


■ เก็บรวบรวมข้อมูลกบัประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ ประยุกต์ใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งกลุ่มเชงิชั้นภูมิหลายชั้น และก าหนดลักษณะตัวอย่างให้
สอดคล้องกับประชากรเป้าหมายจริง รวมจ านวนทั้งสิ้น 7,008 ตัวอย่าง 

■ เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึง 12 ตุลาคม 2560





ชาย
กทม.
ปริมณฑล

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

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่า มีประสบการณ์เล่นการพนันในชีวิตที่ผ่านมา จ าแนกตามเพศ ช่วงอายุ และพื้นที่  

(หน่วย:ร้อยละ)



ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่า มีประสบการณ์เล่นการพนันในชีวิตที่ผ่านมา

จ าแนกตามประเภทการพนัน



ประมาณการจ านวนคนไทย
ที่มีประสบการณ์เคยเลน่การพนันตามช่องทางต่างๆ



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

อายุเฉลี่ยที่เริม่ต้นเล่นการพนัน จ าแนกตามเพศและช่วงอายุ

(หน่วย: ปี)



ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีประสบการณ์

เคยเล่นการพนันในชีวิตที่ผ่านมา
จ าแนกการพนันที่เล่นครั้งแรก





การพนันก่อให้เกิดหนี้สิน

การเล่นพนันท าให้
ขาดความน่าเชื่อถือทางด้านการเงิน

การลองเล่นพนัน ท าให้ติดพนันได้

การพนันท าให้เสียสุขภาพได้

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
จ าแนกตามทัศนคติมีต่อการพนันในประเด็นต่าง ๆ

(หน่วย:ร้อยละ)



การพนันนับเป็นอาชีพหนึ่ง
ที่ใช้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้

การพนันช่วยให้รวยทางลัด

การพนันไม่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว

(หน่วย:ร้อยละ)

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
จ าแนกตามทัศนคติมีต่อการพนันในประเด็นต่าง ๆ



การซื้อหวยใต้ดิน
ไม่ถือว่าเป็นการพนัน

การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ไม่ถือว่าเป็นการพนัน

ประเทศไทยควรเปิด
พนันทายผลฟุตบอลอย่างถูกกฎหมาย

ประเทศไทยควรเปิด
บ่อนคาสิโนอย่างถูกกฎหมาย

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
จ าแนกตามทัศนคติมีต่อการพนันในประเด็นต่าง ๆ

(หน่วย:ร้อยละ)





กทม.
ปริมณฑล

เหนือ

กลาง

อีสาน

ใต้

ประมาณการจ านวนคนไทย
ที่เล่นการพนันในปี 2560
จ าแนกตามภูมภิาค  

(หน่วย:ล้านคน)



0.631

3.018

2.376

6.230

6.683

5.892

4.098

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 2560
จ าแนกตามช่วงอายุ  



สลากกินแบ่งรัฐบาล 21,434,104 434,484

หวยใต้ดิน 17,324,110 275,945

ไพ่ (รวมที่เล่นพนันกันเอง เล่นตามบ่อน เว็บไซต์) 4,118,587 140,477

พนันทายผลฟุตบอล 2,476,612 117,301

วัวชน/ ตีไก่/ กัดปลา 1,166,348 60,994

หวยหุ้น 1,094,724 36,932

ไฮโล/ โปปั่น/ ก าถั่ว/ ถั่วแยก/ น้ าเต้าปูปลา 1,087,434 37,210

มวยหรือมวยตู้ 605,213 38,060

บิงโก 477,836 n/a

จับยี่กี/ หวยปิงปอง 435,062 44,854

อื่นๆ อาทิ ตู้ม้า ม้าแข่ง สนุกเกอร์ ฯลฯ 287,890 n/a

(หน่วย: คน)

12.4 %

5 %

24.3 %





กทม.
ปริมณฑล

เหนือ

กลาง

อีสาน

ใต้

ประมาณการจ านวนคนไทย
ที่เล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลในป ี2560
จ าแนกตามภูมภิาค  

(หน่วย:ล้านคน)



0.289

1.796

1.774

4.778

5.170

4.556

3.070

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 2560
จ าแนกตามช่วงอายุ  



ร้อยละของผูซ้ื้อสลากกินแบ่งในปี 2560
จ าแนกตามช่องทางที่ซื้อสลาก
(เลือกได้มากกว่า 1 ช่องทาง)



ร้อยละของ
ผู้ซื้อสลากกินแบ่งฯ
ในปี 2560
จ าแนกตาม
ความถี่ที่เล่น

ร้อยละของผู้ซื้อ
สลากกินแบ่งฯ ในปี 2560
จ าแนกตามจ านวนเงินซื้อสลากฯ
เฉลี่ยต่องวด





กทม.
ปริมณฑล

เหนือ

กลาง

อีสาน

ใต้

ประมาณการจ านวนคนไทย
ที่เล่นหวยใต้ดินในปี 2560
จ าแนกตามภูมภิาค  

(หน่วย:ล้านคน)



0.238

1.365

1.488

3.760

4.259

3.652

2.562

15-18 ปี

19-25 ปี

26-29 ปี

30-39 ปี

40-49 ปี

50-59 ปี

60 ปีขึ้นไป

(หน่วย : ล้านคน)

