
การพนัน
รายงานสถานการณ์

ปี 2562
ในสังคมไทย



ที่มาของข้อมูล

โครงการศึกษา
สถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนัน
ในประเทศไทย ประจ าปี 2562

• เก็บรวบรวมข้อมูลกับประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ใน 77 จังหวัด 

• ประยุกต์ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายชั้น 
และก าหนดลักษณะตัวอย่างให้สอดคล้องกับประชากร
เป้าหมายจริง รวมจ านวนทั้งส้ิน 44,050 ตัวอย่าง 

• เก็บข้อมูลระหว่างเดือน เมษายน ถึง กรกฎาคม 2562

ด าเนินการส ารวจและประมวลผลข้อมูล โดย
ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ



ประสบการณ์
การเล่นการพนัน
ของ คนไทย

1



คนรอบตัวต่างก็เล่น…การพนัน ?

96.1%
มีบุคคลแวดล้อม
ที่เล่นการพนัน

คนไทย

เพื่อนบ้าน / คนแถวบ้าน

ญาติ

เพื่อนสนิท

แฟน สาม/ีภรรยา

พ่อ แม่

69.3 %

65.4 %

44.6 %

พี่ น้อง 42.5 %

29.6 %

27.8 %

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ที่ระบุบุคคลที่พบเห็นว่าเล่นการพนัน



การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ไมถ่ือว่าเป็นการพนัน

ประเทศไทยควรเปิดพนันทายผล
ฟุตบอลอย่างถูกกฎหมาย

หากเปลี่ยนการพนัน
ที่เคยผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมาย
จะมีผลท าให้คนเล่นพนันเพิ่มขึ้น

การชิงโชค ชิงรางวัลจากการซื้อสินค้า
ถือว่าเป็นการพนันลักษณะหน่ึง

เห็นด้วย ไม่ แน่ ใจ ไม่ เห็นด้ วย

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามทัศนคติมีต่อการพนันในประเด็นต่างๆ (หน่วย:ร้อยละ)

ทัศนคติ
ที่คนไทยมีต่อการพนัน

การซื้อหวยใต้ดิน
ไมถ่ือว่าเป็นการพนัน

ประเทศไทยควรเปิดบ่อนคาสิโน
อย่างถูกกฎหมาย



คนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป 
หรือประมาณ ล้านคน
มีประสบการณ์ เคยเล่นการพนัน

79.5
73.4

35.1

67.3

83.4 81.7 82.3 80.7 75.3
81.5 75.8 76.5 77.0 73.5

ชาย
กทม.
ปริมณฑล

15-18 19-25 26-29 30-39 40-49 50-59 60 ขึ้นไป เหนือ กลาง อีสาน ใต้หญิง

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่า มีประสบการณ์เล่นการพนันในชวีิตที่ผ่านมา จ าแนกตามเพศ ช่วงอายุ และพื้นที่  

(หน่วย:ร้อยละ)



คนไทยมี ประสบการณ์
เคยเล่นการพนันอะไรบ้าง ?

1 2
3

4
5

สลาก
กินแบ่งรัฐบาล

82.9 %

หวยใต้ดิน
76.4 %

พนันไพ่

18.8 %
ไฮโล โปปั่น
น้ าเต้าปูปลา
25.1 %

พนันทายผล
ฟุตบอล

44.7 %

คนไทยมีประสบการณ์เคยเล่นการพนัน

เฉลี่ยคนละ 3 ประเภท
สูงสดุ 16 ประเภท

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่า มีประสบการณ์เล่นการพนันในชวีิตที่ผ่านมา
จ าแนกตามประเภทการพนัน



ของคนที่มีประสบการณ์เคยเล่นการพนัน 

หรือประมาณ ล้านคน
เคยเล่นการพนันผ่านช่องทางออนไลน์

สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค แท๊บเล็ต
95.3 % 11.9 % 6 %

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุการเคยเล่นพนันผ่านช่องทางออนไลน์ จ าแนกตามอุปกรณ์ที่ใช้  



เมื่อเริ่มเล่นการพนันเป็น ครั้งแรก ?

