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 การแข่งขนัมวยสากลใน กฬีาโอลมิปิก
เกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว 2020’ 
รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย ต้องมีอัน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างช่วยไม่ได้

ศึกก�าปั้น‘โตเกียว 2020’
รอบคัดเลือกเอเชียโอเชียเนีย

จาก‘อู๋ฮั่น’มาถึง‘อัมมาน’
หมัดไทยเตรียมความพร้อม

	 เดิมท	ีคณะท�ำงำนพิเศษ	ของ คณะกรรมกำรโอลิมปิก

สำกล (ไอโอซี)	 ก�ำหนดเอำไว้เป็นประเดิมว่ำ	 จะต้องมีกำร

แข่งขันกันที่เมืองอู ๋ฮั่น	 มณฑลเจ้อเจียง	 ของสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน	ระหวำ่งวันที่	3-11	กุมำพันธ์	2563
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ว่ำ	ตลอดเวลำ	1-2	ปีที่ผำ่นมำ	ไทยม	ีปัญหำ	‘โด๊ปยำ’	เกิดขึ้น

จำกวงกำรยกน�้ำหนัก	 นักกีฬำไทยโดนลงโทษ สมำคมกีฬำ 

ยกน�้ำหนักแห่งประเทศไทย	ถูกพิจำรณำโทษ	จนต้องบิดเบือน

ตนเองว่ำ	 จะไม่ส่งนักกีฬำยกน�้ำหนักไทยเข้ำร่วมกำรแข่งขัน

กีฬำโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน	 ครั้งที่	 32	 ‘โตเกียว	 2020’	 และ 

ต่อมำ	คอื	ควำมพยำยำมขอส่งนกักฬีำยกน�ำ้หนกัไทย	เข้ำร่วม

กำรแข่งขันยกน�้ำหนักเยำวชนชิงแชมป์โลก	ค.ศ.2018	แต่ก็ถูก

ปฏิเสธ	ในที่สุด

	 ว่ำกันว่ำ	 ท่ำทีปฏิเสธไทยดังกล่ำวนี้	 กระท�ำโดย 

นำยโธมสั บำค ประธำนคณะกรรมกำรโอลมิปิกสำกล	(ไอโอซ)ี	

ด้วยตนเองอีกด้วย

	 มำถงึ	‘จอร์แดน’	เจ้ำภำพใหม่ของกำรแข่งขนัมวยสำกล

ในกีฬำโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน	 ครั้งที่	 32	 ‘โตเกียว	 2020’ 

รอบคดัเลอืกโซนเอเชยีโอเชยีเนยี	จงึท�ำให้ล�ำดบัของกำรแข่งขนั

รอบคัดเลือกทั้งหมด	ปรำกฏดังนี้

	 •	 รอบคัดเลือกโซนแอฟริกำ	 ที่กรุงดำกำร์	 เซเนกัล 

วันที่	20-29	กุมภำพันธ์	2563

	 •	 รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย	 ที่กรุงอัมมำน	

จอร์แดน	วันที่	3-11	มีนำคม	2563

	 •	 รอบคัดเลือกโซนยุโรป	 ที่กรุงลอนดอน	 อังกฤษ 

วันที่	4-24	มีนำคม	2563

	 •	 รอบคัดเลือกโซนอเมริกำ	 ที่กรุงบัวโนสไอเรส	

อำร์เจนตินำ	วันที	่26	มีนำคม-3	เมษำยน	2563

	 ทุกอย่ำงจึงมุ่งหน้ำไปที่เมืองอู๋ฮั่นตำมภำวะปกต	ิแต่ก็มี

กระแสและแนวโน้มแห่งกำรเปลีย่นแปลงเกดิขึน้	เมือ่เมอืงอูฮ๋ัน่	

ก�ำลังเผชิญหน้ำกับโรคไวรัส	 ‘โคโรน่ำ’	 สำยพันธุ์ใหม่ระบำด

อยำ่งหนักและนำ่เป็นห่วง

	 แต่ไม่ว่ำข่ำวครำวดังกลำ่ว	จะรุนแรง	หนักหนำมำกขึ้น

ปำนใดก็ตำม	 ทุกอย่ำงก็ยังคงเป็นไปเหมือนเดิม	 เมืองอู๋ฮั่น 

ยังเป็นเปำ้หมำยเช่นเดิมต่อไป

	 จนกระทั่งถึงปลำยเดือนมกรำคม	 2563	 ท่ำมกลำง

กระแสข่ำวอันหนักหนำ	 และต่อเนื่องกันมำกเป็นพิเศษ 

คณะท�ำงำนพเิศษ	‘ไอโอซ’ี	จงึมปีระกำศเป็นทำงกำรว่ำ	‘เลือ่น’	

กำรแข่งขันมวยสำกลในกีฬำโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน	 ครั้งที่	 32	

‘โตเกียว	2020’	รอบคดัเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย	ออกไปอยำ่ง

ไม่มีก�ำหนด	และจะมีกำรก�ำหนด	‘เจ้ำภำพ’	ใหม่ต่อไป

	 คณะท�ำงำนพิเศษ	 ‘ไอโอซี’	 เร่งท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง	

แบบฉันพลันทันท	ีโดยกำรพิจำรณำ	‘ข้อเสนอ’	จำกเมืองอื่นๆ	

ชำตอิืน่ๆ	ขึน้มำทดแทน	เช่น	คำซคัสถำน,	จอร์แดน,	ฟิลปิปินส์,	

ไทย	เป็นต้น

	 ข้อเสนอจำก จอร์แดน ได้รับกำรพิจำรณำ	 และได้รับ

กำรคัดเลือกให้เป็น	 ‘เจ้ำภำพ’	 กำรแข่งขันมวยสำกลในกีฬำ

โอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน	ครั้งที่	32	‘โตเกียว	2020’	รอบคัดเลือก

โซนเอเชียโอเชียเนีย

	 ในจ�ำนวนนี้	 มีข้อมูลเกี่ยวข้องว่ำ	 ไทยที่เสนอตัวจัดที่

กรงุเทพมหำนครนัน้	ได้รบักำรปฏเิสธเบือ้งต้นทนัท	ีด้วยเหตผุล

โธมสั บาค ประธานคณะกรรมการโอลมิปิกสากล (ไอโอซ)ี
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	 นักมวยไทยในกำรแข่งขันแต่ละรุ่นนั้น	จะมีดังนี้

 นักมวยชาย 8 รุ่น
	 •	รุ่นฟลำยเวต	52	กิโลกรัม	ผ่ำนรอบคัดเลือก	6	คน	

ไทยส่ง	อมฤต	เยำว์ด�ำ,	ธิติสรรณ์	ปั้นโหมด	เขำ้ร่วม

	 •	รุ่นเฟเธอร์เวต	57	กิโลกรัม	ผ่ำนรอบคัดเลือก	6	คน	

ไทยส่ง	ฉัตร์ชัยเดชำ	บุตรดี	เข้ำร่วม

	 •	รุ่นไลต์เวต	63	กิโลกรัม	ผ่ำนรอบคัดเลือก	6	คน	ไทย

ส่ง	อธิชัย	เพิ่มทรัพย์,	คุณำธิป	ปิดนุช	เข้ำร่วม

	 •	รุ่นเวลเตอร์เวต	69	กิโลกรัม	ผำ่นรอบคัดเลือก	5	คน	

ไทยส่ง	วุฒิชัย	มำสุข,	พีระพัฒน์	เยียะสูงเนิน	เข้ำร่วม

	 •	รุ่นมิดเดิลเวต	75	กิโลกรัม	ผำ่นรอบคัดเลือก	5	คน	

ไทยส่ง	วีระพล	จงจอหอ,	อภิสิทธิ์	ขันโคกเครือ	เข้ำร่วม

	 •	รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต	81	กิโลกรัม	ผ่ำนรอบคัดเลือก	5	คน	

ไทยส่ง	อนวัช	ถองกระโทก,	จักรพงษ	์ยมโคตร	เข้ำร่วม

	 •	 รุ่นเฮฟวี่เวต	 91	 กิโลกรัม	 ผำ่นรอบคัดเลือก	 4	 คน	

ไทยไม่ส่ง

	 •	รุ่นเฮฟวี่เวต	91	กิโลกรัมขึ้นไป	ผ่ำนรอบคัดเลือก	4	

คน	ไทยไม่ส่ง

 นักมวยหญิง 5 รุ่น
	 •	รุ่นฟลำยเวต	51	กิโลกรัม	ผ่ำนรอบคัดเลือก	6	คน	

ไทยส่ง	จุฑำมำศ	จิตรพงศ์,	นิลดำ	มีคุณ	เข้ำร่วม

	 •	รุ่นเฟเธอร์เวต	57	กิโลกรัม	ผ่ำนรอบคัดเลือก	4	คน	

ไทยส่ง	นิลำวัลย	์เตชะสืบ,	พัณพัชรำ	สมนึก	เขำ้ร่วม

	 •	รุ่นไลต์เวต	60	กิโลกรัม	ผ่ำนรอบคัดเลือก	4	คน	ไทย

ส่ง	สุดำพร	สีสอนดี,	พรทิพย์	บัวป่ำ	เข้ำร่วม

	 •	รุ่นเวลเตอร์เวต	69	กิโลกรัม	ผำ่นรอบคัดเลือก	4	คน	

ไทยส่ง	ใบสน	มณีก้อน	เข้ำร่วม

	 •	รุ่นมิดเดิลเวต	75	กิโลกรัม	ผำ่นรอบคัดเลือก	4	คน	

ไทยส่ง	พรนิภำ	ชูตร	ีเขำ้ร่วม

	 ทั้งนี้	 กำรส่งรำยนำมนักมวยไทยในแต่ละรุ่นดังกล่ำว	

เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของ	 	 คณะท�ำงำนพิเศษ	 ‘ไอโอซี’ 

ที่ก�ำหนดไว้ให้ส่งรุ่นละ	 2	 คน	 เป็นกำรล่วงหน้ำ.....จำกนั้น 

เมื่อถึงวันแข่งขันจริง	 จึงค่อยเสนอชี่อนักมวย	 ‘ตัวจริง’	 เพียง

รุ่นละคนเดียว	เข้ำร่วมกำรแข่งขันต่อไป

 นีค่อื ข้อมลูล่าสดุของทมีมวยสากลไทย ส�าหรบัการคดั

เลอืกตวัใน กฬีาโอลมิปิกเกมส์ฤดรู้อน ครัง้ที ่32 ‘โตเกยีว 2020’ 

รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย ที่กรุงอัมมาน จอร์แดน วันที่ 

3-11 มีนาคม 2563 

	 และ	กำรแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดทำ้ย	หรือ	รอบคัด

เลือกระดับโลก	ที่กรุงปำรีส	ฝรั่งเศส	วันที	่13-20	พฤษภำคม	

2563

	 รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย	ก�ำหนดไว้ที	่ โรงแรม

รีเจนซี	่กรุงอัมมำน	ของประเทศจอร์แดน	วันที่	3-11	มีนำคม	

2563	นั้น

	 เท่ำกับวำ่	 40-45	ชำติในทวีปเอเชีย	 และโอเชียเนียนั้น	

ต้องวำงภำระค่ำใช้จ่ำยของตนเองทีช่�ำระต่อฝ่ำยจนีไว้ชัว่ครำว	

และหันมำช�ำระค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ	 ต่อฝ่ำยจอร์แดนใหม่ทั้งหมด	

โดยมีเพียงค�ำรับรองในนำม	 คณะกรรมกำรโอลิมปิกแห่งชำติ	

ของ	‘จีน+จอร์แดน’	เป็นผู้ค�้ำประกันทุกอย่ำงไว้ให้

	 เท่ำกับวำ่	 40-45	ชำติในทวีปเอเชีย	 และโอเชียเนียนั้น	

ต้องยอมรบัเงือ่นไขต่ำงๆ	ว่ำ	ทกุอย่ำงจะเป็นไปตำมมำตรฐำน

ของ	คณะท�ำงำนพเิศษ	‘ไอโอซ’ี	อย่ำงแน่นอน	รวมทัง้กรณ	ี‘มอื

วำง’	ของนกัมวยในกำรแข่งขนัทกุรุน่	ทกุคน	ทีจ่ะเป็นไปเหมอืน

กันหมด	คือ

	 .....กำรจัดอันดับ	 ‘มือวำง’	 ส�ำหรับนักมวยชำยในกีฬำ

มวยสำกลชำยชิงแชมป์โลก	ค.ศ.2017	และ	ค.ศ.2019,	ส�ำหรับ

นกัมวยหญงิในกฬีำมวยสำกลหญงิชงิแชมป์โลก	ค.ศ.2018	และ	

ค.ศ.2019

	 .....และ	กำรแข่งขัน	นักมวยชำย-หญิง	จำกมวยสำกล

ชิงแชมป์แห่งทวีป	 ค.ศ.2018	 และ	 ค.ศ.2019	 เช่น	 ออล 

แอฟรกินั	เกมส์,	แพน	อเมรกินั	เกมส์,		ยโูรเปียน	เกมส์,	แปซฟิิค

เกมส์	และ	มวยสำกลชงิแชมป์แห่งเอเชยี	ค.ศ.2019	เพรำะกำร

แข่งขันมวยสำกลในกีฬำเอเชี่ยนเกมส์	 ค.ศ.2018	 จัดแบบไม่

ครบรุ่น	จึงต้องยกเว้นไป

	 ฯลฯ	และ	ฯลฯ

	 ดังนั้น	จึงสรุปควำม

ได้ว่ำ	 นักมวยเอเชียโอเชีย

เนยีทัง้หมดทีจ่ะเข้ำร่วมกำร

แข่งขันมวยสำกลในกีฬำ

โอลิมป ิ ก เกมส ์ฤดู ร ้ อน 

ครั้งที่	 32	 ‘โตเกียว	 2020’	

รวมทัง้หมด	13	รุน่	แยกเป็น

ชำย	8	รุ่น	หญิง	5	รุ่น	จะมี

ผู้ผ่ำนรอบคัดเลือกทั้งหมด	

86	คน	แยกเป็นชำย	41	คน	

หญิง	22	คน	นั้น
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 บรรยากาศการแข่งขัน มวยสากลไทยแลนด์ เวิลด์ ซีรีส์ ครั้งที่ 5 ของ สมาคมกีฬา
มวยสากลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14-24 มกราคม 2563 เต็มไปด้วยความประทับใจ 
และพึงพอใจมากเป็นพิเศษ

ศึกไทยแลนด์ เวิลด์ ซีรีส์
‘ฝรั่งเศส-อาเซอร์ไบจาน’

น�าทีมยอดมวยเยือนไทย

	 ‘ไทยแลนด์	เวลิด์	ซรีส์ี’	นัน้	เป็นกำรแข่งขนัแบบประลอง	

ผสมกับกำรเข้ำค่ำยเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมตัวแข่งขันรำยกำร

ใหญ่	ของแต่ละชำติที่เกี่ยวข้อง

	 ‘ไทยแลนด์	 เวิลด์	 ซีรีส์’	 นั้น	 จึงเป็นวำระส�ำคัญ

อันน่ำสนใจของทีมมวยสำกลจำกชำติต่ำงๆ	 รวมทั้งครั้งนี้

ที่เป็นรำยกำร	 ‘อุ ่นเครื่อง’	 ก่อนกำรแข่งขันมวยสำกลใน

กีฬำโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว	2020’	รอบคัด

เลือกทุกโซนทั่วโลกอีกด้วย

	 ฝ่ำยต่ำงประเทศของสมำคมกีฬำมวยสำกลแห่ง

ประเทศไทย	สิน้สดุกำรประสำนงำนกบัทกุชำต	ิแล้วได้ข้อสรปุ

ชัดเจนว่ำ	‘ไทยแลนด์	เวิลด์	ซีรีส์’	ครั้งที่	5	ประจ�ำปีนี้	มี	2	ทีม

ยักษ์ใหญ่จำกทวีปยุโรป	คือ	ฝรั่งเศส-อำเซอร์ไบจำน	เข้ำร่วม	

สมทบกับทีมจำกทวีปเอเชีย	คือ	ฟิลิปปินส์,	ทีมจำกทวีปยุโรป	

คือ	 โมนำโก	 และอีก	 2	 ทีมสุดยอดของโซนโอเชียเนีย	 คือ	

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์	ด้วย
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	 .....อำเซอร์ไบจำน	 นั้น	 น�ำทีมโดยนักมวยชำยล้วนๆ 

