


การพนนั (ผา่นระบบ) ออนไลน์

เกมพนนั

(Gaming)

พนนัในบ่อน/
คาสโิน

เครือ่งเล่น/
สลอตแมชชนี

การเดมิพนั 

(Betting)

ทายผล
การแขง่ขนั

ทายผล
เหตุการณ์

สลาก/ลอตเตอร่ี

(Lottery)

สลากกนิแบง่

ลอตโต้

สลากรูผ้ลทนัที

สลากตวัเลข (3 ตวั 2 ตวั)

สลากกฬีา (Toto)



• สว่นใหญ่เล่นกบัเพือ่น คนในครอบครวั 
• แพช้นะไมใ่ชส่ิง่ส าคญั

เลน่เพ่ือบนัเทิง/ 

คลายเครียด

• เล่นกบัธุรกจิ/อุตสาหกรรมการพนนั
• อยากชนะ หวงัไดเ้งนิ

เลน่เพ่ือพนนั/

ท าใหเ้ครียด

• ซือ้สนิคา้ หรอื ซือ้ลุน้โชค - เสีย่งโชค
• การพนนัทีแ่ฝงอยูใ่นงานบญุ - งานวดั

ไมร่ ู/้ไมแ่นใ่จ

เป็นพนนัไหม?



กว่า 60%

เริม่เลน่พนนัครัง้แรกตอนอายไุมเ่กนิ 20 ปี

เริม่เลน่ครัง้แรกอายตุ ่าสดุ 7 ปี

เช่น  ไพ่  น ้าเตา้ปปูลา  ไฮโล  หวยใตดิ้น



52.4% หรอื 27,393,678 คน

เลน่การพนนั ในรอบ 12 เดอืนที่ผา่นมา

1.162

4.034

6.205

6.634

5.971

3.388

15-19 ปี

20-29 ปี

30-39 ปี

40-49 ปี

50-59 ปี

60 ปีขึน้ไป หญิง : ชาย

13.30 : 14.09

หนว่ย : ลา้นคน

หน่วย : ลา้นบาท

เยาวชน (15-25 ปี)

11.2% หรือ 3,116,634 คน

เลน่การพนนั ในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา



ล าดบั

ท่ี

ประเภทพนนัท่ีเลน่

ในรอบ 12 เดือน

ประมาณการ

ผ ูเ้ลน่ (คน)

ประมาณการ

วงเงิน (ลา้นบาท)

1 สลากกนิแบง่รฐับาล 19,077,796 77,143

2 หวยใตด้นิ 16,492,686 130,879

3 พนนัทายผลฟุตบอล 1,991,986 136,125

4 ไฮโล/โปปัน่/ก าถัว่/น ้าเตา้ปปูลา 855,754 8,778

5 บงิโก 539,367 -

6 ววัชน/ตไีก่/กดัปลา 512,253 -

7 มวยหรอืมวยตู้ 463,771 14,420

8 ไพ ่(เฉพาะทีเ่ลน่ในบอ่นพนนั) 429,554 -

9 หวยหุน้ 334,929 1,407



7.9% หรือ 2,172,198 คน

ยอมรบัวา่ตนติดพนนั

เยาวชน (15-25 ปี)

