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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องบทบาทของเซียนมวยกับการพนันมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแ กรณีศึกษา อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ นี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาถึงชีวิตและบทบาทของเซียนมวยกับการพนันมวยไทย
ผานสื่อโทรทัศนแหรือมวยตูที่กลายเป็นสินคาทางวัฒนธรรมอยางไร โดยใชแนวคิดกระบวนการ
กลายเป็นสินคาในการวิเคราะหแ โดยศึกษาผานกลุมเซียนมวยจํานวน 12 คน ในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ ที่มีความเกี่ยวของกับวงการมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแหรือเรียกอีกอยางวามวยตูถึง
บทบาทของการเป็นเซียนมวยที่มีสวนขับเคลื่อน รวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ อยางการเลนพนันและ
สนับสนุนวงการมวยตูและมวยไทยในรูปแบบตาง ๆ ที่มีสวนทําใหมวยตูกลายเป็นสินคา นอกจากนี้ยัง
รวมถึงชวงชีวิตของเซียนมวยแตละคนกอนที่จะกาวเขามาเป็นเซียนมวยอยางในปัจจุบัน ทัศนคติที่มี
ตอความเป็นเซียนมวยของตนเอง ซึ่งถือวาเป็นหนึ่งกลุมคนที่มีอิทธิพลในวงการมวย 

 ผลจากการศึกษาพบวาเซียนมวยมีสวนทําใหมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแหรือมวยตูกลายเป็น
สินคาทางวัฒนธรรม เนื่องจากเซียนมวยมักจะเป็นกลุมคนที่ใกลชิดกับวงการมวยไทยมากที่สุด สนาม
มวยตูในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิมีพัฒนาการทางดานพ้ืนที่ทางกายภาพใหตอบสนองกับ
ความตองการใชงานพ้ืนที่ในยุคปัจจุบันมากขึ้น มีการเสริมการบริการแบบตาง ๆ เขาไปเพ่ือเป็นอีก
หนึ่งการประกอบการตัดสินใจของเซียนมวยที่เขาไปในพ้ืนที่สนามมวยตู  รูปแบบของการบริการที่ถูก
สรางออกมาในเชิงธุรกิจจากการสรางพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความตองการของเซียนมวยที่มาชมการ
ถายทอดสดการแขงขันมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแ ในเรื่องของสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องของพ้ืนที่ การบริการดานอาหาร เครื่องดื่ม การบริการผอน
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คลาย นอกจากนี้พัฒนาการของพ้ืนที่ทางกายภาพของสนามมวยตูยังมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ 
ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จากชวงเวลาที่เริ่มตนของระบบสาธารณูปโภคที่เขาสูพ้ืนที่จังหวัดตาง ๆ ใน
ภูมิภาคอ่ืนนอกเหนือจากภาคกลางและกรุงเทพมหานครทําใหสนามมวยตูเริ่มเกิดขึ้น และมีความ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของคนท่ีเขามาใชบริการพ้ืนที่สนามมวย รวมถึงมี
การใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในกลุมเซียนมวยที่เป็นกลุมคนหลักที่เขามาใชบริการพ้ืนที่เชิงธุรกิจ
นี้เพื่อเลนการพนันและทํากิจกรรมอ่ืน ๆ รวมกัน 

 เซียนมวยเป็นกลุมคนที่มีบทบาทในวงการมวย ไมวาจะเริ่มตนชวงชีวิตของการเป็นเซียนมวย
เมื่อใด เหตุผลใด แตเซียนมวยทุกคนมีความเทากันในการสนับสนุนและผลักดันวงการมวยในวิธีการ
ของตนเอง ทําใหทัศนคติของเซียนมวยที่มีตอความเป็นเซียนมวยของตนเองในทางที่ดี รวมถึงการมอง
มวยไทยในรูปแบบของการเป็นวัฒนธรรมที่สามารถจับตองไดงายในปัจจุบันที่มีเรื่องของเศรษฐกิจ
และการเงินเขามาเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ในที่สุดก็ถึงเวลาบอกลากันแลวนะเจาไอเอส การไดทํางานนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําใหชีวิตมีสีสัน
มากเลยทีเดียว เป็นประสบการณแในชวงหนึ่งของชีวิตที่นาจดจํา คุมคามากสําหรับชีวิต 4 ปีที่เรียน
มานุษยวิทยา มีทั้งเสียใจ ดีใจ เหนื่อยจนเกือบจะปลอยไปแลวในหลายครั้ง แตก็ดึงตัวเองกลับมาได
ทุกครั้ง ในที่สุดก็มาถึงตรงนี้แลวนะ เกงมาก ๆ เกงมากที่สุด อยากขอบคุณใครหลายคนมาก ๆ ที่เป็น
กําลังใจใหเสมอมา 

 พอกับแม เป็นอีกหนึ่งกําลังใจที่อยูดวยกันตลอดมาเลย ถึงจะไมเคยมีใครพูดอะไรแตยังให
กําลังใจผานของกิน ถายรูปนั่นนี่มาอวด ใหอิจฉาเลนจะไดรีบทํางานนี้ใหเสร็จจะไดไปมีอิสระในการใช
ชีวิตเป็นของตัวเองจริง ๆ สักที ขอบคุณมาก ๆ นะ ออมมา อาบอจี ที่ทุมเทมากในการพาไปลงสนาม
เก็บขอมูล ผลักดันทุกเรื่องท่ีอยากทํา ไมเคยวาอะไรเลย ตามใจทุกอยาง 

 ขอบคุณแมวสุดที่รักทั้ง 7 ตัว ทานแทบีมามามะลิ หญิงฟูฟู หนุมชีตารแ นองสโนวแ พ่ีเกงกลา 
อาเฟยเฟย เด็กชายจิ๋วจิ๋ว ที่เป็นกําลังใจใหอยากทําอะไรใหสําเร็จเพราะจะตองหาเงินมาดูแลพวกเธอ
ทุกตัว รักมาก ๆ เลยเจาเด็กทั้งเจ็ดตัว 

 ขอบคุณญาติทุกคนที่ชวยเหลือ ลงแรง ลงเงิน สละเวลาในการพาไปทํางาน พาไปเจอผูให
ขอมูล ขอบคุณนาเร็จ นาเตท นาจุก นาอานุภาพ ลุง ปูา ที่สนับสนุนทุกอยาง ไมตองกังวลเลยเวลา
ทํางาน รูสึกอุนใจทุกครั้ง รูวาทุกคนรักและเป็นหวงมากในทุกเรื่อง แตหลานพวกเธอผานอีกกาวหนึ่ง
ในชวงชีวิตแลวนะ ขอบคุณมากจริง ๆ คะ 

 ขอบคุณลุงๆ นาๆ ทุกคนที่ใหขอมูลในการทํางาน ขอบคุณมากจริง ๆ คะ ทุกคนใจดีมาก 
บอกเสมอเลยวาอยาขอมูลตกหลนตรงไหนถามไดตลอดเวลา ขอบคุณที่พาไปเจอโลกใหม ๆ มองอะไร
ในมุมใหม ขอบคุณที่ทําใหสามารถทํางานนี้จนเสร็จลงได ทุกคนคือผูมีพระคุณของหนูนะคะ 

 ขอบพระคุณอาจารยแธัญธีรา ยิ้มอํานวย คุณแมที่ไมเคยทอดทิ้งหนูเวลาทํางาน ถึงหนูจะ
เหลวไหลไปบาง แตมันก็ผานมาแลวนะคะ ขอบคุณมาก ๆ ที่ใหโอกาสหนูมาตลอดเลย คอยใหกําลังใจ  

 ขอบคุณเพ่ือนในเอกมานุษยวิทยาทุกคนที่เราไดเจอกัน เรียนดวยกัน มีอะไรก็ปรึกษาได จน
เราจะตองแยกยายกันไปโตในแบบของตัวเองแลว เพ่ือนหลายคนก็เป็นแรงบันดาลใจอะไรหลาย ๆ 
อยางในการทํางานเลย โชคดีนะทุกคน 

 อีกคนหนึ่งที่จะไมพูดถึงไมไดเลย หมอมราชวงศแดาริน วราฤทธิ์ ที่เป็นกําลังใจในการเรียน
มานุษยวิทยาตลอดมาเลย ตั้งแตชวงที่ไมรูเรื่องอะไร จนเจอดาริน ตัวละครหลักในนายเพชรพระอุมา 
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ที่ทําใหตัดสินใจเรียนมานุษยวิทยาตอ ชวงที่ทอก็หยิบนิยายนี้ขึ้นมาอานทําใหไดกําลังใจ ไดพลังในการ
เรียนเพ่ิมข้ึนมาทันที ไดรูวาวิชานี้ทําอะไรไดหลายอยาง และทําใหไมลืมความตั้งหลาย ๆ อยางที่ตั้งใจ
วาตองทําใหสําเร็จ ขอบคุณมาก ๆ นะคะคุณหญิง  

 ขอบคุณกําลังใจจากเหลาไอดอลที่รักที่เป็นกําลังใจใหเสมอมา ทําใหอยากเป็นคนที่ดีกวาเดิม
ในทุกวินาทีของชีวิต ขอบคุณที่เป็นแบบอยางใหหลาย ๆ อยางนะคะ 

 ขอบคุณกลุมเพ่ือนทั้ง 5 คน ที่อยูดวยตลอด เป็นกําลัง ถึงแมวาจะเรียนหนัก มีกิจกรรมใน
ชีวิตเยอะ แตทุกคนคอยสงขอความ โทรศัพทแมาหาตลอด ขอบคุณมากจริง ๆ พวกแก รักมาก ๆๆๆ 

 สุดทายนี้ขอบคุณตัวเองมากที่ผานชวงเวลาสุดเหนื่อย อาจจะเหนื่อยที่สุดแลวในการเรียนที่
ผานมาตลอดชีวิต เพราะมีชวงที่ใจไมสูแลว แตเธอก็ประคองตัวเองกลับมาไดทุกครั้ง ขอบคุณที่ลุก
ขึ้นมาทํามันจนเสร็จ ไปใชชีวิตกัน อยากทําอะไรก็ทํา เธอทําไดทุกอยางที่เธออยากทํา สูตอไป ทุก
อยางคือประสบการณแล้ําคาที่เจอกับตัวเอง เธอเกงมาก ๆ ขออวยตัวเองมากหนอย ขอบคุณทุกวันที่
ยังไดตื่นมาทําตามแผนที่วางไว ตอไปนี้ใชชีวิตใหมีความสุขในทุกวันไปเลยนะ เหนื่อยก็นอน กินของ
อรอยที่อยากกิน มีความสุขกับทุกวินาทีในชีวิต รักนะ 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึง
ศิลปะแขนงตาง ๆ ที่มีความโดดเดน ไมวาจะเป็น ศิลปะในการทําอาหาร ศิลปะในการสรางสรรคแ
โบราณสถาน หรืออ่ืน ๆ ลวนไดรับการยอมรับ ยกยอง และสืบทอดกันมาอยางยาวนานจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน จนกลายเป็นเอกลักษณแที่สําคัญของไทยไปแลว รวมถึงสะทอนใหเห็นถึงวิถีการใชชีวิตที่
สอดแทรกศิลปะแขนงตาง ๆ ในวัฒนธรรมประเพณีเหลานั้น ศิลปะมวยไทย ก็เป็นหนึ่งในศิลปะการ
ตอสูที่มีอยูในประเทศไทยมาอยางยาวนาน และเป็นหนึ่งในศิลปะการปูองกันตัวที่คนจากทั่วทุกมุม
โลกใหความสนใจ 

 “มวยไทย” ถือเป็นศิลปวัฒนธรรมประจําชาติไทยที่อยูควบคูชาติไทยมาตั้งแตอดีตกาล เป็น
การตอสูที่ใชสวนตางๆของรางกายแทนอาวุธอ่ืน ไดแก มือ2, เทา2 , เขา 2, ศอก2 และศีรษะ ซึ่ง
รวมกันเรียกวา “นวอาวุธ” โดยคิดหากลวิธีในการใชสวนตาง ๆ ของรางกายผสมกลมกลืนกันจนมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปูองกันตัว และมีการตั้งชื่อทาทางการตอสูดังกลาวใหฟังแลวไพเราะ  หรือ
เขาใจงาย โดยเทียบเคียงลักษณะทาทางมวยกับชื่อหรือลีลาของตัวละคร เหตุการณแ  หรือสัตวแใน
วรรณคดี เชน เอราวัณเสยงา หนุมานถวายแหวน นางมณโฑนั่งแทน อิเหนาแทงกฤช ฯลฯ ทามวย
บางทาก็เรียกตามสิ่งที่คุนเคยในวิถีชีวิตของคนแตละสมัย เชน เถรกวาดลาน หนูไตราว มอญยันหลัก 
เป็นตน เพราะเมื่อเอยชื่อทามวยแลวจะทําใหนึกถึงทาทางของการตอสูไดง ายขึ้น (คณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540:1) 

 มวยไทยเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเป็นชาติไทย ดวยเอกลักษณแของการ
เคลื่อนไหว ความเป็นตัวตนของนักมวยหรือผูชกมวย ที่นอกจากจะแสดงออกในรูปแบบของการความ
เอกลักษณแท่ีโดดเดนทั้งการเคลื่อนไหว ลีลาทาทางที่สวยงาม ยังเป็นกีฬาที่ดีตอสุขภาพของผูที่ชกมวย
หรือใชมวยไทยเป็นรูปแบบในการออกกําลังกาย ในปัจจุบันมวยไทยนับไดวาเป็นกีฬายอดฮิตหรือ
ไดรับความนิยมสูงในการใชออกกําลังกายและเป็นสื่อการของการแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่เป็นศิลปะ
การตอสูที่เริ่มจากการตอสูพ้ืนบานในระดับทองถิ่นของของสังคมไทยสูการเป็นตัวแทนของประเทศ
ไทยในสายตาชาวโลกที่แสดงออกถึงความเป็นไทย 

 ประวัติความเป็นมาของมวยไทยไมแนชัดนัก ไมมีหนังสือประกอบชี้ชัดวาเกิดมาตั้งแตยุคสมัย
ใด แตอาจกลาวไดวามวยไทยเกิดขึ้นมานานแลวตั้งแตครั้งอดีต มวยไทยนั้นเป็นศิลปะประจําชาติของ
ไทยเราจริง ๆ ยากที่ชาติอ่ืนจะเลียนแบบได มวยไทยสมัยกอนเทาที่ทราบจะมีการฝึกฝนอยูในบรรดา
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หมูทหาร เพราะในสมัยกอนไทยเราไดมีการรบพุงและสูรบกันกับประเทศเพ่ือนบานบอย ๆ การสูรบ
ในสมัยนั้นยังไมมีปืนจะสูกันมีแตดาบทั้งสองมือและมือเดียว เมื่อเป็นเชนนี้การรบพุงก็ตองมีการ
ประชิดตัวคนไทยเห็นวาการรบดวยดาบนั้นเป็นการรบพุงที่ประชิดตัวมากเกินไป บางครั้งคูตอสู
อาจจะเขามาฟันเราไดงายข้ึน ทําใหแพคูตอสูได (เจริญ นุชนิยม, 2551:5-6) 

 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่5) มวยไทยไดรับการให
ความสําคัญเป็นกีฬาประจําชาติและไดรับการใหความสําคัญในสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นผลมาจาก
การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่5) ทรงเล็งเห็นความสําคัญของกีฬาประจํา
ชาติชนิดนี้ จึงใหมีการจัดการจัดการแขงขันมวยไทยขึ้นทั่วประเทศ อีกทั้งยังทรงโปรดเกลาฯ ใหกรม
ศึกษาธิการประกาศตั้งวิชามวยเป็นหนึ่งในหลักสูตรการศึกษา โดยเฉพาะในโรงเรียนฝึกหัดครูพละ
ศึกษา (ชูชาติ ผลบัณฑิต, 2546:13) และไดรับการถายทอดมาจนถึงปัจจุบัน ไมเพียงแตวิชาการตอสูที่
เป็นศิลปะ มีทาทางท่ีสวยงาม แตเป็นวิชาการตอสูที่ปูองกันกันตัวจากอันตราย  

 ปัจจุบันมวยไทยไมไดเป็นเพียงศิลปะการตอสูที่ถูกสืบทอดสงตอกันมาเทานั้น แตเป็นหนึ่งใน
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสังคมโลกาภิวัตนแที่มีระบบทุนนิยม และเศรษฐกิจเขามาเกี่ยวของ 
ทั้งในเรื่องของการพนัน ที่มีการแพรกระจายในวงการมวยไทย การทําธุรกิจที่เกี่ยวของกับมวยไทย ไม
วาจะเป็นการประกอบอาชีพนักมวย การเปิดคายมวย หัวหนาคายมวย กรรมการตัดสินการชกมวย ผู
ฝึกสอน เจาหนาที่ปฏิบัติในสนามมวย เจาของเวทีมวย ผูจัดจัดรายการ (Promoter) จนทําใหการเงิน
และระบบเศรษฐกิจเขามามีบทบาทสําคัญในการกระตุนใหวงการมวยไทยขับเคลื่อนไปได มวยไทย
กลายเป็นธุรกิจการคา และที่สําคัญการเลนพนันมวยแพรกระจายมากขึ้น มีการจางลมมวย และมีเหตุ
หลายประการที่ทําใหวงการมวยไทยเสื่อมโทรมลง กติกามวยไทยถูกปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ศิลปะ
แมไมมวยไทยไมมีโอกาสที่จะนําเสนอออกมาใชอยางเต็มที่เนื่องจากขอจํากัดทางเวลาและอิทธิพลของ
เซียนพนัน ศิลปะการไหวครูที่สวยงามไมไดรับความสนใจ บางครั้งการไหวครูนานก็ทําใหนักพนันโหไล
จนนักมวยไมกลาที่จะแสดงลีลาการไหวครูใหครบกระบวนทา(คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2540:58)  เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและความคาดหวังในการจัดการ
แขงขันชกมวยในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตที่เป็นเพียงวัฒนธรรมการตอสูแบบไทยที่สงตอ
กันจากรุนสูรุน สูการกลายเป็นสินคาของวัฒนธรรมมวยไทยผานการมีระบบทุนนิยม เศรษฐกิจเขามา
เกี่ยวของ ทั้งจากการขายสินคาที่เกี่ยวของกับวงการมวย การทองเที่ยว การเปิดคายมวยเพ่ือเป็น
สถานที่ออกกําลังกาย ฯ เพื่อตอบสนองตอการบริโภคมวยไทยในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่มากขึ้น 

 เชนเดียวกับการนําเสนอและเผยแพรการจัดการแขงขันมวยไทยที่มีการถายทอดสดผานสื่อ
โทรทัศนแจากเวทีกลางในกรุงเทพฯ เชน เวทีมวยราชดําเนิน เวทีมวยสถานีโทรทัศนแสีกองทัพบกชอง7 
เวทีมวยสยามออมนอย (ชอง3) ที่มีการจัดกลุมเพ่ือชมการแขงขันตามเวลาถายทอดสดผานโทรทัศนแ 
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หรือที่เรียกวา มวยตู เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดกับการกลายเป็นสินคาของ
วัฒนธรรมมวยไทยที่ทําใหคนในพ้ืนที่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานครหรือพ้ืนที่การจัดมวยไดรับชม
และบริโภคมวยไทยผานการถายทอดสดได รวมถึงเป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทองถิ่นอ่ืน
นอกเหนือจากพ้ืนที่หลักอยางกรุงเทพฯ และรูสึกถึงความเทาเทียมในการบริโภคมวยไทย รวมถึงการ
กลายเป็นสนามของการเลนพนันของมวยตูในแตละพ้ืนที่ที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกสัปดาหแเหมือนการ
จัดการแขงขันชกมวยผานเวทีกลางในกรุงเทพฯ โดยการพนันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไดรั บความนิยม
รวมกับการชมการแขงขันชกมวย 

 มวยไทยก็เป็นหนึ่งกิจกรรมการแขงขันที่มาพรอมกับการพนัน เพราะมาจากการวางเดิมพัน
อัตราการชนะเพ่ือเพ่ิมกําลังใจและแรงกดดันในการไดเงินซึ่งเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจเขามาเป็นของ
รางวัล แนนอนวาเซียนมวยก็เป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญท่ีใหแนะนํากับผูชมและวางเดิมพันในรูปแบบเงิน
เพ่ือทําใหการพนันหรือการวิเคราะหแของตนเป็นจริงจากการคาดการณแ 

 มวยตู เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของมวยไทยที่รูจักกันอยางกวางขวาง เกิดขึ้นหลังจากการ
กอกําเนิดโทรทัศนแไทย โดยผูชมตางรู วารายการมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแถูกเรียกขานในคําที่ถูก
บัญญัติขึ้นใหมวา “มวยตู” ตามลักษณะที่เหมือนการบรรจุมวยไทยไวในกลองรูปรางสี่เหลี่ยมของ
จอโทรทัศนแ อันเป็นสาเหตุทําใหมวยไทยนั้นไดรับความนิยมจากผูชมมวยไทยทั้งในแงมุมเชิง
วัฒนธรรม การกีฬา ศิลปะการตอสูประจําชาติที่เผยแพรผานรายการมวยตูสูส ายตาผูชม (อดิศร 
บุญญปุรานนทแ. 2553:21) 

 ภายหลังการเกิดข้ึนของโทรทัศนแไทยและเทคโนโลยีสมัยใหมที่เขามามีบทบาททําใหสิ่งตาง ๆ 
สามารถสงไปถึงพ้ืนที่หางไกลหรือกระจายไปไดทั่วทุกพ้ืนที่ในประเทศไทย มวยไทยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่
เฟ่ืองฟูและเติบโตในวงการโทรทัศนแเชนเดียวกัน สนามมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแหรือสนามมวยตู
เกิดขึ้นแทบจะทุกพ้ืนที่ในประเทศไทยเพ่ือตอบสนองความตองการของผูชมที่ตองการชมมวยไทย
รวมกัน และมีพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่เขาเสมอทั้งในลักษณะของพ้ืนที่ วันเวลา
ในการเปิดสนามมวยตู รูปแบบของการรับชมมวยไทยรวมกัน ลวนเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีที่พัฒนาอยางตอเนื่องและมีที่สุดสุด  การเกิดขึ้นนี้ยังพวงมาดวยกิจกรรมที่เพ่ิมความ
สนุกสนานรวมกันของผูชมในรูปแบบที่แตกตางกันออกไปจนพัฒนากลายเป็นรูปแบบที่มีเงินและ
ระบบทุนนิยมเขามาเกี่ยวของตามความเปลี่ยนแปลงไปของสังคมวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการใช
ชีวิตประจําวันของคนทั่วไป การพนัน เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เขามาหลังจากเกิดการพัฒนาของรูปแบบมวย
ไทยที่เปลี่ยนไปเนื่องจากมีการรวมกลุมกันของผูชมมวยหรือเซียนมวยที่ตองการความตื่นเตนในการ
ชมมวยรวมกัน ในปัจจุบันปฏิเสธไมไดวาวงการมวยไทยกับมักจะมีคําวาการพนันตามมาดวย 
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 นอกจากนี้กลุมที่เขามามีบทบาทในวงการมวยอยาง เซียนมวย ที่ถือไดวาเป็นกลุมผูชมมวย
หลักทั้งในพ้ืนที่สนามมวยที่กําลังมีการถายทอดสดการแขงขันชกมวย และพ้ืนที่มวยตูที่รับชมการ
ถายทอดสดมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแ เซียนมวย เป็นคนกลุมหนึ่งในวงการมวยไทยที่มีความสําคัญตอ
การอยูรอดของวงการมวยไทย เนื่องจากเหลาเซียนมวยจะเป็นผูที่คอยสนับสนุนการแขงขันมวยไทย 
โดยการเสียเงินเพ่ือซื้อตั๋วสําหรับเขาชมการแขงขันมวยไทย อีกทั้งยังเป็นกลุมคนที่มีความสําคัญตอ
การทํามวยไทยใหกลายเป็นสินคาทั้งนี้เพราะเซียนมวยไดใชประสบการณแที่สั่งสมมาจากสนามมวยมา
ใชเป็นเทคนิคและวิธีการในการตอรองจนสงผลใหทั้งตนเองหรือแมแตคนอ่ืน ๆ ร่ํารวยขึ้นหรือยากจน
ลงไดในเวลาเพียงไมก่ีนาที (ปฏิญญา ลิ้มโอฬารสุขสกุล. 2553:109)  หากจะกลาววา “เซียน” มัก
มากับการแขงขันตาง ๆ คงไมผิดไปจากความเป็นจริงมากนัก นอกจากนี้ยังนํามาซึ่งการใหคําแนะนํา
หรือวิจารณแขอเดนขอดอยของผูเขาแขงขันนั้น ๆ เพ่ือใหเกิดการวิเคราะหแความเป็นไปไดในวัดการแพ
ชนะของผูเขาแขงขัน และแนนอนวาสิ่งที่ตามมา คือ การพนัน ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการเลือกขางและ
เชื่อในการวิเคราะหแผูเขาแขงขันคนใดคนหนึ่งเพ่ือทําใหเกิดความสบายใจและเป็นการสรางแรงพลังใจ
ใหกับผูเขาแขงขันในการตอสูเพ่ือใหไดมาซึ่งชัยชนะ การพนันไมเพียงแตเป็นกิจกรรมเ พ่ือสรางความ
สนุกสนานในการรวมกันดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เทานั้น แตยังเกี่ยวของกับปัจจัยดานการเงินและ
เศรษฐกิจทําใหเกิดแรงกดดันเพื่อใหผูเขาแขงขันชนะเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินพนันเป็นรางวัลตอบแทน 

 จังหวัดชัยภูมิ เป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่มีสนามมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแหรือมวยตูจํานวนมาก
กระจายอยูทั่วจังหวัด โดยเริ่มมีมาตั้งแต พ.ศ. 2523 ที่เริ่มมีไฟฟูาเขามาในจังหวัด ทําใหคนในพ้ืนที่มี
ไดรับอิทธิพลการบริโภคสินคาที่สามารถใชไฟฟูาได และมีซวยมวยซึ่งเป็นสมาชิกในสมาคมกีฬาของ
จังหวัดและชมรมมวยภาคอีสานซึ่งเป็นชมรมมวยขนาดใหญแหงหนึ่งของประเทศมากกวา 40 คน 
นอกจากนี้ทางจังหวัดยังมีการสงเสริมดานกีฬามวยไทยใหเผยแพรในภาคสวนตาง ๆ ในจังหวัด ทําให
มวยไทยเป็นอีกหนึ่งภาพจําของคนใจจังหวัดชัยภูมิ(เซียนภูมิ, สัมภาษณแ: 2563) 
 

 เชนเดียวกับมวยตูใน อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเริ่มมีพัฒนาการมาตั้งแต พ.ศ. 2523 ซึ่ง
เป็นปีที่มีการพัฒนาดานสาธารณูปโภคอยางไฟฟูาเขามา ทําใหเกิดการรวมกลุมกันเพ่ือบริโภคสื่อตาง 
ๆ ผานโทรทัศนแมากขึ้น โดยมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสนามมวยตูแบงไดหลัก ๆ 
คือ ชวงแรก ในปี พ.ศ. 2523 ที่มีไฟฟูาเขามาในจังหวัด ทําใหแตละหมูบานซื้อโทรทัศนแเพ่ือตอบสนอง
ความตองการบริโภคสื่อในโทรทัศนแรวมถึงมวยไทย ทําใหเกิดการรวมกันของกลุมคนเพ่ือชมมวย
ดังกลาว ชวงที่สอง ปี พ.ศ. 2523 – 2527 เป็นชวงที่เริ่มมีการเลนการพนันแบบไมเป็นทางการผาน
การชมมวยตูรวมกันและเป็นการรับชมที่บานของใครคนใดคนหนึ่ง มักเป็นการพนันปากเพ่ือความ
สนุกสนาน เชน หากแพพนันจะตองเลี้ยงอาหารเพ่ือนที่รวมเลนพนัน ดื่มเครื่องดื่มตามที่กําหนด ชวง
ที่สาม ปี พ.ศ. 2527 – 2547 เป็นชวงที่สนามมวยตูเกิดขึ้นอยางเป็นทางการจังหวัดชัยภูมิ มีพ้ืนที่
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เฉพาะในการชมมวยรวมกัน รวมถึงมีพัฒนาการของการพนันจากการพนันปากเพ่ือความสนุกสนาน
เป็นรูปแบบของเงิน ซึ่งดําเนินมาจนถึงปัจจุบัน ชวงที่สี่ ปี พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน สนามมวยตูมี
พัฒนาการในดานพื้นที่ท้ังสรางเป็นพื้นท่ีเฉพาะ มีการเก็บคาเขาชมและมีการบริการที่หลากหลาย เชน 
มีอาหาร เครื่องดื่ม การนวดเพ่ือผอนคลาย การจัดใหชมมวยตูมีทุกวันหยุดสุดสัปดาหแอยางวันเสารแ
และวันอาทิตยแ รวมถึงมีการถายทอดสดมวยนัดพิเศษในวันอื่น ๆ ของสัปดาหแตามงานของมวยที่จัดขึ้น
เพ่ือการกุศลหรือเพ่ือตอบแทนคืนกําไรใหคนดู และสนามมวยตูมีการจํากัดคนเขาดูเพ่ือความรัดกุมใน
การควบคุมและไมใหมีจํานวนคนมากเกินไปเพราะเป็นการสอไปถึงเฉพาะเรื่องการพนันไมใชชมมวย
ไทยผานโทรทัศนแเพ่ือความบันเทิง โดยการจํากัดจํานวนผูเขาชมนี้เริ่มมีมาตั้งแตการเกิดขึ้นของ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาที่บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับมวยไทยเพ่ือควบคุมคุณภาพในการจัดมวย 
และกฎหมายการพนันที่เขามาควบคุมดังกลาว นอกจากนี้การเขามาของเทคโนโลยีที่มากขึ้นใน
ปัจจุบันทําใหมีผูชมหรือเซียนมวยแวะเวียนมาชมมวยตูที่สนามมวยตูเป็นประจํา รวมทั้งวัฒนธรรม
ของการพนันที่พัฒนาไปรวมกับโทรทัศนแและเทคโนโลยี ทําใหผูคนหรือเซียนมวยสามารถรับชมมวย
ไทยผานโทรทัศนแหรืออุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแอ่ืน ๆ ได ทําใหผังการถายทอดสดมวยไทยยังอยู รวมถึง
มวยตูที่เกิดข้ึนและยังคงอยูไดจนถึงปัจจุบัน 

 การเลนพนันในวงการมวยทั้งในสนามหลักและสนามในทองถิ่นอยางสนามมวยไทยผานสื่อ
โทรทัศนแหรือมวยตูเป็นสิ่งที่ยังคงซอนอยูภายใตวาทกรรมการการเป็นวัฒนธรรมของมวยไทย แตมี
อิทธิพลในการขับเคลื่อนวงการมวยไทยในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ตามยุคสมัย และยัง
เป็นกิจกรรมที่รวบรวมเอาเซียนพนันที่ชื่นชอบการพนันมวยหรือเซียนมวยเอาไวดวยกัน เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงไปวัฒนธรรมศิลปะการตอสูมวยไทยกลายมาเป็นสินคาที่สามารถจับตองไดผานการใช
เงินเป็นตัวกลาง การเกิดขึ้นของผูที่แสวงหาปัจจัยการเขาถึงดานเศรษฐกิจอยางเซียนมวย ก็เป็นหนึ่ง
สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากในวงการมวยขณะนี้ โดยไมจํากัดวาเป็นใคร มาจากไหน เพศใด การ
จัดการแขงขันชกมวยและการจัดพ้ืนที่การชมมวยอยางมวยตูไมเพียงแตเป็นการคงไวซึ่งวัฒนธรรมใน
รูปแบบหนึ่ง แตยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงเครือขายของชาวมวย ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวของ
และคนในวงการมวย (เซียนวิทยแ, สัมภาษณแ: 6 สิงหาคม 2563) 

  ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลใหผูศึกษาตองการศึกษา บทบาทของเซียนมวยกับการพนันมวยไทยผาน
สื่อโทรทัศนแ กรณีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วามีบทบาททําใหมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแหรือ
มวยตูกลายเป็นสินคาทางวัฒนธรรมอยางไร โดยใชแนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินคาในการ
วิเคราะหแ เนื่องจากในปัจจุบันมวยตูนับเป็นพ้ืนที่การรับชมมวยที่คอนขางเติบโตในพ้ืนที่อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงมวยตูสามารถตอบโจทยแในการสนองความตองการของผูที่ตองการรับชมการ
แขงขันการถายทอดสดมวยไทยไดตลอดเวลาในกรณีที่ไมสะดวกไปรับชมที่สนามมวยโดยตรง รวมทั้ง
สนามมวยตูเองก็มีพัฒนาการในเชิงพ้ืนที่และมีเรื่องของเงินและเศรษฐกิจเขามาเกี่ยวของ ผูศึกษาจึงได
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นําประเด็นดังกลาวมาเขาสูกระบวนการการศึกษาบทบาทของเซียนมวยกับการพนันมวยไทยผานสื่อ
โทรทัศนแ กรณีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของเซียนมวยกับการพนันในการทําใหมวยตูใน อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ กลายเป็นสินคาทางวัฒนธรรมไดอยางไร 

2. เพ่ือศึกษาพัฒนาการของสนามมวยตูใน อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน  

 

 

1.3 ค าถามหลักของการศึกษา 

 บทบาทของเซียนมวยกับการพนัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสนามมวยตู ที่อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่มีตอการพนันในสนามมวยตู มีผลทําใหมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแหรือมวยตู
กลายเป็นสินคาทางวัฒนธรรมไดอยางไร 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา  

 บทบาทของเซียนมวยกับการพนันมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแ กรณีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ ในครั้งนี้เนนศึกษาไปที่ศึกษาบทบาทของเซียนมวยกับการพนันมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแหรือ
มวยตูวามีอิทธิพลอยางไรตอการทําใหมวยตูกลายเป็นสินคาทางวัฒนธรรมโดยใชรูปแบบการเก็บ
ขอมูลเอกสาร การลงภาคสนามเพ่ือเก็บขอมูลแบบสัมภาษณแและสังเกตการณแจากกลุมผูชมมวยหรือ
เซียนมวย  
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2. ขอบเขตดานพ้ืนที่ 

 ผูศึกษาเลือกพ้ืนที่การศึกษาท่ีสนามมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแ หรือ สนามมวยตูในอําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีเซียนมวยมากกวา 40 คน และเป็นสมาชิกในสมาคมกีฬาของ
จังหวัดและชมรมมวยภาคอีสานซึ่งเป็นชมรมมวยขนาดใหญของภาคอีสาน รวมถึงมีการจัดการ
ถายทอดมวยที่มีเวลาตรงกับการจัดการแขงขันชกมวยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 

3. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 

 การศึกษาในครั้งนี้มีกลุมตัวอยางจากการสัมภาษณแเซียนมวยทั้งหมด 12 คน ในพ้ืนที่มวยตู
เขตอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยเลือกจากประสบการณแและระยะเวลาในการเป็นเซียนมวยที่พบ
เจอการเปลี่ยนแปลงของสนามมวยตูในจังหวัดมามากกวา 10 ปีขึ้นไป 

 

1.5 ระเบียบวิธีการศึกษา 

 การศึกษา บทบาทของเซียนมวยกับการพนันมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแ กรณีศึกษา อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ ในครั้งนี้มีรูปแบบการศึกษา ดังนี้ 

1. ขอมูลแบบทุติยภูมิ จากการทบทวนงานวิจัย วิทยานิพนธแ หนังสือ บทความ ที่มีความ
เกี่ยวของกับการกําเนิดและความเป็นมาของมวยไทย งานที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
กลายเป็นสินคา และประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

2. ขอมูลแบบปฐมภูมิ ศึกษาจากการลงพ้ืนที่ภาคสนามทางมานุษยวิทยา โดยการนําของ
เซียนมวยทานหนึ่ง เลือกชวงเวลาในการลงพ้ืนที่การศึกษาคือวันเสารแ เวลา 11.00 – 
15.00 น. และวันอาทิตยแเวลา 13.00 – 16.00 น. ซึ่งเป็นวันและเวลาที่มีการเปิดสนาม
มวยตูประจําสัปดาหแ มีการเลือกผูใหสัมภาษณแขอมูลจากกรสอบถามประสบการณแและ
ระยะเวลาในการชมมวยตูที่มีมากกวา 10 ปี โดยกลุมตัวอยางผูใหขอมูลประกอบไปดวย
เซียนมวย 12 คน โดยใชนามสมมติ ซึ่งทั้งหมดมีประสบการณแในการดูมวยและเป็นเซียน
มวยมามากกวา 10 ปี รวมถึงมีหนึ่งคนเป็นเจาของสนามมวยตูดังกลาวที่เขาไปศึกษา
ขอมูล ใชคําถามในสัมภาษณแจากรูปแบบคําถามเดียวกัน เชน บทบาทของเซียนมวยกับ
การพนัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสนามมวยตู ที่อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่
มีตอการพนันในสนามมวยตู มีผลทําใหมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแหรือมวยตูกลายเป็น
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สินคาทางวัฒนธรรมไดอยางไร รวมถึงสอบถามถึงประวัติสวนตัวของเซียนมวยทั้งหมด
โดยสังเขปวาเขาสูวงการมวยไดอยางไร มีพฤติกรรมการพนันอยางไรบาง 

3. นําขอมูลมาเรียงลําดับและวิเคราะหแในลําดับถัดไป ตั้งแตการรวบรวมขอมูล จําแนก
ขอมูล หลังจากการเก็บขอมูลจากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม นํามาพิจารณาตามขอมูลที่
ไดรับ เพ่ือนําไปสูการวิเคราะหแสรุปผลการดําเนินการศึกษาตอไป 

 

1.6 สถานที่ในการศึกษา 

 สนามมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแหรือมวยตูในอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย 

 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือทราบถึงบทบาทของเซียนมวยกับการพนันในการทําใหมวยตูใน อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ กลายเป็นสินคาทางวัฒนธรรม 

2. เพ่ือทราบถึงพัฒนาการของสนามมวยตูใน อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

1.8 ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 

 การศึกษา บทบาทของเซียนมวยกับการพนันมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแ กรณีศึกษา อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ เริ่มศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2563 ระยะเวลา
โดยประมาณ 8 เดือน ดังนี้ 

เดือนกรกฎาคม2563  - เดือนตุลาคม 2563 ใชการศึกษาในรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวของทั้ง
รูปแบบหนังสือ บทความทางวิชาการ 
วิทยานิพนธแ และอ่ืน ๆ รวมถึงลงพื้นที่ภาคสนาม
เพ่ือเก็บขอมูลเบื้องตนเพ่ือกําหนดทิศทางการ
ทํางานในลําดับถัดไป 

เดือนพฤศจิกายน 2563 - เดือนมกราคม 2564 ใชการศึกษาในรูแบบของการลงพื้นที่เพ่ือศึกษา
ภาคสนาม สัมภาษณแและสอบถามจากบุคคล 
สถานที่ที่เกี่ยวของ รวมถึงปรับแกงานบางสวนที่มี
ความผิดพลาด 

เดือนกุมภาพันธแ 2564 – เดือนเมษายน 2564 การรวบรวมขอมูล วิเคราะหแและสรุปผล 
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1.9 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เซียนมวย หมายถึง บุคคลที่ดูมวยเป็น มีประสบการณแ หรือเป็นผูที่มีทักษะในเรื่องของการ
ชกมวยอาจเคยขึ้นชกเอง รวมถึงเป็นผูที่มีประสบการณแในวงการการพนันในวงการมวยมากกวา 10 ปี
ขึ้นไป 

 มวยตู หมายถึง มวยไทยที่มีการถายทอดสดแพรภาพผานสื่อโทรทัศนแทั้งที่เป็นรายการสด
และรายการบันทึ ก เทปโทรทัศนแ  มี การออกอา กาศทางสถานี ช อ งต า ง  ๆ  ในโทรทัศนแ
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษา “บทบาทของเซียนมวยกับการพนันมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแ กรณีศึกษา 
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ” ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาพัฒนาการของสนามมวยตูใน อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และบทบาทของเซียนมวยในการดําเนินไปของ
การกลายเป็นสินคาของมวยไทยผานมวยตูใน อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยไดนําแนวคิดและทฤษฎี
ที่เก่ียวของมาประกอบกับการศึกษา คือ ทฤษฎีกระบวนการกลายเป็นสินคา เพ่ือมาอธิบายใหเห็นถึง
ความเปลี่ยนแปลงไปของวงการมวยตูในยุคปัจจุบัน ดังนั้นจึงไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรม
ที่เก่ียวของ ดังนี้ 

2.1 แนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินคา 

2.2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 แนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลายเป็นสินค้า 

 การผลิตและการแลกเปลี่ยนสินคาเป็นสิ่งที่มีมานานแลว นับตั้งแตมนุษยแเริ่มมีผลผลิต
สวนเกินจากการใชสอยในชีวิตประจําวัน แตผลผลิตสวนเกินนั้นเป็นเพียงสวนนอย หากนํามาเทียบกับ
สังคมทุนนิยมในปัจจุบันที่มีการผลิตสินคาครั้งละจํานวนมาก เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูคน
ในสังคมมากข้ึน จนอาจกลาวไดวาภายใตการผลิตสินคาแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนถือ
เป็นปรากฏการณแปกติที่สามารถพบเห็นไดทั่วไปในสังคม สินคามิไดถูกผลิตขึ้นเพ่ือมูลคาการใชสอย
เพียงอยางเดียวอีกตอไป หากแตเป็นการผลิตเพ่ือสรางความหมายและมูลคาการแลกเปลี่ยนในสินคา
นั้นๆอยางไมมีที่สิ้นสุด ดังจะเห็นไดจากการที่สิ่งตาง ๆ ในสังคมทุนนิยมถูกแปรรูปใหกลายเป็นสินคาที่
มีมูลคาทางเศรษฐกิจผานทางการใสความหมาย คุณคา มาตรฐาน รวมไปถึงการผลิตซ้ํา สิ่งที่ถูกนํามา
แปรรูปเป็นสินคาในระบบทุนนิยมมิไดจํากัดอยูเพียงสิ่งของเทานั้น หากยังครอบคลุมไปถึงประเพณี 
วัฒนธรรมหรือกระทั่งความเชื่อท่ีถูกนํามาเชื่อมโยงเขากับระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมและกระบวนการ
จําแนกประเภท เพื่อใหกลายเป็นสิ่งที่มีคุณคาและมาตรฐานทางการคาและสามารถเสนอขายตอผูคน
ในสังคมรวมสมัยได (ขวัญหทัย เจริญไมตรีมิตร, 2543:21)  

 จากทัศนะทางวัฒนธรรม กระบวนการผลิตสินคาเป็นกระบวนการทางวัฒนธรรมและให
ความหมาย สินคาไมไดเป็นเพียงการผลิตวัตถุสิ่งของใด ๆ ขึ้นมาเทานั้น แตมันตองไดรับการนิยาม
ความหมายทางวัฒนธรรมวาเป็นวัตถุสิ่งของชนิดหนึ่งดวย วัตถุสิ่งของชนิดหนึ่งอาจเป็นสินคาในเวลา
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และสถานที่แหงหนึ่ง แตกลับไมใชสินคาในเวลาและสถานที่อ่ืน ๆ หรืออาจถูกนิยามความหมาย
แตกตางออกไปโดยแตละบุคคลแตละสังคม การเปลี่ยนแปลงและความแตกตางในการนิยาม
ความหมายของสินคาแสดงใหเห็นถึงระบบเศรษฐกิจแบบศีลธรรมที่อยูเบื้องหลังระบบเศรษฐกิจ
การตลาดและแลกเปลี่ยนสินคาในชีวิตประจําวัน (Kopytoff 1988:64. อางถึงใน  เพ่ิงอาง, 2543:20)  
สินคาทางวัฒนธรรมยังตองมีนัยทางวัฒนธรรม กลาวคือตองเป็นสินคาที่มีวัฒนธรรมอยูในตัว คําวา
สินคาในที่นี้ครอบคลุมถึงบริการทางวัฒนธรรมดวย สินคาวัฒนธรรมจึงหมายถึง สินคา บริการที่มีนัย
ยะเกี่ยวกับวัฒนธรรมในดานใดดานหนึ่ง ไมวาจะเป็น ระบบความเชื่อความศรัทธา ระบบคุณคา
บรรทัดฐานจริยธรรม การแตงกาย ศิลปะ สถานที่ทองเที่ยว ของที่ระลึก หรือรูปแบบเหตุการณแ เชน 
เทศกาลประเพณี หรือการแสดง เป็นตน (รังสรรคแ ธนะพรพันธุแ, 2546:35) 

 กระบวนการกลายเป็นสินคามีหลากหลายทัศนะที่จะทําใหสิ่งตาง ๆ รอบตัวกลายเป็นสินคา
เพ่ือแลกเปลี่ยนกันได และสิ่งที่สามารถนํามาแลกเปลี่ยนกันไดนั้นจําเป็นตองมีคุณคาในการ
แลกเปลี่ยนใหเป็นมาตรฐานเดียวกัน ความหมายของแนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินคาบุคคลทั่วไป
มองวาสินคาเป็นวัตถุสิ่งของที่ผูซื้อสินคามีสิทธิครอบครอง โดยสิ่งของนั้นถูกผลิต ดํารงอยู และ
กระจายตัวผานการแลกเปลี่ยนกับสินคาหรือเงินตราภายในระบบเศรษฐกิจ โดยปกติสินคาชนิดหนึ่ง
ประกอบไปดวยคุณคาอยานอย 2 ประเภท คือ คุณคาในการใชสอย (use value) และคุณคาในการ
แลกเปลี่ยน (exchange value) และนอกเหนือจากนั้นยังมีคุณคาอ่ืน ๆ เชน คุณคาทางจิตใจ 
(sentimental value) คุณคาทางศิลปะ (Artistic value) หรือการเป็นสิ่งที่หาไดยาก เป็นตน (ยศ 
สันตสมบัติ, 2535:35) 

 Theodor Adormo และ Mark Horkheimer เป็นหนึ่งในบรรดานักคิดคนสําคัญของ
สํานักแฟรงคแเฟิรแท (Frankfurt School) ที่ไดรวมกันพัฒนาแนวคิดอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและ
กระบวนการกลายเป็นสินคาที่มีจุดมุงหมายที่จะทําใหประชาชนหลงอยูภายใตผลประโยชนแทาง
การตลาดทฤษฎีนี้เสนอวาวัฒนธรรมไมเพียง แตเป็นกระจกสะทอนภาพสังคม แตยังมีบทบาทสําคัญ
ในการปรับสรางสังคม (Shaping Society) ดวย Adorno และ Horkheimer มองวาสังคมภายใต
ระบบทุนนิยมนี้ไดสูญเสียความสามารถที่จะหลอเลี้ยงความมีเสรีภาพอันแทจริงและความเป็นปัจเจก
บุคคลเนื่องมาจากกระบวนการผลิตผลงานทางวัฒนธรรมนั้นไดเคลื่อนยายจากเวทีศิลปะที่ตองอาศัย
ความพยายามจากศิลปินผูเป็นปัจเจกบุคคลที่สรางสรรคแผลงานโดยไมคํานึงถึงการลงทุนการขายและ
การเก็งกําไรมาสูเวทีอุตสาหกรรมที่ใชหลักการของทุนนิยมอุตสาหกรรมซึ่งเนนเรื่องของผลกําไรและ
การลงทุนเป็นหลัก “ สินคา” หรือสิ่งประดิษฐแทางวัฒนธรรม (Cultural product) ที่สามารถวัด
คุณคาไดดวยเงินตรา เชน งานเพลงและงานศิลปะในปัจจุบันที่กลายเป็นสินคาชนิดหนึ่งใน
อุตสาหกรรมความบันเทิงไปอยางเต็มรูปแบบโดยมีกระบวนการผลิต 4 ขั้นตอนคือ 1) กระบวนการ
ทําใหเป็นสินคาเป็นขั้นของการสรางมูลคาและความหมายใหกับสินคาในทองตลาด 2) กระบวนการ
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ทําใหเป็นมาตรฐานเป็นการทําสินคาใหเป็นมาตรฐานเดียวกันภายใตกระบวนการผลิตเพ่ือใหผูบริโภค
เกิดการยอมรับและวางใจในสินคา 3) การผลิตจํานวนมากเป็นการผลิตภายใตระบบทุนนิยม
อุตสาหกรรมที่เนนผลิตสินคาในปริมาณมากเพ่ือที่จะสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ทองตลาด 4) การผลิตซ้ําเป็นขั้นของการตอกย้ําภาพลักษณแหรือความหมายของสินคาผานทางสื่อ
โฆษณาและเทคโนโลยีตางๆเพ่ือกระตุนใหผูบริโภคเกิดการยอมรับในความหมายที่ถูกสรางขึ้นจน
ตองการสินคาเหลานั้นมาไวในครอบครอง (นันทวัฒนแ ฉัตรอุทัย, 2549: 7)  

 ดวยขั้นตอนการผลิตที่มีลักษณะของการพยายามทําใหเป็นมาตรฐานเดียวกันและมีการสราง
ภาพลักษณแใหกับตัวสินคาผานทางสื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ นั้น ทําใหสินคาที่ถูกผลิตขึ้นภายใตตรรกะ
ของระบบทุนนิยมมีลักษณะที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการผลิตขึ้นเพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการของมวลชนเป็นหลัก Adormo กลาววาลักษณะเชนนี้ไดทําใหคุณคาหรือออรา (Aura) 
บางอยางในวัฒนธรรมหรือตัวสินคาถูกทลายลงจนไมหลงเหลือความเป็นเอกลักษณะเฉพาะตัวและใน
ขณะเดียวกันยังทําใหเสรีภาพหรืออิสรภาพภายในตัวปัจเจกเหือดหายไปเนื่องมาจากการกระตุนหรือ
ลอลวงของสื่อที่เขามาทําใหตัวผูบริโภคเกิดการยอมรับหรือจํายอมตอสิ่งที่สื่อนําเสนอโดยที่ไมตั้ง
คําถามหรือตอตานซึ่งในที่สุดแลวผูบริโภคเหลานี้ก็จะบอกกับตัวเองวาชื่นชอบในสิ่งที่อุตสาหกรรม
วัฒนธรรมผลิตขึ้น แตแทจริงแลวเป็นเพียงความตองการจอมปลอมที่ถูกผลิตสรางขึ้นโดยระบบทุน
นิยมที่พยายามกระตุนใหคนในสังคมเกิดความตองการตอวัฒนธรรมและตัวสินคาตาง ๆ อยางไม
จํากัด (กาญจนาแกวเทพ, 2549: 53) 

  จากแนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินคาขางตน นํามาสูศึกษาถึงชีวิตและบทบาท
ของเซียนมวยกับการพนันมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแหรือมวยตูที่กลายเป็นสินคาทางวัฒนธรรมอยางไร 
ในพ้ืนที่สนามมวยตู อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จากการเปลี่ยนแปลงของสนามมวยตูที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน บทบาทของเซียนมวยกับการพนันที่มีตอการกลายเป็นสินคาของ
มวยไทยผานสื่อโทรทัศนแหรือมวยตู การกลายเป็นสินคาแบบมีขึ้นตอน ทําใหความหมายของมวยไทย
จากวัฒนธรรมศิลปะการตอสูประจําชาติสูการเป็นสินคาที่ใครก็สามารถบริโภคและจับตองไดผาน
ตัวกลางนั่นคือสื่อ ที่ทําใหมวยไทยเขาถึงผูบริโภคมวยและคนทั่วไปไดอยางงายดาย รวมถึงยังสามารถ
เห็นไดถึงทัศนคติของเซียนมวยที่มีตอบทบาทของตนในการเป็นผูขับเคลื่อนวงการมวยไทยในฐานะ
ของการเป็นเซียนมวย การเงิน การพนัน การอุดหนุนพ้ืนที่เชิงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามการ
ตอบสนองความตองการที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงเงิน การพนัน  จากบทบาทการเป็นเซียนมวย
ของตนเอง 
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2.2 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 งานศึกษา “บทบาทของเซียนมวยกับการพนันมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแ กรณีศึกษา อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ” ไดแบงประเด็นงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ดังนี้  

1. วรรณกรรมที่เก่ียวของกับมวยไทย   
2. วรรณกรรมที่เก่ียวของกับกระบวนการกลายเป็นสินคา 

 

1. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับมวยไทย 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับมวยไทยในสังคมไทย พบวามีหลายงานวิจัยที่กลาวถึงประวัติความ
เป็นมาของมวยไทยและลักษณะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งพัฒนาการของมวยไทยทั้งรูปแบบปกติ และผาน
สื่อโทรทัศนแ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของวงการมวยไทย วรรณกรรมแรก คือ ศิลปะมวยไทย โดย 
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2540) ที่เลา เรียบเรียงและบรรยายถึง
ประวัติความเป็นมาของมวยไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแตการกําเนิดของมวยไทยที่มีมาตั้งแตสมัย
ดึกดําบรรพแ ความหมายของมวยไทย ความสําคัญของมวยไทย ทักษะของมวยไทย ฯลฯ โดยเนื้อเรื่อง
มีการนําเสนอถึงประวัติ รูปแบบของมวยไทยที่เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดอยางตอเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
ความเป็นมวยไทยเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณแของความเป็น ศิลปะการตอสูแลว มวยไทยยังถือไดวาเป็น
กีฬาประเภทหนึ่งที่ใชในการออกกําลังกายเพ่ือใหไดสุขภาพที่แข็งแรง นอกจากนี้ยังกลาวถึงบทบาท
ของมวยไทยในดานตาง ๆ เชน บทบาทในทางสังคมที่ชวยลดชวงเวลาระหวางอายุของนักมวย ผู
ฝึกสอน และอ่ืน ๆ ใหไดทํากิจกรรมรวมกัน รวมถึงทําใหคนหันมาออกกําลังกายแทนการนําเวลาวาง
ไปทําสิ่งอื่น ๆ ที่อาจผิดกฎหมาย บทบาทในการพัฒนาดานจิตใจ มวยไทยเป็นหนึ่งในการฝึกฝนความ
อดทนและแข็งแกรงของจิตใจ ผานการยอมรับผลของการแขงขัน รวมถึงชวยทําใหสามารถควบคุม
อารมณแไดเป็นอยางด ี

 เชนเดียวกับงานวรรณกรรมของ ชูชาติ ผลบัณฑิต (2546) ชื่อ มวยไทย เป็นอีกหนึ่งงาน
วรรณกรรมที่ทําใหทราบถึงประวัติความเป็นมาของมวยไทย ที่เริ่มจากการทําสงครามสูรบกันในอดีต 
และมีการประยุกตแเอาการตอสูดวยการใชรางกายเขามาเป็นหนึ่งในอาวุธสําคัญในการปูองกันตัว โดย
มีการสอนแมไมมวยไทยกันอยางจริงจังรวมกับการสอนการตอสูที่ใชอาวุธอยางกระบี่กระบอง และ
ดาบ และสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มตนของการสั่งสอนและฝึกวิชาแมไมมวยไทยคือวัด ซึ่งเป็นเป็นสถานที่ที่
ใหความรูทั้งวิชาสามัญและวิชาปฏิบัติ ในเชิงอาวุธควบคูกับมวยไทย 
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 นอกจากนี้ในวรรณกรรม มวยไทย ของ รังสฤษฎแ บุญชะลอ (2540) ไดกลาวถึงมวยไทยวา
เป็นศิลปะการตอสูและการปูองกันตัวของคนไทยโดยเฉพาะ เป็นศิลปะที่ไมไดเกิดจากการสรางของ
นักปราชญแ หรือศาสดาทางศาสนา แตมีตนกําเนิดมาจากการเรียนรูจากประสบการณแตรงที่สั่งสมมา 
โดยการสูรบที่มีประเทศไทยเป็นเดิมพัน มวยไทยเป็นศิลปะการตอสูของชนชาติไทยมายาวนานหลาย
ศตวรรษ โดยมีการหากลวิธีการในการใชสวนตาง ๆ ของรางกายมาผสมกลมกลืนกัน เพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการตอสูปูองกันตัวและมีการตั้งชื่อทาทางการตอสูไวอยางไพเราะ นอกจากนี้
ทวงทาของมวยไทยก็มีการเทียบเคียงและใชตัวละครทางวรรณคดีมาตั้งชื่อ เชน ขุนยักษแพานางนาค
มุดบาดาล พระรามนาวศร หนุมานถวายแหวนนางมณโฑนั่งแทนหนุมานจองถนน ฯลฯ ซึ่งเป็น
วรรณคดีหรือนิทานที่คนยุคกอนคุนเคยเป็นอยางดี กอนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย กลาวได
วาวิถีชีวิตและการดํารงชีวิตประจําวันของคนในอดีตมีสวนทําใหเกิดขึ้นของมวยไทย ผานการสังเกต
และสั่งสมความรูทางการเคลื่อนไหว และทวงทาที่สวยงามผานวรรณคดี นิทาน หรือแมแตศิลปะ
ทางการแสดง ทําใหมวยไทย เป็นหนึ่งในศิลปะที่มีความกลมกลืนของสิ่งเหลานี้ อีกทั้งอิทธิพลของการ
ใชรายกายในการตอสูของคนในอดีตก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเกิดข้ึนของมวยไทย  

