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“พนันกันไหม?” คำาพูดเล่น  ๆ   ที่สะท้อนว่าสังคมไทยมองการ 

พนันเป็นเร่ืองปกติ แต่ในเสี้ยวหนึ่งของความคิดทุกคนทราบดีว่า  

การเล่นพนันมากเกินไป ติดการเล่นพนัน หรือเป็นผีพนัน เป็น 

เรื่องไม่ดี จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนเล่นพนันมักจะคิดว่า “ฉันไม่ได้ 

ติดการเล่นพนัน ฉันไม่ได้เป็นผีพนัน” แต่การจะหาข้อยุติว่าคน 

เล่นการพนันนั้นติดการพนันหรือไม่กลับกลายเป็นเรื่องถกเถียงที่ 

ไม่มีคำาตอบชัดเจน

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันได้จัดพิมพ์เอกสาร “คุณกำาลังประสบ 

ปัญหาจากการพนันหรือไม่?” เพื่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน  

ได้แก่ นักพนัน นักพนันรุ่นเยาว์ และคนในครอบครัวที่มีนักพนัน  

ท่านท่ีสนใจสามารถดาวโหลดน์แบบทดสอบได้จาก www.gambling 

study-th.org ด้วยชุดคำาถามท่ีถูกออกแบบมาเป็นการเฉพาะสำาหรับ 

คำานำา
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แต่ละกลุ่มเป้าหมาย คุณจะได้รับคำาตอบว่ากำาลังประสบปัญหาจาก 

การพนันระดับใด

พร้อมกันนั้น ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันได้สนับสนุนทุนวิจัยให้  

รศ.วิทยากร เชียงกูล สำารวจและสรุปองค์ความรู้เรื่องจิตวิทยาของ 

การพนันแบบเป็นปัญหา (Problem Gambling) เป็นการวิจัยเชิง 

เอกสาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลการวิจัยของต่างประเทศ ทำาให้เห็นถึง 

ความใหญ่โตของปัญหาจากการพนัน เข้าใจสาเหตุและผลกระทบ  

เช่นงานวิจัยชิ้นหนึ่งรายงานว่าคนติดการพนันแต่ละคนสร้างผล 

เสียหายให้ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน ประมาณ 10 - 17 คน รวม 

ถึงนำาเสนอแนวทางป้องกัน วิธีการบำาบัดคนติดการพนัน และจัดทำา 

ข้อเสนอสำาหรับประเทศไทย 

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปรับปรุงผล 

งานวิจัยให้อ่านง่ายและจัดพิมพ์เป็นหนังสือเรื่อง “เสพติดพนัน :  

ความใหญ่โตของปัญหาและแนวทางแก้ไข” จะเปิดพรมแดนความรู้ 

และเป็นจุดเร่ิมต้นเล็ก ๆ ที่ช่วยสร้างความตระหนักถึงปัญหาจากการ 

พนัน ซึ่งจะนำาไปสู่การสร้างความร่วมมือในการป้องกันและลดผล 

กระทบจากการพนันในสังคมไทย

นวลน้อย ตรีรัตน์

ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
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คำานิยม

หน่ึงในคำาส่ังสอนของพ่อแม่แทบทุกครัวเรือนแต่ไหนแต่ไรมาก็คือ 

อย่าเล่นการพนัน หรืออย่าคบนักพนัน

ทางศาสนาเองก็พรำ่าสอนว่า การพนันเป็นอบายมุข เป็นช่องทาง 

แห่งความหายนะ

ในขณะที่คำาพรำ่าสอนเหล่านั้นเป็นท่ีได้ยินได้ฟังกันทั่วไป แต่เรา 

กลับแทบจะไม่รู้จักมันอย่างละเอียดพอที่จะชี้แจงได้ว่าหายนะที่ว่า 

นั้นขนาดไหน เกิดกับใคร มีอะไรเป็นสาเหตุ จะป้องกันหรือแก้ไข 

ได้อย่างไร

กล่าวสั้น  ๆ  ก็คือ เรารู้จักมันน้อยเกินกว่าที่จะแจกแจงโน้มน้าว 

ให้เกิดพลังทางสังคมเพียงพอที่จะรับมือกับมันได้อย่างเป็นมรรค 

เป็นผล
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ยิ่งเมื่อมองเข้าไปในแวดวงหนังสือ งานวิจัย ที่จะช่วยไขความ 

กระจ่างในเร่ืองนี้ หรือแม้แต่หน่วยงานที่ควรจะรับผิดชอบต่อการ 

ขยายงานประเภทนี้ ก็ยิ่งพบว่ามีน้อยจนไม่เป็นสัดส่วนอย่างมี 

นัยสำาคัญกับปัญหาเลย มิไยจะต้องตั้งคำาถามเอากับประสิทธิภาพ 

ของงานหรือบริการที่มีอยู่

งาน  “เสพติดพนัน  :  ความใหญ่โตของปัญหาและแนวทาง 

แก้ไข” ของวิทยากร เชียงกูล ชิ้นนี้ คงเป็นความพยายามคร้ังแรก ๆ   

ในการที่จะปูพื้นความรู้ในเร่ืองราวของการพนันให้กับผู้อ่านชาวไทย 

ที่ดูเป็นชิ้นเป็นอันเป็นชิ้นแรก ๆ  

งานช้ินน้ีเขียนข้ึนจากแนวคิด ทฤษฏี ประสบการณ์และงานวิจัย 

ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศเป็นพื้นฐาน รวมทั้งการนำาเสนอ 

กรณีศึกษาของการถกเถียงเรื่องนี้เพื่อการกำาหนดนโยบายของ 

รัฐบาลต่างประเทศโดยพิสดาร แม้กระน้ันก็เขียนด้วยภาษาที่อ่าน 

ง่าย เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมาตามแบบของผู้เขียน

ความน่าสนใจเกี่ยวกับเร่ืองราวของการพนันที่ปรากฏในหนังสือ 

เล่มนี้ ตั้งแต่การนำาเสนอข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าสังคมไทย 

ไม่ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาการพนันท่ีมีต่อทุกหน่วย 

ของสังคม นับตั้งแต่ตัวเอง ครอบครัว สังคม

เราไม่ได้รู้ละเอียดเท่าที่ควรถึงความซับซ้อนของสาเหตุที่ทำาให้ 

ผู้คนติดพนัน นับต้ังแต่ความเช่ือมโยงของสังคมอุตสาหกรรม ระบบ 
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ทุนนิยมเสรี ที่เราเป็นอยู่ และการขยายตัวของอัตราการเสพติด 

การพนัน ดังเช่นที่ผู้เขียนกล่าวโดยสรุปว่า สังคมทุนนิยมเน้น 

ความมั่งคั่งทางวัตถุและการแข่งขันกันมั่งคั่งในเวลาอันรวดเร็ว เมื่อ 

รวมกับเสรีภาพในการประกอบการของระบบทุนนิยมเสรี ทำาให้ 

เกิดแนวโน้มที่การพนันจะแพร่หลายกลายเป็นธุรกิจ ดังท่ีเรียกว่า  

อุตสาหกรรมการพนัน อย่างรวดเร็ว

อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้ก็คือ การชี้ให้เห็นว่า 

สังคมไทยส่วนใหญ่ยังไม่รับรู้ว่า การติดการพนันเป็นอาการป่วยไข้ 

ชนิดหนึ่งซึ่งต้องการการรักษาพยาบาลอย่างถูกวิธี โดยที่ในต่าง 

ประเทศได้มีพัฒนาการทั้งการรับรู้และการบำาบัดรักษาไปไกลแล้ว

สำาหรับนักพนันเองแล้ว เราคงอยากรู้ว่าเขาคิดอย่างไร เหตุใด 

จึงเล่นการพนันอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ๆ ที่เสียมากกว่าได้ หรือแม้แต่เสีย 

อย่างต่อเนื่อง

เรื่องนี้ ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่า ผู้เล่นการพนันพยายามรักษาไว้ซึ่ง 

กระบวนการ “รู้คิดท่ีบิดเบือน” เช่นตัวเองมีดวงดี มีทักษะ สามารถ 

ควบคุมเกมการเล่นได้ เชื่อว่าโอกาสได้เสียนั้นเท่ากับ 50/50 คือ 

โอกาสได้  -  เสียเท่ากัน ไม่ได้ก็เสีย ทั้ง  ๆ  ที่โอกาสเสียมีมากมาย 

หลายเท่าตัว หรือท่ีเสียน้ันเพราะ “เกือบได้” (near miss) ถ้าเล่นต่อ 

คงชนะ มายาคติเช่นนี้แหละท่ีช่วยคำ้ายันให้ผู้เล่นไม่ยอมเลิกเล่น 

พนัน ยิ่งเมื่อคำานึงถึงการพัฒนาการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะ 
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ทำาให้การเล่นพนันทำาได้รวดเร็วและเป็นส่วนตัว จนทำาให้มาตรการ 

ทางสังคม เช่นการตั้งข้อรังเกียจคนติดพนัน ไม่สามารถชำาแรก 

เข้าไปยับยั้งแนวโน้มการเล่นพนันได้ ดังเช่นท่ีเรียกกันว่า การพนัน 

ออนไลน์ ยิ่งจะทำาให้เกิดแนวโน้มที่น่าวิตกยิ่งขึ้นเมื่อคำานึงถึงตัวเลข 

การเติบโตที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดด และครอบครองสัดส่วนอย่าง 

มีนัยสำาคัญ

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนที่ทำาให้งานชิ้นน้ีเป็นที่น่าสนใจ มี 

คุณค่าต่อการทำาความเข้าใจและการศึกษาวิจัยต่อยอด เพื่อนำาไป 

กำาหนดนโยบายและการนำาไปสู่การปฏิบัติเป็นวงกว้างต่อไป

แล ดิลกวิทยรัตน์

ตุลาคม 2562
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คำานำาผู้เขียน

หนังสือเล่มนี้ดัดแปลงมาจากรายงานวิจัยเรื่อง สรุปองค์ความรู้ 

เรื่องจิตวิทยาของการพนันแบบเป็นปัญหา (Problem Gambling)  

ซ่ึงผู้เขียนทำาเสนอศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหา- 

วิทยาลัย ในปี 2562 โดยมุ่งให้เป็นหนังสือท่ีคนทั่วไปจะอ่านได้ง่าย 

ขึ้น 

ผู้เขียนตั้งชื่อเรื่องว่า เสพติดพนัน เพราะงานของนักวิจัยใน 

เรื่องนี้ได้ข้อสรุปใหญ่ ๆ ที่คล้ายกันว่าคนที่ติดการพนันอย่างยับยั้งใจ 

ไม่ได้ เป็นอาการผิดปกติทางจิตชนิดหน่ึงท่ีมีส่วนคล้ายคลึงกับเสพติด 

สารเสพติดชนิดอื่น  ๆ เช่น เหล้า สารเสพติดชนิดต่าง  ๆ  ในหลาย 

ลักษณะ การใช้คำาว่าเสพติด ผู้เขียนต้องการตอกยำ้าความสำาคัญ 

ของเรื่องนี้ เนื่องจากคนส่วนใหญ่รวมทั้งคนไทยมักจะชอบคิดว่าการ 

พนันเป็นเร่ืองของการเล่นเกมสนุกเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ หรือ 

เป็นการเล่นเสี่ยงโชคโดยการลงทุนเพียงจำานวนน้อย เช่น การซื้อ 

ล็อตเตอรี่ สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหวยใต้ดินบางครั้ง โดยไม่ได้ 

คิดว่าเป็นเรื่องที่อาจนำาไปสู่การเสพติดหรือมีปัญหา สร้างความ 

เสียหายใหญ่โตสำาหรับคนท่ัวไป นอกจากคนส่วนน้อยท่ีมีพฤติกรรม 
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ส่วนตัวที่ติดการพนันเช่นเล่นไพ่หรือการพนันชนิดอื่น  ๆ  มาก จน 

เกิดความเสียหายแก่ตัวเองและครอบครัว 

ในระยะ 20 - 30 ปีที่ผ่านมา นักวิชาการ ส่วนใหญ่จากประเทศ 

พัฒนาอุตสาหกรรม พบว่ามีคนจำานวนหน่ึงท่ีติดการพนันมากจนเป็น 

ปัญหามากในหลายด้าน ทั้งเร่ืองเศรษฐกิจ สุขภาพจิตและสุขภาพ 

กาย ปัญหาทางการเรียน การทำางาน ความสัมพันธ์กับครอบครัว 

และคนอื่น  ๆ  มีปัญหาทางการเงิน หน้ีสินและปัญหาทางสังคม เช่น  

การฉ้อโกง อาชญากรรม ฯลฯ ที่มีผลเสียหายในวงกว้าง จึงได้มี 

การวิจัยและการหาทางป้องกัน/บำาบัดคนเสพติดการพนันกันเพิ่มขึ้น 

ธุรกิจการเล่นพนันออนไลน์ท่ีภาครัฐควบคุมได้ยาก มีการขยายตัว 

เพิ่มขึ้นมากในยุคปัจจุบัน ทั้งเด็กวัยรุ่น คนทำางาน คนสูงอายุ ทั้ง 

ผู้หญิง (ซึ่งแต่เดิมมักเล่นการพนันหรือติดการพนันน้อยกว่าผู้ชาย)  

ก็นิยมเล่นการพนันกันทั้งในโลกจริงและออนไลน์มากข้ึน การที่คน 

ในโลกยุคปัจจุบันเข้าถึงการเล่นการพนันได้ง่าย และมีการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์แบบธุรกิจเพื่อหากำาไรมาก ทำาให้คนนิยมเล่นการ 

พนันเพิ่มขึ้นและมีโอกาสนำาไปสู่การติดการเล่นการพนันจนเป็น 

ปัญหาได้เพิ่มขึ้น

สภาพเศรษฐกิจสังคมแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่เน้น 

เรื่องการแข่งขันกันหาเงิน หาความม่ังคั่งทางวัตถุ และการเสพสุข 

บริโภคสินค้าบริการชนิดต่าง  ๆ ส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจการ 

พนัน (หรือบางแห่งใช้คำาว่าอุตสาหกรรมการพนัน) ทำาให้ประชาชน 

เล่นการพนันทั้งถูกกฎหมายและใต้ดินเพิ่มขึ้น 

การเติบโตของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรมยังส่งเสริม 

ทั้งเรื่องความเครียด โรคผิดปกติด้านจิตใจประเภทต่าง  ๆ เสพติด 
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ในหลายด้าน รวมทั้งการพนัน สร้างความเสียหายหลายอย่างให้กับ 

ทั้งผู้เสพติดการพนันและครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน ชุมชน และ 

ประเทศ 

นักวิจัยพบว่าพฤติกรรมการเล่นการพนันจนติดจนเป็นปัญหาน้ัน  

เป็นเรื่องที่มีสาเหตุที่มา มีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับความคิด จิตใจ และ 

พฤติกรรมต่อสิ่งเร้าและการสนองความต้องการของมนุษย์ อันเป็น 

ผลมาจากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมบางอย่าง ดังน้ันจึงเป็นเรื่อง 

ที่ประชาชนและสังคมควรมีความรู้เท่าทัน เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือ 

ตนเอง คนใกล้ชิด และคนอื่น ๆ ในสังคม

คนไทยกำาลังเผชิญกับปัญหาการขยายตัวของการเล่นการพนัน

และการเสพติดการพนันเพิ่มขึ้น โดยที่เราไม่ค่อยรู้ตัว ทั้ง ๆ ที่มีการ 

เล่นการพนันทั้งเปิดเผยและแฝงเร้นอยู่มาก มีการสำารวจวิจัยและ 

เผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องปัญหาการพนันค่อนข้างน้อย หนังสือ 

เล่มนี้คือความพยายามที่จะช่วยเสริม เน่ืองจากหนังสือเล่มน้ีมุ่ง 

เขียนใหม่ให้สั้นและอ่านง่าย สำาหรับคนทั่วไป จึงได้ตัดเชิงอรรถ 

อ้างอิงส่วนใหญ่จากหนังสือ บทความภาษาอังกฤษออก ผู้ท่ีสนใจ 

จะค้นคว้าเพิ่มเติมหรือต้องการอ้างอิงสามารถค้นได้จากรายงานวิจัย 

ฉบับเต็มของผู้เขียน ในเว็บไซต์ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.gamblingstudy-th.org

เพื่อช่วยเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้คนไทยรู้เท่าทันต่อการเปล่ียน 

แปลงทางเศรษฐกิจสังคมที่สร้างปัญหาเหล่านี้ ประเด็นสำาคัญที่ 

ผู้เขียนพยายามนำาองค์ความรู้ต่างประเทศมาเล่าให้ฟังคือ อะไรคือ 

ปัจจัยที่ทำาให้คนบางคนติดการพนันจนเป็นปัญหา ปัญหามีความ 

เสียหายขนาดไหน และมีแนวทางป้องกันแก้ไขและแนวทางบำาบัด 

อย่างไรบ้าง
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ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงาน 

ว่าการสำารวจกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศในปี 2562  

คนไทยเล่นการพนันเพิ่มจาก 2 ปีก่อนหน้านั้น คนเล่นการพนัน 

มีสัดส่วน 57% ของกลุ่มตัวอย่าง (หรือประมาณการ 30.42 ล้าน 

คน) โดยนิยมเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยใต้ดิน ไพ่ และทายผล 

การแข่งฟุตบอลมากตามลำาดับ ที่น่าสนใจคือคนเล่นการพนันที่ 

ประเมินว่าตนเองติดการพนัน คือเล่นมาก เล่นบ่อย เลิกไม่ได้  

มีปัญหาด้านต่าง  ๆ  ถึง 17.2% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่ารายงานของ 

ประเทศอื่น ๆ (ประมาณการ 5.23 ล้านคน) 

ปัญหาใหญ่อีกข้อหนึ่งคือการแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตผ่านทาง 

สมาร์ทโฟนที่คนไทยใช้กันมาก มีเว็บไซต์เล่นการพนันออนไลน์  

(จากทั่วโลก) ให้คนไทยเข้าถึงได้มากกว่า 2 แสนเว็บไซต์ สถาบัน 

ยุวทัศน์แห่งประเทศไทยอ้างอิงสถิติจากหนังสือ กลไกเชิงพื้นที่ 

ในการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน: บทเรียนทรงพลัง  

เด็กเยาวชนเล่นการพนัน 3.69 ล้านคน ในจำานวนนี้กว่า 1 แสนคน  

ติดหนี้การพนันเป็นเงินราว 335 ล้านบาท (ไทยโพสต์ 12 กันยายน  

2562) ทำาให้มีการนิยมเล่นการพนันกันได้สะดวก และแพร่หลาย 

เพิ่มขึ้น (ทั้งการพนันทายผลการแข่งฟุตบอล คาสิโนออนไลน์ และ 

อื่น  ๆ) ศูนย์การศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

รายงานว่ามีคนไทยท้ังเด็กเยาวชน ผู้หญิง คนสูงวัย เล่นการพนัน 

สูงขึ้นในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

วิทยากร เชียงกูล
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การที่คนติดการพนันคนหนึ่ง

แค่รู้ตัวว่าการติดการพนัน 

สร้างปัญหาให้กับตัวเขาและคนใกล้ชิด 

ยังไม่ใช่แรงจูงใจที่สูงมากพอ

ที่เขาจะหยุด/เลิกพฤติกรรม

ที่ไม่เป็นผลดีนี้ได ้ แต่นักจิตวิทยา

มีวิธีที่จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจ

ผ่านการบำาบัดเยียวยาและเทคนิคพิเศษ

เพื่อการนี้ชนิดต่าง ๆ 
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ความสำาคัญของปัญหา
การเสพติดการพนัน

1บทที่
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ในทุกประเทศมีคนจำานวนมากพอสมควรที่ชอบเล่นการพนัน 

แบบเป็นคร้ังคราว ใช้จ่ายเงินจำานวนไม่มาก เช่น ซื้อล็อตเตอรี่  

หวยใต้ดิน หรือไปเล่นสล๊อตแมชีน และการพนันชนิดอ่ืน ๆ ในสถาน 

คาสิโนที่หลายประเทศอนุญาตให้เปิดได้อย่างถูกกฎหมาย ฯลฯ  

โดยมักถือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อหาความสุข ความต่ืนเต้น  

การลองเสี่ยงโชคดู ฯลฯ การเล่นพนันแบบเป็นครั้งคราวแบบนี้ 

คนมักมองว่าสำาหรับผู้ใหญ่แล้วเป็นเร่ืองการเล่นเกมเพ่ือความบันเทิง 

ชนิดหน่ึงที่ไม่ได้สร้างปัญหาสังคมโดยตรงหรือเห็นได้ชัด หลาย 

ประเทศอนุญาตให้มีสถานเล่นและการเล่นการพนันอย่างถูกกฎหมาย 

ได้ เพื่อท่ีรัฐบาลจะได้หารายได้เข้าประเทศและอ้างว่าเพื่อจะได้ 

ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้ด้วย 

การวิจัยในหลายประเทศพบว่า แม้คนส่วนใหญ่ (อาจจะ 60 - 80% 

ในแต่ละประเทศ) จะเล่นการพนันแบบครั้งคราวเพื่อความบันเทิง  

การพักผ่อนหย่อนใจ แต่มีคนส่วนหนึ่งที่เล่นการพนันแบบเสพติด  

หรือยับยั้งใจไม่ได้ (Compulsive Gambling) คือเล่นมาก เล่นบ่อย 

อย่างต่อเนื่อง เลิกไม่ได้ จนกลายเป็นปัญหาทั้งทางการเงิน จิตใจ  

สุขภาพ ปัญหาครอบครัว และปัญหาทางสังคม 

งานวิจัยส่วนใหญ่ในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมจะให้คำาจำากัด 

ความท่ีเน้นเฉพาะคนเล่นการพนันแบบเป็นปัญหาจริง ๆ และรายงาน 

ว่ามีกลุ่มคนท่ีติดการพนันแบบเป็นปัญหาน้ีแค่ราว 0.5% (เดนมาร์ค  

เนเธอร์แลนด์) ถึง 7.6% (ฮ่องกง) ของประชากรผู้ใหญ่ แต่ก็มี 

คนที่ติดการพนันปานกลางที่มีแนวโน้มจะติดการพนันหนักขึ้นอีก 

ส่วนหนึ่ง และถ้านับผลกระทบต่อคนอื่นในครอบครัว ญาติพี่น้อง  

เพ่ือนร่วมงานด้วย ที่นักวิจัยประเมินว่าน่าจะอยู่ระหว่าง 10 - 17 คน 

ความสำาคัญของปัญหาการเสพติดการพนัน

18
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ความสำาคัญของปัญหาการเสพติดการพนัน

ต่อผู้ติดการพนัน 1 คน ก็จะครอบคลุมคนจำานวนมากขึ้น ปัญหา 

การติดการพนันยังมีผลเสียหายต่อเศรษฐกิจสังคมโดยรวมมากด้วย

คนที่ติดการพนันจนเป็นปัญหาเหล่านี้ นักวิจัยได้พบว่าเกิดจาก 

ปัจจัยทั้งทางกรรมพันธุ์ ความคิดจิตใจ สภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู  

ประสบการณ์ในชีวิต ที่บางส่วนมีลักษณะคล้ายคนที่เสพติดสาร 

เสพติดอื่น ๆ  

นักวิจัยซึ่งส่วนใหญ่คือ นักจิตวิทยา จิตแพทย์ มองว่าการเล่น 

การพนันนำาไปสู่การเล่นพนันจนเป็นอุปนิสัย เป็นการเสพติดชนิดหน่ึง 

ท่ีนำาไปสู่ปัญหา ทั้งทางการเงิน การขาดประสิทธิภาพในการเรียน  

การทำางาน สุขภาพจิต สุขภาพกาย ปัญหาครอบครัว การฉ้อโกง  

อาชญากรรม ฯลฯ ซึ่งนับรวมแล้วกลายเป็นปัญหาทางสังคม 

ที่สำาคัญ กลุ่มคนที่ติดการพนันมีเยาวชนวัยรุ่น คนหนุ่มสาว มี 

สัดส่วนของคนที่เริ่มติดการพนันแบบเป็นปัญหาเทียบต่อประชากร 

วัยเดียวกันสูงกว่าคนวัยอ่ืน คนท่ีเล่นการพนันและติดการพนันต้ังแต่ 

อายุยังน้อย มีสัดส่วนเป็นคนติดการพนันในวัยผู้ใหญ่สูงด้วย

ที่ไทยก็มีปัญหานี้ด้วยเช่นกัน ถึงไทยจะมีการสำารวจวิจัยและ 

องค์ความรู้ในเร่ืองนี้น้อย แต่องค์ความรู้จากต่างประเทศ น่าจะช่วย 

ให้เราเข้าใจปัญหานี้เพิ่มขึ้นได้ เพราะโดยทั่วไปมนุษย์มีธรรมชาติ 

ของความคิดจิตใจที่คล้ายกัน มีปัจจัยทางจิตวิทยา การแพทย์ และ 

ทางสังคม สภาพแวดล้อม ที่น่าจะอธิบายได้ว่า อะไรเป็นปัจจัยให้ 

คนบางกลุ่ม บางคน มีแนวโน้มที่จะชอบเล่นการพนันจนติดเป็น 

การเสพติด และสร้างปัญหาความเสียหาย

สัดส่วนคนที่ติดการพนันเท่าที่สำารวจพบ น่าจะตำ่ากว่าความ 

เป็นจริง เพราะคนติดการพนันมักจะปกปิดหรือไม่ยอมรับ หลาย 

19
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ความสำาคัญของปัญหาการเสพติดการพนัน

ประเทศรวมทั้งไทยก็ไม่มีการสำารวจและดูแลเร่ืองนี้อย่างทั่วถึงมาก 

นัก ปัญหาการติดการพนันกำาลังขยายตัวทุกปีตามการขยายตัวของ 

เศรษฐกิจทุนนิยมโลกและการขยายตัวของเกมออนไลน์และการ 

พนันออนไลน์ โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนและคนทำางานรุ่นหนุ่มสาว 

ท่ีมีโอกาสเข้าไปลองเล่นการพนันและเสพติดได้ ส่วนหน่ึงเนื่องจาก 

สมองของวัยรุ่นที่ทำางานในเรื่องการคิดวิเคราะห์แบบรอบคอบยับยั้ง 

ช่ังใจยังเจริญเติบโตไม่เต็มท่ี สมองวัยรุ่นจะชอบการต่ืนเต้น เส่ียงภัย  

ทดลองอะไรใหม ่ๆ ฯลฯ มีโอกาสทำากิจกรรมเสี่ยงและเสพติดได้สูง

ปัญหาการติดการพนันสร้างความเสียหายต่อชีวิตของผู้คน  

ญาติพ่ีน้อง ชุมชน ประเทศหลายด้านมาก การป้องกันและปราบ 

ปรามการเล่นการพนันส่วนที่ถือว่าผิดกฎหมายแบบท่ีไทยทำาอยู่ 

อย่างไม่ได้ผลนัก เพราะถึงไทยจะมีกฎหมายห้ามและมีบทลงโทษ 

การพนันหลายประเภท (ยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาล การแข่งม้า)  

แต่ถ้าหน่วยงานรัฐเองยังมีประสิทธิภาพตำา่ รวมท้ังมีการทุจริตฉ้อฉล 

ด้วย รวมทั้งคนไทยจำานวนหนึ่งยังมีนิสัย มีวัฒนธรรม มีแรงจูงใจ 

ที่อยากเล่นการพนัน พวกเขาก็จะแอบเล่นอยู่ดี และเราก็พบว่า 

เมืองไทยมีการลักลอบเล่นการพนันกันมาก มีบ่อนเถ่ือนในกรุงเทพฯ  

และเมืองใหญ่หลายแห่งมาก รวมท้ังมีคนไทยเดินทางไปเล่นการพนัน 

ในสถานคาสิโนประเทศเพ่ือนบ้าน (หลายแห่งอยู่ชายแดนติดกับไทย) 

มากด้วย 

ปัญหาใหญ่อีกข้อหนึ่งคือการแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตผ่านทาง 

สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ ทำาให้มีการนิยมเล่นการพนันทาง 

ออนไลน์กันได้สะดวกข้ึน และรัฐบาลมีความรู้ความสามารถในการ 

ควบคุมได้น้อย
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องค์ความรู้จากงานวิจัยของนักจิตวิทยามีหลายประเด็นท่ีน่าสนใจ  

เช่น นักจิตวิทยาพบว่า คนติดการพนันมักมีความเช่ือเร่ืองการพนัน 

แบบหลงผิดหลายข้อ เช่น คิดว่าตัวเองสามารถควบคุมและเอาชนะได้  

ตนเองเป็นคนดวงดี มีโอกาสจะมีโชคในการเล่นการพนันบางอย่าง  

บางคนมองผลของการพนันแบบง่าย โดยขาดความเข้าใจเรื่อง 

คณิตศาสตร์ ทฤษฎีความน่าจะเป็น ว่าตนเองมีโอกาสชนะหรือแพ้  

แบบ 50% ทั้งที่ความจริงตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว การพนัน 

หลายอย่างเช่นการซื้อสลากกินแบ่งของไทย มีโอกาสชนะรางวัลใด 

รางวัลหนึ่งรวมทุกรางวัลแล้วแค่ราว 1% เท่าน้ัน (คือมีโอกาสแพ้ 

หรือเสียเงินไปถึง 99%) 

หรือคนที่เล่นการพนันบางอย่าง ที่ผลออกมาเฉียดหรือใกล้เคียง  

(Near Miss) มักจะมองว่าตนเองเกือบหรือใกล้ที่จะชนะแล้ว และ 

พยายามเล่นต่อไปโดยมีความหวังว่าจะชนะได้ ท้ัง  ๆท่ีคือการแพ้ คำาว่า 

“กับดักพฤติกรรม : การพนัน ยิ่งเล่น ยิ่งเสีย 

“การพนันอยู่ในสายเลือดคนไทย” เป็นเพียง

คำาแก้ตัวของคนที่ไม่เข้าใจว่า แท้จริงแล้ว 

ความชื่นชอบในการพนันเป็นพฤติกรรมชนิดหนึ่ง”

ความสำาคัญของปัญหาการเสพติดการพนัน
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“นักวิจัยพบว่า วัยรุ่น คนหนุ่มสาว 

มีสัดส่วนของคนเริ่มติดการพนัน

แบบเป็นปัญหาเทียบต่อประชากร

วัยเดียวกันสูงกว่าคนวัยอื่น และ

คนที่เล่นการพนันและติดการพนัน

ตั้งแต่อายุยังน้อยมีสัดส่วนเป็นคน

ติดการพนันในวัยผู้ใหญ่สูง”
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เฉียดหรือใกล้เคียงไม่มีความหมายอะไร บางคนก็ชอบคิดว่าหลังจาก 

คนเล่นแพ้มาหลายครั้ง รอบต่อไปน่าจะชนะได้บ้าง จริง  ๆ  แล้วการ 

พนันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบเป็นการสุ่ม (Random) ที่ไม่มีแบบแผน  

(Pattern) ที่แน่นอนใด  ๆ และคนเล่นการพนันมีโอกาสแพ้มากกว่า 

ชนะ ขณะท่ีเจ้ามือ เจ้าของผู้ควบคุมสถานท่ีเล่นการพนัน เกมพนัน 

สามารถออกแบบที่กำาหนดให้พวกตนมีโอกาสชนะหรือมีกำาไรโดย 

รวมมากกว่าคนเล่นการพนันเสมอ

แพทย์ด้านประสาทวิทยาและนักจิตวิทยาพบว่า การเสพติดการ 

พนันมีสาเหตุที่มาและทำาให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสมองของ 

คนผู้นั้น ที่คล้ายกับการเสพติดสารเสพติดอื่น  ๆ เช่น เหล้า สาร 

เสพติดในบางลักษณะ และได้มีการนำาวิธีการบำาบัดสารเสพติด 

บางอย่างท้ังโดยการแพทย์ จิตวิทยา การช่วยเหลือกับทางสังคม  

มาประยุกต์ใช้ได้ผลพอสมควรในบางกรณี แม้ว่าแนวทางการบำาบัด 

การเสพติดการพนันยังเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ และต้องการการวิจัย 

เพื่อยืนยันอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่านี้ นักวิชาการส่วนใหญ่ 

เชื่อว่าสาเหตุการติดการพนันมีหลายปัจจัยร่วมกัน ทั้งทางชีวภาพ  

จิตใจ สังคม วัฒนธรรม ที่ต้องช่วยกันวิจัย วิเคราะห์ หาวิธีบำาบัด 

เยียวยาแบบบูรณาการหลายทางมากกว่าที่จะมองจากทฤษฎี/โมเดล 

ด้านหนึ่งด้านใดโดยเฉพาะ

ความสำาคัญของปัญหาการเสพติดการพนัน
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เมื่อเด็กเห็นคนในครอบครัว

สนุกสนานเพลิดเพลินจากการเล่นพนัน

บางอย่าง พวกเขาก็มองว่า

การเล่นการพนันแบบดังกล่าว

คือการช่วยผ่อนคลายความเครียดที่ดี

ที่สนุกสำาหรับครอบครัวของเขา
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ความเข้าใจ
เรื่องการพนันและสาเหตุ
ของการเสพติดการพนัน

2บทที่
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การให้คำาจำากัดความหรือการเข้าใจความหมายของถ้อยคำาแต่ละคำา 

สะท้อนการรับรู้ ความคิด ความเชื่อบางอย่างของคนส่วนใหญ่หรือ 

บางกลุ่มในแต่ละสังคม ซึ่งมีผลต่อทัศนคติ พฤติกรรม ความเข้าใจ 

เรื่องปัญหาและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยเช่นกัน

“พนัน” ตามที่พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  

2525 ให้นิยามไว้ ก. (กริยา) เล่นเอาเงินหรือสิ่งอื่นด้วยการเสี่ยง  

ใช้คนหรือฝีมือ น. (นาม) การเล่นเช่นนั้น1

คำานิยามน้ีถ้าอ่านเผิน  ๆ  ก็ดูถูกต้อง เป็นกลางพอสมควร แต่ถ้า 

พิจารณาการใช้ถ้อยคำาบางคำาให้ดี และเปรียบเทียบกับการให้ 

คำานิยามของนักวิชาการต่างประเทศที่พยายามเขียนให้เป็นกลาง  

เป็นวิทยาศาสตร์มากกว่า ผู้วิจัยสังเกตว่าคนไทยที่นิยามคำาน้ี 

ดูเหมือนจะเช่ือเร่ืองโชคและฝีมือมากไปหน่อย นักจิตวิทยาพบว่า 

คนท่ีเช่ือโชคลางหรือเช่ือว่าตัวเองมีฝีมือ ควบคุมได้ เป็นปัจจัยเสริม 

ให้คน  ๆ  น้ันเล่นการพนันมากขึ้น มีการวิจัย สำารวจสถิติข้อมูลโดย 

เปรียบเทียบที่พบว่าคนเอเชีย คนตะวันออก (โดยเฉพาะคนที่ต้ัง 

หลักแหล่งอยู่ในสหรัฐฯ และออสเตรเลีย) มีสัดส่วนคนติดการ 

พนันสูงกว่าคนตะวันตก คนยุโรป

นักวิชาการต่างประเทศให้คำานิยาม Gambling – การเล่นการ 

พนัน อย่างเป็นกลางและเป็นภววิสัยมากกว่า เช่น การวางเดิมพัน 

หรือการเสี่ยงด้วยการเอาเงินหรือสิ่งของมีค่าลงทุน เพื่อทายตัวเลข  

เอาชนะในการเล่มเกมหรือทายผลในการเล่นเกมด้วยความคาดหมาย 

ว่า ถ้าเป็นฝ่ายชนะจะได้ผลตอบแทนท่ีสูงได้อย่างรวดเร็ว แต่ผลลัพธ์ 

น้ันมีความไม่แน่นอน ท่ีผู้ให้คำานิยามมักจะใช้คำาว่า Chance (โอกาส 

ที่มีความเสี่ยงไม่แน่นอน) หรือ Random (การสุ่มแบบไม่มีความ 

แน่นอน) 

ความเข้าใจเรื่องการพนันและสาเหตุของการเสพติดการพนัน
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ส่วนเร่ืองทักษะ (หรือฝีมือ) น้ันอาจจะมีส่วนอยู่บ้างเฉพาะสำาหรับ 

การพนันบางประเภท แต่ก็มีโอกาสเส่ียงไม่แน่นอนอยู่ด้วยเช่นกัน  

นักวิจัยแยกการพนันเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ 

1  พวกที่เสี่ยงล้วน  ๆ (Pure Chance) เช่น การซื้อล็อตเตอรี่ 

การเล่นสล๊อตแมชีน โปกเกอร์แมชีน รูเลต ในสถานกาสิโน การ 

เล่นบิงโก ซื้อสลากสินค้าเพื่อชิงรางวัล ฯลฯ 

2  พวกท่ีใช้ความรู้ ข้อมูล ทักษะอยู่บ้าง เช่น การเล่นไพ่บริดจ์  

โปกเกอร์ การแทงม้า ฟุตบอล การเล่นหุ้น เงินตราต่างประเทศ  

ฯลฯ แต่ประเภทที่ 2 นี้ยังมีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนร่วมอยู ่

ด้วยดี2

แม้จะมีคนประเภทนักพนันมืออาชีพ (เซียน) ที่มักเล่นการพนัน 

ประเภท 2 ได้มากกว่าเสีย แต่คนระดับน้ีมีน้อยมาก และระยะยาว 

บางคนก็อาจเล่นเสียและมีปัญหาการเสพติดการพนัน สร้างความ 

เสียหายด้านสุขภาพจิต กาย และทางครอบครัว สังคม ได้ด้วย 

เช่นกัน

2 UCLA โครงการศึกษาด้านการพนันแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตลอสแองเจเลส อิสรภาพจากการพนัน 
ที่เป็นปัญหา คู่มือการช่วยเหลือตนเอง http://uclagamblingprogram.org/treatment/workbook.php

1 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ราชบัณฑิตยสถาน 2522

ความเข้าใจเรื่องการพนันและสาเหตุของการเสพติดการพนัน
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“การพนันแบบมีปัญหา” (Problem