เริ่มเล่นการพนันครั้งแรก
อายุต่ าสุด ปี  สูงสุด ปี

เริ่มเล่นพนันคร้ังแรก
ก่อนอายุ ปี

ปี ปี

อายุเฉลี่ยที่เริ่มเล่นพนันครั้งแรก 
จ าแนกตามเพศ

เสี่ยงโชค / อยากลอง

อยากได้เงิน

เพื่อความต่ืนเต้นเพลิดเพลิน

มีคนชักชวน

คิดว่าจะมีโอกาส
ชนะมาก

25.6 %

22.7 %

14.7 %

เล่นตามคนใกล้ชิด 13.5 %

11.2 %

5.2 % ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีประสบการณ์เคยเล่นพนัน 

จ าแนกตามเหตุผล
ของการเล่นพนันครั้งแรก

มีแหล่งที่เล่น
อยู่ใกล้ๆ 4.5 %



เริ่มเล่นพนันครั้งแรกกับ การพนันชนิดใด ?

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีประสบการณ์เคยเล่นการพนัน
จ าแนกตามการพนันที่เล่นคร้ังแรก

28.0 %
1 หวยใต้ดิน

สลากกินแบ่งรัฐบาล

27.3 %

พนันไพ่
23.5 %

พนันฟุตบอล
5.2 %

2

3

ไฮโล
5.3 %

2.7 %
ไก่ชน

น้ าเต้าปูปลา
3.1 %

อื่น ๆ 
4.9 %



สถานการณ์
การเล่นการพนัน
ปี 2562
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ประมาณการจ านวนคนไทยที่ เล่นการพนันใน ปี 2562

% ของคนไทยที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
เล่นการพนันในปี 2562

หรือคิดเป็นจ านวน ล้านคน
เพิ่มจากปี ’60 %

หรือเพิ่มขึ้น ล้านคน

มี นักพนันหน้าใหม่ หรือคนที่ไม่เคยเล่นพนันมาก่อน 
แต่เพิ่งเริ่มเล่นพนันเป็นครั้งแรกในปี 2562

คน

มากกว่านักพนันหน้าใหม่ใน ปี ’60
ที่มีจ านวน คน 

หรือเพิ่มขึ้น %



เพิ่มจากปี ’60 
แสนคน

เพิ่มจากปี ’60 
แสนคน

เพิ่มจากปี ’60 
แสนคน

ภาคเหนือ %
ล้านคน

ภาคอีสาน %
ล้านคน

ภาคกลาง %
ล้านคน

เพิ่มจากปี ’60 
แสนคน

กรุงเทพฯ ปริมณฑล %
ล้านคน

เพิ่มจากปี ’60 
แสนคน

ภาคใต้ %
ล้านคน

สัดส่วนของผู้ที่เล่นการพนันในปี 2562
ต่อประชากรในภูมิภาคนั้นๆ และ

ประมาณการจ านวนคนที่เล่นการพนัน
จ าแนกตามภูมิภาค  

สัดส่วนและประมาณการ
คนที่เล่นการพนันในปี 2562

จ าแนกตามภูมิภาค



0.733

3.051

2.741

6.360

6.739

7.439

3.357

15-18 ปี

19-25 ปี

26-29 ปี

30-39 ปี

40-49 ปี

50-59 ปี

60 ปีขึ้นไป

(หน่วย : ล้านคน)