 หากกลาวถึงพัฒนาการดานมวยไทยที่สัมพันธแกับวัฒนธรรมของไทยที่มีมาอยางยาวนาน  อีก
ทั้งยังเป็นการรวบรวมเอาศิลปะแขนงอ่ืน ๆ ของไทยมารวมไวดวยกัน วรรณกรรม ศิลปะแหงมวยไทย 
ของ นายขยะ (2532) เป็นอีกหนึ่งวรรณกรรมที่นําเสนอการนําเอาศิลปะแขนงอ่ืน ๆ ของไทยมารวม
ไวในมวยไทย ไมวาจะเป็น ดานดนตรี ดานการตอสู การรายรํา รวมถึงความสัมพันธแที่มีตอสังคมใน
รูปแบบของงานประเพณีและบันทึกทางประวัติศาสตรแของประเทศไทย และการรวบรวมทั้ง 
“ศาสตรแ”และ “ศิลปะ” ของมวยไทยไวดวยกัน โดยทวงทา ลีลา และสิ่งที่แสดงออกมาของมวยไทย 
ไมใชแคการแสดงออกของการตอสูที่ปุาเถื่อน รุนแรง แตเป็นผลมาจากสัญชาติญาณของการตอสูและ
รูปแบบการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ทําใหมวยไทยเป็นศาสตรแและศิลปที่แข็งแรงและออนหวาน
งดงาม ผานกระบวนทาตาง ๆ ที่ถายทอดมาจากลักษณะการดําเนินชีวิตประจําวัน  

 ปฏิญญา ลิ้มโอฬารสุขสกุล (2553) ในวิทยานิพนธแ มวยไทย: กระบวนการกลายเป็นสินคาใน
กระแสความทันสมัย  โดย  ซึ่งเป็นวิทยานิพนธแที่ศึกษาครอบคลุมของมวยไทย ตั้งแตการกําเนิด 
ประวัติความเป็นมาของมวยไทยจากที่ไมไดมีการจดบันทึก จนถึงการมีตัวตนของมวยไทยในสมัย
ประวัติศาสตรแซึ่งถือกําเนิดมาตั้งแตสมัยสุโขทัย จนไดรับการยอมรับ และสงตอมวยไทยสืบตอกันมา
จนถึงยุคปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของมวยไทยในยุคสมัยตางๆ ที่มีการใหความหมายของคําวา 
มวยไทย เปลี่ยนไป ทั้งในเชิงของกีฬาที่ใชเพื่อการออกกําลังกาย และสินคารูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ยัง
มีการนําเสนอรูปแบบของมวยไทยในฐานะของการใหความหมายที่แตกตางกันออกไป ไมวาจะเป็น 
มวยไทยในฐานะมวยเจา คือ ใชประวัติศาสตรแกับการอุปถัมภแและความชื่นชอบสวนตัวของพระมาหา
กษัตริยแในชวงเวลาตาง ๆ มายกยองและใหความหมายมวยไทย เพื่อสืบสานและเพ่ิมทวงทํานองทาแม
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ไมมวยไทยใหมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น มวยไทยในฐานะความเป็นชาย ที่แสดงใหเห็นถึงการใชมวย
ไทยเป็นสัญลักษณแของความแข็งแรง มีไหวพริบ รูปแบบของรางกายที่สมบูรณแ การเคลื่อนไหว ทวงทา
และลีลาในการชกมวย รวมถึงกําหนดใหมวยไทยเป็นกีฬาของเพศชายในอดีตกอนที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ใหนักมวยเป็นไดท้ังชายและหญิงในปัจจุบัน มวยไทยในฐานะศิลปะแมไมมวยไทย เป็น
อีกหนึ่งสิ่งที่สะทอนวัฒนธรรมที่ผสมผสานความสวยงามของศิลปะการรายรําเขากับมวยไทย ทั้งใน
รูปแบบการไหวครู การใชดนตรีเป็นตัวดําเนินการชกมวย  

 การเปลี่ยนแปลงของคํานิยามและความหมายของมวยไทยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาในยุคตางๆซึ่งสังคมมีความเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกัน จนในปัจจุบันเป็นยุคทุนนิยมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง มวยไทยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบของการมีสังกัดคือคายมวยของนักมวย มีธุรกิจที่เก่ียวของกับวงการมวย ซึ่งแตละอยางมีความ
เกี่ยวของและเชื่อมโยงกัน 

 ความสัมพันธแตาง ๆ ที่เกี่ยวของกันของคนในวงการมวยไทยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจาก
การมีการเปลี่ยนแปลงของมวยไทยในยุคตางๆ อยางในงานวิทยานิพนธแของ จิราพร แกวศรีงาม 
(2547) เปิดโลกมวยไทย:ความสัมพันธแระวางนักมวย คายมวย และธุรกิจในวงการมวย ที่ไดศึกษาและ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับชีวิต ความเป็นอยู  การฝึกฝนและควบคุมรางกายของนักมวย และ
ความสัมพันธแในธุรกิจมวย นําเสนอวิถีชีวิตความเป็นอยูของนักมวย รูปแบบการฝึกซอมในลักษณะตาง 
ๆ ทั้งการใชแมไมมวยไทย การสังเกตและประเมินชั้นเชิงของคูตอสู และรูปแบบของเครือขาย
ความสัมพันธแระหวางกลุมคนที่อยูในวงการมวย รวมถึงทําความเขาใจความเป็นศาสตรแและศิลปของ
มวยผานรูปแบบคําสอนของผูอาวุโสในวงการมวย นอกจากนี้ยังกลาวถึงธุรกิจที่เกี่ยวของกับวงการ
มวยไทย เชน คายมวย กรรมการตัดสินมวย และอ่ืนๆ (จิราพร แกวศรีงาม, 2547: 3) 

 โครงสรางและพฤติกรรมของตลาดมวยไทย โดย ทฤษฎี สิทธิประเสริฐ (2536) ซึ่งเป็น
วิทยานิพนธแที่นําเสนอความเปลี่ยนแปลงของวงกายมวยไทย จากแตเดิมคือวงการที่นํา เสนอมวยไทย
ในรูปแบบวัฒนธรรมของชาติที่สวยงาม แตในปัจจุบันมีเรื่องของธุรกิจ การพนันเขามาเกี่ยวของ โดย
นําเสนอวาการพนันเป็นหนึ่งในตัวกําหนดพฤติกรรมของนักมวย หัวหนาคายมวย และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวของกับวงการมวย ซึ่งถือวาเป็นการเปลี่ยนแปลงของวงการมวยไทยจากในอดีตที่ไมไดมีเรื่องของ
ธุรกิจและการพนันเขามาเกี่ยวของ รวมถึงอิทธิพลของกลุมคนอยางเซียนมวยที่เขามามีบทบาทตอการ
เปลี่ยนแปลงการนําเสนอและจัดมวย เพราะมีการจัดการแขงขันชกมวยขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของกลุมคนเหลานี้ นอกจากนี้ยังกลาวถึงสภาวะของการประกอบอาชีพนักมวยที่เปลี่ยนไป
เพราะเศรษฐกิจ ไมไดฝึกซอมและเรียนรูแมไมมวยไทยเพ่ือปูองกันตัวและสืบสานเอาวัฒนธรรมศิลปะ
การตอสูเหมือนในอดีตอีกตอไป (ทฤษฎี สิทธิประเสริฐ, 2536: 4) 
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 มวยตู: พัฒนาการจากสังเวียนมวยไทยสูรายการมวยทางโทรทัศนแ (พ.ศ. 2498 -2552) โดย 
อดิศร บุญญปุรานนทแ (2553) เป็นอีกหนึ่งงานการศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของมวยไทย
ตั้งแตเริ่มตน จากการมีสังเวียนมวยหรือสนามมวยที่อยูในรูปแบบกายภาพ จนกลายมาเป็นรายการ
มวยที่มีการถายทอดสดผานสื่อโทรทัศนแดังปัจจุบัน จากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของเทคโนโลยีทํา
ใหการบริโภคสิ่งตาง ๆ เป็นไปอยางงายดาย มวยไทยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง และมี
สาเหตุที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลง คือ ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยดานเทคโนโลยี 
และปัจจัยทางวัฒนธรรม ที่สงผลใหเกิดการตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค จากมวยที่ยั งคง
ยึดติดในเอกลักษณแเฉพาะของตนเองกลับกลายมาเป็นการยอมรับเทคโนโลยีจากตางชาติเพ่ือปรับตัว
ใหสอดคลองกับสากล โดยเปลี่ยนแปลงลักษณะเชิงรูปแบบมวยไทยที่ตองปรับตัวเพ่ือทําใหอยูตอไปได 
ทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของบุคลากรในการผลิต สถานภาพของมวยไทย รูปแบบการชก สื่ อที่ใช 
ในขณะเดียวกันก็พบวาแมมวยตูหรือมวยที่ถายทอดสดผานสื่อโทรทัศนแจะมีพัฒนาการเชิงรูปแบบที่
เปลี่ยนแปลงไป แตสําหรับคุณลักษณะเชิงคุณคาของมวยไทยแลวไมสามารถตัดขาดออกไปไดหาก แต
อาจลดรูปหรือความสําคัญเชิงคุณคาลงไปตามคุณลักษณะของสื่อโทรทัศนแที่เวลา จํากั ด ทวา
วัฒนธรรมการพนันกลับมีการเบงบานในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของสื่อโทรทัศนแซึ่งมีสวนสําคัญ
ที่ทําใหรายการมวยตูนั้นคงอยูในผังรายการของโทรทัศนแไทยไดในทุกยุคสมัย 

 จากการคนควาวรรณกรรมที่เก่ียวของกับมวยไทย ทําใหเห็นถึงพัฒนาการความเปลี่ยนแปลง
ไปของมวยไทย ตั้งแตประวัติความเป็นมา รูปแบบของมวยไทย บทบาทที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่
เปลี่ยนผาน จากการที่เป็นวัฒนธรรมการตอสูที่เป็นศิลปะการเคลื่อนไหวที่สวยงาม มีบทบาทในเรื่อง
ของการเป็นแรงจูงใจที่ดีตอสังคม ทั้งการบทบาททางจิตใจ ที่ชวยฝึกฝนความแข็งแกรงของจิตใจและ
อารมณแ แตในปัจจุบันมวยไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปในเชิงการนําเงินเรื่องของเศรษฐกิจเขามา
เกี่ยวของ ดังจะเห็นไดจากการที่มีการตั้งคายมวย และธุรกิจที่เกี่ยวของกับมวยมากขึ้น รวมถึงกลุมคน
ที่เขามามีบทบาทและเป็นสวนหนึ่งในการตัดสินใจตอรูปแบบของการจัดมวยมากขึ้น ทั้งนี้คานิยมและ
สภาวะของการเป็นนักมวยเปลี่ยนไป มวยไทยที่มีการถายทอดสดผานสื่อโทรทัศนแหรือมวยตูเขามามี
บทบาทมากขึ้นในพ้ืนที่ตาง ๆ นอกเขตสนามมวยทางกายภาพ และมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปแบบ
เป็นขั้นตอนอันเนื่องมาจากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงไปของโลกยุคใหมและความแตกตางขางตน 
เป็นเหตุปัจจัยใหผูศึกษาเลือกขอบเขตในการกลายเป็นสินคาของมวยไทยผานมวยตู จากการเป็น
วัฒนธรรมสูการเป็นสินคาในอีกรูปแบบหนึ่ง มาเป็นขอสนับสนุนในงานการศึกษาครั้งนี้  
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2. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการกลายเป็นสินค้า 

 วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการกลายเป็นสินคา จากการคนควาวรรณกรรมพบวามี
งานวิจัยที่กลาวถึงกระบวนการกลายเป็นสินคาจํานวนมาก แตไดเลือกงานวิจัยและวรรณกรรม ดังนี้ 

 การเปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟสูกระบวนการกลายเป็นสินคา กรณีศึกษา ประเพณีบุญ
บั้งไฟหมูบานไผ ตําบลกลางใหญ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ของ รติยา นิสะโสกะ (2557) 
ซึ่งเป็นวิทยานิพนธแที่นําเสนอถึงการศึกษา การเปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟสูกระบวนการกลายเป็น
สินคา ของประเพณีบุญบั้งไฟหมูบานไผ ตําบลกลางใหญ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จาก
ประเพณีบุญบั้งไฟเล็ก สูการเป็นบุญบั้งไฟที่มีการจัดอยางยิ่งใหญ และเป็นการจัดงานประเพณีบุญบั้ง
ไฟกึ่งการพนัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงของประเพณีดังกลาวแบงเป็นชวงเวลา แตละชวงเวลาที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากปัจจัยภายในหมูบานและภายนอก ทั้งนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงของบุญบั้งไฟ
จากประเพณีของชุมชนสูกระบวนการกลายเป็นสินคาผานการสรางความหมายแบบใหมใหกับบั้งไฟ 
รวมถึงมีปัจจัยดานการเงินเขามาเก่ียวของ  มีการจัดงานใหใหญโตยกระดับจากหมูบานเป็นตําบลและ
มีกิจกรรมตางๆเพ่ิมขึ้น รวมถึงมีการผลิตซ้ําของบั้งไฟจํานวนมากเพ่ือตอบสนองตอความตองการ
บริโภคของคนท่ีมารวมงาน ทั้งการผลิตซ้ําของสื่อที่เผยแพรและการพนัน จนทําใหประเพณีบุญบั้งไฟ
ดังกลาวกลายเป็นกระบวนการกลายเป็นสินคาทางวัฒนธรรม 

 งานการศึกษาของ ของขวัญหทัย เจริญไมตรีมิตร (2543) ในหัวขอ คน ไกชน และการชนไก 
กระบวนการกลายเป็นสินคาในบริบทสังคมไทย การศึกษาถึงกระบวนการกลายเป็นสินคาของไกชน
ซึ่งเป็นการละเลนพ้ืนบานอยางหนึ่งที่ถูกนํามาทําใหกลายเป็นสินคาในยุคปัจจุบัน โดยนําเสนอ
เรื่องราวของไกชนที่ถูกทําใหเป็นสัตวแเศรษฐกิจหรือสินคาตัวใหมที่เพ่ิมรายไดใหกับชาวบานไกชนยัง
ถูกสรางความหมายและคุณคาดวยการที่หนวยงานเอกชนไดสงเสริมใหเกษตรกรหันมาเพาะเลี้ยงพันธุแ
ไกชน โดยอางถึงผลประโยชนแตางๆที่ตามมา รวมถึงอางเรื่องการอนุรักษแพันธุแไกชนของไทย การ
สงเสริมการเลี้ยงไกชนยังถูกสรางความหมายโดยผูกโยงเขากับประวัติศาสตรแและความเชื่อของไทย
อยาง เชน อางเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวร และตําราการดูไกชนเขามาเพ่ือเพ่ิมคุณคาและ
ความหมายของไกชนใหเป็นที่ยอมรับในระบบตลาดสงผลใหเกษตรกรหันมาเลี้ยงไกชนเป็นจํานวน
มาก นอกจากนี้ยังสงผลตอการขยายตัวของแขงขันหรือการพนันไกชนปรากฏการณแนี้แสดงใหเห็นว า
การชนไกนอกจะเป็นการละเลนพ้ืนบานที่สรางขึ้นเพ่ือความสนุกสนานในอดีต แตในปัจจุบันไกชนได
กลายเป็นสินคาที่สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดเป็นอยางมากไมวาจะในทิศทางที่ถูกกฎหมาย
หรือไมถูกกฎหมายก็ตาม 
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 กระบวนการกลายเป็นสินคาของวัฒนธรรมยอยกราฟฟิติ ของ กานตแกมล สุดถนอม (2557) 
เป็นงานการศึกษาวัฒนธรรมยอยอยางกราฟฟิติ ซึ่งเป็นงานศิลปะที่ใชการขีด เขียน พนตามกําแพง 
หรือตูโทรศัพทแตามที่สาธารณะ ซึ่งสามารถพบเห็นไดทั่วไปทั่วทุกมุมโลก ในอดีตแตความนิยมและ
คุณคาในการนิยามความหมายของกราฟฟิติยังไมแพรหลาย แตกตางจากปัจจุบันที่แพรไปยังวงการ
ตางๆ ไมวาจะเป็น วงการแฟชั่น วงการศิลปะ โฆษณา หรือรูปแบบของสินคาตางๆ ดวยบริบทและ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีเปลี่ยนไปทําใหกราฟฟิติเป็นที่รูจักและแพรหลาย จากเคยเป็นงานศิลปะ
ที่มีความหมายในเชิงการระบายจากการถูกกดขี่ จนกลายเป็นงานศิลปะที่สรางสรรคแและสรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจและการเงินเป็นจํานวนมาก สงผลใหกราฟฟิติถูกตีคาจากศิลปวัฒนธรรมยอยสูการเป็น
ศิลปวัฒนธรรม และมีกระบวนการทําใหกลายเป็นสินคาทางวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ ทั้งขั้นตอน
การผลิต ขั้นตอนการกระจายสินคา และขั้นตอนการบริโภคสินคา ที่ลวนแลวแตเป็นชวงเวลาที่สราง
ความหมายใหผูซื้อสินคาระลึกถึงคุณคาในแงของการแลกเปลี่ยน คุณคาในเชิงของสัญลักษณแมากกวา
คุณคาในการใชสอยในชีวิตประจําวัน โดยกราฟฟิติเป็นสินคาที่แสดงออกถึงการมีอยูของกลุม
วัฒนธรรมของตนเอง 

 กระบวนการกลายเป็นสินคาของประเพณีแหเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี  โดย กฤตย
ภรณแ ตันติเศรษฐ (2556) เป็นงานที่ศึกษาเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของประเพณีแหเทียนพรรษา 
จังหวัดอุบลราชธานี  ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยมีการเปลี่ยนแปลงอยู 2 ชวงเวลา คือ กอน
การกลายเป็นสินคา ที่พระเพณีการแหเทียนพรรษาเกิดจากความเชื่อ และศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
เพ่ือหวังผลในการถวายเทียนใหครอบครัวไดบุญและเป็นสิริมงคลกับชีวิต และชวงเวลาการกลายเป็น
สินคาของเทียนพรรษาจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ซึ่งมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจเขามาเกี่ยวของ ซึ่งมี
กระบวนการที่สลับซับซอน จนกลายเป็นเพ่ือการทองเที่ยวเนื่องจากการจัดงานที่ยิ่งใหญและให
ความหมายของการแหเทียนพรรษาที่เปลี่ยนไป และมีบทบาทสําคัญในการสรางมูลคาทางคานิยม ทุน
นิยม การเมืองและรูปแบบทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งงานการศึกษาขางตน มีความสอดคลองและ
มีวัตถุประสงคแในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเพ่ือเป็นสินคาทางวัฒนธรรม จากประเพณีเล็กๆ สูการ
เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ และมีเรื่องของเศรษฐกิจและทุนนิยมเขามาเกี่ยวของ เนื่องจากความ
เปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมไปเป็นระบบทุนนิยม 

 เชนเดียวกับงานการศึกษาเรื่อง ประเพณีงานศพ : กระบวนการกลายเป็นสินคาภายใต
กระแสบริโภคนิยม โดย ธรรมพร สุขมี (2559) ที่กลาวถึงงานศพในรูปแบบของพิธีและการให
ความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตที่เป็นเพียงการจัดงานเพ่ือสงผูเสียชีวิตใหไปสูภพภูมิที่ดีตาม
ความเชื่อทางศาสนา และมีความสัมพันธแกันเฉพาะในหมูเครือญาติ แขกผูมารวมงานมีนอย ทําใหเกิด
ความอบอุนภายในครอบครัวและวงศแตระกูล รวมถึงสถานที่เผาศพอยางเมรุก็ไมไดมีขนาดใหญ และมี
การใชวิธีการแบบธรรมชิตคือใชฝืนเป็นเชื้อเพลิงในการเผาศพ ซึ่งมีความแตกตางจากพิธีงานศพใน
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ปัจจุบันไมแมแตรูปแบบการจัดงานศพที่เปลี่ยนไป ทั้งจํานวนแขกผูมารวมงาน ลักษณะของการจัด
งานที่มีพิธีกรรมมากข้ึนเรื่อยๆ แตวัด ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการปรับตัวเพ่ือตอบสนองตอการบริโภค
พิธีกรรมในยุคบริโภคนิยม โดยมีการสรางและจัดเตรียมเมรุสําหรับการเผาศพที่ใหญขึ้น รวมถึงใช
ไฟฟูาหรือเชื้อเพลิงรูปแบบออรแแกนิคเพ่ือทําการเผาศพ ปรับเปลี่ยนใหเขากับยุคที่นิยมการรัก
ธรรมชาติ นอกจากนี้เวลาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงไปของรูปแบบพิธีกรรมงานศพ 
เพราะตองมีการปรับตัวเพ่ือรักษาเวลาของผูเสียสละมารวมงานในยุคที่มีการแขงขันทางเศรษฐกิจสูง 
โดยจัดใหมีระเบียบแบบแผนและใชเวลาที่รักกุม อีกทั้งการตกแตงสถานที่เผาศพอยางเมรุใหยิ่งใหญก็
เป็นอีกหนึ่งการแสดงใหเห็นถึงสถานะภาพของเจาภาพ 

 ปัญญา เลิศสุขประเสริฐ (2548) กับงานกรศึกษา กระบวนการกลายเป็นสินคาของพิธีกรรม
งานศพ ซึ่งอธิบายกระบวนการกลายเป็นสินคาของพิธีกรรมงานศพภายใตบริบทที่วัดอยูในฐานะผู
ใหบริการ โดยอาศัยการวิเคราะหแเชิงประวัติศาสตรแ เพ่ือใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรมงาน
ศพไปสูการเป็นสินคาบริการและบทบาทของวัดที่เขามามีความสัมพันธแกับการผลิตบริการภายใต
เงื่อนไขเศรษฐกิจ ซึ่งการกลายเป็นสินคาของพิธีกรรมงานศพเกิดข้ึนอยางเป็นกระบวนการ โดยเปลี่ยน
วิถีการผลิตจากในอดีตที่เจาภาพจะเป็นผูดําเนินงานเองทั้งหมดไปสูการผลิตในลักษณะสินคาบริการ
โดยฝุายการฌาปนสถานของวัด จุดเปลี่ยนสําคัญ คือ ชวงปฏิรูปเศรษฐกิจวัดในสมัยที่รัฐเปิดโอกาสให
วัดเลือกบริการเผาศพตามผลประโยชนแทางเศรษฐกิจดวยสภาพของเมือง และวิถีชีวิตของผูคนทําให
วัดสามารถขยายบริการงานศพไดจนครอบคลุมและตอบสนองความตองการของเจาภาพไดครบถวน  
การศึกษาพบวาพิธีกรรมงานศพในฐานะสินคาบริการมีจุดประสงคแเพ่ือตอบสนองการบริโภคที่มี
คานิยมจัดงานศพอยางใหญโตเพ่ือแสดงสถานภาพทางสังคมของครอบครัวผูตายมากกวาการให
ความสําคัญตอคุณคาเชิงศาสนา 

  ณัชธัญนพ สุกใส (2549) เรื่อง“ กระบวนการสรางความหมายและมูลคาของจตุคาม
รามเทพในบริบทสังคมแบบพาณิชยแ” เป็นการกระบวนการสรางความหมายและมูลคาของจตุคามราม
เทพสังคมแบบพาณิชยแของจังหวัดนครศรีธรรมราช และศึกษาเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลง
ความหมายและมูลคาของจตุคามรามเทพ พบวารูปสัญญะและความหมายสัญญะดํารงอยูในพ้ืนที่ที่
เป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันมายาวนาน แตการผลิตในฐานะวัตถุมงคลเริ่มขึ้นปี พ.ศ. 2530 
วัตถุมงคลจตุคามรามเทพไดกลายเป็นสินคาที่มีความศักดิ์สิทธิ์จากการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงอยางเดียว  
การใหความหมายและมูลคาที่ถูกสรางในขั้นตอนตางๆของการผลิตทั้งกอนและหลังการผลิตรวมทั้ง
การโฆษณาประชาสัมพันธแที่มีสวนอยางยิ่งในการเปลี่ยนแปลงความหมายและเพ่ิมมูลคาใหกับวัตถุ
มงคลจตุคามรามเทพ 
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 จากการศึกษาคนควางานวิจัยพบวาการเกิดขึ้นของสิ่งตาง ๆ ที่เริ่มตนมาจากการเป็น
วัฒนธรรมถูกตีคาโดยเงิน เมื่อการเขามาของระบบทุนนิยมและเศรษฐกิจที่มีเงินเป็นสวนสําคัญในการ
ดําเนินชีวิตในทุกชวงเวลา บางครั้งวัฒนธรรมที่เคยไดรับการยกยองและมองวามีความศักดิ์สิทธิ์ในเชิง
ความเชื่อทั่วไป หรืออาจเป็นความเชื่อเฉพาะกลุมถูกนํามาปรับปรุงใหเขากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งการ
สรางคานิยมใหม ๆ การตีคาของคานิยมในการทําใหความเชื่อยังคงดําเนินอยูผานกิจกรรมที่มีการเงิน
เขามาเกี่ยวของ การนําวัฒนธรรมมาปรับเปลี่ยนใหเขากับความตองการของคนในสังคม การเมือง 
รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในสังคม ผลประโยชนแในดานตาง ๆ ทั้งดานความเชื่อ การปฏิบัติตัว 
รูปแบบของการบูชาความเชื่อ การใชสถานที่ในการดําเนินกิจกรรมทางความเชื่อที่มาคูกับวัฒนธรรม
นั้น ๆ อยูแลว ทั้งหมดถูกนํามาสรางคานิยม ความหมาย และคุณคาทางวัฒนธรรมที่มีการนําเอา
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การพนัน การเปิดธุรกิจบริการที่เกี่ยวของเขามาเป็นเหตุในการทําให
ความเชื่อ วัฒนธรรมเกาเหลานั้นยังอยู วรรณกรรมเหลานี้นํามาเป็นแนวทางในการทํางานฉบับนี้ของผู
ศึกษาในเรื่องของกระบวนการกลายเป็นสินคาของมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแหรือมวยตูจากบทบาทของ
เซียนมวยกับการพนันเพ่ือศึกษาในหัวขอดังกลาวตอไป ทั้งนี้ยังทําใหเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงไปของ
อีกหลายวัฒนธรรมที่กลายเป็นสินคาในยุคปัจจุบันที่มีเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินเขามาเกี่ยวของ
รวมกับการดําเนินตอไปของวัฒนธรรมเหลานั้นที่ยั งคงมีอยูเพ่ือตอบสนองรูปแบบการใชงานที่
เปลี่ยนไปในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตาง ๆ มากมาย 
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บทที่ 3 

กว่าจะเป็นมวยตู้ : พัฒนาการของมวยไทย 

 การศึกษาเรื่อง บทบาทของเซียนมวยกับการพนันมวยไทยผานโทรทัศนแ กรณีศึกษา อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นงานการศึกษาที่ตองเขาใจเกี่ยวกับความเป็นมวยไทยและสิ่งที่เกี่ยวของ โดย
บทนี้จะกลาวถึง มีเนื้อหาดังนี้  

 3.1 ความเป็นมาของมวยไทย 

 3.2 ประเภทของมวยไทย 

 3.3 การเปลี่ยนแปลงของมวยไทยในยุคสมัยใหม 

 3.4 การถายทอดมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแ 

 3.5 การพนันกับมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแ 

 3.6 ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ 

 

 3.1 ความเป็นมาของมวยไทย 

 มวย หมายถึง กีฬาชนิดหนึ่งและเป็นศิลปะปูองกันตัวดวยเชนการตอสู โดยใชหมัดแบบมวย
สากลหรือใชอวัยวะสวนอ่ืนดวยแบบมวยไทยที่มาของคําวา “มวยไทย” ยังไมสามารถสืบคนไดแนชัด 
เนื่องจากการขาดหลักฐานบันทึกทางประวัติศาสตรแสูญหายหรือถูกทําลายไป แตอยางไรก็ดีตาม
ความหมายของ “มวย” โดยพื้นฐานแลวไดมีความหมายหลายประการ เชน    

  1. มุนผมหรือผม ที่เกลาเป็นกอน 

 2. หนึ่งหรือเดียว เป็นความหมายที่ไดมาจากเขมร 

 3. การชกตอยตามแบบชาวสยาม ซึ่งมีการเตะรวมอยูดวย 

 4. ทาทางและคําพูดไมตลกขบขัน ซึ่งเป็นคําแผลง (Slang) ใชกันในสมัยรัชกาลที่ 5   

 ความหมายในขอสุดทายนี้มีการวา ในสมัยรัชกาลที่ 5 หลังงานพระราชพิธีขึ้นพระที่นั่งหาศนแ
จํารูญ ณ พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ไดมีงานฉลอง และในงานฉลองนั้นมีตลกละคร
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นอกคนหนึ่งเลนตลกตาง ๆแตไมมีคนเห็นขบขันเลย ตัวตลกคนนั้นไวผมมวย จึงเกิดมีคําแผลง เรียก
ทาทางและคําพูดที่ไมตลกขบขันวา “มวย” (เขตร ศรียาภัย. 2550: 4) 

 มวยไทย มีมาแตดึกดําบรรพแคงจะตั้งแตสมัยที่ไทยเริ่มสรางตนเองขึ้นเป็นชาติ เพราะสมัยนั้น
ไทยมีการรบอยูเรื่อย ๆ จึงตองมีศิลปะการตอสูทั้งแบบใชอาวุธและใชสวนตาง ๆ ของรางกายเขาชก
ถองและเตะ มวยไทยมีลักษณะพิเศษตามแบบของคนไทยที่เรียกวา ครบเครื่ องสามารถใชอวัยวะ
เกือบทุกสวนใหเกิดประโยชนแอยางยุติธรรมทุกกรณี เป็นสิ่งที่คนไทยใชเป็นศิลปะของการตอสูปูองกัน
ตัวและถือเป็นกีฬาอันหนึ่งที่อบรมบมนิสัยคนใหเป็นนักกีฬา มวยไทย ถือเป็นศิลปวัฒนธรรมประจํา
ชาติไทย ที่อยูควบคูชาติไทยมาตั้งแตอดีตกาล เป็นการตอสูที่ใชสวนตาง ๆ ของรางกายแทนอาวุธอ่ืน 
ๆ ไดแก มือ 2, เทา 2, เขา 2, ศอก 2 และศีรษะซึ่งรวมกัน เรียกวา “นวอาวุธ” จนมวยไทยไดรับการ
ยกยองใหเป็นศิลปะการตอสูประจําชาติไทย เป็นศิลปะกาตอสูที่ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติยกยองวา
เป็นศิลปะการตอสูที่ งดงามและรุนแรงที่สุดแขนงหนึ่ ง (คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2540: 1) 

 มวยไทย มีวิวัฒนาการมาหลายชั่วอายุคนจึงสั่งสมวัฒนธรรมและประเพณีหลาย ๆ ดานได
อยางผสมผสานกลมกลืน เชน ความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณ คาถาอาคม ดนตรี วรรณกรรม คุณธรรม
จริยธรรม เป็นตน ดังนั้นการใหคําจํากัดความคําวามวยไทยจึงมีความหลากหลายแตกตางกันไป คือ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหคําจํากัดความคําวามวยหมายถึงการชกกันดวย
หมัดมวยไทยเป็นกีฬาชกมวยบนเวทีที่มีกติกายอมใหคูชกใชเทาศอกและเขาได (ราชบัณฑิตยสถาน. 
2525: 632)  

 ประวัติความเป็นมาของมวยไทยไมแนชัดนัก ไมมีหนังสือประกอบชี้ชัดวาเกิดมาตั้งแตยุคสมัย
ใด แตอาจกลาวไดวามวยไทยเกิดขึ้นมานานแลวตั้งแตครั้งอดีต มวยไทยนั้นเป็นศิลปะประจําชาติของ
ไทยเราจริง ๆ ยากที่ชาติอ่ืนจะเลียนแบบได มวยไทยสมัยกอนเทาที่ทราบจะมีการฝึกฝนอยูในบรรดา
หมูทหาร เพราะในสมัยกอนไทยเราไดมีการรบพุงและสูรบกันกับประเทศเพ่ือนบานบอย ๆ การสูรบ
ในสมัยนั้นยังไมมีปืนจะสูกันมีแตดาบทั้งสองมือและมือเดียว เมื่อเป็นเชนนี้การรบพุงก็ตองมีการ
ประชิดตัวคนไทยเห็นวาการรบดวยดาบนั้นเป็นการรบพุงที่ประชิดตัวมากเกินไป บางครั้งคูตอสู
อาจจะเขามาฟันเราไดงายข้ึน ทําใหแพคูตอสูได (เจริญ นุชนิยม. 2551: 5-6) 

 ในสมัยกอนมวยไทยนิยมฝึกฝนกันในหมูทหารเนื่องเพราะไทยเราไดมีการรบพุงกับบรรดา
ประเทศเพ่ือนบานอยางสม่ําเสมอและเป็นที่ทราบกันดีวาการตอสูในสมัยดึกดําบรรพแมีอาวุธเพียงไมกี่
ประเภทที่นํามาใชในการรบตัวอยางเชนกระบี่กระบองดาบงาวทวน ฯลฯ เมื่อเป็นเชนนี้มวยไทยจึงมี
ความจําเป็นการตอสูแบบประชิดตัวดังนั้นการฝึกหัดมวยไทยในยุคสมัยแรกจึงเป็นฝึกเพ่ือสูรบกับ
ขาศึกและเพ่ือตอสูปูองกันตัว (รังสฤษฎแบุญชะลอ. 2540: 13)  
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 สมัยกรุงสุโขทัยเริ่มประมาณ พ.ศ. 1781-1920 รวมระยะเวลา 120 ปีหลักฐานจากศิลาจารึก
กลาวไวชัดเจนวา กรุงสุโขทัยทําสงครามกับประเทศอ่ืนรอบดาน จึงมีการฝึกทหารใหมีความรูความ
ชํานาญในการรบดวยอาวุธดาบ หอก โล รวมไปถึงการใชอวัยวะของรางกายเขาชวยในการรบระยะ
ประชิดตัวดวย เชน ถีบเตะเขาศอกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรบ (สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติกระทรวงศึกษาธิการ 2540: 11) ในสมัยกรุงสุโขทัยมวยไทยถือวาเป็นศาสตรแชั้นสูง 
ถูกบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาของกษัตริยแเพ่ือฝึกใหเป็นนักรบที่มีความกลาหาญ มีสมรรถภาพ
รางกายดีเยี่ยม เป็นกษัตริยแที่เกงกลาสามารถในการปกครองประเทศตอไป ดังความปรากฏตาม
พงศาวดารวา พอขุนศรีอินทราทิตยแกษัตริยแกรุงสุโขทัยพระองคแแรก ทรงเห็นการณแไกลสงเจาชายรวง
องคแที่ 2 อายุ 13 พรรษาไปฝึกมวยไทยที่สํานักสมอคอนแขวงเมืองลพบุรี เพ่ือฝึกใหเป็นกษัตริ ยแที่
เกงกลาในอนาคตและในปี พ.ศ. 1818-1860 พอขุนรามคําแหงไดเขียนตําหรับพิชัยสงครามขอความ
บางตอนกลาวถึงมวยไทยดวย นอกจากนี้พระเจาลิไทเมื่อครั้งยังทรงพระเยาวแทรงไดรับการศึกษาจาก
สํานักราชบัณฑิตในพระราชวัง มีความรูแตกฉานจนไดรับยกยองวาเป็นปราชญแ ซึ่งสํานักราชบัณฑิต
มิไดสอนวิชาการเพียงอยางเดียวพระองคแตองฝึกภาคปฏิบัติควบคูกันไปดวย โดยเฉพาะการตอสู
ปูองกันตัวดวยมือเปลาแบบมวยไทยและการใชอาวุธ คือ ดาบ หอก มีด โล ธนู เป็นตน (ปฏิญญา ลิ้ม
โอฬารสุขสกุล. 2553: 9)  

 สมัยกรุงศรีอยุธยาเริ่มประมาณ พ.ศ. 1893-2310 ระยะเวลา 417 ปีบางสมัยก็มีศึกกับ
ประเทศใกลเคียง เชน พมาและเขมร ดังนั้นชายหนุมสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงตองฝึกฝนความชํานาญใน
การตอสูดวยอาวุธและศิลปะปูองกันตัวดวยมือเปลา โดยมีครูผูเชี่ยวชาญทางการตอสูเป็นผูสอนการ
ฝึกเริ่มจากในวังไปสูประชาชน สํานักดาบพุทธไทสวรรคแเป็นสํานักดาบที่มีชื่อเสียงสมัยอยุธยา มีผูนิยม
ไปเรียนมาก ซึ่งในการฝึกจะใชอาวุธจําลอง คือ ดาบหวาย เรียกวากระบี่กระบอง นอกจากนี้ยังตองฝึก
การตอสูปูองกันตัวดวยมือเปลาเรียกวา มวยไทยควบคูกันไปดวย ในสมัยนี้วัดยังคงเป็นสถานที่ให
ความรูทั้งวิชาสามัญและวิชาปฏิบัติในเชิงอาวุธควบคูกับมวยไทย (ชูชาติ ผลบัณฑิต. 2546: 3)  

 สมัยกรุงธนบุรีเริ่ม พ.ศ. 2310-2324 ระยะเวลา 14 ปี บานเมืองอยูระหวางการฟ้ืนฟูประเทศ
หลังจากการกูอิสรภาพคืนมาได การฝึกมวยไทยสมัยนี้เพ่ือการสงครามและการฝึกทหารอยางแทจริง 
ในยุคนี้มีนักมวยฝีมือดีมากมาย เชน นายเมฆบานทาเสานายเที่ยงบานเกง นายแหวแขวงเมืองตาก
นายนิลทุงยั้ง นายถูกศิษยแครูนิล สวนนักมวยที่เป็นนายทหารเลือกของพระเจาตากสิน ไดแก หลวง
พรหมเสนาหลวงราชเสนหาขุนอภัยภักดีนายหมึกนายทองดีฟันขาวหรือพระยาพิชัยดาบหัก การจัด
ชกมวยในสมัยกรุงธนบุรีนิยมจัดนักมวยตางถิ่นหรือลูกศิษยแตางครูชกกัน กติกาการแขงขันยังไม
ปรากฏชัดเจนทราบเพียงแตวาชกแบบไมมีคะแนนจนกวาอีกฝุายหนึ่งจะยอมแพไป สังเวียนเป็นลาน
ดินสวนมากเป็นบริเวณวัด นักมวยยังชกแบบคาดเชือกสวมมงคลและผูกประเจียดที่ตนแขนขณะทํา
การแขงขัน (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติกระทรวงศึกษาธิการ. 2540: 23)  
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 สมัยรัชกาลที่ 1 ทรงฝึกหัดมวยไทยมาตั้งแตยังทรงพระเยาวแและทรงสนพระทัยในการเสด็จ
ทอดพระเนตรการแขงขันชกมวยไทยอยูเสมอ ๆ ทั้งยังทรงพอพระทัยชมการชกของนักมวยฝีมือเอก
ของแตละจังหวัดที่เขาชิงชัยกัน (ปฏิญญา ลิ้มโอฬารสุขสกุล. 2553: 11) 

 สมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยนั้น เมื่อทรงพระเยาวแพระองคแทรง
ฝึกมวยไทยจากสํานักวัดบางหวาใหญ (วัดระฆังโฆสิตาราม) จากสมเด็จพระวันรัต (ทองอยู) ซึ่งเคย
เป็นแมทับเกาครั้นเมื่อพระชนมแอายุ 16 พรรษา ไดเสด็จมาประทับในพระราชวังเดิมและทรงฝึกมวย
ไทยจากทนายเลือกเพ่ิมเติมอีกอีกท้ังทรงโปรดใหญสรางสนามมวยที่สนามหญาบริเวณวังหลังและทรง
เปลี่ยนคําวา "รําหมัดรํามวย" มาเป็น "มวยไทย"   

 สมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวพระองคแทรงฝึกมวยไฟจากทนายเลือก
ในรัชกาลที่ 2 ใน สมัยนี้ประชาชนตามหัวเมืองยังคงนิยมฝึกมวยไทยและกระบี่กระบองกันอยู ดวย
เหตุผลนี้เองทาวสุรนารีหรือคุณหญิงโมภรรยาเจาเมืองโคราชจึงสามารถคุมทัพออกตอสูเอาชนะ
กองทัพของเจาอนุวงศแแหงเมืองเวียงจันทนแรักษาเมืองไวได  

 สมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวในขณะที่ทรงพระเยาวแทรงแตงองคแ
อยางกุมารชกมวยไทยและเลนกระบี่กระบองโชวแในงานสมโภชหนาพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม ในสมัยนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวตอของอารยธรรมตะวันตกเริ่มแพรหลายเขามาในประเทศไทย แตมวย
ไทยยังคงเป็นกีฬาประจําชาติอยู (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติกระทรวงศึกษาธิการ.
2540:29-36)  

 สมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระองคแทรงฝึกมวยไทยจากสํานัก
มวยหลวง ซึ่งมีปรมาจารยแหลวงพลโยธานุโยคครูมวยหลวงเป็นผูถวายการสอน ทําใหพระองคแโปรด
กีฬามวยไทยมาก เสด็จทอดพระเนตรการชกมวยหนาพระที่นั่ง ทรงโปรดใหขาหลวงหัวเมืองตาง ๆ 
คัดนักมวยฝีมือดีมาชกกันหนาพระที่นั่ง เพ่ือหานักมวยที่เกงที่สุดเขาเป็นทหารรักษาพระองคแสังกัด
กรมมวยหลวง พระองคแทรงเห็นคุณคาของกีฬาประจําชาติจึงตรัสใหมีการแขงขันมวยไทยขึ้นทั่ว
ประเทศ อีกทั้งยังทรงโปรดเกลาฯใหประกาศตั้งกรมศึกษาธิการวิชามวยเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตร
การศึกษาโดยเฉพาะในโรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา (ชูชาติผล บัณฑิต 2546, 13) 

 ในปัจจุบันมวยไทย ยังคงเป็นอีกกิจกรรมกีฬาที่เป็นผลมาจากการถายทอดผานวัฒนธรรมการ
ตอสูที่ยังคงไดรับความนิยมทั้งในประเทศและตางประเทศ เนื่องจากทวงทาและหลักการตอสูที่เป็น
เอกลักษณแเฉพาะตัวฉบับมวยไทย มีการดําเนินกิจกรรมภายใตการนําเอาศิลปะการตอสูทาง
วัฒนธรรมอยางมวยไทยจัดแสดงในรูปแบบตางๆ และมวยไทยยังคงอยูคูกับสังคมไทยมาจนถึง
ปัจจุบัน แมบริบทในรูปแบบของการเป็นมวยไทยจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของยุคสมัย จาก
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ศิลปะทางวัฒนธรรมที่ใชในการปูองกันตัวจากอันตราย กลายมาเป็นกิจกรรมออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพของคนในยุคปัจจุบัน 

 

3.2 ประเภทของมวยไทย 

 มวยไทยมีหลายประเภท แตถาแบงตามลักษณะการเขาตอสูการรุกการรับและการใชหมัด 
เทา เขาศอก จะแบงไดดังนี้ 

 มวยหลักหรือมวยแข็ง หมายถึง นักมวยไทยที่มีวิธีการตอสูแบบรัดกุมสุขุมรอบคอบตั้งทาคุม
มวยและจดมวยแบบมั่นคง การจดมวยและการเคลื่อนตัวเคลื่อนเทากาวยางจะเต็มไปดวยความ
ระมัดระวังดูคลายเชื่องชาไมคึกคะนอง นักมวยประเภทนี้จะตั้งรับและรอจังหวะเป็นมวยสุขุมเยือก
เย็นมีลําหักลําโคนดี ใชศิลปะมวยไทยไดหนักหนวงรุนแรงและแมนยําทั้งหมด เทา เขา และศอกมี
ความทรหดอดทนมานะพยายามสูง 

 มวยเกี้ยวหรือมวยออน หมายถึง นักมวยไทยที่มีวิธีการตอสูที่ใชชั้นเชิงแพรวพราวการเขาทํา
คูตอสูจะใชกลลวงมากมายมวยเกี้ยวจะเคลื่อนตัวอยูเสมอจะไมหยุดนิ่งโดยเคลื่อนตัวไปมาทั้งดานซาย
และดานขวาสลับกัน ทําใหคูตอสูจับทางมวยยาก มวยเกี้ยวจะมีลีลาทาทางแคลวคลองวองไวหลอก
ลอหลบหลีกไดดี มีสายตาดีรุกรับและออกอาวุธหมัด เทา เขา และศอกไดอยางรวดเร็ว ทั้งมวยหลัก
และมวยเกี้ยวตางก็มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่แตกตางกันอยางชัดเจน คือ มวยหลักจะมีความรุนแรง
ในการใชหมัดเทาเขาศอกสวนมวยเกี้ยวจะใชหมัด เทา เขา ศอกไดรวดเร็วฉับพลันกวา แมจะไม
รุนแรงเทามวยหลักก็ตามนอกจากมวยหลักและมวยเกี้ยวแลว ยังมีมวยอีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะ
ผสมผสานระหวางมวยหลักและมวยเกี้ยวคูกันไป คือ มีทั้งความคลองแคลววองไว และความรุนแรงใน
การใชหมัดเทาเขาศอก (คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540: 3)   

 การเรียกลักษณะของมวยยังมีที่เรียกเป็นอยางอ่ืนอีกตามความนิยมของครูมวยแตละคน เชน 
มวยวงนอก มวยวงใน ซึ่งหมายถึงมวยที่ถนัดอยางใดอยางหนึ่ง เชน มวยวงนอกดี หมายถึง มวยที่
ถนัดอยูหางออกอาวุธเตะถีบฉาบฉวย หลอกลอหาจังหวะเขาทําแลวหนีไดอยางฉับพลัน ใชไมยาวหรือ
อาวุธยาวไดดีมีความแคลวคลองวองไวเฉลียวฉลาดดี แตเมื่อเวลาเขาวงในหรือปล้ําตีเขาและศอก
มักจะไมไดผลเทาที่ควร สวนมวยวงในนั้นจะถนัดไมสั้น เชน เขา ศอก และหมัดเป็นมวยใชแรง
ปะทะกอดปล้ํา แตเมื่ออยูระยะหางมักจะใชถีบและเตะไมดีเทาที่ควร นักมวยที่ดีควรจะเป็นทั้งมวย
หลักและมวยเกี้ยวถนัดทั้งวงนอกและวงในถนัดทั้งรุกและรับ ดังนั้นการฝึกหัดเพ่ือใหเกิดความชํานาญ
ในศิลปะมวยไทยหลาย ๆ รูปแบบดังกลาวควรจะใชเวลายาวนานและฝึกหัดตลอดปีติดตอกันเป็น
ขั้นตอนอยางมีระบบและเป็นระเบียบแบบแผนอยางจริงจัง 
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 นอกจากนี้มวยไทยยังมีการแบงออกเป็นมวยในแตละทองถิ่น ซึ่งไดมีการพัฒนาความสามารถ
และความถนัดในเชิงมวยที่แตกตางกันออกไป โดยมีลักษณะพ้ืนฐานของการออกอาวุธรวมกัน คือ 
การใชหมัด เทา เขา ศอก และศีรษะ ซึ่งอาจะแบงออกเป็นออกเป็น 5 สาย ที่เป็นที่รูจักกันจนถึง
ปัจจุบันนี้ ดังนี้ 

1. มวยลพบุรี 

 มวยลพบุรีนั้น ถือเป็นมวยไทยภาคกลาง เอกลักษณแของมวยลพบุรี คือ เป็นมวยที่ชกฉลาด มี
การรุกรับทีค่ลองแคลววองไว ตอยหมัดตรงแมนยํา เรียกวา “มวยเกี้ยว” หมายถึง มวยที่ใชชั้นเชิงเขา
ทําคูตอสู โดยใชกลลวงมากมาย เคลื่อนตัวอยูเสมอ หลอกลอ หลบหลีกไดดี สายตาดี รุกรับและออก
อาวุธหมัด เทา เขา ศอกไดอยางรวดเร็ว สมกับฉายา “ฉลาดลพบุรี” และเอกลักษณแอีกอยางที่เห็นได
ชัดคือ มีการพันมือครึ่งแขน แตที่แปลกและเดนกวามวยสายอ่ืน ๆ คือ การพันคาดทับขอเทา ซึ่งเป็น
เอกลักษณแเฉพาะของมวยลพบุรี  

 ในสวนของกระบวนทาของมวยไทยสายลพบุรีนั้น พบวา มีดวยกัน 16 กระบวนทา ซึ่งเป็น
กระบวนทาที่ผสมกลมกลืนจากการหลอหลอมและเลียนแบบทาทางของสัตวแตาง ๆ เชน ลิง และ ชาง 
ที่มีอยูมากในเมืองลพบุรี และครูมวย นักมวยไทยสายลพบุรีที่ควรรูจัก ไดแก ครูดั้ง ตาแดง , ครูนวล 
หมื่นมือแมนหมัด, นายซิว อกเพชร, นายแอ ประจําการ, นายเย็น อบทอง, นายเพิก ฮวบสกุล, นาย
จันทรแ บัวทอง, นายชาญ ศิวา-รักษแ, นายสมทรง แกวเกิด และครูประดิษฐแ เล็กคง ซึ่งบุคคลเหลานี้นับ
ไดวาเป็น มวยไทยสายลพบุรี เป็นประวัติศาสตรแของมวยไทย ที่เป็นมวยทองถิ่นที่เกาแกที่สุดของ
อาณาจักรสยาม มีอายุถึง 1,356 ปี มีความโดดเดนเฉพาะตัว ทั้งดานประวัติศาสตรแ ประวัติความ
เป็นมาเอกลักษณแวัฒนธรรมประเพณี 

 การแขงขันมวยไทยสายลพบุรี มีกติกาการชก กําหนด 5 ยก โดยใชยกเวียน การหมดยกใช
กะลาเจาะรูใสในโหล เมื่อกะลาจมน้ําถือวาหมดยก การตอสูใชอวัยวะไดทุกสวนของรางกาย การ
เปรียบมวยอยูที่ความสมัครใจของผูชก ไมเกี่ยงน้ําหนักหรืออายุ การไหวครูเหมือนการไหวครูสายอ่ืน 
ๆ โดยทั่วไป 

2. มวยโคราช 

 มวยโคราชนั้น ถือเป็นมวยไทยภาคอีสาน เอกลักษณแของมวยโคราช คือ สวมกางเกงขาสั้น 
ไมสวมเสื้อ สวมมงคลที่ศีรษะขณะชก มีการพันหมัดแบบคาดเชือกตั้งแตหมัดข้ึนไปจรดขอศอก เพราะ
มวยโคราช เป็นมวยชกหมัดวงกวางหนักหนวง ที่เรียกวา “หมัดเหวี่ยงควาย”  สมกับฉายา “หมัด
หนักโคราช” ซึ่งการพันเชือกเชนนี้เพ่ือปูองกันการเตะ ตอยนั่นเอง ในสวนของกระบวนทาของมวย
ไทยสายโคราชนั้น พบวา มีการฝึกตามขั้นตอน และเมื่อเกิดความคลองแคลวจะทําพิธียกครู แลวให
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ยางสามขุมและฝึกทาอยูกับที่ 5 ทา ทาเคลื่อนที่  5 ทา ทาฝึกลูกไมแกทางมวย 11 ทา ฝึกทาแมไม
สําคัญ ซึ่งไดแก ทาแมไมครู 5 ทา ทาแมไมสําคัญโบราณ 21 ทา 

 วิธีจัดการชกมวยโคราช นิยมจัดชกในงานศพที่ลานวัด ในเรื่องของการเปรียบมวยจะใหทหาร
ตีฆองไปตามหมูบานแลวรองบอกใหทราบโดยทั่วกัน และเมื่อเปรียบไดแลวใหนักมวยมาชกประลอง
ฝีมือกันกอน หากฝีมือทัดเทียมกันก็ใหชกแลวนัดวันมาชก ซึ่งในการเปรียบมวยโคราช ไมมีกฎกติกาที่
แนนอน หากพอใจก็ชกกันได สวนรางวัลการแขงขันจะเป็นสิ่งของเงินทอง แตหากเป็นการชกหนา
พระท่ีนั่ง รางวัลที่ไดรับจะเป็นหัวเสือและสรอยเงิน ในสมัยรัชกาลที่ 5 – 6 มวยไทยโคราช เป็นชวงที่
มวยคาดเชือกรุงเรือง มีชื่อเสียง เป็นที่รูจักทั่วประเทศ นักมวยฝีมือดี ไดแก นายแดง ไทยประเสริฐ 
หรือ “หมื่นชงัดเชิงชก”, ครูบัว  นิลอาชา (วัดอ่ิม), นายทับ จําเกาะ, นายยัง หาญทะเล, นายตู ไทย
ประเสริฐ, นายพูน  ศักดา เป็นตน 

3. มวยไชยา 

 มวยไชยานั้น ถือเป็นมวยไทยภาคใต เป็นศิลปะมวยประจําถิ่นอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรแ
ธานี เอกลักษณแของมวยไชยา มีอยู 7 ดาน การตั้งทามวยหรือการจดมวย ทาครูหรือทายางสามขุม 
การไหวครูรายรํา การพันมือแบบคาดเชือก การแตงกาย การฝึกซอมมวยไชยา และแมไมมวยไชยา 
กระบวนทาของมวยไชยามีทั้งหมด 5 ชุด คือ แมไมมวยไทยไชยา 7 ทา ไดแก ปั้นหมัด พันแขน พัน
หมัด กระโดดตบศอก พันหมัดพลิกเหลี่ยม เตนแรงเตนกา ยางสามขุม ทาที่สําคัญคือทา “เสือลาก
หาง” เคล็ดมวยไชยาการปูองกันตัว และจะเป็นการปูองกันตัวแบบ 4 ป. คือ “ปูอง ปัด ปิด เปิด” 
และนอกจากการใชหมัด เทา เขา ศอก แลวยังมีวิชาการตอสูเชน การ “ทุม ทับ จับ หัก” อีกดวย ซึ่ง
สมกับฉายา “ทาดีไชยา” นั่นเอง และมวยไชยาจะคาดเชือกแคขอมือเทานั้น 

