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จัดทําทําโดย 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกีฬา 

สํานักกรรมาธิการ ๓ 



คํานํา 
 
 กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกีฬา  มีหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของ
คณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ ตลอดจนคณะทํางานที่คณะกรรมาธิการแต่งตั้งขึ้น          
ทั้งงานด้านวิชาการ เลขานุการ และธุรการทั่วไป อาทิ งานด้านการประชุมประจําสัปดาห์         
งานด้านการเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานด้านการจัดสัมมนา          
งานด้านการรับรองแขกต่างประเทศ ตลอดจนการจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาในเร่ืองต่าง ๆ 
ของคณะกรรมาธิการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ในการนี้ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกีฬาได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจดังกล่าว จึงเห็นควรจัดทําข้อมูลประกอบการ
พิจารณาให้แก่คณะกรรมาธิการ โดยเนื้อหาประกอบด้วยข้อมูล  ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ข้อมูล
พื้นฐานของคณะกรรมาธิการ ส่วนที่ ๒ ข้อมูลที่เก่ียวข้องในการพิจารณาเพ่ือใช้กําหนดแนวทาง
ในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ  ส่วนที่ ๓ กฎหมายที่ เ ก่ียวข้องในวงงานของ
คณะกรรมาธิการ และส่วนที่ ๔ ข้อมูลด้านวิชาการที่เก่ียวข้อง 
 คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่าข้อมูลประกอบการพิจารณา (เล่ม ๑) จะเป็นประโยชน์
ต่อคณะกรรมาธิการ  คณะอนุกรรมาธิการ คณะทํางาน และบุคคลที่เก่ียวข้องในวงงานของ
คณะกรรมาธิการ ในการนําไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการดําเนินการของ
คณะกรรมาธิการ  ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทําขอน้อมรับไว้เพื่อนําไป
ปรับปรุงในโอกาสต่อไป 
 
 

        คณะผู้จัดทํา 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกีฬา 

        มิถุนายน ๒๕๖๒ 



สารบัญ 

หน้า 

คํานํา 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของคณะกรรมาธิการ      ๑ 
 ๑.๑ รายนามของคณะกรรมาธิการ      ๑ 
 ๑.๒ หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมาธิการ     ๒ 
 ๑.๓ กรอบระยะเวลาในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ   ๒ 
 ๑.๔ แนวทางการทํางานตามหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมาธิการ  ๒ 
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลที่เก่ียวข้องในการพิจารณาเพื่อใช้กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน ๓
 ของคณะกรรมาธิการ 
 ๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ม.๗๑)  ๓ 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่เก่ียวข้อง  ๓ 
  ด้านการกีฬา 
 ๒.๓ วาระการปฏิรูปที่ ๑๙ แผนปฏิรูปการกีฬา และประเด็น   ๕ 
  ปฏิรูปการกีฬา 
 ๒.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒    ๙ 
  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 ๒.๕ คําแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา   ๑๐ 
 ๒.๖ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องด้านกีฬา    ๑๑ 
 ๒.๗ นโยบายการพัฒนาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   ๑๑ 
 ๒.๘ แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ๑๒ 
ส่วนที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องในวงงานของคณะกรรมาธิการ    ๑๗ 
 ๓.๑ พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ   ๑๗ 
    สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๓.๒ พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘   ๑๘ 
 ๓.๓ พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑   ๑๙ 
 ๓.๔ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒     ๒๑ 
 ๓.๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ๒๕ 
  ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
 
 



 สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 

 ๓.๖ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   ๒๖ 
  การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)  
  พ.ศ. ๒๕๕๕  
 ๓.๗ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ๒๘ 
ส่วนที่ ๔ ข้อมูลด้านวิชาการที่เก่ียวข้อง       ๓๐ 
 ๔.๑ ข้อมูลการดําเนนิงานของคณะกรรมาธิการที่ผ่านมา   ๓๐ 
  ๔.๑.๑ รายนามของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ชุดที่ ๑  ๓๐ 
   วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
  ๔.๑.๒ รายนามของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ชุดที่ ๒  ๓๑ 
   วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
  ๔.๑.๓ รายนามของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ชุดที่ ๓  ๓๒ 
   วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
  ๔.๑.๔ รายนามของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ชุดที่ ๔  ๓๒ 
   วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๕๗ 
  ๔.๑.๕ การจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการ    ๓๓ 
  ๔.๑.๖ การศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะกรรมาธิการ  ๓๔ 
  ๔.๑.๗ การศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ   ๓๘ 
  ๔.๑.๘ รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ๓๘ 
           ด้านการกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม 
           และจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  

(๑) เร่ือง “การแยกภารกิจงานด้านการกีฬาออกจาก  ๓๘ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาจัดตั้งเป็น 

   กระทรวงการกีฬา” 
(๒) เร่ือง “การปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา”  ๔๓ 

  ๔.๑.๙ รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการกีฬา   ๔๕ 
  วุฒิสภา 
  (๑) รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ  ๔๕ 
    การกีฬา วุฒิสภา ระหว่างเดือนพฤษภาคม  
   – ธันวาคม ๒๕๕๑ 
  (๒) รายงานการพิจารณาศึกษาคณะอนุกรรมาธิการ  ๔๗ 
   กีฬาอาชีพ 



สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 

  (๓) รายงานการพิจารณาศึกษาวิทยาศาสตร์   ๔๘ 
   แบบผสมผสาน 
  (๔) รายงานการพิจารณาศึกษาและติดตาม   ๕๔ 
   การบังคับใช้แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ 
  (๕) รายงานการพิจารณาศึกษาคณะอนุกรรมาธิการ  ๕๗ 
   กีฬาเด็ก เยาวชน คนพิการ  
  (๖) รายงานการพิจารณาศึกษาคณะอนุกรรมาธิการ  ๕๘ 
   กีฬามวลชน กีฬาพื้นบ้าน กีฬาทหาร และตํารวจ 
  (๗) รายงานการพิจารณาและส่งเสริมฟุตบอลอาชีพ  ๖๐ 
   ในประเทศ 
  (๘) รายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ๖๓ 
   กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
  ๔.๑.๑๐ รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการศึกษา  ๖๓ 
    และการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   (๑) เร่ือง “นโยบายและแนวทางการส่งเสริมให้มวลชนมีการ ๖๓ 
    ออกกําลังกาย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา” 
   (๒) เร่ือง “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกระดับ  ๖๘ 
    และพัฒนากีฬามวยไทย” 
   (๓) เร่ือง “กระบวนการในการขับเคลื่อนแผนพัฒนา  ๗๒ 
    กีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)” 
   (๔) เร่ือง “การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์การกีฬา   ๗๘ 
    เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน และสมรรถนะนักกีฬา 
    สู่ความเป็นเลิศ” 
   (๕) เร่ือง “ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากีฬา   ๘๖ 
    รักบ้ีฟุตบอลให้มีความเข้มแข็งมากข้ึน” 
 ๔.๒ ข้อมูลทางด้านวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ   ๙๐ 
  (๑) วิทยานิพนธ์ ชื่อเร่ือง “มาตรการกฎหมายในการควบคุม  ๙๐ 
   ผู้ชมกีฬาฟุตบอลมิให้บริโภคแอลกอฮอล์ก่อน 
   หรือขณะชมการแข่งขัน”  
  (๒)  วิทยานิพนธ์ ชื่อเร่ือง  “มาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน  ๙๑ 
   การกระทบกระเทือนทางสมองจากการแข่งขันกีฬา” 



สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 

  (๓) บทความ เร่ือง “การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา  ๙๘ 
   ของประเทศไทย 
  (๔)  บทความ เร่ือง “ก้าวสู่ฟุตบอลโลกกับกฎหมายการกีฬา”  ๑๑๕ 
  (๕) บทความ เร่ือง “ปัญหากีฬาชาติ”     ๑๑๖ 
  (๖) บทความ เร่ือง “กฎหมายกีฬากับการส่งเสริมกีฬาอาชีพ  ๑๑๗ 
   ในประเทศไทย 
 ๔.๓ ข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองที่ประชาชนสนใจและสื่อมวลชนให้ความสนใจ  ๑๒๐ 
  (๑) โตเกียวเปิดตัวคบเพลิงโอลิมปิก ๒๐๒๐ ได้แรงบันดาลใจ  ๑๒๐ 
   จากดอกซากุระ 
   (๒) สร้างมาตรฐานโอลิมปิกใหม่ คําสัญญาจากโตเกียว ๒๐๒๐   ๑๒๑ 
   และการปูทางสู่การเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกของไทย  
   สรุปการประชุม OCA คร้ังที่ ๓๘ 
  (๓) Google เปิดตัว Stadia ระบบเกมสตรีมม่ิงที่ขึ้นชื่อว่าเป็น  ๑๒๔ 
   NetFlix แห่งวงการเกม 
บรรณานุกรม 

ภาคผนวก  
 - ผังกระบวนการทํางานในภาพรวมของคณะกรรมาธิการสามัญ 
   ประจําวุฒิสภา  
 - ภารกิจด้านการประชุมของคณะกรรมาธิการ 
 - Flowchart แนวทางปฏิบัติในการฝึกอบรม/สัมมนา – เสวนา 
 - การแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญ 
   ประจําวุฒิสภา 
 - ขั้นตอนการเลือกประธานคณะกรรมาธิการและรองประธาน 
   คณะกรรมาธิการ 
 - นานาสาระ “อนุกรรมาธิการ” 
คณะผู้จัดทํา 
 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 
 

 - ผังกระบวนการทํางานในภาพรวมของคณะกรรมาธิการ
สามัญประจําวุฒิสภา  
 - ภารกิจด้านการประชุมของคณะกรรมาธิการ 
 - Flowchart แนวทางปฏิบัติในการฝึกอบรม/ 
สัมมนา – เสวนา 
 - การแต่งต้ังบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการ
สามัญประจําวุฒิสภา 
 - ขั้นตอนการเลือกประธานคณะกรรมาธิการและ            
รองประธานคณะกรรมาธิการ 
 - นานาสาระ “อนุกรรมาธิการ” 
 



ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของคณะกรรมาธิการ 

                                           
 

๑. ข้อมูลพ้ืนฐานของคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑ รายนามของคณะกรรมาธิการ๑ 
 (๑) นางกอบกุล อาภากร ณ อยธุยา 
 (๒) นายชาญวิทย์  ผลชีวิน 
 (๓) นางสาวดาวน้อย  สุทธนฎิภาพันธ์ 
 (๔) พลตํารวจเอก เดชณรงค์  สุทธิชาญบัญชา 
 (๕) พลตํารวจโท ตรีทศ  รณฤทธิวิชัย 
 (๖) พลอากาศเอก ถาวร  มณีพฤกษ์ 
 (๗) นายทรงเดช  เสมอคํา 
 (๘) พลเอก ทวีป  เนตรนิยม 
 (๙) พลเอก ธงชัย  สาระสุข 
              (๑๐) นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง 
              (๑๑) พลตํารวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ 
              (๑๒) พลตํารวจโท พิสัณห์  จุลดิลก 
              (๑๓) นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ 
              (๑๔) นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล 
              (๑๕) พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ 
              (๑๗) พลเอก อักษรา  เกิดผล 
              (๑๘) พลเรือเอก อิทธิคมน์  ภมรสูต 
              (๑๙) พลตรี โอสถ  ภาวิไล 
 
 
 
 

                                                            
๑ ในการประชุมวุฒิสภา คร้ังที่ ๑๗ วันที่อังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 



~ ๒ ~ 
 

 ๑.๒ หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมาธิการ๒ 
  - หน้าที่และอํานาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ ที่เก่ียวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาของ
ชาติ และการศึกษาทางวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาและองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสร้างคุณค่าในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้ง
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการกีฬาของไทยท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 ๑.๓ กรอบระยะเวลาในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
  - เป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่ง  
 

 ๑.๔ แนวทางการทํางานตามหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมาธิการ 
 ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา เช่น การพิจารณากฎหมาย การพิจารณา         
เร่ืองหรือกิจการอื่นใด การติดตามการทํางานของหน่วยงาน การตรวจสอบ การดําเนินการ            
การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงาน การตรวจสอบการกระทําและการละเว้น          
การกระทํา การพิจารณาสอบสวน การติดตามร่างกฎหมาย การผลักดันเสนอกฎหมาย และ  
การกระทํากิจการพิจารณาสอบสวน และศึกษาเร่ืองอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง) 
 

                                                            
๒ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘ , สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 

หน้า ๑๓. 



ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเพ่ือใช้กําหนดแนวทางในการดาํเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

                                          
 

๒. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเพ่ือใช้กําหนดแนวทางในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
 ๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๗๑ รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สําคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่าง
เหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและ           
มีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน 
 
  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  
 
 
 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬา 
                ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ จึงจําเป็นต้องมี
แผนพัฒนาประเทศเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย ๒๕๖๐ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว” ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุก         
ภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ด้านความม่ันคง (๒) ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาพทางสังคม (๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬา คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 เป้าหมาย :  ๑. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ
ที่ ๒๑  
              ๒. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต  



~ ๔ ~ 
 

 ตัวชี้วัด :     ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
                                 ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                 ๓. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ๑. ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 ๒. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  
 ๔. ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 ๕. เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
 ๖. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ๗. เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ      
โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ําใจเป็นนักกีฬา 
และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอม
การเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมท้ังการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬา
เพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมกีฬา ได้แก่    
                 (๑) การส่งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาข้ันพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
โดยส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส   มีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการออกกําลังกาย การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มี
ความจําเป็นต่อทักษะในการดํารงชีวิต รวมทั้งการมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตาม
ความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนา
จิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณและการเป็นพลเมืองดี 
  (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ โดยเน้นการจัดกิจกรรมกีฬา สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา
อย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย
และรู้จักการขอโทษ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์สถานที่และสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
และเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 
  (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนา
นักกีฬาของชาติ การเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพื้นที่และโอกาสในการแข่งขันแสดง
ศักยภาพด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ 
และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความสําเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมี
เส้นทางอาชีพที่ม่ันคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการกีฬา นันทนาการ 



~ ๕ ~ 
 

และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการความรู้ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อนํามาใช้ส่งเสริมและ
สนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ และนันทนาการเชิงพาณิชย์ 
  (๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมกีฬา โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการทั้งครูหรือ
ผู้สอนกีฬาผู้ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ที่
เก่ียวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพ
ในการพัฒนาเป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของประเทศ รวมทั้งสนับสนุน
และเสริมศักยภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการและการพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางการลงทุนและฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมกีฬาของภูมิภาคเอเชียควบคู่กับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบุคลากร และการ
พัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนมีมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้ประกอบการกีฬาและนันทนาการ และธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
 
   
  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
 
 
 
 ๒.๓ วาระการปฏิรูปที่ ๑๙ แผนปฏิรูปการกีฬา๓ และประเด็นปฏิรูปการกีฬา 
 
 “...กีฬามีความสําคัญอย่างย่ิง สําหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิตของบ้านเมือง...”  

 พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๑  
 พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้ลงพิมพ์ในหนังสือ
เนื่องในวันกีฬา แห่งชาติ เม่ือวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๑ โดยรัฐสภาได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน
บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ๒ จึงกล่าวได้ว่า “กีฬา” ถือเป็นหลักพื้นฐานของชีวิตคน มีผลต่อ
การสร้างวินัย จิตสํานึก ความสามัคคี น้ําใจ นักกีฬา ตลอดจนสร้างคุณค่าและคุณภาพชีวิต
ให้แก่ประชาชน การกีฬามีส่วนสําคัญในการดําเนินกิจกรรม ของประชาชนในสังคมและเป็น
เคร่ืองมือสําคัญในการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ อาจกล่าวได้ว่า การกีฬา 
คือรากฐานสําคัญทางสังคมและมีส่วนสําคัญต่อชีวิตของมวลมนุษยชาติเป็นอย่างย่ิง มีความ
เก่ียวข้องกับชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย โดยรัฐบาลของนานาชาติต่างให้ความสําคัญต่อการส่งเสริม
การกีฬา และมีนโยบายด้านการพัฒนาการกีฬาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กีฬายังมีประโยชน์             

                                                            
๓ สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ ๑๙ : แผนปฏิรูปการกีฬา, ๒๕๕๙, หน้า ๑ – ๔. 
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ในการสร้างภาพลักษณ์สร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในประเทศและระหว่างประเทศ                  
การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศยังเป็นการยกระดับเกียรติภูมิของประเทศเพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจร่วมกันของคนในชาติ อันเป็นผลดีต่อการพัฒนา ความม่ันคงของประเทศและยังเป็น
พื้นฐานสําคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับการกีฬา การพัฒนาการกีฬาเป็น
กลไกสําคัญประการหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ เม่ือเป็นเช่นนี้ ภารกิจสําคัญที่จะต้องเร่ง 
ดําเนินการเพื่อวางรากฐานในการสร้างความแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ให้แก่ประชาชนในประเทศ คือ การปฏิรูปการกีฬาให้เป็นรูปธรรมและ                  
เป็นสัญญาประชาคมที่ทุกรัฐบาลจะต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ  
  จากข้อมูลผลสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔ สรุปว่ามีประชาชน
ชาวไทยสนใจการออกกําลังกายร้อยละ ๒๖.๑๐ หรือประมาณ ๑ ใน ๔ ของประชาชนท้ังหมด 
ซึ่งผลสํารวจเดียวกันนี้ อธิบายว่า การออกกําลังกายสามารถป้องกันการเจ็บป่วยได้ โดยผู้ที่             
ไม่ออกกําลังกายจะมีโอกาสเจ็บป่วยมากกว่าผู้ที่ออกกําลังกายมากถึง ๓ และจากผลการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมายังขาดความ สมํ่าเสมอ ดังจะเห็นได้จาก
ผลงานของนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาสําคัญ ประกอบด้วย 
  - กีฬาโอลิมปิกฤดู ร้อน ๒๐๑๒ ได้ รับ ๒ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง                
อยู่ในอันดับที่ ๕๗  
  - กีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ๒๐๑๒ ได้รับ ๔ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน ๒ เหรียญ
ทองแดง  
  - กีฬาเอเชียนเกมส์ ๒๐๑๔ ได้รับ ๑๒ เหรียญทอง ๗ เหรียญเงิน ๒๘ เหรียญ
ทองแดง อยู่ในอันดับที่ ๖  
  - กีฬาซีเกมส์ ๒๐๑๕ ได้รับ ๙๕ เหรียญทอง ๘๓ เหรียญเงิน ๑๐๒ เหรียญ
ทองแดง อยู่ใน อันดับที่ ๑  
  จะเห็นได้ว่า ผลงานของนักกีฬาไทยท่ีพิจารณาจากจํานวนเหรียญรางวัล                  
ที่ประเทศไทยได้รับมีจํานวนลดลง และอันดับการแข่งขันจะไม่คงที่ จากประเด็นดังกล่าวจะเห็น
ได้ว่าการปฏิรูปกีฬามีความสําคัญ คณะกรรมการปฏิรูปการกีฬาฯ จึงได้กําหนดเจตนารมณ์ของ
การพัฒนาการกีฬาไว้ในบทบัญญัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและสอดรับกับวิสัยทัศน์ตาม
บทบัญญัติในมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ ที่เก่ียวข้องกับการกีฬารวม ๒ ประการ คือ 
  ประการที่ ๑ การสร้างให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนทุกระดับได้
อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีมาตรฐาน และเป็นธรรม 
  ประการที่ ๒ การขจัดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและ
เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  
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ประเด็นปฏิรูปการกีฬา 
  คณะทํางานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ซึ่งกําหนดแนวทางการปฏิรูปประเทศไว้ ๑๑ ด้าน และมี
แนวทางในการปฏิรูปการกีฬาอยู่ด้วย โดยสรุปประเด็นการปฏิรูปการกีฬาได้ ดังนี้ 
  (๑) การปฏิรูปโครงสร้างการกีฬา 
 ๑) การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 ๒) การจัดตั้งสภาการกีฬาแห่งชาติ 
 ๓) การจัดตั้งกระทรวงการกีฬา 
 (๒) การปฏิรูปการบริหารจัดการด้านการกีฬา 
  ๑) การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
  ๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา 
  ๓) การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬา 
 (๓) การปฏิรูปด้านกฎหมายกีฬา 
  ๑) การตราพระราชบัญญัติการกีฬาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
  ๒) การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกีฬา 
 (๔) การปฏิรูปด้านการพัฒนาการกีฬา 
  ๑) การปรับปรุงแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
  ๒) การจัดทํานโยบายและแนวทางในการผลักดันแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  
 โดยผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิรูปการกีฬาดังกล่าวคือ 
 ๑. ประชาชนมีร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพดี และสามารถร่วมกิจกรรมออกกําลังกาย
และกิจกรรมกีฬาได้อย่างทั่วถึงและทุกกลุ่ม รวมทั้งมีจิตสํานึก มีความสามัคคี สร้างนิสัยความมี
น้ําใจนักกีฬาและมีวิจัยด้วยการมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาที่มีมาตรฐาน มีองค์ความรู้เพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพและสร้างทักษะในการสร้างสุขภาวะของประชาชน และสถานที่เพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจ 
 ๒. มีสถาบันการศึกษาที่พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาด้วยการดูแลด้านการศึกษา 
ชั่วโมงฝึกฝนประสบการณ์ และหลักสูตรให้แก่นักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาผู้สนใจได้อย่าง
เต็มที่ ตลอดจนประชาชนจะมีอัตราการเข้าเรียน และระดับการศึกษาที่มีความหลากหลายสูงขึ้น
ในคณะวิชาทั้งพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิชาชีพอื่น ๆ ที่จะเป็นคลังความรู้ หรือคลัง
สมองที่เก่ียวข้องกับการกีฬา 
 ๓. มีบทบัญญัติของกฎหมายการกีฬาที่รองรับภารกิจตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด 
และกําหนดบทบาทของผู้รับผิดชอบการกีฬาให้เกิดความชัดเจนและเป็นเอกภาพ 
 ๔. มีหน่วยงานให้บริการทางด้านการกีฬา อาทิ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการออ
กําลังกายที่ทันสมัยบนพื้นฐานของความครบถ้วน ทั้งในเร่ืองการพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และการพัฒนานักกีฬาให้สามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
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 ๕. มีผู้แทนของผู้มีส่วนได้เสียทางการกีฬาเข้ามามีบทบาท เสนอแนะการกําหนด
นโยบายและการกำกับดูแล การปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนากีฬาเพื่อรักษาประโยชน์ของ
ประชาชน 
 ๖. มีนโยบายและแผนการพัฒนาการกีฬาเพื่ออํานวยประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อ
เสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ 
  การจัดทําแผนปฏิรูปการกีฬา๔  

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬาฯ ได้จัดทําแผนปฏิรูปการกีฬา และได้รับการ
บรรจุไว้ในวาระการปฏิรูปที่ ๑๙ ( ๑ ใน ๓๗ วาระการปฏิรูป) โดยผ่านความเห็นชอบจาก สภา
ปฏิรูปแห่งชาติ เม่ือวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ๓๗ แนวทาง 
๑๐๐ โครงการ และร่างพระราชบัญญัติรวม ๓ ฉบับ กล่าวคือ 
 (๑) ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
 (๒) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยสภาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
 (๓) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 พร้อมกับนําเสนอเร่ืองการปฏิรูปเร็ว (Quick Win) ที่เป็นรูปธรรมแล้วอีก ๓ 
เร่ือง ประกอบด้วย โครงการกีฬาเพื่อสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการมาตรการ
ปรับปรุงการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้สนับสนุนกีฬา และโครงการฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอล
และมวยไทยแก่เยาวชนไทย  
 ทั้งนี้ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้นําเสนอแผนปฏิรูปการกีฬาต่อ
คณะรัฐมนตรีแล้วเม่ือวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ และคณะรัฐมนตรีได้รับทราบ เม่ือวันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๕๘ พร้อมกับให้ส่วนราชการ ที่เก่ียวข้องทําความเห็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแผนปฏิรูปการกีฬามีสาระสําคัญและแนวทางในการดําเนินการปฏิรูป 
เป็นจํานวนมาก จึงได้พิจารณากําหนดเป็นแนวทางสําคัญและจัดลําดับความเร่งด่วน รวม ๕ 
ประการ ดังนี้ 
 ๑) การพิจารณาและขับเคลื่อนการใช้กีฬาเพื่อสร้างสันติสุขในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
 ๒) การพิจารณาความพร้อมในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
และการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
 ๓) การพิจารณาความพร้อมในการจัดตั้งสภาการกีฬาแห่งชาติ และการ
ตราพระราชบัญญัติสภาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....  

                                                            
๔ คณะกรรมการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ, สรุปแผนการปฏิรูปของสภาปฏิรูป

แห่งชาติ (สปช.) ด้านการกีฬา, ๒๕๕๘, หน้า ๑ – ๔. 
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 ๔) การจัดทําแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ หรือการจัดทํานโยบาย
และแผนแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาการกีฬา โดยบรรจุแนวทางการปฏิรูปการกีฬา จานวน ๖ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓๗ แนวทาง ๑๐๐ โครงการ ให้ครบถ้วน  
 ๕) การพิจารณาความพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา, 
การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬา 
 
 ๒.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ๕ 
 การพัฒนาและภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ด้านพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา                  
อย่างครบวงจร โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา เนื่องจากกีฬาถือเป็นหลักพื้นฐานของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อการสร้างวินัย จิตสํานึก ความสามัคคี และน้ําใจนักกีฬา รวมทั้ง
สร้างคุณค่าและคุณภาพชีวิตให้ประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศจากกิจกรรมและธุรกิจบริการที่เก่ียวโยงกับอุตสาหกรรมกีฬา ดังนั้น จึงควรส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
อุตสาหกรรมกีฬาทั้งการผลิตและธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเพื่อการบริการ ธุรกิจ
โรงแรม ร้านอาหาร อาหารเสริมและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ธุรกิจประกันภัย 
การเดินทางและการขนส่ง รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เพื่อให้อุตสาหกรรมกีฬา
สามารถสร้างโอกาส สร้างงานและรายได้ รวมถึงสร้างอาชีพให้ กับประชาชนทุกกลุ่ม                     
โดย (๑) ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างรายได้ รวมทั้งสนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ 
การเป็นเจ้าภาพงาน กีฬาระดับโลก และการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านกีฬา              
เวชศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์ การกีฬา (๒) ส่งเสริมธุรกิจและผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง
กับการกีฬาทั้งในอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจบริการที่เชื่อมโยงกับการกีฬา อาทิ ธุรกิจอุปกรณ์
กีฬา ธุรกิจสถานที่การแข่งขันกีฬา และธุรกิจการฝึกสอนนักกีฬา และ (๓) ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของ                    
การกีฬาและกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการมากขึ้น  

๒) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬาเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ            
ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ จึงควรปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้าน             
การกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ ดังนี้ (๑) จัดตั้ง
กลไกการบริหารจัดการ ในรูปแบบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อทําหน้าที่จัดทําและขับเคลื่อน 

                                                            
๕ สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔, ๒๕๕๙, หน้า ๙๔ 
– ๙๕. 



~ ๑๐ ~ 
 

๓) นโยบายด้านการกีฬาของประเทศ (๒) ส่งเสริมการดําเนินการของภาครัฐและ
เอกชนในการยกระดับอุตสาหกรรมกีฬา และ (๓) จัดตั้งสถาบันเฉพาะทางด้านการกีฬาเพื่อให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาหรือวิทยาศาสตร์การกีฬาของภูมิภาค 
  
 
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  
 
 
 
 ๒.๕ คําแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา (เกี่ยวกับกีฬา) 
 นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 
 นโยบายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 ๕.๔ พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 
  ๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว  
  โดยส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก
ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะและของเสียเพื่อให้เกิดความย่ังยืนของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม
และชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบหลายประเทศจุดมุ่งหมายเดียวกัน การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพื้นที่เมืองหลักและเมืองรองที่มีศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
และนันทนาการการท่องเที่ยวเรือสําราญ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 นโยบายที่ ๘ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย          
ทุกช่วงวัย 
 ๘.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
  ๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกําหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้
เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนท่ีมีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนา
ไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความ
ต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานท่ีอาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี         
ในอนาคต 
 
 



~ ๑๑ ~ 
 

 นโยบายที่ ๙ การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
 ๙.๒ ส่งเสริมการป้องกัน และควบ คุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพโดยการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านสุขภาวะท่ีถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกําลังกายเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาวะ สร้างระบบรับมือต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง 
และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ จัดระบบการแพทย์ 
ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้าง
สุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ 
 
 
  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
 
 
 
 ๒.๖ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้านกีฬา 
 ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรีมี 
ข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ................ 
 ๓. ให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินการจัดกิจกรรมการวิ่งแบบ
ผจญภัยในพ้ืนที่ธรรมชาติ (Trail Running) ในภูมิภาคต่าง ๆ โดยให้พิจารณาจัดเส้นทางวิ่งให้ผ่าน
ภูมิประเทศที่หลากหลายในพื้นที่นั้น ๆ เช่น พื้นที่ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ เนินเขา ทุ่งหญ้า และ       
ไร่นา เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ การกีฬา และการท่องเที่ยวในประเทศ 
 
 ๒.๗ นโยบายการพัฒนาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา๖ 
  นโยบายด้านกีฬา  
            เป้าหมาย เป็น ๑ ใน ๕ ของทวีปเอเชีย และเป็นอันดับ ๑ ของอาเซียน  
           (๑) คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แข็งแรงขึ้นอย่างเสมอภาค  
            (๒) คนไทยสามัคคีกันมากขึ้น  
            (๓) สร้างภาพพจน์ และชื่อเสียงที่ดีให้คนไทยและประเทศชาติ  
 

                                                            
๖ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สืบค้นเม่ือวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒, 

https://www.mots.go.th/ewt_news.php?nid=5954&filename=index  



~ ๑๒ ~ 
 

              แนวทางการดําเนินงาน  
            ๑) พัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการให้ได้มีชั่วโมงพลศึกษา
เพิ่มขึ้น อบรมครู พลศึกษาในโรงเรียน รวมทั้งการจัดกิจกรรมกีฬาหลังเลิกเรียน (After School 
Program)  
           ๒) ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ส่วนราชการ และองค์กรเอกชนได้ออกกําลัง
กายและกีฬาเป็นประจําทุกสัปดาห์  
            ๓) สนับสนุนให้มีสถานกีฬาทั่วประเทศ โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
            ๔) นําวิทยาศาสตร์การกีฬา มาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนานักกีฬาในทุกระดับ 
พัฒนาผู้ฝึกสอน (โค้ช) และนักกีฬาให้ก้าวสู่ความเป็นนักกีฬาระดับนานาชาติ โดยจะเน้นการสร้าง
กีฬาที่เป็น Team ให้เข้าสู่ระดับโลก  
            ๕) พัฒนากระบวนการคัดสรร ฝึกฝน และพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่อง            
            ๖) ส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และการบูรณาการระหว่างกีฬาและการท่องเที่ยว
ให้เกิดผลสูงสุด 
 
 ๒.๘ แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 วิสัยทัศน์(Vision)  
 “พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ ให้สามารถสร้างความสุข 
และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสังคม ด้วยระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน” 
 พันธกิจ (Mission)  

 ๑. สนับสนุนและกํากับให้องค์กรกีฬาเป็นเลิศบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อพัฒนานักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาให้มีขีดความสามารถและประสบความสําเร็จใน
ระดับชาติและนานาชาติ สามารถ สร้างความสุขและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสังคม  

 ๒. สนับสนุนและกํากับให้องค์กรกีฬาอาชีพบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อพัฒนานักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพและผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ให้ มีขีด
ความสามารถในการสร้างรายได้ สร้างความสุข และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสังคม  

 ๓. พัฒนาและนําองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬาไปใช้ในการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ทั้งในระดับจังหวัด ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ  

 ๔. บริหารจัดการองค์กร สถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา ให้มีมาตรฐานโดยมุ่งเน้นการ         
บูรณาการเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากีฬาของประเทศและการบริการทางการกีฬา  

 
 



~ ๑๓ ~ 
 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (Goal)  
        เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานท่ี ๑ การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  

๑. ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ให้เป็น
กิจกรรมท่ีสร้างความสุข และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสังคม (Elite Sports for 
Social Happiness and Economic Value)  

 กรอบการดําเนินงานของเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  
  - ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาในทุกระดับ เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยโดดเด่นทางการ

กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ในระดับเอเชีย ประสบความสําเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
อย่างย่ังยืน ให้กีฬาเป็นกิจกรรมที่สร้าง ความสุข ความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติ และ
บริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้สามารถสร้างมูลค่า ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ จังหวัด 
และชุมชนได้ รวมทั้งสามารถบูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวในลักษณะ Sport Tourism  

 - ส่งเสริม สนับสนุน และจัดหาสถานที่และอุปกรณ์การกีฬาที่ทันสมัย ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ ของนักกีฬา สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเก็บตัว
และฝึกซ้อมของนักกีฬาทั้งใน ระดับชาติและนานาชาติ อาทิ  

 ๑) กีฬาโอลิมปิกเกมส์    ๖) กีฬาอาเซียนพาราเกมส์  
 ๒) กีฬาพาราลิมปิกเกมส์    ๗) กีฬาระดับนานาชาติอื่นๆ  
 ๓) กีฬาเอเชียนเกมส์    ๘) กีฬาแห่งชาติ  
 ๔) กีฬาเอเชียนพาราเกมส์    ๙) กีฬาคนพิการแห่งชาติ  
 ๕) กีฬาซีเกมส์     ๑๐) กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  
 - ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่มี

มาตรฐาน ทันสมัย โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวทางการกีฬา และ           
การส่งเสริมสนับสนุนการมี ส่วนร่วมจากเยาวชน และประชาชนให้เข้ามาร่วมชม ร่วมเชียร์ และ
ร่วมกิจกรรมทางการกีฬามากข้ึน รวมทั้งเป็นการพัฒนานักกีฬา ทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ขยายฐานนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับ และครอบคลุมทั่วประเทศ  

 - กํากับ ดูแลองค์กรกีฬา นักกีฬา และบุคลากรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้ดําเนินการ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  

๒. ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการพัฒนากีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมที่สร้าง
ความสุข และสร้าง มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสังคม (Professional Sports for Social 
Happiness and Economic Value)  
 กรอบการดําเนินงานของเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  

 - ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬาอาชีพ ให้มีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล
ทัดเทียม ประเทศชั้นนําของเอเชีย และการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการมีส่วนร่วมชม             



~ ๑๔ ~ 
 

ร่วมเชียร์กีฬาอาชีพ เพื่อให้เป็น กิจกรรมที่สร้างความสุขแก่สังคมรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             
ทุกกลุ่ม  

 - พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจกีฬาอาชีพแบบครบวงจรสามารถสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับ นักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา ผู้จัดการแข่งขัน 
รวมทั้งภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ภายในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการจัดการแข่งขัน ท้องถิ่นหรือ
ชุมชนที่เป็นพื้นที่จัดการแข่งขันให้มากขึ้น และสามารถยึดเป็นอาชีพได้อย่างย่ังยืน  

 - กํากับ ดูแลองค์กรกีฬา นักกีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพให้ดําเนินการตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. การบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามีมาตรฐานท้ังในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เพ่ือรองรับการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาทุกระดับ (Sports Science 
for Elite and Professional Athletes)  

 กรอบการดําเนินงานของเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  
 - มุ่งเน้นการศึกษา วิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เพื่อให้

ได้มาซึ่งองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาความสามารถ
ของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา เป็นกลไกสําคัญในความสําเร็จของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
และกีฬาเพื่อการอาชีพ  

 - พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ครบวงจร 
สามารถให้บริการ แก่นักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาอาชีพ บุคลากรทางการกีฬา และประชาชน               
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน เกิดความพึงพอใจและเชื่อม่ันแก่ผู้รับบริการ ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

๔. การบริการทางการกีฬาที่มีมาตรฐาน รองรับการพัฒนากีฬาของประเทศ 
(Sports Services Management)  

 กรอบการดําเนินงานของเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  
 - พัฒนา กกท. สู่องค์กรสมรรถนะสูงที่ทันสมัย และสามารถรองรับการบริการกีฬา

เพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ ด้วยบุคลากร กกท. ที่มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ         
ในการบริหารจัดการองค์กรและ การบริการทางการกีฬาให้ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด  

 - ยกระดับการบริการทางการกีฬาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เน้นการพัฒนา
องค์กรที่เข้มแข็ง มีศักยภาพ ในการบริหารจัดการสําหรับบริการกีฬาให้เป็นที่พึงพอใจและ
เชื่อม่ันแก่ผู้รับบริการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

 
 



~ ๑๕ ~ 
 

ผลผลิต (Strategic Output)  
 ๑. กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในทุกภาคส่วนประสบความสําเร็จทั้งองค์กรกีฬา นักกีฬา และ
บุคลากร ทางการกีฬา บนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาล  

 กรอบการดําเนินงานของผลผลิต  
 - ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรกีฬาเป็นเลิศประสบความสําเร็จ สามารถบริหาร

จัดการกีฬาเป็นเลิศ ได้มาตรฐานทั้งการบริหารจัดการองค์กร การจัดการนักกีฬาและบุคลากร
ทางการกีฬา การนําวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬา  
  - นักกีฬาทีมชาติไทยมีการพัฒนาผลงานที่ดีขึ้นในการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรม
กีฬาระดับนานาชาติ ทั้งในด้านผลงานเหรียญรางวัล อันดับการแข่งขัน สถิติการแข่งขันหรือมี
ศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น  
 ๒. กีฬาอาชีพประสบความสําเร็จตามเกณฑ์มาตรฐานการเป็นกีฬาอาชีพที่กําหนด  
   กรอบการดําเนินงานของผลผลิต  
   - ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้กีฬาอาชีพประสบความสําเร็จผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กําหนดและ มี ผลการดําเนินงานที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องสามารถเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับ
นักกีฬา บุคลากรกีฬา ผู้จัดการแข่งขัน ในการยึดเป็นอาชีพได้อย่างม่ันคง รวมทั้ง สร้างความสุข
ให้กับผู้ชม ผู้เชียร์กีฬา และสามารถ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสังคม จากรายการแข่งขัน
กีฬาอาชีพแต่ละชนิดกีฬาที่ มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการดําเนินงานภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายลําดับรองที่เก่ียวข้อง อย่างเป็น
ระบบ  
 ๓. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬามีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการพัฒนากีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพและบริการทางการกีฬา  
   กรอบการดําเนินงานของผลผลิต  
   - พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ให้มีบริการ อุปกรณ์ สิ่งอํานวย
ความสะดวก บุคลากร และองค์ความรู้ที่ทันสมัย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี กกท. กําหนด
เพื่อให้บริการกับนักกีฬาที่เก็บตัวฝึกซ้อม และแข่งขันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค           ให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ  
 ๔. ระบบบริหารจัดการองค์กรและการบริการทางการกีฬามีมาตรฐาน  
   กรอบการดําเนินงานของผลผลิต  
   - มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อยกระดับ กกท. สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ให้สามารถรองรับการพัฒนากีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ ให้เป็นกิจกรรมสร้างความสุข และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
    



~ ๑๖ ~ 
 

    
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  

 



~ ๑๗ ~ 
 

ส่วนที่ ๓  
กฎหมายที่เกีย่วข้องในวงงานคณะกรรมาธิการ 

                                          

 
๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในวงงานของคณะกรรมาธิการ 
 ๓.๑) พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔๗ 
 สาระสําคัญ 
 โดยกฎหมายฉบับนี้ให้อํานาจกรรมาธิการในการเรียกเอกสารและเชิญบุคคลเข้า
ชี้แจง ซึ่งหากไม่มาจะมีบทลงโทษจําคุกไม่เกิน ๓ เดือน ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
โดยหากเป็นข้าราชการจะมีโทษทางวินัยพ่วงด้วย โดยมีรายละเอียดในมาตราสําคัญ ดังนี้  
 มาตรา ๖ ในการดําเนินกิจการที่กระทําหรือในเร่ืองที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษา
อยู่ของคณะกรรมาธิการเร่ืองใด หากคณะกรรมาธิการมีมติให้เรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียก
บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาให้คณะกรรมาธิการมี
หนังสือขอให้บุคคลนั้นส่งเอกสาร หรือเชิญบุคคลนั้นมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อ
คณะกรรมาธิการภายในเวลาที่คณะกรรมาธิการกําหนด  
 มาตรา ๘ บุคคลที่ได้รับหนังสือขอให้ส่งเอกสาร หรือเชิญมาแถลงข้อเท็จจริงหรือ
แสดงความเห็นไม่จัดส่งเอกสาร หรือไม่มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นให้คณะกรรมาธิการ
ออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลนั้นหรือเรียกบุคคลนั้นมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
ด้วยตนเองต่อคณะกรรมาธิการ โดยอาจขอให้บุคคลนั้นนําเอกสาร หรือวัตถุที่เก่ียวข้องมา
ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ ในการออกคําสั่งเรียกตามวรรคหน่ึง คณะกรรมาธิการต้องมีมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คําสั่งเรียกตามวรรคหนึ่ง
ต้องระบุเหตุแห่งการเรียก ประเด็นข้อซักถามที่เก่ียวข้องตามสมควร และโทษของการฝ่าฝืน         
คําสั่งเรียก  

มาตรา ๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
สามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็น
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยด้วย 

                                                            
๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ , หน้า ๗๔ 

– ๗๙. 



~ ๑๘ ~ 
 

มาตรา ๑๔ ผู้ใดส่งเอกสารหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมาธิการซึ่ง
กระทําการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาทหรือทั้งจํา         
ทั้งปรับ  

มาตรา ๑๕ ผู้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติการตาม
หน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๖ เม่ือมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ประธาน
คณะกรรมาธิการมีหนังสือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีต่อไป 
 
 
  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  
 
 
 
 ๓.๒. พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘๘  
 สาระสําคัญ 
 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่        
การจัดตั้งกองทุน และทุนสํารองของ กกท. , การกําหนดให้มีคณะกรรมการ กกท. , คณะกรรมการ
กีฬาจังหวัดในแต่ละจังหวัด, การกําหนดให้แบ่งประเภทของสมาคมกีฬาออกเป็น  ๓ ประเภท คือ 
สมาคมกีฬาทั่วไป, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า "แห่งประเทศไทย", และการ
กําหนดให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติขึ้นใน กกท. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสําหรับใช้จ่าย
เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุ้มครอง ช่วยเหลือ และจัดสวัสดิการที่เก่ียวข้องกับการกีฬา 
ประกอบด้วยเนื้อหา ๑๐ หมวด และบทเฉพาะกาลรวม ๑๓๘ มาตรา พระราชบัญญัติการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการขอปรับปรุง พ.ร.บ. กกท. พ.ศ.๒๕๒๘ ที่ได้ใช้บังคับมาเป็น
เวลานาน ซึ่งมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน, เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์
และมาตรการในการกํากับดูแลการดําเนินงานของสมาคมกีฬา และการกระทําต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการสมาคมกีฬา และกรรมการสมาคมกีฬา เพื่อให้การกํากับดูแลการดําเนินงานของ
สมาคมกีฬาและการดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจดทะเบียน
จัดตั้งที่ กกท., และเพื่อใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุ้มครอง ช่วยเหลือ และจัดสวัสดิการท่ี
เก่ียวข้องกับบุคลากรการกีฬา อาทิ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้บริหารองค์กรกีฬา สมาคมกีฬา 

                                                            
๘ การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองประชาสัมพันธ์ , สืบค้นเม่ือวันที่ ๒ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ ,  https://www.facebook.com/prsatfanpage/posts/พรบ -กกท -พ .ศ .๒๕๕๘ -
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว /771798976267692/ 



~ ๑๙ ~ 
 

ฯลฯ จึงกําหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (รวมกองทุนการศึกษาของนักกีฬาฯ 
และกองทุนสวัสดิการนักกีฬาฯ) ขึ้นใน พ.ร.บ. กกท. ฉบับใหม่ โดยขอรับเงินจากภาษีสุราและ
ยาสูบในอัตรา ร้อยละ ๒ 
 
    

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่   
 
 
 ๓.๓ พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี๙้ 
 สาระสําคัญ 
 (๑) กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “คกช” 
ประกอบด้วย 
  ๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น
ประธานกรรมการ 
  ๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ 
  ๓) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสิบแปดคน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณ อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 
  ๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินหกคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
บุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านกีฬา ด้านการบริหาร
จัดการกีฬา ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ด้านวิศวกรรม หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการกีฬา 
  ๕) ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” จํานวนหนึ่งคน ซึ่งมาจาก
การเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” เป็นกรรมการ 

                                                            
๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๙ ก วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑, หน้า ๑๐ – 

๑๖. 