โดยเฉพำะ	 โลเรนโซ่ ซำโตมำยอร์	 อดีตนักชกคิวบำผู้โอน

สัญชำติมำเป็นอำเซอร์ไบจำนเต็มตัว	 พร้อมกับผลงำนล่ำสุด	

คือ	 เหรียญเงินจำก	 กีฬำโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน	 ครั้งที่	 31 

‘ริโอ	2016’	หมำดๆ

	 .....ฝรั่งเศส	นั้น	น�ำทีมชำยและทีมหญิงชุดใหญ่ล้วนๆ	

เดินทำงมำไทยแบบเต็มอัตรำศึกเป็นครั้งแรก

	 .....ฟิลิปปินส์	 นั้น	 ก็น�ำทีมชำติชุดใหญ่ของผู ้ชำย 

เดินทำงมำไทย	 น�ำโดย	 เอียน เบำติสต้ำ ยอดมวยรุ่น	 57	

กิโลกรัมชำย

	 .....และ	ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ นั้น	ก็ขนยอดมวยของ

แต่ละชนชำติมำไทยในครั้งนี้	แบบเต็มอัตรำศึกด้วยเช่นกัน

	 ผลกำรแข่งขันมวยสำกลไทยแลนด์	เวิลด	์ซีรีส์	ครั้งที่	5	

นั้น

	 ปรำกฏชัดเจนว่ำ	 2	 นักมวยไทย	 คือ	 ฉัตร์ชัยเดชำ 

บุตรดี ในรุ่นเฟเธอร์เวต	57	กิโลกรัม	และ	วุฒิชัย มำสุข	ในรุ่น

เวลเตอร์เวต	69	กโิลกรมันัน้	โชว์ฟอร์มได้ดเีด่น	100%	ด้วยกำร

เอำชนะทุกคน	 ทุกครั้ง	 ตลอดกำรแข่งขัน	 เสมือนหนึ่งกำร 

รับประกันว่ำ	มวยคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์	ค.ศ.2020	นั้น	จะมี

ควำมรำบรื่น	เรียบร้อยด้วยเช่นกัน

 คุณพิชัย ชุณหวชิร	 นำยกสมำคมกีฬำมวยสำกลแห่ง

ประเทศไทยกลำ่วว่ำ	กำรแข่งขันรำยกำรนี้	ท�ำให้เห็นถึงควำม

ก้ำวหน้ำ	ควำมมุง่มัน่	และควำมตัง้ใจ	ของนกัมวยไทยได้อย่ำง

เป็นระบบมำกขึ้น

	 .....โดยนักมวยชุดนี	้ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำก	

ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์	 นักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและ 

ผศ.ดร.สืบสำย บุญวีรบุตร นักจิตวิทยำกำรกีฬำ	 พร้อมด้วย 

ทีมงำน	เขำ้มำเสริมสร้ำงงำนอีกดำ้นหนึ่ง

	 คุณพิชัยกล่ำวย�้ำวำ่	จึงท�ำให้มีควำมมั่นใจในเปำ้หมำย

ว่ำ	จะมีนักมวยไทยได้ผำ่นรอบคัดเลือกด้วยกัน	ทั้งหมด	5	คน	

แยกเป็นชำย	3	คน	หญิง	2	คน

	 ทำงด้ำน คุณสมชำย พูลสวัสดิ์	อุปนำยกและประธำน

ฝ่ำยพัฒนำเทคนิคของสมำคมกีฬำมวยสำกลฯ	กลำ่วเพิ่มเติม

ว่ำ	 จำกประสบกำรณ์และจำกบทเรียนของนักมวยไทยใน 

ศึกไทยแลนด์	 เวิลด์	 ซีรีส์	 ครั้งนี้	 ท�ำให้มั่นใจมำกยิ่งขึ้นว่ำ 

นักมวยไทยม	ี‘กระดูกมวย’	ที่แข็งแกร่งมำกขึ้น
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	 ฟอนตำเนียลกล่ำวส่งท้ำยว่ำ	 นักมวยไทยทุกคนต้อง 

เตรยีมพร้อม	ต้องฝึกซ้อมอย่ำงหนกัต่อไปอกีช่วงหนึง่	เป็นช่วง

ที่จะเติมควำมพร้อม	 แก้ไขควำมผิดพลำดในห้วงนำทีสุดทำ้ย	

ก่อนถึงกำรแข่งขันมวยสำกลรอบคัดเลือกฯ	จริงๆ	ต่อไป

	 ทำงด้ำน	 ‘โค้ชเอ็ม’ ภำคภูมิ แจ้งโพธิ์นำค หัวหน้ำ 

ผู้ฝึกสอนทีมหญิงไทยกลำ่วว่ำ	ช่วงนี	้ผลงำนของนักมวยหญิง

ไทยมีน้อย	 เพรำะเน้นทักษะ	 กำรฝึกซ้อม	 และกำรเตรียมตัว

แข่งขันให้มีควำมคึกคัก	 เข้มข้นมำกขึ้นเป็นพิเศษ	 ผลกำรฝึก

ซ้อมปรำกฏว่ำ	นกัมวยหญงิไทยในเป้ำหมำย	มสีภำพควำมฟิต	

ควำมแข็งแกร่งมำกกว่ำเดิม	 และก�ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรเร่ง

เครื่องทุกอยำ่ง	ทุกคน	ให้มำกขึ้นอีกไปอีก	คำดวำ่	เมื่อถึงเวลำ

แล้ว	นักมวยหญิงไทยทุกคน	จะมีควำมคืบหน้ำอย่ำงน่ำพอใจ

แน่นอน

 “เรามั่นใจว่า นักมวยหญิงทุกคนจะมีผลลัพธ์ดีขึ้นกว่า

เดิม จะมีผลงานด้านพัฒนาดีกว่าเดิม ที่ส�าคัญ คือ ทุกคนจะ

มีความพร้อมส�าหรับการคัดเลือกตัวอย่างที่ เราหวังไว ้” 

โค้ชเอ็มกลำ่วอย่ำงพอใจกับพัฒนำกำรของลูกทีมทุกคน

 มาถงึตอนนีแ้ล้ว ทกุอย่างของนกัมวยสากลทมีชาตไิทย 

ทั้งชายและหญิง ทุกคน ก็ถือว่า อยู่ในสภาพความพร้อม 90% 

กันแล้ว เหลือเพียงการเก็บตกสภาพการณ์ของความพร้อมใน

นาทีสุดท้าย ร่วมกันต่อไป

 “เราดูได้จากนักมวยแต่ละคน มีความมุ่งมั่น มีความ

พยายามในการชกแต่ละครัง้มากขึน้ ทกุคนมพีฒันาการในการ

ชกแต่ละครั้งอย่างน่าพอใจ”

	 ประธำนฝ่ำยพัฒนำเทคนิคกล่ำวต่อไปว่ำ	 เสียดำย 

อย่ำงเดยีว	คอื	กำรแข่งขนัรอบคดัเลอืกโซนเอเชยีโอเชยีเนยีนัน้	

ต้องเลือ่นออกไปอกีระยะหนีง่	จำกวนัที	่3-13	กมุภำพนัธ์	2563	

เป็นวันที่	3-11	มีนำคม	2563	ซึ่งจะพยำยำมหำรำยกำรแข่งขัน

ทดสอบให้กับทีมชำติไทยเพิ่มเติม	 เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้

มำกขึ้น

	 ทำงด้ำน ฮวน ฟอนตำเนยีล หวัหน้ำโค้ชทมีชำยเปิดเผย

ว่ำ	 กำรจัดเตรียมควำมพร้อมของ	 ‘ไทยแลนด์	 เวิลด์	 ซีรีส์’ 

ครั้งนี้	 เป็นไปด้วยดีทุกประกำร	 เรำได้นักมวยที่มีควำมพร้อม

ระดับโลก	มำท�ำกำรฝึกซ้อม	เก็บตัวและลงนวมอยำ่งครบครัน	

ท�ำให้นกัมวยไทยมโีอกำสได้แสดงควำมพร้อม	ควำมเหมำะสม

ของตัวเองอย่ำงน่ำพอใจ

 “เราได้ทดสอบประสบการณ์ และความฮึกเหิมของนัก

มวยไทยทกุคนได้เป็นอย่างด ีมนัแสดงให้เราเหน็ว่า นกัมวยไทย

เกือบทุกคนนั้น มีความพร้อม มีความตั้งใจ และมีความ

กระหาย ต่อการท�าหน้าที่ของทุกคน ในทุกๆ ครั้ง”
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บันทึกมวยสากล ชาย-หญิง
ไทยแลนด์ เวิลด์ ซีรีส์ ครั้งที่ 5

	 สรุปผลกำรแข่งขันมวยสำกล	 ไทยแลนด์ เวิลด์ ซีรีส์ 

ครั้งที่ 5 ประจ�ำป	ีพ.ศ.2563	ของสมำคมกีฬำมวยสำกลแห่ง

ประเทศไทย	 ที่ศูนย์ฝึกกีฬำแห่งชำติ	 อ.มวกเหล็ก	 จ.สระบุร	ี

เมื่อวันที่	14-24	มกรำคม	2563	ปรำกฏดังนี้

 วันแรก 14 มกราคม
 มวยหญิงไทยVSฝรั่งเศส

	 •	 รุ่น	 51	 กก.	 นิลดำ	 มีคุณ	 ชนะคะแนน	 โจฮันน่ำ 

วอนยู,	จุฑำมำศ	จิตรพงศ	์ชนะคะแนน	มันชินี่	เดลฟิน

	 •	รุ่น	54	กก.	ปรีดำกมล	ถิ่นทับไทย	ชนะคะแนน	ฮูร่ำ	

ดิยำลอต์	

	 •	 รุ่น	 57	 กก.	 พรทิพย์	 บัวป่ำ	 ชนะคะแนน	 โซเฟีย 

นำเบ็ต,	นิลำวัลย์	เตชะสืบ	ชนะคะแนน	โมนำ	เมสเตียน

	 •	รุ่น	 60	กก.	สุดำพร	สีสอนดี	ชนะคะแนน	อำมีน่ำ 

ชีดำนี่

	 •	 รุ่น	 69	 กก.	 ใบสน	 มณีก้อน	 ชนะคะแนน	 เอมิลี่ 

ซอนวิโก้

	 •	 รุ ่น	 75	 กก.	 พรนิภำ	 ชูตรี	 แพ้คะแนน	 ดำวิน่ำ 

มิชำเอล

 มวยชำยไทยVSฟิลิปปินส์

	 •	 รุ่น	 52	 กก.วุฒิชัย	 ยุระชัย	 ชนะคะแนน	 แลนดอน 

โลแกน	(ฟิลิปปินส์),	ธิติสรรณ์	ปั้นโหมด		ชนะคะแนน	คำร์โล	

ปำลัมม์	(ฟิลิปปินส์)

	 •	รุ่น	57	กก.	ยอดทนง	เชื้อเพชร	ชนะคะแนน	เอียน	

เบำติสตำ้(ฟิลิปปินส์)

	 •	รุ่น	63	กก.	คุณำธิป	ปิดนุช	ชนะ	อำร์เอสซี	ยก	3	

เจมส์	 พำลิคเต้	 (ฟิลิปปินส์),อธิชัย	 เพิ่มทรัพย์	 ชนะคะแนน 

เยเร่	เดอลำ	ครูซ	(ฟิลิปปินส์),	วุฒิชัย	มำสุข	ชนะ	โร	โดมินิค	

(นิวซีแลนด์)

	 •	 รุ่น	 69	กก.	พีระพัฒน์	 เยียะสูงเนิน	ชนะอำร์เอสซี 

ยก	 2	 มำจอน	 เพียนำ่	 (ฟิลิปปินส์),	 จักรพงษ	์ ยมโคตร	 แพ้

คะแนน	อำมิน	คูชคอฟ	(อำเซอร์ไบจำน)	วุฒิชัย	มำสุข	ชนะ

คะแนน	โร	โดมินิค	(นิวซีแลนด์)

	 •	รุ่น	75	กก.	วีระพล	จงจอหอ	แพ้คะแนน	แคมแรม	

ชัคชูวำรี่	(อำเซอร์ไบจำน)

	 •	รุ่น	81	กก.	อนวัช	ถองกระโทก	แพ้คะแนน	เจอโรม	

แพมเพลโลน	(นิวซีแลนด์)
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 วันที่สอง 16 มกราคม
	 •	รุ่น	52	กก.	อมฤต	เยำว์ด�ำ	แพ้คะแนน	คำโล	ปำลัม	

(ฟิลิปปินส์),	 สมัคร	 แซ่หำญ	 แพ้คะแนน	 แลนดอน	 โรแกน	

(ฟิลิปปินส์),	 วุฒิชัย	 ยุระชัย	 แพ้คะแนน	 มำสุด	 ยูซิฟดำ 

(อำเซอร์ไบจำน),	 ธิติสรรณ์	 ปั้นโหมด	 ชนะคะแนน	 รูฟัต 

ฮูเซย์นอฟ	(อำเซอร์ไบจำน)

	 •	รุ่น	57	กก.	ยอดทนง	เขื้อเพชร	แพ้คะแนน	เตย์ฟูร์	

อำลิเยน	 (อำเซอร์ไบจำน),	 ศรำวุฒิ	 สุขเทศ	 ชนะคะแนน 

ซำมเิอล	ครสิโตฮรูรี	่(ฝรัง่เศส),	ฉตัร์ชยัเดชำ	บตุรด	ีชนะคะแนน	

เทย์ฟูล	อำลีเยฟ	(อำเซอร์ไบจำน)

	 •	 รุ่น	 63	 กก.	 คุณำธิป	 ปิดนุช	 ชนะอำร์เอสซี	 ยก	 2 

รุสลัน	 รุสมำตอฟ	 (อำเซอร์ไบจำน),	 อธิชัย	 เพิ่มทรัพย์	 ชนะ

คะแนน	 จำวิด	 ชำลำไบเยฟ	 (อำเซอร์ไบจำน),สมชำย 

วงษ์สุวรรณ	 แพ้คะแนน	 โอมิฮำ	 โซเฟีย	 (ฝรั่งเศส),	 คุณำธิป 

ปิดนุช	ชนะคะแนน	โอมิฮำ	โซฟิเน	่(ฝรั่งเศส)

	 •	 รุ่น	 60	 กก.	 รุตชกำรญ์	 จันทร์ตรง	 	 ชนะคะแนน 

ซำมูเอล	ยำรี่	(ฟิลิปปินส์)

	 •	 รุ่น	 69	 กก.	 พีระพัฒน์	 เยียะสูงเนิน	 แพ้คะแนน 

โลเรนโซ่	 ซำโตมำยอร์	 (อำเซอร์ไบจำน),	 บรรจง	 สินศิริ	 แพ้

คะแนน	 ยำเฮีย	 เบอร์รอกเกซ	 (ฝรั่งเศส),	 ฮูโก้	 มิคำลเลฟ	

(โมนำโก)	ชนะคะแนน	โร	โดมินิค	(นิวซีแลนด์),	วุฒิชัย	มำสุข	

ชนะคะแนน	ฮูโก้	มิคำเลฟ	(โมนำโก)

	 •	รุ่น	 75	กก.	วีระพล	จงจอหอ	ชนะคะแนน	ยูเมียร์ 

มำเซี่ยล	(ฟิลิปปินส์),	จักรพงษ์	ยมโคตร	แพ้คะแนน	คัมแรม	

ชัคซูวำรี่	(อำเซอร์ไบจำน)

 วันที่สาม 20 มกราคม
	 •	รุ่น	52	กก.	อมฤต	เยำว์ด�ำ	แพ้คะแนน	คำโล	ปำลัม	

(ฟิลิปปินส์),	 สมัคร	 แซ่หำญ	 แพ้คะแนน	 แลนดอน	 โรแกน	

(ฟิลิปปินส์),	 วุฒิชัย	 ยุระชัย	 แพ้คะแนน	 มำสุด	 ยูซิฟดำ 

(อำเซอร์ไบจำน),	 ธิติสรรณ์	 ปั้นโหมด	 ชนะคะแนน	 รูฟัต 

ฮูเซย์นอฟ	(อำเซอร์ไบจำน)

