ฉบับที่ 39 ปีที่ 7

ประจ�าเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563

ทีมชาติไทย‘ลุ้น’

โอลิมปิกเกมส์ 2020
แยกโซนซ้อมหนัก!

“เราจะสืบสาน รักษา และตอยอด
และครองแผนดินโดยธรรม
เพื่อประโยชนสุขแหงอาณาราษฎรตลอดไป”
พระปฐมบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร

ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ทรงพระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา
คณะนักกีฬา ผูฝกสอน สโมสรสมาชิก กรรมการบริหาร
สมาคมกีฬามวยสากลแหงประเทศไทย

ทรงพระเจริญ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม
บริษัท จีพีพี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

ศึกก�ำปั้น‘โตเกียว 2020’
รอบคัดเลือกเอเชียโอเชียเนีย
จาก‘อู๋ฮั่น’มาถึง‘อัมมาน’
หมัดไทยเตรียมความพร้อม
การแข่งขันมวยสากลใน กีฬาโอลิมปิก
เดิมที คณะท�ำงานพิเศษ ของ คณะกรรมการโอลิมปิก
เกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว 2020’ สากล (ไอโอซี) ก�ำหนดเอาไว้เป็นประเดิมว่า  จะต้องมีการ
รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย ต้องมีอัน แข่ ง ขั นกั นที่ เมื อ งอู ๋ ฮั่ น มณฑลเจ้ อ เจี ย ง ของสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 3-11 กุมาพันธ์ 2563
เปลี่ยนแปลงไปอย่างช่วยไม่ได้
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โธมัส บาค ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี)

ทุกอย่างจึงมุ่งหน้าไปที่เมืองอู๋ฮั่นตามภาวะปกติ แต่ก็มี
กระแสและแนวโน้มแห่งการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ เมือ่ เมืองอูฮ๋ นั่
ก�ำลังเผชิญหน้ากับโรคไวรัส ‘โคโรน่า’ สายพันธุ์ใหม่ระบาด
อย่างหนักและน่าเป็นห่วง
แต่ไม่วา่ ข่าวคราวดังกล่าว จะรุนแรง หนักหนามากขึ้น
ปานใดก็ตาม ทุกอย่างก็ยังคงเป็นไปเหมือนเดิม เมืองอู๋ฮั่น
ยังเป็นเป้าหมายเช่นเดิมต่อไป
จนกระทั่งถึงปลายเดือนมกราคม 2563 ท่ามกลาง
กระแสข่ า วอั น หนั ก หนา  และต่ อ เนื่ อ งกั น มากเป็ น พิ เศษ
คณะท�ำงานพิเศษ ‘ไอโอซี’ จึงมีประกาศเป็นทางการว่า ‘เลือ่ น’
การแข่งขันมวยสากลในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 32
‘โตเกียว 2020’ รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย ออกไปอย่าง
ไม่มีก�ำหนด และจะมีการก�ำหนด ‘เจ้าภาพ’ ใหม่ต่อไป
คณะท�ำงานพิเศษ ‘ไอโอซี’ เร่งท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
แบบฉันพลันทันที โดยการพิจารณา ‘ข้อเสนอ’ จากเมืองอื่นๆ
ชาติอนื่ ๆ ขึน้ มาทดแทน เช่น คาซัคสถาน, จอร์แดน, ฟิลปิ ปินส์,
ไทย เป็นต้น
ข้อเสนอจาก จอร์แดน ได้รับการพิจารณา  และได้รับ
การคัดเลือกให้เป็น ‘เจ้าภาพ’ การแข่งขันมวยสากลในกีฬา
โอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว 2020’ รอบคัดเลือก
โซนเอเชียโอเชียเนีย
ในจ�ำนวนนี้ มีข้อมูลเกี่ยวข้องว่า  ไทยที่เสนอตัวจัดที่
กรุงเทพมหานครนัน้ ได้รบั การปฏิเสธเบือ้ งต้นทันที ด้วยเหตุผล

ว่า ตลอดเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา ไทยมี ปัญหา ‘โด๊ปยา’ เกิดขึ้น
จากวงการยกน�้ำหนัก นักกีฬาไทยโดนลงโทษ สมาคมกีฬา
ยกน�้ำหนักแห่งประเทศไทย ถูกพิจารณาโทษ จนต้องบิดเบือน
ตนเองว่า  จะไม่ส่งนักกีฬายกน�้ำหนักไทยเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว 2020’ และ
ต่อมา คือ ความพยายามขอส่งนักกีฬายกน�ำ้ หนักไทย เข้าร่วม
การแข่งขันยกน�้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์โลก ค.ศ.2018 แต่ก็ถูก
ปฏิเสธ ในที่สุด
ว่ า กั น ว่ า  ท่ า ที ป ฏิ เ สธไทยดั ง กล่ า วนี้ กระท� ำ โดย
นายโธมัส บาค ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี)
ด้วยตนเองอีกด้วย
มาถึง ‘จอร์แดน’ เจ้าภาพใหม่ของการแข่งขันมวยสากล
ในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว 2020’
รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย จึงท�ำให้ลำ� ดับของการแข่งขัน
รอบคัดเลือกทั้งหมด ปรากฏดังนี้
• รอบคัดเลือกโซนแอฟริกา  ที่กรุงดาการ์ เซเนกัล
วันที่ 20-29 กุมภาพันธ์ 2563
• รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย ที่กรุงอัมมาน
จอร์แดน วันที่ 3-11 มีนาคม 2563
• รอบคั ด เลื อ กโซนยุ โรป ที่ ก รุ ง ลอนดอน อั ง กฤษ
วันที่ 4-24 มีนาคม 2563
• รอบคั ด เลื อ กโซนอเมริ ก า  ที่ ก รุ ง บั ว โนสไอเรส
อาร์เจนตินา วันที่ 26 มีนาคม-3 เมษายน 2563
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และ การแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้าย หรือ รอบคัด
เลือกระดับโลก ที่กรุงปารีส ฝรั่งเศส วันที่ 13-20 พฤษภาคม
2563
รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย ก�ำหนดไว้ที่ โรงแรม
รีเจนซี่ กรุงอัมมาน ของประเทศจอร์แดน วันที่ 3-11 มีนาคม
2563 นั้น
เท่ากับว่า  40-45 ชาติในทวีปเอเชีย และโอเชียเนียนั้น
ต้องวางภาระค่าใช้จา่ ยของตนเองทีช่ ำ� ระต่อฝ่ายจีนไว้ชวั่ คราว
และหันมาช�ำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ต่อฝ่ายจอร์แดนใหม่ทั้งหมด
โดยมีเพียงค�ำรับรองในนาม คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ
ของ ‘จีน+จอร์แดน’ เป็นผู้ค�้ำประกันทุกอย่างไว้ให้
เท่ากับว่า  40-45 ชาติในทวีปเอเชีย และโอเชียเนียนั้น
ต้องยอมรับเงือ่ นไขต่างๆ ว่า ทุกอย่างจะเป็นไปตามมาตรฐาน
ของ คณะท�ำงานพิเศษ ‘ไอโอซี’ อย่างแน่นอน รวมทัง้ กรณี ‘มือ
วาง’ ของนักมวยในการแข่งขันทุกรุน่ ทุกคน ทีจ่ ะเป็นไปเหมือน
กันหมด คือ
.....การจัดอันดับ ‘มือวาง’ ส�ำหรับนักมวยชายในกีฬา
มวยสากลชายชิงแชมป์โลก ค.ศ.2017 และ ค.ศ.2019, ส�ำหรับ
นักมวยหญิงในกีฬามวยสากลหญิงชิงแชมป์โลก ค.ศ.2018 และ
ค.ศ.2019
.....และ การแข่งขัน นักมวยชาย-หญิง จากมวยสากล
ชิงแชมป์แห่งทวีป ค.ศ.2018 และ ค.ศ.2019 เช่น ออล
แอฟริกนั เกมส์, แพน อเมริกนั เกมส์,  ยูโรเปียน เกมส์, แปซิฟคิ
เกมส์ และ มวยสากลชิงแชมป์แห่งเอเชีย ค.ศ.2019 เพราะการ
แข่งขันมวยสากลในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ค.ศ.2018 จัดแบบไม่
ครบรุ่น จึงต้องยกเว้นไป
ฯลฯ และ ฯลฯ
ดังนั้น จึงสรุปความ
ได้ว่า  นักมวยเอเชียโอเชีย
เนียทัง้ หมดทีจ่ ะเข้าร่วมการ
แข่ ง ขั น มวยสากลในกี ฬ า
โอลิ ม ปิ ก เกมส์ ฤ ดู ร ้ อ น
ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว 2020’
รวมทัง้ หมด 13 รุน่ แยกเป็น
ชาย 8 รุ่น หญิง 5 รุ่น จะมี
ผู้ผ่านรอบคัดเลือกทั้งหมด
86 คน แยกเป็นชาย 41 คน
หญิง 22 คน นั้น
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นักมวยไทยในการแข่งขันแต่ละรุ่นนั้น จะมีดังนี้

นักมวยชาย 8 รุ่น

• รุ่นฟลายเวต 52 กิโลกรัม ผ่านรอบคัดเลือก 6 คน
ไทยส่ง อมฤต เยาว์ด�ำ, ธิติสรรณ์ ปั้นโหมด เข้าร่วม
• รุ่นเฟเธอร์เวต 57 กิโลกรัม ผ่านรอบคัดเลือก 6 คน
ไทยส่ง ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี เข้าร่วม
• รุ่นไลต์เวต 63 กิโลกรัม ผ่านรอบคัดเลือก 6 คน ไทย
ส่ง อธิชัย เพิ่มทรัพย์, คุณาธิป ปิดนุช เข้าร่วม
• รุ่นเวลเตอร์เวต 69 กิโลกรัม ผ่านรอบคัดเลือก 5 คน
ไทยส่ง วุฒิชัย มาสุข, พีระพัฒน์ เยียะสูงเนิน เข้าร่วม
• รุ่นมิดเดิลเวต 75 กิโลกรัม ผ่านรอบคัดเลือก 5 คน
ไทยส่ง วีระพล จงจอหอ, อภิสิทธิ์ ขันโคกเครือ เข้าร่วม
• รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต 81 กิโลกรัม ผ่านรอบคัดเลือก 5 คน
ไทยส่ง อนวัช ถองกระโทก, จักรพงษ์ ยมโคตร เข้าร่วม
• รุ่นเฮฟวี่เวต 91 กิโลกรัม ผ่านรอบคัดเลือก 4 คน
ไทยไม่ส่ง
• รุ่นเฮฟวี่เวต 91 กิโลกรัมขึ้นไป ผ่านรอบคัดเลือก 4
คน ไทยไม่ส่ง
นักมวยหญิง 5 รุ่น

• รุ่นฟลายเวต 51 กิโลกรัม ผ่านรอบคัดเลือก 6 คน
ไทยส่ง จุฑามาศ จิตรพงศ์, นิลดา มีคุณ เข้าร่วม
• รุ่นเฟเธอร์เวต 57 กิโลกรัม ผ่านรอบคัดเลือก 4 คน
ไทยส่ง นิลาวัลย์ เตชะสืบ, พัณพัชรา สมนึก เข้าร่วม
• รุ่นไลต์เวต 60 กิโลกรัม ผ่านรอบคัดเลือก 4 คน ไทย
ส่ง สุดาพร สีสอนดี, พรทิพย์ บัวป่า เข้าร่วม
• รุ่นเวลเตอร์เวต 69 กิโลกรัม ผ่านรอบคัดเลือก 4 คน
ไทยส่ง ใบสน มณีก้อน เข้าร่วม
• รุ่นมิดเดิลเวต 75 กิโลกรัม ผ่านรอบคัดเลือก 4 คน
ไทยส่ง พรนิภา ชูตรี เข้าร่วม
ทั้งนี้ การส่งรายนามนักมวยไทยในแต่ละรุ่นดังกล่าว
เป็ น ไปตามข้ อ ก� ำ หนดของ   คณะท� ำ งานพิ เศษ ‘ไอโอซี ’
ที่ก�ำหนดไว้ให้ส่งรุ่นละ 2 คน เป็นการล่วงหน้า.....จากนั้น
เมื่อถึงวันแข่งขันจริง จึงค่อยเสนอชี่อนักมวย ‘ตัวจริง’ เพียง
รุ่นละคนเดียว เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป
นีค่ อื ข้อมูลล่าสุดของทีมมวยสากลไทย ส�ำหรับการคัด
เลือกตัวใน กีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูรอ้ น ครัง้ ที่ 32 ‘โตเกียว 2020’
รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย ที่กรุงอัมมาน จอร์แดน วันที่
3-11 มีนาคม 2563