ประมาณการจ านวนคนไทย
ที่เล่นการพนันในปี 2562
จ าแนกตามช่วงอายุ  

ประมาณการจ านวนคนที่เล่นการพนัน ปี 2562 จ าแนกตามช่วงอายุและเพศ

เพิ่มจากปี ’60 1.346 แสนคน

เยาวชนอายุ 15-25 ปี 
3.784 ล้านคน

เพิ่มจากปี ’60 เล็กน้อย

ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
3.357 ล้านคน

เพิ่มจากปี ’60 8.559 แสนคน

เพิ่มจากปี ’60 6.341 แสนคน

ผู้หญิง
15.179 ล้านคน

ผู้ชาย
15.242 ล้านคน



เล่นการพนัน
ในปี 2562

20.9%

เยาวชน
อายุ 15-18 ปี 

สัดส่วนนักพนัน ปี ‘62
ใน กลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ประมาณการจ านวนนักพนัน ในการพนัน 5 อันดับแรก ประมาณการวงเงินพนัน ปี ’62

จ าแนกตามกลุ่มอายุ

เล่นการพนัน
ในปี 2562

46.3%

เยาวชน
อายุ 19-25 ปี 

เล่นการพนัน
ในปี 2562

42.2%

ผู้สูงอายุ
60 ปี ขึ้นไป 

1 หวยใต้ดิน 319,096 คน

2 สลากกินแบ่งรัฐบาล 268,012 คน

3 พนันไพ่ 236,176 คน

4 พนันทายผลฟุตบอล 176,311 คน

5 ไฮโล โปปั่น น้ าเต้าปปูลา 63,095 คน

อันดับ

เยาวชน 15-18 ปี
วงเงินพนัน

10,200 ล้านบาท

1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1,953,716 คน

2 หวยใต้ดิน 1,431,947 คน

3 พนันทายผลฟุตบอล 723,107 คน

4 พนันไพ่ 660,485 คน

5 ไฮโล โปปั่น น้ าเต้าปปูลา 250,116 คน

อันดับ

1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 2,568,716 คน

2 หวยใต้ดิน 2,012,977 คน

3 พนันไพ่ 302,342 คน

4 วัวชน ไก่ชน 160,310 คน

5 ไฮโล โปปั่น น้ าเต้าปปูลา 130,339 คน

อันดับ

เยาวชน 19-25 ปี
วงเงินพนัน

58,878 ล้านบาท

ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
วงเงินพนัน

57,131 ล้านบาท



ประเภทการพนัน ที่คนไทยเล่นในปี 2562

ประเภทการพนัน ประมาณการ
จ านวนนักพนัน เพิ่มขึ้นจากปี ‘60

สลากกินแบ่งรัฐบาล 22,749,180 1,315,076

หวยใต้ดิน 17,737,383 413,273

พนันไพ่ 4,446,213 327,626

พนันทายผลฟุตบอล 3,463,506 986,894

ไฮโล / โปปั่น / น้ าเต้าปูปลา 1,980,872 893,438

วัวชน / ไก่ชน 1,360,080 193,732

มวยหรือมวยตู้ 1,069,125 463,912

หวยหุ้น 566,972 n/a

พนันบิงโก 147,634 n/a

จับยี่กี / หวยปิงปอง 104,615 n/a

สลาก / หวยต่างประเทศ 78,578 n/a

อื่นๆ เช่น ม้าแข่ง ตู้ม้า ตู้เกม ทายผลกีฬาอีสปอร์ต 308,699 n/a

( หน่วย : คน )

เฉลี่ย 2 ประเภท คน สูงสุด 13 ประเภท คน



สลาก
กินแบ่งรัฐบาล
ปี 2562
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คนไทยเล่นการพนัน
สลากกินแบ่งรัฐบาล ในปี 2562

% หรือคิดเป็นจ านวน
ล้านคน

เพิ่มจากปี ’60 %
หรือเพิ่มขึ้น ล้านคน

วงเงินหมุนเวียนในตลาด
การพนัน สลากกินแบ่งรัฐบาล

ล้านบาท

เพิ่มจากปี ’60 ล้านบาท

เหนือ 
ล้านคน

%

ตะวันออก
เฉียงเหนือ 

ล้านคน

%

กลาง
ล้านคน

% กรุงเทพฯ
ปริมณฑล

ล้านคน

%

ใต้
ล้านคน

%

ประมาณการจ านวนคนไทย
ที่เล่นพนันสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในปี 2562 จ าแนกตามภูมิภาค  