	 •	รุ่น	57	กก.	ยอดทนง	เขื้อเพชร	แพ้คะแนน	เตย์ฟูร	์

อำลิเยน	 (อำเซอร์ไบจำน),	 ศรำวุฒิ	 สุขเทศ	 ชนะคะแนน 

ซำมเิอล	ครสิโตฮรูรี	่(ฝรัง่เศส),	ฉตัร์ชยัเดชำ	บตุรด	ีชนะคะแนน	

ซำมิโอล	คริสโตฮูรี่	(ฝรั่งเศส)

	 •	 รุ่น	 63	 กก.	 คุณำธิป	 ปิดนุช	 ชนะอำร์เอสซี	 ยก	 2 

รุสลัน	 รุสมำตอฟ	 (อำเซอร์ไบจำน),	 อธิชัย	 เพิ่มทรัพย์	 ชนะ

คะแนน	 จำวิด	 ชำลำไบเยฟ	 (อำเซอร์ไบจำน),	 สมชำย 

วงษ์สุวรรณ	แพ้คะแนน	โอมิฮำ	โซเฟีย(ฝรั่งเศส)

	 •	 รุ่น	 60	 กก.	 รุตชกำรญ์	 จันทร์ตรง	 	 ชนะคะแนน 

ซำมูเอล	ยำรี่	(ฟิลิปปินส์)

	 •	 รุ่น	 69	 กก.	 พีระพัฒน์	 เยียะสูงเนิน	 แพ้คะแนน 

โลเรนโซ่	 ซำโตมำยอร์	 (อำเซอร์ไบจำน),	 บรรจง	 สินศิริ	 แพ้

คะแนน	 ยำเฮีย	 เบอร์รอกเกซ	 (ฝรั่งเศส),	 ฮูโก้	 มิคำลเลฟ	

(โมนำโก)	ชนะคะแนน	โดมินิค	โร	(นิวซีแลนด์),	วุฒิชัย	มำสุข	

ชนะคะแนน	ยำเฮีย	เบอร์โร้คคูเอ็ด	(ฝรั่งเศส)

	 •	รุ่น	 75	กก.	วีระพล	จงจอหอ	ชนะคะแนน	ยูเมียร์ 

มำเซี่ยล	 (ฟิลิปปินส์),จักรพงษ์	 ยมโคตร	 แพ้คะแนน	 คัมแรม	

ชัคซูวำรี่	(อำเซอร์ไบจำน)

 วันที่สี่ 22 มกราคม
	 •	รุ่น	52	กก.	เบนนำม่ำ	บิลเลีย

ล(ฝรั่งเศส)	ชนะคะแนน	สมัคร	แซ่หำญ,	

คำร์โล	 ปำลัม	 (ฟิลิปปินส์)	 แพ้คะแนน	

มำซดุ	ยซูฟิซำดำ	(อำเซอร์ไบจำน),	แลน

ดอน	 โลแกน	 (ฟิลิปปินส์)	 ชนะคะแนน	

รูฟัต	ฮูเซย์นอฟ	(อำเซอร์ไบจำน)

	 •	รุน่	57	กก.	ยทุธพงษ์	ทองด	ีแพ้

คะแนน	 เอียน	 เบำติสต้ำ	 (ฟิลิปปินส์), 

ซำมเูอล	ครสิโตฮรูี	่(ฝรัง่เศส)	ชนะคะแนน	

อูมิด	 รูสตำมอฟ	 (อำเซอร์ไบจำน), 

ฉัตร์ชัยเดชำ	บุตรดี	ชนะคะแนน	เทย์ฟูล	

อำลีเยฟ	(อำเซอร์ไบจำน)
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	 •	รุ่น	63	กก.	สมชำย	วงษ์สุวรรณ	แพ้คะแนน	ยำวิด	

ชำลำบิเยฟ	 (อำเซอร์ไบจำน),	 คุณำธิป	 ปิดนุช	 ชนะคะแนน 

โอมิฮำ	โซมิเน่	(ฝรั่งเศส)

	 •	รุ่น	69	กก.		บรรจง	สินศิร	ิชนะคะแนน	โร	โดมิงเกวซ	

(นิวซีแลนด์),	 ยำเฮีย	 เบอร์โร้คเกวซ	 (ฝรั่งเศส)	 ชนะคะแนน	

โลเรนโซ ่	 ซำโตมำยอร ์	 (อำเซอร ์ไบจำน),	 ศักดิ์กิตติ 

ป ัญญำอภิ ว งษ ์ 	 แพ ้ คะแนน	 ชำร ์ คำห ์น 	 อำลิ เ ยฟ 

(อำเซอร์ไบจำน),	 วุฒิชัย	 มำสุข	 ชนะคะแนน	 ฮูโก้	 มิคำเลฟ	

(โมนำโก)

	 •	 รุ่น	 75	 กก.	 	 อนวัช	 ถองกระโทก	 ชนะคะแนน 

แคมแรม	 ชำคูสซูวำร์ลี่	 (อำเซอร์ไบจำน),	 วิคเตอร์	 โยคะ	

(ฝรั่งเศส)	 แพ้คะแนน	 อำมิน	 คูชเคอร์	 (อำเซอร์ไบจำน), 

อำเมียร์	 มำร์เซียล	 (ฟิลิปปินส์)	 ชนะคะแนน	 ไรอัน	 ชำคิฟฟ	์

(นิวซีแลนด์)

	 •	รุ่น	81	กก.	อัลฟอนโซ	่โดมิงเกวซ	(อำเซอร์ไบจำน)	

ชนะคะแนน	เอ็นตำมเว่	เกตำน	(ฝรั่งเศส),	จักรพงษ์	ยมโคตร	

แพ้คะแนน	เจโรม	แพมเพโลน	(นิวซีแลนด์)

 วันที่ห้า 24 มกราคม
	 •	รุน่	52	กก.	แลนดอน	โลแกน	(ฟิลปิปินส์)	ชนะคะแนน	

เบนนำม่ำ	บลิเลยีล(ฝรัง่เศส),	วฒุชิยั	ยรุะชยั	แพ้คะแนน	มำซดุ	

ยูซิฟซำดำ	(อำเซอร์ไบจำน),	รูฟัต	ฮูเซย์นอฟ	(อำเซอร์ไบจำน)	

แพ้คะแนน	สมัคร	แซ่หำญ

	 •	 รุ่น	 57	 กก.	 ยุทธพงษ์	 ทองดี	 แพ้คะแนน	 เตย์ฟูร์ 

อลิเยฟ	 (อำเซอร์ไบจำน),	 ซำมูเอล	 คริสโตฮูรี	่ (ฝรั่งเศส)	 แพ้

คะแนน	 อูมิด	 รุสตำมอฟ	 (อำเซอร์ไบจำน),	 ฉัตร์ชัยเดชำ 

บุตรด	ีชนะคะแนน	เอียน	เบำติสตำ้	(ฟิลิปปินส์)

	 •	รุ่น	63	กก.	รุตชกำรญ์	จันทร์ตรง	แพ้คะแนน	จำวิด	

ชำลำบเิยฟ	(อำเซอร์ไบจำน),	สมชำย	วงษ์สวุรรณ	ชนะคะแนน	

รุสลัน	รุสตำมอฟ	(อำเซอร์ไบจำน)

	 •	 รุ่น	 69	 กก.	 บรรจง	 สินศิริ	 ชนะคะแนน	 ยำเฮีย 

เบอร์รุกเกซ	 (ฝรั่งเศส),	 ชำร์คำน	 อำลิเยฟ	 (อำเซอร์ไบจำน)	

ชนะคะแนน	โดมนิกิ	โร	(นวิซแีลนด์),	วฒุชิยั	มำสขุ	ชนะคะแนน	

ลอเรนโซ	โซตำมำยอร	์(อำเซอร์ไบจำน)

	 •	รุ่น	75	กก.	อภิสิทธิ์	ขันโคกเครือ	ชนะคะแนน	ไรอัน	

ชำคิฟฟ์	 (นิวซีแลนด์),อำมิน	 คุชเคอร์	 (อำเซอร์ไบจำน)	 ชนะ

คะแนน	อเูมยีร์	มำร์เซยีล	(ฟิลปิปินส์),	วคิเตอร์	โยก้ำ	(ฝรัง่เศส)	

ชนะคะแนน	คัมแรม	ชำคซูวำรี่	(อำเซอร์ไบจำน)

	 •	 รุ ่น	 81	 กก.	 จักรพงษ์	 ยมโคตร	 แพ้คะแนน 

อัลฟอนโซ่	โดมิงเกวซ	(อำเซอร์ไบจำน),	เจอโรม	แพมเพลโลน	

(นิวซีแลนด์)	แพ้คะแนน	เกตำน	เอ็นตำมเว่	(ฝรั่งเศส)

	 •	 รุ่น	 91	 กก.	 ลูเลีย	 มำอู	 (นิวซีแลนด์)	 แพ้คะแนน 

มำฮำเหม็ด	อับดุลลำเยฟ	(อำเซอร์ไบจำน)



ทีมออสเตรเลีย

ทีมนิวซีแลนด์



ทมีฝรัง่เศส (หญงิ)

ทีมฝรั่งเศส (ชาย)



ทีมโมนาโก

ทีมอาร์เซอร์ไบจาน

ทีมฟิลิปปินส์
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 หลังจากเทศกาลสิ้นปีเก่า พ.ศ.2562 
ที่ผ่านมา

ทีมชาติไทยแยกซ้อม
มวกเหล็ก-กรุงเทพฯ

ปรับสภาพ+เตรียมตัว
ลุยคัดตัว‘อลป.2020’

	 ฝ่ำยบรหิำรของ	สมำคมกฬีำมวยสำกลแห่งประเทศไทย 

ภำยใต้กำรน�ำของ	 คุณพิชัย ชุณหวชิร	 นำยกสมำคม, 

คุณสมชำย พูลสวัสดิ์ อุปนำยกและประธำนฝ่ำยเทคนิค,	

พล.ต.ท.ชัยวัฒน ์ โชติมำ	 เลขำธิกำร	 และ	 คุณสุชัย 

พรชัยศักดิ์อุดม ประธำนที่ปรึกษำ	ฯลฯ	ได้มีกำรพูดคุย	สรุป	

และน�ำมำซี่งกำรเปลี่ยนแปลง	วิธีกำรบริหำร	และกำรจัดกำร	

เกี่ยวกับทีมชำติไทย
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	 เป็นกำรแบ่งแยกวิธีกำรก�ำกับ	 ดูแล	 และกำรฝึกซ้อม	

ของทีมชำติไทยชุดใหม่	อย่ำงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	ดังนี้

	 •	ทมีชำตไิทย	(ชำย)	ชดุใหญ่	อยูภ่ำยใต้กำรรบัรองของ	

ฮวน ฟอนตำเนียล หัวหน้ำโค้ช	 และ	 กำมนิตย์ นำรีรักษ์ 

รองหัวหน้ำโค้ช	นักมวยไทยทั้งหมดอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬำแห่งชำติ	

อ.มวกเหล็ก	จ.สระบุรี	เป็นหลัก

	 •	ทีมชำติไทย	(ชำย)	ชุดเล็ก	อยู่ภำยใต้กำรรับรองของ	

เพิก พึ่งสูงเนิน รองหัวหน้ำโค้ชและคณะผู้ช่วย	 นักมวยไทย 

ชดุนี้	อยูท่ีศ่นูย์ฝึกกฬีำในร่ม	หวัหมำก	กทม.	ของกำรกฬีำแห่ง

ประเทศไทย	(กกท.)

	 •	 ทีมชำติไทย	 (หญิง)	 อยู ่ภำยใต้กำรรับรองของ 

ภำคภมู ิแจ้งโพธิน์ำค หวัหน้ำโค้ช,	วจิำรณ์ พลฤทธิ-์ไชยชมุพล 

ช�ำนำญมำก รองหวัหน้ำโค้ช	นกัมวยหญงิชดุนี	้แยกทีซ้่อมออก

เป็น	2	ส่วน	ส่วนแรก	นักชกที่อยู่ในข่ำยเตรียมตัวคัดเลือกกีฬำ

โอลิมปิกเกมส	์ ค.ศ.2020	 และคู่ซ้อม	 อยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬำในร่ม	

หัวหมำก	กทม.	ส่วนที่สอง	นักชกที่เหลือทั้งหมด	อยู่ที่ศูนย์ฝึก

กีฬำแห่งชำต	ิอ.มวกเหล็ก	จ.สระบุรี

	 .....ทีมชำติไทย	2	ชุดที่กรุงเทพมหำนคร	ม	ีศ.ดร.เจริญ 

กระบวนรัตน์	 นักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ,	 ผศ.ดร.สืบสำย 

บุญวีรบุตร นักจิตวิทยำกำรกีฬำ	 และ	 ดร.อรวรรณ 

ภู่ชัยวัฒนำนนท์ นักโภชนำกำรกำรกีฬำ	เป็นผู้น�ำทีม	และร่วม

กำรฝีกซ้อมเป็นประจ�ำ

	 เมื่อต้นเทศกำลปีใหม	่พ.ศ.2563	เป็นต้นมำ
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	 ทีมชำติไทย	3	ชุด	3	ทีม	ก็ด�ำเนินกำรฝึกซ้อม	เตรียม

ควำมพร้อมของตนเอง	 ตำมแผนกำร	 แผนฝึกซ้อมของสต๊ำฟ

โค้ชแต่ละชดุเป็นหลกั	ตำมเป้ำหมำยและยทุธศำสตร์ของสต๊ำฟ

โค้ช	ที่แยกย่อยออกเป็นกิจจะลักษณะต่ำงกันออกไป

	 ทีมชำติไทย	3	ชุด	3	ทีม	ก็เดินหน้ำฝึกซ้อม	เตรียมตัว	

ดังนี้

	 •	 ทีมชำติไทย	 ‘ชุดใหญ่’	 โดยกำรน�ำทีมของ	 วุฒิชัย 

มำสุข, ฉัตร์ชัยเดชำ บุตรดี, อมฤต เยำว์ด�ำ, คุณำธิป ปิดนุช, 

อนวัช ถองกระโทก ฯลฯ	พร้อมด้วยตัวส�ำรองอื่นๆ	ตำ่งคร�่ำ

เคร่งกบักำรฝึกซ้อม	ภำยใต้กำรน�ำของ	ฮวน ฟอนตำเนยีล	และ

ทีมงำนอย่ำงละเอียด

	 •	 ทีมชำติไทย	 ‘ชุดเล็ก’	 โดยกำรน�ำทีมของ	 อธิชัย 

เพิ่มทรัพย์, ธิติสรรณ์ ปั้นโหมด, วีระพล จงจอหอ, พีระพัฒน์ 

เยียะสูงเนิน ฯลฯ	 พร้อมด้วยทีมนักมวยตัวส�ำรองรุ ่นใหม่ 

ก็ขมีขมัน	เอำจริงเอำจัง	กับกำรซ้อมอย่ำงหนัก	ภำยใต้กำรน�ำ

ของ	เพิก พึ่งปัญญำ	และทีมงำน

	 •	ทีมหญิงไทย	‘ชุดใหญ่’	โดยกำรน�ำทีมของ	จุฑำมำศ 

จิตรพงศ์, นิลดำ มีคุณ, นิลำวัลย์ เตชะสืบ, สุดำพร สีสอนดี, 

ใบสน มณีก้อน, พรนิภำ ชูตรี ฯลฯ	มีควำมก้ำวหน้ำในกำรฝึก

ซ้อมอย่ำงหวังผลได้เป็นล�ำดับ	 ภำยใต้กำรน�ำของ	 ภำคภูมิ 

แจ้งโพธิน์ำค	หวัหน้ำโค้ชและ	ไชยชมุพล ช�ำนำญมำก-สบุรรณ 

พันโนน 2	ผู้ช่วยโค้ชคนส�ำคัญ

	 •	ทีมหญิงไทย	‘ชุดส�ำรอง’	โดยกำรน�ำทีมของนักมวย

หญิงที่เหลือทั้งหมด	ก็มีควำมก้ำวหนำ้ในกำรฝึกซ้อม	ภำยใต้

กำรน�ำของ	 วิจำรณ์ พลฤทธิ์ รองหัวหน้ำโค้ชและ	 สำยลม 

อำดี	อดีตทีมชำติไทยในฐำนะสตำ๊ฟโค้ชคนใหม	่ที่ก�ำลังดีวันดี

คืนขึ้นมำเช่นกัน

	 .....ภำพที่ปรำกฏออกมำ	 คือ	 ห้วงของกำรแข่งขัน 

มวยสำกลนำนำชำติ ไทยแลนด์ ซีรีส์ ครั้งที่ 5 และ/หรือ 

ค่ำยเก็บตัวฝึกซ้อม	 ที่ศูนย์ฝึกกีฬำแห่งชำติ	 อ.มวกเหล็ก	

จ.สระบุรี	นั้น	ทีมชำติไทย	‘ชุดเล็ก’	ก็ยกทีม	ไปร่วมดวลหมัด	

ประลองเชิงด้วยเป็นอยำ่งดี	เหมือนกับ	ทีมหญิงไทย	‘ชุดใหญ่’	

ทีเ่ดนิทำงไปท�ำหน้ำทีข่องตนเอง	ขณะที	่ทมีชำยไทย	‘ชดุใหญ่’	

ปักหลักขึ้นดวลหมัด	ประลองเชิงกับทีมจำกตำ่งชำติ	ไม่วำ่จะ

เป็น	 ฝรั่งเศส,	 อำเซอร์ไบจำน,	 ออสเตรเลีย,	 นิวซีแลนด์,	

ฟิลิปปินส์,	โมนำโก	ฯลฯ	ได้อยำ่งครบถ้วน

	 เมือ่พ้นภำวะดงักล่ำวแล้ว	กระบวนกำรฝึกซ้อม	เตรยีมตวั 

ก็กลับเขำ้สู่ภำวะปกต	ิด้วยควำมเร่งรีบใหม่	เพรำะปัญหำกำร

เลื่อน	 ‘คิว’	 กำรแข่งขันจำกเมืองอู ๋ฮั่น	 มณฑลเจ้อเจียง 

ของสำธำรณรัฐประชำชนจีน	เมื่อวันที่	3-11	กุมภำพันธ์	2563	

ไปสู่กำรแข่งขันใหม่ที่เมืองอัมมำน	โอมำน	วันที	่3-11	มีนำคม	

2563	ต่อไป
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	 ช่วงสุดท้ำยดังกล่ำว	 เป็นห้วงเวลำที่ผู้รับผิดชอบของ	

สมำคมกฬีำมวยสำกลแห่งประเทศไทย	จะตดัสนิใจส่งรำยนำม

นักมวยที่ดีที่สุด	ในแต่ละรุ่น	แต่ละคน	เพื่อเข้ำร่วมกำรแข่งขัน

มวยสำกลใน	กีฬำโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 32	 ‘โตเกียว	

2020’	รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย	กันต่อไปอย่ำงไรดี

	 ไม่ว่ำอะไรจะเกิดขึ้นก็ตำม	 นักมวยทีมชำติไทยทุกคน

ก็ผ่ำนกระบวนกำรเก็บตัว	 ฝึกซ้อม	 และเตรียมแข่งขันมำเป็น

อย่ำงดี

	 .....กำรคัดเลือกตัว	 ‘โตเกียว	 2020’	 ก็มีขึ้น	 2	 ครั้ง

ครั้งแรก	 รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย	 ที่กรุงอัมมำน	

จอร์แดน	 วันที่	 3-11	 มีนำคม	 2563	 และอีกครั้งหนึ่ง	 รอบ

คดัเลอืกระดบัโลก	ทีก่รงุปำรสี	ฝรัง่เศส	วนัที	่13-20	พฤษภำคม	

2563	ส�ำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ำรอบสุดท้ำยจำกทั่วโลก

	 นี่คือ	 โอกำสส�ำคัญที่สุดของนักมวยไทย	 และนักมวย

ชำติต่ำงๆ	จำกทั่วโลก

 พ้นจากนั้นแล้ว ก็เปนโอกาสของนักมวยไทยทุกคน 

ส�าหรับการแข่งขัน มวยสากลนานาชาติ ‘ไทยแลนด์ โอเพ่น’ 

ชิงถ้วยพระราชทาน ‘คิงส์ คัพ’ ประจ�าป ค.ศ.2020/พ.ศ.2563 

ต่อไป
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 หากประเมินกันจากโปรแกรมมวยสากลระดับนานาชาติ ในรอบปีที่ผ่านมา รอบปี
ค.ศ.2019 / พ.ศ.2562 กันแล้ว คงต้องยอมรับความจริงกันอย่างหนึ่งว่า แนวโน้มของ 
ทีมชาติไทย ‘ชุดใหญ่’ ทั้งทีมชาย-ทีมหญิงนั้น เป็นไปในทิศทาง ‘ติดลบ’ มากกว่า เป็นบวก 
แน่นอน!!

มองย้อนหลัง ค.ศ.2019
ทีมชาติไทยผลงาน‘ติดลบ’
มองทะลุหน้า ค.ศ.2020

ทีมชาติไทยมีผลงานเช่นใด?
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	 เริ่มจำกเดือนเมษำยน	 2562	 กำรแข่งขัน	 มวยสำกล 

(ชำย-หญิง) ชิงแชมป์แห่งเอเชีย ค.ศ.2019	ที่อินดอร์สเตเดียม	

หัวหมำก	 กทม.	 ของ	 สมำพันธ์มวยสำกลแห่งทวีปเอเชีย 

(เอเอสบซี)ี	โดยม	ีสมำคมกฬีำมวยสำกลแห่งประเทศไทย เป็น

เจำ้ภำพจัดกำรแข่งขัน

	 รอบชิงชนะเลิศ	‘หญิง’	ทั้งหมด	10	รุ่น	มีรุ่นเดียว	คือ	

รุ่นเฟเธอร์เวต	57	กิโลกรัม	นิลำวัลย์ เตชะสืบ	นักมวยสำวไทย

เป็นคนเดียวที่ได้เข้ำถึงรอบนี้	 แต่ก็พ่ำยคะแนน	 หลิน ยู่ ถัง 

จำกจีนไทเปไปอยำ่งขำดลอย

	 รอบชิงชนะเลิศ	 ‘ชำย’	 ทั้งหมด	 10	 รุ่น	 ไม่มีนักมวย 

ชำยไทยแม้แต่คนเดียว	ที่ได้เขำ้ถึงรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้

	 .....นี่คือ	 ผลงำนที่เป็นเครื่องเตือนสติอำรมณ์บรรดำ	

‘กองเชียร์’	ทีมชำติไทย	ครั้งส�ำคัญ

	 ถัดจำกนั้น	ในเดือนกรกฎำคม	2562	สมำคมกีฬำมวย

สำกลแห่งประเทศไทย	 ลงทุนจัดกำรแข่งขัน	 มวยสำกล

นำนำชำติ ไทยแลนด์ โอเพ่น ชิงชนะเลิศถ้วยพระรำชทำน 

‘คิงส์ คัพ’ ประจ�ำปี	2562	ที่อินดอร์สเตเดียม	หัวหมำก	กทม.	

โดยมีนำนำชำติเข้ำร่วมอย่ำงคับคั่ง

ทมีหมดัไทยและสต๊าฟโค้ชชดุ ไทยแลนด์ โอเพ่น ชงิชนะ
เลิศถ้วยพระราชทาน ‘คิงส์ คัพ’ โดยทีมหญิงได้มา 
1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน ส่วนทีมชายได้มา 4 
เหรยีญทอง 2 เหรยีญเงนิ

	 รอบชิงชนะเลิศ	 ‘หญิง’	 มีทั้งหมด	 6	 รุ่น	 คือ	 รุ่นไลต์

ฟลำยเวต	 48	 กิโลกรัม,	 รุ ่นฟลำยเวต	 51	 กิโลกรัม, 

รุ ่นเฟเธอร์เวต	 57	 กิโลกรัม,	 รุ ่นไลต์เวต	 60	 กิโลกรัม, 

รุ่นเวลเตอร์เวต	69	กิโลกรัม	และ	รุ่นมิดเดิลเวต	75	กิโลกรัม

	 ผลกำรแข่งขนัปรำกฏว่ำ	ไทยได้เพยีง	1	เหรยีญทองจำก	

จุฑำมำศ รักสัตย์ รุ่นฟลำยเวต	 และอีก	 3	 เหรียญเงิน	 คือ 

รัชนีกร สีกะโดน	 รุ ่นฟลำยเวต,	 นิลำวัลย ์  เตชะสืบ 

รุ่นเฟเธอร์เวต,	สุดำพร สีสอนดี	รุ่นไลต์เวต

	 รอบชิงชนะเลิศ	 ‘ชำย’	 มีทั้ งหมด	 8	 รุ ่น	 คือ 

รุ่นไลต์ฟลำยเวต	 48	 กิโลกรัม,	 รุ่นฟลำยเวต	 52	 กิโลกรัม, 

รุ ่นแบนตัมเวต	 56	 กิโลกรัม,	 รุ ่นไลต์เวต	 60	 กิโลกรัม, 

รุ่นไลต์เวลเตอร์เวต	64	กิโลกรัม,	รุ่นเวลเตอร์เวต	69	กิโลกรัม,	

รุ่นมิดเดิลเวต	75	กิโลกรัม	และ	รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต	81	กิโลกรัม

	 ผลกำรแข่งขันปรำกฏว่ำ	 ไทยได้	 4	 เหรียญทองจำก 

ฉัตร์ชัยเดชำ บุตรดี	 รุ ่นแบนตัมเวต,	 อธิชัย เพิ่มทรัพย์ 

รุ่นไลต์เวลเตอร์เวต,	 วุฒิชัย มำสุข	 รุ่นเวลเตอร์เวต	 และ 

อนวัช ถองกระโทก รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต	บวกกับอีก	2	เหรียญเงิน

จำก	รุตชกำรญ์ จันทร์ตรง รุ่นไลต์เวต,	สมชำย วงษ์สุวรรณ 

รุ่นไลต์เวลเตอร์เวต
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	 . . . . .นี่คือ	 ผลงำนอันพอประเทืองสติป ัญญำของ 

‘กองเชียร์’	ทีมชำติไทย	โดยเฉพำะทีมชำยได้พอสมควร	ส่วน

ทีมหญิงนั้น	ถือวำ่ไม่น่ำพอใจ!!

	 ถัดจำกนั้น	ทีมชำติไทยก็มีเวลำเตรียมพร้อม	เตรียมตัว

กนัอกีห้วงเวลำหนึง่	ก่อนจะถงึกำรแข่งขนัรำยกำรใหญ่	รำยกำร

ส�ำคัญสุดยอดประจ�ำป	ี2562	ของทุกชำติทั่วโลกร่วมกัน

	 รำยกำรแรก	คอื	กำรแข่งขนั	มวยสำกล (ชำย) ชงิแชมป์

โลก ค.ศ.2019 ของ	สหพันธ์มวยสำกลนำนำชำติ (เอไอบีเอ)	

ที่เมืองเอคำเทรินเบิร์ก	รัสเซีย	เมื่อวันที่	8-21	กันยำยน	2562	

รำยกำรนี้	แข่งขัน	10	รุ่น	ไทยส่งแข่งขัน	4	รุ่น	ผลปรำกฏวำ่	

ตกรอบเรียบวุธทุกคน	ดังนี้

	 .....รุน่ฟลำยเวต	วฒุชิยั ยรุะชยั	ตกรอบแรก	แพ้คะแนน	

รำมอน	นิคำนอร์	กุยโรกำ้	(อำร์เจนตินำ)

	 .....รุ่นเฟเธอร์เวต	 ฉัตร์ชัยเดชำ บุตรดี	 รอบแรก	 ชนะ	

จิลล์	มัมดำกี้	 (อินโดนีเซีย),	 รอบสอง	ชนะ	วำซีเล	อุสตูรอย	

(เบลเยียม)	และรอบสำม	แพ้	ไครำด	เยรำลีเยฟ	(คำซัคสถำน)

	 .....รุ่นไลต์เวลเตอร์เวต	 สมชำย วงษ์สุวรรณ รอบแรก	

ชนะ	 มอสเล็ม	 แม็กซูร์	 (อิหร่ำน),	 รอบสอง	 แพ้	 เฮวำนเนส 

บำคคอฟ	(อำร์เมเนีย)

	 .....รุ ่นเวลเตอร์เวต	 วุฒิชัย	 มำสุข	 รอบแรก	 ชนะ 

เยำเฮอนี	โดฮำดิอำแวร์ด	(เบลำรุส)	รอบสอง	แพ้	อับลำอิคฮัน	

ซูสซูพอฟ	(คำซัคสถำน)

ฉตัร์ชยัเดชา บตุรด ีท�าผลงานดสีดุในศกึมวยสากล (ชาย) 
ชงิแชมป์โลก 2019 ด้วยการผ่านเข้าถงึรอบสาม ก่อนทีท่มี
นกัชกชายของไทยจะชวดทกุเหรยีญรางวลั

จฑุามาศ รกัสตัย์ กูห้น้าทมีไทย ซวิมาได้ 1 เหรยีญทองแดง
ในมวยสากล (หญงิ) ชงิแชมป์โลก 2019

	 รำยกำรนี้	 นักมวยไทยหลุดพ้น

วงจรชำติชั้นน�ำ	 ของวงกำรมวยสำกล

ระดบัโลกไปอย่ำงชดัเจน	และหลดุพ้นจำก

ชั้นน�ำของทวีปเอเชียไปอีกด้วย

	 สถำนกำรณ์อย่ำงเดียวกันนี	้ก็เกิด

ขึ้นกับทีมมวยสำกลหญิงไทย	 ในกำร

แข่งขัน	มวยสำกล (หญิง) ชิงแชมป์โลก 

ค.ศ.2019 ของ	 สหพันธ ์มวยสำกล

นำนำชำติ	 (เอไอบีเอ)	 ที่เมืองอูลัน	 อูเด	

ของรัสเซีย	เมื่อวันที่	3-13	ตุลำคม	2562	

ไทยส่งนักมวยหญิง	6	คนแข่งขัน	โชคดี...

