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บทน า 
            จากสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร การคมนาคม เป็นผลให้กระบวนการโลกาภิวัฒน์ด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท าให้กลายเป็นสังคม
ข้อมูลข่าวสาร เป็นโลกแบบไร้พรมแดน ระบบสังคมจะมีความละเอียดอ่อน และสลับซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสารด้านต่างๆ ซึ่งเป็นผลดีทั้งในเชิงบวก แต่ก็เป็นผลกระทบใน
เชิงลบเช่นกัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้น ได้ส่งผลให้มาตรการต่างๆของสังคมที่มี
อยู่นั้น อาทิ กฎ กติกา ระเบียบ กฎหมาย แบบกรอบทางวัฒนธรรม กลายเป็นของล้าสมัยไม่ทันต่อ
สภาพเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสมควรจะก าหนดมาตรการนั้นๆขึ้นมาใหม่เพ่ือตั้งรับและ
ปูองกันให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวนั้น ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นต้นว่า 
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความแตกแยกของของครอบครัว ปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด มี
การขายบริการทางเพศของนักเรียน นักศึกษาแข่งขันกันทางวัตถุนิยม สังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมืองมากขึ้น จากอดีตที่มีสังคมแบบเอ้ืออาทรต่อกัน ก็กลายเป็นสังคม
เมืองที่มีการแก่งแย่งชิงดี เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว ขาดคุณธรรม จริยธรรม มีความเจริญทางวัตถุ
แต่ในทางกลับกันความเจริญงอกงามทางด้านจริยธรรมในจิตใจกลับลดน้อยถอยลง ผู้ปกครองนักเรียน
ก็ขาดการดูแลเอาใจใส่ ปกปูอง คุ้มครองนักเรียน ขาดการอบรมสั่งสอนที่ดี ให้ความอบอุ่นแก่บุตร
หลานไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการประกอบอาชีพการงาน ซึ่งต้องใช้เวลามาก
ขึ้นกว่าเดิมเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันของสังคม 
            “เด็ก” เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแล เพ่ือให้เติบโตและพัฒนาเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ ในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเคลื่อนย้ายแรงงาน อิทธิพลของสื่อและเทคโนโลยี ความเจริญก้าวหน้า
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ที่เข้ามาพร้อมกับความเป็นเมืองสมัยใหม่ ได้ส่งผลกระทบต่อการท าหน้าที่ของสถาบันครอบครัว ท า
ให้ไม่สามารถท าหน้าที่เลี้ยงดูสมาชิกของครอบครัวได้อย่าง เหมาะสมและทั่วถึง ส่งผลให้เด็กมีปัญหา
ทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และก่อให้เกิดปัญหาในรูปแบบต่างๆ เช่น เด็กเร่รอน เด็กถูกทอดทิ้ง เด็ก
ติดเกมส์ ติดยาเสพติด และเด็กท่ีถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ในรูปแบบ ค้าประเวณีและ
ค้ามนุษย์ ดังนั้น ภายใต้สภาพแวดล้อมของสังคมที่ยังขาดระบบคุ้มครองเด็กที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
ได้เปิดโอกาสให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายให้ผู้ที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์สามารถละเมิดเด็กใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น ถูกขบวนการอาชญากรบังคับให้ขอทาน ลักขโมย ขายยาเสพติด ขายบริการ
ทางเพศ ตลอดจนการใช้แรงงานเด็ก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีปัญหาทางความประพฤติ ซึ่งอาจเป็น
เด็กท่ีมาจากครอบครัวแตกแยก หรือเด็กที่อพยพมา จากประเทศเพ่ือนบ้าน กลุ่มเด็กดังกล่าวเป็นกลุ่ม
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกละเมิด เนื่องจากส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 
และบางส่วนที่แม้สามารถเข้าถึงระบบ แต่ก็ได้รับบริการที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะปัญหาและความ
ต้องการ ท าให้ต้องกลับเข้าสู่วงจรแห่งปัญหาเดิม 
        แต่ถึงแม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ใช้บังคับเพ่ือปกปูองคุ้มครอง
เด็กอยู่ แต่ในปัจจุบันประเทศไทยก็ยังมีการปัญหาที่เกิดกับเด็กๆกลุ่มที่ถูกผู้ใหญ่น ามาฝึกมวยเพ่ือให้
เด็กๆเหล่านั้นขึ้นชกมวยไทยโดยปราศจากเครื่องปูองกันเพ่ือความปลอกภัยในการชกมวย หรือกรณี
นักมวยเด็กอายุ 3-4 ขวบวัยก าลังเจริญเติบโตทางสมองแต่ก็ต้องถูกผู้ใหญ่ชักจูงให้มาฝึกมวยชกมวย
จนเด็กๆเหล่านั้นบางครั้งประสบอุบัติเหตุจากการชกมวยจนสมองได้รับการกระทบกระเทือนแม้จะมี
พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ได้ออกมาควบคุมดูแลก็ตาม แต่ในความเป็นจริงกฎหมาย
พระราชบัญญัติกีฬามวยฉบับนี้ ก็ยังไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองนักมวยที่เป็นเด็ก 
และแก้ไขปัญหานักมวยเด็กในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เนื่องจากการ
ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ยังมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ  ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยต่างๆ ที่
นักมวยเด็กในปัจจุบันมีสถิติการได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองจากการแข่งขันชกมวยหรือมี IQ 
ที่ต่ ากว่าเด็กธรรมดาทั่วไปซึ่งเกิดจากสมองและศรีษะของนักมวยเด็กได้รับการกระทบกระเทือนจาก
การฝึกซ้อมหรือขึ้นแข่งขันชกมวยบ่อยๆ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 
2542 ยังมีความบกพร่องหลายประการจึงก่อให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้ 
            1. ปัญหาเกี่ยวกับอายุของเด็กที่จะแข่งขันชกมวย  
     กรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 26(7) ก าหนดว่า ภายใต้บังคับบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายอ่ืน ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการบังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง 
ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระท าการใดเพ่ือแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมี
ลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรม
ต่อเด็ก และในมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ได้บัญญัตินิยามความหมายของ
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“ทารุณกรรม” หมายความว่า การกระท าหรือละเว้นการกระท าด้วยประการใดๆ จนเป็นเหตุให้เด็ก
เสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ การกระท าผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็กให้
กระท าหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือ
ศีลธรรมอันดี ทั้งนี ้ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 
       โดยในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 มาตรา 29 ได้วางหลักเกณฑ์เรื่องอายุของนักมวยที่
จะจดทะเบียนขึ้นเป็นนักมวยได้จะต้องมีเงื่อนไข ดังนี้ (1) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ (2) ไม่เป็น
โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคที่คณะกรรมการก าหนด (3) ไม่เป็นคน
วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ (4) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการเห็น
ว่าจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่วงการกีฬามวย ส่งผลให้ผู้เยาว์ที่ได้จดทะเบียนเป็นนักมวยแล้ว  อาจ
ท านิติกรรมอันเก่ียวกับการเข้าแข่งขันกีฬา 
มวยได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมอีก และนักมวยที่จดทะเบียนแล้วต้อง
สังกัดค่ายมวยใดค่ายมวยหนึ่งในการชกแต่ละครั้งแต่เพียงค่ายมวยเดียว  และต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ของค่ายมวยที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการโดยเคร่งครัด กรณีที่ข้อตกลงจ ากัดไม่ให้นักมวย
ย้ายสังกัดค่ายมวยเป็นโมฆะ เว้นแต่จะเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด ตามมาตรา 30 
โดยการจดทะเบียนผู้เยาว์เป็นนักมวย ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้แทนโดยชอบธรรม
ก่อน ตามมาตรา 32 วรรคท้าย 
        และในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดแข่งขันกีฬามวย โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน เว้นแต่ ในกรณีการจัดการแข่งขันกีฬามวยบางประเภทตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
        การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้จัดการแข่งขันกีฬามวย ส าหรับ
