
เน่ืองจากผู้สูงวัยเป็นกลุ่มท่ีมีเงินเก็บออมจากการทำา
งาน มีเวลาว่าง เบ่ือ เหงา อยากหากิจกรรมท่ีสนุกสนาน 
เพลิดเพลินทำา การเล่นพนันเป็นคร้ังคราวเป็นประโยชน์ 
ในแง่การพักผ่อนหย่อนใจ คลายเครียด ได้เข้าสังคม 
กับคนอ่ืน แต่ก็พบว่ามีผู้สูงวัยติดการพนันจนเป็น 
ปัญหา บางคนต้องสูญเสียเงินท่ีออมมาตลอดชีวิต 
บางคนต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงิน ขาดเงิน 
ใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน เพราะมีรายได้จากทรัพย์สิน 
หรือเงินบำานาญหรือเงินสวัสดิการแบบคงท่ี ไม่มีช่อง 
ทางทำางานหาเงินมาชดเชยหรือใช้หน้ีได้เหมือนคน 
หนุ่มสาว บางคนเกิดผลกระทบด้านสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ฯลฯ

คนจำ�นวนหนึ่งอ�จเล่นก�รพนันเพ่ือคว�มสนุก  เพลิดเพลิน  แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่�มีจำ�นวนไม่น้อย 
ที่เล่นก�รพนันเกินขอบเขต  จนเกิดผลกระทบหล�ยอย่�งต�มม�  ไม่ว่�จะเป็นก�รติดพนัน 
หน้ีสินจ�กก�รเล่นพนัน  ปัญห�สุขภ�พ  ฯลฯ  ผู้สูงวัยถือเป็นหน่ึงกลุ่มเสี่ยงสำ�คัญที่มีโอก�ส 
เสพติดก�รพนันและได้รับผลกระทบจ�กก�รพนัน

สถ�นก�รณ์ก�รพนัน
กลุ่มผู้สูงวัย ปี 2562

ผู้สูงวัย
เริ่มเล่นการพนัน

ตอนอายุมาก
เล่นพนันครั้งแรก
ตอนอาย ุ62 ปี

รายงานการสำารวจสถานการณ์ พฤติกรรม และ 
ผลกระทบการพนันในประเทศไทย ปี 2562 ดำาเนินการ 
สำารวจและประมวลผลข้อมูลโดย ศูนย์วิจัยเพ่ือการ 
พัฒนาสังคมและธุรกิจ ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิหลายช้ัน (Stratified 
Multi-stage sampling) กับประชากรไทยท่ีมีอายุ 15 ปี 
ข้ึนไปใน 77 จังหวัด จำานวน 44,050 ตัวอย่าง พบ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้สูงวัยหรือผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ 60 ปี 
ข้ึนไป จำานวน 6,139 ตัวอย่าง ในจำานวนน้ีเป็นผู้ 
สูงวัยท่ีเคยมีประสบการณ์เล่นการพนันร้อยละ 76.2  
หรือประมาณ 5.672 ล้านคน เป็นผู้สูงวัยหญิง 2.970 
ล้านคน ผู้สูงวัยชาย 2.702 ล้านคน

หวยใต้ดิน สล�กกินแบ่งรัฐบ�ล และพนันไพ่  เป็นประเภทก�รพนันที่เล่นครั้งแรก
ของผู้สูงวัยหญิงกว่�ร้อยละ 90 และผู้สูงวัยช�ยกว่�ร้อยละ 70 ถัดม�คือ  ไฮโล 
ไก่ชน น้ำ�เต้�ปูปล� มวย/มวยตู้  และอื่นๆ

ผู้สูงวัย
ที่เล่นการพนัน

ประมาณร้อยละ 80 
เริ่มเล่นพนันครั้งแรก
ตอนอายุไม่เกิน 30 ปี

ผู้สูงวัย
เริ่มเล่นการพนัน
เร็วที่สุดเล่นพนัน

ครั้งแรก
ตอนอายุ 7 ปี

ผู้สูงวัยกว่า 
50,000 คน 
เริ่มเล่นพนัน
ในวัยเกษียณ 



สถ�นก�รณ์ก�รพนัน
กลุ่มผู้สูงวัย ปี 2562

เม่ือสอบถามถึงการเล่นพนันในรอบ 12 เดือนท่ี 
ผ่านมา พบว่ามีผู้สูงวัยเล่นการพนันมากถึงร้อยละ 45.1 
หรือประมาณ 3.357 ล้านคน เป็นผู้สูงวัยชาย 1.724 
ล้านคน ผู้สูงวัยหญิง 1.633 ล้านคน 

การจำาแนกตามภูมิภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือมีผู้สูงวัยเล่นการพนันมากท่ีสุด คือประมาณ 1.174 

วงเงินท่ีใช้เล่นการพนันของผู้สูงวัยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามระดับรายได้ โดยกลุ่ม 
ท่ีมีรายได้เฉล่ียไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน ใช้เงินเล่นพนันเฉล่ียเดือนละ 873  
บาทวงเงินข้างต้นเพ่ิมข้ึนเป็น 1,029 บาท ในกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ีย 5,001 
-10,000 บาท ต่อเดือน 1,298 บาท ในกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ีย 10,001 
-20,000 บาทต่อเดือน  และ3,357 บาท ในกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ีย มากกว่า 20,000 
บาทต่อเดือน

ล้านคน ถัดมาคือภาคกลาง กรุงเทพฯและปริมณฑล 
ภาคเหนือ และภาคใต้ แต่เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับ 
ประชากรในภูมิภาคน้ัน  ๆ พบว่า กรุงเทพฯและปริมณฑล 
มีสัดส่วนผู้สูงวัยเล่นการพนันสูงสุดท่ีร้อยละ 55.4 
ถัดมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง 
และภาคเหนือ (แผนภาพท่ี 1)

ปี 2562 
ผู้สูงวัยมีวงเงิน

ที่ใช้เล่นก�รพนันม�กถึง 
57,131 ล้�นบ�ท

หรือเฉลี่ยคนละ 
1,340 บ�ท

ต่อเดือน

ผู้สูงวัยหญิง
ที่ใช้เงินเล่นก�รพนัน

เฉลี่ยคนละ 
1,046 บ�ท

ต่อเดือน

ผู้สูงวัยช�ย
ใช้เงินเล่นก�รพนัน

เฉลี่ยคนละ 
1,632 บ�ท

ต่อเดือน

สัดส่วนผู้เล่นพนัน
เปรียบเทียบประช�กร
ในภูมิภ�ค (ร้อยละ)

0.632

ยิ่งมีร�ยได้สูง ยิ่งใช้เงินเล่นพนันม�ก

ผู้สูงวัยไทยเกือบครึ่ง
เล่นก�รพนันในปี 2562

ค่�ประม�ณก�ร
จำ�นวนผู้เล่นพนัน 

(ล้�นคน)

0.442 33.3

1.174 48.0

0.669 42.4

0.632 55.4

0.439 46.5

แผนภ�พที่ 1 
ค่าประมาณการจำานวน
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
ที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือน
ที่ผ่านมา และสัดส่วนผู้เล่นพนัน
เมื่อเปรียบเทียบกับจำานวน
ประชากร จำาแนกตามภูมิภาค



การตัดสินใจเล่นการพนันของผู้สูงวัยเก่ียวข้องกับ
ปัจจัยส่วนบุคคลมากกว่าสภาพแวดล้อม ดังพบว่า 
ผู้สูงวัยท่ีเล่นการพนันในปี 2562 ระบุเหตุผลท่ีมีนำา้หนัก 
ต่อการเล่นพนัน 3 อันดับแรก รวมกันมากถึงร้อยละ 
65.7 (จาก 100.0 เปอร์เซ็นต์) ประกอบด้วย เป็น 
การเส่ียงโชค/เส่ียงดวง (ร้อยละ 32.6) เล่นเพ่ือความ 
ต่ืนเต้น/เพลิดเพลิน (ร้อยละ 17.5) ชอบโดยส่วนตัว 
(ร้อยละ 15.6) 