โชคดี . . .ที่ยังมีนักมวยหญิงไทยได้	 1	

เหรียญทองแดงกลับมำ	 คือ	 จุฑำมำศ 

รักสัตย์	 ในรุ่นไลต์ฟลำยเวต	 ดังผลสรุป 

ต่อไปนี้
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	 .....รุ่นไลต์ฟลำยเวต	จุฑำมำศ รักสัตย์ รอบแรก	ชนะ	

ไครำ	ไลรีย์	 (ออสเตรเลีย),	รอบสอง	ชนะ	ปินส์	 เม็ง	 เชียะห	์

(จีนไทเป),	 รอบสำม	 ชนะ	 เชฟต้ำ	 ยูลิยำโนว่ำ	 อำเซโนล่ำ	

(บัลแกเรีย),	รอบรองชนะเลิศ	แพ้	รำนี	มันจู(อินเดีย)

	 .....รุ่นฟลำยเวต	 จุฑำมำศ จิตรพงศ์	 รอบแรก	 ชนะ 

อำซิส	นิมำนิ	(เยอรมนี),	รอบสอง	แพ	้แมรี	่คอม	(อินเดีย)

	 ....รุ่นแบนตัมเวต	ปรีดำกมล ถิ่นทับไทย	รอบแรก	ชนะ	

อุมเมย์มำ	 (โมร็อกโก),	 รอบสอง	 แพ้	 แคโรไลน	์ คูร์วำลิเยอร์	

(ฝรั่งเศส)

	 .....รุ่นเฟเธอร์เวต	นิลำวัลย์ เตชะสืบ	รอบแรก	ได้ผ่ำน,	

รอบสอง	 ชนะ	 เยนี	 แอเรียส	 (โคลอมเบีย),	 รอบสำม	 ชนะ 

อำมันด้ำ	 มิลแลร์	 (ลัตเวีย),	 รอบก่อนรองชนะเลิศ	 แพ้ 

หลิน	ยู่	ถิง	(จีนไทเป)

ทมีก�าป้ันไทยชดุซเีกมส์ ครัง้ที ่30 คว้ามาได้ 5 เหรยีญทอง 
2 เหรยีญเงนิ และ2 เหรยีญทองแดง

	 ....รุ ่นไลต์เวต สุดำพร สีสอนดี รอบแรก	 ได้ผ่ำน, 

รอบสอง	 ชนะ	 อันย่ำ	 สติรดจ์แมน	 (ออสเตรเลีย),	 รอบสำม	

ชนะ	 รินม่ำ	 โวลลอสเชนโก้	 (คำซัคสถำน),	 รอบก่อนรอง 

ชนะเลิศ	แพ้	รำชีด้ำ	เอลลิส	(สหรัฐอเมริกำ)

	 สถำนกำรณ์เช่นเดียวกันนี้	 ท�ำให้นักมวยหญิงไทยมี

อันดับได้เหรียญรำงวัล	ติดมำเป็นอันดับ	15	ร่วมกับชำติอื่นๆ	

แต่ก็ถือวำ่	อยู่ในระดับล้มเหลวไปอยำ่งช่วยไม่ได้

	 รำยกำรใหญ่สุดท้ำยประจ�ำปี	 2562	 คือ	 กำรแข่งขัน 

มวยสำกลกีฬำซีเกมส์ ครั้งที่ 30	ที่กรุงมะนิลำ	ฟิลิปปินส์	เมื่อ

วันที	่1-9	ธันวำคม	2562	ชิงชนะเลิศทั้งหมด	13	รุ่น	แยกเป็น

ชำย	8	รุ่น	หญิง	5	รุ่น	ผลปรำกฏว่ำ	ฟิลิปปินส	์เจ้ำภำพกวำด

ไปได	้7	รุ่น	ไทย	5	รุ่น	และ	เวียดนำม	1	รุ่น
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	 ผลงำนของนักมวยไทยใน	 กีฬำซีเกมส์	 ครั้งที่	 30 

ครำวนี้	 แยกเป็นนักมวยชำยได้แชมป์	 3	 รุ่นน�้ำหนัก	 ได้แก่ 

ฉัตร์ชัยเดชำ บุตรดี ในรุ่นแบนตัมเวต,	 วุฒิชัย มำสุข	 ใน 

รุ่นเวลเตอร์เวต	และ อนวัช ถองกระโทก	 ในรุ่นไลต์เฮฟวี่เวต	

โดยมีผลงำนอีก	 2	 เหรียญทองของนักมวยหญิงไทย	 คือ 

นิลำวัลย์ เตชะสืบ ในรุ่นแบนตัมเวต	และ	สุดำพร สีสอนดี ใน

รุ่นไลต์เวต

	 หำกวิเครำะห์กันโดยพื้นฐำนแล้ว	 ผลงำนโดยสรุปของ

นักมวยไทยในรอบป	ี2562	ที่ผ่ำนมำขำ้งต้น	

	 ต้องยอมรับวำ่	กระแสของ	ทีมชำติไทย	‘ชุดใหญ่’	ใน

รอบปีที่ผำ่นมำ	ยังเป็นไปในแนวดิ่ง	โดยเฉพำะผลงำนจำกกำร

แข่งขัน	 มวยสำกล	 (ชำย-หญิง)	 ชิงแชมป์โลก	 ค.ศ.2019 

ของ	สหพันธ์มวยสำกลนำนำชำติ	 (เอไอบีเอ)	ทั้ง	2	รำยกำร 

ที่นักมวยไทยผลงำนห่ำงหำยไปจำกระดับแนวหน้ำของโลก

อย่ำงชัดเจนยิ่งนัก

อนวชั ถองกระโทก ดใีจสดุขดีหลงัผ่านเข้ารอบชงิชนะเลศิ 
ก่อนจะคว้าเหรยีญทองรุน่ไลต์เฮฟวีเ่วต ในกฬีาซเีกมส์ ครัง้
ที ่30 ทีฟิ่ลปิปินส์

	 .....ยิ่งตรวจดูสภำพผลกำรแข่งขันกันแล้ว	แนวโน้มของ

นักมวยชำยนั้น	 ดูเหมือนจะมีเพียง	 ฉัตร์ชัยเดชำ	 บุตรดี 

คนเดียวเท่ำนั้น	 ที่พอจะฝำกผีฝำกไข้กันไว้ได้ในสถำนกำรณ์

ขณะนี้

	 แต่นัน่คอื	กำรวเิครำะห์ผลงำนตำมมำตรฐำนกำรชกของ

แต่ละคนเทำ่นั้นเอง

	 ยงัเหลอืเวลำอกีไม่น้อยเลย	ส�ำหรบักำรเตรยีมพร้อมของ	

ทีมชำติไทย	‘ชุดใหญ่’	ในรอบปีหน้ำ	ค.ศ.2020/พ.ศ.2563	ว่ำ	

แต่ละคนจะลุ้นผลงำนกันใหม่ได้แค่ไหน?	อย่ำงไรบ้ำง?

	 คงต้องรอลุน้กนัต่อไปว่ำ	ทมีชำตไิทย	‘ชดุไหญ่’	จะกลบั

มำในสภำพใด?	อยำ่งไร?

 แฟนมวยเมืองไทยทั้งชนชาติ รอวันและเวลาแห่งการ

พิสูจน์อยู่!!
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 หากพิจารณากันให้ถ่องแท้แล้ว จะเห็นได้ว่า การแข่งขันมวยสากลระดับนานาชาติ
รายการต่างๆ ของนานาชาตินั้น พากันร่อยหรอไปอย่างน่าใจหาย แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางปี
แห่งโอลิมปิกเกมส์ ก็ตามที

	 เหตุ ผลของควำมร ่ อยหรอนั้ น 	 มำจำกกำรที่

คณะกรรมกำรโอลิมปิกสำกล (ไอโอซี)	ตัดควำมสัมพันธ์อย่ำง

เด็ดขำดกับ	สหพันธ์มวยสำกลนำนำชำติ (เอไอบีเอ)	เรียบร้อย

แล้ว	แนวโน้มของกำรจะกลับมำมีควำมสัมพันธ์กันดังก่อนนั้น	

มีควำมเป็นไปได้น้อยมำก	จนถึงไม่มีควำมเป็นไปได้เลย

	 มิหน�ำซ�้ำ	 สถำนกำรณ์และควำมเป็นไปได้ดังกล่ำว

กลับมีแนวโน้มไปสู่ทิศทำงใหม่	 คือ	 กำรมีควำมสัมพันธ์กัน

ระหว่ำง	 ‘ไอโอซี’	 กับองค์กรใหม่	 ตัวแทนมวยสำกลแห่งใหม่	

มำกกว่ำ....??

	 .....อะไรจะเป็นอะไรก็ตำมที	ก็ต้องว่ำกันไปตำมเนื้อผ้ำ	

ตำมแต่กรณีกันต่อไป

 สมำคมกีฬำมวยสำกลแห่งประเทศไทย	 ซึ่งตกอยู่ใน

ท่ำมกลำงควำมผนัแปร	ไม่แน่นอนของ	‘ไอโอซ’ี	กบั	‘ไอเอบเีอ’

มำโดยตลอดนั้น	 ก็ยืนยันนโยบำยเดิมในกำรจัดกำรแข่งขัน

มวยสำกลนำนำชำติ ‘ไทยแลนด์ โอเพ่น’ ชิงถ้วยพระรำชทำน 

มวยไทยแลนด์ โอเพ่น
สวนนงนุช เมืองพัทยา

วันที่ 3-9 เมษายน 2563

‘คิงส์ คัพ’ ประจ�ำป พ.ศ.2563/ค.ศ.2020	ตำมเดิมต่อไป

	 มวยคิงส์คัพ	ปีนี้.....มวยไทยแลนด์	โอเพ่น	ปีนี้.....ลงทุน

จัดกำรแข่งขันกันที่	สวนนงนุช เมืองพัทยำ	ระหว่ำงวันที่	3-9	

เมษำยน	2563	โดยมีเป้ำหมำยว่ำ	จะมีนักมวยชำย-หญิง	จำก	

20-25	ชำติเข้ำร่วม

	 มวยคิงส์คัพ	ปีนี้.....มวยไทยแลนด์	โอเพ่น	ปีนี้.....จะมี

กำรแข่งขันกันทั้งหมด	 11	 รุ่นน�้ำหนัก	 แยกเป็นนักมวยชำย

6	รุ่น	นักมวยหญิง	5	รุ่น	ดังนี้
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	 .....นักมวยหญิง	5	รุ่น	ได้แก	่รุ่นฟลำยเวต	51	กิโลกรัม,	

รุ ่นเฟเธอร์เวต	 57	 กิโลกรัม,	 รุ ่นไลต์เวต	 60	 กิโลกรัม, 

รุ่นเวลเตอร์เวต	69	กิโลกรัม	และรุ่นมิดเดิลเวต	75	กิโลกรัม

	 .....นักมวยชำย	6	รุ่น	ได้แก	่รุ่นฟลำยเวต	52	กิโลกรัม,	

รุ ่นแบนตัมเวต	 57	 กิโลกรัม,	 รุ ่นไลต์เวต	 63	 กิโลกรัม, 

รุ่นเวลเตอร์เวต	69	กิโลกรัม,	รุ่นมิดเดิลเวต	75	กิโลกรัม	และ

รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต	81	กิโลกรัม

	 .....ย�้ำ	 ย�้ำอีกครั้งหนึ่งว่ำ	 นักมวยชำย-หญิงที่จะเข้ำ

แข่งขันมวยคิงส์คัพปีนี้	 มวยไทยแลนด์	 โอเพ่นปีนี้	 เป็น 

รุ่นประชำชนทั่วไป	(อำยุ	16-40	ปี)	เท่ำนั้น

	 มวยคิงส์คัพปีนี้	 ก�ำหนดวันแข่งขันครำ่วๆ	 เพื่ออ�ำนวย

ควำมสะดวกต่อทุกชำติ	ทุกภำษำ	ที่จะเข้ำร่วมแข่งขัน	ดังนี้

	 •	วันที่	1-2	 เมษำยน	2563	นักมวยทุกชำติทยอยเดิน

ทำงเข้ำสู่ที่พัก

	 •	 วันที่	 2	 เมษำยน	 2563	 ประชุมด้ำนเทคนิค	 และ 

จับสลำกแบ่งสำยแข่งขัน

	 •	 วันที่	 3-6	 เมษำยน	 2563	 เริ่มแข่งขันวันที่หนึ่ง	 ถึง 

วันที่สี	่(รอบแรก	เวลำ	14.00	น.	/	รอบสอง	เวลำ	18.00	น.)

	 •	วันที่	7	เมษำยน	2563	พักกำรแข่งขัน	/	ทัวร์อิสระ

	 •	วันที่	8	เมษำยน	2563	รอบรองชนะเลิศ

	 •	วันที	่9	เมษำยน	2563	รอบชิงชนะเลิศ	และงำนเลี้ยง

อ�ำลำ

	 •	 วันที่	 10	 เมษำยน	 2563	 นักมวยทุกชำติทยอย 

เดินทำงกลับ

	 จำกโปรแกรมแข่งขันดังกลำ่ว	สรุปชัดเจนวำ่	ที่พักของ

นักมวย	 เจำ้หน้ำที่ทีม	 และฝ่ำยจัดกำรแข่งขันทุกชำต	ิ พักใน	

สวนนงนุช	เมืองพัทยำ	ส่วนสนำมแข่งขันนั้น	ก�ำหนดจัดที	่เวที

มวยสวนนงนุช	ขนำด	2	เวทีมำตรฐำน	ตลอดรำยกำร

	 เรยีกได้ว่ำ	จดักนัทีจ่ดุเดยีว	แห่งเดยีว	ครบถ้วนทีส่ดุแล้ว

	 ฯลฯ	และ	ฯลฯ

	 จำกควำมคบืหน้ำของกำรแข่งขนั	มวยสำกลนำนำชำติ	

‘ไทยแลนด	์โอเพ่น’	ชิงถ้วยพระรำชทำน	‘คิงส์	คัพ’	ประจ�ำปี

ดังกล่ำว

 พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมำ	 เลขำธิกำรสมำคมกีฬำ 

มวยสำกลแห่งประเทศไทย	 เปิดเผยว่ำ	 คำดว่ำจะมีประมำณ	

20-25	ชำตส่ิงนกัมวยเข้ำร่วมแข่งขนั	ส่วนใหญ่จะเป็นชำตเิอเชยี	

และอีกส่วนหนึ่งจะมำจำกชำติยุโรป	ชำติโอเชียเนีย	และชำติ

อเมริกำ	เป็นต้น

	 .....ประเด็นส�ำคัญ	คือ	ห้วงว่ำงระหวำ่งกำรแข่งขันมวย

สำกลในกีฬำโอลิมปิกเกมส์	 รอบคัดเลือกทั่วโลกที่คำดว่ำ 

จะสิ้นสุดทั้งหมดภำยในเดือนมีนำคมนี	้กับช่วงแข่งขันรอบคัด

เลือกระดับโลก	 ในเดือนพฤษภำคมนี้	 จะเพียงพอหรือเหมำะ

สมต่อกำรเตรียมพร้อม	ของนักมวยทุกชำติมำกน้อยแค่ไหน?

	 .....“เรากต้็องรอดวู่า แต่ละชาตจิะตดัสนิใจกนัอย่างไร? 

แต่เรื่องหนึ่งซื่งเราต้องท�าอยู่แล้ว คือ การลงทุนออกค่าใช้จ่าย

ทัง้หมดให้ทกุชาตติลอดการแข่งขนันัน้ ถอืว่าเป็นเงือ่นไขส�าคญั

ที่ทุกชาติต้องประเมินควบคู่กันไปด้วย”
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	 เลขำธกิำรสมำคมกฬีำมวยสำกลฯ	กล่ำวในตอนท้ำยว่ำ	

ส�ำหรับนักมวยไทยนั้น	 สมำคมกีฬำมวยสำกลฯ	 ก�ำหนดไว้

ชัดเจนแล้วว่ำ	 ต้องส่งนักมวยชำย-หญิง	 ทุกคน	 เข้ำแข่งขัน

รำยกำรนี้อย่ำงเต็มที่	เพื่อแสดงควำมพร้อมของ	‘เจ้ำภำพ’	ให้

ดีที่สุด	พร้อมเพรียงมำกที่สุดต่อไป

	 นอกจำกนี	้ฝ่ำยต่ำงประเทศของสมำคมกฬีำมวยสำกลฯ	

คุณไกรทัต แก้วเกตุ ผู้ประสำนงำนก็แจ้งว่ำ	กำรติดต่อในขั้น

รำยละเอียดกับทุกชำติ	เกี่ยวกับเรื่องกำรแข่งขันปีนี้	มีผลตอบ

รบัเป็นอย่ำงด	ีคำดว่ำจะมจี�ำนวนชำตต่ิำงๆ	ไม่น้อยกว่ำทีค่ำด

กันไว้	คือ	ประมำณ	20-25	ชำติ

	 .....“ปนี้ ทุกชาติก็เล็งหารายการให้นักมวยของเขา

ได้มโีอกาสทดสอบประสบการณ์ ทดสอบฝมอื อย่างแพร่หลาย 

สม�า่เสมออยูแ่ล้ว มวยคงิส์คพัหรอืมวยไทยแลนด์ โอเพ่น กเ็ป็น

รายการที่เหมาะสม ท้าทายต่อทุกคนเป็นอย่างดี”