นักมวยที่มีอายุต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์จะก าหนดได้เฉพาะเมื่อมีอุปกรณ์ในการปูองกันความปลอดภัย
ในการแข่งขัน  
         ในการออกใบอนุญาต นอกจากต้องปฏิบัติตามวรรคสองแล้ว นายทะเบียนอาจก าหนดเงื่อนไข
อ่ืน ๆ ได้เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬามวยเป็นไปตามระเบียบและกติกาที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
       ซ่ึงในปัจจุบันได้มีการสนับสนุนมวยไทยให้แก่เยาวชนทั้งในแงด่้านความเป็นเลิศทางกีฬา หรือจะ
เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย และวงการมวยไทยก็มีนักมวยที่เป็นเด็กข้ึนทะเบียนไว้นับหมื่นคน แต่ที่
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาจมีถึงแสนคน ผลการส ารวจของส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนตาม พระราชบัญญัติกีฬา
มวย พ.ศ. 2542 จากข้อมูล ณ วันที่ 6 มี.ค. 2560 พบว่าในแต่ละปีมีนักมวยเด็กที่อายุต่ ากว่า 15 ปี 

http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/51/sport%2520science/044.pdf
http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/51/sport%2520science/044.pdf
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มาจดขึ้นทะเบียนเป็นนักมวยจ านวนมากและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยระหว่างปี 2553-2560 ได้มี
นักมวยไทยที่เป็นเด็กมาจดขึ้นทะเบียนไว้กว่า 10,373 คน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ไม่ห่างจากนักมวยผู้ใหญ่ที่
มีอายุเกิน 15 ปี ที่ข้ึนทะเบียนไว้ 17,508 คน ซึ่งนี่เป็นเพียงตัวเลขอย่างเป็นทางการเท่านั้น ซึ่งเชื่อว่า
ในความเป็นจริงแล้วนักมวยไทยที่เป็นเด็กน่าจะมีมากกว่านี้ โดยมีการประมาณการเมื่อปี 2550 ว่า
น่าจะมีถึง 100,000 คน จากผลการวิจัย Child Watch Project โดยสถาบันรามจิตติ พบว่ามีเด็กที่
อายุต่ ากว่า 15 ปี ชกมวยไทยบนเวทีอาชีพตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานศึกษาและสถานที่ราชการ
จ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีถ่ินฐานอยู่ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณเกือบ 8,000 
คน ซึ่งการข้ึนชกแต่ละครั้งเด็กจะได้รับเงิน 50-600 บาท และต้องหักให้ค่ายมวยครึ่งหนึ่ง โดยสาเหตุ
หลักที่เด็กตัดสินใจชกมวย เนื่องจากต้องการหาเงินส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัว  รวมทั้งเป็น
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา  
            ทั้งนี้ นักมวยเด็กในไทยเริ่มฝึกซ้อมและแข่งขันชกมวยไทยในช่วงอายุที่น้อยลงอย่างน่าใจ
หายคือเฉลี่ยที่ 2-3 ปี และคาดว่าแนวโน้มนี้จะคงอยู่ไปเรื่อย ๆ หากไม่มีกฎหมายบังคับเพ่ือปกปูอง
เด็กอย่างจริงจัง เนื่องจากกีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่หล่อเลี้ยงด้วยอุตสาหกรรมการพนันขันต่อ รวมทั้ง
มวยไทยยังเป็นพ้ืนฐานกีฬาที่สามารถต่อยอดไปสู่กีฬาต่อสู้อย่างมวยสากลและศิลปะการต่อสู้ต่าง ๆ 
โดยกีฬาเหล่านี้ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
           และซึ่งข้อมูลจากคณะกรรมาธิการการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ  
และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งได้อ้างงานวิจัยของโครงการวิจัยและติดตามกลุ่ม
นักมวยเด็ก ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (AIMC) 
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่านักมวยเด็กที่เริ่มฝึกซ้อมและขึ้นชกมวยไทย มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 2-3 ปีเท่านั้น 
ส่วนในระดับนานาชาติกลับพบว่าไม่มีนักมวยสมัครเล่นที่อายุต่ ากว่า 10 ปีเลย  ในการศึกษาชิ้นนี้ ได้
น านักมวยเด็กและเด็กทั่วไปที่ถูกคัดกรองแล้วมาสแกนสมองด้วยเครื่อง MRI เพ่ือท าการตรวจ
เปรียบเทียบทั้งนักมวยเด็ก (323 คน) และเด็กทั่วไป (253 คน) ที่มีอายุเท่า ๆ กัน โดยพิจารณาเลือก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กที่มาจากสภาพแวดล้อมด้านการเป็นอยู่ เศรษฐานะทางครอบครัว และ
การศึกษาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพ่ืออ่านค่าต่าง ๆ ที่ได้จากการสแกนสมองและตรวจวัดระดับ
ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ผลการสแกน MRI พบว่าปริมาณธาตุเหล็กสะสมจากการเคยมี
เลือดออกในสมองโดยเฉพาะบริเวณเนื้อสมองที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายของนักมวยเด็ก มี
ปริมาณมากกว่าเด็กทั่วไป ซึ่งระดับของธาตุเหล็กสะสมในปริมาณที่สูงจะส่งผลต่อการท าลายเนื้อเยื่อ
สมองและท าให้สมองฝุอ นอกจากนี้ยังวัดความเสียหายของใยประสาทในสมอง การวัดความสามารถ
ในการซึมของน้ าในสมอง การวัดการท างานของสมองด้านความจ า พบว่าผลการตอบสนองด้าน
ความจ าของนักมวยเด็กน้อยกว่าเด็กทั่วไป และมีแนวโน้มอาจน าไปสู่อาการบกพร่องทางปัญญาหรือ
ภาวะสมองเสื่อม เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย IQ ของนักมวยเด็กและเด็กทั่วไปก็พบว่า IQ เฉลี่ยนักมวย
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เด็กต่ ากว่าเด็กทั่วไป ทั้งนี้ตามการเจริญเติบโตของสมองมนุษย์โดยทั่วไปการท างานของอวัยวะสมอง
พัฒนาด้านการควบคุมกล้ามเนื้อและการทรงตัวการเรียนรู้จะเกิดข้ึนในช่วงวัยเด็ก  
             หากเด็กเริ่มชกมวยตั้งแต่เด็กย่อมท าให้การท างานของอวัยวะสมองพัฒนาด้านสติปัญญา  
การควบคุมกล้ามเนื้อและการทรงตัว การเรียนรู้คิดวิเคราะห์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กได้รับความ
กระทบกระเทือน ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสมองและสติปัญญาที่อาจลดต่ าลง และซึ่งใน
งานวิจัยฯ ยังระบุว่าผลกระทบทีส่ าคัญที่เกิดจากการชกมวยมี 2 รูปแบบ ได้แก่  
1. ผลกระทบที่เกิดจากการบาดเจ็บทางสมอง เนื่องจากถูกชกที่ศีรษะโดยตรง ท าให้ศีรษะและสมอง
ถูกสะบัดและหมุนด้วยแรงเหวี่ยงที่รวดเร็วอย่างกะทันหัน ส่งผลให้สร้างบาดแผลแก่เนื้อสมองโดยตรง
และท าให้มีเลือดออกในเนื้อสมอง สมองช้ าและเกิดการยืดหรือขาดของเส้นประสาท 
2. ผลกระทบที่เกิดจากการบาดเจ็บภายในของสมองจากแรงปะทะที่ศีรษะ เนื่องจากถูกชกข้างศีรษะ
ส่งผลให้สมองกระแทกกับกะโหลกและกระเด้งกลับไปชนผนังกะโหลกอีกด้าน ส่งผลให้เกิดการฉีกขาด
ของเซลล์สมองกับใยประสาท ท าให้ศักยภาพในการส่งสัญญาณของระบบประสาทติดขัด ประกอบกับ
อาจมีเลือดออกในสมองตรงบริเวณที่ฉีกขาด และหากได้รับการกระทบกระเทือนในระยะเวลายาวจน
ในที่สุดเซลล์สมองจะตายและฝุอลง ซึ่งหากเซลล์สมองตายแล้วไม่สามารถสร้างใหม่มาแทนได้จึงส่งผล
ระยะยาวต่อระบบประสาท 
           ซึ่งจากการได้ศึกษาพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ในเรื่องเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ได้วาง
หลักเกณฑ์การขอจดทะเบียนเป็นนักมวยไว้ในมาตราที่ 29 โดยก าหนดไว้ดังนี้ นักมวยที่จะจด
ทะเบียนได้จะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ 
หรือเป็นโรคที่คณะกรรมการก าหนด ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้มี
ความประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่วงการกีฬามวย และใน
มาตรา 32 วรรคท้าย ได้ก าหนดว่า การจดทะเบียนผู้เยาว์เป็นนักมวย ต้องได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน ส่งผลให้หลังจากผู้เยาว์ที่จดทะเบียนเป็นนักมวยแล้ว อาจท านิติ
กรรมอันเกี่ยวกับการเข้าแข่งขันกีฬามวยได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมอีก
ตามมาตรา 29 วรรคท้าย ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าช่องว่างของพระราชบัญญัติกีฬามวย พ .ศ. 2542 ฉบับนี้ 
จะท าให้ผู้เยาว์อาจถูกล่อลวง ชักจูง ส่งเสริมจากผู้ใหญ่ที่ไม่หวังดีได้ง่าย โดยผู้ใหญ่อาจชักจูงให้ผู้เยาว์
ที่เป็นนักมวยดังกล่าวไปชกมวยเพ่ือแสวงหาผลประโยขน์ให้แก่ตนได้โดยง่ายดาย อาทิเช่น ผู้ใหญ่
หลอกให้ผู้เยาว์ไปชกมวยเพื่อการพนันขันต่อให้แก่ตนโดยหลอกล่อเอารางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นแรงจูงใจ
ให้แก่ผู้เยาว์ตัดสินขึ้นชกมวยได้โดยง่าย ซึ่งผู้ เยาว์อาจไม่ได้คิดพิจารณาตรึกตรองให้ดีถึงผลกระทบ
เรื่องต่างๆต่อตัวผู้เยาว์เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสุขภาพร่างกายของตัวผู้เยาว์เอง โดยผู้เยาว์
ที่ซึ่งเป็นนักมวยอาจจะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมจากบุคคลดังกล่าวได้ ซึ่งเวลาในตอนนั้นถ้าเกิดผู้เยาว์ก าลัง
ทะเลาะหนีออกจากบ้าน หรือก าลังแสดงพฤติกรรมประชดต่อผู้แทนโดยชอบธรรมของตนอยู่พอดี 
