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   ๑สรุปจาก พรพิมล  เชวงศักดิ์โสภาคย, นักมวย : อาชีพเสี่ยงที่ถูกมองขามดานความปลอดภัย Boxer : The Overlooking
 Risky Career in Safety, วารสาร มฉก. วิชาการ ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒๙ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔, หนา ๘๔-๘๘.

๑. บทนำ 
   “มวย” นัน้ถือวาเปนกีฬาประเภทหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งกีฬามวยไทยนั้น เปนศิลปะ

การตอสูและเปนวัฒนธรรมประจำชาติของไทยที่ไดรับความสนใจอยางกวางขวางจากชาวไทยและ
ชาวตางชาติ รวมทั้งการแขงขันมวยไทยไดกลายเปนกีฬามวยที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย 
ดังจะเหน็ไดจากมกีารจดัตั้งคายมวยไทยเพือ่ฝกสอนมวยไทยขึ้นในประเทศตาง ๆ  เชน ประเทศแคนาดา 
ประเทศกรีซ ประเทศเนเธอรแลนด ประเทศเดนมารก ประเทศเคนยา ประเทศญี่ปุน ประเทศบาหเรน 
และประเทศฟลิปปนส เปนตน และการทีม่ีชาวตางชาติเขามาศึกษาศิลปะมวยไทยกับคายมวยไทย
ภายในประเทศเปนจำนวนมาก มวยไทยจึงนับเปนมรดกของชาติอันนาภาคภูมิใจ

   อยางไรก็ตาม กีฬามวยนั ้นเปนกีฬาประเภทที ่มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
นักมวย เพราะการชกมวยอาจนำมาซึ่งการบาดเจ็บและการเจ็บปวยเรื้อรัง และเสี่ยงตอการเสียชีวิตได 
ประกอบกับพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎหมายที่ควบคุมดูแลการแขงขันมวยและ
สงเสริมสนับสนุนกีฬามวยใหมีมาตรฐานยังไมไดถูกนำไปใชบังคับอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
บคุคลในวงการกีฬามวยและประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจในกฎหมายดังกลาว ดังนั้น 
คอลัมนการปฏิรูปกฎหมาย : Law Reform จึงขอนำเสนอบทความเรื่อง “พระราชบัญญัติกีฬามวย 
พ.ศ. ๒๕๔๒” เพื่อเปนการเผยแพรกีฬามวยซึ่งถือเปนศิลปะการตอสูที่มีมาชานาน โดยประกอบดวย
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดจากกีฬามวย 
ดังตอไปนี้

๒. ลักษณะของกีฬามวย๑

    “กีฬามวย” ตามความหมายในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น 
หมายถึงการแขงขันชกมวยตามกติกาของศิลปะมวยไทยหรือกีฬามวยสากล ซึ่งมวยไทยและมวยสากล
มีลักษณะที่แตกตางกัน ดังนี้
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   “มวยไทย” เปนกีฬาชกมวยบนเวทีที่มีกติกายอมใหคูชกใชเทา เขา และศอกได สำหรับ
ความเปนมาของมวยไทยน้ันเร่ิมขึ้นเม่ือใดไมมีหลักฐานปรากฏแนชัด แตในสมัยโบราณประเทศไทยมี
อาณาเขตติดตอกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศและมีการสูรบกันอยูเสมอ ชายไทยจึงนิยมฝกมวยไทย
ควบคูกับการฝกอาวุธ ตอมามวยไทยไดพัฒนามาเปนศิลปะการตอสูที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวมากขึ้น
มีลีลาการเคลื่อนไหวที่สวยงาม แข็งแกรง ดุดัน และเปนกีฬาที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน

   “มวยสากล” เปนกีฬาชกมวยบนเวทีที่มีกติกาหามคูชกใชอวัยวะอื่นใดชกนอกจากหมัด 
เปนศิลปะการตอสูที่มีมาแตโบราณโดยเปนการตอสูดวยมือเปลาของทหารในสนามรบและได
พัฒนามาเปนกีฬาในการแขงขันโอลิมปคยุคโบราณ โดยนักมวยในยุคน้ันไมมีการจำกัดน้ำหนัก 
ไมสวมเคร่ืองปองกันตัว ไมจำกัดวาตองใชหมัดเทานั้น และสามารถกัดหรือถองคูตอสูไดเปนการชก
ที่ไมมีกติกามากนัก แตตองถอดเสื้อผาทั้งหมดเพื่อปองกันการซอนอาวุธ ตอมาไดมีการกำหนดกติกา
ในการชกมวยสากลขึ้น มีการผลิตนวมขึ้นใช และพฒันามาเปนมวยสากลในปจจุบัน

   มวยสากลน้ันไดแพรเขามาสูทวีปเอเชียคร้ังแรกท่ีประเทศฟลิปปนส โดยประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปนผูนำเขามา จากนั้นจึงแพรหลายเขาสูประเทศญี่ปุน สำหรับประเทศไทยมวยสากล
ไดเผยแพรเขามาครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๔๕๕ มีแบบอยางมาจากประเทศอังกฤษ โดยนำมาเผยแพรที่
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และขยายตอไปยังโรงเรียนตาง ๆ  มกีารแขงขนัมวยนักเรยีนแบบมวยสากล
สมัครเลน ตอมามีการนำนักมวยสากลจากตางชาติมาชกโชว และเม่ือเปนทีน่ยิมก็มกีารคัดเลือกนักมวย
สากลชาวไทยขึ้นชกกับนักมวยตางชาติ ในป พ.ศ. ๒๔๗๒ จากน้ันกีฬามวยสากลในประเทศไทยก็ได
รับความนิยมเรื่อยมา

   อยางไรก็ดี กีฬามวยเปนกีฬาประเภทท่ีนักมวยจงใจชกหรือทำรายซ่ึงกันและกันให
บาดเจ็บเพื่อนำมาซึ่งคะแนนและชัยชนะ กีฬามวยจึงกอใหเกิดการบาดเจ็บตอสวนตาง ๆ ของรางกาย
ไดหลายสวน เชน บริเวณใตคางและบริเวณหนา ซึ่งจะเปนอันตรายตอผิวหนังเกิดบาดแผลและ
รอยฟกชำ้ บรเิวณใบหนา กระดกูใบหนาแตก เปนอนัตรายตอตาและฟน บรเิวณกะโหลกศีรษะ อาจทำ
ใหกะโหลกแตก เสนเลือดและเสนประสาทฉีกขาด และการถูกชกซ้ำ ๆ อาจทำใหเปนโรคพารกินสัน 
สมองเสื่อม บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง มีเลือดคั่งในสมองและอาจสงผลถึงชีวิตได

๓. พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒
   เม่ือกฬีามวยเปนกฬีาและศลิปะการตอสูทีเ่ปนอนัตรายตอสขุภาพ รฐัจงึจำเปนตองเขามา

ควบคุมดแูลการแขงขนัมวยใหมมีาตรฐาน จดัสวสัดกิารแกนกัมวยและบุคคลในวงการมวยอยางเหมาะสม
โดยการตราพระราชบญัญตักิฬีามวย พ.ศ. ๒๕๔๒๒ เพือ่สงเสริม สนับสนนุ อนรุกัษ เผยแพรกฬีามวย และ
คุมครองความปลอดภัย สวัสดิภาพอนามัยของนักมวย ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสำคัญดังนี้

    ๒พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๒๘ ก หนา ๑๑ วันที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๔๒.
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   ๓.๑ บทนิยามสำคัญ
      “กีฬามวย” หมายความวา การแขงขันชกมวยตามกติกาของศิลปะมวยไทยหรือ

กีฬามวยสากล
      “นักมวย” หมายความวา ผูซึ่งเขาแขงขันกีฬามวย 
      “นายสนามมวย” หมายความวา ผูทำหนาที่จัดการหรือดำเนินกิจการสนามมวย
      “ผูจดัการนกัมวย” หมายความวา ผูทำหนาท่ีเปนผูแทนและจดัการดแูลผลประโยชน

ของนักมวยโดยไดรับคาตอบแทน
      “ผูจัดรายการแขงขันมวย” หมายความวา ผูจัดใหมีการแขงขันกีฬามวย
      “หัวหนาคายมวย” หมายความวา ผูเปนเจาของคายมวย
      “ผูตัดสิน” หมายความวา ผูหามมวยบนเวทแีละผูใหคะแนนในการแขงขนักฬีามวย

        “การลมมวย” หมายความวา การเขาแขงขันกีฬามวยโดยแสรงชกแพ และให
หมายรวมถงึการเขาแขงขนักฬีามวยโดยไดมีการกำหนดผลการแขงขนัไวเปนการลวงหนา หรอืมเีจตนา
เพื่อใหผลการแขงขันกีฬามวยเปนไปตามที่กำหนดผลลวงหนา

      “เงนิรางวลั” หมายความวา เงนิท่ีใหเปนคาตอบแทนแกนกัมวยในการแขงขนักฬีามวย
แตละครั้งตามที่ไดทำความตกลงไว

      “บุคคลในวงการกฬีามวย” หมายความวา นกัมวย ผูฝกสอน ผูตดัสนิ ผูจดัการนกัมวย 
หัวหนาคายมวย นายสนามมวย และผูจัดรายการแขงขันมวย

   ๓.๒ คณะกรรมการกีฬามวย กำหนดใหมีการจัดตั ้งคณะกรรมการกีฬามวยขึ้น 
ประกอบดวย รัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามอบหมายเปนประธาน
กรรมการ ผูวาการการกฬีาแหงประเทศไทย ผูแทนการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ผูแทนกระทรวงการคลงั 
ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงการทองเทีย่วและกีฬา ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข 
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ผูแทนกระทรวงแรงงาน นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแหงประเทศไทย และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จำนวนไมเกนิ ๗ คน และใหผูอำนวยการสำนกังานคณะกรรมการกฬีามวยเปนกรรมการและเลขานกุาร
        คณะกรรมการกีฬามวยมีอำนาจและหนาที่ที่สำคัญคือ สงเสริม สนับสนุน อนุรักษ 
และเผยแพรกีฬามวย โดยวางแผนและกำหนดมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับกีฬามวย เพื่อคุมครองความ
ปลอดภัยและสวสัดภิาพของนกัมวย และพจิารณาและเสนอความเหน็ในการออกกฎระเบยีบเพือ่ใชเปน
มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่และจรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย

   ๓.๓ การสงเสรมิและคุมครอง กำหนดใหคณะกรรมการกฬีามวยมอีำนาจใหทนุ ทรพัยสนิ 
หรอืประโยชนอืน่ใดเพ่ือสงเสริมสวัสดกิารใหแกบคุคลท่ีอยูในวงการกีฬามวย ในกรณีทีป่ระสบอุบตัเิหตุ 
เจ็บปวยจากการแขงขันกีฬามวยและยังมีอำนาจใหทุน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดเพ่ือสงเสริม 
สนับสนุน อนุรักษ และเผยแพรกิจกรรมกีฬามวย และใหคณะกรรมการกีฬามวยจัดใหมีระเบียบและ
กติกามาตรฐานสำหรับการแขงขันกีฬามวย เพื่อใชในการแขงขันกีฬามวย โดยจัดใหมีมาตรการเพื่อ
ความปลอดภัยสำหรับนกัมวย และกำหนดหลักเกณฑในการจายเงินรางวัลหรอืคาตอบแทนใหแกนกัมวย
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนด

   ๓.๔ การควบคุม กำหนดใหจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยข้ึนมีฐานะเปน
หนวยงานของการกีฬาแหงประเทศไทย โดยมีผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยซ่ึงได
รับการแตงตั้งจากผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการกีฬามวย 
มีอำนาจบังคับบัญชาเจาหนาที่ พนักงาน และลูกจางในสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย 

      ใหนายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลในวงการกีฬามวย โดยใหออก
บตัรประจำตวันกัมวย ผูฝกสอน และหวัหนาคายนักมวยตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกฬีามวยกำหนด
        การควบคุมกีฬามวยใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีที่นายทะเบียนมอบหมาย มีอำนาจเขาไปในสนามมวยในระหวางเวลาท่ีทำการอยู เพื่อ
ตรวจสอบใบอนุญาต สภาพและลักษณะของสถานท่ีทำการ เครื่องมือเคร่ืองใชและยานพาหนะ
เพื่อการพยาบาลที่ใชในการแขงขันกีฬามวย ตลอดจนเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกีฬามวย
และยังสามารถเรียกบุคคลในวงการกีฬามวยหรือตัวแทนมาใหถอยคำ หรือชี้แจงหรือใหสงเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการกีฬามวยเพื่อทำการพิจารณาและทำการตรวจสอบ

      การจัดแขงขันกีฬามวย การจัดตั้งสนามมวย การจดทะเบียนนักมวย ผูฝกสอน 
ผูตัดสิน หัวหนาคายมวย ผูจัดการนักมวย นายสนามมวย และผูจัดรายการแขงขันกีฬามวยจะตอง
ทำการขอรับใบอนุญาตหรือตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่
กำหนด ทั้งนี้ นักมวยที่จะจดทะเบียนไดตองเปนบุคคลที่มสีัญชาติไทย มีอายุไมต่ำกวา ๑๕ ปบริบูรณ 
ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดใหโทษหรือเปนโรคที่คณะกรรมการกีฬามวยกำหนด ไมเปน
คนวิกลจริตหรือจติฟนเฟอนไมสมประกอบ ไมเปนผูมคีวามประพฤติเสยีหาย ซึง่คณะกรรมการกีฬามวย
เห็นวาจะนำมาซึ่งความเสียหายแกวงการกีฬามวย และนักมวยที่จดทะเบียนแลวตองสังกัดคายมวยใด
คายมวยหนึ่งในการชกแตละครั้งแตเพียงคายมวยเดียว และตองปฏิบัติตามระเบียบของคายมวย
โดยเครงครัด
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      หากนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาทีท่ีน่ายทะเบียนมอบหมายพบการฝาฝน 
หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้สามารถทำการเพิกถอนทะเบียนเปนการชั่วคราวหรือสั่งพักใช
ใบอนุญาตโดยมีกำหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินครั้งละ ๖ เดือน

      ในสวนของนายสนามมวย ผูตัดสิน หัวหนาคายมวย ผูจัดการแขงขันกีฬามวย ยังมี
หนาที่ตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดเปนการเฉพาะดวย

      นอกจากนี้ ยงัมีหลักเกณฑอันเปนขอหามทีเ่กีย่วของกับการใหประโยชนแกบุคคล
ในวงการกีฬามวย ซึ่งจะทำใหนักมวยทำการลมมวย ผูตัดสินไมตัดสินตามระเบียบและกติกา

   ๓.๕ กองทนุกฬีามวย กำหนดใหมกีารจดัตั้งกองทุนกฬีามวย  ในการกฬีาแหงประเทศไทย
เพื ่อเปนทุนหมุนเวียนสำหรับใชจายเกี่ยวกับการดำเนินงานที ่เกี ่ยวของกับการสงเสริมคุมครอง 
และควบคุมกีฬามวย โดยกองทุนกีฬาประกอบดวยเงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให เงินอุดหนุนจาก
การกีฬาแหงประเทศไทย เงินหรือทรัพยสินที่ผูอุทิศให ดอกผลและประโยชนทีเ่กิดจากกองทุนเงิน
ที่ไดจากคาธรรมเนียมและคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ และรายไดที่เกิดจากการดำเนินการกองทุน 

      นอกจากนี  ้ ยังไดกำหนดบทลงโทษวาผู ใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตองรับโทษตามที่พระราชบัญญัติกีฬามวยนี้กำหนดไว

๔. ขอควรพิจารณาที่สำคัญ
   พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดรับการตราขึ้นเพื่อควบคุมดูแลการแขงขันมวย

และสงเสริมสนับสนุนกีฬามวยใหมีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงความเปนธรรมระหวางนักมวยกับผูจัดการ
นักมวย หัวหนาคายมวย ผูจัดรายการแขงขันมวยและบุคคลที่เกี่ยวของ ตลอดจนไดรับความพึงพอใจ
จากบุคคลในวงการกีฬามวยวากฎหมายดังกลาวจะสงเสริมและอำนวยประโยชนตอวงการกีฬามวย
ของไทยไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ยังคงมีประเด็น
ขอกฎหมายที่นาสนใจและสมควรไดรับการพิจารณาตาง ๆ ดังนี้
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พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒

   ๔.๑ นักมวยท่ีมีอายุต่ำกวา ๑๕ ปบริบูรณ พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กำหนดใหนักมวยท่ีจะจดทะเบียนไดตองมีอายุไมต่ำกวา ๑๕ ปบริบูรณ และการจดทะเบียนผูเยาว๓ 
เปนนักมวยตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูแทนโดยชอบธรรม ซึ่งผูเยาวที่จดทะเบียนเปน
นกัมวยแลวสามารถทำนิตกิรรมอนัเกีย่วกบัการเขาแขงขนักฬีามวยไดโดยไมตองไดรบัความยินยอมจาก
ผูแทนโดยชอบธรรม อยางไรก็ดี แมวานักมวยที่มีอายุต่ำกวา ๑๕ ปบริบูรณ จะยังไมอาจจดทะเบียน
เปนนกัมวยได แตนกัมวยทีม่อีายตุำ่กวา ๑๕ ปบรบิรูณ กส็ามารถเขาแขงขนักฬีามวยได ตามมาตรา ๒๖ 
วรรคสอง ที่กำหนดใหผูจัดการแขงขันกีฬามวยจะตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักเกณฑ
การอนุญาตใหจดัการแขงขนักฬีามวย ในกรณีนกัมวยท่ีมอีายุตำ่กวา ๑๕ ปบรบิรูณ จะกระทำไดเฉพาะ
มีอุปกรณในการปองกันความปลอดภัยในขณะท่ีเขาแขงขัน อน่ึง คำวา “อุปกรณในการปองกัน
ความปลอดภัย”๔  ในที่นี้ กฎหมายมิไดกำหนดบทนิยามเอาไว แตตามเจตนารมณของกฎหมายยอม
หมายถึงเครื่องมือเครื่องใชที่มีไวเพื่อตานทานหรือคุมครองนักมวยที่เขาแขงขันใหพนอันตรายอันอาจ
เกิดข้ึนไดในระหวางการแขงขัน ซึ่งเคร่ืองปองกันศีรษะ (HEADGUARD) และนวมก็ถือเปนอุปกรณ
ในการปองกันความปลอดภัยตามความหมายดังกลาว

   ๔.๒ การสังกัดคายมวย  พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ กำหนดให
นักมวยที่จดทะเบียนตองสังกัดคายมวยใดคายมวยหนึ่งในการชกแตละครั้งแตเพียงคายมวยเดียว 
และตองปฏิบตัติามระเบียบของคายมวยท่ีไดรบัความเห็นชอบของคณะกรรมการกีฬามวยโดยเครงครัด 
ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการกีฬามวยวาดวยการสังกัดและยายสังกัดคายมวย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ขอ ๑๐ กำหนดใหนกัมวยมหีนาทีต่องปฏิบตัติามกฎระเบยีบของคายมวยทีต่นสงักดัอยู และตองปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณของนกัมวยโดยเครงครดั และตกลงมอบใหหวัหนาคายมวยมอีำนาจในการกำหนดแผน
การฝกซอม การเขารวมแขงขัน การกำหนดเงินรางวลั และโตแยงสิทธิตาง ๆ แทนนักมวย และขอ ๑๑ 
กำหนดใหนกัมวยท่ีสงักดัคายมวยจะตองเขาแขงขนัในนามของคายมวยท่ีตนสังกดัและใชชือ่แขงขนัตาม
ที่กำหนดในสัญญาเทานั้น ในกรณีที่นักมวยจะเขาแขงขันในนามอื่นใหกระทำไดโดยความยอมเปน
ลายลักษณอักษรจากหัวหนาคายมวย

      ดังนั้น ในกรณีที่มีนักมวยขึ้นชกมวยโดยไมสังกัดคายหรือไมไดรับอนุญาตจาก
คายมวย จึงถือวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หรอืกฎกระทรวง ระเบยีบ ขอบงัคบั หรอืประกาศทีอ่อกตามพระราชบญัญตันิีซ้ึง่นายทะเบยีนจะมอีำนาจ
ตามมาตรา ๓๙ เพิกถอนทะเบียนนักมวยไดโดยมีกำหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินครั้งละ
๖ เดือน โดยมิใชกรณีที่นักมวยจะตองรับโทษจำคุกอยางที่หลาย ๆ คนเขาใจกันผิดไป เวนแตจะไดมี
การฝาฝนกระทำการใด ๆ  ในระหวางเวลาท่ีถกูเพกิถอนทะเบยีนดงักลาวอกี จงึจะตองรบัโทษจำคกุไมเกนิ 
๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ๓บุคคลยอมพนจากภาวะผูเยาวและบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ ๒๐ ปบริบูรณ และผูเยาวยอมบรรลุนิติภาวะเมื่อ

ทำการสมรส.
    ๔บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือเกี่ยวกับอุปกรณในการปองกันความปลอดภัยในการแขงขัน
กีฬามวยตามความในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ เลขเสร็จ ๒๔๖/๒๕๔๔.
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   ๔.๓  สภาพปญหา ภายหลงัจากที่ไดมีการประกาศใชพระราชบญัญตักิฬีามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยไดจัดใหมีการทำวิจัยเรื่องการใชบังคับพระราชบัญญัติกีฬามวย 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อใหทราบวามีเรื่องใดบางทีจ่ะตองปรับปรุงแกไขเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเกิด
ประโยชนสูงสุด ซึ่งจากผลการวิจัยพอสรุปไดวา ในปจจุบันยังคงมีปญหาเกี่ยวกับการสงเสริมและ
การใหสวัสดิการแกบุคคลในวงการกีฬามวย ปญหามาตรการเพื่อความปลอดภัยของนักมวย 
ปญหาเรื่องการจายเงนิรางวลัแกนกัมวยซึ่งกฎหมายกำหนดวาตองไมนอยกวา ๕๐% แตในความเปนจรงิ
อาจต่ำกวาทีก่ฎหมายกำหนด ปญหาเรื ่องระเบียบกติกาการแขงขันที่ขาดการประชาสัมพันธ 
ปญหาการหลีกเลี่ยงหรือการอาศัยชองวางของกฎหมาย ปญหาจรรยาบรรณของบุคคลในวงการ
กีฬามวย และปญหาการลมมวย เปนตน

๕. บทสรุป
   การพัฒนาวงการกีฬามวยโดยเฉพาะมวยไทยอันเปนมรดกของชาติใหมีมาตรฐานนัน้ 

ไมใชเรื่องยาก หากแตการพัฒนากีฬามวยจักตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกภาคสวนโดยภาครัฐ
จะตองใหความสำคญักบักฬีามวย สนบัสนนุกฬีามวยทั้งทางดานงบประมาณ บคุลากร อุปกรณท่ีทนัสมยั 
การประชาสัมพันธ และสงเสริมใหมีการสืบทอดกีฬามวยสูคนรุนใหม บุคคลในวงการกีฬามวยจะตอง
ศกึษาและเคารพในบทบญัญัตแิหงพระราชบญัญตักิฬีามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎ ระเบยีบ ตลอดจนขอบงัคบั
ทีเ่กีย่วของ และภาคประชาชนจะตองสงเสริมใหมีการแขงขันกีฬามวยอยางเปนธรรม ไมสงเสริมใหมี
การพนันหรือการลมมวย หากทุกภาคสวนกระทำไดดังนีแ้ลวการพัฒนาวงการกีฬามวยใหมีมาตรฐาน
และมีความเปนสากล ก็คงจะเปนจริงไดอยางแนนอน

ป ั ีไ่  ี ป ใ  ั ั ิ ี
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