4. มวยทาเสาและพระยาพิชัย 

 มวยทาเสา ถือเป็นมวยไทยภาคเหนือ แตไมมีหลักฐานปรากฏชัดเจนวากําเนิดขึ้นเมื่อใด ใคร
เป็นครูมวยคนแรก แตจากหลักฐานที่ปรากฏอยูทําใหทราบวาครูมวยไทยสายทาเสาที่มีชื่อเสียงโดงดัง 
คือ ครูเมฆ เอกลักษณแของมวยทาเสา คือ การจดมวยกวางและใหน้ําหนักตัวไปทางดานหลัง เทา
หนาสัมผัสพ้ืนเบา ๆ ทําใหออกมวยไดไกล รวดเร็ว และรุนแรง สมกับฉายา “ไวกวาทาเสา” สวนกล
ยุทธแมวยพระยาพิชัยดาบหักเป็นทั้งมวยออนและแข็ง สามารถรุกรับตามสถานการณแ รูวิธีรับกอนรุก 
เรียนแกกอนผูก เรียนรูจุดออนจุดแข็งของตนเองและคูตอสู ครูมวยทาเสาที่มีความสามารถ ไดแก ครู
เมฆ, นายทองดี ฟันขาว, ครูเอ่ียม, ครูเอม, ครูอัด คงเกตุ, ครูโต฿ะ, ครูโพลง, ครูฤทธิ์, ครูแพ, ครูพลอย, 
นายประพันธแ เลี้ยงประเสริฐ, นายเตา คําฮอ (เชียงใหม) และนายศรี ชัยมงคล 
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 กระบวนทาของมวยไทยสายทาเสาและพระยาพิชัยนั้น พบวา มีกระบวนทาการชก 15 ไม 
การเตะ 10 ไม การถีบ 10 ไม การตีเขา 10 ไม และการศอก 10 ไม สวนในเรื่องของระเบียบ
ประเพณีของมวยไทยสายทาเสาและพระยาพิชัย ตองมีการขึ้นครูหรือยกครู การไหวครูประจําปี การ
ครอบครู และการรําไหวครูกอนชกเมื่อครูที่มีชื่อเสียงทั้งหลายเริ่มถึงแกกรรม ทําใหมวยไทยสายทา
เสาไดลดบทบาทลง และมีมวยสายอื่น ๆ เขามามากข้ึน มวยไทยสายครูเมฆแหงทาเสาเริ่มถูกลบเลือน
ไป เอกลักษณแของมวยสายทาเสาอาจจะสูญสิ้นไปหากไมมีการอนุรักษแมวย “ลาวแกมไทย ตีนไว
เหมือนหมา” เอาไว 

5. มวยพลศึกษา 

 มวยพลศึกษา ไดกอกําเนิดมาพรอมกับการจัดตั้งสามัคยาจารยแสมาคม เพ่ือจัดเป็นสถานที่
การออกกําลังกาย สําหรับประชาชนทั่วไป และไดมีการสืบทอดมาอยางตอเนื่อง ซึ่งมีปรมาจารยแผู
ถายทอดวิชามวยไทยสายพลศึกษาท่ีมีชื่อเสียงคือ อาจารยแสุนทร ทวีสิทธิ์ หรือ อาจารยแกิมเส็ง ทวีสิทธิ์ 
ปรมาจารยแมวยที่มีชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญหมัด ซึ่งศึกษามาจากหมอมเจาวิบูลยแสวัสดิ์วงศแ สวัสดิกุล 
ซึ่งไดทรงศึกษาการชกมวยสากลของประเทศไทย จนไดชื่อวาเป็นบิดามวยสากลของประเทศไทย 
นอกจากหมัดแลวยังเนนความเร็ว จังหวะเขา- ออกที่คลองแคลววองไว เรียกไดวามวยพลศึกษาเป็น
มวยครบเครื่อง สมกับฉายา “ครบเครื่องพลศึกษา” เอกลักษณแของมวยไทยสายพลศึกษา พบวา มี
ทั้งหมด 3 ดาน คือ เอกลักษณแดานการแตงกาย เอกลักษณแดานการไหวครูและรายรํามวยไทย 
เอกลักษณแดานการเรียนการสอน สวนในเรื่องของกระบวนทาของมวยไทยสายพลศึกษา จะประกอบ
ไปดวย กลวิธีการใชหมัด กลวิธีการใชเทา กลวิธีการใชเขา กลวิธีการใชศอก แมไมมวยไทย และลูกไม
มวยไทย ในเรื่องของระเบียบประเพณีของมวยไทย จะมีพิธีการขึ้นครูหรือการยกครู พิธีการไหวครู 
และเครื่องดนตรีประกอบ ดวยความที่มวยไทยสืบทอดมาจากมวยโบราณซึ่งแบงออกเป็น 5 สาย คือ 
มวยไทยสายไชยา มวยไทยสายโคราช มวยไทยสายลพบุรี มวยไทยสายทาเสาและพระยาพิชัย และ
มวยไทยสายพลศึกษา แตละสายมีทั้งเอกลักษณแ กระบวนทา ระเบียบประเพณี และวัฒนธรรม
ประเพณีตาง ๆ ที่ควรคาแกการรักษาไวใหอยูคูบานคูเมืองเป็นเอกลักษณแของไทยสืบตอไป (เจริญทอง
มวยไทยรัชดา, ออนไลนแ, 2564) 
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3.3 การเปลี่ยนแปลงของมวยไทยในยุคสมัยใหม่ 

 มวยไทย เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเป็นชาติไทย ดวยเอกลักษณแของการ
เคลื่อนไหว ความเป็นตัวตนของนักมวยหรือผูชกมวย ที่นอกจากจะแสดงออกในรูปแบบของความ
เอกลักษณแท่ีโดดเดนทั้งการเคลื่อนไหว ลีลาทาทางที่สวยงาม ยังเป็นกีฬาที่ดีตอสุขภาพของผูที่ชกมวย
หรือใชมวยไทยเป็นรูปแบบในการออกกําลังกาย ในปัจจุบันมวยไทยนับไดวาเป็นกีฬายอดฮิตหรือ
ไดรับความนิยมสูงในการใชออกกําลังกายและเป็นสื่อการของการแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่เป็นศิลปะ
การตอสูที่เริ่มจากการตอสูเพ่ือปูองกันตัว และคนทั่วไปสามารถฝึกหัดและฝึกซอมได สูการเป็น
ตัวแทนของประเทศไทยในสายตาชาวโลกที่แสดงออกถึงความเป็นไทย นอกจากนี้มวยไทยยังถือเป็น
อีกหนึ่งธุรกิจที่ยกระดับเศรษฐกิจที่ผานกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนความเป็นเศรษฐกิจรวมกับ
วัฒนธรรม ผานรูปแบบการมีคายมวยเป็นตนสังกัดของนักมวย การจัดมวยในงานรื่นเริงตาง ๆ   

 ปัจจุบันมวยไทยไมใชแคศิลปะประจําชาติ และกําหนดใหเพียงเพศชายเทานั้นที่สามารถชก
มวยหรือเรียนรูรูปแบบแมไมมวยไทย แตถูกนําไปใชรวมกับกิจกรรมการออกกําลังที่ผสมผสานนําเอา
ทาชกมวยไปเป็นสวนหนึ่งของทากายบริหารรางกาย “คีตะมวยไทย” เป็นอีกหนึ่งชุดกระบวนทาการ
ออกกําลังกายที่เอาทาศิลปะแมไมมวยไทยมาใชรวมกับการเตนประกอบจังหวะเสียงเพลงในรูปแบบ
การเตนแอโรบิคโดยกรมอนามัยไดจัดทําขึ้นเพ่ือกระตุนใหประชาชนหันมาออกกําลังกายมากขึ้น คีตะ
มวยไทยมีทั้งหมด 10 ทา คือ ทาที่ 1 หมัดตรง  ทาที่ 2 หมัดตวัด (หมัดฮุค) ทาที่ 3 หมัดเสย (หมัด
สอยดาว) ทาที่ 4 ศอกกระทุง ทาที่ 5 ศอกตัด ทาที่ 6 ศอกงัด ทาที่ 7 เขาตรง ทาที่ 8 เตะตรง (เตะ
ผาหมาก) ทาที่ 9 เตะตัด และทาที่ 10  ถีบดวยสนเทา (สํานักขาวไทย, ออนไลนแ, 2564) รวมถึงเพศ
หญิงหรือเพศอ่ืน ๆ ก็สามารถที่จะขึ้นชกมวยหรือเรียนรูมวยไทยไดเทาเทียมกัน การจัดการแขงขันชก
มวยเพ่ือการกุศลหรือแสดงการออกทาทางของมวยไทยก็ไดรับความนิยมในยุคปัจจุบัน เชน การ
จัดการแขงขันชกมวยไทยในการรับแขกตางประเทศท่ีนําเอานักมวยที่มีชื่อเสียงจากสังกัดคายมวยตาง 
ๆ ไปรวม การนําเอาชุดเครื่องแบบการแตงกายของมวยไทยไปประยุกตแรวมกับชุดนางงามในหัวขอชุด
ประจําชาติ ทั้งหมดนี้นับวาเป็นการปรับตัวของมวยไทยในยุคสมัยใหมที่ทําใหสามารถเขาใกลคําวา
วัฒนธรรมที่เป็นศิลปะการตอสูของไทยอยางมวยไทยไดมากยิ่งขึ้น 

 ความเปลี่ยนแปลงไปของมวยไทยในปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตนแเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นําพาวงการ
มวยไทยเขาสูระบบทุนนิยมสมัยใหม มีการผลิตซ้ําของมวยไทยผานสื่อตาง ๆ ทั้งในรูปแบบสินคาที่จับ
ตองได เชน ผลิตอุปกรณแดานการซอมมวยและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการชกมวย หรือผลิตซ้ําในรูปแบบ
ของสื่อท่ีมีการถายทอดสดผานโทรทัศนแเพ่ือตอบสนองตอความตองการบริโภค และนําการแขงขันชก
มวยไทยเขาไปอยูในทุกพ้ืนที่ อีกหนึ่งสิ่งที่นาสนใจในการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของมวยไทยในยุค
ปัจจุบัน คือ การพนัน ซึ่งเขามามีบทบาทสําคัญในวงการมวยไทยในแงของการเป็นทุนในรูปแบบ
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เงินตราเพ่ือสนับสนุนใหคนที่เกี่ยวของกับวงการมวย ไมวาจะเป็น นักมวย หัวหนาคายมวย 
ผูประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับมวย สามารถขับเคลื่อนและรักษาวงการมวยไทยใหยังอยูไดแมจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปของโลกปัจจุบันที่มีความทันสมัยมากขึ้น ใหมองเห็นภาพวามันเป็นสินคายังไง เชน 
รายการมวย ออกกําลังกาย 

 ธุรกิจสถานที่ออกกําลังกายหรือที่นิยมเรียกกันวาฟิตเนส เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของธุรกิจที่
นําเอาวงการมวยเขาสูระบบทุนนิยม ในปัจจุบันมีธุรกิจฟิตเนสเชิงผสมผสานการลดน้ําหนักโดยใชมวย
ไทยเขามาเป็นสวนหลักในทาออกกําลังกาย ทั้งนี้ยังมีการใชครูฝึกหรือคนนําออกกําลังที่เคยทํางานใน
วงการมวยไทยมาเป็นผูนําในการทํากิจกรรม เชน นักมวย ครูมวยเกา โดยรูปแบบการเขาถึงของผูที่
สนใจหรือลูกคาจะตองใชหลักการซื้อคอรแสเรียนที่มีราคาที่แตกตางกันไปตามระยะเวลา จํานวนชั่วโมง 
และรูปแบบการเรียนตัวตอตัวกับครูฝึก หรือเรียนรวมกับคนอ่ืน ๆ ทั้งนี้ในฟิสเนสเองก็มีอุปกรณแ
ทางการฝึกซอมการออกกําลังกายโดยใชมวยไทยขาย เชน นวมไวสําหรับชกมวย กางเกงนักมวย 
อุปกรณแเสริมอ่ืน ๆ  รวมถึงเทปบันทึกการสอนทาออกกําลังกายที่ใชทาทางของมวยไทยไปฝึกซอม
และออกกําลังนอกรอบเองที่บาน นอกจากนี้ธุรกิจฟิตเนสเชิงผสมผสานการลดน้ําหนักโดยใชมวยไทย
นี้ยังปรับสรางพ้ืนที่ใหเป็นเหมือนสังเวียนบนเวทีมวย เป็นการสรางบรรยากาศใหผูที่มาออกกําลังกาย
หรือลูกคารูสึกวาไดข้ึนชกบนเวทีมวยจริง ๆ 

 อีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงและการทําใหคงอยูของการผลิตซ้ําของมวยไทยในรูปแบบสื่อมีการ
ถายทอดสดผานโทรทัศนแเพ่ือตอบสนองตอความตองการบริโภค คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการ
จัดการแขงขันชกมวยไทยในรูปแบบเพ่ือความบันเทิงมากยิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบของการคูชกมวยที่
นําเอานักมวยที่มีชื่อเสียงของแตละคายมวยมารวมในรายการ การเพ่ิมอุปกรณแเสริมในการเปิดตัว
นักมวยกอนขึ้นเวทีอยางการแตงกายใหเป็นที่นาจดจํา การตั้งฉายานักมวยใหมีเอกลักษณแเฉพาะตัว 
การโปรโมทรายการที่เพ่ิมมาอีกหลายชองทางไมเพียงแตทางโทรทัศนแเทานั้น ยังมีทางอินเทอรแเน็ต 
ปูายโฆษณาในพ้ืนที่ตาง ๆ มีการจัดทําเว็บไซตแสําหรับรวบรวมภาพกิจกรรม และนําเสนอโปรแกรม
รายการการชกมวย นอกจากนี้การมีการจัดการแขงขันชกมวยสัญจรหรืออีเวนทแในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ก็เป็น
อีกหนึ่งวิธีการทําใหคนหรือผูชมติดตามมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแมากยิ่งขึ้น  

 รายการ THAI FIGHT เป็นหนึ่งตัวอยางในรายการของการจัดการแขงขันชกมวยไทยที่มี
ลักษณะขางตน และใชสื่อในที่นี้ คือ โทรทัศนแเป็นหลักในการถายทอดสดมวยไทย อีกทั้งยังมีการจัด
เวทีสัญจรไปยังพ้ืนที่ตาง ๆ ไมเฉพาะเพียงประเทศไทย แตยังรวมถึงตางประเทศ เป็นการยกระดับ
รูปแบบการจัดการแขงขันชกมวยไปอีกหนึ่งขั้นที่ทําใหใครอีกหลายคนสามารถเขาถึงมวยไทยไดอยาง
งาย 
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 “การแขงขันชกมวยไทยโลก “THAI FIGHT” เริ่มขึ้นตั้งแตปี 2010 ซึ่งไดรับความสนใจจาก
คนไทยและชาวตางชาติ สงผลใหงานประสบความสําเร็จเป็นอยางสูงทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ ทําใหคนไทยหันมาสนใจศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมการตอสูของชาติไทยและ
ของคนไทย ทําใหคนในประเทศไทยเห็นความสําคัญของมวยไทย เป็นศูนยแรวมจิตใจของคนไทยทั้ง
ประเทศใหเป็นหนึ่งเดียว อีกทั้งยังไดสรางประวัติศาสตรแใหกับวงการมวยไทยดวยการจัดการแขงขัน
ชกมวยไทยรอบชิงชนะเลิศขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ลานพระบรมรูปทรงมา ที่มีผูชมในสนามมากกวา 
80,000 คน ไดเรตติ้งอันดับหนึ่ง และสูงสุดเป็นประวัติการณแของทางชอง 3 มีผูชมจากตางประเทศไม
ต่ํากวา 100 ลานคน ซึ่งทั่วโลกใหการยอมรับวาเป็นการจัดการแขงขันมวยไทยที่ดีที่สุดในโลก มี
ตางประเทศติดตอขอรวมจัดการแขงขันมากกวา 40 ประเทศ” (ThaiFight, ออนไลนแ, 2564) 

 จะเห็นไดวาปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงไปของมวยไทยในยุคสมัยใหมนั้น เนนการขายหรือ
นําเสนอในรูปแบบธุรกิจ มีเศรษฐกิจ การเงิน เขามาเกี่ยวของ เปรียบเสมือนวัฒนธรรมศิลปะประจํา
ชาติอยางมวยไทยนั้นเป็นสินคาที่ใคร ๆ ก็สามารถเขาถึงไดงาย และตอบสนองตอรูปแบบการใชชีวิต
ในยุคสมัยที่มีเศรษฐกิจและตองการที่เนนความสะดวกสบายมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของ
มวยไทยในยุคสมัยใหมในปัจจุบันนี้นับไดวาเป็นการปรับตัวใหเขากับระบบทุนนิยม เศรษฐกิจ และ
การเงินที่เขามามีอิทธิพลตอการใชชีวิตของคนทุกพ้ืนที่ ไมเวนแมแตวัฒนธรรมอยางมวยไทยที่
กลายเป็นอีกหนึ่งรูปแบบสินคาที่ถูกปรับเปลี่ยนใหเขากับการบริโภคในยุคปัจจุบันมากข้ึน 

 

3.4 การถ่ายทอดมวยไทยผ่านสื่อโทรทัศน์ 

 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ไดมีการเกิดขึ้นของสนามมวยถาวรอยาง สนามมวยสวน
กุหลาบ และ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการเกิดขึ้นของสนามมวยราชดําเนิน ซึ่งไดเริ่มเปิดทําการ
แขงขันในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2488 มีการจัดชกเป็นประจําทุกวันอาทิตยแ เริ่มชกเวลาประมาณ 
16.00-17.00 น. ประชาชนไดใหความสําคัญเขาชมการแขงขันชกมวยเป็นอยางมาก จนทําใหทาง
สนามมวยมีกําไรอยางมาก และนักมวยมีรายไดดีสามารถยึดเป็นอาชีพไดจึงมีนักมวยและคายมวย
เกิดข้ึน 

 หลังจากนั้นการเขามาของยุคโลกาภิวัตนแที่นําเอาเทคโนโลยีใหม ๆ เขามา ก็ทําใหคนสามารถ
เขาถึงการแขงขันชกมวยไทยไดมากขึ้น โดยเทคโนโลยีที่เขามาไดใหกําเนิดสิ่งประดิษฐแที่ไดรับความ
นิยม และเป็นสิ่งที่เปิดโลกของใครหลายคน ทั้งยังสามารถรับชมทั้งภาพและเสียงไปดวยในเวลา
เดียวกันนั่นคือ โทรทัศนแ ซึ่งกอกําเนิดข้ึนในชวงการเขามาของเทคโนโลยียุคโลกาภิวัฒนแนี้ 
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 การเขามาของโทรทัศนแในประเทศไทยที่ถือไดวาเป็นยุคกอกําเนิดอยางแทจริงของโทรทัศนแ 
คือ ความคิดริเริ่มมาจากจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นที่เล็งเห็นวากิจการวิทยุ
โทรทัศนแในประเทศอเมริกาและอีกหลายประเทศในยุโรปไดมีความกาวหนาเป็นปึกแผนพอสมควร
แลว ทางจอมพล ป.พิบูลสงคราม เห็นวา กิจการวิทยุโทรทัศนแเป็นสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลมากในบรรดา
ประเทศท่ีเจริญแลว และสามารถนํามาใชในการดําเนินกิจการตาง ๆ ที่เป็นประโยชนแมากมายตอการ
พัฒนาประเทศ เชน ดานอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรแ การแพทยแ การใหการศึกษาแขนงตา ง ๆ 
ภายหลังแนวความคิดแรกของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่มีแนวความคิดจะใชกิจการวิทยุโทรทัศนแเป็น
เครื่องมือในการสรางและพัฒนาประเทศไทย ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 สถานีวิทยุโทรทัศนแ
ไทยทีวี ณ บริเวณวังบางขุนพรหม ที่ดําเนินการโดยบริษัทไทยโทรทัศนแไดประเดิมการออกอากาศเป็น
ครั้งแรกอยางเป็นทางการในวันเดียวกันนั้นเอง โดยมีทั้งรายการขาว รายการสดในหองสง ภาพยนตรแ 
และโฆษณาสินคา โดยเปิดสถานีเวลา 18.00 น. แลวปิดสถานีเวลา 22.30 น. แมเป็นการออกอากาศ
ที่มีระยะเวลาไมนานมี แตก็ถือเป็นกาวเล็ก ๆ ของวงการโทรทัศนแไทย และก็ถือเป็นอีกกาวที่สงผลตอ
ความรูสึกนึกคิด รสนิยม อุปนิสัย และวิถีชีวิตผูคนในยุคนั้นไดมากมาย  (อดิศร บุญญปุรานนทแ. 
2553: 79) 

 ในปี พ.ศ. 2498 สถานีโทรทัศนแชอง 4 บางขุนพรหม ไดกําเนิดขึ้น และระหวางปี  พ.ศ. 
2498 – 2500 ทางชอง 4 ไดพัฒนารายการโทรทัศนแของทางสถานี ไดบรรจุรายการตาง ๆ ที่ทาง
สถานีเป็นผูผลิตรายการเอง เชน รายการเพลง ลิเก โขน และมวยไทย และหลังจากการประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  17 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ไดมีมติใหกรมประชาสัมพันธแขยายงาน
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแไปตามภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ และใน พ.ศ. 2503 กรม
ประชาสัมพันธแไดรับงบประมาณสําหรับจัดสรางวิทยุโทรทัศนแ 3 แหง กระจายตามภูมิภาค ดังนี้ คือ 

 1. สถานีวิทยุโทรทัศนแแหงประเทศไทย ชอง 5 ศูนยแประชาสัมพันธแเขต 1 จังหวัดขอนแกน 
เริ่มออกอากาศเมื่อ 25 กันยายน พ.ศ. 2505 

 2. สถานีวิทยุโทรทัศนแแหงประเทศไทย ชอง 8 ศูนยแประชาสัมพันธแเขต 2 จังหวัดลําปาง เริ่ม
ออกอากาศเมื่อ 2 เมษายน พ.ศ. 2505 

 3. สถานีวิทยุโทรทัศนแแหงประเทศไทย ชอง 9 ศูนยแประชาสัมพันธแเขต 3 อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา เริ่มออกอากาศเมื่อ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 

 การขยายชองทางจากเดิมที่มีลักษณะรวมเขาศูนยแกลางออกไปสูภูมิภาค ที่กรม
ประชาสัมพันธแเล็งเห็นวา คุณประโยชนแของสื่อโทรทัศนแมีคุณประโยชนแสามารถใชพัฒนาประเทศชาติ
ได จุดประกายแนวคิดท่ีจะกอตั้งสถานีแหงที่สองขึ้น และเปิดดําเนินการภายหลังชอง 4 บางขุนพรหม 
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ประมาณ 2 ปี ในนางของสถานีโทรทัศนแชอง 5 กองทัพบก ซึ่งในระยะแรกของการกอตั้งสถานีมี
ลักษณะไมแตกตางจากชวงแรกของการกอกําเนิดชอง 4 บางขุนพรหม นั่นคือ มีการออกอากาศในปี
แรกท่ีไมแนนอน โดยแพรภาพเพียงสัปดาหและ 3 วัน ๆ ละประมาณ 1-2 ชั่วโมง เทานั้น (ทรายทิพยแ ธี
ระเดชพงศแ. 2553: 47) 

 วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2498 กลาวไดวามีการถายทอดออกอากาศรายการมวยไทยผาน
โทรทัศนแเป็นครั้งแรก เนื่องจากทางบริษัทไทยโทรทัศนแ จํากัด ทําการทดลองการออกอากาศ โดย
ถายทอดการแขงขันชกมวยในรายการ “วันตํารวจ” จากเวทีมวยราชดําเนิน นับเป็นการทดสอบการ
ออกอากาศที่ใชการแขงขันมวยไทยแพรภาพทางสื่อโทรทัศนแเป็นครั้งแรก กอนที่วันเสารแที่ 4 กันยายน 
2498 สถานีโทรทัศนแชอง 4 บางขุนพรหม ทําการถายทอดการชกมวยไทยจากสนามมวยเวทีราช
ดําเนินอยางเป็นทางการครั้งแรก ซึ่งรายการที่ไดรับความสนใจจากประชาชนทั่วไปมากรายการหนึ่ง 
นับเป็นจุดเริ่มแหงการถายทอดกีฬาผานสื่อโทรทัศนแในวงการสื่อสารมวลชนของประเทศไทย ทําใหได
รับความนิยมจากประชาชนคนไทยและตางจังหวัด (อดิศร บุญญปุรานนทแ. 2553:7) 

 ภายหลังการกอกําเนิดโทรทัศนแไทย มวยไทยนั้นกลายเป็นที่รูจักอยางกวางขวางตอผูชมที่ตาง
ติดตามชมมวยไทยผานหนาจอโทรทัศนแ โดยผูชมตางรูวารายการมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแถูกเรียกขาน
ในคําที่ถูกบัญญัติขึ้นใหมวา “มวยตู” ตามลักษณะที่เหมือนการบรรจุมวยไทยไวในกลองรูปราง
สี่เหลี่ยมของจอโทรทัศนแอันเป็นสาเหตุทําใหมวยไทยนั้นไดรับความนิยมจากผูชมมวยไทยทั้งในแงมุม
เชิงวัฒนธรรม การกีฬา ศิลปะการตอสูประจําชาติที่แพรภาพผานรายการมวยตูสูสายตาผูชมจํานวน
มากที่ตางมวยตูอยู ตอมามวยไทยอาชีพกลายเป็นธุรกิจการคาและที่สําคัญการเลนพนันมวย
แพรกระจายมากขึ้นถึงกับมีการจางลมมวยและมีเหตุหลายประการที่ทําใหวงการมวยไทยตองเสื่อม
โทรมลง กติกามวยไทยถูกปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเนื่องจากขอจํากัดทางเวลาและอิทธิพลของเซียน
พนัน ศิลปะการไหวครูที่สวยงามไมไดรับความสนใจ (สํานักคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ , 2540: 
58) 

 มวยไทยแพรไปหลากหลายมากยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและตางเทศ มีการจัดแขงขันอยูทั่วทุกมุม
โลก รวมถึงมีการถายทอดสดผานสื่ออยางโทรทัศนแที่มีเพ่ิมมากขึ้น อยางในประเทศไทยเองก็มีการ
ถายทอดสดมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแหรือมวยตูอยูเป็นประจํา ทั้งในชองสื่อหลักยอดนิยม ไมวาจะเป็น 
สถานีโทรทัศนแสีกองทัพบกชอง 7 ชอง 3 หรือแมกระท่ังชองฟรีทีวีตาง ๆ โดยสวนมากมักจะมีกําหนด
วันเวลาที่แนนอนตายตัวในผังตารางการออกอาการชองโทรทัศนแตาง ๆ ทําใหผูชมมวยสามารถเลือก
รับชมการแขงขันมวยไทยที่ถายทอดสดผานสื่อโทรทัศนแไดตามตองการ  
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ปัจจุบันนั้นมีชองโทรทัศนแถายทอดสดและการออกอากาศการแขงขันมวยไทยในสถานการณแปกติ 
ดังนี้ 

วันจันทรแ 

1. รายการ 10 fight 10 presented by GS Battery season 2 สังเวียนมวยดารา ที่รวบรวม
ดาราและ ซูเปอรแสตารแของเมืองไทยมาข้ึนเวลาตอยกันในกติกาของมวยสากล 3 ยก 3 
นาที ทุกวันจันทรแ เวลา  20.05 น. เป็นตนไป โดยถายทอดสดผานทางชองเวิรแคพอยทแ ทีวี 

 

วันเสารแ 

1. รายการศึกจาวมวยไทย ชองมวย ถายทอดสดจากเวทีมวยสยามออมนอย เวลา 12.15 -
14.00 น. ทาง ชอง 3HD 

2. รายการศึกยอดมวยไทยรัฐ ถายทอดสดจากเวทีมวยมนตรีมวยสตูดิโอ 9 เวลา 14.00 -16.00 
น. ทาง ชองไทยรัฐทีวี 

3. รายการศึกแมไมมวยไทย ถายทอดสดจากเวทีมวยลุมพินีรามอินทรา เวลา 14.00 -16.00 น. 
ทางชอง ไบรแททีวี 

4. รายการยอดมวยไทย ถายทอดสดจากเวทีมวยรังสิต เวลา 14.00-16.00 น. ทางชองเอ็นบีที 
(NBT) 

5. รายการศึกมวยไทยลุมพินีเกริกไกร ถายทอดสดจากเวทีมวยลุมพินีรามอินทรา เวลา 16.30 -
18.00  ทางชอง 5 

6. รายการ PPTV MUAY THAI FIGHT NIGHT ถายทอดสดจากเวทีมวยเทศบาลบางปลา 
จังหวัด สมุทรสาคร เวลา 18.20-20.00 น. ทางชอง PPTV 

7. รายการ THAI FIGHT ถายทอดสดจากเวทีมวย THAI FIGHT เวลา 18.20-20.00 น. ทาง
ชอง 3HD 

8. รายการศึกมวยไทย CTH ถายทอดสดจากเวทีมวยลุมพินีรามอินทรา เวลา 18.30-20.30 น. 
ทางชอง  Sport Spirit 

9. รายการศึกมวยไทยตัดเชือก ถายทอดสดจากเวทีแม็กซแมวยไทย พัทยา เวลา 19.20-21.15 
น. ทาง ชอง 8 

10. รายการ THAI FIGHT ถายทอดสดจากเวทีมวย THAI FIGHT เวลา 20.00-21.30 น. ทาง
ชอง 3SD 
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11. รายการศึกกําปั้นแดนมังกร ถายทอดสดจากเวทีมวยประเทศจีน เวลา 20.00-21.30 น. ทาง
ชอง  True4u 

วันอาทิตยแ 

1. รายการศึกมวยไทยเจ็ดสี ถายทอดสดจากเวทีมวยสตูดิโอชอง 7 สี (วิกหมอชิต) เวลา 12.45-
14.45  ทางชอง 7 

2. รายการศึกมวยดีวิถีไทย ถายทอดสดจากเวทีมวยรังสิต เวลา 15.00-17.00 น. ทางชอง NBT 
3. รายการศึกราชดําเนินซูเปอรแไฟทแ ถายทอดสดจากเวทีมวยราชดําเนิน เวลา 18.20 - 20.00 

น. ทาง ชอง PPTV 
4. รายการศึกคมชัดลึก ถายทอดสดจากเวทีมวยคมชัดลึก เวลา 19.15 -21.15 น. ทางชอง 

NOW 26 
5. รายการแม็กซแมวยไทย ถายทอดสดจากเวทีมวยแม็กซแมวยไทย พัทยา เวลา 19.20-21.50 น.  

ทาง ชอง8 (DATABET, ออนไลนแ, 2564) 

 เห็นไดวาการถายทอดสดการแขงขันชกมวยผานโทรทัศนแชองต าง ๆ มีใหเลือกชมได
หลากหลายจากโทรทัศนแหลายชอง และสวนมากจะมีวันและเวลากําหนดตายตัว คือ วันจันทรแ วัน
เสารแ และวันอาทิตยแ ซึ่งเป็นวันหยุดประจําสัปดาหแ รวมถึงมีหลากหลายรายการที่มาจากทั้งเวทียอด
นิยมมาตั้งแตอดีตอยางเวทีมวยลุมพินี และเวทีอ่ืน ๆ ที่ไดรับความนิยมมากขึ้น ทั้งยังอยูในพ้ืนที่อ่ืน
อยางตางประเทศก็ไดเป็นที่รูจักจากการเป็นพ้ืนที่ถายทอดสดเชนกัน  

 การเขามาของสื่ออยางโทรทัศนแในโลกยุคโลกาภิวัตนแที่มีการพัฒนาของเทคโนโลยีอยางไมมีที่
สิ้นสุด ทําใหมวยไทยสามารถเผยแพรไดกวางขวางมากขึ้น จากแคเป็นที่รูจักในเฉพาะพ้ืนที่กอนการ
เขามาของเทคโนโลยีกลับกลายเป็นที่รูจักอยางกวางขวางไปทั่วโลก มวยไทยในฐานะของศิลปะประจํา
ชาติไทยไดเป็นที่รูจักมากขึ้น และนอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งบอกตอที่ชาวตางชาติที่เขามาทองเที่ยว
ในประเทศไทยตองลองมาสัมผัสสักครั้งกับมวยไทย 

 การถายทอดสดมวยผานสื่อโทรทัศนแ หรือ มวยตู เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการจัดการแสดง
มวยไทยที่เป็นที่นิยม ที่ทําใหคนทั่วไปเขาถึงการรับชมมวยไดมากยิ่งข้ึน รายการมวยไทยที่ถายทอดสด
ผานโทรทัศนแเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่รวบรวมผูคนไวในสถานที่เดียวกันนอกจากสนามมวยจริง ซึ่งสนาม
มวยตูมีไดท่ัวไปในทุกพ้ืนที่ และยังเป็นสถานที่กลางในการจัดแสดงการถายทอดสดมวยไทย และเป็น
สถานที่กลางที่รวบรวมการทําธุรกิจอยางการพนันเอาไว โดยสนามมวยตูสวนมากมักเป็นที่รูจักกัน
อยางแพรหลายในสังคมกลุมผูนิยมชมการชกมวยหรือนิยมเลนการพนันจากมวย 
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3.5 การพนันกับมวยไทยผ่านสื่อโทรทัศน์ 

  “การพนัน” (Gambling) นั้น มีความสัมพันธแกับสังคมโลกและสังคมไทยมานับแตโบราณ
กาลแลว โดยเป็นทั้งความบันเทิงและการละเลนของคนไทย เชน การตีไก การกัดปลากัด การชนวัว 
เป็นตน อยางไรก็ดีการพนันไดกอใหเกิดสังคมตามมาอยางมากมาย ไมวาจะเป็นปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหาหนี้สินนอกระบบ ปัญหาพฤติกรรมการใชจายเงินของประชาชนที่เป็นนักพนัน ปัญหา
ความสัมพันธแของสมาชิกในครอบครัว ปัญหาเด็กและเยาวชนติดการพนันโดยเฉพาะการพนันฟุตบอล
และเกมออนไลนแ ตลอดจนปัญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ เชน โรคติดพนัน (Pathological 
Gambling) ซึ่งเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่งที่ผูปุวยจะมีความทุกขแจากการเลนการพนัน แตก็จะ
หยุดเลนไมไดและยังคงตองเลนตอไป เป็นตน (อวิภารัตนแ นิยมไทย. 2557: 129) 

 พนันหรือการพนัน หมายถึง การเขาเลนเพ่ือแสวงหาประโยชนแ โดยอาศัยการเสี่ย งโชคดวย
ไหวพริบและฝีมือ โดยพนันเอาเงินหรือทรัพยแสิน เชน การเลนไพตาง ๆ บิตเลียด เป็นตน การพนัน
เป็นการที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปตกลงรวมกันทําการเสี่ยงโชคเอาจากทรัพยแสินที่ตนนํามารวมกัน
เพ่ือพนันกัน และยังเป็นอบายมุขอยางหนึ่งที่ทําใหประชาชนมัวเมาในการเสี่ ยงโชค ซึ่งอาจทําให
ครอบครัวของผูเลนไดรับความเดือดรอน และอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมที่มีผลกระทบ
ถึงความสงบเรียบรอยของสังคมโดยสวนรวม เศรษฐกิจ และศีลธรรมอันดีของประชาชน (พิมพแนิภา 
ทวีเพชรแสกุล. 2562: 36) 

 การพนัน เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เห็นไดอยางชัดเจนเมื่อมีการรวมตัวกันทํากิจกรรมของคนจํานวน
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป อาจเพ่ือความเพ่ิมความทาทาย ความสนุก ในการทํากิจกรรมนั้น ๆ รวมถึงมีการ
แบงพรรคพวก แบงฝุายชัดเจนในกรณีที่มีกิจกรรมที่รวมกันทําเหลานั้นมีการแบงฝุาย หรือตองมีผล
การแพชนะ ประเทศไทยมีประวัติเกี่ยวกับการพนันมาอยางยาวนานสามารถแบงออกไดเป็น 2 
ชวงเวลา ชวงแรกเป็นชวงเวลาที่คนไทยรูจักการเลนพนันแตยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการพนันออกมา
ใชบังคับ และชวงที่สองเป็นชวงเวลาที่มีการตราพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2473 ขึ้นใชบังคับแลว 
ดังนี้ 

 ชวงแรก เป็นชวงเวลาประเทศไทยไดรับอิทธิพลในการเลนพนันมาจากประเทศอินเดียและ
ประเทศจีน ทางประเทศอินเดียมาพรอมกับคัมภีรแทางศาสนาหรือชาดก ทางประเทศจีนมาพรอมกับ
การคาขายและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีดานเครื่องปั้นดินเผา “สังคโลก” โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
พนันประเภท ถั่ว โป หวย หรือที่ชาวจีนเรียกกันวา “ฮวยหวย” ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตรแ
พบวานาจะเขามาตั้งแตในสมัยสุโขทัยสํารับการเลนพนันแบบไทยนั้นมักเป็นการพนันโดยใชสัตวแเป็น
เครื่องมือ เชน การตีไก การกัดปลากัด และการชนวัว เป็นตน ในสมัยอยุธยาไดมีการบัญญัติกฎหมาย
หามเลนการพนันและมีการหามขาราชการเลนการพนันมากจนเกินสมควร โดยหากขาราชการผูใดฝุา
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ฝืนตองระวางโทษเฆี่ยน ในสมัยกรุงธนบุรี ไมมีขอหามขาราชการคนไทยเลนเบี้ย แตใหเลนพนันกัน
ตามความเหมาะสมในวันนักขัตฤกษแ เชน วันตรุษไทย วันตรุษจีน เป็นตน และอนุญาตใหราษฎรทั่วไป
เลนพนันได สมัยรัตนโกสินทรแ ไดกําหนดใหมี “ภาษีการพนัน” ขึ้นในชวงของรัชกาลที่ 4 จากการเก็บ
ภาษีจากบอนพนัน แตผลเสียของการอนุญาตใหมีการเลนพนันในรูปแบบของการแสวงหาผลประโย
ชนมีผลกระทบตอสภาพความเป็นอยูของประชาชนในสมัยนั้นเป็นอยางมาก ทําใหประชาชนมัวเมา
อยูแตกับการเลนพนัน ไมสนใจประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว บานเมืองมีแตอาชญากรรม 
จนถึงชวงรัชกาลที่ 6 ไดมีการประกาศปิดบอนการพนันทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 
2460  

 ชวงที่สอง เป็นชวงเวลาที่มีการตราพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2473 ขึ้นใชบังคับ โดยใน
สมัยรัชกาลที่ 7 ไดมีการตราพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2473 ขึ้นใชบังคับเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ
การพนันฉบับแรก เนื้อหาของกฎหมายดังกลาวเป็นการรวบรวมกฎหมายการพนันตาง ๆ มาไวในที่
เดียวกัน เนื่องจากกอนหนานี้กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพนันจะเป็นลักษณะเฉพาะเรื่อง  เชน 
กฎหมายหามมิใหเลนการพนัน คือ เด็ดปลี แทงหวง ทายอ่ึง ทายปลาไหลรูดไมดมพัดเสือนอนกิน 
ประกาศเรื่องผลนําจับผูลักลอบเลนหวยจับยี่กี พระราชบัญญัติอากรการพนัน กฎเสนาบดีการพนันไพ
ปฺอก เป็นตน เมื่อกฎหมายฉบับดังกลาวใชบังคับไปไดระยะหนึ่งก็ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ โดยเป็นการปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการพนันใหมีความทันสมัย 
รวมทั้งยังไดเพ่ิมเติมประเภทของการพนันเขาไปเพ่ือใหครอบคลุมการเลนพนันประเภทตาง ๆ ซึ่ง
กฎหมายฉบับนี้ยังคงใชบังคับมาจนถึงปัจจุบัน (อวิภารัตนแ นิยมไทย. 2557: 130 -131) 

 ในสวนของของการพนันมวยไทยนั้นเริ่มตั้งแตมีมวยไทยและการแขงขันชกมวยไทยในอดีต 
แตเริ่มมีการจัดระเบียบอยางจริงจังในชวงที่มีการจดตั้งกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาขึ้นในปี พ.ศ. 
2545 โดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษาดานกีฬา นันทนาการ และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมาย
กําหนดใหเป็นอํานาจหนาที่ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งกระกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬานี้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 หมวด 5 ตามมาตรา 14 กําหนดใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การกีฬา 
การศึกษา ดานกีฬา นันทนาการ และราชการอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด ใหอํานาจหนาที่ของ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีสวนราชการตามมาตรา 15 ดังตอไปนี้ 

 (1) สํานักงานรัฐมนตรี 

 (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 



38 
 

 
 

 (3) สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

 (4) สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 

 ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการ ใหเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 สวนที่ 4 มาตรา 22 ถึงมาตรา 26 ใหโอน
ทรัพยแสิ น  งบประมาณหนี้  สิทธิ  ภาระผูกพัน  ข าราชการ  ลู กจ าง  และอัตรากํ าลั งของ
กระทรวงศึกษาธิการในสวนกรมพลศึกษา (ยกเวนกองยุวกาชาดและกองการลูกเสือ) มาเป็น
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มาตรา 27 ใหโอนงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตรแ ในสํานักงานพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแ กรมประชาสัมพันธแ มาเป็น
สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มาตรา 28  ให โ อน อํานาจ
หนาที่ของรัฐมนตรีในการดําเนินงานเกี่ยวกับหนวยงานของรัฐดังตอไปนี้มาเป็นของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

 (1) การกีฬาแหงประเทศไทย 

 (2) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

 มาตรา 29 นอกจากโอนอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวแจงชัดแจงชัดที่อ่ืนใหโอนอํานาจหนาที่ของ
รัฐมนตรี ในการดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังตอไปนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา 

 (1) พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 

 (2) พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกแ พ.ศ.2535 

 (3) พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ.2544 (กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา, ออนไลนแ, 2564) 

 โดยนอกจากจะพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว กีฬา วิทยาศาสตรแการกีฬา และ
นันทนาการใหไดมาตรฐานสากล สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาดานพลศึกษา กีฬา 
นันทนาการ การออกกําลังกาย และวิทยาศาสตรแการกีฬาแลว การเขามาของกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬานี้ยังทําใหมวยไทยถูกกําหนดเป็นกีฬาและศิลปะที่เป็นมรดกของชาติ สงผลใหมาตรฐานและ
การจัดการแขงขันของมวยในรูปแบบตาง ๆ มีความทันสมัย มีคุณภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 แนนอนวาการพนันยังคงปรากฏใหเห็นอยูในมวยไทย รวมทั้งมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแหรือ
มวยตูเชนเดียวกัน  ที่มีการเลนพนันมวยจากการดูผานจอโทรทัศนแโดยรูปแบบของการเลนพนันไมไดมี
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ความแตกตางจากการเลนพนันในสนามมวยไทยที่ใชถายทอดสดมากเทาไรนัก โดยรูปแบบการเลนได
มีการแบงฝั่งที่เชียรแนักมวยแตละมุมหรือแตละฝั่ง ในที่นี้คือ แดงและน้ําเงิน และมีการลงเงินกันเพ่ือ
พนันวาฝุายใดจะชนะ แตจุดเริ่มตนของการเลนพนันมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแหรือมวยตูนั้นนาจะเริ่ม
มาจากรูปแบบการเลนพนันชนิดหนึ่ง เรียกวา มวยหู ซึ่งเป็นรูปแบบการสงขาวผลการแขงขันกีฬาชก
มวยในสนามมวยที่มีคูนักมวยกําลังขึ้นชกบนเวทีกันจริง ๆ ณ ขณะนั้น โดยมีคนที่ทําหนาที่สงผลการ
คํานวณการแพชนะของนักมวยไปยังสายโทรศัพทแที่โทรเขามาเพ่ือตองการทราบถึงสถานการณแจริงใน
สนามมวย จากนั้นก็พัฒนามาเป็นการเลนพนันมวยตูแบบไมตองใชโทรศัพทแเพราะสามารถรับชมการ
ถายทอดสดการแขงขันชกมวยไทยผานโทรทัศนแพรอมกับบุคคลที่อยูภายในเวทีมวย ซึ่งที่เลนพนันมวย
ไทยเหลานี้ถูกเรียกวา เซียนมวย 

 การพนันมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแหรือการเลนพนันมวยตูในปัจจุบันมักจะมีวัฒนธรรมการ
พนันมวยไทยที่ควบคูกับการแขงขันชกมวยตลอดมาตั้งแตอดีต เพราะเมื่อมีการแขงขัน โดยแบงขาง
ออกเป็นสองฝุายแลว ผูชมก็จะมีการตอรองระหวางฝุายที่สนับสนุนนักมวยสองฝุาย จนปัจจุบันบัน
กลาวไดวา สภาพเศรษฐกิจของวงการมวยไทยนั้น สวนหนึ่งอาศัยการพนันของกลุมผูดูเป็นนักพนัน
หรือที่เรียกกันอีกอยางหนึ่งวา “เซียนมวย” เป็นกลไกในการขับเคลื่อนวงการมวยไทย จนภายหลัง
เมื่อมีการตั้งสนามมวยราชดําเนินและสนามมวยลุมพินี ไดอนุญาตใหมีการพนันขันตอระหวางเซียน
มวยไดอยางถูกตองตามกฎหมาย เฉพาะสนามมวยลุมพินีและราชดําเนินเทานั้น เพ่ือเป็นการควบคุม
การแทงพนันของเซียนมวย แตถึงอยางไรก็ตาม ในสภาพความเป็นจริงนั้นเห็นไดวาจะเป็นมวยไทยที่
แขงตามวัดที่เรียกกันสั้น ๆ วา “มวยวัด” หรือการแขงขันตามเวทีมวยชั่วคราวตาง ๆ ก็มักจะเห็นได
วามีแทงพนันของเซียนมวยอ่ืนดวยเชนกัน ภาพลักษณแของมวยไทยจึงไมไดมีภาพลักษณแของศิลปะ
การตอสูประจําชาติไทยท่ีงดงามแตเพียงเทานั้น หากแตภาพลักษณแของการพนันและความรุนแรง ปุา
เถื่อนอยูคูกับมวยไทยอยางท่ีแยกออกจากกันไมได (อดิศร บุญญปุรานนทแ. 2553:4)  

 หากกลาวถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสาน ภาพในจินตนาการของใครหลายคนคงจะ
เป็นภาพพ้ืนที่ที่ราบสูง แหงแลง และทุรกันดาร ตามแบบเรียนสภาพพ้ืนที่ที่ไดเรียนมาจากใน
หองเรียน รวมถึงเป็นภูมิภาคที่สามารถปลูกขาวหอมมะลิที่อรอยอันดับตน ๆ ของประเทศอยางพ้ืนที่
ของทุงกุลารองไห แตอีกหนึ่งสิ่งที่นาสนใจในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน คือ เป็นอีก
หนึ่งพ้ืนที่มีชื่อเสียงในวงการมวยไทยเป็นอยางมาก เนื่องจากนักมวยที่มีชื่อเสียงโดงดังสวนมากมักมี
ภูมิลําเนาหรือบานเกิดอยูในภูมิภาคนี้ เชน สมรักษแ คําสิงหแ สมจิตร จงจอหอ บัวขาว บัญชาเมฆ เป็น
ตน อีกทั้งยังมีชมรมมวยไทยที่เป็นเครือขายเชื่อมโยงเหลาคนรักมวยไทยหรือกลุมที่ถูกเรียกวาเซียน
มวยไวดวยกัน เชน ชมรมมวยภาคอีสาน ชมรมมวยสยามภาคอีสาน ที่มีสวนสําคัญทําใหเกิดการ
จัดการแขงขันการชกมวยตาง ๆ ขึ้น ทั้งนัดการกุศล และที่จัดขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการชมมวย
ของกลุม  
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3.6 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีศิลปะรูปแบบแมไมมวยไทยประจําทองถิ่นที่โดงดังและ
ยังคงถูกกลาวถึงอยูเสมอ ไมวาจะเป็น รูปแบบมวยโคราช ซึ่งเป็นมวยที่มีมาในประวัติศาสตรแไทยมาชา
นาน เป็นศิลปะมวยไทยที่มีชื่อเสียงตลอดมาเทากับมวยลพบุรี มวยอุตรดิตถแ และมวยไชยาซึ่งมี
นักมวยจากหัวเมืองคือเมืองโคราชไดสรางชื่อเสียงจากการไปแขงขันชกมวยในพระนครโดยชกชนะ
นักมวยภาคอ่ืน ๆ นับไมถวน ซึ่งลวนแตมีชื่อเสียงโดงดังทั้งสิ้น โดยเริ่มตั้งแตสมัย “พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ทรงครองราชยแ พ.ศ. 2411 พระองคแทรงโปรดกีฬามวยไทยมาก
การฝึกหัดมวยไทยแพรหลายไปตามหัวเมืองตาง ๆ ทั่วประเทศ” ทรงจัดใหทีมการแขงขันชกมวยหนา
พระที่นั่งในงานศพของพระเจาบรมวงศแเธอ พระองคแเจาอุรุพงษแรัชสมโภช ในวันที่ 18–21 มีนาคม   
ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452) ณ ทุงพระเมรุ นักมวยที่เจาเมืองตาง ๆ นํามาแขงขันลวนแตคัดเลือกคนที่มี
ฝีมือดีจากทั่วประเทศ การแขงขันครั้งนี้ไดนักมวยที่สามารถชกชนะคูตอสูหลายคนเป็นที่พอพระราช
หฤทัยของพระองคแ และโปรดเกลา ฯ พระราชทานยศและบรรดาศักดิ์ ใหกับนักมวยมณฑล
นครราชสีมาเมืองโคราชเป็นขุนหมื่นครูมวย คือ “หมื่นชงัดเชิงชก” ถือศักดินา 300 คือ นายแดง ไทย
ประเสริฐลูกศิษยแคุณพระเหมสมาหารเจาเมืองโคราช มีชื่อเสียงในการใช “หมัดเหวี่ยงควาย” 
เอกลักษณแมวยไทยโคราช พบวา สวมกางเกงขาสั้น ไมสวมเสื้อ สวมมงคลที่ศีรษะขณะชก การพัน
หมัดแบบคาดเชือก ตั้งแตหมัดขึ้นไปจรดขอศอก เพราะมวยโคราชเป็นมวยตอยวงกวาง และใชหมัด
เหวี่ยงควาย การพันเชือกเชนนี้ เพ่ือปูองกันการเตะตอยไดดี”การฝึก ฝึกจากครูมวยในหมูบาน 
ตอจากนั้นจึงไดรับการฝึกจากครูมวยในเมืองขั้นตอนการฝึกโดยใชธรรมชาติ เมื่อเกิดความคลองแคลว
แลวทําพิธียกครู แลวใหยางสามขุมและฝึกทาอยูกับที่ 5 ทา ทาเคลื่อนที่ 5 ทา ฝึกลูกไมแกทางมวย 
11 ทา ฝึกทาแมไมสําคัญ ประกอบดวย ทาแมไมครู 5 ทา และทาแมไมสําคัญ โบราณ 21 ทา แลวมี
โคลงมวยเป็นคติสอนนักมวยดวย พรอมคําแนะนํา เตือนสติไมใหเกรงกลัวคูตอสู  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หรือท่ีรูจักกันในชื่อ “ภาคอีสาน” ครอบคลุมพ้ืนที่ 
170,226 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่หนึ่งในสามของประเทศ ซึ่งถือเป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ
ที่สุด ภาคอีสานตั้งอยูบนที่ราบสูงโคราชที่ยกตัวขึ้นสูงอยางเห็นไดชัดจากภาคกลาง ที่ราบสูงแหงนี้
ลาดเอียงจากเทือกเขาเพชรบูรณแซึ่งอยูทางดานตะวันตกของภาค ลงไปทางใตไปบรรจบกับแมน้ําโขง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุมเทือกเขาที่สูงประมาณ 500 – 1,000 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล
ในทางทิศตะวันตกและทางตอนใตของภาค และยังเป็นแหลงตนน้ําของแมน้ําถึง 5 สาย เทือกเขาสัน
กําแพงและเทือกเขาพนมดงรักวางตัวกั้นเขตชายแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาและลาว ยอด
เขาที่สูงที่สุดคือภูหลวง ซึ่งมีความสูงถึง 1,571 เมตร และรองมาเป็นภูกระดึง ซึ่งมีความสูงอยูที่ 
1,325 เมตร โดยภูทั้งสองแหงนี้เป็นสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมอยางมาก ทิศเหนือและทิศ
ตะวันออกของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ติดกับประเทศลาว โดยมีลําน้ําโขงเป็นพรมแดน
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ธรรมชาติ ตั้งแตตรงพื้นท่ีจังหวัดเลยไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี สวนทางทิศใตของภาคมีพ้ืนที่ติดกับ
ประเทศกัมพูชา แมน้ํามูล ซึ่งมีความยาว 641 กิโลเมตร เป็นแมน้ําสายสําคัญของอีสานตอนลาง มีตน
น้ําอยูที่ทิวเขาสันกําแพงในจังหวัดนครราชสีมา ไหลผานจังหวัดบุรีรัมยแ สุรินทรแ รอยเอ็ด และศรีสะ
เกษ และมาบรรจบรวมกับแมน้ําชีและแมน้ําโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี สวนแมน้ําชี ซึ่งเป็นแมน้ําสาย
ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 765 กิโลเมตร มีตนกําเนิดที่ทิวเขาเพชรบูรณแในจังหวัดชัยภูมิ 
โดยแมน้ําไหลผานจังหวัดขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุแ รอยเอ็ด ยโสธร และมาบรรจบรวมกับลํา
แมน้ํามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี สําหรับแมน้ําสงครามซึ่งมีความยาว 420 กิโลเมตรนั้น มีตนกําเนิด
จากเทือกเขาภูพานในเขตจังหวัดสกลนคร และไหลผานจังหวัดอุดรธานี สกลนคร หนองคาย และมา
บรรจบกับแมน้ําโขงที่จังหวัดนครพนม 

ภาคอีสาน สามารถแบงออกเป็น 20 จังหวัดไดดังตอไปนี้  

 1. อํานาจเจริญ 2. บึงกาฬ 3. บุรีรัมยแ 4. ชัยภูมิ 5. กาฬสินธุแ 6. ขอนแกน 7. เลย  

 8. มหาสารคาม 9. มุกดาหาร 10. นครพนม 11. นครราชสีมา 12. หนองบัวลําภู  

 13. หนองคาย 14. รอยเอ็ด 15. สกลนคร 16. ศรีสะเกษ 17. สุรินทรแ 18. อุบลราชธานี 19. 
 อุดรธานี 20. ยโสธร (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ออนไลนแ, 2564) 

  

ที่ตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดชัยภูมิตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณใจกลางของประเทศ  เสนรุงที่ 15 
องศาเหนือ  เสนแวงที่ 102  องศาตะวันออก  สูงจากระดับน้ําทะเล  631  ฟุต  หางจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนตแ  332  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  12,778.3  ตารางกิโลเมตร 
หรือ  7,986,429  ไร   คิดเป็นรอยละ  7.6  ของพ้ืนที่ทั้งหมดของภาค  และรอยละ  2.5  ของพ้ืนที่
ทั้งประเทศ   มีเนื้อที่ใหญเป็นอันดับ 3 ของภาค  และใหญเป็นอันดับ  7 ของประเทศ  มีอาณาเขต
ติดตอกับจังหวัดใกลเคียง  ดังนี้ 

 ทิศเหนือ              ติดตอกับ จังหวัดขอนแกน  และเพชรบูรณแ 

 ทิศตะวันออก        ติดตอกับ จังหวัดขอนแกน  และนครราชสีมา 

 ทิศใต                  ติดตอกับ จังหวัดนครราชสีมา          

 ทิศตะวันตก          ติดตอกับ จังหวัดลพบุรี  และเพชรบูรณแ 
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 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบดวยปุาไมและภูเขารอยละ 50   ของพ้ืนที่จังหวัด 
นอกนั้นเป็นที่ราบสูง บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นพ้ืนที่ราบ มีพ้ืนที่ปุาไมและเทือกเขาตั้งเรียงราย
จากทิศตะวันออกสูทิศตะวันตก ประกอบดวยเทือกเขาสําคัญ ไดแก ภูอีเฒา  ภูแลนคา  และภูพังเหย  
มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการ 3 สวน คือ 1. ราชการบริหารสวนกลาง มีสวนราชการ
สวนกลางตั้งหนวยงานปฏิบัติหนาที่ในจังหวัด จํานวน 46 หนวยงาน 2. ราชการบริหารสวนภูมิภาค มี
สวนราชการสวนภูมิภาคประจําจังหวัด จํานวน 35 หนวยงาน แบงการปกครองออกเป็น 16 อําเภอ 
124 ตําบล 1,620 หมูบาน 25 ชุมชน ประกอบดวยอําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอภูเขียว อําเภอจัตุรัส 
อําเภอแกงครอ อําเภอเกษตรสมบูรณแ อําเภอหนองบัวแดง อําเภอคอนสาร อําเภอบานเขวา อําเภอ
คอนสวรรคแ อําเภอบําเหน็จณรงคแ อําเภอเทพสถิต อําเภอเทพสถิต อําเภอบานแทน อําเภอหนองบัว
ระเหว อําเภอภักดีชุมพล อําเภอเนินสงา อําเภอซับใหญ            

