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ประจ�าเดือนมีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม-มิถนุ ายน 2563

‘4 หมัดไทย’เข้ารอบ

โอลิมปิกเกมส์ 2020

“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

ทีมมวยสากลไทยชุดคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย ‘โตเกียว 2020’
เดินทางถึงโรงแรมทีพ่ กั ในกรุงอัมมาน จอร์แดน

มวยคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์
‘ฐิติสรรณ์+ฉัตร์ชัยเดชา’
สมทบกับ‘สุดาพร+ใบสน’
หมัดไทยใน‘โตเกียว 2020’
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ส่งทีมมวยสากลไทยเข้าร่วมการแข่งขัน
มวยสากลกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว 2020’ รอบคัดเลือกโซนเอเชีย
โอเชียเนีย ที่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน เมื่อวันที่ 3-11 มีนาคม 2563
ทีมมวยสากลไทยชุดนี้ น�ำโดย คุณสมชาย พูลสวัสดิ์
อุ ป นายกและประธานฝ่ า ยเทคนิ ค เป็ น หั ว หน้ า คณะ,
คุณไกรทัช แก้วเกตุ ผูจ้ ดั การฝ่ายต่างประเทศเป็นผูจ้ ดั การทีม
พร้อมด้วยสื่อมวลชนไทยอีกจ�ำนวนหนึ่ง
• ทีมหญิง 5 คนประกอบด้วย
จุฑามาศ จิตรพงศ์ รุ่นฟลายเวต 51 กิโลกรัม, นิลาวัลย์
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เตชะสื บ รุ ่ น เฟเธอร์ เวต 57 กิ โลกรั ม , สุ ด าพร สี ส อนดี
รุ่นไลต์เวต 60 กิโลกรัม, ใบสน มณีก้อน รุ่นเวลเตอร์เวต
69 กิโลกรัม และ พรนิภา ชูตรี รุ่นมิดเดิลเวต 75 กิโลกรัม
โดยมี ภาคภูมิ แจ้งโพธิ์นาค, ไชยชุมพล ช�ำนาญมาก, สุบรรณ
พันโนน เป็นร่วมเป็นคณะผู้ฝึกสอน

คุณสมชาย พูลสวัสดิ์ ประธานเทคนิคและอุปนายกสมาคมกีฬา
มวยสากลแห่งประเทศไทย ถ่ายรูปร่วมกับทีมมวยสากลไทยหลัง
จากสิน้ สุดการแข่งขันรอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย พร้อมกับ
ผลงานการเข้ารอบสุดท้ายของ 4 นักมวยไทย

• ทีมชาย 6 คนประกอบด้วย
ฐิติสรรณ์ ปั้นโหมด รุ่นฟลายเวต 52 กิโลกรัม, ฉัตร์ชัย
เดชา บุตรดี รุ่นเฟเธอร์เวต 57 กิโลกรัม, อธิชัย เพิ่มทรัพย์
รุ่นไลต์เวต 63 กิโลกรัม, วุฒิชัย มาสุข รุ่นเวลเตอร์เวต 69
กิโลกรัม, วีระพล จงจอหอ รุ่นมิดเดิลเวต 75 กิโลกรัม และ
จักรพงษ์ ยมโคตร รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต 81 กิโลกรัม โดยไทยไม่ส่ง
แข่งขัน 2 รุ่นน�้ำหนัก คือ รุ่นเฮฟวี่เวต 91 กิโลกรัม, รุ่นซูเปอร์
เฮฟวี่เวต 91 กิโลกรัมขึ้นไป
ทีมชายชุดนี้ แยกคณะผูฝ้ กึ สอนออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน
ผู ้ ฝ ึ ก สอนชุ ด แรก น� ำ โดย ฮวน ฟอนตาเนี ย ล, กามนิ ต ย์
นารีรักษ์, โอมาร์ พารากอน รับผิดชอบและก�ำกับดูแล ฉัตร์ชัย
เดชา บุตรดี, วุฒิชัย มาสุข, จักรพงษ์ ยมโคตร ส่วนผู้ฝึกสอน
อีกชุดหนึ่ง คือ เพิก พึ่งประยูร, สุฤทธิ์ ยิ่งก�ำแหง รับผิดชอบ
และก�ำกับดูแล ฐิติสรรณ์ ปั้นโหมด, อธิชัย เพิ่มทรัพย์, วีระพล
จงจอหอ ตามล�ำดับ
การแข่ ง ขั น มวยสากลกี ฬ าโอลิ ม ปิ ก เกมส์ ฤ ดู ร ้ อ น
ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว 2020’ รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย
ครั้งนี้ มีขึ้นท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
‘โควิด-19’ จนท�ำให้การแข่งขันที่ก�ำหนดไว้ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑล
เหอเป่ย ต้องย้ายไปจัดกันที่กรุงอัมมาน เมืองหลวงประเทศ
จอร์แดน แบบกะทันหัน
ในที่สุด.....เดอะ โชว์ มัสต์ โก ออน การแข่งขันก็มีขึ้น
จนได้!!
..........

ทีมหญิงของไทยประเดิมเวทีได้แบบต้องลุ้นระทึก และ
ลงเอยได้แบบเข้าเป้ามากพอสมควร
• รุ่นฟลายเวต จุฑามาศ จิตรพงศ์ พบกับ แองเจลิน่า
ลูคัส จากคาซัคสถานในรอบแรก จุฆามาศต้องออกแรงลุ้นถึง
ยกสุดท้าย กว่าจะเอาชนะไปได้ 4-1 คะแนน เข้ารอบสองหรือ
รอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ ซูกิมิ นามิกิ มือวางอันดับ 4 จาก
ญีป่ นุ่ รอบนี้ จุฑามาศกลายเป็นมวยคนละชัน้ โดนนักชกญีป่ นุ่
เลือกเป้าต่อยได้อย่างแม่นย�ำ  ท�ำแต้มน�ำห่างไปเรื่อยๆ จนใน
ที่สุด นักชกญี่ปุ่นก็เป็นฝ่ายชนะไปขาดลอย 5-0 คะแนน
.....จุฑามาศ จิตรพงษ์ ตกรอบไปแบบน่าผิดหวัง เพราะ
น่าได้ลุ้นมากกว่านี้
• รุ่นเฟเธอร์เวต นิลาวัลย์ เตชะสืบ นักชกสาวหล่อได้
ผ่านรอบแรก รอบสองหรือรอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ ซาคชิ
จากอินเดีย ยกแรกการชกค่อนข้างสูสี แต่ยกสองและยกสาม
นักชกสาวอินเดียนโชว์ฟอร์มเหนือกว่า ดักต่อยเข้าเป้าและท�ำ
แต้มน�ำห่างไปจนเป็นผู้ชนะ 4-1 คะแนน
.....นิลาวัลย์ เตชะสืบ ตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย
• รุ่นไลต์เวต สุดาพร สีสอนดี เป็นหนึ่งในความหวัง
ของทีมไทยชุดนี้ ประเดิมรอบแรก พบกับ หยัง เหวิน ลู นักชก
มือวางอันดับ 4 จากจีนแผ่นดินใหญ่ ทั้งคู่ซดหมัดกันอย่างสูสี
นักชกจีนพยายามชกวงนอก ดักเก็บแต้ม แต่สุดาพรลุยถึงตัว
ด้วยการใช้หมัดชุด และแรงฮึด ในทีส่ ดุ สุดาพรชนะไปหวุดหวิด
3-2 คะแนน รอบสองหรือรอบก่อนรองชนะเลิศ สุดาพรยังรักษา
ฟอร์ ม เก่ ง ไว้ ไ ด้ ด้ ว ยการเอาชนะ เรย์ โ คว่ า โคดิ โ รว่ า
จากอุซเบกิสถานไปแบบขาดลอย 5-0 คะแนน ท�ำให้สุดาพร