~ ๒๐ ~ 
 

  ๖) ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จํานวนหนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของ
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เป็นกรรมการ 
  นอกจากนี้ได้กําหนดให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และอธิบดีกรมพลศึกษาและผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ (มาตรา ๔) 
 (๒) กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติมีหน้าที่และอํานาจในการ
จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการดําเนินการ
ด้านการกีฬาของประเทศ เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบายและ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งกํากับ ติดตาม และขับเคลื่อนการดําเนินการตามนโยบายและ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (มาตรา ๙) 
 (๓) กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ดังนี้ 
  ๑) กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยในกรณีที่
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติใช้บังคับ คณะกรรมการ         
นโยบายการกีฬาแห่งชาติอาจดําเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์นั้นได้ (มาตรา ๑๓) 
 ๒) กําหนดรายละเอียดของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและแนวทางการ
ดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่สําคัญและจําเป็นต้องมีในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เช่น                    
แนวทางการดําเนินการในเรื่องการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน 
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ กีฬาเพื่อคนพิการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งการ
จัดโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการกีฬา ให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีความพร้อมให้บริการแก่
ประชาชนอย่างเป็นธรรม ทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (มาตรา ๑๔) 
 ๓) กําหนดให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดําเนินการตามภารกิจที่กําหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการกีฬาและปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (มาตรา ๑๕)    
 (๔) กําหนดให้สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทําหน้าที่เป็นสํานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ 
ที่เก่ียวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (มาตรา ๑๖) 
 (๕) กําหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับวาระเร่ิมแรกระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งหรือ
เลือกกรรมการตามมาตรา ๔ (๔) (๕) และ (๖) ให้คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 
ประกอบด้วย กรรมการตามมาตรา ๔ (๑) (๒) (๓) และให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็น
กรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมพลศึกษาและผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ตาม



~ ๒๑ ~ 
 

พระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งหรือเลือกกรรมการตามมาตรา ๔ (๔) (๕) 
และ (๖) (มาตรา ๑๗) 
 
   
 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
 
 
 
  ๓.๔ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒๑๐ 
 การตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ หน้าที่และอํานาจ 
 ข้อ ๗๗  วุฒิสภามีอํานาจตั้งคณะกรรมาธิการให้มีหน้าที่และอํานาจพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ อันอยู่ใน
หน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาหรือตามที่วุฒิสภามอบหมาย แล้วรายงานให้วุฒิสภาทราบ โดยจะ
กําหนดให้เป็นคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญก็ได้ 
 คณะกรรมาธิการสามัญประกอบด้วยบุคคลซึ่งสภาตั้งจากสมาชิกของวุฒิสภา
เท่านั้น ส่วนคณะกรรมาธิการวิสามัญจะตั้งจากบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของวุฒิสภาด้วยก็ได้ 
 ในการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอํานาจหรือมอบหมายให้บุคคล
หรือคณะบุคคลใดกระทําการแทนมิได้ 
 คณะกรรมาธิการอาจมีมติให้คณะอนุกรรมาธิการช่วยรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการก่อนการสอบหาข้อเท็จจริงก็ได้ 
 ข้อ ๗๘  ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาขึ้นเพื่อพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านที่เก่ียวข้อง หรือ
ศึกษาเร่ืองใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาหรือตามที่วุฒิสภามอบหมาย  
 คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา นอกจากที่ กําหนดไว้ในหมวด ๑๐          
ให้คณะกรรมาธิการตามวรรคนี้มีจํานวนย่ีสิบหกคณะ แต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการ
จํานวนไม่น้อยกว่าสิบคนแต่ไม่เกินสิบเก้าคน โดยให้มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้ 
 ……. 
 
 

                                                            
๑๐ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ , สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, หน้า ๑๒ 

– ๒๕. 



~ ๒๒ ~ 
 

 (๒) คณะกรรมาธิการการกีฬา 
 มีหน้าที่และอํานาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ ที่เก่ียวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬา      
ของชาติ และการศึกษาทางวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาและองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสร้างคุณค่าในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติ 
รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการกีฬาของไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ฯลฯ 
 องค์ประชุม 
 ข้อ ๘๖  การประชุมคณะกรรมาธิการต้องมีกรรมาธิการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมาธิการทั้ งหมดเท่าที่ มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าในการประชุม
คณะกรรมาธิการในเร่ืองใดท่ียังไม่มีการลงมติ ถ้ามีกรรมาธิการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมาธิการท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุมและให้พิจารณาเร่ืองนั้นไป
ก่อนได้ และให้นําข้อบังคับนี้เฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมวุฒิสภา มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๘๗  ให้คณะกรรมาธิการแต่ละคณะเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ 
โฆษก และตําแหน่งอื่น ตามความจําเป็นจากกรรมาธิการในคณะนั้น ๆ 
         ให้กรรมาธิการที่เป็นสมาชิกผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมของคณะกรรมาธิการ
เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
         การเลือกประธานคณะกรรมาธิการ ให้นําความในข้อ ๕ และข้อ ๖ ของหมวด ๑  
การเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในการเสนอชื่อ
ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าห้าคน  ทั้งนี้ การเลือกประธานคณะกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายให้
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มิให้เลือกจากบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิก 
         ให้มีผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคนประจําคณะกรรมาธิการแต่ละคณะ โดยให้
คณะกรรมาธิการแต่งตั้งจากรายช่ือข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามรายชื่อที่
เลขาธิการวุฒิสภาเสนอ และเม่ือมีผู้ดํารงตําแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติแล้ว ผู้ช่วยเลขานุการ
อย่างน้อยหนึ่งคนต้องแต่งตั้งจากนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
 การตั้งคณะอนุกรรมาธิการ 
 ข้อ ๘๙  คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามข้อ ๗๘ วรรคสอง และข้อ 
๑๗๕ รวมทั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตามข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ อาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการได้ 
ไม่เกินคณะละสี่คณะ ประกอบด้วยอนุกรรมาธิการคณะละไม่เกินสิบสองคน ซึ่งเลือกจากรายชื่อ
ที่กรรมาธิการเสนอ เพื่อพิจารณาปัญหาอันอยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมาธิการ 
ตามแต่จะมอบหมาย โดยคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามข้อ 



~ ๒๓ ~ 
 

๗๘ วรรคสอง ต้องมีคณะอนุกรรมาธิการคณะหนึ่งซึ่งทําหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 คณะกรรมาธิการที่ ได้ รับมอบหมายให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ หรือ
คณะกรรมาธิการท่ีวุฒิสภามีมติให้ตั้งขึ้นตามญัตติที่สมาชิกเป็นผู้ เสนอ อาจตั้งคณะอนุ
กรรมาธิการได้ไม่เกินสามคณะ คณะละไม่เกินสิบสองคน ซึ่งเลือกจากรายชื่อที่กรรมาธิการเสนอ 
เพื่อดําเนินการตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมายและภายในเวลาท่ีกําหนด  
         ประธานและรองประธานคนที่หนึ่งในคณะอนุกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ต้องตั้งจากสมาชิกที่เป็นกรรมาธิการในคณะนั้น แต่สําหรับประธานคณะอนุกรรมาธิการ        
ในคณะกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จะตั้งจากกรรมาธิการ        
ในคณะนั้นที่เป็นสมาชิกหรือไม่ก็ได้  
 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การตั้งอนุกรรมาธิการซ่ึงมิใช่กรรมาธิการในคณะ         
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนด  
 ให้นําความในข้อ ๘๖ ข้อ ๘๗ ข้อ ๙๒ และข้อ ๑๐๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 การเรียกเอกสารจากบุคคล เชิญบุคคลมาช้ีแจง 
 ข้อ ๙๐  การเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง  
หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทํา หรือในเร่ืองที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาอยู่ 
ตามมาตรา ๑๒๙  วรรคสี่  ของรัฐธรรมนูญ ให้ทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อประธาน
คณะกรรมาธิการ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธกิาร  
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหน่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ประธานคณะกรรมาธิการ 
แจ้งให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่คณะกรรมาธิการสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาที่จะต้อง
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดหรือในกํากับ ให้ข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร หรือแสดงความเห็น
ตามที่คณะกรรมาธิการเรียกด้วย  
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมาธิการนอกจากครั้งแรก ให้เลขานุการคณะกรรมาธิการ
หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมาธิการเป็นผู้ลงลายมือชื่อ 
 ข้อ ๙๑  ในกรณีที่คณะกรรมาธิการใดประสงค์จะเรียกบุคคลมาชี้แจงตามข้อ ๙๐  
ให้ประธานคณะกรรมาธิการน้ัน แจ้งชื่อบุคคล ตําแหน่ง เร่ืองและประเด็นที่ขอให้ชี้แจง รวมทั้ง
วันและเวลาที่ขอให้มาชี้แจงให้เลขาธิการวุฒิสภาทราบ แล้วให้เลขาธิการวุฒิสภาแจ้งให้ประธาน
คณะกรรมาธิการคณะอื่นที่เก่ียวข้องทราบโดยไม่ชักช้า เพื่อเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงในคราว
เดียวกัน 
 ความในวรรคหน่ึงให้นํามาใช้บังคับแก่การดําเนินการของคณะอนุกรรมาธิการด้วย 
 
 
 
 



~ ๒๔ ~ 
 

 การประชุมลับ 
 ข้อ ๙๒  สมาชิกและผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากประธานของท่ีประชุมมีสิทธิเข้าฟัง         
การประชุมคณะกรรมาธิการ 
 ในกรณีประชุมลับผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมได้ต้องเป็นสมาชิกหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
กับการประชุม และได้รับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม 
 การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
 ข้อ ๙๙  ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ถ้าคณะกรรมาธิการเห็นว่ามี
ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่คณะรัฐมนตรี ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ 
องค์กรอัยการ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ควรทราบหรือควรปฏิบัติ ให้บันทึกข้อสังเกตหรือ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณา  
 ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ          
ให้ประธานวุฒิสภาส่งรายงานและข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี ศาลยุติธรรม  
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และให้
วุฒิสภาติดตามการดําเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อไป 
 การพ้นจากตําแหน่งกรรมาธิการ 
 ข้อ ๑๐๒ กรรมาธิการพ้นจากตําแหน่ง เม่ือ 
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
 (๔) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 
 (๕) มีการตั้งคณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิมตามข้อ ๑๐๐ 
 (๖) วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
 เพื่อประโยชน์ในการกระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ 
อันอยู่ในหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา และการดําเนินการตามมาตรา ๑๒๖ ของรัฐธรรมนูญให้
กรรมาธิการที่พ้นจากตําแหน่งตาม (๑) ทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกขึ้นใหม่ 
 กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา 
 ข้อ ๑๐๓  ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา
คณะใดว่างลง ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งต่อประธานวุฒิสภาเพื่อขอให้วุฒิสภาตั้งแทน
ตําแหน่งที่ว่าง สําหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญหากตําแหน่งกรรมาธิการในคณะใดว่างลง 
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญจะแจ้งต่อประธานวุฒิสภาเพื่อขอให้วุฒิสภาตั้งแทนตําแหน่ง 
ที่ว่างหรือไม่ก็ได้ 
 
 



~ ๒๕ ~ 
 

 บันทึกการประชุม รายงานการดําเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือ
รายงานการศึกษา 
 ข้อ ๑๐๔  บันทึกการประชุม รายงานการดําเนินการ รายงานการสอบหา
ข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ของคณะกรรมาธิการให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ประธานวุฒิสภากําหนด  
 ในกรณีที่จะไม่เปิดเผยบันทึกการประชุมหรือรายงานตามวรรคหนึ่ง                  ให้
คณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้องเสนอความเห็นต่อวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติมิให้เปิดเผย  ทั้งนี้ 
หากวุฒิสภามีมติมิให้เปิดเผย ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเก็บบันทึกการประชุมหรือ
รายงานดังกล่าวไว้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่เลขาธิการวุฒิสภากําหนด หากวุฒิสภา
มิได้มีมติไปตามความเห็นของคณะกรรมาธิการดังกล่าวให้ดําเนินการตามวรรคหน่ึงต่อไป 
 การรับรองความถูกต้องของบันทึกการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ประธานวุฒิสภากําหนด 
 
 
  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
 
 
 ๓.๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม๑๑ 
  สาระสําคัญ 
  ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่  
  (๑) ข้าราชการ  
  (๒) ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว  
  (๓) พนักงานราชการ  
  (๔) บุคคลภายนอก  
  (๕) บุคคลซึ่งเคยรับราชการมาก่อน 
  สิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
  (๑) ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ จากผู้บังคับบัญชาก่อนออกเดินทาง  
  (๒) ถ้าออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับสํานักงานได้เม่ือเสร็จสิ้น 
จากการปฏิบัติงานเพราะเหตุส่วนตัว และได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อนให้มีสิทธิเบิก
ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ เฉพาะการปฏิบัติราชการตามคําสั่งของราชการเท่านั้น  

                                                            
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๙๑ ง วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ หน้า        

๑– ๑๐. 



~ ๒๖ ~ 
 

  การเดินทางไปราชการ แบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ 
  (๑) การเดินทางไปราชการชั่วคราว 
  (๒) การเดินทางไปราชการประจํา 
  (๓) การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม 
 
 
    สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่   
  
 
 ๓.๖ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ        
การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕๑๒ 
 สาระสําคัญ 
 การฝึกอบรม มี ๒ ประเภท 
 (๑) การฝึกอบรมประเภท ก ผู้เข้ารับการอบรมเกินก่ึงหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ 
  - ประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ 
  - ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ 
  - ประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 
 (๒) การฝึกอบรมประเภท ข ผู้เข้ารับการอบรมเกินก่ึงหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ 
  - ประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน ชํานาญงานและอาวุโส 
  - ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ชํานาญการและชํานาญการพิเศษ 
  - ประเภทอํานวยการระดับต้น หรือเทียบเท่า 
 การเทียบตําแหน่ง 
 ผู้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย ตาม (๑) (๒) (๓) และ (๕) ที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ ให้เทียบ
ตําแหน่ง ดังนี้ 
 (๑) บุคคลที่เคยเป็นบุคลากรของรัฐมาแล้ว ให้เทียบตามระดับตําแหน่งสุดท้าย          
ก่อนออกจากราชการ 
 (๒) บุคคลที่กระทรวงการคลังได้เทียบระดับตําแหน่งไว้แล้ว (บัญชีการเทียบตําแหน่ง
บุคคลภายนอก) 
 (๓) วิทยากรฝึกอบรมประเภท ก เทียบตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
   วิทยากรฝึกอบรมประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก เทียบตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการระดับต้น 

                                                            
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ หน้า  

๑ – ๙. 



~ ๒๗ ~ 
 

 (๔) นอกเหนือจาก (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณพิจารณา
เทียบตําแหน่งตามความเหมาะสม โดยถือหลักการเทียบตําแหน่งตาม (๒) เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณา 
 การเทียบตําแหน่งบุคคลตาม (๔) ที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ ให้เทียบตําแหน่ง ดังนี้ 
 (๑) ผู้รับการฝึกอบรมในประเภท ก ให้เทียบตําแหน่งได้ไม่เกินสิทธิข้าราชการ 
ประเภทอํานวยการระดับสูง 
 (๒) ผู้รับการฝึกอบรมในประเภท ข ให้เทียบตําแหน่งได้ไม่เกินสิทธิข้าราชการ 
ประเภทอํานวยการระดับต้น 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน หมายถึง การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติ 
หรือตามนโยบายของราชการ 
 - ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง           
ตามความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด 
 - ส่วนราชการที่จัดงานจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ให้แก่ประธาน แขกผู้มีเกียรติ 
ผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่หรือผู้ร่วมงาน ให้ใช้หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก 
หรือยานพาหนะ ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้มาใช้บังคับ 
 - ส่วนราชการที่จัดงานประสงค์จะจ้างดําเนินการ ให้นําหลักเกณฑ์กรณีส่วนราชการ
จ้างจัดฝึกอบรม ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้มาใช้บังคับ 
 ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (๑) บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ ได้แก่ 
  ๑) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการประชุม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม 
  ๒) เจ้าหน้าที่ 
  ๓) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ 
  ๔) วิทยากร 
  ๕) ผู้เข้าร่วมประชุม 
 (๒) ค่าใช้จ่ายก่อน ระหว่าง และหลังการจัดประชุมระหว่างประเทศ ให้เบิกจ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น เหมาะสมและประหยัด ยกเว้นค่าสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัล
เจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนด 
   ๑) ค่าสมนาคุณวิทยากร เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์การฝึกอบรม อัตราการจ่ายค่า
สมนาคุณให้เป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
   ๒) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จ่ายเฉพาะวันที่ปฏิบัติงานคนละไม่เกิน ๒๐๐ บาท/วัน 
  ๓) ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 
    - กรณีจัดครบทุกม้ือไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาท/วัน 
    - กรณีจัดไม่ครบทุกม้ือไม่เกินคนละ ๘๐๐ บาท/วัน 
   ๔) ค่าเช่าที่พัก ไม่เกินคนละ ๒,๐๐๐ บาท/วัน 



~ ๒๘ ~ 
 

  ๕) ค่าพาหนะ เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็น เหมาะสมและประหยัด 
โดยอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
 (๓) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในลักษณะพิเศษ ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะในวันที่
ปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณกําหนด 
 (๔) ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกัน ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่าย
จริงในอัตราที่ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศกําหนด 
   ๑) กรณีรวมค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะ
ของผู้เข้าร่วมประชุมไว้ทั้งหมด ให้ผู้เข้าร่วมประชุมงดเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
   ๒) กรณีไม่รวมค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่า
พาหนะของผู้เข้าร่วมประชุมไว้ทั้งหมดหรือออกให้บางส่วน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่ขาดจากส่วนราชการต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนด 
 (๕) กรณีส่วนราชการผู้จัดการประชุมได้รับความช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายจากส่วนราชการ
หรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสมทบเฉพาะในส่วนที่ขาด 
 (๖) กรณีส่วนราชการประสงค์จะจ้างจัดการประชุมก็ให้ดําเนินการได้ (ตามระเบียบ
พัสดุฯ) ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนด โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ และให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย 
 
 
   สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  
  
 
 
 

๓.๗ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)๑๓  
 สาระสําคัญ 

 การกีฬานับได้ว่ามีส่วนสําคัญย่ิงต่อการพัฒนาสังคม ดังคํากล่าวที่ว่า “กีฬาสร้างคน 
คนสร้างชาติ” ดังนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการกีฬา จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) เพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําไปใช้
เป็นกรอบทิศทางการดําเนินการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ ให้ก้าวไปสู่
การเป็นประเทศที่มีความ “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” ทั้งนี้ ในขั้นตอนการจัดทําแผนได้คํานึงถึง

                                                            
๑๓ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา,แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔),  หน้า ก.  



~ ๒๙ ~ 
 

บริบทของประเทศไทยในการพัฒนาการกีฬาภายใต้กรอบการวิเคราะห์แบบองค์รวม โดยได้มี
การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  ทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยได้มีการ
ดําเนินการตาม ๕ ขั้นตอนหลัก ซึ่งประกอบด้วย (๑) การศึกษาสภาพแวดล้อมและบริบทของการ
พัฒนาการกีฬา (๒) การทบทวน นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา ของหน่วยงานต่าง ๆ 
(๓) การศึกษาแผนปฏิรูปการกีฬาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (๔) การประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) (๕) การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่
มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ในวงการกีฬา 
และการจัดการประชุมกลุ่มย่อยรับฟังคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกีฬาใน 
ทุกภูมิภาคของประเทศ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้มุ่งหวัง
ให้การกีฬาเป็นส่วนสําคัญของวิถีชีวิต และส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีน้ําใจนักกีฬาและ
คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ประกอบกับมี องค์ความรู้ด้านการกีฬา อันจะ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนากีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล นํามาซึ่งความภาคภูมิใจ และสร้าง
ความสามัคคีแก่คนในชาติ สามารถสร้างอาชีพและรายได้ผ่านการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
เพื่อพัฒนา อุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ จึงหวังว่า
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับนี้ จะถูกนําไปใช้โดยทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการกีฬาของประเทศในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ต่อไป 

 
 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๔ 
ข้อมูลด้านวิชาการที่เกี่ยวขอ้ง 
                                          

 
๔. ข้อมูลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.๑ ข้อมูลการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการที่ผ่านมา 
 ๔.๑.๑ รายนามของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ชุดที่ ๑ วันที่ ๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
 ๑) คณะกรรมาธิการ ประกอบด้วย 
 ๑. นายวรวฒุิ  โรจนพานิช      ประธานคณะกรรมาธกิาร  
 ๒. นายสุโข  วุฑฒิโชต ิ  รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่ ๑  
   ๓. นายสุพจน์  โพธิ์ทองค า      รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่ ๒ 
   ๔. พลต ารวจโท พิชัย  สุนทรสัจบูลย์  รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่ ๓ 
  ๕. นายธวัชชัย  บุญมา  รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่ ๔
  ๖. พลต ารวจตร ีองอาจ  สวุรรณสิงห์   ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
  ๗. นายพินิจ  กุลละวณิชย ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร  
   ๘. นายสมศักดิ์  บญุเปลื้อง           ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
  ๙. นายรักพงษ์ ณ อุบล   ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
 ๑๐. นายดเิรก ถงึฝั่ง          ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
 ๑๑. นายจรัล  จึงยิง่เรืองรุ่ง  โฆษกคณะกรรมาธิการ  
   ๑๒. นายวรวิทย ์ วงษ์สุวรรณ์          โฆษกคณะกรรมาธิการ  
   ๑๓. นางนฤมล  ศิรวิัฒน ์  เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
 
 ๒) คณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา (ชุดที่ ๑) จ านวน 
๑๐ คณะ ดังนี้ 
  ๑. คณะอนกุรรมาธกิารกีฬาพ้ืนฐาน สุขภาพ และนันทนาการ 
  ๒. คณะอนกุรรมาธกิารกีฬาเพื่อมวลชน 
  ๓. คณะอนกุรรมาธกิารกีฬาเพื่อความเปน็เลิศ 
  ๔. คณะอนกุรรมาธกิารกีฬาเพื่อการอาชีพ 
  ๕. คณะอนกุรรมาธกิารวิทยาศาสตร์การกีฬา  
  ๖. คณะอนกุรรมาธกิารวิชาการและกฎหมายกีฬา 
  ๗. คณะอนกุรรมาธกิารสวัสดิการกีฬา 
  ๘. คณะอนกุรรมาธกิารสทิธปิระโยชน์เพื่อกิจการกีฬา 



~ ๓๑ ~ 
 

  ๙. คณะอนกุรรมาธกิารตดิตอ่ประสานงาน ตดิตาม และเร่งรดัการบริหาร
กิจการกีฬา 
  ๑๐. คณะอนุกรรมาธิการกฬีานักเรียน นักศกึษา เยาวชน และคนพิการ   
 
 ๔.๑.๒ รายนามคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ชุดที่ ๒ วันที่ ๒๒ เมษายน 
๒๕๕๔ – วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 ๑) คณะกรรมาธิการ ประกอบดว้ย 
 ๑. นางนฤมล  ศริิวฒัน ์  ประธานคณะกรรมาธกิาร 
 ๒. พลเอก เกษมศักดิ์  ปลูกสวัสดิ ์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่ ๑ 
 ๓. นายจรัล  จึงยิ่งเรืองรุ่ง  รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่ ๒ 
 ๔. นายพิสิฐ  เกตผุาสุข   รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่ ๓ 
 ๕. นายธวัชชัย  บุญมา  รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่ ๔ 
 ๖. นายธวัช  บวรวนิชกรู  กรรมาธิการ 
 ๗. นายปรเทพ  สุจรติกุล  กรรมาธิการ 
 ๘. นายศรีสขุ  รุ่งวิสัย   กรรมาธิการ 
 ๙. นางสาวสุนนัท์  สิงห์สมบุญ  กรรมาธิการ 
 ๑๐. นายสุโข  วุฑฒโิชต ิ  กรรมาธิการ 
 ๑๑. นายปญัญา  เบ็ญจศิริวรรณ  โฆษกคณะกรรมาธิการ 
 ๑๒. รศ.วิชุดา  รัตนเพียร  เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
 
 ๒) คณะอนกุรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการกีฬา วฒุิสภา (ชดุที่ ๒) จ านวน  
๗ คณะ ดังนี ้
  ๑. คณะอนกุรรมาธกิารกีฬาเพื่อความเปน็เลิศ 
  ๒. คณะอนกุรรมาธกิารกีฬาอาชีพ 
  ๓. คณะอนกุรรมาธกิารสทิธปิระโยชนแ์ละสวัสดกิารด้านการกีฬา 
  ๔. คณะอนกุรรมาธกิารกีฬามวลชน กีฬาพ้ืนบ้าน กีฬาทหารและต ารวจ 
  ๕. คณะอนกุรรมาธกิารกีฬาเด็กและคนพิการ 
  ๖. คณะอนกุรรมาธกิารตดิตามและตรวจสอบการบรหิารจัดการส่วนราชการ
และองค์กรกีฬา 
  ๗. คณะอนกุรรมาธกิารจดัท ารายงานและประชาสมัพันธ์ผลการด าเนนิงาน
ในคณะกรรมาธกิารการกีฬา วฒุิสภา 
 
 



~ ๓๒ ~ 
 

 ๔.๑.๓ คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒสิภา ชดุที่ ๓ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕– 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 ๑) คณะกรรมาธิการ ประกอบดว้ย  
  ๑. นายจรัล  จึงยิ่งเรืองรุ่ง  ประธานคณะกรรมาธกิาร 
  ๒. พลเอก ธรีเดช  มีเพียร  ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 
  ๓. นางนฤมล  ศริิวฒัน ์  รองประธานทีป่รึกษาคณะกรรมาธิการ 
  ๔. พลเอก เกษมศักดิ์  ปลูกสวัสดิ ์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่ ๑ 
  ๕. นายพิสิฐ  เกตผุาสุข   รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่ ๒ 
  ๖. นายสุโข  วุฑฒิโชต ิ  รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่ ๓ 
  ๗. นายธวัชชัย  บุญมา  รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่ ๔ 
  ๘. นายธวัช  บวรวนิชกรู  กรรมาธิการ 
  ๙. นายปรเทพ  สุจรติกุล  กรรมาธิการ 
  ๑๐. นายอโณทัย  ฤทธปิัญญาวงศ ์ กรรมาธิการ 
  ๑๑. พันต ารวจเอก พายัพ  ทองชื่น กรรมาธิการ  
  ๑๒. นายปญัญา  เบ็ญจศิริวรรณ  โฆษกคณะกรรมาธิการ 
  ๑๓. พลต ารวจโท ยุทธนา ไทยภักด ี เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
 
 ๒) คณะอนกุรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการกีฬา วฒุิสภา (ชดุที่ ๓)                
จ านวน ๗ คณะ ดังนี ้
  ๑. คณะอนกุรรมาธกิารกีฬาเพื่อความเปน็เลิศ 
  ๒. คณะอนกุรรมาธกิารกีฬาอาชีพ 
  ๓. คณะอนกุรรมาธกิารพิจารณาและตดิตามการบงัคับใช้แผนพฒันากีฬา
แห่งชาต ิฉบับที ่๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
  ๔. คณะอนกุรรมาธกิารกีฬามวลชน กีฬาพ้ืนบ้าน กีฬาทหารและต ารวจ 
  ๕. คณะอนกุรรมาธกิารกีฬาเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้สูงอาย ุ
  ๖. คณะอนกุรรมาธกิารวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  ๗. คณะอนกุรรมาธกิารสทิธปิระโยชนแ์ละสวัสดกิารด้านการกีฬา 
 
 ๔.๑.๔ คณะกรรมาธิการการกีฬา ชุดที่ ๔ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ – เมษายน 
๒๕๕๗ 
 ๑) คณะกรรมาธิการ ประกอบดว้ย 
  ๑. นายปัญญา  เบญ็จศริิวรรณ  ประธานคณะกรรมาธกิาร 
  ๒. นางนฤมล  ศริิวฒัน ์  ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 
  ๓. พลเอก เกษมศักดิ์  ปลูกสวัสดิ ์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร  



~ ๓๓ ~ 
 

  ๔. นายพิสิฐ  เกตผุาสุข   รองประธานคณะกรรมาธกิาร  
  ๕. นายสุโข  วุฑฒิโชต ิ  รองประธานคณะกรรมาธกิาร  
  ๖. นายจรัล  จึงยิ่งเรืองรุ่ง  รองประธานคณะกรรมาธกิาร 
  ๗. นายธวัชชัย  บุญมา  รองประธานคณะกรรมาธกิาร 
  ๘. พันต ารวจเอก พายัพ  ทองชื่น กรรมาธิการ 
  ๙. นายปรเทพ  สุจรติกุล  กรรมาธิการ 
  ๑๐. พลต ารวจโท ยุทธนา  ไทยภักดี โฆษกคณะกรรมาธิการ 
  ๑๑. นายอโณทัย  ฤทธปิัญญาวงศ ์ เลขานกุารกรรมาธิการ 
 
 ๒) คณะอนกุรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการกีฬา วฒุิสภา (ชดุที่ ๔)                     
จ านวน ๗ คณะ ดังนี ้
  ๑. คณะอนกุรรมาธกิารกีฬาเพื่อความเปน็เลิศ  
  ๒. คณะอนกุรรมาธกิารกีฬาอาชีพ 
  ๓. คณะอนกุรรมาธกิารพิจารณาและตดิตามการบงัคับใช้แผนพฒันากีฬา
แห่งชาต ิฉบับที ่๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
  ๔. คณะอนกุรรมาธกิารกีฬามวลชน กีฬาพ้ืนบ้าน กีฬาทหารและต ารวจ 
  ๕. คณะอนกุรรมาธกิารกีฬาเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้สูงอาย ุ
  ๖. คณะอนกุรรมาธกิารวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  ๗. คณะอนกุรรมาธกิารกฎหมาย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ดา้นการกีฬา 
 
  ๔.๑.๕ การจัดสัมมนาของคณะกรรมาธกิาร 
    ๑. เรือ่ง “กีฬาไก่ชน มรดกไทย มรดกโลก”   
    ๒. เรือ่ง “การพัฒนาศกัยภาพสมาคมกีฬาและชมรมกฬีาจังหวดั” 
    ๓. เรือ่ง “การพัฒนาศกัยภาพสมาคมกีฬาและชมรมกฬีาจังหวดักบัการ
พัฒนากีฬาระดับชาต”ิ 
    ๔. เรือ่ง “ทิศทางและบทบาทโรงเรียนกีฬาจังหวัดกับการพัฒนาศักยภาพ
นักกีฬา” 
    ๕. เรือ่ง “บทบาทบคุลากรด้านการพลศกึษาและกีฬากบัการสอนวิชาพล
ศึกษาและกีฬาในโรงเรียน” 
    ๖. เรือ่ง “มวยไทยสูโ่อลิมปกิ” 
    ๗. เรือ่ง “แนวทางการบริหารจัดการสโมสรฟตุบอลลีกภูมิภาค (ดิวิชั่น ๒) 
ไปสู่ความส าเร็จ 
    ๘. เรือ่ง “การพัฒนาสมรรถนะครูพลศึกษา” 
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    ๙. เรือ่ง “วทิยาศาสตรก์ารกีฬาสู่ความเปน็เลิศในกีฬาซเีกมส์ และกีฬา
อาเซียนพาราเกมส์ ๒๐๑๓” 
    ๑๐. เรื่อง “ประเทศไทยกับปักกิ่งเกมส ์๒๐๐๘” 
    ๑๑. เรื่อง “สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการการกีฬาวฒุิสภา 
ประจ าปี ๒๕๕๖ เพื่อบูรณาการพัฒนากีฬาของประเทศ” 
    ๑๒. เรื่อง “การศึกษาและคน้หาปัญหาและสาเหตขุองการก่อความรุนแรง 
ของแฟนบอลเพื่อป้องกันการทะเลาะววิาทในสนามฟตุบอล” 
    ๑๓. เรื่อง “บทบาทภาครฐัในการพฒันาและส่งเสรมิฟุตบอลอาชีพใน
ประเทศ” 
    ๑๔. เรื่อง “บทบาทของสมาคมกีฬาจังหวัดกบัการพัฒนากีฬาชาติ” 
    ๑๕. เรื่อง “วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนากีฬาไทย” 
    ๑๖. เรื่อง “ทศิทางกีฬาอาชพีไทยกับการบังใชก้ฎหมายส่งเสริมกีฬาอาชีพ” 
    ๑๗. เรื่อง “การจดัท าแผนพฒันากีฬาคนพิการแห่งชาต ิฉบับที ่๑” 
    ๑๘. เรื่อง “ประเทศไทยกับการเป็นเจา้ภาพฟุตบอลโลก : ตอ้งเตรียมอะไร 
และอย่างไร” 
    ๑๙. เรื่อง “การบรหิารจดัการและฟื้นฟูกีฬามวยไทยใหเ้ป็นระบบ” 
    ๒๐. เรื่อง “บูรณาการเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมการกฬีาของ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา” 
 
  ๔.๑.๖ การศึกษาดูงานภายในประเทศของกรรมาธกิาร 
    ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๑. ศึกษาดูงานและเดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากองทัพไทยครั้ง
ท่ี ๔๔ ประจ าปี ๒๕๔๔ ณ สนามกีฬากองทัพบก 
    ๒. ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาส่งเสริมกีฬาภูมิภาคและจัดเลี้ยงอาหาร
กลางวันซึ่งประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี  
    ๓. เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ด้านกีฬาใน
สโมสรฟุตบอลอาชีพ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดร้อยเอ็ด 
    ๔. ศึกษาดูงานด้านการพัฒนากีฬาเพ่ือมวลชน กีฬาพ้ืนฐาน สุขภาพและ
นันทนาการ ณ จังหวัดชลบุรี 
    ๕. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการพัฒนาส่งเสริมกีฬามวลชน กีฬา
พ้ืนบ้าน กีฬาทหารและต ารวจ ณ จังหวัดนครปฐม 
    ๖. ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมฟุตบอลอาชีพและร่วมชมการ
แข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น ๑ ระหว่าง เอฟซี ภูเก็ต กับ สระบุรี เอฟซี ณ จังหวัดภูเก็ต 
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    ๗. ศึกษาดูงานการพัฒนากีฬานักเรียน นักศึกษา และเข้าร่วมชมพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
    ๘. ศึกษาดูงานด้านการจัดการการเรียนการสอนโรงเรียนกีฬาจังหวัดและ
เยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬา ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
    ๙. ศึกษาดูงานและร่วมจับสลากประกบคู่การแข่งขันฟุตบอล เอไอเอส 
ดิจิทัลลีก  (ดิวิชั่น ๒) ณ จังหวัดสงขลา 
    ๑๐. ศึกษาดูงานการพัฒนากีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชน และกีฬาคน
พิการ และเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ณ จังหวัดชลบุรี 
    ๑๑. ศึกษาดูงานด้านการบรหิารจัดการและการพัฒนาส่งเสรมิ สนับสนุนกีฬา         
ของชาติ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษา 
    ๑๒. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรกีฬาส่วนภูมิภาคและการพัฒนา
ส่งเสริมกีฬามวลชน กีฬาพ้ืนบ้าน กีฬาทหารและต ารวจ ณ จังหวัดชลบุรี 
    ๑๓. ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาส่งเสริมกีฬาทหารและต ารวจ ณ กองทัพอากาศ 
    ๑๔. ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ด้านการกีฬา         
ณ จังหวัดสงขลา 
    ๑๕. ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาอาชีพและร่วมพิธีเปิดการ
แข่งขันกีฬาพลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ ๓๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
    ๑๖. ศึกษาดูงานการแขง่ขันกีฬายกน้ าหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 
๑๓ และการแข่งขันยกน้ าหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจ าปี ๒๕๕๔ ณ จังหวัดชลบุรี 
    ๑๗. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรกีฬาและโครงการอบรมและจัดการ
แข่งขันเรือใบเยาวชนตามรอยพระยุคลบาท ณ จังหวัดชลบุรี 
    ๑๘. ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ด้านการกีฬา         
ณ จังหวัดเชียงราย 
    ๑๙. ศึกษาดูงานการพัฒนากีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชน และกีฬาคน
พิการ และเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ ณ จังหวัด
เพชรบุรี 
    ๒๐. ศึกษาดูงานการพัฒนากีฬามวลชน กีฬาพ้ืนบ้าน และการแข่งขัน
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
     ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    ๑. ศึกษาดูงานและจัดการแข่งขันมวยการกุศล รายการ “ศึกเพชรยินดี” 
เพื่อร่วมกิจกรรมสนับสนุนนักกีฬาไปแข่งขันกีฬายิงปืนทหารโลก ครั้งที่ ๔๗ ณ สนามมวยเวที
ลุมพิน ี
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    ๒. ศึกษาดูงานและเข้าร่วมพิธีแห่งไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๔๑ และโครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์การเตรียมความพร้อมการเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
    ๓. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์การแข่งขันฟุตซอล        
ชิงแชมป์โลก ๒๐๑๒ ณ จังหวัดนครราชสีมา 
    ๔. ศึกษาดูงานการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาเยาวชน กีฬามหาวิทยาลัย และ
การสนับสนุนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
    ๕. ศึกษาดูงานการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ และเข้าร่วมชมพิธีเปิดการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
    ๖. ศึกษาดูงานการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาทหารและต ารวจ และเข้าร่วม
ชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนทหาร – ต ารวจ ประจ าปี ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬากองทัพบก 
    ๗. ศึกษาดูงานการพัฒนาฟุตบอลระดับเยาชนและเข้าร่วมพิธีเปิดการ
อบรมโครงการพัฒนาผู้ตัดสินฟุตบอลระดับเยาวชน (Young Referees) สู่มาตรฐานสากล        
ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
    ๘. ศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมการ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ “นครพิงค์เกมส์” ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
    ๙. ศึกษาดูงานและเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ฝึกกีฬาและอาคาร 
ที่พัก  ณ จังหวัดปทุมธานี 
   ๑๐. ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและสิทธิประโยชน์ด้านกีฬาฟุตบอล
อาชีพ การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาและการบริหารจัดการสมาคมกีฬาจังหวัด          
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   ๑๑. ศึกษาดูงานการจัดการกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ “นครขอนแก่น
เกมส์” ณ จังหวัดขอนแก่น 
   ๑๒. ศึกษาดูงานด้านการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ “ภูเก็ต
เกมส์” ณ จังหวัดภูเก็ต 
   ๑๓. ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมกีฬามวลชน กีฬาพ้ืนบ้าน กีฬาทหารและ
ต ารวจ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   ๑๔. ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลนานาชาต ิเขตหนองจอก 
เพ่ือรองรับการแข่งขัน “ฟีฟ่า ฟุตซอล เวิลด์คัพ ไทยแลนด์ ๒๐๑๒ ณ เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 
    ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
    ๑. ศึกษาดูงานการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวลชน กีฬาพ้ืนบ้าน 
กีฬาทหารและต ารวจ และการแข่งขันไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ 
ประจ าปี ๒๕๕๖ ณ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา 
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    ๒. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการผลักดัน
แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ ไปสู่ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดมหาสารคามและจังหวัด
ขอนแก่น 
    ๓. ดู งานเพ่ือติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด
สมุทรปราการ และโครงการบ่อบ าบัดน้ าเสียคลองด่านเพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์กีฬาทางน้ า ณ 
จังหวัดสมุทรปราการ 
    ๔. ศึกษาดูงานและเข้าร่วมชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๓๑ และโครงการจัดประชุมเสวนากีฬาคนพิการแห่งชาติ เรื่อง “มิติใหม่การพัฒนากีฬา
คนพิการไทย” 
    ๕. ศึกษาดูงานการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๔๖ ณ กองทัพอากาศ 
    ๖. เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานด้านเรือใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และ
อนุสรณ์สถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรือใบโอเคข้ามอ่าวไทย ณ จังหวัดชลบุรี 
    ๗. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการผลักดัน
แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ ไปสู่ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
    ๘. ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาผู้สูงอายุในประเทศและ
เข้าร่วมชมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕๖          
ณ จังหวัดนครราชสีมา 
    ๙. ศึกษาดูงานกีฬามวลชน กีฬาพ้ืนบ้าน และเข้าร่วมชมพิธีเปิดการแข่งขัน
กีฬาประเพณีวิ่งควาย ณ จังหวัดชลบุรี 
   ๑๐. ศึกษาดูงานกีฬามวลชน กีฬาพ้ืนบ้าน และการแข่งขันเรือยาวประเพณี 
ครั้งที่ ๑๑ ณ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม 
   ๑๑. ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ด้านกีฬาฟุตบอลอาชีพ 
การแข่งขันเรือวิทยุบังคับชิงแชมป์นานาชาติ และการบริหารจัดการสมาคมกีฬาจังหวัด          
ณ จังหวัดชลบุรี 
   ๑๒. ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด 
และแนวทางการพัฒนาผู้ตัดสินระดับเยาวชนสู่มาตรฐานสากล พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ ๑๔ ปี “วุฒิสภาคัพ” ณ จังหวัดชลบุรี 
   ๑๓. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการผลักดัน
แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ ไปสู่ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดสระบุรี 
   ๑๔. ศึกษาดูงานด้านกีฬาภูมิภาคและเยี่ยมให้ก าลังใจนักกีฬายกน้ าหนักทีม 
ชาติไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 



~ ๓๘ ~ 
 

   ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   ๑. ศึกษาดูงานด้านกีฬาภูมิภาคและเข้ารว่มพิธีเปดิการแข่งขนักฬีาแหง่ชาติ 
ครั้งที่ ๔๒ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
   ๒. ศึกษาดูงานและเข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณวงการกีฬาไทย          
วันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจ าปี ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
   ๓. ศึกษาดูงานและเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันโครงการกีฬาเรือใบ...ตามรอย       
พระยุคลบาท ณ จังหวัดชลบุรี 
   ๔. ศึกษาดูงานกีฬามวลชน กีฬาพ้ืนบ้าน กีฬาทหารและต ารวจ และการ
แข่งขันเรือวิทยุบังคับชิงแชมป์นานาชาติ ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิตติคุณ ณ จังหวัดนครปฐม 
   ๕. ศึกษาดูงานกีฬามวลชนและเข้าร่วมชมการแข่งขันยกน้ าหนักยุวชน 
(รอบคัดเลือกไปแขง่ขันยกน้ าหนกัยุวชนโอลิมปกิ ๑๐๑๔ โซนเอเชีย) และการแข่งขันยกน้ าหนัก
เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจ าปี ๒๕๕๗ ณ จังหวัดชลบุรี 
   ๖. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการผลักดัน
แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ ไปสู่ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดภูเก็ตและพังงา 
   ๗. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการผลักดัน
แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ ไปสู่ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงราย 
   ๘. ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและเข้า
ร่วมชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ “มะขามหวานเกมส์”          
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
  ๔.๑.๗ การศึกษาดูงานต่างประเทศของกรรมาธิการ 
    ๑. เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา
ระหว่างประเทศ และเข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ ณ เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
    ๒. เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา
ระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชนจีน (ไต้หวัน) 
    ๓. เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา
ระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
    ๔. เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรกีฬา การ
จัดการเรียนการสอนกีฬา และสังเกตการณ์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๓๐ “ลอนดอน
เกมส์” ณ สหราชอาณาจักรและสก๊อตแลนด์ 
    ๕. ศึกษาดูงานด้านการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ และเข้าร่วมชมการ
แข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๖ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 



~ ๓๙ ~ 
 

    ๖. เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมกีฬ า
ระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐบราซิล และสาธารณรัฐอาร์เจนตินา 
    ๗. เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกีฬามวลชน 
กีฬาพ้ืนบ้าน การพัฒนาสนับสนุนกีฬาทหาร ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
    ๘. เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานการบริหารจัดการฟุตบอลอาชีพการ
เรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนมาร์
เชียลอาร์ตเกมส์ และเอเชียนอินดอร์เกมส์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
    ๙. เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานและเข้าร่วมชมการแข่งขันมวยไทย 
World Championships ณ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 
   ๑๐. ศึกษาดูงานด้านการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ และเข้าร่วมชมการ
แข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๗ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 
 ๔.๑.๘ รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
  (๑) เรื่อง “การแยกภารกิจงานด้านการกีฬาออกจากกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา มาจัดตั้งเป็นกระทรวงการกีฬา”๑๔  
 คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้เสนอ
กรอบแนวคิดในการแยกภารกิจงานด้านการกีฬาออกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา          
มาจัดตั้งเป็นกระทรวงการกีฬา โดยมีเหตุผลส าคัญมาจากการที่คณะท างานเตรียมการปฏิรูป
เพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป (ศปป.) ที่จัดตั้งโดย คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สรุปผลการศึกษาปัญหาในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ 
ที่มีปัญหาส าคัญมาจากเรื่องโครงสร้างการกีฬา และเรื่องการบริหารจัดการการกีฬาท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้การกีฬาไม่ช่วยพัฒนาคน ไม่สร้างโอกาสและรายได้ ไม่สร้างความสามัคคี 
โดยมีความเห็นให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาและให้
ด าเนินการเป็นเรื่องแรกของการปฏิรูปการกีฬา 
 คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา  สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ท าการ
พิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว และพบว่ามีปัญหาส าคัญอันเนื่องมาจากการปฏิรูป
ระบบราชการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีการจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นมา โดยให้
กระทรวงฯ มีภารกิจและหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬา  ซึ่ง
                                                           

๑๔ ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ปฏิบัตหินา้ที่ส านักงานเลขาธิการสภาปฏิรปู
ประเทศส านักกรรมาธิการ ๓, “การแยกภารกิจงานด้านการกีฬาออกจากกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา มาจดัตัง้เปน็กระทรวงการกีฬา”, ๒๕๖๐, หนา้ ๑ – ๔. 



