
เล่นอย่างสนุก!

*ความสุข(t)
=w0 + w1          y t-j CRj + w2         y t-j EVj + w3           y t-j RPEj

+ w4         y t-j max(Rj - Oj, 0) + w5         y t-j max(Oj - Rj, 0)
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เล่นอย่างสนุก!
พวกเราในฐานะตวัแทนของ Spielbank Berlin หวงัว่า น่ีจะเป็น
คำาขวญัท่ีคอยเตือนใจแขกของเราอยู่ตลอดเวลา

 
การเล่นพนนัเส่ียงโชคเป็นการเล่นท่ีสรา้งความบนัเทิงและเป็นงาน
อดิเรกท่ีดงึดูดใจผูค้น แต่ก็แฝงไวด้ว้ยอนัตรายท่ีการเล่นจะกลาย
เป็นเร่ืองจริงจงัขึน้มาและผูเ้ล่นจะเร่ิมควบคุมตวัเองไม่ได ้ 

การเสียการควบคุมตวัเองเป็นอะไรท่ีค่อยเกิดขึน้แบบท่ีเราไม่ทนั
สงัเกต คุณล่ะเป็นยงัไงบา้ง?

หากคุณสงัเกตเห็นว่า...

• คุณเล่นพนนัเส่ียงโชคดว้ยจำานวนเงินมากกว่าท่ีคุณตอ้งการจะ
เล่นอยู่บ่อยๆ

• รูส้กึว่าย่ิงบอกตวัเองใหห้ยุดเล่นไดย้ากขึน้เร่ือยๆ 

• เพ่ิมเงินสูงขึน้เร่ือยๆ เพ่ือหวงัเอาเงินท่ีเสียไปคืนมาให้ได ้

• คุณโกหกญาติพ่ีนอ้งหรือเพ่ือนฝูงเร่ืองนิสยัการเล่นพนนัเส่ียง
โชคของคุณ

• คุณไม่สามารถควบคุมนิสยัการเล่นพนนัเส่ียงโชคของตวัคุณ
เองไดอี้ก...

...หากเกิดกรณีเหล่านี ้กรุณาอย่าลงัเล มาขอคำาปรกึษาจากเรา
ทนัที!

ท่ีคาสิโนของเรามีพนกังานท่ีไดร้บัมอบหมายใหดู้แลเร่ืองการ
คุม้ครองผูท่ี้เขา้มาเล่น คุณสามารถขอรบัคำาปรกึษาจากพนกังาน
เหล่านัน้ไดเ้ก่ียวกบัเร่ืองการเล่นพนนัเส่ียงโชคอย่างมีความรบัผิด
ชอบ พวกเขายินดีท่ีจะตอบคำาถามของคุณเก่ียวกบัเร่ืองเหล่านี ้
หากคุณตอ้งการ คุณก็สามารถขอรบัทราบขอ้มูลเร่ืองการติดการ
เล่นพนนัเส่ียงโชค การล็อคโดยผูอ่ื้นไม่ใหเ้ล่นไดต่้อไป การล็อคโดย
ตวัเองไม่ใหเ้ล่นไดต่้อไป รวมถงึขอ้มูลเร่ืองระบบการใหก้ารช่วย
เหลือในเร่ืองการติดการพนนัในเขตทอ้งท่ีนี้

คุณสามารถติดต่อกบัพนกังานท่ีไดร้บัมอบหมายใหดู้แลเร่ืองการ
คุม้ครองผูท่ี้เขา้มาเล่นไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข (030) 255 99 130 
หรือทางอีเมลท่ี spielerschutz@spielbank-berlin.de.



คุณติดการเล่นพนนัเส่ียงโชคหรือ
เปล่า?
จากหนงัสือของ Grüsser & Albrecht (2007) ช่ือเร่ือง Rien ne va 
plus - wenn Glücksspiele Leiden schaffen [เม่ือการเล่นพนนั
เส่ียงโชคทำาใหเ้กิดทุกข]์ พิมพท่ี์ Bern สำานกัพิมพ ์Huber-Verlag.

หยุดคิดสกันิดและตรวจตราพฤติกรรมการเล่นพนนัเส่ียงโชคของคุณ:

1. เคยรูส้กึตอ้งไปเล่นให้ ได ้แมว่้าตอนแรกตัง้ใจว่าจะไม่ไปหรือ
ไม่อยากจะไป?

2. เคยทดลองเลิกเล่น แต่ทำาไม่สำาเร็จบา้งไหม?