207,000 คน

ประเมนิวา่ตนเองติดพนนั

0.078

0.294

0.581
0.466 0.471

0.282
0.169

0.861

1.202

1.103

1.269

0.570

15-19 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60 ปีขึน้ไป

19.0% หรือ 5,183,073 คน

ไมแ่น่ใจวา่ตนตดิการพนนั

ติดพนัน
ไม่แน่ใจ

2.441

2.733

1.059

1.113
หน่วย : ลา้นคน



พฤติกรรมการเลน่พนนัในระดบัท่ีเป็นปัญหา
สดัส่วน

รอ้ยละ

รูส้กึผดิ/ละอายใจ ภายหลงัเล่นพนนั 34.2

หลงัชนะพนนั ตอ้งการอยา่งมากทีจ่ะเล่นอกี 21.9

เล่นพนนันานกวา่ทีต่ ัง้ใจ 21.1

หลงัเสยีพนนั รูส้กึตอ้งรบีกลบัมาแกม้อืใหเ้รว็ทีส่ดุ 20.8

ยมืเงนิผูอ้ื่นเพือ่น ามาเป็นทุนในการเล่นพนนั 14.0

เล่นพนนัจนท าใหเ้สยีเวลาท างาน/เสยีการเรยีน 13.7

เล่นพนนัเพือ่ใหไ้ดเ้งนิมาใชห้น้ีหรอืแกปั้ญหาทางการเงนิ 11.2



อุปสงค์
พฤตกิรรมการเล่น สภาพแวดลอ้ม สือ่ 

วฒันธรรม เศรษฐกจิและสงัคม 

อุปทาน
กระบวนการจดัใหม้กีารพนนั ความสมัพนัธ์
และปัญหา ทัง้รายประเภทและเชงิพืน้ที่

ผลกระทบ
ส ารวจ วเิคราะห ์และประเมนิผลกระทบ

ทัง้ระดบับุคคล ครอบครวั สงัคม นโยบาย

มาตรการและกฎหมาย
ทัง้มาตรการทางกฎหมายและไมใ่ชก่ฎหมาย

ทัง้การพนนัถูกกฎหมายและไมถู่กกฎหมาย

สถานะองคค์วามรู ้

งานศึกษาวิจยัการพนนั



 5 ปัญหาใหญ่ของ พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478
 ความไมช่ดัเจนในการนิยามค าวา่การพนนั (ก าหนดรปูแบบและวธิเีล่นไวท้า้ย พ.ร.บ.)
 ความไมช่ดัเจนของการกระท าความผดิ (เพราะนิยามไมช่ดั ไมท่นัสมยั)
 มบีทบญัญตัทิีคุ่ม้ครองเดก็และเยาวชนเพยีงมาตราเดยีว แต่ไมม่หีมวดคุม้ครองเดก็และ

เยาวชนจากการพนนั (ไมใ่หบุ้คคลต ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์หรอืไมบรรลุนิตภิาวะเขา้เล่นดว้ย 
ยกเวน้สลากกนิแบง่รฐับาล)

 อตัราโทษมลีกัษณะเบา (ปรบัไมเ่กนิ 5,000 บาท จ าคุกไมเ่กนิ 3 ปี หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั)
 ทศันคตติ่อกฎหมายการพนนั (การพนนัเป็นความผดิทีก่ฎหมายก าหนดเป็นขอ้หา้ม 

แต่ไมใ่ชค่วามผดิในตวัเอง และรฐับาลยงัเป็นผูด้ าเนินการจดัใหม้กีารพนนัสลากกนิแบง่)

 ตดิตามการแกไ้ขกฎหมาย (พนนั การใหร้างวลัดว้ยการเสีย่งโชค สลากกนิแบง่ฯ)

 จดัท ารา่งพระราชบญัญตักิารพนนั พ.ศ. ....

 พฒันาชุดการเรยีนรู ้การพนนัส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6



 ส ารวจ สถานการณ์ พฤตกิรรม และผลกระทบการพนนัในประเทศไทย ทุก 2 ปี 
(ปี 2553/54 2556 2558)

 ส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกบัสลากกนิแบ่งรฐับาล (เฝ้าระวงัการปรบัปรุงกฎหมาย
ส านกังานสลากฯ / ตดิตามการด าเนินการของกองทุนสลากกนิแบง่รฐับาลเพือ่พฒันาสงัคม / 
ผลกัดนัใหส้ านกังานสลากฯจดัสรรงบประมาณจากกองทุนฯ ใหฝ่้ายรณรงคแ์ละกรมสุขภาพจติ 
เพือ่พฒันาระบบรกัษาผูม้ปัีญหาจากการพนนั)

 ส ารวจพฤตกิรรมการรบัชมและการเลน่พนนัทายผลฟุตบอล (บอลโลก’14 / ยโูร’ 2016)

 ศกึษาดว้ยแบบจ าลองทางสถติ ิ(พบวา่ การประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งคา่นิยม ‘ใหล้ดการเล่น
พนนัไดผ้ล’ ตอ้งเน้นท างานรณรงคก์บัเพศชาย เริม่ตน้ตัง้แต่อายุน้อย)

 ผลกระทบจากการมบี่อนคาสโินชายแดน (ศกึษาเชงิคุณภาพ)

