
สังคมวิทยาการศึกษาการ

 
นิยามของสังคมวิทยาการศึกษาการพนัน
 สังคมวิทยาการพนัน คือ การศึกษาวิจัยอย�าง
เป�นระบบในประเด็นท่ีเก่ียวข"องกับโครงสร"างทางสังคม 
หน"าท่ีทางสังคม และความสัมพันธ(ทางสังคมของการพนัน 
เพ่ือจะช�วยให"เข"าใจนิยามของสังคมวิทยาการพนันอย�าง
ชัดเจน จําเป�นต"องทําความเข"าใจ 4 
 
 1.การศึกษาอย�างเป�นระบบ
ประเด็นความสนใจในการศึกษาการพนันของนักสังคมวิทยา
ตัวอย�างเช�น หากเป�นรัฐบาลจะสนใจศึกษาว�า
บ�อนคาสิโนสนใจประเด็นว�าจะมีวิธีการดึงดูดลูกค"าให"เข"
เทคนิคการเล�นไพ�เพ่ือเอาชนะคู�แข�งอย�างไร หรือนักกฎหมายศึกษาว�าจะมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือช�วย
ควบคุมพฤติกรรมการเล�นการพนันท้ังในบ�อนคาสิโนและบ�อนผิดกฎหมายอ่ืนๆ อย�างไ
 แต�สําหรับนักสังคมวิทยาไม�ได"สนใจพฤติกรรมการเล�นการพนันของนักพนันในฐานะป6จเจก
ผู"หลงผิดเสพติดการพนัน หากเน"นท่ีการศึกษาการพนัน
ท่ีสัมพันธ(เก่ียวข"องกับการพนัน 
 
 2. ทําไมเน นท่ีพฤติกรรมการเล�นการพนัน

สังคมวิทยาการศึกษาการพนันมี
เฉพาะเจาะจงแตกต�างจากสาขาสังคมวิทยา
ท่ีสนใจประเด็นเฉพาะอ่ืน หัวใจของสังคมวิทยาการพนันสนใจ
ปรากฏการณ(ทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมการเล�นการ
พนัน โดยไม�ได"เริ่มต"นว�าพฤติกรรมการเล�นการพนันดี
ถูกหรือผิด หรือเป�นพฤติกรรมทางสังคมท่ีเบ่ียงเบน เป�นต"น
 
 3. โครงสร างทางสังคมของการพนัน 

สังคมวิทยาการศึกษาการพนัน สนใจว�า
ทางสังคมในลักษณะต�างๆ ได"แก� 
นโยบาย และบรรทัดฐานทางสังคม
การพนันอย�างไร กล�าวอีกนัย พฤติกรรมการพนันถูกกํากับด"วย
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ใช"เฉพาะการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานะองค(ความรู"มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเส่ียงสุขภาพฯ ป> 

ศึกษาการพนัน (The Sociology of Gambling
 

สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ

นิยามของสังคมวิทยาการศึกษาการพนัน 
สังคมวิทยาการพนัน คือ การศึกษาวิจัยอย�าง

เป�นระบบในประเด็นท่ีเก่ียวข"องกับโครงสร"างทางสังคม 
และความสัมพันธ(ทางสังคมของการพนัน 

เพ่ือจะช�วยให"เข"าใจนิยามของสังคมวิทยาการพนันอย�าง
4 ประเด็น ต�อไปนี้ 

การศึกษาอย�างเป�นระบบ คือ การทําวิจัยท่ีลึกและกว"างในประเด็นการพนัน อย�างไรก็ตาม 
ารศึกษาการพนันของนักสังคมวิทยาแตกต�างจากหน�วยงานรัฐ

ตัวอย�างเช�น หากเป�นรัฐบาลจะสนใจศึกษาว�าควรจะมีการห"ามหรืออนุญาตให"มีบ�อนการพนันหรือไม� อย�างไร
สนใจประเด็นว�าจะมีวิธีการดึงดูดลูกค"าให"เข"ามาเล�นการพนันในบ�อนได"อย�างไร