Gambling) ถ้าใช้คำาในภาษาไทยว่า 

“ติดการพนัน” หรือ “เสพติดการพนัน”

น่าจะเป็นคำาที่ชัดเจนกว่า 

นักวิจัยต่างประเทศนิยามคำานี้ว่า 

“คือการมีแรงกระตุ้นที่จะเล่นการพนัน

อย่างต่อเนื่อง ยากลำาบากในการที่จะ

ลดจำานวนเงินหรือเวลาในการเล่น 

จนนำาไปสู่ผลทางลบต่อตัวผู้เล่น

การพนัน คนอื่น ๆ และสังคม”

AW 1 2 EDIT.indd   28AW 1 2 EDIT.indd   28 17/11/2562 BE   16:0317/11/2562 BE   16:03



29

ความเข้าใจของคนว่าอะไรคือการพนัน อะไรไม่ใช่การพนันนั้น 

ขึ้นอยู่กับการตีความ เช่น การสำารวจของศูนย์ศึกษาการพนัน  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติว่าการซื้อ 

สลากกินแบ่งของรัฐบาลไม่ใช่การพนัน เพราะเป็นเรื่องถูกกฎหมาย 

ที่มีองค์กรรัฐบาลเป็นผู้ดำาเนินกิจกรรมเอง มีถึงร้อยละ 53.5 ทั้ง ๆ  

ท่ีถ้านิยามตามหลักวิชาการ สลากกินแบ่งก็คือการพนันชนิดหน่ึง  

และคนท่ีลุ่มหลงกับการซ้ือสลากทุกงวดด้วยเงินจำานวนมาก (เทียบ 

กับรายได้ประจำาของตนเอง) ก็คือคนที่ติดการพนันได้เช่นกัน

คำานิยามของคำาว่า “การพนันแบบมีปัญหา” (Problem Gambling) 

ของนักวิจัยต่างประเทศ “คือการมีแรงกระตุ้นท่ีจะเล่นการพนันอย่าง 

ต่อเนื่อง ยากลำาบากในการที่จะลดจำานวนเงินหรือเวลาในการเล่น  

จนนำาไปสู่ผลทางลบต่อตัวผู้ เล่นการพนันคนอื่น  ๆ และสังคม  

นักวิชาการบางคนมองว่าการตีความคำาน้ีหากมองในแง่การสร้าง 

ผลเสียหายมากกว่าพฤติกรรมจะครอบคลุมได้ชัดเจนมากกว่า” ใน 

ภาษาไทยถ้าใช้คำาว่าติดการพนันหรือเสพติดการพนันน่าจะเป็นคำาที่ 

ชัดเจน

แบบประเมินผู้ติดการพนัน
การพนันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในทุกสังคมมาเป็นเวลานาน  

ส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  หรือนาน  ๆ  คร้ังในวาระต่าง  ๆ 

คนจึงมักมองว่าการเล่นการพนันเป็นกิจกรรมเพื่อการพักผ่อน 

หย่อนใจมากกว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความเสียหาย แต่ในโลก 

เศรษฐกิจทุนนิยมสมัยใหม่ กิจกรรมการพนันหลายอย่างเป็น 

ธุรกิจหารายได้ของผู้ดำาเนินการที่ใหญ่โตและรัฐบาลหลายประเทศ 

อนุญาตให้เปิดดำาเนินการได้อย่างถูกกฎหมาย เพื่อเป็นแหล่งหา 

ความเข้าใจเรื่องการพนันและสาเหตุของการเสพติดการพนัน
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รายได้และส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำาให้ 

คนมีโอกาสเล่นการพนันเพิ่มขึ้น และมีคนจำานวนหนึ่งเล่นการพนัน 

อย่างหนัก ติดการพนัน นำาไปสู่ปัญหาทั้งทางการเงิน ปัญหา 

ครอบครัว การกระทำาผิดกฎหมาย อาชญากรรม คอรัปชั่น ความ 

เสียหายในหน้าที่การงาน การด้อยประสิทธิภาพในการทำางานและ 

ปัญหาหนี้สิน ปัญหาด้านสุขภาพจิตและกาย

นักวิชาการโดยเฉพาะสายจิตวิทยาและการแพทย์สนใจวิจัยเพื่อ 

เป็นการป้องกันแก้ไขและให้ความช่วยเหลือบำาบัดผู้ที่ติดการพนัน  

เพ่ือท่ีจะแยกแยะผู้เล่นการพนันแบบครั้งคราวเพื่อการพักผ่อน 

หย่อนใจออกจากคนที่เสพติดการพนัน มีการพัฒนาแบบการ 

ประเมินผู้ติดการพนันเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดว่าใครเข้าข่ายติดการพนัน 

มากน้อยแค่ไหน แบบประเมินมีอยู่หลายแบบ ในที่นี้จะยกตัวอย่าง 

มาเฉพาะแบบประเมินของ  สมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกา  

ฉบับปรับปรุงล่าสุดในปี  พ.ศ.  2556 ฉบับที่ 5 เรียกว่า DSM - 5  

ทางสมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐฯ มีการวินิจฉัยจัดประเภทโรค 

ติดการพนันใหม่ให้อยู่ในกลุ่มการติดสารเสพติด เนื่องจากมีการ 

ค้นพบว่ามีปฏิกิริยาเคมีในสมองบางอย่างและพฤติกรรมบางอย่าง 

ที่คล้ายกัน

ความเข้าใจเรื่องการพนันและสาเหตุของการเสพติดการพนัน
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ความเข้าใจเรื่องการพนันและสาเหตุของการเสพติดการพนัน

แบบประเมินพฤติกรรมโรคติดการพนัน ให้ผู้ถูกประเมินตอบ 

คำาถามว่าในระยะ 12 เดือนท่ีผ่านมา พวกเขาทำาตาม 9 ข้อคำาถามน้ี 

หรือไม ่

1  เพิ่มเงินในการเล่นการพนันเพื่อให้รู้สึกตื่นเต้น 

2  มีอาการกระวนกระวาย หงุดหงิดหากต้องหยุดเล่น หรือ 

ไม่ได้เล่น 

3  ไม่สามารถหักห้ามใจ หรือหยุดการเล่นได ้

4  หมกมุ่นอยู่กับการพนัน 

5  เล่นการพนันเพื่อหลบเลี่ยงจากปัญหาทางจิตใจ 

6  เมื่อเสียพนันอยากกลับไปเล่นอีก โดยหวังจะให้ได้เงินที่ 

เสียไปคืนมา 

7  โกหกคนใกล้ชิด ครอบครัว เร่ืองการไปเล่นพนันหรือจำานวน 

เงินที่ใช้ในการเล่นพนัน 

8  มีความสูญเสียในเร่ืองความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด หน้าที่ 

การงาน และคนรอบข้าง เนื่องจากการพนัน 

9  ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนเร่ืองเงิน เพราะมีปัญหาการเงินจากการพนัน 

แบบประเมินนี้ให้ผู้ตอบตอบแค่ว่าทำาหรือไม่ทำาเท่าน้ัน และใช้ 

เกณฑ์การประเมินว่าถ้าตอบรับ 4 ข้อขึ้นไป แสดงว่าคนผู้นั้นติด 

การพนันแบบมีปัญหา 
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ปัญหาคือ นักจิตวิทยาพบว่าผู้ท่ีชอบเล่นการพนันประจำาจำานวน 

มากคิดว่าพวกเขาเป็นคนเลือกที่จะเล่นและหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่คิด 

หรือไม่ยอมรับว่าพวกเขาติดการพนันจนเป็นปัญหา ดังนั้นพวกเขา 

อาจจะเล่ียงไม่ตอบคำาถามตามความเป็นจริงก็ได้ เพราะการต้ังคำาถาม 

ให้ผู้ตอบตอบเพียงว่าใช่หรือไม่ใช่ ขณะที่พฤติกรรมของบางคน 

อาจจะกำ่ากึ่ง ยากที่จะตอบเพียงว่าใช่หรือไม่ใช่ หรือถึงจะมีคนที่ 

ตอบแบบยอมรับว่าตนมีพฤติกรรมเหล่าน้ีอยู่บ้าง การประเมินแบบน้ี 

โดยรวมแล้วก็ทำาได้อย่างคร่าว  ๆ อยู่ดี นักบำาบัดมักจะใช้วิธีหาข้อมูล 

อ่ืนเพ่ิมเติม จากการสัมภาษณ์ผู้เล่นการพนัน คู่ครอง ญาติสนิท  

เพื่อนสนิท เพื่อที่จะได้ประเมินได้ตรงตามความเป็นจริงเพิ่มขึ้น

มีแบบคัดกรองของไทย ของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ แปลมา 

จาก Gambler Anonymous 20 Question Survey มี 20 คำาถาม 

ซ่ึงคล้าย ๆ กันกับแบบประเมินที่กล่าวมา ให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ ถ้า 

ผู้รับการประเมินตอบว่าใช ่ ตั้งแต่ 7 คำาถามขึ้นไปแสดงว่าบุคคลน้ัน 

มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเสพติดการพนัน3

สาเหตุของการมีพฤติกรรม
เสพติดการพนัน
นักวิชาการ โดยเฉพาะนักจิตวิทยา จิตแพทย์ แพทย์ ผู้ต้อง 

รับมือกับการหาทางป้องกันและเยียวยาคนที่ติดการพนันจนเป็น 

ปัญหา ได้ทำาวิจัยและเขียนเผยแพร่เพื่อหาคำาอธิบายว่าอะไรคือ 

สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำาให้คนบางคนติดการพนันแบบเป็นปัญหา เพื่อ 

จะได้นำาไปสู่แนวทางการป้องกันและเยียวยาที่ได้ผลมากขึ้น เรื่องนี้ 

ความเข้าใจเรื่องการพนันและสาเหตุของการเสพติดการพนัน

3 รศ. พญ.สุพร อภินันทเวช ระบบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนันฯ มูลนิธิสาธารณสุขแห่ง 
ชาติ 2558 เปิดได้จาก www.thainhf.org
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ค่อนข้างเป็นความรู้ใหม ่ การวิจัยเพิ่งทำากันมากขึ้นในช่วง 20 - 30 ป ี

หลังนี้เท่านั้น 

พฤติกรรมการติดการพนันเป็นพฤติกรรมที่สลับซับซ้อนและ 

แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ไม่อาจระบุเป็นหลักการท่ัวไปได้เด่นชัด  

เหมือนความผิดปกติทางจิตบางประเภท เช่น ความผิดปกติด้าน 

ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมบางอย่างของตนเองได้ หรือการติด 

สารเสพติด นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ยอมรับว่าเราพอเข้าใจและอธิบาย 

เรื่องนี้ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่มีทฤษฎีหรือโมเดลหน่ึงโมเดลที่ใช้ 

อธิบายพฤติกรรมติดการพนันได้อย่างเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

นักวิชาการรุ่นหลัง ๆ มองว่าเนื่องจากพฤติกรรมการติดการพนัน 

จนเป็นปัญหานี้เกิดมาจากหลายปัจจัยและแตกต่างกันไปในแต่ละ 

บุคคล เพศ วัย สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เราจึงควรจะถือว่า 

ทฤษฎี/โมเดลต่าง  ๆ  มีส่วนช่วยเสริมกันอยู่ หรือน่าจะมองในเชิง 

บูรณาการแนวคิดทฤษฎี(แบบหลายปัจจัย)

แนวคิดทฤษฎีที่ผู้ เขียนเห็นว่าน่าสนใจที่สุดคือ ทฤษฎีแบบ 

บูรณาการ หรือโมเดลชีวภาพจิตใจและสังคม (Bio psycho- 

social Model)

ทฤษฎีนี้อธิบายว่าพฤติกรรมการติดการเล่นการพนันจนเป็น 

ปัญหาเกิดจากตัวแปรหลายตัวประกอบกัน ทั้งปัจจัยทางความ 

สัมพันธ์ครอบครัวและชีวิตในวัยเด็ก พัฒนาการด้านความคิด จิตใจ  

ลักษณะอุปนิสัยบางอย่าง สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม  

ประสบการณ์เก่ียวข้องกับการเล่นการพนันตั้งแต่วัยรุ่น บทบาทที่ 

โต้ตอบกันของสิ่งเร้า (เงื่อนไข) ต่าง ๆ การมีคติเรื่องการรู้คิด และ 

ยุทธศาสตร์ในการจัดการกับปัญหาทางด้านจิตใจของคนแต่ละคน

นักวิชาการด้านจิตวิทยาการพนัน ใช้โมเดลบูรณาการนี้อธิบาย 

ความเข้าใจเรื่องการพนันและสาเหตุของการเสพติดการพนัน
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ว่า คนเสพติดการพนันมาจากกลุ่มคนที่หลากหลาย ซึ่งอาจจะแบ่ง 

ออกเป็นกลุ่มย่อยได้ตามแรงจูงใจและผลตอบแทนที่พวกเขาได้รับ 

จากการเล่นการพนันออกเป็น 3 กลุ่มคือ

1  พวกที่ถูกกำาหนดเงื่อนไขในทางพฤติกรรม ปัจจัยที่สำาคัญ 

อันดับแรกคือการที่มีสิ่งเร้าเป็นตัวกำาหนดเง่ือนไขการเรียนรู้ให้มี 

ปฏิกิริยาตอบสนองหรือเปลี่ยนพฤติกรรมไป เพื่อได้รับสิ่งเร้านั้น  

(เช่น เห็นตัวอย่าง เพื่อนชวน อยากสนุก ตื่นเต้น) และกระบวน 

การทำางานของสมองเก่ียวกับพฤติกรรมด้านรู้คิด (การจำา คิด ใช้ 

ภาษาจินตนาการ ให้เหตุผล ตัดสินใจ วางแผน และใช้กระบวน 

การเรียนรู้นั้นเป็นแนวทางในการแสดงพฤติกรรม)

2  พวกท่ีมีความเส่ียงในทางอารมณ์ ปัจจัยท่ีสำาคัญคือ ความ 

ผิดปกติด้านอารมณ์ความรู้สึกที่มีลักษณะผันผวน เช่น จากดีใจ 

มากเกินไปเป็นซึมเศร้าอย่างรุนแรง การขาดทักษะในการจัดการ 

กับปัญหาทางด้านความคิดจิตใจ การเคยผ่านประสบการณ์ทาง 

อารมณ์ท่ีเจ็บปวด การรู้สึกโดดเด่ียวจากสังคม การขาดความภูมิใจ 

ในตัวเอง การประเมินภาพพจน์ของตนเองตำ่า สำาหรับคนกลุ่มนี้การ 

เล่นการพนันแบบเสพจนติดเป็นวิธีการหาทางหลบหนีจากปัญหา 

ทางอารมณ ์

3  พวกหุนหันพลันแล่นหรือชอบยำ้าทำาแบบควบคุมตัวเอง 

ไม่ได้ ท่ีมีพ้ืนฐานมาจากชีวภาพ (ทางร่างกาย จิตใจ ของแต่ละคน)  

ปัจจัยที่สำาคัญมาจากเรื่องกรรมพันธุ์ และปัจจัยการเปลี่ยนแปลง 

ของสารเคมีในสมองท่ีทำาให้คนบางคนรวมทั้งวัยรุ่นจำานวนมากเป็น 

คนหุนหันพลันแล่น ขาดความยั้งคิด และต้องการแรงกระตุ้นอยู่ 

เสมอ ๆ 

ความเข้าใจเรื่องการพนันและสาเหตุของการเสพติดการพนัน
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นักวิชาการคนอ่ืน ๆ ที่คิดในแนวทฤษฎีแบบบูรณาการคล้ายกันได้ 

เสนอ  โมเดลชีวภาพ - จิตใจ - สังคม - สปิริชวลลิตี้ (Bio - Psycho- 

logy - Social - Spiritual Model) คือเพิ่มปัจจัยด้าน Spiritual  

หรือ Spirituality - การเชื่อว่ามีสิ่งที่สูงส่งมากกว่าการดำารงอยู่ของ 

ปัจเจกชน เพ่ิมข้ึนมาอีกปัจจัยหนึ่ง คำา ๆ นี้ เรามักใช้คำาภาษาไทยว่า  

จิตวิญญาณ แต่ความจริงแล้วมีความหมายในทางปรัชญาที่กว้าง 

กว่าแนวคิดทางศาสนา 

1  ปัจจัยด้านชีวภาพ (Biological) ท่ีทำาให้เกิดการติดการพนัน  

รวมท้ังเรื่องกายภาพและกรรมพันธุ์ของแต่ละบุคคลที่มีลักษณะ 

เฉพาะแตกต่างกัน คนบางคนมีธรรมชาติที่สนุก เพลิดเพลินกับ 

การเล่นการพนันในฐานะการพักผ่อนหย่อนใจมากจนอดใจไม่ได้  

ไม่อยากเลิกเล่น คนบางคนมีความสามารถในการใช้ความคิดเชิง 

เหตุผลควบคุมความปรารถนาแบบหุนหันไม่ย้ังคิดได้น้อยกว่าคนอ่ืน  ๆ  

อาจจะมาจากเร่ืองกรรมพันธ์ุ และประสบการณ์ของแต่ละคน ที่ 

ทำาให้คนบางคนเสี่ยงต่อการติดการพนันมากกว่าคนอื่น ๆ  

สารเคมีที่ทำางานในสมองของคนเราก็มักจะส่งเสริมให้เราทำา 

กิจกรรมที่ทำาให้เพลิดเพลินมีความสุขซำ้าอีก ซึ่งในแง่วิวัฒนาการ  

เช่น เรื่องการกิน การมีเพศสัมพันธ์ การส่งเสริมเช่นนี้ช่วยประกัน 

ให้มนุษย์เราอยู่รอด แต่กลับมีผลเสียหายเมื่อคนบางคนไปติดการ 

พนัน

2  ปัจจัยด้านความคิดจิตใจ ผลการวิจัยช่วยให้เราเข้าใจว่า 

ทำาไมคนบางคนชอบทำาพฤติกรรมบางอย่างซำ้า ๆ จนติด แม้ว่าจะเกิด 

มีผลเสียหายตามมาก็ตาม เพราะว่าพวกเขาเรียนรู้ว่าพวกเขาได้ 

ประโยชน์บางอย่างจากการเสพติด เช่น 
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“นักวิชาการด้านจิตวิทยาการพนัน 

ใช้โมเดลชีวภาพจิตใจและสังคม 

(Bio psychosocial Model)  

อธิบายว่า คนเสพติดการพนันมา 

จากกลุ่มคนที่หลากหลาย อาจจะ 

แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได ้ 3 กลุ่ม  

คือ 1. พวกที่ถูกกำาหนดเงื่อนไข 

ในทางพฤติกรรม 2. พวกที่มี 

ความเสี่ยงในทางอารมณ์  

3. พวกหุนหันพลันแล่นหรือชอบ 

ยำ้าทำาแบบควบคุมตัวเองไม่ได้่”
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 1) ลดความเครียด 

 2) ช่วยปลดปล่อยความน่าเบื่อหน่าย 

 3) เกิดอารมณ์ความรู้สึกพึงพอใจ 

 4) เพื่อจัดการกับอารมณ์หรือสถานการณ์ในทางลบ 

 5) คนแต่ละคนมีทักษะความสามารถในการจัดการกับ 

อารมณ์หรือสถานการณ์อันไม่น่าพึงปรารถนาแตกต่างกัน 

ไป คนที่มีทักษะความสามารถในการจัดการเรื่องความ 

เครียดได้น้อย จะขาดความสามารถในการจัดการกับการ 

เสพติดยาเสพติด ซึ่งให้ความพึงพอใจระยะส้ัน แต่จะมีผล 

เสียหายต่อปัญหาของชีวิตในระยะยาว

การวิจัยโดยนักจิตวิทยาช่วยให้เราเข้าใจว่าแรงจูงใจที่จะบำาบัด 

ตัวเองให้เลิกติดพนัน (หรือสารเสพติดอื่น) เป็นเรื่องสำาคัญ การที่ 

คนติดการพนันคนหนึ่งแค่รู้ตัวว่าการติดการพนันสร้างปัญหาให้กับ 

ตัวเขาและคนใกล้ชิด ยังไม่ใช่แรงจูงใจท่ีสูงมากพอที่เขาจะหยุด/เลิก 

พฤติกรรมที่ไม่เป็นผลดีนี้ได้ แต่นักจิตวิทยามีวิธีที่จะช่วยเพิ่มแรง 

จูงใจผ่านการบำาบัดเยียวยาและเทคนิคพิเศษเพื่อการนี้ชนิดต่าง ๆ  

คนที่มีปัญหาความผิดปกติทางความคิด จิตใจ เช่น โรคซึมเศร้า  

โรควิตกกังวล บ่อยครั้งที่เกิดข้ึนควบคู่ไปกับการเสพติด คนบางคน 

เล่นการพนันจนติดเพื่อแก้ปัญหาชั่วคราวให้กับโรคซึมเศร้า โรค 

วิตกกังวลของตน

3  ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม ในสังคมท่ีผู้คนในชุมชนมี 

วัฒนธรรมชอบเล่นการพนันบางอย่าง ทำาให้เด็กเยาวชนรวมทั้ง 

ผู้ใหญ่เรียนรู้ว่าการพนันนั้น ๆ  เป็นที่ยอมรับในทางสังคมวัฒนธรรม 

ของพวกตน อิทธิพลทางสังคมท่ีสำาคัญท่ีสุดคือครอบครัว ผู้ถ่ายทอด 

วัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง เมื่อเด็กเห็นคนในครอบ- 

ความเข้าใจเรื่องการพนันและสาเหตุของการเสพติดการพนัน
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ครัวสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเล่นพนันบางอย่าง พวกเขาก็มอง 

ว่าการเล่นการพนันแบบดังกล่าวคือการช่วยผ่อนคลายความเครียด 

ที่ดีที่สนุกสำาหรับครอบครัวของเขา

เนื่องจากมนุษย์มีวิวัฒนาการอยู่รอดมาได้ดีด้วยการเป็นสัตว์ 

สังคมท่ีต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเพ่ือพ่ึงพาช่วยเหลือร่วมมือกันทำางาน  

มนุษย์จึงมีความต้องการมีปฏิสัมพันธ์ การยอมรับกันในสังคมสูง  

ดังนั้นกิจกรรมการพนันบางอย่าง สถานคาสิโน สนามม้าแข่ง ฯลฯ  

ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าสมาคมกับคนอ่ืน และบรรยากาศในการ 

เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ดังจะเห็นได้ว่า 

คนสูงวัยที่เกษียณหรือแม่บ้านที่ทำางานอยู่บ้านแบบไม่มีเพื่อนชอบ 

ไปเล่นการพนันด้วยเหตุผลข้อนี้ด้วย คนจากประเทศอ่ืนที่อพยพไป 

ทำางานในสหรัฐฯ ออสเตรเลีย ฯลฯ มักจะชอบพบปะสมาคมในหมู่ 

พวกเดียวกัน และสถานที่เล่นการพนันใกล้ชุมชนของพวกเขาก็เป็น 

แหล่งหนึ่งที่ช่วยให้พวกเขาได้เข้าสมาคม

4  ปัจจัยด้าน Spirituality (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความเช่ือ 

ว่าชีวิตมีความหมายและเป้าประสงค์บางอย่างท่ีย่ิงใหญ่กว่าการดำารง 

อยู่ของตัวเราในฐานะปัจเจกชน จะเรียกว่า จิตวิญญาณ พระเจ้า  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จักรวาล หรือในชื่ออื่น  ๆ  แล้วแต่วัฒนธรรมความเชื่อ 

ของแต่ละคน คนแต่ละคนได้ ความหมายและเป้าประสงค์ในชีวิต 

จากคุณค่าและเป้าหมายที่ตัวเขาตั้งขึ้นเองในใจ (ไม่ว่าโดยรู้ตัว 

หรือไม่รู้ตัว) ที่แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่คือความเชื่อทางศาสนา  

หรือคติความเช่ือเชิงอุดมการณ์แนวใดแนวหน่ึง (เช่น คติสังคมนิยม  

คตินิเวศนิยม วิทยาศาสตร์นิยม) 

ปัญหาคือ มีคนบางคนที่ขาดหรือมองไม่ค่อยเห็นความหมาย 

และเป้าประสงค์ในชีวิตของเขา ซ่ึงทำาให้เขารู้สึกแปลกแยกกับ 

ความเข้าใจเรื่องการพนันและสาเหตุของการเสพติดการพนัน
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คนอื่น  ๆ หรือแม้แต่รู้สึกแปลกแยกกับตัวเอง มองไม่เห็นว่าชีวิต 

มีความหมาย มีคุณค่าอะไร ทำาให้เขาล้มเหลวที่จะใช้ชี วิตให้ 

ประสานกลมกลืนกับกฎและหลักการของธรรมชาติ และเป็น 

ปัจจัยหน่ึงท่ีทำาให้คนประเภทน้ีหันไปพ่ึงการเสพติด ไม่ว่าสารเสพติด 

หรือการพนัน

ความเข้าใจเรื่องการพนันและสาเหตุของการเสพติดการพนัน
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อธิบายเพิ่มเติม
สาเหตุของปัจจัยเสี่ยงที่ทำาให้คนบางคน

เสพติดการพนัน

การเข้าใจสาเหตุของปัจจัยเส่ียงด้านต่าง  ๆ  ของการติดการพนัน  

เป็นองค์ความรู้ท่ีจะนำาไปสู่การหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ดี 

ขึ้น จึงขอนำารายงานของนักวิจัยกลุ่มหน่ึงจากแคนาดามาอธิบาย 

เพิ่มเติม บางส่วนอาจคล้ายกับที่ได้กล่าวมาแล้วบ้าง แต่มีส่วนช่วย 

ให้เข้าใจเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนนี้ได้ชัดเจน ครอบคลุมมากขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงทางอ้อม
1  ปัจจัยเสี่ยงด้านชีวภาพ (กรรมพันธุ ์ สภาพทางกายภาพ)

นักวิจัยได้ติดตามการศึกษาพฤติกรรมของคู่แฝด และพบว่าเร่ือง 

กรรมพันธ์ุมีส่วนเก่ียวข้องกับโอกาสที่จะติดการพนันหรือไม่ติดราว  

40 - 50% ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยเร่ืองโอกาสที่จะติดสารเสพติด 

ต่าง  ๆ และเชื่อมโยงกับเรื่องความผิดปกติด้านจิตใจบางด้าน ที่มัก 

จะเกิดขึ้นควบคู่กันไปกับคนที่มีปัญหาติดการพนัน เช่น บุคลิกภาพ 

แบบเกเร ต่อต้านสังคม ความผิดปกติผันแปรด้านอารมณ์ ซึ่งมี 

หลายแบบ

นักวิจัยอธิบายว่าปรากฎการณ์ด้านพฤติกรรมในเร่ืองนี้มีอย่าง 

เช่น การมีความรู้สึกตื่นเต้นต่อการได้รางวัล/ผลตอบแทนลดลง  

การชอบเสี่ยง ชอบแสวงหาความตื่นเต้น อยากได้ผลตอบแทนใน 

ทันทีมากกว่าการรอคอยท่ีจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าในภายหลัง  

ความเข้าใจเรื่องการพนันและสาเหตุของการเสพติดการพนัน
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(แบบภาษิตไทยกล่าวว่า รู้จักอดเปร้ียวไว้กินหวาน) ซ่ึงก็อธิบายได้ว่า  

ทำาไมคนติดการพนันจึงมักจะมีความหุนหันพลันแล่น ยับย้ังชั่งใจ 

ไม่ได ้ ระดับสูง

อย่างไรก็ตาม เร่ืองพฤติกรรมนี้มีผลมาจากสภาพแวดล้อม การ 

เลี้ยงดูของพ่อแม่ และประสบการณ์การเรียนรู้ในวัยเด็กด้วย พ่อ 

แม่ที่ชอบเล่นการพนัน ติดสารเสพติด หรือมีความผิดปกติทางด้าน 

อารมณ์ จิตใจ ก็จะมีอิทธิพลต่อลูกด้วยเช่นกัน จึงยากท่ีจะระบุได้ว่า 

การที่คน ๆ หนึ่งติดการพนันนั้นเป็นปัจจัยทางกรรมพันธุ์ล้วน ๆ  หรือ 

เป็นเร่ืองสภาพแวดล้อมด้วย ท้ังเป็นเร่ืองยากท่ีจะระบุแยกได้ชัดเจน 

ว่า สภาพดังกล่าวในบุคคลคนหนึ่งนั้นเกิดก่อนหรือหลังการเสพติด 

การพนัน เพียงแต่เรารู้ว่าคนที่ติดการพนันมีลักษณะทางชีวภาพที่ 

แตกต่างจากคนที่ไม่ติดการพนัน

2  ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม

 1) การท่ีเด็กได้รับการเล้ียงดูอย่างทอดท้ิงหรือทำาร้าย (ไม่ว่า 

ทางร่างกายหรือจิตใจ) ทำาให้มีปัญหาพัฒนาการทางจิตใจ อารมณ์  

ที่นำาไปสู่การเล่นการพนันและปัญหาอื่น ๆ 

 2) พ่อแม่เป็นแบบอย่างของการเล่นการพนัน

 3) คบกับเพื่อนกลุ่มที่ชอบเล่นการพนัน

 4) มาจากครอบครัวท่ียากจน การศึกษาตำา่ และอยู่ในสังคม 

ที่ยอมรับเรื่องการเล่นการพนัน

 5) อยู่ในชุมชน สังคม เข้าถึงการเล่นการพนันได้สะดวก

 6) มีความเครียดสูง ได้รับการสนับสนุนทางสังคม (ความ 

รัก ความเอาใจใส่จากครอบครัว) ตำ่า

ความเข้าใจเรื่องการพนันและสาเหตุของการเสพติดการพนัน
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ปัจจัยเสี่ยงทางตรง 
ส่วนใหญ่คือปัจจัยทางจิตวิทยาหรือพัฒนาการเรียนรู้ด้านความคิด  

ด้านอารมณ ์ อุปนิสัย จะมีอิทธิพลมากกว่าปัจจัยทางอ้อมที่กล่าวมา

1  การขาดความรู้เร่ืองข้อเท็จจริงของการพนัน และการรู้คิด 

ที่ผิดพลาด เช่น ไม่เข้าใจว่าผลของการเล่นการพนันนั้นเป็นเร่ือง 

ท่ีเกิดข้ึนแบบสุ่ม/มีความไม่แน่นอนเป็นปกติ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผล 

ท่ีออกมาในอดีตแต่อย่างใด ไม่เข้าใจว่าเกมการพนันแทบทุกอย่าง 

นั้นผู้เล่นจะได้รับผลตอบแทนทางลบในระยะยาว แม้จะเคยเล่นได้ 

บ้างบางครั้งก็ตาม จริง  ๆ  แล้ว คณิตศาสตร์การพนันคือผู้เล่นย่อม 

เป็นฝ่ายสูญเสียให้เจ้ามือหรือเจ้าของเคร่ืองเล่นการพนันแบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ต่าง  ๆ ข้อเท็จจริงตามหลักวิทยาศาสตร์คือ ไม่มี 

ระบบหรือยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีในการที่ผู้เล่นการพนันจะเอาชนะ 

หรือมีอิทธิพลต่อผลที่ออกมา แต่คนที่ติดการพนันเช่ือว่าตนเอง 

มีฝีมือ รู้วิธ ีหรือเป็นคนดวงด ีมีโอกาสเอาชนะได้มากกว่าคนอื่น

2  ความเช่ือว่าการเล่นการพนันช่วยตอบสนองความต้องการ 

ทางจิตใจของตนเอง เช่น เป็นการหลบหนีชั่วคราวจากความเครียด 

หรือปัญหาอื่น  ๆ  เป็นการสร้างความพึงพอใจและความตื่นเต้นที่ 

ตนเองต้องการได้รับ ความเชื่อว่าการเล่นการพนันได้เก่งจะนำาไปสู่ 

ความรำ่ารวยและถือว่าเป็นความสำาเร็จของชีวิต

3  ขนาดของผลตอบแทนและการเล่นได้บ่อยครั้งในการเล่น 

การพนันช่วงแรก เป็นตัวการสำาคัญท่ีทำาให้คนบางคนเล่นการพนันต่อ 

จนติดการพนัน เช่นเดียวกับการเล่นการพนันชนิดที่เล่นได้ต่อเน่ือง 

และรู้ผลเร็ว เช่น เครื่องเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์ (พวกสล็อต 

มาชีนและอ่ืน ๆ) การเล่นเกมในสถานคาสิโน การเล่นหวยขูด ทำาให้ 

เกิดแรงเสริมในการจูงใจบ่อยครั้งได้ในระยะเวลาอันสั้น

ความเข้าใจเรื่องการพนันและสาเหตุของการเสพติดการพนัน
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4  การหมกมุ่นคิดเร่ืองการพนันและการเล่นการพนันแบบ 

เส่ียงเพื่อไล่ตามเงินที่เสียไปกลับคืนมา เม่ือคนเริ่มเล่นการพนัน 

เป็นประจำา เง่ือนไขท่ีเคยทำาให้รู้สึกเพลิดเพลินพอใจเท่ากับท่ีเคยได้รับ 

ตอนเล่นพนันใหม่  ๆ คือต้องเล่นบ่อยขึ้น มีพฤติกรรมติดการพนัน 

เพิ่มขึ้น (จึงจะได้ความรู้สึกเพลิดเพลินพอใจเท่ากับระดับที่เขาเคย 

ได้รับตอนเล่นการพนันครั้งแรก ๆ) จนเป็นการยากที่จะถอนตัวหรือ 

เลิกเล่น 

คนที่เร่ิมติดการพนันจะหมกมุ่นกับความคิดเรื่องการไปเล่นการ 

พนันและวางแผนหาโอกาสไปเล่นการพนัน เขาจะเล่นบ่อยขึ้นและ 

นานกว่าท่ีเคยตั้งใจไว้ ใช้เงินเล่นมากกว่าที่เคยวางแผนไว้ว่าถ้าเสีย 

เท่าไหร่จะเลิกเล่นในครั้งนั้น และคิดว่าหลังจากการเล่นเสียแล้ว 

ทางเดียวที่เขาจะติดตามเพื่อเอาชนะเงินที่เสียไปกลับคืนมาได้คือ 

ต้องเล่นการพนันต่อไป

สำาหรับคนหลายคน ปัจจัยเส่ียงท่ีนำาไปสู่การติดการเล่นการพนัน 

อาจจะนำาไปสู่ปัญหาการเสพติดอย่างอ่ืน ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหา 

ความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ ปัญหาสุขภาพกาย ปัญหาการขาดสมาธิ  

ขาดประสิทธิภาพในการเรียน การทำางาน พฤติกรรมต่อต้านสังคม  

เมื่อคนติดการพนันมีปัญหาอื่นเพิ่มขึ้นตามมา ปัญหาแต่ละอย่าง 

จะเป็นแรงเสริมกันและกัน ทำาให้เขาถอนตัวได้ยากขึ้น แม้แต่คนที่ 

เข้ารับการบำาบัดเพ่ือเลิกเล่นการพนันบางคนเลิกเล่นได้ชั่วคราว  

แล้วก็หวนกลับไปเล่นใหม่ได้อีก

ปัจจัยเส่ียงท้ัง 4 ข้อท่ีกล่าวมา เกิดขึ้นกับคนแต่ละคนแตกต่าง 

กันไป บางคนก็มีปัจจัย 2 - 3 ข้อผสมกันอยู่ ประเด็นที่นักจิตวิทยา 

ตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับความแตกต่างทางเพศคือมีเส้นทางไปสู่การติด 

การพนัน 2 แบบคือ การยับยั้งชั่งใจไม่ค่อยได้/ต่อต้านสังคม ซึ่งมัก 

ความเข้าใจเรื่องการพนันและสาเหตุของการเสพติดการพนัน
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เกิดขึ้นกับผู้ชาย และแบบที่ได้รับปัจจัยเสี่ยงด้านอารมณ์ ซึ่งมักเกิด 

กับผู้หญิง (สถิติเท่าที่ผ่านมา ผู้ชายมีสัดส่วนเล่นและติดการพนัน 

มากกว่าผู้หญิง แต่ในยุคปัจจุบันที่ผู้หญิงออกไปทำางานหาเงินได้เอง  

เป็นอิสระเพิ่มขึ้น ผู้หญิงเริ่มมีสัดส่วนการเล่นและติดการพนันเพิ่ม 

ขึ้นกว่าในยุค 30 ปีที่แล้ว)

ปัจจัยเสี่ยงด้านอื่น ๆ 
ปัจจัยเส่ียงด้านอ่ืน ๆ เก่ียวโยงกับเร่ืองกลุ่มเส่ียง และประเภทของ 

การพนันที่เสี่ยง เช่น

• กลุ่มวัยรุ่น เป็นกลุ่มท่ีเสี่ยงจะชอบเล่นการพนันมากกว่ากลุ่ม 

วัยอื่น เพราะสมองส่วนที่ยับยั้งชั่งใจพิจารณาปัญหาด้วยเหตุผลของ 

พวกเขายังพัฒนาไม่เต็มที่ จึงมีโอกาสที่จะชอบเสี่ยง ชอบความ 

ตื่นเต้น สนุก เร้าใจ ติดการพนัน (และติดเหล้า ติดสารเสพติด)  

มากกว่ากลุ่มอื่น คนที่เข้าวงการเล่นการพนันตั้งแต่เด็กถึงวัยรุ่น มี 

โอกาสเป็นคนติดการพนันในวัยผู้ใหญ่ได้มากกว่า 

• คนวัยเกษียณ ที่มีบำานาญ มีเวลาว่างมาก เหงา ไม่ค่อยมี 

กิจกรรมอะไรท่ีน่าสนใจทำา ก็มีความเส่ียงท่ีจะไปเล่นการพนันจนติด 

ได้เช่นกัน 

• ผู้หญิง ในสมัยก่อนมีสัดส่วนเล่นการพนันน้อยกว่าผู้ชาย  

แต่ในยุคปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบออกไปทำางานช่วยเหลือ 