 การพนนัทีแ่ฝงอยูใ่นงานวดั ท าใหเ้ยาวชนเกดิความเคยชนิในการเลน่พนนั 
(มนัเป็นเกม ไมใ่ชก่ารพนนั เพราะอยูใ่นวดั)



• ปี 2015 ตลาดคาสโินโลก หดตวัค่อนขา้งมาก เพราะมาเก๊าหดตวัรอ้ยละ 40
• CGS บ่อนการพนนัตามแนวชายแดน /  บ่อนงานศพGaming
• ปี 2015 ตลาดโลก ขยายตวัรอ้ยละ 2.4 / ตลาดผดิกฎหมายขยายตวัดว้ย

• CGS บอล / บัง้ไฟ / แขง่เรอืยาวประเพณ ี/ ววัชน / ไก่ชน / มา้แขง่Betting
• ปี 2010-2014 ตลาดโลก ขยายตวัรอ้ยละ 6 ต่อปี / คาดว่าจะเตบิโตลดลง
• CGS  ส านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาลLottery
• ปี 2010-2014 ตลาดโลกขยายตวั รอ้ยละ 8 ต่อปี / ใชค้อมลด มอืถอืเพิม่ 
• CGS  โครงสรา้งตลาดพนนัออนไลน์ พนนับอลออนไลน์Online
• ปี 2015 ตลาดโลกชลอตวัเป็นครัง้แรกในรอบทศวรรษ หดตวัลงรอ้ยละ -1
• CGS  เครอืขา่ยธุรกจิการพนนักบัชนชัน้น า Others



 พฤตกิรรมการเลน่พนนั (ผลส ารวจระดบัประเทศ นกัศกึษา นกัเรยีนมธัยมและอาชวีศกึษา)

 ระบบการจดัหานกัพนนั ระบบทวัรพ์นนั ท าใหช้าวบา้นการกลายเป็นนกัพนนั

 การเลน่หวยของผูห้ญงิในชุมชน แรงงานหญงิ แมค่า้ และผูห้ญงิไตนอก เป็นการดิน้รน
ต่อสูข้องผูห้ญงิรปูแบบหน่ึง (การด ารงอยูข่องหวยใตด้นิ สะทอ้นใหเ้หน็ว่า สงัคมไมส่ามารถ
ท าใหก้ลุ่มคนจ านวนมากในสงัคมมชีวีติทีด่ ีและกลายเป็นชอ่งทางใหธุ้รกจิหวยใตด้นิเขา้มา
เป็นทางเลอืกของคนจนในการแกปั้ญหาความยากจน)

 แฟนบอล การเลน่พนนับอล ผกูพนักบัความเป็นชายและวฒันธรรมการบรโิภค

 การเลน่พนนับ่อนไพ ่ฟุตบอลออนไลน์ และไฮโล (จงัหวดัอุบลราชธานีและอ านาจเจรญิ)

 วถิกีารพนนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานบุญประเพณีและวฒันธรรม (การพนนัในงานบุญบัง้ไฟ / 
การพนนัแขง่เรอืยาวประเพณ ี/ การพนนัทีแ่ฝงอยูใ่นงานวดั / บอ่นงานศพ / ฯลฯ)



Facebook ศนูยศ์กึษาปัญหาการพนนั



ปัญหาของการพนนัคืออะไร?



 การเล่นพนนัเป็นเรือ่งธรรมดา 
ใครๆ กเ็ล่นการพนนั

 การเล่นพนนันานๆ ครัง้ 
ไมไ่ดท้ าใหใ้ครเดอืดรอ้น

 คนทีถ่กูจบัดว้ยคดเีล่นการพนนั 
ไมใ่ชเ่รือ่งเลวรา้ย ไมถ่กูตราหน้า
วา่ "ขีค้กุ" ทัง้ทีเ่ป็นคดอีาญา

