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ปั จจุบนั การเล่นการพนันในสังคมไทย ได้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมถึงการพนันที่
ได้ร ับ อนุ ญ าตตามกฎหมาย และการพนั น ที่ไ ม่ ไ ด้ร ับ อนุ ญ าต การพนั น มีส่ว นในการสร้า งปั ญ หาให้ ก ับ
สังคมไทยทัง้ ทางด้านศีลธรรม และทางด้านจริยธรรม ตามหลักคาสอนพระพุทธศาสนาไม่ควรทีจ่ ะยุ่งเกีย่ วกับ
เรื่องของอบายมุข แต่กม็ คี นอีกลุ่มหนึ่งที่หมกมุ่ นอยู่กบั การพนันทีม่ อี ยู่ การพนันกับกีฬามวยไทย เป็ นส่วน
หนึ่งของปั ญหาให้กบั สังคมและวงการกีฬามวยไทย ถึงแม้ว่าศีลปะของแม่ไม้มวยไทยเป็ นศีลปะทีค่ วรสงวน
รักษาไว้กบั สังคมประเทศชาติ
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Abstract
In the Present time, the gambling in Thailand has been spread out widely that is legal and
illegal law. The gambling has made the problems on the Moral and ethical problems. According to
the Buddhist Teaching; it should not concern to the cause of ruin (Apayamukha), but there are
someone or some groups have obsessed with it. As the Thai boxing should be enhanced and
conserved in Thai society but it is the cause of the social problem and Thai Sports Association.
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บทนา
ในสภาพชีวติ ของสังคมปั จจุบนั การทามาหากินมีความจาเป็ นต่อการดารงชีวติ เป็ นอย่างมาก และ
การดารงชีวอิ ย่างมีความสุขร่วมอยู่ในสังคมโลกใบนี้ ก็ขน้ึ อยู่กบั ความสามารถของแต่ละคน ซึง่ บ้านเมืองไทย
เรามีบุคคลทีป่ ระกอบอาชีพทีแ่ ตกต่างกันไปตามความถนัด หรือความสมารถ และความชอบเป็ นเบื้อต้น จะ
สังเกตเห็นได้จากสถานบันการศึกษาได้ทาการเปิ ดหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อรองรับกับความต้องการ
ให้กบั นักเรียน นิสติ นักศึกษา ทีจ่ ะได้วางแผนอนาคตชีวติ ของแต่ละคน ทีจ่ ะก้าวเดินสูส่ งั คมเพื่อการดารงชีพที่
ดี และร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบา้ นเมืองต่อไป


อาจารย์ประจาสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง

อาชีพในแต่ ละคนจะมีความแตกต่ างกัน ก็ขน้ึ อยู่กบั ความต้องการของแต่ละบุคคล ความมันคง
่
ถาวรของการประกอบอาชีพของแต่ละคน ก็ขน้ึ อยู่กบั ความ วิรยิ ะ อุตสาหะของแต่ละคน ซึง่ จะเห็นได้จากบาง
คนก็ประสพผลสาเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพ และประสบผลสาเร็จในหน้าทีก่ ารงานทาให้ได้รบั การยอมรับ
ต่อสังคม ในองค์กรและสังคมชุมชน แต่บางคนก็พบกับความล้มเหลวของการประกอบอาชีพ หากมองดูว่า
สังคมไทยเราส่วนมากจะนับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งมีหลักของศีล และปั ญญาเป็ นที่ยดึ เหนี่ยว ยึดถือนาไป
ปฏิบตั ไิ ด้ส่งผลให้สงั คมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ เพราะทุกคนยึดเอาหลักคาสอนขององค์พระสัมมาสัม
พุทธเจ้ามาเป็ นทีย่ ดึ ถือปฏิบตั ิ นัน้ คือหลักของศีลธรรม1 ซึง่ คนส่วนมากทีย่ ดึ ถือเอาหลักของศีลธรรมนามาใช้
ในการดาเนินชีวติ แล้ว ทาให้ปัญญาพบกับความสุขสงบเกิดขึน้ กับตัวเองและครอบครัว รวมถึงสังคมชุมชนทา
ให้ไม่มปี ั ญหาเกิดขึน้ ต่อการดารงอยู่ เพราะหลักของศีลธรรมถือว่า เป็ นปราการด่านแรกของคนเราชาวพุทธ
เมื่อยึดมัน่ ถือมันแล้
่ วจะนาสังคมครอบครัว สังคมชุมชนประเทศชาติได้อยู่ ได้อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็ นสุขได้
เป็ นสังคมทีเ่ ดินทางตามคาสังสอนขององค์
่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึง่ หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้สอน
ให้ทุกคนประพฤติปฏิบตั อิ ยูใ่ นความพอดี แต่บางคนก็พบกับความล้มเหลวของการประกอบอาชีพ จึงได้หนั ไป
ประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตหลายๆด้าน เช่น การค้าของเถื่อน ค้ายาบ้า ลักเล็กขโมยน้ อย ปล้นจี้ หลอกลวง
ฉ้อโกง รวมถึงการเล่นการพนัน หวยเถื่อน เล่นไพ่ การพนันฟุตบอล การเล่นพนันมวย รวมถึงการพนันใน
ด้านอื่นๆ
การพนันมีอยู่ค่กู บั สังคมไทยมาเป็ นเวลาช้านานแล้ว และปั จจุบนั ได้เป็ นปั ญหาทางด้านจริยธรรม2
กับสังคมชาวพุทธอย่างกว้างขวาง การพนันเป็ นบ่อเกิดแห่งปั ญหาทางด้านอาชญากรรม การพนันนอกจากจะ
สร้างปั ญหาให้กบั ตัวเองแล้ว ยังสร้างปั ญหาให้กบั สังคมครอบครัวและ สังคมชุมชนประเทศชาติเป็ นอย่างมาก
ซึง่ จะเห็นได้จากมีจานวนไม่น้อยทีค่ รอบครัวต้องแตกแยกเลิกรากัน เนื่องจากผลของการเล่นการ
สังคมไทยอีกส่วนหนึ่งนัน้ นอกจากจะไม่สนใจในหลักธรรมแล้ว ยังประพฤติปฏิบตั ติ วั ตรงกันข้าม
คือ ดาเนินชีวติ อันเป็ นเหตุให้เสือ่ ม จากทรัพย์สนิ ต่างๆ โดยมีพฤติกรรมการเล่นการพนันหลาย ๆ อย่าง เช่น
เล่นไพ่ เล่นไฮโล เล่นม้า เล่นมวย เล่นหวย เป็ นต้น ซึง่ ก็เป็ นหนึ่งในอบายมุขทัง้ 6 อย่าง ตามหลักคาสอนทาง
พระพุทธศาสนาทีพ่ ระพุทธองค์ได้ตรัสเรื่องอบายมุขทัง้ 6 ประการไว้ว่า เป็ นทางแห่งความเสื่อมจากโภคะ
ทัง้ หลาย ดังพุทธพจน์ทว่ี ่า อริยะสาวกไม่พงึ ข้องแวะอบายมุขทัง้ 6 ประการแห่งโภคะทัง้ หลาย3
การพนันกีฬามวยไทยก็เป็ นอีกการพนันหนึ่ง ที่ได้สร้างปั ญหาให้ก ับวงการกีฬา รวมถึงสังคม
เนื่ องจากปั จ จุบ ันการเล่ น การพนัน มวยไทย ได้ขยายวงออกไปอย่า งกว้า งขวาง เนื่อ งด้ว ยมีความเจริญ
ทางด้านเทคโนโลยีดา้ นการสื่อสาร ซึง่ สมัยก่อนกีฬามวยไทยเป็ นกีฬาของคนไทยทีใ่ ช้ศลี ปะอาวุธ คือ หมัด
เท้า เข่า ศอก ในการต่อสูก้ บั ฝ่ ายตรงข้าม และเป็ นอีกเหตุผลหนึ่งในการนาศีลปะแม่ไม้มวยไทยไปใช้ในการ
ทาศึกสงครามสงคราม ซึง่ สมัยก่อนอาวุธทีใ่ ช้ในสงครามก็เป็ น มีดดาบ หอก ทวน และของ้าว ด้วยเหตุน้ีจงึ
ได้ประยุคเอาลีลาของมวยไทย ไปใช้กบั เกมการต่อสูใ้ นสนามรบ เพราะลีลามวยไทยจะมีการฝึกสอนในท้วงท่า
และลีลาในการหลบหลีกหมัดของคู่ต่อสูไ้ ด้ดี ผูน้ าทัพในอดีตจึงนาเอาลีลานี้ไปใช้ในการรบในแต่ละครัง้ ซึง่ การ
ชกมวยเป็ นทีน่ ิยมให้ความสนใจมาตัง้ แต่อดีต ซึง่ หลังเสร็จจากการทาสงครามแล้ว จะมีการจัดการแข่งขันกีฬา
ชกมวยกันขึน้ โดยแต่ละหมู่บา้ นจะจัดหานักมวยทีม่ ฝี ี มอื ดีมาต่อสูใ้ นชัน้ เชิง และความแข็งแกร่งของร่างกาย
1

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครัง้ ที่ 19. (กุรงเทพมหา
นคร: โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, 2556), หน้า 382.
