
ศูนยศ์กึษาปัญหาการพนนั

สถานการณ์

การพนัน
ในสังคมไทย 

ปี 2564



โครงการศึกษาสถานการณ์ 

พฤติกรรม และผลกระทบการพนัน

ในประเทศไทย ประจ าปี 2564

 เก็บรวบรวมขอ้มูลกบัประชาชนทั่วไปท่ีมีอายุ 15 ปีขึน้ไป ใน 
24 จงัหวดั ใชก้ารสมัภาษณแ์บบเผชิญหนา้ Face to Face 
Interview ลงระดบัครวัเรือน

 ประยุกต ์ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชัน้ภูมิ
หลายชัน้ และก าหนดลกัษณะตวัอย่างใหส้อดคลอ้งกบั
ประชากรเป้าหมายจริง รวมจ านวนทัง้สิน้ 6,977 ตวัอย่าง 

 เก็บขอ้มูลระหว่าง 20 กุมภาพนัธ ์ถงึ 8 เมษายน 2564

ด าเนินการส ารวจและประมวลผลข้อมูล โดย

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ



สถานการณ์

การพนัน
ในสังคมไทย 

ปี 2564

10
ประเด็น
คัดสรร



ทัศนคติที่คนไทย
มีต่อการพนัน 

ความเข้าใจผิด ความกังวล 
และผลกระทบ
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ทัศนคติ
ที่คนไทยมีต่อการพนัน

27.4 16.9 55.7

29.7 16.2 54.1

65.6 18.1 16.3

การซือ้สลากกินแบ่งรฐับาล
ไม่ถือว่าเป็นการพนนั

ประเทศไทยควรเปิดพนนัทายผล
ฟุตบอลอย่างถูกกฎหมาย

หากเปล่ียนการพนนั
ท่ีเคยผิดกฎหมายใหถู้กกฎหมาย
จะมีผลท าใหค้นเล่นพนนัเพ่ิมขึน้

การซือ้หวยใตดิ้น
ไม่ถือว่าเป็นการพนนั

ประเทศไทยควรเปิดบ่อนคาสิโน
อย่างถูกกฎหมาย

52.6 12.2 35.2

27.4 10.3 62.3

รอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามทศันคติมีต่อการพนนัในประเด็นต่าง (หน่วย:รอ้ยละ)

เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่ เห็นด้วย



ทัศนคติ
ที่คนไทยมีต่อการพนัน

รอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามทศันคติมีต่อการพนนัในประเด็นต่าง (หน่วย:รอ้ยละ)

76.5 17.5 6

พนนัออนไลนท์ าใหค้นติดง่ายขึน้

การโฆษณาของเว็บไซตพ์นนั
ผ่านส่ือออนไลน์

ชกัน าใหค้นเล่นพนนัมากขึน้

การรายงานข่าวของส่ือมวลชน อาทิ
คนถูกสลากฯรางวลัท่ี 1 รวมถงึข่าว

การตีความเลขเด็ดจากเหตุการณต่์าง 
ท าใหค้นเล่นสลากฯ หรือเล่นหวยมากขึน้

79.5 15 5.5

74.3 18 7.7

34 33.4 32.6
การชิงโชค ชิงรางวลั

จากการซือ้สินคา้
ถือว่าเป็นการพนนัลกัษณะหน่ึง

เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่ เห็นด้วย



การเล่นพนัน ปี 2564

คนไทยเล่นการพนันเพิ่มขึ้น
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เพ่ิมจากปี ’62
0.542 ลา้นคน

เพ่ิมจากปี ’62   6.3 %
หรือเพ่ิมขึน้ 1.909 ลา้นคน

เพ่ิมขึน้ 10.5 % เม่ือเทียบกบั
นกัพนนัหนา้ใหม่ใน ปี ’62
ท่ีมีจ านวน 0.720 ลา้นคน

ประมาณการจ านวนคนไทยที่ เล่นการพนันในปี 2564

59.6 % ของคนไทย

ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 

เล่นการพนันในปี 2564

หรือคิดเป็นจ านวน 

32.330 ล้านคน

มี นักพนันหน้าใหม่ หรือคนที่ไม่เคย

เล่นพนันมาก่อน แต่เพิ่งเริ่มเล่นพนันเป็น

ครั้งแรกในปี 2564  0.795 ล้านคน

เด็กและเยาวชน อายุ 15-25 ปี 

4.326 ล้านคน

เพ่ิมจากปี ’62
0.691 ลา้นคน

ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

4.048 ล้านคน

เพ่ิมจากปี ’62
1.123 ลา้นคน

ผู้หญิง 

16.302 ล้านคน

เพ่ิมจากปี ’62
0.786 ลา้นคน

ผู้ชาย 

16.028 ล้านคน



เพ่ิมจากปี ’62  3.97 แสนคน

สัดส่วนและประมาณการ

คนไทยที่เล่นการพนันในปี 2564

จ าแนกตามภูมิภาค

ภาคเหนือ 57.3 % คิดเป็นจ านวน 5.601 ล้านคน

เพ่ิมจากปี ’62  5.48 แสนคน
ภาคอีสาน 62.9 % คิดเป็นจ านวน 11.461 ล้านคน

เพ่ิมจากปี ’62  3.69 แสนคน
ภาคกลาง 54.2 % คิดเป็นจ านวน 5.957 ล้านคน

เพ่ิมจากปี ’62  2.67 แสนคน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 62.4 % คิดเป็นจ านวน 4.889 ล้านคน

เพ่ิมจากปี ’62  2.98 แสนคน
ภาคใต้   58.7 % คิดเป็นจ านวน 4.392 ล้านคน



ประเภทการพนัน ที่คนไทยเล่นในปี 2564

ประเภทการพนัน ประมาณการจ านวนนักพนัน ปี ‘64 เทียบกับปี ‘62

สลากกินแบ่งรฐับาล 24,626,233 + 1,877,053 + 8.3%

หวยใตดิ้น 19,273,068 + 1,535,685 + 8.7%

พนนัไพ่ เช่น บาคาร่า ป๊อกเดง้ 4,476,201 + 29,988 + 0.7%

พนนัทายผลฟุตบอล 3,830,594 + 367,088 + 10.6%

ไฮโล / โปป่ัน / น า้เตา้ปูปลา 2,514,898 + 534,026 + 27.0%

ววัชน / ไก่ชน 1,493,135 + 133,055 + 9.8%

หวยต่างประเทศ 890,337 + 811,759 + 1,033.1%

หวยหุน้ 555,815 - 11,157 - 2.0%

สลอตแมชชีน / ตูม้า้ / ตูเ้กมพนนั 555,168 N/A

บิงโกพนนั 494,938 + 347,304 + 235.2%

จบัสลากแบบเสียเงิน 322,726 N/A

มวยหรือมวยตู ้ 285,012 -784,113 - 73.3%

จบัย่ีกี หวยปิงปอง 186,712 + 82,097 + 78.5%

( หน่วย : คน )

