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สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
นิยามของสังคมวิทยาการศึกษาการพนัน
สั ง คมวิ ท ยาการพนั น คื อ การศึ ก ษาวิ จั ย อยาง
เปนระบบในประเด็นที่เกี่ยวข"องกับโครงสร"างทางสังคม
หน"าที่ทางสังคม และความสัมพันธ(ทางสังคมของการพนัน
เพื่อจะชวยให"เข"าใจนิยามของสังคมวิทยาการพนันอยาง
ชัดเจน จําเปนต"องทําความเข"าใจ 4 ประเด็น ตอไปนี้
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1.การศึ
การศึ ก ษาอยางเปนระบบ คื อ การทํ า วิ จั ย ที่ ลึ ก และกว" า งในประเด็
ในประเด็ น การพนั น อยางไรก็ ต าม
ประเด็นความสนใจในการศึ
ารศึกษาการพนันของนักสังคมวิทยาแตกตางจากหนวยงานรั
ยา
หนวยงานรัฐหรือนักวิจัยสาขาอื่น
ตัวอยางเชน หากเปนรัฐบาลจะสนใจศึกษาวาควรจะมี
ษาวา
การห"ามหรืออนุญาตให"
ให"มีบอนการพนันหรือไม อยางไร
บอนคาสิโนสนใจประเด็
สนใจประเด็นวาจะมีวิธีการดึงดูดลูกค"าให"เข"ามาเลนการพนั
ามาเลนการพนันในบอนได"อยางไร นักพนันสนใจวาจะมี
เทคนิคการเลนไพเพื
ไพเพื่อเอาชนะคูแขงอยางไร หรือนักกฎหมายศึกษาวาจะมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อชวย
ควบคุมพฤติกรรมการเลนการพนันทั้งในบอนคาสิโนและบอนผิดกฎหมายอื่นๆ อยางไร
อยางไร เปนต"น
แตสําหรับนักสังคมวิทยาไมได"สนใจพฤติกรรมการเลนการพนันของนักพนันในฐานะป6จเจกบุ
เจก คคล
ผู"หลงผิดเสพติดการพนัน หากเน"นที่การศึกษาการพนันในฐานะปรากฏการณ(ทางสังคม และป6ญหาลักษณะตางๆ
ษณะ
ที่สัมพันธ(เกี่ยวข"องกับการพนัน
2. ทําไมเนนที่พฤติ
พฤติกรรมการเลนการพนัน
สังคมวิทยาการศึกษาการพนั
การพนันมีประเด็นความสนใจที่
เฉพาะเจาะจงแตกตางจากสาขาสั
สาขาสังคมวิทยา หรือสังคมวิทยา
ที่สนใจประเด็นเฉพาะอื่น หัวใจของสังคมวิทยาการพนันสนใจ
ปรากฏการณ( ท างสั งคมที่ มี อิท ธิ พลตอพฤติ กรรมการเลนการ
พนัน โดยไมได"เริ่มต"
มต"นวาพฤติกรรมการเลนการพนันดีหรือเลว
ถูกหรือผิด หรือเปนพฤติกรรมทางสังคมที่เบี่ยงเบน เปนต"น
3. โครงสรางทางสังคมของการพนัน
สั ง คมวิ ท ยาการศึ ก ษาการพนั น สนใจวาโครงสร"
สนใจวา
าง
ทางสังคมในลักษณะตางๆ
ตางๆ ได"แก สถาบัน องค(กร กฎระเบีย บ
นโยบาย และบรรทัดฐานทางสังคมมี
คม อิทธิพลสัมพันธ( กับธุรกิ จ
การพนันอยางไร กลาวอีกนัย พฤติกรรมการพนันถูกกํากับด"วย
∗
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ห"ามอ"างอิง เอกสารอยูระหวางการปรับปรุงข"อมูลเพื่อตีพิมพ(เผยแพร
ใช"เฉพาะการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานะองค(ความรู"มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพฯ ป> 2560 เทานัน้

โครงสร"างของกฎและโครงสร"างของระเบียบแบบแผนทางสั
บ
งคมอะไรบ"าง อุปมาอุปไมยเหมือนหมอที่ศึกษา
รางกายผู"ปcวยผานการผาศพ เพื่อดูวารางกายมนุษย(ประกอบด"วยอวัยวะตางๆ อะไรบ"าง และแตละระบบมี
กลไกการทํางานที่เชื่อมโยงเกี
เกี่ยวข"องสัมพันธ(กันอยางไร อยางไรก็ตาม สังคมวิทยาการพนันไมได"สนใจแควา
ปรากฏการณ( ท างสั ง คมของการพนั น ได" รั บ อิ ท ธิ พ ลจากโครงสร" า งทางสั ง คมในลั ก ษณะตางๆ อะไรบ" า ง
หากรวมทั้งสนใจวาองค(ประกอบของโครงสร"
ะกอบของโครงสร"างทางสังคมดังกลาวมีบทบาทหน"าที่ทํางานสั
งาน มพันธ(เกี่ยวข"องกัน
อยางไร ในการสงอิ
การสงอิทธิพลตอธุรกิจการพนันและพฤติกรรมการเลนการพนัน
4. หนาที่ทางสังคมของการพนัน
สังคมวิทยาการพนันให"ความสนใจหน"าที่ทางสังคม
ของการพนั นที่หลากหลาย เชน หน"าที่ทางสั
า งคมในฐานะ
ธุรกิจบันเทิง หรือหน"าที่ทางสังคมในฐานะเครื่องมือเก็บภาษี
ของรัฐบาล รวมทั้งหน"าที่ทางสังคมในแงลบอื่นๆ เชน เชื่อวา
เปนเครื่องมือมอมเมาพลเมืองให"
ให"หลงผิด หรือเปนจุดเริ่มต"น
ของอาชญากรรม อยางไรก็ตาม สังคมวิทยาการพนันไมได"
https://pixabay.com/en/winning-casino
casino-addictedสนใจวานักพนั นติดการพนัน เกิดจากการที่ นักพนันควบคุ ม
ตนเองไมได" จนหลงผิดเสพติดการพนัน ตรงข"าม สั งคมวิทยาการพนั นพยายามมองหาหน"าที่ทางสังคมใน
ลักษณะตางๆ ของการพนั
พนันที่มีอิทธิพลชักนําให"บุคคลเลือกที่จะเลนหรือเข"าไปเกี่ยวข"องสัมพันธ(กับการพนัน
ประเด็นการศึกษาของสังคมวิทยาการพนัน
สังคมวิทยาการพนันพยายามขยายขอบเขตการศึกษาที่กว"างกวาการศึกษาเพื่อหามาตรการแก"
หามาตรการ ป6ญหา
การติดการพนันของป6จเจกบุคคล หรือเพื่อหาทางตัดวงจรป6ญหาสังคมที่มีจุดเริ่มต"นจากป6ญหาการเลนการพนั
หาการเลนการ น
ประเด็นการศึกษาสําคัญ 5 ประเด็น ได"แก
1. การศึกษาเพื่อสรางการรับรูตอธุรกิจการพนันวาเปนสิ่งปกติ (normal
normal gambling business)
business
การศึกษาแนวทางนี้ท"าทายมุมมองตอการพนันวาเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย
กฎหมาย และพฤติกรรมการเลนพนันเปนสิ่งที่ผิด
ศีลธรรมทางสังคม โดยเสนอแนวคิ
เสนอแนวคิด “healthy gambling” หรือ “normal
normal gambling”
gambling และพยายามเสนอ
ให"มีการแยกที่ชัดเจนระหวาง abnormal gambling กับ normal gambling เพื่อชวยรัฐในการออกมาตรการ
ทางกฎหมายที่สงเสริม normal gambling
2. การศึกษาปฏิสัมพันธBกันในระดับตางๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจการพนัน โดยให"ความสําคัญกับปฏิสัมพันธ(
ทางสังคมใน 3 ระดับ ได"แก พฤติกรรมการเลนการพนันของป6ป6จเจกบุคคลหรือลูกค"า เศรษฐศาสตร(การพนัน
ในบอนคาสิโน และอุตสาหกรรมการพนันของรัฐบาล
3. การศึกษาประวัติศาสตรB
าสต การพนัน เราอาจกลาวได"วาการศึกษาใน 2 ประเด็นแรก เปนการศึกษา
การพนันที่มีลักษณะหยุดนิ่ง (static
static examination of gambling)
gambling ดังนั้น การศึกษาแงมุมประวัติศาสตร(แตละยุ
ตละ ค
ของการพนัน จะชวยให"เ ราเข"าใจพลวั
พลวัตและวิ
และ วั ฒนาการการพนัน จากยุยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร(มนุษยชาติ
ซึ่งกีฬาและกิจกรรมการแขงขันลักษณะตางๆ มุงเน"นเพื่อความบันเทิงผอนคลาย กลายมาเปนกิจกรรมทาง
สังคมที่สะท"อนความเปนสมัยใหม ถูกตีตราอุปมาอุปไมยวาเปนกิจกรรมที่กอให"เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนทาง
สังคม และเปนโรคทางสังคมในสังคมยุครวมสมัยได"อยางไร

4. การศึศึกษาอุตสาหกรรมการพนันในระดับโครงสราง (macro-study
study on gambling industry)
industry
โดยเฉพาะความสัมพันธ(ระหวางธุรกิจการพนันกับภาคสวนเศรษฐกิจตางๆ และผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่
รอบบริเวณที่เปนสถานที
เปนสถานที่ตั้งของบอนคาสิโน ทําให"สัสังคมวิทยาการพนันมีบทบาทในการอภิปรายและเสนอแนวคิ
รายและเสนอ
ด
วิพากษ(วิจารณ(ตอยุทธศาสตร(ของรัฐบาลที่มีตอธุรกิจการพนันด"วย
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เปKาหมายของสังคมวิทยาการพนัน
1. เพื่ออธิบายพฤติกรรมการเลนการพนัน ทั้งการตีความที่ปรากฏการณ(
ปรากฏการณ(การพนันโดยตัวมันเองและ
เอง
วิเคราะห(ปรากฏการณ(ทางสังคมลักษณะตางๆ ที่สัมพันธ(สงอิทธิพลเกี่ยวข"องกับพฤติกรรมการพนัน เปjาหมาย
การศึกษาเพื่อตอบคําถามวา “ทํทําไมพฤติกรรมการเลนการพนันถึงมีลักษณะอยางที่เปนอยู ซึ่งแตกตางกัน
ไปในแตละพื้นที่”
2. เพื่ อ คาดการณ( ทิ ศ ทางการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการพนั น โดยอาศั ย ความรู" วิ วั ฒ นาการ
เชิงประวัติศาสตร(ของการพนัน และบริบททางสังคมวัฒนธรรมของแตละพื้นที่ โดยมีเปj
เปjาหมายของการศึกษา
อยูที่การตอบคําถามวา “แนวโน"
แนวโน"มทิศทางอุตสาหกรรมการพนันในอนาคตควรจะเปนอยางไร
ในอนาคต จะเปนอยางไร”
3. เพื่อปjองกันและควบคุมผลกระทบด"
ผล
ด"านลบที่เกิดขึ้นจากการพนัน และพฤติกรรมการเลนการพนัน
ซึ่งได"รับอิทธิพลจากอุตสาหกรรมการพนัน อยางไรก็ตาม คําวา “ควบคุม” ไมได"หมายความวาการยกเลิก
การเลนการพนัน หรือการมีบทลงโทษที่รุนแรงตอนักพนัน หากคือการหามาตรการทางสังคมหรือกฎระเบียบ
ทางสังคมที่จะชวยสงเสริมให"เกิดการเลนการพนันเชิงสร"างสรรค(และจํากัดผลกระทบด"านลบที่จะนําความ
ขัดแย"งทางสังคม รักษาโรคทางสังคมที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมการพนัน
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