และ สัดส่วนผู้เล่นพนันสลากฯ
ในภูมิภาคนั้นๆ



0.268

1.954

2.050

4.905

5.322

5.683

2.569

15-18 ปี

19-25 ปี

26-29 ปี

30-39 ปี

40-49 ปี

50-59 ปี

60 ปีขึ้นไป

(หน่วย : ล้านคน)

ประมาณการจ านวนคนไทย
ที่เล่นพนันสลากกินแบ่งรัฐบาลในปี 2562
จ าแนกตามช่วงอายุ  

ประมาณการจ านวน นักพนันสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2562

เยาวชนอายุต่ ากว่า 20 ปี 
4.722 แสนคน

นักพนันสลากฯ 
หน้าใหม่ 3.242 แสนคน

ผู้หญิง
11.899 ล้านคน

ผู้ชาย
10.851 ล้านคน



ไม่เกิน 100 บาท 37.7 %

101 200 บาท 25.6 %

201 500 บาท 28.8 %

501 1,000 บาท 7.2 %

1,001 3,000 บาท 0.7 %

มากกว่า 3 000 บาท 0.01 %

จ านวนเงินที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
โดยเฉลี่ยต่องวด

ร้อยละของผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในปี 2562
จ าแนกตามจ านวนเงินที่ซื้อ เฉลี่ยต่องวด

'60'62

เฉลี่ย 314 บาท/งวด

ความถี่ของการซื้อ
สลากกินแบ่งรัฐบาล

เล่นทุกงวด

เล่นบางงวด

เฉลี่ย งวด/ปี

'62

'60

'60 เฉลี่ย 9 งวด/ปี

ร้อยละของผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในปี 2562 
จ าแนกตามความถี่ที่เล่น

เฉลี่ยต่องวด ต่ าสุด 80 บาท สูงสุด 50,000 บาท



หวยใต้ดิน
ปี 2562
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คนไทยเล่นการพนัน
หวยใต้ดิน ในปี 2562

% หรือคิดเป็นจ านวน
ล้านคน

เพิ่มจากปี ’60 %
หรือเพิ่มขึ้น แสนคน

วงเงินหมุนเวียนในตลาด
การพนัน หวยใต้ดิน

ล้านบาท

เพิ่มจากปี ’60 ล้านบาท

เหนือ 
ล้านคน

%

ตะวันออก
เฉียงเหนือ 

ล้านคน

%

กลาง
ล้านคน

% กรุงเทพฯ
ปริมณฑล

ล้านคน

%

ใต้
ล้านคน

%

ประมาณการจ านวนคนไทย
ที่เล่นหวยใต้ดิน ในปี 2562 

จ าแนกตามภูมิภาค  

และ สัดส่วนผู้เล่นหวยใต้ดิน
ในภูมิภาคนั้นๆ

% ของคนที่เล่นหวยใต้ดิน 
หรือประมาณ ล้านคน
เล่นพนัน สลากกินแบ่งฯ ควบคู่ไปด้วย



0.319

1.432

1.468

3.843

4.050

4.613

2.013

15-18 ปี

19-25 ปี

26-29 ปี

30-39 ปี

40-49 ปี

50-59 ปี

60 ปีขึ้นไป

(หน่วย : ล้านคน)

ประมาณการจ านวนคนไทย
ที่เล่นหวยใต้ดินในปี 2562
จ าแนกตามช่วงอายุ  

ประมาณการจ านวน นักพนันหวยใต้ดิน ปี 2562

เยาวชน 18 - 25 ปี 
1.751 ล้านคน

นักพนันหวยใต้ดิน 
หน้าใหม่ 2.124 แสนคน

ผู้หญิง
9.896 ล้านคน

ผู้ชาย
7.841 ล้านคน



ไม่เกิน 100 บาท 26.9 %

101 200 บาท 25.5 %

201 500 บาท 33.1 %

501 1,000 บาท 10.0 %

1,001 3,000 บาท 4.5 %

มากกว่า 3 000 บาท 0.01 %

จ านวนเงินที่ซื้อหวยใต้ดิน
โดยเฉลี่ยต่องวด

ร้อยละของผู้ซื้อหวยใต้ดิน ในปี 2562
จ าแนกตามจ านวนเงินที่ซื้อ เฉลี่ยต่องวด

'60'62

เฉลี่ย 405 บาท/งวด

ความถี่ของการซื้อ
หวยใต้ดิน

เล่นทุกงวด

เล่นบางงวด

เฉลี่ย งวด/ปี

'62

'60

'60 เฉลี่ย 9 งวด/ปี

ร้อยละของผู้ซื้อหวยใต้ดิน ในปี 2562 
จ าแนกตามความถี่ที่เล่น

เฉลี่ยต่องวด ต่ าสุด 10 บาท สูงสุด 10,000 บาท



พนันทายผล
ฟุตบอล
ปี 2562
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คนไทย ในปี 2562 เล่น
พนันทายผลฟุตบอล

% หรือคิดเป็นจ านวน
ล้านคน

เพิ่มจากปี ’60 %
หรือเพิ่มขึ้น แสนคน

วงเงินหมุนเวียนในตลาด
การพนันทายผลฟุตบอล

ล้านบาท

เพิ่มจากปี ’60 ล้านบาท

เหนือ 
ล้านคน

%

ตะวันออก
เฉียงเหนือ 

ล้านคน

%

กลาง
ล้านคน

%
กรุงเทพฯ
ปริมณฑล

ล้านคน

%

ใต้
ล้านคน

%

ประมาณการจ านวนคนไทย
ที่เล่นพนันทายผลฟุตบอล

ในปี 2562 จ าแนกตามภูมิภาค  

และ สัดส่วนผู้เล่นพนันทายผล
ฟุตบอลในภูมิภาคนั้นๆ



0.176

0.723

0.561

0.904

0.647

0.366

0.085

15-18 ปี

19-25 ปี

26-29 ปี

30-39 ปี

40-49 ปี

50-59 ปี

60 ปีขึ้นไป

(หน่วย : ล้านคน)

ประมาณการจ านวนคนไทย
ที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลในปี 2562
จ าแนกตามช่วงอายุ  

ประมาณการจ านวน นักพนันทายผลฟุตบอล ปี 2562

เยาวชน 18 - 25 ปี 
0.899 ล้านคน

นักพนันทายผลฟุตบอล
หน้าใหม่ 2.115 แสนคน

ผู้หญิง
0.431 ล้านคน

ผู้ชาย
3.031 ล้านคน

เพิ่มขึ้นจากนักพนันฟุตบอลหน้าใหม่
ของปี ’60 ถึง 80.3%

เพิ่มขึ้นจาก ปี ’60 ถึง 45.1%
หรือประมาณ 9.424 แสนคน 



จ านวนเงิน ความถี่ และประมาณการวงเงิน
ที่ใช้เล่นพนันทายผลฟุตบอลตามช่องทางต่างๆ

เล่นกับเพื่อน ญาติ 
คนละแวกบ้าน/ชุมชน

ไทย

โต๊ะบอล คนเดินโพย 
สถานบันเทิง เว็บไซต์ ในประเทศ

En

เจ้ามือ โต๊ะบอล
เว็บไซต์ ต่างประเทศ

ประมาณการ
วงเงินหมุนเวียน 42 629 ล้านบาท 115,682 ล้านบาท 2,231 ล้านบาท

เงินที่ใช้เล่นเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 558 บาท 752 บาท 584 บาท

เฉลี่ย สูงสุดต่อสัปดาห์ 20,000 บาท 30,000 บาท 3,000 บาท

ความถี่ที่เล่นเฉลี่ยต่อเดือน 4 ครั้ง 5 ครั้ง 4 ครั้ง

เฉลี่ย สูดสุดต่อเดือน 30 ครั้ง 30 ครั้ง 10 ครั้ง



พนันในบ่อน
ปี 2562
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คนไทย ในปี 2562 เล่น
พนันในบ่อน 
9.35 % หรือคิดเป็นจ านวน
4.985 ล้านคน