มวยสากลMagazine

9

ได้โควต้าเข้ารอบสุดท้าย ‘โตเกียว 2020’ ไปในตัว รอบสาม
ทีมชายไทยต้องลุน้ ระทึกกันถึงวันสุดท้าย หลังจากผ่าน
หรือรอบรองชนะเลิศ สุดาพรแผ่วไปเยอะ ไล่ชกไม่ทัน แพ้ เหตุการณ์พลิกความคาดหมายใหญ่ๆ ไปอย่างใจหายใจคว�่ำ
โอ เยือน ชี จากเกาหลีใต้ไปขาดลอย 0-5 คะแนน
• รุ่นฟลายเวต ฐิติสรรณ์ ปั้นโหมด ขึ้นชกรุ่นใหญ่
.....สุดาพร สีสอนดี ได้เข้ารอบสุดท้าย ‘โตเกียว 2020’ รุ่นประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก รอบแรกเอาชนะ ทาชิวังคี
แต่ฟอร์มยังไม่ประทับใจเท่าใดนัก
จากภู ฏ านไปแบบขาดลอย 5-0 คะแนน รอบสองพบกั บ
คิม อิน เคียว มือวางอันดับ 1 จากเกาหลีใต้ ฐิติสรรณ์ปักหลัก
แลกหมัด ซดหมัดแบบไม่กลัวศักดิ์ศรี และเป็นฝ่ายพลิก
สถานการณ์ ชิงด�ำในแต่ละจังหวะได้เหนือกว่า ก่อนเอาชนะไป
แบบพลิกล็อก 3-2 คะแนน รอบสามหรือรอบก่อนรองชนะเลิศ
เอาชนะ อเล็กซ์ วินวู้ด ตัวเก่งจากออสเตรเลียได้แบบขาดลอย
5-0 คะแนน รอบรองชนะเลิศ พบกับ ชาโคบีดิน ซอยรอฟ
แชมป์โอลิมปิกเกมส์ ค.ศ.2016 และแชมป์มวยสมัครเล่นโลก
ค.ศ.2019 ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 2 จากอุซเบกิสถาน ไฟต์นี้ ฐิติ
สรรณ์แลกหมัด แลกเชิง ดวลหมัดกับซอยรอฟได้แบบสนุก โดย
ใบสน มณีกอ้ น นักมวยหญิง
เฉพาะยกสุดท้าย ฐิติสรรณ์โชว์ความเหนือชั้นกว่า ด้วยการดัก
รุน่ เวลเตอร์เวต 69 กิโลกรัม
ต่อยและหลบหลีก จนฐิตสิ รรณ์เอาชนะไปได้ 4-1 คะแนน รอบ
ชิงชนะเลิศ ฐิติสรรณ์พลาดโอกาสทองของตัวเองไปอย่างน่า
• รุ่นเวลเตอร์เวต ใบสน มณีก้อน ความหวังใหม่ของ เสี ย ดาย เมื่ อ ศี ร ษะชนกั บ ฮู เจี ย น กวน จากจี น
มวยหญิงไทย เพิ่งอายุได้ 19 ปี และมีสิทธิขึ้นชกรายการนี้ แล้วฐิตสิ รรณ์กถ็ กู ศีรษะชนคาง จนหมดสภาพถูกจับแพ้ไปเวลา
รุ่นใหญ่หรือรุ่นประชาชนทั่วไปได้เป็นครั้งแรก รอบแรกชนะ 59 วินาทีของยกแรก
นีลูฟาร์ โบโบโยโลว่า จากทาจิกิสถานไปขาดลอย 5-0 คะแนน
รอบสองหรือรอบก่อนรองชนะเลิศ ใบสนโชว์ฟอร์มประทับใจ
เมื่อเดินต่อย เดินลุย จนเอาชนะ เคย์ สก็อตต์ เต็งหนึ่งจาก
ออสเตรเลียไปหมดจด 4-1 คะแนน ได้สิทธิเข้ารอบสุดท้าย
‘โตเกียว 2020’ ส่วนรอบรองชนะเลิศ ใบสนห่างชั้นจาก
เฉิน เนียน ชิน มือวางอันดับ 1 จากจีนแผ่นดินใหญ่ไปมากเลย
แพ้ไป 0-5 คะแนน
.....ใบสน มณีก้อน เข้ารอบสุดท้าย ‘โตเกียว 2020’
พร้อมกับโชว์ประกายว่า น่าจะเอาดีได้ในอนาคต ต่อไป
ฐิตสิ รรณ์ ปัน้ โหมด นักมวย
• รุ่นมิดเดิลเวต พรนิภา ชูตรี นักชกหน้าใหม่ของทีม ชายรุน่ ฟลายเวต 51 กิโลกรัม
ชาติไทย รอบแรก ได้ผ่าน รอบสองหรือรอบก่อนรองชนะเลิศ
ฟอร์ยังห่างชั้น แพ้ ปูจา รานี จากอินเดียไปขาดลอย 0-5
คะแนน
.....ฐิตสิ รรณ์ ปัน้ โหมด ท�ำเซอร์ไพรส์ได้ในการชกทุกครัง้
.....พรนิภา ชูตรี ยังอ่อนหัดแต่ก็มีแววว่า จะเอาดีได้ใน และได้เข้ารอบสุดท้าย ‘โตเกียว 2020’ ไปในที่สุด
อนาคตต่อไป
• รุ่นเฟเธอร์เวต ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี นักชกที่ผ่าน
สรุป ทีมหญิงไทยได้โควตา เข้ารอบสุดท้าย ‘โตเกียว สังเวียนโอลิมปิกเกมส์มาแล้ว 2 สมัยใน ค.ศ.2012 และ
2020’ ไป 2 คน คือ สุดาพร สีสอนดี, ใบสน มณีก้อน เป็นไป ค.ศ.2016 ของทีมไทย รอบแรก จับสลากได้บาย รอบสอง
ตามเป้าหมาย แม้ว่าพลาดเป้าหมาย คือ การได้ ‘แชมป์’ บรรจงต่อยจนเอาชนะ เอียน คลาร์ก โบติสต้า จากฟิลิปปินส์
รุ่นหนึ่งรุ่นใดไปก็ตาม
คู ่ ป รั บ จากอาเซี ย นด้ ว ยกั น ไปแบบขาดลอย 5-0 คะแนน
..........
รอบสามหรือรอบก่อนรองชนะเลิศ น่าจะเป็นไฟต์ที่สดใสของ
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เจ้าหน้าทีท่ มี ไทยถ่ายรูปร่วมกับ ฉัตร์ชยั เดชา
บุตรดี นักมวยชายรุน่ เฟเธอร์เวต 57 กิโลกรัม

นักชกไทย เพราะเจอกับ เหงียน วัน ดอง จากเวียดนาม แต่ก็
เกิดรายการพลิกล็อกครัง้ ใหญ่ เมือ่ ฉัตร์ชยั เดชาแลกหมัดกับนัก
ชกญวน แล้วโดนหมัดเข้าที่ท้ายทอย จนฉัตร์ชัยเดชาหยุดชก
ไป ผู้ตัดสินจับแพ้อาร์เอสซีไปด้วยเวลา 47 วินาทีแรก อย่างไร
ก็ตาม ฉัตร์ชัยเดชายังมีโอกาสลุ้นครั้งสุดท้าย ในรอบคัดเลือก
BOX OFF เอาชนะ ฮัม ซัง เมียง จากเกาหลีใต้ไปได้ 5-0 คะแนน
.....ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี ได้เข้ารอบสุดท้าย ‘โตเกียว
2020’ ไปแบบเฉียดฉิว พร้อมกับฟอร์มการชกที่ยังน่าหนักใจ
ต้องลุ้นระทึกกันทุกหมัด
• รุ่นไลต์เวต อธิชัย เพิ่มทรัพย์ ขึ้นชั้นเข้ามาแข่งขันรุ่น
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หลังจากผิดหวังจากกีฬาซีเกมส์
ครั้งที่ 30 มาหมาดๆ รอบแรก เอาชนะ โจน โครอยลา กีลากิ
ดาวัล จากฟิจิ แบบสบายๆ 5-0 คะแนน รอบสองเจอกับ
แฮร์ริสัน การ์ไซด์ มือวางอันดับ 2 จากออสเตรเลีย ทั้งคู่ต่าง
ชกกันแบบระมัดระวัง ชิงจังหวะ ก่อนทีน่ ักชกออสเตรเลียนจะ
เอาชนะไปได้ 4-1 คะแนน
.....อธิชัย เพิ่มทรัพย์ ถือเป็นความหวังของทีมไทยอีก
คนหนึง่ แต่ผลงานยังไม่ทะลุเป้าหมาย ต้องรอลุน้ ความหวังกัน
ต่อไป
• รุ่นเวลเตอร์เวต วุฒิชัย มาสุข อดีตนักชกโอลิมปิก
เกมส์ ค.ศ.2016 และความหวังของทีมไทย รอบแรก เอาชนะ
ลิม ยุล ชุน จากเกาหลีใต้ 5-0 คะแนน รอบสอง เอาชนะ
อาร์เอสซี อับดุล เฮมรัต จากบรูไน ยก 2 รอบสามหรือรอบ
ก่อนรองชนะเลิศ เจอกับ อับไลข่าน ซูสซูพอฟ มือวางอันดับ
2 จากคาซัคสถาน ไฟต์นี้ วุฒิชัยเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดเจน
และแพ้ไปขาดลอย 0-5 คะแนน รอบคัดเลือก BOX OFF
วุฒิชัยยังไม่ดีขึ้น และเป็นรองในทุกจังหวะก่อนแพ้ อ็อคซาว่า