ไพ�เพ่ือเอาชนะคู�แข�งอย�างไร หรือนักกฎหมายศึกษาว�าจะมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือช�วย
ควบคุมพฤติกรรมการเล�นการพนันท้ังในบ�อนคาสิโนและบ�อนผิดกฎหมายอ่ืนๆ อย�างไร เป�นต"น

แต�สําหรับนักสังคมวิทยาไม�ได"สนใจพฤติกรรมการเล�นการพนันของนักพนันในฐานะป6จเจก
หากเน"นท่ีการศึกษาการพนันในฐานะปรากฏการณ(ทางสังคม และป6ญหาลักษณะ

พฤติกรรมการเล�นการพนัน  
การพนันมีประเด็นความสนใจท่ี

สาขาสังคมวิทยา หรือสังคมวิทยา    
ท่ีสนใจประเด็นเฉพาะอ่ืน หัวใจของสังคมวิทยาการพนันสนใจ
ปรากฏการณ(ทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมการเล�นการ

มต"นว�าพฤติกรรมการเล�นการพนันดีหรือเลว 
ผิด หรือเป�นพฤติกรรมทางสังคมท่ีเบ่ียงเบน เป�นต"น 

โครงสร างทางสังคมของการพนัน  
สังคมวิทยาการศึกษาการพนัน สนใจว�าโครงสร"าง    

ต�างๆ ได"แก� สถาบัน องค(กร กฎระเบียบ 
นโยบาย และบรรทัดฐานทางสังคมมีอิทธิพลสัมพันธ(กับธุรกิจ

กล�าวอีกนัย พฤติกรรมการพนันถูกกํากับด"วย

                   

ห"ามอ"างอิง เอกสารอยู�ระหว�างการปรับปรุงข"อมูลเพื่อตีพิมพ(เผยแพร� 
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ในประเด็นการพนัน อย�างไรก็ตาม 
หน�วยงานรัฐหรือนักวิจัยสาขาอ่ืน 
ให"มีบ�อนการพนันหรือไม� อย�างไร 

ามาเล�นการพนันในบ�อนได"อย�างไร นักพนันสนใจว�าจะมี
ไพ�เพ่ือเอาชนะคู�แข�งอย�างไร หรือนักกฎหมายศึกษาว�าจะมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือช�วย

ร เป�นต"น 
แต�สําหรับนักสังคมวิทยาไม�ได"สนใจพฤติกรรมการเล�นการพนันของนักพนันในฐานะป6จเจกบุคคล     

และป6ญหาลักษณะต�างๆ 

เท�าน้ัน 
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โครงสร"างของกฎและโครงสร"างของระเบียบ
ร�างกายผู"ปcวยผ�านการผ�าศพ เพ่ือดูว�าร�างกายมนุษย(ประกอบด"วยอวัยวะต�างๆ อะไรบ"าง และแต�ละระบบมี
กลไกการทํางานท่ีเชื่อมโยงเก่ียวข"องสัมพันธ(กันอย�างไร อย�างไรก็ตาม สังคมวิทยาการพนั
ปรากฏการณ(ทางสังคมของการพนันได"รับอิทธิพลจากโครงสร"างทางสังคมในลักษณะต�างๆ อะไรบ"าง 
หากรวมท้ังสนใจว�าองค(ประกอบของโครงสร"างทางสังคมดังกล�าวมีบทบาทหน"าท่ีทํางาน
อย�างไร ในการส�งอิทธิพลต�อธุรกิจการพนันและพฤติกรรมการเล�นการพนัน
 

ตนเองไม�ได" จนหลงผิดเสพติดการพนัน ตรงข"าม 
ลักษณะต�างๆ ของการพนันท่ีมีอิทธิพลชักนําให"บุคคลเลือกท่ีจะเล�นหรือเข"าไปเก่ียวข"องสัมพันธ(กับการพนัน
 
ประเด็นการศึกษาของสังคมวิทยาการพนัน
 สังคมวิทยาการพนันพยายามขยายขอบเขตการศึก
การติดการพนันของป6จเจกบุคคล หรือเพ่ือหาทางตัดวงจรป6ญหาสังคมท่ีมีจุดเริ่มต"นจากป6ญหาการเล�นการ
ประเด็นการศึกษาสําคัญ 5 ประเด็น ได"แก�
 
