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 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกีฬา องค์กรควบคุมและ
ดูแลการจัดสวัสดิการ หลักเกณฑ์และมาตรการจัดสวัสดิการของนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬา
แห่งประเทศไทย ขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายกีฬา องค์กรกีฬาและสวัสดิการนักกีฬาของไทยและต่างประเทศ 
ตลอดจนศึกษากฎหมายของนักกีฬาอาชีพเพ่ือเปรียบเทียบกับนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬา           
แห่งประเทศไทย 

วิธีที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษา
กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสวัสดิการของนักกีฬาทั้งของประเทศไทยกับประเทศสหพันธรัฐ
มาเลเซีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) รายงานประจ าปี หนังสือ วารสาร 
บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เจ้าหน้าที่และ
นักกีฬาของสมาคมกีฬา จ านวน 6 สมาคมกีฬา ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพ่ือเป็นตัวแทนนักกีฬาที่เล่นเป็นทีมและกีฬาที่เล่นเฉพาะบุคคล ทั้งนักกีฬา
ปกติและนักกีฬาคนพิการ  
 ผลการศึกษาพบว่า กฎหมายการกีฬาของไทยไม่เอ้ืออ านวยและมีข้อจ ากัด ในการจัด
สวัสดิการให้นักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ท าให้นักกีฬาขาดขวัญและก าลังใจ
ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และนักกีฬาว่า 
แต่ละสมาคมกีฬามีความต้องการที่ตรงกันในเรื่องงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ท าให้การบริหารจัดการ
เรื่องสวัสดิการไม่ครอบคลุมนักกีฬาทั้งหมด ในทางปฏิบัติสมาคมกีฬาได้น างบประมาณที่ได้รับจาก
การกีฬาแห่งประเทศไทยมาจัดเป็นสวัสดิการให้นักกีฬาตามระเบียบที่ก าหนดเท่านั้น ซึ่งสวัสดิการ  
ขั้นพ้ืนฐานที่ดีจะเป็นแรงจูงใจให้นักกีฬาได้พัฒนาตนเองให้มีความเป็นเลิศและต่อยอดเป็นนักกีฬา
อาชีพ รัฐและการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จึงควรตระหนักและให้
ความส าคัญกับนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยโดยการจัดสวัสดิการที่ดี เพราะ
การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนั้นได้ถูก
ก าหนดไว้แล้วในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
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ข้อเสนอแนะ การกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลและควบคุมสมาคมกีฬา จึงควรมีกฎหมายเพ่ิมเติมหรือออกกฎหมายอนุบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ 
แห่งกฎหมาย (By-Law) กฎ ระเบียบ เงื่อนไข ให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทุกสมาคมต้องก าหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการเรื่องสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานแก่นักกีฬาสมัครเล่นไว้ในข้อบังคับของสมาคม เพ่ือ
เป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่นักกีฬาทุกคน ทั้งนี้สวัสดิการที่จัดให้นักกีฬาต้องมีความเหมาะสม 
จ าเป็นและตรงตามความต้องการของนักกีฬาแต่ละชนิดด้วย นอกจากนี้รัฐควรใช้มาตรการทางภาษี
และสิทธิประโยชน์อ่ืนใดให้มากกว่าที่ได้ประกาศก าหนดไว้แล้ว เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลัก (Sponsors) ของสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 
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ABSTRACT 

 
Title of Thesis Legal Issues in Amateur Athlete Welfare Affiliated with 

the Sports Association of Thailand 
Author  Mr. Pachara Hongsayaporn 
Degree  Master of Laws 
Year   2017 

 
 
This study aims to study legal issues related to Sports, control and supervise 

welfare organization, and rules and measures for the welfare of amateur athletes 
affiliated with the Sports Association of Thailand. For the scope of this study, the 
researcher aims to study principles, theories, concepts and research related to Sports 
Law, Sports Organization, Athlete’s welfare both in Thailand and Overseas included 
study the law of professional athletes to compare with Amateur Athletes affiliated 
with the Sports Association of Thailand.  

Furthermore, the researcher has studied the documentary research by 
studying the laws relating to the Athletes’welfare in Thailand, Federation of Malaysia, 
Japan and South Korea included the annual reports, books, journals, Academic 
articles, theses and in-depth interviews of staff and athletes from six sports 
associations. The researcher selected purposive sampling to be the Representatives 
of Team-based athletes and personalized sports; both regular athletes and disabled 
athletes. 

The study indicated that Sports laws of Thailand are unfavorable and limited 
to provide the welfare of amateur athletes affiliated with the Sports Association of 
Thailand caused the lack of morale and self-development continuously consistent 
with the information obtained from interviews with the officials and the athletes that 
each sports association has insufficient budgets and the welfare administration does 
not cover all athletes. In practice, the Sports Association has adopted a budget from 
the Sports Authority of Thailand to provide the welfare of athletes according to the 
prescribed rules because a good basic welfare will motivate the athletes to develop 
themselves become professional athletes. It is necessary that the State and Sports 
Authority of Thailand, as well as, the Sports Association of Thailand should focus on 
amateur athletes affiliated with the Sports Association of Thailand by providing a 
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good welfare because the Sports promotion and development is effective and 
acceptable according to the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560. 

As the above mentioned, The Sports Authority of Thailand which is the state 
agencies and has power to regulate the Sports Association of Thailand to enact 
additional legislation or by-law regulations for all the Sports Association of Thailand 
and specify rules and measures of basic welfare for amateur athletes in the 
Association's regulations which guarantee the stability of all athletes to provide the 
appropriate and necessary welfares according to the needs of each type of athletes. 
In addition, the state should enforce the tax measures and other benefits more than 
the past to motivate the private sector and the public to become the main sponsors 
of the Amateur Athletes affiliated with the Sports Association of Thailand. 
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ค าปรึกษาและค าชี้แนะต่าง ๆ ในการท าวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ นอกจากนี้
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ได้ให้ค าแนะน า ข้อคิดทางกฎหมาย จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้เขียนขอกราบ
ขอบพระคุณในความเมตตาและกรุณาของทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน
ให้ผู้เขียนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม ขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ที่ได้ให้
ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เอกสารและข้อมูล 
ตลอดจนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ 
  ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่และทุกคนในครอบครัวที่ให้ก าลังใจและสนับสนุน
งบประมาณในการศึกษาจนประสบความส าเร็จ และหวังว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อการ
พัฒนานักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยบ้างพอสมควร 
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บทท่ี 1  

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
ปัจจุบันวงการกีฬาของไทยได้มีบทบาทและความส าคัญเพ่ิมขึ้นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับ

ในอดีต ดังจะเห็นได้จากการประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่องของนักกีฬาไทยทั้งในระดับนานาชาติ
และระดับโลก น ามาซึ่งรายได้และเกียรติยศชื่อเสียงของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ตลอดจน
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและชาติไทย จึงท าให้เกิดความต้องการของบุคคลต่าง ๆ ที่จะก้าวเข้าสู่
วงการกีฬาทั้งกีฬาสมัครเล่นและกีฬาอาชีพ ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวงการกีฬานั้นมีอยู่หลากหลาย
สถานะแตกต่างกันออกไป นับตั้งแต่ตัวนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม ผู้ตัดสิน แพทย์และพยาบาล
ประจ าทีม สมาคมกีฬาต่าง ๆ ผู้ประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านกีฬา รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมกีฬาประเภทต่าง ๆ แม้ว่าการกีฬาของประเทศ
ไทยจะมีความส าคัญและมีชื่อเสียงเพ่ิมมากขึ้น แต่ “นักกีฬา” ที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
และพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยนั้น ยังไม่เป็นที่รับรู้และยอมรับของสาธารณชน จะมีเพียง
นักกีฬาที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศที่ทุกคนรู้จักจากผลงานที่ประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่องเท่านั้น 
แต่นักกีฬาบางคนท่ีประสบความส าเร็จเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ก็จะเป็นที่รู้จัก ชื่นชมกันเพียงระยะหนึ่ง
ก่อนจะหายไปจากวงการกีฬาและการรับรู้ของผู้คนในสังคม  โดยบุคคลทั่วไปไม่ได้ทราบถึงความ
แตกต่างระหว่างนักกีฬาสมัครเล่นและนักกีฬาอาชีพ ทั้งที่จริงแล้วนักกีฬาอาชีพเป็นอาชีพที่ได้รับสิทธิ
การคุ้มครองตามกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 25561 ที่คุ้มครองนักกีฬา
อาชีพเหล่านี้โดยตรง ส่วนนักกีฬาสมัครเล่นในปัจจุบันนั้นยังไม่มีสถานะ สิทธิและหน้าที่ของนักกีฬา
สมัครเล่นที่ขาดความชัดเจนทั้งในแง่ของข้อเท็จจริงและแง่ของกฎหมาย อีกทั้งไม่มีกฎเกณฑ์ใดมา
ควบคุมดูแลคุ้มครองบุคคลดังกล่าวโดยตรง ซึ่งท าให้นักกีฬาสมัครเล่นไม่มีหลักประกันเท่าที่ควร ทั้งใน
เรื่องของสวัสดิการ การจ่ายค่าตอบแทน การคุ้มครองนักกีฬาในกรณีบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือ
เสียชีวิตจากการฝึกซ้อมหรือการแข่งกีฬา เป็นต้น  

ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีการส่งเสริมทั้งกีฬาพ้ืนบ้านและกีฬาสากลให้แพร่หลายและ
เป็นที่นิยมของชาวไทย มีการออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมการกีฬา ในช่วงแรกมีกระทรวงศึกษาธิการเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นผู้ด าเนินการ กิจการกีฬาสากลในประเทศไทยได้รับความนิยมจาก
ประชาชนและขยายตัวอย่างกว้างขวาง โดยมี “สมาคมกีฬา” เป็นผู้ด าเนินการจัดหา พัฒนาและส่ง

                                                           
1
 พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556, รำชกิจจำนเุบกษำ, 130, 118ก (16 

ธันวาคม 2556), หน้า 8-9, ค้นวันที่ 31 สิงหาคม 2559 จาก http://www.mots.go.th/ewt_dl 
_link.php?nid=6510 
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นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรเพราะขาด
งบประมาณ ท าให้สมาคมกีฬาต่าง ๆ และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เห็นว่า ควรมี
หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการกีฬาของประเทศโดยเฉพาะ เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการกีฬา
ของประเทศ ดูแล ประสานงานและส่งเสริมกีฬาระดับประชาชนให้สามารถดูกีฬาเป็นเล่นกีฬาได้จน
เป็นวิถีชีวิต ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยจนสามารถได้เข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

ในปี 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ตราพระราชกฤษฎีกา2 จัดตั้ง “องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2507” หรือ “อ.ส.ก.ท.” 
ขึ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2507 ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพ่ือรับผิดชอบด าเนินการกีฬา
สมัครเล่นของชาติตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ท้ังในระดับประเทศและระหว่างประเทศ  

ต่อมา ได้มีการตราพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 25283 ขึ้น เพ่ือจัดตั้ง 
“การกีฬาแห่งประเทศไทย” หรือ กกท. แทน “องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย” มีฐานะเป็น
นิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานและส่งเสริมการกีฬาทั้งใน
และนอกราชอาณาจักรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ในปี 2556 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 25564 ปัจจุบันได้
รับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นกีฬาอาชีพทั้งสิ้น 13 ชนิดกีฬา5 ได้แก่ ฟุตบอล กอล์ฟ 
จักรยาน แข่งรถยนต์ สนุกเกอร์ โบว์ลิ่ง เจ็ตสกี จักรยานยนต์ แบดมินตัน เทนนิส ตะกร้อ 
วอลเล่ย์บอล และบาสเกตบอล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างเต็มที่มากกว่าสมาคมกีฬาทั่วไป 
นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งกองทุน เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ” ขึ้นในการกีฬาแห่งประเทศไทย 
เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนใช้จ่ายในการด าเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือ สงเคราะห์สวัสดิการ ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา และการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ 

สืบเนื่องจากกฎหมายการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ไม่เหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบัน  จึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย เรียกว่า 

                                                           
2 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2507”, รำชกิจจำ

นุเบกษำ ฉบับพิเศษ 81, 89 (12 กันยายน 2507), หน้า 3, ค้นวันที่ 10 มิถุนายน 2559 จาก 
http://dl-parliament.go.th/handle/lirt/28240 

3 พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528, รำชกิจจำนุเบกษำ 102            
(17 ตุลาคม 2528), หน้า 2, ค้นวันที่ 16 สิงหาคม 2559 จาก http://www.mots.go.th/ewt_dl_ 
link.php?nid=6494 

4 พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556, รำชกิจจำนุเบกษำ, หน้า 18.  
5 ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง ก าหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ, 

รำชกิจจำนุเบกษำ 133, ตอนพิเศษ 175ง (10 สิงหาคม 2559), ค้นวันที่ 31 สิงหาคม 2559 จาก 
http://www.banmuang.co.th/news/sport/62515  

http://www.banmuang.co.th/news/sport/62515
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“พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558”6 โดยให้จัดตั้งองค์การกีฬาขึ้นเรียกว่า “การ
กีฬาแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “กกท.”  (Sports Authority of Thailand: SAT) มีฐานะเป็น
นิติบุคคล เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ และก าหนดให้มีการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ” ขึ้นในการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุ้มครอง ช่วยเหลือ
และจัดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา มีการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมกีฬา 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการส่งเสริม ก ากับ ดูแลการด าเนินการของสมาคมกีฬา  
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือ
การอาชีพของประเทศไทย 

พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้แบ่งสมาคมกีฬาออกเป็น 3 
ประเภท7คือ 1. สมาคมกีฬาทั่วไป 2. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และ 3. สมาคมกีฬาที่ใช้ค าว่า “แห่ง
ประเทศไทย” ซึ่งสมาคมกีฬาที่ใช้ค าว่า “แห่งประเทศไทย” นั้น เป็นสมาคมกีฬาทั่วไปที่จัดตั้งขึ้นโดย
ต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติ และได้รับอนุญาตให้เป็นสมาคมที่ใช้ค าว่า “แห่งประเทศ
ไทย” ซึ่งได้จดทะเบียนอยู่ในการก ากับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีทั้งหมด 78 สมาคมกีฬา8  

ปัจจุบันสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่จดทะเบียนแล้ว จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของการ
กีฬาแห่งประเทศไทย และสามารถพัฒนาไปเป็นกีฬาอาชีพได้ 13 ชนิดกีฬา ซึ่งมีกฎหมายกีฬาอาชีพ
โดยเฉพาะรับรองสถานะและความมั่นคงของกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพมีรายได้ที่แน่นอนเหมือนกับ
อาชีพอ่ืน ๆ เช่น แพทย์ ทนายความ ครู ฯลฯ และมีสวัสดิการที่เป็นรูปธรรมให้แก่นักกีฬาอาชีพและ
บุคลากรกีฬาอาชีพ ส่วนนักกีฬาสมัครเล่นแม้จะมีกฎหมายการกีฬามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 จนถึง
ปัจจุบันก็ยังไม่มีความชัดเจนในสถานะทางกฎหมาย ไม่มีรายได้และสวัสดิการที่ต้องการจ าเป็นแต่
อย่างใด นอกจากเบี้ยเลี้ยงในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ส่วนเงินรางวัลนักกีฬาจะได้รับต่อเมื่อแข่งขัน
ชนะเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่นักกีฬาสมัครเล่นทุกคนต้องเสียสละเวลา อยู่ในระเบียบวินัย ต้องปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับของสมาคมกีฬาแต่ละประเภทอย่างเคร่งครัด ต้องมีความอดทนในการฝึกซ้อมเป็นเวลา
ยาวนาน กว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย โอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บ
หรือทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจากการฝึกซ้อมหรือจากการแข่งขันกีฬาย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะ
กีฬาที่ต้องอาศัยแรงปะทะ เช่น กีฬารักบี้ฟุตบอล หรือกีฬาที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เช่น 
กีฬามวย แต่นักกีฬาสมัครเล่นเหล่านี้ก็ไม่มีข้อสัญญาผูกพันที่แน่นอนกับสมาคมหรือสโมสรกีฬาที่
สังกัดอยู่ ค่าเบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อมและสวัสดิการต่าง ๆ ก็ไม่ได้มีกฎหมายก าหนดว่ามาตรฐานขั้นต่ าควร
เป็นเท่าใด ขึ้นอยู่กับศักยภาพและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของแต่ละสมาคมและสโมสรกีฬา ทั้ง ๆ ที่

                                                           
6 พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558, รำชกิจจำนุเบกษำ 132, 21ก    

(26 มีนาคม 2558), หน้า 1-29, ค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2559 จาก http://www.mots.go.th/ 
ewt_dl_link.php?nid=6634   

7
 เรื่องเดียวกัน, หน้า 16. 

8
 การกีฬาแห่งประเทศไทย, รำยช่ือสมำคมกีฬำแห่งประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: การ

กีฬาแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.), หน้า 1-2.  (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่). 
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ประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬาโลก เช่น เวิลด์คัพ 
โอลิมปิกเกมส์  เอเชี่ยนเกมส์ และซีเกมส์ ส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย นอกจากความสามารถเฉพาะตัวนักกีฬาแล้ว ยังขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาในการฝึกซ้อม
ของนักกีฬาต่าง ๆ ที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยแต่ละแห่ง ว่ามีงบประมาณเป็นสวัสดิการจัด
ให้แก่นักกีฬาได้มากน้อยเพียงไร หากสมาคมกีฬาใดมีสวัสดิการที่ดี เป็นที่พึงพอใจของนักกีฬาก็จะ
เป็นแรงจูงใจให้คนสนใจมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเพ่ิมขึ้นและสมัครใจที่จะสังกัดสมาคมกีฬานั้น ๆ 
ตลอดไป สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งต้องไม่ลืมข้อเท็จจริงว่านักกีฬาอาชีพนั้นล้วนแต่พัฒนามาจาก
นักกีฬาสมัครเล่น  

จะเห็นได้ว่า การพัฒนากีฬาชนิดต่าง ๆ ของสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เพ่ือให้
เป็นกีฬาอาชีพได้นั้นต้องเป็นการพัฒนาทั้งระบบ ตั้งแต่นโยบายรัฐบาล กฎหมายที่ เกี่ยวข้องและต้อง
เป็นกีฬาที่ถูกก าหนดไว้ในแผนพัฒนาของการกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหารสมาคม 
นักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา รวมทั้งปัจจัยอื่น อาทิ สถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม การสร้าง
นักกีฬารุ่นใหม่เข้าสู่วงการกีฬาอย่างต่อเนื่อง การน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
กีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินอุดหนุนจากรัฐและทุกภาคส่วนของสังคมในการสนับสนุนให้นักกีฬาไทย
ได้พัฒนาศักยภาพเพ่ือแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับโลก  ในปัจจุบันผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการกีฬา
ของไทยไม่ได้ให้ความส าคัญแก่นักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเท่าที่ควรจะเป็น
เฉกเช่นประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียที่มีการทุ่มเททรัพยากรและก าหนดมาตรการเพ่ือการพัฒนา
กีฬาสมัครเล่น9 ทั้งนี้เพราะกฎหมายการกีฬาของประเทศไทยที่ได้ประกาศใช้ไปหลายฉบับแล้วนั้น ยัง
ไม่ปรากฏว่ามีการให้ความส าคัญแก่ตัวนักกีฬาสมัครเล่นทีมชาติไทยซึ่งมีทั้งนักกีฬาปกติและนักกีฬา
คนพิการ โดยเฉพาะการก าหนดเรื่องสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานอย่างเป็นรูปธรรมและได้มาตรฐาน เพ่ือเป็น
แรงจูงใจให้แก่นักกีฬาสมัครเล่นแต่อย่างใด  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะท าการศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายที่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของนักกีฬา
สมัครเล่นที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเท่านั้น เนื่องจากกฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับในปัจจุบัน
ไม่สามารถน ามาบังคับใช้กับนักกีฬาสมัครเล่นได้ เพราะไม่มีการก าหนดสถานะของนักกีฬาสมัครเล่น
ที่ชัดเจนว่าเป็นความสัมพันธ์แบบใดระหว่างนักกีฬากับสโมสรหรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เช่น 
เป็นการจ้างแรงงาน การจ้างท าของ ตัวการตัวแทน หรือสัญญาจ้างชนิดพิเศษ เป็นต้น อีกทั้ง
หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย คือ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยใช้
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เป็นเครื่องมือในการควบคุมให้สมาคมกีฬา แห่ง
ประเทศไทยที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวนั้น  แม้จะได้มีการพูดถึง
สวัสดิการนักกีฬาที่อยู่ในรูปแบบกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ แต่บุคคลผู้ที่จะได้รับสวัสดิการดังกล่าว
จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระเบียบกองทุนก าหนด ซึ่งหากนักกีฬาได้เข้ามาเป็นตัวแทนทีมชาติตาม
ระเบียบของกองทุนก็ย่อมจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด สามารถใช้สิทธิจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติได้ 
แต่ข้อเท็จจริงยังมีนักกีฬาอีกเป็นจ านวนมากที่เข้ามาแข่งขันในรายการต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือจาก

                                                           
9 การกีฬาแห่งประเทศไทย, รำยงำนประจ ำปี 2558 (กรุงเทพมหานคร: การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย, 2558). 
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ความคุ้มครองของกองทุนดังกล่าว นักกีฬาสมัครเล่นจึงต้องไปใช้สิทธิในสวัสดิการที่เป็นของสมาคม
กีฬาแห่งประเทศไทย แต่ก็ไม่สามารถน ามาใช้คุ้มครองนักกีฬาสมัครเล่นเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ เนื่องจากบางสมาคมก็มีการจัดท าเรื่องสวัสดิการ
เป็นระเบียบของสมาคมโดยตรง เช่น ระเบียบสมาคมกีฬาคาราเต้แห่ งประเทศไทยว่าด้วยเรื่อง
สวัสดิการ10 และระเบียบสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 11 บาง
สมาคมก็ไม่ได้มีระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และศักยภาพของผู้บริหารสมาคม
กีฬาในช่วงเวลานั้น ๆ อีกทั้งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้บังคับให้ทุกสมาคมกีฬาต้องมี
ระเบียบในเรื่องสวัสดิการที่เป็นรูปธรรม มีเพียงแค่การก าหนดไว้เพ่ือเป็นดัชนีชี้วัดในการบริหาร
สมาคมกีฬาประจ าปีเพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินสมาคมกีฬาเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนประจ าปีเท่านั้น 
ซึ่งนักกีฬาสมัครเล่นต้องการให้สมาคมกีฬาทุกสมาคมได้จัดสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานแก่นักกีฬาให้ได้รับ
สิทธิตามกฎหมาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมาตรฐานที่มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งจะ
ส่งผลให้นักกีฬามีขวัญและก าลังใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและน าไปสู่ชัยชนะในการแข่งขัน
กีฬาต่อไป  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นนักกีฬารักบี้ฟุตบอลทีมชาติไทยและเป็นผู้ฝึกสอน
กีฬารักบี้ฟุตบอลของนักเรียน จึงมีความสนใจที่จะศึกษากฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ของประเทศ
ไทยกับประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้ที่อยู่ในวงการกีฬา 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่และนักกีฬาของสมาคมกีฬาต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือจัดท าเป็นข้อเสนอในการจัดสวัสดิการขั้น
พ้ืนฐานของนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง
เพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงในการด ารงชีวิตและมาตรฐานความปลอดภัยในการพัฒนาศักยภาพ
ของนักกีฬาสมัครเล่นให้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย โดยการสร้างแรงจูงใจในการฝึกซ้อมและพัฒนาฝีมือ
ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ือพัฒนานักกีฬาสมัครเล่นไปสู่กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและกีฬา
เพ่ืออาชีพให้ได้มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 

                                                           
10 สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย, ระเบียบสมำคมกีฬำคำรำเต้แห่งประเทศไทยว่ำ

ด้วย เรื่อง สวัสดิกำร (กรุงเทพมหานคร: สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย, 2560), หน้า 1-2. 
(เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่).  

11 สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ระเบียบสมำคมกีฬำ
รักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ว่ำด้วยสวัสดิกำรเจ้ำหน้ำที่และนักกีฬำ
(กรุงเทพมหานคร: สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558),  หน้า 1-2.  
(เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่). 
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1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1. เพ่ือศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการของนักกีฬาสมัครเล่น
สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของนักกีฬา
สมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการจัดระบบสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมอันจะเป็น
หลักประกันความม่ันคงให้แก่นักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 

 
1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

ผู้วิจัยจะท าการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายการกีฬา องค์กรกีฬาและ
สวัสดิการนักกีฬาของประเทศไทยกับประเทศสหพันธ์รัฐมาเลเซีย ประเทศญี่ปุ่นและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนแนวคิดและพัฒนาการของนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทยและกีฬาอาชีพ  ทั้งนักกีฬาปกติและนักกีฬาคนพิการ รวมถึงระเบียบด้านสวัสดิการของ
นักกีฬาสมัครเล่นและนักกีฬาอาชีพของไทย ตลอดจนปัญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการของ
นักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย บทสรุปและแนวทางแก้ไข 

 
1.4  สมมติฐำนในกำรศึกษำ 
 

กฎหมายการกีฬาของไทยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดสวัสดิการนักกีฬา
สมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องด้านสวัสดิการของนักกีฬา ตลอดจนแนวคิดและพัฒนาการของนักกีฬาสมัครเล่น สังกัด
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการของนักกีฬาสมัครเล่น
ของไทยกับต่างประเทศ ปัญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการของนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคม
กีฬาแห่งประเทศไทย บทสรุปและแนวทางแก้ไข 
 
 1.5  วิธีที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 

1. การวิจัยเอกสาร ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
โดยศึกษาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 รวมทั้งกฎ ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา กฎหมายที่เกี่ยวกับสวัสดิการ และกฎหมายอ่ืน ๆ ทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ  แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รายงานการวิจัย รายงานประจ าปีของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย หนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการ บทความที่เก่ียวข้อง และวิทยานิพนธ์ 
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2.  การสัมภาษณ์เชิงลึก12 (In-Depth Interview) เพ่ือให้ได้รายงานการศึกษาที่สมบูรณ์เป็น
ประโยชน์ในการเพ่ิมจ านวนนักกีฬาทีมชาติไทยประเภทต่าง ๆ และพัฒนาการกีฬาของประเทศไทย
ให้ได้มาตรฐานสากล ทัดเทียมนานาประเทศ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์แบบเปิด 2 ฉบับ ส าหรับ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และนักกีฬา แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ให้ค าแนะน า แก้ไข
ตามค าแนะน าเสร็จแล้ว จึงขอหนังสือน าส่งจากคณบดี คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ เพ่ือขออนุญาตท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เจ้าหน้าที่และนักกีฬาของ
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทบุคคลและประเภททีม ทั้งนักกีฬาปกติและนักกีฬาคนพิการ ซึ่ง
ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 6 สมาคมกีฬา ได้แก่ สมาคม
กีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเน
สแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬารักบี้
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมกีฬาบาสเกตบอล   แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 
  
1.6  นิยำมศัพท์ 
 

สวัสดิการ หมายถึง เงินหรือสิ่งอ่ืนใดที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจัดให้แก่นักกีฬาสมัคร 
เล่นในสังกัดในช่วงของการฝึกซ้อม การแข่งขัน และภายหลังการแข่งขัน 

นักกีฬาสมัครเล่น หมายถึง นักกีฬาที่อยู่ในสังกัดของสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 
และไม่ได้เป็นนักกีฬาอาชีพ 

นักกีฬาอาชีพ หมายถึง บุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาอาชีพโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
องค์กรกีฬานั้น ๆ และเล่นกีฬาเพ่ือการมีรายได้เป็นค่าครองชีพและต้องเสียภาษีจากรายได้ 

สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่ งประเทศไทย หมายถึง สมาคมกีฬาทั่วไปที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งได้จดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้เป็น
สมาคมกีฬาที่ใช้ค าว่า “แห่งประเทศไทย” จากการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว และไม่ได้เป็นสมาคม
กีฬาอาชีพ 

สมาคมกีฬาอาชีพ หมายถึง สมาคมกีฬาที่ได้จดทะเบียนแล้วตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์
หลักเก่ียวกับกีฬาอาชีพหรือการส่งเสริมกีฬาอาชีพ  
     
 
 
 
 
 

                                                           
12 สุภางค์  จันทวานิช, วิธีกำรวจิัยเชิงคุณภำพ, พิมพ์ครั้งที่ 20-21 (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), หน้า 7.  
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1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

จะได้แนวทางในการจัดสวัสดิการของนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
ได้นักกีฬาที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเพ่ิมขึ้นจากสมาคมกีฬาต่าง ๆ และข้อเสนอแนะในการจัด
สวัสดิการขั้นพ้ืนฐานให้นักกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการยกระดับของนักกีฬาสมัครเล่นให้
ได้มาตรฐาน ส่งผลให้นักกีฬาได้รับชัยชนะและสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ อันจะน ามาซึ่ง
ชื่อเสียงและความภาคภูมิใจของตัวนักกีฬา สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และประเทศชาติ เหนือสิ่ง
อ่ืนใดคือมวลความสุขของคนไทยทั้งชาติ  
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บทท่ี 2 

 
หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจัดสวัสดกิำร 

 
นักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนั้น ทั้งคนปกติและคนพิการทุกคนต่างก็

มีเป้าหมายส าคัญในชีวิตที่ต้องการเป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นตัวแทนของประเทศไทย มีโอกาสเข้าร่วม
การแข่งขันในมหกรรมกีฬาระดับโลกและมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ เช่น เวิลด์คัพ กีฬาคนพิการ
โลก โอลิมปิกเกมส์ พาราลิมปิกเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ อาเซียนพาราเกมส์ ซีเกมส์ เฟสปิกเกมส์ และ
รายการอ่ืน ๆ ตามศักยภาพของนักกีฬาและสมาคมกีฬาที่สังกัด ซึ่งการที่จะไปถึงจุดหมายปลายทาง
ดังกล่าว นักกีฬาทุกคนจ าเป็นต้องมีการฝึกซ้อมอย่างหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานาน ต้องมีใจรักใน
กีฬานั้น ๆ อย่างแท้จริงและที่ส าคัญต้องมีแรงจูงใจ ที่ดีเพ่ือพัฒนาฝีมือตนเองให้ได้มาตรฐานสากลจน
ได้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย และต้องการพัฒนาฝีมือไปสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ ที่มีรายได้สามารถ
เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้มีปัจจัยที่ เกี่ยวข้องหลายประการ
นอกเหนือจากตัวนักกีฬาแล้ว อาทิ สถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญ 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม ได้แก่ ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าอาหาร ชุดที่ใช้ในการฝึกซ้อม การประกัน
สุขภาพและอุบัติเหตุ ประสบการณ์ในการแข่งขันในระดับชาติ ระดับนานาชาติและอ่ืน ๆ จะเห็นได้ว่า
การจะพัฒนานักกีฬาให้ไปสู่เป้าหมายได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักกีฬาสมัครเล่นจ าเป็นต้องด ารงชีวิตอยู่ในสังคมเฉกเช่นเดียวกับมนุษย์คนอ่ืน ๆ ต้องการการกินดีอยู่
ดี มีขวัญก าลังใจที่ดีในเรื่องของ “สวัสดิการ” ในห้วงเวลาที่ฝึกซ้อม ระหว่างแข่งขันและภายหลังการ
แข่งขันในรายการต่าง ๆ และพัฒนาตนเองอยู่ในสังกัดสโมสรหรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายที่ให้การรับรองอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันและอนาคต ย่อมจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคม
แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยจะได้ท าการศึกษาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจั ย กฎหมาย และ
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เจ้าหน้าที่และนักกีฬา
ของสมาคมกีฬา ดังต่อไปนี้ 
 
2.1  หลักกำร แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิกำร 
 

2.1.1  ควำมหมำยของสวัสดิกำร 
ค าว่า “สวัสดิการ” มีผู้ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
สวัสดิการ หมายถึง  บริการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่หน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจเอกชน

จัดให้มีขึ้น เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานหรือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนั้น ๆ ได้รับความสะดวกสบาย
ในการท างาน มีความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกันที่แน่นอนในการด าเนินชีวิต หรือได้รับประโยชน์
อ่ืนใดนอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เป็นประจ า ทั้งนี้ เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมี
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ขวัญและก าลังใจที่ดี เพ่ือจะได้ใช้ก าลังกาย ก าลังใจ และสติปัญญาความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ไม่ต้องวิตกกังวล ปัญหายุ่งยากทั้ งในทางส่วนตัวและครอบครัวท าให้มีความ
พอใจในงาน มีความรักงานและตั้งใจที่จะท างานให้นานที่สุด ส าหรับสวัสดิการที่สมบูรณ์แบบนั้นย่อม
หมายถึง สวัสดิการที่ให้แก่ลูกจ้างทั้งในขณะที่ท างาน (On-the-Job) นอกเวลาท างานแต่ยังอยู่ในที่
ท างาน (Off-the-Job within the Workplace) และนอกสถานที่ท างาน (Outside the Workplace) 
นอกจากนั้นจะต้องไม่ให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้น แต่จะต้องรวมถึงครอบครัวและชุมชนด้วย13  

สวัสดิการ หรือ Welfare ตามพจนานุกรม หมายถึง สภาพของการที่บุคคลหรือชุมชนมีการ
อยู่ดีกินดี มีความเจริญรุ่งเรือง หรือความสมบูรณ์พูนสุข14       

สวัสดิการ คือ ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ราชการในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์กร 
เพ่ือช่วยให้มีความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้
ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล โดยสวัสดิการของข้าราชการพล
เรือนสามัญมีท้ังที่ก าหนดให้เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น การลา ค่ารักษาพยาบาล  ค่าการศึกษา
บุตร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บ าเหน็จบ านาญ เป็นต้น15 

สวัสดิการ หมายถึง ผลประโยชน์และบริการต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดให้แก่บุคลากรของ
หน่วยงานทั้งในขณะที่บุคลากรยังปฏิบัติงานอยู่ หยุดพักงานชั่วคราวและในระหว่างพ้นจากงาน เพ่ือ
บ ารุงขวัญของบุคลากรให้บุคลากรได้ท างานอย่างมีความสบายใจ มีความพอใจกับงานและท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ สวัสดิการอาจให้เป็นเงินหรือให้เป็นบริการความสะดวกต่าง ๆ ก็ได้ แต่จะต้อง
เป็นการให้พิเศษเพ่ิมเติมจากเงินหรือค่าจ้างปกติ สวัสดิการที่หน่วยงานจัดให้อาจเกี่ยวกับสุขภาพ 
ความปลอดภัย ความสะดวกสบายต่าง ๆ การศึกษาและข่าวสารประกอบความรู้ ความมั่นคงในทาง
การเงิน การพักผ่อนหรือสันทนาการ การให้ค าปรึกษาเมื่อมีปัญหาทั้งในด้านส่วนตัวและครอบครัว 
และการให้ผลประโยชน์หรือความสนใจในส่วนที่เกี่ยวกับชุมชนหรือสังคมท่ัวไป16 

สวัสดิการ หมายถึง ภาวะการกินดีอยู่ดี มีสุขของประชาชนและมีสิทธิพ้ืนฐานทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่จะต้องได้รับหลักประกันของชีวิต เพ่ือท าให้ชีวิตของทุกคนอยู่ดี กินดี
และมีสุข ผู้ที่ถูกจ ากัดสิทธิหรือถูกลิดรอนสิทธิจะถูกลดโอกาส เช่น โอกาสทางการศึกษา โอกาสของ
การมีงานท า โอกาสของการเข้าถึงปัจจัยการผลิต การถูกลิดรอนสิทธิทางการเมืองจะท าให้ไม่มีโอกาส
ที่จะมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ ไม่มีปากไม่มีเสียงที่จะเรียกร้องความต้องการในสิ่งที่

                                                           
13 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ควำมหมำยและขอบเขตของค ำว่ำ “สวัสดิกำร”, 

หน้า 1, ค้นวันที่ 16 มกราคม 2560 จาก http://ftiweb.off.fti.or.th/intranet/file/banner/ 
welfare.pdf 

14 Britanica World Language Edition of the Oxford Dictionary Vol.2., Part 1, 
Q-Z Parts II, and III (Oxford: Clarendon, 1962), p. 2405.  

15 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, สวัสดิกำรและประโยชน์เกื้อกูลของ
ข้ำรำชกำร, ค้นวันที่ 16 มกราคม 2560 จาก http://www.ocsc.go.th 

16 ภิญโญ สาธร, กำรบริหำรงำนบุคคล (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2517), หน้า 387.  
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ควรมีควรได้ จะถูกกดข่ีเบียดบัง ไร้อ านาจ ขาดพลัง การที่ประชาชนจะอยู่ดี กินดี มีสุข มีความมั่นคง
ทางสังคม จะต้องมีสิทธิและสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิที่มีนั้นได้อย่างเต็มท่ี17 

สวัสดิการ หมายถึง บริการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่หน่วยราชการ หรือองค์กรธุรกิจจัดให้มีขึ้น 
เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์การนั้น ๆ ได้รับความสะดวกสบายในการท างาน มี
ความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกันที่แน่นอนในการด าเนินชีวิต หรือได้รับประโยชน์ อ่ืนใด
นอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เป็นประจ า ทั้งนี้เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้พนักงานมีขวัญหรือ
ก าลังใจที่ดี เพ่ือจะได้ใช้ก าลังกาย ก าลังใจ และสติปัญญา ความสามารถของตน ในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มที่ ไม่ต้องวิตกกังวลต่อปัญหาทั้งในส่วนตัวและครอบครัว ท าให้มีความพอใจในงาน มีความ
รักงานและตั้งใจที่จะท างานนั้นให้นานที่สุด18 

สรุป สวัสดิการ จึงเป็นสิ่งที่อาจเป็นตัวเงินหรือบริการอ่ืนใดขององค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนได้จัดสรรให้แก่บุคลากรของตนเองตามมาตรการและเงื่อนไขที่ก าหนด 
นอกเหนือจากการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างตามผลงานปกติของบุคลากร โดยมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากร
มีความอยู่ดี กินดี มีความสุขและมีความรู้สึกร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงาน มีขวัญและก าลังใจที่ดี มี
ความมั่นคงทางสังคม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ ความสามารถของตนเอง ซึ่งจะ
ส่งผลดีโดยตรงต่อองค์การและหน่วยงานนั้น ๆ      
 

2.1.2  ควำมส ำคัญของสวัสดิกำร 
การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ลูกจ้างนั้น ในระยะแรก ๆ มีจ านวนไม่มากนัก แต่ในปัจจุบันมี

จ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และสวัสดิการก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงานที่มีความส าคัญอย่างหนึ่ง 
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปถึงผลประโยชน์ของนายจ้างในการจัดสวัสดิการว่า สวัสดิการเป็น
วิธีการหนึ่งที่จะช่วยจูงใจให้ลูกจ้างปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ซึ่งจะส่งผลถึงความส าเร็จ
ขององค์กรหรือหน่วยงานในอนาคต ความส าคัญของสวัสดิการมี 3 ประการ19 คือ 

1.  ในแง่ของสังคม รัฐบาลเห็นความส าคัญของสวัสดิการ จึงส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการแก่
ลูกจ้าง โดยการให้ส่วนลดภาษีส่วนหนึ่งส าหรับลูกจ้างและขณะเดียวกันนายจ้างก็ได้ประโยชน์ โดย
การน าเอาสวัสดิการนั้นเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิประจ าปี เช่น ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งไม่ถือ
ว่าเป็นรายได้ในแง่ของลูกจ้างที่จะน าไปรวมค านวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การให้ประโยชน์ทั้ง
ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเท่ากับเป็นการจูงใจให้มีการสวัสดิการมากขึ้น จนถือว่าสวัสดิการนี้มี
ความส าคัญต่อประสิทธิภาพการท างาน 

                                                           
17 สันต์ชัย รัตนะขวัญ, เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ LGO3303 กำรจัดสวัสดิกำรสังคม

ในระดับท้องถิ่น, ค้นวันที่ 16 มกราคม 2560 จาก http://www.teacher.ssru.ac.th/sanchai_ 
ra/file.php/1/social_welfare_word.pdf 

18 วนิช พรพิบูลย์, “เรามาพูดกันถึงเรื่องสวัสดิการ,” เทศำภบิำล 59 (มีนาคม 2507): 357.   
19 เสนาะ ติเยาว์, กำรบริหำรงำนบุคคล (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร์, 2543), หน้า 180-181.   
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2.  ในแง่ขององค์การ องค์การได้ประโยชน์จากการจัดสวัสดิการ เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จูงใจ
ให้คนเข้ามาท างานในองค์การและยังคงท างานอยู่ต่อไป ทั้งนี้ เพราะองค์การทุกแห่งต่างจัดสวัสดิการ
ให้ลูกจ้างจนเป็นเรื่องปกติ หากองค์การใดจัดสวัสดิการให้น้อยกว่าที่อ่ืนก็จะส่งผลกระทบต่อองค์การ
ในแง่ต่าง ๆ ที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ อัตราการหมุนเวียนแรงงานจะสูงขึ้น สวัสดิการแต่ละอย่าง
ก่อให้เกิดผลดีต่างกัน เช่น การจัดให้ลูกจ้างพักผ่อนประจ าปีหรือการหยุดพักระหว่างท างานในแต่ละ
วัน จะช่วยลดความเหน็ดเหนื่อยในการท างานและมีผลให้เพ่ิมผลงานได้ ในลักษณะเดียวกันการออก
ค่ารักษาพยาบาลหรือการจ่ายเงินบ าเหน็จเมื่อออกจากงานจะท าให้ลูกจ้างเกิดก าลังใจในการท างาน 
ไม่มีความวิตกกังวลในการท างานจึงท าให้ได้ผลงานมาก ซึ่งมีผลทางอ้อมต่อค่าแรง คือ การลดการ
ท างานล่วงเวลา ผลอีกอย่างหนึ่ง คือ ท าให้องค์การลดความขัดแย้งกับลูกจ้าง เพราะหากองค์การไม่
จัดให้มีสวัสดิการก็จะท าให้ลูกจ้างรวมตัวกันเจรจาต่อรองไม่ว่าจะเป็นในรูปของสหภาพแรงงาน หรือ
การต่อต้านอย่างเงียบ ๆ ซึ่งจะสร้างความยุ่งยากต่อองค์การ 

3.  ในแง่ของพนักงาน ลูกจ้างเองจะได้รับประโยชน์จากสวัสดิการในแง่ที่ว่าเสียค่าใช้จ่ายต่ า 
เพราะเป็นการรวมตัวกัน เช่น การที่องค์การจัดประกันชีวิตเป็นกลุ่ม ย่อมเสียค่าประกันต่ ากว่าที่ต่าง
คนต่างเอาประกัน การประกันชีวิตก็มีประโยชน์ต่อลูกจ้างทางด้านภาษีโดยตรง เพราะสามารถน าเอา
เบี้ยประกันชีวิตมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ถึง 7,000 บาทต่อปี (พ.ศ. 2545) ส าหรับในปัจจุบันรัฐบาลได้
ประกาศว่าสามารถน าเบี้ยประกันชีวิตมาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่
เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี20 อันเป็นการลดอัตราภาษีเงินได้แบบก้าวหน้าได้บางส่วน ซึ่งลูกจ้างจะ
ได้รับประโยชน์จากการจัดสวัสดิการในแง่ความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายของลูกจ้างเองที่
ไม่ต้องจ่ายเงิน หรือถ้าจ่ายก็เป็นจ านวนเงินที่น้อยกว่าที่ต้องจ่ายเอง 
         