2
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 57.
3
ที. ปา. (ไทย) 11/247/202

กัน เพื่อนาชัยชนะชื่อเสียงให้กบั หมู่บา้ น และในการแข่งขันในแต่ละครัง้ จะมีการพนันขันต่อเกิดขึน้ ตัง้ แต่นนั ้
มาเมื่อมีการแข่งขันชกมวยก็จะต้องมีการพนันทุกครัง้
ในสังคมปั จจุบนั ความนิยมในการดูกฬี ามวยไทย จะถูกจากัดไปอยู่ในส่วนของผู้ เล่นการพนันเสีย
เป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ จะสังเกตเห็นว่าในการแข่งขันกีฬาชกมวยในแต่ละครัง้ ผูเ้ ล่นจะมีการต่อรองกันเป็ นจานวน
มาก และส่วนมากคนทีเ่ ข้าชมการแข่งขันไม่ได้ตงั ้ ใจทีจ่ ะไปดูลลี าและศิลปะในการชกมวย ส่วนมากมีแต่ความ
ตัง้ ใจที่จะไปเล่นการพนันเท่านัน้ ในวงการพนันมีการได้เสียกันมากมายในแต่ละครัง้ ดังนัน้ ควรช่วยเหลือ
ตนเองโดยใช้แรงกาย แรงใจในการทางาน หนักก็เอา เบาก็สู้ ไม่ทอ้ ถอย ทาน้อยได้น้อยทามากได้มาก วิธนี ้ี
ทาให้สามารถสร้างหลักปั กฐาน มีฐานะทีม่ นคงได้
ั่
ในทางเศรษฐกิจ4
1. การพนันกับกีฬามวยไทย
การพนันกับกีฬามวยไทย ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมไทยทีใ่ ห้ความสนใจ และต่อเกมกีฬานี้
เนื่องจากการพนันเป็ นสิง่ ที่มอี ยู่ค่กู บั สังคมไทยมาช้านาน เมื่อผนวกกับกีฬาชกมวยมีการจัดการแข่ง ขันเพื่อ
เอาชนะกันขึน้ ในเกมกีฬา แต่กม็ กี ารช่วงชิงกันเพื่อหวังที่จะชนะการต่อสูใ้ นเกมนัน้ จึงมีการพนัน ขันต่อกัน
เกิดขึน้ จากวันนัน้ มาจนถึงปั จจุบนั
การพนันเป็ นกิจกรรมหนึ่งทีถ่ ือกาเนิดมีมาร่วมกับมนุ ษย์ตงั ้ แต่ยุคสมัยโบราณ การพนันหาก
มองในทางที่ดกี ถ็ อื ว่าการพนันทาให้สงั คมมีความสุข การพนันเป็ นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งทีม่ มี าตัง้ แต่
สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ และดาเนินสืบเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั จนกระทังมี
่ ผใู้ ห้ความเห็นว่า การพนันถือเป็ น
กิจกรรมทีเ่ ป็ นมรดกของมนุษยชาติทเ่ี ก่าแก่สบื ทอดกันมาตัง้ แต่ครัง้ อดีตจนถึงปั จจุบนั และอาจกล่าวได้ว่าเป็ น
ปรากฏการณ์สากลของแทบทุกสังคมในโลก5 มีปรากฏหลักฐานว่า มนุ ษย์เล่นการพนันมานานแล้วหลายยุค
สมัย จุดกาเนิดของการพนันคาดว่าเกิดขึน้ มาพร้อมกับศาสนา โดยอาศัยให้การพนัน เป็ นเครื่องช่วยวัดความ
ยุตธิ รรมต่างๆ ทีเ่ กิดในสังคม เช่น การพยากรณ์เหตุการณ์ เพื่อยืนยันว่าศาสนามีความศักดิสิ์ ทธิ ์ โดยการใช้
ลูกเต๋า เพื่อเป็ นการตอบคาถามของศาสนิก โดยผ่านทางพระผูอ้ ุทศิ ตัวแก่พระเจ้าซึง่ ใช้ลูกเต๋าช่วยตอบ มี
หลักการเสีย่ งทายคล้ายกับการเล่นการพนัน ในยุคต่อมาการพนันถือได้ว่าเป็ นกีฬาอย่างหนึ่งทีเ่ ล่นเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยทีม่ กี ารพัฒนารูปแบบ วิธกี ารฯลฯ ของการพนันไปอย่างมิได้หยุด โลกเจริญขึน้ มาก
เท่าใดการพนันก็ยงิ่ มีการพัฒนาไปมากขึน้ เรื่อยๆ ซึง่ ก็อาจเป็ นเพราะจิตใจของมนุษย์มไิ ด้เคยหยุดนิ่งนันเอง
่
2. ความหมายของการพนัน
การพนัน (Gambling) หมายถึง การเล่นเอาเงินหรือสิง่ อื่นด้วยการเสีย่ งโชคหรือฝี มอื และเพื่อ
แสวงหาประโยชน์ โดยวิธกี ารเสีย่ งโชค ไหวพริบและฝี มอื โดยพนันเอาเงินหรือทรัพย์สนิ เช่น การเล่นไพ่
ต่างๆ เล่นไฮโล หวยใต้ดนิ เล่นชนไก่ เป็ นต้น การพนันเป็ นการทีบ่ ุคคลตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปตกลงร่วมกันทา
การเสีย่ งโชคเอาจากทรัพย์สนิ ที่ตนมีอยู่แล้วนาเอามารวมร่วมกันเพื่อพนันกัน การพนันและยังถือว่าเป็ น
อบายมุขอย่างหนึ่งทีท่ าให้คนทีห่ ลงผิดมัวเมาในการทีจ่ ะเสีย่ งโชค ซึง่ การเล่นการพนันมักจะเป็ นสาเหตุทาให้
ครอบครัวของผูเ้ ล่นได้รบั ความเดือดร้อน ซึง่ บางครอบครัวต้องถึงกับแตกแยก และเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งของการ

4

พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ), ทางรอดของชาวพุทธ. (ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์, 2542), หน้า 44.