 สรปุคอื...การพนนัไมใ่ชปั่ญหา

• คนตดิพนนัจะเสยีการเสยีงาน 
ถา้ยงัเรยีนอยูก่เ็สยีการเรยีน

• คนตดิพนนั เล่นไดก้ไ็มเ่ลกิ เล่น
เสยีกไ็มเ่ลกิ สดุทา้ยจบดว้ยหน้ี

• ใชท้ัง้เงนิเกบ็ ขโมยเงนิในบา้น
ขโมยของในบา้น ขโมยนอกบา้น

• เจอใครกข็อยมืเงนิ กลายเป็นคน
ไมม่เีครดติ ไมม่ใีครอยากคบหา

คนไทย
ชอบคิดว่า

ทกุคน
รูว่้า



 เยาวชนหาเงนิใชห้น้ีพนนัดว้ยวธิี
ทีผ่ดิกฎหมาย เชน่ ขโมย ขายยา

 การลม้กฬีา ลอ็คผลการแขง่ขนั 
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิการพนนั

 ปัญหาเรือ่งสว่ย การคอรร์ปัชัน่ 
การทลายบอ่นเถื่อน

 ถา้รฐัจบัไมไ่ดไ้ล่ไมท่นั ธุรกจิการ
พนนั (ทัง้ในและนอกประเทศ) จะ
กลายเป็นชอ่งทางฟอกเงนิ

เรารบัรู้ข่าว
ปัญหาเรื่องพนัน

ความรู้ใหม่
ปัญหาเรื่องพนัน

• วงการแพทยพ์บว่า “ตดิพนนั" 
เป็นโรค

• องคก์ารอนามยัโลก ก าหนดให้
พฤตกิรรมตดิการพนนัเป็นโรค
ทางจติเวช กลุ่มเดยีวกบัโรคจาก
การใชส้ารเสพตดิ

• อาการของโรคตดิพนนัคอื แมผู้้
เล่นพนนัจะมคีวามทุกขจ์ากการ
เล่นพนนั กไ็มส่ามารถหยดุเล่น
การพนนั



 แพทยท์างสมองพบวา่ ถา้เดก็และเยาวชนเล่นการพนนั สมองส่วน
วฒิุภาวะ การควบคมุตวัเอง การยบัยัง้ชัง่ใจ การตดัสินใจ จะได้รบั
ผลกระทบ บางรายอาจถงึขัน้สมองไมพ่ฒันา ท าใหเ้ตบิโตเป็นผูใ้หญ่
ทีไ่มอ่ดทนรอคอยความส าเรจ็ หวงัไดเ้งนิอยา่งงา่ยๆ และรวดเรว็

 งานวจิยั ตปท. พบวา่ 
➢ เดก็และเยาวชนทีเ่ลน่พนนัมอีตัราตดิพนนัมากกวา่ผูใ้หญ่ทีเ่ล่นพนนั 2 เทา่ 
➢เดก็และเยาวชนทีต่ดิพนนัมปัีญหามากกวา่ผูใ้หญ่ทีต่ดิพนนัหลายเทา่

 งานวจิยัในสหรฐัฯ พบวา่
➢1 ใน 4 ของเยาวชนทีต่ดิพนนัมาจากครอบครวัทีม่พีอ่แมเ่ลน่พนนั
➢เฉพาะกลุม่ทีต่ดิพนนัอยา่งหนกัมอีตัราการฆา่ตวัตายสงูถงึรอ้ยละ 20



 ขอ้มลูของสหรฐัฯ ปี 2004 พบวา่
➢ตน้ทุนการดแูลคนเป็นโรคตดิการพนนั   ประมาณคนละ 10,300 $
➢ตน้ทุนการดแูลนกัพนนัทีเ่ป็นปัญหา      ประมาณคนละ   2,945 $

 ปี 2004 ผูใ้หญ่อเมรกินั 1.77% = 3.8 ลา้นคน เป็นโรคตดิการพนนั
1.33% = 2.8 ลา้นคน เป็นนกัพนนัทีม่ปัีญหา

 งานวจิยัในสหรฐัฯ ชีว้า่ บอ่นพนนักระตุน้คนทอ้งถิน่เล่นพนนัมากขึน้
➢ผูใ้หญ่อเมรกินัทัว่ไป เสยีเงนิกบัการพนนัปีละ        350 $

➢ผูใ้หญ่ในทอ้งถิน่ทีม่บีอ่น เสยีเงนิกบัการพนนัปีละ        700 $

➢ผูใ้หญ่ในรฐัเนวาดา เสยีถงึกบัการพนนัปีละกวา่  1,000 $



แนวทางลดผลกระทบจากการพนนั



3 หลกัการ ที่ตอ้งมใีนกฎหมายการพนนั

กฎหมายจะตอ้งมบีทบญัญตัคิุม้ครองเดก็และเยาวชน 
และบคุคลทีข่าดความสามารถในการปกป้องตนเอง 

