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1         โครงการการศึกษาด้านการพนันแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตลอสแองเจิลลิส และ สำานักงานว่าด้วยปัญหาการพนัน  

หนังสือคูมือการชวยเหลือตนเองฉบับนี้ออกแบบมาเพื่อชวยใหคุณไดเขาใจเกี่ยวกับ (1) 
พฤติกรรมการพนันของคุณ (2) สาเหตุที่คุณเลนการพนัน และ (3) เหตุใดการพนันจึงกลายเป็น 
ปัญหาชีวิตของคุณ  ขอมูลตางๆ เหลานี้จะเป็นแนวทางในการชวยใหคุณลด ละ หรือเลิกการพนัน

หนังสือคูมือนี้แบงเป็น 5 บทเรียนซึ่งแตละบทเรียนจะเนนหนักไปที่ประเด็นตางๆ 
ของการพนันที่คุณกระทำา บทเรียนตางๆ เหลานี้ยังไดแบงเป็นสวนๆ หรือหัวขออันประกอบไปดวย 
กิจกรรมตางๆ เป้าหมายของกิจกรรมเหลานี้คือ การชวยใหคุณไดคิดถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับ 
สถานการณของคุณตามหัวขอนั้นๆ 

เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดจากคูมือเลมนี้ ขอใหใชเวลาในการศึกษาเอกสารตามความเหมาะสมของ 
คุณเอง ทั้งนี้คุณอาจศึกษาหนังสือคูมือนี้ดวยตนเองหรือศึกษาโดยไดรับความชวยเหลือจากผูให 
คำาปรึกษา

คูมือเลมนี้ไมสามารถนำามาใชแทนการขอรับคำาปรึกษาจากนักวิชาชีพหรือโครงการชวยเหลือผูติด
การพนัน (Gamblers Anonymous) หากหลังจากที่คุณไดศึกษาคูมือจบแลว และคุณคิดวาตองการ 
ความชวยเหลือเพิ่มเติม ในภาคผนวกของหนังสือเราไดระบุแหลงขอมูลเพื่อการบำาบัดเพิ่มเติมไว 

ขณะนี้ คูมือเลมนี้กำาลังอยูในขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพ และผลการประเมินจะไดมีการ 
ประกาศผานเว็บไซตของสำานักงานวาดวยปัญหาการพนัน  (Office of Problem Gambling) ในเร็วๆ น้ี 
กรุณาติดตอโครงการไดที่หมายเลขโทรศัพท 310.825.4845 หรือทางอีเมลลที่ 
uclagamblingprogram@ucla.edu พรอมความคิดเห็นหรือคำาถามขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับคูมือเลมนี้

ขอแสดงความนับถือ

บทนำา
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การพนันคืออะไร?

การพนันเกี่ยวของกับการเสี่ยงโดยใชสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีคา (มักเป็นเงิน) ในกิจกรรมหรือสถานการณที่ผลลัพธไม 

แนนอน  การเสี่ยงที่กระทำาเป็นไปโดยการมีความหวังวาจะไดสิ่งตอบแทนทันที อาจตองมีทักษะเกี่ยวของซึ่งอาจ

ลดความเสี่ยงลง แตไมอาจกำาจัด ความไมแนนอนได 

รูปแบบของการพนันอันเป็นที่นิยมในปัจจุบันไดแก เกมในคาสิโน เครื่องสล็อตแมชชีนและเครื่องเลนเกมโป๊กเกอร   

การพนันทางอินเตอรเน็ต ล็อตเตอรี่ การแขงมาและการพนันเกมการ 

แขงกีฬาเป็นทีม เชนฟุตบอลหรือเบสบอล  การพนันในลักษณะอื่นๆ รวมถึงการพนันที่เกี่ยวกับ 

ทักษะสวนบุคคล การเก็งกำาไรราคาอสังหาริมทรัพย และการคาในตลาดหุน  

ใครคือผูมีปัญหาดานการพนัน?

ผูมีปัญหาดานการพนันคือบุคคลที่ใชเวลาและเงินทองเพื่อการพนันในลักษณะที่เป็นอันตรายตอตนเอง   

ผูมีปัญหาดานการพนันอยางรุนแรงเป็นที่รูจักกันในลักษณะของนักพนันที่เสพติดหรือผูติดการพนัน 

อาการหนักของการพนันที่เป็นปัญหาคือการสูญเสียการควบคุมตอการพนัน การเสียการควบคุมอาจอธิบายไดใน

ลักษณะตอไปนี้ :

1. มีการพนันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากบุคคลนั้นๆ ตองเสี่ยงมากขึ้นเพื่อรักษาระดับความตื่นเตนและพยายาม 

ที่จะใหไดเงินที่เสียไปกลับคืนมา

2.  บางคนไมสามารถหยุดเลนการพนันขณะที่ตนเองกำาลังมือขึ้น หากกำาลังมือขึ้น เขาก็รูสึกวาตนเองจะได 

เงินมากขึ้นหากพนันอีก แตหลังจากนั้นเมื่อหมดโชคแลว นักพนันที่เป็นปัญหาก็จะยังเลนการพนัน 

ตอไป จนกระทั่งไมมีเงินเหลือ

3.  มีบางคนที่ประกาศวาตนเองจะไมเลนการพนันอีกแตกลับพบวายังเลนการพนันอีก ไมวาจะพยายาม 

อยางมากเพียงใดก็ตาม

บุคคลอาจมีปัญหาหรือเป็นโรคติดการพนัน แตมีปัญหาหลายประการกับการพนันในรูปแบบเดียว ตัวอยางเชน ผู

มีปัญหาดานการพนันบางคนอาจซื้อล็อตเตอรี่ทุกสัปดาหและไมเคยมีปัญหากับการพนันในรูปแบบดังกลาว แตก็

มีปัญหาที่รุนแรงกับการพนันดานกีฬา    

บทนำา



3         โครงการการศึกษาด้านการพนันแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตลอสแองเจิลลิส และ สำานักงานว่าด้วยปัญหาการพนัน  

นอกจากนี้ยังมี “นักพนันที่เลนเป็นพักๆ” ซึ่งไมมีความตองการหรือคิดเกี่ยวกับการพนันระหวางการพนันแตละ 

ครั้ง เขาเพียงพนันกีฬาชนิดเดียวและไมมีความสนใจที่จะพนันอีกตลอดทั้งปี หรืออาจเดินทางไปลาส เวกัสหลาย 

ครั้งตอปีและไมมีความอยากหรือตองการที่จะพนันในเวลาอื่นๆ นักพนันเหลานี้ยังคงสรางปัญหาในชีวิตของตนเอง 

เนื่องจากการเสียพนันเกิดขึ้นในชวงสั้นๆ เพียงไมกี่วันที่เขาแลนพนัน

อะไรคือสัญญาณของการพนันที่เป็นปัญหา?

สัญญาณทั่วๆ ไปของการพนันที่เป็นปัญหาไดแก:  

• เลนการพนันนานกวาที่คุณตั้งใจ

•  พนัน “แบบทุมสุดตัว” แลวหลังจากนั้นก็ “พยายามเอาคืน” หลังจากเลนเสีย

•  โกหกสมาชิกในครอบครัวหรือคนอื่นๆ เกี่ยวกับจำานวนเงินที่คุณเลนการพนัน

•  ขาดงานหรือไมทำาตามสัญญาที่ใหกับครอบครัวเนื่องจากการพนัน

•  ไมสนใจดานอื่นๆ ของชีวิตเนื่องจากใชเวลาคิดถึงการพนัน 

เมื่อปัญหาการพนันรุนแรงขึ้น ก็รูสึกละอาย รูสึกผิด และหดหูมาขึ้นเรื่อยๆ  

อะไรคือขอแตกตางระหวางผูที่มีปัญหาดานการพนัน ผูเลนการพนันเพื่อการเขาสังคม และนักพนันอาชีพ?

ผูเลนการพนันเพื่อการเขาสังคมเลนพนันเพื่อความบันเทิงและมักเลนการพนันกับเพื่อน บุคคลเหลานี้ไมเสี่ย 

งมากกวาที่ตนเองจะสามารถจายได เขายอมรับไดวาการเสียพนันเป็น “สวนหนึ่ง” ของการเสี่ยง และไม 

“ติดตามเลนเพื่อใหไดเงินคืน” เมื่อเลนเสีย  การเลนพนันของคนเหลานี้ไมมีผลกระทบตอการงานหรือชีวิต 

ครอบครัวของเขา

นักพนันอาชีพเลนการพนันเพื่อใหไดเงิน ไมไดเลนเพื่อความตื่นเตนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงหรือหนีปัญหา  

นักพนันกลุมนี้มีวินัยและไมเสี่ยงโดยไมจำาเป็น พวกเขามักจะหยุดเมื่อไดเงิน ผูที่มีปัญหาดานการพนันจำานวน 

มากมักอางวา ตนเองเป็นนักพนันอาชีพแตในความเป็นจริงแลว  นักพนันอาชีพไมมีปัญหาที่เกิดจากการพนัน  

เมื่อสิ้นเดือนหรือสิ้นปี คนเหลานี้ก็ไดเงินเสมอ ในขณะที่ผูที่มีปัญหาดานการพนันมักเสียการพนันเสมอ  

อยางไรก็ตาม “นักพนันอาชีพ” ก็กลายเป็นผูมีปัญหาดานการพนันเมื่อเวลาผานไป  

คนอเมริกันจำานวนเทาใดที่เป็นผูมีปัญหาดานการพนัน?

การวิจัยแสดงใหเห็นวามีชาวอเมริกันรอยละ 4 ถึง 5 ที่เป็นผูมีปัญหาดานการพนัน และประมาณรอยละ 1 ของ 

ชาวอเมริกันเป็นผูมีปัญหาดานการพนันระดับรุนแรง (เป็นโรคติดการพนัน)  ในกลุมผูที่เลนการพนันเป็นประจำา 

อัตราสวนรอยละอาจสูงกวาที่ระบุ

การสำารวจในปี 2548 (2005) แสดงใหเห็นวา เกือบรอยละ 4 ของผูอาศัยอยูในรัฐแคลิฟอรเนียอาจจัดวาเป็นผูมี 

ปัญหาดานการพนันหรือเป็นโรคติดการพนัน  นั่นหมายถึงวา มีชาวแคลิฟอรเนียราวหนึ่งลานคนที่มีปัญหาดานการ 

พนันในชีวิตของตน
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คุณมีปัญหาดานการพนันหรือไม?

บทที่  I

1. คุณเลนการพนันประเภทใด?

ใหทำารายการของรูปแบบการพนันที่คุณชอบมากที่สุด 3 รายการ:

(จัดลำาดับตามความชอบ)

ชอบมากที่สุด:  

ชอบเป็นอันดับที่สอง:  

ชอบเป็นอันดับที่สาม:  

คุณชอบอะไรเกี่ยวกับการพนันประเภทเหลานี?้

2. คุณมีปัญหาดานการพนันหรือไม?

ชุดแบบสอบถามนี้ซึ่งดัดแปลงจาก South Oaks Foundation Gambling Screen ไดนำามาใชเพื่อประเมินบุคคล 

ที่ประสบกับพฤติกรรมการพนันที่เป็นปัญหา คุณอาจใชแบบสอบถามนี้เพื่อชวยในการตัดสินวา ตนเองมีปัญหา 

การพนันหรือไม  สวนอื่นๆ ของหนังสือคูมือนี้จะชวยคุณในการระบุวา ประเด็นใดที่สัมพันธกับคุณ 

กรุณาตอบ ดวย “ใช” หรือ “ไมใช” ตอคำาถามตอไปนี้:

  ใช /ไมใช

เมื่อคุณรวมในกิจกรรมการพนัน คุณกลับไปเลนอีกในวันอื่นๆ เพื่อใหไดเงินที่เสียไปหรือไม?   

คุณเคยอางวาตนเองไดเงินจากพนัน ทั้งๆ ที่ตนเองเสียเงินหรือไม?

คุณเคยใชเวลาหรือเงินเลนการพนันมากกวาที่ตั้งใจไวหรือไม?

เคยมีคนวิพากษวิจารณการเลนพนันของคุณหรือไม?  

คุณเคยรูสึกผิดเกี่ยวกับการเลนพนันหรือผลจากการเลนพนันของคุณหรือไม?
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  ใช /ไมใช

คุณเคยรูสึกหรือไมวาตนเองตองการหยุดเลนการพนันแตไมคิดวาตนเองจะทำาได?

คุณเคยซอนสลาก/ใบเสร็จจากการเลนพนัน ล็อตเตอรรี เงินจากการพนัน หรือสิ่งอื่นๆ ที่เกิด

จากการพนันจากคูครองหรือลูกๆ หรือคนอื่นๆ ที่สำาคัญในชีวิตคุณหรือไม?

คุณเคยถกเถียงกับผูที่คุณอยูดวยเกี่ยวกับวิธีการใชเงินของคุณหรือไม?  ถา“เคย”  การพนัน 

เคยเป็นประเด็นสำาคัญของการถกเถียงดังกลาวหรือไม?

คุณเคยขาดงานหรือขาดเรียนเนื่องจากการพนันหรือไม?

คุณเคยยืมเงินจากบุคคลอื่นและไมใชเงินคืนเนื่องจากการเลนพนันของตนหรือไม?

คุณเคยยืมเงินจากครอบครัวเพื่อนำาไปใชเลนการพนันหรือไม?

คุณเคยยืมเงินจากคูครองเพื่อนำาไปใชเลนการพนันหรือไม?

คุณเคยยืมเงินจากญาติคนอื่นๆ  หรือญาติของคูครองเพื่อนำาไปใชเลนการพนันหรือไม?

คุณเคยไดรับเงินกูจากธนาคาร บริษัทใหกูยืม หรือสหกรณเพื่อเลนพนันหรือเพื่อจายหนี้พ

นันหรือไม?

คุณเคยเบิกเงินสดจากบัตรเครดิต เชน Visa หรือMasterCardารดเพื่อเลนพนันหรือเพื่อจาย

หนี้พนันหรือไม? (ไมรวมบัตรเอทีเอ็ม)

คุณเคยไดเงินกูจากแหลงเงินกูที่เรียกดอกเบี้ยสูงเพื่อเลนพนันหรือเพื่อจายหนี้พนันหรือไม?

คุณเคยขายหุน แชรหรือทรัพยสินลักษณะเดียวกันอื่นๆ เพื่อเลนพนัน?

คุณเคยขายทรัพยสินสวนตัวหรือของครอบครัวเพื่อเลนพนันหรือเพื่อจายหนี้พนันหรือไม?

คุณเคยขอยืมเงินจากบัญชีกระแสรายวันโดยการเขียนเช็คเดงเพื่อใหไดเงินมาเลนพนันหรือเ

พื่อจายหนี้พนันหรือไม?

คุณรูสึกวา ตนเองมีปัญหาในการเลนพนันการพนันหรือไม?

ในการคำานวณคะแนนของคุณ ใหนับคะแนนขอที่ตอบวา “ใช”

0 = ไมมีปัญหา 1 – 4 = ไมรุนแรงถึงรุนแรงปานกลาง 5 – 20 = เป็นปัญหา

คะแนนของฉันคือ:  

ปรับปรุงจาก South Oaks Gambling Screen, 1992, South Oaks Foundation, Henry Lesieur และ Sheila Blume
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3. ผลจากการเลนพนัน

เพื่อทำาความเขาใจวา การพนันมีผลกระทบตอชีวิตของคุณอยางไร ขอใหใชเวลาสักครูเพื่อคิดถึงผลกระทบจาก 

พฤติกรรมการพนันที่มีตอคุณทั้งทางบวกและทางลบ ใหพิจารณาถึงผลจากการเลนพนัน และอธิบายวา การพนันมี 

ผลตอคุณอยางไรโดยใหบันทึกลงไปในชองวาง ตามหัวขอที่ระบุ 

การพนันมีผลกระทบตอชีวิตของฉันดังตอไปนี้:

สุขภาพกาย

ทางบวก ทางลบ
 

 

 

สุขภาพทางอารมณ

ทางบวก ทางลบ
 

 

 

การงาน

ทางบวก ทางลบ
 

 

 

การเงิน

ทางบวก ทางลบ
 

 

 

สังคม

ทางบวก ทางลบ
 

 

 



7         โครงการการศึกษาด้านการพนันแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตลอสแองเจิลลิส และ สำานักงานว่าด้วยปัญหาการพนัน  

กฎหมาย

ทางบวก ทางลบ
 

 

 

ชีวิตครอบครัว

ทางบวก ทางลบ
 

 

 

4. เกิดอะไรขึ้นกับฉันเมื่อเลนพนัน? 

ผูที่เลนการพนันเป็นประจำามักไมใสใจความรูสึกของตนหรือสนใจตนเอง  เขาอาจมีปฏิกิริยาในลักษณะหุนหัน 

พลันแลน หรือขาดสติ หรือไมสนใจกับสถานการณซึ่งปรากฏกอนหรือมีอิทธิผลตอการพนันของตน 

ใหคิดถึง 3 ครั้งสุดทายที่คุณเลนการพนันและกรอกคำาตอบลงในตารางขางลางนี้ 

รายละเอียดในตารางเป็นตัวอยางในการเริ่มทำากิจกรรม 

สถานที่/สถานการณ ความรูสึกกอนเลน ความคิดกอนหรือระ 

หวางที่เลน

จำานวนเงิน ($) 

แวะที่คาสิโน 

เมื่อมองหางานทำาในยาน

กลางเมือง

สับสน ไมกลา 

รูสึกไมมีเงิน 

ถาเลนไดมาก 

ก็จะไมตองทำางาน 

นี่นาจะแกปัญหา 

ของฉันได

$60 [เสีย]

1�

2�
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3�

4�

การบาน

ใหทำาตารางเปลาลักษณะเดียวกันกับตารางขางบนและใชในการติดตามการเลนพนันของคุณ 

ใหทบทวนคำาตอบทุกสัปดาห โดยใสใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับความคิดและความรูสึกที่เกิดกอนความตองการที่จะเลน

พนัน ไมวาคุณจะเลนไดหรือเสีย และคุณรูสึกอยางไรหลังจากนั้น  ตารางเปลาของกิจกรรมนี้มีอยูในภาคผนวก

5. ระบุหาเหตุผลที่คุณเลนการพนัน

ใหกาลงในชองที่เหมาะสมกับเหตุผลของคุณในการเลนพนัน

เหตุผลในการพนัน เสมอๆ   บางครั้ง ไมเคยเลย

เพื่อความตื่นเตน

เพื่อใหไดเงินเร็วๆ

เพื่อใหรูสึกเป็นคนสำาคัญ

เพื่อใหรูสึกเขาสังคมไดเพราะฉันอาย 

เพื่อจะไดไมคิดถึงปัญหา

เพื่อใหรูสึกวามีอำานาจ

เพื่อกดความรูสึก

เพื่อหลีกหนีผูคน

เพื่อไมใหรูสึกเบื่อ

เพื่อกำาจัดความรูสึกหดหูหรือเหงา 

เพื่อใหรูสึกมีความสุขหรือเพื่อความ
บันเทิง

เพื่อลองทำาสิ่งใหมๆ 
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เมื่อตอบทุกขอแลว ใหกับไปที่หนาของสวนที่คุณทำารายการของรูปแบบการพนันที่คุณชอบและอธิบายวา  

คุณชอบอะไรเกี่ยวกับการพนันในรูปแบบนั้นๆ  คุณคิดวาจะเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมอะไรจากคำาตอบครั้งแรกหรือไม?

6. การไดและเสีย

ผูมีปัญหาดานการพนันโดยทั่วไปจำาเวลาที่ตนเองเลนได ซึ่งรูสึกดี อยางไรก็ตาม เขาก็ลืม ระบุจำานวนเงินที่เสียนอย 

กวาความจริงหรือมีขออางเมื่อตนเลนเสีย 

คุณมีขอมูลประวัติการเลนไดหรือเสียที่ถูกตองของตนเองหรือไม นักพนันบางคนทำารายการนี้เมื่อเริ่มเลน แตก ็

หยุดเมื่อตนเองเริ่มเลนเสียมากขึ้นเรื่อยๆ

ใหใชแบบฟอรมในหนาตอไป ทำาตารางของเดือนที่ผานมาเพื่อระบุวา คุณเลนการพนันบอยเพียงใด 

ผลจากการเลนแตละครั้ง และยอดรวมของเงินที่คุณเลนไดหรือเลนเสีย 

พยายามจดจำาวา คุณมีเงินสดอยูเทาใดเมื่อเริ่มเดือนใหมและ คุณพยายามที่จะยืมเงินหรือพยายามที่จะหาทุนเพิ่มเติม 

ในการเลนพนันกี่ครั้ง 

 

ใหตอบคำาถามตอไปนี้:

1. เดือนที่ผานมาเป็นไปตามปกติหรือไม? เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันเมื่อปีกอนเป็นอยางไร? หรือ 

เดือนที่คุณเลนพนันตามปกติกอนหนานั้น? 

2.  ในระยะที่คุณเลนการพนัน คุณเลนได/เสียเงินเทาไหร?

3.  ในการพิจารณาวา การพนันประเภทใดที่ทำาใหเสียเงิน เงินที่คุณเลนเสียเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ใชหรือไม?  

จำานวนเงินที่คุณประเมินมีความแมนยำาเพียงใด?
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วันอาทิตย วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร วันเสาร

เดือนที่แลว
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7. การเป็นหนี้สิน

ผูมีปัญหาดานการพนันหรือเป็นโรคติดการพนันสวนใหญมีปัญหาหนี้สินที่เกี่ยวของกับการพนันและมีปัญหาใน

การชำาระหนี้สินของตน  

ใหทำาตารางระบุหนี้สินทั้งหมดที่คุณมี รวมถึงยอดบัตรเครดิต เงินที่ยืมจากครอบครัวหรือเพื่อน ยอดหนี้คางชำาระ  

เช็คที่เขียนทั้งๆ ที่ไมมีเงิน และเงินที่ยืมจากคาสิโน 

ใหทำารายการของเจาหนี้ทั้งหมดและจำานวนเงินที่คุณเป็นหนี้แตละราย

เจาหนี้ จำานวนเงินที่คุณเป็นหนี้
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1. ความเสียหายและประโยชน

กอนที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคุณ การคิดพิจารณาถึงขอดีและ 

ขอเสียของการตัดสินใจของคุณเป็นสิ่งที่สำาคัญ การพนันสรางปัญหา 

แตก็มีประโยชน นี่เป็นโอกาสในการเปรียบเทียบทั้งสองดาน  

ใหเขียนประโยชนและความเสียหายในการพนันของคุณ จากนั้นใหเขียน 

ประโยชนและความเสียหายในการไมเลนพนัน มีตัวอยางในการเริ่ม 

กิจกรรมของคุณ  (ขอสังเกต: การกลับไปดูคำาตอบที่คุณเขียนไวในบทที่ 1 

อาจชวยในการทำากิจกรรมนี้)

ประโยชนจากการเลนการพนัน ประโยชนจากการไมเลนการพนัน

(ตัวอยาง)

• ฉันชอบความรูสึกตื่นเตนเมื่อเลนไดมากๆ 
• ฉันสามารถหาเงินไดเร็ว
• ฉันสนุกเมื่อเลนพนัน
• การพนันชวยใหฉันหนีหรือลืมปัญหาอื่น

(ตัวอยาง)

• ฉันจะประหยัดเงิน

• ฉันจะมีเวลาในการทำาสิ่งอื่นๆ  มากขึ้น

• ฉันจะรูสึกเครียดนอยลง

ใหเติมเหตุผลของคุณ. . . ใหเติมเหตุผลของคุณ. . .

$ $ $

คุณจะแกไขปัญหาอยางไร?

บทที่  II
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ความเสียหายของการเลนการพนัน ความเสียหายของการไมเลนการพนัน

(ตัวอยาง)

• ฉันมีหนี้สินมาก
• ฉันไมสามารถควบคุมนิสัย 

การพนันของฉันได
•ฉันหดหูและกังวล

(ตัวอยาง)

• ฉันจะรูสึกเบื่อ
• ฉันอาจพลาดไดเงินมากๆ
• ฉันจะตองเผชิญหนากับความจริง

ใหเติมเหตุผลของคุณ. . . ใหเติมเหตุผลของคุณ. . .

เมื่อทำากิจกรรมนี้เสร็จ ใหเรียงหมายเลขลำาดับความสำาคัญของเหตุผล 

เมื่อเปรียบเทียบความเสียหายและประโยชนแลวเป็นอยางไร? การเลนพนันตอไปจะเป็นสิ่งที่สมเหตุผลหรือไม 

กับสถานการณปัจจุบัน?
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2. กำาหนดเป้าหมายในการพนันของคุณ

กอนที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงการพนันของคุณ  สิ่งสำาคัญคือ คุณตองกำาหนดเป้าหมายของตน  

• คุณตองการหยุดเลนการพนันทั้งหมดเลยใชหรือไม?

• หรือคุณตองการลดเวลาหรือเงินที่ใชในการพนันลง?  

เมื่อคุณตัดสินใจแลว มีทางเลือก 3 ทางดังตอไปนี้:

I. การงดเวน (ไมเลนการพนันทุกประเภท)

คนจำานวนมากพบวา การไมเขาไปยุงเกี่ยวกับการพนันในรูปแบบใดๆ เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดสำาหรับตนเอง

II. การเลิกเลนการพนันบางประเภท (หรือหลายประเภท)

บางคนเลือกที่จะเลิกการพนันในบางประเภทที่สรางปัญหาใหตนเอง แตยังเลนการพนันในรูปแบบอื่นๆ ตอไป 

ตัวอยางเชน เขาเลือกเลนสล็อต แมชชีน แตยังซื้อล็อตเตอรี่อยู 

ตัวเลือกนี้ตองอาศัยการกระทำาอยางตอเนื่อง คุณตองคอยจับตาดูวา มีปัญหาของการพนันในประเภทอื่นๆ 

เกิดขึ้นหรือไม   นี่อาจเป็นตัวเลือกที่ยากกวาการเลิกเลนการพนันทุกชนิด เนื่องจากปัญหามักเกิดขึ้นชาๆ กอนที่เรา

จะตระหนักวามันเป็นปัญหาเสียแลว 

หากนี่เป็นวิธีที่คุณเลือก ใหตัดสินใจวา การพนันประเภทใดที่คุณจะเลิกและประเภทใดที่คุณจะเลนตอไป

III. การลดจำานวนการพนัน

หลายๆ คนที่พยายามลดการเลนพนันแตไมไดเลิกพนัน  ที่จริงแลวนี่เป็นตัวเลือกที่ทำาไดยากขึ้นสำาหรับคนกลุมนี ้

เพราะคนเหลานี้มีปัญหาในการควบคุมพฤติกรรมการพนันของตนในอดีต นอกจากนี้วิธีการนี้อาจไมไดรับการ 

สนับสนุนจากเพื่อนหรือครอบครัวดวย 

 

เราขอแนะนำาอยางจริงจังใหคุณพยายามเลิกการพนันทุกประเภทภายในเวลา 3-4 สัปดาหกอนที่จะตัดสินใจเป็น 

ครั้งสุดทาย  

ในระยะที่งดเวนการพนัน คุณจะพบวา ตนเองรับมือกับความตองการหรือการยั่วยุในการพนันอยางไร

หากคุณตัดสินใจที่จะลดการเลนการพนัน ใหพิจารณาแนวทางตอไปนี้:

• กำาหนดงบประมาณวาคุณจะใชเงินเทาใดในการเลนแตละครั้งและตอสัปดาห
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• หาวิถีทางหลีกเลี่ยง “เลนเพื่อเอาคืน” (นั่นคือ พยายามที่จะเอาเงินคืนจากที่เสีย)

• จำากัดเวลาที่ใชในการพนัน

• จดบันทึกการพนันของคุณ  (ใชสมุดเพื่อบันทึกระยะเวลาที่ใชในการพนัน จำานวนครั้ง เงินที่ไดและเสีย 

เป็นตน)

• หากคุณใชเงิน/เวลาเพื่อการพนันเกินกวาที่กำาหนด  และยังมีปัญหาอยู คุณควรเลิกเลนการพนันทุกชนิด

3. การยึดมั่นตอเป้าหมายของตน

เลือกคำาตอบตอไปนี้ขอใดขอหนึ่งเพื่อเป็นเป้าหมายของคุณ ใหวงคำาตอบ แลวเซ็นชื่อของคุณ 

นี่เป็นเสมือนสัญญาที่คุณทำาไวกับตนเองเพื่อชวยในการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไวได 

I. การงดเวนจากการพนัน

II. การเลิกการพนันบางประเภท (หรือหลายประเภท) 

ประเภทของการพนันที่อนุญาต

ประเภทของการพนันที่ไมอนุญาต

III. การลดจำานวนการการเลนพนัน

จำานวนวันตอสัปดาหที่ฉันสามารถเลนการพนันได:   

ระยะเวลาสูงสุดในการเลนพนันแตละครั้ง:   

จำานวนเงินสูงสุดในการเลนพนันแตละครั้ง ( $ ):   

จำานวนเงินสูงสุดในการเลนพนันตอสัปดาห ( $ ):    

 

เซ็นชื่อ:      วันท่ี:    
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4. กลยุทธในการจำากัดการเลนพนันของคุณ

งบในการพนัน

การวิจัยแสดงใหเห็นวา หากคนใชเงินมากกวารอยละ 2 ของรายไดทั้งปีของตนเพื่อการพนัน นี่อาจเป็นสัญญาณ

ของการพนันที่เป็นปัญหา

หากคุณตัดสินในที่จะลดการพนันหรือจำากัดการพนันบางประเภทของคุณ กรุณากรอกคำาตอบเพื่อการคำานวณตอไปนี้:

A. รายไดรวมของคุณในหนึ่งปี (ประมาณ):

B. รอยละ 2 ของรายไดทั้งปีของคุณคือ:

(นำารายไดทั้งปีคูณดวย .02 ตัวเลขที่ไดคืองบในการพนันตอปีของคุณ)

C. ประมาณงบเพื่อการพนันตอเดือน: 

(หารตัวเลขจากขอ B ดวย 12)

D. จำานวนเงินจริงที่ใชในการพนันเมื่อปีที่แลว:

จำากัดการเขาถึงการพนัน

ตอไปนี้เป็นขั้นตอนที่นักพนันไดนำามาใชเพื่อใหสามารถควบคุมการพนันของตน กรุณาตรวจดูขอที่คุณไดทดลอง

แลว และกาในขอที่คุณคิดวาจะทดลองใช:  

 ปลีกตัว (หามตนเองเขาคาสิโน)

 ลดการเดินทาง

 ยายใหอยูหางจากคาสิโนมากขึ้น

 ไมใหมีอินเตอรเน็ตใช

 ลบชื่อของคุณจากรายชื่อดานการตลาดของคาสิโน 

 ใชเวลากับเพื่อนหรือเพื่อนรวมงานที่เลนการพนันนอยลง

 กลยุทธอื่นๆ  ที่ไมไดระบุขางตน:
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จำากัดการเขาถึงเงิน

คนจำานวนมากพบวาหากตนเองมีเงินสดในกระเป๋า เขาก็จะเลนการพนันมากขึ้น  ผูที่เลิกการพนันไดสำาเร็จกลาววา  

การควบคุมกระแสเงินสดของตนเองใหไดนั้นสำาคัญอยางยิ่ง 

ใหกากลยุทธตอไปนี้ที่คุณคาดวานาจะนำาไปใช:

 ยกเลิกบัตรเครดิตหรือใหสมาชิกในครอบครัวเป็นผูเก็บไว  

 ยกเลิกบัตรธนาคารหรือจำากัดการใชบัตรเอทีเอ็ม 

 กดเงินสดเทาที่จำาเป็นตองใชประจำาวัน

 มั่นใจวาเช็คจะฝากเขาบัญชีเงินฝากของคุณโดยอัตโนมัติ

 ใหคูครองเป็นผูเก็บเงินเดือน

 จำากัดจำานวนเงินที่คุณจะเบิกไดตอสัปดาห (โดยการตกลงกับธนาคารของคุณ)

 บอกกับครอบครัวและเพื่อนวาอยาใหคุณยืมเงิน

 ใหคนอื่นเป็นผูรับผิดชอบจายคาใชจายตางๆ แทน

 จัดทำาบัญชีของเงินรายจายและรายไดทั้งหมด (จัดทำางบประมาณ)

 จัดใหมีคนที่ตองเซ็นชื่อในเช็ครวมกับคุณ
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1. ตระหนักรูถึงตัวจุดชนวนของคุณ

ตัวจุดชนวนนำาไปสูความอยาก (หรือความตองการ) เลนการพนัน  โดยทั่วไปมีชนวนอยู 2 ชนิด:   

ชนวนภายใน (ความคิดหรือความรูสึก) 

ชนวนภายนอก (สถานการณ)

ชนวนภายใน มักเกิดจากสาเหตุตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่ง:

• ความรูสึกไมแนนอนหรือความสิ้นหวัง

• ความรูสึกผิดหรือละอาย 

• ความรูทางลบอยางรุนแรง เชน ความหดหู ความโกรธ หรือความวิตกกังวล 

• ความตองการสวนตัวหรือความคาดหวังตอตนเอง  

การพนันสามารถเป็นวิถีทางในการหลีกเลี่ยงหรือหลบหนีจากความรูสึกไมสบายหรือความรูสึกเจ็บปวดดังกลาวได  

คุณสามารถคิดถึงสถานการณที่เป็นชนวนใหคุณรูสึกเชนนั้น และชนวนที่นำาไปสูการกระตุนหรือความตองการ 

เลนพนันไดหรือไม? 

กรุณาเขียนอธิบายสถานการณนั้นในพื้นที่ตอไปนี้:

ชนวนภายนอกคือวัตถุ คำาพูดหรือภาพที่ย้ำาเตือนคุณถึงประสบการณการเลนการพนันที่ผานมา ตัวอยางอาจรวมถึง 

ป้ายโฆษณาเมืองลาส เวกัส เกมโป๊กเกอรทางโทรทัศน หรือป้ายมาแขงที่จุดออกจากทางหลวง  ชนวนภายนอก 

สามารถรวมถึงสถานการณที่เกี่ยวของกับการพนัน ตัวอยางเชน ผูหญิงมักเลนพนันเมื่อลูกสาวของตนไปเรียน 

เตนรำาหรือเมื่อสามีไปตางเมือง   

คุณสามารถคิดถึงบางสิ่งที่เคยประสบ เห็นหรือไดยินมาเมื่อเร็วๆ นี้ซึ่งเป็นชนวนใหคุณอยากหรือตองการเลน 

พนันไดหรือไม?

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิม

บทที่  III
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จากชนวนทั้งสองชนิด ชนวนชนิดใดทำาใหคุณเลนการพนัน? 

คุณรับมือกับสิ่งนี้อยางไร?

2. การรับมือกับความอยาก

ความอยากเลนพนันเป็นสิ่งสามัญมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะหยุดการพนัน ความอยากเป็นปฏิกิริยาทาง

กายหรือการตอบสนองที่คุณมีซึ่งนำาไปสูความตองการเลนการพนัน 

แตละครั้งที่คุณสามารถตอสูกับความอยากได ถือวาคุณประสบความสำาเร็จ ความอยากเลนของคุณจะออนลงเรื่อยๆ  

ในทั้งดานความรุนแรงและความถี่เมื่อเวลาผานไป  เมื่อคุณมีความอยากเลนและตองการพนันไมไดหมายความ 

วา คุณตองกระทำาตามความตองการ เทคนิคหลายๆ ประการตอไปนี้จะชวยใหคุณรับมือกับความอยากได  

เทคนิคที่ 1  การระบุหาชนวน  

เทคนิคนี้รวมถึงการตระหนักวา คุณเองมีชนวนจูงใจในการเลนพนัน นี่เป็นขั้นตอนแรกในการจัดการกับความ 

อยากเลนของคุณ

ผูคนมีประสบการณของความอยากในรูปแบบตางๆ กัน ความอยากอาจมีรูปแบบของความคิดที่บอกใหคุณเลน 

พนัน ภาพซึ่งคุณเห็นตนเองเลนการพนัน หรือประสบการณที่ประกอบดวยเสียงหรือกลิ่นที่เกี่ยวของกับการพนัน 

ความอยากอาจเกิดรวมกับอาการทางกายเชน อาการหัวใจเตนเร็ว เหงื่อออกที่ฝ่ามือหรืออาการคลื่นไส 

ไมสบายใจ คุณอาจเคยมีอาการความรูสึกรุนแรงกอนที่จะเลนการพนัน

ใหอธิบายถึงประสบการณความอยากที่กระตุนใหคุณเลนการพนัน:
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เทคนิคที่ 2 สิ่งชดเชยทางบวก  

เทคนิคนี้รวมถึงการแทนที่ภาพในใจดวยภาพอื่น ตัวอยางเชน  แทนที่จะจินตนาการเห็นตัวคุณเลนการพนัน ให

คุณเห็นภาพตนเองกำาลังตกปลาหรือเลนกอลฟแทน  หรือคุณอาจแทนการพนันดวยกิจกรรมอื่นที่ดีกับสุขภาพ-

แทนที่จะไปเลนการพนัน คุณไปตกปลาเลนกอลฟแทน   

อะไรที่สามารถนำามาแทนที่การพนันไดเมื่อคุณประสบกับความอยากเลนการพนัน?

 

เทคนิคที่ 3  “เลนตามบท”  

ถาคุณจินตนาการเห็นตนเองนั่งอยูที่โต๊ะเลนไพ  ลองจิตนาการวาจะเกิดอะไรขึ้น ในการจินตนาการครั้งแรก 

คุณเลนไดแนนอน แตในความเป็นจริงเกิดอะไรขึ้น? คุณเลนตอไปเรื่อยๆ จนกระทั่งคุณเสียหมดทุกอยางที่มี 

แลวหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น? คุณอยูที่ลานจอดรถรูสึกรังเกียจตนเอง โกรธ และละอายใจ 

แลวหลังจากนั้นคุณตองขับรถกลับบาน คุณรูสึกอยางไร? เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณกลับถึงบานและเห็นหนาคูครอง 

ตนเอง และเขารูวาคุณไปเลนการพนันมา?
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กรุณาเขียนวา จะเกิดอะไรขึ้นถาคุณเลนพนัน:

 

เทคนิคที่ 4 ระบุสภาพทางลบที่ไกลตัวที่สุด 

นี่เป็นเทคนิคที่คลายๆ กันซึ่งคุณคิดถึงประสบการณที่เลวรายที่สุดเกี่ยวกับการพนัน  ตัวอยางกอนหนานี้แสดง 

ใหเห็นความเป็นไปไดหลายประการ: ประสบการณในลานจอกรถ ความรูสึกอยากฆาตัวตายเมื่อขับรถกลับบาน 

การเห็นสีหนาคูครองของตนเอง 

ณ ตอนนี้ใหเชื่อมโยงความทรงจำา ภาพนั้นเขากับความอยากเลนพนัน เพื่อใหเชื่อมกับจิตใจของคุณ เพื่อที่วาทุกค

รั้งที่คุณคิดเกี่ยวกับการพนัน จะมีภาพประสบการณที่เลวรายขึ้นมาในใจโดยอัตโนมัติ ซึ่งไมใชภาพของเงินที่คุณ

จะไดหรือคุณจะสนุกมากแคไหน 

อะไรคือ “ประสบการณที่เลวรายที่สุด” ที่เกิดจากการพนันที่คุณจำาได?
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ตอไป นี้เชื่อมโยงความคิดและความรูสึกเหลานั้นกับผลที่เลวรายที่คุณเขียนตอบไวในหัวขอเทคนิคที่ 3 แตละครั้ง 

ที่คุณคิดเกี่ยวกับการพนัน  ใหคิดถึงผลที่เลวรายกอนที่คุณจะตัดสินใจวาจะเลนพนันหรือไม 

เทคนิคที่ 5  เลื่อนเวลาเลนการพนันออกไป  

ใหบอกตนเองวา คุณจะไมทำาอะไรเมื่อมีความอยากเลนพนันกอนชั่วโมงหนา หรือทุก 10 นาที หรือนาทีตอไป 

และรอใหเวลาหมดไป  ใหแบงเวลาเป็นชวงสั้นๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามที่คุณจำาเป็น แลวหลังจากนั้นใหเลื่อนเวลา 

การทำากิจกรรมนั้นออกไป 

อะไรคือสิ่งที่คุณจะทำาไดบางเพื่อเลื่อนเวลาเลนการพนัน?

 

เทคนิคที่ 6 การสนับสนุน 

การโทรติดตอคนอื่นๆ อาจชวยไดดวย 

โดยเฉพาะคนที่เคยมีปัญหาคลายๆ กัน หลายคนผาน 

ปัญหาการพนันมาไดโดยอาศัยความเชื่อทางศาสนาหรือ 

ทางจิตวิญญาณเพื่อชวยใหสามารถรับมือกับความอยาก 

สิ่งสำาคัญคือการรับมือกับความอยากโดยแข็งขัน ให 

ทดลองใชเครื่องมือและเทคนิคตอไปนี้  

ทดลองพูดคุยกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวเมื่อคุณ 

รูสึกอยากเลนพนัน แหลงใหความชวยเหลืออื่นๆในการ 

รับมือกับความอยากคือ โครงการชวยเหลือผูติดการพนัน 

ใหไปเขารวมประชุมและซักถามสมาชิกคนอื่นๆ ใน 

กลุมเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับความอยาก 
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3. การรับมือกับความคิดที่บิดเบือนเกี่ยวกับการพนัน

ในระหวางเหตุการณที่เป็นชนวนใหเลนการพนัน ความอยากหรือการกระตุนใหพนัน และการกระทำาการพนัน 

นักพนันอาจบอกตนเองผิดๆ เพื่อใหการตัดสินใจเลนการพนันของตนเองมีเหตุผล 

ตัวอยางของความคิดบิดเบือนเกี่ยวกับการพนันมีดังตอไปนี้ ใหกาทุกขอที่คุณไดเคยนำามาใชเพื่อเป็นเหตุผลใน 

การเลนพนันของตน

ฉันจะเลนแคไมกี่นาที ฉันสมควรไดเลนพนัน

เลนครั้งเดียวไมเป็นไร ฉันอาจเลนไดครั้งนี้ และฉันจะได 
ไดอยางไรถาไมเลน?

การพนันเป็นวิธีงายๆ ในการหาเงิน การพนันของฉันเป็นสิ่งที่ควบคุมได 
ฉันแคโชคไมดีชวงที่ผานมานี้ 

ฉันเป็นคนฉลาด ฉันมีระบบในการชนะ การพนันเป็นทางออกในการแกปัญหา
ของฉัน 

ฉันจายเงินคืนได การพนันทำาใหฉันรูสึกดีขึ้น 

ซักวันหนึ่งฉันจะตองเลนไดเงินเยอะ ฉันจะเลนเอาเงินคืนได

ฉันไมมีทางเลนเสียในวันเกิดของตัวเอง ฉันฉลาดกวานักพนันคนอื่นๆ  

อื่นๆ: อื่นๆ:
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4. “การเอาคืน”

การเอาคืนรวมถึงการละทิ้งกลยุทธในการเลนพนันของคุณ และ/หรือรวมถึงการเพิ่มขนาดการพนัน เพื่อที่จะให

ไดเงินที่เสียไปกลับมา นักพนันอาจกลับไปเลนอีกในวันอื่นหรือกลับไปเลนอีก โดยพยายามที่จะเอาทุนที่เสียไป

กลับคืน   

แมจะมีการใหเหตุผลที่สมเหตุสมผล (มีหลักการ) พฤติกรรมนี้มักไมมีหลักการ  ผลจากการเอาคืนคือการเลนเสีย

มากขึ้น ทำาใหเหมือนกับนักพนันฝังตัวเองใหลึกลงไปเรื่อยๆ 

ตอไปนี้เป็นรูปแบบที่พบไดทั่วไปหรือคำาอธิบายของการเอาคืน  ใหพิจารณาวาขอใดตรงกับลักษณะของคุณ 

1) นักพนันบางคนชอบแขงขันมาก เขาคิดวาการเลนเสียเป็นเรื่องจริงจังและทนการเลนเสียไมได 

ที่จริงแลวคือ การเลนไดแทบไมมี คาสิโนไดเงิน “ของพวกเขา” และพวกเขาตองเอาคืนใหได 

2) นักพนันบางคนอาจรูสึกทอแทที่จะตองหาเงินมาแทนเงินที่เลนเสียกอนที่ตนเองจะรู เขาคาดวาคูครอง 

จะทิ้งเขาไปและครอบครัวก็จะหันหลังให และทอดทิ้งเขาไปเมื่อความลับอันนาละอายนี้ถูกคนพบ 

3) นักพนันบางคนยิ่งไมมีความรูสึกผิดเลย เขาเชื่อวา หากเขาไดเงินที่เลนเสียไปกลับมา เงินนี้ไมเพียงเป็น

การใชหนี้แตราวกับวาเขาไมไดเลนการพนันเลยตั้งแตแรก 

การพยายามเลนเพื่อเอาคืนเป็นสวนหนึ่งของปัญหาการพนันที่คุณมีหรือไม?  คุณเห็นหรือไมวา การกระทำาเชนนั้น 

ทำาใหคุณสูญเสียการควบคุมตนเอง? จะถูกตองหรือไมหากจะอธิบายตัวคุณเองวาสิ้นหวังเมื่อคุณเลนเพื่อพยายาม 

เอาเงินคืน? คำาอธิบายขางตนเกี่ยวกับการเลนเพื่อเอาทุนคืนทั้งสามขอขางตนตรงกับคุณหรือไม?

5. เงินคือปัญหา เงินคือทางออก

ผูมีปัญหาดานการพนันมักมีความคิดบางประการเกี่ยวกับเงิน ขอแรกคือ เงินเป็นทางออกของปัญหาทุกอยางที่เขา

มี ขอสองคือ การพนันเป็นวิธีเดียวในการหาเงิน     

เงินคือทางออกของทุกปัญหาสำาหรับใครบางคน

แนนอนวา อาจดูเป็นเชนนั้น โดยเฉพาะเมื่อคุณมีหนี้คางชำาระ เจาหนี้กำาลังโทรหาคุณ หรือคุณมีหนี้ที่เกี่ยวของกับ 

การพนัน   

การพนันเป็นวิธีเดียวในการหาเงิน 

คุณเลนเสียมากกวาเลนไดไมใชหรือ? และไมใชการพนันหรือที่ทำาใหคุณมีหนี้และเป็นสาเหตุของปัญหาการเงิน

สวนใหญที่คุณมีอยูหรือ? ถาคุณเลนการพนันอยางมีวินัย ไมเสี่ยงโดยไมจำาเป็น และเลิกเมื่อคุณเลนได คุณไมได

ทำาสิ่งเหลานี้ตลอดมาหรือ?
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คุณรูไดอยางไรวาตนเองมีเงินพอ? 

กรุณาอธิบายในชองวางตอไปนี้วาคุณมองเงินอยางไรในชีวิตของคุณ:

 

6. การหลอกตนเองเป็นพื้นฐานของการพนัน

สมองของเราถูกวางไวใหมองหารูปแบบตางๆ และใหคาดการณตามสิ่งที่เกิดขึ้น 

นี่ใชไมไดกับการพนัน เป็นการยากที่จะเชื่อวา เครื่องจักร “ครบกำาหนด” แมวาการเลนแตละครั้งเป็นเหตุการณ

ที่แยกจากกัน เครื่องสล็อต แมชชีน ลูกเตา และไพไมมีความทรงจำา หากเหรียญออกหัวมาแลว 8 ครั้งติดตอกัน 

ครั้งที่เกาก็คงจะไมออกกอย อยางไรก็ตามเป็นการยากที่จะยอมรับวา อัตราความเป็นไปไดก็ยังเป็น 50-50 

นอกจากนี้ ทักษะที่เกี่ยวกับการเลนการพนันมักมีการประเมินสูงเกินไป ในขณะที่โชคเป็นสิ่งที่คนเชื่อวา

สามารถมีอิทธิพลหรือเปลี่ยนแปลงได นักพนันหลายคนเชื่อโชคลางอยางมาก ตัวอยางเชน บางคนเชื่อวา 

เขาสามารถควบคุมลูกเตาได ในขณะที่บางคนปฏิเสธที่จะเลนพนันในวันที่ 13 ของเดือน 

อะไรคือโชคลางที่คุณเชื่อ? กรุณาเขียนในชองวางตอไปนี้ และพยายามหาหลักฐานที่แสดงวาโชคลางดังกลาว 

สามารถเปลี่ยนแปลงผลได:

ความเชื่อดานโชคลางที่เกี่ยวกับการพนันของฉัน หลักฐาน
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1. หลีกเลี่ยงการหลีกเสี่ยง

บอยครั้งการพนันถูกนำามาใชเพื่อหลีกเลี่ยงหรือหลบหนีจากความรูสึกเจ็บปวดโดยเฉพาะ (ความละอาย รูสึกผิด 

ชวยตัวเองไมได ความหดหู) หรือจากปัญหาชีวิตบางประการที่ดูเหมือนวาไมอาจแกไขได  

ในขณะที่เลนพนัน คุณรูสึกหรือไมวากำาลังหลบหนีจากความเครียดตางๆ ในชีวิต? คุณใหคากับความจริงที่วาคุณ

ไมไดนึกถึงอะไรเลยในชีวิต และไมมีอะไรอื่นอีกนอกจากสิ่งนี้ในชีวิตของคุณ? 

แนนอนวา การพนันสรางปัญหาอื่นๆ  (การเงิน อารมณ การงาน และครอบครัว) แตการพนันก็สามารถดึงความ 

สนใจของคนไปจากปัญหาที่เขามีแตเดิม 

คุณใชการพนันเพื่อหลีกเลี่ยงอะไรบาง และมันประสบความสำาเร็จเพียงใดสำาหรับคุณ?

อะไรคือสิ่งที่ฉันหลีกเลี่ยง ผลจากการหลีกเลี่ยง

การหลีกเลี่ยง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการรับมือกับปัญหา เป็นรูปแบบการวางพฤติกรรม 

คนเราสรางนิสัยแบบนี้ในทางตางๆ กันเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณที่ไมสบายหรือยากลำาบาก 

รายการตอไปนี้ ใหคุณเลือกทุกขอที่เหมาะสม:

การสรางพฤติกรรมใหม

บทที่  IV



27         โครงการการศึกษาด้านการพนันแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตลอสแองเจิลลิส และ สำานักงานว่าด้วยปัญหาการพนัน  

การดื่มเหลา การใชยา

รับประทานมากๆ ดูโทรทัศน

การเลนอินเตอรเน็ต แสดงออกทางเพศ

พลัดวันประกันพรุง การโกหกคน

เลนวิดีโอเกม อานหนังสือ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ

คุณกับคนที่ฉันไวใจ ใชเวลาทำางานมากขึ้น

ไปเขากลุม ออกกำาลังกาย

ไปโบสถ เขียนบันทึก

ทำาความสะอาดบาน การทำาสมาธิ

อื่นๆ อื่นๆ 

2. การพัฒนาวิธีในการรับมือ

หากคุณเคยใชการพนันเพื่อหลีกเลี่ยงหรือหลบหนีจากปัญหาที่มีอยู และหากคุณหยุด (หรือสามารถควบคุม) 

การพนันของคุณได นั่นคือตอนนี้คุณมีทางเลือกแลว  คุณอาจหาวิธีอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือหลบหนีปัญหา 

หรือคุณสามารถเผชิญหนากับปัญหา และมีวิธีที่ดีในการรับมือกับปัญหานั้น    

กลยุทธใดตอไปนี้ที่อาจเป็นประโยชน? 

ตรวจดูวากลยุทธตอไปนี้อาจชวยคุณไดอยางไร:   

ชวยไมไดเลย ชวยไดบาง ชวยไดมาก

พูดคุยกับเพื่อน สมาชิกในครอบครัว หรือนักบำาบัด

การเขียนหรือจดบันทึก

เรียนรูที่จะพักผอนโดยการทำาสมาธิ โยคะ หรือการหายใจ 

ออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ

เขารวมประชุมกิจกรรมโครงการชวยเหลือผูติดการพนัน

วางแผนกิจกรรม ตั้งเปาหมาย

เรียนรูที่จะจัดการกับความโกรธ

ใชยา

หาเวลาใหตนเองมากขึ้น
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อยาลืมวา การสรางทักษะการรับมือใหมๆ เป็นกระบวนการที่ไมจำาเป็นตองทำาใหเสร็จในครั้งเดียว และไมจำาเป็น

วาจะตองแกปัญหาทั้งหมดใหไดในครั้งเดียว ในชวงแรกๆ คนมักมีความคาดหวังตอตนเองที่สูงกวาความเป็นจริง  

3. การสรางกิจกรรมใหมๆ

นักพนันหลายคนมีปัญหาเรื่องความเบื่อหนาย  

โดยเฉพาะเมื่อเขาหยุดหรือลดอัตราการเลนพนัน 

ของตนเองลง  

• บางคนในกลุมนี้อาจใชการพนันเพื่อใหความหมาย 

กับชีวิตของตนเอง เมื่อเขาใชเวลาในการเลนพนัน 

นอยลง เขาก็พบวาตนเองมีเวลามากขึ้น เขาอาจรูสึก 

ขาดความกระตือรือรน   

• ความเบื่อยังหมายถึงการที่นักพนันไมรูสึกสะดวก 

ใจที่จะอยูในกลุมของตนเอง (และโดยเฉพาะดวย 

ความรูสึกของตน)  

ดวยเหตุผลตางๆ เหลานี้ มีความสำาคัญที่จะตองสราง 

ความสนใจและกิจกรรมใหมๆ เพื่อสรางความหมาย 

และเป้าหมายใหตน การทำาสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่นาตื่น 

เตนดวยตัวของมันเอง! แตกระบวนการอาจแปลก 

และไมสบายนัก

ใหทำารายการของกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ไม 

เกี่ยวของกับการพนันที่คุณชอบซึ่งสามารถนำา 

มาใชบริหารเวลาได เหลานี้อาจเป็นงานอดิเรก 

ที่คุณเคยชอบ แตเลิกไป หรือกิจกรรมใหมๆ 

ที่คุณอยากเรียนหรือทดลอง

กิจกรรมเดิม:

1.   4.  

2.   5. 

3.   6. 
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กิจกรรมใหม:

1.   4.  

2.   5. 

3.   6. 

หากคุณทดลองแกไขอยางจริงจัง คุณจะเชื่อมโยงกับคนอยางแตกตางจากเดิม มีประสบการณใหม 

และไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ทุกวัน 

การหัดอยูกับปัจจุบัน  คือการไมจมอยูกับอดีต หรือรอคอยอนาคต โครงการชวยเหลือผูติดการพนันโดยไมเปิด 

เผยชื่อ ไดเสนอแนะใหมีชีวิตวันตอวัน นี่ไมใชเรื่องงายๆ เหมือนที่ไดยิน คุณอาจตองการจะทำาเป็นชวงสั้นๆ เชน 

ครั้งละชั่วโมงเป็นตน  

 

4. การใหอภัยตนเอง

สวนที่สำาคัญมากของปัญหาการพนันใดๆ ก็คือความรูสึกละอายใจหรือรูสึกผิดที่อาจเกิดขึ้นเป็นเวลานานหลังจาก 

ที่คุณหยุดเลนการพนัน โครงการชวยเหลือผูติดการพนันโดยไมเปิดเผยชื่อ  และนักบำาบัดสามารถเป็นที่พึ่งของ 

นักพนันในการปรับเปลี่ยนความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัวและคนอื่นๆ ที่เคยตองเจ็บปวดกับพฤติกรรม 

ของเขาได 

สิ่งที่สำาคัญเทาเทียมกัน แตมักถูกละเลยในกระบวนการฟื้นฟูคือ การใหอภัยตนเอง ซึ่งมีหลายขั้นตอนแตก็สามาร

ถเริ่มกระบวนการไดเลย  

• ขั้นแรกในการใหอภัยตนเองคือ ทิ้งการพนันและพฤติกรรมที่เจ็บปวดอื่นๆ ในอดีตไปเสีย 

และสามารถกลาวคำาวา “ฉันเคยทำาสิ่งนี้สิ่งนั้น แตตอนนี้ไมไดทำาอีกแลว” 

• ขั้นตอนที่สองคือ พยายามทำาความเขาใจวา อะไรเป็นสิ่งที่ไมมีเหตุผล 

เป็นพฤติกรรมที่ทำารายและเจ็บปวด “นี่เป็นเรื่องเจ็บปวด งี่เงา แตฉันก็เริ่มเขาใจวาทำาไมตัวเองคิดวาตอง

ทำาสิ่งที่ไดทำาลงไป” 

หวังเป็นอยางยิ่งวา การไดศึกษาคูมือเลมนี้ การทำากิจกรรมทั้งหมด และการคิดทบทวนเกี่ยวกับคำาตอบของคุณ  

คุณกำาลังเริ่มกระบวนการใหอภัยตนเองและการยอมรับความจริง
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1. เป้าหมายและแผนกิจกรรม

ในบทที่  3 คุณไดวางเป้าหมายใหกับตนเอง – เพื่อควบคุมการเลนพนันของคุณโดยจำากัดหรือละเวนจากเกมกีฬา

บางประเภทหรือเลิกการพนัน

เป้าหมายของคุณในตอนนี้คืออะไร ?

 

ทบทวนจากบทเรียนทั้งสี่บทกอนหนานี้ อะไรที่ดูตางออกไปสำาหรับคุณ? คุณจะสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูอยางไร?

คุณมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงการเลนพนันของคุณหรือไม? แผนนั้นคืออะไร?

โดยทั่วไป คนสวนใหญพบวา การบอกกับคนอื่นๆ เกี่ยวกับแผนของตนเป็นประโยชน 

คุณตองการความชวยเหลือใดบาง? คุณจะไดรับความชวยเหลือนี้อยางไร?

การทบทวนพัฒนาการ

บทที่  V
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นอกจากการควบคุมการเลนพนันของคุณแลว มีอะไรอีกในชีวิตที่คุณตองดำาเนินการแกไข?

ปัญหาใดที่คุณคาดวาจะเกิดขึ้น? คุณจำาเป็นตองเปลี่ยนลักษณะการดำารงชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณที่จะเป็น 

ชนวนหรือไม? 

ตัวอยางเชน เพื่อนของคุณจะสนับสนุนคุณหรือไมหากคุณไมเลนการพนัน? หรือ หากคุณชอบพนันกีฬา 

คุณจะยังดูรายการแขงขันกีฬา อานขาวกีฬา หรือฟังรายการดานกีฬาหรือไม?

 

2. การรับมือกับการพลาดที่จะทำาตามแผนและการกลับไปเลนพนันอีก

คุณจำาเป็นตองคาดไววาปัญหาจะกลับมาบางเป็นครั้งคราว หากคุณพลาดที่จะทำาตามแผนและกลับไปเลนพนันอีก  

จำาไววา คุณไมไดลมเหลวและย้ำาเตือนตนเองถึงความสำาเร็จในอดีต  

• คุณสามารถคาดไดวา การพนันที่เป็นปัญหาจะเกิดขึ้นอีก คุณนาจะเสียการควบคุมเมื่อดานอื่นๆ 

ของชีวิตกำาลังมีปัญหา  

• คุณสามารถเรียนรูจากการพลาดที่จะทำาตามแผนและการกลับไปเลนพนันอีกโดยตระหนักถึงชนวนและ

สถานการณที่เสี่ยง 

• พิจารณาดูวา เกิดอะไรขึ้นและดูวาคุณสามารถหาวิธีหยุดชนวนเหลานั้นและหลีกเลี่ยงสถานการณที่เสี่ยง 

ในครั้งตอไป 

• อานทบทวนคูมือนี้อีกครั้งและเขียนขอคิดใหมๆ เพิ่มเติม  
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เรียนรูจากความผิดพลาดของตน พิจารณาวาอะไรใชได และระดมสมองวาอะไรที่จะใชไดในอนาคต

คำาอธิบายเกี่ยวกับการกลับไปเลน การพนันอีก: จะหลีกเลี่ยงไมใหเกิดขึ้นอีกอยางไร

(ตัวอยาง)
ไปรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนรวมงาน 
และขับรถผานสโมสรเลนไพ  

(ตัวอยาง)
• เตรียมเงินใหพอกับคาอาหารกลางวันเทานั้น
• ขับรถไปกับเพื่อน
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จดจำาไววา การเปลี่ยนแปลงตองอาศัยเวลา การทำากิจกรรมในคูมือนี้จนครบถือวา  

คุณไดดำาเนินการตามขั้นตอนที่สำาคัญเพื่อใหสามารถกลับมาควบคุมชีวิตของคุณ 

ใหไดอีกครั้ง!

 
 ตองใหคะแนนความดีกับตัวเองที่ไดทำากิจกรรมมาจนจบ!

 เรียนรูจากความผิดพลาดของตนเอง 

 สรางพลังใจจากความสำาเร็จของตนเอง 

 วันที่สำาคัญที่สุดคือวันนี ้
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ภาคผนวก

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

กิตติกรรมประกาศ 
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I. ตารางเปลาในการบันทึกการเลนพนัน

สถานที่/ สถานการณ

ความคิดและความรูสึก 

กอนเลนการพนัน

ความคิดและความรูสึก 

ขณะเลนการพนัน

จำานวนเงินที่ไดหรือเสีย

ความคิดและความรูสึก 

หลังเลนการพนัน
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หากคุณตองการไดรับการชวยเหลือหรือสนับสนุนใดๆ หรือหากคุณไดทดลองใชเทคนิคตามที ่

ระบุในคูมือเลมนี้แลวไมประสบผลสำาเร็จ ยังมีแหลงขอมูลตอไปนี้ที่จะเป็นประโยชน ขอมูลตางๆ 

เหลานี้หลายสวนสามารถหาไดจาก

1. โครงการชวยเหลือผูติดการพนันโดยไมเปิดเผยชื่อ (Gamblers Anonymous)  

 เว็บไซต www.gamblersanonymous.org

2. โครงการความชวยเหลือดานการพนันที่เป็นปัญหา 

 สภาแหงชาติวาดวยการพนันที่เป็นปัญหา (National Council on Problem Gambling, NCPG) 
เว็บไซต http://www.ncpgambling.org/

 สภาวาดวยการพนันที่เป็นปัญหาแหงรัฐแคลิฟอรเนีย (California Council on Problem Gambling)
เว็บไซต http://www.calproblemgambling.org

 สำานักงานวาดวยปัญหาการพนัน (Office of Problem Gambling, OPG) 
เว็บไซต http://www.problemgambling.ca.gov/

 โครงการการศึกษาดานการพนันแหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย วิทยาเขตลอสแองเจิลลิส  
(UCLA Gambling Studies Program)  
เว็บไซต http://www.uclagamblingprogram.org/

 สหพันธชุมชนแพนเอเชียน (Union Pan Asian Communities, UPAC)  
เว็บไซต http://upacsd.com/

3. แหลงขอมูล: หนังสือและแหลงขอมูลตางๆ 

 Berman, Linda, M.S.W. and Mary-Ellen Siegel, M.S.W.  Behind the 8-Ball: A Guide for 
Families of Gamblers.  iUniverse, Inc., San Jose, 1998.

 Estes, Ken and Mike Brubaker.  Deadly Odds: Recovery from Compulsive Gambling. A 
Fireside/Parkside Book.  Simon & Schuster, New York, 1994.

 Lee, Bill.  Born to Lose: Memoirs of a Compulsive Gambler.  Hazelden. Hazelden 
Foundation, Center City, 2005.

 Petry, Nancy M.  Pathological gambling: etiology, comorbidity and treatment. 
American Psychological Association Press, Washington DC, 2005.

แหล งข อมูลเพิ่มเติม
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แบบฝึกหัดฉบับน้ีเป็นผลงานท่ี Office of Problem and Pathological Gambling, California Department 

of Alcohol and Drug Programs พัฒนาข้ึนมาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือสำาหรับผู้ท่ีติดการพนันและไม่ควรถูกนำาไปใช้

แทนการักษา

เราต้องขอขอบคุณ David Hodgins, Ph�D�; Nancy Petry, Ph�D�; Timothy Fong M�D� และ Adrienne 

Marco จาก the UCLA Gambling Studies Program และ the California Council on Problem Gambling ที่

ได้ให้ความช่วยเหลือและคำาปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา การออกแบบ และรูปแบบของแบบฝึกหัดฉบับนี้

      ข้อมูลบางส่วนได้มาจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้โดยที่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้ว:

D� Hodgins and K� Makarchuk, Becoming a Winner: Defeating Problem

Gambling, A Gambling Self-Help Manual, University of Calgary, June 2003. 

        แบบฝึกหัด The South Oaks Gambling Screen ได้รับการดัดแปลงมาจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

Henry Lesieur and Sheila Blume, South Oaks Gambling Screen, South Oaks Foundation, 

1992.

California Office of Problem and Pathological Gambling:

Terri Sue Canale, รองผู้อำานวยการ

Sheryl Griego,  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โปรแกรมของรัฐ

Michelle Abe, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โปรแกรมของรัฐ

Cyndi Maivia,  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โปรแกรมของรัฐ

Patricia Perry,  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โปรแกรมของรัฐ

Edna Ching, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์บริการของพนักงาน

Amy Tydeman, ผู้ช่วย

Ricci Walker, ผู้ออกแบบกราฟฟิค

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: Department of Alcohol & Drug Programs
Office of Problem Gambling
1700 K Street Sacramento, CA 95811 
โทรศัพท์: (916) 327-8611
โทรสาร: (916) 323-2000
อีเมลล: opg@adp.ca.gov 
www.problemgambling.ca.gov

กิตติกรรมประกาศ