เฉลี่ย 2 ประเภท คน สูงสุด 10 ประเภท คน



ไฮโล โปป่ัน น า้เตา้ปูปลา

สลากกินแบ่งรฐับาล

พนนัทายผลฟุตบอล

สลากกินแบ่งรฐับาล

ประชากรกลุ่มเสี่ยง เล่นการพนันมากขึ้นในปี 2564

เด็ก 15-18 ปี 

29.5 %

20.9 %

สัดส่วน

ผู้ที่เล่นพนัน

ต่อประชากร

วัยเดียวกัน

ประเภท

การพนัน

ที่นิยมเล่น

ในปี ‘64

29,155
ลา้นบาท

2564
2562

วงเงิน

หมุนเวียน

10,200
ลา้นบาท

หวยใตดิ้น
1st 391,905 คน

สลากกินแบ่งรฐับาล
2nd 341,727 คน

พนนัไพ่
3rd 295,140 คน

พนนัทายผลฟุตบอล
4th 227,882 คน

ไฮโล โปป่ัน น า้เตา้ปูปลา
5th 91,898 คน

เยาวชน 19-25 ปี 

54.6 %
46.3 %

93,321
ลา้นบาท

58,878
ลา้นบาท

หวยใตดิ้น
1st 2,239,020 คน

2nd 1,616,978 คน
พนนัไพ่

3rd 935,942 คน

4th 739,935 คน
ไฮโล โปป่ัน น า้เตา้ปูปลา

5th 383,413 คน

ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

46.4 %42.2 %

45,480
ลา้นบาท

57,131
ลา้นบาท

หวยใตดิ้น
1st 2,960,325 คน

2nd 2,296,680 คน
พนนัไพ่

3rd 229,724 คน

ววัชน ไก่ชน
4th 229,202 คน

5th 145,823 คน



สลากกินแบ่งรัฐบาล
หวยใต้ดิน

การพนันยอดนิยมของคนไทย
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เพ่ิมจากปี ’62   8.3 %
หรือประมาณ 1.877 ลา้นคน

45.4 % ของคนไทย เล่นพนัน

สลากกินแบ่งรัฐบาล ในปี 2564

หรือคิดเป็นจ านวน 

24.626 ล้านคน

ลดลงจากปี ’62
10,509 ลา้นบาท

วงเงินหมุนเวียนในตลาดพนัน

สลากกินแบ่งรัฐบาล

139,977 ล้านบาท

วงเงินหมุนเวียน
เฉล่ียต่องวด (21 งวด)ปี ‘64 6.665 หม่ืนลา้นบาท

ปี ‘62 วงเงินหมุนเวียน
เฉล่ียต่องวด (24 งวด) 6.270 หม่ืนลา้นบาท 

*

*

จ านวนนักพนันสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ขยายตัวอย่างมากในประชากรกลุ่มเส่ียง

เด็ก 15-18 ปี 

เล่นพนันสลากฯ เพิ่มขึ้น

+ 27.5 %

เมื่อเทียบกับปี ‘62

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

เล่นพนันสลากฯ เพิ่มขึ้น
+ 15.2 %

เมื่อเทียบกับปี ‘62

เยาวชน 19-25 ปี 

เล่นพนันสลากฯ เพิ่มขึ้น

+ 14.6 %

เมื่อเทียบกับปี ‘62

วัยท างาน 26-59 ปี 

เล่นพนันสลากฯ เพิ่มขึ้น
+ 7 %

เมื่อเทียบกับปี ‘62

เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี

เล่นพนันสลากฯ ในปี ‘64

7.024 แสนคน

เล่นพนันสลากฯ เพิ่มขึ้น



72.9 %

ของคนท่ีเล่นหวยใตดิ้น
เล่นพนนัสลากฯ ดว้ย

เพ่ิมจากปี ’62   8.7 %
หรือประมาณ 1.536 ลา้นคน

35.5 % ของคนไทย เล่นพนัน

หวยใต้ดิน ในปี 2564

หรือคิดเป็นจ านวน 

19.273 ล้านคน

ลดลงจากปี ’62
3,239 ลา้นบาท

วงเงินหมุนเวียนในตลาดพนัน

หวยใต้ดิน

149,919 ล้านบาท

วงเงินหมุนเวียน
เฉล่ียต่องวด (21 งวด)ปี ‘64 7.139 หม่ืนลา้นบาท

ปี ‘62 วงเงินหมุนเวียน
เฉล่ียต่องวด (24 งวด) 6.381 หม่ืนลา้นบาท 

*

*

จ านวนนักพนันหวยใต้ดิน

ขยายตัวอย่างมากในประชากรกลุ่มเส่ียง

เด็ก 15-18 ปี 

เล่นหวยใต้ดินเพิ่มขึ้น

+ 22.8 %

เมื่อเทียบกับปี ‘62

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

เล่นหวยใต้ดินเพิ่มขึ้น
+ 14.1 %

เมื่อเทียบกับปี ‘62

เยาวชน 19-25 ปี 

เล่นหวยใต้ดินเพิ่มขึ้น

+ 12.9 %

เมื่อเทียบกับปี ‘62

วัยท างานช่วงอายอุื่น ๆ

เล่นหวยใต้ดินเพิ่มขึ้น
+ 5.2 %

เมื่อเทียบกับปี ‘62

วัยท างาน 26-29 ปี 

เล่นหวยใต้ดินเพิ่มขึ้น
+ 24 %

เมื่อเทียบกับปี ‘62



หวยอื่น ๆ

ขยายตัวอย่างก้าวกระโดด
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เพ่ิมจากปี ’62   100 %
หรือประมาณ 0.675 ลา้นคน

2.5 % ของคนไทย เล่นพนัน

หวยอ่ืน ๆ ในปี 2564

หรือคิดเป็นจ านวน 

1.351 ล้านคน เพ่ิมขึน้จากปี ’62  117 %

วงเงินหมุนเวียนในตลาด

การพนัน หวยอื่น ๆ 

58,754 ล้านบาท

หวยต่างประเทศ 

จับยี่กี

หวยปิงปอง 

หวยสัตว์ 

หวยหุ้น

63.8%

39.0%

6.8%

4.0%

0.6%

รอ้ยละของคนท่ีเล่นพนนัหวยอ่ืน   ปี 2564
จ าแนกตามประเภทหวยท่ีเล่น (เล่นไดม้ากกว่า 1 ประเภท) 

ภาคเหนือ 1.1 % 0.108 ล้านคน

ภาคอีสาน 1.2 %   0.218 ล้านคน

ภาคกลาง 1.3 % 0.139 ล้านคน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3.8 % 0.296 ล้านคน

ภาคใต้   8.1 % 0.606 ล้านคน

สดัส่วนผูเ้ล่นหวยอ่ืน   
ต่อประชากรในภูมิภาคนัน้  

และ ประมาณการจ านวนคนไทย
ท่ีเล่นหวยอ่ืน   ปี 2564

จ าแนกตามภูมิภาค



การเล่นพนันหวยอื่น ๆ ปี 2564 จ าแนกตามช่องทางการเล่น

13 %

2.3 %เฟซบุค๊ / โซเชียลมีเดีย

เล่นกบัเจา้มือโดยตรง

ช่องทางการเล่น
ร้อยละของผู้เล่น

(เล่นได้มากกว่า 1 ช่องทาง)

จ านวนเงินและความถี่

(ค่าเฉลี่ย)

ประมาณการ

เงินหมุนเวียน

เล่นกบัคนรบัแทง
/ คนเดินโพย

ไลน ์/ แอพแชท

เล่นโดยตรงกบัเว็บไซต ์
/ แอพฯ พนนั

62.1 %

11.3 %

23.7 %

179

บาท
ต่อครัง้

272

บาท
ต่อครัง้

221

บาท
ต่อครัง้

36,294
ลา้นบาท

8,311
ลา้นบาท

14,149
ลา้นบาท

6

ครัง้
ต่อสปัดาห์

3

ครัง้
ต่อสปัดาห์

3

ครัง้
ต่อสปัดาห์

วงเงินหมุนเวียน
ในช่องทาง
ออนไลน ์

22,460 
ลา้นบาท
คิดเป็น

38 %



พนันทายผลฟุตบอล

เงินหมุนเวียนในตลาด

สูงเป็นอันดับหนึ่ง
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เพ่ิมจากปี ’62   10.6 %
หรือประมาณ 0.367 ลา้นคน

7.1 % ของคนไทย เล่น

พนันทายผลฟุตบอล ในปี 2564

หรือคิดเป็นจ านวน 

3.831 ล้านคน

เพ่ิมขึน้จากปี ’62
20,626 ลา้นบาท

วงเงินหมุนเวียนในตลาดพนัน

พนันทายผลฟุตบอล

181,168 ล้านบาท*

*

พนันทายผลฟุตบอล 

มี สัดส่วนนักพนันหน้าใหม่ ต่อ 

จ านวนนักพนันที่เพิ่มขึ้นในปี ’64 สูงที่สุด

สูงกว่า สลากกินแบ่งรฐับาล และ หวยใตดิ้น 
แมมี้จ านวนผูเ้ล่นนอ้ยกว่า ประมาณ 5 เท่า

