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 สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ส่งทีมมวยสากลไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 
มวยสากลกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว 2020’ รอบคัดเลือกโซนเอเชีย
โอเชียเนีย ที่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน เมื่อวันที่ 3-11 มีนาคม 2563 

มวยคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์
‘ฐิติสรรณ์+ฉัตร์ชัยเดชา’
สมทบกับ‘สุดาพร+ใบสน’

หมัดไทยใน‘โตเกียว 2020’

	 ทีมมวยสากลไทยชุดนี้	 น�าโดย	 คุณสมชาย พูลสวัสดิ์ 

อุปนายกและประธานฝ ่ายเทคนิค	 เป ็นหัวหน ้าคณะ, 

คณุไกรทชั	แก้วเกตุ	ผูจ้ดัการฝ่ายต่างประเทศเป็นผูจ้ดัการทมี	

พร้อมด้วยสื่อมวลชนไทยอีกจ�านวนหนึ่ง

 •	ทีมหญิง	5	คนประกอบด้วย	

 จุฑามาศ จิตรพงศ์ รุ่นฟลายเวต	51	กิโลกรัม,	นิลาวัลย์ 

ทมีมวยสากลไทยชดุคดัเลอืกโซนเอเชยีโอเชยีเนยี ‘โตเกยีว 2020’ 
เดนิทางถงึโรงแรมทีพ่กัในกรงุอมัมาน จอร์แดน

เตชะสืบ	 รุ ่นเฟเธอร์เวต	 57	 กิโลกรัม,	 สุดาพร สีสอนดี 

รุ่นไลต์เวต	 60	 กิโลกรัม,	 ใบสน มณีก้อน รุ่นเวลเตอร์เวต 

69	 กิโลกรัม	 และ	พรนิภา ชูตร	ี รุ่นมิดเดิลเวต	 75	 กิโลกรัม 

โดยมี	ภาคภูมิ แจ้งโพธิ์นาค, ไชยชุมพล ช�านาญมาก, สุบรรณ 

พันโนน เป็นร่วมเป็นคณะผู้ฝึกสอน
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 •	ทีมชาย	6	คนประกอบด้วย	

 ฐิติสรรณ์ ปั้นโหมด	รุ่นฟลายเวต	52	กิโลกรัม,	ฉัตร์ชัย

เดชา บุตรดี	 รุ่นเฟเธอร์เวต	 57	 กิโลกรัม,	 อธิชัย เพิ่มทรัพย์ 

รุ่นไลต์เวต	 63	 กิโลกรัม,	 วุฒิชัย มาสุข	 รุ่นเวลเตอร์เวต	 69	

กิโลกรัม,	วีระพล จงจอหอ	รุ่นมิดเดิลเวต	75	กิโลกรัม	และ	

จักรพงษ์ ยมโคตร	รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต	81	กิโลกรัม	โดยไทยไม่ส่ง

แข่งขัน	2	รุ่นน�้าหนัก	คือ	รุ่นเฮฟวี่เวต	91	กิโลกรัม,	รุ่นซูเปอร์

เฮฟวี่เวต	91	กิโลกรัมขึ้นไป

	 ทมีชายชดุนี	้แยกคณะผูฝึ้กสอนออกเป็น	2	ส่วนด้วยกนั	

ผู ้ฝึกสอนชุดแรก	 น�าโดย ฮวน ฟอนตาเนียล, กามนิตย์ 

นารีรักษ์, โอมาร์ พารากอน	รับผิดชอบและก�ากับดูแล ฉัตร์ชัย

เดชา บุตรดี, วุฒิชัย มาสุข, จักรพงษ์ ยมโคตร ส่วนผู้ฝึกสอน

อีกชุดหนึ่ง	คือ	เพิก พึ่งประยูร, สุฤทธิ์ ยิ่งก�าแหง	รับผิดชอบ

และก�ากับดูแล	ฐิติสรรณ์ ปั้นโหมด, อธิชัย เพิ่มทรัพย์, วีระพล 

จงจอหอ ตามล�าดับ

	 การแข่งขันมวยสากลกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร ้อน 

ครั้งที่	 32	 ‘โตเกียว	 2020’	 รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย	

ครั้งนี้	 มีขึ้นท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 

‘โควิด-19’ จนท�าให้การแข่งขันที่ก�าหนดไว้ที่เมืองอู่ฮั่น	มณฑล

เหอเป่ย	 ต้องย้ายไปจัดกันที่กรุงอัมมาน	 เมืองหลวงประเทศ

จอร์แดน	แบบกะทันหัน

	 ในที่สุด.....เดอะ	โชว	์มัสต์	โก	ออน	การแข่งขันก็มีขึ้น

จนได้!!

..........

คณุสมชาย พลูสวสัดิ ์ ประธานเทคนคิและอปุนายกสมาคมกฬีา
มวยสากลแห่งประเทศไทย ถ่ายรปูร่วมกบัทมีมวยสากลไทยหลงั
จากสิน้สดุการแข่งขนัรอบคดัเลอืกโซนเอเชยีโอเชยีเนยี พร้อมกบั
ผลงานการเข้ารอบสดุท้ายของ 4 นกัมวยไทย 

	 ทีมหญิงของไทยประเดิมเวทีได้แบบต้องลุ้นระทึก	และ

ลงเอยได้แบบเข้าเป้ามากพอสมควร

 • รุ่นฟลายเวต จุฑามาศ	จิตรพงศ	์พบกับ	แองเจลิน่า	

ลูคัส	จากคาซัคสถานในรอบแรก	จุฆามาศต้องออกแรงลุ้นถึง

ยกสุดท้าย	กว่าจะเอาชนะไปได	้4-1	คะแนน	เข้ารอบสองหรือ

รอบก่อนรองชนะเลิศ	พบกับ	ซูกิมิ	นามิก	ิมือวางอันดับ	4	จาก

ญีปุ่น่	รอบนี	้จฑุามาศกลายเป็นมวยคนละชัน้	โดนนกัชกญีปุ่น่

เลือกเป้าต่อยได้อย่างแม่นย�า	ท�าแต้มน�าห่างไปเรื่อยๆ	จนใน

ที่สุด	นักชกญี่ปุ่นก็เป็นฝ่ายชนะไปขาดลอย	5-0	คะแนน

	 .....จฑุามาศ	จติรพงษ์	ตกรอบไปแบบน่าผดิหวงั	เพราะ

น่าได้ลุ้นมากกว่านี้

 • รุ่นเฟเธอร์เวต นิลาวัลย	์เตชะสืบ	นักชกสาวหล่อได้

ผ่านรอบแรก	รอบสองหรอืรอบก่อนรองชนะเลศิ	พบกบั	ซาคชิ	

จากอินเดีย	ยกแรกการชกค่อนข้างสูส	ีแต่ยกสองและยกสาม	

นักชกสาวอินเดียนโชว์ฟอร์มเหนือกว่า	ดักต่อยเข้าเป้าและท�า

แต้มน�าห่างไปจนเป็นผู้ชนะ	4-1	คะแนน

	 .....นิลาวัลย	์เตชะสืบ	ตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย	

 • รุ่นไลต์เวต สุดาพร	 สีสอนดี	 เป็นหนึ่งในความหวัง

ของทีมไทยชุดนี	้ประเดิมรอบแรก	พบกับ	หยัง	เหวิน	ลู	นักชก

มือวางอันดับ	4	จากจีนแผ่นดินใหญ	่ทั้งคู่ซดหมัดกันอย่างสูส	ี

นักชกจีนพยายามชกวงนอก	ดักเก็บแต้ม	แต่สุดาพรลุยถึงตัว

ด้วยการใช้หมดัชดุ	และแรงฮดึ	ในทีส่ดุ	สดุาพรชนะไปหวดุหวดิ	

3-2	คะแนน	รอบสองหรอืรอบก่อนรองชนะเลศิ	สดุาพรยงัรกัษา

ฟอร์มเก่งไว ้ได ้	 ด ้วยการเอาชนะ	 เรย์โคว ่า	 โคดิโรว ่า 

จากอุซเบกิสถานไปแบบขาดลอย	 5-0	 คะแนน	 ท�าให้สุดาพร 
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	 ทมีชายไทยต้องลุน้ระทกึกนัถงึวนัสดุท้าย	หลงัจากผ่าน

เหตุการณ์พลิกความคาดหมายใหญ่ๆ	ไปอย่างใจหายใจคว�า่

 • รุ่นฟลายเวต ฐิติสรรณ์	 ปั้นโหมด	 ขึ้นชกรุ่นใหญ่ 

รุ่นประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก	 รอบแรกเอาชนะ	 ทาชิวังคี 

จากภูฏานไปแบบขาดลอย	 5-0	 คะแนน	 รอบสองพบกับ 

คิม	อิน	เคียว	มือวางอันดับ	1	จากเกาหลีใต	้ฐิติสรรณ์ปักหลัก

แลกหมัด	 ซดหมัดแบบไม่กลัวศักดิ์ศรี	 และเป็นฝ่ายพลิก

สถานการณ์	ชงิด�าในแต่ละจงัหวะได้เหนอืกว่า	ก่อนเอาชนะไป

แบบพลิกล็อก	3-2	คะแนน	รอบสามหรือรอบก่อนรองชนะเลิศ	

เอาชนะ	อเล็กซ์	วินวู้ด	ตัวเก่งจากออสเตรเลียได้แบบขาดลอย	

5-0	 คะแนน	 รอบรองชนะเลิศ	 พบกับ	 ชาโคบีดิน	 ซอยรอฟ	

แชมป์โอลิมปิกเกมส	์ ค.ศ.2016	 และแชมป์มวยสมัครเล่นโลก	

ค.ศ.2019	ซึ่งเป็นมือวางอันดับ	2	จากอุซเบกิสถาน	ไฟต์นี	้ฐิติ

สรรณ์แลกหมดั	แลกเชงิ	ดวลหมดักบัซอยรอฟได้แบบสนกุ	โดย

เฉพาะยกสุดท้าย	ฐิติสรรณ์โชว์ความเหนือชั้นกว่า	ด้วยการดัก

ต่อยและหลบหลกี	จนฐติสิรรณ์เอาชนะไปได้	4-1	คะแนน	รอบ

ชิงชนะเลิศ	 ฐิติสรรณ์พลาดโอกาสทองของตัวเองไปอย่างน่า

เสี ยดาย	 เมื่ อศี รษะชนกับ	 ฮู 	 เจี ยน	 กวน	 จากจีน 

แล้วฐติสิรรณ์กถ็กูศรีษะชนคาง	จนหมดสภาพถกูจบัแพ้ไปเวลา	

59	วินาทีของยกแรก

ได้โควต้าเข้ารอบสุดท้าย	 ‘โตเกียว	 2020’	 ไปในตัว	 รอบสาม

หรือรอบรองชนะเลิศ	 สุดาพรแผ่วไปเยอะ	 ไล่ชกไม่ทัน	 แพ้ 

โอ	เยือน	ชี	จากเกาหลีใต้ไปขาดลอย	0-5	คะแนน

	 .....สุดาพร	สีสอนด	ีได้เข้ารอบสุดท้าย	‘โตเกียว	2020’	

แต่ฟอร์มยังไม่ประทับใจเท่าใดนัก

ใบสน มณก้ีอน นกัมวยหญงิ
รุน่เวลเตอร์เวต 69 กโิลกรมั

 • รุ่นเวลเตอร์เวต	 ใบสน	มณีก้อน	ความหวังใหม่ของ

มวยหญิงไทย	 เพิ่งอายุได้	 19	 ปี	 และมีสิทธิขึ้นชกรายการนี้ 

รุ่นใหญ่หรือรุ่นประชาชนทั่วไปได้เป็นครั้งแรก	 รอบแรกชนะ	

นีลูฟาร์	โบโบโยโลว่า	จากทาจิกิสถานไปขาดลอย	5-0	คะแนน	

รอบสองหรือรอบก่อนรองชนะเลิศ	 ใบสนโชว์ฟอร์มประทับใจ	

เมื่อเดินต่อย	 เดินลุย	 จนเอาชนะ	 เคย	์ สก็อตต์	 เต็งหนึ่งจาก

ออสเตรเลียไปหมดจด	 4-1	 คะแนน	 ได้สิทธิเข้ารอบสุดท้าย	

‘โตเกียว	 2020’	 ส่วนรอบรองชนะเลิศ	 ใบสนห่างชั้นจาก 

เฉิน	เนียน	ชิน	มือวางอันดับ	1	จากจีนแผ่นดินใหญ่ไปมากเลย

แพ้ไป	0-5	คะแนน

	 .....ใบสน	 มณีก้อน	 เข้ารอบสุดท้าย	 ‘โตเกียว	 2020’	

พร้อมกับโชว์ประกายว่า	น่าจะเอาดีได้ในอนาคต	ต่อไป

 • รุ่นมิดเดิลเวต	พรนิภา	ชูตร	ีนักชกหน้าใหม่ของทีม

ชาติไทย	รอบแรก	ได้ผ่าน	รอบสองหรือรอบก่อนรองชนะเลิศ	

ฟอร์ยังห่างชั้น	 แพ้	 ปูจา	 รานี	 จากอินเดียไปขาดลอย	 0-5	

คะแนน

	 .....พรนิภา	ชูตร	ียังอ่อนหัดแต่ก็มีแววว่า	จะเอาดีได้ใน

อนาคตต่อไป

	 สรุป	 ทีมหญิงไทยได้โควตา	 เข้ารอบสุดท้าย	 ‘โตเกียว	

2020’	ไป	2	คน	คือ	สุดาพร	สีสอนดี,	ใบสน	มณีก้อน	เป็นไป

ตามเป้าหมาย	 แม้ว่าพลาดเป้าหมาย	 คือ	 การได้	 ‘แชมป์’ 

รุ่นหนึ่งรุ่นใดไปก็ตาม

..........

ฐติสิรรณ์ ป้ันโหมด นกัมวย
ชายรุน่ฟลายเวต 51 กโิลกรมั

	 .....ฐติสิรรณ์	ป้ันโหมด	ท�าเซอร์ไพรส์ได้ในการชกทกุครัง้	

และได้เข้ารอบสุดท้าย	‘โตเกียว	2020’	ไปในที่สุด

 • รุ่นเฟเธอร์เวต ฉัตร์ชัยเดชา	 บุตรดี	 นักชกที่ผ่าน

สังเวียนโอลิมปิกเกมส์มาแล้ว	 2	 สมัยใน	 ค.ศ.2012	 และ 

ค.ศ.2016	 ของทีมไทย	 รอบแรก	 จับสลากได้บาย	 รอบสอง	

บรรจงต่อยจนเอาชนะ	เอียน	คลาร์ก	โบติสต้า	จากฟิลิปปินส	์

คู ่ปรับจากอาเซียนด้วยกันไปแบบขาดลอย	 5-0	 คะแนน 

รอบสามหรือรอบก่อนรองชนะเลิศ	 น่าจะเป็นไฟต์ที่สดใสของ
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นักชกไทย	เพราะเจอกับ	เหงียน	วัน	ดอง	จากเวียดนาม	แต่ก็

เกดิรายการพลกิลอ็กครัง้ใหญ่	เมือ่ฉตัร์ชยัเดชาแลกหมดักบันกั

ชกญวน	แล้วโดนหมัดเข้าที่ท้ายทอย	จนฉัตร์ชัยเดชาหยุดชก

ไป	ผู้ตัดสินจับแพ้อาร์เอสซีไปด้วยเวลา	47	วินาทีแรก	อย่างไร

ก็ตาม	ฉัตร์ชัยเดชายังมีโอกาสลุ้นครั้งสุดท้าย	ในรอบคัดเลือก	

BOX	OFF	เอาชนะ	ฮมั	ซงั	เมยีง	จากเกาหลใีต้ไปได้	5-0	คะแนน

	 .....ฉัตร์ชัยเดชา	 บุตรดี	 ได้เข้ารอบสุดท้าย	 ‘โตเกียว	

2020’	 ไปแบบเฉียดฉิว	 พร้อมกับฟอร์มการชกที่ยังน่าหนักใจ	

ต้องลุ้นระทึกกันทุกหมัด

 • รุ่นไลต์เวต อธิชัย	เพิ่มทรัพย์	ขึ้นชั้นเข้ามาแข่งขันรุ่น

ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก	 หลังจากผิดหวังจากกีฬาซีเกมส์	

ครั้งที่	30	มาหมาดๆ	รอบแรก	เอาชนะ	โจน	โครอยลา	กีลาก	ิ

ดาวัล	 จากฟิจิ	 แบบสบายๆ	 5-0	 คะแนน	 รอบสองเจอกับ 

แฮร์ริสัน	การ์ไซด์	มือวางอันดับ	2	จากออสเตรเลีย	ทั้งคู่ต่าง

ชกกนัแบบระมดัระวงั	ชงิจงัหวะ	ก่อนทีน่ักชกออสเตรเลยีนจะ

เอาชนะไปได้	4-1	คะแนน

	 .....อธิชัย	 เพิ่มทรัพย์	 ถือเป็นความหวังของทีมไทยอีก

คนหนึง่	แต่ผลงานยงัไม่ทะลเุป้าหมาย	ต้องรอลุน้ความหวงักนั

ต่อไป

 • รุ่นเวลเตอร์เวต วุฒิชัย	 มาสุข	 อดีตนักชกโอลิมปิก

เกมส	์ค.ศ.2016	และความหวังของทีมไทย	รอบแรก	เอาชนะ	

ลิม	 ยุล	 ชุน	 จากเกาหลีใต้	 5-0	 คะแนน	 รอบสอง	 เอาชนะ 

อาร์เอสซี	อับดุล	 เฮมรัต	จากบรูไน	ยก	2	รอบสามหรือรอบ

ก่อนรองชนะเลิศ	เจอกับ	อับไลข่าน	ซูสซูพอฟ	มือวางอันดับ	

2	 จากคาซัคสถาน	 ไฟต์นี้	 วุฒิชัยเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดเจน	

และแพ้ไปขาดลอย	 0-5	 คะแนน	 รอบคัดเลือก	 BOX	 OFF 

วุฒิชัยยังไม่ดีขึ้น	และเป็นรองในทุกจังหวะก่อนแพ้	อ็อคซาว่า	

ซาวอนเรต็ส์	มอืวางอนัดบั	3	จากญีปุ่น่ไปขาดลอย	0-5	คะแนน

	 .....วุฒิชัย	มาสุข	ยังต้องลุ้น	ต้องแก้ไขกระบวนการชก

ครัง้ใหญ่	ทีส่�าคญัคอื	ต้องเปลีย่นแปลง	ปรบัสภาพร่างกายและ

จิตใจ	ให้ดีขึ้น...ให้ได้!!

 • รุ่นมิดเดิลเวต วีระพล	จงจอหอ	ขึ้นชกรุ่นประชาชน

ทั่วไปรายการนี	้เป็นครั้งแรก	รอบแรก	ได้ผ่าน	รอบสองพบกับ	

ตูเฮต้า	 เออร์บิเก้	 นักชกจีนแปลงสัญชาต	ิ ยกแรก	 ดูเชิงและ 

ดจูงัหวะ	ยกสอง	ตเูฮต้าได้จงัหวะต่อยขวาใส่จนวรีะพลล้มคว�า่

ลงไปให้กรรมการนับสิบ	ด้วยเวลา	1.32	นาที

	 .....วีระพล	จงจอหอ	ยังรอเวลาพิสูจน์ตัวเอง	และต้อง

ใช้เวลาในการชกให้มากกว่านี	้อีกหลายเท่า

	 •	รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต จักรพงษ	์ยมโคตร	นักชกหน้าใหม่

ในรุ่นนี	้รอบแรก	ได้ผ่าน	รอบสอง	เอาชนะ	ฮอง	อิม	กี	จาก

เกาหลีใต้	 4-1	 คะแนน	 รอบสามหรือรอบก่อนรองชนะเลิศ	

จักรพงษ์พยายามฮึดต่อยแต่สู	้อัลอิน	ดาลี	ตัวเก่งของเจ้าภาพ

จอร์แดนไม่ไหว	เลยแพ้ไป	0-5	คะแนน	รอบคดัเลอืก	BOX	OFF	

จักรพงษ์ยังลุ ้นไม่ขึ้น	 แพ้	 ชับบอส	 เน็กมาตุลลอฟ	 จาก 

ทาจิกิสถานไปขาดลอย	0-5	คะแนน

	 .....จกัรพงษ์	ยมโคตร	ยงัต้องใช้เวลาเพือ่สร้างตวัเองอกี

มากพอสมควร	 และต้องการการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ

ฝึกซ้อม	เตรียมตัวอีกด้วย

	 สรุป	ทีมชายได้โควต้าเข้ารอบสุดท้าย	‘โตเกียว	2020’	

ไป	2	คน	คือ	ฐิติสรรณ์	ปั้นโหมด,	ฉัตร์ชัยเดชา	บุตรดี	

 ส�ำหรับกำรแข่งขันรอบคัดเลือก ยังมีให้ลุ้นอีกรำยกำร

คือ รอบคัดเลือกระดับโลกที่กรุงปำรีส ประเทศฝรั่งเศส ที่ยัง

ไม่สำมำรถระบุวันแข่งขันได้

เจ้าหน้าทีท่มีไทยถ่ายรปูร่วมกบั ฉตัร์ชยัเดชา 
บตุรด ีนกัมวยชายรุน่เฟเธอร์เวต 57 กโิลกรมั
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บันทึกผลรอบคัดเลือก
มวยสากล‘โตเกียว 2020’

โซนเอเชียโอเชียเนีย
	 สรุปผลการแข่งขันมวยสากลใน	 กีฬาโอลิมปิกเกมส์ 

ฤดูร้อน	 ครั้งที่	 32	 ‘โตเกียว	 2020’	 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย 

โอเชียเนีย	 ที่กรุงอัมมาน	 ประเทศจอร์แดน	 เมื่อวันที่	 3-11	

มีนาคม	ของนักมวยไทย	มีดังนี้

 • ทีมหญิง สุดาพร-ใบสน	(เข้ารอบสุดท้าย)

	 รุน่ฟลายเวต	51	กโิลกรมั	ม	ี16	คนเข้าแข่งขนั	จฑุามาศ 

จิตรพงศ์ รอบแรก	ชนะ	แองเจลิน่า	ลูกัส	(คาซัคสถาน)	4-1	

คะแนน,	รอบสอง	แพ้	ซกูมิ	ินามกิ	ิ(อนัดบั	4	ญีปุ่น่)	0-5	คะแนน

รุ่นเฟเธอร์เวต	 57	 กิโลกรัม	 มี	 18	 คนเข้าแข่งขัน	 นิลาวัลย์ 

เตชะสบื รอบแรก	ได้ผ่าน,	รอบสอง	แพ้	ซาคช	ิ(อนิเดยี)	1-4	คะแนน

	 รุ่นไลต์เวต	60	กิโลกรัม	มี	13	คนเข้าแข่งขัน	สุดาพร 

สสีอนด	ีรอบแรก	ชนะ	หยงั	เหวนิ	ล	ู(อนัดบั	4	จนี)	3-2	คะแนน,	

รอบสอง	ชนะ	เรย์โคว่า	โคดโิรว่า	(อซุเบกซิสถาน)	5-0	คะแนน,	

รอบรองชนะเลิศ	แพ้	โอ	เยือน	ชี	(เกาหลีใต้)	0-5	คะแนน

	 . . . . .สุดาพร	 สีสอนดี 	 ได ้ เข ้ ารอบสุดท ้ายกีฬา 

โอลิมปิกเกมส์	ค.ศ.2020	ต่อไป

	 รุ่นเวลเตอร์เวต	 69	 กิโลกรัม	 มี	 12	 คนเข้าแข่งขัน 

ใบสน มณีก้อน รอบแรก	ชนะ	นีลูฟาร์	 โบโบ่โยโลว่า	 (ทาจิกิ

สถาน)	5-0	คะแนน,	รอบสอง	ชนะ	เคย์	สก็อตต์	(ออสเตรเลีย)	

4-1	คะแนน,	รอบรองชนะเลิศ	แพ้	เฉิน	เนียน	ชิน	(อันดับ	1	

จีน)	0-5	คะแนน

	 .....ใบสน	มณก้ีอน	ได้เข้ารอบสดุท้ายกฬีาโอลมิปิกเกมส์	

ค.ศ.2020	

	 รุ่นมิดเดิลเวต	75	กิโลกรัม	มี	11	คนเข้าแข่งขัน	พรนิภา 

ชูตรี รอบแรก	 ได้ผ่าน,	 รอบสอง	 แพ้	 ปูจา	 รานี	 (อินเดีย) 

0-5	คะแนน

 • ทีมชาย ฐิติสรรณ์-ฉัตร์ชัยเดชา	(เข้ารอบสุดท้าย)

รุ่นฟลายเวต	 52	 กิโลกรัม	 มี	 20	 คนเข้าแข่งขัน	 ฐิติสรรณ์ 

ปั้นโหมด รอบแรก	ชนะ	ทาชิวังค	ี(ภูฏาน)	5-0	คะแนน,	รอบ

สอง	ชนะ	คิม	อิน	เคียว	(อันดับ	1	เกาหลีใต้)	3-2	คะแนน,	

รอบสาม	 ชนะ	 อเล็กซ์	 วินวู้ด	 (ออสเตรเลีย)	 5-0	 คะแนน, 

รอบรองชนะเลิศ	 ชนะ	 ชาโคบีอิน	 ซอยรอฟ	 (อันดับ	 2 

อุซเบกิสถาน)	 4-1	 คะแนน,	 รอบชิงชนะเลิศ	 แพ้อาร์เอสซี 

ฮ	ูเจยีน	กวน	(จนี)	ยก	1	ด้วยเวลา	59	วนิาท	ีเพราะเกดิอบุตัเิหตุ

ศีรษะชนกัน	ฐิติสรรณ์คางชนศีรษะของฮ	ูจนมึนงงหมดสภาพ

ที่จะชกต่อไปได้

	 .....ฐิติสรรณ์	 ปั ้นโหมด	 ได้เข ้ารอบสุดท้ายกีฬา 

โอลิมปิกเกมส์	ค.ศ.2020	

	 รุ ่นเฟเธอร์เวต	 57	 กิโลกรัม	 มี	 20	 คนเข้าแข่งขัน 

ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี รอบแรก	 ได้ผ่าน,	 รอบสอง	 ชนะ	 เอียน	

คลาร์ก	 โบติสต้า	 (ฟิลิปปินส์)	 5-0	 คะแนน,	 รอบสาม	 แพ้ 

อาร์เอสซี	 เหงียน	 วัน	ดอง	 (เวียดนาม)	 ยก	 1	ด้วยเวลา	 47	

วินาที	 เพราะฉัตร์ชัยเดชาโดนหมัดเข้าซอกคอ	 แล้วมีอาการ

มึนงง	จนถูกกรรมการจับแพ้ไป	/	BOX	OFF	รอบสุดท้าย	ชนะ	

ฮัม	ซัง	เมียง	(เกาหลีใต้)	5-0	คะแนน

	 .....ฉัตร ์ชัยเดชา	 บุตรดี	 ได้เข ้ารอบสุดท้ายกีฬา 

โอลิมปิกเกมส	์ค.ศ.2020	

	 รุ่นไลต์เวต	 63	 กิโลกรัม	 มี	 20	 คนเข้าแข่งขัน	 อธิชัย 

เพิ่มทรัพย์ รอบแรก	ชนะ	โจน	โครอยลา	กีลาล	ีดาวัล	(ฟิจิ)	

5-0	 คะแนน,	 รอบสอง	 แพ้	 แฮร์ริสัน	 การ์ไซด์	 (อันดับ	 2	

ออสเตรเลีย)	1-4	คะแนน

	 รุ่นเวลเตอร์เวต	 69	 กิโลกรัม	 มี	 23	 คนเข้าแข่งขัน 

วุฒิชัย มาสุข รอบแรก	 ชนะ	 ลิม	 ยุล	 ชุน	 (เกาหลีใต้)	 5-0	

คะแนน,	รอบสอง	ชนะอาร์เอสซ	ีอับดุล	เฮมรัต	(บรูไน)	ยก	2,	

รอบสาม	แพ้	อับไลข่าน	ซูสซูพอฟ	(อันดับ	2	คาซัคสถาน)	0-5	

คะแนน	/	BOX	OFF	รอบสุดท้าย	แพ้	อ็อคซาว่า	ซาวอนเร็ตส	์

(อันดับ	3	ญี่ปุ่น)	0-5	คะแนน

	 รุ่นมิดเดิลเวต	75	กิโลกรัม	มี	24	คนเข้าแข่งขัน	วีระพล	

จงจอหอ	 รอบแรก	 ได้ผ่าน,	 รอบสอง	 แพ้น็อกเอาต์	 ตูเฮต้า 

เออร์บิเก้	(จีน)	ยก	2	ด้วยเวลา	1.32	นาที

สดุาพร สสีอนด ีนกัมวยหญงิ
รุน่ไลต์เวต 60 กโิลกรมั
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มวยโซนเอเชียโอเชียเนีย
‘จีน-อุซเบฯ’คว้าแชมป์

‘ไทย’อันดับ7คะแนนรวม
	 การแข่งขันมวยสากลกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร ้อน 

ครั้งที่	 32	 ‘โตเกียว	 2020’	 รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย 

ที่กรุงอัมมาน	 ประเทศจอร์แดน	 วันที่	 3-11	 มีนาคม	 2563	

เป็นการแข่งขัน	9	วัน	รวมทั้งหมด	225	คู่	มีนักมวยทั้งหมด	

221	คน	(ชาย	154	หญิง	67)	จาก	35	ประเทศ	(เอเชีย	27 

โอเชียเนีย	8)	เข้าร่วม

	 ผลปรากฏว่า	มีนักมวยจาก	16	ชาติ	(เอเชีย	4	โอเชีย

เนีย	2)	รวม	63	คน	(เอเชีย	57,	โอเชียเนีย	6)	ผ่านเข้ารอบ

สุดท้าย	 ‘โตเกียว	 2020’	 อย่างเป็นทางการ	 ประกอบด้วย 

นักมวยจากแต่ละชาติ	ดังนี้

	 คาซัคสถาน	9	คน,	อินเดีย	9	คน	อุซเบกิสถาน	7	คน,	

จีน	6	คน,	ออสเตรเลีย	5	คน,	จอร์แดน	5	คน,	ไทย	4	คน,	จีน

ไทเป	4	คน,	ญี่ปุ่น	3	คน,	อิหร่าน	2	คน,	เกาหลีใต้	2	คน,	

ฟิลิปปินส์	 2	 คน,	 ทาจิกิสถาน	 2	 คน,	 นิวซีแลนด์	 1	 คน,	

มองโกเลีย	1	คน	และ	เวียดนาม	1	คน

	 ส�าหรับสถิติจากการแข่งขันมวยสากลกีฬาโอลิมปิก

เกมส์ฤดูร้อน	ครั้งที่	32	‘โตเกียว	2020’	ที่น่าสนใจ	สรุปได้ดังนี้

 • ‘จีน’คว้าแชมป์ทีมหญิง

	 ‘สาธารณรฐัประชาชนจนี’	คว้าแชมป์ทมีหญงิจากสถติิ	

3	เหรียญทอง	ดังสรุปเหรียญรางวัล	(เรียงล�าดับจาก	เหรียญ

ทอง,	เหรียญเงิน,เหรียญทองแดง)	ดังนี้

	 จีน	3-0-0,	จีนไทเป	1-1-2,	เกาหลีใต้	1-0-1,	ญี่ปุ่น	0-2-

0,	อินเดีย	0-1-3,	ออสเตรเลีย	0-1-1,	ไทย	0-0-2,	คาซัคสถาน	

0-0-1

 • ‘อุซเบฯ’คว้าแชมป์ทีมชาย

	 ‘อุซเบกิสถาน’	คว้าแชมป์ทีมชาย	จากสถิติ	3	เหรียญ

ทอง	3	เหรียญทองแดง	ดังสรุปเหรียญรางวัล	(เรียงล�าดับจาก	

เหรียญทอง,	เหรียญเงิน,	เหรียญทองแดง)	ดังนี้

	 อุซเบกิสถาน	 3-0-3,	 คาซัคสถาน	 2-2-3,	 จอร์แดน 

1-1-3,	จีน	1-0-2,	ฟิลิปปินส	์1-0-0,	ออสเตรเลีย	0-2-0,	อินเดีย	

0-1-3,	 ไทย	 0-1-0,	 นิวซีแลนด์	 0-1-0,	 มองโกเลีย	 0-0-1,	

เวียดนาม	0-0-1

 • ‘จีน’ คว้าแชมป์เหรียญรวม

	 ‘สาธารณรัฐประชาชนจีน’	 คว้าแชมป์เหรียญรวม 

(ทีมชาย-ทีมหญิง)	จากสถิต	ิ4	เหรียญทอง	2	เหรียญทองแดง	

ดังสรุปเหรียญรางวัลรวม	 (เรียงล�าดับจาก	 เหรียญทอง, 

เหรียญเงิน,	เหรียญทองแดง)	ดังนี้

	 จีน	 4-0-2,	 อุซเบกิสถาน	 3-0-3,	 คาซัคสถาน	 2-2-4,	

จอร์แดน	1-1-3,	จีนไทเป	1-1-2,	เกาหลีใต	้1-0-1,	ฟิลิปปินส์	

1-0-0.	ออสเตรเลีย	 0-3-1,	อินเดีย	 0-2-6,	ญี่ปุ่น	 0-2-0,	 ไทย	

0-1-2,	นิวซีแลนด	์0-1-0,	มองโกเลีย	0-0-1,	เวียดนาม	0-0-1

 •	‘จีน’	คว้าแชมป์คะแนนรวม

	 ‘สาธารณรฐัประชาชนจนี’	คว้าต�าแหน่งชนะเลศิคะแนน

รวม	 จากการจัดอันดับทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด	 35	 ชาติ 

โดยนับคะแนนเฉลี่ยจากจ�านวนนักมวยรวม,	สถิติการชกชนะ	

แพ้	ในแต่ละรอบรวมกัน	ขณะที่	‘ไทย’	อยู่ในอันดับที่	7	โดย

ปรากฏ	20	อันดับคะแนนรวมที่ดีที่สุด	ดังนี้

	 อันดับ	1	จีน,	อันดับ	2	อุซเบกิสถาน,	อันดับ	3	คาซัค

สถาน,	 อันดับ	 4	 อินเดีย,	 อันดับ	 5	 ออสเตรเลีย,	 อันดับ	 6	

จอร์แดน,	อันดับ	7	ไทย,	อันดับ	8	ญี่ปุ่น,	อันดับ	9	จีนไทเป,	

อันดับ	10	ฟิลิปปินส์

	 อันดับ	 11	 เกาหลีใต้,	 อันดับ	 12	 อิหร่าน,	 อันดับ	 13 

ทาจิกิสถาน,	 อันดับ	 14	 มองโกเลีย,	 อันดับ	 15	 นิวซีแลนด์,	

อันดับ	16	เวียดนาม,	อันดับ	17	ร่วม	อินโดนีเซีย,	ซามัว	และ	

อันดับ	19	ร่วม	คีร์กิสถาน,	ซีเรีย

	 รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต	 81	 กิโลกรัม	 มี	 19	 คนเข้าแข่งขัน	

จักรพงษ์ ยมโคตร รอบแรก	 ได้ผ ่าน,	 รอบสอง	 ชนะ 

ฮอง	 อิม	 กี	 (เกาหลีใต้)	 4-1	 คะแนน,	 รอบสาม	 แพ้	 อัลอิน 

ดาล	ี (จอร์แดน)	 5-0	คะแนน	 /	BOX	OFF	 รอบสุดท้าย	แพ้ 

ชับบอส	เน็กมาตุลลอฟ	(ทาจิกิสถาน)	0-5	คะแนน

	 รุ ่นเฮฟวี่เวต	 91	 กิโลกรัม	 มี	 14	 คนเข้าแข่งขัน 

ไทยไม่ส่ง

	 รุ ่นซูเปอร์เฮฟวี่เวต	 91	 กิโลกรัมขึ้นไป	 มี	 15	 คน 

เข้าแข่งขัน	ไทยไม่ส่ง



1. ฐติสิรรณ์ ป้ันโหมด (ซ้ายสดุ) ยนืแป้นรบัเหรยีญเงนิ

รุน่ฟลายเวต

2. ฐิติสรรณ์ ปั้นโหมด ไหว้ขอบคุณคนดูหลังแพ้ 

รอบชงิชนะเลศิ

3. ฐติสิรรณ์ ป้ันโหมด เปิดฉากดวลหมดัก่อนเอาชนะ 

คมิ อนิ เคยีว (เกาหลใีต้) ในรอบสอง

4. ฐิติสรรณ์ ปั้นโหมด โชว์ฟอร์มสุดยอดด้วยการ

เอาชนะคะแนนชาโคบีดิน ซอยรอฟ อดีตแชมป์

โอลิมปิกเกมส์ 2016 และอดีตแชมป์โลก 2019 

ของอซุเบกสิถาน ในรอบรองชนะเลศิ

1
2

3 4



1. ฉตัร์ชยัเดชา บตุรด ี เตรยีมแลกหมดักบั หงยีน 

วนั ดอง (เวยีดนาม) ในรอบสามรุน่เฟเธอร์เวต ก่อน

การชกจะยตุลิงแค่รอบแรก

2. ฉตัร์ชยัเดชา บตุรด ีต่อยซ้ายตรงใส่ ฮมั ซงั เมยีง 

(เกาหลใีต้) ในการชกรอบ Box Off รุน่เฟเธอร์เวต 

ฉตัร์ชยัเดชาเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปขาดลอย ได้สทิธิ

เข้ารอบสดุท้าย ‘โตเกยีว 2020’ ต่อไป

3. กรรมการชมูอืให้ เหงยีน วนั ดอง (เวยีดนาม) ชนะ

คะแนน ฉตัร์ชยัเดชา บตุรด ี หลงัจากสิน้สดุการชก 

ยกแรก

4. ฉตัร์ชยัเดชา บตุรด ี ยงิซ้ายตรงใส่ เอยีน คลาร์ก 

โบตสิต้า (ฟิลปิปินส์) ก่อนเอาชนะคะแนนไปขาดลอย 

ในการชกรอบสอง

1

2

3

4



1. อธชิยั เพิม่ทรพัย์ ปล่อยหมดัตรงเข้าหน้าของ โจน 

โครอยลา กีลากี ดาวัล (ฟิจิ) ก่อนเอาชนะคะแนน

ไปได้ง่ายดายในรอบแรกรุ่นไลต์เวต 63 กิโลกรัม

2.-3. วีระพล จงจอหอ พลาดท่าโดนหมัดนักชกจีน 

ตเูฮต้า เออร์บเิก้ โดนนบัสบิแพ้ไปในยกแรก ของการ

ชกรุ่นมิดเดิลเวต 75 กิโลกรัม

1

2

3



1. วฒุชิยั มาสขุ สหีน้าบอกไม่ถกู เมือ่กรรมการชมูอื

ให้ อบัไลข่าน ซสูซพูอฟ จากอซุเบกสิถานเป็นฝ่าย

ชนะคะแนนไปแบบขาดลอย

2. อับไลข่าน ซูสซูพอฟ นักชกมือวางอันดับ 2 

จากอุซเบกิสถานต่อยซ้ายเข้าใบหน้าของ วุฒิชัย 

มาสุข อย่างจัง ก่อนอับไลข่านเอาชนะคะแนนไป

ขาดลอย ท�าให้วุฒิชัยต้องไปลุ้นเข้ารอบในรอบ 

คดัเลอืก Box Off และวฒุชิยัแพ้ไปแบบน่าเสยีดาย

3. วฒุชิยั มาสขุ ไล่จ้วงหมดัใส่ ลมิ ยลุ ชนุ (เกาหลใีต้) 

ก่อนวฒุชิยัเอาชนะคะแนนไปขาดลอย ในการแข่งขนั

รอบแรก

1

2

3



1. ใบสน มณก้ีอน (ขวาสดุ) ถ่ายรปูหมูใ่นพธิรีบัเหรยีญ

รางวลัการแข่งขนัมวยสากลกฬีาโอลมิปิกเกมส์ฤดรู้อน 

ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว 2020’ รอบคัดเลือกโซนเอเชีย 

โอเชยีเนยี

2. ใบสน มณีก้อน ดวลหมัดกับ เฉิน เนียน ชิน 

นกัชกมอืวางอนัดบั 1 จากจนีแผ่นดนิใหญ่ในรอบรอง 

ชนะเลิศผลปรากฏว่าเฉินเอาชนะคะแนนไปได้ 

แบบสบายๆ

3.-4. ใบสน มณก้ีอน ดวลหมดัก่อนเอาชนะคะแนน 

เคย์ สกอ็ตต์ (ออสเตรเลยี) ในรอบสามหรอืรอบก่อน

รองชนะเลศิ รุน่เวลเตอร์เวต 69 กโิลกรมั ท�าให้ใบสน

ได้สทิธเิข้ารอบสดุท้ายกฬีาโอลมิปิกเกมส์ฤดรู้อน ครัง้

ที ่32 ‘โตเกยีว 2020’ ต่อไป

1

2

3 4



1. สุดาพร สีสอนดี (ที่ 3 จากซ้ายมือ) ยืนแป้น 

รับเหรียญรางวัล

2. สดุาพร สสีอนด ีต่อยซ้ายใส่ใบหน้าของ เรย์โคว่า โคดิ

โรว่า จากอซุเบกสิถาน ก่อนสดุาพรเอาชนะคะแนนไปได้

3. สดุาพร สสีอนด ีตะโกนด้วยความดใีจ เมือ่กรรมการ

ชูมือให ้ เป ็นผู ้ชนะ และได ้สิทธิ เข ้ารอบสุดท ้าย 

‘โตเกียว 2020’

4. หยัง เหวิน ลู นักชกมือวางอันดับ 4 จากจีน 

แผ่นดินใหญ่ ต่อยซ้ายตรงสกัดการบุกของ สุดาพร 

สีสอนดี ก่อนสุดาพรจะเอาชนะคะแนนไปได้ ในการ

แข่งขันรอบสองรุ่นไลต์เวต 60 กิโลกรัม

1

2

4

3



1. ปจูา ราน ี นกัชกสาวจากอนิเดยีต่อยซ้ายเข้าคาง

พรนภิา ชตูร ีนกัชกสาวไทย ผลปรากฏว่าสาวอนิเดยี

ชนะคะแนนไปในรอบสามหรอืรอบก่อนรองชนะเลศิ 

รุน่ 75 กโิลกรมั

2. จฑุามาศ จติรพงศ์ (ขวา) มดุต่อยขวาใส่ใบหน้า

ของ ซกูมิ ิ นามกิ ิ นกัชกมอืวางอนัดบั 4 จากญีปุ่น่ 

ในรอบก่อนรองชนะเลิศรุ่นฟลายเวต 51 กิโลกรัม 

ผลปรากฏว่า จฑุามาศแพ้คะแนนไปขาดลอย

3. ซาคชิ นักชกสาวจากอินเดีย ชกซ้ายตรงเข้า 

หน้าของ นิลาวัลย์ เตชะสืบ อย่างจัง ก่อนซาคชิ 

เอาชนะคะแนนไปได้สบาย ในการแข่งขันรอบสอง 

รุน่เฟเธอร์เวต 57 กโิลกรมั ท�าให้นลิาวลัย์ตกรอบไป

1

2

3
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 มรสุมใหญ่ของพายุ เชื้อโรคไวรัส
โคโรน่า ‘โควิด-19’ กวาดล้างไปทั่วโลก

	 จากต้นตอ	คอื	เมอืงอูฮ่ัน่	มณฑลเหอเป่ยของสาธารณรฐั

ประชาชนจีน	 ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว	 พ.ศ.2562/ค.ศ.2019

โรคร้ายแรงอย่าง	 ‘โควิด-19’	 ก่อเกิดและเพิ่มอิทธิฤทธิ์ขึ้นมา

อย่างน่ากลัว

	 จนท�าให้การแข่งขัน	 มวยสากลกีฬาโอลิมปิกเกมส์

ฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว	 2020’	 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย

โอเชียเนีย	 ที่ก�าหนดไว ้ 	 คือ	 วันที่ 	 3-11	 กุมภาพันธ ์

พ.ศ.2563/ค.ศ.2020	ต้อง	ยกเลิกไปโดยปริยาย

	 ท�าให้คณะท�างานพิเศษของ	 คณะกรรมการโอลิมปิก

สากล (ไอโอซ)ี ต้องทบทวนแผนการจดัการแข่งขนักนัใหม่	ก่อน

จะได้ข้อยตุว่ิา	การแข่งขนัมวยสากลกฬีาโอลมิปิกเกมส์ฤดรู้อน	

โควิด-19 มรสุมใหญ่
มวยโอลิมปิก‘หยุด’