ซาวอนเร็ตส์ มือวางอันดับ 3 จากญีป่ นุ่ ไปขาดลอย 0-5 คะแนน
.....วุฒิชัย มาสุข ยังต้องลุ้น ต้องแก้ไขกระบวนการชก
ครัง้ ใหญ่ ทีส่ ำ� คัญคือ ต้องเปลีย่ นแปลง ปรับสภาพร่างกายและ
จิตใจ ให้ดีขึ้น...ให้ได้!!
• รุ่นมิดเดิลเวต วีระพล จงจอหอ ขึ้นชกรุ่นประชาชน
ทั่วไปรายการนี้ เป็นครั้งแรก รอบแรก ได้ผ่าน รอบสองพบกับ
ตูเฮต้า เออร์บิเก้ นักชกจีนแปลงสัญชาติ ยกแรก ดูเชิงและ
ดูจงั หวะ ยกสอง ตูเฮต้าได้จงั หวะต่อยขวาใส่จนวีระพลล้มคว�ำ่
ลงไปให้กรรมการนับสิบ ด้วยเวลา 1.32 นาที
.....วีระพล จงจอหอ ยังรอเวลาพิสูจน์ตัวเอง และต้อง
ใช้เวลาในการชกให้มากกว่านี้ อีกหลายเท่า
• รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต จักรพงษ์ ยมโคตร นักชกหน้าใหม่
ในรุ่นนี้ รอบแรก ได้ผ่าน รอบสอง เอาชนะ ฮอง อิม กี จาก
เกาหลีใต้ 4-1 คะแนน รอบสามหรือรอบก่อนรองชนะเลิศ
จักรพงษ์พยายามฮึดต่อยแต่สู้ อัลอิน ดาลี ตัวเก่งของเจ้าภาพ
จอร์แดนไม่ไหว เลยแพ้ไป 0-5 คะแนน รอบคัดเลือก BOX OFF
จั ก รพงษ์ ยั ง ลุ ้ น ไม่ ขึ้ น แพ้ ชั บ บอส เน็ ก มาตุ ล ลอฟ จาก
ทาจิกิสถานไปขาดลอย 0-5 คะแนน
.....จักรพงษ์ ยมโคตร ยังต้องใช้เวลาเพือ่ สร้างตัวเองอีก
มากพอสมควร และต้องการการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ
ฝึกซ้อม เตรียมตัวอีกด้วย
สรุป ทีมชายได้โควต้าเข้ารอบสุดท้าย ‘โตเกียว 2020’
ไป 2 คน คือ ฐิติสรรณ์ ปั้นโหมด, ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี
ส�ำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือก ยังมีให้ลุ้นอีกรายการ
คือ รอบคัดเลือกระดับโลกที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ที่ยัง
ไม่สามารถระบุวันแข่งขันได้
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บันทึกผลรอบคัดเลือก
มวยสากล‘โตเกียว 2020’
โซนเอเชียโอเชียเนีย
สรุปผลการแข่งขันมวยสากลใน กีฬาโอลิมปิกเกมส์
ฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว 2020’ รอบคัดเลือกโซนเอเชีย
โอเชียเนีย ที่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน เมื่อวันที่ 3-11
มีนาคม ของนักมวยไทย มีดังนี้
• ทีมหญิง สุดาพร-ใบสน (เข้ารอบสุดท้าย)
รุน่ ฟลายเวต 51 กิโลกรัม มี 16 คนเข้าแข่งขัน จุฑามาศ
จิตรพงศ์ รอบแรก ชนะ แองเจลิน่า ลูกัส (คาซัคสถาน) 4-1
คะแนน, รอบสอง แพ้ ซูกมิ ิ นามิกิ (อันดับ 4 ญีป่ นุ่ ) 0-5 คะแนน
รุ่นเฟเธอร์เวต 57 กิโลกรัม มี 18 คนเข้าแข่งขัน นิลาวัลย์
เตชะสืบ รอบแรก ได้ผา่ น, รอบสอง แพ้ ซาคชิ (อินเดีย) 1-4 คะแนน
รุ่นไลต์เวต 60 กิโลกรัม มี 13 คนเข้าแข่งขัน สุดาพร
สีสอนดี รอบแรก ชนะ หยัง เหวิน ลู (อันดับ 4 จีน) 3-2 คะแนน,
รอบสอง ชนะ เรย์โคว่า โคดิโรว่า (อุซเบกิซสถาน) 5-0 คะแนน,
รอบรองชนะเลิศ แพ้ โอ เยือน ชี (เกาหลีใต้) 0-5 คะแนน
.....สุ ด าพร สี ส อนดี ได้ เ ข้ า รอบสุ ด ท้ า ยกี ฬ า
โอลิมปิกเกมส์ ค.ศ.2020 ต่อไป
รุ่นเวลเตอร์เวต 69 กิโลกรัม มี 12 คนเข้าแข่งขัน
ใบสน มณีก้อน รอบแรก ชนะ นีลูฟาร์ โบโบ่โยโลว่า (ทาจิกิ
สถาน) 5-0 คะแนน, รอบสอง ชนะ เคย์ สก็อตต์ (ออสเตรเลีย)
4-1 คะแนน, รอบรองชนะเลิศ แพ้ เฉิน เนียน ชิน (อันดับ 1
จีน) 0-5 คะแนน
.....ใบสน มณีกอ้ น ได้เข้ารอบสุดท้ายกีฬาโอลิมปิกเกมส์
ค.ศ.2020
รุ่นมิดเดิลเวต 75 กิโลกรัม มี 11 คนเข้าแข่งขัน พรนิภา
ชูตรี รอบแรก ได้ผ่าน, รอบสอง แพ้ ปูจา รานี (อินเดีย)
0-5 คะแนน
• ทีมชาย ฐิติสรรณ์-ฉัตร์ชัยเดชา (เข้ารอบสุดท้าย)
รุ่นฟลายเวต 52 กิโลกรัม มี 20 คนเข้าแข่งขัน ฐิติสรรณ์
ปั้นโหมด รอบแรก ชนะ ทาชิวังคี (ภูฏาน) 5-0 คะแนน, รอบ
สอง ชนะ คิม อิน เคียว (อันดับ 1 เกาหลีใต้) 3-2 คะแนน,
รอบสาม ชนะ อเล็กซ์ วินวู้ด (ออสเตรเลีย) 5-0 คะแนน,
รอบรองชนะเลิ ศ ชนะ ชาโคบี อิ น ซอยรอฟ (อั นดั บ 2
อุซเบกิสถาน) 4-1 คะแนน, รอบชิงชนะเลิศ แพ้อาร์เอสซี
ฮู เจียน กวน (จีน) ยก 1 ด้วยเวลา 59 วินาที เพราะเกิดอุบตั เิ หตุ
ศีรษะชนกัน ฐิติสรรณ์คางชนศีรษะของฮู จนมึนงงหมดสภาพ
ที่จะชกต่อไปได้
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สุดาพร สีสอนดี นักมวยหญิง
รุน่ ไลต์เวต 60 กิโลกรัม

.....ฐิ ติ ส รรณ์ ปั ้ น โหมด ได้ เ ข้ า รอบสุ ด ท้ า ยกี ฬ า
โอลิมปิกเกมส์ ค.ศ.2020
รุ่นเฟเธอร์เวต 57 กิโลกรัม มี 20 คนเข้าแข่งขัน
ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี รอบแรก ได้ผ่าน, รอบสอง ชนะ เอียน
คลาร์ก โบติสต้า (ฟิลิปปินส์) 5-0 คะแนน, รอบสาม แพ้
อาร์เอสซี เหงียน วัน ดอง (เวียดนาม) ยก 1 ด้วยเวลา 47
วินาที เพราะฉัตร์ชัยเดชาโดนหมัดเข้าซอกคอ แล้วมีอาการ
มึนงง จนถูกกรรมการจับแพ้ไป / BOX OFF รอบสุดท้าย ชนะ
ฮัม ซัง เมียง (เกาหลีใต้) 5-0 คะแนน
.....ฉั ต ร์ ชั ย เดชา บุ ต รดี ได้ เ ข้ า รอบสุ ด ท้ า ยกี ฬ า
โอลิมปิกเกมส์ ค.ศ.2020
รุ่นไลต์เวต 63 กิโลกรัม มี 20 คนเข้าแข่งขัน อธิชัย
เพิ่มทรัพย์ รอบแรก ชนะ โจน โครอยลา กีลาลี ดาวัล (ฟิจิ)
5-0 คะแนน, รอบสอง แพ้ แฮร์ริสัน การ์ไซด์ (อันดับ 2
ออสเตรเลีย) 1-4 คะแนน
รุ่นเวลเตอร์เวต 69 กิโลกรัม มี 23 คนเข้าแข่งขัน
วุฒิชัย มาสุข รอบแรก ชนะ ลิม ยุล ชุน (เกาหลีใต้) 5-0
คะแนน, รอบสอง ชนะอาร์เอสซี อับดุล เฮมรัต (บรูไน) ยก 2,
รอบสาม แพ้ อับไลข่าน ซูสซูพอฟ (อันดับ 2 คาซัคสถาน) 0-5
คะแนน / BOX OFF รอบสุดท้าย แพ้ อ็อคซาว่า ซาวอนเร็ตส์
(อันดับ 3 ญี่ปุ่น) 0-5 คะแนน
รุ่นมิดเดิลเวต 75 กิโลกรัม มี 24 คนเข้าแข่งขัน วีระพล
จงจอหอ รอบแรก ได้ผ่าน, รอบสอง แพ้น็อกเอาต์ ตูเฮต้า
เออร์บิเก้ (จีน) ยก 2 ด้วยเวลา 1.32 นาที

รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต 81 กิโลกรัม มี 19 คนเข้าแข่งขัน
รุ ่ น เฮฟวี่ เวต 91 กิ โ ลกรั ม มี 14 คนเข้ า แข่ ง ขั น
จั ก รพงษ์ ยมโคตร รอบแรก ได้ ผ ่ า น, รอบสอง ชนะ ไทยไม่ส่ง
ฮอง อิม กี (เกาหลีใต้) 4-1 คะแนน, รอบสาม แพ้ อัลอิน
รุ ่ นซู เปอร์ เ ฮฟวี่ เวต 91 กิ โลกรั ม ขึ้ น ไป มี 15 คน
ดาลี (จอร์แดน) 5-0 คะแนน / BOX OFF รอบสุดท้าย แพ้ เข้าแข่งขัน ไทยไม่ส่ง
ชับบอส เน็กมาตุลลอฟ (ทาจิกิสถาน) 0-5 คะแนน