ในอีกด้านหน่ึง ผู้สูงวัยท่ีเคยมีประสบการณ์เล่น
การพนันมากถึงร้อยละ 40.8 หรือประมาณ 2.315 
ล้านคน หยุดหรือไม่ได้เล่นการพนันในปี 2562 โดย 
เหตุผลท่ีมีนำ้าหนักต่อการหยุดเล่นพนันในปัจจุบัน 
อันดับแรกคือ เล่นเสีย (ร้อยละ 32.5) ขณะท่ีอีกร้อยละ 
41.2 ให้เหตุผลท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
แค่ลอง/เล่นสนุกๆ/เล่นช่ัวคราว (ร้อยละ 27.2) และ 
เห็นว่าเป็นส่ิงไม่ดีจึงเลิกเล่น (ร้อยละ 14.0) (แผนภาพท่ี 2)

แผนภ�พที่ 2 
เหตุผลที่ทำาให้ผู้สูงอายุ
หยุดหรือไม่เล่นการพนัน
ในปี 2562 (ถ่วงน้ำาหนัก)

เล่นเสียเลยหยุดเล่น

แค่ลอง / เล่นสนุกๆ / เล่นชั่วคร�ว

เหตุผลอื่นๆ มีหนี้สิน ไม่มีเงินเล่น มีปัญห�สุขภ�พ

เคยโดนจับ / ต้องโทษ

พ่อแม่ / คนในครอบครัว / ส�มี ภรรย�ห้�ม

ตำ�รวจเข้มงวด กวดขัน

ไม่มีเพื่อนเล่น

ไม่มีแหล่งพนันให้เล่น

ไม่มีเวล� / เสียเวล�ทำ�ง�น

เห็นว่�เป็นสิ่งไม่ดีจึงเลิกเล่น

32.5

27.2

14.0
8.8

5.2
4.5
3.5
0.6
0.6
3.1

ผู้สูงวัยตัดสินใจเล่นพนันหรือไม่
จ�กปัจจัยส่วนบุคคลม�กกว่�สภ�พแวดล้อม

ร้อยละ
(ถ่วงน้ำ�หนัก)

เหตุผล



ผู้สูงวัยส่วนใหญ่เล่นการพนันมากกว่า 1 ประเภท 
เฉล่ียท่ี 2 ประเภท เม่ือพิจารณาจำานวนคนเล่นการพนัน
แต่ละประเภท พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงวัยชายเล่นการพนัน 
มากกว่าผู้สูงวัยหญิง ยกเว้นการพนันหวยหุ้นและ 
พนันบิงโกเท่าน้ันท่ีผู้สูงวัยหญิงมีจำานวนคนเล่นการพนัน 
มากกว่า 

การพนันยอดนิยมของผู้สูงวัยท้ังชายและหญิง 3 
อันดับแรก คือ สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยใต้ดิน และ 

พนันไพ่ แต่ประเภทการพนันในลำาดับถัดไปมีความ 
แตกต่างระหว่างเพศอยู่บ้าง เช่น ผู้สูงวัยชายนิยม 
เล่นพนันวัวชน/ไก่ชนในลำาดับท่ี 4 มวยหรือมวยตู้ 
เป็นลำาดับท่ี 5 พนันทายผลฟุตบอลเป็นลำาดับท่ี 6 ขณะท่ี 
ผู้สูงวัยหญิงนิยมเล่นพนันหวยหุ้นเป็นลำาดับท่ี 4 ไฮโล/ 
โปป่ัน/นำ้าเต้าปูปลาเป็นลำาดับท่ี 5 วัวชน/ไก่ชนเป็น 
ลำาดับท่ี 6 เป็นต้น (ตารางท่ี 1)

ต�ร�งที่ 1 ค่าประมาณการจำานวนผู้สูงวัยที่เล่นการพนันแต่ละประเภท ในปี 2562 จำาแนกตามเพศ (10 อันดับ)

ช�ย รวมหญิง

สล�กกินแบ่งรัฐบ�ล 1,310,094  1,258,621  2,568,716 

971,380  1,041,596  2,012,977 

153,897  148,445  302,342 

132,554  27,756  160,310 

87,923  42,415  130,339 

118,852  8,911  127,763 

71,962  13,412  85,374 

17,093  35,971  53,064 

10,181  1,483  11,664 

3,805  4,672  8,477 

ไฮโล/โปปั่น/น้ำ�เต้�ปูปล�

พนันไพ่

พนันท�ยผลฟุตบอล

บั้งไฟ / แข่งเรือ

หวยใต้ดิน

มวยหรือมวยตู้

วัวชน/ไก่ชน

หวยหุ้น

พนันบิงโก

อันดับ

1

4

8

2

5

9

3

7

6

10

ต่ำ�สุด 1 ประเภท สูงสุด 6 ประเภท เฉลี่ย 2 ประเภท

ผู้สูงวัยช�ยเล่นก�รพนัน
ม�กประเภทกว่�ผู้สูงวัยหญิง

ประเภทก�รพนันที่เล่น
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่�นม�

ค่�ประม�ณก�รจำ�นวนผู้เล่นพนัน (คน)



นักพนัน
สูงวัยช�ย

นักพนัน
สูงวัยหญิง

เม่ือให้ผู้สูงวัยท่ีเล่นการพนัน 
ประเมินตนเองว่า“ติดการพนัน” 
หรือไม่ พบว่า ผู้สูงวัยท่ีเล่นการพนัน 
ร้อยละ 15.9 หรือประมาณ 0.532 
ล้านคนระบุว่าตนเองติดพนัน 
จำาแนกเป็นผู้สูง วัยชาย 0.298  
ล้านคน และผู้สูงวัยหญิง 0.234 
ล้านคน นอกจากน้ัน ยัง มีอีก 
ร้อยละ 12.8 หรือประมาณ 0.430  
ล้านคน ระบุว่าไม่แน่ใจว่าตนเอง 
ติดพนันหรือไม่ (แผนภาพท่ี 3)

แผนภ�พที่ 3 
ค่าประมาณการผู้สูงวัยที่ติดพนัน 
จำาแนกตามเพศ (หน่วย: ล้านคน) ไม่ติดพนัน ไม่ติดพนัน

ติดพนัน
ติดพนัน

ไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจ

ผลสำารวจพบความเช่ือมโยงระหว่างการติดพนันกับวงเงินท่ีใช้เล่นพนัน กล่าวคือ กลุ่มผู้สูงวัยท่ีเล่นพนันโดย 
ไม่ติดพนัน ใช้เงินเล่นพนันเฉล่ียคนละ 830 บาทต่อเดือน วงเงินข้างต้นเพ่ิมข้ึนเป็น 1,438 บาทในกลุ่มท่ีไม่
แน่ใจว่าติดพนันหรือไม่ และเพ่ิมข้ึนเป็น 3,693 บาทในกลุ่มท่ีติดพนัน ซ่ึงเท่ากับว่ากลุ่มท่ีติดพนันใช้เงินเล่น 
การพนันประมาณ 4.4 เท่าของกลุ่มท่ีไม่ติดพนัน

1.190 1.204

0.298 0.234

0.236 0.194

กว่� 5 แสนคน รู้สึกว่�ตนเองติดพนัน

วงเงินที่ใช้เล่นพนันของผู้สูงอ�ยุ (บ�ทต่อคนต่อเดือน)

กลุ่มติดพนันใช้เงินเล่นก�รพนันม�กกว่�กลุ่มอื่น

กลุ่มไม่ติดพนัน 
830 บ�ท

กลุ่มไม่แน่ใจ
1,438 บ�ท

กลุ่มติดพนัน
3,693 บ�ท



ต�ร�งที่ 2  แสดงค่าร้อยละของผลกระทบจากการเล่นพนันในปี 2562 
      ในกลุ่มผู้สูงวัยที่ระบุว่าตนเองได้รับผลกระทบเชิงลบจากการพนัน

ผลสำารวจพบความเช่ือมโยงระหว่างการติดพนันกับผลกระทบ กล่าวคือ กลุ่มผู้สูงวัยท่ีเล่นพนันโดยไม่ติด 
พนันร้อยละ 3.8 ยอมรับว่าตนเองได้รับผลกระทบจากการเล่นพนัน สัดส่วนผลกระทบเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 13.0  
ในกลุ่มท่ีไม่แน่ใจว่าติดพนันหรือไม่ และเพ่ิมสูงถึงร้อยละ 22.4 ในกลุ่มท่ีติดพนัน

ปี 2562 ผู้สูงวัยท่ีเล่นการพนันในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา มากถึงร้อยละ 9.2 หรือประมาณ  
3.09 แสนคน ระบุว่าตนเองได้รับผลกระทบจากการเล่นพนัน บางคนได้รับผลกระทบหลายด้าน 
ผลกระทบท่ีพบมีต้ังแต่ ขาดเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน ความเครียด มีปากเสียงทะเลาะกับ 
คนในครอบครัว เป็นหน้ี สุขภาพเส่ือมโทรม และอ่ืนๆ (ตารางท่ี 2)

ผลกระทบเชิงลบ
จ�กก�รเล่นพนัน ร้อยละ จำ�นวน (คน)

ข�ดเงินใช้จ่�ยในชีวิตประจำ�วัน

สุขภ�พเสื่อมโทรม

มีป�กเสียงทะเล�ะ 
กับคนในครอบครัว

เสื่อมเสียชื่อเสียง

ข�ยทรัพย์สิน 
ของมีค่�เพื่อนำ�เงินม�เล่นพนัน

มีปัญห�คว�มเครียด

เสียเวล�ทำ�ง�น

เป็นหนี้

ทำ�สิ่งผิดกฎหม�ย
เพื่อนำ�เงินม�เป็นทุนเล่นพนัน

เสียเพื่อน ญ�ติ ครอบครัว

59.8

15.4

26.1

5.4

2.4

39.5

10.4

24.5

3.5

0.6

184,368

47,565

80,424

16,693

7,306

121,872

31,958

78,280

10,734

1,782

กว่� 3 แสนคน 
ได้รับผลกระทบเชิงลบจ�กก�รเล่นพนัน 

กลุ่มติดพนันได้รับผลกระทบจ�กก�รเล่นพนันม�กกว่�กลุ่มอื่น



หน่ึงในผลกระทบเชิงลบจากการเล่นพนันท่ีสำาคัญ
คือ หน้ีสินท่ีเกิดจากการเล่นพนัน ซ่ึงการประสบปัญหา 
ทางการเงินในวัยสูงอายุย่อมเป็นปัญหามากกว่าวัยอ่ืน 

ผลสำารวจพบว่า ปี 2562 ผู้สูงวัยท่ีเล่นการพนัน 
ประมาณ 0.78 แสนคน มีหน้ีสินจากการเล่นพนัน 
ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา กว่า 580 ล้านบาท 
หรือเฉล่ีย 7,422 บาทต่อคน โดยผู้สูงวัยท่ีติดพนัน 
มีสัดส่วนของผู้ท่ีมีหน้ีสินจากการพนันสูงกว่ากลุ่มอ่ืน 
กล่าวคือ กลุ่มท่ีไม่ติดพนันมีเพียงส่วนน้อย คือ 
ร้อยละ 0.4 ท่ีมีหน้ีสินจากการพนัน สัดส่วนข้างต้น 

เพ่ิมเป็นร้อยละ 2.4 ในกลุ่มท่ีไม่แน่ใจว่าติดพนันหรือไม่ 
และเพ่ิมเป็นร้อยละ 10.4 ในกลุ่มท่ีติดพนัน 

นอกจากน้ีผลสำารวจยังพบความเช่ือมโยงระหว่าง 
การติดพนันกับจำานวนหน้ีพนัน กล่าวคือ กลุ่มไม่ติด 
พนันท่ีเป็นหน้ี มียอดหน้ีเฉล่ียท่ี 3,571 บาทต่อคน 
ขณะท่ีกลุ่มท่ีไม่แน่ใจว่าติดพนันหรือไม่ ยอดหน้ีเฉล่ีย 
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยเป็น 3,778 บาทต่อคน ส่วนกลุ่มท่ี 
ติดพนันพบยอดหน้ีสินเฉล่ียต่อคนสูงกว่า 2 กลุ่มแรก 
ชัดเจนคือ 9,238 บาท