 จังหวัดชัยภูมิ เป็นพ้ืนที่ตนน้ําสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ แมน้ําชี ตนน้ําอยูใน
บริเวณอําเภอหนองบัวแดง ไหลผานอําเภอบานเขวา อําเภอจัตุรัส อําเภอเมือง และอําเภอคอน
สวรรคแ ไปยังจังหวัดขอนแกน ชวงที่ผานจังหวัดชัยภูมิยาวประมาณ 190 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีน้ํา
พรม ซึ่งตนน้ําอยูที่อําเภอคอนสาร ไหลผานอําเภอคอนสาร อําเภอเกษตรสมบูรณแ อําเภอภูเขียว ไป
บรรจบกับลําน้ําเซิน ซึ่งมีตนน้ํามาจากอําเภอภูกระดึง จังหวัดเลยที่อําเภอบานแทน แลวไหลออกสู
จังหวัดขอนแกน (ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ, 2526: 6 )                              

 อําเภอเมืองชัยภูมิ ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ และอยู ในอาณาบริเวณเดียวกันกับที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ และศาลจังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,495 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดตอ ดังนี้ 

  ทิศเหนือ              ติดตอกับ อําเภอแกงครอ อําเภอเกษตรสมบูรณแ อําเภอหนองบัวแดง 
      จังหวัดชัยภูมิ 

 ทิศตะวันออก        ติดตอกับ อําเภอคอนสวรรคแ จังหวัดชัยภูมิ และอําเภอบัวใหญ จังหวัด
      นครราชสีมา 

 ทิศใต                 ติดตอกับ อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และ อําเภอคง จังหวัด 
      นครราชสีมา          

 ทิศตะวันตก          ติดตอกับ อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 

  (ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ, 2526: 40 )    
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ภาพที่1 : แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดชัยภูมิ 

 

ประวัติจังหวัดชัยภูม ิ

 จังหวัดชัยภูมิเริ่มมีตัวตนในหนาประวัติศาสตรแของไทยอยางชัดเจนในชวงรัตนโกสินทรแ
ตอนตน โดยมีชื่อรูจักในหัวเมืองหนาดานในการรบกับเจาอนุวงศแเวียงจันทนแที่เป็นกบฏยึดเมือง
นครราชสีมากวาดตอนผูคนไปยังเมืองเวียงจันทนแ เมื่อถึงทุมสัมฤทธิ์ คุณหญิงโมภรรยาเจาเมืองนคร
ราชสรมาไดคุมคนสูกับทหารของเจาอนุวงศแ นายแลเจาเมืองชัยภูมิในขณะนั้นพรอมดวยเจ าเมือง
ใกลเคียงยกทัพไปสมทบกับคุณโมตอสูกับกองทัพเจาอนุวงศแจนแตกและแพไปในที่สุด (ประวัติศาสตรแ
เมืองชัยภูมิ, 2526: 6 ) 
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 เมืองชัยภูมิปรากฏชื่อตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในแผนดินสมเด็จพระนารายณแ
มหาราช โดยเป็นเมืองขึ้นกับเมืองนครราชสีมาตอมาผูคนไดอพยพออกไปจากที่เดิมจนเมื่อปี พ.ศ. 
2560 ขาราชการสํานักเจาอนุวงศแเมืองเวียงจันทนแไดอพยพครอบครัวและบริวารเดินทางขามลําน้ําโขง
มาตั้งถ่ินฐานอยูท่ีบานหนองน้ําขุน (หนองอีจาน) ซึ่งอยูในบริเวณอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาใน
ปัจจุบันและในปี พ.ศ. 2362 เมื่อมีคนอพยพเขามาอยูมากนายแลก็ไดยายชุมชนมาตั้งใหมที่บานโนน
น้ําออมบานชีลองหางจากตัวเมืองชัยภูมิ 6 กิโลเมตรนายแลไดเก็บสวยผาขาวสงไปบรรณาการเจา
อนุวงศแจนไดรับบําเหน็จความชอบแตงตั้งเป็น“ ขุนภักดีชุมพล” ในปี พ.ศ. 2365 นายแลไดยายชุมชน
อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากที่เดิมกันดารน้ํามาตั้งใหมที่บริเวณบานหลวงซึ่งตั้งอยูระหวางหนองปลาเฒากับ
หนองหลอด (เขตอําเภอเมืองชัยภูมิปัจจุบัน) และไดหันมาขึ้นตรงตอเมืองนครราชสีมาและสงสวย
ทองคําถวายแดพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไมยอมข้ึนตอเจาอนุวงศแอีกตอไปพระบาทสมเด็จ
พระนัง่เกลาเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลายกบานหลวงขึ้นเป็นเมืองชัยภูมิและแตงตั้งขุนภักดี
ชุมพล (แล) เป็น“ พระยาภักดีชุมพล” เจาเมืองคนแรกตอมาเจาอนุวงศแไดกอการกบฏยกทัพเขามา
หมายจะตีกรุงเทพมหานครโดยหลอกหัวเมืองตาง ๆ ที่เดินทัพมาวาจะมาชวยกรุงเทพมหานครรบกับ
อังกฤษจนกระทั่งเจาอนุวงศแสามารถยึดเมืองนครราชสีมาไดเมื่อปี พ.ศ. 2369 ซึ่งตรงกับรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ครั้นตอมาเมื่อความแตกเจาอนุวงศแไดกวาดตอนชาวเมือง
นครราชสีมาเพ่ือนําไปยังเมืองเวียงจันทนแเมื่อไปถึงทุงสัมฤทธิ์  หญิงชายชาวเมืองที่ถูกจับโดยการนํา
ของคุณหญิงโมภรรยาเจาเมืองนครราชสีมาไดลุกฮือขึ้นตอสู  พระยาภักดีชุมพลเจาเมืองชัยภูมิพรอม
ดวยเจาเมืองใกลเคียงไดยกทัพออกไปสมทบกับคุณหญิงโมตีกระหนาบทัพเจาอนุวงศแเวียงจันทนแจน
แตกพายไปฝุายกองทัพลาวสวนหนึ่งลาถอยจากเมืองนครราชสีมา เขายึดเมืองชัยภูมิไวและเกลี้ย
กลอมใหพระยาภักดีชุมพล (แล) เขารวมเป็นกบฏดวย แตพระยาภักดีชุมพลไมยอมเจาอนุวงศแเกิด
ความแคนจึงจับตัวพระยาภักดีชุมพลมาประหารชีวิตที่บริเวณใตตนมะขามใหญริมหนองปลาเฒา  ซึ่ง
ตอมาชาวชัยภูมิไดระลึกถึงคุณความดีที่ทานมีความซื่อสัตยแและเสียสละตอแผนดินจึงไดพรอมใจกัน
สรางศาลขึ้น ณ บริเวณนั้นปัจจุบันทางราชการไดสรางศาลขึ้นใหมเป็นศาลาทรงไทยชื่อวา  “ ศาลา
พระยาภักดีชุมพล (แล)” มีรูปหลอของทานอยูภายในเป็นที่เคารพกราบไวและถือเป็นปูชนียสถาน
ศักดิ์สิทธิ์แหงหนึ่งของจังหวัดตั้งอยูหางจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 3 กิโลเมตรคําขวัญจังหวัด
ชัยภูมิคือชัยภูมิทิวทัศนแสวยรวยปุาใหญมีชางหลายดอกไมงามลือนามวีรบุรุษสุดยอดผาไหมพระใหญท
ราวดี (ประวัติความเป็นมาจังหวัดชัยภูมิ, 2553: 4 ) 
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ประชากรและเศรษฐกิจ 

 จากสถิติของสํานักงานกลางทะเบียนราษฎรแกระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม 2551 
จังหวัดชัยภูมิมีประชากรทั้งสิ้น 1,122,647 คนเป็นชาย 559,298 คนเป็นหญิง 563,349 คน
ประชากรสวนใหญของจังหวัดประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การทํานาขาวในเขตที่ราบลุมน้ําชี
การปลูกพืชไรชนิดตางๆเชนออยโรงงานมันสําปะหลังขาวโพดเลี้ยงสัตวแและการปลูกไมผลและไมยืน
ตนหลายชนิดอาทิมะมวงมะขามกลวยน้ําวาเป็นตน   

 จังหวัดชัยภูมิขึ้นกับภาคการเกษตรภาคการคาสงคาปลีกและภาคอุตสาหกรรมเป็นสําคัญ 
ภาพรวมของเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิมีแนวโนมชะลอตัวลง โดยพิจารณาจากการผลิตในสาขา
การเกษตรและสาขาอุตสาหกรรมดานการบริโภคดานการลงทุนและดานการเงิน ซึ่งเป็นผลมาจาก
เศรษฐกิจชะลอตัวลงราคาน้ํามันเชื้อเพลิงมีการปรับตัวสูงขึ้น กอปรกับสถานการณแความไมแนนอน
ทางการเมืองขณะที่การจัดเก็บรายไดภาครัฐและการประกันตนในระบบประกันสังคมยังคงมีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่อง (ประวัติความเป็นมาจังหวัดชัยภูมิ, 2553: 11 ) 

 

สภาพสังคม 

 สภาพสังคมของเมืองชัยภูมินั้นสวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตร ซึ่งเป็นการใชแรงงาน
ในครอบครัว และขยายพ้ืนที่ทางการเกษตรไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้ดวยการมีดินแดนติดกับจังหวัด
นครราชสีมา จึงสันนิษฐานวาการเขามาของมวยโคราช ซึ่งเป็นลักษณะรูปแบบของแมไมมวยมวยไทย
ในประเทศไทยอีกแบบหนึ่งนาจะเขามาในชัยภูมิเมื่อเกิดการติดตอสื่อสารกัน แนนอนวามวยนั้นเกิด
ขึ้นมานานแลวในพ้ืนที่ตาง ๆ ในประเทศไทย แตอิทธิพลของมวยโคราชนาจะมีมากที่สุด รวมทั้งการ
จัดงานที่มีการแขงขันมวยไทยเป็นงานประเพณีหรือการแสดงก็นาจะเขามาดวย การยายถิ่นฐานก็อาจ
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญท่ีทําใหมวยไทยเขามามีอิทธิพลในจังหวัดชัยภูมิ                                                                                         

   “เราอยูใกลกันมากนะ ชัยภูมิกับโคราช พ้ืนที่จังหวัดก็ติดกัน โคราชมีมวยโคราชที่ดัง ๆ 
เป็นไปไดวาจะกระจายตัวมาที่ชัยภูมิ อีกอยางชัยภูมิเมื่อกอนก็ไมไดมีคนเยอะอะไร เป็นจังหวัดใหญที่
ไมคอยมีคนอยู การยายที่อยูของคนก็มีสวนที่ทําใหที่เป็นวัฒนธรรมเขามา” (เซียนศักดิ์, สัมภาษณแ: 
28 เมษายน 2564) 
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พัฒนาการของสนามมวยตู้ใน อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

 สนามมวยตูในอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยมีตัวแปรหลัก คือ เทคโนโลยีสมัยใหมอยางโทรทัศนแ ที่เขามามี
บทบาทในฐานะตัวกลางที่เป็นสื่อใหคน ในที่นี้คือ เซียนมวย ไดบริโภคมวยไทยจากเวทีศูนยแกลางที่
จัดการแขงขันขึ้น นั่นคือ มวยที่ถายทอดสดผานโทรทัศนแ หรือที่เรียกวามวยตู เนื่องจากลักษณะของ
โทรทัศนแเป็นจอสี่เหลี่ยมคลายรูปทรงทางเรขาคณิต และคลายกับลักษณะของตูซึ่งมีรูปทรงสี่เหลี่ยม 
ทั้งนี้พัฒนาการของสนามมวยตู ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สามารถแบงออกไดเป็น 4 ชวงที่เห็น
การเปลี่ยนแปลงไดอยางชัดเจน  

 ชวงแรก เป็นจุดเริ่มตนการเขามากระแสไฟฟูา ที่การทางไฟฟูาสวนภูมิภาคไดจัดสรางขึ้นเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่หางไกล และสรางความเจริญใหแกพ้ืนที่โดยรอบประเทศไทย ทําใหสินคา เครื่องอุปโภค
บริโภคที่ใชไฟฟูาเป็นตัวทําใหเกิดการแสดงผลของสินคาที่ผลิตมาไดรับความนิยมเป็นอยางมาก 
โทรทัศนแเป็นตัวกลางหลักสําหรับสนามมวยตูที่ทําใหผูคนหลากหลายเขามารวมตัวกันเพ่ือรับชมภาพ
สด ที่ถายทอดมาจากสถานีตนทาง ในประมาณชวงปี พ.ศ. 2523 อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีไฟฟูา
ใชเป็นครั้งแรกโดยพรอมเพรียงกันทั่วอําเภอ ทําใหโทรทัศนแ เป็นหนึ่งเครื่องใชไฟฟูายอดฮิตที่
ประชาชนซื้อไปเพ่ือใชประโยชนแ และนี่เป็นจุดเริ่มตนของการเกิดสนามมวยตูชวงแรกที่อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ ที่เป็นไปในลักษณะการเริ่มตนจับกลุมเพ่ือรับชมภาพที่สงออกมาแสดงผลผานโทรทัศนแ 
ในเรื่องของการพนันนั้นยังไมเปลี่ยนแปลงไปเทาไรนัก เนื่องจากเป็นชวงรอยตอสิ่งเกาและสิ่งใหม การ
เขามาของไฟฟูาและโทรทัศนแยังเป็นสิ่งที่นาสนใจของกลุมคนมากกวาการเลนพนัน 

 ชวงที่สอง เป็นชวงที่ผานมาประมาณจากชวงแรก 2-3 ปี และอยูยาวไปจนถึงชวง พ.ศ. 2530 
รูปแบบทางกายภาพของสนามมวยตูในเขตพ้ืนที่ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิยังไมเปลี่ยนแปลงไปจาก
ชวงที่แรกมากนัก เป็นเพียงการรับชมโทรทัศนแรวมกันที่บานของใครคนใดคนหนึ่งที่มีโทรทัศนแเทานั้น 
และเปน็ชวงที่เริ่มมีการพนันไมเต็มรูปแบบเกิดขึ้นในพ้ืนที่สนามมวยตู เป็นการพนันในเชิงการใชทีเลน
ทีจริงในการทายวานักมวยฝุายใดจะชนะ ผูที่ทายผิดหรือแพพนันจะตองเป็นฝุายทําตามความตองการ
ของฝุายที่ทายชนะ การพนันในสนามมวยตูชวงนี้ยังไมใชเงินหรือสิ่งของมีคามาก  ๆ เขามาเป็น
สื่อกลางหรือของพนัน 

 ชวงที่สาม เป็นที่เริ่มตั้งแตปี พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2545 พ้ืนที่ที่เรียกวาสนามมวยตูมีพัฒนากาว
ไปอีกขั้น เริ่มมีพ้ืนที่ปิดสวนตัวแบบจริงจังสําหรับการรับชมมวยตู รวมถึงมีคนที่ถูกเรียกวาเซียนมวย
เขามารวมกันรับชมมวยไทยที่ถายทอดสดผานโทรทัศนแมากขึ้น แตยังคงไมมีการเก็บเงินสําหรับคาเชา
สําหรับการเขาชม สนามมวยตูก็มีไมมากเทาปัจจุบัน แตก็มากกวาในอดีตที่ผานมา อีกทั้งการพนัน
ในชวงที่สามนี้ก็เป็นการใชเงินเขามาเป็นสื่อกลางอยางเป็นทางการ  
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 ชวงที่สี่ ชวงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต พ.ศ. 2545 เป็นตนมา มีการจัดตั้งกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬาขึ้นเพ่ือสงเสริมทองเที่ยวและกีฬา มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษาดานกีฬา นันทนาการ (กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา, ออนไลนแ, 2564) ทําใหมวยไทยถูกกําหนดเป็นกีฬาและศิลปะที่เป็นมรดกของชาติ และมีการ
แพรหลายมากยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและตางเทศ ในรูปแบบการจัดเพ่ือความบันเทิง จัดเพ่ือหารายไดใน
สวนตาง ๆ รวมถึงการถายทอดสดการแขงขันชกมวยก็มีเพ่ิมมากขึ้น ทั้งในสื่อชวงทางหลักที่คนนิยม 
ไมวาจะเป็น สถานีโทรทัศนแสีกองทัพบกชอง 7 ชอง 3 หรือแมกระทั่งชองฟรีทีวีตาง ๆ ก็มีการ
ถายทอดสดมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแเพิ่มมากขึ้น ทําใหวันและเวลาในการจัดเปิดสนามมวยตูมีจํานวน
วันเพ่ิมขึ้นมาจากเดิมที่มีเพียงวันเสารแและวันอาทิตยแ ในบางสัปดาหแอาจมีเพ่ิมวันมาอีก 1-2 วัน 
แลวแตการถายทอดสดทางโทรทัศนแ ในชวงที่สี่นี้สนามมวยตูในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มี
เพ่ิมมากขึ้น การจัดการของพ้ืนที่ก็เป็นระเบียบโดยมีสรางสรางเป็นหองที่มีพ้ืนที่ปิด มีความเป็น
สวนตัวมากขึ้น โทรทัศนแหรือเทคโนโลยีสื่อกลางอ่ืน ๆ ก็ทันสมัยตามยุคที่เปลี่ยนแปลงไป ในชวงนี้มี
การเก็บเงินคาเขาชมมวยตูที่สนาม รวมทั้งมีการเพ่ิมการบรกิาร อยางเชน อาหาร เครื่องดื่ม หรือพ้ืนที่
พักผอน ไวคอยบริการเหลาเซียนมวยเต็มรูปแบบ ซึ่งถือวาเป็นไปในเชิงของธุรกิจที่ใชมวยไทยเป็น
เหมือนสินคาในการเลือกชมผานพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีพ้ืนที่กลางที่เปรียบเสมือนพ้ืนที่ตลาดใหเซียนมวยได
เลือกจับจายสินคาที่มีบริการในสนามมวยตู 

 ในที่นี้จังหวัดชัยภูมิเองไดจัดตั้งสมาคมกีฬาประจําจังหวัดเพ่ือสงเสริมดานนี้เชนกัน ทําใหมี
คนสนใจในกีฬามวยไทยมากข้ึน มีการจัดเรียนการสอนมวยไทยในโรงเรียน และเปิดเป็นชมรมที่ใครก็
สมัครเขารวมไดเพ่ือฝึกซอมมวยเป็นการผอนคลายและงานอดิเรก ทําใหกีฬามวยไทยเติบโตมากขึ้นใน
จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงสนามมวยตูก็มีเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการในการรับชมและรวมตัว
กันรับชมรวมกันของคนรักมวยและเซียนมวยในจังหวัด แตทั้งนี้การเปิดสนามมวยตูที่เพ่ิมขึ้นในจังหวัด
ก็ไมไดกระทําการอยางเอิกเกริกและมีการกําหนดจํานวนผูเขาชมไมเกินที่ละ 50 เนื่องจากมีกฎหมาย
การพนันที่ถูกออกกฎมาเพ่ือควบคุมการเลนพนันสนามมวยตูในยุคนี้จนถึงปัจจุบันมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพ่ิมมากขึ้นในรูปแบบดานความสะดวกสบาย มีอาหาร เครื่องดื่ม ไวจําหนายและบริการ
สําหรับผูที่เขามารับ มีการเก็บคาเขาชม รวมถึงจํานวนเงินในการเลนการพนันก็เพ่ิมมากขึ้น ขึ้นต่ําตอ
หนึ่งคูชกมวยอยูที่ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท เป็นขั้นต่ําในการเลนพนันมวยแตละคูชกในสนาม
มวยตู การพนันมีขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากการเขามามีบทบาทของระบบทุนนิยม เศรษฐกิจที่ตอง
ขับเคลื่อนทุกอยางดวยเงินตรา  

 “จับการเปลี่ยนแปลงที่คงที่ที่เป็นปัจจุบันไดชวงปี 45 ที่เขาตั้งกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา มันควบคุมหลายอยาง มวยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เขาควบคุม ถูกตั้งใหเป็นกีฬา มีเอาไปออกกําลัง
กายบาง ไปโชวแตามงานบาง แลวก็เขาจัดมวยเยอะขึ้น ที่ไหนก็จัด อยางมวยตูก็มีบอย ไมใชแคเสารแ
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อาทิตยแที่มีแครายการสองรายการ แตมีใหเลือกเยอะขึ้นวาจะดูรายการของชองไหน แตสวนมากเขา
เลือกดูชองที่จัดมวยสนุก ๆ อยางชอง 7 ชอง 3 ที่มีมานาน ที่นี่เขาก็สงเสริมใหมีสมาคมมวย มีสมาชิก
เยอะนะ คนรูจักมวยก็เพ่ิมขึ้น ทีนี้สนามมวยตูมันก็โตสิ มันก็ไมไดถูกกฎหมายนะเพราะเขามีแค
กฎหมายใหเลนพนันไดในเวทีมวย แตมันไมไดจริงจังแบบประกาศโตง ๆ วานี่คือมวยตูนะ แตคนวงใน
เขาจะรูกัน มีเซียนมวยเยอะขึ้นจากการดูมวย มากกวาเมื่อกอนมาก” (เซียนเป, สัมภาษณแ: 2 
สิงหาคม 2563) 

 จังหวัดชัยภูมิเป็นหนึ่งจังหวัดในเขตพ้ืนที่ภาคอีสานที่มีขนาดพ้ืนที่ของจังหวัดคอนขางใหญ 
ถูกจัดอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง อันประกอบไปดวย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมยแ 
สุรินทรแ โดยทั้งสี่จังหวัดนี้มีศักยภาพดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศนแและอารยธรรมขอม เนื่องจากมี
อุทยานแหงชาติที่สําคัญหลายแหง อาทิ เขาใหญ ผาหินงาม ฯลฯ ชัยภูมินับเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีความ
เกี่ยวของกับวงการมวยไทยมาอยางยาวนานไมแพจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคอีสาน แตเริ่มเห็นพัฒนาการ
ชัดเจนเป็นรูปธรรมในชวง พ.ศ. 2545 ที่มีการจัดตั้งชมรมคนรักมวยไทยในจังหวัด และมีสมาคมมวย
ไทยสําหรับผูที่รักในมวยไทยขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน ทําใหกีฬามวยไทยเติบโตมากขึ้นในจังหวัดชัยภูมิ 
เนื่องจากทางจังหวัดไดเล็งเห็นความสําคัญของมวยไทย และตองการสงเสริมมวยไทยยังคงอยูใน
จังหวัด โดยไดจัดใหมีการแขงขันกีฬามวยไทยของเยาวชนเป็นประจําทุกปี เพ่ือเป็นแบบอยางใหกับ
คนรุนถัดไปไดซึมซับและสงเสริมศิลปะการตอสูประจําชาติและกีฬาเพ่ือสุขภาพอยางมวยไทย แมใน
พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิจะไมไดขึ้นชื่อในเรื่องศิลปะแมไมมวยไทยโบราณ แตก็ถือวาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มี
คนนิยมชมชอบในวงการมวยไทยจํานวนไมนอย ทั้งนี้มีกลุมคนที่ถูกเรียกวาเซียนมวยมากกวา 40 คน 
แนนอนวาในยุคปัจจุบันที่มีเรื่องระบบทุนนิยม เศรษฐกิจ และการเงินเขามาเกี่ยวของ รวมกับมวยไทย
ที่ถูกทําใหเขาถึงไดงายผานสื่ออยางโทรทัศนแก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําใหเกิดพ้ืนที่สนามมวยไทยผานสื่อ
โทรทศันแหรือมวยตูในจังหวัดเพ่ิมข้ึนมาจํานวนไมนอยเชนเดียวกัน โดยผูมีบทบาททําใหสนามมวยตูยัง
สามารถเกิดข้ึนอยูได คือ เซียนมวย ที่เขาไปรวมกลุมรับชมมวยรวมกัน 

 หากจะกลาววา “เซียน” มักมากับการแขงขันตาง ๆ คงไมผิดไปจากความเป็นจริงมากนัก 
นอกจากนี้ยังนํามาซึง่การใหคําแนะนําหรือวิจารณแขอเดนขอดอยของผูเขาแขงขันนั้นๆ เพ่ือใหเกิดการ
วิเคราะหแความเป็นไปไดในวัดการแพชนะของผูเขาแขงขัน และแนนอนวาสิ่งที่ตามมา คือ การพนัน 
ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการการเลือกขางและเชื่อในการวิเคราะหแผูเขาแขงขันคนใดคนหนึ่งเพ่ือทําใหเกิด
ความสบายใจและเป็นการสรางแรงพลังใจใหกับผูเขาแขงขันในการตอสูเพ่ือใหไดมาซึ่งชัยชนะ การ
พนันไมเพียงแตเป็นกิจกรรมเพ่ือสรางความสนุกสนานในการรวมกันดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เทานั้น แต
ยังเกี่ยวของกับปัจจัยดานการเงินและเศรษฐกิจทําใหเกิดแรงกดดันเพ่ือใหผูเขาแขงขันชนะเพ่ือให
ไดมาซึ่งเงินพนันเป็นรางวัลตอบแทน 



49 
 

 
 

 เซียนมวย เป็นอีกหนึ่งกลุมคนที่มีบทบาทในวงการมวยเป็นอยางมากในปัจจุบัน เนื่องจาก
เป็นผูชมหลักและนําเอาการพนัน เขามาสูวงการมวย แมวาความหมายของการพนันจะถูกมอง
ทรรศนะทางดานลบมากกวาบวก แตไมอาจปฏิเวธไดวาวงการมวยไทยในปัจจุบันกับการพนันเป็นสิ่ง
ที่มาคูกัน และแนนอนวากลุมคนที่ขับเคลื่อนใหมีอยูของทั้งสองสิ่งไมเพียงแตผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
วงการมวยอยางใกลชิดเทานั้น แตยังรวมถึงเซียนมวย ผูที่ไดชื่อวามีประสบการณแในวงการมวยมา
ยาวนาน และอาจเป็นคนที่เคยมีประสบการณแและชวงชีวิตที่เกี่ยวของกับวงการมวยในชวงระยะเวลา
หนึ่ง แตมีการเปลี่ยนแปลงไปของสถานะในปัจจุบัน นอกจากนี้เซียนมวยยังเป็นกลุมผูมีอิทธิพลสําคัญ
การตอการดําเนินไปของวงการมวยไทยในปัจจุบัน 

 หากจะกลาววา “เซียน” มักมากับการแขงขันตาง ๆ คงไมผิดไปจากความเป็นจริงมากนัก 
นอกจากนี้ยังนํามาซึ่งการใหคําแนะนําหรือวิจารณแขอเดนขอดอยของผูเขาแขงขันนั้น  ๆ เพ่ือใหเกิด
การวิเคราะหแความเป็นไปไดในวัดการแพชนะของผูเขาแขงขัน และแนนอนวาสิ่งที่ตามมา คือ การ
พนัน ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการการเลือกขางและเชื่อในการวิเคราะหแผูเขาแขงขันคนใดคนหนึ่งเพ่ือทํา
ใหเกิดความสบายใจและเป็นการสรางแรงพลังใจใหกับผูเขาแขงขันในการตอสูเพ่ือใหไดมาซึ่งชัยชนะ 
การพนันไมเพียงแตเป็นกิจกรรมเพ่ือสรางความสนุกสนานในการรวมกันดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เทานั้น 
แตยังเกี่ยวของกับปัจจัยดานการเงินและเศรษฐกิจทําใหเกิดแรงกดดันเพ่ือใหผูเขาแขงขันชนะเพ่ือให
ไดมาซึ่งเงินพนันเป็นรางวัลตอบแทน 
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บทที่ 4 

กว่าจะเป็นเซียนมวย 

 เซียนคืออะไร ใครคือเซียน เรามักจะไดยินคําวาเซียนปรากฏอยูทั่วไปในเกือบทุกชวงวัย 
สังคม วงการตาง ๆ หรือกลุมเฉพาะเจาะจง คําวาเซียน ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานแปลวา ผูที่เกงหรือชํานาญในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ เชน เซียนการพนัน เซียน
พระ  ซึ่งตรงกับการเรียกหรือใชคําวาเซียนในชีวิตจริงที่คําวาเซียนในแตละสังคมก็มีความคลายคลึ ง
หรือเหมือนกัน เป็นสัญลักษณแทางภาษาที่ทําใหคนในสังคมนั้น ๆ เขาใจรวมกัน 

 เซียนมวย นับเป็นอีกหนึ่งกลุมคนที่มีบทบาทสําคัญที่ทําใหมวยไทยยังอยู ผานการรับชมมวย
ตู ถึงแมวาเซียนมวยจะอยูทุกที่ที่มีเวทีการจัดการแขงขันชกมวย แตก็มีเซียนมวยอีกจํานวนไมนอยที่
ไมสามารถเขาไปรับชมการแขงขันในสนามเวทีมวยได มวยไทยที่ถายทอดผานสื่อโทรทัศนแเป็นอีกหนึ่ง
ตัวเลือก และไดรับความนิยมในหลาย ๆ พ้ืนที่ หากไมมีเซียนมวยที่เป็นกลุมคนที่คอยสงเสริมการ
จัดการแขงขันมวย การสนับสนุนทุนในรูปแบบตาง ๆ ทั้งเงิน สถานที่ วิชาความรูที่สั่งสมมาเพ่ือให
คําแนะนําแกบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ สามารถทําใหมวยไทยยังคงดําเนินไปได ในฐานะสินคาทาง
วัฒนธรรมที่เคยเป็นเพียงวัฒนธรรม แตปัจจุบันมวยมักถูกมองแงเชิงของธุรกิจการคา มีธุรกิจมากมาย
ที่เกี่ยวของกับมวย มวยตูก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวของกับวงการมวยโดยตรงที่ตองอาศัย
เซียนมวยที่เขามามีบทบาทในฐานะลูกคาเพ่ือใหธุรกิจขับเคลื่อนไปได 

 “เซียนมวย” หนึ่งในสรรพนามเรียกขานบุคคลที่มีความเกง ชํานาญ มีชื่อเสียงและเกี่ยวของ
ในวงการมวยทุกรูปแบบ โดยเซียนมวยมักมีบทบาทหนาที่ในวงการมวยเป็นวงกวาง ทั้งมวยที่อยูพ้ืนที่
ทางกายภาพหรือสนามมวยที่มีเวทีสําหรับการการจัดการแขงขันชกมวย รวมทั้งสนามมวยรูปแบบอ่ืน
ที่อยูนอกพ้ืนที่สนามจริงอยางมวยตู เซียนมวย หมายถึง ผูที่เขาไปชมมวยในเวที โดยมีจุดประสงคแเพ่ือ
เลนพนันมวยเป็นหลัก (จิราพร แกวศรีงาม, 2547 :4)  หรือ กลุมคนที่มักจะเดินทางไปยังสนามมวย
ในพ้ืนที่ตาง ๆ ที่มีกาจัดการแขงขันชกมวย รวมถึงเขามาดูมวยในสนาม สงเสียงตะโกนรอง ชูไมชูมือ 
และแสดงอากัปกริยาทาทางในการเชียรแตางกัน (ปฏิญญา ลิ้มโอฬารสุขสกุล, 2554 : 108)   

 “เซียนมวย เป็นกลุมคนที่รูเรื่องมวยดี สวนมากจะมองวาเป็นกลุมคนที่เขาไปเลนมวยที่สนาม
เป็นสวนใหญ มีทั้งแบบไปคนเดียว ไปเป็นกลุม แตสวนมากเขาจะนัดกันไปเป็นกลุมจะไดคุยกันวา
วันที่ไปดูมวย มีมวยตัวไหนนาเลน นาลงเงิน ตอนเชียรแก็มีสงเสียงบางแลวแตวาเกมการแขงมันอยูจุด
ไหน สนุก ลุนมากก็เสียงดัง เหมือนเวลาเชียรแกีฬาทั่วไป” (เซียนพงษแ, สัมภาษณแ: 3 ตุลาคม 2563) 

 กวาจะถูกเรียกวาเป็นเซียนมวยนั้นนอกจากจะเป็นเหมือนผูมีอิทธิพลในวงการมวยไทย ไมวา
จะเป็น กลุมที่ทําอาชีพตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวงการมวยไทย เชน หัวหนาคายมวย ครูฝึกสอนมวย เป็น
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ตน กลุมคนที่คอยสนับสนุนมวยไทยอยางสปอนเซอรแหรือที่เรียกวา ผูสนับสนุน โดยใหการสนับสนุน
ทั้งเงิน อุปกรณแท่ีใชในการแขงขันชกมวย ซอมมวย หรือแมกระทั่งสนับสนุนอาหารเสริมที่นักมวยตอง
ไดรับ เชน เครื่องดื่มชูกําลัง เครื่องดื่มโปรตีนเสริมกลามเนื้อ วิตามินเสริมอ่ืน ๆ ก็ลวนเป็นสวนหนึ่งใน
สิ่งที่ผูสนับสนุนใหการสนับสนุน กลุมคนที่เขามาเลนการพนันและเผยแพรการวิเคราะหแ วิจารณแมวย 
ตามประสบการณแและความรูของตนเองก็เป็นอีกหนึ่งกลุมที่ถูกเรียกวาเซียนมวยเชนกัน แตหากจะ
กลาวถึงความแตกตางของการเป็นเซียนมวยนั้นสามารถจําแนกหรือสังเกตไดอยูหลัก ๆ  3 ประเภท
ดวยกัน ดังนี้  

 1. เซียนมวยที่ไดมาจากการมีพวกพอง เพ่ือนเป็นเซียนมวยในวงการมวยอยูแลว โดยกลุม
เซียนมวยแบบมีพวกพองนี้อาจไมไดมีความสามารถในการวิเคราะหแรูปแบบความเป็นไปของเลย แต
การเขาไปรับมวยที่สนามมวยรวมกับเพ่ือนที่เป็นเซียนมวยอยูแลวก็ทําใหเซียนคนอ่ืน ๆ หรือคน
ภายนอกมองวาเป็นเซียนมวยไดโดยอัตโนมัติ  

  2. เซียนมวยที่ไดมาจากความใจกลาในการลงเงินพนัน เซียนมวยกลุมนี้มีความคลายคลึงกับ
เซียนมวยกลุมแรก โดยอาจไมใชเซียนมวยที่มีความสามารถในการวิเคราะหแหรือรูจักนักมวย และ
รูปแบบมวยไดดี แตใชวิธีการลงเงินพนันจํานวนมาก หรือที่เรียกกันวา กลุมเงินหนัก กลาไดกลาเสีย 
ถึงไหนถึงกัน  

 3. เซียนมวยที่ไดมาจากการสั่งสมประสบการณแในการวิเคราะหแเกมการแขงขันมวย กลุมนี้
เป็นกลุมที่สวนมากมักมีความเก่ียวของกับวงการมวยอยูแลว เพราะมีความใกลชิดกับนักมวยและคูชก 
ทําใหมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหแรูปแบบมวย ความไดเปรียบ เสียเปรียบของมวยไดดี 

 จากความแตกตางของการเป็นเซียนมวยทั้ง 3 รูปแบบนั้น ถึงจะสามารถแยกออกเป็นกลุม ๆ 
นั้นก็ไมไดหมายความวาเซียนมวยหนึ่งคนนั้นจะตองเป็นหนึ่งใน 3 ประเภทของเซียนมวยนั้นตลอดไป 
แตผูที่ถูกเรียกวาเซียนมวยหนึ่งคนสามารถเป็นไดหมดทั้ง 3 ประเภท โดยมีจุดเริ่มตนที่อาจแตกตาง
กันในการเขามาเป็นเซียนมวย แตเมื่อเวลาผานไปก็สามารถเรียนรูและปรับตัวได  

 “เซียนมวย สังเกตไดหลัก ๆ มีสามแบบนะ แบบมีพวกพอง ไมตองรูอะไรทั้งนั้น แตเขาไป
สนามกับเขาก็เป็นเซียนมวยไดแลว แบบกลา พวกนี้มีเงิน กลาไดกลาเสีย ไมเกี่ยงเรื่องราคาเลยแค
ชอบก็ลงเงินแลวเขาไมเสียดายดวยนะถาแพ รูไมรูมวยก็แลวแตคน แบบวิเคราะหแ พวกนี้เขาอยูกับ
มวยมานาน เป็นครูมวยบาง นักมวยเกาบาง ชั่วโมงบินเขาสูงหนอยเซียนมวยพวกนี้ แตทั้งหมดมัน
เป็นได ทุกคนเป็นได ไมตองอายุเยอะก็เป็นเซียนมวยได แคเรียนรู มีประสบการณแ ” (เซียนภูมิ, 
สัมภาษณแ: 2 ตุลาคม 2563) 
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 นอกจากนี้รูปแบบของการแตงตัวก็เป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตที่สามารถคาดเดาไดวาใครเป็นเซียน
มวย โดยการแตงตัวของเซียนมวยสวนมากมักจะมีรูปแบบคลายคลึงกัน เชน การมีประเปาคาดอก ใส
นาฬิกาขอมือที่มักเป็นจุดเดน ใสแหวน และสวมเสื้อโปโลแขนสั้น โดยเฉพาะในกลุมของเซียนมวยใน
สนามมวยตูมักจะมีรูปแบบการแตงตัวที่คลายคลึงกัน แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับรสนิยมสวนบุคคล ยุคสมัย 
และความสะดวกของแตละคน “จุดสังเกตเซียนมวย ถาที่มวยตูตางจังหวัดอยางเรา ๆ นะ คิดวา
เหมือนกัน เสื้อโปโล กระเปาคาดอก นาฬิกาใหญ ๆ สวนมากสีทอง มีแหวน แตมันวัดไมไดหรอกวา
ทั้งหมด แตจากท่ีเจอมาเป็นแบบนี้หมดเลย” (เซียนนุ, สัมภาษณแ: 3 ตุลาคม 2563) 

 เซียนมวย เป็นกลุมที่อิทธิพลตอการมีอยูของมวยไทยในยุคปัจจุบัน ที่มีบทบาทในดานตาง ๆ 
ทั้งในเรื่องของการสงเสริม สนับสนุนมวยไทยหลายทางหลายรูปแบบ  ซึ่งกวาจะกาวเขามาเป็นเซียน
มวย แตละคนไดรับประสบการณแชีวิตที่มีความแตกตางกัน ความเป็นอยู ครอบครัว สังคม พ้ืนที่ที่อยู
อาศัย แตเมื่อมาอยูรวมกันในพ้ืนที่หนึ่งก็กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน มีคําสรรพนามใชเรียกเหมือนกัน นั่น
คือ “เซียนมวย”  

 เรื่องราวความเป็นมาของเซียนมวยในสนามมวยตูในอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิเป็นอีกหนึ่ง
เรื่องราวที่ผูศึกษาตองการนําเสนอถึงเรื่องราวตาง ๆ ของชีวิตบุคคลกลุมนี้ในชวงเวลาชีวิตที่มีความ
เกี่ยวของกับวงการมวย โดยเริ่มจากจุดเริ่มตนของการรูจักวงการมวย พัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงจาก
จุดเริ่มตน ชวงชีวิตในปัจจุบัน ทัศนคติที่มีตอการเป็นเซียนมวย มวยไทย และการพนัน รวมถึ งการ
ดําเนินไปของการมีอยูของมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแหรือเรียกติดปากวามวยตูในพ้ืนที่ เพ่ือทําความ
เขาใจตอกลุมบุคคลที่ถูกเรียกวาเซียนมวย ในที่นี้ผูศึกษาไดสัมภาษณแเซียนมวยทั้งสิ้น 12 คน ที่อยูใน
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยใชนามสมมติท้ังหมด 

  

4.1 กว่าจะเป็นเซียนมวย 

  บุคคลหนึ่งกวาจะมีฉายาหรือสรรพนามเรียกขานเป็นของตัวเองในดานใดดานหนึ่ง อาจตอง
มีประการณแ มีความเกี่ยวของในดานใดดานหนึ่งที่ตนเองเชี่ยวชาญ ทั้งนี้เซียนมวยก็เป็นอีกหนึ่งสรรพ
นามเรียกขานกลุมคนที่มีความเกี่ยวของกับวงการมวยในดานใดดานหนึ่งเชนเดียวกัน ชว งชีวิต 
ประสบการณแ จุดพลิกผันของชีวิตของผูถูกเรียกวาเซียนมวย ก็เป็นอีกหนึ่งความนาสนใจ 

 4.1.1 เซียนเป (นามสมมติ) อายุ 50 ปี 

  เซียนเป เป็นคนอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิโดยกําเนิด เริ่มรูจักวงการมวยและการพนันมา
ตั้งแตจําความได แตเริ่มเขาสูวงการมวยในชวงประถมศึกษาปีที่2 หรือชวงอายุ 7 ปี เนื่องจากความ
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ตองการทางดานการเงินเพ่ือใชจายเป็นคาเรียนหนังสือจึงตองขึ้นสังเวียนชกมวย เพราะครอบครัวมี
สมาชิกหลายคน ทําใหคาใชจายในครอบครัวไมเพียงพอตอความตองการของสมาชิกในครอบครัว โดย
ชวงเริ่มแรกของการสนใจวงการมวย คือ การเลนกับเพ่ือนและเกิดการทะเลาะวิวาทกันตามประสา
เด็กในขณะนั้น จนเกิดการการชกตอยกันขึ้น เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําใหเซียนเปรูสึกวามวยไมไดเป็นแค
ศิลปะการตอสูที่เคยไดยินมาเทานั้น “ตอนเด็กทะเลาะกับเพ่ือน เลยตอยกัน รูวามันไมดีนะ ตอนแรก
ใชแคคําพูดนะ พูดตอบโตกัน แตอยูดี ๆ คือวางหมัดกันแลว เป็นจุดเปลี่ยนเลย จากที่บานไมเคยสอน
ใหใชกําลัง แตเราก็ทําเพราะมันจวนตัว ตองปกปูองตัวเอง หลังจากนั้นเราก็รูสึกวามันไมใชแคศิลปะที่
จับตองไมไดแลว มันปูองกันตัวเองได” (เซียนเป, สัมภาษณแ: 2 สิงหาคม 2563)  

 นอกจากนี้ก็เริ่มรูจักการพนันมาตั้งแตชวงที่เริ่มชกมวยเชนกัน เนื่องจากตองขึ้นชกมวยบน
เวทีมวย บรรยากาศรอบตัวเต็มไปดวยผูชมและมีกิจกรรมการเลนพนันกับนักมวยแตละฝุายอยาง
เปิดเผยเมื่ออยูในพ้ืนที่สนามมวย และใชเงินเป็นตัวตอรองในการพนันจริง ๆ ทําใหเซียนเปซึมซับเอา
การพนันมาตั้งแตนั้นเป็นตนมา นอกจากนี้หากไมไดขึ้นเวทีมวยเป็นนักมวยขึ้นชกเองก็จะไปตามงาน
ตาง ๆ ที่จัดขึ้น เชน งานวัด งานทําบุญที่มีการจัดมวยขึ้น “ตอนขึ้นชกคิดแควาไดเงินคาตัว ไดรูศิลปะ
ปูองกันตัวเพ่ิม จนคนที่พาไปชกบอกวาไดเงินพนันนี่แหละ ครั้งตอ ๆ ไปก็ฝากเขาเลนดวย จากนั้นก็
เรื่อย ๆ เลย แลวก็ไปงานวัด งานที่เขาจัด” (เซียนเป, สัมภาษณแ: : 2 สิงหาคม 2563) 

 จากนั้นชวงอายุ 18 ปีของคุณเป ซึ่งตรงกับชวงปี พ.ศ. 2523 ที่มีไฟฟูาเขามาในจังหวัด มี
เครื่องใชไฟฟูาอยางโทรทัศนแเขาสูหมูบานเป็นครั้งแรก ซึ่งมีบานไมกี่หลังคาเรือนเทานั้นที่มีทําให
เซียนเปตองไปนั่งดูการแขงขันชกมวยผานโทรทัศนแที่บานอ่ืนเพราะที่บานไมมีเป็นของตนเอง โดย
เซียนเปบอกวาแรกเริ่มการเลนพนันจากการดูมวยผานโทรทัศนแนี้เป็นเพียงการลุนเองอยูในใจ ไมมีใคร
เลนพนันในลักษณะแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะทุกคนกําลังสนใจตัวกลางในการ
รับชมนั่นคือโทรทัศนแที่เพ่ิงเขามาไดไมนาน 

 ถัดมาอีก 2-3 ปี เริ่มมีการพนันแบบไมเชิงจริงจังเกิดขึ้นจากการชมมวยที่ถายทอดสดผาน
โทรทัศนแ เชน พนันปาก หรือใชการแลกเปลี่ยนเมื่อแพพนันเป็นการเลี้ยงอาหาร หรือสิ่งตอบแทนอ่ืน 
ๆ ที่ไมใชเงิน รวมถึงยังคงไมไดมีการรวมตัวกันเป็นกลุมขนาดใหญ ซึ่งแตกตางกับการพนันในสนาม
มวยแบบกายภาพ 

 ตอมาชวงปี พ.ศ. 2530 เริ่มมีการเปิดพ้ืนที่บานเป็นพ้ืนที่ชมมวยที่มีคนมาชมมากขึ้นจากการ
เชิญชวนของเจาของบาน ไมมีการเก็บเก็บคาตเงหรือคาเงินที่ตองจายเมื่อเขามาชมมวยในสถานที่นั้น 
ๆ ทําใหมวยตูในอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นที่นิยมและรูมากขึ้นในจังหวัด และมีผูมารวมรับชม
และเลนพนันมากขึ้นเชนกัน “ชวงนี้เขาก็เลนกันเฉย ๆ ไมมีเก็บเงิน ไมมีรานอาหารขาย คนก็มาดู
เยอะขึ้น”  (เซียนเป, สัมภาษณแ: 2 สิงหาคม 2563) 
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 นอกจากนี้เซียนเปยังบอกวาในชวงนั้นเริ่มเลนการพนันดวยจํานวนเงินที่ไมมากเทาไรนัก 
เนื่องจากคาเงินในตอนนั้นยังไมมากพอ รวมถึงมีคาใชจายทางบานมากขึ้น จึงทําใหจํานวนเงินในการ
เลนพนันดังกลาวไมมากเทาไรนัก “ตอนนั้นเลนไมเยอะนะ ครั้งหนึ่ง คูหนึ่งไมเกินหารอย สมัยนั้นหา
รอยคือเยอะมากแลว” (เซียนเป, สัมภาษณแ: 2 สิงหาคม 2563) 

 ชวงปี พ.ศ. 2545 เป็นตนมาสนามมวยตูเขตอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ก็เปลี่ยนแปลงไปใน
ลักษณะคลายคลึงกัน นั่นคือ มีการจัดการสถานที่ที่เป็นระบบมากขึ้น มีหองรับรอง มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก มีอาหาร เครื่องดื่มไวคอยบริการ รวมถึงมีการเก็บคาเขาชมจํานวนมากนอยขึ้นอยูกับเจาของ
สนามมวยตูนั้น ๆ โดยเริ่มตนที่ 300 บาท สามารถอยูในสนามไดตลอดเวลาที่มีการถายทอดสดการ
แขงขันชกมวย ซึ่งใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง และถาหากสั่งอาหารและเครื่องดื่มก็จะบวกเพ่ิมราคา
ของอาหารและเครื่องดื่มเขาไปในคาเขาชมมวยตู 

  “เปลี่ยนไปเยอะนะ เหมือนทําเป็นธุรกิจเต็มรูปแบบ แตไมเอิกเกริกเพราะมันก็ไมเชิงถูก
กฎหมาย ขางนอกมองวาเป็นการไปดูมวยดวยกัน แตมันก็มีเรื่องพนันเขามาดวย ตอนนี้ก็เลนเยอะ
แลวนะ คูละพันขึ้นแลว หลักรอยไมมีใครเลนแลว” (เซียนเป, สัมภาษณแ: 2 สิงหาคม 2563) 

 เซียนเปกลาววาชวงหลังจาก พ.ศ. 2545 เป็นตนมาก็ถูกเรียกวาเซียนเป เพราะแทบจะทุก
สนามมวยตูจะตองมีคุณเปไปชมทุกสุดสัปดาหแ มีความรูในการวิเคราะหแความเป็นไปไดของการแพ
ชนะ ความสามารถของนักมวยแตละคน คายที่นักมวยคนนั้นสังกัดวามีการฝึกซอมและสะสมจํานวน
การชกมากนอยเทาไร ซึ่งในที่นี้คุณเปเรียกวากระดูกนักมวย รวมถึงคุณเปไดเป็นที่รูจักอยาง
กวางขวางในวงการมวยในจังหวัดและวงการเซียนมวยอีกหนึ่งบทบาท คือ กรรมการผูตัดสินมวยที่
เป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริม ที่รับตัดสินมวยตามงานที่จัดแขงขันมวยตามสถานที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ ทําให
น้ําหนักและชื่อเสียงในการเป็นเซียนของคุณเปมีเพ่ิมมากข้ึน  

 ชีวิตในปัจจุบันของเซียนเปมีงานประจําเป็นงานที่มีความมั่นคงและยังคงดําเนินชีวิตใน
บทบาทของเซียนมวยที่ยังคงเป็นที่รูจักในกลุมของผูชมมวย นอกจากนี้เซียนเปยังเป็นหนึ่งในสมาชิก
ของสมาคมกีฬาประจําจังหวัดผูเชี่ยวชาญดานวงการมวย  “เรามีงานประจําทํานะ มั่นคงดวย แตที่ยัง
ดูมวย ยังเลนพนันอยู เพราะเราผูกพัน อยางที่บอกวารูจักมาตั้งแตเด็ก ไมปฏิเสธหรอกวามวยทําให
เรามีทุกวันนี้ ยิ่งมวยตูดวยเป็นสื่อกลางในกรหาเงินเลยแหละ ” (เซียนเป, สัมภาษณแ: 2 สิงหาคม
2563) 

 นอกจากนี้เซียนเปกลาววามวยไทยคือวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ไมไดเปลี่ยนแปลงความเป็น
ศิลปะการตอสู แตการพนันและธุรกิจที่เกี่ยวของเขามาทําใหวัฒนธรรมศิลปะการตอสูอยางมวยไทย
กลายเป็นสินคาไปแลว อีกหนึ่งตัวกลางสําคัญที่คุณเปคิดวามีความเกี่ยวของโดยตรงทําใหวงจรของ
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การพนัน ธุรกิจที่เกี่ยวของนี้ยังอยู คือ สื่อ ที่ยังคงเป็นตัวกลางขับเคลื่อนใหวงการนี้ยังอยู ทั้งรูปแบบ
ความสมจริง ขาวสารที่มีมากขึ้น อีกทั้งการพนันก็เป็นหนึ่งตัวกลางที่คุณเปใหความเห็นวาทําใหมวย
ไทยยังอยูได “มันเป็นไปไดยากนะที่จะไมมีการพนันเขามาเกี่ยวของเวลาดูมวย ยากมาก ถึงเราเชียรแ
ในใจวาใครชนะนั่นคือการพนันแลว แตมันมีเงินหรืออะไรเขามาเกี่ยวเนี่ยมันทําใหมวยนาดูมากขึ้นนะ 
ไมใชแคมวยหรอก อะไรที่แบงฝั่ง” (เซียนเป, สัมภาษณแ: 2 สิงหาคม 2563) 

 ตลอดชีวิตของเซียนเปหรือเซียนที่เกี่ยวของกับวงการมวยมากวา 40 ปี จากอดีตจนถึง
ปัจจุบันทําใหคุณเปหรือเซียนเปมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของวงการมวยและวงการมวยตูใน
จังหวัดที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยมากขึ้น รวมถึงรูปแบบการใชชีวิตของคุณเปก็มีการเปลี่ยนแปลง
ไปเชนกัน 

 “เปลี่ยนไปทุกอยาง ความเจริญมันเขามา มวยตูในจังหวัดมันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกัน ชีวิต
ผมก็เปลี่ยน จากตอนแรกที่เลนเป็นอาชีพ พอถึงจุดหนึ่งมันตองดูตัวเองดวยวาพอหรือยัง เลนพนันได
แตอยาเป็นยอมเป็นทาสมัน ตองมีขีดจํากัด เป็นเซียนก็เหมือนกันตองเป็นตัวอยางใหเด็กรุนหลัง ๆ 
วงการมวย มวยตูเราจะไดมีคนมองเห็นอีกมุมหนึ่งบาง ” (เซียนเป, สัมภาษณแ: 2 สิงหาคม 2563) 

 

 

 4.1.2 เซียนแขก (นามสมมติ) อายุ 59 ปี 

 เซียนแขก เป็นคนอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิโดยกําเนิด เป็นนักกีฬาเกาและใชชีวิตเกี่ยวของ
กับวงการกีฬามาตั้งสมัยวัยรุน โดยเริ่มตนเลนกีฬามาตั้งแตมัธยมตนจนปัจจุบันก็ยังคงทํางานในวงการ
กีฬาของจังหวัดอยูเหมือนเดิม จุดเริ่มเซียนแขกกับวงการมวย คือ ชวงที่ยังคงเป็นนักกีฬาไดมีโอกาส
ไปชมเพ่ือนซึ่งเป็นนักกีฬาแขงขันชกมวยไทยตามงานกีฬาและงานตาง ๆ อยูเสมอ ทําใหไดรับการซึม
ซับและวิเคราะหแลักษณะรูปแบบมวยไดดีตั้งแตตอนนั้น รวมถึงเริ่มเลนการพนันมาตั้งแตชวงนั้น
เชนกัน แตไมจริงจังมากนัก 

 “ผมเป็นนักกีฬาเกา เลนไดทุกอยาง แตชอบบาสเพราะสาวกรี๊ด (หัวเราะ) รูจักมวยก็เป็น
กีฬานี่แหละ ไปเชียรแเพ่ือน แรก ๆ ไมเลนพนันอะไรนะ แตรอบขางเขาเลนหมดเลย เลยพยายามจับ
เทคนิคการเลนของเขาแลวเอามาเลนเอง เลนไปเลนมา ไดเงินดี” (เซียนแขก, สัมภาษณแ: 2 
สิงหาคม 2563)  

 เซียนแขกเริ่มทํางานในสํานักงานแหงหนึ่งหลังจากที่เรียนจบ ซึ่งเป็นชวงที่ เริ่มมีการเขามา
ของไฟฟูาและเครื่องใชไฟฟูาในจังหวัด บานเซียนแขกไดซื้อโทรทัศนแจอขาวดําซึ่งเป็นโทรทัศนแที่นิยม
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และทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นเพ่ือการรับชมสื่อตาง ๆ ที่ถายทอดผานสื่อกลางอยางโทรทัศนแ และหนึ่ง
นั้นคือมวยไทยที่ถายทอดมาจากเวทีสนามมวยราชดําเนินซึ่งอยูในกรุงเทพมหานคร แรกเริ่มเป็นเพียง
การชมมวยเพ่ือความบันเทิง แตหลังจากนั้นเพ่ือนของเซียนแขกที่รูจักกันมานานไดชวนไปดูการ
แขงขันถายทอดมวยรวมกันเป็นกลุมใหญเพ่ือความสนุกสนานและความบันเทิงที่มากขึ้น แตยังไมได
เริ่มเลนพนันกันอยางจริงจัง “ตอนนั้นเพ่ือนมาชวนใหไปดูดวยกัน ดูแบบเอาสนุกถือวาเป็นการพบเจอ
เพ่ือนฝูง กระชับมิตรกัน การพนันยังไมมีนะ แตแคเชียรแคนละฝุายใครชนะก็จับมือแสดงความดีใจกัน
แคนั้น เหมือนเวลาเราดูกีฬาทั่วไปแหละ” (เซียนแขก, สัมภาษณแ: 2 สิงหาคม 2563) 