ศึกไทยแลนด์ เวิลด์ ซีรีส์

‘ฝรั่งเศส-อาเซอร์ไบจาน’
น�าทีมยอดมวยเยือนไทย

บรรยากาศการแข่งขัน มวยสากลไทยแลนด์ เวิลด์ ซีรีส์ ครั้งที่ 5 ของ สมาคมกีฬา
มวยสากลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14-24 มกราคม 2563 เต็มไปด้วยความประทับใจ
และพึงพอใจมากเป็นพิเศษ
‘ไทยแลนด์ เวิลด์ ซีรสี ’์ นัน้ เป็นกำรแข่งขันแบบประลอง
ผสมกับกำรเข้ำค่ำยเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมตัวแข่งขันรำยกำร
ใหญ่ ของแต่ละชำติที่เกี่ยวข้อง
‘ไทยแลนด์ เวิ ล ด์ ซี รี ส ์ ’ นั้ น จึ ง เป็ น วำระส� ำ คั ญ
อันน่ำสนใจของทีมมวยสำกลจำกชำติต่ำงๆ รวมทั้งครั้งนี้
ที่ เป็ น รำยกำร ‘อุ่นเครื่อง’ ก่อนกำรแข่งขันมวยสำกลใน
กีฬำโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว 2020’ รอบคัด
เลือกทุกโซนทั่วโลกอีกด้วย
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ฝ่ ำ ยต่ ำ งประเทศของสมำคมกี ฬ ำมวยสำกลแห่ ง
ประเทศไทย สิน้ สุดกำรประสำนงำนกับทุกชำติ แล้วได้ขอ้ สรุป
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

.....อาเซอร์ไบจาน นั้น น�ำทีมโดยนักมวยชายล้วนๆ
โดยเฉพาะ โลเรนโซ่ ซาโตมายอร์ อดีตนักชกคิวบาผู้โอน
สัญชาติมาเป็นอาเซอร์ไบจานเต็มตัว พร้อมกับผลงานล่าสุด
คือ เหรียญเงินจาก กีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 31
‘ริโอ 2016’ หมาดๆ
.....ฝรั่งเศส นั้น น�ำทีมชายและทีมหญิงชุดใหญ่ล้วนๆ
เดินทางมาไทยแบบเต็มอัตราศึกเป็นครั้งแรก
.....ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ นั้ น ก็ น� ำ ที ม ชาติ ชุ ด ใหญ่ ข องผู ้ ช าย
เดินทางมาไทย น�ำโดย เอียน เบาติสต้า ยอดมวยรุ่น 57
กิโลกรัมชาย
.....และ ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ นั้น ก็ขนยอดมวยของ
แต่ละชนชาติมาไทยในครั้งนี้ แบบเต็มอัตราศึกด้วยเช่นกัน
ผลการแข่งขันมวยสากลไทยแลนด์ เวิลด์ ซีรีส์ ครั้งที่ 5
นั้น
ปรากฏชัดเจนว่า  2 นักมวยไทย คือ ฉัตร์ชัยเดชา
บุตรดี ในรุ่นเฟเธอร์เวต 57 กิโลกรัม และ วุฒิชัย มาสุข ในรุ่น
เวลเตอร์เวต 69 กิโลกรัมนัน้ โชว์ฟอร์มได้ดเี ด่น 100% ด้วยการ
เอาชนะทุกคน ทุกครั้ง ตลอดการแข่งขัน เสมือนหนึ่งการ
รับประกันว่า มวยคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ ค.ศ.2020 นั้น จะมี
ความราบรื่น เรียบร้อยด้วยเช่นกัน

คุณพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่ง
ประเทศไทยกล่าวว่า การแข่งขันรายการนี้ ท�ำให้เห็นถึงความ
ก้าวหน้า ความมุง่ มัน่ และความตัง้ ใจ ของนักมวยไทยได้อย่าง
เป็นระบบมากขึ้น
.....โดยนักมวยชุดนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
ศ.ดร.เจริ ญ กระบวนรั ต น์ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและ
ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร นักจิตวิทยาการกีฬา  พร้อมด้วย
ทีมงาน เข้ามาเสริมสร้างงานอีกด้านหนึ่ง
คุณพิชัยกล่าวย�้ำว่า  จึงท�ำให้มีความมั่นใจในเป้าหมาย
ว่า จะมีนักมวยไทยได้ผ่านรอบคัดเลือกด้วยกัน ทั้งหมด 5 คน
แยกเป็นชาย 3 คน หญิง 2 คน
ทางด้าน คุณสมชาย พูลสวัสดิ์ อุปนายกและประธาน
ฝ่ายพัฒนาเทคนิคของสมาคมกีฬามวยสากลฯ กล่าวเพิ่มเติม
ว่า  จากประสบการณ์และจากบทเรียนของนักมวยไทยใน
ศึกไทยแลนด์ เวิลด์ ซีรีส์ ครั้งนี้ ท�ำให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นว่า
นักมวยไทยมี ‘กระดูกมวย’ ที่แข็งแกร่งมากขึ้น
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“เราดูได้จากนักมวยแต่ละคน มีความมุ่งมั่น มีความ
พยายามในการชกแต่ละครัง้ มากขึน้ ทุกคนมีพฒ
ั นาการในการ
ชกแต่ละครั้งอย่างน่าพอใจ”
ประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคกล่าวต่อไปว่า  เสียดาย
อย่างเดียว คือ การแข่งขันรอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนียนัน้
ต้องเลือ่ นออกไปอีกระยะหนีง่ จากวันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2563
เป็นวันที่ 3-11 มีนาคม 2563 ซึ่งจะพยายามหารายการแข่งขัน
ทดสอบให้กับทีมชาติไทยเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมให้
มากขึ้น
ทางด้าน ฮวน ฟอนตาเนียล หัวหน้าโค้ชทีมชายเปิดเผย
ว่า  การจัดเตรียมความพร้อมของ ‘ไทยแลนด์ เวิลด์ ซีรีส์’
ครั้งนี้ เป็นไปด้วยดีทุกประการ เราได้นักมวยที่มีความพร้อม
ระดับโลก มาท�ำการฝึกซ้อม เก็บตัวและลงนวมอย่างครบครัน
ท�ำให้นกั มวยไทยมีโอกาสได้แสดงความพร้อม ความเหมาะสม
ของตัวเองอย่างน่าพอใจ
“เราได้ทดสอบประสบการณ์ และความฮึกเหิมของนัก
มวยไทยทุกคนได้เป็นอย่างดี มันแสดงให้เราเห็นว่า นักมวยไทย
เกือบทุกคนนั้น มีความพร้อม มีความตั้งใจ และมีความ
กระหาย ต่อการท�ำหน้าที่ของทุกคน ในทุกๆ ครั้ง”
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ฟอนตาเนียลกล่าวส่งท้ายว่า  นักมวยไทยทุกคนต้อง
เตรียมพร้อม ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักต่อไปอีกช่วงหนึง่ เป็นช่วง
ที่จะเติมความพร้อม แก้ไขความผิดพลาดในห้วงนาทีสุดท้าย
ก่อนถึงการแข่งขันมวยสากลรอบคัดเลือกฯ จริงๆ ต่อไป
ทางด้าน ‘โค้ชเอ็ม’ ภาคภูมิ แจ้งโพธิ์นาค หัวหน้า
ผู้ฝึกสอนทีมหญิงไทยกล่าวว่า ช่วงนี้ ผลงานของนักมวยหญิง
ไทยมีน้อย เพราะเน้นทักษะ การฝึกซ้อม และการเตรียมตัว
แข่งขันให้มีความคึกคัก เข้มข้นมากขึ้นเป็นพิเศษ ผลการฝึก
ซ้อมปรากฏว่า นักมวยหญิงไทยในเป้าหมาย มีสภาพความฟิต
ความแข็งแกร่งมากกว่าเดิม และก�ำลังอยู่ในระหว่างการเร่ง
เครื่องทุกอย่าง ทุกคน ให้มากขึ้นอีกไปอีก คาดว่า เมื่อถึงเวลา
แล้ว นักมวยหญิงไทยทุกคน จะมีความคืบหน้าอย่างน่าพอใจ
แน่นอน
“เรามั่นใจว่า นักมวยหญิงทุกคนจะมีผลลัพธ์ดีขึ้นกว่า
เดิม จะมีผลงานด้านพัฒนาดีกว่าเดิม ที่ส�ำคัญ คือ ทุกคนจะ
มี ค วามพร้ อ มส� ำ หรั บ การคั ด เลื อ กตั ว อย่ า งที่ เราหวั ง ไว้ ”
โค้ชเอ็มกล่าวอย่างพอใจกับพัฒนาการของลูกทีมทุกคน
มาถึงตอนนีแ้ ล้ว ทุกอย่างของนักมวยสากลทีมชาติไทย
ทั้งชายและหญิง ทุกคน ก็ถือว่า อยู่ในสภาพความพร้อม 90%
กันแล้ว เหลือเพียงการเก็บตกสภาพการณ์ของความพร้อมใน
นาทีสุดท้าย ร่วมกันต่อไป

บันทึกมวยสากล ชาย-หญิง
ไทยแลนด์ เวิลด์ ซีรีส์ ครั้งที่ 5

สรุปผลการแข่งขันมวยสากล ไทยแลนด์ เวิลด์ ซีรีส์
มวยชายไทยVSฟิลิปปินส์
ครั้งที่ 5 ประจ�ำปี พ.ศ.2563 ของสมาคมกีฬามวยสากลแห่ง
• รุ่น 52 กก.วุฒิชัย ยุระชัย ชนะคะแนน แลนดอน
ประเทศไทย ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โลแกน (ฟิลิปปินส์), ธิติสรรณ์ ปั้นโหมด  ชนะคะแนน คาร์โล
เมื่อวันที่ 14-24 มกราคม 2563 ปรากฏดังนี้
ปาลัมม์ (ฟิลิปปินส์)
วันแรก 14 มกราคม
• รุ่น 57 กก. ยอดทนง เชื้อเพชร ชนะคะแนน เอียน
มวยหญิงไทยVSฝรั่งเศส
เบาติสต้า(ฟิลิปปินส์)
• รุ่น 51 กก. นิลดา  มีคุณ ชนะคะแนน โจฮันน่า
• รุ่น 63 กก. คุณาธิป ปิดนุช ชนะ อาร์เอสซี ยก 3
วอนยู, จุฑามาศ จิตรพงศ์ ชนะคะแนน มันชินี่ เดลฟิน
เจมส์ พาลิคเต้ (ฟิลิปปินส์),อธิชัย เพิ่มทรัพย์ ชนะคะแนน
• รุ่น 54 กก. ปรีดากมล ถิ่นทับไทย ชนะคะแนน ฮูร่า  เยเร่ เดอลา ครูซ (ฟิลิปปินส์), วุฒิชัย มาสุข ชนะ โร โดมินิค
ดิยาลอต์
(นิวซีแลนด์)
• รุ่น 57 กก. พรทิพย์ บัวป่า  ชนะคะแนน โซเฟีย
• รุ่น 69 กก. พีระพัฒน์ เยียะสูงเนิน ชนะอาร์เอสซี
นาเบ็ต, นิลาวัลย์ เตชะสืบ ชนะคะแนน โมนา เมสเตียน
ยก 2 มาจอน เพียน่า  (ฟิลิปปินส์), จักรพงษ์ ยมโคตร แพ้
• รุ่น 60 กก. สุดาพร สีสอนดี ชนะคะแนน อามีน่า คะแนน อามิน คูชคอฟ (อาเซอร์ไบจาน) วุฒิชัย มาสุข ชนะ
ชีดานี่
คะแนน โร โดมินิค (นิวซีแลนด์)
• รุ่น 69 กก. ใบสน มณีก้อน ชนะคะแนน เอมิลี่
• รุ่น 75 กก. วีระพล จงจอหอ แพ้คะแนน แคมแรม
ซอนวิโก้
ชัคชูวารี่ (อาเซอร์ไบจาน)
• รุ่น 75 กก. พรนิภา  ชูตรี แพ้คะแนน ดาวิน่า
• รุ่น 81 กก. อนวัช ถองกระโทก แพ้คะแนน เจอโรม
มิชาเอล
แพมเพลโลน (นิวซีแลนด์)
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วันที่สอง 16 มกราคม

• รุ่น 52 กก. อมฤต เยาว์ด�ำ แพ้คะแนน คาโล ปาลัม
(ฟิลิปปินส์), สมัคร แซ่หาญ แพ้คะแนน แลนดอน โรแกน
(ฟิลิปปินส์), วุฒิชัย ยุระชัย แพ้คะแนน มาสุด ยูซิฟดา
(อาเซอร์ไบจาน), ธิติสรรณ์ ปั้นโหมด ชนะคะแนน รูฟัต
ฮูเซย์นอฟ (อาเซอร์ไบจาน)
• รุ่น 57 กก. ยอดทนง เขื้อเพชร แพ้คะแนน เตย์ฟูร์
อาลิเยน (อาเซอร์ไบจาน), ศราวุฒิ สุขเทศ ชนะคะแนน
ซามิเอล คริสโตฮูรรี่ (ฝรัง่ เศส), ฉัตร์ชยั เดชา บุตรดี ชนะคะแนน
เทย์ฟูล อาลีเยฟ (อาเซอร์ไบจาน)
• รุ่น 63 กก. คุณาธิป ปิดนุช ชนะอาร์เอสซี ยก 2
รุสลัน รุสมาตอฟ (อาเซอร์ไบจาน), อธิชัย เพิ่มทรัพย์ ชนะ
คะแนน จาวิ ด ชาลาไบเยฟ (อาเซอร์ ไบจาน),สมชาย
วงษ์สุวรรณ แพ้คะแนน โอมิฮา  โซเฟีย (ฝรั่งเศส), คุณาธิป
ปิดนุช ชนะคะแนน โอมิฮา โซฟิเน่ (ฝรั่งเศส)
• รุ่น 60 กก. รุตชการญ์ จันทร์ตรง   ชนะคะแนน
ซามูเอล ยารี่ (ฟิลิปปินส์)
• รุ่น 69 กก. พีระพัฒน์ เยียะสูงเนิน แพ้คะแนน
โลเรนโซ่ ซาโตมายอร์ (อาเซอร์ไบจาน), บรรจง สินศิริ แพ้
คะแนน ยาเฮีย เบอร์รอกเกซ (ฝรั่งเศส), ฮูโก้ มิคาลเลฟ
(โมนาโก) ชนะคะแนน โร โดมินิค (นิวซีแลนด์), วุฒิชัย มาสุข
ชนะคะแนน ฮูโก้ มิคาเลฟ (โมนาโก)
• รุ่น 75 กก. วีระพล จงจอหอ ชนะคะแนน ยูเมียร์
มาเซี่ยล (ฟิลิปปินส์), จักรพงษ์ ยมโคตร แพ้คะแนน คัมแรม
ชัคซูวารี่ (อาเซอร์ไบจาน)

