เมื่อการพนันแพร่ ไปทุกหัวระแหง
เถาธรรม
“คริ สเตียนเราต้องแยกแยะได้วา่ อะไรเป็ นสิ่ งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้า แม้วา่ สิ่ งที่ทา
นั้นอาจจะไม่ผดิ กฏหมายบ้านเมือง พระคัมภีร์กล่าวว่า “เราทาสิ่ งสารพัดได้ ไม่มีใครห้าม แต่ไม่ใช่ทุก
สิ่ งที่จะทาได้น้ นั เป็ นประโยชน์ เราทาสิ่ งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่ งที่จะทาให้เจริ ญขึ้น” (1
โคริ นธ์ 6:12) และหวังว่าเราจะเกื้อหนุ นกันให้ดาเนินในทางของพระองค์และช่วยกันวิเคราะห์ความ
เป็ นไปในสังคมตามหลักของพระวจนะของพระเจ้า เพื่อเราจะได้ดาเนินชีวิตอย่างที่พระองค์ทรงพอ
พระทัยในท่ามกลางค่านิยมฝ่ ายโลก”
ทุกวันนี้ไม่วา่ เราจะเดินไปตามถนนสายใด เราจะเห็นแผ่นป้ ายแบบต่าง ๆ บอกว่า ที่นี่ขายสลาก
3 ตัว และ 2 ตัว รัฐบาลได้ทาเรื่ องผิดกฏหมายให้ถูกกฏหมายแล้ว สังคมก็ตอบรับอย่างกว้างขวาง แต่
การพนันก็ยงั เป็ นเรื่ องอบายมุขอยูด่ ี ไม่อาจเป็ นอื่น และผูท้ ี่เข้าไปเล่นก็มีโอกาสที่จะติดจนเป็ นปั ญหา
กลายเป็ นผูเ้ ล่นการพนันที่มีปัญหาพฤติกรรมเสพติด อันเป็ นปั ญหาทางจิตประเภทหนึ่ง
ไม่วา่ ผลที่ตามมาจะเป็ นอย่างไร คนติดการพนันจะพยายามอย่างที่สุดที่จะปกปิ ด ไม่ยอมรับ
ปั ญหาของตน คุณควรจะรู ้วา่ มีสัญญาณอะไรบ้างที่บ่งบอกว่าคุณ หรื อคนที่คุณรักอาจจะเสี่ ยงต่อการติด
การพนัน จงถามตนเองด้วยคาถามต่อไปนี้ :
* คุณคิดอยูแ่ ต่เรื่ องการพนันหรื อไม่? (คือหวนคิดอยูแ่ ต่วา่ คุณเคยมีประสบการณ์การพนัน
อย่างไรมาบ้าง ข้อบกพร่ องหรื อวางแผนการเล่นครั้งต่อไป หรื อคิดหาทางที่จะได้เงินมาเล่นการพนัน)
* คุณเคยเสี ยเวลาที่ควรจะใช้ทางานหรื อให้กบั ครอบครัวไปเพราะการพนันหรื อไม่?
* คุณเคยละเลยความรับผิดชอบต่อตนเองหรื อต่อครอบครัวเพื่อไปเล่นการพนันหรื อไม่?
* คุณเคยเอาข้าวของไปขายหรื อจานาเพื่อเอาเงินมาเล่นการพนันหรื อไม่?
* คุณเคยยืมเงินด้วยข้ออ้างที่ไม่จริ งเพื่อเอาไปเล่นการพนันหรื อไม่?
* คุณจาเป็ นต้องเล่นการพนันด้วยวงเงินที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้รับความตื่นเต้นที่ตอ้ งการหรื อไม่?
* คุณเคยพยายามจะควบคุม ลด หรื อเลิกเล่นการพนันครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ไม่สาเร็ จหรื อไม่?
* คุณรู ้สึดหงุดหงิดกระวนกระวายเมื่อพยายามลดหรื อเลิกเล่นการพนันหรื อไม่?
*คุณเล่นการพนันเพื่อเป็ นทางหนีจากปั ญหาหรื อเพื่อลดทอนความรู ้สึกช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ความรู ้สึกผิด ความกระวนกระวาย หรื อซึ มเศร้าหรื อไม่?
*หลังจากเล่นเสี ย คุณมักจะกลับไปเล่นอีกวันหลังเพื่อจะแก้คืนหรื อไม่?
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* คุณโกหกคนในครอบครัวผูใ้ ห้คาปรึ กษาหรื อคนอื่น ๆ เพื่อปิ ดบังว่าคุณถลาลึกเพียงใดในการ
เล่นการพนันหรื อไม่?
* คุณเคยทาสิ่ งที่ผดิ กฏหมายอย่างเช่นปลอมแปลงเอกสาร คดโกง ขโมย หรื อยักยอกเงินเพื่อ
นามาใช้ในการเล่นการพนันหรื อไม่?
* คุณเคยทาให้เกิดปั ญหาหรื อสู ญเสี ยความสัมพันธ์กบั คนสาคัญสาหรับคุณ หน้าที่การงาน
โอกาสทางการศึกษาหรื ออาชีพ เพราะการพนันหรื อไม่?
* คุณเคยพึ่งพาคนอื่นให้จดั หาเงินมาผ่อนคลายสถานการณ์ทางการเงินที่คบั ขันอันเกิดจากการ
พนันหรื อไม่?
* คุณรู ้สึกสิ้ นหวัง ซึ มเศร้า หรื อคิดฆ่าตัวตายเพราะการพนันหรื อไม่?
การติดการพนันหรื อการเล่นการพนันที่เป็ นการป่ วย เป็ น “ความล้มเหลวเรื้ อรังค่อยเป็ นค่อยไป
ในการที่จะฝื นแรงกระตุน้ ให้เล่นการพนันและฝื นพฤติกรรมเล่น การพนัน ทาให้เกิดการอ่อนข้อ
ก่อกวนหรื อสร้างความเสี ยหายให้กบั ชีวติ ส่ วนตัว ครอบครัว หรื อการประกอบอาชี พของผูท้ ี่เล่นการ
พนัน”
คาถามข้างต้นหลายข้อนามาจากแบบทดสอบของสมาคมจิตแพทย์อเมริ กนั การติดการพนัน
เป็ นความผิดปกติที่รักษาได้
สาหรับวัยรุ่ น หลายคนที่รู้สึกว่าพวกเขาทนทุกข์อย่างโดดเดี่ยวในเรื่ องการพนัน แต่ไม่จริ ง!
ความจริ งก็คือ วัยรุ่ นเป็ นกลุ่มที่มีปัญหาเรื่ องติดการพนันเพิ่มขึ้นมากเป็ นอันดับสอง ถ้าคุณเป็ นวัยรุ่ นที่
สงสัยว่าตนเองกาลังทนทุกข์จากการติดการพนัน หรื ออาจจะเริ่ มติดการพนัน ขอให้คิดเกี่ยวกับคาถาม
และสถานการณ์ต่อไปนี้ :
- กลุ่มเพื่อนของคุณพนันกันในเรื่ องหลายประการเหล่านี้ หรื อไม่? เช่น ไพ่ ลูกเต๋ า เหตุการณ์
เกมส์ หรื อในอินเตอร์ เน็ต
- การพนันได้กลายเป็ นกิจกรรมที่คุณชอบ (หรื อเป็ นกิจกรรมเดียวที่คุณทา) หรื อไม่?
-คุณมีปัญหาไม่สามารถจดจ่อกับการบ้านหรื อสิ่ งอื่นเพราะคุณคิดแต่เรื่ องการพนันอยู่
ตลอดเวลาหรื อไม่?
- คุณเคยมีปัญหากับทางโรงเรี ยนเนื่ องจากการพนันหรื อไม่?
- คุณเคยหนี โรงเรี ยนไปเล่นการพนันหรื อไม่?
- คุณดื่มเหล้าหรื อใช้สารเสพติดหรื อไม่?
คุณเคยพลาดจากเหตุการณ์สาคัญของครอบครัวหรื อแอบหนีจากงานนั้นไปเล่นการพนัน
หรื อไม่?
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- คุณชอบเป็ นจุดสนใจ และชื่นชอบการพูดหรื อโอ้อวดเกี่ยวกับการชนะการพนันหรื อไม่?
- คุณเคยยืมหรื อขโมยเงินเพื่อเล่นการพนันหรื อไม่?
- คุณคิดหรื อไม่วา่ ถ้าคุณชนะการพนันเป็ นเงินก้อนใหญ่แล้วละก็ คุณจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง?
- คุณโต้เถียงกับเพื่อนหรื อชกต่อยกับคนอื่นเพราะเหตุการพนันหรื อไม่?
- คุณพนันตลอดเวลาเพราะคิดว่าคุณจะสามารถชนะเอาเงินที่เสี ยไปคืนมาหรื อไม่?
- คุณมีชีวติ “ลับ” หรื อไม่?
- คุณรู ้สึกว่า “กฏเกณฑ์” ต่าง ๆ นั้นเขียนขึ้นเพื่อคนอื่นไม่ใช่เพื่อคุณ ใช่หรื อไม่?
- คุณคิดว่าการพนันเป็ นวิธีหาเงินง่าย ๆ ใช่หรื อไม่?
คาถามเหล่านี้และคาถามอื่น ๆ ทานองเดียวกันเป็ นสัญญาณว่า คนบางคนกาลังต้องการความ
ช่วยเหลือ และอาจจะอยูใ่ นสถานการณ์ที่มองไม่เห็นทางออก ถ้าคุณตอบว่า “ใช่” ในคาถามหลาย ๆ ข้อ
คุณก็จาเป็ นต้องพูดคุยกับใครสักคนทันทีแล้ว โปรดคุยกับพ่อแม่ หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษา หรื อศิษยาภิบาล
และเริ่ มจัดการให้ชีวติ ของคุณกลับเข้าร่ องเข้ารอยที่ถูกต้องอีกครั้งวันนี้ !

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 55 ฉบับที่ 296 มกราคม – กุมภาพันธ์
2004, หน้า 40-41.
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