	 คณุไกรทตักล่ำวอกีว่ำ	มวยคงิส์คพัปีนี	้มคีวำมพร้อม	มี

ควำมเหมำะสมต่อทุกชำติเป็นอย่ำงยิ่ง	 เพรำะเปรียบเทียบกับ

โปรแกรมแข่งขันระดับนำนำชำติรำยกำรอื่นๆ	ของทวีปเอเชีย	

ก็แทบไม่มีรำยกำรอื่นๆ	เหลืออยู่เลย

	 ฯลฯ	และ	ฯลฯ

 มวยสากลนานาชาติ ‘ไทยแลนด์ โอเพ่น’ ชิงถ้วย

พระราชทาน ‘คิงส์ คัพ’ ประจ�าป 2563 ซึ่งเปนรายการประจ�า

ปของเมืองไทย ปนี้ พร้อมแล้วที่จะต้อนรับทุกชาติมาร่วมดวล

ก�าปนกัน
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 หากไล่เรียงย้อนหลังกันแล้ว คงไม่พบว่า ดินแดนแห่งใดของเมืองไทยจะเคยเป็น
‘เจ้าภาพ’ จัดการแข่งขันกีฬามวยสากล ของมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียนกันมา
ก่อนเลย

	 จึงเป็นจังหวะ	 เป็นช่องว่ำงท�ำให้	มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

อุบลรำชธำนี	หรือ	ม.รภ.อุบลรำชธำนี	จะเสนอตัวขอเป็นเจ้ำ

ภำพกำรแข่งขัน	 กีฬำมวยสำกลแห่งมหำวิทยำลัยอำเซียน 

ประจ�ำป ค.ศ.2020 อย่ำงเป็นทำงกำรขึ้นมำ

	 แนวควำมคดิของกำรเป็นเจ้ำภำพดงักล่ำว	คอื	ม.รำชภฏั

อบุลรำชธำน	ีต้องเสนอตวัต่อทีป่ระชมุใหญ่ของ คณะกรรมกำร

บริหำรกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย	(ก.ก.ม.ท.)	เพื่อขอ

กำรรับรอง	และ	‘สิทธิ’	ในกำรขอเป็นเจ้ำภำพดังกล่ำว

	 .....จำกนั้น	 จึงเป็นโอกำสของ	 ม.รำชภัฏอุบลรำชธำนี	

ในกำรเสนอตัวขอเป็นเจ้ำภำพต่อที่ประชุมร่วมของ	 สหพันธ์

กีฬำมหำวิทยำลัยแห่งอำเซียน อีกขั้นตอนหนึ่ง

	 แนวควำมคิดของกำรเป็นเจ้ำภำพดังกล่ำว	คือ	ก�ำหนด

จัดกำรแข่งขันที่ยิมเนเซี่ยม	 ม.รำชภัฏอุบลรำชธำนี	 ระหว่ำง

วันที่	15-21	ธันวำคม	2563	โดยมีคิวส�ำหรับทุกชำติที่เข้ำร่วม	

ดังนี้

	 •	 วันที่	 13-14	 ธันวำคม	2563	ทีมต่ำงชำติทยอยเดิน

ทำงถึง

	 •	วันที่	15-18	ธันวำคม	2563	แข่งขันช่วง	4	วันแรก

	 •	วันที่	19	ธันวำคม	2563	พักกำรแข่งขัน	/	ทัวร์อิสระ

	 •	วันที่	20	ธันวำคม	2563	รอบรองชนะเลิศ

	 •	วันที่	21	ธันวำคม	2563	รอบชิงชนะเลิศ

	 •	วันที่	22	ธันวำคม	2563	ทีมต่ำงชำติเดินทำงกลับ

	 ทั้งนี้	ก�ำหนดอำยุนักกีฬำชำย-หญิงไว้ที่	อำยุ	18-25	ปี	

โดยนับตำมปีเกิดเป็นหลัก	 และก�ำหนดจัดกำรแข่งขันตำม

จ�ำแนกประเภท	ดังนี้

	 •	 ประเภทชำย	 จัดกำรแข่งขัน	 7	 รุ่นน�้ำหนัก	 ได้แก่

รุ่น	49,	52,	57,	63,	69,	75,	81	กิโลกรัมตำมล�ำดับ

	 •	 ประเภทหญิง	 จัดกำรแข่งขัน	 6	 รุ่นน�้ำหนัก	 ได้แก่

รุ่น	48,	51,	57,	60,	69,	75	กิโลกรัมตำมล�ำดับ

	 จำกแนวควำมคิดกำรเป็นเจ้ำภำพดังกล่ำว

	 ม.รำชภัฏอุบลรำชธำนี	 ประมำณกำรไว้อีกเปลำะหนึ่ง

ว่ำ	น่ำจะม	ี8	ชำตอิย่ำงน้อยเข้ำร่วมแข่งขนั	คอื	ไทย,	ฟิลปิปินส์,	

อนิโดนเีซยี,	มำเลเซยี,	สงิคโปร์,	เวยีดนำม,	ลำว,	กมัพชูำ	และ/

หรือ	ชำติอื่นๆ	เพิ่มเติม

	 หำกว่ำ	มีอย่ำงน้อย	8	ชำติเข้ำร่วมแข่งขันแล้ว	ก็ถือได้

ว่ำ	มวยสำกล	มหำวิทยำลัยแห่งอำเซียน	ครำวนี้	ประสบควำม

ส�ำเร็จอย่ำงมำกมำยแล้ว

	 ข้ำงต้นคือ	 ควำมคืบหน้ำของกำรริเริ่มจำก	 ม.รำชภัฏ

อุบลรำชธำนี	 ในกำรพยำยำมท�ำหน้ำที่เป็นเจ้ำภำพของกำร

แข่งขันกีฬำมวยสำกลในกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งอำเซียน	ปีนี้	

 ส่วนความส�าเรจ็จรงิๆ จะเปนอย่างไร กต้็องตดิตามกนั

ต่อไป

ม.รภ.อุบลราชธานี
เสนอจัด‘มวยอาเซียน’

15-21 ธันวาคม 2563
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 เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า คณะท�างานพิเศษซึ่งแต่งตั้งโดย คณะกรรมการโอลิมปิกสากล 
(ไอโอซี) ได้เดินหน้าแผนงานเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคและคัดตัวนักกีฬาเพื่อ
ร่วมแข่งขันมวยสากลในมหกรรมกีฬา โอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
กลางปีนี้

สะท้อนปัญหา‘ไอบ้า’
จากมุมมองคีย์แมน‘ไอโอซี’

	 ปฏิบัติกำรของคณะท�ำงำนของไอโอซีคืบหน้ำไปด้วยดี

เมื่อมีกำรก�ำหนดกำรแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์โซน

ต่ำงๆ	น�ำมำซึง่ค�ำถำมถงึสถำนภำพและควำมจ�ำเป็นของไอบ้ำ

หลงัจำกนี	้ว่ำจะยงัมตีวัตน	มบีทบำทในฐำนะองค์กรสงูสดุของ

วงกำรกีฬำมวยสำกลในระดับนำนำชำติอยู่หรือไม่?	ไอโอซีจะ

ปลดล็อกให้ไอบ้ำได้กลับมำมีสถำนภำพอันสมบูรณ์ก่อนกำร

แข่งขัน	โอลิมปิกเกมส์ 2024	ที่กรุงปำรีส	ประเทศฝรั่งเศสหรือ

เปล่ำ?

	 เว็บไซต์	อินไซด์ เดอะ เกมส์ ซึ่งเกำะติดขำ่วเชิงลึกของ

องค์กรกีฬำระดับโลก	 ได้สัมภำษณ์พิเศษ	 เนนำด ลำโลวิช 

ประธำนคณะกรรมกำรฝ่ำยสังเกตกำรณ์ซึ่งทำงไอโอซีตั้งขึ้น

เพือ่ตดิตำมควำมคบืหน้ำในกำรแก้ไขปัญหำและปฏริปูองค์กร

ของไอบำ้	ตำมที่ไอโอซีมีค�ำสั่งก่อนหนำ้นี้

	 ไอโอซรีะบใุนเอกสำรถงึไอบ้ำว่ำ	ต้องกำรให้สหพนัธ์มวย

สำกลนำนำชำตแิก้ไขปัญหำใน	4	ประเดน็ใหญ่ๆ	นัน่คอื	ปัญหำ

เรือ่งกำรคอร์รปัชัน่ในกำรบรหิำรองค์กร	ปัญหำกำรเงนิ	ปัญหำ

เรือ่งควำมโปร่งใสในค�ำตดัสนิ	และปัญหำเรือ่งกำรควบคมุสำร

ต้องห้ำม	 ซึ่งในเวลำต่อมำ	 ไอบ้ำได้หันไปจับมือกับหน่วยงำน

เนนาด ลาโลวชิ
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ด้ำนกำรควบคุมสำรต้องห้ำมระดับนำนำชำติ	 ให้เข้ำมำดูแล

เรือ่งกำรเกบ็และตรวจสอบตวัอย่ำงปัสสำวะจำกนกักฬีำ	ท�ำให้

ไอโอซีหันไปโฟกัสที	่3	ประเด็นที่เหลือแทน

	 ลำโลวิชบอกกับ	‘อินไซด	์เดอะ	เกมส์’	วำ่	จนถึงขณะนี้	

คณะกรรมกำรกย็งัไม่พอใจควำมคบืหน้ำในกำรด�ำเนนิงำนของ

ไอบ้ำนกั	ประกำรแรกสดุคอืเรือ่งกำรบรหิำรงำนนัน้	ไอโอซคีำด

หวังวำ่จะได้เห็นบุคลำกร	 ‘หน้ำใหม่’	 ในระดับผู้บริหำร	ไม่ใช่

วนๆ	เวียนๆ	ใช้แต่คนในวงกำร	หรือคีย์แมนหน้ำเดิมๆ	สลับ

สับเปลี่ยนกันขึ้นมำ	 เหมือนอย ่ำงก ่อนหน้ำนี้หลังจำก 

ดร.ชิง กัวะ วู พ้นจำกต�ำแหน่ง	กำฟูร์ รำคิมอฟ ที่ขึ้นมำแทน

ก็โดนไอโอซีท้วงติงเรื่องคุณสมบัต	ิ เพรำะถูกกระทรงกำรคลัง

สหรัฐขึ้นบัญชีด�ำ

ประชุม	‘ออล	รัสเซียน	บ๊อกซิ่ง	ฟอรั่ม’	ที่คำลินนินกรำด	เมื่อ

ต้นเดือนกุมภำพันธ์	 ว่ำ	 ไอบ้ำก�ำลังอยู่ระหวำ่งกำรด�ำเนินกำร

ปลดหนี	้โดยหำรอืกบัผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ำย	พร้อมยนืยนัว่ำสหพนัธ์

จะไม่เข้ำสู่ภำวะ	‘ล้มละลำย’	อย่ำงเด็ดขำด

	 ต้องไม่ลืมว่ำ	 ย้อนไปในช่วงที่รำคิมอฟเพิ่งพ้นจำก

ต�ำแหน่งนั้น	เครมเลฟได้ส่งหนังสือถึงไอโอซีแสดงควำมจ�ำนง

ว่ำยินดีช่วยชดใช้หนี้สินของไอบ้ำทั้งหมด	 แลกกับกำรรักษำ

สถำนภำพองค์กร	แต่ได้รับกำรปฏิเสธจำกไอโอซี

	 กำรทีไ่อบ้ำตัง้เครฟเลฟท�ำหน้ำทีป่ระธำนฝ่ำยกำรตลำด	

ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ	 และกำรยืนยันว่ำใกล้ปลดหนี้

เรยีบร้อยแล้ว	ช่ำงเป็นกระบวนกำรทีป่ระจวบเหมำะลงตวัอย่ำง

น่ำสนใจ?

	 ลำโลวิชกลำ่วกับ	‘อินไซด์	เดอะ	เกมส์’	ในตอนทำ้ยว่ำ	

อยำกเห็นควำมคืบหน้ำในกำรแก้ปัญหำที่ชัดเจนกว่ำนี้	 บอร์ด

บริหำรไอบ้ำควรจะแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรแก้

ปัญหำมำกกว่ำนี	้ทีผ่่ำนมำ	คณะกรรมกำรฝ่ำยสงัเกตกำรณ์ซึง่

ตนเป็นประธำน	ได้ประชมุร่วมกบัไอบ้ำแล้ว	3	ครัง้เพือ่ตดิตำม

ควำมคบืหน้ำในกำรแก้ไขปัญหำ	แต่ยงัไม่เหน็ควำมคบืหน้ำเป็น

รูปธรรมชัดเจน	 หรือแม้กระทั่งทิศทำงกำรด�ำเนินกำรอย่ำงที่

ควรจะเป็น

	 เรื่องที่ควรท�ำเช่นกำรปรับเปลี่ยนกฎข้อบังคับ	หรือกำร

เลอืกตัง้คณะท�ำงำนชดุใหม่เอีย่มเข้ำมำท�ำหน้ำทีส่ะสำงปัญหำ

ตำ่งๆ	เหลำ่นี้คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด

	 ถ้ำให้ประเมินจำกสถำนกำรณ์ที่เป็นอยู ่	 ณ	 เวลำนี้ 

ลำโลวชิยอมรบัว่ำ	คงยำกทีไ่อบ้ำจะพ้นโทษแบนได้กลบัไปดแูล

กำรแข่งขันมวยสำกลใน	‘ปำรีสเกมส์’	ในอีก	4	ปีขำ้งหน้ำ

	 อย่ำงไรก็ตำม	 ไอโอซียังพร้อมที่จะให้โอกำส	 ขอเพียง 

ไอบ้ำด�ำเนนิกำรทกุอย่ำงตำมทีถ่กูท้วงตงิไปอย่ำงลลุ่วงรวดเรว็	

เมื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำรำยละเอียดทั้งหมดแล้ว	ก็อำจจะ

ไฟเขียวให้ยกเลิกโทษแบนได้

 ...แต่ยังไม่ใช่เร็วๆ นี้แน่นอน!

นายแพทย์โมฮาเหมด็ มสุตาห์ซาน

อมูาร์ เครมเลฟ

	 แม้ว่ำรำคิมอฟ

จะยอมลำออกในที่สุด	

คนที่มำท�ำหน้ำที่รักษำ

ก ำ รป ระธ ำน ไอบ ้ ำ 

คนใหม่	คือ	นำยแพทย์ 

โมฮำเหมด็ มสุตำห์ซำน 

ประธำนสมำพันธ์มวย

สำกลแห่งแอฟรกิำ	กไ็ม่

วำยเคยท�ำหน้ำที่ดูแล

เรื่องกำรจับสลำกหรือก�ำหนดตัวผู้ตัดสินในกำรแข่งขันมวย

สำกล	 โอลิมปิกเกมส์ 2016	 ที่นครริโอ	 เด	 จำเนโร	 ประเทศ

บรำซลิ	ซึง่โดนวพิำกษ์วจิำรณ์อย่ำงหนกัจนไอโอซตีัง้ค�ำถำมถงึ

ควำมเหมำะสมขึ้นมำอีกครั้ง

	 นอกจำกนี	้ลำโลวชิยงัพุง่ประเดน็ไปทีก่ำรแก้ไขธรรมนญู

ข้อบงัคบัของสหพนัธ์ซึง่ยงัคำรำคำซงั	โดยปัญหำล่ำสดุเกดิจำก

ที่ประชุมบอร์ดบริหำรไม่ครบองค์เมื่อเดือนธันวำคม	 ท�ำให้ไม่

สำมำรถจัดประชุมเพื่อลงมติแก้ไขข้อบังคับและก�ำหนดรำย

ละเอียดกำรประชุมเลือกตั้งได้	 ท�ำให้ก�ำหนดกำรประชุมใหญ่

ชำติสมำชิกเพื่อลงมติใน	 2	 วำระหลักดังกล่ำวซึ่งก�ำหนดใน

เดือนมีนำคมนี้	เกิดควำมไม่แน่นอนขึ้นอีก

	 ลำโลวิชเผยด้วยวำ่	 ไอโอซีแสดงควำมเป็นห่วงเรื่องหนี้

สินมูลคำ่	 16	 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ	 (480	 ล้ำนบำท)	 ของไอบ้ำ	

โดยระบุว่ำ	 ไอโอซีไม่มั่นใจเลยว่ำ	 ไอบ้ำจะสำมำรถเคลียร์ 

หนี้สินของตัวเอง	 หรือแม้กระทั่งแผนกำรด�ำเนินกำรทำงกำร

เงินเป็นอย่ำงไร

	 ประเด็นนี้มีควำมคืบหน้ำน่ำสนใจ	เมื่อ	อูมำร์ เครมเลฟ 

คีย์แมนวงกำรมวยชำวรัสเซีย	ในฐำนะประธำนฝ่ำยกำรตลำด

ของไอบ้ำที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม	่ออกมำยืนยันระหว่ำงกำร
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 ตลอดระยะเวลา 12 เดือนของปี 2019 ที่ผ่านมา กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความ 
ไม่แน่นอนของ สหพันธ์มวยสากลนานาชาติ (ไอบ้า) หลังประสบปัญหาวิกฤติการบริหารงาน 
และปัญหาวุ่นวายภายในองค์กรที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลงง่ายๆ

สรุปไทม์ไลน์ปี 2019
กับวิกฤติการณ์‘ไอบ้า’

	 สถำนภำพขององค์กรสูงสุดที่ดูแลกีฬำมวยสำกลของ

โลกยิ่งสั่นคลอน	 เมื่อ	 คณะกรรมกำรโอลิมปิกสำกล (ไอโอซี) 

กดดันให้ไอบ้ำปรับโฉมองค์กรครั้งใหญ่	 ก่อนจะระงับกำรท�ำ

หน้ำที่จัดกำรแข่งขันกีฬำมวยสำกลใน	 โอลิมปิกเกมส์ 2020 

พร้อมตั้งคณะท�ำงำนชุดพิเศษขึ้นมำดูแลบริหำรจัดกำรแทน

	 เพื่อให้เห็นภำพควำมเคลื่อนไหวทั้งปัญหำภำยนอก 

และปัญหำภำยในที่ไอบ้ำต้องเผชิญตลอดระยะเวลำ	 1	 ปี 

ของป	ี2019	ที่เพิ่งผ่ำนพ้นไป	เว็บขำ่ว	อินไซด์ เดอะ เกมส์ ซึ่ง

เจำะลึกวงกำรกีฬำโลกจึงสรุปเหตุกำรณ์ส�ำคัญๆ	 ที่เกิดขึ้น 

เรียงตำมล�ำดับเวลำ	ดังนี้

 มกราคม
	 หลังจำกโดนไอโอซีจี้ถำมเรื่องกำรปรับองค์กรใน	 4	

ประเด็นหลัก	 ได้แก่	 กำรบริหำรจัดกำร	กำรเงิน	กำรควบคุม

สำรต้องห้ำม	 และควำมโปร่งใสในกำรตัดสิน	 ตั้งแต่เดือน

พฤศจิกำยน	 2018	 ไอบ้ำก็ตอบโต้ด้วยกำรอ้ำงว่ำ	 กำรกดดัน

จำกไอโอซีโดยขู่ที่จะถอดไอบ้ำจำกกำรท�ำหน้ำที่จัดกำรด้ำน

เทคนิคกีฬำมวยในโอลิมปิกเกมส์	 2020	 จะส่งผลกระทบ

โดยตรงกับนักกีฬำชำติต่ำงๆ

	 ขณะที่	 กำฟูร์ รำคิมอฟ	 ประธำนไอบ้ำ	 ณ	 เวลำนั้น 

ซึง่ได้รบัเลอืกตัง้ในเดอืนพฤศจกิำยน	ยนืยนัว่ำจะปรบัปรงุกำร

บริหำรองค์กรให้โปร่งใสขึ้น	 แม้ว่ำเจ้ำตัวจะโดนไอโอซีกดดัน

อย่ำงหนกัให้ออกจำกต�ำแหน่ง	เนือ่งจำกเป็น

บุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีด�ำโดยกระทรวงกำร

คลงัของสหรฐั	จำกข้อกล่ำวหำว่ำเกีย่ว

พนักบัองค์กรอทิธพิลทีบ้่ำนเกดิ	

อุซเบกิสถำน

กาฟร์ู ราคมิอฟ
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 กุมภาพันธ์
	 ไอโอซีส่งเอกสำรค�ำถำม	 41	 ข้อให้ไอบ้ำชี้แจง	 ขณะที่

ไอบ้ำเกิดปัญหำภำยในขึ้นอีก	 เมื่อฝ่ำยบริหำรกล่ำวหำว่ำมี

ควำมพยำยำมจำกคีย์แมนชำวคำซัคสถำนบำงคน	 เสนอตัว

จะช่วยไอโอซีจัดกำรแข่งขันมวยสำกลรอบคัดเลือก	 และรอบ

สุดท้ำยใน	“โตเกียวเกมส์”	โดยไม่ต้องพึ่งพำไอบ้ำ

	 สหพันธ์ยังถำมกลับไปยังไอโอซีว่ำ	 ให้ตอบด้วยควำม

สตัย์จรงิว่ำ	รำคมิอฟเป็นตวัปัญหำอย่ำงทีไ่อโอซพียำยำมสร้ำง

ภำพลักษณ์ด้ำนลบมำตลอดจริงหรือไม่

 มีนาคม
 รำคมิอฟประกำศเตรยีมลกุจำกเก้ำอีป้ระธำนไอบ้ำหลงั

โดนไอโอซกีดดนัอย่ำงหนกั	ต่อมำ	ดร.โมฮำเหมด็ มสุตำห์ซำน 

ประธำนสมำพันธ์มวยสำกลแอฟริกำ	 ได้รับเลือกให้ท�ำหน้ำที่

รักษำกำรประธำนไอบ้ำชั่วครำว

	 ด้ำน	 อูมำร์ เครมเลฟ	 เลขำธิกำรสหพันธ์มวยรัสเซีย

เริ่มเข้ำไปมีบทบำทในองค์กร	 หลังจำกได้รับแต่งตั้งด�ำรง

ต�ำแหน่งส�ำคัญในสมำพันธ์มวยสำกลแห่งยุโรป

	 1	วนัก่อนมสุตำห์ซำนจะได้รบัเลอืกเป็นประธำนชัว่ครำว	

เครมเลฟส่งหนังสือถึงไอบ้ำ	 แสดงเจตจ�ำนงที่จะรับผิดชอบ

ชดใช้หนี้สิน	16	ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ	 (480	

ล้ำนบำท)	 ของไอบ้ำ	 เพื่อคงสถำนะ

กำรเป็นองค์กรรับผิดชอบกีฬำมวย

สำกลในโอลมิปิกเกมส์	แต่ได้รบักำร

ปฏิเสธที่มุสตำห์ซำนในเวลำต่อมำ

ในเดือนเดียวกัน	 สื่อฝรั่งเศสและบัลแกเรียรำยงำนว่ำ	คำริม

บูซิดี้ อดีตซีอีโอของไอบ้ำซึ่งเป็นคนสนิทของรำคิมอฟ	 มีส่วน

ในกำรล็อกผลกำรแข่งขันมวยสำกลในโอลิมปิกเกมส์	2016	ที่

นครริโอ	เด	จำเนโร	ประเทศบรำซิล

 เมษายน
 สหพนัธ์มวยสำกลยโุรปตัง้คณะท�ำงำนขึน้มำ	หวงัเข้ำไป

เทกโอเวอร์กำรจัดกำรด้ำนเทคนิคกีฬำมวยสำกลในโตเกียว

เกมส์	เพื่อกดดันให้ไอโอซีคงสถำนะของไอบ้ำเอำไว้

	 อย่ำงไรก็ตำม	 ฝ่ำยบอร์ดบริหำรไอบ้ำออกมำวิจำรณ์

ควำมเคลื่อนไหวของสหพันธ์มวยสำกลยุโรป	 แสดงให้เห็นถึง

ควำมขัดแย้งระหว่ำง	2	องค์กรที่ยิ่งฝังรำกลึก
ดร.โมฮาเหมด็ มสุตาห์ซาน

โธมสั บาค

ทอม เวอร์เกต็ส์
อมูาร์ เครมเลฟ

 พฤษภาคม
 โธมัส บำค ประธำน

ไอโอซี	 แสดงควำมคิดเห็น

ออกสื่อว่ำ	 กำรจัดกำรด้ำน

เทคนิคกีฬำมวยสำกลใน

โอลมิปิกเกมส์นัน้	ไม่น่ำจะยุง่

ยำกซับซ้อนอะไร	 เป็นกำร

กดดนัไอบ้ำทำงอ้อมวำ	ไอโอซี

พ ร ้ อมจะยุ ติ ส ถ ำนภำพ

องค์กรกีฬำมวยสำกลสูงสุด

ของสหพันธ์ทุกเมื่อ

	 ไอบ้ำตอบโต้ด้วยกำร

ขู่จะฟ้องศำลหำกโดนไอโอซี

แบน	ก่อนจะถอนค�ำขูใ่นเวลำ

ต่อมำ	แต่	ทอม เวอร์เกต็ส์ ซอีโีอคนใหม่ของไอบ้ำ	ยงัคงวจิำรณ์

ไอโอซีว่ำปฏิบัติไม่เป็นธรรมกับสหพันธ์

	 ในที่สุด	บอร์ดบริหำร

ไอโอซีจึงมีมติระงับสมำชิก

ภำพของไอบ้ำ	 และแต่งตั้ง

คณะท�ำงำนชุดพิเศษขึ้นมำ

ดูแลด้ำนเทคนิคกีฬำมวย

สำกลทั้งรอบคัดเลือกและ

รอบสุดท้ำยในโอลิมปิกเกมส์	

2020	 โดยมอบหมำยให้	 โมริ

นำริ วำตำนำเบะ	 ประธำน

สหพนัธ์ยมินำสตกินำนำชำติ

ชำวญี่ปุ่น	 เป็นประธำนคณะ

ท�ำงำน
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อีเวนต์มวยสำกลทดสอบ

สนำมโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว	

ประเทศญี่ปุ่น

 พฤศจิกายน
 ฟรองซัวส์ คำร์รำร์ 

ทนำยควำมผู้เชี่ยวชำญด้ำน

กฎหมำยกฬีำชำวสวสิ	ได้รบั

กำรแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษำใน

กำรเปลีย่นแปลงธรรมนญูข้อ

บั งคั บของไอบ ้ ำ 	 โดยมี

วัตถุประสงค์หลักเพื่อปฏิรูป

องค์กร

ฟรองซัวส์ คาร์ราร์

	 นอกจำกนี	้ไอโอซยีงัเผยเอกสำรกำรสบืสวนกำรบรหิำร

งำนองค์กรไอบำ้	พร้อมชี้ให้เห็นปัญหำต่ำงๆ	ที่เกิดขึ้น

 มิถุนายน
 ไอโอซีเผยรำยชื่อคณะท�ำงำนชุดพิเศษเพิ่มเติม	และต่อ

มำทีป่ระชมุใหญ่ไอโอซ	ีเซสชัน่	ซึง่รวมชำตสิมำชกิทัง้หมดของ

คณะกรรมกำรโอลิมปิกสำกล	มีมติรับรองค�ำสั่งแบนไอบ้ำ	อีก

ทั้งยังตั้งค�ำถำมเรื่องอนำคตของสหพันธ์มวยสำกลนำนำชำต	ิ

โดยตั้งคณะท�ำงำนติดตำมกำรแก้ไขปัญหำของไอบ้ำ	 โดยมี 

เนนำด ลำโลวิช	 ประธำนคณะกรรมกำรไต่สวนควำมผิดของ 

ไอโอซีเป็นประธำน

	 หลงัจำกนัน้	บอร์ดบรหิำรไอบ้ำประชมุด่วนทีน่ครเจนวีำ	

ตั้งคณะกรรมกำรใหม่	3	ชุด	หวังช่วยปฏิรูปองค์กร	และปรับ

เปลี่ยนธรรมนูญองค์กรเพื่อขวำงไม่ให้รำคิมอฟกลับมำรับ

ต�ำแหน่งประธำนหำกไม่ผ่ำนกำรเลือกตั้ง

	 นอกจำกนี	้เวอร์เกต็ส์ยงัโดนปลดจำกต�ำแหน่งซอีโีอของ

ไอบำ้ในกำรประชุมดังกลำ่วด้วย

 กรกฎาคม
	 รำคิมอฟยื่นหนังสือลำออกจำกต�ำแหน่งประธำนไอบ้ำ

อย่ำงเป็นทำงกำร	โดยให้เหตุผลว่ำ	ต้องกำรใช้เวลำในกำรล้ำง

มลทินให้ตัวเองกับทำงกำรสหรัฐ	และยืนยันว่ำข้อกลำ่วหำทุก

อย่ำงเป็นกำรกลั่นแกล้งทำงกำรเมือง

 สิงหาคม
 มสุตำห์ซำนสร้ำงควำมสบัสน	โดยประกำศว่ำจะลำออก

จำกต�ำแหน่งรักษำกำรประธำนไอบ้ำหลังท�ำหน้ำที่ได้ไม่ถึง 

6	เดอืน	แต่ต่อมำกเ็ปลีย่นใจท�ำหน้ำทีต่่อไปหลงัจำกร่วมประชมุ

บอร์ดบริหำรที่อิสตันบุล	 โดยที่ประชุมยังได้ก�ำหนดวันจัด

ประชุมใหญ	่2	ครั้ง	เพื่อเปลี่ยนแปลงธรรมนูญข้อบังคับบำงข้อ	

และเพื่อเลือกตั้งประธำนถำวรคนใหม่

	 ในช ่ วง เวลำดั งกล ่ ำว 	 ไอบ ้ ำ ได ้ แต ่ งตั้ งบริษัท 

ไพรซ์วอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส	ท�ำหน้ำที่ดูแลควำมโปร่งใสในกำร

ก�ำหนดตัวกรรมกำรและผู้ตัดสินมวยสำกลในโอลิมปิกเกมส	์

ขณะที่คณะท�ำงำนของไอโอซีประกำศก�ำหนดกำรแข่งขันรอบ

คัดเลือกโตเกียวเกมส์ออกมำ

 กันยายน
	 ไอบ้ำพุง่สมำธไิปทีก่ำรดแูลกำรแข่งขนัมวยสำกลชำยชงิ

แชมป์โลกที่เมืองเยคำเทรินเบิร์ก	ประเทศรัสเซีย

 ตุลาคม
	 มกีำรแข่งขนัมวยสำกลหญงิชงิแชมป์โลกทีเ่มอืงอลูำนอเูด

ประเทศรัสเซีย	 ขณะที่คณะท�ำงำนของไอโอซีจัดกำรแข่งขัน 

	 ขณะเดียวกัน	 เครมเลฟได้รับเลือกให้เป็นประธำน 

คณะกรรมกำรชุดใหม่ของไอบ้ำ	 เน้นดูแลเรื่องกำรลงทุนและ

จัดอีเวนต์ใหญ่ๆ	ของสหพันธ์

	 สัปดำห์ต่อมำ	 คำร์รำร์ถูกไอโอซีกดดันให้ลำออกจำก

ต�ำแหน่ง	 โดยอำ้งเหตุผลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	 เนื่องจำก

เขำท�ำงำนให้ไอโอซใีนส่วนของกฎข้อบงัคบัเกีย่วกบัไอบ้ำ	ท�ำให้

ไอบ้ำต้องหันไปตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปองค์กรขึ้นมำใหม่