มวยโซนเอเชียโอเชียเนีย
‘จีน-อุซเบฯ’คว้าแชมป์
‘ไทย’อันดับ7คะแนนรวม
การแข่ ง ขั น มวยสากลกี ฬ าโอลิ ม ปิ ก เกมส์ ฤ ดู ร ้ อ น
ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว 2020’ รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย
ที่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน วันที่ 3-11 มีนาคม 2563
เป็นการแข่งขัน 9 วัน รวมทั้งหมด 225 คู่ มีนักมวยทั้งหมด
221 คน (ชาย 154 หญิง 67) จาก 35 ประเทศ (เอเชีย 27
โอเชียเนีย 8) เข้าร่วม
ผลปรากฏว่า มีนักมวยจาก 16 ชาติ (เอเชีย 4 โอเชีย
เนีย 2) รวม 63 คน (เอเชีย 57, โอเชียเนีย 6) ผ่านเข้ารอบ
สุดท้าย ‘โตเกียว 2020’ อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย
นักมวยจากแต่ละชาติ ดังนี้
คาซัคสถาน 9 คน, อินเดีย 9 คน อุซเบกิสถาน 7 คน,
จีน 6 คน, ออสเตรเลีย 5 คน, จอร์แดน 5 คน, ไทย 4 คน, จีน
ไทเป 4 คน, ญี่ปุ่น 3 คน, อิหร่าน 2 คน, เกาหลีใต้ 2 คน,
ฟิลิปปินส์ 2 คน, ทาจิกิสถาน 2 คน, นิวซีแลนด์ 1 คน,
มองโกเลีย 1 คน และ เวียดนาม 1 คน
ส�ำหรับสถิติจากการแข่งขันมวยสากลกีฬาโอลิมปิก
เกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว 2020’ ที่น่าสนใจ สรุปได้ดังนี้
• ‘จีน’คว้าแชมป์ทีมหญิง
‘สาธารณรัฐประชาชนจีน’ คว้าแชมป์ทมี หญิงจากสถิติ
3 เหรียญทอง ดังสรุปเหรียญรางวัล (เรียงล�ำดับจาก เหรียญ
ทอง, เหรียญเงิน,เหรียญทองแดง) ดังนี้
จีน 3-0-0, จีนไทเป 1-1-2, เกาหลีใต้ 1-0-1, ญี่ปุ่น 0-20, อินเดีย 0-1-3, ออสเตรเลีย 0-1-1, ไทย 0-0-2, คาซัคสถาน
0-0-1
• ‘อุซเบฯ’คว้าแชมป์ทีมชาย
‘อุซเบกิสถาน’ คว้าแชมป์ทีมชาย จากสถิติ 3 เหรียญ
ทอง 3 เหรียญทองแดง ดังสรุปเหรียญรางวัล (เรียงล�ำดับจาก
เหรียญทอง, เหรียญเงิน, เหรียญทองแดง) ดังนี้

อุซเบกิสถาน 3-0-3, คาซัคสถาน 2-2-3, จอร์แดน
1-1-3, จีน 1-0-2, ฟิลิปปินส์ 1-0-0, ออสเตรเลีย 0-2-0, อินเดีย
0-1-3, ไทย 0-1-0, นิวซีแลนด์ 0-1-0, มองโกเลีย 0-0-1,
เวียดนาม 0-0-1
• ‘จีน’ คว้าแชมป์เหรียญรวม
‘สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ’ คว้ า แชมป์ เหรี ย ญรวม
(ทีมชาย-ทีมหญิง) จากสถิติ 4 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง
ดั ง สรุ ป เหรี ย ญรางวั ล รวม (เรี ย งล� ำ ดั บ จาก เหรี ย ญทอง,
เหรียญเงิน, เหรียญทองแดง) ดังนี้
จีน 4-0-2, อุซเบกิสถาน 3-0-3, คาซัคสถาน 2-2-4,
จอร์แดน 1-1-3, จีนไทเป 1-1-2, เกาหลีใต้ 1-0-1, ฟิลิปปินส์
1-0-0. ออสเตรเลีย 0-3-1, อินเดีย 0-2-6, ญี่ปุ่น 0-2-0, ไทย
0-1-2, นิวซีแลนด์ 0-1-0, มองโกเลีย 0-0-1, เวียดนาม 0-0-1
• ‘จีน’ คว้าแชมป์คะแนนรวม
‘สาธารณรัฐประชาชนจีน’ คว้าต�ำแหน่งชนะเลิศคะแนน
รวม จากการจั ด อั นดั บ ที ม ที่ เข้ า แข่ ง ขั นทั้ ง หมด 35 ชาติ
โดยนับคะแนนเฉลี่ยจากจ�ำนวนนักมวยรวม, สถิติการชกชนะ
แพ้ ในแต่ละรอบรวมกัน ขณะที่ ‘ไทย’ อยู่ในอันดับที่ 7 โดย
ปรากฏ 20 อันดับคะแนนรวมที่ดีที่สุด ดังนี้
อันดับ 1 จีน, อันดับ 2 อุซเบกิสถาน, อันดับ 3 คาซัค
สถาน, อันดับ 4 อินเดีย, อันดับ 5 ออสเตรเลีย, อันดับ 6
จอร์แดน, อันดับ 7 ไทย, อันดับ 8 ญี่ปุ่น, อันดับ 9 จีนไทเป,
อันดับ 10 ฟิลิปปินส์
อันดับ 11 เกาหลีใต้, อันดับ 12 อิหร่าน, อันดับ 13
ทาจิกิสถาน, อันดับ 14 มองโกเลีย, อันดับ 15 นิวซีแลนด์,
อันดับ 16 เวียดนาม, อันดับ 17 ร่วม อินโดนีเซีย, ซามัว และ
อันดับ 19 ร่วม คีร์กิสถาน, ซีเรีย
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1
1. ฐิตสิ รรณ์ ปัน้ โหมด (ซ้ายสุด) ยืนแป้นรับเหรียญเงิน
รุน่ ฟลายเวต
2. ฐิติสรรณ์ ปั้นโหมด ไหว้ขอบคุณคนดูหลังแพ้
รอบชิงชนะเลิศ
3. ฐิตสิ รรณ์ ปัน้ โหมด เปิดฉากดวลหมัดก่อนเอาชนะ
คิม อิน เคียว (เกาหลีใต้) ในรอบสอง
4. ฐิติสรรณ์ ปั้นโหมด โชว์ฟอร์มสุดยอดด้วยการ
เอาชนะคะแนนชาโคบีดิน ซอยรอฟ อดีตแชมป์
โอลิมปิกเกมส์ 2016 และอดีตแชมป์โลก 2019
ของอุซเบกิสถาน ในรอบรองชนะเลิศ

2

3

4

1
2

3

1. ฉัตร์ชยั เดชา บุตรดี เตรียมแลกหมัดกับ หงียน
วัน ดอง (เวียดนาม) ในรอบสามรุน่ เฟเธอร์เวต ก่อน
การชกจะยุตลิ งแค่รอบแรก
2. ฉัตร์ชยั เดชา บุตรดี ต่อยซ้ายตรงใส่ ฮัม ซัง เมียง
(เกาหลีใต้) ในการชกรอบ Box Off รุน่ เฟเธอร์เวต
ฉัตร์ชยั เดชาเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปขาดลอย ได้สทิ ธิ
เข้ารอบสุดท้าย ‘โตเกียว 2020’ ต่อไป
3. กรรมการชูมอื ให้ เหงียน วัน ดอง (เวียดนาม) ชนะ
คะแนน ฉัตร์ชยั เดชา บุตรดี หลังจากสิน้ สุดการชก
ยกแรก
4. ฉัตร์ชยั เดชา บุตรดี ยิงซ้ายตรงใส่ เอียน คลาร์ก
โบติสต้า (ฟิลปิ ปินส์) ก่อนเอาชนะคะแนนไปขาดลอย
ในการชกรอบสอง
4

2

1
1. อธิชยั เพิม่ ทรัพย์ ปล่อยหมัดตรงเข้าหน้าของ โจน
โครอยลา กีลากี ดาวัล (ฟิจิ) ก่อนเอาชนะคะแนน
ไปได้ง่ายดายในรอบแรกรุ่นไลต์เวต 63 กิโลกรัม
2.-3. วีระพล จงจอหอ พลาดท่าโดนหมัดนักชกจีน
ตูเฮต้า เออร์บเิ ก้ โดนนับสิบแพ้ไปในยกแรก ของการ
ชกรุ่นมิดเดิลเวต 75 กิโลกรัม
3

1
2

3

1. วุฒชิ ยั มาสุข สีหน้าบอกไม่ถกู เมือ่ กรรมการชูมอื
ให้ อับไลข่าน ซูสซูพอฟ จากอุซเบกิสถานเป็นฝ่าย
ชนะคะแนนไปแบบขาดลอย
2. อับไลข่าน ซูสซูพอฟ นักชกมือวางอันดับ 2
จากอุซเบกิสถานต่อยซ้ายเข้าใบหน้าของ วุฒิชัย
มาสุข อย่างจัง ก่อนอับไลข่านเอาชนะคะแนนไป
ขาดลอย ท�ำให้วุฒิชัยต้องไปลุ้นเข้ารอบในรอบ
คัดเลือก Box Off และวุฒชิ ยั แพ้ไปแบบน่าเสียดาย
3. วุฒชิ ยั มาสุข ไล่จว้ งหมัดใส่ ลิม ยุล ชุน (เกาหลีใต้)
ก่อนวุฒชิ ยั เอาชนะคะแนนไปขาดลอย ในการแข่งขัน
รอบแรก

1
2

3

1. ใบสน มณีกอ้ น (ขวาสุด) ถ่ายรูปหมูใ่ นพิธรี บั เหรียญ
รางวัลการแข่งขันมวยสากลกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูรอ้ น
ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว 2020’ รอบคัดเลือกโซนเอเชีย
โอเชียเนีย
2. ใบสน มณีก้อน ดวลหมัดกับ เฉิน เนียน ชิน
นักชกมือวางอันดับ 1 จากจีนแผ่นดินใหญ่ในรอบรอง
ชนะเลิ ศ ผลปรากฏว่ า เฉิ น เอาชนะคะแนนไปได้
แบบสบายๆ
3.-4. ใบสน มณีกอ้ น ดวลหมัดก่อนเอาชนะคะแนน
เคย์ สก็อตต์ (ออสเตรเลีย) ในรอบสามหรือรอบก่อน
รองชนะเลิศ รุน่ เวลเตอร์เวต 69 กิโลกรัม ท�ำให้ใบสน
ได้สทิ ธิเข้ารอบสุดท้ายกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูรอ้ น ครัง้
ที่ 32 ‘โตเกียว 2020’ ต่อไป
4