 1. การศึกษาเพ่ือสร างการรับรู ต�อธุรกิจการพนันว�าเป�นส่ิงปกติ 
การศึกษาแนวทางนี้ท"าทายมุมมองต�อการพนันว�าเป�นสิ่งท่ีผิดกฎ
ศีลธรรมทางสังคม โดยเสนอแนวคิด 
ให"มีการแยกท่ีชัดเจนระหว�าง abnormal gambling 
ทางกฎหมายท่ีส�งเสริม normal gambling
 
 2. การศึกษาปฏิสัมพันธBกันในระดับต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจการพนัน
ทางสังคมใน 3 ระดับ ได"แก� พฤติกรรมการเล�นการพนัน
ในบ�อนคาสิโน และอุตสาหกรรมการพนันของรัฐบาล
 
 3. การศึกษาประวัติศาสต
การพนันท่ีมีลักษณะหยุดนิ่ง (static examination of gambling
ของการพนันจะช�วยให"เราเข"าใจพลวัตและ
ซ่ึงกีฬาและกิจกรรมการแข�งขันลักษณะต�างๆ มุ�งเน"นเพ่ือความบันเทิงผ�อนคลาย กลายมาเป�นกิจกรรมทาง
สังคมท่ีสะท"อนความเป�นสมัยใหม� ถูกตีตราอุปมาอุปไมยว�าเป�นกิจกรรมท่ีก�อให"เกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนทาง
สังคม และเป�นโรคทางสังคมในสังคมยุคร�วมสมัยได"อย�างไร

https://pixabay.com/en/winning-casino

โครงสร"างของกฎและโครงสร"างของระเบียบแบบแผนทางสังคมอะไรบ"าง อุปมาอุปไมยเหมือนหมอท่ีศึกษา
เพ่ือดูว�าร�างกายมนุษย(ประกอบด"วยอวัยวะต�างๆ อะไรบ"าง และแต�ละระบบมี

เก่ียวข"องสัมพันธ(กันอย�างไร อย�างไรก็ตาม สังคมวิทยาการพนั
ปรากฏการณ(ทางสังคมของการพนันได"รับอิทธิพลจากโครงสร"างทางสังคมในลักษณะต�างๆ อะไรบ"าง 

ะกอบของโครงสร"างทางสังคมดังกล�าวมีบทบาทหน"าท่ีทํางาน
การส�งอิทธิพลต�อธุรกิจการพนันและพฤติกรรมการเล�นการพนัน 

 4. หน าท่ีทางสังคมของการพนัน
สังคมวิทยาการพนันให"ความสนใจหน"าท่ีทางสังคม

ของการพนันท่ีหลากหลาย เช�น หน"าท่ีทา
ธุรกิจบันเทิง หรือหน"าท่ีทางสังคมในฐานะเครื่องมือเก็บภาษี
ของรัฐบาล รวมท้ังหน"าท่ีทางสังคมในแง�ลบอ่ืนๆ เช�น 
เป�นเครื่องมือมอมเมาพลเมืองให"หลงผิด หรือเป�นจุดเริ่มต"น

ของอาชญากรรม อย�างไรก็ตาม สังคมวิทยาการพนันไม�ได"
สนใจว�านักพนันติดการพนันเกิดจากการท่ีนักพนันควบคุม

ตนเองไม�ได" จนหลงผิดเสพติดการพนัน ตรงข"าม สังคมวิทยาการพนันพยายามมองหาหน"าท่ีท
พนันท่ีมีอิทธิพลชักนําให"บุคคลเลือกท่ีจะเล�นหรือเข"าไปเก่ียวข"องสัมพันธ(กับการพนัน

ประเด็นการศึกษาของสังคมวิทยาการพนัน 
สังคมวิทยาการพนันพยายามขยายขอบเขตการศึกษาท่ีกว"างกว�าการศึกษาเพ่ือหามาตรการ

หรือเพ่ือหาทางตัดวงจรป6ญหาสังคมท่ีมีจุดเริ่มต"นจากป6ญหาการเล�นการ
ประเด็น ได"แก� 

การศึกษาเพ่ือสร างการรับรู ต�อธุรกิจการพนันว�าเป�นส่ิงปกติ (normal gambling business
การศึกษาแนวทางนี้ท"าทายมุมมองต�อการพนันว�าเป�นสิ่งท่ีผิดกฎหมาย และพฤติกรรมการเล�นพนันเป�นสิ่งท่ี

เสนอแนวคิด “healthy gambling” หรือ “normal gambling
abnormal gambling กับ normal gambling เพ่ือช�วยรัฐในการออกมาตรการ

normal gambling 

การศึกษาปฏิสัมพันธBกันในระดับต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจการพนัน โดยให"ความสําคัญกับ
ระดับ ได"แก� พฤติกรรมการเล�นการพนันของป6จเจกบุคคลหรือลูกค"า เศรษฐศาสตร(การพนัน

ในบ�อนคาสิโน และอุตสาหกรรมการพนันของรัฐบาล 

การศึกษาประวัติศาสตรBการพนัน เราอาจกล�าวได"ว�าการศึกษาใน 2 ประเด็นแรก
static examination of gambling) ดังนั้น การศึกษาแง�มุมประวัติศาสตร(แต�ละ

พลวัตและวิวัฒนาการการพนัน จากยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร(มนุษยชาติ
ซ่ึงกีฬาและกิจกรรมการแข�งขันลักษณะต�างๆ มุ�งเน"นเพ่ือความบันเทิงผ�อนคลาย กลายมาเป�นกิจกรรมทาง
สังคมท่ีสะท"อนความเป�นสมัยใหม� ถูกตีตราอุปมาอุปไมยว�าเป�นกิจกรรมท่ีก�อให"เกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนทาง
สังคม และเป�นโรคทางสังคมในสังคมยุคร�วมสมัยได"อย�างไร 

casino-addicted-

อุปมาอุปไมยเหมือนหมอท่ีศึกษา
เพ่ือดูว�าร�างกายมนุษย(ประกอบด"วยอวัยวะต�างๆ อะไรบ"าง และแต�ละระบบมี
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ป6จเจกบุคคลหรือลูกค"า เศรษฐศาสตร(การพนัน  
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ศึกษาอุตสาหกรรมการพนันในระดับโครงสร าง (macro-study on gambling industry
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เปKาหมายของสังคมวิทยาการพนัน 
เพ่ืออธิบายพฤติกรรมการเล�นการพนัน ท้ังการตีความท่ีปรากฏการณ(การพนันโดยตัวมันเอง

วิเคราะห(ปรากฏการณ(ทางสังคมลักษณะต�างๆ ท่ีสัมพันธ(ส�งอิทธิพลเก่ียวข"องกับพฤติกรรมการพนัน 
ทําไมพฤติกรรมการเล�นการพนันถึงมีลักษณะอย�างท่ีเป�นอยู� ซ่ึงแตกต�างกัน

เพ่ือคาดการณ( ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการพนัน โดยอาศัยความรู" วิวัฒนาการ
เชิงประวัติศาสตร(ของการพนัน และบริบททางสังคมวัฒนธรรมของแต�ละพ้ืนท่ี โดยมีเปjาหมายของการศึกษา
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เพ่ือปjองกันและควบคุมผลกระทบด"านลบท่ีเกิดข้ึนจากการพนัน และพฤติกรรมการเล�นการพนัน 
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ทางสังคมท่ีจะช�วยส�งเสริมให"เกิดการเล�นการพนันเชิงสร"างสรรค(และจํากัดผลกระทบด"านลบท่ีจะนําความ
ขัดแย"งทางสังคม รักษาโรคทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจากอุตสาหกรรมการพนัน 

และบทท่ี 3 ของ TJ Cheng. 2011. The Sociology of Gambling in China
Paths International Ltd. 

images.vice.com/images/2015/03/11/on-the-edge-of-the-pit-cockfighting-in-america-body-image
1426078454.jpg?resize=1220:*&output-quality=75 

study on gambling industry) 
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