จำ�นวนนักพนันสูงวัยที่มีหนี้สิน
จ�กก�รเล่นพนันในปี 2562 78,270 คน

หนี้สินจ�กก�รเล่นพนัน
ของนักพนันสูงวัยในปี 2562

กลุ่มที่ไม่ติดพนัน ร้อยละ 99.6 ร้อยละ 0.4 3,571 บ�ท

ร้อยละ 97.6 ร้อยละ 2.4 3,778 บ�ท

ร้อยละ 89.6 ร้อยละ 10.4 9,238 บ�ท

กลุ่มที่ไม่แน่ใจว่�ติดพนันหรือไม่

กลุ่มที่ติดพนัน

เฉลี่ย 
7,422 บ�ท

ต่อคน

580,500,900 บ�ท

สภ�วะหนี้สินที่เกิดจ�กก�รเล่นพนัน
จำ�แนกต�มสถ�นก�รณ์ติดพนัน

ผู้สูงวัยที่เล่นก�รพนัน

สูงสุด 
50,000 บ�ท

ต่ำ�สุด
1,000 บ�ท

ค่�ประม�ณก�รจำ�นวนนักพนันสูงวัย
ที่มีหนี้สินและจำ�นวนหนี้สินจ�กก�รเล่นพนัน ในปี 2562

เกือบแสนคนมีหนี้สินจ�ก
ก�รเล่นพนันกว่� 580 ล้�นบ�ท

ไม่มีหนี้ มีหนี้ ยอดหนี้
เฉลี่ยต่อคน



งานวิจัยในต่างประเทศพบว่า การมีพ้ืนฐานทาง 
วัฒนธรรมท่ีเช่ือโชคลาง เช่ือดวง ชะตากรรม การนิยม 
เล่นการพนันในหมู่พวกเดียวกัน การอยู่ใกล้สถานท่ีเล่น 
การพนัน การอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีปัญหา ไม่ค่อย 
มีงานทำาหรือทำางานหนักโดยได้ค่าจ้างตำ่า ความยาก 
ลำาบาก รวมถึงความเครียดในการปรับตัวทางเศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม ล้วนเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีจะทำาให้คนติด 
การพนันในสัดส่วนสูง 

สำาหรับผู้สูงวัย การเล่นพนันมีจุดอ่อนหรือปัจจัยเส่ียง 
ท่ีจะทำาให้ติดพนันได้ง่าย เพราะคนสูงวัยชอบทำา 
พฤติกรรมแบบซำา้ซาก บางคนมีอาการหลงลืม บางคน 
มีความบกพร่องในการเรียนรู้ระดับหน่ึง ฯลฯ ทำาให้มี 
โอกาสเสพติดหรือเลิกเล่นการพนันได้ยาก 

ผลสำารวจพบว่า ผู้สูงวัยท่ีติดพนันจะใช้เงินในการ 
เล่นพนันมากกว่ากลุ่มท่ีไม่ติดพนัน 4.4 เท่า รวมถึงมี
สัดส่วนผู้ได้รับผลกระทบจากการพนันและมีหน้ีสินจาก 
การพนันค่อนข้างมาก นอกจากน้ันงานวิจัยเชิงลึกยัง
พบด้วยว่า ผู้สูงวัยท่ีมีปัญหาติดพนันมีค่าเฉล่ียคุณภาพ
ชีวิตโดยรวมตำา่ แต่เน่ืองด้วยสังคมไทยไม่นิยมติดต่อ 

ขอคำาปรึกษาด้านสุขภาพจิต (ท้ังท่ีการพนันเป็นโรคทาง 
จิตเวชกลุ่มการเสพติด) เพราะมีวัฒนธรรมท่ีรู้สึกอาย 
กลัวเสียหน้า คิดว่าการติดพนันหรือการแก้ไขปัญหา 
จากการพนันเป็นเร่ืองท่ีต้องจัดการด้วยตนเอง ย่ิงเป็น 
ผู้สูงวัยด้วยแล้วความรู้สึกกลัวเสียหน้าจะย่ิงรุนแรง 
ดังน้ัน ผู้สูงวัยท่ีประสบปัญหาจากการพนันมากถึงร้อย
ละ 58.6 เลือกท่ีจะแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ท่ีเหลือเลือก 
ขอคำาปรึกษาหรือความช่วยเหลือจากคนในครอบครัว
หรือเพ่ือนฝูง และไม่พบผู้สูงวัยท่ีติดพนันใช้บริการสาย
ด่วนสุขภาพจิตเลิกพนัน 1323 หรือการปรึกษาจิตแพทย์ 
เลยแม้แต่รายเดียว

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

เกือบแสนคนมีหนี้สินจ�ก
ก�รเล่นพนันกว่� 580 ล้�นบ�ท บทสรุป