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ส่งผลให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของตัวผู้เยาว์คนนั้นไม่ได้อยู่ร่วมช่วยคิดช่วยพิจารณาในเรื่องการชกมวย
ของผู้เยาว์ว่าจะมีผลดีผลเสียกับตัวผู้เยาว์มากน้อยอย่างไร 
         และในหมวด 2 ของพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดเรื่องการส่งเสริม และการ
คุ้มครอง โดยมีสาระส าคัญ คือ มีกองทุนสวัสดิการ ส าหรับบุคลากร ในวงการมวย มีมาตรการ ความ
ปลอดภัย ส าหรับนักมวย อาทิ จัดแพทย์ ตรวจสุขภาพ นักมวย ก่อนแข่งขัน รวมทั้ง ประกันภัย 
อุบัติเหตุ อันเนื่องมาจาก การแข่งขัน และนักมวย ที่ชกมวยจะต้องได้รับส่วนแบ่งไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
50 ของเงินรางวัลที่ผู้จัดรายการแข่งขันมวย มอบให้แก่หัวหน้าค่ายมวย โดยจากการศึกษาจะพบว่า
พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดมาตรการเพ่ือความปลอดภัยแก่นักมวยตอนเวลาขึ้นชกไว้น้อยมากๆ 
และขาดความชัดเจนในการปกปูอง คุ้มครองในเรื่องของสวัสดิภาพในด้านต่างๆของนักมวยที่เป็นเด็ก
ในเวลาขึ้นชกมวย หรือจะกล่าวได้ว่าในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ฉบับนี้ ไม่มีมาตรการเพ่ือ
ความปลอดภัยของนักมวยซึ่งเป็นนักมวยเด็กไว้ชัดเจนเลยก็ว่าได้  
            โดยในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดมาตรการเพ่ือความปลอดภัยส าหรับ
นักมวยไว้แบบทั่วไปในมาตรา 14 บัญญัติว่า ในการจัดการแข่งขันกีฬามวยแต่ละครั้ง นายสนามมวย
และผู้จัดรายการแข่งขันมวยต้องจัดให้มีมาตรการเพ่ือความปลอดภัยส าหรับนักมวย  อย่างน้อย
ตามมาตฐานดังต่อไปนี้  
(1) จัดให้แพทย์แผนปัจจุบันตรวจสุขภาพของนักมวยแต่ละคนก่อนการแข่งขันกีฬามวย เพ่ือรับรองว่า
นักมวยมีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมท าการแข่งขัน 
(2) จัดให้มีแพทย์แผนปัจจุบันหรือพยาบาลวิชาชีพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจ าสนามมวยใน
ขณะที่มีการแข่งขัน 
(3) จัดให้มีการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเนื่องมาจากการแข่งขันกีฬามวยส าหรับนักมวย 
การจัดให้มีมาตรการเพ่ือความปลอดภัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
      ซึ่งจากมาตรา 14 จะเห็นได้ว่ามาตรการเพื่อความปลอดภัยส าหรับนักมวยในพระราชบัญญัติกีฬา
มวย พ.ศ. 2542 นี้ได้ก าหนดไว้แบบทั่วไปใช้บังคับกับนักมวยทั้งหมดว่าจะเป็นนักมวยเด็ก หรือ
นักมวยผู้ใหญ่ใช้มาตรการเพ่ือความปลอดภัยส าหรับนักมวยแบบมาตรฐานเดียวกันหมด และในส่วน
ของมาตรา 16 ในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 นี้ที่บัญญัติไว้ว่า ให้คณะกรรมการจัดให้มี
ระเบียบและกติกามาตรฐานส าหรับการแข่งขันกีฬามวยเพ่ือใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬามวย ทั้งนี้ 
โดยค านึงถึงอายุ เพศ ความปลอดภัยของนักมวย และจารีตประเพณีในการแข่งขันกีฬามวย ซึ่งจาก
บทบัญญัติของมาตรา 16 เป็นการบัญญัติหลักกฎหมายแบบกว้างๆขาดความชัดเจนในการปกปูอง
คุ้มครองนักมวยซึ่งเป็นเด็กแบบมีรูปธรรม  
           และยังมีมาตรา 26 ในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 นี้ที่ก าหนดว่า ห้ามมิให้ผู้ใดจัด
แข่งขันกีฬามวย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน เว้นแต่ในกณีรจัดการแข่งขันกีฬามวยบาง
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ประเภทตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้
จัดการแข่งขันกีฬามวย ส าหรับนักมวยที่มีอายุต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์จะก าหนดได้เฉพาะเมื่อมี
อุปกรณ์ในการปูองกันความปลอดภัยในการแข่งขัน ในการออกใบอนุญาต  นอกจากต้องปฏิบัติตาม
วรรคสองแล้ว นายทะเบียนอาจก าหนดเงื่อนไขอ่ืนๆ ได้เท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้การจัดการแข่งขันกีฬามวย
เป็นไปตามระเบียบและกติกาที่คณะกรรมการก าหนด การจัดการแข่งขันกีฬามวยที่ไม่ต้องขออนุญาต
ตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดตามมาตรา 
16 ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวของมาตรา 26 ท าให้เห็นว่ากฎหมายพระราชบัญญัตินี้อนุญาตให้เด็กที่
อายุต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์สามารถขึ้นชกมวยได้ โดยมาตรา 26 วรรค 2 ในพระราชบัญญัติกีฬามวย 
พ.ศ. 2542 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้จัดการแข่งขันกีฬามวย ส าหรับนักมวยที่มีอายุต่ ากว่าสิบห้าปี
บริบูรณ์จะก าหนดได้เฉพาะเมื่อมีอุปกรณ์ในการปูองกันความปลอดภัยในการแข่งขัน  
            นอกจากนี้ผู้ศึกษาอยากเปรียบเทียบข้อบังคับเพ่ือความปลอดภัยในการชกมวยของเด็กใน
ต่างประเทศเปรียบเทียบกับของประเทศไทย คือประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย ไทย กฎระเบียบ
ข้อบังคับด้านความปลอดภัยกีฬาชกมวยเยาวชนของประเทศแคนาดาและออสเตรเลีย วางหลักในการ
คุ้มครองสุขภาพเด็กมากกว่าของไทย และกฎระเบียบข้อบังคับเพ่ือความปลอดภัยของประเทศเขาใน
การชกมวยเด็กมีความชัดเจนและมีแบ่งมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในการชกมวยเด็กเป็นช่วงอายุ
ใครอายุมันชัดเจนชัดเจนต่างกัน จากข้อมูลที่รวบรวมโดยโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก 
ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (AIMC) ได้เปรียบเทียบกฎระเบียบ
ข้อบังคับด้านความปลอดภัยกีฬาชกมวยเยาวชนของประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย และไทยไว้ดังนี้ 
          จากข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้น ามาอธิบายดังกล่าวข้างต้นเราจะเห็นได้ว่า กฎระเบียบข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัยกีฬาชกมวยเยาวชนของประเทศแคนาดา ออสเตรเลียจะมีความชัดเจนเป็นรูปประ
ธรรมมากกว่าของไทย และมีการแบ่งมาตรการเพ่ือความปลอดภัยส าหรับนักมวยที่เป็นเด็กไว้ชัดเจน 
อาทิเช่น ช่วงอายุต่างๆของนักมวยเด็กจะมีกฎกติกาไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะระยะเวลาในการชกแต่ละ
ยกของนักมวยเด็กแต่ละช่วงอายุ แต่กลับกันการชกมวยของไทยกฎกติกาการชกมวยที่นักมวยเป็นเด็ก
มีกฎกติกาที่ไม่แน่นอนชัดเจน 
           มวยไทยใช้อาวุธทั้งหมัด ศอก และเข่า เด็กจะได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ศีรษะจนถึงล าตัว นักมวย
เด็กจะคุ้นชินกับความรุนแรงจนกลายเป็นคนก้าวร้าว ผู้ศึกษาเห็นว่าไม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กที่เป็น
เยาวชนชกมวยไทยอาชีพ เด็กเยาวชนควรมีการชกมวยในลักษณะแบบเป็นศิลปะเรียนรู้แบบทฤษฎี
ของมวยไปก่อน พอมีอายุถึงขนาดจนสนองและกระโหลกสมองแข็งแรงเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ค่อย
เริ่มฝึกซ้อมชกมวยแบบจริงจังแบบผู้ใหญ่ได้ ด้วยเหตุผลหลายประเด็นด้วยกัน  



8 

 

          ประเด็นแรก คือ ผลกระทบทางด้านร่างกายเพราะไม่ว่าจะ มวยไทยหรือมวยสากล นักมวย
จะต้องได้รับบาดเจ็บไม่มากก็น้อย ถ้าเป็นมวยไทยซึ่งใช้อาวุธทั้ง หมัด ศอก และเข่า เวลาขึ้นชกเด็กมี
โอกาสจะได้รับบาดเจ็บ ตั้งแต่ศีรษะจนถึงล าตัว ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หลายท่านยืนยันว่า สมอง
ของเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ยังโตไม่เต็มที่ หากถูกชกกระแทก หรือสะบัดอย่างแรงจะเกิดอาการช้ าใน 
ไม่ต่างจากอุบัติเหตุรุนแรง ทางรถยนต์ เด็กอาจเกิดอาการชาหมดสติ หรือเสียชีวิตได้เฉียบพลัน หรือ
ถ้าเด็กมีอาการบาดเจ็บ แต่ละครั้ง ไม่รุนแรง แต่ต้องชกมวย อย่างต่อเนื่อง อาการบาดเจ็บ ในสมอง
จะสะสมจนกระทั่ง เด็กไม่มีสมาธิในการเรียน ความจ าไม่ดี นอกจากนี้การชกมวย อาจท าให้เกิด
อาการ บาดเจ็บ บริเวณช่องท้อง ตาบอด จนกลายเป็น คนพิการ อย่างเช่น ชาติชาย เชี่ยวน้อย ต้อง
กลายเป็นโรคสมองเสื่อม หรือ แสนศักดิ์ เมืองสุรินทร์ ถูกชกบริเวณตา และสมอง บ่อยครั้ง จน
กลายเป็น คนตาบอด ในที่สุด 
         ประเด็นที่ 2 ผลกระทบทางด้านจิตใจ เพราะเด็กที่ชกมวยมักเกิดความกลัว ความวิตกกังวล 
และความเครียดเป็นประจ า เด็กเหล่านี้จะคุ้นชินกับความรุนแรง กลายเป็นเด็กก้าวร้าว และนิยมใช้
ความรุนแรง ในการแก้ปัญหาเมื่อเด็กเหล่านี้โตขึ้น และมีครอบครัวก็มักจะใช้ความรุนแรง ในการ
ตัดสินปัญหา 
          ประเด็นที่ 3 เด็กท่ีต้องชกมวย ตั้งแต่ยังเล็ก จะเกิดการเรียนรู้ อย่างผิด ๆ ว่า ลูกจะต้องเลี้ยง
พ่อแม่ ตั้งแต่ยังเด็ก เมื่อเวลาตนเองมีลูกก็มักจะคิดว่า ลูกต้องมีหน้าที่ หาเลี้ยงพ่อแม่ ตั้งแต่ยังเล็ก 
เหมือนกับตนเอง ปัญหา ก็จะต่อเนื่องกันไป เป็นลูกโซ่ ทั้ง ๆ ที่ ความจริง ผู้ เป็นพ่อแม่ จะต้องเลี้ยงดู
