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พระราชบัญญัติกีฬามวย
พ.ศ.
๒๕๔๒
๑. บทนำ

“มวย” นัน้ ถือวาเปนกีฬาประเภทหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งกีฬามวยไทยนั้น เปนศิลปะ
การตอสูและเปนวัฒนธรรมประจำชาติของไทยที่ไดรับความสนใจอยางกวางขวางจากชาวไทยและ
ชาวตางชาติ รวมทั้งการแขงขันมวยไทยไดกลายเปนกีฬามวยที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
ดังจะเห็นไดจากมีการจัดตั้งคายมวยไทยเพือ่ ฝกสอนมวยไทยขึ้นในประเทศตาง ๆ เชน ประเทศแคนาดา
ประเทศกรีซ ประเทศเนเธอรแลนด ประเทศเดนมารก ประเทศเคนยา ประเทศญี่ปุน ประเทศบาหเรน
และประเทศฟลิปปนส เปนตน และการทีม่ ีชาวตางชาติเขามาศึกษาศิลปะมวยไทยกับคายมวยไทย
ภายในประเทศเปนจำนวนมาก มวยไทยจึงนับเปนมรดกของชาติอันนาภาคภูมิใจ
อยา งไรก็ ต าม กี ฬ ามวยนั ้น เป น กี ฬ าประเภทที ่ม ีผ ลกระทบต อ สุ ข ภาพอนามั ย ของ
นักมวย เพราะการชกมวยอาจนำมาซึ่งการบาดเจ็บและการเจ็บปวยเรื้อรัง และเสี่ยงตอการเสียชีวิตได
ประกอบกับพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎหมายที่ควบคุมดูแลการแขงขันมวยและ
สง เสริ ม สนั บ สนุ น กี ฬ ามวยให ม ีม าตรฐานยั ง ไม ไ ด ถู ก นำไปใช บั ง คั บ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ ง
บุค คลในวงการกี ฬ ามวยและประชาชนยั ง ขาดความรู ค วามเข า ใจในกฎหมายดั ง กล า ว ดั ง นั้ น
คอลัมนการปฏิรูปกฎหมาย : Law Reform จึงขอนำเสนอบทความเรื่อง “พระราชบัญญัติกีฬามวย
พ.ศ. ๒๕๔๒” เพื่อเปนการเผยแพรกีฬามวยซึ่งถือเปนศิลปะการตอสูที่มีมาชานาน โดยประกอบดวย
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดจากกีฬามวย
ดังตอไปนี้

๒. ลักษณะของกีฬามวย๑

“กีฬามวย” ตามความหมายในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น
หมายถึงการแขงขันชกมวยตามกติกาของศิลปะมวยไทยหรือกีฬามวยสากล ซึ่งมวยไทยและมวยสากล
มีลักษณะที่แตกตางกัน ดังนี้
สรุปจาก พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย, นักมวย : อาชีพเสี่ยงที่ถูกมองขามดานความปลอดภัย Boxer : The Overlooking
Risky Career in Safety, วารสาร มฉก. วิชาการ ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒๙ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔, หนา ๘๔-๘๘.