1
1. สุ ด าพร สี ส อนดี (ที่ 3 จากซ้ า ยมื อ ) ยื น แป้ น
รับเหรียญรางวัล
2. สุดาพร สีสอนดี ต่อยซ้ายใส่ใบหน้าของ เรย์โคว่า โคดิ
โรว่า จากอุซเบกิสถาน ก่อนสุดาพรเอาชนะคะแนนไปได้
3. สุดาพร สีสอนดี ตะโกนด้วยความดีใจ เมือ่ กรรมการ
ชู มื อ ให้ เ ป็ น ผู ้ ช นะ และได้ สิ ท ธิ เ ข้ า รอบสุ ด ท้ า ย
‘โตเกียว 2020’
4. หยั ง เหวิ น ลู นั ก ชกมื อ วางอั นดั บ 4 จากจี น
แผ่นดินใหญ่ ต่อยซ้ายตรงสกัดการบุกของ สุดาพร
สีสอนดี ก่อนสุดาพรจะเอาชนะคะแนนไปได้ ในการ
แข่งขันรอบสองรุ่นไลต์เวต 60 กิโลกรัม

2

3
4

1
2

3

1. ปูจา รานี นักชกสาวจากอินเดียต่อยซ้ายเข้าคาง
พรนิภา ชูตรี นักชกสาวไทย ผลปรากฏว่าสาวอินเดีย
ชนะคะแนนไปในรอบสามหรือรอบก่อนรองชนะเลิศ
รุน่ 75 กิโลกรัม
2. จุฑามาศ จิตรพงศ์ (ขวา) มุดต่อยขวาใส่ใบหน้า
ของ ซูกมิ ิ นามิกิ นักชกมือวางอันดับ 4 จากญีป่ นุ่
ในรอบก่อนรองชนะเลิศรุ่นฟลายเวต 51 กิโลกรัม
ผลปรากฏว่า จุฑามาศแพ้คะแนนไปขาดลอย
3. ซาคชิ นักชกสาวจากอินเดีย ชกซ้ายตรงเข้า
หน้าของ นิลาวัลย์ เตชะสืบ อย่างจัง ก่อนซาคชิ
เอาชนะคะแนนไปได้สบาย ในการแข่งขันรอบสอง
รุน่ เฟเธอร์เวต 57 กิโลกรัม ท�ำให้นลิ าวัลย์ตกรอบไป

โควิด-19 มรสุมใหญ่
มวยโอลิมปิก‘หยุด’
ปักหลัก-ปีหน้า 2021

มรสุ ม ใหญ่ ข องพายุ เ ชื้ อ โรคไวรั ส ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว 2020’ รอบคัดเลือกทั่วโลก จะมีทั้งหมด 4
โซน+1 รอบ ดังนี้
โคโรน่า ‘โควิด-19’ กวาดล้างไปทั่วโลก
จากต้นตอ คือ เมืองอูฮ่ นั่ มณฑลเหอเป่ยของสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น ตั้ ง แต่ ป ลายปี ที่ แ ล้ ว พ.ศ.2562/ค.ศ.2019
โรคร้ายแรงอย่าง ‘โควิด-19’ ก่อเกิดและเพิ่มอิทธิฤทธิ์ขึ้นมา
อย่างน่ากลัว
จนท�าให้การแข่งขัน มวยสากลกีฬาโอลิมปิกเกมส์
ฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว 2020’ รอบคัดเลือกโซนเอเชีย
โอเชี ย เนี ย ที่ ก� า หนดไว้ คื อ วั น ที่ 3-11 กุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ.2563/ค.ศ.2020 ต้อง ยกเลิกไปโดยปริยาย
ท�าให้คณะท�างานพิเศษของ คณะกรรมการโอลิมปิก
สากล (ไอโอซี) ต้องทบทวนแผนการจัดการแข่งขันกันใหม่ ก่อน
จะได้ขอ้ ยุตวิ า่ การแข่งขันมวยสากลกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูรอ้ น

.....1 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา ที่กรุงดาการ์ ประเทศ
เซเนกัล วันที่ 20-29 กุมภาพันธ์ 2563
.....2 รอบคัดเลือก โซนเอเชียโอเชียเนีย ที่กรุงอัมมาน
ประเทศจอร์แดน วันที่ 3-11 มีนาคม 2563
.....3 รอบคัดเลือก โซนยุโรป ที่กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ วันที่ 14-24 มีนาคม 2563
.....4 รอบคัดเลือก โซนอเมริกา ที่กรุงบัวโนสไอเรส
ประเทศอาร์เจนตินา วันที่ 26 มีนาคม-3 เมษายน 2563
.....และ 5 รอบคัดเลือก ระดับโลก ที่กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส วันที่ 13-20 พฤษภาคม 2563
การแข่งขันทุกครัง้ จะมีทงั้ หมด 13 รุน่ น�า้ หนัก แยกเป็น
ชาย 8 รุ่น หญิง 5 รุ่น ได้แก่
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นักมวยชาย รุ่นฟลายเวต 52 กิโลกรัม, รุ่นเฟเธอร์เวต
57 กิ โลกรั ม , รุ ่ นไลต์เวต 63 กิโลกรัม, รุ่นเวลเตอร์เวต
69 กิโลกรัม, รุ่นมิดเดิลเวต 75 กิโลกรัม, รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต
81 กิโลกรัม, รุ่นเฮฟวี่เวต 91 กิโลกรัม และ รุ่นซูเปอร์เฮฟวี่เวต
91 กิโลกรัมขึ้นไป
นักมวยหญิง รุ่นฟลายเวต 51 กิโลกรัม, รุ่นเฟเธอร์เวต
57 กิ โลกรั ม , รุ ่ นไลต์เวต 60 กิ โลกรัม, รุ ่นเวลเตอร์เวต
69 กิโลกรัม และรุ่นมิดเดิลเวต 75 กิโลกรัม
นัน่ คือ โปรแกรมการแข่งขันทีก่ ำ� หนดขึน้ ท่ามกลางการ
ระบาดอย่างรุนแรง กว้างไกลของ ‘โควิด-19’ ชนิดที่ไม่มีใคร
คาดคิดมาก่อน
รอบคัดเลือกครั้งแรก คือ โซนแอฟริกา ที่กรุงดาการ์
เซเนกัล เมื่อวันที่ 20-29 กุมภาพันธ์ 2563 มี 38 ชาติส่งนักมวย
286 คน (ชาย 186 หญิง 100) เข้าร่วมแข่งขัน ผ่านพ้นไป
อย่างเรียบร้อย ได้ตัวนักมวยเข้ารอบสุดท้าย ‘โตเกียว 2020’
ไปตามก�ำหนดทุกประการ
รอบคัดเลือกครั้งที่ 2 คือ โซนเอเชียโอเชียเนีย ที่
กรุงอัมมาน จอร์แดน เมื่อวันที่ 3-11 มีนาคม 2563 โดยมี
35 ชาติ ส่งนักมวย 221 คน (ชาย 151 หญิง 70) เข้าร่วม
แข่งขัน ผ่านพ้นไปได้อกี โซนหนึง่ ได้ตวั นักมวยเข้ารอบสุดท้าย
‘โตเกียว 2020’ ไปตามก�ำหนดทุกประการ
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รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา ทีก่ รุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล
วันที่ 20-29 กุมภาพันธ์ 2563 จัดการแข่งขันจบไปเรียบร้อย

......วันที่ 11 มีนาคม 2563 รัฐบาลอาร์เจนตินาประกาศงด
จัดกิจกรรมรวมหมูท่ กุ ชนิด ทุกประการ เพือ่ ป้องกันปัญหาการ
ระบาดของ ‘โควิด-19’ ท�ำให้การแข่งขันมวยสากลกีฬาโอลิมปิก
เกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว 2020’ รอบคัดเลือกโซน
อเมริกาต้องยุติและเลิกจัดไปโดยปริยาย
ต่ อ มาใกล้ เคี ย งกั น รั ฐ บาลฝรั่ ง เศสประกาศงดจั ด
กิจกรรมรวมหมู่ทุกชนิด อีกแห่งหนึ่ง เพื่อป้องกันปัญหา
‘โควิด-19’ ท�ำให้การแข่งขันมวยสากลกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูรอ้ น
ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว 2020’ รอบคัดเลือกระดับโลกต้องยุติและ
เลิกจัดไปเช่นกัน
......ทั้ ง 2 รายการนั้ น คณะท� ำ งานพิ เ ศษ ของ
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ไม่สามารถพิจารณาหา
ชาติอื่นมาท�ำหน้าที่ทดแทนได้ทันท่วงที

รอบคัดเลือก โซนยุโรป ทีก่ รุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่
ก�ำหนดวันที่ 14-24 มีนาคม 2563 แต่จดั ชกไปได้แค่ 3 วัน
แบบสนามปิด ก็ตอ้ งยุตกิ ารแข่งขันกลางคัน

รายการสุดท้าย คือ โซนยุโรป ที่กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ เมื่อวันที่ 14-24 มีนาคม 2563 มี 45 ชาติส่งนักมวย
342 คน (ชาย 219 หญิง 99) รวมทั้งทีมผู้อพยพจาก มอลตา,
โมนาโก เข้าร่วมการแข่งขัน โดยปิดสนามแข่งขันไม่เปิดให้คน
เข้าชมซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ ‘โควิด-19’
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเริ่มไปได้แค่ 3 วัน คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันฯ ก็ประกาศยุติการแข่งขันกลางคัน เพื่อป้องกันปัญหา
‘โควิด-19’ ระบาดทีม่ ผี ตู้ ดิ เชือ้ ในกรุงลอนดอนเพิม่ มากขึน้ อย่าง
น่ากังวล โดยมีการประกาศรับรองผลการแข่งขันที่ผ่านไปแล้ว
เพื่อการด�ำเนินการต่อเนื่องในอนาคต ต่อไป