ลูก จนกว่าจะเติบใหญ่ 
             ซึ่งผู้ใหญ่ในวงการมวย มักอ้างว่า นักมวย ต้องขึ้นชก ตั้งแต่อายุยังน้อย เพ่ืออนุรักษ์ ศิลปะ
มวยไทย ผู้ศึกษาคิดว่า เรื่องการอนุรักษ์ กับการชกมวยอาชีพ มันคนละเรื่องกัน คุณสามารถอนุรักษ์
โดยการฝึกเด็ก ให้รู้จักมวยไทย แต่ไม่จ าเป็นต้องแข่งขันจริงจัง หรือให้เด็กเป็นนักมวยอาชีพ เพราะ
ศิลปะไม่ได้อยู่ที่ตัวเด็ก มวยเด็กชกกันไม่มีชั้นเชิงไม่มีลีลา มีแต่ความโกรธ มีแต่การใช้ก าลัง เพราะว่า
ยังเป็นเด็กการเรียนรู้ที่จะควบคุม อวัยวะต่าง ๆ ยังท าไม่ได้ดี เพราะฉะนั้นไม่มีความเป็นศิลปะอยู่ใน
มวยเด็ก มีแต่มวยผู้ใหญ่เท่านั้นที่ท าได้  
             ถ้าเป็นไปได้ผู้ศึกษาต้องการให้ นักมวยควรมีอายุตั้งแต่ 18 ปีที่จะขึ้นชกมวยแบบจริงจัง 
เพราะเด็กเริ่มโตเต็มที่ ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ หรือถ้าเป็นไปได้นักมวยที่ยังเป็นเด็กควรมีการฝึก
และขึ้นชกแบบมีการควบคุมและบัญญัติระบบกฎหมายเพ่ือความปลอดภัยของนักมวยเด็กให้เป็นรูป
ประธรรมที่ชัดเจน ไม่ใช่ท าแบบปัจจุบันที่น ากฎกติกาของมวยผู้ใหญ่มาบังคับใช้กับนักมวยเด็ก 
กฎหมายควรมีการก าหนดอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย อาทิเช่น ต้องสวมเครื่องปูองกันศีรษะ เครื่อง
ปูองกันล าตัว ข้อเท้าและข้อศอกให้แก่มวยเด็กทุกครั้งที่ลงแข่งขัน กฎหมายควรมีการก าหนดให้มี
ความชัดเจนมากๆ มิใช่บัญญัติแบบกว้างๆเหมือนมาตรา 14 และ 16 และกฎหมายควรวางบทลงโทษ
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แก่ผู้ฝุาฝืนให้ชัดเจนเพื่อเป็นการปกปูองสวัสดิภาพทางร่างกายแก่นักมวยที่เป็นเด็ก ซึ่งเด็กๆเหล่านี้จะ
เป็นตัวขับเคลื่อนทิศทางพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปในอนาคต 
         เมื่อพิจารณาประเด็นกฎหมาย แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการน าพระราชบัญญัติ กีฬามวย พ.ศ.2542 
มาบังคับใช้ควบคุมกีฬามวยเพ่ือความปลอดภัยและการจัดสวัสดิการแก่นักมวยให้มีความเหมาะสม  
แต่กลับพบว่าได้ ‘เปิดช่อง’ ให้เด็กสามารถชกมวยเป็นอาชีพได้ เช่น มาตรา 29 แห่ง พระราชบัญญัติ 
กีฬามวย พ.ศ.2542 “ก าหนดให้นักมวยที่จะจดทะเบียนได้ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 15 บริบูรณ์และผู้เยาว์
ที่จดทะเบียนเป็นนักมวยแล้วอาจท านิติกรรมอันเกี่ยวกับการเข้าแข่งขันกีฬามวยได้โดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมอีก” มาตรา 32 วรรคสอง “ก าหนดให้การจดทะเบียนผู้เยาว์
เป็นนักมวยต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน” มาตรา 16 “ก าหนดให้
คณะกรรมการจัดให้มีระเบียบและกติกามาตรฐานส าหรับการแข่งขันกีฬามวยเพ่ือใช้ในการจัดการ
แข่งขันกีฬามวยโดยค านึงถึงอายุ เพศ ความปลอดภัยของนักมวย และจารีตประเพณีในการแข่งขัน
กีฬามวย” เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อกฎหมายที่ยกตัวอย่างมานี้ไม่มีข้อก าหนดว่าเด็กอายุกี่ขวบห้าม
ชกมวยอาชีพ จึงเป็นช่องโหว่ ในขณะที่การดูแลคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กในพระราชบัญญัติ 
กีฬามวย พ.ศ.2542 นี้ก็ไมค่วามครอบคลุมชัดเจน  
           จากที่กล่าวมาผู้ศึกษามองว่าการชกมวยเด็ก ในลักษณะไม่ว่าจะเป็นการชกมวยอาชีพ ทั้ง
แบบเป็นมวยสากลสมัครเล่น และมวยไทยคาดเชือก หรือการชกมวยเพ่ือเล่นกีฬาถือว่าเป็นการ
ขัดแย้งกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 26 (7) ซึ่งระบุ “บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุ
ยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระท าการใดเพ่ือแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมี
ลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโต หรือพัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะเป็นการทารุณ
กรรมต่อเด็ก” นอกจากนี้การชกมวยในเด็กของประเทศไทยถูกนานาชาติมองว่าเป็นการใช้แรงงาน
เด็ก หากรัฐบาล ยอมให้เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ชกมวยเป็นอาชีพ ก็จะขัดกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นรัฐภาคี กับสหประชาชาติ นอกจากนี้ หากเปิดโอกาสให้เด็กชกมวยอาชีพได้
ถูกต้องตามกฎหมาย ตลาดการพนันจะต้องขยายตัวมากขึ้น เพราะเด็กจะเข้าสู่วงการมวยมากขึ้น 
และมวยเด็กเก่ียวข้องกับการพนันอย่างแยกไม่ออก เมื่อเด็กเริ่มคลุกคลีกับแวดวงการพนัน ตั้งแต่อายุ
ยังน้อยโอกาสที่เด็กจะเติบโตต่อไปในแวดวงการพนันก็ย่อมมีมาก และผลกระทบทางด้านสังคมก็
จะต้องตามมาอย่างแน่นอน เพราะเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะตัดสินได้ว่า สิ่งนี้อาจเป็นอันตรายต่อ
ตัวเองในระยะยาว หรืออาจถูกบังคับได้ง่ายกว่าทั้งที่ไม่อยากท า จึงเป็นหน้าที่ของสังคมและกฎหมาย
ที่จะต้องช่วยกันปกปูองเด็ก ถ้าเอาความจนมาอ้าง การเอาเด็กทารกมานั่งขอทานเรียกความสงสารก็
ท าได้ การบังคับให้เด็กเร่ขายของจนถึงตีสองก็ท าได้ การให้เด็กขายพวงมาลัยตามสี่แยกก็ท าได้ ซึ่ง
ความจนมิใช่ข้ออ้างที่จะให้เรากระท าอะไรก็ได้ โดยไม่เป็นห่วงสวัสดิภาพของเด็ก ซึ่งเด็กเหล่านี้จะต้อง
เติบใหญ่ขึ้นมาแบบมีคุณภาพเพ่ือที่จะพัฒนาประเทศต่อไปแทนพวกเรา 

http://www.ecpat-thailand.org/th/1_3.pdf
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     2. ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการแข่งขันชกมวยส าหรับนักมวยที่
เป็นเด็ก 
       มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดแข่งขันกีฬามวย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน เว้นแต่ใน
กรณีการจัดการแข่งขันกีฬามวยบางประเภทตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
       โดยการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้จัดการแข่งขันกีฬามวย ส าหรับ
นักมวยที่มีอายุต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์จะก าหนดได้เฉพาะเมื่อมีอุปกรณ์ในการปูองกันความปลอดภัย
ในการแข่งขัน 
        มาตรา 16 ให้คณะกรรมการจัดให้มีระเบียบและกติกามาตรฐานส าหรับการแข่งขันกีฬามวย 
เพ่ือใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬามวย ทั้งนี้ โดยค านึงถึงอายุ เพศ ความปลอดภัยของนักมวย และ
จารีตประเพณีในการแข่งขันกีฬามวย 
       มาตรา 14 ในการจัดการแข่งขันกีฬามวยแต่ละครั้ง นายสนามมวยและผู้จัดรายการแข่งขันมวย
ต้องจัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยส าหรับนักมวย อย่างน้อยตามมาตฐานดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้แพทย์แผนปัจจุบันตรวจสุขภาพของนักมวยแต่ละคนก่อนการแข่งขันกีฬามวย เพ่ือรับรองว่า
นักมวยมีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมท าการแข่งขัน 
(2) จัดให้มีแพทย์แผนปัจจุบันหรือพยาบาลวิชาชีพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจ าสนามมวยใน
ขณะที่มีการแข่งขัน 
(3) จัดให้มีการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อันเนื่องมาจากการแข่งขันกีฬามวยส าหรับนักมวย 
        จากการได้ศึกษากฏกติกาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ให้นักมวยใช้ในการแข่งขันชกมวยของมวยสากล
สมัครเล่นพบว่าได้มีการวางหลักเกณฑ์เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของนักมวยไว้หลายประการ แต่
ส าหรับผู้ศึกษามองว่ากฏกติกาดังกล่าวยังมีไม่พอส าหรับนักมวยซึ่งเป็นเด็กเยาว์ชน และในประ เทศ
ไทยยังมีการชกมวยแบ่งการชกมวยเป็น 2 ประเภท คือ มวยสากล และ มวยไทยคาดเชือก ซึ่ง
ประเด็นปัญหามีอยู่ว่ากฎกติกาของมวยทั้ง 2 ประเภทจะไม่ค่อยชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมวยไทย
คาดเชือกเราจะพบว่ากฏกติกาของมวยคาดเชือกมีไม่ค่อยเป็นรูปประธรรมเท่าไหร่ จึงส่งผลให้เราได้
เห็นนักมวยเด็กท่ีออกมาชกมวยปรากฏตามสื่อต่างๆ อาทิเช่น ตามสื่อออนไลน์ที่จะปรากฏนักมวยเด็ก
ตัวเล็กๆชกมวยกันตามงานต่างๆ โดยนักมวยเด็กขึ้นชกมวยโดยขาดอุปกรณ์ปูองกัน คุ้มกันสวัสดิภาพ
ร่างกายของตัวนักมวยเด็ก เราจะเห็นเป็นภาพจนคุ้นชินที่มีนักมวยเด็กอายุ 5-6 ขวบใส่แค่กางเกงมวย
กับนวมชกมวยเท่านั้นขึ้นชกโดยไม่มีการใส่เครื่องปูองกันอย่างอ่ืนเลย บางครั้งโดนนักมวยเด็กก็โดนชก
จนเลือดตกยางออกตามงานวัดที่ต่างจังหวัด นักมวยเด็กตัวเล็กๆอายุ 4-5 ขวบ บางครั้งโดนชกเจ็บ
ด้วยความเป็นเด็กนักมวยเด็กคนนั้นก็วิ่งหนีไม่ยอมชก แต่ก็โดนผู้ใหญ่ผลักให้นักมวยเด็กคนนั้นขึ้นไป
ชกต่อ ด้วยเหตุผลสภาพแวดล้อมตรงนั้นมีการเล่นพนันขันต่อกับการชกมวยของเด็ก ณ ตอนนั้น 