ผูเ้ล่นการพนนัจะตอ้งไดท้ราบขอ้มลู 
และสามารถมัน่ใจไดว้า่จะไมถ่กูเอาเปรยีบ 

การพนนัจะตอ้งปราศจากความเกีย่วขอ้งกบัการก่ออาชญากรรมอื่น 
กระท าดว้ยความซื่อสตัย ์และมกีลไกป้องกนัและลดผลกระทบ



 พระราชบญัญตักิารใหร้างวลัดว้ยการเสีย่งโชค พ.ศ. .... 
รา่งผา่นการพจิารณาโดยส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
เรือ่งเสรจ็ที ่168/2559

 รา่งพระราชบญัญตักิารพนนั พ.ศ. .... 
รา่งผา่นการพจิารณาโดยส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
เรือ่งเสรจ็ที ่169/2559

 การแกไ้ขบางรายมาตรา 
พระราชบญัญตัสิ านกังานสลากกนิแบง่รฐับาล พ.ศ. 2517
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั การด าเนินการในชว่งเกอืบ 2 ปีทีผ่า่นมาของ
คณะกรรมการฯ ทีแ่ต่งตัง้ตามค าสัง่หวัหน้า คสช. ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2558 

3 กฎหมาย ที่ตอ้งตดิตามตอ่เนือ่ง



โครงสรา้งก ากบัดแูลที่ตอ้งผลกัดนั

(โดยเฉพาะถา้จะมกีารพนนัประเภทใหม่ๆ )

คณะกรรมการก ากบัดแูล
(คณะกรรมการนโยบาย)

คณะกรรมการบรหิารกองทุน
(Regulation Board)

การบรหิารงานของ
ธุรกจิหรอือุตสาหกรรมการพนนั

ก าหนดหลกัเกณฑ ์กตกิา
การออกใบอนุญาต ตดิตามตรวจสอบ

ก าหนดหลกัเกณฑ ์ระเบยีบ

น าส่งเงนิ

น าส่งภาษีประกอบธุรกจิ สนบัสนุนงานวจิยั / การบ าบดัรกัษา /
งานรณรงค-์เฝ้าระวงั / การพฒันาสงัคม

เขา้กองทุน



 เป็นล าโพงขยายการรบัรู ้การพนนัก่อปัญหาได ้พฤตกิรรมตดิพนนัเป็นโรค
 ช่วยดคูนทีอ่าจมพีฤตกิรรม "การเลน่พนนัทีเ่ป็นปัญหา”

ดว้ย "แบบคดักรองการตดิพนนั" 20 ขอ้
 ถา้พบเจอคนตดิพนนัสญัญาวา่จะ "เลกิเลน่" แต่ไมเ่ลกิ ใหรู้ว้า่ 

➢ มนัไมใ่ช่เรื่องสบัปลบั ใจอ่อน ใจเสาะ ไมร่กัษาค าพดู ไมร่กัษาสญัญา 
➢ มนัเป็นกลไกสมอง เป็นธรรมชาตขิองโรคทีจ่ะกลบัมาเป็นซ ้า กลบัมาเลน่พนนัอกี
➢ ระวงัตวัคนเลน่พนนัจะรูส้กึแย ่"ฉนัมนัเลว คงเลกิไมไ่ดแ้ลว้ ไหนๆ กเ็ลวแลว้ กเ็ลว

ใหสุ้ดๆ เลย" กลายเป็นมุง่หน้าเดนิสู่เสน้ทางสายวบิตัิ

➢ แพทยบ์อกวา่ ปัจจยัส าคญัทีท่ าใหค้นเลกิเลน่การพนนัไดส้ าเรจ็คอื ความรกั 
 ถา้พบคนมปัีญหา คดิไมอ่อกวา่จะเริม่ตน้อยา่งไร 

ใหโ้ทร 1323 สายด่วนกรมสุขภาพจติ ปรกึษาปัญหาการพนนั ฟรี

สิ่งที่ทกุคนสามารถชว่ยกนัดแูล 



จบการน าเสนอ

ขอบคณุค่ะ