นักพนันหน้าใหม่ ที่เพิ่งเริ่มเล่น

พนันทายผลฟุตบอลครั้งแรกในปี ‘64

0.221 ล้านคน

พนนัทายผล
ฟุตบอล

หวยอ่ืน  

หวยใตดิ้น

สลากกินแบ่งฯ

บ่อนออนไลน์

60 %

22.8 %

21.7 %

20.9 %

17.1 %

รอ้ยละของนกัพนนัหนา้ใหม่ ปี 2564
ต่อจ านวนนกัพนนัท่ีเพ่ิมขึน้จากปี 2562

จ าแนกตามประเภทการพนนั



วงเงินหมุนเวียน
ในช่องทาง
ออนไลน ์

24,274
ลา้นบาท
คิดเป็น

13 %

การเล่นพนันทายผลฟุตบอล ปี 2564 จ าแนกตามช่องทางการเล่น

29.3 %

0.8 %เฟซบุค๊ / โซเชียลมีเดีย

เล่นกบัโตะ๊บอลโดยตรง

ช่องทางการเล่น
ร้อยละของผู้เล่น

(เล่นได้มากกว่า 1 ช่องทาง)

จ านวนเงินและความถี่

(ค่าเฉลี่ย)

ประมาณการ

เงินหมุนเวียน

เล่นกบัคนรบัแทง
/ คนเดินโพย

ไลน ์/ แอพแชท

เล่นโดยตรงกบัเว็บไซต ์
/ แอพฯ พนนั

60.7 %

11.6 %

18.5 %

625

บาท
ต่อสปัดาห์

333

บาท
ต่อสปัดาห์

550

บาท
ต่อสปัดาห์

156,894
ลา้นบาท

7,488
ลา้นบาท

16,786
ลา้นบาท

8

ครัง้
ต่อเดือน

4

ครัง้
ต่อเดือน

4

ครัง้
ต่อเดือน



การพนันในบ่อนแบบมีที่ตั้ง

on-site

ซบเซาและปรับตัว
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ลดลงจากปี ’62   16.1 %
หรือประมาณ 0.804 ลา้นคน

7.7% ของคนไทย เล่น

พนันในบ่อนแบบมีที่ตั้ง 

ในปี 2564 หรือคิดเป็นจ านวน 

4.181 ล้านคน

ลดลงจากปี ’62
13,760 ลา้นบาท

วงเงินหมุนเวียนในตลาด

พนันในบ่อนแบบมีที่ตั้ง

108,805 ล้านบาท

44.8 %

บ่อนในชุมชน
76.8 %

เล่นกนัเอง

บ่อนว่ิง บ่อนงานศพ
26.7 %

นักพนันในบ่อนแบบมีที่ตั้ง 

ปรับตัวมาเล่น ภายในชุมชน

0.2 %

บ่อนต่างประเทศ
(ไม่ติดชายแดน)

บ่อนชายแดน 
(ประเทศเพ่ือนบา้น)
0.9 %

บ่อนถาวรในประเทศ
0.5 %

รอ้ยละของนกัพนนัในบ่อนแบบมีท่ีต ัง้ ปี 2564
จ าแนกตามลกัษณะบ่อนท่ีเล่น

(เล่นไดม้ากกว่า 1 ช่องทาง)



43.7 %

บาคาร่า ป๊อกเดง้

2.1 %

โป๊กเกอร ์

1.3 %

สลอ๊ตแมชชีน ตูเ้กม

1.5 %

ก าถ ั่ว ถ ั่วแยก

0.6%

หวยต่าง 

0.4%

รูเล็ต

50.7 %

เกมไพ่อ่ืน   เช่น ผสมสิบ

49.3 %

ไฮโล โปป่ัน น า้เตา้ปูปลา

0.6%

เสือมงักร

ประเภทของการพนัน ในบ่อนแบบมีที่ตั้ง

ที่คนไทยเล่นในปี 2564

รอ้ยละของนกัพนนัในบ่อนแบบมีท่ีต ัง้ ปี 2564
จ าแนกตามประเภทการพนนัท่ีเล่น (เล่นไดม้ากกว่า 1 ประเภท)



การพนันในบ่อนออนไลน์

เติบโตเป็นประวัติการณ์
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เพ่ิมขึน้จากปี ’62   135.8 %
หรือประมาณ 1.121 ลา้นคน