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            จากปัญหาที่กฎกติกามวยไทยที่กล่าวมาข้างต้น กฎกติกาชกมวยไทยมีความไม่ชัดเจน
แน่นอนในเรื่องอุปกรณ์ที่ใส่ในการชกมวยเพ่ือคุ้มครองปกปูองสวัสดิภาพร่างกายของเด็กเวลาขึ้นชก
มวย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎกติกาของมวยคาดเชือกที่มีก าหนดไม่แน่นอน ไหนจะอุปกรณ์เครื่องแต่ง
กายในการขึ้นชกของนักมวยก็ไม่มีกฎกติกาบังคับเครื่องแต่งกาย และเครื่องปูองกันตัวของนักมวยเด็ก
ที่ชัดเจน และมีบางระเบียบการของการชกมวยที่ทางผู้จัดการแข่งขันระบุในระเบียบการของการ
แข่งขันชกมวยในงานนั้นให้น ากฎกติกาการชกมวยทั่วไป ให้มาปรับใช้กับการแข่งขันชกมวยของเด็ก
และมวยผู้หญิงด้วย 
     3. ปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดการแข่งขันกีฬามวย  
       โดยในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 มาตรา 39 ได้วางหลักการไว้ว่า ในกรณีที่ปรากฏต่อ
นายทะเบียนว่า ผู้ได้รับจดทะเบียนเป็นนักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และหัวหน้าค่ายมวยตามมาตรา 32 
หรือผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสนามมวยตามมาตรา 27 หรือ ผู้ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเป็น
ผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย และผู้จัดรายการแข่งขันมวยตามมาตรา 35 ได้กระท าการฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือฝุาฝืนไม่ปฎิบัติตาม กฎกระทรวง ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งโดย
พระราชบัญญัตินี้ได้ให้อ านาจนายทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนทะเบียนเป็นการชั่วคราว  หรือสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้โดยมีก าหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินครั้งละหกเดือน ผู้ได้รับจดทะเบียน
หรือผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นการชั่วคราวหรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต จะกระท าการ
ใด ๆ ตามท่ีได้รับจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตในระหว่างนั้นไม่ได้  
         และในหมวดที่ 5 แห่งพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ได้มีการบัญญัติบทก าหนดโทษ 
ส าหรับผู้ที่ท าการฝุาฝืนไว้หลายเรื่องด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้ใดฝ่าฝืนจัดการแข่งขันกีฬามวยโดย
ไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 26 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับตามมาตรา 55 หรือจะในกรณ ี
1) ผู้ใดฝ่าฝืนจัดตั้งสนามมวยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนมาตรา 27 วรรคหนึ่ง  
2) ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสนามมวย ด าเนินกิจการอ่ืนในสนามมวย เว้นแต่เป็นกิจการตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด หรือได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเป็นการเฉพาะมาตรา 28 วรรค
สอง หรือ  
3) ห้ามมิให้ผู้ใดเป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย และผู้จัดรายการแข่งขันมวย เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนมาตรา 35 วรรคหนึ่ง  
        ผลหากผู้ใดท าการฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ ตามความในมาตรา 57  
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        และในกรณีบทก าหนดโทษของมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ยังได้
ก าหนดโทษส าหรับในกรณีตามมาตรา 39 วรรคสาม ที่ก าหนดไว้ว่าผู้ได้รับจดทะเบียนหรือผู้รับ
ใบอนุญาต ซึ่งถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นการชั่วคราวหรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต  จะกระท าการใด ๆ 
ตามที่ได้รับจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตในระหว่างนั้นไม่ได้ หากกระท าการฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
          ดั้งนั้นผู้ศึกษาจึงให้ความส าคัญกับมาตราเหล่านี้อย่างมาก เพราะ ตามที่ปรากฏต่อสื่อต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ หรือทางโทรทัศน์มากมาย เราจะเห็นการฝุาฝืนของผู้จัดการแข่งขันมวยไทยที่
น าเด็กเล็กๆขึ้นมาชกมวยให้เราได้เห็นอยู่เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องจนบุคคลทั่วไปรู้สึกเป็นเรื่องปกติ 
ซึ่งแสดงถึงกฎหมายพระราชบัญญัติฉบับนี้มีมาตรการบทก าหนดลงโทษแก่ผู้ฝุาฝืนไว้แล้ว แต่ก็
น ามาใช้บังคับไม่ได้ ผู้ศึกษาอยากน าเสนอให้กฎหมายพระราชบัญญัติฉบับนี้สามารถน าไปใช้บังคับได้
จริง สังคมสามารถน าตัวผู้ฝุาฝืนมาลงโทษได้ในกรณีจับเด็กตัวเล็กๆขึ้นมาแข่งขันชกมวยโดยปราศจาก
เครื่องปูองกันเพื่อความปลอดภัยที่ดี  
           โดยมีแบบอย่างจากกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 
เกี่ยวกับการบังคับใช้เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม โดยตามความในมาตรา 33 ของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 วางหลักไว้ว่า ในกรณีที่มีการจับกุมผู้กระท า
ความผิด เมื่อพนักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนแก่ผู้น าจับร้อยละยี่สิบห้า และเงินรางวัล
แก่ผู้จับร้อยละสามสิบของจ านวนเงินสุทธิค่าขายของกลางที่ศาลสั่งให้ริบ  หรือในกรณีที่มิได้ริบของ
กลางหรือของกลางไม่อาจขายได้ ให้จ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ช าระต่อศาลตามอัตราดังกล่าว ในกรณีที่
ไม่มีผู้น าจับ ให้จ่ายเงินรางวัลแก่ผู้จับร้อยละสามสิบของจ านวนเงินสุทธิ ค่าขายของกลางที่ศาลสั่งให้
ริบ หรือในกรณีที่มิได้ริบของกลางหรือของกลางไม่อาจขายได้ ให้จ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ช าระต่อศาล
ตามอัตราดังกล่าว ในกรณีที่ผู้น าจับหรือผู้จับฝุายใดฝุายหนึ่งมีหลายคน ให้จ่ายเงินสินบนหรือเงิน
รางวัลแก่บุคคลในฝุายนั้นคนละเท่าๆกัน ในกรณีที่จับของกลางได้แต่ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิด ให้
คณะกรรมการมีอ านาจสั่งจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลจากจ านวนเงินสุทธิค่าขายของกลางที่ตกเป็น
ของแผ่นดินตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด แต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนดตามมาตรานี้ ในกรณีที่มี
การจับกุมผู้กระท าความผิดและได้มีการเปรียบเทียบตามมาตรา  43 ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่ง
จ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลจากจ านวนเงินค่าปรับตามระเบียบที่  คณะกรรมการก าหนด แต่ไม่เกิน
อัตราที่ก าหนดตามมาตรานี้ โดยในประกาศราชกิจจานุเบกษานี้ได้ออกมาบอกว่า การจ าหน่ายสินค้า 
หรือบริการออนไลน์ต้องแสดงราคาแบบเปิดเผยและชัดเจน  และหากผู้ค้าออนไลน์เจ้าไหนไม่แสดง
ราคาสินค้า รายละเอียด ฯลฯ ให้ชัดเจน โดยต้องให้ลูกค้าเข้าไปสอบถามหลังไมค์เอาเองนั้น  ตั้งแต่
วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นไปถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย  
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          เนื่องจากเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ราชกิจจานุเบกษาได้ท าการเผยแพร่ประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พุทธศักราช 2560 เรื่อง การแสดงราคา
และรายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าและบริการ  ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
ออนไลน์ โดยมีใจความส าคัญดังนี้ 

1. ประกาศฉบับนี้บังคับใช้ทั่วประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 
2. “ผู้ประกอบธุรกิจ” คือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่เป็นเว็บไซท์, แฟนเพจ, แอป 

หรือโวเชียลเน็ตเวิร์คทั้งหมด 
3. ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาสินค้า หรือบริการ รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ เช่นประเภท ชนิด ลักษณะ 

ขนาด น้ าหนัก หรือค่าบริการอื่นๆ ด้วยการเขียน พิมพ์ หรืออ่ืนๆ ให้อ่านได้ง่าย ชัดเจน และครบถ้วน 
โดยให้แสดงราคาต่อหน่วยด้วยตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย ส าหรับข้อความที่
แสดงควบคู่กับราคาจ าหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอ่ืนด้วยก็ได้ 

4. หากมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากราคาหลักตามข้อ 3 จะต้องมีการบอกกับลูกค้าให้
ครบถ้วนและชัดเจนทุกอย่าง 

5. ต้องขายสินค้าหรือบริการ ตามราคาที่ได้ให้ไว้ในข้อ 3 โดยไม่ให้ขายแพงเกินกว่าราคาที่ให้ไว้ แต่
สามารถขายในราคาที่ต่ ากว่าราคาที่ตั้งไว้ได้ 
          ส่วนในเรื่องของบทลงโทษ หรือ ค่าปรับส าหรับส าหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายดังกล่าว ไดม้ีการก าหนดโทษเอาไว้ตามมาตรา 40 มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และ
สามารถแจ้งร้านค้าที่ท าผิดได้ที่ โทร. 1569 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า กรมการค้าภายใน โดย
หลังจากแจ้งไม่นานร้านเหล่านั้นก็เตรียมตัวรับโทษได้เลย เพราะเจ้าหน้าที่สามารถเข้าจับกุมได้เลยไม่
ต้องรอหมายจับ และเท่าที่ทราบมาเจ้าหน้าที่หน่วยงานนี้เฮ้ียบใช้ได้ ท างานเร็วมาก แต่เรื่องยังไม่จบ
เท่านี้ เพราะผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจะได้สินบนน าจับ 25% ของค่าปรับหรือมูลค่าของสินค้าที่ศาลสั่งยึด
อีกด้วย 
         และยังมีกรณีของในกฎหมายพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดย กรงุเทพมหานครฯ ให้เงินส่วนแบ่งค่าปรับครึ่งหนึ่งทันที หาก
พบผู้กระท าความผิดตาม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ ส่งหลักฐานน าไปสู่การจับปรับ โดยส่ง
ภาพถ่าย-คลิปวีดีโอได้หมดทุกข้อหา เมื่อวันที่ 15 ส.ค. พล.ต.ท.อ านวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร(กทม.) แถลงข่าวการให้รางวัลน าจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับแก่ผู้แจ้ง กรณีพบเห็น
ผู้กระท าความผิด พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. 2535 ว่า จากปัญหาการใช้พ้ืนที่สาธารณะผิดประเภทของประชาชน ทั้งการตั้งวางสิ่งของบน
ทางเท้า การขับขี่หรือจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้า หรือการทิ้งขยะลงพ้ืนที่สาธารณะ แม่น้ าล า
คลอง ซึ่งถือเป็นการกระท าที่ผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
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ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  อีกทั้งยังสร้างปัญหาความเดือดร้อนต่อผู้อ่ืนอีกไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างปัญหาต่อการสัญจรบนทางเท้า หรือท าให้แม่น้ าคูคลองเกิดความสกปรกเน่าเสีย ซึ่ง
ความผิดดังกล่าว เจ้าหน้าที่เทศกิจ ถือเป็นผู้มีอ านาจตรงในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดฯ ต่อผู้ที่กระท าความผิด โดยมีอ านาจในการจับปรับตั้งแต่ ไม่เกิน2,000- ไม่เกิน
10,000 บาท แล้วแต่กรณีความผิด แต่ด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจที่มีจ านวนน้อย การดูแลพ้ืนที่ต่างๆไม่
ครอบคลุม       
          ส าหรับรางวัลน าจับที่ผู้แจ้งความจะได้รับจ านวนกึ่งหนึ่งของค่าปรับนั้นจะได้รับภายหลังจากที่
ผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบปรับแล้ว ซึ่งถ้าหากผู้กระท าความผิดมาช าระค่าปรับในวัน
เดียวกันกับผู้แจ้งความ ก็อาจจะได้รับรางวัลน าจับภายในวันเดียวกันด้วย แต่หากมีการช าระค่าปรับ
ภายหลัง เจ้าหน้าที่จะด าเนินการแจ้งผลการด าเนินการทางไปรษณีย์หรือช่องทางอ่ืนๆให้แก่ผู้ที่แจ้ง
ความได้ทราบ เพื่อมารับเงินรางวัลน าจับต่อไป โดยมีเวลาไม่เกิน 60วัน แต่หากประชาชนไม่ประสงค์
จะรับเงินรางวัลกึ่งหนึ่ง หรือไม่มารับเงินภายในเวลาที่ก าหนด 60วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้มารับเงิน
รางวัลนั้น ถือว่าผู้แจ้งความน าจับสละสิทธิขอรับเงิน และเงินรางวัลดังกล่าวจะตกเป็นรายได้ของกทม.
ต่อไป 
         จากตัวอย่างของกฎหมายและพระราชบัญญัติต่างๆข้างต้น ผู้ศึกษามีความเห็นว่าควรน า
วิธีการแก้ไขสภาพบังคับและการปรับตัวของกฎหมายและพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น มาปรับใช้
กับมาตรการลงโทษแก่ผู้ฝุาฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 นี้ด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการที่มีผู้ฝุาฝืนน าเด็กตัวเล็กๆ อายุระหว่าง 3-4 ขวบ หรือเด็กน้อยอายุต่ ากว่า 15 ปี น ามาขึ้น
สังเวียนแข่งขันชกมวยบนเวทีแบบโดยให้นักมวยเด็กๆชกกันแบบเอาเป็นเอาตายเพ่ือแรกกับเงิน
รางวัลหรือโดยพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ซึ่งควรมีจิตส านึกว่าตนควรจะตั้งมั่นตั้งใจท ามาหากินประกอบอาชีพ
ในครรลองคลองธรรมเพ่ือส่งเสียเลี้ยงบุตรให้ได้เติบโตแบบเด็กปกติทั่วไป ไม่ใช่พ่อแม่ผู้ปกครองมาท า
ตัวเป็นผู้จัดการนักมวย(ท าเหมือนผู้จัดการดารา)พานักมวยเด็กตัวเล็กๆซึ่งเป็นวัยที่เด็กก าลังมี การ
เจริญเติบโตพัฒนาการทางสมองและกะโหลกศรีษะที่ปูองกันการกระทบกระเทือนเนื้อสมองของเด็ก
ในวัยดังกล่าวยังอ่อนไม่แข็งแรงเต็มที่เหมือนกับศรีษะของผู้ใหญ่ โดยผู้ปกครองนักมวยเด็กบางส่วน
ไม่ได้หรือไม่ยอมประกอบอาชีพอะไรเลย ได้แต่พานักมวยเด็กของตนออกไปชกมวยตามสนามแข่งขัน
ต่างๆ หรือตามงานต่างๆ อาทิ งานวัดตามชลบท งานบุญประเพณีต่างๆเพ่ือสร้างความบันเทิงแก่ผู้ชม 
หรือการชกมวยของเด็กก็อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการวัดดวงของกลุ่มนักเล่นพนันขันต่ออย่าง
สนุกสนานส่งผลเป็นตัวเร่งและสร้างแรงกดดันให้กับนักมวยเด็กในการขึ้นชกว่าจะต้องเอาชัยชนะมา
ให้ได้เพ่ือเป็นที่ยอมรับและได้ค าชมเชยจากผู้ใหญ่เหล่านั้น ผู้ศึกษามีความเห็นว่าในพระราชบัญญัติ
กีฬามวย พ.ศ. 2542 ควรน าวิธีการให้สินบนรางวัลน าจับแก่ผู้ร้องเรียนว่ามีการชกมวยที่ท าฝุาฝืนใน
พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 นี้ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปช่วยนักมวยเด็กที่ขึ้น
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แข่งขันชกมวยได้ทันท่วงที ซึ่งประชาชนทุกคนอย่าลืมว่าเด็กทุกคนในวันนี้ต่อไปในอนาคต
ประเทศชาติจะต้องพ่ึงเด็กๆเหล่านี้ในการเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนประเทศชาติของเราในการขับเคลื่อน
ไปข้างหน้าหากเรานิ่งดูดายนักมวยเด็กเหล่านี้จากที่เด็กๆกลุ่มนี้จะเป็นอนาคตของชาติ แต่จะกลับ
กลายเป็นภาระสังคมในภายภาคหน้า เพราะนักมวยเด็กๆเหล่านี้อาจประสบอุบัติเหตุจากการชกมวย
แบบผิดๆหรือจากการขึ้นชกมวยแบบฝุาฝืนพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 อาทิ นักมวยเด็กขึ้น
ชกมวยคาดเชือกโดยปราศจากอุปกรณ์คุ้มกันเพ่ือความปลอดภัย โดยวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้
ประชาชนทั่วไปสามารถเป็นหูเป็นตาให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ซึ่งการที่จะให้รัฐจ้างเจ้าหน้าที่เท่าไหร่ก็
จะไม่เพียงพอต่อความต้องการของสังคมอยู่ดี และวิธีการให้สินบนรางวัลน าจับแก่ผู้แจ้งร้องเรียนเรื่อง
การฝุาฝืนพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ดังกล่าวยังเป็นเครื่องมืออย่างดีชิ้นนึงในการท าให้
กฎหมายของประเทศเรามีความศักดิ์สิทธิ์และท าให้กฎหมายมีสภาพบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์  
          สอดคล้องกับทฤษฎีการลงโทษแบบอรรถประโยชน์ โดยนักอาชญาวิทยาสานักคลาสสิก ซึ่งมี 
ซีซาร์ เบ็คคาเรีย (ค.ศ. 1718 – 1794) และเจเรมี เบนแธม (ค.ศ. 1748 – 1832) ได้เสนอทฤษฎีการ
ลงโทษแบบอรรถประโยชน์โดยมีหลักการเบื้องต้นว่า คนเรากระท าความผิดโดยเจตนนา และก่อนจะ
ลงมือกระท าก็ได้พิจารณาใคร่ครวญแล้วจึงลงมือท า เพราะฉะนั้นรัฐจึงควรบัญญัติความผิดและโทษสา
หรับความผิดนั้นอย่างชัดเจน เมื่อมีกฎหมายบัญญัติชัดแจ้งอย่างนั้นแล้วผู้ที่ฝุาฝืนย่อมจะถูกลงโทษ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ ทั้งนี้การลงโทษจะต้องกระท าอย่างรวดเร็ว แน่นอนเสมอภาคกันและรุนแรง
ตามโทษที่ก าหนดไว้ การลงโทษดังกล่าวย่อมจะมีประโยชน์ต่อสังคมในด้านการลดอาชญากรรม และ
ส่งเสริมให้คนทั่วไปเคารพกฎหมาย ทฤษฎีอรรถประโยชน์ยังแยกออกได้เป็น 3 ทฤษฎี คือ  

(1) ทฤษฎีลงโทษเพ่ือปูองกันอาชญากรรม  
(2) ทฤษฎีลงโทษเพ่ือยับยั้งอาชญากรรม  
(3) ทฤษฎีลงโทษเพ่ือแก้ไขปรับปรุงผู้กระทาความผิด 

(1) ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือปูองกันอาชญากรรม (Prevention Theory) ตามทฤษฎีนี้ การลงโทษมี
วัตถุประสงค์เพ่ือทาให้ผู้กระท าความผิดไม่กระท าความผิดอีกต่อไป การลงโทษเพ่ือปูองกันนี้อาจ
กระท าโดยการลงโทษขั้นสูงสุดถึงประหารชีวิต อันเป็นการปูองกันอาชญากรรมอย่างถาวร หรือการ
ปูองกันอาชญากรรมแบบชั่วคราว เช่น จ าคุก กักขัง ไว้ในเรือนจ าหรือในสถานที่กักขังตามระยะเวลาที่
กฎหมายได้ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น การจ าคุกและการกักขังจะท าให้ผู้กระท าความผิดไม่มี
โอกาสกระท าความผิดในชุมชนได้เป็นการชั่วคราว ตลอดระยะเวลาที่ถูกจ าคุกหรือกักขัง อย่างไรก็ดี
การจ าคุกหรือกักขังนี้จะไม่มีกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนานิสัยหรือฝึกอาชีพคง เป็นการจ ากัด
อิสระภาพโดยเน้นการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยเป็นหลัก 
(2) ทฤษฎีลงโทษเพ่ือยับยั้งอาชญากรรม (Deternce Theory) แนวความคิดของนักทฤษฎีการลงโทษ
เพ่ือยับยั้งก็คือ ประสบการณ์การรข่มขู่หรือตัวอย่างของการถูกลงโทษ จะท าให้ผู้กระท าผิดนั้นหรือ
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ประชาชนคนอ่ืนไม่กล้ากระท าความผิด การลงโทษเพ่ือยับยั้งมองไปในอนาคต ซึ่งแตกต่างจากการ
ลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทนหรือเพ่ือลงโทษซึ่งมองย้อนไปในอดีต การลงโทษเพ่ือยับยั้งตาม
แนวความคิดของเบนแธม มีผลท าให้ 
(1) ผู้กระท าความผิดไม่สามารถกระท าความผิดต่อไปได้ 
(2) ยับยั้งผู้กระท าความผิดและบุคคลอื่น ไม่ให้กระท าความผิดเพราะเกรงว่าจะถูกลงโทษ และ 
(3) เปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงผู้กระท าความผิด 
         ส่วนเบ็คคาเรียก็ให้ทัศนะไว้ว่าเจตนาของการลงโทษไม่ควรจะเป็นการลงโทษทรมานทางกาย
หรือชดเชยอาชญากรรม แต่ควรจะปูองกันผู้อื่นไม่ให้ประกอบอาชญากรรมและเห็นด้วยว่าการลงโทษ
ที่จะเป็นธรรมนั้นควรจะรุนแรงพอที่จะยับยั้งบุคคลอื่นๆมิให้ประกอบอาชญากรรม 
(3) ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไขปรับปรุง (Reformation Theory) ตามทฤษฎีนี้แนวคิดของทฤษฎีการ
ลงโทษโดยการแก้ไขปรับปรุง มี 2 องค์ประกอบด้วยกัน คือ  
(1) การแก้ไขปรับปรุง อาจเกิดจากการลงโทษโดยตรง และ  
(2) การแก้ไขปรับปรุงเป็นส่วนที่เกิดสืบเนื่องมาจากการลงโทษ  
           ทฤษฎีนี้มีที่มาจากนักอาชญาวิทยาส านักคลาสสิกดังกล่าวมาแล้วเช่นเดียวกัน  การลงโทษ
โดยมุ่งต่อการแก้ไขปรับปรุงนี้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกจากการใช้เรือนจ าเป็นที่ลงโทษ  โดยการน าเอา
หลักการขังเดี่ยวและการให้นักโทษพิจารณาความผิดที่ผ่านมาของตนเองจนเกิดความรู้ส านึกใน
ความผิด (penitence) ตามหลักของคริสต์ศาสนา อันเป็นที่มาของค าว่า penitentiary ซึ่งแปลว่า
เรือนจ า ในเรือนจ าดังกล่าวนี้นักโทษจะไม่มีโอกาสพบกับนักโทษคนอ่ืน  เพ่ือหลีกเลี่ยงการคบหา
สมาคมกัน อันจะมีผลไม่ให้นักโทษที่พ้นโทษไปแล้วไปคบหาสมาคมกัน แนวความคิดเกี่ยวกับการ
แก้ไขปรับปรุงนี้ถูกน าไปใช้กับเยาวชนที่กระท าความผิดในสถานที่ควบคุมด้วย เรียกว่า reformatory 
หรือสถานดัดสันดาน อย่างไรก็ดีโดยทางทฤษฎีการจ าคุกเพ่ือเป็นการแก้ไขปรับปรุง เป็นหลักการที่ดี 
แต่ในทางปฏิบัติการแก้ไขปรับปรุงยากที่จะกระท าได้จากเรือนจ าที่ใช้ระบบขังเดี่ยวและท างานคน
เดียว ปรากฏผลว่าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ย่อมอยู่โดดเดี่ยวในที่จ ากัด
อิสระภาพได้ยาก และจ านวนมากของนักโทษเหล่านี้ กลายเป็นคนบ้าหรือคนเสียสติไปจ านวนมากจน
ในที่สุดระบบเรือนจ าแบบขังเดี่ยวต้องเลิกไป โดยสรุป ทฤษฎีอรรถประโยชน์ที่แยกเป็นทฤษฎีการ
ลงโทษย่อย 3 ทฤษฎี คือ ปูองกัน ยับยั้ง และแก้ไขปรับปรุง ของส านักคลาสสิกก็ได้ถูกน าไปใช้ใน
ระบบงานยุติธรรมต่างๆ ในการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด  
            ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่า การน าวิธีวิธีการให้สินบนรางวัลน าจับแก่ผู้แจ้งร้องเรียนเรื่องการฝุาฝืน
พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ดังกล่าว เป็นการช่วยงานแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีจ านวนในการ
รองรับไม่พอ และท าให้กฎหมายในพระราชบัญญัติดังกล่าว มีสภาพใช้บังคับลงโทษแก่ผู้ฝุาฝืนมาก
ยิ่งขึ้น อันเป็นการช่วยปกปูองคุ้มครองสวัสดิภาพต่างๆ แก่นักมวยเด็กที่สามารถจะกระท าสิ่งใดๆก็ได้
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อันอาจหลงเชื่อค ายุยงของผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นที่จะมาแสวงหาผลประโยชน์ในตัวนักมวยเด็กโดยมิ
ชอบ อันสอดคล้องกับมาตรการการลงโทษเพ่ืออรรถประโยชน์ อันเป็นการท าให้ผู้กระท าความผิดไม่
สามารถกระท าความผิดต่อไปได้ ช่วยยับยั้งผู้กระท าความผิดและบุคคลอื่นไม่ให้กระท าความผิดเพราะ
เกรงว่าจะถูกลงโทษตามกฎหมาย และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงผู้กระท าความผิด ถ้าเรา
สามารถหาวิธีการมาเป็นตัวช่วยท าให้กฎหมายมีสภาพบังคับใช้ได้แบบเต็มที่ และสามารถลงโทษแก่
ผู้ฝุาฝืนกฎหมายได้แบบจริงจังตามวัตถุประสงค์ของบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ท าการตกผลึกทาง
ความคิดร่างกฎหมายออกมาเพ่ือเปูาหมายส าคัญ คือต้องการให้ประชาชนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสงบสุขไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
          การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการจัดให้เด็กชกมวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 
กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้องยังมีปัญหาหลายประการ สรุปได้ดังนี้ 
 1   ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับเรื่องอายุของเด็ก ที่กฎหมายตามพระราชบัญญัติกีฬา
มวย พ.ศ. 2542 มิได้ก าหนดไว้ชัดเจนว่าเด็กที่จะมาขึ้นแข่งขันชกมวยได้จะต้องมีอายุเท่าไหร่
 ส าหรับปัญหาข้อนี้ขอเสนอแนะเป็น 3 ประเด็นดังนี้ 
 1.1   ควรแก้ไขเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 26(7) ควร
มีการบัญญัติมาตรการเพื่อความปลอดภัยให้ชัดเจน เกี่ยวกับชนิดกีฬาที่เด็กเล่นแล้วมีลักษณะเป็นการ
ขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก หรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็กให้
ชัดเจน โดยอาจบัญญัติเป็นกฎกระทรวงไว้ตอนท้ายของมาตรา โดยที่ก าหนดเป็นชนิดกีฬาที่เด็กไม่
สามารถเล่นได้เพราะอาจเป็นอันตรายแก่สวัสดิภาพของเด็ก ถ้าเด็กเล่นโดยขาดการใส่อุปกรณ์เพ่ือ
ความปลอดภัยที่ดี หรือควรก าหนดอายุว่าเด็กควรเล่นได้เม่ืออายุกี่ขวบ 
  1.2   ให้เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ควรมีการ
ก าหนดระยะเวลาการชกในแต่ละยก จ านวนยก ระยะเวลาพักระหว่างยกของนักมวยเด็กให้แตกต่าง
จากนักมวยผู้ใหญ่ให้มีความชัดเจน เพราะสภาพร่างกายและก าลังของนักมวยเด็กกับนักมวยผู้ใหญ่ไม่
เหมือนกัน ดังนั้นจะมาใช้กฎกติกาในเรื่อง ระยะเวลาการชกของแต่ละ จ านวนยก ระยะเวลาพัก
ระหว่างยกของนักมวยเด็กเหมือนนักมวยผู้ใหญ่มิได้ 
  1.3   เสนอให้เด็กทุกวัยต้องได้รับการสอนมวยไทยในฐานะที่เป็นศิลปะประจ าชาติ 
(ซึ่งผู้ใหญ่ในวงการมวย มักมีข้ออ้างว่า นักมวย ต้องขึ้นชก ตั้งแต่อายุยังน้อย เพ่ืออนุรักษ์ ศิลปะมวย
ไทย )  และได้รับการฝึกในรูปแบบกีฬาและเพ่ือการออกก าลังกาย ตลอดจนการส่งเสริมกีฬามวยไทย
ส าหรับเด็กในรูปแบบของการจัดการแข่งขันเพ่ือการพัฒนาฝีมือ โดยต้องปรับเปลี่ยนกฎ กติกาใหม่ให้
มีความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และค านึงถึงความปลอดภัยของเด็กในวัยต่าง ๆ เช่น การ
ก าหนดกฎ กติกาส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 9 ปี โดยไม่มีการแข่งขันแบบปะทะแต่ให้ด าเนินการแข่งขัน 
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โดยเป็นกีฬาแบบไม่ปะทะ เช่น การให้คะแนนโดยการร ามวย แสดงท่าหลากหลาย และเตะต่อยเปูา 
ส่วนในเด็กอายุระหว่าง 9-12 ปี ควรก าหนดกฎกติกาให้สามารถแข่งแบบปะทะได้ โดยไม่มุ่งเปูา 
ศีรษะ และต้องใส่เครื่องปูองกันศีรษะเพ่ือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดโดยไม่ได้ตั้งใจ  รวมทั้งการใส่
เครื่องปูองกันล าตัว เพ่ือลดการบาดเจ็บของล าตัว การให้คะแนนต้องให้เมื่อการสัมผัสเปูาหมายไม่ใช่
มุ่งเน้นการกระท าให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง ในทางตรงกันข้ามการกระท าให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง
โดยตั้งใจต้องถูกลดทอนคะแนนหรือท าโทษผู้แข่งขันโดยวิธีต่าง ๆ ส่วนเด็กอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป อาจ
ก าหนดกฎกติกาให้แข่งแบบปะทะได้แบบไม่จ ากัดศีรษะ แต่ยังต้องใส่เครื่องปูองกันศีรษะ รวมทั้งการ
ใส่เครื่องปูองกันล าตัว การให้คะแนนต้องให้เมื่อการสัมผัสเปูาหมายไม่ใช่มุ่งเน้นการกระท าให้เกิดการ
บาดเจ็บรุนแรง ในทางตรงกันข้ามการการกระท าให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงโดยตั้งใจต้องถูกลดทอน
คะแนนหรือท าโทษผู้แข่งขันโดยวิธีต่าง ๆ นอกจากนี้ ควรต้องก าหนดจ านวนยก เวลาแต่ละยก 