ว่ากันว่า สาหตุสำ� คัญของการยกเลิกการแข่งขันไปเลย
นั้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทีม และนักมวยของหลายชาติ เจอ
ปัญหาเข้ากับตัวเอง โดยมีนักมวยบางชาติติดเชื้อ ‘โควิด-19’
อย่างชัดเจน!!
นับแต่บดั นัน้ เป็นต้นไป ปัญหา ‘โควิด-19’ ก็ยตุ กิ จิ กรรม
ทั่วโลกไปได้อย่างสิ้นเชิง
การแข่ ง ขั นกี ฬ าโอลิ ม ปิ ก เกมส์ ฤ ดู ร ้ อ น ครั้ ง ที่ 32
‘โตเกียว 2020’ เริ่มตกเป็นเป้าหมาย ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไป
ทั่วโลกว่า ควรจะเลื่อนออกไปหรือไม่?
ในที่สุด วันที่ 24 มีนาคม 2563 ก็มาถึงวาระส�ำคัญ
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) และ รัฐบาลญี่ปุ่น+
คณะกรรมการจั ด การแข่ ง ขั นกี ฬ าโอลิ ม ปิ ก เกมส์ ฤ ดู ร ้ อ น
ครั้งที่ 32 ก็ออกแถลงร่วมกันว่า ‘เลื่อน’ การแข่งขันออกไป
เพื่อหลบปัญหา ‘โควิด-19’ เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง
การประกาศครั้งนี้ ถือเป็นค�ำสั่ง ‘เลื่อน’ การแข่งขัน
กีฬารายการใหญ่ 2 รายการซ้อน คือ กีฬาโอลิมปิกเกมส์
ฤดู ร ้ อ น ครั้ ง ที่ 32 และ กี ฬ าพาราลิ ม ปิ ก เกมส์ ฤ ดู ร ้ อ น
ครั้งที่ 16 ซึ่งจะมีขึ้นภายในปีนี้
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จากนั้น อีก 4 วันถัดมา วันที่ 30 มีนาคม 2563 ก็มี
แถลงร่วมกันอีกครั้งหนึ่งว่า ก�าหนดวันแข่งขันใหม่ได้แล้ว
ทั้ง 2 รายการ คือ
.....กีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 32 จากเดิม วันที่
24 กรกฎาคมถึง 9 สิงหาคม พ.ศ.2563/ค.ศ.2020 เลื่อนเป็น
วันที่ 23 กรกฎาคมถึง 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564/ค.ศ.2021
.....กีฬาพาราลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 16 จากเดิม
วันที่ 25 สิงหาคมถึง 6 กันยายน พ.ศ.2563/ค.ศ.2020 เลื่อน
เป็น วันที่ 24 สิงหาคมถึง 5 กันยายน พ.ศ.2564/ค.ศ.2021
ทั้งนี้ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ได้แถลง
รายละเอียดต่างๆ ในเวลาต่อมา เกีย่ วกับกรณีการแข่งขันกีฬา
รอบคั ด เลื อ ก และก� า หนดการ ฯลฯ อย่ า งเป็ นทางการ
อีกครั้งหนึ่ง
จากแถลงดังกล่าวทีอ่ อกมา ยังไม่มกี ารเคลือ่ นไหวใดๆ
ออกมาจาก คณะท�างานพิเศษ ‘ไอโอซี’ เกีย่ วกับกีฬามวยสากล
ว่า จะเอาอย่างไรต่อไป คาดว่าคงต้องอาศัยเวลาอีกระยะหนึ่ง
จนถึงปลายปีนี้ จึงจะมีอะไรต่อมิอะไรออกมา ว่า
.....การแข่งขันมวยสากลกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน
ครัง้ ที่ 32 ‘โตเกียว 2020’ จะด�าเนินการต่อไป อย่างไร? เมือ่ ใด?
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รอบคัดเลือก โซนเอเชียโอเชียเนีย ทีก่ รุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
วันที่ 3-11 มีนาคม 2563 ซึง่ มีกา� ปัน้ ไทยเข้าร่วมด้วย เป็นอีกโซนที่
จัดการแข่งขันไปลุลว่ งเรียบร้อย

ถึงบรรทัดนี้ ก็คงได้แต่สรุปว่า ปัญหาจากโรคร้าย ปัญหา
ไวรัสโคโรน่า หรือ ‘โควิด-19’ นั้น ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้ง
ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ อีกครั้งหนึ่ง
ยังไม่มีใครกล้าพยากรณ์ หรือคาดหมายได้ว่า อนาคต
ของชาวโลกจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ ‘โควิด-19’ อีกมาก
น้อยแค่ไหน เพียงใด
พอๆ กับที่ยังไม่มีใครกล้าพยากรณ์ได้ว่า เมื่อถึงเวลา
จริงๆ ในปีหน้า การแข่งขัน กีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน
ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว 2020’ จะยังแข่งขันได้จริงหรือไม่ อย่างไร
แต่ทแี่ น่ๆ คือ ข้อมูลและวิธปิ ฏิบตั โิ ดยทัว่ ไปของทุกฝำย
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะเป็นของ คณะกรรมกำรโอลิมปกสำกล
(ไอโอซี) และ ญี่ปุน เองนั้น ยืนยันกันออกมำแบบเป็นกำร
ภำยในแล้ ว ว่ ำ จะไม่ มี ก ำรเลื่ อ นกำรแข่ ง ขั น ออกไปอี ก ....
ถ้ำแข่งขันไม่ได้ ก็ต้อง ‘ยกเลิก’ ไปโดยปริยำย เท่ำนั้นเอง

‘คณะท�ำงานพิเศษ’ไอโอซีแจ้งคิว
โปรแกรมแข่ง‘โตเกียว 2020’

คณะท�ำงานพิเศษ ของ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ออกหนังสือแจ้งเตือน
ทุกชาติทั่วโลก เกี่ยวกับการแข่งขันมวยสากลใน กีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 32
‘โตเกียว 2020’ ในปีหน้า ค.ศ.2021/พ.ศ.2564 อย่างเป็นทางการแล้ว.....เป็นระลอกแรก!
กลางเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2020/พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา
คณะท�ำงานพิเศษ ได้แจ้งเตือนรายละเอียดของ ‘คิว’ การ
แข่งขันมวยสากล ‘โตเกียว 2020’ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ
น่าพิจารณา ดังนี้
• ยืนยันการแข่งขันมีทั้งหมด 13 รุ่น แยกเป็นชาย 8
รุ่น หญิง 5 รุ่น
• ก�ำหนดอายุนกั มวยทีเ่ ข้าแข่งขันรอบคัดเลือกในปีหน้า
ค.ศ.2021/พ.ศ.2564 ไว้ระหว่างอายุ 19-40 ปี หรือนักมวยที่
เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1980 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
ค.ศ.2002 และก�ำหนดอายุนักมวยในการแข่งขัน ‘โตเกียว
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2020’ จริง เท่ากันอีกด้วย
• ก�ำหนดจ�ำนวนนักมวยใน ‘โตเกียว 2020’ ทั้งหมด
เท่าเดิม คือ รวมทั้งหมด 286 คน แยกเป็นชาย 186 คน หญิง
100 คน
• การแข่งขันรอบคัดเลือก ภายในปีหน้า ค.ศ.2021/
พ.ศ.2564 เหลือ 3 รายการ ดังนี้
.....รอบคัดเลือกโซนยุโรป (ที่เหลืออยู่ทั้งหมด) เดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคม ค.ศ.2021/พ.ศ.2564 สถานที่และวันเวลา
ที่แน่นอน จะก�ำหนดในภายหลัง

การประชุมผูแ้ ทนทีมก่อนการแข่งขันมวยสากลกีฬาโอลิมปิกเกมส์
ฤดูรอ้ น ครัง้ ที่ 32 ‘โตเกียว 2020’ รอบคัดเลือกทุกโซน

• นักมวยทุกคนจากทุกชาติต้องยืนยันการเข้าแข่งขัน
‘โตเกียว 2020’ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ.2021/พ.ศ.2564
• การแข่งขันรอบสุดท้าย ‘โตเกียว 2020’ ก�ำหนดมีขึ้น
ที่ ก รุ ง โตเกี ย ว ญี่ ปุ ่ น วั น ที่ 23 กรกฎาคม-9 สิ ง หาคม
ค.ศ.2021/พ.ศ.2564
ฯลฯ และ ฯลฯ
นี่ คื อ ข้ อ มู ล ล่ า สุ ด จากคณะท� ำ งานพิ เศษของคณะ
กรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ซึ่งพอจะประเมินวันเวลาใน
อนาคตของปีหน้า ค.ศ.2021/พ.ศ.2564 ได้พอสมควร ส�ำหรับ
ทุกชาติรวมทั้ง สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ใน
การเตรียมพร้อมนักมวยเพื่อ ‘โตเกียว 2020’ ต่อไป
จากล�ำดับความของ ‘คิว’ การแข่งขันที่ปรากฏออกมา
นายโมรินาริ วาตานาเบ้ กรรมการโอลิมปิกสากลชาวญีป่ นุ่ และ นั้น ย่อมยืนยันได้เป็นอย่างดี ว่า คณะท�ำงานพิเศษ ยังไม่
ประธานสหพันธ์ยมิ นาสติกนานาชาติ เป็นประธานคณะท�ำงาน
พิเศษของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ร่วมกับคณะ สามารถก�ำหนดรายละเอียด และข้อมูลที่ชัดเจนเป็นทางการ
ท�ำงานอีก 4 คน ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับ ดูแลและควบคุมการแข่งขัน ออกมาได้ในระยะนี้ ตราบใดที่สถานการณ์การระบาดของ
กีฬามวยสากลในโอลิมปิกเกมส์ฤดูรอ้ น ครัง้ ที่ 32 ‘โตเกียว 2020’ ไวรัสโคโรน่า ‘โควิด-19’ ยังรุนแรง ไม่หยุดยั้งอยู่ในขณะนี้
.....ขนาดว่า ยังไม่อาจก�ำหนด ‘เจ้าภาพ’ รอบคัดเลือก
.....รอบคัดเลือกโซนอเมริกา เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ได้อย่างชัดเจน แน่นอน!?
ถึงตรงนี้ ก็คงได้แต่ท�ำใจและอดใจรอคอยทุกอย่ าง
ค.ศ.2021/พ.ศ.2564 สถานที่และวันเวลาที่แน่นอน จะก�ำหนด
จนถึงนาทีสุดท้าย
ในภายหลัง
.....รอบคัดเลือกระดับโลก เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
ค.ศ.2021/พ.ศ.2564 สถานที่และวันเวลาที่แน่นอน จะก�ำหนด
ในภายหลัง
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QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXII OLYMPIAD – TOKYO 2020
G. QUALIFICATION TIMELINE
Date