 หลังจากนั้นเซียนแขกและเพ่ือนก็ไปมาหาสูกันที่บานของเพ่ือนคนหนึ่งเพ่ือรับชมมวยรวมกัน
เป็นประจําและเริ่มเลนการพนันในรูปแบบของพนันที่ไมใชเงินในการแลกเปลี่ยน เพราะไมไดจริงจัง
กับเลนการเลนการพนันเทาไรนัก แตใชการเลี้ยงอาหารหรือซื้อของใหอีกฝุายเมื่อนักมวยฝุายที่ตน
เชียรแแพ 

 ตอมาเมื่อความเจริญทางดานเทคโนโลยีมีมากขึ้น มีการเกิดขึ้นของสนามมวยตูในจังหวัดที่
รวบรวมเอาผูคนที่ชื่นชอบและอยากรับชมมวยไทยที่ถายทอดสดผานโทรทัศนแมีมากขึ้น สนามมวยตู
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ชวงสุดสัปดาหแที่เมื่อวางจากการทํางานประจําเซียนแขกจะแวะเขาไปรวมรับชม 
และเป็นจุดเปลี่ยนในการเริ่มเลนพนันมวยอยางจริงจังอีกครั้งในชีวิตของเซียนแขกผานมวยตู จากที่
เริ่มรูจักการพนันชวงวัยรุน โดยแรกเริ่มของการเลนพนันตามสนามมวยตูเป็นเพียงการเลนเพ่ือคลาย
เครียดและพบปะผูคนเพ่ือปรึกษาหารือกันในเรื่องของการวิเคราะหแมวย และพูดคุยเรื่องอ่ืน ๆ แตดวย
ความเป็นนักกีฬาเกาและสัมผัสกับวงการกีฬามานานทําใหเซียนแขกถูกเรียกวาเซียนอยางเต็มรูปแบบ
จากเหลาเพ่ือนฝูงดวยกัน ทําใหเซียนแขกเป็นที่รูจักในนามเซียนมวยมาตั้งแตนั้น “มันตลกมากเลยที่
ถูกเรียกวาเซียน เพราะรูสึกวาไมไดเกงอะไรขนาดนั้น เราแคใชทักษะที่มี ที่เคยเรียนมาวิเคราะหแไป
เรื่อย ๆ แตมันออกมาคือถูกหมด สุดทายก็ไดเป็นเซียน ชวงนี้แหละที่เลนพนันจริงจัง” (เซียนแขก, 
สัมภาษณแ: 2 สิงหาคม 2563) 

 พ.ศ. 2542 เซียนแขกไดเขารวมเป็นสมาชิกสมาคมกีฬาของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีหนาที่เป็น
ผูสนับสนุนและอบรมนักกีฬาหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ ทําใหเซียนแขกไดมีโอกาสคลุกคลีกับนักกีฬา
มวยไทยและเป็นหนึ่งในผูฝึกสอนกีฬาอีกหลายชนิดมาตั้งแตนั้นจนถึงปัจจุบัน  แตในดานของมวยตู
และการมีชื่อเสียงเรียกในฐานะเซียนมวยคนหนึ่งของเซียนแขกยังคงดําเนินมาควบคูกันเสมอ รวมถึง
การเลนพนันรวมในการชมมวยตู เซียนแขกกลาววาชวงตั้งแตปี พ.ศ. 2542 เป็นตนมาเป็นชวงที่สนาม
มวยตูเริ่มมีสิ่งอํานวยความสะดวกและมีการเก็บเงินคาเขาชม ซึ่งพ้ืนที่ของสนามมวยตูยุคใหมไมตาง
กับเมื่อกอนที่นิยมรวมตัวกันที่บานหลังใดหลังหนึ่งเพ่ือรับชมมวยรวมกัน แตมีความแตกตางกันที่มี
ความทันสมัยมากขึ้น ทั้งโทรทัศนแที่ใชรับเป็นภาพสีจอใหญและคมชัดซึ่งแตกตางจากเมื่อกอนที่เป็น
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เพียงโทรทัศนแลักษณแเป็นจอตูเล็ก ๆ และเป็นภาพขาวดํา ทั้งนี้รวมถึงจํานวนเงินพนันซึ่งมีจํานวนมาก
ขึ้น โดยมีคาการใชเงินพนันอยูที่ชวง 1,000 บาทเป็นตนไปแลวแตผูเลนพนันวาจะเลนมากนอยแค
ไหน “สนามมวยเปลี่ยนไป ไมเชิงเปลี่ยนหรอกแคสะดวกสบายมากขึ้น เงินพนันก็เยอะขึ้นตามยุคสมัย
แหละนะ ผมก็เลนเยอะขึ้นกวาเมื่อกอนเยอะเลย คลายเครียดดี” (เซียนแขก, สัมภาษณแ: 2 สิงหาคม 
2563) 

 กลุมของเซียนมวยในอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิเป็นอีกหนึ่งกลุมคนที่มีความผูกพันกันใน
ฐานะคนวงการเดียวกัน และรวมกันสนับสนุนวงการกีฬาและมวยในจังหวัดใหยังคงอยู เซียนแขก
กลาววาจุดเปลี่ยนของชีวิตมาจากวงการกีฬาโดยเฉพาะวงการมวยที่ทําใหรูจักเพ่ือนเพ่ิมมากขึ้น ได
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณแ ทั้งประสบการณแในวงการมวย ไมวาจะเป็น เครดิตนักมวย คายมวย 
ความสามารถของนักมวย หรืออ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวของ รวมถึงประสบการณแในชีวิตที่บางครั้งอาจไม
สามารถแกปัญหาเองได แตเมื่อไดรูจักผูคนมากข้ึนทําใหไดรับคําแนะนํามากมาย และที่สําคัญไดเพ่ือน
ใหมเพ่ิมมากขึ้น 

 ปัจจุบันชีวิตประจําวันของเซียนแขกก็ยังคงมีความเกี่ยวของกับวงการมวยตูในจังหวัดอยางที่
เคยเป็นมา รวมถึงการประกอบอาชีพที่วันธรรมดามีงานทําที่มั่นคงในการเลี้ยงชีพ และมีอาชีพเสริม
คือเซียนมวยที่เลนพนันเพ่ือความสนุกและคลายเครียด รวมถึงมีรายไดเสริมจากการเลนการพนันเขา
มาเพ่ิม 

 นอกจากนี้เซียนแขกยังกลาววาถึงแมการพนันจะเป็นสิ่งที่ไมดี แตยังมีดีอยูบางที่อาจทําให
อะไรบางอยางยังคงอยูตอไปได เชน มวยไทย ที่มีถายทอดผานสื่อโทรทัศนแที่ทําใหคนทั่วไปไดรับชม
กีฬาศิลปะของชาติ รวมถึงทําใหเกิดธุรกิจบางอยางเกิดข้ึนใหคนสามารถเลี้ยงชีพได 

 “ทุกวันนี้ผมใชชีวิตเหมือนเมื่อกอน ไปทํางาน วันหยุดไปเลนมวยตู มันมีหลายอยางนะที่ผม
ได มันไมใชแคเลนมวยเอาสนุก มันไดเพ่ือน ไดประสบการณแ แลวผมคิดวาพวกการพนัน มวยตูมันทํา
ใหมวยไทยที่เป็นมวยจริง ๆ ยังอยูไดนะ คิดดูวาถามีแตชกเอาไปโชวแเป็นศิลปะมันดึงดูดคนไมไดนาน
เทาไหรหรอก อันนี้ความคิดผมนะ คนอ่ืนไมรูหรอก มันแลวแตคนจะมอง ผมวาพวกการพนันมันมี
สวนทําใหมวยอยูไดเหมือนกัน” (เซียนแขก, สัมภาษณแ: 2 สิงหาคม 2563) 

 

 4.1.3 เซียนหมู (นามสมมติ) อายุ 52 ปี 

 เซียนหมูเกิดที่อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ไดยายไปเรียนตอในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งและ
อาศัยอยูที่กรุงเทพมหานครชวงหนึ่ง จนปัจจุบันไดยายกลับมาอยูที่บานเกิดในอําเภอเมือง จังหวัด
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ชัยภูมิ  เซียนหมูเป็นอีกหนึ่ งคนที่ชื่นชอบและรักในมวยไทยตั้งแต เด็กกอนจะยายไปเรียนที่
กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มจากการฝึกมวยไทยกับผูใหญในหมูบานเสมอ ชวงที่เรียนอยูมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานครไดเขาไปชมการแขงขันชกมวยที่เวทีลุมพินีและเวทีราชดําเนินเป็นประจํา และเริ่ม
เขาสูวงการการเลนพนันมวยอยางเป็นทางการตั้งแตนั้นเป็นตนมา เริ่มจากการถูกชักชวนจากที่ ไปดู
มวยในสนามมวยทั้งสองดังกลาว 

 “ชอบมวยมาตั้งแตเด็กเลย รูสึกวามันเทหแมาก ปูองกันตัวเองไดดวยเวลาขับขัน จนชวงไป
เรียนตอก็ไปดูที่ราชดําเนินบาง ลุมพินีบาง ไปตลอดเลยนะ แลวก็เริ่มตนเลนพนันมาตั้งแตชวงนั้น มี
คนรูจักชวนเลน ที่กรุงเทพฯเขาเลนกันจริงจังมาก บางคนหมดบาน หมดรถเลยก็มี” (เซียนหมู, 
สัมภาษณแ: 2 สิงหาคม 2563) 

 หลังจากเรียนจบเซียนหมูก็ไดกลับมาอยูที่บานเกิด และประกอบอาชีพตามสายการเรียนที่
เรียนมา แตยังคงติดตามและเลนพนันมวยตามสถานที่ตาง ๆ ที่จัดขึ้นตามวันงานประเพณีสําคัญตาง 
ๆ รวมถึงสนามมวยตูในจังหวัดที่เปิดและมีคนเขาไปรับชมทั้งคนทั่วไปและเซียนมวย โดยเซียนหมู
กลาววาในชวงแรก ๆ โทรทัศนแก็ยังเป็นแบบหนาจอขาวดําเพราะโทรทัศนแที่เป็นสียังเขามาไม
แพรหลายนักตามตางจังหวัด และรูปแบบการเลนพนันก็ไมไดจริงจังมากเทากับชวงที่ เคยอยู
กรุงเทพมหานคร 

 เซียนหมูเดิมทีไมชอบใหใครเรียกวาเซียน เนื่องจากนิยามตัวเองวาเป็นคนเลนพนันมวยมือ
สมัครเลนที่ไมไดจริงจังมากเนื่องจากมีงานประจําที่ตองทําอยูแลว แตเนื่องจากหลายคน รวมถึงเหลา
เซียนมวยตางเรียกวาเซียนหมู ตนจึงยอมรับไปโดยปริยาย  

 “กลับบานมาทํางาน แรก ๆ คิดถึงสนามมวยกรุงเทพฯมาก แตก็แกขัดไดที่มีมวยตู บานเราก็
ทันสมัยขึ้นมาเยอะเลย มีไปดูมวยตามงานวัด งานนั่นนี่บางดวยนะ ชอบมากทํายังไงไดละ พอไปเลน
มวยตูเขาเรียกเราวาเซียนก็ไมอยากยอมรับเพราะไมไดเกงอะไร แคชอบ แตพ่ีหลาย ๆ คนเขาเรียกก็
เลยเออออตาม ทุกวันนี้ก็เป็นเซียนตามที่เขาเรียก (หัวเราะ)” (เซียนหมู, สัมภาษณแ: 2 สิงหาคม 
2563) 

 พ.ศ. 2546 เพื่อนเซียนหมูไดชักชวนเซียนหมูใหไปชมการแขงขันชกมวยที่สมาคมกีฬาจังหวัด
จัดขึ้น และเซียนหมูก็เป็นอีกหนึ่งในสมาชิกของสมาคมกีฬาประจําจังหวัดที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือสงเสริมการ
กีฬาในจังหวัด แตทั้งนี้เซียนหมูยังคงชีวิตตามปกติ คือ ไปทํางานประจําของตนเอง เมื่อถึงวันหยุดก็จะ
ไปชมและรวมเลนพนันกับเพ่ือนที่ไปดวยกัน 

 ปัจจุบันชีวิตของเซียนหมูทั้งรูปแบบการใชชีวิตประจําวันและเทศกาลพิเศษยังคงไปชมมวยตู
เหมือนอยางที่เคยทํามาตั้งแตเริ่มตน เซียนหมูกลาววาสนามมวยตูในจังหวัดที่ไปเลนพนันมีการ
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เปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดเจนมาก ทั้งรูปแบบของสถานที่จากในชวงแรกที่เริ่มเขามาชมมวยตูยังเป็นแค
บานธรรมดา ขนาดไมใหญมาก แตปัจจุบันเป็นบานขนาดใหญ มีที่นั่งสบาย รวมถึงมีอาหารไวขายใหผู
ที่เขามาเยี่ยมเยือนสนามมวยตูนี้ มีการเก็บคาเขาชมหรือคาตเงที่เพ่ิมจํานวนมากข้ึน 

 “เมื่อกอนตอนเด็กมีแคไปนั่งดูมวยบานอื่นนะ พนันอะไรไมมีหรอก มีแคทายวาใครจะชนะจะ
แพ ตอนนี้เปลี่ยนไปหมดแลว ผมวาเขาทําเป็นธุรกิจมากขึ้น เป็นรายไดอีกทางเลยนะ แตมันก็ ไมเชิง
เอิกเกริกยิ่งใหญอะไร เพราะแตละที่เขาจํากัดจํานวนคนเขา เต็มแลวคือเต็มเลย” (เซียนหมู, 
สัมภาษณแ: 2 สิงหาคม 2563) 

 เนื่องจากเซียนหมูเป็นคนที่รักและสนใจกีฬามวยไทยมาตั้งแตเด็ก ทั้งยังไดฝึกแมไมมวยไทย 
และปัจจุบันยังเป็นเซียนมวยอีกคนหนึ่งที่มีความเก่ียวของกับวงการมวยมาตลอดทําใหทุกชวงชีวิตของ
เซียนหมูมีมวยไทยอยูตลอด ทั้งนี้เซียนหมูกลาววามีความรูสึกวามวยไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปจาก
การเป็นรูปแบบศิลปะการปูองกันตัว กลายเป็นเป็นธุรกิจ เป็นสินคาที่เจอในโทรทัศนแ เปิดชองไหนก็
เจอการถายทอดสดการแขงขันชกมวย และมีสื่อที่พัฒนามากขึ้นเป็นตัวกลางใหมวยเป็นธุรกิจมากขึ้น 
และการพนันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เซียนหมูคิดวาเป็นสิ่งที่อยูคูกับมวย ถาไมมีพนันก็ไมสนุก 

 “เมื่อกอนเลยนะผมคิดวา มวยมันเป็นศิลปะ เป็นทาทางการปูองกันตัว แตพอเรามีโอกาส
ตอนไปเรียนที่กรุงเทพฯไดไปดู ไปเห็นอีกโลกหนึ่งมันไมใชศิลปะ มันเป็นธุรกิจ การพนันลวน ๆ แลว
คิดดวยวามันเป็นไปไดยากมากท่ีมวยจะเป็นศิลปวัฒนธรรมอะไร ทุกวันนี้มวยตูเนี่ยมันทําใหมวยยังอยู
ไดนะ คิดดูวาถาจะแคในเวทีใหญๆแบบราชดําเนิน ลุมพินี คนตางจังหวัดเขาไมถึง มวยมันหายไปแน 
ๆ แตพอมีโทรทัศนแ มีสื่อ มันมีคนดูไงมันเลยยังอยูได ” (เซียนหมู, สัมภาษณแ: 2 สิงหาคม 2563) 

 

 

 4.1.4 เซียนลอ (นามสมมติ) อายุ 50 ปี 

 เซียนลอ พื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดขอนแกน ที่บานมีฐานะในระดับหนึ่ง ไมเคยสนใจในวงการ
มวยและการพนันมากอน ครอบครัวของเซียนลอตองการใหเรียนและทํางานความตองการของที่บาน 
เนื่องจากเซียนลอเป็นพ่ีชายคนโตและความหวังหลักของที่บาน แมจะไมไดสนใจในวงการมวยและ
การพนันมากนัก แตชวงที่ไปโรงเรียนเห็นเพ่ือนเลนพนันในรูปแบบทายวาใครจะชนะในการแขงขัน
กีฬาบางตามประสาเด็กในอายุขณะนั้น จึงเริ่มรูจักการพนันและเขาใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีความ
สนใจในกีฬามวยไทยมากข้ึน เนื่องจากครอบครัวไดสงไปเรียนมวยไทยเพ่ือใชปูองกันตัว 
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 “พ่ีไมเคยรู ไมเคยสนใจเลยนะ เรียนอยางเดียว พอแมใหเรียนก็เรียนเพราะถาเราไมทํานอง
จะตองโดนฝากความหวังไวอีก จนไปโรงเรียนไดทายนั่นนี่กับเพ่ือนเลยเขาวานี่เป็นการพนันรูปแบบ
หนึ่ง พอดีมากอีกเรื่องคือพอสงไปเรียนมวยกับคายมวยคายหนึ่งใหปูองกันตัว เราเลยชอบมาตั้งแต
ตอนนั้น คิดวานั่นเป็นจุดเริ่มตนที่เขาวงการมวยแลวนะ” (เซียนลอ, สัมภาษณแ: 6 สิงหาคม 2563) 

 เซียนลอแตงงานกับภรรยาชาวอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จึงไดยายบานมาอยูที่จังหวัดชัยภูมิ
แบบถาวร ในชวงปี พ.ศ. 2541 และไดรูจักกับเพ่ือนที่เป็นเซียนมวยหลายคน เนื่องจากทํางานประจํา
ที่เดียวกันจึงชักชวนเซียนลอใหไปสนามมวยตูดวยกัน “เพ่ือนที่ทํางานชวนไป ไปเลน ๆ ไมไดคิดอะไร 
แตมันสนุกดีนะพอไปจริง เพราะเราไมเคยไปท่ีแบบนี้เลย” (เซียนลอ, สัมภาษณแ: 6 สิงหาคม 2563) 

 หลังจากท่ีเริ่มเขาไปในวงการมวยตูรวมดวยการพนันแบบไมจริงจังนัก เซียนลอก็เริ่มไปสนาม
มวยตูทุกสุดสัปดาหแที่มีมวย และเริ่มเรียนรู เทคนิคของการชกมวย ความเกง ค วามไดเปรียบ
เสียเปรียบของแตละฝุายของนักมวย และเริ่มเลนพนันมวยอยางจริงจังที่สนามมวยตูในจังหวัด ทั้งนี้
นับตั้งแตที่ยายมาอยูที่ชัยภูมิจนถึงปัจจุบัน จากมุมมองของเซียนลอสนามมวยตูมีความเปลี่ยนแปลงไป
อยางเห็นไดชัด เซียนลอกลาววาชวงที่เริ่มไปสนามมวยตูแรก ๆ มีแคโทรทัศนแกับที่นั่งให ไมมีเก็บคา
เขาชมมวย ไมมีหองแอรแ แตปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเป็นอยางมาก คือ แบงสัดสวนอยางชัดเจน มีหอง
แอรแ หองรับรอง และมีอาหารและเครื่องดื่มไวคอยบริการเหลาเซียนมวยและผูเขาชม “มีหองดีขึ้น มี
อาหารขาย ถึงตอนไปดูจะอยูแค 3 ชั่วโมง แตสบายขึ้นมากกวาเมื่อกอน” (เซียนลอ, สัมภาษณแ: 6 
สิงหาคม 2563) 

 ตอมาชวงปี พ.ศ. 2553 เซียนลอเป็นอีกหนึ่งเซียนมวยในกลุมมวยตูจังหวัด เนื่องจากผาน
ประสบการณแ และเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาประจําจังหวัด ซึ่งเซียนลอถือวาเป็น
พัฒนาการดานการสะสมประสบการณแความรูที่ไดจากประสบการณแจริงนับตั้งแตเริ่มรูจักวงการมวย 

 ปัจจุบันเซียนลอเริ่มใหความสนใจกับการทํางานประจํามากกวาการมาที่สนามมวยตู จะเขา
ชมและรวมเลนพนันเฉพาะตองการคลายเครียดจากสิ่งเราอ่ืน ๆ แตก็ยังคงวนเวียนอยูในวงการมวยตู 
เซียนลอกลาววาชีวิตมีจุดเปลี่ยนรวมกับสถานการณแของชีวิตชวงนั้น ๆ แปรผันตรงกับความอยากเลน
การพนันมวยที่สนามมวยตู ถาชวงไหนเครียดก็จะเลนพนันดวยจํานวนเงินที่มากหนอย แตชวงไหน
อารมณแคงที่หรือไมมีความเครียดจะเลนตามที่ปกติที่สนามเลนกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับนักมวยที่ชกอีก
เหตุผลหนึ่ง 

 “ชวงไหนเครียดคือมันตองระบายนะ พ่ีก็เลนเยอะหนอย อาจจะคูละหาพันขึ้น ถาเสียมันก็
ไมไดอะไรมากเพราะวามวยวันหนึ่งเขามีแคสี่คู อีกอยางถามวยขางเราขึ้นมันก็คุม ถือวามาซื้อของ ซื้อ
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ความสุข ถาอารมณแดีหนอยก็ชิล ๆ ไมมากไมนอย แตอยางหนึ่งคือนักมวย ถาดัง แข็งหรือออนยังไง
เรารู เราก็เลือกขางที่มีเปอรแเซ็นตแชนะสูงกวา” (เซียนลอ, สัมภาษณแ: 6 สิงหาคม 2563) 

 เซียนลอกลาววาการมีอยูของมวยตูทําใหวงการมวยยังขับเคลื่อนไปได เพราะใคร  ๆ ก็
สามารถเขาถึงไดงายมากขึ้นกวาเดิม รวมถึงการพนันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไมสามารถกําจัดออกไปไดใน
วงการนี้ เนื่องจากการเชียรแนักมวยคนละฝั่งก็ถือวาเป็นการพนันแลว เซียนลอไมเคยรูสึกเสียดายที่
ตัดสินมาเริ่มชมมวยตูกับเพ่ือนที่ชักชวนมาเมื่อ 20 กวาปีกอน เพราะทําใหไดเห็นอีกหนึ่งมุมมองที่คน
ทั่ว ๆ ไปไมไดเขามาสัมผัส รวมถึงไดความรูเพ่ิมเติมทั้งจากการชมมวย ลักษณะวิธีการเลือกเชียรแ
นักมวย หลักการวิเคราะหแมวยที่มากขึ้นจากเพ่ือนที่รับชมรวมกัน 

 “พ่ีไมเคยรูสึกเสียดายที่เขามาวงการนี้นะ มันไดประสบการณแอะไรเยอะมาก ไมใชแคมาดูมา
พนันแลวจบ แตหลังจากนั้นก็มีไปกินขาว ไปเที่ยวกัน ไดปรึกษาปัญหาที่บางครั้งเราหาทางออกเอง
ไมได จากเมื่อกอนชีวิตพ่ีคือเรียนอยางเดียว อยูในกรอบมาก พอมาเจอแบบนี้รูสึกสนุกกับมัน มัน
แลวแตมุมมองคนดวยแหละ แนนอนวาการพนันมันไมดีหรอก แตเราตองหามตัวเอง เราตองรู
หลักการเลน เนี่ยขอเตือนใจแบบนี้พ่ีก็ไดมาจากเพ่ือน ๆ นักดูมวยดวยกัน” (เซียนลอ, สัมภาษณแ: 6 
สิงหาคม 2563) 

 

 4.1.5 เซียนวิทย์ (นามสมมติ) อายุ 62 ปี 

 เซียนวิทยแ เป็นอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิโดยกําเนิดเกิดและเติบโตที่นี่ไมมีการยายออกจาก
พ้ืนที่ ชวงวัยเด็กมีความผูกพันกับมวยไทยเนื่องจากขางบานเปิดเป็นคายมวย เซียนวิทยแไดมีโอกาส
เห็นและเรียนรูลีลาแมไมมวยไทย รวมถึงองคแประกอบอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวของมาไมนอย ทําใหเกิด
ความชอบและชื่นชมในมวยไทย รวมถึงไดมีโอกาสฝึกซอมรวมกับนักมวยในคายมวยที่ตั้งอยูขางบาน 
และมีโอกาสขึ้นชกมวยไมต่ํากวา 10 ครั้งตามงานวัดหรืองานบุญที่มีคนจัดการแขงขันชกมวยชั่วคราว
ขึ้น ทําใหทั้งหมดนี้เป็นจุดเริ่มตนของเซียนวิทยแกับวงการมวย 

 “ลุงชอบมวยมากนะ เกิดมาก็เจอเลยอยูขางบาน เห็นพ่ีนักมวยเขาซอมเราก็ไปดู ไปซอมกับ
เขา สนุกดี กลายเป็นวาเราชอบไปเลย เด็กผูชายอะเนอะอยากแข็งแรง เมื่อกอนมันไมคอยมีพวกของ
เลนก็เลยชอบมวยมาก ไดขึ้นชกดวยนะบอยดวย ไดเงินมาซื้อนั่นนี่ เป็นคาไปรถไปโรงเรียนบาง” 
(เซียนวิทยแ, สัมภาษณแ: 6 สิงหาคม 2563) 

 หลังจากนั้นเซียนวิทยแเลาวาเป็นชวงที่เริ่มมีโทรทัศนแเขามา อีกทั้งหมูบานก็เพ่ิงมีไฟฟูา ทําให
คายมวยขางบานซื้อโทรทัศนแและมีคนในหมูบานเขามารวมชมสิ่งที่โทรทัศนแกําลังถายทอด หนึ่งในนั้น 
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คือ มวยไทยที่ถายทอดสดจากเวทีมวยลุมพินี และเป็นครั้งแรกที่เซียนวิทยแไดรับชมการถายทอดสด
การแขงขันชกมวยที่มาจากเวทีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไทย ทั้งนี้เริ่มแรกที่มีการเขามาของไฟฟูาและ
โทรทัศนแไมมีใครสนใจในเรื่องของการพนันเพราะทุกคนเหอสิ่งใหมอยางโทรทัศนแ “ลุงอยูบานนอก มัน
ไกลเมืองหลวง พอมีโทรทัศนแมันมีไมกี่บานที่มี คนก็มาดู เขาไมสนใจเรื่องพนันอะไรหรอก เขาเหอ
โทรทัศนแ (หัวเราะ)” (เซียนวิทยแ, สัมภาษณแ: 6 สิงหาคม 2563) จากนั้นไมนานก็เริ่มมีการเลน
การพนันที่ไมเชิงจริงจังจากการดูมวยที่ถายทอดสดผานทางโทรทัศนแ โดยเซียนวิทยแยังคงไมไดเลนการ
พนันมวย แตเริ่มวิเคราะหแลักษณะของนักมวยวาฝุายไหนไดเปรียบเสียเปรียบแบบไหนบาง เซียนวิทยแ
ถูกเรียกวาเซียนมาตั้งแตนั้นเป็นตนมา อีกทั้งยังไดรับประสบการณแดังกลาวจากครูมวยและเจาของ
คายมวยขางบานโดยตรง 

 ชวงเซียนวิทยแอายุ 30 กวาปีไดเริ่มออกเลนพนันมวยตามสนามมวยตูที่ เปิดในจังหวัด 
เนื่องจากไดยึดอาชีพเซียนมวยเป็นอาชีพหลักในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว แตดวยมวยตูมี
ระยะเวลาที่จัดขึ้นอยางชัดเจนนั่นคือวันหยุดสุดสัปดาหแอยางวันเสารแและวันอาทิตยแ ทําใหแคการไป
เลนพนันแคสองวันไมเพียงพอ เซียนวิทยแจึงรับเป็นครูสอนมวยไทยและเป็นพ่ีเลี้ยงพานักมวยไปขึ้นชก
ตามเวทีตาง ๆ ที่จัดขึ้นในวันธรรมดา โดยครอบครัวของเซียนวิทยแไดยึดอาชีพครูมวยและพ่ีเลี้ยง
นักมวยนี้เป็นอาชีพหลักของสมาชิกเกือบทุกคนในครอบครัว  

 พ.ศ. 2547 เป็นชวงที่เซียนวิทยแเปิดคายมวยอยางเป็นทางการ มีนักมวยในสังกัดคายเกือบ 
15 คน และนักมวยในคายของเซียนวิทยแมีชื่อเสียงพอสมควรในวงการมวยไทย เซียนวิทยแกลาววาชวง
เปิดคายมวยเป็นของตัวเองเป็นชวงเวลาที่มีเงินมากที่สุด เนื่องจากไมใชแคไดรับเปอรแเซ็นตแเงินจาก
คาตัวของนักมวยเวลาขึ้นชกมวยเทานั้น ยังมีคาสปอนเซอรแและเงินอัดฉีดเป็นขวัญกําลังใจใหคายและ
ตัวนักมวยอีกตางหาก ถึงแมวาเซียนวิทยแจะเปิดคายมวยและเป็นครูมวยเอง แตยังคงไมทิ้งอาชีพเซียน
มวยของตัวเอง วันเสารแและอาทิตยแยังคงไปสนามมวยตูเพ่ือเลนพนันเชนเดิม เนื่องจากเป็นเหมือน
กิจวัตรประจําตัวไปแลวเพราะไปทุกสัปดาหแในชวงกอนมาเปิดคายมวยเป็นของตัวเอง 

 “ตอนแรกยึดแคอาชีพเซียนพนันมวยกับพานักมวยไปชกตามงาน แตมันไมพอ เลยเปิดคาย
เอง มีความสุขดีนะ มีเด็กอยูเยอะ คึกครื้นไมเหงา แตลุงก็ยังไปเลนมวยตูเหมือนเดิมนะ ไมขาด 
(หัวเราะ) เพราะอยากไปเจอเพ่ือน ไปติดตามขาวสาร ไปเจอนอง ๆ เซียนหนาใหม ๆ จะไดรูจักกัน
ไว” (เซียนวิทยแ, สัมภาษณแ: 6 สิงหาคม 2563) 

 ปัจจุบันคายมวยของเซียนวิทยแไดปิดตัวลงเนื่องจากรูสึกวาการชกมวยไมไดจริงจังเทา
เมื่อกอนแลว แตกลายเป็นเหมือนสิ่งตอบสนองความตองการของคนที่มีเงินและฐานะทางเศรษฐกิจ 
เพ่ือเรียนเอาไวคลายเครียด และเซียนวิทยแไดเลิกประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับคายมวย เนื่องจากลูก 
ๆ ไดทํางานใหมที่มีความมั่นคงในชีวิตรวมกับอายุของเซียนวิทยแที่ถึงวัยพักผอน เซียนวิทยแจึงอยูบาน
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เพ่ือเลี้ยงหลาน แตวันเสารแอาทิตยแหรือวันที่มีมวยตูเซียนวิทยแก็จะกลับไปทําอาชีพเซียนมวยของตัวเอง
อยูเชนเดิม เซียนวิทยแยังกลาวอีกวามวยและการพนันเป็นสวนหนึ่งในชีวิตไปแลว 

 “ลุงอยากทําคายมวยตอนะแตมันไมเหมือนเมื่อกอนแลว มันไมจริงจังเทาไหรแลว มวยตาม
งานวัด งานประเพณีมันไมคอยมี จะมีแตถายทอดมวยตูนั่นแหละ ถาคายไมใหญมันดันเด็กลําบาก
หนอย แตถาจะใหลุงทิ้งมวย มันทิ้งไมไดหรอก มันผูกพันมานานตั้งแตเด็กเป็นหนึ่งในชีวิตแลว ทุก
วันนี้ที่บานรูเลยวาเสารแอาทิตยแไมวางเพราะเราก็มีสิ่งที่เราตองไปทํา ความชอบใครชอบมัน” (เซียน
วิทยแ, สัมภาษณแ: 6 สิงหาคม 2563) 

 

 4.1.6 เซียนแมว (นามสมมติ) อายุ 44 ปี 

 เซียนแมวเกิดในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิมาแตกําเนิด เซียนแมวเป็นลูกสาวคนโตของ
บานที่แบกความหวังดานการเรียนเอาไวทั้งหมด ชีวิตวัยเด็กไมเกี่ยวของกับการพนัน ตั้งแตจําความได
เซียนแมวก็เรียนหนังสือและทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษามาโดยตลอด จนไดทํางานที่มีความ
มั่นคงสําหรับชีวิตตนเองและครอบครัว แตการเปลี่ยนแปลงก็เกิดข้ึนเมื่อไดแตงงานกับสามีซึ่งเป็นอดีต
นักมวยมีชื่อคนหนึ่ง และเซียนแมวก็มีความเกี่ยวของกับวงการมวยมาตั้งแตนั้น เพราะทั้งสามีและลูก
ก็เป็นนักมวยทั้งหมด 

 “พ่ีเรียนมาตลอดเพราะไมอยากใหนองชายถูกแมกดดัน แลวพ่ีก็ชอบเรียนมาก ไมยุ งการ
พนันเลย มวยก็ไมคอยชอบเพราะเอาคนไปชก ๆ กันมันนาจะเจ็บมาก จนแตงงานแลวสามีเราเขาเป็น
นักมวยเกา กลายเป็นวาชีวิตเรามีมวยเป็นสวนหนึ่งในครอบครัวไปเลย พอมีลูกเขาก็ชอบเหมือนพอ
เขา เราก็สนับสนุน เป็นครอบครัวมวยไปแลว” (เซียนแมว, สัมภาษณแ: 17 สิงหาคม 2563) 

 จากนั้นเซียนแมวก็ตามสามีไปเลนพนันที่สนามมวยในที่ตาง ๆ รวมทั้งสนามมวยตูในจังหวัด 
และไดเรียนรูรูปแบบและลักษณะของการเลนพนัน รวมถึงการวิเคราะหแและทําความเขาใจนักมวย 
โดยใชเวลาไมนานก็สามารถวิเคราะหแและคาดเดาการแพชนะของนักมวยที่ขึ้นชกได เซียนแมวกลาว
วาสนามมวยตูสบายกวาสนามมวยที่มีเวทีจริง ๆ เพราะเหมือนดูมวยกับเพ่ือนที่บาน ซึ่งแตกตางจาก
สนามมวยที่มีเวทีจริงที่มีจํานวนคนเยอะ เสียงดังเกินไปเวทีเชียรแมวย มีการสูบบุหรี่และอากาศไม
ถายเท ทําใหชวงที่ไปชมมวยในสนามมวยนั้นรูสึกหายใจไมสะดวกและรูสึกจะเป็นลมตลอดเวลา 

 “เมื่อกอนเขาสนามมวยคือเอเอมาก ไมรูเรื่อง สามีพาไปไหน ไหวใครก็เออออตาม ดูมวยไม
เป็นดวย เจ็บแทนเขา เวลามีนักมวยถูกน็อค บางครั้งก็มีค้ิวแตกปากแตกก็สงสารเขา หลัง ๆ พยายาม
ไมมอง ไป ๆ มา ๆ ก็รูเรื่องจนเขาเรียกเราวาเซียน แตตอนนี้ก็ไมคอยไปสนามมวยแลวดูมวยตูเอา 
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สะดวก ใกลบาน แตสามีบอกวาเมื่อกอนสนามมวยตูไมไดเป็นแบบนี้หรอก ตอนนี้ดีกวาเยอะ พ่ีก็ไมรู
วาขนาดไหนเพราะเราก็เจอแบบสะดวกสบายแบบนี้เลย” (เซียนแมว, สัมภาษณแ: 17 สิงหาคม 2563) 

 หลังจากที่เชี่ยวชาญในวงการมวยจนไดรับฉายาวาเซียนแลว เซียนแมวก็ เริ่มเลนพนันตาม
สนามมวยตูเป็นงานอดิเรกเมื่อวางจากการทํางานประจําที่ทําอยู  เซียนแมวกลาววาเลนพนันเพ่ือหา
เงินเล็ก ๆ นอย ๆ ไปซื้อสิ่งของที่อยากไดแตไมไดอยากไดมากเทาไหร กลาวคือเป็นสิ่งของที่ไมได
จําเป็นแตอยากมีตามประสาผูหญิง โดยเซียนแมวจะสลับไปสนามมวยตูที่มีอยูทั่วในอําเภอเมืองชัยภูมิ
ตามแตการนัดหมายของเหลาเพ่ือนเซียนมวยดวยกัน  

 ปัจจุบันนอกจากการทํางานประจําแลวเซียนแมวยังเปิดสนามมวยตูเป็นของตัวเองเพราะรูสึก
ขี้เกียจออกไปขางนอกหรือสนามมวยอ่ืน จึงเปิดสนามมวยของตัวเองดังกลาว แตอยูในลักษณะที่ไม
จริงจังนัก เนื่องจากเป็นเพียงการเชิญชวนเพื่อนๆมาชมรวมกันเทานั้น ไมมีการเก็บคาเขาชม แตเพ่ือน
เซียนมวยมักจะซื้ออาหารและเครื่องดื่มมาดื่มและรับประทานรวมกันในชวงเวลากอนหรือหลังจาก
มวยเริ่มถายทอดสด ทั้งนี้เซียนแมวไดเปลี่ยนจากการชมผานโทรทัศนแเป็นจอโปรเจคเตอรแแทน เพราะ
ใชพื้นที่ไมมากนักในการจัดเก็บและมีพ้ืนที่ในการตกแตงของตาง ๆ ภายในบานมากขึ้น “พ่ีเปิดเองเลย 
ขี้เกียจออกไปขางนอกบางครั้งมันรอน ฝนตก บางครั้งก็มีคนทะเลาะกันเพราะมวยไมเขาเคาที่คิดไว ก็
แบบนี้แหละมีแตเพ่ือนๆกัน ไมเอิกเกริกอะไรนะ เหมือนมานั่งกินขาวปกติ ดูมวยเสร็จก็มีกินขาวแคนี้
เลย” (เซียนแมว, สัมภาษณแ: 17 สิงหาคม 2563) 

 เซียนแมวกลาววาการเลนพนันในสนามมวยตูของตนเองอยูในระดับกลาง ๆ ไมไดมีเงินพนัน
ที่สูงและไมไดต่ําจนเกินไป ที่สําคัญเซียนแมวไดเปลี่ยนแปลงทัศนะคติที่มีตอวงการมวยและการพนัน
ไปจากเมื่อกอนที่ไมสนใจ และไมไดใชชีวิตเกี่ยวของกับสนามมวยตู แตปัจจุบันกลายเป็นสวนหนึ่งใน
ชีวิตของเซียนแมวไปแลว 

 “สนามพ่ีคนมาดูไมเคยทะเลาะกันนะ อยูแบบครอบครัว เป็นเพ่ือน เป็นญาติกัน แลวเวลา
เลนเงินกันมันอยูชวงกลาง ๆ คูละหาพันประมาณนี้ ถาที่อ่ืนก็มีเกรดไปนะ ชวงเลนหลักรอยหลักตน
พัน มันแลวแตคน แตมวยเปิดโลกพ่ีมาตั้งแตแตงงานมาเนี่ย คิดดูวาจากที่ไมอะไรเลยจนมาเปิดสนาม
เองเนี่ย (หัวเราะ) เราไมไดเปิดใหญอะไรนะ แบบบานๆไมดังดวย เพราะมันมีหลายที่ในเมืองใหเซียน
ไป ไมใชแคที่ของเรา” (เซียนแมว, สัมภาษณแ: 17 สิงหาคม 2563)  

 4.1.7 เซียนโรจน์ (นามสมมติ) อายุ 50 ปี 

 เซียนโรจนแ พ้ืนเพเดิมเกิดและเติบโตที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเขาสูชวงเรียนระดับ
มหาวิทยาลัยไดรูจักกับเซียนมวยทานหนึ่งที่ไดชักชวนใหไปรวมชมการแขงขันชกมวยใกลมหาวิทยาลัย
ที่เรียน รวมถึงเป็นคนที่สอนเซียนโรจนแใหเป็นเซียนมวยอยางในทุกวันนี้ หลังจากเรียนจบจาก
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มหาวิทยาลัยเซียนโรจนแไดยายบานมาอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพราะตองมาทํางานที่นี่ 
เนื่องจากเซียนโรจนแเป็นหนึ่งในเซียนมวยที่ชื่นชอบในมวยไทยและการรับชมมวยไทยทุกรูปแบบอยู
แลวจึงเริ่มเขามายังสนามมวยตูที่อยูภายในอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เริ่มแรกยังคงเป็นคนดูมวยตู
หนาใหมเพราะเพ่ิงยายเขามาอยูไดไมนาน จนหลังจากที่ไป ๆ มา ๆ ที่สนามมวยเป็นประจําก็ทําให
เซียนโรจนแเป็นที่รูจักของเหลาเซียนมวยดวยกันในจังหวัด “ยายมาอยูก็รูอยูแลววามีมวยตู เลยลองไป
ดู แรกๆเราก็เป็นหนาใหมเพราะเพ่ิงยายบานมา แตพอเขาเห็นเราไปบอยๆ เรารูทริคนั่นนี่ก็ยอมรับ
เรา” (เซียนโรจนแ, สัมภาษณแ: 24 สิงหาคม 2563) 

 ชวงแรกที่ยายมาอยูที่ชัยภูมิเซียนโรจนแกลาววา สนามมวยตูมีจํานวนไมมากเทากับปัจจุบัน 
รวมถึงเหลาเซียนมวยก็มีไมมากเทาปัจจุบัน จะมีแตเซียนหนาเกามากกวาเซียนขาจรเชนเดียวกัน 
รวมถึงสภาพแวดลอมของสนามมวยตูก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากเชนเดียวกัน จากที่เป็นเพียงบานวาง 
ๆ มีโทรทัศนแเครื่องไมใหญเป็นสื่อกลางถายทอดภาพสดจากเวทีมวย มีที่นั่งไมเยอะ แตปัจจุบันได
เปลี่ยนแปลงเป็นโทรทัศนแเครื่องใหญมากกวาเดิม และมีท่ีนั่ง มีหองแอรแสําหรับเป็นพ้ืนที่รวมรับชม ซึ่ง
เป็นพัฒนาการที่เซียนโรจนแกลาววาเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี  

 “คอนขางเปลี่ยนไปเยอะมากนะ ผมวามันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะดานการอํานวยความ
สะดวก มันเป็นธุรกิจมากขึ้น เห็นไดชัดเลย เมื่อกอนตอนแรก ๆ ไมรูนะวาเขาเลนกันยังไงมวยตูที่นี่ 
ตั้งแตผมมาอยูเกือบสามสิบปีแลว มันเปลี่ยนไปประมาณนี้” (เซียนโรจนแ, สัมภาษณแ: 24 สิงหาคม 
2563) 

 สวนของคาเงินที่ใชในการเลนพนันของเซียนโรจนแอยูที่ประมาณคูมวยละประมาณเกือบ
10,000 หรือแลวแตวานักมวยที่ขึ้นชกเป็นนักมวยมีชื่อเสียงดานใด เชน มวยหมัด มวยเขา หรือเป็น
นักมวยที่เซียนโรจนแรูจักและชื่นชอบคาเงินในการเลนพนันก็จะมากขึ้นตามไปดวย ในบางสัปดาหแที่เขา
มาเลนมวยที่สนามมวยตูเซียนโรจนแก็ใชรูปแบบการเดินทางแบบหมูคณะมากับเพ่ือนเซียนคนอ่ืน  ๆ 
หรือหากสัปดาหแใดที่ไมมีเวลาวางเขาก็จะใชรูปแบบการฝากเงินกับเพ่ือนเซียนดวยกันเพ่ือมาลงเลน
พนัน และมีการแบงคาฝากหรือไมก็แลวแตการตกลงกันทั้งสองฝุาย โดยปกติแลวเซียนโรจนแจะมาที่
สนามมวยตูตามเวลาที่เหลาเซียนจะรูกัน คือ วันเสารแและอาทิตยแ เพราะวันธรรมดาก็มีงานประจําทํา
อยูแลว แตปัจจุบันมาเพียงวันเสารแวันเดียวเพราะตองทํางานอยางอ่ืนรวมดวย อีกทั้งตองการมีเวลา
วางสําหรับพักผอนรางกาย หากสัปดาหแใดที่นักมวยที่ชื่นชอบขึ้นชกก็จะฝากเงินเพ่ือเลนพนันกับเพ่ือน
เซียนที่มาท่ีสนาม “ถาชวงไหนผมไมวาง ไมไดมาเองก็มีฝากเงินเขามา อาจจะมีตกลงใหเงินคาฝากเขา
บาง แตสวนมากคือฝากเฉย ๆ เขาไมมีเก็บคาฝากคาเปอรแเซ็นตแอะไรหรอก คนรูจักกัน ไมคิดเล็กคิด
นอย” (เซียนโรจนแ, สัมภาษณแ: 24 สิงหาคม 2563) 
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 แมในปัจจุบันเซียนโรจนแจะเขามาเลนพนันที่สนามมวยตูเพียงหนึ่งวันในหนึ่งสัปดาหแจากเดิม
สองวัน แตบทบาทและชื่อของเซียนโรจนแยังคงไมหมดแคนั้นภายในสนามมวยตู แตเซียนโรจนแยังรับ
หนาที่พิเศษเกี่ยวกับชมรมคนรักมวยในจังหวัด องคแกรที่มีหนาที่สงเสริมกีฬามวยไทยในจังหวัดให
ยังคงอยู แมการรับหนาที่เป็นหนึ่งในกลุมของหนาที่เศษนี้ความเป็นเซียนของเซียนโรจนแยังคงถายทอด
ไปยังเหลานักกีฬาหรือคนที่ชื่นชอบ ชื่นชมมวยไดรับรูวิธีการฝึกฝนตนเองในดานตางๆเกี่ยวกับมวย
ไทยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เซียนโรจนแภาคภูมิใจกับความเป็นเซียนของตนเอง “ผมไมมีตัวตนหรอกตอนทํา
หนาที่เป็นครูฝึกพิเศษ แตก็ภูมิใจมากที่คําวาเซียนของตัวเองไมใชแคคําที่เรียกเฉยๆ เราไดทําอะไรบาง
นอกจากการทํางานที่เป็นอาชีพหลัก อาชีพรองที่เป็นอาชีพอดิเรกก็ดีเหมือนกัน” (เซียนโรจนแ, 
สัมภาษณแ: 24 สิงหาคม 2563) 

 

 

 4.1.8 เซียนศักดิ์ (นามสมมติ) อายุ 59 ปี 

 เซียนศักดิ์ มีบานเกิดอยูที่อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ที่มีความชื่นชอบในมวยไทยมา
ตั้งแตเด็ก ๆ เนื่องจากไดเคยรวมฝึกซอมมวยกับเพ่ือนสนิทที่เป็นนักมวยอาชีพในขณะนั้น ทําให
เพ่ิมพูนความชอบและรักในมวยไทยมากขึ้นไปอีก เรื่องของการพนันนั้นก็รูจักมาตั้งแตเด็กเชนกัน แต
ไมใชการเลนพนันมวย เป็นการเลนพนันในรูปแบบตาง ๆ ที่พบเจอไดทั่วไปในสังคมทั้งที่หมูบานหรือ
โรงเรียน สวนการเลนพนันมวยเริ่มเลนมาประมาณชวง พ.ศ. 2545 เป็นตนมา โดยเดินทางขาม
จังหวัดจากนครราชสีมามาที่ชัยภูมิ เพราะมีคนรูจักแนะนํามา และระยะทางจากบานที่อําเภอบัวใหญ
ก็ไมไดไกลจากอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มากนัก  

 “เมื่อกอนลุงซอมมวยกับเพ่ือนสนิทที่เขาเป็นนักมวยเกา ก็ชอบมวยมาตั้งแตตอนนั้นเลย มวย
ตูเนี่ยเพิ่งมาดูแลวก็เริ่มเลนพนันชวงปี 45 ได วันนั้นเบื่อเลยขับรถเลนไปเรื่อย ๆ โทรถามเพ่ือนที่รูจัก
กันวาทําอะไรใหหายเบื่อก็เจอที่นี่แหละ (ยิ้ม) จากนั้นก็ขับรถขามจังหวัดทุกอาทิตยแ แตเรื่องพนันเนี่ย
ลุงรูจักมานานแลว หลาย ๆ คนก็คงรูหมดแหละมันอยูรอบ ๆ ตัวเราไปหมด” (เซียนศักดิ์, สัมภาษณแ: 
3 ตุลาคม 2563) 

 เซียนศักดิ์กลาววาทุกสัปดาหแจะตองขับรถขามจังหวัดมาเลนพนันและพบปะเหลาเพ่ือนเซียน
มวยดวย มีทั้งการนัดรับประทานอาหารรวมกัน จัดการทองเที่ยวกระชับความสัมพันธแเพ่ือการกระชับ
มิตร และพูดคุยกันเรื่องมวย ปรึกษาปัญหาสวนตัว เนื่องจากเซียนศักดิ์ไมมีครอบครัวทําใหชีวิตจะ
วนเวียนอยูที่ท่ีทํางาน วันหยุดก็จะออกไปพบปะเพ่ือนและสังสรรคแกันเป็นประจํา 
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 พ้ืนที่ที่ถูกเรียกวาสนามมวยตูในความคิดของเซียนศักดิ์ คือ เลนพนันเงินกับตูที่เป็นเครื่อง
อัตโนมัติ มีชองใสเงิน แตในความเป็นจริงเป็นเพียงการนั่งรวมกับรับชมมวยที่กําลังถายทอดสดอยูใน
โทรทัศนแ และเชียรแนักมวยฝุายใดฝุายหนึ่ง มีคนทาวาใครจะแพหรือชนะเทานั้น ในชวงแรกของสนาม
มวยตูที่เซียนศักดิ์เริ่มเขามาเลนพนันเป็นเพียงบานหลังไมเล็กไมใหญมาก และมีเซียนพนันไมเยอะ 
แตกตางกับปัจจุบันที่ทุกอยางมีขนาดใหญขึ้น สะดวกเหมือนอยูบานตัวเอง แรก ๆ คาเงินที่เซียนศักดิ์
ใชเลนพนันมวยในสนามมวยตูเป็นเงินเพียงหลักรอยเทานั้น แตหลังจากนั้นก็เพ่ิมขึ้นมาเรื่อย ๆ ตาม
ความมั่นใจในการคาดเดาและวิเคราะหแในแบบของตนเอง เซียนศักดิ์นิยามคําวาเซียนมวยของตัวเอง
วาเป็นเซียนแบบกลาไดกลาเสียมากกวา เพราะไมเกงในเรื่องการวิเคราะหแรูปแบบทาทาง หรือ
องคแประกอบอื่น ๆ ของมวย 

 “มันเปลี่ยนอยูนะจากตอนแรก เราไปเลนหลายที่อยู แตเป็นที่ที่เขานิยมกัน เมื่อกอนทุกอยาง
มันเล็กไปหมด ตอนนี้มันใหญนะ พวกโทรทัศนแ เซียนมาเยอะเหมือนกัน หนาใหม ๆ เยอะเลย เด็ก ๆ 
ยี่สิบกลาง ๆ ยังมีเลย เด็กเขาเกงนะ แปฺบเดียวเขาเรียนรูไดถูกเรียกวาเซียนแลว ลุงนี่นานเลยกวาจะ
เป็นเซียน แตลุงไมเกงนะลุงวาลุงเป็นเซียนแบบกลาลงเงินมากกวา นอกนั้นไมเทาไหรเพราะไมเกง
เหมือนคนอ่ืนเขา” (เซียนศักดิ์, สัมภาษณแ: 3 ตุลาคม 2563) 

 ชีวิตปัจจุบันของเซียนศักดิ์ถือเป็นอีกหนึ่งเซียนมวยที่มีคนเคารพนับถือ เนื่องจากมีนิสัยเป็น
คนใจกวาง เขาอกเขาใจผูอ่ืน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในเรื่องตาง ๆ ใหเหลาเพ่ือนเซียนมวยดวยกัน ถึง
ชวงเวลาที่มีคนตองการความชวยเหลือก็มีเซียนศักดิ์เป็นอีกหนึ่งคนตั้งตนชวยเหลือเหลาเพ่ือนเซียน
มวย และบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับวงการมวย เซียนศักดิ์กลาววามวยถึงแมจะเป็นวัฒนธรรมที่
เป็นศิลปะการตอสูแตถาไมมีสื่อกลางอยางเทคโนโลยีใหมๆทั้งโทรทัศนแ อินเทอรแเน็ต เผยแพรใหคน
เห็นเยอะ ๆ มวยไทยอาจจะหายไปนานแลว รวมทั้งพ้ืนที่เพ่ิมเซียนมวยหรือผูหลงใหลในการชมมวย
ไทยแบบกลุมอยางมวยตูก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เซียนศักดิ์คิดวาทําใหมวยยังอยูได และการพนันก็เป็นอีก
หนึ่งสิ่งที่ขับเคลื่อนทําใหมวยยังคงเป็นที่สนใจ “พวกสื่อมันทําใหมวยอยู การพนันก็ใชลุงคิดวานะ ใคร
เขาจะดูมวยเฉยๆหายากนะ คนชกกันมันเจ็บ แตถามีอะไรมาแลกเป็นคาตอบแทนความเจ็บมันดูมี
อะไรใหไดมากกวาดูเอาสนุก” (เซียนศักดิ์, สัมภาษณแ: 3 ตุลาคม 2563) 

 

 4.1.9 เซียนอุ้ม (นามสมมติ) อายุ 60 ปี 

 เซียนอุมเป็นคนจังหวัดชัยภูมิโดยกําเนิด เติบโตมาทามกลางครอบครัวที่เป็นชาวนา และตอง
ดิ้นรนทํางานเพ่ือใหไดเรียนหนังสือ ชวงชีวิตตั้งแตวัยเด็กของเซียนอุมมีความเกี่ยวของกับการพนัน
และมวยไทยมาโดยตลอด เนื่องจากอยูตางจังหวัด ไมคอยมีของเลนหรือกิจกรรมใหทํามากนัก
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นอกจากการออกไปทุงนากับครอบครัว มวยไทยเป็นอีกหนึ่งสิ่งอยูในชีวิตประจําวันของเซียนอุม ทันที
ที่กลับจากทุงนากิจกรรมประจําที่ตองทําทุกวันของเซียนอุมเมื่อวัยเด็ก  คือ   การเลนซอมมวยกับ
เพ่ือน ๆ ในหมูบาน จนมีผูใหญเห็นแวววาสามารถตอยอดเป็นนักมวยได จึงชวยฝึกมวยไทยใหและพา
ไปตระเวนขึ้นชกมวยตามเวทีตาง ๆ จนมีรายไดเสริมเขามาชวยเหลือครอบครัวได สวนจุดเริ่มตนใน
การเลนพนันเซียนอุมกลาววามาพรอมกับการไปตระเวนชกมวยตามที่ตาง ๆ แลวคนที่มาดูเกือบทุก
คนรอบเวทีมวยก็มีการเลนพนันกัน จึงทําใหเซียนอุมรูจักและเริ่มเลนพนันมาตั้งแตนั้นเป็นตนมา 