สังศิต พิรยิ ะรังสรรค์ และคณะ, เศรษฐกิ จการพนัน. พิมพ์ครัง้ ที่ 3, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ร่วมด้วยช่วย
อ่าน, 2547) , หน้า 1.
5

ทาเกิดอาชญากรรมส่งผลกระทบถึงความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยส่วนรวม ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ และ
ทางด้านศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึง่ มีการแบ่งความหมายของการพนันออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้
1. ความหมายตามพจนานุกรม
“การ” หมายถึง งาน, สิง่ ทีท่ า, เรื่อง, ธุระหน้าที่
“พนัน” หมายถึง การเอาเงินหรือสิง่ อื่น ด้วยการเสีย่ งโชค หรือ ใช้ฝีมอื 6
2. ความหมายตามกฎหมาย
จากการศึกษาในพระราชบัญญัตกิ ารพนัน พุทธศักราช 2478 ไม่ได้มกี ารกาหนดนิยาม
ความหมายของคาว่า “พนัน” ไว้โดยเฉพาะ แต่จากการศึกษากฎหมายดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าคาว่า “พนัน”
นัน้ มีความหมายเช่นเดียวกับความหมายทัวไปและความหมายตามพจนานุ
่
กรม กล่าวคือ “พนัน” หรือการ
พนัน คือ การทีบ่ ุคคลสองคนขึน้ ไปเข้าเล่นเพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยอาศัยการเสีย่ งโชคด้วยความฉลาด
ความชานาญ เล่หเ์ หลีย่ ม ไหวพริบและฝี มอื เพื่อพนันเอาเงินหรือทรัพย์สนิ เช่น การเล่นไพ่ต่างๆ บิดเลียด
เป็ นต้น การเล่นเช่นนัน้ เรียกว่า การพนัน
3. ปัญหาของการพนัน
การพนันเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโดยใช้สงิ่ ใดสิง่ หนึ่งที่มคี ่า (มักเป็ นเงิน ) ในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ทผ่ี ลลัพธ์ไม่แน่นอน การเสีย่ งทีก่ ระทา เป็ นไปโดยการมีความหวังว่าจะได้สงิ่ ตอบแทนทันที อาจ
ต้องมีทกั ษะเกีย่ วข้องซึง่ อาจลดความเสีย่ งลง แต่ไม่อาจกา จัด ความไม่แน่ นอนได้รูปแบบของการพนันอัน
เป็ นที่นิยมในปั จจุบนั ได้แก่ เกมในคาสิโน เครื่องสล็อตแมชชีนและเครื่องเล่นเกมโป๊ กเกอร์การพนันทาง
อินเตอร์เน็ต ล็อตเตอรี่ การแข่งม้าและการพนันเกมการแข่งกีฬาเป็ นทีม เช่นฟุตบอลหรือเบสบอล การพนัน
ในลักษณะอื่นๆ รวมถึงการพนันทีเ่ กีย่ วกับทักษะส่วนบุคคล การเก็งกาไรราคาอสังหาริมทรัพย์ และการค้าใน
ตลาดหุน้
3.1 ใครคือผูม้ ีปัญหาด้านการพนัน
ผู้มีปั ญ หาด้า นการพนัน คือ บุ ค คลที่ใ ช้เ วลาและเงิน ทองเพื่อ การพนัน ในลัก ษณะที่เ ป็ น
อันตรายต่อตนเองผูม้ ปี ั ญหาด้านการพนันอย่างรุนแรงเป็ นทีร่ จู้ กั กันในลักษณะของนักพนันทีเ่ สพติดหรือผูต้ ดิ
การพนันอาการหนักของการพนันทีเ่ ป็ นปั ญหาคือการสูญเสียการควบคุมต่อการพนัน การเสียการควบคุมอาจ
อธิบายได้ในลักษณะต่อไปนี้
3.1.1 มีการพนันเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ เนื่องจากบุคคลนัน้ ๆ ต้องเสีย่ งมากขึน้ เพื่อรักษาระดับ
ความตื่นเต้นและพยายามทีจ่ ะให้ได้เงินทีเ่ สียไปกลับคืนมา
3.1.2 บางคนไม่สามารถหยุดเล่นการพนันขณะทีต่ นเองกาลัง ดวงดี เขาก็รสู้ กึ ว่าตนเองจะ
ได้เงินมากขึน้ หากพนันอีก แต่หลังจากนัน้ เมื่อหมดโชคแล้ว นักพนันทีเ่ ป็ นปั ญหาก็จะยังเล่นการพนันต่อไป
จนกระทังไม่
่ มเี งินเหลือ
3.2 อะไรคือสัญญาณของการพนันที่เป็ นปัญหา
สัญญาณทัวๆ
่ ไปของการพนันทีเ่ ป็ นปั ญหาได้แก่
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บุญทวี ไกรสีหส์ กุล, พจนานุกรมไทย ปรับปรุงและแก้ไขตามราชบัณฑิ ตยสถานฉบับล่าสุด. พิมพ์ครัง้ ที่ 3,
(กรุงเทพมหานคร: บริษทั อักษรเงินดี จากัด, 2556), หน้า 54, 347

3.2.1 เล่นการพนันนานกว่าทีค่ ุณตัง้ ใจ
3.2.2 พนัน “แบบทุ่มสุดตัว” แล้วหลังจากนัน้ ก็ “พยายามเอาคืน” หลังจากเล่นเสีย
3.2.3 โกหกสมาชิกในครอบครัวหรือคนอื่นๆ เกีย่ วกับจานวนเงินทีค่ ุณเล่นการพนัน
3.2.4 ขาดงานหรือไม่ทาตามสัญญาทีใ่ ห้กบั ครอบครัวเนื่องจากการพนัน
3.2.5 ไม่สนใจด้านอื่นๆ ของชีวติ เนื่องจากใช้เวลาคิดถึงการพนัน
เมื่อปั ญหาการพนันรุนแรงขึน้ ก็รสู้ กึ ละอาย รูส้ กึ ผิด และหดหู่มาขึน้ เรื่อยๆ7
3.3 อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างผูท้ ี่มีปัญหาด้านการพนัน ผูเ้ ล่นการพนันเพื่อการเข้า
สังคม และนักพนันอาชีพ
ผูเ้ ล่นการพนันเพื่อการเข้าสังคมเล่นพนันเพื่อความบันเทิงและมักเล่นการพนันกับเพื่อน
บุคคลเหล่านี้ไม่เสีย่ งมากกว่าทีต่ นเองจะสามารถจ่ายได้ เขายอมรับได้ว่าการเสียพนันเป็ น “ส่วนหนึ่ง” ของ
การเสีย่ ง และไม่“ติดตามเล่นเพื่อให้ได้เงินคืน” เมื่อเล่นเสีย การเล่นพนันของคนเหล่านี้ไม่มผี ลกระทบต่อการ
งานหรือชีวติ ครอบครัวของเขา นักพนันอาชีพเล่นการพนันเพื่อให้ได้เงิน ไม่ได้เล่นเพื่อความตื่นเต้นหรือเพื่อ
หลีกเลีย่ งหรือหนีปัญหา นักพนันกลุ่มนี้มวี นิ ัยและไม่เสีย่ งโดยไม่จาเป็ น พวกเขามักจะหยุดเมื่อได้เงิน ผูท้ ม่ี ี
ปั ญหาด้านการพนันจานวนมากมักอ้างว่า ตนเองเป็ นนักพนันอาชีพแต่ในความเป็ นจริงแล้ว นักพนันอาชีพไม่
มีปัญหาทีเ่ กิดจากการพนันเมื่อสิน้ เดือนหรือสิน้ ปี คนเหล่านี้กไ็ ด้เงินเสมอ ในขณะทีผ่ ทู้ ม่ี ปี ั ญหาด้านการพนัน
มักเสียการพนันเสมออย่างไรก็ตาม “นักพนันอาชีพ” ก็กลายเป็ นผู้มปี ั ญหาด้านการพนันเมื่อเวลาผ่านไป
ปั ญหาด้านการพนันหรือเป็ นโรคติดการพนัน นัน่ หมายถึงว่า มีชาวแคลิฟอร์เนียราวหนึ่งล้านคนทีม่ ปี ั ญหา
ด้านการพนันในชีวติ ของตน8
4. ความเป็ นมาของกีฬามวยไทย
มวยไทยเริม่ ขึน้ สมัยใดไม่ปรากฏ และไม่มหี นังสือเล่มใดเขียนไว้ว่า เกิดขึน้ ในสมัยใด แต่เท่าที่
ปรากฏนัน้ มวยไทยได้เกิดขึน้ มานานแล้ว และอาจเกิดขึน้ มาพร้อมๆ กับชาติไทย เพราะมวยไทยนัน้ เป็ น
ศิลปะประจาชาติของไทยเราจริงๆ ยากทีช่ าติอ่นื จะเลียนแบบได้ มวยไทยสมัยก่อนเท่าทีท่ ราบจะมีการฝึ กฝน
อยู่ในบรรดาหมู่ทหาร เพราะในสมัยก่อนไทยเราได้มกี ารรบพุ่งและสูร้ บกันกับประเทศเพื่อนบ้านบ่อยๆ การสู้
รบในสมัยนัน้ ยังไม่มปี ื นจะสูก้ นั มีแต่ดาบทัง้ สองมือและมือเดียว เมื่อเป็ นเช่นนี้การรบพุ่งก็ต้องมีการประชิดตัว
คนไทยเห็นว่าการรบด้วยดาบนัน้ เป็ นการรบพุ่งทีป่ ระชิดตัวมากเกินไป บางครัง้ คู่ต่อสูอ้ าจจะเข้ามาฟั นเราได้
ง่ายขึน้ ทาให้แพ้ค่ตู ่อสูไ้ ด้9
ต่อมาเมื่อในหมู่ทหารได้รบั การฝึกถีบ เตะแล้ว มีผคู้ ดิ ว่าทาอย่างไรเราจึงจะใช้การถีบ และเตะ
นัน้ มาเป็ นศิลปะสาหรับการต่อสูด้ ว้ ยมือได้ จึงได้มผี ทู้ ค่ี ดิ จะฝึกหัดการต่อสูป้ ้ องกันตัวสาหรับการใช้แสดงเวลา
มีงานเทศกาลต่างๆ ไว้อวดชาวบ้าน และเป็ นของแปลกสาหรับชาวบ้าน เมื่อเป็ นเช่นนัน้ นานเข้าชาวบ้านหรือ
คนไทยได้เห็นการถีบ-เตะอย่างแพร่หลายบ่อยเข้า จึงทาให้ชาวบ้านมีการฝึ กหัดมวยไทยกันมากจนถึงกับตัง้
7

อ้างอิงแล้ว, พจนานุกรมไทย ปรับปรุงและแก้ไขตามราชบัณฑิ ตยสถานฉบับล่าสุด. พิมพ์ครัง้ ที่ 3,
(กรุงเทพมหานคร: บริษทั อักษรเงินดี จากัด, 2556), หน้า 3.
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นายแพทย์ Timothy W. Fong M.D. นายแพทย์ Richard J. Rosenthal M.D., อิ สรภาพจากการพนันที่ เป็ น
ปัญหา โครงการการศึกษาด้านการพนันแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตลอสแองเจิลลิส, มีนาคม 2010
9
รังสฤษฏ์ บุญชลอ, มวยไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ 1, (กรุงเทพมหานคร: บริษทั สกายบุ๊กส์ จากัด, 2540), หน้า 12-13.

เป็ นสานักฝึ กกันมากมาย แต่สานักทีฝ่ ึ กมวยไทยก็ต้อเป็ นสานักดาบทีม่ ชี ่อื ดีมาก่อน และมีอาจารย์ดมี าสอน
ดังนัน้ มวยไทยสมัยนัน้ จึงฝึ กเพื่อมีความหมาย 2 อย่างคือ 1. เพื่อไว้สาหรับรบข้าศึก 2. เพื่อไว้ต่อสูป้ ้ องกัน
ตัว10
มวยไทยศิลปะการต่อสูแ้ ละป้ องกันตัว แต่กแ็ ตกต่างไปจากมวยสากล คือ นอกจากจะใช้หมัด
ชกคู่ต่อสูแ้ ล้วยังสามารถใช้ เท้า เข่า ศอกต่อสูอ้ กี การใช้หมัดชกในแบบมวยไทย นอกจากจะมีการชกตรง ชก
ชุด และชกอัปเปอร์คดั เหมือนกับแบบมวยไทยสากลแล้ว มวยไทยยังชกแบบมุดตัวเหวี่ยงกลับ เมื่อใดที่คู่
ต่อสูเ้ ผลอ ไม่จ้องดูกจ็ ะถูกหมัดเหวีย่ งกลับของคู่ต่อสูอ้ าจถึงกับถูกน็อกได้นอกจากนัน้ ยังใช้อวัยวะอย่างอื่น
ช่วยได้อกี หลายวิธี เช่น ใช้เท้า เข่า ศอก เป็ นอาวุธในการต่อสูก้ บั ฝ่ ายตรงข้ามในปั จจุบนั กีฬามวยได้มกี าร
จัดการแข่งขันมวยไทยเป็ นกีฬาอาชีพ และมีการจัดการแข่งขันกันทุกอาทิตย์ในส่วนของทางกรุงเทพฯ ส่วนที่
ไม่เป็ นกีฬาอาชีพก็เป็ นการฝึ กสอนในสถาบันการศึกษาเช่นการพลศึกษา ปั จจุบนั กีฬามวยไทยเป็ นทีส่ นใจ
ของชาวต่างชาติ จะเห็นได้จากในการจัดการแข่งขันในแต่ละครัง้ จะมีชาวต่างชาติสนใจเข้าชมเป็ นจานวนมาก
และส่วนของการฝึกสอนในต่างประเทศทีส่ นใจกีฬามวยไทยก็ได้จดั ตัง้ เป็ นค่ายมวยโดยเชิญหรือจ้างให้คนไทย
ไปสอน และเผยแพร่ศลิ ปะการต่อสูอ้ ยู่หลายประเทศ
5. ความหมายของกีฬามวยไทย
มวยไทย หมายถึง กีฬามวยบนเวทีทม่ี กี ติกายอมให้ค่ชู กใช้ เท้า ศอก และเข่าได้ กีฬามวยไทย
เป็ นศาสตร์และศิลปะ ทีเ่ ป็ นศาสตร์เพราะเป็ นวิชาการทีท่ ุกคนอาจจะศึกษาหาความรูไ้ ด้เหมือนวิชาแขนงอื่นๆ
ส่วนทีว่ ่าเป็ นศิลปะเพราะประกอบด้วยกลยุทธ์ และลวดลายต่างๆ มากมาย ซึง่ ยากทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละปฏิบตั ไิ ด้
อย่างชัดเจน ศิลปะอย่างสูงของนักมวยคนหนึ่งยากทีน่ ักมวยคนหนึ่งจะพึงปฏิบ ัตสิ บื ทอดต่อไปได้ มวยเป็ น
ศิลปะการต่อสูป้ ้ องกันตัวอย่างหนึ่งตามธรรมชาติของบุคคล ซึง่ มีการแข่งขันแพ้ชนะด้วยการชกต่อยกัน อัน
เป็ นการโจมตีจุดอ่อนของร่างกายคู่ต่อสู้ ศิลปะของมวยจึงแตกต่างกันไปตามลักษณะหรือแบบของการต่อสู้
ป้ องกันตัว ปั จจุบนั มีมวยอยู่ 2 ชนิด คือ มวยปล้าและมวยชก มวยชกก็ยงั แบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือชกด้วย
หมัดบวกการต่อสูด้ ว้ ยเท้า เข่า ศอก ตามแบบของกีฬามวยไทย และชกด้วยหมัดอย่างเดียว อันเป็ นทีน่ ิยมกัน
โดยทัวไป
่ เรียกว่ามวยสากล
กีฬามวยไทยเป็ นศิลปะการต่อสูป้ ้ องกันตัวทีส่ ามารถนาไปใช้ ได้ในเชิงกีฬาและการต่อสูจ้ ริงๆ
ศิลปะประเภทนี้ มีมาแต่โบราณกาล บรรพบุรุษของชาติไทยได้ฝึกฝนอบรมสังสอนกุ
่
ลบุตรไว้เพื่อป้ องกันตัว
และชาติ บรรดาชายฉกรรจ์ของไทยได้รบั การฝึกฝนวิชามวยไทยแทบทุกคน นักรบผูก้ ระเดื่องนามทุกคนต้อง
ได้รบั การฝึ กฝนอบรมศิลปะประเภทนี้อย่างชัดเจนทัง้ สิน้ เพราะการใช้อาวุธช่วยในสมัยโบราณ เช่น กระบี่
พลอง ดาบ ง้าว ทวน ฯลฯ ถ้ามีความรูว้ ชิ ามวยไทยด้วยแล้วจะทาให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ุด โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในยามทีเ่ ข้าต่อสูต้ ดิ พันประชิดตัวจะได้ใช้อวัยวะบางส่วนเข้าช่วย เช่น เข่า เท้า ศอก เป็ นต้น แต่เดิมศิลปะ
มวยไทยทีม่ ชี นั ้ เชิงสูงมักจะฝึกสอนกันในบรรดาเจ้านายชัน้ ผูใ้ หญ่ หรือเฉพาะพระมหากษัตริยแ์ ละขุนนางฝ่ าย
ทหาร
กีฬามวยไทยเป็ นกิจกรรมพลศึกษาอย่างหนึ่ง ทีช่ ่วยในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย
และจิตใจตลอดจนพัฒนาการด้านสังคม กีฬามวยไทยเป็ นกีฬาทีน่ ิยมฝึ กกันโดยทัวไป
่ เพื่อความสนุ กสนาน
และชนบางกลุ่มได้ยดึ เอามวยไทยเป็ นอาชีพ โดยได้ผลตอบแทนจากการเข้าแข่งขันแต่ละครัง้ อีกทัง้ เป็ นการ
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ออกกาลังกายทาให้มพี ลานามัยสมบูรณ์ มีวนิ ัยในตนเอง จึงทาให้มบี ุคคลทัวไปมี
่ ความสนใจนิยมฝึ กการเล่น
มวยไทยกันมาก
6. ประโยชน์ของกีฬามวยไทย
มวยไทย คือกระบวนการฝึ กฝน ซึ่งเป็ นผลทีก่ ่อให้เกิดการพัฒนา ร่างกาย และจิตใจ ปั ญญา
และสร้างความมีระเบียบวินยั และส่งเสริมอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีไทยอันดีงาม มวยไทยเป็ นศีลปะการต่อสู่
ทีม่ มี าแต่โบราณ ทีน่ าไปใช้ค่กู บั การทาสงคราม เนื่องจากในสมัยก่อนอาวุธทีใ่ ช้ต่อสูก้ นั จะเป็ น ดาบ หอก ง้าว
ซึง่ ต้องอาศัยชัน้ เชิงหรืออาวุธมวยไทยเข้ามาช่วย เพื่อเป็ นลีลาในการหลบหลีกอาวุธในการต่อสู้กบั ศัตรูแต่ละ
ครัง้ มวยไทยจึงถือว่าเป็ นการพัฒนาร่างกายให้มคี วามสมบูรณ์ เพื่อให้มพี ร้อมในการต่อสู้ เพราะว่ามวยไทย
เป็ นวิชาศีลปะการต่อสูใ้ นสงครามมาก่อน11
7. ความสาคัญของกีฬามวยไทย
7.1 มวยไทยสาคัญต่อบุคคล
มวยไทยช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญาให้เป็ นผู้มคี วามสมบูรณ์
ทางกาย และจิตใจ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ดังนัน้ คนไทยทุกคนควร จะได้ฝึกฝนเพื่อเป็ น
การออกกาลังกาย ให้ร่างกายมีสมรรถภาพ ทางกายดีอยู่เสมอ ทัง้ ควรจะได้ศกึ ษาค้นคว้าเรื่องมวยไทยให้เป็ น
ผูม้ คี วามรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
7.2 มวยไทยสาคัญต่อชุมชนและสังคม
มวยไทย เป็ นกิจกรรมการออกกาลังกายส่วนบุคคล และเป็ นการออกกาลังกายร่วมกับ
หลายๆ คนได้ อาจใช้มวยไทยเพื่อการเล่นสนุ กสนาน และจัดการแข่งขันมวยไทยในโอกาสพิ เศษต่างๆ เช่น
งานเทศกาลประเพณี กิจ กรรมเกี่ยวกับ มวยไทยจึง เป็ น สื่อ สัมพัน ธ์ข องคนในชุ ม ชน ช่ ว ยพัฒ นาการทาง
สังคม กีฬามวยไทยเป็ นศิลปวัฒนธรรมไทยด้านหนึ่ง ผูฝ้ ึ กหัดมวยไทย ก็เสมือนผูร้ กั ษา ทานุ บารุง และดารง
ไว้ซง่ึ ความเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย ทัง้ เป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวโน้มน้าวให้ชาวไทยรักหวงแหนและสามัคคีใน
หมู่ค ณะ อัน เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ที่ส่ง เสริมให้ป ระเทศชาติมีค วามมันคงสื
่
บ ไป อัน เป็ น ทางที่จ ะพัฒ นาสัง คมให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป
7.3 มวยไทยสาคัญต่อประเทศชาติ
มวยไทยมีส่วนสาคัญในการดารงเอกราชของชาติไทยตัง้ แต่อดีตมาจนถึงปั จจุบนั เพราะ
มวยไทยช่วยให้การรบของทหารไทยได้เปรียบคู่ต่อสู้ โดยเฉพาะในระยะประชิดตัว ทหาร ตารวจไทยจึงได้รบั
การฝึกฝนเรื่องมวยไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั มวยไทยแพร่หลายทาให้ชาวต่างชาติรจู้ กั คนไทย นิยม
ยกย่องในความสามารถด้านมวยไทยโดยจ้างให้เป็ นผู้ฝึกสอนช่วยให้คนไทยมีงานทา ทารายได้ให้ประเทศ
ไทยอย่างมีเกียรติและศักดิศรี
์
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7.4 มวยไทยสาคัญต่อนานาชาติ
มวยไทยมีความสาคัญต่อชาวโลก เนื่องจากนานาประเทศเริม่ หันมาสนใจศิลปะการต่อสู้
แบบ มวยไทยและนิยมฝึ กซ้อมทัง้ เพื่อการออกกาลังกาย และเพื่อการแข่งขัน มีการตัง้ ชมรมและองค์กรมวย
ไทยในต่างประเทศมากมาย
7.5 มวยไทยช่วยทาให้ชาติ มนคง
ั่
มวยไทยเป็ นเอกลักษณ์ เป็ นวัฒนธรรม และวัฒนธรรม คือความมันคงของชาติ
่
มวยไทยจึง
เป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ช าติไทยมันคง
่ ไม่ว่าคนไทยจะไปอยู่ท่ใี ดก็จะนาศิลปะมวยไทยไปฝึ ก ปฏิบตั ิ และ
เผยแพร่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีในหมู่คนไทยด้วยกัน
8. การเล่นการพนันกีฬามวยไทย
การเล่นการพนันกีฬามวยไทย เริม่ มีขน้ึ ในสมัยใดไม่ได้มปี รากฎในบันทึก หรือในเอกสารใดๆ มี
เพียงสันนิฐานจากตารา “มวยไทย”12 มีความว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาการชกมวยไทยจะมีความเจริญรุ่งเรืองมาก
ซึง่ ในสมัยนัน้ พระเจ้าเสือ หรือ ขุนหลวงศรศักดิ ์ พระองค์ทรงชอบกีฬามวยไทยมาก และพระองค์ได้สมัครชกมวย
ในงานมหรสพ ซึง่ หลังจากเสร็จจากการทาศึกแล้ว จัดให้มกี ารชกมวยเพื่อความสนุ กสนาน และได้มกี ารพนันกัน
ระหว่างนักมวยทีเ่ ก่งจากหมู่บา้ นหนึ่ง กับนักมวยทีเ่ ก่งอีกหมู่บา้ นหนึ่งนามาชกกัน จึงถือได้ว่าการพนันกีฬามวย
ไทยมีจุดเริม่ ต้นในสมัยนี้
9. พัฒนาการของการพนันมวยไทย
ในสมัยก่อนการพนันมวยไทย เป็ นการเล่นเพื่อสนุ กสนานในเกมการแข่งขันกันมากกว่ าไม่ได้
มุ่งหวังความร่ารวยอะไรมากมาย ซึง่ การแข่งขันในแต่ละครัง้ ไม่มสี ่วนในทางธุรกิจเข้ามาข้องเกีย่ วการลงทุนใน
การจัดการแข่งขันไม่มี สถานที่การแข่งขันเพียงแต่ อาศัยลานสนามตามวัดหรือลานสาธารณะ เป็ นเวทีในการ
จัดการแข่งขัน แต่เมื่อนามาเปรียบเทียบกับการเล่นการพนันในสมัยนี้ จะเห็นว่าในวงการกีฬาได้ถูกครอบงาใน
ส่วนของธุรกิจนายทุน จนทาให้เกิดปั ญหาขึน้ กับกีฬามวยไทย และได้มกี ารพัฒนารูปแบบของผู้เล่นหรือเซียน
พนันกันอยู่ตลอดเวลา
การพนันเป็ นตัวหล่อเลีย้ งธุรกิจมวยไทย เนื่องจากผูช้ มส่วนใหญ่จะเข้าไปเล่นการพนันมีวงเงิน
ไม่ต่ากว่า 10 ล้านบาทต่อรายการ ระบบการพนันทางาน อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมให้ผทู้ เ่ี ล่นการ
พนัน เสียจ่ายเงินได้ นอกจากนี้ระบบการพนันยังควบคุมไม่ให้มกี ารล้มมวยมากมากอีกด้วย และการพนัน
เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมของสนามมวย ผู้จดั รายการ หัว หน้ าค่ายมวย และนักนักมวย โดยเฉพาะผู้จ ัด
รายการจะต้องประกบมวยสู่สเี ป็ นทีพ่ อใจกับเซียนมวย เพราะมวยชกกันสูสี นอกจากจะดูสนุ กแล้วจะทาให้มี
ปริมาณการเล่นการพนันมาก อันเนื่องมาจากราคาต่ อรองที่สูสนี ัน้ เอง ทางด้านสนามมวยก็ต้องการผู้จดั
รายการทีป่ ระกบคู่มวยได้สสู ี เนื่องจากรายได้สว่ นใหญ่มาจาก ผูช้ มที่เข้ามาเล่นการพนันนันเอง
่
1. การต่อรองราคา เป็ นการต่อรองของผู้ท่ใี ห้ความสนใจ ที่ต้องการมาเล่นการพนันและมี
การต่อรองราคาต่างๆ ซึง่ มีอยู่ในสนามมวยทุกแห่งตามล็อกทีน่ งั ่ ของคนดู ซึง่ ในสนามมวยจะมีการแบ่งคนดู
การแข่งขันออกเป็ นสองกลุ่ม คือ กลุ่มทีม่ าดูทม่ี คี วามชอบในศีลปะแม่ไม้มวยไทย และ กลุ่มทีม่ จี ุดประสงค์เพื่อ
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จะเข้าไปเล่นการพนันอย่างเดียว ปั จจุบนั การส่งสัญญาณมือถือว่าเป็ นการพัฒนาของการเล่นการพนันอย่าง
หนึ่ง เนื่องจากภายในสนามการแข่งขันมวย มีนักพนันเข้าไปเล่นเป็ นจานวนมาก ก็ได้อาศัยการโบกมือหรื อ
การแสดงสัญญามือเป็ นการต่อรอง ซึง่ การต่อรองราคาจากสัญญามือ จะมีการกาหนดกติการ่วมกันของผูเ้ ข้า
มาเล่นการพนันมวย เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาขึน้ ระหว่างนักพนันด้วยกัน เช่นการทีจ่ ะต่อราคา ผู้ทเ่ี สนอราคาต้อง
คว่ามือลงพร้อมกับสัญลักษณ์ต่อเท่าไหร่ หากต้องการต่อรองราคาให้หงายมือขึน้ และสัญลักษณ์ในการต่อรอง
ราคาในการเล่นพนันของนักพนัน ซึง่ อัตราต่อรองในการเล่นแต่ละครัง้ มีมากมายหลายระดับราคา
2. การล้มมวย หมายความว่า การเข้าแข่งขันกีฬามวยโดยแสร้งชกแพ้ และให้หมายรวมถึง
การเข้าแข่งขันกีฬามวยโดยได้มกี ารกาหนดผลการแข่งขันไว้เป็ นการล่วงหน้า หรือมีเจตนาเพื่อให้ผลการ
แข่งขันกีฬามวยเป็ นไปตามทีก่ าหนดผลล่วงหน้า 13 คิดว่าทุกคนเคยได้ยนิ คาว่า ล้มมวย ในวงการพนันกีฬา
มวยไทย ซึง่ คานี้มคี วามหมายต่อวงการมวยไทยเป็ นอย่างมาก แม้แต่ทางคดีต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ยังมีการนาคาว่า
“มวยล้ม ต้ม คนดู ”ซึ่ง ค านี้ แ ปลว่ า การท าที่ไ ม่ สาเร็จ หรือ จริง จัง ในส่ ว นของกีฬ ามวยไทย การล้ม มวยมี
ความหมายว่าชกไม่จริงจัง หรือภาษามวยเรียกว่า ชกไม่สมศักดิศรี
์
10. ผลกระทบการเล่นการพนันกีฬามวยไทย
กีฬามวยไทยเป็ นกีฬ าที่ได้สร้างชื่อสียงให้กบคนไทย และเป็ นที่สนใจของชาวต่างชาติได้
นาเอาศีลปะแม่ไม้มวยไทยไปฝึ ก ไปซ้อมจนสามารถนาเอาศีลปะแม่ไม้มวยไทยกลับมาเป็ นเกมกีฬาต่อสูไ้ ด้
เป็ นอย่างดี จนทาให้กลุ่มนักธุรกิจนาเอากีฬามวยมาเป็ นธุรกิจกันมากมาย แม้แต่คนไทยยังไปตัง้ ค่ายมวยไทย
ในต่างประเทศ ซึ่งในปั จจุบนั มวยไทย ศิลปะการต่อสูข้ องคนไทย เป็ นทีร่ ู้จกั ไปทัวโลก
่
แต่สาหรับคนไทย
กระแสของมวยไทย ก็เริม่ ได้รบั ความนิยมเพิม่ มากขึน้ ในกลุ่มของคนออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็ นทีม่ า
ของค่ายมวยไทย หลายๆ แห่งทีเ่ ปิ ดให้บริการในขณะนี้ ซึง่ นอกจากจะเป็ นทีฝ่ ึ กศิลปะและอนุ รกั ษ์ ศลี ปะแม่ไม้
มวยไทยแล้ว ยังพ่วงเรื่องของการออกกาลังกาย สาหรับหนุ่ มสาวทีต่ ้องการหุ่นฟิ ต สวย แบบคนรุ่นใหม่ และ
ยังมีค่ายมวยรุ่นใหม่เกิดขึน้ มากมาย เพื่อเป็ นทางเลือ กของคนทีช่ อบออกกาลังกาย โดยอาศัยการฝึ กซ้อมใน
ศีลปะมวยไทย
1. ด้านเศรษฐกิ จและสังคม จากการศึกษาถึงปั ญหาของการเล่นการพนันในกีฬามวยไทย
ได้ส่งผลในด้านเศรษฐกิจและสังคมมากน้อยเพียงใด ก็ย่อมขึ้นอยู่กบั ความร่วมมือของประชาชนชาวไทย
ไม่ให้การพนันมาทาให้เกิดผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจได้ แต่ในปั จจุบนั การเล่นพนันมวยไทยนอกจากมีคนกลุ่ม
หนึ่งทีเ่ ข้าไปเล่นตามสนามมวยทีไ่ ด้จดั การแข่งขันขึน้ และมีการได้เสียกันเป็ นจานวนมาก แต่กม็ คี นอีกกลุ่ม
หนึ่งที่เล่นการพนัน มวยตู้ ซึ่งการเล่นมวยตู้ มีการแอบเล่นภายในสนามมวยแล้ว ยังมีตามหมู่บา้ นและใน
ชุมชนเมืองต่างๆ ก็มกี ารจับกลุ่มกันเล่น และได้สร้างปั ญหาให้กบั ชุมชน ซึง่ ทาให้คนกลุ่มนี้หมกมุ่นอยู่แต่การ
เล่นการพนัน และเป็ นสิง่ ผิดกาหมาย เจ้าหน้าทีต่ ารวจจึงได้ออกจับกุมอยู่บ่อยครัง้ ทัง้ ในพืน้ ทีส่ ่วนกลาง และ
ภูมภิ าค
ถ้ามองจากทางด้านเศรษฐกิจ มวยไทยเป็ นวัฒนธรรมไทย เผยแพร่วฒ
ั นธรรมไทย เป็ นการ
สะท้อ นให้เ ห็น ถึง ความต้อ งการของประชาชน ถ้า ประชาชนต้อ งการ ศิลปะการต่ อ สู้ ย่ อ มสามารถสร้า ง
มูลค่าเพิม่ ได้ในแง่ของเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ซึง่ เป็ นเรื่องของอนาคตต่อไป เพราะว่าเมื่อประชาชนมี
ความสนใจ ก็ถือว่ามีตลาด แต่ในด้านวัฒนธรรม จะเน้ นการค้ามากไม่ได้ จะเน้ นวัฒนธรรมเป็ นหลัก และ
เศรษฐกิจตามมาทีหลัง
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2. ด้านความมันคงของกี
่
ฬามวยไทย กีฬามวยไทยเป็ นสมบัตทิ ต่ี กทอดมาจากบรรพบุรุษ
และถือว่าเป็ นวัฒนธรรมของสังคมไทย มีความละเอียดอ่อนในด้านศีลปะแม่ไม้มวยไทย ในสมัยก่อนกีฬามวย
ไทยเป็ นกีฬาทีใ่ ช้เ ป็ นความสนุ กสนานระหว่างคนเก่งของหมู่บา้ นหนึ่ง กับอีกหมู่บา้ นหนึ่งเท่านั น้ เมื่อมีการ
นาเอาการพนันมาอยู่ในส่วนหนึ่งของการแข่งขัน ก็จะมีผลต่อด้านความมันคงในกี
่
ฬามวยไทย เหตุเพราะการ
พนันจะทาให้มกี ารหวังผลในเกมการต่อสูส้ งู และคนทีม่ โี อกาสทีจ่ ะทาให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์กจ็ ะทาทุกอย่าง
เพื่อให้ได้มา และปั ญหาหลักก็คอื การล้มมวย และความไม่ยุตธิ รรม คือจะทาทุกรูปแบบส่วนมากจะเป็ น คนใน
องค์กรทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย จึงทาให้ผทู้ ช่ี ่นื ชอบในลีลาศีลปะของแม่ไม้มวยไทยก็จะเริม่ เบื่อหน่ ายต่อการกระทา
ของคนกลุ่มนี้ ถึงขัน้ ประกาศเลิกดูมวยไทยไปเยเลยก็มี และเรื่องนี้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ให้ความ
สนใจดูแลโดยจะไม่ให้มกี ารล้มมวยเกิดขึน้ กับวงการกีฬามวยไทยอีกต่อไป เนื่องจากมวยไทยเป็ นกีฬาอนุรกั ษ์
ประกอบกับมวยไทยเป็ นศีลปะประจาชาติ จึงต้องควรดูแลป้ องกันไม่ให้ ผู้จดั การร่วมกั นกาจัด จ้างล้มมวย
วางยาให้สน้ิ ซาก โดยเฉพาะนักมวยจะต้องมีความสื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนเอง หากทรยศต่ออาชีพก็จะทาให้
เสียอนาคต14
3. ด้านศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์15 ศักดิศ์ รี คือ การยอมรับของบุคคลในสังคมในการอยู่
ร่วมกันของมนุษย์ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับของสังคมมนุ ษย์และเรื่องดังกล่าวต้องเป็ นเรื่องดีงามเท่านัน้ เรื่องไม่ดี
ไม่ให้รวมเรื่องศักดิศรี
์ แม้ว่าพฤติกรรมที่บุคคลกระทานัน้ หรือต้องการกระทานัน้ ๆ อาจจะกาหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ก็ได้ถอื ว่าเป็ นเรื่องดีงาม สมควรยกย่องและต้องถือปฏิบตั เิ พื่อเป็ นมติขององค์การ การ
ยอมรับขององค์กรต่างๆ นัน้
มนุษย์ คือ บุคคลทัวไป
่ ไม่เลือกว่าจะเป็ นชนชาติใด เผ่า ศาสนา ผิวสี ภาษา และอื่นๆ ที่
มีสภาพเป็ นทีย่ อมรับว่าเป็ นส่วนของสังคมตลอดจนองค์กร/องค์การ ทีอ่ าศัยมติเป็ นข้อปฏิบตั ไิ ปตามประสงค์
ขององค์การ ก็ให้ถอื เป็ นมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน ดังนัน้ คาว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในรัฐธรรมนูญให้ถอื ว่าเป็ น
ศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน ศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุษย์ได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ปี 2540 และ ปี 2550
จากเหตุการณ์ท่นี ักมวยชกมวยแล้วตาย จึงขอยกตัวอย่างหนึ่งที่ชกมวยแล้วเสียชีวติ หลัง
ชกเหตุเกิดขึน้ เมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2554 ชื่อ นายทรงธรรม สติภา อยู่ อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัด สุรนิ ทร์
มีอาชีพทานา และได้หย่าร้างกับภรรยา แต่มภี าระเลี้ยงดูลูกสาว 2 คน ด้วยความยากจนเตรียมเงินส่งลูก
เรียน16 ผลจากการชกครัง้ นัน้ นายทรงธรรม โดนคู่ต่อสู้จบั ทุ่มศีรษะกระแทกลงกับพื้นเวทีมวยถึงสองครัง้
โดยครัง้ แรกยังลุกขึน้ มาประคองตัวสูต้ ่อ และต่อมาได้ถูกจับทุ่มลงกับพืน้ เวทีเป็ นครัง้ ทีส่ อง จึงแน่นิ่งกับพืน้ เวที
กรรมการจึงได้ยุตกิ ารชก และนาส่งโรงพยาบาลสุรนิ ทร์ แพทย์ได้นาเข้าห้องฉุ กเฉินและช่วยเต็มความสมารถ
สุดท้ายก็เสียชีวติ ในเวลาต่ อมา อีกตัวอย่างหนึ่ง เกี่ยวกับความพ่ายแพ้ของ บัวขาว บัญชาเมฆ เมื่อครัง้
เดินทางไปชกในศึกท็อปคิงส์ เวิลด์ ซีรสี ์ รอบไฟนอล ทีเ่ วทีมวยสตาร์ฮอลล์ เมืองเกาลูน เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2548 กับคายาล ดิซานิเยฟ นักชกชาวรัสเซีย วัย 22 ปี บัวขาว โดน
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ศอกของคู่ชกตัง้ แต่ยกแรกจนเลือดอาบเต็มใบหน้า หลังการชกจนครบสามยกแล้วพบว่า มีแผลแตกถึง 4 แห่ง
ทีข่ อบตา 1 แผล ศีรษะแตกอีก 3 แผล เย็บทัง้ หมดรวม 19 เข็ม17
จะเห็นว่าอาชีพนักมวยส่วนมากก็มาจากฐานะทัวๆไปในสั
่
งคมไทย ซึง่ แต่ละคนจะดิน้ รนทางานที่
เป็ นสัมมาชีพ เพื่อความอยู่รอดของตัวเองและความอยู่รอดของครอบครัว จึงได้ผนั ชีวติ เข้ามาเป็ นนักมวย
เมื่อวิเคราะห์ดแู ล้วก็ยงั ดีกว่าบางคนทีไ่ ด้หนั เหชีวติ ของตัวเองไปประกอบอาชีพทีผ่ ดิ กฎหมาย แต่เมื่อเข้ามาสู่
อาชีพนี้แล้วนักมวยจะต้องสร้างความพร้อมของร่างกาย ในด้านพละกาลังและชัน้ เชิงในศีลปะแม่ไม้มวยไทย
เพื่อให้พร้อมทีจ่ ะขึน้ ต่อสูบ้ นเวที จากตัวอย่างทัง้ สองจะเห็นว่าการทีร่ ่างกายไม่มคี วามพร้อม ก็จะทาให้เกิด
ความเพลีย่ งพล้าได้ตลอดเวลา และนอกจากจะทาให้เกิดความเจ็บปวดแล้ว ก็อาจต้องพิการหรือเสียชีวติ ได้
เมื่อกลับมาดูในส่วนของสิทธิด้์ านความเป็ นมนุ ษย์ ก็จะเห็นว่าการเป็ นนักมวยจะมีคนอยู่ 2 กลุ่มด้วยกัน คือ
เป็ นนักมวยด้วยความสมัครใจเพื่อมุ่งไปสูก้ ารเป็ นนกมวยอาชีพ และอีกกลุ่มหนึ่งเป็ นนักมวยด้วยความจาเป็ น
จากปั ญหาหลายๆด้านเพื่อนาเงินส่วนทีไ่ ด้ไปเลีย้ งดูอกี หลายชีวติ และทีม่ าเป็ นนักมวยอาชีพจะมีความพร้อม
มากกว่านักมวยที่มาด้วยความจาเป็ น นักมวยอาชีพการทุ่มเทในการฝึ กฝนจะมีมากกว่า เพราะไม่มคี วาม
ห่วงใยในเรื่องต่างๆ

บทสรุป
การพนันมีอยู่ค่สู งั คมไทยมาช้านาน ถึงแม้ว่าจะเป็ นการพนันทีม่ สี ว่ นสร้างรายได้ และทาให้มรี ะบบ
เศรษฐกิจทีห่ มุนเวียนอยู่กบั คนเฉพาะกลุ่ม แต่กถ็ อื ว่าเป็ นส่วนหนึ่งทีท่ าให้เกิดเป็ นรายได้ ทีส่ ามารถทาให้คน
กลุ่มกลุ่มหนึ่งมีความพึงพอใจ และยึดมาเป็ นแนวทางหาเงินมาเพื่อเลีย้ งชีพ และเลีย้ งครอบครัวได้อยู่กนิ อย่าง
เป็ นสุขได้ ถึงแม้ว่าผูท้ เ่ี ล่นการพนันได้มองข้ามหลักคาสอนในพระพุทธศาสนาไป
การพนันในกีฬามวยไทย เป็ นอีกหนทางหนึ่งทีไ่ ด้สร้างรายได้ให้กบั กลุ่มคนทีส่ นใจ ในการเล่นการ
พนันในด้านนี้ แต่กถ็ ือว่าเป็ นอบายมุขอย่างหนึ่ง ในข้อห้ามทางพระพุทธศาสนา แต่กย็ งั มีกลุ่มคนอีกจานวน
มากให้ความสนใจ ซึง่ จะมีให้เห็นเป็ นประจา แต่การเล่นการพนันในกีฬามวยไทยในปั จจุบนั มีสว่ นทาให้วงการ
กีฬ ามวยไทยเสื่อมถอย อันผลมาจากมีก ลวิธีห ลายรูป แบบที่ต่ างก็จ ะเอาชนะซึ่ง กันและกัน เพื่อหวัง ผล
ทางด้านการลงทุนในการเล่นพนันในแต่ละครัง้ และสิง่ ทีเ่ ป็ นปั ญหามากก็คอื การล้มมวย ซึง่ มีผลทาให้เกิดการ
เสือ่ มศรัทธาของผูท้ ร่ี กั ในการดูศลี ปะแม่ไม้มวยไทย
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