ปักหลัก-ปีหน้า 2021

ครั้งที่	32	‘โตเกียว	2020’	รอบคัดเลือกทั่วโลก	จะมีทั้งหมด	4	

โซน+1	รอบ	ดังนี้

	 .....1	รอบคัดเลือก	โซนแอฟริกา ที่กรุงดาการ์	ประเทศ

เซเนกัล	วันที่	20-29	กุมภาพันธ์	2563

	 .....2	 รอบคัดเลือก โซนเอเชียโอเชียเนีย	ที่กรุงอัมมาน	

ประเทศจอร์แดน	วันที่	3-11	มีนาคม	2563

	 .....3	รอบคัดเลือก	โซนยุโรป ที่กรุงลอนดอน	ประเทศ

อังกฤษ	วันที่	14-24	มีนาคม	2563

	 .....4	 รอบคัดเลือก	 โซนอเมริกา	 ที่กรุงบัวโนสไอเรส	

ประเทศอาร์เจนตินา	วันที่	26	มีนาคม-3	เมษายน	2563

	 .....และ	5	รอบคัดเลือก	ระดับโลก	ที่กรุงปารีส	ประเทศ

ฝรั่งเศส	วันที่	13-20	พฤษภาคม	2563

	 การแข่งขนัทกุครัง้	จะมทีัง้หมด	13	รุน่น�า้หนกั	แยกเป็น

ชาย	8	รุ่น	หญิง	5	รุ่น	ได้แก่
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 นักมวยชาย รุ่นฟลายเวต	52	กิโลกรัม,	รุ่นเฟเธอร์เวต	

57	 กิโลกรัม,	 รุ ่นไลต์เวต	 63	 กิโลกรัม,	 รุ ่นเวลเตอร์เวต 

69	 กิโลกรัม,	 รุ่นมิดเดิลเวต	 75	 กิโลกรัม,	 รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต 

81	กิโลกรัม,	รุ่นเฮฟวี่เวต	91	กิโลกรัม	และ	รุ่นซูเปอร์เฮฟวี่เวต	

91	กิโลกรัมขึ้นไป

 นักมวยหญิง	รุ่นฟลายเวต	51	กิโลกรัม,	รุ่นเฟเธอร์เวต	

57	 กิโลกรัม,	 รุ ่นไลต์เวต	 60	 กิโลกรัม,	 รุ ่นเวลเตอร์เวต 

69	กิโลกรัม	และรุ่นมิดเดิลเวต	75	กิโลกรัม

	 นัน่คอื	โปรแกรมการแข่งขนัทีก่�าหนดขึน้	ท่ามกลางการ

ระบาดอย่างรุนแรง	กว้างไกลของ	 ‘โควิด-19’	ชนิดที่ไม่มีใคร

คาดคิดมาก่อน

	 รอบคัดเลือกครั้งแรก	 คือ	 โซนแอฟริกา	 ที่กรุงดาการ์	

เซเนกัล	เมื่อวันที	่20-29	กุมภาพันธ์	2563	มี	38	ชาติส่งนักมวย	

286	 คน	 (ชาย	 186	 หญิง	 100)	 เข้าร่วมแข่งขัน	 ผ่านพ้นไป 

อย่างเรียบร้อย	 ได้ตัวนักมวยเข้ารอบสุดท้าย	 ‘โตเกียว	 2020’	

ไปตามก�าหนดทุกประการ

	 รอบคัดเลือกครั้งที่	 2	 คือ	 โซนเอเชียโอเชียเนีย	 ที่ 

กรุงอัมมาน	 จอร์แดน	 เมื่อวันที่	 3-11	 มีนาคม	 2563	 โดยมี 

35	ชาติ	 ส่งนักมวย	 221	คน	 (ชาย	 151	หญิง	 70)	 เข้าร่วม

แข่งขนั	ผ่านพ้นไปได้อกีโซนหนึง่	ได้ตวันกัมวยเข้ารอบสดุท้าย	

‘โตเกียว	2020’	ไปตามก�าหนดทุกประการ

	 ......วนัที	่11	มนีาคม	2563	รฐับาลอาร์เจนตนิาประกาศงด 

จดักจิกรรมรวมหมูท่กุชนดิ	ทกุประการ	เพือ่ป้องกนัปัญหาการ

ระบาดของ	‘โควดิ-19’	ท�าให้การแข่งขนัมวยสากลกฬีาโอลมิปิก

เกมส์ฤดูร้อน	 ครั้งที่	 32	 ‘โตเกียว	 2020’	 รอบคัดเลือกโซน

อเมริกาต้องยุติและเลิกจัดไปโดยปริยาย

	 ต่อมาใกล้เคียงกัน	 รัฐบาลฝรั่งเศสประกาศงดจัด

กิจกรรมรวมหมู่ทุกชนิด	 อีกแห่งหนึ่ง	 เพื่อป้องกันปัญหา 

‘โควดิ-19’	ท�าให้การแข่งขนัมวยสากลกฬีาโอลมิปิกเกมส์ฤดรู้อน 

ครั้งที่	32	‘โตเกียว	2020’	รอบคัดเลือกระดับโลกต้องยุติและ

เลิกจัดไปเช่นกัน

	 ... . . .ทั้ง	 2	 รายการนั้น	 คณะท�างานพิเศษ	 ของ 

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี)	ไม่สามารถพิจารณาหา

ชาติอื่นมาท�าหน้าที่ทดแทนได้ทันท่วงที

รอบคดัเลอืก โซนแอฟรกิา ทีก่รงุดาการ์ ประเทศเซเนกลั 
วนัที ่20-29 กมุภาพนัธ์ 2563 จดัการแข่งขนัจบไปเรยีบร้อย
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	 รายการสุดท้าย	คือ	โซนยุโรป	ที่กรุงลอนดอน	ประเทศ

อังกฤษ	เมื่อวันที	่14-24	มีนาคม	2563	มี	45	ชาติส่งนักมวย	

342	คน	(ชาย	219	หญิง	99)	รวมทั้งทีมผู้อพยพจาก	มอลตา,	

โมนาโก	เข้าร่วมการแข่งขัน	โดยปิดสนามแข่งขันไม่เปิดให้คน

เข้าชมซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ	‘โควิด-19’

แต่อย่างไรก็ตาม	เมื่อเริ่มไปได้แค	่3	วัน	คณะกรรมการจัดการ

แข่งขันฯ	ก็ประกาศยุติการแข่งขันกลางคัน	เพื่อป้องกันปัญหา	

‘โควดิ-19’	ระบาดทีม่ผีูต้ดิเชือ้ในกรงุลอนดอนเพิม่มากขึน้อย่าง

น่ากังวล	โดยมีการประกาศรับรองผลการแข่งขันที่ผ่านไปแล้ว	

เพื่อการด�าเนินการต่อเนื่องในอนาคต	ต่อไป

	 ว่ากันว่า	สาหตุส�าคัญของการยกเลิกการแข่งขันไปเลย

นั้น	 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทีม	 และนักมวยของหลายชาติ	 เจอ

ปัญหาเข้ากับตัวเอง	 โดยมีนักมวยบางชาติติดเชื้อ	 ‘โควิด-19’	

อย่างชัดเจน!!

	 นบัแต่บดันัน้เป็นต้นไป	ปัญหา	‘โควดิ-19’	กย็ตุกิจิกรรม

ทั่วโลกไปได้อย่างสิ้นเชิง

	 การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร ้อน	 ครั้งที่	 32 

‘โตเกียว	 2020’	 เริ่มตกเป็นเป้าหมาย	 ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไป 

ทั่วโลกว่า	ควรจะเลื่อนออกไปหรือไม่?

	 ในที่สุด	 วันที่	 24	 มีนาคม	 2563	 ก็มาถึงวาระส�าคัญ 

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล	 (ไอโอซี)	 และ	 รัฐบาลญี่ปุ่น+ 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร ้อน 

ครั้งที่ 32 ก็ออกแถลงร่วมกันว่า	 ‘เลื่อน’	 การแข่งขันออกไป	

เพื่อหลบปัญหา	 ‘โควิด-19’	 เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้อง

	 การประกาศครั้งนี้	 ถือเป็นค�าสั่ง	 ‘เลื่อน’	 การแข่งขัน

กีฬารายการใหญ่	 2	 รายการซ้อน	 คือ	 กีฬาโอลิมปิกเกมส์ 

ฤดูร้อน	 ครั้งที่	 32	 และ	 กีฬาพาราลิมปิกเกมส์ฤดูร ้อน 

ครั้งที่	16	ซึ่งจะมีขึ้นภายในปีนี้

รอบคดัเลอืก โซนยโุรป ทีก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึง่
ก�าหนดวนัที ่14-24 มนีาคม 2563 แต่จดัชกไปได้แค่ 3 วนั
แบบสนามปิด กต้็องยตุกิารแข่งขนักลางคนั
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	 จากนั้น	อีก	4	วันถัดมา	วันที่	 30	มีนาคม	2563	ก็มี

แถลงร่วมกันอีกครั้งหนึ่งว่า	 ก�าหนดวันแข่งขันใหม่ได้แล้ว

ทั้ง	2	รายการ	คือ

	 .....กีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน	ครั้งที่	32	จากเดิม	วันที่	

24	กรกฎาคมถึง	9	สิงหาคม	พ.ศ.2563/ค.ศ.2020	เลื่อนเป็น	

วันที่	23	กรกฎาคมถึง	8	สิงหาคม	พ.ศ.	2564/ค.ศ.2021

	 .....กีฬาพาราลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน	 ครั้งที่	 16	 จากเดิม

วันที่	25	สิงหาคมถึง	6	กันยายน	พ.ศ.2563/ค.ศ.2020	เลื่อน

เป็น	วันที่	24	สิงหาคมถึง	5	กันยายน	พ.ศ.2564/ค.ศ.2021

	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการโอลิมปิกสากล	 (ไอโอซี)	 ได้แถลง

รายละเอยีดต่างๆ	ในเวลาต่อมา	เกีย่วกบักรณกีารแข่งขนักฬีา

รอบคัดเลือก	 และก�าหนดการ	 ฯลฯ	 อย่างเป็นทางการ

อีกครั้งหนึ่ง

	 จากแถลงดงักล่าวทีอ่อกมา	ยงัไม่มกีารเคลือ่นไหวใดๆ	

ออกมาจาก	คณะท�างานพเิศษ	‘ไอโอซ’ี	เกีย่วกบักฬีามวยสากล

ว่า	จะเอาอย่างไรต่อไป	คาดว่าคงต้องอาศัยเวลาอีกระยะหนึ่ง	

จนถึงปลายปีนี้	จึงจะมีอะไรต่อมิอะไรออกมา	ว่า

	 .....การแข่งขันมวยสากลกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน

ครัง้ที	่32	‘โตเกยีว	2020’	จะด�าเนนิการต่อไป	อย่างไร?	เมือ่ใด?

	 ถงึบรรทดันี	้กค็งได้แต่สรปุว่า	ปัญหาจากโรคร้าย	ปัญหา

ไวรัสโคโรน่า	 หรือ	 ‘โควิด-19’	 นั้น	 ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้ง

ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ	อีกครั้งหนึ่ง

	 ยังไม่มีใครกล้าพยากรณ์	หรือคาดหมายได้ว่า	อนาคต

ของชาวโลกจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ	 ‘โควิด-19’	 อีกมาก

น้อยแค่ไหน	เพียงใด

	 พอๆ	 กับที่ยังไม่มีใครกล้าพยากรณ์ได้ว่า	 เมื่อถึงเวลา

จริงๆ	 ในปีหน้า	 การแข่งขัน	 กีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน

ครั้งที่	32	‘โตเกียว	2020’	จะยังแข่งขันได้จริงหรือไม่	อย่างไร

 แต่ทีแ่น่ๆ คอื ข้อมลูและวธิปิฏบิตัโิดยทัว่ไปของทกุฝำย

ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะเป็นของ คณะกรรมกำรโอลิมปกสำกล

(ไอโอซี) และ ญี่ปุน เองนั้น ยืนยันกันออกมำแบบเป็นกำร

ภำยในแล้วว่ำ จะไม่มีกำรเลื่อนกำรแข่งขันออกไปอีก....

ถ้ำแข่งขันไม่ได้ ก็ต้อง ‘ยกเลิก’ ไปโดยปริยำย เท่ำนั้นเอง

รอบคดัเลอืก โซนเอเชยีโอเชยีเนยี ทีก่รงุอมัมาน ประเทศจอร์แดน
วนัที ่ 3-11 มนีาคม 2563 ซึง่มกี�าป้ันไทยเข้าร่วมด้วย เป็นอกีโซนที่
จดัการแข่งขนัไปลลุ่วงเรยีบร้อย
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 คณะท�างานพเิศษ ของ คณะกรรมการโอลมิปิกสากล (ไอโอซ)ี ออกหนงัสอืแจ้งเตอืน
ทุกชาติทั่วโลก เกี่ยวกับการแข่งขันมวยสากลใน กีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 32 
‘โตเกยีว 2020’ ในปีหน้า ค.ศ.2021/พ.ศ.2564 อย่างเป็นทางการแล้ว.....เป็นระลอกแรก!

‘คณะท�างานพิเศษ’ไอโอซีแจ้งคิว
โปรแกรมแข่ง‘โตเกียว 2020’

	 กลางเดือนพฤษภาคม	ค.ศ.2020/พ.ศ.2563	ที่ผ่านมา	

คณะท�างานพิเศษ	 ได้แจ้งเตือนรายละเอียดของ	 ‘คิว’	 การ

แข่งขันมวยสากล	 ‘โตเกียว	 2020’	 โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ 

น่าพิจารณา	ดังนี้

	 •	ยืนยันการแข่งขันมีทั้งหมด	13	 รุ่น	 แยกเป็นชาย	8	

รุ่น	หญิง	5	รุ่น

	 •	ก�าหนดอายนุกัมวยทีเ่ข้าแข่งขนัรอบคดัเลอืกในปีหน้า	

ค.ศ.2021/พ.ศ.2564	 ไว้ระหว่างอายุ	 19-40	ปี	 หรือนักมวยที่

เกิดระหว่างวันที	่1	มกราคม	ค.ศ.1980	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	

ค.ศ.2002	 และก�าหนดอายุนักมวยในการแข่งขัน	 ‘โตเกียว	

2020’	จริง	เท่ากันอีกด้วย

	 •	 ก�าหนดจ�านวนนักมวยใน	 ‘โตเกียว	 2020’	 ทั้งหมด	

เท่าเดิม	คือ	รวมทั้งหมด	286	คน	แยกเป็นชาย	186	คน	หญิง	

100	คน

	 •	 การแข่งขันรอบคัดเลือก	 ภายในปีหน้า	 ค.ศ.2021/ 

พ.ศ.2564	เหลือ	3	รายการ	ดังนี้

	 .....รอบคัดเลือกโซนยุโรป	 (ที่เหลืออยู่ทั้งหมด)	 เดือน

กุมภาพันธ์-มีนาคม	ค.ศ.2021/พ.ศ.2564	สถานที่และวันเวลา

ที่แน่นอน	จะก�าหนดในภายหลัง
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	 .....รอบคัดเลือกโซนอเมริกา	 เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม	

ค.ศ.2021/พ.ศ.2564	สถานที่และวันเวลาที่แน่นอน	จะก�าหนด

ในภายหลัง

	 .....รอบคัดเลือกระดับโลก	 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	

ค.ศ.2021/พ.ศ.2564	สถานที่และวันเวลาที่แน่นอน	จะก�าหนด

ในภายหลัง

	 •	 นักมวยทุกคนจากทุกชาติต้องยืนยันการเข้าแข่งขัน	

‘โตเกียว	2020’	ภายในวันที	่5	กรกฎาคม	ค.ศ.2021/พ.ศ.2564

	 •	การแข่งขันรอบสุดท้าย	‘โตเกียว	2020’	ก�าหนดมีขึ้น

ที่กรุงโตเกียว	 ญี่ปุ ่น	 วันที่	 23	 กรกฎาคม-9	 สิงหาคม 

ค.ศ.2021/พ.ศ.2564

	 ฯลฯ	และ	ฯลฯ

	 นี่คือ	 ข้อมูลล่าสุดจากคณะท�างานพิเศษของคณะ

กรรมการโอลิมปิกสากล	(ไอโอซี)	ซึ่งพอจะประเมินวันเวลาใน

อนาคตของปีหน้า	ค.ศ.2021/พ.ศ.2564	ได้พอสมควร	ส�าหรับ

ทุกชาติรวมทั้ง	 สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย	 ใน

การเตรียมพร้อมนักมวยเพื่อ	‘โตเกียว	2020’	ต่อไป

	 จากล�าดับความของ	‘คิว’	การแข่งขันที่ปรากฏออกมา

นั้น	 ย่อมยืนยันได้เป็นอย่างดี	 ว่า	 คณะท�างานพิเศษ	 ยังไม่

สามารถก�าหนดรายละเอียด	 และข้อมูลที่ชัดเจนเป็นทางการ

ออกมาได้ในระยะนี้	 ตราบใดที่สถานการณ์การระบาดของ	

ไวรัสโคโรน่า	‘โควิด-19’	ยังรุนแรง	ไม่หยุดยั้งอยู่ในขณะนี้

	 .....ขนาดว่า	ยังไม่อาจก�าหนด	‘เจ้าภาพ’	รอบคัดเลือก	

ได้อย่างชัดเจน	แน่นอน!?