ครอบครัวเพ่ิมขึ้น มีความเครียดเพิ่มขึ้น หรือบางคนทำางานบ้านที่ 

น่าเบื่อ ไม่ค่อยมีสมาคม การสำารวจก็พบว่าเข้าไปเล่นการพนันและ 

ติดการพนันเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น

เรื่องประเภทของการพนัน นักวิจัยต้ังข้อสังเกตว่าคนที่เริ่มเล่น 

การพนันหนักขึ้นจะชอบการพนันประเภทท่ีเล่นได้ตลอด รู้ผลเร็ว  

ความเข้าใจเรื่องการพนันและสาเหตุของการเสพติดการพนัน
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มีโอกาสได้หรือเสียมาก เช่นเคร่ืองเล่นอิเล็กทรอนิกส ์ เกมในสถาน 

คาสิโน เพราะตอบสนองความต้องการอยากเสพการเล่นการพนัน 

ของตนเองได้ดีกว่าการพนันประเภทต้องรอเวลานานหน่อย เช่น 

ล็อตเตอรี่ที่ออกตามระยะเวลา

ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม มีการวิจัยพบว่าชาวอเมริกันที่เป็น 

คนพื้นเมืองอเมริกันอินเดียนและผู้อพยพจากชาติพันธุ์อื่น เช่น  

คนเอเชีย คนลาตินอเมริกา แอฟริกา ชอบเล่นการพนันและ 

มีโอกาสติดการพนันสูงกว่าคนผิวขาวโดยทั่วไป อาจจะเป็นทั้งเรื่อง 

วัฒนธรรมและสภาพความเป็นอยู่ที่จะต้องดิ้นรนต่อสู้ทางเศรษฐกิจ 

และการปรับตัว สถิติและการวิจัยเปรียบเทียบพบว่า คนเอเชีย 

ในตะวันออกเฉียงใต้มีสัดส่วนชอบเล่นการพนันและมีโอกาสติดการ 

พนันมากกว่าคนยุโรป อเมริกาเหนือ

45
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ผลเสียหายที่รุนแรงที่สุด 

ของการติดพนันอย่างหนักคือ  

การคิดจะฆ่าตัวตายและการพยายาม 

ฆ่าตัวตาย งานวิจัยชิ้นหนึ่งรายงานว่า  

ประมาณ 17 - 24% ของคนติดการพนัน

อย่างหนักพยายามฆ่าตัวตายครั้งหนึ่ง

ในชีวิต ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นทันท ี

หลังจากการสูญเสียเงิน 

จากการแพ้พนันเป็นจำานวนมาก
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ผลเสียหาย
ของการเสพติดการพนัน

3บทที่
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การเสพติดการพนันก่อให้เกิดผลเสียหายท่ีไม่ได้ต้ังใจหลายอย่าง  

ตั้งแต่สุขภาพกาย สุขภาพจิต ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการ 

เรียน ทำางาน ปัญหาทางด้านการเงิน ปัญหาความสัมพันธ์กับ 

ครอบครัว ญาติ เพื่อน และคนอื่น  ๆ  ในสังคม ปัญหาการยักยอก  

ฉ้อโกง อาชญากรรม ปัญหาที่เชื่อมโยงไปสู่การติดเหล้าและสาร 

เสพติดอ่ืน ฯลฯ กล่าวโดยรวมแล้วคือ ผลเสียหายไม่ได้เกิดขึ้น 

เฉพาะตัวผู้เสพติดการพนันเป็นหลักเท่าน้ัน แต่มีผลกระทบต่อ 

คนอื่น ๆ จำานวนมาก

เร่ืองน้ีคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยตระหนัก เพราะสังคมยังแยกได้ยาก 

ระหว่างการเล่นการพนันที่ถือเป็นการเล่นเกมเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 

กับการเสพติดการพนันจนเป็นปัญหา เรื่องการเล่นการพนันเป็น 

เรื่องส่วนตัวที่ปกปิดซ่อนเร้นได้ง่ายกว่าการติดเหล้าหรือเสพสาร 

เสพติด คนชอบเล่นการพนันหลายคนมองว่าเป็นเรื่องเส่ียงที่มี 

โอกาสจะเสียเงินแค่น้ัน คนชอบเล่นการพนันจนติดก็ไม่ค่อยยอมรับ 

จนกว่าปัญหาการติดการพนันจะรุนแรง เห็นได้ชัดข้ึน และญาติ 

มักเป็นคนพบและแนะนำา/พาไปบำาบัดเยียวยา ดังนั้น เราจึงควร 

ช่วยกันศึกษาเร่ืองนี้ อธิบายให้คนท่ัวไปได้ตระหนักถึงผลเสียหาย 

หลายอย่างของการติดการพนันเพิ่มขึ้น

ผลเสียหายด้านสุขภาพกาย
คนติดการพนันได้รับผลกระทบทั้งทางสมองและร่างกาย นัก 

วิจัยพบว่ามีกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสารเคมีในสมองของ 

คนติดการพนัน ในลักษณะคล้ายกับคนติดสารเสพติด และมีผล 

ในทางลบต่อปฏิกิริยาตอบสนองต่อผลตอบแทนในเรื่องต่าง ๆ ความ 

ยับยั้งชั่งใจ การเรียนรู้ และการควบคุมตนเอง นี่คือส่วนหนึ่งของ 

ผลเสียหายของการเสพติดการพนัน
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เหตุผลว่าทำาไมคนท่ีเล่นการพนันเสียคร้ังแล้วคร้ังเล่าจึงยังคงเล่นต่อไป 

ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าตัวเองมีความเสียหายทางการเงินเกิดขึ้นแล้ว

คนติดการพนันมักจะเล่นการพนันแบบเพลิดเพลินจนไม่ตระหนัก 

ถึงผลเสียหายทางสุขภาพกาย คนติดการพนันจำานวนมากเล่นการ 

พนันต่อเนื่องหลายชั่วโมง ดึกด่ืนเกินเวลาที่ร่างกายมนุษย์เราควร 

ได้นอน บางคนเล่นติดต่อกัน 2 - 3 วันก็มี โดยแทบพักกินและนอน 

น้อยมาก การนอนน้อย กินน้อย เป็นผลเสียหายต่อสุขภาพกาย 

โดยตรง รวมทั้งอาการที่เก่ียวข้องกับความเครียด ก็เชื่อมโยงไป 

ทำาให้เกิดปัญหาสุขภาพกายด้วย 

คนติดการพนันมักนั่ ง เล่นอยู่กับที่นาน ไม่ ได้ เคลื่อนไหว 

ออกกำาลังกาย บางคนก็พักกินและด่ืม (รวมทั้งสูบบุหรี่) มากอย่าง 

รวดเร็ว เพื่อกลับไปเล่นการพนันต่อ คนติดการพนันที่เล่นเสีย 

เป็นหนี้เพ่ิมขึ้น มีพฤติกรรมแบบมุ่งมั่นกลับไปเล่นต่อเพื่อหวังจะ 

ได้เงินคืน ทำาให้เกิดความตึงเครียดเร้ือรัง และเกิดโรคภัยต่าง  ๆ   

ตามมา คนติดการพนันมีโอกาสเป็นโรคอ้วน โรคเกี่ยวกับหัวใจ  

หลอดเลือดหัวใจ โรคเกี่ยวกับลำาไส ้ ระบบย่อยอาหาร

การวิจัยเก่ียวกับการตายท่ีเก่ียวข้องกับการไปเล่นกาสิโนในสหรัฐ 

ในช่วง ค.ศ. 1982 - 1986 พบว่ามีคนเสียชีวิตในสถานกาสิโน 398 คน  

ส่วนใหญ่คือ 330 คน เป็นการตายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางหัวใจ 

และหลอดเลือดหัวใจ

นอกจากคนติดการพนันจะเกิดความเครียดแบบเรื้อรังแล้ว คน 

ติดการพนันยังมีปฏิกิริยาต่อความเครียดแบบฉับพลันไวกว่าปกติ 

เม่ือเทียบกับคนท่ัวไป นักวิจัยพบว่าในสถานกาสิโน คนติดการพนัน 

จะมีระดับฮอร์โมนความเครียดสูงกว่าคนที่ไม่ได้ติดการพนัน

การอดนอน เป็นผลเสียหายที่พบบ่อย สถานกาสิโนมักจะเปิด  

ผลเสียหายของการเสพติดการพนัน
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24 ช่ัวโมง และเปิดไฟสว่างจนผู้เล่นการพนันไม่รู้ว่าเป็นเวลากลางวัน 

หรือกลางคืน ผลเสียหายของการอดนอนต่อสุขภาพกายและใจ มี 

งานวิจัยยืนยันไว้มาก รวมทั้งเรื่องความบกพร่องในการเคล่ือนไหว 

และการรู้คิด ความผันผวนด้านอารมณ์ การทำาให้ระบบภูมิคุ้มกัน 

สุขภาพในร่างกายทำางานผิดปกติ การอดนอนอาจจะทำาให้คนติด 

การพนันรู้สึกอ่อนไหวมากกว่าปกติ เช่น หุนหันพลันแล่นมากข้ึน  

ทนทุรังเล่นการพนันต่อไปโดยท่ีมีความเอาใจใส่ต่อยุทธวิธีในการ 

เล่นการพนันลดลง

ผลเสียหายทางอ้อมจากการติดการพนันอีกเร่ืองหน่ึงคือ การเพ่ิม 

ความเสี่ยงในการติดเหล้าและสารเสพติดอื่นที่เป็นผลเสียหาย 

ต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น การวิจัยพบว่าคนติดการพนันมีแอลกอฮอล์และ 

นิโคตินในร่างกายมากกว่าคนทั่วไป ส่วนหน่ึงอาจจะมาจากสถาน 

คาสิโนให้บริการเหล้าฟรี และคนที่ถึงไม่สูบบุหรี่ก็ได้รับควันบุหร่ี 

จากคนอื่นที่สูบ 

ความเครียด ความสนุกเพลิดเพลินจากการเล่นการพนัน ก็มี 

ส่วนทำาให้คนอยากกินเหล้า สูบบุหร่ีเพิ่มขึ้น รวมทั้งบุคลิกนิสัยแบบ 

ขาดความยับยั้งชั่งใจ สถานการณ์ที่เครียด และบุคลิกที่ชอบเสี่ยง 

หวังได้ผลตอบแทนก็เป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีทำาให้คนติดการพนันพัฒนา 

ไปสู่การเสพติดเหล้าและสารเสพติดอ่ืนได้ (ถ้าเขาไม่ติดอยู่ก่อนหน้า 

นี้แล้ว)

การเสพติดท้ังการพนันและสารเสพติดซำา้ซ้อนกันทำาให้เป็นปัญหา 

ยุ่งยากเพิ่มขึ้น นั่นก็คือคนประเภทนี้จะบำาบัดเยียวยาได้ยากกว่า  

และคนไข้ประเภทน้ีมักจะไม่ยอมรับการบำาบัดอย่างต่อเน่ือง นักวิจัย 

พบว่า คนที่สูบบุหรี่จัดที่มาเข้ารับการบำาบัดอาการติดการพนันเป็น 

คนที่ติดการพนันหนักกว่า รวมทั้งมีปัญหาความยุ่งยากด้านจิตใจ 

ผลเสียหายของการเสพติดการพนัน
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และด้านสังคมมากกว่าคนติดการพนันที่ไม่ติดบุหรี่

ผลเสียหายของการติดการพนันต่อสุขภาพอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่อง 

สถานะของโภชนาการ แบบแผนการกินและโรคอ้วน (นำ้าหนักเกิน)  

การกินมากเกินไปนั้นเช่ือมโยงกับบุคลิกแบบหุนหันพลันแล่นและ 

การใช้การกินเป็นทางระบายความเครียดทางหนึ่ง ลักษณะที่ 

เหมือนกันของคนชอบกินกับคนเล่นการพนันคือ การสูญเสียการ 

ควบคุมอารมณ์ไม่ให้ทำาอะไรที่มีผลเสียหายตามมา และการคงทำา 

พฤติกรรมแบบเดิมต่อไปแม้จะเกิดผลเสียหายเกิดขึ้นแล้วก็ตาม

ในสถานกาสิโนมักจะมีบริการเครื่องด่ืมและอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ 

ให้กินและดื่มฟรีได้ตลอดเวลา ส่งเสริมให้คนเล่นการพนันมีโอกาส 

นำ้าหนักเกินมาตรฐาน การกินอะไรที่ตนชอบไปเรื่อย  ๆ  สอดคล้อง 

กับอุปนิสัยแบบทำาอะไรสักอย่างไม่ค่อยยับยั้งชั่งใจและการอยากได้ 

รางวัลประเภทได้เร็วของคนติดการพนัน นอกจากน้ีการเล่นการพนัน 

คือกิจกรรมที่ต้องใช้เวลานั่งนานโดยไม่ได้เคลื่อนไหวออกกำาลังกาย  

จึงเสี่ยงต่อการมีนำ้าหนักเกิน และปัญหาสุขภาพที่ตามมา

นอกจากการติดการพนันจะมีผลทางลบต่อสุขภาพแล้ว นักวิจัย 

ยังพยายามทำาความเข้าใจเรื่องการทำางานของระบบประสาทของ 

คนติดการพนัน นักวิจัยพบว่าคนติดการพนันมีแนวโน้มท่ีจะมี 

ข้อบกพร่องในเร่ืองการเอาใจใส ่ ข้อบกพร่องในการทำางานของสมอง 

ส่วนหน้า และข้อบกพร่องในเรื่องการทำางานของระบบการรู้คิด ซึ่ง 

มีลักษณะบางอย่างคล้ายคนที่เสพสารเสพติด

ผลเสียหายของการเสพติดการพนัน
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“สำาหรับบางคน การเล่นการพนัน

อาจเป็นวิธีคลายเครียดได้ชั่วคราว 

แต่หลังจากเล่นเสียและกลับมาบ้าน

ก็จะกลับมาเครียดเหมือนเดิม

หรือเครียดหนักขึ้นอีก 

การติดการพนันจึงเพิ่มความเสี่ยง

ที่จะมีปัญหาความผิดปกติ

ด้านวิตกกังวล ความเครียด

หลังจากประสบการณ์ที่เจ็บปวด

และโรคหวาดกลัวสังคม”
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ผลเสียหายด้านสุขภาพจิต
การเล่นการพนันเป็นกระบวนการที่คนติดการพนันจะต้องคิดหา 

ทางเอาชนะอย่างต่อเนื่อง และต้องผ่านการชนะบ้าง แพ้บ้าง อย่าง 

หวือหวา ตื่นเต้น คร้ังแล้วคร้ังเล่า พฤติกรรมเช่นนี้จึงมีผลกระทบ 

ต่อสุขภาพจิตสูง การเล่นการพนันสามารถก่อให้เกิดหรือทำาให้ 

อาการทางสุขภาพจิตหนักขึ้น เช่น อาการซึมเศร้า ความวิตกกังวล  

ความหลงใหล และความผิดปกติด้านบุคลิกภาพ ซึ่งแยกย่อยได้ 

เป็นหลายแบบ เช่น โรคต่อต้านสังคม โรคจิตกำ้ากึ่ง โรคพึ่งพาผู้อื่น  

โรคยำ้าคิดยำ้าทำา โรคซึมเศร้า ฯลฯ

คนติดการพนันจะมีปัญหาความผิดปกติในด้านอารมณ์ ควบคู่ 

กันไปกับการติดการพนันสูง เช่น นักวิจัยพบว่าคนติดการพนันเป็น 

โรคซึมเศร้าแบบขั้วเดียวถึง 70% และมีความผิดปกติด้านอารมณ์ 

รุนแรงสลับไปมาแบบ 2 ขั้ว 30% 

สำาหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก่อนที่จะมาติดการพนัน การเล่น 

การพนันอาจจะเป็นวิธีการระบายออกเพ่ือรักษาตัวเอง (ในระยะส้ัน 

มาก) ทางหน่ึง ในช่วงเวลาหน่ึง แต่เม่ือคน ๆ น้ันติดการพนันเพ่ิมข้ึน  

การเล่นการพนันก็ช่วยเป็นการระบายออกให้โรคซึมเศร้าของเดิม 

ของเขาไม่ได้อีกต่อไป แต่กลับย่ิงทำาให้คน ๆ น้ันเกิดความรู้สึกส้ินหวัง 

รู้สึกผิด ละอาย และท้อแท้เพิ่มขึ้น

ผลเสียหายที่รุนแรงที่สุดของการติดการพนันอย่างหนักคือ การ 

คิดเรื่องการฆ่าตัวตายและการพยายามฆ่าตัวตาย งานวิจัยชิ้นหนึ่ง 

รายงานว่า ราว 17 - 24% ของคนติดการพนันอย่างหนักพยายาม 

ฆ่าตัวตายครั้งหนึ่งในชีวิต ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนทันทีหลังจากการเล่น 

สูญเสียเงินจำานวนมาก

ผลเสียหายของการเสพติดการพนัน

AW 3 4 5 EDIT.indd   53AW 3 4 5 EDIT.indd   53 17/11/2562 BE   15:5417/11/2562 BE   15:54



54

ในกลุ่มผู้ติดการพนันที่โทร.ไปปรึกษาองค์กรช่วยเหลือ Helpline  

ในสหรัฐฯ มี 80% ที่เล่าว่าความรู้สึกของเขาขณะนั้นคือคิดอยาก 

ฆ่าตัวตาย และเกือบ 2 ใน 3 (66%) ของผู้ที่ไปเข้ารับการบำาบัดที่ 

องค์กร Gamblers Anonymous ในสหรัฐฯ (องค์กรเพื่อช่วยเหลือ 

นักพนันนิรนาม) ก็เล่าว่าเขาคิดเรื่องอยากฆ่าตัวตาย เมือง Las  

Vegas และ Atlantic City ซึ่งเป็นศูนย์การเล่นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุด 

ในสหรัฐฯ มีอัตราการฆ่าตัวตายของประชากรสูงสุดเปรียบเทียบกับ 

เมืองอ่ืน   แม้จะไม่มีการสำารวจยืนยันว่าคนท่ีฆ่าตัวตายมาจากสาเหตุ 

การติดการพนัน 

การคิดและพยายามฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้ติดการพนันเกี่ยวข้องกับ 

ปัจจัยหลายอย่างผสมผสานกัน เช่น มีอาการหุนหันพลันแล่น ขาด 

การยับยั้งชั่งใจเพิ่มขึ้น ติดการเล่นการพนันหนักขึ้น มีปัญหาความ 

ผิดปกติทางอารมณ์ เป็นโรคซึมเศร้า ติดเหล้า เป็นหนี้จำานวนมาก 

อย่างที่ไม่มีทางหามาใช้คืนได้ มีความรู้สึกโดดเดี่ยวแยกตัวไปจาก 

คนอื่นขณะเล่นการพนัน

นอกจากการติดการพนันจะมีผลต่ออาการโรคซึมเศร้าอย่าง 

หวือหวาแล้ว ยังมีผลโดยตรงต่อความวิตกกังวลแบบสะสมด้วย คน 

ติดการพนันหลายคนรายงานว่า ก่อนที่จะถึงเวลาที่เขาเคยออกไป 

เล่นการพนัน เขาจะรู้สึกตึงเครียดเพิ่มข้ึนอยู่ระยะหน่ึง ซึ่งจำาเป็น 

จะต้องหาทางคลายเครียดได้ด้วยการไปเล่นการพนัน ความรู้สึก 

วิตกกังวล มีทั้งความพอใจ ความหวาดกลัว และความไม่สบายใจ 

ปะปนกัน ผู้ติดการพนันบางคนรายงานว่าการเล่นการพนันคือวิธี 

การคลายความวิตกกังวลแบบทั่วไป เป็นการหลบหนีจากโลกจริง  

และการหลีกเล่ียงชั่วคราวจากความตึงเครียดในชีวิตและความ 

รับผิดชอบ 

ผลเสียหายของการเสพติดการพนัน
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สำาหรับบางคน การเล่นการพนันอาจเป็นวิธีคลายเครียดได้ 

ชั่วคราว แต่หลังจากเล่นเสียและกลับมาบ้านแล้ว ก็จะกลับมา 

เครียดเหมือนเดิมหรือเครียดหนักขึ้นอีก การติดการพนันจึงเพิ่ม 

ความเสี่ยงที่จะมีปัญหาความผิดปกติด้านวิตกกังวล ความผิดปกติ 

ด้านความเครียดหลังจากประสบการณ์ท่ีเจ็บปวด และโรคหวาดกลัว 

สังคม 

ปัญหาของคนติดการพนันคือ พวกเขาจะมีพฤติกรรมแบบ 

ไล่ติดตามเพื่อหาทางเอาคืน นั่นก็คือหลังจากเขาเล่นเสียแล้ว เขา 

จะหาทางหาเงินเพื่อจะกลับไปเล่นการพนันอีก ส่วนใหญ่ภายใน 

วันเดียวกันนั้นด้วยความหวังว่าจะชนะและได้เงินที่เสียไปกลับคืน  

พวกเขามีความรู้สึกเร่งด่วนอย่างกระวนกระวายที่จะต้องหาทาง 

เอาเงินท่ีเสียไปกลับคืนมาให้เร็วที่สุด เพราะถ้าเขาไม่ได้กลับไปเล่น 

ใหม่ เขาจะรู้สึกวิตกอย่างรุนแรง กลัว และกังวล แต่การกลับไป 

เล่นการพนันใหม่เพื่อลดความวิตกกังวล ก็เท่ากับการสร้างวงจร 

ของการที่เขาจะต้องเล่นการพนันเพิ่มขึ้นเรื่อยไป

การติดการเล่นการพนันสามารถมีผลโดยตรงต่อการสร้างบุคลิก- 

ภาพบางอย่าง เช่น การเป็นคนหุนหันพลันแล่น ขาดความยับย้ังช่ังใจ  

การมีบุคลิกแบบน้ีย่ิงส่งเสริมให้คนคนน้ัน ติดการเล่นการพนันต่อไป  

และความหุนหันพลันแล่นจะยิ่งเลวร้ายเพิ่มขึ้น เมื่อคนติดการพนัน 

เล่นเสียเป็นหนี้เป็นสินมากจนไม่รู้จะหาทางออกอย่างไร นอกจาก 

หาทางกลับไปเล่นการพนันต่อ เพ่ือหลบหนีจากสภาพปัญหาใน 

โลกจริงที่เขาต้องเผชิญ

คนติดการพนันที่มีปัญหาเรื่องมีความหุนหันพลันแล่นเพิ่มขึ้น  

จะเป็นปัญหาหนักสำาหรับแพทย์หรือจิตแพทย์ผู้บำาบัด เพราะว่า 

ความหุนหันพลันแล่นอาจจะก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาด้วย เช่น  

ผลเสียหายของการเสพติดการพนัน
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การติดสารเสพติด การมีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับครอบครัวและ 

คนอื่น รวมทั้งอาจจะมีผลต่อการที่คนติดการพนันไม่เต็มใจที่จะ 

ร่วมมือกับการบำาบัด และอาจจะเลิกมาเข้ารับการบำาบัดไปกลางคัน

นอกจากการติดการพนันจะทำาให้อาการผิดปกติทางด้านสุขภาพ 

จิตที่บางคนมีควบคู่กันไปเลวร้ายลงแล้ว ยังสามารถมีอิทธิพลต่อ 

ปฏิกิริยาการแสดงออกแบบปกป้องตัวเองอย่างไม่ยอมรับความ 

เป็นจริง ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพจิตอีกแบบหน่ึง เช่น การหลีกเลี่ยง 

ไม่สู้หน้าความจริง การแสร้งแสดงออก การให้เหตุผลแก้ตัว การ 

ปฏิเสธ การทำาให้เร่ืองเล็กลงกว่าที่เป็นจริง การวิเคราะห์ปัญหาของ 

ตัวเองแบบห่างไกล ใช้ถ้อยคำาที่ฟังดูมีเหตุผลแบบปัญญาชน แต่ 

หลีกเลี่ยงเรื่องอารมณ์ความรู้สึกที่มีผลผูกพัน 

แม้คนบางคนอาจใช้วิธีการปกป้องตนเองอย่างไม่ยอมรับความ 

เป็นจริงวิธีการใดวิธีหนึ่งอยู่ก่อนท่ีเขาจะมาติดการพนันแล้ว แต่การ 

ติดการพนันจะยิ่งส่งเสริมให้คนคนนั้นใช้วิธีการแสดงออกเหล่านี้ 

มากขึ้น

เหตุผลท่ีคนเล่นการพนันต้องปกป้องตนเองอย่างไม่ยอมรับความ 

เป็นจริงด้วยวิธีการเหล่านี้มาจากความรู้สึกผิดและละอายที่ตนเอง 

ไปติดการพนัน ประเด็นที่สำาคัญคือ ยิ่งคนติดการเล่นการพนันเพิ่ม 

ขึ้น ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและความภูมิใจในตัวเองจะยิ่งลดลง  

รวมทั้งทักษะความสามารถในการจัดการปัญหาด้านความคิด จิตใจ  

อารมณ์ของเขาก็จะลดลงด้วย 

กระบวนการดังกล่าวมาข้างต้นนี้มีลักษณะคล้ายคนที่ติดสาร 

เสพติด และเป็นเรื่องสำาคัญท่ีคนไข้ติดการพนันที่มารับการบำาบัด 

จะต้องเรียนรู้สภาพจิตใจของเขาเพื่อที่จะคิดหาทางช่วยตนเอง 

ให้ฟื้นฟูจากการติดการพนันได้

ผลเสียหายของการเสพติดการพนัน
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ผลเสียหายของการติดการพนันต่อสุขภาพจิตอีกเรื่องหนึ่งคือ  

การสร้างและรักษาไว้ซ่ึงกระบวน  การรู้คิดที่บิดเบือน เกี่ยวกับการ 

เล่นการพนัน เช่น การคิดว่าตนเองมีทักษะ มีดวงดี สามารถเป็น 

ผู้ควบคุมการเล่นการพนันแบบเอาชนะได้ เชื่อว่าโอกาสแพ้หรือ 

ชนะคือ 50 - 50 ทั้ง  ๆ  ที่ความจริงแล้วการพนันหลายอย่าง ความ 

เป็นไปได้ที่จะเอาชนะมีเปอร์เซ็นต์ตำ่ากว่าการแพ้หลายเท่ามาก การ 

เชื่อว่าเวลาเล่นการพนันแล้วผลที่ออกมาพลาดไปนิดหน่อย (Near  

Miss) คือเกือบชนะแล้ว และถ้าเล่นต่อเขาก็คงจะชนะ ฯลฯ 

การรู้คิดท่ีบิดเบือน คือเหตุผลที่อธิบายว่าทำาไมคนติดการพนัน 

แม้จะเล่นเสียครั้งแล้วครั้งเล่าเห็นชัด  ๆ   อยู่ ก็ยังคงเล่นต่อไป การ 

รู้คิดแบบบิดเบือนยังรวมถึงการหวนกลับไปคิดถึงเฉพาะครั้งที่ 

ตนเคยชนะ ซึ่งเกิดข้ึนนาน  ๆ  ครั้ง การคิดว่าตัวเองมีอำานาจในการ 

ควบคุม และความต้องการภายในจิตใจที่ต้องการพิสูจน์คุณค่าของ 

ตนเองด้วยการเอาชนะคนอื่นในการเล่นการพนัน

“กับดักพฤติกรรม : การพนัน ยิ่งเล่น ยิ่งเสีย 

ปัจจัยกระตุ้นประสาทสัมผัส แสง ส ี เสียง  

ถูกออกแบบโดยนักจิตวิทยา เพื่อดึงดูด 

ให้คนอยากเล่นพนัน เพลิดเพลินกับการเล่นพนัน 

จนไม่รู้ว่าเสียพนันไปมากเท่าไหร่แล้ว”

ผลเสียหายของการเสพติดการพนัน
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ความเสียหายที่สำาคัญอย่างหนึ่งของการติดการพนัน คือการ 

รู้คิดแบบบิดเบือน เป็นแรงเสริมให้คนติดการพนันคงเล่นต่อไป 

อย่างไม่เลิก ด้วยความหวังท่ีไม่จริงว่า การเล่นการพนันจะแก้ปัญหา 

ทุกอย่างได้ด้วย “การเอาชนะครั้งใหญ่” สักครั้งหนึ่ง

ผลเสียหายทางด้านเศรษฐกิจสังคม
ผลเสียหายทางด้านสังคมของการติดการเล่นการพนันประกอบ 

ไปด้วย การเสียเงิน การเป็นหนี้ที่นำาไปสู่การยักยอก ฉ้อโกง และ 

อาชญากรรมอ่ืน  ๆ   การขาดประสิทธิภาพในการเรียน การทำางาน  

การล้มละลาย การที่ครอบครัวต้องยากลำาบากทางการเงิน ความ 

ขัดแย้งทางอารมณ์กับครอบครัวและคนอื่น ๆ  

การสูญเสียเงินและการเป็นหน้ีพอกพูนคือผลเสียหายท่ีเห็นได้ชัด 

ที่สุด ที่ต่างจากการเสพติดสารเสพติดคือการเล่นการพนันจะทำาให้ 

คนคนหน่ึงเสียหายทางการเงินขนาดหนักได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง  

คนติดการพนันมีอัตราการเป็นคนล้มละลายสูงกว่าคนทั่วไป 5 เท่า  

คนติดการพนันท่ียังไม่ล้มละลายทางกฎหมายมีปัญหาเรื่องเครดิต 

ไม่ดี และยากที่จะเปิดบัญชีหรือขอเงินกู้จากธนาคารแห่งใหม่ได้  

แต่คนติดการพนันที่ล้มละลายแล้วยังคงหาวิธีกู้เงินนอกระบบหรือ 

วิธีที่ผิดกฎหมายอ่ืน  ๆ  เ พ่ือหาเงินมาเล่นการพนันต่อ เวลาที่ 

นักบำาบัดให้คำาปรึกษาคนติดการพนันที่มาขอรับการบำาบัดจึงจำาเป็น 

ต้องอาศัยที่ปรึกษาด้านการเงินด้วย คนติดการพนันสูงวัยเวลาเจอ 

ปัญหาการเงินจะยากลำาบากกว่าคนหนุ่มสาว เน่ืองจากพวกเขาไม่มี 

เวลา/ปัญญาที่จะไปทำางานหาเงินมาใช้หน้ีได้เหมือนคนหนุ่มสาว  

คนสูงวัยที่ติดการพนันและเป็นหน้ีขนาดหนักหาทางออกไม่ได้  

หลายคนคิดและพยายามฆ่าตัวตาย

ผลเสียหายของการเสพติดการพนัน
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คณะกรรมาธิการศึกษาผลกระทบของการพนันแห่งชาติของ 

สหรัฐฯ รายงานว่า ความเสียหายทางด้านการเงิน ค่าใช้จ่ายทาง 

กฎหมาย และการสูญเสียผลิตภาพของการทำางานอันเนื่องมาจาก 

การติดการพนันของชาวอเมริกันมีมูลค่าราว 5 พันล้านดอลลาร์ 

สหรัฐต่อปี แต่นักเศรษฐศาสตร์คนอื่น  ๆ  คำานวณว่าความสูญเสีย 

ทางเศรษฐกิจสังคมคิดโดยรวมแล้วสูงกว่านั้นมากราว 10 เท่า คือ 

เกือบปีละ 54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเฉล่ีย 20,000 ดอลลาร์ 

ต่อคนติดการพนันแต่ละคน งานวิจัยชิ้นหน่ึงรายงานว่าคนติดการ 

พนันแต่ละคนสร้างผลเสียหายให้กับครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพื่อน  

10 - 17 คน

ผลเสียหายต่อครอบครัว
การติดการพนันมีผลเสียหายต่อครอบครัวมากที่สุดและหลาย 

ด้าน โดยเฉพาะเมื่อคนติดการพนันเป็นหัวหน้าครอบครัว เช่น มี 

อัตราการใช้ความรุนแรงต่อคู่ครองและลูก  ๆ  สูงกว่าครอบครัวทั่วไป  

สร้างปัญหาความยากลำาบากทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ และทาง 

อารมณ์ความรู้สึกของคนในครอบครัว

คนอเมริกันที่ติดการพนันมีอัตราการหย่าร้าง 53% เทียบกับคน 

ไม่ติดการพนันที่มีอัตราการหย่าร้าง 18.2% การหย่าร้างเนื่องจาก 

ปัญหาคู่สมรสเสพติดการพนันน่าจะมาจากหลายปัจจัยประกอบกัน  

เช่น คู่สมรสรู้สึกว่าถูกหลอกลวง การเป็นหน้ี และความรู้สึกห่างเหิน 

ทางอารมณ์

ส่วนลูกที่ติดการพนันก็เป็นปัญหาของพ่อแม่ เช่น ต้องไป 

ช่วยเหลือเรื่องหนี้สิน วิตกเรื่องการเรียน การทำางาน สุขภาพของ 

ลูก ฯลฯ 

ผลเสียหายของการเสพติดการพนัน
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เป็นเรื่องแปลกที่ครอบครัวชาวอเมริกันหลายครอบครัวมีความ 

รู้สึกว่าลูกติดการพนันยังเป็นเรื่องที่เบามากกว่าการติดยาเสพติด  

ทั้ง ๆ ที่คนที่ติดการพนันขนาดหนักนั้นเป็นปัญหารุนแรงด้วยเช่นกัน  

รวมท้ังมักจะเกิดควบคู่ไปกับการติดเหล้า สารเสพติดอื่น ความ 

ผิดปกติด้านจิตใจ บุคลิกภาพแบบหุนหันพลันแล่น โรคอารมณ์ 

ผันแปร ฯลฯ 

นอกจากการติดการพนันของหัวหน้าครอบครัวจะสร้างปัญหาต่อ 

ครอบครัวโดยตรงแล้ว ยังจะสร้างปัญหาที่อาจไม่ได้ตั้งใจในอนาคต  

คือ ทำาให้ลูก  ๆ  พัฒนาเป็นคนชอบเล่นการพนันและติดการพนันได้ 

ต่อไปด้วย เพราะอิทธิพลของการเรียนรู้จากพ่อแม่ และอาจจะมี 

ปัจจัยทางกรรมพันธุ์ถ่ายทอดไปถึงรุ่นลูกได้ด้วย

การที่คนติดการพนันใช้เวลาจำานวนมากในการเล่นการพนัน  

คิดถึงแต่การเล่นการพนัน และต้องหาวิธีการปกปิดผลเสียหายที่ 

เกิดจากการติดการพนัน มีผลเสียหายต่อต้นทุนโดยรวมของสังคม  

ทั้งแง่การสูญเสียผลิตภาพหรือประสิทธิภาพในการทำางาน และการ 

สูญเสียเวลา มากกว่าจำานวนเงินที่คนติดการพนันสูญเสียไป 

การสูญเสียผลิตภาพ หรือการหย่อนประสิทธิภาพในการทำางาน  

หมายถึง การสูญเสียโอกาสท่ีจะก้าวหน้าในการงาน หลายคนอาจ 

จะถึงขั้นถูกเลิกจ้างและมีความยากลำาบากในการหางานใหม่ เพราะ 

มีประวัติการถูกปลดจากงานเน่ืองจากการหย่อนประสิทธิภาพจาก 

การไปติดการพนัน การติดการพนันในระยะแรก ๆ นายจ้างอาจไม่ได้ 

สังเกตเห็น แต่ต่อไปเมื่อลูกจ้างเร่ิมมีปัญหามากขึ้น เช่น มาสาย  

ขาดงานบ่อย การทำางานย่อหย่อน หรือแม้แต่มีการยักยอกเงินทอง 

ของบริษัท นายจ้างก็ย่อมรู้ การวิจัยพบว่าคนที่ติดการพนันมีอัตรา 

ถูกเลิกจ้างสูงกว่าคนทั่วไปหนึ่งเท่าตัว

ผลเสียหายของการเสพติดการพนัน
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“กับดักพฤติกรรม : การพนัน ยิ่งเล่น ยิ่งเสีย 

การออกแบบให้ผู้เล่นรู้สึกว่าได้ใช้ทักษะ 

ในการเล่นพนัน ทำาให้รู้สึกอิน มีส่วนร่วม  

และเพิ่มความตื่นเต้นเร้าใจ คนเล่นพนันคิดว่า 

แพ้เพราะพลาด ตนเองจะชนะพนันได้ในที่สุด”

การติดการพนันนำาไปสู่การเล่นเสีย เป็นหน้ี และการก่อ 

อาชญากรรมเพื่อหาเงินไปใช้หนี้หรือไปเล่นการพนันต่อ นักวิจัย 

สำารวจสถิติคดีอาชญากรรมของคนงานเส้ือปกขาว  (คนงานที่มี 

ฝีมือ) ในสหรัฐฯ พบว่า คดีอาชญากรรมเกิดจากคนที่ติดการพนัน 

ราว 30 - 40% ของคดีทั้งหมด การก่ออาชญากรรมของคนติดการ 

พนันมีทั้งขโมย ยักยอก คดโกงบริษัทประกัน ขายบริการทางเพศ  

กู้เงินนอกระบบเพ่ือหาเงินไปเล่นการพนันต่อ การสำารวจขององค์กร 

อาสาสมัครช่วยบำาบัดคนติดการพนัน Gamblers Anonymous พบว่า  

คนที่สมัครเข้ามารับการบำาบัดเยียวยา 57% ยอมรับว่าเคยขโมย 

เพื่อหาเงินไปเล่นการพนัน

ปัญหาผลเสียหายของการติดการพนันอีกข้อหนึ่งคือ การเป็น 

หนี้สินมากจนบ้านที่ซื้อแบบผ่อนส่งและจำานองไว้ถูกยึด กลายเป็น 

คนเร่ร่อน ไม่มีบ้านอยู่ ต้องไปแอบอาศัยตามท่ีสาธารณะต่าง ๆ น่ีคือ 

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ และน่าจะเกิดแบบคล้าย  ๆ  กันใน 

ประเทศอื่นด้วย

ผลเสียหายของการเสพติดการพนัน
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กล่าวโดยสรุปคือ การติดการพนันเป็นปัญหาความผิดปกติทั้ง 

ทางด้านชีวภาพ จิตใจ และสังคม (Biopsychic social Disorder)  

ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียหายที่ไม่ได้ตั้งใจหลายด้านมาก ผลเสียหาย 

บางด้านอาจจะป้องกันได้ถ้าคนติดการพนันและญาติผู้ใกล้ชิดรู้ตัว 

ตั้งแต่ต้น ๆ มีการเข้าไปช่วยเหลือและบำาบัดเยียวยา 

ปัญหาการติดการพนันมีผลเสียหายหลายด้าน ทั้งทางสุขภาพ 

กาย ใจ ทางเศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์กับคนอื่น ทั้งต่อผู้ติด 

การพนันเอง ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน ชุมชน และประเทศชาติ  

เนื่องจากปัญหาน้ีมองไม่เห็นได้ง่าย  ๆ ซับซ้อนซ่อนเร้นกว่าปัญหา 

ติดเหล้าและสารเสพติด บางคร้ังสังคม (เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง)  

ยังมองว่าเป็นปัญหาที่เล็กกว่าปัญหาติดสารเสพติด แต่สำาหรับคน 

ท่ีติดการพนันขนาดหนักอาจจะสร้างความเสียหายได้มาก การ 

สนใจสังเกต ป้องกัน แก้ไข ตั้งแต่ตนยังติดการพนันไม่มากนัก จะ 

สามารถลดปัญหาได้ การเข้ารับการบำาบัดกับจิตแพทย์หรือนักบำาบัด 

มืออาชีพมักได้ผลในระดับใดระดับหนึ่ง

ปัญหาคือคนติดการพนันมักไม่รู้ตัว ไม่ยอมรับ และปกปิด 

ครอบครัวญาติพ่ีน้อง จนเกิดปัญหาหนักแล้วจึงจะยอมรับ/ถูกค้นพบ 

และยอมไปรับการบำาบัด สำาหรับนักบำาบัดควรจะตรวจสอบคนไข้ 

ท่ีมาเข้ารับการบำาบัดให้ละเอียดว่าคนไข้มีปัญหาซำา้ซ้อน ติดยาเสพติด  

หรือมีปัญหาความผิดปกติทางจิตด้วยหรือไม่ การติดการพนัน 

ของเขาทำาให้เกิดปัญหาความเสียหายด้านใดบ้าง จะได้หาทางบำาบัด 

เยียวยาได้ถูกทาง บางกรณีนักบำาบัดก็ต้องปรึกษาหารือส่งต่อ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยทั่วไปแล้วผู้เข้ารับการบำาบัดมีโอกาส 

ได้รับการฟื้นฟ ู ลดหรือเลิกเล่นการพนันได ้

ผลเสียหายของการเสพติดการพนัน

AW 3 4 5 EDIT.indd   62AW 3 4 5 EDIT.indd   62 17/11/2562 BE   15:5417/11/2562 BE   15:54



63

ผลเสียหายของการเสพติดการพนัน

โดยเฉพาะถ้ารู้ตัวและเข้ามารับการบำาบัดตั้งแต่ระยะแรก  ๆ  ที่ 

อาการยังไม่หนักจนเกินไป คนติดการพนันที่ปล่อยปละละเลย 

ตัวเองและหรือญาติไม่สังเกต ไม่ได้ชวนหรือพามารับการบำาบัด  

จะสร้างผลเสียหายต่อทั้งตัวเอง ครอบครัว และสังคมได้มาก  

ประชาชนทุกคนจึงควรใส่ใจในเรื่องนี้
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การติดการพนันไม่ใช่สร้างความเสียหาย 

เฉพาะตัวผู้เล่นการพนันเท่านั้น  

แต่ยังทำาให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ 

และความสัมพันธ์ทางสังคม 

ที่มีผลกระทบต่อครอบครัว  

ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท  

เพื่อนร่วมงานของผู้ติดการพนัน 

แต่ละคน ระหว่าง 10 - 17 คน
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สัดส่วนผู้ติดการพนัน 
กลุ่มเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง

4บทที่
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สัดส่วนผู้ติดการพนัน
สถิติคนที่เล่นการพนันแบบพักผ่อนหย่อนใจหรือนาน  ๆ  ครั้ง ใน 

หลายประเทศอยู่ระหว่างร้อยละ 50 - 80 ของประชากรวัย 15 ปีข้ึนไป 

สัดส่วนของผู้ที่ถูกจัดว่าติดการพนันจริง ๆ  มีความแตกต่างกันไป 

ในประเทศต่าง ๆ ต้ังแต่ระหว่าง 0.5% ในเดนมาร์คและเนเธอร์แลนด์  

ถึง 7.6% ในฮ่องกง ประเทศในเอเชียตะวันออก (มาเก๊า ญี่ปุ่น  

สิงคโปร์) และตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศในยุโรปตะวันออก 

บางประเทศ เช่น เอสโทเนีย มีสัดส่วนค่อนข้างสูง ขณะที่ประเทศ 

พัฒนาอุตสาหกรรม เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออส- 

เตรเลีย ฯลฯ อยู่ระดับกลาง ๆ ราว 2 - 3% 

การที่สถิติแสดงสัดส่วนค่อนข้างตำ่า เป็นเพราะ 1) การจำากัด 

ความผู้ติดการพนันที่เป็นปัญหา ใช้หลักเกณฑ์การวัดที่เน้นผู้เล่น 

การพนันแบบหนักจนเสพติดเกิดเป็นปัญหาความเสียหาย และ 2)  

การหาข้อมูลทำาได้ยากกว่าการหาข้อมูลผู้เสพติดหรือผู้ป่วยไข้อ่ืน  ๆ 

เน่ืองจากเป็นเร่ืองพฤติกรรมเฉพาะบุคคล ท่ีไม่ปรากฏอาการให้เห็น 

ได้ชัดเจน เจ้าตัวก็มักปกปิดหรือไม่ยอมรับว่าตนเองติดการพนัน  

ดังนั้นสถิติดังกล่าวจึงควรถือเป็นสถิติแบบคร่าว ๆ  เท่านั้น

ถ้ารวมคนที่ติดการพนันปานกลางและมีความเสี่ยงว่าจะติดการ 

พนันเพิ่มขึ้นต่อไป (เช่น คนที่เริ่มเล่นการพนันตั้งแต่วัยเด็กและ 

วัยรุ่น) สัดส่วนคนติดการพนันและเส่ียงว่าจะติดการพนันต่อไปน่าจะ 

สูงข้ึนกว่าสถิติข้างต้น ประเด็นที่นักวิจัยกล่าวถึงไว้และสังคมควร 

ให้ความสำาคัญคือ การติดการพนันไม่ใช่สร้างความเสียหายเฉพาะตัว 

ผู้เล่นการพนันเท่านั้น แต่ยังทำาให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและ 

ความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีผลกระทบต่อครอบครัว ญาติพี่น้อง  

เพ่ือนสนิท เพ่ือนร่วมงานของผู้ติดการพนันแต่ละคน ระหว่าง 10 - 17  

สัดส่วนผู้ติดการพนัน กลุ่มเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง
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คน ดังน้ันปัญหาการเสพติดการพนันน้ีจึงมีผลต่อคนจำานวนมากกว่า 

สถิติที่นับเฉพาะผู้ติดการพนันอีกหลายเท่าตัว

กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงเรื่องการติดการพนัน
คนท่ีเล่นการพนันจนติดเป็นปัญหาน้ันมีหลากหลายมาก เหมือน 

เป็นเรื่องของปัจเจกชนแต่ละคน นักวิจัยพยายามรวบรวมข้อมูล 

เพื่อหาลักษณะร่วมกัน เพื่อเป็นข้อมูลให้คนในสังคมได้สังเกตและ 

หาทางป้องกันแก้ไขและบำาบัดต่อไป การแยกกลุ่มเส่ียงต่าง  ๆ  นั้น 

เพื่อทำาความเข้าใจปัญหานี้ให้ละเอียดชัดเจนขึ้น คนติดการพนัน 

จำานวนมากมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างเกิดขึ้นควบคู่หรือซำ้าซ้อนกัน

1  กลุ่มเด็กและวัยรุ่น

ความเส่ียงด้านชีวภาพ หรือข้ันตอนของพัฒนาการทางสมอง คือ  

สมองของเด็กและวัยรุ่น (ก่อนอายุ 20 ปี) ยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่  

โดยเฉพาะสมองส่วนหน้า ซ่ึงเก่ียวข้องกับกระบวนการคิดท่ีใช้เหตุผล 

ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ ทำาให้พวกเขามักจะเป็นคนที่ถ้าชอบอะไรแล้ว 

ก็จะทำาเลย แบบที่เรียกว่า เป็นคนหุนหันพลันแล่นหรือขาดความ 

ยับยั้งชั่งใจ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่พวกเขาจะชอบกิจกรรมที่เส่ียงภัย  

การเสพท่ีให้ความสนุก ความพอใจ ท้ังเหล้า บุหร่ี สารเสพติด การ 

เล่นการพนัน การติดเกมออนไลน์ การมีเพศสัมพันธ์แบบเสี่ยง  

ฯลฯ

สัดส่วนผู้ติดการพนัน กลุ่มเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง
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สำาหรับวัยรุ่นที่ไปเสพสารเสพติดหรือการพนัน จะทำาให้สมอง 

ส่วนหน้าของเขายิ่งพัฒนาน้อย เพราะไม่ได้ฝึกใช้งานเรื่องกระบวน 

การคิดอย่างมีเหตุผล ทำาให้เขามีความเสี่ยงที่จะเล่นการพนันหรือ 

เสพติดต่อไปอย่างเลิกได้ยากข้ึน4 นักวิจัยคนอ่ืนอธิบายเพิ่มเติมว่า 

วัยรุ่นมีความเสี่ยงสูง เพราะพวกเขารวมทั้งคนหนุ่มสาววัยต้น  

(Young Adult) มีความรู้สึกอ่อนไหวต่อสารท่ีมากระตุ้นสมองได้ง่าย  

และยังขาดประสบการณ์หรือขาดความรู้ความชำานาญในการควบคุม 

ตนเอง และการจัดการกับปัญหาทางอารมณ์

อย่างไรก็ตาม วัยรุ่นบางคนก็ไม่ได้เลือกที่จะเล่นการพนัน หรือ 

ถึงมีหลายคนเคยลองเล่นบ้างแต่ก็เล่นเป็นครั้งคราวไม่ติด เพระการ 

ติดการพนันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น  ๆ  ด้วย เช่น มาจากครอบครัวที่ขาด 

ความรัก ความอบอุ่น ถูกทำาร้ายไม่ว่าทางร่างกายหรือใจ มาจาก 

ครอบครัวที่พ่อแม่ชอบเล่นการพนัน ติดเหล้า สารเสพติดหรือมี 

ปัญหาสุขภาพจิต มาจากครอบครัวที่ยากจน ขัดสน อยู่ในสภาพ 

แวดล้อมที่คนในชุมชน - สังคมนิยมเล่นการพนัน และมองการพนัน 

ในแง่บวกหรือเป็นเร่ืองการพักผ่อนหย่อนใจ การเส่ียงโชค การหา 

รายได้ การได้รับอิทธิพลจากเพื่อนที่ชอบเล่นการพนันและหรือสาร 

เสพติด ซึ่งมักจะเกิดขึ้นแบบควบคู่ไปด้วยกัน

4 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) สาเหตุวัยรุ่นเส่ียงติด
การพนัน 

สัดส่วนผู้ติดการพนัน กลุ่มเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง
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“งานวิจัยชิ้นหนึ่งรายงานว่า 

เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีพ่อแม ่

ติดการพนัน กลายเป็นคนติดการพนัน 

เกือบ 20% และการวิจัยกลุ่มเด็กวัยรุ่น 

และนักศึกษาที่ติดการพนันก็พบว่า 

มีสัดส่วนสูงที่มาจากครอบครัว 

ที่มีพ่อแม่ติดการพนัน”
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นักวิจัยพบว่าเด็กชาวอเมริกันวัย 12 - 17 ปี เล่นการพนันในรอบปี 

ที่ผ่านมาถึงเกือบร้อยละ 80 การพนันที่พวกเขานิยมเล่นคือ ไพ่ 

โปกเกอร์ ทายลูกเต๋า บอร์ดเกม การทายผลการแข่งขันกีฬา และ 

การเล่นการพนันทางอินเทอร์เน็ต การวิจัยชิ้นอ่ืนรายงานว่าเด็ก 

วัยรุ่นอเมริกันที่ติดการพนันมีราว 4 - 8% ของประชากรวัยเดียวกัน  

ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าประชากรวัยอื่นในสหรัฐอเมริกา การพนัน 

หลายอย่างเป็นเร่ืองเกมเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจที่ถูกกฎหมาย 

หรือไม่มีการควบคุมเยาวชนอย่างเข้มงวด การพนันบางอย่าง เช่น 

การแข่งไพ่โปกเกอร์ ทางโรงเรียนหรือชุมชนยังส่งเสริม ส่งทีมจาก 

โรงเรียนไปแข่งขันกันด้วย

แม้การวิจัยบางชิ้นจะรายงานว่า คนที่เคยติดการพนัน (รวมทั้ง 

ติดสารเสพติดอื่น) ตอนวัยรุ่น ส่วนใหญ่หรือส่วนหน่ึงมักจะเลิกได้ 

เมื่อถึงวัยผู้ใหญ่แล้ว แต่ก็มีรายงานอีกชิ้นหน่ึงที่กล่าวว่าผู้ใหญ่ที่ติด 

การพนันรุนแรงน้ันมักมีประวัติเร่ิมเล่นการพนันมาต้ังแต่วัยเด็กหรือ 

วัยรุ่น ซึ่งแตกต่างจากคนที่เข้ามาเริ่มเล่นการพนันตอนอายุมากกว่า  

จะมีโอกาสเสพติดน้อยกว่าและหรือเลิกเล่นได้ง่ายกว่าคนที่เริ่มเล่น 

การพนันตั้งแต่ตอนอายุยังน้อย

2  กลุ่มผู้สูงวัย 

การท่ีในยุคปัจจุบันประชากรมีอายุยืนข้ึน ประชากรผู้สูงวัยเพ่ิมข้ึน 

และการพนันกลายเป็นธุรกิจที่ขยายตัวเพิ่มข้ึน เช่น มีการจัดรถพา 

คนสูงวัยไปเที่ยวสถานคาสิโนฟรีเพ่ิมข้ึน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้สูงวัย 

มีเวลาว่าง เบื่อ เหงา อยากหากิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลินทำา 

บ้าง ผู้สูงวัยในประเทศรายได้สูงและปานกลางมีจำานวนหน่ึงท่ีมี 

บำานาญ มีรายได้พอจะเล่นการพนันได้ และส่วนใหญ่พวกเขาใช้ชีวิต 

สัดส่วนผู้ติดการพนัน กลุ่มเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง
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แยกกับลูกหลาน บางคนก็อยู่คนเดียว 

เรื่องการเล่นการพนันของผู้สูงวัย งานวิจัยพบว่าการท่ีผู้สูงวัยไป 

เล่นการพนันเป็นครั้งคราวหรือเล่นเพื่อสังคม เช่นเล่นบิงโก หรือ 

ได้นั่งรถบัสไปเที่ยวคาสิโนกับคนสูงวัยในเมืองเดียวกัน นาน  ๆ  ครั้ง  

เป็นประโยชน์ในแง่การพักผ่อนหย่อนใจ คลายเครียด ได้เข้าสังคม 

กับคนอ่ืน แต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีการพบว่ามีผู้สูงวัยติดการพนันจน 

เป็นปัญหาเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เช่น ในสหรัฐฯ มีผู้สูงวัยโทรศัพท์ไป 

ขอคำาปรึกษาจากสายด่วนให้คำาปรึกษาเรื่องปัญหาการพนันเพิ่มขึ้น  

และงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่สำารวจผู้สูงวัยจากสถานดูแลผู้สูงวัย 842 คน  

พบว่า มีผู้สูงวัย 10.9% ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงติดการพนัน เช่น 

เล่นการพนันมากกว่าครั้งละ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือใช้เงินเล่น 

การพนันมากกว่าที่ตนเองจะจัดสรรเพื่อกิจกรรมบันเทิงได ้

คนสูงอายุที่ติดการพนันเวลามีปัญหาทางการเงินจะเผชิญปัญหา 

หนักกว่า เพราะพวกเขามีรายได้ เช่น ทรัพย์สิน บำานาญ ที่คงที่  

ไม่มีช่องทางที่จะไปทำางานหาเงินมาชดเชยหรือใช้หนี้ได้เหมือนคน 

หนุ่มสาว ถ้าคนสูงวัยติดการพนันขนาดหนักพวกเขาอาจจะสูญเสีย 

เงินที่ออมมาตลอดชีวิตได้ภายในไม่กี่นาทีได้ และเม่ือคนสูงวัย 

ติดการพนัน พวกเขามักจะเลิกเอง หรือไปขอความช่วยเหลือ 

สนับสนุนจากครอบครัว เพื่อนฝูง ได้ยากกว่าคนวัยอ่อนกว่า

ปัจจัยเส่ียงสำาหรับคนสูงวัยในการเล่นและการติดการพนัน 

ข้อหน่ึงคือ พวกเขาอาจจะมีอาการหลงลืมหรือมีการเรียนรู้ท่ีมีความ 

บกพร่องในระดับหนึ่ง การตัดสินใจในการเล่นพนันของพวกเขา 

จึงมีจุดอ่อน และพวกเขาอาจชอบทำาพฤติกรรมแบบซำ้าซาก ทำาให้ 

มีโอกาสเสพติด เลิกเล่นการพนันได้ยาก

สัดส่วนผู้ติดการพนัน กลุ่มเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง
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3  ปัจจัยด้านกรรมพันธุ์และประวัติครอบครัว

คนท่ีเป็นลูกและเติบโตมาจากครอบครัวท่ีพ่อแม่หรือคนใดคนหน่ึง 

เป็นคนติดการพนันมีความเสี่ยงที่จะติดการพนันสูงกว่าคนทั่วไป  

นักวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมของคู่แฝดสรุปว่าเรื่องการติดพนันมีการ 

ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ แต่นักวิจัยคนอื่นมองว่าน่าจะเป็นเรื่อง 

สิ่งแวดล้อมของการเลี้ยงดูด้วย เด็กจากครอบครัวที่พ่อแม่ติดการ 

พนันจะเรียนรู้จากพ่อแม่ได้ง่าย การวิจัยชิ้นหน่ึงรายงานว่าเด็กท่ีมา 

จากครอบครัวท่ีพ่อแม่ติดการพนันได้กลายเป็นคนติดการพนันเกือบ  

20% และการวิจัยกลุ่มเด็กวัยรุ่นและนักศึกษาท่ีติดการพนันก็พบว่า 

มีสัดส่วนสูงที่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ติดการพนัน

เรื่องการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์อาจจะมีส่วนอยู่ในบางระดับ  

แม้จะพิสูจน์ได้ยาก แต่ก็มีการวิจัยพบว่าคนจากครอบครัวที่พ่อแม่ 

ติดการพนันมีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นปัจจัยเสี่ยงคล้ายกัน เช่น  

ถ้าเล่นการพนันแพ้จะต้องกลับไปเล่นแก้มือเพ่ือหวังจะชนะได้เงินคืน  

หมกหมุ่นกับการพนัน มีความชินชา คือจะต้องเล่นการพนันด้วย 

การเพ่ิมเงินมากขึ้นเรื่อย  ๆ  จึงจะคงความรู้สึกต่ืนเต้นเช่นเดิมไว้ได้  

การรู้ปัจจัยด้านประวัติครอบครัวน่าจะมีส่วนช่วยให้ผู้บำาบัดผู้ติดการ 

พนันรู้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคนไข้เพ่ิมขึ้น จะได้คำานึงถึงปัจจัย 

ด้านนี้ด้วย

4  ปัจจัยเสี่ยงด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม

การวิจัยในสหรัฐฯ พบว่า คนแอฟริกัน - อเมริกัน คนอเมริกัน 

เช้ือสายสเปน เอเชีย และอเมริกันอินเดียน ติดการพนันเป็นสัดส่วน 

สูงกว่าคนอเมริกันทั่วไป แต่เหตุผลอาจจะมาจากปัจจัยเสี่ยงหลาย 

ปัจจัยด้วยกัน เช่น ความยากจน การอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีปัญหา 

สัดส่วนผู้ติดการพนัน กลุ่มเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง
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มากกว่า การศึกษาตำ่า ไม่ค่อยมีงานทำาหรือทำางานที่หนักได้ค่าจ้าง 

ตำ่า ความยากลำาบาก ความเครียด ในการปรับตัวทางเศรษฐกิจ 

และสังคมวัฒนธรรมของผู้ที่อพยพมาจากประเทศอื่น การนิยม 

เล่นการพนันในหมู่พวกเดียวกัน การอยู่ใกล้สถานที่เล่นการพนัน  

(เพราะส่วนใหญ่พวกเขาอยู่ในเมือง) ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย  

ซ่ึงมีพ้ืนทางวัฒนธรรมท่ีเช่ือโชคลาง เช่ือดวง ชะตากรรม มีสัดส่วน 

ของคนท่ีติดการพนันสูง และพวกเขาไม่นิยมไปติดต่อขอคำาปรึกษา 

ความช่วยเหลือจากหน่วยงานด้านนี้ เพราะมีวัฒนธรรมที่รู้สึกอาย  

กลัวเสียหน้า คิดว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขด้วยตนเอง

5  ปัจจัยเสี่ยงด้านการมีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมระดับตํ่า

คนที่มีฐานะยากจนมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่การติดการพนัน 

ด้วยเหตุผลที่ว่าชีวิตพวกเขาถึงอย่างไรก็เสี่ยงภัย/ไม่แน่นอนอยู่แล้ว  

และพวกเขาหวังว่าการพนันอาจช่วยให้พวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้น  

นอกจากนั้นคนจนยังมีโอกาสที่จะป่วยทางจิต ติดเหล้า สารเสพติด  

และมีสุขภาพโดยท่ัวไปเลวกว่าคนมีฐานะดี เพราะความยากจน การ 

ศึกษาตำ่า การเข้าไม่ถึงบริการด้านสาธารณสุข การวิจัยในสหรัฐฯ  

ชิ้นหนึ่งยืนยันว่าคนจนมีสัดส่วนการติดการพนันสูงกว่าคนทั่วไป  

การสำารวจในอังกฤษก็พบว่ากลุ่มคนที่จนที่สุดมีแนวโน้มที่จะอยู่ใน 

เกณฑ์คนเป็นโรคติดการพนันมากกว่าคนทั่วไปเกือบ 3 เท่า 

อย่างไรก็ตาม การวิจัยพบแต่ความเช่ือมโยงระหว่างความยากจน 

และการติดการพนันเท่านั้น ยังไม่ได้พิสูจน์ชัดเจนว่าอะไรคือสาเหตุ 

ของอะไร 

ความแตกต่างเรื่องเพศ เมื่อ 10 ปีก่อนหน้านี้ สัดส่วนผู้ชายเล่น 

และติดการพนันสูงกว่าผู้หญิงมาก แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มที่ผู้หญิง 

สัดส่วนผู้ติดการพนัน กลุ่มเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง
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เข้ามาเล่นและติดการพนันมากขึ้น ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากผู้หญิงยุค 

ปัจจุบันทำางานและมีรายได้ของตนเอง มีปัญหาความเครียดเพิ่มขึ้น  

รวมทั้งความเครียดเร่ืองผู้หญิงมักจะต้องเป็นผู้ดูแลลูกและพ่อแม่ 

ของตนเองด้วย 

ขณะที่ธุรกิจการพนันก็พยายามขยายตลาดไปหาลูกค้ารวมท้ัง 

ผู้หญิงเพ่ิมข้ึน ผู้หญิงได้รับการยอมรับและเข้าถึงการเล่นการพนันได้ 

มากขึ้น แต่โดยทั่วไปสัดส่วนของผู้ชายก็ยังสูงกว่า (โดยเฉพาะใน 

กลุ่มวัยรุ่น ซ่ึงผู้ชายมีบุคลิกแบบก้าวร้าว หุนหันพลันแล่นมากกว่า)  

โครงการบำาบัดผู้ติดการพนันท้ังในสหรัฐและท่ีอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่รายงาน 

ว่าสัดส่วนคนไข้อยู่ที่ชาย 60% หญิง 40% 

การวิจัยในสหรัฐฯ พบว่า โดยเปรียบเทียบผู้ชายที่ติดการพนัน 

คือคนที่มีอายุน้อยกว่า มีรายได้สูงกว่า เริ่มเล่นการพนันเมื่อตอน 

อายุน้อยกว่า มักจะติดเหล้าหรือสารเสพติดอ่ืน และชอบเล่นการ 

พนันแบบหวือหวา ตื่นเต้น ขณะที่ผู้หญิงที่ติดการพนันมักจะเล่น 

ตอนอายุมากกว่า พวกเธออธิบายว่าความเหงาและปัญหาท่ีเกิดจาก 

ความสัมพันธ์กับคนอ่ืนทำาให้เธอเข้าไปเล่นการพนัน ผู้หญิงติดการ 

พนันหลายคนเป็นโรคซึมเศร้า หลายคนเล่นการพนันด้วยเหตุผล 

ทางสังคม เช่นเพ่ือมีเพ่ือน มากกว่าจะหวังผลตอบแทน นักวิจัย 

ยังพบว่าผู้หญิงท่ีเข้าไปเล่นการพนันมักจะติดการเล่นการพนัน 

ในระยะที่รวดเร็วกว่าผู้ชาย เช่นเดียวกับการติดเหล้า เน่ืองจาก 

ขบวนการสันดาปทางเคมีในร่างกายของผู้หญิงต่างจากผู้ชาย 

กล่าวโดยรวมคือ ผู้หญิงท่ีติดการพนันชอบเล่นการพนันบางอย่าง 

ด้วยเหตุบางอย่างที่ถูกสไตล์กับผู้หญิง เช่นมีรายงานว่าผู้หญิงเข้าไป 

เล่นการพนันออนไลน์สูงข้ึน เพราะเป็นเร่ืองท่ีทำาได้เป็นส่วนตัว ไม่มี 

ใครรู้ ไม่ถูกกดดันจากสังคม ผู้หญิงที่ติดการพนันมักจะเกิดขึ้น 

สัดส่วนผู้ติดการพนัน กลุ่มเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง
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ควบคู่ไปกับปัญหาทางจิตบางประเภทท่ีต่างไปจากผู้ชาย เร่ืองผู้หญิง 

ยุคปัจจุบันติดการพนันเพิ่มขึ้น ยังต้องการการวิจัยเพิ่มขึ้น เพื่อทำา 

ความเข้าใจและหาทางป้องกันและบำาบัดให้ถูกทาง

6  กลุ่มเสี่ยงคนติดเหล้าและสารเสพติดอื่น ๆ 

การสำารวจวิจัยพบว่าผู้ใหญ่ชาวอเมริกันท่ีติดเหล้ามีโอกาสท่ีจะเป็น 

คนติดการพนันมากกว่าคนไม่ติดเหล้าเพ่ิมขึ้นราว 23% การสำารวจ 

ผู้ไปรับการบำาบัดเรื่องสารเสพติดหลายแห่งพบว่าพวกเขาอยู่ใน 

เกณฑ์ติดการพนันระหว่าง 25 - 63% การดื่มเหล้ากับการเล่นการ 

พนันเป็นพฤติกรรมที่มักเกิดขึ้นควบคู่กันไปในหลายกรณี สถาน 

คาสิโนและการพบปะสังสรรค์กัน ชอบส่งเสริมการด่ืมเหล้า ฤทธิ์ 

จากแอลกอฮอล์ลทำาให้คนดื่มเหล้าขาดความยับยั้งช่ังใจเพ่ิมขึ้น มี 

โอกาสที่จะชอบเล่นการพนันและเล่นแล้วไม่อยากเลิก 

การวิจัยพบว่าเครือข่ายการทำางานของเส้นประสาทในสมองของ 

คนติดการพนันเป็นแบบเดียวกับคนที่ติดสารเสพติด แสดงว่า 

กิจกรรม 2 แบบนี้มีลักษณะบางอย่างร่วมกัน คนท่ีติดสารเสพติด 

มีความเสี่ยงที่จะพัฒนาไปเป็นคนติดการพนันเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

7  กลุ่มเสี่ยงคนที่มีความผิดปกติด้านจิต 

คนที่ติดการพนันมีอาการผิดปกติด้านจิตควบคู่กันไปในอัตราสูง  

ความผิดปกติด้านจิต รวมทั้งโรคซึมเศร้าขนาดหนัก ความผิดปกติ 

ด้านสมาธิสั้น (ADHD) และพบว่าคนติดการพนันมีความผิดปกติ 

ด้านบุคลิกภาพในกลุ่ม B ในอัตราสูง เช่น หลงตัวเอง ต่อต้าน 

สังคม Borderline (คนที่ปัญญาค่อนข้างทึบ สับสนทางอารมณ์)  

ขาดวุฒิภาวะ ยังไม่มีการวิจัยท่ีชัดเจนว่าคนเกิดอาการผิดปกติทางจิต 

สัดส่วนผู้ติดการพนัน กลุ่มเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง
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“ถ้าคนสูงวัยติดการพนันขนาดหนัก  

พวกเขาอาจจะสูญเสียเงินที่ออม 

มาตลอดชีวิตได้ภายในไม่กี่นาที  

และต้องเผชิญปัญหาทางการเงิน 

หนักกว่าคนกลุ่มอื่น เพราะพวกเขา 

มีรายได้จากทรัพย์สินหรือเงินบำานาญ 

แบบคงที่ ไม่มีช่องทางที่จะไปทำางาน 

หาเงินมาชดเชยหรือใช้หนี้ได ้

เหมือนคนหนุ่มสาว”

AW 3 4 5 EDIT.indd   76AW 3 4 5 EDIT.indd   76 17/11/2562 BE   15:5417/11/2562 BE   15:54



77

ก่อนแล้วจึงไปติดการพนัน หรือติดการพนันก่อนแล้วจึงมีอาการ 

ผิดปกติทางจิต 

ในทางทฤษฎีแล้วการเป็นโรคซึมเศร้าขนาดหนักอาจเพิ่มความ 

เสี่ยงต่อการติดการพนันได้ จากความต้องการที่จะหลบหนีและ 

หลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจากอาการซึมเศร้า โรคสมาธิสั้น (ADHD)  

ก็สัมพันธ์กับการขาดความยับยั้งชั่งใจ ความไม่มีสมาธิ และการ 

ติดแรงกระตุ้นที่หวือหวา ที่อาจนำาไปสู่การติดการพนันได้ ความ 

ผิดปกติด้าน 2 ขั้ว ซ่ึงเก่ียวกับการขาดความยับยั้งชั่งใจก็อาจนำาไป 

สู่การติดการพนันได้เช่นกัน แม้แต่โรคข้ีหลงขี้ลืมของคนสูงวัย ซึ่ง 

เก่ียวข้องกับการทำาให้เกิดข้อบกพร่องในการให้เหตุผล กระบวนการ 

รู้คิด ก็นำาไปสู่การติดการพนันได้เช่นกัน เน่ืองจากคนสูงวัยที่มี 

อาการดังกล่าวไม่ตระหนักถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการติดการ 

พนัน

8  ความเสี่ยงจากประเภทของการพนัน

โดยทางทฤษฎีแล้ว การพนันประเภทที่เล่นรอบได้ไว รู้ผลได้เสีย 

เร็ว หรือมีโอกาสได้รางวัลสูงถ้าชนะ เช่น เครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส ์ 

สล๊อตแมชีน การเล่นโปกเกอร์ออนไลน์ การเล่นการพนันในสถาน 

คาสิโน ฯลฯ จะมีความเสี่ยงให้คนชอบเล่นและติดได้มากกว่าการ 

พนันประเภทที่มีรอบช้าอย่างล็อตเตอรี่ การทายผลกีฬาฯ เพราะ 

ในทางจิตวิทยา การรู้ผลเร็วจะให้แรงเสริมแก่ผู้เล่นในทันที และให้ 

ได้หลายรอบ ตอบสนองความต้องการของผู้เล่นได้ทันใจ

การวิจัยในนิวซีแลนด์พบว่า คนติดการพนันท่ีโทรศัพท์ไปปรึกษา 

ขอความช่วยเหลือจากองค์กร Helpline นั้น 90% มีปัญหาจากการ 

เล่นการพนันผ่านเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ คนติดการพนันท่ีมารับ 

สัดส่วนผู้ติดการพนัน กลุ่มเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง
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การรักษาในแคนาดา 40% มาจากการเล่นสล๊อตแมชีน

เครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เล่นสามารถเล่นแบบหยอดเหรียญ 

ครั้งละน้อย  ๆ  ได้ มีความเป็นส่วนตัวสูงและกินเงินไปได้เรื่อย ๆ  โดย 

ผู้เล่นไม่มีทางเรียนรู้ได้ดีขึ้น เครื่องเล่นการพนันแบบอิเล็กทรอนิกส์  

จึงเป็นท่ีช่ืนชอบของผู้หญิง คนสูงวัย วัยรุ่น ผู้อพยพมาจากประเทศ 

อื่น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่ได้เล่นการพนันชนิดอื่น

อย่างไรก็ตาม เม่ือคนเร่ิมติดการพนัน พวกเขามักจะเล่นการพนัน 

หลายชนิด รวมทั้งแล้วแต่ว่าในสังคมไหน การพนันประเภทไหน 

เข้าถึงง่าย คนนิยมเล่นการพนันประเภทไหนด้วย

9  กลุ่มอาชีพบางกลุ่ม เช่น ทหาร นักโทษ พนักงานสถาน 

คาสิโน

การวิจัยในสหรัฐฯ พบว่า ทหารกลุ่มที่มีปัญหาติดยาเสพติด 

อยู่ในเกณฑ์ติดการพนันด้วย 33% ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงกว่าคนทั่วไป  

การที่ทหารติดการพนันอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่สมัครเป็นทหาร 

เป็นคนชอบความเสี่ยง ความตื่นเต้น และการเสพติดสารเสพติด 

“กับดักพฤติกรรม : การพนัน ยิ่งเล่น ยิ่งเสีย 

เกือบถูกแล้ว เกือบชนะแล้ว เฉียดไปตัวเดียว = 

เสียพนัน = งวดหน้ามีโอกาสเสียพนันเท่าเดิม”

สัดส่วนผู้ติดการพนัน กลุ่มเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง
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และการพนันเป็นการระบายความเครียด รวมทั้งเพราะอาชีพทหาร 

เป็นอาชีพที่คนมาใช้เวลาร่วมกันในกรมกองที่มีลักษณะปิดกั้นจาก 

คนภายนอกค่อนข้างมาก ในค่ายทหารในสหรัฐฯ หลายแห่งมีการ 

ติดตั้งเคร่ืองเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดเป็นการพักผ่อน 

หย่อนใจสำาหรับทหารอย่างหนึ่ง กองทัพสหรัฐฯ มีการจัดต้ังศูนย์ 

บำาบัดผู้ติดการพนัน 3 แห่ง การวิจัยอดีตทหาร (Veterans) ที่ติด 

การพนันพบว่าพวกเขามีความพยายามฆ่าตัวตายสูงเกือบ 40%  

ของอดีตทหารที่ติดการพนัน

กลุ่มอาชีพอ่ืนที่มีสัดส่วนติดการพนันสูงคือนักโทษ พวกเขา 

มีสัดส่วนติดสารเสพติดและเป็นพวกผิดปกติด้านบุคลิกภาพสูงด้วย  

ส่วนพนักงานสถานคาสิโนก็มีสัดส่วนคนติดการพนันสูงกว่าคนท่ัวไป  

แต่ไม่มีการวิจัยแน่ชัดว่าพวกเขาชอบหรือติดการพนันมาก่อนหรือ 

หลังเข้าทำางานสถานคาสิโน

กล่าวโดยสรุปคือ การตระหนักถึงกลุ่มและปัจจัยเส่ียงของ 

คนติดการพนันที่มีลักษณะแตกต่างกันไปในบางแง่มุมจะช่วยให้เรา 

เข้าใจสาเหตุที่มา แนวทางป้องกันและการบำาบัดปัญหาคนติดการ 

พนันได้อย่างรอบด้านเพิ่มขึ้น

สัดส่วนผู้ติดการพนัน กลุ่มเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง
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เยาวชนจะตอบสนองต่อโปรแกรม

ที่ผู้เข้าร่วมโต้ตอบได้สนุกและน่าติดตาม

การใช้สื่อหลายทาง มากกว่าการบังคับ  

สั่งสอน หรือเน้นการทำาให้คนรู้สึกผิดบาป

โปรแกรมที่ดำาเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ

ที่ได้รับการฝึกอบรมมาได้ผลกว่า

โปรแกรมที่จัดโดยครูทั่วไปที่ไม่ได้รับ

การฝึกฝนในเรื่องจิตวิทยาการพนัน 
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ทำาไมต้องเน้นกลุ่มวัยรุ่น
วัยรุ่นเป็นกลุ่มท่ีสมควรได้รับการดูแลป้องกันไม่ให้ไปติดการพนัน 

เป็นพิเศษ เน่ืองจากหลายเหตุผล เช่น วัยรุ่นและคนหนุ่มสาววัยต้น 

เป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่สุด มีสัดส่วนเล่นและติดการพนันต่อประชากร 

วัยเดียวกันราว 4 - 8% ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนของประชากรวัยผู้ใหญ่  

1 - 2 เท่าตัว สมองวัยรุ่นยังพัฒนาการไม่เต็มที่ ความสามารถด้าน 

การรู้คิดยังมีจำากัด ทำาให้พวกเขามีแนวโน้มจะคิดบิดเบือนเกี่ยวกับ 

เรื่องการพนันได้มากกว่าผู้ใหญ่ สมองส่วนหน้าที่ควบคุมการยับยั้ง 

ชั่งใจของพวกเขา ยังพัฒนาไม่เต็มที่ ขณะที่สมองส่วนหลังเกี่ยวกับ 

ความอยาก พัฒนาไปก่อนแล้ว ทำาให้พวกเขาชอบเสี่ยง ชอบสนอง 

ความพอใจ และผลตอบแทนระยะส้ันมากกว่าจะคำานึงถึงผลเสียหาย 

ในระยะยาว 

การเร่ิมเล่นการพนันตั้งแต่อายุน้อย มีความเส่ียงที่จะพัฒนาไป 

เป็นคนติดการพนันเพ่ิมข้ึน เพราะสมองส่วนหน้าจะย่ิงพัฒนาได้ยาก 

หรือหยุดการพัฒนา และอาจทำาให้เขาติดการพนันไปตลอดชีวิตได้5  

วัยรุ่นท่ีติดการพนันมีความเส่ียงเพ่ิมข้ึนท่ีจะมีปัญหาความผิดปกติทาง 

จิตใจด้านต่าง  ๆ  ที่มากที่สุดคือโรคซึมเศร้า รองลงมาคือโรควิตก 

กังวล การติดเหล้าและหรือสารเสพติดอื่น และความผิดปกติด้าน 

ต่อต้านสังคม โดยทั่วไปคนติดการพนันทุกวัยมีโอกาสเส่ียงที่จะ 

มีปัญหาแบบอ่ืน  ๆ  เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกัน แต่พบว่าวัยรุ่นมีสัดส่วน 

เป็นมากกว่าวัยผู้ใหญ่

5 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข บทความด้านสุขภาพจิต ไทยรัฐ 12 มีนาคม 2561 www.dmh. 
go.th/news - dmh.asp?id=27678

แนวทางป้องกันการติดการพนันในกลุ่มวัยรุ่น
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ความเสียหายของการติดการพนันของวัยรุ่น ท้ังในแง่สุขภาพกาย  

สุขภาพใจ ครอบครัว ชุมชน และสังคม เป็นไปในทำานองเดียวกับ 

คนติดการพนันท่ัวไปดังท่ีได้กล่าวมาแล้วในบทก่อน แต่สำาหรับวัยรุ่น 

จะเป็นเรื่องเก่ียวกับการขาดประสิทธิภาพการเรียน และการพัฒนา 

การเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ  ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อไปถึงวัยผู้ใหญ่ด้วย 

หากไม่ได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างเหมาะสม การที่สังคมจะ 

สนใจหาความรู้และลงทุนเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้วัยรุ่นติดการพนัน  

และการติดเหล้าและสารเสพติดอื่น ซึ่งมีสาเหตุของปัญหา และ 

แนวทางป้องกันที่มีส่วนคล้ายกัน จึงเป็นการลงทุนลงแรงที่คุ้มค่า

แนวทางป้องกันปัญหาการติดการพนันในวัยรุ่น
มีแนวทางใหญ่อยู ่ 2 แนวคือ 

1) การพิจารณาด้านปัจจัยเสี่ยง ว่าจะหาทางป้องกันและลด 

ปัจจัยเสี่ยงได้อย่างไร 

2) การพิจารณาด้านปัจจัยปกป้อง ว่าจะหาทางส่งเสริมให้วัยรุ่น 

มีปัจจัยในทางป้องกันเพิ่มข้ึน เพื่อสร้างภูมิต้านทาน และความ 

เข้มแข็งไม่ให้วัยรุ่นไปติดการพนันได้อย่างไร 

นักวิจัยได้ความรู้ส่วนหนึ่งจากแนวทางการป้องกันการติดเหล้า 

และสารเสพติดอื่น ซึ่งมีลักษณะหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับการติด 

การพนัน

แนวทางป้องกันการติดการพนันในกลุ่มวัยรุ่น
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1  แนวทางป้องกันที่เน้นการพิจารณาด้านปัจจัยเสี่ยง
แนวทางป้องกันมักจะเน้นเร่ืองกระบวนการรู้คิด เน่ืองจากความเช่ือ 

ที่ผิดพลาด และการขาดความรู้เรื่องกฎเกณฑ์ที่แท้จริงของการพนัน  

มีส่วนทำาให้วัยรุ่นติดการพนัน ดังน้ัน การให้การศึกษาด้านข้อมูลและ 

การรู้คิดเรื่องการพนันตั้งแต่เด็ก จะเป็นการช่วยเตรียมตัวพวกเขา 

ให้เผชิญและจัดการควบคุมแรงกระตุ้นที่จะไปเล่นการพนันได้ดีขึ้น

นักวิจัยมองว่าการให้ความรู้ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ ทฤษฎีความ 

เป็นไปได้ของผลการพนัน ช่วยให้วัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

ว่า ในการเล่นการพนันนั้น ความเป็นไปได้ที่จะชนะหรือเป็นฝ่ายได้ 

นั้นมีน้อยกว่าการแพ้/สูญเสียมากแค่ไหน ความรู้ข้อนี้จะมีส่วนช่วย 

ให้วัยรุ่น (รวมทั้งคนทั่วไป) ระมัดระวังเรื่องการเล่นการพนันนั้น 

มากขึ้น การทดลองและการวิจัยพบว่า การให้การศึกษาในเร่ือง 

ความรู้ข้อนี้ ช่วยให้วัยรุ่นมีความรู้ในเร่ืองข้อเท็จจริงของการเล่น 

การพนันได้มากกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับการศึกษา แม้ว่าจะยังไม่เพียงพอ 

ที่จะทำาให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยสิ้นเชิงได้ก็ตาม  

เนื่องจากการรู้การเข้าใจเชิงเหตุผลเป็นเรื่องหน่ึง ส่วนการตัดสินใจ  

การแสดงพฤติกรรมตามความเชื่อ อารมณ ์ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

นักวิจัยบางคนอธิบายว่าคนที่ติดการพนันน้ันมีความเช่ือที่ไม่ 

สมจริงเก่ียวกับการพนัน เช่น หลงผิดคิดว่าเขาสามารถเป็นผู้ควบคุม 

เกมได้ ความเช่ือเช่นน้ีไปลดความรู้เชิงเหตุผลท่ีเขาได้เคยฟัง/เรียนรู้ 

มา และแม้ว่าเขาจะเรียนรู้เรื่องการรู้จักควบคุมเวลาและจำานวน 

เงินในการเล่นการพนันได้ในระดับหนึ่ง แต่คนที่ชอบเล่นการพนัน 

จะหันไปเน้นที่การคิดหายุทธศาสตร์วิธีในการเล่นการพนันให้ชนะ  

เลยยังคงเล่นการพนันต่อไป

อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ยืนยันว่าการให้ความรู้เรื่อง 

แนวทางป้องกันการติดการพนันในกลุ่มวัยรุ่น
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“กับดักพฤติกรรม : การพนัน ยิ่งเล่น ยิ่งเสีย

วงเงินพนันตำ่า ค่อย ๆ เสียทีละไม่มาก  

ทำาให้ไม่รู้สึกว่า ถ้าเล่นพนันต่อไป 

จะมีโอกาสตามเงินที่เสียไปคืนมา”

การพนันแก่นักเรียนได้ประโยชน์ นักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้ทดลองให้ 

ความรู้เรื่องความเข้าใจผิดเรื่องการเล่นการพนันแก่นักเรียนอายุ  

11 - 15 ป ี โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 ดูวิดีโออย่างเดียว วิดีโอกินเวลา 20 นาที ให้ความรู้ 

เรื่องการเล่นการพนันและทักษะ โอกาสในการชนะ ลักษณะของ

การสุ่ม และการท่ีคนเราหลงผิดว่าตนสามารถควบคุมการเล่น 

การพนันได้ วิดีโอใช้ตัวละครนำาเสนออย่างมีอารมณ์ขันและทำาให้ 

เข้าใจได้ง่าย ชัดเจน

กลุ่ม 2 เข้าฟังและร่วมสัมมนารับรู้ข้อมูลข่าวสารเร่ืองข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับการพนัน 

กลุ่ม 3 ทำากิจกรรมทั้ง 2 อย่างผสมกัน การติดตามผลหลังการ 

ทดลองพบว่า นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 กลุ่ม ลดความ 

เข้าใจผิดเรื่องการพนันลงไปมาก เมื่อเทียบกับนักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้ 

แนวทางป้องกันการติดการพนันในกลุ่มวัยรุ่น
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เข้าร่วม และกลุ่มที่ 3 ที่ได้รับข้อมูลทั้ง 2 แบบผสมผสานได้ผล 

มากท่ีสุด การใช้อารมณ์ขันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูด 

ความสนใจของนักเรียนและทำาให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุก  

การสัมมนาแบบให้นักเรียนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอย่าง 

เอาการเอางานได้ผลดีกว่าการสอนแบบบรรยาย

นักวิจัยได้วิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรมการ 

ให้การศึกษาเรื่องการพนันแก่นักเรียน ระหว่างโปรแกรมที่ทำาและ 

บริหารจัดการโดยนักจิตวิทยาผู้เช่ียวชาญเร่ืองการติดการพนัน และ 

โปรแกรมท่ีบริหารและจัดการโดยครูทั่วไป พบว่าโปรแกรมของ 

นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญที่อธิบายเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดเรื่องการ 

เล่นการพนัน รวมทั้งเรื่องโอกาสและความไม่เกี่ยวข้องกันของ 

เหตุการณ์สำาหรับผลการเล่นการพนันเป็นโปรแกรมที่ได้ผลดีกว่า 

โปรแกรมของครูท่ัวไป ซ่ึงสะท้อนว่าท้ังเน้ือหาและการบริหารจัดการ 

เป็นปัจจัยสำาคัญ

นักวิจัยอีกกลุ่มได้ทดสอบโปรแกรมการให้การศึกษาเร่ืองการพนัน 

โดยนักจิตวิทยาพัฒนาการที่ได้รับการฝึกอบรมมา ซึ่งมีเป้าหมาย

ในการแก้ไขความเข้าใจผิดเรื่องการพนัน มุมมองทางเศรษฐกิจและ 

การเชื่อโชคลาง การอบรมได้ผลทางบวก และผลนั้นคงอยู่ได้นาน  

มีรายงานว่าด้านพฤติกรรมเก่ียวกับเล่นการพนันของผู้ได้รับการ 

ศึกษาในเร่ืองนี้เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น การวิจัยครั้งน้ีสะท้อน 

ความสำาคัญของการพัฒนาโปรแกรมการให้การศึกษาท่ีมีความรู้ทาง 

วิชาการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งและมีการบริหารจัดการท่ีดี

นักวิจัยรายหน่ึงได้ตรวจสอบผลระยะส้ันของโปรแกรมการให้การ 

ศึกษาเรื่องการพนันโดยใช้ส่ือผสมแก่นักเรียนชั้น ป.6 - 7 โปรแกรม 

ที่เสนอผ่านทางอินเทอร์เน็ตและออนไลน์ ใช้เวลา 90 นาที ให้การ 

แนวทางป้องกันการติดการพนันในกลุ่มวัยรุ่น
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ศึกษาเรื่องการหลงผิดเรื่องการพนัน สัญญาณของการเริ่มติดการ 

พนัน และความรู้เรื่องการพนันอื่น ๆ มีการติดตามผลว่าหลังจากการ 

ได้รับความรู้จากโปรแกรมนี้ไป 7 สัปดาห์ นักเรียนกลุ่มน้ีมีความรู้ 

เรื่องข้อเท็จจริงของการพนันมากขึ้น มีทัศนคติเร่ืองคนติดการพนัน 

เปล่ียนไป และมีพฤติกรรมเร่ืองการเล่นการพนันลดลง แต่ก็ไม่มีผล 

อย่างสำาคัญสำาหรับชีวิตในระยะยาว (หลังจากนั้น)

เร่ืองน้ีสะท้อนว่าเราควรทำาวิจัยเร่ืองการป้องกันเพ่ือผลในระยะยาว 

ตลอดชีวิตของนักเรียนด้วย เพราะว่าในชีวิตจริงของคนเราเม่ือ 

เติบโตข้ึนนั้น ปัจจัยด้านพัฒนาการ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมของ 

แต่ละคน มีผลกระทบต่อกระบวนการรู้คิด พฤติกรรมเกี่ยวกับการ 

จะติดหรือไม่ติดการพนันของพวกเขาได้ เราควรพัฒนาโปรแกรมที่ 

วางเป้าหมายระยะยาวในการช่วยให้วัยรุ่นสามารถจัดการกับปัญหา 

แรงกระตุ้นอยากเล่นการพนัน และรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี 

ไปตลอดชีวิตของพวกเขา 

โดยทั่วไปแล้วการให้การศึกษาผ่านส่ือมีศักยภาพในการช่วยให้ 

วัยรุ่นมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างวิพากษ์วิจารณ์ ให้ความรู้ 

เรื่องข้อเท็จจริงเร่ืองการพนันว่าโอกาสชนะนั้นน้อยกว่าโอกาสแพ้ 

หลายเท่ามาก และมีส่วนช่วยลดแรงกระตุ้นในการเล่นการพนัน 

ของวัยรุ่นได้

นักวิจัยผู้หนึ่งได้พัฒนาเว็บไซต์เพ่ือให้การศึกษาเยาวชนเร่ือง 

กิจกรรมการเล่นการพนันโดยใช้ยุทธศาสตร์ป้องกันแบบหลายวิธี  

สร้างเกมแบบมีการโต้ตอบกับผู้เปิดเข้ามาชมได้ ช่วยให้ผู้เข้าชม 

เรียนรู้เร่ืองการบริหารจัดการเร่ืองเวลาและเงิน เข้าใจเร่ืองความเส่ียง 

ในเกมการพนัน เร่ืองหลักความไม่แน่นอนของการสุ่ม และการ 

ตัดสินใจ สำาหรับคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดการพนันสูง มีแบบ 

แนวทางป้องกันการติดการพนันในกลุ่มวัยรุ่น
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ประเมินให้ผู้ใช้เว็บไซต์นี้ประเมินตนเองได้ว่าเขาติดการพนันมาก 

น้อยแค่ไหน และมีคำาแนะนำาให้ลดผลเสียหายจากการติดการพนัน

หลังจากได้เปิดใช้เว็บไซต์นี้ไประยะหน่ึง ได้มีการสัมภาษณ์ผู้เข้า 

มาร่วมใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประเมินผล การสัมภาษณ์พบว่าผู้ใช้พอใจ 

การนำาเสนอและการโต้ตอบของเว็บไซต์ มองว่าเว็บไซต์น้ีมีลักษณะ 

เป็นมิตรกับผู้ใช้ มีเนื้อหาที่น่าสนใจและเหมาะสม ทำาให้ผู้ใช้ได้มี 

ความรู้และตระหนักเรื่องปัญหาของการพนัน

นักวิจัยคนอ่ืน  ๆ  ให้การสนับสนุนว่าการทำาเว็บไซต์เพื่อให้การ 

ศึกษาเยาวชนสามารถออกแบบให้สนองความต้องการของเยาวชน 

แต่ละคนที่มีระดับติดการพนันแตกต่างกันได้ การให้การศึกษา 

เยาวชนผ่านเว็บไซต์ที่มีการโต้ตอบโดยนักบำาบัดผู้ชำานาญการเป็น 

คนจัดทำา เป็นการสร้างระบบการสนับสนุนทางสังคมท่ีจะช่วยพัฒนา 

ความสามารถของเยาวชนในการจัดการยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา 

และจัดการกับเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้ดีทางหนึ่ง

ในเรื่องการสนับสนุนทางสังคม นักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้สร้าง 

โปรแกรมป้องกันการติดการพนันแบบมีการโต้ตอบกันได้ เพื่อเพิ่ม 

การตระหนักถึงปัญหาการพนันท้ังในหมู่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง  

นักเรียนจะได้เข้าร่วมฟังบรรยาย ซักถามแลกเปลี่ยนและทำา 

กิจกรรมเพื่อที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจปัญหาการเล่นการพนันและ 

ผลเสียหายของมันเพิ่มขึ้น ส่วนผู้ปกครองได้รับเชิญให้เข้าร่วมฟัง 

การนำาเสนอและได้รับแจกหนังสือข้อมูลข่าวสาร หลังจากการดำาเนิน 

กิจกรรมตามโปรแกรมนี้ มีการประเมินพบว่านักเรียนมีความรู้และ 

ความตระหนักเร่ืองการเล่นการพนันเพ่ิมข้ึน การชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง 

ไปเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาเรื่องนี้ได้รับการตอบรับในทางบวก  

เพียงแต่ไม่ได้มีการติดตามประเมินต่อว่าจะมีผลต่อเนื่องไปถึง 

แนวทางป้องกันการติดการพนันในกลุ่มวัยรุ่น
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นักเรียนกลุ่มดังกล่าวยาวนานแค่ไหน

นักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้วิจัยเปรียบเทียบโปรแกรมป้องกันเยาวชน 

ติดการพนัน 2 แบบ แบบที่ 1 คือ การให้ข้อมูลข่าวสารเร่ืองการ 

พนันที่มีลักษณะเฉพาะ แบบที่ 2 ใช้โปรแกรมให้การศึกษาแนวการ 

เรียนรู้การใช้อารมณ์อย่างมีเหตุผล แบบที่ 2 น้ีมีเป้าหมายที่การ 

เสริมพลังของอารมณ์ด้วยการเพ่ิมการตระหนักถึงความเศร้าหมอง 

ทางอารมณ์ที่เกิดจากความเช่ือที่ขาดเหตุผลเรื่องการพนัน และ 

แทนที่ด้วยความเช่ือที่มีเหตุผล นักวิจัยพบว่าการให้การศึกษาแก่ 

เยาวชนในแนวน้ี ช่วยลดความกังวลท่ีเกิดจากพฤติกรรมแบบพลิกผัน 

เช่นการเล่นการพนันได้

การทดลองนี้ทำากับนักเรียนอายุ 12 - 13 ปี นักเรียนกลุ่มแรกได้ 

เรียนรู้ประสบการณ์การเล่นการพนันผ่านซอฟต์แวร์แบบมีการ 

โต้ตอบกัน ส่วนนักเรียนกลุ่มที่ 2 ได้รับการสอนเร่ืองทักษะการ 

แยกแยะเรื่องอารมณ์โดยใช้โมเดลชื่อ Activating – Belief – Conse- 

quence (การลงมือปฏิบัติ ความเช่ือ ผลที่ตามมา) ซึ่งอธิบายว่า 

กระบวนการรู้คิดของคนเราสามารถทำาให้เกิดอารมณ์ในทางลบและ 

พฤติกรรมแบบพลิกผันได้ และจากโมเดลนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ 

การเปลี่ยนแปลงอารมณ์และพฤติกรรมของพวกเขา ด้วยการ 

เปลี่ยนแปลงการรู้คิดแบบผิดพลาด เป็นการรู้คิดที่สมจริงมีเหตุผล  

การประเมินผลพบว่าผู้เข้าอบรมทั้ง 2 โปรแกรมมีความรู้เรื่องการ 

พนันดีขึ้น โดยเฉพาะโปรแกรมแบบแรก

สำาหรับเด็กอายุ 12 - 13 ปี ซึ่งตามทฤษฎีพัฒนาการการรู้คิดของ  

Piaget นักจิตวิทยาปรมาจารย์เร่ืองจิตวิทยาเด็ก สมองพวกเขายังอยู่ 

ในข้ันพัฒนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมได้ 

ยังจำากัดอยู่ เทคนิคการให้การศึกษาแนวทักษะการแยกแยะเรื่อง 

แนวทางป้องกันการติดการพนันในกลุ่มวัยรุ่น
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อารมณ์ อาจจะยากเกินกว่าที่เด็กวัยน้ีจะเข้าใจได้ ควรจะได้มีการ 

วิจัยต่อว่าแนวทางให้การศึกษาแบบไหนได้ผลกับเด็กวัยไหน มี 

นักวิจัยอีกกลุ่มหน่ึงใช้แนวทางการให้การศึกษาทั้ง 2 แบบที่กล่าว 

มานี้ผสมผสานกัน และพบว่าได้ผลดีต่อผู้เข้าร่วมรับการศึกษาที่ 

ค่อนข้างยาวนานถึง 12 เดือน การวิจัยนี้ช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ว่า 

การใช้แนวทางแบบผสมผสานที่มองทั้งแง่การรู้คิดและอารมณ์น่าจะ 

เกิดผลดีเพิ่มขึ้น และเกิดผลในทางบวกได้ยาวนานขึ้น

โครงการป้องกันการติดการพนันในหมู่เยาวชนท่ีเน้นเรื่องปัจจัย 

เสี่ยง แม้จะช่วยเพิ่มความรู้เรื่องการพนันและแก้ไขความเข้าใจ 

ที่ผิดพลาดเรื่องการพนัน แต่ยังพิสูจน์ไม่ได้แน่ชัดว่ามีผลต่อการ 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมแค่ไหน โครงการ 

เหล่านี้มักจะเน้นเร่ืองปัจจัยการรู้คิด และสนใจปัจจัยเร่ืองอารมณ์  

วัฒนธรรม สังคม และครอบครัวน้อย นักวิจัยพบว่าความอ่อนแอ 

ด้านอารมณ์ และความผิดปกติที่เก่ียวข้องกับความหุนหันพลันแล่น 

ที่เด็ก/เยาวชนบางคนเป็นอยู่ก่อน มีส่วนในการสร้างปัญหาการ 

ติดการพนันด้วย ดังน้ันโครงการป้องกันเยาวชนจึงควรจะคำานึงถึง 

ปัจจัยสองข้อนี้ด้วย

นักวิจัยคนอ่ืนพบว่า พฤติกรรมติดการพนันเป็นเร่ืองท่ีสัมพันธ์กับ 

ศาสนา ปัจจัยด้านประชากร อิทธิพลของเพื่อน และสถานภาพการ 

สมรส ดังนั้นโครงการให้การศึกษาเพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้ติดการ 

พนันจึงควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ควบคู่กันไปด้วย

ขณะเดียวกันก็มีแนวคิดทางเลือก ซึ่งไม่ได้เน้นที่ปัจจัยเสี่ยงที่นำา 

ไปสู่พฤติกรรมท่ีมีปัญหา แต่ไปเน้นว่าการส่งเสริมปัจจัยบวกสำาหรับ 

พัฒนาการของวัยรุ่นจะเป็นปัจจัยป้องกันพฤติกรรมที่มีปัญหาได้  

ปัจจัยบวกท่ีแนวคิดทางเลือกน้ีเห็นว่าควรส่งเสริมคือ การเสริมสร้าง 

แนวทางป้องกันการติดการพนันในกลุ่มวัยรุ่น
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“ในชีวิตจริงของคนเรา เมื่อเติบโตขึน้  

ปัจจัยด้านพัฒนาการและสังคม 

วัฒนธรรมของแต่ละคนมีผลกระทบ 

ต่อกระบวนการรู้คิดและพฤติกรรม 

เกี่ยวกับการจะติดหรือไม่ติดการพนัน  

ดังนั้น เราควรพัฒนาโปรแกรม 

ที่วางเป้าหมายระยะยาวในการ 

ช่วยให้วัยรุ่นสามารถจัดการกับ 

แรงกระตุ้นให้อยากเล่นการพนัน  

และรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ด ี

ไปตลอดชีวิตของพวกเขา”
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ทักษะทางสังคม6 (Social Skill) ทักษะในการเผชิญและจัดการกับ 

ปัญหา การเชื่อในพลังความสามารถของตน (Self - Efficacy) การ 

รู้จักคิดถึงอุดมคติที่เหนือกว่าตัวเอง (Spirituality) และพฤติกรรม 

ทางบวกอ่ืน ๆ ท่ีมีศักยภาพท่ีจะลดหรือป้องกันพฤติกรรมทางลบอย่าง 

การเล่นการพนัน การติดสารเสพติด ฯลฯ ได้

6 ทักษะทางสังคม – ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น มีความสามารถในการรับฟัง ส่ือสาร 
ติดต่อสัมพันธ์กับคน (ทั้งแบบใช้คำาพูดและไม่ใช้) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์และทำางานทีม
เวิร์คร่วมกับคนอื่นได้ดี

แนวทางป้องกันการติดการพนันในกลุ่มวัยรุ่น
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7 จิตวิทยาแนวบวก เน้นการศึกษาถึงปัจจัยและกระบวนการที่นำาไปสู่แนวคิดและอารมณ์ในทางบวก มองโลก 
ในแง่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อนำาไปสู่พฤติกรรมที่ดีและการดำาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ มี 
ประสิทธิภาพ รู้ว่าจะรับมือกับความทุกข์ และสร้างความสุขได้อย่างไร วิทยากร เชียงกูล. พลังแห่งการคิดบวก  
The Power of Positive Thinking. ไทยควอลิตี้บุ๊ค. 2562.

8 Self - Monitoring การเฝ้าสังเกตติดตามพฤติกรรมของตนเอง การใส่ใจกับปฏิกิริยาของผู้อื่นที่มีต่อการ 
แสดงออกของตน แล้วปรับการแสดงออกของตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ 

9 Coping Skill การเผชิญและการจัดการปัญหาอย่างมีเหตุผล เม่ือเกิดสถานการณ์ที่คุกคาม หรือที่ลำาบากใจ  
วิตกกังวลใจ

2  แนวทางป้องกันที่เน้นด้านปัจจัยปกป้อง 
แนวทางการป้องกันการติดการพนันที่เน้นด้านปัจจัยปกป้อง ใช้ 

ทฤษฎีสำานักคิดจิตวิทยาแนวบวก7 ด้วยวิธีการเสริมปัจจัยป้องกันให้ 

เยาวชนเพื่อลดอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงที่นำาไปสู่ปัญหาติดการพนัน

นักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้ร่างหลักสูตรเพื่อสอนเรื่องความเป็นไปได้ใน 

เรื่องผลของการพนัน การตรวจสอบตนเอง (Self - Monitoring)8  

และทักษะในการเผชิญและจัดการกับปัญหา  (Coping Skill)9  

หลักสูตรน้ีใช้เวลา 7 สัปดาห์ โดยมีครูเป็นผู้จัดกิจกรรมโต้ตอบกับ 

ผู้เรียน เช่น การอภิปราย การเล่นละครส้ัน การแนะแนว ผลการ 

ทดลองพบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องการสุ่มของผลการเล่นการ 

พนัน การดูแลตัวเองและทักษะในการรับมือและจัดการกับปัญหาได้ 

ดีขึ้น โปรแกรมนี้มีผลดีมากสำาหรับนักเรียนที่ต้องการข้อมูลเหล่าน้ี  

แต่สำาหรับกลุ่มนักเรียนท่ีมีความเส่ียงสูง การสอนเร่ืองทักษะในการ 

เผชิญและจัดการกับปัญหายังไม่ได้ผล

นักวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งทดลองโปรแกรมการให้การศึกษาเรื่องการ 

พนันที่ใช้เวลายาวนานขึ้นถึง 4 เดือน โปรแกรมประกอบไปด้วย 5  

บทเรียน ที่ครอบคลุมเร่ืองประวัติศาสตร์การพนัน ความเข้าใจผิด 

แนวทางป้องกันการติดการพนันในกลุ่มวัยรุ่น
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ของคนติดการพนัน หลักการตัดสินใจ ทักษะในการแก้ปัญหา ผล 

การทดลองพบว่าผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในทุกเร่ือง 

ดีขึ้น มีทัศนะทางลบต่อการเล่นการพนันเพิ่มขึ้น และเล่นการพนัน 

ลดลง ผลการทดลองของนักวิจัยทั้ง 2 กลุ่มข้างต้นสะท้อนว่า การ 

สอนในเรื่องทักษะการเผชิญและจัดการกับปัญหา และหลักการแก้ 

ปัญหานั้น ถ้าสอนให้ผู้เรียนเข้าใจและปฏิบัติได้จริงจะให้ผลดีในการ 

ช่วยป้องกันการติดการพนันได้

มีโครงการทดลองอื่น ๆ  อีกหลายโครงการ เช่น โครงการ Gam- 

bling Action Team ที่ระดมความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหลายคน  

ทำากับนักศึกษามหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การ 

ประชุมสัมมนาเร่ืองการพนัน การบริหารจัดการการพนันและหน้ีสิน  

การให้คำาปรึกษาในมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และการให้ 

ข้อมูลข่าวสาร แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการประเมินผลการทดลอง แต่ก็ 

ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมประเด็นสำาคัญหลายเรื่อง ทั้งความ 

สำานึก การพัฒนาทักษะ และการสร้างความสามารถ (Capacity  

Building) 

ในเอเชีย ยังมีรายงานเร่ืองโครงการแบบน้ีน้อย โครงการทดลอง 

อันหนึ่งที่ทำากับนักเรียนชั้นมัธยมที่มาเก๊า เป็นโปรแกรมที่วาง 

เป้าหมายพัฒนาทักษะในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลและความรู้สึก 

เป็นตัวของตัวเอง เพื่อป้องกันพฤติกรรมที่เป็นปัญหา เช่น การ 

ติดเหล้าและติดการพนัน การประเมินผลโครงการน้ีพบว่า ผู้เข้ารับ 

การอบรมมีคะแนนความสามารถทางสังคมสูงขึ้น แต่มีความพอใจ 

ในชีวิตลดลง และมีความต้ังใจท่ีจะด่ืมเหล้าหรือเล่นการพนันเพ่ิมข้ึน  

การสัมมนากลุ่มย่อยเปิดเผยว่านักเรียนบางคนรู้สึกว่าโปรแกรมนี้ 

น่าเบื่อหน่าย คำาอธิบายอีกข้อหนึ่งคือการสอนเรื่องทักษะการ 

แนวทางป้องกันการติดการพนันในกลุ่มวัยรุ่น
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สัมพันธ์กับบุคคลอื่น อาจทำาให้อิทธิพลของเพื่อนในการชักชวนไป 

เล่นการพนันเพ่ิมข้ึนได้ โครงการน้ีสะท้อนว่าในการฝึกอบรมเยาวชน 

ในเรื่องนี้ควรจะต้องให้ความสำาคัญกับยุทธศาสตร์ในการเผชิญและ 

จัดการกับปัญหาอิทธิพล/แรงผลักดันของเพื่อนในการชวนไปเล่น 

การพนันด้วย

การติดการพนันเป็นปัญหาความผิดปกติด้านชีวภาพ จิตใจ และ 

สังคม (Biopsychic social Disorder) ที่มีผลเสียหายต่อผู้ติด 

การพนันและครอบครัวอย่างรุนแรงและกว้างขวาง จำาเป็นต้องมีการ 

หาทางป้องกันและพัฒนาแนวแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ประเทศ 

พัฒนาอุตสาหกรรมต่าง  ๆ  มีการใช้การบำาบัดเยียวยาหลายวิธีการ  

ทั้งโดยการใช้ยาและการบำาบัดทางจิตแบบต่าง  ๆ  หรือใช้หลายวิธี 

ผสมกัน ซึ่งได้ผลมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป เน่ืองจากขึ้นอยู่ 

กับหลายปัจจัย ยังไม่มีคู่มือแนวทางบำาบัดท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

เหมือนกับการบำาบัดสารเสพติดหรือโรคภัยไข้เจ็บที่มีสาเหตุเฉพาะ 

ที่ค่อนข้างชัดเจน แต่ก็มีแนวทางบำาบัดสำาคัญ ๆ ที่เป็นที่ยอมรับและ 

ควรวิจัยศึกษาต่อเพื่อหาแนวทางบำาบัดที่ดีที่สุด สำาหรับแต่ละสังคม

แนวทางป้องกันการติดการพนันในกลุ่มวัยรุ่น
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แนวคิดสนับสนุน  การป้องกันด้วยการเสริมปัจจัย 
ปกป้อง 
แนวคิดของนักเขียน/นักหนังสือพิมพ์ผู้หนึ่งผู้เคยมีประสบการณ์ 

ติดยาสมัยวัยรุ่น ชื่อ Maia Szaiavitz เธอได้เขียนหนังสือขายดี 

เรื่อง The Unbroken Brain ที่เสนอว่า การเสพติดสารเสพติดต่าง ๆ 

(รวมท้ังเหล้า บุหร่ี การพนันด้วย) เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีบกพร่อง  

(Learning Disorder) ของคนบางคน ส่วนใหญ่ในช่วงวัยรุ่นที่สมอง 

ยังไม่พัฒนามากพอที่จะควบคุมความอยากเสพบางอย่างเพื่อความ 

สนุก ความตื่นเต้น ความพอใจ การคลายเครียด การตอบสนอง 

ต่อความต้องการทางสังคมบางอย่าง (เช่น การได้รับความรัก การ 

ยอมรับจากเพ่ือนในกลุ่ม) รวมท้ังปัญหาการขาดทักษะในการจัดการ 

กับปัญหาทางความคิด จิตใจ อารมณ์ ที่เธอมองว่าเป็นเรื่องของ 

แนวทางป้องกันการติดการพนันในกลุ่มวัยรุ่น
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กระบวนการเรียนรู้ เพราะคนที่ทดลองเสพยาแล้วติด เรียนรู้ว่ามัน 

สร้างความสุขความพอใจให้เขา แต่เป็นการเรียนรู้ท่ีบกพร่อง เพราะ 

การเสพติดให้ความพอใจแค่ชั่วคราว แต่มีผลเสียมากกว่าในระยะ 

ยาว

เธอเสนอว่าคนที่ติดสารเสพติดแต่ละคนมีปัญหาที่มีลักษณะ 

เฉพาะ บางคนก็มีความบกพร่องด้านพัฒนาการอ่ืน  ๆด้วย ท่ีควรได้รับ 

การศึกษาและบำาบัดเป็นราย  ๆ  ไป อย่างเหมาะสมสำาหรับแต่ละคน  

ไม่ใช่ใช้วิธีการเดียวกันแบบทั่วไป ควรปฏิรูปการบำาบัดแบบใจกว้าง 

เพิ่มขึ้น มองว่าผู้เข้ารับการบำาบัดเป็นนักเรียนที่ควรเรียนรู้ใหม่ด้วย 

แรงจูงใจ การเลือกโดยความเข้าใจของเขาเอง มากกว่ามองว่าเขา 

เป็นนักโทษ อาชญากร คนไข้ หรือผู้ทำาผิดศีลธรรม วิธีการแบบ 

ค่อย ๆ ลดอันตรายจากการเสพ (Harm Reduction) เป็นแนวคิดใหม่ 

ท่ีได้ผลดีกว่าการใช้วิธีการแบบหักดิบที่พยายามให้คนเสพติดต้อง 

เลิกโดยทันที

เธอวิจารณ์ว่าโครงการป้องกันเด็กไม่ให้ติดยาเสพติดโดยการ 

เน้นการอธิบายพิษภัยยาเสพติดชนิดต่าง  ๆ  น้ันไม่ได้ผลเท่ากับการ 

จัดอบรมด้านจิตวิทยาที่มุ่งช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะพัฒนาความคิด 

จิตใจของตนเองในการควบคุม จัดการกับปัญหาทางอารมณ์และ 

ด้านจิตใจต่าง  ๆท่ีพวกเขาต้องเผชิญในวัยต่าง  ๆในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

การช่วยทำาให้เด็กเรียนรู้ว่าการมีภาพพจน์ต่อตัวเองในทางลบนั้น 

เป็นผลเสียมากกว่าการพยายามมองตัวเองในแง่บวก ได้เรียนรู้ว่า 

คุณสมบัติท่ีดีของคนเรา เช่น เร่ืองความฉลาด ขยัน เป็นคนมีเมตตา  

ไม่ใช่เรื่องที่มีมาแต่กำาเนิดหรือคงที่ หากเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถ 

พัฒนาขึ้นได ้

แนวทางป้องกันการติดการพนันในกลุ่มวัยรุ่น
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แนวทางป้องกันการติดการพนันในกลุ่มวัยรุ่น

เด็กที่มีโอกาสได้เรียนรู้พัฒนาการตัวเขาในทางบวกจะมีวินัย 

ในตนเอง ควบคุมการตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นของตัวเอง 

ได้ดีขึ้น ฉลาดพอที่จะหลีกเลี่ยงยาเสพติดได้เอง โดยไม่จำาเป็น 

ต้องไปเน้นวิธีการแบบส่ังสอนโฆษณาความเลวร้ายของยาเสพติด  

(เพราะการโฆษณาซำ้าซากมากไปเด็กอาจไม่เชื่อ หรือยิ่งไป 

กระตุ้นให้พวกเขาอยากทดลองด้วยตัวเอง) โครงการบำาบัด 

เยียวยาแนวใหม่ที่ใช้หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ของคนในแนวเสริม 

แนวบวกหรือแนวปกป้องนี้ได้ผลดีกว่าการบำาบัดแบบเก่าที่เน้น 

การบังคับ สั่งสอน เน้นการทำาให้คนรู้สึกผิด บาป ฯลฯ 

กล่าวโดยรวม แนวทางการป้องกันด้วยการเสริมปัจจัยปกป้อง 

เท่าที่ทำากันแม้จะยังไม่เห็นผลชัดเจน แต่น่าจะมีส่วนช่วยลด 

ปัญหาการติดการพนันได้ทางหน่ึง โดยควรจะต้องพัฒนาแนวทาง 

ป้องกันเหล่านี้ให้กว้างขวางครอบคลุมขึ้นและมีหลายแง่มุม  

อย่างเป็นระบบองค์รวมมากข้ึน โดยควรพิจารณารวมทั้งปัจจัย 

ด้านจิตวิทยาพัฒนาการและปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม การที่ 

โครงการใดจะได้ผลหรือไม่มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับตัวแปร 

หลายปัจจัย เช่น ตัวผู้เข้าร่วมโครงการ ปัจจัยแปรผันด้าน 

เงื่อนไข ประชากร การสร้างเค้าโครงและเนื้อหาของโปรแกรม  

จำานวนครั้งและระยะเวลาของการฝึกอบรม และมาตรการการ 

วัดผลที่ใช้ในโครงการวิจัยหรือทดลอง การประเมินผลครั้งต่อ ๆ   

ไป ควรคำานึงถึงปัจจัยเหล่านี้ด้วย
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สรุป แนวทางการป้องกันปัญหาการติดการพนันในหมู่เยาวชน 

ที่เน้นด้านการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงได้ผลในการเพิ่มความรู้ แก้ไข 

ความคิดที่ผิดพลาดเรื่องการพนัน เพิ่มแรงต้านด้านที่เป็นมายา 

และความเชื่อที่ผิดในเร่ืองการพนัน แต่ยังไม่ปรากฏผลต่อการ 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมอย่างชัดเจน ซึ่ง 

สะท้อนว่าผู้เข้ารับการอบรมยังไม่สามารถถ่ายโอนการเรียนรู้เชิง 

ข้อมูลและความเชื่อไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการเล่น 

การพนันได้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะโครงการส่วนใหญ่จะเน้นเรื่อง 

จิตวิทยาการรู้คิด และสนใจปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่นอิทธิพลของพ่อแม่ 

และอิทธิพลของเพ่ือนน้อยกว่า โครงการวิจัยและทดลองครั้งต่อไป 

ควรจะนำา 2 ปัจจัยหลังที่มีบทบาทสำาคัญน้ีมาพิจารณาด้วย เพื่อจะ 

ได้หาแนวทางป้องกันการติดการพนันอย่างมีลักษณะบูรณาการเป็น 

ระบบองค์รวมเพิ่มขึ้น

ส่วนแนวทางป้องกันที่เน้นด้านการพิจารณาปัจจัยปกป้อง ที่ 

เน้นการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนในทางบวก มีศักยภาพที่ช่วย 

ลดความเสี่ยงของพฤติกรรมการพนัน รวมทั้งการติดเหล้าและสาร 

เสพติดอื่นได้ นักวิจัยบางคนมองว่าน่าจะนำาทั้ง 2 แนวทางน้ีมาใช้ 

แบบผสมผสานกันได้

ข้อควรสังเกตไม่ว่าสำาหรับโครงการแนวใด คือเยาวชนจะ 

ตอบสนองโปรแกรมที่มีลักษณะผู้เข้าร่วมโต้ตอบได้สนุกและน่า 

ติดตาม การใช้ส่ือหลายทางเป็นท่ีน่าสนใจสำาหรับเยาวชน โปรแกรม 

ท่ีดำาเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมมาได้ผลกว่า 

โปรแกรมที่จัดโดยครูทั่วไปที่ไม่ได้รับการฝึกฝนมาในเร่ืองจิตวิทยา 

การพนัน ดังนั้นนักวิชาการและบุคลากรท่ีเป็นผู้ให้การอบรมจึงเป็น 

ปัจจัยสำาคัญที่ต้องคำานึงถึง เพราะมีผลต่อการยอมรับและการ 

แนวทางป้องกันการติดการพนันในกลุ่มวัยรุ่น
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“โครงการที่ใช้หลักจิตวิทยาการ 

เรียนรู้แบบเสริมแนวบวกหรือ 

แนวปกป้อง ทำาให้เด็กมีโอกาส 

ได้เรียนรู้ พัฒนาการตัวเขา 

ในทางบวก จะมีวินัยในตนเอง  

ควบคุมการตัดสินใจแบบ 

หุนหันพลันแล่นของตัวเองได้ดีขึ้น  

ฉลาดพอที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด 

ได้เอง ได้ผลดีกว่าวิธีการแบบเก่า 

ที่เน้นการบังคับ สั่งสอน เน้นการ 

ทำาให้คนรู้สึกผิด บาป ฯลฯ” 
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ตอบสนองของเยาวชนผู้เข้าร่วม 

โครงการที่จะทำาต่อ  ๆ  ไป ควรจะได้มีการประเมินผล โดยคำานึง 

ถึงปัจจัยต่าง  ๆ  อย่างครอบคลุมและพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิ- 

ภาพเพิ่มข้ึน รวมทั้งการพัฒนาโครงการที่คำานึงถึงประสิทธิภาพต่อ 

ชีวิตระยะยาวของเยาวชนไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ด้วย

ข้อน่าสังเกตข้อหนึ่งคือ การวิจัยส่วนใหญ่พบว่าวัยรุ่นชายมี 

สัดส่วนติดการพนันและสารเสพติดมากกว่าวัยรุ่นผู้หญิง (ปัจจัย 

ทางชีวภาพ) ดังนั้นในกรณีที่สังคมมีงบประมาณจำากัดหรือจำาเป็น 

ต้องจัดลำาดับความสำาคัญก่อนหลัง น่าจะเน้นการฝึกอบรมวัยรุ่นชาย 

ก่อน แต่การจัดอบรมแบบสหศึกษาหรือรวมวัยรุ่นหญิงด้วย ก็จะมี 

ผลดีในแง่การสร้างปัจจัยปกป้องของการมีเพ่ือนผู้หญิงที่โดยทั่วไป 

มีสุขภาพจิตดี ไม่มีแนวโน้มที่จะแนะนำาผลักดันไปในทางพฤติกรรม 

ที่เสียหายเท่ากับเพื่อนผู้ชาย เพราะปัจจัยเรื่องอิทธิพลของเพ่ือนใน 

กลุ่มวัยรุ่นชายด้วยกัน เป็นปัจจัยสำาคัญปัจจัยหน่ึงที่นำาวัยรุ่นชายไป 

ติดการพนัน เหล้า และสารเสพติดได้

แนวทางป้องกันการติดการพนันในกลุ่มวัยรุ่น
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หากคู่ครอง พ่อแม่ หรือ 

เพื่อนสนิท มีความรู้ความเข้าใจ 

เรื่องจิตวิทยาของคนติดการพนัน  

และให้การช่วยเหลือสนับสนุน 

ในแนวทางที่ถูก (เช่น ให้ความรัก 

ความหวังด ี แทนการต่อต้าน โจมตี) 

จะมีส่วนช่วยให้คนติดการพนันเลิก 

หรือลดการเล่นการพนันลงได้
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แนวทางการบำาบัด
คนติดการพนัน

6บทที่
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ปัญหาการติดการพนัน เป็นเร่ืองท่ีมีลักษณะซ่อนเร้น ไม่สามารถ 

รู้ได้โดยดูจากภายนอกเหมือนกับการติดสารเสพติดหรือการป่วย 

ทางจิตบางชนิด และเป็นปัญหาที่เกิดได้จากหลายปัจจัย ซึ่งเป็น 

เร่ืองของแต่ละคนท่ีแตกต่างกันไป การจะเข้าใจเร่ืองน้ีและหาแนวทาง 

บำาบัดที่เหมาะสม จะต้องอาศัยการศึกษาประวัติ/ภูมิหลังความ 

เป็นมาของคนที่มีปัญหาติดการพนันอย่างครอบคลุมรอบด้าน เพื่อ 

จะได้หาแนวทางให้คำาแนะนำาหรือการบำาบัดเพื่อลดความเสียหาย 

ที่ได้ผลสำาหรับแต่ละคน

การวิจัยและประสบการณ์การบำาบัดคนท่ีติดการพนัน ยังเป็น 

เรื่องที่ค่อนข้างใหม่ (ในราว 20 - 30 ปีที่ผ่านมา) องค์กรวิชาชีพ 

ด้านการแพทย์ สาธารณสุข ยังไม่สามารถรับรองเรื่องแนวทาง 

มาตรฐานการบำาบัดด้วยยา เหมือนกับการบำาบัดเรื่องสุขภาพกาย  

ความผิดปกติด้านอารมณ์/จิตใจ หรือเรื่องสารเสพติดบางประเภท  

แต่ก็มีการวิจัยและประสบการณ์แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน  

ส่วนใหญ่ในทางจิตวิทยา ท่ีมีองค์ความรู้ท่ีเช่ือถือได้และเป็นประโยชน์ 

อยู่จำานวนหนึ่ง

เป้าหมายการบำาบัดมีแนวคิด 2 แนว คือ

1) หาทางทำาให้ผู้มีปัญหาติดการพนันเลิกได้โดยสิ้นเชิง 

2) หาทางทำาให้ผู้มีปัญหาลดความเสียหายจากการติดการพนัน 

ลงมา คือลดเล่นการพนันน้อยคร้ังลง ใช้วงเงินน้อยลง เล่นการพนัน 

อย่างมีความรู ้ ความรับผิดชอบ เล่นการพนันแบบเป็นกิจกรรมเพื่อ 

สันทนาการ เพื่อสังคมแบบนาน ๆ ครั้ง แทนการหมกหมุ่นแบบเล่น 

บ่อยมาก ใช้เงินมาก จนเกิดความเสียหายมาก

นักบำาบัดบางคนนำาประสบการณ์จากการบำาบัดคนติดสารเสพติด 

มาใช้กับกรณีติดการพนัน โดยเน้นการควบคุมหรือลดการเล่นการ 

แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน
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พนันลง ซึ่งพวกเขามองว่ามีทางทำาให้เกิดผลได้จริงได้มากกว่าการ 

จะทำาให้คนติดการพนันหยุดเล่นการพนันโดยสิ้นเชิง สมมติฐาน 

คือว่า ถ้าหากคนติดการพนัน ติดการเล่นการพนันเพราะการรู้คิดที ่

บิดเบือนและการไม่ตระหนักถึงผลเสียหายท่ีจะตามมา การช่วยเหลือ 

ของนักบำาบัดให้คนติดการพนันรู้คิดแบบใหม่และมีความตระหนัก 

เรื่องผลเสียหายก็น่าจะเพียงพอที่จะทำาให้คนติดการพนันคนนั้นเพิ่ม 

ความสามารถในการควบคุมหรือลดการเล่นการพนันของตนได้ดีขึ้น  

แนวทางแบบลดความเสียหายนี้ ซึ่งน่าจะเหมาะกับผู้ติดการพนัน 

ระยะแรก ๆ มีหลายวิธี เช่น กำาหนดเวลาว่าควรเล่นการพนันได้บ่อย 

หรือนานแค่ไหน เล่นการพนันด้วยเงินสด ไม่ใช้บัตรเครดิตไปเล่น 

การพนัน โดยกำาหนดวงเงินที่พร้อมจะเสียได้ในวันนั้น ถ้าหมดเงิน 

นั้นก็เลิกเล่น ฯลฯ

คนติดการพนันบางคนชอบแนวทางแบบลดความเสียหายนี้ คน 

ติดการพนันหลายคนเป็นพวกหุนหันพลันแล่น/ยับยั้งช่ังใจไม่ค่อยได้  

และมีความคาดหมายในตัวเองสูง ดังนั้นคนบางคนที่ไปเข้ารับการ 

บำาบัดเพื่อจะเลิกเล่นการพนันโดยสิ้นเชิง และพบว่าเขาไม่สามารถ 

ทำาได้ ทำาให้เขาตีความว่าเขาล้มเหลวอีกครั้ง และเลิกการเข้ารับ 

การบำาบัดไปเลยได ้

อย่างไรก็ตาม การควบคุมหรือลดการเล่นการพนันลงได ้ ยังคง 

ต้องติดตามต่อ คนที่ควบคุมได้กลับไปเล่นการพนันใหม่ แม้จะน้อย 

ครั้งลง ใช้วงเงินลดลง แต่ความไม่แน่นอนของการเล่นการพนันนั้น 

อาจทำาให้เขามีโอกาสชนะบ้าง และการชนะจะทำาให้เขาย่ามใจ  

กลับไปเล่นเพิ่มได้อีก คนที่ตั้งใจจะเลิกแล้วกลับไปเล่นการพนันอีก  

แม้จะเล่นคร้ังเดียวหรือในเวลาอันสั้น ก็มีความเสี่ยงที่จะทำาให้เกิด 

ผลเสียหายตามมาได้เช่นกัน

แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน
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การติดการพนันเป็นปัญหาความผิดปกติทางด้านชีวภาพ จิตใจ  

และสังคม ที่มีผลเสียหายต่อผู้ติดการพนันและครอบครัวอย่าง 

รุนแรงและกว้างขวาง จำาเป็นต้องมีการหาทางป้องกันและพัฒนา 

แนวทางแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม 

ต่าง ๆ มีการใช้การบำาบัดเยียวยาหลายวิธีการ ทั้งโดยการใช้ยาและ 

การบำาบัดทางจิตแบบต่าง ๆ หรือใช้หลายวิธีผสมกัน เน่ืองจากขึ้นอยู ่

กับหลายปัจจัย ยังไม่มีคู่มือแนวทางบำาบัดท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

เหมือนกับการบำาบัดสารเสพติดหรือโรคภัยไข้เจ็บที่มีสาเหตุเฉพาะ 

ที่ค่อนข้างชัดเจน แต่ก็มีแนวทางบำาบัดสำาคัญ ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ และ 

ควรวิจัยศึกษาต่อเพื่อหาแนวทางบำาบัดที่ดีที่สุดสำาหรับแต่ละสังคม 

แต่ละกรณีต่อไป

การหาทางบำาบัดด้วยตัวเอง หรือตัวเองเป็นผู้กำากับ 
ปัญหาการติดการพนันเป็นเรื่องท่ีขึ้นอยู่กับความคิดจิตใจและ 

พฤติกรรมของผู้เล่นการพนันแต่ละคน ดังนั้นผู้ติดการพนันจึงมี 

บทบาทสำาคัญที่สุดในการช่วยตัวเองว่า เขาจะยอมรับความจริงว่า 

เขาติดการพนันจนเกิดปัญหาความเสียหาย อยากจะหาทาง (และ 

หรือมีความหวัง) แก้ไข/บำาบัดหรือไม่

ปัญหาสำาคัญที่นักวิจัยค้นพบคือ ผู้ติดการพนันส่วนใหญ่ไม่ค่อย 

ยอมรับว่าตัวเองติดการพนันและหรือมักจะปกปิดไม่ให้คนใกล้ชิด 

และคนอ่ืน  ๆท่ีตนสัมพันธ์ด้วยรู้ ส่วนหน่ึงเพราะมาตรฐานทางศีลธรรม 

ในสังคมส่วนใหญ่มองว่าการติดการพนันเป็นความบกพร่องทาง 

พฤติกรรมและหรือศีลธรรม ทำาให้คนติดการพนันส่วนใหญ่มักจะ 

ละอาย ต้องการปกปิดตัวเอง ไม่คิดจะบอกใครหรือไปขอความ 

ช่วยเหลือจากนักบำาบัด เช่น แพทย ์ จิตแพทย ์

แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน
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คนติดการพนันที่ไปติดต่อเพื่อขอรับการบำาบัดจากนักบำาบัด 

มืออาชีพน้ัน ตามการสำารวจวิจัยของหลายประเทศมีอยู่เพียงร้อยละ 

8 - 10 ของผู้ติดการพนันทั้งหมด เป็นสัดส่วนที่ตำ่ากว่ากรณีผู้ติด 

สารเสพติด คนที่ไปเข้ารับการบำาบัดมักจะติดการพนันหนักแล้ว 

หรือมีปัญหาอย่างอ่ืน เช่น ติดสารเสพติดอื่น มีปัญหาสุขภาพจิต 

ร่วมอยู่ด้วย คนติดการพนันที่ไม่ยอมไปรับการบำาบัดอาจจะมีหลาย 

สาเหตุ รวมทั้งการไม่รู้ข้อมูลข่าวสารว่าคนที่มีปัญหานี้จะไปขอรับ 

การบำาบัดได้ที่ไหน อย่างไร

การบำาบัดด้วยตนเอง เป็นทางเลือกท่ีสำาคัญอันดับต้นสำาหรับคน 

ส่วนใหญ่ คำานี้มีความหมายกว้าง รวมทั้งคนที่พยายามอ่านข้อมูล  

คิดวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง คนที่โทรศัพท์หรือ 

ติดต่อทางออนไลน์ไปปรึกษาศูนย์ให้คำาปรึกษาเรื่องปัญหาการพนัน 

และหรือการเสพติดท่ัวไปจากหน่วยงานของรัฐหรือมูลนิธิ ซ่ึงมีข้อดีคือ 

ผู้ติดต่อไม่จำาเป็นต้องแจ้งช่ือจริง ทำาให้คนมีปัญหากล้าท่ีจะติดต่อดว้ย

ศูนย์ให้คำาปรึกษาส่วนใหญ่จะมีคู่มือแนะแนวให้ผู้ติดการพนัน 

ประเมินตัวเองและอ่านข้อมูลปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนอย่าง 

เป็นขั้นตอน รวมทั้งมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเรื่องน้ีจำานวนมาก  ๆ (ของ 

ต่างประเทศ เป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่น รวมทั้งภาษาไทย 

สำาหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศนั้น  ๆ เช่น ออสเตรเลีย) มีหนังสือ 

คู่มือบำาบัดการติดการพนันด้วยตนเองที่เขียนทั้งโดยจิตแพทย์ นัก 

จิตวิทยา นักบำาบัด และผู้มีประสบการณ์เคยติดการพนันมาก่อน  

ที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่หลายเล่มด้วยกัน

ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้ติดการพนันบางคนบำาบัดตัวเองได้ผลใน 

ระดับใดระดับหน่ึง แต่คนที่จะสนใจและบำาบัดตนเองได้ผล มักจะ 

มีคุณสมบัติบางอย่างที่เอื้ออำานวยด้วย เช่น เป็นคนมีการศึกษา  

แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน
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“การสำารวจของหลายประเทศ 

พบว่า คนติดการพนันที่ไปติดต่อ 

เพื่อขอรับการบำาบัดจากนักบำาบัด 

มืออาชีพมีอยู่เพียงร้อยละ 8 - 10  

ของคนติดการพนันทั้งหมด เป็น 

สัดส่วนที่ตำ่ากว่ากรณีผู้ติด 

สารเสพติดอื่น สาเหตุที่คน 

ติดการพนันไม่ไปรับการบำาบัด 

อาจเป็นเพราะไม่รู้ข้อมูลข่าวสาร 

ว่าคนที่มีปัญหานี้จะไปขอ 

รับการบำาบัดได้ที่ไหน  
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สนใจการอ่าน การเรียนรู้ คิดวิเคราะห์เป็น มีความต้ังใจที่จะ 

เปลี่ยนแปลงตัวเอง คนบางคนอาจจะเผลอไผลไปเล่นการพนันแล้ว 

ติด หรือมีปัญหาจากสภาวการณ์ชีวิตในบางช่วงตอน ไม่ได้เป็น 

คนที่มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างควบคู่กันไป เขาจึงยังพอที่จะเรียนรู้ 

และดึงตัวเองออกมาจากการติดการพนันได้

นักวิเคราะห์บางคนมองว่าการเสพติดการพนันเป็นเช่นเดียวกับ 

การเสพติดสารอื่น ที่มักมีโอกาสเกิดในช่วงวัยรุ่นหรือหนุ่มสาว 

ตอนต้นมากกว่าช่วงวัยอ่ืนนั้น มาจากสมองที่ทำางานในเรื่องการ 

ยับยั้งชั่งใจยังทำางานไม่เต็มที่ เมื่อมีอายุและประสบการณ์มากขึ้น  

หรือได้รับการสนับสนุนด้วยความเอาใจใส่จากคนใกล้ชิด คนติด 

การพนันหลายคนก็คิดใหม่และเลิกเองได้ในที่สุด

การสำารวจวิจัยชิ้นหนึ่งในสหรัฐฯ ในปี 2006 รายงานว่ามีคนที่ 

เลิกเล่นการพนันด้วยตนเองราว 1 ใน 3 ของผู้ติดการพนัน แต่ 

ไม่ได้เสนอรายละเอียดว่าคนเหล่านี้เป็นคนแบบไหน เลิกได้ด้วยวิธี 

อย่างไร

เรื่องนี้เราควรรับรู้เป็นข้อมูล สำาหรับกรณีคนไทยคงต้องมีการ 

สำารวจวิจัย และควรมีศูนย์ให้คำาปรึกษาและให้ข้อมูล ให้การศึกษา 

ประชาชนเร่ืองปัญหาการติดการพนันมากกว่านี้ เราไม่ควรคาดหวัง 

ว่าคนไทย 1 ใน 3 จะเลิกได้เองโดยธรรมชาติเหมือนประเทศอื่นที่ 

ประชาชนเขาอ่านหนังสือ สนใจหาข้อมูลช่วยตัวเองมากกว่าคนไทย

การสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อน 
หมายรวมถึงการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดในครอบครัว  

เพื่อนสนิท และกลุ่มอาสาสมัครที่ทำากิจกรรมช่วยกันแบบกลุ่ม  

Gambling Anomynous มนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์สังคม มีความ 

แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน
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ต้องการทางจิตใจที่จะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ได้รับการ 

ยอมรับจากคนอื่น คนที่ติดการพนันหลายคนมีปัญหาเรื่องความ 

แปลกแยก โดดเดี่ยว เข้ากับคนอ่ืนไม่ได้ ทั้ง  ๆ  ที่มีความต้องการ 

ลึก  ๆ  ที่จะมีเพื่อน มีสังคม บางคนใช้การเล่นการพนันบางประเภท 

เป็นการไปพบเพ่ือนและเข้าสังคมกับคนเล่นการพนันด้วยกัน ดังน้ัน  

หากคู่ครอง พ่อแม่ หรือเพื่อนสนิท มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง 

จิตวิทยาของคนติดการพนัน และให้การช่วยเหลือสนับสนุนใน 

แนวทางท่ีถูก (เช่น ให้ความรัก ความหวังดี แทนการต่อต้าน โจมตี)  

จะมีส่วนช่วยให้คนติดการพนันเลิกหรือลดการเล่นการพนันลงได้

ศูนย์ให้คำาปรึกษาเพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาการพนันหลายแห่ง 

เข้าใจความสำาคัญในเรื่องนี้ พยายามสนับสนุน ให้ครอบครัว คน 

ใกล้ชิดผู้ติดการพนัน มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองจิตวิทยาและแนวทาง 

การช่วยเหลือผู้ติดการพนันเพ่ิมขึ้น เช่นมีแบบทดสอบให้คนใกล้ชิด 

ช่วยวิเคราะห์ว่าญาติ/เพ่ือนสนิทของตนติดการพนันหรือไม่ (เน่ืองจาก 

คนติดการพนันบางคนจะไม่ยอมรับว่าตนเองติดการพนัน ไม่อยาก 

ประเมินตัวเอง หรือประเมินแบบเข้าข้างตัวเอง ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง)  

และคอยให้คำาแนะนำาว่าคนใกล้ชิดควรจะเข้าใจปัญหานี้อย่างไร 

การบำาบัดโดยกลุ่ม Gambler’s Anomynous - GA

(กลุ่มบำาบัดการติดการพนันแบบนิรนาม) 

เป็นกลุ่มอาสาสมัครแบบมูลนิธิ ที่จัดตั้งเป็นสาขาตามเมืองต่าง ๆ  

ในสหรัฐฯและประเทศอ่ืน ตามแนวทางกลุ่มบำาบัดการติดเหล้านิรนาม  

(Alcoholics Anonymous) ท่ีทำาเร่ืองน้ีมาก่อน คนท่ีร่วมจัดต้ังองค์กร 

เหล่านี้มีทั้งนักบำาบัด และคนท่ีเคยมีประสบการณ์ติดการพนันมา 

ก่อนและเลิกได้เลยอยากช่วยเหลือคนอื่นต่อ กลุ่มนี้ประกาศว่า 

แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน
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ประสงค์จะช่วยคนติดการพนันอย่างเดียว ไม่สนใจเรื่องอุดมการณ์ 

ทางการเมืองหรือศาสนาใด  ๆ มีการจัดประชุมเพื่อพูดคุยปรึกษา 

หารือให้ผู้สมัครเข้าร่วมรับการบำาบัดกับกลุ่มอยู่เป็นประจำา ให้ผู้รับ 

การบำาบัดยอมรับว่าตนมีปัญหา และจะมีการจัดสรรพี่เลี้ยงคอยให้ 

คำาปรึกษาหารือ เป็นกลุ่มที่มีการจัดตั้งแพร่หลาย เข้าถึงได้ง่าย 

ในหลายประเทศ และมีผลดีสำาหรับบางคนในระดับหนึ่ง 

หลักคิดของการบำาบัดขององค์กรนี้คือ ผู้สมัครเข้าร่วมการบำาบัด  

(ซึ่งสมัครได้ฟรี) จะต้องช่วยเหลือตัวเองตามขั้นตอนต่าง ๆ 12 ขั้น 

ตอนที่องค์กรใช้เป็นแนวทางในการบำาบัด โดยการเข้าประชุมกลุ่ม  

(ซ่ึงมีทั้งกลุ่มเปิดและกลุ่มปิด) จับคู่กับพี่เลี้ยงผู้มีประสบการณ์ที่จะ 

คอยให้คำาปรึกษาแนะนำาผู้เข้ารับการบำาบัด ใช้เวลาที่ไม่ได้เข้ากลุ่ม 

ปฏิบัติตามขั้นตอน 12 ขั้นตอน และได้รับการสนับสนุนทางอารมณ์ 

และกำาลังใจจากเพื่อน แต่มีกฎห้ามสมาชิกให้การช่วยเหลือทางการ 

เงินแก่สมาชิกอื่น และห้ามรับเงินบริจาคใด ๆ  

แนวทางสำาหรับสมาชิกที่เข้ากลุ่ม GA คือ 

1  เข้าร่วมการประชุมกลุ่มให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำาได ้

2  ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท 

3  ใช้ชีวิตแบบไปทีละวัน (ไม่คิดมากเรื่องอดีต ไม่กังวลเรื่อง 

อนาคต) 

4  ใช้ประโยชน์จากเพื่อนสมาชิกในการประชุมในฐานะ 

ผู้สนับสนุนช่วยเหลือกันและกัน 

องค์กร GA ยังจัดต้ังองค์กรพ่ีน้องคือ Gam - Anon เพ่ือสนับสนุน 

ครอบครัวและเพ่ือนสนิทของคุณท่ีติดการพนัน โดยมักจะจัดประชุม 

กลุ่มในสถานที่และเวลาเดียวกันกับที่คนติดการพนันมาประชุมกลุ่ม 

ของตน กลุ่มนี้ช่วยการสนับสนุนทางอารมณ์ ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม 

แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน
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รู้จักแนวคิดในการแก้ไขปัญหา และเข้าใจเรื่องการติดการเล่นการ 

พนันเพิ่มขึ้น

แม้การบำาบัดโดยกลุ่ม GA จะแพร่หลาย แต่มีการวิจัยยืนยัน 

ประสิทธิภาพของการบำาบัดแบบน้ีน้อย นักวิจัยผู้หนึ่งติดตามคน 

ติดการพนันที่เข้าร่วมประชุมกลุ่ม GA จำานวน 232 คน พบว่า 

หลังจากเวลาผ่านไป 1 ปี คนท่ีเลิกเล่นการพนันได้โดยส้ินเชิงมีเพียง  

8% นักวิจัยอีกผู้หนึ่งรายงานว่า การสำารวจเฉพาะคนที่ไปเข้าร่วม 

เป็นสมาชิก GA ที่เลิก/ลดการเล่นการพนันลงได้ 74% เป็นผู้ที่ไป 

เข้าร่วมการประชุมกลุ่มอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ซึ่งแสดงว่าการ 

มีส่วนร่วมบ่อยมีผลต่อความสำาเร็จของการบำาบัด10 

เหตุผลหน่ึงท่ีสัดส่วนผู้เข้ารับการบำาบัดได้ผลน้อยคือ การท่ีสมาชิก 

หลายคนไม่ได้เข้าร่วมประชุมบ่อยและต่อเนื่องมากพอ คนติดการ 

พนันท่ีมีปัญหาความผิดปกติทางจิตประเภท ADHD – สมาธิส้ัน และ 

คนท่ีมีการแสดงออกหุนหันพลันแล่น (ทางวาจาและพฤติกรรม)  

ในระดับสูง จะมีความยากลำาบากในการเข้าร่วมประชุมและการ 

ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกลุ่ม GA อย่างต่อเนื่อง จุดอ่อนข้อหนึ่ง 

คือองค์กร GA ปฏิบัติต่อสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมเหมือนกันไม่ว่า 

ชายหรือหญิง ไม่ว่าเป็นคนที่ติดการพนันแบบเล่นกับเครื่องอิเล็ก- 

ทรอนิกส์หรือเล่นการพนันที่ไม่ใช่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ในสหรัฐฯ คนติดการพนันที่เข้าร่วมกลุ่ม GA มักเป็นคนสูงวัย  

มีปัญหาการติดการพนันค่อนข้างหนัก และมีปัญหาความตึงเครียด 

ท่ีบ้านสูง คนท่ีเคยมีประวัติผ่านการเข้ารับการบำาบัดท่ี GA มักจะเป็น 

คนท่ีไปสมัครเข้ารับการบำาบัดเป็นการส่วนตัวกับนักบำาบัดมืออาชีพ 

แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน

10 Taber JI, McCormick RA, Russo AM, et al. Follow - up of pathological gamblers after  
Treatment. Am J Psychiatry. 1987 Jun; 144(6)
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“กับดักพฤติกรรม : การพนัน ยิ่งเล่น ยิ่งเสีย

การออกผลลัพธ์ถี ่ๆ เล่นต่อเนื่องได้ง่าย ๆ ทำาให้ 

คนเล่นพนันไม่มีเวลาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 

เสียด้วยซำ้าว่า “ควรเล่น” หรือ “ควรหยุด””

ต่อ ซึ่งแสดงว่าการเข้าร่วมกลุ่ม GA มีประโยชน์เบื้องต้น 

กล่าวโดยรวม แม้จะยังไม่มีผลวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการบำาบัด 

ของกลุ่ม GA ที่ชัดเจน แต่การที่กลุ่ม GA มีสาขากว้างขวางและคน 

เข้าถึงได้ง่ายทำาให้กลุ่ม GA เป็นทางเลือกในการบำาบัดท่ีเป็นประโยชน์

ศูนย์ให้คำาปรึกษาทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ (Help Line) 
ในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมมีศูนย์ให้คำาปรึกษาเรื่องปัญหา 

การพนัน ซึ่งอาจเป็นของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนา 

มนุษย์และสังคม สมาคมจิตแพทย์ นักจิตวิทยา มูลนิธิและคลินิก 

เอกชน ที่ทำางานเร่ืองนี้อย่างเข้าถึงได้ไม่ยากและทำางานได้ผล 

พอสมควร โดยเฉพาะถ้าเป็นศูนย์ที่มีผู้ให้คำาแนะนำาที่มีความรู้ 

ความเอาใจใส่ที่ดี ที่ปรึกษาติดตามโทรกลับไปพูดคุยให้คำาแนะนำา 

คนที่ติดต่อมาขอรับการปรึกษา 

แม้ศูนย์ให้คำาปรึกษาเร่ืองปัญหาการติดการพนันจะมีน้อยแห่งกว่า 

และเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ มีประสบการณ์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ 

ศูนย์ให้คำาปรึกษาเรื่องการติดเหล้า บุหรี่ หรือสารเสพติดอื่น แต่ 

ก็มีผู้สนใจใช้บริการมาก เพราะไม่ต้องเปิดเผยชื่อจริง ศูนย์บางแห่ง  

แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน
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เช่นในนิวซีแลนด์ ให้คำาปรึกษาแบบต่อเน่ือง 4 - 6 สัปดาห์อย่าง 

ได้ผล บางแห่งมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยประเมินผล ช่วย 

ติดตามวิเคราะห์ (Feedback) เป็นรายบุคคลได้อย่างแม่นยำา  

เที่ยงตรง เพิ่มขึ้นด้วย

หลายประเทศมองเร่ืองการพนันเป็นธุรกิจเชิงกีฬาและนันทนาการ 

อย่างหนึ่ง และเปิดให้มีการเล่นการพนันอย่างถูกกฎหมายได้หลาย 

ประเภท รัฐบาลมีรายได้ส่วนหน่ึงจากการเก็บภาษี หรือเรียกร้อง 

ให้บริษัทที่ทำาธุรกิจการพนันบริจาคให้คณะกรรมการดูแลปัญหาการ 

พนัน ภาครัฐจึงมีงบประมาณในการดำาเนินการในเรื่องศูนย์วิจัย 

เผยแพร่ความรู้และให้คำาปรึกษาเรื่องการติดการพนัน มีการออก 

กฎระเบียบให้สถานเล่นการพนันต้องประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ 

และเว็บไซต์ของศูนย์ให้คำาปรึกษา รวมทั้งประชาสัมพันธ์แนวคิด 

เรื่องการเล่นการพนันอย่างรับผิดชอบ (Responsible Gambling)  

เพ่ือเตือนสติให้คนเล่นการพนันเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อ 

เข้าสังคมแต่พอสมควร ไม่ถึงกับติดการพนัน แต่นโยบายเปิดให้ 

เล่นการพนันอย่างถูกกฎหมายในประเทศเหล่าน้ีก็เป็นดาบ 2 คม  

ที่ในทางปฏิบัติแล้วควบคุมไม่ให้คนติดการพนันได้ยาก

ในสหรัฐฯ มีสายด่วนให้คำาปรึกษาสำาหรับคนที่ปัญหาการติด 

การพนันอยู่ใน 35 มลรัฐ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง มีบุคลากรด้าน 

สุขภาพจิตที่ได้รับการอบรมมาคอยรับโทรศัพท์ ให้ข้อมูลคำาแนะนำา 

เกี่ยวกับปัญหาการติดการพนัน แนะนำาชื่อที่อยู่ขององค์กร Gam- 

bler’s Anonymous และนักบำาบัดท่ีได้รับการรับรอง รวมทั้งเก็บ 

ข้อมูลเก่ียวกับคนท่ีโทร.มาปรึกษา และช่วยจัดการปัญหาฉุกเฉิน  

เช่น คนท่ีคิดจะฆ่าตัวตาย หรือคนท่ีมีปัญหาการเงินแบบยากลำาบาก 

ด้วย

แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน
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สายด่วนให้คำาปรึกษาทางโทรศัพท์เป็นแนวทางการช่วยเหลือ 

เบื้องต้นที่ได้ผลดีในระดับหนึ่ง เพราะคนติดการพนันไม่ใช่คนที่จะ 

ตัดสินใจไปสมัครเข้ารับการบำาบัดที่ใดที่หน่ึงได้ง่าย ๆ การปรึกษา 

ทางโทรศัพท์ทำาได้ง่ายกว่าเพราะไม่จำาเป็นต้องโผล่ไปแสดงตัว ไม่ 

จำาเป็นต้องแจ้งชื่อจริง นอกจากการติดต่อทางโทรศัพท์แล้วก็อาจ 

ติดต่อทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วย นอกจากการให้คำาปรึกษาเบื้องต้น 

แล้ว อาจพัฒนาเป็นการนัดการบำาบัดผ่านทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์- 

เน็ตต่อไปได้ด้วยเช่นกัน เพราะคนบางคนจะรู้สึกผ่อนคลายมากกว่า 

การไปพบนักบำาบัดแบบเผชิญหน้า

การช่วยเหลือแบบรวบรัดหรือการช่วยเหลือเบื้องต้น 
การให้คำาปรึกษาแนะนำาโดยจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักบำาบัด 

ที่ได้รับการฝึกอบรมมาแบบสั้น ๆ 20 - 30 นาที เพียง 1 - 2 ครั้ง มี 

ส่วนช่วยเหลือคนติดการพนันที่ยังไม่ได้มีปัญหารุนแรงได้

การให้คำาปรึกษาแนะนำาทางโทรศัพท์หรือทางเว็บไซต์อย่างใช้ 

เวลาและเอาจริงเอาจัง ซึ่งเป็นบริการฟรี มีคนเข้าถึงได้ง่าย ถือ 

เป็นการช่วยเหลือแบบที่มีส่วนได้ผล เพราะการท่ีคนติดการพนัน 

คนใดคนหนึ่งเริ่มยอมรับว่าตนมีปัญหาและแสวงหาช่องทางปรึกษา 

ผู้รู้ด้านนี้ ถือว่าเป็นความก้าวหน้าขั้นหน่ึง เมื่อเทียบกับคนติดการ 

พนันจำานวนมากที่ไม่ยอมรับว่าตนมีปัญหา พยายามปิดบัง และ 

หรือไม่คิดจะปรึกษาใคร เพราะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่น่าอับอาย  

หรือเป็นเรื่องยุ่งยาก ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปรับคำาปรึกษาสูง  

ฯลฯ 

แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน
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การบำาบัดทางจิตวิทยา
หรือการบำาบัดกับที่ปรึกษาแบบพูดคุย 
มีทั้งแบบคนเดียว แบบครอบครัว หรือแบบกลุ่ม หรือทำาหลาย 

แบบผสมกัน

ปัญหาการติดการพนัน เป็นปัญหาทางสุขภาวะที่เกี่ยวเนื่องกับ 

จิตวิทยาการรู้คิดและพฤติกรรมของคน การไปปรึกษาขอคำาแนะนำา 

จากจิตแพทย์ แพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักบำาบัดที่ได้รับการฝึก 

อบรมมาในเร่ืองนี้ จึงเป็นแนวทางการบำาบัดที่ได้ผล โดยเฉพาะ 

สำาหรับคนที่ติดการพนันระดับที่มีปัญหาค่อนข้างมาก คนที่ไม่ 

สามารถบำาบัดด้วยตนเองหรือไม่มีญาติใกล้ชิดที่ช่วยเหลือได้ คนที่ 

มีปัญหาอ่ืนซำ้าซ้อน เช่น ติดเหล้า สารเสพติดอื่น และหรือมีปัญหา 

ความผิดปกติ (Disorder) ด้านจิตใจ อารมณ์ ประเภทใดประเภท 

หนึ่ง

การบำาบัดทางจิตโดยท่ัวไปมีเป้าหมายจะช่วยให้ผู้ติดการพนันเลิก 

โดยสิ้นเชิง แต่ก็มีแนวคิดจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยาบางสำานัก 

เสนอแนวคิดแบบช่วยให้คนไข้ลดความเสียหาย ให้คนไข้ลดการ 

เล่นการพนันลงในระดับที่เป็นแค่การเล่นการพนันเพื่อการพักผ่อน 

หย่อนใจที่พอควบคุมได้ บางแห่ง เช่นบางรัฐในออสเตรเลีย เน้น 

เรื่อง “การเล่นการพนันแบบรับผิดชอบ” (Responsible Gambling) 

เพราะพวกเขาคิดว่าการจะทำาให้คนเลิกโดยส้ินเชิงน้ันทำาได้ยากมาก  

และขัดกับธรรมชาติของมนุษย์ ถ้าต้ังเป้าหมายสูงคนไข้อาจจะเลิก 

กลางคัน ไม่ยอมรับการบำาบัดต่อ ทำาให้การบำาบัดล้มเหลวโดย 

สิ้นเชิงได ้

เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงและคำานึงถึงหลักความจริงคือ การช่วย 

