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 “รัฐบาลจะออก หวย 2 ตวั 3 ตวั สู้กบัหวยใต้ดนิ”  
 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน           
เร่ือง “รัฐบาลจะออก หวย 2 ตัว 3 ตัว สู้กับหวยใต้ดิน” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 25 – 26 มิถุนำยน 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป    
ทัว่ประเทศ กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,259 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัรัฐบำลจะออก หวย 2 ตวั 
3 ตวั สู้กับหวยใตดิ้น กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ       
“นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้ นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธี           
สุ่มตวัอยำ่งแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรเส่ียงโชคของประชำชนในอดีต พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.43 ระบุวำ่ เคยซ้ือสลำกกินแบ่ง
รัฐบำล รองลงมำ ร้อยละ 37.33 ระบุวำ่ เคยซ้ือหวยใตดิ้น ร้อยละ 29.31 ระบุวำ่ ไม่เคยซ้ือหวยทุกชนิด ร้อยละ 3.97 ระบุวำ่ เคยซ้ือหวยหุ้น และ
ร้อยละ 0.48 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สลำกออมสิน หวยกล่อง หวยออนไลน์ และหวยลำว 

ส่วนกำรเส่ียงโชคของประชำชนในปัจจุบัน พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 89.33 ระบุว่ำ ซ้ือสลำกกินแบ่งรัฐบำล รองลงมำ                  
ร้อยละ 38.76 ระบุวำ่ ซ้ือหวยใตดิ้น ร้อยละ 6.85 ระบุวำ่ เลิกซ้ือหวยทุกชนิดแลว้ ร้อยละ 2.81 ระบุว่ำ ซ้ือหวยหุ้น และร้อยละ 0.22 ระบุอ่ืน ๆ 
ไดแ้ก่ สลำกออมสิน และหวยลำว 

เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรท่ีรัฐบำลจะออก หวย 2 ตัว 3 ตัว โดยมีรำงวลัแจ๊กพ็อต เพ่ือสู้กับหวยใต้ดิน พบว่ำ 
ประชำชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.39 ระบุว่ำ เห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรเพ่ิมช่องทำงในกำรเลือกซ้ือและถูกกฎหมำย มีโอกำสถูกรำงวลัค่อนขำ้งสูง 
ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่จะไดน้ ำรำยไดบ้ำงส่วนไปใชป้ระโยชน์เพ่ือสังคมบำ้ง ดีกวำ่ให้ไปเขำ้กระเป๋ำเจำ้มืออยำ่งเดียว และหวยใตดิ้นจะไดห้มดไป
หรือเบำลง รองลงมำ ร้อยละ 16.86 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วย เพรำะ ท ำให้ประชำชนงมงำยมำกข้ึน กังวลว่ำจะท ำให้เกิดปัญหำในระยะยำว                  
ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ อยำกให้ยกเลิกระบบหวยทั้ งหมด ร้อยละ 0.67 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ขอดูรำยละเอียดในส่วนของรูปแบบกำรซ้ือและ
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บก่อน และร้อยละ 7.08 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรท่ีรัฐบำลจะออกหวยรูปภำพแบบน ้ ำเต้ำปูปลำ เพ่ือสู้กับหวยใต้ดิน พบว่ำ ประชำชน                   
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.17 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนเสพติดกำรพนันมำกเกินไป และอำจท ำให้เกิดหน้ีสินกับ
ประชำชนโดยไม่จ ำเป็น ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ อยำกให้ยกเลิกระบบหวยทั้งหมด รองลงมำ ร้อยละ 20.11 ระบุวำ่ เห็นด้วย เพรำะ เป็นรูปแบบใหม่
ท่ีน่ำสนใจ จะไดซ้ื้อขำยอยำ่งถูกกฎหมำย และจะไดมี้ทำงเลือกเพ่ิมมำกข้ึน ท ำให้มีโอกำสถูกรำงวลัค่อนขำ้งสูง ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ จะไดไ้ม่
เส่ียงต่อกำรโดนต ำรวจจบั ร้อยละ 0.11 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ขอดูรำยละเอียดในส่วนของรูปแบบท่ีรัฐบำลจะท ำออกมำก่อน และร้อยละ 14.61 ระบุวำ่                      
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงกำรเส่ียงโชคของประชำชน หำกในอนำคตมีตวัเลือกเส่ียงโชคมำกข้ึนทั้งท่ีถูกกฎหมำยและผิดกฎหมำย ประชำชน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.70 ระบุวำ่ ซ้ือสลำกกินแบ่งรัฐบำล รองลงมำ ร้อยละ 30.90 ระบุวำ่ ซ้ือหวย 2 ตวั 3 ตวัของรัฐบำลท่ีมีแจ๊กพอ็ต ร้อยละ 25.81 
ระบุว่ำ ไม่ซ้ือหวยทุกชนิด ร้อยละ 12.63 ระบุวำ่ ซ้ือหวยใตดิ้น ร้อยละ 4.05 ระบุว่ำ ซ้ือหวยรูปภำพแบบน ้ ำเตำ้ปูปลำของรัฐบำล ร้อยละ 1.19 
ระบุวำ่ ซ้ือหวยหุน้ ร้อยละ 0.32 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ยงัไม่แน่ใจวำ่จะซ้ือหรือไม่ซ้ือ และร้อยละ 2.30 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.82 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.57 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.51 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.44 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.66 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 49.25 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.75 เป็นเพศหญิง  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 

วนัอาทิตย์ท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th  
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ตวัอยำ่งร้อยละ 6.11 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 15.57 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 22.08 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 33.44 มีอำย ุ46 – 59 ปี และ
ร้อยละ 22.80 มีอำยุ 60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.20 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.73 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.88 นับถือศำสนำคริสต ์
และอ่ืน ๆ และร้อยละ 1.19 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 21.45 สถำนภำพโสด ร้อยละ 73.55 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.65 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 1.35 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 33.76 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 29.39 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.46                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 23.75 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 3.81 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 1.83 ไม่ระบุกำรศึกษำ   

ตัวอย่ำงร้อยละ 9.22 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.93 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน                        
ร้อยละ 20.49 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.25 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.28 ประกอบอำชีพรับจำ้ง
ทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 19.70 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 1.83 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 2.30 ไม่ระบุอำชีพ   

ตวัอยำ่งร้อยละ 17.55 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 22.88 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 23.67 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 
– 20,000 บำท ร้อยละ 11.67 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.12 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท ร้อยละ 6.35 
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 11.76 ไม่ระบุรำยได ้

 
1.  ในอดตี ท่านเคยเส่ียงโชคจากการซ้ือหวยในรูปแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

การเส่ียงโชคของประชาชนในอดตี ร้อยละ 
เคยซ้ือสลำกกินแบ่งรัฐบำล 67.43 
เคยซ้ือหวยใตดิ้น 37.33 
ไม่เคยซ้ือหวยทุกชนิด 29.31 
เคยซ้ือหวยหุน้ 3.97 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สลำกออมสิน หวยกล่อง หวยออนไลน์ และหวยลำว  0.48 

 
2.  ปัจจุบัน ท่านเส่ียงโชคจากการซ้ือหวยในรูปแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n = 890) 

การเส่ียงโชคของประชาชนในปัจจุบัน ร้อยละ 
ซ้ือสลำกกินแบ่งรัฐบำล 89.33 
ซ้ือหวยใตดิ้น 38.76 
เลิกซ้ือหวยทุกชนิดแลว้ 6.85 
ซ้ือหวยหุน้ 2.81 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สลำกออมสิน และหวยลำว 0.22 

 

3.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัการทีรั่ฐบาลจะออก หวย 2 ตวั 3 ตวัโดยมแีจ๊กพอ็ต เพ่ือสู้กบัหวยใต้ดนิ (n = 890) 
ความคดิเห็นของประชาชนต่อการทีรั่ฐบาลจะออก หวย 2 ตวั 3 ตวั โดยมรีางวลัแจ๊กพอ็ต เพ่ือสู้กบัหวยใต้ดนิ ร้อยละ 

เห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรเพ่ิมช่องทำงในกำรเลือกซ้ือและถูกกฎหมำย มีโอกำสถูกรำงวลัค่อนขำ้งสูง ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่
จะไดน้ ำรำยไดบ้ำงส่วนไปใชป้ระโยชน์เพื่อสังคมบำ้ง ดีกว่ำให้ไปเขำ้กระเป๋ำเจำ้มืออย่ำงเดียว และหวยใตดิ้น              
จะไดห้มดไปหรือเบำลง 

75.39 

ไม่เห็นด้วย เพรำะ ท ำให้ประชำชนงมงำยมำกข้ึน กังวลว่ำจะท ำให้เกิดปัญหำในระยะยำว ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ           
อยำกใหย้กเลิกระบบหวยทั้งหมด   

16.86 

อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ขอดูรำยละเอียดในส่วนของรูปแบบกำรซ้ือและผลตอบแทนท่ีไดรั้บก่อน  0.67 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 7.08 

รวม 100.00 
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4.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัการทีรั่ฐบาลจะออก หวยรูปภาพแบบน า้เต้าปูปลา เพ่ือสู้กบัหวยใต้ดนิ (n = 890) 
ความคดิเห็นของประชาชนต่อการทีรั่ฐบาลจะออกหวยรูปภาพแบบน า้เต้าปูปลา เพ่ือสู้กบัหวยใต้ดนิ ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนเสพติดกำรพนันมำกเกินไป และอำจท ำให้เกิดหน้ีสินกบัประชำชน     
โดยไม่จ ำเป็น ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ อยำกใหย้กเลิกระบบหวยทั้งหมด 

65.17 

เห็นด้วย เพรำะ เป็นรูปแบบใหม่ท่ีน่ำสนใจ จะไดซ้ื้อขำยอย่ำงถูกกฎหมำย และจะไดมี้ทำงเลือกเพ่ิมมำกข้ึน ท ำให้มี
โอกำสถูกรำงวลัค่อนขำ้งสูง ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ จะไดไ้ม่เส่ียงต่อกำรโดนต ำรวจจบั 

20.11 

อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ขอดูรำยละเอียดในส่วนของรูปแบบท่ีรัฐบำลจะท ำออกมำก่อน  0.11 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 14.61 

รวม 100.00 
 
5.  ในอนาคตหากมตีวัเลือกในการเส่ียงโชคมากขึน้ทั้งทีถู่กกฎหมายและผดิกฎหมาย ท่านจะเลือกซ้ือแบบใด  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

การเส่ียงโชคของประชาชน หากในอนาคตมตีวัเลือกเส่ียงโชคมากขึน้ทั้งทีถู่กกฎหมายและผดิกฎหมาย ร้อยละ 
ซ้ือสลำกกินแบ่งรัฐบำล 63.70 
ซ้ือหวย 2 ตวั 3 ตวัของรัฐบำลท่ีมีแจ๊กพอ็ต 30.90 
ไม่ซ้ือหวยทุกชนิด 25.81 
ซ้ือหวยใตดิ้น 12.63 
ซ้ือหวยรูปภำพแบบน ้ ำเตำ้ปูปลำของรัฐบำล 4.05 
ซ้ือหวยหุน้ 1.19 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ยงัไม่แน่ใจวำ่จะซ้ือหรือไม่ซ้ือ 0.32 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค 
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 111 8.82 
ปริมณฑลและภำคกลำง 322 25.57 
ภำคเหนือ 233 18.51 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 421 33.44 
ภำคใต ้ 172 13.66 

รวม 1,259 100.00 
 

ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 620 49.25 
หญิง 639 50.75 
เพศทำงเลือก – – 

รวม 1,259 100.00 
 

ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 77 6.11 
26 – 35 ปี 196 15.57 
36 – 45 ปี 278 22.08 
46 – 59 ปี 421 33.44 
60 ปี ข้ึนไป 287 22.80 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,259 100.00 
 

ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา    
ศาสนา จ านวน ร้อยละ 

พทุธ 1,186 94.20 
อิสลำม 47 3.73 
คริสต ์และอ่ืน ๆ 11 0.88 
ไม่ระบุ 15 1.19 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 270 21.45 
สมรส 926 73.55 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 46 3.65 
ไม่ระบุ 17 1.35 

รวม 1,259 100.00 
 
 



5 
 

ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำ/ต ่ำกวำ่ 425 33.76 
มธัยมศึกษำ/เทียบเท่ำ 370 29.39 
อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ 94 7.46 
ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 299 23.75 
สูงกวำ่ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 48 3.81 
ไม่ระบุ 23 1.83 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 116 9.22 
พนกังำนเอกชน 188 14.93 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 258 20.49 
เกษตรกร/ประมง 192 15.25 
รับจำ้งทัว่ไป 205 16.28 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 248 19.70 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 23 1.83 
องคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบุ 29 2.30 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 221 17.55 
ไม่เกิน 10,000 288 22.88 
10,001 – 20,000 298 23.67 
20,001 – 30,000 147 11.67 
30,001 – 40,000 77 6.12 
40,001 ข้ึนไป 80 6.35 
ไม่ระบุ 148 11.76 

รวม 1,259 100.00 
 
 
 

 

 

 
 