 ถึงตรงนี้ ก็คงได้แต่ท�ำใจและอดใจรอคอยทุกอย่ำง

จนถึงนำทีสุดทำ้ย

นายโมรนิาร ิวาตานาเบ้ กรรมการโอลมิปิกสากลชาวญีปุ่น่ และ
ประธานสหพนัธ์ยมินาสตกินานาชาต ิเป็นประธานคณะท�างาน
พเิศษของคณะกรรมการโอลมิปิกสากล (ไอโอซ)ี ร่วมกบัคณะ
ท�างานอกี 4 คน ท�าหน้าทีก่�ากบั ดแูลและควบคมุการแข่งขนั
กฬีามวยสากลในโอลมิปิกเกมส์ฤดรู้อน ครัง้ที ่32 ‘โตเกยีว 2020’

การประชมุผูแ้ทนทมีก่อนการแข่งขนัมวยสากลกฬีาโอลมิปิกเกมส์
ฤดรู้อน ครัง้ที ่32 ‘โตเกยีว 2020’ รอบคดัเลอืกทกุโซน
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ล�าดบัความโปรแกรมการแข่งขนัมวยสากลในกฬีาโอลมิปิกเกมส์ฤดรู้อน ครัง้ที ่32 ‘โตเกยีว 2020’
โดยคณะท�างานพิเศษ ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ฉบับประจ�าเดือนพฤษภาคม
ค.ศ.2020/พ.ศ.2563 ทีผ่่านมา

QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXII OLYMPIAD – TOKYO 2020 

 

Original Version: ENGLISH 11 May 2020 
 

 

Date Milestone 

1 October 2019 IOC to invite all eligible NOCs to submit their requests for Tripartite 
Commission Invitation Places 

20 November 2019 Boxing Task Force to release the ‘Tokyo 2020 Boxing Task Force - 
Event Regulations’ 

17 January 2020 Deadline for NOCs to submit their requests for Tripartite Commission 
Invitation Places 

20-29 February 2020 African Olympic Qualification Event, Dakar (SEN) 

3 March 2020 Boxing Task Force to inform the NOCs of their allocated quota places 
obtained at the African Olympic Qualification Event 

3-11 March 2020 Asian/Oceania Olympic Qualification Event, Amman (JOR) 

14-16 March 2020 European Olympic Qualification Event, London (GBR) – Competition 
Day 1-3 completed 

15 March 2020 Boxing Task Force to inform the NOCs of their allocated quota places 
obtained at the Asian/Oceanian Olympic Qualification Event 

18 March 2020 Deadline for NOCs to confirm to Boxing Task Force the use of the 
quota place obtained in African Olympic Qualification Event 

27 March 2020 
Boxing Task Force to inform the NOCs of their allocated quota places 
obtained at the European Olympic Qualification Event Men’s Fly and 
Feather weight categories 

28 March 2020 Deadline for the Host NOC to confirm the boxers in the weight 
categories selected for Host Country Places. 

29 March 2020 Deadline for NOCs to confirm to Boxing Task Force the use of the 
quota place obtained in Asian/Oceanian Olympic Qualification Event 

10 April 2020 
Deadline for NOCs to confirm to Boxing Task Force the use of the 
quota place obtained in European Olympic Qualification Event Men’s 
Fly and Feather weight categories 

February – March 
2021 

European Olympic Qualification Event - Competition Day 4-8 (location 
tbc) 

TBC 
Boxing Task Force to inform the NOCs of their allocated quota places 
obtained at the European Olympic Qualification Event except for 
Men’s Fly and Feather weight categories 

February – March 
2021 Americas Olympic Qualification Event (location tbc) 

TBC Boxing Task Force to inform the NOCs of their allocated quota places 
obtained at the Americas Olympic Qualification Event 

TBC 
Deadline for NOCs to confirm to Boxing Task Force the use of the 
quota place obtained in European Olympic Qualification Event except 
for Men’s Fly and Feather weight categories 

TBC Deadline for NOCs to confirm to Boxing Task Force the use of the 
quota place obtained in Americas Olympic Qualification Event 

May - June 2021 World Olympic Qualification Event (location tbc) 

TBC  Boxing Task Force to inform the NOCs of their allocated quota places 
obtained at the World Olympic Qualification Event 

TBC  Deadline for NOCs to confirm to Boxing Task Force the use of the 
quota place obtained in World Olympic Qualification Event. 

5 July 2021 Tokyo 2020 Sport Entries deadline 
23 July – 8 August 
2021 Olympic Games Tokyo 2020 

G. QUALIFICATION TIMELINE 
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 การแข่งขันมวยสากลใน กีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว 2020’ 
รอบคดัเลอืกโซนเอเชยีโอเชยีเนยี ทีก่รงุอมัมาน จอร์แดน เมือ่วนัที ่3-11 มนีาคม 2563

อิทธิพลของ‘โควิด-19’
มวยสากลเจอ‘คิว’ว่าง!

หยุดซ้อมนาน 2-3 เดือน

	 นับเป็นการแข่งขันรายการสุดท้าย	ล่าสุด	ของนักมวย

สากลทีมชาติไทย	ทั้งทีมชายและทีมหญิง

	 เสร็จจากการแข่งขันรอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย	

ดังกล่าว

	 ทีมมวยไทยเดินทางกลับมาเก็บตัวต่อเนื่องอีกเป็นเวลา	

14	 วัน	 โดยไม่มีการฝึกซ้อมใดๆ	 ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ 

อ.มวกเหล็ก	 จ.สระบุรี 	 ตามมติของรัฐบาลไทย	 โดย 

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)	 ภายใต้การก�ากับ 

ดูแลของ	การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

	 สิ้นเดือนมีนาคม	 2563	 โปรแกรมกักตัวดังกล่าว 

ก็สิ้นสุดลง	 ทีมมวยไทยทุกคนได้รับการปล่อยตัวให้กลับบ้าน	

เพือ่พกัผ่อนระยะหนึง่	ขณะทีน่กัมวยไทยคนอืน่ๆ	ถกูปล่อยตวั

กลับบ้านตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม	2563	แล้ว
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	 ช่วงเวลานั้นเอง	 รัฐบาลไทยโดย	 ‘ศบค.’	 และมติ 

คณะรัฐมนตรี	 ได้ออกค�าสั่งตามพระราชก�าหนดฉุกเฉิน	

(พ.ร.ก.ฉุกเฉิน)	 เพื่อควบคุมสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ	

ยาวนานไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม	2563	แม้จะมีมาตรการ

คลายล็อกสองระลอกก็ตาม

	 .....แต่ค�าสั่งดังกล่าวก็ยังคงสภาวะของการประกาศ	

‘เคอร์ฟิว’	รวมถงึความเข้มงวดของการเดนิทางข้ามเขตจงัหวดั

ต่างๆ	ฯลฯ

	 ค�าสั่งดังกล่าว	 ถูกโหมประโคมโดยข่าวการติดเชื้อ 

‘โควิด-19’	ของผู้คน	จาก	เวทีมวยลุมพินี	เมื่อวันที่	26	มีนาคม	

ฉตัร์ชยัเดชา บตุรด ีฝึกซ้อมอยูใ่นกรงุเทพฯ(ภาพรอยเตอร์)

2563	ยิ่งท�าให้กีฬามวยรวมทั้ง	‘มวยสากล’ กลายเป็นเงื่อนไข

ต้องห้ามอย่างเด็ดขาด	ไปโดยปริยาย

	 เมืองไทยตกอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดทั่วไป	 จนถึง

ปลายเดือนพฤษภาคม	2563	ศบค.	ยังมีมติเสนอต่ออายุการ

ใช้	พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปอีก	จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน	2563	และ

คณะรัฐมนตรีก็มีมติรับรองอย่างเป็นทางการ

	 ตลอดระยะเวลาจากเดือนมีนาคม,	 เดือนเมษายน, 

เดือนพฤษภาคม	และรวมทั้งเดือนมิถุนายน	2563	เป็นต้นมา

นัน้	เป็นระยะเวลา	3-4	เดอืนทีบ่รรดานกัมวยและผูฝึ้กสอนของ

ทีมชาติไทยทั้งหมด	 ต้องอยู่บ้านและเก็บตัวฝึกซ้อมที่บ้านไป

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

	 ช่วงต้นเดอืนพฤษภาคม	2563	นัน้	ผูบ้รหิารของ	สมาคม

กีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย	 พิจารณาเตรียมหาทางแก้ไข

สถานการณ์ต่างๆ	อย่างเข้มงวด	แต่ก็เจออุปสรรคส�าคัญ	จาก

มาตรการของ	ศบค.	รวมทั้งมติของ	กกท.	ในการปิดสนามฝึก

ซ้อมทกุแห่งอย่างเดด็ขาด	แม้ว่าช่วงหลงัๆ	จะมมีาตรการผ่อน

ปรนจาก	ศบค.ในการเปิดให้บริการอาคาร	สถานที่ต่างๆ	มา

เป็นระยะก็ตาม

	 .....แต่ส�าหรับกีฬามวยโดยเฉพาะ	 ‘มวยสากล’	 นั้น 

ยังเป็นกิจการและกิจกรรมแบบ	‘ต้องห้าม’	ไปอีกระยะหนึ่ง

	 สถานการณ์ส�าหรับนักมวยทีมชาติไทย	 จึงตกอยู่ใน

สภาพไม่เต็ม	 100%	 และเริ่มมีสภาพความแข็งแรงตามสภาพ

นักมวย	ต้อง	 ‘ด้อย’	ลงจากเดิม	ย่อหย่อน	ลดหย่อนลงตาม

ล�าดบั	ถงึแม้ว่าจะอยูใ่นสภาพ	‘ซ้อม’	อยูก่บับ้านตามมาตรการ

ของสมาคมกีฬามวยสากลฯ	อย่างไรก็ตาม
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	 .....ทมีมวยสากลชายโดย	2	นกัมวยตวัเด่นในขณะนี	้คอื	

ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี	 เก็บตัวฝึกซ้อมที่บ ้านในกรุงเทพฯ, 

ฐติสิรรณ์ ป้ันโหมด เกบ็ตวัฝึกซ้อมอยูท่ีบ้่านเกดิในพจิติร....ส่วน

ทีมมวยสากลหญิงโดย	2	นักมวยตัวเด่น	คือ	สุดาพร สีสอนดี 

ปักหลักเก็บตัวฝึกซ้อมที่บ้านเกิดในอุดรธานี, ใบสน มณีก้อน 

อยู่ที่บ้านเกิดในกาฬสินธุ์

	 ขณะที่นักมวยทีมชายอย่างเช่น	 อธิชัย เพิ่มทรัพย์, 

วีระพล จงจอหอ, พีรภัทร์ เยียะสูงเนิน รวมทั้ง วุฒิชัย มาสุข 

ซึ่งมีภูมิล�าเนาอยู ่ที่นครราชสีมานั้น	 ก็เก็บตัวฝ ึกซ้อมที่

นครราชสีมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวอีกกลุ่มหนึ่ง

	 ฯลฯ	และ	ฯลฯ

	 มคีวามพยายามของสต๊าฟโค้ชทมีชาตไิทย	ในการเสนอ

ให้มกีารเกบ็ตวัแบบ	‘แยกกลุม่’	หรอื	‘กลุม่ย่อย’	ขึน้มาทดแทน	

แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้บริหารของสมาคมกีฬามวย

สากลฯ	เพราะเหน็ว่า	หากมอีะไรเกดิขึน้แล้วจะรบัมอืกนัไม่ไหว	

สถานการณ์ทุกอย่างจึงเป็นไปแบบเรื่อยๆ	มาเรียงๆ

	 ความเห็นของสต๊าฟโค้ชทีมชาติไทยที่ก�าหนดไว้ว่า 

นกัมวยทกุคนต้องรกัษาสภาพร่างกาย	และมนี�า้หนกัตวัไม่เกนิ

พกิดัการชก	อย่างมากไม่เกนิ	2	กโิลกรมั	รวมทัง้การให้นกัมวย

ทุกคนส่งคลิป	 หรือภาพการฝึกซ้อมไปให้โค้ชทุกคนดูตลอด

เวลานั้น

	 ......ก็เป็นไปแบบพื้นๆ	 ยังเอาอะไรแบบเป็นจริงเป็นจัง

กันไม่ได้!!

ฐติสิรรณ์ ป้ันโหมด ยนืชกลมฝึกการทรงตวั
บนหลงัควายในระหว่างการฝึกซ้อมทีบ้่านเกดิ
จงัหวดัพจิติร

ใบสน มณก้ีอน ฝึกซ้อมอยูท่ีบ้่านเกดิในจงัหวดั
กาฬสนิธุ ์ และยามว่างจากการฝึกซ้อมกช่็วย
ครอบครวัขายผลไม้
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	 ตลอดเวลาทีผ่่านมา	ไวรสัโคโรน่า	‘โควดิ-19’	แผ่อทิธพิล

ครอบคลุมไปทั่วโลก	 กิจกรรมและกิจการกลางแจ้ง	 หรือ 

โดยทั่วไปของชุมชนทั้งโลก	ต้องยุติไปโดยปริยาย	จนถึงปลาย

เดอืนพฤษภาคม	2563	จงึเริม่ผ่อนคลายลง	และมกีารเปิดกว้าง

ให้กจิกรรมและกจิการต่างๆ	เริม่ด�าเนนิการกนัได้เป็นบางแห่ง

บางชุด	บางประเทศ

	 การแข่งขนัมวยสากลระดบันานาชาตใินหลายประเทศ	

ซึ่งยุติและยกเลิกมาตั้งแต่เดือนมีนาคม	2563	นั้น	เริ่มมีความ

เคลื่อนไหวอย่างเป็นกิจลักษณะ	มากขึ้นตามล�าดับ

	 .....โดยเฉพาะในทวีปยุโรป	ด้วยการประกาศคิวแข่งขัน	

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม	 2563	 เป็นต้นไป.....ส่วนทวีปเอเชียนั้น 

มคีวิแข่งขนั	ในปลายปี	ตัง้แต่เดอืนตลุาคม	2563	เป็นต้นไป..... 

	 รวมทั้งการประกาศเก็บตัวฝึกซ้อมของ	 คาซัคสถาน-

อุซเบกิสถาน	ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม	2563	เป็นต้นไป

	 ความเคลือ่นไหวดงักล่าว	เป็นทีร่บัรูข้องผูบ้รหิารสมาคม

กฬีามวยสากลฯ	ทีต่ัง้รบัสถานการณ์อย่างไม่ประมาท	เพยีงแต่

ยังไม่สามารถประกาศบทบาทใดๆ	ออกมาอย่างเป็นเรื่องเป็น

ราวได้เลย	 ทุกอย่างเป็นเพียงการเตรียมพร้อม	 เตรียมตัว 

ทุกอย่างไว้แบบไม่เป็นทางการ

	 ไม่ว ่าจะเป ็นการเล็งส ่งทีมมวยไทยไปแข่งขันใน 

ต่างประเทศ	 รายการต่างๆ	 โดยเฉพาะนักมวยชุดเตรียมตัว 

คัดเลือก	‘โตเกียว	2020’	ระดับโลก	รอบสุดท้ายในกลางปีหน้า	

2564	

	 ไม ่ ว ่ า จ ะ เป ็ นก า ร

เตรียมพร้อม	 จัดคิวเพื่อการ

แข ่ งขันในประเทศ	 เช ่น 

มวยสากลไทยแลนด	์โอเพ่น,	

มวยสากลไทยแลนด์	 ซีรีส์,	

มวยสากลยุวชน-เยาวชน 

ชิงแชมป์ประเทศไทย,	 มวย

สากลประชาชนชิงแชมป ์

ประเทศไทย	ฯลฯ

 ทั้งหลำยทั้งปวงล้วน

แต่อยู่ในสภำพเตรียมพร้อม 

และรอต่อไปเทำ่นั้นเอง!!

สดุาพร สสีอนด ี ปักหลกัเกบ็ตวัฝึกซ้อมที่
บ้านเกดิในจงัหวดัอดุรธานี
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	 ผู ้บริหารสมาคมกีฬามวยสากลฯ	 ประกอบด้วย 

นายพชิยั ชณุหวชริ นายกสมาคม,	นายวนิยั รอดจ่าย	อปุนายก

สมาคม,	พล.อ.อ.รพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ อุปนายกสมาคม,	

พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา เลขาธิการ,	พล.ท.อุชุกร มงคลนาวิน 

 สมาคมกฬีามวยสากลแห่งประเทศไทย จดัการประชมุใหญ่ประจ�าปี 2562 ทางสือ่ 
อเีลค็ทรอนกิส์ (วดิโีอคอนเฟอเรนซ์) ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคม เพือ่ป้องกนัการ
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 เมือ่ตอนสายวนัที ่27 พฤษภาคม 2563 โดยมผีูเ้ข้าร่วม
ฟัง 171 คน ในจ�านวนนีล้งทะเบยีนเป็นผูเ้ข้าร่วมการประชมุอย่างเป็นทางการ 92 คน

ผลประชุมใหญ่ 2562
ขาดทุน 1.5 ล้านบาท!
ร่วมมือ กกท.เพิ่มเติม

รองเลขาธิการ,	 พล.ต.ศุภชัย ม่วงกรุง เหรัญญิก	 และ 

พ.อ.วริทธิ์ ปานสุวรรณ นายทะเบียน	เข้าร่วมการประชุมอยู่ที่

ส�านกังานสมาคมกฬีามวยสากลฯ	อาคาร	25	ชัน้	การกฬีาแห่ง

ประเทศไทย	(กกท.)	หัวหมาก	กทม.
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 • แจ้ง4นักชกไทยเข้ารอบ อลป.

	 นายพิชัย	ชุณหวชิร	นายกสมาคมเปิดการประชุมว่า	มี

เรื่องแจ้งเพื่อทราบต่อที่ประชุม	3	เรื่อง	คือ

	 1.มวยสากลกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน	 ครั้งที่	 32	

‘โตเกียว	 2020’	 รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนียสิ้นสุดแล้ว	

ปรากฏว่า	 ไทยได้สิทธิเข้ารอบสุดท้าย	 ‘โตเกียว	 2020’	 รวม 

4	คน	แยกเป็นชาย	2	คนได้แก่ ฐิติสรรณ์ ปั้นโหมด	 รุ่น	 52	

กิโลกรัม,	 ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี	 รุ่น	 57	 กิโลกรัม	 และหญิง 

อีก	 2	 คนได้แก่	 สุดาพร สีสอนดี รุ่น	 60	 กิโลกรัม,	 ใบสน 

มณีก้อน	 รุ่น	 69	 กิโลกรัม	 หลังจากนั้น	 การแข่งขันทั้งหมด 

กถ็กูยกเลกิไป	เหลอืรอบสดุท้ายระดบัโลก	ซึง่คณะท�างานพเิศษ	

ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล	(ไอโอซี)	ก�าหนดไว้ในปีหน้า	

ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน	2564

	 2.ขณะนี้เป็นช่วงพักหยุดยาวเนื่องจากการระบาดของ 

‘โควิด-19’	ท�าให้นักมวยทีมชาติไทย	ต้องพักผ่อนและเก็บตัว

ฝึกซ้อมอยู่ที่บ้าน	 ทันทีที่สถานการณ์กลับเข้าสู ่ภาวะปกต	ิ

สมาคมกีฬามวยสากลฯ	 จะเรียกตัวทุกคนเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม

ทันที

	 3.จนถึงขณะนี้	 คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี)	

ก็ยังไม่รับรอง	สหพันธ์มวยสากลนานาชาต	ิ(ไอบ้า)	เพราะยัง

ไม่มีความคืบหน้าใดๆ	 จาก	 ‘ไอบ้า’	 ในกรณีหนี้สิน	 สถานะ 

การเงนิ	ความโปร่งใสขององค์กร	และการตดัสนิของกรรมการ	

ท�าให้กรรมการจาก	 3	 ชาติ	 คือ	 อังกฤษ,	 แคนาดา,	 ไทย 

(นายพชิยั	ชณุหวชริ)	ลาออกจาก	‘ไอบ้า’	และ	‘ไอบ้า’	มกี�าหนด

จดัประชมุใหญ่วสิามญัชาตสิมาชกิ	205	ประเทศ	ในวนัที	่12-13	

ธันวาคม	2563		ที่กรุงบูดาเปสต์	ประเทศฮังการี	 โดยมีวาระ

ส�าคัญ	 คือ	 การแก้ไขธรรมนูญ	 และการเลือกตั้งผู ้บริหาร 

ชุดใหม่
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 • รับรองรายงานประชุม

	 ทีป่ระชมุลงมตริบัรองรายงานการประชมุใหญ่ประจ�าปี	

2561	 (ครั้งที่แล้ว)	 เมื่อวันที่	 30	 มีนาคม	 2561	 ที่โรงแรม 

อเล็กซานเดอร	์รามค�าแหง	กทม.

  • แถลงผลงานรอบปี

	 พล.ต.ท.ชัยวัฒน์	 โชติมา	 เลขาธิการ	 รายงานสรุปผล

งานในรอบปี	2562	ที่ผ่านมาว่า	นอกจากกิจกรรมต่างๆ	ตาม

รายงานที่เสนอต่อที่ประชุมไปแล้ว	ยังมีประเด็นน่าสนใจ	สรุป

ได้ดังนี้

	 ขณะนี้	 สมาคมกีฬามวยสากลฯ	 มีศูนย์หลักในการ 

เก็บตัวฝึกซ้อมรวม	 3	 แห่ง	 อยู่ที่	 1.	 ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ 

อ.มวกเหล็ก	 จ.สระบุรี	 2.	 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา	

และ	 3.	 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 

โดยมีศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลระดับนานาชาติแห่งใหม่	 ที่

หัวหมาก	 กทม.	 ก�าลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง	 หลังจาก 

มีการออกแบบก่อสร้างแล้ว	 รอการเสนอของบประมาณ 

660	 ล้านบาท	 เพื่อการก่อสร้างในงวดงบประมาณปี	 2564 

อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้

	 รอบปี	2562	ที่ผ่านมา	มีการจัดค่ายฝึกซ้อมนานาชาติ	

และการแข่งขันมวยสากลนานาชาต	ิไทยแลนด	์ซีรีส์	เพิ่มเติม

อกี	4	ครัง้	ท�าให้มชีาตชิัน้น�า	เช่น	องักฤษ,	ฝรัง่เศส,	ออสเตรเลยี,	

นิวซีแลนด์,	อาเซอร์ไบจัน,	ฟิลิปปินส์,	เวียดนาม	ฯลฯ	เข้าร่วม	

โดยเฉพาะ	‘เนปาล’	ซึ่งส่งทีมมาเก็บตัวฝึกซ้อมที	่อ.มวกเหล็ก	

เป็นเวลา	 2	 เดือนเต็ม	 แล้วกลับไปแข่งขันกีฬาเอเชียใต้ 

(เซาธ	์เอเชี่ยนเกมส์)	ในบ้าน	ประสบความส�าเร็จแบบหวือหวา

จากผลงาน	 2	 เหรียญทอง	 2	 เหรียญเงิน	 4	 เหรียญทองแดง	

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

นายพชิยั ชณุหวชริ (ซ้าย) นายกสมาคมและ พล.ต.ท.ชยัวฒัน์ 
โชติมา เลขาธิการสมาคม ร่วมเป็นประธานการประชุมใหญ่
ประจ�าปี 2562 ของสมาคมกฬีามวยสากลแห่งประเทศไทยผ่าน
ระบบวดิโีอคอนเฟอเรนซ์  เมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม 2563
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 • ขาดทุน 1.5 ล้านบาท

	 พล.ต.ศุภชัย	ม่วงกรุง	เหรัญญิกรายงานสถานะการเงิน

ในรอบปี	2562	ที่ผ่านมาว่า	สมาคมกีฬามวยสากลฯ	มีรายได้

รวม	110,411,900.36	บาท	และมีรายจ่ายรวม	111,956,909.17	

บาท	 เท่ากับว ่ามีรายจ่ายมากกว่า	 (ขาดทุน)	 เป็นเงิน	

1,545,008.81	บาท

	 ทั้งนี้	ที่ประชุมรับรองให้	นายพงษ์ศักดิ์ แสงสิงดี	ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	 4107	 เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี	

2563	อย่างเป็นทางการ

 • แผนงานประจ�าปี 2563

	 พล.ต.ท.ชัยวัฒน	์ โชติมา	 เลขาธิการแจ้งโครงการและ

แผนงานประจ�าปีนี้	 2563	 ว่า	 แผนงานหลักในการเตรียมทีม

ชาติไทย	มี	2	งานส�าคัญ	คือ	เตรียมทีมเข้าร่วมการคัดเลือก

กีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน	ครั้งที่	32	‘โตเกียว	2020’	เพิ่มเติม	

และเตรียมทีมเยาวชน	 (ชาย-หญิง)	 เพื่อการแข่งขันกีฬา 

ยูธ	 โอลิมปิกเกมส์ฤดูร ้อน	 ครั้งที่	 3	 ที่ประเทศเซเนกัล 

ค.ศ.2022/พ.ศ.2565	ส่วนแผนงานด้านอื่นๆ	เช่น	การร่วมมือ

กับการกีฬาแห่งประเทศไทย	 (กกท.)	 ในการก่อสร้างศูนย์ 

ฝึกมวยสากลระดับชาติ	 3	 แห่ง	 ที่จังหวัดเชียงใหม่,	 จังหวัด

นครราชสีมา	 และจังหวัดสงขลา	 ซึ่ ง เป ็นแผนงานใน 

งวดงบประมาณปี	 2564	 ที่ก�าลังรอการพิจารณาจากสภา 

ผู้แทนราษฎร

 • สร้างฮับภูมิภาคเพิ่มเติม

	 นายพิชัย	ชุณหวชิร	นายกสมาคมกล่าวว่า	เตรียมแผน

งานก่อสร้างศูนย์ฝึกซ้อมระดับนานาชาติ	 และระดับชาติใน

เมืองไทย	 เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง	 HUB	 ของกีฬามวยสากล 

เพิ่มเติมอีก

 พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมำ เลขำธิกำรฯเสนอว่ำ กำรกีฬำ

แห่งประเทศไทย (กกท.) ได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะ

กรรมกำร กกท.เป็นทำงกำรแล้ว ในโครงกำรส่งเสริมและ

พัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ ปี 2563 เป็นกำรแข่งขันกีฬำ

ประจ�ำอ�ำเภอ ซึ่งมี ‘มวยสำกล’ รวมอยู่ด้วย จึงขอให้สโมสร

สมำชิกทุกแห่งในทุกจังหวัด ร่วมกันสนับสนุนและเขำ้แข่งขัน

โดยพร้อมเพรียงกัน

บรรยากาศการประชมุใหญ่ทางวดิโีอคอนเฟอเรนซ์ของกรรมการ
บรหิารสมาคมกฬีามวยสากลแห่งประเทศไทย
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 ขณะที่วงการกีฬาโลกต้องหยุดชะงักไปหลายเดือนสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า ‘โควิด-19’ การปฏิรูปองค์กรของ สหพันธ์มวยสากลนานาชาติ 
(ไอบ้า) ก็ได้รับผลกระทบให้เคลื่อนไหวไปอย่างเชื่องช้าด้วยเช่นกัน

สถานการณ์‘โควิด-19’
ต่อชีวิตให้‘ไอบ้า’?

	 ในทางหนึ่งอาจมองได้ว่าวิกฤตการณ์โรคระบาดใน 

ขณะนีเ้ป็นประโยชน์กบัไอบ้าอยูไ่ม่น้อย	เนือ่งจากองค์กรคูก่รณี

อย่าง	 คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ก็ก�าลังเผชิญ

ปัญหาน่าหนักใจของตัวเองเช่นกัน

	 ไอโอซี โดนกระแสวิพากษ ์ วิ จารณ ์จากรอบทิศ 

กรณีประวิงเวลาในการประกาศเลื่อนการแข่งขันมหกรรม	

โอลิมปิกเกมส์ 2020	ทั้งที่รัฐบาลหลายๆ	ชาติต่างใช้มาตรการ	

‘ลอ็กดาวน์’	ห้ามออกจากทีพ่กัอาศยัโดยไม่จ�าเป็น	รวมทัง้ห้าม

การรวมตวักนัของคนหมูม่าก	เรือ่งทีน่กักฬีาจะออกไปฝึกซ้อม

ได้อย่างเป็นปกตินั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลย

	 อาจจะด้วยเห็นใจกรุง	โตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	เจ้าภาพ

โอลิมปิกเกมส์และพาราลิมปิกเกมส์	 ที่ลงทุนไปมหาศาล	

ประกอบกับการเลื่อนการแข่งขันจะมีผลกับสัญญาสิทธิ

ประโยชน์และลิขสิทธิ์ถ่ายทอดที่ไอโอซีเซ็นไปแล้ว	 แต่เมื่อ

สถานการณ์บีบบังคับว่าถึงเวลานั้นโรคระบาดน่าจะยังไม่

คลี่คลาย	 สุดท้ายทั้งไอโอซีและญี่ปุ่นจึงยอมขยับการแข่งขัน	

‘โตเกียว	2020’	ออกไปอีก	1	ปี

	 ยิง่เมือ่เวลาผ่านไป	ยงัไม่มทีท่ีาว่าจะควบคมุโรคระบาด

ได้ในหลายพื้นที่	 รวมถึงยังไม่มียารักษาหรือวัคซีนป้องกัน 

โควิดออกมา	 ทั้งไอโอซีและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
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นายแพทย์โมฮาเหมด็ มสุตาห์ซาน

การแข่งขันมวยสากลรอบคัดเลือก
โอลมิปิกเกมส์ 2020 โซนยโุรป

	 ไม่เพียงเท่านั้น	 ‘โควิด-19’	 ยังกลายเป็นตัวแปรให้เกิด

ค�าถามถงึศกัยภาพของไอโอซทีีต่ัง้คณะท�างานพเิศษขึน้มาดแูล

จัดการแข่งขันเอง	 ซึ่งรวมถึงการแข่งขันรอบคัดเลือกโซน 

ต่างๆ	ด้วย

	 เวบ็ข่าว	อนิไซด์ เดอะ เกมส์	ซึง่เกาะตดิข่าวองค์กรกฬีา

ระดบันานาชาต	ิรายงานว่า	การแข่งขนัมวยสากล	รอบคดัเลอืก	

โอลมิปิกเกมส์	2020	โซนยโุรป	ทีก่รงุลอนดอน	ประเทศองักฤษ	

ซึง่ก�าหนดจดัระหว่างวนัที	่14-24	มนีาคมนัน้	เดมิจดัการแข่งขนั

โดยเปิดให้ผู้ชมเข้าไปชมได้	 ต่อมาจึงเปลี่ยนมาปิดสนามแข่ง	

เนื่องจากหวั่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส	 และเมื่อ

สถานการณ์เริ่มไม่สู้ดี	จึงยกเลิกการแข่งขันหลังจัดไปได	้3	วัน

อย่างไรก็ตาม	ช่วงระหว่างแข่งขันนั้น	แคมป์นักชกตุรกีระบุว่า	

มีนักมวย	2	คน	และเฮดโค้ช	1	คน	ตรวจพบเชื้อโควิด-19	ขณะ

ที่แคมป์ของโครเอเชียก็พบผู้ป่วย	3	คนเช่นกัน

	 งานนี้	 เอยัป	 กอซเกช	 ประธานสหพันธ์มวยสากล 

แห่งตุรกี	 ออกมาตั้งค�าถามกับคณะท�างานของไอโอซีทันทีว่า	

เหตุใดจึงยังปล่อยให้การแข่งขันด�าเนินต่อไป	 ท�าไมไม่เลื่อน

ตั้งแต่ต้น	 เพราะสถานการณ์โรคระบาดเริ่มก่อตัวตั้งแต่ต้นปี	

และในช่วงเวลานั้น	 หลายประเทศในยุโรปก็เริ่มเข้าสู่ภาวะ

วกิฤตแล้ว	ทัง้ทีร่ฐับาลหลายชาตเิริม่จ�ากดัการเดนิทางเข้าออก

ประเทศ	 แต่นักกีฬาและสต๊าฟโค้ชกลับต้องเสี่ยงเดินทาง 

ไปแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์	 ซ�้าร้ายยังอาจเพิ่ม 

ความเสี่ยงให้กับครอบครัวของนักกีฬาและโค้ชเหล่านั้นโดย 

ไม่จ�าเป็นด้วย

	 ประธาสหพันธ์มวยสากลตุรกีระบุชัดเจนในจดหมาย

เปิดผนึกว่า	 การตัดสินใจตัดสิทธิการจัดการแข่งขันของไอบ้า

ก�าลงัจะเป็นบทเรยีนราคาแพงของไอโอซ	ีทัง้ยงัสือ่ถงึความอ่อน

ประสบการณ์ของทีมงานที่ฝืนจัดแข่งจากนั้นก็ยกเลิกในอีก 

3	วันถัดมา	แสดงให้เห็นถึงการขาดวิสัยทัศน	์และไม่ให้ความ

ส�าคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมแม้แต่น้อย

และเหมือนราดน�า้มันลงบนกองไฟ	 เมื่อคล้อยหลังการแข่งขัน

ที่ถูกยกเลิกไปไม่กี่วัน	 นายแพทย์โมฮาเหม็ด มุสตาห์ซาน 

รักษาการประธานไอบ้า	ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า	ได้มอบหมาย

ให้ฝ่ายแพทย์เข้าไปตรวจสอบข้อมูลว่า	 นักชกและสต๊าฟโค้ช 

6	 คนที่ติดโควิดนั้น	 เป็นผลมาจากการฝืนจัดการแข่งขัน 

รอบคัดเลือกโซนยุโรปหรือไม่?

	 ย้อนไปมองฝั่งไอบ้าถึงความเคลื่อนไหวในการปฏิรูป

องค์กรเพื่อพิสูจน์ตัวเองกับไอโอซีกันบ้าง

โตเกียว	 2020	 ต่างยอมรับว่า 

ถ ้ าต ้นป ีหน ้ าสถานการณ ์ 

ยังไม่คลี่คลายก็คงไม่สามารถ

เลื่อนจัดโอลิมปิกเกมส์ออกไป

ได้อีก	 และอาจต้องยกเลิกการ

แข่งขันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่	

สงครามโลก ครั้งที่ 2 ก็เป็นได้!

	 จึงกลายเป็นว่าจากที่ 

ไอบ้าโดนไอโอซีระงับสิทธิการ

จัดการแข่งขันกีฬามวยสากล

ในโอลิมปิกเกมส์	 เพราะไม่

สามารถแก้ปัญหาต่างๆ	ตามที่

ไอโอซีระบุ ไว ้ ได ้อย ่างเป ็น 

รปูธรรม	หากโชคร้ายกอ็าจไม่มี

การแข่งขันเกิดขึ้นด้วยซ�้าไป!
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	 แม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดจะเหมือนช่วยต่อเวลาใน

การด�าเนินการเรื่องต่างๆ	ออกไป	แต่ก็ใช่ว่าปัญหาต่างๆ	จะ

ได้รับการสะสางในช่วงเวลาดังกล่าว

	 เมื่อต้นเดือนเมษายน	 จอร์จิโอ้ บรุญโญลี่	 กรรมการ

บริหารของไอบ้าชาวอังกฤษ	 ได้ลาออกจากต�าแหน่งและมีผล

ทนัท	ีทัง้ทีเ่พิง่รบัต�าแหน่งเมือ่เดอืนพฤศจกิายนปี	2018	เท่านัน้

บรุญโญลี่ซึ่งเป็นอดีตผู้ตัดสินมวยสากลที่ได้รับการยอมรับ 

เผยว่า	 เหตุผลที่ตัดสินใจลาออก	 เพราะมองว่ากระบวนการ

ปฏิรูปองค์กรเป็นไปอย่างล่าช้า	 จึงถอยออกมาเพื่อเปิดทางให้

เกิดความเปลี่ยนแปลงในส่วนของการบริหารองค์กรอย่าง 

เร่งด่วน	 เพราะดูเหมือนว่าเป้าประสงค์ของตนที่จะใช้อ�านาจ

หน้าที่ในฐานะบอร์ดบริหารสหพันธ์ช่วยผลักดันให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงนั้นไม่เป็นไปอย่างที่คิด

	 บรุญโญลี่กล่าวทิ้งท้ายว่า	 จากการสังเกตการณ์ตลอด	

18	 เดือนที่ผ่านมา	 ได้ข้อสรุปว่าการจะขับเคลื่อนการปฏิรูป

องค์กรให้รวดเร็วและเป็นไปในเชิงบวกกว่านี้	 จ�าเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่	เพื่อก้าวไปสู่อนาคต

	 ‘การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร’	ทีบ่รญุโญลีเ่รยีกร้องนัน้	คอื

ปัญหาใหญ่ที่คาราคาซังภายในไอบ้ามายาวนาน	 ตั้งแต่ตอน 

กาฟูร์ ราคิมอฟ	ประธานที่ได้รับเลือกตั้งหลังจาก	ชิง กัวะ วู  

ยอมลาออกจากต�าแหน่ง	โดนบีบให้ลาออกเนื่องจากมีประวัติ

ไม่โปร่งใส

กาฟร์ู ราคมิอฟ

	 รักษาการประธานคนปัจจุบันอย่างมุสตาห์ซานก็ไม่ได้

รับการยอมรับจากไอโอซีเท่าที่ควร	 จากเดิมที่เคยเปรยว่า 

จะลาออก	สุดท้ายก็มากลับล�าในภายหลังอีก

	 อินไซด์	 เดอะ	 เกมส์	 รายงานว่า	 ราคิมอฟพยายาม 

ล้าง	 ‘ชื่อเสีย’	 ของตัวเอง	 ด้วยการยื่นค�าร้องต่อศาลใน 

กรุงวอชิงตัน	ดีซี	เพื่อขอให้กระทรวงการคลังสหรัฐถอดชื่อเขา

ออกจากบัญชีด�า	 หลังถูกระบุว่าพัวพันกับแก๊งอิทธิพลที่บ้าน

เกิดอุซเบกิสถาน	 และอาจมีส่วนในธุรกิจมืดรวมถึงการ 

ฟอกเงินด้วย

จอร์จโิอ บรญุโญลี ่(ซ้าย)
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 อย่ำงน้อยกเ็ป็นกำรเริม่ต้น

ทีด่ ีแม้จะเป็นแค่ก้ำวเลก็ๆ กต็ำม

365	 วันให้หลังจากราคิมอฟลาออกพอด	ี แต่บอร์ดบริหารใช้

อ�านาจในการโหวตรับรองให้มุสตาห์ซานท�าหน้าที่ต ่อไป

ชัว่คราวจนกว่าจะถงึการประชมุใหญ่ในเดอืนธนัวาคม	ถงึตอน

นั้นต้องรอดูว่าไอโอซีจะมีความเคลื่อนไหวใดๆ	 หรือไม่	 หรือ

สถานการณ์โควิด-19	จะคลี่คลายไปอย่างมีนัยส�าคัญหรือยัง

	 ตลอดช่วงที่ผ่านมา	 หากจะมีความเคลื่อนไหวใดๆ	 ที่

เป็นเชิงบวกในการปฏิรูปองค์กรของไอบ้า	 ก็คงเป็นเรื่องความ

เปลี่ยนแปลงเล็กๆ	อย่างการตั้งคณะกรรมการฝ่ายนักกีฬาซึ่ง

เป็นฝ่ายที่เกิดใหม่เพื่อหวังให้ตัวแทนของฝ่ายนักมวยมีสิทธิ 

มีเสียงในการแสดงความเห็นเพื่อการพัฒนากีฬามวยสากล 

มากขึ้น

	 ทั้งนี	้ โอเล็กซานเดอร์ คิชเนียก	 นักชกชาวยูเครนดีกรี

แชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวต	 ได้รับเลือกให้นั่งเก้าอี้ประธานคณะ

กรรมการ	 ส่วน	 แอร์ม่า เทสต้า	 แชมป์ยุโรปมวยสากลหญิง 

ชาวอิตาเลียน	นั่งต�าแหน่งรองประธาน

	 คชิเนยีกบอกว่า	ได้จดัล�าดบัความส�าคญัของสิง่ทีจ่ะต้อง

ท�าภายหลงัได้รบัต�าแหน่ง	ซึง่งานแรกสดุคอืการก�าหนดปฏทินิ

การแข่งขันในช่วง	 2-3	 ปีหลังจากนี้	 รวมถึงวางระบบการ 

คัดเลือกนักกีฬามวยสากลในโอลิมปิกเกมส	์2024	ให้ละเอียด

และครอบคลุมที่สุด

โอเล็กซานเดอร์ 
คิชเนียก

	 อย่างไรก็ตาม	 ศาลพิจารณาข้อมูลแล้วเห็นด้วยกับ

กระทรวงการคลัง	 โดยเชื่อว่าหน่วยงานรัฐของสหรัฐมีข้อมูล

หลักฐานเพียงพอที่เชื่อได้ว่า	 ราคิมอฟมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ท�าผดิกฎหมายในประเทศ	จงึยกค�าร้องของอดตีประธานไอบ้า

โดยไม่มีค�าตัดสินใดๆ

	 จากเดิมที่นักธุรกิจใหญ่รายนี้ตั้งใจว่าจะเคลียร์ชื่อของ

ตัวเองเพื่อกลับมารับต�าแหน่งประธานสหพันธ์มวยสากล

นานาชาติอย่างสมเกียรติ	จึงไม่เป็นไปอย่างที่หวังเสียแล้ว

	 ส่วนการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 วาระส�าคัญเรื่อง

การเลอืกตัง้ประธานคนใหม่	และการเปลีย่นแปลงกฎข้อบงัคบั

ต่างๆ	 ซึ่งเดิมก�าหนดจัดที่กรุงบูดาเปสต์	 ประเทศฮังการี	 ใน 

วันที	่20	มีนาคม	ก่อนเลื่อนไปเป็นวันที่	20	มิถุนายนนั้น

	 ล่าสุด	คณะกรรมการบริหารของไอบ้าลงมติผ่านระบบ

ออนไลน์	เมื่อวันที	่13	พฤษภาคม	ให้เลื่อนก�าหนดประชุมใหญ่	

‘ไอบ้า	 คองเกรส’	 ไปเป็นวันที่	 12-13	 ธันวาคมแทน	 โดยใช้ 

สถานที่เดิม

	 แน่นอนว่าสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นท�าให้ต้อง

เลื่อนการประชุมที่มีความส�าคัญระดับนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	

อย่างไรก็ตาม	 ผู ้สังเกตการณ์ชี้ว่า	 การเลื่อนประชุมใหญ่ 

ออกไป	 หมายความว่า	 ไอบ้าก�าลังท�าผิดข้อบังคับของตัวเอง	

เนื่องจากธรรมนูญของสหพันธ์ระบุว่า	 ต้องเลือกตั้งใหม่หลัง

ประธานคนเก่าลาออกจากต�าแหน่งภายใน	365	วัน

	 หมายความว่า	 มุสตาห์ซานจะต้องพ้นจากต�าแหน่ง

รักษาการประธานไอบ้าตั้งแต่วันที่	 29	 มีนาคม	 ซึ่งตรงกับ 
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ไอบ้าริบสิทธิจัดมวยชิงแชมป์โลกจากนิวเดลี
ให้เบลเกรดเป็นเจ้าภาพแทน

ผิดสัญญาจนต้องยกเลิกการแข่งขันเป็นเงิน	500,000	ดอลลาร์

สหรัฐ	 (15	 ล้านบาท)	 ให้กับไอบ้าด้วย	 ซึ่งหากทางอินเดียไม่

ยอมจ่ายค่าปรับดังกล่าว	 จะถูกไอบ้าแบนจากการแข่งขัน

รายการที่สหพันธ์ให้การรับรองทันที

	 ขณะที่นายแพทย์โมฮาเหม็ด	 มุสตาห์ซาน	 รักษาการ

ประธานไอบ้า	กล่าวถึงกรุงเบลเกรด	เจ้าภาพใหม่ว่า	เซอร์เบีย 

มศีกัยภาพในการจดัการแข่งขนัทีจ่ะสร้างความพงึพอใจให้กบั

นักกีฬา	โค้ช	 เจ้าหน้าที	่และแฟนๆ	มวยทั่วโลก	นับเป็นก้าว

ส�าคญัส�าหรบัการแข่งขนัทีจ่ะใช้กฎกตกิาใหม่ของไอบ้า	อกีทัง้

ระบบการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนี้ยังช่วยในเรื่องการเงินท�าให้ 