 “เมื่อกอนตอนลุงเป็นเด็กไมมีของเลนอะไร บานก็ไมมีอะไร กลับมาจากทุงนาก็ไปเลนกับ
เพ่ือนตามปกติ ก็เลนซอมมวยกัน มีลุงในหมูบานเห็นแวววาเราเป็นนักมวยได หนวยกานดูดวยหละมั้ง
เพราะเราสูง ไมอวน ไมผอมมากเกินไป เขาก็พาไปฝึกมวยเป็นครูฝึกให แลวก็พาไปตระเวนชกมวย
ตามงาน งานแรกเวทีแรกท่ีขึ้นชกจําไดวาเป็นงานวัดแถวๆบาน มันไดเงิน ตอนนั้นเป็นเด็กก็ดีใจมาก ก็
เลยไปชกเรื่อย ๆ มาตลอด หลัง ๆ ก็เอาเงินคาตัวไปเลนพนันบาง เพราะอยากใหเงินมันเพ่ิม ผูใหญที่
ไปดูเขาก็เลน คนที่ไปดูมวยที่เราขึ้นชกก็เลน บรรยากาศมันพาไปดวยแหละ” (เซียนอุม, สัมภาษณแ: 3 
ตุลาคม 2563) 

 ตอมาในชวงวัย 21 ปี เซียนอุมตองไปเกณฑแทหารตามเวลาที่รัฐกําหนด มีโอกาสเป็นนักกีฬา
มวยไทยประจําหนวยกองทัพที่เขาสังกัด และไดเป็นแกนนํากลุมเพ่ือนทหารในการออกกําลังกายและ
เลนกีฬามีเวลาวางจากการฝึกทักษะทางทหาร นอกจากนี้เซียนอุมยังไดเป็นนักกีฬาที่ไดออกไปชกมวย
โชวแตัวหรือออกไปชกในนามลูกศิษยแของผูใหญในสังกัดที่เป็นเซียนมวยและชื่นชอบการดูมวยไทยเป็น
ชีวิตจิตใจ 

 “ตอนเป็นทหารก็ไดขึ้นชกมวยบอยมากเพราะผูใหญเขาชอบ พาไปโชวแตัว ไปชกตามงานที่มี
มวยบาง แตไปชวงที่วางนะ ไมไดฝึก แลวเราก็เป็นนักกีฬาประจํากอง เลนทุกอยาง แตมีชื่อก็เรื่องมวย
นี่แหละ ตอนเชามันมีออกกําลังกายเขาก็ใหเราไปนําออก เป็นทามวยไทยบางแลวแตวัน” (เซียนอุม, 
สัมภาษณแ: 3 ตุลาคม 2563) 

 หลังจากจบบทบาทการเป็นทหารเกณฑแครบตามเวลาที่กําหนดไวแลว เซียนอุมไดเดินทางเขา
ไปทํางานในกรุงเทพมหานคร ชีวิตการทํางานและความเป็นอยูชวงแรกคอนขางลําบากเพราะเพ่ิงเริ่ม
เขามาอยูในเมืองใหญ ไมคอยรูจักกับใครมาก แตเมื่อเริ่มปรับตัวไดก็สบายมากขึ้น ทั้งนี้ เซียนอุมยังได
ไปฝึกซอมกับคายมวยแหงหนึ่งเพราะไมอยากทิ้งทักษะดานมวยไทยของตนเองใหหายและลืมไป และ
ไดความเมตตาจากเจาของคายมวยใหฝึกซอมรวมกับนักมวยในคาย นอกจากนี้ยังไดมีโอกาสไดขึ้นชก
มวยบนเวทีใหญระดับประเทศอยางเวทีมวยลุมพินี ทําใหฐานะทางการเงินชวงนั้นของเซียนอุมมีดีขึ้น 
นอกจากนี้ในชวงวันหยุดที่ไมไดทํางานประจํา และไมไดเขาไปคายมวยเซียนอุมจะไปดูมวยที่เวทีมวย
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ตาง ๆ ที่มีในกรุงเทพมหานคร รวมถึงรวมเลนพนันดวย ทําใหไดรูจักกับเซียนมวยมากขึ้น โดยเซียน
มวยมีทั้งเกงและไมเกงปะปนกันไป  

 “ตอนเขากรุงเทพฯ ครั้งแรกลําบากมากเพราะลุงไมรูจักใครเลย แตหลัง ๆ ก็ปรับตัวไดมัน
คอย ๆ เขาไดกับการเปลี่ยนที่อยูแลวก็เริ่มทํางาน แลวมันบังเอิญวามีคายมวยอยูใกลที่ทํางาน ลุงเลย
ไปขอเขาซอม เฮียเขาก็ใหซอมนะเขาใจดีมาก ไมเอาเงินดวย เราก็ไปคายมวยเหมือนเป็นบานอีกหลัง
เลย เขาพาไปชกท่ีลุมพินีดวย ไมเคยคิดวาจะไดขึ้นเวทีใหญขนาดนี้ คนไปดูเยอะมากนะ ครึกครื้น ลุง
นี่ตื่นเตนมากตอนชกลุมพินีครั้งแรก แลวหลังจากนั้นลุงก็ไปลุมพินี ไปราชดําเนินบอย ๆ ไปดูมวยดวย
ไปเลนพนันดวย เซียนเยอะนะมีทั้งเกง ไมเกงปนกัน เราก็ไปเรียนรูทักษะของเขามาปรับใชกับตัวเอง” 
(เซียนอุม, สัมภาษณแ: 3 ตุลาคม 2563) 

 ขึ้นชกมวยใหคายมวยที่ไปขอฝึกซอมหลายปี เซียนอุมก็แตงงานและยายไปอยูจังหวัด
มหาสารคามบานเกิดของภรรยา แตยังคงไมทิ้งการเลนพนันและความเกี่ยวของกับวงการมวย ทั้งนี้
เพราะการชอบออกไปดูมวยตามที่ตาง ๆ และเลนพนันนาน ๆ ทีกลับบานของเซียนอุม ทําใหทะเลาะ
กับภรรยาบอยครั้งเพราะเอาเงินที่ควรจะเป็นคาใชจายในครอบครัวไปเลนการพนันมวยเสียสวนใหญ 
ภรรยาหามไมใหเซียนอุมยุงเกี่ยวกับวงการมวยและการพนันอีก จนสุดทายเซียนอุมก็ไดเลิกรากับ
ภรรยาเพราะความเห็นที่ไมตรงกัน  

 หลังจากนั้นเซียนอุมก็กลับมาอยูบานเกิดที่อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในชวงประมาณ พ.ศ. 
2536 ซึ่งเป็นชวงที่มีสนามมวยตูเพ่ิมมากขึ้น โดยสนามมวยตูที่ไปเลนนั้นเป็นที่ที่นิยมที่สุดในสมัยนั้น 
และมีเซียนมวยเป็นจํานวนมากกวาตอนท่ีเซียนอุมจะไปฝึกทหาร เซียนอุมกลาววาที่สนามมวยตูมีการ
เลนพนันอยางไมจริงจังเทากับที่กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ที่ถูกเรียกวาสนามมวยตูก็ไมมีความ
สะดวกสบาย รวมถึงยังไมมีใครเปิดบานเป็นสนามมวยตูอยางเต็มรูปแบบ ไมมีการเก็บเงินคาเขาชม 
ซึ่งแตกตางจากปัจจุบันที่เปิดสนามมวยตูเป็นธุรกิจ มีการเก็บเงินคาเขาชม มีสถานที่ที่ดีมากยิ่งขึ้น 
รวมถึงอาหารที่มีไวคอยบริการเหมือนกับไปพักผอนตามหองรับรองนักทองเที่ยวตามสถานที่ทองเที่ยว 
ซึ่งเป็นสิ่งที่เซียนอุมบอกวาเปลี่ยนแปลงไปมากกวาเดิม ในสวนของการเลนพนันมวยถายทอดผานสื่อ
อยางโทรทัศนแในสนามมวยตูนี้ของเซียนอุมนั้นเป็นไปตามการทาทายจากเซียนมวยที่เชียรแนักมวยฝั่ง
ตรงขาม จํานวนมากเงินมากนอยไมไดมีผลตอความตองการเลนพนันมวยของเซียนอุมเทาไรนัก 

 “เมื่อกอนมันไมมีหรอกนะมวยตูจริงจังแบบนี้ ตอนที่มีโทรทัศนแคนเขาก็ไปนั่งดูกันเฉย ๆ 
พนันปากบาง แตชวงที่กลับมาอยูบานมันก็มีเปิดเป็นบาน จนตอนนี้เปิดเป็นธุรกิจจริงจังแลว มีเก็บเงิน
คาเขา แลวแตที่นะ บางที่ถามาเร็วชวงสิบโมงกอนมวยเริ่มถึงมวยเลิกก็หารอย หกรอย แลวแตวาเรา
จะกินขาวแบบไหน” (เซียนอุม, สัมภาษณแ: 3 ตุลาคม 2563) 
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 ชีวิตปัจจุบันของเซียนอุมนอกจากวันหยุดสุดสัปดาหแอยางวันเสารแและวันอาทิตยแที่จะไปเลน
พนันมวยที่สนามมวยตูแลว การอยูบานพักผอนในวันธรรมดา ไดมีการเปิดหองที่บานมีอุปกรณแการ
ซอมมวยใหกับเด็ก ๆ ในหมูบานมาเลน ทํากิจกรรมยามวาง และเป็นครูมวยใหกับเด็ก ๆ เป็นอีกหนึ่ง
สิ่งที่อยูในชีวิตประจําวันเซียนอุม เนื่องจากนองชายใหอยูบานดูแลแม ไมตองทํางาน รวมถึงอายุของ
เซียนอุมที่ถือวาเป็นวัยที่เหมาะแกการพักผอนและทํากิจกรรมไมหนัก ทําใหเซียนอุมรูสึกเหงา จึงเปิด
หองซอมมวยและสอนแมไมมวยไทยใหเด็ก ๆเพ่ือใหรูสึกคลายเหงาลงไดบาง 

 “นอง ๆ เขาใหลุงอยูบาน บอกวาไมใชวัยทํางานแลว แตไมเคยไดทํางานเลยนะตั้งแตกลับมา
อยูบาน เขาเลี้ยงลุงตลอด ใหเรามีหนาที่ดูแลแม แลวเขาก็ใหเงินมาซื้ออุปกรณแซอมมวยเพราะบอกเขา
วาเหงา ซอมใหเด็ก ๆ ในหมูบานนี่แหละ” (เซียนอุม, สัมภาษณแ: 3 ตุลาคม 2563) 

 เซียนอุมกลาววาการมีอยูของมวยคือสิ่งที่คุยเคยดีในชีวิตประจําวันตั้งแตจําความได รวมถึง
การมีอยูของมวยตูที่ทําใหเขาถึงมวยไดอยางงายดาย ไมใชแคสื่ออยางโทรทัศนแเทานั้นที่ทําใหสามารถ
รับชมมวยที่ถายทอดสดรวมกับอีกหลาย ๆ คนได แตสื่อเทคโนโลยีใหมอยางอินเทอรแเน็ตก็มีสวนทําให
มวยยังคงมีอยูได 

 “สื่อมันทําใหมวยอยูไดนะ นอกจากโทรทัศนแก็มีอินเทอรแเน็ตนี่แหละที่ทําใหยังไดเห็นอยู ถา
เป็นเมื่อกอนนะคือตองไปดูที่เวทีอยางเดียว จะวาไปลุงวามวยตูเป็นตัวแทนเลยนะที่ทําใหมวยยังอยู 
มันตองมีแหละนะ อีกอยางการพนันนะมันทําใหมวยอยูไดเหมือนกัน เพราะตั้งแตลุงเป็นนักมวยมัน
ตองมีการพนันอยูแลว เชียรแวาใครชนะมันเขาขายพนันแลวนะ” (เซียนอุม, สัมภาษณแ: 3 ตุลาคม 
2563) 

 

 

 4.1.10 เซียนพงษ์ (นามสมมติ) อายุ 53 ปี 

 เซียนพงษแ เกิดและเติบโตที่อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จุดเริ่มตนของการเขาสูวงการมวย คือ 
ไดรับอิทธิพลจากพอที่เคยเป็นนักมวยมากอน จึงไดรับความเอาความชอบในวงการมวยมาดวย เซียน
พงษแเป็นลูกชายคนเดียวของบาน พอจึงอยากใหใชชีวิตเป็นไปตามแบบแผนความเป็นลูกผูชาย เมื่อ
ตอนที่ยังเป็นเด็กอายุ 7 ปี พอไดพาไปชกมวยตามเวทีตาง ๆ และประกอบอาชีพเป็นนักมวยนับตั้งแต
นั้นเป็นตนมา จนเมื่อขึ้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาไดเลิกเป็นนักมวยเพราะพอตองการจริงจังกับการศึกษา
มากขึ้น แตถึงอยางนั้นเซียนพงษแก็ยังเขาชมรมนักกีฬาของโรงเรียน และไดเป็นตัวแทนของโรงเรียน
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และจังหวัดไปแขงขันกีฬาตามที่ตาง ๆ เป็นประจํา รวมถึงกีฬามวยไทยที่ตนมีทักษะที่ชํานาญเป็น
อยางดี  

 เซียนพงษแกลาววาเริ่มตนเลนการพนันมาตั้งแตสมัยยังเป็นนักมวย แตไมไดจริงจังแบบเลน
โดยใชเงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน แตจะเลนแบบเด็ก ๆ คือ ถาฝุายที่เชียรแแพจะตองเลี้ยงขนม
เพ่ือน เป็นเชนนี้เสมอมา จนกระทั่งเริ่มเขามัธยมที่ตองมีการเดินทางไปโรงเรียนโดยนั่งรถโดยสาร
สาธารณะ พอของเซียนพงษแไดใหเงินประจําวันเพ่ือใชเป็นคาใชจายในไปโรงเรียน เซียนพงษแจริงเริ่มมี
เงินเป็นทุนสําหรับการเลนพนันกับเพ่ือน ๆ ที่โรงเรียน 

 “พอเขาชอบมวย เลยใหเป็นนักมวย พาไปชกมวยตามงานทั่วไปแหละ พอขึ้น ม.1 เขาก็
อยากใหเรียนอยางเดียว สงไปเรียนโรงเรียนประจําจังหวัด บอกแควาตั้งใจเรียน แตเราก็ชอบมวยชอบ
กีฬาไปแลว เลยไปอยูชมรมนักกีฬาโรงเรียน ก็ไดเป็นนักกีฬาไปแขงนั่นนี่ ไปตางจังหวัดก็มี  แลวเราก็
เริ่มเลนพนันเล็ก ๆ นอย ๆ แลวนะ เลนไพใบเล็ก ๆ สนุก ๆ กับเพ่ือน เพราะไดเงินมาโรงเรียนก็เอา
เงินนี่ไปเป็นทุน บางวันไดกําไรเยอะมาก ก็เอาไปเก็บไวรอซื้อของ” (เซียนพงษแ, สัมภาษณแ: 3 ตุลาคม 
2563) 

 ชวงที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เซียนพงษแไดตามพอไปเลนพนันมวยที่สนามมวยตูซึ่ง
เซียนพงษแนิยามวาคือสนามมวยตูยุคกลาง คือ มีลักษณะเป็นเพียงบานที่มีคนมารวมตัวกันเพ่ือเลน
พนัน โดยคนเหลานั้นถูกเรียกวาเซียนมวย พอของเซียนพงษแก็ถูกเรียกวาเซียนมวยเชนเดียวกัน จากที่
ไปเลนพนันครั้งแรก หลังจากนั้นก็ไปทุกวันเสารแอาทิตยแ และถามีมวยที่ถายทอดโทรทัศนแแบบนัด
พิเศษในวันสําคัญตาง ๆ เซียนพงษแก็จะไปที่สนามมวยตู เซียนพงษแใชชีวิตแบบผูกพันกับวงการมวยมา
ตั้งแตเด็ก จนเขาสูชวงวัยผูใหญก็เริ่มอยากทํางานที่เกี่ยวของกับมวยโดยตรงจึงไปเขารับการเรียน 
ฝึกอบรม และสอบเป็นกรรมตัดสินมวยไดสําเร็จ โดยยึดอาชีพกรรมการตัดสินมวยไทยอาชีพเป็น
อาชีพหลัก แตก็ยังไมทิ้งการเลนพนันมวยตูจนถึงปัจจุบัน 

 “รูจักมวยตูครั้งแรกตอนม. 4 ตามพอไปเลนสนามของคนรูจัก ตอนแรกคิดวาเขามีงานบุญ
อะไรคนมาเยอะมาก แตไมใช เขาเป็นเซียนมาเลนพนันกัน เราก็เล นนะชวงนั้นแตเลนไดเยอะ 
เมื่อกอนคือคูละ 300 คือแพงมากแลวนะ ดวยความที่เราเป็นเด็กดวยมีทุนไมเยอะ พอเรียนจบก็อยาก
ทํางานที่มันเกี่ยวกับมวย เลยไปเขาอบรม ไปสอบเป็นกรรมการมวย เขาฝึกโหดเหมือนกัน สุดทาย
จนถึงตอนนี้ก็ยังทําอาชีพนี้อยูเป็นอาชีพหลัก แตตอไปคงตองหาอะไรทําเพ่ิมเพราะมันก็ยังมีความไม
แนนอนอยู แตเราก็ยังไปเลนมวยตูอยูทุกอาทิตยแเลยนะ มันตองไป” (เซียนพงษแ, สัมภาษณแ: 3 ตุลาคม 
2563) 
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 สถานภาพของสนามมวยตูในยุคปัจจุบันตามความคิดและประสบการณแของเซียนพงษแมีความ
แตกตางจากเมื่อกอนเป็นอยางมาก เพราะเมื่อกอนสนามมวยตูเป็นเหมือนพ้ืนที่การพบปะเพ่ือนฝูง 
ทําความรูจักคนใหม ๆ แบงปันเงินกันใชแตเพียงเป็นในรูปแบบตองผานเกมการแขงขัน แตปัจจุบัน
เป็นเหมือนรูปแบบเศรษฐกิจมากกวาเปิดสนามมวยเพื่อความบันเทิง อีกทั้งความหลากหลาย แตกตาง
กันของเหลาเซียนมวยที่เพ่ิมจํานวนมากขึ้น มาจากตางที่ ไมชิน ไมคุนหนาและนิสัยใจคอกัน ทําใหเกิด
การทะเลาะกันไดงายเมื่อมีความเห็นในกรวิเคราะหแมวยที่แตกตางกัน รวมถึงระบบพรรคพวกที่เขามา
ทําใหเหมือนมีอํานาจอะไรบางอยางแฝงเรนอยูฝนกลุมของเซียนมวย 

 ปัจจุบันเซียนพงษแมีรายไดแนนอนเทาเมื่อกอน เนื่องดวยสถานการณแตาง ๆ ที่เกิดขึ้น แตก็ยัง
มีเงินจากกลุมสมาคมเซียนมวยจังหวัดที่รวบรวมเงินรวมกันเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนเซียนที่ไดรับความ
ลําบาก รวมถึงอาชีพเซียนมวยของตนเองที่ยังใชหาเงินไดอยู เซียนพงษแกลาววากลุมของเซียนมวย
ไมใชแคมีเรื่องความชอบ การวิเคราะหแ การที่ยังมีคนดูอยูเทานั้นที่ทําใหมวยไทยในปัจจุบันยังคงอยู 
แตในความคิดของเซียนพงษแทุกวันนี้เพราะธุรกิจและการพนัน ทําใหมวยไทยยังคงอยูได อยางนอยก็
มวยตูที่เป็นเหมือนสื่อกลางในการเชื่อมมวยบนเวทีกับคนที่อยูนอกพ้ืนที่สนามเวทีมวยใหอยูใกลชิดกัน
มากขึ้น “มวยตูมันเหมือนตัวกลางเชื่อมมวยเวทีกับคนนะ แลวมันก็ทําใหมีคนที่ดูมวยผานโทรทัศนแ
แลวชอบมวยอีกเยอะ แลวก็การพนันถาไมมีคิดวามันดูมวยไมสนุกแลว” (เซียนพงษแ, สัมภาษณแ: 3 
ตุลาคม 2563) 

  

 

 4.1.11 เซียนนุ (นามสมมติ) อายุ 46 ปี 

 เซียนนุ ปัจจุบันมีอายุ 46 ปี เป็นคนอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิโดยกําเนิด มีชีวิตวัยเด็กที่ไมได
ลําบากหรือสุขสบายมากเทาไหรนัก เนื่องจากครอบครัวของเซียนนุเคยเปิดคายมวยมาตั้งแตสมัยรุนปูุ 
ทําใหชีวิตของเซียนรูจักกับมวยตั้งแตอยูในทองแม และผูกพันมาอยางยาวนานจนถึงปัจจุบัน  เซียนนุ
เริ่มชกมวยเป็นอาชีพตั้งแตอายุ 4 ขวบ เนื่องจากที่บานตองการใหลองประสบการณแจริงวาชอบหรือไม
ชอบมวยไทย หากชอบจะไดสานตอกิจการคายมวยของครอบครัวตอ แตสุดทายเซียนนุก็ชอบและรัก
ในมวยไทย 

 ชวงอายุวัยรุนเซียนนุถูกพอฝากใหไปเป็นนักมวยในคายมวยในอําเภอบั วใหญ จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งเซียนนุตองไปเรียนสลับกับการซอมมวยจนทําใหผลการเรียนหนังสือไมเป็นที่นาพอใจ 
เพราะใชเวลาไปกับการฝึกซอมและเขาแขงขันชกมวยเป็นสวนใหญ จึงไมมีเวลาไปทบทวนบทเรียน
มากนัก ทําใหเซียนนุหยุดพักจากการเรียนหนังสือเพ่ือไปเอาดีในดานการเป็นนักมวยแทน 
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 “บานผมเป็นคายมวย แตพอไมไดคุมเขมอะไรนักมวยเทาไหร เลยสงเราไปอยูคายมวยที่บัว
ใหญ ทรมานมากนะชวงนั้น ไมคอยไดไปเรียน ซอมแตมวย เพราะเรามีไปตอยออกทีวี เลยตัดสินใจ
พักการเรียนไปกอนแลวคอยกลับไปเรียนใหม” (เซียนนุ, สัมภาษณแ: 3 ตุลาคม 2563) 

 ในดานการเขาถึงการพนันในชวงแรก ๆ  ปฏิเสธไมไดวาเซียนนุไดรับอิทธิพลมาจาก
ครอบครัวซึ่งเปิดคายมวยกอนนั่นก็คือพอ ซึ่งเป็นทั้งครูมวยและผูสอนใหรูจักวงการมวย ที่ทําใหเซียน
นุซึมซับการเลนพนันมา รวมทั้งเจาของคายมวยที่เซียนนุไปเป็นนักมวยในสังกัดก็เป็นหนึ่งอิทธิพลทํา
ใหเซียนนุเริ่มเลนการพนัน โดยเริ่มจากการเอาเงินคาตัวเมื่อชกมวยไปเลนพนันตัวเองเมื่อตอนขึ้นชก
มวย และไดเริ่มเขาสูวงการเลนพนันมวยตูมาตั้งแตนั้น จนเมื่อชวงอายุเกือบสามสิบปีเซียนนุก็เลิกเป็น
นักมวยอาชีพเพราะเป็นการปูองกันตัวเองจากความเจ็บปุวยที่เป็นผลมาจากการไดรับความ
กระทบกระเทือนทาวรางกายจากการชกมวย และรับชวงตอกิจการทําคายมวยตอจากพอ รวมถึง
ประกอบอาชีพเป็นนักพนันและเซียนมวยอยางจริงจัง 

 “อายุเกือบสามสิบผมก็เริ่มเลิกตอยมวยจริงจัง เขาไปทําคายแทนพอ แตงงานมีครอบครัว 
แลวก็ผันตัวไปเลนพนันมวยแบบเต็มตัวแลว เพราะเป็นอาชีพหลักเราไปแลว เป็นชวงที่เริ่มเลนมวยตู
จริงจังแลวเหมือนกัน” (เซียนนุ, สัมภาษณแ: 3 ตุลาคม 2563) 

 ชวงแรกการเลนพนันมวยตูที่สนามมวยนั้นเป็นไปอยางเรียบงาย ไมหวือหวา เนื่องจากมี
ปัญหาทางดานสถานที่ที่ยังไมพัฒนา เซียนนุกับกลายเป็นที่รูอยางไดคุนหนาคุนตาและงายดายกับ
เหลาเซียนมวยดวยกัน เพราะเซียนมวยหลายคนก็ติดตามเซียนนุมาตั้งแตยังเป็นเด็ก จนเป็นนักมวย
อาชีพที่มีโอกาสไปเขาชกมวยที่ถายทอดสดผานสื่อโทรทัศนแมาใหเหลาเซียนมวยไดเลนพนันกันกอน
หนานี้ ปัจจุบันไดกลายเป็นเพื่อนเซียนมวยดวยกันไปแลว การลงเงินเลนการพนันของเซียนนุเป็นแบบ
คอยเป็นคอยไป โดยเซียนนุกลาวตนเป็นเซียนพวกวิเคราะหแและรูจักนักมวยวาคนไหนมีความสามารถ
อยางไร เพราะเคยคลุกคลีกับนักมวยหลายคนเป็นเวลาคอนขางยาวนาน “ไปเลนใหม ๆ คนก็รูจัก 
รูจักกันหมดนะเพราะเคยเป็นนักมวยที่เขาดูมากอน เขาเคยเชียรแเราตอน สวนเรื่องการดูมวยเนี่ยเรา
คิดวาตัวเองเป็นพวกวิเคราะหแนะ เพราะเราคอนขางรูวาใครเป็นแบบไหน” (เซียนนุ, สัมภาษณแ: 3 
ตุลาคม 2563) 

 ปัจจุบันเซียนนุเลิกกิจการทําคายมวยไปนานมากกวา 5 ปี แลว เนื่องจากปัญหาสุขภาพ ทํา
ใหไมสามารถคุมนักมวยซอมไดอยางเต็มที่ รวมทั้งไมมีคนใหความสนใจสมัครเป็นนักมวยในสังกัด
นอยลง เซียนนุจึงตัดสินใจยกเลิกกิจการคายมวยที่สืบตอกันมาตั้งแตรุนปูุ นอกจากนี้ยังไดรับความ
ชวยเหลือดานการเงิน และสิ่งอ่ืน ๆจากสมาคมเซียนมวยประจําจังหวัด รวมถึงเงินชวยเหลือนักมวย
เมื่อจากหนวยงานชวยเหลือนักมวยเกาที่เคยขึ้นบัญชีไวอีกดวย ทั้งนี้ในดานบทบาทของการเป็นเซียน
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มวยก็ยังดําเนินตอไปเหมือนเดิม ในวันเสารแและอาทิตยแเซียนนุยังคงเขาไปเลนพนันมวยที่สนามมวยตู
อยูเป็นประจําอยางที่เคยทํามา 

 

  

4.1.12 เซียนภูมิ (นามสมมติ) อายุ 48 ปี 

 เซียนภูมิ เป็นคนอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิมาตั้งแตเกิด เซียนภูมิมีพ่ีนองรวมกันกวา 10 คน 
โดยตนเองเป็นลูกลําดับที่ 8 ชีวิตวัยเด็กของเซียนภูมิคอนขางลําบาก เนื่องจากที่บานมีลูกหลายคนทํา
ใหคาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ มีไมเพียงพอตอความตองการในการใชงานของคนใน
ครอบครัว เซียนภูมิเริ่มสนใจในวงการมวยและคลุกคลีกับการพนันมาตั้งแตจําความได เนื่องจากมีพอ
เป็นคนเลนพนัน นาน ๆ พอจะกลับบานครั้งหนึ่ง แตก็ยังใหคนนําเงินหรือสิ่งของจําเป็นกลับมาใหที่
บานเสมอ เมื่อข้ึนชั้นอนุบาลเซียนภูมิไดถูกญาติที่อาศัยอยูละแวกเดียวกันชวนไปเที่ยวงานวัดที่จัดขึ้น 
และงานวัดนั้นมีการแขงขันชกมวย เซียนภูมิจึงเริ่มรูจักการเลนพนันอยางจริงจังนับแตนั้นเป็นตนมา 
โดยที่พอก็ไมรูวาเซียนภูมิเลนการพนันเป็นแลว ชวงอายุประมาณ 6 ปี เซียนภูมิก็เริ่มตระเวนไปเลน
พนันมวยไทยตามหมูบานตาง ๆ กับเพ่ือนและญาติ ดวยความเป็นเด็กทําใหเซียนภูมิมีทุนไมมากพอ 
จึงทําใหบอยครั้งตองขอยืมเงินจากญาติมาเลนพนันเพ่ือนําเงินที่ไดนั้นไปใชในชีวิตประจําวัน ในเวลา
หลังเลิกเรียนก็มีการไปวิ่ง ซอมมวย ฝึกกระบวนทามวยกับพ่ีขางบานที่เป็นนักมวย ทําใหเซียนภูมิ
พยายามซึมซับและทําความเขาใจกลไกขอมวยไทยมากยิ่งขึ้น 

 “ผมเริ่มเลนมาตั้งแตเด็กเลยครับ เป็นเด็กยากจน ไมมีอะไรเลย พอไมคอยกลับบานเพราะ
ตองหาเงิน แตทุกวันจะมีคนเอาเงิน เอาขาวมาใหแม ก็ไมลําบากเทาไหรนะถาที่บานมีคนนอย แตนี่มี
ลูก 10 คนแลวเป็นวัยกําลังโต เกิดไลเลี่ยกันมาก มีลุงที่เป็นญาติกันมาชวนไปเที่ยวงานวัดหมูบานขาง 
ๆ ผมก็ไป งานมันมีจัดมวยผมก็ยืมเงินเขาเอามาลงพนัน ตอนแรกลง ๆ ไปไมรูหรอกวาดูยังไง แตไป
บอยขึ้นเราจับจุดไดเอง ก็ไปเลนเรื่อย ๆ หาเงินมาไวไปโรงเรียน ไมอยากกวนแมมาก เพราะบานคน
เยอะจริง ๆ ” (เซียนภูมิ, สัมภาษณแ: 2 ตุลาคม 2563) 

 พอขึ้นชั้นประถมศึกษา ชวง พ.ศ. 2526 เซียนภูมิก็เริ่มออกตระเวนไปขึ้นเวทีชกมวยหาเงิน
มาใชเอง และในชวงนั้นเป็นชวงที่ไฟฟูาเพ่ิงเขามาในเขตพ้ืนที่บาน มีโทรทัศนแเป็นครั้งแรก ทําใหได
รูจักมวยตูเป็นครั้งแรก แตการพนันในชวงนั้นยังเป็นแคการพนันปาก คือ แลวแตวาใครจะพนันอะไรที่
ไมใชเงิน และไมมีความรุนแรงหรือเพ่ิมมากขึ้นของการทาพนัน ถัดจากนั้นสนามมวยตูก็เริ่มพัฒนา
ทางดานกายภาพเป็นรูปธรรมชัดเจนแตไมไดมีความสะดวกสบายมากเทาไหรนัก และการพนันก็กลาย
มาเป็นเงินอยางเชนทุกวันนี้ อีกท้ังรูปแบบของสนามมวยตูก็เปลี่ยนไปจากตอนที่เซียนภูมิยังเป็นเด็ก 
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 ชวงวัยรุนเซียนภูมิไดเขาศึกษาตอในโรงเรียนกีฬาเนื่องจากเป็นคนไมถนัดเรียนในสายวิชาการ 
ไดเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแขงขันกีฬาชนิดตาง ๆ แตที่สรางชื่อเสียงมากที่สุด คือ กีฬามวยไทย 
ระหวางเรียนในโรงเรียนกีฬาแมจะมีกฎเกณฑแที่เขมงวดใหปฏิบัติตาม แตเซียนภูมิยังหาชองทาง
ออกมาเลนพนันมวยตูอยูเสมอ เนื่องจากตองสงตัวเองและนอง ๆ ที่เด็กกวาอีกสองคนเรียน ทําให
เซียนภูมิเริ่มเป็นที่รูจักในฐานะเซียนมวยคนหนึ่งตั้งแตชวงวัยรุน เซียนภูมิกลาววาการเป็นเซียนมวย
ไมใชแควิเคราะหแมวยได แตใคร ๆ ก็สามารถเรียกวาเซียนมวยไดถามีพรรคพวกเป็นเซียนมวยอยูแลว
ก็จะถูกเหมารวมวาเป็นเซียนมวยเชนเดียวกัน 

 หลังเรียนจบโรงเรียนกีฬาเซียนภูมิพยายามสอบขาราชการเพราะตองการงานที่วันหยุด และ
สวัสดิการที่ดูแลตนเองและครอบครัวไดเมื่อแกเฒา พยายามสอบหลายรอบแตไมเคยผานดานของการ
สอบขาราชการเลย จุดพลิกผันของชีวิตของเซียนภูมิเริ่มจากการสอบขาราชการไมผานแลวตองขับรถ
กลับบาน เกิดพายุฝน และตนตองนั่งหลบฝนที่ศาลารอรถริมทาง ทําใหเกิดคําถามขึ้นมาในใจวา
ตนเองกําลังทําอะไรอยู การเป็นขาราชการไมใชทางออกในชีวิตของตน หลังจากนั้นเซียนภูมิก็ตัดสิ น
ลมเลิกความคิดที่จะสอบเป็นขาราชการ แตหันไปใหความสําคัญกับวงการมวยที่ตนเองคุยเคยและ
ผูกพันมากขึ้น พยายามเดินทางไปพบปะเพ่ือนตามจังหวัดตาง ๆ เพ่ือกระชับมิตรภาพและชักชวน
เพ่ือนมาทําธุรกิจเกี่ยวกับมวยรวมกัน รวมทั้งความนาเชื่อถือใหกับตนเอง จนสุดทายเซียนภูมิไดผันตัว
มาเป็นผูจัดการแขงขันชกมวยเอง หรือที่เรียกกันวา โปรโมเตอรแ 

 “พยายามสอบเขาขาราชการ อยากเป็นครู สอบหลายรอบมาก เสียคาสมัคร คารถ คาที่พัก 
ไปสอบแตละครั้งคือหมดเงินไปเยอะมาก แลวเราหาเงินเอง สงนองอีกสองคนที่เหลือเรียนดวย จุดพีค
มันอยูที่วันที่ไปสอบครั้งสุดทายฝนตกหนักมาก เขาขับมอเตอรแไซคแแลวตองเขาไปหลบฝนศาลารอรถ 
วันนั้นรูสึกแยมาก ถามตัวเองซํ้า ๆ วากําลังทําอะไรอยู จนคิดไดวาทําไมตองมาทนอะไรที่ไมใชตัวเองก็
เลยกลับบาน หลังจากนั้นก็ติดตอเพ่ือนที่เคยเป็นเซียนมวย ไปเจอไปคุย สรางกลุมของเราขึ้นมา 
สุดทายก็เลยมาจัดมวยเอง เพราะเราเป็นขาราชการไมไดใชไหม เราก็มาทําอะไรที่เรารูจักแลวก็ถนัด
ดีกวา” (เซียนภูมิ, สัมภาษณแ: 2 ตุลาคม 2563) 

 ถึงแมสถานะและชื่อเสียงของเซียนภูมิจะเปลี่ยนจากเซียนมวยธรรมดาเป็นผูจัดมวย แตเซียน
ภูมิยังคงใชชีวิตตามปกติ เสารแอาทิตยแไปเลนพนันมวยตู ใชเวลาวันธรรมดาพัฒนาเครือขายธุรกิจมวย
ของตัวเองไปเรื่อย ๆ และมีเพ่ิมการบริการเวทีมวยไปตามงานที่จัดตาง ๆ เซียนภูมิกลาววามวยคือ
สินคาชนิดหนึ่ง ถึงแมวาจะเป็นศิลปะของชาติ แตถายังไมมีการเผยแพร ไมมีการเลนเกมพนัน ก็
อาจจะหายไปได เพราะทุกวันนี้มีสื่อหรืออะไรอีกมากมายใหคนสนใจ หากไมมีการถายทอดสด มีมวย
ตู หรือชองทางการเผยแพรอื่น ๆ สําหรับมวยไทย อาจจะเหลือเพียงชื่อไวใหกลาวถึง “ทุกวันนี้ผมก็ใช
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ชีวิตเหมือนเคยนะ ไมไดเปลี่ยนแปลงอะไร แตมันสบายขึ้นเยอะ” (เซียนภูมิ, สัมภาษณแ: 2 ตุลาคม 
2563) 

 จากขอมูลขางตนของกลุมตัวอยางเซียนมวยทั้ง 12 คน เกี่ยวกับความเป็นมาของแตละคน
ในชวงชีวิตตาง ๆ ที่มีความเก่ียวของกับวงการมวย ทั้งพ้ืนเพเดิมของครอบครัว วิถีชีวิตในแตละชวงวัย 
การเริ่มรูจักมวยไทย พัฒนาการของการมีตัวตนและจุดเปลี่ยนของชีวิตในการกาวเขามาเป็นเซียนมวย 
การเลนพนัน ทัศนคติตอการเป็นเซียนมวย โดยสวนมากเซียนมวยมักมีสวนเกี่ยวของกับวงการมวยอยู
แลวตั้งแตในชวงอายุยังนอย ดวยพ้ืนเพเดิม สิ่งแวดลอมรอบตัวของเซียนมวยเอง การแสวงหา
ปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต แลกเปลี่ยนสิ่งของตาง ๆ หรือความตองการดานการเงิน การเขามา
เกี่ยวของกับวงการมวยไทยและเป็นเซียนมวยจากกลุมเพื่อน การถูกชักชวน หรือแมกระทั่งมีความชื่น
ชอบและหลงใหลในศิลปะการตอสูและกีฬาอยางมวยไทยเองก็เป็นสวนหนึ่งที่ทําใหมีการเกิดขึ้นของ
เซียนมวย การเลนพนันมวย การเกิดขึ้นของพ้ืนที่สําหรับการรับชมมวย การมีชมรมเฉพาะสํารับการ
แลกเปลี่ยนสื่อสารกันเฉพาะกลุม การสรางความสัมพันธแกันในกลุม ทําใหทราบวาเสนทางของการ
เป็นเซียนมวยนั้นไมใชเพียงแตการชื่นชอบในมวยไทยเพียงเทานั้น แตยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทําใหคน
หนึ่งคนหันหนาเขาสูวงการมวยมวย เป็นเซียนมวย และเรียนรูสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวงการมวย 
และหากกลาวถึงทัศนคติตอการดําเนินชีวิตในฐานะเซียนมวยของแตละคนลวนเป็นการความสัมพันธแ
ของชีวิตกับมวยไทย การพนัน การมีความสัมพันธแกันในกลุม และมีความรูสึกที่ดีตอการดําเนินชีวิตใน
บทบาทของการเป็นเซียนมวย นอกจากนี้ยังสามารถเห็นถึงพัฒนาการทางดานพ้ืนที่และยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคโลกาภิวัตนแที่พัฒนาไป
อยางไมมีที่สิ้นสุด ทั้งการประกอบอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการมีมวยเป็นสวนหนึ่งในชีวิตสูการ
เป็นการมีมวยตอในชีวิตในฐานะสิ่งที่ทําเป็นงานอดิเรก ในตัวอยางที่มีการเปิดกิจการคายมวยกอนจะ
เลิกทําไปในที่สุด การใชมวยเป็นสื่อกลางในการดําเนินความสัมพันธแกับคนอ่ืน ๆ ในวงการที่ชื่นชอบ 
ทําใหการมีอยูของเซียนมวยเป็นอีกหนึ่งตัวเชื่อมความสัมพันธแระหวางมวยไทยกับกลุมคน เศรษฐกิจ 
หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เขามามีบทบาทเกี่ยวของ 

 

 

4.2 เซียนมวยกับการพนันมวยตู้ 

 การพนันเป็นอีกหนึ่งที่ทําใหเกิดการรวมตัวกันของกลุมคน แนนอนวาการพนันจะตองมี
สิ่งของใชเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนในการพนันแตละครั้ง ในแตละยุคสมัยสิ่งที่ใชเป็นของพนันอาจมีความ
แตกตางกันตามมูลคาของสิ่งของที่นิยมในขณะนั้น แตในเกือบทุกยุคสมัยที่มีการพนันทรัพยแสินมีคาที่
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มักจะถูกนํามาพนันกันนั่นคือ เงิน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการจับจายใชสอย แลกเปลี่ยนสินคาใน
ชีวิตประจําวัน แนนอนวาในทุกเกมการพนันจะตองมีผูที่ถูกเรียกวานักพนันเขามาเป็นตัวการสําคัญใน
การดําเนินการเลนพนัน ในที่นี้การเลนพนันมวยตูก็มีเซียนมวยเป็นตัวการในการดําเนินกิจกรรมการ
พนันในการเลนพนัน และสิ่งของที่นําเอามาเป็นของพนันก็คือทรัพยแสินมีคาในทุกยุคสมัยอยางเงิน
เชนเดียวกัน หรือในอีกแงหนึ่งอาจกลาวไดวาเซียนมวยมักมาพรอมกับการพนัน 

 เงิน เป็นสิ่งสําคัญในระบบเศรษฐกิจเพราะมีมูลคาตามที่ถูกกําหนดโดยสังคม ทั้งใชในเชิง
แลกเปลี่ยนสินคา ชําระภาระหนี้สิน หรืออ่ืน ๆ ตามความประสงคแของผูใช รวมถึงสรางฐานะ แสวงหา
อํานาจของผูครอบครอง ในการเลนพนันมวยตูที่อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มักจะผันผวนไปตามความ
ตองการของเหลาเซียนมวยที่เขามาเลนพนัน โดยจํานวนเงินมักจะเริ่มตนตั้งแตหลักรอยบาทไปจนถึง
หมื่นบาทหรือมากกวานั้นแลวแตกําลังการจายของเซียนมวย แมเซียนมวยแตละคนก็มีจุดประสงคแใน
การเลนพนันที่แตกตางกัน ทั้งเลนเพ่ือความบันเทิง เป็นกิจกรรมรวมกันของเพ่ือนชาวเซียนมวยหรือ
เลนเพ่ือเป็นอาชีพจริงจัง แตทั้งหมดนั้นลวนใชเงินในการดําเนินการทั้งสิ้น 

 ในการเลนพนันมวยตูหนึ่งคูจํานวนเงินที่ใชในการเลนพนันนั้นขึ้นอยูกับนักมวยที่ขึ้นชกวามี
ชื่อเสียงในดานใด สังกัดคายมวยใด รอบการชกถี่หรือบอยแคไหน สถิติยอนหลังการชกเป็นอยางไร 
รวมถึงอายุของนักมวยตั้งแตเขามาอยูในวงการมวยหรือที่เรียกวากระดูกมวยวามีความเป็นตอในการ
ชนะมากนอยแคไหน จํานวนเงินก็จะมากขึ้นไปอีก ในกรณีที่เป็นมวยมีชื่อเสียงหรือชกมวยมามีจํานวน
ครั้งมากกวา โดยจํานวนเงินพนันในการเลนพนันแตละครั้งนั้นเริ่มจากหลักรอยไปจนถึงหลักพัน และ
หากเป็นมวยคูเอกของรายการหรือมวยที่ถูกจัดลําดับการข้ึนชกเป็นคูสุดทาย รวมทั้งมวยคูพิเศษที่อาจ
ถูกเพ่ิมมาในรายการมวยแตละสัปดาหแมักจะไดรับความสนใจจากเซียนมวยมากเป็นพิเศษ จํานวนเงิน
ในการพนันมักจะเริ่มตนดวยหลักพันบาทไปถึงหลักหมื่นบาท หรือถามีเซียนมวยทาพนันกันมากขึ้น
อาจจํานวนเงินก็ข้ึนไปอยูที่หลักแสนบาทตอคูมวยได 

 “ถาเริ่มคูแรกของรายการสวนมากเป็นมวยออน มวยเด็ก ยังเลนไมสุดกัน แลวแตคนจะลงนะ
อาจจะมีอุนเครื่อง หารอยบาง หนึ่งพันบาง แลวแต แตถามี เพ่ือนเยอะ เซียนคนอ่ืนเขาทาก็เลนตาม
จํานวนที่เขาทา แตเราตองมั่นใจดวยฝุายที่เราเชียรแเกงแคไหน จะไดไมเสียเงินตั้งแตเนิ่น ๆ ถาเสีย
ตั้งแตเนิ่น ๆ มันเป็นลางวาวันนั้นจะเสียเยอะ ” (เซียนเป, สัมภาษณแ: 2 สิงหาคม 2563) 

 “เคยเลนคูหนึ่งสามแสน อันนี้ที่มวยตูนะ ที่นี่เลย นักมวยเป็นเด็กที่รูจัก มีคนในนี้แหละตอ
เพ่ิมจากตอนแรกจะไมเลนเยอะขนาดนี้ แตรูภูมิมวยวาเขาผานมาแลวกี่นัด ฟอรแมการชกเป็นแบบไหน 
ดูชั้นเชิงมวยนั่นแหละ ก็เลยลงเงินไป วันนั้นเป็นมวยคูเอกดวย มันคูสุดทายแลว ก็ไดเงินมา” (เซียน
ภูม,ิ สัมภาษณแ: 2 ตุลาคม 2563) 
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 การเลนพนันของเซียนมวยในแตละครั้งนั้นจํานวนเงินเพ่ิมหรือลดลงตามความพึงพอใจของ
แตละบุคคล หากมีนักมวยที่ชื่นชอบอยูแลวก็อาจจะลงเงินเลนพนันจํานวนมาก หรือมีการคุยกัน
ระหวางเซียนคนนั้นกับกลุมคนที่อยูใกลชิดถึงเปอรแเซ็นตแการแพชนะ หรือตองการเสี่ยงดวงเลนพนัน
ดวยตัวเองก็มีสวนทําใหเงินพนันผันผวนเชนเดียวกัน บางครั้งอาจเป็นการลงเงินเพ่ือความสะใจ ชื่น
ชอบสวนตัว หรือลงไปเงินพนันฝุายตาง ๆ ตามเพ่ือน และท้ังนี้จํานวนเงินก็ขึ้นอยูกับกําลังการจายเงิน
ในการเลนพนันของเซียนแตละคน สวนมากมักเป็นการจายเงินพนันทันที ไมมีการติดเงินไวกอน การ
เลนพนันมวยตูนี้อาจมีการลงพนันแบบเงินซอน คือ เลนพนันในสนามมวยตูกับกลุมเซียนมวยสวน
ใหญเป็นปกติ แตมีการทาพนันกันระหวางบุคคลนอกเหนือจากการเลนแบบรวมกลุมกัน แตคนนั้นก็
เป็นสมาชิกในกลุมเซียนมวยในสนามที่ เลน หากฝุายที่ เชียรแแพในการเลนกับบุคคลที่ เลน
นอกเหนือจากกลุมแตมวยฝุายที่เชียรแในกลุมชนะ ก็ไมตองจายเงินพนันเพราะถือวาแลกเปลี่ยนเงินกัน
แลวในตัว นอกจากนี้หากเซียนมวยเลนพนันมวยไดเยอะในแตละสัปดาหแ คือ ชนะการลงเลนพนันทุก
คูจากมวยทั้งหมด 4 คู ที่มีขึ้นชก ก็มักจะมีเงินวางลงขันไวสําหรับเป็นทุนสํารองสําหรับสัปดาหแตอไป 
และเงินนี้สามารถนําไปจายเป็นกําลังใจใหนักมวยที่เชียรแไดผานเซียนมวยที่รูจักนักมวยที่เชียรแ ทําให
ความสัมพันธแของเซียนมวยกระจายออกไปนอกพ้ืนที่สนามมวยตูเพ่ือไปทําความรูจักกับเซียนมวยหรือ
บุคคลในวงการมวยไดอีก  

 

4.3 กลยุทธเซียนมวย  

 การกาวเขามาเป็นเซียนมวยนั้นแนนอนวาตองมีรูจักกลุมเพ่ือนที่เป็นเซียนมวยดวยกัน ในที่นี้
เมื่อมีเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณแท่ีเกี่ยวของเขาทําใหรูปแบบของการพบปะพูดคุยกัน
ในกลุมเซียนมวยที่เลนมวยตูดวยกันไมไดจํากัดอยูแคพ้ืนที่ทางกายภาพ ทั้งสนามมวยตูเมื่อถึงเวลาสุด
สัปดาหแ รานอาหาร หรือสถานที่อ่ืน ๆ ที่มีการนัดแนะกัน แตพ้ืนที่ทางออนไลนแก็เป็นอีกหนึ่งชองทาง
สําคัญที่เป็นสถานที่เสมือนใหเหลาเซียนมวยไดพบปะพูดคุยกันเวลาใดก็ได โดยกลุมเซียนมวยที่อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ ไดสรางกลุมในพ้ืนที่ออนไลนแไวเพ่ือรวมพูดคุย พบปะ สังสรรคแกันระหวางเซียน
มวยดวยกัน อยางกลุมในเฟสบุ฿กและกลุมในแอปพลิเคชันอยางไลนแที่เป็นที่ชุมชนออนไลนแที่นิยมมาก
ในปัจจุบัน กลุมในเฟสบุ฿กเป็นเพียงกลุมที่เอาไวคุยเลนกัน และสวนมากมักเป็นหัวขอการสนทนา
เกี่ยวกับมวย และประสบการณแการเลนพนันแบบทั่วไปไมไดลงลึก 

 “เรามีกลุมเฟสบุ฿กไวคุยกับเซียนมวยดวยกันในเครือขายเรานะ ที่รู ๆ จักกัน มีสมาชิกก็เยอะ
อยู เอาไวคุยกัน อัพเดทวามีมวยที่ไหน มวยตัวไหนมาแรง มวยตัวไหนซอมมากนอยแคไหน คายมวย
ไหนเกิดอะไรขึ้น โปรแกรมถายทอดมวยตู เลาสูกันฟังวาวันที่ผานมา อาทิตยแที่แลวไปเลนมวยที่ไหน
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บางที่ไมใชมวยตู ใชเงินไปเทาไหร เหมือนกลุมพูคุยแบบเพ่ือนทั่วไปนี่แหละ” (เซียนหมู, สัมภาษณแ: 2 
สิงหาคม 2563) 

 อีกหนึ่งกลุมที่เป็นพ้ืนที่สําหรับพูดคุย ปรึกษากันเกี่ยวกับมวยในหัวขอตาง ๆ อยางเครือขาย
ชุมชนออนไลนแอยาง แอปพลิเคชันที่ชื่อวา ไลนแ ซึ่งถูกตั้งขึ้นเป็นกลุมที่สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่
จายเงินเพ่ือเขากลุมเทานั้น โดยกลุมนี้เป็นกลุมที่มีความเขมขนระหวางการพูดคุยกับของสมาชิกใน
กลุมมากกวากลุมในเฟสบุ฿ก รวมถึงเป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่ของการเลนพนันไปพรอม ๆ กับพ้ืนที่สนามมวยตู
ในขณะที่กําลังมีการดําเนินการชมการแขงขันชกมวยและเลนพนันกันอีกทีหนึ่ง 

 “มีกลุมไลนแเฉพาะ เอาไวพูดถึงการวิเคราะหแมวยวาตัวไหนดี มีสายสืบหรือคนที่รูจักกับ
นักมวย จะไดรูวานักมวยซอมมวยมากแคไหน คายไหนเป็นยังไง ดูแลนักมวยดีแคไหน มันเป็นกลุมคัด
คนถาเซียนมวยที่นิสัยไมดีหนอย พวกชอบโวยวายหรือมีปัญหานั่นนี่ ปัญหาขางนอกนะมันก็รูกันหมด
ในกลุม ไมใชการนินทานะมันเป็นการเตือนกันวาควรระวังตัวจากใคร แลวก็มีเลนพนันซอนอีก อยาง
ผมอยูในสนามมวยตูอยูแลวเราก็ลงเงินไปตรงนั้น ตรงนี้ในกลุมเราก็ลงอีกรอบ มันไดสองทาง เสียก็
สองทาง มันแลวแตวาเราเลนยังไงดวยแหละ” (เซียนภูมิ, สัมภาษณแ: 26 เมษายน 2564) 

 “กลุมนี้เอาไวเลนซอน คัดคนดวย สวนมากจะเป็นพวกคนที่รูจักกันอยูแลว คุยหมดเลยกลุมนี้ 
ไดหมด ปัญหาการงาน สวนตัว ชีวิตนั่นนี่ ลงเงินมวยตัวไหน มวยตัวไหนมา มวยตัวไหนออน เลนมวย
ซอนหรือถาไมวางมา อาทิตยแไหนไมไดมาก็เลนในนี้แหละ สวนตัวเลนมวยในนี้บอยเพราะติดธุระ โอน
เลยไดเงินเหมือนกัน สะดวกดี ” (เซียนเป, สัมภาษณแ: 26 เมษายน 2564) 

 “พ่ีอยูในกลุมไลนแนะ ทุกคนตองจายเงินเขามา มันเป็นกลุมที่หนักมากกวาในเฟสบุ฿ก ตรงที่มี
การสงโพยเลนมวยกันในกลุม ถามีเซียนคนไหนไมไดมาเลนมวยตูเองก็เลนในนี้แหละ มันซอนกันอยู
อีก หรือใครเลนขางนอก(มวยตู)ก็เลนในนี้อีก ไดเงินสองตอ” (เซียนแมว, สัมภาษณแ: 17 สิงหาคม 
2563) 

 กลุมในแอปพลิเคชันไลนแนี้จะมีการเก็บเงินคาสมัครสมาชิกจํานวน 1,000 บาท นอกจากนี้ยัง
มีการคัดเลือกสมาชิกเซียนมวยที่เขามาดวย ทั้งนี้ใครอยากเป็นสมาชิกตองติดตอบุคคลที่ถูกเรียกวา 
“คนมีชื่อ” ซึ่งเป็นผูดูแลกลุมไลนแที่เป็นเซียนมวยคนใดคนหนึ่ง คนที่ตองการเขากลุมถึงจะสิทธิ์เขาไป
สมาชิกในกลุมได กลุมนี้เป็นกลุมที่เรียกวากลยุทธแ เพราะมีการวิเคราะหแรูปแบบของการชกมวยของ
นักมวยที่ขึ้นชกในเวทีมวยที่ถายทอดสดมายังมวยตู เชน นักมวย ก เป็นนักมวยมีชื่อเสียงในการใช
หมัด อยูในสังกัดคายมวยที่คอนขางมีชื่อเสียง สถิติการชกอาจมากกวา 30 ครั้งเป็นตนไป ขึ้นชกกับ
นักมวย ข เป็นนักมวยเกงในเรื่องการใชหมัดเชนเดียวกัน แตอยูสังกัดคายมวยที่เพ่ิงมีชื่อเสียงไดไม
นาน สถิติการชกมากกวานักมวย ก ที่ข้ึนชก เปอรแเซ็นตแการชนะของนักมวย ข จะมีมากกวาเนื่องจาก
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ไดรับประสบการณแจากการขึ้นชกมวยมากกวา เจนเวทีมากกวา  “คาสมัครสมาชิกหนึ่งพัน กลุม
เขมมาก มีทุกอยาง โพยมวย วิเคราะหแมวย ดูวานักมวยคนไหนจะขึ้นชกวันไหน ขาวเร็วกวาโทรทัศนแ
ประกาศ อยางวาทุกวันนี้มีอินเทอรแเน็ต เราไดรูอะไรเร็วขึ้น แลวกลุมนี้มีเลนพนันดวยนะ เลนในมวยตู
แลวก็เลนในนี้อีก มันไปพรอมกันไดเลย” (เซียนนุ, สัมภาษณแ: 3 ตุลาคม 2563) 

 นอกจากนี้กลุมนี้ยังเป็นกลุมที่ใชสื่อสารบอกขาวกับเจาของสนามมวยตูที่เป็นหนึ่งในเซียน
มวย กรณีเกิดเหตุการณแที่มีการตรวจพ้ืนที่ของเจาหนาที่ หรือเหตุการณแที่อยูเหนือการควบคุมอ่ืน ๆ 
รวมถึงสมาชิกของกลุมยังไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนเซียนมวยที่อาจจะเชี่ยวชาญและเป็นเซียน
มวยประเภทตาง ๆ ที่อยู ในกลุม เป็นการใหคําปรึกษา แลกเปลี่ยน และเลนพนันกันอยางมี
ประสบการณแจากการเรียนรูประสบการณแของเซียนมวยคนอื่นในกลุม 