1 October 2019
20 November 2019
17 January 2020
20-29 February 2020
3 March 2020
3-11 March 2020
14-16 March 2020
15 March 2020
18 March 2020
27 March 2020
28 March 2020
29 March 2020
10 April 2020
February – March
2021
TBC
February – March
2021
TBC
TBC
TBC
May - June 2021
TBC
TBC
5 July 2021
23 July – 8 August
2021

Milestone

IOC to invite all eligible NOCs to submit their requests for Tripartite
Commission Invitation Places
Boxing Task Force to release the ‘Tokyo 2020 Boxing Task Force Event Regulations’
Deadline for NOCs to submit their requests for Tripartite Commission
Invitation Places
African Olympic Qualification Event, Dakar (SEN)
Boxing Task Force to inform the NOCs of their allocated quota places
obtained at the African Olympic Qualification Event
Asian/Oceania Olympic Qualification Event, Amman (JOR)
European Olympic Qualification Event, London (GBR) – Competition
Day 1-3 completed
Boxing Task Force to inform the NOCs of their allocated quota places
obtained at the Asian/Oceanian Olympic Qualification Event
Deadline for NOCs to confirm to Boxing Task Force the use of the
quota place obtained in African Olympic Qualification Event
Boxing Task Force to inform the NOCs of their allocated quota places
obtained at the European Olympic Qualification Event Men’s Fly and
Feather weight categories
Deadline for the Host NOC to confirm the boxers in the weight
categories selected for Host Country Places.
Deadline for NOCs to confirm to Boxing Task Force the use of the
quota place obtained in Asian/Oceanian Olympic Qualification Event
Deadline for NOCs to confirm to Boxing Task Force the use of the
quota place obtained in European Olympic Qualification Event Men’s
Fly and Feather weight categories
European Olympic Qualification Event - Competition Day 4-8 (location
tbc)
Boxing Task Force to inform the NOCs of their allocated quota places
obtained at the European Olympic Qualification Event except for
Men’s Fly and Feather weight categories
Americas Olympic Qualification Event (location tbc)
Boxing Task Force to inform the NOCs of their allocated quota places
obtained at the Americas Olympic Qualification Event
Deadline for NOCs to confirm to Boxing Task Force the use of the
quota place obtained in European Olympic Qualification Event except
for Men’s Fly and Feather weight categories
Deadline for NOCs to confirm to Boxing Task Force the use of the
quota place obtained in Americas Olympic Qualification Event
World Olympic Qualification Event (location tbc)
Boxing Task Force to inform the NOCs of their allocated quota places
obtained at the World Olympic Qualification Event
Deadline for NOCs to confirm to Boxing Task Force the use of the
quota place obtained in World Olympic Qualification Event.
Tokyo 2020 Sport Entries deadline
Olympic Games Tokyo 2020

Original Version: ENGLISH

ล�ำดับความโปรแกรมการแข่งขันมวยสากลในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูรอ้ น ครัง้ ที่ 32 ‘โตเกียว 2020’
โดยคณะท�ำงานพิเศษ ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ฉบับประจ�ำเดือนพฤษภาคม
ค.ศ.2020/พ.ศ.2563 ทีผ่ า่ นมา
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11 May 2020

อิทธิพลของ‘โควิด-19’
มวยสากลเจอ‘คิว’ว่าง!
หยุดซ้อมนาน 2-3 เดือน
การแข่งขันมวยสากลใน กีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว 2020’
รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย ทีก่ รุงอัมมาน จอร์แดน เมือ่ วันที่ 3-11 มีนาคม 2563
นับเป็นการแข่งขันรายการสุดท้าย ล่าสุด ของนักมวย
สากลทีมชาติไทย ทั้งทีมชายและทีมหญิง
เสร็จจากการแข่งขันรอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย
ดังกล่าว
ทีมมวยไทยเดินทางกลับมาเก็บตัวต่อเนื่องอีกเป็นเวลา
14 วัน โดยไม่มีการฝึกซ้อมใดๆ ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ
อ.มวกเหล็ ก จ.สระบุ รี ตามมติ ข องรั ฐ บาลไทย โดย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
สิ้ น เดื อ นมี น าคม 2563 โปรแกรมกั ก ตั ว ดั ง กล่ า ว
ก็สิ้นสุดลง ทีมมวยไทยทุกคนได้รับการปล่อยตัวให้กลับบ้าน
เพือ่ พักผ่อนระยะหนึง่ ขณะทีน่ กั มวยไทยคนอืน่ ๆ ถูกปล่อยตัว
กลับบ้านตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2563 แล้ว
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ฉัตร์ชยั เดชา บุตรดี ฝึกซ้อมอยูใ่ นกรุงเทพฯ(ภาพรอยเตอร์)

ช่ ว งเวลานั้ น เอง รั ฐ บาลไทยโดย ‘ศบค.’ และมติ
คณะรั ฐ มนตรี ได้ อ อกค� ำ สั่ ง ตามพระราชก� ำ หนดฉุ ก เฉิ น
(พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) เพื่อควบคุมสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ
ยาวนานไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 แม้จะมีมาตรการ
คลายล็อกสองระลอกก็ตาม
.....แต่ค�ำสั่งดังกล่าวก็ยังคงสภาวะของการประกาศ
‘เคอร์ฟวิ ’ รวมถึงความเข้มงวดของการเดินทางข้ามเขตจังหวัด
ต่างๆ ฯลฯ
ค�ำสั่ ง ดั ง กล่าว ถู กโหมประโคมโดยข่าวการติดเชื้อ
‘โควิด-19’ ของผู้คน จาก เวทีมวยลุมพินี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม
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2563 ยิ่งท�ำให้กีฬามวยรวมทั้ง ‘มวยสากล’ กลายเป็นเงื่อนไข
ต้องห้ามอย่างเด็ดขาด ไปโดยปริยาย
เมืองไทยตกอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดทั่วไป จนถึง
ปลายเดือนพฤษภาคม 2563 ศบค. ยังมีมติเสนอต่ออายุการ
ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปอีก จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 และ
คณะรัฐมนตรีก็มีมติรับรองอย่างเป็นทางการ
ตลอดระยะเวลาจากเดือนมีนาคม, เดือนเมษายน,
เดือนพฤษภาคม และรวมทั้งเดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นมา
นัน้ เป็นระยะเวลา 3-4 เดือนทีบ่ รรดานักมวยและผูฝ้ กึ สอนของ
ทีมชาติไทยทั้งหมด ต้องอยู่บ้านและเก็บตัวฝึกซ้อมที่บ้านไป
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2563 นัน้ ผูบ้ ริหารของ สมาคม
กีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย พิจารณาเตรียมหาทางแก้ไข
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเข้มงวด แต่ก็เจออุปสรรคส�ำคัญ จาก
มาตรการของ ศบค. รวมทั้งมติของ กกท. ในการปิดสนามฝึก
ซ้อมทุกแห่งอย่างเด็ดขาด แม้วา่ ช่วงหลังๆ จะมีมาตรการผ่อน
ปรนจาก ศบค.ในการเปิดให้บริการอาคาร สถานที่ต่างๆ มา
เป็นระยะก็ตาม
.....แต่ส�ำหรับกีฬามวยโดยเฉพาะ ‘มวยสากล’ นั้น
ยังเป็นกิจการและกิจกรรมแบบ ‘ต้องห้าม’ ไปอีกระยะหนึ่ง
สถานการณ์ส�ำหรับนักมวยทีมชาติไทย จึงตกอยู่ใน
สภาพไม่เต็ม 100% และเริ่มมีสภาพความแข็งแรงตามสภาพ
นักมวย ต้อง ‘ด้อย’ ลงจากเดิม ย่อหย่อน ลดหย่อนลงตาม
ล�ำดับ ถึงแม้วา่ จะอยูใ่ นสภาพ ‘ซ้อม’ อยูก่ บั บ้านตามมาตรการ
ของสมาคมกีฬามวยสากลฯ อย่างไรก็ตาม

ฐิตสิ รรณ์ ปัน้ โหมด ยืนชกลมฝึกการทรงตัว
บนหลังควายในระหว่างการฝึกซ้อมทีบ่ า้ นเกิด
จังหวัดพิจติ ร