พัฒนาคนไข้ให้รู้จักควบคุมความคิดจิตใจตนเองได้ดีขึ้น ช่วยให้ 

แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน
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“การที่คนติดการพนันคนใด 

คนหนึ่งเริ่มยอมรับว่าตนมีปัญหา 

และแสวงหาช่องทางปรึกษาผู้รู้ด้านนี ้  

ถือว่าเป็นความก้าวหน้าขั้นหนึ่ง และ 

การให้คำาปรึกษาแนะนำาโดยจิตแพทย ์  

นักจิตวิทยา หรือนักบำาบัด 

ที่ได้รับการฝึกอบรมมาแบบสั้น ๆ  

20 - 30 นาที เพียง 1 - 2 ครั้ง  

มีส่วนช่วยเหลือคนติดการพนัน 

ที่ยังไม่ได้มีปัญหารุนแรงได้”
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คนไข้เข้าใจวิธีการที่จะจัดการกับสถานการณ์เสี่ยง การหาทางออก 

ที่สร้างสรรค์ในเวลาที่คนไข้เกิดความรู้สึกผิดหรือละอาย และวิธี 

การท่ีจะจัดการกับแรงกระตุ้นหรือความอยากที่จะไปเล่นการพนัน  

การบำาบัดทางจิตวิทยาสำาหรับผู้ติดการพนันเท่าที่ทำากันมาโดยทั่วไป 

ได้ผลด ี แม้แต่คนที่เข้ามารับการบำาบัดเพียงระยะเวลาสั้นก็ตาม 

การที่คู่สมรสหรือครอบครัวไปร่วมรับการบำาบัดด้วยกันเป็นผลดี  

เพราะคนติดการพนันมักจะสร้างปัญหาทางจิตใจอารมณ์ให้กับ 

คู่สมรสและลูกด้วย

การบำาบัดทางจิตวิทยามีหลายแนวทาง เช่น

1  Motivation Interviewing 

การที่นักบำาบัดซักถามพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแรงจูงใจของคนติด

การพนันเพื่อให้เขาเข้าใจและหลีกเลี่ยงแรงจูงใจดังกล่าว

2  Behavior Therapy

การบำาบัดแนวควบคุมพฤติกรรม (Behavior Therapy) บำาบัด 

โดยการช่วยให้คนติดการพนันเรียนรู้เรื่องที่มาของแรงเสริม (Rein- 

forcement) พฤติกรรมของตนเอง และหาทางเปลี่ยนแปลงไปสู่ 

พฤติกรรมที่มีเหตุผล

การบำาบัดแนวนี้มีพื้นฐานอยู่บนหลักการ การกำาหนดการเรียนรู้ 

ด้วยวิธีสร้างเงื่อนไข (Conditioning) โดยการใช้สิ่งเร้า (Stimuli)  

และแรงเสริม (Reinforcement) เป็นเงื่อนไขที่กำาหนดให้ผู้ถูกเร้า 

มีปฏิกิริยาตอบสนองหรือเปล่ียนพฤติกรรมไปเมื่อได้รับสิ่งเร้า 

อันใหม่ การบำาบัดแนวนี้มีหลายวิธี เช่น การบำาบัดแบบทำาให้เกิด 

ปฏิกิริยาถอยหนีหรือหลีกเลี่ยง (Aversion) การใช้ส่ิงเร้าที่ไม่น่า 

พึงพอใจ การช็อตไฟฟ้าเพื่อทำาให้คนไข้เปลี่ยนพฤติกรรมเล่นการ 

พนัน (หรือเสพสารเสพติด) ลดลง (วิธีนี้ออกจะเก่าและเสี่ยงต่อ 

แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน
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จริยธรรม จึงไม่ค่อยได้รับความนิยม)

วิธีอื่น  ๆ  เรียกว่า  Imagination Desensitization และการ 

ผ่อนคลาย Relaxation ใช้จินตนาการเพื่อลดความกลัว อย่างแรก 

มาจากวิธีการบำาบัดความวิตกกังวลท่ีเกินเหตุ โดยการทำาความเข้าใจ 

ถึงธรรมชาติหรือที่มาของปัญหา และค่อย  ๆ  เผชิญกับสถานการณ์ 

จำาลองท่ีไม่น่ากลัวมากเหมือนของจริง จนคนคนน้ันเกิดความคุ้นเคย 

และกลัวหรือวิตกกังวลลดลง สำาหรับกรณีคนติดการพนัน ผู้บำาบัด 

จะนำาทางให้คนไข้จินตนาการถึงการเล่นการพนัน ซึ่งก่อให้เกิด 

ปฏิกิริยาตอบสนองท้ังทางร่างกายและอารมณ์ และผู้บำาบัดใช้วิธีการ 

ให้คนไข้ฝึกการหายใจเข้า  -  ออกยาว  ๆ  และผ่อนคลาย เพื่อสร้าง 

ปฏิกิริยาทางเลือกต่อการพนัน โดยการลดสถานการณ์สิ่งเร้าลงมา 

ให้อยู่ในระดับที่คนไข้พอควบคุมตัวเองได้

การบำาบัดแนวควบคุมพฤติกรรมนี้มักจะใช้จัดการกับปัญหา 

ความอยากและแรงกระตุ้นที่จะไปเล่นการพนัน โดยการช่วยให้ 

คนไข้เพ่ิมความสามารถในการควบคุมตนเองให้อยากเล่นการพนัน 

ลดลง นักบำาบัดผู้หนึ่งเคยทดลองใช้วิธีการควบคุมสิ่งเร้ากับผู้ชาย 

ท่ีติดการพนันประเภทเครื่องเล่นสล๊อตแมชีน 69 คน และปรากฏ 

ผลว่าหลังจากการบำาบัดผ่านไป 12 เดือน คนไข้เลิกเล่นการพนันได้  

83% 

3  Cognitive Behavior Therapy (CBT) 

การบำาบัดแบบปรับเปล่ียนกระบวนการรู้คิดและพฤติกรรมของคน  

(CBT) เพื่อทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการรู้คิดที่บิดเบือน  

เข้าใจผิด พฤติกรรมที่สร้างความเสียหาย ไปสู่การรู้คิดที่มีเหตุผล  

สมจริง และพฤติกรรมทางบวกที่สร้างสรรค ์ เป็นประโยชน์

การบำาบัดแนว CBT เป็นแนวทางท่ีประสบผลสำาเร็จในการบำาบัด 

แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน
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ความผิดปกติทางด้านจิตบางประเภทและการเสพสารเสพติดมาแล้ว  

จิตแพทย์ นักบำาบัด นักวิจัย จึงสนใจที่จะใช้ประสบการณ์ของแนว 

บำาบัด CBT ไปใช้บำาบัดคนติดการพนันด้วยความหวังว่าน่าจะเกิด 

ผลสำาเร็จในระดับเดียวกัน

การบำาบัดแนว CBT มุ่งสำารวจหาการรู้คิดแบบบิดเบือนและความ 

เข้าใจที่ผิดพลาดเก่ียวกับการเล่นการพนันของคนไข้แต่ละคน เช่น  

การเช่ือว่าตนเองมีทักษะหรือมีดวงชะตาที่จะเอาชนะการพนันได้  

เช่ือว่าถ้าเล่นเสียติดต่อกันมาหลายรอบ รอบต่อไปต้องชนะ ฯลฯ  

การคิดและเช่ือเช่นนี้เป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้คนติดการพนันคงเล่น 

การพนันต่อ ทั้ง ๆ ที่ตัวเขาเองรู้ว่าเกิดผลเสียหายแล้วก็ตาม 

การบำาบัดแนว CBT อาจจะทำาได้หลายรูปแบบ ต้ังแต่การบำาบัด 

รายบุคคลไปจนถึงการบำาบัดกลุ่ม อาจจะใช้เทคนิคแนวพูดคุยกับ 

คนไข้ ไปจนถึงการทำากิจกรรมแบบให้คนไข้สวมบทบาท (Role  

Playing) เพ่ือท้าทายความเช่ือและทัศนคติที่บิดเบือน การบำาบัด 

แนว CBT นั้น เป็นการบำาบัดแบบเอาการเอางาน ที่คนไข้จะต้องมี 

ส่วนร่วมด้วยมาก ท้ังการรับมอบหมายการบ้าน การพิจารณาประเมิน 

ผลการตอบสนอง และการทำาตามคำาชี้แนะของผู้ให้การบำาบัด

การบำาบัดแบบ CBT มองว่าสิ่งที่ทำาให้คนติดการพนันคงเล่น 

การพนันต่อไป คือการที่พวกเขายังคงรู้คิดแบบบิดเบือนเกี่ยวกับ 

เรื่องการพนันไม่ว่าประเภทไหนก็ตาม การรู้คิดที่บิดเบือน (หรือ 

ผิดพลาด) ของคนติดการพนัน คือ การที่พวกเขาเชื่ออย่างดื้อรั้นว่า 

พวกเขาจะชนะในไม่ช้า ทั้งที่ผลของการเล่นการพนันเป็นเรื่องที่ 

ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอน คนติดการพนันมักเชื่อว่าพวกเขามีความ 

สามารถพิเศษที่สามารถควบคุมเหตุผลของการเล่นการพนันได้  

พวกเขารู้สึกว่าการเล่นการพนันคือหนทางในการแก้ไขปัญหาชีวิต 

แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน
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ของพวกเขา รวมทั้งปัญหาด้านการเงิน คนติดการพนันมักจะมี 

ความคิดที่บิดเบือนเกี่ยวกับผลที่เป็นไปได้ของการเล่นการพนัน ซึ่ง 

ไม่สอดคล้องกับหลักความเป็นจริงทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีความ 

เป็นไปได้

แนวทางการบำาบัดแบบ CBT คือ ผู้ให้การบำาบัดซักและอธิบาย 

ให้คนไข้เข้าใจว่า เขามีแนวคิดที่บิดเบือนหรือผิดพลาดอย่างไร และ 

ความคาดหวังท่ีไม่สมจริง และแนะนำาให้คนไข้รู้จักเปล่ียนวิธีคิดใหม่  

ซึ่งจะช่วยให้เขาลดการเล่นพนันลง หรือพัฒนาความสามารถในการ 

ควบคุมการเล่นการพนันของเขาได้ดีขึ้น

การฝึกภาคปฏิบัติที่นิยมทำากันคือ การทำาความเข้าใจกับสถาน- 

การณ์เสี่ยงที่จะทำาให้คนไข้กลับไปเล่นการพนันอีก ซึ่งอาจรวมทั้ง 

หลังจากท่ีผู้ให้การบำาบัดช้ีให้คนไข้เห็นสถานการณ์เส่ียงแล้ว ทดลอง 

ให้เขามีเงินจำานวนหน่ึงกลับไปที่สถานคาสิโน ผู้ให้การบำาบัดและ 

คนไข้จะถกหาแนวทางในการแก้ปัญหาว่าจะจัดการกับสถานการณ์ 

แบบนี้ได้อย่างไร การบำาบัดแบบ CBT จะได้ผลดีที่สุดก็ในกรณีที่ 

คนไข้มีแรงจูงใจอยากจะบำาบัดตัวเอง และเป็นคนที่มองออกไป 

ข้างหน้า (Insightful) ไม่เหมาะสมสำาหรับที่ยังคงมีปัญหาชนิดที่ 

ไม่อาจมองไปข้างหน้าได้ คนที่มีปัญหาความผิดปกติด้านจิตอื่น  ๆ   

ควบคู่ไปด้วย หรือคนที่มีปัญหาไม่สามารถจะรักษาสมาธิ ความ 

สนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นานพอ

จุดแข็งข้อหนึ่งของการบำาบัดแนว CBT คือ ช่วยช้ีให้คนไข้แต่ละ 

คนมองเห็นการรู้คิดที่บิดเบือนหรือความคิดที่ผิดพลาดที่มีลักษณะ 

เฉพาะของตนได้ชัดเจนขึ้น เพราะคนแต่ละคนมีการรู้คิดที่บิดเบือน 

แบบต่างกันไป การบำาบัดแบบ CBT จึงมีความยืดหยุ่นในการปรับให้ 

เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนได้ดีกว่าแนวบำาบัดที่ใช้เกณฑ์เดียวกัน 

แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน
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“จุดแข็งข้อหนึ่งของการบำาบัด 

แนว CBT คือ ช่วยชี้ให้คนไข้ 

แต่ละคนมองเห็นการรู้คิดที่บิดเบือน 

หรือความคิดที่ผิดพลาดที่มีลักษณะ 

เฉพาะของตนได้ชัดเจนขึ้น เพราะคน 

แต่ละคนมีการรู้คิดที่บิดเบือนแบบ 

ต่างกันไป การบำาบัดแบบ CBT จึงม ี

ความยืดหยุ่นในการปรับให้เหมาะสม 

กับคนไข้แต่ละคนได้ดีกว่าแนวบำาบัด 

ที่ใช้เกณฑ์เดียวกันสำาหรับทุกคน”
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สำาหรับทุกคน

มีการสำารวจประเมินผลว่าการบำาบัดแนว CBT ได้ผลมากพอ 

สมควร โดยเฉพาะสำาหรับคนที่เข้ามารับการบำาบัดในช่วงต้น  ๆ  ที่ 

อาการติดการพนันยังไม่หนักเกินไป มีการวิจัยเปรียบเทียบ 

นักพนันกลุ่มที่เข้ารับการบำาบัด CBT และกลุ่มที่ยังรอคิวอยู่ พบว่า  

กลุ่มคนที่ได้เข้ารับการบำาบัด CBT จะเห็นคุณค่าประสิทธิภาพของ 

ตนเองเพิ่มขึ้น พัฒนาควบคุมตนเองให้มีความอยากและไปเล่นการ 

พนันลดลง

อย่างไรก็ตาม คนติดการพนันที่ไม่เหมาะสมกับการบำาบัดแนว  

CBT คือผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตด้านต่าง ๆ คนที่ชอบคิดเร่ืองฆ่า 

ตัวตาย และคนที่ติดสารเสพติดอยู ่ ซึ่งอาจอยู่ในภาวะมึนเมาได้

แนวทางบำาบัดแนว CBT ม ี 4 ขั้นตอนใหญ่คือ

1) ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์พูดคุยเพื่อประเมินปัญหาและความ 

ต้องการ ภูมิหลังการศึกษา แรงจูงใจและเป้าหมายท่ีจะเปล่ียนแปลง 

พฤติกรรมของคนไข้

2) อธิบายให้คนไข้เข้าใจยุทธศาสตร์หลักของการบำาบัดแนว  

CBT เพ่ือท่ีจะหาทางควบคุมพฤติกรรมการเล่นการพนันแบบควบคุม 

ตัวเองไม่ได้ และลดผลเสียหายในกรณีที่คนบางคนได้รับการบำาบัด 

จนหยุดเล่นการพนันไปแล้วภายหลังกลับไปเล่นอีกครั้ง

3) เรียนรู้วิธีการจัดการ (กับแรงกระตุ้น อารมณ์อยากเล่นการ 

พนัน) พยายามรักษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางบวกไว้

4) เรียนรู้ยุทธศาสตร์ในการรักษาการเอาชนะการหยุดเล่นการ 

พนันไว ้ เพื่อป้องกันการอยากกลับไปเล่นอีก10

 
10 Rayll N, Oei TP. A A Cogntive Behavioural Therapy Programme for Problem Gambling  
Routedor, 2010

แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน
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1  การเล่นการพนันทำาให้ฉันมีความสุข

2  ทักษะและความสามารถของฉัน

  ทำาให้ฉันคงเล่นการพนันต่อไปได้

3  เมื่อฉันเล่นการพนัน ชีวิตดูเหมือนจะดีขึ้น

4  การเล่นเสียทำาให้ฉันมีประสบการณ ์  

 และจะทำาให้ฉันเป็นนักเล่นการพนันที่เก่งขึ้น

5  เมื่อฉันเล่นการพนัน อนาคตดูสดใสขึ้น

6  ถ้าฉันชนะครั้งหนึ่ง ต่อไปฉันก็จะชนะอีก

7  การพนันทำาให้ฉันรู้สึกขุ่นเคืองและเครียดลดลง

8  ความทรงจำาถึงการเคยชนะ ทำาให้ฉันอยากเล่นการพนันอีก

9  ฉันสามารถพยากรณ์ในระดับหนึ่งได้ว่า

  ฉันจะชนะครั้งต่อไปเมื่อไหร่

ตัวอย่างการรู้คิด/ความเชื่อ

อย่างไร้เหตุผลของคนไข้
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1  การเล่นการพนันชนะในบางครั้งนั้นเป็นเรื่องของโอกาส 

  ในบางครั้ง (Chance) ล้วน ๆ ไม่ใช่เรื่องความสามารถ 

	 ของผู้เล่น

2  โอกาสที่จะชนะในอนาคตไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเล่นได้หรือ 

  เล่นเสียก่อนหน้านี้แต่อย่างใด

3  เครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์อย่างสล๊อตแมชีนและอื่น ๆ นั้น  

	 เขาออกแบบมาเพื่อให้เจ้ามือกำาไร ดังนั้นคนเล่นการพนัน

 ทุกคนมีโอกาสชนะได้เงินน้อยกว่าเงินที่เขาจะต้องเสียไป

4  เครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์จะออกแบบเพื่อหลอกล่อให้ผู้เล่น 

	 คงเล่นการพนันต่อ แม้จะเล่นเสียก็ตาม

5  การที่คุณเล่นการพนันชนะไม่ได้ทำาให้คุณเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า 

  เพิ่มขึ้น และการที่คุณเล่นการพนันแพ้ก็ไม่ได้ทำาให้คุณ

  เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าน้อยลง คือมันไม่เกี่ยวกันเลย

ผู้บำาบัดแนว CBT อธิบายโต้แย้งให้คนไข้เปลี่ยนแปลง ยกเลิก

ความเชื่อที่ไร้เหตุผลของเขา และทดแทนด้วยความเชื่อชุดใหม่

ที่มีเหตุผลและสะท้อนความเป็นจริง เช่น
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แนวทางการบำาบัดแนว CBT มักจะใช้การพบกับนักบำาบัดสัปดาห์ 

ละครั้ง รวม 8 ครั้ง รวมทั้งมีการบ้านให้คนไข้ไปทำาด้วย การ 

ประเมินผลพบว่าได้ผลค่อนข้างดี ในระยะ 6 เดือน - 1 ปี ในแง่ที่ว่า 

คนไข้มีการรู้คิดที่มีเหตุผลมากขึ้น ควบคุมแรงกระตุ้นอยากเล่น 

การพนันของตนเองได้มากขึ้น คนที่เลิกเล่นก็มีบางคนเล่นการพนัน 

น้อยครั้งลงหรือใช้วงเงินลดลง ควบคุมความเสียหายได้มากขึ้น  

นักวิจัยบางคนมองว่าการบำาบัดแนว CBT ไม่มีผลโดยตรง แต่ได้ผล 

ในแง่ลดอาการซึมเศร้าและความกังวล ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 

การเล่นการพนันในทางที่ดีขึ้น

คลินิกบำาบัดบางแห่งใช้แนวทางการบำาบัดแนว CBT ผ่านทาง 

โทรศัพท์และเว็บไซต์ด้วย เนื่องจากคนติดการพนันบางคนพอใจจะ 

ใช้วิธีนี้มากกว่าการไปพบกับนักบำาบัดโดยตรง ซึ่งก็ได้ผลเช่นกัน  

โดยทั่วไปผลการบำาบัดก็ขึ้นอยู่กับภูมิหลังคนไข้ ความตั้งใจ ความ 

เอาใจใส่ของการทำางานร่วมมือด้วยดีของทั้งคนไข้และผู้บำาบัดด้วย 

การใช้แนวทางบำาบัดแนว CBT ควบคู่กันไปกับการเข้ากลุ่มบำาบัด  

Gambler’s Anomynous หรือกลุ่มบำาบัดอื่น รวมทั้งบางแห่งมีการ 

ให้การปรึกษาหรือส่งต่อไปให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน 

แก้ไขปัญหาทางด้านการเงินด้วย เพราะความเสียหายจากการติด 

การพนันที่สำาคัญเรื่องหนึ่งคือการสูญเสียเงิน เป็นหนี้สิน การรู้จัก 

แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเงินจึงสำาคัญด้วยเช่นกัน

การบำาบัดแนว CBT นอกจากจะช่วยให้คนไข้ปรับเปล่ียนการรู้คิด/ 

ความเชื่อใหม่แล้ว ยังพยายามเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้าน 

จิตใจในเร่ืองการรู้จักผ่อนคลาย การจัดการกับอารมณ์ ความเครียด  

การจัดการแก้ไขปัญหา การพัฒนาการรับรู้ ประสิทธิภาพของตนเอง  

การกล้ายืนยันความคิดของตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบำาบัด 

แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน
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คนไข้ที่มีปัญหาทางจิตใจหรือการเสพติดอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วย 

นักบำาบัดมองว่าควรส่งเสริมให้คนไข้ได้รับการสนับสนุนจาก 

คนใกล้ชิด ดังนั้นในหลายกรณีการบำาบัดแบบพูดคุยกับคู่สมรสหรือ 

คนใกล้ชิดในครอบครัว พร้อมไปกับคนไข้ จึงมักได้ผลดีกว่าการ 

บำาบัดคนไข้แบบเดี่ยว ๆ 

4  Psychodynamic

การบำาบัดทางจิตวิทยาแนว Psychodynamic (พลวัตทางจิต)  

หมายถึงสาขาของจิตวิทยาสังคมท่ีเน้นการศึกษาเรื่องกระบวนการ 

และอารมณ์ที่เป็นตัวกำาหนดความคิดจิตใจและแรงจูงใจ พฤติกรรม 

ของคนเราที่ได้รับอิทธิพลมาจากประสบการณ์วัยเด็ก กระบวนการ 

จิตใต้สำานึกที่เราเก็บซ่อนไว้จากการรับรู้ แรงขับดัน และความ 

ขัดแย้ง

การบำาบัดแนวนี้ใช้เทคนิคจิตวิเคราะห์ คือการบำาบัดโดยจิต- 

แพทย์ นักจิตวิทยา ชวนสนทนาให้คนไข้ได้รับรู้และปลดปล่อย 

ความรู้สึกกดดันที่อยู่ใต้จิตสำานึกตั้งแต่วัยเด็กออกมา เพื่อจะได้ 

เข้าใจตนเองและปัญหาของตนเอง และก้าวข้ามพ้นปัญหาทางจิต 

ที่พวกเขามีอยู่ ในการบำาบัดคนติดการพนัน ผู้บำาบัดเน้นการหา 

ประเด็นความหมายที่อยู่เบ้ืองหลังการติดการเล่นการพนันและขจัด 

ความขัดแย้งท่ีอาจนำาไปสู่การติดการเล่นการพนันดังกล่าว นัก 

จิตวิเคราะห์มองว่าการติดการพนันเป็นแรงผลักดันใต้จิตสำานึกที่คน 

ติดการพนันลงโทษตนเอง บ่อยครั้งเพ่ือลดการเกลียดตนเองหรือ 

ลดความไม่พอใจต่อผู้มีสิทธิอำานาจเหนือเขา (เช่น พ่อแม ่นายจ้าง)

นักบำาบัดแนวนี้เน้นที่การลดความรู้สึกผิดและความละอายที่เป็น 

ผลมาจากการติดการพนัน พวกติดการพนันเช่นเดียวกับพวกที่ติด 

สารเสพติด ภายใต้ความเครียดของพวกเขา พวกเขามักจะใช้กลไก 

แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน
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การป้องกันตนเองแบบขาดวุฒิภาวะ เช่น การปฏิเสธไม่ยอมรับ 

ความจริง การแสดงเกินจริง การให้เหตุผลปกป้องตนเอง การลด 

ความสำาคัญและการต่อต้าน

ในการบำาบัดทางจิตวิเคราะห์รายบุคคล นักจิตบำาบัดจะช่วยชี้ 

ประเด็นว่าคนไข้ใช้กลไกการป้องกันตนเองแบบไหนบ้าง และช่วย 

ให้เขารู้จักพัฒนาวิธีการป้องกันตนเองที่มีวุฒิภาวะ มีสุขภาพจิตที่ 

ดีกว่าแทน เช่น ลดการปฏิเสธ หยุดวงจรพยายามเล่นต่อเพื่อหา 

ทางเอาคืน ทำาความเข้าใจแรงจูงใจในการเล่นการพนันให้ชัดเจน  

และเพิ่มแรงจูงใจของคนไข้ให้อยากหยุดเล่น

การบำาบัดทางจิตวิเคราะห์แบบรายบุคคลขึ้นอยู่กับทักษะความรู้ 

และประสบการณ์ของนักบำาบัด รวมทั้งขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนเช่น 

ตัวคนไข้ด้วย คนไข้เองก็ต้องต่อสู้กับความจริงใจ แรงจูงใจ และ 

ลักษณะการคิดแบบสองฝักสองฝ่าย (ใจหน่ึงอยากเล่นต่อ ใจหน่ึง 

อยากเลิก) 

5  การบำาบัดแนวการใช้ยา 

มักจะใช้กับผู้ติดการพนันขนาดหนักซึ่งมีการติดสารเสพติดอื่น  

และหรือมีความผิดปกติทางจิตประเภทต่าง  ๆ  ควบคู่ไปด้วย เช่น  

การใช้ยาคลายเครียด การใช้ยาเพื่อลดความหุนหันพลันแล่น ฯลฯ  

นักวิจัยส่วนใหญ่มองว่าปัญหาคนติดการพนันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ 

การบำาบัดทางด้านจิตใจควบคู่ไปด้วย แต่สำาหรับคนบางวัฒนธรรม  

บางกลุ่ม บางคน มีความเชื่อถือเรื่องการไปรับการรักษาจากแพทย ์ 

และการกินยามากกว่าการไปรับการบำาบัดจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา  

ดังนั้นสำาหรับคนไข้กลุ่มนี้การไปรับการบำาบัดจากแพทย์ผู้ใช้วิธีการ 

บำาบัดด้วยยาก็อาจจะมีผลดีทางจิตวิทยาเสริมด้วย แต่การบำาบัด 

คนติดการพนันด้วยยายังเป็นเร่ืองท่ีมีการทดลองทำากันไปไม่นานนัก 

แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน
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เมื่อเทียบกับเรื่องความผิดปกติด้านสารเสพติดและเรื่องอื่น  ๆ  จึง 

ต้องการการวิจัยกันมากกว่าน้ี ปัจจุบันองค์การอาหารและยาของ 

สหรัฐฯ ยังไม่ได้ประกาศให้การรับรองว่าควรใช้ยากับใครเป็นหลัก 

ในการรักษาผู้ติดการพนัน

มีคนติดการพนันที่ไปปรึกษาแพทย์และแพทย์ให้ยาแนวการ 

ควบคุม หรือลดความหุนหันพลันแล่น หรือการไม่รู้จักยั้งคิดของ 

ผู้เสพติดสารเสพติดหรือเป็นโรคผิดปกติทางจิตบางอย่างอยู่บ้าง  

เพราะคนบางคนก็เป็นหลายอย่างควบคู่กันไป แต่การรักษาการติด 

การพนันด้วยยายังไม่มีผลการวิจัยที่รองรับมากนัก และยังไม่มีการ 

สรุป รับรอง ว่ามียาอะไรท่ีจะใช้เป็นมาตรฐานสำาหรับคนติดการพนัน 

การให้ยาลดความเครียด ความกังวล อาจช่วยทางอ้อมได้บ้าง หรือ 

อาจจะเหมาะกับคนที่มีความผิดปกติทางจิตหรือติดสารเสพติดอื่น 

ด้วยมากกว่า และทางที่ดีแล้วควรจะต้องใช้การบำาบัดทางจิตควบคู่ 

กันไป

นักวิจัยเสนอว่า แพทย์ทั่วไปควรจะสนใจเรียนรู้เรื่องปัญหาคน 

ติดการพนันเพิ่มขึ้น เวลาคนไข้ไปหาแพทย์ด้วยเรื่องการเสพติด 

สารอ่ืนหรือปัญหาความผิดปกติทางจิต แพทย์ควรจะซักถามและ 

ประเมินด้วยว่าคนไข้ติดการพนันด้วยหรือไม่ เพื่อที่จะได้หาทาง 

บำาบัดได้อย่างครอบคลุมและถูกทาง

6  การบำาบัดแนวใช้มาตรการอื่นช่วย 

เช่น การสมัครใจที่จะกันตัวเองไม่ให้เข้าไปเล่นการพนัน ใน 

ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีสถานที่เล่นการพนันอย่างถูก 

กฎหมาย เช่น สถานคาสิโน การแข่งม้า ฯลฯ หน่วยงานป้องกัน 

และบำาบัดผู้ติดการพนัน มักจะเสนอให้บริษัทที่ดูแลสถานการพนัน 

ต้องร่วมมือในการที่จะรับลงทะเบียนคนเล่นการพนันที่สมัครจะตัด 

แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน
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ตัวเองออกจากการเล่นการพนัน จะเป็นเวลานานแค่ไหนก็แล้วแต่ 

จะตกลงกัน ถ้าคนผู้นั้นเดินเข้ามาในสถานคาสิโนแล้วพนักงาน 

ตรวจสอบรายชื่อพบว่าคนคนนั้นลงชื่อกันตัวเองไว้ คนคนนั้นจะถูก 

ปฏิเสธ วิธีการเช่นนี้ได้ผลในระดับหนึ่ง แต่ขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นเอง 

มากกว่า บางคนจดทะเบียนขอเลิกเล่นในมลรัฐที่ตนเองอยู่แต่ยัง 

แอบไปเล่นในมลรัฐอื่น หรือสถานเล่นการพนันที่เป็นธุรกิจเอกชน 

บางแห่งอาจจะไม่ได้สนใจติดตามตรวจสอบชื่อคนที่ลงทะเบียนกัน 

ตนเองไว้จริงจัง

แนวทางอื่นที่นักวิจัยและนักบำาบัดเสนอแนะคือ ผู้เล่นการพนัน 

ยกเลิกการใช้บัตรเครดิตหรือกำาหนดวงเงินที่จะใช้ได้ตำ่าลง หรือให้ 

คู่ครอง คนใกล้ชิด เป็นผู้ดูแลเร่ืองเงินแทน เพ่ือจะได้ควบคุมตนเอง 

ไม่ให้มีเงินไปเล่นการพนัน คนติดการพนันทางอินเทอร์เน็ตถูก 

กระตุ้นให้หยุดพักการใช้อินเทอร์เน็ต แนวทางเหล่าน้ีน่าจะถือเป็น 

แนวทางเสริมมากกว่า และการบำาบัดทางจิตวิทยาน่าจะเป็นแนวทาง 

ที่จำาเป็นที่ควรใช้ควบคู่กันไป

ประเด็นอื่น ๆ ที่ควรคำานึง 
1  การเปรียบเทียบกับการบำาบัดผู้เสพติดสารเสพติด

แม้การติดการพนันจะมีลักษณะทางคลินิกหลายอย่างที่คล้ายกับ 

การติดสารเสพติด แต่ก็มีความแตกต่างที่ผู้บำาบัดทางด้านจิตใจควร 

ต้องคำานึงถึง

ประการแรก การติดการพนันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถวัดอย่าง 

ภววิสัย ไม่เหมือนกับสารเสพติดซึ่งอาจตรวจสอบด้วยปัสสาวะ  

เลือด และลักษณะอาการอ่ืน  ๆ  ได้ การที่คนไข้เข้ามามีส่วนร่วมใน 

การเข้ารับการบำาบัดไม่ได้แปลว่าเขาจะเลิกเล่นการพนันได้ตลอดไป  

แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน
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การเล่นการพนันมีโอกาสทั้งเสียเงินและได้เงิน กรณีที่คนติดการ 

พนันกลับไปเล่นการพนันแล้วเกิดชนะได้เงินมา ก็เป็นเร่ืองยากที่ 

นักบำาบัดจะอธิบายให้คนไข้เลิกเล่น 

อีกเรื่องหนึ่งคือ ขณะท่ีคนติดเหล้าหรือสารเสพติดอื่นอาจจะ 

โทษว่าพฤติกรรมของเขามาจากอาการเมาเหล้าหรือสารเสพติด คน 

เล่นการพนันพบว่าผลเสียหายนั้นเกิดขึ้นมาจากตัวเขาเอง ไม่ใช่ 

มาจากปัจจัยอื่น ประเด็นนี้มักทำาให้คนติดการพนันมีความรู้สึกผิด  

ละอาย เก้อเขินเพิ่มขึ้น ซึ่งนักบำาบัดต้องดูแลจัดการเรื่องเหล่าน้ี 

ให้เหมาะสม ไม่อย่างนั้นความรู้สึกเหล่าน้ียิ่งจะนำาไปสู่ความส้ินหวัง 

ที่จะบำาบัดกับตัวเองการเล่นพนันมากขึ้นได้

2  การพิจารณาปัญหาทางการเงินและกฎหมายควบคู่กันไป 

ด้วย

การติดการพนันเป็นเรื่องเก่ียวกับปัญหาทางการเงินสูงกว่าการ 

ติดสารเสพติดอ่ืน คนติดการพนันหลายคนที่คงเล่นการพนันต่อ  

เพราะมีหนี้สินที่เสียไปเพราะการเล่นการพนันมาก และพวกเขา 

ไม่รู้จะหาวิธีอื่นเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ได้ นอกจากการเล่นการพนันต่อ 

และหวังว่าถ้าเขาชนะจะได้เงินมากพอที่จะใช้หนี้ได้ คนไข้ที่มารับ 

การบำาบัดทางจิตมักได้รับคำาแนะนำาให้ญาติสนิทเป็นผู้ควบคุมการ 

เงินของเขาแทน แต่ปัญหามีมากกว่านั้น นักบำาบัดควรศึกษาเรื่อง 

การวางแผนการเงิน กฎหมายล้มละลาย วิธีการในการชำาระหนี้  

หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ด้วย เพราะน่ีคือปัญหาจริงของคนไข้  

การมองเฉพาะเรื่องปัจจัยทางความคิดจิตใจอาจจะไม่ครอบคลุมพอ 

และไม่อาจแก้ไขปัญหาคนติดการพนันได้อย่างแท้จริงจัง

แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน
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“ขณะที่คนติดเหล้าหรือ 

สารเสพติดอื่นอาจจะโทษว่า 

พฤติกรรมของเขามาจาก 

อาการเมาเหล้าหรือสารเสพติด  

คนเล่นการพนันพบว่าผลเสียหาย 

เกิดขึ้นมาจากตัวเขาเอง ไม่ใช่ 

มาจากปัจจัยอื่น ประเด็นนี ้

มักทำาให้คนติดการพนันมีความ 

รู้สึกผิด ละอาย เก้อเขินเพิ่มขึ้น  

นักบำาบัดต้องดูแลจัดการเรื่องเหล่านี ้

ให้เหมาะสม เพราะความรู้สึกเหล่านี ้

จะนำาไปสู่ความสิ้นหวัง”
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สรุป การบำาบัดในแนวจิตวิทยา อาจจะผสมผสานวิธีการของ 

องค์กร Gambler’s Anonymous การบำาบัดรายบุคคลกับนักบำาบัด  

การบำาบัดแนวปรับกระบวนรู้คิดพฤติกรรม (Cognitive Behavioral  

Therapy) การวิจัยพบว่าช่วยเหลือคนเข้ารับการบำาบัดต้ังแต่ติด 

การพนันในระยะต้นมักจะได้ผลด ี แต่ไม่ว่าติดการพนันขั้นไหนการ 

ช่วยเหลือด้วยญาติ เพ่ือนสนิท การบำาบัดด้วยตนเอง และการเข้า 

รับการบำาบัด ก็ย่อมดีกว่าการปล่อยปละละเลยไม่ทำาอะไรเลย

หนังสือภาษาไทยที่อธิบายเรื่องนี้จากประสบการณ์ของหลาย 

ประเทศไว้ได้ดีคือ รศ.พญ.สุพร อภินันเวช ระบบให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2555  

สามารถเปิดหาได้จากเว็บ www.thainhf.org

แนวทางการบำาบัดคนติดการพนัน
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นิวซีแลนด์และบางประเทศถือว่า 

การติดการพนันเป็นปัญหาสุขภาวะ 

ที่สำาคัญเช่นเดียวกับการติดเหล้าหรือ 

สารเสพติดอื่น และกระทรวงสาธารณสุข 

เป็นผู้ดูแลการป้องกันและแก้ไขปัญหานี ้

โดยตรง การจะเปิดกิจการพนันใหม ่ๆ 

ควรมีการประเมินผลกระทบทางสังคม  

สุขภาพ และเศรษฐกิจอย่างครอบคลุม
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การแก้ไขปัญหาติดการพนัน
โดยภาครัฐและข้อเสนอแนะ
สำาหรับประเทศไทย

7บทที่
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การแก้ไขปัญหาติดการพนันโดยภาครัฐและข้อเสนอแนะสำาหรับประเทศไทย

ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมมักมีนโยบายเปิดให้การเล่นการพนัน 

เป็นเรื่องถูกกฎหมาย โดยถือว่าการเล่นการพนันในระดับที่ไม่ติด  

ไม่เสียหายใหญ่โต เป็นเรื่องบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจของผู้ใหญ ่ 

และรัฐก็จะมีรายได้เข้ารัฐด้วย ประเทศเหล่าน้ีมักจะอ้างว่ามีกฎเกณฑ์ 

ในการป้องกันความเสียหาย เช่น ห้ามเยาวชนอายุตำ่ากว่า 18 ปี 

เข้าสถานการพนัน มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในสถานเล่นการพนัน  

ให้สำารวจและตักเตือนคนที่ติดการพนัน และการให้สถานเล่นการ 

พนันทำาตามนโยบายการเล่นการพนันอย่างรับผิดชอบ (Responsible 

Gambling) แต่นักวิจัยหลายคนเห็นว่ามาตรการเหล่าน้ีมักได้ผลน้อย  

และโดยรวมแล้วผลเสียหายทางสังคมมีมากกว่ารายได้จากภาษี ค่า 

สัมปทานที่รัฐบาลได้รับจากสถานเล่นการพนัน

เพ่ือที่จะให้เห็นปัญหาน้ีชัดขึ้น ผู้วิจัยขอนำาเสนอเรื่องการปฏิรูป 

กฎหมายและวิธีการแก้ไขเร่ืองการเล่นการพนันท่ีเป็นปัญหาของพรรค 

Labour ของอังกฤษ ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่เสนอในเดือนเมษายน  

ปี 2562 มาสรุปให้ฟัง เพ่ือจะได้เป็นแง่คิดและแนวทางสำาหรับไทย  

ที่ปัจจุบันมีการเล่นการพนันที่ถูกกฎหมายบางประเภท เช่น สลาก 

กินแบ่งรัฐบาล การแข่งม้า และการอนุญาตให้เล่นในงานเทศกาล  

งานบุญ ในบางท้องที ่ และในอนาคต การพัฒนาทางเศรษฐกิจแนว 

ส่งเสริมการเติบโตการค้า การลงทุนเสรี อาจจะผลักดันให้รัฐบาล 

ไทยเปิดสถานคาสิโนและการเล่นการพนันอื่นอย่างถูกกฎหมาย 

เพิ่มขึ้นเหมือนในญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศอาเซียนบางประเทศได้
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การแก้ไขปัญหาติดการพนันโดยภาครัฐและข้อเสนอแนะสำาหรับประเทศไทย

บทรายงานเรื่องการพนันที่เป็นปัญหาและ
แนวทางแก้ไขของพรรคเลเบอร์ (แรงงาน) อังกฤษ 
Labour Party Review of Problem Gambling 
and Its Treatment (2019)
การติดการพนันเป็นโรคระบาดที่ซ่อนเร้น (Hidden Epidemic)  

ในอังกฤษ มีคนที่ติดการพนัน 130,000 คน และคนที่มีความเสี่ยง 

ว่าจะติดการพนันอีก 2 ล้านคน (จากประชากร 65 ล้านคน) และ 

แต่ละคนที่ติดการพนันยังอาจสร้างความเสียหายให้ครอบครัว  

คนใกล้ชิด อีกราว 8 -  10 คน การบำาบัดคนติดการพนันที่มีอยู่ 

ยังกระจัดกระจาย มีจำากัด และส่วนใหญ่ให้บริการโดยองค์กร 

อาสาสมัครและมูลนิธิ บริการของ NHS (การให้บริการสาธารณสุข 

แห่งชาติ) และศูนย์บำาบัดการเสพติดของการปกครองท้องถิ่นเอง 

ก็มีน้อย มีผู้เชี่ยวชาญน้อย คลินิกสำาหรับผู้ติดการพนันระดับชาติ 

แห่งเดียวของ NHS ที่ลอนดอนตะวันตก ให้บริการคนไข้ที่ไปขอ 

ปรึกษาได้เพียงราว 900 คนต่อปี และมีคนไข้ท่ีจองคิวต้องรอยาวนาน  

(เฉลี่ยราว 4 เดือน)

การวิจัย การให้การศึกษา (ป้องกัน) และการบำาบัดของอังกฤษ 

ยังพัฒนาน้อยกว่าประเทศอย่างแคนาดา นิวซีแลนด์ ส่วนหน่ึง 

เพราะอังกฤษยังมองเรื่องการเล่นการพนันเป็นเหมือนกีฬาเพื่อ 

การพักผ่อนหย่อนใจ และจัดให้การพนันอยู่ในความรับผิดชอบของ 

กระทรวง DCMS - ดิจิทัล วัฒนธรรม สื่อ และกีฬา ไม่ได้อยู่ใน 

ความรับผิดชอบของกระทรวง DHSC – สาธารณสุขและการดูแลทาง 

สังคม เหมือนอย่างนิวซีแลนด์และบางประเทศ ที่ถือว่าปัญหาการ 

ติดการพนันเป็นเร่ืองเก่ียวกับสุขภาวะ และท้ัง ๆ ท่ีองค์กรอนามัยโลก  

(WHO) และองค์กรระหว่างประเทศอื่นมองว่าการติดการพนันเป็น 
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เร่ืองปัญหาสุขภาวะท่ีสำาคัญเช่นเดียวกับการติดเหล้าหรือสารเสพติด 

อื่น

งบประมาณท่ีใช้เพื่อวิจัย การให้การศึกษา และการบำาบัดผู้ติด 

การพนันในอังกฤษมาจากการบริจาคของบริษัททำาธุรกิจด้านการพนัน  

0.1% ของรายได้ของแต่ละบริษัท ซึ่งเป็นการบริจาคโดยสมัครใจ 

และมีหลายสิบบริษัทที่ไม่บริจาคเลย และบริษัทอีก 30 - 40% ของ 

บริษัทท้ังหมดบริจาคน้อยกว่าท่ีกำาหนดว่าควรบริจาคอย่างน้อย (ราว  

0.2% หรือปีละ 250 ปอนด์) ทำาให้หน่วยงานที่ดูแลปัญหาการติด 

การพนันมีงบประมาณไม่เพียงพอ ปัจจุบันหน่วยงานองค์กรกลางที่ 

ดูแลเรื่องปัญหาการพนันของอังกฤษได้งบประมาณต่อหัวประชากร 

ตำ่ากว่านิวซีแลนด ์ ออสเตรเลีย แคนาดา ค่อนข้างมาก

พรรคเลเบอร์อังกฤษเสนอให้แก้ไขกฎหมายให้มีการเก็บภาษี 

จากธุรกิจการพนันเพ่ือใช้ในการวิจัย การให้คำาปรึกษาป้องกัน และ 

บำาบัดคนติดการพนันนี้โดยตรง โดยเพิ่มภาษีเป็น 1.0% ของรายได้ 

ของแต่ละบริษัทเพ่ือที่หน่วยงานที่ดูแลเรื่องน้ีจะได้มีงบประมาณ 

มากพอที่จะขยายงานป้องกันและบำาบัดคนติดการพนัน เพราะ 

ปัญหาคนติดการพนันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการพนันแบบ 

ออนไลน์ ซึ่งมีหลายประเภท คนเข้าถึงได้ง่าย และรัฐบาลควบคุม 

ได้ยาก กฎหมายการพนันของอังกฤษท่ีออกมาตั้งแต่ปี 2005 ไม่ได้ 

ครอบคลุมเรื่องการพนันออนไลน์ ซึ่งเพิ่งเจริญเติบโตมากในช่วง 

หลังจากนั้น ดังนั้นพรรคเลเบอร์จึงเสนอว่าควรแก้ไขกฎหมายการ 

พนันใหม่ เพื่อท่ีจะควบคุมการพนันออนไลน์ไม่ให้สร้างผลเสียหาย 

มากเกินไป

พรรคเลเบอร์ยังเสนอว่า ควรจะควบคุมการโฆษณาของบริษัท 

ธุรกิจการพนันมากกว่าน้ี เพราะการควบคุมที่ทำาอยู่หลวมและมี 

การแก้ไขปัญหาติดการพนันโดยภาครัฐและข้อเสนอแนะสำาหรับประเทศไทย
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“พรรคเลเบอร์อังกฤษเสนอให ้

แก้ไขกฎหมายให้มีการเก็บภาษ ี

จากธุรกิจการพนันเพื่อใช้ใน 

การวิจัย การให้คำาปรึกษาป้องกัน  

และบำาบัดคนติดการพนันนี ้

โดยตรง โดยเพิ่มภาษีเป็น  

1.0% ของรายได้ของแต่ละบริษัท  

และควรจะควบคุมการโฆษณา 

ของบริษัทธุรกิจการพนัน เพราะ 

การโฆษณาเข้าถึงและสามารถจูงใจ 

ให้ประชาชน รวมทั้งเด็กและ 

เยาวชน สนใจเล่นการพนัน 

มากขึ้น”
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ช่องโหว่เกินไป ควรควบคุมการโฆษณาทางโทรทัศน์ที่แทรกเข้ามา 

ในช่วงถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอล คริกเก็ต ครั้งสำาคัญ  

รวมทั้งป้ายโฆษณา เสื้อที่โฆษณา ชื่อบริษัทธุรกิจการพนันที่เป็น 

สปอนเซอร์ในสนามแข่งกีฬาดังกล่าว เพราะการโฆษณาดังกล่าว 

เข้าถึงและสามารถจูงใจให้ประชาชนรวมทั้งเด็กและเยาวชนสนใจ 

เรื่องการเล่นการพนันมากขึ้น การโฆษณาธุรกิจการพนันทาง 

ออนไลน์ก็มีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ในขณะที่ข้อความประชาสัมพันธ์ 

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการพนันท่ีจะช่วยให้ประชาชนรู้เท่าทันและระมัด- 

ระวังกลับเผยแพร่ได้น้อยกว่า และมีผลน้อยกว่าการปล่อยให้มีการ 

โฆษณาเริ่มธุรกิจการพนันได้เสรี ทำาให้เด็กเยาวชนสนใจการเล่น 

การพนันและมีโอกาสติดการพนันเพิ่มขึ้น 

ประเทศออสเตรเลียและเบลเย่ียมห้ามการโฆษณาธุรกิจการ 

พนันระหว่างการแข่งขันกีฬา เพราะเห็นว่าเป็นการส่งเสริมการเล่น 

การพนันมากไป พรรคเลเบอร์เสนอว่าผู้ควบคุมกติกาการเล่นการ 

พนันอย่างถูกกฎหมาย ควรมีอำานาจและประสิทธิภาพในการควบคุม 

และลงโทษบริษัทธุรกิจการพนันที่ละเมิดกฎ เช่น ปล่อยให้เด็กอายุ 

ตำ่ากว่า 18 ป ี เล่นการพนันได ้ (ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือออฟไลน์) 

พรรคเลเบอร์เสนอให้ ห้ามการใช้บัตรเครดิตเล่นการพนัน เพราะ 

ทำาให้คนเล่นการพนันเกินกว่าเงินสดท่ีตนมี และสร้างหน้ีสิน ความ 

เสียหายได้มากขึ้น

พรรคเลเบอร์วิจารณ์ว่า หน่วยงานต่าง  ๆ  ของรัฐบาลและมหา- 

วิทยาลัยในอังกฤษยังขาดการวิจัยและการรวบรวมข้อมูลว่าปัญหา 

การติดพนันเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิต การฆ่าตัวตาย ความ 

ยากลำาบากทางการเงิน การไม่มีบ้านอยู่อาศัย การแตกแยกใน 

ครอบครัว อาชญากรรม อย่างครอบคลุม ทำาให้อังกฤษไม่รู้ขนาด 

การแก้ไขปัญหาติดการพนันโดยภาครัฐและข้อเสนอแนะสำาหรับประเทศไทย
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ที่แท้จริงของปัญหา และไม่มีข้อมูลที่ดีพอท่ีจะหาทางป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาการติดการพนันอย่างได้ผล

การให้คำาปรึกษาและบำาบัดคนติดการพนันนอกจากจะมีน้อยแห่ง  

ไม่ค่อยมีมาตรฐานที่สูงแล้ว ยังกระจายไปอย่างไม่ทั่วถึงด้วย ใน 

ย่านที่เสียเปรียบทางสังคม (ย่านคนจน) ซึ่งมีจำานวนสถานเล่นการ 

พนันมากและมีประชาชนนิยมเล่นการพนันมาก (ส่วนหน่ึงเพราะมี 

คนจนที่มีความคับข้องใจมาก และมีโอกาสเลื่อนช้ันทางสังคมน้อย)  

กลับมีศูนย์ให้คำาปรึกษา/ศูนย์บำาบัดการติดการพนันน้อย คนที่ 

ติดต่อขอรับบริการต้องรอคิวนานถึง 1 - 4 เดือน โดยเฉพาะที่คลินิก 

การพนันแห่งชาติที่ลอนดอนตะวันตกน้ันคิวยาวโดยเฉลี่ยราว 4  

เดือน 

รายงานเสนอว่าองค์กรท้องถ่ินทุกแห่ง โดยเฉพาะในย่านคนจน  

ควรมีสิทธิอำานาจในการควบคุมสถานเล่นพนันในเขตของตนได้มากกว่า 

ในปัจจุบัน การจะเปิดกิจการใหม่ได้ควรมีการประเมินผลกระทบ 

ทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจต่อคนท้องถิ่นนั้นอย่างครอบคลุม  

เพราะการติดการพนันไม่ได้มีผลกระทบแค่ตัวคนติดการพนันเท่าน้ัน  

แต่กระทบถึงครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และชุมชน/สังคมโดยรวม 

ด้วย

พรรคเลเบอร์มองว่าอังกฤษต้องเร่งรัดพัฒนาทั้งการวิจัย การให้ 

การศึกษา (ป้องกัน) และการบำาบัด สิ่งที่ควรทำาได้เร็วคือ การฝึก 

อบรมให้แพทย์ จิตแพทย์ บุคลากรทางสาธารณสุขและการสังคม 

สงเคราะห์ มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองปัญหาจิตวิทยาและแนวทางการ 

บำาบัดผู้ติดการพนันเพ่ิมข้ึน เพราะปัจจุบันแพทย์ทั่วไปยังไม่ค่อยรู้ 

เรื่องนี้มากนัก จิตแพทย์ นักจิตวิทยา ก็ชำานาญเรื่องปัญหาสุขภาพ 

จิตทั่วไปมากกว่า ปัญหาเร่ืองการติดการพนันเป็นปัญหาเฉพาะทาง 

การแก้ไขปัญหาติดการพนันโดยภาครัฐและข้อเสนอแนะสำาหรับประเทศไทย
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ที่การใช้แนวทางการบำาบัดคนมีปัญหาสุขภาพจิต หรือปัญหาสาร 

เสพติดแบบมาตรฐานเดียวกัน อาจไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร รวมทั้ง 

ถ้าแพทย์ จิตแพทย์ นักบำาบัด ตระหนักว่าคนไข้ที่ไปหาพวกเขา 

ด้วยปัญหาอ่ืน  ๆ  อาจจะมีปัญหาการติดการพนันควบคู่กันไปด้วย  

และรู้วิธีการซักถาม ประเมินผล และแนวทางการบำาบัดเรื่องการ 

ติดการพนันด้วย จะทำาให้ผู้บำาบัดมีข้อมูลเกี่ยวกับคนไข้ดีขึ้น และ 

หาแนวทางบำาบัดได้ครอบคลุมและได้ผลเพิ่มขึ้น

พรรคเลเบอร์เสนอว่า ควรจะมีการต้ังคณะทำางานร่วมกันระหว่าง 

กระทรวงดิจิทัล วัฒนธรรม ส่ือ และกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข 

และการดูแลทางสังคม โดยควรจะถือว่าปัญหาการติดการพนันเป็น 

ปัญหาเรื่องสุขภาพที่ควรจะได้รับการปฏิบัติเหมือนกับการควบคุม 

ป้องกันสารเสพติดและสารอันตรายต่อสุขภาพอื่น เช่น ควรเพิ่ม 

ภาษีเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด อาหารแบบขยะ (Junk Food) นำ้าตาล  

รายงานฉบับนี้ยกตัวอย่างประเทศนิวซีแลนด์ท่ีถือว่าเรื่องการติด 

การพนันเป็นปัญหาสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดูแลการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหานี้โดยตรง

พรรคเลเบอร์แสดงความห่วงใยว่าการเล่นการพนันออนไลน์ที่มี 

หลายรูปแบบ มีการขยายตัวมากขึ้น การเล่นการพนันออนไลน์ 

ในปัจจุบันมีมูลค่าเกือบครึ่งหนึ่งของการพนันทุกประเภท และ 

เด็กเยาวชนรวมทั้งเด็กอายุ 11 - 16 ปี เข้าไปเล่นการพนันมากขึ้น  

ทั้ง  ๆ  ที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนอายุตำ่ากว่า 18 ปี เล่นการพนัน  

แต่สถานธุรกิจที่ให้บริการการเล่นการพนันไม่มีการตรวจสอบเรื่อง 

อายุคนเข้าไปใช้บริการอย่างเอาจริง และหน่วยงานรัฐก็ไม่ได้ติดตาม 

ตรวจตราลงโทษ 

พรรคเลเบอร์กล่าวถึงสก๊อตแลนด์ ห้ามคนอายุตำ่ากว่า 25 ปี  

การแก้ไขปัญหาติดการพนันโดยภาครัฐและข้อเสนอแนะสำาหรับประเทศไทย
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“กับดักพฤติกรรม : การพนัน ยิ่งเล่น ยิ่งเสีย

การแปลงเงินสดเป็นหน่วยเงินพิเศษหรือการใช ้

เครดิตการเล่นพนันแทนการใช้เงินที่แสดงมูลค่า 

จริง ทำาให้คนเล่นพนันไม่ตระหนักถึงสถานะทาง 

การเงินของตนที่กำาลังเปลี่ยนแปลงทุกขณะที่มีการ  

‘ได ้ - เสีย’ ส่งผลให้เล่นพนันได้ต่อเนื่องจนลืม 

ไตร่ตรองว่า เมื่อใดจึงควรหยุดเล่นการพนัน” 

เล่นการพนัน ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่สก๊อตแลนด์ห้ามคนวัย 

ตำ่ากว่านี้ไปซื้อแอลกอฮอล์

ปัจจุบันมีธุรกิจท่ีส่งเสริมในคนเข้ามาเล่นเกมออนไลน์หลายอย่าง 

ได้ฟรี โดยไม่ได้ใช้เงินจริง ไม่เก่ียวกับเงิน กฎหมายจึงไม่ถือว่าเป็น 

การพนัน แต่เกมเหล่าน้ีก็มีการแข่งขัน มีการเล่นแบบเส่ียงเช่นเดียว 

กับการพนัน เพ่ือจะได้เป็นแต้มเป็นเงินแบบสมมติ/เสมือนจริง  

ได้เป็นรางวัลให้เข้าไปเล่นได้นานขึ้น ได้รับการจัดลำาดับ การให้ 

รางวัลเป็นเงินเสมือนจริงที่มีตัวเลขสูงมาก ฯลฯ เป็นการฝึกให้ 

เด็กเยาวชนสนุก ๆ เพลิดเพลินกับการเล่นเกมแบบการพนัน รวมทั้ง 

ยั่วยุส่งเสริมให้คนเล่นเห็นว่ามีโอกาสชนะหรือได้มากกว่าเสีย หรือ 

ฝันหวานว่าตนนั้นมีโอกาสจะรวยได้ถ้าไปเล่นการพนันจริง บางเกม 

ก็แทรกโฆษณาของธุรกิจการพนันเข้าไปด้วย บางเกมให้คนได้ 
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รางวัลแบบเสมือนจริงไปแลกเงินจริงได้ ทั้งหมดนี้คือการฝึกฝน 

เตรียมการให้เด็กท่ีติดการเล่นเกมยกระดับไปเล่นการพนัน 

ออนไลน์ต่อไป การเล่นเกมคล้ายกับการพนันเหล่านี้ โดยหลักการ 

แล้วจะกำาหนดว่าคนเล่นควรอายุ 21 ปีข้ึนไป แต่ก็ไม่มีการตรวจสอบ 

จริงจัง เด็กอายุ 13 ปีก็สามารถเปิดบัญชีกับ Facebook ได้ ดังนั้น 

จึงเป็นเรื่องที่ควรวิจัยติดตามและหาแนวทางป้องกันควบคุม เพราะ 

เด็กวัยรุ่นเป็นวัยเสี่ยงท่ีจะติดการพนัน ติดเกมและติดสารเสพติด 

อย่างอื่นสูงอยู่แล้ว

สำาหรับการเล่นเกมที่คล้ายการพนันออนไลน์ ควรออกกฎหมาย 

กำาหนดอายุว่าคนจะเล่นได้ควรมีอายุสูงกว่า  18 ปีขึ้นไป และ 

หน่วยงานภาครัฐผู้ควบคุมการใช้สื่อสังคมควรมีอำานาจเพิ่มเติมที่จะ 

ลงโทษและปิดแพลทฟอร์ม (เว็บไซต์) ที่ไม่ทำาตามกฎได ้

ข้อเสนอให้รัฐบาลเก็บภาษีจากบริษัทธุรกิจการพนันโดยตรง  

ถือเป็นการพัฒนามากกว่าการให้บริษัทบริจาคโดยสมัครใจ แต่มีข้อ 

ควรคำานึงอีกข้อหนึ่งว่า องค์กรกลางที่ทำาหน้าที่ควบคุมดูแลป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการติดการพนันควรจะต้องมีการป้องกันไม่ให้สมาคม 

ของบริษัททำาธุรกิจการพนันมีตัวแทนเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการ 

องค์กรกลาง เพราะเท่ากับเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ธรรม- 

ชาติของบริษัททำาธุรกิจการพนันคือต้องขยายงานเพื่อทำากำาไร 

รายงานฉบับนี้อ้างองค์กรที่ปรึกษา ชื่อ IPPR ประเมินว่าความ 

เสียหายทางสังคมของปัญหาการติดการพนันของอังกฤษน่าจะอยู่ที่ 

ราวปีละ 1.2 พันล้านปอนด์ แต่เม่ือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

(อังกฤษ) ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลในเรื่องน้ี ปรากฎว่ารัฐบาลเอง 

ไม่มีสถิติข้อมูลว่ามีคนที่ติดการพนันได้รับการบริการจากบริการ 

สาธารณสุขแห่งชาติ NHS จำานวนเท่าไหร่ ต่างกับที่มลรัฐวิคตอเรีย 
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ของออสเตรเลีย ที่มีสถิติจากการวิจัยในปี 2014 - 2015 ประเมินว่า 

ความเสียหายทางสังคมจากการเล่นการพนันท่ีมีความเส่ียงทุกระดับ 

สำาหรับมลรัฐนั้นในทุกด้าน คือเรื่องการเงิน ผลิตภาพการจ้างงาน  

อาชญากรรมและคดีความ ความเสียหายส่วนตัวและครอบครัว  

และค่าการบำาบัดรักษาสำาหรับการเล่น รวมแล้วมีมูลค่ารวมราว 7  

พันล้านดอลลาร์ ซ่ึงสูงกว่ารายได้จากธุรกิจการพนันที่มีมูลราว 5.8  

พันล้านดอลลาร ์ สำาหรับมลรัฐนั้น

พรรคเลเบอร์ยังเสนอต่อว่า เม่ือออกกฎหมายเก็บภาษีจากบริษัท 

ทำาธุรกิจเรื่องการพนันโดยตรงและองค์กรกลางฯ ที่ดูแลปัญหานี้มี 

งบเพิ่มขึ้นแล้ว ควรปฏิรูปองค์กรกลางท่ีดูแลบริหารจัดการเรื่องน้ีให้ 

เป็นอิสระจากการเมืองการปกครองและภาคธุรกิจ/บริษัทการพนัน  

ซึ่งมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง ทางที่ดีควรเก็บภาษีจากบริษัทธุรกิจ 

การพนันเข้ากระทรวงการคลังโดยตรง และกระทรวงการคลังเป็น 

ผู้จัดสรรเงินอุดหนุนไปที่องค์กรกลาง เพื่อที่ธุรกิจการพนันจะได้ 

ไม่ต้องอ้างว่าพวกตนเป็นคนจ่ายงบประมาณ พวกตนจึงควรมีสิทธิ 

ดูแลว่าควรจะใช้เงินอย่างไร ปัจจุบันพวกธุรกิจมีตัวแทนเข้าไปอยู่ใน 

คณะกรรมการองค์กรกลางดูแลเร่ืองปัญหาการพนัน คือ Gambling  

Commission Gamble Aware ทำาให้นักวิชาการ นักวิจัย ท่ีมีช่ือเสียง 

ไม่อยากทำาวิจัยในนามองค์กรดังกล่าว ซ่ึงพวกเขามองว่าไม่เป็นกลาง  

และมีลักษณะเข้าข้างธุรกิจการพนัน

ข้อเสนอแนะสำาหรับประเทศไทย
ประเทศไทยมีคนเล่นการพนันมาก แต่เรายังมีการวิจัยรวบรวม 

สถิติข้อมูลเรื่องนี้น้อย มีทั้งการเล่นการพนันที่ถูกกฎหมาย เช่น  

สลากกินแบ่งรัฐบาล การแข่งม้า การเล่นการพนันในเทศกาล เช่น  
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“การพัฒนาเศรษฐกิจแนวทุนนิยม 

ที่ส่งเสริมการแข่งขันกันหาเงินเพื่อ 

การบริโภค แต่การกระจายรายได้/ 

ทรัพย์สินที่ไม่เป็นธรรม ทำาให้มี 

ความเหลื่อมลำ้าตำ่าสูงมากขึ้น คือ 

สภาพแวดล้อมที่ทำาให้คนมีปัญหา 

ทางเศรษฐกิจ หันไปเล่นการพนัน 

มากขึ้น โอกาสที่ประชาชนจะติด 

การพนันจนสร้างความเสียหาย 

ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  

ก็จะมีมากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลไทย 

จึงควรตระหนักถึงความสำาคัญ 

ของเรื่องนี้”
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ประเพณีบุญบั้งไฟ หรือในงานศพ และมีการเล่นการพนันที่ไม่ถูก 

กฎหมายอยู่มาก ที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมดูแลได้ทั่วถึง หรือ 

เป็นการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐทุจริตฉ้อฉลหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

จากบ่อนการพนันผิดกฎหมายได้

ในอนาคต มีแนวโน้มท่ีรัฐบาลซ่ึงมีนโยบายเปิดการค้าเสรีอยู่แล้ว  

จะทำาให้การเล่นการพนันบางอย่างถูกกฎหมายเพิ่มขึ้น เช่น กำาลัง 

มีการเสนอแนวคิดการออกหวยประเภทใหม่  ๆ เช่น หวยนักษัตร  

(12 ราศี) หวยออนไลน์ หวยลอตโต้ เลข 2 ตัว 3 ตัว โดยอ้างว่า 

เพ่ือแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมีราคาสูงกว่าราคาที่หน้าสลาก  

และเพ่ือแข่งขันกับหวยใต้ดินและหารายได้เข้ารัฐบาล ต่อไปอาจมี 

คนเรียกร้องเปิดสถานคาสิโนได้ เพราะประเทศในเอเชียก็เปิดกัน 

ไปแล้วหลายประเทศ รวมทั้งการพนันออนไลน์ก็กำาลังขยายตัวไป 

ท่ัวโลก โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนคนหนุ่มสาว และเป็นเรื่องใหม่ 

ท่ีรัฐบาลไทยยังมีความรู้น้อย ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยและการ 

เตรียมการล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสียหายจากปัญหาการติดการ 

พนัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ขยายตัวไปทั่วโลก

การพนันท่ีถูกกฎหมายของไทยในเร่ืองสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำาให้ 

หน่วยงานรัฐบาลที่ผูกขาดในเร่ืองนี้มีรายได้มาก รายได้เหล่าน้ี 

นำาส่งกระทรวงการคลังส่วนหนึ่ง และบริจาคให้กับกิจกรรมต่าง  ๆ  

ตามแต่นโยบายของรัฐบาลแต่ละชุด ไทยยังไม่มีองค์กรกลาง เช่น 

คณะกรรมาธิการหรือสถาบันท่ีได้รับงบประมาณจากรัฐเพ่ือทำาหน้าท่ี 

วิจัยป้องกันและบำาบัดการติดการพนันเหมือนในประเทศพัฒนา

อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ การวิจัยเรื่องการพนันในประเทศไทยมีการ 

จัดทำาโดยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง 

เป็นองค์กรเล็ก  ๆ  และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำานักงาน 
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กองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งได้งบมาจากภาษี 

เหล้าและบุหร่ี ส่วนการให้การศึกษาและการบำาบัดทำาโดยหน่วยงาน 

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในระดับที่ค่อนข้างเล็ก เพราะมีทั้ง 

งบประมาณและกำาลังคนจำากัด

ประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทยที่พัฒนาเศรษฐกิจแนวทุนนิยมเสรี  

มีแนวโน้มที่จะเปิดเสรีการพนัน และการพนันออนไลน์ก็กำาลังขยาย 

ตัวเพ่ิมขึ้น โดยที่รัฐบาลควบคุมได้ยาก ในขณะเดียวกันการพัฒนา 

เศรษฐกิจแนวทุนนิยมท่ีส่งเสริมการแข่งขันกันหาเงินเพ่ือการบริโภค  

แต่ก็มีการสร้างความเหล่ือมลำ้าตำ่าสูง การกระจายทรัพย์สินรายได้ 

ที่ไม่เป็นธรรมมากขึ้น ก็คือสภาพแวดล้อมที่จะทำาให้คนที่มีปัญหา 

ทางเศรษฐกิจและความคิดจิตใจ ความเครียด เช่น ความหลงผิด  

ความหุนหันพลันแล่น ฯลฯ หันไปเล่นการพนันมากขึ้น เมื่อ 

ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงและนิยมการเล่นการพนันมากขึ้น โอกาส 

ที่ประชาชนจะติดการพนันจนสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ  

สังคม วัฒนธรรม ก็จะมีมากขึ้น ดังน้ันรัฐบาลไทยจึงควรตระหนัก 

ถึงความสำาคัญของเรื่องนี ้ และเตรียมการดังต่อไปนี้

ควรจะมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการ หรือสถาบันท่ีเป็นองค์กร 

กลาง ทำาหน้าที่วิจัยป้องกันและบำาบัดการติดการพนัน ที่ได้รับ 

งบสนับสนุนจากรายได้ส่วนที่เป็นกำาไรของสำานักงานสลากกินแบ่ง 

รัฐบาล เพ่ือทำาหน้าท่ีวิจัยเผยแพร่องค์ความรู้ในการรู้เท่าทัน ป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการติดการพนัน โดยเฉพาะในหมู่เด็กเยาวชน ซึ่ง 

อยู่ในวัยที่มีความเสี่ยงสูง ขณะเดียวกันก็ควรวิจัยสถานการณ์ 

ปัจจุบันที่ผู้หญิงและผู้สูงวัยมีแนวโน้มท่ีจะเล่นการพนันและติดการ 

พนันเพิ่มขึ้นด้วย

ถัดจากเรื่องการวิจัยและเผยแพร่ความรู้ในเชิงป้องกันแล้ว รัฐ 
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ควรลงทุนในการฝึกอบรมจิตแพทย์ นักจิตวิทยา แพทย์ นักบำาบัด  

นักสังคมสงเคราะห์ ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องปัญหาเชิงจิตวิทยา 

และสังคมวิทยาของการพนัน และแนวทางในการบำาบัดผู้ติดการพนัน 

เพิ่มขึ้น เพราะไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้อยู่มาก ในต่าง 

ประเทศ เช่นสหรัฐฯ มีสถาบันที่ฝึกอบรมนักบำาบัดที่ใช้หลักสูตร 

ไม่ยาวนัก ที่ไทยน่าจะส่งบุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรม หรือขอ 

ความร่วมมือกับสถาบันที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาจัดการอบรมในเมือง 

ไทย (นอกจากสหรัฐฯ แล้ว น่าจะมีประเทศอื่น ๆ ด้วย)

กระทรวงสาธารณสุข ทั้งกรมสุขภาพจิตและกรมอื่น  ๆ และ 

กระทรวงอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนา 

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรจะสนใจวิจัยติดตามปัญหา 

เรื่องการติดพนัน มีทุนให้แพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคม 

สงเคราะห์ ฯลฯ ทำาวิจัย ให้ทุนไปเรียนต่อหรือไปรับการฝึกอบรม 

ระยะสั้นในเร่ืองการบำาบัดคนติดการพนันเพิ่มขึ้น มีโครงการให้ 

ความรู้เรื่องปัญหาการติดการพนันอย่างถือเป็นปัญหาสาธารณสุข 

ที่สำาคัญปัญหาหนึ่ง

รัฐบาลควรพิจารณาพัฒนาสายด่วนศูนย์ให้คำาปรึกษา (Help  

Line) คนติดการพนัน ที่มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ได้รับการฝึกอบรม 

มาคอยให้คำาปรึกษา ทั้งทางโทรศัพท์ ทางไลน์ ทางเครือข่ายอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ช่องทางต่าง  ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมี 

สายด่วนของกรมสุขภาพจิต (โทร. 1323) อยู่ แต่ยังทำางานตาม 

ระบบราชการ ทำาให้รองรับคนที่โทรมาถามได้จำากัด ควรจะบริหาร 

แบบองค์กรอิสระที่คล่องตัวมากกว่าระบบราชการ ลงทุนเพิ่มสาย 

โทรศัพท์ เพิ่มคนทำาหน้าที่รับโทรศัพท์ ซึ่งอาจจะประสานงานส่ง 

สายต่อให้นักบำาบัดตัวจริงซึ่งจะอยู่ที่ไหนก็รับโทรศัพท์ได ้ แต่ควรมี 

การแก้ไขปัญหาติดการพนันโดยภาครัฐและข้อเสนอแนะสำาหรับประเทศไทย
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การจัดเวรและมีค่าตอบแทนให้อย่างเหมาะสมด้วย

นอกจากนี้อาจจะลงทุนเรื่อง พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มี 

องค์ความรู้เร่ืองจิตวิทยาการพนันพอท่ีจะช่วยตอบคำาถาม หรือแม้แต่ 

ติดตามให้คำาแนะนำาเป็นรายบุคคลได้ แบบที่ต่างประเทศทำากัน 

อย่างได้ผลในระดับหนึ่ง เพื่อช่วยแก้ปัญหาการที่ปัจจุบันไทยเรา 

มีนักบำาบัด/ผู้ให้คำาปรึกษาแนะนำาจำานวนจำากัด เทียบกับคนแล้ว 

คนท่ีมีปัญหาโทรมาถามก็คงอยากคุยกับคนด้วยกันมากกว่า แต่มี 

ปัญญาประดิษฐ์ช่วยรับสายเช่นในยามดึกดื่นก็ยังดีกว่าโทร.มาแล้ว 

ไม่มีใครรับเลย

แนวทางให้ความรู้ให้เด็กเยาวชนเพื่อป้องกันการติดการพนัน ใน 

ต่างประเทศมีการทำาโปรแกรมเป็นคลิปวิดีโอ เป็นโปรแกรมผ่าน 

สื่อสังคมต่าง  ๆ  เป็นหนังสือคู่มือสำาหรับคนที่ต้องการแก้ปัญหาด้วย 

ตนเอง น่าจะเลือกใช้โปรแกรมท่ีต่างประเทศเขาทำากันมาแปลเป็นไทย  

หรือนำามาดัดแปลงประยุกต์ให้เหมาะกับสังคมไทย เรื่องนี้ต้องการ 

การวิจัยและการทดลองทำาเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน เพราะแม้มนุษย์ 

เราไม่ว่าคนจากประเทศไหนจะมีธรรมชาติของจิตใจที่มีส่วนคล้าย 

กัน แต่ก็มีวัฒนธรรม มีบริบท สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม 

ที่แตกต่างกันด้วย เช่น  ในเอเชีย รวมทั้งคนไทย เชื่อเร่ืองดวง เชื่อ 

โชคลาง ไสยศาสตร์ ที่ทำาให้พวกเขาเชื่อว่าจะเล่นการพนันได้ชนะ 

อยู่มาก การวิจัยและการติดตามประเมินผล การทดลองใช้โปรแกรม 

ให้การศึกษา ป้องกันปัญหาการติดการพนันในหมู่คนไทย จะช่วย 

ให้เรามีองค์ความรู้ที่จะนำาไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาการติดการพนันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีความรู้เท่าทันในเรื่องคณิต- 

การแก้ไขปัญหาติดการพนันโดยภาครัฐและข้อเสนอแนะสำาหรับประเทศไทย
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ศาสตร์ หลักความเป็นไปได้ว่าในการเล่นการพนันน้ันคนเล่น 

มีโอกาสเสียมากกว่าได้ในระยะยาวเป็นแนวทางการให้การศึกษา 

ที่ควรทำา น่าจะแทรกเข้าไปในหลักสูตรการสอน การเรียน ตั้งแต่ 

ชั้นประถมปลายด้วยแล้ว 

ประสบการณ์ในต่างประเทศเสนอแง่คิดที่น่าสนใจมากว่า การ 

ป้องกันด้วยการส่งเสริมพัฒนาการทางจิตใจของเด็กเยาวชนใน 

แง่บวก ทำาให้เด็กเยาวชนรู้จักดูแลอารมณ์ พฤติกรรมของตัวเอง  

มีวินัยในตัวเอง รู้จักใช้เวลาในการทำากิจกรรมที่สนุก สร้างสรรค์  

ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เป็นประโยชน์ มีความฉลาดทางอารมณ ์ ความ 

ฉลาด/ทักษะทางสังคมหรือทักษะชีวิต การแก้ปัญหาเป็น การรู้จัก 

ผ่อนคลายความเครียด เป็นช่องทางสำาคัญในการเสริมภูมิต้านทาน 

ไม่ให้คนเราเผลอไผลหลงไปติดการพนันหรือติดสารเสพติดอ่ืนได้ 

ง่าย เรื่องนี้ควรสนับสนุนให้ครูอาจารย์เรียนรู้เรื่องจิตวิทยาแนวบวก 

มากพอที่จะอธิบายต่อให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจได้

การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ี ควรมองอย่างเช่ือมโยงกับภาพใหญ่  

คือประชาชนควรผลักดันให้รัฐบาลเลือกใช้นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคมในแนวทางกระจายทรัพย์สิน รายได้ การศึกษาที่มีคุณภาพ 

สู่ประชาชนทั้งประเทศอย่างเป็นธรรม และเน้นการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตมากกว่าการเพิ่มความมั่งคั่งทางวัตถุ มีระบบประกันสังคมและ 

รัฐสวัสดิการที่ดี ประกันให้ประชาชนทุกคนพอมีรายได้ยังชีพอย่าง 

พอเพียง มีความม่ันคงในชีวิต จะเป็นการปฏิรูปท่ีมีผลดีทางเศรษฐกิจ 

สังคมในหลายด้าน รวมถึงช่วยลดปัญหาการติดการพนันได้ด้วย 
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