 “จริง ๆ เป็นกลุมสงขาวดวยนะ ที่พ่ีเปิดสนามเองเนี่ย แนนอนวามันไมเชิงถูกกฎหมาย มัน
ตองมีจายกันบาง จายเป็นเดือนนะ ก็หาหลักกลาง ๆ แตถาจายแลวเอาไมอยูก็ตองมีขาวบอกเรากอน
ถาเขาจะมาตรวจ หรือสงสัยอะไร ที่จริงมันไมไดเอิกเกริก ไมเป็นที่นาจับตามอง แตสวนมากคนมันก็
รูจักกันเราก็ตองกันไวกอน ตองมีกลุมสงขาว ” (เซียนแมว, สัมภาษณแ: 17 สิงหาคม 2563) 

 ในกรณีที่มีปัญหาในระหวางการชมการแขงขันชกมวยและเลนพนัน ซึ่งเกิดขึ้นไมบอยนัก 
เนื่องจากหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จะถูกเชิญออกนอกสนาม และจะถูกจดจําในฐานะคนที่มีปัญหา 
ครั้งถัดไปอาจไมเห็นเซียนมวยคนนี้มาเลนพนันอีก เนื่องจากดวยพื้นที่และกลุมเซียนมวยเองมักจะรูจัก
กันอยูแลว ปัญหาดังกลาวมักไมคอยเกิดขึ้น หากมีการตรวจของตํารวจในพ้ืนที่เจาของสนามมักจะสง
ขาวใหเซียนมวยรูขาวกอนอยูแลว อาจไมเปิดสนามในวันดังกลาวหากไมสามารถเจรจากับตํารวจได
อยางลงตัว เนื่องจากเป็นการรับรูวาเป็นเพียงการรวมกันรับชมมวยสําหรับกลุมเพ่ือนเทานั้น 
นอกจากนี้หากไมสามารถตกลงกับตํารวจไดลงตัวเจาของสนามก็มีการจายเงิน ซึ่งมักจะถูกเรียกวาคา
บํารุงสถานที่ หรือคาเชาสถานที่ ในจํานวนตามที่ตกลงกันโดยสวนมากมักจะเริ่มตนที่จํานวนหาหลัก
หรือหมื่นบาทขึ้นไป 

 “สวนมากไมมีปัญหาอะไรหรอก เรื่องเซียนเนี่ย เขาโตกันแลวรูวาทําอะไรกันอยู กับตํารวจก็
ไมมีอะไร บอกแลววาเราไมเอิกเกริก เขาจะมาตรวจเขาก็บอกกอนดวยซ้ํา แตมันจะเป็นปัญหาชวงที่
เขาเปลี่ยนผูบังคับบัญชาใหมงี้ ก็จายเงินไป หลักหมื่น แลวแต แตถาเรียกมากเราก็ไมจาย ปิดไปเลย 
เขาก็ไมอะไร” (เซียนแมว, สัมภาษณแ: 26 เมษายน 2564) 

 อีกท้ังการมีอยูของกลุมไลนแพิเศษนี้มีจํานวนเงินในการลงทุนเลนพนันที่คอนขางมากกวาพ้ืนที่
ขางนอกโลกออนไลนแอยางสนามมวยตู ซึ่งทําใหเซียนมวยประเภทกลาลงทุน กลาไดกลาเสียกับการ
เลนพนันในแตละครั้งเป็นสมาชิกอยูจํานวนมากกวาประเภทอ่ืนเล็กนอย เพราะมีความสะดวกและ
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รวดเร็วกวาในการรับเงินพนันที่ใชพนันในแตละครั้งผานระบบออนไลนแ ซึ่งแตกตางจากการลงเงิน
พนันโดยตรงที่สนามมวยตู โดยกลุมเซียนมวยที่กลาไดกลาเสียเหลานี้สวนมากจะใชเงินเริ่มตนในการ
เลนพนันในจํานวนหาหลักหรือหมื่นบาทขึ้นไป และมากขึ้นตามคามพึงพอใจของแตละคน ไมมีเงิน
พนันกําหนดตายตัว “มีจายเป็นแบบโอนผานแอป สะดวกกวามาก เราไมตองพกเงินเยอะใหหนัก
กระเปา แตก็แลวแตวาใครสะดวกแบบไหน ถาในมวยตูจริงไมมีเงินสดก็โอนได ทุกอยางปลอยฟรี แค
มีเงินจายกัน” (เซียนภูมิ, สัมภาษณแ: 3 ตุลาคม 2563) 

 การเกิดขึ้นของสนามมวยตูนับไดวาเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ทําใหเกิดกลุมทั้งสองนี้ โดยมีการ
ปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตนแ โดยการใชสื่ออินเทอรแเน็ต มีพ้ืนที่
ออนไลนแใหไดรวมพบปะกันในอีกทาง รวมทั้งเป็นอีกหนึ่งหนึ่งพ้ืนที่เลนการพนันเพ่ิมเติมของเหลา
เซียนมวย กลยุทธนี้นอกจากจะสรางขึ้นมาเพ่ือรวบรวมเครือขายเซียนมวยแลวยังทําใหเซี ยนมวย
หลายคนมีบาบาทมากขึ้นในพ้ืนที่ของกลุม รวมถึงพัฒนาขนาดของกลุมเซียนมวยใหใหญขึ้น และยัง
เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพ้ืนที่พบปะเลนพนันกันระหวางเซียนมวยอยางสนามมวยตูและพ้ืนที่
ออนไลนแนี้ยังอยู 

 

4.4 บทบาทเซียนมวยกับการพนันมวยตู้  

 เซียนมวย นับเป็นอีกหนึ่งกลุมคนที่มีบทบาทสําคัญที่ทําใหมวยไทยยังอยู ผานการรับชมมวย
ตู ถึงแมวาเซียนมวยจะอยูทุกที่ที่มีเวทีการจัดการแขงขันชกมวย แตก็มีเซียนมวยอีกจํานวนไมนอยที่
ไมสามารถเขาไปรับชมการแขงขันในสนามเวทีมวยได มวยไทยที่ถายทอดผานสื่อโทรทัศนแหรือมวยตู
เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก และไดรับความนิยมในหลาย ๆ พ้ืนที่ หากไมมีเซียนมวยที่เป็นกลุมคนที่คอย
สงเสริมการจัดการแขงขันมวย การสนับสนุนทุนในรูปแบบตาง ๆ ทั้งเงิน สถานที่ วิชาความรูที่สั่งสม
มาเพ่ือใหคําแนะนําแกบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ สามารถทําใหมวยไทยยังคงดําเนินไปไดในเชิงธุรกิจ
การคา ปัจจุบันมีธุรกิจมากมายที่เกี่ยวของกับมวย มวยตูก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
วงการมวยโดยตรงที่ตองอาศัยเซียนมวยที่เขามามีบทบาทในฐานะลูกคาเพ่ือใหธุรกิจขับเคลื่อนไปได 
ทําใหพ้ืนที่ที่ถูกเปิดเป็นสนามมวยตูก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเชนเดียวกับพ้ืนที่ทางธุรกิจการคาอ่ืน ๆ 
ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิก็เป็นอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเห็นเป็นภาพทางเศรษฐกิจที่เขา
มามีบทบาทมากขึ้น ทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่สนามมวยตู รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวของ โดยมี
เซียนมวยเป็นหนึ่งกลุมคนที่มีบทบาทเป็นอยางมากในการขับเคลื่อนมวยไทยถึงแมจะเป็นการมองใน
รูปแบบของสินคาที่ดําเนินไปผานธุรกิจ 
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 นอกจากจะเป็นเซียนมวยคําเรียกขานกลุมคนผูมีใจรัก ชื่นชอบในมวยไทยแลวยังสามารถใช
เรียกคนที่เป็นนักพนันที่มีความเก่ียวของกับวงการมวย อยางไรก็ตามเซียนมวยก็ถือเป็นอีกหนึ่งกลุมที่
มีบทบาททําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในวงการมวยไทย รวมทั้งมวยตูที่เป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่เผยแพร
ภาพการถายทอดสดของการแขงขันชกมวยใหไปสูพ้ืนที่ภายนอกสนามมวย และยังเป็นพ้ืนที่รวบรวม
เซียนมวยที่อยูตางจังหวัด หรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ นอกเหนือจากพ้ืนที่เผยแพรการถายทอดสดเอาไว ทําให
รูปแบบของพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะตองรองรับเซียนมวยที่มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ทั้งจากการ
แนะนําสถานที่ของกลุมเซียนมวยดวยกันเองหรือจากการรับรูขาวสารของพ้ืนที่สนามผานชองทางอ่ืน 
การรวมกลุมกันของเหลาเซียนมวยทําใหเกิดกลุมที่ใหญขึ้น และทําใหกลุมมีอิทธิพลในทางใดทางหนึ่ง 
ทั้งเรื่องของการสงสารขอมูลซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณแการเป็นเซียนมวยทั้งจากการ
วิเคราะหแรูปแบบการแพชนะ เทคนิคการใชอาวุธของนักมวย นับจํานวนครั้งในการขึ้นชกของนักมวย  
การเลนพนัน รวมถึงผลักดันมวยใหยังคงอยูตอไปไดอีกในรูปแบบของการสนับสนุนผานสื่ออยาง
โทรทัศนแ แมจะอยูคนละพ้ืนที่ที่มีการแขงขันชกมวย ในที่นี้คือการรวมรับชมมวยที่ถายทอดสดผาน
โทรทัศนแ โดยที่ไมตองเดินทางไปที่สนามมวยเอง รวมทั้งการใชโทรศัพทแมือถือ ซึ่งเป็นอุปกรณแ
เครื่องมือสื่อสารที่สะดวกในการพกพา อีกทั้งยังสามารถจดบันทึกขอมูลตาง ๆ ลงไปได ทําใหเป็นอีก
หนึ่งตัวกลางที่ทําใหติดตอสื่อสารกันไดสะดวก อยูที่ไหนก็สามารถรวมพูดคุยกันได ทําใหคนแปลก
หนาที่มีจุดหมายรวมทางเดียวกันสามารถรูจัก พูดคุย ทําความรูจักกันไดมากยิ่งข้ึน  

 “การรวมกลุมของเซียนหลาย ๆ คน มันทําใหกลุมเซียนใหญขึ้น แนนอนวามีบทบาทมากขึ้น
แนนอน แตละคนมีที่มาไมซ้ํากัน บางคนทํางานในวงการ เป็นสมาชิกของกลุมมวยอ่ืน อยางที่นี่มี
สมาคมกีฬาประจําจังหวัดเขาก็รูทริค วิธีดูมวยแลว มีอะไรก็มาแบงปันกัน ไดความรูไปอีก ไมใ ชแค
การเลนพนันดวยกัน” (เซียนแขก, สัมภาษณแ: 2 สิงหาคม 2563) 

  นอกจากนี้เงินก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําใหเซียนมวยมีบทบาทในวงการมวยตู เพราะเงิน
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจที่จําเป็นในการใชในชีวิตประจําวัน ซื้อสิ่งของ แลกเปลี่ยนสิ่งตาง ๆ 
ซึ่งกัน และทําใหมวยตูยังอยูไดผานการเลนการพนัน โดยเซียนแตละคนก็มีอิทธิพลและบทบาทใหการ
ตัดสินใจเลนการพนันของเซียนมวยคนอ่ืนในสนามมวยตูไดเชนกัน เชน หากเป็นเซียนมวยที่มีชื่อเสียง 
เป็นที่รูจัก และเป็นที่เคารพของเหลาเซียนมวยดวยกันในพ้ืนที่ก็มักจะมีขอคิด กลวิธีในการประเมิน
ตนเองในการเลนพนันใหเ พ่ือนเซียนมวยดวยกันไดศึกษารวมกัน “เซียนที่ เขามีอายุ หรือมี
ประสบการณแมักจะมีบทบาทเหมือนผูนําในกลุมเซียนเด็ก ๆ อยูนะ ถาเขาแนะนําอะไรก็ฟังไว ก็เป็น
ประโยชนแเหมือนกัน” (เซียนโรจนแ, สัมภาษณแ: 24 สิงหาคม 2563) 

 “พวกวิธีการดูมวยที่เขาสอน ๆ กันเนี่ย สวนมากก็เป็นพวกกระดูกมวย คืออายุของนักมวย 
จํานวนที่ขึ้นชก มีสาย เกิดมีนักมวยจะลมมวยเพราะจะเอาเงินกอนจะไดไมลง วิธีอานเกมนักมวยก็
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ดวย ดูวาเขาเหนื่อยแคไหนแลวตอนชก นักมวยบางคนก็ดูไมออก แตใหดูทาทางของพ่ีเลี้ยงเอา ฟัง
เสียงตะโกนนะถาอยูในเวทีจริงๆ ถามวยตูเราก็พิจารณาจากนี้เหมือนกัน แตใหดูเพ่ือนเซียนดวยวาเขา
มีอาการแบบไหน ใหดูพวกท่ีเขาเป็นเซียนเกง ๆ ไว พวกนี้ถาจับจุดไดแลวเราก็ไมไดเกงเทาไหรก็ดูเขา 
สบาย อีกอยางนะใหลงพนันหลายแบบไมใชแคลงเงินเทานี้แลวจบ รอลุนอยางเดียว ใหลงแบบทาคน
อ่ืนดวย ตอใหเขา มันเป็นการกวน บางคนเขาอารมณแรอน เขาทางเราเพราะเขาจะรับคําทาไง เราก็ได
เงินเพ่ิมขึ้น ที่จริงมันมีอีกเยอะเลยนะ แลวแตคนจะมีวิธีอะไรในการดูวาลงตัวไหน เลนยังไง ไมมีสูตร
ตายตัวหรอก มันอยูที่การฝึก ถาคนนอกพูดไปเขาก็ไมรูเรื่อง เคยอธิบายใหหลายคนฟังแตเขาก็ไมรู
เรื่อง มันก็เหมือนวิธีที่เราเลนเกมหรือทําอะไรสักอยางนั่นแหละ อยูกับมันนาน ๆ ไปก็ชิน พอชินแลวก็
ตอยอดไปได” (เซียนภูมิ, สัมภาษณแ: 26 เมษายน 2564)   

 ไมใชแคเพียงการเลนการพนันแตยังสนับสนุนพ้ืนที่และสินคาในเชิงธุรกิจของสนามมวยตูที่
เปิดขึ้น ทั้งในรูปแบบของการจายคาเขาชม ที่เป็นขั้นแรกของการสนับสนุนธุรกิจนี้ การใชเงินจาย
บริการเสริมอ่ืน ๆ ในสนามมวยตูเมื่อเขาไปชมการแขงขันชกมวยและเลนพนัน ไมวาจะเป็น เกาอ้ีนวด
คลายปวดเมื่อย โดยในพ้ืนที่สนามมวยตูมีเกาอ้ีนวดจํานวน 5-6 ตัว เป็นเกาอ้ีไฟฟูารุนที่ทันสมัยและ
คอนขางนิยมในสังคมหรือโฆษณาตามรายการของของในโทรทัศนแหรือชองทางอ่ืน ๆ มีอัตราการใช
บริการหนึ่งครั้ง 200 – 300 บาทในเวลา 40 นาที และสวนมากเกาอ้ีนวดเหลานี้จะถูกใชงานจาก
เหลาเซียนมวยกอนการเริ่มการชมการแขงขันชกมวยและหลังจากการชมการแขงขันชกมวย เนื่องจาก
ชวงกอนเริ่มของการชกมวยที่ถายทอดมาเป็นชวงเวลาผอนคลายจากการเดินทางมายังสนามมวย ที่
เซียนมวยอาจมีอาการเหนื่อยลาจากการเดินทางมายังสถานที่ และหลังจากจบการชมการแขงขันชก
มวยและเลนพนัน ซึ่งเป็นเวลาที่สูญเสียพลังงาน และเซียนมวยบางคนอาจยืนแทนการนั่งเชียรแมวย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่2 : เกาอ้ีนวดไฟฟูารุนที่มีใหบริการในสนามมวยตู 

(ที่มา : https://restergroup.com/product/rester-titan/) 



84 
 

 
 

 “ใชเกาอ้ีนวดทุกครั้งที่มา เพราะขับรถมาก็ไกลอยูนะ อายุเยอะแลว มันเหนื่อยบาง บางทีก็
อยากใชเฉย ๆ นั่งคุยกันเฉย ๆ มันก็ไมมีอะไรใหจับเทาไหร อยางนั่งเกาอ้ีมันมีรีโมทใหจับ ไดกดนั่นกด
นี่ไป มันเพลินไปอีกแบบ ลุงชอบใชตอนมาถึงนะ แตสวนมากเลยเขาจะใชตอนมวยจบแลว บางคนลุน
มากไง ยืนตลอดมันก็สองสามชั่วโมงเลยรายการหนึ่ง มันเมื่อย” (เซียนศักดิ์, สัมภาษณแ: 28 เมษายน 
2564) 

 ในสวนของหองที่ถูกทําเป็นที่สําหรับการชมการแขงขันชกมวยนั้น มีลักษณะเป็นหองปิดทึบ 
อาจสามารถเรียกไดวาหองดูโทรทัศนแสวนตัวที่อยูตามบานทั่วไป มีโซฟาสําหรับนั่ง เป็นทั้งโซฟาแบบ
ยาวที่นั่งไดหลายคน และโซฟาเดี่ยว เรียงกันเป็นแถว นอกจากนี้ยังมีเกาอ้ีใหเลือกนั่งไดหากเซียนมวย
ไมตองการนั่งโซฟา โดยโซฟาทั้งหมดจะหันหนาเขากําแพงที่เป็นมุมสําหรับการวางโทรทัศนแที่เป็น
สื่อกลางในการแพรภาพจากโทรทัศนแ หรือจอโปรเจคเตอรแขนาดใหญที่เป็นที่นิยมกันทั่วไป ตรงกลาง
หองมีโต฿ะสวนกลางเพ่ือไวสําหรับวางเงินพนันที่ลงเลนพนันกันในแตละครั้ง รวมถึงอาหาร เครื่องดื่มที่
สั่งมารับประทานและดื่มในหองที่เป็นพ้ืนที่ชมการถายทอดสดการแขงขันชกมวย หองสําหรับการ
รับชมการถายทอดการแขงขันชกมวยนี้เป็นหองแยกออกมาเป็นสัดสวนของตัวบาน ไมปะปนกับพ้ืนที่
อ่ืน ๆ ของตัวบานที่เปิดเป็นสนามมวยตู ซึ่งสวนนี้แลวแตความตองการและการจัดสรรพ้ืนที่ของเจา
สนามมวยตู  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 : ตัวอยางพ้ืนที่หองสําหรับการนั่งรับชมการแขงขันชกมวยซึ่งมีลักษณะคลายหองดูหนัง
สวนตัวที่บานหรือหองโฮมเธียเตอรแ 

(ที่มา : http://www.n-acoustics.com/ ) 
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 นอกจากนี้ยังมีอาหารและเครื่องดื่มที่มีจําหนายในพ้ืนที่สนามมวย ที่เจาของสนามมวยตูเป็น
ผูดําเนินการจัดทําขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการในการบริโภคอาหารของเซียนมวยที่เขามาเลนพนัน
มวยในสนามมวยตู มีการใชครัวหลักของบานหรือพ้ืนที่ที่เป็นสนามมวยตูในการประกอบอาหาร 
สวนมากมักเป็นเมนูที่รับประทานไดงายและใชเวลาประกอบอาหารที่รวดเร็ว เชน ผัดกะเพรา คะนา
หมูกรอบ และเมนูยอดฮิตที่สุด คือ ไขเจียวหมูสับ รวมถึงอาหารประเภทขนมรับประทานเบา ๆ น้ํา
ดื่มที่มีทั้งน้ําสมุนไพร น้ําอัดลม แตไมมีการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ ในพ้ืนที่สนามมวยตูสามารถ
นําอาหารไปรับประทานไดทุกที่ไมเจาะจงวาจะตองเป็นโต฿ะสําหรับรับประทาอาหาร เมื่อรับประทาน
อาหารหมดก็เรียกใหพนักงานหรือเจาของสนามมวยเอาไปเก็บไดทุกเมื่อ โดยราคาของของอาหาร
เริ่มตนที่ 100 บาท แตกตางกันไปในแตละเมนู หากเซียนมวยอารมณแดีหรือเลนพนันไดเงินเยอะก็มี
การใหทิปสําหรับการยกจานอาหารไปเก็บอีกดวย รูปแบบของการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
เซียนมวยในสนามมวยตูขางตนก็เป็นอีกหนึ่งการสนับสนุนธุรกิจดังกลาว บทบาทของเซียนมวยไม
เพียงแตสนับสนุนสนามมวยตูที่ถูกสรางออกมาในเชิงธุรกิจเทานั้น แตการมีอยูของเซียนมวยทําให
สนามมวยตูยังคงอยูไดเชนเดียวกัน  

 “ทุกวันนี้เขาทําเป็นธุรกิจกัน เมื่อกอนมันไมมีหรอกที่จะทําเป็นที่นั่งดี ๆ มีขาว มีพวก
เครื่องดื่มขายดวย อยางเวลาที่เราจายคาเขาไปแลวถาวันนั้นเราสั่งขาวมากินดวยก็คิดเมนูละรอยบาง 
ถามวาแพงไหม ก็ปกติในมวยตู คิดวาถาไมมีเซียนมันก็อยูไมไดนะไอแบบนี้ ” (เซียนวิทยแ, สัมภาษณแ: 
6 สิงหาคม 2563) 

 การมีอยูของมวยตูนับวาเป็นการสรางแหลงรายไดของคนกลุมหนึ่งเป็นจํานวนมาก แนนอน
วาหนึ่งในนั้นคือเซียนมวย และผูประกอบการจัดมวยตูเอง กลุมแรกเซียนมวย ถือวาเป็นกลุมที่มี
บทบาททําใหมวยตูยังคงมีอยูเพราะการมาเลนพนันเป็นประจํา โดยเป็นกลุมที่มีรายไดสวนมากมาจาก
การเลนพนันมวยในสนามมวยตูที่อาจมีจํานวนเงินมากนอยขึ้นอยูกับการทาทายกันในการเลนพนัน
มวยแตละคูที่ขึ้นชก หรืออาจจะเสียเงินใหกับฝุายตรงขามที่ เลนพนันรวมกัน กลุมของผูประกอบการ
มวยตูก็มีรายไดจากการเก็บคาเขาชมมวยที่สนามของตนเอง นอกจากนี้แลวยังมีคาสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพ่ิมเติมที่นํามาบริการลูกคาที่เขามา หรือจะเป็นเงินรางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ จากเซียนมวยที่เขา
มาเป็นลูกคาเม่ือดีใจหรือมีความสุขจากการชนะพนันมวยในแตละครั้ง หรือที่เรียกกันวา ทิป ซึ่งก็เป็น
ที่มาของอีกหนึ่งแหลงรายไดของผูประกอบการมวยตู แตทั้งนี้ผูประกอบการหรือเจาของมวยตู
สวนมากมักเป็นเซียนมวยเอง อาจดวยความชื่นชอบ ความผูกพัน มีประสบการณแจากสนามมวยตูของ
ตนเอง แนนอนวาการมีอยูของมวยตูนั้นเป็นธุรกิจในเชิงไมถูกกฎหมายตามกฎหมายการพนันที่บัญญัติ
ขึ้นมา แตชองโหวและการละเลยพ้ืนที่มวยตูของรัฐก็ทําใหการมีอยูของมวยตูเกิดขึ้น ซึ่งมีความขัดแยง
กับกฎหมายที่มี แตอยางไรก็ตามสนามมวยตูจะเกิดข้ึนหรือดํารงอยูตอไปไมไดหากไมมีเซียนมวยที่เขา
มามีบทบาทดังกลาว 
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 นอกจากนี้การเลนพนันมวยตูในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สามารถ
ยอมรับกันไดทั่วไปในเฉพาะกลุมที่รูจักหรือมีความเกี่ยวของกับตัวเซียนมวยและบุคคลอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวของและไมมีความเกี่ยวของกับวงการมวยทั้งในจังหวัด และพ้ืนที่อ่ืนๆ เพราะกวาที่เซียนมวยแต
ละคนจะกาวมาเป็นเป็นเซียนมวยนั้นตองผานการสั่งสมประสบการณแในชวงเวลาตาง ๆ ของชีวิต 
มุมมองตอการเป็นเซียนมวยและการเลนพนันนั้นลวนอยูที่ตัวบุคคลในการตัดสินวาดีหรือไมดีตอชีวิต 
ทั้งในนี้ในกลุมของเซียนมวยเองทัศนคติที่มีตอการเป็นเซียนมวยและการเลนพนันนั้นเป็นไปในทิศ
ทางบวก เนื่องจากการมองวาเป็นการเชื่อมความสัมพันธแระหวางกลุมคนเขาดวยกันเพราะในสนาม
มวยเต็มไปดวยผูคนหรือเซียนมวยตอครั้งตอพ้ืนที่มากกวา 50 คนหรือมากกวานั้นแลวแตการตั้งกฎ
การรับคนเขาชมของสนามมวยตูแตละที่ รวมถึงความสะดวกของเซียนมวยแตละคนในชวงเวลาที่มี
การถายทอดการแขงขันชกมวยตูในแตละสัปดาหแ การรวมกลุมกันของเซียนมวยนั้นเป็นไปทั้งในเรื่อง
ของการฝึกฝนประสบการณแ การชวยเหลือกันเองภายในกลุมเซียนมวยและคนที่เกี่ยวของกับวงการ
มวย การมีตัวตนอยูในพื้นที่สนามมวยรูปแบบตาง ๆ ทั้งพ้ืนที่สนามมวยจริงและสนามมวยไทยผานสื่อ
โทรทัศนแหรือสนามมวยตู เป็นอีกหนึ่งบทบาทสําคัญที่ทําใหมวยไทยยังคงดําเนินอยูไปไดจากการ
สนับสนุนของเซียนมวย ทั้งการสนับสนุนพ้ืนที่ที่เปิดเป็นสนามมวยตู ธุรกิจที่เกี่ยวของ การสนับสนุน
นักมวย ศิลปะแมไมมวยไทยใหยังคงอยูผานการเป็นผูชมผานชองทางตาง ๆ ที่สามารถรับชมและ
สนับสนุนไดจากการเป็นวัฒนธรรมสูการจับตองไดผานการปรับตัวเป็นกิจกรรมที่มีเรื่องเศรษฐกิจ 
การเงินเขามาเกี่ยวของ รวมถึงการนิยามตัวเองวาเป็นเซียนมวยนั้นเป็นความรูสึกที่ภาคภูมิใจสําหรับ
เซียนมวยในพ้ืนที่เพราะในมุมมองของกลุมคนที่เกี่ยวของโดยตรงกับมวยไทยและการพนันนั้นถือเป็น
ลุมคนที่อยูใกลชิดกับมวยไทยมาอยางยาวนานมาตั้งแตอดีตที่เกิดขึ้นของการมีมวยไทย อาจอยูใน
รูปแบบที่ตางตางกันแตก็ถือวาเป็นกลุมคนที่ยังอยูกับมวยไทยมาตลอดจนถึงปัจจุบัน และตางเนื่องไป
จนถึงในอนาคต 

 “ผมมองวาบทบาทของเซียนมวยทําใหมวยไทยทุกวันนี้ยังคงอยูไดนะ เราสนับสนุนหลาย
อยางทั้งพ้ืนที่สนามมวย การซื้อขาย พวกธุรกิจในนั้นอยางพวกขายของกินแบบนี้ หรืออยางนักมวย 
การจัดมวย ถามีคนจัดมวยแลวไมมีคนดูอยางเซียนมวย มันอยูไมไดหรอก ทุกวันนี้จะทําอะไรมันตอง
ใชเงินอยูแลว มันเป็นธุรกิจไปหมดแลว ถาจะเอามองเป็นวัฒนธรรมมันก็เป็นนะแตมันตองมีเรื่อง
เศรษฐกิจอะไรเขามาดวย” (เซียนภูมิ, สัมภาษณแ: 26 เมษายน 2564) 

 “ถาคนนอกมองมามันก็แลวแตคนจะรูอะไรบาง แตถาในฐานะคนในเซียนมวยมีบทบาทมาก 
ๆ ในการที่ทําใหมวยอยูได เราเป็นทุกอยางนะ ผูสนับสนุน สนับสนุนทั้งแรงใจแรงกาย แรงเงิน แตทุก
วันนี้มันเป็นเงินไปหมด แรงใจสวนมากก็เป็นในรูปของเงินไปแลว แตมันก็ทําใหมีเพ่ือนนะ อยูที่ไหน 
เป็นใครก็เป็นเพื่อนกันได” (เซียนศักดิ์, สัมภาษณแ: 28 เมษายน 2564) 
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 ในฐานะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกับวงการมวยแตรูจักกับเซียนมวยในพ้ืนที่ใหความเห็น
และแสดงทัศนคติที่มีตอเซียนมวย รวมถึงสนามมวยตูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมินั้นวาการมีอยู
ของมวยไทยในปัจจุบันที่มีการพนันและเซียนมวยเขามาเกี่ยวของเป็นไปลักษณะทิศทางบวก เพราะ
มองวาเป็นการสนับสนุนมวยไทยใหอยูไดอีกชองทางหนึ่งผานการรวมตัวกันของเซียนมวยเพ่ือทํา
กิจกรรมการพนัน และยังสงเสริมใหผูเป็นเจาของสนามมวยตูยังอยูไดผานการใชเงินใชจายบริการตาง 
ๆ ของสนามมวย รวมถึงตัวเซียนมวยแตละคนเองก็ไมไดมีการใชความรุนแรง หรือใชชีวิตผิดแปลกไป
จากคนทั่วไปในสังคม การมีอยูและเกิดขึ้นของเซียนมวยแตละคนเปรียบเสมือนการฝึกฝนการเรียนรู
และทําใหมวยไทยยังคงอยูได สวนการพนันนั้นหากมีสติและเขาใจการจัดการพฤติกรรมการเลนพนัน
ตนเองก็ไมไดมีปัญหาอะไร 

 จากการการลงพ้ืนที่เก็บขอมูลทําใหทราบวากวาจะเป็นเซียนมวยนั้น แตละคนมีพ้ืนฐานทาง
ครอบครัว เสนทางชีวิตที่มีความแตกตางกัน แตมีจุดศูนยแรวมเดียวกันนั่นคือ มวยไทย การเป็นเซียน
มวยนั้นไมเพียงแตจะเป็นหนึ่งในคนที่รับชมหรือบริโภคมวยผานชองทางตาง ๆ เทานั้น แตยังเป็น
ผูสนับสนุนมวยไทยในดานตาง ๆ ทั้งการสนับสนุนผานการชมมวยนอกพ้ืนที่เวทีมวยหรือที่เรียกวา
พ้ืนที่มวยตู การสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวของกับสนามมวยตูในรูปแบบของการใชบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ ที่มีไวบริการ การใชเงินเป็นตัวขับเคลื่อนในการสนับสนุนมวยไทยผานรูปแบบที่
แตกตางตามความสะดวกและพอใจของเซียนมวยแตละคน การจับกลุมกันในฐานะเซียนมวยเพ่ือทํา
กิจกรรมตาง ๆ รวมกัน ทําใหจากคนที่ไมรูจักและไมมีความเกี่ยวของกันสามารถรูจักและเกิดเป็น
ความสัมพันธแในรูปแบบกลุมเซียนมวยรวมกันได โดยทั้งหมดเป็นกิจกรรมสวนใหญที่เซียนมวยนั้น
ขับเคลื่อนและชวยสงเสริมมวยไทยใหยังคงอยู มุมมองและทัศนะคติของเซียนมวยเองที่มองบทบาท
ของตนเองเป็นไปในทิศทางบวกและมีความภาคภูมิในความเป็นเซียนมวยของตนเองในการทําใหมวย
ไทยยังคงอยูในสังคมปัจจุบันที่มีเศรษฐกิจเขามาเกี่ยวของ ทําใหมวยไทยยังคงอยูไดในฐานสินคาทาง
วัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งที่สามารถจับตองไดในยุคที่เศรษฐกิจเขามามีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตอยู
ในสังคมของมนุษยแและสิ่งตาง ๆ  
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บทที่ 5 

บทวิเคราะห์และสรุปผล 

 การศึกษาเรื่อง บทบาทของเซียนมวยกับการพนันมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแ กรณีศึกษา 
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงคแจัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาถึงชีวิตและบทบาทของเซียนมวยกับการ
พนันมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแหรือมวยตูที่กลายเป็นสินคาทางวัฒนธรรมอยางไร โดยใชแนวคิด
กระบวนการกลายเป็นสินคาในการวิเคราะหแ ผูศึกษาไดใชวิธีการศึกษาจากการลงพ้ืนที่ภาคสนามเก็บ
ขอมูลในพื้นท่ีสนามมวยตู รวบรวมขอมูลจากการทบทวนงานวิจัย วิทยานิพนธแ หนังสือ บทความ ที่มี
ความเกี่ยวของกับการกําเนิดและความเป็นมาของมวยไทย งานที่เกี่ยวของกับกระบวนการกลายเป็น
สินคา และประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีการวิเคราะหแและสรุปผล ดังนี้ 

 5.1 ชีวิตเซียนมวยกับการพนัน 

 5.2 การกลายเป็นสินคาของมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแหรือมวยตูจากบทบาทของเซียนมวยกับ
 การพนัน 

 

5.1 ชีวิตเซียนมวยกับการพนัน  

 เซียนมวยนั้นหากคนภายนอกมองเขามาก็คงจะเป็นนักพนันตัวยงในวงการมวยของใครหลาย
คน แตจุดที่เหมือนกันของความเป็นเซียนมวย คือ การชื่นชอบและหลงใหลในมวยไทย อาจดวย
เหตุผลดานความตองการเสพสิ่งที่เรียกวาวัฒนธรรมที่มีความสวยงาม การชื่นชอบตามคนอ่ืน หรือ
เหตุผลอื่นอยางการพนันที่เขาวงการมวยมาเป็นเซียนมวยที่ตองมีชีวิตพัวพันเกี่ยวของกับการพนันเป็น
สวนใหญ มีเวลาในการชมและเลนพนันมวยอยางตายตัวเพราะมีการกําหนดรายการจัดการแขงขัน
มวยไวแลวจากผูจัดมวย ชีวิตความเป็นเซียนมวยที่แทจริงคืออะไร หากตัดเรื่องเงิน เศรษฐกิจ 
ผลประโยชนแที่เขามามีอิทธิพลตอการดํารงชีวิต ตัดสินใจของกลุมคนเหลานี้ ในบางมุมอาจมองชีวิต
ของเซียนมวยเหลานี้วาเป็นกลุมเพ่ือนกลุมใหญที่มีอิทธิพลในการทําสิ่งตาง ๆ ที่เป็นระบบระเบียบ
ตามแบบแผนของการอยูรวมกันเป็นจํานวนมากทั่วไป แตแนนอนวาในยุคของการมีเศรษฐกิจเขามา
เกี่ยวของชีวิตของทุกคน โดยเฉพาะเซียนมวยนั้นตองกาวไปขางหนาดวยกําลังทรัพยแ ชีวิตของเซียน
มวยนอกจากจะมีความเกี่ยวของกับการแขงขันชกมวย นักมวย สนามมวย การเลนพนันมวยแลว ยังมี
กลุมอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนหลังการทําความรูจักซึ่งกันและกันของเหลาเซียนมวย ไมวาจะเป็น กลุมจิตอาสาที่
รวมกันจัดการแขงขันชกมวยขึ้นเพ่ือหาเงินเป็นทุนในการทําสิ่งตาง ๆ เชน การบริจาค การสรางพ้ืนที่
สาธารณะในนามกลุม หรือมีกองทุนสํารองสําหรับเพ่ือน พ่ี นองเซียนมวยที่มีความเกื้อกูลกัน ทั้ง
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กองทนุชวยเหลือเมื่อมีอาการเจ็บปุวยหรืออุบัติเหตุเกิดข้ึน ลวนเป็นสิ่งที่มาจากการเครือขายของเซียน
มวยที่มีที่มาจากการพนันทั้งสิ้น  

 เซียนมวยสวนมากชื่อที่ถูกเรียกในสนามมวยกับตัวจริงมีความแตกตางกัน เพราะตองมีการตั้ง
ฉายาและเคารพความเป็นสวนตัวของกันและกัน จะใหความเคารพกันโดยการเรียกชื่อที่เป็นฉายา
มากกวาแมจะรูจักกันเป็นการสวนตัว ทั้งนี้ชื่อที่เป็นฉายาสวนมากมาจากหลายเหตุผล เหตุการณแหรือ
ความชื่นชอบสวนตัวของเซียนมวยคนนั้น ไมวาจะเป็น มีที่มาจากอาหารที่ชอบ ภาพยนตรแที่ชอบดู รถ
ที่ชอบขับ การแตงตัวที่เป็นเอกลักษณแ หรือสิ่งของที่อยูรอบตัว กลาวคือชีวิตของเซียนมวยนั้นไมไดมี
แคสวนที่เกี่ยวของกับการพนันเทานั้น แตยังมีสวนอ่ืน ดานอ่ืน ๆ ในชีวิตเฉกเชนคนทั่วไป แตปฏิเสธ
ไมไดวาชีวิตของเซียนมวยเมื่อเขาสูพ้ืนที่ของมวยแลวนั้นมักจะเกี่ยวของกับการพนันทั้งหมด โดยการ
พนันกับเซียนมวยมักจะแยกออกจากกันไมเด็ดขาด แตการมีอยูของทั้งสองอยางนี้ลวนเป็นผลผลิต
จากมวยที่เป็นวัฒนธรรมและพ้ืนที่ที่เกี่ยวของ  

  5.1.1 กว่าจะเป็นเซียนมวย  

 ชวงชีวิตของคนหนึ่งคนมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร มีเหตุปัจจัยอะไรในการเปลี่ยนแปลง การ
ตัดสินใจกาวเขาไปสูวงสังคมของกลุมหนึ่ง ๆ มีมูลเหตุอะไร เราไมสามารถที่จะรับรูไดในทุกสวนของ
พ้ืนที่ความคิดแตละบุคคล เซียนมวยเป็นอีกหนึ่งกลุมที่รวบรวมเอาคนที่มีพ้ืนฐานชีวิตที่แตกตางมา
รวมเขาไวดวยกัน โดยเซียนมวยสวนมากมักจะมีอาชีพหลักที่ใชทํางานหาเลี้ยงชีพตนเองและ
ครอบครัวอยูแลว แตเซียนมวยบางคนก็ยึดอาชีพเซียนมวยเป็นอาชีพหลัก แมจะมีความหลากหลาย
ของที่มา พ้ืนเพชีวิตเดิม จุดเปลี่ยนของชีวิต นิสัยที่มีความแตกตางกัน แตมวยไทยก็เป็นตัวเชื่อมที่ทํา
ใหเหลาคนที่เรียกตัวเองวาเซียนมวยเขามารวมกัน ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิเองเป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่ที่
มีเซียนมวยทั้งที่เป็นที่รูจักละไมรูจักของบุคคลภายนอกจํานวนไมนอยที่เขามาปฏิสัมพันธแกันใน
รูปแบบของกลุมเซียนมวยเพ่ือรวมกันเลนพนันในสนามมวยตู ซึ่งมีการเปิดเป็นประจําทุกสัปดาหแ 
เสนทางการกลายมาเป็นเซียนมวยของแตละคนนั้นมีความแตกตางกัน กวาจะเป็นเซียนมวยมักจะตอง
มีการสั่งสมประการณแ ถูกยอมรับจากคนในสังคมมวยแลเซียนมวยดวยกัน มีการทํากิจกรรมตาง ๆ 
รวมกับกลุม หรือเรียกไดวาเป็นคนที่มีชื่อเสียงดานใดดานหนึ่งในวงการมวยไทย การที่จะไดรับการ
ยอมรับวาเป็นเซียนมวยที่แทจริงนั้นในสังคมเซียนมวยที่อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มักจะเป็นไปใน
ลักษณะ 3 รูปแบบ ทั้งการสั่งสมประสบการณแท่ีอยูในวงการมวยไทยมานาน วิเคราะหแผลลัพธแของการ
ชกมวยของนักมวย วิเคราะหแแตมตอตาง ๆ การถูกยอมรับจากกลุมที่รูจักกันเนื่องจากเป็นกลุมเซียน
มวยเดิมอยูแลว หรือแมแตการมีชื่อเสียงและถูกยอมรับวาเป็นเซียนมวยจากการทุมเงินเพ่ือเลนการ
พนันแบบกลาไดกลาเสียก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่จะไดกาวเขาสูเสนทางของการเป็นเซียนมวยในอีก
ระดับหนึ่ง “เราจะถูกยอมรับวาเป็นเซียนมวยก็อยูที่เขามองมา สวนมากก็รูจักกันไปเรื่อย ๆ คอยมา
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เริ่มวิเคราะหแผลมวยเป็น เริ่มเลนพนันแบบทุมเพราะมั่นใจในการวิเคราะหแมวยของตัวเอง” (เซียนเป, 
สัมภาษณแ: 13 พฤษภาคม 2564) การกลายมาเป็นเซียนมวยนั้นไมเพียงแตจะตองสั่งสมประการณแ แต
เมื่ออยูในสังคมของกลุมเซียนมวยมักจะตองมีปฏิสัมพันธแพูดคุยกันกับเซียนมวยคนอ่ืน การถูกยอมรับ
จากกลุมก็เป็นสวนหนึ่งที่ทําใหความเป็นเซียนมวยในตัวของเซียนมวยแตละคนเดนชัด เพราะหาก
ไมไดรับการยอมรับหรือเรียกขานวาเป็นเซียนจากกลุม การกลายมาเป็นเซียนมวยก็ไมไดมีความหมาย
ที่จะเรียกขาน 

 ขณะเดียวกันกวาจะเป็นเซียนมวยที่ไดรับการยอมรับในกลุมเซียนมวยจังหวัดชัยภูมินั้นจะ
สามารถเป็นใคร ประกอบอาชีพอ่ืนอยูแลว หรือประกอบอาชีพเป็นเซียนมวยอยางเดียวก็ได หากแต
เมื่อกาวเขามาเป็นเซียนมวยแลวมักจะไดรับการยอมรับนับถือจากเหลาเซียนมวยดวยกัน เนื่องจาก
เหตุผลดานการเคารพความอาวุโสในการเลนพนัน ความสามารถในการวิเคราะหแคูมวย หรือการ
ยอมรับนับถือจากตัวตนของบุคคลเองที่มีความเป็นมิตร ชอบชวยเหลือผูอ่ืน รวมถึงการกลายเป็น
บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมวยที่เป็นที่รูจัก ตัวอยางที่เห็นไดชัดจากการศึกษาครั้งนี้คือเซียนมวยที่
กลายมาเป็นโปรโมเตอรแผูจัดรายการแขงขันมวยเองอยางเซียนภูมิ จากความชอบสวนตัว และความ
ใกลชิดกับวงการมวยมาตั้งแตเกิด ทําใหเซียนมวยสามารถผันตัวไปเป็นผูจัดมวยเองได โดยกวาจะกาว
มาเป็นโปรโมเตอรแผูจัดการแขงขันมวยตองผานการเป็นเซียนมวยมากอน มีการทําความรูจักเพ่ือน 
รวมกลุม และสงเสริมสนับสนุนกันและกันอยูตลอดเวลา จากการพบกันที่สนามมวยตูสูการเป็นเซียน
มวยที่ไดรับการยอมรับในอีกหนึ่งบทบาทที่ทับซอนอยูนความเป็นเซียนมวยนั่นคือโปรโมเตอรแจัดการ
แขงขังมวย และไดรับการยอมรับและชื่นชมจากเพ่ือนรวมวงการถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะและการ
กาวไปสูอีกหนึ่งบทบาทจากการเป็นเซียนมวย   

 “เซียนภูมิ เขามาจากเซียนมวยกลายเป็นโปรโมเตอรแมันมีความนาเชื่อถือมากขึ้น เราเห็นเขา
เติบโตไปอีกขึ้น จากเพ่ือนรวมวงการที่เจอกันในสนามมวยขางนอก สนามมวยตู จนจัดมวยเอง อาจ
ไมไดใหญโตอะไรเป็นการจัดมวยในทองถิ่นมันก็ถือวากาวหนาไปอีก เขาไดรับการยอมรับนะ คนนับ
ถือ แลวเวลาเขาเลนพนันเขาก็ดูมีภาษีที่มากขึ้น เพราะรูจักมวยเยอะ อีกอยางหนึ่งคือเขานิสัยดี 
สวนตัวเขานิสัยดีมาก” (เซียนนุ, สัมภาษณแ: 13 พฤษภาคม 2564)  

 ทั้งนี้สถานะทางเศรษฐกิจก็ถือไดวาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถยกระดับความนาเชื่อถือ และเป็น
บันไดสูการไดรับความนาเชื่อถือจากกลุมคนและเซียนมวยดวยกันเอง เพราะสวนมากเซียนมวยที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจดีจะนําไปสูการทุมทุนจํานวนเงินที่เลนการพนันในแตละครั้งเยอะขึ้น รูปแบบ
ลักษณะของการใชชีวิตก็เปลี่ยนไปตามสถานะทางเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องของการแตงตัวเมื่อไปสนาม
มวย หรืออยูนอกสนามมวยตู แตสวนมากลักษณะที่สังเกตไดของเซียนมวยมักจะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ เซียนมวยแตละคนมักจะมีรูปแบบของการแตงกายที่คลายคลึงกัน ในแตละครั้งที่มาเลน
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พนันที่สนามมวยตูมักจะสวมใสเสื้อผาที่สบายเหมือนการมาพักผอน มีกระเปาคาดอก และที่นิยมใส
กันมากคือการใสเสื้อโปโล ซึ่งทําใหเป็นจุดเดนของลักษณะการแตงกายของเซียนมวยในพ้ืนที่ 
นอกจากนี้ยังมีเรื่องของความออนนอมถอตนเวลาอยูรวมกัน เซียนมวยจะใหความเคารพซึ่งกันและ
ตามความอาวุโสของอายุ หรืออายุในวงการของการเป็นเซียนมวย สถานะทางเศรษฐกิจสามารถ
จัดการดําเนินการชวยเหลือเซียนมวยดวยกันหรือคนอ่ืนในวงการมวยไดอยางรวดเร็ว อาจใชเงินหรือ
สิ่งตามที่ฐานะทางเศรษฐกิจจะสามารถจัดการไดในการชวยเหลือ ในที่นี้การจัดตั้งกลุมชวยเหลือเพ่ือน
เซียนมวยที่เดือดรอนจากเหตุการณแตาง ๆ ก็เป็นหนึ่งในอีกหนึ่งสิ่งที่เซียนมวยในอําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิมักจะใหความรวมมือกันอยูเสมอ เพราะเป็นการชวยเหลือกันในกลุม ทําใหสังคมของเซียนมวย
มักจะไดรับการยอมรับจากคนภายนอกในเรื่องของความสามัคคี ชวยเหลือกัน และไดรับการยอมรับ
ในทุกชวงเวลาที่ดําเนินชีวิตในฐานะของเซียนมวย กวาที่จะกลายมาเป็นเซียนมวยอยางเชนทุกวันนี้
เซียนมวยแตละคนก็มีเสนทางชีวิตที่มีทั้งลําบากและตองผานชวงเวลามาเหมือนกัน แตทุกคนก็กลาย
มาเป็นเซียนมวยเพราะมวยไทยที่เป็นจุดรวมที่ทําใหมีการเกิดข้ึนของเซียนมวย 

 จะเห็นไดวานอกจากการเคารพนับถือกันในฐานะเซียนมวยคนหนึ่งที่มีประสบการณแอยูใน
วงการมวยมานานแลว ยังมีเรื่องของตนทุนในเรื่องของสถานะทางเศรษฐกิจที่ไมสามารถปฏิเสธไดวามี
อิทธิพลในการผลักดันการเป็นเซียนมวยของแตละคนในฐานะเซียนมวย แมวาจะมีอายุไมมากก็มักจะ
ไดรับการยอมรับจากเหลาเซียนมวยดวยกันเอง ในสนามมวยตูอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิเองเซียนมวย
สวนมากก็มีลักษณะทางสังคมเชนนี้ แตก็ไมไดแบงแยกความแตกตางตางของเซียนมวยแตละคน แม
จะมีความแตกตางกันในเรื่องท่ีกลาวมาเม่ือเขามาอยูรวมกันในสนามมวยตูเพื่อเลนการพนันแลวทุกคน
มีสถานะเทากัน คือ การเป็นเซียนมวย มาเพ่ือเลนพนันมวยรวมกัน และทําความรูจักกันในฐานะ
เพ่ือนรวมอาชีพอีกหนึ่งรูปแบบ ชีวิตของเซียนมวยแตละคนกวาที่จะกาวมาเป็นเซียนมวยอยางเต็มตัว
ทําใหไดพบปะกับผูคนมากมาย ทั้งเพ่ือนรวมวงการ นอกวงการมวย เป็นการสรางความสัมพันธแและ
ทําความรูจักกันมากยิ่งขึ้น 

 จากขอสรุปขางตนสามารถวิเคราะหแไดวากวาที่บุคคลหนึ่งจะกาวเขามาเป็นเซียนมวยนั้น ได
ผานจุดเปลี่ยนตาง ๆ ในชีวิต ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตั้งแตเกิด การพบเจอสังคม การรูจักมวยไทย 
การเลนพนัน การเปลี่ยนไปของยุคสมัยที่นําเอาเทคโนโลยีเป็นตัวกลาง เขามาเกี่ยวของกับเซียนมวย
ในแงของรับชมมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแ เกิดการรวมกลุมกันเพ่ือทํากิจกรรมอยางการเลนพนันใน
สนามมวยตู ทําใหไดรูจักเพ่ือนเซียนมวยใหม ๆ การถูกยอมรับและเรียกฉายาเซียนมวยอยางใหเกียรติ
และเคารพกันในหมูเซียนมวย อีกหนึ่งสิ่งที่ทําใหการกาวเขามาเป็นเซียนมวยของแตละคนมีความ
สมบูรณแแบบตามความคิดของเหลาคนที่ไดชื่อวาเป็นเซียนมวยเอง คือ ทัศนคติและมุมมองตอการเป็น
เซียนมวยมักจะเป็นทัศนคติที่ตอความเป็นเซียนมวยในเชิงบวก ทั้งความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเป็นสวน
หนึ่งในการผลักดันมวยไทยใหอยูไดผานการทํากิจกรรมของตนเอง การไดทํากิจกรรมรวมกับพ้ืนที่ถิ่น
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กําเนิดของสนามมวยหรือพ้ืนที่ที่ตนเองไดรับบทบาทในฐานะเซียนมวย เชน การเป็นผูสอนมวยไทย 
เป็นที่ปรึกษา และทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับมวยไทยในพ้ืนที่จังหวัดก็เป็นอีหนึ่งสิ่งที่เหลาเซียนมวย
ภาคภูมิใจเป็นอยางมาก เพราะรูสึกวาไดรวมเป็นสวนหนึ่งที่ผลักดันมวยไทยใหเป็นที่รูจักมากยิ่งขึ้นใน
กลุมคนสมัยใหมที่มีเทคโนโลยีเป็นที่ตั้งในการดําเนินชีวิตประจําวัน แมวาการเป็นเซียนมวยอาจถูก
มองจากคนอื่นในสังคมที่ไมไดมีความเกี่ยวของ คลุกคลี รูจักกับเซียนมวยอยูแลววาเป็นนักพนันตัวยง 
ที่อาจใชมวยไทยเป็นเครื่องมือเพ่ือใหไดเป็นสื่อกลางในการเลนการพนันอยางเดียว แตสําหรับเซียน
มวยนั้นมองวาการเป็นเซียนมวยเป็นการสั่งสมประการณแชีวิตในรูปแบบหนึ่งที่ผานชวงเวลาตาง ๆ 
ของชีวิตกวาจะไดรูจักมวยไทยและกลายมาเป็นเซียนมวยอยางที่เป็นอยูนั้นไดผานเรื่องราวที่เขามาทํา
ใหชีวิตในบทบาทของการเป็นเซียนมวยมีความหมายเป็นอยางมาก การถูกยอมรับนับถือในกลุมของ
เซียนมวยเองก็เป็นสวนหนึ่งที่เป็นผลพวงมาจากสถานะและความสามารถทางดานเศรษฐกิจและการ
สั่งสมประการณแตลอดการเป็นเซียนมวย ถึงแมเซียนมวยแตละคนจะมีที่มาคนละที่ มีความแตกตาง
ดานพ้ืนเพของครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจที่มีความแตกตางกัน แตไมอาจปฏิเสธไดวาเสนทาง
ชีวิตของเซียนมวยแตละคนกวาที่จะกาวมาเป็นเซียนมวยนั้นมีจุดมุงหมายเดียวกันนั่นคือ การไดอยูใน
แวดวงของมวยไทย และใชชีวิตในฐานะเซียนมวยที่สามารถผลักดันมวยไทยใหอยูตอไปไดทุกยุคสมัย 

 

 

5.2 การกลายเป็นสินค้าของมวยไทยผ่านสื่อโทรทัศน์หรือมวยตู้จากบทบาทของเซียนมวยกับการ
พนัน 

 มวยไทยนั้นถือไดวาเป็นศิลปะการตอสูประจําชาติไทยที่ไดรับการยอมรับจากทั้งคนไทยและ
ตางชาติวาเป็นศิลปะการตอสูที่มีความงดงาม มีทาทางเฉพาะตัวสวยงาม และมีความเป็นเอกลักษณแ
ในตัวเอง จากความเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผานของยุคสมัยทําใหมวยไทยนั้นเป็นทู จักเพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งนี้การเขามาของเทคโนโลยีตาง ๆ อยางมากมายในโลก เป็นเหตุใหมวยไทยไดรับการเผยแพรออก
ไปสูสาธารณะมากขึ้นในรูปแบบของรายการถายทอดสดผานสื่อโทรทัศนแที่ไดรับความนิยมอยาง
กวางขวาง สิ่งที่ตามมาหลังจากที่เกิดการรุงเรืองของเทคโนโลยีที่เขาทําใหมวยไทยถูกใชเป็นศิลปะการ
ตอสูในรูปแบบของการแสดงที่ดูเพ่ือผอนคลายของบุคคลหรือกลุม มวยไทยในประเทศไทยเองไดรับ
ความนิยมเพ่ิมมากข้ึนเมื่อมีการเขามาของโทรทัศนแ รวมสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานจากรัฐอยางไฟฟูา
ที่เขามามีสวนอํานวยความสะดวกใหประชาชนคนไทยในพ้ืนที่ตาง ๆ ใหเขาถึงความเป็นสมัยมาก
ยิ่งขึ้น พื้นที่ตาง ๆ ที่ไมไดอยูในพื้นท่ีของเวทีสนามมวยที่กําลังทําการแขงขันชกมวยไทย สามารถที่จะ
รับชมการแขงขันมวยไทยผานการถายทอดสดไดผานโทรทัศนแ ทําใหเกิดพ้ืนที่สนามมวยอีกหนึ่ง
ประเภทนั่นคือ สนามมวยตู ซึ่งมีกระจายอยูทั่วไป โดยแตละพ้ืนที่มีการจัดการพ้ืนที่สนามมวยตูของ
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ตนเองที่แตกตางกันไปแลวแตความสะดวก และจํานวนของคนที่เขาชมที่สนามมวยตูนั้น ๆ และในแต
ละยุคสมัยก็มีการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ทางกายภาพที่เป็นสนามมวยตู รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
การจัดการภายในของระบบสนามมวยตูในแตละพ้ืนที่นั้น ๆ ทั้งนี้สนามมวยตูในอําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมินั้น แตเดิมไมไดทําการเปิดเป็นสนามมวยตูเพ่ือชมการแขงขันการถายทอดสดชกมวยผาน
โทรทัศนแอยางเชนปัจจุบัน รวมทั้งการพนันที่ไมไดเริ่มตนมาตั้งแตชวงนั้นเชนเดียวกัน แตเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางจริงจังเมื่อเริ่มตนจากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขึ้นพ้ืนฐานอยางการไฟฟูาที่
เขามา จนถึงการรวมกลุมกันชมการถายทอดสดการแขงขันชกมวยแบบพนันไมจริงจังคือใชรูปแบบ
การพนันทีเลนทีจริงไมใชเงินเป็นสื่อกลาง การเปิดพ้ืนที่เป็นสนามมวยตูเพ่ือเลนพนันอยางจริงจังและ
ไมมีเก็บเงินคาเขาชมเมื่อเขาสูพ้ืนที่สนามมวยตู จนถึงปัจจุบันที่มีการเปิดสนามมวยตูเป็นพ้ืนที่ปิด
อยางจริงจัง มีสิ่งอํานวยความสะดวกในรูปแบบของอาหาร เครื่องดื่มไวจําหนาย มีเกาอ้ีนวด และอ่ืน 
ๆ ไวบริการคนที่ขามาชมและเลนพนันมวยไทยที่ถายทอดผานสื่อโทรทัศนแที่เรียกวาเซียนมวย มีการ
เก็บเงินคาเขาชมอยางจริงจังจํานวนขั้นต่ํา 300 บาท หากไมรวมการรับการบริการอ่ืน ๆ ภายในสนาม
มวยตู รวมถึงในแตละสัปดาหแที่มีการเปิดของสนามมวยตูเพ่ือเป็นพ้ืนที่รองรับเซียนมวยกวา 50 คน ที่
เขามาชมการแขงการถายทอดสดมวยและเลนพนัน ดังนั้นมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแหรือมวยตู มี
กระบวนสูการกลายเป็นสินคาทางวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง โดยสินคาทางวัฒนธรรมยังตองมีนัยทาง
วัฒนธรรม กลาวคือตองเป็นสินคาที่มีวัฒนธรรมอยูในตัว คําวาสินคาในที่นี้ครอบคลุมถึงบริการทาง
วัฒนธรรมดวย สินคาวัฒนธรรมจึงหมายถึง สินคา บริการที่มีนัยยะเกี่ยวกับวัฒนธรรมในดานใดดาน
หนึ่ง ไมวาจะเป็น ระบบความเชื่อความศรัทธา ระบบคุณคาบรรทัดฐานจริยธรรม การแตงกาย ศิลปะ 
สถานที่ทองเที่ยว ของที่ระลึก หรือรูปแบบเหตุการณแ เชน เทศกาลประเพณี หรือการแสดง เป็นตน 
(รังสรรคแ ธนะพรพันธุแ, 2546:35) 