วงเงินหมุนเวียนของ

นักพนันในบ่อน
หน้าใหม่ 1.711 แสนคน

บ่อนตามบ้าน บ่อนว่ิง
บ่อนงานศพ

บ่อนถาวรในประเทศ

บ่อนชายแดน 
(ประเทศเพื่อนบ้าน)

บ่อนต่างประเทศ
(ไม่ติดชายแดน)

ร้อยละของนักพนันในบ่อน ในปี 2562 จ าแนกตามลักษณะบ่อนที่เล่น
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)



ประเภทของ
พนันในบ่อน
ที่คนไทยเล่น
ในปี 2562

เกมไพ่อื่น ๆ เช่น ผสมสิบ เสือมังกร

ไฮโล โปปั่น น้ าเต้าปูปลา

บาคาร่า ป๊อกเด้ง

โป๊กเกอร์

สล๊อตแมชชีน ตู้เกม

รูเล็ต

ก าถั่ว ถั่วแยก

หวยต่างๆ

อื่นๆ อาทิ บิงโก ดัมม่ี ไพ่ตอง

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่า
เล่นพนันในบ่อน ในปี 2562

จ าแนกตามประเภทการพนันที่เล่น
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)



ไม่เกิน 100 บาท

101 200 บาท

201 500 บาท

501 1,000 บาท

1,001 3,000 บาท

มากกว่า 3 000 บาท

จ านวนเงินที่ใช้เล่นพนันในบ่อน
โดยเฉลี่ยต่อคร้ัง

ร้อยละของผู้ที่เล่นพนันในบ่อน ในปี 2562
จ าแนกตามจ านวนเงินที่ใช้เล่นโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง

เฉลี่ย 584 บาท/ครั้ง

ความถี่ของการเล่น
พนันในบ่อน

ร้อยละของผู้ที่เล่นพนันในบ่อน ในปี 2562 
จ าแนกตามความถี่ที่เล่นโดยเฉลี่ยต่อเดือน

เฉลี่ยต่อครั้ง ต่ าสุด 50 บาท สูงสุด 50,000 บาท

เฉลี่ย ครั้ง/เดือน
สูงสุด ครั้ง/เดือน



พนันออนไลน์
ปี 2562
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คนไทย ในปี 2562 เล่น
พนันออนไลน์
1.55 % หรือคิดเป็นจ านวน
826,925 คน

นักพนันออนไลน์
หน้าใหม่ 91,979 คน

โทรศัพท์มือถือ

ช่องทางที่ใช้เล่น
พนันออนไลน์

คอมพิวเตอร์ PC
โน๊ตบุ๊ค แล็ปท็อป

แท็บเล็ต

97.1 %

ร้อยละของนักพนันออนไลน์ในปี 2562
จ าแนกตามช่องทางที่เล่น (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.2 %

6.3 %
วงเงินหมุนเวียนของ
พนันออนไลน์

ล้านบาท



ประเภทของ
พนันออนไลน์
ที่คนไทยเล่น
ในปี 2562

45.2%
บาคาร่า ป๊อกเด้ง

27.6%
เกมไพ่ชนิดอื่นๆ เช่น ผสมสิบ เสือมังกร

20.1%
สล๊อตแมชชีน ตู้เกม

16.7%
พนันทายผลกีฬา

14.4%
ไฮโล โปปั่น น้ าเต้าปูปลา

9.4%
หวยต่างๆ

6.7%
โป๊กเกอร์

5.9%
พนันสกิน อีสปอร์ต

2.7%
รูเล็ต

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ระบุว่าเล่นพนันออนไลน์ในปี 2562
จ าแนกตามประเภทการพนันที่เล่น
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)



เหตุผลที่เล่น
พนันออนไลน์

93.7%
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่ทุกเวลา

39.3%
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว

33.7%
เพื่อนชวน

33.1%
ปกปิดเป็นความลับ / มั่นใจว่าจะไม่ถูกจับได้

20.3%
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่นอนหากชนะพนัน

18.2%
โปรโมช่ันจูงใจ

18.2%
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย

16.1%
รางวัลสูง / ให้ราคาดีกว่าบ่อนหรือโต๊ะพนันทั่วไป

15.5%
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ระบุว่าเล่นพนันออนไลน์ในปี 2562
จ าแนกตามเหตุผลที่เล่น
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)



การเล่นพนัน
ที่เป็นปัญหา
และการติดพนัน
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The Problem Gambling Severity Index - PGSI
ในการเล่นการพนัน ท่านมีประสบการณ์ในลักษณะใดต่อไปนี้

1. บ่อยแค่ไหน ที่ เล่นพนันด้วยเงินจ านวน
มากกว่าที่สามารถจ่ายได้จริง

2. บ่อยแค่ไหน ที่ต้องเพิ่มจ านวนเงินพนัน 
เพื่อให้ได้ความรู้สึกตื่นเต้น เร้าใจ หรือ
ได้ลุ้นเหมือนเดิม 

3. บ่อยแค่ไหน ที่หวนกลับไปเล่นพนันแก้มือ 
เพื่อหวังจะได้เงินที่เสียไปคืนมา

4. บ่อยแค่ไหน ที่ต้องหยิบยืมเงินผู้อื่น หรือ
ขายสิ่งต่างๆ เพื่อให้ได้เงินมาเล่นพนัน

5. บ่อยแค่ไหน ที่รู้สึกว่า อาจมีปัญหาจากการ
เล่นพนัน

6. บ่อยแค่ไหน ที่ถูกคนวิพากษ์วิจารณ์ หรือ
บอกว่ามีปัญหาจากการเล่นพนัน ซึ่งอาจ
คิดว่าจริงหรือ ไม่จริงก็ได้

7. บ่อยแค่ไหน ที่รู้สึกผิดกับการเล่นพนัน หรือ
ผลที่ตามมา จากการเล่นพนัน 

8. บ่อยแค่ไหน ที่มีปัญหาสุขภาพ ความเครียด
หรือวิตกกังวลจากการเล่นพนัน

9. บ่อยแค่ไหน ที่การพนันท าให้ตัวเอง หรือ
คนในครอบครัวเกิดปัญหาทางการเงิน

ไม่เคย
0 คะแนน

บางคร้ัง
1 คะแนน

บ่อยคร้ัง
2 คะแนน

แทบทุกครั้ง
3 คะแนน

รวมคะแนน
จากช่อง

บ่อยคร้ังหรือ
แทบทุกครั้ง ผลการประเมิน

1 - 2

3 - 7

8 - 9

มีความเสี่ยงต่ า

มีความเสี่ยง
จะเป็นนักพนันที่มีปญัหา

มีความเสี่ยงสูง หรือ
เป็นนักพนันที่มปีัญหา

คะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ 27 คะแนน



การเล่นพนัน ที่เปน็ปัญหา

วัยท างาน 26-59 ปี
3.877 ล้านคน

เยาวชน 15-25 ปี
0.607 ล้านคน

ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 
0.445 ล้านคน

คนไทยที่เล่นการพนันในปี 2562
มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายว่าจะเป็น

นักพนันที่มีปัญหา 4.929 ล้านคน
ในจ านวนนี้ เป็นคนที่เล่นเฉพาะ
พนันสลากกินแบ่งฯ และ หวยใต้ดิน 
(ไม่เล่นอย่างอื่นเลย) คิดเป็นจ านวน
3.738 ล้านคน

ผู้หญิง
2.192 ล้านคน

ผู้ชาย
2.737 ล้านคน



2.667 2.563

0.075
0.330 0.405

1.196 1.280
1.412

0.532

2.130 2.161

0.079
0.336 0.365

0.912
1.000 1.168

0.430

ชาย หญิง 15-18 ปี 19-25 ปี 26-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60 ปีขึ้นไป

