจำานวนน้ีมีกลุ่มท่ีเพ่ิงเล่นพนันคร้ังแรกในรอบ 
12 เดือนที่ผ่านมา หรือเรียกว่า “นักพนันหน้าใหม่” 

ภาพรวม
เด็กและเยาวชนเล่นพนัน 3.784 ล้านคน
นักพนันหน้าใหม่ 0.672 ล้านคน

 แผนภาพที่ 3
ประมาณการจำานวนเด็กและเยาวชนที่เล่นพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

ประมาณ 0.672 ล้านคน เป็นเด็กและเยาวชนชาย 
0.388 ล้านคน เด็กและเยาวชนหญิง 0.284 ล้านคน  

ที่น่ากังวลคือ ผลสำารวจปี 2562 พบเด็กและเยาวชน 
เล่นพนันมากกว่าผลสำารวจในปี 2560 ประมาณ 
1.3 แสนคน เป็นเพศชายประมาณ 1 แสนคน และ 
เพศหญิงประมาณ 3 หมื่นคน

เม่ือจำาแนกตามภูมิภาค พบเด็กและเยาวชนในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือเล่นพนันมากท่ีสุดถึง 1.506 
ล้านคน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังเป็นภูมิภาค 
ท่ีมีนักพนันหน้าใหม่มากท่ีสุด คือประมาณ 0.265 
ล้านคน (แผนภาพที่ 3)

เด็กเยาวชนเล่นพนัน 
0.432 ล้านคน

ภาคเหนือ

นักพนันหน้าใหม่ 
0.124 ล้านคน

เด็กเยาวชนเล่นพนัน 
1.506 ล้านคน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักพนันหน้าใหม่ 
0.265 ล้านคน

เด็กเยาวชนเล่นพนัน 
0.664 ล้านคน

ภาคกลาง
นักพนันหน้าใหม่ 
0.090 ล้านคน

เด็กเยาวชนเล่นพนัน 
0.543 ล้านคน

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล
นักพนันหน้าใหม่ 
0.128 ล้านคน

เด็กเยาวชนเล่นพนัน 
0.639 ล้านคน

ภาคใต้
นักพนันหน้าใหม่ 
0.066 ล้านคน



นักพนันเด็ก (อายุ 15 -18 ปี)

วงเงินพนันเฉลี่ยต่อเดือน (บาท)

ประเภทการพนันที่นิยมเล่น 5 อันดับแรก

ตารางที่ 2  
ประเภทการพนันที่นิยมเล่น 5 อันดับแรก และวงเงินที่เล่นพนันเฉลี่ยต่อเดือน

ประเภทการพนันท่ีแพร่หลายในกลุ่มเด็กและ 
เยาวชนยังคงเป็นการพนันสลากกินแบ่งรัฐบาลและ 
หวยใต้ดิน อันดับถัดมาคือ พนันทายผลฟุตบอล 
พนันไพ่ ไฮโล/โปป่ัน/นำ้าเต้าปูปลา วัวชน/ไก่ชน 
พนันบิงโก มวย/มวยตู้ หวยหุ้น และจับย่ีกี/หวยปิงปอง 
เม่ือสอบถามถึงการเล่นพนันผ่านช่องทางออนไลน์ พบ
มีเด็กและเยาวชนเคยเล่นพนันทางออนไลน์ถึงร้อยละ 
17.3 หรือประมาณ 9.526 แสนคน

เม่ือจำาแนกการเล่นพนันออกเป็นกลุ่มเด็ก (อายุ 15-
18 ปี) และกลุ่มเยาวชน (อายุ 19-25 ปี) จะเห็นความ 
แพร่หลายของประเภทการพนันท่ีมีอันดับแตกต่างกัน 

เด็กและเยาวชนเล่นพนันอะไร

กล่าวคือ กลุ่มเด็กนิยมเล่นพนันหวยใต้ดินเป็นอันดับ 
แรก รองลงมาคือ สลากกินแบ่งรัฐบาล พนันไพ่ 
พนันทายผลฟุตบอล ขณะท่ีกลุ่มเยาวชนนิยมเล่น 
พนันสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ 
หวยใต้ดิน พนันทายผลฟุตบอล พนันไพ่ 

ผลสำารวจยังพบด้วยว่า กลุ่มเด็กมีวงเงินพนันเฉล่ีย
ต่อเดือนตำ่ากว่ากลุ่มเยาวชนชัดเจน แต่ท้ังสองกลุ่มมี 
แนวโน้มตรงกันคือ ย่ิงเล่นพนันนาน ย่ิงใช้วงเงินพนัน 
เฉล่ียต่อเดือนสูง โดยกลุ่มเยาวชนมีแนวโน้มเพ่ิมวงเงิน 
พนันเฉล่ียต่อเดือนในสัดส่วนสูงกว่ากลุ่มเด็กชัดเจน 
(ตารางท่ี 2)

อันดับ 1  หวยใต้ดิน

อันดับ 2  สลากกินแบ่งรัฐบาล 

อันดับ 3  พนันไพ่ 

อันดับ 4  พนันทายผลฟุตบอล

อันดับ 5  โฮโล/โปปั่น/น้ำาเต้าปูปลา

เล่นพนันไม่เกิน 2 ปี 721.78

เล่นพนัน 3- 5 ปี  931.20

เล่นพนันเกิน 5 ปี 831.44

รวมเฉลี่ย  776.60

เล่นพนันไม่เกิน 2 ปี 792.38

เล่นพนัน 3- 5 ปี  1,011.96

เล่นพนันเกิน 5 ปี 1,552.73

รวมเฉลี่ย  1,071.71

อันดับ 1  สลากกินแบ่งรัฐบาล

อันดับ 2  หวยใต้ดิน 

อันดับ 3  พนันทายผลฟุตบอล 

อันดับ 4  พนันไพ่ 

อันดับ 5  โฮโล/โปปั่น/น้ำาเต้าปูปลา

วงเงินพนันเฉลี่ยต่อเดือน (บาท)

นักพนันเยาวชน (อายุ 19 -25 ปี)

ประเภทการพนันที่นิยมเล่น 5 อันดับแรก



เมื่อให้กลุ่มที่เล่นพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ประเมินตนเองว่าติดพนันหรือไม่ พบว่า มีเด็กและเยาวชน 
ที่คิดว่าตนเองติดพนันประมาณ 4.052 แสนคน ในจำานวนนี้เป็นเด็ก (อายุ 15-18 ปี) ประมาณ 0.750 
แสนคน และเยาวชน (อายุ 19-25 ปี) ประมาณ 3.302 แสนคน นอกจากนั้นยังมีกลุ่มที่ไม่แน่ใจว่าติดพนัน 
หรือไม่อีกประมาณ 4.154 แสนคน 

เฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่คิดว่าตนเองติดพนัน  เป็นเด็กและเยาวชนชาย  2.453  แสนคน 
เด็กและเยาวชนหญิง 1.599 แสนคน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำานวนเด็กและเยาวชนติดพนันมากที่สุด 
1.866 แสนคน รองลงมาคือภาคกลาง ภาคใต้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และน้อยที่สุดคือภาคเหนือ 
(แผนภาพที่ 4)

ผลสำารวจยังพบด้วยว่า เด็กและเยาวชน 
ยิ่งเล่นพนันนานยิ่งมีโอกาสติดพนันมาก
ขึ้น  โดยเด็กและเยาวชนที่เล่นพนันไม่เกิน 
2 ปี ร้อยละ 7.8 ยอมรับว่าตนเองติดพนัน  
ส่วนกลุ่มท่ีเล่นพนัน  3–5  ปี  มีสัดส่วน 
ผู้ ท่ียอมรับ ว่าติดพนันเพิ่ม เป็นร้อยละ 
11.5 และเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 12.2 ในกลุ่ม 
พนันที่เล่นพนันนานกว่า 5 ป ี นอกจากนี้ยัง 
พบว่ากลุ่มท่ีติดพนันมีแนวโน้มใช้เงินเล่นพนัน 
เฉล่ียต่อเดือนสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ติดพนันถึง 4 
เท่า โดยกลุ่มท่ีติดพนันใช้เงินเล่นพนันเฉล่ีย 
เดือนละ 3,015.18 บาท ส่วนกลุ่มที่ไม่ติด 
พนัน ท่ี ใช้ เ งิน เ ล่นพนัน เฉลี่ ยต่ อ เ ดือน 
751.20 บาท

เด็กและเยาวชนติดพนัน

แผนภาพที่ 4
ประมาณการจำานวนเด็ก
และเยาวชนที่ติดพนัน 
(หน่วย : แสนคน)

การขยายตัวของการพนันทายผลฟุตบอล

เม่ือเปรียบเทียบกับผลสำารวจในปี 2560 พบว่า ในปี 2562 เด็กและเยาวชนเล่นพนันทายผลฟุตบอล 
มากข้ึนเกือบ 3 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 47.7 ขณะท่ีสลากกินแบ่งรัฐบาล
และหวยใต้ดินแม้จะมีจำานวนผู้เล่นพนันมากกว่า แต่อัตราการขยายตัวตำา่กว่าชัดเจน คือร้อยละ 6.6 
และ 9.2 ตามลำาดับ นอกจากน้ัน เด็กและเยาวชนยังมีวงเงินพนันหมุนเวียนท่ีเล่นพนันทายผลฟุตบอล 
มากท่ีสุด คือมากถึง 22,802 ล้านบาท ขณะท่ีหวยใต้ดินและสลากกินแบ่งมีวงเงินพนันหมุนเวียนตำา่กว่า 
คือประมาณ 11,430 ล้านบาท และ 10,866 ล้านบาท ตามลำาดับ

0.659

0.688
0.445

1.866
0.394



เด็กและเยาวชนที่เล่นพนันร้อยละ  10.9 หรือ 
ประมาณ 4.107 แสนคน ได้รับผลกระทบจากการ 
เล่นพนัน  โดยผลกระทบที่พบมากที่สุดอันดับแรกคือ 
ทำาให้ขาดเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน ประมาณ 
2.788 แสนคน รองลงมาคือ มีปัญหาความเครียด 
ทำาให้เสียเวลาทำางาน/เรียน มีปากเสียงทะเลาะกับ
คนในครอบครัว สุขภาพเสื่อมโทรม และอื่นๆ  

ผลสำารวจพบเด็กและเยาวชนเป็นหนี้จากการ 
พนันมากถึ ง  0 . 8 3 9  แสนคน  มี ยอดห น้ี ร วม 

575,061,773 บาท หรือเฉลี่ยต่อหัว 6,854.39 บาท 
โดยทางออกในการหาเงินใช้หนี้ของเด็กและเยาวชน 
มีต้ังแต่ ใช้วิธียืมหรือขอจากเพ่ือนร้อยละ 85.4 ยืมหรือ 
ขอจากคนรอบข้างอ่ืนๆ ได้แก่ คนในครอบครัวหรือ 
คู่สมรสร้อยละ  31.3  แฟนหรือคู่รักร้อยละ  29.2 
ญาติร้อยละ  22.9  ส่วนอีกร้อยละ  16.7  กู้ เงิน 
นอกระบบ นอกจากน้ันยังพบด้วยว่า เด็กและเยาวชน 
ท่ีเป็นหน้ีจากการพนันส่วนใหญ่ คือร้อยละ 83.1 
ระบุว่าจะยังคงเล่นพนันต่อไป (แผนภาพที่ 5)

หนี้จากการพนัน

รวม  
575,061,773 ล้านบาท

เฉลี่ยต่อหัว 
6,854.39 บาท

ต่ำาสุด 500 บาท
สูงสุด 50,000 บาท

แผนภาพที่ 5 
ประมาณการเด็ก
และเยาวชนที่ได้รับ
ผลกระทบด้านต่างๆ 
จากการเล่นพนัน  
(หน่วย : แสนคน)

ขาดเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน

มีปัญหาความเครียด

เป็นหนี้

เสียเวลาทำางาน/การเรียน

เสื่อมเสียชื่อเสียง

มีปากเสียงทะเลาะ
กับคนในครอบครัว

ขายทรัพย์สิน หรือสิ่งมีค่า
เพื่อเล่นพนัน/ใช้หนี้

ทำาสิ่งผิดกฎหมาย
เพื่อนำาเงินเป็นทุนเล่นพนัน

สุขภาพเสี่ยมโทรม

เสียเพื่อน/ญาติ/ครอบครัว

เจ้าหนี้ข่มขู่ทำาร้ายร่างกาย

ผลกระทบจากการเล่นพนัน

2.788

1.116

1.020

1.012

0.888

0.839

0.416

0.274

0.082

0.064

0.038



เด็กและเยาวชนไทยกำาลังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาพ 
แวดล้อมท่ีเสริมแรงให้เข้าสู่เส้นทางของการพนัน 
ข้อมูลจากการสำารวจชี้ให้เห็นว่ามีเด็กและเยาวชน
ถึงร้อยละ 94.2 เติบโตภายใต้สังคมท่ีแวดล้อมไป
ด้วยผู้เล่นพนัน ทั้งพ่อแม่ พี่น้อง ญาติ เพื่อนสนิท 
(มีคนรู้จักเฉลี่ย 3 คนที่เล่นพนัน) สภาพแวดล้อม 
ดังกล่าวมีผลโดยตรงคือการชักนำาเข้าสู่จุดเริ่มต้น 
ของการเล่นพนัน และโดยอ้อมคือการสร้างการรับรู้ 
ทัศนคติที่ผิดๆ ในเรื่องการพนัน เมื่อประกอบกับ 
การเป็นสังคมท่ีสามารถเข้าถึงการพนันได้โดยง่าย 
จึงไม่น่าแปลกใจว่าผลการสำารวจครั้งล่าสุดในปี 
2562 พบเด็กและเยาวชนเกินครึ่งคือร้อยละ 58.2 
ถลำาตัวเข้าสู่วงจรการพนัน

นอกจากสภาพแวดล้อมที่กล่าวถึงข้างต้น ระบบ 
การปกป้องเด็กและเยาวชนเองก็ดูเหมือนยังไร้ซึ่ง 
ประสิทธิภาพ ท้ังน้ีการสำารวจหลายคร้ังท่ีผ่านมาแสดง 
ให้เห็นว่า มีเด็กและเยาวชนที่เล่นพนันเพียงเล็กน้อย
ที่ถูกตักเตือน ลงโทษ หรือเกรงกลัวว่าจะถูกจับดำาเนิน 
คดี ขณะที่มาตรการการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่ม 
ธุรกิจพนันเองก็ยังขาดความเข้มแข็งจริงจัง สะท้อน
ให้เห็นได้จากตัวเลขเด็กและเยาวชนที่อายุตำ่ากว่า 20 

ปี ที่เล่นพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมามีจำานวนสูงถึง 
1.146 ล้านคน เป็นชาย 0.681 ล้านคน และหญิง 
0.465 ล้านคน ซึ่งเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เล่นพนันหวย 
ใต้ดินมากที่สุด 5.037 แสนคน รองลงมาคือสลาก 
กินแบ่งรัฐบาลซึ่งมีรัฐเป็นเจ้ามือ  4.721 แสนคน 
พนันไพ่ 3.569 แสนคน และพนันทายผลฟุตบอล 
2.820 แสนคน 

การดูแลปกป้องเด็กและเยาวชนจากปัญหาการ 
พนัน เป็นประเด็นท่ีต้องดำาเนินการอย่างเร่งด่วน 
เริ่มจากการมีแนวทางที่เหมาะสมในการเฝ้าระวัง 
เด็กและเยาวชน การสร้างความเข้าใจและทัศนคติ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน  ผลกระทบที่ เ กิดขึ้น 
การให้ความสำาคัญกับกระบวนการเยียวยา รักษา 
ปรับทัศนคติ  ทำาให้จิตใจมีความเข้มแข็ง  รู้จัก 
การควบคุมความรู้สึกอยาก ตลอดจนถึงการบังคับ 
ใช้กฎหมายท่ีเข้มงวด  มีประสิทธิภาพ  และการ 
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้มีคณะกรรมการป้องกัน 
ปัญหาจากการพนัน เพ่ือให้มีหน่วยงานกำากับดูแลด้าน 
การป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันโดยเฉพาะ 
ซึ่งจะสามารถป้องกันรวมถึงนำาพาเด็กและเยาวชน 
ออกมาจากวงจรพนันได้อย่างมีประสิทธิผล
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