 การศึกษาการกลายเป็นสินคาของมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแหรือมวยตูจากบทบาทของเซียน
มวยกับการพนันนี้ไดใชแนวคิดการกลายเป็นสินคาของ Adorno และ Horkheimer มองวาสังคม
ภายใตระบบทุนนิยมนี้ไดสูญเสียความสามารถที่จะหลอเลี้ยงความมีเสรีภาพอันแทจริงและความเป็น
ปัจเจกบุคคลเนื่องมาจากกระบวนการผลิตผลงานทางวัฒนธรรมนั้นไดเคลื่อนยายจากเวทีศิลปะที่ตอง
อาศัยความพยายามจากศิลปินผูเป็นปัจเจกบุคคลที่สรางสรรคแผลงานโดยไมคํานึงถึงการลงทุนการขาย
และการเก็งกําไรมาสูเวทีอุตสาหกรรมที่ใชหลักการของทุนนิยมอุตสาหกรรมซึ่งเนนเรื่องของผลกําไร
และการลงทุนเป็นหลัก “ สินคา” หรือสิ่งประดิษฐแทางวัฒนธรรม (Cultural product) ที่สามารถวัด
คุณคาไดดวยเงินตรา เชน งานเพลงและงานศิลปะในปัจจุบันที่กลายเป็นสินคาชนิดหนึ่งใน
อุตสาหกรรมความบันเทิงไปอยางเต็มรูปแบบโดยมีกระบวนการผลิต 4 ขั้นตอนคือ 1) กระบวนการ
ทําใหเป็นสินคาเป็นขั้นของการสรางมูลคาและความหมายใหกับสินคาในทองตลาด 2) กระบวนการ
ทําใหเป็นมาตรฐานเป็นการทําสินคาใหเป็นมาตรฐานเดียวกันภายใตกระบวนการผลิตเพ่ือใหผูบริโภค
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เกิดการยอมรับและวางใจในสินคา 3) การผลิตจํานวนมากเป็นการผลิตภายใตระบบทุนนิยม
อุตสาหกรรมที่เนนผลิตสินคาในปริมาณมากเพ่ือที่จะสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ทองตลาด 4) การผลิตซ้ําเป็นขั้นของการตอกย้ําภาพลักษณแหรือความหมายของสินคาผานทางสื่อ
โฆษณาและเทคโนโลยีตางๆเพ่ือกระตุนใหผูบริโภคเกิดการยอมรับในความหมายที่ถูกสรางขึ้นจน
ตองการสินคาเหลานั้นมาไวในครอบครอง (นันทวัฒนแ ฉัตรอุทัย , 2549: 7) มาใชในการวิเคราะหแและ
อธิบายการกลายเป็นสินคาทางวัฒนธรรมของมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแหรือมวยตูจากบทบาทของ
เซียนมวยกับการพนันในอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้   

1. กระบวนการทําใหเป็นสินคาเป็นขั้นของการสรางมูลคาและความหมายใหกับสินคาใน
ทองตลาด 

 ขั้นตอนการทําใหเป็นสินคานี้มองผานการเปลี่ยนแปลงของการจัดการพ้ืนที่สนามมวยตูที่
ไดรับอิทธิพลเกิดขึ้นจากมวยไทยที่ถายทอดสดไปทั่วประเทศ ในพ้ืนที่นอกเหนือจากพ้ืนที่สนามมวยที่
ทําการถายทอดสด การเกิดขึ้นของสนามมวยตูเป็นจุดเริ่มตนของวัฒนธรรมการรับชมมวยในพ้ืนที่อ่ืน 
ๆ ในประเทศที่บุคคลใดก็สามารถรับชมไดทั่วไป การจัดการเปิดพ้ืนที่สําหรับการรับชมการ
ถายทอดสดมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแทุกสัปดาหแหรือทุกวันที่มีการจัดการแขงขันชกมวยเกิดขึ้นเป็น
ประจําตั้งแตเริ่มการเขามาของโทรทัศนแ ซึ่งเป็นผลมาจากการไดรับการบริการจากรัฐในเรื่องของ
สาธารณูปโภคขึ้นพ้ืนฐานอยางไฟฟูาที่เริ่มเขามาสูเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแตชวงปี 
พ.ศ. 2523 การเริ่มตนของการเป็นสนามมวยตูในชวงแรกแมไมไดจริงจังมากนักเป็นเพียงการรับชม
รวมกันของคนกลุมใหญ แตในปัจจุบันการรับชมมวยที่ถายทอดสดผานโทรทัศนแเป็นการรับชมจาก
พ้ืนที่แบบจริงจังอยางสนามมวยตูเป็นสิ่งหนึ่งที่กลุมคนเฉพาะหรือเซียนมวยในจังหวัดชัยภูมิรูรวมกัน 
รวมถึงมีบริการตาง ๆ ที่เพ่ิมมากข้ึนกวาในอดีตท่ีผานมา  

2. กระบวนการทําใหเป็นมาตรฐานเป็นการทําสินคาใหเป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต
กระบวนการผลิตเพ่ือใหผูบริโภคเกิดการยอมรับและวางใจในสินคา  

 ขั้นตอนการทําใหเป็นมาตรฐานนี้ สนามมวยตูในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นที่
รับรูกันในกลุมเซียนมวยวาเป็นพ้ืนที่ที่รวบรวมเซียนมวยผูมีประสบการณแไวมากที่สุดแหงหนึ่ง ทั้งใน
เรื่องของจํานวนและเซียนมวยที่มีชื่อเสียงนาเชื่อถือในเรื่องการวิเคราะหแผลการแขงขันชกมวย ทําให
พ้ืนที่สนามมวยตูในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นที่นิยมสําหรับมาเลนพนันมวยไทยผานสื่อ
โทรทัศนแมากที่สุดพ้ืนที่หนึ่ง รูปแบบของพ้ืนที่สนามมวยถูกทําขึ้นเป็นแบบเดียวกัน คือ เริ่มตนเป็น
พ้ืนที่เฉพาะ ทั้งการจัดเป็นสัดสวนพ้ืนที่ การเพ่ิมขนาดของโทรทัศนแ การใหบริการเพ่ิมเติมที่เพ่ิมขึ้น 
ทั้งการเริ่มมีการขายอาหาร เครื่องดื่ม การมีเกาอ้ีนวดเพ่ือการผอนคลาย ทั้งหมดนี้สามารถพบเห็น
การเปลี่ยนแปลงจากการเปิดสนามมวยตูที่มีความแตกตางจากในอดีต โดยพ้ืนที่ที่เปิดเป็นสนามมวยตู
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มักจะเป็นไปในลักษณะนี้ในทุกสนาม ถือเป็นการสรางมาตรฐานใหมใหพ้ืนที่สนามมว ยตูเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของเซียนมวย เป็นอีกหนึ่งจุดเดนของสนามมวยตูในพ้ืนที่เขตอําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ ที่มีการเปิดขึ้นของสนามมวยตู และทําใหสนามมวยตูไดรับความนิยมในหมูเซียนมวยที่
เขาไปรับชมการถายทอดสดการแขงขันและเลนพนันมวย 

3. การผลิตจํานวนมากเป็นการผลิตภายใตระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่เนนผลิตสินคาใน
ปริมาณมากเพ่ือที่จะสามารถตอบสนองตอความตองการของทองตลาด  

 ขึ้นตอนการผลิตจํานวนมากนี้มองในรูปแบบของเงินพนันที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้นในทุกชวงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย รวมถึงความพึงพอในใจการบริการของพ้ืนที่สนามมวยตู จํานวนเงินพนันที่
เซียนมวยใชเลนพนันในสนามมวยตูในพื้นที่เริ่มตั้งแตหลักรอยบาทไปถึงถึงหลักแสน ในการลงเงินเลน
พนันมวยในแตละครั้งหากเซียนคนใดตองการจํานวนเงินที่มากขึ้นก็จะมีการทาเซียนมวยคนอ่ืนในการ
ลงเงินเพ่ิมในอีกสวนนอกเหนือจากการเลนพนันในวงพนันใหญ โดยในการเลนพนันนอกรอบกันนี้
สวนมากจะเป็นไปเพื่อความสนุกสนานหรือเซียนมวยบางคนก็เรียกวา “เอาความสะใจ” การเลนพนัน
ในลักษณะนี้จํานวนเงินที่เซียนมวยสวนมากยอมจายจะเริ่มตนที่ 10,000 บาทขึ้นไป ในการตัดสินใจ
ลงเงินพนันแตละครั้งจะข้ึนอยูกับความเชื่อมั่นในตัวนักมวยที่ตนกําลังเชียรแอยู แมวาจํานวนเงินในการ
เลนพนันในแตละครั้งจะมากตามความพึงพอใจของเซียนมวยที่ใชเลนพนันแลวอีกหนึ่งสิ่งที่มากขึ้น
ตามความพึงพอใจของเซียนมวย คือ ความพึงพอใจในการใชบริการที่สนามมวยตู ที่เซียนมวยมักจะ
ใหทิปสําหรับเจาของสนามมวยตู หรือคนอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวของในสนามมวยเพราะพอใจในการ
บริการในกรณีที่เซียนมวยสั่งอาหารและเครื่องดื่มเขามารับประทานและดื่มในขณะที่กําลังนั่งชมและ
เลนพนันมวย 

 จากที่กลาวมารูปแบบของเงินพนันที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้น เงินในการใชเพ่ือความพึงพอใจในการ
ไดรับการบริการจากสนามมวยตูที่ตอบสนองตอความตองการของเซียนมวยในทางความพึงพอใจใน
สวนรวมในท่ีนี้คือจํานวนเงินพนันที่เซียนมวยตกลงกันในการเลนพนันวงใหญรวมกันทุกคน และความ
พึงพอใจสวนตัวในการเลนพนันกับเซียนมวยอีกคนตัวตอตัว การจายเงินเพ่ือเป็นทิปสําหรับการ
บริการของเจาของสนามมวย ทําใหเงินกลายเป็นสื่อกลายในการผลิตบริการตาง ๆ ในสนามมวยตู  

4. การผลิตซ้ําเป็นขั้นของการตอกย้ําภาพลักษณแหรือความหมายของสินคาผานทางสื่อ
โฆษณาและเทคโนโลยี  

 การผลิตซ้ําเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ตอกย้ําการมีอยูการพนันและสนามมวยตูในรูปแบบที่ตาง
ออกไปเดิม ในเรื่องของพ้ืนที่สนามมวยตูที่มีเพ่ิมขึ้นและเกิดการซอนทับกันอยูในพ้ืนที่เดียวกันใน
รูปแบบของพ้ืนที่ทางกายภาพ อยางสนามมวยตูและในพ้ืนที่ออนไลนแอยางในแอปพลิเคชั่นไลนแ 
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รวมถึงเฟสบุ฿กท่ีมีการใชประโยชนแของเทคโนโลยีสมัยใหมในการกระจาขาวสาร พูดคุยกันในกลุม เลน
การพนันเพ่ิมเติม ทั้งนี้ยังมีการจัดการเก็บเงินคาสมัครสมาชิกที่จะเขาไปเป็นสมาชิกของกลุมที่ตอง
จายเงิน 1,000 ตอคน ในทุก ๆ วันจะมีการกระจายขาวสารในเรื่องของมวย ในเรื่องของนักมวยที่จะ
มาเป็นคูชกกัน การเคลื่อนไหวของนักมวยและคายมวยในการดูแลนักมวยแตละคน การวิเคราะหแ
เปอรแเซ็นการแพชนะของนักมวยแตละคู ขาวสารของอดีตนักมวย รวมถึงหัวขอในการสนทนาทั่วไปใน
แตละวัน ทําใหการมีอยูของกลุมดังกลาวตอกย้ําถึงการเป็นสินคาของมวยไทยที่ทําใหเกิดเครือขาย
ทางออนไลนแดังกลาวที่เกิดจากการมีอยูของวงการมวยตูในพ้ืนที่ เป็นการกระตุนในเซียนมวยติดตาม
ขาวสารของวงการมวยไทย การพนันกันของกลุมเซียนมวยที่เขามาเป็นสมาชิก ทําใหมวยไทยผานสื่อ
โทรทัศนแหรือมวยตูกลายเป็นสินคาทางวัฒนธรรมที่ผูคนหรือเซียนมวยสามารถจับตองไดงายขึ้นในยุค
ที่มีความทันสมัยของเทคโนโลยี  

 แมวามวยไทยจะถูกมองวาเป็นสินคาทางวัฒนธรรมมากอนแลว แตจากการเกิดขึ้นของการ
กลายเป็นสินคาของมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแหรือมวยตูเป็นการตอกย้ําวามวยไทยกลายเป็นสินคาไป
แลวในปัจจุบันผานเซียนมวยที่เป็นกลุมคนที่ทําใหเกิดข้ึนจากการเลนพนัน ใชบริการสนามมวยตูที่เปิด
เป็นเชิงธุรกิจมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากขึ้น รวมถึงใชประโยชนแจากเทคโนโลยีมาใชในการดําเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับมวยไทยมากขึ้น 

 จากมวยไทยที่เป็นเพียงศิลปะการตอสูประจําชาติที่มีไวเพ่ือการตอสูปูองกันตัวเอง สูการ
แสดงโชวแใหเป็นภาพจําสูสายตาคนทั่วไปในอีกหนึ่งในฐานะของการแสดงเพ่ือความบันเทิง จนการเขา
มาของสังคมเศรษฐกิจที่มีความสําคัญทําใหมวยไทยถูกจดจําอีกหนึ่งภาพจําในฐานะของการแสดง
ศิลปะการตอสูที่พวงมาดวยการใชเงินในการขับเคลื่อน ทั้งการจัดพ้ืนที่ การจางนักมวยและสิ่ง
ประกอบการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงเงินที่มาพรอมกับการพนัน แนนอนวาภาพจําของมวยไทยใน
ปัจจุบันถูกจดจําในฐานะของสินคาอยางหนึ่งมากขึ้นที่มีวัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของหรือสินคาทาง
วัฒนธรรม แตในปัจจุบันที่มีการเกิดขึ้นของสนามมวยตูในพ้ืนที่ตาง ๆ รวมถึงในอําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิเองก็เป็นอีกหนึ่งการตอกย้ําวามวยไทยทุกวันนี้กลายเป็นสินคาทางวัฒนธรรมไปแลว โดยผาน
การเขามามีบทบาทของกลุมคนที่ชื่นชอบในมวยไทย หรือเรียกเป็นวงกวางวาเซียนมวย ที่เขามามี
บทบาทในพ้ืนที่ที่จัดการแขงขันมวยเพ่ิมมากขึ้น การพนันที่เขามาเกี่ยวของโดยตรงในขณะที่ชมการ
ถายทอดสดมวยไทยในพ้ืนที่สนามมวยตู และมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น จนทําใหสนามมวยตูถูกปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเพ่ือตอบสนองความตองการของเซียนมวยที่เขามาชมมวยเลนพนันทั้งในรูปแบบขนาด
พ้ืนที่ การขายสิ่งของอยางอาหารและเครื่องดื่ม การมีเกาอ้ีนวด การมีบริการอ่ืน ๆ รวมอยูในสนาม
มวยตู การที่เซียนมวยเลนพนันมวยดวยจํานวนเงินพนันที่เพ่ิมมากขึ้น การเกิดกลุมสําหรับพบปะใน
พ้ืนที่ออนไลนแที่แยกของออกมาจากสนามมวยตูอีกทีเป็นการตอกย้ําวามวยไทยผานสื่อโทรทัศนแหรือ
มวยตูในเขตพ้ืนที่ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ไดกลายเป็นสินคาทางวัฒนธรรม  
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 5.2.2 เซียนมวยกับการพนันมวยตู้ 

 แนนอนวาการพนันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่คอนขางสําคัญในวงการมวยไทยในปัจจุบัน เนื่องจาก
การมีอยูของมวยไทยในชวงเวลานี้ไมใชแคการจัดการแขงขันตอสูเฉพาะนักมวยทั้งสองฝุายแลวมีคน
เขามาชมแบบไมไดคาดหวังในเรื่องของการเงินที่จะตองมาเกี่ยวของ แตในสถานการณแปั จจุบันที่เงิน
เป็นปัจจัยสําคัญในการใชชีวิตประจําวัน ตองใชเงินในการเดินทาง การดําเนินการทางทําธุรกรรมตาง 
ๆ เงินจึงถือวาสําคัญและจําเป็นมากในการเขามามีบทบาทเกี่ยวของกับเซียนมวยและวงการมวย การ
พนันที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเงินจํานวนนี้จากการชมการแขงขันชกมวย การเลนพนันมวย
หนึ่งคูนั้นมีวงเงินในวงของการเลนพนันมากกวาหลักหมื่นบาทในแตละคูมวย เซียนมวยแตละคนมีการ
ใชเงินในจํานวนที่ตนพึงพอใจในการลงเลนพนันในแตละครั้ง ทั้งนี้ในการตัดสินใจเลนพนันของเซียน
มวยในแตละครั้งก็ขึ้นอยูกับความนาเชื่อถือ หรือความโดงดังของนักมวยฝั่งที่เชียรแ สถิติจํานวนการชก 
อายุของนักมวย รวมถึงชื่อเสียงของคายมวยที่เป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจลงเงินเลนพนันในแตละ
ครั้ง หากนักมวยและคายมวยมีชื่อเสียงโดงดัง ทั้งนี้คือ ความมีชื่อเสียงของคายมวยที่ดูแล จัดการ
ตารางซอมมวย และการดูแลรูปแบบอ่ืน ๆ ทั้งที่อยูอาศัย การปฏิบัติตัวของนักมวยทั้งเวลาที่อยูทั้งใน
และตัวตนเมื่ออยูนอกวงการมวย รวมถึงตัวนักมวยเองที่มีการรักษามาตรฐานสถิติของอาชีพตัวเอง 
การปฏิบัติตัวที่เซียนมวยหรือคนภายนอกสามารถที่จะรับรูไดผานการติดตามในรูปแบบตาง ๆ ทั้งรูจัก
เป็นการสวนตัว และผานการติดตามชองทางอ่ืน ๆ ทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําใหเซียนมวยทุมเท
เงินในการเลนพนันในแตละครั้ง  

 “มีหลายอยางที่ใชเป็นเหตุผลลงเงินในแตละครั้ง ตัวนักมวย ตัวคาย บางอยางก็เกี่ยวกับเรื่อง
สวนตัวนักมวยดวย นิสัย มารยาท การปฏิบัติตัวเวลาอยูขางนอก ถานักมวยดี คายดี คนเขาก็ลงเงิน
เยอะ เขาไมเกี่ยวหรอกถาพนันแลวเสีย ถือวาเป็นการทดลองวิเคราะหแมวย ทดลองลงเงินพนัน” 
(เซียนพงษแ, สัมภาษณแ: 13 พฤษภาคม 2564)  

 การเลนพนันมวยตูของเซียนมวยเองนอกเหนือจากเหตุผลขางตนแลว ลักษณะพ้ืนที่ของ
สนามมวยตูก็มีสวนทําใหเซียนมวยเลือกที่จะลงเงินพนันในจํานวนตาง ๆ หากการจัดการของสนาม
มวยตูหรือเจาของสนามมวยตูมีความนาเชื่อถือ การบริการในสวนตาง ๆ ในสนามมวยตู จํานวนเงิน
พนันก็จะผกผันตามในสวนนี้ ในกรณีที่สนามมวยตูมีการเปิดจําหนายสิ่งที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของเซียนมวยไดเพ่ิมข้ึนก็อาจทําใหจํานวนเงินในการเลนพนันเพ่ิมข้ึนอีก 

 “ถาสนามมวยตูที่เราไปมันไมดี อยูไมสบาย บางวันมีเซียนมวยทะเลาะกัน หรือมีบรรยากาศ
ไมคอยดีก็ไมอยากไปเลนแลว มันอยูที่การจัดการดวย เราเป็นผูบริโภคเราตองเลือกไดวาตองการใหที่
ที่เราไปเป็นแบบไหน อาหาร ของกิน มันมีสวนหมดเลย ถาดีคนเขาก็ไป ถาไมดีก็ถูกบอกตอ แต
สวนมากทุกที่ก็ไมแย” (เซียนหมู, สัมภาษณแ: 15 พฤษภาคม 2564) 
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 ขางตนจะเห็นไดวานอกจากปัจจัยทางดานตัวนักมวย คายมวยแลว การจัดการของสนามมวย
ตูในรูปแบบตาง ๆ ที่ใหความสะดวกสบายทั้งในเรื่องของสถานที่ อาหาร บริการเสริมอ่ืน ๆ รวมถึง
บรรยากาศรวมในสนามมวยตูแกเซียนมวยที่เขาไปเลนพนันมวยรวมกัน เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เซียน
มวยแตละคนเลือกที่จะเขาไปเลนพนันในสนามมวยตู โดยสนามมวยตูเองมีการจัดการและพัฒนา
ปัจจัยดังกลาวใหสามารถตอบสนองเซียนมวยไดมากที่สุด และสิ่งที่ตามมาคือเงินที่สะพัดมากขึ้นทั้ง
จากการเลนพนันของเซียนมวยเอง รวมถึงเงินที่เขามาสูธุรกิจสนามมวยตูจากเหตุผลขางตน 

 5.2.3 กลยุทธเซียนมวยในพื้นที่มวยตู้ 

 การเกิดขึ้นของสนามมวยตูที่นอกจากจะเป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่สําหรับการพบปะเพ่ือเลนพนัน
รวมกันของเซียนมวยแลว การดําเนินธุรกิจสนามมวยตูก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําใหคนหลายคน เซียน
มวยเขาถึงมวยและการเลนพนันมวยไดมากขึ้น การมีอยูของสนามมวยตูนอกจากจะเป็นพ้ืนที่ทาง
กายภาพแลว การพัฒนาของสนามมวยตูที่ทับซอนอยูในพ้ืนที่สนามมวยตูทางกายภาพอยางกลุมใน
พ้ืนที่ออนไลนแอยางกลุมเฟสบุ฿กและกลุมไลนแที่ตองจายเงินคาสมัครสมาชิกจํานวน 1,000 บาท ก็เป็น
อีกหนึ่งสิ่งที่ตอกย้ําถึงการทําใหมวยตูกลายเป็นสินคาอยางเต็มรูปแบบที่มีเรื่องของเงินเขามาเกี่ยวของ 
โดยกลุมเฉพาะอยางกลุมไลนแที่ใชแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในเรื่องการวิเคราะหแ เก็งผลแพชนะของนักมวย 
รวมถึงเป็นพื้นที่เลนการพนันซอนทับกับสนามมวยตูในเวลาปกติ 

 “กลุมมีคําแนะนํา มวยตัวไหนมา มวยตัวไหนตก ซอมไมพอ เลนพนันเราก็เลนซอนไปในกลุม
เลย ไดเงินก็ไดสองตอ เสียก็เสียสองตอ อีกอยางกลุมนี้เขาคัดคน จายเงินเขา มั่นใจไดวาไมโกง ถึงมี
โกงก็คงไมมีใครกลาหรอก รูจักกันไปหมด ถาโกงขึ้นมาก็จบเลยนะทั้งชีวิตเซียนหรือชีวิตจริง สวนมาก
ชีวิตจริงก็รูจักกันอยูแลวถาโกงเสียไมจายก็ไมมีคนคบแลวแหละ” (เซียนพงษแ, สัมภาษณแ: 13 
พฤษภาคม 2564) 

 ในสวนของการกระจายขาวสารทั้งขาวสารของมวยไทย เรื่องราวตาง ๆ ในวงการมวยนั้น 
กลุมทั้งสองกลุมไดใชในการประชาสัมพันธแ พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงการวิเคราะหแ กลยุทธการมองมวย 
การลงเงินพนันมวยแตละคู มีความคลายคลึงกัน แตในสวนของกลมไลนแนั้นมีความแตกตางในเรื่อง
ของการคัดเลือกสมาชิก จํานวนเงินในการเลนพนัน รวมถึงเป็นกลุมที่เอาสงขาวสารของเจาของสนาม
มวยตูในเรื่องการพูดคุยรวมกันของเจาของสนามมวยตูกับเจาหนาที่รัฐอีกดวย “แนนอนวาเอาไวสง
ขาวดวย จะไดไมมีปัญหาทีหลัง เพราะมันไมเชิงถูกกฎหมาย ตองทํา ตองจัดการใหเหมาะสม ไม
เอิกเกริก” (เซียนแมว, สัมภาษณแ: 13 พฤษภาคม 2564) 

 จากการสัมภาษณแการมีอยูของกลุมทั้งสองเป็นอีกหนึ่งกลยุทธที่ทําใหเซียนมวยไดพบปะ
แลกเปลี่ยนขอมูลตาง ๆ รวมกัน เป็นการทําใหเครือขายของเซียนมวยมีความกวาง สามารถเป็นอีก
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หนึ่งเหตุผลประกอบการตัดสินใจเลนพนัน รวมถึงเป็นการสงขาวสารปูองกันการเกิดความผิดพลาดใน
การทําใหสนามมวยตูหายไปจากรัฐ เพราะสนามมวยตูไมไดถูกบัญญัติใหมีความถูกตองในเชิง
กฎหมาย แตเป็นเหมือนการใชเวลารวมกันของกลุมเพ่ือนในการทํากิจกรรมบางอยางรวมกัน หาก
มวยไทยที่ถายทอดสดผานสื่ออยางโทรทัศนแเป็นตนกําเนิดของมวยตู สนามมวยตูก็ถือเป็นอีกหนึ่งตน
กําเนิดที่ทําใหเกิดกลุมทางพ้ืนที่ออนไลนแที่ปรับตัวไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เพ่ือทําใหเซียนมวย
สามารถเขาสูการมีความสัมพันธแกับในพ้ืนที่ตาง ๆ รวมถึงทําใหมวยไทยยังอยูในพ้ืนที่ที่สามรถจับตอง
ไดงาย ไมใชเพียงการเป็นศิลปะการตอสูอีกตอไป  แนนอนวาไมเพียงแตอยูในพ้ืนที่ทางกายภาพ
เทานั้นแตยังอยูในพ้ืนที่ทางออนไลนแ ทําใหการเขาถึงมวยไทยเป็นเรื่องงายมากขึ้นจากการใช
ประโยชนแจากเทคโนโลยีสมัยใหมและความเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นจากพ้ืนที่สนามมวยตู 

   

 5.2.4 บทบาทเซียนมวยกับการพนันมวยตู้ 

 เซียนมวยมากับการพนัน เป็นอีกหนึ่งคําที่ใครหลายคนอาจเคยไดยินหรือหากมองในมุมมอง
ของคนนอกที่ไมไดมีสวนเกี่ยวของกับกลุมเซียนมวย นักมวย หรือวงการมวยเอง มักจะมองวาเซียน
มวยเป็นนักพนันตัวยง ไมไดมีสวนเกี่ยวของที่ทําใหวัฒนธรรมที่เป็นศิลปะการตอสูของไทยอยางมวย
ไทยถูกจดจําในภาพที่สวยงามเทาไรนัก แตเซียนมวยมักทําใหมวยไทยถูกจดจําในสื่อกลางการเลน
พนันเป็นสวนใหญ ทั้งนี้ในกลุมของเซียนมวยเองไมไดมองมวยไทยเป็นเพียงแคการพนันที่ทําใหไดเงิน
และเพ่ือความบันเทิงเทานั้น แตจากการศึกษาพบวาเซียนมวยมองวาบทบาทของการเป็น เซียนมวย
ของตนเองมีสวนขับเคลื่อนวงการมวยไทยใหอยูรอดตอไปไดในกระแสของยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนา
ดานตาง ๆ ไปอยางมากมาย จากการเปิดสนามมวยเพ่ิมเติมในพ้ืนที่อ่ืนนอกเหนือจากสนามมวยที่มี
การแขงขันกันอยูจริงในเวลาหนึ่ง สนามมวยตูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเซียนมวยในการเขาไปรับชม
และพบปะกันของเซียนมวย ทําใหเกิดการพนันตามมา เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เซียนมวยหลายคน
มองวาเป็นกิจกรรมที่เพ่ิมความตื่นเตนในการรับชมมวยรวมกันทั้งในสนามมวยทางกายภาพที่มี
นักมวยกําลังขึ้นชกกันจริง ๆ และพ้ืนที่สนามมวยตู  

 “ไมมีเซียนมวยก็ไมมีคนดูมวย ถามีคนดูก็ดูเพราะไมเคยเห็นอยางตางชาติ เขาก็ดูเพราะวาถูก
บอกตอ ๆ กันมาวาเป็นกีฬา เป็นการตอสู ถาในบานเราเองสวนมากเขาไมคอยดูกันถาไมใชเซียน มัน
อาจจะมีการพนันเขามา คือถามันไมมีเลนพนันก็วามันไมสนุกเทาไหร จะมาดูมวยแตเชียรแเฉย ๆ มัน
ไมคอยนาตื่นเตน อีกอยางนะทุกอยางนี้มันใชเงิน มีเงินหลายอยางก็อยูไมรอด” (เซียนเป, สัมภาษณแ:
13 พฤษภาคม 2564) 
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บทบาทในการสนับสนุนพื้นที่ทางธุรกิจมวยตู้ของเซียนมวย 

 ในปัจจุบันหากกลาวถึงความเปลี่ยนแปลงในเชิงพ้ืนที่ของสนามมวยตูในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือ 
จังหวัดชัยภูมิ ที่มีมาตั้งแตในอดีต จากที่เป็นเพียงการเปิดบานเพ่ือใหกลุมคนหรือเซียนมวยเขามารม
กันรับชมการแขงขันถายทอดสดมวยไทยผานสื่อโทรทัศนแซึ่งมีอิทธิพลมาจากการการเขามาของ
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอยางไฟฟูาที่นําเอาโทรทัศนแซึ่งเป็นสื่อสําคัญในการรับชมภาพการแขงขัน
มวยไทย สูการเปิดบานและจัดการพื้นที่สําหรับเป็นที่นั่งชมมวยอยางเป็นทางการ มีการแบงพ้ืนที่เป็น
สัดสวนทั้งพ้ืนที่สําหรับการนั่งรับชมมวย พ้ืนที่สําหรับบริการดานอาหาร เครื่องดื่ม พ้ืนที่สําหรับ
พักผอนที่มีเกาอ้ีนวดไฟฟูา พ้ืนที่สูบบุหรี่ โดยการเกิดขึ้นทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงไปของรูปแบบ
สนามมวยตูมาจากการจัดทําขึ้นเพ่ือตอบสนองตอความตองการของเซียนมวยที่เขาไปรับชมการ
ถายทอดการแขงขันและเลนพนันมวยโดยเฉพาะ ในพ้ืนที่แตละสวนนั้นมีการจัดการที่เป็นสัดสวน
กําหนดชัดเจน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับเจาของสนามมวยตูที่มีตอการจัดการพื้นที่สนามมวยของตนเอง  

 

พื้นที่ส าหรับการนั่งรับชมการแข่งขันชกมวย 

 สวนของพ้ืนที่สําหรับการนั่งรับชมการแขงขันมวยนั้น สวนมากมักจะมีลักษณะคลายกับหองดู
หนังสวนตัวที่บาน ถูกจัดสรรใหอยูในหองหนึ่งที่มีเกาอ้ี โซฟาที่มีทั้งแบบโซฟาสําหรับนั่งคนเดียว นั่งได
หลายคน จัดเรียงเรียงกันอยูทั่วหองและลดหลั่นกันเป็นแถว หรือสิ่งที่ใชสําหรับนั่งรูปแบบอ่ืน ๆ อยาง
เกาอ้ีนวดไฟฟูา ก็อาจถูกนํามาไวในหองนี้หรือจัดวางไวที่หนาหองการรับชมมวย มีการจัดทิศทางของ
โซฟาสําหรับนั่งทั้งหมดใหหันหนาเขาสูสื่อกลางที่ใชแพรภาพการถายทอดสดการแขงขันชกมวยคือ มี
โทรทัศนแขนาดใหญอยูตรงกลางหอง หรือมีการพัฒนาไปใชเครื่องฉายโปรเจคเตอรแขนาดใหญ เพ่ือการ
รับชมภาพที่ใหญเพ่ิมอรรถรสในการรับชมมวยมากขึ้น มีโต฿ะตรงกลางสําหรับวางเงินพนันใหเซียนแต
ละคนสามารถเห็นเงินที่ใชพนันชัดเจนเพื่อความโปรงใสในการเลนพนันแตละครั้ง ซึ่งการจัดพ้ืนที่สวน
นี้มีความแตกตางจากสนามมวยตูในอดีตที่ไมมีการทําหองสําหรับการรับชมการแขงขันชกมวยที่แยก
ออกจากพ้ืนที่สวนตัวของบานที่เปิดเป็นสนามมวยตูอยางเต็มรูปแบบและเพ่ิมความสบายในการนั่งชม 
รวมถึงไมมีการแยกสวนของพ้ืนที่ชัดเจนเหมือนในปัจจุบันที่บางสนามมวยก็ทําหองแยกออกจากตัว
บานเพื่อใชเป็นที่เฉพาะสําหรับการนั่งชมมวยรวมกันของเซียน 

 “เมื่อกอนไมมีแบบนี้หรอก ไปก็ไปดูเฉยๆ นั่งบาง ยืนบาง เขาไมไดทําเป็นธุรกิจแบบนี้ แตพอ
เซียนมวยมันเยอะขึ้น ยุคมันเปลี่ยน คนเขาชอบสบาย เจาของ(สนาม)เขาก็อยากทําใหมันดี เพราะอีก
อยางมันเป็นบานเขาเอง มีเงินหนอยก็ทําไปเลยไดสองตอ ทําไวใชเอง ไวเปิดเป็นที่ดูมวยดวย” (เซียน
พงษแ, สัมภาษณแ: 13 พฤษภาคม 2564) 
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 การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่กลางสําหรับการการนั่งรับชมมวยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ตองการตอบสนองความตองการเซียนมวยที่เขาไปชมการถายทอดการแขงขันและเลนพนันมวยใน
พ้ืนที่สนามมวยตู รวมถึงเปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่มีการพัฒนาของสิ่งตาง ๆ เชน จากโทรทัศนแขนาด
ใหญที่ใชเป็นสื่อกลางในการรับชมภาพสูการใชโปรเจคเตอรแที่สะดวกตอการเก็บและประหยัดพ้ืนที่  
ทั้งนี้เซียนมวยกลาววาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําใหพึงพอใจที่จะจายเงินเพ่ือเขามาชมมวยใน
สนามมวยตูเพราะตองการความสะดวกสบายจากเงินที่จายไป รวมถึงมองวาเป็นการสนับสนุนวงการ
มวยไปในตัวเพราะถาสนามมวยตูดีก็ทําใหอยากท่ีจะมาชมมวยบอย ๆ ทําใหสนามมวยตูยังอยูได มวย
ไทยก็เชนกันที่มีคนดูมากขึ้นจากพ้ืนที่ตรงนี้ 

 “เต็มใจจาย ถาเขาทําดี ๆ อีกอยางเราสนับสนุนเขา (สนามมวยตู) เพราะมันสงไปถึงมวยจริง 
ๆ ดวย ถาเรายังอยู เราดูมวย เขาก็มีจัดชกบอยขึ้น ถายทอดบอยขึ้น ไมใชแคเราที่ดู ถาถายทอดบอย
ขึ้นคนที่ดูโทรทัศนแคนอ่ืนเขาก็ไดดูดวย วงการมวยอาจจะไดเซียนมวยเพ่ิมขึ้นมา ” (เซียนพงษแ, 
สัมภาษณแ: 3 ตุลาคม 2563) 

 

พื้นที่ส าหรับบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 

 พ้ืนที่ในสวนนี้ไดมีการเพ่ิมขึ้นมาจากในอดีตที่ไมมีพ้ืนที่ของการบริการดายอาหารและ
เครื่องดื่ม โดยพ้ืนที่หองหารและเครื่องดื่มเป็นหองที่แยกออกมาจากหองนั่งรับชมการแขงขันมวย ซึ่ง
พ้ืนที่นี้ก็เป็นพ้ืนที่สวนหองครั้งของบานที่เปิดเป็นสนามมวยตู หรือหากสนามมวยตูใดมีพ้ืนที่ที่ใชเปิด
เป็นสนามมวยตูโดยเฉพาะมักจะทําหองสวนนี้เพ่ิมเขามา เพ่ือความสะดวกและไมปะปนกันของพ้ืนที่ 
สวนเมนูอาหารและเครื่องดื่มนั้นก็อยูในเมนูทั่วไปที่ขายอยูตามรานอาหารหรือเมนูที่สามารถประกอบ
เป็นอาหารไดอยางงายและรวดเร็ว รวมถึงเครื่องดื่มก็เป็นแบบทั่วเชนเดียวกัน 

 “พ่ีเปิดบานตัวเอง ไมมีพ้ืนที่แยกอะไรครัวบานเรานี่แหละ เพราะเราทําใหเพ่ือน ๆ มาดูมวย 
มาอยูดวยกัน แตเพื่อนก็เสนอวาลองทําขาว ทําอะไรมาขายสิ มาแบบนี้เกรงใจ เพราะบางครั้งเขาก็พา
เพ่ือนที่เป็นเซียนมวยมา เขาอยากใหพ่ีไดเงินเพ่ิม ก็เลยลองทําดู ที่อ่ืนก็ทํานะ บางที่คือจริงจังมาก” 
(เซียนแมว, สัมภาษณแ: 17 สิงหาคม 2563) 

 การเกิดขึ้นของพ้ืนที่บริการดานอาหารและเครื่องดื่มถือไดวาเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เป็นรูปธรรม
ที่เห็นไดจากการมีอยูของสนามมวยตูอันเป็นผลพวงมาจากมวยไทย ซึ่งพ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่สําหรับการ
จัดการในเรื่องของอาหารซึ่งเป็นซึ่งจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตของคนทั่วไป การจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือสวน
หนึ่งของสนามมวยตูเพ่ือทําเป็นสวนของพ้ืนที่อาหารและเครื่องดื่มนับไดวาเขามามีบทบาทเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของเซียนมวยมากข้ึน และเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยมากขึ้น 
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 บทบาทของเซียนมวยที่มีตอการมีอยูของสนามมวยตูนั้นไมเพียงแตเขามาเลนพนันมวย
เทานั้น แตการเขามาเลนพนันที่สนามมวยตูเป็นหนึ่งในการสนับสนุนพ้ืนที่และสินคาในเชิงธุรกิจของ
สนามมวยตูที่เปิดขึ้น จากขางตนที่มีการเปิดหองตาง ๆ เพ่ิมขึ้น ทั้งเป็นที่การรับชมมวย พ้ืนที่สําหรับ
การรับประทานอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ไมมีมากอนในพ้ืนที่สนามมวยตูในพ้ืนที่เขตอําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ สูการทําเพ่ือตอบสนองตอความตองการของเซียนมวยที่เขามาในพ้ืนที่ ทําใหธุรกิจ
นี้ยังอยูได รวมถึงเป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําใหเซียนมวยมองาตนเองเป็นกลุมหนึ่งที่ทําใหมวยไทย
ยังอยูไดผานการรับชมมวย การจับกลุมทําความรูจักกันของเซียนมวย การเขามาเลนพนันที่ทําใหเกิด
เงินที่ใชในการเลนพนันแตละครั้งมากขึ้นตามความพึงพอใจของเซียนมวย แมมวยไทยจะถูกมองวา
เป็นวัฒนธรรมศิลปะการตอสูของไทยที่มีประวัติความเป็นมาอยางยาวนานที่อาจแตะตองไดยาก แต
ปัจจุบันเซียนมวยเป็นหนึ่งกลุมคนที่ทําใหมวยไทยยังอยูไดผานการจับตองไดในลักษณะของสินคาผาน
การทําเป็นเชิงธุรกิจในที่นี้ คือ สนามมวยตู ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามความตองการตอบสนอง
ความตองการตองการของเซียนมวยมากขึ้น การศึกษาพบวาเซียนมวยมองวาบทบาทของการเป็น
เซียนมวยของตนเองมีสวนขับเคลื่อนวงการมวยไทยใหอยูรอดตอไปไดในกระแสของยุคปัจจุบันที่มี
การพัฒนาดานตาง ๆ ไปอยางมากมาย จากการเปิดสนามมวยเพ่ิมเติมในพ้ืนที่อ่ืนนอกเหนือจากสนาม
มวยที่มีการแขงขันกันอยูจริงในเวลาหนึ่ง สนามมวยตูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเซียนมวยในการเขาไป
รับชมและพบปะกันของเซียนมวย และยังมีอิทธิพลทําใหมวยไทยยังอยูไดผานการสนับสนุนและรับชม
การถายทอดสดการแขงขันชกมวยผานสนามมวยตูและการสนับสนุนอื่น ๆ อยางการสนับสนุนธุรกิจที่
เกี่ยวของ หนึ่งในนั้นคือมวยตู 

 เซียนมวย เป็นกลุมที่อิทธิพลตอการมีอยูของมวยไทยในยุคปัจจุบัน ที่มีบทบาทในดานตาง ๆ 
โดยเฉพาะการพนันที่เป็นสวนหนึ่งในวงการมวยไทยที่ทําใหเกิดการรวมตัวกันของเซียนมวย ในพ้ืนที่
หนึ่งซึ่งเป็นศูนยแกลางอยางสนามมวยตูที่กลายเป็นสินคา จากแคเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีกลุมคนมารวมตัว
เพ่ือรับชมการแขงขันชกมวยที่ถายทอดสดผานสื่อโทรทัศนแ เป็นเพียงบานหลังหนึ่งที่เปิดใหคนหนึ่งเขา
มามีปฏิสัมพันธแในรูปแบบของการพนัน เลนพนันกัน ไมมีความสะดวกสบาย ไมมีการบริการใน
รูปแบบของสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สูการเป็นพ้ืนที่ที่เตรียมพรอมรับมือกับจํานวนผูชมหรือเซียนมวยที่
มีจํานวนมากขึ้น ทั้งในรูปแบบของพ้ืนที่ที่มีความกวางขวางมากขึ้น มีเกาอ้ีสําหรับนั่งพัก นวดผอน
คลายความเหนื่อยลาของรางกาย มีอาหารและเครื่องดื่มไวคอยบริการ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงและเขา
มาของสื่อก็เป็นสวนที่ทําใหสนามมวยตูนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปดวย จากไมมีการเก็บคาเขาชมเมื่อ
มาชมมวยและเลนพนัน สูการเก็บคาเขาชมข้ันต่ําที่ยังไมรวมสิ่งเพ่ิมเติมอยางน้ําดื่มและอาหาร รวมถึง
บริการเกาอ้ีหรือที่นั่งท่ีมีความสบายมากข้ึน 

 เงิน นับวาเป็นปัจจัยสําคัญทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนสิ่งของตาง ๆ กันของคนในสังคม 
แนนอนวาการใชเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหากเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนสิ่งของนั้นไม
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จําเป็นตองมีกิจกรรมกลางคอยเป็นตัวเชื่อมกันระหวางบุคคล แตเงินในพ้ืนที่ของมวยตูนั้นมาจากการ
เลนพนันมวยที่กําลังรับชมรวมกัน เงินที่มาในรูปแบบของเงินพนันนอกจากจะเป็นการเสี่ยงดวงในการ
เลนพนันแลว จากใชสมองของเซียนมวยในการวิเคราะหแรูปแบบมวยที่คาดวาจะชนะ โดยเงินที่ใชเลน
พนันกันนั้นเป็นทั้งเงินสดและเงินในรูปแบบออนไลนแ อยางการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารเมื่อไมมีเงินสด
ติดตัว แสดงถึงพัฒนาการของคนในสังคมที่การเปลี่ยนแปลงไปตามโลกสมัยใหมที่มีการเขามาของ
เทคโนโลยีมากขึ้น นอกจากนี้การสรางกลุมขึ้นมาสําหรับเซียนมวยก็เป็นหนึ่งในพัฒนาการทางดาน
เทคโนโลยีดังกลาว เซียนมวยสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณแที่เปลี่ยนไปไดอยางดี รวมถึงแสดง
ถึงบทบาทของเซียนมวยผูเป็นหัวหนากลุมในการจัดการสมาชิกเซียนมวยจากการคัดเลือกเขากลุม ซึ่ง
เป็นการแสดงออกถึงอีกบทบาทหนึ่งในการควบคุมคนของกลุม รวมถึงการเลนพนันที่มีการรวบรวม
เทคนิควิธีการดูรูปแบบมวยที่เขมขนขึ้น การเลนพนันซอนจากพ้ืนที่สนามมวยตูที่มีอยูแลว และเป็น
การเลนพนันในรูปแบบออนไลนแที่ใชเพียงขอความจากการพิมพแลงในแอปพลิเคชันหรือชองทางที่ใช 
การใชเงินออนไลนแในการพนัน จํานวนเงินในการเลนพนันก็เป็นสวนหนึ่งของการทําใหมวยตู
กลายเป็นสินคา นั่นคือ การใชเงินพนันเขามามีบทบาทสําคัญในการแลกเปลี่ยนและเลนพนัน โดย
จํานวนเงินนั้นมีจํานวนมากตอการพนันมวยในแตละคูที่มีการแขงขันชกมวย ซึ่งมีจํานวนเริ่มตนตั้งแต
หลักรอยกลาง ๆ จนถึงหลักแสน ถือไดวาเงินจํานวนนี้เป็นจํานวนที่คอนขางในการเลนการพนันมวยตู
ในเขตพ้ืนที่ตางจังหวัด ซึ่งทําใหมีเซียนมวยจํานวนไมนอยแวะเวียนมารวมรับชมการแขงขันชกมวย
และเลนพนันมวยที่สนามมวยตู 

 ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากเซียนมวยที่เขามามีบทบาทในพ้ืนที่ของสนามมวยตูในการขับเคลื่อน
ทําใหมวยตูกลายเป็นสินคาทางวัฒนธรรมที่มาจากการรับชมมวย อันเป็นวัฒนธรรมและศิลปะการ
ตอสูประจําชาติ สูการเป็นสินคาในเชิงธุรกิจ โดยมีเงินและการพนันเขามาเกี่ยวของทําใหรูปแบบของ
การบริโภคมวยไทยเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของคนที่อยูในพ้ืนที่ตาง ๆ  อยางพ้ืนที่มวยตูใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิก็เชนเดียวกัน ที่ดํารงอยูไดและมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา ตั้งแตการเขา
มาของไฟฟูาที่นําเอาสื่ออยางโทรทัศนแเขามาทําใหงายตอการรับชมการแขงขันชกมวยแมอยูในพ้ืนที่
หางไกลจากเวทีมวย การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการรับชมรวมกันมาเป็นกลุมมากขึ้น การพนันที่เขา
มาแตยังไมไดวิวัฒนาการเป็นการใชเงิน จนกระทั่งการเขามาของกฎหมาย และความเจริญในรูปแบบ
ตาง ๆ ทําใหการพนันปรับเปลี่ยนมาเป็นการใชเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนพนันกัน การเกิดขึ้น
นี้ลวนมาจากบทบาทของเซียนมวยที่ยังคงใหการสนับสนุนธุรกิจสนามมวยตูอยู รวมทั้งมีการรวมกลุม
ที่ใหญมากยิ่งข้ึน 
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สรุปผลการศึกษา  

 จากการศึกษานี้เห็นไดวาเซียนมวยมีบทบาทในการทําใหมวยตูกลายเป็นสินคาทางวัฒนธรรม 
อันมาจากการทําใหมวยตูยังคงดํารงอยูในพ้ืนที่ ผานการมีตัวตนของเซียนมวยที่มีบทบาทในการ
สนับสนุนมวยตูในฐานะของสินคาจากการเขามามีบทบาทของเซียนมวยในการใชพ้ืนที่มวยตู รวมถึง
การบริการในเชิงธุรกิจที่เพ่ิมขึ้นมาจากพัฒนาการของสนามมวยตูในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนที่กลางเชิงธุรกิจในการใหบริการที่ตอบสนองความตองการของ
เซียนมวยที่เขาไปชมการถายทอดสดการแขงขันและเลนพนันมวย พ้ืนที่สนามมวยตูเป็นพ้ืนที่ที่เป็น
ตัวกลางในการขายวัฒนธรรมอยางการแขงขันชกมวยไทยที่ถายทอดมาใหรับชมผานสื่อโทรทัศนแ โดย
พ้ืนที่สินคาอยางสนามมวยตูก็มีการปรับเปลี่ยน วิวัฒนาการตัวเองเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของเซียนมวยหรือผูบริโภคได ทั้งในเรื่องของการจัดการพ้ืนที่ การมีสิ่งอํานวยความสะดวก
เสริมเขามา และตอยอดทําเป็นธุรกิจที่มีการใชเงินเขามาเป็นสื่อกลาง ทั้งเงินในการเก็บคาเขาชม คา
อุปกรณแสิ่งอํานวยความสะดวกเสริมอ่ืน ๆ แตทั้งหมดนี้ลวนมาจากกลุมเซียนมวยที่นอกจากจะมี
อิทธิพลในวงการมวยในเชิงผูสนับสนุน สงเสียงเชียรแมวย สรางสีสันในสนามมวย และใชประสบการณแ
ที่มีและสั่งสมมาหลายปีกวาจะถูกเรียกวาเป็นเซียนมวยอยางเต็มตัว  

 ปัจจุบันการมีอยูของเซียนมวยนั้นเรียกไดวาเป็นกลุมที่ทําใหวงการมวยไทยอยูรอดตอไปได 
จากการผลักดันมวยทั้งทางตรงอยางการสนับสนุนมวยไทยโดยตรงจากการใหเงินสนับสนุนนักมวย 
กลุมคนที่อยูในวงการมวยไทย การจัดมวยเพ่ือการกุศล และทางออมจากพ้ืนที่นอกเหนือจากสนาม
มวยหลัก สนามมวยตู การเลนพนัน การมีสังคมของกลุมเซียนมวยที่มีการใชเงินเป็นตัวกลางในการ
เชื่อมกลุมจากการเลนพนันจนไปนําไปสูความสัมพันธแระหวางบุคคลเอง การมีเครือขายของเซียนมวย
ที่มีบทบาทในการทํากิจกรรมตาง ๆ ทําใหมวยไทยยังคงอยูแมวาโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
ความกาวหนาหลายดาน อาจทําใหความเป็นของเกาหรือวัฒนธรรมเลือนหายไปในบางเวลาจากการ
เขามาของวัฒนธรรมอ่ืน ๆ จากตางประเทศที่เขามามีอิทธิพลทําใหคนในสังคมไทยไดรับเอา
วัฒนธรรมเหลานั้นมาประยุกตแและปรับใชในชีวิตประจําวันมากขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบของกีฬาหรือ
ศิลปะปูองกันตัว ไมงาจะเป็น เทคควันโด ยูโด คาราเต กังฟู ที่รับเอามาจากตางประเทศเพ่ือใชในการ
ปูองกันตัว เนื่องจากไดรับความนิยม อาจทําใหในบางครั้งมวยไทยที่เป็นทั้งศิลปะปูองกันตัว และกีฬา
ชนิดหนึ่งไมไดรับความสนใจเทาที่ควรจากคนรุนใหม เซียนมวยนับวายังเป็นกลุมที่ยังอนุรักษแและ
ขับเคลื่อนใหมวยไทยยังมีอยู แมจะเป็นวิธีที่ไมใชการอนุรักษแเชิงการสงเสริมศิลปะการปูองกันตัวอยาง
เดียว แตมีการนําเอาการพนันเขามามีบทบาทดวยก็ถือวาเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อน 

 โดยสรุปแลวเซียนมวยนั้นมีบทบาทในวงการมวยเกือบทุกรูปแบบ แตมีจํานวนของเซียนมวย
เพ่ิมมากข้ึน อันเนื่องมาจากมีสิ่งที่เป็นสื่อกลางอยางการพนันที่เขามาเป็นสวนหนึ่งในการตัดสินใจเขา
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รวมรับชมการแขงขันชกมวยหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับมวย เซียนมวยมีบทบาททําใหมวยเป็นสินคา
ที่จับตองไดในแบบของรูปธรรมอยางการจัดการแขงขันชกมวย การมีพ้ืนที่ทางกายภาพ ซึ่งหนึ่งในนั้น
คือมวยตูที่เขามาเป็นสินคาเหมือนกัน โดยเซียนมวยมีบทบาททําใหมวยตูกลายเป็นสินคาในรูปแบบที่
เกิดขึ้น จับตองได และมีพัฒนาการของพ้ืนที่ รวมถึงการพนันที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับเซียนมวย 
ก็เป็นอีกสวนหนึ่งที่ทําใหมวยไทยในรูปแบบตาง ๆ ยังคงอยูได 

 การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่สนามมวยที่เซียนมวยรวมตัวกันเพ่ือเลนการพนันจะถูกมองวาเป็น
พ้ืนที่สวนกลางที่ใชสําหรับการพนันเทานั้น การมีอยูของมวยไทยถูกลดทอนคุณคาของความเป็น
วัฒนธรรมใหอยูในรูปแบบของสินคาทางวัฒนธรรมที่สามารถจับตองได แตทัศนคติของเซียนมวย
สวนมากหรือเกือบทั้งหมดยังคงมองวามวยไทยเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการตอสูประจําชาติที่สําคัญ 
แมวาจะถูกโลกแหงทุนนิยมที่มีเรื่องของเศรษฐกิจเขามาเกี่ยวของ เงินเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับมวยมากขึ้นหรืออาจเป็นสวนจําเป็นที่สุดสําหรับการทําใหมวยยังคงอยู เซียน
มวยมองตัวเองในฐานะผูสนับสนุนใหมวยไทยยังคงดําเนินตอไปไดผานชองทางตาง ๆ ทั้งการทําเกิด
พ้ืนที่การทํากิจกรรมรวมกันในรูปแบบของการชมมวยและการเลนพนันอยางสนามมวยตูก็ถือเป็นสวน
หนึ่งที่เซียนมวยมีบทบาทสนับสนุนมวยไทยใหยังคงอยูตอไปไดในประเทศไทย 
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