ระยะเวลาห่างในการชกแต่ละครั้ง และช่วงระยะเวลาพัก เมื่อถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะบาดเจ็บสมอง
เล็กน้อยเกิดขึ้น โดยต้องพิจารณาให้มีความเหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุ เป็นต้น   
 
 2. ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการปูองกันเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ของนักมวยเด็กในการลงแข่งขันชกมวย 
 ส าหรับปัญหาข้อนี้ขอเสนอแนะ ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 
เพราะในพระราชกีฬามวยขาดความชัดเจนในเรื่องของมาตรการเพ่ือความปลอดภัยส าหรับนักมวย
เด็ก เช่น อุปกรณ์ปูองกันต่างๆตามร่างกายส าหรับนักมวยเด็ก ไม่ใช่ไปก าหนดไว้ในกฎกติกาของมวย
ซึ่งจากท่ีได้ศึกษามา กฎกติกาการชกมวยของแต่ละสนามแข่งมวยไม่เหมือนกัน และอุปกรณ์ในการใส่
ชกมวยแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกัน เช่น มวยคาดเชือกการแต่งกายก็ไม่เหมือนมวยสากล เพราะผู้
ศึกษาเห็นว่าเราควรก าหนดอุปกรณ์ปูองกันต่างๆส าหรับนักมวยเด็กไว้ในพระราชบัญญัติมวยเลยให้
ชัดเจนมากๆ เพ่ือปูองกันปัญหาการตีความแบบผิด หรือปูองกันเวลาประสบปัญหาเจอกฎกติกาของ
การชกมวยไทยที่หละหลวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเด็กไปชกมวยคาดเชือก ซึ่งเป็นมวยที่อันตราย
มากๆถ้าเด็กลงชกโดยขาดอุปกรณ์ปูองกันที่ดี โดยมวยคาดเชือกนักมวยจะใส่แค่กางเกงมวย กระจับ 
ฟันยาง นวมชกมวยอย่างเดียวในการขึ้นชก 
 3. ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ในเรื่องการลงโทษ
ส าหรับผู้ฝุาฝืนพระราชบัญญัตินี้ที่ไม่สามารถบังคับใช้เอาผิดได้เท่าที่ควร ในกรณีน าเด็กเล็กมาแข่งขัน
ชกมวย  
            3.1 ผู้เขียนเห็นว่ากฎหมายนั้นควรที่จะมีสภาพบังคับใช้หรือบทลงโทษส าหรับผู้ที่กระท าการ
ฝุาฝืนพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 โดยควรก าหนดโทษปรับให้มากขึ้นส าหรับที่ผู้ที่กระท าการ
ฝุาฝืนพระราชบัญญัตินี้ เพราะการชกมวยในแต่ละครั้งมีการเดิมพันหรือเงินสะพัดจากการเล่นพนันสูง 
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โดยสังเกตได้จากค่าตัวในการชกของนักมวยแต่ละคน ค่าตัวแพงหลักเป็นล้านในการชกแต่ละครั้ง 
ดังนั้นโทษปรับส าหรับพระราชบัญญัตินี้น้อยมากเมื่อเทียบกับแรงจูงใจในเงินรางวัลที่ได้จากการชก
มวย บุคคลผู้นั้นก็พร้อมจะฝุาฝืนพระราชบัญญัติดังกล่าวตามหลักเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับโทษทาง
กฎหมาย คือแรงจูงใจจากการกระท าความผิดได้สูงกว่าโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ จึงท าให้คนไม่กลัว
กฎหมาย  
            โดยผู้เขียนเสนอว่าในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 มาตรา 39 วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า 
ในกรณีที่ปรากฏต่อนายทะเบียนว่า ผู้ได้รับจดทะเบียนตามมาตรา 32 หรือผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 
27 หรือมาตรา 35 
(1) ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 
(2) ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
สั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้นายทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนทะเบียนเป็นการชั่วคราว หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้โดยมี
ก าหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินครั้งละหกเดือน 

ผู้ได้รับจดทะเบียนหรือผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นการชั่วคราวหรือถูกสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาต จะกระท าการใด ๆ ตามท่ีได้รับจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตในระหว่างนั้นไม่ได้ 
             ก่อนถึงมาตรการให้นายทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนทะเบียนเป็นการชั่วคราว หรือสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้โดยมีก าหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร ควรมีการก าหนดโทษปรับสูงๆแก่ผู้ฝุาฝืน
เสียก่อน แล้วถ้าผู้ฝุาฝืนยังกระท าความผิดอีกค่อยให้นายทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนทะเบียนเป็นการ
ชั่วคราว หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้โดยมีก าหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร หรือจะทั้งปรับและเพิก
ถอนใบอนุญาตในเวลาเดียวกันหากในกรณีสิ่งที่ฝุาฝืนพระราชบัญญัตินี้เป็นเองที่ร้ายแรง 
          3.2 โดยผู้เขียนเสนอว่าควรน าวิธีการของพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาบังคับใช้กับพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ใน
กรณีการให้รางวัลน าจับผู้ที่กระท าผิดฝุาฝืนพระราชบัญญัติแก่ผู้แจ้งหรือร้องเรียนความผิดนั้นต่อ
เจ้าหน้าที่ โดยในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. 2535 มาตรา 48 วางหลักไว้ว่า บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งและพนักงานสอบสวน มีอ านาจเปรียบเทียบได้ เมื่อผู้ต้องหาช าระ
ค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสิบห้าวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่ เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระค่าปรับภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ด าเนินคดีเพ่ือฟูองร้องต่อไป 
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       ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้แบ่งแก่ผู้แจ้งตามมาตรา 51 กึ่งหนึ่ง และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจร หรือต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร ผู้จับกุมอีกกึ่ง
หนึ่ง 
       มาตรา 49 ภายใต้บังคับมาตรา 48 วรรคสาม ค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่เปรียบเทียบตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 
        มาตรา 51 ในกรณีที่มีผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ประชาชนผู้พบเห็นอาจแจ้ง
ความต่อพนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้พนักงานสอบสวน เจ้า
พนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่โดยไม่ชักช้า และให้ถือว่า
ประชาชนผู้พบเห็นการกระท าความผิดดังกล่าวเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 
         ซึ่งผู้เขียนเสนอว่าควรน าหลักกฎหมายพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ในมาตรา 48 49 และ 51 มาปรับและบัญญัติเพ่ิมใน
พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 เพ่ือท าให้กฎหมายในพระราชบัญญัติกีฬามวยนี้มีสภาพใช้บังคับ
ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยจะอาศัยประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติกีฬามวย
ดังกล่าว อาทิเช่น หากใครพบเห็นมีการชกมวยเด็กโดยที่นักมวยเด็กขึ้นชกมวยโดยปราศจากเครื่อง
ปูองกันซึ่งจะเป็นการชกมวยโดยการทารุณกรรมเด็กและผิดหลักกฎหมายสิทธิเด็กและอาจเข้าข่ายผิด
กฎหมายการค้ามนุษย์อีกด้วย ซึ่งท าให้ไทยตกอยู่ในระดับประเทศที่เสี่ยงต่อการจัดอันดับค้ามนุษย์ที่
แย่ลงไปอีกจากองค์กรสหประชาชาติ ซึ่งถ้ากฎหมายมีสภาพใช้บังคับที่สมบูรณ์สามารถลงโทษผู้ฝุาฝืน
ได้อย่างเข้มข้นจะท าให้คนเกรงกลัวกฎหมาย และไม่กล้ากระท าผิดอีกต่อไป 
          ซ่ึงในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 มาตรา 25 ได้ก าหนดให้ในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งเมื่อหากปรับมาใช้กับพระราชบัญญัติกีฬามวย อาจให้นาย
ทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในพระราชบัญญัติกีฬามวยมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ เมื่อผู้ต้องหา
ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสิบห้าวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระค่าปรับ
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ด าเนินคดีเพ่ือฟูองร้องต่อไป ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตาม
ความข้างต้น ให้แบ่งแก่ผู้แจ้งการกระท าผิดที่ฝุาฝืนพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 กึ่งหนึ่ง เป็น
ต้น 
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ประมวลกฏหมายอาญา 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) การจัดการแข่งขันกีฬามวยเป็นการเฉพาะคราว 
ระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยความปลอดภัยส าหรับนักมวย พ.ศ. 2543 
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