ติดพนัน

ไม่แน่ใจ

พฤติกรรมติดการพนัน จากการประเมินตนเองของนักพนัน ปี

ประมาณการผู้ที่เล่นพนันในปี 2562 ที่ระบุว่าตนเองติดการพนันและที่ไม่แน่ใจว่าตนเองติดการหรือไม่
จ าแนกตามเพศ และช่วงอายุ

มีผู้ที่มองว่าตนเองติดการพนัน
17.2 % หรือคิดเป็นจ านวน 

5.230 ล้านคน

ไม่แน่ใจ ว่าตนเองติดพนันหรือไม่
14.1 % หรือคิดเป็นจ านวน

4.291 ล้านคน

นักพนันเยาวชน 15-25 ปี
ที่มองว่าตนเองติดพนัน 
405,199 คน

นักพนันสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
ที่มองว่าตนเองติดพนัน 
532,309 คน

(หน่วย : ล้านคน)



ปัญหาหนี้สิน
และผลกระทบ
จากการพนัน
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ผู้ที่เล่นการพนันในปี 2562
9.8 % หรือคิดเป็นจ านวน

2.981 ล้านคน
ระบุว่า ได้รับผลกระทบ

จากการเล่นพนัน

60.1%
ขาดเงินใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน

มีปัญหาความเครียด
34.7%

เป็นหนี้
31.3%

มีปากเสียงทะเลาะกับคนในครอบครัว
22.2%

สุขภาพเสื่อมโทรม
15.1%

เสียเวลาท างาน / การเรียน
12.2%

เสื่อมเสียชื่อเสียง
8.1%

ขายทรัพย์สิน หรือสิ่งมีค่าเพื่อเล่นพนัน / ใช้หนี้
4.0%

เสียเพื่อน / ญาติ / ครอบครัว
1.4%

ท าสิ่งผิดกฎหมายเพื่อน าเงินเป็นทุนเล่นพนัน
0.8%

เจ้าหนี้ขมขู่ ท าร้ายร่างกาย
0.6%

ครอบครัวหย่าร้าง
0.3%

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่เล่นการพนันในปี 2562

จ าแนกตามผลกระทบจากการพนันที่ระบุ
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)



คนไทยที่เล่นพนันในปี 2562

1.068 ล้านคน
มี หนี้สินที่เกิดจากการพนัน

ประมาณการหนี้สินจากการพนัน

11,468 ล้านบาท
เฉลี่ยคนละ 10,738 บาท

สูงสุด 200,000 บาท

ช่องทางหาเงินเพื่อใช้หนี้จากการพนัน
ยืมจากเพื่อน

ยืมหรือขอจากคนในครอบครัว / คู่สมรส

ยืมหรือขอจากญาติ

ยืมจากแฟน

เงินกู้นอกระบบ

ขาย จ านอง จ าน าทรัพย์สิน ของมีค่า

เล่นแชร์

เบิกเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิต
กู้สินเช่ือส่วนบุคคล
จากสถาบันการเงิน

68.6%

41.0%

32.7%

25.2%

16.6%

11.7%

4.9%

2.7%

1.3%

กรณีที่เป็นหนี้
จากการพนัน

ท่านหยุดเล่นพนัน
หรือไม่ ?

หยุดเล่น
17.1%

ไม่หยุดเล่น
82.9%ร้อยละของคนที่เล่นการพนัน

ในปี 2562 และเป็นหนี้พนัน
จนเคยต้องหาเงินมาใช้หนี ้
จ าแนกตามช่องทางหาเงิน
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

ร้อยละคนที่เล่นการพนัน
ในปี 2562 และเป็นหนี้พนัน
ที่ระบุการหยุดเล่นพนันกรณีเป็นหนี้



จบการน าเสนอ

รายงานสถานการณ์
การพนันในสังคมไทย ปี 2562