ประมาณการจ านวนคนไทย
ที่เล่นพนันหวยใต้ดินในปี 2560
จ าแนกตามช่วงอายุ  



ร้อยละของผูเ้ล่นหวยใต้ดินในปี 2560
จ าแนกตามช่องทางที่ใช้เล่น
(เลือกได้มากกว่า 1 ช่องทาง)



ร้อยละของผู้ซื้อ
หวยใต้ดินในปี 2560
จ าแนกตาม
ความถี่ที่เล่น

ร้อยละของผู้ซื้อหวยใต้ดินในปี 2560
จ าแนกตามจ านวนเงินซื้อเฉลี่ยต่องวด





กทม.
ปริมณฑล

เหนือ

กลาง

อีสาน

ใต้

ประมาณการจ านวนคนไทย
ที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลในปี 2560
จ าแนกตามภูมภิาค  

(หน่วย:ล้านคน)



0.138

0.471

0.331

0.734

0.410

0.243

0.150

15-18 ปี

19-25 ปี

26-29 ปี

30-39 ปี

40-49 ปี

50-59 ปี

60 ปีขึ้นไป

(หน่วย : ล้านคน)

ประมาณการจ านวนคนไทย
ที่เล่นพนันฟุตบอลในปี 2560
จ าแนกตามช่วงอายุ  



ร้อยละของผูท้ี่
เล่นพนันฟุตบอลในปี 2560
จ าแนกตามช่องทาง
หรือบุคคลที่เล่น

(เลือกได้มากกว่า 1 ช่องทาง)

ไทย

En



ไทย Enร้อยละของผู้ที่เล่น
พนันฟุตบอลในปี 2560
จ าแนกตามเงินที่ใช้เล่น

เฉลี่ยต่อสัปดาห์



ร้อยละของผู้ที่เล่นพนันฟุตบอลในป ี2560 
จ าแนกตามแหล่งขอ้มลูประกอบการเล่นพนัน (เลือกได้มากกว่า 1 ช่องทาง)







ร้อยละของผู้ที่เล่นพนันในปี 2560
จ าแนกตามพฤติกรรมที่อาจน าไปสู่ปัญหา (เลือกได้มากกว่า 1 พฤติกรรม)



ร้อยละของผู้ที่เล่นพนันในปี 2560
จ าแนกตามพฤติกรรมที่อาจน าไปสู่ปัญหา
(เลือกได้มากกว่า 1 พฤติกรรม)



ร้อยละของผู้ที่เล่นพนันในปี 2560
จ าแนกตามพฤติกรรมที่อาจน าไปสู่ปัญหา
(เลือกได้มากกว่า 1 พฤติกรรม)



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

ติดพนัน

ไม่แน่ใจ

ประมาณการผู้ที่เล่นพนันในปี 2560 ที่ระบุว่าตนเองติดการพนันและที่ไม่แน่ใจว่าตนเองติดการหรือไม่
จ าแนกตามเพศ และช่วงอายุ

(หน่วย : ล้านคน)





ยืมจากเพื่อน

ยืมหรือขอจากคนในครอบครัว

ยืมหรือขอจากญาติ

เงินกู้นอกระบบ

ขาย จ านอง จ าน าทรัพย์สิน ของมีค่า

เล่นแชร์

กู้สินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงิน

กู้จากเงินสวัสดิการของบริษัท หน่วยงาน

อื่น อาทิ ท างานพิเศษ ค้าขาย

ร้อยละของผู้ที่เล่นพนันในปี 2560
ที่มีหนี้สินที่เกิดจากการพนัน
จ าแนกตามช่องทางหาเงินเพื่อใช้หน้ีพนัน

(เลือกได้มากกกว่า 1 ช่องทาง)

(หน่วย : ร้อยละ)



มีปัญหาความเครียด

ขาดเงินใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน

มีปากเสียงทะเลาะ กับคนในครอบครัว

เสียเวลาท างาน/ การเรียน

เป็นหนี้

สุขภาพเสื่อมโทรม

ขายทรัพย์สิน หรือสิ่งมีค่าเพื่อเล่นพนัน/ ใช้หนี้

เสื่อมเสียชื่อเสียง

เสียเพื่อน/ ญาต/ิ ครอบครัว

เจ้าหนี้ขมขู่ ท าร้ายร่างกาย

ท าสิ่งผิดกฎหมายเพื่อน าเงินเป็นทุนเล่นพนัน

ครอบครัวหย่าร้าง

ร้อยละของผู้ที่เล่นพนันในปี 2560
ที่ระบุว่าได้รับผลกระทบเชิงลบ
จากการเลน่การพนัน
จ าแนกตามลักษณะผลกระทบ

(เลือกได้มากกกว่า 1 ข้อ)

(หน่วย : ร้อยละ)





ร้อยละของผู้ที่เคยเล่นพนัน
แต่ได้เลิกเลน่ในปี 2560
(แท่งซ้าย) จ าแนกตามความถี่ที่เคยเล่น
(แท่งขวา) จ าแนกตามเหตุผลที่เลกิเล่น



ร้อยละของผู้ที่เคยเล่นพนัน
แต่เลิกเลน่ในปี 2560
จ าแนกตามผลดีที่เกิดขึ้นหลังจากเลิกเลน่พนัน

ร้อยละของผู้ที่เคยเล่นพนัน
แต่เลิกเลน่ในปี 2560

จ าแนกตามโอกาสที่จะกลับมาเล่นพนันอีก