3.6 % ของคนไทย เล่น

พนันในบ่อนออนไลน์ ในปี 2564

หรือคิดเป็นจ านวน 

1.947 ล้านคน เพ่ิมขึน้จากปี ’62  431.3 %
หรือประมาณ 86,926 ลา้นบาท

วงเงินหมุนเวียนในตลาด

พนันในบ่อนออนไลน์

107,078 ล้านบาท

โทรศพัทมื์อถือ คอมพิวเตอร ์PC

โนต๊บุค๊ แล็ปท็อปแท็บเล็ต

99.6 % 3.6 % 1.6 %

LIVE

LIVE

เล่นกบัโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์ 46.4 %

เล่นกบัคนรบัแทง
แบบไลฟ์สด

ทัง้สองอย่าง

14.8 %

36.8 %

รอ้ยละของนกัพนนัในบ่อนออนไลน ์ปี 2564
จ าแนกตามลกัษณะการเล่น

รอ้ยละของนกัพนนัในบ่อนออนไลน ์ปี 2564
จ าแนกตามช่องทางท่ีเล่น (เล่นไดม้ากกว่า 1 ช่องทาง)



สลอ๊ตแมชชีน ตูเ้กม

9.6 %

รูเล็ต

บาคาร่า ป๊อกเดง้

78.8 %

16.4 %

เกมไพ่อ่ืน   
เช่น ผสมสิบ

36.8 % 20.8 %

ไฮโล โปป่ัน 
น า้เตา้ปูปลา

โป๊กเกอร ์

9.2 %

11.6 %

เสือมงักร

ประเภทของการพนัน ในบ่อนออนไลน์

ที่คนไทยเล่นในปี 2564

รอ้ยละของนกัพนนัในบ่อนออนไลน ์ปี 2564
จ าแนกตามประเภทการพนนัท่ีเล่น (เล่นไดม้ากกว่า 1 ประเภท)

อ่ืน   เช่น ก าถ ั่ว 
ยิงปลา อีสปอรต์

9.2 %



ฝาก-ถอนเงิน
จากระบบได้
อย่างรวดเร็ว

39.6 %

เพ่ือนชวน

38 %

ปกปิดเป็นความลบั
ม ั่นใจว่าจะ
ไม่ถูกจบัได ้

34.8 %36 %

โปรโมชั่นจูงใจ มั่นใจว่าไดเ้งิน
ครบแน่นอน
หากชนะพนนั

31.6 %

45.6 %

มีรูปแบบ
การแทงพนนั
ท่ีหลากหลาย

26.8 %

รางวลัสูง 
ใหร้าคาดีกว่า
บ่อนหรือ
โตะ๊พนนัทั่วไป

14 %

เห็นโฆษณา
เลยตาม
ไปเล่น

19.6 %

ช่วงโควิดระบาด 
บ่อน on-site

โดนปิด/เดินทาง
ไปเล่นไม่ได ้ 11.2 %

ใหเ้ครดิต
วงเงิน
เล่นก่อน

สะดวก ง่าย 
เล่นไดทุ้กท่ีทุกเวลา

92.4 %

เหตุผลที่เล่นพนัน ในบ่อนออนไลน์

รอ้ยละของนกัพนนัในบ่อนออนไลน ์ปี 2564
จ าแนกตามเหตุผลท่ีเล่น (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้)



ผลกระทบทางลบ
จากการพนัน

การเงิน หนี้พนัน ความสัมพันธ์ 

และสุขภาพ
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15.1 % ของผู้ที่เล่นการพนันในปี 2564 หรือประมาณ