๑
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“มวยไทย” เปนกีฬาชกมวยบนเวทีที่มีกติกายอมใหคูชกใชเทา เขา และศอกได สำหรับ
ความเปนมาของมวยไทยนั้นเริ่มขึ้นเมื่อใดไมมีหลักฐานปรากฏแนชัด แตในสมัยโบราณประเทศไทยมี
อาณาเขตติดตอกับประเทศเพือ่ นบานหลายประเทศและมีการสูร บกันอยูเ สมอ ชายไทยจึงนิยมฝกมวยไทย
ควบคูกับการฝกอาวุธ ตอมามวยไทยไดพัฒนามาเปนศิลปะการตอสูที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวมากขึ้น
มีลีลาการเคลื่อนไหวที่สวยงาม แข็งแกรง ดุดัน และเปนกีฬาที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน
“มวยสากล” เปนกีฬาชกมวยบนเวทีที่มีกติกาหามคูชกใชอวัยวะอื่นใดชกนอกจากหมัด
เป น ศิ ล ปะการต อ สู ที่ มี ม าแต โ บราณโดยเป น การต อ สู ด ว ยมื อ เปล า ของทหารในสนามรบและได
พัฒนามาเปนกีฬาในการแขงขันโอลิมปคยุคโบราณ โดยนักมวยในยุคนั้นไมมีการจำกัดน้ำหนัก
ไมสวมเครื่องปองกันตัว ไมจำกัดวาตองใชหมัดเทานั้น และสามารถกัดหรือถองคูตอสูไดเปนการชก
ที่ไมมีกติกามากนัก แตตองถอดเสื้อผาทั้งหมดเพื่อปองกันการซอนอาวุธ ตอมาไดมีการกำหนดกติกา
ในการชกมวยสากลขึ้น มีการผลิตนวมขึ้นใช และพัฒนามาเปนมวยสากลในปจจุบัน
มวยสากลนั้ น ได แ พร เข า มาสู ท วี ป เอเชี ย ครั้ ง แรกที่ ป ระเทศฟ ลิ ป ป น ส โดยประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปนผูนำเขามา จากนั้นจึงแพรหลายเขาสูประเทศญี่ปุน สำหรับประเทศไทยมวยสากล
ไดเผยแพรเขามาครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๔๕๕ มีแบบอยางมาจากประเทศอังกฤษ โดยนำมาเผยแพรที่
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และขยายตอไปยังโรงเรียนตาง ๆ มีการแขงขันมวยนักเรียนแบบมวยสากล
สมัครเลน ตอมามีการนำนักมวยสากลจากตางชาติมาชกโชว และเมือ่ เปนทีน่ ยิ มก็มกี ารคัดเลือกนักมวย
สากลชาวไทยขึ้นชกกับนักมวยตางชาติ ในป พ.ศ. ๒๔๗๒ จากนั้นกีฬามวยสากลในประเทศไทยก็ได
รับความนิยมเรื่อยมา
อยางไรก็ดี กีฬามวยเปนกีฬาประเภทที่นักมวยจงใจชกหรือทำรายซึ่งกันและกันให
บาดเจ็บเพื่อนำมาซึ่งคะแนนและชัยชนะ กีฬามวยจึงกอใหเกิดการบาดเจ็บตอสวนตาง ๆ ของรางกาย
ไดหลายสวน เชน บริเวณใตคางและบริเวณหนา ซึ่งจะเปนอันตรายตอผิวหนังเกิดบาดแผลและ
รอยฟกช้ำ บริเวณใบหนา กระดูกใบหนาแตก เปนอันตรายตอตาและฟน บริเวณกะโหลกศีรษะ อาจทำ
ใหกะโหลกแตก เสนเลือดและเสนประสาทฉีกขาด และการถูกชกซ้ำ ๆ อาจทำใหเปนโรคพารกินสัน
สมองเสื่อม บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง มีเลือดคั่งในสมองและอาจสงผลถึงชีวิตได

๓. พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒

เมือ่ กีฬามวยเปนกีฬาและศิลปะการตอสูท เี่ ปนอันตรายตอสุขภาพ รัฐจึงจำเปนตองเขามา
ควบคุมดูแลการแขงขันมวยใหมมี าตรฐาน จัดสวัสดิการแกนกั มวยและบุคคลในวงการมวยอยางเหมาะสม
โดยการตราพระราชบัญญัตกิ ฬี ามวย พ.ศ. ๒๕๔๒๒ เพือ่ สงเสริม สนับสนุน อนุรกั ษ เผยแพรกฬี ามวย และ
คุมครองความปลอดภัย สวัสดิภาพอนามัยของนักมวย ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสำคัญดังนี้
พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๒๘ ก หนา ๑๑ วันที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๔๒.
๒
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๓.๑ บทนิยามสำคัญ
“กีฬามวย” หมายความวา การแขงขันชกมวยตามกติกาของศิลปะมวยไทยหรือ
กีฬามวยสากล
“นักมวย” หมายความวา ผูซึ่งเขาแขงขันกีฬามวย
“นายสนามมวย” หมายความวา ผูทำหนาที่จัดการหรือดำเนินกิจการสนามมวย
“ผูจดั การนักมวย” หมายความวา ผูทำหนาที่เปนผูแทนและจัดการดูแลผลประโยชน
ของนักมวยโดยไดรับคาตอบแทน
“ผูจัดรายการแขงขันมวย” หมายความวา ผูจัดใหมีการแขงขันกีฬามวย
“หัวหนาคายมวย” หมายความวา ผูเปนเจาของคายมวย
“ผูตดั สิน” หมายความวา ผูหา มมวยบนเวทีและผูใหคะแนนในการแขงขันกีฬามวย
“การลมมวย” หมายความวา การเขาแขงขันกีฬามวยโดยแสรงชกแพ และให
หมายรวมถึงการเขาแขงขันกีฬามวยโดยไดมีการกำหนดผลการแขงขันไวเปนการลวงหนา หรือมีเจตนา
เพื่อใหผลการแขงขันกีฬามวยเปนไปตามที่กำหนดผลลวงหนา
“เงินรางวัล” หมายความวา เงินที่ใหเปนคาตอบแทนแกนกั มวยในการแขงขันกีฬามวย
แตละครั้งตามที่ไดทำความตกลงไว
“บุคคลในวงการกีฬามวย” หมายความวา นักมวย ผูฝก สอน ผูตดั สิน ผูจดั การนักมวย
หัวหนาคายมวย นายสนามมวย และผูจัดรายการแขงขันมวย
๓.๒ คณะกรรมการกี ฬ ามวย กำหนดให ม ีก ารจั ด ตั ้ง คณะกรรมการกี ฬ ามวยขึ ้น
ประกอบดวย รัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามอบหมายเปนประธาน
กรรมการ ผูวา การการกีฬาแหงประเทศไทย ผูแทนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแ ทนกระทรวงมหาดไทย ผูแ ทนกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
ก.ค. - ส.ค. ๕๕
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ผูแทนกระทรวงแรงงาน นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแหงประเทศไทย และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จำนวนไมเกิน ๗ คน และใหผอู ำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกีฬามวยมีอำนาจและหนาที่ที่สำคัญคือ สงเสริม สนับสนุน อนุรักษ
และเผยแพรกีฬามวย โดยวางแผนและกำหนดมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับกีฬามวย เพื่อคุมครองความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักมวย และพิจารณาและเสนอความเห็นในการออกกฎระเบียบเพือ่ ใชเปน
มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่และจรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย
๓.๓ การสงเสริมและคุม ครอง กำหนดใหคณะกรรมการกีฬามวยมีอำนาจใหทนุ ทรัพยสนิ
หรือประโยชนอนื่ ใดเพือ่ สงเสริมสวัสดิการใหแกบคุ คลทีอ่ ยูใ นวงการกีฬามวย ในกรณีทปี่ ระสบอุบตั เิ หตุ
เจ็บปวยจากการแขงขันกีฬามวยและยังมีอำนาจใหทุน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดเพื่อสงเสริม
สนับสนุน อนุรักษ และเผยแพรกิจกรรมกีฬามวย และใหคณะกรรมการกีฬามวยจัดใหมีระเบียบและ
กติกามาตรฐานสำหรับการแขงขันกีฬามวย เพื่อใชในการแขงขันกีฬามวย โดยจัดใหมีมาตรการเพื่อ
ความปลอดภัยสำหรับนักมวย และกำหนดหลักเกณฑในการจายเงินรางวัลหรือคาตอบแทนใหแกนกั มวย
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนด
๓.๔ การควบคุม กำหนดใหจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยขึ้นมีฐานะเปน
หนวยงานของการกีฬาแหงประเทศไทย โดยมีผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยซึ่งได
รับการแตงตั้งจากผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการกีฬามวย
มีอำนาจบังคับบัญชาเจาหนาที่ พนักงาน และลูกจางในสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย
ให น ายทะเบี ย นจั ด ทำทะเบี ย นประวั ติ บุ ค คลในวงการกี ฬ ามวย โดยให อ อก
บัตรประจำตัวนักมวย ผูฝ ก สอน และหัวหนาคายนักมวยตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการกีฬามวยกำหนด
การควบคุมกีฬามวยใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนหรือพนักงาน
เจาหนาที่ที่นายทะเบียนมอบหมาย มีอำนาจเขาไปในสนามมวยในระหวางเวลาที่ทำการอยู เพื่อ
ตรวจสอบใบอนุญาต สภาพและลักษณะของสถานที่ทำการ เครื่องมือเครื่องใชและยานพาหนะ
เพื่อการพยาบาลที่ใชในการแขงขันกีฬามวย ตลอดจนเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกีฬามวย
และยังสามารถเรียกบุคคลในวงการกีฬามวยหรือตัวแทนมาใหถอยคำ หรือชี้แจงหรือใหสงเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการกีฬามวยเพื่อทำการพิจารณาและทำการตรวจสอบ
การจัดแขงขันกีฬามวย การจัดตั้งสนามมวย การจดทะเบียนนักมวย ผูฝกสอน
ผูตัดสิน หัวหนาคายมวย ผูจัดการนักมวย นายสนามมวย และผูจัดรายการแขงขันกีฬามวยจะตอง
ทำการขอรั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ต อ งได รั บ อนุ ญ าตจากนายทะเบี ย นตามเงื่ อ นไขและหลั ก เกณฑ ที่
กำหนด ทั้งนี้ นักมวยที่จะจดทะเบียนไดตองเปนบุคคลที่มสี ัญชาติไทย มีอายุไมต่ำกวา ๑๕ ปบริบูรณ
ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดใหโทษหรือเปนโรคที่คณะกรรมการกีฬามวยกำหนด ไมเปน
คนวิกลจริตหรือจิตฟน เฟอนไมสมประกอบ ไมเปนผูม คี วามประพฤติเสียหาย ซึง่ คณะกรรมการกีฬามวย
เห็นวาจะนำมาซึ่งความเสียหายแกวงการกีฬามวย และนักมวยที่จดทะเบียนแลวตองสังกัดคายมวยใด
คายมวยหนึ่งในการชกแตละครั้งแตเพียงคายมวยเดียว และตองปฏิบัติตามระเบียบของคายมวย
โดยเครงครัด
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หากนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาทีท่ นี่ ายทะเบียนมอบหมายพบการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ สามารถทำการเพิกถอนทะเบียนเปนการชั่วคราวหรือสั่งพักใช
ใบอนุญาตโดยมีกำหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินครั้งละ ๖ เดือน
ในสวนของนายสนามมวย ผูตัดสิน หัวหนาคายมวย ผูจัดการแขงขันกีฬามวย ยังมี
หนาที่ตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดเปนการเฉพาะดวย
นอกจากนี้ ยังมีหลักเกณฑอันเปนขอหามทีเ่ กีย่ วของกับการใหประโยชนแกบุคคล
ในวงการกีฬามวย ซึ่งจะทำใหนักมวยทำการลมมวย ผูตัดสินไมตัดสินตามระเบียบและกติกา
๓.๕ กองทุนกีฬามวย กำหนดใหมกี ารจัดตั้งกองทุนกีฬามวย ในการกีฬาแหงประเทศไทย
เพื ่อ เป น ทุน หมุ น เวี ย นสำหรั บ ใช จ า ยเกี ่ย วกั บ การดำเนิ น งานที ่เ กี ่ย วข อ งกั บ การส ง เสริ ม คุ ม ครอง
และควบคุมกีฬามวย โดยกองทุนกีฬาประกอบดวยเงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให เงินอุดหนุนจาก
การกีฬาแหงประเทศไทย เงินหรือทรัพยสินที่ผูอุทิศให ดอกผลและประโยชนทเี่ กิดจากกองทุนเงิน
ที่ไดจากคาธรรมเนียมและคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ และรายไดท่เี กิดจากการดำเนินการกองทุน
นอกจากนี ้ ยั ง ได ก ำหนดบทลงโทษว า ผู ใ ดฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตองรับโทษตามที่พระราชบัญญัติกีฬามวยนี้กำหนดไว

๔. ขอควรพิจารณาที่สำคัญ

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

๔.๑ นักมวยที่มีอายุต่ำกวา ๑๕ ปบริบูรณ พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒
กำหนดใหนักมวยที่จะจดทะเบียนไดตองมีอายุไมต่ำกวา ๑๕ ปบริบูรณ และการจดทะเบียนผูเยาว๓
เปนนักมวยตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูแทนโดยชอบธรรม ซึ่งผูเยาวที่จดทะเบียนเปน
นักมวยแลวสามารถทำนิตกิ รรมอันเกีย่ วกับการเขาแขงขันกีฬามวยไดโดยไมตอ งไดรบั ความยินยอมจาก
ผูแทนโดยชอบธรรม อยางไรก็ดี แมวานักมวยที่มีอายุต่ำกวา ๑๕ ปบริบูรณ จะยังไมอาจจดทะเบียน
เปนนักมวยได แตนกั มวยทีม่ อี ายุตำ่ กวา ๑๕ ปบริบรู ณ ก็สามารถเขาแขงขันกีฬามวยได ตามมาตรา ๒๖
วรรคสอง ที่กำหนดใหผูจัดการแขงขันกีฬามวยจะตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักเกณฑ
การอนุญาตใหจดั การแขงขันกีฬามวย ในกรณีนกั มวยทีม่ อี ายุตำ่ กวา ๑๕ ปบริบรู ณ จะกระทำไดเฉพาะ
มีอุปกรณในการปองกันความปลอดภัยในขณะที่เขาแขงขัน อนึ่ง คำวา “อุปกรณในการปองกัน
ความปลอดภัย”๔ ในที่นี้ กฎหมายมิไดกำหนดบทนิยามเอาไว แตตามเจตนารมณของกฎหมายยอม
หมายถึงเครื่องมือเครื่องใชที่มีไวเพื่อตานทานหรือคุมครองนักมวยที่เขาแขงขันใหพนอันตรายอันอาจ
เกิดขึ้นไดในระหวางการแขงขัน ซึ่งเครื่องปองกันศีรษะ (HEADGUARD) และนวมก็ถือเปนอุปกรณ
ในการปองกันความปลอดภัยตามความหมายดังกลาว
๔.๒ การสังกัดคายมวย พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ กำหนดให
นักมวยที่จดทะเบียนตองสังกัดคายมวยใดคายมวยหนึ่งในการชกแตละครั้งแตเพียงคายมวยเดียว
และตองปฏิบตั ติ ามระเบียบของคายมวยทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการกีฬามวยโดยเครงครัด
ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการกีฬามวยวาดวยการสังกัดและยายสังกัดคายมวย พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๑๐ กำหนดใหนกั มวยมีหนาทีต่ อ งปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของคายมวยทีต่ นสังกัดอยู และตองปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณของนักมวยโดยเครงครัด และตกลงมอบใหหวั หนาคายมวยมีอำนาจในการกำหนดแผน
การฝกซอม การเขารวมแขงขัน การกำหนดเงินรางวัล และโตแยงสิทธิตาง ๆ แทนนักมวย และขอ ๑๑
กำหนดใหนกั มวยทีส่ งั กัดคายมวยจะตองเขาแขงขันในนามของคายมวยทีต่ นสังกัดและใชชอื่ แขงขันตาม
ที่กำหนดในสัญญาเทานั้น ในกรณีที่นักมวยจะเขาแขงขันในนามอื่นใหกระทำไดโดยความยอมเปน
ลายลักษณอักษรจากหัวหนาคายมวย
ดังนั้น ในกรณีที่มีนักมวยขึ้นชกมวยโดยไมสังกัดคายหรือไมไดรับอนุญาตจาก
คายมวย จึงถือวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒
หรือกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ซี้ งึ่ นายทะเบียนจะมีอำนาจ
ตามมาตรา ๓๙ เพิกถอนทะเบียนนักมวยไดโดยมีกำหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินครั้งละ
๖ เดือน โดยมิใชกรณีที่นักมวยจะตองรับโทษจำคุกอยางที่หลาย ๆ คนเขาใจกันผิดไป เวนแตจะไดมี
การฝาฝนกระทำการใด ๆ ในระหวางเวลาทีถ่ กู เพิกถอนทะเบียนดังกลาวอีก จึงจะตองรับโทษจำคุกไมเกิน
๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
บุคคลยอมพนจากภาวะผูเยาวและบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ ๒๐ ปบริบูรณ และผูเยาวยอมบรรลุนิติภาวะเมื่อ
ทำการสมรส.
๔
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือเกี่ยวกับอุปกรณในการปองกันความปลอดภัยในการแขงขัน
กีฬามวยตามความในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ เลขเสร็จ ๒๔๖/๒๕๔๔.
๓
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๔.๓ สภาพปปญหา ภายหลังั จากที่ไี ดม ีการประกาศใช
ป
ใ พ ระราชบัญั ญัตั กิ ฬี ามวย พ.ศ. ๒๕๔๒
ทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยไดจัดใหมีการทำวิจัยเรื่องการใชบังคับพระราชบัญญัติกีฬามวย
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อใหทราบวามีเรื่องใดบางทีจ่ ะตองปรับปรุงแกไขเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเกิด
ประโยชนสูงสุด ซึ่งจากผลการวิจัยพอสรุปไดวา ในปจจุบันยังคงมีปญหาเกี่ยวกับการสงเสริมและ
การใหสวัสดิการแกบุคคลในวงการกีฬามวย ปญหามาตรการเพื่อความปลอดภัยของนักมวย
ปญหาเรื่องการจายเงินรางวัลแกนกั มวยซึ่งกฎหมายกำหนดวาตองไมนอ ยกวา ๕๐% แตในความเปนจริง
อาจต่ำกวาทีก่ ฎหมายกำหนด ปญหาเรื่องระเบียบกติกาการแขงขันที่ขาดการประชาสัมพันธ
ปญหาการหลีกเลี่ยงหรือการอาศัยชองวางของกฎหมาย ปญหาจรรยาบรรณของบุคคลในวงการ
กีฬามวย และปญหาการลมมวย เปนตน

๕. บทสรุป

การพัฒนาวงการกีฬามวยโดยเฉพาะมวยไทยอันเปนมรดกของชาติใหมีมาตรฐานนัน้
ไมใชเรื่องยาก หากแตการพัฒนากีฬามวยจักตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกภาคสวนโดยภาครัฐ
จะตองใหความสำคัญกับกีฬามวย สนับสนุนกีฬามวยทั้งทางดานงบประมาณ บุคลากร อุปกรณท่ีทนั สมัย
การประชาสัมพันธ และสงเสริมใหมีการสืบทอดกีฬามวยสูคนรุนใหม บุคคลในวงการกีฬามวยจะตอง
ศึกษาและเคารพในบทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัตกิ ฬี ามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎ ระเบียบ ตลอดจนขอบังคับ
ทีเ่ กีย่ วของ และภาคประชาชนจะตองสงเสริมใหมีการแขงขันกีฬามวยอยางเปนธรรม ไมสงเสริมใหมี
การพนันหรือการลมมวย หากทุกภาคสวนกระทำไดดังนีแ้ ลวการพัฒนาวงการกีฬามวยใหมีมาตรฐาน
และมีความเปนสากล ก็คงจะเปนจริงไดอยางแนนอน
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