


ส ำรวจประชำชนที่อำยุ 15 ปีขึ้นไป โดยสุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 
26 จังหวัดจำก 9 ภำค (อนุภำค) ด้วยกำรสุ่มแบบชั้นภูมิ
หลำยชั้นและค ำนวณสัดส่วนตำมฐำนข้อมูลประชำกร (PPS) 
จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 7,018 ตัวอย่ำง 

ส ำรวจระหว่ำง วันที่ 1 – 15 ตุลำคม 2558
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ล ำดับ ประ ภทกำร นันที่ ล่น นรอบ 12  ด อนที่ผ่ำนมำ
ค่ำประมำณกำร 

(คน)
วง งิน หมุน วียน

(บำท)
1 สลำกกินแบ่งรัฐบำล 19,077,796 77,143,203,262
2 หวย ต้ดิน 16,492,686 130,879,361,698
3  นันทำยผลฟุตบอล 1,991,986 136,125,003,340
4 ไฮโล/โปปั่น/ก ำถั่ว/ถั่วแยก/น้ ำ ต้ำปูปลำ 855,754 8,778,298,975
5 บิงโก 539,367 -
6 วัวชน/ตีไก่/กัดปลำ 512,253 -
7 มวยหร อมวยตู้ 463,771 14,420,786,553
8 ไ ่ (   ำะที่ ล่น นบ่อน นัน) 429,554 -
9 หวยหุ้น 334,929 1,407,644,595
10 ตู้ม้ำ 95,101 46,458,012
11 สลำก/หวยต่ำงประ ทศ 49,424 -
12 ม้ำแข่ง 31,431 -
13 จับยี่กี/หวยปิงปอง 21,552 -

14
อ ่นๆ อำทิ ปั่นแปะ สนุก กอร์ ล้อต้อก 
ลูกแก้ว ม้ำแข่ง

209,578 -





หน่วย : ร้อยละ
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ไม่มี วลำ/ สีย วลำท ำงำน

 ห นว่ำ ป นสิ่งไม่ดีจึง ลิก ลน่

 ล่น สีย ลย ลิก

แค่ลอง/ ล่นสนุก/ ล่นช่ัวคร้ังช่ัวครำว

ควำมสัม ัน ์กับครอบครัวดีข้ึน
 ช้ วลำ ห้ ป นประโยชน์มำกข้ึน

สบำย จ/สุขภำ จิตดีข้ึน
 ก บ งินได้มำกข้ึน

ไม่มีผลอะไร
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 คยรู้สึกผิด ละอำย จภำยหลัง ล่น นัน

หลังชนะ นัน  คยมีควำมต้องกำรอย่ำงมำกที่จะ ล่นอีก 
   ่อ อำชนะหร อ ห้ได้ งิน  ิ่มขึ้น

 คย ล่น นันนำนกว่ำที่ตั้ง จจะ ล่น/ที่วำงแผนไว้

หลัง สีย นัน รู้สึกว่ำจะต้องรีบกลับมำแก้ม อ 
   ่อ อำ งินที่ สียไปค นมำ ห้ ร วที่สุด

 คยย ม งินผู้อ ่น  ี่อน ำมำ ป นทุน นกำร ล่น นัน

 คย ล่น นันจนท ำ ห ้สีย วลำท ำงำน/กำร รียน

 คย ล่น นัน   ่อ ห้ได้ งินมำ ช้หนีห้ร อแก้ปั หำทำงกำร งิน

หน่วย : ร้อยละ



 ่อ แม่ 39.8
แฟน 36.7
   ่อน 33.1
 ำติ 20.2
 ี่ น้อง 15.1
โ สต์ ฟศบุ๊ค/ทวิต ตอร์/ไลน์ 2.2
ครู อำจำรย์ 0.7
สำยด่วน ห้ค ำปรึกษำอ ่นๆ 0.7

ตั้งกระทู้ตำม ว บไซต์  ช่น  ันทิ ย์ 0.3

สำยด่วนหยุด นัน 0.3

 คยขอค ำปรึกษำหร อควำมช่วย หล อ 
กรณี กิดปั หำจำกกำร ล่น นันหร อไม?่

บุคคลที่มักไปขอค ำปรึกษำหร อควำมช่วย หล อ 
หน่วย : ร้อยละ
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80 บาทหรอืต า่กว่า 2.7 96.7
81 - 90 บาท 1.8 1.5
91 - 100 บาท 39.0 1.8
101 - 110 บาท 37.5 0.0
111 - 120 บาท 17.7 0.0
มากกว่า 120 บาท 1.3 0.0
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 รี มียร์ลีก 93.0 %

ไทยลีก 29.9 %

อ ่นๆ อำทิ ลำสีก้ำ 
บุน ดสลีก้ำ 
กัสโช่ ซ รียอำ

28.6 %
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      ,    บำท 9.9 %

 ,      ,    บำท 13.9 %

มำกกว่ำ  ,    บำท 4.5 %
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ออนไลน์ ป นช่องทำงท่ีท ำ ห้ ข้ำถึงกำร นันได้ง่ำยขึ้น

 ประ ทศไทยควร ปิดบ่อนคำสิโนอย่ำงถูกก หมำย

ประ ทศไทยควร ปิด นันทำยผลฟุตบอลถูกก หมำย

กำร นันไม่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว

กำร ล่น นันท ำ ห้ขำดควำมน่ำ ช ่อถ อทำงด้ำนกำร งิน

กำร นัน นบ่อนก่อ ห้ กิดหน้ีสิน

กำร นันทำยผลฟุตบอลก่อ ห้ กิดหน้ีสิน

 หวย ต้ดินก่อ ห้ กิดหน้ีสิน

กำร นันช่วย ห้รวยทำงลัด

กำร นันนับ ป นอำชี หน่ึงท่ี ช้ ล้ียงตัว องและ… 

กำรซ ้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลไม่ถ อว่ำ ป นกำร นัน

กำรซ ้อหวย ต้ดินไม่ถ อว่ำ ป นกำร นัน

 ห น ้วย  ม่ น่   ม่ ห น ้วย
หน่วย : ร้อยละ