4.882 ล้านคน ระบุว่า ได้รับผลกระทบจากการพนัน

ปัญหาการเงิน

และหนี้พนัน

ปัญหาสุขภาพ

และการใช้ชีวิตประจ าวัน

ปัญหาความสัมพันธ์

และภาพลักษณ์ทางสังคม

มีปัญหาความเครียด
เสียสุขภาพจิต

45.4 %

เสียเวลา
ท างาน /
การเรียน

22.9 %

สุขภาพ
เส่ือมโทรม

16.6 %

มีปากเสียง ทะเลาะ
กบัคนในครอบครวั

15.9 %

เสียเพ่ือน
ญาติ  

ครอบครวั

เส่ือมเสีย
ช่ือเสียง

6.4 %

ครอบครวั
หย่ารา้ง

0.5 %

8.4 %

รอ้ยละของคนไทยท่ีเล่นการพนนัในปี 2564
จ าแนกตามผลกระทบจากการพนนัท่ีระบุ

(เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้)

60.7 %

ขาดเงินใชจ่้าย
ในชีวิตประจ าวนั

เป็นหนี้

11.8 %

ขายทรพัยสิ์น หรือส่ิงมีค่า
เพ่ือเล่นพนนั / ใชห้นี ้

23.9 %

ท าส่ิงผิดกฎหมาย
เพ่ือหาเงิน
เล่นพนนั
1.1 %

เจา้หนีข้มขู่ 
ท ารา้ยร่างกาย

0.8 %



ประมาณการหนี้สินจากการพนัน

15,307 ล้านบาท

เฉลี่ยคนละ 13,579 บาท

สูงสุด 100,000 บาท

คนไทยที่เล่นการพนันในปี 2564

1.127 ล้านคน 

มี หนี้สินที่เกิดจากการพนัน

ยืมจากเพ่ือน

67.7 %

ยืมหรือขอ
จากญาติ

46.9 %

ยืมหรือขอ
จากคนใน
ครอบครวั /
คู่สมรส

32.3 %

เล่นแชร ์

16.2 %

ขาย จ านอง 
จ าน าทรพัยสิ์น 
ของมีค่า

14.6 %

เงินกู ้
นอกระบบ

7.7%
เบิกเงินสดล่วงหนา้
จากบตัรเครดิต 6.9 %

กูสิ้นเช่ือจาก
สถาบนัการเงิน

3.1 %

ยืมจากแฟน

8.5%

ช่องทางหาเงิน

เพื่อใช้หนี้

รอ้ยละของคนท่ีเล่นการพนนัในปี 2564 และเป็นหนีพ้นนัจนเคยตอ้งหาเงินมาใชห้นี ้
จ าแนกตามช่องทางหาเงิน (เลือกไดม้ากกว่า 1 ช่องทาง)

กรณีที่เป็นหนี้จากการพนัน

ท่าน หยุดเล่นพนันหรือไม่ ?

16.7 %

หยุดเล่น

81.3 %

ไม่หยุดเล่น
2 %

ไม่ระบุ

รอ้ยละของคนท่ีเล่นการพนนั
ในปี 2564 และเป็นหนีพ้นนั

ท่ีระบุการหยุดเล่นพนนักรณีเป็นหนี้



ภาวะติดการพนัน

1 ใน 5 ของนักพนัน

ประเมินว่าตนเองติดการพนัน
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20.6 %

ของคนที่เล่นพนันในปี 2564

หรือประมาณ

6.668 ล้านคน ประเมินว่า

ตนเอง ติดการพนัน

ผู้หญิง

3.176 ล้านคน

ผู้ชาย

3.492 ล้านคน

เด็ก 

15-18 ปี  

0.201

ล้านคน

เยาวชน

19-25 ปี  

0.650

ล้านคน

ผู้สูงอายุ 

60 ปี ขี้นไป

0.559

ล้านคน

รอ้ยละและประมาณการจ านวนผูท่ี้ประเมินว่าตนเองติดการพนนั
จ าแนกตามประเภทการพนนัท่ีเล่นในปี 2564

46.2 %

บ่อนออนไลน์

0.900

ล้านคน

ประเภทการพนันที่มีสัดส่วนผู้ที่ ติดการพนัน สูงที่สุด ?