2.1.3  หลักกำรจัดสวัสดิกำร 
การจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรนั้น องค์กรหรือหน่วยงานจะต้องมีหลักในการจัดสวัสดิการ

เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไปตามบริบทของแต่ละ 
องค์กรหรือหน่วยงาน ซึ่งหลักการจัดสวัสดิการตามแนวคิดของ Flippo21 และก่ิงพร ทองใบ22 มีดังนี ้ 

1. หลักความพอใจและตรงความต้องการที่แท้จริง ซึ่งก่อนการจัดสวัสดิการควรมีการส ารวจ
ความต้องการที่แท้จริงของบุคลากรเสียก่อน เมื่อจัดแล้วบุคลากรควรมีความพอใจและตรงกับความ
ต้องการที่แท้จริงจะท าให้องค์กรหรือหน่วยงานได้รับประโยชน์คุ้มค่าจากการจ่ายสวัสดิการ 

2. หลักการตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่มากกว่าส่วนบุคคล สวัสดิการที่จัดควร
ให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มมากกว่าบุคคล เช่น การประกันชีวิตแบบกลุ่ม เป็นต้น 

3. หลักการยืดหยุ่น เน้นเรื่องสวัสดิการที่ควรจัดให้โดยมีการยืดหยุ่นแก่กลุ่มของบุคลากรที่
จะได้รับ โดยต้องค านึงถึง เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 

                                                           
20 กรมสรรพากร, ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้ำง, ค้นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

จาก http://www.rd.go.th/publish/557.0html  
21 Flippo B. Edwin, Personal Management (New York: McGraw-Hill, 1979), p. 337.  
22

 กิ่งพร ทองใบ, กำรบริหำรค่ำตอบแทน (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, 2545), หน้า 160-161. 
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4. หลักความเสมอภาค ควรจัดแบบเดียวกันทุกคนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจว่าได้รับสิทธิ
เสมอภาคและเป็นธรรมเท่าเทียมกัน จะท าให้ เกิดขวัญและก าลังใจในการท างานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพขององค์กร 

5. หลักความสะดวก การจ่ายสวัสดิการประเภทต่าง ๆ องค์กรต้องอ านวยความสะดวกให้
บุคลากรได้เข้าถึงสวัสดิการนั้น ๆ อย่างรวดเร็ว 

6. หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นสวัสดิการต่าง ๆ หน่วยงานจะต้องได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย โดยต้องมีการควบคุมรายการค่าใช้จ่ายและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจากการใช้จ่ายดังกล่าวว่า การจ่ายสวัสดิการนั้นก่อให้เกิดประสิทธิภาพการ
ท างานที่คุ้มค่าหรือไม่ 

ส่วนหลักการจัดสวัสดิการของ ธงชัย สันติวงษ์23 มีดังนี ้
1. สวัสดิการที่จัดให้ควรตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกจ้าง 
2. สวัสดิการที่จัดให้ควรเป็นกิจกรรมที่มีขอบเขตมุ่งถึงการให้ประโยชน์ต่อกลุ่มมากกว่าการ

ให้ผลประโยชน์ต่อแต่ละบุคคล 
3. สวัสดิการที่จัดให้ควรจะพิจารณาจากฐานที่กว้างมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
4. สวัสดิการที่จัดให้ไม่ควรกระท าไปในความหมายของการให้ในขอบเขตเพียงเพราะ

เนื่องจากความกรุณา แต่ควรจัดขึ้นในความหมายของความรับผิดชอบและมีการค านึงถึงสิทธิ
ประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่พึงมีต่อกันตามความเป็นจริง 

5. ต้นทุนของค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับสวัสดิการ ต้องสามารถคิดค านวณได้และมีความเหมาะสม
ในแง่ต่าง ๆ ด้วย 

เสนาะ ติเยาว์24 ได้อธิบายถึงหลักในการให้ประโยชน์และบริการหรือสวัสดิการ ดังต่อไปนี้ 
1. สวัสดิการที่ให้แก่พนักงานจะต้องสนองความต้องการอย่างแท้จริง 
2. สวัสดิการที่ให้แก่พนักงานจะต้องสนองความต้องการของคนทั้งหมดหรือคนส่วนใหญ่ 
3. สวัสดิการที่ให้แก่พนักงานควรมีขอบเขตกว้างขวางเท่าที่จะท าได้ เพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วน

ร่วมในการใช้บริการของบริษัทมากท่ีสุด 
4. สวัสดิการที่ให้แก่พนักงานควรมีแบบอย่างอันเดียวกันส าหรับทุกคนและให้มีความเสมอ

ภาคกัน 
5. สวัสดิการที่ให้แก่พนักงานจะต้องยึดถือหลักความประหยัด หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เสียไป

กับการจัดสวัสดิการนั้นต้องคุ้มค่าและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการปฏิบัติงานของพนักงานด้วย 
6. สวัสดิการที่ให้แก่พนักงานต้องตั้งอยู่บนหลักความสะดวก คือ ต้องปฏิบัติได้ง่าย สะดวก 

รวดเร็ว ไม่เป็นภาระต่อผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมโครงการหรือพนักงานผู้รับบริการ 
จะเห็นได้ว่า หลักการจัดสวัสดิการที่องค์กรหรือหน่วยงานจะจัดให้แก่บุคลากรนั้น จะต้องจัด

ให้ตรงกับความต้องการจ าเป็นแท้จริงของบุคลากร จัดให้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน 
รวมทั้งต้องให้ความสะดวก รวดเร็ว และไม่เป็นภาระของผู้รับบริการ 

                                                           
23 ธงชยั สนัติวงษ,์ กำรบริหำรงำนบุคคล (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2542), หน้า 360.  
24 เสนาะ ติเยาว์, เรื่องเดิม, หน้า 183.  
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2.1.4  แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิกำร 
สวัสดิการเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการจูงใจให้คนทุ่มเทท างานให้กับหน่วยงาน 

สวัสดิการอาจเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน เช่น ประโยชน์เกื้อกูล ประโยชน์และการบริหารหรือสิ่งตอบแทน
ทางอ้อม ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของสวัสดิการไว้ว่า สวัสดิการ หมายถึง  บริการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่
หน่วยราชการหรือองค์การธุรกิจจัดให้มีขึ้น เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์การ 
นั้น ๆ ได้รับความสะดวกสบายในการท างาน มีความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกันที่แน่นอนในการ
ด ารงชีวิต หรือได้รับประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เป็นประจ า ทั้งนี้ 
เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญหรือก าลังใจที่ดีข้ึน  เพื่อจะได้ใช้ก าลังกาย ก าลังใจและสติปัญญา
ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องวิตกกังวลกับปัญหาส่วนตัวและครอบครัว 
ท าให้มีความพึงพอใจในการท างาน รักงานและเพ่ือตั้งใจท างานนั้นให้นานที่สุด 25 ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ Harwell ว่า สวัสดิการเป็นรายได้พิเศษชนิดหนึ่ง แม้ว่าจะเป็นโครงการให้ความ
ช่วยเหลือต่าง ๆ โดยไม่เป็นการให้เงินพิเศษแก่บุคลากร โครงการจัดสวัสดิการที่หน่วยงานจัดให้แก่
บุคลากร ได้แก่ การให้ประกันชีวิต การให้การรักษาพยาบาล การให้เงินบ าเหน็จเมื่อบุคลากรพ้นจาก
งาน การให้รับใบหุ้นของบริษัท การให้เก็บออมสินหรือออมทรัพย์ในรูปเงินสะสม และการให้เงิน
ทดแทนหรือท าขวัญเมื่อบุคลากรทุพพลภาพ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร26 

นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดสวัสดิการที่ให้ความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งถูกเสนอว่าควรน ามาใช้
ในประเทศที่ก าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในยุคทุนนิยม ซึ่งการระดมสะสมทุนนั้นมีผลต่อคน
หลาย ๆ ด้าน เช่น การที่คนงานประสบภาวะความยากจน ต้องทนกับสภาพการท างานที่ไม่ได้
มาตรฐานและปราศจากการรวมกลุ่มเป็นองค์กรลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน อันเป็นผลให้ประชาชน
คนท างานไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มที่ ผลผลิตลดลงและเกิดความไม่สงบสุขทางสังคม ประกอบ
กับบริการทางสังคมซึ่งรัฐไม่สามารถจัดให้ประชาชนได้อย่างเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 
การขาดสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เหล่านี้ ท าให้รัฐบาลต้องเข้ามาแทรกแซงโดยการใช้อ านาจรัฐ
ทางกฎหมายให้นายจ้างจัดสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายก าหนด27 
ซึ่งการแทรกแซงของรัฐสามารถกระท าได้หลายวิธี28 ดังนี้ 

                                                           
25 อุทัย หิรัญโต, หลักกำรบริหำรงำนบุคคล (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2523), หน้า 200.  
26 Harwell M. Edward, Personal Management and Training (New York: Chain 

Store, 1969), p. 325.   
27 สุรางรัตน์ วศินารมณ์ และภาวนา พัฒนศรี, รำยงำนกำรวิจัยเรื่อง “บทบำทของรัฐใน

กำรจัดสวสัดิกำรให้แก่ข้ำรำชกำร: ศึกษำกำรบริหำรงำนสวัสดิกำรของรัฐวิสำหกิจและเอกชน 
เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงบทบำทของรัฐ” (กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2538), หน้า 13.  

28 A. Tatsuru, “Exploration of Workers’ Welfare: Its Ten Concepts,” Journal of 
Economics University 22 (September 1986): 11-13.  
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1. บัญญัติกฎหมายให้นายจ้างจัดหาบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นต่ าในที่ท างาน
เพ่ือให้ลูกจ้างได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัย บริการพักผ่อนหย่อนใจ การรักษาพยาบาลและบริการ
เพ่ือสุขภาพในแต่ละอาชีพ 

2. การจัดเตรียมบริการที่ก่อให้เกิดความสุข บริการรวมส าหรับลูกจ้างอุตสาหกรรม
โดยทั่วไป เช่น กองทุนสวัสดิการ เป็นต้น 

3. การริเริ่มให้มีนันทนาการและสวัสดิการในบริเวณท่ีอยู่อาศัย เช่น สโมสรที่ต้องอยู่ในพ้ืนที่
ที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม  

จะเห็นได้ว่า แนวคิดในการจัดสวัสดิการจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่จะต้องจัดให้บุคลากรของตนไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งอ่ืนใดก็ตามและต้องจัดให้ตรง
กับความต้องการจ าเป็นของบุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนรัก
หน่วยงานและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงต่อองค์กรหรือหน่วยงาน และ
ถ้าหากองค์กรหรือหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติเรื่องการจัดสวัสดิการดังกล่าว รัฐจ าเป็นต้องเข้ามาแทรกแซง
โดยใช้อ านาจทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองคนท างานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
2.1.5  วัตถุประสงค์ของกำรจัดสวัสดิกำร 
หน่วยงานต่าง ๆ มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรของตน ทั้งนี้ เพ่ือ

วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้29 
1.  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
2.  เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจในการจัดหาบุคลากรของหน่วยงาน 
3.  เพ่ือบ ารุงรักษาบุคลากรให้มีความจงรักภักดีและซ่ือสัตย์ต่อหน่วยงาน 
4.  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของหน่วยงานให้สูงขึ้น 
5.  เพ่ือท าให้งานของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. เพ่ือป้องกันปัญหาความขัดแย้งในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับ

บุคลากร 
7. เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานอุทิศเวลาแรงงานในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเอง

ให้ดียิ่งขึ้น 
8.  เพ่ือลดการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ของบุคลากรในหน่วยงาน 
9.  เพ่ือยกระดับมาตรฐานการด ารงชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน 
10.  เพ่ือลดการขาดงาน ลางาน และเปลี่ยนงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
11.  เพ่ือลดความตึงเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
12.  เพ่ือก่อให้เกิดความสามัคคีในหน่วยงาน 
13.  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตของบุคลากรให้อยู่ในสภาพปกติ 

                                                           
29

 ภิญโญ สาธร, เรื่องเดิม, หน้า 388.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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จะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการดังกล่าวข้างต้นเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งของ
หน่วยงานต่าง ๆ และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะต้องจัดให้แก่บุคลากรในหน่วยงานและนักกีฬา
สมัครเล่น ทั้งนี้เพ่ือประสิทธิภาพของหน่วยงาน สมาคมกีฬาและตัวนักกีฬา 

 
2.1.6  ทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิกำร  
สวัสดิการที่องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ น ามาใช้ปฏิบัตินั้นมีที่มาจากปรัชญาและแนว 

ความคิดเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการแรงงาน ซึ่งเป็นลักษณะการให้หรือวิธีการให้หรือวิธีการจัด
สวัสดิการแรงงานท่ีแตกต่างกันออกไปตามปรัชญาและแนวความคิดนั้น ๆ แต่ทฤษฎีสวัสดิการแรงงาน
ตามท่ี M. V. Moorthy กล่าวไว้มีดังนี้30         

         2.1.6.1 สวัสดิการเป็นเรื่องของการบังคับควบคุม (The Policing Theory of Labour 
Welfare) ทฤษฎีนี้มีแนวความคิดที่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในโลกมีแนวโน้มที่จะเป็นคนเลวมากกว่าคนดี 
หรือชอบที่จะเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน โดยเฉพาะคนรวยก็มักจะเอาเปรียบคนจน เปรียบเสมือนนายจ้าง
ที่เอาเปรียบลูกจ้างด้วยวิธีต่าง ๆ ท าให้ลูกจ้างหมดก าลังใจและไม่พอใจในการท างานขึ้นได้ ถ้า
ปราศจากการก าหนดมาตรฐานการให้ความมั่นคงจากรัฐ (State Security) ดังนั้นการก าหนดเป็น
กฎหมายในการคุ้มครองแรงงานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ความเชื่อดังกล่าวจึงเป็น
มูลเหตุให้มีกฎข้อบังคับการใช้แรงงานให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม ป้องกันการกดขี่ลูกจ้างจาก
นายจ้าง และการที่จะให้กฎหมายบังคับใช้ได้ผลดีโดยการตรวจตราจากเจ้าหน้าที่อย่างรัดกุมและ
ใกล้ชิด 

         อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวความคิดนี้ว่า ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจตราดูแลให้
นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายควรแนะน า ชี้แจง หรือชักชวนให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะการ
ชักชวนเป็นเทคนิคที่ดีอย่างหนึ่งที่จะท าให้นายจ้างปฏิบัติตามโดยเต็มใจและไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ การ
ตรวจตราก็ถือได้ว่าเป็นการแทรกแซงทางกฎหมายของการอยู่ร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง อีก
ทางหนึ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้นายจ้างไม่พอใจและพยายามหลบเลี่ยงในที่สุด ตลอดจนการจัด
สวัสดิการแรงงานบางอย่างนั้นนายจ้างต้องเต็มใจที่จะจัดให้เอง กฎหมายไม่สามารถบังคับได้ เช่น การ
จัดสวัสดิการสันทนาการให้แก่ลูกจ้าง การให้ค าปรึกษาหารือเมื่อลูกจ้างมีปัญหา เป็นต้น 

         2.1.6.2  สวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของความเชื่อทางศาสนา (The Religious Theory 
of Labour Welfare) ทฤษฎีนี้มิได้สนับสนุนให้มีกฎหมายบังคับในเรื่องการจัดสวัสดิการแรงงาน แต่
เชื่อว่านายจ้างจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้างก็เนื่องจากนายจ้างเป็นผู้มีศีลธรรม ยึดถือในศาสนาว่า
ท าดีย่อมได้ดี หรือหวังผลในชาติหน้า การจัดสวัสดิการแรงงานให้ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ดีในชาตินี้ 
ผลตอบแทนก็คงจะกลับสู่นายจ้างในชาติหน้าด้วย ทฤษฎีนี้เชื่อว่าศาสนาเป็นพ้ืนฐานในการที่นายจ้าง
จัดสวัสดิการแรงงานในแต่ละสังคม การจัดโดยหวังผลเป็นส่วนบุญเป็นการให้ตามความพอใจของ
นายจ้างจึงอาจขาดหลักการที่ดีไป 

                                                           
30 M. V. Moorthy, Principle of Labour Welfare (Limiter, Calcutta: General 

Printers & Publishers P.V.T., 1968), pp. 29-41.   
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         2.1.6.3 สวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของความรักเพ่ือนมนุษย์ (The Philanthropic 
Theory of Labour Welfare) ทฤษฎีนี้เชื่อว่ามนุษย์ทั่วไปย่อมรักเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน มีความ
ต้องการที่จะช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก นายจ้างที่เชื่อในทฤษฎีนี้ก็จะจัดสวัสดิการแรงงาน
ให้ลูกจ้างเป็นอย่างดีและไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ดังนั้น ทฤษฎีนี้จึงเป็นเรื่องของความสมัครใจของ
นายจ้างซึ่งเป็นไปได้น้อยกว่าและกว้างขวางน้อยกว่าการบังคับด้วยกฎหมาย 

         2.1.6.4 สวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของการปฏิบัติแบบบิดาต่อบุตร (The Faternalistic 
of Labour Welfare) ทฤษฎีนี้มีแนวความคิดที่ว่า นายจ้างและลูกจ้างเปรียบเสมือนบิดากับบุตร บิดา
เป็นผู้เลี้ยงดูบุตรที่อยู่ในฐานะช่วยเหลือตนเองไม่ได้เต็มที่ ทฤษฎีนี้อาจเรียกว่า เป็นการจัดสวัสดิการ
แรงงานแบบเครือญาติ ถือว่าลูกจ้างและนายจ้างอยู่ในครอบครัวอุตสาหกรรมเดียวกันมีผลประโยชน์
ร่วมกัน ดังนั้น สมาชิกในครอบครัวที่อาวุโสกว่าจะมีบทบาทเป็นผู้จัดการด้านสวัสดิการดูแลความ
เป็นอยู่ของผู้ที่เยาว์วัยกว่า นายจ้างเปรียบเสมือนบิดาหรือผู้ที่อาวุโสที่สุดในโรงงานของตน ลูกจ้าง
เปรียบเสมือนบุตรในความปกครองดูแลของบิดานั่นเอง การจัดสวัสดิการแรงงานจึงเป็นความ
รับผิดชอบของฝ่ายจัดการชั้นสูงทีจ่ะเป็นผู้ริเริ่ม 

         ทฤษฎีนี้ จึงไม่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดที่ว่า สวัสดิการแรงงานควรมาจากการบังคับ
หรือต้องมีกฎหมาย แต่ถือว่าควรเป็นความส านึกในหน้าที่ของนายจ้างที่จะท าตนเป็น “บิดาที่ดี” ต่อ
ลูกจ้าง หรือ “บุตร” ของตนหรือไม่ 

         2.1.6.5 สวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของการป้องกันการเรียกร้อง (The Placating 
Theory of Labour Welfare) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ลูกจ้างมีความส านึกในสิทธิและผลประโยชน์ของตน 
และสามารถรวมตัวเป็นกลุ่มแล้ว เมื่อถึงเวลาหนึ่งลูกจ้างจะรวมตัวกันเรียกร้องค่าจ้างที่สูงขึ้นและ
สวัสดิการแรงงานที่ดีกว่าเก่า ซึ่งนายจ้างไม่อาจละเลยต่อการเรียกร้องนั้นได้ ดังนั้น ความสนใจที่จะให้
สวัสดิการแรงงานแก่ลูกจ้างก็จะเป็นไปในลักษณะที่ป้องกันการเรียกร้องซึ่งขาดความจริงใจ    ความ
เชื่อดังกล่าวแสดงว่า การจัดสวัสดิการแรงงานขึ้นอยู่กับความกลัวของนายจ้าง ถ้านายจ้างกลัวว่า
ลูกจ้างจะก่อเรื่องข้ึนมาก็จะจัดสวัสดิการแรงงานเป็นการปิดปาก แต่ถ้าหากนายจ้างไม่กลัวลูกจ้างการ
จัดสวัสดิการก็อาจจะถูกละเลยได้ 

         ทฤษฎีนี้มิได้เกี่ยวข้องกับการให้มีกฎหมายบังคับให้จัดสวัสดิการแรงงานโดยตรง แต่
เป็นการสนับสนุนโดยทางอ้อม เพราะถ้านายจ้างทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็จะเป็น
การป้องกันหรือลดการเรียกร้องได้อีกทางหนึ่ง 

         2.1.6.6 สวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ (The Public Relations 
Theory of Labour Welfare) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า การจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้างในกิจการของ
นายจ้างดีเพียงใดก็จะเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงหรือเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้แก่กิจการของ
นายจ้างขึ้นเพียงนั้น เป็นการสร้างความนิยมให้แก่ลูกจ้างตลอดจนสังคมภายนอกที่จะมองดูโรงงาน
อย่างชื่นชม อาจจะท าให้ประชาชนนิยมซื้อหรือใช้สินค้าที่ผลิตขึ้นจากโรงงานแห่งนั้น 

         อย่างไรก็ตาม การจัดสวัสดิการแรงงานแบบนี้อาจขาดความจริงใจและมิได้ตั้งอยู่บน
รากฐานความต้องการของบรรดาลูกจ้างก็เป็นได้ เพราะนายจ้างมุ่งด้านโฆษณาท าชื่อเสียงให้ตนเอง
มากกว่า ทฤษฎีนี้จึงไม่เห็นความจ าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายบังคับให้มีสวัสดิการแรงงาน 
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         2.1.6.7 สวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของความเหมาะสมในทางปฏิบัติ (The Functional 
Theory of Labour Welfare) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า การจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้างก็เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน เพราะการท างานในสภาพแวดล้อมที่ดีหรือมีสิ่งจูงใจที่ดี  ลูกจ้างย่อมจะ
ท างานด้วยความเป็นสุขใจ พึงพอใจ เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่ได้รับการดูแลบ ารุงรักษาอย่างดี การ
ท างานย่อมท าให้ได้ผลผลิตที่ดีตามมา 

         ดังนั้น ลูกจ้างที่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลด้านสวัสดิการแรงงานอย่างดีจากฝ่ายนายจ้าง
จะน าไปสู่ประสิทธิภาพการท างานที่เพ่ิมข้ึน เป็นผลให้ผลผลิตเพ่ิมอย่างมีคุณภาพและปริมาณ ในที่สุด
ผลประโยชน์สุดท้ายก็จะตกอยู่กับนายจ้าง ลูกจ้าง และชุมชนของอุตสาหกรรมนั้นเอง 

         ทฤษฎีนี้ไม่สนับสนุนการบังคับด้วยกฎหมาย แต่มีทางเป็นไปได้มากกว่าทฤษฎีอ่ืน ๆ 
ในแง่ที่ว่านายจ้างย่อมค านึงถึงผลประโยชน์ในกิจการของตนเองมากกว่าสิ่งอ่ืนใด และทางหนึ่งที่จะ
บรรลุผลส าเร็จได้ก็คือการท านุบ ารุงลูกจ้าง ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องจักรชิ้นหนึ่งในกระบวนการผลิตให้
มีสภาพดีคงทนสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปริมาณตามต้องการ ผลที่ตามมาก็คือการจัด
สวัสดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้างอย่างเหมาะสมและถูกวิธี 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิการมีหลายทฤษฎีขึ้นอยู่กับว่านายจ้าง หัวหน้าหน่วยงานหรือ
นายกสมาคมกีฬาต่าง ๆ จะเลือกใช้ทฤษฎีใดเป็นแนวคิดในการจัดสวัสดิการให้แก่นักกีฬาและ
บุคลากรกีฬา แต่ทฤษฎีที่บังเกิดผลดีคงจะเป็นทฤษฎีที่เน้นในเรื่องกฎหมาย คือ ทฤษฎีที่ว่าด้วยการ
จัดสวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของการบังคับควบคุมด้วยกฎหมาย เพ่ือก าหนดมาตรฐานการให้ความ
มั่นคงจากรัฐ ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นผู้เสียเปรียบทางเศรษฐกิจ
ได้รับความเป็นธรรมในการท างานกับนายจ้าง ซึ่งเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมเรื่องหลักของการจัดสวัสดิการและวัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการ
ประกอบด้วย เพ่ือให้เกิดผลดีทั้งต่อผู้รับและผู้จัดสวัสดิการอันจะน ามาซึ่งผลผลิตที่สูงขึ้น  

 
2.2  องค์กำรและข้อบังคับของกีฬำสมัครเล่นและกีฬำอำชีพ 
 

2.2.1  ควำมหมำยและจุดมุ่งหมำยของกีฬำสมัครเล่น 
กีฬาสมัครเล่น (Amateur Sport) หมายถึง กีฬาหรือการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้นักกีฬา

สมัครเล่น (Amateur) เท่านั้นที่เข้าแข่งขันได้ เช่น โอลิมปิกเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ เป็นต้น ซึ่งตัวผู้เล่น 
ผู้จัดการแข่งขัน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการกีฬานั้นไม่ได้ประโยชน์ทางวัตถุหรือมีรายได้จากกีฬา
สมัครเล่นแต่อย่างใด ส าหรับความมุ่งหมายของกีฬาสมัครเล่นนั้นแฝงอยู่ในอุดมการณ์ของกีฬา
โอลิมปิก ซึ่งแนวความคิด อุดมการณ์หรือหลักการ กฎข้อบังคับของกีฬาโอลิมปิก ได้แสดงถึง
จุดมุ่งหมายของกีฬาสมัครเล่นไว้อย่างชัดแจ้ง 
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แต่เดิมหลักการของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในสมัยโบราณนั้น มุ่งหวังเพ่ือเปิดโอกาสให้
นักกีฬาสมัครเล่นต่าง ๆ ทั่วโลก เข้ามาร่วมแข่งขันกันอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่ค านึงถึง
เชื้อชาติ ศาสนา หรือความผูกพันทางการเมืองและการค้า31 

ส่วนจุดประสงค์ของขบวนการโอลิมปิก (Olympic Movement) นั้น มุ่งส่งเสริมบุคคลให้มี
การพัฒนาทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะได้จากการแข่งขัน (Contests) ที่เป็นไปอย่างฉันท์มิตร 
นอกจากนี้ยังหวังที่จะให้คนหนุ่มในโลกได้มามีส่วนร่วมและพบกันในการแข่งขันกีฬานี้ เพ่ือที่จะ
ก่อให้เกดิความเคารพนับถือและความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างบุคคล ทั้งนี้เพ่ือช่วยก่อให้เกิดสันติภาพ
ที่ดีกว่าและมากกว่าในระหว่างประเทศต่าง ๆ32 ซึ่ง Pierre De Coubertin ผู้ให้ก าเนิดกีฬาโอลิมปิก
สมัยใหม่ กล่าวว่า สิ่งส าคัญที่สุดในโอลิมปิกเกมส์นั้น คือ การได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาไม่ใช่เพ่ือ
ชัยชนะ เช่นเดียวกับสิ่งส าคัญในชีวิตของมนุษย์ คือ ความมานะบากบั่นจะต่อสู้ไม่ใช่ชัยชนะ สิ่งจ าเป็น
อันส าคัญในโอลิมปิกเกมส์ก็คือการได้ต่อสู้ในการแข่งขันอย่างดีที่สุดแล้ว ไม่ใช่ความมีชัยในการ
แข่งขัน33  

ส่วนจุดมุ่งหมายของกีฬาสมัครเล่น แบ่งได้เป็น 2 ประการ คือ 
1. ต้องการให้บุคคลได้มีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีสุขภาพ

ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีจิตใจมั่นคง ดีงาม 
2. มุ่งให้การแข่งขันกีฬาสมัครเล่นเป็นเครื่องมือที่จะก่อให้เกิดการยอมรับนับถือ ก่อให้เกิด

ความเข้าใจอันดีต่อกันและกันในระหว่างประชาชนของประเทศต่าง ๆ เพ่ือสันติสุขในมวลหมู่
มนุษยชาติ  

จะเห็นได้ว่า จากหลักการและจุดมุ่งหมายของกีฬาสมัครเล่นแต่เดิมนั้น ได้จัดการแข่งขันกีฬา
ในมหกรรมกีฬาต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาสมัครเล่นทั่วโลกได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาอย่าง
ยุติธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา ลัทธิความเชื่อและ
การค้า ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนจากกฎข้อบังคับเกี่ยวกับสถาบันกีฬาต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการโอลิมปิก
สากล (International Olympic Committee) คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ34 (International 
Olympic Committee) ของแต่ละชาติ ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลในการ
ควบคุมสมาคมกีฬา สโมสรกีฬา และกิจกรรมกีฬาสมัครเล่นให้ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตาม
อุดมการณ์และเจตนารมณ์ของโอลิมปิก 
 
 
 
 

                                                           
31

 International Olympic Committee, The Olympic Games (Switzerland: 
Imprimer Louis Couchoud S.A., 1966), p. 1. 

32
 Ibid., p. 52. 

33
 J. Durant, Highlights of Olympics (New York: Hastings House, 1965), p. 21. 

34
 International Olympic Committee, op.cit., pp. 13, 18. 



20 
 

2.2.2  สถำนภำพของนักกีฬำสมัครเล่น 
การก าหนดสถานภาพของนักกีฬาสมัครเล่น จะท าให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายของกีฬาสมัครเล่น

และสามารถก าหนดขอบเขตและบทบาทของรัฐในการส่งเสริมกีฬาสมัครเล่นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
คณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ให้ค าจ ากัดความและกฎเกณฑ์ของสถานภาพของนักกีฬาสมัครเล่นว่า 
หมายถึง บุคคลที่เล่นกีฬาหรือเคยเล่นกีฬาอย่างงานที่ไม่ ได้รับผลประโยชน์ในทางวัตถุ (Material 
Gain) อย่างใด ๆ และนักกีฬาจะขาดจากความเป็นนักกีฬาสมัครเล่นถ้านักกีฬาผู้นั้นได้กระท าการ    
ใด ๆ หรือมีลักษณะตามกฎเกณฑ์ต่อไปนี้35 

1. ไม่มีอาชีพหรือการศึกษาท่ีจะเป็นหลักประกันในการด ารงชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
2. รับหรือเคยรับรายได้จากการเข้าแข่งขันกีฬา 
3. ไม่ยินยอมปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสหพันธ์กีฬา (International Federation) และ

ของคณะกรรมการตีความกฎข้อบังคับที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลก าหนดไว้ 
นอกจากนั้น คณะกรรมการโอลิมปิกสากลยังได้ก าหนดคุณลักษณะบางประการที่นักกีฬาจะ

ไม่มีสิทธิเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก36 
1. ผู้ซึ่งได้รับรางวัลหรือสิ่งของอ่ืนใดที่เปลี่ยนเป็นเงินได้ มีมูลค่าเกิน 50 เหรียญอเมริกาหรือ

รับรางวัลมีรายได้เป็นเงินโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากสมาคมกีฬาแห่งชาติ (National Federation) ที่
เป็นสมาชิกและปฏิบัติตามเงื่อนไขของสหพันธ์กีฬานานาชาติในกีฬาประเภทนั้น ๆ 

2. ผู้ซึ่งใช้ประโยชน์ในความส าเร็จหรือความมีชื่อเสียงที่ได้จากการเล่นกีฬาเพ่ือหาประโยชน์
ในทางการค้า หรือได้ประโยชน์จากการแนะน า ชักจูง เพ่ือผลทางการค้า รวมทั้งผู้ซึ่งได้เข้าท างานหรือ
เลื่อนชั้น ขั้นเงินเดือน อันเนื่องด้วยการร่วมในกิจกรรมกีฬามากกว่าความสามารถในการท างานใน
หน้าที่ จากบริษัทห้างร้าน หน่วยงานรัฐบาล และนิติบุคคลอื่น ๆ  

3. นักกีฬาผู้ซึ่งเปลี่ยนสภาพเป็นนักกีฬาอาชีพในกีฬาประเภทใด ๆ รวมถึงผู้ซึ่งตัดสินใจที่จะ
เป็นนักกีฬาอาชีพ หรือผู้ร่วมเล่นในทีมนักกีฬาอาชีพ โดยมุ่งหวังที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพ 

4. ผู้ซึ่งมีรายได้จากการสอน (Teaching) หรือฝึกสอนกีฬา (Coaching) แก่ผู้อ่ืนที่ประสงค์
เพ่ือจะเข้าแข่งขันกีฬา ซึ่งไม่ได้หมายถึงการสอนในโรงเรียนหรือการสาธิตการเล่นกีฬาให้แก่ประชาชน 
ทั่ว ๆ ไป 

5. ผู้ซึ่งได้รับทุนการศึกษาท่ีมีเงื่อนไขยึดเอาความสามารถทางกีฬาเป็นหลัก 
6. นักกีฬาผู้ซึ่งเรียกร้องเอาค่าจ้างหรือเงินเพ่ือเป็นรายจ่ายให้แก่ผู้จัดการ ผู้ฝึกสอนกีฬา แก่

ญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนฝูง 
7. นักกีฬาผู้ซึ่งรับค่าจ้างหรือเงินเพ่ือรายจ่ายเกินกว่าจ านวนเงินที่ควรจะได้รับจริงจากการ

ท างาน 
8. ผู้ซึ่งได้รับการฝึกสอนกีฬาอย่างพิเศษ (Special Training) ในค่ายพักเกินกว่า 4 สัปดาห์ 

ในระยะ 12 เดือนติดต่อกัน 
9. ผู้ซึ่งได้รับเงินเป็นค่าใช้จ่ายเกินกว่า 28 วัน (ไม่นับวันเดินทาง) ในช่วงเวลา 1 ปี 

                                                           
35

 Ibid., p. 40. 
36 Ibid., p. 44. 
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10. ผู้ซึ่งละเลยหรือปฏิเสธไม่ท างานตามปกติหรือท างานในหน้าที่ เนื่องจากจะเข้าแข่งขั น
กีฬา ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ 

11. การว่าจ้างใด ๆ ต้องมีความสุจริตใจ และจะต้องไม่มีเงื่อนไขที่รวมถึงโอกาสพิเศษส าหรับ
การฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา 

12. นักกีฬาผู้ซึ่งได้รับค่าตอนแทนเนื่องจากการใช้ชื่อ รูปภาพ หรือการแสดงภาพทางวิทยุ 
วิทยุโทรทัศน์ อันเนื่องจากความมีชื่อเสียงจากการเล่นหรือการแข่งขันกีฬา แม้แต่จะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน แต่การกระท านั้นก็น่าจะได้รับค าต าหนิเพราะเป็นการท าลายความศรัทธาในความมี
เกียรติของต าแหน่งแชมเปี้ยนทางกีฬาสมัครเล่น 

อย่างไรก็ดี นักกีฬาสมัครเล่นอาจจะได้รับเงินได้ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้37 
1. เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือเดินทางและเพ่ือด ารงชีพตามจ านวนรายจ่ายจริงในระหว่างการฝึกซ้อม

ที่จ ากัดและในระหว่างการแข่งขัน โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติก่อน 
2. เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กีฬาที่จ าเป็นในการฝึกซ้อม ซึ่งได้จากสโมสรที่นักกีฬาผู้นั้น

สังกัดอยู่ 
3. เงินติดกระเป๋าส าหรับค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเล็กน้อย เป็นรายจ่ายประจ าวันในระหว่างการ

แข่งขัน แต่จะต้องรับจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ 
นอกจากนี้ยังมีนักกีฬาที่มีลักษณะบางประการที่จัดเข้าเป็นนักกีฬาสมัครเล่นเทียม (Pseudo 

Amateurs) ได้แก่ นักกีฬาที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล สถานศึกษา ธุรกิจเอกชน ที่ให้การ
ช่วยเหลือแก่นักกีฬาเหล่านี้เนื่องจากความสามารถในเชิงกีฬาของนักกีฬา เช่น สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบางแห่งจ้างงานเล็ก ๆ น้อย ๆ และใช้เวลาส่วนใหญ่ฝึกซ้อมกีฬา รัฐบาลก็อาจจะท าได้
เช่นกันโดยให้เป็นทหาร ต ารวจ เพ่ือท างานอ่ืน ๆ สถานศึกษาบางแห่งให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาที่มี
ชื่อเสียงและอาจมีวิธีการชักชวนแบบอื่น ๆ ซึ่งถือว่านักกีฬาเหล่านี้ไม่เป็นนักกีฬาสมัครเล่นที่แท้จริง 

นักกีฬาสมัครเล่นอีกประเภทหนึ่งที่เป็นนักกีฬาคนพิการ38 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีข้อจ ากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น 
การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้หรือความ
บกพร่องอ่ืนใดประกอบกับมีอุปสรรคด้านต่าง ๆ และมีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาที่
จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้า
ไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ได้แบ่งคนพิการออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น การได้ยิน สติปัญญา ร่างกายหรือสุขภาพ การเรียนรู้ การพูดและภาษา 
พฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลออทิสติกและความพิการซ้ าซ้อน ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

                                                           
37 Ibid., p. 45.  
38 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551, รำชกิจจำนุเบกษำ 125, 

28ก (5 กุมภาพันธ์ 2551), ค้นวันที่ 15 ธันวาคม 2559 จาก http://dep.go.th/sites/default/ 
files/files/law/38.pdf   
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ความมั่นคงของมนุษย์39 แบ่งความพิการออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ ความพิการทางการเห็น ทางการ
ได้ยินหรือสื่อความหมาย ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ทางจิตใจหรือพฤติกรรม ทางสติปัญญา 
ทางการเรียนรู้ และทางออทิสติก แต่ส าหรับประเทศไทยได้แบ่งนักกีฬาคนพิการ 40 ออกเป็น 5 
รูปแบบ ได้แก่ กีฬาคนตาบอด กีฬาคนหูหนวก กีฬาผู้พิการทางปัญญา กีฬาผู้พิการทางสมอง และ
กีฬาความพิการแขนขา อัมพาต และโปลิโอ นักกีฬาคนพิการเหล่านี้อยู่ในสังกัดสมาคมกีฬาสมัครเล่น
แห่งประเทศไทย ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทย   
 จะเห็นได้ว่านักกีฬาสมัครเล่นไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาปกติหรือนักกีฬาคนพิการจะต้องเล่นกีฬา
ด้วยใจรัก เพื่อสุขภาพอนามัยและเพ่ือประโยชน์ทางสังคม โดยมิได้เห็นแก่สิ่งตอบแทนที่เป็นเงินหรือมี
มูลค่าเป็นเงิน41 รวมถึงสิทธิพิเศษบางประการที่ได้มาเนื่องจากความสามารถในเชิงกีฬา จึงกล่าวได้ว่า 
จุดมุ่งหมายของกีฬาสมัครเล่นนั้นพยายามที่จะไม่ยึดถือเอาวัตถุนิยมเป็นสิ่งส าคัญ นอกจากนี้กีฬา
สมัครเล่นยังไม่ต้องการให้การเมืองและธุรกิจการค้าเข้ามามีอิทธิพลต่อวงการกีฬาอีกด้วย 
 

2.2.3  องค์กำรทีค่วบคุมกิจกำรกีฬำสมัครเล่น 
จุดมุ่งหมายของกีฬาสมัครเล่นอาจพิจารณาได้จากหน้าที่ความรับผิดชอบและการด าเนิน

กิจกรรม ตลอดจนระเบียบข้อบังคับขององค์การที่ท าหน้าที่บริหารงานกีฬาสมัครเล่น ซึ่งองค์การ
ส าคัญที่ท าหน้าที่บริหารงานกีฬาสมัครเล่น ได้แก่ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (International 
Olympic Committee) สหพันธ์กีฬานานาชาติ (International Federation) ซึ่งจะมีในแต่ละ
ประเภทกีฬา เช่น สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (Fédération Internationale de Football Association) 
หรือ ฟีฟ่า (FIFA) ซึ่งเป็นองค์กรที่ด าเนินการในกีฬาฟุตบอลระหว่างประเทศและเป็นองค์กรกีฬาที่
ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบัน ส านักงานตั้งอยู่ที่เมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีสมาชิก 211 ประเทศ 
และอาจจะมีหน่วยงานที่เล็กลงมาอีก คือ สหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย  (Asian Football Confederation) 
หรือ เอเอฟซี (AFC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ควบคุมการแข่งขันฟุตบอลในทวีปเอเชีย จัดการเกี่ยวกับทีม
ฟุตบอล เงินรางวัล กฎระเบียบ รวมถึงลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งฟุตบอลผ่านสื่อต่าง ๆ มี
สมาชิก 47 ประเทศ ส านักงานใหญ่อยู่ท่ีกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เอเอฟซีเป็น 1 ใน 6 สมาคม
ที่จัดการแข่งขันฟุตบอลทั่วโลกของฟีฟ่า เป็นต้น องค์การเหล่านี้เป็นองค์การกีฬาระดับนานาชาติ 
ส าหรับองค์การกีฬาภายในประเทศจะมีคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ คณะกรรมการพาราลิมปิก
แห่งชาติ และสหพันธ์กีฬาแห่งชาติประเภทต่าง ๆ จะต้องเป็นสมาชิกขององค์การกีฬานานาชาติ เพ่ือ
จะได้มีสิทธิ์ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ ได้ 

                                                           
39 ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์

ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555, รำชกิจจำนุเบกษำ 129, ตอนพิเศษ 119ง (26 กรกฎาคม 2555), 
ค้นวันที่ 15 ธันวาคม 2559 จาก http://dep.go.th/sites/default/files/files/law/185.pdf   

40 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, กีฬำคนพิกำรในประเทศไทย, ค้นวันที่ 15 ธันวาคม 2559 จาก 
https:th.wikipedia.orgwiki  

41 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย, ข้อบังคับลักษณะปกครอง พุทธศักรำช 2503 (พระนคร: 
โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2506), หน้า 16.  
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         2.2.3.1 คณะกรรมการโอลิมปิกสากล ท าหน้าที่ควบคุมในเรื่องที่เกี่ยวกับการออก
กฎข้อบังคับต่าง ๆ ของกีฬาโอลิมปิก ควบคุมและรักษาให้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ กระตุ้นและส่งเสริมให้กีฬาสมัครเล่นได้แพร่หลาย ส่งเสริมให้สถานบันกีฬาสมัครเล่น
ระดับต่าง ๆ สามารถบริหารงานได้ดี ตลอดจนแนะน าชี้แนวทางในการกีฬาสมัครเล่นให้ด าเนินการไป
ตามแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในระหว่างนักกีฬาสมัครเล่นของชาติต่าง ๆ 
นอกจากนี้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลยังมีบทบาทส าคัญต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
ภาคพ้ืนอ่ืน ๆ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ากีฬาโอลิมปิก คณะกรรมการโอลิมปิกสากลจะมีคณะกรรมการ
โอลิมปิกแห่งชาติที่ได้รับการรับรองเป็นตัวแทนในการควบคุม ดูแล ช่วยเหลือให้การกีฬาสมัครเล่น
ภายในประเทศด าเนินการตามความมุ่งหมายที่ได้วางไว้42 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติจะเป็น
ผู้อนุมัติและส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก บุคคลที่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการโอลิมปิก
นี้จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง เป็นผู้น าทางกีฬาสมัครเล่น และเป็นผู้ที่ได้การยอมรับของผู้น าทางการกีฬา
สมัครเล่นของประเทศ มีความเป็นอิสระจากนักการเมืองและนักธุรกิจ 

         2.2.3.2 สหพันธ์กีฬานานาชาติ หมายถึง สหพันธ์กีฬาที่คณะกรรมการโอลิมปิก
สากลให้การรับรอง สหพันธ์กีฬานานาชาติจะท าหน้าที่ควบคุมการแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภทกีฬาที่
มีการแข่งขันในแต่ละภาคพ้ืนต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญคือควบคุมสหพันธ์กีฬา
แห่งชาติที่เป็นสมาชิกให้ด าเนินการไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เช่น กติกาการเล่น นักกีฬา 
สนามและอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการแข่งขัน เป็นต้น 

         2.2.3.3 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติและสหพันธ์กีฬาแห่งชาติ เป็นองค์การที่
ส าคัญในการด าเนินกิจกรรมกีฬาสมัครเล่น คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติหรือคณะกรรมการพาราลิ
มปิกแห่งชาติ จะเป็นเสมือนตัวแทนของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ส่วนสหพันธ์กีฬาแห่งชาติก็เป็น
สมาชิกของสหพันธ์กีฬานานาชาติ ท าหน้าที่ควบคุมการเล่น การแข่งขันกีฬาให้เป็นไปตามกฎของ
สหพันธ์กีฬาของกีฬาแต่ละประเภท 

         จากการศึกษาหลักการ จุดประสงค์ สถานภาพของนักกีฬาสมัครเล่นในการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิกและกีฬาพาราลิมปิก และองค์การที่ควบคุมกิจการกีฬาสมัครเล่นแล้ว จะเห็นได้ว่า กีฬา
สมัครเล่นนั้นเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้บุคคลทั้งนักกีฬาปกติและนักกีฬาคนพิการเจริญงอกงามทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ คือ ท าให้ร่างกายแข็งแรง ช่วยให้บุคคลหายจากความตึงเครียดและ
เมื่อยล้าจากการท างานประจ า กีฬาช่วยฝึกจิตใจให้บุคคลมีความมานะพยายาม เอาชนะอุปสรรค       
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย รู้จักการท างานเป็นทีม (Teamwork) ตลอดจนปลูกฝังความรัก 
ความสามัคคี ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ 

         2.2.3.4 สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญ
อย่างยิ่งในการพัฒนา ส่งเสริม การกีฬาประเภทต่าง ๆ ของประเทศไทย ทั้งกีฬาขั้นพ้ืนฐาน กีฬาเพ่ือ
สุขภาพ และกีฬาเพ่ือการแข่งขัน โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การ
ควบคุมของการกีฬาแห่งประเทศไทย มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติการ
กีฬา แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 6 ว่าด้วยการ

                                                           
42 International Olympic Committee, op.cit., pp. 13, 18, 19. 
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ควบคุมสมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการส่งเสริมการกีฬาโดยตรง ข้อ 1343 ได้
ก าหนดให้สมาคมด าเนินการได้แต่เฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 

                   1) จัดกิจกรรมทางด้านกีฬา และส่งเสริมการกีฬาตามวัตถุประสงค์  
                   2) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก นักกีฬา และกรรมการในการประกอบ

กิจกรรมทางด้านกีฬา เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน 
                   3) สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมทางด้านกีฬาที่เกี่ยวกับ

การกีฬาของสมาคม 
                   4) ท าการวิจัย แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจน

ข่าวสารอันเก่ียวกับการกีฬาของสมาคม 
                   5) ส่งเสริมคุณภาพและความมีมาตรฐานของนักกีฬา 
                   6) ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ

การกีฬา  
สมาชิกของสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสโมสรและ

สมาชิกที่เป็นบุคคล สโมสรสมาชิกหมายถึง รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคมต่าง ๆ สถานศึกษา บริษัท 
ห้างร้าน ฯลฯ สมาชิกต้องเสียค่าสมัครเป็นสมาชิก เสียค่าบ ารุงสมาคมประจ าปี มีสิทธิและหน้าที่
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของสมาคมฯ การด าเนินงานของสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยที่
ผ่านมาประสบปัญหาอุปสรรคนานัปการส่งผลให้สมาคมไม่สามารถด าเนินการพัฒนาการกีฬาของชาติ
ให้มีประสิทธิผลเท่าที่ควร ไม่เป็นที่ยอมรับด้านมาตรฐานกีฬาจากสหพันธ์กีฬานานาชาติ ปัญหาที่พบ
ได้แก่ นโยบายด้านการพัฒนาการกีฬาของรัฐบาลไม่ชัดเจน องค์การกีฬาของรัฐยังขาดเอกภาพในการ
ด าเนินงาน ผู้บริหารการกีฬาของรัฐในระดับสูงไม่ได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการกีฬาอย่างแท้จริง  
มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอยู่เสมอท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง ผู้บริหารไม่สามารถบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ของสมาคมกีฬาสมัครเล่น แห่งประเทศไทยและองค์การกีฬาอ่ืน ๆ 
ของรัฐไม่แน่นแฟ้น ขาดการประสานงานที่ดีต่อสโมสรและชมรมกีฬาต่าง ๆ  ขาดการสนับสนุนด้าน
งบประมาณและด้านอื่น ๆ จากภาครัฐและเอกชน กระบวนการพัฒนากีฬาของสมาคมกีฬาต่าง ๆ ยัง
ไม่เป็นระบบและไม่มีประสิทธิภาพ44 

 
 
 
 
 

                                                           
43 การกีฬาแห่งประเทศไทย, ข้อบังคับกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 6 ว่ำด้วยกำร

ควบคุมสมำคมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับกำรกีฬำหรือกำรส่งเสริมกำรกีฬำโดยตรง, ค้นวันที่ 9 
กรกฎาคม 2559 จาก http://law.longdo.com/law/61/sub10595  

44 เลิศรัตน์ รัตนวานิช, แนวทำงกำรพัฒนำกำรกีฬำของชำติ (เอกสารงานวิจัยส่วนบุคคล 
เสนอต่อวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2536), หน้า 14.  
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2.2.4  กีฬำอำชีพและนักกีฬำอำชีพ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของ “กีฬา” ว่า หมายถึง 

กิจกรรมหรือการเล่นเพ่ือความสนุก เพลิดเพลิน เพ่ือความแข็งแรงของร่างกาย หรือเพ่ือผ่อนคลาย
ความเคร่งเครียดทางจิต45 ส่วนกาญจนา นาคสกุล ให้ความหมายของกีฬาว่า เป็นการเล่นเพ่ือความ
แข็งแรงของร่างกายหรือเพ่ือความสนุกสนาน เพลิดเพลิน กีฬาจึงเป็นค าที่หมายรวมถึงกิจกรรมการ
เล่นทั้งที่ต้องออกแรงเพ่ือประโยชน์ของร่างกายและจิตใจ และที่ต้องใช้สมองเพ่ือความเจริญของ
สติปัญญาทุกชนิดรวมทั้งประเภทที่เรียกว่ากรีฑาด้วย กีฬาเป็นการเล่นที่มักใช้เพ่ือการแข่งขันจึงต้องมี
กฎและกติกาในการเล่น กีฬาบางชนิดต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นและต้องมีสถานที่ใช้เล่นด้วย กีฬา
เป็นการเล่นที่ใช้ฝึกร่างกายให้แข็งแรง ฝึกฝนให้รู้จักการยอมรับกฎ กติกาในการเล่น ฝึกวินัย ฝึกให้
รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้อภัย และฝึกให้มีน้ าใจเป็นนักกีฬา เป็นต้น 

การกีฬาแห่งประเทศไทยให้ความหมายของกีฬาว่า เป็นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวและลีลา
การเล่นภายใต้กติกาอย่างเป็นระเบียบ โดยมุ่งหวังการแข่งขันหรือความสนุกสนาน เพ่ือ ให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

สรุป การกีฬา คือ กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่อยู่ภายใต้กฎ กติกา โดยมุ่งเน้นเพ่ือชัยชนะหรือ
ผ่อนคลายความเครียด เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การกีฬาของประเทศ
ไทยในปัจจุบันมีการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนในชาติได้หันมาออกก าลังกายและเล่นกีฬา    กัน
มากขึ้น ประชาชนหันมาใส่ใจในเรื่องของการรักษาสุขภาพกันอย่างแพร่หลาย และมีกลุ่มคนที่ให้
ความส าคัญและทุ่มเทเวลาให้กับกีฬา เพ่ือให้เกิดความเป็นเลิศ จนกระทั่งยึดการเล่นกีฬาเป็นอาชีพ
หรือที่เรียกว่า “นักกีฬาอาชีพ”46 

การแบ่งแยกเป็นกีฬาสมัครเล่นและกีฬาอาชีพนั้นเริ่มมาจากในประเทศอังกฤษ แต่เดิมมีการ
เล่นกีฬากันมากในโรงเรียนเอกชน มหาวิทยาลัย และในกลุ่มชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในสังคม ต่อมา
ได้มีการตราพระราชบัญญัติโรงงาน ค.ศ. 1844 (Factory Act 1844) ขึ้น กฎหมายดังกล่าวมีการ
ก าหนดให้คนงานได้หยุดงานครึ่งวันเพื่อเล่นกีฬา ท าให้การเล่นกีฬามีการพัฒนามากขึ้น แต่นักกีฬาชน
ชั้นกรรมาชีพที่มีฝีมือดีก็ไม่สามารถเล่นกีฬาได้มากนักเพราะต้องท างานไปด้วย จึงมีสโมสรกีฬาบาง
แห่งผลักดันให้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้เล่น เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องท างานแล้วหันมาเล่นกีฬาแต่เพียงอย่าง
เดียว แนวคิดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวงการกีฬาเป็นอย่างมาก ท าให้เงินกลายเป็นผลประโยชน์ของ
นักกีฬาอาชีพที่จะได้รับแลกกับชั่วโมงการเล่นกีฬา   ยิ่งเล่นได้ดีเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เงินมากเท่านั้น การ
แข่งขันกีฬาในโอลิมปิกซึ่งแต่เดิมจะเล่นได้เฉพาะนักกีฬาสมัครเล่นเท่านั้น ต่อมาในต้นศตวรรษที่ 21 
มีการยกเลิกแนวคิดดังกล่าวโดยเปิดโอกาสให้นักกีฬาอาชีพเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได ้

                                                           
45 ควำมหมำยของกีฬำ, ค้นวันที่ 30 ตุลาคม 2559 จาก http://law.jrand.org/pages 

.10438/Sports-Law-Professional-Athletes.html; WikiSports Law, Retrieved October 30, 
2016 from http:/en.wikipedia.org/wikiSports _law 

46 การกีฬาแห่งประเทศไทย, กำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ (กรุงเทพมหานคร: เซเว่น, 2542). 
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ส่วนในประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น นั้นได้สรุป
เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ ไว้ดังนี้47 

1. นักกีฬาอาชีพ กฎหมายของประเทศต่าง ๆ ไม่ปรากฏค านิยามหรือความหมายของ 
“นักกีฬาอาชีพ” แต่เป็นที่เข้าใจกันว่านักกีฬาอาชีพต่างจากนักกีฬาสมัครเล่น คือ เป็นผู้ที่ด ารงชีพ
จากเงินหรือค่าตอบแทนที่ได้รับหรือเกี่ยวเนื่องกับการเล่นกีฬา โดยทั่วไปกฎหมายไม่ได้ก าหนดให้
นักกีฬาต้องขอใบอนุญาตเป็นนักกีฬาอาชีพ ผู้ประสงค์จะเป็นนักกีฬาอาชีพจะต้องสมัครเข้าไปอยู่ใน
สังกัดสโมสรกีฬาหรือเป็นสมาชิกสหพันธ์กีฬาในกีฬานั้น ๆ องค์กรดังกล่าวจะควบคุมดูแลนักกีฬาตาม
กฎเกณฑ์ของตน รวมทั้งการตรวจสอบหรือรับรองคุณสมบัติของนักกีฬาอาชีพด้วย มีเพียงกีฬาบาง
ประเภทเท่านั้นที่กฎหมายก าหนดให้นักกีฬาต้องได้รับใบอนุญาต เช่น กีฬามวยอาชีพและกีฬาการ
ต่อสู้ (Professional Boxing and Combat Sports Act 1985) ของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย 
เนื่องจากเป็นกีฬาที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตและร่างกายของนักกีฬา   

2. กฎหมายกีฬาอาชีพ ประเทศฝรั่งเศสมีประมวลกฎหมายการกีฬา (Code du Sport) ซึ่ง
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพลศึกษาและการกีฬา บุคลากรที่เกี่ยวกับการกีฬา การฝึกซ้อมกีฬา 
การจัดหาเงินทุนส าหรับการกีฬา ซึ่งมิได้จ ากัดเฉพาะกีฬาอาชีพเท่านั้น ส่วนประเทศอ่ืน ๆ ไม่ปรากฏ
ว่ามีกฎหมายก ากับดูแลกีฬาอาชีพเป็นการเฉพาะ แต่จะมีเป็นบางเรื่องในบางประเทศเท่านั้น เช่น ใน
สหรัฐอเมริกามีกฎหมายห้ามรัฐหรือผู้ซึ่งกระท าการตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐให้การ
สนับสนุนการด าเนินงาน ส่งเสริม หรืออนุญาตให้มีการพนันในกีฬาสมัครเล่นหรือกีฬาอาชีพ 
(Professional and Amateur Sports Protection Act) หรือประเทศออสเตรเลียมีการจัดตั้ง
กองทุนเพ่ือการพัฒนากีฬาของประเทศ (Australian Sports Commission Act 1989) เป็นต้น 

3. การก ากับดูแล การก ากับดูแลกีฬาอาชีพในประเทศดังกล่าวข้างต้น จะมีองค์กรเอกชน
ก ากับดูแล (National Governing Body) ท าหน้าที่หลัก เช่น การออกกฎเกณฑ์ในการแข่งขันกีฬา 
การลงโทษนักกีฬา การรับรองคุณสมบัติของนักกีฬาอาชีพ การออกใบอนุญาตของบุคลากร (ผู้ตัดสิน 
โค้ช ตัวแทนนักกีฬา) องค์กรดังกล่าวจะท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศในองค์กรระดับระหว่าง
ประเทศอีกด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรก ากับดูแลจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร องค์กรก ากับดูแลจะมีความเป็นอิสระ
โดยภาครัฐมิได้เข้าไปควบคุมดูแลองค์กรเหล่านี้ จะมีข้อบังคับที่ก าหนดขึ้นโดยความยินยอมของ
บุคลากรกีฬาที่เกี่ยวข้อง หากมีกรณีพิพาทกันก็จะใช้การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการตามที่
ข้อบังคับได้ก าหนดไว้ต่างจากประเทศญี่ปุ่น องค์กรก ากับดูแล เช่น สมาคมกอล์ฟอาชีพ จะอยู่ใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์     

4. มาตรการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาอาชีพ จะเป็นการให้การสนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ 
1) การจัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนากีฬาของประเทศ ได้แก่ Australian Sports Commission 

Act 1989 ของประเทศออสเตรเลีย หรือ Sport Promotion Act 2000 ของประเทศญี่ปุ่น 

                                                           
47 ส านักกฎหมายต่างประเทศ, “กฎหมายเกี่ยวกับกีฬาอาชีพในต่างประเทศ,” กฤษฎีกำสำร 

6, 6 (สิงหาคม-กันยายน 2554), หน้า 2-4, ค้นวันที่ 2 กันยายน 2559 จาก http://www.drisdika. go.th   
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2) การออกสลากกินแบ่งเพ่ือการสนับสนุนกีฬา ได้แก่ Sport Promotion Act 2000 
ของประเทศญี่ปุ่น   

3) การจัดตั้งองค์กรสนับสนุนนักกีฬา เช่น UK Sport ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็น
องค์กรสนับสนุนนักกีฬาอาชีพที่มีศักยภาพที่จะแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ เช่น นักกีฬาโอลิมปิก   

5. มาตรการทางภาษี นักกีฬาอาชีพมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้จากเงินที่ได้รับตามสัญญา
จ้าง รางวัลจากการแข่งขัน เงินหรือค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นผู้น าเสนอสินค้า (Presenter) และ
รายได้อ่ืน ๆ ซึ่งจะไม่ได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีให้แก่นักกีฬาอาชีพ โดยเฉพาะกีฬาที่เป็นที่
นิยมของประชาชน เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล หรือ เบสบอล นักกีฬาจะมีรายได้สูงอันเป็นแหล่ง
จัดเก็บภาษีของรัฐ ในสหราชอาณาจักรนักกีฬาอาชีพบางรายต้องเสียภาษีในอัตราสูงถึงร้อยละ 40 
ของเงินได้ ส่วนประเทศญี่ปุ่นจะก าหนดมาตรการภาษีสนับสนุนกีฬาอาชีพ โดยนักกีฬาอาชีพจะได้รับ
การยกเว้นภาษีภายในระยะเวลา 2 ปีแรกที่เป็นนักกีฬาอาชีพ หากต่อมานักกีฬาอาชีพมีรายได้ในปีที่
ผ่านมาต่ ากว่าจ านวนเงินที่กฎหมายก าหนด จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ประเทศออสเตรเลียจะ
มีมาตรการยกเว้นภาษีให้แก่คณะกรรมการหรือกองทุนที่ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการกีฬา แต่ไม่มี
มาตรการทางภาษีเป็นพิเศษส าหรับนักกีฬาอาชีพ    

จะเห็นได้ว่า กีฬาอาชีพนั้นเป็นอาชีพที่ใหม่ส าหรับคนไทย ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศที่เป็น
มหาอ านาจทางการกีฬานั้น ได้มีการจัดความส าคัญของอาชีพนักกีฬาอยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศ 
ส่วนกีฬาอาชีพในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก เป็นกีฬาส าหรับกลุ่มคนที่มีพรสวรรค์และ
ความสามารถทางการกีฬา นักกีฬาอาชีพมีหน้าที่ต้องขยันฝึกซ้อมและท าผลงานตามที่ได้รับ
มอบหมายจากต้นสังกัด ซึ่งผลตอบแทนที่นักกีฬาจะได้รับเป็นชื่อเสียง เกียรติยศ และเงินค่าตัวจ านวน
มหาศาล อาชีพนักกีฬาจึงเป็นอาชีพที่สร้างชื่อเสียงและเงินทองได้อย่างรวดเร็ว 
 ดังนั้น การเข้าใจเกี่ยวกับนักกีฬาอาชีพจัดได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก เพราะเป็นปัจจัย
หนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ น ามาซึ่งรายได้จ านวนมหาศาล ภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศ ซ่ึงจะเป็นแรงกระตุ้นให้เยาวชนของชาติหันมาสนใจและให้ความส าคัญกับการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคมในปัจจุบันได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาทาง
เพศ ปัญหาเด็กแว้น ปัญหาเด็กติดเกม ปัญหาการพนัน  ปัญหาวัยรุ่นยกพวกตีกันและ  อ่ืน ๆ อีก
หลายประการ เพราะพวกวัยรุ่นเป็นวัยที่มีพละก าลังมากมาย ต้องการท าสิ่งที่ท้าทาย ซึ่งกีฬาประเภท
ต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
 

2.2.5  ควำมหมำยของกีฬำอำชีพและนักกีฬำอำชีพ 
กีฬาอาชีพ หมายถึง กีฬาที่นักกีฬามีความสามารถสูง เป็นที่นิยมของประชาชน มีการบริหาร

จัดการและการจัดการแข่งขันที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน โดยนักกีฬาอาชีพและผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นเงินรายได้มากเพียงพอที่จะสามารถเลี้ยงชีพได้48 นอกจากนี้ สุพัตร สมาหิโต ให้
ความเห็นว่า กีฬาอาชีพ หมายถึง กีฬาที่เล่นเป็นอาชีพ เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมแพร่หลายทั้งผู้ชม
และผู้เล่น นักกีฬามีความสามารถสูง มีการจัดระบบการแข่งขันที่เป็นมาตรฐาน มีองค์กรกีฬาอาชีพ มี

                                                           
48

 ศุภพร มาพ่ึงพงศ์, เอกสำรบรรยำยพิเศษ (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., 2546). 
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พระราชบัญญัติกีฬาอาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับเงินตอบแทนเป็นรายได้หลักในการประกอบอาชีพ49 
 สรุป กีฬาอาชีพเป็นกีฬาที่จัดการแข่งขันอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล มีองค์กรกีฬา
อาชีพ มีกฎหมายกีฬาอาชีพที่ให้ความคุ้มครองนักกีฬาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกีฬา และมีนักกีฬา
อาชีพเข้าร่วมแข่งขันกัน โดยมีรายได้จากการแข่งขัน ตามชนิดหรือประเภทที่คณะกรรมการกีฬา
อาชีพประกาศก าหนด50 ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีกีฬาอาชีพทั้งหมด 13 ชนิดกีฬา51 ได้แก่ ฟุตบอล 
กอล์ฟ เจ็ตสกี วอลเลย์บอล ตะกร้อ โบว์ลิ่ง แข่งรถจักรยานยนต์ จักรยาน แข่งรถยนต์ สนุกเกอร์ 
แบดมินตัน เทนนิส และบาสเกตบอล 

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ได้ให้ความหมายของนักกีฬาอาชีพว่า 
หมายถึง ผู้ซึ่งเล่นกีฬาอาชีพเป็นอาชีพ52 เช่นเดียวกับ ศุภพร มาพ่ึงพงศ์ ได้ให้ความหมายของนักกีฬา
อาชีพไว้ว่า หมายถึง บุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาอาชีพ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใต้องค์กร
กีฬานั้น ๆ และได้รับค่าตอบแทนจากการเล่นกีฬาประเภทนั้น ๆ53 

จะเห็นได้ว่า นักกีฬาอาชีพเป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาอาชีพ โดยปฏิบัติตาม
กฎระเบียบภายใต้องค์การของกีฬานั้น ๆ และได้รับค่าตอบแทนจากการเล่นกีฬา ซึ่งในประเทศไทย
กีฬาอาชีพได้เกิดข้ึนมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ไม่ได้มีการบริหารจัดการให้เป็นระบบ จึงท าให้สภาพของ
กีฬาอาชีพในประเทศไทยเป็นแบบต่างคนต่างท า หากกีฬาชนิดใดเป็นที่นิยมของประชาชนก็จะมีกลุ่ม
คนเข้าไปด าเนินการและลงทุนทางธุรกิจกีฬา เช่น กีฬามวย กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเล่ย์บอล กีฬา
กอล์ฟ กีฬาเทนนิส เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นกีฬาที่นิยมแพร่หลายและท าให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งนักกีฬา  ผู้
ฝึกสอน ผู้จัดการ ผู้จัดการแข่งขันหรือธุรกิจที่เป็นผู้สนับสนุน ต่างมีรายได้เป็นค่าตอบแทนจากการ
แข่งขันกีฬาทุกครั้ง ต่างจากกีฬาสมัครเล่นที่ไม่มีผู้สนใจหรือไม่เป็นที่นิยม เช่น กีฬารักบี้ฟุตบอล กีฬา
คนพิการ ก็จะหาผู้สนับสนุน (Sponsor) ได้ยาก ส่งผลให้กีฬาชนิด นั้น ๆ ไม่ได้รับการพัฒนาเป็นกีฬา
อาชีพ ซึ่งการแข่งขันกีฬาอาชีพในแต่ละรายการเมื่อนักกีฬาชนะเลิศและได้รับรางวัล มิได้หมายความ
ว่าเงินรางวัลนั้นจะเป็นของนักกีฬาเท่านั้น แต่จะต้องถูกแบ่งปันให้กับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้ฝึกสอน 
ผู้จัดการนักกีฬา และสมาคมกีฬาก็จะได้รับเงินรางวัลนั้นด้วยตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน 

 
 

                                                           
49 สุพติร สมาหิโต, “แนวทางการพัฒนานักกีฬาอาชีพภายใต้การสนับสนุนและส่งเสริมของ

ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ: กรณีศึกษากีฬาเทนนิสอาชีพและกีฬาฟุตบอลอาชีพ,”  
วำรสำรศึกษำศำสตร์ปริทัศน์ 19, 1 (2547): 40. 

50 พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558, รำชกิจจำนุเบกษำ, หน้า 1.  
51 ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง ก าหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559, รำชกิจจำนุเบกษำ 133, ตอนพเิศษ 175ง (10 สิงหาคม 2559), หน้า 19-20, 
ค้นวันที่ 31 สิงหาคม 2559 จากhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF2559/ 
E/15/19.PDF 

52
 พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556, รำชกิจจำนเุบกษำ, หน้า 2. 

53 ศุภพร มาพ่ึงพงศ์, เรื่องเดิม. 
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2.3  ควำมส ำคัญและกำรพัฒนำกำรกีฬำ 
 

การกีฬามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพ พลานามัย
และด้านจิตใจ กีฬายังเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้กีฬายังถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
ชุมชน และประเทศชาติ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกจะอาศัยกระบวนการของกีฬาเพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วม สร้างเครือข่ายชุมชน ตลอดจนการสร้างจิตส านึกในการด ารงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน เป็นรากฐานที่ดีของสังคม องค์กรของประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ จึงได้สนับสนุนให้มีการใช้กีฬา การออกก าลังกายและ
นันทนาการ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศตน แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ซึ่งให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างสุขภาวะ
ของคนไทย ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เน้นการพัฒนา
ระบบสุขภาพอย่างครบวงจร และการเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข 
ด ารงชีวิตอย่างมั่นคงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ส่งเสริมการ
ด ารงชีวิตที่มีความปลอดภัย น่าอยู่ บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม54 

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการท่ีให้ความเห็นเกี่ยวกับความส าคัญและความจ าเป็นของการกีฬาที่
มีต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ท าให้ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงสถานะและบทบาทของสถาบันพล
ศึกษามาเป็น “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ”55 ดังนี้ 

1. การขยายตัวของ “อุตสาหกรรมกีฬา” ในปัจจุบันมีมูลค่าสูงมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว 
เช่น ในสหรัฐอเมริกามูลค่าทางเศรษฐกิจการกีฬาประมาณ 4 แสนล้านดอลลาร์ พร้อมกันนั้นส่วนต่าง 
ๆ ของอุตสาหกรรมกีฬาหลากหลายมากข้ึน ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกันไป
อย่างกว้างขวาง ท าให้เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมนี้มากเป็นอันดับต้น ๆ ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้ก็
เกิดข้ึนในประเทศไทยเช่นกัน 

2. การเปลี่ยนแปลงความคิดเรื่อง “Body and Health” ในโลกหลังสมัยใหม่นั้น มีแนวความคิด
เกี่ยวกับร่างกายที่ไม่ได้เป็นแค่ร่างกายธรรมดาอย่างที่เคยเข้าใจกันมา แต่เริ่มมีความหมายผูกพันมิติ
ความหมายของตัวตนลึกซึ้งมากขึ้น และมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ “ร่างกาย” เพ่ือเป็น
ทุนในการผลิต การท างานทุกระดับ ซึ่งท าให้ความคิดเรื่องสุขภาพก็เปลี่ยนจากสุขภาพดี ไม่มีโรคภัยไข้
เจ็บ มาเป็นสุขภาพที่ดีพร้อมและเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน ที่ส าคัญการเปลี่ยนแปลงความคิดเรื่องร่างกาย

                                                           
54 ส านักนายกรัฐมนตรี, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ีสิบ พ.ศ. 2550-2554, ค้นวันที่ 10 มิถุนายน 2559 
จาก http://www.plan.su.ac.th/http/Document/StrategyPlan/plan_part2.pdf 

55 สถาบันพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่, มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ, ค้นวันที่ 30 สิงหาคม 
2559 จาก http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail//637609  
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และสุขภาพนี้ ได้ส่งผลท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับค าว่ากีฬาเป็นการออกก าลังกาย ซึ่งท าให้
เกิดมิติและความหมายที่กว้างขวางออกไปมาก ท าให้สามารถดึงดูดผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมได้มากมาย 
จนเป็นผลท าให้อุตสาหกรรมกีฬาพัฒนาขึ้นและขยายตัวอย่างรวดเร็ว     

3. การเปลี่ยนความหมายของการท างานแบบ Job สู่ Careers เพราะอุตสาหกรรมกีฬาที่
ขยายตัวอย่างมากและต้องการความต่อเนื่องของงานกีฬา จึงท าให้สภาพของการท างานแบบเดิมมาสู่
การท างานที่สามารถจะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตามความสามารถได้อย่างกว้างขวางและหลากหลาย
มากขึ้น อีกท้ังยังส่งผลต่อการขยายตัวของงานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการกีฬาอีกด้วย 

ส าหรับสังคมไทยนั้น มีความจ าเป็นในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ดังนี้   
1. การแสวงหาทางเลือกทางเศรษฐกิจ : การหลุดออกจาก “กับดักประเทศรายได้

ระดับกลาง” ปัญหาของประเทศไทยในระบบเศรษฐกิจโลก ที่เป็นเพียงผู้รับจ้างท างานผลิตเท่านั้น ท า
ให้ประสบปัญหามากมาย ทางเลือกที่มีอยู่ในขณะนี้เป็นเพียงการเน้นการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ถ้าหาก
ว่ารัฐได้มองเห็นถึงความส าคัญของ “อุตสาหกรรมการกีฬา” และแสวงหามาตรการที่ส่งเสริมให้
อุตสาหกรรมการกีฬาในประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้น ก็จะท าให้เศรษฐกิจของไทยมีทางเลือก
มากขึ้น  

2. การสร้าง “ศูนย์กลาง” ของอุตสาหกรรมกีฬาอาเซียน ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการกีฬา
ของไทยมีความเข้มแข็งอยู่ในทุกระดับการผลิตอยู่แล้ว ที่ส าคัญสังคมมีบุคลากรที่มีความรู้และความ
ช านาญในอุตสาหกรรมการกีฬาอยู่มากมาย ดังนั้น หากพิจารณาทางเลือกเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริม
ให้สังคมไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการกีฬาในกลุ่มประเทศอาเซียน ก็จะส่งผลดีแก่ประเทศ
ไทยเป็นอย่างมากและยังเป็นการขยับฐานอุตสาหกรรมการกีฬาของอาเซียนโดยรวมอีกด้วย 

3. การสร้างฐานรองรับความเปลี่ยนแปลงความคิดเรื่องร่างกายและสุขภาพในสังคมไทย
โดยรวม ซึ่งต้องการทั้งความรู้และปฏิบัติการของการกีฬาและการออกก าลังกาย เพ่ือที่จะท าให้ความรู้
ความเข้าใจโดยทั่วไปที่คลาดเคลื่อนอยู่ได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง  จะท าให้เกิดการออกก าลังกาย
แบบใหม่ ๆ อันจะมีผลต่อเนื่องถึงคุณภาพชีวิตของคนไทยรวมทั้งระบบเศรษฐกิจด้วย  

4.  การสร้างคนรุ่นใหม่ ในทุกสังคมรวมทั้งสังคมไทยย่อมต้องการคนรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีกิจกรรมการออกก าลังกายที่กว้างขวางขึ้น แต่ก็ยังไม่
สามารถท าให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจและร่วมกิจกรรมได้มากนัก ดังนั้น หากสามารถสร้างปฏิบัติการ
การออกก าลังกายที่มี เสน่ห์ต่อคนรุ่นใหม่ ก็ย่อมที่จะมีโอกาสดึงคนรุ่นใหม่ออกจากหน้า จอ 
คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ได้ โดยท าให้พวกเขาหันมาสนใจการออกก าลังกายและน าไปสู่การเล่นกีฬา
เพ่ือตัวเองและเพ่ือสังคมไทยต่อไป 

การพัฒนาการกีฬา รัฐควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเห็นความส าคัญและตื่นตัวในการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา การประกอบกิจกรรม
นันทนาการ และสนับสนุนให้มีกิจกรรมการกีฬา การจัดสร้างสถานกีฬา ส่งเสริมการใช้และบริการ
จัดการสถานกีฬา สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาการกีฬา
ทั้งกีฬาพ้ืนฐาน กีฬาเพ่ือมวลชน และกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ จนสามารถพัฒนาไปสู่กีฬาอาชีพได้ 
ดังนั้น รัฐจึงควรให้ความส าคัญตั้งแต่ระดับนโยบาย มาตรการต่าง ๆ ทางกฎหมาย การสนับสนุนให้มี
การน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาใช้ในการพัฒนากีฬา เพื่อให้เป็นกลไกส าคัญในการสร้าง
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ความส าเร็จในวงการกีฬาของไทย นอกจากนี้ยังต้องให้ความส าคัญกับสมาคมกีฬาสมัครเล่นต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนานักกีฬาให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันกับนานาประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศ
ไทยมีนักกีฬาที่มีความสามารถหลากหลาย พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีความเป็นเลิศและก้าวไปสู่
ความเป็นนักกีฬาอาชีพ อันจะเป็นการยกระดับศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้
เพ่ิมข้ึนจากอุตสาหกรรมการกีฬาและการท่องเที่ยว ท าให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่
ดี ส่งผลให้ประเทศไทยมั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

จะเห็นได้ว่า กีฬามีความส าคัญต่อทุกคนท าให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพ ส าหรับนักกีฬาทุกคนต่างก็มีเป้าหมายที่จะได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยได้เข้าร่วมการ
แข่งขันในมหกรรมกีฬาและกีฬาระดับนานาชาติ ทั้งโอลิมปิกเกมส์ พาราลิมปิกเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ เอ
เชี่ยนพาราเกมส์ ซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ ซึ่งการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ชาติ
ต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกได้มีโอกาสส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเพ่ือหาประสบการณ์และเพ่ือแสดง
ศักยภาพของนักกีฬาแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นกีฬาอาชีพหรือกีฬาสมัครเล่นทั้งนักกีฬาปกติและ
นักกีฬาคนพิการ การเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ
นักกีฬาของประเทศนั้น ๆ และน ามาซึ่งความสุขและความภาคภูมิใจของคนทั้งประเทศ เมื่อธงชาติ
ของประเทศท่ีชนะในแต่ละชนิดและประเภทกีฬาถูกเชิญขึ้นสู่ยอดเสาในสนามการแข่งขัน นอกจากนี้
เกมส์การแข่งขันยังถูกถ่ายทอดสดไปยังผู้ชมและผู้เชียร์ทั่วโลกให้ได้รับชมและเชียร์อยู่ที่บ้านหรือ
สถานที่ท างานราวกับว่าได้ไปชมและเชียร์ในสนามแข่งกีฬาจริง ๆ อีกด้วย เป็นการกระตุ้นให้คนหันมา
สนใจกีฬาได้อีกช่องทางหนึ่ง และยังเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมการกีฬาเจริญเติบโต
ไปได้อย่างรวดเร็ว 
 
2.4  พันธะสัญญำระหว่ำงสมำคมกีฬำแห่งประเทศไทยกับกำรกีฬำแห่งประเทศไทย 
 

สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการกีฬาเป็นเลิศ โดยมีพันธะ
สัญญากับการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (MODEL) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 5 รูปแบบ56 ได้แก่ 

รูปแบบที่ 1 ระบบการบริหารจัดการ 
1.  การบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬา  
2.  โครงสร้าง/หน้าที่รับผิดชอบ/สายการบังคับบัญชา 
3.  บุคลากรประจ าส านักงาน 
4.  ข้อบังคับและการปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม 
5.  ส านักงาน สถานที่ฝึกซ้อม และอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกภายในส านักงาน 

                                                           
56 การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, เกณฑ์กำรประเมินกำรบริหำรจัดกำร

อย่ำงมีมำตรฐำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำกีฬำเป็นเลิศ (MODEL) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 (กรุงเทพมหานคร: กองพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2559), (เอกสารไม่
ตีพิมพ์เผยแพร่), หน้า 8.  
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6.  การตลาดและสิทธิประโยชน์ 
7.  การจัดสวัสดิการ57 
8.  การประสานงานการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจาก กกท. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
9.  การติดตามและประเมินผล 
10.  การประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬา และการประชุมคณะท างานสมาคมกีฬาหรือ

อนุกรรมการ 
รูปแบบที่ 2 ระบบการพัฒนานักกีฬา 
1.  การขยายฐานนักกีฬา 
2.  การฝึกซ้อม  
3.  สถานที่/อุปกรณ์การฝึกซ้อม 
4.  คุณภาพของผู้ฝึกสอน การน าวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ 
5.  การส่งนักกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขัน 
รูปแบบที่ 3 ระบบการพัฒนาบุคลากรกีฬา 
1.  การข้ึนทะเบียนบุคลากรกีฬา 
2.  การจัดท าหลักสูตรและเส้นทางความก้าวหน้า 
3.  จ านวนการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรกีฬาไปอบรมในระดับนานาชาติ 
4.  การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากีฬา (ผู้ตัดสิน/อื่น) ภายในประเทศและระดับนานาชาติ 
รูปแบบที่ 4 การจัดการแข่งขัน 
1.  จ านวนการจัดการแข่งขัน  
2.  ระดับการจัดการแข่งขันกีฬา 
3.  มาตรฐานการจัดการแข่งขัน 
รูปแบบที่ 5 ระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
1.  การด าเนินงานด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.  งบประมาณ (การเงิน-การบัญชี) 
3.  การคัดเลือกนักกีฬา 
4.  การเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสารของสมาคมลงเว็บไซต์ 
จะเห็นได้ว่า รูปแบบทั้ง 5 รูปแบบดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นกรอบที่ก าหนดไว้ให้สมาคมกีฬา

ต่าง ๆ ต้องน าไปเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาสมาคมกีฬาของตนเพ่ือให้เป็นไปตามพันธะสัญญาที่ได้
ท าไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ซึ่งจะท าให้สมาคมกีฬาต่าง ๆ ได้ร่วมกันพัฒนากีฬาแต่ละ
ชนิดไปสู่ความเป็นเลิศภายในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งเมื่อพ้นก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้แล้วคงต้องเป็น
หน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะต้องท าการติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนาสมาคมกีฬา
ต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าประสงค์ในการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน   

                                                           
57 การกีฬาแห่งประเทศไทย, รำยละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 

ระดับกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 (กรุงเทพมหานคร: การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย, 2556), หน้า 27.  
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2.5  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติ 
 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทุกฉบับและฉบับสุดท้ายคือ  ฉบับที่ 5 

พ.ศ. (2555-2559)58 คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬาได้ท าการสรุปและวิเคราะห์แผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติทุกฉบับ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์กีฬาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เยาวชนในและนอกระบบโรงเรียน มีการออกก าลัง
กายและเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง จนสามารถดูกีฬาเป็น เล่นกีฬาได้ แต่ยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จในเรื่องของเวลาเรียนในชั่วโมงพลศึกษาน้อยเกินไป กอปรกับมีโรงเรียนขนาดเล็กเป็นจ านวน
มากท าให้ไม่มีครูพลศึกษาในหลาย ๆ โรงเรียน ส่งผลให้เด็กไม่ได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬาเท่าที่ควร 

2. ยุทธศาสตร์กีฬาเพ่ือมวลชน เพ่ือให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยและทุกกลุ่มได้ออกก าลังกาย
หรือเล่นกีฬา เพราะจะท าให้ร่างกายแข็งแรงลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ลดปัญหายาเสพติด
และอบายมุข ในทางปฏิบัติพบว่าคนไทยไม่ชอบการออกก าลังกาย ไม่มีสถานที่และอุปกรณ์ในการ
ออกก าลังกาย ไม่มีผู้น าในการออกก าลังกาย ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สนใจการเล่นกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 

3. ยุทธศาสตร์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ มุ่งเน้นแต่การสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติให้
ประสบความส าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ ได้แก่ โอลิมปิกเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และซีเกมส์ 
ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของนักกีฬาทีมชาติและบุคลากรทางการกีฬาที่ ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ก็เน้นไปที่การแข่งขันในกีฬาดังกล่าว แม้
จะมีนักกีฬาที่ไปแข่งในระดับโลกหรือระดับสากลก็จะไม่ได้รับการพิจารณา เพราะการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยไม่ได้ให้การรับรอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรพิจารณาให้เกิดความเสมอภาคและ   เท่า
เทียมกัน 

4. ยุทธศาสตร์กีฬาเพ่ือการอาชีพ เป็นการพัฒนานักกีฬาที่มีความเป็นเลิศไปสู่นักกีฬาอาชีพ
ที่มีรายได้สามารถเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัวได้ ปัจจุบันการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประกาศ
กีฬาชนิดต่าง ๆ ให้เป็นกีฬาอาชีพ 13 ชนิดกีฬาแล้ว เช่น ฟุตบอล กอล์ฟ วอลเล่ย์บอล เทนนิส เป็น
ต้น ซึ่งนักกีฬาอาชีพจะมีพระราชบัญญัติกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจดทะเบียนแล้วจะได้รับบัตร
ประจ าตัวและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากกองทุนกีฬาอาชีพ มีสัญญาจ้างหรือข้อตกลงในการท างานที่
แน่นอน ทุกสมาคมกีฬาต่างก็พัฒนานักกีฬาของตนเพ่ือไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพราะศักยภาพของแต่ละสมาคมกีฬาไม่เหมือนกัน 

 

                                                           
58 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา 

ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม, กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติ ฉบับ
ที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) และร่ำงแผนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564), ค้น
วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 จาก http:/library2.parliament.go.th/giventake/comtent_nrsa 
2558/d031559-01.pdf  
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนา
สุขภาพของประชาชนและสมรรถภาพของนักกีฬาอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้นักกีฬาและประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง หน่วยงานที่รับผิดชอบมีทั้งกรมพลศึกษาและการกีฬาแห่งประเทศไทย แต่ยังขาด
การบูรณาการในการท างานร่วมกัน จึงยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรจะเป็น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารการกีฬา มุ่งเน้นการพัฒนาในเรื่องทรัพยากรทางการกีฬาที่
เกี่ยวกับบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ ระบบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ทางการกีฬา เพ่ือให้องค์กรกีฬาบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารการกีฬามีการ
พัฒนาในเรื่องต่าง ๆ เช่น จัดตั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ มีงบประมาณที่แน่นอน 
สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การจัดตั้งสมาคมกีฬาทั้งในส่วนกลางและสมาคมกีฬาจังหวัด 
การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติ กีฬามวย พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬา
อาชีพ พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เป็นต้น 

ปัญหาอุปสรรคจากแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตั้ งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับที่ 5 สมควรที่
หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะต้องจัดการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการท างานเกี่ยวกับการกีฬาควรท า
อย่างเป็นระบบไม่ใช่ต่างคนต่างท า ขาดการบูรณาการอย่างแท้จริง การก ากับติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลก็เป็นเรื่องที่ส าคัญ หน่วยงานควรท างานเชิงรุกอย่ารอเพียงการรายงานเท่านั้น มิเช่นนั้น 
อาจจะท าให้นักกีฬาที่มีความสามารถของไทยขาดโอกาสในการพัฒนาให้ทัดเทียมนานาประเทศ 
ส าหรับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. ให้บริการด้านการออกก าลังกายและเล่นกีฬาแก่ประชาชนทุกระดับได้อย่างทั่วถึง 
ทันสมัย มีมาตรฐาน และเป็นธรรม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิต และการสร้าง
ความสามัคคีของประชาชน และเป็นส่วนส าคัญในการแก้ปัญหาสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า สร้าง
สันติสุข และการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในทุกระดับ 
3. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจากอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจการกีฬา 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการกีฬาให้สามารถรองรับการด าเนินการด้านการกีฬาที่

ทันสมัย มีมาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
จะเห็นได้ว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการใช้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ซึ่ง

เป็นการน าเอาปัญหาและอุปสรรคของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตั้งแต่ ฉบับที่ 1 จนถึงฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2531-2559) ที่ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดให้มีการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ จ านวน 
11 ด้าน และการกีฬาของไทยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จ าเป็นต้องมีการปฏิรูปอย่างเร่งด่วนด้วย สภาปฏิรูป
แห่งชาติได้จัดท าเป็นวาระปฏิรูปที่ 19: แผนปฏิรูปการกีฬา มีประเด็นการปฏิรูปกีฬา 4 ประเด็น คือ 
การปฏิรูปโครงสร้างทางการกีฬา การปฏิรูปการบริหารจัดการด้านกีฬา การปฏิรูปด้านกฎหมาย และ
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การปฏิรูปด้านการพัฒนาการกีฬา59 เพ่ือให้ประชาชนได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬาได้อย่างทั่วถึง 
ทันสมัย มีมาตรฐานและเป็นธรรม ก่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิตและความสามัคคีของ
ประชาชน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการแก้ปัญหาสังคม ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสันติสุขและสร้างความ
เป็นธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป      

                                                           
59 สภาปฏิรูปแห่งชาติ, วำระปฏิรูปที่ 19: แผนปฏิรูปกำรกีฬำ (กรุงเทพมหานคร: ส านักการ

พิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558), หน้า 2, ค้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 จาก 
http://www.parliament.go.thewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/parcy/0.36.pdf      
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บทท่ี 3 

 
กฎหมำยและนโยบำยในกำรจัดสวัสดิกำรนักกีฬำสมัครเล่นของประเทศไทย 

  
 กีฬาสมัครเล่นนั้นมีอยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านานแล้ว และนักกีฬาสมัครเล่นจากสมาคมกีฬา
สมัครเล่นแห่งประเทศไทย ล้วนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งในการสร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมกีฬาและ
ประเทศไทยในการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น โอลิมปิกเกมส์ พาราลิมปิกเกมส์ 
เอเชี่ยนเกมส์ เอเชี่ยนพาราเกมส์ ซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ เป็นต้น นักกีฬาสมัครเล่นทุกคนต่าง
ยอมเสียสละเวลา ก าลังกายและอ่ืน ๆ ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักและต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน เพ่ือ
พัฒนาตนเองให้มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ ซึ่งนักกีฬาสมั ครเล่น
เหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ทุพพลภาพและอาจถึงแก่เสียชีวิตจากการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 
แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใด ๆ ที่เป็นหลักประกันความมั่นคงและความปลอดภัยด้านสวัสดิการ
ให้แก่นักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย  ซึ่งต่างกับนักกีฬาอาชีพที่มีพระราชบัญญัติ
กีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 คุ้มครองส่งเสริมนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพให้ได้รับสิทธิที่พึงจะได้ สร้าง
ความเป็นธรรมในสัญญาจ้างและมีสิทธิ์ร้องทุกข์หากไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติและการมีงานท าจากรัฐ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพเพ่ือช่วยเหลือ
ด้านสวัสดิการและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น (ปัจจุบันถูกควบรวมเป็นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) ท าให้เกิด
ความไม่เสมอภาคและไม่เป็นธรรมกับนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งในทาง
ปฏิบัตินักกีฬาสมัครเล่นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เข้าแข่งขันในนามทีมชาติไทยและจะเพ่ิมจ านวนมากยิ่งขึ้น
ในอนาคต หากพวกเขาได้รับแรงจูงใจซึ่งเป็นสวัสดิการที่ดี ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษากฎหมาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการให้แก่นักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการจัดท าสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานให้แก่นักกีฬาสมัครเล่นทุกคน ดังนี้ 
 
3.1  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิกำร 
  

3.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 255060  
มาตรา 44 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท างาน 

รวมทั้งหลักประกันในการด ารงชีพทั้งในระหว่างการท างานและเมื่อพ้นภาวการณ์ท างาน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

จากบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญดังกล่าว ได้ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการที่จะต้อง
ด าเนินการจัดสวัสดิการหรือจัดให้บุคคลที่มีการท างาน หรือพ้นจากภาวะในการท างานแล้วก็ตาม 
                                                           

60 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550, 
พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977), ม.ป.ป.), หน้า 5-26.   
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จะต้องได้รับหลักประกันจากภาครัฐว่า รัฐมีหน้าที่ต้องจัดให้บุคคลได้รับสวัสดิการ รับหลักประกันจาก
รัฐในการด ารงชีพ ซึ่งการประกอบอาชีพใดและควรจะได้รับหลักประกันความปลอดภัย สวัสดิภาพใน
การท างานและหลักประกันในการด ารงชีพเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ท า รวมทั้ง
ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับการด ารงชีพที่เกิดจากการท างานนั้น ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 44 วรรคท้ายว่า ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งการ
ก าหนดดังกล่าวท าให้หน่วยงานที่จะน าหลักการนี้ไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่ง
ประเทศไทยทุกสมาคม สมควรที่จะต้องมีการจัดท าหลักการหรือเสนอแนวทางในการออกกฎหมาย 
เพ่ือน าไปสู่การบัญญัติให้เป็นกฎหมายเฉพาะเพ่ือประโยชน์ของนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬา
แห่งประเทศไทย จะได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองความปลอดภัยในการเป็นนักกีฬาเช่นเดียวกับ
นักกีฬาอาชีพและบุคคลกลุ่มอ่ืน ๆ ในสังคมไทย โดยสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเสมอภาค
ทั่วถึงและเป็นธรรม 

เจตนารมณ์ตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้วนั้น เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยและ
การมีสวัสดิภาพให้แก่ผู้ท างาน ทั้งในความหมายของผู้ใช้แรงงานทั่ว ๆ ไปและรวมทั้ งนักกีฬา
สมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ก็ต้องถือว่าเป็นผู้ใช้แรงงานประเภทหนึ่ง ซึ่งแม้จะไม่ได้
มีการรับรองอย่างกรรมกรหรือผู้ใช้แรงงานตามสัญญาจ้างแรงงานหรือสัญญาจ้างท าของก็ตาม แต่
นักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยก็เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เป็นกิจการบริการสาธารณะ
อย่างหนึ่งที่มีความส าคัญต่อประเทศชาติ ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยและสวัสดิการในการ
ฝึกซ้อม การแข่งขันและหลังจากการแข่งขันเช่นเดียวกับผู้ประกอบอาชีพประเภทอ่ืน ๆ 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวยังก าหนดให้รัฐมีนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข 
การศึกษาและวัฒนธรรม เพ่ือรองรับสวัสดิการของประชาชนตามมาตรา 8061 บัญญัติว่า 

 
รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา 

และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
1. คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้

การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนา
ความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัด
สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะ
ยากล าบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพ่ึงพาตนเองได้ 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริม
สุขภาพ อันจะน าไปสู่ สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการ
สาธารณสุข โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

                                                           
61 เรื่องเดียวกัน, หน้า 49-50. 
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3.1.2  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับช่ัวครำว) พุทธศักรำช 255762 
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบสุขในประเทศไทยตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2549 ท าให้

ประชาชนในประเทศเกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคี น ามาซึ่งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของ
ทางราชการและประชาชนเป็นอย่างมาก ตลอดจนภาพลักษณ์ในทางลบของไทย แม้รัฐจะแก้ไขปัญหา
ด้วยกลไกและมาตรการทางกฎหมายแต่ก็ไม่เป็นผลส าเร็จ กลับจะเกิดข้อขัดแย้งใหม่ในทางกฎหมาย
และการเมืองเป็น วังวนไม่จบสิ้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งน าโดย  พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา จึงจ าเป็นต้องเข้ายึดและควบคุมอ านาจในการปกครองประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 เพ่ือท าให้ประชาชนมีสวัสดิภาพและด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข ท าการพัฒนาประเทศใน
ด้านต่าง ๆ ให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศต่อไป และประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง ยกเว้นความในหมวด 2 พระมหากษัตริย์ โดยได้ก าหนดแนวทาง 
(Roadmap) ในการแก้ไขปัญหาไว้ 3 ระยะ คือ ระยะที่หนึ่ง ด าเนินการในเรื่องการปรองดอง สมานฉันท์ 
ระยะที่สอง จัดให้มีและใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ระยะที่สาม จัดให้มีรัฐธรรมนูญและจัดการ
เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ 

ในระยะของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 ซึ่งมีทั้งหมด 48 
มาตรา โดยในมาตรา 27 ก าหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติท าหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการ
ปฏิรูปในด้าน ต่าง ๆ รวม 11 ด้าน ได้แก่ด้าน 1. การเมือง 2. การบริหารราชการแผ่นดิน 3. กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 4. การปกครองท้องถิ่น 5. การศึกษา 6. เศรษฐกิจ 7. พลังงาน 8. 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9. สื่อสารมวลชน 10. สังคม และ 11. อ่ืน ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มี
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการพัฒนา
อย่างทั่วถึง สามารถสร้างความสุขให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป และในมาตรา 30 ให้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติด าเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรเพ่ือแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
(สปช.) จ านวนไม่เกิน 250 คน มีอ านาจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแนวทางและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปด้านต่าง ๆ เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่าง ๆ สัมฤทธิผลภายใต้เงื่อนเวลาที่ก าหนด จึงให้สภา
ตั้งคณะกรรมาธิการประจ าสภาขึ้นเพ่ือพิจารณาหรือด าเนินการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภา
หรือตามที่สภามอบหมาย เพ่ือให้การปฏิรูปสัมฤทธิผล จึงให้มีคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาสิบ

                                                           
62 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557, รำชกิจจำนุเบกษำ, 

131, 55ก (22 กรกฎาคม 2557), ค้นวันที่ 5 มิถุนายน 2559 จาก http://www.ratchakitcha.soc. 
go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF 
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เอ็ดคณะ แต่ละคณะประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคนแต่ไม่เกินยี่สิบสามคน โดยมีอ านาจ
หน้าที่ดังนี้63 

ด้านที่ 11 คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
ศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม มีอ านาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแนวทาง แผนการปฏิรูป 
วิธีการปฏิรูป พร้อมก าหนดเวลาการปฏิรูป และข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านอ่ืน ๆ อาทิ กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา ระบบค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมให้
สัมฤทธิผล รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ อ่ืนตามที่สภามอบหมาย สมาชิกคนหนึ่งจะด ารงต าแหน่ง
กรรมาธิการสามัญประจ าสภาได้เพียงคณะเดียว ทั้งนี้คณะกรรมาธิการจะต้องเสนอแผน รายงาน
ความคืบหน้าและรับผิดชอบติดตามผลการปฏิรูปในเรื่องต่าง ๆ ได้เสนอไปแล้วด้วย 
 

3.1.3  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
มาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 

ก าหนดให้มีคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งมีจ านวนไม่เกิน 30 คน  เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญโดยมี    
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดแรก เมื่อน าเสนอ   สภา
ปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยมีนายเทียนฉาย กีระนันทน์ เป็นประธานพิจารณาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 
2558 ปรากฏว่า สปช. ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ 105 คะแนน ไม่
เห็นชอบ 135 คะแนน ในขณะนั้นมีสมาชิกสปช.คงเหลือเพียง 247 คน ท าให้ คสช.ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธาน64 ร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่นี้
ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และจัดให้มีการเสนอประเด็น (ค าถามพ่วง) เพ่ิมเติมไป
พร้อมกับการท าประชามติด้วย ประเด็นค าถามพ่วงนี้มาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูป
แห่งชาติเสนอได้คนละหนึ่งประเด็น คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในประเด็นค าถามพ่วงของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติที่ว่า “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ควรก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตาม
รัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับ
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้น าข้อความดังกล่าวเป็นประเด็นค าถาม
พ่วงและจดัให้ประชาชนได้ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 มีผู้มาใช้สิทธิ์ 
59.40% ผลการลงประชามติ ประเด็นที่ 1 ร่างรัฐธรรมนูญ เห็นชอบ 61.35% ไม่เห็นชอบ 38.65% 
ประเด็นที่ 2 ประเด็นค าถามพ่วง เห็นชอบ 58.07% ไม่เห็นชอบ 41.93%  

                                                           
63 ข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558, รำชกิจจำนุเบกษำ 132, ตอน

พิเศษ 279 (3 พฤศจิกายน 2558), หน้า 33-35,  ค้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 จาก http://www. 
ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/279/21.PDF   

64 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, รำช
กิจจำนุเบกษำ 132, ตอนพิเศษ 239ง (5 ตุลาคม 2558), หน้า 1, ค้นวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จาก 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/239/1.PDF   
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ส าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ผ่านการลงประชามติไปแล้ว
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นั้น มีทั้งหมด 279 มาตรา ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 256065 และ
นับเป็นประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ได้มีการก าหนดเกี่ยวกับ “การกีฬา” 
ไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 

มาตรา 71 รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้
ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพและความสามารถ
สูงขึ้น 

รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือ
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดท้ังให้การบ าบัด ฟ้ืนฟูและเยียวยาผู้ถูกกระท าการดังกล่าว 

ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงค านึงถึงความจ าเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ 
วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรม   

จะเห็นได้ว่า รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่น าโดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นั้น ได้เล็งเห็นความส าคัญของการกีฬาที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ จึงได้ก าหนดการ
ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุ ดของประเทศ 
ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ดังกล่าวนี้ 
 
 3.1.4  พระรำชบัญญัติกำรกีฬำแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 

ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการกีฬามาช้านานแล้ว นับแต่องค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของการเป็นนักกีฬาที่ดี ทรงเป็น
ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยพร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ เข้าร่วมการ
แข่งขันเรือใบประเภทโอเคในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2510 ณ อ่าวพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งประเทศ
ไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงชนะเลิศการแข่งขันได้รับเหรียญทองในกีฬา
แหลมทอง (ชื่อเดิมของซีเกมส์) นอกจากพระองค์จะเป็นนักกีฬาแล้วยังทรงสนับสนุนการกีฬาประเภท
ต่าง ๆ โดยรับสมาคมกีฬาไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จ านวน 15 สมาคม อาทิ สมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นต้น  

                                                           
65 บุญศรี ไพรัตน์, บรรณาธิการ, รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 

(กรุงเทพมหานคร: พ.ศ. พัฒนา, 2560), หน้า 18.  
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ในการประชุมใหญ่ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ครั้งที่ 92 ที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
ได้มีมติ เป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าฯ ถวายดุษฎีกิตติมศักดิ์ทองโอลิมปิกชั้นสูงสุด (ทอง) แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2530 ณ ศาลาดุสิดาลัย 
นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกท่ีได้รับเกียรติดังกล่าว นอกจากนี้สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย 
โดยชีค อาห์หมัด อัล-ฟาฮัด อัล ซาบาห์ เจ้าชายแห่งคูเวต ประธานสภาโอลิมปิกแห่งทวีปเอเชียและ
คณะได้เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด (OCA Merit Award) 
แด่พระองค์ ณ พระต าหนักจิตรดารโหฐาน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2540 พระองค์ทรงได้รับการยก
ย่องเทิดทูนให้เป็น “พระมหากษัตริย์นักกีฬา”66 ซึ่งน าความปลาบปลื้มใจมาสู่นักกีฬาและพสกนิกร
ชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง 

ส าหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับการกีฬาของประเทศไทยนั้น ได้ถูกตราขึ้นและประกาศใช้ในรัช
สมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ทั้งสิ้น นับแต่พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการ
กีฬา พ.ศ. 2555 พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งจะขอกล่าวถึงสาระส าคัญของกฎหมาย  ต่าง ๆ เฉพาะที่จะน ามาใช้ใน
การศึกษา ดังนี้ 

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 255867 มีดังนี้ 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้จัดตั้งองค์การขึ้นเรียกว่า “การกีฬาแห่งประเทศไทย” เรียกย่อว่า 

“กกท.” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “SPORTS AUTHORITY OF THAILAND” เรียกย่อว่า “SAT” เป็น
รัฐวิสาหกิจและมีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1.  ส่งเสริมการกีฬา 
2.  ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬา  
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดท าโครงการ แผนงาน และสถิติเกี่ยวกับการส่งเสริมการ

กีฬารวมทั้งประเมินผล 
4.  จัด ช่วยเหลือ แนะน า และร่วมมือในการจัดและด าเนินกิจกรรมกีฬา 
5.  ส ารวจ จัดสร้าง และบูรณะสถานที่ส าหรับนักกีฬา 
6.  ติดต่อร่วมมือกับองค์การหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
7.  สอดส่องและก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมกีฬา 
8.  ริเริ่ม พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาคนพิการ 
9.  ประกอบกิจการอื่น ๆ อันเก่ียวแก่หรือเพ่ือประโยชน์ของการกีฬา 
กกท.มีทุนด าเนินงานจากงบประมาณแผ่นดิน เงินบริจาค รายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬา

และรายได้อ่ืน ๆ ด าเนินงานโดยคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ

                                                           
66 ประวัติกีฬำแหลมทอง ครั้งที่ 4, ค้นวันที่ 1 มิถุนายน 2559 จาก http://www.siam 

sport.co.th/othersports/view.pha?code=161014162525  
67 พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558, รำชกิจจำนุเบกษำ, หน้า 29. 
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหาร
กิจการของกกท.ตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ นโยบาย ข้อบังคับและระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนดและมีอ านาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของ กกท. นอกจากนี้ยังก าหนดให้มีส านักงาน
กกท.จังหวัดและคณะกรรมการกีฬาจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร โดยมี   ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานกรรมการ มีหน้าที่ส่งเสริมกีฬาภายในจังหวัดและกีฬาของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กฎหมายการกีฬาฉบับนี้ก าหนดให้มีการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ” ขึ้นใน 
กกท.  เงินบ ารุงกองทุนกีฬาได้มาจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีในอัตราร้อยละสองตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
และกฎหมายว่าด้วยยาสูบ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา 
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬา เพ่ือให้เป็นนักกีฬาทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 
4. สนับสนุนเงินรางวัลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬาที่ใช้ค าว่า “แห่งประเทศ

ไทย” ซึ่งประกอบคุณงามความดีแก่การกีฬาของชาติหรือน าชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสู่ประเทศชาติ 
5. สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา 
6. ช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้ซึ่งประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับ

ความเสียหายหรืออันตรายจากการแข่งขันกีฬา และกรณีอ่ืนอันควรแก่การสงเคราะห์ 
การจัดตั้งสมาคมกีฬานั้น ก าหนดให้ต้องมีข้อบังคับและต้องจดทะเบียนกับส านักงานกลาง

ทะเบียนสมาคมกีฬาใน กกท. เมื่อจดทะเบียนถูกต้องแล้ว สมาคมกีฬาจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล  ซึ่ง
ข้อบังคับของสมาคมกีฬาอย่างน้อยต้องมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อ ซึ่งต้องมีค าว่า “สมาคมกีฬา” ก ากับไว้กับชื่อนั้นด้วย 
2. วัตถุประสงค์ 
3.   ที่ตั้งส านักงานและวันเวลาเปิดท าการ 
4.   วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
5.   ข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
6.   อัตราค่าบ ารุง 
7. ข้อก าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการสมาคมกีฬา ได้แก่ จ านวนกรรมการ การตั้งกรรมการ 

วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬา 
8.   ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดการสมาคมกีฬา การบัญชี และทรัพย์สินของสมาคมกีฬา 
9.   ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
10.  ข้อก าหนดอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  
ทั้งนี้ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสมาคมกีฬาที่ใช้ค าว่า “แห่งประเทศไทย” ชนิด

กีฬาใด จะต้องก าหนดให้สอดคล้องกับระยะเวลาของวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริ หาร
สหพันธ์กีฬานานาชาติของชนิดกีฬานั้น ๆ ด้วย 

สมาคมกีฬาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. สมาคมกีฬาทั่วไป 2. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 
และ 3. สมาคมกีฬาที่ใช้ค าว่า “แห่งประเทศไทย” ส าหรับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนั้น สามารถ
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ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือจัดหรือร่วมในการ
จัดให้มีการแข่งขันกีฬา โดยแสดงว่าเป็นการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน หรือจัดหรือร่วมในการจัด
ให้มีการแข่งขันกีฬาในนามของชาติหรือประเทศไทย ทั้งนี้ ต้องขออนุญาตจากนายทะเบียนกลาง
สมาคมกีฬาเป็นรายกรณีไป นอกจากนี้สมาคมกีฬาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่คณะกรรมการการกีฬา
แห่งประเทศไทยก าหนด หากฝ่าฝืนนายทะเบียนมีอ านาจสั่งถอนชื่อสมาคมกีฬาออกจากทะเบียนได้ 

บุคคลหรือสมาคมกีฬาใดท าผิดข้อบัญญัติที่ก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้ ต้องได้รับโทษตามที่
ก าหนดไว้ซึ่งมีท้ังโทษปรับและโทษจ าคุก หรือทั้งจ าท้ังปรับแล้วแต่กรณี 

จะเห็นได้ว่า กฎหมายกีฬาฉบับนี้ก าหนดให้รัฐเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะทางด้านการกีฬา 
โดยรัฐได้จัดท าในรูปของรัฐวิสาหกิจ (กกท.) สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีอ านาจหน้าที่
ในการควบคุมสมาคมกีฬาทุกสมาคม หากบุคคลหรือสมาคมกีฬาใดฝ่าฝืนจักต้อง ได้รับโทษทาง
ปกครองและโทษทางอาญาตามที่ก าหนด นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งกองทุนกีฬาแห่งชาติขึ้นในการ
กีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุ้มครอง 
ช่วยเหลือและจัดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินให้กับสมาคมกีฬาต่าง ๆ 
น าไปบริหารจัดการภายในเอง นอกจากนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้มีข้อก าหนดในข้อบังคับของ
สมาคมกีฬาว่าต้องระบุเรื่องสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานของนักกีฬาไว้ด้วยแต่อย่างใด 
 

3.1.5  พระรำชบัญญัติส่งเสริมกีฬำอำชีพ พ.ศ. 2556 
ปัจจุบันกีฬาอาชีพเป็นกิจกรรมกีฬาที่นานาประเทศให้ความส าคัญ และเป็นอาชีพหนึ่งที่

สามารถสร้างรายได้จ านวนมหาศาลให้แก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา
อาชีพ การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาอาชีพหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกีฬาอาชีพ นอกจากนี้ยัง
เป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติภูมิของประเทศ 
จึงจ าเป็นต้องมีกฎหมายส่งเสริมกีฬาอาชีพให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ และยังจะเป็นการ
ก าหนดให้มีมาตรการคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬา
อาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพที่เป็นรูปธรรมอีกด้วย สาระส าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริม
กีฬาอาชีพ พ.ศ. 255668 มีดังนี ้

“กีฬาอาชีพ” หมายความว่า กีฬาที่จัดการแข่งขันอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล และมี
นักกีฬาอาชีพเข้าร่วมแข่งขันกัน โดยมีรายได้จากการแข่งขัน ตามชนิดหรือประเภทที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

ปัจจุบันได้มีประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง ก าหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬา
อาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255969 ประกอบด้วย 13 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬากอล์ฟ กีฬาเจ็ต
สกี กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาตะกร้อ กีฬาโบว์ลิ่ง กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ กีฬาจักรยาน กีฬาแข่ง
รถยนต์ กีฬาสนุกเกอร์ แบดมินตัน เทนนิส และบาสเกตบอล  

                                                           
68 พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556, รำชกิจจำนุเบกษำ, หน้า 18.  
69 ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง ก าหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559, รำชกิจจำนุเบกษำ, หน้า 1-4.   
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“นักกีฬาอาชีพ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเล่นกีฬาอาชีพเป็นอาชีพ 
กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดให้มี “คณะกรรมการกีฬาอาชีพ” จ านวน 21 คน โดยมี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

1. เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2. เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางภาษีอากร เพ่ือการส่งเสริมและ
พัฒนากีฬาอาชีพ 

3. เสนอความเห็นหรือให้ค าปรึกษาต่อรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ในเรื่องอันอาจมี
ผลกระทบต่อการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ 

4. ก าหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่ให้ถือว่าเป็นกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ 
5. ก าหนดลักษณะหรือนิยามความหมายของการเป็นผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน หรือผู้ท าหน้าที่

เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพซึ่งให้ถือว่าเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ 
6. ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นจดแจ้ง การจดแจ้งรายการ

หลักฐานการจดแจ้ง การเปลี่ยนรายการหลักฐานการจดแจ้ง การยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง การ
ก าหนดแบบการจดแจ้ง การก าหนดแบบหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้ง การออกหนังสือส าคัญแสดง
การจดแจ้งและใบแทน หรือการอ่ืนใดที่เก่ียวกับการจัดท าฐานข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล การเผยแพร่
ข้อมูลของนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพและผู้จัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีพ หรือการอื่นที่เก่ียวกับกีฬาอาชีพ 

7. ก าหนดมาตรฐานการจ้าง มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ มาตรฐานความปลอดภัย   
ให้เป็นธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

8. ออกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ    
9. ก าหนดมาตรการและเงื่อนไขในการคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนนักกีฬา

อาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพ 
10. ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และวิธีพิจารณาเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการ

ร้องทุกข ์
11. วินิจฉัยอุทธรณ์ วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ และการ

ด าเนินการที่เก่ียวกับการกีฬาอาชีพ  
12. ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน การบริหาร

กองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
13. ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดท ารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน 
14. ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพต้องจดแจ้งการด าเนินการต่อนายทะเบียน ซึ่ง

รายการที่จดแจ้งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ใน
สังกัดหรือในความดูแลของตน เมื่อนายทะเบียนรับจดแจ้งแล้วจะได้รับหนังสือส าคัญแสดงการ     จด
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แจ้งก็สามารถใช้ค าซึ่งแสดงว่าเป็นกีฬาอาชีพประกอบชื่อสโมสรหรือสมาคมก็ได้ และมีสิทธิได้รับการ
ช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน ตามเงื่อนไขและมาตรการที่คณะกรรมการก าหนด รวม
ตลอดถึงสิทธิประโยชน์อื่นที่กฎหมายก าหนด 

นอกจากนี้ สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใดที่ได้รับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬา
อาชีพเข้าอยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแล มีหน้าที่ต้องจัดท าสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันแล้วแต่
กรณี เป็นหนังสือ ทั้งนี้ข้อก าหนดในสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการจ้างหรือมาตรการในการคุ้มครองที่คณะกรรมการประกาศก าหนด โดย  อย่างน้อยต้อง
ก าหนดเรื่องชั่วโมงท างานตามปกติ วันหยุด วันลา การเลิกจ้าง มาตรการด้านความปลอดภัย และการ
คุ้มครองนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ การท าประกันเพ่ือคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ 
ส าหรับนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ การเยียวยารักษากรณีมีความเสียหายหรืออันตรายอัน
เกิดจากการบาดเจ็บในการฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ รายได้ การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่าง
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพกับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ 

กฎหมายยังก าหนดให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพออกระเบียบหรือข้อบังคับว่า
ด้วยจรรยาส าหรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแล ซึ่งต้องไม่
ขัดหรือแย้งกับประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพ่ือใช้บังคับเป็นการภายในให้ชัดเจนและยังต้อง
ก าหนดบทลงโทษนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแลที่ฝ่าฝืน
ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ระเบียบ 
หรือประกาศที่ออกตามกฎหมายนี้ กรณีสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไม่ลงโทษนักกีฬา
อาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ ก็อาจถูกตัดสิทธิไม่ได้รับการช่วยเหลือบางส่วนหรือทั้งหมด หรือใน
กรณีที่ถูกศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดเกี่ยวกับการล้มกีฬาหรือตัดสินกีฬาอย่างไม่เป็นธรรม
แล้ว ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพตัดสิทธิผู้กระท าผิดโดยไม่เสนอชื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาอาชีพในนามสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมอาชีพในรายการใด ๆ ตามระยะเวลาที่สโมสรกีฬา
อาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพ ให้สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ มีหน้าที่ดูแล
นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดากองเชียร์หรือผู้เข้าชมการแข่งขันซึ่งนิยมชมชอบนักกีฬา
อาชีพหรือทีมของตนที่อยู่ภายในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขันให้อยู่ในความเรียบร้อยตลอดระยะเวลา
ที่จัดการแข่งขันนัดที่ตนเข้าร่วมการแข่งขันนั้น 

นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพต้องไปยื่นขอจดแจ้งต่อนายทะเบียนและจะได้รับบัตร
ประจ าตัว จึงจะมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนตามเงื่อนไข
และมาตรการที่คณะกรรมการก าหนด รวมตลอดถึงสิทธิประโยชน์อ่ืนที่กฎหมายก าหนด และอาจ
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นนักกีฬาอาชีพแห่งชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแห่งชาติ ส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพกับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ 
ให้เป็นไปตามสัญญาและความตกลงร่วมกันระหว่างนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพกับสโมสร
กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ตนสังกัดหรืออยู่ในความดูแล 

การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพแต่ละรายการนั้น ให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพแจ้งแผนการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันซึ่งรวมถึงการแบ่งผลประโยชน์หรือรายได้ ต่อ  นายทะเบียน
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ก่อนการจัดการแข่งขัน และต้องจัดให้มีมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพและมาตรฐานความ
ปลอดภัยส าหรับนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพและผู้ซึ่งเก่ียวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพรวมทั้งผู้
เข้าชมการแข่งขันกีฬาอาชีพ ทั้งนี้ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพต้องด าเนินการในเรื่อง 1. ความปลอดภัย
และมาตรฐานของอาคาร สถานที่ที่จัดการแข่งขัน ทางเข้าออก สิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่และ
ระบบที่จ าเป็นต่อการควบคุมหรือด าเนินการจัดการแข่งขัน 2. มาตรการควบคุม ดูแล และรักษาความ
สงบเรียบร้อยในสถานที่ที่แข่งขัน 3. การสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
แข่งขันกีฬาอาชีพเพ่ือมิให้มีพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายแก่นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ 
4. จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักกีฬาอาชีพโดยแพทย์แผนปัจจุบัน และรับรองด้วยว่านักกีฬานั้นมี
สุขภาพแข็งแรงเพียงพอที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพได้อย่างปลอดภัย 5. จัดให้มีบุคลากรทาง
การแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการรักษาสุขภาพร่างกายของนักกีฬา
อาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพอยู่ประจ าสนามแข่งขันตลอดเวลาที่มีการแข่งขันกีฬาอาชีพ และ 6. 
อ านวยความสะดวกแก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ 
กรณีพบว่าผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพฝ่าฝืนหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการกระท าผิดกฎหมายอ่ืน
ด้วย นายทะเบียนต้องแจ้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป แต่ถ้าหากผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดย่อมมีสิทธิได้รับการ
ช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนตามเงื่อนไขและมาตรการที่คณะกรรมการก าหนด 

กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้มีการจัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ” ในการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้  

1. ช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ซึ่งประสบอุบัติ เหตุ
หรือได้รับความเสียหายหรืออันตรายจากการแข่งขันกีฬาอาชีพ และกรณีอ่ืนอันควรแก่การสงเคราะห์ 

2. สนับสนุนการพัฒนานักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ 
3. เชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาอาชีพแห่งชาติและบุคลากรกีฬาอาชีพแห่งชาติ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาเพ่ือให้ เป็นนักกีฬาอาชีพทั้งในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเพ่ือหารายได้เข้ากองทุน 
6. เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
นอกจากนี้ กฎหมายกีฬาอาชีพยังได้ก าหนดบทลงโทษแก่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬา

อาชีพ ผู้ฝ่าฝืนหรือผู้ไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด ต้องระวางโทษปรับทางปกครองตั้งแต่ หนึ่งหมื่น
บาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือโทษอาญาต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่หนึ่ง
พันบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ แล้วแต่กรณีของการกระท าความผิด 

จะเห็นได้ว่า กฎหมายกีฬาอาชีพฉบับนี้ครอบคลุมนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพและผู้
ที่เกี่ยวข้องทุกคนรวมทั้งผู้ชมและผู้เชียร์ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพที่ข้ึนทะเบียนแล้วทุกคนย่อมได้รับความมั่นใจในเรื่องความมั่นคง
ของอาชีพ มาตรฐานความปลอดภัยในการเล่นกีฬาตามที่กฎหมายก าหนดจากสัญญาหรือข้อตกลงที่
ได้ท ากับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ มีรายได้ที่ถูกก าหนดไว้ในสัดส่วนที่แน่นอน มี
จริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นคุณธรรมก ากับจิตใจไม่ให้มีการ  “ล้มกีฬา” หรือตัดสินกีฬาอย่างไม่
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เป็นธรรมเกิดข้ึน ซึ่งหากปล่อยให้มกีารกระท าดังกล่าวเกิดขึ้นก็จะเป็นการท าลายความเป็นกีฬาอาชีพ
โดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ นักกีฬาอาชีพยังได้รับสวัสดิการที่ดีจากสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
และกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพอีกด้วย จึงเป็นแรงจูงใจ การสร้างขวัญและก าลังใจที่ดี ซึ่งท าให้เกิด
ความแตกต่างกับนักกีฬาสมัครเล่นสั งกัดสมาคมกีฬาแห่ งประเทศไทย ดั งตาราง ที่  3.1
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ตำรำงท่ี 3.1 เปรียบเทียบนักกีฬาอาชีพกับนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
 

รำยกำร นักกีฬำอำชีพ นักกีฬำสมัครเล่น 
สถำนะทำงกฎหมำย -มีพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ให้การรับรอง

สถานะของนักกีฬาอาชีพ 
-ก าหนดให้สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ นักกีฬา
อาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
แล้วจะได้หนังสือส าคัญรับรอง ส่วนนักกีฬาอาชีพและบุคลากร
กีฬาอาชีพเมื่อจดทะเบียนแล้วจะได้บัตรประจ าตัว  
-สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้รับหนังสือส าคัญ
การจดแจ้ง และนักกีฬา บุคลากรกีฬาอาชีพที่ได้รับบัตร
ประจ าตัวแล้ว มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ การส่งเสริมและการ
สนับสนุนตามเงื่อนไขและมาตรการ ตลอดถึงสิทธิประโยชน์อ่ืน
ที่กฎหมายก าหนด 

-ไม่มีกฎหมายโดยตรงที่ รองรับสถานะของนักกีฬา
สมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย  

ลักษณะของกำรว่ำจ้ำง -สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่รับนักกีฬาอาชีพหรือ
บุคลากรกีฬาอาชีพเข้าอยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแล มีหน้าที่
ต้องจัดท าสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันเป็นหนังสือ 
-ข้อก าหนดในสัญญาหรือความตกลงดังกล่าวต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการจ้างหรือมาตรฐานในการคุ้มครองผู้รับจ้าง ซึ่งต้อง 

-ไม่มีลักษณะของการว่าจ้างที่เป็นสัญญาหรือความตกลง
ร่วมกันเป็นหนังสือ เพราะนักกีฬาสมัครเล่นไม่มีสถานะ
ทางกฎหมายที่ชัดเจน จึงเป็นเพียงการตกลงด้วยวาจาจะ
เป็นนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในนามสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 
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ตำงรำงที่ 3.1 (ต่อ) 
 

รำยกำร นักกีฬำอำชีพ นักกีฬำสมัครเล่น 
 ก าหนดในเรื่องของชั่วโมงท างานปกติ วันหยุด วันลา การเลิก

จ้าง มาตรการด้านความปลอดภัย และการคุ้มครองนักกีฬา
อาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ การท าประกันเพ่ือคุ้มครองชีวิต 
สุขภาพและอุบัติเหตุ การเยียวยารักษากรณีมีความเสียหาย
หรืออันตรายอันเกิดจากการบาดเจ็บในการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน
กีฬาอาชีพ รายได้ การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างสโมสรกีฬา
อาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพกับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬา
อาชีพ 

-เนื่องจากไม่มีกฎหมายก าหนดให้ต้องมีสัญญาหรือความ
ตกลงเป็นหนังสือ ระยะเวลาการจ้างหรือคุ้มครอง จึง
เป็นไปตามที่สมาคมกีฬาก าหนดระยะเวลาที่ฝึกซ้อมและ
การคุ้มครองนักกีฬาตามศักยภาพของสมาคมกีฬานั้น ๆ 

จรรยำบรรณส ำหรับ
นักกีฬำหรือบุคลำกรกีฬำ 

-สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพต้องออกระเบียบหรือ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาส าหรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬา
อาชีพที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแล เพ่ือใช้บังคับเป็นการ
ภายใน 
-ต้องก าหนดบทลงโทษส าหรับฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับ
ดังกล่าวด้วย และสโมสรหรือสมาคมกีฬาอาชีพไม่ยอมลงโทษ
นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพก็อาจถูกตัดสิทธิต่าง ๆ 
-นักกีฬาที่ล้มกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาที่ท าการตัดสินกีฬาอย่างไม่ 

-ไม่มีกฎหมายบังคับเรื่องจรรยาบรรณ จึงขึ้นอยู่กับสมาคม
กีฬาแต่ละชนิดที่จะก าหนดระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาส าหรับนักกีฬาหรือบุคลากรกีฬาหรือไม่ ซึ่งโดย
ปกติพ้ืนฐานเป็นการปฏิบัติตามปกติประเพณี ที่จะบท 
ลงโทษต่อผู้กระท าผิดตามควรแก่กรณี 
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ตำรำงท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

รำยกำร นักกีฬำอำชีพ นักกีฬำสมัครเล่น 
 เป็นธรรมจนถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด ให้สโมสรหรือสมาคม

กีฬาอาชีพตัดสิทธินักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพในสังกัดที่
กระท าความผิดในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

 

กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ -ก่อนการแข่งขันในแต่ละรายการ ผู้จัดการแข่งขันต้องแจ้ง
แผนการบริหารจัดการ การแบ่งผลประโยชน์หรือรายได้ต่อนาย
ทะเบียน ต้องจัดให้มีมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพและ
มาตรฐานความปลอดภัยของนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง การตรวจ
สุขภาพนักกีฬาอาชีพโดยแพทย์แผนปัจจุบันว่านักกีฬามีสุขภาพ
แข็งแรงที่จะเข้าแข่งขันได้อย่างปลอดภัย จัดให้มีบุคลากรทาง
การแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นประจ าสนามแข่งขัน 
-สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพมีหน้าที่ต้องดูแลนักกีฬา
อาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ กองเชียร์ ผู้เข้าชมการแข่งขันภายใน
บริเวณงานให้อยู่ในความเรียบร้อยจนจบการแข่งขัน 

-ตามแผนการแข่งขันกีฬา ต้องจัดส่งแผนการบริหาร
จัดการ การดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของนักกีฬา
และผู้เกี่ยวข้อง 
-สโมสรหรือสมาคมกีฬา มีหน้าที่ต้องดูแลนักกีฬา 
บุคลากรกีฬาและผู้ที่เก่ียวข้องตามสมควร 
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ตำรำงท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

รำยกำร นักกีฬำอำชีพ นักกีฬำสมัครเล่น 
สวัสดิกำรนักกีฬำ -ได้รับสวัสดิการจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กรณี

ประสบอุบัติเหตุ ความเสียหายหรืออันตรายจากการแข่งขัน
กีฬา 
-ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นนักกีฬาอาชีพแห่งชาติหรือ
บุคลากรกีฬาอาชีพแห่งชาติ 

-จะได้รับสวัสดิการจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
กรณีประสบอุบัติเหตุ ความเสียหายหรืออันตรายจากการ
แข่งขันกีฬา หากเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กองทุน
ก าหนด 
-เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของสมาคมกีฬาที่ต้อง
จัดสวัสดิการให้แก่นักกีฬา ทั้งนี้ตามศักยภาพของแต่ละ
สมาคมกีฬา 

บทลงโทษ 1. สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใด 
-ไม่จดทะเบียนต้องระวางโทษทางปกครองปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่น
บาทถึงสี่แสนบาท 
-ไม่จัดท าสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันเป็นหนังสือ ไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานการจ้าง ต้องระวางโทษปรับทางปกครอง
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
-ไม่ออกระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ ต้องระวางโทษ
ปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
 

-เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของแต่ละสมาคมกีฬาที่เป็นผู้
ก าหนดบทลงโทษแก่นักกีฬาสมัครเล่นที่สังกัดสมาคมกีฬา
ของตน โดยเป็นอ านาจหน้าที่ของสมาคมกีฬาที่จะ
พิจารณาลงโทษนักกีฬาที่กระท าผิดตามความเห็นของคณะ
กรรมการบริหารสมาคม 
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ตำรำงท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

รำยกำร นักกีฬำอำชีพ นักกีฬำสมัครเล่น 
 -ไม่ดูแลนักกีฬาและบุคลากรกีฬา กองเชียร์หรือผู้เข้าชมของ

ตนภายในบริเวณการแข่งขันให้อยู่ในความเรียบร้อย ต้อง
ระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
2. ผู้จัดการแข่งขันที่ฝ่าฝืนระเบียบการจัดการแข่งขัน ต้อง
ระวางโทษปรับทางปกครองวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
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3.1.6  ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เห็นชอบให้ควบรวมกองทุนส่งเสริมกีฬา

อาชีพและกองทุนกีฬามวย เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เพ่ือลดภาระความซ้ าซ้อนในการท างาน แต่สามารถท างาน
บูรณาการร่วมกันได้ ซึ่งจะท าให้การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดความเป็นเอกภาพและมีความต่อเนื่อง ในระหว่างที่พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 
พ.ศ. 255870 ต้องใช้เวลาในการด าเนินการอีกระยะหนึ่งนั้น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ าเป็นต้องอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จึงมีค าสั่ง71ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ 1 ให้เพ่ิม “(7) ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยตามกฎหมายว่าด้วย

กีฬามวย และกีฬาอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพ” เป็นข้อ (7) 
ของมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกหมวด 4 กองทุนกีฬามวย มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ
กีฬามวย พ.ศ. 2542 และให้โอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพัน สิทธิ หน้าที่ 
รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างของกองทุนกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 
2542 ไปเป็นของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ให้สิทธิและหน้าที่ของพนักงานหรือลูกจ้างยังคง
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง  

ข้อ 3 ให้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “กองทุน” ในมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามกฎหมายว่า
ด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย” 

(2) ให้ยกเลิกความใน (9) ของมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
กีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

                                                           
70 พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558, รำชกิจจำนุเบกษำ 132, 92ก (25 

กันยายน 2558), หน้า 1, ค้นวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จาก http://tg-f2.aitproject.com/uploads/ 
document/5/2016/05/pdf/g3n05.pdf   

71 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ, ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 63/2559 
เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ, รำชกิจจำนุเบกษำ 133, ตอนพิเศษ 
238ง (18 ตุลาคม 2559), หน้า 6-8, ค้นวันที่ 30 ตุลาคม 2559 จาก http://www.matichon. 
co.th/news/326362    
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(9) ออกระเบียบก าหนดเงื่อนไขและมาตรการ และพิจารณาให้การ
คุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ 
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพ 

(3)  ให้ยกเลิก (12) และ (13) ของมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
กีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 

(4)  ให้ยกเลิกความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา 16 ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการและคณะกรรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ รับผิดชอบงาน
ธุรการ งานประชุม การศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลและกิจการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์  

(5)  ให้ยกเลิกความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา 19 สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้รับหนังสือส าคัญ
แสดงการจดแจ้งตามมาตรา 17 ที่ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม 
และการสนับสนุนจากกองทุน ให้ยื่นค าขอต่อคณะกรรมการ 

คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด” 

(6)  ให้ยกเลิกหมวด 5 กองทุน ตั้งแต่มาตรา 40 ถึงมาตรา 51 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 และให้โอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน 
ภาระผูกพัน สิทธิและหน้าที่ รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างของกองทุนส่งเสริมกีฬา
อาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ไปเป็นของกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ทั้งนี้ ให้สิทธิและหน้าที่ของพนักงานหรือลูกจ้างยังคง
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 

ข้อ 4 ให้บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ในส่วนที่เกี่ยวกับ
กองทุนกีฬามวย และของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพและ
กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ที่ใช้
บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับ ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ ง หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2558 ก าหนด 

ข้อ 5 ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยด าเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 พระราชบัญญัติการ
บริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และค าสั่งนี้ให้แล้วเสร็จภายในสองเดือนนับแต่
วันที่ค าสั่งนี้มีผลใช้บังคับ 
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จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันเฉพาะกองทุนกีฬามีทั้งหมด 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนกีฬา
มวย กองทุนกีฬาอาชีพ และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กอปรกับกระทรวงการคลังมีอ านาจใน
การรวมหรือ  ยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2543 เพราะบทบัญญัติยังไม่ครอบคลุมการบริหารทุน
หมุนเวียนทั้งระบบที่มีเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก เพ่ือเป็นทุนในการใช้จ่ายบริหารกิจการของหน่วยงาน
ของรัฐให้เกิดความคล่องตัวทางการเงิน โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน ดังนั้น เพ่ือให้การ
บริหารกองทุนกีฬาต่าง ๆ เป็นไปเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ จึงมีค าสั่งให้ควบรวมกองทุนที่เกี่ยวกับกีฬาเข้าไว้ด้วยกันเป็นกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติจนกว่ากระบวนการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 จะ
แล้วเสร็จ 

 
3.1.7  มำตรกำรทำงภำษีอำกร72 
เพ่ือเป็นการชักจูงใจให้บุคคลธรรมดา หรือบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับการ

บริจาคให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาที่
ใช้ค าว่า “แห่งประเทศไทย” หรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการ
กีฬาแห่งประเทศไทยและกรม พลศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการจัดหาอุปกรณ์กีฬา การฝึกซ้อมหรือการ
แข่งขัน การจัดสร้างและพัฒนาสนามกีฬาหรือศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬา หรือการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ที่ได้กระท าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1. ส าหรับบุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นส าหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหัก
ลดหย่อนตามมาตรา 47 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจ านวนสองเท่าของ
จ านวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นส าหรับการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาส าหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ
สิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น 

2. ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นส าหรับเงินได้เป็นจ านวนสองเท่าของ
รายจ่ายที่บริจาค ไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาส าหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ และรายจ่ายที่จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบ ารุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชน
ที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือ
สนามกีฬาของทางราชการแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศล

                                                           
72 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 

596) พ.ศ. 2559, รำชกิจจำนุเบกษำ 133, 10ก (29 มกราคม 2559), หน้า 7-10, ค้นวันที่ 15 
ตุลาคม 2559 จาก http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/ 
newlaw/596.pdf 
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สาธารณะ หรือเพ่ือการสาธารณะประโยชน์และรายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬาตามมาตรา 
65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร 

การได้รับการยกเว้นดังกล่าวข้างต้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

จากนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลจะท าให้เอกชนและประชาชนเห็นความส าคัญของการกีฬา 
หันมาสนใจการเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย รวมทั้งการร่วมบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือใช้ใน
กิจการการกีฬา ซึ่งสามารถน าส่วนที่บริจาคมาหักลดหย่อนภาษีได้เป็นสองเท่า ทั้งนี้ หากมีการ
บริจาคเพ่ือการศึกษาหรือสาธารณะประโยชน์อ่ืนใดเมื่อน ามารวมกันแล้วต้องไม่เกินจ านวนเงินที่
กฎหมายก าหนดไว้ 

3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 325 (พ.ศ. 2560)73 ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับโดยเสน่หา
ที่นักกีฬา นักกีฬาพิเศษ และบุคลากรทางการกีฬา ได้รับอันเนื่องมาจากเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรม
กีฬาและรายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติ) สาระส าคัญของกฎกระทรวงดังกล่าวเป็น
การยกเว้นภาษีส าหรับเงินได้พึงประเมินที่นักกีฬา นักกีฬาพิเศษ และบุคลากรทางการกีฬาที่ ได้รับ
จากการให้โดยเสน่หา เพ่ือเป็นรางวัลอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการมหกรรมกีฬา 
และรายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติ ซึ่ งเป็นรายการกีฬาตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งระดับเกมส์การแข่งขันมหกรรมกีฬา
และรายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ที่มีจ านวนเกินกว่าสิบ
ล้านบาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป74 

จะเห็นได้ว่า กฎกระทรวงฉบับที่ 325 นี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันใน
รายการมหกรรมกีฬาและรายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติ ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และได้รับรางวัลจากการให้โดยเสน่หาที่มีจ านวน
เกินกว่าสิบล้านบาท ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้แก่นักกีฬาได้
เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง  

 
 
 
 
 

                                                           
73 ส านักกฎหมายธรรมนิติ, กองบรรณาธิการ, “ยกเว้นเงินได้ให้นักกีฬาทีมชาติและผู้

ฝึกสอนที่ได้รับการให้โดยเสน่หาเนื่องจากเข้าร่วมแข่งขันกีฬา,” จดหมำยข่ำวภำษีส ำนักกฎหมำย
ธรรมนิติ  76 (เมษายน 2560), ค้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 จาก https://www.dlo.co.th/ 
node/1005 

74 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, มติคณะรัฐมนตรี (27 กันยำยน 2559), ค้นเมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2559 จาก http://www.cabinet.soc.go.th  
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3.2  ประกำศและระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิกำรนักกีฬำสมัครเล่น 
 

3.2.1  ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติ75  
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬา

แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬา บุคลากร
กีฬา และผู้ซึ่งประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายหรืออันตรายจากการแข่งขันกีฬา และกรณี
อ่ืนอันควรแก่การสงเคราะห์ พ.ศ. 2559 ซึ่งกลุ่มนักกีฬาผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการตาม
ประกาศนี้มี 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มท่ี 1 นักกีฬาทีมชาติ (สมัครเล่น)  
กลุ่มท่ี 2 นักกีฬาตัวแทนจังหวัด 
กลุ่มท่ี 3 บุคลากรกีฬา 
ส าหรับกลุ่มที่ 1 นักกีฬาทีมชาติ (สมัครเล่น) แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้  
1. รุ่นทั่วไป หมายถึง เป็นหรือเคยเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติ (สมัครเล่น) รุ่นทั่วไป 

ทั้งนักกีฬาปกติและนักกีฬาคนพิการ ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาหรือรายการแข่งขัน
นานาชาติที่สหพันธ์กีฬานานาชาติให้การรับรอง ซึ่งส่งแข่งขันโดยสมาคมกีฬา คณะกรรมการ
โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย  

2. แบ่งรุ่นอายุ หมายถึง เป็นหรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติรุ่นเยาวชน/ยุวชน 
ตัวแทน นักกีฬาทีมชาติ (สมัครเล่น) ทั้งนักกีฬาปกติและนักกีฬาคนพิการที่เคยเข้าร่วมการแข่งขัน
มหกรรมกีฬาหรือรายการแข่งขันนานาชาติที่สหพันธ์กีฬานานาชาติให้การรับรอง ซึ่งส่งแข่งขันโดย
สมาคมกีฬา คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือคณะกรรมการ
พาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และนักกีฬาทีมชาติรุ่นสูงอายุ เป็นหรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติรุ่น
สูงอายุ (สมัครเล่น) ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันรายการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งโลกที่สหพันธ์กีฬา
นานาชาติให้การรับรองซ่ึงส่งแข่งขันโดยสมาคมกีฬา 

การให้ความช่วยเหลือตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ตามบัญชีท้ายประกาศฯ เฉพาะกลุ่มท่ี 1 นักกีฬาทีมชาติ (สมัครเล่น) มีดังนี้ 
 
 
 
 
 

                                                           
75 การกีฬาแห่งประเทศไทย, ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำกำรกีฬำ

แห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรช่วยเหลือด้ำนสวัสดิกำรแก่นักกีฬำ 
บุคลำกรกีฬำ และผู้ซ่ึงประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับควำมเสียหำยหรืออันตรำยจำกกำรแข่งขันกีฬำ
และกรณีอ่ืนอันควรแก่กำรสงเครำะห์ พ.ศ. 2559 (กรุงเทพมหานคร: การกีฬาแห่งประเทศไทย, 
2559), หน้า 1-5. 
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1. สนับสนุนค่ายังชีพรายเดือนกรณีทุพพลภาพ ทั้งรุ่นทั่วไปและแบ่งรุ่นอายุได้รับ 
เท่ากัน คือ 

1)  ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง  
(1)  เนื่องจากการแข่งขัน 14,000-20,000 บาท/เดือน 
(2)  เนื่องจากกรณีอ่ืนอันควรแก่การสงเคราะห์ อาทิ การฝึกซ้อมกีฬา 11,000-

17,000 บาท/เดือน 
2)  ทุพพลภาพถาวรบางส่วน 

(1) เนื่องจากการแข่งขัน 10,000-18,000 บาท/เดือน 
(2)  เนื่องจากกรณีอ่ืนอันควรแก่การสงเคราะห์ อาทิ การฝึกซ้อมกีฬา 8,000- 

15,000 บาท/เดือน 
2.  กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 

1)  ค่ารักษาพยาบาล 
(1) เนื่องจากการแข่งขัน หากรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ ให้เบิกได้ตาม 

จ่ายจริงตามระเบียบกระทรวงการคลัง แต่ถ้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนให้เบิกได้
ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท และต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าผู้ป่วยจ าเป็นต้องได้รับการรักษา
โดยฉุกเฉินเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ 

 (2) เนื่องจากกรณีอ่ืนอันควรแก่การสงเคราะห์ อาทิ จากการฝึกซ้อมกีฬา หาก
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ ให้เบิกได้ตามจ่ายจริงตามระเบียบกระทรวงการคลัง แต่ถ้า
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนให้เบิกได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท และต้องมี
ใบรับรองแพทย์ว่าผู้ป่วยจ าเป็นต้องได้รับการรักษาโดยฉุกเฉินเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ 

 ทั้งนี้  ค่ารักษาพยาบาลทั้งสองกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้นักกีฬาเบิกจ่ายจาก
สวัสดิการของตนเองก่อน เช่น ประกันชีวิต หรือสวัสดิการอื่น ๆ ของรัฐ 

2) เงินช่วยเหลือสมทบการรักษาพยาบาล หากมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากระเบียบทาง
ราชการ จะสนับสนุนคนละ 1 ครั้งต่อปี โดยให้เบิกจ่ายกับกองทุนตามที่จ่ายจริงไม่เกินวงเงิน 
300,000 บาท/ปี ตามบัญชีโรคและตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร 

3) อุปกรณ์อ านวยความสะดวกและบรรเทาอาการเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย ให้ความ
ช่วยเหลือตามความเห็นของแพทย์ผู้รักษา หรือกรณีที่อุปกรณ์ที่ใช้อยู่เกิดการช ารุดเสียหายตาม
กาลเวลา ให้ความช่วยเหลือตามความจ าเป็นคราวละไม่เกิน 100,000 บาท 

3.  กรณีการเยี่ยมนักกีฬา 
1)  การเยี่ยมกรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วย   ทั้งรุ่นทั่วไปและแบ่งรุ่นอายุได้รับเท่ากัน 

(1) เงินบ ารุงขวัญ ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท/คน 
(2) ของเยี่ยม   ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท/คน 

2)  การเยี่ยมเพ่ือบ ารุงขวัญ 
(1) เงินบ ารุงขวัญนักกีฬารุ่นทั่วไป ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท/รายการแข่งขัน 

ส่วนแบ่งรุ่นอายุครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท/รายการแข่งขัน 
(2) ของเยี่ยม ทั้งรุ่นทั่วไปและแบ่งรุ่นอายุได้รับเท่ากัน ไม่เกิน 3,000 บาท/คน 
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4.  การช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา 
1) เงินสวัสดิการช่วยเหลือนักกีฬาผ่านครอบครัวกรณีเสียชีวิต 

(1) เนื่องจากการแข่งขัน รุ่นทั่วไป 200,000 บาท แบ่งรุ่นอาย ุ100,000 บาท 
(2) เนื่องจากการฝึกซ้อม รุ่นทั่วไป 100,000 บาท แบ่งรุ่นอายุ 50,000 บาท 
(3) เนื่องจากสาเหตุอื่น   รุ่นทั่วไป 30,000 บาท แบ่งรุ่นอายุ 10,000 บาท 
(4) ค่าพวงหรีดเคารพศพ รุ่นทั่วไป 1,000 บาท แบ่งรุ่นอายุ 1,000 บาท 

2) ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่นักกีฬาที่เสียชีวิตผ่านทายาทโดยธรรมตาม 
กฎหมายและจะมีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์ได้คราวละไม่เกิน 3 คน ได้รับเฉพาะรุ่นทั่วไปเท่านั้น ดังนี้ 

(1) ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า 
(2) ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 
(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
(4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า 
(5) อนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

โดยมีเกณฑ์การช่วยเหลือไม่เกินระดับปริญญาตรี สนับสนุนค่าใช้จ่าย เช่น เงินบ ารุงการศึกษา และ
ค่าเล่าเรียนและอ่ืน ๆ ตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการให้สวัสดิการการศึกษาของบุตรที่
กระทรวงการคลังถือใช้อยู่โดยอนุโลม 

5.  การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ทั้งรุ่นทั่วไปและแบ่งรุ่นอายุได้รับเท่ากันภายใต้เงื่อนไข 
การประกันอุบัติเหตุระดับชาติ หมายถึง การประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาที ่
เก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันระดับมหกรรมกีฬานานาชาติ ซึ่งนักกีฬาจะได้รับในกรณี 

1) บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ไม่เกิน 30,000 บาท/คน ต่อการรักษาอาการนั้น 
2) เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่เกิน 300,000 บาท/คน  

จะเห็นได้ว่า ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นักกีฬาทีม
ชาติ (สมัครเล่น) ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 มีทั้งรุ่นทั่วไปและแบ่งรุ่นอายุ ซึ่งความหมายของนักกีฬา
สมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่ผู้วิจัยศึกษานี้ไม่ได้อยู่ในความหมายดังกล่าว จึงไม่มี
สิทธิได้รับสวัสดิการจากกองทุนนี้ 
 

3.2.2  ระเบียบสมำคมกีฬำคำรำเต้แห่งประเทศไทย ว่ำด้วยเรื่องสวัสดิกำร พ.ศ. 256076 
ตามข้อบังคับของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้สมาคมฯจัด

สวัสดิการให้แก่บุคลากรของสมาคมฯ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้ าที่ของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ สมาคมฯ จึงได้วางระเบียบสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยว่าด้วย
เรื่องการจัดสวัสดิการบุคลากรของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

“สวัสดิการ” หมายถึง สวัสดิการเงินที่สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยได้ให้ความ
ช่วยเหลือ หรือจัดเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 

                                                           
76 สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย, เรื่องเดิม, หน้า 1-2.  
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“บุคลากรของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย” หมายถึง คณะกรรมการบริหาร 
เจ้าหน้าที่สมาคม ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอนนักกีฬา และนักกีฬาทีมชาติทั้งปัจจุบันและอดีต 

บุคลากรดังกล่าวจะได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับสวัสดิการในกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ช่วยเหลือเกี่ยวกับการสมรสเป็นครั้งแรก จ านวน 2,000 บาท 
2. ช่วยเหลือเกี่ยวกับการประสบภัยพิบัติต่าง ๆ จ านวน 5,000 บาท 
3. ช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการบ าเพ็ญกุศลฌาปนกิจศพ หรือพิธีอ่ืน ๆ ตามประเพณี

ของบุคลากรสมาคมฯ ซึ่งถึงแก่กรรม เช่น บิดา มารดา บุตร จ านวน 5,000 บาท  
4. พวงหรีดเคารพศพไม่เกิน จ านวน 1,000 บาท 
5. ช่วยเหลือกระเช้าหรือผลไม้หรือเงินบ ารุงขวัญเยี่ยมในนามสมาคม ไม่เกิน 2,000 บาท 

ให้แก่บุคลากรของสมาคมฯที่เจ็บป่วย เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลาเกิน 3 วันขึ้นไป 
6. กระเช้าของขวัญปีใหม่ส าหรับผู้มีอุปการคุณและผู้สนับสนุนสมาคม ครั้งละไม่เกิน 

2,000 บาท 
7. ให้ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ แก่บุคลากรของสมาคมตามที่นายกสมาคมเห็นชอบ โดยให้

ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
จะเห็นได้ว่า สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยสวัสดิการของ

บุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษร โดยช่วยเหลือเป็นเงินเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
บุคลากรตามท่ีระเบียบก าหนด 
 

3.2.3 ระเบียบสมำคมกีฬำรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ว่ำด้วย
สวัสดิกำรเจ้ำหน้ำที่และนักกีฬำ พ.ศ. 255877 

สมาคมกีฬารักบี้ ฟุตบอลเป็นสมาคมกีฬาสมัครเล่นสมาคมหนึ่ งที่ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งได้จัดท าข้อบังคับและได้รับอนุญาตให้จด
ทะเบียนแล้ว ตามใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา แบบ ส.ฬ.2 ทะเบียนเลขที่ 
045/2558 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 255878 และข้อบังคับดังกล่าวต้องให้สอดคล้องกับสหพันธ์กีฬา
รักบี้ฟุตบอลนานาชาติ (World Rugby) อีกด้วย เพ่ือให้การด าเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปอย่าง
โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ จึงได้ก าหนดระเบียบสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย สวัสดิการเจ้าหน้าที่และนักกีฬา พ.ศ. 255879 ซึ่งมี
สาระส าคัญดังนี้ 

                                                           
77 สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, เรื่องเดิม, หน้า 1-2.  
78 สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ข้อบังคับสมำคมกีฬำรักบี้

ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2558, หน้า 1-13, ค้นวันที่ 30 มิถุนายน 
2559 จาก http://www.thairugbyunion.com/15609875  

79 สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ระเบียบสมำคมกีฬำรักบี้
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ว่ำด้วยสวัสดิกำรเจ้ำหน้ำที่และนักกีฬำ, หน้า 1-2.  
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“นักกีฬา” หมายถึง นักกีฬารักบี้ฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกได้เป็นผู้เล่นทีมชาติไทย หรือผู้
เล่นในนามสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง บุคคลที่สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
แต่งตั้งหรือจ้างให้ด ารงต าแหน่งหน้าที่เป็นการชั่วคราว 

ระเบียบนี้ให้รวมถึง การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศ ภายในประเทศ เช่น การอบรม
สัมมนาต่างประเทศและภายในประเทศ การเก็บตัวฝึกซ้อม เป็นการชั่วคราว มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย 
ดังนี้ 

1. ค่าเดินทาง 
1) ภายในประเทศ ผู้เดินทางมีสิทธิเบิกตามอัตรารถปรับอากาศชั้น 1 พิเศษ 
2) ต่างประเทศ ผู้เดินทางมีสิทธิเบิกค่าตั๋วเครื่องบินตามอัตราชั้น Economy Class 

2.  ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าอาหาร 
 1) ภายในประเทศ 

(1) ช่วงฝึกซ้อมนักกีฬา วันละ 500 บาท เจ้าหน้าที่ 700 บาท (เบิกจ่ายตามจริง) 
(2)  ช่วงแข่งขันนักกีฬา วันละ 500 บาท เจ้าหน้าที่ 800 บาท (เบิกจ่ายตามจริง) 

 2)  ต่างประเทศ     
(1) นักกีฬา วันละ 1,000 บาท (เบิกจ่ายตามจริง) 
(2)  เจ้าหน้าที่ วันละ 1,200 บาท (เบิกจ่ายตามจริง)  

3.  ค่าเช่าที่พัก 
 1) ในประเทศ  (เบิกจ่ายตามจริง) 
 2) ต่างประเทศ (เบิกจ่ายตามจริง) 
4.  ค่าพาหนะ รถรับจ้าง ระหว่าง บ้าน-สนามบิน-บ้าน เหมาจ่ายไม่เกิน 1,000 บาท 
5.  ค่าเครื่องแต่งกาย สมาคมสนับสนุน 
6.  ค่าของที่ระลึก สมาคมสนับสนุน 
7.  ค่าประกันภัย สมาคมสนับสนุน 
8.  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ (เบิกจ่ายตามจริง) 
9.  เงินรางวัล ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมกรรมสัมปาทิกพิจารณา 
สิทธิในการได้รับการเบิกจ่ายและข้อก าหนด ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากมติกรรมสัมปาทิกสภา 

นายกสมาคม หรือผู้ท าการแทนให้ไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับสมาคม จะมีสิทธิได้รับการเบิกจ่าย เบี้ยเลี้ยง 
และหากต้องพักค้างแรมต่างภูมิล าเนา จะมีสิทธิได้รับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักหรือสถาน ที่พัก ตามที่
จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนดในระเบียบ โดยถือตามใบแจ้งรายการ และ/หรือใบเสร็จรับเงินของ
โรงแรมหรือสถานที่พักเป็นส าคัญ 

จะเห็นได้ว่า สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นสมาคม
กีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย กีฬารักบี้ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ต้องใช้แรงปะทะ มีกฎกติกาที่ต้องปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ต้องเล่นเป็นทีมซึ่งมีการแข่งขันทั้งรักบี้ประเภท 7 คนและประเภท 15 คน นอกจาก
นักกีฬาต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว หากผู้เล่นไม่มีน้ าใจนักกีฬา ไม่มีความสามัคคี ไม่
รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ก็จะไม่ประสบความส าเร็จแต่อย่างใด ที่ส าคัญอย่างยิ่งนักกีฬาทุกคน
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ต้องหมั่นฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอและต้องมีแรงจูงใจที่ดีในการพัฒนาตนเองและทีม ซึ่งสมาคมฯ ได้
จัดท าข้อบังคับในเรื่องต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ได้น าไปจดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 แล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคลและต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอาจถูกเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยได้ และการไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในบางเรื่องสมาคมฯ ก็อาจถูกลงโทษทางปกครอง
ซึ่งเป็นโทษปรับหรือโทษทางอาญาเป็นโทษจ าคุกหรืออาจถูกลงโทษทั้งจ าและปรับได้เช่นกัน 
นอกจากนี้ในเรื่องของการได้มาซึ่งนักกีฬาที่จะพัฒนาไปเป็นตัวแทนทีมชาติไทยนั้น ก็ได้ถูกก าหนดไว้
ในข้อบังคับของสมาคม ส่วนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก นักกีฬา  และบุคลากรทางการกีฬาของ
สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอล มีระเบียบก าหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานท าให้ผู้ที่จะเข้ามา
ในวงการกีฬารักบี้ฟุตบอลของไทยพิจารณาและตัดสินใจได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องสวัสดิการ
ของนักกีฬารักบี้ฟุตบอล ซึ่งจะเป็นแนวทางในการน าไปศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ วิเคราะห์
ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นสวัสดิการพื้นฐานของนักกีฬาสมัครเล่นของประเทศไทยต่อไป 
 
3.3  นโยบำยรัฐบำล  
 

นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกีฬาของไทย มี
ดังนี้ 

3.3.1  ค ำแถลงนโยบำย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ในส่วนที่เกี่ยวกับกีฬาได้ถูกก าหนดไว้ ดังนี้ 
 
ด้านที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาวะของ

ประชาชน  
รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการ

ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน โดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพดังนี้ . . . 

ข้อ 5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะ
นิสัยเยาวชนให้มีน้ าใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทและมีความสามัคคี 
อีกท้ังพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ จนสร้างชื่อเสียง
แก่ประเทศชาติ . . . 80  

 

                                                           
80 ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี แถลง

ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 
2557), หน้า 8.                                    
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     จากนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในด้านการ
ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพและสร้างลักษณะนิสัยที่พึงปรารถนาของเยาวชนในสังคมไทย ตลอดจน
การพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติ เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย
ต่อไป ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ส่วนตัวนักกีฬา
ก็จ าเป็นต้องฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ไม่
สามารถจัดหางบประมาณได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนสถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมก็มีไม่
เพียงพอ รัฐจึงควรที่จะต้องมีมาตรการหรือกฎหมายรองรับ เพ่ือให้นักกีฬาสมัครเล่นทั้งนักกีฬาปกติ
และนักกีฬาคนพิการมีความมั่นใจในการฝึกซ้อม การแข่งขัน และหลังการแข่งขัน ว่าจะปลอดภัย
จากการเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและทุพพลภาพหรือเสียชีวิต และประโยชน์อ่ืนใดที่กลุ่มนักกีฬา
สมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ควรที่จะต้องได้รับอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

 
3.3.2  กำรปฏิรูปด้ำนกีฬำ  
รัฐบาลได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
มาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้

ก าหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ จ านวน 11 ด้านและสภาปฏิรูปแห่งชาติจะสิ้นสุดลงตามมาตรา 38 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
พุทธศักราช 255881 มาตรา 39/2 มิให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญนี้อีก แต่ให้มีสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศขึ้นแทนสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมีร้อยเอกทินพันธ์ นาคะตะ เป็น
ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ82 เพ่ือด าเนินการให้เกิดการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ตามมาตรา 
27 สืบต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยให้ค านึงถึงความส าคัญ เร่งด่วน และความสัมฤทธิผลของการ
ปฏิรูปในระยะเวลาที่เหลืออยู่ 

นอกจากนี้ ในการจัดท าแผนการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม83 ให้น าสิ่งที่เป็นนโยบาย แนวคิด
ของนายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี มาประกอบการพิจารณา

                                                           
81 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558, รำชกิจจำนุเบกษำ 132, 64 ก (15 กรกฎาคม 2558), หน้า 3-4, ค้น
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 จาก http://www/manager.co.th/Politics/Viewnwes.aspx? 
NewsID=9580000080214 

82 ส านักนายกรัฐมนตรี, แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ, รำชกิจจำนุเบกษำ (13 ตุลาคม 2558), หน้า 1, ค้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 จาก 
http://library.2parliament.go.th.giventake/content_nrse2558/d101958-01.pdf    

83 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, แผนกำรปฏิรูปของคณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำร
ปฏิรูปประเทศด้ำนกีฬำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรศำสนำ คณุธรรม และจริยธรรม, หน้า 1-3. ค้น
วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 จาก http://library.2parliament.go.th.giventake/content 
_nrse2558/d122158-21.pdf  
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ในการจัดท าแผนการปฏิรูปด้วย คณะกรรมาธิการจึงได้มีมติตั้งอนุกรรมาธิการขึ้น จ านวน 4 คณะ 
เพ่ือรับผิดชอบการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 

1. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านโครงสร้างการกีฬา 
2. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านบริหารจัดการกีฬา 
3. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม 
4. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูปเร็ว (Quick Win) 
คณะอนุกรรมกรรมาธิการฯ คณะต่าง ๆ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการปฏิรูปในแต่ละด้าน 

ผ่านมติของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา 
คุณธรรมและจริยธรรมแล้ว ประกอบด้วยแผนการปฏิรูป 6 ด้าน รวม 31 เรื่อง ซึ่งจะน าเสนอเฉพาะ
ด้านที่ 1 และ 2 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาที่ต้องการศึกษาเท่านั้น ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างการกีฬา จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 
 1) การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 2)  การตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 
 3)  การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
 4)  การตรากฎหมาย และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการกีฬา 
 5)  การตั้งกระทรวงการกีฬา 
2. ด้านบริหารจัดการการกีฬา จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
 1)  การพิจารณาแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
 2)  การปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา 
 3)  การส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา  
 4) การจัดตั้งสถาบันพัฒนาการกีฬาคนพิการ 
จะเห็นได้ว่า จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับสวัสดิการนักกีฬาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้น แม้ว่าจะมีการให้ความส าคัญกับการ
กีฬาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกีฬาอาชีพและนักกีฬาอาชีพ มีการจัดท าแผนการพัฒนาและทุ่มเท
งบประมาณในการพัฒนานักกีฬาอาชีพ แต่ต้องไม่ลืมในข้อเท็จจริงว่าก่อนที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพได้
นั้นต้องเป็นนักกีฬาสมัครเล่นมาก่อน และในปัจจุบันนักกีฬาสมัครเล่นก็มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้ง
เหรียญรางวัลจากการแข่งขันในมหกรรมกีฬานานาชาติที่ผ่านมา ได้แก่ โอลิมปิกเกมส์ พาราลิมปิก
เกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ เอเชี่ยนพาราเกมส์ ซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ ส่วนใหญ่ได้มาจากนักกีฬา
สมัครเล่น ที่ตั้ งใจทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักเพ่ือชัยชนะในนามตัวแทนของประเทศไทย ซึ่ ง
ความสามารถของนักกีฬาไทยก็ไม่แพ้นักกีฬาชาติอ่ืน ๆ แต่กฎหมายการกีฬาของไทยยังไม่เอ้ืออ านวย
ในเรื่องการจัดสวัสดิการให้แก่นักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ขาดองค์กรที่
ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการ ขาดหลักเกณฑ์และมาตรการในการจัดสวัสดิการให้แก่นักกีฬา
สมัครเล่นอย่างแท้จริง  รัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารและจัดการด้านการกีฬาของไทยจึงควร
ให้ความส าคัญแก่ตัวนักกีฬาเป็นล าดับแรก ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสวัสดิการนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือให้องค์กรกีฬาและ
นักกีฬาบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
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บทท่ี 4 

 
กฎหมำยกำรกีฬำ องค์กรกีฬำและสวสัดิกำรนักกีฬำของต่ำงประเทศ 

 
กฎหมายการกีฬา องค์กรกีฬาและสวัสดิการนักกีฬาในต่างประเทศนั้น ผู้วิจัยได้เลือก

ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  เพราะ
ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียนั้นเป็นเป็นประเทศในอาเซียนเหมือนกับประเทศไทย เคยเป็น         
เจ้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 21 เมื่อปี พ.ศ. 2544 และในปี 2560 ได้รับเกียรติให้
เป็นเจ้าภาพอีกเป็นครั้งที่ 6 ในซีเกมส์ ครั้งที่ 2984 ระหว่างวันที่ 19-31 สิงหาคม 2560 ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร์ มี 11 ประเทศที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน 38 กีฬา 405 รายการ ส่วนประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น เคยเป็นเจ้าเหรียญทองในเอเชี่ยนเกมส์ติดต่อกันถึง 8 ครั้ง (พ.ศ. 2494-2521) จนกระทั่ง
ประเทศจีนได้เข้าร่วมแข่งขันในเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 9 (พ.ศ. 2525) เจ้าเหรียญทองจึงตกเป็นของ
ประเทศจีนนับแต่นั้นมา อย่างไรก็ตามประเทศญี่ปุ่นยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์อีกเป็น ครั้งที่ 2 คือ “โตเกียว 2020”85 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 9 
สิงหาคม 2563 โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 206 ประเทศ ใน 33 กีฬา 47 ชนิดกีฬา 324 รายการ 
อีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจศึกษาในพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดทางการกีฬา คือ เกาหลีใต้ จาก
ประเทศที่ประสบปัญหาทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ แต่ด้วยความสามัคคี ความมุ่งมั่นของคนใน
ชาติและอุดมการณ์ของผู้น า ท าให้เกาหลีใต้พัฒนาจนเป็นประเทศอุตสาหกรรม ส่วนทางด้านกีฬา
รัฐบาลเกาหลีใต้ได้เปิดตัวต่อประชาคมโลกผ่านมหกรรมกีฬาระดับโลก โดยเป็นเจ้าภาพแข่งขัน
โอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 ระหว่าง 2-31 กันยายน 2531 ณ กรุงโซล ได้เหรียญรางวัลเป็นอันดับที่ 
486 และในโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 ระหว่าง 5-21 สิงหาคม 2559 ณ เมืองริโอ เดอ จาเนโร 
ประเทศบราซิล ได้เหรียญรางวัลเป็นอันดับที่ 8 และเป็นอันดับที่ 2 ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 
ครั้งที่ 17 ระหว่าง 19 กันยายน - 4 ตุลาคม 2557 นอกจากนี้เกาหลีใต้ยังสามารถคว้าชัยชนะใน
รายการแข่งขันระดับโลกอีกหลายรายการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับ
กฎหมายการกีฬา องค์กรกีฬา และสวัสดิการนักกีฬา ของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ประเทศญี่ปุ่น 
และประเทศเกาหลีใต้ เพ่ือจะได้วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายการกีฬา องค์กรกีฬาและ
สวัสดิการนักกีฬาของประเทศไทยในบทต่อไป 

                                                           
84

 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ซีเกมส์ 2017, ค้นวันที่ 28 มกราคม 2560 จาก http://th. 
wikipedia.org/ 

85 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, โอลิมปิกฤดูร้อน 2020, ค้นวันที่ 28 มกราคม 2560 จาก 
http://th.wikipedia.org/  

86 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, โอลิมปิกฤดูร้อน, ค้นวันที่ 15 มกราคม 2560 จาก 
https://th.wikipedia.org/  
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4.1  ประเทศสหพันธรัฐมำเลเซีย 
 

4.1.1  กฎหมำยกำรกีฬำ87 
ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียมีพระราชบัญญัติการพัฒนากีฬา พ.ศ. 2540 (SPORTS 

DEVELOPMENT ACT 1997) ปรับปรุงแก้ไขใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 (SPORTS 
DEVELOPMENT ACT 1997 As at 1 April 2013) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬา
เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายนี้ ซึ่งกระทรวงเยาวชนและกีฬา (Ministry of Youth and Sports) ท า
หน้าที่ควบคุมนโยบายการกีฬาของชาติ มีสภากีฬาแห่งชาติเป็นองค์กรกลางท าหน้าที่ควบคุม ก ากับ 
ดูแล ประสานงาน องค์กรกีฬาทุกแห่งของมาเลเซีย เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้การยอมรับว่ าสภาโอลิมปิกแห่งมาเลเซียเป็น
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติมาเลเซีย มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการท าให้มาเลเซียมีส่วนร่วมใน
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เอเชี่ยนเกมส์ เกมส์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการแข่งขันกรีฑา
นานาชาติ กฎหมายฉบับนี้บังคับให้องค์กรกีฬาทุกองค์กรต้องสมัครเพ่ือจดทะเบียนตามแบบฟอร์ม
และเงื่อนไขที่ก าหนด เช่น ข้อมูลต่าง ๆ และวัตถุประสงค์ขององค์กร มาตรฐานข้อก าหนดทาง
เทคนิคและข้อก าหนดส าหรับสถานที่เล่นกีฬาทั้งหมดในประเทศมาเลเซีย ขั้นตอนการแก้ไขข้อพิพาท
ภายในองค์กร เป็นต้น หากปฏิบัติถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดแล้วจะได้หนังสือรับรองการจด
ทะเบียน แต่การเข้าร่วมแข่งขันหรือการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติเป็น  
ลายลักษณ์อักษรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬาก่อน ค าตัดสินของรัฐมนตรีถือเป็น
ที่สุด นอกจากนี้องค์กรกีฬาต้องมั่นใจว่าการแข่งขันหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการหรือมี
ส่วนร่วมโดยรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น ต้องเป็นไปตามกฎและหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานที่ก ากับดูแลและกฎระเบียบระหว่างประเทศทั้งหมดเพ่ือการกีฬาขององค์กรกีฬานั้น ๆ 
รวมถึงมาตรฐานและคุณสมบัติของผู้มีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนมาตรฐานด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยส าหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน เจ้าหน้าที่และผู้ชมด้วย  หากองค์กรใดท าผิดหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหรือฝ่าฝืนกฎหมายการพัฒนากีฬาฉบับนี้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันริงกิตหรือ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับ และอาจไม่ได้รับการจดทะเบียนหรือเพิกถอนหรือระงับการ
จดทะเบียนได้หากพบว่าองค์กรกีฬานั้นได้รับการจดทะเบียนเนื่องจากการทุจริต มีข้อผิดพลาดหรือ
การบิดเบือนความจริงในสาระส าคัญใด ๆ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ฝ่าฝืนบทบัญญัติ ไม่เป็นนิติบุคคลที่
เหมาะสมจะจดทะเบียนเพื่อเป็นตัวแทนของกีฬาในรัฐใดหรือของประเทศมาเลเซีย หรือเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนากีฬา ล้มเหลวหรือละเลยที่จะแก้ปัญหาการทุจริตและพฤติกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกใน
องค์กร ซึ่งองค์กรกีฬามีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬาได้ภายใน 30 วัน 

 
 

                                                           
87 Sports Development Act 1997 (As at 1 April 2013), ค้นวันที่ 11 มกราคม 

2560 จาก http://kbs.gov.my/my/akta-pekeliling/akta.html?download=539:sports-
development-act-1997-act-576&rct=j&frm   
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4.1.2  องค์กรกีฬำ88 
สภากีฬาแห่งชาติมาเลเซียมีบทบาทหลัก คือ การประสานงานและให้ความช่วยเหลือในการ

พัฒนากีฬาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักกีฬาในการแข่งขันระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

สภาโอลิมปิกมาเลเซียซึ่งเป็นองค์กรหลักส าหรับทุกสมาคมกีฬาแห่งชาติ จะมีความ
รับผิดชอบหลักในการส่งเสริมการมีจุดมุ่งหมายของการเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและการ
ท างานอย่างใกล้ชิดกับสภากีฬาแห่งชาติในการเลือกและการฝึกอบรมของนักกีฬาในส่วนที่เกี่ยวกับ
การแข่งขันระหว่างประเทศได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล สภาโอลิมปิก
มาเลเซียจะมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาของมาเลเซีย เช่น กีฬาโอลิมปิก เอเชี่ยนเกมส์ สมาพันธรัฐ
เกมส์ เอเชี่ยนตะวันออกเฉียงใต้เกมส์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬามีอ านาจในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และ
คณะกรรมาธิการ เพ่ือช่วยบริหารการกีฬาตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งคณะกรรมาธิการมีอ านาจ
ดังต่อไปนี้  

1. รับลงทะเบียนหรือปฏิเสธการลงทะเบียนเป็นองค์กรกีฬาของสมาคม สโมสร หรือบริษัท  
2. ก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ของการลงทะเบียนเพื่อเป็นองค์กรกีฬา 
3. เพิกถอนหรือระงับสิทธิขององค์กรกีฬา 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ปิดบังหรือรายงานเอกสารอันเป็นเท็จจะมีความผิด ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินห้าพันริงกิต หรือโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
องค์กรกีฬาทุกองค์กรต้องจดทะเบียนตามกฎหมายนี้และจะได้รับใบรับรองการลงทะเบียน 

ซึ่งหากองค์กรกีฬาที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วถ้ามีการปิดบังข้อเท็จจริง ล้มเหลวในการปฏิบัติงาน
ตามเงื่อนไข ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย ขัดขวางการพัฒนาการเล่นกีฬา เพิกเฉยต่อการแก้ไข
ปัญหาทุจริตของสมาชิกในองค์กร คณะกรรมาธิการอาจยกเลิกหรือระงับการลงทะเบียนขององค์กร
กีฬา ซึ่งคณะกรรมาธิการจะให้โอกาสองค์กรกีฬาชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นของการกระท าดังกล่าวได้ 

ถ้าองค์กรกีฬาใด ๆ ได้รับความเสียหายจากการตัดสินใจของคณะกรรมาธิการดังกล่าวใน
เรื่องของการปฏิเสธการลงทะเบียน การจัดเก็บภาษีการลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่ก าหนด การเพิก
ถอนหรือระงับการลงทะเบียน ให้องค์กรกีฬาอุทธรณ์ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬา
ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศของคณะกรรมาธิการ การตัดสินใจของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด   

เมื่อเจ้าพนักงานปฏิเสธที่จะลงทะเบียน สั่งเพิกถอนหรือระงับการลงทะเบียน จะมีผลต่อ
องค์กรกีฬา คือ ไม่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ รวมทั้งการแข่งขัน ไม่ได้รับการช่วยเหลือเรื่อง
งบประมาณจากสภากีฬาแห่งชาติมาเลเซีย ไม่ได้เป็นตัวแทนและห้ามใช้ค าว่า “แห่งมาเลเซีย” 
ส าหรับการท ากิจกรรมหรือเครื่องหมายใด ๆ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันริงกิตและ
หากยังด าเนินการต่อต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยริงกิตต่อวันส าหรับการท าผิดกฎหมาย  
 
 

                                                           
88

 Ibid., pp. 11-20. 
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4.1.3  สวัสดิกำรนักกีฬำ89 
สวัสดิการนักกีฬาในประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียจะมีมูลนิธิสวัสดิการ (Yayasan Kebajikan 

Atlet Kebangsaan: YAKEB) ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสวัสดิการทั้งของนักกีฬาทีมชาติและอดีต
นักกีฬาทีมชาติ ซึ่งด าเนินการโดยสภากีฬาแห่งชาติที่มิได้จ ากัดเฉพาะโครงการสวัสดิการที่ก าหนดไว้
เท่านั้น สวัสดิการดังกล่าวมี ดังนี้ 

         4.1.3.1 โครงการสวัสดิการนักกีฬาแห่งชาติ (Skim Kebajikan Atlet Kebangsaan: 
SKAK) จะด าเนินการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ 1. งานศพ (นักกีฬาและครอบครัวได้ทันที) 2. 
บริการช่วยเหลือทางการแพทย์  3. การบรรเทาภัยพิบัติ 4. ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ 

 ผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการสวัสดิการนักกีฬาแห่งชาติ ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้  

        นักกีฬาที่อยู่ภายใต้โครงการ MSNM และอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ไม่ได้รับผลประโยชน์
จากมูลนิธิสวัสดิการ (YAKEB) หรืออ่ืน ๆ ซึ่งนักกีฬาและอดีตนักกีฬาทีมชาติสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ 

ต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในรายการแข่งขันหรือการแข่งขันชิงชนะเลิศ 1 รายการ ต่อไปนี้
 1. ซีเกมส์ หรือ อาเซียนพาราเกมส์ 

2.  เอเชียเกมส์ เครือจักรภพ เอเชี่ยนพาราเกมส์   
3. กีฬาโอลิมปิกเกมส์ พาราลิมปิกเกมส์ 
4. ชิงแชมป์เอเชีย 
5. ชิงแชมป์โลก 

        วิธีการสมัครขอรับสวัสดิการ ผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการทุกคนจะต้องท าเรื่องผ่าน 
ผู้จัดการของสภากีฬาแห่งชาติ สมาคมกีฬาแห่งชาติ 

        เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบเพื่อรับสวัสดิการต่าง ๆ มีดังนี้  
1. กรณีงานศพ ต้องมีหนังสือรับรองการตาย เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ตายและผู้สมัครขอรับสวัสดิการ บัตรประจ าตัวนักกีฬา หนังสือรับรองของสภากีฬาแห่งชาติ 
2. กรณีบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน บัตร

ประจ าตัวนักกีฬา หนังสือรับรองของสภากีฬาแห่งชาติ 
3. กรณีการบรรเทาภัยพิบัติ หลักฐานที่เกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น บัตรประจ าตัว

นักกีฬา หนังสือรับรองของสภากีฬาแห่งชาติ  
4. ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ เอกสารที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ของกรณีท่ีเกิดขึ้น 

        4.1.3.2  ค่าชดเชยจากการสูญเสียรายได้ 
        ในปี พ.ศ. 2555 นักกีฬาได้รับเงินเป็นการชดเชยจากการสูญเสียรายได้ ซึ่งผู้มีสิทธิ์จะ

ได้รับต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขเท่านั้น 

                                                           
89 Kabajikan, ค้นวันที่  15 มกราคม 2560 จาก http://www.nsc.gov.my/ 

perkhidmatan/kebajikan/   
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         4.1.3.3  โครงการประกันภัยคุ้มครองในรูปแบบของอุบัติเหตุส่วนกลุ่มบุคคลของ
สภากีฬาแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1) นักกีฬาปกติ  เป็นการประกันภัยที่คุ้มครองนักกีฬา ผู้ฝึกสอน 
เจ้าหน้าที่และพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ (อยู่ภายใต้โครงการ MSN) ส าหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้
ที่มีอายุระหว่าง 15-75 ปี ดังรายการต่อไปนี้ 

การตายหรือทุพพลภาพถาวร   100,000.00  ริงกิต 
บริการทางการแพทย ์              3,000.00  ริงกิต 
ความพิการชั่วคราว         200.00  ริงกิต 
ค่าฝังศพ         2,000.00  ริงกิต 
ค่ารักษาพยาบาล          500.00  ริงกิต 
ส าหรับนักกีฬาเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 7-14 ปี จะได้รับการคุ้มครอง ดังนี้ 
การตายหรือทุพพลภาพอย่างถาวร      50,000.00  ริงกิต 
บริการทางการแพทย ์        2,000.00  ริงกิต 
ค่าฝังศพ          2,000.00  ริงกิต 

  2) นักกีฬาคนพิการ (นักกีฬาพาราลิมปิก) เป็นการป้องกันนักกีฬาพาราลิ
มปิก (ภายใต้โครงการ NSC) ที่มีอายุระหว่าง 18-65 ปี 

การตายหรือทุพพลภาพถาวร      75,000.00  ริงกิต 
บริการทางการแพทย ์           3,000.00  ริงกิต 
ค่าฝังศพ          2,000.00  ริงกิต 
ค่ารักษาพยาบาล           500.00  ริงกิต 

        ทั้งนี้ผู้ที่ขอรับเงินสวัสดิการต่าง ๆ จ าเป็นต้องส่งเอกสารหลักฐานแนบแบบฟอร์มการ
ขอรับสวัสดิการดังกล่าว เช่น ใบมรณบัตร รายงานการชันสูตรศพ รายงานต ารวจ หนังสือรับรองของ
โครงการ ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 
 
4.2  ประเทศญี่ปุ่น 
      

4.2.1  กฎหมำยกำรกีฬำ90 
ประเทศญี่ปุ่นได้มีพระราชบัญญัติกีฬาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 แก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริม

การเล่นกีฬาซึ่งใช้มานานถึง 50 ปี โดยให้ความส าคัญกับกีฬาว่าเป็นวัฒนธรรมที่มนุษย์ใช้ร่วมกันใน
ระดับสากล การแข่งขันกีฬาและการออกก าลังกายโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ และเป็นการบ่มเพาะจิตวิญญาณของการพ่ึงพาตนเอง 

นอกจากนี้กฎหมายกีฬาของญี่ปุ่นยังก าหนดให้กีฬาเป็นสิ่งส าคัญส าหรับประชาชนเพ่ือท าให้
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี การเล่นกีฬาเป็นสิทธิของประชาชนทุกคน และยังสร้างความสามัคคี
                                                           

90 The Basic Act on Sports, ค้นวันที่ 20 มกราคม 2560 จาก http://www/mext. 
go.th.jp/a_menu/sports/kihomkou/attach/1336024.htm 
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ของคนในชาติและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศและ
ความเข้าใจร่วมกันของคนทั่วโลกผ่านการเล่นกีฬา กฎหมายฉบับนี้ยังได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมการ
เล่นกีฬาของคนพิการ 

กฎหมายกีฬาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: MEXT) เป็น
ผู้ก าหนดนโยบายและแผนกีฬาขั้นพ้ืนฐาน มีการจัดตั้งกองทุนสาธารณะและการระดมทุนจาก
บริษัทเอกชน สลากกินแบ่งรัฐบาล มีสภากีฬาแห่งชาติญี่ปุ่น (JSC) เป็นหน่วยงานอิสระ ท าหน้าที่
ส่งเสริมกีฬา จัดสร้างสนามกีฬา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์ และการ
บริหารงานต่าง ๆ ของการกีฬาแห่งชาติ 

ปัจจุบันญี่ปุ่นมีหลายภาคส่วนร่วมกันดูแลรับผิดชอบการกีฬาของประเทศ เช่น กระทรวง
เศรษฐกจิการค้าและอุตสาหกรรมดูแลสมาคมกีฬาอาชีพ กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ
บริหารจัดการด้านบริการต่าง ๆ ได้แก่ ธุรกิจและการส่งเสริมสุขภาพ ความแข็งแรงทางกายภาพใน
เขตท้องถิ่น การดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงที่ดินดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งและการท่องเที่ยว เป็น
ต้น จะเห็นได้ว่าหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือกันในการพัฒนากีฬาของ
ประเทศญี่ปุ่น ท าให้มีศักยภาพในการรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ เช่น โอลิมปิก 
พาราลิมปิก และฟุตบอลโลก 
    

4.2.2  องค์กรกีฬำ91 
องค์กรกีฬาที่ส าคัญของญี่ปุ่นหลังจากการปรับโครงสร้างองค์กร กระทรวงจัดตั้งกีฬาและ

ส านักเยาวชน ต่อจากนั้นกองแผนงานนโยบายกีฬา แผนกส่งเสริมและการแข่งขันกีฬาส่วนที่ถูก
จัดตั้งขึ้นในปี 2555 แต่ละฝ่ายได้ให้ความสนใจเฉพาะและการแบ่งหน้าที่ของแต่ละส่วนจะถูกก าหนด
โดยกฎหมายของ MEXT ส่วนการส่งเสริมกีฬาได้มุ่งเป้าหมายไปที่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมกีฬา
ส าหรับคนพิการที่อยู่ในขอบเขตของผู้มีอ านาจและในความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขแรงงาน
และสวัสดิการ  

นอกเหนือจากองค์กรด้านการจัดการแล้ว องค์กรที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชน เช่น 
JSC คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งญี่ปุ่น (JOC) สมาคมกีฬาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASA) และสมาคมกีฬา
แห่งชาติญี่ปุ่น (NRAJ) มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมกีฬา บทบาทของพวกเขา ได้แก่ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกีฬาที่มีประสิทธิภาพสูง การให้เงินอุดหนุนส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย และ
การพัฒนาความเข้าใจในรูปแบบของกีฬา โดย JSC มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมกีฬาและปรับปรุงสุขภาพกาย
ของนักเรียนผ่านกิจกรรมต่อไปนี้ การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกีฬา เช่น สนามกีฬา
แห่งชาติ การให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมกีฬา การจ่าย
ผลประโยชน์ที่จ าเป็นในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักเรียนภายใต้การควบคุมของโรงเรียน และ
การด าเนินโครงการวิจัยต่าง ๆ นอกจากนี้มีหน่วยงานต่อต้านสารต้องห้ามทางการกีฬา (JADA) 
ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือส่งเสริมความรู้และประสานงานต่อต้านสาร

                                                           
91 Ibid.  
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ต้องห้ามทางการกีฬา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางกายภาพและป้องกันการใช้สารต้องห้ามการออกก าลัง
กายของผู้เล่นกีฬา ให้สอดคล้องกับส านักงานอนุญาโตตุลาการกีฬาญี่ปุ่น (JSAA) และยังมีส่วนช่วย
ในการส่งเสริมกีฬาที่ผ่านการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้แก่นักกีฬาในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

องค์กรกีฬาส่วนท้องถิ่นในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและในเขตเทศบาลเมือง และ
บริษัทที่มีภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการกีฬาและการพ่ึงพา
อาศัยการท างานของรัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาเหล่านี้ องค์กรเหล่านี้จะได้รับความ
ช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลท้องถิ่นในช่วงเวลาของการจัดตั้งของพวกเขา แต่วิธีการดังกล่าว
องค์กรจะได้รับทุนและจ านวนเงินหรืออัตราส่วนของผลงานจากรัฐบาลแตกต่างกันไป  
 

4.2.3  สวัสดิกำรนักกีฬำ92 
องค์กรที่ดูแลการกีฬาของญี่ปุ่นมีหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดย

พ้ืนฐานรัฐเข้ามาดูแลระบบกีฬาพ้ืนฐานของประเทศทั้งหมด ทางภาครัฐเน้นการดูแลความปลอดภัย
ตั้งแต่ระดับโรงเรียน จากโครงการจัดให้มี แผนกความปลอดภัยของโรงเรียน ให้ค่ารักษาพยาบาล
ส าหรับการบาดเจ็บและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนภายใต้การดูแลของโรงเรียน  
นอกจากนี้ยังมีการวิจัยเกี่ยวกับการสนับสนุนความปลอดภัยของโรงเรียน เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บ
และอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนกับเด็กนักเรียนรวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ระบบสวัสดิการช่วยเหลือการบาดเจ็บและอุบัติเหตุร่วมกันให้ผลประโยชน์  (ค่ารักษา 
พยาบาล ค่าชดเชยคนพิการ หรือค่าชดเชยการเสียชีวิต) ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ
หรือเสียชีวิตที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนและเด็กที่อายุน้อยกว่าในขณะที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
โรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก สัญญา (ได้รับบาดเจ็บและอุบัติเหตุสัญญาช่วยเหลือผลประโยชน์
ร่วมกัน) ระหว่าง JSC และผู้ประกอบการโรงเรียน การบาดเจ็บและอุบัติเหตุภายใต้การควบคุมของ
โรงเรียนหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียน  (รวมถึงชั่วโมงการ
ดูแลเด็กที่สถานรับเลี้ยงเด็ก) ตลอดจนในช่วงนอกเวลาเรียนและช่วงหลังเลิกเรียน หรือระหว่างทาง
ไปโรงเรียนหรือ (หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก)  

ในส่วนของกีฬาระดับชาติเป็นหน้าที่ของหน่วยงานการบริหารส่งเสริมการกีฬาแห่งชาติ การ
ส่งเสริมการกีฬาแห่งชาติเป็นหลักในการควบคุมดูแล ส่วนกีฬาสมัครเล่นจะขึ้นอยู่กับภาคเอกชนเข้า
มาดูแลเป็นส่วนใหญ่ จึงขึ้นอยู่กับภาคเอกชนที่เข้ามาดูแลกีฬาชนิดต่าง ๆ ในการดูแลและคุ้มครองตัว
นักกีฬาเอง ซึ่งหน่วยงานเอกชนที่เข้ามาดูแลได้เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาของประเทศ ได้
น ามาซึ่งการพัฒนาศักยภาพทางกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาอย่างมาก อีกทั้งยังร่วมมือกับทาง
ภาครัฐในการให้ความส าคัญกับการกีฬาในส่วนต่าง ๆ นอกเหนือจากการดูแลชนิดกีฬาที่เข้ามา
สนับสนุน องค์กรเอกชนยังเข้ามาสนับสนุนภาครัฐเพ่ือเป็นการส่งเสริมสังคมกีฬาที่ประเทศญี่ปุ่นให้
การเล่นกีฬาเป็นสิทธิที่ส าคัญของพลเมือง 

 
 

                                                           
92 Ibid.    
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4.3  ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี (เกำหลีใต้)  
 

4.3.1  กฎหมำยกำรกีฬำ93 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอีกประเทศหนึ่งที่แม้ว่าในอดีตจะเคยตกอยู่ภายใต้การดูแล

ของประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต ภายหลังสงครามเย็นประเทศเกาหลีถูกแบ่ง
ออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยมีเส้นขนานแบ่งเขตแดนอยู่ที่ 38 องศา อีกทั้งประสบกับ
ปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก แต่เหตุใดนักกีฬาทีมชาติเกาหลีใต้จึงกลายเป็นมหาอ านาจ
ทางการกีฬาได้ภายในเวลาไม่นานนัก94 ผลงานที่ปรากฏแก่ชาวโลก คือ อันดับที่ 2 ซึ่งเป็นรองแค่
ประเทศจีนเท่านั้นในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 4 
ตุลาคม 2557 ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ และในโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 5-21 
สิงหาคม 2559 ณ เมือง ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล นักกีฬาของประเทศเกาหลีใต้สามารถท า
เหรียญรางวัลได้เป็นอันดับที่ 8 นอกจากนี้นักกีฬาเกาหลีใต้ยังสามารถคว้าชัยชนะในรายการแข่งขัน
ระดับโลกอีกหลายรายการ และนักกีฬาที่มีผลงานยอดเยี่ยมยังได้ไปเป็นนักกีฬาอาชีพท ารายได้อีกใน
หลายประเทศ แม้แต่การเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬา (โค้ช) หรือนักกีฬาในประเทศไทยด้วย 

ประเทศเกาหลีใต้ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการกีฬาแห่งชาติ (Nation 
Sports Promotion Act) ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 

รัฐเกาหลีใต้จะใช้มาตรการเพ่ือส่งเสริมการกีฬาแห่งชาติ ส่งเสริมและคุ้มครองเพ่ือพัฒนา
กิจกรรมกีฬาตามความสมัครใจของประชาชนท าให้มีแฟนกีฬาเป็นจ านวนมาก ซึ่งมาตรการในการ
ส่งเสริมกีฬา ได้แก่ การจัดงานวันกีฬาและสัปดาห์กีฬาขึ้นเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้รัฐบาลท้องถิ่นก็ต้อง
จัดให้กิจกรรมกีฬาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของทุกคน โรงเรียนหรือสถานประกอบการก็ต้อง
ส่งเสริมการออกก าลังกายและกิจกรรมกีฬาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วย ซึ่งรัฐและ
รัฐบาลท้องถิ่นจะมีระบบเงินรางวัลสนับสนุนผู้น ากีฬาที่ได้ผ่านการทดสอบคุณสมบัติและได้ใบ
ประกาศนียบัตรรับรอง โค้ชและนักกีฬาที่มีผลงานยอดเยี่ยม โดยเฉพาะผู้ ได้รับเหรียญรางวัลในการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิก พาราลิมปิก การท าลายสถิติ หรือรางวัลในการแข่งขันอ่ืน ๆ กฎหมายฉบับนี้ยัง
ส่งเสริมการผลิตเครื่องกีฬา การให้มูลนิธิกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโซลขอยืมเงินจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
กีฬาแห่งชาติ การใช้มาตรการทางภาษีส าหรับสินค้าเกี่ยวกับกีฬา เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมการกีฬาแห่งชาติ” กองทุนนี้บริหารงานได้อย่าง
เป็นอิสระโดยมูลนิธิส่งเสริมกีฬาโอลิมปิกกรุงโซล แหล่งเงินทุนของกองทุนมาจากเงินสมทบจาก
รัฐบาลและบุคคลอื่น รายได้จากธุรกิจโฆษณา ค่าเข้าชมสนามกอล์ฟ รายได้จากการขายตั๋วพนันกีฬา
ตามพระราชบัญญัติการจับสลากและสลากกินแบ่งรัฐบาล รายได้จากการลงทุนและอ่ืน ๆ ตามที่
กฎหมายก าหนด ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงินกองทุน ได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ

                                                           
93 National Sports Promotion Act, Retrieved January 15, 2017 from https: 

//elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=32538 
94

 กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว, เรื่องรำวในวันวำนและปัจจุบันของเกำหลี, 
หน้า 168-181, ค้นวันที่ 15 มกราคม 2560 จาก http://www.korea.net 
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ส่งเสริมกีฬาประจ าชาติและการเผยแพร่ โครงการฝึกอบรมผู้เล่นและผู้น ากีฬาที่ผ่านการรับรอง 
โครงการปรับปรุงสวัสดิการผู้เล่น ผู้น านักกีฬาและนักกีฬา โครงการปลูกฝังทีมกีฬาโรงเรียน การ
สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน/สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา การสนับสนุนกิจกรรมกีฬา
ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น  
 

4.3.2  องค์กรกีฬำ95 
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการกีฬาแห่งชาติเกาหลี ได้มีการจัดตั้งองค์กรกีฬาต่าง ๆ โดย

ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย  
 4.3.2.1 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศเกาหลี (Korea Olympic Committee: 

KOC) มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือท ากิจกรรมทางธุรกิจและกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกีฬา ดังนี้ 
 1) การแนะแนวและการสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมของ

บริษัทในเครือกีฬา 
 2)  การจัดองค์กรและการแลกเปลี่ยนกีฬาระหว่างประเทศ 
 3)  ส่งเสริมกีฬาอาชีพ เช่น การอุปถัมภ์ผู้เล่นและการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการเล่น 
 4)  การปรับปรุงสวัสดิภาพของนักกีฬา 
 5)  ช่วยเหลือ ดูแล ผู้เล่นกีฬาทีมชาติที่เกษียณแล้ว 
 6)  กิจกรรมทางธุรกิจอ่ืนที่จ าเป็นในการส่งเสริมกีฬา 
4.3.2.2  สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศเกาหลี (Korea Sports Association for the 

Disable: KSAD) มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือท ากิจกรรมทางธุรกิจและกิจการเกี่ยวกับการส่งเสริมกีฬา
ของคนพิการ ดังนี้ 

1)  การแนะแนวและการสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมของ
บริษัทในเครือกีฬาของคนพิการ 

2)  การจัดและแลกเปลี่ยนกีฬาเพ่ือคนพิการระดับสากล 
3)  ส่งเสริมกีฬาคนพิการที่เป็นมืออาชีพ เช่น การส่งเสริมผู้เล่นที่พิการ

และเพ่ิมประสิทธิภาพการเล่น  
4)  ส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาคนพิการ 
5) ปรับปรุงสวัสดิภาพของผู้เล่นที่พิการ ผู้น ากีฬาคนพิการที่ได้รับการ

รับรองและบุคคลที่ให้การสนับสนุนกีฬาคนพิการอย่างเต็มที่ 
6) เรื่องอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมกีฬาคนพิการ 
 
 

                                                           
95 National Sports Promotion Act, op.cit. 
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 4.3.2.3  การจัดตั้งส านักงานต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาของเกาหลี 
(Establishment of Korea Anti-Doping Agency) มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือท ากิจกรรมและ
กิจการที่เกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ดังนี้ 

1) การประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา รวบรวมข้อมูลและการวิจัยเพ่ือ
ต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 

2) การจัดตั้งและด าเนินการโครงการทดสอบสารต้องห้ามทางการกีฬา 
3) การจัดผลการทดสอบและการลงโทษตามผลดังกล่าว 
4) การแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการป้องกันการใช้สารต้องห้ามทางการ

กีฬาทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
5) การก าหนดระดับการอนุญาตส าหรับการใช้ยาและวิธีการเฉพาะ

ส าหรับการกินหรือใช้ยาหรือวิธีการใด ๆ ตามรายการที่ห้ามเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางกายภาพ
ของผู้เล่น ตามประกาศที่ประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 

6) กิจกรรมทางธุรกิจอ่ืน ๆ และกิจการที่จ าเป็นส าหรับการต่อต้านการใช้
สารต้องห้ามทางการกีฬา  

 4.3.2.4 มูลนิธิส่งเสริมกีฬาโอลิมปิกโซล (Seoul Olympic Sports Promotion 
Foundation) มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือระลึกถึงการเป็นเจ้าภาพใน
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงโซล ครั้งที่ 24 และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมกีฬาประจ าชาติ 
ดังนี้ 

1) ธุรกิจเพ่ือการระลึกถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 24 ณ กรุงโซล 
เกาหลีใต ้

2)  การจัดตั้ง การจัดการและการด าเนินงานของกองทุนและกิจการที่
เกี่ยวข้อง 

3) การจัดตั้งและการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกีฬาและผลการ
ด าเนินงานของกิจการ เช่น การซื้อกิจการ การเช่าอสังหาริมทรัพย์อ่ืน ๆ  

4)  การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา 
5)  กิจการอ่ืนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการ

ท่องเที่ยวก าหนด 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อให้การด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรกีฬาดังกล่าวข้างต้น

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว องค์กรกีฬาอาจยืมเงินรวมทั้งการกู้ยืมเงินจากองค์กรระหว่างประเทศ 
รัฐบาลต่างประเทศหรือชาวต่างชาติได้ หรือน าเข้าวัสดุ เมื่อได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว  

 นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามต่าง ๆ ที่
ได้ก าหนดไว้ซึ่งมีทั้งโทษปรับและโทษจ าคุก อาทิเช่น บุคคลใดที่มิใช่มูลนิธิส่งเสริมกีฬาโอลิมปิกโซล
หรือผู้ด าเนินธุรกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วไปด าเนินการออกตั๋วการพนันกีฬาหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน  
และมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลที่ชนะการเดิมพัน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
เจ็ดปีหรือปรับไม่เกิน 70 ล้านวอน 
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4.3.3  สวัสดิกำรนักกีฬำ96 
แม้ว่าในอดีตประเทศเกาหลีใต้จะพบกับความยากล าบากอย่างแสนสาหัสจากการอยู่ใต้การ

ปกครองของประเทศมหาอ านาจเป็นเวลานาน แม้แต่การพัฒนาทางการกีฬาก็ถูกบังคับไม่ให้ท าแล้ว
ยังประสบกับปัญหาความยากจนในการเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่ด้วยการมีผู้น าที่มีความสามารถ
และความมุ่งมั่น อดทน ความสามัคคีและความรักชาติของชาวเกาหลีเอง ท าให้ประเทศสามารถรอด
พ้นจากวิกฤติดังกล่าวเข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาทางอุตสาหกรรม และผลกระทบของการถู ก
ปกครองโดยมหาอ านาจดังได้กล่าวไว้แล้ว ท าให้ชาวเกาหลีต้องถูกแบ่งประเทศและความสัมพันธ์ของ
คนในชาติเดียวกันแยกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จนถึงปัจจุบัน  

ในสมัยของประธานาธิบดี ปาร์ค จุงฮี ได้เห็นความส าคัญของกีฬา ได้เป็นผู้น าในการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬาแบดมินตัน โดยถือว่า “พลังกายเป็นพลังแห่งชาติ” ความแข็งแรงของ
ประชาชนเป็นรากฐานของความแข็งแรงของประเทศ ทุกคนควรสะสมเก็บพลังงานโดยการสร้าง
ความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจผ่านเกมกีฬาระดับชาติ เกาหลีใต้จึงให้ความส าคัญในการลงทุน
ด้านการเล่นกีฬาเช่นเดียวกับการพัฒนาทางการเมือง นอกจากนี้ส าหรับนักกีฬาหรือโค้ชที่มี
ความสามารถยอดเยี่ยมจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เช่น นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลในโอลิมปิก
เกมส์ ประธานาธิบดีปารค์ได้ส่งโทรเลขแสดงความยินดี จัดงานเลี้ยงต้อนรับ มอบเงินและระดมทุน
สร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้ใหม่และกล่าวชื่นชมแม่ของนักกีฬาผู้นั้นว่า “คุณเป็นแม่ที่ดีท่ีสุดในประเทศ”97 

นอกจากนี้ รัฐบาลและรัฐบาลท้องถ่ินจะต้องดูแลนักกีฬาที่ยอดเยี่ยม ดังนี้ 
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าเรียน

ในโรงเรียนส่วนกลาง 
1.  ให้ทุนการศึกษาและการจ้างงาน 
2.  รางวัลเป็นเงินส าหรับผู้ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ เช่น 

โอลิมปิก ชิงแชมป์โลก เอเชี่ยนเกมส์ เป็นต้น 
3.  บ านาญรายเดือนมากน้อยขึ้นอยู่กับเหรียญรางวัลที่ได้รับว่าเป็น  เหรียญทอง  เหรียญ

เงิน หรือเหรียญทองแดง 
4.  การยกเว้นการรับราชการทหาร ซึ่งกฎหมายเกาหลีใต้บังคับให้ชายเกาหลีที่มีร่างกาย

สมบูรณ์แข็งแรงต้องเป็นทหารเกณฑ์ 3 ปี ซึ่งนักกีฬาจะได้รับการยกเว้นเพ่ือเอาเวลาทั้งหมดไปฝึกฝน
เล่นกีฬาเป็นนักกีฬาทีมชาติเกาหลีใต้แทนการเป็นทหารเป็นระยะเวลา 5 ปี 

5.  ฝึกอบรมให้นักกีฬาทีมชาติในศูนย์ฝึกอบรมมืออาชีพ Taenung ระหว่างการเก็บตัว
ฝึกซ้อม ดูแลเรื่องอาหาร และตารางการออกก าลังกายในแต่ละวัน 

6.  จ้างโค้ชชาวต่างชาติที่มีความสามารถในกีฬาแต่ละประเภทฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติ  

                                                           
96 Ibid. 
97Rim Seon-Jong, Sport and Politics in The Republic of Korea (Thesis, 

University of Surrey School of Linguistic and International Studies, 1999), p. 464, 
Retrieved January 20, 2017 from http://epubs,surrey.ac.uk/776186/1/seon-jpng.pdf   

http://epubs/
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7.  เสริมสร้างทักษะในการแข่งขันกีฬา โดยจัดหาประสบการณ์แข่งขันรายการต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้นักกีฬาทีมชาติ และผู้ฝึกสอน (โค้ช) ด้วย 

จะเห็นได้ว่า ประเทศเกาหลีใต้ได้ให้ความส าคัญกับการกีฬาเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่การ
ประกาศนโยบายให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล รัฐบาลท้องถิ่น สถานประกอบการ สถานศึกษา
ต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรักชาติด้วยการเล่นกีฬาเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตของคนเกาหลีและศักยภาพอันแข็งแกร่งของประเทศผ่านการเล่นกีฬา โดยรัฐทุ่มเทงบประมาณ
จ านวนมากและมอบหมายให้สมาคมกีฬาสมัครเล่นเกาหลีรับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพของ
นักกีฬา ตั้งแต่การคัดเลือก การฝึกซ้อม การจัดสร้างศูนย์ฝึกกีฬามืออาชีพ การจัดหาอุปกรณ์และ  
สิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักกีฬา การจ้างโค้ชต่างชาติ การจัดการแข่งขันทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การให้สวัสดิการต่าง ๆ แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับ
นานาชาติ เช่น ระดับโลก โอลิมปิกเกมส์และเอเชี่ยนเกมส์  ท าให้การกีฬาของประเทศเกาหลีใต้
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว นักกีฬาได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติเป็นที่
รู้จักของคนท่ัวไป 
 สรุป ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
ที่ได้น ามาศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นส าคัญที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการกีฬา 
องค์กรกีฬา และสวัสดิการนักกีฬา เพ่ือน ามาศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทยในบทที่ 6 ต่อไป 

 
4.4 บทสรุปกำรศึกษำเปรียบเทียบ กฎหมำยกำรกีฬำ องค์กรกีฬำและสวัสดิกำร

นักกีฬำของต่ำงประเทศ 
 
 จากการศึกษากฎหมายการกีฬา องค์กรกีฬาและสวัสดิการนักกีฬาของประเทศสหพันธรัฐ
มาเลเซีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สามารถสรุป วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบความโดดเด่นในแต่ละประเด็นของแต่ละประเทศ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
กับการกีฬาของประเทศไทย ดังนี้ 
 

4.4.1  กฎหมำยกำรกีฬำ 
กฎหมายการกีฬาที่ผู้วิจัยได้น ามาศึกษาทั้งสามประเทศดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น พบว่าทุก

ประเทศต่างก็มีกฎหมายการกีฬาเหมือนกัน ประเทศมาเลเซียมีพระราชบัญญัติการพัฒนากีฬา พ.ศ. 
2556 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬา (Ministry of Youth and Sports) เป็น
ผู้รับผิดชอบ มีสภากีฬาแห่งชาติเป็นองค์กรกลางท าหน้าที่ ควบคุม ก ากับ ดูแล ประสานงานองค์กร
กีฬาต่าง ๆ โดยก าหนดให้องค์กรกีฬาต้องจดทะเบียนและต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติต้องได้รับโทษเป็นโทษปรับหรือโทษจ าคุกหรือทั้งจ าทั้งปรับ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและการพัฒนากีฬาภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีสภาโอลิมปิกแห่ง
มาเลเซียมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนานักกีฬาทีมชาติมาเลเซียเพ่ือให้ได้เข้าร่วมแข่งขันในมหกรรม
กีฬานานาชาติ เช่น โอลิมปิกเกมส์ พาราลิมปิกเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ หรือการแข่งขันกรีฑา
นานาชาติ เป็นต้น ส่วนประเทศญี่ปุ่นมีพระราชบัญญัติการกีฬาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554  โดยมี



77 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology: MEXT) เป็นผู้รับผิดชอบ เน้นการให้
ความส าคัญด้านกีฬาว่าเป็นวัฒนธรรมที่มนุษย์ใช้ร่วมกันในระดับสากล กฎหมายกีฬาฉบับนี้ของญี่ปุ่น
ก าหนดให้กีฬาเป็นสิ่งส าคัญส าหรับประชาชน ซึ่งเป็นสิทธิของประชาชนทุกคน กีฬาพัฒนาความรู้สึก 
ความสามัคคี สร้างพลังของสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  จึงส่งเสริมกีฬาทั้งกีฬาคนปกติ
และกีฬาคนพิการ มีกฎหมายสลากกินแบ่งส่งเสริมกีฬา (Sports Promotion Lottery Law) 
ก าหนดให้รายได้หวยมาจัดสรรให้เป็นรางวัลของผู้โชคดี ใช้เป็นการส่งเสริมกีฬาและจ่ายให้
กระทรวงการคลังแห่งชาติ มีกองทุนสาธารณะและการก าหนดให้ต้องบูรณาการการท างานร่วมกัน
ของหลายกระทรวงเพ่ือส่งเสริมกีฬาของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีสภาแห่งชาติญี่ปุ่น (Japan 
Sports Council: JSC) มีบทบาทส าคัญในการสร้างความเป็นเลิศให้นักกีฬาของประเทศญี่ปุ่น 
ส าหรับประเทศเกาหลีใต้ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการกีฬาแห่งชาติ (Nation 
Sports Promotion Act) มีการก าหนดมาตรการต่าง ๆ ให้ทุกภาคส่วนทั้งของรัฐและเอกชนรวมทั้ง
สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกีฬา มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการกีฬาแห่งชาติ การออกตั๋ว
พนันกีฬาคล้ายกับสลากกินแบ่งส่งเสริมกีฬาของญี่ปุ่น มีการจัดตั้งองค์กรกีฬาต่าง ๆ การยกย่องเชิด
ชูเกียรตินักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยม 

จะเห็นได้ว่า ทุกประเทศที่ได้น ามาเป็นตัวอย่างศึกษานั้นมีกฎหมายเพ่ือการกีฬาบังคับใช้
เช่นเดียวกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนานักกีฬาทีมชาติของตนให้ได้รับชัยชนะและเหรียญรางวัลใน
การแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ ซึ่งหมายถึงเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศนั่นเอง 
 

4.4.2  องค์กรกีฬำ 
องค์กรกีฬามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนานักกีฬาให้ได้รับชัยชนะในการแข่งขัน

ประเทศมาเลเซียมีองค์กรกีฬาหลายองค์กร ได้แก่ สภาโอลิมปิกมาเลเซียเป็นองค์กรหลักในการ
ประสานงานกับองค์กรกีฬาต่าง ๆ โดยเฉพาะสภากีฬาแห่งชาติเพ่ือคัดเลือกและพัฒนานักกีฬา     
ทีมชาติมาเลเซียเข้าแข่งขันในมหกรรมกีฬานานาชาติ ซึ่งกฎหมายบังคับให้องค์กรกีฬาทุกแห่งต้องจด
ทะเบียนและปฏิบัติตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษปรับและโทษจ าคุกแล้วแต่กรณี ส่วน
ประเทศญี่ปุ่นการส่งเสริมกีฬาได้มุ่งเป้าหมายไปที่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมกีฬาส าหรับคนพิการ
โดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ องค์กรกีฬาของญี่ปุ่นมีสภากีฬาแห่งชาติ
ญี่ป่น (JSC) คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งญี่ปุ่น (JOC) สมาคมกีฬาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASA) และ
สมาคมกีฬานันทนาการแห่งชาติญี่ปุ่น (NRAJ) ต่างก็มีบทบาทส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
นักกีฬาทุกรูปแบบ องค์กรกีฬาส่วนท้องถิ่นและบริษัทภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ได้เข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งในการส่งเสริมการกีฬาซ่ึงองค์กรเหล่านี้จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลท้องถิ่นใน
ช่วงเวลาของการจัดตั้งและได้รับตามผลงานขององค์กร ในส่วนของเกาหลีใต้ได้มีการจัดตั้งองค์กร
กีฬาต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศเกาหลี (Korea Olympic 
Committee: KOC) เพ่ือท ากิจกรรมทางธุรกิจและกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกีฬา สมาคม
กีฬาคนพิการแห่งประเทศเกาหลี (Korea Sports Association for the Disable: KSAD) เพ่ือ
ส่งเสริมกีฬาของคนพิการ 



78 
 

จะเห็นได้ว่า องค์กรกีฬาของประเทศต่าง ๆ ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายการกีฬาของประเทศ
นั้น ๆ เพ่ือให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของประเทศ ซึ่งเป้าหมาย
ส าคัญคือการพัฒนานักกีฬาทีมชาติให้ได้รับชัยชนะในการแข่งขัน  

 
4.4.3  สวัสดิกำรนักกีฬำ 
สวัสดิการนักกีฬาในประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียจะมีมูลนิธิสวัสดิการ (Yayasan Kebajikan 

Atlet Kebangsaan: YAKEB) ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสวัสดิการทั้งของนักกีฬาทีมชาติและอดีต
นักกีฬาทีมชาติ ซึ่งด าเนินการโดยสภากีฬาแห่งชาติ ได้จัดท าโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการสวัสดิการ
นักกีฬาแห่งชาติ ค่าชดเชยจากการสูญเสียรายได้  โครงการประกันภัยคุ้มครองในรูปแบบของ
อุบัติ เหตุกลุ่มบุคคลของสภากีฬาแห่งชาติทั้งนักกีฬาปกติและนักกีฬาคนพิการ โดยก าหนด
หลักเกณฑ์และจ านวนเงินที่ได้รับไว้อย่างชัดเจนในทุกรายการ ส่วนประเทศญี่ปุ่นมีองค์กรกีฬาหลาย
หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนร่วมกันดูแลความปลอดภัยนักกีฬาตั้งแต่ระดับโรงเรียน การให้ระบบ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยความพิการหรือเสียชีวิต ในส่วนของกีฬาระดับชาติเป็นหน้าที่
หลักของหน่วยงานการบริหารส่งเสริมการกีฬาแห่งชาติ ส่วนกีฬาสมัครเล่นจะขึ้นอยู่กับภาคเอกชนที่
เข้ามาดูแลและคุ้มครองนักกีฬาชนิดต่าง ๆ และสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของประเทศ การพัฒนา
ศักยภาพทางกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาตลอดจนสนับสนุนภาครัฐเพ่ือเป็นการส่งเสริมสังคมกีฬา
ที่ประเทศญี่ปุ่นให้การเล่นกีฬาเป็นสิทธิที่ส าคัญของพลเมือง ส าหรับประเทศเกาหลีใต้ถือว่า      
“พลังกายเป็นพลังแห่งชาติ” ความแข็งแรงของประชาชนเป็นรากฐานของความแข็งแรงของประเทศ 
ผ่านเกมกีฬาระดับชาติ ส าหรับนักกีฬาหรือโค้ชที่มีความสามารถยอดเยี่ยมจะได้รับการดูแลเป็นอย่าง
ดี เช่น ให้โควตาเรียนในโรงเรียนส่วนกลาง ให้ทุนการศึกษา การจ้างงาน เงินรางวัล เงินบ านาญ การ
ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร การพัฒนาฝีมือในศูนย์ฝึกอบรมมืออาชีพ การฝึกกีฬากับโค้ชฝีมือดี
ชาวต่างชาติ ประสบการณ์จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

บทสรุป ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ที่ได้
น ามาศึกษาเปรียบเทียบกันในครั้งนี้ มีกฎหมายการกีฬาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนากีฬาของประเทศ
เหมือนกัน ซึ่งกฎหมายการกีฬาของประเทศญี่ปุ่นได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ให้มีการบูรณาการการ
ท างานของกระทรวงต่าง ๆ และหน่วยงานที่จ าเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาการกีฬาและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กองทัพนักกีฬาของประเทศญี่ปุ่น มีการจัดตั้งองค์กรกีฬาเพ่ือช่วยเหลือดูแลนักกีฬาชนิดต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นภาคเอกชนจะเป็นผู้ดูแลนักกีฬาสมัครเล่น ส่วนประเทศมาเลเซียก็มีระบบ
การจัดสวัสดิการนักกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมเช่นเดียวกับประเทศเกาหลีใต้ที่ให้ความส าคัญแก่ตัว
นักกีฬาเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นส าคัญที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการกีฬา 
องค์กรกีฬา และสวัสดิการนักกีฬา เพ่ือน ามาศึกษาเปรียบเทียบกับของประเทศไทยในบทที่ 6 ต่อไป  
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บทท่ี 5 

 
ข้อมูลกำรสัมภำษณเ์ชงิลึก 

 
การศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่ง

ประเทศไทย นอกจากการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายสวัสดิการทั้งของไทยและต่างประเทศแล้ว เพ่ือให้ได้รายงานการศึกษาที่สมบูรณ์เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาและเพ่ิมจ านวนนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้วิจัย
ได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เจ้าหน้าที่และนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้จดทะเบียนกับนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว 
จ านวน 78 สมาคมกีฬา98 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ซึ่งประกอบ
ไปด้วยกีฬาประเภททีมและกีฬาประเภทบุคคลทั้งนักกีฬาปกติและนักกีฬาคนพิการ จ านวน 6 
สมาคมกีฬา ได้แก่ สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย สมาคม
กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมกีฬา
บาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้วิจัยได้จัดท าแบบสัมภาษณ์แบบ
ปลายเปิด จ านวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬา จ านวน 5 ข้อ ฉบับที่ 
2 เป็นแบบสัมภาษณ์นักกีฬา จ านวน 5 ข้อ โดยน าแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เพ่ือให้แบบสัมภาษณ์มีความชัดเจน ตรงประเด็น สอดคล้องและ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์
ที่ปรึกษา เสร็จแล้วจึงขอหนังสือน าส่งจากคณบดี คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ สมาคมกีฬาและ
นักกีฬาต่อไป ซึ่งในการสัมภาษณ์ดังกล่าวผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง แต่ไม่ได้ท าการบันทึกเสียงหรือ
บันทึกภาพ เป็นเพียงการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ตามประเด็นการสัมภาษณ์ แล้วน ามาวิเคราะห์เรียบ
เรียงตามประเด็นข้อค าถาม ดังต่อไปนี้ 

 
5.1  ประเด็นกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่สมำคมกีฬำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 
  

เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย หมายถึง ผู้บริหารสมาคม กรรมการ
สมาคม ผู้จัดการทีม ผู้ตัดสิน และผู้ฝึกสอน 

ประเด็นที่ 1 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่ท่านเกี่ยวข้องหรือสังกัดอยู่ ได้ก าหนดเรื่อง
สวัสดิการที่เกี่ยวกับนักกีฬาอย่างไรบ้าง? 
                                                           

98 การกีฬาแห่งประเทศไทย, รำยช่ือสมำคมกีฬำที่ใช้ค ำว่ำ “แห่งประเทศไทย”, หน้า 2.      
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นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร99 กล่าวว่า สวัสดิการนักกีฬาของสมาคมบาสเกตบอล
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์นั้น ไม่ได้ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร แต่
สมาคมฯ ได้น าหลักเกณฑ์ของ กกท. มาเป็นหลักในการปฏิบัติ เพราะนักกีฬาเกือบ
ทั้งหมดเป็นนักกีฬาอาชีพที่สังกัดสโมสร การดูแลจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่ว ๆ ไป
ของ กกท. นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นการดูแลของทางสโมสรต้นสังกัดของนักกีฬาที่
เข้ามาดูแลตามสัญญานักกีฬาอาชีพ ส่วนในระดับทีมชาติชุดใหญ่ทุกคนเป็นนักกีฬา
อาชีพที่มีการดูแลจากต้นสังกัด จะมีเพียงในระดับเยาวชนที่ทางสมาคมเข้ามาดูแล 
แต่ก็อาศัยเกณฑ์ของ กกท. เป็นหลักปฏิบัติเช่นกัน 

 
อุปนายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย100 กล่าวว่า สมาคมได้ออก

ระเบียบสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่องสวัสดิการที่จัดให้แก่
บุคลากรของสมาคมซึ่งเพ่ิงจัดท าในปีนี้ ทางสมาคมไม่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวนักกีฬา
เพราะมีจ านวนไม่มาก และเกือบทุกคนจะเป็นชุดเดียวกันที่ลงแข่งขันเกือบทุก
รายการ ดังนั้น เรื่องสวัสดิการที่ให้แก่นักกีฬาจึงเป็นไปตามที่ กกท. ก าหนด และ
สามารถใช้สวัสดิการจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติของ กกท. ได้เกือบทั้งหมด  
 

เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย101 กล่าวว่า ไม่
มีระเบียบที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ได้น าหลักเกณฑ์ของ กกท. มาใช้เป็นแนว
ปฏิบัติ นอกจากนี้สมาคมยังได้ท าข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ใน
เรื่องเสื้อผ้า อาหารเสริม เป็นต้น ซึ่งการดูแลสวัสดิการให้แก่นักกีฬานั้น ทางสมาคม
ให้ความส าคัญและเอาใจใส่เป็นอย่างดี เพราะปัจจุบันการเล่นกีฬาชนิดนี้เริ่มเป็นที่
รู้จักและนิยมแพร่หลายมากขึ้น สมาคมจึงเห็นความส าคัญในการดูแลนักกีฬาที่มี
จ านวนเพิ่มมากขึ้นเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้นักกีฬาได้พัฒนาตนเอง 
 
 

                                                           
99

  นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร, นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2 ธันวาคม 2559, การ
สัมภาษณ์.  

100
  อุปนายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย, 31 

มกราคม 2560, การสัมภาษณ์. 
101

  เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาเพาะกายและ
ฟิตเนสแห่งประเทศไทย, 6 มกราคม 2560, การสัมภาษณ์.  
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เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์102 
กล่าวว่า ยังไม่มีระเบียบว่าด้วยเรื่องสวัสดิการให้แก่นักกีฬาโดยตรง แต่ได้น า
ระเบียบของ กกท. มาเป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการให้แก่นักกีฬา ขณะนี้อยู่
ระหว่างการจัดท าระเบียบดังกล่าว สมาคมต้องดูแลนักกีฬาคนพิการหลายชนิดกีฬา
และทุกชนิดกีฬาคนพิการ การด าเนินงานจึงเป็นเรื่องล าบากพอสมควรแต่ก็ต้อง
พัฒนาต่อไป นอกจากนี้ทางสมาคมยังได้พยายามช่วยเหลือบุคลากรทางการกีฬาให้
มีอาชีพ โดยการประสานกับสถานประกอบการต่าง ๆ ตามกฎหมายแรงงาน  
 

ชวิอรรถ คล่องตรวจโรค103 กล่าวว่า สมาคมมีสวัสดิการเรื่องของการ
รักษาพยาบาล เมื่อนักกีฬาได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันหรือฝึกซ้อมในนามทีมชาติ
ไทย โดยท าประกันอุบัติเหตุให้นักกีฬาทุกคน ถ้ามีอาการเจ็บหนักจนเกินวงเงิน
รักษา ทางสมาคมจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนต่างให้ทั้งหมด และยังมีค่าใช้จ่ายในส่วน
ของการเดินทางมาฝึกซ้อม เบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม เบี้ยเลี้ยงแข่งขัน รวมไปถึงค่าอาหารที่
ให้ตลอดการฝึกซ้อม 
 

ผู้บริหาร/ผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์104 กล่าวว่า ไม่มีก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ได้น าระเบียบของ 
กกท.มาปฏิบัติ โดยจัดสวัสดิการให้แก่นักกีฬาเป็นแบบรายกรณี กล่าวคือ 
นอกเหนือจากการน าระเบียบของ กกท. มาบังคับใช้แล้ว สมาคมต้องดูแลนักกีฬาที่
เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมทั้งหมดที่เกินจากรายชื่อที่ยื่นให้กับ กกท. ซึ่งสมาคมมีการ
เก็บตัวฝึกซ้อมตลอดท้ังปี จึงต้องให้ความส าคัญกับตัวนักกีฬาเป็นอย่างมาก เพ่ือให้
นักกีฬาสามารถเก็บตัวฝึกซ้อมได้ตลอดทั้งปี ในกรณีของการบาดเจ็บทางสมาคมจะ
ให้เบิกจ่ายตามจริง และการที่ไม่ได้ก าหนดเรื่องของสวัสดิการไว้นั้นก็เพ่ือให้เกิด
ความยืดหยุ่น หากนักกีฬาต้องการความช่วยเหลือก็ให้ส่งเรื่องมาทางสมาคม เพ่ือ
พิจารณาการช่วยเหลือตามความเห็นชอบของผู้บริหาร 
 
จะเห็นได้ว่าในเรื่องสวัสดิการของนักกีฬานั้น แต่ละสมาคมมีทั้งที่ก าหนดเป็นระเบียบและ

ไม่ได้ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ได้ให้ข้อมูลว่าสมาคมกีฬาได้น าหลักเกณฑ์ของ กกท. มาเป็น
แนวปฏิบัติ จึงท าให้เกิดความแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวคิดเรื่องสวัสดิการ การให้ความส าคัญกับ

                                                           
102

  เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมกีฬาคน
พิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 24 พฤศจิกายน 2559, การสัมภาษณ์.  

103
  ชวิอรรถ คล่องตรวจโรค, เลขานุการฝ่ายต่างประเทศ, สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 1 พฤศจิกายน 2559, การสัมภาษณ์.   
104

  ผู้บริหาร/ผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคม
กีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 20 ธันวาคม 2559, การสัมภาษณ์. 
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ตัวนักกีฬา จ านวนนักกีฬาในสังกัด รายการแข่งขัน และงบประมาณของแต่ละสมาคมว่ามีมากน้อย
เพียงใด           

ประเด็นที่ 2 รายได้ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยของท่านได้มาจากทางใดบ้าง? 
 
นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร105 กล่าวว่า รายได้ของทางสมาคมกีฬามาจากเงิน

อุดหนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยและเอกชน ทางนายกสมาคมกีฬาต้องเป็นผู้
หามา โดยขอจากบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจมาเป็นสปอนเซอร์ ซึ่งรายได้ที่ทาง
สมาคมจะได้รับจาก กกท. และเอกชนนั้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลงานของสมาคม
กีฬาและศักยภาพของตัวนายกสมาคมและผู้บริหารสมาคม 
 

อุปนายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย106 กล่าวว่า รายได้ของ
สมาคมได้รับเงินอุดหนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน โดยการหา
ผู้สนับสนุน 
 

เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย107 กล่าวว่า ได้
จากเงินอุดหนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน แต่งบประมาณก็ยังไม่
เพียงพอกับความต้องการ 
 

เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์108 
กล่าวว่า สมาคมกีฬาคนพิการต้องดูแลนักกีฬาหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มี
ความยากล าบากในการด ารงชีวิต จ าเป็นต้องได้รับงบประมาณจ านวนมากเพ่ือให้
เพียงพอต่อการพัฒนานักกีฬาคนพิการประเภทต่าง ๆ    

 
ชวิอรรถ คล่องตรวจโรค109 กล่าวว่า รายได้ของสมาคมได้มาจากเงิน

อุดหนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งไม่เป็นการเพียงพอ นายกสมาคมและ
กรรมการบริหารสมาคมต้องช่วยกันหาผู้สนับสนุนภาคเอกชน ซึ่งกีฬารักบี้เป็นกีฬา
ประเภททีมมีนักกีฬาจ านวนมาก ต้องใช้งบประมาณสูงทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมและ
การแข่งขันในประเทศและต่างประเทศ 

 

                                                           
105

  นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร, เรื่องเดิม.   
106

  อุปนายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย, เรื่องเดิม. 
107

  เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, เรื่องเดิม. 
108

  เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, เรื่องเดิม. 
109

  ชวิอรรถ คล่องตรวจโรค, เรื่องเดิม. 
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ผู้บริหาร/ผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์110 กล่าวว่า รายได้ของสมาคมได้มาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย นายก
สมาคมเป็นผู้หาโดยขอจากบริษัทเอกชนบ้าง รัฐวิสาหกิจบ้าง แล้วแต่ศักยภาพของ
นายกแต่ละท่าน 

 
ส าหรับรายได้ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่ได้มาจากการขอรับเงินอุดหนุน

ของการกีฬาแห่งประเทศไทยและการขอจากสปอนเซอร์ หรือสมาพันธ์กีฬาที่สมาคมเป็นสมาชิก 
ทั้งนี้ สมาคมกีฬาแต่ละสมาคมจะมีรายได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลงานของสมาคม ศักยภาพของ
นายกสมาคมและผู้บริหารสมาคม 

ประเด็นที่ 3 ท่านคิดว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรกลางท าหน้าที่แทนรัฐบาล 
เป็นผู้ก ากับ ควบคุม ส่งเสริม ดูแล สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ควรจะต้องก าหนดให้สมาคมกีฬา
แห่งประเทศไทยทุกสมาคมได้ก าหนดเรื่อง “สวัสดิการ” แก่นักกีฬาไว้ในข้อบังคับของสมาคมหรือไม่? 
และท่านคาดหวังให้ กกท. เข้ามาสนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในเรื่องใดเพ่ิมขึ้นอีก? 

 
นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร111 กล่าวว่า ควรก าหนดเรื่องสวัสดิการให้แก่นักกีฬา 

แต่ในที่นี้สมาคมได้น าระเบียบของกกท.มาเป็นเกณฑ์บังคับใช้ทั่วไปแก่นักกีฬาที่เข้า
มาอยู่ในสมาคม เนื่องจากนักกีฬาส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดูแลของต้นสังกัด ส่วน
ความคาดหวังที่ต้องการให้ กกท. เข้ามาดูแลเป็นเรื่องของงบประมาณเนื่องจาก
ปฏิเสธไม่ได้ว่างบประมาณเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการพัฒนานักกีฬา หากมี
งบประมาณที่เพียงพอ การบริหารจัดการก็จะมีประสิทธิภาพ 
 

อุปนายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย112 กล่าวว่า ควรก าหนด ซึ่ง
ทางสมาคมได้จัดท าระเบียบเรื่องสวัสดิการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการเฉพาะ
แล้ว ในเรื่องที่ต้องการให้ กกท. เข้ามาดูแลเพ่ิมเติมในส่วนของงบประมาณและการ
ที่ทางสมาคมมีนักกีฬาที่ใช้ส่งแข่งขันเพียงชุดเดียวที่ต้องแข่งเกือบทุกรายการ ท าให้
จ านวนนักกีฬามีอยู่อย่างจ ากัด ความนิยมในกีฬาชนิดนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย
เหมือนกีฬาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อีกทั้งผลงานของสมาคมยังไม่สามารถกระตุ้น
ให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจเป็นนักกฬีาได้มากเท่าที่ควร 
 
 

                                                           
110

  ผู้บริหาร/ผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, เรื่องเดิม. 
111

  นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร, เรื่องเดิม. 
112

  อุปนายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย, เรื่องเดิม. 
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เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย113 กล่าวว่า 
ควรก าหนดให้สมาคมต้องก าหนดเรื่องสวัสดิการไว้ ส่วนความคาดหวังที่ต้องการให้
กกท.เข้ามาสนับสนุนในส่วนของงบประมาณเป็นหลัก ความนิยมในการเล่นกีฬา
ชนิดนี้มี เ พ่ิมมากขึ้น จ านวนนักกีฬาที่ เข้าร่วมแข่งขันก็มี เ พ่ิมขึ้น อีกทั้งยังมี
หน่วยงานเอกชนที่เข้ามาจัดการแข่งขันกีฬาชนิดนี้ ซึ่งบางครั้งนักกีฬาไม่สามารถ
เข้าร่วมการแข่งขันที่ทางเอกชนจัดขึ้นได้ เนื่องจากหน่วยงานที่จัดไม่ได้เป็นสโมสร
สมาชิกของสมาคมกีฬา จึงมีข้อห้ามต่าง ๆ ที่นักกีฬาเหล่านี้ไม่สามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันได้ ท าให้เสียโอกาส 

 
เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์114

กล่าวว่า ควรก าหนดให้ทุกสมาคมมีการพูดถึงในส่วนของการจัดสวัสดิการแก่
นักกีฬาโดยตรง ซึ่งทางสมาคมต้องการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากทางกกท.ในเรื่องของ
งบประมาณที่มากขึ้น เนื่องจากสมาคมต้องรับผิดชอบในการดูแลนักกีฬาคนพิการ
หลายชนิดกีฬา 
 

ชวิอรรถ คล่องตรวจโรค115 กล่าวว่า ควรจะมีไว้เพ่ือให้มีการตั้งมาตรฐาน
เกี่ยวกับการดูแลนักกีฬาในสังกัดของสมาคมกีฬานั้น ๆ เพ่ือเป็นเครื่องยืนยันความ
มั่นคงและปลอดภัยในการเล่นกีฬา และกกท.ควรจะมีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องเพ่ือ
ก าหนดข้อบังคับไปยังสมาคมต่าง ๆ เกี่ยวกับสวัสดิการของนักกีฬา รวมไปถึงการ
สนับสนุนงบประมาณในการดูแลเรื่องสวัสดิภาพของนักกีฬาในแต่ละสมาคม 
 

ผู้บริหาร/ผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์116 กล่าวว่า ควรจัดให้มีทุกสมาคมกีฬา จัดท าระเบียบในเรื่องของ
สวัสดิการแก่นักกีฬา เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการดูแลและพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่อง 

 
สรุป ทุกสมาคมมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรมีการก าหนดเรื่อง “สวัสดิการ” ไว้ใน

ข้อบังคับของสมาคม เพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกันและยังเป็นเครื่องยืนยันความมั่นคงและปลอดภัยใน
การเล่นกีฬา ส่วนความคาดหวังนั้นต้องการให้ กกท. สนับสนุนงบประมาณให้เพ่ิมมากข้ึน 

 
 

                                                           
113

  เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, เรื่องเดิม. 
114

  เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, เรื่องเดิม.    
115

  ชวิอรรถ คล่องตรวจโรค, เรื่องเดิม. 
116

  ผู้บริหาร/ผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, เรื่องเดิม. 
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ประเด็นที่ 4 จากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นของสมาคมกีฬา ท่านต้องการให้ กกท. เข้ามา
ช่วยเหลือและดูแลอย่างไร? 

 
นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร117 กล่าวว่า การบริหารจัดการของทางสมาคมนั้น 

ไดม้ีการพัฒนาจากกีฬาสมัครเล่นเป็นกีฬาอาชีพ แต่แนวทางการบริหารของสมาคม
ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรรอรับการสนับสนุนจากทาง กกท. อย่างเดียว
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ ศักยภาพ ค่านิยมของคณะบริหาร ที่นอกเหนือจาก
งบประมาณ อีกทั้งยังต้องสร้างความเชื่อมั่น ความกลมเกลียวของวงการกีฬา
บาสเกตบอล วิสัยทัศน์ และสร้างกระแสความนิยม 

 
อุปนายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย118 กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดจาก

ความไม่สามัคคีของสโมสรสมาชิกที่เรียกว่า “ส านัก” มีการแบ่งแยกอ านาจ ไม่เป็น
ปึกแผ่น ก่อให้เกิดการพัฒนากีฬาที่ไม่ต่อเนื่อง จะเห็นได้จากจ านวนนักกีฬาที่มีอยู่
เพียงชุดเดียว ที่ต้องลงแข่งขันเกือบทุกรายการด้วยผู้เล่นชุดเดิม ท าให้ความนิยมใน
กีฬาชนิดนี้ยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายซักเท่าไหร่ ส่วนในเรื่องของการดูแลสวัสดิการ
แก่นักกีฬาทางสมาคมไม่มีปัญหา เพราะนักกีฬาทุกคนสามารถใช้สิทธิจากกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติได ้

 
เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย119 กล่าวว่า 

จากการที่ปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจในกีฬาชนิดนี้มากขึ้น มีรายการแข่งขัน
มากขึ้น การพัฒนาของสมาคมต้องให้ทันกับยุคสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ใน
ส่วนของนักกีฬาที่อยู่ในสังกัดสมาคมมีประมาณ 60 คน จากทุกรุ่นที่ได้จากการ
คัดเลือกจากรายการแข่งขันรายการ ต่าง ๆ ทั้งปี โดยรายการหลัก ๆ ที่เป็นการ
คัดเลือกนักกีฬา คือ ชิงถ้วยพระราชทาน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬามหาวิทยาลัย 
หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย และรายการอ่ืน ๆ ที่เอกชนเป็นผู้จัดการแข่งขัน ซึ่ง
อาจมีข้อก าหนดเรื่องของการเข้าแข่งขันในรายการที่ทางสมาคมจัดและทางเอกชน
เป็น ผู้จัดที่นักกีฬาไม่สามารถลงแข่งได้ อาจท าให้เสียโอกาสในการเข้าร่วมแข่งขัน 

 
 
 

                                                           
117

  นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร, เรื่องเดิม. 
118

  อุปนายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย, เรื่องเดิม. 
119

  เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, เรื่องเดิม. 
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เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์120 
กล่าวว่า ต้องการให้ กกท. เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมของทางสมาคมให้มากขึ้น 
ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานจนถึงระดับเป็นเลิศ ให้มีรายการแข่งขันที่มากขึ้นและการเก็บ
ตัวฝึกซ้อมที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้งเรื่องของงบประมาณส าหรับคนพิการตั้งแต่ระดับราก
หญ้าในการสนับสนุนส่งเสริมสมาคมเพ่ือพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่อง 

 
ชวิอรรถ คล่องตรวจโรค121 กล่าวว่า ปัญหาของสมาคมกีฬาในประเทศไทย

ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายที่มากเกินกว่ารายรับที่ได้จากช่องทางต่าง ๆ กกท.  ควร
จะมีหน่วยงานเกี่ยวกับการสรรหารายได้ให้ทางสมาคมกีฬาด้วย เพ่ือจะได้เป็นการ
เพ่ิมช่องทางในการหารายได้เพ่ือมาพัฒนากีฬาต่อไป 

 
ผู้บริหาร/ผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์122 กล่าวว่า เรื่องของสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บตัว ซึ่งสมาคมว่ายน้ ามีการ
ซ้อมตลอดทั้งปี สมาคมจะเอางบประมาณที่ กกท. ให้กับที่สมาคมหาได้ น าไป
จัดสรรให้กิจกรรมฝ่ายต่าง ๆ ของสมาคมตามความเหมาะสม เมื่องบประมาณไม่
พอก็อาจตัดกิจกรรมที่ตัง้ไว้ออกเพราะการพัฒนาเป็นสิ่งจ าเป็น 

 
จากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นของสมาคมกีฬาต่าง ๆ ทั้งเรื่องงบประมาณ สถานที่ฝึกซ้อม 

อุปกรณ์การฝึกซ้อม การแสวงหาประโยชน์ของคนบางกลุ่ม สมาคมกีฬาต้องการให้กกท.ซึ่งเป็น
ผู้แทนของรัฐ มีหน้าที่ก ากับ ควบคุม ดูแลสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เข้ามามีบทบาทในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวร่วมกับสมาคมกีฬา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสมาคมกีฬาอันจะส่งผลต่อ
การพัฒนานักกีฬาโดยตรง  

ประเด็นที่ 5 ท่านคิดว่าสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ควรจัด “สวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน” ให้กับ
นักกีฬาทุกคนหรือไม่? และควรมีอะไรบ้าง? เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้นักกีฬาพัฒนาตนเอง 

 
นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร123 กล่าวว่า เรื่องการจัดสวัสดิการให้แก่นักกีฬา 

ควรมีในเรื่องของเงินอุดหนุน ถ้ามีงบประมาณมากพอก็สามารถจัดเรื่องสวัสดิการ
ให้แก่นักกีฬาได้โดยเฉพาะเลย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีในส่วนนี้  ส่วนในเรื่องอ่ืน
นอกเหนือจากงบประมาณทางสมาคมเข้ามาดูแลในส่วนของนักกีฬาเพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นนอกจากที่เค้าได้รับจากสโมสรต้นสังกัด เข้ามาดูแลเพ่ิมเติม จริง ๆ แล้วการ
บาดเจ็บจากการเล่นบาสเกตบอลแบบร้ายแรงไม่ค่อยเกิดขึ้น อัตราความเสี่ยงน้อย 

                                                           
120

  เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, เรื่องเดิม.  
121

  ชวิอรรถ  คล่องตรวจโรค, เรื่องเดิม. 
122

  ผู้บริหาร/ฝึกสอนสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, เรื่องเดิม. 
123

  นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร, เรื่องเดิม. 
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การจัดสวัสดิการใช้เกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหลัก แล้วค่อยเพ่ิมเติม
ให้หากสมาคมมีงบประมาณมากขึ้น 
 

อุปนายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย124 กล่าวว่า ทุกสมาคมกีฬา
ควรมีการจัดสวัสดิการให้แก่นักกีฬาเพ่ือเป็นการสนับสนุนนักกีฬาให้ได้รับการดูแล
อย่างเหมาะสมในฐานะนักกีฬาของสมาคม โดยทางสมาคมได้ออกระเบียบเรื่องการ
จัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรทางการกีฬาไว้โดยเฉพาะ นอกเหนือจากการน าระเบียบ
ของ กกท. มาปฏิบัติ 
 

เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย125 กล่าวว่า 
จริง ๆ แล้วเป็นเรื่องที่ดีที่ควรจัดสวัสดิการให้แก่นักกีฬา ซึ่งทางสมาคมก็ได้ปฏิบัติ
ในเรื่องการให้สวัสดิการแก่นักกีฬา แต่แนวทางปฏิบัติของสมาคมไม่ได้มีระเบียบ
เป็นลายลักษณ์อักษร แต่การดูแลนักกีฬาทางสมาคมได้จัดให้มีการดูแล
นอกเหนือจากที่ กกท. ก าหนดเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้กับนักกีฬา เช่น การมี
ข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เรื่อง อาหารเสริม เป็นต้น 
 

เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์126 
กล่าวว่า ควรมีระบบสวัสดิการ เรื่องการรักษาพยาบาล ทฤษฎีการออม และ
อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก เนื่องจากนักกีฬาคนพิการต้องมีอุปกรณ์ที่คอย
ช่วยเหลือมากกว่าบุคคลทั่วไป อีกทั้งราคาอุปกรณ์ก็มีราคาสูง แล้วการฝึกซ้อมต้อง
ฝึกหนักกว่าคนปกติ  รวมถึงการเดินทางและการใช้ชีวิตทั่ ว ไปต้องอาศัย
อุปกรณ์เสริม เพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ 
 

ชวิอรรถ คล่องตรวจโรค127 กล่าวว่า ควรจะมีสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานในส่วน
ของการดูแลเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ของนักกีฬา อาทิ ประกันอุบัติเหตุ 
ประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบี้ยฝึกซ้อมและแข่งขันที่สมเหตุสมผล รวมทั้ง
ค่าอาหารในช่วงฝึกซ้อม 
 
 

                                                           
124

  อุปนายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย, เรื่องเดิม. 
125

  เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, เรื่องเดิม. 
126

  เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, เรื่องเดิม.  
127

  ชวิอรรถ คล่องตรวจโรค, เรื่องเดิม.  
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ผู้บริหาร/ผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์128 กล่าวว่า ควรจัดให้มีสวัสดิการทุกสมาคม ไม่ว่าเรื่องที่พัก ค่า
รักษาพยาบาลจากการฝึกซ้อมและการแข่งขัน อุปกรณ์การฝึกซ้อม สวัสดิการด้าน
อาหารระหว่างฝึกซ้อม 

 
สมาคมกีฬาต่าง ๆ เห็นว่า กกท. ควรก าหนดให้สมาคมกีฬาต่าง ๆ ต้องจัดสวัสดิการ        

ขั้นพ้ืนฐานให้แก่นักกีฬา เช่น เบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมและการแข่งขัน การประกันอุบัติเหตุ ค่าพาหนะ 
ค่าอาหารระหว่างการฝึกซ้อม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
5.2  ประเด็นกำรสัมภำษณ์นักกีฬำสมัครเล่น สังกัดสมำคมกีฬำแห่งประเทศไทย 
 

ประเด็นที่ 1 ท่านได้เข้ามาเป็นนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย โดยวิธีใด? 
 
นักกีฬาสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์129 

กล่าวว่า จากการชักชวน การสมัครเข้ารับการคัดเลือก การเข้าแข่งขันและสร้าง
ผลงานได้ในระดับที่ทางสมาคมเรียกมา 
 

ร.ต.วรงค์กรณ์ ค าเกิด130 กล่าวว่า ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
ไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ 

 
จะเห็นได้ว่า นักกีฬาที่เข้ามาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนั้น มาจากหลากหลายวิธีทั้ง

การถูกชักชวน การสมัครตามระบบ การเข้าแข่งขันรายการต่าง ๆ และมีผลงานเป็นที่พอใจของ
สมาคมกีฬานั้น ๆ 

ประเด็นที่ 2 ท่านตั้งเป้าหมายในการเล่นกีฬา สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยไว้อย่างไร? 
 
นักกีฬาสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์131 

กล่าวว่า ต้องการเป็นนักกีฬาทีมชาติ และได้เข้าร่วมพาราลิมปิกเกมส์  เพ่ือน า
ชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย 
 

                                                           
128

  ผู้บริหาร/ผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, เรื่องเดิม. 
129

  นักกีฬาสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมกีฬาคน
พิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 15 ธันวาคม 2559, การสัมภาษณ์. 

130
  วรงค์กรณ์ ค าเกิด, นักกีฬารักบี้ฟุตบอลทีมชาติไทย, สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2 พฤศจิกายน 2559, การสัมภาษณ์.  
131

  นักกีฬาสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, เรื่องเดิม. 
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ร.ต.วรงค์กรณ์ ค าเกิด132 กล่าวว่า ท าผลงานให้ได้ดีในแต่ละรายการที่ลง
แข่งขันและเต็มที่กับการแข่งขันทุกนัด เพ่ือน าชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศไทย 

 
จะเห็นได้ว่า เป้าหมายในการเล่นกีฬาของนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศ

ไทย ต้องการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ โดยเฉพาะในระดับ
นานาชาติ และต้องการชัยชนะเพ่ือน าชื่อเสียงกลับมาให้กับประเทศไทย 

ประเด็นที่ 3 สมาคมกีฬาที่ท่านสังกัดได้จัดสวัสดิการให้นักกีฬาอย่างไร? และเพียงพอกับ
ความต้องการหรือไม่? 

 
นักกีฬาสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์133 

กล่าวว่า สวัสดิการที่ได้รับตามระเบียบที่ทางกกท.ก าหนด โดยส่วนของทางสมาคม
ที่เพ่ิมเติมจากทาง กกท. ยังไม่มี หากเป็นของทางสโมสรต้นสังกัดก็มีเงินเดือนแบบ
สัญญาปีต่อปีแล้วแต่ต้นสังกัด 
 

ร.ต.วรงค์กรณ์ ค าเกิด134 กล่าวว่า ประกันอุบัติเหตุ ค่าอาหาร เบี้ยเลี้ยง
ฝึกซ้อมและแข่งขัน ได้รับเท่าเดิมมาตั้งแต่เริ่มเล่นจนถึงขณะนี้เป็นเวลานานแล้วก็
ยังได้รับเท่าเดิมอยู่ แต่ค่าครองชีพกลับสูงขึ้นทุก ๆ ปี อยากให้มีการสนับสนุนค่า
พาหนะในการเดินทางมาฝึกซ้อมและค่าท่ีพัก 

 
จะเห็นได้ว่า นักกีฬาทุกคนไม่ว่าคนปกติหรือคนพิการต่างก็ต้องการได้รับสวัสดิการที่จ าเป็น

และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น การประกันอุบัติเหตุ เบี้ยเลี้ยงในการฝึกซ้อมและการ
แข่งขัน ค่าพาหนะในการเดินทางมาฝึกซ้อม และค่าอาหาร เป็นต้น  

ประเด็นที่ 4 ท่านคิดว่า “สวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน” ที่นักกีฬาทุกคนควรได้รับจากสมาคมกีฬาที่
สังกัดในช่วงก่อนการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน และหลังการแข่งขัน ที่จ าเป็นและตรงกับความ
ต้องการของนักกีฬา ควรมีอะไรบ้าง? 

 
นักกีฬาสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์135 

กล่าวว่า เบี้ยเลี้ยงในการฝึกซ้อมและแข่งขันที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ค่า
อุปกรณ์กีฬา ค่าเดินทางที่มากกว่าคนปกติ สนามฝึกซ้อมที่เป็นของสมาคม ค่า
รักษาพยาบาล 

 

                                                           
132

  วรงค์กรณ์ ค าเกิด, เรื่องเดิม. 
133

  นักกีฬาสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, เรื่องเดิม. 
134

  วรงค์กรณ์ ค าเกิด, เรื่องเดิม. 
135

  นักกีฬาสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, เรื่องเดิม. 
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ร.ต.วรงค์กรณ์ ค าเกิด136 กล่าวว่า อุปกรณ์ฝึกซ้อมและสนามฝึก ค่าอาหาร 
ค่าเดินทางและค่าที่พัก ควรแนะน าการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการทั้ง
ช่วงซ้อมและช่วงแข่งขัน ทางที่ดีควรจัดอาหารให้ถูกต้อง ตามหลักโภชนาการของ
นักกีฬา หรือถ้าไม่สะดวกควรแนะน าการกินให้ถูกวิธีรวมถึงหาอาหารเสริมเพ่ือต่อ
ยอดจากอาหารหลักด้วย ส่วนในช่วงแข่งขัน ทางสมาคมควรจัดอาหารให้เรียบร้อย
ทั้งมื้อหลัก และอาหารว่างระหว่างแข่งขัน เช่น ขนมปัง กล้วย เกลือแร่ เป็นต้น 
ประกันอุบัติเหตุที่มีวงเงินที่เพียงพอจึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างมาก และสุดท้ายก็เป็น
เรื่องของเบี้ยเลี้ยงที่นักกีฬาควรจะได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจในแต่ละวัน 

 
จะเห็นได้ว่า สวัสดิการขั้นพ้ืนฐานที่นักกีฬาต้องการและจ าเป็น ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงที่

เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าพาหนะเดินทาง อาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
และเป็นประโยชน์ต่อนักกีฬาอย่างแท้จริง  

ประเด็นที่ 5  ท่านคิดว่าเพื่อประโยชน์ของนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศ
ไทย กกท.ควรจะต้องก าหนดให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทุกสมาคม ต้องก าหนดเรื่อง “สวัสดิการ
ขั้นพ้ืนฐาน” ไว้ในข้อบังคับของสมาคมกีฬาหรือไม่? อย่างไร?  

 
นักกีฬาสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์137 

กล่าวว่า เห็นด้วยกับเรื่องสวัสดิการที่ควรก าหนดไว้ เพ่ือให้นักกีฬาได้ทราบสิทธิ
และประโยชน์ที่ตนพึงได้รับ หากได้เป็นตัวแทนของสมาคมกีฬา 
 

ร.ต.วรงค์กรณ์ ค าเกิด138 กล่าวว่า ควรจะมีเพ่ือจะได้เป็นหลักประกันให้กับ
นักกีฬาในการเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละรายการ และจะได้ไม่เกิดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม จ าเป็นที่จะต้องก าหนดให้มีสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมและเท่าเทียมกัน
ทุกสมาคม เพ่ือเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักกีฬา ถ้าสวัสดิการ
ดี นักกีฬาก็จะมีเพ่ิมมากข้ึน การคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถให้เข้ามาในสังกัด
ก็จะเข้มข้นมากขึ้น สมาคมกีฬาก็จะพัฒนา ถ้าสมาคมกีฬาไม่พัฒนา นักกีฬาก็ไม่
พัฒนา ดังค ากล่าวที่ว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” ถ้ากีฬาไม่พัฒนาคงไม่มี
นักกีฬาคนไหนอยากจะเล่นกีฬาเป็นแน่ และควรให้การสนับสนุนกีฬาอ่ืน ๆ ที่ยังไม่
มีชื่อเสียงหรือไม่เป็นที่นิยมของประชาชนให้มากกว่านี้ 

                                                           
136

  วรงค์กรณ์ ค าเกิด, เรื่องเดิม. 
137

  นักกีฬาสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, เรื่องเดิม. 
138

  วรงค์กรณ์ ค าเกิด, เรื่องเดิม. 
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สรุป นักกีฬามีความเห็นว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยต้องก าหนดให้สมาคมกีฬาทุกสมาคมได้
ก าหนดเรื่อง “สวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน” ไว้ในข้อบังคับของสมาคมกีฬาเพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคง
และความปลอดภัยให้แก่นักกีฬาอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเช่นเดียวกับนักกีฬาอาชีพ 
 
5.3  สรุปข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ 
 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาและ
นักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จ านวน 6 สมาคมกีฬาดังกล่าวแล้วข้างต้น สามารถสรุป
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

 
5.3.1  ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่สมำคมกีฬำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิดไว้ 5 ประเด็นนั้น พบว่า สมาคมกีฬาสมัครเล่น

แห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่ไม่ได้ก าหนดเรื่องสวัสดิการไว้ในข้อบังคับของสมาคม เพราะ
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 หมวด 6 ส่วนที่ 1 การจัดตั้งสมาคมกีฬา ถูก
บัญญัติไว้ในมาตรา 56 กล่าวว่า ข้อบังคับของสมาคมกีฬาอย่างน้อยต้องมีข้อความเกี่ยวกับเรื่อง
ดังต่อไปนี้ . . . (5) ข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก . . . ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ของแต่ละ
สมาคมกีฬาจะเป็นสโมสร ชมรม คณะบุคคล เกือบจะไม่มีสมาคมกีฬาใดที่จัดท าข้อบังคับให้นักกีฬา
เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาได้และโดยข้อเท็จจริงสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยไม่มีนักกีฬาเป็นของ
ตนเอง การส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันรายการต่าง ๆ ในนามสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่เป็นตัวแทนทีม
ชาตินั้น จ าเป็นต้องระดมนักกีฬาจากสโมสรสมาชิกต่าง ๆ มาท าการคัดเลือกและฝึกซ้อม ดังนั้น 
กฎหมายกีฬาฉบับนี้จึงไม่ได้มีบทบัญญัติให้สมาคมกีฬาต้องก าหนดเรื่องสวัสดิการนักกีฬาไว้แต่อย่าง
ใด แม้ว่าสวัสดิการจะเป็นเรื่องที่จ าเป็นและส าคัญยิ่งส าหรับนักกีฬาทุกคน เป็นแรงจูงใจที่ดีในการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักกีฬา ท าให้เกิดความมุ่งมั่น มานะพยายาม ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือ
ชัยชนะในการแข่งขันก็ตาม ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้จัดท า
เรื่องสวัสดิการนักกีฬาเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ในทางปฏิบัติมีการจัดสวัสดิการให้นักกีฬา เพราะถูก
บังคับด้วยเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 
(MODEL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รูปแบบที่ 1 ระบบการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 1.8 การ
จัดสวัสดิการ ได้ก าหนดไว้เพ่ือให้สมาคมกีฬาต่าง ๆ ต้องมีการดูแลนักกีฬาและบุคลากรกีฬา หรือ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการจัดระบบสวัสดิการให้แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาใน
สังกัดจ านวน 1-5 เรื่อง (เพ่ิมเติมจากส่วนที่ กกท./กองทุนกีฬาดูแล)139 ซึ่งสมาคมกีฬาต่าง ๆ ได้รับ
รายได้จากเงินอุดหนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยตามแผนงานและโครงการที่สมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทยขอรับการสนับสนุนซึ่งไม่เพียงพอต่อการพัฒนานักกีฬา สมาคมกีฬาต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้อง
ขอรับการสนับสนุน (Sponsors) จากภาคธุรกิจ ท าให้แต่ละสมาคมกีฬามีรายได้มากน้อยแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหารและผลงานของนักกีฬา ดังนั้น สมาคมกีฬาต่าง ๆ จึงต้องการได้รับ
                                                           

139 การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, เรื่องเดิม, หน้า 8.  
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งบประมาณเพ่ิมมากขึ้นจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และควรมีการก าหนดให้ทุกสมาคมกีฬา
สมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้ก าหนด “สวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน” ไว้ในข้อบังคับของแต่ละสมาคมกีฬา
เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้นักกีฬาได้พัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานระดับสากลต่อไป 

 
 5.3.2  ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์นักกีฬำสมัครเล่น สังกัดสมำคมกีฬำแห่งประเทศไทย  

ผู้วิจัยได้ก าหนดแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิดไว้ 5 ประเด็น พบว่า นักกีฬาได้บรรลุ
เป้าหมายเบื้องต้นโดยมีโอกาสได้เข้ามาเป็นนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์
การคัดเลือกของสมาคมกีฬาหรือมาจากผลงานในการแข่งขันในรายการต่าง ๆ และเป็นที่ยอมรับของ
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นตัวแทนของประเทศไทย
เข้าแข่งขันในมหกรรมกีฬาหรือกีฬาระดับนานาชาติต่อไป ส่วนสวัสดิการของแต่ละสมาคมที่จัดให้
นักกีฬานั้นไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหาร รายได้ของ
สมาคม ผู้สนับสนุนหลัก (Sponsors)  ซึ่งสวัสดิการที่นักกีฬาได้รับมานั้นยังไม่เพียงพอและเหมาะสม
กับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ระยะเวลาในการฝึกซ้อมและความ
รวดเร็วในการเบิกจ่าย เป็นต้น นักกีฬาเห็นด้วยกับการที่ทุกสมาคมกีฬาควรต้องจัด “สวัสดิการขั้น
พ้ืนฐาน” ให้แก่นักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและเป็น
ธรรม และจ าเป็นต้องมีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้เพ่ือบังคับให้ทุกสมาคมกีฬาต้องจัดสวัสดิการและ
ต้องก าหนดไว้ในข้อบังคับของแต่ละสมาคมกีฬาด้วย      
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บทท่ี 6 

 
ปัญหำทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดสวัสดิกำรนักกีฬำสมัครเล่น 

  
6.1  ปัญหำกำรขำดกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรจัดสวัสดิกำรนักกีฬำสมัครเล่น 
  

ประเทศไทยมีกฎหมายการกีฬาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 โดยก าหนดให้มีองค์การกีฬา เรียกว่า 
“การกีฬาแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “กกท.” เป็นนิติบุคคล สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาปกติและนักกีฬาคนพิการ นอกจากนี้ยังมี
การจัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เงินจากผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บได้ ปัจจุบัน
ได้มีการควบรวมกองทุนกีฬามวยและกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพไว้ในกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

กฎหมายการกีฬาแห่งประเทศไทยดังกล่าวได้ก าหนดให้สมาคมกีฬาต้องจัดท าข้อบังคับตาม
มาตรา 56 และน าไปจดทะเบียนกับส านักกลางทะเบียนสมาคมกีฬาซึ่งตั้งอยู่ในการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย เมื่อจดทะเบียนแล้วจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล สมาคมกีฬาแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ สมาคมกีฬา
ทั่วไป สมาคมกีฬาที่ใช้ค าว่า “แห่งประเทศไทย” และสมาคมกีฬาจังหวัด ทุกสมาคมกีฬาต้องปฏิบัติ
ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยก าหนด มาตรา 76 หากฝ่าฝืนอาจถูกเพิก
ถอนชื่อออกจากทะเบียนหรือเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้ค าว่า “แห่งประเทศไทย” หรือต้องระวาง
โทษจ าคุกหรือปรับหรือท้ังจ าทั้งปรับตามที่กฎหมายนี้ก าหนด 

ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียมีพระราชบัญญัติพัฒนากีฬา พ.ศ. 2540 (SPORTS DEVELOPMENT 
ACT 1997) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬาเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายนี้ ซึ่ง
กระทรวงเยาวชนและกีฬาท าหน้าที่ควบคุมนโยบายการกีฬาของชาติ มีสภากีฬาแห่งชาติเป็นองค์กร
กลางท าหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแล ประสานงาน องค์กรกีฬาต่าง ๆ ของมาเลเซีย  เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาภายในประเทศและวิทยาศาสตร์การกีฬา องค์กรกีฬาทุกองค์กรต้องจดทะเบียนและ
จะได้รับใบรับรองการจดทะเบียน หากองค์กรใดท าผิดหรือไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนกฎหมายมี
ความผิดต้องได้รับโทษเป็นโทษปรับและโทษจ าคุก และอาจไม่ได้รับการจดทะเบียนหรือเพิกถอน
หรือระงับการจดทะเบียนได้ ซึ่งองค์กรกีฬามีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและ
กีฬา 

ประเทศญี่ปุ่นมีพระราชบัญญัติกีฬาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 โดยให้ความส าคัญกับกีฬาว่า
เป็นวัฒนธรรมที่มนุษย์ใช้ร่วมกันในระดับสากล การแข่งขันกีฬาและการออกก าลังกายโดยบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ และเป็นการบ่มเพาะจิต
วิญญาณของการพ่ึงพาตนเอง การเล่นกีฬาเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนรวมทั้งคนพิการ มี
กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   (Ministry of Education, 
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Culture, Sports, Science and Technology: MEXT) เป็นผู้ก าหนดนโยบายและแผนกีฬาขั้น
พ้ืนฐาน มีการจัดตั้งกองทุนสาธารณะและการระดมทุนจากบริษัทเอกชน สลากกินแบ่งรัฐบาล มีสภา
กีฬาแห่งชาติญี่ปุ่น (JSC) เป็นหน่วยงานอิสระ ท าหน้าที่ส่งเสริมกีฬา จัดสร้างสนามกีฬา การวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์ และการบริหารงานต่าง ๆ ของการกีฬาแห่งชาติ ทุกภาค
ส่วนล้วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบการกีฬาของประเทศ ท าให้นักกีฬาของญี่ปุ่นพัฒนาก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการกีฬาแห่งชาติที่บังคับให้ทุกภาคส่วน
ถือปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐบาลก าหนด ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลท้องถิ่น สถานประกอบการและ
สถานศึกษาต่าง ๆ ซึ่งการเฟ้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพนั้นเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษาพัฒนาไปจนถึง
ระดับมหาวิทยาลัย แล้วฝึกซ้อมอย่างหนักเพ่ือเป็นนักกีฬาทีมชาติเกาหลีใต้ มีการจัดตั้งกองทุนการ
กีฬาแห่งชาติเพ่ือพัฒนานักกีฬาทีมชาติเกาหลีใต้ โดยได้รับเงินอุดหนุนส่วนหนึ่งจากรัฐบาล 
นอกจากนี้รัฐบาลยังอนุญาตให้มีการขายตั๋วพนันกีฬาเพ่ือน ารายได้เข้ากองทุนอีกด้วย    

จะเห็นได้ว่า ทั้งประเทศไทย ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียมีกฎหมายกีฬาที่มีสาระส าคัญ
คล้ายคลึงกัน มีกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการกีฬารับผิดชอบในการก ากับดูแลให้สมาคมกีฬาปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว หากมีการฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษจ าคุกหรือโทษปรับหรือทั้งจ าทั้งปรับ
แล้วแต่กรณี ส่วนประเทศญี่ปุ่นก็มีกฎหมายกีฬาอยู่ในการก ากับดูแลของกระทรวงเช่นเดียวกัน แต่
กฎหมายของญี่ปุ่นนั้นให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของคนเป็นอย่างยิ่ง โดยถือว่าการเล่น
กีฬาเป็นสิทธิของทุกคนและมีหน่วยงานต่าง ๆ ท างานแบบบูรณาการจนท าให้นักกีฬาญี่ปุ่นได้รับชัย
ชนะและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ส่วนประเทศเกาหลีใต้ก็มีกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยวท างานเชิงบูรณาการกับกระทรวงการศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข มีการท างาน
อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะความรักชาติของประชาชนและหวังผลอย่างยิ่งในการได้รับเหรียญรางวัล
ในการแข่งขันระดับโลกหรือระดับนานาชาติ ซึ่งสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งชาติเกาหลีมีบทบาทอย่าง
มากในการสนับสนุนการพัฒนากีฬาดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายเกี่ยวกับกีฬาที่ใช้บังคับส าหรับนักกีฬาทั่วไป
อยู่ในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 แต่ในกฎหมายดังกล่าวก็ไม่มี
มาตราใด ๆ ที่ก าหนดหรือให้ความส าคัญเกี่ยวกับสวัสดิการนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ส่วนใหญ่นักกีฬาจะได้รับสวัสดิการจากสโมสรกีฬาที่ตนสังกัด ท าให้ไม่มีบรรทัดฐานที่
ชัดเจนในการจัดสวัสดิการส าหรับนักกีฬาสมัครเล่นสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย แตกต่างจาก
นักกีฬาอาชีพทีป่ัจจุบันมีอยู่เพียง 13 ชนิดกีฬา แต่ก็มีพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 
ที่รับรองสถานะและความมั่นคง มาตรฐานความปลอดภัยของนักกีฬาอาชีพรวมทั้งมีกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือจาก
กองทุนดังกล่าวอีกด้วย 
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6.2  ปัญหำกำรขำดองค์กรควบคุมและดูแลกำรจัดสวัสดิกำรนักกีฬำสมัครเล่น 
 

ในส่วนขององค์กรกีฬาภายในประเทศไทยจะมีคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ และสหพันธ์
กีฬาแห่งชาติประเภทต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นสมาชิกขององค์กรกีฬานานาชาติ ท าหน้าที่ควบคุมในเรื่องที่
เกี่ยวกับการออกกฎข้อบังคับของกีฬาโอลิมปิก คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติจะเป็นผู้อนุมัติและ
ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก โดยมีสหพันธ์กีฬานานาชาติท าหน้าที่ควบคุมการแข่งขันกีฬา
ในแต่ละชนิดกีฬา นอกจากนี้ยังมีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญคือควบคุมสหพันธ์กีฬาแห่งชาติที่เป็นสมาชิก
ให้ด าเนินการไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และยังมีองค์กรกีฬาส าคัญของประเทศไทยที่มี
หน้าที่ควบคุมการแข่งขันกีฬาในนามทีมชาติไทย คือ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. เป็น
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีหน้าที่ก ากับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนสมาคม
กีฬาต่าง ๆ เพื่อให้สมาคมกีฬาที่อยู่ภายใต้การก ากับ ดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย สามารถเข้า
แข่งขันในระดับนานาชาติได้ ซึ่งที่ผ่านมาสมาคมกีฬาประสบปัญหาอุปสรรคนานัปการส่งผลให้
สมาคมไม่สามารถด าเนินการพัฒนาการกีฬาของชาติให้มีประสิทธิผลเท่าที่ควร ไม่เป็นที่ยอมรับด้าน
มาตรฐานกีฬาจากสหพันธ์กีฬานานาชาติ ปัญหาที่พบได้แก่ นโยบายด้านการพัฒนาการกีฬาของ
รัฐบาลไม่ชัดเจน องค์กรกีฬาของรัฐขาดเอกภาพในการด าเนินงาน ผู้บริหารการกีฬาของรัฐใน
ระดับสูงไม่ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการกีฬาอย่างจริงจัง มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอยู่เสมอท า
ให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง ขาดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือความเป็นมืออาชีพ ขาด
ความสัมพันธ์ที่ดีของสมาคมกีฬากับสมาชิกสโมสรและชมรมกีฬาต่าง ๆ งบประมาณและความ
ช่วยเหลืออ่ืน ๆ จากภาครัฐและเอกชนยังไม่เพียงพอ กระบวนการพัฒนากีฬาของสมาคมกีฬาต่าง ๆ 
ยังไม่เป็นระบบและไม่มีประสิทธิภาพ 

สภากีฬาแห่งชาติมาเลเซียมีบทบาทหลัก ในการประสานงานและให้ความช่วยเหลือในการ
พัฒนากีฬาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักกีฬาในการแข่งขันระดับชาติและระดับ
นานาชาติ สภากีฬาโอลิมปิกมาเลเซียเป็นองค์กรหลักส าหรับทุกสมาคมกีฬาแห่งชาติ จะมีความ
รับผิดชอบหลักในการส่งเสริมการกีฬา มีจุดมุ่งหมายในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและการท างานอย่าง
ใกล้ชิดกับสภากีฬาแห่งชาติ เพ่ือการฝึกอบรมของนักกีฬาในส่วนที่เกี่ยวกับการแข่งขันระหว่าง
ประเทศได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล สภาโอลิมปิกมาเลเซียจะมีส่วนร่วมใน
การแข่งขันกีฬาของมาเลเซีย เช่น กีฬาโอลิมปิก เอเชี่ยนเกมส์ สมาพันธรัฐเกมส์ เอเชี่ยนตะวันออก
เฉียงใต้เกมส์     

องค์กรกีฬาที่ส าคัญของญี่ปุ่นประกอบด้วย การกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT)  สภากีฬาแห่งชาติญี่ปุ่น (JSC) คณะกรรมการโอลิมปิกแห่ง
ญี่ปุ่น (JOC) สมาคมกีฬาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASA) และสมาคมกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่น (NRAJ) มีบทบาท
ส าคัญในการส่งเสริมกีฬาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกีฬา การให้เงินอุดหนุนส าหรับกิจกรรมส่งเสริม
การขาย และการพัฒนาความเข้าใจในรูปแบบของกีฬา โดย JSC มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมกีฬาและ
ปรับปรุงสุขภาพทางกายของนักเรียน นอกจากนี้มีหน่วยงานต่อต้านสารต้องห้ามทางการกีฬา 
(JADA) และประสานงานกับส านักงานอนุญาโตตุลาการกีฬาญี่ปุ่น (JSAA) และยังมีส่วนช่วยในการ
ส่งเสริมกีฬาแก่นักกีฬาในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อีกทั้งยังมีองค์กรกีฬาส่วนท้องถิ่น บริษัทที่มี
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ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการกีฬาและการพ่ึงพาอาศัยการ
ท างานของรัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา องค์กรเหล่านี้จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน
จากรัฐบาลท้องถิ่นในช่วงเวลาของการก่อตั้ง แต่วิธีการดังกล่าวองค์กรจะได้รับทุนและจ านวนเงิน
หรืออัตราส่วนของผลงานจากรัฐบาลแตกต่างกันไป 

ส าหรับประเทศเกาหลีใต้นั้นก็มีองค์กรกีฬาที่คล้าย ๆ กับประเทศอ่ืน ๆ ดังกล่าวแล้วเช่นกัน 
ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งเกาหลี สมาคมกีฬา
สมัครเล่นแห่งชาติเกาหลี สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศเกาหลี ส านักงานต่อต้านการใช้สาร
ต้องห้ามทางการกีฬา มูลนิธิส่งเสริมกีฬาโอลิมปิกกรุงโซล ซึ่งองค์กรกีฬาต่าง ๆ ล้วนมีเป้าหมาย
เดียวกันในการส่งเสริมกีฬาทุกประเภทของประเทศเกาหลีใต้ เพ่ือให้ได้รับชัยชนะในทุกการแข่งขันไม่
ว่าในระดับชาติ ระดับนานาชาติและระดับโลก ท างานอย่างมีระบบตั้งแต่การวางฐานรากของเด็กใน
วัยเรียน ฝึกอบรมกฎกติกา เทคนิคต่าง ๆ จัดหาและพัฒนาโค้ชที่มีฝีมือยอดเยี่ยม จัดประสบการณ์
ในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดสร้างศูนย์พัฒนานักกีฬามืออาชีพ ตลอดจนจัดหา
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักกีฬา รวมทั้งการออกก าลังกายของประชาชนจนกีฬาเป็น
วิถีชีวิตของชาวเกาหลีใต้ ซึ่งรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนองค์กรกีฬาในเรื่องของมาตรการทางภาษี การ
ให้เงินกู้ยืม เป็นต้น  

จะเห็นได้ว่า องค์กรกีฬาทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ มีลักษณะโครงสร้างและหน้าที่
คล้ายคลึงกัน โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาดูแลและสนับสนุนกีฬา ซึ่งองค์กรหลักที่มี
หน้าที่ในการดูแลการกีฬาจะมีการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นพ้ืนฐานในการสนับสนุนการกีฬาของ
ประเทศ แต่อาจมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไปตามลักษณะของการจัดโครงสร้างการ
บริหารจัดการกีฬาของแต่ละประเทศ การพัฒนาการกีฬาของประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันสูง
นั้น ขึ้นอยู่กับหน่วยงานในการควบคุมและสนับสนุนว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ที่จะสามารถ
ผลักดันการกีฬาของประเทศให้มีประสิทธิภาพในระดับนานาชาติหรือระดับโลก ซึ่งหน่วยงานที่
สามารถเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้คงเป็นเรื่องของความร่วมมือจากภาคเอกชนที่จะเข้า
มาสนับสนุนการกีฬาของประเทศ จะเห็นได้จากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่มีนักกีฬาที่มีชื่อเสียง
ระดับสากลมากมาย สามารถแข่งขันกับนานาชาติ เนื่องจากองค์กรกีฬาของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้
สร้างพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการสนับสนุนจากภาคประชาชน
ภายในประเทศที่เห็นความส าคัญของการกีฬาเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศนั่นเอง 

ส าหรับประเทศไทยแม้ว่าจะมีหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของรัฐ คือ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริม ควบคุม ดูแลสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย มีกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ืออุดหนุนสมาคมกีฬาต่าง ๆ 
นั้น งบประมาณที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจะได้รับการจัดสรรสนับสนุนก็ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ หรืออยู่ในแผนพัฒนาการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ท าให้แต่
ละสมาคมกีฬาได้รับงบประมาณอย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนานักกีฬาของสมาคมกีฬาต่าง ๆ 
โดยเฉพาะกีฬาที่ไม่ได้เป็นกีฬาอาชีพหรือกีฬาทีเ่ป็นที่นิยมของประชาชนก็จะต้องหาสปอนเซอร์ซึ่งท า
ได้ค่อนข้างยากมากเพราะขาดองค์กรที่ควบคุมและดูแลการจัดสวัสดิการนักกีฬาสมัครเล่นแห่ง
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ประเทศไทยโดยเฉพาะ  ในขณะที่สมาคมกีฬาอาชีพมีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ เช่น บริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) เจ้าของผลิตภัณฑ์ “ช้าง” เซ็นสัญญาสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเวลา 10 ปี ในโครงการ “1,000 ล้าน ช้าง สานต่อทุก
ความฝัน ฟุตบอลไทย เพื่อคนไทย”140 SCG บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) สนับสนุนสมาคม
กีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์141 เครื่องดื่มเอส ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็น
ทางการของสมาคมกีฬาวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย142 เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้นักกีฬาในสังกัดสมาคม
กีฬาดังกล่าวได้รับสวัสดิการที่ดีและมีความมั่นใจในการเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างแท้จริง 

 
6.3  ปัญหำกำรขำดหลักเกณฑ์และมำตรกำรในกำรจัดสวัสดิกำรนักกีฬำสมัครเล่น 
 

นักกีฬาสมัครเล่นสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่ต้องพ่ึงพาสวัสดิการจาก
สโมสรหรือสมาคมกีฬาที่ตนสังกัดซึ่งเป็นไปตามศักยภาพของแต่ละสมาคม  บางสมาคมก็จัดท า
ระเบียบสวัสดิการเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬา
รักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬา
หลาย ๆ สมาคมก็ไม่ได้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ให้ข้อมูลว่าได้จัดสวัสดิการให้แก่นักกีฬาโดย 
อิงเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย นักกีฬาแต่ละสมาคมจะได้รับสวัสดิการไม่เท่าเทียมกัน
โดยเฉพาะแตกต่างจากนักกีฬาอาชีพ ท าให้นักกีฬาขาดขวัญ ก าลังใจในฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา  
ผลงานที่ออกมาจึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย ภาคเอกชน และรัฐบาลจึงควรตระหนักในการให้ความส าคัญกับสวัสดิการนักกีฬา สังกัดสมาคม
กีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เพราะนักกีฬาสมัครเล่นทุกคนก็ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักและเป็น
เวลานานก่อนจะได้เป็นตัวแทนของทีมชาติไทยในเวทีของการแข่งขันระดับนานาชาติหรือระดับโลก 

สวัสดิการนักกีฬาในประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียจะมีมูลนิธิสวัสดิการ (Yayasan Kebajikan 
Atlet Kebangsaan: YAKEB) ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสวัสดิการทั้งของนักกีฬาทีมชาติและอดีต
นักกีฬาทีมชาติ ซึ่งด าเนินการโดยสภากีฬาแห่งชาติที่มิได้จ ากัดเฉพาะโครงการสวัสดิการที่ก าหนดไว้
เท่านั้น สวัสดิการดังกล่าว ได้แก่ โครงการสวัสดิการนักกีฬาแห่งชาติ ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับงาน
ศพ บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ การบรรเทาภัยพิบัติ และความช่วยเหลืออ่ืน ๆ  

องค์กรที่ดูแลการกีฬาของญี่ปุ่นมีหลายหน่วยงานร่วมมือกันโดยยึดถือประเทศชาติเป็นหลัก
ระบบสวัสดิการช่วยเหลือการบาดเจ็บและอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต   ในส่วนของกีฬาระดับชาติเป็น

                                                           
140 ช้ำงเซ็นสัญญำสนับสนุนสมำคมฯ 10 ปี 1,000 ล้ำนบำท, ค้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 

2560 จาก http://fathailand.org/news/175   
141 เอสซีจีกับกำรสนับสนุนกีฬำ, ค้นวันที่ 1 ธันวาคม 2559 จาก http://www.scg 

.co.th/100th/ebook-100y/m/page-133.htm/   
142 5 นักตบลูกยำงสำวไทย เนื้อหอม “เอส” จีบเป็นพรีเซนเตอร์ปลุกกระแสไทยเชียร์

ไทยในศึกวอลเล่ย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2016 นัดชิงชนะเลิศ, ค้นวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 จาก  
https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1464331595   
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หน้าที่ของหน่วยงานการบริหารส่งเสริมการกีฬาแห่งชาติเป็นหลักในการควบคุมดูแล ส่วนกีฬา
สมัครเล่นจะขึ้นอยู่กับภาคเอกชนเข้ามาดูแลเป็นส่วนใหญ่ จึงขึ้นอยู่กับภาคเอกชนที่เข้ามาดูแลกีฬา
ชนิดต่าง ๆ ในการดูแลและคุ้มครองตัวนักกีฬาเอง ซึ่งหน่วยงานเอกชนที่เข้ามาดูแลได้เข้ามา
สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาของประเทศ ได้น ามาซึ่งการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาและบุคลากร
กีฬาอย่างมาก อีกทั้งยังร่วมมือกับทางภาครัฐในการให้ความส าคัญกับการกีฬาในส่วนต่าง ๆ 
นอกเหนือจากการดูแลชนิดกีฬาที่เข้ามาสนับสนุนแล้ว องค์กรเอกชนยังเข้ามาสนับสนุนภาครัฐเพ่ือ
เป็นการส่งเสริมสังคมกีฬาที่ประเทศญี่ปุ่นได้ก าหนดไว้ในกฎหมายให้การเล่นกีฬาเป็นสิทธิที่ส าคัญ
ของพลเมือง 

ส่วนสวัสดิการของนักกีฬาทีมชาติเกาหลีใต้นั้น เนื่องจากประเทศเกาหลีใต้ต้องการให้
นักกีฬาทีมชาติเกาหลีใต้เป็นตัวแทนของประเทศในการแสดงศักยภาพของประเทศเกาหลีใต้ต่อ
ประชาคมโลก ทุกภาคส่วนของเกาหลีใต้จึงได้สนับสนุนผู้เล่น นักกีฬาและโค้ชกีฬา ตั้งแต่การเฟ้นหา
นักกีฬา พัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้มีความสามารถ ให้ทุนการศึกษา ดูแลระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อม เข้า
ร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ จัดหาโค้ชทั้งชาวเกาหลีและโค้ชต่างประเทศที่มีความสามารถใน
กีฬาแต่ละประเภท นักกีฬาต้องฝึกซ้อมอย่างหนักเพ่ือชัยชนะเท่านั้น เงินรางวัลที่ได้รับส าหรับเหรียญ
ต่าง ๆ เหมือนกับประเทศอ่ืน ๆ นักกีฬาที่ท าชื่อเสียงให้แก่ประเทศเกาหลีใต้ในการแข่งขันระดับโลก
หรือระดับนานาชาติก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหารซึ่งเป็น
กฎหมายบังคับส าหรับชายหนุ่มเกาหลีใต้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ต้อง
ได้รับการยกเว้น นักกีฬาทีมชาติที่ได้เหรียญจากโอลิมปิกเกมส์มีสิทธิได้รับบ านาญรายเดือนจาก
สมาคมกีฬาสมัครเล่นเกาหลีใต ้   

จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยกับสหพันธรัฐมาเลเซีย ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ล้วนมี
สวัสดิการให้แก่นักกีฬา ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายการกีฬาของประเทศนั้น ๆ รวมทั้งการ
มีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชนว่าจะเห็นความส าคัญของการกีฬา นักกีฬาและบุคลากร
กีฬาซึ่งเป็นพ้ืนฐานต่อการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
เพียงใด ทั้งกฎหมายกีฬา องค์กรกีฬาและสวัสดิการนักกีฬาที่กล่าวมาแล้วข้างต้ น สามารถ
เปรียบเทียบได้ดังตารางที่ 6.1 
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ตำรำงท่ี 6.1  เปรียบเทียบกฎหมายการกีฬา องค์กรกีฬา และสวัสดิการนักกีฬาของประเทศไทยกับต่างประเทศ 
 
รำยกำร ประเทศไทย ประเทศสหพันธรัฐมำเลเซีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี 

กฎหมำยกำรกีฬำ -พระราชบัญญัติการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดย
มีการกีฬาแห่งประเทศไทย 
(กกท.) เป็นนิติบุคคล สังกัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ท าหน้าที่ส่ งเสริมสนับ 
สนุนการกีฬาของประเทศทั้งคน
ปกติและคนพิการ 
-มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ  ซึ่ ง ได้รับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล และร้อย
ละ 2 จากผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ตามกฎหมายว่าด้วยสุราและ
ยาสูบ 
 

-พระราชบัญญัติพัฒนากีฬา พ.ศ. 
2540 โดยมีสภากีฬาแห่งชาติเป็น
องค์กรกลาง สั งกัดกระทรวง
เยาวชนและการกีฬา ท าหน้าที่
ควบคุม ก ากับดูแล ประสานงาน
องค์กรกีฬาต่าง ๆ ของประเทศ
สหพันธรัฐมาเลเซีย 
-ทุกองค์กรกีฬาต้องจดทะเบียน
และปฏิบัติตามกฎหมาย หากฝ่า
ฝืนจะต้องได้รับโทษซึ่งเป็นโทษ
ปรับและโทษจ าคุก 

-พระราชบัญญัติกีฬาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2554 มี 
กระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรม 
กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นผู้ก าหนดนโยบายและแผน
กีฬาขั้นพ้ืนฐาน 
-มีสภากีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นเป็น
หน่วยงานอิสระ ท าหน้าที่ ใน
การส่งเสริมการบริหารกีฬาของ
ชาติ 
-มีการจัดตั้งกองทุนสาธารณะ 
การระดมทุนจากบริษัทเอกชน 
รายได้จากการจ าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล 

-พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
กีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มี
กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และ
กา รท่ อ ง เ ที่ ย ว  รั บผิ ดชอบ 
วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้
เ พ่ือ เ พ่ิมสมรรถนะของคน
เกาหลีใต้  โดยส่งเสริมกีฬา
ประจ าชาติและท า ให้คนมี
ความสุขด้วยการปลูกจิตส านึก
อันดีและส่งเสริมการมีศักดิ์ศรี
ของประเทศผ่านกีฬา ทั้ งนี้
รัฐบาลท้องถิ่น สถานประกอบการ
และสถานศึกษาต้องร่วมมือกัน
ในการจัดกีฬา 
-มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริม
การกีฬาแห่งชาติ โดยได้เงิน
สมทบ 
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ตำรำงท่ี 6.1 (ต่อ) 
 
รำยกำร ประเทศไทย ประเทศสหพันธรัฐมำเลเซีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี 

 
 
 
 
 
 

-สมาคมกีฬาทุกสมาคมต้อง
จดทะเบียนกับ กกท. มีฐานะ
เป็นนิติบุ คคล แบ่ ง เป็น  3 
ประเภท คือ สมาคมกีฬา
ทั่วไป สมาคมกีฬาที่ใช้ค าว่า 
“แห่ งประเทศไทย” และ
สมาคมกีฬาจังหวัด 
-สมาคมกีฬาต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับของกกท. หากฝ่าฝืน
อาจถูกเพิกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียน หรือห้ามใช้ค าว่า 
แห่งประเทศไทย หรือต้อง
ระวางโทษจ าคุกหรือปรับ 
ห รื อ ทั้ ง จ า ทั้ ง ป รั บ ต า ม ที่
กฎหมายก าหนด 
 
 

  จากรัฐบาลและภาคเอกชน 
ธุรกิจโฆษณา รายได้จากการ
ขายตั๋วพนันกฬีา 
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ตำรำงท่ี 6.1 (ต่อ) 
 
รำยกำร ประเทศไทย ประเทศสหพันธรัฐมำเลเซีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี 

องค์กรกีฬำ -ก ก ท . ท า ห น้ า ที่ ส่ ง เ ส ริ ม 
สนับสนุน ควบคุม ก ากับดูแล 
สมาคมกีฬาต่าง ๆ ทั้งสมาคม
กีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาสมัคร 
เล่นแห่งประเทศไทย และ
สมาคมกีฬาคน พิการ  ทั้ ง
ระดับชาติและระดับจังหวัดให้
ด าเนินกิจกรรมด้านกีฬาให้
เป็นไปตามที่กฎหมายการ
กีฬาของประเทศไทยก าหนด 
และสมาคมหรือสหพันธ์กีฬา
ระหว่างประเทศในการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติ 
 
 
 

-สภากีฬาแห่งชาติมาเลเซีย ท า
หน้าที่ประสานงาน ช่วยเหลือ 
และพัฒนานักกีฬาในการแข่งขัน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ประสานกับสมาคม/สมาพันธ์
กีฬาระหว่ า งประ เทศในการ
แข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ 

-สภากีฬาแห่งชาติญี่ปุ่น สมาคม
กีฬาแห่งประเทศญี่ปุ่น และ
สมาคมกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่น ท า
หน้ า ที่ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ศักยภาพนักกีฬา โดยได้รับ
ความร่วมมือจากองค์กรกีฬา
ส่วนท้องถิ่น บริษัทเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจในการร่วมมือกัน
ส่งเสริมกีฬา 

-คณะกรรมการโอลิมปิกแห่ง
ประเทศเกาหลี สมาคมกีฬา
สมัครเล่นแห่งประเทศเกาหลี 
สมาคมกีฬาคนพิการแห่ ง
ประเทศเกาหลี มูลนิธิส่งเสริม
กีฬาโอลิมปิกกรุงโซล เป็นนิติ
บุคคล ท างานเพ่ือเป้าหมาย
เดียวกันคือชัยชนะในการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
และระดับโลก เพ่ือศักดิ์ศรี
ของประเทศเกาหลีใต้ 
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ตำรำงท่ี 6.1 (ต่อ) 
 
รำยกำร ประเทศไทย ประเทศสหพันธรัฐมำเลเซีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี 

สวัสดิกำรนักกีฬำ -นักกีฬาทีมชาติ ไทยที่ เ ข้ า
แข่งขันในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ เช่น โอลิมปิกเกมส์ 
ตลอดจนรายการแข่ ง ขั น   
ต่าง ๆ ที่ กกท.ก าหนดเท่านั้น 
จึ งจะได้ รั บสวัสดิการจาก
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า ก า ร กี ฬ า
แห่งชาติ (ปัจจุบันได้ควบรวม
กองทุนส่ง เสริมกีฬาอาชีพ 
และกองทุนกีฬามวยด้วย) 

-มูลนิธิสวัสดิการนักกีฬาจะท า
หน้าที่รับผิดชอบดูแลสวัสดิการ
ของนักกีฬาทีมชาติทั้งในปัจจุบัน
และอดีต 
-สภากีฬาแห่งชาติจะช่วยเหลือ
ตามโครงการสวัสดิการนักกีฬา
แห่งชาติ  งานศพ บริการทาง
การแพทย์ ภัยพิบัติและอ่ืน ๆ 

-หน่ วยงานบริการการกีฬา
แห่งชาติญี่ปุ่น จะช่วยเหลือ
สวัสดิการต่าง ๆ เช่น การบาดเจ็บ 
อุบัติ เหตุ  หรือเสียชีวิต ส่วน
นักกีฬาสมัครเล่นจะอยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของภาคเอกชน 
เพราะกฎหมายญี่ปุ่นก าหนดให้
การเล่นกีฬาเป็นสิทธิที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งของพลเมือง 

-นั กกี ฬาและผู้ ฝึ กสอนที่ มี
ความสามารถยอดเยี่ยมจะ
ได้รับการรับรอง ได้รับ
ทุนการศึกษา การดูแลเรื่อง
อาหารและโภชนาการระหว่าง
การเก็บตัวฝึกซ้อมและการ
แข่งขัน จัดหาโค้ชที่มีความ 
สามารถทั้งภายในและต่าง 
ประเทศ ได้ รั บยกเว้นการ
เกณฑ์ทหาร บ านาญรายเดือน 
นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล
และท าลายสถิติในการแข่งขัน
จะได้รับเงินรางวัลพิเศษ 
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จะเห็นได้ว่า จากการวิเคราะห์ปัญหากฎหมายการกีฬา องค์กรกีฬา และสวัสดิการนักกีฬา
สมัครเล่นของประเทศไทยกับต่างประเทศนั้น พบว่า ประเทศไทยยังขาดกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ขาดองค์กรควบคุมและดูแล
การจัดสวัสดิการนักกีฬาสมัครเล่น และยังมีปัญหาในการขาดหลักเกณฑ์และมาตรการในการจัด
สวัสดิการให้แก่นักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งรัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การบริหารจัดการกีฬาต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว เพ่ือให้นักกีฬาไทยสามารถ  
ยืนหยัดอยู่ในเวทีกีฬานานาชาติได้อย่างสง่างาม  สมศักดิ์ศรีความเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย 
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บทท่ี 7 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
7.1  บทสรุป 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการนักกีฬา
สมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เพราะปัจจุบันมีนักกีฬาในสังกัดสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทยจ านวนมากและได้พัฒนาจนเป็นนักกีฬาอาชีพแล้ว 13 ชนิดกีฬา ซึ่งมีกฎหมายกีฬา
อาชีพรับรองสถานะความเป็นนักกีฬาอาชีพ มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพกีฬาทั้งรายได้และ
สวัสดิการที่ดี ในขณะที่นักกีฬาสมัครเล่นสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยอ่ืน ๆ นั้นไม่มีกฎหมาย
รองรับสถานะ และสวัสดิการที่ได้รับไม่เสมอภาคขึ้นอยู่กับสมาคมกีฬาของนักกีฬาชนิดนั้น ๆ เป็น
หลัก  ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการนักกีฬาสมัครเล่น สังกัด
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาใน 2 ลักษณะ 
ได้แก่ การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย กฎหมายการกีฬาของประเทศไทยและต่างประเทศ พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 
2556 รวมทั้งกฎ ประกาศ  ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับสวัสดิการ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รายงานการวิจัย รายงานประจ าปี
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย หนังสือ ต ารา วารสารวิชาการ บทความที่เกี่ยวข้อง และวิทยานิพนธ์ 
นอกจากนี้ยังได้ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพ่ือให้ได้รายงาน
การศึกษาที่สมบูรณ์เป็นประโยชน์ในการเพ่ิมจ านวนนักกีฬาประเภทต่าง ๆ ของทีมชาติไทย และ
พัฒนาการกีฬาของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล ทัดเทียมนานาประเทศ โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบ
สัมภาษณ์แบบปลายเปิด (Open Ended) จ านวน 2 ฉบับ ส าหรับสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และนักกีฬา
ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ให้ค าแนะน า 
แก้ไขตามค าแนะน า  เสร็จแล้วจึงขอหนังสือน าส่งจากคณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ เพ่ือขออนุญาตท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เจ้าหน้าที่และนักกีฬา
ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซึ่งเป็นกีฬาประเภททีมและบุคคลทั้งนักกีฬาปกติและนักกีฬาคนพิการ จ านวน 6 
สมาคมกีฬา ได้แก่ สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย สมาคม
กีฬา คนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่ง
ประเทศไทย สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมกีฬา
บาสเกตบอล   แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหากฎหมายการกีฬา องค์กรกีฬา และสวัสดิการนักกีฬา  ผลการศึกษา พบว่า  
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7.1.1  กฎหมำยกำรกีฬำ  
ประเทศไทยมีกฎหมายการกีฬาเหมือนกับประเทศมาเลเซีย ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้ 

เจตนารมณ์ของกฎหมายมุ่งเน้น การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทั้งนักกีฬาปกติและนักกีฬาคน
พิการ เพ่ือความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ เพ่ือให้มีนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าแข่งขันกีฬาในระดับ
นานาชาติโดยมุ่งหวังเหรียญรางวัลเป็นส าคัญ  มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การจัดตั้ง
สมาคมกีฬานั้นกฎหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียนแล้วจะได้หนังสือรับรองและมีสิทธิได้รับการ
ช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายก าหนด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติของกฎหมายต้อง
ได้รับโทษเป็นโทษปรับหรือจ าคุก หรือทั้งจ าท้ังปรับ แล้วแต่ความผิดในแต่ละกรณี 

พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ไม่พบว่ามขี้อความที่ให้ความส าคัญแก่
นักกีฬาสมัครเล่นแต่อย่างใด มีผลท าให้นักกีฬาสมัครเล่นสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทั้ง
นักกีฬาปกติและนักกีฬาคนพิการไม่มีสถานะทางกฎหมายที่ชัดเจน ท าให้ไม่มีความมั่นคงและ
ปลอดภัยในการแข่งขันกีฬาในนามทีมชาติไทย แม้ว่าสมาคมกีฬาที่ใช้ค าว่า “แห่งประเทศไทย” 
สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หรือจัดหรือร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาได้แต่ก็ต้อง
ขอและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาเสียก่อนซึ่งหากไม่ได้รับอนุญาตก็จะด าเนิน
กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ ท าให้นักกีฬาเสียโอกาสการแข่งขันในรายการนั้น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีการนิยามความหมายของกีฬาอาชีพและนักกีฬา
อาชีพรวมทั้งการรับรองสถานะของนักกีฬาไว้อย่างชัดเจน นับเป็นกฎหมายที่คุ้มครองนักกีฬาอาชีพ
ให้มคีวามมั่นคงในการประกอบอาชีพนักกีฬาอย่างแท้จริง 

 
7.1.2  องค์กรกีฬำ  
เพ่ือให้การบริหารจัดการกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งการแข่งขันภายในประเทศและ

ระดับนานาชาติ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีองค์กรกีฬาในทุกประเทศ เช่น คณะกรรมการโอลิมปิก 
คณะกรรมการพาราลิมปิก สหพันธ์กีฬานานาชาติของชนิดกีฬานั้น ๆ องค์กรกีฬาทั้งของไทยและ
ต่างประเทศและสมาคมกีฬาหรือมูลนิธิมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยต้องด าเนินการประสานงานกันใน
เรื่อง กฎ กติกา ระเบียบ ข้อบังคับ รายการแข่งขันและอ่ืน ๆ ทั้งนี้  องค์กรกีฬาของแต่ละประเทศ
จะต้องเป็นสมาชิกขององค์กรกีฬาระหว่างประเทศ จึงจะมีสิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน
รายการนั้น ๆ ส าหรับกฎหมายกีฬาของไทยได้ก าหนดให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็น
องค์กรกลางของรัฐท าหน้าที่ประสาน ส่งเสริม ก ากับ ดูแล สมาคมกีฬา  ต่าง ๆ ภายในประเทศและ
องค์กรกีฬาระหว่างประเทศ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสมาคมกีฬา จัดสร้างศูนย์กีฬา
และอ่ืน ๆ วางแผนพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ เพ่ือให้นักกีฬาไทยมีมาตรฐานทัดเทียม
นานาประเทศ 

สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรกีฬาที่นับได้ว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ
นักกีฬามากที่สุดรองจากสโมสรต้นสังกัดของนักกีฬาแต่ละชนิด ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เฉพาะในทาง
พฤตินัยเท่านั้นไม่เหมือนกับนักกีฬาอาชีพที่กฎหมายก าหนดความสัมพันธ์ทางนิตินัยไว้อย่างชัดเจน 
จึงก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของสิทธิ หน้าที่ ความคุ้มครอง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนใดที่พึงจะ
ได้รับตามที่กฎหมายก าหนดระหว่างนักกีฬาอาชีพและนักกีฬาสมัครเล่น 
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7.1.3  สวัสดิกำรนักกีฬำ  
นักกีฬาคือหัวใจส าคัญในการแข่งขันกีฬาทุกระดับ แพ้หรือชนะอยู่ที่ตัวนักกีฬา ในทุกเวที

การแข่งขันนักกีฬาเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจในการเล่นว่าจะเล่นอย่างไรจึงจะชนะคู่ต่อสู้ได้ ซึ่ง
แต่ละประเทศต่างก็ให้ความส าคัญกับตัวนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาสมัครเล่นและจัดสวัสดิการให้
นักกีฬาในรูปแบบที่อาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบายและวิธีการของแต่ละประเทศ อย่างไรก็
ตามต้องไม่ลืมว่านักกีฬาก็มีความต้องการพ้ืนฐานเฉกเช่นคนทั่วไป การจัดสวัสดิการจึงต้องจัดให้ตรง
กับความต้องการจ าเป็นของนักกีฬาแต่ละประเภทด้วย 

สรุป ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายใด ๆ ที่รองรับสถานะของนักกีฬาสมัครเล่นและการ
จัดสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นเหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่นักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬา
แห่งประเทศไทย ซึ่งแตกต่างจากนักกีฬาอาชีพที่มีกฎหมายส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 รองรับ
สถานะความเป็นนักกีฬาอาชีพ มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพนักกีฬาจากสัญญาจ้างหรือความ
ตกลงร่วมกันเป็นหนังสือ และมีสวัสดิการที่ดีจากสโมสรหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่นักกีฬาสังกัด มี
ผู้สนับสนุน (Sponsors) และจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตลอดจนการยกย่องเชิดชูเกียรติ
เป็นนักกีฬาอาชีพแห่งชาติ143 ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่และนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยว่า ควรต้องจัดให้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่ว่าด้วยเรื่องสวัสดิการให้แก่นักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยโดยตรง
และชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้นักกีฬาได้รู้ถึงสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากการฝึกซ้อม
และการแข่งขันกีฬา จะเป็นการสร้างแรงจูงใจ144 ที่ดีให้แก่นักกีฬาซึ่งสมควรที่จะได้รับการสนับสนุน 
ส่งเสริมจากภาครัฐ145 ภาคเอกชนและประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัด
สวัสดิการนักกีฬาให้เป็นมาตรฐานและเท่าเทียมกันในทุก ๆ สมาคมกีฬา  
 
7.2  ข้อเสนอแนะ 
 

1. กฎหมายการกีฬาของไทยยังไม่เอ้ืออ านวยและมีข้อจ ากัด จึงควรมีกฎหมายเพ่ิมเติม
หรือออกกฎหมายอนุบัญญัติหรือกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย (By-Law) กฎ ระเบียบ เงื่อนไขให้สมาคม
กีฬาแห่งประเทศไทยทุกสมาคม ต้องก าหนดการจัดสวัสดิการให้แก่นักกีฬาโดยตรงไว้ในข้อบังคับของ
สมาคม เพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่นักกีฬา อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนผู้ที่มี
ใจรักในการกีฬาและต้องการพัฒนาฝีมือในการเล่นกีฬาจนเป็นเลิศสามารถเป็นตัวแทนนักกีฬาทีม
ชาติไทยได้ ซึ่งหากสมาคมกีฬาใดไม่กระท าก็ต้องมีบทลงโทษ 

2. การกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรกีฬากลาง สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา มีอ านาจก ากับดูแลสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ต้องเป็นองค์กรที่ควบคุมและดูแลการจัด
                                                           

143 พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556, รำชกิจจำนุเบกษำ, หน้า 13.   
144 ภิญโญ สาธร, เรื่องเดิม, หน้า 388.   
145 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, รำชกิจจำนุเบกษำ 134, 40ก (6 

เมษายน 2560), หน้า 18. 
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สวัสดิการนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด ให้ได้มาตรฐานและ
เท่าเทียมกัน เพ่ือเป็นแรงจูงใจและเป็นก าลังใจแก่นักกีฬาสมัครเล่น ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560  

3.  สวัสดิการขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นของนักกีฬา สวัสดิการที่ดีย่อมเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญให้
นักกีฬาทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจและสติปัญญาในการฝึกซ้อมและพัฒนาฝีมือในการเล่นกีฬาของ
นักกีฬาแต่ละคนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการได้เป็นตัวแทนของทีมชาติไทย ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับ
นานาชาติและระดับโลก และพัฒนาไปเป็นนักกีฬาอาชีพจนสามารถประกอบอาชีพนักกีฬาได้ รัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องให้ความส าคัญในเรื่องการจัดสวัสดิการนักกีฬาสมัครเล่น สังกัด
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ โดยก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการจัดสวัสดิการ
นักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยไว้อย่างชัดเจน        

4. รัฐควรใช้มาตรการทางภาษีและสิทธิประโยชน์อ่ืนใดให้มากกว่าที่ได้ ออกประกาศ
ก าหนดไว้แล้ว เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมมือกันในการพัฒนาการกีฬา
ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับเป็นผู้สนับสนุนหลัก (Sponsors) สมาคมกีฬาสมัครเล่น
แห่งประเทศไทยในแต่ละชนิดกีฬาเหมือนประเทศญี่ปุ่น เพ่ือพัฒนาการกีฬา นักกีฬาและประเทศ
ไทยให้มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศของไทย 

5. ควรมีการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับองค์กรกีฬา สมาคมกีฬา นักกีฬาและ
บุคลากรกีฬาที่เป็นปัจจุบันและให้เข้าถึงได้ง่าย 

  
7.3  ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 
 ควรมีการวิจัยในเรื่องสวัสดิการของนักกีฬาโดยเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการกีฬาของไทยจากทุกสมาคมกีฬาทั้งสมาคมกีฬาทั่วไป สมาคมกีฬาที่ใช้ค าว่า “แห่ง
ประเทศไทย” และสมาคมกีฬาจังหวัดทั้งนักกีฬาปกติและนักกีฬาคนพิการ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการกีฬาของไทยต่อไป 
 
7.4  ข้อจ ำกัดในกำรท ำวิจัย 

 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งขณะนี้สมาคมกีฬาต่าง ๆ ยังไม่
มีส านักงานและสถานที่ฝึกซ้อมเป็นของตนเอง ต้องอาศัยอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย และอยู่
ในช่วงของการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ และการเก็บตัวฝึกซ้อมเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬา
แห่งอาเซียน “ซีเกมส์ 2017” ระหว่างวันที่ 19-31 สิงหาคม 2560 ณ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย 
ท าให้เป็นอุปสรรคในการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ชวิอรรถ คล่องตรวจโรค.  เลขานุการฝ่ายต่างประเทศ.  1 พฤศจิกายน 2559.  การสัมภาษณ์.   
ช้างเซ็นสัญญาสนับสนุนสมาคมฯ 10 ปี 1,000 ล้านบาท.  ค้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 จาก 

http://fathailand.org/news/175   
ธงชัย สันติวงษ์.  การบริหารงานบุคคล.  กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2542. 
นักกีฬาสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.  15 ธันวาคม 2559.           

การสัมภาษณ์. 
นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร.  นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.      

2 ธันวาคม 2559.  การสัมภาษณ์.  
บุญศรี  ไพรัตน์, บรรณาธิการ.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. 

กรุงเทพมหานคร: พ.ศ.พัฒนา, 2560. 
ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555.  ราชกิจจานุเบกษา.  129, ตอนพิเศษ 119ง (26 กรกฎาคม 
2555).  ค้นวันที่ 15 ธันวาคม 2559 จาก http://dep.go.th/sites/default/files/ 
files/law/185.pdf   

ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง ก าหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ.  ราชกิจจา
นุเบกษา.  133, ตอนพิเศษ 175ง (10 สิงหาคม 2559).  ค้นวันที่ 31 สิงหาคม 2559 
จาก http://www.banmuang.co.th/news/soprt/62515 

ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง ก าหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559.  ราชกิจจานุเบกษา.  133, ตอนพิเศษ 175ง (10 สิงหาคม 2559).  ค้นวันที่ 
31 สิงหาคม 2559 จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th./DATA/PDF/2559/ 
E/175/19.PDF  
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ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ.  ราชกิจจา
นุเบกษา.  132, ตอนพิเศษ 239ง (5 ตุลาคม 2558).  ค้นวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จาก 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/239/1.PDF   

ประวัติกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4.  ค้นวันที่ 1 มิถุนายน 2559 จาก http://www.siamsport. 
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default/files/files/law/38.pdf  
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.  ราชกิจจานุเบกษา.  134, 40ก (6 เมษายน 2560). 
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ประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม.  ค้นวันที่ 31 
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สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม.  การจัดท าแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2560-2564) และร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 
2560-2564).  ค้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 จาก http:/library2.parliament 
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สภาปฏิรูปแห่งชาติ.  วาระปฏิรูปที่ 19: แผนปฏิรูปการกีฬา.  กรุงเทพมหานคร: ส านักการพิมพ์ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558.  ค้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 จาก 
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สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.  ความหมายและขอบเขตของค าว่า “สวัสดิการ”.                
ค้นวันที่ 16 มกราคม 2560 จาก http://ftiweb.off.fti.or.th/intranet/file/banner/ 
welfare.pdf 

สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย.  ระเบียบสมาคมกีฬาคาราเตแ้ห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่อง
สวัสดิการ.  กรุงเทพมหานคร: สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย, 2560.  (เอกสารไม่
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ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2558.  ค้นวันที่ 30 มิถุนายน 
2559 จาก http://www.thairugbyunion.com/15609875 
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http://www.thairugbyunion.com/15609875
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