 ธันวาคม
 คณะกรรมกำรบริหำรไอบ้ำเรียกประชุมวิสำมัญที่เมือง

เซียะเหมิน	 ประเทศจีน	 เพื่อหำรือเรื่องกำรเปลี่ยนแปลง

ธรรมนูญข้อบังคับ	 และก�ำหนดรำยละเอียดกำรเลือกตั้ง

ประธำนสหพันธ์คนใหม่	 อย่ำงไรก็ตำม	 กำรจะจัดประชุมได	้

ต้องมกีรรมกำรบรหิำรเข้ำร่วมอย่ำงน้อย	15	คน	แต่เมือ่ถงึเวลำ

จรงิ	มผีูเ้ข้ำร่วมประชมุเพยีง	9	คน	ท�ำให้ไม่สำมำรถลงมตใิดๆ	

ได้	 ท�ำให้ยังไม่มีควำมชัดเจนว่ำจะสำมำรถจัดประชุมใหญ่ 

ไอบ้ำ	 เซสชั่น	 รวมชำติสมำชิกทั้งหมดเพื่อรับรองกำร

เปลี่ยนแปลงธรรมนูญข้อบังคับ	 รวมถึงกำรเลือกตั้งประธำน 

คนใหม	่ตำมที่ก�ำหนดไว้ในเดือนมีนำคม	2020	ได้หรือไม่

	 ปัญหำล่ำสดุทีเ่กดิขึน้ท�ำให้กำรแก้ปัญหำภำยในองค์กร

ของไอบ้ำยังไม่มีทีท่ำว่ำจะจบลงง่ำยๆ	 ยิ่งเวลำผ่ำนไปนำน

เท่ำไร	ยิ่งท�ำให้อนำคตขององค์กรไม่ชัดเจนเทำ่นั้น

 และยังไม่มีใครตอบได้ว่า เมื่อผ่านพ้นการแข่งขัน

โอลิมปิกเกมส์ 2020 ไปแล้ว ไอโอซีจะคืนสถานภาพของไอบ้า 

หรือจะยิ่งท�าให้สถานะของสหพันธ์มวยสากลนานาชาติใน

วงการกีฬาโลก ยิ่งถูกบีบคั้นหนักกว่าเก่ากันแน่?
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ประธานไอบ้าหนุนชาติสมาชิกจัดสัมมนาตามรัสเซีย

สัมมนำครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรจัดสัมมนำ

ใหญ่ระดับภูมิภำค	 โดยเครมเลฟผลักดันให้จัดงำนนี้ขึ้นเพื่อ

ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์แก่สมำชกิ	ซึง่กำรพดูคยุ

แลกเปลี่ยนดังกลำ่วจะช่วยผลักดันองค์กรให้มีควำมแข็งแกร่ง	

และกำ้วไปขำ้งหน้ำพร้อมๆ	กัน

	 ด้ำนเครมเลฟ	 กล่ำวในงำนว่ำ	 อยำกเห็นสมำคมกีฬำ

มวยสำกลประเทศต่ำงๆ	 เริ่มต้นจัดกำรประชุมสัมมนำระดับ

ท้องถิ่นภำยในประเทศอย่ำงนี้	 เชื่อว่ำกำรรับฟังปัญหำและหำ

แนวทำงแก้ไข	 จะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำกีฬำมวยสำกล

ภำยในประเทศ	ดกีว่ำรอรบัโทรศพัท์หรอือเีมลแจ้งปัญหำต่ำงๆ	

เพียงอย่ำงเดียว	 เพรำะผู้น�ำองค์กรควรรับรู้ถึงควำมเป็นไป

ภำยในประเทศของตัวเอง

	 เมื่อต้นเดือนกุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ	 สหพันธ์มวยสำกล

ประเทศรัสเซีย	ได้จัดกำรประชุมสัมมนำ	‘ออล	รัสเซียน	บ๊อก

ซิ่ง	ฟอรั่ม’	ขึ้นที่เมืองคำลินินกรำด	เป็นเวลำ	2	วัน	โดยเชิญ

สโมสรและสมำคมมวยสำกลท้องถิ่น	 85	 แห่งทั่วประเทศร่วม

ประชุม	 หำรือในหัวข้อส�ำคัญๆ	 เพื่อกำรพัฒนำและยกระดับ

กีฬำมวยสำกลของประเทศ	โดยมีอูมำร์	เครมเลฟ	เลขำธิกำร

สมำพันธ์มวยสำกลแห่งยุโรป	เป็นประธำน

	 ในงำนนี้	นำยแพทย์โมฮำเหม็ด	มุสตำห์ซำน	รักษำกำร

ประธำนสหพันธ์มวยสำกลนำนำชำติ	 (ไอบ้ำ)	 และคณะ

กรรมกำรบริหำรของไอบ้ำ	ได้ร่วมเป็นแขกของงำน

	 นำยแพทย์มุสตำห์ซำนกล่ำววำ่	 กำรประชุมสัมมนำดัง

กล่ำวเป็นแนวคดิทีน่่ำชืน่ชม	และน่ำจะเป็นแบบอย่ำงให้สหพนัธ์

หรือสมำคมมวยชำติต่ำงๆ	 น�ำไปปฏิบัติตำม	 เนื่องจำกกำร
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ไอบ้าให้ค�ามั่นช่วยชาติสมาชิกที่ทุนทรัพย์น้อย

ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกิจกรรมหรือกำรแข่งขันระดับนำนำชำติได้

เพรำะขำดงบประมำณเตรยีมทมี	หรอืมปัีญหำด้ำนกำรเดนิทำง

ไปยงัประเทศต่ำงๆ	โดยไอบ้ำจะเร่งหำรอืถงึแนวทำงในกำรให้

ควำมช่วยเหลือสมำชิกชำติเล็กๆ	โดยเร็วที่สุด

	 ทั้งนี้	ไอบ้ำเร่งจัดกำรประชุมสัมมนำตำมภูมิภำคต่ำงๆ	

ทั่วโลกเพื่อรับฟังปัญหำ	 และหำแนวทำงแก้ไข	 เป็นส่วนหนึ่ง

ของกำรปฏิรูปองค ์กรเพื่อยกระดับกำรบริหำร	 ตำมที่ 

คณะกรรมกำรโอลิมปิกสำกล	 (ไอโอซี)	 ท้วงติง	 โดยนอกจำก

กำรประชมุสมัมนำของทวปีแอฟรกิำแล้ว	ยงัมกีำรสมัมนำโซน

เอเชีย/โอเชียเนีย	 ที่ประเทศฟิจิ	 และมีแผนที่จะจัดประชุมที่

แอฟริกำและยุโรปต่อไป

	 สหพันธ์มวยสำกลนำนำชำติ	 (ไอบ้ำ)	 จัดสัมมนำกีฬำ

มวยสำกลในทวีปอเมริกำ	 ครั้งที่	 1	 ที่ประเทศปำนำมำ	 เมื่อ 

วันที่	19	มกรำคม	มีชำติสมำชิกจำกทั้งทวีปอเมริกำเหนือและ

อเมรกิำกลำง	รวมถงึอเมรกิำใต้	เข้ำร่วมรวมทัง้สิน้	38	ประเทศ

ในกำรประชุมดังกล่ำว	 อูมำร์	 เครมเลฟ	 ในฐำนะประธำน 

คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรตลำดของไอบ้ำที่เพิ่งได้รับกำรแต่งตั้ง

ใหม่	 กล่ำวว่ำ	 กำรประชุมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชำติ

สมำชิกสะท้อนปัญหำต่ำงๆ	 ที่ต้องเผชิญ	 และร่วมกันหำ

แนวทำงแก้ไข

	 เครมเลฟยังให้ค�ำมั่นว่ำ	 ไอบ้ำจะให้ควำมช่วยเหลือ

ประเทศสมำชิกเล็กๆ	ที่มีปัญหำด้ำนกำรเงิน	ท�ำให้ไม่สำมำรถ

‘แมรี่ คอม’เดือดหลังการันตีสิทธิติดทีมชาติอินเดียคัด อลป.

ชกไฟต์ดงักล่ำว	และยงัใช้ถ้อยค�ำหยำบคำยกบัตนเองระหว่ำง

กำรชกอีกด้วย	ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม

	 ด้ำนต�ำนำนหมดัวยั	36	ปี	ตอบโต้ว่ำ	ซำรนีเพยีงต้องกำร

ท�ำให้ตนเสือ่มเสยีชือ่เสยีงในเรือ่งไม่เป็นเรือ่ง	ตนแค่ไม่ได้เข้ำไป

สวมกอดอกีฝ่ำยหลงัจบกำรแข่งขนั	กไ็ม่ควรท�ำให้เป็นเรือ่งใหญ่	

ในเมื่อซำรีนต้องกำรจะให้จัดทดสอบฝีมือ	 ก็ไม่ได้ปฏิเสธ	 แต่

รู้สึกไม่พอใจที่อีกฝำ่ยพยำยำมดิสเครดิตตนแบบนี	้ อีกทั้งนี่ยัง

ไม่ใช่ครั้งแรกที่อีกฝ่ำยจงใจหำเรื่องกันอีกด้วย	 ทั้งที่ในควำม

เป็นจริงไม่มีนักมวยสำกลอินเดียคนใดที่ประสบควำมส�ำเร็จ

เทำ่กับตนอีกแล้ว

	 แมรี่	 คอม	 ยอดนักมวยสำกลหญิงชำวอินเดีย	 ดีกรี

แชมป์โลก	6	สมัย	คว้ำสิทธิเข้ำร่วมแข่งขันมวยสำกลหญิง

โอลิมป ิกเกมส ์	 2020	 ในฐำนะตัวแทนทีมชำติอินเดีย 

หลังจำกขึ้นชกเพื่อแย่งชิงสิทธิในทีมชำติดังกล่ำวกับนิคัต	

ซำรีน	เมื่อปลำยปีที่แล้ว	และเอำชนะคะแนนไปขำดลอยใน

รุ่นฟลำยเวต	หญิง

	 อย่ำงไรก็ตำม	 กำรชกไฟต์ดังกล่ำวเกิดประเด็นดรำม่ำ

ขึ้นทั้งก่อนและหลังกำรชก	 เนื่องจำกซำรีนส่งจดหมำยถึง

รัฐมนตรีกีฬำของประเทศ	 เรียกร้องให้มีกำรด�ำเนินกำร

สอบสวนคอม	หลังจำกคอมไม่ยอมจับมือกับซำรีนหลังจบกำร
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‘มุสตาห์ซาน’แย้มอาจนั่งรักษาการ ปธ.ไอบ้าต่อ

ใน	 2	 วำระส�ำคัญดังกล่ำวยังไม่มีควำมคืบหน้ำ	 ท�ำให้อำจจะ

ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรเลือกตั้งให้ลุล่วงได้

	 ทั้งนี้	 ตำมกฎข้อบังคับ	 มุสตำซำนห์จะต้องพ้นจำก

ต�ำแหน่งในวันที่	 29	 มีนำคม	 หรือ	 365	 วันหลังจำกเข้ำรับ

ต�ำแหน่งรักษำกำรประธำนไอบ้ำพอดี

	 นำยแพทย์มุสตำห์ซำนกล่ำวว่ำ	ขึ้นอยู่กับชำติสมำชิก

ว่ำจะเลือกประธำนคนใหม่หรือจะให้ตนท�ำหน้ำที่ต ่อไป 

โดยยืนยันว่ำ	 สหพันธ์จะท�ำกำรเลือกตั้งอย่ำงแน่นอน	 แต่

สิ่งส�ำคัญที่สุดเวลำนี้คือกำรเปลี่ยนแปลงธรรมนูญข้อบังคับ

ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน	โดยในกำรประชุมใหญ่	สหพันธ์จะหำรือ

กับชำติสมำชิกเพื่อก�ำหนดวันเลือกตั้งอีกครั้ง	โดยจะรับฟัง

เสียงของชำติสมำชิกเป็นส�ำคัญว่ำต้องกำรให้เป็นไปใน

ทิศทำงใด

	 นำยแพทย์โมฮำเหม็ด	มุสตำห์ซำน	รักษำกำรประธำน

สหพันธ์มวยสำกลนำนำชำติ	(ไอบ้ำ)	เผยกับเว็บข่ำว	‘อินไซด์	

เดอะ	 เกมส์’	 ว่ำ	 ตนอำจจะด�ำรงต�ำแหน่งรักษำกำรประธำน 

ไอบ้ำต่อไป	 แม้ว่ำจะสิ้นสุดวำระกำรปฏิบัติหน้ำที่แล้วก็ตำม	

หำกได้รับกำรสนับสนุนจำกชำติสมำชิกในกำรประชุมใหญ่

สำมัญประจ�ำปีในวันที่	 20	 มีนำคม	 ที่นครโลซำนน์	 ประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์

	 โดยในกำรประชมุดงักล่ำว	เดมินัน้ไอบ้ำมแีผนจะลงมติ

ใน	2	วำระส�ำคัญคือ	กำรเปลี่ยนแปลงธรรมนูญข้อบังคับ	และ

กำรเลือกตั้งประธำนคนใหม่อย่ำงเป็นทำงกำร	 แทนกำฟูร์ 

รำคิมอฟ	ประธำนคนเดิมที่ลำออกจำกต�ำแหน่งไปเมื่อปีที่แล้ว	

หลังโดนคณะกรรมกำรโอลิมปิกสำกล	 (ไอโอซี)	 กดดันอย่ำง

หนัก	แต่กำรประชุมบอร์ดบริหำรไอบ้ำเพื่อวำงแนวทำงปฏิบัติ
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ถ่ายทอดสดรอบคัดเลือกมวย อลป.ทาง‘โอลิมปิก แชนเนล’

โปรเจกต์	 ‘โรด	 ทู	 โตเกียว	 2020’	 ซึ่งทำงสถำนีจะท�ำกำร

ถำ่ยทอดสดให้แฟนมวยทั่วโลกได้รับชม

	 ส�ำหรบักำรแข่งขนัมวยสำกลรอบคดัเลอืกโอลมิปิกเกมส์	

2020	 เริ่มต้นโซนแอฟริกำ	 ที่กรุงดำกำร์	 ประเทศเซเนกัล	

ระหว่ำงวันที่	 20-29	 กุมภำพันธ์	 จำกนั้นไปต่อที่กรุงอัมมำน	

ประเทศจอร์แดน	 ซึ่งได้รับสิทธิจัดรอบคัดเลือกโซนเอเชีย/ 

โอเชียเนีย	 แทนเมืองอู๋ฮั่น	 ประเทศจีน	 ระหว่ำงวันที่	 3-11	

มีนำคม	สืบเนื่องจำกกำรระบำดของไวรัสโคโรน่ำ

	 หลังจำกนั้นจึงเป็นกำรแข่งขันรอบคัดเลือกโซนยุโรปที่

กรงุลอนดอน	ประเทศองักฤษ	ระหว่ำงวนัที	่13-23	มนีำคม	ต่อ

ด้วยโซนอเมริกำ	 ที่กรุงบัวโนสไอเรส	 ประเทศอำร์เจนตินำ	

ระหวำ่งวันที	่26	มีนำคม-3	เมษำยน

	 ส ่วนนักมวยที่ยังคว ้ำโควต ้ำไม ่ได ้	 จะมีสิทธิลุ ้น 

ครัง้สดุท้ำยในกำรแข่งขนัรอบคดัเลอืกรวมของโลก	ทีก่รงุปำรสี	

ประเทศฝรั่งเศส	ระหวำ่งวันที่	13-24	พฤษภำคม

	 คณะกรรมกำรโอลิมปิกสำกล	 (ไอโอซี)	 แถลงว่ำ	 กำร

แข่งขันมวยสำกล	 รอบคัดเลือก	 โอลิมปิกเกมส์	 2020	 ของ

ภูมิภำคต่ำงๆ	ซึ่งก�ำหนดจัดขึ้นใน	5	ทวีป	จะถ่ำยทอดสดผ่ำน

ช่องทำง	 ‘โอลิมปิก	 แชนเนล’	 ซึ่งเป็นกำรแพร่ภำพระบบ

ออนไลน์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ	 ทั้งทำงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น 

มือถือหรืออินเตอร์เน็ตทีวี

	 นอกจำกจะถ่ำยทอดกำรแข่งขันรอบคัดเลือกทั้ง 

ชำยและหญิงครบทุกพิกัดน�้ำหนักแล้ว	 จะมีผู ้บรรยำยกำร

แข่งขันเป็นภำษำต่ำงๆ	 รวมถึงกำรจัดรำยกำรวิเครำะห์

สถำนกำรณ์กำรคัดเลือกในสตูดิโอ	 ก่อนหน้ำกำรแข่งขัน 

รอบก่อนรองชนะเลิศ,	 รอบรองชนะเลิศ	 และรอบชิงชนะเลิศ

อีกด้วย

	 มำร์ก	 พำร์กแมน	 ผู้จัดกำรทั่วไปของสถำนี	 ‘โอลิมปิก	

แชนเนล’	 กล่ำวว่ำ	 กำรแข่งขันมวยสำกลรอบคัดเลือกซึ่ง 

ไอโอซีเข้ำไปดูแลด้ำนเทคนิคเต็มตัวนั้น	 เป็นส่วนหนึ่งของ 





ผู้สนับสนุน สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทไทย


