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ปัญหาจากการเล่นพนั น
ควรทำ�อย่างไร

หน่ วยงานผู้ชำ�นาญการให้ค�ำ แนะนำ �ปรึกษาตามรัฐต่างๆ ค้นหาได้
จาก www.sos-spielsucht.ch/th/help/
ศูนย์ ให้ข้อมูลให้ความรูแ้ ละความช่วยเหลือแก่ผู้ตดิ การพนั น จัด
้ โดยความร่วมมือจาก 16 รัฐ เพื่อเป็ นการป้ องกันปัญหาหรือ
ทำ�ขึน
ลดปัญหาที่เกิดจากการเล่นพนั น

www.sos-spielsucht.ch/th/

หากคุณมีคำ�ถามหรือปัญหาเกี่ยวกับการเล่นพนั น
หากตัวคุณ ผู้ ใกล้ชิดหรือผู้ที่คุณรูจ้ ัก มีปัญหาจากการเล่นพนั น
ติดต่อสอบถามได้ที่
•• หมายเลขโทรศัพท์ 0800 040 080 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

(ภาษาเยอรมัน) โดยไม่เสียค่าบริการและไม่ตอ้ งแจ้งชื่อ
•• ขอคำ�แนะนำ �ปรึกษาทางอินเทอร์เน็ ต (ภาษาเยอรมัน)
www.sos-spielsucht.ch/th/help/

•• มีข้อมูลอื่นๆ อีกมากสำ�หรับผู้ตดิ การพนั น บุคคลในครอบครัว
หรือผู้ ใกล้ชิดของผู้ตดิ การพนั น ค้นหาข้อมูลภาษาไทยได้ที่
www.sos-spielsucht.ch/th/

•• ทุกรัฐมีหน่ วยให้ค�ำ แนะนำ �ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาจากการติดพนั น
•• ให้ค�ำ แนะนำ �ปรึกษาเป็ นการส่วนตัวและรักษาความลับของผู้ ใช้
บริการ
•• ให้บริการแก่ผู้ตดิ การพนั น รวมทัง้ ครอบครัว ญาติและผู้ ใกล้ชิด
ของผู้ตดิ การพนั น
•• ติดต่อหาผู้แปล ในกรณี ท่ตี อ้ งการคำ�แนะนำ �ปรึกษาเป็ นภาษา
ไทย

Edition 2017 20.0455

หน่ วยงานผู้ชำ�นาญการให้บริการและความช่วยเหลือดังนี ้

สำ�หรับผู้ตดิ การพนั น

สำ�หรับครอบครัว ญาติหรือผู้ ใกล้ชิดของผู้ตดิ การพนั น

สำ�หรับผู้ท่สี นใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการเล่นพนั น

การพนั นคือ

สาเหตุท่ีทำ�ให้ติดการพนั น

้ อยู่กับ
•• การเสี่ยงโชค ผลจากการเล่นพนั นไม่วา่ ได้หรือเสียขึน
ความบังเอิญ
•• การเล่นเพื่อมุ่งหวังเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ

้ แม้มีความ
•• ผู้เล่นมีความหวังอยู่เสมอว่าจะได้รบั รางวัลมากขึน
เป็ นไปได้น้อยก็ตาม
•• คิดว่าตนเองมีความสามารถในการเล่นเกมเพื่อให้ชนะได้
่ เต้นที่เกิดจากการลุ้นให้ชนะรางวัล ทำ�ให้ตอ้ งการ
•• ความรูส้ ึกตืน
เล่นต่อไป
•• ต้องการเล่นต่อเพื่อชดเชยทุนที่เสียไป
่ เต้นและความรูส้ ึกมี โชค ช่วยทำ�ให้ลืมปัญหาได้
•• ความตืน
•• ความเชื่อว่าการเล่นการพนั นทำ�ให้มีรายได้เพื่อนำ �ไปใช้ ในการ
เลีย้ งชีพ

การพนั นมีหลายประเภท ได้แก่
รูเล็ต โป๊ กเกอร์ เครือ่ งเล่นเกมอัตโนมัติ ลอตเตอรี่
การเสี่ยงทายกีฬา และการพนั นม้าแข่ง บัตรขูดเสี่ยงทาย
เล่นไพ่ เกมทอยลูกเต๋า การจับฉลาก (ทอมโบล่า) และอื่น ๆ
เกมเหล่านี ้ ให้บริการทางอินเทอร์เน็ ตด้วย
การพนั นที่ผิดกฎหมาย

่ ญหาติดการพนั น
พฤติกรรมที่นำ�ไปสูปั

การสั งเกตความแตกต่างระหว่างการพนั นผิดกฎหมายและ
ถูกกฎหมายนั ้น ไม่ ใช่เรือ่ งง่าย ในประเทศสวิตฯ การเล่นพนั นที่
ถูกกฎหมาย ได้แก่ การเล่นพนั นตามสถานคาสิ โน การเล่นลอตเตอร์ร่ี หรือการจับฉลากตามท้องถิ่น และอื่นๆ ผู้ประกอบการต้อง
ได้รบั ใบอนุ ญาตจากหน่ วยงานของรัฐ ส่วนการเล่นพนั นทางอิน่ ่ี ได้รบั อนุ ญาต
เทอร์เน็ ตหรือออนไลน์ เล่นได้เฉพาะลอตเตอรีท
จากทางการเท่านั ้น นอกเหนื อจากที่กล่าวมานี ้ ถือว่าผิดกฎหมาย
และมี โทษทางอาญา ส่วนผู้เล่นการพนั นที่ผิดกฎหมายไม่มี โทษ
ทางอาญา แต่ ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงินรางวัลจากผู้ ให้บริการ
และยังมีความเสี่ยงว่าเงินเดิมพันของผู้เล่นอาจถูกยึด หาก
ทางการฟ้ องร้องดำ�เนิ นคดีกับผู้ ให้บริการเล่นพนั นที่ผิดกฎหมาย

้ และนานขึน
้
•• เล่นพนั นบ่อยขึน
้ เรือ่ ยๆ
•• เพิ่มจำ�นวนเงินในการเล่นพนั นมากขึน
•• พูดปดเพื่อปกปิ ดการเสียพนั นของตน
•• ไม่ชำ�ระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในชีวติ ประจำ�วัน มีการกู้ยืมเงินและ
เป็ นหนี ้สิน
•• ละเลยกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพักผ่อนในยามว่าง (สันทนาการ)
•• ละเลยครอบครัว เพื่อนฝูง และหน้ าที่ความรับผิดชอบต่างๆ
(เช่น งาน)
•• มีความเครียดทางร่างกายและจิตใจ
•• ควบคุมตนเองไม่ ได้ เล่นแบบไม่มีขอบเขต หรือเลิกเล่นไม่ ได้

่ ญหาการติดพนั น เช่น
การเล่นพนั นเสีย่ งโชคอาจนำ �ไปสูปั
่
เดียวกับการติดบุหรี ซิการ์ และการติดสุรา ส่วนใหญ่ผู้เล่น
มักรูต
้ ัวเมื่อสายไป (ติดการพนั นแล้ว)
ดังนั ้ นจึงควรป้ องกันปัญหาด้วยการตัดวงจรแห่งความหายนะ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองโดยเร็ว
โดยเริม
่ จากการขอคำ�แนะนำ �ปรึกษาจากผู้ชำ�นาญการ ซึ่ง
เป็ นก้าวแรกในการเแก้ปัญหา
ผู้ท่ี ได้รบ
ั ผลกระทบจากปัญหาการติดพนั น
การติดพนั นมีผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ตดิ การพนั น สิ่งที่
ตามมาได้แก่ปัญหาทางการเงิน การพูดปดทำ�ให้หมดความเชื่อ
้ หวัง ดัง้ นั ้นจึง
ถือและความไว้วางใจ นำ �ไปสู่ความท้อแท้และสิน
เป็ นสิ่งสำ�คัญที่ผู้ประสบปัญหานี ้ ไม่ควรแบกรับปัญหานี ้เพียง
ลำ�พัง แต่ควรปรึกษาผู้ท่ี ไว้วางใจ หรือหน่ วยงานผู้ชำ�นาญการ
ซึ่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ตดิ พนั นและครอบครัว รวมทัง้ ผู้ ใกล้
ชิดของผู้ตดิ การพนั นด้วย

แบบทดสอบตนเอง
้ เรือ่ ยๆ ใช่หรือไม่
1. คุณเพิ่มจำ�นวนเงินในการเล่นพนั นมากขึน
2. คุณพูดปดกับคนที่มีความสำ�คัญกับคุณเพื่อปกปิ ดการเล่น

พนั นของตน ใช่หรือไม่
หากคุณตอบว่า “ ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ งหรือทัง้ สองข้อ คุณ
อาจมีปัญหาจากการเล่นพนั น ขอแนะนำ �ให้คุณติดต่อขอ
ความช่วยเหลือจากหน่ วยงานผู้ชำ�นาญการ

www.sos-spielsucht.ch/th/