~ ๔๐ ~ 
 

ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการด้านการกีฬาของประเทศเป็นอย่างมาก  ตั้งแต่การให้
ความส าคัญกับภารกิจงานของกระทรวง ของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง การจัดสรรงบประมาณ  
การมอบหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานในภารกิจทั้ง ๒ ด้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกัน โดยด้านการ
ท่องเที่ยวเน้นพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจส่วนด้านการกีฬาเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และ 
อื่น ๆ โดยปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาการกีฬาของประเทศ และ
เห็นว่าควรมีการแยกภารกิจงานด้านการกีฬาออกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาจัดตั้ง
เป็นกระทรวงการกฬีา เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการและพัฒนาการ
กีฬาของประเทศโดยเฉพาะ ทั้งนี้คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา  สภาปฏิรูปแห่งชาติ           
ได้น าประเด็นส าคัญดังกล่าวไปจัดการสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มบุคคล  และ
หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ จ านวน ๑๐ ครั้ง ซึ่งผลการรับฟัง
ความคิดเห็นคือ เห็นด้วยที่จะให้มีการจัดตั้งกระทรวงการกีฬา ร้อยละ ๑๐๐ 
 จากนั้น คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งรับภารกิจ
ด้านการปฏิรูปการกีฬามาจากคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา  สภาปฏิรูปแห่งชาติ จึงได้
พิจารณาศึกษาแนวทางในการจัดตั้งกระทรวงการกีฬา  โดยได้เสนอโครงสร้างให้หน่วยงาน         
ในสังกัดกระทรวงการกีฬา มีอ านาจหน้าที่ และภารกิจการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ด้านการกีฬา (กีฬาพ้ืนฐาน กีฬามวลชน กีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ 
และกีฬาคนพิการทุกระดับ) 
 ๒ . ด้านการพลศึกษา (พัฒนาองค์ความรู้ทางการพลศึกษา กีฬา
นันทนาการ และการออกก าลังกาย) 
 ๓. ด้านวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
 ๔. ด้านอตุสาหกรรมการกีฬา 
 ๕. ด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการกีฬา 
 ๖. ด้านการตรวจสารต้องหา้มทางการกีฬา (Doping) 
 ๗. ด้านกองทนุพัฒนากีฬา และสวัสดกิารกีฬา 
 ๘. ด้านบริหารจดัการกีฬา ธุรกิจการกีฬา และสิทธปิระโยชน์ทางการ
กีฬา 
 ๙. ด้านนันทนาการ 
          ๑๐. ด้านกิจการเยาวชน ลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด และอาสาสมคัร 
          ๑๑. ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลทางการกีฬา 
          ๑๒. ด้านอื่น ๆ 
 การแยกภารกิจด้านการกีฬามาจัดตัง้เปน็กระทรวงการกีฬาดงักล่าว ได้
ค านึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๑ 
นโยบายปฏิรูปการกีฬาของรัฐบาล และมิติต่างๆ ทางการกีฬา รวมทั้งการก้าวสู่ยุทธศาสตร์ 



~ ๔๑ ~ 
 

Thailand ๔.๐ ที่มีเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
๒๐ ปี ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
ซึ่งจะท าให้เกิดโครงสร้างการบริหารงานดา้นการกีฬาอย่างชัดเจน มีการบริหารบุคลากรทางการ
กีฬาอย่างเป็นระบบ  มีภาระงานที่ เป็นเอกภาพ  สามารถใช้บุคลากรได้ตรงตามความรู้
ความสามารถอย่างมีศักยภาพ มีการบริหารงบประมาณที่ตรงทิศทางและเกิดประโยชน์ในการ
ใช้งบประมาณอย่างสูงสุด และมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ           
ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) อย่างเต็มก าลัง ซึ่งจะเกิดการขับเคลื่อนแนวนโยบายแห่งรัฐ
ด้านการกีฬา มีทิศทางการพัฒนาการกีฬาอย่างยั่งยืน ประชาชนสามารถเข้าถึงการกีฬาได้อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม น ามาซึ่งการสร้างสันติสุข สร้างความสามัคคีปรองดอง อันจะเป็นผลให้การ
พัฒนาการกีฬาของประเทศประสบผลส าเร็จ และไม่ประสบปัญหาเหมือนในอดีต  ทั้งนี้ 
เนื่องจากมีการจัดภารกิจด้านกิจการเยาวชน  ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดไว้ด้วย             
จึงอาจปรับเปลี่ยนจากกระทรวงการกีฬา เป็นกระทรวงการกีฬาและกิจการเยาวชนได้อีก
แนวทางหนึ่งด้วย 
 จากเป้าหมายหลักในการพัฒนากีฬาของกระทรวงการกีฬาตาม
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาลด้านกีฬา  รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๑ วรรคแรก โดยเฉพาะตามเจตนารมณ์และความต้องการ
ของประชาชน จากการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  มีความเห็นตรงกันที่จะ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการพัฒนางานด้านกีฬาให้มคีวามเป็นเอกภาพ ไม่เกิดความซ้ าซ้อนทั้งด้าน
บุคลากรผู้รับผิดชอบ เนื่องจากโครงสร้างปัจจุบันไม่เอื้อต่อการด าเนินงานอย่างแท้จริง                  
ไม่ครอบคลุมทั่ วถึงและเป็นธรรม  ประชาชนมีโอกาสน้อยมากที่จะเข้าถึงองค์ความรู้                       
การปฏิบัติการด้านการออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ ดังนั้น รัฐบาลและผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องควรจะได้ตระหนักถึงผลสัมฤทธิ์ของการกีฬา โดยผ่านกระบวนการบริหารจัดการกีฬา
ทุกระดับที่มีคุณภาพและการสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางเป็นส าคัญ มีการจัดท าแผน และผลักดันแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านพลศึกษาและการกีฬาที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพ
ของกระทรวงการกีฬา มีการสร้างเครือข่ายทุกองค์กรกับสมาคมวิชาชีพในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และระดับสากล ดังนั้น การสร้างคนและสังคมให้มีคุณภาพแบบครบวงจรที่มี
มาตรฐาน จึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงการสร้างความเจริญก้าวหน้าของประเทศ กระทรวงการกีฬาที่ดี
ควรมีโครงสร้างที่ชัดเจน มีความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการให้ประชาชนทุกระดับมี
โอกาสเข้าถึงอย่างทั่วถึง เป็นธรรม โดยเฉพาะมิติกีฬาเพ่ือสุขภาพ (Sport for Health) กีฬา
เพื่อสังคม (Social Sport) มิติกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (Sport for Excellent) มิติกีฬาเพ่ืออาชีพ
น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ (Sport Economics) กีฬาเพ่ืออุตสาหกรรมการกีฬา (Sport 
Industry) โดยมีกระทรวงการกีฬาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลและเจตนารมณ์ของบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยการกีฬาเพื่อพัฒนาประเทศ 
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 การจัดตั้งกระทรวงการกีฬาโดยการปรับเปลี่ยนทั้งด้านโครงสร้าง 
ภาระงาน การบริหารจัดการและการมีบุคลากรที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านการกีฬา
ของประเทศโดยเฉพาะ และสามารถเชื่อมโยงการท างานให้ต่อเนื่อง สัมพันธ์กัน ไม่เกิดความ
ซ้ าซ้อน ครอบคลุมทั่วถึงทั้งมิติกีฬาเพ่ือสุขภาพ มิติกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคี มีวินัย มี
น้ าใจ มิติกีฬาเพ่ือมวลชนแห่งความมั่นคง มิติกีฬาเพ่ือสร้างรายได้และเศรษฐกิจของประเทศ 
(อุตสาหกรรมการกีฬา) มิติการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ มิติการ
กระจายอ านาจให้ประชาชนทุกพ้ืนที่ทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับโอกาสในการออกก าลังกาย    
การเล่นกีฬาและนันทนาการ มิติทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือสร้างชื่อเสียงและศักดิ์ศรี
ให้กับประเทศ มิติกีฬาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่กระทรวงการกีฬาจะ
เป็นส่วนส าคัญในการท าภารกิจหน้าที่ตามมิติดังกล่าวให้เกิดทั้งคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมต่อ
ประชาชนและประเทศชาติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญด้านกีฬา 
 การจัดตั้งกระทรวงการกีฬา จะท าให้เกิดการขับเคลื่อนแนวนโยบาย
แห่งรัฐด้านการกีฬา เป็นรูปธรรม มีทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกระจายไปทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศ และเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  สร้างสันติสุข ลดความขัดแย้ง ลดความ
รุนแรงในทุกพ้ืนที่ เกิดความสมานสามัคคี ปรองดอง ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ส่งเสริมความ           
เท่าเทียมในสังคม และเศรษฐกิจ ช่วยฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส และ 
ที่ส าคัญประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาเติบโตสมบูรณ์ 
สมดุล ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และความมีวินัย น้ าใจนักกีฬา ในการเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศ โดยเริ่มต้นจากชุมชนท้องถิ่น เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กระจายรายได้ มีวัฒนธรรมการออกก าลังกายในทุกพ้ืนที่ เพ่ือสร้างประเทศให้เป็นมหาอ านาจ
ทางการกีฬาจากฐานรากอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
 
 
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
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 (๒) เรื่อง “การปฏิรูปโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬา” (Sports 
Infrastructure Reform)๑๕               
 “โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬา” หมายถึง สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
สิ่งอ านวยความสะดวก บุคลากรและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ซึ่งให้หมายความรวมถึง
องค์ประกอบหรือทรัพยากรขั้นพ้ืนฐานของการกีฬาส าหรับให้บริการประชาชน โดยโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการกีฬา สามารถแบ่งออกเป็นองค์ประกอบส าคัญรวม ๘ ประการ คือ สถานที่หรือ
สถานกีฬา อุปกรณ์การกีฬา เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกับการออกก าลังกายและการเล่น
กีฬา สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของประชาชนทุกกลุ่มวัย ทั้งที่เป็นของคนปกติคนพิการ คน
ด้อยโอกาส และบุคลากรการกีฬา รวมถึงผู้ที่เป็นอาสาสมัครทางการกีฬา องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
การกีฬา องค์ประกอบหรือทรัพยากรขั้นพื้นฐานของการกีฬาส าหรับให้บริการประชาชน รวมทั้ง
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือการออกก าลังกายและการกีฬา โดยที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา                
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้รับข้อมูลเรื่องแนวทางในการปฏิรูปการกีฬาจากกรอบความเห็นร่วม
ปฏิรูปประเทศไทย ที่จัดท าโดยคณะท างานเตรียมการปฏิรูปเพ่ือคืนความสุขให้คนในชาติ ที่จัดตั้ง
โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกี่ยวกับปัญหาในการพัฒนาการกีฬาของประเทศซึ่ง
ปัญหาหลักประการหนึ่งคือ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา ซึ่งมีไม่เพียงพอ ไม่ทั่วถึง และ
ไม่ได้มาตรฐาน คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา จึงได้ศึกษาปัญหา และจัดการประชุมสัมมนา            
การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิรูปการกีฬาของประเทศในทุก
ภูมิภาคของประเทศ ซึ่งสามารถสรุปผลการประชุมสัมมนาฯ ในเบื้องต้นว่า โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การกีฬาเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาการกีฬาของประเทศ จึงมีความจ าเป็นเร่ งด่วน                 
ที่จะต้องได้รับการยกระดับให้มีบทบาทเป็นกลไกส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เพ่ือพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างความเข้มแข็งทางสังคมของประเทศ 
ตลอดจนเป็นหน้าที่ของภาครัฐพึงจะต้องจัดให้มีและส่งเสริมในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การกีฬาในทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นเป็นต้นไป 
 คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา จึงได้บรรจุเรื่องดังกล่าวลงในวาระ
ปฏิรูปที่  ๑๙ การกีฬา รวม ๖๕ โครงการ และได้รับความเห็นชอบจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ           
เมื่ อวันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต่อมาสภาขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดย
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม 
และจริยธรรม ได้สานงานต่อจากคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา ตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติ
อ านาจหน้าที่ไว้ และได้จัดท าแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

                                                           
๑๕ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภาปฏิรูป

ประเทศส านักกรรมาธิการ ๓, “การปฏิรูปโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬา”(Sports Infrastructure 
Reform), ๒๕๖๐, หน้า ๑ – ๑๒. 



~ ๔๔ ~ 
 

 การด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬา 
 ๑. ติดตามการตรวจสอบและประเมินผลการจัดหาและจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙) พบว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ด าเนินการประเมินผลการจัดหาและจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาแล้ว ปรากฏว่าบรรลุผลความส าเร็จในการจัดหาและจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬา เฉพาะในเรื่องของสถานที่และอุปกรณ์การกีฬา 
 ๒. ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาและจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาพบว่าแนวทางในการจัดหาและจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
กีฬา ยังขาดความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะการก าหนดยุทธศาสตร์ในแผนการพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติฉบับที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการจึงเห็นควรก าหนดแนวทางในการบรรจุแผนการปฏิรูป
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬา ตามแนวทางของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ลงในยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) พร้อมก าหนดมาตรการ
เชื่อมโยงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าส่วนราชการ และแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเพ่ือรองรับการด าเนินการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๖ 
 ๓. คณะกรรมาธิการไดม้อบหมายผู้แทนเขา้ร่วมเปน็คณะท างานจัดท า
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยได้มีการ
ประชุมและร่วมกันจัดท าร่างแผนฯ อย่างต่อเนื่อง 
 ๔. สามารถสรุปผลการบรรจุโครงการที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาลงในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ รวม 
๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนัก
ด้านการออกก าลังกายและการกีฬาขั้นพ้ืนฐาน บรรจุ ๒๒ โครงการ 
  ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลังกาย
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา บรรจุ ๑๑ โครงการ 
  ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและต่อยอด                   
เพื่อความส าเร็จในระดับอาชีพบรรจุ ๑๙ โครงการ 
  ๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขับเคลื่อนธุรกิจการกีฬาเพ่ือเป็นส่วน
ส าคัญ             ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ บรรจุ ๓ โครงการ 
  ๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา บรรจุ ๒ โครงการ 
  ๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บรรจุ ๘ โครงการ 
 



~ ๔๕ ~ 
 

 ๕. ผลส าเร็จในการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
   คณะกรรมาธิการได้เสนอให้มีการบรรจุโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิรูปโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬา ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ให้บรรจุลงในยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ จ านวน ๖๕ โครงการ ได้อย่างครบถ้วน และสามารถ
บูรณาการการมีส่วนร่วมของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนราชการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาในเกิดประสิทธิภาพ 
 ๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๖.๑ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬา สามารถส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และความตระหนักด้านการกีฬาส าหรับประชาชนทุกกลุ่มในประเทศไทย ที่สามารถมุ่ง
พัฒนาการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๖.๒ สร้างโอกาสของประชาชนและสังคมไทยที่สามารถได้รับ
บริการจากโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาของประเทศที่มีความพร้อมในทุกองค์ประกอบ เพ่ือ
พัฒนาสมรรถภาพทางกาย ทางจิตใจ วินัย และสังคม 
 ๗. ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล  
   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรก ากับดูแลในการแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้มีการปฏิบัติแผนตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะ
น าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิรูปโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาอย่างสมบูรณ์ 
 
 
    สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
 
 
  ๔.๑.๙ รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา 
    (๑) รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม ๒๕๕๑๑๖ 
     นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภา คณะกรรมาธิการฯ ได้ปฏิบัติ
ภารกิจมาแล้วเป็นเวลามากกว่า ๖ เดือน ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
     ๑) คณะกรรมาธิการฯ ได้ประชุมพิจารณาศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การกีฬามาแล้ว จ านวน ๒๔ ครั้ง ส่วนคณะอนุกรรมาธิการ ทั้ง ๑๐ คณะ ในทางปฏิบัติ จะการ
ประชุมในทุกสัปดาห์ และรายงานผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมาธิการ เป็นระยะ 

                                                           
๑๖ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ส านักกรรมาธิการ ๓, รายงานการพิจารณาศึกษา

ของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ระหว่างพฤษภาคม – ธันวาคม ๒๕๕๑. 



~ ๔๖ ~ 
 

    ๒) คณะกรรมาธิการฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อรับทราบข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแล้ว จ านวน ๗ ครั้ง โดยแบ่งเป็นการเดินทางศึกษา
ดูงานในประเทศ จ านวน ๔ ครั้ง และต่างประเทศ จ านวน ๓ ครั้ง 
    ๓) จัดประชุมสัมมนาและจัดนิทรรศการ เรื่อง “ประเทศไทยกับปักกิ่ง
เกมส์ ๒๐๐๘”ณ อาคารรัฐสภา ๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์และให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่ง และโอกาสและความหวังเหรียญรางวัลของนักกีฬาไทย 
ให้กับสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาได้รับทราบจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานของคณะกรรมาธิการฯ ในรอบ ๖ เดือน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ 
ระหว่าง วันที่ ๑๓ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
    ๔) จัดประชุมสัมมนาในส่วนภูมิภาค เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม
กิจการกีฬาในส่วนภูมิภาค และรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ส่วนราชการ องค์กรกีฬา สมาคม
กีฬา และกลุ่มกิจกรรมกีฬา ได้เห็นความส าคัญของประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเล่นกีฬา และหัน
มาสนับสนุนและส่งเสริมกิจการกีฬาให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น จ านวน ๔ ครั้ง คือ 
     - ประชุมสัมมนา เรื่อง “กีฬาไก่ชน มรดกไทย มรดกโลก” ในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ จังหวัดอุดรธานี 
     - ประชุมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพสมาคมกีฬาและชมรม
กีฬาจังหวัด” ในวันที่ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ จังหวัดสระบุรี 
     - ประชุมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพสมาคมกีฬาและชมรม
กีฬาจังหวัดกับการพัฒนากีฬาระดับชาติ” ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
     - ประชุมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพสมาคมกีฬาและชมรม
กีฬาจังหวัดกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลที่อยู่ในวงการกีฬา” ในวันที่ ๒ ธันวาคม 
๒๕๕๑ ณ จังหวัดเลย 
    ๕) พิจารณาสรุปประเด็นข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาไปยัง
หน่วยงานและองค์กรของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวกับการกีฬาไปแล้ว ๕ เรื่อง 
    ๖) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณะกรรมาธิการฯ ในรอบ ๖ เดือน 
ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ ระหว่าง วันที่ ๑๓ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
 
 
    สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่   
 
 
 
 
 



~ ๔๗ ~ 
 

   (๒) รายงานการพิจารณาศึกษาคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพ 
    ตามที่คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุ
กรรมาธิการกีฬาอาชีพ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาศึกษาแนวทางในการพัฒนาและ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพของประเทศ เพ่ือให้การพัฒนาและส่งเสริมกีฬาอาชีพเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ยกระดับกีฬาอาชีพของประเทศให้สามารถพัฒนาทัดเทียมกับ
นานาประเทศ โดยมีเป้าหมายในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนหันมาเล่น
กีฬาอาชีพอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศอย่างเป็นรูปธรรม นั้น 
    จากการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพตลอด
ระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา พบว่า กีฬาอาชีพในประเทศไทย ได้ถูกก าหนดให้มีทั้งหมด ๑๓ ชนิด
กีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง เทนนิส กอล์ฟ สนุกเกอร์ 
แบดมินตัน โบว์ลิ่ง เทเบิลเทนนิส รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบาสเกตบอล ตามองค์ประกอบ
หลักของกีฬาอาชีพ ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ 

๑. กีฬาที่นักกีฬามีความสามารถสูง 
๒. กีฬาที่เป็นที่นิยมของประชาชน 
๓. กีฬาที่มีการบริหารจัดการและการจัดการแข่งขันที่เป็นระบบมี 

มาตรฐาน 
๔. กีฬาที่นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินรายได้  

สามารถเลี้ยงชีพได้ 
    อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ว่ากีฬามวยจะจัดเป็นกีฬาอาชีพ
ประเภทหนึ่ง แต่กีฬามวยมิได้เป็นกีฬาที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเช่นกีฬาอาชีพชนิดอื่น ๆ 
ทั้งที่เป็นกีฬาอาชีพชนิดหนึ่ง เนื่องจากกีฬามวยเป็นกีฬาที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลขอ ง
พระราชบัญญัติกีฬามวย และมีกองทุนเป็นของตนเอง 
    กีฬาอาชีพถือได้ว่าเป็นชนิดกีฬาที่มีความส าคัญและสามารถกลายเป็น
ปัจจัยหลักในการสร้างรายได้ให้กับประเทศได้เช่นเดียวกับการท่องเที่ยว และการลงทุนต่าง ๆ 
ในต่างประเทศ กีฬาอาชีพที่ประสบความส าเร็จได้กลายเป็นปัจจัยหนึ่ งที่มีส่วนส าคัญต่อการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในประเทศอังกฤษ 
การแข่งขันฟุตบอลโลก , การแข่งขัน Golf Major Tournament ต่าง ๆ , Snooker ระดับโลก, 
Tennis ATP กีฬา Motor Sports ต่าง ๆ ที่สร้างรายได้จ านวนมหาศาลให้กับนักกีฬา ส่งผลให้
บุคลากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีอาชีพที่มั่นคง และน าไปสู่การสร้างรายได้ให้กับประเทศในที่สุด 
บางประเทศมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเป็นแสน ๆ ล้าน ซึ่งหากประเทศไทยสามารถ
สร้างกีฬาอาชีพให้ประสบความส าเร็จ ก็จะส่งผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ กีฬายังมีส่วนในการช่วยขัดเกลาเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในประเทศให้มีความเสียสละ มีน้ าใจ รู้แพ้ รู้ชนะ และการให้อภัย สร้างความสามัคคี
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ของคนในชาติ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น กรณีจีนเคยมีนโยบายเปิด
ประเทศโดยใช้กีฬาต่าง ๆ เป็นตัวน าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ 
    อย่างไรก็ตาม กีฬาอาชีพในประเทศไทยในปัจจุบันยังมีเพียงไม่กี่ชนิด
กีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นกีฬาอาชีพได้อย่างแท้จริง ทั้ง ๆ ที่กีฬาอาชีพทั้ง ๑๓ ชนิด
กีฬา มีศักยภาพและเป็นไปตามองค์ประกอบที่ก าหนด อันเนื่องมากจากปัญหาหลายประการ 
เช่น งบประมาณ ความพร้อมของสนาม ปัญหาการพนัน และอุปสรรคปัญหาด้านกฎหมาย 
ดังนั้น กีฬาอาชีพจึงควรที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของ
นักกีฬา ครอบครัว ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถก้าวสู่ความ
เป็นกีฬาอาชีพได้อย่างมีศักยภาพ คุณภาพ และประสบความส าเร็จ น าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
    คณะอนุกรรมาธิการฯ จึงได้พิจารณาศึกษาถึงแนวทางการพัฒนากีฬา
อาชีพทั้ง ๑๓ ชนิดกีฬา รวมถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาการพนัน การพิจารณา
ศึกษาและผลักดันให้มีการตรากฎหมายกีฬาอาชีพขึ้นใช้ เพ่ือให้สมาคมกีฬาอาชีพต่าง ๆ           
มีแนวทางในการปฏิบัติและบริหารจัดการไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะน าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการพิจารณาศึกษา เสนอไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการผลักดันและพัฒนากีฬาอาชีพของประเทศ 
 
  
    สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
 
 
 
   (๓) รายงานการพิจารณาศึกษาวิทยาศาสตร์แบบผสมผสาน 
 ตามกรอบอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ซึ่งมี
อ านาจในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่อง        
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาของชาติ รวมทั้งศึกษาปัญหา และ
อุปสรรคของการพัฒนาการกีฬาของไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาในระดับชาติ ประกอบกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการพัฒนากีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ืออาชีพ ด้วยการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา                
มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ รวมทั้งพัฒนาผู้ฝึกสอน
และผู้ตัดสินให้ได้มาตรฐานสากล ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา โดยมีเป้าหมายหลัก คือ จ านวนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในองค์กร
วิทยาศาสตร์การกีฬา ระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด และในสมาคมกีฬาต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น         

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2/
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มีองค์กรวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ  มีการศึกษา 
วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มีเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัดอย่างน้อย          
๓ หมวดเครื่องมอื คือ เครื่องมือทางชีวกลศาสตร์การกฬีา เครื่องมือทางสรีรวทิยาการออกก าลัง
กายและกีฬา และเครื่องมือทางเวชศาสตร์การกีฬา ท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ 
องค์กร สมาคม ชมรมที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา เพ่ือเตรียมการรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีประสิทธิภาพ อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ และที่ส าคัญ ให้มีการจัดสรรอัตราก าลัง
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยา             
การออกก าลังกายและกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการการกีฬา และ
เทคโนโลยีการกีฬา ให้มีบุคลากรด้านวทิยาศาสตร์การกฬีา ที่มีความรู้ความสามารถ ในทุกสาขา
ในองค์กรและเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา จะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์การกีฬามีความส าคัญ
และมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา และสามารถน ามาบูรณาการเข้ากับ           
การเล่นกีฬาและออกก าลังกาย เพ่ือให้เกิดผลตรงตามเป้าหมายทั้งเพ่ือความเป็นเลิศและ         
เพื่อสุขภาพอันจะลงไปสู่ประชาชนทั่วไปอย่างจริงจัง เพราะการรู้จักการออกก าลังกายที่ถูกต้อง 
รู้จักการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย หากออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอจะน ามาสู่การมีสุขภาพที่ดี
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจะเป็นหัวใจของความส าเร็จทั้งปวงของทั้งส่วนตัวและของ
ประเทศชาติ วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นกระบวนการหนึ่งที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬา ในการส่งเสริมสมรรถภาพของนักกีฬาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัย
ความรู้ทางด้านโภชนาการ จิตวิทยา ชีวกลศาสตร์ เวชศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ตลอดจนมาปรับประยุกต์สู่การปฏิบัติในการฝึกซ้อมกีฬาให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และสภาพนักกีฬาแต่ละคนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า  ประเทศไทยได้มีการน าหลัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาต่างๆเช่น ชีวกลศาสตร์การกีฬา,สรีรวิทยาการออกก าลังกาย,เวช
ศาสตร์การกีฬา,จิตวิทยาการกีฬา ฯลฯ ไปใช้ในกระบวนการเตรียมและพัฒนาความสามารถ
ของนักกีฬาในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น การค้นหาและเลือกนักกีฬาที่เหมาะสมกับกีฬาประเภท
นั้นๆ การฝึกและการพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงในกีฬาแต่ละประเภท การ
ป้องกันและการรักษาอาการบาดเจ็บ เป็นต้น โดยเริ่มน าไปใช้ในการพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับ
เยาวชนจนถึงระดับนักกีฬาอาชีพอย่างเป็นไปตามล าดับขั้นตอน นอกจากนี้ยังส่งเสริมและ
สนับสนุนในด้านการค้นคว้าและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือศึกษาหาความรู้ใหม่ๆที่
จะน ามาพัฒนาความสามารถของนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้น 
 ในการด าเนินการของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ได้ให้
ความส าคัญ และตระหนักถึงประโยชน์ และความจ าเป็นของวิทยาศาสตร์การกีฬาในการ
ส่งเสริม และสนับสนุนกีฬาของประเทศชาติ  จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ขึ้นเพื่อพิจารณาแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม และสนับสนุนวิทยาศาสตร์การ
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กีฬา เพ่ือการวางรากฐานงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส าหรับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในทางปฏิบัติ กรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการหลาย
ท่าน ซึ่งมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ไม่มีความเชี่ยวชาญ และรอบรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์การ
กีฬาเท่าที่ควร อันจะส่งผลกระทบต่อการติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม และสนับสนุนวิทยาศาสตร์
การกีฬาของคณะกรรมาธิการ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีการจัดท าข้อมูลวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ที่ผ่านการวิเคราะห์ และจัดเตรียมไว้อย่างเป็นระบบเพ่ือช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมาธิการการกีฬา และคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์การกีฬา จะเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม และสนับสนุนวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือการ
วางรากฐานงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส าหรับประเทศไทย ภายใต้อ านาจหน้าของ
คณะกรรมาธิการ  
 วิทยาศาสตร์การกีฬาผสมผสาน (Multidisciplinary Sport Science) 
 วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นศาสตร์ประยุกต์ที่น าเอาศาสตร์ในสาขาวิชา
ต่าง ๆ เช่น ชีวกลศาสตร์การกีฬา (Sport Biomechanics) , สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 
(Exercise Physiology) , จิตวิทยาการกีฬา(Sport Psychology) , เวชศาสตร์การกีฬา (Sport 
Medicine), โภชนาการการกีฬา (Sport Nutrition) , เทคโนโลยีทางการกีฬา (Sport 
Technology) รวมทั้งการจัดการกีฬา (Sport Management) มาประยุกต์ใช้ในการออกก าลัง
กาย การฝึกซ้อมกีฬา การดูแลสุขภาพ การแข่งขันกีฬา รวมทั้งการบริหารและการจัดการ
ทางการกีฬา เพ่ือให้ การออกก าลังกาย การฝึกซ้อมกีฬา การดูแลสุขภาพ การแข่งขันกีฬา การ
บริหารและการจัดการทางการกีฬา ฯลฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น ขอบเขตของ
วิทยาศาสตร์การกีฬา มีดังนี้ 
 ๑. ชีวกลศาสตร์การกีฬา (Sport Biomechanics) 
 ชีวกลศาสตร์ เป็นการศึกษาการเคลื่อนไหวของสิ่งที่มีชีวิต (มนุษย์) 
เพื่อเข้ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกกีฬา เพ่ือปรับปรุง เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง 
 - เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงอันเป็นสาเหตุท าให้เกิดการเคลื่อนไหว 
 - ผลของแรงที่ท าให้เกิดการเคลื่อนไหว 
 - ตัวแปรที่ส าคัญ ได้แก่ ต าแหน่ง ระยะทาง ความเร็วและความเร่ง 
ทั้งเชิงเส้นและเชิงมุม 
 - เพ่ือน าไปพัฒนา ปรับปรุง การเคลื่อนไหวให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 บทบาทของชีวกลศาสตร์การกีฬา 
 ๑ . ช่วยในการตรวจสอบแรงและตัวแปรที่ เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนไหว เช่น มุม ระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง โมเมนตัม 
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 ๒ . ช่วยในการปรับแต่งการเคลื่อนไหวที่ละเอียดอ่อน (micro 
tuning) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓ . ช่วยในการตรวจสอบข้อบกพร่อง และ ข้อจ ากัดของการ
เคลื่อนไหวในระดับ micro ซึ่งสายตามนุษย์ไม่สามารถตรวจสอบได้และช่วยในการแก้ไข  
 ๒. สรีรวิทยาการอกก าลังกาย/การกีฬา (Exercise Physiology) 
 สรีรวิทยาการอกก าลังกาย : เป็นการศึกษาของการท างานของ
ระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่มีผลต่อการออกก าลังกาย และมีผลอย่างไรเมื่อมีการออกก าลังกาย 
 - เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Metabolism  
 - พลังงานและแหล่งพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง Aerobic 
Exercise และ Anaerobic Exercise  
 บทบาทของสรีรวิทยาการอกก าลังกาย/การกีฬา 
 - เป็นการศึกษาถึงระบบการท างานต่างๆ ของ ระบบประสาท ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ และระบบอื่นๆเช่นระบบย่อยอาหาร 
 - ช่วยในการพัฒนาความสามารถของการท างานของระบบต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ความทนต่อการมีกรดแลคติกสะสมในกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อสามารถใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๓. จิตวิทยาการกีฬา (Sport Psychology) 
 จิตวิทยาการกีฬา : เป็นการศึกษาถึงสภาวะของจิตใจภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ การน าเอาหลักการทางจิตวิทยามาปรับประยุกต์ใช้กับการกีฬา เป็นการหา
วิธีการหรือกุศโลบายในการสร้างแรงจูงใจและลดความวติกกังวล การตื้นเต้น หรือความเฉื่อยชา 
มาประประยุกต์ใช้เพ่ือให้นักกีฬาสามารถควบคุมร่างกายและจิตใจของตนเองได้ 
 บทบาทของจิตวิทยาการกีฬา : ช่วยในการสร้างแรงขับในทางบวก
และลดความวิตกกังวลของนักกีฬา 
 ๔. เวชศาสตร์การกีฬา (Sport Medicine) 
 เวชศาสตร์การกีฬา : เป็นการศึกษาสาเหตุของการบาดเจ็บ วิธีการ
ป้องกันการบาดเจ็บ การวินิจฉัยและรักษา รวมทั้งการบ าบัดฟ้ืนฟูรักษาร่างกาย 
 บทบาทของเวชศาสตร์การกีฬา  
 - ช่วยในการป้องกันและรักษาการบาดเจ็บ 
 - การศึกษาสาขานี้ จ าเป็นต้องมีความเข้าใจในระบบการท างานของ
ร่างกายเป็นอย่างดี โดยเฉพาะระบบโครงสร้างของกระดูด ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ 
ระบบการไหลเวียนของโลหิต ตลอดจนเรื่องของระบบการหายใจ และยังต้องค านึงถึงเรื่องความ
ปลอดภัยจากการเล่นกีฬา ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักกีฬาให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด  
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 ๕. โภชนาการการกีฬา (Sport Nutrition) 
 โภชนาการกีฬา : เป็นการศึกษาในเรื่องโภชนาการ สารอาหาร และ
แหล่งพลังงานที่ส าคัญที่ใช้ในการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา เพ่ือให้ร่างกายมีความสมดุล
ระหว่างพลังงานที่ได้รับจากสารอาหารที่รับประทานเข้าไป กับพลังงานที่ใช้ไปในการออกก าลัง
กายหรือเล่นกีฬา 
 - เกี่ยวกับสารอาหาร 
 - เกี่ยวกับแหล่งพลังงาน 
 - อาหารส าหรับบุคคลทั่วไปและบุคคลพิเศษ 
 บทบาทของโภชนาการกีฬา : ช่วยให้รู้จักเลือกรับประทานอาหาร
ให้ถูกหลักโภชนาการและเหมาะสมกับกิจกรรมกีฬานั้นๆ หรือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอส าหรับ
นักกีฬาทั้งในช่วงการฝึก การแข่งขันและหลังการแข่งขัน เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการแข่งขัน 
 
 ๖. เทคโนโลยีทางการกีฬา (Sport Technology) 
 เทคโนโลยีทางการกีฬา : เป็นสาขาการกีฬาที่มีความส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาความสามารถของนักกีฬา ให้ไปสู่ความสามารถสูงสุด โดยอาศัยความรู้ หลักทฤษฎี 
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยการวิเคราะห์กีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส 
วิทยาสตร์การถ่ายภาพ สรีรวิทยา กายวิภาค ความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสัดส่วนของร่างกาย ตัวแปรใน
การเคลื่อนไหว หรือแรงที่เป็นสาเหตุของการเคลื่อนไหว ทั้งแรงดึงดดูของโลก แรงปฏิกิริยา แรง
ของกล้ามเนื้อ โดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ เช่น การถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ โทรทัศน์ ท าการ
วิเคราะห์การเคลื่อนไหวในเชิงกีฬา ซึ่งจะท าให้โค้ชและนักกีฬาสามารถน าเอาข้อมูลที่ได้ มา
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ความสามารถของนักกีฬาให้ดีขึ้นได้ 
 
 ๗. การจัดการกีฬา (Sport Management) 
 การจัดการกีฬา :คือการน าศาสตร์และศิลป์ ทางด้านการบริหาร
และการจัดการมาประยุกตใ์ช้ในการบริหารจัดการในองคก์รกฬีา การจัดการแขง่ขันกีฬา รวมทั้ง
การท าธุรกิจด้านกีฬา ฯลฯ โดย เรียนรู้ถึง วิธีการ การบริหารและการจัดการ กีฬา การเรียนรู้ 
ในที่นี้ คือการเรียนรู้ ในเรื่องการแก้ปัญหาต่างที่เกิดขึ้นในองค์กรกีฬา (องค์กรกีฬาต่างๆ เช่น 
การแข่งขัน โอลิมปิก เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ กีฬาแห่งชาติ กีฬาสโมสรอาชีพ ฯลฯ) 
 ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทย 
 ๑. ความรู้  ความสามารถของนักวิทยาศาสตร์การกีฬา (รวมทั้ ง
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ) ในประเทศไทยต้องพัฒนาให้มากขึ้น ทั้งด้านการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การค้นคว้าวิจัย การน าเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการ 
หรือลงตีพิมพ์ในวารสาร 
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 ๒. ได้รับการสนับสนุนในเรื่องผลงาน ผลตอบแทน (ทั้งในรูปของ
ค่าตอบแทน เงินเดือน หรือต าแหน่งวิชาการ) จากผู้บริหาร สนับสนุนงบประมาณด้านการ
บริหารจัดการโครงการ เครื่องมือที่จ าเป็น ให้มากขึ้น 
 ๓. ต้องพัฒนาให้มีการยอมรับศาสตร์ของวิทยาศาสตร์การกีฬา จากผู้ที่
เกี่ยวข้อง (โดยเฉพาะสมาคมกีฬา) มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลไปถึงนักกีฬาในที่สุด 
 ข้อเสนอแนะ 
 ๑. จัดตั้งศูนย์กีฬาแหง่ชาติตามค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๑ 
 ๒. สนบัสนนุให้มโีรงเรียนประจ า และทุกโรงเรียนมกีารเล่นกีฬา และ
ออกก าลงักายทุกวัน 
 ๓. สร้างสนามกีฬาทกุอ าเภอ ทุกต าบล 
 ๔. มีสนามเทนนิส แบดมินตัน ฟุตบอล ฯลฯ ให้เล่น และเช่าเครื่องมือ
ในราคาย่อมเยา มีสวนสาธารณะส าหรับเดิน วิ่ง ถีบจักรยาน ว่ายน้ า มากขึ้น 
 ๕. สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีครูพละ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา มีต าแหน่ง
รองรับ 
 ๖. บรรจุการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค) เพ่ือความเป็นเลิศ โภชนาการ ฯลฯ ในหลักสูตรของโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 ๗. สนับสนุนให้ทุกสมาคมกีฬามีฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา มีทั้งแพทย์
และไม่ใช่แพทย์ โดยให้งบประมาณและมีข้อแม้ว่าต้องมีฝ่ายนี้ เช่น อย่างน้อยต้องมีแพทย์ นัก
โภชนาการ นักกายภาพบ าบัด นักจิตวิทยา ฯลฯ 
 ๘. สนับสนุนให้มีวิทยาลัยกีฬาเวชศาสตร์ มีการสอบเพ่ือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางสาขา 
 ๙. การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาจ านวน ๑๕๐ คน เช่น อย่างน้อย ๗๖ คน ท างานในต่างจังหวัด และ ๗๔ คนอยู่ใน
กรุงเทพฯ โดยผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ สามารถท างานได้ ๒ แห่ง เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลรามาธิบดี ฯลฯ และที่ กกท. 
 ๑๐ . มีเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าของการปฐมพยาบาล ดูแลนักกีฬา 
เครื่องช่วยกู้ชีวิต ของสถานที่ออกก าลังกายในระดับต่างๆ 
 ๑๑. ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
 ๑๒. ทุกหน่วยงานควรมีสถานที่ออกก าลังกาย หรือห้อง fitness รวมทั้ง
ห้องอาบน้ า เปลี่ยนเสื้อผ้า 
 ๑๓. มีการประชาสัมพันธ์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น มีบทความในหนังสือพิมพ์ ทีวี วิทยุ ฟรี ทุกสัปดาห์ 
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 ๑๔ . ส่งเสริมให้มีผู้ เชี่ยวชาญส าหรับการออกก าลังกาย เล่นกีฬา          
ในเยาวชน ผู้หญิง ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคต่างๆ 
 ๑๕. ส่งเสริมให้มีการเลือกนักกีฬาให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทกีฬา 
เช่น คนเกิดมามีกล้ามเนื้อที่วิ่งเร็วหรือวิ่งทนอยู่แล้ว เลือกมาฝึกให้ถูกต้องตามศักยภาพของเขา 
 ๑๖. มีผู้เชี่ยวชาญที่จะแนะน าวิธีการฝึกโดยเฉพาะส าหรับกีฬาแต่ละ
ประเภท 
 ๑๗. ส่งเสริม กระตุ้น สนับสนุนให้เล่นกีฬาที่มีการแข่งขันระดับโอลิมปิก 
และกีฬาไทยอย่าทั่วถึง 
 ๑๘. ส่งเสริมให้มีการบริหารทางด้านกีฬาอย่างเหมาะสม 
 ๑๙. ส่งเสริมให้มีสนามฟุตบอลที่มีขนาดใหญ่ทั่วทั้งประเทศ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมฟุตบอลอาชีพ และเพ่ือจะเสนอประเทศให้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลโลกใน
อนาคต 
 ๒๐. ส่งเสรมิให้มรีะบบขนสง่มวลชนทีด่ีที่ไปยงัสนามกีฬาต่างๆ 
 ๒๑. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม ดูแล ผู้ตัดสินกีฬาต่างๆ อย่างเหมาะสม
และเพียงพอ 
 ๒๒. ให้งบประมาณสมาคมกีฬาต่างๆ อย่างเหมาะสม และรวดเร็ว ส าหรับ
การฝึกอบรมและเก็บตัว 
 ๒๓. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมผู้ฝึกอบรมทุกระดับ และให้ค่าตอบแทนที่
เหมาะสม 
 ๒๔. ปรับปรุงกฎหมายทุกชนิดที่เกี่ยวกับกีฬาให้มีความทันสมัย 
 ๒๕. สนับสนุนใหม้ีการน ายอดบริจาคส าหรบัวงการกีฬาไปหักลดหย่อน
การเสียภาษีได้ในอตัราที่เหมาะสม 
 
 
     
    สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่     
 
 
 
   (๔) รายงานการพิจารณาศึกษาและติดตามการบังคับใช้แผนพัฒนากีฬา
แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ 
    คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
กระบวนการพัฒนาการกีฬาของรัฐบาลภายใต้กลไกการบริหารงานด้านกีฬาของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมุ่งประสงค์ให้การกีฬามีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ
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ไทยมีสุขภาพสมบูรณ์ สมรรถภาพที่ดี และปลูกฝังให้มีน้ าใจเป็นนักกีฬา โดยใช้แผนพัฒนากีฬา
เป็นเครื่องมือในการผลักดันโดยเฉพาะปัจจุบันเป็นช่วงระยะเวลาแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ          
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ซึ่งในสาระส าคัญได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของแผนในการ
พัฒนารวม ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
    ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาการออกก าลังกายและการกีฬาขั้นพ้ืนฐาน 
    ๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเพ่ือมวลชน 
    ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการอาชีพ 
    ๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารการกีฬาและการออกก าลังกาย 
    ทั้งนี้ จากยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มุ่งหวังผลส าเร็จในการเพ่ิมศักยภาพของนักกีฬาเทียบเท่ามาตรฐานสากล ส่งผลการสร้างรายได้    
สร้างอาชีพ นอกเหนือการเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพให้ประชาชนทั่วไป นอกจากนั้น        
สิ่งส าคัญที่คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ได้เล็งเห็นว่าแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้ก าหนดคือการผลักดันแผนพัฒนากีฬาฉบับนี้ลงสู่ระดับภูมิภาคคือ 
ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิ สา เห็นได้ว่ากระบวนการ
ดังกล่าวมีความส าคัญจึงมีมติแต่งตั้ง คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามการบังคับ
ใช้แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดยมีนายพิสิฐ  เกตุผาสุข 
สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ก าหนดแนวทาง
การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕  กับยุทธศาสตร์ตาม
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการเชิญหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจากระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศ กรมพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา มาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นนอกเหนือจากการประชุมร่วมของคณะอนุกรรมาธิการที่มีเป็นประจ า และที่ส าคัญ
คือ การศึกษาดูงานในพ้ืนที่เป้าหมาย คือ จังหวัดตัวแทนภาคอีสาน คือ จังหวัดมหาสารคาม 
และจังหวัดขอนแก่น ส่วนภาคเหนือได้จัดการประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ และเชิญจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน แม่ฮ่องสอน ล าปาง เข้าร่วมประชุม 
ส าหรับภาคกลางได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสระบุรี และภาคใต้ ได้ไปศึกษาดูงาน         
ที่จังหวัดภูเก็ต และพังงาจากกระบวนการที่ก าหนดไว้ในวิธีการศึกษาท าให้คณะอนุกรรมาธิการ
ได้พบว่าการพัฒนากีฬาของประเทศไทยยังมีปัญหาในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการกีฬามา
เป็นล าดับ โดยเอกสารฉบับนี้ได้น าความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้มีส่วนรับผิดชอบในการ
ประเมินแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ได้พบว่าการประเมินแผน
พบว่าระยะเวลาการประเมินแผนฉบับที่ ๔  ล่าช้าเกินไปเพราะเป็นการประเมินแผนเมื่อระยะ
สิ้นสุดแผน โดยมีความเห็นว่า ควรมีการประเมินรายปี หรือประเมินเมื่อแผนด าเนินการในช่วง
กลางแผนฯ จึงจะท าให้ได้ทราบว่าแผนฯ มีปัญหาอย่างไร หรือไม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มา
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ด าเนินการปรับปรุงในระยะเวลาของแผนได้อย่างไรก็ตามผลการประเมินแผนพัฒนากี ฬา
แห่งชาติ ฉบับที่ ๔  ได้มีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ 
ที่ส าคัญคือให้คงยุทธศาสตร์ฯ ทั้ง ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนฯ ฉบับที่ ๔ ให้คงไว้ รวมทั้งมี
ข้อเสนออื่นๆ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการน าแผนลงสู่การปฏิบัติ
รายละเอียดศึกษาในบทที่ ๒ นอกจากนั้น เอกสารรายงานการศึกษาฉบับนี้ได้สรุปสาระส าคัญ
ของแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดยได้น าเสนอสาระส าคัญของ
แผนในแต่ละบท ซึ่งในบทที่ ๑ เป็นการกล่าวถึงสถานการและแนวโน้มการพัฒนากีฬา วิสัยทัศน์
และทิศทางการพัฒนาประเทศ ในบทที่ ๒ เป็นการน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดยยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ประเด็นได้สรุปน าเสนอไปแล้ว และ   
ในบทที่ ๓ ได้แสดงปัจจัยแห่งความส าเร็จในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ซึ่งในบทนี้ได้เน้นในเรื่องการบริหารและการประสานแผน โดยคณะอนุ
กรรมาธิการฯ ได้ให้ความส าคัญในบทที่ ๓ นี้ กรณีการผลักดันแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไปสู่
ระดับต่างๆ คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้น ามาศึกษา เห็นว่า การผลักดันการแปลงแผนการปฏิบัติ
ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงาน
หลักในการประสานขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ จึงพิจารณาสรุปได้ว่า แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
ฉบับที่ ๕  ได้ก าหนดแนวทางเป็น ๒ ลักษณะ คือ 
    ๑. ผลักดันให้การพัฒนาการออกก าลังกายและการกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดและแผนกลุ่มจังหวัด 
    ๒. ก าหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด โดยมีส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน 
    เอกสารรายงานผลการศึกษาฉบับนี้ได้น าเสนอสาระส าคัญของการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการซึ่งใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อให้ได้รับทราบถึงองค์กรในระดับชาติ ระดับกลุ่มจังหวัด และ
ระดับจังหวัดทีท าหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด รวมทั้งข้อจ ากัดต่างๆ ที่อาจมี
ส าหรับการเชื่อมต่อหรือการประสานแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙)กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เพ่ือน าปัญหาอุปสรรคมาศึกษาเพ่ือ
น าไปสู่ข้อเสนอแนะ 
     จากแนวทางศึกษาได้ก าหนดการศึกษาดูงานในภูมิภาค ท าให้คณะอนุ
กรรมาธิการได้รับทราบถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา
จังหวัด เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศึกษารับทราบปัญหาเป็นรายจังหวัด โดยเฉพาะ
จังหวัดมหาสารคามได้เห็นความพร้อมของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจังหวัด   
ในฐานะเป็นจังหวัดน าร่องของคณะกรรมาธกิารการกฬีา ส่วนภาคเหนือเปน็การประชุมส่วนของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  ท าให้ได้รับทราบผลการด าเนินงานของแต่ละจังหวัด และมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนากีฬาของกลุ่มจังหวัดใน
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การศึกษาดูงานภาคกลางให้ศึกษาดูงาน ที่จังหวัดสระบุรี โดยดูงานด้านศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ เนื่องจาก
ข้อจ ากัดในสถานการณ์ทางการเมืองทางภาคใต้ คณะอนุกรรมาธิการจึงได้ประสานข้อมูลจาก
จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา โดยแลกเปลี่ยนเฉพาะเจ้าหน้าที่ของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เท่านั้น 
     สรุป 
     คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้น าผลการศึกษามาประมวล น ามาวิเคราะห์
เห็นว่า แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) มีประเด็นที่ควร
พิจารณา ดังนี้ 
     ๑. การก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดหลายตัวสูงเกินไป วิธีวัดผลท าให้ยาก 
     ๒. การก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์เป็นการ
ก าหนดกว้างเกินไป ขาดหน่วยงานเจ้าภาพหลัก 
     ๓. การผลิตบุคลากรด้านกีฬา (ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน) และครูพลศึกษายัง
มีข้อจ ากัดท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนากีฬาฯ 
     ๔. กระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าแผนพัฒนากีฬาระดับ
จังหวัดต้องได้รบัการพัฒนาองคค์วามรูยุ้ทธศาสตร ์และสร้างคู่มือ รวมทั้งวิธีการประสานแผนใน
ระดับจังหวัด 
  
 
    สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  
 
 
   (๕) รายงานการพิจารณาศึกษาคณะอนุกรรมาธิการกีฬาเด็ก เยาวชน         
คนพิการ  
 ผลการด าเนินงานสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ผลักดันท าให้เกิด Road Map การแข่งขันกีฬาในระดับนักเรียน นักศึกษา เพื่อไม่ให้
เกิดการแข่งขันที่ซ้ าซ้อน จนเป็นเหตุให้กล้ามเนื้อการเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามธรรมชาติ หรือ 
OVER LOAD 
 ๒. ผลักดันให้สนามกีฬาที่มีมาตรฐานเพ่ือรองรับคนพิการ รวมถึงเรื่อง
ของการพัฒนาสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บตัวของคนพิการ ซึ่งต้องมีการสร้างศูนย์กีฬาคนพิการให้
ไปสู่ความเป็นเลิศให้ได้ 
๓. ผลักดัน ส่งเสริม ให้เด็กไทยได้เล่นกีฬาไทย เช่น มวยไทย ตะกร้อ กระบี่กระบอง ฟันดาบ 
ฯลฯ และบรรจุลงในกีฬาเด็กและเยาวชน  
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๔. ผลักดันให้มีการเพ่ิมชั่วโมงเรียนพลศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างพ้ืนฐานให้เด็กมีสุขภาพ 
พลานามัยให้แข็งแรง และให้มีการเพ่ิมครูด้านพลศึกษา ให้เท่าเทียมกับครูสาขาอื่น ๆ  
๕. ผลักดันให้มีการบรรจุกีฬา ฟุตซอล มวยไทย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย 
๖. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก ได้มีการเล่นกีฬาเพื่อให้รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ เมื่อออกจากสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็ก แล้ว จะได้ไม่ก่อเหตุที่ไม่ดีอีก และเป็นการลดภาระให้กับสังคมอีกทางหนึ่งด้วย 
 
 
    สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  
 
 
   (๖) รายงานการพิจารณาศึกษาคณะอนุกรรมาธิการกีฬามวลชน พ้ืนบ้าน 
กีฬาทหาร และต ารวจ 
    สรุปผลกาด าเนินงานและภารกิจต่าง ๆ ของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้ 
    ๑. เดินทางไปศึกษาดูงานการแข่งขันกีฬากองทัพบก ครั้งที่ ๖๒ ณ จังหวัด
พิษณุโลก 
    ๒. เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาทหาร ต ารวจ 
และเข้าร่วมชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนทหาร-ต ารวจ ประจ าปี ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬา
กองทัพบก 
    ๓. ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การพัฒนาส่งเสริมกีฬามวลชน กีฬาพื้นบ้านของคณะอนุกรรมาธิการกีฬามวลชน กีฬาพื้นบ้าน 
กีฬาทหารและต ารวจ ณ จังหวัดนครปฐม 
    ๔. ศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการกีฬามวลชน กีฬาพ้ืนบ้าน กีฬา
ทหารและต ารวจ ณ กรมยุทธบริการทหาร 
    ๕. กิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันมวยการกุศล “ศึกเพชรยินดี” เพื่อ
สนับสนุนการจัดส่งนักกีฬาทหารเข้าร่วมการแข่งขันยิงปืนทหารโลก ครั้งที่ ๔๗ ณ สนามมวยเวที
ลุมพินี 
    ๖. ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะนักกีฬาจากกองบัญชาการกองทัพ
ไทย เพ่ือไปแข่งขันกีฬายิงปืนทหารโลก ครั้งที่ ๔๗ ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
    ๗. ศึกษาดูงานกีฬามวลชน กีฬาพ้ืนบ้าน และมหกรรมกีฬาไทคัพรอบชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
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    ๘. พิจารณาศึกษาแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาเรือพาย โดย
รับฟังค าชี้แจงจากผู้แทนสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยและผู้อ านวยการองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 
    ๙. พิจารณาแนวทางในการด าเนินงาน ระเบียบ กฎ กติกา การแข่งขัน
กีฬาชักกะเย่อของสมาคมชักกะเย่อแห่งประเทศไทย และการสนับสนุนและส่งเสริม กีฬา         
ชักกะเย่อในประเทศไทย โดยรับฟังค าชี้แจงจากผู้บริหารสมาคมชักกะเย่อแห่งประเทศไทย 
    ๑๐. ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการการกีฬา การพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุน กีฬาทหาร โครงการ “อาชาบ าบัด” และการสังเกตการณ์การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 
ปตท. รวมพลคนรักษ์หมากรุกไทย 
    ๑๑. เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับศูนย์ กกท.ภาค ๕ 
เชียงใหม่ ในเรื่องการบริหารงานสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี 
    ๑๒. เดินทางไปศึกษาดูงาน มหกรรมรวมพลคนรักษ์หมากรุกไทย รอบ
คัดเลือก สนามที่ ๒ ภาคเหนือ  
    ๑๓. ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรกีฬา แนวทางการบูรณาการ 
ส่งเสริมกีฬามวลชน กีฬาพ้ืนบ้านในคณะอนุกรรมาธิการกีฬามวลชน กีฬาพ้ืนบ้าน กีฬาทหาร 
และต ารวจ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
    ๑๔. ศึกษาดูงานการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๔๖ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ณ กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร 
    ๑๕. ศึกษาดูงานการแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณี  ครั้งที่  ๑๑ ต าบล         
ชัยมงคล อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
    ๑๖. เดินทางไปศึกษาดูงานการแข่งขันกีฬาไทคัพ ครั้งที่ ๑๒ รอบคัดเลือก
ระดับตัวแทนประจ าจังหวัด 
    ๑๗. เดินทางไปชมการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา 
    ๑๘. เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันประเพณีวิ่งควาย ครั้งที่ ๑๔๒ 
ประจ าปี ๒๕๕๖ 
    ๑๙. เดินทางศึกษาดูงานและเข้าร่วมพิธีเปิด – ปิด การแข่งขันเรือวิทยุ
บังคับชิงแชมป์นานาชาติ ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทร        
กิติคุณ ณ จังหวัดนครปฐม 
    
    สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  
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   (๗) รายงานการพิจารณาและส่งเสริมฟุตบอลอาชีพในประเทศ 
     การที่จะพัฒนาฟุตบอลให้สามารถไปสู่ความเป็นฟุตบอลอาชีพได้นั้น        
สิ่งส าคัญจะต้องมีพ้ืนฐานที่แข็งแกร่ง โดยมีการพัฒนาที่เป็นระบบและเป็นขั้นตอน ไม่สามารถ
ข้ามขั้นตอนไปจัดฟุตบอลโลก โดยที่พ้ืนฐานการเล่นฟุตบอลในประเทศยังไม่แข็งแกร่ง 
    การที่ประเทศไทยจะสามารถก้าวไปสู่การแข่งขันหรือเข้าสู่รอบสุดท้าย
ฟุตบอลโลกได้นั้น มีเงื่อนไขมากมาย ประเทศไทยไม่สามารถก้าวข้ามขั้นตอน กระบวนการ 
พัฒนาฟุตบอลภายในประเทศที่ยังไม่พร้อม ด้วยการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้ แต่
การที่จะก้าวไปสู่จุดดังกล่าวได้ ประเทศไทยจะต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถด าเนินการได้ด้วยการ
วางแผนพัฒนาฟุตบอลภายในประเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
    การที่ฟุตบอลไทยจะสามารถก้าวไปสู่การแข่งขันระดับโลกและพัฒนาไปสู่
ความเป็นลีกอาชีพเช่นเดียวกับต่างประเทศไทย ข้อส าคัญคือ ฟุตบอลไทยจะต้องมีพ้ืนฐานที่ดี
และมีความแข็งแกร่ง โดยในการพัฒนาในระยะเริ่มต้น รัฐจะต้องเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริม
อย่างเป็นระบบ ทั้งด้านงบประมาณ ด้านการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI มาตรการด้านการลด
ภาษี การให้กู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ า และด้านการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก (Sports Facilities) 
ในการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กว้างขวาง เพ่ือสร้างแรงจูงใจและดึงดูดความสนใจให้เด็ก เยาวชน
สามารถเข้าสู่ระบบการเล่นกีฬาได้ง่ายขึ้น และหลังจากที่ฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยเกิดขึ้น 
และมีความมั่นคงและสามารถเลี้ยงตนเองได้แล้ว รัฐจึงก้าวออกไป ดังเช่นฟุตบอลอาชีพประเทศ
อังกฤษในปัจจุบันที่ไม่ต้องพึ่งพารัฐ โดยสามารถเลี้ยงต้นเองได้ และเป็นแหล่งการสร้างงานและ
สร้างรายได้ให้กับนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมหาศาล และรัฐบาลก็สามารถเก็บภาษีได้อย่าง
เต็มที่ด้วย 
    ในระดับนโยบาย รัฐจะต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมการ
เล่นฟุตบอลและมีกระบวนการวางแผนพัฒนาให้ฟุตบอลสามารถก้าวไปสู่ความเป็นฟุตบอล
อาชีพได้อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน โดยตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ที่ประเทศ
จะได้จากการเล่นกีฬา ทั้งในด้านการสร้างอาชีพในวงการกีฬา และทั้งด้านการพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อและการเล่นกีฬาเพ่ือแก้ปัญหาอาชญากรรม ซึ่งประเทศ
อังกฤษได้ใช้ประสบความส าเร็จมาแล้ว สามารถลดอัตราการเกิดอาชญากรรมจากเยาวชน        
ได้มาก 
    นอกจากนี้ จะต้องมีการจัดตั้งสโมสรฟุตบอลอาชีพขึ้นอย่างเป็นทางการ
และเป็นระบบโดยมีพ้ืนฐานมาจากการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของชุมชน และมีฐานะเป็น
นิติบุคคล มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีความเป็นมืออาชีพ โดยตัวสโมสรฟุตบอลอาชีพ
ถือว่าเป็นตัวสินค้าส าคัญที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการ มีการจัดแผนกและส่วนต่าง ๆ ภายในสโมสรอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น 
สโมสรชลบุรีเอฟซี ในปัจจุบันที่ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เข้ามา
บริหารจัดการ จนสามารถที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพได้อย่างเต็มรูปแบบ 
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    รัฐจะต้องเข้ามาสนับสนุนในด้านมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้แต่ละสโมสรมี
ศักยภาพในการก่อสร้างสนามการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของ AFC 
และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
    หลักการการสร้างฟุตบอลอาชีพ 
    การที่ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาฟุตบอลภายในประเทศให้ไปสู่ความ
เป็นอาชีพได้นั้น จะต้องประกอบด้วยหลักการส าคัญ ดังนี้ 
    (๑) จะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพ 
นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องสมารถมีรายได้และยึดเป็นอาชีพได้ 
    (๒) ชนิดกีฬาที่พัฒนาเป็นกีฬาอาชีพ (ในที่นี้ คือ ฟุตบอล) จะต้องได้รับ
ความนิยมสามารถเก็บค่าบัตรผ่านประตูได้ การเปิดให้ดูฟรีไม่ใช่เป็นกีฬาอาชีพ 
    (๓) มีตัวบ่งชี้ของการด าเนินงานที่เป็นมืออาชีพ กล่าวคือ 
    - นักเตะมีความสามารถ 
    - ทีมเป็นที่นิยมของคนดูและมีแฟนคลับ 
    - มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพโดยมีบุคลากรอย่างน้อย  
๙ คน 
    - รายการแข่งขันได้มาตรฐาน ตามเงื่อนไข AFC เทียบเท่ามาตรฐาน
นานาชาติ 
    - นักเตะมีรายได้เพียงพอ 
    - บุคลากรของสโมสรมีมาตรฐาน มีการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ 
    - สนามการแข่งขันและสิ่งอ านวยความสะดวกได้มาตรฐาน 
    - มีการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดการแข่งขันทางโทรทัศน์ เพ่ือสร้าง
ดาวเด่น และมีการขายลิขสิทธิ์การแข่งขันให้กับทีวีเช่นเดียวกับฟุตบอลอาชีพในต่างประเทศ 
    (๔) ปัจจุบันฟุตบอลอาชีพน าร่องมาแล้วเป็นปีที่ ๑๐ ควรจะได้มีการ
พัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง และนโยบายรัฐบาลในปัจจุบันได้ให้การสนับสนุนที่ดีอยู่แล้ว น่าจะ
เป็นนิมิตรหมายที่ดีในการพัฒนาฟุตบอลไปสู่ลีกอาชีพ 
    ปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างฟุตบอลอาชีพ 
    การจะท าให้เกิดฟุตบอลอาชีพขึ้นในเมืองไทย จ าเป็นจะต้องน าการตลาด
ที่ครบวงจรมาใช้ โดยการตั้งสมมติฐานว่า ทีมฟุตบอลหรือนักฟุตบอล คือ “สินค้า” แฟน
ฟุตบอลและสปอนเซอร์ คือ “ลูกค้า” สโมสร คือ “บริษัท” ซึ่งจะสามารถก าหนดองค์ประกอบ
ทางการตลาด (๔P) และหาทางออกได้ดังนี้ 
    ๑. Product 
     พัฒนาทีมฟุตบอลให้เป็นที่ดึงดูด ทั้งผลงานการแข่งขัน (Quality) 
ภาพลักษณ์  (Brand Image) และความเป็ น เอกลักษณ์ ของสินค้ า  “Brand Identity”  
นอกเหนือจากการพัฒนาดานฝีเท้าของนักฟุตบอลแล้ว ต้องสร้างภาพที่โดดเด่นให้เกิดขึ้นในใจ
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ของแฟนฟุตบอล เช่น โลโก้ทีมและชุดการแข่งขันที่สวยงาม ทันสมัย เป็น เอกลักษณ์ และนัก
ฟุตบอลที่มีความโดดเด่น มีบุคลิกเป็นของตนเองและมีความทันสมัย 
    ๒. Price 
     ก าหนดราคาบัตรเข้าชมการแข่งขันให้เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนเข้า
ไปดูในสนามให้มากที่สุด เพราะจะเป็นปัจจัยที่ท าให้การแข่งขันสนุก ตื่นเต้น สปอนเซอร์เห็น
ประโยชน์ในการเข้ามาสนับสนุน และทีมสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในระยะยาว 
    ๓. Place 
     เปรียบเสมือนเป็นช่องทางการจ าหน่าย (Distribution Channel) 
ได้แก่ ท าเลที่ตั้งความสะดวกสบายของสถานที่ และช่วงเวลาในการแข่งขัน ทั้งนี้ การแข่งขัน
ฟุตบอลในประเทศไทยจะต้องสะดวกต่อผู้ที่เข้ามาชมในสนาม เป็นเวลาหลังเลิกงาน และอากาศ
ไม่ร้อนจนเกินไป ซึ่งก็คือเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป หากสถานีโทรทัศน์ใดก็
ตามที่ต้องการได้สิทธิในการถ่ายทอดสดจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวให้ได้ 
    ๔. Promotion 
     ต้องมีการน าการส่งเสริมการตลาดทุกรูปแบบมาช่วยให้เกิดการตื่นตัว
และค่านิยมในการชมฟุตบอลไทย โดยการท าการส่งเสริมการตลาดนี้สามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมาย
ได้ ๒ กลุ่ม คือ 
    Promotion to Public ได้แก่ การส่งเสริมการตลาดแก่สาธารณชนหรือ
แฟนฟุตบอลทั่วไป เช่น การท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ทีมชาติหรือทีมสโมสรเผยแพร่ตามสื่อ        
ต่าง ๆ ทั้งนี้สามารถท าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อได้ ดังนี้ 
    - ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนทั่วไป 
    - ป้าย Billboard ตามสถานที่ต่าง ๆ  
    - การใช้รถแห่เพ่ือประชาสัมพันธ์การแข่งขัน 
    - การจัดท าวารสารข่าว และเว็บไซต์เพื่อสื่อสารกับแฟนฟุตบอล 
    - การจัดกิจกรรมสังสรรค์กับแฟนบอล 
    Promotion to Sponsors ได้แก่ การส่งเสริมการตลาดแก่สปอนเซอร์           
สิ่งที่เอกชนค านึงถึงมากที่สุดในการเข้ามาสนับสนุนทีม หรือการแข่งขันต่าง ๆ ก็คือ ผลในแง่
ของการเข้าถึงผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยส่งเสริม โดยการให้สิทธิประโยชน์
แก่บริษัทเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนทีมฟุตบอล สโมสร หรือทีมชาติ ในรูปของการลดหย่อนภาษี 
    ในประเทศไทย ฟุตบอลอาชีพเริ่มปรับตัวเข้าสู่ระบบลีกอาชีพมาได้เพียง 
๑๓ ปี ซึ่งการด าเนินงานถือว่ายังไม่เป็นมืออาชีพ การด าเนินงานยังไม่ทุ่มเทเวลาให้กับฟุตบอล
อาชีพเต็มที่ การพัฒนาฟุตบอลอาชีพที่ดจีะต้องมีพ้ืนฐานรองรับที่ดี โดยมีการพัฒนาตั้งแต่ระดับ
รากหญ้า ไม่สามารถกระโดดข้ามขั้นตอนได้ การพัฒนาฟุตบอลอาชีพในประเทศ จะต้องมี
กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติที่เข้มงวด ทั้งต่อนักเตะและแฟนบอล รวมทั้งแฟนคลับด้วย 



~ ๖๓ ~ 
 

    อย่างไรก็ตาม การที่จะก้าวไปสู่จุดดังกล่าวได้ ประเทศไทยอยู่ในวิสัยที่
สามารถด าเนินการได้ด้วยการวางแผนพัฒนาฟุตบอลภายในประเทศอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ฟุตบอลไทยสามารถที่จะก้าวไปสู่เกมส์การแข่งขันในระดับโลก และพัฒนาไปสู่ความ
เป็นลีกอาชีพเช่นเดียวกับต่างประเทศได้ ข้อส าคัญฟุตบอลไทยจะต้องมีพ้ืนฐานที่ดีและมีความ
แข็งแกร่งโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 
   (๘) รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการกีฬาเพ่ือความ        
เป็นเลิศ 
    สรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
    ๑. ด้านการประชุมศึกษาประเด็นต่าง ๆ  
    ๒. ด้านการศึกษาดูงานภายในประเทศ 
    ๓. ด้านการจัดสัมมนา 
    ๔. ด้านการจัดโครงการ 
     ๔.๑ โครงการวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
     ๔.๒ โครงการพัฒนาผู้ตัดสินฟุตบอลระดับเยาวชนสู่มาตรฐานสากล 
 
     
    สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
 
 
 
  ๔.๑.๑๐ รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
    (๑) รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “นโยบายและแนวทางการส่งเสริม          
ให้มวลชนมีการออกก าลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา”๑๗ 
    แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)          
ได้ก าหนดเป้าหมายไว้เพ่ือให้การกีฬาของประเทศไทยก้าวเดินไปในทิศทางที่สอดรับกับความ
คาดหวังของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนส่งเสริมการออกก าลังกายของประชาชน
ทุกระดับ แก้ปัญหาสังคม ลดความเหลื่อมลา ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจาก
อุตสาหกรรมการกีฬา คือการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมให้มีระบบ

                                                           
๑๗ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา, รายงานการ

พิจารณาศึกษาเรื่อง “นโยบายและแนวทางการส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลังกายและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการกีฬา”, ๒๕๖๑, หน้า ก – ข. 
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และกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังส่งเสริมให้มวลชน                
มีการออกก าลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา (ยุทธศาสตร์ที่ ๒) โดยมีเป้าประสงค์ระดับ
ยุทธศาสตร์ ๔ ประการ กล่าวคือ 
    ๑) ประชาชนทุกภาคส่วนมีสุขภาพโดยเฉลี่ยดีขึ้นจากการออกก าลัง
กายและการเล่นกีฬา 
    ๒) มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาที่มีมาตรฐานและสามารถรองรับ
กิจกรรมการออกก าลังกายและกีฬาของประชาชน โดยมีสิ่ งอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการ
และผู้สูงอายุให้ครอบคลุมในทุกท้องถิ่น 
    ๓) สร้างโอกาสให้เข้าถึงและมีการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมและการ
บริการทางการกีฬาให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
    ๔) มีผู้น าและอาสาสมัครการออกก าลังกายและการกีฬาที่มีความ
พร้อมในการช่วยเหลือให้การดูแลการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายของชุมชนท้องถิ่นกระทรวง               
การท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะหน่วยงานหลักมีบทบาท ส าคัญในการก าหนดนโยบาย                     
แผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ ๒                  
การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬาการบริหาร                 
การจัดการทั้งในระดับนโยบาย ระดับแผน และระดับปฏิบัติการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
บูรณาการกับหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกัน สร้างระบบกลไกในการบริหารจัดการ สนับสนุน
ส่งเสริม ก ากับติดตามบนพ้ืนฐานการสร้างองค์ความรู้ในทุกระดับให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งส่วนกลางจังหวัด 
ท้องถิ่นและชุมชน สรุปได้ว่า บทบาทส าคัญของการบริหารจัดการคือการขับเคลื่อนตามแนว
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้ให้เกิดการถ่ายโอนไปยังทุกฝ่ายภายในองค์กรให้
เกิดการเชื่อมโยงสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔)                     
    โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยสรุปได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ การสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชนและ
สังคมให้เป็นรากฐานที่ส าคัญของประเทศ การบริหารจัดการโดยบูรณาการคน วัสดุอุปกรณ์ 
สถานที่ งบประมาณ ทั้งองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนทุกระดับจึงมีส่วนน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป 
    ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ มีดังน้ี 
    ๑) หน่วยงานระดับนโยบาย ระดับขับเคลื่อนแผน และระดับปฏิบัติการ 
ควรมีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดแผนการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณการสร้างความร่วมมือ การบูรณาการแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดการน าไปปฏิบัติอย่างแท้จริง มีความเชื่อมโยงและ
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สอดคล้องในการด าเนินงาน มากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากหน่วยงานระดับปฏิบัติการ หน่วยงานใน
ชุมชนและท้องถิ่นบางส่วนยังไม่ทราบและรู้ถึงข้อมูลรายละเอียด รวมทั้งไม่เข้าใจถึงแนวทางการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) 
    ๒) หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้มวลชนมีการ
ออกก าลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา ควรนาค่าดัชนีมวลกายปกติของประชากรไทย
มาเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดแผนงานและเป้าหมายการดาเนินงาน ภายใต้บริบทที่เหมาะสม
ของแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นแผนงานเกี่ยวกับการสร้างความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกก าลัง
กายและเล่นกีฬาการบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ การแก้ปัญหาของกลุ่มโรค NCDs คือ 
พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต การรับประทานอาหารรสจัด อาหารที่มีไขมันสูง                  
การไม่ออกก าลังกาย เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีสมบูรณ์ ทั้งนี้ ในการ
ขับเคลื่อนแผนการด าเนินงานดังกล่าวอาจก าหนดให้กรมพลศึกษา กรมอนามัย ศูนย์อนามัย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละพ้ืนที่โรงเรียนหรือ
สถานศึกษาในสังกัด รวมถึงสมาคมกีฬาจังหวัดของแต่ละจังหวัดเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าท่ี
ขับเคลื่อนแผนงานตั้งแต่ระดับจังหวัด – อ าเภอ – ต าบล –หมู่บ้าน พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลและ
ตรวจสอบค่าดัชนีมวลกายปกติของประชากรว่าบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ต่อไปเพราะ 
มีความใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในแต่ละชุมชนหรือท้องที่มากที่สุด 
    ๓) ในการขับเคลื่อนภารกิจหน่วยงานภาครัฐ ควรสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา           
ให้มากขึ้น 
    ๔) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรติดตามและประสานงานกับ
หน่วยปฏิบัติในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหน่วยงานระดับปฏิบัติงานที่อยู่ในแต่ พ้ืนที่ 
โดยให้ส่งข้อมูลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อวัดและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวชีว้ัดแต่ละรายการ รวมท้ังใช้ในการแก้ข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้ดีขึ้น 
    ๕) หากรูปแบบการบริหารจัดการหรือโครงสร้างคณะกรรมการในแต่ละ
ระดับที่ก าหนดไว้เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจมีข้อจากัด มีความซ้ าซ้อนหรือมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดวามล่าช้า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรพิจารณาปรับเปลี่ยน
รูปแบบวิธีการหรือกระจายอ านาจการด าเนินงานเพ่ือให้มีความคล่องตัวและสามารถสนับสนุน
ภารกิจได้มากขึ้น 
    ๖) ควรพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
รวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬาให้มีคุณภาพและมีความน่าสนใจให้มากขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาและสามารถต่อยอดในการก้าวสู่กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
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    ๗) การวัดและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ควรมีกลไกหรือ
เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างชัดเจน
และถูกต้องตามจริง 
    ๘) ผู้น าหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ มีบทบาทส าคัญในการชักจูง สร้าง
แรงกระตุ้นให้กับประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ของชุมชนและท้องถิ่นให้หันมาออกก าลังกายและเล่น
กีฬาเพ่ิมมากขึ้นได้ ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาบุคคลเหล่านี้ ควรเป็น
ผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้ประชาชนมีการออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ 
    ๙) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรน ารายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง กระบวนการในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไปใช้ประกอบการ
พิจารณาและจัดเตรียมเครือ่งมอืหรอืวิธกีารด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน (Implement) เพื่อให้เกิด
การปฏิบัติ 
    ข้อเสนอแนะที่ส าคัญเพ่ือการขับเคลื่อน ส่งเสริมให้มวลชนออกก าลัง
กายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา สรุปดังน้ี๑๘ 
    ๑) ก าหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลให้มีวันออกก าลังกายและเล่นกีฬา
เพื่อสุขภาพแห่งชาติ 
    ๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ส่งเสริมให้มีการจัดสวนสุขภาพ มีสถานที่และ
อุปกรณ์ออกกก าลังกายส าหรับชุมชน 
    ๓) ให้องค์กร หน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม ที่มีหน้าที่โดยตรงและ 
โดยอ้อมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกจิกรรมการออกก าลังกายและกจิกรรมการกีฬาในชุมชนท้องถิ่น 
    ๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสร้าง
โมเดลกิจกรรมต้นแบบการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพื่อให้สามารถน าไปจัดกิจกรรมในท้องถิ่น
ชุมชนเพื่อขยายฐานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 
    ๕) การผลิตผู้น าการออกก าลังกายในแบบต่าง ๆ เช่น ผู้น าการเคลื่อนไหว
แบบแอโรบิคแด๊นซ์ การออกก าลังกายลักษณะการเต้นเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น 
ผ้าขาวม้า ไม้พลอง เชือก ฯลฯ ไทค์เก็ก และการออกก าลังกายแบบวัฒนธรรมต่าง ๆ 
    ๖) การสร้างเครือข่ายกลุ่มการออกก าลังกายและกิจกรรมการกีฬาให้มี
จ านวนเพ่ิมขึ้นให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกพื้นที ่
    ๗) มอบหมายให้องค์กรภาคเอกชน จัดกิจกรรมการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬา 

                                                           
๑๘ เรื่องเดียวกนั, หน้า ค – ง. 
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    ๘) ให้หน่วยงานองค์กรภาครัฐทุกระดับส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา 
    ๙) ส่งเสริมให้องค์กร ชมรม สมาคมกลุ่มผู้สูงอายุทุกหน่วยงานได้จัด
กิจกรรมการออกก าลังกายและกิจกรรมการกีฬา 
    ๑๐) ให้ครอบครัวจัดกิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาส าหรับ
ครอบครัวอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ – ๓ ครั้ง ตามความเหมาะสม 
    ๑๑) ให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือ
เสริมสร้างแรงจูงใจสร้างนิสัยหรือประกวดให้รักและดูแลสุขภาพ 
    ๑๒) ให้สถานศึกษาทุกระดับส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา         
มีการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในรูปแบบต่าง ๆ 
    ๑๓) ส่งเสริมองค์ความรู้ข้อมูลด้านการออกก าลังกายและกิจกรรม               
การกีฬาเพ่ือดูแลสุขภาพผ่าน Social Media 
    ๑๔) จัดระบบฐานข้อมูลด้านการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาให้
สามารถน าข้อมูลมาประเมินวางแผนบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา 
    ๑๕) สนับสนุน ส่งเสริม ให้หน่วยงานทุกหน่วยท าแผนงานโครงการและ
งบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
    ๑๖) ให้สื่อมวลชนช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการออกก าลังกายและเล่น
กันเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทุกระดับหันมาสนใจรักและดูแลสุขภาพ 
    ๑๗) การจัดสิ่งแวดล้อม สถานที่ และอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการออกก าลัง
กายและการเล่นกีฬาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีส าคัญ 
    ๑๘) การก าหนด กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติให้ เอื้อต่อ
การบริหารจัดการ การด าเนินกิจกรรมการออกก าลังกายและกีฬาเพ่ือไม่ให้เกิดการขัดแย้ง
ระหว่างผู้ใช้งบประมาณกับผู้ตรวจการใช้งบประมาณ 
    ๑๙) หน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นใช้อาคารสถานที่อุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกายและกิจกรรม
กีฬาได้ตามเหมาะสม 
    ๒๐) การจัดท าคู่มือเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นการออกก าลังกายและกิจกรรม
กีฬาให้กลุ่มเครือข่ายมีความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่ถูกวิธีเหมาะสมกับสภาพ
ร่างกายอย่างปลอดภัย 
    ๒๑) ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาอย่างถูกต้อง 
    ๒๒) หน่วยงานหลักที่ รับผิดชอบด้านการส่งเสริมให้มวลชนมีการ           
ออกก าลังกายและกิจกรรมการกีฬาควรก าหนดนโยบาย และแผนงานและการบูรณาการทุกภาค
ส่วนให้เกิดกระบวนการในการขับเคลื่อนและปฏิบัติเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 



~ ๖๘ ~ 
 

    ๒๓) ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปผล
การปฏิบัติ รวมทั้งมีการประเมินและรายงานระดับสูงเพ่ือจะน าผลไปวางแผนพัฒนาต่อไป 
 
 
    สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่    
 
 
 
   (๒) เรื่อง “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกระดับและพัฒนากีฬา        
มวยไทย”๑๙ 
    “มวยไทย” เป็นเอกลักษณ์ ศาสตร์และศิลปะการต่อสู้ประจ าชาติไทยที่มี
ประวัติศาสตร์มายาวนาน กล่าวคือ ในสมัยโบราณ มวยไทยเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญของ                 
บรรพบุรุษไทยที่ใช้ในการต่อสู้กับข้าศึกผู้รุกราน พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตั้งแต่สมัย            
กรุงสุโขทัยและอยุธยาตอนต้น ผู้ที่จะขึ้นครองราชย์จะต้องศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ชั้นสูงที่เรียกว่า 
“วิชาตรรกศาสตร”์ คือ วิทยาการชั้นสูง ๑๘ สาขา ส าหรับพระมหากษัตริย์ และ ๑ ใน ๑๘ สาขา
นั้น คือ “วิชามวยไทย” ให้มีความเชี่ยวชาญเพ่ือใช้ในการต่อสู้ป้องกันประเทศ มวยไทยจึงเป็น
ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทย และได้พัฒนามาเป็นกีฬาต่อสู้ที่เรียกว่า “กีฬามวย
ไทย” ในปัจจุบันนี้ ซึ่งได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่า งมาก เพราะ
ความสง่างามและความโดดเด่นทางด้านเทคนิคการต่อสู้ ทั้งหมัด เท้า เข่า ศอก ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสร้างพละก าลังความแข็งแรงให้กับร่างกายได้เป็น
อย่างดี พัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง อดทน มีน้ าใจนักกีฬา เสียสละ มีระเบียบวินัย มีคุณธ รรม 
ตลอดจนการน าทักษะการต่อสู้ไปใช้ป้องกันตัวเองในชีวิตประจ าวันได้ในยามที่เกิดเหตุร้าย และ
หากมีทักษะความสามารถในการต่อสู้เพิ่มมากขึ้นก็เปิดโอกาสให้กับนักกีฬาได้มีสิทธิเข้าร่วมการ
แข่งขันในเวทีต่าง ๆ น ามาซึ่งการสร้างรายได้ให้กับนักกีฬาและประเทศจ านวนมาก นอกจากนี้ 
กีฬามวยไทย ยังมีความส าคัญในฐานะเป็นต้นทุนทางสังคมซึ่งประกอบไปด้วยทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางสติปัญญาของบรรพบุรุษ ทุนทางด้านสิ่งแวดล้อม และทุนทาง
วัฒ นธรรม ซึ่ งทุนทางวัฒ นธรรมนั้ น เป็ นยุทธศาสตร์ที่ ใช้สร้างความรักชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ได้เป็นอย่างดี ผู้ที่ผ่านการฝึกหัดมวยไทยจะได้รับการฝึกด้านคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นผู้เสียสละ มีความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู มีความสามัคคี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ความมีระเบียบวินัย และมวยไทยยังช่วยพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

                                                           
๑๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา, รายงานการ

พิจารณาศึกษาเรื่อง “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกระดับและพัฒนากีฬามวยไทย”, 
๒๕๖๐, หน้า ก – ง. 
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สังคม และสติปัญญา รวมถึงการปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามที่ทรงคุณค่าของชาติไทยให้ยั่งยืน
แม้ว่าส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามวยไทยแห่งชาติเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาวงการมวยไทยของประเทศไทยไว้ทุก   
๔ ปี รวมทั้งได้มีหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์
ยกระดับและพัฒนากีฬามวยไทยก็ตาม แต่ยังคงมีสภาพปัญหาและอุปสรรคส าคัญและท้าทายต่อ
การบริหารจัดการ การส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หลายอย่าง อาทิ 
(๑) กรณีที่มีการน ากีฬามวยไทยไปดดัแปลงรูปแบบกฎกตกิา การออกอาวุธแมไ่ม้มวยไทย จ านวน
ยก อุปกรณ์ และพิธีการก่อนการแข่งขัน (๒) การจดทะเบียนนักมวยไทยทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ การก ากับดูแลบุคคลในวงการกีฬามวย (๓) การจัดสรรสวัสดิการ (๔) การลดปัญหา
การแข่งขันและความรุนแรงในมวยเด็ก (๕) การน านักมวยไปเข้าร่วมการแข่งขันในต่างประเทศ
คณะกรรมาธิการเห็นว่า เพ่ือให้กีฬามวยไทยได้รับการยกระดับและพัฒนาให้มีระบบการจัดการ            
ที่ดี มีความเข้มแข็ง สามารถแก้ปัญหาหรือจุดอ่อนในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดความอย่างยั่งยืน จึงขอให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
    ๑) การกีฬาแห่งประเทศไทย ควรปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายใน
ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวยให้เอื้อต่อการบริหารจัดการ สรรหาหรือคัดเลือกบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภารกิจของกฬีามวยเข้ามาปฏิบัตงิานอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ
ภาระงานในแต่ละด้าน รวมทั้งควรมีการกระจายภารกิจ บทบาทหน้าที่และอ านาจการบริหาร
จัดการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลางเพ่ือช่วยในการก ากับ ติดตาม          
การแก้ปัญหาและพัฒนามวยไทยให้มีความครอบคลุมทั่วถึง รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม 
    ๒) ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย (พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) 
เพ่ือให้สามารถรองรับต่อการด าเนินงานได้อย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน รวมถึงการบังคับใช้อย่างเข้มงวด โดยน าประเด็นสภาพปัญหาและอุปสรรคตามที่
คณะกรรมาธิการได้ค้นพบและน าเสนอรายละเอียดไว้ข้างต้นมาพิจารณาศึกษาและเปิดช่องทาง
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือประกอบการพิจารณาอย่าง
รอบคอบต่อไป 
    ๓) ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย ควรมีการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่กระบวนการหรือขั้นตอนในการน าและอนุญาตให้นักมวยไปเข้าร่วมการแข่งขันใน
ต่างประเทศให้บุคคลในวงการกีฬามวยได้รับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงาน องค์กร หรือผู้จัดรายการแข่งขันมวยทั้งในและต่างประเทศให้รับทราบและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้อันจะท าให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีระบบและมาตรฐานที่ดี 
    ๔) ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย ควรมีการตรวจสอบสถานภาพ 
ค่ายมวยและนักมวยอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าค่ายมวยหรือนักมวยคนใดยังไม่ได้มีการจดทะเบียน
ให้รีบด าเนินการโดยทันที หากพบว่ายังมีการฝ่าฝืนควรมีมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ 
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ในส่วนของนักมวยไทยที่เปน็ชาวตา่งชาตทิี่ยังไมส่ามารถจดทะเบียนได้เพราะมิได้เป็นผู้ที่มีสัญชาติ
ไทยนั้นส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย ควรพิจารณาหามาตรการควบคุมและดูแลนักมวยไทย      
ที่เป็นชาวต่างชาติเหล่านี้ด้วยวิธีการจดแจ้งการท าทะเบียนประวัติแทนไปพลางก่อน พร้อมทั้ง
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เอื้ออ านวยต่อการด าเนินงาน ส่วนกรณีนักมวยไทยที่อยู่
ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและยังมิได้จดทะเบียน เนื่องจากอาจท าให้นักมวยกลุ่มนี้ไม่
สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยได้นั้น ควรพิจารณาหาแนวทางในการแก้ปัญหาส่วน
นี้ร่วมกับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยต่อไป 
    ๕) ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ
บุคคลในวงการกีฬามวยให้มีการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน เช่น ชื่อ เพศ 
อายุ ประวัติการศึกษาการจดทะเบียน ค่ายมวยที่สังกัด ประเภทกีฬามวยไทย (สมัครเล่นหรือ
อาชีพ) ประวัติและผลการแข่งขันเป็นต้น รวมทั้งพัฒนาให้ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวให้สามารถ
รองรับการด าเนินงานเกี่ยวกับการยื่นค าขอต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้ ทั้งนี้ เพ่ือความสะดวก 
ในการด าเนินงานของส านักงานฯ และการติดต่อขอใช้บริการของบุคคลในวงการกีฬามวย 
    ๖) ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวยและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกีฬา        
มวยไทย ควรร่วมกันพิจารณาศึกษาและสร้างระบบหรือกลไกที่สามารถควบคุมหรือป้องกันมิให้
กีฬามวยไทยถูกครอบง าจากผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจและการพนัน 
    ๗) การกีฬาแห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย ควร
ประสานความร่วมมือและท าข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาเพื่อน าองค์ความรู้
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการยกระดับและพัฒนากีฬามวยไทยให้มากขึ้น 
ตลอดจนการศึกษา ค้นคว้า หรือแสวงหาความรู้ในวิทยาการใหม่ ๆ ร่วมกันเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับกีฬามวยไทย 
    ๘) ในการพัฒนากิจการมวยไทย องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยไทย และ
บุคคลในวงการกีฬามวยให้มีระบบและมาตรฐานที่เข้มแข็งนั้น ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย 
ควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเพ่ือยกระดับให้การบริหารจัดการ        
มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    ๙) ในแง่ของการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยให้เป็นมรดกของชาติ
สืบไปนั้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม        
ควรร่วมกันพิจารณาและผลักดันให้วิชามวยไทยเป็นวิชาที่ทุกระดับชั้นจะต้องมีการจัดการเรียน
การสอน หรือก าหนดให้สถานศึกษาหรือโรงเรียนทุกแห่งต้องจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน
เกี่ยวกับวิชามวยไทย หรือมีการจัดตั้งศูนย์ภายในสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในวิชา
มวยไทยอย่างจริงจัง อันจะท าให้มวยไทยได้รับความนิยมดังเช่นกีฬาเทควันโด ยูโด หรือคาราเต้ 
อย่างไรก็ตาม หากสถานศึกษาหรือโรงเรียนใดขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในวิชา         
มวยไทยเบื้องต้นควรมีนโยบายและอนุญาตให้สถานศึกษาหรือโรงเรียนแต่ละแห่งสามารถ
พิจารณาและก าหนดเงื่อนไขเป็นกรณีพิเศษเพ่ือสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถในวิชามวยไทย
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ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนไปพลางก่อน และให้หน่วยงานและองค์กร           
ที่เกี่ยวข้องสร้างความร่วมมือและข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการผลิตและจัดหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในวชิามวยไทยเพ่ือเข้าไปสอนในสถานศกึษาแต่ละแหง่ ตลอดจนการแก้ปญัหา และ
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามวย
ไทยแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้” ของ
รัฐบาล 
    ๑๐) หากก าหนดให้วิชามวยไทยจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนทุก
ระดับชั้นแล้วภาครัฐควรสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชามวยไทยให้กับสถานศึกษาหรือ
โรงเรียนเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนและป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บอย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 
    ๑๑) ควรผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของกีฬามวยไทย และ
สนับสนุนให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬามวยของประเทศได้มีบทบาทหรือเป็น
คณะกรรมการในองค์กรระดับนานาชาติเพ่ือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และ
แผนการด าเนินงานต่าง ๆ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของกีฬามวยไทย
ให้กับประเทศไทย 
    ๑๒) องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยไทย ควรสร้างความร่วมมือในการ
จัดท ายุทธศาสตร์แผนงานหรือโครงการเข้าด้วยกันเพ่ือให้การด าเนินงานในแต่ละด้านเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพ และมีความเป็นเอกภาพมากขึ้น ตลอดจนเกิดความสะดวกและ
ชัดเจนในการเสนอขออนุมัติงบประมาณของหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
    ๑๓) การกีฬาแห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย ควร
มีการทบทวนประเด็นเกี่ยวกับการรับรู้หรือการรับรองสถานภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกีฬา
มวยไทยเหล่านั้นเพื่อให้การด าเนินกิจการต่าง ๆ ของกีฬามวยไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิด
การยอมรับ และมีความเป็นเอกภาพมากขึ้น ตลอดจนกรณีการจัดตั้งองค์กรกีฬามวยไทยระดับ
นานาชาติในประเทศไทยเพ่ือเป็นศูนย์กลางกีฬามวยไทยในอนาคตต่อไป 
    ๑๔) ควรสนับสนุนและจัดสรรสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ให้กับ
บุคคลในวงการกีฬามวย และอดีตนักมวยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติอย่างเหมาะสม 
รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์การฝึกซ้อมที่มีมาตรฐานให้แก่ค่ายมวยต่าง ๆ อย่างเพียงพอและทั่วถึง
เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพให้แก่กีฬามวยไทย 
    ๑๕) ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย ควรมีการยกระดับและพัฒนา
หลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยซึ่งเป็นที่ต้องการของต่างประเทศให้มีมาตรฐานมากขึ้น          
ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และควรสร้าง
กระบวนการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับองค์ความรู้และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฝึกสอน
ที่ผ่านการอบรมแล้วอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้กลุ่มคนเหล่านี้ต้องศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 
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    ๑๖) เนื่องจากกีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้
เป็นจ านวนมาก จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณในจ านวนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อภารกิจ 
เพื่อให้การด าเนินงานต่าง ๆ สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
    ๑๗) กรณีการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ หากการด า เนินการยังมี  
ข้อจ ากัดบางประการไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมอัตราก าลังบุคลากร งบประมาณหรือสถานที่ ก็อาจ
พิจารณาและด าเนินการจัดตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการสถาบันมวยไทยแห่งชาติก็ได้  
เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีหน่วยงานที่อยู่ในการก ากับดูแลทั้งกรมพลศึกษา 
การกีฬาแห่งประเทศไทย สถาบันการพลศึกษาซึง่มคีวามพร้อมและสามารถรองรับนโยบายต่าง ๆ 
ของคณะกรรมการดังกล่าวได้ เพียงแต่จะต้องก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละหน่วยงาน
อย่างชัดเจน ปราศจากความซ้ าซ้อนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
   (๓) เรื่อง “กระบวนการในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)”๒๐  
    ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบกับขอ้เสนอแนะของคณะกรรมาธิการ โดยให้ส่งรายงานการ
พิจารณาศึกษาให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
    กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดท าแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) บนพ้ืนฐานแนวความคิด ที่ต้องการให้การกีฬาเป็นส่วนส าคัญของ
วิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วนและเป็นกลไกส าคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคม ตลอดจนการกีฬา
เป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาการกีฬา        
ที่ส าคัญไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้เกิดความรู ้และความตระหนักดา้นการ
ออกก าลังกายและการกีฬาขัน้พื้นฐาน ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้มวลชน มีการออกก าลังกายและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ และต่อยอดเพ่ือ
ความส าเร็จในระดับอาชีพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนส าคัญในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ           
การกีฬา และยุทธศาสตร์การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ เมื่อ
พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ไปสู่การปฏิบัติพบว่า กรอบการขับเคลื่อนเป็นการก าหนดไว้อย่างกว้าง ๆ ซึ่งระบุการขับเคลื่อนไว้         
๓ ระดับ ได้แก่ 

                                                           
๒๐ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ , คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา , รายงานการ

พิจารณาศึกษาเรื่อง “กระบวนการในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)”, ๒๕๖๐, หน้า ก – ฉ. 
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    ๑) ระดับนโยบาย มีบทบาทหน้าที่ก ากับดูแลนโยบายตามแนวทางของ        
แต่ละยุทธศาสตร์ที่ก าหนด ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
    ๒) ระดับการขับเคลื่อนแผน โดยมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็น
เจ้าภาพหลัก และกระทรวงอื่น ๆ หน่วยงานทางการกีฬา หน่วยงานระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง          
ท าหน้าที่น านโยบาย ไปประสานและบูรณาการ รวมทั้งก ากับ ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้า 
ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการ 
    ๓) ระดับการปฏิบัติการ โดยส่วนราชการต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัด 
สมาคม ชมรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา เครือข่ายภาคประชาชน 
    โดยแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติยังขาดความชัดเจนของหน่วยงานที่เป็น
เจ้าภาพหลัก ขาดการน าเสนอล าดับขั้นตอนการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ยังไม่มีการระบุหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ซึ่งจาก
การศึกษาผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทุกฉบับที่ผ่านมา พบว่าประสบ
ปัญหาและอุปสรรคส าคัญหลายประการ อาทิ ขาดการด าเนินการน าแนวทางของแผนฯ ไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ขาดการบูรณาการในการท างานของกลไกการบรหิารจัดการกีฬา
เช่นเดียวกับข้อเสนอแนะและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนฯ ซึ่งเป็นผลสรุปจากการทบทวน
และประเมินผลแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙) ระยะครึ่งแผน 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ที่ได้สรุปไว้ว่า “...แผนงาน ในทุก ๆ ยุทธศาสตร์จะต้องระบุหน่วยงาน
หลักที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งไว้อย่างชัดเจน..” และน าแผนไปบรูณาการกบัแผนงานของหน่วยงานตนเอง 
ดังนั้น กระบวนการในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ทั้งสามระดับข้างต้น กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ควรวางกลยุทธการบริหารจัดการ         
มีการจัดการความรู้เชิงระบบ ก าหนดทิศทาง รูปแบบหรือวิธีการขับเคลื่อนแผนให้มีความ
เชื่อมโยง สอดคล้องและสัมพันธ์กัน สร้างองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตใิห้กับผู้ที่มีส่วนเกีย่วขอ้ง สร้างองค์กรและบคุลากรที่มีคณุภาพต่อการ
พัฒนากีฬาชาติ ส าหรับการขับเคลื่อนแผนในระดับปฏิบัติการซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการ
ด าเนินงาน ควรจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และน าไปสร้างเครือข่ายเพ่ือบูรณาการแผน
ด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ร่วมกับหน่วยงานทางการกีฬาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการสร้างความร่วมมือ การส่งเสริมสนับสนุน การอ านวยความสะดวกร่วมกับหน่วยงาน
ทางการกีฬาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การพัฒนาการกีฬาของชาติขับเคลื่อนไปตาม
วัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ควรมีการสร้างระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตามและการรายงานผลซึ่งเป็น
สิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ัน ในแต่ละยุทธศาสตร์จึงควรมีกระบวนการในการขับเคลื่อนแผนฯ ท่ีส าคัญ 
ดังน้ี 
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   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออก
ก าลังกาย และการกีฬาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีเป้าหมายกระบวนการขับเคลื่อนและการพัฒนาหลักอยู่ที่
สถานศึกษา และสถาบันการศึกษา ควรมีกระบวนการในการขับเคลื่อนที่ส าคัญ ดังนี้ 
   ระดับนโยบาย (๑) รัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายการกีฬาชาติ (ซึ่งจะมี
การตั้งขึ้นตามร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....) ควรก าหนดนโยบายเสริม
ความรู้ให้เกิดการตระหนักถึงการออกก าลังกาย และการศึกษากีฬาขั้นพ้ืนฐานในระบบและนอก
ระบบการศึกษา (๒) จัดตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามและประเมินผลนโยบายการออกก าลัง
กายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานระดับขับเคลื่อนแผน (๑) ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นแกน
หลัก เพ่ือประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค           
(๒) จัดท าแผนการขับเคลื่อนและใช้เป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนให้เกิดความสอดคล้องระหว่ าง
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 
   ระดับปฏิบัติการ (๑) สร้างองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานปฏิบัติเพ่ือน าไปใช้ใน
การขับเคลื่อน (๒) จัดท าแผนปฏิบัติการสร้างความเข้าใจให้เครือข่ายปฏิบัติการในทุกองค์กร           
(๓) ประสานแผนปฏิบัติการ (๔) สร้างผู้น าการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐาน           
(๕) ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการออกก าลังกายและเล่นกีฬา (๖) ก าหนดให้มีการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามและดูแลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๗) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลงักายและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการกีฬา มีเป้าหมายหลักของการขับเคลื่อนและการพัฒนาอยู่ที่ประชาชนชาวไทย         
ทุกเพศทุกวันควรมีกระบวนการในการขับเคลื่อนที่ส าคัญ ดังนี้ 
   ระดับนโยบาย (๑) รัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายการกีฬา ควรก าหนด
นโยบายว่าด้วยการขับเคลื่อนการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาส าหรับประชาชนให้เป็นวิถีชีวิต 
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม (๒) จัดตั้งคณะกรรมการและมอบหน่วยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อก ากับนโยบายการออกก าลังกายส าหรับ
ประชาชน 
   ระดับขับเคลื่อนแผน (๑) จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการและวิธีการขับเคลื่อน 
สู่เป้าหมายที่ก าหนด (๒) ประสานแผนกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือขับเคลื่อน   
(๓) จัดท าคู่มือและสร้างความเขา้ใจในกระบวนการขับเคลื่อนแผน (๔) สร้างเครือข่ายและแกนน า
เพื่อการขับเคลื่อนแผน (๕) ก าหนดการก ากับ ติดตามและรายงานการขับเคลื่อนแผน 
   ระดับปฏิบัติการ (๑) จัดท าแผนงานโครงการหรือกิจกรรมเป็นรายปี และราย 
๕ ป ี(๒) จัดท าแผนปฏิบัตกิาร ตั้งคณะกรรมการระดบัปฏิบตัิการจัดท าแผนโครงการและกิจกรรม 
(๓) บูรณาการแผนงานโครงการและกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนทั้ง ส่วนกลางและ          
ส่วนภูมิภาค (๔) การขับเคลื่อนโดยมอบหมายหน่วยงานเฉพาะในการปฏิบัติ (๕) ก าหนดรูปแบบ 
กระบวนการ วิธีการขับเคลื่อนระดับปฏิบัติการโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เช่น แกนหลักในการด าเนินงาน (๖) ด าเนินงาน
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ตามแผนโครงการและกิจกรรม (๗) ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดกระแส
เพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรม (๘) ก ากับติดตามการด าเนินงานและรายงาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและต่อยอดเพ่ือความส าเร็จ 
ในระดับอาชีพ ซึ่งมีเป้าหมายหลักของการขับเคลื่อนและการพัฒนาอยู่ที่บุคลากรการกฬีา สมาคม
กีฬาควรมีกระบวนการในการขับเคลื่อนที่ส าคัญ ดังนี้ 
   ระดับนโยบาย (๑) รัฐบาลหรือหน่วยงานระดับนโยบายจะต้องผลักดัน “การ
ส่งเสริมให้คนไทยรักการออกก าลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต  ให้เป็น “วาระแห่งชาติ”         
(๒) จัดตั้งคณะกรรมการ นโยบายการกีฬาแห่งชาติเพ่ือก ากับดูแลนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ  
   ระดับขับเคลื่อนแผน ในการประสานนโยบายกีฬาแห่งชาติ จะเป็นบทบาท
หน้าที่ของส านักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติในการน านโยบายและ           
ข้อสั่งการในระดับนโยบายแจ้งประสานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ  
   ระดับปฏิบัติการ (๑) จัดท าคู่มือ กระบวนการ และล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ ส าหรับหน่วยงานระดับปฏิบัติการ 
(๒) จัดให้มีการนิเทศเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (๓) จัดให้มีการ
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนที่หลากหลายและต้องมั่นใจว่าข้อมูลต่าง  ๆ ได้เข้าถึง           
ผู้ปฏิบัติการอย่างทั่วถึง (๔) จัดให้มีกระบวนการ ก ากับ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขับเคลื่อนธุรกิจกีฬาเพ่ือเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายหลักของการขับเคลื่อนและการพัฒนาอยู่ที่บุคลากรธุรกิจ
กีฬาและภาคเอกชน ควรมีกระบวนการในการขับเคลื่อนที่ส าคัญ ดังนี้  
   ระดับนโยบาย  รัฐบาล คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ  และ
คณะกรรมการอุตสาหกรรมการกีฬาไทย (ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่พัฒนาอุตสาหกรรมการ          
กีฬาไทย) โดยร่วมกันก าหนดนโยบาย “การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาไทยเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจของประเทศ  
   ระดับขับเคลื่อนแผน (๑) สร้างกระบวนการและวิธีการในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม การกีฬา (๒) จัดท าแผนการขับเคลื่อนและบูรณาการแผนขับเคลื่อนกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมกีฬา (๓) มอบหมายคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬา            
(๔) ประสานแผนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการกีฬา (๕) ให้การสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาไทย (๖) ก ากับติดตามกระบวนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการกีฬา  
   ระดับปฏิบัติการ  (๑ ) สร้างองค์ความรู้ เพ่ื อก าหนดเป้าหมาย  ทิศทาง 
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา  (๒) จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
โครงการและกิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา (๓) จัดระบบฐานข้อมูลและวิจัยพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬาไทย (๔) สร้างองค์กรบริหารจัดการอุตสาหกรรมการกีฬา (๕) ศึกษาข้อมูลความ
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ต้องการอุตสาหกรรมกีฬาจากกลุ่มความสามารถทางการกีฬา  กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการกีฬาและ
กลุ่มบริการการกีฬา (๖) การขับเคลื่อนการสร้างผู้ใช้และการตลาด (๗) ส่งเสริมสนับสนุนและ
สร้างบุคลากรทั้งผู้ผลิตและผู้ให้บริการทางการกีฬา (๘) ผลักดันธุรกิจอุตสาหกรรมการกีฬา           
สู่ระดับนานาชาติ (๙) ก ากับ ติดตามและดูแลการด าเนินงาน ตามโครงการในระดับปฏิบัติการ
และท าสรุปรายงาน  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา ซึ่งมีเป้าหมายหลักของการขับเคลื่อนและการพัฒนาอยู่ที่องค์กรและสถาบันการศึกษาที่มุ่ง
พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและเพื่อการอาชีพโดยใช้สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  
   ระดับนโยบาย จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติเพ่ือท าหน้าที่
ก ากับดูแล นโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬา  
   ระดับขับเคลื่อนแผน (๑) กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ควรจัดท ากรอบนโยบายส าหรับสถาบันการศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรกีฬาที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการกีฬา (๒) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรจัดท ากรอบนโยบาย
เพ่ือผลักดันให้เกิด “สถาบัน วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติ” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมการกีฬา ซึ่งจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชน (๓) กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาบรรจุเนื้อหาองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการกีฬา โดยเป็นการบูรณาการเข้าไปในสาระการ
เรียนรู้สาขาต่าง ๆ ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (๔) คณะกรรมการโอลิมปิคแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ ควรท าความร่วมมือกับองค์กรกีฬา ระดับนานาชาติเพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความร่วมมือในการท าวิจัย  เพ่ือการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ และการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรทางการกีฬา (๕) ควรสนับสนุนให้องค์กร หน่วยงานเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการกีฬา  
   ระดับปฏิบัติการ (๑) ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬา
แห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางที่จะต้องท าหน้าที่ในการจัดให้มีการอบรมผู้เกี่ยวข้องระดับ
ปฏิบัติการจากทุกกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อท าความเข้าใจในรายละเอียด
ของยุทธศาสตร์นี้ (๒) แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลเพ่ือท าหน้าที่       
ในการน าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา            
(๓) กระทรวงมหาดไทย โดยองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น จะต้องมีคณะท างานเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนแผนงานตามยุทธศาสตร์นี้  (๔) จัดตั้งหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้โดยตรง เพื่อเป็นหน่วยงานที่จะบูรณาการ ภารกิจ หน้าที่ และทรัพยากร 
ที่มีอยู่รวมทั้งการปฏิบัติในทุกระดับ  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ
ยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายหลักของการขับเคลื่อนและการพัฒนาอยู่ที่บุคลากรเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการการกีฬา ทุกระดับ ควรมีกระบวนการในการขับเคลื่อนที่ส าคัญ ดังนี้  
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   ระดับนโยบาย (๑) มอบหมายนโยบายสู่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือขับเคลื่อน
นโยบาย (๒) มอบหมายคณะกรรมการก ากับ ติดตาม เพื่อดูแลนโยบาย  
   ระดับขับเคลื่อนแผน (๑) ก าหนดรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการในการ
ขับเคลื่อน (๒) จัดท าคู่มือการปฏิบัติ (๓) ประสานนโยบายสู่หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๔) ก ากับ
ติดตามการขับเคลื่อนแผน  
   ระดับปฏิบัติการ (๑) จัดท าแผนปฏิบัติการ (๒) ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (๓) ปฏิบัติตามแผนและโครงการ (๔) ก ากับติดตาม และสรุปรายงาน  
   อย่างไรก็ตาม  จากการศึกษาและวิ เคราะห์ แนวทางทั้ งหมดดังกล่าว 
คณะกรรมาธิการ มีข้อเสนอแนะส่วนส าคัญต่อกระบวนการในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดังนี้ ควรมีกระบวนการในการขับเคลื่อนที่ส าคัญ 
ดังนี้ 
   ๑) การขับเคลื่อนระดับนโยบาย ระดับการขับเคลื่อนแผน และระดับการ
ปฏิบัติการ ควรมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันทั้งสาระส าคัญของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกับ
การบริหารจัดการ  
   ๒) จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือท างานร่วมกับหน่วยงานคณะบูรณาการและ
คณะกรรมการ  
   ๓) การสร้างเครือข่ายส าหรับการพัฒนากีฬาชาติมีความส าคัญมาก  เพราะ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีจุดอ่อน คือ มีบุคลากรในพ้ืนที่ส่วนภูมิภาคน้อยมาก จึงจ าเป็นต้อง
บูรณาการบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่เพื่อปฏิบัติงานร่วมกัน  
   ๔) ให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้ปฏิบัติและคณะกรรมการทุกระดับ ทุกเครือข่าย
ให้มีความสะดวกในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งส าคัญ  
   ๕) ก ากับ ติดตาม และสรุปความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ และสรุประเมินปลาย
แผน ต้องก าหนดรูปแบบวิชาการ และผู้รับผิดชอบ พร้อมรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง  
   ๖) การจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการวางแผน การวัดประเมินผล และ
การรายงาน เพื่อประโยชน์การพัฒนาแผนพัฒนาการกีฬาชาติ  
   ๗) การจัดท าแผนงาน โครงการ ประจ าปีของหน่วยงานทางการกีฬาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน าแผนพัฒนาการกีฬาชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นฐาน
เพื่อก าหนดแผนงานโครงการ และงบประมาณรายปี เพื่อให้เกิดความพร้อมด้านการพัฒนาของ
แผนพัฒนาการกีฬาชาติ  
   ๘ ) ควรมีการผลักดันให้มีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาและกีฬาใน
สถานศึกษาทุกระดับเพ่ือเป็นพ้ืนฐานทางด้านร่างกายและจิตใจ  ตลอดทั้งต่อยอดพัฒนากีฬา         
ขั้นพ้ืนฐาน กีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
   ๙) ควรมีการผลักดันการน าวิทยาศาสตร์การกีฬาไปบูรณาการกับการออก
ก าลังกาย และการเล่นกีฬาทุกระดับเพื่อพัฒนาสุขภาพและการกีฬาของบุคลากรในชาติ  
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   ๑๐) เร่งผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ  เพ่ือ
ก าหนดนโยบาย ก ากับ ดูแลการปฏิบัติตามนโยบายด้านกีฬา (Super board) เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาการกีฬาของชาติ  
   ๑๑) พัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของไทยให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ประเทศไทย 
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการกีฬาของอาเซียน  
   ๑๒) แผนพัฒนากีฬาชาติทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ มีความส าคัญมากและมีหน้าที่
กว้างขวางตัง้แต่การจัดท าแผน การขับเคลื่อนแผน และการปฏิบัติตามแผน ซึ่งต้องท างานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะการก ากับ ติดตาม การประเมิน
แผนและสรุปรายงาน จึงเห็นควรให้มีโครงสร้างด้านการกีฬาและบุคลากรเฉพาะในระดับ
กระทรวงเพ่ิมเติมเพื่อให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์ต่อการกีฬาของชาติ 
 
    
    สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่   
 
    
 
   (๔) เรื่อง “การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์การกฬีาเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชน 
และสมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ”๒๑ 
    จากการศึกษานโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐส าหรับบริหารประเทศว่าด้วย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๑ ได้ก าหนดสาระส าคัญ          
ความหนึ่ง คือ “พ้ืนฐานสังคม คือ การส่งเสริมและพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง” รวมทั้งให้มีการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนและประเทศชาติ รัฐพึงส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมี
ความสามารถสูสุด ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ก าหนดเป้าหมายเพื่อให้การพัฒนาการกีฬาของชาติก้าวเดิน
ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญดังกล่าว และสอดรับกับความคาดหวังของประชาชนที่มี
ต่อหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีความเป็นเลิศทางกีฬาทัดเทียมกับนานาประเทศ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งเน้นให้ประชาชนออกก าลังกาย

                                                           
๒๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ , คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา , รายงานการ

พิจารณาศึกษาเรื่อง “การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชน และ
สมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ”, ๒๕๖๒, หน้า ก – ฐ. 
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และเล่นกีฬา เพื่อให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เน้นการพัฒนาการกีฬาของชาติ
ให้ประสบผลส าเร็จระดับชาติและนานาชาติ และยุทธศาสตร์ที่ ๕ ให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรมทางกีฬา ผลิตพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือพัฒนากีฬาสู่ความ      
เป็นเลิศ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในระดับท้องถิ่น ท าหน้าที่สร้างองค์ความรู้ สร้างภาค
เครือข่าย ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชน และพัฒนา
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานหลักที่ต้องสร้างภาคี
เครือข่ายกับกระทรวงต่าง ๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รายงานการพิจารณาศึกษาฉบับนี้ได้เสนอ
ข้อคิดเห็นเชิงนโยบายและแนวทางการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชนและสมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ได้ก าหนดกรอบแนวคิดการส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนให้ประชาชนน าความรู้วิทยาศาสตร์การกีฬาไปพัฒนาสุขภาพ และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
ความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้นั้น สิ่งส าคัญคือการบริหารจัดการการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพ่ือการ
ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์การกีฬา มีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการด้วยวิธกีารสร้างระบบและกลไกในการขับเคลื่อนร่วมกันทั้งในระดับ
นโยบาย ระดับแผนก ากับติดตาม และระดับปฏิบัติการมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้การ
ขับเคลื่อนเกิดผลเป็นรูปธรรม การถ่ายโอนองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพ และสร้างนักกีฬาที่ด้วย
วิทยาศาสตร์การกีฬา มีรูปแบบและวิธีการหลายวิธี โดยเฉพาะรูปแบบการเรียนรู้ด้วยระบบไอซีที 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสื่อสารเป็นทางเลือกทางหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว  ปัจจุบันโลกดิจิทัล
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนและสมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศผ่าน
ไอซีทีสารสนเทศการเรยีนรู้และการสื่อสารมคีวามก้าวหน้ามาก รายงานการพิจารณาศึกษาฉบับนี้
ได้จัดท าเป็นชุดความรู้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพของประชาชน และสมรรถนะ
นักกีฬาสู่ความเป็นเลิศไว้เป็นแนวทางด้วยแล้ว หากกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้
ช่วยกันขับเคลื่อน สร้างภาคีเครือข่ายทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกตามกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการพัฒนา โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 
    ๑) กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) คือ ศาสตร์ที่ ให้ความรู้ละเอียด
เกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายที่ประกอบขึ้นเป็นรูปร่างสัดส่วนของร่างกายแต่ละคน ได้แก่ กระดูก 
กล้ามเนื้อ ข้อต่อ หัวใจ ปอด หลอดเลือด เม็ดเลือดแดง เซลล์ประสาท เป็นต้น หากได้มีการ
น าไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาสุขภาพและพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ยิ่ง 
    ๒) สรีรวิทยา (Physiology) คือ ศาสตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการท างาน
หรือการท าหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ เพ่ือให้ร่างกายสามารถกระตุ้นพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้นด้วย
การเคลื่อนไหวและการฝึกที่ถูกต้อง จะท าให้สุขภาพและสมรรถนะของนักกีฬาดีขึ้น 
    ๓) ชีวกลศาสตร์ (Biomechanics) คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการท างานของ
กล้ามเนื้อ กระดูก เอ็น ข้อต่อ เพ่ือน าไปสู่การใช้แรงในการเคลื่อนไหวหรือปฏิบัติทักษะเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือพัฒนาสุขภาพและสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศ 
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    ๔) ทักษะการฝึกซ้อมกีฬา (Skills Exercise) ทักษะการฝึกซ้อมกีฬา คือ 
ศาสตร์ที่ให้ความรู้ ความหนักเบา รูปแบบ วิธีการฝึกที่ก าหนดไว้ในโปรแกรมให้เหมาะสมกับแต่
ละบุคคล เพื่อสุขภาพ และสมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
    ๕) โภชนาการทางการกีฬา (Sports Nutrition) คือ ศาสตร์ที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับคุณค่าทางอาหารแต่ละชนิด และรู้จักเลือกอาหารที่เหมาะสมกับแต่ละคน ทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพ และพัฒนาสมรรถนะของนักกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
    ๖) จิตวิทยาการกีฬา (Sports Psychology) คือ ศาสตร์ที่ ให้ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการคิด การควบคุมทักษะการเคลื่อนไหว และรวมไปถึงการตัดสินใจในแต่ละ
สถานการณ์ของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การฝึกซ้อมกีฬาและในขณะการแข่งขันได้อย่าง
ถูกต้องมีผลดีต่อเกมส์ เพื่อผลการแข่งขัน 
    ๗) เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) คือ ศาสตร์ที่ ให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน การบ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกาย และ
นักกีฬา ทั้งในสภาวะปกติ และในระหว่างการฝึกซ้อม เพ่ือช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้
อยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์ 
    สรุปได้ว่า การบริหารจัดการ การน าวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้พัฒนา
สุขภาพและพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาให้ถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญมาก ผู้ที่ท า
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชน และสร้างสมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
ควรจะได้ตระหนัก เรื่อง การพัฒนาจัดหาบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
อุปกรณ์เครื่องมือ และสิ่งอ านวยความสะดวก การจัดระบบ กลไก ผลักดันให้วิทยาศาสตร์      
การกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพให้ถึงประชาชน และเข้าถึงนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างภาคี
เครือข่าย หน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ เช่น มหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือให้เกิดการบูร
ณาการพัฒนาสู่เป้าหมายที่ก าหนด ตามนโยบายของรัฐที่ก าหนด โดยเร่งรัดการลงทุนด้วย
งบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการทดลองวิจัย พัฒนา พร้อมกับน าไปใช้
พัฒนาสุขภาพประชาชน และพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศกับหน่วยที่รับผิดชอบ          
ให้เป็นรูปธรรม 
    การก าหนดนโยบายให้เกิดความชัดเจน ก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งมีการก ากับติดตาม การสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานคณะกรรมาธิการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ด้วยแล้ว
ควรจะมีการมอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยกันขับเคลื่อน
วิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชนและพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อตอบโจทย์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา 
๗๑ ที่มีความส าคัญ ความหนึ่ง คือ รัฐต้องส่งเสริมและพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง และพัฒนากีฬาให้มีความเป็นเลิศ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ประเทศชาติสืบไป 
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    ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 
    การส่งเสริมและขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ
ประชาชน การพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
    ด้านสุขภาพประชาชน 
    ๑. รัฐบาลและหน่วยงานที่ดูแลด้านสุขภาพของประชาชน ต้องให้
ความส าคัญในการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนาสุขภาพประชาชน 
    ๒. ประกาศวันสุขภาพประชาชนแห่งชาติ ให้ประชาชนมีความตระหนัก
ด้านการดูแลสุขภาพด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนาสุขภาพ 
    ๓. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อสุขภาพ
ประชาชน 
    ๔. ผลิตบุคลากรเพ่ือเป็นแกนน าช่วยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 
และน าวิทยาศาสตร์การกีฬาไปปฏิบัติเพ่ือสุขภาพ 
    ๕. สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม 
โดยการบูรณาการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพในสถานศึกษา 
    ๖. สร้างกลุ่ม แกนน าด้านสุขภาพเพ่ือขยายกลุ่มการเรียนรู้ ปฏิบัติใน
ชุมชนท้องถิ่น 
    ๗. ก าหนดนโยบายของประเทศ โดยคณะกรรมการนโยบายการกีฬา
แห่งชาติ และประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
    ๘. ประกาศและกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเพ่ือการน า
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชน เช่นเดียวกับที่สหรัฐอเมริกาประกาศและ
ร่วมมือกันท าแคมเปญทั่วประเทศในหลักการ “Exercises is medicine” 
    ๙. ให้สื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวด้านการดูแลสุขภาพด้วยการน า
วิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้พัฒนาสุขภาพประชาชน 
    ๑๐. สร้างภาคีเครือข่ายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย โดยมอบหมาย
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อช่วยกันขับเคลื่อน 
    ๑๑. ก าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่องค์ความรู้
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ  
    ๑๒. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ
ประชาชน ควบคู่ไปกับงานและภารกิจของประชาชนให้มีความรู้ เกิดความตระหนักด้านสุขภาพ 
    ๑๓. ให้มีการขับเคลื่อน เรื่อง การน าวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือพัฒนา
สุขภาพประชาชนให้มีความรู้ เกิดความตระหนักด้านสุขภาพ 
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    ๑๔. ให้มีการก าหนดดัชนีชี้วัดสมรรถภาพ สุขภาพของประชาชน และ
ปฏิบัติให้มีการทดสอบสมรรถภาพ สุขภาพคนไทย (ตามเกณฑ์ชีวิตที่ก าหนด) 
    ๑๕. ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และ
งบประมาณ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ 
    ๑๖. จัดท ายุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน 
    ด้านสมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
    ๑. ประกาศเป็นนโยบายหลัก โดยคณะกรรมการนโยบายการกีฬา
แห่งชาติ เรื่อง ให้น าวิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
    ๒. ให้มีการบริหารจัดการ การน าวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้พัฒนา
สมรรถนะนักกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๓. สร้างองค์ความรู้และน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปสู่นักกีฬา
ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง 
    ๔. ผลิตและพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแต่ละ
สาขาให้พอเพียงกับความต้องการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
    ๕. ให้หน่วยงานด้านกีฬาจัดท าแผนยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
    ๖. ให้มีการขับเคลื่อนแผนและติดตามผลงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เพื่อพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศให้เป็นรูปธรรม 
    ๗. ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากับผู้บริหารการกีฬา ผู้ฝึกสอน 
นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    ๘. ขยายผลการจัดให้บริการวิทยาศาสตร์การกีฬาไปยังภูมิภาคให้
นักกีฬาในส่วนภูมิภาคมีการน าวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้พัฒนานักกีฬา 
    ๙. มีศูนย์กลางจัดเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารทางวิชาการเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนานักกีฬา 
    ๑๐. ให้มีการทดลอง วิจัย ศึกษา ค้นคว้า ด้วยการน าวิทยาศาสตร์การกีฬา
เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
    ๑๑. สนับสนุน ส่งเสริมองค์การมหาชน ให้มีการลงทุนด้วยการน า
วิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
    ๑๒ . ให้ มี ก ารสร้างภาคี เครือข่ ายด้ านวิทยาศาสตร์การกีฬากั บ
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานทางการกีฬา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
    ๑๓. ให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัด ศูนย์ฝึกกีฬาที่
เป็นหน่วยพัฒนานักกีฬา จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action :lane) การน าวิทยาศาสตร์การกีฬาไป
พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
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    ๑๔. ให้ทุกหน่วยงานมีการก ากับ ติดตามผลรายงานการน าวิทยาศาสตร์
การกีฬาไปใช้ 
    ๑๕. มอบทุกหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (มีการขับเคลื่อนระดับนโยบาย ระดับขับเคลื่อนแผน 
และระดับปฏิบัติการให้เป็นรูปธรรม) 
    ๑๖. คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ท าหน้าที่ติดตามการ
ด าเนินงาน (ระดับนโยบาย) เสนอคณะรัฐมนตรี และรัฐบาล 
    จากการรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ได้แก่ สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา กระทรวงสาธารณสุข (กรม
อนามัย) สถานประกอบการภาคเอกชน (โกเด้นเบลล์ ฟิตเนส) มีข้อสรุปการด าเนินงานของ
หน่วยงานและข้อคิดเห็นด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชนและพัฒนา
สมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้ 
    หน่วยงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้ 
    ๑. ช่วงเก็บตัวนักกีฬา เพื่อการฝึกซ้อมของสมาคมกีฬา ก่อนการแข่งขัน
จะมีการจัดนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สนับสนุนการพัฒนานักกีฬา 
    ๒. มีการจัดโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพนักกีฬา โดยก าหนดระยะเวลา
การทดสอบ คือ ก่อนการเก็บตัวฝึกซ้อม ระหว่างการฝึกซ้อมและก่อนไปแข่งขัน พร้อมกับสรุปผล
การทดสอบ แจ้งให้สมาคมทราบ 
    ๓. มีการตรวจสุขภาพนักกีฬาโดยละเอียด เพ่ือหาสภาวะความผิดปกติ
ด้านสุขภาพของร่างกายนักกีฬา 
    ๔. การควบคุมและให้ความรู้เกี่ยวกับสารต้องห้ามในนักกีฬา โดยใช้วิธี
สุ่มตรวจระหว่างการฝึกซ้อมและระหว่างการแข่งขัน 
    ๕. ให้การสนับสนุนวิจัยแก่สถาบันการศึกษาและสมาคมกีฬาในการศึกษา 
ทดลอง ฝึกซ้อม รวมถึงการใช้เทคนิคใหม่ ๆ ในสาขาต่าง ๆ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ ฝึกซ้อมและ
แข่งขัน 
    ๖. ส่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาสาขาต่าง ๆ ไปให้ค าปรึกษาแก่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา 
    ๗. จัดคลินิกเพื่อกีฬาในภาคต่าง ๆ เพื่อให้ค าปรึกษาแก่สมาคมการกีฬา 
    ๘. ส่งนักกายภาพบ าบัดไปให้ค าปรึกษา และปฏิบัติในการช่วยการ
ฝึกซ้อม 
    ๙. มีการตรวจฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเกี่ยวข้องกับฟัน 
    ปัญหาที่พบจากการด าเนินงานช่วงเก็บตัวฝึกซ้อม 
    ๑. ปัญหาด้านโภชนาการ เกี่ยวกับคุณภาพและปริมาณอาหารที่ได้รับ 
อาหารทดแทนเครื่องดื่มชดเชยเกลือแร่ พลังงานที่เสียไปในการฝึกซ้อม 
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     - นักกีฬาไม่รับประทานอาหารมือเช้าก่อนการฝึกซ้อม 
     - การจัดอาหารยังไม่เหมาะกับประเภทกีฬา และช่วงเวลา 
     - การทานอาหารไม่เพียงพอ และเหมาะสม ในกรณีลดน้ าหนักตัว 
     - ความเหมาะสมของเวลาการฝึก การพักผ่อนกับเวลารับประทาน
อาหารแต่ละมื้อ 
    ๒. ปัญหาด้านเสริมสร้างสมรรถภาพทางการกีฬา (สรีรวิทยา) 
     - บางชนิดกีฬาแข่งบ่อยเกินไป ท าให้ไม่มีเวลาฟ้ืนตัวและเสริมสร้าง
พัฒนาร่างกาย 
     - นักกีฬายังให้ความส าคัญในการอบอุ่นร่างกายก่อนการฝึกซ้อม 
และลดสภาวะร่างกายหรือการผ่อนการออกก าลังกาย (Cool down) หลังการฝึกซ้อมน้อยเกินไป 
     - นักกีฬามีการบาดเจ็บเรื้อรัง 
     - สภาพแวดล้อม สถานที่ฝึกซ้อม บางชนิดกีฬายังอบอ้าว มีเสียง
รบกวน 
    ๓. ปัญหาด้านจิตวิทยา 
     - มีความวิตกเกี่ยวกับการเรียน การท างาน และการฝึกซ้อม 
     - ความเครียดเกิดจากการฝึกซ้อมหนัก สวัสดิการ ความเป็นอยู่ 
     - ขาดสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ผ่อนคลายความเครียด 
     - การเรียนหนัก การฝึกซ้อมหนัก การพักผ่อนน้อย 
     - ปัญหาขาดผู้เชี่ยวชาญด้านชีวกลศาสตร์เพื่อพัฒนาการฝึกซ้อม
ของนักกีฬา 
    ๔. จ านวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อสมาคมกีฬา และต่อ
จ านวนนักกีฬายังไม่เพียงพอ เนื่องจากนักกีฬาชนิดหนึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์
การกีฬาหลายสาขา จึงท าให้การด าเนินงานของนักวิทยาศาสตร์การกีฬากับนักกีฬาท างาน       
ไม่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน เกิดผลต่อการน าวิทยาศาสตร์การกีฬาใช้กับนักกีฬายังน้อยเกินไป และยังมี
ผลต่อปัจจัยอื่น ๆ อีก เช่น 
     - การเสริมอาหาร 
     - การจัดเวลารับประทานอาหาร 
     - ความพร้อม การเดินทาง 
     - วิธีการช่วยให้นักกีฬาฟ้ืนตัว 
     - การเสริมแรงจูงใจ 
     - การวิเคราะห์การฝึกซ้อม การแข่งขัน ยังไม่มีการวิเคราะห์ตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดเห็นของสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้เชี่ยวชาญและ          
ผู้ฝึกสอน และการบริหารของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
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    แนวทางในการด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในอนาคต จากการ
รับฟังความคิดเห็นของสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้เชี่ยวชาญและผู้ฝึกสอน และการบริหาร
ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
    - ควรมีการบริหารจัดการ โดยเฉพาะสถานที่เรียน สถานที่ฝึกซ้อม สิ่ง
อ านวยความสะดวกเพื่อลดความเครียดของนักกีฬา 
    - สถานที่ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในบางสมาคมไม่มีความ
พร้อม เช่น เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ห้องฝึกซ้อม ห้องทดสอบสมรรถภาพทางกาย ห้องบริการทาง
การแพทย์ ห้องผ่อนคลายร่างกาย และจิตใจ ยังไม่เหมาะสมและเพียงพอ 
    - มีการศึกษาวิจัยตามสาขาวิชาในเชิงลึก เช่น สรีรวิทยา จิตวิทยา 
เทคโนโลยี โภชนาการ ชีวกลศาสตร์ กีฬาเวชศาสตร์ ถึง ๗ โครงการ จ านวน ๑๑ ล้านบาท และมี
การศึกษาวิจัยประยุกต์ในการพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทย ๑๒ สมาคม เป็นเงิน ๘ ล้านบาท 
    - ศึกษาวิจัยความต้องการของสมาคมกีฬาเพ่ือน าไปใช้พัฒนานักกีฬา 
    - เพ่ือให้องค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
    - เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาสมาคมกีฬา 
    สิ่งที่ค้นพบจากกวิจัยพบว่า มีประโยชน์มาก แต่ก็ยังพบว่ามีการน า
ผลงานวิจัยไปใช้แก้ปัญหาได้น้อยมากในบางเรื่อง ในบางเรื่องไม่น าไปแก้ปัญหา นับว่าเป็นเรื่อง
ส าคัญที่จะต้องมีการทบทวนเรื่องการน าผลงานวิจัยที่ค้นพบไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร และ
ควรมีการน าผลการวิจัยไปจัดท าแผนการน าวิทยาศาสตร์การกีฬาไปพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศในโอกาสต่อไปโดยเฉพาะเรื่อง ดังนี้ 
    ๑. การสร้างบุคลากร และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มี
คุณภาพ มาตรฐาน และเพียงพอกับความต้องการและจ าเป็น 
    ๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้เหมาะสมกับชนิดกีฬาให้
เพียงพอกับการใช้งานของนักกีฬา 
    ๓. การจัดสิ่ งอ านวยความสะดวก การฝึกซ้อม ที่ พัก การเดินทาง 
สวัสดิการส าหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและบุคลากรทางกีฬาให้เหมาะสม 
    ๔. การจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการ
ฝึกซ้อม 
    ๕. สร้างองค์ความรู้ และให้สามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ให้กับผู้ฝึกสอนและนักกีฬา 
    สรุปข้อเสนอแนะส าหรับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
    ๑. การพัฒนากีฬาของโลกปัจจุบัน ผู้ฝึกสอนจะต้องมีคุณสมบัติและ             
มีความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อก ากับหน้าที่ส่วนหนึ่งในการก ากับดูแลการ
ฝึกซ้อมนักกีฬา หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาในประเทศที่พัฒนาการกีฬา จะมีการเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์
การกีฬา 
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    ๒. ผู้ฝึกสอนกีฬาจะต้องอยู่ในเกณฑ์ของสมาคม และสมาคมจะต้อง
ก าหนดให้มีการศึกษาความรู้เพ่ิมเติม โดยเฉพาะทฤษฎีการฝึกซ้อม โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์         
การกีฬา 
    ๓. สมาคมกีฬาต้องก าหนดให้ผู้ฝึกสอนท ารายงานความคืบหน้า และ
ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการฝึกซ้อมนักกีฬา รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพร่างกาย จิตใจนักกีฬา 
อาจท าเป็นรายเดือนเพ่ือติดตามความก้าวหน้าตามแผนที่ก าหนดไว้ 
    ๔. สมาคมต้องร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษา และ
พันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือมาสนับสนุนวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
    ๕. สมาคมกีฬาต้องก าหนดเป็นนโยบาย และหาวิธีการน าวิทยาศาสตร์การ
กีฬาผ่านคณะกรรมการบริหาร ผู้ฝึกสอนเพ่ือปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
    สรุปข้อเสนอแนะส าหรับรัฐบาล 
    ๑. รัฐบาลต้องก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและกลยุทธ์
ชัดเจน เรื่องการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้พัฒนานักกีฬา 
    ๒. สนับสนุน ส่งเสริมงบประมาณ ผลิตพัฒนาบุคลากร เครื่องมือ และ
งานวิจัยให้ครอบคลุมสมาคมกีฬา 
    ๓. สนับสนุน ส่งเสริมให้น าวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ
ประชาชนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
    ๔. ให้มีการร่วมมือภาคเครือข่ายพัฒนานักกีฬา โดยมีหน่วยเชี่ยวชาญ
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยกันพัฒนา 
    ๕. สร้างภาคีเครือข่ายพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 
    ๖. ก ากับ ติดตามผล และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานการน า
วิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือหาทางพัฒนาแก้ปัญหาในโอกาสต่อ ๆ ไป 
 
 
    สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  
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   (๕) รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากีฬา
รักบี้ฟุตบอลให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น”๒๒    
  “กีฬารักบี้ฟุตบอล” นับว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญ มีประวัติ
ความเป็นมาอย่างยาวนาน และด้วยกีฬารักบี้ฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีรูปแบบการเล่น การฝึกซ้อม 
และการแข่งขันที่สามารถปลูกฝังหรือสร้างให้นักกีฬาหรือผู้เล่นที่เล่นกีฬารักบี้ฟุตบอลที่มี
คุณลักษณะที่ดีได้ เพราะกีฬารักบี้ฟุตบอลได้ให้คุณค่า (Rugby Values) ในด้านความซื่อสัตย์ 
(Integrity) เพราะผู้เล่นต้องมีความซื่อสัตย์เป็นหัวใจหลักของในเกม และต้องเล่นด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและยุติธรรม ด้านความชื่นชอบ (Passion) เพราะการเล่นรักบี้ฟุตบอลจะท าให้ผู้เล่นมีความ
กระตือรือร้นในการเล่นอยู่ตลอดเวลา สร้างความตื่นเต้น ความรู้สึกผูกพันและเป็นความรู้สึก
เดียวกันของนักรักบี้ทั่วโลก ด้านเป็นปึกแผ่น (Solidarity) เพราะท าให้มีจิตวิญญาณที่เป็นหนึ่ง
เดียว (All for one, One for all) ที่น าไปสู่มิตรภาพอันยาวนาน มิตรภาพในการท างานเป็นทีม 
และความภักดีที่เหนือกว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรม การเมือง ศาสนา ด้านวิจัย (Discipline) 
สร้างให้คนมีวินัย ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของเกมทั้งในและนอกสนาม และสะท้อนผ่านการปฏิบัติตาม
กฎกติกา และค่านิยมหลักของรักบี้ ด้านการเคารพต่อผู้อื่น (Respect) ความเคารพต่อเพ่ือนร่วม
ทีมฝ่ายตรงข้าม ผู้ตัดสิน และผู้ที่เกี่ยวข้องในเกมเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ดังนั้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็น
คุณประโยชน์ที่สามารถหล่อหลอมและเป็นแรงผลักดันในการพัฒนานักกีฬาหรือผู้ที่เล่นกีฬารักบี้
ฟุตบอลให้เป็นก าลังพลส าคัญในการสร้างชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อีกช่องทางหนึ่ง 
สอดคล้องกับค าว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกีฬารักบี้ฟุตบอลยังไม่
รับการวางระบบโครงสร้างและการบริหารจัดการที่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลให้มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาดังเช่นกีฬาชนิดอื่น ๆ ซึ่งหาก
ปราศจากการวางมาตรการหรือด าเนินการใดที่เป็นประโยชน์แล้วก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ในระยะยาวได้ และท าให้ประเทศไทยขาดแคลนนักกีฬารักบี้ฟุตบอลที่มีทักษะ
และความสามารถที่ดีในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการระดับนานาชาติ และไม่สามารถ
แข่งขันได้อย่างทัดเทียมต่อไป 
   แม้ว่าสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมีการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์การด าเนินไว้ แต่ในการขับเคลื่อนและพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลยังขาดความเชื่อมโยง
อย่างเป็นระบบ ในการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงาน
ทางด้านการศึกษาและด้านกีฬา จึงท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคส าคัญที่ท้าทายต่อการด าเนินการและ
พัฒนาเพ่ือให้กีฬารักบี้ฟุตบอลมีโครงสร้างและมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็ง
มากขึ้น โดยสภาพปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญ ดังนี้ 

                                                           
๒๒ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ , คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา , รายงานการ

พิจารณาศึกษาเรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลให้มีความเข้มแข็งมาก
ขึ้น”, ๒๕๖๒, หน้า (๑) – (๔). 
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   ๑) การผลิตบุคลากรทางการกีฬารักบี้ฟุตบอล เนื่องจากปัจจุบันหลักสูตร
การเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในส่วนของสาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย 
การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล ได้ก าหนดเงื่อนไขสู่ความส าเร็จ คือ การก าหนดให้โรงเรียน
หรือสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับกีฬาสากล เงื่อนไขดังกล่าวมิได้ระบุอย่างชัดเจนว่า 
ต้องเป็นกีฬาสากลชนิดใดหรือประเภทใดอย่างชัดเจน ดังนั้น การน ากีฬาสากลมาจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาจึงขึ้นอยู่กับความสอดคล้องเหมาะสมกับจุดเด่นของสถานศึกษา 
ความสนใจ ความต้องการ ความถนัดของผู้เรียน ตลอดจนส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชน สังคม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ส่วนการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถาบันการพลศึกษาหรือมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ได้ก าหนดให้วิชาปฏิบัติหลายชนิดกีฬาเป็นวิชาเลือก รวมถึงวิชารักบี้ฟุตบอลด้วย จึงท าให้
เกิดเป็นข้อจ ากัดในการผลิตบุคลากรทางการกีฬารักบี้ฟุตบอล ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรทางการกีฬารักบี้ฟุตบอล ตั้งแต่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และกรรมการผู้ตัดสิน เป็นต้น ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการสรรหานักกีฬา ผู้ฝึกสอน และกรรมการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
นานาชาติ และการพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทยในระยะยาวได้ 
   ๒) การสร้างความนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของกีฬารักบี้ ฟุตบอล           
ในความคิดของผู้เรียนบางคนผู้ปกครองและประชาชนส่วนใหญ่มีมุมมองว่ากีฬารักบี้ฟุตบอลเป็น
กีฬาปะทะที่มีความรุนแรงและมีสถิติของการบาดเจ็บจากการแข่งขันค่อนข้างสูงกว่ากีฬาชนิดอื่น 
จึงท าให้เด็กและเยาวชนไม่กล้าที่จะเล่น และท าให้ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปไม่สนับสนุนให้
บุตรหลานมาเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอล ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วกีฬารักบี้ฟุตบอลมิได้อันตรายอย่างที่
เข้าใจ หากผู้เล่นมีความเข้าใจในรูปแบบและวิธีการเล่นอย่างถูกต้อง ประกอบกับปัจจุบันก็มีการ
เล่นกีฬารักบี้ฟุตบอลในรูปแบบที่ไม่อันตรายและสามารถสร้างทักษะพ้ืนฐานและการต่อยอดการ
เล่นในระดับสูงได้เป็นอย่างดี คือ Tag Rugby/Touch Rugby  
   ๓) สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก เนื่องจากกีฬา
รักบี้ฟุตบอลยังไม่เป็นที่นิยมมากในประเทศไทย จึงท าให้สนามกีฬาที่ใช้ส าหรับเล่นหรือแข่งขันมี
จ านวนน้อยทั้งที่ส าหรับใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันของสโมสรสมาชิก รวมทั้งของทีมชาติไทย         
อีกทั้งวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกซ้อมและการแข่งขันจัดหารายได้ยาก            
มีราคาที่สูง กระทบต่อการท ากิจกรรมรักบี้ฟุตบอล 
   ๔) การขาดแคลนงบประมาณส าหรับพัฒนาการแข่งขันภายในประเทศ 
คือ งบประมาณที่ใช้จัดการแข่งขันภายในประเทศมีน้อย ท าให้ระบบการแข่งขันไม่สามารถเพ่ิม
จ านวนแมตช์แบบเป็นระบบลีกอาชีพหรือกึ่งอาชีพ แบบระยะยาวหลายเดือนได้เมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ศรีลังกา เป็นต้น ส่วนนี้มีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้เล่นกีฬาชนิดนี้เป็นอย่างมาก เพราะระบบการแข่งขันไม่สามารถรองรับผู้เล่นเพ่ือ
ความก้าวหน้าและการประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้การขาดแคลนงบประมาณส าหรับการจ้าง       
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ผู้ฝึกสอนชาวต่างชาติที่มีองค์ความรู้ในระดับสากลเข้ามาท าหน้าที่ถ่ายทอดและพัฒนาทักษะการ
แข่งขันให้กับนักกีฬา ซึ่งหากปล่อยให้ปัญหาสะสมในระยะยาวอาจท าให้ศักยภาพของนักกีฬา
ลดลงและส่งผลต่อคุณภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   ๑) หน่วยงานด้านการศึกษาในส่วนที่ก ากับดูแลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ควรส่งเสริมให้มีการน ากีฬารักบี้ฟุตบอลเป็นวิชาที่ผู้เรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ได้เรียนรู้ในห้องเรียนและมีการปฏิบัติอย่างชัดเจน เผยแพร่กีฬารักบี้ฟุตบอลแก่เยาวชนด้วย Get 
into Rugby Program ,  Touch Rugby , Mini Rugby ส่วนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
สถาบันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตบุคลากร ควรก าหนดให้วิชากีฬารักบี้ฟุตบอลเป็นวิชาเลือก 
(บังคับ) เพ่ือให้การผลิตบุคลากรกีฬารักบี้ฟุตบอลเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และมีจ านวน
เพียงพอ ตอบสนองความต้องการและการจัดกิจกรรมกีฬารักบี้ฟุตบอลในพ้ืนที่ส่วนภูมิภาค 
   ๒) สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย หน่วยงานและองค์กรที่
รับผิดชอบทางด้านการกีฬา ควรสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเปิดอบรม
ทักษะพ้ืนฐานกีฬารักบี้ฟุตบอลให้กับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางด้านกีฬารักบี้ฟุตบอล 
โดยเน้นการสอนเกี่ยวกับ Touch Rugby , Mini Rugby และกีฬารักบี้ฟุตบอล ๗ คน ตลอดจน
การให้ความรู้ความใจในทักษะพื้นฐานของกีฬารักบี้ฟุตบอลให้กับบุคลากรทางด้านการศึกษาใน
พ้ืนที่ส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
   ๓) หลายประเทศได้ให้ความส าคัญที่กลุ่มเด็กและเยาวชนโดยการจัด
กิจกรรมกีฬาส าหรับเด็กที่เรียกว่า Sports for kids ดังนั้น ในการสร้างความนิยมและภาพลักษณ์
ที่ดีของกีฬารักบี้ฟุตบอล หน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านการศึกษาและด้านการกีฬาควรสร้าง
ความร่วมมือและน าจุดเด่นของกีฬารักบี้ฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่สามารถเล่นด้วยการได้ด้วยความ
สนุกสนาน เหมาะส าหรับเด็กและเยาวชนทั้งเพศชายและหญิงมาด าเนินการ โดยเฉพาะกีฬา 
Touch Rugby , Mini Rugby ซึ่งเป็นเกมกีฬาที่สามารถเล่นได้ตั้งแต่อายุ ๘ – ๑๒ และไม่มี
อันตรายจากการร่วมกิจกรรม ด าเนินการจัดกิจกรรให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง เพ่ือเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ด้านบวกของกีฬารักบี้ฟุตบอล อีกทั้งยังเป็นการกระจายกีฬารักบี้ฟุตบอลให้ได้รับ
ความนิยมในพ้ืนที่ส่วนภูมิภาคได้ 
   ๔) ควรน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาในแต่ละแขนงซึ่งประกอบด้วย กาย
วิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ โภชนาการทางการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การ
กีฬาและเทคโนโลยีทางการกีฬามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพและทักษะอย่าง
ครบวงจร 
   ๕) เพ่ือประโยชน์ทางการยกระดับและพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลให้มีระบบ
และโครงสร้างการด าเนินการที่เข้มแข็งและยั่งยืน ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ 
  ๑. งบประมาณส าหรับใช้ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มี
สถานที่เพ่ือเป็นสนามที่ใช้ในการแข่งขันของสมาคมทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค 
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  ๒. งบประมาณในการสรรหาผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ ชาวต่างชาติ
เพ่ือวางรากฐานการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลภายในประเทศและทีมชาติไทยทุกระดับ 
  ๓. งบประมาณในการจัดตั้งลีกกึ่งอาชีพภายในประเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพการแข่งขันภายในประเทศเพื่อเป็นการวางโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการให้มี
ความเข้มแข็งและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทั่วไปหันมาเล่นกีฬาชนิดนี้ นักกีฬาสามารถใช้ในการ
ประกอบอาชีพและสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวได้ 
   ๖) ควรมีการจัดหาแหล่งจ าหน่ายและผลิตอุปกรณ์การฝึกซ้อมและการ
แข่งขันให้บริการส าหรับผู้ที่มีความต้องการ 
 
 
   สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  
 
 
 ๕. ข้อมูลทางด้านวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 (๑) วิทยานิพนธ์ ชื่อเรื่อง “มาตรการกฎหมายในการควบคุมผู้ชมกีฬาฟุตบอลมิ
ให้บริโภคแอลกอฮอล์ก่อนหรือขณะชมการแข่งขัน” (Legal Measures Relating to 
Control of Alcohol in the Football Stadium or White Entering to the 
Ground)๒๓  
  การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสนามฟุตบอลเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิด
ความรุนแรงและอาชญากรรมระหว่างผู้ชมกีฬาฟุตบอลด้วยกัน แม้ว่า ประเทศไทยมี
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายหลักในการควบคุม
การจ าหน่ายและการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ตาม แต่กฎหมายฉบับดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์ในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียงสนามกีฬาฟุตบอลของรัฐบาล 
สาธารณะสถาน หรือสถานที่ราชการเท่านั้น ไม่ได้ควบคุมไปถึงการบริโภคในสนามกีฬาฟุตบอล
หรือในระหว่างการแข่งขันกีฬาของเอกชน  
  ในประเทศอังกฤษกีฬาฟุตบอลถือเป็นกีฬาที่สามารถสร้างรายได้จนกลายเป็น
ธุรกิจหลักของประเทศ มีการจัดตั้งสมาคมฟุตบอลในปี ค.ศ. ๑๘๖๓ เพื่อท าหน้าที่ควบคุมก ากับ
ดูแลกิจการการกีฬาฟุตบอลในประเทศ โดยในการแข่งขันฟุตบอลแต่ละครั้งจะมีผู้ชมเข้าชมเป็น
จ านวนมากและมักจะประสบปัญหาแฟนกีฬาของแต่ละทีมก่อความรุนแรงต่อกัน โดยในปี ค.ศ. 
๑๙๘๕ ได้เกิดโศกนาฏกรรมจากหายนะเฮเซล (The Heysel Disaster) บริเวณภาคตะวันตก

                                                           
๒๓ ปีดิเทพ อยู่ยืนยง, วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. 

๒๕๕๔, หน้า ๖๗ – ๗๔. 
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เฉียงเหนือของบรัสเซลส์ เมื่อวันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๑๙๘๕ ซึ่งท าให้มีผู้ เสียชีวิต ๓๙ คน         
โดยสาเหตุดังกล่าวเกิดจากผู้ชมกีฬาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการแข่งขัน แฟนบอลบางคน
ขาดสติ ไม่สามารถช่วยเหลือ หรือควบคุมตัวเองในขณะเกิดเหตุชุลมุนได้  จนในที่สุดรัฐบาล
อังกฤษได้ตรากฎหมายฉบับหนึ่งที่ก าหนดมาตรการในการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ใน
สนามกีฬาฟุตบอลของรัฐและเอกชน คือ The Sporting Events (Control of Alcohol etc.) 
Act ๑๙๘๕ โดยได้ก าหนดมาตรการห้ามผู้ชมกีฬาฟุตบอลที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าสู่
สนามฟุตบอล ห้ามมิให้ผู้ทีม่ีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้ครอบครองในขณะที่เกมการแข่งขันด าเนิน
อยู่เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และมีบทลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืน เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาทาง
อาชญากรรมที่เกิดจากผู้ชมกีฬาฟุตบอลหรือกีฬาประเภทอื่น รวมถึงพฤติกรรมก้าวร้าว การ
ทะเลาะวิวาทระหว่างเกมการแข่งขัน ไม่ว่าจะในระดับการแข่งขันกีฬาขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม 
  การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสนามกีฬาฟุตบอลของประเทศไทย แม้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะมีวัตถุประสงค์ในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ก าหนดแนวทางการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติด เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ก็ตาม แต่การควบคุมตามกฎหมายฉบับนี้จะก าหนดมาตรการควบคุมการขายและ
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นสถานที่ราชการ โดยไม่มีการควบคุมไปถึงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสนามกีฬา
ฟุตบอลของเอกชน ดังน้ัน เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทกันในสนามแข่งขัน
กีฬาจึงควรก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์           
ในสนามกีฬาฟุตบอลทั้งสนามฟุตบอลของรัฐและของเอกชน ทั้งน้ี อาศัยแนวทางของ
บทบัญญัติมาตรา ๒๗ (๘) และมาตรา ๓๑ (๗) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
  
 (๒) วิทยานิพนธ์ ชื่อเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการกระทบกระเทือน
ทางสมองจากการแข่งขันกีฬา” (LEGAL MEASURES TO PREVENT CONCUSSION IN 
SPORT)๒๔ 
 การได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬามักจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักกีฬาอยู่เสมอ        
ซึ่งเมื่อได้พิจารณาในแง่มุมกฎหมายแล้วจะเห็นว่า ในกรณีที่การบาดเจ็บเกิดขึ้นจากนักกีฬา       
ผู้นั้นเองย่อมไม่ก่อให้เกิดปัญหาในทางกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดหรือการ
เยียวยาความเสียหาย แต่ในส่วนของการบาดเจ็บที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกจะมีความ
แตกต่างออกไป เนื่องจากการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกสามารถมีได้ทั้งการ
บาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของนักกีฬาฝ่ายตรงข้าม กรรมการผู้ควบคุมการแข่งขัน ผู้
ฝึกสอนนักกีฬา การจัดสถานที่แข่งขัน หรือจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมในการแข่งขัน โดย

                                                           
๒๔ ชนมภมูิ งามภูพันธ,์วารสารบัณฑิตศกึษานติิศาสตร,์ หน้า ๖๒ – ๗๒. 
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การบาดเจ็บที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกจะมีได้ทั้งกรณีที่การบาดเจ็บเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือกฎกติกาการแข่งขัน และกรณีที่การบาดเจ็บเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎกติกาการแข่งขัน ซึ่งในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎกติกาการแข่งขัน 
บุคคลที่ท าให้นักกีฬาได้รับบาดเจ็บย่อมจะต้องมีความรับผิดทางละเมิดต่อนักกีฬาที่ได้รับ
บาดเจ็บอยู่แล้ว แต่ในกรณีที่บุคคลใดได้ท าให้นักกีฬาบาดเจ็บโดยปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
หรือกฎกติกาการแข่งขัน กรณีดังกล่าวก็ย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องความรับผิดและการ
เยียวยาความเสียหายขึ้น เนื่องจากบุคคลที่ท าให้นักกีฬาได้รับบาดเจ็บย่อมไม่ต้องมีความรับผิด
ในทางละเมิดต่อนักกีฬาผู้ได้รับบาดเจ็บ ไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากความจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อหรือไม่ว่าการบาดเจ็บนั้นจะมีความร้ายแรงมากเพียงใดก็ตาม เพราะการได้รับ
บาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬาตามกฎหมายหรือกฎกติกาการแข่งขันในประเทศไทยจะต้องน า
หลักกฎหมายจารีตประเพณีมาใช้บังคับเคียงคู่กับบทบัญญัติกฎหมายลายลักษณ์อักษรเพ่ือ        
ตัดทอนผลของกฎหมายลายลักษณ์อักษร ดังนั้น การพิจารณามาตรการปอ้งกันการบาดเจ็บจาก
การแข่งขันกฬีาจึงเป็นส่ิงที่มคีวามส าคัญเป็นอย่างยิ่ง การบาดเจ็บจากการกระทบกระเทือนทาง
สมอง (Concussion) เป็นการบาดเจ็บที่มีความอันตรายร้ายแรง เนื่องจากการบาดเจ็บดังกล่าว
ในปัจจุบันยังไม่สามารถตรวจพบได้และวิธีในการรักษาก็ยังไม่มีอีกด้วย โดยการบาดเจ็บชนิดนี้
จะส่งผลให้การท างานของระบบประสาทและสมองของผู้ได้รับบาดเจ็บท างานผิดปกติ ซึ่งหาก
บุคคลใดได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองซ้ าบ่อยครั้งดังเช่นในกรณีของนักกีฬา บุ คคล
ดังกล่าวก็ย่อมมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเนื้อเยื่อสมองเสื่อมรุนแรงเรื้อรัง หรือโรค  Chronic 
Traumatic Encephalopathy (CTE) ซึ่งโรคดังกล่าวจะท าให้ผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการของโรค 
ทางระบบประสาท เช่น โรคความจ าเสื่อม มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางก้าวร้าว การ
ตัดสินใจบกพร่อง สูญเสียการควบคุมตัวเอง และยังเพิ่มโอกาสในการฆ่าตวัตายให้สูงขึ้น อย่างไร
ก็ตาม แม้การได้รับบาดเจ็บจากการกระทบกระเทือนทางสมองจะมีความอันตรายร้ายแรงก็ตาม 
แต่ในประเทศไทยมีเพียงแค่กีฬามวยชนิดเดียวเท่านั้นที่ได้มีการบัญญัติกฎหมายไว้ใช้บังคับ คือ 
ระเบียบคณะกรรมการกีฬามวยว่าด้วยความปลอดภัยส าหรับนักมวย พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยบทบัญญัติดังกล่าวมีใจความว่า “ให้นักมวย
ได้รับการหยุดพักผ่อนร่างกายเป็นการถนอมระบบประสาท สมอง  และชีวิต ภายหลังการ
แข่งขันแตล่ะครั้ง โดยปกติไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้...” นอกจากนี้
หากเป็นกรณีที่นักมวยหมดสติจากการแข่งขัน ระเบียบคณะกรรมการกีฬามวยก็ได้บัญญัติ
มาตรการความปลอดภัยไว้โดยเฉพาะว่า “ในกรณีที่นักมวยที่แพ้น็อกเอ๊าท์ หรือแพ้เทคนิเกิล
น็อกเอ๊าท์ต้องหยุดพักร่างกายไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน จึงจะท าการแข่งขันใหม่ นักมวยที่จะท าการ
แข่งขันใหม่ต้องได้รับการวินิจฉัยร่างกายจากแพทย์ก่อน” 
 จากระเบียบคณะกรรมการกีฬามวยข้างต้นจึงเห็นได้ว่าในการแข่งขันกีฬามวยจะมี
กฎหมายบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทบกระเทือนทางสมองไว้อย่างชัดเจน โดยได้
ก าหนดให้นักมวยจะต้องพักผ่อนร่างกายหลังจากที่ได้ท าการแข่งขันเพ่ือเป็นการถนอมระบบ
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ประสาทและสมอง ทั้งนี้  หากมีกรณีที่นักมวยหมดสติจากการแข่งขันก็จะมีการบังคับใช้
มาตรการที่แตกต่างกันออกไปเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม อย่างไรก็ตามเนื่องจากระเบียบ
คณะกรรมการกีฬามวยดังกล่าวเป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับส าหรับกีฬามวยเท่านั้น ดังนั้น 
การน าระเบียบดังกล่าวไปปรับใช้กับกีฬาชนิดอื่นจึงไม่สามารถท าได้ โดยมาตรการป้องกันการ
กระทบกระเทือนทางสมองจากการแข่งขันในต่างประเทศกลับมีความแตกต่างออกไปเนื่องจาก
ในต่างประเทศได้ให้ความส าคัญกับการบาดเจ็บดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยได้มีการจัดประชุม
ระดับนานาชาติว่าด้วยการกระทบกระเทือนทางสมองจากการแข่งขันกีฬามาแล้วถึง  
๕ ครั้ง ซึ่งการประชุมนี้จะไดร้ับการจัดขึ้นโดยสหพันธ์กีฬาระดับนานาชาติในหลายชนิดกีฬาโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพูดคุยเกี่ยวกับการกระทบกระเทือนทางสมอง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการกระทบกระเทือนทางสมอง ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวจะได้มีการจัดท ารายงานการ
ประชุมขึ้นด้วย เพ่ือรวบรวมข้อมูลใหม่  ๆ ที่ได้รับจากการประชุมและน าไปเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ซึ่งในรายงานการประชุมดังกล่าวก็จะได้มีการกล่าวถึงเรื่องส าคัญๆ ที่เกี่ยวกับการ
กระทบกระเทือนทางสมอง เช่น วิธีในการตรวจสอบ วิธีการป้องกัน แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้
ได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง หรือขั้นตอนในการกลับไปท าการแข่งขันของนักกีฬาที่รับ
การกระทบกระเทือนทางสมอง อย่างไรก็ตาม รายงานการประชุมดังกล่าวก็ได้เกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือกันของสหพันธ์กีฬาระดับนานาชาติ ดังนั้น เมื่อสหพันธ์กีฬาระดับนานาชาติไม่ได้ก่อตั้ง
ขึ้นโดยความตกลงระหว่างประเทศตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป  ด้วยเหตุนี้สหพันธ์กีฬาระดับ
นานาชาติจึงไม่ใช่องค์การระหว่างประเทศ รายงานการประชุมฉบับนี้ จึงไม่ได้เป็นกฎหมาย
ระหว่างประเทศแต่อย่างใด ดังนั้น นักกีฬา สโมสรกีฬา สมาคมกีฬา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
แข่งขันกีฬาในแต่ละประเทศจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ 
แม้รายงานการประชุมว่าด้วยการกระทบกระเทือนทางสมองจากการแข่งขันกีฬาจะไม่ได้มี
สถานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ แต่สหพันธ์กีฬาระดับนานาชาติต่างก็ได้น าข้อมูลที่ได้รับ
จากรายงานการประชุมดังกล่าวมาปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะในการแข่งขันของ  แต่ละสหพันธ์ 
เช่น ค าแนะน าของสหพันธ์รักบี้ฟุตบอลโลกเกี่ยวกับการกระทบกระเทือนทางสมองส าหรับ
บุคคลทั่วไป (Concussion Guidance for the General Public) ข้อบังคับทางการแพทย์ของ
สหพันธ์ฮอกกี้น้ าแข็งนานาชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ (International Ice Hockey Federation Medical 
Regulations ๒๐๑๖) กฎระเบียบและข้อบังคับของสภามวยโลก (Rules & Regulations of the 
World Boxing Council) หรือคู่มือการปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬา
ฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (First Aid Manual and  Related  Healthcare  Issues  
for  Football) และคู่มือการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับกีฬาฟุตบอล ฉบับที่ ๒ (Football Emergency 
Medicine Manual ๒nd Edition) เป็นต้น โดยบางสหพันธ์กีฬาก็เลือกที่จะน าข้อมูลหรือ
ข้อสรุปในรายงานการประชุมดังกล่าวไปปรับใช้  โดยวิธีการแก้ไขกฎกติกาการแข่งขัน 
กฎระเบียบหรือข้อบังคับ แต่ในบางชนิดกีฬาก็เลือกที่จะใช้วิธีการจัดท า เอกสาร ให้ค าแนะน า 
ส าหรับวิธีการป้องกัน หรือวิธีปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อนักกีฬาได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง 
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โดยสภาพบังคับของการปรับใช้ในแต่ละวิธีก็จะมีความแตกต่างกัน เนื่องจากหากเป็นการจัดท า
เอกสารให้ค าแนะน า เอกสารดังกล่าวก็ย่อมไม่มีผลผูกพันสมาชิกของสหพันธ์นั้น ๆ แต่หากเป็น
กรณีที่เป็นการน าไปปรับใช้กับกฎกติกาการแข่งขัน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ การปรับใช้
ดังกล่าวก็จะส่งผลให้ผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษ  อย่างไรก็ตาม แม้กฎกติกาการแข่งขัน 
กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่สหพันธ์กีฬาได้จัดท าขึ้นจะสามารถใช้บังคับกับสมาชิกได้ แต่การ
บังคับใช้ดังกล่าวก็ไม่ใช่ในฐานะที่เป็นบทบัญญัติของกฎหมาย หากแต่เป็นการบังคับตามผลของ
กฎหมายว่าด้วยเรื่องสัญญาประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษต่างได้มีการจัดท า
มาตรการป้องกันการกระทบกระเทือนทางสมองจากการแข่งขันกีฬาในหลายชนิดกีฬา โดยการ
จัดท ามาตรการดังกล่าวได้มีการน าเอาข้อมูลมาจากรายงานการประชุมว่าด้วยการกระทบกระเทือน
ทางสมองจากการแข่งขันกีฬาและมาตรการป้องกันการกระทบกระเทือนทางสมองของสหพันธ์
กีฬาระดับนานาชาติมาปรับใช้ ซึ่งรูปแบบในการปรับใช้ในแต่ละชนิดกีฬาก็จะมีความแตกต่าง
กันออกไปตามความเหมาะสม โดยสามารถพิจารณาได้ ดังนี้ 
   ๑) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีกระทรวงกีฬาแห่งชาติหรือหน่วยงานของรัฐที่
คอยควบคุมก ากับดูแลแต่อย่างใด โดยแต่ละชนิดกีฬาจะมีหน่วยงานเอกชนที่คอยควบคุมดูแล
แยกต่างหากออกจากกัน เช่น เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ที่จะก ากับดูแลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหรือ
ลีกกีฬาอเมริกันฟุตบอลระดับอาชีพที่จะก ากับดูแลการแข่งขันกีฬาอเมริกันฟุตบอล ทั้งนี้ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการจัดระบบการแข่งขันที่แตกต่างจากการจัดแข่งขันในทวีปยุโรป  
กล่าวคือ ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีระบบการแข่งขันแบบปิด ซึ่งแต่ละสโมสรกีฬาที่เข้าร่วม
ในการแข่งขันกีฬาอาชีพจะไม่ได้มีการเลื่อนชั้นหรือลดชั้นระดับการแข่งขัน นอกจากนี้ การที่จะ
มีสโมสรกีฬาใหม่เกิดขึ้นได้นั้นก็จะต้องเกิดจากการลงมติให้ความยินยอมของสโมสรกีฬาที่อยู่ใน
ลีกนั้นๆ ก่อนด้วย มิเช่นนั้นสโมสรกีฬาใหม่นั้นก็จะไม่สามารถจัดตั้งและเข้าร่วมการแข่งขันได้  
 การแข่งขันกีฬาอาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีหลักกฎหมายที่เข้ามา
เกี่ยวข้อง ๓ ประเภท คือ กฎหมายลักษณะสัญญา กฎหมายป้องกันการผูกขาด และกฎหมาย
แรงงาน ซึ่งกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับนี้ มีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากในการช่วยสร้างระเบียบแบบแผน
ให้แก่องค์กรกีฬาอาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยองค์กรกีฬาแต่ละชนิดกีฬาจะเป็น
หน่วยงานภาคเอกชนซึ่งมีความเป็นเอกเทศ หน่วยงานภาครัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงในการ
บริหารจัดการในองค์กรกีฬานั้น ๆ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ขัดกัน ความ
น่าเชื่อถือ หรือการกระท าละเมิดตอ่กฎหมายว่าด้วยการผูกขาด ซึ่งในกรณีเหล่านี้หน่วยงานของ
รัฐจะสามารถเข้าไปแทรกแซงเพ่ือควบคุมดูแลให้เกิดความเป็นธรรมได้ ในส่วนของการบริหาร
ในแต่ละองค์กรกีฬา แต่ละองค์กรกีฬาจะมีกฎระเบียบหรือข้อบังคับ (Sports League or 
Association’s Constitution and Bylaws) ที่ใช้บังคับกับการแข่งขัน และการบริหารจัดการ
ที่แตกต่างกันออกไป ตลอดจนจะมีการก าหนดมาตรการป้องกันการกระทบกระเทือนทางสมอง
ที่แตกต่างกันออกไปด้วย เช่น กีฬาอเมริกันฟุตบอลที่ก าหนดให้ผู้จัดการแข่งขันจะต้องจัดให้มีผู้
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ที่คอยสังเกตการณ์อยู่ในห้องบันทึกภาพการแข่งขันเพื่อที่จะได้สามารถตรวจสอบภาพจากกล้อง
บันทึกภาพการแข่งขันว่านักกีฬามีสิทธิที่จะได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองหรือไม่จากการ
แข่งขัน ซึ่งหากตรวจสอบแล้วเกิดความสงสัย บุคคลดังกล่าวก็ย่อมมีสิทธิส่งสัญญาณไปยัง
ทีมงานข้างสนามแข่งขันเพื่อให้น านักกีฬาคนดังกล่าวออกจากการแข่งขันทันที โดยกฎ ระเบียบ 
หรือข้อบังคับดงักล่าวก็จะผูกพันทัง้องคก์รกฬีาและสมาชกิขององคก์รกีฬาทุกคนในลักษณะของ
การท าสัญญา ซึ่งหากองค์กรกีฬาหรือ สมาชิกขององค์กรกีฬาคนใดฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับดังกล่าว บุคคลผู้ฝ่าฝืนนั้นย่อมถือว่าเป็นผู้กระท าผิดสัญญาและต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการฝ่าฝืนดังกล่าว 
   ๒) ประเทศอังกฤษ 
 ในประเทศอังกฤษจะมีการแบ่งการควบคุมดูแลการแข่งขันกีฬาออกเป็น
หลายหน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานที่คอยดูแลด้านการเล่นกีฬาในประเทศอังกฤษ (Department 
for Culture, Media and Sport) หน่วยงานที่ คอยดูแลด้านการกีฬาในระดับนักเรียน 
นั กศึ กษ า  (Department for Education  and Skills) หน่ วยงานที่ คอยดู แลด้ านการ
บริหารงานท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Department of Communities and Local 
Government) หน่วยงานที่คอยดูแลด้านสุขภาพ (Department of Health) และสุดท้ายคือ
หน่วยงานที่คอยดูแลเรื่องการใช้สารกระตุ้นและการกระท าความผิดในการแข่งขันกีฬา (Home 
Office) นอกจากนี้ในประเทศอังกฤษยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงานภาคเอกชนอีกหน่วยงานหนึ่ง
เรียกว่า “การกีฬาแห่งประเทศอังกฤษ” (Sport England) เพื่อท าหน้าที่ในการควบคุมดูแลการ
แข่งขันกีฬาในประเทศอังกฤษอีกด้วย อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐและการกีฬาแห่งประเทศ
อังกฤษก็ไม่ได้คอยก ากับดูแลการแข่งขันกีฬาอาชีพอย่างเฉพาะเจาะจง เนื่องจากกีฬาอาชีพ
หลายประเภทในประเทศอังกฤษจะมีสมาคมกีฬา หรือหน่วยงานของกีฬานั้นก ากับดูแลอยู่ เช่น 
สมาคมรักบี้ฟุตบอลที่ก ากับดูแลเรื่องกีฬารักบี้ฟุตบอล สมาคมฟุตบอลเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล ซึ่งสมาคมกีฬาเหล่านี้จะมีการจัดท ากฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎกติกาการแข่งขัน รวมทั้ง
มาตรการป้องกันการกระทบกระเทือนทางสมองเพื่อใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาชนิดนั้น ๆ อยู่
แล้ว เช่น ข้อบังคับของสมาคมรักบี้ ฟุตบอล (Rugby Football Union Regulations) หรือ
แนวทางในการจัดการกับการกระทบกระเทือนทางสมองของสมาคมฟุตบอล (ประเทศอังกฤษ) 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (The FA’s  Concussion Guidelines ๒๐๑๕) ซึ่งระเบียบ ข้อบังคับ กฎ
กติกาการแข่งขัน หรือ มาตรการป้องกันการกระทบกระเทือนทางสมองของสมาคมเหล่านี้ก็จะ
มีผลผูกพันสมาชิกในลักษณะของการท าสัญญา ดังนั้น หากมีการฝ่าฝืนผู้ที่ฝ่าฝืนย่อมถือได้ว่า
กระท าผิดสัญญาและจะต้องได้รับการลงโทษจากการดังกล่าว  
  จากข้อมูลประเทศไทยยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการอื่นในการ
ป้องกันการกระทบกระเทือนทางสมองจากการแข่งขันกีฬาที่มีความครอบคลุมและเพียงพอ
ต่อการใช้บังคับ ดังน้ัน การแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง 
แต่อย่างไรก็ตาม ในการแก้ไขปัญหาก็ควรที่จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และ
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ต้องพิจารณาถึงพฤติการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องประกอบกัน เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความเหมาะสมต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน  โดยแนวทางแก้ไข
ปัญหาสามารถพิจารณาได้ดังนี้ 
  ๑) เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทบกระเทือนทางสมองและโรค
เนื้อเยื่อสมองเสื่อมรุนแรงเรื้อรัง การที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกระทบกระเทือนทางสมอง
และโรคเนื้อเยื่อสมองเสื่อมรุนแรงเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจะต้องเริ่ม
จากการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกระทบกระเทือนทางสมองและโรค
เนื้อเยื่อสมองเสื่อมรุนแรงเรื้อรัง หากนักกีฬาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬายังไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทบกระเทือนทางสมองและโรคเนื้อเยื่อสมองเสื่อมรุนแรงเรื้อรังว่ามี
ความอันตรายร้ายแรงเพียงใด การที่จะแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย กฎกติกาการแข่งขัน หรือ
กฎระเบียบของสมาคมกีฬาย่อมไม่มีประโยชน์เพราะนักกีฬา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
กีฬาจะไม่ให้ความสนใจและไม่ปฏิบัติตาม โดยในการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวก็ควรจัดท าโดย
สมาคมกีฬาชนิดนั้น ๆ เนื่องจากสมาคมกีฬาย่อมมีความใกล้ชิดกับนักกีฬาและเป็นองค์กรที่
ทราบถึงวิธีการแข่งขัน รูปแบบการแข่งขัน หรือความเสี่ยงที่นักกีฬาจะได้รับการบาดเจ็บจาก
การแข่งขันเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจข้างต้นควรต้องมีข้อมูลองค์
ความรู้ที่เกี่ยวกับการกระทบกระเทือนทางสมอง เช่น ความหมายของการกระทบกระเทือนทาง
สมองและโรคเนื้อเยื่อสมองเสื่อมรุนแรงเรื้อรัง สาเหตุของการได้รับการกระทบกระเทือนทาง
สมองและโรคเนื้อเยื่อสมองเสื่อมรุนแรงเรื้อรัง ลักษณะอาการของผู้ได้รับการกระทบกระเทือน
ทางสมอง วิธีการจัดการกับการกระทบกระเทือนทางสมอง วิธีการป้องกันการกระทบกระเทือน
ทางสมอง และขั้นตอนในการปฏิบัติก่อนที่จะกลับมาท าการแข่งขันกีฬาอีกครั้ง 
  ๒) แก้ไขกฎระเบียบขอ้บังคับของสมาคมกีฬา กฎกติกาการแขง่ขนัหลังจากทีไ่ด้
มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทบกระเทือนทางสมองและโรคเนื้อเยื่อสมอง
เสื่อมรุนแรงเรื้อรังให้แก่นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ต่อมาสมาคมกีฬาจะพิจารณาแก้ไข
กฎระเบียบ ข้อบังคับของสมาคมกีฬา กฎกติกาการแข่งขัน เพ่ือให้มาตรการป้องกันการ
กระทบกระเทือนทางสมองมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับข้อมูลที่สมาคมกีฬาได้ท าการ
เผยแพร่ โดยในมาตรา ๕๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘         
ได้วางหลักว่า ข้อบังคับของสมาคมกีฬาอย่างน้อยจะต้องมีข้อก าหนดที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่
ของสมาชิก ดังนั้น หากสมาคมกีฬาได้พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ป้องกันการกระทบกระเทือนทางสมองเข้าไปในข้อก าหนดเรื่องสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกย่อม
สามารถท าได้โดยไม่ต้องท าการแก้ไขกฎหมายแต่อย่างใด ซึ่งจะสอดคล้องกับวิธีการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการกระทบกระเทือนทางสมองจากการแข่งขันกีฬาในสหรัฐอเมริกาและประเทศ
อังกฤษ 
  ๓) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมาย โดยควรการแก้ไข ดังนี้ 
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 (๑) แก้ไขในมาตรา ๕๖ พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๕๘ โดยเพ่ิมข้ อความดั งนี้  “... (๑๐ ) ข้อก าหนดเกี่ ยวกับมาตรการป้ องกันการ
กระทบกระเทือนทางสมองจากการแข่งขันกีฬา ...” โดยการแก้ไขดังกล่าวจะส่งผลให้สมาคม
กีฬาต้องจัดท าข้อบังคับโดยมีการก าหนดมาตรการป้องกันการกระทบกระเทือนทางสมองอันจะ
ส่งผลให้สมาคมกีฬา นักกีฬา และสมาชิกของสมาคมกีฬานั้นต้องศึกษาและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้ งจะท าให้นักกีฬาในทุกระดับการแข่งขันได้รับความคุ้มครองจากการ
กระทบกระเทือนทางสมอง 
 (๒) แก้ไขในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญตัิส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยเพ่ิมข้อความดังนี้ “...ข้อก าหนดในสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันตามวรรคหนึ่ง ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการจ้างหรือมาตรการในการคุ้มครองที่คณะกรรมการประกาศก าหนด โดย
อย่างน้อยต้องก าหนดเรื่องชั่วโมงท างานตามปกติ วันหยุด วันลา การเลิกจ้าง มาตรการด้าน
ความปลอดภัย และการคุ้มครองนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ  ซึ่งจะต้องรวมถึง
มาตรการป้องกันการกระทบกระเทือนทางสมองจากการแข่งขันกีฬา  การท าประกันเพ่ือ
คุ้มครองชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ ส าหรับนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ...” ซึ่งการ
แก้ไขดังกล่าวจะท าให้สัญญาระหว่างสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพกับนักกีฬามีการ
ก าหนดไว้อย่างชัดเจนถึงข้อตกลงเกี่ยวกับการกระทบกระเทือนทางสมองเพื่อเป็นการบังคับให้
สโมสรกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพ และนักกีฬาจะต้องท าความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
กระทบกระเทือนทางสมอง ตลอดจนเป็นการก าหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันของนักกีฬาและ
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ 
 (๓) แก้ไขในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยเพ่ิมข้อความดังนี้ “... (๔) การจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักกีฬาอาชีพโดยแพทย์แผนปัจจุบัน 
และรับรองด้วยว่านักกีฬาอาชีพนั้นมีสุขภาพแข็งแรงเพียงพอที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพ
หรือประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพได้อย่างปลอดภัย  ซึ่งในการตรวจ
สุขภาพและการรับรองของแพทย์ดังกล่าว จะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการท างาน
ของระบบประสาทและสมองของนักกีฬาอาชีพด้วย 
  ๔) การจัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ า เป็นและ
เหมาะสมต่อการรักษาสุขภาพร่างกายของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพอยู่ประจ า
สนามแข่งขัน หรือสถานที่จัดกิจกรรมกีฬาอาชีพตลอดเวลาที่มีการแข่งขันกีฬาอาชีพหรือ
ประกอบกิจกรรมที่ เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ โดยในการจัดให้มีบุคลากรทาง
การแพทย์ข้างต้น บุคลากรทางการแพทย์จะต้องเป็นคนกลางที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการแข่งขัน 
บุคลากรทางการแพทย์คนดังกล่าวจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมอง 
เพ่ือคอยตรวจสอบนักกีฬาที่คาดว่าจะได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง...” การแก้ไข
ดังกล่าวจะท าให้การตรวจสอบระบบประสาทและสมองของนักกีฬากลายเป็นมาตรฐานขั้นต่ าท่ี
แพทย์จะต้องท าการตรวจสอบและรับรองก่อนที่จะอนุญาตให้นักกีฬากลับไปท าการแข่งขัน 
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นอกจากนี้ ยังส่งผลดีต่อนักกีฬาซึ่งจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้มีวิชาชีพแพทย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องของระบบประสาทและสมอง ซึ่งผู้มีวิชาชีพแพทย์ก็จะเป็นคนกลาง
ที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการแข่งขัน อันจะท าให้การตัดสินใจของผู้มีวิชาชีพแพทย์เป็นการตัดสินใจที่
ไม่มีความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ของนักกีฬาและผลประโยชน์ของสโมสรต้นสังกัดหรือ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 
  หากการแก้ ไขบทบัญญัติกฎหมายที่ เกี่ ยวกับมาตรการป้องกันกา ร
กระทบกระเทือนทางสมองจากการแข่งขันกีฬาสามารถให้ความคุ้มครองนักกีฬาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐก็ควรที่จะพิจารณาจัดท ากฎกระทรวง ประกาศ หรือ 
ระเบียบ เพ่ือก าหนดให้การแข่งขันกีฬาชนิดใดบ้างที่ควรจะต้องมีการจัดท ามาตรการทาง
กฎหมายในการป้องกันการกระทบกระเทือนทางสมองไม่ว่ากีฬาชนิดน้ัน ๆ จะเป็นกีฬา
อาชีพหรือไม่ก็ตาม ทั้งน้ี ก็เพ่ือเป็นการให้ความคุ้มครองแก่นักกีฬาทุกคนที่มีสิทธิได้รับการ
กระทบกระเทือนทางสมองจากการแข่งขันกีฬาในประเทศไทย โดยสมาคมกีฬาชนิดต่าง ๆ 
ควรจะศึกษาแนวทางในการจัดท ามาตรการป้องกันการกระทบกระเทือนทางสมองจากการ
แข่งขันกีฬาจากพระราชบัญญัติกีฬามวยและระเบียบคณะกรรมการกีฬามวยด้วย เพ่ือน า
มาตรการป้องกันการกระทบกระเทือนทางสมองในกีฬามวยมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสม
ตามแต่ละชนิดกีฬา 
 
 (๓) บทความ เรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทย” 
อุตสาหกรรมการกีฬา (Sport Industry) เป็นค าที่ใช้เรียกกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
กับสินค้าและบริการทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งในหลาย
ประเทศทั่วโลกมีความมั่นคงจากการขยายตัวและการบริโภคอุตสาหกรรมด้านการกีฬา ซึ่ง
อุตสาหกรรมกีฬาประกอบด้วยการผลิตสินค้า การบริการ การขยายตัว และการหดตัวของ
อุตสาหกรรมซึ่งอาจส่งผลโดยตรงกับความมั่นคงของเศรษฐกิจของประเทศในปี ค.ศ. ๒๐๑๗          
มีการประมาณการถึงรายได้ที่เกิดจากกีฬาทั่วโลกโดยอยู่ที่ประมาณเก้าแสนล้านเหรียญสหรัฐ 
โดยแนวโน้มและการขยายตัวดังกล่าวส่งผลต่อการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและการ
ส่งเสริมของประเทศต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงความตื่นตัวขอภาคธุรกิจประเทศไทยด้วย ในประเทศ
พัฒนาแล้วการกีฬาได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างส าคัญ โดยเรียกอุตสาหกรรมประเภทนี้ว่า Consumption Economy เป็นเศรษฐกิจที่เน้น
การบริโภคภายในประเทศเป็นส าคัญและส่งผลต่อด้านอื่นในทางสังคมอีกเป็นจ านวนมาก  
  ในปัจจุบัน อตุสาหกรรมกีฬากลายเป็นยุทธศาสตรใ์นการพัฒนาประเทศทั้งจาก
มุมมองในด้านกีฬาและด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากขนาดของตลาด รายได้ และศักยภาพด้านอื่น
ของตลาดอุตสาหกรรมกีฬาส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาประกอบด้วยหลายลักษณะ อาทิ โครงสร้างของตลาด พฤติกรรมของ



~ ๙๙ ~ 
 

ผู้บริโภค บทบาทภาครัฐ กฎระเบียบ ซึ่งทั้งหมดถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเติบโตของตลาด
อุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ และหากเปรียบเทียบกับต่างประเทศจะทราบว่าประเทศไทย          
มีตลาดอุตสาหกรรมกีฬาที่ยังไม่ใหญ่มากนัก อย่างไรก็ตาม ด้วยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
อุตสาหกรรมกีฬาทั้งในเรื่องรายได้ของกลุ่มกีฬาอาชีพมีการแข่งขันจ านวนมากขึ้น หรือการ
รับชมการแข่งขันกีฬาที่มีความตื่นตัวมากขึ้นอันเป็นผลให้รัฐบาลต้องหันมาให้ความสนใจต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ ก าหนดแผนนโยบายข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับ            
การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา ตรากฎหมายเพ่ือให้การส่งเสริมกลุ่มบุคลากรกีฬาอาชีพ บุคลากรใน
กีฬามวย จัดตั้งองค์กรที่มีหน้าที่ให้การส่งเสริมกีฬา เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นต้น           
ด้วยมุ่งหวังเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมกีฬาในประเทศ 
นอกจากนี้ การส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาเป็นประเด็นที่สภาปฏิรูปแห่งชาติได้ท าการศึกษา
วิเคราะห์และจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศจนได้ข้อสรุปว่าภาครัฐ
ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬาของไทยให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันในระดบันานาชาติ และได้บรรจุเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาไว้ในวาระปฏิรูปที่ 
๑๙ การกีฬาในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากการ
กีฬา ทั้งนี้ ได้รับความเหน็ชอบจากสภาปฏิรูปแหง่ชาติ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทั้งยังได้
บรรจุไว้ในแผนการปฏิรูป คือ เรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา และได้รับความเห็นชอบ
จากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้มีการเสนอให้มีการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาโดยการเพ่ิมรายได้จาก ๒ กลุ่มหลัก ได้แก่ รายได้จากกีฬาเพ่ือการ
อาชีพ (Professional Sports Revenue) และรายได้จากกีฬาเพื่อความบันเทิงและนันทนาการ 
(Recreational Sports Revenue)๒๕ รวมทั้งปรากฏเป็นแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถ
การแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพ่ือ
ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็งตามแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  โครงสร้างและลักษณะของอุตสาหกรรมกีฬา  
  ค าว่า “อุตสาหกรรม” (Industry) หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่มีการใช้ทุนหรือ
แรงงานในการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือเสนอขายแก่ผู้ซื้ออุตสาหกรรมบางกลุ่มอาจเกี่ยวข้อง
กับสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ในขณะที่อีกหลายอุตสาหกรรมบางชนิดอาจเกี่ยวข้องกับ
สินค้าหรือบริการหลายชนิดที่ผลิตและขายให้แก่กลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการในเวลาหนึ่ง  ๆ 
โครงสร้างภายในอุตสาหกรรมก็จะประกอบด้วยผู้ผลิตสินค้าและบริการและกลุ่มผู้บริโภคเป็น
ส าคัญในสายการผลิต (Supply Chain) ของสินค้าหรือบริการแต่ละชนิดก็จะประกอบไปด้วย
อุตสาหกรรมสินค้าและบริการที่เป็นวัตถุดิบภายในอีกเป็นจ านวนมาก ในขณะที่ “กีฬา” 

                                                           
๒๕ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, คณะกรรมาธิการขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ด้านกีฬา ศิลปะ วฒันธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม, ๒๕๕๙. 



~ ๑๐๐ ~ 
 

(Sport) หมายถึง กิจกรรมหรือการเล่นที่มีกฎกติกาก าหนดเพื่อความสนุกเพลิดเพลินผ่อนคลาย
ความเครียดหรือเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและอาจใช้เป็นการแข่งขันเพ่ือความเป็นเลิศ  
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับกีฬาที่เกิดขึ้นจึงได้มีการเรียก
กิจกรรมในกลุ่มดังกล่าวนี้วา่ “อุตสาหกรรมกีฬา (Sport Industry) ซึ่งหมายถึง ตลาดของสินคา้
ที่ผลิตและเสนอให้แก่ผู้ซื้อในกลุ่มของนักกีฬาและกลุ่มสันทนาการ  
  จากผลการศึกษาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสมาคมจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จ า แนกกลุ่ม
อุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยเป็น ๒ กลุ่มหลัก คือ ภาคการผลิตสินค้าและภาคบริการ
การกีฬา ภาคการผลิตสินค้าประกอบด้วยอุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้ากีฬา อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การ
กีฬา และการก่อสร้างสนามกีฬา ภาคบริการการกีฬาประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการกีฬา 
สโมสรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาเพ่ือบริการบุคคลทั่วไป นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกายภาพบ าบัด 
ผู้ประกอบการวิทยาศาสตร์การฟ้ืนฟูสุขภาพ เวชศาสตร์ การกีฬา นักกีฬาอาชีพ ผู้ บริหารทาง
การตลาดการกฬีา ผู้จัดการนักกีฬา ที่ปรึกษากฎหมาย ด้านการกีฬา การแข่งขันกีฬาอาชีพ การ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา การเป็นผู้สนับสนุนการกีฬา ผู้ประกอบการ และเจ้าของ
สนามกีฬา ทั้งนี้ สามารถ แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ออกเป็น ๑๒ 
กลุ่ม ได้แก่ 
  (๑) กลุ่มธุรกิจประเภทสถานที่บริการออกก าลังกาย  
 (๒) กลุ่มสโมสรกีฬาสมัครเล่น  
 (๓) กลุ่มสื่อสารมวลชนกิจกรรมการตลาดและโฆษณาการประชาสัมพันธ์
ทางการกีฬา  
 (๔) กลุ่มการจัดการแข่งขันกีฬา  
 (๕) กลุ่มการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ  
 (๖) กลุ่มการจัดการสิทธิประโยชน์และลิขสิทธิ์ทางการกีฬา  
 (๗) กลุ่มการบริการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 (๘) กลุ่มสถาบันผู้ผลิตบุคลากรการกีฬา  
 (๙) กลุ่มผู้ค้าปลีกและค้าส่งอุปกรณ์กีฬา  
 (๑๐) กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬา  
 (๑๑) กลุ่มผู้น าเข้าและส่งออกอุปกรณ์กีฬา 
 (๑๒) กลุ่มกีฬา  
  การมองภาพของตลาดอุตสาหกรรมกีฬาอาจมิได้จะมุ่งไปที่ส่วนการผลิตสินค้า
และบริการทางการกีฬาเท่านั้น ในการศึกษาและทบทวนความรู้ที่จะน าไปใช้ในการวางแผนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาควรจะพิจารณาให้ครอบคลุมในทุกภาคส่วนที่มีผลต่อการขับเคลื่อน
กิจกรรมในทางเศรษฐกิจ โดยกลไกของตลาดในกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมกีฬาอาจใช้มุมมองตาม
หลักวิชาการตลาดด้านกีฬามาใช้เป็นกรอบในการศึกษาและท าความเข้าใจกับลักษณะและ



~ ๑๐๑ ~ 
 

ความสัมพันธ์ของผู้เล่นที่เกี่ยวข้องในตลาดอุตสาหกรรมกีฬา รวมไปถึงการศึกษาลักษณะและ
พฤติกรรมบางอย่างของผู้บริโภคซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริโภคอันเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา  
  โครงสร้างของตลาดอุตสาหกรรมกีฬาในแต่ละพ้ืนที่อาจมีลักษณะแตกต่างกัน
ในรายละเอียด โดยเฉพาะในแต่ละประเทศที่รัฐมีการวางบทบาทด้านกีฬาของประเทศที่ต่างกัน
ไป อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของตลาดอุตสาหกรรมกีฬาทุกแห่งจะประกอบด้วย ๓
องค์ประกอบหลักที่ส าคัญ ได้แก่ สินค้าทางการกีฬา กลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มผู้ผลิตและคนกลาง  
  ๑. สินค้าทางการกีฬา หมายความถึงสินค้าหรือบริการใดที่ผลิตหรือสร้างขึ้น
เพ่ือสร้างหรือให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภคในอุตสาหกรรมกีฬา ลูกค้า หรือผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่าง 
รายการแข่งขันกีฬา (นักกีฬาและสนามกีฬาที่ใช้แข่งขัน) อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 
สินค้าที่ระลึก การฝึกสอนกีฬา บริการเครื่องเล่นหรือสถานที่เล่นกฬีา บริการโฆษณา หรือข้อมูล
ข่าวสารด้านกีฬา เป็นต้น สินค้าหรือบริการดังกล่าวอาจมีผลประโยชน์ตอบแทนต่อผู้ผลิต
โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้  
  ๒. ผู้บริโภคในอุตสาหกรรมกีฬา ในตลาดอุตสาหกรรมกีฬานั้นจะเติบโต
ย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริโภค โดยผู้บริโภคในตลาดอุตสาหกรรมกีฬาประกอบไปด้วย ๓ กลุ่มส าคัญ 
คือ กลุ่มผู้รับชม (Spectators) กลุ่มผู้เล่นกีฬา (Participants) และกลุ่มองค์กรทางธุรกิจผู้ให้
การสนับสนุน (Sponsors)  
   (๑) กลุ่มผู้รับชม (Spectators) มีค ากล่าวว่าถ้าหากการแข่งขันเป็น
หัวใจของกีฬา ผู้ชมก็คงเปรียบเป็นเลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจนั่นเอง (Shank, ๒๐๐๘) ค ากล่าว
ดังกล่าวเป็นการเปรียบเปรยอันแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของผู้บริโภคในกลุ่มนี้ สิ่งตอบแทน
หรือประโยชน์ของผู้บริโภคในกลุ่มนี้คือความสนุกและความพึงพอใจจากการรับชมกีฬา 
ผู้บริโภคโดยทั่วไปเป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับประโยชน์จากการการรับชมกีฬา ซึ่งอาจรับชมได้
ด้วยการจ่ายเงินซื้อตั๋วเข้าชมการแข่งขันที่สนามหรือการรับชมติดตามผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ 
การรับชมกีฬามีลักษณะโดยทั่วไปที่เหมือนกับการบริโภคสินค้าทางความบันเทิง เช่น ดนตรี 
คอนเสิร์ต ภาพยนตร์ ละคร ฯลฯ แต่สิ่งที่ท าให้รูปแบบกีฬาแตกตา่งไปจากรูปแบบ ความบันเทิง
อื่น คือ ลักษณะที่ด าเนินไปโดยที่ไม่อาจก าหนดผลที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าของกิจกรรมกีฬา สิ่งที่
สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้รับชมกีฬาคือสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเกมส์การแข่งขันเป็นสิ่งที่ไม่อาจ
ก าหนดผลล่วงหน้าและไม่สามารถควบคุมได้ อารมณ์และความตื่นเต้นของผู้ชมอาจทวีมากขึ้น
ไปอีกหากผู้เล่น หรือทีมที่แข่งขันมีความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งกับตน เช่น ทีมของเมือง           
ทีมชอบ หรือนักกีฬาที่ชอบ เป็นต้น ข้อความคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่อธิบายและท าความเข้าใจใน
พฤติกรรมของผู้บริโภคในอุสาหกรรมกีฬาได้เป็นอย่างดี และถือเป็นปัจจัย องค์ประกอบของ
ความต้องการ (Demand) ในอุตสาหกรรมกีฬาที่จ าเป็นต้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไปได้อีกด้วย 
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   (๒) กลุ่มผู้เล่นกีฬา (Participants) ผู้บริโภคในกลุ่มนี้ได้แก่กลุ่มคนที่
ตัดสินใจเพ่ือเข้าท ากิจกรรมกีฬาด้วยตนเองในรูปแบบที่แตกต่างกันไป เหตุผลการตัดสินใจใน
การเป็นผู้บริโภคในกลุ่มนี้อาจตั้งข้อสมมุติฐานได้ว่าผู้บริโภคตัดสินใจเพราะตนได้ประโยชน์จาก
การเข้ามาเป็นผู้เล่นกีฬาในลักษณะต่าง ๆ ในทางใดทางหนึ่ง เช่น การด ารงสุขภาวะ ความสนุก 
และพึงพอใจการได้รับการยอมรับจากสังคม เป็นต้น อนึ่ง กลุ่มผู้เล่นกีฬาที่จะถือเป็นผู้บริโภคใน
ความหมายนี้จะหมายถึงกลุ่มผู้ที่เล่นกีฬาสมัครเล่นหรือการแข่งขันกีฬาเพ่ือนันทนาการด้วย
เหตุผลว่า ผู้เล่นในกลุ่มนี้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการเล่นกีฬา
เอง เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนหรือประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดที่ตนต้องการ การตัดสินใจเช่นนี้
เป็นการตัดสินใจในลักษณะของผู้บริโภคที่สามารถใช้หลักวิชาการตลาดในการท าความเข้าใจ
และคาดการณ์พฤติกรรมซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตที่จะผลิตสินค้าทางการกีฬาที่
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 
   (๓) กลุ่มองค์กรทางธุรกิจผู้ให้การสนับสนุน (Sponsors) ผู้บริโภคใน
กลุ่มนี้เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้จัดการแข่งขันกีฬา สโมสรกีฬา หรือนักกีฬา เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการแสดงชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของตนผ่านสื่อช่องทางต่าง  ๆ ที่มีอยู่โดย         
มุ่งประสงค์เพื่อเพิ่มระดับการรับรูข้องสินคา้หรอืบรกิารของตนซึ่งเป็นประโยชนโ์ดยตรงกับธุรกิจ
ของตน การท าความเข้าใจต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในกลุ่มนี้ รวมทั้งแนวโน้มของตลาดมี
ลักษณะเดียวกันกับลักษณะของกลุ่มธุรกิจในการชื้อโฆษณาผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ นั่นเอง 
  ๓. กลุ่มผู้ผลิตและคนกลางถือเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญอีกกลุ่มหนึ่ งใน
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมกีฬาคือกลุ่มผู้ที่จัดหาและเสนอขายสินค้าหรือ
บริการทางการกฬีา (Suppliers) เช่น สมาพันธ์กีฬา นานาชาติ สมาคมกีฬา สโมสรกีฬา องค์กร
ทางการกีฬา นักกีฬา กลุ่มผู้ถือสิทธิในการแข่งขันกีฬาในลักษณะต่างๆ (ลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย
การค้า) เจ้าของสถานที่ที่ใช้จัดการแข่งขัน ผู้สนับสนุนรายการ ผู้ให้บริการสื่อสารมวลชน 
ผู้จัดการนักกีฬา ผู้ให้บริการเครื่องเล่นกีฬาและการออก ก าลังกาย ผู้ผลิตอุปกรณ์หรือสินค้า
กีฬา ผู้จัดจ าหน่ายสินค้า ฯลฯ เป็นต้น   
  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมกีฬา  
  ในการพัฒนาตลาดและอุตสาหกรรมกีฬามีความจ าเป็นจะต้องเข้าใจถึงเหตุผล
และการตัดสินใจซื้อสินค้าทางการกีฬาของกลุ่มผู้บริโภคในอุตสาหกรรมกีฬา โดยอาจน าหลัก
วิชาอันว่าด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคมาเป็นเครื่องมือในการศึกษาและท าความเข้าใจการศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ และพฤติกรรม
หรือการกระท าที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการบริโภคของบุคคล และหมายความรวมถึง
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมหรือการกระท า  เช่น 
อิทธิพลส่วนบุคคล อิทธิพลจากกิจกรรมทางด้าน การตลาด ลักษณะของผลิตภัณฑ์ การบรรจุ
ภัณฑ์ การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่การส่งเสรมิการตลาด เป็นต้น การทราบเหตุผลและการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมกีฬาอย่างแม่นย าและชัดเจนย่อมเป็นจุดเริ่มต้นของวงจร
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อุตสาหกรรมที่จะเกิดการผลิตสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและเกิดการ
บริโภคในจ านวนที่มากขึ้น ซึ่งหมายถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมนั่นเอง ปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคโดยทั่วไปประกอบไปด้วย ๕ ปัจจัยส าคัญ ได้แก่ 
  ๑. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นวิถีการด าเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือว่าเป็น
สิ่งดีงามและยอมรับมาปฏิบัติเพ่ือให้สังคมด าเนินและมีการพัฒนาไปได้ด้วยดี บุคคลในสังคม
เดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม วัฒนธรรม
เป็นเครื่องผูกพันบุคคลในกลุ่มไว้ด้วยกัน วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ก าหนดความต้องการพ้ืนฐานและ
พฤติกรรมของบุคคลโดยบุคคลจะเรียนรู้เรื่องค่านิยม ทัศนคติ ความชอบ การรับรู้ แ ละมี
พฤติกรรมอย่างไรนั้นต้องผ่านกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว และสถาบัน          
ต่าง ๆ ในสังคม คนที่อยู่ในวัฒนธรรมต่างกันย่อมมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน อาจอยู่ในรูป
ของค่านิยม (Values) ซึ่งเป็นแก่นของทัศนะที่สมาชิกของสังคมที่ บุคคลควรจะแสวงหาและ
ยึดถือร่วมกัน บรรทัดฐาน (Norms) ซึ่งเป็นรูปแบบของการก าหนดความประพฤติของผู้คนซึ่ง
อาจมีทั้งที่เป็นบรรทัดฐานทางสังคมหรือบรรทัดฐานทางกฎหมาย หรืออาจอยู่ในรูปของ
ประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันมา การศึกษาปัจจัยในประเด็นนี้ควรที่จะได้ศึกษาว่าปัจจุบัน
วัฒนธรรมใดในสังคมที่มีลักษณะส่งเสริมต่อการบริโภคในอุตสาหกรรมกีฬา เช่น ความเชื่อของ
สังคมอังกฤษในการเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของชุมชนหรือความนิยมของ
สังคมในการท า กิจกรรมร่วมกันผ่านกิจกรรมกีฬา (แนวปฏิบัติของข้าราชการในการออกก าลังกาย 
ทุกวันพุธ หรือประเพณีการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน องค์กร หรือประชาชนในพ้ืนที่         
เป็นต้น ตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมมีผลส าคัญต่อความรู้สึกนึกคิดและการ
ตัดสินใจของผู้คนที่จะเข้ามาสู่ตลาดของอุตสาหกรรมกีฬาได้อย่างไรนั่นเอง  
  ๒. ปัจจัยด้านสังคม สังคมรอบข้างของผู้บริโภคมีอิทธิพลส าคัญต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคในการซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าทางการกีฬา การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็น
กระบวนการในการแก้ไขปัญหาซึ่งผู้บริโภคจะผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการทางด้านจิตใจและ
น าไปสู่การตัดสินใจซื้อตั๋วเข้าชมการแข่งขันกีฬา ซื้อสมาชิกจากสโมสรกีฬา ซื้อเ สื้อผ้าหรือ
รองเท้ากีฬาหรือสมัครสมาชิกเคเบิ้ลทีวีเพื่อติดตามการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาหรือทีมกีฬาที่ตน
ชื่นชอบ ในทางวิชาการเรียกกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคดังกล่าวว่า “กลุ่มอ้างอิง” ซึ่งอาจ
หมายถึงกลุ่มสมาชิกขนาดเลก็ที่มีความสัมพันธอ์ย่างใกล้ชิดมากที่สุดตอ่ผู้บริโภค เช่น ครอบครัว 
เพื่อน ชมรม หรือเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เช่น กลุ่ม อาชีพ กลุ่มเชื้อชาติ ฯลฯ ทุกกลุ่มจะมีเป้าหมาย 
บรรทัดฐาน และค่านิยมของกลุ่มเสมอ ซึ่งเป้าหมาย บรรทัดฐาน และค่านิยมของกลุ่มดังกล่าว
เองจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ตัวอย่าง ครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็นนักกีฬา 
มักจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นกีฬาของสมาชิกในครอบครัวด้วยการพูดคุยหรือการให้
การสนับสนุน สมาคมกีฬาอาจก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกบัอุปกรณ์กฬีาที่จะใช้ในการแข่งขันระหว่าง
สมาชิกที่จะซื้อเสื้อผ้าและของที่ระลึกที่เป็นของแท้ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการให้การสนับสนุนสโมสร
และเป็นการแสดงออกเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากสมาชิกอื่น  การที่นักกีฬาชื่อดังหรือผู้มี
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ชื่อเสียงได้ยืนยันถึงคุณภาพของอุปกรณ์กีฬาอย่างใดอย่างหนึ่งมักส่งผลให้คนรอบข้างหรือกลุ่ม
คนที่มีความชื่นชอบตัดสินใจซื้อหรือใช้อุปกรณ์กีฬานั้น เป็นต้น  
  ๓. ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยในส่วนนี้เป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นลักษณะทางประชากร 
เช่น อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นต้น เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญต่อองค์กรธุรกิจเพราะ
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการท าความเข้าใจในพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค กล่าวคือ 
รูปแบบการบริโภคในเรื่องกีฬาของกลุ่มเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี กับกลุ่มวัยท างาน อายุระหว่าง 
๓๕ ถึง ๖๐ ปี ย่อมมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ปัจจัยเรื่องรายได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการ
บริโภคโดยผ่านการมีอิทธิพลต่อรสนิยมและความชอบพอของผู้บริโภค บุคคลที่มีรายได้แตกต่าง
กันจะมีความปรารถนาและแรงจูงใจที่ต่างกันด้วย หรือปัจจัยในเรื่องอาชีพ ซึ่งอาจส่งผลทั้งต่อ
รายได้หรือเวลาว่างที่จะใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาซึ่งเป็นสิ่งที่ตัดสินว่าบุคคลดังกล่าวจะเข้า
มาเป็นผู้บริโภคในอุตสาหกรรมกีฬาหรือไม่ รูปแบบใด มากน้อยเพียงใด  
  ๔. ปัจจัยด้านจิตวิทยา มีลักษณะเป็นปัจจัยภายในของผู้บริโภค การเลือกซื้อ
ของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านจิตวิทยาซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้าปัจจัยภายใน โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 
   ๑) การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังหรือสิ่งกระตุน้ที่อยู่ภายในตวั
บุคคลซึ่งกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติการจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจัย
ภายนอก พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีแรงจูงใจ (Motive) มีความต้องการที่ได้รับการ
กระตุ้นจากภายในตัวบุคคลที่ต้องการแสวงหาความพอใจด้วยพฤติกรรมที่มีเป้าหมาย แรงจูงใจ
ที่เกิดขึ้นภายในตัวมนุษย์ถือว่าเป็นความต้องการของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางด้าน
ต่าง ๆ ท าให้เกิดแรงจูงใจที่จะหาสินค้ามาบ าบัดความต้องการของตน เช่น ความต้องการในการ
เสพอารมณ์ความตื่นเต้นสนุกสนานจากกีฬา ความต้องการเป็นผู้มีสุขภาพดี ความต้องการ
ผลประโยชน์ตอบแทน หรือความต้องการเป็นที่ยอมรับจากสังคม เป็นต้น แรงขับเหล่านี้ก็เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเล่นกีฬา ดูกีฬา หรือซื้อสินค้าทางการกีฬานั่นเอง 
    ๒) การรับรู้ (Perception) กระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคลซึ่งขึ้นอยู่
กับปัจจัยภายใน เช่น ความเชื่อ ประสบการณ์ ความต้องการ อารมณ์ และยังมีปัจจัยภายนอก 
คือ สิ่งกระตุ้นการรับรู้จะผ่านช่องทางประสาท สัมผัสทั้ง ๕ ได้แก่ การมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น 
รับรส และสัมผัสทางกาย ซึ่งแต่ละคนมีการรับรู้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพที่
ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้า ความสัมพันธ์ของสิ่งกระตุ้นเร้ากับสิ่งแวดล้อมในขณะนั้น และ
เงื่อนไขของแต่ละบุคคลที่มีความต้องการทัศนคติ ค่านิยมแตกต่างกัน เช่น ความรับรู้ของคนใน
จังหวัดบุรีรัมย์ที่รู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด หรือความรู้สึกอยากเอา
แบบอย่างของนักกีฬาหรือคนดังของเด็ก เป็นต้น  
   ๓) การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผล
จากประสบการณ์ของบุคคล การเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับสิ่งกระตุ้นและเกิด
การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนั้น  
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   ๔) ความเชื่อ (Beliefs) เป็นความคิดซึ่งบุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใด           
สิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต 
   ๕) ทัศนคติ (Attitudes) เป็นการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึง
พอใจของบุคคล ความรู้สึกด้านอารมณ์ และแนวโน้มการปฏิบัติที่มีผลต่อความคิ ดหรือสิ่งใด      
สิ่งหนึ่ง หรือหมายถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
   ๖) บุคลิกภาพ (Personality) เป็นรูปแบบลักษณะของบุคคลที่จะเป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมการตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลักษณะด้านจิตวิทยาที่มีลักษณะแตกต่าง
ของบุคคลซึ่งน าไปสู่การตอบสนองที่สม่ าเสมอและมีปฏิกิริยาต่อสิ่งกระตุ้น  
   ๗) การมองตนเอง (Self-concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคล
มีต่อตนเองหรือความคิดที่บุคคลคิดว่าบุคคลอื่นมีความคิดเห็นต่อตนอย่างไร และอาจ
หมายความถึงความต้องการที่จะมองเห็นลักษณะตัวตนของตนเองว่าต้องการให้เป็นแบบใด 
  ๕. ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยนี้เป็นส่วนที่เกิดจากความพยามของผู้ผลิตสินค้า
ในการปรับใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือชักจูงให้ผู้บริโภคตัดสินใจตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของตน 
ซึ่งมักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรูปแบบของสินค้า ผลิตพันธ์ ราคา และการส่งเสริมการขายอื่น เป็น
ปัจจัยทั่วไปที่มีผลหรืออิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น ในการประยุกต์ใช้จริง
จ าเป็นต้องท าการศึกษา เก็บข้อมูลและวิเคราะห์อย่างละเอียดเพ่ือให้ทราบถึงขอบเขตและ
เงื่อนไขที่ชัดเจนถึงรูปแบบความคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคในการบริโภค
สินค้า เช่น พฤติกรรมการออกก าลังกายของ ประชาชนในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง การศึกษา
พฤติกรรมของผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลที่สนามกีฬา การศึกษาพฤติกรรมการชมกีฬาผ่านทาง
วิทยุโทรทัศน์ การศึกษารูปแบบการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้ออปุกรณ์กีฬา ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่
ผู้ประกอบการธุรกิจใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบปรับปรุงสินค้า ก าหนดราคาหรือการก าหนด
มาตรการส่งเสริมการขายเพื่อให้สินค้าหรือบริการของตนตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและ
เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการให้ได้มากที่สุด  
  นอกจากนี้ ตลาดอุตสาหกรรมกีฬาก็มีลักษณะที่คล้ายกับตลาดอุตสาหกรรมอื่น
ซึ่งประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมสินค้า หรือบริการย่อยอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกีฬาอีกเป็นจ านวนมาก 
ปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมประกอบด้วย
นโยบายและมาตรการภาครัฐ ดุลการค้าของประเทศ พฤติกรรมของนักลงทุน และปริมาณ           
อุปสงค์ อุปทาน หรือความต้องการในท้องตลาด ปัญหาว่าจะสามารถขยายตลาดอุตสาหกรรม
กีฬาในประเทศได้อย่างไร จ าเป็นต้องน าข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
ดังกล่าวมาพิจารณาประกอบด้วยเสมอ  
  ปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาดังกล่าวแล้ว 
พัฒนาการของตลาดอุตสาหกรรมกีฬาในต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาหรือกลุ่ม
สหภาพยุโรป พบว่าปัจจัยด้านกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมาย
การต่อต้านการผูกขาดทางการคา้ก็เปน็อีกปัจจัยหนึ่งที่มผีลต่อการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรม
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กีฬา เนื่องจากในช่วงต้นของการพัฒนา ตัวเลขสัดส่วนรายได้ของอุตสาหกรรมกีฬาก้าวกระโดด
ขึ้นมาเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการขายสิทธิการถ่ายทอดการแข่งขัน (Broadcasting 
Right) โครงสร้างของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นตัวก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะ
ของสิทธิในการถ่ายทอดการแข่งขัน ซึ่งอาจมีทั้งสิทธิในลักษณะสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive 
right) หรือเป็นสิทธิรวม (Collective right) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวทางหรือนโยบายของกฎหมาย
แต่ละประเทศ การก าหนดสิทธิแต่ละลักษณะส่งผลต่อรูปแบบการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่าง
สมาพันธ์องค์กรกีฬา สมาคมกีฬา ลีก สโมสร นักกีฬา หรือฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับรายการแข่งขัน
กีฬาที่มีการถ่ายทอด  
  นโยบายและมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทย  
  ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นหลายอย่างใน
อุตสาหกรรมกีฬาของไทย โดยเฉพาะอัตราการขยายตัวของตลาดอุตสาหกรรมกีฬาที่มีอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลได้มองและเล็งเห็นถึงศักยภาพและผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในกลุ่มดังกล่าว และได้เริ่มมีการตรากฎหมายหรือศึกษาและก าหนด
นโยบายและเป้าหมายอันเกี่ยวด้วยการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาในภาพรวม การ
น าเสนอในส่วนนี้จะได้สรุปแนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมายที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ข้อเสนอการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
โดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา 
คุณธรรม และจริยธรรม เป็นคณะกรรมการย่อยภายในโครงสร้างของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗         
มีอ านาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแนวทาง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป พร้อมก าหนดเวลา
การปฏิรูป และข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านอื่นๆ อาทิ กีฬา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การศาสนา ระบบ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมให้สัมฤทธิผล ซึ่งได้จัดท ารายงาน
ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา 
คุณธรรม และจริยธรรม เรื่อง การส่งเสริมอุตสาหกรรม การกีฬาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยใน
รายงานแสดงให้เห็นถึงความส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา 
โดยมีการก าหนดกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย ๑๒ กลุ่ม ได้แก่ สถานบริการ ออกก าลังกาย 
สโมสรกีฬาสมัครเล่น สื่อสารมวลชน การตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดการสิทธิ 
ประโยชน์และลิขสิทธิ์การกฬีา กลุ่มกีฬาอาชีพ กลุ่มวิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่มการท่องเที่ยวเชิง
กีฬาและนันทนาการ กลุ่มผู้จัดการแข่งขันกีฬา ค้าปลีกและค้าส่ง อุปกรณ์กีฬา ผู้ผลิตอุปกรณ์
กีฬา และผู้น าเข้าส่งออกทางการกีฬา และได้สรุปสภาพอุปสรรคและปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันไว้ 
๗ ลักษณะ ได้แก่  
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  ๑) อุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันส่วนใหญ่จะเป็นการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ เนื่องจากผู้ประกอบการการผลิตของไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถพัฒนาระบบ
การผลิตให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล  
  ๒) กิจการที่ประกอบธุรกิจของกลุ่มค้าปลีกค้าส่ง และผู้น าเข้าส่งออกอุปกรณ์
กีฬายังไม่ได้รับการส่งเสริมให้เจริญเติบโตอย่างเต็มรูปแบบเพื่อการขยายงานและขยายจุดขาย
ให้สามารถรองรับกลุ่มลูกค้า  
  ๓) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาส่วน
ใหญ่เป็น SMEs มีเงินลงทุนและอัตราการจ้างงานต่ า ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน 
ไม่ได้รับสินเชื่อจาก SMEs Bank  
  ๔) อุตสาหกรรมการกีฬาในกีฬาบางชนิดขาดการส่งเสริมในเรื่องการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) และกระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์จากสหพันธก์ีฬานานาชาติที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือให้ได้
ลิขสิทธิ์การผลิตของประเทศไทย อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า นวม เป็นต้น 
  ๕) อุตสาหกรรมการกีฬาของไทยยังขาดตราสินค้า (Brand) ในนามของ
ประเทศไทย จึงท าให้การพัฒนาตลาดและอุตสาหกรรมการกีฬาไม่สามารถก้าวเข้าสู่ตลาด
แข่งขันในระดับสากลได้  
  ๖) อุตสาหกรรมการกีฬาของไทยยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ          
ที่จะเข้ามาพัฒนาและขับเคลื่อนระบบให้มีคุณภาพและรองรับการขยายตัวในอนาคต 
  ๗) ในระยะเวลาประมาณ ๕ ปีที่ผ่านมา ธุรกิจด้านการกีฬาต่างประเทศขนาด
ใหญ่ได้เคลื่อนย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศเพ่ือนบ้านด้วยเหตุผลที่ว่าอัตรา
ค่าแรงงานของไทยอยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าแรงงานขั้นต่ าของประเทศ         
เพื่อนบ้าน 
  จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาดังกล่าวจึงน ามาสู่การจัดทาข้อเสนอด้าน
มาตรการในการส่งเสริม ๒ มาตรการ คือ 
  มาตรการที่ ๑ : มาตรการด้านนโยบาย  
  (๑) ก าหนดความชัดเจนของนโยบายการส่งเสริมการลงทุนให้แก่อุตสาหกรรม
การกีฬาทุกประเภทและทุกระดับ โดยก าหนดให้มีการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) โดยการน าเรียนคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติให้การส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนา
องค์ความรู้ในเรื่องแผนธุรกิจ (Business Plan) ทางการกีฬาให้แก่ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการ
กีฬา ทั้งนี้  มุ่งเน้นให้การส่งเสริมแก่กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการกีฬาทั้ง ๑๒ กลุ่ม  
  (๒) ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีการลงทุนในการจัดการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา โดยการ
สนับสนุนเงินทุนรวมทั้งจัดหา แหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ า (Soft Loan) และการพัฒนาองค์
ความรู้ในเรื่องแผนธุรกิจ (Business Plan) ทางการกีฬาให้แก่ผู้ประกอบการกีฬา ทั้งนี้ มุ่งเน้น



~ ๑๐๘ ~ 
 

ให้การส่งเสริมแก่กลุ่ม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา 
รวม ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มการจัดการสิทธิประโยชน์และลิขสิทธิ์ทางการกีฬา และกลุ่มการจัดการ
แข่งขันกีฬา  
  (๓) ก าหนดมาตรการทางภาษีเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่นักกีฬาที่มีรายได้จาก
ภายนอกประเทศ รวมทั้ง สนับสนุนผู้ที่ใช้ทุนส่วนตัวจนสามารถผลักดันให้นักกีฬาก้าวไปสู่ความ
เป็นเลิศและเพื่อการอาชีพ โดยการน าเรยีนคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมตกิ าหนดมาตรการทางภาษีเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการกีฬาอาชีพ นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศและผู้สนับสนุน
การสร้างนักกีฬา ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้การส่งเสริมแก่กลุ่ม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการกีฬาและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาในกลุ่มกีฬาอาชีพ 
  (๔) การพัฒนาการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ มุ่งเน้นให้การ
ส่งเสริมแก่กลุ่ม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ๓ กลุ่ม 
คือ กลุ่มสื่อสารมวลชน กิจกรรมการตลาดและโฆษณา การประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา  กลุ่ม
การจัดการสิทธิประโยชน์และลิขสิทธิ์ทางการกีฬา กลุ่มการจัดการแข่งขันกีฬาและกลุ่มการ
จัดการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ  
  มาตรการที่ ๒ : มาตรการกระตุ้น  
  (๑) สนับสนุนภาคเอกชนลงทุนในการสร้างสถานกีฬา (Sports Venues/Sports 
Facilities) ส าหรับการจัดกิจกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกชนิดกีฬา รวมทั้ ง สนับสนุนให้
สถานศึกษามีการลงทุนเกี่ยวกับสถานกีฬาในลักษณะที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) โดยมีแนวทางในการด าเนินการ คือ ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการ
ด าเนินการ สนับสนุนให้ภาคเอกชน หน่วยงานราชการและหน่วยงานในท้องถิ่นพัฒนาสถาน
กีฬาสาหรับการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้การส่งเสริมแก่
กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกีย่วขอ้งกบัการกีฬา รวม ๓ กลุ่ม คือ กลุ่ม
สถานที่บริการออกกาลังกาย กลุ่มสโมสรกีฬาสมัครเล่น และกลุ่มสถาบันการศึกษาผู้ผลิต
บุคลากรด้าน การกีฬา  
  (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดการ
ลงทุนผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) การสร้าง
นวัตกรรมทางการกีฬาการพัฒนาอุปกรณ์และการบริการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาส าหรับใช้ใน
ประเทศและการส่งออก โดยมีแนวทางการด าเนินงาน คือ ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนา
บุคลากรในศาสตร์ด้านการกีฬาสาขาซึ่งเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมการกีฬาในทุกระดับ 
ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารในเรื่อง
สิทธิประโยชน์แกผู่้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง และก าหนดให้มีจุดประสานงานการสื่อสารข้อมูล
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการพึงได้รับจากภาครัฐในเรื่องของการวิจัยและพัฒนา และ
พิจารณาจัดล าดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์การกีฬาและส่งเสริมการสร้างตราผลิตภัณฑ์ (Brand) 
ท้ังนี้ มุ่งเน้นให้การส่งเสริมแก่กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ



~ ๑๐๙ ~ 
 

การกีฬา รวม ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มการบริการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่มสถาบันการศึกษา
ผู้ผลิตบุคลากรด้านการกีฬา และกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬา  
  (๓) แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและรายละเอียดการก าหนดพิกัดอัตราศุลกากรเพ่ือ
การน าเข้า ส่งออก รวมทั้ง อ านวยความสะดวกในการด าเนินกรรมวิธีการ น าเข้า การส่งออก
อุปกรณ์การกีฬาและอุปกรณ์ออกก าลังกายส าหรับการแข่งขันกีฬา และการฝึกซ้อมในระดับ
นานาชาติที่ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หรือหน่วยงาน
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ คือ เร่งรัดให้สมาคมกีฬา
หรือผู้ประกอบการประสานงานในเรื่องข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงพิกัดอัตราศุลกากรส าหรับ
อุปกรณ์กีฬาต่อส านักงานเศรษฐกิจการคลังเพ่ือพิจารณาต่อไป และเร่งรัดให้กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนการก าหนดพิกัดอัตราศุลกากรร่วมกับกระทรวงการคลัง (กรม
ศุลกากร) เพ่ือให้ได้ข้อยุติในแต่ละรายการของอุปกรณ์กีฬา ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้การ ส่งเสริมแก่กลุ่ม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา รวม ๔ กลุ่ม คือ กลุ่ม
สโมสรกีฬาสมัครเล่น กลุ่มกีฬาอาชีพ กลุ่มการจัดการแข่งขันกีฬา และกลุ่มผู้น าเข้าและส่งออก
ทางการกีฬา  
  (๔) ก าหนดมาตรการป้องปราม ด าเนินการป้องกันปราบปราม และจับกุม
ผู้กระท าผิดในการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์หรือละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าและบริการทางการกีฬา โดยมี
แนวทางในการด าเนินการ คือ เร่งรัดให้กระทรวงพาณิชย์เพ่ิมมาตรการที่สินค้าและบริการ
ทางการกีฬาของผู้ประกอบการไทยและเร่งรัดการก าหนดมาตรการให้ส่วนราชการ และ
หน่วยงานผู้ใช้อุปกรณ์กีฬาพิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจ าหน่ายโดยผู้ประกอบการไทย โดย
มุ่งเน้นให้การส่งเสริมแก่กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
กีฬา รวม ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ค้าปลีกและค้าส่งอุปกรณ์กีฬาและกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬา  
  (๕) ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาและการกีฬาที่เป็น
มาตรฐานและต่อเนื่องในระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นต้นไป โดยมุ่งเน้นการ
สร้างสุขภาวะให้เยาวชนและเป็นการสร้างความต้องการในการบริโภคผลิตภัณฑ์ทางการกีฬา 
โดยการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาหลักสูตรและการก าหนดมาตรฐาน
อุปกรณ์กีฬาส าหรับกิจกรรมทางกายในชั่วโมงพลศึกษาที่เพิ่มขึ้น มุ่งเน้นให้การส่งเสริมแก่กลุ่ม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา รวม ๓ กลุ่ม คือ กลุ่ม
สถาบันการศึกษาผู้ผลิตบุคลากรด้านการกีฬา กลุ่มผู้ค้าปลีกและค้าส่งอุปกรณ์กีฬา  และกลุ่ม
ผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬา  



~ ๑๑๐ ~ 
 

  แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ๒๖ 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) อันเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะรวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาให้
ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรทั้งการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยได้วางแนวทางในการ
พัฒนา ๒ ส่วน คือ 
  (๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา โดยอาจส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพ่ือ
สร้างรายได้ สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ การเป็นเจ้าภาพงานกีฬาระดับโลก การ
จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา และ
ส่งเสริมกิจการและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกีฬาทั้งในอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจบริการที่
เชื่อมโยงกับกีฬา เช่น ธุรกิจอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจสถานที่การแข่งขันกีฬา ธุรกิจการฝึกสอนกีฬา 
รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญของการกีฬา และกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางการกีฬาและนันทนาการ
มากขึ้น 
  (๒) ปรับโครงสร้างบริหารจัดการด้านการกีฬา เพ่ือให้เกิดความเอกภาพในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ โดยการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการในรูปแบบ
คณะกรรมการระดับชาติเพ่ือท าหน้าที่จัดท าและขับเคลื่อนนโยบายด้านการกีฬาของประเทศ 
ส่งเสริมการด าเนินการของภาครัฐและเอกชนในการยกระดับอุตสาหกรรมกีฬา และจัดตั้ง
สถาบันเฉพาะทางด้านการกีฬาเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาหรือวิทยาศาสตร์
การกีฬาของภูมิภาค 
  นอกจากนี้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ในส่วนของยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืนจะเน้นการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมาก
ขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของก าลังคนและความคิด
สร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพ่ิมผลิตภาพของฐานการผลิต
และบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
รวมทั้ง จะให้ความส าคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริมการเชื่อมโยง
ตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาค

                                                           
๒๖ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สืบค้นเมื่อวันที ่๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒, 
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บริการให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น โดยพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินค้าและ
บริการที่สูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกตลอดจนการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ เพ่ือกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถิ่น และแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ ในยุทธศาสตร์ดังกล่าวมี
แผนงานที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง คือ แผนงานส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
อุตสาหกรรมกีฬาบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ มีสาระส าคัญเพื่อส่งเสริมผู้ที่เกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมกีฬา ด าเนินการวิจัยและพัฒนาและน านวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อัน
จะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมกีฬาทั้งในรูปแบบของการผลิตสินค้าและการ
ให้บริการด้านการกีฬา โดยมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นหน่วยงานด าเนินการหลัก  
  แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬา
ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้เป็นกรอบทิศ
ทางการด าเนินการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ โดยในแผนการพัฒนา
ดังกล่าวได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออก
ก าลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน 
  (๑) เร่งสร้างและพัฒนาพลศึกษาและสุขศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ โดย
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการออกก าลังกายและการกีฬาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพของครูพลศึกษาให้มีมาตรฐาน จัดให้มีอุปกรณ์และสถานที่เพ่ือการออกก าลังกายขั้น
พ้ืนฐานตามสถานศึกษาตั้งแต่ระดับท้องถิ่น และส่งเสริมและพัฒนาการออกก าลังกายและการ
กีฬาขั้นพ้ืนฐานส าหรับเด็กและเยาวชนคนพิการในสถานศึกษา 
  (๒) ส่งเสริมการพัฒนาการออกก าลังกายและการกีฬาขั้นพ้ืนฐานในชุมชน
ท้องถิ่นนอกสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายและการกีฬาขั้นพ้ืนฐาน
นอกหลักสูตรส าหรับเด็กและเยาวชน เพื่อเพ่ิมความตระหนักถึงความส าคัญของการออกก าลัง
กาย พัฒนาและส่งเสริมจัดให้มีอาสาสมัครและผู้น าในระดับเยาวชนเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้
ด้านการออกก าลังกายและการกฬีา และเพิ่มความตระหนักและเสริมสร้างน้ าใจนักกีฬาผ่านการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดที่สามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ 
  (๓) จัดวางระบบโครงข่ายและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและ
ชุมชน จัดตั้งเครือข่ายการกีฬาระหว่างชุมชนและสถานศึกษา พร้อมทั้งเพ่ิมบทบาทการมีส่วน
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ร่วมของสถาบันครอบครัว และส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
ของทั้งในและต่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลังกายและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการกีฬา 
  (๑) จัดหาและพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อการ
ออกก าลังกายและการเล่นกีฬาของมวลชนด้วยการพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การออกก าลังกายและการกีฬาตั้งแต่ระดับท้องถิ่น พัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยส าหรับ
การออกก าลังกายและเล่นกีฬาตามความเหมาะสม ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพ้นฐานด้านการกีฬาส่งเสริมให้สถานศึกษาให้ความ
ร่วมมือในการใช้สถานกีฬาเพ่ือสาธารณชน ส่งเสริมให้สถานกีฬาขยายเวลาการให้บริการแก่
ประชาชน และสร้างความรู้เป็นเจ้าของและส่งเสริมการดูแลรักษาสถานที่ออกก าลังกายและสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
  (๒) เสริมสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา
ส าหรับประชากรทุกกลุ่มด้วยการเผยแพร่ความรู้เพื่อเพิ่มความตระหนักด้านการออกก าลังกาย 
การเล่นกีฬา และการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น จัดให้มีและส่งเสริม
กิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องส าหรับประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มประชาชนผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมและสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มประชาชนคนพิการและผู้ด้อยโอกาสและรวมใจคนไทย
รักชาติด้วยกิจกรรมกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี 
  (๓) ส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครและบุคลากรการกีฬาเพื่อมวลชนอย่างเป็น
ระบบด้วยการสรา้งจิตสาธารณะพร้อมทั้งจัดให้มีอาสาสมัครทางการกีฬาและผู้น าการออกก าลัง
กายเพ่ือมวลชนอย่างเป็นระบบและพัฒนาบุคลากรการกีฬาส าหรับกิจกรรมการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและตอ่ยอดเพ่ือความส าเร็จ
ในระดับอาชีพ 
  (๑) เลือกสรรและพัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถทางการกีฬาเพ่ือความเป็น
เลิศโดยการพัฒนาระบบการหานักกีฬาตั้งแต่ระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ สร้างและส่งเสริมระบบ
การพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนส่งเสริมการส่งแข่งในระดับนานาชาติและยกระดับ
การเตรียมนักกีฬาเพ่ือเพ่ิมโอกาสความส าเร็จ ส่งเสริมและสร้างโอกาสการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ในทุกระดับและส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเพิ่มจ านวนชนิดกีฬาที่มีความหวัง 
  (๒) พัฒนาบุคลากรการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากลเพ่ือการ
พัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและการอาชีพอย่างยั่งยืน โดยการยกระดบัการพัฒนาบุคลากรการ
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและอาชีพให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากล ขยายฐานจ านวนบุคลากรการ
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กีฬาเพ่ือรองรับการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและอาชีพ และผลักดันให้ผู้บริหารชาวไทย
มีบทบาทและต าแหน่งในองค์กรกีฬาระดับนานาชาติ 
  (๓) สร้างและพัฒนาศูนย์บริการการกีฬาและศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่เป็น
มาตรฐาน โดยการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่สามารถรองรับการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ครบวงจร บูรณะและพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาให้ได้มาตรฐานตามความเหมาะสมส าหรับการพัฒนา
กีฬาเพ่ือความเลิศตั้งแต่ระดับท้องถิ่น และส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการสร้างศูนย์ฝึกกีฬา 
  (๔) ส่งเสริมและจัดเตรียมการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและ
บุคลากรการกีฬา โดยการส่งเสริมการเชิดชูเกียรติและการมอบรางวัลที่เหมาะสมทั้งในด้าน
ความส าเร็จจากการแข่งขันกีฬาและในด้านจริยธรรมให้กับนักกีฬาและบุคลากรการกีฬาอย่าง
เสมอภาค และจัดให้มีสวัสดิการและกองทุนที่เหมาะสมแก่นักกีฬาและบุคลากรการกีฬาที่เคย
สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้แก่ประเทศ 
  (๕) ส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพ่ือการอาชีพอย่างเป็นระบบ โดยการส่งเสริม
ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลักดันนักกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศสู่ระดับอาชีพผลักดันให้มี
การจัดการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพในประเทศมากขึ้น และประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความ
นิยมในการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพด้วยสื่อหลากหลายรูปแบบ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพ่ือเป็นส่วนส าคัญในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
  (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา ด้วยการเสริมสร้างบรรยากาศ
การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมและธรุกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัการกีฬาในประเทศ ก าหนดมาตรการ
การอ านวยความสะดวกด้านพิธีทางศุลกากรในการน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการกีฬา
และพัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะส าหรับอุตสาหกรรมการกีฬา 
  (๒) พัฒนาการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) โดย
การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการกีฬาที่จัดขึ้นโดยทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือเพ่ิม
จ านวนนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพ่ิมความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการ
จัดการแข่งขันกีฬา ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการเกบ็ตวัและฝึกซ้อม
ส าหรับนักกีฬาต่างชาติ และศึกษาพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบ และวางแผนการจัดตั้งเมืองกีฬาใน
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา 
  (๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งใน
ส่วนกลาง ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น โดยการพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ื นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น และพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
ให้มีคุณภาพและสามารถให้บริการอย่างทั่วถึงในทุกระดับ 
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  (๒) พัฒนาและการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการกีฬา โดย
การสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้งภายในและนอกประเทศ สร้าง
ระบบฐานข้อมูลและวางนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การกีฬา ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตประจ าวัน และยกระดับระบบการเรียนการสอนด้านการกีฬาให้มีความ
ทันสมัยในระดับอุดมศึกษา 
  (๓) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการกีฬา เพ่ือน าไปพัฒนาขีด
ความสามารถของนักกีฬาและสุขภาพของประชาชน โดยการผลักดันให้มีการน าองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาไปใช้จริงส าหรับการพัฒนาศักยภาพของนักกี ฬาและ
สุขภาพของประชาชน และส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬาภายในประเทศโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อการกีฬา 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ 
  (๑) สร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการ
กีฬา โดยการเสริมสร้างการบูรณาการและความร่วมมือระหว่างองค์กรกีฬาทั้งภาครัฐและ
เอกชนในทุกระดับ ผลักดันให้การพัฒนาการกีฬาเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในระดับจังหวัด และ
จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 
  (๒) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกก าลังกายและการกีฬาตั้งแต่ระดับชาติ 
ภูมิภาค และท้องถิ่นเพื่อการติดตามและประเมนิผล โดยการสร้างระบบฐานขอ้มูลกลางดา้นการ
ออกก าลังกายและการกีฬาที่มมีาตรฐานส าหรบัการติดตาม พัฒนาระบบการลงทะเบียนนักกีฬา
และชมรมกีฬาในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศตั้งแต่ระดับปฐมวัยและเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และส่งเสริมให้มีการประเมนิผลของแผนพัฒนาการกฬีาแหง่ชาตอิย่างสม่ าเสมอโดยใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลเชิงลึกและมีมาตรฐาน 
  (๓) ยกระดับการบริหารจัดการกีฬาบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรการกีฬาในด้านการบริหารจัดการกีฬา และยกระดับระบบการ
บริหารจัดการขององค์กรกีฬาภาครัฐสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการกีฬาในทุกระดับ ตั้งแต่ระบบอนุญาโตตุลาการกีฬาในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกี่ยวข้อง
กับการกีฬา และแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาให้
ทันสมัยและเอื้อต่อการพัฒนาการค่อนข้างมากในภาพรวมกิจกรรมทางการกีฬาทั้งประเทศมี
การเลือกการให้การส่งเสริมหรือสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มผู้ด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เช่น ในกลุ่มบุคลากรกีฬาอาชีพ บุคลากรในวงการกีฬามวย เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งผู้เล่นในตลาดอุตสาหกรรมกีฬาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แนวนโยบายและมาตรการของ
รัฐที่เกี่ยวกับการการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาที่ปรากฏออกมาไม่ว่าจะมาจาก
ข้อเสนอการปฏิรูปของสภาปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรื อ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็ล้วนแล้วแต่เป็นการส่งสัญญาณและท่าทีส าคัญของรัฐที่มีต่อ
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อุตสาหกรรมกีฬา ยกตัวอย่างเช่น การปรับใช้มาตรการที่เกี่ยวกับการสร้างความต้องการ 
(demand) ทางการกีฬา เช่น ข้อเสนอปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาและ
การกีฬาที่เป็นมาตรฐานและตอ่เนื่องในระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นต้นไป ของ
สภาปฏิรูปประเทศ หรือข้อเสนอตามยุทธศาสตร์ที่การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนัก
ด้านการออกก าลังกายและการกีฬาขั้นพ้ืนฐาน ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นต้น หรือ
เป็นมาตรการที่มุ่งเสริมความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการทางการกีฬาขอผู้ประกอบการ 
เช่น สนับสนุนภาคเอกชนลงทุนในการสร้าง สถานกีฬา (Sports Venues/Sports Facilities) 
ส าหรับการจัดกิจกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกชนิดกีฬา รวมทั้งสนับสนุนให้สถานศึกษามีการ
ลงทุนเกี่ยวกับสถานกีฬาในลักษณะที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือ
ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีการลงทุนในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ และการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา โดยการสนับสนุนเงินทุน
รวมทั้งจัดหาแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ า (Soft Loan) เป็นต้น 
  ในการด าเนินนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬานั้น จะส าเร็จตามเป้าหมายได้
ต้องอาศัยกลไกและมาตรฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลไกภาครัฐ กลไกทางกฎหมาย มาตรการทาง
สังคม กลุ่มธุรกิจ ฯลฯ เพ่ือเป็นองคาพยพในการขับเคลื่อนแนวนโยบาย มาตรการ และ
กฎหมายทั้งหลายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬานั้น จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์
และประเมินถึงประสิทธิภาพหรือไม่ หรือมีผลเป็นการส่งเสริมตลาดอุตสาหกรรมกีฬาหรือไม่
อย่างไร หรืออาจจะกล่าวได้ว่าในภาพรวม รัฐควรเป็นผู้สร้างให้เกิดสภาวะที่เอื้ออ านวยต่อความ
ต้องการทางการกีฬาของประชาชนและต่อผู้ประกอบการทั้ งหลายที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
กีฬาและรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดในเปา้หมายของการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาคืออัตราการเติบโต
ของตลาดอุตสาหกรรมกีฬาภายในประเทศนั่นเอง 
 
 (๔) บทความ เรื่อง “ก้าวสู่ฟุตบอลโลกกับกฎหมายการกีฬา”๒๗ 
  หลายประเทศในยุโรปและเอเชีย เช่น อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น เป็นต้น เล็งเห็น
ความส าคัญของวงการกีฬาว่าเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานแห่งการพัฒนาสังคม จึงก าหนดเป้าหมาย
ในการบัญญัติกฎหมายต่าง ๆ มาสนับสนุนวงการกีฬาเพื่อให้เกิดผลสุดท้าย ๓ ประการ คือ           
๑) พัฒนาคุณภาพชีวิต ๒) พัฒนาสังคม และ ๓) พัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศอังกฤษเป็นตัวอย่าง
ที่เด่นชัดที่สุดที่ขับเคลื่อนมิติเหล่านี้จนเกิดเป็นบริบทการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองผู้เล่นกีฬา
ฟุตบอลเป็นอาชีพ ดังจะเห็นได้จากคดี Walker V. Crystal Palace Football Club (๑๙๑๐) 
ศาลตีความว่า สัญญาจ้างนักฟุตบอลนั้นต้องถูกคุ้มครองสิทธิพ้ืนฐานด้วยกฎหมายแรงงาน 

                                                           
๒๗ ว่องวิช ขวัญพัทลุง, “ก้าวสูฟุ่ตบอลโลกกับกฎหมายการกีฬา,” กรุงเทพธุรกิจ , 

สืบค้นเมื่อวนัที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒, http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/
๖๔๔๙๗๐ 

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/644970
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/644970
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(Employment Right Act ๑๙๙๖) เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพและส่งเสริมประชาชน
ให้เล่นกีฬาฟุตบอลเป็นอาชีพ จากจุดนี้ท าให้อังกฤษมีหลักกฎหมายด้านกีฬามากมาย อาทิเช่น           
The Football League Contract, The Doctrine of Restraint of Trade แ ล ะ  The 
Transfer Rules ซึ่งเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของนักกีฬาฟุตบอล โดยมีสมาคมฟุตบอล
อังกฤษ (FA) เป็นผู้ควบคุม ด้วยเหตุนี้ท าให้อาชีพนักฟุตบอลในประเทศอังกฤษเป็น
อุตสาหกรรมที่สามารถสร้างนักกีฬาที่มีคุณภาพ มีรายได้สูงและสร้างเงินจากการขายลิขสิทธิ์ใน
การถ่ายทอดสดรายการฟุตบอลอาชีพ (The English Premier league) ปีละหลายแสนล้าน
บาท จากบริบทเดียวกัน“พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑” ซึ่งเริ่มบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นกลไกส าคัญที่จะก าหนดโครงสร้างการจัดการและ
วางรากฐานในการพัฒนาวงการกีฬาให้เป็นเหมือนดังในประเทศอังกฤษ โดยก าหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติขึ้นมา เรียกชื่อย่อว่า “คกช.” ซึ่งต้องร่วมท างานกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านกีฬา 
ด้านกฎหมายหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการกีฬา รวมทั้งต้องมีผู้แทนสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทยและผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวดัเป็นกรรมการ มีปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอธิบดีกรมพลศึกษาและผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โครงสร้างกรรมการต่าง ๆ เหล่านี้ท าหน้าที่ในการจัดท านโยบาย
และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการ
กีฬาของประเทศ เสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติการตามนโยบาย
และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมทั้งด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการพัฒนาการกีฬาของชาติ นอกจากนี้ยังก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในเรื่องต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีความพร้อมให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างเป็นธรรม ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลไปพร้อม ๆ กับผลักดันให้
กีฬากลายเป็นอุตสาหกรรมของประเทศ อันสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพและน าเงินเข้าสู่
ประเทศ โดยใช้ “พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐” และ 
“พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖” มาเป็นกลไกสนับสนุน กล่าวคือ มีการ
ก าหนดกรอบแห่งการจัดการแข่งขันที่มีกฎหมายคุ้มครองนักกีฬาอย่างชัดเจน จัดตั้งกองทุนเพื่อ
ดูแลนักกีฬาทั้งในเวลาที่ก าลังเล่นและเมื่อเลิกเล่นอาชีพ มีนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่เข้าไปเป็น
คนกลางในการตรวจสอบดูแลนักกีฬาอาชีพว่า นายจ้างหรือสโมสรต้นสังกัดได้ท าการดูแลตามที่
กฎหมายก าหนดสิทธิพ้ืนฐานไว้หรือไม่ ที่ส าคัญอีกประการคือมีบทก าหนดโทษทางอาญาที่
ชัดเจนเอาผิดกับนักกีฬาอาชีพหรือบุคคลอื่นใดที่มีเจตนาหาผลประโยชน์โดยทุจริตในวงการ
กีฬา เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือผ่านระบบอันเป็นสากลวิธี 
 



~ ๑๑๗ ~ 
 

 (๕) บทความ เรื่อง “ปัญหากีฬาชาติ”๒๘ 
  “กีฬา” ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถเข้าไปเป็น
สะพานเชื่อมส าหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคมและประเทศชาติได้อย่างเป็น
รูปธรรม แต่การกีฬาของชาติเองก็ต้องเผชิญกับปัญหาที่จะรอรับการเยียวยาแก้ไขเช่นเดียวกัน
ถึงแม้ว่าการกีฬาจะเป็นหนึ่งในมิติที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติส าหรับการขับเคลื่อนในการพัฒนา
ประเทศที่ล้อกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ ๖ แต่หากมองให้ลึกจะพบว่าวันนี้การกีฬา
บ้านเรามีปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนาน และรอรับการแก้ไขอยู่ในหลากหลายมิติไม่ต่างไปจาก
ปัญหาด้านอื่น ๆ การขับเคลื่อนเพื่อการแก้ปัญหาทางด้านการกีฬาล าพังการผลักภาระเพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐที่ประกอบไปด้วยองค์กรหลักซึ่งสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่ว่าจะ
เป็นการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือกรมพลศึกษาตลอดจนหน่วยงานอื่นในสังกัดก็คงจะไม่สามารถ
ด าเนินการได้เพียงผู้เดียว ค าถามที่ตามมาและสะท้อนไปยังผู้เกี่ยวข้องจึงมีอยู่ว่าปัญหาทางการ
กีฬาทั้งมวลได้เคยมีการศึกษาวิจัย และน ามาสังเคราะห์แยกแยะออกมาอย่างเป็นระบบและเป็น
ทางการมากน้อยแค่ไหนวันนี้โจทย์หรือปัญหาตลอดจนการบ้านที่รับทราบกันมาอย่างยาวนาน  
ใคร หรือหน่วยงานไหนที่จะเป็นเจ้าภาพในการเดินหน้าและแก้ปัญหาร่วมกัน อย่างไรก็ตามจะ
พบว่าปัญหาทางการกีฬานั้นในอดีตที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยกรรมาธิการ           
ที่เกี่ยวข้องได้เคยแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาปัญหาและทางออกกันมาทุกยุค ทุกสมัย แต่       
ผลการศึกษานั้นในบางครั้งไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อการป้องกันและแก้ไขได้อย่างเป็น
รูปธรรมเนื่องจากมีตัวแปร และปัจจัยที่ท าให้ต้องสะดุดและไม่ต่อเนื่อง จากนี้ไปเมื่อมีรัฐบาลใหม่        
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่ก็คงเป็นที่จับตาของคนกีฬาว่าปัญหาที่
ส่งผลต่อการพัฒนากีฬาชาติจะได้รับการแก้ไขเพ่ือน าไปสู่โอกาสและความหวังแห่งอนาคตมาก
น้อยเพียงใด ในยามที่สังคมประสบปัญหานานาสารพัดแต่ถ้าคราใดที่นักกีฬาไทยไปสร้างผลงาน
หรือน าชื่อเสียงมาสู่ประเทศ วันนี้สังคมไทยจึงเชื่อแล้วว่ากีฬาเป็นหนึ่งในมิติของการสร้างความสุข
ให้กับคนทั้งประเทศได้อย่างยากที่จะปฏิเสธ และในปี ๒๕๖๒ นี้เป็นอีกปีที่นักกีฬาทีมชาติไทยจะ
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติในหลากหลายทัวร์นาเมนต์ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้
นักกีฬาประสบความส าเร็จ และน าความสุขมาสู่สังคมไทย รัฐบาลใหม่ในอนาคตคงจะต้องก าหนด
แผนยุทธศาสตร์และนโยบายไว้ล่วงหน้าเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลในอดีต
เมื่อพูดถึงการให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการการกีฬาของชาติเพ่ือน ามาซึ่งการพัฒนาประเทศ
นั้นจะพบว่ามีทั้งประสบความส าเร็จและล้มเหลว รัฐบาลในอนาคตจึงเป็นที่จับตาว่าการกีฬาจะ
เป็นหนึ่งในมิติที่จะน ามาสู่การส่งเสริมและสนับสนุนดังที่ได้เคยหาเสียงไว้กับประชาชนมากน้อย 
แค่ไหน 

                                                           
๒๘ รัฐพงศ์ บญุญานุวตัร , “ปัญหากีฬาชาต,ิ” สมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย , 

สืบค้นเมื่อวนัที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒, http://www.smat.or.th/view/๕ca๓๑f๖๗๔๖d๔๖a
๐๗f๓๘bb๗๕๔  

http://www.smat.or.th/view/5ca31f6746d46a07f38bb754
http://www.smat.or.th/view/5ca31f6746d46a07f38bb754


~ ๑๑๘ ~ 
 

 
 (๖) บทความ เรื่อง “กฎหมายกีฬากับการส่งเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทย”๒๙ 
  ในระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมา วงการการกีฬาในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว จากในอดีตที่กีฬาเป็นเพียงการเล่นเพื่อนันทนาการหรือการพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง
เท่านั้น แต่ในปัจจุบันนี้รูปแบบการเล่นกีฬามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจนเริ่มมีการพัฒนา
เข้าสู่การเล่นกีฬาเพ่ือการอาชีพเกิดขึ้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการประกาศใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกีฬาอาชีพขึ้นเป็นครั้งแรกจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยมีความพยายามที่จะ
ยกระดับของการเล่นกีฬาให้สามารถพัฒนาได้ทันตามความเป็นไปของวงการกีฬาในต่างประเทศ 
โดยมีลักษณะที่สามารถเล่นกีฬาเพื่อประกอบเป็นอาชีพได้ และตามประกาศของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยเรื่องการก าหนดชนิดกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ ก าหนดประเภทกีฬาทั้งหมด ๑๓ ชนิด คือ 
ฟุตบอล กอล์ฟ เจ็ตสกี วอลเลย์บอล ตะกร้อ โบว์ลิ่ง แข่งรถจักรยานยนต์ จักรยาน แข่งรถยนต์ 
สนุ๊กเกอร์ แบดมินตัน เทนนิส และบาสเกตบอล ส่วนกีฬามวยได้มี พ.ร.บ. กีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เพ่ือควบคุมดูแลวงการมวยเป็นการเฉพาะ 
 อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมดูแลวงการกีฬาเป็น
การเฉพาะเหมือนเช่นในต่างประเทศที่ได้มีการพัฒนากฎหมายกีฬาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การควบคุมดูแลวงการกีฬาโดยภาพรวม โดยมีการจัดรวบรวมหมวดหมู่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
กีฬาเพ่ือท าการศึกษาและพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เช่นในประเทศ
อเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เป็นต้น หรือในบางประเทศถึงกับได้มีการจัดท าประมวลกฎหมายกีฬาขึ้น
เช่นในประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น 
 ส าหรับในประเทศไทยค าว่ากฎหมายกีฬายังไม่เป็นที่รู้จักและยังไม่มีบรรทัดฐาน
เหมือนในต่างประเทศ โดยกฎหมายเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นมีลักษณะเป็นกฎหมายเฉพาะและ
กระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ โดยอาจแบ่งออกได้เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มที่ ๑ กฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรกีฬา ได้แก่ 
 (๑) พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นกฎหมายที่จัดตั้งการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยขึ้นโดยให้มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมการกีฬาและควบคุมการด าเนินกิจการกีฬาใน
ประเทศไทย โดยกฎหมายได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการต่าง ๆ เงื่อนไขในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา กองทุนการพัฒนากีฬา
แห่งชาติ สมาคมกีฬาในรูปแบบต่าง ๆ การก ากับดูแลคณะกรรมการด้านกีฬา เป็นต้น 
 (๒) พ.ร.บ. สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นกฎหมายที่จัดตั้งสถาบันการพล
ศึกษาภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นเพ่ือส่งเสริมการศึกษาวิชาการและวิชาชีพ

                                                           
๒๙ พรพล เทศทอง, “กฎหมายกีฬากับการส่งเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทย,” กรุงเทพ

ธุรกิจ ,  สืบคน้เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/๖๔๕๒๑๑ 
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ชั้นสูงแก่บุคลากรทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นันทนาการ และวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมการวิจัย การให้บริการชุมชน การใช้
และพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศึกษาแก่ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬานันทนาการและผู้ที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายโดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
 กลุ่มที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและนักกีฬา ได้แก่ 
 (๑) พ.ร.บ. กีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากกีฬามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้และเป็น
วัฒนธรรมประจ าชาติที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการแข่งขันมวยไทยได้กลายเป็น
กีฬามวยที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ดังนั้นจึงควรมีกฎหมายที่ควบคุมดูแลการแข่งขันมวย
และส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยให้มีมาตรฐานและเพ่ือจัดให้มีสวัสดิการแก่นักมวยและบุคคลใน
วงการกีฬามวยที่เหมาะสม 
 
 
 (๒) พ.ร.บ. ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยที่องค์กร
ต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกได้ประกาศให้ด าเนินการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
โดยการสร้างทักษะความพร้อมทางกายภาพและจิตส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการ
แข่งขันกีฬาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นไปด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมโดยไม่ต้องใช้สาร
ต้องห้าม รวมทั้งให้การคุ้มครองต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬา เพ่ือให้มีมาตรการการ
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่สอดคล้องกับค าประกาศโคเปนเฮเกนว่าด้วยการต่อต้านสารต้องห้าม
ทางการกีฬาและส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬากับนานาประเทศ การที่ประเทศไทยต้องการเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรกีฬาระหว่างประเทศต่าง ๆ จึงท าให้ต้องมีการออกกฎหมายขึ้นมาเพ่ือ
บังคับใช้ให้สอดคล้องกับหลักการนี้ 
 (๓) พ.ร.บ. ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่กีฬาอาชีพเป็นกิจกรรมกีฬาที่
นานาประเทศให้ความส าคัญและเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ อีกทั้งยังเป็นปัจจัย
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศ เพ่ือก าหนด
มาตรฐานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับกีฬาอาชีพให้สอดคล้องกับสากลและเป็นการยกระดับมาตรฐานการ
กีฬาอาชีพในประเทศไทยในการคุ้มครองช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาอาชีพ 
บุคลากรกีฬาอาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ จึงได้มีการออกกฎหมายขึ้นมาเพ่ือรองรับการ
พัฒนาวงการกีฬาอาชีพในประเทศไทยต่อไปในอนาคต 
 กลุ่มที่ ๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการกีฬา ได้แก่ 
 (๑) พ.ร.บ. นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
กีฬาฉบับล่าสุดที่มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าการ
กีฬาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถของประชาชน แต่ประเทศ
ไทยยังขาดกลไกการพัฒนาด้านนโยบายพ้ืนฐานทางการกีฬาเพ่ือใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการ
กีฬาของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงสมควรมีการจัดตั้ง
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คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติขึ้นตามกฎหมายฉบับนี้ เพ่ือท าหน้าที่จัดท านโยบายและ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งก ากับ ติดตาม และขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายและ
แผน อันจะเป็นผลให้การบริหารจัดการด้านการกีฬาเป็นระบบและมีเครือข่ายในการพัฒนาการ
กีฬาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป 
 เห็นได้ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาโดยตรงในประเทศไทยมีอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้น 
จึงจ าเป็นต้องน ากฎหมายอื่น ๆ ที่มีอยู่มาปรับใช้ตามความเหมาะสม เช่นการน าประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ในเรื่องการท าสัญญานักกีฬาอาชีพ เป็นต้น ซึ่งแม้การน ากฎหมายหลัก
มาปรับใช้จะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว แต่ความเป็นจริงในสถานการณ์ปัจจุบันของวงการกีฬาที่มีการ
พัฒนาไปอย่างมากจึงควรมีกฎหมายที่สามารถรองรับและน ามาปรับใช้ให้สอดคล้องต่อการพัฒนา
วงการกีฬาของประเทศไทยในปัจจุบันและในอนาคต นอกจากนี้ ควรมีการจัดรวบรวมหมวดหมู่
ของกฎหมายที่น ามาบังคับกับวงการกีฬาโดยตรงตั้งแต่ระดับการเล่นกีฬาเพ่ือนันทนาการไปจนถึง
การเล่นกีฬาเพื่อการอาชีพเพราะกีฬาถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่
ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันทุกคนและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง ตอนท้ายที่ก าหนดไว้ว่า “รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็น
เลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน” 
 
 ๔.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ประชาชนสนใจและสื่อมวลชนให้ความสนใจ  
 (๑) โตเกียวเปิดตัวคบเพลิงโอลิมปิก ๒๐๒๐ ได้แรงบันดาลใจจากดอกซากุระ๓๐ 
  ฝ่ายจัดการแข่งขันโตเกียว โอลิมปิก ๒๐๒๐ แถลงข่าวเปิดตัวคบเพลิงที่มี
ลักษณะเหมือนดอกซากุระ ซึ่งจะใช้ในการแข่งขันโอลิมปิก โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่น ามา
จากรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นคบเพลงสีโรสโกลด์มีความยาว ๗๑ เซนติเมตร หนัก ๑.๒ 
กิโลเมตร โดยน าเอาอะลูมิเนียมที่หลงเหลือจากการสร้างบ้านชั่วคราวให้กับผู้ป ระสบภัยทาง
ธรรมชาติจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อปี ๒๐๑๑ มาใช้ในการผลิต “ดอกซากุระถูก
วาดโดยเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในฟุกุชิมะ สร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบให้กับ
เรา” โทคุจิน โยชิโอกะ (Tokujin Yoshioka) ผู้ออกแบบคบเพลิงให้สัมภาษณ์กับ AFP โดย
จุดเริ่มต้นของการวิ่งคบเพลิงโอลิมปกิป ี๒๐๒๐ จะเริ่มต้นที่ฟุกุชิมะ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๐๒๐ 
ก่อนจะมุ่งลงใต้ผ่านหมู่เกาะโอกินาว่า ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการถือคบเพลิงของโอลิมปิกครั้งแรกใน
เอเชียที่ญี่ปุ่นเมื่อปี ๑๙๖๔และมุ่งหน้ากลับขึ้นเหนือ ก่อนจะมุ่งหน้าสู่กรุงโตเกียวในวันที่ ๑๐ 
กรกฎาคม นอกจากนี้ผู้ออกแบบยังยืนยันว่าคบเพลิงนี้จะไม่มอดลง แม้ว่าจะต้องพบเจอกับลม
ในช่วงมรสุม ส าหรับโอลิมปิกในปี ๒๐๒๐ เจ้าภาพญี่ปุ่นต้องการแสดงให้เห็นถึงการซ่อมแซม

                                                           
๓๐ ดิษยุตม์ ธนบุญชัย, “โตเกียวเปดิตวัคบเพลิงโอลมิปิก ๒๐๒๐ ได้แรงบนัดาลใจจาก

ดอกซากรุะ,” THE STANDARD ,  สืบค้นเมื่อวนัที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒
https://thestandard.co/tokyo-๒๐๒๐-reveals-olympic-torch-design/  
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และฟ้ืนฟูสภาพที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะเหตุการณ์แผ่นดินไหว 
และสึนามิเมื่อเดือนมีนาคม ๒๐๑๑ จนท าให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ ๑๘,๐๐๐ คน 
 
 (๒) สร้างมาตรฐานโอลิมปิกใหม่ ค าสัญญาจากโตเกียว ๒๐๒๐ และการปูทางสู่
การเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกของไทย สรุปการประชุม OCA ครั้งที่ ๓๘๓๑ 
  เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ประเทศไทยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ใหญ่สามัญของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย หรือ OCA ครั้งที่ ๓๘ ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล          
โดยภายในงานมีตัวแทนจากคณะกรรมการสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเข้าร่วมรายงานความพร้อม
ส าหรับมหกรรมต่างๆ ที่ก าลังจะเกิดขึ้น ทั้งโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นในปี ๒๐๒๐ รวมถึงเอเชียน
เกมส์ และมหกรรมกีฬาในระดับเอเชียต่างๆ โดยสรุปสาระส าคัญของการประชุม ดังต่อไปนี้ 
  ๑. จีนเตรียมเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับสากลอย่างต่อเนื่อง 
    นอกจากโอลิมปิกแล้ว มหกรรมกีฬาระดับเอเชียและระดับโลกครั้งต่อไป
เตรียมจะเกิดขึ้นที่ประเทศจีน ซึ่งก่อนหน้านีไ้ดส้ร้างประวัตศิาสตร์ในพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิก
ฤดูร้อนที่ยิ่งใหญ่ไว้เมื่อปี ๒๐๐๘ ในครั้งนี้ กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน เตรียมสร้าง
ประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยการเป็นเมืองแรกของโลกที่จัดทั้งโอลิมปิกฤดูร้อนเมื่อปี ๒๐๐๘ และ
เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในป ี๒๐๒๒ รวมถึงในปี ๒๐๒๐ นี้ จีนเตรียม
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ที่ซานย่า หรือฮาวายของประเทศจีน นอกจากนี้
มหกรรมกีฬาในระดับเอเชียอย่างเอเชียนเกมส์ ปี ๒๐๒๒ จะจัดขึ้นที่หางโจว ประเทศจีน โดย
ภายในการประชุมได้มีการประกาศชนิดกีฬาที่ใช้แข่งขัน ประกอบไปด้วยกีฬาโอลิมปิกทั้งหมด 
๒๘ ชนิด และกีฬาอื่นๆ ทั้งหมด ๕ ชนิด ซึ่งเป็นตัวแทนกีฬาของแต่ละภูมิภาคในเอเชีย 
ประกอบไปด้วย วูซู, เซปักตะกร้อ, คูราช, ยูยิตสู, คริกเก็ต, หมากรุก แต่ทางเจ้าภาพยืนยันว่า
ต้องการให้มีกีฬาแขง่ขนัทั้งหมด ๔๐ ชนิด ซึ่งหลายฝ่ายยังคงรอลุ้นให้พิจารณาอีสปอร์ตเปน็หนึง่
ในกีฬาที่ใช้แข่งขันด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีการประกาศบรรจุเป็นกีฬาชิงเหรียญรางวัล แต่
ล่าสุดก็ยังไม่มีการยืนยันจากฝ่ายจัดการแข่งขันถึงการบรรจุกีฬาชนิดนี้เข้าสู่มหกรรมกีฬาระดับ
เอเชียที่ประเทศจีน นอกจากนี้ฝ่ายจัดงานยังได้ประกาศวันแข่งขันไว้ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๘ 
กันยายน ๒๐๒๐ โดยระบุว่าเป็นช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศเหมาะสมส าหรับการแข่งขันกีฬามาก
ที่สุด ก่อนที่จะปิดท้ายการรายงานความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพของหางโจวพร้อมกับค า
สัญญาว่า “New Era New Asian Games” 
  ๒. ญี่ปุ่นประกาศตั้งมาตรฐานใหม่ให้กับการแข่งขันโอลิมปิกในปี ๒๐๒๐ 

                                                           
๓๑ ดิษยุตม์ ธนบุญชัย, “สร้างมาตรฐานโอลมิปิกใหม่ ค าสญัญาจากโตเกียว ๒๐๒๐ 

และการปูทางสู่การเป็นเจา้ภาพโอลิมปิกของไทย สรปุการประชมุ OCA ครั้งที ่๓๘,” THE 
STANDARD , สืบค้นเมือ่วนัที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒, https://thestandard.co/oca-๓๘/  
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   เข้าสู่ช่วงเวลาอีก ๕๐๐ กว่าวันก่อนที่มหกรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง
โอลิมปิกก าลังจะเริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ถึง ๙ สิงหาคม ๒๐๒๐ ก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมาแล้วในปี 
๑๙๖๔ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศในเอเชียได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหลังจากรายงาน
ความพร้อมของเจ้าภาพญีปุ่่นภายในการประชุม OCA แล้ว THE STANDARD ได้มีโอกาสพูดคุย
กับ โทรุ โคบายาชิ หัวหน้าคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ (National Olympic Committee 
– NOC) ของประเทศญี่ปุ่น ถึงความพร้อมและสิ่งที่ผู้คนสามารถคาดหวังจากการเป็นเจ้าภาพ     
ในปีนี้  
    ความพร้อมของโตเกียวในเวลานี้ ตอนนี้ขั้นตอนการก่อสร้างก าลังไปได้ดี 
และเราก าลังท างานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและผู้สนับสนุนการแข่งขันที่
ช่วยให้การเตรียมการของเราเป็นไปตามแผน จุดประสงค์ของการน าขยะรีไซเคิลมาท าเหรียญ
รางวัลโอลิมปิกการใช้ขยะอิเล็กทรอนิกส์มาท าเป็นเหรียญรางวัลเป็นมิติใหม่ของการแข่งขัน ซึ่ง
เป็นหนทางสู่การแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการรณรงค์ให้ผู้คนทั้งใน
และนอกญี่ปุ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการนี้ ต้องการให้โตเกียว ๒๐๒๐ เป็นที่จดจ า ซึ่ง
ขณะนี้มีความคาดหวังสูงจากทุกคน เราจึงไม่อยากท าให้ทุกคนผิดหวัง ด้วยเทคโนโลยีและการ
ต้อนรับขับสู้ที่คนญี่ปุ่นมี เราก็อยากจะแสดงให้โลกเห็นถึงมาตรฐานใหม่ของโอลิมปิก ญี่ปุ่น
ต้องการสร้างมาตรฐานให้กับโอลิมปิกในครั้งนี้ ที่ในช่วงเวลานี้ก าลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เรา
ไม่ได้ต้องการแค่ขยายหรือเพิ่มสิ่งใหม่ๆ เข้าไปสู่การแข่งขัน แต่เป็นการปรับปรุงและเรียนรู้สิ่งที่
เราท ามาก่อนหนา้นี้ เรามีหนทางการจัดรปูแบบใหม่ๆ ส าหรับการแข่งขันที่ใช้งบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและการจัดการแข่งขันที่ยั่งยืนมากขึ้น นั่นคือสิ่งที่โตเกียวจะน าเสนอมากขึ้นในปี 
๒๐๒๐ 
    โอลิมปิกครั้งนี้ ญี่ปุ่นได้ประกาศนวัตกรรมส าหรับการแขง่ขันไวม้ากมาย ทั้ง
การถ่ายทอดสดด้วยความคมชัดระดับ ๘K บวกกับการเตรียมใช้อินเทอร์เน็ตความเร็ว ๕G แต่
ไม่ใช่เพียงแค่นวัตกรรมส าหรับการสร้างอนาคตที่ถูกน าเสนอในโอลิมปิกครั้งนี้เท่านั้น เนื่องจาก
ญี่ปุ่นได้ประกาศใช้นวัตกรรมส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ไม่ว่าจะเป็นการใช้
ขยะอิเล็กทรอนิกส์มารีไซเคิลเป็นเหรียญรางวัลส าหรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรก 
รวมถึงการใช้รถยนต์พลังงานสะอาด และหมู่บ้านนักกีฬาที่มีการน าพลังงานไฮโดรเจนมาใช้งาน 
  ๓. เอเชียกลายเป็นมหาอ านาจวงการกฬีาโลก มหกรรมกีฬาเริ่มต้นเคลื่อนย้าย
มาสู่ฝั่งเอเชียเป็นช่วงเวลาแห่งความส าเร็จในด้านของการจัดการแข่งขันส าหรับฝั่งเอเชีย 
หลังจากที่มหกรรมกีฬาทยอยข้ามฝั่งมาจัดที่เอเชีย นับตั้งแต่โอลิมปิกครั้งแรกในเอเชียที่ญี่ปุ่นใน
ปี ๑๙๖๔ มาถึงช่วงเวลานี้ มหกรรมกีฬาระดับสากลต่างๆ จะจัดขึ้นในเอเชีย ตั้งแต่โอลิมปิกที่
ญี่ปุ่นในปี ๒๐๒๐ ฟุตบอลโลก ที่กาตาร์ในปี ๒๐๒๒ ซึ่ง ฮุสเซน อัล มูซัลลาม ผู้อ านวยการใหญ่
ของ OCA ได้ให้สัมภาษณ์กับ THE STANDARD ถึงความส าเร็จและโอกาสที่ก าลังเข้ามาสู่เอเชีย
จากมหกรรมกีฬาระดับโลก “เราภูมิใจกับเอเชีย เพราะการแข่งขันรายการใหญ่อย่างโอลิมปิก 
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รวมถึงผู้สนับสนุนในวงการกีฬาส่วนใหญ่มาจากเอเชีย นี่เป็นความฝันของเราตั้งแต่ปี ๑๙๑๓ 
(มหกรรมกีฬานานาชาติครั้งแรกในทวีปเอเชีย) ตอนนี้เราคือมหาอ านาจในการผลักดันวงการ
กีฬาไปข้างหน้า “ผมคิดว่าทุกประเทศจะใช้โอกาสนี้ในการเก็บประสบการณ์และเรียนรู้วิธีการ
เป็นเจ้าภาพจัดการแขง่ขนัมหกรรมระดบันานาชาตทิี่มีมาตรฐานสูงผ่านการจัดการแข่งขันระดับ
เอเชียและเอเชียนเกมส์ และนี่คือขั้นตอนในการเติบโตส าหรับพวกคุณ” แม้ว่าโอลิมปิกในปี 
๒๐๒๔ และ ๒๐๒๘ จะจัดขึ้นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และนครลอสแอนเจลิส 
สหรัฐอเมริกา ตามล าดับ แต่ในเวลานี้การเสนอตัวเป็นเจ้ าภาพจัดการแข่งขันในปี ๒๐๓๒         
มีตัวแทนจากเอเชียถึงสองประเทศทั้งเกาหลีและอินโดนีเซีย ซึ่งฮุสเซนมองว่าอินโดนีเซีย         
มีประสบการณ์การจัดมหกรรมกีฬาสากลจากการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์เมื่อปี ๒๐๑๘               
ที่ผ่านมา “หลังจากความส าเร็จในเอเชียนเกมส์ ปี ๒๐๑๘ ของอินโดนีเซีย ซึ่งมีการจัดการ
แข่งขันที่มีมาตรฐานสูงทั้งในด้านของเทคโนโลยี การถ่ายทอดสด และการดูแลแฟนกีฬา อีกทั้ง
ประสบการณ์ของการจัดเอเชียนเกมส์ที่คล้ายกับการจัดโอลิมปิก นี่ก็คือสาเหตุที่พวกเขา
ตัดสินใจย่ืนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก”  
  ๔. โอลิมปิก ๒๐๓๒ กับหมุดหมายแห่งความเปลี่ยนแปลงของเกาหลีหรือ
อินโดนีเซีย 
    หมุดหมายที่น่าสนใจที่สุดส าหรับโอลิมปิกในปี ๒๐๓๒ นอกเหนือจากการที่
อินโดนีเซียมีโอกาสเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้จัดการแข่งขันโอลิมปิกแล้ว ในการเสนอตัว
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ ก่อนหน้านี้ทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้วางแผนที่
จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในฐานะเกาหลีที่รวมทั้งสองประเทศเข้าด้วยกัน 
นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังวางแผนเตรียมส่งนักกีฬาภายใต้ทีมเกาหลีทีมเดียวเข้าร่วมแข่งขัน
โอลิมปิกที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงวางแผนเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก ปี ๒๐๓๐ ร่วมกันอีกด้วย ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ เจ้าหน้าที่รัฐของเกาหลีใต้มองว่า
เป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีผ่านมหกรรมกีฬา “กรุงโซล
พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเพ่ือให้โอลิมปิกฤดูร้อน ปี ๒๐๓๒ เป็นสิ่งที่มากกว่า
มหกรรมกีฬา แต่เป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของคาบสมุทรเกาหลี” เป็นถ้อยค า
แถลงการณ์ของ พัควอนซุน ถึงการเตรียมยื่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกในปี ๒๐๓๒ 
  ๕. Master Plan ของไทยกับการปูเส้นทางสู่การเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก 
    ในโอลิมปิก ปี ๒๐๓๒ นอกเหนือจากความเป็นไปได้ของทั้งเกาหลีและ
อินโดนีเซียในฐานะเจ้าภาพแล้ว ไทยยังมีโอกาสเป็นอีกหนึ่งผู้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
จากแผนการเตรียมการของการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วย  
    ภายในการประชุม พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและ
เลขาธิการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าในเวลานี้ไทยสนใจจัด ๔ มหกรรมกีฬาใหญ่ 
ประกอบไปด้วย เอเชียนอินดอร์-มาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ปี ๒๐๒๑, เอเชียนยูธเกมส์ ปี ๒๐๒๕,    
ยูธโอลิมปิก  ปี ๒๐๒๖ และเอเชียนเกมส์ ปี ๒๐๓๐ “เกมต่างๆ ที่กล่าวไปเราสนใจเป็นเจ้าภาพ 
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แต่ก็ต้องมีการเตรียมพร้อม เตรียมข้อมูลอย่างดีที่สุด อย่างเอเชียนเกมส์ก็ต้องมีการวางแผน
สร้างหมู่บ้านนักกีฬารองรับ”  พลตรี จารึก ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ 
มีนาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยยังได้ออกแบบแผนการปูทางสู่การเป็น
เจ้าภาพโอลิมปิกของประเทศไทยครัง้แรกไว้ในปี ๒๐๓๒ ซึ่งแผนการนี้เป็นการตรวจเช็กเจ้าภาพ
มหกรรมกีฬาในระดับซีเกมส์ถึงโอลิมปิกตั้งแต่ปี ๒๐๑๙ ไปจนถึงปี ๒๐๓๒ เพ่ือวางแผน
ระยะเวลาในการเสนอตัวเป็นผู้จัดอีเวนต์ต่างๆ ประกอบไปกับการสร้างสนามกีฬาชนิดต่างๆ ให้
ได้มาตรฐานรองรับการแข่งขันระดับสากล และระบบการขนส่งโดยมีเป้าหมายคือการที่ไทย
สามารถเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิก 
   ส าหรับการเป็นเจ้าภาพของมหกรรมกีฬาระดับสากล หรือแม้กระทั่งการ
ผลักดันชนิดกีฬาเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกนั้น สิ่งส าคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมการ
ประชุมระดับสากลต่างๆ ที่ผ่านมาคือ ก่อนที่จะด าเนินการผลักดันชนิดกีฬาหรือการเป็น
เจ้าภาพจ าเป็นต้องมองไปถึงการสร้างประโยชน์ต่อผู้คนในประเทศและอุตสาหกรรมของกีฬา
ชนิดนั้นๆ และตอบค าถามให้ได้ว่าความจ าเป็นที่จะสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนจากการก่อสร้างตาม
แผนต่างๆ มีอะไรบ้าง เนื่องจากก่อนหน้านี้บางประเทศที่ผลักดันตัวเองเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันโอลิมปิก มีหลายครั้งที่เราจะเห็นภาพของสนามกีฬาถูกทิ้งร้างหลังจากมหกรรมกีฬาผ่าน
พ้นไป ซึ่งเป็นบทเรียนที่เจ้าภาพในอนาคตมีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ก่อนที่จะด าเนินแผน
โครงสร้างต่าง ๆ และภาพ Beibei รวมถึงภาพสนามแข่งขันที่ถูกทิ้งร้างของอดีตเจ้าภาพการ
แข่งขันต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์ของการลงทุนมหาศาลในการจัดการแข่งขัน และความท้าทายที่
เจ้าภาพได้รับในการดูแลรักษาสถานที่ซึ่งก่อสร้างขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับการแข่งขัน แต่นอกจากด้าน
ของเศรษฐกิจแล้ว มหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่ผ่านมาหลายครั้งมักถูกใช้เป็นเครื่องมือการแสดง
สัญลักษณ์ทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งในช่วงสงครามเย็นที่สหรัฐฯ ปฏิเสธเข้าร่วมโอลิมปิก ปี 
๑๙๘๐ ที่สหภาพ โซเวียต ซึ่งครั้งต่อมาสหภาพโซเวียตเองก็ตัดสินใจบอยคอตไม่เข้าร่วมโอลิมปิกที่
นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ในปี ๑๙๘๔ เช่นเดียวกัน แต่มาถึงวันนี้ที่คาบสมุทรเกาหลี 
หนึ่งในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามเย็น ได้เริ่มต้นใช้เวทีโอลิมปิกเป็นพ้ืนที่ส าหรับการ
เริ่มต้นจับมือก้าวพ้นความขัดแย้งในอดีตสู่ความร่วมมือแห่งอนาคต ซึ่งหากพวกเขาสามารถเป็น
เจ้าภาพโอลิมปิก ฤดูร้อนร่วมกันได้ในปี ๒๐๓๒ ชัยชนะในสนามโอลิมปิกครั้งนี้จะยิ่งใหญ่กว่า
พ้ืนที่ของวงการกีฬาอย่างแน่นอน 
 
 (๓) Google เปิดตัว Stadia ระบบเกมสตรีมมิงที่ขึ้นชื่อว่าเป็น Netflix แห่ง
วงการเกม 
  เที่ยงคืนวันที่ ๑๙ มีนาคมตามเวลาประเทศไทย ซุนดาร์ พิชัย ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของ Google ขึ้นแถลงข่าวเปิดตัว Stadia ระบบเกมสตรีมมิงที่ผู้คนสามารถเข้าถึงวิดีโอเกม
ได้แบบ On-demand ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่มี Google Chrome สามารถเล่นเกมผ่านการเชื่อมต่อ
กับ Google Data Center ที่มั่นคง และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 



~ ๑๒๕ ~ 
 

ภายใน งาน  Game Developers Conference หรื อ  GDC ในซานฟรานซิ ส โก  ประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยการออกแบบ Stadia เป็นเหมือนกับ Netflix แห่งวงการเกม ที่มาพร้อมกับค า
สัญญาว่าเกมเมอร์จะสามารถเข้าถึงเกมใดที่ไหนก็ได้ ซึ่งแปลว่าคุณสามารถเล่นเกมอย่าง Devil 
May Cry ๕ ในไอโฟน, Dead Cells ผ่านสมาร์ททีวี หรือ Apex Legends ผ่านแมคในปี ๒๐๑๘ 
Stadia ได้ทดลองสตรีมเกม Assassin’s Creed Odyssey ด้วยความชัดที่ ๑๐๘๐p แต่ในอนาคต
ทาง Google จะพัฒนาต่อยอดให้สามารถสตรีมเกมที่ความชัด ๘K ซึ่งระบบสตรีมมิงของ NVIDIA 
หรือ Google จะท าหน้าที่เรนเดอร์ความชัดของเกมแทนที่อุปกรณ์ที่คุณใช้เล่นเกมแต่สิ่งหนึ่งที่
หลายฝ่ายมีความกังวลคือการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังศูนย์กลางข้อมูลของ Stadia โดยเกม
เมอร์อาจพบกับปัญหาของการใช้งานโอนถ่ายข้อมูลอย่างหนัก ที่ต้องใช้แบนด์วิดท์เยอะ Google 
ได้แถลงถึงปัญหานี้ว่าเกมเมอร์สามารถเข้าถึงระบบดาต้าของ Google ที่มีอยู่ทั่วโลก จะช่วย
ป้องกันไม่ให้ขาดการเชื่อมต่อกับศูนย์กลาง แต่ปัญหานี้ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการพิสูจน์ใน
อนาคตด้วยค าแถลงจาก Google บนเวทีที่ใช้ประโยคที่ว่า ไม่มีดาวน์โหลด ไม่มีอัปเดต ไม่มีการลง
เกมในตัวเครื่อง และไม่มีคอนโซล Stadia น่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเกมคอนโซลโดยตรง 
ซึ่งเป็นการตัดปัญหาการดาวน์โหลดเกม และรอการอัปเดตซึ่งมีไฟล์ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ Stadia 
จะอนุญาตให้นักออกแบบขายเกมของพวกเขาได้ผ่าน YouTube หรือ Twitch สตรีม ยกตัวอย่าง
เช่นหากคุณรับชมตัวอย่างเกม Assassin’s Creed: Odyssey ใน YouTube ตอนจบของคลิป คุณ
สามารถกด Play เพ่ือเข้าไปเล่นเกมนั้นผ่าน Google Chrome ได้ในเวลาเพียง ๕ วินาที ภายใน 
GDC Stadia ยังได้เปิดตัว Stadia Controller ซึ่งมีปุ่มพิเศษเพ่ิมขึ้นมา คือปุ่ม Capture ส าหรับ
การบันทึกภาพระหว่างการเล่นเกม และแชร์ผ่าน YouTube ได้ทันที และปุ่ม Google Assistant
ส าหรับ Doom Eternal จะเป็นเกมแรกๆ ในแพลตฟอร์ม Stadia พร้อมกับระบบสตรีมเกมที่
ความชัด ๔K ที่ ๖๐ เฟรมต่อวินาที โดยจะเปิดตัวภายในปี ๒๐๑๙ นี้ที่สหรัฐฯ อังกฤษ ยุโรป และ
แคนาดา  
  

--------------------------------------------------- 
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