ไม่ต้องพึ่งพางบอุดหนุนจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล 

(ไอโอซี)	ด้วย

	 ส�าหรับกรุงเบลเกรดเคยจัดการแข่งขันมวยสากลชาย 

ชิงแชมป์โลกมาเมื่อปี	 1978	 สมัยยังเป็นเมืองหลวงของ

ยูโกสลาเวีย

	 ด้านเนนาด	 โบรอฟชานิน	 ประธานสหพันธ์มวยสากล 

เซอร์เบีย	 แสดงความเชื่อมั่นว่า	 เซอร์เบียจะจัดการแข่งขันให้

ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยด	ีและขอบคุณไอบ้าที่ให้ความไว้วางใจ

	 สหพันธ์มวยสากลนานาชาติ	(ไอบ้า)	แถลงเมื่อวันที	่28	

เมษายน	 ระงับสิทธิการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมวยสากล

ชายชิงแชมป์โลก	‘ไอบ้า	เวิลด	์บ๊อกซิ่ง	แชมเปี้ยนชิพส์	2021’	

ในปีหน้า	ของกรงุนวิเดล	ีประเทศอนิเดยี	และมอบสทิธดิงักล่าว

ให้กรุงเบลเกรด	ของประเทศเซอร์เบีย	จัดการแข่งขันแทน

	 รายงานข่าวระบวุ่า	การตดัสนิใจดงักล่าวของไอบ้าสร้าง

ความไม่พอใจให้กับสหพันธ์มวยสากลแห่งอินเดีย	 เนื่องจาก 

ไม่ได้ปรึกษากันก่อน	 และกล่าวหาว่าไอบ้าเปิดให้ชาติต่างๆ	

เสนอตวัจดัแข่งขนัทวัร์นาเมนต์ดงักล่าวก่อนทีจ่ะยกเลกิสญัญา

กับนิวเดลี

	 อย่างไรกต็าม	ไอบ้าระบวุ่า	เหตผุลทีย่กเลกิสญัญามอบ

สิทธิการเป็นเจ้าภาพให้นิวเดลี	เนื่องจากอินเดียไม่ยอมจ่ายค่า

ธรรมเนยีมการเป็นเจ้าภาพตามเงือ่นไขสญัญาทีเ่ซน็กนัไว้ก่อน

หน้านี	้รวม	4	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	(120	ล้านบาท)	โดยอินเดีย

ต้องจ่ายเงนิก้อนแรกจ�านวนครึง่หนึง่ของสญัญาดงักล่าวตัง้แต่

วันที่	 1	 ธันวาคม	 2019	 แต่ยังไม่จ่ายจนเวลาล่วงเลยมานาน

หลายเดือน

	 ไม่เพียงเท่านั้น	 ไอบ้ายังก�าหนดให้อินเดียจ่ายค่า 
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อินเดียตั้งเป้าพัฒนามวยสากล
ช่วยติดท็อปเทนตารางเหรียญ อลป. 2028

	 รจิจิกูล่าวต่อว่า	ได้หารอืกบัทมีงานว่า	จะแบ่งโปรแกรม

การซ้อมของนักกีฬาออกเป็น	2	กลุ่ม	คือกลุ่มนักชกที่ได้สิทธิ

แข่งโอลิมปิกเกมส์แล้ว	 และกลุ ่มนักชกที่จะร่วมแข่งรอบ 

คัดเลือกโอลิมปิกเกมส์หรือรายการส�าคัญอื่นๆ	 ในช่วงแรกยัง

มีข้อจ�ากัดหลายอย่างเรื่องสถานการณ์โรคระบาด	 จึงไม่

สามารถเปิดศูนย์ซ้อมได้ทั้งหมด	 และจ�ากัดให้เฉพาะนักกีฬา

ระดบัทอ็ปของทมีชาตก่ิอน	ขณะทีร่ะดบัเยาวชนต้องรอให้แน่ใจ

เรื่องความปลอดภัยอีกครั้ง

	 ทั้งนี้	 ผลงานในโอลิมปิกเกมส์ที่ผ่านมาของทัพนักกีฬา

อินเดีย	 เคยคว้า	 2	 เหรียญเงินในโอลิมปิกเกมส์	 1900 

ที่กรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	แต่หลังจากนั้นเคยท�าผลงานได้

ดีกว่านี้เพียง	2	ครั้ง	คือ	 เหรียญทองปืนยาวอัดลม	10	 เมตร

ชาย	 กับอีก	 2	 เหรียญทองแดง	 ในโอลิมปิกเกมส์	 2008 

ที่กรุงปักกิ่ง	 ประเทศจีน	 กับ	 2	 เหรียญเงิน	 และ	 4	 เหรียญ

ทองแดงในโอลมิปิกเกมส์	2012	ทีก่รงุลอนดอน	ประเทศองักฤษ

	 คิเรน	 ริจิจู	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาของประเทศ

อนิเดยี	เปิดเผยว่า	อนิเดยีวางแผนระยะยาวในการพฒันากฬีา

มวยสากลของประเทศ	เพือ่ช่วยในการคว้าเหรยีญรางวลัพาทพั

นักกีฬาอินเดียผงาดติดอันดับท็อป	 10	 ตารางเหรียญรวมใน

การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์	 2028	 ที่นครลอสแองเจลิส	

สหรัฐอเมริกา	ในอีก	8	ปีข้างหน้า

	 ริจิจูกล่าวในช่วงที่อินเดียยังอยู ่ในภาวะล็อกดาวน์

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า	 ‘โควิด-19’	 ว่า	 จะ

เร่งผลักดันให้นักกีฬามวยสากลกลับมาฝึกซ้อมได้โดยเร็วที่สุด	

หลังจากทัพนักชกอินเดียสามารถคว้าโควต้าเข้าร่วมโอลิมปิก

เกมส์	2020	จากการแข่งขนัรอบคดัเลอืกเอเชยี-โอเชยีเนยีได้ถงึ	

9	คน	ก่อนที่จะเลื่อนการแข่งขัน	‘โตเกียว	2020’	ไปเป็นกลาง

ปีหน้า	 ซึ่งในทางหนึ่งท�าให้ทีมมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น	 อีกทั้ง

ยังมีลุ ้นคว้าโควต้าเพิ่มจากการแข่งขันคัดรอบคัดเลือกหน

สุดท้ายที่จะให้สิทธินักกีฬาจากทั่วโลกด้วย
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โค้ชมวยอัลเบเนียเสียชีวิตเพราะ‘โควิด-19’

	 ก่อนหน้านั้นไม่

ถึงสัปดาห์	 วงการมวย

อาชพีกส็ญูเสยีเอ๊ดดี	้คตั

ตัน	 อดีตกรรมการห้าม

บนเวทีซึ่งเสียชีวิตด้วย

โควิด-19	 เช่นกัน	 ด้วย 

วัย	72	ป	ีหลังเข้ารักษา

ตัวที่โรงพยาบาลด้วย

อาการปอดบวมได้	 2	

	 วงการมวยสากลอลัเบเนยีเศร้า	เมือ่สเคนเดอร์	คร์ูต	ีอดตี

แชมป์มวยสากลของประเทศซึง่ผนัตวัมาเป็นโค้ช	 เสยีชวีติด้วย

ไวรสัโคโรนา	 ‘โควดิ-19’	 เมือ่ปลายเดอืนพฤษภาคม	ท่ามกลาง

สถานการณ์การแพร่ระบาดซึง่ยงัคงรนุแรงในหลายพืน้ที่

	 สือ่รายงานว่า	คร์ูตีร้กัษาตวัทีห้่องไอซยีขูองโรงพยาบาล

ในท้องถิ่น	และเสียชีวิตลงด้วยวัย	61	ปี	หลังจากตรวจพบว่า

ติดเชื้อโควิด-19	ได้	2	สัปดาห์

	 คร์ูตีเ้กดิเมือ่ปี	1959	และใช้เวลาเกอืบทัง้หมดในชวีติไป

กับวงการกีฬามวยสากล	 โดยหลังจากแขวนนวมแล้วก็ผันตัว

ไปเป็นโค้ชนานร่วม	 3	 ทศวรรษ	 และมีบทบาทส�าคัญในการ

สร้างฐานนักกีฬาในกรุงติรานา	 หลังการล่มสลายของลัทธิ

คอมมวินสิต์ในแถบยโุรปตะวนัออก	ซึง่เรนาโต้	ลกูชายของเขา

ก็เป็นอดีตนักมวยทีมชาติของอัลเบเนียด้วย

	 สหภาพมวยสากลแห่งยุโรป	 (อียูบีซี)	 ออกแถลงการณ์

แสดงความเสียใจต่อความสูญเสียครั้งนี้	 โดยยกย่องคูร์ตีว่ามี

บทบาทส�าคัญในการพัฒนาและสร้างฐานความนิยมในกีฬา

มวยสากลทีบ้่านเกดิของตวัเองตลอดระยะเวลา	30	ปีทีผ่่านมา

เกาหลีใต้จับมือมองโกเลีย
ร่วมพัฒนามวยสากล

ลงนามข ้อตกลงเป ็นพันธมิตรกัน	 ที่กรุงอูลานบาตอร	์

ประเทศมองโกเลีย

	 ทั้ง	 2	 ประเทศจะร่วมวางโปรแกรมพัฒนากีฬามวย

สากลในช่วงระยะเวลา	 2	 ปีนับจากนี้	 โดยมีวัตถุประสงค์

หลักเพื่อยกระดับผลงานของนักชกทั้ง	2	ชาติ	หลังจากก่อน

หน้านี้	ทั้ง	2	สหพันธ์ได้ประชุมหารือร่วมกันที่กรุงโซลของ

เกาหลีใต้

	 หลังผ่านการแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกมส์	 2020	

รอบคัดเลือก	 โซนเอเชีย-โอเชียเนีย	 ที่ประเทศจอร์แดน 

เมื่อเดือนมีนาคม	 ทั้ง	 2	 ประเทศต่างคว ้าโควต้าร ่วม 

แข่งขันได้ส�าเร็จ	 โดยเกาหลีใต้ได้โควต้ามวยสากลหญิง 

รุ ่นเฟเธอร์เวตและไลต์เวต	 ส่วนมองโกเลียได้โควต้ามวย

สากลชายรุ่นไลต์เวต

	 ที่ผ่านมา	ทั้ง	2	ประเทศต่างเคยคว้าเหรียญทองใน

กีฬามวยสากลโอลิมปิกเกมส์	 และวางแผนให้ความช่วยเหลือ 

เรือ่งสถานทีซ้่อมและสนบัสนนุโค้ชเพือ่ยกระดบักฬีามวยสากล

ของประเทศสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น

	 เมื่อต ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ ่านมา	 ดัชเด็มเบรัล 

บัต	เออร์ดีน	ประธานสหพันธ์มวยสากลแห่งมองโกเลีย	และ

คิม	จี	ฮยอน	ประธานสหพันธ์มวยสากลเกาหลีใต้	ต่างร่วม

สัปดาห	์และตรวจพบเชื้อในภายหลัง

	 คัตตันเป็นอดีตกรรมการอาชีพ	 ท�าหน้าที่ระหว่างป	ี

1992-2014	 และเคยท�าหน้าที่บอร์ดบริหารสหพันธ์มวยสากล

นานาชาต	ิ(ไอบีเอฟ)	หลังเกษียณจากอาชีพหลักแล้ว

	 ผลงานเด่นๆ	ในอาชพีของเขาคอืการท�าหน้าทีก่รรมการ

ในไฟต์ชิงแชมป์โลกระหว่างเลนน็อกซ์	 ลูอิส	 กับไมก์	 ไทสัน 

รวมถึงเคยท�าหน้าที่ของนักชกดัง	 อาทิ	 จอร์จ	 โฟร์แมน, 

วลาดิเมียร	์คลิตช์โก้	และไทสัน	ฟิวรี่	อีกด้วย
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พ่อนักชก อลป.น�าชุดแข่งลูก
ประมูลช่วยโควิด

ดังกล่าวไปคืนให้กับพ่อของวาสแต็งเพื่อให้เก็บไว้เป็นที่ระลึก 

ถึงลูกชาย

	 หลังจากทราบข่าวดังกล่าว	ราฮีม	สเตอร์ลิ่ง	กองหน้า

เพื่อนร่วมทีมของลาปอร์ต	 ได้กล่าวชื่นชมการตัดสินใจของ

เพื่อนทางโซเชียลมีเดีย	 ขณะที่ดูมูแล็ง	 เจ้าของโครงการ 

ได้โพสต์ขอบคุณทั้งพ่อของวาสแต็งที่มอบของส�าคัญของ

ลกูชายเพือ่ช่วยเหลอืสงัคม	และขอบคณุลาปอร์ตทีแ่สดงความ

เห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมชาติอย่างน่าซาบซึ้ง

	 ส�าหรับวาสแต็งและคนในวงการกีฬาฝรั่งเศสหลายคน	

เข้าร่วมบันทึกเทปรายการเรียลิตี	้‘ดร็อปด์’	ในป	ี2015	แต่เกิด

อุบัติเหตุไม่คาดฝัน	 เฮลิคอปเตอร์	 2	 ล�าที่ผู ้ร ่วมรายการ 

โดยสาร	เกิดชนกันเองกลางอากาศ	ท�าให้มีผู้เสียชีวิต	10	ราย	

โดยวาสแต็งเสียชีวิตขณะอายุเพียง	28	ปี

	 ในช่วงที่ฝรั่งเศสเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรน่า	 ‘โควิด-19’	 พ่อของอเล็กซิส	 วาสแต็ง 

อดีตนักชกทีมชาติฝรั่ ง เศส	 เจ ้าของเหรียญทองแดง 

รุ่นไลต์เวลเตอร์เวต	ชาย	ในโอลิมปิกเกมส	์2008	ก่อนเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุทางเฮลิคอปเตอร์ชนกันเองระหว่างถ่ายท�า 

รายการเรียลิตี้โชว์เมื่อปี	 2015	 ได้น�าชุดแข่งขันของลูกชาย 

ในโอลิมปิกเกมส์	 2012	 ที่กรุงลอนดอน	 ประเทศอังกฤษ 

ร่วมประมูลในโครงการของซีริล	 ดูมูแล็ง	 นักกีฬาแฮนด์บอล 

ทีมชาติ	 เพื่อหาทุนช่วยบรรเทาทุกข์ผู ้ได้รับผลกระทบจาก 

โควิด-19

	 ปรากฏว่า	 เอเมอริค	 ลาปอร์ต	 นักเตะกองหลัง 

ชาวฝรั่งเศสของแมนเชสเตอร์	 ซิตี้	 ได้ประมูลชุดแข่งดังกล่าว

ไปในราคา	 5,000	 ยูโร	 (175,000	 บาท)	 แต่เขาได้น�าชุดแข่ง 





ผู้สนับสนุน สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทไทย


