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ค าน า 
 

รำยงำน “กำรศึกษำสถำนกำรณ์ พฤติกรรม และผลกระทบกำรพนันในประเทศไทย ประจ ำปี 2558” 
ฉบับนี้ เป็นผลกำรศึกษำด้วยวิธีกำรวิจัยเชิงส ำรวจ ภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำงศูนย์ศึกษำปัญหำกำรพนัน 
คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กับศูนย์วิจัยเพื่อกำรพัฒนำสังคมและธุรกิจ (SAB) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนกำรพนัน ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ส ำหรับ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ในกำรน ำข้อมูลท่ีได้ประกอบกำรพิจำรณำ แสวงหำแนวทำงกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำ 
รวมถึงผู้สนใจท่ีจะน ำข้อมูลไปใช้เพื่อกำรขยำยผลทำงวิชำกำรต่อไป 

 
อย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำครั้งนี้ส ำเร็จลงได้ด้วยควำมร่วมมือของหลำยฝ่ำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

กลุ่มเป้ำหมำยทุกคนท่ีเสียสละเวลำในกำรตอบแบบสอบถำมซึ่งคณะผู้วิจัยขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ สุดท้ำยนี้
คณะผู้วิจัย หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรศึกษำจะมีส่วนช่วยในกำรสะท้อนภำพสถำนกำรณ์กำรเล่น
พนัน รวมถึงเป็นข้อมูลทำงวิชำกำรท่ีอ ำนวยประโยชน์ต่อกำรศึกษำปัญหำกำรพนัน ตลอดจนกำรก ำหนด
มำตรกำรควบคุมป้องกันกำรเล่นพนันต่อไป 
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สารบญัตาราง 

 

ตาราง  หน้า 
1 แสดงจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรอำยุ 15 ปีข้ึนไป จ ำแนกตำมอนุภำค (ภำคย่อย) 3 
2 แสดงจ ำนวนตัวอย่ำง (Sample Size) กำรปรับค่ำผลกระทบจำกกำรวิจัย และอัตรำควำมร่วมมือ 

Determine Sample Size 
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3 แสดงแสดงกำรค ำนวณขนำดตัวอย่ำง (Sample Size) จ ำแนกตำมอนุภำค (ภำคย่อย) 4 
4 แสดงผลกำรสุ่มตัวอย่ำงจังหวัด สัดส่วนและจ ำนวนตัวอย่ำง 5 
5 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง จ ำแนกตำมเพศ 15 
6 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง จ ำแนกตำมอำยุ 15 
7 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง จ ำแนกตำมสถำนภำพสมรส 15 
8 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง จ ำแนกตำมกำรมีบุตร 16 
9 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำท่ีส ำเรจ็ชั้นสูงสุด 16 
10 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง จ ำแนกตำมอำชีพ 16 
11 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง จ ำแนกตำมรำยได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 17 
12 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง จ ำแนกตำมเขตที่พักอำศัย 17 
13 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีแสดงควำมเห็นด้วยต่อประเด็นต่ำงๆ 19 
14 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรมีคนรู้จักที่เล่นกำรพนัน (รวมกำรซื้อสลำกกินแบ่งและ

หวยใต้ดิน) 
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15 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุคนรู้จักที่เล่นกำรพนัน  
(เฉพาะตัวอย่างที่มีคนรู้จักที่เล่นการพนัน และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

20 

16 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรเคยเล่นกำรพนันในชีวิตที่ผ่ำนมำ 21 
17 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุเหตุผลที่ไม่เล่นกำรพนัน  

(เฉพาะตัวอย่างที่ไม่เคยเล่น และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
23 

18 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุประเภทกำรพนันที่เคยเล่น  
(เฉพาะตัวอย่างที่เคยเล่น และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

25 

19 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุประเภทกำรพนันที่เคยเล่น 3 อันดับแรก จ ำแนกตำมภำค 
เพศ และอำยุ (เฉพาะตัวอย่างที่เคยเล่น และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)   
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20 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุอำยุที่เล่นกำรพนันครั้งแรก (เฉพาะตัวอย่างที่เคยเล่น) 27 
21 แสดงอำยุเฉลี่ยที่เล่นพนันครั้งแรก จ ำแนกตำมช่วงอำยุ และเพศ (เฉพาะตัวอย่างที่เคยเล่น)  27 
22 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุประเภทกำรพนันที่เล่นครั้งแรก (เฉพาะตัวอย่างที่เคยเล่น) 28 
23 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุเหตุผลที่เล่นกำรพนันครั้งแรก  

(เฉพาะตัวอย่างที่เคยเล่น และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
29 

24 แสดงค่ำร้อยละและผลกำรประมำณกำรจ ำนวนผู้เล่นพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 30 
25 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุเล่นพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ จ ำแนกตำมภำค 31 
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สารบญัตาราง (ต่อ) 

 

ตาราง  หน้า 
26 แสดงผลกำรประมำณกำรและค่ำร้อยละของประชำชนอำยุ 15 ปีข้ึนไป จ ำแนกตำมประเภทกำรพนันที่

เล่นในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 
33 

27 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุประเภทกำรพนันที่เล่นในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 3 อันดับ
แรก และอำยุเฉลี่ยที่เล่นพนันครั้งแรก จ ำแนกตำม เพศ และอำยุ 

34 

28 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุควำมถ่ีที่เคยเล่นก่อนหน้ำ  
(เฉพาะตัวอย่างที่ไม่ได้เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

36 

29 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุสำเหตุที่เลิกเล่น  
(เฉพาะตัวอย่างที่ไม่ได้เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

36 

30 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุผลดีที่เกิดข้ึนหลังเลิกเล่น  
(เฉพาะตัวอย่างที่ไม่ได้เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

37 

31 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุเหตุผลที่ท ำให้ยังคงเล่นกำรพนัน  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

38 

32 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุเหตุผลส ำคัญที่สุดที่ท ำให้ยังคงเล่นกำรพนัน  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

38 

33 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุกำรเล่นพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ท ำให้ฐำนะกำรเงินดี
ข้ึนหรือแย่ลง (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

39 

34 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุกำรเคยเสียเงินจำกกำรเล่นพนันเป็นจ ำนวนมำก  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

39 

35 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุกำรเคยถูกลงโทษจำกกำรเล่นพนัน 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

40 

36 แสดงผลกำรประมำณกำรและค่ำร้อยละของประชำชนอำยุ 15 ปีข้ึนไป ท่ียอมรับว่ำตัวเองติดพนัน  
(เฉพาะตัวอย่างทีเ่ล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

41 

37 แสดงผลกำรประมำณกำรและค่ำร้อยละของประชำชนอำยุ 15 ปีข้ึนไป ที่ระบุจ ำนวนพฤติกรรมที่เคย
เป็นในกำรเล่นพนัน (เฉพาะตัวอย่างทีเ่ล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

42 

38 แสดงผลกำรประมำณกำรของประชำชนอำยุ 15 ปีข้ึนไป ที่ระบุจ ำนวนพฤติกรรมที่เคยเป็นในกำรเล่น
พนัน จ ำแนกตำมช่วงอำยุ (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

42   

39 แสดงผลกำรประมำณกำรของประชำชนอำยุ 15 ปีข้ึนไป ที่ระบุจ ำนวนพฤติกรรมที่เคยเป็นในกำรเล่น
พนัน จ ำแนกตำมเพศ (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

43 

40 แสดงค่ำร้อยละของประชำชนอำยุ 15 ปีข้ึนไป ที่ระบุประเภทกำรพนันที่เล่น จ ำแนกตำมจ ำนวน
พฤติกรรมที่เคยเป็นในกำรเล่นพนัน (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

43 

41 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุประสบกำรณ์ลักษณะต่ำงๆ จำกกำรเล่นกำรพนัน  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

45 
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ตาราง  หน้า 
42 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุประสบกำรณ์ลักษณะต่ำงๆ จำกกำรเล่นกำรพนัน จ าแนก

ตามเพศ (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
46 

43 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุประสบกำรณ์ลักษณะต่ำงๆ จำกกำรเล่นกำรพนัน จ ำแนกตำม
ช่วงอำยุ (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  

47 

44 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุกำรขอค ำปรึกษำหรือควำมช่วยเหลือ เมื่อเกิดปัญหำจำกกำร
เล่นพนัน (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

49 

45 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุบุคคล/หน่วยงำนที่มักไปขอค ำปรึกษำ หรือควำมช่วยเหลือ
เป็นอันดับแรก เมื่อเกิดปัญหำจำกกำรเล่นพนัน (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

50 

46 แสดงร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุกำรขอค ำปรึกษำหรือควำมช่วยเหลือ เมื่อเกิดปัญหำจำกกำรเล่นพนัน 
จ ำแนกตำมช่วงอำยุ (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา)  

51 

47 แสดงร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุบุคคล/หน่วยงำนที่ขอค ำปรึกษำหรือควำมช่วยเหลือ เมื่อเกิดปัญหำจำก
กำรเล่นพนัน จ าแนกตามช่วงอายุ (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเคยขอ
ค าปรึกษา/ความช่วยเหลือ โดยเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

52 

48 แสดงค่ำร้อยละของตัวอย่ำงที่ระบุ กำรขอค ำปรึกษำหรือควำมช่วยเหลือ เมื่อเกิดปัญหำจำกกำรเล่นพนัน 
จ ำแนกตำมจ ำนวนพฤติกรรมที่เคยเป็นในกำรเล่นพนัน (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่
ผ่านมา) 

53 

49 แสดงร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุบุคคล/หน่วยงำนที่ขอค ำปรึกษำหรือควำมช่วยเหลือ เมื่อเกิดปัญหำจำก
กำรเล่นพนัน จ ำแนกตำมจ ำนวนพฤติกรรมที่เคยเป็นในกำรเล่นพนัน (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันใน
รอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเคยขอค าปรึกษา/ความช่วยเหลือ โดยเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

54 

50 แสดงค่ำร้อยละและผลกำรประมำณกำรจ ำนวนผู้เล่นพนันสลำกกินแบ่งรัฐบำลในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 55 
51 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุเล่นพนันสลำกกินแบ่งรัฐบำลในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 

จ ำแนกตำมภำค 
56 

52 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุระยะเวลำท่ีซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำล  
(เฉพาะตัวอย่างที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

57 

53 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุช่องทำงที่ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำล  
(เฉพาะตัวอย่างที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

57 

54 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนเงินที่ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลโดยเฉลี่ยต่องวด  
(เฉพาะตัวอย่างที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

58 

55 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนเงินที่เคยซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลสงูสุดต่องวด  
(เฉพาะตัวอย่างที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

58 

56 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุควำมถ่ีในกำรซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลในรอบปีทีผ่่ำนมำ 
(เฉพำะตัวอย่ำงที่ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ) 

58 
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สารบญัตาราง (ต่อ) 

 

ตาราง  หน้า 
57 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนที่ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลต่องวด ก่อนนโยบำยคุม

รำคำ 80 บำท (เฉพาะตัวอย่างที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
59 

58 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุรำคำสลำกฯ โดยเฉลี่ยต่อใบที่ซื้อได้ ก่อนนโยบำยคุมรำคำ 
80 บำท (เฉพาะตัวอย่างที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

60 

59 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนที่ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลต่องวด หลังนโยบำยคุม
รำคำ 80 บำท (เฉพาะตัวอย่างที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

60 

60 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุรำคำสลำกฯ โดยเฉลี่ยต่อใบที่ซื้อได้ หลังนโยบำยคุมรำคำ 
80 บำท (เฉพาะตัวอย่างที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

61 

61 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรซื้อสลำกฯ หลังงวดที่มีรำงวัลเลขหน้ำ 3 ตัว  
(เฉพาะตัวอย่างที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

61 

62 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุโดยรวมในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ จำกกำรซื้อสลำกกินแบ่ง
รัฐบำลได้หรือเสีย (เฉพาะตัวอย่างที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

61 

63 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรมีสมำชิกในครอบครัวที่ซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลนอกจำก
ตัวเอง (เฉพาะตัวอย่างที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

62 

64 แสดงค่ำร้อยละและผลกำรประมำณกำรจ ำนวนผู้เล่นหวยใต้ดิน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 62 
65 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุเล่นพนันหวยใต้ดินในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ  

จ ำแนกตำมภำค 
63 

66 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุระยะเวลำท่ีเล่นหวยใต้ดิน  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยใต้ดินในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

64 

67 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุช่องทำงที่เลน่หวยใต้ดิน  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยใต้ดินในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

64 

68 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนเงินที่เล่นหวยใต้ดินโดยเฉลี่ยต่องวด 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยใต้ดินในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

65 

69 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนเงินที่เคยเล่นหวยใต้ดินสูงสุดต่องวด 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยใต้ดินในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

65 

70 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุควำมถ่ีในกำรเล่นหวยใต้ดินในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยใต้ดินในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

65 

71 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุโดยรวมในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ เล่นหวยใต้ดินได้หรือเสีย 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยใต้ดินในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

66 

72 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรมีสมำชิกในครอบครัวที่เล่นหวยใต้ดินนอกจำกตัวเอง 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยใต้ดินในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

66 
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สารบญัตาราง (ต่อ) 

 

ตาราง  หน้า 
73 แสดงค่ำร้อยละและผลกำรประมำณกำรจ ำนวนผู้เล่นพนันทำยผลฟุตบอลในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 67 
74 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ท่ีระบุเล่นพนันทำยผลฟุตบอลในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ จ ำแนก

ตำมภำค 
68 

75 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุระยะเวลำท่ีเล่นพนันทำยผลฟุตบอล  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

69 

76 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุช่องทำงหรือบุคคลที่เล่นพนันทำยผลฟุตบอลด้วย  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

69 

77 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุรำยกำรที่เล่นพนันทำยผลฟุตบอล  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

69 

78 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนเงินที่เล่นพนันทำยผลฟุตบอลโดยเฉลี่ยต่อสัปดำห์ 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

70 

79 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุลักษณะที่เล่นพนันทำยผลฟุตบอล  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

70 

80 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนเงินที่เล่นพนันทำยผลฟุตบอลโดยเฉลี่ยต่อคู่  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลเป็นคู่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

71 

81 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนเงินที่เล่นพนันทำยผลฟุตบอลสูงสุดต่อคู่  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลเป็นคู่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

71 

82 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนเงินที่เล่นพนันทำยผลฟุตบอลโดยเฉลี่ยต่อชุด  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลเป็นชุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

72 

83 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนเงินที่เล่นพนันทำยผลฟุตบอลสูงสุดต่อชุด  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลเป็นชุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

72 

84 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุควำมถ่ีในกำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอลโดยเฉลี่ยคู่ต่อเดือน 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลเป็นคู่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

73 

85 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุควำมถ่ีในกำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอลโดยเฉลี่ยชุดต่อเดือน 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลเป็นชุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

73 

86 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุโดยรวมในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ เล่นพนันทำยผลฟุตบอล
ได้หรือเสีย (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

73 

87 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรมีสมำชิกในครอบครัวที่เล่นพนันทำยผลฟุตบอลนอกจำก
ตัวเอง (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

74 

88 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรใช้ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำในกำรเล่นพนันทำยผล
ฟุตบอล (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

74 

 



ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ    viii 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

 

ตาราง  หน้า 
89 แสดงค่ำร้อยละและผลกำรประมำณกำรจ ำนวนผู้เล่นไฮโล/โปปั่น/ก ำถ่ัว/ถ่ัวแยก/น้ ำเต้ำปูปลำในรอบ 12 

เดือนที่ผ่ำนมำ 
75 

90 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุระยะเวลำท่ีเล่นไฮโล/โปปั่น/ก ำถ่ัว/ถ่ัวแยก  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถ่ัว/ถ่ัวแยกในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

75 

91 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนเงินที่เล่นไฮโล/โปปั่น/ก ำถ่ัว/ถ่ัวแยกโดยเฉลี่ยต่อครั้ง 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถ่ัว/ถ่ัวแยกในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

76 

92 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนเงินที่เคยเล่นไฮโล/โปปั่น/ก ำถ่ัว/ถ่ัวแยกสูงสุดต่อครั้ง 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถ่ัว/ถ่ัวแยกในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

76 

93 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนวันที่เล่นไฮโล/โปปั่น/ก ำถ่ัว/ถ่ัวแยกต่อครั้ง  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถ่ัว/ถ่ัวแยกในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

77 

94 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุควำมถ่ีในกำรเล่นไฮโล/โปปั่น/ก ำถ่ัว/ถ่ัวแยกต่อเดือน 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถ่ัว/ถ่ัวแยกในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

77 

95 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุโดยรวมในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ เล่นไฮโล/โปปั่น/ก ำถ่ัว/
ถ่ัวแยกได้หรือเสีย (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถ่ัว/ถ่ัวแยกในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

77 

96 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรมีสมำชิกในครอบครัวที่เล่นไฮโล/โปปั่น/ก ำถ่ัว/ถ่ัวแยก
นอกจำกตัวเอง (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถ่ัว/ถ่ัวแยกในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

78 

97 แสดงค่ำร้อยละและผลกำรประมำณกำรจ ำนวนผู้เล่นพนันมวยหรือมวยตู้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 78 
98 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุระยะเวลำท่ีเล่นพนันมวยหรือมวยตู้  

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันมวยหรือมวยตู้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
79 

99 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนเงินที่เล่นมวยหรือมวยตู้โดยเฉลี่ยต่อสัปดำห์  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันมวยหรือมวยตู้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

79 

100 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนเงินที่เล่นพนันมวยหรือมวยตู้โดยเฉลี่ยต่อคู่  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันมวยหรือมวยตู้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

80 

101 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนเงินที่เคยเล่นพนันมวยหรือมวยตู้สูงสุดต่อคู่  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันมวยหรือมวยตู้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

80 

102 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุควำมถ่ีในกำรเล่นพนันมวยหรือมวยตู้ต่อเดือน  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันมวยหรือมวยตู้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

81 

103 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุโดยรวมในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ เล่นมวยหรือมวยตู้ได้หรือ
เสีย (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันมวยหรือมวยตู้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

81 

104 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรมีสมำชิกในครอบครัวที่เล่นพนันมวยหรือมวยตู้นอกจำก
ตัวเอง (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันมวยหรือมวยตู้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

81 

105 แสดงค่ำร้อยละและผลกำรประมำณกำรจ ำนวนผู้เล่นไพ่ในบ่อน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 82 

 



ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ    ix 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

 

ตาราง  หน้า 
106 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุระยะเวลำท่ีเล่นไพ่ในบ่อน  

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไพ่ในบ่อนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
82 

107 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุช่องทำงที่เลน่ไพ่ในบ่อน  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไพ่ในบ่อนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

83 

108 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนเงินที่เล่นไพ่ในบ่อนโดยเฉลี่ยต่อครั้ง 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไพ่ในบ่อนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

83 

109 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนเงินที่เคยเล่นไพ่ในบ่อนสูงสุดต่อครั้ง 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไพ่ในบ่อนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

84 

110 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนวันโดยเฉลี่ยในกำรเล่นไพ่ในบ่อนต่อครั้ง (เฉพาะ
ตัวอย่างที่เล่นไพ่ในบ่อนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

84 

111 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุควำมถ่ีในกำรเล่นไพ่ในบ่อนต่อเดือน 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไพ่ในบ่อนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

84 

112 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุโดยรวมในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ เล่นไพ่ในบ่อนได้หรือเสีย 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไพ่ในบ่อนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

85 

113 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรมีสมำชิกในครอบครัวที่เล่นไพ่ในบ่อนนอกจำกตัวเอง 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไพ่ในบ่อนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

85 

114 แสดงค่ำร้อยละและผลกำรประมำณกำรจ ำนวนผู้เล่นหวยหุ้น ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 86 
115 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุระยะเวลำท่ีเล่นหวยหุ้น  

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
86 

116 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุช่องทำงที่เลน่หวยหุ้น  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

86 

117 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนเงินที่เล่นหวยหุ้นโดยเฉลี่ยต่อครั้ง 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

87 

118 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนเงินที่เคยเล่นหวยหุ้นสูงสุดต่อครั้ง 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

87 

119 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุควำมถ่ีในกำรเล่นหวยหุ้นต่อวัน 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

88 

120 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนวันในกำรเล่นหวยหุ้นต่อสัปดำห์ 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

88 

121 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุโดยรวมในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ เล่นหวยหุ้นได้หรือเสีย 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

88 

122 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรมีสมำชิกในครอบครัวที่เล่นหวยหุ้นนอกจำกตัวเอง 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

89 



ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ    x 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

 

ตาราง  หน้า 
123 แสดงค่ำร้อยละและผลกำรประมำณกำรจ ำนวนผู้เล่นตู้ม้ำ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 89 
124 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุระยะเวลำท่ีเล่นตู้ม้ำ  

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นตู้ม้าในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
89 

125 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนเงินที่เล่นตู้ม้ำโดยเฉลี่ยต่อครั้ง 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นตู้ม้าในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

90 

126 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนเงินที่เคยเล่นตู้ม้ำสูงสุดต่อครั้ง 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นตู้ม้าในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

90 

127 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุควำมถ่ีในกำรเล่นตู้ม้ำต่อวัน 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นตู้ม้าในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

91 

128 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนวันในกำรเล่นตู้ม้ำต่อสัปดำห์ 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นตู้ม้าในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

91 

129 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุโดยรวมในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ เล่นตู้ม้ำได้หรือเสีย 
(เฉพาะตัวอย่างทีเ่ล่นตู้ม้าในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

91 

130 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรมีสมำชิกในครอบครัวที่เล่นตู้ม้ำนอกจำกตัวเอง  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นตู้ม้าในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

92 

131 เปรียบเทียบผลกำรประมำณกำรจ ำนวนผู้เล่นพนัน ปี 2554 และ 2558 จ ำแนกตำมประเภทกำรพนัน 
(คน) 

99 

132 เปรียบเทียบผลกำรประมำณกำรวงเงินหมุนเวียนในกำรเล่นพนัน ปี 2554 และ 2558 จ ำแนกตำม
ประเภทกำรพนัน (บำท) 

100 
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สารบญัแผนภาพ 

 

แผนภาพ  หน้า 
1 แสดงค่ำร้อยละตัวอย่ำง ที่ระบุประสบกำรณ์เล่นกำรพนันในชีวิตที่ผ่ำนมำ  

จ ำแนกตำมเพศ ช่วงอำยุ และพ้ืนที่ 
22 

2 แสดงผลกำรประมำณจ ำนวนผู้เล่นพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ  
จ ำแนกตำมพ้ืนที่ (หน่วย: ล้ำนคน) 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
ที่มาของโครงการ 

ศูนย์ศึกษำปัญหำกำรพนัน (Center for Gambling Studies) องค์กรทำงวิชำกำรท่ีท ำกำรศึกษำวิจัย
เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ จัดกำรควำมรู้ พร้อมท้ังเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับปัญหำกำรพนันในสังคมไทย มีควำม
ประสงค์ให้มีกำรศึกษำสถำนกำรณ์ พฤติกรรม และผลกระทบ กำรพนันในประเทศไทย ประจ ำปี 2558 ซึ่งเป็น
โครงกำรต่อเนื่องตำมพันธกิจท่ีต้องด ำเนินกำรทุกๆ สองปี ให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันพร้อมกับเปรียบเทียบกับผล
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ อันเป็นกำรเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ เพื่อน ำไปสู่กำรเสนอมำตรกำร กลไก ท่ีเหมำะสมในกำร
จัดกำรปัญหำกำรพนัน โดยในปีนี้เป็นกำรด ำเนินกำรร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อกำรพัฒนำสังคมและธุรกิจ (SAB) 
ภำยใต้โครงกำร “กำรศึกษำสถำนกำรณ์ พฤติกรรม และผลกระทบกำรพนันในประเทศไทย ประจ ำปี 2558”  

 

วัตถุประสงคใ์นการวิจัย 
1. เพื่อส ำรวจสถำนกำรณ์ โครงสร้ำงทำงด้ำนอุปสงค์ พฤติกรรมกำรเล่นกำรพนันประเภทต่ำงๆ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเล่นพนัน และผลกระทบของกำรพนันท่ีมีต่อปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมโดยรวม 

2. เพื่อเปรียบเทียบสถำนกำรณ์ ตลอดจนพฤติกรรมและผลกระทบของกำรเล่นพนันในอดีต กับ
ปัจจุบัน 

3. เพื่อส ำรวจถึงข้อมูลส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ  
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
สำระส ำคัญของกำรศึกษำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ประกอบด้วย 

1) ควำมคิดเห็นและสภำพแวดล้อมเกี่ยวกับกำรเล่นพนัน ได้แก่ทัศนคติของประชำชนต่อกำรเล่น
พนันในประเด็นต่ำงๆ และกำรแวดล้อมด้วยบุคคลท่ีเล่นพนัน 

2) พฤติกรรมกำรเล่นพนัน ได้แก่ประสบกำรณ์กำรเล่นพนันท่ีผ่ำนมำ อำยุท่ีเริ่มต้นเล่น ประเภท
กำรพนันท่ีเล่นเป็นครั้งแรก เหตุผลท่ีเล่น และไม่เล่น เหตุผลท่ียังคงเล่นพนันและเลิกเล่นพนัน ผลดีจำกกำรเลิก
เล่นพนัน 

3) พฤติกรรมกำรเล่นพนันในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ ประเภทกำรพนันท่ีเล่นในรอบ 12 เดือนท่ี
ผ่ำนมำผลกระทบด้ำนกำรเงิน กำรถูกลงโทษจำกกำรเล่นพนัน กำรวิเครำะห์สภำวะกำรติดพนัน  
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4) พฤติกรรมกำรเล่นพนันกับธุรกิจพนัน ประเภทกำรพนันท่ีเล่น ช่องทำงท่ีเล่น ควำมถี่ วงเงิน 
สถำนกำรณ์กำรเล่นได้เสีย ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเล่นพนัน และผู้ท่ีขอค ำปรึกษำหรือควำมช่วยเหลือกรณี
เกิดปัญหำจำกกำรเล่นพนัน 

2. ขอบเขตด้ำนประชำกร  
กำรส ำรวจครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจำกประชำกรเป้ำหมำย คือ ประชำชนท่ัวไปท่ีมีอำยุ 15 ปีขี้นไป 
3. ขอบเขตด้ำนพื้นท่ี 

 พื้นท่ีในกำรศึกษำประกอบด้วย 26 จังหวัด ซึ่งได้จำกกำรสุ่มตัวอย่ำง กระจำยตำมภูมิภำคต่ำงๆ ท่ัว
ประเทศ ประกอบด้วย  

1) กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปรำกำร และปทุมธำนี  
2) ภำคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ ล ำปำง และตำก 
3) ภำคเหนือตอนล่ำง ได้แก่ นครสวรรค์ พิษณุโลก 
4) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตอนกลำง ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธำนี กำฬสินธุ์ และเลย 
5) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือล่ำง ได้แก่ นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ 
6) ภำคกลำงตอนบน และตะวันตก ได้แก่ รำชบุรี ลพบุรี และอ่ำงทอง  
7) ภำคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี และจันทบุรี  
8) ภำคใต้ฝ่ังอันดำมัน ได้แก่ ตรัง และสตูล 
9) ภำคใต้ฝ่ังอ่ำวไทย ได้แก่ สงขลำ สุรำษฎร์ธำนี และชุมพร 
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บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

กำรศึกษำครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Methodology) เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถำม 
 
ประชากรเป้าหมาย  

ประชำกรเป้ำหมำยในโครงกำรส ำรวจครั้งนี้คือ ประชำชนท่ัวไป อำยุ 15 ปีขี้นไป อ้ำงอิงฐำนข้อมูล   
ระบบสถิติทำงกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ปี 2557 รวมจ ำนวน 52,255,051 คน โดย
กำรแบ่งพื้นท่ีประยุกต์ตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งอนุภำค (ภำคย่อย) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ รวม 9 ภำค รำยละเอียดกำรแบ่งพื้นท่ีและจ ำนวนประชำกร ปรำกฎดังตำรำงท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนกลุ่มเป้าหมายประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามอนุภาค (ภาคยอ่ย) 

อนุภาค (ภาคยอ่ย) จ านวนจังหวัด จ านวนประชากร สัดส่วน 
กรุงเทพฯ ปริมณฑล 6 8,623,407 16.50 
ภำคเหนือตอนบน 9 5,045,227 9.67 
ภำคเหนือตอนล่ำง 8 4,574,505 8.75 
ภำตตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตอนกลำง 12 8,830,612 16.90 
ภำตตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 8 8,797,047 16.83 
กลำงตอนบนและตะวันตก 12 5,463,263 10.45 
ตะวันออก 8 3,836,694 7.34 
ภำคใต้ฝ่ังอันดำมัน 6 1,708,967 3.27 
ภำคใต้ฝ่ังอ่ำวไทย 8 5,375329 10.29 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 77 52,255,051 100.00 
 

ท่ีมา: การแบ่งพื้นท่ีอ้างอิงจาก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ข้อมูลประชากรอ้างอิงจาก ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
ข้อมูลปี 2557 
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 ขนาดและการสุ่มตัวอย่าง 
 จ ำนวนตัวอย่ำงค ำนวณจำกระดับควำมเช่ือมั่นร้อยละ 95 ควำมคำดเคล่ือนจำกกำรสุ่มคือ +/ - 1.5 
ปรับค่ำด้วยผลกระทบจำกกำรออกแบบวิจัย (design effect) 1.4 และอัตรำกำรตอบ (response rate) 85 
รวมจ ำนวน 6,871 ตัวอย่ำง รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 2 และ 3  
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนตัวอย่าง (Sample Size) การปรับค่าผลกระทบจากการวิจัย  

   และอัตราความร่วมมือ Determine Sample Size 
Confidence Level Confidence Interval Sample size 

95 +/- 1.5 4,268 
ปรับค่ำด้วยผลกระทบจำกกำรออกแบบวิจัย Design Effect = 1.4 

อัตรำควำมร่วมมือ Response rate 85 
95 +/- 1.5 6,871 

  
ตารางที่ 3 แสดงแสดงการค านวณขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จ าแนกตามอนุภาค (ภาคย่อย) 

อนุภาค (ภาคยอ่ย) จ านวนจังหวัด สัดส่วน จ านวนตัวอย่าง 
กรุงเทพฯ ปริมณฑล 4 16.50 1,134 
ภำคเหนือตอนบน 3 9.67 663 
ภำคเหนือตอนล่ำง 2 8.75 602 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตอนกลำง 4 16.90 1,161 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 3 16.83 1,157 
ภำคกลำงตอนบนและตะวันตก 3 10.45 718 
ภำคตะวันออก 2 7.34 504 
ภำคใต้ฝ่ังอันดำมัน 2 3.27 225 
ภำคใต้ฝ่ังอ่ำวไทย 3 10.29 707 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 26 100.00 6,871 
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กำรสุ่มตัวอย่ำง ของโครงกำรส ำรวจครั้งนี้จ ำแนกเป็นขั้นตอนดังนี้ 
1. ประยุกต์ใช้กำรสุ่มแบบช้ันภูมิในกำรแบ่งพื้นท่ีตำมอนุภำค (ภำคย่อย) รวม 9 พื้นท่ี (ดังรำยละเอียด

ในตำรำงท่ี 1)  
2. ค ำนวณสัดส่วนกำรเก็บข้อมูลตำมสัดส่วนประชำกรจริง (Proportionate to Size Sampling) 

จ ำแนกเพศ อำยุ และพื้นท่ีในเขตและนอกเขตเทศบำล 
3. ท ำกำรสุ่มจังหวัดตัวอย่ำง และค ำนวณสัดส่วนท่ีจะเก็บในแต่ละจังหวัดตำมสัดส่วน ท่ีค ำนวณจำก

ขั้นตอนท่ี 2 
4. เข้ำเก็บข้อมูลตำมสัดส่วนท่ีก ำหนด 

 
ท้ังนี้รำยละเอียดกำรสุ่มตัวอย่ำงปรำกฎดังตำรำงท่ี 4  

 
ตารางที่ 4 แสดงผลการสุ่มตัวอย่างจังหวัด สัดส่วนและจ านวนตัวอย่าง 

ภูมิภาค สัดส่วน จ านวนตัวอย่าง 
กรุงเทพฯ ปริมณฑล 16.50 1,134 

กรุงเทพฯ  61.90 702 
นนทบุรี 12.95 147 
ปทุมธำนี 11.56 131 
สมุทรปรำกำร 13.59 154 

ภาคเหนือตอนบน 9.67 663 
เชียงใหม่ 56.13 372 
ล ำปำง 27.44 182 
ตำก 16.43 109 

ภาคเหนือตอนล่าง 8.75 602 
นครสวรรค์ 55.30 333 
พิษณุโลก 44.70 269 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน ตอนกลาง 16.90 1,161 
ขอนแก่น 36.40 423 
อุดรธำนี 31.01 360 
กำฬสินธุ์ 19.91 231 
เลย 12.68 147 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการสุ่มตัวอย่างจังหวัด สัดส่วนและจ านวนตัวอย่าง (ต่อ) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 16.83 1,157 

นครรำชสีมำ 49.36 571 
บุรีรัมย์ 29.15 337 
ชัยภูม ิ 21.49 249 

ภาคกลางตอนบนและตะวันตก 10.45 718 
รำชบุรี 44.74 321 
ลพบุรี 40.00 287 
อ่ำงทอง 15.26 110 

ภาคตะวันออก 7.34 504 
ชลบุรี 72.22 364 
จันทบุรี 27.78 140 

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 3.27 225 
ตรัง 68.22 153 
สตูล 31.78 72 

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 10.29 707 
สงขลำ 47.08             333  
สุรำษฎร์ธำนี 35.43             250  
ชุมพร 17.49             124  

รวมจ านวนทั้งสิ้น 100.00 6,871 
 

แผนการสุ่มตัวอย่าง 
แผนกำรสุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้เป็นกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบหลำยข้ัน (Multi-stage Cluster Sampling) 
ขั้นตอนท่ี 1 จ ำแนกประชำกรท่ัวประเทศอำยุ 15 ปีขึ้นไป ตำมช้ันภูมิหรือสตรำตัม โดยแบ่งออกเป็น 

9 สตรำตัม ตำมภูมิภำค คือ  
1) กรุงเทพฯ ปริมณฑล (r=1)  2) ภำคเหนือตอนบน (r=2)  3) ภำคเหนือตอนล่ำง (r=3)  

4) ภำตตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตอนกลำง (r=4) 5) ภำตตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง (r=5)  
6) ภำคกลำงตอนบนและตะวันตก 7) ภำคตะวันออก 8) ภำคใต้ฝ่ังอันดำมัน และ 9) ภำคใต้ฝ่ังอ่ำวไทย 

 
ขั้นตอนท่ี 2.1 ส ำหรับสตรำตัมท่ี 2-9 (ภำคเหนือตอนบน ภำคเหนือตอนล่ำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ตอนกลำง ภำตตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ภำคกลำงตอนบนและตะวันตก ภำคตะวันออก ภำคใต้
ฝ่ังอันดำมัน และภำคใต้ฝ่ังอ่ำวไทย)  
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กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบหลำยข้ันตอน  

 โดยแต่ละภำค ท ำกำรสุ่ม “จังหวัด” เป็นหน่วยตัวอย่ำงขั้นท่ีหนึ่ง เพื่อหำจังหวัดตัวอย่ำง (k) 
รวมท้ัง ส้ิน  26 ตัวอย่ ำง  (ตำรำง ท่ี  4) โดยค ำนวณตำมสัดส่วนจ ำนวนจังหวัดจริง 
(Proportionate to size Sampling) 

 โดยแต่ละจังหวัดตัวอย่ำง ท ำกำรสุ่ม “อ ำเภอ” เป็นหน่วยตัวอย่ำงขั้นท่ีสอง เพื่อหำอ ำเภอ
ตัวอย่ำง (j) 

 โดยจ ำแนกประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป ในอ ำเภอตัวอย่ำง แบ่งออกเป็น 2 สตรำตัม ตำมเขต
ปกครอง คือ 1) ในเขตเทศบำล (m=1) และ 2) นอกเขตเทศบำล (m=2) 
 

ขั้นตอนท่ี 2.2 ส ำหรับสตรำตัมท่ี 1 (ปริมณฑล 3 จังหวัดคือ นนทบุรี k=2 ปทุมธำนี =3 และ
สมุทรปรำกำร k=4)  

ท ำกำรสุ่มตัวอย่ำง 

 โดยแต่ละจังหวัดในปริมณฑล ท ำกำรสุ่ม “อ ำเภอ” เป็นหน่วยตัวอย่ำงขั้นท่ีหนึ่ง เพื่อหำ
อ ำเภอตัวอย่ำง (j) 

 โดยจ ำแนกประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป ในอ ำเภอตัวอย่ำง แบ่งออกเป็น 2 สตรำตัม ตำมเขต
ปกครอง คือ 1) ในเขตเทศบำล (m=1) และ 2) นอกเขตเทศบำล (m=2) 

 
ขั้นตอนท่ี 2.3 ส ำหรับสตรำตัมท่ี 1 (กรุงเทพมหำนคร k=1) ท ำกำรสุ่มตัวอย่ำง 

 โดยกรุงเทพมหำนคร ท ำกำรสุ่ม “เขต” เป็นหน่วยตัวอย่ำงขั้นที่หนึ่ง เพื่อหำเขตตัวอย่ำง (j)  
ขั้นตอนท่ี 3 ท ำกำรเก็บข้อมูลประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป (i) ในแต่ละอ ำเภอตัวอย่ำง หรือเขตตัวอย่ำง 

โดยค ำนวณสัดส่วนตำมประชำกรจริง (Proportionate to Size Sampling) โดยสุ่มตัวอย่ำงแบบโควตำ 
จ ำแนกตำมเขตปกครอง เพศ และกลุ่มอำยุ 
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สูตรการประมาณการ 
ส่วนที่ 1  ส ำหรับสตรำตัมท่ี 2-9 (ภำคเหนือตอนบน ภำคเหนือตอนล่ำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ตอนกลำง ภำตตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ภำคกลำงตอนบนและตะวันตก ภำคตะวันออก ภำคใต้
ฝ่ังอันดำมัน และภำคใต้ฝ่ังอ่ำวไทย) 
 
 สูตรการประมาณค่ายอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 3 ขั้น 
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rmY     =  ค่ำประมำณยอดรวม จำกกำรเลือกตัวอย่ำง 3 ขั้น ของลักษณะท่ีต้องกำรศึกษำ Y  
ของประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังในเขตและนอกเขตเทศบำล (m) ในภำคท่ี r   




I

i

rkjmiy
1

 =  ค่ำลักษณะท่ีต้องกำรศึกษำ y ท่ีแจงนับได้ ของประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป (i)  

โควตำตำมเพศและอำยุ ท้ังในเขตและนอกเขตเทศบำล (m) อ ำเภอตัวอย่ำงท่ี j จังหวัด
ตัวอย่ำงท่ี k และภำคท่ี r 

rkjmn   =  จ ำนวนประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีสุ่มได้ท้ังในเขตและนอกเขตเทศบำล (m)  
 ของอ ำเภอตัวอย่ำงท่ี j  จังหวัดตัวอย่ำงท่ี k และภำคท่ี r 

rkjmN  =  จ ำนวนประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังหมดท้ังในเขตและนอกเขตเทศบำล (m)  
ของอ ำเภอตัวอย่ำงท่ี j จังหวัดตัวอย่ำงท่ี k และภำคท่ี r 

rkmN   =  จ ำนวนประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังหมดท้ังในเขตและนอกเขตเทศบำล (m)  
ในจังหวัดตัวอย่ำงท่ี k และภำคท่ี r  

rmN    =  จ ำนวนประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังหมดท้ังในเขตและนอกเขตเทศบำล (m)  ในภำคท่ี r 

rkjmP   =  ค่ำควำมน่ำจะเป็นท่ีประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังในเขตเทศบำล (m=1) และนอกเขต 
        เทศบำล (m=2) ในอ ำเภอตัวอย่ำงท่ี j จะถูกเลือกจำกประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป  

        ในจังหวัดตัวอย่ำงท่ี k และภำคท่ี r =  
rkm

rkjm

N

N
 

rkmP   =  ค่ำควำมน่ำจะเป็นท่ีประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังในเขตเทศบำล (m=1) และนอกเขต 
เทศบำล (m=2) ในจังหวัด ตัวอย่ำงท่ี k จะถูกเลือกจำกประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ในภำคท่ี 
r 

         =  
rm

rkm

N

N  

rkmM   =  จ ำนวนอ ำเภอท่ีสุ่มได้ ท้ังในเขตเทศบำลและนอกเขตเทศบำล (m) ในจังหวัดตัวอย่ำงท่ี k  
        ภำคท่ี r 
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rmM   =  จ ำนวนจังหวัดท่ีสุ่มได้ ท้ังในเขตเทศบำลและนอกเขตเทศบำล (m) ภำคท่ี r    
 

2)   
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rmH    =  ค่ำประมำณยอดรวม จำกกำรเลือกตัวอย่ำง 3 ขั้น ของจ ำนวนประชำกรท่ีมีอำยุ  
15 ปีข้ึนไป ท้ังหมด ท้ังในเขตเทศบำลและนอกเขตเทศบำล (m) ในภำคท่ี r   

rkjmn   =  จ ำนวนประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีแจงนับได้ ท้ังในเขตและนอกเขตเทศบำล (m)  
ของอ ำเภอตัวอย่ำงท่ี j จังหวัดตัวอย่ำงท่ี k และภำคท่ี r 

 

3)  rmY    =   rm

rm

rm H
H

Y





*  

 

rmY    =  ค่ำประมำณยอดรวม จำกกำรเลือกตัวอย่ำง 3 ขั้น ท่ีปรับแล้ว ของลักษณะท่ีต้องกำร 
ศึกษำ Y ของประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังในเขตและนอกเขตเทศบำล (m) ในภำคท่ี r   

rmH   =  จ ำนวนประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังหมดท้ังในเขตและนอกเขตเทศบำล (m) ในภำคท่ี r   
 
4) สูตรกำรประมำณค่ำยอดรวมของภูมิภำค ท่ีปรับแล้วของลักษณะท่ีต้องกำรศึกษำ Y ของประชำกรท่ีมี
อำยุ      

   15 ปีข้ึนไป   rm

m

r YY  


2

1

  ; m = 1 ในเขตเทศบำล , m = 2 นอกเขตเทศบำล 

  
ส่วนที่ 2  ส ำหรับสตรำตัมท่ี 1 (จังหวัดปริมณฑล) 

  
สูตรการประมาณค่ายอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 2 ขั้น 

  

1)   
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rkmY    =  ค่ำประมำณยอดรวม จำกกำรเลือกตัวอย่ำง 2 ขั้น ของลักษณะท่ีต้องกำรศึกษำ Y  
ของประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังในเขตและนอกเขตเทศบำล (m) ของจังหวัดปริมณฑลท่ี k 




I

i

rkjmiy
1

 =  ค่ำลักษณะท่ีต้องกำรศึกษำ y ท่ีแจงนับได้ ของประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป (i) โควตำ 

ตำมเพศและอำยุ ท้ังในเขตและนอกเขตเทศบำล (m) อ ำเภอตัวอย่ำงท่ี j ของจังหวัด
ปริมณฑลท่ี k 
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rkjmn   =  จ ำนวนประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีสุ่มได้ท้ังในเขตและนอกเขตเทศบำล (m)  
ของอ ำเภอตัวอย่ำงท่ี j ของจังหวัดปริมณฑลท่ี k 

rkjmN  =  จ ำนวนประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังหมดท้ังในเขตและนอกเขตเทศบำล (m)  
ของอ ำเภอตัวอย่ำงท่ี j ของจังหวัดปริมณฑลท่ี k 

rkmN   =  จ ำนวนประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังหมดท้ังในเขตและนอกเขตเทศบำล (m)  
ของจังหวัดปริมณฑลท่ี k  

rkjmP   =  ค่ำควำมน่ำจะเป็นท่ีประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังในเขตเทศบำล (m=1) และนอกเขต 
เทศบำล (m=2) ในอ ำเภอตัวอย่ำงท่ี j จะถูกเลือกจำก ประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีขึ้นไป ของ

จังหวัดปริมณฑลท่ี k = 
rkm

rkjm

N

N
 

rkmM  =  จ ำนวนอ ำเภอท่ีสุ่มได้ ท้ังในเขตเทศบำลและนอกเขตเทศบำล (m) ของจังหวัดปริมณฑลท่ี k  
 

2)  
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rkmH   =   ค่ำประมำณยอดรวม จำกกำรเลือกตัวอย่ำง 2 ขั้น ของจ ำนวนประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป  
ท้ังหมด ท้ังในเขตเทศบำลและนอกเขตเทศบำล (m) ของจังหวัดปริมณฑลท่ี k  

rkjmn    =  จ ำนวนประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีแจงนับได้ ท้ังในเขตและนอกเขตเทศบำล (m)  
ของอ ำเภอตัวอย่ำงท่ี j ของจังหวัดปริมณฑลท่ี k  

3)  rkmY    =   rkm

rkm

rkm H
H

Y





*  

 

rkmY      =  ค่ำประมำณยอดรวม จำกกำรเลือกตัวอย่ำง 2 ขั้น ท่ีปรับแล้ว ของลักษณะท่ีต้องกำร 
ศึกษำ Y  ของประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีขึ้นไป ท้ังในเขตและนอกเขตเทศบำล (m) ของจังหวัด
ปริมณฑลท่ี k  

rkmH    =  จ ำนวนประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังหมดท้ังในเขตและนอกเขตเทศบำล (m) ของ 
จังหวัดปริมณฑลท่ี k  
 

4) สูตรกำรประมำณค่ำยอดรวมของจังหวัดปริมณฑล ท่ีปรับแล้วของลักษณะท่ีต้องกำรศึกษำ Y ของ 

ประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป  rkm

m

rk YY  


2

1

  ;  m = 1 ในเขตเทศบำล , m = 2 นอกเขตเทศบำล 
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ส่วนที่ 3  ส ำหรับสตรำตัมท่ี 1 (กรุงเทพฯ) 
  
 สูตรการประมาณค่ายอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 2 ขั้น  
 

 1)     
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rkY    =  ค่ำประมำณยอดรวม จำกกำรเลือกตัวอย่ำง 2 ขั้น ของลักษณะท่ีต้องกำรศึกษำ Y ของ 
ประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ของจังหวัดกรุงเทพฯ 




I

i

rkjiy
1

=  ค่ำลักษณะท่ีต้องกำรศึกษำ y ท่ีแจงนับได้ ของประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป (i) โควตำ 

ตำมเพศและอำยุ ในเขตตัวอย่ำงท่ี j ของจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1) 

rkjn   =  จ ำนวนประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีสุ่มได้ ของเขตตัวอย่ำงท่ี j ในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1) 

rkjN  =  จ ำนวนประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังหมด ของเขตตัวอย่ำงท่ี j ในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1) 

rkN   =  จ ำนวนประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังหมดในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1) 

rkjP    =  ค่ำควำมน่ำจะเป็นท่ีประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ในเขตตัวอย่ำงท่ี j จะถูกเลือกจำก  

            ประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1) =  
rk

rkj

N

N
 

rkM  =  จ ำนวนเขตท่ีสุ่มได้ ในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1) 

2)   
 













rkM

j

rkj

rkj

rkj

rkjrk

rk n
n

N

PM
H

1

)'(*
11

'  

 

rkH   =  ค่ำประมำณยอดรวม จำกกำรเลือกตัวอย่ำง 2 ขั้น ของจ ำนวนประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป  
ท้ังหมด ในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1) 

rkjn   =  จ ำนวนประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีขึ้นไป ท่ีแจงนับได้ ของเขตตัวอย่ำงท่ี j ในจังหวัดกรุงเทพฯ 
(k=1) 

 

3) rkY   = rk

rk

rk H
H

Y





*  

 

rkY    =  ค่ำประมำณยอดรวม จำกกำรเลือกตัวอย่ำง 2 ขั้น ท่ีปรับแล้ว ของลักษณะท่ีต้องกำร 
ศึกษำ Y  ของประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1) 

rkH   =  จ ำนวนประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังหมดในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1) 
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ส่วนที่ 4  กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
สูตรกำรประมำณค่ำยอดรวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ีปรับแล้วของลักษณะท่ีต้องกำรศึกษำ Y ของ

ประชำกรท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ใน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธำนี และสมุทรปรำกำร  

  rk

k

r YY  


4

1

  ; k = 1 กรุงเทพฯ 

    k = 2 นนทบุรี 
k = 3 ปทุมธำนี  
k = 4 สมุทรปรำกำร 

 
ส่วนที่ 5 ภำพรวมทั่วประเทศ 
สูตรกำรประมำณค่ำยอดรวมท่ัวประเทศ ท่ีปรับแล้วของลักษณะท่ีต้องกำรศึกษำ Y ของประชำกรท่ีมี

อำยุ 15 ปีขึ้นไป ใน 5 ภูมิภำค คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง 
และภำคใต้ 

  r

r

YY  


5

1

  ; r = 1 กรุงเทพฯ ปริมณฑล 

r = 2 ภำคเหนือตอนบน 
    r = 3 ภำคเหนือตอนล่ำง 

r = 4 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตอนกลำง  
r = 5 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 
r = 6 ภำคกลำงตอนบนและตะวันตก 
r = 7 ภำคตะวันออก  
r = 8 ภำคใต้ฝ่ังอันดำมัน 
r = 9 ภำคใต้ฝ่ังอ่ำวไทย 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

ระยะเวลำด ำเนินโครงกำรรวม 50 วัน ดังรำยละเอียด 
1. สร้ำงแบบสอบถำม ทดสอบ และเตรียมกำร 10 วัน (วันท่ี 21 -30 ก.ย. 2558) 
2. ประสำนงำน เก็บข้อมูลภำคสนำม 15  วัน (วันท่ี 1 - 15 ต.ค. 2558) 
3. ลงรหัส ป้อนข้อมูล 20   วัน (วันท่ี 16 ต.ค. – 4 พ.ย. 2558) 
4. จัดท ำ (ร่ำง) รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 27   วัน (วันท่ี 5 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2558) 
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บทที่ 3 
ผลการส ารวจ 

 
กำรน ำเสนอผลกำรส ำรวจ แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตอนท่ี 2 ทัศนคติและสภำพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเล่นพนัน 
ตอนท่ี 3 ประสบกำรณ์ด้ำนกำรเล่นพนัน 
ตอนท่ี 4 สถำนกำรณ์ด้ำนกำรเล่นพนันในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ 
ตอนท่ี 5 สถำนกำรณ์ด้ำนกำรเล่นพนันในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ จ ำแนกตำมประเภทกำรพนัน 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ ตัวอย่ำงร้อยละ 52.0 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 48.0 เป็นเพศชำย 
อำยุ ตัวอย่ำงร้อยละ 19.7 อยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 40 - 49 ปี รองลงมำร้อยละ 19.6 อยู่ในช่วงอำยุ

ระหว่ำง 50 - 59 ป ีร้อยละ 19.2 อยู่ในช่วงอำยุ 30 - 39 ปี และร้อยละ 15.0 อำยุ 60 ปีข้ึนไป ส่วนกลุ่มท่ีอยู่
ในช่วงอำยุระหว่ำง 15 - 18 ปี 19 - 25 ปี และ 26 - 29 ปี มีอยู่ร้อยละ 8.0 12.1 และ 6.4 ตำมล ำดับ 

สถำนภำพสมรส ตัวอย่ำงร้อยละ 63.0 ระบุสถำนภำพสมรสแล้ว ขณะท่ีร้อยละ 30.7 โสด ส่วนกลุ่มท่ี
ระบุสถำนภำพสมรสอื่นๆ อำทิ หม้ำย หย่ำร้ำง มีอยู่รวมกันคิดเป็นร้อยละ 5.8 

กำรศึกษำท่ีส ำเร็จช้ันสูงสุด ส่วนใหญ่คือร้อยละ 84.6 จบกำรศึกษำสูงสุดต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี   
ร้อยละ 13.9 จบกำรศึกษำสูงสุดระดับปริญญำตรี และร้อยละ 1.2 จบกำรศึกษำสูงกว่ำระดับปริญญำตรี 

อำชีพ ร้อยละ 22.7 ประกอบอำชีพค้ำขำยรำยย่อย/บริกำรรำยย่อย รองลงมำร้อยละ 20.6 เป็นผู้ใช้
แรงงำน/รับจ้ำงท่ัวไป ร้อยละ 12.5 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 11.2 ประกอบอำชีพเกษตร/ประมง และ
ร้อยละ 8.4 ท ำธุรกิจส่วนตัว/ผู้ประกอบกำร ส่วนกลุ่มท่ีประกอบอำชีพอื่นๆ อำทิเกษียณอำยุ พ่อบ้ำน แม่บ้ำน 
พนักงำนบริษัทเอกชน มีอยู่ร่วมกันคิดเป็นร้อยละ 22.8 อย่ำงไรก็ตำมตัวอย่ำงร้อยละ 1.7 เป็นผู้ว่ำงงำน 

รำยได้ส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน ตัวอย่ำงกว่ำครึ่งหรือร้อยละ 56.5 มีรำยได้ส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือนไม่
เกิน 10,000 บำท รองลงมำร้อยละ 28.6 มีรำยได้ 10,001 - 20,000 บำท ส่วนกลุ่มท่ีมีรำยได้เกินกว่ำ 20,000 
บำทมีอยู่รวมกันคิดเป็นร้อยละ 14.2 

เขตท่ีพักอำศัย ตัวอย่ำงร้อยละ 50.3 พักอำศัยนอกเขตเทศบำล ขณะท่ีร้อยละ 39.6 พักอำศัยในเขต
เทศบำล และร้อยละ 10.1 พักอำศัยในกรุงเทพมหำนคร 

 
(รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 5 - 12) 
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ตารางที่ 5 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
ล าดับ เพศ จ านวน ร้อยละ 

1 ชำย 3,371 48.0 
2 หญิง 3,647 52.0 
 รวม 7,018 100.0 

 
ตารางที่ 6 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 

ล าดับ อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
1 15 - 18 ปี 558 8.0 
2 19 - 25 ปี 852 12.1 
3 26 - 29 ปี 449 6.4 
4 30 - 39 ปี 1,350 19.2 
5 40 - 49 ปี 1,386 19.7 
6 50 - 59 ปี 1,379 19.6 
7 60 ปีขึ้นไป 1,044 15.0 
 รวม 7,018 100.0 

หมายเหตุ:  การแบ่งเกณฑ์เด็กและเยาวชน อ้างอิงจากนิยาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2550 ซึ่งนิยามว่า เด็กคือผู้ท่ีมีอายุไม่เกิน 18 ปี และเยาวชนคือผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 19 - 25 ปี 

 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

ล าดับ สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 
1 โสด 2,148 30.7 
2 สมรส 4,422 63.0 
3 หม้ำย 289 4.1 
4 หย่ำร้ำง 121 1.7 
5 อื่นๆ 24 0.3 
6 ไม่ระบ ุ 14 0.2 
 รวม 7,018 100.0 
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ตารางที่ 8 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามการมีบุตร 
ล าดับ การมีบุตร จ านวน ร้อยละ 

1 มีบุตร 4,560 65.0 
2 ไม่มีบุตร 2,388 34.0 
3 ไม่ระบ ุ 70 1.0 
 รวม 7,018 100.0 

 

ตารางที่ 9 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จช้ันสูงสุด 
ล าดับ ระดับการศึกษาที่ส าเร็จช้ันสูงสุด จ านวน ร้อยละ 

1 ประถมศึกษำ/ไม่ได้เรียน 2,483 35.4 
2 มัธยมศึกษำตอนต้น 1,492 21.3 
3 มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 1,547 22.0 
4 อนุปริญญำ/ปวส./ปวท. 414 5.9 
5 ปริญญำตร ี 977 13.9 
6 สูงกว่ำปริญญำตร ี 86 1.2 
7 ไม่ระบ ุ 19 0.3 
 รวม 7,018 100.0 

 

ตารางที่ 10 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 
ล าดับ อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

1 ค้ำขำยรำยย่อย/บริกำรรำยย่อย 1,594 22.7 
2 ผู้ใช้แรงงำน/รับจ้ำงท่ัวไป 1,449 20.6 
3 นักเรียน/นักศึกษำ 878 12.5 
4 เกษตรกร/ประมง 789 11.2 
5 ธุรกิจส่วนตัว/ผู้ประกอบกำร 591 8.4 
6 พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน 554 7.9 
7 พนักงำนบริษัทเอกชน 535 7.6 
8 ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ 336 4.9 
9 เกษียณอำยุ 81 1.2 
10 อำชีพอิสระ อำทิ ทนำยควำม สถำปนิก 48 0.7 
11 อื่นๆ อำทิ ลูกจ้ำงรำชกำร ลูกจ้ำงเทศบำล/อบต. 38 0.5 
12 ว่ำงงำน 119 1.7 
13 ไม่ระบ ุ 6 0.1 
 รวม 7,018 100.0 
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ตารางที่ 11 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 
ล าดับ รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 5,000 บำท 1,465 20.9 
2 5,001 - 10,000 บำท 2,498 35.6 
3 10,001 - 20,000 บำท 2,008 28.6 
4 20,001 - 30,000 บำท 631 9.0 
5 30,001 - 40,000 บำท 227 3.2 
6 40,001 - 50,000 บำท 73 1.0 
7 มำกกว่ำ 50,000 บำท 67 1.0 
8 ไม่ระบ ุ 49 0.7 
 รวม 7,018 100.0 

 
ตารางที่ 12 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามเขตที่พักอาศัย 

ล าดับ เขตที่พักอาศัย จ านวน ร้อยละ 
1 กรุงเทพมหำนคร 707 10.1 
2 ในเขตเทศบำล 2,778 39.6 
3 นอกเขตเทศบำล 3,533 50.3 
 รวม 7,018 100.0 
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ตอนที่ 2 ทัศนคติและสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการเล่นพนัน 
2.1 ทัศนคติที่เก่ียวข้องกับการเล่นพนัน 

ผลกำรส ำรวจในส่วนนี้จ ำแนกกำรวิเครำะห์ได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเกี่ยวข้องกับทัศนคติต่อกำรเล่น
พนันและผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรเล่นพนัน ซึ่งพบว่ำ ตัวอย่ำงส่วนใหญ่เกินกว่ำร้อยละ 80 มีแนวโน้มท่ีเห็นด้วย 
(ค่อนข้ำงเห็นและเห็นด้วย) ว่ำกำรพนันจำกกำรเล่นหวยใต้ดิน พนันทำยผลฟุตบอล และพนันในบ่อน 
ก่อให้เกิดหนี้สิน นอกจำกนี้เกินกว่ำร้อยละ 75 ยังมีทิศทำงเห็นด้วยว่ำ กำรพนันท ำให้ขำดควำมน่ำเช่ือถือ
ทำงกำรเงิน และส่งผลกระทบต่อครอบครัว  

อย่ำงไรก็ตำมมีข้อสังเกตท่ีน่ำสนใจว่ำ ตัวอย่ำงครึ่งหนึ่งคือร้อยละ 50.0 เห็นด้วยว่ำกำรซื้อสลำกกิน
แบ่งรัฐบำลไม่ถือเป็นกำรพนัน ท ำนองเดียวกันร้อยละ 22.3 เห็นด้วยว่ำกำรซื้อหวยใต้ดินไม่ถือเป็นกำรพนัน 
ประเด็นท่ีน่ำพิจำรณำอย่ำงยิ่ง ตัวอย่ำงเกือบ 1 ใน 4 คือร้อยละ 23.9 เห็นด้วยว่ำกำรพนันช่วยให้รวยทำงลัด 

ส่วนท่ีสองทัศนคติต่อกำรบริหำรจัดกำรปัญหำกำรเล่นพนัน แมตั้วอย่ำงส่วนใหญ่คือร้อยละ 68.0 จะมี
ทิศทำงไม่เห็นด้วย (ไม่ค่อยเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย) กับกำรเปิดให้มีกำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอลอย่ำงถูก
กฎหมำย และร้อยละ 65.4 ไม่เห็นด้วยกับกำรเปิดบ่อนคำสิโน แต่พบว่ำกลุ่มท่ีมีทิศทำงเห็นด้วยยังมีอยู่จ ำนวน
ไม่น้อยคิดเป็นร้อยละ 19.2 และ 22.1 ตำมล ำดับ ประเด็นสุดท้ำยเกี่ยวข้องกับช่องทำงกำรเล่นพนันผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ ซึ่งพบว่ำตัวอย่ำงร้อยละ 61.8 เห็นด้วยว่ำออนไลน์เป็นช่องทำงท่ีท ำให้สำมำรถเข้ำถึงกำร
พนันได้ง่ำยข้ึน (ตำรำงท่ี 13) 
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ตารางที่ 13 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่แสดงความเห็นด้วยต่อประเด็นต่างๆ 

ประเด็น 
 เห็นด้วย ค่อนข้าง 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ ไม่ค่อย 

เห็นด้วย 
ไม่ 

เห็นด้วย 
รวม 

1) กำรซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลไม่ถือว่ำ n 2,590 920 542 816 2,145 7,013 
เป็นกำรพนัน (%) 36.9 13.1 7.8 11.6 30.6 100.0 

2) กำรซื้อหวยใต้ดินไม่ถือว่ำเป็นกำรพนัน n 1,101 466 558 1,195 3,692 7,012 
 (%) 15.7 6.6 8.0 17.0 52.7 100.0 
3) กำรพนันนับเป็นอำชีพหนึ่งท่ีใช้เล้ียงตัวเอง n 293 389 674 1,263 4389 7,008 

และครอบครัวได้ (%) 4.2 5.6 9.6 18.0 62.6 100.0 
4) กำรพนันช่วยให้รวยทำงลัด n 745 934 867 1,133 3,330 7,009 
 (%) 10.6 13.3 12.4 16.2 47.5 100.0 
5) หวยใต้ดินก่อให้เกิดหนี้สิน n 4,108 1,568 685 313 333 7,007 
 (%) 58.6 22.4 9.7 4.5 4.8 100.0 
6) กำรพนันทำยผลฟุตบอลก่อให้เกิดหนี้สิน n 4,858 1,406 466 142 140 7,012 
 (%) 69.3 20.1 6.6 2.0 2.0 100.0 
7) กำรพนันในบ่อนกอ่ให้เกิดหนี้สิน n 5,247 1,257 324 87 94 7,009 
 (%) 74.9 17.9 4.7 1.2 1.3 100.0 
8) กำรเล่นพนันท ำให้ขำดควำมน่ำเช่ือถือ n 3,782 1,629 1,008 314 271 7,004 

ทำงด้ำนกำรเงิน (%) 54.0 23.3 14.3 4.5 3.9 100.0 
9) กำรพนันไม่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว n 531 266 661 1567 3,979 7,004 
 (%) 7.6 3.8 9.4 22.4 56.8 100.0 
10) ประเทศไทยควรเปิดพนันทำยผลฟุตบอล n 841 505 894 1,081 3,688 7,009 

อย่ำงถูกกฎหมำย (%) 12.0 7.2 12.8 15.4 52.6 100.0 
11) ประเทศไทยควรเปิดบ่อนคำสิโนอย่ำงถูก n 949 605 871 1,002 3,581 7,008 

กฎหมำย (%) 13.5 8.6 12.5 14.3 51.1 100.0 
12) ออนไลน์ เป็นช่องทำงท่ีท ำให้สำมำรถเข้ำถึง n 2,749 1,585 1,203 384 1,088 7,009 

กำรพนันได้ง่ำยข้ึน (%) 39.2 22.6 17.2 5.5 15.5 100.0 
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2.2 สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการเล่นพนัน 
ตัวอย่ำงร้อยละ 84.5 ระบุว่ำมีบุคคลแวดล้อมเล่นพนัน โดย 3 อันดับแรก คือ คนรู้จักในชุมชน/

ละแวกท่ีพักอำศัย ร้อยละ 73.5 รองลงมำคือญำติ ร้อยละ 50.6 และอันดับท่ีสำมคือเพื่อนสนิท ร้อยละ 35.1 
(ตำรำงท่ี 14 - 15) 
 
ตารางที่ 14 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการมีคนรู้จักที่เล่นการพนัน (รวมการซ้ือสลากกิน

แบ่งและหวยใต้ดิน)  
ล าดับ การมีคนรู้จักที่เล่นการพนัน จ านวน ร้อยละ 

1 มีคนรู้จักท่ีเล่นกำรพนัน 5,932 84.5 
2 ไม่มีคนรู้จักท่ีเล่นกำรพนัน 1,086 15.5 
 รวม 7,018 100.0 

 
ตารางที่ 15 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุคนรู้จักที่เล่นการพนัน  

(เฉพาะตัวอย่างที่มีคนรู้จักที่เล่นการพนัน และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล าดับ คนรู้จักที่เล่นการพนัน จ านวน ร้อยละ 

1 คนรู้จักในชุมชน/ละแวกท่ีพักอำศัย 4,342 73.5 
2 ญำติ 2,991 50.6 
3 เพื่อนสนิท 2,072 35.1 
4 พี่ น้อง 1,624 27.5 
5 เพื่อน (ไม่สนิท) 1,529 25.9 
6 แฟน/คนรัก 878 14.9 
7 อื่นๆ อำทิ ลูกสะใภ้ รุ่นพี่ท่ีโรงเรียน คนในท่ีท ำงำน 225 3.8 
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ตอนที่ 3 ประสบการณ์ด้านการเล่นพนัน 
3.1 พฤติกรรมการเล่นพนัน 

ตัวอย่ำงส่วนใหญ่คือร้อยละ 73.8 ระบุว่ำเคยมีประสบกำรณ์เล่นพนัน (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) เมื่อ
สอบถำมกลุ่มดังกล่ำวถึงประเภทกำรพนันท่ีเคยเล่น พบว่ำ 5 อันดับแรกประกอบด้วย สลำกกินแบ่งรัฐบำล 
ร้อยละ 73.4 รองลงมำคือหวยใต้ดิน ร้อยละ 67.5 และ ไพ่ ร้อยละ 37.4 ส่วนประเภทกำรพนันท่ีเคยเล่นใน
อันดับท่ีส่ีและห้ำ ได้แก่ พนันทำยผลฟุตบอล และไฮโล/โปปั่น/ก ำถั่ว/ถั่วแยก/น้ ำเต้ำปูปลำ คิดเป็นร้อยละ 
16.8 และ 15.6 ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 16) 
 
ตารางที่ 16 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการเคยเล่นการพนันในชีวิตที่ผ่านมา 

ล าดับ การเคยเล่นการพนันในชีวิตที่ผ่านมา จ านวน ร้อยละ 
1 เคยเล่น 5,181 73.8 
2 ไม่เคยเล่น 1,837 26.2 
 รวม 7,018 100.0 

 
เมื่อจ ำแนกข้อมูลตำมภำคพบว่ำ ตัวอย่ำงในพื้นท่ีกรุงเทพมหำนครมีสัดส่วนผู้ท่ีเคยเล่นพนันมำกท่ีสุด

คือร้อยละ 79.9 รองลงมำใกล้เคียงกัน 3 ภำค คือภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ และภำคใต้ คิดเป็นร้อย
ละ 74.5 73.7 และ 71.2 ส่วนภำคกลำงพบว่ำมีสัดส่วนผู้ท่ีเคยเล่นพนันต่ ำกว่ำพื้นท่ีอื่นๆ คือร้อยละ 69.1  

ผลกำรส ำรวจยังพบว่ำ เพศชำยมีสัดส่วนผู้ท่ีเคยเล่นพนันสูงกว่ำเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.4 ต่อ 
71.5 ด้ำนกลุ่มอำยุ พบว่ำกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 15 - 18 ป ีมีสัดส่วนผู้ท่ีเคยเล่นพนันต่ ำกว่ำกลุ่มอื่นคือ 
ร้อยละ 36.0 สัดส่วนดังกล่ำวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 62.9 ในกลุ่มท่ีอำยุระหว่ำง 19 - 25 ปี และเพิ่มขึ้นในระดับ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไปในกลุ่มอำยุระหว่ำง 26 - 59 ปี อย่ำงไรก็ตำมสัดส่วนผู้เคยเล่นพนันลดลงเหลือร้อยละ 69.3 
ในกลุ่มท่ีมีอำยุ 60 ปีขึ้นไป (แผนภำพท่ี 1) 
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แผนภาพที่ 1 แสดงค่าร้อยละตัวอย่าง ที่ระบุประสบการณ์เล่นการพนันในชีวิตที่ผ่านมา 
       จ าแนกตามเพศ ช่วงอายุ และพื้นที่  

 
 

ส ำหรับกลุ่มท่ีไม่เคยเล่นพนันเลย ผลกำรส ำรวจพบว่ำมีเหตุผลส ำคัญคือ ไม่ชอบเล่น ร้อยละ 74.8 
รองลงมำคือเล่นไม่เป็น ร้อยละ 38.4 มองว่ำเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมำย ร้อยละ 23.7 กลัวเสียเงินร้อยละ 18.9 และ
มองว่ำเป็นอบำยมุข ร้อยละ 16.1 (ตำรำงท่ี 17) 
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ตารางที่ 17 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเหตุผลที่ไม่เล่นการพนัน  
(เฉพาะตัวอย่างที่ไม่เคยเล่น และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล าดับ เหตุผลที่ไม่เล่นการพนัน จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่ชอบเล่น 1,339 74.8 
2 เล่นไม่เป็น 687 38.4 
3 เป็นส่ิงผิดกฎหมำย 424 23.7 
4 กลัวเสียเงิน 339 18.9 
5 เป็นอบำยมุข 288 16.1 
6 ไม่มีเงินเล่น 174 9.7 
7 ถูกอบรมมำไม่ให้เล่น 161 9.0 
8 คิดว่ำไม่มีดวงด้ำนนี้ 161 9.0 
9 ผิดหลักศำสนำ 137 7.7 
10 ต้องกำรหำเงินจำกกำรท ำงำน 125 7.0 
11 กลัวถูกต ำรวจจับ 110 6.1 
12 อื่นๆ อำทิ ยังเด็กอยู่ พ่อแม่ไม่ให้เล่น อยำกเอำเงินไป

ท ำประโยชน์ ส้ินเปลืองเงินและเวลำ 
30 1.7 
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3.2 ประเภทการพนันที่เคยเลน่ 
ตัวอย่ำงท่ีระบุว่ำเคยเล่นพนัน โดยเฉล่ียเล่นพนันรวม 2 ประเภท โดยประเภทท่ีพบมำกท่ีสุด คือ 

สลำกกินแบ่งรัฐบำล ร้อยละ 73.4 รองลงมำคือหวยใต้ดิน ร้อยละ 67.5 ส่วนกำรพนันท่ีพบมำกเป็นอันดับท่ี
สำมถึงห้ำ คือ ไพ่ พนันทำยผลฟุตบอล ไฮโล/โปปั่น/ก ำถั่ว/ถั่วแยก/น้ ำเต้ำปูปลำ พบว่ำ มีสัดส่วนต่ ำกว่ำ 2 
ประเภทแรกชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 37.4 16.8 และ 15.6 ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 18) 

นอกจำกนี้เมื่อจ ำแนกข้อมูลตำมภำค พบว่ำตัวอย่ำงในพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล ภำคกลำง
และภำคเหนือ เล่นพนันสลำกกินแบ่งรัฐบำลมำกท่ีสุด รองลงมำคือหวยใต้ดินและไพ่ แตกต่ำงจำกภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้ ท่ีเล่นหวยใต้ดินมำกเป็นอันดับหนึ่ง (ตำรำงท่ี 19) 

ผลกำรส ำรวจยังพบว่ำ ตัวอย่ำงท้ังเพศชำยและเพศหญิงเคยมีประสบกำรณ์เล่นพนันสลำกกินแบ่ง
รัฐบำล มำกกว่ำกำรพนันประเภทอื่น รองลงมำคือหวยใต้ดิน อย่ำงไรก็ตำมมีข้อสังเกตว่ำ เพศหญิงมีสัดส่วนผู้ท่ี
เล่นพนันท้ังสลำกกินแบ่งรัฐบำล และหวยใต้ดิน มำกกว่ำเพศชำยค่อนข้ำงชัดเจน (ตำรำงท่ี 19) 

เมื่อจ ำแนกข้อมูลตำมช่วงอำยุ ตัวอย่ำงท่ีอยู่ในช่วงอำยุ 30 ปีขี้นไป มีประสบกำรณ์เล่นพนันไม่
แตกต่ำงกัน คือเล่นพนันสลำกกินแบ่งรัฐบำลมำกท่ีสุด รองลงมำคือหวยใต้ดิน และไพ่ ส่วนกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงอำยุ
ระหว่ำง 25 - 29 ปี พบว่ำมีประสบกำรณ์เล่นพนันหวยใต้ดินมำกท่ีสุด รองลงมำคือสลำกกินแบ่งรัฐบำล และ
ไพ่ ผลส ำรวจยังพบว่ำกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงอำยุ 15 - 18 ปี และ 19 - 25 ปี มีประสบกำรณ์เล่นพนันไพ่มำกเป็น
อันดับท่ีหนึ่งเหมือนกัน (ตำรำงท่ี 19) 
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ตารางที่ 18 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุประเภทการพนันที่เคยเล่น  
(เฉพาะตัวอย่างที่เคยเล่น และเลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล าดับ ประเภทการพนันที่เคยเล่น จ านวน ร้อยละ 
1 สลำกกินแบ่งรัฐบำล 3,801 73.4 
2 หวยใต้ดิน 3,495 67.5 
3 ไพ ่ 1,936 37.4 
4 พนันทำยผลฟุตบอล 870 16.8 
5 ไฮโล/โปป่ัน/ก ำถ่ัว/ถั่วแยก/น้ ำเต้ำปูปลำ 810 15.6 
6 บิงโก 449 8.7 
7 วัวชน/ตีไก/่กัดปลำ 334 6.4 
8 มวยหรือมวยตู้ 307 5.9 
9 หวยหุ้น 144 2.8 
10 ตู้ม้ำ 132 2.5 
11 สลำก/หวยต่ำงประเทศ 54 1.0 
12 ม้ำแข่ง 53 1.0 
13 จับยี่กี/หวยปิงปอง 26 0.5 
14 อื่นๆ อำทิ สนุกเกอร์ ตู้สล็อต โยนเหรียญ 39 0.8 

ต่ าสุด 1 ประเภท  สูงสุด 14 ประเภท เฉลี่ย 2 ประเภท 
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ตารางที่ 19 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุประเภทการพนันที่เคยเล่น 3 อนัดับแรก จ าแนกตามภาค เพศ และอาย ุ
(เฉพาะตัวอย่างที่เคยเล่น และเลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

คุณลักษณะด้านประชากร อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 
เฉลี่ย (ประเภท) 

ภาค ประเภทการพนัน  ประเภทการพนัน  ประเภทการพนัน  
กรุงเทพฯ ปริมณฑล (n = 912) สลำกกินแบ่งรัฐบำล 82.3 หวยใต้ดิน 66.3 ไพ ่ 53.0 3 
ภำคกลำง (n = 848) สลำกกินแบ่งรัฐบำล 72.5 หวยใต้ดิน 68.4 ไพ ่ 44.2 2 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (n = 1,767) หวยใต้ดิน 72.1 สลำกกินแบ่งรัฐบำล 67.4 ไพ ่ 28.0 2 
ภำคเหนือ (n = 943) สลำกกินแบ่งรัฐบำล 82.1 หวยใต้ดิน 57.1 ไพ ่ 40.2 2 
ภำคใต้ (n = 711) หวยใต้ดิน 70.0 สลำกกินแบ่งรัฐบำล 66.1 ไพ ่ 28.7 2 

เพศ ประเภทการพนัน  ประเภทการพนัน  ประเภทการพนัน  เฉลี่ย (ประเภท) 
ชำย (n = 2,574) สลำกกินแบ่งรัฐบำล 70.4 หวยใต้ดิน 62.5 ไพ ่ 44.3 3 
หญิง (n = 2,607) สลำกกินแบ่งรัฐบำล 76.3 หวยใต้ดิน 72.3 ไพ ่ 30.6 2 

อาย ุ ประเภทการพนัน  ประเภทการพนัน  ประเภทการพนัน  เฉลี่ย (ประเภท) 
15 - 18 ปี (n = 558) ไพ ่ 61.2 บิงโก 29.4 หวยใต้ดิน 25.9 2 
19 - 25 ปี (n = 852) ไพ ่ 50.9 หวยใต้ดิน 48.5 สลำกกินแบ่งรัฐบำล 48.1 2 
26 - 29 ปี (n = 449) หวยใต้ดิน 68.8 สลำกกินแบ่งรัฐบำล 67.1 ไพ ่ 47.6 3 
30 - 39 ปี (n = 1,099) สลำกกินแบ่งรัฐบำล 76.6 หวยใต้ดิน 69.1 ไพ ่ 39.9 2 
40 - 49 ปี (n = 1,129) สลำกกินแบ่งรัฐบำล 81.3 หวยใต้ดิน 75.0 ไพ ่ 33.6 2 
50 - 59 ปี (n = 1,134) สลำกกินแบ่งรัฐบำล 81.1 หวยใต้ดิน 70.1 ไพ ่ 33.1 2 
60 ปีขึ้นไป (n = 723) สลำกกินแบ่งรัฐบำล 78.6 หวยใต้ดิน 74.0 ไพ ่ 24.5 2 
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3.3 จุดเร่ิมต้นของการเล่นพนัน 
ผลกำรส ำรวจในกลุ่มท่ีเล่นพนัน พบว่ำอำยุเฉล่ียท่ีเริ่มต้นเล่นพนันครั้งแรกคือ 22 ปี (ต่ ำสุดคือ 7 ปี) 

เมื่อจ ำแนกรำยละเอียดตำมช่วงอำยุพบว่ำ ตัวอย่ำงท่ีเล่นพนันกว่ำร้อยละ 60 เริ่มเล่นพนันครั้งแรกเมื่ออำยุไม่
เกิน 20 ปี โดยร้อยละ 18.9 เริ่มต้นเล่นพนันครั้งแรกเมื่ออำยุไม่เกิน 15 ปี ขณะท่ีร้อยละ 40.1 เริ่มเล่นพนัน
ครั้งแรกในช่วงอำยุระหว่ำง 16 - 20 ปี ส่วนกลุ่มท่ีเล่นพนันครั้งแรกในช่วงอำยุท่ีเกินกว่ำ 20 ปี มีอยู่ร้อยละ 
41.0 (ตำรำงท่ี 20) 
 ประเด็นท่ีน่ำสนใจเมื่อจ ำแนกข้อมูลตำมช่วงอำยุ พบว่ำอำยุเฉล่ียในกำรเล่นพนันครั้งแรกแตกต่ำงกัน
ไปตำมกลุ่มอำยุ โดยอยู่ระหว่ำง 14 - 28 ปี และหำกพิจำรณำโดยเน้นท่ีกลุ่มเด็กและเยำวชนจะพบว่ำ ในกลุ่ม
เด็ก (ช่วงอำยุระหว่ำง 15 - 18 ปี) เฉล่ียอยู่ท่ี 14 ปี ขณะท่ีกลุ่มเยำวชน (ช่วงอำยุ 19 - 25 ปี) เฉล่ียอยู่ท่ี 17 ปี 
โดยอำยุต่ ำสุดท่ีเล่นพนันครั้งแรกของตัวอย่ำงท้ังสองกลุ่มอยู่ท่ี 7 ปี ขณะเดียวกันเมื่อจ ำแนกข้อมูลตำมเพศ
พบว่ำ โดยเฉล่ียเพศชำยเริ่มเล่นพนันเร็วกว่ำเพศหญิงประมำณ 3 ปี (ตำรำงท่ี 21) 
  

ตารางที่ 20 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุอายุที่เล่นการพนนัคร้ังแรก (เฉพาะตัวอย่างที่เคยเล่น) 
ล าดับ อายุที่เล่นการพนันคร้ังแรก จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 10 ปี 132 2.6 
2 11 - 15 ปี 843 16.3 
3 16 - 20 ปี 2070 40.1 
4 21 - 30 ปี 1589 30.8 
5 มำกกว่ำ 30 ปี 529 10.2 
 รวม 5,163 100.0 

ต่ าสุด 7 ปี  สูงสุด 70 ปี  เฉลี่ย 22 ปี    
 

ตารางที่ 21 แสดงอายุเฉลี่ยท่ีเล่นพนนัคร้ังแรก จ าแนกตามช่วงอายุ และเพศ (เฉพาะตัวอย่างที่เคยเล่น)  
อาย ุ อายุเฉลี่ยที่เลน่พนนัคร้ังแรก (ปี)  ต่ าสุด (ปี) สูงสุด (ปี) 

15 - 18 ปี (n = 558) 14 7  30 
19 - 25 ปี (n = 852) 17 7 40 
26 - 29 ปี (n = 449) 18 8 40 
30 - 39 ปี (n = 1,099) 21 7 45 
40 - 49 ปี (n = 1,129) 23 7 59 
50 - 59 ปี (n = 1,134) 25 9 59 
60 ปีขึ้นไป (n = 723) 28 10 70 

เพศ    
ชำย (n = 2,574) 21 7 70 
หญิง (n = 2,607) 24 7 67 
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ส ำหรับประเภทกำรพนันท่ีเล่นเป็นครั้งแรก พบว่ำกระจำยไปใน 3 ประเภท คือหวยใต้ดิน ร้อยละ 
35.3 รองลงมำคือไพ่ ร้อยละ 25.2 และสลำกกินแบ่งรัฐบำล ร้อยละ 23.9 โดยกลุ่มดังกล่ำวให้เหตุผลท่ีเล่นครั้ง
แรกว่ำเป็นกำรเส่ียงโชค/อยำกลอง ร้อยละ 70.1 อยำกได้เงิน ร้อยละ 38.9 และเพื่อควำมต่ืนเต้นและ
เพลิดเพลินร้อยละ 32.3 (ตำรำงท่ี 22 - 23) 
 
ตารางที่ 22 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุประเภทการพนันที่เล่นคร้ังแรก (เฉพาะตัวอย่างที่เคยเล่น) 

ล าดับ ประเภทการพนันที่เลน่คร้ังแรก จ านวน ร้อยละ 
1 หวยใต้ดิน 1,823 35.3 
2 ไพ ่ 1,299 25.2 
3 สลำกกินแบ่งรัฐบำล 1,235 23.9 
4 พนันทำยผลฟุตบอล 192 3.7 
5 ไฮโล 143 2.8 
6 ตีไก่ 104 2.0 
7 บิงโก 86 1.7 
8 น้ ำเต้ำปูปลำ 66 1.3 
9 จับสลำก 57 1.1 
10 มวย 57 1.1 
11 ตู้ม้ำ 14 0.3 
12 กัดปลำ 13 0.3 
13 หวยหุ้น 12 0.2 
14 มวยตู ้ 9 0.2 
15 อื่นๆ อำทิ ปั่นแปะ สนุกเกอร์ ล้อต้อก ลูกแก้ว ม้ำแข่ง 48 0.9 
 รวม 5,158 100.0 
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ตารางที่ 23 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเหตุผลที่เล่นการพนันคร้ังแรก  
(เฉพาะตัวอย่างที่เคยเล่น และเลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล าดับ เหตุผลที่เล่นการพนันคร้ังแรก จ านวน ร้อยละ 
1 เป็นกำรเส่ียงโชค/อยำกลอง 3,609 70.1 
2 อยำกได้เงิน 2,003 38.9 
3 เพื่อควำมต่ืนเต้นและเพลิดเพลิน 1,661 32.3 
4 เล่นตำมคนใกล้ชิด 1,237 24.0 
5 มีคนชักชวน 998 19.4 
6 คิดว่ำจะมีโอกำสชนะมำก 317 6.2 
7 มีแหล่งท่ีเล่นอยู่ใกล้ๆ 186 3.6 
8 เห็นกำรโฆษณำผ่ำนส่ือ 26 0.5 
9 อื่นๆ อำทิ สงสำรคนพิกำร/ช่วยอุดหนุน ฝันเห็นเลข

เด็ด สนุกสนำนกับเพื่อนๆ ไม่ได้จริงจัง 
105 2.0 
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ตอนที่ 4 สถานการณ์ด้านการเล่นพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
4.1 ภาพรวมสถานด้านการเล่นพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

กำรส ำรวจสถำนกำรณ์กำรเล่นพนันในรอบ 12 เดือนครั้งนี้ จ ำกัดขอบเขตเฉพำะกำรเล่นพนันในระบบ
ธุรกิจ ไม่นับรวมกำรพนันท่ีเล่นกันเองกับเพื่อน คนรู้จัก ฯลฯ ซึ่งพบว่ำประชำชนเกินครึ่ง คือร้อยละ 52.4 เล่น
พนัน เมื่อค ำนวณค่ำประมำณกำรโดยอ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูลประชำกร คือประชำชนท่ัวไปท่ีมีอำยุต้ังแต่ 15 ปี
ขึ้นไป จำกฐำนข้อมูลซึ่งรวบรวมโดยระบบสถิติทำงกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ปี 
2557 จ ำนวนประชำกรท้ังส้ินรวม 52,255,051 คน พบว่ำมีคนไทยท่ีอำยุ 15 ปีข้ึนไปถึง 27.393 ล้ำนคนท่ีเล่น
พนันในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ (ตำรำงท่ี 24) 
 

ตารางที่ 24 แสดงค่าร้อยละและผลการประมาณการจ านวนผู้เล่นพนนัในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
ค่าร้อยละผู้เล่นพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ค่าประมาณการ (คน) 

52.4% 27,393,678 
 

จ ำนวนคนไทยท่ีเล่นพนันกระจำยไปตำมภูมิภำคต่ำงๆ มำกท่ีสุดอยู่ในพื้นท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ ำนวน 9.904 ล้ำนคน รองลงมำภำคกลำง และกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑลใกล้เคียงกัน จ ำนวน 4.782 ล้ำน
คน และ 4.765 ล้ำนคน ขณะท่ีภำคเหนือมีจ ำนวนผู้เล่นพนัน 4.207 ล้ำนคน และภำคใต้มีจ ำนวนผู้เล่นพนัน
น้อยท่ีสุด จ ำนวน 3.736 ล้ำนคน (แผนภำพท่ี 2) 
 ขณะเดียวกันหำกเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่ำงจ ำนวนนักพนันกับประชำกรของแต่ละภำค พบว่ำ    
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนนักพนันคิดเป็นร้อยละ 56.1 รองลงมำคือกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล     
ร้อยละ 55.8 ภำคใต้ร้อยละ 54.1 ขณะท่ีภำคกลำง และภำคเหนือมีสัดส่วนผู้เล่นพนันคิดเป็นร้อยละ 46.8 
และ 39.7 ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 25) 
 

แผนภาพที่ 2 แสดงผลการประมาณจ านวนผู้เล่นพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
       จ าแนกตามพื้นที่ (หน่วย: ล้านคน) 

 

กรงุเทพฯ ปริมณฑล, 4.765

ภาคกลาง, 4.782

ภาคเหนือ, 4.207
ภาคอีสาน, 9.904

ภาคใต้, 3.736
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ตารางที่ 25 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเล่นพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จ าแนกตามภาค  

ภาค 
เล่นในรอบ 12 เดือน 

ที่ผ่านมา 
เคยเล่น 

แต่เลิกเล่น 
ไม่เคยเล่น รวมทั้งสิ้น 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1) กรุงเทพฯ ปริมณฑล 637 55.8 275 24.1 229 20.1 1,141 100.0 
2) ภำคกลำง 575 46.8 273 22.3 380 30.9 1,228 100.0 
3) ภำคเหนือ 508 39.7 435 34.0 337 26.3 1,280 100.0 
4) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,329 56.1 438 18.5 604 25.4 2,371 100.0 
5) ภำคใต้ 540 54.1 171 17.1 287 28.8 998 100.0 
 

ผลกำรส ำรวจยังพบว่ำ จำกจ ำนวนนักพนันประมำณ 27 ล้ำนคนเศษ เป็นนักพนันเพศหญิงจ ำนวน 
14.093 ล้ำนคน และนักพนันเพศชำยจ ำนวน 13.300 ล้ำนคน (แผนภำพท่ี 3) เมื่อท ำกำรจ ำแนกข้อมูลออก
ตำมช่วงอำยุ พบว่ำกลุ่มนักพนันในช่วงอำยุระหว่ำง 40 - 49 ปี มีจ ำนวนมำกท่ีสุดถึง 6.634 ล้ำนคน รองลงมำ
คือช่วงอำยุระหว่ำง 30 - 39 ปี จ ำนวน 6.205 ล้ำนคน และช่วงอำยุระหว่ำง 50 - 59 ปี จ ำนวน 5.971 ล้ำน
คน ส่วนนักพนันท่ีอยู่ในช่วงอำยุอื่นๆมีจ ำนวนน้อยกว่ำค่อนข้ำงชัดเจน ประเด็นท่ีน่ำกังวลใจคือ จ ำนวนนัก
พนันเด็ก (อำยุระหว่ำง 15 - 18 ปี) ในกำรส ำรวจพบว่ำมีจ ำนวนถึง 0.944 ล้ำนคน ขณะท่ีนักพนันท่ีเป็น
เยำวชน (อำยุระหว่ำง 19 - 25 ปี) มีจ ำนวน 2.172 ล้ำนคน ซึ่งหมำยถึงคนไทยถึงประมำณ 3 ล้ำนคนท่ีเข้ำสู่
กำรพนันในระบบธุรกิจ ต้ังแต่ในช่วงท่ียังเป็นเด็กและเยำวชน (แผนภำพท่ี 4) 
 
แผนภาพที่ 3 แสดงผลการประมาณจ านวนผู้เล่นพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
        จ าแนกตามเพศ (หน่วย: ล้านคน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.093

13.300

หญิง ชาย
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แผนภาพที่ 4 แสดงผลการประมาณจ านวนผู้เล่นพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา  
        จ าแนกตามช่วงอายุ (หน่วย: ล้านคน)   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 เมื่อพิจำรณำถึงประเภทกำรพนันท่ีเล่นในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ พบว่ำคนไทยเล่นพนันเฉล่ีย 2 
ประเภท โดยประเภทท่ีมีกำรเล่นกันมำกท่ีสุดคือ สลำกกินแบ่งรัฐบำล จ ำนวน 19.077 ล้ำนคน รองลงมำคือ
หวยใต้ดินจ ำนวน 16.492 ล้ำนคน และอันดับท่ีสำมคือเล่นพนันทำยผลฟุตบอล 1.991 ล้ำนคน (ตำรำงท่ี 26) 
 เมื่อจ ำแนกข้อมูลตำมเพศ พบว่ำนักพนันท้ังเพศชำยและเพศหญิง เล่นพนันไม่แตกต่ำงกัน โดยเล่น
พนันสลำกกินแบ่งรัฐบำลมำกท่ีสุด รองลงมำคือหวยใต้ดิน และอันดับท่ีสำมคือเล่นพนันทำยผลฟุตบอล 
นอกจำกนี้เมื่อจ ำแนกข้อมูลตำมช่วงอำยุ พบแนวโน้มท่ีใกล้เคียงกันคือนักพนันในเกือบทุกช่วงอำยุเล่นพนัน
สลำกกินแบ่งรัฐบำลมำกท่ีสุด รองลงมำคือหวยใต้ดิน และพนันทำยผลฟุตบอล อย่ำงไรก็ตำมนักพนันในช่วง
อำยุ 15 - 18 ปี เป็นช่วงอำยุเดียวท่ีมีควำมแตกต่ำงจำกช่วงอำยุอื่น กล่ำวคือเล่นพนันหวยใต้ดินมำกท่ีสุด 
รองลงมำคือสลำกกินแบ่งรัฐบำล และบิงโกเป็นอันดับท่ีสำม (ตำรำงท่ี 27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.944

2.172 2.079

6.205
6.634

5.971

60 ปีข้ึนไป, 3.388

15-18 ปี 19-25 ปี 26-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
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ตารางที่ 26 แสดงผลการประมาณการและค่าร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 
จ าแนกตามประเภทการพนันที่เล่นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

ล าดับ ประเภทการพนันที่เลน่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ค่าประมาณการ (คน) ร้อยละ 
1 สลำกกินแบ่งรัฐบำล 19,077,796 36.51 
2 หวยใต้ดิน 16,492,686 31.56 
3 พนันทำยผลฟุตบอล 1,991,986 3.81 
4 ไฮโล/โปป่ัน/ก ำถ่ัว/ถั่วแยก/น้ ำเต้ำปูปลำ 855,754 1.64 
5 บิงโก 539,367 1.03 
6 วัวชน/ตีไก/่กัดปลำ 512,253 0.98 
7 มวยหรือมวยตู้ 463,771 0.89 
8 ไพ ่ 429,554 0.82 
9 หวยหุ้น 334,929 0.64 
10 ตู้ม้ำ 95,101 0.18 
11 สลำก/หวยต่ำงประเทศ 49,424 0.09 
12 ม้ำแข่ง 31,431 0.06 
13 จับยี่กี/หวยปิงปอง 21,552 0.04 
14 อื่นๆ อำทิ ปั่นแปะ สนุกเกอร์ ล้อต้อก ลูกแก้ว ม้ำแข่ง 209,578 0.40 

หมายเหตุ:  ต่ าสุด 1  ประเภท สูงสุด 11 ประเภท เฉลี่ย 2 ประเภท 
 นักพนัน 10,335,427 เล่นพนันท้ังสลากกินแบ่งรัฐบาล และหวยใต้ดิน 
  นักพนัน 8,742,369  เล่นพนันสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียว 
 นักพนัน 6,157,259 เล่นพนันหวยใต้ดินอย่ำงเดียว 
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ตารางที่ 27 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุประเภทการพนันที่เล่นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 3 อันดับแรก และอายุเฉลี่ยที่เลน่พนนัคร้ังแรก  
     จ าแนกตาม เพศ และอาย ุ

คุณลักษณะด้านประชากร อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อายุที่เล่นคร้ังแรก 
เพศ ประเภทการพนัน ร้อยละ ประเภทการพนัน ร้อยละ ประเภทการพนัน ร้อยละ อายุ (เฉลี่ย) 

ชำย (n = 2,574) สลำกกินแบ่งรัฐบำล 35.5 หวยใต้ดิน 27.7 พนันทำยผลบอล 7.1 21 
หญิง (n = 2,607) สลำกกินแบ่งรัฐบำล 36.7 หวยใต้ดิน 31.4 พนันทำยผลบอล 2.1 24 

อาย ุ ประเภทการพนัน  ประเภทการพนัน  ประเภทการพนัน  อายุ (เฉลี่ย) 
15 - 18 ปี (n = 558) หวยใต้ดิน 5.4 สลำกกินแบ่งรัฐบำล 4.3 บิงโก 3.4 14 
19 - 25 ปี (n = 852) สลำกกินแบ่งรัฐบำล 17.7 หวยใต้ดิน 17.4 พนันทำยผลบอล 7.6 17 
26 - 29 ปี (n = 449) สลำกกินแบ่งรัฐบำล 39.4 หวยใต้ดิน 33.6 พนันทำยผลบอล 9.1 19 
30 - 39 ปี (n = 1,099) สลำกกินแบ่งรัฐบำล 44.3 หวยใต้ดิน 35.6 พนันทำยผลบอล 6.5 21 
40 - 49 ปี (n = 1,129) สลำกกินแบ่งรัฐบำล 47.0 หวยใต้ดิน 39.8 พนันทำยผลบอล 3.7 23 
50 - 59 ปี (n = 1,134) สลำกกินแบ่งรัฐบำล 44.9 หวยใต้ดิน 34.4 พนันทำยผลบอล 2.7 25 
60 ปีขึ้นไป (n = 723) สลำกกินแบ่งรัฐบำล 30.3 หวยใต้ดิน 23.5 พนันทำยผลบอล 1.2 28 
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4.2 เหตุผลที่เล่นและเลิกเลน่พนนัในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
 ผลส ำรวจพบข้อสังเกตท่ีน่ำสนใจ คือกลุ่มท่ีเคยมีประสบกำรณ์เล่นพนัน ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 69.3 
ยังคงเล่นพนันในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ มีเพียงส่วนน้อยคือร้อยละ 30.7 ท่ีเลิกเล่นพนัน (แผนภำพท่ี 5)  
 

แผนภาพที่ 5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการเล่นพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา  
      (เฉพาะกลุ่มที่เคยมีประสบการณ์เล่นพนัน n = 5,181) 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อสังเกตดังกล่ำวมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้นเมื่อจ ำแนกตำมช่วงอำยุ โดยพบว่ำกลุ่มนักพนันวัยท ำงำน
คือ กลุ่มท่ีมีช่วงอำยุระหว่ำง 26 - 59 ปี ท่ีเคยมีประสบกำรณ์เล่นพนันเกินกว่ำร้อยละ 70 จะยังคงเล่นพนันใน
รอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ มีเพียงส่วนน้อยท่ีเลิกเล่นพนัน ขณะท่ีกลุ่มเด็ก (อำยุระหว่ำง 15 - 18 ปี) เยำวชน 
(อำยุระหว่ำง 19 - 25 ปี) และผู้สูงอำยุ (60 ปีขึ้นไป) ท่ีเคยมีประสบกำรณ์เล่นพนัน มีสัดส่วนของผู้ท่ีเลิกเล่น
พนันในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำสูงกว่ำค่อนข้ำงชัดเจน (แผนภำพท่ี 6) 
 

แผนภาพที่ 6 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการเล่นพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา  
จ าแนกตามช่วงอายุ (เฉพาะกลุ่มที่เคยมีประสบการณ์เล่นพนัน)  
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n = 201 n = 536 n = 359 n = 1,099 n = 1,129 n = 1,124 n = 723 
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นอกจำกนี้เมื่อพิจำรณำควำมถ่ีในกำรเล่นพนัน พบข้อสังเกตว่ำกลุ่มท่ีเคยเล่นพนัน แต่ไม่ได้เล่นในรอบ 
12 เดือนท่ีผ่ำนมำ (เลิกเล่น) ส่วนใหญ่เล่นพนันไม่บ่อย กล่ำวคือร้อยละ 76.7 เล่นนำนๆ ครั้งหรือเล่นตำม
โอกำส ขณะท่ีร้อยละ 10.3 เล่นประมำณ 2-3 เดือนครั้ง ส่วนกลุ่มค่อนข้ำงบ่อยคือเดือนละ 1-2 ครั้งมีอยู่    
ร้อยละ 7.8 และกลุ่มท่ีเล่นบ่อยคือ สัปดำห์ละ 1-2 ครั้ง และเล่นทุกวัน/เกือบทุกวันมีไม่มำกนัก รวมแล้วคิด
เป็นร้อยละ 6.2 (ตำรำงท่ี 28) 
 

ตารางที่ 28 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุความถ่ีที่เคยเล่นก่อนหน้า  
(เฉพาะตัวอย่างที่ไม่ได้เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ ความถ่ีที่เคยเล่นก่อนหน้า จ านวน ร้อยละ 
1 นำนๆ ที ตำมโอกำส 1,213 76.7 
2 2-3 เดือนครั้ง 163 10.3 
3 เดือนละ 1-2 ครั้ง 124 7.8 
4 สัปดำห์ละ 1-2 ครั้ง 54 3.4 
5 เล่นทุกวัน/เกือบทุกวัน 27 1.8 
 รวม 1,581 100.0 

 

ส ำหรับสำเหตุท่ีเลิกเล่น ร้อยละ 59.4 ให้เหตุผลว่ำแค่ลอง/เล่นสนุก/เล่นช่ัวครั้งช่ัวครำว ขณะท่ีร้อยละ 
37.3 เล่นเสียเลยเลิก ร้อยละ 19.3 เห็นว่ำเป็นส่ิงไม่ดีจึงเลิกเล่น และร้อยละ 11.7 ให้เหตุผลว่ำไม่มีเวลำ/
เสียเวลำท ำงำน ส่วนกลุ่มท่ีให้เหตุผลอื่นๆ พบว่ำมีไม่มำกนักไม่ถึงร้อยละ 10 (ตำรำงท่ี 29) 

 

ตารางที่ 29 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุสาเหตุที่เลิกเล่น  
(เฉพาะตัวอย่างที่ไม่ได้เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล าดับ สาเหตุที่เลิกเล่น จ านวน ร้อยละ 
1 แค่ลอง/เล่นสนุก/เล่นช่ัวครั้งช่ัวครำว 938 59.4 
2 เล่นเสียเลยเลิก 589 37.3 
3 เห็นว่ำเป็นส่ิงไม่ดีจึงเลิกเล่น 305 19.3 
4 ไม่มีเวลำ/เสียเวลำท ำงำน 185 11.7 
5 ไม่มีเพื่อนเล่น 119 7.5 
6 พ่อแม่ คนในครอบครัว สำมี/ภรรยำห้ำม 82 5.2 
7 ไม่มีแหล่งพนันให้เล่น 38 2.4 
8 ต ำรวจเข้มงวดกวดขัน 16 1.0 
9 เคยโดนต ำรวจจับ/ต้องโทษ 16 1.0 
10 อื่นๆ อำทิ ไม่มีเงินเล่น/รำยได้ไม่ค่อยมี ไม่เคยถูกเลย 

เล่นแล้วไม่สบำยใจ กลัวติด มีโอกำสได้เงินน้อย 
59 3.7 
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ประเด็นท่ีน่ำสนใจคือกลุ่มท่ีเลิกเล่นพนันร้อยละ 28.3 ระบุว่ำมีผลดีคือ ท ำให้เก็บเงินได้มำกขึ้น 
รองลงมำร้อยละ 21.5 ระบุว่ำท ำให้สบำยใจ/สุขภำพจิตดีขึ้น และร้อยละ 15.4 ระบุว่ำท ำให้ใช้เวลำให้เป็น
ประโยชน์มำกขึ้น (ตำรำงท่ี 30)  
  

ตารางที่ 30 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุผลดีที่เกิดขึ้นหลังเลิกเล่นพนนั 
(เฉพาะตัวอย่างที่ไม่ได้เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล าดับ ผลดีที่เกิดขึ้นหลังเลิกเล่น จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่มีผลอะไร 938 59.3 
2 เก็บเงินได้มำกขึ้น 448 28.3 
3 สบำยใจ/สุขภำพจิตดีขึ้น 340 21.5 
4 ใช้เวลำให้เป็นประโยชน์มำกขึ้น 244 15.4 
5 ควำมสัมพันธ์กับครอบครัวดีข้ึน 132 8.3 
6 มีสมำธิในกำรเรียน/ท ำงำนมำกขึ้น 117 7.4 
7 อื่นๆ อำทิ รู้จักคนมำกขึ้น ตะคริวไม่กิน 10 0.6 

 

ผลส ำรวจพบประเด็นท่ีน่ำสนใจว่ำ ผลดีจำกกำรเลิกเล่นพนันมีแนวโน้มสัมพันธ์กับควำมถี่ท่ีเคยเล่น
พนัน กล่ำวคือในกลุ่มท่ีเล่นพนันนำนๆ ครั้งตำมโอกำสส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 64.3 ระบุว่ำกำรเลิกเล่นพนันไม่ได้
ท ำให้มีผลดีเกิดขึ้น ส่วนกลุ่มท่ีเล่น 2-3 เดือนครั้ง พบว่ำร้อยละ 56.4 ระบุเช่นเดียวกันว่ำกำรเลิกเล่นไม่มีผลดี
อะไร แนวโน้มดังกล่ำวแตกต่ำงจำกกลุ่มท่ีเล่นพนันค่อนข้ำงบ่อยคือเล่นสัปดำห์ละ 1-2 ครั้ง และเล่นทุกวัน / 
เกือบทุกวัน ท่ีกว่ำร้อยละ 80 ระบุว่ำกำรเลิกเล่นพนันส่งผลดีในด้ำนต่ำงๆ โดยท่ีเห็นได้ชัดคือ ท ำให้เก็บเงินได้
มำกขึน้ ควำมสัมพันธ์ภำยในครอบครัวดีข้ึน รวมถึงท ำให้สบำยใจและมีสุขภำพจิตท่ีดีขึ้นด้วย (แผนภำพท่ี 7) 
 

แผนภาพที่ 7 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุผลดีที่เกิดขึ้นหลังเลิกเล่นพนัน จ าแนกตามความถ่ีที่เคยเล่นพนนั 
                (เฉพาะตัวอย่างที่ไม่ได้เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
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ไม่มีผลอะไร ความสัมพันธ์กับครอบครัวดีขึ้น ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากขึ้น

มีสมาธิในการเรียน/ท างานมากขึ้น เก็บเงินได้มากขึ้น สบายใจ/สุขภาพจิตดีขึ้น
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ส ำหรับกลุ่มท่ียังคงเล่นพนันในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ ให้เหตุผลท่ีค่อนข้ำงหลำกหลำย แต่ส่วนใหญ่
คือร้อยละ 89.7 ให้เหตุผลว่ำเป็นกำรเส่ียงโชค รองลงมำร้อยละ 30.5 ให้เหตุผลว่ำ เพื่อควำมต่ืนเต้นและ
เพลิดเพลิน ขณะท่ีร้อยละ 12.5 ชอบเป็นกำรส่วนตัว และร้อยละ 12.0 คิดว่ำจะมีโอกำสชนะมำก นอกจำกนี้
เมื่อให้ระบุว่ำอะไรคือเหตุผลส ำคัญท่ีสุดท่ีท ำให้ยังคงเล่นพนันในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ พบว่ำส่วนใหญ่ร้อยละ 
73.1 ระบุว่ำเป็นกำรเส่ียงโชค ส่วนท่ีให้เหตุผลอื่นๆ มีไม่มำกนัก (ตำรำงท่ี 31 - 32) 
 
ตารางที่ 31 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเหตุผลที่ท าให้ยังคงเล่นการพนัน  

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล าดับ เหตุผลที่ท าให้ยังคงเล่นการพนัน จ านวน ร้อยละ 

1 เป็นกำรเส่ียงโชค 3,217 89.7 
2 เพื่อควำมต่ืนเต้นและเพลิดเพลิน 1,093 30.5 
3 ชอบเป็นกำรส่วนตัว 448 12.5 
4 คิดว่ำจะมีโอกำสชนะมำก 432 12.0 
5 มีคนชักชวน 330 9.2 
6 เป็นกำรเสริมรำยได้ 309 8.6 
7 อยำกได้เงินท่ีเสียไปคืน 282 7.9 
8 มีแหล่งท่ีเล่นอยู่ใกล้ๆ/เข้ำถึงง่ำย 224 6.2 
9 เป็นธุรกิจ/เป็นอำชีพ 22 0.6 
10 โฆษณำผ่ำนส่ือ 10 0.3 
11 อื่นๆ อำทิ ฝันเห็นเลข/มีเลขเด็ด ช่วยคนขำย ค้ำขำยไม่ดี 85 2.4 

 
ตารางที่ 32 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเหตุผลส าคัญที่สุดที่ท าให้ยังคงเล่นการพนัน  

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ เหตุผลส าคัญที่สุดที่ท าให้ยังคงเล่นการพนัน จ านวน ร้อยละ 

1 เป็นกำรเส่ียงโชค 2,618 73.1 
2 เพื่อควำมต่ืนเต้นและเพลิดเพลิน 345 9.6 
3 ชอบเป็นกำรส่วนตัว 172 4.8 
4 คิดว่ำจะมีโอกำสชนะมำก 123 3.4 
5 อยำกได้เงินท่ีเสียไปคืน 96 2.7 
6 เป็นกำรเสริมรำยได้ 75 2.1 
7 มีคนชักชวน 75 2.1 
8 อื่นๆ อำทิ เป็นธุรกิจ/เป็นอำชีพ/มีเลขเด็ด /เข้ำถึงง่ำย 76 2.2 
 รวม 3,580 100.0 
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4.3 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการเล่นพนัน 
 ส ำหรับผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจของกลุ่มท่ียังคงเล่นพนันในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ กลุ่ม
ดังกล่ำวจ ำนวนไม่น้อยถึงร้อยละ 13.9 ระบุว่ำกำรเล่นพนันในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำท ำให้สถำนะทำงกำรเงิน
แย่ลง มีเพียงส่วนน้อยคือร้อยละ 4.1 ท่ีระบุว่ำดีขึ้น (ตำรำงท่ี 33)   
 นอกจำกนี้ กลุ่มดังกล่ำวร้อยละ 10.4 เคยเสียเงินในกำรเล่นพนันเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งแนวทำงกำรปรับตัว
ในสภำวะดังกล่ำว ร้อยละ 56.0 หยุดเล่นช่ัวครำว ขณะท่ีพบว่ำร้อยละ 16.3 เลิกเล่นพนันเลย ประเด็นท่ีน่ำ
พิจำรณำคือตัวอย่ำงกลุ่มนี้ถึง 1 ใน 4 หรือร้อยละ 26.6 ระบุว่ำยังคงหำเงินมำเล่นต่อตำมเดิม (ตำรำงท่ี 34) 

 
ตารางที่ 33 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการเล่นพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท าให้

ฐานะการเงินดีขึ้นหรือแย่ลง (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ ฐานะการเงินจากการเล่นการพนัน จ านวน ร้อยละ 

1 ดีขึ้น 146 4.1 
2 แย่ลง 499 13.9 
3 เหมือนเดิม 2,942 82.0 
 รวม 3,587 100.0 

 
 

ตารางที่ 34 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการเคยเสียเงินจากการเล่นพนันเป็นจ านวนมาก  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ การเคยเสียเงินจากการเล่นพนนัเปน็จ านวนมาก จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่เคย 3,211 89.6 
2 เคย 374 10.4 
 รวม 3,585 100.0 
 พฤติกรรมส่วนใหญ่เมื่อเสียเงินจำกกำรเล่นพนันเป็น

จ ำนวนมำก 
  

 1) เปล่ียนไปเล่นกำรพนันประเภทอื่น 4 1.1 
 2) หำเงินมำเล่นต่อตำมเดิม 96 26.6 
 3) หยุดช่ัวครำว 202 56.0 
 4) เลิกเล่น 59 16.3 
 รวม  361 100.0 
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4.4 การถูกลงโทษจากการเล่นพนัน และผลจากการลงโทษ 
 ตัวอย่ำงท่ีเล่นพนันในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ ส่วนใหญ่คือร้อยละ 95.2 ไม่เคยถูกลงโทษจำกกำรเล่น
พนันส่วนกลุ่มท่ีระบุว่ำเคยมีอยู่เพียงร้อยละ 4.8 โดยกลุ่มดังกล่ำวร้อยละ 32.3 ระบุว่ำถูกลงโทษด้วยกำรดุด่ำ 
รองลงมำร้อยละ 26.9 ถูกจับปรับ และร้อยละ 21.4 ถูกต ำหนิ ส่วนกำรลงโทษลักษณะอื่นพบไม่มำกนัก 
ประเด็นท่ีน่ำสนใจคือกำรถูกลงโทษดังกล่ำว แม้ว่ำจะส่งผลกระทบให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมกำรเล่น
พนัน แต่มีเพียงร้อยละ 9.5 ท่ีเลิกเล่นพนัน ส่วนกลุ่มท่ีเหลือร้อยละ 35.1 เล่นน้อยลง ร้อยละ 32.4 หยุดเล่น
ช่ัวครำว ขณะท่ีร้อยละ 20.3 ยังคงเล่นเหมือนเดิม (ตำรำงท่ี 35) 
  
ตารางที่ 35 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการเคยถูกลงโทษจากการเล่นพนัน 

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ การเคยถูกลงโทษจากการเล่นพนัน จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เคย 3,411 95.2 
2 เคย 173 4.8 
 รวม 3,584 100.0 
 เคยถูกลงโทษรุนแรงท่ีสุด คือ   
 1) ดุด่ำ 47 32.3 
 2) จับปรับ 39 26.9 
 3) ต ำหนิ 31 21.4 
 4) จับติดตะรำง 13 9.0 
 5) ทะเลำะกัน 5 3.4 
 6) ตักเตือน 4 2.8 
 7) อื่นๆ คือ ตี บ่น หักเงินค่ำขนม 6 4.2 
 รวม 145  100.0 
 ส่งผลต่อกำรเล่น คือ   
 1) เล่นมำกขึ้น 4 2.7 
 2) เล่นเท่ำเดิม 30 20.3 
 3) เล่นน้อยลง 52 35.1 
 4) หยุดช่ัวครำว 48 32.4 
 5) เลิกเล่น 14 9.5 
 รวม 148 100.0 
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4.4 การเสพติดพนัน และพฤติกรรมการเล่นพนันในระดับที่เปน็ปัญหา 
 เป็นท่ีน่ำสนใจว่ำตัวอย่ำงในสัดส่วนไม่น้อยคือร้อยละ 8.9 ยอมรับว่ำตัวเองติดพนัน ขณะท่ีร้อยละ 
18.9 ยังไม่แน่ใจว่ำตัวเองติดพนันหรือไม่ เมื่อค ำนวณค่ำประมำณกำรอ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูลประชำกร คือ
ประชำชนท่ัวไปท่ีมีอำยุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป จำกฐำนข้อมูลรวบรวมโดยระบบสถิติทำงกำรทะเบียน กรมกำร
ปกครอง กระทรวงมหำดไทย ปี 2557 พบว่ำมีนักพนันท่ียอมรับว่ำตัวเองติดพนันรวมจ ำนวนท้ังส้ินถึง 2.172 
ล้ำนคน ขณะท่ีไม่แน่ใจว่ำติดหรือไม่อีกจ ำนวน 5.183 ล้ำนคน (ตำรำงท่ี 36) 
  
ตารางที่ 36 แสดงผลการประมาณการและค่าร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ยอมรับว่าตัวเองติดพนัน 

(เฉพาะตัวอย่างท่ีเล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ การยอมรับว่าตัวเองติดพนัน ค่าประมาณการ (คน) ร้อยละ 

1 ไม่ติด  เพรำะ ไม่ได้เล่นทุกงวด เล่นไม่บ่อย เล่นไม่เยอะ 
นำนๆ เล่นที เล่นสนุกๆ เล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้ เป็นต้น 

20,038,407 73.1 

2 ติด  เพรำะ เล่นทุกงวด เล่นบ่อย ชอบดูบอล ชอบเป็น
กำรส่วนตัว ชอบเส่ียงโชค เพื่อควำมบันเทิง เป็นต้น 

2,172,198 7.9 

3 ไม่แน่ใจ 5,183,073 19.0 
 รวม 27,393,678 100.0 

 

เมื่อจ ำแนกข้อมูลตำมเพศพบว่ำ มีนักพนันเพศหญิงท่ีติดพนันจ ำนวน 1.113 ล้ำนคน ส่วนนักพนันชำย
ท่ีติดพนันมีจ ำนวนต่ ำกว่ำเล็กน้อย คือ 1.059 ล้ำนคน นอกจำกนี้หำกพิจำรณำตำมช่วงอำยุ พบว่ำนักพนันท่ีติด
พนันส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 30 - 59 ปี อย่ำงไรก็พบว่ำมีกลุ่มนักพนันรุ่นเยำว์ คือเด็ก (ช่วงอำยุ 15 
- 18 ปี) ท่ีติดพนันจ ำนวน 6.5 หมื่นคน และเยำวชน (ช่วงอำยุ 19 - 25 ปี) ท่ีติดพนันกว่ำ 1.4 แสนคน 
(แผนภำพท่ี 8) 

 

แผนภาพที่ 8 แสดงผลการประมาณจ านวนผู้ติดพนัน และผู้ไม่แน่ใจว่าติดพนันหรือไม่  
    จ าแนกตามเพศ และช่วงอายุ (หน่วย: ล้านคน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.059 1.113

0.065 0.142 0.165

0.581
0.466 0.471

0.282

2.441

2.733

0.099

0.367
0.564

1.202
1.103

1.269

0.570

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

ติดพนัน ไม่แน่ใจ
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ท่ีน่ำสนใจอีกประกำรคือ เมื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดเพื่อประเมินพฤติกรรมกำรเล่นพนันในระดับท่ี
เป็นปัญหำ โดยมีเกณฑ์ในกำรสรุปผลจำกกำรวัดพฤติกรรมกำรเล่นพนันรวม 20 หัวข้อ (ลักษณะ) กรณีท่ีผู้ตอบ
มีพฤติกรรมกำรเล่นพนัน ตรงกับลักษณะท่ีก ำหนดต้ังแต่ 7 ลักษณะขึ้นไป สำมำรถสรุปได้ว่ำเป็น “กลุ่มท่ีมี
ปัญหำจำกกำรเล่นพนัน” ซึ่งผลกำรส ำรวจกลุ่มผู้เล่นพนันกว่ำ 27 ล้ำนคนเศษ พบว่ำมีนักพนันท่ีเล่นพนัน
จนถึงระดับท่ีเป็นปัญหำจ ำนวน 0.376 ล้ำนคน หรือคิดเป็น ร้อยละ 1.4 ผลส ำรวจยังพบข้อสังเกตว่ำ นักพนัน
บำงส่วนแม้จะไม่อยู่ในระดับท่ีเป็นปัญหำแต่พิจำรณำได้ว่ำอยู่ในระดับเส่ียง (มีพฤติกรรมกำรเล่นพนัน 5 ถึง 6 
ลักษณะจำก 20) ซึ่งกลุ่มดังกล่ำวมีอยู่จ ำนวนไม่น้อยถึงประมำณ 0.377 ล้ำนคน (ตำรำงท่ี 37) 
  
ตารางที่ 37 แสดงผลการประมาณการและค่าร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ระบุจ านวนพฤติกรรมที่

เคยเป็นในการเลน่พนนั (เฉพาะตัวอย่างท่ีเล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ จ านวนพฤติกรรม จ านวน ร้อยละ 

1 0 - 4 พฤติกรรม 26,639,818 97.2 
2 5 - 6 พฤติกรรม 377,115 1.4 
3 7 พฤติกรรมข้ึนไป (มีปัญหำ) 376,745 1.4 
 รวม 27,393,678 100.0 

 
เมื่อจ ำแนกข้อมูลตำมช่วงอำยุ พบว่ำนักพนันท่ีเล่นพนันจนถึงระดับท่ีเป็นปัญหำ ส่วนใหญ่อำยุ 30 ปี

ขึ้นไป อย่ำงไรก็ตำมหำกพิจำรณำเฉพำะนักพนันในกลุ่มเด็กและเยำวชน พบนักพนันท่ีเล่นจนถึงระดับท่ีเป็น
ปัญหำถึงประมำณ 4 หมื่นคนเศษ จ ำแนกเป็นนักพนันเด็ก (อำยุ 15 - 18 ปี) ประมำณ 1.8 หมื่นคน และนัก
พนันเยำวชน (ช่วงอำยุ 19 - 25 ปี) ประมำณ 2.2 หมื่นคน ขณะเดียวกันเมื่อจ ำแนกข้อมูลตำมเพศ พบว่ำนัก
พนันท่ีเล่นพนันจนถึงระดับท่ีเป็นปัญหำ เป็นนักพนันเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิงอย่ำงชัดเจน (ตำรำงท่ี 38 - 39) 
 
ตารางที่ 38 แสดงผลการประมาณการของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ระบุจ านวนพฤติกรรมที่เคยเป็นในการเล่น

พนัน จ าแนกตามช่วงอายุ (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
จ านวนพฤติกรรม 15 - 18 ปี 19 - 25 ปี 26 - 29 ปี 30 - 39 ปี 40 - 49 ปี 50 - 59 ปี 60 ปีขึ้นไป 
0 - 4 พฤติกรรม 919,603 2,115,319 2,004,608 5,968,134 6,549,545 5,820,719 3,261,889 
5 - 6 พฤติกรรม 6,711 34,912 48,926 90,606 41,578 95,270 59,111 

7 พฤติกรรมข้ึนไป 
(มีปัญหำ) 

18,088 22,000 25,511 146,104 43,108 55,172 66,763 

รวม 944,402 2,172,231 2,079,045 6,204,844 6,634,231 5,971,161 3,387,763 
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ตารางที่ 39 แสดงผลการประมาณการของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ระบุจ านวนพฤติกรรมที่เคยเป็น 
ในการเล่นพนัน จ าแนกตามเพศ (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

จ านวนพฤติกรรม ชาย หญิง 
0 - 4 พฤติกรรม 12,753,890 13,885,929 
5 - 6 พฤติกรรม 248,880 128,235 

7 พฤติกรรมข้ึนไป (มีปัญหำ) 297,496 79,249 
รวม 13,300,266 14,093,413 

 
ผลกำรส ำรวจยังพบว่ำกลุ่มท่ีเล่นพนันจนถึงระดับท่ีเป็นปัญหำ (7 พฤติกรรมข้ึนไป) และกลุ่มท่ีมีควำม

เส่ียง (5 - 6 พฤติกรรม) มีสัดส่วนกำรพนันหลำยเกือบทุกประเภทสูงกว่ำกลุ่มท่ีไม่มีปัญหำ (0 - 4 พฤติกรรม) 
โดยท่ีเห็นควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจนคือหวยใต้ดิน พนันทำยผลฟุตบอล และไฮโล/โปป่ัน/ ถั่วแยก/น้ ำเต้ำปูปลำ 
นอกจำกนี้ยังพบข้อสังเกตว่ำ ในกลุ่มท่ีเล่นพนันจนถึงระดับท่ีเป็นปัญหำมีสัดส่วนของผู้ท่ีเล่นไพ่ในบ่อนถึง      
ร้อยละ 18.2 สูงกว่ำกลุ่มท่ีไม่มีปัญหำ และกลุ่มเส่ียงอย่ำงชัดเจน (ตำรำงท่ี 40) 
 

ตารางที่ 40 แสดงค่าร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ระบุประเภทการพนันที่เลน่ จ าแนกตาม
จ านวนพฤติกรรมที่เคยเป็นในการเล่นพนัน  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ประเภทการพนันที่เลน่ในรอบ 12 เดือน
ที่ผ่านมา 

0 - 4 พฤติกรรม 
(n = 3,474) 

5 - 6 พฤติกรรม (เสี่ยง) 
(n = 60) 

7 พฤติกรรมขึ้นไป (มีปัญหา) 
(n = 55) 

1) สลำกกินแบ่งรัฐบำล 70.8 65.0 70.9 
2) หวยใต้ดิน 57.6 65.0 72.7 
3) ไพ ่ 2.3 5.0 18.2 
4) บิงโก 2.0 6.7 9.1 
5) หวยหุ้น 1.8 5.0 3.6 
6) จับยี่กี/หวยปิงปอง 0.1 0.0 1.8 
7) สลำก/หวยต่ำงประเทศ 0.3 1.7 5.5 
8) พนันทำยผลฟุตบอล 8.0 31.7 30.9 
9) ม้ำแข่ง 0.1 1.7 0.0 
10) วัวชน/ตีไก/่กัดปลำ 2.6 5.0 5.5 
11) มวยหรือมวยตู้ 1.9 8.3 5.5 
12) ตู้ม้ำ 0.5 0.0 1.8 
13) ไฮโล/โปป่ัน/ ถั่วแยก/น้ ำเต้ำปูปลำ 3.5 15.0 12.7 
14) อื่นๆ อำทิ ปั่นแปะ สนุกเกอร์ ม้ำแข่ง 1.0 1.7 1.8 
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นอกจำกนี้ หำกพิจำรณำเครื่องมือวัดข้ำงต้น โดยจ ำแนกเป็นรำยพฤติกรรม อำจต้ังเป็นข้อสังเกตได้ถึง
ผลกระทบในหลำยด้ำน เริ่มจำกภำวะควำมเส่ียงต่อกำรติดพนัน โดยผลกำรส ำรวจพบว่ำตัวอย่ำงร้อยละ 13.0
มีควำมต้องกำรอย่ำงมำกท่ีจะเล่นพนันอีก เพื่อเอำชนะหรือให้ได้เงินเพิ่มขึ้นหลังจำกชนะพนัน ขณะท่ีร้อยละ 
12.5 เล่นพนันมำกกว่ำท่ีต้ังใจจะเล่น/วำงแผนไว้ และร้อยละ 12.3 เมื่อเสียพนัน รู้สึกว่ำจะต้องรีบกลับมำกแก้
มือ เพื่อเอำเงินท่ีเสียคืนให้เร็วที่สุด 

ผลส ำรวจยังพบผลกระทบอีกหลำยด้ำนอำทิ ปัญหำหนี้สินจำกกำรเล่นพนัน ปัญหำทำงสังคม ปัญหำ
ครอบครัว หรือแม้กระท้ังปัญหำท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจ ท้ังนี้ตัวอย่ำงท่ีเล่นพนันร้อยละ 8.3 
ระบุว่ำเคยกู้ยืมเงินผู้อื่นเพี่อน ำมำเป็นทุนในกำรเล่นพนัน ขณะท่ีร้อยละ 8.1 เคยเล่นพนันจนท ำให้เสียเวลำ
ท ำงำน/กำรเรียน ขณะท่ีร้อยละ 5.3 เล่นพนันจนบำงครั้งท ำให้ชีวิตครอบครัวไม่มีควำมสุข ท่ีน่ำสนใจตัวอย่ำง
บำงส่วนคือร้อยละ 0.4 เคยท ำหรือคิดจะท ำส่ิงผิดกฎหมำยเพื่อน ำเงินเป็นทุนเล่นพนัน ขณะท่ี 0.2 เคยคิดจะ
ท ำร้ำยตัวเองหรือฆ่ำตัวตำย อันเป็นผลมำจำกกำรเล่นพนัน (ตำรำงท่ี 41) 
 เมื่อจ ำแนกข้อมูลตำมเพศ พบว่ำผลกระทบส ำคัญในกำรเล่นพนันของตัวอย่ำงท้ังเพศชำยและหญิงคือ
ควำมเส่ียงต่อกำรติดพนัน อย่ำงไรก็ตำม ต้ังเป็นข้อสังเกตได้ว่ำตัวอย่ำงนักพนันเพศชำยได้รับผลกระทบจำก
กำรเล่นพนันมำกกว่ำเพศหญิงในทุกด้ำน (ตำรำงท่ี 42)  

ขณะเดียวกันหำกเจำะลึกถึงผลกระทบของตัวอย่ำงนักพนัน กลุ่มเด็ก (ช่วงอำยุ 15 - 18 ปี) และ
เยำวชน (ช่วงอำยุ 19 - 25 ปี) พบว่ำผลกระทบท่ีชัดเจนท่ีสุดของนักพนันท้ัง 2 กลุ่มนี้คือ เล่นพนันจนท ำให้
เสียเวลำท ำงำน/กำรเรียน โดยคิดเป็นร้อยละ 17.6 และ 15.8 ตำมล ำดับ ท่ีน่ำพิจำรณำอีกประกำร ตัวอย่ำง
นักพนันในกลุ่มเด็กมีถึงร้อยละ 9.4 ท่ีเล่นพนันจนเป็นเหตุให้นอนหลับยำกขึ้น และร้อยละ 1.2 เคยคิดจะท ำ
ร้ำยตัวเองหรือฆ่ำตัวตำย อันเป็นผลมำจำกกำรเล่นพนัน ซึ่งตัวเลขดังกล่ำวเป็นสัดส่วนท่ีสูงกว่ำกลุ่มอำยุอื่นๆ 
ทุกกลุ่ม (ตำรำงท่ี 43) 
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ตารางที่ 41 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุประสบการณ์ลักษณะต่างๆ จากการเล่นการพนัน 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล าดับ ประสบการณ์ลักษณะต่างๆ จากการเล่นการพนัน จ านวน ร้อยละ 
1 เคยรู้สึกผิด ละอำยใจภำยหลังเล่นพนัน 728 20.3 
2 หลังชนะพนัน เคยมีควำมต้องกำรอย่ำงมำกท่ีจะเล่นอีก  

เพื่อเอำชนะหรือให้ได้เงินเพิ่มขึ้น 
466 13.0 

3 เคยเล่นพนันนำนกว่ำท่ีต้ังใจจะเล่น/ท่ีวำงแผนไว้ 448 12.5 
4 หลังเสียพนัน รู้สึกว่ำจะต้องรีบกลับมำแก้มือ เพื่อเอำเงินท่ีเสียไปคืนมำ

ให้เร็วที่สุด 
443 12.3 

5 เคยยืมเงินผู้อื่นเพี่อน ำมำเป็นทุนในกำรเล่นพนัน 298 8.3 
6 เคยเล่นพนันจนท ำให้เสียเวลำท ำงำน/กำรเรียน 292 8.1 
7 เคยเล่นพนันเพื่อให้ได้เงินมำใช้หนี้หรือแก้ปัญหำทำงกำรเงิน 237 6.6 
8 เล่นพนันจนบำงครั้งท ำให้ชีวิตครอบครัวไม่มีควำมสุข 192 5.3 
9 เคยเล่นพนันเพื่อหลีกหนีจำกควำมรู้สึกกังวลใจ หรือปัญหำต่ำงๆ 90 2.5 
10 บ่อยครั้งท่ีเล่นพนันจนไม่เหลือเงินติดตัว/เล่นจนบำทสุดท้ำย 82 2.3 
11 รู้สึกอึดอัด ไม่เต็มใจจะน ำเงินท่ีจะใช้เล่นพนัน ไปจับจ่ำยใช้สอยอย่ำงอื่น 80 2.2 
12 เล่นพนันจนเป็นเหตุให้ควำมทะเยอทะยำน หรือประสิทธิภำพของ

ตัวเองลดน้อยลง 
79 2.2 

13 กำรเล่นพนันท ำให้ตัวท่ำนไม่ค่อยให้ควำมใส่ใจควำมเป็นอยู่ของตัวเอง
หรือครอบครัว 

76 2.1 

14 เล่นพนันจนเป็นเหตุให้นอนหลับยำกขึ้น 52 1.4 
15 อยำกฉลองควำมส ำเร็จบำงอย่ำงด้วยกำรเล่นพนันซักสองสำมช่ัวโมง 52 1.4 
16 เคยเส่ือมเสียช่ือเสียงจำกปัญหำกำรเล่นพนัน 43 1.2 
17 เคยขำยข้ำวของ หรือส่ิงมีค่ำเพื่อน ำเงินมำเป็นทุนเล่นพนัน 38 1.1 
18 เคยท ำหรือคิดจะท ำส่ิงผิดกฎหมำยเพื่อน ำเงินเป็นทุนเล่นพนัน 16 0.4 
19 กำรโต้เถียง ควำมผิดหวัง หรือควำมรู้สึกอึดอัด ส่งผลให้เกิดควำมรู้สึก

อยำกเล่นพนัน 
16 0.4 

20 เคยคิดจะท ำร้ำยตัวเองหรือฆ่ำตัวตำย อันเป็นผลมำจำกกำรเล่นพนัน 7 0.2 
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ตารางที่ 42 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุประสบการณ์ลักษณะต่างๆ จากการเล่นการพนัน จ าแนก
ตามเพศ (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  

ล าดับ ประสบการณ์ลักษณะต่างๆ จากการเล่นการพนัน 
ชาย 

(n = 1,735) 
หญิง 

(n = 1,854) 
1 เคยรู้สึกผิด ละอำยใจภำยหลังเล่นพนัน 20.5 20.1 
2 หลังชนะพนัน เคยมีควำมต้องกำรอย่ำงมำกท่ีจะเล่นอีก  

เพื่อเอำชนะหรือให้ได้เงินเพิ่มขึ้น 
16.0 10.2 

3 หลังเสียพนัน รู้สึกว่ำจะต้องรีบกลับมำแก้มือ เพื่อเอำเงินท่ีเสียไป 
คืนมำให้เร็วที่สุด 

15.0 9.8 

4 เคยเล่นพนันนำนกว่ำท่ีต้ังใจจะเล่น/ท่ีวำงแผนไว้ 12.9 12.1 
5 เคยเล่นพนันจนท ำให้เสียเวลำท ำงำน/กำรเรียน 9.1 7.2 
6 เคยยืมเงินผู้อื่นเพี่อน ำมำเป็นทุนในกำรเล่นพนัน 8.9 7.8 
7 เคยเล่นพนันเพื่อให้ได้เงินมำใช้หนี้หรือแก้ปัญหำทำงกำรเงิน 7.3 6.0 
8 เล่นพนันจนบำงครั้งท ำให้ชีวิตครอบครัวไม่มีควำมสุข 6.1 4.6 
9 บ่อยครั้งท่ีเล่นพนันจนไม่เหลือเงินติดตัว/เล่นจนบำทสุดท้ำย 3.2 1.5 
10 กำรเล่นพนันท ำให้ตัวท่ำนไม่ค่อยให้ควำมใส่ใจควำมเป็นอยู่ของตัวเอง

หรือครอบครัว 
2.7 1.6 

11 เคยเล่นพนันเพื่อหลีกหนีจำกควำมรู้สึกกังวลใจ หรือปัญหำต่ำงๆ 2.6 2.4 
12 เล่นพนันจนเป็นเหตุให้ควำมทะเยอทะยำน หรือประสิทธิภำพ 

ของตัวเองลดน้อยลง 
2.5 1.9 

13 รู้สึกอึดอัด ไม่เต็มใจจะน ำเงินท่ีจะใช้เล่นพนัน ไปจับจ่ำยใช้สอยอย่ำงอื่น 2.4 2.0 
14 เล่นพนันจนเป็นเหตุให้นอนหลับยำกขึ้น 2.0 1.0 
15 อยำกฉลองควำมส ำเร็จบำงอย่ำงด้วยกำรเล่นพนันซักสองสำมช่ัวโมง 1.8 1.1 
16 เคยเส่ือมเสียช่ือเสียงจำกปัญหำกำรเล่นพนัน 1.4 1.0 
17 เคยขำยข้ำวของ หรือส่ิงมีค่ำเพื่อน ำเงินมำเป็นทุนเล่นพนัน 1.3 0.8 
18 เคยท ำหรือคิดจะท ำส่ิงผิดกฎหมำยเพื่อน ำเงินเป็นทุนเล่นพนัน 0.6 0.3 
19 กำรโต้เถียง ควำมผิดหวัง หรือควำมรู้สึกอึดอัด ส่งผลให้เกิด 

ควำมรู้สึกอยำกเล่นพนัน 
0.6 0.3 

20 เคยคิดจะท ำร้ำยตัวเองหรือฆ่ำตัวตำย อันเป็นผลมำจำกกำรเล่นพนัน 0.2 0.2 
 
 



 

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ    47 

ตารางที่ 43 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุประสบการณ์ลักษณะต่างๆ จากการเล่นการพนัน จ าแนกตามช่วงอายุ 
               (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)   

ประสบการณ์ลกัษณะต่างๆ จากการเล่นการพนนั 
15 - 18 ปี 
(n = 85) 

19 - 25 ปี 
(n = 316) 

26 - 29 ปี 
(n = 270) 

30 - 39 ปี 
(n = 826) 

40 - 49 ปี 
(n = 864) 

50 - 59 ปี 
(n = 795) 

60 ปีขึ้นไป 
(n = 433) 

1) เคยรู้สึกผิด ละอำยใจภำยหลังเล่นพนัน 24.7 21.8 15.6 18.9 20.3 20.4 23.8 
2) เคยเล่นพนันจนท ำให้เสียเวลำท ำงำน/กำรเรียน  17.6 15.8 8.1 7.0 6.5 8.6 5.3 
3) หลังเสียพนัน รู้สึกว่ำจะต้องรีบกลับมำแก้มือ เพื่อเอำเงินท่ี

เสียไปคืนมำให้เร็วท่ีสุด 
12.9 12.7 17.4 14.0 10.2 11.6 11.3 

4) หลังชนะพนัน เคยมีควำมต้องกำรอย่ำงมำกที่จะเล่นอีกเพื่อ
เอำชนะหรือให้ได้เงินเพิ่มข้ึน 

11.8 14.9 13.0 14.3 11.0 13.7 12.0 

5) เล่นพนันจนเป็นเหตุให้นอนหลับยำกขึ้น 9.4 1.9 1.1 1.8 0.9 1.1 0.7 
6) เคยยืมเงินผู้อื่นเพี่อน ำมำเป็นทุนในกำรเล่นพนัน 8.2 7.6 9.6 8.8 7.1 9.4 7.4 
7) เคยเล่นพนันเพื่อให้ได้เงินมำใช้หน้ีหรือแก้ปัญหำทำงกำรเงิน 8.2 7.0 5.9 6.5 5.7 8.6 4.8 
8) เล่นพนันจนบำงครั้งท ำให้ชีวิตครอบครัวไม่มีควำมสุข 7.1 5.7 6.7 6.2 4.1 4.8 6.0 
9) เคยเล่นพนันนำนกว่ำท่ีต้ังใจจะเล่น/ท่ีวำงแผนไว้ 7.1 10.8 12.2 16.0 12.0 11.8 10.4 
10) บ่อยครั้งท่ีเล่นพนันจนไม่เหลือเงินติดตัว/เล่นจนบำทสุดท้ำย 4.7 2.5 3.0 2.8 1.7 2.6 1.2 
11) รู้สึกอึดอัด ไม่เต็มใจจะน ำเงินท่ีจะใช้เล่นพนัน ไปจับจ่ำยใช้

สอยอย่ำงอื่น 
4.7 1.6 0.7 2.2 2.1 2.8 2.5 

12) อยำกฉลองควำมส ำเร็จบำงอย่ำงด้วยกำรเล่นพนันซักสอง
สำมช่ัวโมง 

4.7 2.5 1.5 1.5 1.0 1.3 0.9 

13) เล่นพนันจนเป็นเหตุให้ควำมทะเยอทะยำน หรือ
ประสิทธิภำพของตัวเองลดน้อยลง 

3.5 3.5 4.4 2.7 1.4 2.1 0.5 
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ตารางที่ 43 (ต่อ) 

ประสบการณ์ลกัษณะต่างๆ จากการเล่นการพนนั 
15 - 18 ปี 
(n = 85) 

19 - 25 ปี 
(n = 316) 

26 - 29 ปี 
(n = 270) 

30 - 39 ปี 
(n = 826) 

40 - 49 ปี 
(n = 864) 

50 - 59 ปี 
(n = 795) 

60 ปีขึ้นไป 
(n = 433) 

14) เคยเล่นพนันเพื่อหลีกหนีจำกควำมรู้สึกกังวลใจหรือปัญหำ
ต่ำงๆ 

3.5 4.1 2.6 2.9 2.1 2.6 0.9 

15) เคยเสื่อมเสียช่ือเสียงจำกปัญหำกำรเล่นพนัน 2.4 2.5 0.7 0.8 1.2 1.1 1.2 
16) กำรเล่นพนันท ำให้ตัวท่ำนไม่ค่อยให้ควำมใส่ใจควำมเป็นอยู่

ของตัวเองหรือครอบครัว 
2.4 1.3 2.2 2.4 1.5 2.8 2.1 

17) กำรโต้เถียง ควำมผิดหวัง หรือควำมรู้สึกอึดอัดส่งผลให้เกิด
ควำมรู้สึกอยำกเล่นพนัน 

2.4 0.6 0.0 0.5 0.5 0.3 0.5 

18) เคยคิดจะท ำร้ำยตัวเองหรือฆ่ำตัวตำย อันเป็นผลมำจำกกำร
เล่นพนัน 

1.2 0.3 0.4 0.0 0.2 0.3 0.0 

19) เคยขำยข้ำวของ หรือสิ่งมีค่ำเพื่อน ำเงินมำเป็นทุนเล่นพนัน 1.2 0.0 1.9 1.2 1.3 1.1 0.5 
20) เคยท ำหรือคิดจะท ำสิ่งผิดกฎหมำยเพื่อน ำเงินเป็นทุนเล่น

พนัน 
0.0 1.3 0.0 0.6 0.2 0.4 0.5 
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4.5 บุคคลที่ขอค าปรึกษาหรือความช่วยเหลือ กรณีเกิดปัญหาจากการเล่นพนัน 
 ตัวอย่ำงร้อยละ 39.4 เคยประสบปัญหำจำกกำรเล่นพนัน ซึ่งร้อยละ 17.3 ระบุว่ำไม่เคยขอค ำปรึกษำ 
/ ควำมช่วยเหลือจำกใคร ขณะท่ีร้อยละ 22.1 เคย โดยกลุ่มนี้ร้อยละ 39.8 ระบุว่ำคือพ่อ แม่ รองลงมำร้อยละ 
36.7 คือแฟน และร้อยละ 33.1 คือเพื่อน ท ำนองเดียวกันเมื่อสอบถำมว่ำขอควำมช่วยเหลือเป็นคนแรก ร้อย
ละ 27.8 ระบุว่ำคือพ่อ แม่ รองลงมำร้อยละ 30.6 ระบุว่ำแฟน และร้อยละ 26.2 ระบุว่ำเพื่อน (ตำรำงท่ี 44 - 
45) 
  
ตารางที่ 44 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการขอค าปรึกษาหรือความช่วยเหลือ เม่ือเกิดปัญหา

จากการเล่นพนัน (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ การขอค าปรึกษาหรือความช่วยเหลือ จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เคยขอค ำปรึกษำใคร 620 17.3 
2 ยังไม่เคยมีปัญหำจำกกำรเล่นพนัน 2,171 60.6 
3 ขอค ำปรึกษำหรือควำมช่วยเหลือ 794 22.1 
 รวม 3,585 100.0 
 บุคคล/หน่วยงำนท่ีมักไปขอค ำปรึกษำ หรือควำม

ช่วยเหลือ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  

 1) พ่อ แม่ 284 39.8 
 2) แฟน 262 36.7 
 3) เพื่อน 236 33.1 
 4) ญำติ 144 20.2 
 5) พี่ น้อง 108 15.1 
 6) โพสท์เฟซบุ๊ค/ทวิตเตอร์/ไลน์ 16 2.2 
 7) ครู อำจำรย์ 5 0.7 
 8) สำยด่วนให้ค ำปรึกษำอื่นๆ 5 0.7 
 9) พูดคุยกับเพื่อนท่ีไม่รู้จักผ่ำนทำงกำรแชท 4 0.6 
 10) ต้ังเป็นกระทู้ขอควำมเห็นตำมเว็บไซต์ต่ำงๆ 

เช่น พันทิป สนุก 
2 0.3 

 11) สำยด่วนหยุดพนัน 2 0.3 
 12) ดีเจวิทยุ 1 0.1 
 13) อื่นๆ  11 1.5 
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ตารางที่ 45 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุบุคคล/หน่วยงานที่มักไปขอค าปรึกษา หรือความ
ช่วยเหลือเปน็อันดับแรก เม่ือเกิดปัญหาจากการเล่นพนัน  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ บุคคล/หน่วยงานที่มักไปขอค าปรึกษา  
หรือความช่วยเหลือเป็นอนัดับแรก 

จ านวน ร้อยละ 

1 พ่อ แม่ 195 27.8 
2 แฟน 216 30.6 
3 เพื่อน 185 26.2 
4 ญำติ 59 8.4 
5 พี่ น้อง 42 6.0 
6 โพสท์เฟซบุ๊ค/ทวิตเตอร์/ไลน์ 4 0.6 
7 พูดคุยกับเพื่อนท่ีไม่รู้จักผ่ำนทำงกำรแชท 1 0.1 
8 สำยด่วนหยุดพนัน 1 0.1 
9 สำยด่วนให้ค ำปรึกษำอื่นๆ 1 0.1 
10 ดีเจวิทยุ 1 0.1 
 รวม  705 100.0 

 
เมื่อจ ำแนกตำมช่วงอำยุพบว่ำ ตัวอย่ำงนักพนันกลุ่มเด็ก (ช่วงอำยุ 15 - 18 ปี) และเยำวชน (ช่วงอำยุ 

19 - 25 ปี) มีปัญหำจำกกำรเล่นพนันมำกกว่ำช่วงอำยุอื่น คิดเป็นร้อยละ 48.2 และ 52.8 ตำมล ำดับ และท้ัง 
2 กลุ่มขอค ำปรึกษำหรือควำมช่วยเหลือจำก บุคคล/หน่วยงำนต่ำงๆ มำกกว่ำช่วงอำยุอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 
35.3 และร้อยละ 36.3 ท้ังนี้บุคคลท่ีท้ัง 2 กลุ่มขอค ำปรึกษำหรือควำมช่วยเหลือมำกท่ีสุดคือ พ่อแม่ และแฟน  

ผลกำรส ำรวจยังพบข้อสังเกตท่ีน่ำสนใจคือ ตัวอย่ำงนักพนันกลุ่มเด็กมีแนวโน้ม ขอค ำปรึกษำหรือ
ควำมช่วยจำกช่องทำงท่ีหลำกหลำยกว่ำนักพนันในช่วงอำยุอื่นๆ โดยท่ีเห็นค่อนข้ำงชัดเจนคือ กำรใช้บริกำร
สำยด่วนให้ค ำปรึกษำอื่นๆ (ท่ีไม่ใช่สำยด่วนหยุดพนัน) พบว่ำมีอยู่ร้อยละ 6.7 และกำรต้ังเป็นกระทู้ขอ
ควำมเห็นตำมเว็บไซต์ต่ำงๆ ท่ีพบว่ำมีอยู่ร้อยละ 3.3 (ตำรำงท่ี 46 - 47) 
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ตารางที่ 46 แสดงร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการขอค าปรึกษาหรือความช่วยเหลือ เม่ือเกิดปัญหาจากการเล่นพนัน จ าแนกตามช่วงอายุ 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา)    

การขอค าปรึกษาหรือความช่วยเหลือ 
15 - 18 ปี 
(n = 85) 

19 - 25 ปี 
(n = 316) 

26 - 29 ปี 
(n = 269) 

30 - 39 ปี 
(n = 824) 

40 - 49 ปี 
(n = 864) 

50 - 59 ปี 
(n = 794) 

60 ปีขึ้นไป 
(n = 433) 

1) ไม่เคยขอค ำปรึกษำใคร 12.9 16.5 16.0 14.7 17.7 20.0 18.7 
2) ยังไม่เคยมีปัญหำจำกกำรเล่นพนัน 51.8 47.2 58.7 62.7 63.4 60.3 63.7 
3) ขอค ำปรึกษำหรือควำมช่วยเหลือ 35.3 36.3 25.3 22.6 18.9 19.7 17.6 

รวมทั้งสิ้น 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตารางที่ 47 แสดงร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุบุคคล/หน่วยงานที่ขอค าปรึกษาหรือความช่วยเหลือ เม่ือเกิดปัญหาจากการเล่นพนัน จ าแนกตามช่วงอายุ 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเคยขอค าปรึกษา/ความช่วยเหลือ โดยเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)   

บุคคล/หน่วยงานที่ขอค าปรึกษา  
หรือความช่วยเหลือ 

15 - 18 ปี 
(n = 30) 

19 - 25 ปี 
(n = 115) 

26 - 29 ปี 
(n = 68) 

30 - 39 ปี 
(n = 186) 

40 - 49 ปี 
(n = 163) 

50 - 59 ปี 
(n = 156) 

60 ปีขึ้นไป 
(n = 76) 

1) พ่อ แม่ 46.7 52.2 47.1 32.8 22.7 35.3 32.9 
2) เพื่อน 26.7 27.0 33.8 36.0 30.7 26.3 21.1 
3) แฟน 10.0 20.0 29.4 31.7 41.1 39.7 36.8 
4) ญำติ 10.0 12.2 19.1 14.5 20.2 24.4 21.1 
5) พี่ น้อง 13.3 10.4 19.1 12.4 12.9 16.7 11.8 
6) โพสท์เฟซบุ๊ค/ทวิตเตอร์/ไลน์ 3.3 5.2 5.9 1.6 0.0 0.6 1.3 
7) ครู อำจำรย์ 6.7 1.7 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 
8) สำยด่วนให้ค ำปรึกษำอื่นๆ 6.7 0.9 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 
9) ต้ังเป็นกระทู้ขอควำมเห็นตำมเว็บไซต์ต่ำงๆ 3.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
10) พูดคุยกับเพื่อนท่ีไม่รู้จักผ่ำนทำงกำรแชท 0.0 0.9 0.0 1.1 0.6 0.0 0.0 
11) สำยด่วนหยุดพนัน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.3 
12) ดีเจวิทยุ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 
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 ผลกำรส ำรวจยังพบว่ำ กลุ่มท่ีเล่นกำรพนันทุกกลุ่ม ท้ังกลุ่มท่ีเล่นพนันในระดับท่ีมีปัญหำ (7 พฤติกรรม
ขึ้นไป) กลุ่มท่ีมีควำมเส่ียง (5 - 6 พฤติกรรม) และกลุ่มท่ีไม่มีปัญหำ (0 - 4 พฤติกรรม) ต่ำงเคยประสบปัญหำ
จำกกำรเล่นพนัน และขอค ำปรึกษำหรือควำมช่วยเหลือจำกบุคคลอื่น อย่ำงไรก็ตำมข้อมูลจำกกำรส ำรวจพบว่ำ
กลุ่มท่ีเล่นพนันจนถึงระดับท่ีปัญหำ สูงถึงร้อยละ 61.8 เคยขอค ำปรึกษำหรือควำมช่วยเหลือจำกกำรเล่นพนัน
จำกบุคคลหรือหน่วยงำนต่ำงๆ สูงกว่ำกลุ่มท่ีมีควำมเส่ียง และกลุ่มท่ีไม่มีปัญหำค่อนข้ำงชัดเจน 
 ข้อสังเกตท่ีน่ำสนใจอีกประกำร กลุ่มท่ีเล่นพนันแต่อยู่ในระดับท่ีไม่มีปัญหำ จะขอค ำปรึกษำหรือควำม
ช่วยเหลือจำกคนในครอบครัว คือพ่อแม่ และแฟนมำกกว่ำบุคคลอื่น ส่วนกลุ่มเส่ียงจะปรึกษำหรือควำม
ช่วยเหลือจำกคนนอกครอบครัว คือเพื่อนมำกท่ีสุด รองลงมำคือญำติ ท ำนองเดียวกับผู้ท่ีเล่นพนันจนถึงระดับท่ี
มีปัญหำท่ีพบว่ำจะขอค ำปรึกษำหรือควำมช่วยเหลือจำกเพื่อนมำกท่ีสุด ข้อมูลจำกกำรส ำรวจยังพบว่ำตัวอย่ำง
นักพนันกลุ่มนี้ มีแนวโน้มใช้ช่องทำงเพื่อขอค ำปรึกษำหรือควำมช่วยเหลือหลำกหลำยกว่ำ 2 กลุ่มแรก
โดยเฉพำะกำรต้ังกระทู้ขอควำมเห็นตำมเว็บไซต์ต่ำงๆ คุยกับเพื่อนท่ีไม่รู้จักผ่ำนทำงกำรแชท หรือสำยด่วนให้
ค ำปรึกษำอื่นๆ (ท่ีไม่ใช่สำยด่วนหยุดพนัน) (ตำรำงท่ี 48 - 49) 
 
ตารางที่ 48 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ การขอค าปรึกษาหรือความช่วยเหลือ เม่ือเกิดปัญหา 

     จากการเล่นพนัน จ าแนกตามจ านวนพฤติกรรมที่เคยเป็นในการเล่นพนัน 
     (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

การขอค าปรึกษา/ความช่วยเหลือ 
0 - 4 พฤติกรรม 

(n = 3,470) 
5 - 6 พฤติกรรม (เสี่ยง) 

(n = 60) 
7 พฤติกรรมขึ้นไป (มีปัญหา) 

(n = 55) 
1) ไม่เคยขอค ำปรึกษำใคร 17.1 26.7 16.4 
2) ยังไม่เคยมีปัญหำจำกกำรเล่นพนัน 61.5 40.0 21.8 
3) ขอค ำปรึกษำหรือควำมช่วยเหลือ 21.4 33.3 61.8 

รวม 100.0 100.0 100.0 
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ตารางที่ 49 แสดงร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุบุคคล/หน่วยงานที่ขอค าปรึกษาหรือความช่วยเหลือ เม่ือเกิดปัญหา
จากการเล่นพนัน จ าแนกตามจ านวนพฤติกรรมที่เคยเป็นในการเล่นพนนั  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเคยขอค าปรึกษา/ความช่วยเหลือ  
โดยเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  

การขอค าปรึกษา/ความช่วยเหลือ 
0 - 4 พฤติกรรม 

(n = 740) 
5 - 6 พฤติกรรม (เสี่ยง) 

(n = 20) 
7 พฤติกรรมขึ้นไป (มีปัญหา) 

(n = 34) 
1) พ่อ แม่ 36.5 35.0 20.6 
2) ญำติ 17.4 40.0 20.6 
3) พี่ น้อง 13.8 15.0 8.8 
4) แฟน 33.4 25.0 29.4 
5) เพื่อน 28.2 55.0 47.1 
6) ครู อำจำรย์ 0.5 0.0 2.9 
7) โพสท์เฟซบุ๊ค/ทวิตเตอร์/ไลน์ 1.6 5.0 8.8 
8) ต้ังกระทู้ขอควำมเห็นตำมเว็บไซต์ต่ำงๆ 0.3 0.0 0.0 
9) คุยกับเพื่อนท่ีไม่รู้จักผ่ำนทำงกำรแชท 0.3 0.0 5.9 
10) สำยด่วนหยุดพนัน 0.3 0.0 0.0 
11) สำยด่วนให้ค ำปรึกษำอื่นๆ 0.4 0.0 5.9 
12) ดีเจวิทยุ 0.1 0.0 0.0 
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ตอนที่ 5 สถานการณ์ด้านการเล่นพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จ าแนกตามประเภทการพนัน 
5.1 การเล่นพนันสลากกินแบ่งรัฐบาล ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
 5.1.1 พฤติกรรมการเล่นพนันสลากกินแบ่งรัฐบาล 

กำรส ำรวจสถำนกำรณ์กำรเล่นพนันสลำกกินแบ่งรัฐบำลในรอบ 12 เดือน เมื่อค ำนวณค่ำประมำณกำร
โดยอ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูลประชำกร คือประชำชนท่ัวไปท่ีมีอำยุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป จำกฐำนข้อมูลซึ่งรวบรวมโดย
ระบบสถิติทำงกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ปี 2557 จ ำนวนประชำกรท้ังส้ินรวม 
52,255,051 คน พบว่ำมีคนไทยท่ีอำยุ 15 ปีขึ้นไปจ ำนวน 19.077 ล้ำนคนท่ีเล่นพนันสลำกกินแบ่งรัฐบำล ใน
รอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ (ตำรำงท่ี 50) 
 

ตารางที่ 50 แสดงค่าร้อยละและผลการประมาณการจ านวนผู้เล่นพนนัสลากกินแบ่งรัฐบาล  
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

ค่าร้อยละผู้เล่นพนันสลากกินแบ่งรัฐบาล  
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

ค่าประมาณการ (คน) 

36.5% 19,077,796 
 

เมื่อจ ำแนกข้อมูลตำมภำคพบว่ำ จ ำนวนคนไทยท่ีเล่นพนันสลำกกินแบ่งรัฐบำล ในพื้นท่ีภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสูงกว่ำภำคอื่นๆ อย่ำงชัดเจน ขณะท่ีจ ำนวนผู้เล่นพนันสลำกกินแบ่งรัฐบำล ในพื้นท่ีภำค
กลำง ภำคเหนือ และกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล มีจ ำนวนไม่แตกต่ำงกันมำก ส่วนภำคใต้มีจ ำนวนน้อยกว่ำ
ภำคอื่นๆ อย่ำงไรก็ตำมหำกพิจำรณำข้อมูล โดยเทียบจ ำนวนผู้เล่นพนันกับประชำกรในพื้นท่ีแต่ละภำคพบว่ำ 
พื้นท่ีกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลมีสัดส่วนผู้ท่ีเล่นพนันประเภทนี้สูงท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 42.6 ขณะท่ีพื้นท่ี
อื่นๆ อยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน 

ผลกำรส ำรวจยังพบว่ำ กลุ่มผู้เล่นพนันสลำกกินแบ่งรัฐบำล กระจุกตัวอยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 30-59 ปี 
มำกกว่ำช่วงอำยุอื่นๆ ท่ีน่ำพิจำรณำคือจ ำนวนผู้เล่นพนันสลำกกินแบ่งรัฐบำลท่ีอยู่ในวัยเด็กและเยำวชน ซึ่ง
พบว่ำมีจ ำนวนถึงประมำณ 1.38 ล้ำนคน แบ่งเป็นผู้เล่นพนันสลำกกินแบ่งรัฐบำลวัยเด็ก (15 - 18 ปี) จ ำนวน
ประมำณ 1.94 แสนคน และเยำวชน (19 - 25 ปี) จ ำนวนประมำณ 1.186 ล้ำนคน นอกจำกนี้หำกจ ำแนก
ข้อมูลตำมเพศของนักพนันพบว่ำ กลุ่มผู้เล่นพนันสลำกกินแบ่งรัฐบำลเพศหญิงมีจ ำนวนมำกกว่ำเพศชำยถึง
ประมำณ 6 แสนคนเศษ (แผนภำพท่ี 9 และตำรำงท่ี 51) 
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แผนภาพที่ 9 แสดงผลการประมาณจ านวนผู้เล่นพนันสลากกินแบ่งรัฐบาล ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา  
    จ าแนกตามภาค ช่วงอายุ และเพศ (หน่วย: ลา้นคน) 

 
  

ตารางที ่51 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเล่นพนันสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
จ าแนกตามภาค  

ภาค 
เล่นในรอบ 12 เดือน 

ที่ผ่านมา 
เคยเล่น 

แต่เลิกเล่น 
ไม่เคยเล่น รวมทั้งสิ้น 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1) กรุงเทพฯ ปริมณฑล 486 42.6 151 13.2 504 44.2 1,141 100.0 
2) ภำคกลำง 403 32.8 172 14.0 653 53.2 1,228 100.0 
3) ภำคเหนือ 430 33.6 78 6.1 772 60.3 1,280 100.0 
4) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 866 36.5 463 19.5 1,042 43.9 2,371 100.0 
5) ภำคใต้ 351 35.2 189 18.9 458 45.9 998 100.0 
 
 

ส ำหรับพฤติกรรมกำรเล่นพนันพบว่ำ ตัวอย่ำงท่ีเล่นพนันสลำกกินแบ่งรัฐบำล เฉล่ียแล้วเล่นมำนำน
กว่ำ 15 ปี เมื่อท ำกำรจ ำแนกตำมระยะเวลำท่ีเล่น ประมำณครึ่งหนึ่งคือร้อยละ 51.4 เล่นมำนำนเกินกว่ำ 10 ปี 
ส่วนกลุ่มท่ีเล่นไม่เกิน 10 ปี พบว่ำร้อยละ 25.3 เล่นมำนำน 6 - 10 ปี ร้อยละ 16.0 เล่นมำนำน 3 - 5 ปี และ
ร้อยละ 7.4 เล่นไม่เกิน 2 ปี ส่วนช่องทำงท่ีซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำล ตัวอย่ำงส่วนใหญ่ร้อยละ 73.9 ซื้อท่ีแผง
ขำยสลำก ขณะท่ีร้อยละ 63.2 ซื้อผ่ำนคนเร่ขำย (ตำรำงท่ี 52 - 53)  
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2.505
3.546
3.464

6.176
3.472

2.421

ชาย
หญิง

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

กรุงเทพฯ ปริมณฑล
ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ

ภาคใต้
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ตารางที่ 52 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุระยะเวลาที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล  
(เฉพาะตัวอย่างที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ ระยะเวลาที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่เกิน 2 ปี 183 7.4 
2 3 - 5 ปี 396 16.0 
3 6 - 10 ปี 627 25.3 
4 11 - 20 ปี 733 29.5 
5 มำกกว่ำ 20 ปี 543 21.9 
 รวม   

ต่ าสุด 1 ปี  สูงสุด 63 ปี  เฉลี่ย 15 ป ี
 
ตารางที่ 53 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุช่องทางที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล  

(เฉพาะตัวอย่างที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล าดับ ช่องทางที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล จ านวน ร้อยละ 

1 ซื้อท่ีแผงขำยสลำก 1,859 73.9 
2 ผ่ำนคนเร่ขำย 1,592 63.2 
3 อื่นๆ อำทิ ฝำกคนไปซื้อให้ เจ้ำประจ ำมำส่ง 12 0.5 

 
5.1.2 วงเงินที่เล่นพนันสลากกินแบ่งรัฐบาล 
หำกพิจำรณำถึงวงเงินท่ีเล่นพนันสลำกกินแบ่งรัฐบำล พบว่ำเฉล่ียต่อครั้งอยู่ท่ี 246 บำท โดยร้อยละ 

37.8 ซื้อเฉล่ียครั้งละ 101 - 200 บำท รองลงมำร้อยละ 34.9 ซื้อเฉล่ียครั้งละ ไม่เกิน 100 บำท และร้อยละ 
23.3 ซื้อเฉล่ียครั้งละ 201 - 500 บำท ส่วนกลุ่มท่ีซื้อเฉล่ียแต่ละครั้งมำกกว่ำ 500 บำทมีอยู่ไม่มำกนัก คือ   
ร้อยละ 4.0 เมื่อสอบถำมถึงวงเงินสูงสุดท่ีซื้อ พบว่ำเฉล่ียอยู่ท่ี 528 บำท  

เมื่อท ำกำรประมำณกำรวงเงินหมุนเวียนในธุรกิจสลำกกินแบ่งรัฐบำลแล้ว จะพบว่ำมียอดเงิน
หมุนเวียนถึง 77.143 หมื่นล้ำนบำท ผลส ำรวจยังพบพฤติกรรมกำรเล่นพนันสลำกกินแบ่งรัฐบำลว่ำ ร้อยละ 
36.5 ซื้อทุกงวด ขณะท่ีร้อยละ 63.5 ซื้อเป็นบำงงวด (ตำรำงท่ี 54 - 56) 
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ตารางที่ 54 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนเงินที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเฉลี่ยต่องวด 
(เฉพาะตัวอย่างที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ จ านวนเงินที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเฉลี่ยต่องวด จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่เกิน 100 บำท 872 34.9 
2 101 - 200 บำท 945 37.8 
3 201 - 500 บำท 583 23.3 
4 501 - 1,000 บำท 72 2.9 
5 1,001 - 3,000 บำท 16 0.6 
6 มำกกว่ำ 3,000 บำท 10 0.5 
 รวม 2,498 100.0 

ผลประมาณวงเงินหมุนเวียน (ต่อปี) 77,143,203,262 
ต่ าสุด 80 บาท  สูงสุด 30,000 บาท  เฉลี่ย 246 บาท 
 

ตารางที่ 55 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนเงินที่เคยซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลสูงสุดต่องวด 
(เฉพาะตัวอย่างที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ จ านวนเงินที่เคยซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลสูงสุดต่องวด จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่เกิน 100 บำท 365 14.6 
2 101 - 200 บำท 687 27.5 
3 201 - 500 บำท 970 38.9 
4 501 - 1,000 บำท 333 13.3 
5 1,001 - 3,000 บำท 119 4.8 
6 มำกกว่ำ 3,000 บำท 22 0.9 
 รวม 2,496 100.0 

ต่ าสุด 80 บาท  สูงสุด 80,000 บาท  เฉลี่ย 528 บาท 
 

ตารางที่ 56 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุความถ่ีในการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบปีที่
ผ่านมา (เฉพาะตัวอย่างที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ ความถ่ีในการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ในรอบปีที่ผ่านมา 

จ านวน ร้อยละ 

1 เล่นทุกงวด 908 36.5 
2 เล่นเป็นบำงงวด 1,580 63.5 
 รวม 2,488 100.0 

ต่ าสุด 1 งวด  สูงสุด 24 งวด  เฉลี่ย 7 งวด 
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5.1.3 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซ้ือ หลังมาตรการควบคุมราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ประเด็นท่ีน่ำสนใจอีกประกำรคือ พฤติกรรมกำรซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลภำยหลังจำกมีมำตรกำร

ควบคุมรำคำ ซึ่งผลกำรส ำรวจพบว่ำภำยหลังมีกำรควบคุมรำคำสลำก ตัวอย่ำงมีกำรซื้อสลำกเฉล่ียเพิ่มขึ้นจำก 
2.39 ใบ เป็นเฉล่ีย 2.67 ใบ กำรเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้ชัดเจนคือรำคำสลำก ท้ังนี้ก่อนจะมีมำตรกำรควบคุม
รำคำ ตัวอย่ำงถึงร้อยละ 96.0 ต้องซื้อสลำกเกินรำคำท่ีก ำหนด ในทำงตรงข้ำมภำยหลังจำกมีมำตรกำรควบคุม
รำคำ ตัวอย่ำงส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 96.6 สำมำรถซื้อสลำกได้ในรำคำควบคุมคือ 80 บำท หรือหำกพิจำรณำจำก
รำคำเฉล่ียสลำกท่ีซื้อจะพบว่ำ ก่อนควบคุมตัวอย่ำงซื้อสลำกท่ีรำคำเฉล่ีย 107 และลดลงเหลือใกล้เคียงกับ
รำคำตำมควบคุมคือ 81 บำทภำยหลังมีมำตรกำรควบคุม  

ด้ำนกำรซื้อสลำกภำยหลังจำกงวดท่ีมีรำงวัลเลขหน้ำ 3 ตัว พบว่ำตัวอย่ำงส่วนใหญ่คือร้อยละ 88.7 
ระบุว่ำไม่มีผลต่อปริมำณกำรซื้อ ขณะท่ีร้อยละ 11.3 ระบุว่ำซื้อมำกขึ้น ประเด็นสุดท้ำยเมื่อสอบถำมถึงผลได้ 
เสีย จำกกำรเล่นหวยใต้ดิน พบแนวโน้มไม่ต่ำงจำกกรณีกำรเล่นประเภทอื่นๆ ท่ีรำยงำนมำข้ำงต้น กล่ำวคือ
ตัวอย่ำงส่วนใหญ่คือร้อยละ 68.8 ระบุว่ำเล่นเสีย เพียงร้อยละ 11.9 ท่ีระบุว่ำเล่นได้ และร้อยละ 19.3 ท่ีระบุ
ว่ำเท่ำทุน (ตำรำงท่ี 57 - 62) 

 

ตารางที่ 57 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลต่องวด ก่อนนโยบาย
คุมราคา 80 บาท (เฉพาะตัวอย่างที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ จ านวนที่ซ้ือต่องวด ก่อนนโยบายคุมราคา 80 บาท จ านวน ร้อยละ 
1 1 ใบ 1,008 48.5 
2 2 ใบ 693 33.3 
3 3 ใบ 146 7.0 
4 4 ใบ 62 3.0 
5 5 ใบ 91 4.4 
6 6 - 10 ใบ 59 2.8 
7 มำกกว่ำ 10 ใบ 20 1.0 
 รวม 2,079 100.0 

ต่ าสุด 1 ใบ  สูงสุด 110 ใบ  เฉลี่ย 2.39 ใบ 
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ตารางที่ 58 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุราคาสลากฯ โดยเฉลี่ยต่อใบที่ซ้ือได้ ก่อนนโยบาย
คุมราคา 80 บาท (เฉพาะตัวอย่างที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ ราคาสลากฯ โดยเฉลี่ยต่อใบที่ซ้ือได้  
ก่อนนโยบายคุมราคา 80 บาท 

จ านวน ร้อยละ 

1 80 บำท 57 2.7 
2 81 - 90 บำท 38 1.8 
3 91 - 100 บำท 811 39.0 
4 101 - 110 บำท 780 37.5 
5 111 - 120 บำท 367 17.7 
6 มำกกว่ำ 120 บำท 25 1.3 
 รวม 2,078 100.0 

ต่ าสุด 80 บาท  สูงสุด 160 บาท  เฉลี่ย 107 บาท 
 
ตารางที่ 59 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลต่องวด หลังนโยบาย

คุมราคา 80 บาท (เฉพาะตัวอย่างที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ จ านวนที่ซ้ือต่องวด หลังนโยบายคุมราคา 80 บาท จ านวน ร้อยละ 

1 1 ใบ 836 40.2 
2 2 ใบ 718 34.5 
3 3 ใบ 204 9.8 
4 4 ใบ 96 4.6 
5 5 ใบ 125 6.0 
6 6 - 10 ใบ 84 4.0 
7 มำกกว่ำ 10 ใบ 18 0.9 
 รวม 2,081 100.0 

ต่ าสุด 1 ใบ  สูงสุด 300 ใบ  เฉลี่ย 2.67 ใบ 
 

 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ    61 

ตารางที่ 60 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุราคาสลากฯ โดยเฉลี่ยต่อใบที่ซ้ือได้ หลังนโยบาย
คุมราคา 80 บาท (เฉพาะตัวอย่างที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ ราคาสลากฯ โดยเฉลี่ยต่อใบที่ซ้ือได้  
หลังนโยบายคุมราคา 80 บาท 

จ านวน ร้อยละ 

1 ต่ ำกว่ำ 80 บำท 1 0.1 
2 80 บำท 2,011 96.6 
3 81 - 85 บำท 9 0.4 
4 86 - 90 บำท 22 1.1 
5 มำกกว่ำ 90 บำท 38 1.8 
 รวม 2,081 100.0 

ต่ าสุด 77 บาท  สูงสุด 120 บาท  เฉลี่ย 81 บาท 
 

ตารางที่ 61 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการซ้ือสลากฯ หลังงวดที่มีรางวัลเลขหน้า 3 ตัว  
(เฉพาะตัวอย่างที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ การซ้ือสลากฯ หลังงวดที่มีรางวัลเลขหน้า 3 ตัว จ านวน ร้อยละ 
1 ซื้อมำกขึ้น 222 11.3 
2 ไม่มีผล 1,751 88.7 
 รวม 1,973 100.0 

 
ตารางที่ 62 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุโดยรวมในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จากการซ้ือสลาก

กินแบ่งรัฐบาลได้หรือเสีย (เฉพาะตัวอย่างที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ โดยรวมจากการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลได้หรือเสีย จ านวน ร้อยละ 

1 ได้ 297 11.9 
2 เสีย 1,721 68.8 
3 เท่ำทุน 484 19.3 
 รวม 2,502 100.0 

 
5.1.4 สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเล่นพนัน 
เมื่อสอบถำมว่ำมีสมำชิกในครอบครัวเล่นพนันสลำกกินแบ่งรัฐบำล หรือไม่ เกือบ  1 ใน 3 คือร้อยละ 

31.6 ระบุว่ำมี ขณะท่ีร้อยละ 68.4 ระบุว่ำไม่มีสมำชิกในครอบครัวท่ีเล่นพนันสลำกกินแบ่งรัฐบำล (ตำรำงท่ี 
63) 
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ตารางที่ 63 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการมีสมาชิกในครอบครัวที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล
นอกจากตัวเอง (เฉพาะตัวอย่างที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ การมีสมาชิกในครอบครัวที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่มี 1,731 68.4 
2 มี อำทิ ญำติ พ่อ แม่ พี่ น้อง 800 31.6 
 รวม 2,531 100.0 

 
5.2 การเล่นหวยใต้ดิน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
 5.2.1 พฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดิน 

กำรส ำรวจสถำนกำรณ์กำรเล่นหวยใต้ดินในรอบ 12 เดือน เมื่อค ำนวณค่ำประมำณกำรโดยอ้ำงอิงจำก
ฐำนข้อมูลประชำกร คือประชำชนท่ัวไปท่ีมีอำยุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป จำกฐำนข้อมูลซึ่งรวบรวมโดยระบบสถิติ
ทำงกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ปี 2557 จ ำนวนประชำกรท้ังส้ินรวม 52,255,051 คน 
พบว่ำมีคนไทยท่ีอำยุ 15 ปีข้ึนไปจ ำนวน 16.492 ล้ำนคนท่ีเล่นหวยใต้ดิน ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ (ตำรำงท่ี 
64) 
 

ตารางที่ 64 แสดงค่าร้อยละและผลการประมาณการจ านวนผู้เล่นหวยใต้ดิน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
ค่าร้อยละผู้เล่นหวยใต้ดิน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ค่าประมาณการ (คน) 

31.6% 16,492,686 
 

เมื่อจ ำแนกข้อมูลตำมภำค พบว่ำจ ำนวนคนไทยท่ีเล่นหวยใต้ดิน ในพื้นท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีสูง
กว่ำภำคอื่นๆ อย่ำงชัดเจน ขณะท่ีจ ำนวนผู้เล่นหวยใต้ดินในพื้นท่ีภำคกลำง ภำคเหนือ และกรุงเทพมหำนคร 
ปริมณฑล มีจ ำนวนไม่แตกต่ำงกันมำก ส่วนภำคใต้มีจ ำนวนน้อยกว่ำภำคอื่นๆ อย่ำงไรก็ตำมหำกพิจำรณำ
ข้อมูล โดยเทียบจ ำนวน ผู้เ ล่นพนันกับประชำกรในพื้น ท่ีแต่ละภำคพบว่ำ  พื้น ท่ีภำคใต้และภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนผู้ท่ีเล่นพนันประเภทนี้สูงกว่ำพื้นท่ีภำคอื่นๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 38.4 และ 37.8 
ตำมล ำดับ 

นอกจำกนี้หำกจ ำแนกตำมช่วงอำยุจะพบว่ำ กลุ่มผู้เล่นหวยใต้ดินอยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 40 - 49 ปี 
มำกท่ีสุด รองลงมำใกล้เคียงกันคือช่วงอำยุระหว่ำง 30 - 39 ปี และ 40 - 49 ปี ส่วนช่วงอำยุอื่นๆ มีจ ำนวน
น้อยกว่ำค่อนข้ำงชัดเจน ผลกำรส ำรวจยังพบว่ำกลุ่มท่ีเล่นหวยใต้ดินท่ีเป็นเพศหญิงมีจ ำนวนมำกกว่ำเพศชำย
ค่อนข้ำงมำกถึงประมำณ 1.3 ล้ำนคน (แผนภำพท่ี 10 และตำรำงท่ี 65) 
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แผนภาพที่ 10 แสดงผลการประมาณจ านวนผู้เล่นหวยใต้ดิน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา  
     จ าแนกตามภาค ช่วงอายุ และเพศ (หน่วย: ล้านคน) 

 
  

ตารางที่ 65 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเล่นพนันหวยใต้ดินในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา  
จ าแนกตามภาค  

ภาค 
เล่นในรอบ 12 เดือน 

ที่ผ่านมา 
เคยเล่น 

แต่เลิกเล่น 
ไม่เคยเล่น รวมทั้งสิ้น 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1) กรุงเทพฯ ปริมณฑล 313 27.4 324 28.4 504 44.2 1,141 100.0 
2) ภำคกลำง 330 26.9 245 20.0 653 53.2 1,228 100.0 
3) ภำคเหนือ 159 12.4 349 27.3 772 60.3 1,280 100.0 
4) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 896 37.8 433 18.3 1042 43.9 2,371 100.0 
5) ภำคใต้ 383 38.4 157 15.7 458 45.9 998 100.0 
 
 

ผลกำรส ำรวจยังพบว่ำตัวอย่ำงท่ีเล่นหวยใต้ดิน โดยเฉล่ียเล่นนำนถึง 15 ปี หำกจ ำแนกตำมระยะเวลำ
ท่ีเล่น พบว่ำเกินครึ่งคือร้อยละ 53.6 เล่นมำนำนเกินกว่ำ 10 ปี ส่วนกลุ่มท่ีเล่นไม่เกิน 10 ปี พบว่ำร้อยละ 23.7 
เล่นมำนำน 6 - 10 ปี ร้อยละ 15.4 เล่นมำนำน 3 - 5 ปี และร้อยละ 7.3 เล่นหวยใต้ดินมำไม่เกิน 2 ปี ด้ำน
ช่องทำงท่ีเล่น พบว่ำส่วนใหญ่ร้อยละ 78.0 เล่นผ่ำนคนรับแทง (คนเดินโพย) รองลงมำร้อยละ 32.3 เล่นกับ
เจ้ำมือโดยตรง ส่วนท่ีระบุว่ำเล่นผ่ำนทำงช่องทำงอื่นมีสัดส่วนไม่มำกนัก (ตำรำงท่ี 66 - 67)  
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หญิง

15 - 18 ปี

19 - 25 ปี

26 - 29 ปี

30 - 39 ปี

40 - 49 ปี

50 - 59 ปี

60 ปีขึ้นไป

กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต้
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ตารางที่ 66 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุระยะเวลาที่เล่นหวยใต้ดิน  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยใต้ดินในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ ระยะเวลาที่เล่นหวยใต้ดิน จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่เกิน 2 ปี 146 7.3 
2 3 - 5 ปี 308 15.4 
3 6 - 10 ปี 476 23.7 
4 11 - 20 ปี 561 28.0 
5 มำกกว่ำ 20 ปี 514 25.6 
 รวม 2,005 100.0 

ต่ าสุด 1 ปี  สูงสุด 80 ปี  เฉลี่ย 15 ป ี
 
ตารางที่ 67 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุช่องทางที่เล่นหวยใต้ดิน  

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยใต้ดินในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล าดับ ช่องทางที่เล่นหวยใต้ดิน จ านวน ร้อยละ 

1 เล่นกับเจ้ำมือโดยตรง 650 32.3 
2 ผ่ำนคนรับแทง (คนเดินโพย) 1,568 78.0 
3 ผ่ำนเว็บไซต์ 12 0.6 
4 อื่นๆ 8 0.4 

 
5.2.2 วงเงินที่เล่นพนันหวยใต้ดิน 
หำกพิจำรณำถึงวงเงินท่ีเล่นหวยใต้ดิน พบว่ำเฉล่ียต่อครั้งอยู่ท่ี 374 บำท โดยร้อยละ 36.0 เล่นเฉล่ีย

ครั้งละไม่เกิน 100 บำท รองลงมำร้อยละ 30.6 เล่นเฉล่ียครั้งละ 201 - 500 บำท ส่วนกลุ่มท่ีเล่นเฉล่ียครั้งละ
มำกกว่ำ 500 บำทมีอยู่ร้อยละ 11.7 เมื่อสอบถำมถึงวงเงินสูงสุดท่ีเล่น พบว่ำเฉล่ียอยู่ท่ี 993 บำท นอกจำกนี้
เมื่อท ำกำรประมำณกำรวงเงินหมุนเวียนในธุรกิจหวยใต้ดินแล้ว จะพบว่ำมียอดเงินหมุนเวียนถึง 130.879 แสน
ล้ำนบำท 

ผลส ำรวจยังพบว่ำตัวอย่ำงร้อยละ 59.0 ระบุว่ำเล่นเป็นบำงงวด ขณะท่ีร้อยละ 41.0 เล่นทุกงวด และ
เมื่อสอบถำมถึงผลได้ เสีย จำกกำรเล่นหวยใต้ดิน พบแนวโน้มไม่ต่ำงจำกกรณีเล่นพนันทำยผลฟุตบอลและไพ่
ในบ่อน กล่ำวคือตัวอย่ำงส่วนใหญ่คือร้อยละ 63.3 เล่นเสีย เพียงร้อยละ 13.8 ท่ีระบุว่ำเล่นได้ และร้อยละ 
22.9 ท่ีระบุว่ำเท่ำทุน (ตำรำงท่ี 68 - 71) 
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ตารางที่ 68 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนเงินที่เล่นหวยใต้ดินโดยเฉลี่ยต่องวด 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยใต้ดินในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ จ านวนเงินที่เล่นหวยใต้ดินโดยเฉลี่ยต่องวด จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่เกิน 100 บำท 723 36.0 
2 101 - 200 บำท 436 21.7 
3 201 - 500 บำท 616 30.6 
4 501 - 1,000 บำท 174 8.7 
5 1,001 - 3,000 บำท 51 2.5 
6 มำกกว่ำ 3,000 บำท 11 0.5 
 รวม 2,011 100.0 

ผลประมาณวงเงินหมุนเวียน (ต่อปี) 130,879,361,698 
ต่ าสุด 10 บาท  สูงสุด 30,000 บาท  เฉลี่ย 374 บาท 
         

ตารางที่ 69 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนเงินที่เคยเล่นหวยใต้ดินสูงสุดต่องวด 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยใต้ดินในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ จ านวนเงินที่เคยเลน่หวยใต้ดินสูงสุดต่องวด จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่เกิน 100 บำท 327 16.3 
2 101 - 200 บำท 303 15.1 
3 201 - 500 บำท 647 32.2 
4 501 - 1,000 บำท 437 21.8 
5 1,001 - 3,000 บำท 216 10.8 
6 มำกกว่ำ 3,000 บำท 77 3.8 
 รวม 2,007 100.0 

ต่ าสุด 10 บาท  สูงสุด 100,000 บาท  เฉลี่ย 993 บาท 
 
ตารางที่ 70 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุความถ่ีในการเล่นหวยใต้ดินในรอบปีทีผ่่านมา 

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยใต้ดินในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ ความถ่ีในการเล่นหวยใต้ดินในรอบปีที่ผ่านมา จ านวน ร้อยละ 

1 เล่นทุกงวด 817 41.0 
2 เล่นเป็นบำงงวด 1,176 59.0 
 รวม 1,993 100.0 

ต่ าสุด 1 งวด  สูงสุด 24 งวด  เฉลี่ย 8 งวด 
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ตารางที่ 71 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุโดยรวมในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เล่นหวยใต้ดินได้หรือเสีย 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยใต้ดินในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ โดยรวมเล่นหวยใต้ดินได้หรือเสีย จ านวน ร้อยละ 
1 ได้ 277 13.8 
2 เสีย 1,271 63.3 
3 เท่ำทุน 461 22.9 
 รวม 2,009 100.0 

 
5.2.3 สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเล่นพนัน 
เมื่อสอบถำมว่ำมีสมำชิกในครอบครัวเล่นหวยใต้ดิน หรือไม่ ประมำณ 1 ใน 3 คือร้อยละ 33.5 ตอบว่ำ

มี ขณะท่ีร้อยละ 66.5 ไม่มีสมำชิกในครอบครัวที่เล่นหวยใต้ดิน (ตำรำงท่ี 72) 
 

ตารางที่ 72 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการมีสมาชิกในครอบครัวที่เล่นหวยใต้ดินนอกจาก
ตัวเอง (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยใต้ดินในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ การมีสมาชิกในครอบครัวที่เล่นหวยใต้ดิน จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่มี 1,341 66.5 
2 มี อำทิ พ่อ แม่ พี่ น้อง ญำติ 677 33.5 
 รวม 2,018 100.0 
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5.3 การเล่นพนันทายผลฟุตบอลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
 5.3.1 พฤติกรรมการเล่นพนันทายผลฟุตบอล 

กำรส ำรวจสถำนกำรณ์กำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอลในรอบ 12 เดือน จ ำกัดขอบเขตเฉพำะกำรเล่น
พนันในระบบธุรกิจ ไม่นับรวมกำรพนันท่ีเล่นกันเองกับเพื่อน คนรู้จัก ฯลฯ เมื่อค ำนวณค่ำประมำณกำรโดย
อ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูลประชำกร คือประชำชนท่ัวไปท่ีมีอำยุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป จำกฐำนข้อมูลซึ่งรวบรวมโดย
ระบบสถิติทำงกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ปี 2557 จ ำนวนประชำกรท้ังส้ินรวม 
52,255,051 คน พบว่ำมีคนไทยท่ีอำยุ 15 ปีขึ้นไปถึง 1.991 ล้ำนคนท่ีเล่นพนันทำยผลฟุตบอลในรอบ 12 
เดือนท่ีผ่ำนมำ (ตำรำงท่ี 73) 
 

ตารางที่ 73 แสดงค่าร้อยละและผลการประมาณการจ านวนผู้เล่นพนนัทายผลฟุตบอลในรอบ 12 เดือน 
ที่ผ่านมา 

ค่าร้อยละผู้เล่นพนันทายผลฟุตบอล 
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

ค่าประมาณการ (คน) 

3.81% 1,991,986 
 
 เมื่อจ ำแนกข้อมูลตำมภำค พบว่ำจ ำนวนคนไทยท่ีเล่นพนันทำยผลฟตุบอลอยู่ในพื้นท่ีภำคกลำง และ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมำกกว่ำพื้นท่ีอื่น รองลงมำคือกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล ขณะท่ีภำคเหนือและ
ภำคใต้มีผู้เล่นพนันทำยผลฟุตบอลน้อยกว่ำท้ัง 3 ภำคอย่ำงเห็นได้ชัด อย่ำงไรก็ตำมหำกพิจำรณำข้อมูล        
โดยเทียบจ ำนวนผู้เล่นพนันกับประชำกรในพื้นท่ีแต่ละภำคพบว่ำ พื้นท่ีภำคใต้มีสัดส่วนผู้พนันประเภทนี้สูงท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ 6.5 รองลงมำคือกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และภำคกลำงใกล้เคียงกันคือร้อยละ 5.7 และ 
5.6 ตำมล ำดับ 
 นอกจำกนี้หำกจ ำแนกตำมช่วงอำยุจะพบว่ำ กลุ่มท่ีเล่นพนันทำยผลฟุตบอลอยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง   
30 - 39 ปี มำกท่ีสุดจ ำนวน 5.51 แสนคน รองลงมำคือกลุ่มนักพนันเยำวชนหรือกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 
19 - 25 ปี จ ำนวน 3.72 แสนคน ท่ีน่ำพิจำรณำคือ กลุ่มนักพนันท่ีอยู่ในวัยเด็กหรือช่วงอำยุระหว่ำง 15 - 18 ปี
ซึ่งพบว่ำมีอยู่จ ำนวนไม่น้อยถึง 1.64 แสนคน ผลกำรส ำรวจยังพบว่ำกลุ่มท่ีเล่นพนันทำยผลฟุตบอลเป็นนักเล่น
เพศชำยสูงถึง 1.497 ล้ำนคน มำกกว่ำเพศหญิงท่ีมีอยู่จ ำนวน 0.495 คน ค่อนข้ำงชัดเจน (แผนภำพท่ี 11 และ
ตำรำงท่ี 74) 
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แผนภาพที่ 11 แสดงผลการประมาณจ านวนผู้เล่นพนันทายผลฟุตบอลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา  
    จ าแนกตามภาค ช่วงอายุ และเพศ (หน่วย: ลา้นคน) 
 

 
  
ตารางที่ 74 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเล่นพนันทายผลฟุตบอลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

จ าแนกตามภาค  

ภาค 
เล่นในรอบ 12 เดือน 

ที่ผ่านมา 
เคยเล่น 

แต่เลิกเล่น 
ไม่เคยเล่น รวมทั้งสิ้น 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1) กรุงเทพฯ ปริมณฑล 65 5.7 572 50.1 504 44.2 1,141 100.0 
2) ภำคกลำง 69 5.6 506 41.2 653 53.2 1,228 100.0 
3) ภำคเหนือ 29 2.3 479 37.4 772 60.3 1,280 100.0 
4) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 85 3.6 1,244 52.5 1,042 43.9 2,371 100.0 
5) ภำคใต้ 65 6.5 475 47.6 458 45.9 998 100.0 
 

ผลกำรส ำรวจยังพบว่ำตัวอย่ำงท่ีเล่นพนันทำยผลฟุตบอลเล่นมำนำนเฉล่ียอยู่ท่ี 7 ปี ซึ่งหำกจ ำแนก
ตำมระยะเวลำท่ีเล่น พบว่ำกระจำยไปในหลำยกลุ่ม กล่ำวคือร้อยละ 30.1 เล่นมำนำน 6 - 10 ปี รองลงมำร้อย
ละ 28.4 เล่นมำนำน 3 - 5 ปี ส่วนกลุ่มผู้เล่นท่ีค่อนข้ำงเป็นหน้ำใหม่คือเล่นไม่เกิน 2 ปี มีอยู่ร้อยละ 25.4 ท้ังนี้
กลุ่มท่ีเล่นนำนเกินกว่ำ 10 ปี พบว่ำมีอยู่รวมกันคิดเป็นร้อยละ 16.1 ด้ำนช่องทำงท่ีเล่น พบว่ำร้อยละ 55.0 
เล่นกับโต๊ะบอลโดยตรง รองลงมำร้อยละ 53.3 เล่นกับโต๊ะบอลโดยผ่ำนคนรับแทง (คนเดินโพย) ผลส ำรวจยัง

1.497

0.495

0.164

0.372

0.277

0.551

0.322

0.218

0.090

0.493

0.573

0.551

0.23

0.145

ชาย

หญิง

15 - 18 ปี

19 - 25 ปี

26 - 29 ปี

30 - 39 ปี

40 - 49 ปี

50 - 59 ปี

60 ปีขึ้นไป

กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต้
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พบประเด็นท่ีน่ำสนใจว่ำตัวอย่ำงร้อยละ 13.7 เล่นผ่ำนทำงเว็บไซต์ ร้อยละ 5.7 เล่นในสถำนบันเทิงท่ีมีกำร
ถ่ำยทอดสด (ตำรำงท่ี 75 - 76)  

ผลส ำรวจยังพบว่ำตัวอย่ำงท่ีเล่นพนันทำยผลฟุตบอลนิยมเล่นพนันพรีเมียร์ลีกอังกฤษ มำกท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ 93.0 ส่วนกลุ่มท่ีเล่นไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก และลีกอื่นๆ มีสัดส่วนต่ ำกว่ำค่อนข้ำงชัดเจนคือร้อยละ 
29.9 และ 28.6 ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 77) 
 
ตารางที่ 75 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุระยะเวลาที่เล่นพนันทายผลฟุตบอล  

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนนัทายผลฟุตบอลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ ระยะเวลาที่เล่นพนนัทายผลฟุตบอล จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 2 ปี 76 25.4 
2 3 - 5 ปี 85 28.4 
3 6 - 10 ปี 90 30.1 
4 11 - 20 ปี 42 14.0 
5 มำกกว่ำ 20 ปี 6 2.1 
 รวม 299 100.0 

ต่ าสุด 1 ปี  สูงสุด 30 ปี  เฉลี่ย 7 ป ี
 
ตารางที่ 76 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุช่องทางหรือบุคคลที่เล่นพนันทายผลฟตุบอลด้วย 

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนนัทายผลฟุตบอลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล าดับ ช่องทางหรือบุคคลที่เล่นพนนัทายผลฟุตบอลด้วย จ านวน ร้อยละ 

1 เล่นกับโต๊ะบอลโดยตรง 165 55.0 
2 โต๊ะบอลโดยผ่ำนคนรับแทง (คนเดินโพย) 160 53.3 
3 เล่นกับคนในละแวกบ้ำน/ชุมชน 67 22.3 
4 ในสถำนบันเทิงท่ีมีกำรถ่ำยทอดสด 17 5.7 
5 รับเป็นเจ้ำมือเอง 5 1.7 
6 ผ่ำนเว็บไซต์ 41 13.7 

 
ตารางที่ 77 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุรายการที่เล่นพนันทายผลฟุตบอล  

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนนัทายผลฟุตบอลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล าดับ รายการที่เล่นพนันทายผลฟุตบอล จ านวน ร้อยละ 

1 พรีเมียร์ลีก 280 93.0 
2 ไทยลีก 90 29.9 
3 อื่นๆ อำทิ ลำลีก้ำ บุนเดสลีกำ กัลโช่เซเรียอำ 86 28.6 
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5.3.2 วงเงินที่เล่นพนันทายผลฟุตบอล 
หำกพิจำรณำถึงวงเงินท่ีเล่นพนันทำยผลฟุตบอล ผลส ำรวจพบว่ำเฉล่ียต่อสัปดำห์อยู่ท่ี 2,085 บำท 

จ ำแนกเป็นร้อยละ 37.6 เล่นเฉล่ีย 201 - 500 บำท ต่อสัปดำห์ รองลงมำร้อยละ 19.9 เล่นเฉล่ีย 501 - 1,000 
บำทต่อสัปดำห์ ส่วนกลุ่มท่ีเล่นเฉล่ียต่ ำกว่ำ 200 บำทต่อสัปดำห์ และเกินกว่ำ 1,000 บำทต่อสัปดำห์มีอยู่ร้อย
ละ 24.1 และ 18.4 ตำมล ำดับ ซึ่งหำกท ำกำรประมำณกำรวงเงินหมุนเวียนในธุรกิจพนันทำยผลฟุตบอลแล้ว
จะพบว่ำมียอดเงินหมุนเวียนสูงถึงกว่ำ 136.125 แสนล้ำนบำท 

ด้ำนลักษณะกำรเล่นพนัน พบว่ำมีท้ังเล่นเป็นชุดและเล่นเป็นคู่ โดยร้อยละ 63.7 ระบุว่ำเล่นเป็นชุด
และร้อยละ 54.7 ระบุว่ำเล่นเป็นคู่ ผลส ำรวจยังพบว่ำในกลุ่มท่ีเล่นเป็นคู่มียอดเงินโดยเฉล่ียในกำรเล่นต่อคู่ 
628 บำทสูงกว่ำกรณีเล่นเป็นชุดซึ่งพบว่ำเล่นเฉล่ียต่อชุด 345 บำท ท ำนองเดียวกันหำกพิจำรณำจ ำนวนเงิน
สูงสุดท่ีเล่นพนัน กรณีเล่นเป็นคู่พบว่ำสูงสุดเฉล่ีย 2,141 บำท ส่วนกำรเล่นเป็นชุดพบว่ำสูงสุดเฉล่ีย 971 บำท 
(ตำรำงท่ี 78 - 83) 

 
ตารางที่ 78 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนเงินที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนนัทายผลฟุตบอลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ จ านวนเงินที่เล่นพนนัโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 100 บำท 34 11.9 
2 101 - 200 บำท 35 12.2 
3 201 - 500 บำท 108 37.6 
4 501 - 1,000 บำท 57 19.9 
5 1,001 - 3,000 บำท 40 13.9 
6 มำกกว่ำ 3,000 บำท 13 4.5 
 รวม 287 100.0 

ผลประมาณวงเงินหมุนเวียน (ต่อปี) 136,125,003,340 
ต่ าสุด 20 บาท  สูงสุด 300,000 บาท  เฉลี่ย 2,085 บาท 
 
ตารางที่ 79 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุลักษณะที่เล่นพนันทายผลฟุตบอล  

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนนัทายผลฟุตบอลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล าดับ ลักษณะที่เล่นพนนัทายผลฟุตบอล จ านวน ร้อยละ 

1 เล่นเป็นคู่ 164 54.7 
2 เล่นเป็นชุด 191 63.7 
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ตารางที่ 80 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนเงินที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลโดยเฉลี่ยต่อคู่ 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนนัทายผลฟุตบอลเป็นคูใ่นรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ จ านวนเงินที่เล่นพนนัทายผลฟุตบอลโดยเฉลี่ยต่อคู ่ จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่เกิน 100 บำท 51 33.3 
2 101 - 200 บำท 17 11.1 
3 201 - 500 บำท 46 30.1 
4 501 - 1,000 บำท 25 16.3 
5 1,001 - 3,000 บำท 10 6.5 
6 มำกกว่ำ 3,000 บำท 4 2.7 
 รวม 153 100.0 

ต่ าสุด 30 บาท  สูงสุด 10,000 บาท  เฉลี่ย 628 บาท 
 
ตารางที่ 81 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนเงินที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลสงูสุดต่อคู่  

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนนัทายผลฟุตบอลเป็นคูใ่นรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ จ านวนเงินที่เล่นพนนัทายผลฟุตบอลสูงสุดต่อคู ่ จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 100 บำท 13 8.5 
2 101 - 200 บำท 18 11.6 
3 201 - 500 บำท 45 29.0 
4 501 - 1,000 บำท 29 18.7 
5 1,001 - 3,000 บำท 34 21.9 
6 มำกกว่ำ 3,000 บำท 16 10.3 
 รวม 155 100.0 

ต่ าสุด 50 บาท  สูงสุด 50,000 บาท  เฉลี่ย 2,141 บาท 
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ตารางที่ 82 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนเงินที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลโดยเฉลี่ยต่อชุด 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนนัทายผลฟุตบอลเป็นชดุในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ จ านวนเงินที่เล่นพนนัทายผลฟุตบอลโดยเฉลี่ยต่อชุด จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่เกิน 100 บำท 123 66.5 
2 101 - 200 บำท 33 17.8 
3 201 - 500 บำท 13 7.0 
4 501 - 1,000 บำท 9 4.9 
5 1,001 - 3,000 บำท 3 1.6 
6 มำกกว่ำ 3,000 บำท 4 2.2 
 รวม 185 100.0 

ต่ าสุด 20 บาท  สูงสุด 10,000 บาท  เฉลี่ย 345 บาท 
 
ตารางที่ 83 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนเงินที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลสงูสุดต่อชุด  

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนนัทายผลฟุตบอลเป็นชดุในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ จ านวนเงินที่เล่นพนนัทายผลฟุตบอลสูงสุดต่อชุด จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 100 บำท 43 23.8 
2 101 - 200 บำท 29 16.0 
3 201 - 500 บำท 71 39.2 
4 501 - 1,000 บำท 20 11.0 
5 1,001 - 3,000 บำท 7 3.9 
6 มำกกว่ำ 3,000 บำท 11 6.1 
 รวม 181 100.0 

ต่ าสุด 20 บาท  สูงสุด 30,000 บาท  เฉลี่ย 971 บาท 
 

นอกจำกวงเงินท่ีเล่นโดยเฉล่ียแล้ว ผลส ำรวจยังพบว่ำกลุ่มท่ีเล่นพนันเป็นคู่เฉล่ียแล้วจะเล่น 8 คู่ต่อเดือน 
โดยกลุ่มนี้ร้อยละ 30.0 เล่น 6 - 10 คู่ต่อเดือน และร้อยละ 27.9 เล่น 3 - 5 คู่ต่อเดือน ส่วนกลุ่มท่ีเล่นไม่เกิน 2 
คู่ ต่อเดือนและเกินกว่ำ 10 คู่ต่อเดือนมีอยู่ร้อยละ 23.6 และ 18.5 ส ำหรับกลุ่มท่ีเล่นเป็นชุด พบว่ำโดยเฉล่ียเล่น
ประมำณ 12 ชุดต่อเดือน โดยกลุ่มนี้ร้อยละ 31.6 ระบุว่ำเล่น 11 - 20 ชุดต่อเดือน รองลงมำร้อยละ 24.6 เล่น   
6 - 10 ชุดต่อเดือน ส่วนกลุ่มท่ีเล่นน้อยกว่ำ 6 ชุดต่อเดือน และเล่นเกินกว่ำ 20 ชุดต่อเดือนมีอยู่ร้อยละ 32.2 
และร้อยละ 11.6 ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 84 - 85) 
 เมื่อพิจำรณำผลได้เสีย จำกกำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอล พบว่ำตัวอย่ำงท่ีเล่นเสียมีสัดส่วนสูงกว่ำกลุ่มท่ี
เล่นได้ และเท่ำทุนอย่ำงชัดเจน กล่ำวคือ ตัวอย่ำงท่ีระบุว่ำเล่นเสียในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำมีอยู่ร้อยละ 44.0 
ส่วนกลุ่มท่ีระบุว่ำเล่นได้ และเท่ำทุนมีเท่ำกันคือร้อยละ 28.0 (ตำรำงท่ี 86) 
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ตารางที่ 84 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุความถ่ีในการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโดยเฉลี่ยคูต่่อเดือน 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนนัทายผลฟุตบอลเป็นคูใ่นรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ ความถ่ีในการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโดยเฉลี่ย 
(คูต่่อเดือน) 

จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 2 คู่ 33 23.6 
2 3 - 5 คู่ 39 27.9 
3 6 - 10 คู่ 42 30.0 
4 11 - 20 คู่ 23 16.4 
5 มำกกว่ำ 20 คู่ 3 2.1 
 รวม 140 100.0 

ต่ าสุด 1 คู่  สูงสุด 40 คู่  เฉลี่ย 8 คู ่
 
ตารางที่ 85 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุความถ่ีในการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโดยเฉลี่ยชุดต่อเดือน 

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนนัทายผลฟุตบอลเป็นชดุในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ ความถ่ีในการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโดยเฉลี่ย 

(ชุดต่อเดือน) 
จ านวน ร้อยละ 

1 2 ชุด 22 12.9 
2 3 - 5 ชุด 33 19.3 
3 6 - 10 ชุด 42 24.6 
4 11 - 20 ชุด  54 31.6 
5 มำกกว่ำ 20 ชุด 20 11.6 
 รวม 171 100.0 

ต่ าสุด 1 ชุด  สูงสุด 30 ชุด  เฉลี่ย 12 ชุด 
 
ตารางที่ 86 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุโดยรวมในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เล่นพนันทายผล

ฟุตบอลได้หรือเสีย (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนนัทายผลฟุตบอลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ โดยรวมเล่นพนันทายผลฟุตบอลได้หรือเสีย จ านวน ร้อยละ 

1 ได้ 84 28.0 
2 เสีย 132 44.0 
3 เท่ำทุน 84 28.0 
 รวม 300 100.0 
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5.3.3 สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเล่นพนัน 
ตัวอย่ำงร้อยละ 8.0 ระบุว่ำมีสมำชิกในครอบครัวเล่นพนันทำยผลฟุตบอล นอกจำกนี้ยังพบว่ำตัวอย่ำง

ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 96.4 มีกำรใช้ข้อมูลจำกส่ือต่ำงๆ ประกอบกำรพิจำรณำเล่นพนันทำยผลฟุตบอล มีเพียง
ร้อยละ 3.6 ท่ีไม่ได้ใช้ข้อมูลใดประกอบกำรพิจำรณำเลย โดยช่องทำงส ำคัญ 3 อันดับแรกท่ีพบว่ำใช้มำกท่ีสุด
คือ เว็บไซต์ ร้อยละ 52.6 รองลงมำหนังสือพิมพ์กีฬำ ร้อยละ 45.4 และหนังสือพิมพ์วิเครำะห์อัตรำต่อรอง 
ร้อยละ 42.7 (ตำรำงท่ี 87 - 88) 

 
ตารางที่ 87 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการมีสมาชิกในครอบครัวที่เล่นพนันทายผลฟุตบอล

นอกจากตัวเอง (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ การมีสมาชิกในครอบครัวที่เล่นพนันทายผลฟุตบอล จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่มี 277 92.0 
2 มี อำทิ แฟน พี่ น้อง พ่อ แม่ 24 8.0 
 รวม 301 100.0 

 
ตารางที่ 88 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเล่นพนนั

ทายผลฟุตบอล (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนนัทายผลฟุตบอลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

ล าดับ การใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณา จ านวน ร้อยละ 
1 เว็บไซต์ 159 52.6 
2 หนังสือพิมพ์กีฬำ 137 45.4 
3 หนังสือพิมพ์วิเครำะห์อัตรำต่อรอง 129 42.7 
4 โทรทัศน์ฟรีทีวี และดิจิตอลทีวี 78 24.9 
5 หนังสือพิมพ์รำยวัน 65 21.5 
6 ช่องกีฬำทำงทีวีดำวเทียม/เคเบิ้ลทีวี 50 16.6 
7 บริกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงโทรศัพท์ 32 10.6 
8 วิทย ุ 27 8.9 
9 อื่นๆ อำทิ ไลน์  16 5.3 
10 ไม่ได้ใช้ข้อมูลจำกส่ือใดเลย 11 3.6 
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5.4 การเล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถั่ว/ถ่ัวแยก/น้ าเต้าปูปลา ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
 5.4.1 พฤติกรรมการเล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถั่ว/ถ่ัวแยก/น้ าเต้าปูปลา 

กำรส ำรวจสถำนกำรณ์กำรเล่นไฮโล/โปป่ัน/ก ำถ่ัว/ถั่วแยก/น้ ำเต้ำปูปลำ ในรอบ 12 เดือน เมื่อค ำนวณ
ค่ำประมำณกำรโดยอ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูลประชำกร คือประชำชนท่ัวไปท่ีมีอำยุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป จำก
ฐำนข้อมูลซึ่งรวบรวมโดยระบบสถิติทำงกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ปี 2557 จ ำนวน
ประชำกรท้ังส้ินรวม 52,255,051 คน พบว่ำมีคนไทยท่ีอำยุ 15 ปีขึ้นไปจ ำนวน 0.855 ล้ำนคนท่ีเล่นไฮโล/    
โปป่ัน/ก ำถ่ัว/ถั่วแยก/น้ ำเต้ำปูปลำ ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ (ตำรำงท่ี 89) 
 

ตารางที่ 89 แสดงค่าร้อยละและผลการประมาณการจ านวนผู้เล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถั่ว/ถ่ัวแยก/น้ าเต้าปูปลา 
     ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

ค่าร้อยละผู้เล่นไฮโล/โปปัน่/ก าถั่ว/ถ่ัวแยก/น้ าเต้าปูปลา 
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

ค่าประมาณการ (คน) 

1.6% 855,754 
  

ผลกำรส ำรวจยังพบว่ำตัวอย่ำงท่ีเล่นไฮโล/โปปั่น/ก ำถ่ัว/ถั่วแยก/น้ ำเต้ำปูปลำ โดยเฉล่ียเล่นนำน 11 ปี 
หำกจ ำแนกตำมระยะเวลำท่ีเล่นพบว่ำกระจำยไปในหลำยช่วงระยะเวลำ โดยร้อยละ 26.0 เล่นมำนำน 11 - 20 
ปี ร้อยละ 24.0 เล่นมำนำน 3 - 5 ปี และร้อยละ 21.0 เล่นมำนำน 6 – 10 ปี ส่วนกลุ่มท่ีเล่นมำนำนเกินกว่ำ 
20 ปี และไม่เกิน 2 ปี มีอยู่ร้อยละ 12.0 และ 17.0 ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 90)  
 
ตารางที่ 90 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุระยะเวลาที่เล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถั่ว/ถ่ัวแยก  

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถ่ัว/ถ่ัวแยกในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ ระยะเวลาที่เล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถั่ว/ถ่ัวแยก จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 2 ปี 17 17.0 
2 3 - 5 ปี 24 24.0 
3 6 - 10 ปี 21 21.0 
4 11 - 20 ปี 26 26.0 
5 มำกกว่ำ 20 ปี 12 12.0 
 รวม  100 100.0 

ต่ าสุด 1 ปี  สูงสุด 40 ปี  เฉลี่ย 11 ป ี
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5.4.2 วงเงินที่เล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถั่ว/ถ่ัวแยก 
หำกพิจำรณำถึงวงเงินท่ีเล่นไฮโล/โปปั่น/ก ำถั่ว/ถั่วแยก/น้ ำเต้ำปูปลำ พบว่ำเฉล่ียต่อครั้งอยู่ท่ี 2,560 

บำท อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำตัวอย่ำงเกินครึ่งคือร้อยละ 54.8 เล่นโดยเฉล่ียครั้งละไม่เกิน 200 บำท ขณะท่ีร้อยละ 
24.7 เล่นพนันเฉล่ียครั้งละ 201 - 500 บำท ส่วนกลุ่มท่ีเล่นพนันเฉล่ียต่อครั้งเกินกว่ำ 500 บำทมีอยู่ร้อยละ 
20.5 เมื่อสอบถำมถึงวงเงินสูงสุดท่ีเล่น พบว่ำเฉล่ียอยู่ท่ี 6,894 บำท (ตำรำงท่ี 91 - 92) 
 
ตารางที่ 91 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนเงินที่เล่นไฮโล/โปปัน่/ก าถั่ว/ถ่ัวแยกโดยเฉลี่ย

ต่อคร้ัง (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถ่ัว/ถ่ัวแยกในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ จ านวนเงินที่เล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถั่ว/ถ่ัวแยก 

โดยเฉลี่ยต่อคร้ัง 
จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 100 บำท 36 38.7 
2 101 - 200 บำท 15 16.1 
3 201 - 500 บำท 23 24.7 
4 501 - 1,000 บำท 13 14.0 
5 1,001 - 3,000 บำท 5 5.4 
6 มำกกว่ำ 3,000 บำท 1 1.1 
 รวม   93 100.0 

ต่ าสุด 50 บาท  สูงสุด 200,000 บาท  เฉลี่ย 2,560 บาท 
 
ตารางที่ 92 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนเงินที่เคยเล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถั่ว/ถ่ัวแยกสูงสุดต่อคร้ัง 

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถ่ัว/ถ่ัวแยกในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ จ านวนเงินที่เคยเลน่ไฮโล/โปปั่น/ก าถั่ว/ถ่ัวแยก 

สูงสุดต่อคร้ัง 
จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 100 บำท 28 30.1 
2 101 - 200 บำท 3 3.2 
3 201 - 500 บำท 21 22.6 
4 501 - 1,000 บำท 16 17.2 
5 1,001 - 3,000 บำท 14 15.1 
6 มำกกว่ำ 3,000 บำท 11 11.8 
 รวม   93 100.0 

ต่ าสุด 50 บาท  สูงสุด 500,000 บาท  เฉลี่ย 6,894 บาท 
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ผลส ำรวจยังพบว่ำโดยเฉล่ีย ตัวอย่ำงส่วนใหญ่ท่ีเล่นพนันไฮโล/โปปั่น/ก ำถั่ว/ถั่วแยก/น้ ำเต้ำปูปลำ คือ
ร้อยละ 69.1 เล่นครั้งละ 1 วัน รองลงมำร้อยละ 21.1 เล่นครั้งละ 2 วัน โดยเล่นพนันเฉล่ียเดือนละ 5 ครั้ง 
และเมื่อสอบถำมถึงผลได้เสีย จำกกำรเล่นพนันประเภทนี้ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ พบว่ำตัวอย่ำงร้อยละ 
45.1 เล่นเสีย ขณะท่ีร้อยละ 34.1 เล่นได้ และร้อยละ 20.8 ระบุว่ำเท่ำทุน (ตำรำงท่ี 93 - 95) 
 
ตารางที่ 93 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนวันที่เล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถั่ว/ถ่ัวแยกต่อคร้ัง 

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถ่ัว/ถ่ัวแยกในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ จ านวนวันที่เล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถั่ว/ถ่ัวแยกต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 

1 1 วัน 49 69.1 
2 2 วัน 15 21.1 
3 3 วัน 2 2.8 
4 มำกกว่ำ 3 วัน 5 7.0 
 รวม 71 100.0 

ต่ าสุด 1 วัน  สูงสุด 10 วัน  เฉลี่ย 2 วัน 
 
ตารางที่ 94 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุความถ่ีในการเล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถั่ว/ถ่ัวแยกต่อเดือน 

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถ่ัว/ถ่ัวแยกในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ ความถ่ีในการเล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถั่ว/ถ่ัวแยกต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 3 ครั้ง 48 60.0 
2 4 - 7 ครั้ง 20 25.0 
3 8 - 14 ครั้ง 6 7.5 
4 มำกกว่ำ 14 ครั้ง 6 7.5 
 รวม 80 100.0 

ต่ าสุด 1 คร้ัง  สูงสุด 30 คร้ัง  เฉลี่ย 5 คร้ัง 
 
ตารางที่ 95 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุโดยรวมในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถั่ว/

ถ่ัวแยกได้หรือเสีย (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถ่ัว/ถ่ัวแยกในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ โดยรวมเล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถั่ว/ถ่ัวแยกได้หรือเสีย จ านวน ร้อยละ 

1 ได้ 31 34.1 
2 เสีย 41 45.1 
3 เท่ำทุน 19 20.8 
 รวม 91 100.0 
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5.4.3 สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเล่นพนัน 
เมื่อสอบถำมว่ำมีสมำชิกในครอบครัวเล่นไฮโล/โปป่ัน/ก ำถ่ัว/ถั่วแยก/น้ ำเต้ำปูปลำ หรือไม่ ประมำณ 1 

ใน 5 คือร้อยละ 21.3 ตอบว่ำมี ขณะท่ีร้อยละ 78.7 ไม่มีสมำชิกในครอบครัวที่เล่นไฮโล/โปป่ัน/ก ำถ่ัว/ถั่วแยก/
น้ ำเต้ำปูปลำ (ตำรำงท่ี 96) 
 
ตารางที่ 96 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการมีสมาชิกในครอบครัวที่เล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถั่ว/ถ่ัวแยก

นอกจากตัวเอง (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไฮโล/โปปัน่/ก าถ่ัว/ถ่ัวแยกในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ การมีสมาชิกในครอบครัวที่เล่น 

ไฮโล/โปปั่น/ก าถั่ว/ถ่ัวแยก 
จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่มี 74 78.7 
2 มี อำทิ พ่อ แม่ พี่ น้อง 20 21.3 
 รวม 94 100.0 

 
5.5 การเล่นพนันมวยหรือมวยตู้ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
 5.5.1 พฤติกรรมการเล่นพนันมวยหรือมวยตู้ 

กำรส ำรวจสถำนกำรณ์กำรเล่นพนันมวยหรือมวยตู้ ในรอบ 12 เดือน เมื่อค ำนวณค่ำประมำณกำรโดย
อ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูลประชำกร คือประชำชนท่ัวไปท่ีมีอำยุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป จำกฐำนข้อมูลซึ่งรวบรวมโดย
ระบบสถิติทำงกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ปี 2557 จ ำนวนประชำกรท้ังส้ินรวม 
52,255,051 คน พบว่ำมีคนไทยท่ีอำยุ 15 ปีข้ึนไปจ ำนวน 0.463 ล้ำนคนท่ีเล่นพนันมวยหรือมวยตู้ ในรอบ 12 
เดือนท่ีผ่ำนมำ (ตำรำงท่ี 97) 
 

ตารางที่ 97 แสดงค่าร้อยละและผลการประมาณการจ านวนผู้เล่นพนนัมวยหรือมวยตู้ 
     ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

ค่าร้อยละผู้เล่นพนันมวยหรือมวยตู้ 
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

ค่าประมาณการ (คน) 

0.9% 463,771 
 

ผลกำรส ำรวจยังพบว่ำตัวอย่ำงท่ีเล่นพนันมวยหรือมวยตู้ โดยเฉล่ียเล่นนำน 15 ปี หำกจ ำแนกตำม
ระยะเวลำท่ีเล่นพบว่ำกระจำยไปในหลำยช่วงระยะเวลำ โดยกว่ำครึ่งคือร้อยละ 50.8 เล่นมำเกินกว่ำ 10 ปี 
ส่วนกลุ่มท่ีมำนำน 6 - 10 ปีมีอยูร่้อยละ 15.9 และกลุ่มท่ีเล่นพนันประเภทนี้มำนำน 3 - 5 ปี และ ไม่เกิน 2 ปี 
มีอยู่ร้อยละ 20.6 และ 12.7 ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 98)  
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ตารางที่ 98 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุระยะเวลาที่เล่นพนันมวยหรือมวยตู้  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนนัมวยหรือมวยตู้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ ระยะเวลาที่เล่นพนนัมวยหรือมวยตู้ จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่เกิน 2 ปี 8 12.7 
2 3 - 5 ปี 13 20.6 
3 6 - 10 ปี 10 15.9 
4 11 - 20 ปี 17 27.0 
5 มำกกว่ำ 20 ปี 15 23.8 
 รวม   63 100.0 

ต่ าสุด 1 ปี  สูงสุด 44 ปี  เฉลี่ย 15 ป ี
 
5.5.2 วงเงินที่เล่นพนันมวยหรือมวยตู้ 
หำกพิจำรณำถึงวงเงินท่ีเล่นพนันมวยหรือมวยตู้ พบว่ำเฉล่ียต่อครั้งอยู่ท่ี 1,825 บำท โดยมีระดับเงิน

พนันกระจำยไปหลำยระดับ ท้ังนี้ร้อยละ 24.6 ระบุเล่นพนันเฉล่ียสัปดำห์ละไม่เกิน 100 บำท รองลงมำร้อยละ 
21.3 เท่ำกันเล่นพนันเฉล่ียสัปดำห์ละ 201 - 500 บำท และ 501 - 1,000 บำท ส่วนกลุ่มท่ีเล่นพนันเฉล่ียต่อ
สัปดำห์เกินกว่ำ 1,000 บำท มีอยู่ร้อยละ 39.3 เมื่อสอบถำมถึงวงเงินสูงสุดท่ีเล่นพนันเฉล่ียต่อคู่ พบว่ำเฉล่ียอยู่
ท่ี 625 บำท ขณะท่ีวงเงินท่ีเล่นสูงสุดเฉล่ียต่อคู่อยู่ท่ี 1,486 (ตำรำงท่ี 99 - 101) 
 
ตารางที่ 99 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนเงินที่เล่นมวยหรือมวยตู้โดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนนัมวยหรือมวยตู้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ จ านวนเงินที่เล่นพนนัมวยหรือมวยตู้โดยเฉลี่ยต่อสัปดาห ์ จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 100 บำท 15 24.6 
2 101 - 200 บำท 9 14.8 
3 201 - 500 บำท 13 21.3 
4 501 - 1,000 บำท 13 21.3 
5 1,001 - 3,000 บำท 6 9.8 
6 มำกกว่ำ 3,000 บำท 5 8.2 
 รวม 61 100.0 

ต่ าสุด 50 บาท  สูงสุด 50,000 บาท  เฉลี่ย 1,825 บาท 
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ตารางที่ 100 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนเงินที่เล่นพนันมวยหรือมวยตู้โดยเฉลี่ยต่อคู ่
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนนัมวยหรือมวยตู้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ จ านวนเงินที่เล่นพนนัมวยหรือมวยตู้โดยเฉลี่ยต่อคู ่ จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่เกิน 100 บำท 30 49.1 
2 101 - 200 บำท 17 27.9 
3 201 - 500 บำท 9 14.8 
4 501 - 1,000 บำท 2 3.3 
5 1,001 - 3,000 บำท 1 1.6 
6 มำกกว่ำ 3,000 บำท 2 3.3 
 รวม 61 100.0 

ต่ าสุด 50 บาท  สูงสุด 20,000 บาท  เฉลี่ย 625 บาท 
 
ตารางที่ 101 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนเงินที่เคยเล่นพนันมวยหรือมวยตู้สูงสุดต่อคู่ 

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนนัมวยหรือมวยตู้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ จ านวนเงินที่เคยเลน่พนนัมวยหรือมวยตู้สูงสุดต่อคู ่ จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 100 บำท 16 26.2 
2 101 - 200 บำท 5 8.2 
3 201 - 500 บำท 20 32.8 
4 501 - 1,000 บำท 11 18.0 
5 1,001 - 3,000 บำท 5 8.2 
6 มำกกว่ำ 3,000 บำท 4 6.6 
 รวม 61 100.0 

ต่ าสุด 50 บาท  สูงสุด 40,000 บาท  เฉลี่ย 1,486 บาท 
                   

ผลส ำรวจยังพบว่ำโดยเฉล่ีย ตัวอย่ำงส่วนใหญ่ท่ีเล่นพนันมวยหรือมวยตู้ เล่นพนันเฉล่ีย 9 คู่ต่อเดือน 
ท้ังนี้เกินครึ่งคือร้อยละ 52.5 เล่นพนันเฉล่ีย 8 คู่หรือมำกกว่ำ ส่วนกลุ่มท่ีเล่นพนันเฉล่ียน้อยกว่ำ 8 คู่ต่อเดือน 
คือไม่เกิน 3 คู่ และ 4 - 7 คู่ มีอยู่ร้อยละ 23.0 และ 24.6 ตำมล ำดับ นอกจำกนี้เมื่อสอบถำมถึงผลได้เสีย จำก
กำรเล่นพนันประเภทนี้ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ พบแนวโน้มท่ีแตกต่ำงจำกกำรพนันประเภทอื่น โดยตัวอย่ำง
ร้อยละ 47.7 ระบุว่ำเล่นได้ ขณะท่ีร้อยละ 19.0 ระบุว่ำเล่นเสีย และร้อยละ 33.3 ระบุว่ำเท่ำทุน (ตำรำงท่ี 102 
- 103) 
 
 



 

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ    81 

ตารางที่ 102 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุความถ่ีในการเล่นพนนัมวยหรือมวยตู้ต่อเดือน 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนนัมวยหรือมวยตู้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ ความถ่ีในการเล่นพนันมวยหรือมวยตู้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่เกิน 3 คู่ 14 23.0 
2 4 - 7 คู่ 15 24.6 
3 8 - 14 คู่ 20 32.8 
4 มำกกว่ำ 14 คู่ 12 19.7 
 รวม 61 100.1 

ต่ าสุด 1 คู่  สูงสุด 25 คู่  เฉลี่ย 9 คู ่
 

ตารางที่ 103 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุโดยรวมในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เลน่มวยหรือมวย
ตู้ได้หรือเสีย (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันมวยหรือมวยตู้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ โดยรวมเล่นพนันมวยหรือมวยตู้ได้หรือเสีย จ านวน ร้อยละ 
1 ได้ 30 47.7 
2 เสีย 12 19.0 
3 เท่ำทุน 21 33.3 
 รวม 63 100.0 
 
5.5.3 สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเล่นพนัน 
เมื่อสอบถำมว่ำมีสมำชิกในครอบครัวเล่นพนันมวยหรือมวยตู้ ร้อยละ 7.0 ตอบว่ำมี ขณะท่ีส่วนใหญ่

คือร้อยละ 92.1 ไม่มีสมำชิกในครอบครัวที่เล่นพนันมวยหรือมวยตู้ (ตำรำงท่ี 104) 
 
ตารางที่ 104  แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการมีสมาชิกในครอบครัวที่เล่นพนันมวยหรือมวยตู้

นอกจากตัวเอง (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันมวยหรือมวยตู้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ การมีสมาชิกในครอบครัวที่เล่นพนันมวยหรือมวยตู้ จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่มี 58 92.1 
2 มี อำทิ พ่อ พี่ น้อง น้ำ 5 7.9 
 รวม 63 100.0 
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5.6 การเล่นไพ่ในบ่อน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
 5.6.1 พฤติกรรมการเล่นไพ่ในบ่อน 

กำรส ำรวจสถำนกำรณ์กำรเล่นไพ่ในบ่อน รอบ 12 เดือน เมื่อค ำนวณค่ำประมำณกำรโดยอ้ำงอิงจำก
ฐำนข้อมูลประชำกร คือประชำชนท่ัวไปท่ีมีอำยุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป จำกฐำนข้อมูลซึ่งรวบรวมโดยระบบสถิติ
ทำงกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ปี 2557 จ ำนวนประชำกรท้ังส้ินรวม 52,255,051 คน 
พบว่ำมีคนไทยท่ีอำยุ 15 ปีขึ้นไปจ ำนวน 0.429 ล้ำนคนท่ีเล่นไพ่ในบ่อน ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ (ตำรำงท่ี 
105) 
 

ตารางที่ 105 แสดงค่าร้อยละและผลการประมาณการจ านวนผู้เล่นไพ่ในบ่อน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
ค่าร้อยละผู้เล่นไพ่ในบอ่น 
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

ค่าประมาณการ (คน) 

0.8 % 429,554 
 

ผลกำรส ำรวจยังพบว่ำตัวอย่ำงท่ีเล่นไพ่ ในบ่อนเล่นมำนำนเฉล่ียอยู่ ท่ี 9 ปี ซึ่งหำกจ ำแนกตำม
ระยะเวลำท่ีเล่น พบว่ำกระจำยไปในหลำยกลุ่ม กล่ำวคือร้อยละ 28.9 เล่นมำนำน 6 - 10 ปี รองลงมำร้อยละ 
25.6 เล่นมำนำน 3 - 5 ปี ส่วนกลุ่มผู้เล่นท่ีค่อนข้ำงเป็นหน้ำใหม่คือเล่นไม่เกิน 2 ปี มีอยู่ร้อยละ 17.8 และกลุ่ม
ท่ีเล่นนำนเกินกว่ำ 10 ปี พบว่ำมีอยู่รวมกันคิดเป็นร้อยละ 27.7 ด้ำนช่องทำงท่ีเล่น พบว่ำส่วนใหญ่ร้อยละ 
77.4 เล่นกับคนในละแวกบ้ำน/ชุมชน รองลงมำร้อยละ 29.0 เล่นกับบ่อนวิ่ง/บ่อนตำมบ้ำน ส่วนท่ีระบุว่ำเล่น
ช่องทำงอื่นมีสัดส่วนไม่มำกนัก (ตำรำงท่ี 106 - 107)  
 
ตารางที่ 106 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุระยะเวลาที่เล่นไพ่ในบอ่น  

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไพ่ในบ่อนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ ระยะเวลาที่เล่นไพ่ในบ่อน จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 2 ปี 16 17.8 
2 3 - 5 ปี 23 25.6 
3 6 - 10 ปี 26 28.9 
4 11 - 20 ปี 19 21.1 
5 มำกกว่ำ 20 ปี 6 6.6 
 รวม 90 100.0 

ต่ าสุด 1 ปี  สูงสุด 35 ปี  เฉลี่ย 9 ป ี
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ตารางที่ 107 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุช่องทางที่เล่นไพ่ในบอ่น  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไพ่ในบ่อนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล าดับ ช่องทางที่เล่นไพ่ในบ่อน จ านวน ร้อยละ 
1 เล่นกับคนในละแวกบ้ำน/ชุมชน 72 77.4 
2 บ่อนวิ่ง/บ่อนตำมบ้ำน 27 29.0 
3 บ่อนถำวรในประเทศ 1 1.1 
4 บ่อนตำมชำยแดนประเทศเพื่อนบ้ำน 4 4.3 
5 บ่อนกำรพนันในต่ำงประเทศ 2 2.2 
6 ผ่ำนเว็บไซต์ 2 2.2 

 
5.6.2 วงเงินที่เล่นไพ่ในบ่อน 
หำกพิจำรณำถึงวงเงินท่ีเล่นไพ่ในบ่อน พบว่ำเฉล่ียต่อครั้งอยู่ท่ี 3,818 บำท และมีกำรกระจำยไปใน

หลำยระดับ โดยร้อยละ 41.7 เล่นเฉล่ียครั้งละไม่เกิน 100 บำท รองลงมำร้อยละ 16.5 เล่นเฉล่ียครั้งละ 201 - 
500 บำท ร้อยละ 8.8 เล่นเฉล่ียครั้งละ 500 - 1,000 บำท ส่วนกลุ่มท่ีเล่นเฉล่ียครั้งละมำกกว่ำ 1,000 บำทมี
สัดส่วนไม่น้อยคือร้อยละ 23.1 เมื่อสอบถำมถึงวงเงินสูงสุดท่ีเล่น พบว่ำเฉล่ียอยู่ท่ี 12,898 บำท (ตำรำงท่ี 108)  
  
ตารางที่ 108 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนเงินที่เล่นไพใ่นบอ่นโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง 

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไพ่ในบ่อนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ จ านวนเงินที่เล่นไพ่ในบ่อนโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 100 บำท 38 41.7 
2 101 - 200 บำท 9 9.9 
3 201 - 500 บำท 15 16.5 
4 501 - 1,000 บำท 8 8.8 
5 1,001 - 3,000 บำท 11 12.1 
6 มำกกว่ำ 3,000 บำท 10 11.0 
 รวม 91 100.0 

ต่ าสุด 50 บาท  สูงสุด 100,000 บาท  เฉลี่ย 3,818 บาท 
 

ผลส ำรวจยังพบว่ำตัวอย่ำงท่ีเล่นไพ่ในบ่อน โดยเฉล่ียเล่นครั้งละ 2 วัน โดยเกินกว่ำครึ่งคือร้อยละ 54.2 
ระบุว่ำเล่นครั้งละ 1 วัน และร้อยละ 26.4 เล่นครั้งละ 2 วัน ส่วนกลุ่มท่ีระบุว่ำเฉล่ียเล่นแต่ละครั้งเกินกว่ำ 2 
วันมีอยู่รวมกันคิดเป็นร้อยละ 19.4 ส ำหรับควำมถี่ในกำรเล่นเฉล่ียต่อเดือน พบว่ำเฉล่ียสูงถึง 8 ครั้ง ท้ังนี้ร้อย
ละ 35.7 ระบุไม่เกิน 3 ครั้ง รองลงมำร้อยละ 27.4 ระบุว่ำเล่น 4 - 7 ครั้ง ส่วนกลุ่มท่ีเล่นเกินกว่ำ 7 ครั้งต่อ
เดือนพบว่ำมีอยู่ไม่น้อยคือร้อยละ 36.9 (ตำรำงท่ี 109 - 111) 
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ตารางที่ 109 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนเงินที่เคยเล่นไพใ่นบ่อนสูงสุดต่อคร้ัง 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไพ่ในบ่อนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ จ านวนเงินที่เคยเลน่ไพ่ในบอ่นสูงสุดต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่เกิน 100 บำท 22 24.4 
2 101 - 200 บำท 8 8.9 
3 201 - 500 บำท 18 20.0 
4 501 - 1,000 บำท 11 12.2 
5 1,001 - 3,000 บำท 11 12.2 
6 มำกกว่ำ 3,000 บำท 20 22.3 
 รวม 90 100.0 

ต่ าสุด 50 บาท  สูงสุด 500,000 บาท  เฉลี่ย 12,898 บาท 
 
ตารางที่ 110 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนวันโดยเฉลี่ยในการเล่นไพใ่นบอ่นต่อคร้ัง 

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไพ่ในบ่อนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ จ านวนวันโดยเฉลี่ยในการเล่นไพ่ในบ่อนต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 

1 1 วัน 39 54.2 
2 2 วัน 19 26.4 
3 3 วัน 4 5.6 
4 มำกกว่ำ 3 วัน 10 13.8 
 รวม 72 100.0 

ต่ าสุด 1วัน  สูงสุด 7 วัน  เฉลี่ย 2 วัน 
 

ตารางที่ 111 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุความถ่ีในการเล่นไพ่ในบอ่นต่อเดือน 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไพ่ในบ่อนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ ความถ่ีในการเล่นไพ่ในบ่อนต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่เกิน 3 ครั้ง 30 35.7 
2 4 - 7 ครั้ง 23 27.4 
3 8 - 14 ครั้ง 14 16.7 
4 มำกกว่ำ 14 ครั้ง 17 20.2 
 รวม 84 100.0 

ต่ าสุด 1 คร้ัง  สูงสุด 30 คร้ัง  เฉลี่ย 8 คร้ัง 
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เมื่อพิจำรณำผลได้เสีย จำกกำรเล่นไพ่ในบ่อน พบแนวโน้มไม่ต่ำงจำกกรณีเล่นพนันประเภทอื่น โดย
ตัวอย่ำงท่ีระบุว่ำเล่นเสียในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำมีอยู่ร้อยละ 40.2 ส่วนกลุ่มท่ีระบุว่ำเล่นได้มีอยู่ร้อยละ 24.1  
และเท่ำทุนร้อยละ 35.7 (ตำรำงท่ี 112) 

 
ตารางที่ 112 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุโดยรวมในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เลน่ไพ่ในบ่อนได้

หรือเสีย (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไพใ่นบ่อนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ โดยรวมเล่นไพ่ในบ่อนได้หรือเสีย จ านวน ร้อยละ 

1 ได้ 21 24.1 
2 เสีย 35 40.2 
3 เท่ำทุน 31 35.7 
 รวม 87 100.0 

 
5.6.3 สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเล่นพนัน 
เมื่อสอบถำมว่ำมีสมำชิกในครอบครัวเล่นไพ่ในบ่อน หรือไม่ ตัวอย่ำงร้อยละ 14.0 ตอบว่ำมี ขณะท่ี

ร้อยละ 86.0 ไม่มีสมำชิกในครอบครัวที่เล่นไพ่ในบ่อน (ตำรำงท่ี 113) 
 

ตารางที่ 113 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการมีสมาชิกในครอบครัวที่เล่นไพ่ในบ่อนนอกจาก
ตัวเอง (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นไพ่ในบ่อนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ การมีสมาชิกในครอบครัวที่เล่นไพ่ในบอ่น จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่มี 80 86.0 
2 มี อำทิ ญำติ น้อง 13 14.0 
 รวม 93 100.0 

 
 
5.7 การเล่นหวยหุ้น ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
 5.7.1 พฤติกรรมการเล่นหวยหุ้น 

กำรส ำรวจสถำนกำรณ์กำรเล่นหวยหุ้น รอบ 12 เดือน เมื่อค ำนวณค่ำประมำณกำรโดยอ้ำงอิงจำก
ฐำนข้อมูลประชำกร คือประชำชนท่ัวไปท่ีมีอำยุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป จำกฐำนข้อมูลซึ่งรวบรวมโดยระบบสถิติ
ทำงกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ปี 2557 จ ำนวนประชำกรท้ังส้ินรวม 52,255,051 คน 
พบว่ำมีคนไทยท่ีอำยุ 15 ปีขึ้นไปจ ำนวน 0.334 ล้ำนคนท่ีเล่นหวยหุ้น ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ (ตำรำงท่ี 
114) 
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ตารางที่ 114 แสดงค่าร้อยละและผลการประมาณการจ านวนผู้เล่นหวยหุ้น ในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา 
ค่าร้อยละผู้เล่นหวยหุ้น 

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
ค่าประมาณการ (คน) 

0.6% 334,929 
 

ผลกำรส ำรวจยังพบว่ำตัวอย่ำงท่ีเล่นหวยหุ้นเล่นมำนำนเฉล่ียอยู่ท่ี 8 ปี เมื่อจ ำแนกตำมระยะเวลำท่ี
เล่นพบว่ำกระจำยไปในหลำยกลุ่ม โดยร้อยละ 39.1 เล่นมำไม่เกิน 2 ปี รองลงมำร้อยละ 29.7 เล่นมำนำน 3 - 
5 ปี ส่วนกลุ่มผู้เล่นท่ีเล่นหวยหุ้นมำนำนเกิน 5 ปี มีอยู่ร้อยละ 31.2 ด้ำนช่องทำงท่ีเล่น พบว่ำส่วนใหญ่ถึงร้อย
ละ 93.7 เล่นกับเจ้ำมือรับแทงหวย ส่วนช่องทำงอื่นมีไม่มำกนัก (ตำรำงท่ี 115 - 116)  
 
ตารางที่ 115 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุระยะเวลาที่เล่นหวยหุ้น  

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยหุ้นในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา) 
ล าดับ ระยะเวลาที่เล่นหวยหุ้น จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 2 ปี 25 39.1 
2 3 - 5 ปี 19 29.7 
3 6 - 10 ปี 8 12.5 
4 11 - 20 ปี 5 7.8 
5 มำกกว่ำ 20 ปี 7 10.9 
 รวม 64 100.0 

ต่ าสุด 1 ปี  สูงสุด 45 ปี  เฉลี่ย 8 ป ี
 
ตารางที่ 116 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุช่องทางที่เล่นหวยหุ้น  

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยหุ้นในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล าดับ ช่องทางที่เล่นหวยหุ้น จ านวน ร้อยละ 

1 เล่นกับเจ้ำมือรับแทงหวย 59 93.7 
2 ผ่ำนเว็บไซต์ 2 3.2 
3 อื่นๆ อำทิ 3 4.8 

 
5.7.2 วงเงินที่เล่นหวยหุ้น 
หำกพิจำรณำถึงวงเงินท่ีเล่นหวยหุ้น พบว่ำเฉล่ียต่อครั้งอยู่ท่ี 1,008 บำท โดยส่วนใหญ่คือร้อยละ 80.4 

เล่นเฉล่ียครั้งละไม่เกิน 100 บำท เมื่อสอบถำมถึงวงเงินสูงสุดท่ีเล่น พบว่ำเฉล่ียอยู่ท่ี 1,775 บำท (ตำรำงท่ี 
117 - 118)  
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ตารางที่ 117 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนเงินที่เล่นหวยหุ้นโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยหุ้นในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา) 

ล าดับ จ านวนเงินที่เล่นหวยหุ้นโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่เกิน 100 บำท 53 80.4 
2 101 - 200 บำท 8 12.1 
3 201 - 500 บำท 3 4.5 
4 501 - 1,000 บำท 1 1.5 
5 มำกกว่ำ 1,000 บำท 1 1.5 
 รวม 66 100.0 

ต่ าสุด 10 บาท  สูงสุด 60,000 บาท  เฉลี่ย 1,008 บาท 
 
ตารางที่ 118 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนเงินที่เคยเล่นหวยหุ้นสูงสุดต่อคร้ัง 

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยหุ้นในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา) 
ล าดับ จ านวนเงินที่เคยเลน่หวยหุ้นสูงสุดต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 100 บำท 35 53.1 
2 101 - 200 บำท 12 18.2 
3 201 - 500 บำท 14 21.2 
4 501 - 1,000 บำท 3 4.5 
5 มำกกว่ำ 1,000 บำท 2 3.0 
 รวม 66 100.0 

ต่ าสุด 10 บาท  สูงสุด 100,000 บาท  เฉลี่ย 1,775 บาท 
 

ผลส ำรวจยังพบว่ำตัวอย่ำงท่ีเล่นหวยหุ้น เฉล่ียแล้วเล่น 2 ครั้งต่อวัน และเล่นเฉล่ีย 4 วันต่อสัปดำห์ 
เมื่อสอบถำมถึงผลได้เสีย จำกกำรเล่นในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 37.9 ระบุว่ำเล่นเสีย ขณะท่ีร้อยละ 
34.8 ระบุว่ำเล่นได้ และร้อยละ 27.3 ระบุว่ำเท่ำทุน (ตำรำงท่ี 119 - 121) 
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ตารางที่ 119 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุความถ่ีในการเล่นหวยหุ้นต่อวัน 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยหุ้นในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา) 

ล าดับ ความถ่ีในการเล่นหวยหุ้นต่อวัน จ านวน ร้อยละ 
1 1 ครั้ง 18 31.6 
2 2 ครั้ง  21 36.8 
3 3 ครั้ง 5 8.8 
4 4 ครั้ง 13 22.8 
 รวม 57 100.0 

ต่ าสุด 1 คร้ัง  สูงสุด 4 คร้ัง  เฉลี่ย 2 คร้ัง 
 
ตารางที่ 120 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนวันในการเล่นหวยหุ้นต่อสปัดาห์ 

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยหุ้นในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา) 
ล าดับ จ านวนวันในการเลน่หวยหุ้นต่อสัปดาห ์ จ านวน ร้อยละ 

1 1 วัน 6 10.0 
2 2 วัน  8 13.3 
3 3 วัน 12 20.0 
4 4 วัน 10 16.7 
5 5 วัน 21 35.0 
6 7 วัน 3 5.0 
 รวม   60 100.0 

ต่ าสุด 1 วัน  สูงสุด 7 วัน  เฉลี่ย 4 วัน 
 
ตารางที่ 121 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุโดยรวมในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เลน่หวยหุ้นได้

หรือเสีย (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ โดยรวมเล่นหวยหุ้นได้หรือเสีย จ านวน ร้อยละ 

1 ได้ 23 34.8 
2 เสีย 25 37.9 
3 เท่ำทุน 18 27.3 
 รวม 66 100.0 

 
5.7.3 สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเล่นพนัน 
เมื่อสอบถำมว่ำมีสมำชิกในครอบครัวเล่นหวยหุ้น หรือไม่ ตัวอย่ำงเกินกว่ำ 1 ใน 4 คือร้อยละ 26.9 

ตอบว่ำมี ขณะท่ีร้อยละ 73.1 ระบุว่ำไม่มีสมำชิกในครอบครัวที่เล่นหวยหุ้น (ตำรำงท่ี 122) 
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ตารางที่ 122 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการมีสมาชิกในครอบครัวที่เล่นหวยหุ้นนอกจากตัวเอง 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นหวยหุ้นในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา) 

ล าดับ การมีสมาชิกในครอบครัวที่เล่นหวยหุ้น จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่มี 49 73.1 
2 มี อำทิ พ่อ แม่ พี่ น้อง ญำติ 18 26.9 
 รวม 67 100.0 

 
5.8 การเล่นตู้ม้า ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
 5.8.1 พฤติกรรมการเล่นตู้ม้า 

กำรส ำรวจสถำนกำรณ์กำรเล่นตู้ม้ำ รอบ 12 เดือน เมื่อค ำนวณค่ำประมำณกำรโดยอ้ำงอิงจำก
ฐำนข้อมูลประชำกร คือประชำชนท่ัวไปท่ีมีอำยุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป จำกฐำนข้อมูลซึ่งรวบรวมโดยระบบสถิติ
ทำงกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ปี 2557 จ ำนวนประชำกรท้ังส้ินรวม 52,255,051 คน 
พบว่ำมีคนไทยท่ีอำยุ 15 ปีข้ึนไปจ ำนวน 0.095 ล้ำนคนท่ีเล่นตู้ม้ำ ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ (ตำรำงท่ี 123) 
 
ตารางที่ 123 แสดงค่าร้อยละและผลการประมาณการจ านวนผู้เล่นตู้ม้า ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

ค่าร้อยละผู้เล่นตู้ม้า ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ค่าประมาณการ (คน) 
0.2% 95,101 

 
ผลกำรส ำรวจยังพบว่ำตัวอย่ำงท่ีเล่นตู้ม้ำเล่นมำนำนเฉล่ียอยู่ท่ี 6 ปี เมื่อจ ำแนกตำมระยะเวลำท่ีเล่น

พบว่ำร้อยละ 38.9 เล่นมำไม่เกิน 2 ปี รองลงมำร้อยละ 27.8 เล่นมำนำน 3 - 5 ปี ส่วนกลุ่มผู้เล่นท่ีเล่นมำนำน
เกิน 5 ปี มีอยู่ร้อยละ 33.3  (ตำรำงท่ี 124) 
 
ตารางท่ี 124 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุระยะเวลาที่เล่นตู้ม้า  

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นตู้ม้าในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ ระยะเวลาที่เล่นตู้ม้า จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 2 ปี 7 38.9 
2 3 - 5 ปี 5 27.8 
3 6 - 10 ปี 2 11.1 
4 มำกกว่ำ 10 ปี 4 22.2 
 รวม 18 100.0 

ต่ าสุด 1 ปี  สูงสุด 16 ปี  เฉลี่ย 6 ป ี
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5.8.2 วงเงินที่เล่นตู้ม้า 
หำกพิจำรณำถึงวงเงินท่ีเล่นตู้ม้ำ พบว่ำเฉล่ียต่อครั้งอยู่ท่ี 162 บำท โดยร้อยละ 58.8 เล่นเฉล่ียครั้งละ

ไม่เกิน 100 บำท ร้อยละ 23.5 เล่นเฉล่ียครั้งละประมำณ 101 - 200 บำท และร้อยละ 17.7 เล่นเฉล่ียครั้งละ 
201 - 500 บำท เมื่อสอบถำมถึงวงเงินสูงสุดท่ีเล่น พบว่ำเฉล่ียอยู่ท่ี 459 บำท (ตำรำงท่ี 125 - 126)  
 

ตารางที่ 125 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนเงินที่เล่นตู้ม้าโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นตู้ม้าในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ จ านวนเงินที่เล่นตู้ม้าโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่เกิน 100 บำท 10 58.8 
2 101 - 200 บำท 4 23.5 
3 201 - 500 บำท 3 17.7 
 รวม 17 100.0 

ต่ าสุด 10 บาท  สูงสุด 500 บาท  เฉลี่ย 162 บาท 
 
ตารางที่ 126 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนเงินที่เคยเล่นตู้ม้าสูงสุดต่อคร้ัง 

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นตู้ม้าในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ จ านวนเงินที่เคยเลน่ตู้ม้าสูงสุดต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 100 บำท 4 23.5 
2 101 - 200 บำท 4 23.5 
3 201 - 500 บำท 7 41.2 
4 มำกกว่ำ 500 บำท 2 11.8 
 รวม 17 100.0 

ต่ าสุด 20 บาท  สูงสุด 3,000 บาท  เฉลี่ย 459 บาท 
 
ผลส ำรวจยังพบว่ำตัวอย่ำงท่ีเล่นตู้ม้ำ เฉล่ียแล้วเล่น 8 ครั้งต่อวัน และเล่นเฉล่ีย 3 วันต่อสัปดำห์ เมื่อ

สอบถำมถึงผลได้เสีย จำกกำรเล่นในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ พบแนวโน้มท่ีแตกต่ำงจำกกำรเล่นพนันประเภท
อื่นกล่ำวคือ ร้อยละ 50.0 ระบุว่ำเล่นได้ ขณะท่ีร้อยละ 16.7 ระบุว่ำเล่นเสีย และร้อยละ 33.3 ระบุว่ำเท่ำทุน 
(ตำรำงท่ี 127 - 129) 
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ตารางที่ 127 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุความถ่ีในการเล่นตู้ม้าต่อวัน 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นตู้ม้าในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ ความถ่ีในการเล่นตู้ม้าต่อวัน จ านวน ร้อยละ 
1 1 ครั้ง 3 25.0 
2 2 ครั้ง 3 25.0 
3 5 ครั้ง 1 8.3 
4 มำกกว่ำ 5 ครั้ง 5 41.7 
 รวม 12 100.0 

ต่ าสุด 1 คร้ัง  สูงสุด 20 คร้ัง  เฉลี่ย 8 คร้ัง 
 
ตารางที่ 128 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนวันในการเล่นตู้ม้าต่อสัปดาห ์

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นตู้ม้าในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ จ านวนวันในการเลน่ตู้ม้าต่อสัปดาห์ จ านวน ร้อยละ 

1 1 วัน 6 35.3 
2 2 วัน  6 35.3 
3 3 วัน 2 11.8 
4 มำกกว่ำ 3 วัน 3 17.6 
 รวม 17 100.0 

ต่ าสุด 1 วัน  สูงสุด 7 วัน  เฉลี่ย 3 วัน 
 
ตารางที่ 129 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุโดยรวมในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เลน่ตู้ม้าได้หรือเสีย 

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นตู้ม้าในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ โดยรวมเล่นตู้ม้าได้หรือเสีย จ านวน ร้อยละ 

1 ได้ 9 50.0 
2 เสีย 3 16.7 
3 เท่ำทุน 6 33.3 
 รวม 18 100.0 

 
5.8.3 สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเล่นพนัน 
เมื่อสอบถำมว่ำมีสมำชิกในครอบครัวเล่นหวยหุ้น หรือไม่ ตัวอย่ำงร้อยละ 16.7 ตอบว่ำมี ขณะท่ีร้อยละ 

83.3 ระบุว่ำไม่มีสมำชิกในครอบครัวที่เล่นตู้ม้ำ (ตำรำงท่ี 130) 
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ตารางที่ 130 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการมีสมาชิกในครอบครัวที่เล่นตู้ม้านอกจากตัวเอง  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นตู้ม้าในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ การมีสมาชิกในครอบครัวที่เล่นตู้ม้า จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่มี 15 83.3 
2 มี อำทิ น้อง พ่อ ภรรยำ 3 16.7 
 รวม 18 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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บทที่ 4 
บทสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
“กำรศึกษำสถำนกำรณ์ พฤติกรรม และผลกระทบกำรพนันในประเทศไทย ประจ ำปี 2558” เก็บ

รวบรวมข้อมูลกับประชำชนท่ัวไปท่ีมีอำยุระหว่ำง 15 ปีขึ้นไป ใน 26 จังหวัดท่ัวประเทศ ประยุกต์ใช้กำรสุ่ม
ตัวอย่ำงแบบแบ่งกลุ่มเชิงช้ันภูมิหลำยช้ัน และก ำหนดลักษณะตัวอย่ำงให้สอดคล้องกับประชำกรเป้ำหมำยจริง 
รวมจ ำนวนท้ังส้ิน 7,018 ตัวอย่ำง ผลกำรศึกษำสรุปได้ดังนี้  
 
บทสรุป 
1. ทัศนคติและสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการเล่นพนนั 

1.1 จ ำแนกกำรวิเครำะห์ได้เป็น 2 ส่วน คือ  
1) ทัศนคติต่อกำรเล่นพนันและผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรเล่นพนัน ซึ่งพบว่ำ ตัวอย่ำงส่วนใหญ่เกิน

กว่ำร้อยละ 80 มีแนวโน้มเห็นด้วยว่ำกำรเล่นพนันท ำให้เกิดปัญหำและผลกระทบด้ำนต่ำงๆ เช่น หนี้สิน ท ำให้
ขำดควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงิน และส่งผลกระทบต่อครอบครัว  

อย่ำงไรก็ตำมมีข้อสังเกตว่ำ ตัวอย่ำงครึ่งหนึ่งเห็นด้วย ว่ำกำรซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลไม่ถือเป็นกำร
พนัน ขณะท่ีเกินกว่ำ 1 ใน 5 เห็นด้วยว่ำกำรซื้อหวยใต้ดินไม่ถือเป็นกำรพนัน ท่ีน่ำพิจำรณำคือ 1 ใน 4 เห็น
ด้วยว่ำกำรพนันช่วยให้รวยทำงลัด 

2) ทัศนคติต่อกำรบริหำรจัดกำรปัญหำกำรเล่นพนัน แม้ส่วนใหญ่จะมีทิศทำงไม่เห็นด้วย (ไม่ค่อย
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย) กับกำรเปิดให้มีกำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอลอย่ำงถูกกฎหมำย รวมถึงกำรเปิดบ่อน
คำสิโน แต่พบว่ำกลุ่มท่ีมีทิศทำงเห็นด้วยยังมีอยู่จ ำนวนไม่น้อยคิดถึงประมำณ 1 ใน 5 

1.2 สภำพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเล่นพนัน 
ส่วนใหญ่เกินกว่ำร้อยละ 80 มีบุคคลแวดล้อมเล่นพนัน โดย 3 อันดับแรก คือ คนรู้จักในชุมชน/

ละแวกท่ีพักอำศัย ญำติ และเพื่อนสนิท  
 
2. ประสบการณ์ด้านการเล่นพนัน 

2.1 พฤติกรรมกำรเล่นพนัน 
ตัวอย่ำงถึงประมำณ 3 ใน 4 เคยมีประสบกำรณ์เล่นพนัน โดยประเภทกำรพนันท่ีเคยเล่นมำกท่ีสุด 5 

อันดับแรกคือ สลำกกินแบ่งรัฐบำล หวยใต้ดิน ไพ่ พนันทำยผลฟุตบอล และไฮโล/โปป่ัน/ก ำถ่ัว/ถั่วแยก/น้ ำเต้ำ
ปูปลำ 

เมื่อจ ำแนกข้อมูลตำมคุณลักษณะทำงประชำกร สรุปได้ว่ำ 

 พื้นท่ีกรุงเทพมหำนครมีสัดส่วนผู้ท่ีเคยเล่นพนันมำกท่ีสุด รองลงมำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภำคเหนือ และภำคใต้ ส่วนภำคกลำงพบว่ำมีสัดส่วนผู้ท่ีเคยเล่นพนันต่ ำกว่ำพื้นท่ีอื่นๆ 
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 เพศชำยมีสัดส่วนผู้ท่ีเคยเล่นพนันสูงกว่ำเพศหญิงประมำณร้อยละ 5 

 ทุกกลุ่มอำยุมีสัดส่วนผู้ท่ีเคยเล่นพนันร้อยละ 60 ขึ้นไป ยกเว้นช่วงอำยุ 15 - 18 ปีท่ีมีสัดส่วน
ต่ ำกว่ำกลุ่มอำยุอื่น คือไม่ถึงร้อยละ 40 

2.2 ประเภทกำรพนันท่ีเคยเล่น 
ผู้ท่ีเคยเล่นพนัน เฉล่ียเคยเล่นพนัน 2 ประเภท โดยประเภทท่ีพบมำกท่ีสุด คือ สลำกกินแบ่งรัฐบำล 

รองลงมำคือหวยใต้ดิน เมื่อจ ำแนกข้อมูลตำมคุณลักษณะทำงประชำกร สรุปได้ว่ำ 

 ทุกพื้นท่ีมีประสบกำรณ์เล่นพนันสลำกกินแบ่งรัฐบำลมำกท่ีสุด รองลงมำคือหวยใต้ดิน และ
ไพ่ ยกเว้นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้ท่ีเล่นหวยใต้ดินมำกเป็นอันดับหนึ่ง 

 ท้ังเพศชำยและหญิงมีประสบกำรณ์เล่นพนันสลำกกินแบ่งรัฐบำล มำกกว่ำกำรพนันประเภท
อื่น รองลงมำคือหวยใต้ดิน แต่มีข้อสังเกตว่ำเพศหญิงมีสัดส่วนผู้ท่ีเล่นพนันท้ังสลำกกินแบ่ง
รัฐบำล และหวยใต้ดินมำกกว่ำเพศชำยค่อนข้ำงชัดเจน 

 กลุ่มท่ีอยู่ในช่วงอำยุต้ังแต่ 30 ขี้นไปมีแนวโน้มเล่นพนันไม่แตกต่ำงกัน คือเล่นพนันสลำกกิน
แบ่งรัฐบำลมำกท่ีสุด รองลงมำคือหวยใต้ดิน และไพ่ แตกต่ำงจำกกลุ่มท่ีมีอำยุระหว่ำง 26 - 
29 ท่ีพบว่ำเล่นพนันหวยใต้ดินมำกท่ีสุด รองลงมำคือสลำกกินแบ่งรัฐบำล ส่วนกลุ่มท่ีอยู่
ในช่วงอำยุ 15 - 18 ปี มีควำมแตกต่ำงจำกกลุ่มอื่นๆ ค่อนข้ำงชัดเจน โดยพบว่ำกลุ่มดังกล่ำว
เล่นพนันไพ่มำกเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมำคือ บิงโก 

2.3 จุดเริ่มต้นของกำรเล่นพนัน 
อำยุเฉล่ียท่ีเริ่มต้นเล่นพนันครั้งแรกคือ 22 ปี (ต่ ำสุดคือ 7 ปี) โดยกว่ำร้อยละ 60 เริ่มเล่นพนันครั้งแรก

เมื่ออำยุไม่เกิน 20 ปี โดยประเภทกำรพนันท่ีเล่นเป็นครั้งแรก คือหวยใต้ดิน รองลงมำคือไพ่ และสลำกกินแบ่ง
รัฐบำล เหตุผลส ำคัญท่ีเล่นคือ เป็นกำรเส่ียงโชค/อยำกลอง อยำกได้เงิน และเพื่อควำมต่ืนเต้นและเพลิดเพลิน 
 
3. สถานการณ์ด้านการเล่นพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

3.1 ภำพรวมสถำนด้ำนกำรเล่นพนันในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ 
คนไทยถึง 27.393 ล้ำนคน หรือร้อยละ 52.4 เล่นพนันในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ กระจำยไปตำม

ภูมิภำคต่ำงๆ มำกท่ีสุดคือภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 9.903 ล้ำนคน รองลงมำภำคกลำง และ
กรุงเทพมหำนคร ปริมณฑลใกล้เคียงกัน จ ำนวน 4.782 ล้ำนคน และ 4.765 ล้ำนคน ขณะท่ีภำคเหนือมีจ ำนวน
ผู้เล่นพนัน 4.207 ล้ำนคน และภำคใต้มีจ ำนวนผู้เล่นพนันน้อยท่ีสุด จ ำนวน 3.735 ล้ำนคน 

คนไทยเล่นพนันเฉล่ีย 2 ประเภท โดยท่ีมีกำรเล่นกันมำกท่ีสุดคือ สลำกกินแบ่งรัฐบำล รองลงมำคือ
หวยใต้ดิน และพนันทำยผลฟุตบอล 

3.2 เหตุผลท่ีเล่นและเลิกเล่นพนันในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ 
 กลุ่มท่ีเคยเล่นพนันแต่ไม่ได้เล่นในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เล่นพนันไม่บ่อย และให้
เหตุผลท่ีเลิกเล่นว่ำ แค่ลอง/เล่นสนุก/เล่นช่ัวครั้งช่ัวครำว เล่นเสียเลยเลิก และเห็นว่ำเป็นส่ิงไม่ดีจึงเลิกเล่น 
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กลุ่มท่ียังคงเล่นพนันในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ ให้เหตุผลว่ำเป็นกำรเส่ียงโชค รองลงมำคือเพื่อควำม
ต่ืนเต้นและเพลิดเพลิน และชอบเป็นกำรส่วนตัว 

3.3 ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจจำกกำรเล่นพนัน 
 ในกลุ่มท่ีเล่นพนันในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 14 ระบุว่ำกำรเล่นพนันในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำน
มำท ำให้สถำนะทำงกำรเงินแย่ลง ขณะท่ีประมำณร้อยละ 10 เคยเสียเงินในกำรเล่นพนันเป็นจ ำนวนมำก ซึ่ง
วิธีกำรในกำรปรับตัวของคนกลุ่มนี้ เกินครึ่งหยุดเล่นช่ัวครำว บำงส่วนประมำณร้อยละ 16 เลิกเล่น ขณะ    
ร้อยละ 27 ยังหำเงินมำเล่นต่อ 

3.4 กำรถูกลงโทษจำกกำรเล่นพนัน และผลจำกกำรลงโทษ 
ส่วนใหญ่คือร้อยละ 95.2 ไม่เคยถูกลงโทษจำกกำรเล่นพนัน ส่วนกลุ่มท่ีเคยส่วนใหญ่เป็นกำรดุด่ำ ว่ำ

กล่ำว ส่วนท่ีถูกจับปรับมีเพียงประมำณ 1 ใน 4 ท่ีน่ำสนใจคือกำรถูกลงโทษดังกล่ำว ส่งผลกระทบให้เกิดกำร
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพียงช่ัวครำว เช่นหยุดช่ัวครำว เล่นน้อยลง ขณะท่ีบำงส่วนยังคงเล่นตำมปกติ 

3.5 กำรเสพติดพนัน และพฤติกรรมกำรเล่นพนันในระดับท่ีเป็นปัญหำ 
ประมำณกำรได้ว่ำคนไทยถึง 2.172 ล้ำนคนติดพนัน (ขณะท่ี 5.183 ล้ำนคนไม่แน่ใจว่ำติดหรือไม่) โดย

กลุ่มท่ีติดพนันพบว่ำเป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำยเล็กน้อย และส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอำยุ 30 ถึง 59 ปี ส่วนกลุ่ม
ท่ีเล่นพนันจนถึงระดับท่ีเป็นปัญหำ ปัจจุบันพบว่ำมีอยู่ถึงเกือบ 4 แสนคน ขณะท่ีอีกเกือบ 4 แสนคนอยู่ใน
ภำวะเส่ียงท่ีจะกลำยเป็นผู้ท่ีมีปัญหำในอนำคต  

3.6 บุคคลท่ีขอค ำปรึกษำหรือควำมช่วยเหลือ กรณีเกิดปัญหำจำกกำรเล่นพนัน 
พบว่ำมีถึงประมำณร้อยละ 40 ท่ีเคยประสบปัญหำจำกกำรเล่นพนัน ซึ่งบุคคลท่ีจะปรึกษำปัญหำคือ

คนใกล้ชิดประกอบด้วยพ่อ แม่ แฟน และเพื่อน 
 
4. สถานการณ์ด้านการเล่นพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จ าแนกตามประเภทการพนัน 

4.1 การเล่นพนันสลากกินแบ่งรัฐบาล ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

 คนไทยประมำณ 19 ล้ำนคนเล่นพนันสลำกกินแบ่งรัฐบำล ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ โดย
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภำคท่ีมีคนเล่นมำกท่ีสุด 

 จ ำนวนเงินหมุนเวียน 77.143 หมื่นล้ำนบำท 

 ช่องทำงส ำคัญคือ แผงขำย รองลงมำคือ ผ่ำนคนเร่ขำย 

 ระยะเวลำท่ีเล่นเฉล่ีย 15 ปี เล่นเฉล่ียต่อครั้ง 246 บำท 

 ส่วนใหญ่ร้อยละ 69 เล่นเสีย ร้อยละ 12 เล่นได้ ร้อยละ 19 เท่ำทุน 

 หลังมีมำตรกำรควบคุมรำคำสลำกฯ มีกำรซื้อเพิ่มมำกข้ีนจำกเฉล่ียงวดละ 2 ใบ เพิ่มเป็น 3 ใบ 
และรำคำท่ีซื้อเฉล่ียต่อใบลดลงจำก 107 บำท หรือ 81 บำท 

 กำรเพิ่มรำงวัลเลขหน้ำ 3 ตัว ไม่มีผลต่อกำรซื้อสลำกของคนส่วนใหญ่ 
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4.2 การเล่นพนันสลากกินแบ่งรัฐบาล ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

 คนไทยประมำณ 16 ล้ำนคนเล่นหวยใต้ดิน ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ โดยภำคตะวันออก
เฉียง เหนือเป็นภำคท่ีมีคนเล่นมำกท่ีสุด 

 จ ำนวนเงินหมุนเวียน 130.879 แสนล้ำนบำท 

 ช่องทำงส ำคัญคือ ผ่ำนทำงคนรับแทง (เดินโพย) 

 ระยะเวลำท่ีเล่นเฉล่ีย 15 ปี เล่นเฉล่ียต่อครั้ง 374 บำท 

 ส่วนใหญ่ร้อยละ 63 เล่นเสีย ร้อยละ 14 เล่นได้ ร้อยละ 23 เท่ำทุน 

 หลังมีมำตรกำรควบคุมรำคำสลำกฯ มีกำรซื้อเพิ่มมำกข้ีนจำกเฉล่ียงวดละ 2 ใบ เพิ่มเป็น 3 ใบ  
 

4.3 การเล่นพนันทายผลฟุตบอล ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

 คนไทยประมำณ 2 ล้ำนคนเล่นพนันทำยผลฟุตบอล ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ โดยภำคกลำง 
และภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้เล่นพนันมำกกว่ำพื้นท่ีอื่น 

 จ ำนวนเงินหมุนเวียน 136.125 แสนล้ำนบำท 

 นิยมเล่นรำยกำรแข่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษ และเล่นเป็น “ชุด” มำกกว่ำเล่นเป็น “คู่” 

 ช่องทำงส ำคัญคือ โต๊ะบอลโดยตรง และผ่ำนทำงคนเดินโพย 

 ระยะเวลำท่ีเล่นเฉล่ีย 7 ปี เล่นเฉล่ียต่อสัปดำห์ประมำณ 2,000 บำท 

 ร้อยละ 96 ใช้ข้อมูลจำกส่ือต่ำงๆ ประกอบกำรพิจำรณำเล่นพนัน 

 ร้อยละ 44 เล่นเสีย ร้อยละ 28 เล่นได้ ร้อยละ 28 เท่ำทุน 
 

4.4 การเล่นไฮโล/โปปั่น/ก าถั่ว/ถ่ัวแยก/น้ าเต้าปูปลา ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

 คนไทยประมำณ 8 แสนคนเล่นไฮโล/โปปั่น/ก ำถั่ว/ถั่วแยก/น้ ำเต้ำปูปลำ ในรอบ 12 เดือนท่ี
ผ่ำนมำ  

 ระยะเวลำท่ีเล่นเฉล่ีย 11 ปี เล่นเฉล่ียต่อครั้งประมำณ 2,500 บำท 

 ร้อยละ 45 เล่นเสีย ร้อยละ 34 เล่นได้ ร้อยละ 21 เท่ำทุน 
 

4.5 การเล่นพนันมวยหรือมวยตู้ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

 คนไทยประมำณ 4.5 แสนคนเล่นพนันมวยหรือมวยตู้ ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ โดยภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้เล่นพนันมำกกว่ำพื้นท่ีอื่น 

 จ ำนวนเงินหมุนเวียน 14.420 พันล้ำนบำท 

 ระยะเวลำท่ีเล่นเฉล่ีย 15 ปี เล่นเฉล่ียต่อสัปดำห์ประมำณ 1,800 บำท 

 ร้อยละ 19 เล่นเสีย ร้อยละ 48 เล่นได้ ร้อยละ 33 เท่ำทุน 
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4.6 การเล่นไพ่ในบ่อน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

 คนไทยประมำณ 4.2 แสนคนเล่นไพ่ในบ่อน รอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ  

 ช่องทำงส ำคัญคือ เล่นกับคนในละแวกบ้ำน/ชุมชน รองลงมำเล่นกับบ่อนวิ่ง/บ่อนตำมบ้ำน 

 เล่นโดยเฉล่ีย 8 ครั้งต่อเดือน 

 ระยะเวลำท่ีเล่นเฉล่ีย 9 ปี เล่นเฉล่ียต่อครั้งประมำณ 3,800 บำท 

 ร้อยละ 40 เล่นเสีย ร้อยละ 24 เล่นได้ ร้อยละ 36 เท่ำทุน 
 
4.7 การเล่นหวยหุ้น ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

 คนไทยประมำณ 3.3 แสนคนเล่นหวยหุ้น ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ  

 ช่องทำงส ำคัญคือ เจ้ำมือรับแทงหวย 

 เล่นโดยเฉล่ีย 8 ครั้งต่อสัปดำห ์

 ระยะเวลำท่ีเล่นเฉล่ีย 8 ปี เล่นเฉล่ียต่อครั้งประมำณ 1,000 บำท 

 ร้อยละ 38 เล่นเสีย ร้อยละ 35 เล่นได้ ร้อยละ 27 เท่ำทุน 
 

4.8 การเล่นตู้ม้า ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

 คนไทยประมำณ 9.5 หมื่นคนเล่นตู้ม้ำ ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ  

 เล่นโดยเฉล่ีย 24 ครั้งต่อสัปดำห ์

 ระยะเวลำท่ีเล่นเฉล่ีย 6 ปี เล่นเฉล่ียต่อครั้งประมำณ 162 บำท 

 ร้อยละ 17 เล่นเสีย ร้อยละ 50 เล่นได้ ร้อยละ 33 เท่ำทุน 
 

การอภิปรายผล 
 
1. ทัศนคติและสภาพแวดล้อมทางสังคมกับสถานการณ์ด้านการพนัน 
 กล่ำวได้ว่ำปัจจัยส ำคัญท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมคือทัศนคติ กำรเล่นพนันก็เช่นกัน ข้อสังเกต
ของจำกผลกำรส ำรวจช้ีให้เห็นประเด็นท่ีน่ำพิจำรณำว่ำ คนในสังคมจ ำนวนไม่น้อยยังมีทัศนคติท่ีเป็นแรงเสริม
ด้ำนบวกกับกำรเล่นพนัน อำทิ กำรพนันเป็นวิธีกำรท่ีท ำให้รวยทำงลัด ตลอดจนทัศนคติในกำรเล่นพนันบำง
ประเภทว่ำเป็นเรื่องท่ีถูกต้องหรือเป็นกิจกรรมท่ี “ไม่ใช่กำรพนัน” อำทิ สลำกกินแบ่งรัฐบำล หรือแม้แต่หวยใต้
ดิน ทัศนคติดังกล่ำวส่วนหนึ่งเป็นไปได้ว่ำเช่ือมโยงมำจำกประเด็นในกำรตีควำมหมำยของค ำว่ำ “พนัน” ในมุม
ของกฎหมำย เช่นสลำกกินแบ่งรัฐบำล ซึ่งถือเป็นกิจกรรมกำรพนันท่ีถูกต้องตำมกฎหมำย ด ำเนินกำรโดยรัฐ  
ท ำให้ประชำชนบำงส่วนมีมุมมองต่อกิจกรรมดังกล่ำวในฐำนะของส่ิงท่ีไม่ใช่กำรพนัน   
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สภำพแวดล้อมเป็นเงื่อนไขส ำคัญท่ีส่งผลกับทัศนคติต่อกำรเล่นพนันรูปแบบต่ำงๆ ผลจำกกำรส ำรวจ
ช้ีให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำสังคมไทยเป็นสังคมท่ีแวดล้อมไปด้วยบุคคลท่ีเล่นพนันในรูปแบบต่ำง โดยเกินกว่ำร้อย
ละ 80 มีบุคคลท่ีอยู่แวดล้อมรอบตัวเล่นพนัน ส่งผลให้คนจ ำนวนมำกเกิดสภำวะท่ีเรียกว่ำกำร “ซึมซับ” และ
ไม่รู้สึกว่ำกำรพนันเป็นเรื่องผิด สำมำรถลองได้ เล่นได้ จึงไม่เป็นส่ิงท่ีน่ำแปลกใจแต่อย่ำงใดท่ีผลส ำรวจพบว่ำคน
ไทยส่วนใหญ่เกินกว่ำร้อยละ 70 มีประสบกำรณ์เล่นพนัน  
 นอกจำกสภำพแวดล้อมด้ำนตัวบุคคลแล้ว ประเทศไทยยังเป็นประเทศท่ีแวดล้อมด้วยระบบกำรค้ำ
และกำรตลำดโดยใช้กลยุทธ์แบบเส่ียงโชค เส่ียงดวง เช่น กำรจับรำงวัล ชิงรำงวัล ธุรกิจทำยผล ฯลฯ ซึ่งพบ
เห็นกันได้ท่ัวไปในสังคม เป็นเสมือนปัจจัยเสริมท่ีมีส่วนหล่อหลอม สร้ำงภำวะกำรซึมซับ ใหค้นในสังคมรู้สึกเคย
ชินกับวิถีชีวิตท่ีเช่ือมโยงกับเรื่องกำรเส่ียงดวง ผนวกกับระบบกำรประชำสัมพันธ์ท่ีมีควำมสะดวก หลำกหลำย
ในยุคปัจจุบัน ท ำให้สำมำรถสร้ำงกระแสต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว กว้ำงขวำง ตัวอย่ำงท่ีเห็นได้อย่ำงเด่นชัด อำทิ 
กำรประชำสัมพันธ์ควำมโชคดีของผู้ชิงรำงวัล ถูกรำงวัลสลำกกินแบ่งรัฐบำล ฯลฯ ส่ิงเหล่ำนี้ล้วนเป็นตัว
เสริมแรงด้ำนควำมคิด ควำมเช่ือของบุคคลให้ผูกติดกับระบบกำรเส่ียงโชค เล่นพนันในรูปแบบต่ำงๆ มำกยิ่งขึ้น 
 สภำพแวดล้อมดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นว่ำสังคมปัจจุบันยังขำดควำมตระหนัก และมำตรกำรท่ี
เหมำะสมในเรื่องกำรควบคุม ต่อสภำพแวดล้อมท่ีเสริมแรงให้มีกำรเล่นพนัน ท้ังนี้ข้อมูลจำกผลกำรส ำรวจ
ช้ีให้เห็นว่ำกำรพนันบำงประเภทท่ีกำรเล่นท่ีต้องใช้ข้อมูล ข่ำวสำร ประกอบกำรพิจำรณำ เช่นกรณีพนันทำยผล
ฟุตบอล แม้จะเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมำย แต่สังคมยังขำดมำตรกำรควบคุมท่ีเหมำะสม โดยเรำสำมำรพบเห็นถึงกลุ่ม
ท่ีท ำธุรกิจสนับสนุนกำรพนันประเภทนี้ในรูปแบบต่ำงๆ ได้ท่ัวไปหลำกหลำยช่องทำง ไม่ว่ำจะเป็นกำรวิเครำะห์ 
วิจำรณ์ทีมท่ีควรแทงพนัน และอัตรำต่อรอง ฯลฯ  
 
2. สถานการณ์ด้านการเล่นพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

กำรส ำรวจถึงสถำนกำรณ์ด้ำนกำรเล่นพนันครั้งนี้ก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ โดยเน้นท่ีกำรเล่นพนันใน
ภำคธุรกิจ โดยมองในระดับภำพรวมและกำรพนันประเภทส ำคัญๆ ซึ่งมีประเด็นท่ีน่ำพิจำรณำหลำยประกำร 

1) ภำพโดยรวม พบว่ำคนไทยท่ีเล่นกำรพนันในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำมีเกินครึ่งคือร้อยละ 52.4 หรือ
สูงถึงประมำณ 27 ล้ำนคน โดยภำคภำคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นท่ีท่ีมีจ ำนวนนักพนันมำกท่ีสุด ประมำณ 
10 ล้ำนคนหรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจ ำนวนนักพนันท้ังหมด อย่ำงไรก็ตำม ตัวเลขนักพนันข้ำงต้นมีแนวโน้ม
ลดลง หำกเปรียบเทียบกับข้อมูลกำรส ำรวจในปี 2554 โดยสถำบันวิจัยสังคม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ร่วมกับ
ศูนย์ศึกษำปัญหำกำรพนัน ซึ่งประมำณกำรว่ำมีคนไทยท่ีเล่นพนันในช่วงเวลำดังกล่ำวประมำณ 32 ล้ำนคน 
นอกจำกนี้เมื่อจ ำแนกข้อมูลตำมภำค พบว่ำจ ำนวนนักพนันทุกภำคมีแนวโน้มเล่นพนันลดลง โดยท่ีเห็นค่อนข้ำง
ชัดเจนคือ ภำคกลำงและภำคเหนือ (แผนภำพท่ี 12) 
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แผนภาพที่ 12 แสดงผลการประมาณการจ านวนผู้เล่นพนัน เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 และปี 2554 
         (หน่วย: ล้านคน)   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

อย่ำงไรก็ตำมหำกเปรียบเทียบจ ำนวนผู้เล่นพนัน จ ำแนกตำมประเภทกำรพนันหลัก 3 ประเภท ท่ีมีกำร
รำยงำนในผลกำรส ำรวจปี 2554 พบแนวโน้มท่ีน่ำสนใจคือ สลำกกินแบ่งรัฐบำลเป็นกำรพนันท่ีจ ำนวนนักพนันไม่
เปล่ียนแปลงมำกนัก (ลดลงเล็กน้อย) คืออยู่ในระดับใกล้เคียงกันประมำณ 19 ล้ำนคนเศษ ขณะท่ีหวยใต้ดินพบว่ำ 
จ ำนวนผู้เล่นพนันลดลงจำกเดิมอย่ำงเห็นได้ชัดจำก 19.923 ล้ำนคน เหลือ 16.492 ล้ำนคน ส่วนกำรพนันทำยผล
ฟุตบอลพบแนวโน้มท่ีตรงข้ำมคือจ ำนวนผู้เล่นพนันเพิ่มขึ้นจำก 1.067 ล้ำนคนเป็น 1.991 ล้ำนคน หรือเพิ่มขึ้น
ประมำณ 9 แสนคน (ตำรำงท่ี 131) 
  
ตารางที่ 131 เปรียบเทียบผลการประมาณการจ านวนผู้เล่นพนัน ปี 2554 และ 2558  

       จ าแนกตามประเภทการพนัน (คน) 
ประเภทการพนัน จ านวนผู้เล่นพนัน (ปี 2554) จ านวนผู้เล่นพนัน (ปี 2558) ผลต่าง 

สลำกกินแบ่งรัฐบำล 19,211,727 19,077,796 -133,931 
หวยใต้ดิน 19,923,643 16,492,686 - 3,430,957 
พนันทำยผลฟุตบอล 1,067,418 1,991,986 +924,568 

  
ประเด็นท่ีน่ำพิจำรณำคือวงเงินหมุนเวียนในกำรเล่นพนันท้ัง 3 ประเภท ซึ่งในส่วนของสลำกกินแบ่งรัฐบำล

พบว่ำไม่แตกต่ำงกันมำกนัก ขณะท่ีหวยใต้แม้จ ำนวนผู้เล่นจะลดลง แต่กลับพบวงเงินหมุนเวียนท่ีเพิ่มสูงขึ้น ถึง
ประมำณ 28.821 พันล้ำนบำท ต้ังเป็นข้อสังเกตได้ว่ำจ ำนวนเงินท่ีเล่นพนันแต่ละงวดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจำก
ข้อมูลกำรส ำรวจในปี 2558 แสดงให้เห็นว่ำยอดเล่นพนันหวยใต้ดินต่องวดสูงสุดถึง 30,000 ขณะท่ีเฉล่ียอยู่ท่ี 374 
บำท ผลกำรส ำรวจยังพบว่ำกำรพนันทำยผลฟุตบอลเป็นกำรพนันท่ีควรเฝ้ำระวังอย่ำงใกล้ชิด เนื่องจำกมีกำรเติบโตท่ี

4.765 4.782
4.207

9.904

3.736

5.237

6.515 6.315

10.174

3.798

กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้

2558 2554
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ชัดเจนท้ังจ ำนวนนักพนัน และวงเงินเล่นพนันท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับกำรพนันประเภทอื่น โดย
พบว่ำวงเงินพนันในธุรกิจพนันประเภทนี้มีมูลสูงถึง 1.361 แสนล้ำนบำทต่อป ีสูงกว่ำสลำกกินแบ่งรัฐบำล และหวย
ใต้ดิน นอกจำกนี้หำกเปรียบเทียบกับวงเงินพนันในปี 2554 แล้วพบว่ำวงเงินพนันเพิ่มสูงขึ้นถึงประมำณ 1 แสนล้ำน 
(ตำรำงท่ี 132)   
 
ตารางที่ 132 เปรียบเทียบผลการประมาณการวงเงินหมุนเวียนในการเล่นพนัน ปี 2554 และ 2558  
                 จ าแนกตามประเภทการพนัน (บาท) 

ประเภทการพนัน วงเงินหมุนเวียน (ปี 2554) วงเงินหมุนเวียน (ปี 2558) ผลต่าง 
สลำกกินแบ่งรัฐบำล 76,769,554,471 77,143,203,262 +373,648,791 
หวยใต้ดิน 102,058,055,424 130,879,361,698 +28,821,306,274 
พนันทำยผลฟุตบอล 38,005,780,571 136,125,003,340 +98,119,222,769 

 
2) ผลกำรส ำรวจยังพบว่ำกำรพนัน 3 ประเภทส ำคัญท่ีมีจ ำนวนนักพนันในปัจจุบันมำกท่ีสุดคือ สลำก

กินแบ่งรัฐบำล ประมำณ 19 ล้ำนคน ข้อมูลดังกล่ำวชี้ให้เห็นว่ำกำรพนันท่ีเป็นท่ีนิยมมำกท่ีสุดคือ กำรพนันท่ีรัฐ
เป็นผู้ด ำเนินกำร ท่ีส ำคัญผลกำรส ำรวจยังช้ีให้เห็นว่ำ สลำกกินแบ่งรัฐบำลคือจุดเริ่มต้นเล่นพนันของนักพนันถึง
ประมำณ 1 ใน 4  

3) ในกลุ่มนักพนันจ ำนวนกว่ำ 27 ล้ำนคน เป็นนักพนันท่ีอยู่ในช่วงวัยเด็กและเยำวชนจ ำนวนสูงถึง
ประมำณ 3 ล้ำนคน ข้อมูลดังกล่ำวเป็นส่ิงท่ีสังคมไม่ควรมองข้ำมเพรำะเด็กและเยำวชนกลุ่มนี้มีโอกำส
กลำยเป็นนักพนันเต็มตัวในอนำคต ดังผลกำรส ำรวจท่ีระบุอย่ำงชัดเจนว่ำกลุ่มนักพนันในปัจจุบันกว่ำร้อยละ 
60 เริ่มต้นเล่นพนันในช่วงอำยุไม่เกิน 20 ปี 

4) ระบบกำรพนันแบบออนไลน์ เป็นส่ิงท่ีสังคมควรวำงแผนรับมืออย่ำงจริงจัง เนื่องจำกเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนกำรส่ือสำรท่ีรวดเร็ว เข้ำถึงได้สะดวก ซึ่งข้อมูลจำกกำรส ำรวจเองก็พบว่ำ
ตัวอย่ำงเกินกว่ำร้อยละ 60 ยอมรับว่ำระบบพนันแบบออนไลน์มีผลท ำให้เข้ำถึงกำรพนันได้สะดวกขึ้น และ
ในทำงปฏิบัติผลกำรส ำรวจยังพบว่ำกำรพนันบำงประเภท เช่น พนันทำยผลฟุตบอล ปัจจุบันมีผู้เล่นผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ถึงประมำณร้อยละ 14 สอดคล้องกับรำยงำนผลกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรรับชมและกำรเล่น
พนันทำยผลฟุตบอลโลก 2014 ท่ีผ่ำนมำท่ีพบว่ำมีจ ำนวนผู้เล่นพนันท่ีเล่นผ่ำนช่องทำงออนไลน์ร้อยละ 13 

5) มำตรกำรทำงกฎหมำยและสังคมท่ีจะควบคุมผู้เล่นพนัน ยังเข้ำไม่ถึงตัวผู้เล่นพนัน และไม่เข้มแข็ง
พอ ท ำให้สังคมมีแต่ภำวะกำรเสริมแรง แต่ขำดกำรควบคุมหรือฉุดรั้งจำกกำรเล่นพนัน ซึ่งประเด็นนี้สะท้อนให้
เห็นได้ชัดเจนจำกข้อมูลจำกกำรส ำรวจท่ีพบว่ำ ตัวอย่ำงส่วนใหญ่เกินกว่ำร้อยละ 90 ท่ีเล่นพนันในรอบ 12 
เดือนท่ีผ่ำนมำ ไม่เคยถูกลงโทษจำกกำรเล่นพนัน ส่วนกลุ่มท่ีเคยถูกลงโทษ พบว่ำมีประมำณ 1 ใน 4 ท่ีเป็นกำร
ลงโทษทำงกฎหมำย คือถูกจับและปรับ ส่วนท่ีเหลือส่วนใหญ่เป็นเพียงลักษณะกำรต ำหนิ ว่ำกล่ำว ท่ีน่ำสนใจ
อีกประกำรคือ กำรถูกลงโทษดังกล่ำว แม้ว่ำจะส่งผลกระทบให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมกำรเล่นพนัน แต่
มีเพียงส่วนน้อยไม่ถึงร้อยละ 10 ท่ีเลิกเล่นพนัน ส่วนกลุ่มท่ีเหลือแม้จะมีกำรเปล่ียนแปลงแต่ก็ยังคงเล่นพนันอยู่ 
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   6) เหตุผลหลักในกำรเล่นพนันคือ “เส่ียงโชค” และสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมท่ีมีสภำพแวดล้อม
สนับสนุนกำรเส่ียงโชคในรูปแบบต่ำงๆ ท ำใหก้ำรเล่นพนันกลำยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีกำรด ำเนินชีวิต  

 มีกำรพนันท่ีสนับสนุนโดยภำครัฐ พร้อมท้ังระบบกำรประชำสัมพันธ์ ส่ือสำรกับสังคมตลอดเวลำ
ถึงผลส ำเร็จจำกกำรเส่ียงโชค เช่นกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนส่ือต่ำงๆ ถึงผู้โชคดีถูกรำงวัลสลำกกิน
แบ่งรัฐบำล (ปรำกฎให้เห็นเกือบทุกงวด) 

 ระบบกำรส่งเสริมกำรขำย หรือกำรตลำดท่ีเช่ือมโยงกับ กำรเส่ียงดวงรูปแบบต่ำงๆ โดยเฉพำะ
รูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์ 

 ปัญหำสภำพแวดล้อมด้ำนตัวบุคคล โดยส่วนใหญ่เกินกว่ำร้อยละ 80 มีบุคคลรอบข้ำงเล่นพนัน 

 มีข้อมูล ข่ำวสำรท่ีเกี่ยวข้องให้ใช้ประกอบกำรเล่นพนันอย่ำงกว้ำงขวำง และเข้ำถึงได้ง่ำย 
7) ผลกระทบจำกกำรเล่นพนัน ท่ีเห็นได้ชัดเจนประกำรแรกคือ ด้ำนเศรษฐกิจ ท้ังนี้นักพนันถึง

ประมำณร้อยละ 14 ท่ีระบุว่ำผลจำกกำรเล่นพนันในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำท ำให้ฐำนะทำงเศรษฐกิจแย่ลง 
ขณะท่ีประมำณร้อยละ 10 เคยเสียเงินจำกกำรเล่นพนันเป็นจ ำนวนมำก นอกจำกนี้หำกพิจำรณำถึงกำรพนัน
หลัก 3 ประเภทคือ สลำกกินแบ่งรัฐบำล หวยใต้ดิน และพนันทำยผลฟุตบอล ต่ำงพบแนวโน้มไปในทิศทำง
เดียวกันว่ำ กำรเล่นพนันในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ นักพนันส่วนใหญ่เสียมำกกว่ำได้  

ด้ำนผลกระทบทำงสังคม ท่ีเห็นอย่ำงเด่นชัดประกำรแรกคือ พฤติกรรมกำรเสพติดพนัน โดยผลกำร
ส ำรวจครั้งนี้พบว่ำ มีนักพนันถึง 2 ล้ำนคนเศษท่ียอมรับว่ำตัวเองติดพนัน (ประมำณ 5 ล้ำนคนไม่แน่ใจว่ำ
ตัวเองติดพนันหรือไม่) ท่ีน่ำสนใจคือในจ ำนวนนี้เป็นนักพนันท่ีอยู่ในช่วงวัยเด็กและเยำวชนถึงประมำณ 2 แสน
คน สอดคล้องกับผลกำรส ำรวจท่ีสะท้อนให้เห็นว่ำ ผู้ท่ีมีโอกำสได้เล่นพนันอย่ำงน้อยร้อยละ 10 มีแนวโน้มจะ
เข้ำสู่ภำวะกำรติดพนัน โดยร้อยละ 13 หลังชนะพนันเคยมีควำมต้องกำรอย่ำงมำกท่ีจะเล่นอีกเพื่อเอำชนะหรือ
ให้ได้เงินเพิ่มขึ้น ขณะท่ีร้อยละ 12 เล่นพนันนำนกว่ำท่ีต้ังใจจะเล่น/ท่ีวำงแผนไว้ รวมถึงหลังเสียพนัน จะเกิด
ควำมรู้สึกว่ำจะต้องรีบกลับมำแก้มือ เพื่อเอำเงินท่ีเสียไปคืนมำให้เร็วที่สุด  

ผลกระทบทำงสังคมนอกจำกกำรติดพนัน ยังพบว่ำนักพนันจ ำนวนถึงเกือบ 4 แสนคน เล่นพนันจนถึง
ระดับท่ีมีปัญหำ และอีกเกือบ 4 แสนคนถือได้ว่ำเป็นกลุ่มท่ีมีควำมเส่ียงว่ำจะเล่นจนถึงระดับท่ีมีปัญหำ 
ขณะเดียวกันหำกพิจำรณำถึงลักษณะของปัญหำจำกกำรเล่นพนัน พบว่ำมีอยู่ค่อนข้ำงหลำกหลำยท้ัง
ผลกระทบต่อตนเองคือ ท ำให้เสียกำรเรียน/งำน มีหนี้สินหรือต้องกู้ยืมเงินมำเล่นพนัน หรือผลกระทบต่อ
ครอบครัว ผลกระทบข้ำงต้นสอดคล้องกับข้อมูลกำรส ำรวจท่ีพบว่ำ กลุ่มท่ีเล่นพนันบ่อยๆ น้อยสัปดำห์ละครั้ง 
หำกเลิกเล่นกว่ำร้อยละ 80 ท ำให้ชีวิตดีขึ้น โดยท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ มีเงินเก็บมำกขึ้น ควำมสัมพันธ์ภำยใน
ครอบครัวดีข้ึน ใช้เวลำเป็นประโยชน์มำกขึ้นและสุขภำพจิตดีขึ้น  

8) ผู้มีปัญหำกำรพนัน ยังเข้ำไม่ถึงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพำะหน่วยงำนท่ีคอยให้ค ำปรึกษำกรณี
เกิดปัญหำ ท้ังนี้ผลกำรส ำรวจพบว่ำ นักพนันจ ำนวนไม่นอ้ยท่ีประสบปัญหำจำกกำรเล่นพนัน โดยทำงออกของ
นักพนนัเหล่ำนั้นคือกำรหำรือกับคนใกล้ชิดเป็นหลัก ส่วนกลุ่มท่ีเข้ำถึงหน่วยงำนท่ีมีควำมเป็นมืออำชีพ ดูแล
ปัญหำโดยตรงยังมีไม่มำกนัก 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ทบทวนระบบสลำกกินแบ่งรัฐบำล เนื่องจำกเป็นกำรพนันประเภทส ำคัญท่ีมีจ ำนวนผู้เล่นพนัน

มำกกว่ำกำรพนันประเภทอื่น และยังมีควำมเช่ือมโยงกับหวยใต้ดิน ซึ่งเป็นกำรพนันท่ีมีจ ำนวนผู้เล่นมำกเป็น
อันดับสอง หำกกำรยกเลิกกำรออกสลำกกินแบ่งรัฐบำลเป็นไปไม่ได้ อำจพิจำรณำถึงกำรลดระดับควำมถ่ีในกำร
ออกฉลำกกินแบ่งรัฐบำลลงเหลือประมำณเดือนละครั้ง 

2) ทบทวนมำตรกำรทำงกฎหมำย ให้มีควำมทันสมัยสอดคล้องกับธุรกิจพนันในปัจจุบัน โดยให้มีกำร
พิจำรณำถึงธุรกิจแวดล้อมท่ีมีควำมเกี่ยวข้อง เช่ือมโยงกับกำรพนันอย่ำงรอบด้ำน อำทิ ธุรกิจด้ำนข้อมูล 
ข่ำวสำรท่ีสนับสนุนกำรเล่นพนัน รวมถึงให้มีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง พัฒนำโทษรูปแบบใหม่ๆ 
นอกจำกกำรปรับ หรือจ ำคุก เช่น กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมรูปแบบต่ำงๆ ในลักษณะเดียวกับกรณีเมำแล้ว
ขับ 

3) ก ำหนดให้มีหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีดูแลด้ำนกำรพนันโดยตรง เช่นเดียวกับกรณีกำรแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติด เนื่องจำกปัจจุบันปัญหำด้ำนกำรพนันมีควำมรุนแรงไม่น้อยไปกว่ำปัญหำทำงสังคมอื่น มีลักษณะกำร
กระจำยตัวไปยังท่ัวทุกภำค ในทุกกลุ่มอำยุ อำชีพ และมีรูปแบบกำรเล่นท่ีซับซ้อน หลำกหลำยช่องทำง อีกท้ัง
ยังมีแนวโน้มปรับเปล่ียน และขยำยตัวโดยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้นกำรมีหน่วยงำนท่ีดูแล
ปัญหำโดยเฉพำะ จะมีส่วนช่วยให้กำรป้องกันและปรำบปรำมท ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

4) ทบทวนถึงบทบำทและควำมร่วมมือในกำรท ำงำนกับภำคส่วนต่ำงๆ ให้มีควำมเป็นรูปธรรมมำกขี้น 
เนื่องจำกในปัจจุบัน พบว่ำยังมีหน่วยงำนในภำคส่วนต่ำงๆ ท่ีท ำงำนด้ำนกำรรณรงค์  รวมถึงให้ควำมช่วยเหลือ
ผู้ท่ีมีปัญหำด้ำนกำรพนัน ดังนั้นกำรทบทวนบทบำทดังกล่ำวจะท ำให้เห็นควำมชัดเจนว่ำในปัจจุบัน มีใคร ท ำ
อะไรเพื่อแก้ปัญหำพนันบ้ำง มีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด ต้องกำรกำรสนับสนุนอะไร ท ำให้ลดภำวะกำร
ท ำงำนในลักษณะซ้ ำซ้อน และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  

5) พัฒนำกำรระบบกำรรณรงค์ ประชำสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภำพ เนื่องจำกปัจจุบันยังพบเห็นส่ือท่ีมี
กำรรณรงค์เพื่อให้ควำมรู้ ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปัญหำด้ำนกำรพนันน้อยมำกเมื่อเปรียบเทียบกับ ปัญหำอื่น 
เช่นกำรรณรงค์ให้ลด ละ เลิกดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ หรือยำเสพติด โดยเน้นท้ังในระดับภำพรวม และระดับ
เด็กและเยำวชนผ่ำนทำงสถำบันกำรศึกษำ 

6) สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเด็กและเยำวชนต่อต้ำนกำรพนัน โดยกำรให้ควำมรู้และเปิดโอกำสให้เข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมตระหนักถึงปัญหำกำรเล่นพนัน จุดเริ่มของกำรพนันแนวทำง
ป้องกันหลีกเล่ียงเพื่อไม่ให้เข้ำสู่ระบบกำรพนัน รวมถึงวิธีกำรและแนวทำงในกำรส่ือสำรกับคนหรือสังคมรอบ
ข้ำง แนวทำงดังกล่ำวมีประโยชน์อย่ำงน้อย 2 ประกำร คือประกำรแรกเป็นเสมือนกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก 
และเยำวชนให้ห่ำงไกลจำกกำรพนัน ซึ่งเป็นเสมือนกำรลดทอน (ว่ำท่ี) นักพนันในอนำคต ประกำรท่ีสอง เด็ก
และเยำวชนเป็นเครื่องมือทำงสังคมท่ีจะช่วยส่ือสำรให้กับเพื่อน ครอบครัว และชุมชน ให้ลดหรือห่ำงไกลจำก
กำรพนัน  

7) รัฐควรพิจำรณำปัญหำกำรเล่นพนันในมุมท่ีกว้ำงขึ้นกว่ำควำมเป็น “ปัญหำสังคม” เนื่องจำกหลำย
ประเทศกำรพนันได้ถูกพิจำรณำในฐำนะของปัญหำด้ำนสำธำรณสุข โดยเฉพำะกลุ่มท่ี “เสพติดพนัน” มีกำร
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พัฒนำวิธีกำรวัดทำงจิตวิทยำท่ีชัดเจน มีหน่วยงำนท่ีให้คอยค ำปรึกษำท้ังภำครัฐ และเอกชน ไม่แตกต่ำงจำก
ปัญหำกำรติดสุรำ  

8) ใช้เด็กและเยำวชนท ำงำน ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ กับเด็กและเยำวชนอย่ำงเข้มข้น เปิดโอกำสให้
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท ำงำนโดยเฉพำะกำรรณรงค์ ท้ังนี้นอกจำกจะเป็นกำรเพิ่มควำมแข็งแรง สร้ำงภูมิ
ต้ำนทำนโรคพนันให้กับตัวเด็กและเยำวชน ซึ่งเป็นเสมือนกำรลดจ ำนวนนักพนันในอนำคตแล้ว ยังเป็นกำร
สร้ำงเครื่องมือทำงสังคมท่ีจะช่วยเพื่อน ครอบครัว ชุมชน ให้ลดหรือห่ำงจำกกำรพนันได้อีกด้วย 

9) สนับสนุนให้มีกำรจัดต้ังกองทุนเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหำกำรพนัน โดยอำจใช้วิธีเก็บภำษีจำก
ผลก ำไรของกำรออกสลำกกินแบ่งรัฐบำล หรือภำคธุรกิจท่ีด ำเนินธุรกิจ หรือท ำระบบตลำดแบบเส่ียงโชค เพื่อ
มำเป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อกำรรณรงค์ ป้องกัน แก้ไข และเยียวยำปัญหำด้ำนกำรพนัน 
  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1) กำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรเล่นพนันครั้งต่อๆ ไป อำจพิจำรณำเพิ่มเติมเนื้อหำท่ี
เกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัด หรือปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเลิกเล่นพนัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมกำรเล่น
ค่อนข้ำงบ่อย หรือกลุ่มท่ีติดพนัน  

2) อำจมีกำรศึกษำวิจัยเพื่อวิเครำะห์ศักยภำพ ปัญหำ ข้อจ ำกัด ของหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีท ำงำนเกี่ยวกับ
กำรดูแลปัญหำกำรเล่นพนัน รวมถึงภำคประชำสังคมต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแสวงหำแนวทำง หรือวิธีกำรท่ีจะ
ขับเคล่ือน ขยำยผลกำรท ำงำน รวมถึงกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันให้มำกกว่ำท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน   
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ภาคผนวก 
แบบสอบถาม 
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โครงการศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย ประจ าปี 2558 
 

โดย 
ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) 

ภำยใต้ทุนสนับสนุนจำก 

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน (Center for Gambling Studies) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ค าช้ีแจง 
แบบสอบถำมฉบับนี้สอบถำมถึงพฤติกรรมและผลกระทบของกำรเล่นพนันใน

รอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งค ำตอบของทุกท่ำนมี
ประโยชน์อย่ำงยิ่งในด้ำนกำรศึกษำ ดังนั้นจึงขอให้ท่านพิจารณาค าถามอย่างต้ังใจ 
และตอบข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  โดยข้อมูลจะถูกน ำไปใช้โดยภำพรวมไม่
เจำะจงตัวบุคคล 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณในควำมร่วมมือ มำ ณ โอกำสนี้ 
คณะผู้วิจัย 
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ตอนที่ 1 ความคดิเหน็และสภาพแวดลอ้มที่เกี่ยวข้องกบัการเลน่พนนั 
1. ท่ำนเห็นด้วยต่อประเด็นต่อไปน้ีหรือไม่ อย่ำงไร 

ประเดน็ เห็นด้วย 
ค่อนข้าง 
เห็นด้วย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่ค่อย 
เห็นด้วย 

ไม ่
เห็นด้วย 

1) กำรซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลไมถื่อว่ำเป็นกำรพนัน      
2) กำรซื้อหวยใต้ดินไม่ถือว่ำเป็นกำรพนัน      
3) กำรพนันนับเป็นอำชีพหน่ึงท่ีใช้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้      
4) กำรพนันช่วยให้รวยทำงลัด      
5) หวยใต้ดินก่อให้เกิดหน้ีสิน      
6) กำรพนันทำยผลฟุตบอลก่อให้เกิดหน้ีสิน      
7) กำรพนันในบ่อนก่อให้เกิดหน้ีสิน      
8) กำรเล่นพนันท ำให้ขำดควำมน่ำเช่ือถือทำงด้ำนกำรเงิน      
9) กำรพนันไม่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว      
10) ประเทศไทยควรเปิดพนันทำยผลฟุตบอลอย่ำงถูกกฎหมำย      
11) ประเทศไทยควรเปิดบ่อนคำสิโนอย่ำงถูกกฎหมำย      
12) ออนไลน์ เป็นช่องทำงท่ีท ำให้สำมำรถเข้ำถึงกำรพนันได้ง่ำยข้ึน       

 

2. คนท่ีท่ำนรู้จัก มีใครบ้ำงท่ีเล่นกำรพนัน (รวมการซื้อสลากกินแบ่งและหวยใต้ดิน) (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ]1) แฟน/คนรัก  [   ]2) เพื่อนสนิท  [   ]3) เพื่อน (ไม่สนิท)  [   ]4) ญำติ   [   ]5) พี่ น้อง 
[   ]6) คนรู้จักในชุมชน/ละแวกท่ีพักอำศัย     [   ]7) อื่นๆ (ระบุ).............................  [   ]8) ไม่มีคนรู้จักท่ีเล่นกำรพนัน 

 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเลน่พนัน 
3. ในชีวิต ท่ำนเคยเล่นกำรพนันบ้ำงหรือไม่   

[   ]1) เคยเลน่     3.1.1 โปรดระบุประเภทการพนันที่เคยเล่น (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) สลำกกินแบ่งรัฐบำล             2) หวยใต้ดิน    3) ไพ่  4) บิงโก 
 5) หวยหุ้น   6) จับยี่กี/หวยปิงปอง   7) สลำก/หวยต่ำงประเทศ  8) พนันทำยผลฟุตบอล   

 9) ม้ำแข่ง    10) วัวชน/ตีไก่/กัดปลำ   11) มวยหรือมวยตู้    12) ตู้ม้ำ 

13) ไฮโล/โปปั่น/ก ำถ่ัว/ถ่ัวแยก/น้ ำเต้ำปูปลำ    14) อื่นๆ (ระบุ) ...................... 

             3.1.2 รวมประเภทการพนันที่เคยเล่น จ านวน…....…… ประเภท 

[   ]2) ไม่เคยเล่น  3.2.1 โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่เล่นการพนัน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1) ไม่ชอบเล่น                2) เป็นอบำยมุข        3) เป็นสิ่งผิดกฎหมำย    4) เล่นไม่เป็น 

 5) ถูกอบรมมำไม่ให้เล่น   6) คิดว่ำไม่มีดวงด้ำนน้ี      7) กลัวถูกต ำรวจจับ      8) กลัวเสียเงิน 

 9) ไม่มีเงินเล่น  10) ต้องกำรหำเงินจำกกำรท ำงำน    11) ผิดหลักศำสนำ       12) อื่นๆ (ระบุ) ............ 

 
(ผู้ไม่เคยเล่นข้ามไปตอบตอนที่3) 
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เฉพาะผู้ทีเ่คยเลน่การพนันอย่างนอ้ย 1 ครั้งในชีวิต 
4. ท่ำนเล่นกำรพนันครั้งแรกตอนอำยุเท่ำใด (รวมการซื้อสลากกินแบ่งและหวยใต้ดิน) ระบุ..................... ปี  
5. ประเภทกำรพนันท่ีเล่นครั้งแรก (รวมการซื้อสลากกินแบ่งและหวยใต้ดิน) คือ  ........................................................ 
6. ท่ำนเล่นกำรพนันครั้งแรกเพรำะเหตุผลใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 [   ]1) เล่นตำมคนใกล้ชิด  [   ]2) อยำกได้เงิน    [   ]3) เป็นกำรเสี่ยงโชค/อยำกลอง  
 [   ]4) เพื่อควำมตื่นเต้นและเพลิดเพลิน  [   ]5) เห็นกำรโฆษณำผ่ำนสื่อ [   ]6) มีแหล่งท่ีเล่นอยู่ใกล้ๆ   
 [   ]7) คิดว่ำจะมีโอกำสชนะมำก  [   ]8) มีคนชักชวน   [   ]9) อื่นๆ (ระบุ) ............................... 
7. ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ ท่ำนเล่นกำรพนันบ้ำงหรือไม่ 

 [   ]1) เล่น  7.1.1 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านเล่นการพนันอะไรบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) สลำกกินแบ่งรัฐบำล      2) หวยใต้ดิน    3) เล่นไพ่ในบ่อน  4) บิงโก 

   5) หวยหุ้น  6) จับยี่ก/ีหวยปิงปอง      7)  สลำก/หวยต่ำงประเทศ  8) พนันทำยผลฟุตบอล  
   9) ม้ำแข่ง    10) วัวชน/ตีไก่/กัดปลำ    11) มวยหรือมวยตู้    12) ตู้ม้ำ 

  13)  ไฮโล/โปปั่น/ก ำถ่ัว/ถ่ัวแยก/น้ ำเต้ำปูปลำ  14) อื่นๆ (ระบุ) ...................... 

        7.1.2 รวมประเภทการพนันที่เล่นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาจ านวน…....…… ประเภท 
 [   ]2) ไมไ่ด้เล่นพนันในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ (ตอบข้อ 8 แล้วข้ามไปตอบตอนที่ 3) 
8. เฉพาะผู้ที่ไมไ่ด้เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา โปรดระบุควำมถี่ท่ีเคยเล่นก่อนหน้ำ สำเหตุท่ีเลิกเล่น และผลดีท่ี

เกิดข้ึนหลังเลิกเล่น 

8.1 ควำมถี่ท่ีเคยเล่นก่อนหน้ำ 
8.2 สำเหตุท่ีเลิกเล่น  

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
8.3 ผลดีท่ีเกิดข้ึนหลังเลิกเล่น  

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ]1) นำนๆ ที ตำมโอกำส [   ]1) แค่ลอง/เล่นสนุก/เล่นช่ัวครั้งช่ัวครำว [   ]1) ไม่มีผลอะไร 
[   ]2)   2-3 เดือนครั้ง [   ]2) พ่อแม่ คนในครอบครัว สำมี/ภรรยำห้ำม [   ]2) ควำมสัมพันธ์กับครอบครัวดีข้ึน 
[   ]3) เดือนละ 1-2 ครั้ง [   ]3) ไม่มีเพื่อนเล่น [   ]3) ใช้เวลำให้เป็นประโยชน์มำกข้ึน 
[   ]4) สัปดำห์ละ 1-2 ครั้ง [   ]4) ไม่มีแหล่งพนันให้เล่น [   ]4) มีสมำธิในกำรเรียน/ท ำงำนมำกข้ึน 
[   ]5) เล่นทุกวัน/เกือบทุกวัน [   ]5) ต ำรวจเข้มงวดกวดขัน [   ]5) เก็บเงินได้มำกข้ึน 
 [   ]6) เคยโดนต ำรวจจับ/ต้องโทษ [   ]6) สบำยใจ/สุขภำพจิตดีข้ึน 

 [   ]7) ไม่มีเวลำ/เสียเวลำท ำงำน [   ]7) อื่นๆ (ระบุ) ..................................    
 [   ]8) เห็นว่ำเป็นสิ่งไม่ดีจึงเลิกเล่น  
 [   ]9) เล่นเสียเลยเลิก  
 [   ]10) อื่นๆ (ระบุ) .................................  

 
9. ฉพาะผู้เล่นการพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา อะไรคือเหตุผลท่ีท ำใหท่้ำนยังคงเล่นกำรพนัน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 [   ]1) เป็นธุรกิจ/เป็นอำชีพ  [   ]2) เป็นกำรเสริมรำยได้  [   ]3) เป็นกำรเสี่ยงโชค  
 [   ]4) เพื่อควำมตื่นเต้นและเพลิดเพลิน  [   ]5) ชอบเป็นกำรส่วนตัว  [   ]6) มีแหล่งท่ีเล่นอยู่ใกล้ๆ/เข้ำถึงง่ำย 
 [   ]7) คิดว่ำจะมีโอกำสชนะมำก  [   ]8) มีคนชักชวน   [   ]9) โฆษณำผ่ำนสื่อ        
 [   ]10) อยำกได้เงินท่ีเสียไปคืน  [   ]11) อื่นๆ (ระบุ) ............................... 
    9.1 จากเหตุผลที่ท่านระบุถึงข้างต้น เหตุผลส าคัญที่สุดคือ ………………………………. 
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10.  กำรเล่นพนันในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ ท ำให้ฐำนะกำรเงินของท่ำนดีข้ึนหรือแย่ลง 
 [   ]1) ดีข้ึน   [   ]2) แย่ลง   [   ]3) เหมือนเดิม  
11. ท่ำนเคยเสียเงินจำกกำรเล่นพนันเป็นจ ำนวนมำกหรือไม่ 
 [   ]1) ไม่เคย 
 [   ]2) เคย 11.2 ส่วนใหญ่ท่านจะท าอย่างไร 
        1) เปลี่ยนไปเล่นกำรพนันประเภทอื่น   2) หำเงินมำเล่นต่อตำมเดิม   3) หยุดช่ัวครำว    4) เลิกเล่น 
12. ท่ำนเคยถูกลงโทษจำกกำรเล่นพนันหรือไม่เช่น ต ำหนิ ดุด่ำ ทัณฑ์บน โดนปรับ จับกุม 
 [   ]1) ไม่เคย 
 [   ]2) เคย 12.2.1 เคยถูกลงโทษรุนแรงท่ีสุดคือ ................................................................. 
  12.2.2 ส่งผลต่อกำรเล่นอย่ำงไร  1) เล่นมำกข้ึน  2) เล่นเท่ำเดิม 3) เล่นน้อยลง  4) หยุดช่ัวครำว 
5) เลิกเล่น 
13. ท่ำนคิดว่ำตัวเองติดพนันหรือไม่   

[   ]1) ไม่ติด เพรำะ ...............................................................................................................................................  
[   ]2) ติด     เพรำะ ............................................................................................................................................... 
[   ]3) ไม่แน่ใจ      

14. ในกำรเล่นกำรพนันท่ำนมีประสบกำรณ์ลักษณะใดต่อไปน้ีบ้ำง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ] 1) เ คยเล่นพนันจนท ำให้เสียเวลำท ำงำน/กำรเรียน [   ] 2)  เล่นพนันจนบำงครั้งท ำให้ชีวิตครอบครัวไม่มีควำมสุข 
[   ] 3)  เคยเสื่อมเสียช่ือเสียงจำกปัญหำกำรเล่นพนัน [   ] 4)  เคยรู้สึกผิด ละอำยใจภำยหลังเล่นพนัน 
[   ] 5)  เคยเล่นพนันเพื่อให้ได้เงินมำใช้หน้ีหรือแก้ปัญหำทำง

กำรเงิน 
[   ] 6)  เล่นพนันจนเป็นเหตุให้ควำมทะเยอทะยำน หรือ

ประสิทธิภำพของตัวเองลดน้อยลง 
[   ] 7)  หลังเสียพนัน รู้สึกว่ำจะต้องรีบกลับมำแก้มือ เพื่อเอำ

เงินท่ีเสียไปคืนมำให้เร็วท่ีสุด 
[   ] 8)   หลังชนะพนัน เคยมีควำมต้องกำรอย่ำงมำกที่จะเล่น

อีก เพื่อเอำชนะหรือให้ได้เงินเพิ่มข้ึน 
[   ] 9)  บ่อยครัง้ท่ีเล่นพนันจนไม่เหลือเงินติดตัว/เล่นจนบำท

สุดท้ำย 
[   ] 10) เคยยืมเงินผู้อื่นเพี่อน ำมำเป็นทุนในกำรเล่นพนัน 

[   ] 11) เคยขำยข้ำวของ หรือสิ่งมีค่ำเพื่อน ำเงินมำเป็นทุนเล่น
พนัน 

[   ] 12) รู้สึกอึดอัด ไม่เต็มใจจะน ำเงินท่ีจะใช้เล่นพนัน ไป
จับจ่ำยใช้สอยอย่ำงอื่น 

[   ] 13) กำรเล่นพนันท ำให้ตัวท่ำนไม่ค่อยให้ควำมใส่ใจควำม
เป็นอยู่ของตัวเองหรือครอบครัว 

[   ] 14) เคยเล่นพนันนำนกว่ำท่ีต้ังใจจะเล่น/ท่ีวำงแผนไว้ 
 

[   ] 15) เคยเล่นพนันเพื่อหลีกหนีจำกควำมรู้สึกกังวลใจ หรือ
ปัญหำต่ำงๆ 

[   ] 16) เคยท ำหรือคิดจะท ำสิ่งผิดกฎหมำยเพื่อน ำเงินเป็นทุน
เล่นพนัน 

[   ] 17) เล่นพนันจนเป็นเหตุให้นอนหลับยำกขึ้น [   ] 18) กำรโต้เถียง ควำมผิดหวัง หรือควำมรู้สึกอึดอัด ส่งผล
ให้เกิดควำมรู้สึกอยำกเล่นพนัน 

[   ] 19) อยำกฉลองควำมส ำเร็จบำงอย่ำงด้วยกำรเล่นพนันซัก
สองสำมช่ัวโมง 

[   ] 20) เคยคิดจะท ำร้ำยตัวเองหรือฆ่ำตัวตำย อันเป็นผลมำจำก
กำรเล่นพนัน 

 
 
 
 



 

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ     109 

15. พฤติกรรมกำรเล่นพนันแต่ละประเภทไม่นับรวมเล่นกันเองกับเพื่อน ญาติ พี่น้อง 
(เลือกตอบเฉพาะประเภทท่ีเลือกไว้ในข้อ 7 หรือท่ีตัวเองเล่นในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา) 

 15.1 พนันทายผลฟุตบอล 15.2 เล่นไพ่ในบ่อน 
1) ท่ำนเล่นมำนำนแล้วประมำณกี่ปี ระบุ ..................... ปี    [   ]2) ไม่เคยเล่น ระบุ ..................... ปี    [   ]2) ไม่เคยเล่น 
เฉพาะในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา [   ]1) เล่น     [   ]2) ไมเ่ล่น [   ]1) เล่น     [   ]2) ไมเ่ล่น 
2) ท่ำนเล่นผ่ำนช่องทำงใดหรือพนัน

กับใครบ้ำง  
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[   ]1) เล่นกับโต๊ะบอลโดยตรง  
[   ]2) โต๊ะบอลโดยผ่ำนคนรับแทง (คนเดินโพย) 
[   ]3) เล่นกับคนในละแวกบ้ำน/ชุมชน 
[   ]4) ในสถำนบันเทิงที่มีกำรถ่ำยทอดสด 
[   ]5) รับเป็นเจ้ำมือเอง  
[   ]6) ผ่ำนเว็บไซต์ 
[   ]7) อื่นๆ (ระบุ)..............................   

[   ]1) เล่นกับคนในละแวกบ้ำน/ชุมชน 
[   ]2) บ่อนว่ิง/บ่อนตำมบ้ำน 
[   ]3) บ่อนถำวรในประเทศ  
[   ]4) บ่อนตำมชำยแดนประเทศเพ่ือนบ้ำน 
[   ]5) บ่อนกำรพนันในต่ำงประเทศ 
[   ]6) ผ่ำนเว็บไซต์  
[   ]7) อื่นๆ (ระบุ).............................. 

3) จ ำนวนเงินที่เล่น  โดยเฉลี่ยต่อสัปดำห์ ระบุ...................... บำท 

ลักษณะที่เล่น (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[   ]1) เล่นเป็นคู่           [   ]2) เล่นเป็นชุด 

โดยเฉลี่ยต่อครั้ง ...................... บำท 

สูงสุดที่เคยเล่นต่อครั้ง.................. บำท 

โดยเฉลี่ยต่อคู่ ........ บำท 

สูงสุดที่เคยเล่นต่อคู ่.......... บำท 

โดยเฉลี่ยต่อชุด .... บำท 

สูงสุดที่เคยเล่นต่อชุด .......... บำท 

 

4) ท่ำนเล่นบ่อยเพียงใด เฉลี่ย ................ คู/่เดือน เฉลี่ย ................ ชุด/เดือน โดยเฉลี่ยเล่นครั้งละ................. วัน 

ระบุ ......................... ครั้ง/เดือน 
5) โดยรวมในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 

ท่ำนเล่นได้หรือเสีย 
[   ]1) ได้        [   ]2) เสีย       [   ]3) เท่ำทุน [   ]1) ได้     [   ]2) เสีย   [   ]3) เท่ำทุน 

6) นอกจำกตัวท่ำน สมำชิกใน
ครอบครัวมีใครเล่นอีกหรือไม่ 

[   ]1) ไม่มี 
[   ]2) มี คือ 1………….. 2…………… 3……………. 

[   ]1) ไม่มี 
[   ]2) มี คือ 1……….. 2…………… 3……………. 

7) เฉพำะพนันทำยผลฟุตบอลท่ำนใช้
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ จำก
สื่อใดบ้ำง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[   ]1) หนังสือพิมพ์วิเครำะห์อัตรำต่อรอง 
[   ]2) หนังสือพิมพ์กีฬำ 
[   ]3) หนังสือพิมพ์รำยวัน  
[   ]4) วิทยุ 
[   ]5) โทรทัศน์ฟรีทีวี และดิจิตอลทีวี 
[   ]6) ช่องกีฬำทำงทีวีดำวเทียม/เคเบิ้ลทีวี 
[   ]7) บริกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงโทรศัพท์ 
[   ]8) เว็บไซต์  
[   ]9)อื่นๆ (ระบุ)........................................ 
[   ]10) ไม่ได้ใช้ข้อมูลจำกสื่อใดเลย 

 

8) เฉพำะพนันทำยผลฟุตบอลรำยกำร
ใดที่ท่ำนเล่นบ้ำง (เลือกได้มากกว่า 
1 ข้อ) 

[   ]1) พรีเมียร์ลีก       
[   ]2) ไทยลีก 
[   ]3) อื่นๆ (ระบุ)........................................ 
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15. พฤติกรรมกำรเล่นพนันแต่ละประเภท....(ต่อ) 
 15.3 หวยใต้ดิน 15.4 สลากกินแบ่งรัฐบาล 15.5 หวยหุ้น 15.6 จับยี่กี/หวยปิงปอง 

1) ท่ำนเล่นมำนำนแล้วประมำณกี่ปี ระบุ ............. ปี   [   ]2) ไม่เคยเล่น ระบุ ............. ปี   [   ]2) ไม่เคยเล่น ระบุ ............. ปี   [   ]2) ไม่เคยเล่น ระบุ ............. ปี   [   ]2) ไม่เคยเล่น 
เฉพาะในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา [   ]1) เล่น    [   ]2) ไมเ่ล่น [   ]1) เล่น    [   ]2) ไมเ่ล่น [   ]1) เล่น    [   ]2) ไมเ่ล่น [   ]1) เล่น    [   ]2) ไมเ่ล่น 

2) ท่ำนเล่นผ่ำนช่องทำงใดบ้ำง 
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[   ]1) เล่นกับเจ้ำมือโดยตรง 
[   ]2) ผ่ำนคนรับแทง (คนเดินโพย) 
[   ]3) ผ่ำนเว็บไซต์ 
[   ]4) อื่นๆ (ระบุ)...................... 

[   ]1) ซื้อที่แผงขำยสลำก  
[   ]2) ผ่ำนคนเร่ขำย 
[   ]3) อื่นๆ (ระบุ).................... 

[    ]1) เล่นกับเจ้ำมือรับแทงหวย 
[   ]2) ผ่ำนเว็บไซต์ 
[   ]3) อื่นๆ (ระบุ)......................... 

 

3) จ ำนวนเงินที่เล่น  โดยเฉลี่ยต่องวด .................... บำท 

สูงสุดที่เคยเล่นต่องวด................ บำท 

โดยเฉลี่ยต่องวด .................... บำท 

สูงสุดที่เคยเล่นต่องวด................ บำท 

โดยเฉลี่ยต่อครั้ง .................... บำท 

สูงสุดที่เคยเล่นต่อครั้ง................ บำท 

โดยเฉลี่ยต่อครั้ง .................... บำท 

สูงสุดที่เคยเล่นต่อครั้ง................ บำท 

4) ท่ำนเล่นบ่อยเพียงใด [   ]1) เล่นทุกงวด 
[   ]2) เล่น.....งวดในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

[   ]1) เล่นทุกงวด 
[   ]2) เล่น.....งวดในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
- ก่อนนโยบำยคุมรำคำ 80 บำท 
  ซื้องวดละ.........ใบ ใบละ...........บำท 
- หลังนโยบำยคุมรำคำ 80 บำท  
   (งวด 16 มิ.ย. 58 –  1 ต.ค. 58) 
  ซื้องวดละ.........ใบ ใบละ...........บำท 
- งวดมีรำงวัลเลขหน้ำ 3 ตัว  
  (งวด 1 ก.ย. 58 –  1 ต.ค. 58) 
[   ]1) ซื้อมำกข้ึน   [   ]2) ไม่มีผล 

ระบุ ......................... ครั้ง/วัน 

ระบุ ......................... วัน/สัปดำห์ 

ระบุ ......................... ครั้ง/วัน 

ระบุ ......................... วัน/สัปดำห์ 

5) โดยรวมในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ  
ท่ำนเล่นได้หรือเสีย 

[   ]1) ได้   [   ]2) เสีย  [   ]3) เท่ำทุน [   ]1) ได้   [   ]2) เสีย  [   ]3) เท่ำทุน [   ]1) ได้   [   ]2) เสีย  [   ]3) เท่ำทุน [   ]1) ได้   [   ]2) เสีย  [   ]3) เท่ำทุน 

6) นอกจำกตัวท่ำน สมำชิกใน
ครอบครัวมีใครเล่นอีกหรือไม่ 

[   ]1) ไม่มี 
[   ]2) มี คือ 1……….. 2………  3………. 

[   ]1) ไม่มี 
[   ]2) มี คือ 1……….. 2………  3………. 

[   ]1) ไม่มี 
[   ]2) มี คือ 1……….. 2………  3………. 

[   ]1) ไม่มี 
[   ]2) มี คือ 1……….. 2………  3………. 
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15. พฤติกรรมกำรเล่นพนันแต่ละประเภท....(ต่อ) 
 15.7 ไฮโล/โปป่ัน/ก าถ่ัว/ถ่ัวแยก 15.8 เล่นมวยหรือมวยตู้ 15.9 ตู้ม้า 

1) ท่ำนเล่นมำนำนแล้วประมำณกี่ปี ระบุ ............. ปี   [   ]2) ไม่เคยเล่น ระบุ ............. ปี   [   ]2) ไม่เคยเล่น ระบุ ............. ปี  [   ]2) ไม่เคยเล่น 
เฉพาะในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา [   ]1) เล่น   [   ]2) ไมเ่ล่น [   ]1) เล่น   [   ]2) ไมเ่ล่น [   ]1) เล่น   [   ]2) ไมเ่ล่น 

2) จ ำนวนเงินที่เล่น  โดยเฉลี่ยต่อครั้ง ...................... บำท 

สูงสุดที่เคยเล่นต่อครั้ง.................. บำท 

โดยเฉลี่ยต่อสัปดำห์ ระบุ........... บำท 

โดยเฉลี่ยต่อคู่ .................... บำท 

สูงสุดที่เคยเล่นต่อคู่ .................. บำท 

โดยเฉลี่ยต่อครั้ง .................... บำท 

สูงสุดที่เคยเล่นต่อครั้ง................ บำท 

3) ท่ำนเล่นบ่อยเพียงใด โดยเฉลี่ยเล่นครั้งละ................. วัน 

ระบุ ......................... ครั้ง/เดือน 

ระบุ ......................... คู่/เดือน ระบุ ......................... ครั้ง/วัน 
ระบุ ......................... วัน/สัปดำห์ 

4) โดยรวมในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ  
ท่ำนเล่นได้หรือเสีย 

[   ]1) ได้   [   ]2) เสีย  [   ]3) เท่ำทุน [   ]1) ได้   [   ]2) เสีย  [   ]3) เท่ำทุน [   ]1) ได้   [   ]2) เสีย  [   ]3) เท่ำทุน 

5) นอกจำกตัวท่ำน สมำชิกใน
ครอบครัวมีใครเล่นอีกหรือไม่ 

[   ]1) ไม่มี 
[   ]2) มี คือ 1……….. 2………  3………. 

[   ]1) ไม่มี 
[   ]2) มี คือ 1……….. 2………  3………. 

[   ]1) ไม่มี 
[   ]2) มี คือ 1……….. 2………  3………. 

 

 

16. เมื่อเกิดปัญหำจำกกำรเล่นพนัน คนท่ีท่ำนขอค ำปรึกษำหรือควำมช่วยเหลือคือใครบ้ำง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ]1) พ่อ แม่  [   ]2) ญำติ  [   ]3) พี่ น้อง [   ]4) แฟน [   ]5) เพื่อน [   ]6) ครู อำจำรย์ 
[   ]7) โพสท์เฟซบุ๊ค/ทวิตเตอร/์ไลน์   [   ]8) ต้ังเป็นกระทู้ขอควำมเห็นตำมเว็บไซต์ต่ำงๆ เช่น พันทิป สนุก 
[   ]9) พูดคุยกับเพื่อนท่ีไม่รู้จักผ่ำนทำงกำรแชท [   ]10) สำยด่วนหยุดพนัน  [   ]11) สำยด่วนให้ค ำปรึกษำอ่ืนๆ 
[   ]12) ดีเจวิทยุ     [   ]13) อื่นๆ คือ..................................................................... 

 ผู้ที่ท่านมักขอค าปรึกษา หรือความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ ......................................... .............. 
[   ]14) ไม่เคยขอค าปรึกษาใคร  
[   ]15) ยังไม่เคยมปีัญหาจากการเล่นพนัน 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  [   ]1) ชำย [   ]2) หญิง [   ]3) เพศสภำพ 
2. อำย.ุ...................ปี 
3. สถำนภำพสมรส [   ]1) โสด  [   ]2) สมรส [   ]3) หม้ำย [   ]4) หย่ำร้ำง [   ]5) อื่นๆ 
4. กำรมีบุตร  [   ]1) มีบุตร [   ]2) ไม่มีบุตร 
5. ระดับกำรศึกษำท่ีส ำเร็จช้ันสูงสุด 
 [   ]1) ประถมศึกษำ/ไม่ได้เรียน   [   ]2) มัธยมศึกษำตอนต้น  [   ]3) มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.  
 [   ]4) อนุปริญญำ/ปวส./ปวท.  [   ]5) ปริญญำตรี   [   ]6) สูงกว่ำปริญญำตรี 
6. อำชีพ 

[   ]1) ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ  [   ]2) พนักงำนบริษัทเอกชน    [   ]3) ค้ำขำยรำยย่อย/บริกำรรำยย่อย  
 [   ]4) ธุรกิจส่วนตัว/ผู้ประกอบกำร [   ]5) ผู้ใช้แรงงำน/รับจ้ำงท่ัวไป  [   ]6) นักเรียน/นักศึกษำ 
[   ]7) เกษียณอำยุ   [   ]8) เกษตรกร/ประมง   [   ]9) อำชีพอิสระ อำทิ ทนำยควำม 
สถำปนิก  
[   ]10) พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน  [   ]11) อื่นๆ คือ …………………….  [   ]12) ว่ำงงำน 

7. รำยได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน  
 [   ]1) ไม่เกิน 5,000 บำท [   ]2) 5,001 - 10,000 บำท [   ]3) 10,001 - 20,000 บำท  
 [   ]4) 20,001 - 30,000 บำท [   ]5) 30,001 - 40,000 บำท [   ]6) 40,001 - 50,000 บำท  
 [   ]7) มำกกว่ำ 50,000 บำท 
8. เขตท่ีพักอำศัย   [   ]1) กรุงเทพมหำนคร [   ]2) ในเขตเทศบำล [   ]3) นอกเขตเทศบำล  
 

ขอขอบคณุในความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่  ชื่อพนักงำนสัมภำษณ์ ............................................................... วันเก็บข้อมูล ……… / ……............/ ……............ 
พ้ืนที่ต ำบล/แขวง ………...…....................…  อ ำเภอ/เขต ………….......................…  จังหวัด…................................…....... 