3. เคยผิดนดัหมายกบัเพ่ือนหรือเร่ืองธุระต่างๆ เพราะการเล่น
พนนัเส่ียงโชคบา้งหรือเปล่า?

4. เวลาเบ่ือ เครียด หรือเศรา้ มกัจะไปเล่นพนนัเส่ียงโชคใช่ไหม?

5. มีปัญหาเร่ืองเงินจากการเล่นพนนัเส่ียงโชคไหม?

6. มีปัญหาเร่ืองเงินจากการไปเล่นพนนัเส่ียงโชคบ่อยๆ ไหม?

7. ตอนนีเ้ล่นพนนัเส่ียงโชคโดยใชเ้งินและใชเ้วลามากกว่าเม่ือ
ก่อนใช่หรือไม่?

8. ถา้ไม่ได้ไปเล่น รูส้กึรอ้นรน อารมณเ์สียง่าย และรูส้กึไม่สบาย
เนือ้สบายตวับา้งไหม?

9. มีอาการทรมานจากพฤติการเล่นพนนัเส่ียงโชคของตวัเอง
บา้งไหม?

10. เช่ือว่าตวัเองจะ “ตี” ระบบตูเ้ล่นพนนัเส่ียงโชคแตกไดใ้ช่ไหม?

11. ในหวัคิดแต่เร่ืองตวัเลขหรือเร่ืองกำาไรหรือขาดทุนจาการเล่น
พนนัเส่ียงโชคหรือไม่?

12. พยายามปกปิดนิสยัชอบเล่นพนนัเส่ียงโชคของคุณหรือไม่?

หากคุณตอบคำาถามขา้งบนนีว่้า “ใช่” มากกว่าสามขอ้ขึน้ไป คุณก็
ควรเร่ิมคิดทบทวนเร่ืองพฤติกรรมการเล่นพนนัเส่ียงโชคของตวั

เองไดแ้ลว้ หากมีขอ้สงสยั สามารถ
สอบถามกบัเราได!้  
(030) 255 99 130 
www.spielerschutz-berlin.de 
spielerschutz@spielbank-berlin.de



ท่ีใหค้ำาปรกึษาและช่วยเหลือ:
คุณสามารถไปขอคำาปรกึษาและช่วยเหลือไดฟ้รีโดยไม่ตอ้งเปิดเผย
ตวัตนท่ีน่ี:

ใหข้อ้มูลทางโทรศพัทข์องศูนย ์ใหข้อ้มูลเร่ืองสุขภาพ  [Infotelefon 
der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (BZgA)]: 
0800-1 37 27 00 
จนัทรถ์งึพฤหสั ตัง้แต่ 10:00 ถงึ 22:00 Uhr 
ศุกรถ์งึอาทิตย ์ตัง้แต่ 10:00 ถงึ 18:00 Uhr 
หรือออนไลนท่ี์: www.check-dein-spiel.de

ท่ีใหค้วามช่วยเหลือในระดบัภูมิภาค:
„CAFÉ BEISPIELLOS“ 
Wartenburgstraße 8, 10963 Berlin-Kreuzberg 
(030) 666 33 955

Aufbruch Neukölln e. V. (ภาษาตุรกี/อาหรบั) 
Uthmannstraße 19, 12043 Berlin 
(030) 609 28 104

กลุ่มช่วยเหลือกนัเอง
ติดต่อไดท่ี้ ี:่
Glücksspielsucht-Hilfe e.V.  
Krumme Straße 92, 10585 Berlin 
0176 438 10 802 
www.gluecksspiel-sucht-hilfe.de 

กลุ่มช่วยเหลือกนัเองอ่ืนๆ: 
Spielfrei-Berlin Spielsucht, Spandau 
ติดต่อ: Gerd Kaczmarek, (030) 25 04 25 45

Selbsthilfekontaktstelle Lichtenberg 
– Horizont Hohenschönhausen – 
Ahrenshooper Str. 5 
13051 Berlin 
(030) 9621033 
www.selbsthilfe-lichtenberg.de

และแน่นอนว่าคุณสามารถสอบถามหา
ขอ้มูลและท่ีอยู่อ่ืนๆ ไดจ้ากคาสิโนของเรา: 
(030) 255 99 130 หรือ spielerschutz@spielbank-berlin.de

*ความสุข(t)
=w0 + w1          y t-j CRj + w2         y t-j EVj + w3           y t-j RPEj
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*สูตรคำานวณหาความสุขตามการคิดคน้ของ Dr. Robb Rutledge แห่ง UCL