วันที่สาม 20 มกราคม

• รุ่น 52 กก. อมฤต เยาว์ด�ำ แพ้คะแนน คาโล ปาลัม
(ฟิลิปปินส์), สมัคร แซ่หาญ แพ้คะแนน แลนดอน โรแกน
(ฟิลิปปินส์), วุฒิชัย ยุระชัย แพ้คะแนน มาสุด ยูซิฟดา
(อาเซอร์ไบจาน), ธิติสรรณ์ ปั้นโหมด ชนะคะแนน รูฟัต
ฮูเซย์นอฟ (อาเซอร์ไบจาน)
• รุ่น 57 กก. ยอดทนง เขื้อเพชร แพ้คะแนน เตย์ฟูร์
อาลิเยน (อาเซอร์ไบจาน), ศราวุฒิ สุขเทศ ชนะคะแนน
ซามิเอล คริสโตฮูรรี่ (ฝรัง่ เศส), ฉัตร์ชยั เดชา บุตรดี ชนะคะแนน
ซามิโอล คริสโตฮูรี่ (ฝรั่งเศส)
• รุ่น 63 กก. คุณาธิป ปิดนุช ชนะอาร์เอสซี ยก 2
รุสลัน รุสมาตอฟ (อาเซอร์ไบจาน), อธิชัย เพิ่มทรัพย์ ชนะ
คะแนน จาวิ ด ชาลาไบเยฟ (อาเซอร์ ไบจาน), สมชาย
วงษ์สุวรรณ แพ้คะแนน โอมิฮา โซเฟีย(ฝรั่งเศส)
• รุ่น 60 กก. รุตชการญ์ จันทร์ตรง   ชนะคะแนน
ซามูเอล ยารี่ (ฟิลิปปินส์)
• รุ่น 69 กก. พีระพัฒน์ เยียะสูงเนิน แพ้คะแนน
โลเรนโซ่ ซาโตมายอร์ (อาเซอร์ไบจาน), บรรจง สินศิริ แพ้
คะแนน ยาเฮีย เบอร์รอกเกซ (ฝรั่งเศส), ฮูโก้ มิคาลเลฟ
(โมนาโก) ชนะคะแนน โดมินิค โร (นิวซีแลนด์), วุฒิชัย มาสุข
ชนะคะแนน ยาเฮีย เบอร์โร้คคูเอ็ด (ฝรั่งเศส)
• รุ่น 75 กก. วีระพล จงจอหอ ชนะคะแนน ยูเมียร์
มาเซี่ยล (ฟิลิปปินส์),จักรพงษ์ ยมโคตร แพ้คะแนน คัมแรม
ชัคซูวารี่ (อาเซอร์ไบจาน)
วันที่สี่ 22 มกราคม

• รุ่น 52 กก. เบนนาม่า  บิลเลีย
ล(ฝรั่งเศส) ชนะคะแนน สมัคร แซ่หาญ,
คาร์โล ปาลัม (ฟิลิปปินส์) แพ้คะแนน
มาซุด ยูซฟิ ซาดา (อาเซอร์ไบจาน), แลน
ดอน โลแกน (ฟิลิปปินส์) ชนะคะแนน
รูฟัต ฮูเซย์นอฟ (อาเซอร์ไบจาน)
• รุน่ 57 กก. ยุทธพงษ์ ทองดี แพ้
คะแนน เอียน เบาติสต้า  (ฟิลิปปินส์),
ซามูเอล คริสโตฮูรี่ (ฝรัง่ เศส) ชนะคะแนน
อู มิ ด รู ส ตามอฟ (อาเซอร์ ไบจาน),
ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี ชนะคะแนน เทย์ฟูล
อาลีเยฟ (อาเซอร์ไบจาน)

16 มวยสากลMagazine

• รุ่น 63 กก. สมชาย วงษ์สุวรรณ แพ้คะแนน ยาวิด
ชาลาบิเยฟ (อาเซอร์ไบจาน), คุณาธิป ปิดนุช ชนะคะแนน
โอมิฮา โซมิเน่ (ฝรั่งเศส)
• รุ่น 69 กก.  บรรจง สินศิริ ชนะคะแนน โร โดมิงเกวซ
(นิวซีแลนด์), ยาเฮีย เบอร์โร้คเกวซ (ฝรั่งเศส) ชนะคะแนน
โลเรนโซ่ ซาโตมายอร์ (อาเซอร์ ไ บจาน), ศั ก ดิ์ กิ ต ติ
ปั ญ ญาอภิ ว งษ์ แพ้ ค ะแนน ชาร์ ค าห์ น อาลิ เ ยฟ
(อาเซอร์ไบจาน), วุฒิชัย มาสุข ชนะคะแนน ฮูโก้ มิคาเลฟ
(โมนาโก)
• รุ่น 75 กก.   อนวัช ถองกระโทก ชนะคะแนน
แคมแรม ชาคูสซูวาร์ลี่ (อาเซอร์ไบจาน), วิคเตอร์ โยคะ
(ฝรั่งเศส) แพ้คะแนน อามิน คูชเคอร์ (อาเซอร์ไบจาน),
อาเมียร์ มาร์เซียล (ฟิลิปปินส์) ชนะคะแนน ไรอัน ชาคิฟฟ์
(นิวซีแลนด์)
• รุ่น 81 กก. อัลฟอนโซ่ โดมิงเกวซ (อาเซอร์ไบจาน)
ชนะคะแนน เอ็นตามเว่ เกตาน (ฝรั่งเศส), จักรพงษ์ ยมโคตร
แพ้คะแนน เจโรม แพมเพโลน (นิวซีแลนด์)

• รุ่น 57 กก. ยุทธพงษ์ ทองดี แพ้คะแนน เตย์ฟูร์
อลิเยฟ (อาเซอร์ไบจาน), ซามูเอล คริสโตฮูรี่ (ฝรั่งเศส) แพ้
คะแนน อูมิด รุสตามอฟ (อาเซอร์ไบจาน), ฉัตร์ชัยเดชา
บุตรดี ชนะคะแนน เอียน เบาติสต้า (ฟิลิปปินส์)
• รุ่น 63 กก. รุตชการญ์ จันทร์ตรง แพ้คะแนน จาวิด
ชาลาบิเยฟ (อาเซอร์ไบจาน), สมชาย วงษ์สวุ รรณ ชนะคะแนน
รุสลัน รุสตามอฟ (อาเซอร์ไบจาน)
• รุ่น 69 กก. บรรจง สินศิริ ชนะคะแนน ยาเฮีย
เบอร์รุกเกซ (ฝรั่งเศส), ชาร์คาน อาลิเยฟ (อาเซอร์ไบจาน)
ชนะคะแนน โดมินกิ โร (นิวซีแลนด์), วุฒชิ ยั มาสุข ชนะคะแนน
ลอเรนโซ โซตามายอร์ (อาเซอร์ไบจาน)
• รุ่น 75 กก. อภิสิทธิ์ ขันโคกเครือ ชนะคะแนน ไรอัน
ชาคิฟฟ์ (นิวซีแลนด์),อามิน คุชเคอร์ (อาเซอร์ไบจาน) ชนะ
คะแนน อูเมียร์ มาร์เซียล (ฟิลปิ ปินส์), วิคเตอร์ โยก้า (ฝรัง่ เศส)
ชนะคะแนน คัมแรม ชาคซูวารี่ (อาเซอร์ไบจาน)
• รุ ่ น 81 กก. จั ก รพงษ์ ยมโคตร แพ้ ค ะแนน
อัลฟอนโซ่ โดมิงเกวซ (อาเซอร์ไบจาน), เจอโรม แพมเพลโลน
วันที่ห้า 24 มกราคม
(นิวซีแลนด์) แพ้คะแนน เกตาน เอ็นตามเว่ (ฝรั่งเศส)
• รุน่ 52 กก. แลนดอน โลแกน (ฟิลปิ ปินส์) ชนะคะแนน
• รุ่น 91 กก. ลูเลีย มาอู (นิวซีแลนด์) แพ้คะแนน
เบนนาม่า บิลเลียล(ฝรัง่ เศส), วุฒชิ ยั ยุระชัย แพ้คะแนน มาซุด มาฮาเหม็ด อับดุลลาเยฟ (อาเซอร์ไบจาน)
ยูซิฟซาดา (อาเซอร์ไบจาน), รูฟัต ฮูเซย์นอฟ (อาเซอร์ไบจาน)
แพ้คะแนน สมัคร แซ่หาญ
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ทีมออสเตรเลีย

ทีมนิวซีแลนด์

ทีมฝรัง่ เศส (หญิง)
ทีมฝรั่งเศส (ชาย)

ทีมอาร์เซอร์ไบจาน
ทีมฟิลิปปินส์

ทีมโมนาโก

ทีมไทย (ชาย)

ทีมไทย (หญิง)

ทีมชาติไทยแยกซ้อม
มวกเหล็ก-กรุงเทพฯ

ปรับสภาพ+เตรียมตัว
ลุยคัดตัว‘อลป.2020’
หลังจากเทศกาลสิ้นปีเก่า พ.ศ.2562
ที่ผ่านมา
ฝ่ายบริหารของ สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
ภายใต้ ก ารน� ำ ของ คุ ณ พิ ชั ย ชุ ณ หวชิ ร นายกสมาคม,
คุณสมชาย พูลสวัสดิ์ อุปนายกและประธานฝ่ายเทคนิค,
พล.ต.ท.ชั ย วั ฒ น์ โชติ ม า เลขาธิ ก าร และ คุ ณ สุ ชั ย
พรชัยศักดิ์อุดม ประธานที่ปรึกษา ฯลฯ ได้มีการพูดคุย สรุป
และน�ำมาซี่งการเปลี่ยนแปลง วิธีการบริหาร และการจัดการ
เกี่ยวกับทีมชาติไทย
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เป็นการแบ่งแยกวิธีการก�ำกับ ดูแล และการฝึกซ้อม
ของทีมชาติไทยชุดใหม่ อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนี้
• ทีมชาติไทย (ชาย) ชุดใหญ่ อยูภ่ ายใต้การรับรองของ
ฮวน ฟอนตาเนียล หัวหน้าโค้ช และ กามนิตย์ นารีรักษ์
รองหัวหน้าโค้ช นักมวยไทยทั้งหมดอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นหลัก
• ที ม ชาติ ไทย (หญิ ง ) อยู ่ ภ ายใต้ ก ารรั บ รองของ
• ทีมชาติไทย (ชาย) ชุดเล็ก อยู่ภายใต้การรับรองของ
เพิก พึ่งสูงเนิน รองหัวหน้าโค้ชและคณะผู้ช่วย นักมวยไทย ภาคภูมิ แจ้งโพธิน์ าค หัวหน้าโค้ช, วิจารณ์ พลฤทธิ-์ ไชยชุมพล
ชุดนี้ อยูท่ ศี่ นู ย์ฝกึ กีฬาในร่ม หัวหมาก กทม. ของการกีฬาแห่ง ช�ำนาญมาก รองหัวหน้าโค้ช นักมวยหญิงชุดนี้ แยกทีซ่ อ้ มออก
เป็น 2 ส่วน ส่วนแรก นักชกที่อยู่ในข่ายเตรียมตัวคัดเลือกกีฬา
ประเทศไทย (กกท.)
โอลิมปิกเกมส์ ค.ศ.2020 และคู่ซ้อม อยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม
หัวหมาก กทม. ส่วนที่สอง นักชกที่เหลือทั้งหมด อยู่ที่ศูนย์ฝึก
กีฬาแห่งชาติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
.....ทีมชาติไทย 2 ชุดที่กรุงเทพมหานคร มี ศ.ดร.เจริญ
กระบวนรั ต น์ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า, ผศ.ดร.สื บ สาย
บุ ญ วี ร บุ ต ร นั ก จิ ต วิ ท ยาการกี ฬ า  และ ดร.อรวรรณ
ภู่ชัยวัฒนานนท์ นักโภชนาการการกีฬา เป็นผู้น�ำทีม และร่วม
การฝีกซ้อมเป็นประจ�ำ
เมื่อต้นเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 เป็นต้นมา
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ทีมชาติไทย 3 ชุด 3 ทีม ก็ด�ำเนินการฝึกซ้อม เตรียม
ความพร้อมของตนเอง ตามแผนการ แผนฝึกซ้อมของสต๊าฟ
โค้ชแต่ละชุดเป็นหลัก ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของสต๊าฟ
โค้ช ที่แยกย่อยออกเป็นกิจจะลักษณะต่างกันออกไป
ทีมชาติไทย 3 ชุด 3 ทีม ก็เดินหน้าฝึกซ้อม เตรียมตัว
ดังนี้
• ทีมชาติไทย ‘ชุดใหญ่’ โดยการน�ำทีมของ วุฒิชัย
มาสุข, ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี, อมฤต เยาว์ด�ำ, คุณาธิป ปิดนุช,
อนวัช ถองกระโทก ฯลฯ พร้อมด้วยตัวส�ำรองอื่นๆ ต่างคร�่ำ
เคร่งกับการฝึกซ้อม ภายใต้การน�ำของ ฮวน ฟอนตาเนียล และ
ทีมงานอย่างละเอียด
• ทีมชาติไทย ‘ชุดเล็ก’ โดยการน�ำทีมของ อธิชัย
เพิ่มทรัพย์, ธิติสรรณ์ ปั้นโหมด, วีระพล จงจอหอ, พีระพัฒน์
เยียะสูงเนิน ฯลฯ พร้อมด้วยทีมนักมวยตัวส�ำรองรุ่นใหม่
ก็ขมีขมัน เอาจริงเอาจัง กับการซ้อมอย่างหนัก ภายใต้การน�ำ
ของ เพิก พึ่งปัญญา และทีมงาน
• ทีมหญิงไทย ‘ชุดใหญ่’ โดยการน�ำทีมของ จุฑามาศ
จิตรพงศ์, นิลดา มีคุณ, นิลาวัลย์ เตชะสืบ, สุดาพร สีสอนดี,
ใบสน มณีก้อน, พรนิภา ชูตรี ฯลฯ มีความก้าวหน้าในการฝึก
ซ้อมอย่างหวังผลได้เป็นล�ำดับ ภายใต้การน�ำของ ภาคภูมิ
แจ้งโพธิน์ าค หัวหน้าโค้ชและ ไชยชุมพล ช�ำนาญมาก-สุบรรณ

พันโนน 2 ผู้ช่วยโค้ชคนส�ำคัญ
• ทีมหญิงไทย ‘ชุดส�ำรอง’ โดยการน�ำทีมของนักมวย
หญิงที่เหลือทั้งหมด ก็มีความก้าวหน้าในการฝึกซ้อม ภายใต้
การน�ำของ วิจารณ์ พลฤทธิ์ รองหัวหน้าโค้ชและ สายลม
อาดี อดีตทีมชาติไทยในฐานะสต๊าฟโค้ชคนใหม่ ที่ก�ำลังดีวันดี
คืนขึ้นมาเช่นกัน
.....ภาพที่ปรากฏออกมา  คื อ ห้วงของการแข่ ง ขั น
มวยสากลนานาชาติ ไทยแลนด์ ซีรีส์ ครั้งที่ 5 และ/หรือ
ค่ายเก็บตัวฝึกซ้อม ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี นั้น ทีมชาติไทย ‘ชุดเล็ก’ ก็ยกทีม ไปร่วมดวลหมัด
ประลองเชิงด้วยเป็นอย่างดี เหมือนกับ ทีมหญิงไทย ‘ชุดใหญ่’
ทีเ่ ดินทางไปท�ำหน้าทีข่ องตนเอง ขณะที่ ทีมชายไทย ‘ชุดใหญ่’
ปักหลักขึ้นดวลหมัด ประลองเชิงกับทีมจากต่างชาติ ไม่วา่ จะ
เป็น ฝรั่งเศส, อาเซอร์ไบจาน, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์,
ฟิลิปปินส์, โมนาโก ฯลฯ ได้อย่างครบถ้วน
เมือ่ พ้นภาวะดังกล่าวแล้ว กระบวนการฝึกซ้อม เตรียมตัว
ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ด้วยความเร่งรีบใหม่ เพราะปัญหาการ
เลื่ อ น ‘คิ ว ’ การแข่ ง ขั นจากเมื อ งอู ๋ ฮั่ น มณฑลเจ้ อ เจี ย ง
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2563
ไปสู่การแข่งขันใหม่ที่เมืองอัมมาน โอมาน วันที่ 3-11 มีนาคม
2563 ต่อไป
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ช่วงสุดท้ำยดังกล่ำว เป็นห้วงเวลำที่ผู้รับผิดชอบของ
สมำคมกีฬำมวยสำกลแห่งประเทศไทย จะตัดสินใจส่งรำยนำม
นักมวยที่ดีที่สุด ในแต่ละรุ่น แต่ละคน เพื่อเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
มวยสำกลใน กีฬำโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว
2020’ รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย กันต่อไปอย่ำงไรดี
ไม่ว่ำอะไรจะเกิดขึ้นก็ตำม นักมวยทีมชำติไทยทุกคน
ก็ผ่ำนกระบวนกำรเก็บตัว ฝึกซ้อม และเตรียมแข่งขันมำเป็น
อย่ำงดี
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.....กำรคัดเลือกตัว ‘โตเกียว 2020’ ก็มีขึ้น 2 ครั้ง
ครั้งแรก รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย ที่กรุงอัมมำน
จอร์แดน วันที่ 3-11 มีนำคม 2563 และอีกครั้งหนึ่ง รอบ
คัดเลือกระดับโลก ทีก่ รุงปำรีส ฝรัง่ เศส วันที่ 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

มองย้อนหลัง ค.ศ.2019
ทีมชาติไทยผลงาน‘ติดลบ’
มองทะลุหน้า ค.ศ.2020
ทีมชาติไทยมีผลงานเช่นใด?
หากประเมินกันจากโปรแกรมมวยสากลระดับนานาชาติ ในรอบปีที่ผ่านมา รอบปี
ค.ศ.2019 / พ.ศ.2562 กันแล้ว คงต้องยอมรับความจริงกันอย่างหนึ่งว่า แนวโน้มของ
ทีมชาติไทย ‘ชุดใหญ่’ ทั้งทีมชาย-ทีมหญิงนั้น เป็นไปในทิศทาง ‘ติดลบ’ มากกว่า เป็นบวก
แน่นอน!!
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ทีมหมัดไทยและสต๊าฟโค้ชชุด ไทยแลนด์ โอเพ่น ชิงชนะ
เลิศถ้วยพระราชทาน ‘คิงส์ คัพ’ โดยทีมหญิงได้มา
1 เหรี ย ญทอง 3 เหรี ย ญเงิ น ส่ ว นที ม ชายได้ ม า 4
เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน

เริ่มจากเดือนเมษายน 2562 การแข่งขัน มวยสากล
(ชาย-หญิง) ชิงแชมป์แห่งเอเชีย ค.ศ.2019 ที่อินดอร์สเตเดียม
หัวหมาก กทม. ของ สมาพันธ์มวยสากลแห่งทวีปเอเชีย
(เอเอสบีซ)ี โดยมี สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย เป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ ‘หญิง’ ทั้งหมด 10 รุ่น มีรุ่นเดียว คือ
รุ่นเฟเธอร์เวต 57 กิโลกรัม นิลาวัลย์ เตชะสืบ นักมวยสาวไทย
เป็นคนเดียวที่ได้เข้าถึงรอบนี้ แต่ก็พ่ายคะแนน หลิน ยู่ ถัง
จากจีนไทเปไปอย่างขาดลอย
รอบชิงชนะเลิศ ‘ชาย’ ทั้งหมด 10 รุ่น ไม่มีนักมวย
ชายไทยแม้แต่คนเดียว ที่ได้เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้
.....นี่คือ ผลงานที่เป็นเครื่องเตือนสติอารมณ์บรรดา 
‘กองเชียร์’ ทีมชาติไทย ครั้งส�ำคัญ
ถัดจากนั้น ในเดือนกรกฎาคม 2562 สมาคมกีฬามวย
สากลแห่ ง ประเทศไทย ลงทุ นจั ด การแข่ ง ขั น มวยสากล
นานาชาติ ไทยแลนด์ โอเพ่น ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
‘คิงส์ คัพ’ ประจ�ำปี 2562 ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก กทม.
โดยมีนานาชาติเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
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รอบชิงชนะเลิศ ‘หญิง’ มีทั้งหมด 6 รุ่น คือ รุ่นไลต์
ฟลายเวต 48 กิ โ ลกรั ม , รุ ่ น ฟลายเวต 51 กิ โ ลกรั ม ,
รุ ่ น เฟเธอร์ เวต 57 กิ โลกรั ม , รุ ่ น ไลต์ เวต 60 กิ โลกรั ม ,
รุ่นเวลเตอร์เวต 69 กิโลกรัม และ รุ่นมิดเดิลเวต 75 กิโลกรัม
ผลการแข่งขันปรากฏว่า ไทยได้เพียง 1 เหรียญทองจาก
จุฑามาศ รักสัตย์ รุ่นฟลายเวต และอีก 3 เหรียญเงิน คือ
รั ช นี ก ร สี ก ะโดน รุ ่ น ฟลายเวต, นิ ล าวั ล ย์ เตชะสื บ
รุ่นเฟเธอร์เวต, สุดาพร สีสอนดี รุ่นไลต์เวต
รอบชิ ง ชนะเลิ ศ ‘ชาย’ มี ทั้ ง หมด 8 รุ ่ น คื อ
รุ่นไลต์ฟลายเวต 48 กิโลกรัม, รุ่นฟลายเวต 52 กิโลกรัม,
รุ ่ น แบนตั ม เวต 56 กิ โลกรั ม , รุ ่ น ไลต์ เวต 60 กิ โลกรั ม ,
รุ่นไลต์เวลเตอร์เวต 64 กิโลกรัม, รุ่นเวลเตอร์เวต 69 กิโลกรัม,
รุ่นมิดเดิลเวต 75 กิโลกรัม และ รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต 81 กิโลกรัม
ผลการแข่งขันปรากฏว่า  ไทยได้ 4 เหรียญทองจาก
ฉั ต ร์ ชั ย เดชา บุ ต รดี รุ ่ น แบนตั ม เวต, อธิ ชั ย เพิ่ ม ทรั พ ย์
รุ่นไลต์เวลเตอร์เวต, วุฒิชัย มาสุข รุ่นเวลเตอร์เวต และ
อนวัช ถองกระโทก รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต บวกกับอีก 2 เหรียญเงิน
จาก รุตชการญ์ จันทร์ตรง รุ่นไลต์เวต, สมชาย วงษ์สุวรรณ
รุ่นไลต์เวลเตอร์เวต

.....นี่ คื อ ผลงานอั น พอประเทื อ งสติ ป ั ญ ญาของ
‘กองเชียร์’ ทีมชาติไทย โดยเฉพาะทีมชายได้พอสมควร ส่วน
ทีมหญิงนั้น ถือว่าไม่น่าพอใจ!!
ถัดจากนั้น ทีมชาติไทยก็มีเวลาเตรียมพร้อม เตรียมตัว
กันอีกห้วงเวลาหนึง่ ก่อนจะถึงการแข่งขันรายการใหญ่ รายการ
ส�ำคัญสุดยอดประจ�ำปี 2562 ของทุกชาติทั่วโลกร่วมกัน
รายการแรก คือ การแข่งขัน มวยสากล (ชาย) ชิงแชมป์
โลก ค.ศ.2019 ของ สหพันธ์มวยสากลนานาชาติ (เอไอบีเอ)
ที่เมืองเอคาเทรินเบิร์ก รัสเซีย เมื่อวันที่ 8-21 กันยายน 2562
รายการนี้ แข่งขัน 10 รุ่น ไทยส่งแข่งขัน 4 รุ่น ผลปรากฏว่า 
ตกรอบเรียบวุธทุกคน ดังนี้
.....รุน่ ฟลายเวต วุฒชิ ยั ยุระชัย ตกรอบแรก แพ้คะแนน
รามอน นิคานอร์ กุยโรก้า (อาร์เจนตินา)
.....รุ่นเฟเธอร์เวต ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี รอบแรก ชนะ
จิลล์ มัมดากี้ (อินโดนีเซีย), รอบสอง ชนะ วาซีเล อุสตูรอย
(เบลเยียม) และรอบสาม แพ้ ไคราด เยราลีเยฟ (คาซัคสถาน)
.....รุ่นไลต์เวลเตอร์เวต สมชาย วงษ์สุวรรณ รอบแรก
ชนะ มอสเล็ม แม็กซูร์ (อิหร่าน), รอบสอง แพ้ เฮวานเนส
บาคคอฟ (อาร์เมเนีย)
.....รุ ่ น เวลเตอร์ เวต วุ ฒิ ชั ย มาสุ ข รอบแรก ชนะ
เยาเฮอนี โดฮาดิอาแวร์ด (เบลารุส) รอบสอง แพ้ อับลาอิคฮัน
ซูสซูพอฟ (คาซัคสถาน)

ฉัตร์ชยั เดชา บุตรดี ท�ำผลงานดีสดุ ในศึกมวยสากล (ชาย)
ชิงแชมป์โลก 2019 ด้วยการผ่านเข้าถึงรอบสาม ก่อนทีท่ มี
นักชกชายของไทยจะชวดทุกเหรียญรางวัล

จุฑามาศ รักสัตย์ กูห้ น้าทีมไทย ซิวมาได้ 1 เหรียญทองแดง
ในมวยสากล (หญิง) ชิงแชมป์โลก 2019

รายการนี้ นั ก มวยไทยหลุ ด พ้ น
วงจรชาติชั้นน�ำ ของวงการมวยสากล
ระดับโลกไปอย่างชัดเจน และหลุดพ้นจาก
ชั้นน�ำของทวีปเอเชียไปอีกด้วย
สถานการณ์อย่างเดียวกันนี้ ก็เกิด
ขึ้ นกั บ ที ม มวยสากลหญิ ง ไทย ในการ
แข่งขัน มวยสากล (หญิง) ชิงแชมป์โลก
ค.ศ.2019 ของ สหพั น ธ์ ม วยสากล
นานาชาติ (เอไอบีเอ) ที่เมืองอูลัน อูเด
ของรัสเซีย เมื่อวันที่ 3-13 ตุลาคม 2562
ไทยส่งนักมวยหญิง 6 คนแข่งขัน โชคดี...
โชคดี . ..ที่ ยั ง มี นั ก มวยหญิ ง ไทยได้ 1
เหรียญทองแดงกลับมา  คือ จุฑามาศ
รักสัตย์ ในรุ่นไลต์ฟลายเวต ดังผลสรุป
ต่อไปนี้
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ทีมก�ำปัน้ ไทยชุดซีเกมส์ ครัง้ ที่ 30 คว้ามาได้ 5 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน และ2 เหรียญทองแดง

.....รุ่นไลต์ฟลายเวต จุฑามาศ รักสัตย์ รอบแรก ชนะ
ไครา ไลรีย์ (ออสเตรเลีย), รอบสอง ชนะ ปินส์ เม็ง เชียะห์
(จีนไทเป), รอบสาม ชนะ เชฟต้า  ยูลิยาโนว่า  อาเซโนล่า 
(บัลแกเรีย), รอบรองชนะเลิศ แพ้ รานี มันจู(อินเดีย)
.....รุ่นฟลายเวต จุฑามาศ จิตรพงศ์ รอบแรก ชนะ
อาซิส นิมานิ (เยอรมนี), รอบสอง แพ้ แมรี่ คอม (อินเดีย)
....รุ่นแบนตัมเวต ปรีดากมล ถิ่นทับไทย รอบแรก ชนะ
อุมเมย์มา  (โมร็อกโก), รอบสอง แพ้ แคโรไลน์ คูร์วาลิเยอร์
(ฝรั่งเศส)
.....รุ่นเฟเธอร์เวต นิลาวัลย์ เตชะสืบ รอบแรก ได้ผา่ น,
รอบสอง ชนะ เยนี แอเรียส (โคลอมเบีย), รอบสาม ชนะ
อามั นด้ า  มิ ล แลร์ (ลั ต เวี ย ), รอบก่ อ นรองชนะเลิ ศ แพ้
หลิน ยู่ ถิง (จีนไทเป)
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....รุ่นไลต์เวต สุดาพร สีสอนดี รอบแรก ได้ผ่าน,
รอบสอง ชนะ อันย่า  สติรดจ์แมน (ออสเตรเลีย), รอบสาม
ชนะ รินม่า  โวลลอสเชนโก้ (คาซัคสถาน), รอบก่อนรอง
ชนะเลิศ แพ้ ราชีดา 
้ เอลลิส (สหรัฐอเมริกา)
สถานการณ์เช่นเดียวกันนี้ ท�ำให้นักมวยหญิงไทยมี
อันดับได้เหรียญรางวัล ติดมาเป็นอันดับ 15 ร่วมกับชาติอื่นๆ
แต่ก็ถือว่า อยู่ในระดับล้มเหลวไปอย่างช่วยไม่ได้
รายการใหญ่สุดท้ายประจ�ำปี 2562 คือ การแข่งขัน
มวยสากลกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ เมื่อ
วันที่ 1-9 ธันวาคม 2562 ชิงชนะเลิศทั้งหมด 13 รุ่น แยกเป็น
ชาย 8 รุ่น หญิง 5 รุ่น ผลปรากฏว่า ฟิลิปปินส์ เจ้าภาพกวาด
ไปได้ 7 รุ่น ไทย 5 รุ่น และ เวียดนาม 1 รุ่น

อนวัช ถองกระโทก ดีใจสุดขีดหลังผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ก่อนจะคว้าเหรียญทองรุน่ ไลต์เฮฟวีเ่ วต ในกีฬาซีเกมส์ ครัง้
ที่ 30 ทีฟ่ ลิ ปิ ปินส์

ผลงานของนั ก มวยไทยใน กี ฬ าซี เ กมส์ ครั้ ง ที่ 30
คราวนี้ แยกเป็นนักมวยชายได้แชมป์ 3 รุ่นน�้ำหนัก ได้แก่
ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี ในรุ่นแบนตัมเวต, วุฒิชัย มาสุข ใน
รุ่นเวลเตอร์เวต และ อนวัช ถองกระโทก ในรุ่นไลต์เฮฟวี่เวต
โดยมี ผ ลงานอี ก 2 เหรี ย ญทองของนั ก มวยหญิ ง ไทย คื อ
นิลาวัลย์ เตชะสืบ ในรุ่นแบนตัมเวต และ สุดาพร สีสอนดี ใน
รุ่นไลต์เวต
หากวิเคราะห์กันโดยพื้นฐานแล้ว ผลงานโดยสรุปของ
นักมวยไทยในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาข้างต้น
ต้องยอมรับว่า  กระแสของ ทีมชาติไทย ‘ชุดใหญ่’ ใน
รอบปีที่ผา่ นมา ยังเป็นไปในแนวดิ่ง โดยเฉพาะผลงานจากการ
แข่งขัน มวยสากล (ชาย-หญิง) ชิงแชมป์โลก ค.ศ.2019
ของ สหพันธ์มวยสากลนานาชาติ (เอไอบีเอ) ทั้ง 2 รายการ
ที่นักมวยไทยผลงานห่างหายไปจากระดับแนวหน้าของโลก
อย่างชัดเจนยิ่งนัก

.....ยิ่งตรวจดูสภาพผลการแข่งขันกันแล้ว แนวโน้มของ
นั ก มวยชายนั้ น ดู เหมื อ นจะมี เพี ย ง ฉั ต ร์ ชั ย เดชา  บุ ต รดี
คนเดียวเท่านั้น ที่พอจะฝากผีฝากไข้กันไว้ได้ในสถานการณ์
ขณะนี้
แต่นนั่ คือ การวิเคราะห์ผลงานตามมาตรฐานการชกของ
แต่ละคนเท่านั้นเอง
ยังเหลือเวลาอีกไม่นอ้ ยเลย ส�ำหรับการเตรียมพร้อมของ
ทีมชาติไทย ‘ชุดใหญ่’ ในรอบปีหน้า ค.ศ.2020/พ.ศ.2563 ว่า 
แต่ละคนจะลุ้นผลงานกันใหม่ได้แค่ไหน? อย่างไรบ้าง?
คงต้องรอลุน้ กันต่อไปว่า ทีมชาติไทย ‘ชุดไหญ่’ จะกลับ
มาในสภาพใด? อย่างไร?
แฟนมวยเมืองไทยทั้งชนชาติ รอวันและเวลาแห่งการ
พิสูจน์อยู่!!
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มวยไทยแลนด์ โอเพ่น

สวนนงนุช เมืองพัทยา
วันที่ 3-9 เมษายน 2563
หากพิจารณากันให้ถ่องแท้แล้ว จะเห็นได้ว่า การแข่งขันมวยสากลระดับนานาชาติ
รายการต่างๆ ของนานาชาตินั้น พากันร่อยหรอไปอย่างน่าใจหาย แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางปี
แห่งโอลิมปิกเกมส์ ก็ตามที
เหตุ ผ ลของควำมร่ อ ยหรอนั้ 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
ท่ำมกลำงควำมผันแปร ไม่แน่นอนของ ‘ไอโอซี’ กับ ‘ไอเอบีเอ’
มำโดยตลอดนั้น ก็ยืนยันนโยบำยเดิมในกำรจัดกำรแข่งขัน
มวยสำกลนำนำชำติ ‘ไทยแลนด์ โอเพ่น’ ชิงถ้วยพระรำชทำน
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‘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

.....นักมวยหญิง 5 รุ่น ได้แก่ รุ่นฟลายเวต 51 กิโลกรัม,
รุ ่ น เฟเธอร์ เวต 57 กิ โลกรั ม , รุ ่ น ไลต์ เวต 60 กิ โลกรั ม ,
รุ่นเวลเตอร์เวต 69 กิโลกรัม และรุ่นมิดเดิลเวต 75 กิโลกรัม
.....นักมวยชาย 6 รุ่น ได้แก่ รุ่นฟลายเวต 52 กิโลกรัม,
รุ ่ น แบนตั ม เวต 57 กิ โลกรั ม , รุ ่ น ไลต์ เวต 63 กิ โลกรั ม ,
รุ่นเวลเตอร์เวต 69 กิโลกรัม, รุ่นมิดเดิลเวต 75 กิโลกรัม และ
รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต 81 กิโลกรัม
.....ย�้ำ ย�้ำอีกครั้งหนึ่งว่า  นักมวยชาย-หญิงที่จะเข้า
แข่ ง ขั น มวยคิ ง ส์ คั พ ปี นี้ มวยไทยแลนด์ โอเพ่ น ปี นี้ เป็ น
รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุ 16-40 ปี) เท่านั้น
มวยคิงส์คัพปีนี้ ก�ำหนดวันแข่งขันคร่าวๆ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกต่อทุกชาติ ทุกภาษา ที่จะเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้
• วันที่ 1-2 เมษายน 2563 นักมวยทุกชาติทยอยเดิน
ทางเข้าสู่ที่พัก
• วันที่ 2 เมษายน 2563 ประชุมด้านเทคนิค และ
จับสลากแบ่งสายแข่งขัน
• วันที่ 3-6 เมษายน 2563 เริ่มแข่งขันวันที่หนึ่ง ถึง
วันที่สี่ (รอบแรก เวลา 14.00 น. / รอบสอง เวลา 18.00 น.)
• วันที่ 7 เมษายน 2563 พักการแข่งขัน / ทัวร์อิสระ
• วันที่ 8 เมษายน 2563 รอบรองชนะเลิศ
• วันที่ 9 เมษายน 2563 รอบชิงชนะเลิศ และงานเลี้ยง
อ�ำลา
• วันที่ 10 เมษายน 2563 นักมวยทุกชาติทยอย
เดินทางกลับ
จากโปรแกรมแข่งขันดังกล่าว สรุปชัดเจนว่า ที่พักของ
นักมวย เจ้าหน้าที่ทีม และฝ่ายจัดการแข่งขันทุกชาติ พักใน
สวนนงนุช เมืองพัทยา ส่วนสนามแข่งขันนั้น ก�ำหนดจัดที่ เวที
มวยสวนนงนุช ขนาด 2 เวทีมาตรฐาน ตลอดรายการ

เรียกได้วา 
่ จัดกันทีจ่ ดุ เดียว แห่งเดียว ครบถ้วนทีส่ ดุ แล้ว
ฯลฯ และ ฯลฯ
จากความคืบหน้าของการแข่งขัน มวยสากลนานาชาติ
‘ไทยแลนด์ โอเพ่น’ ชิงถ้วยพระราชทาน ‘คิงส์ คัพ’ ประจ�ำปี
ดังกล่าว
พล.ต.ท.ชั ย วั ฒ น์ โชติ ม า เลขาธิ ก ารสมาคมกี ฬ า
มวยสากลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  คาดว่าจะมีประมาณ
20-25 ชาติสง่ นักมวยเข้าร่วมแข่งขัน ส่วนใหญ่จะเป็นชาติเอเชีย
และอีกส่วนหนึ่งจะมาจากชาติยุโรป ชาติโอเชียเนีย และชาติ
อเมริกา เป็นต้น
.....ประเด็นส�ำคัญ คือ ห้วงว่างระหว่างการแข่งขันมวย
สากลในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ รอบคัดเลือกทั่วโลกที่คาดว่า
จะสิ้นสุดทั้งหมดภายในเดือนมีนาคมนี้ กับช่วงแข่งขันรอบคัด
เลือกระดับโลก ในเดือนพฤษภาคมนี้ จะเพียงพอหรือเหมาะ
สมต่อการเตรียมพร้อม ของนักมวยทุกชาติมากน้อยแค่ไหน?
.....“เราก็ตอ้ งรอดูวา่ แต่ละชาติจะตัดสินใจกันอย่างไร?
แต่เรื่องหนึ่งซื่งเราต้องท�ำอยู่แล้ว คือ การลงทุนออกค่าใช้จ่าย
ทัง้ หมดให้ทกุ ชาติตลอดการแข่งขันนัน้ ถือว่าเป็นเงือ่ นไขส�ำคัญ
ที่ทุกชาติต้องประเมินควบคู่กันไปด้วย”
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เลขำธิกำรสมำคมกีฬำมวยสำกลฯ กล่ำวในตอนท้ำยว่ำ
ส�ำหรับนักมวยไทยนั้น สมำคมกีฬำมวยสำกลฯ ก�ำหนดไว้
ชัดเจนแล้วว่ำ ต้องส่งนักมวยชำย-หญิง ทุกคน เข้ำแข่งขัน
รำยกำรนี้อย่ำงเต็มที่ เพื่อแสดงควำมพร้อมของ ‘เจ้ำภำพ’ ให้
ดีที่สุด พร้อมเพรียงมำกที่สุดต่อไป
นอกจำกนี้ ฝ่ำยต่ำงประเทศของสมำคมกีฬำมวยสำกลฯ
คุณไกรทัต แก้วเกตุ ผู้ประสำนงำนก็แจ้งว่ำ กำรติดต่อในขั้น
รำยละเอียดกับทุกชำติ เกี่ยวกับเรื่องกำรแข่งขันปีนี้ มีผลตอบ
รับเป็นอย่ำงดี คำดว่ำจะมีจำ� นวนชำติตำ่ งๆ ไม่นอ้ ยกว่ำทีค่ ำด
กันไว้ คือ ประมำณ 20-25 ชำติ
.....“ปนี้ ทุกชาติก็เล็งหารายการให้นักมวยของเขา
ได้มโี อกาสทดสอบประสบการณ์ ทดสอบฝมอื อย่างแพร่หลาย
สม�า่ เสมออยูแ่ ล้ว มวยคิงส์คพั หรือมวยไทยแลนด์ โอเพ่น ก็เป็น
รายการที่เหมาะสม ท้าทายต่อทุกคนเป็นอย่างดี”
คุณไกรทัตกล่ำวอีกว่ำ มวยคิงส์คพั ปีนี้ มีควำมพร้อม มี
ควำมเหมำะสมต่อทุกชำติเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะเปรียบเทียบกับ
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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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ม.รภ.อุบลราชธานี
เสนอจัด‘มวยอาเซียน’
15-21 ธันวาคม 2563
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
แนวควำมคิดของกำรเป็นเจ้ำภำพดังกล่ำว คือ ม.รำชภัฏ
อุบลรำชธำนี ต้องเสนอตัวต่อทีป่ ระชุมใหญ่ของ 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
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• 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 น่ำจะมี 8 ชำติอย่ำงน้อยเข้ำร่วมแข่งขัน คือ ไทย, ฟิลปิ ปินส์,
อินโดนีเซีย, มำเลเซีย, สิงคโปร์, เวียดนำม, ลำว, กัมพูชำ 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�าเร็จจริงๆ จะเปนอย่างไร ก็ตอ้ งติดตามกัน
ต่อไป

สะท้อนปัญหา‘ไอบ้า’
จากมุมมองคีย์แมน‘ไอโอซี’

เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า คณะท�ำงานพิเศษซึ่งแต่งตั้งโดย คณะกรรมการโอลิมปิกสากล
(ไอโอซี) ได้เดินหน้าแผนงานเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคและคัดตัวนักกีฬาเพื่อ
ร่วมแข่งขันมวยสากลในมหกรรมกีฬา โอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
กลางปีนี้
ปฏิบัติการของคณะท�ำงานของไอโอซีคืบหน้าไปด้วยดี
เมื่อมีการก�ำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์โซน
ต่างๆ น�ำมาซึง่ ค�ำถามถึงสถานภาพและความจ�ำเป็นของไอบ้า
หลังจากนี้ ว่าจะยังมีตวั ตน มีบทบาทในฐานะองค์กรสูงสุดของ
วงการกีฬามวยสากลในระดับนานาชาติอยู่หรือไม่? ไอโอซีจะ
ปลดล็อกให้ไอบ้าได้กลับมามีสถานภาพอันสมบูรณ์ก่อนการ
แข่งขัน โอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสหรือ
เปล่า?
เว็บไซต์ อินไซด์ เดอะ เกมส์ ซึ่งเกาะติดข่าวเชิงลึกของ
องค์กรกีฬาระดับโลก ได้สัมภาษณ์พิเศษ เนนาด ลาโลวิช
ประธานคณะกรรมการฝ่ายสังเกตการณ์ซึ่งทางไอโอซีตั้งขึ้น
เพือ่ ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาและปฏิรปู องค์กร
ของไอบ้า ตามที่ไอโอซีมีค�ำสั่งก่อนหน้านี้

เนนาด ลาโลวิช

ไอโอซีระบุในเอกสารถึงไอบ้าว่า ต้องการให้สหพันธ์มวย
สากลนานาชาติแก้ไขปัญหาใน 4 ประเด็นใหญ่ๆ นัน่ คือ ปัญหา
เรือ่ งการคอร์รปั ชัน่ ในการบริหารองค์กร ปัญหาการเงิน ปัญหา
เรือ่ งความโปร่งใสในค�ำตัดสิน และปัญหาเรือ่ งการควบคุมสาร
ต้องห้าม ซึ่งในเวลาต่อมา  ไอบ้าได้หันไปจับมือกับหน่วยงาน
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ด้านการควบคุมสารต้องห้ามระดับนานาชาติ ให้เข้ามาดูแล
เรือ่ งการเก็บและตรวจสอบตัวอย่างปัสสาวะจากนักกีฬา ท�ำให้
ไอโอซีหันไปโฟกัสที่ 3 ประเด็นที่เหลือแทน
ลาโลวิชบอกกับ ‘อินไซด์ เดอะ เกมส์’ ว่า จนถึงขณะนี้
คณะกรรมการก็ยงั ไม่พอใจความคืบหน้าในการด�ำเนินงานของ
ไอบ้านัก ประการแรกสุดคือเรือ่ งการบริหารงานนัน้ ไอโอซีคาด
หวังว่าจะได้เห็นบุคลากร ‘หน้าใหม่’ ในระดับผู้บริหาร ไม่ใช่
วนๆ เวียนๆ ใช้แต่คนในวงการ หรือคีย์แมนหน้าเดิมๆ สลับ
สั บ เปลี่ ย นกั น ขึ้ น มา  เหมื อ นอย่ า งก่ อ นหน้ า นี้ ห ลั ง จาก
ดร.ชิง กัวะ วู พ้นจากต�ำแหน่ง กาฟูร์ ราคิมอฟ ที่ขึ้นมาแทน
ก็โดนไอโอซีท้วงติงเรื่องคุณสมบัติ เพราะถูกกระทรงการคลัง
สหรัฐขึ้นบัญชีด�ำ
แม้ ว ่ า ราคิ ม อฟ
จะยอมลาออกในที่สุด
คนที่มาท�ำหน้าที่รักษา
ก า ร ป ร ะ ธ า น ไอ บ ้ า
คนใหม่ คือ นายแพทย์
โมฮาเหม็ด มุสตาห์ซาน
ประธานสมาพันธ์มวย
สากลแห่งแอฟริกา ก็ไม่
นายแพทย์โมฮาเหม็ด มุสตาห์ซาน
วายเคยท�ำหน้าที่ดูแล
เรื่องการจับสลากหรือก�ำหนดตัวผู้ตัดสินในการแข่งขันมวย
สากล โอลิมปิกเกมส์ 2016 ที่นครริโอ เด จาเนโร ประเทศ
บราซิล ซึง่ โดนวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างหนักจนไอโอซีตงั้ ค�ำถามถึง
ความเหมาะสมขึ้นมาอีกครั้ง
นอกจากนี้ ลาโลวิชยังพุง่ ประเด็นไปทีก่ ารแก้ไขธรรมนูญ
ข้อบังคับของสหพันธ์ซงึ่ ยังคาราคาซัง โดยปัญหาล่าสุดเกิดจาก
ที่ประชุมบอร์ดบริหารไม่ครบองค์เมื่อเดือนธันวาคม ท�ำให้ไม่
สามารถจัดประชุมเพื่อลงมติแก้ไขข้อบังคับและก�ำหนดราย
ละเอียดการประชุมเลือกตั้งได้ ท�ำให้ก�ำหนดการประชุมใหญ่
ชาติสมาชิกเพื่อลงมติใน 2 วาระหลักดังกล่าวซึ่งก�ำหนดใน
เดือนมีนาคมนี้ เกิดความไม่แน่นอนขึ้นอีก
ลาโลวิชเผยด้วยว่า  ไอโอซีแสดงความเป็นห่วงเรื่องหนี้
สินมูลค่า  16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (480 ล้านบาท) ของไอบ้า 
โดยระบุว่า  ไอโอซีไม่มั่นใจเลยว่า  ไอบ้าจะสามารถเคลียร์
หนี้สินของตัวเอง หรือแม้กระทั่งแผนการด�ำเนินการทางการ
เงินเป็นอย่างไร
ประเด็นนี้มีความคืบหน้าน่าสนใจ เมื่อ อูมาร์ เครมเลฟ
คีย์แมนวงการมวยชาวรัสเซีย ในฐานะประธานฝ่ายการตลาด
ของไอบ้าที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่ ออกมายืนยันระหว่างการ
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ประชุม ‘ออล รัสเซียน บ๊อกซิ่ง ฟอรั่ม’ ที่คาลินนินกราด เมื่อ
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ว่า  ไอบ้าก�ำลังอยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
ปลดหนี้ โดยหารือกับผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย พร้อมยืนยันว่าสหพันธ์
จะไม่เข้าสู่ภาวะ ‘ล้มละลาย’ อย่างเด็ดขาด
ต้องไม่ลืมว่า  ย้อนไปในช่วงที่ราคิมอฟเพิ่งพ้นจาก
ต�ำแหน่งนั้น เครมเลฟได้ส่งหนังสือถึงไอโอซีแสดงความจ�ำนง
ว่ายินดีช่วยชดใช้หนี้สินของไอบ้าทั้งหมด แลกกับการรักษา
สถานภาพองค์กร แต่ได้รับการปฏิเสธจากไอโอซี
การทีไ่ อบ้าตัง้ เครฟเลฟท�ำหน้าทีป่ ระธานฝ่ายการตลาด
ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ และการยืนยันว่าใกล้ปลดหนี้
เรียบร้อยแล้ว ช่างเป็นกระบวนการทีป่ ระจวบเหมาะลงตัวอย่าง
น่าสนใจ?
ลาโลวิชกล่าวกับ ‘อินไซด์ เดอะ เกมส์’ ในตอนท้ายว่า 
อยากเห็นความคืบหน้าในการแก้ปัญหาที่ชัดเจนกว่านี้ บอร์ด
บริหารไอบ้าควรจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้
ปัญหามากกว่านี้ ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการฝ่ายสังเกตการณ์ซงึ่
ตนเป็นประธาน ได้ประชุมร่วมกับไอบ้าแล้ว 3 ครัง้ เพือ่ ติดตาม
ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา แต่ยงั ไม่เห็นความคืบหน้าเป็น
รูปธรรมชัดเจน หรือแม้กระทั่งทิศทางการด�ำเนินการอย่างที่
ควรจะเป็น
เรื่องที่ควรท�ำเช่นการปรับเปลี่ยนกฎข้อบังคับ หรือการ
เลือกตัง้ คณะท�ำงานชุดใหม่เอีย่ มเข้ามาท�ำหน้าทีส่ ะสางปัญหา
ต่างๆ เหล่านี้คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
ถ้าให้ประเมินจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ณ เวลานี้
ลาโลวิชยอมรับว่า คงยากทีไ่ อบ้าจะพ้นโทษแบนได้กลับไปดูแล
การแข่งขันมวยสากลใน ‘ปารีสเกมส์’ ในอีก 4 ปีขา้ งหน้า
อย่างไรก็ตาม ไอโอซียังพร้อมที่จะให้โอกาส ขอเพียง
ไอบ้าด�ำเนินการทุกอย่างตามทีถ่ กู ท้วงติงไปอย่างลุลว่ งรวดเร็ว
เมื่อคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดแล้ว ก็อาจจะ
ไฟเขียวให้ยกเลิกโทษแบนได้
...แต่ยังไม่ใช่เร็วๆ นี้แน่นอน!

อูมาร์ เครมเลฟ

สรุปไทม์ไลน์ปี 2019
กับวิกฤติการณ์‘ไอบ้า’
ตลอดระยะเวลา 12 เดือนของปี 2019 ที่ผ่านมา กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความ
ไม่แน่นอนของ สหพันธ์มวยสากลนานาชาติ (ไอบ้า) หลังประสบปัญหาวิกฤติการบริหารงาน
และปัญหาวุ่นวายภายในองค์กรที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลงง่ายๆ
สถานภาพขององค์กรสูงสุดที่ดูแลกีฬามวยสากลของ
โลกยิ่งสั่นคลอน เมื่อ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี)
กดดันให้ไอบ้าปรับโฉมองค์กรครั้งใหญ่ ก่อนจะระงับการท�ำ
หน้าที่จัดการแข่งขันกีฬามวยสากลใน โอลิมปิกเกมส์ 2020
พร้อมตั้งคณะท�ำงานชุดพิเศษขึ้นมาดูแลบริหารจัดการแทน
เพื่อให้เห็นภาพความเคลื่อนไหวทั้งปัญหาภายนอก
และปัญหาภายในที่ไอบ้าต้องเผชิญตลอดระยะเวลา  1 ปี
ของปี 2019 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป เว็บข่าว อินไซด์ เดอะ เกมส์ ซึ่ง
เจาะลึกวงการกีฬาโลกจึงสรุปเหตุการณ์ส�ำคัญๆ ที่เกิดขึ้น
เรียงตามล�ำดับเวลา ดังนี้

สารต้องห้าม และความโปร่งใสในการตัดสิน ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2018 ไอบ้าก็ตอบโต้ด้วยการอ้างว่า  การกดดัน
จากไอโอซีโดยขู่ที่จะถอดไอบ้าจากการท�ำหน้าที่จัดการด้าน
เทคนิคกีฬามวยในโอลิมปิกเกมส์ 2020 จะส่งผลกระทบ
โดยตรงกับนักกีฬาชาติต่างๆ
ขณะที่ กาฟูร์ ราคิมอฟ ประธานไอบ้า  ณ เวลานั้น
ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ในเดือนพฤศจิกายน ยืนยันว่าจะปรับปรุงการ
บริหารองค์กรให้โปร่งใสขึ้น แม้ว่าเจ้าตัวจะโดนไอโอซีกดดัน
อย่างหนักให้ออกจากต�ำแหน่ง เนือ่ งจากเป็น
บุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีด�ำโดยกระทรวงการ
มกราคม
คลังของสหรัฐ จากข้อกล่าวหาว่าเกีย่ ว
หลังจากโดนไอโอซีจี้ถามเรื่องการปรับองค์กรใน 4 พันกับองค์กรอิทธิพลทีบ่ า้ นเกิด
ประเด็นหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการ การเงิน การควบคุม อุซเบกิสถาน
กาฟูร์ ราคิมอฟ
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ในเดือนเดียวกัน สื่อฝรั่งเศสและบัลแกเรียรำยงำนว่ำ คำริม
บูซิดี้ อดีตซีอีโอของไอบ้ำซึ่งเป็นคนสนิทของรำคิมอฟ มีส่วน
ในกำรล็อกผลกำรแข่งขันมวยสำกลในโอลิมปิกเกมส์ 2016 ที่
นครริโอ เด จำเนโร ประเทศบรำซิล
เมษายน

ดร.โมฮาเหม็ด มุสตาห์ซาน

กุมภาพันธ์

ไอโอซีส่งเอกสำรค�ำถำม 41 ข้อให้ไอบ้ำชี้แจง ขณะที่
ไอบ้ำเกิดปัญหำภำยในขึ้นอีก เมื่อฝ่ำยบริหำรกล่ำวหำว่ำมี
ควำมพยำยำมจำกคีย์แมนชำวคำซัคสถำนบำงคน เสนอตัว
จะช่วยไอโอซีจัดกำรแข่งขันมวยสำกลรอบคัดเลือก และรอบ
สุดท้ำยใน “โตเกียวเกมส์” โดยไม่ต้องพึ่งพำไอบ้ำ
สหพันธ์ยังถำมกลับไปยังไอโอซีว่ำ ให้ตอบด้วยควำม
สัตย์จริงว่ำ รำคิมอฟเป็นตัวปัญหำอย่ำงทีไ่ อโอซีพยำยำมสร้ำง
ภำพลักษณ์ด้ำนลบมำตลอดจริงหรือไม่
มีนาคม

รำคิมอฟประกำศเตรียมลุกจำกเก้ำอีป้ ระธำนไอบ้ำหลัง
โดนไอโอซีกดดันอย่ำงหนัก ต่อมำ ดร.โมฮำเหม็ด มุสตำห์ซำน
ประธำนสมำพันธ์มวยสำกลแอฟริกำ ได้รับเลือกให้ท�ำหน้ำที่
รักษำกำรประธำนไอบ้ำชั่วครำว
ด้ำน อูมำร์ เครมเลฟ เลขำธิกำรสหพันธ์มวยรัสเซีย
เริ่มเข้ำไปมีบทบำทในองค์กร หลังจำกได้รับแต่งตั้งด�ำรง
ต�ำแหน่งส�ำคัญในสมำพันธ์มวยสำกลแห่งยุโรป
1 วันก่อนมุสตำห์ซำนจะได้รบั เลือกเป็นประธำนชัว่ ครำว
เครมเลฟส่งหนังสือถึงไอบ้ำ แสดงเจตจ�ำนงที่จะรับผิดชอบ
ชดใช้หนี้สิน 16 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (480
ล้ำนบำท) ของไอบ้ำ เพื่อคงสถำนะ
กำรเป็นองค์กรรับผิดชอบกีฬำมวย
สำกลในโอลิมปิกเกมส์ แต่ได้รบั กำร
ปฏิเสธที่มุสตำห์ซำนในเวลำต่อมำ
อูมาร์ เครมเลฟ
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สหพันธ์มวยสำกลยุโรปตัง้ คณะท�ำงำนขึน้ มำ หวังเข้ำไป
เทกโอเวอร์กำรจัดกำรด้ำนเทคนิคกีฬำมวยสำกลในโตเกียว
เกมส์ เพื่อกดดันให้ไอโอซีคงสถำนะของไอบ้ำเอำไว้
อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบอร์ดบริหำรไอบ้ำออกมำวิจำรณ์
ควำมเคลื่อนไหวของสหพันธ์มวยสำกลยุโรป แสดงให้เห็นถึง
ควำมขัดแย้งระหว่ำง 2 องค์กรที่ยิ่งฝังรำกลึก
พฤษภาคม

โธมัส บำค ประธำน
ไอโอซี แสดงควำมคิ ด เห็ น
ออกสื่อว่ำ กำรจัดกำรด้ำน
เทคนิ ค กี ฬ ำมวยสำกลใน
โอลิมปิกเกมส์นนั้ ไม่นำ่ จะยุง่
ยำกซับซ้อนอะไร เป็นกำร
กดดันไอบ้ำทำงอ้อมวำ ไอโอซี
พ ร ้ อ ม จ ะ ยุ ติ ส ถ ำ น ภ ำ พ
องค์กรกีฬำมวยสำกลสูงสุด
ของสหพันธ์ทุกเมื่อ
ไอบ้ำตอบโต้ด้วยกำร
โธมัส บาค
ขู่จะฟ้องศำลหำกโดนไอโอซี
แบน ก่อนจะถอนค�ำขูใ่ นเวลำ
ต่อมำ แต่ ทอม เวอร์เก็ตส์ ซีอโี อคนใหม่ของไอบ้ำ ยังคงวิจำรณ์
ไอโอซีว่ำปฏิบัติไม่เป็นธรรมกับสหพันธ์
ในที่สุด บอร์ดบริหำร
ไอโอซีจึงมีมติระงับสมำชิก
ภำพของไอบ้ำ และแต่งตั้ง
คณะท�ำงำนชุดพิเศษขึ้นมำ
ดู แ ลด้ ำ นเทคนิ ค กี ฬ ำมวย
สำกลทั้ ง รอบคั ด เลื อ กและ
รอบสุดท้ำยในโอลิมปิกเกมส์
2020 โดยมอบหมำยให้ โมริ
นำริ วำตำนำเบะ ประธำน
สหพันธ์ยมิ นำสติกนำนำชำติ
ชำวญี่ปุ่น เป็นประธำนคณะ
ท�ำงำน
ทอม เวอร์เก็ตส์

นอกจากนี้ ไอโอซียงั เผยเอกสารการสืบสวนการบริหาร อี เ วนต์ ม วยสากลทดสอบ
งานองค์กรไอบ้า พร้อมชี้ให้เห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
สนามโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว
มิถุนายน
ประเทศญี่ปุ่น
ไอโอซีเผยรายชื่อคณะท�ำงานชุดพิเศษเพิ่มเติม และต่อ
พฤศจิกายน
มาทีป่ ระชุมใหญ่ไอโอซี เซสชัน่ ซึง่ รวมชาติสมาชิกทัง้ หมดของ
ฟรองซัวส์ คาร์ราร์
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล มีมติรับรองค�ำสั่งแบนไอบ้า  อีก ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้าน
ทั้งยังตั้งค�ำถามเรื่องอนาคตของสหพันธ์มวยสากลนานาชาติ กฎหมายกีฬาชาวสวิส ได้รบั
โดยตั้งคณะท�ำงานติดตามการแก้ไขปัญหาของไอบ้า  โดยมี การแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาใน
เนนาด ลาโลวิช ประธานคณะกรรมการไต่สวนความผิดของ การเปลีย่ นแปลงธรรมนูญข้อ
ไอโอซีเป็นประธาน
บั ง คั บ ของไอบ้ า  โดยมี
ฟรองซัวส์ คาร์ราร์
หลังจากนัน้ บอร์ดบริหารไอบ้าประชุมด่วนทีน่ ครเจนีวา  วัตถุประสงค์หลักเพื่อปฏิรูป
ตั้งคณะกรรมการใหม่ 3 ชุด หวังช่วยปฏิรูปองค์กร และปรับ องค์กร
ขณะเดี ย วกั น เครมเลฟได้ รั บ เลื อ กให้ เป็ น ประธาน
เปลี่ยนธรรมนูญองค์กรเพื่อขวางไม่ให้ราคิมอฟกลับมารับ
คณะกรรมการชุดใหม่ของไอบ้า  เน้นดูแลเรื่องการลงทุนและ
ต�ำแหน่งประธานหากไม่ผ่านการเลือกตั้ง
นอกจากนี้ เวอร์เก็ตส์ยงั โดนปลดจากต�ำแหน่งซีอโี อของ จัดอีเวนต์ใหญ่ๆ ของสหพันธ์
สัปดาห์ต่อมา  คาร์ราร์ถูกไอโอซีกดดันให้ลาออกจาก
ไอบ้าในการประชุมดังกล่าวด้วย
กรกฎาคม
ต�ำแหน่ง โดยอ้างเหตุผลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจาก
ราคิมอฟยื่นหนังสือลาออกจากต�ำแหน่งประธานไอบ้า เขาท�ำงานให้ไอโอซีในส่วนของกฎข้อบังคับเกีย่ วกับไอบ้า ท�ำให้
อย่างเป็นทางการ โดยให้เหตุผลว่า ต้องการใช้เวลาในการล้าง ไอบ้าต้องหันไปตั้งคณะกรรมการปฏิรูปองค์กรขึ้นมาใหม่
มลทินให้ตัวเองกับทางการสหรัฐ และยืนยันว่าข้อกล่าวหาทุก
ธันวาคม
อย่างเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง
คณะกรรมการบริหารไอบ้าเรียกประชุมวิสามัญที่เมือง
สิงหาคม
เซี ย ะเหมิ น ประเทศจี น เพื่ อ หารื อ เรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลง
มุสตาห์ซานสร้างความสับสน โดยประกาศว่าจะลาออก ธรรมนู ญ ข้ อ บั ง คั บ และก� ำ หนดรายละเอี ย ดการเลื อ กตั้ ง
จากต�ำแหน่งรักษาการประธานไอบ้าหลังท�ำหน้าที่ได้ไม่ถึง ประธานสหพันธ์คนใหม่ อย่างไรก็ตาม การจะจัดประชุมได้
6 เดือน แต่ตอ่ มาก็เปลีย่ นใจท�ำหน้าทีต่ อ่ ไปหลังจากร่วมประชุม ต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมอย่างน้อย 15 คน แต่เมือ่ ถึงเวลา
บอร์ดบริหารที่อิสตันบุล โดยที่ประชุมยังได้ก�ำหนดวันจัด จริง มีผเู้ ข้าร่วมประชุมเพียง 9 คน ท�ำให้ไม่สามารถลงมติใดๆ
ประชุมใหญ่ 2 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนแปลงธรรมนูญข้อบังคับบางข้อ ได้ ท�ำให้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสามารถจัดประชุมใหญ่
และเพื่อเลือกตั้งประธานถาวรคนใหม่
ไอบ้ า  เซสชั่ น รวมชาติ ส มาชิ ก ทั้ ง หมดเพื่ อ รั บ รองการ
ในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว ไอบ้ า ได้ แ ต่ ง ตั้ ง บริ ษั ท เปลี่ยนแปลงธรรมนูญข้อบังคับ รวมถึงการเลือกตั้งประธาน
ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ท�ำหน้าที่ดูแลความโปร่งใสในการ คนใหม่ ตามที่ก�ำหนดไว้ในเดือนมีนาคม 2020 ได้หรือไม่
ก�ำหนดตัวกรรมการและผู้ตัดสินมวยสากลในโอลิมปิกเกมส์
ปัญหาล่าสุดทีเ่ กิดขึน้ ท�ำให้การแก้ปญ
ั หาภายในองค์กร
ขณะที่คณะท�ำงานของไอโอซีประกาศก�ำหนดการแข่งขันรอบ ของไอบ้ายังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆ ยิ่งเวลาผ่านไปนาน
คัดเลือกโตเกียวเกมส์ออกมา
เท่าไร ยิ่งท�ำให้อนาคตขององค์กรไม่ชัดเจนเท่านั้น
กันยายน
และยั ง ไม่ มี ใครตอบได้ ว ่ า เมื่ อ ผ่ า นพ้ นการแข่ ง ขั น
ไอบ้าพุง่ สมาธิไปทีก่ ารดูแลการแข่งขันมวยสากลชายชิง โอลิมปิกเกมส์ 2020 ไปแล้ว ไอโอซีจะคืนสถานภาพของไอบ้า
แชมป์โลกที่เมืองเยคาเทรินเบิร์ก ประเทศรัสเซีย
หรือจะยิ่งท�ำให้สถานะของสหพันธ์มวยสากลนานาชาติใน
ตุลาคม
วงการกีฬาโลก ยิ่งถูกบีบคั้นหนักกว่าเก่ากันแน่?
มีการแข่งขันมวยสากลหญิงชิงแชมป์โลกทีเ่ มืองอูลานอูเด
ประเทศรัสเซีย ขณะที่คณะท�ำงานของไอโอซีจัดการแข่งขัน
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ประธานไอบ้าหนุนชาติสมาชิกจัดสัมมนาตามรัสเซีย

เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  สหพันธ์มวยสากล
ประเทศรัสเซีย ได้จัดการประชุมสัมมนา ‘ออล รัสเซียน บ๊อก
ซิ่ง ฟอรั่ม’ ขึ้นที่เมืองคาลินินกราด เป็นเวลา 2 วัน โดยเชิญ
สโมสรและสมาคมมวยสากลท้องถิ่น 85 แห่งทั่วประเทศร่วม
ประชุม หารือในหัวข้อส�ำคัญๆ เพื่อการพัฒนาและยกระดับ
กีฬามวยสากลของประเทศ โดยมีอูมาร์ เครมเลฟ เลขาธิการ
สมาพันธ์มวยสากลแห่งยุโรป เป็นประธาน
ในงานนี้ นายแพทย์โมฮาเหม็ด มุสตาห์ซาน รักษาการ
ประธานสหพั นธ์ ม วยสากลนานาชาติ (ไอบ้ า ) และคณะ
กรรมการบริหารของไอบ้า ได้ร่วมเป็นแขกของงาน
นายแพทย์มุสตาห์ซานกล่าวว่า  การประชุมสัมมนาดัง
กล่าวเป็นแนวคิดทีน่ า่ ชืน่ ชม และน่าจะเป็นแบบอย่างให้สหพันธ์
หรือสมาคมมวยชาติต่างๆ น�ำไปปฏิบัติตาม เนื่องจากการ

สัมมนาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของการจัดสัมมนา
ใหญ่ระดับภูมิภาค โดยเครมเลฟผลักดันให้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์แก่สมาชิก ซึง่ การพูดคุย
แลกเปลี่ยนดังกล่าวจะช่วยผลักดันองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง
และก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน
ด้านเครมเลฟ กล่าวในงานว่า  อยากเห็นสมาคมกีฬา
มวยสากลประเทศต่างๆ เริ่มต้นจัดการประชุมสัมมนาระดับ
ท้องถิ่นภายในประเทศอย่างนี้ เชื่อว่าการรับฟังปัญหาและหา
แนวทางแก้ไข จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากีฬามวยสากล
ภายในประเทศ ดีกว่ารอรับโทรศัพท์หรืออีเมลแจ้งปัญหาต่างๆ
เพียงอย่างเดียว เพราะผู้น�ำองค์กรควรรับรู้ถึงความเป็นไป
ภายในประเทศของตัวเอง
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ไอบ้าให้ค�ำมั่นช่วยชาติสมาชิกที่ทุนทรัพย์น้อย
สหพันธ์มวยสากลนานาชาติ (ไอบ้า) จัดสัมมนากีฬา
มวยสากลในทวีปอเมริกา  ครั้งที่ 1 ที่ประเทศปานามา  เมื่อ
วันที่ 19 มกราคม มีชาติสมาชิกจากทั้งทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกากลาง รวมถึงอเมริกาใต้ เข้าร่วมรวมทัง้ สิน้ 38 ประเทศ
ในการประชุมดังกล่าว อูมาร์ เครมเลฟ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการฝ่ายการตลาดของไอบ้าที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่ กล่าวว่า  การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาติ
สมาชิกสะท้อนปัญหาต่างๆ ที่ต้องเผชิญ และร่วมกันหา
แนวทางแก้ไข
เครมเลฟยังให้ค�ำมั่นว่า  ไอบ้าจะให้ความช่วยเหลือ
ประเทศสมาชิกเล็กๆ ที่มีปัญหาด้านการเงิน ท�ำให้ไม่สามารถ

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันระดับนานาชาติได้
เพราะขาดงบประมาณเตรียมทีม หรือมีปญ
ั หาด้านการเดินทาง
ไปยังประเทศต่างๆ โดยไอบ้าจะเร่งหารือถึงแนวทางในการให้
ความช่วยเหลือสมาชิกชาติเล็กๆ โดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ ไอบ้าเร่งจัดการประชุมสัมมนาตามภูมิภาคต่างๆ
ทั่วโลกเพื่อรับฟังปัญหา  และหาแนวทางแก้ไข เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิ รู ป องค์ ก รเพื่ อ ยกระดั บ การบริ ห าร ตามที่
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ท้วงติง โดยนอกจาก
การประชุมสัมมนาของทวีปแอฟริกาแล้ว ยังมีการสัมมนาโซน
เอเชีย/โอเชียเนีย ที่ประเทศฟิจิ และมีแผนที่จะจัดประชุมที่
แอฟริกาและยุโรปต่อไป

‘แมรี่ คอม’เดือดหลังการันตีสิทธิติดทีมชาติอินเดียคัด อลป.

แมรี่ คอม ยอดนักมวยสากลหญิงชาวอินเดีย ดีกรี
แชมป์โลก 6 สมัย คว้าสิทธิเข้าร่วมแข่งขันมวยสากลหญิง
โอลิ ม ปิ ก เกมส์ 2020 ในฐานะตั ว แทนที ม ชาติ อิ น เดี ย
หลั ง จากขึ้ นชกเพื่อแย่งชิงสิทธิในทีมชาติ ดังกล่ าวกับนิคัต
ซารีน เมื่อปลายปีที่แล้ว และเอาชนะคะแนนไปขาดลอยใน
รุ่นฟลายเวต หญิง
อย่างไรก็ตาม การชกไฟต์ดังกล่าวเกิดประเด็นดราม่า
ขึ้นทั้งก่อนและหลังการชก เนื่องจากซารีนส่งจดหมายถึง
รั ฐ มนตรี กี ฬ าของประเทศ เรี ย กร้ อ งให้ มี ก ารด� ำ เนิ นการ
สอบสวนคอม หลังจากคอมไม่ยอมจับมือกับซารีนหลังจบการ
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ชกไฟต์ดงั กล่าว และยังใช้ถอ้ ยค�ำหยาบคายกับตนเองระหว่าง
การชกอีกด้วย ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ด้านต�ำนานหมัดวัย 36 ปี ตอบโต้วา 
่ ซารีนเพียงต้องการ
ท�ำให้ตนเสือ่ มเสียชือ่ เสียงในเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ ง ตนแค่ไม่ได้เข้าไป
สวมกอดอีกฝ่ายหลังจบการแข่งขัน ก็ไม่ควรท�ำให้เป็นเรือ่ งใหญ่
ในเมื่อซารีนต้องการจะให้จัดทดสอบฝีมือ ก็ไม่ได้ปฏิเสธ แต่
รู้สึกไม่พอใจที่อีกฝ่ายพยายามดิสเครดิตตนแบบนี้ อีกทั้งนี่ยัง
ไม่ใช่ครั้งแรกที่อีกฝ่ายจงใจหาเรื่องกันอีกด้วย ทั้งที่ในความ
เป็นจริงไม่มีนักมวยสากลอินเดียคนใดที่ประสบความส�ำเร็จ
เท่ากับตนอีกแล้ว

‘มุสตาห์ซาน’แย้มอาจนั่งรักษาการ ปธ.ไอบ้าต่อ
นายแพทย์โมฮาเหม็ด มุสตาห์ซาน รักษาการประธาน
สหพันธ์มวยสากลนานาชาติ (ไอบ้า) เผยกับเว็บข่าว ‘อินไซด์
เดอะ เกมส์’ ว่า  ตนอาจจะด�ำรงต�ำแหน่งรักษาการประธาน
ไอบ้าต่อไป แม้ว่าจะสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม
หากได้รับการสนับสนุนจากชาติสมาชิกในการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปีในวันที่ 20 มีนาคม ที่นครโลซานน์ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
โดยในการประชุมดังกล่าว เดิมนัน้ ไอบ้ามีแผนจะลงมติ
ใน 2 วาระส�ำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงธรรมนูญข้อบังคับ และ
การเลือกตั้งประธานคนใหม่อย่างเป็นทางการ แทนกาฟูร์
ราคิมอฟ ประธานคนเดิมที่ลาออกจากต�ำแหน่งไปเมื่อปีที่แล้ว
หลังโดนคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) กดดันอย่าง
หนัก แต่การประชุมบอร์ดบริหารไอบ้าเพื่อวางแนวทางปฏิบัติ

ใน 2 วาระส�ำคัญดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้า  ท�ำให้อาจจะ
ไม่สามารถด�ำเนินการเลือกตั้งให้ลุล่วงได้
ทั้งนี้ ตามกฎข้อบังคับ มุสตาซานห์จะต้องพ้นจาก
ต�ำแหน่งในวันที่ 29 มีนาคม หรือ 365 วันหลังจากเข้ารับ
ต�ำแหน่งรักษาการประธานไอบ้าพอดี
นายแพทย์มุสตาห์ซานกล่าวว่า ขึ้นอยู่กับชาติสมาชิก
ว่ า จะเลื อ กประธานคนใหม่ ห รื อ จะให้ ต นท� ำ หน้ า ที่ ต ่ อ ไป
โดยยืนยันว่า  สหพันธ์จะท�ำการเลือกตั้งอย่างแน่นอน แต่
สิ่งส�ำคัญที่สุดเวลานี้คือการเปลี่ยนแปลงธรรมนูญข้อบังคับ
ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน โดยในการประชุมใหญ่ สหพันธ์จะหารือ
กับชาติสมาชิกเพื่อก�ำหนดวันเลือกตั้งอีกครั้ง โดยจะรับฟัง
เสี ย งของชาติ ส มาชิ ก เป็ น ส� ำ คั ญ ว่ า ต้ อ งการให้ เป็ น ไปใน
ทิศทางใด
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ถ่ายทอดสดรอบคัดเลือกมวย อลป.ทาง‘โอลิมปิก แชนเนล’

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) แถลงว่า  การ
แข่งขันมวยสากล รอบคัดเลือก โอลิมปิกเกมส์ 2020 ของ
ภูมิภาคต่างๆ ซึ่งก�ำหนดจัดขึ้นใน 5 ทวีป จะถ่ายทอดสดผ่าน
ช่องทาง ‘โอลิมปิก แชนเนล’ ซึ่งเป็นการแพร่ภาพระบบ
ออนไลน์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น
มือถือหรืออินเตอร์เน็ตทีวี
นอกจากจะถ่ า ยทอดการแข่ ง ขั น รอบคั ด เลื อ กทั้ ง
ชายและหญิงครบทุกพิกัดน�้ำหนักแล้ว จะมีผู้บรรยายการ
แข่ ง ขั น เป็ น ภาษาต่ า งๆ รวมถึ ง การจั ด รายการวิ เคราะห์
สถานการณ์ ก ารคั ด เลื อ กในสตู ดิ โอ ก่ อ นหน้ า การแข่ ง ขั น
รอบก่อนรองชนะเลิศ, รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ
อีกด้วย
มาร์ก พาร์กแมน ผู้จัดการทั่วไปของสถานี ‘โอลิมปิก
แชนเนล’ กล่าวว่า  การแข่งขันมวยสากลรอบคัดเลือกซึ่ง
ไอโอซีเข้าไปดูแลด้านเทคนิคเต็มตัวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของ
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โปรเจกต์ ‘โรด ทู โตเกียว 2020’ ซึ่งทางสถานีจะท�ำการ
ถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทั่วโลกได้รับชม
ส�ำหรับการแข่งขันมวยสากลรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์
2020 เริ่มต้นโซนแอฟริกา  ที่กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล
ระหว่างวันที่ 20-29 กุมภาพันธ์ จากนั้นไปต่อที่กรุงอัมมาน
ประเทศจอร์แดน ซึ่งได้รับสิทธิจัดรอบคัดเลือกโซนเอเชีย/
โอเชียเนีย แทนเมืองอู๋ฮั่น ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 3-11
มีนาคม สืบเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า
หลังจากนั้นจึงเป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกโซนยุโรปที่
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 13-23 มีนาคม ต่อ
ด้วยโซนอเมริกา  ที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา 
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม-3 เมษายน
ส่ ว นนั ก มวยที่ ยั ง คว้ า โควต้ า ไม่ ไ ด้ จะมี สิ ท ธิ ลุ ้ น
ครัง้ สุดท้ายในการแข่งขันรอบคัดเลือกรวมของโลก ทีก่ รุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 13-24 พฤษภาคม

ผู้สนับสนุน สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทไทย

