การปฏิรูปกีฬาไทย
นางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์
วิทยากรชานาญการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สานักวิชาการ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับกีฬาที่ได้พระราชทานเนื่องในวันกีฬา
แห่งชาติ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ว่า “...ในหลักการ การกีฬาเป็นสิ่งที่มีจุดประสงค์พื้นฐานที่จะส่งเสริมให้
ร่างกายแข็งแรงและสามารถที่จะแสดงฝีมือในเชิงกีฬาเพื่อความสามัคคีและเพื่อให้คุณภาพของมนุษย์ที่ดีขึ้น มาเวลานี้
การกีฬาก็นับว่ามีความสาคัญในทางอื่นด้วยคือ ในทางสังคมทาให้คนในประเทศชาติได้หันมาปฏิบัติสิ่งที่มีประโยชน์ มี
สุขภาพของร่างกายและของจิตใจ ทาให้สามารถที่จะอยู่เป็นสังคมอย่างอยู่เย็นเป็นสุข ทั้งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญ
ของบ้านเมืองและโดยเฉพาะในการกีฬาระหว่างประเทศก็ได้เพิ่มความสาคัญกับมนุษย์อื่นซึ่งอยู่ในประเทศอื่น ฉะนั้น
กีฬามีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิตของบ้านเมือง ถ้าปฏิบัติอย่างถูกต้องหมายความว่า อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความสามารถก็จะนาชื่อเสียงแก่ตนแก่ประเทศชาติ ถ้าปฏิบัติกีฬาด้วยความเรียบร้อยด้วยความ
สุภาพ ก็ทาให้มีชื่อเสียงเหมือนกัน และจะส่งเสริมความสามัคคีในประเทศชาติ...”
ดัง นั้ น การกีฬาจึ งนั บ ว่ามีความส าคัญต่อการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุ ขภาพ
พลานามัยและด้านจิตใจ เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคม จนนาไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ กีฬาจึงถูกนาไปใช้
เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั่วโลกจะอาศัยกระบวนการของ
กีฬาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน ตลอดจนการสร้างจิตสานึกในการดารงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ เคารพในสิ ท ธิ ข องตนเองและผู้ อื่ น ให้ เ ป็ น รากฐานที่ ดี ข องสั ง คม ท าให้ อ งค์ ก ร
ภายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกและองค์กรระหว่างประเทศสนับสนุนใช้กีฬา การออกกาลังกายและนันทนาการเป็น
เครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศตน
ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาสามารถใช้กีฬาสร้างรายได้อย่างจานวนมาก และพัฒนาเป็น
อุตสาหกรรมกีฬาที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของธุรกิจโลกพบว่า มูลค่าทางเศรษฐกิจรวม
มากกว่า 400,000 ล้านเหรียญสหรัฐ มีการขยายตัวในอัตราส่วนร้อยละ 20 ต่อปี สหรัฐอเมริกาจึงเป็นประเทศที่มี
อุตสาหกรรมกีฬาใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก มูลค่าการตลาดมากกว่าปีละ 210,000 ล้านเหรียญ คิดเป็นร้อยละ 2 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ส่วนในภูมิภาคเอเชีย สาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมกีฬาใหญ่ที่สุด มีมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 800,000 ล้านหยวน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ของจีนมาจากจานวนผู้ชมกีฬา เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล
วอลเลย์บอล เทนนิส แบดมินตัน รวมถึงการจาหน่ายอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด ทาให้ประเทศจีนมีรายได้ จากการดาเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬามากขึ้นทุกปี
สาหรับประเทศไทยได้มีการวางแผนพัฒนาการกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรักษามาตรฐานการเป็น
ชาติผู้นาทางด้านกีฬาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการเป็นเจ้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์ นอกจากนี้ ใน
มหกรรมกีฬาระดับโลกอย่างโอลิมปิคเกมส์ หรือเอเชียนเกมส์นั้น นักกีฬาไทยได้ผ่านรอบการคัดเลือก 37 คน จาก 17 ชนิด
กีฬาในโอลิกปิคเกมส์ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ใน พ.ศ. 2555 โดยได้ 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ถือ
เป็นลาดับที่ 57 ส่วนในเอเชียนเกมส์ที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ใน พ.ศ. 2557 นักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญ
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ทองได้ 12 เหรียญ 7 เหรียญเงิน และ 28 เหรียญทองแดง เป็นอันดับที่ 6 ดังนั้น การที่จะพัฒนาการกีฬาของประเทศ
ไทยให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลนั้น จะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาครัฐ แต่ที่ผ่านมา การบริหารจัดการ
ด้านกีฬาของไทยยังประสบปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรที่เกิดจากการรวมด้านการท่องเที่ยว
และกีฬาเข้าด้วยกัน โดยคิดว่ากิจกรรมทั้งสองด้านจะสนับสนุนซึ่งกันและกันและควบรวมกันได้ แต่ในความเป็นจริงมี
เพียงบางส่วนเท่านั้นที่สามารถดาเนินการไปด้วยกันได้ ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
ด้านหลักสูตรการเรียนภาคปกติที่ไม่เหมาะสมกับการส่งเสริมนักกีฬา โดยเฉพาะกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและการเป็น
นักกีฬาอาชีพ ปัญหากฎหมายด้านการกีฬาโดยเฉพาะด้านภาษี ปัญหาการนาแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสู่ภาคปฏิบัติ
ไม่บรรลุเป้าหมาย จะเห็นได้จากแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550–2554) ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งไม่มี
ยุทธศาสตร์ ใดบรรลุ เป้ าหมายแม้แต่ยุ ทธศาสตร์ เดียว ปั ญหาการไม่สามารถนากีฬามาสร้างรายได้หรือพัฒนาเป็น
อุตสาหกรรมกีฬาได้ ซึ่งมีกีฬาบางประเภทเท่านั้นที่ทารายได้เข้าสู่ประเทศได้ เช่น มวยไทยไฟต์ (Thai fight) หรือ
ฟุตบอล เป็นต้น
จากสภาพปัญหาด้านกีฬาดังกล่าวในข้างต้น คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ โดย
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ได้กาหนดภารกิจหลักในการปฏิรูปการกีฬาเป็น 2 ด้านคือ
1. การปฏิรูปด้านโครงสร้าง
1.1 การแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกจากกัน โดยให้มีการจัดตั้งเป็น “กระทรวงกีฬา”
เป็นการเฉพาะ เพื่อให้มีมาตรฐานที่เป็นระบบ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและการ
กีฬาให้เกิดความเป็นเอกภาพทั้งด้านโครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ บุคลากร และงบประมาณ ให้เกิดความ
คล่องตัว เปิดโอกาสให้สมาคมกีฬาต่าง ๆ ที่มีความพร้อม ดาเนินการร่วมกับสถาบันการพลศึกษา เพื่อส่งเสริมใ ห้มี
โครงการการพัฒนากีฬาในระดับภูมิภาค ตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงระดับท้องถิ่นให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
1.2 ส่ งเสริ มการจั ดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติโดยกาหนดให้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ เป็น
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่ส่งเสริมด้านกีฬาทุกประเภท อาทิ การจัดการเรียนการสอน การฝึกซ้อม การเข้าร่วมการ
แข่งขัน การผลิตนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และผู้บริหารด้านการกีฬาทั้งกีฬาสากล และกีฬาประจาชาติอย่างมืออาชีพ
รวมถึงการสร้างนักวิจัยและผลงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับ เพื่อบริหารจัดการด้านการกีฬาให้เกิดความเป็นเลิศและ
ส่งออกบุคลากรด้านการกีฬาทุกประเภทให้สร้างรายได้กลับมายังประเทศไทย
1.3 การปรับปรุงกฎหมายการกีฬาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควรมีการบัญญัติกฎหมายเรื่องการ
พิทักษ์คุณธรรมสาหรับการแข่งขัน กระบวนการตัดสินด้านกีฬา การกาหนดให้มีบทลงโทษตามความผิดที่เหมาะสม
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การสนับสนุนให้มีกฎหมายมาตรการด้านภาษีเกี่ยวกับกีฬา ในการส่งเสริมให้องค์กร
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกีฬามากขึ้น เช่น มาตรการลดหย่อนภาษีให้กับภาคเอกชนที่สนับสนุน
เกี่ยวกับการกีฬา เป็นต้น การกาหนดมาตรการดูแลนักกีฬาทีมชาติที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมและแข่งขัน
การกาหนดเรื่องสวัสดิการให้แก่นักกีฬาและบูรณาการทางการกีฬา การจัดทาระเบียบคุ้มครองส่งเสริมนักกีฬาคน
พิการให้มีความมั่นคงในชีวิต นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ขอให้บรรจุเรื่องกีฬาในร่างรัฐธรรมนูญ เนื่องจากบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญไทยทั้ง 19 ฉบับ ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลากว่า 82 ปีนั้นไม่เคยมีการบรรจุเนื้อหา
และสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาไว้ในรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้การพัฒนากีฬาของไทยไม่สามารถทาได้อย่างเต็มที่
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬาจึงได้มีความเห็นร่วมและเสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไว้ 2 มาตราคือ
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- มาตรา ... บุคคลย่อมมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงการได้รับบริการด้านการกีฬาจากภาครัฐอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียมและเพียงพอ
- มาตรา ... รัฐต้องดาเนินการด้านการกีฬา ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิต จิตใจ รวมทั้งสร้าง
ความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนในชาติ
(2) จัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬาในทุกระดับที่ทันสมัย มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง
เท่าเทียมและเพียงพอ
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของชาติ
2. การปฏิรูปด้านการบริหารจัดการ
2.1 การผลักดันแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555–2559) ควรมีการปรับปรุงแผนให้มี
ความเชื่อมโยงกับเจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ ควรกาหนดวิธีการงบประมาณที่ให้อานาจและขอบเขตแก่องค์การ
บริหารท้องถิ่นในการเบิกจ่ายที่เอื้ออานวยต่อการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่น การอานวยความสะดวกนักกีฬาผู้พิการตั้งแต่
สถานที่ฝึกซ้อม การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมทั้งมีผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมแต่ละชนิด
กีฬาด้วย ทั้งนี้ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 มีจานวน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา
ขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพี่อมวลชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารการกีฬา โดยมุ่งเน้นให้ทุกยุทธศาสตร์ต้องบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยให้ได้รับ
ประโยชน์จากการกีฬาสูงสุด
2.2 การส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา
เช่น สถานที่ออกกาลังกายที่มีอยู่อย่างจากัดและไม่เอื้อต่อการออกกาลังกาย การกาหนดพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสมต่อ
การออกกาลังกาย มีอุปกรณ์ด้านการกีฬา การสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการกีฬา เป็นต้น
2.3 การส่งเสริมการกีฬาให้พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมกีฬา โดยภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนภาค
การกีฬาในทุกมิติ เช่ น กลุ่มธุรกิจสถานบริการการออกกาลังกาย กลุ่มผู้ค้าส่งและค่ าปลีกอุปกรณ์กีฬา กลุ่มผู้ผลิต
อุ ป กรณ์ กี ฬ า กลุ่ ม น าเข้ า และส่ ง ออกอุ ป กรณ์ กี ฬ า กลุ่ ม สื่ อ สารมวลชน กิ จ กรรมทางการตลาดและโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ กลุ่มสิทธิประโยชน์และลิขสิทธิ์ทางการกีฬา กลุ่มสโมสร
กีฬาสมัครเล่นและกีฬาอาชีพ กลุ่มจัดการแข่งขันด้านการกีฬา กลุ่มสถาบันผู้ผลิตบุคลากรและฝึกสอนด้านการกีฬา
กลุ่มวิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่มเวชศาสตร์ การกีฬา และกลุ่มอื่น ๆ ให้พัฒนาจนก่อให้เกิดรายได้และพัฒนาทุกด้านให้
เป็ น อุตสาหกรรมกี ฬาต่อ ไป เพื่อให้ ภ าคการกี ฬาสามารถสร้างโอกาส สร้างงานและรายได้ รวมถึงอาชีพ ให้ กั บ
ประชาชนทุกกลุ่ม
บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา
การปฏิรูปการกีฬาเพื่อการพัฒนากีฬาให้มีความเป็นเลิศและเพื่อการอาชีพนั้น คณะกรรมาธิการปฏิรูปการ
กีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติควรให้ความสาคัญกับการผลักดันแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555–2559) ให้
เป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยเฉพาะการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ถือเป็นปัจจัยที่ทาให้นักกีฬาประสบ
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ความสาเร็จในการแข่งขันกีฬาทุกระดับ เพื่อนาความรู้ตลอดจนเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ฝึกฝน และการ
พัฒนาโครงสร้างของร่างกาย รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเล่นกีฬา จึงควรให้มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ที่สาคัญในการพัฒนากีฬาคือ การใช้ระบบการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ การให้
ความสาคัญกับท้องถิ่นโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ให้มีการบูรณาการกับทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยสิ่งที่หลากหลายทางองค์ความรู้ในการพัฒนาการดาเนินงานควบคู่กับการดาเนินการทางการตลาด
และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของนักกีฬาในประเภทต่าง ๆ และพัฒนาผลงาน
ทางการกีฬาของประเทศตนเองด้วย
นอกจากนี้ ประเด็นการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นเพียง “กระทรวงกีฬา” เป็นการ
เฉพาะนั้นเห็นได้ว่า ควรมีการพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียให้รอบคอบเสียก่อน เพราะการจัดตั้งกระทรวงใหม่นั้นจะส่งผล
กระทบต่องบประมาณ โครงสร้าง กรอบอัตราบุคลากรด้วย ซึ่งปัจจุบันมีเพียงประเทศบราซิลประเทศเดียวเท่านั้นที่
จัดตั้งกระทรวงกีฬา (Ministry of Sports) เพราะประเทศบราซิลสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกนักกีฬาระดับ
โลก เช่น กีฬาฟุตบอล กีฬาแข่งรถ เป็นต้น ที่นักกีฬาเหล่านี้ต้องจ่ายภาษีกลับมาที่ประเทศ จึงนับว่าคุ้มค่ากับการ
ลงทุน ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ นั้น กระทรวงกีฬามักจะถูก ผนวกรวมกับงานกิจกรรมเยาวชนเท่านั้น ประเด็นดังกล่าว
ยังได้สอดคล้องกับแนวคิดของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีว่า องค์ประกอบของการปฏิรูปควรยึดหลัก 3 P
คื อ 1) Purpose ต้ อ งตั้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ว่ า จะท าไปเพื่ อ อะไร 2) Prime Mover ให้ พิ จ ารณาถึ ง องค์ ก รหลั ก ที่ เ ป็ น
ผู้ขับเคลื่อน และ 3) Process คานึงถึงกระบวนการ โดยได้แบ่งระดับการทาเป็น 3 ส่วนคือ ทาก่อน ทาต่อไป และทา
อย่างยั่งยืน ดังนั้น รัฐบาลในชุดที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี จึงยังไม่มีนโยบายแยกกระทรวง
ใด ๆ แต่มีความมุ่งหวังให้คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬ าดาเนินการปฏิรูปกีฬาแล้วทาให้เกิดเป็น 1. Strange สร้าง
ความแข็งแรง สุขภาพร่างกายที่ดีของคนในชาติ 2. Public Spirit สร้างน้าใจสาธารณะ น้าใจนักกีฬา รู้ แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัยในสังคม 3. Occupation สร้างอาชีพของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน กลุ่มผู้ค้าอุปกรณ์การกีฬา ให้เป็นอุตสาหกรรมกีฬา
แบบครบวงจร 4. Reception กาหนดให้การกีฬาเป็นนันทนาการ ทาให้คนอารมณ์ดี สร้างวินัยและความสามัคคี และ
5. Top Class การสร้างกีฬาให้ก้าวสู่ระดับ แนวหน้าของโลก ให้เป็นการสร้างเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีของไทยในเวทีโลก
ถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิรูปกีฬาอย่างแท้จริง
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