44.4 %

หวยอื่น ๆ

0.599

ล้านคน

36.2 %

พนันทายผล
ฟุตบอล

1.387

ล้านคน

32.5 %

บ่อนแบบมีที่ตั้ง

1.360

ล้านคน

23.2 %

หวยใต้ดิน

4.478

ล้านคน

21.2 %

สลากกินแบ่งฯ

5.221

ล้านคน



นักพนันที่มีปัญหา
( Problem Gamblers)

เกือบ 4 ล้านคน มีพฤติกรรม

การเล่นพนันที่เป็นปัญหา
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The Problem Gambling Severity Index - PGSI

ในการเล่นการพนัน ท่านมีประสบการณ์ในลักษณะใดต่อไปนี้

1. บ่อยแค่ไหน ท่ีเล่นพนนัดว้ยเงินจ านวนมากกว่าท่ี
สามารถจ่ายไดจ้ริง

2. บ่อยแค่ไหน ท่ีตอ้งเพ่ิมจ านวนเงินพนนั เพ่ือให้ได ้
ความรูส้กึต่ืนเตน้ เรา้ใจ หรือไดลุ้น้หมือนเดิม 

3. บ่อยแค่ไหน ท่ีหวนกลบัไปเล่นพนนัแกมื้อ เพ่ือ
หวงัจะไดเ้งินท่ีเสียไปคืนมา

4. บ่อยแค่ไหน ท่ีตอ้งหยิบยืมเงินผูอ่ื้น หรือขายส่ิง
ต่าง  เพ่ือให้ไดเ้งินมาเล่นพนนั

5. บ่อยแค่ไหน ท่ีรูส้ึกว่า อาจมีปัญหาจากการเล่น
พนนั

6. บ่อยแค่ไหน ท่ีถูกคนวิพากษวิ์จารณ ์หรือบอกว่า
มีปัญหาจากการเล่นพนนั ซึ่งอาจคิดว่าจริงหรือ 
ไม่จริงก็ได ้

7. บ่อยแค่ไหน ท่ีรูส้กึผิดกบัการเล่นพนนั หรือผลท่ี
ตามมา จากการเล่นพนนั 

8. บ่อยแค่ไหน ท่ีมีปัญหาสุขภาพ ความเครียดหรือ
วิตกกงัวลจากการเล่นพนนั

9. บ่อยแค่ไหน ท่ีการพนนัท าใหต้วัเอง หรือคนใน
ครอบครวัเกิดปัญหาทางการเงิน

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ไม่เคย

0 คะแนน

บางครั้ง

1 คะแนน

บ่อยครั้ง

2 คะแนน

แทบทุกครั้ง

3 คะแนน

รวมคะแนน

ผลการประเมิน

1 - 2

3 - 7

8 - 9

มีความเส่ียงต ่า

มีความเส่ียงปานกลาง
จะเป็นนกัพนนัท่ีมีปัญหา

มีความเส่ียงสูง หรือ
เป็น นักพนันที่มีปัญหา

( คะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ 27 คะแนน )

0 ไม่มีความเส่ียง

คะแนนรวม



10.9 % ของคนที่เล่นพนัน

ในปี 2564 หรือประมาณ

3.512 ล้านคน 

มีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็น 

นักพนันที่มีปัญหา

ผู้หญิง

1.347 ล้านคน

ผู้ชาย

2.165 ล้านคน

เด็ก 

15-18 ปี  

0.132

ล้านคน

เยาวชน

19-25 ปี  

0.472

ล้านคน

ผู้สูงอายุ 

60 ปี ขี้นไป

0.234

ล้านคน

รอ้ยละและประมาณการจ านวนนกัพนนัท่ีมีปัญหา
จ าแนกตามประเภทการพนนัท่ีเล่นในปี 2564

37.1 %

บ่อนออนไลน์

0.722

ล้านคน

ประเภทการพนันที่มีสัดส่วน นักพนันที่มีปัญหา สูงที่สุด ?

35.6 %

หวยอื่น ๆ

0.480

ล้านคน

33.5 %

พนันทายผล
ฟุตบอล

1.284

ล้านคน

31.3 %

บ่อนแบบมีที่ตั้ง

1.308

ล้านคน

12.9 %

หวยใต้ดิน

2.480

ล้านคน

10.5 %

สลากกินแบ่งฯ

2.594

ล้านคน



จบการน าเสนอ

สถานการณ์

การพนัน
ในสังคมไทย 

ปี 2564