.....ทีมมวยสากลชายโดย 2 นักมวยตัวเด่นในขณะนี้ คือ
ฉั ต ร์ ชั ย เดชา บุ ต รดี เก็ บ ตั ว ฝึ ก ซ้ อ มที่ บ ้ า นในกรุ ง เทพฯ,
ฐิตสิ รรณ์ ปัน้ โหมด เก็บตัวฝึกซ้อมอยูท่ บี่ า้ นเกิดในพิจติ ร....ส่วน
ทีมมวยสากลหญิงโดย 2 นักมวยตัวเด่น คือ สุดาพร สีสอนดี
ปักหลักเก็บตัวฝึกซ้อมที่บ้านเกิดในอุดรธานี, ใบสน มณีก้อน
อยู่ที่บ้านเกิดในกาฬสินธุ์
ขณะที่นักมวยทีมชายอย่างเช่น อธิชัย เพิ่มทรัพย์,
วีระพล จงจอหอ, พีรภัทร์ เยียะสูงเนิน รวมทั้ง วุฒิชัย มาสุข
ซึ่ ง มี ภู มิ ล� ำ เนาอยู ่ ที่ น ครราชสี ม านั้ น ก็ เ ก็ บ ตั ว ฝึ ก ซ้ อ มที่
นครราชสีมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวอีกกลุ่มหนึ่ง
ฯลฯ และ ฯลฯ
มีความพยายามของสต๊าฟโค้ชทีมชาติไทย ในการเสนอ
ให้มกี ารเก็บตัวแบบ ‘แยกกลุม่ ’ หรือ ‘กลุม่ ย่อย’ ขึน้ มาทดแทน
แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้บริหารของสมาคมกีฬามวย
สากลฯ เพราะเห็นว่า หากมีอะไรเกิดขึน้ แล้วจะรับมือกันไม่ไหว
สถานการณ์ทุกอย่างจึงเป็นไปแบบเรื่อยๆ มาเรียงๆ
ความเห็นของสต๊าฟโค้ชทีมชาติไทยที่ก� ำหนดไว้ว่า
นักมวยทุกคนต้องรักษาสภาพร่างกาย และมีนำ�้ หนักตัวไม่เกิน
พิกดั การชก อย่างมากไม่เกิน 2 กิโลกรัม รวมทัง้ การให้นกั มวย
ทุกคนส่งคลิป หรือภาพการฝึกซ้อมไปให้โค้ชทุกคนดูตลอด
เวลานั้น
......ก็เป็นไปแบบพื้นๆ ยังเอาอะไรแบบเป็นจริงเป็นจัง
กันไม่ได้!!
ใบสน มณีกอ้ น ฝึกซ้อมอยูท่ บี่ า้ นเกิดในจังหวัด
กาฬสินธุ์ และยามว่างจากการฝึกซ้อมก็ชว่ ย
ครอบครัวขายผลไม้
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สุดาพร สีสอนดี ปักหลักเก็บตัวฝึกซ้อมที่
บ้านเกิดในจังหวัดอุดรธานี

ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา ไวรัสโคโรน่า ‘โควิด-19’ แผ่อทิ ธิพล
ครอบคลุมไปทั่วโลก กิจกรรมและกิจการกลางแจ้ง หรือ
โดยทั่วไปของชุมชนทั้งโลก ต้องยุติไปโดยปริยาย จนถึงปลาย
เดือนพฤษภาคม 2563 จึงเริม่ ผ่อนคลายลง และมีการเปิดกว้าง
ให้กจิ กรรมและกิจการต่างๆ เริม่ ด�ำเนินการกันได้เป็นบางแห่ง
บางชุด บางประเทศ
การแข่งขันมวยสากลระดับนานาชาติในหลายประเทศ
ซึ่งยุติและยกเลิกมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 นั้น เริ่มมีความ
เคลื่อนไหวอย่างเป็นกิจลักษณะ มากขึ้นตามล�ำดับ
.....โดยเฉพาะในทวีปยุโรป ด้วยการประกาศคิวแข่งขัน
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป.....ส่วนทวีปเอเชียนั้น
มีควิ แข่งขัน ในปลายปี ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป.....
รวมทั้งการประกาศเก็บตัวฝึกซ้อมของ คาซัคสถานอุซเบกิสถาน ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
ความเคลือ่ นไหวดังกล่าว เป็นทีร่ บั รูข้ องผูบ้ ริหารสมาคม
กีฬามวยสากลฯ ทีต่ งั้ รับสถานการณ์อย่างไม่ประมาท เพียงแต่
ยังไม่สามารถประกาศบทบาทใดๆ ออกมาอย่างเป็นเรื่องเป็น
ราวได้เลย ทุกอย่างเป็นเพียงการเตรียมพร้อม เตรียมตัว
ทุกอย่างไว้แบบไม่เป็นทางการ
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ไม่ ว ่ า จะเป็ น การเล็ ง ส่ ง ที ม มวยไทยไปแข่ ง ขั น ใน
ต่างประเทศ รายการต่างๆ โดยเฉพาะนักมวยชุดเตรียมตัว
คัดเลือก ‘โตเกียว 2020’ ระดับโลก รอบสุดท้ายในกลางปีหน้า
2564
ไม ่ ว ่ า จ ะ เป ็ นก า ร
เตรียมพร้อม จัดคิวเพื่อการ
แข่ ง ขั น ในประเทศ เช่ น
มวยสากลไทยแลนด์ โอเพ่น,
มวยสากลไทยแลนด์ ซีรีส์,
มวยสากลยุ ว ชน-เยาวชน
ชิงแชมป์ประเทศไทย, มวย
สากลประชาชนชิ ง แชมป์
ประเทศไทย ฯลฯ
ทั้งหลายทั้งปวงล้วน
แต่อยู่ในสภาพเตรียมพร้อม
และรอต่อไปเท่านั้นเอง!!

ผลประชุมใหญ่ 2562
ขาดทุน 1.5 ล้านบาท!
ร่วมมือ กกท.เพิ่มเติม
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่ประจ�ำปี 2562 ทางสือ่
อีเล็คทรอนิกส์ (วิดโี อคอนเฟอเรนซ์) ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เพือ่ ป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 เมือ่ ตอนสายวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยมีผเู้ ข้าร่วม
ฟัง 171 คน ในจ�ำนวนนีล้ งทะเบียนเป็นผูเ้ ข้าร่วมการประชุมอย่างเป็นทางการ 92 คน
ผู ้ บ ริ ห ารสมาคมกี ฬ ามวยสากลฯ ประกอบด้ ว ย
นายพิชยั ชุณหวชิร นายกสมาคม, นายวินยั รอดจ่าย อุปนายก
สมาคม, พล.อ.อ.รพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ อุปนายกสมาคม,
พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา เลขาธิการ, พล.ท.อุชุกร มงคลนาวิน

รองเลขาธิ ก าร, พล.ต.ศุ ภ ชั ย ม่ ว งกรุ ง เหรั ญ ญิ ก และ
พ.อ.วริทธิ์ ปานสุวรรณ นายทะเบียน เข้าร่วมการประชุมอยู่ที่
ส�ำนักงานสมาคมกีฬามวยสากลฯ อาคาร 25 ชัน้ การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก กทม.

มวยสากลMagazine 33

• แจ้ง4นักชกไทยเข้ารอบ อลป.
นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมเปิดการประชุมว่า มี
เรื่องแจ้งเพื่อทราบต่อที่ประชุม 3 เรื่อง คือ
1.มวยสากลกี ฬ าโอลิ ม ปิ ก เกมส์ ฤ ดู ร ้ อ น ครั้ ง ที่ 32
‘โตเกียว 2020’ รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนียสิ้นสุดแล้ว
ปรากฏว่า ไทยได้สิทธิเข้ารอบสุดท้าย ‘โตเกียว 2020’ รวม
4 คน แยกเป็นชาย 2 คนได้แก่ ฐิติสรรณ์ ปั้นโหมด รุ่น 52
กิโลกรัม, ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี รุ่น 57 กิโลกรัม และหญิง
อีก 2 คนได้แก่ สุดาพร สีสอนดี รุ่น 60 กิโลกรัม, ใบสน
มณีก้อน รุ่น 69 กิโลกรัม หลังจากนั้น การแข่งขันทั้งหมด
ก็ถกู ยกเลิกไป เหลือรอบสุดท้ายระดับโลก ซึง่ คณะท�ำงานพิเศษ
ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ก�ำหนดไว้ในปีหน้า
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2564
2.ขณะนี้เป็นช่วงพักหยุดยาวเนื่องจากการระบาดของ
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‘โควิด-19’ ท�ำให้นักมวยทีมชาติไทย ต้องพักผ่อนและเก็บตัว
ฝึกซ้อมอยู่ที่บ้าน ทันทีที่สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
สมาคมกีฬามวยสากลฯ จะเรียกตัวทุกคนเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม
ทันที
3.จนถึงขณะนี้ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี)
ก็ยังไม่รับรอง สหพันธ์มวยสากลนานาชาติ (ไอบ้า) เพราะยัง
ไม่มีความคืบหน้าใดๆ จาก ‘ไอบ้า’ ในกรณีหนี้สิน สถานะ
การเงิน ความโปร่งใสขององค์กร และการตัดสินของกรรมการ
ท�ำให้กรรมการจาก 3 ชาติ คือ อังกฤษ, แคนาดา, ไทย
(นายพิชยั ชุณหวชิร) ลาออกจาก ‘ไอบ้า’ และ ‘ไอบ้า’ มีกำ� หนด
จัดประชุมใหญ่วสิ ามัญชาติสมาชิก 205 ประเทศ ในวันที่ 12-13
ธันวาคม 2563  ที่กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยมีวาระ
ส�ำคัญ คือ การแก้ไขธรรมนูญ และการเลือกตั้งผู้บริหาร
ชุดใหม่

นายพิชยั ชุณหวชิร (ซ้าย) นายกสมาคมและ พล.ต.ท.ชัยวัฒน์
โชติมา เลขาธิการสมาคม ร่วมเป็นประธานการประชุมใหญ่
ประจ�ำปี 2562 ของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยผ่าน
ระบบวิดโี อคอนเฟอเรนซ์ เมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

• รับรองรายงานประชุม
ทีป่ ระชุมลงมติรบั รองรายงานการประชุมใหญ่ประจ�ำปี
2561 (ครั้งที่แล้ว) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่โรงแรม
อเล็กซานเดอร์ รามค�ำแหง กทม.
• แถลงผลงานรอบปี
พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา เลขาธิการ รายงานสรุปผล
งานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาว่า นอกจากกิจกรรมต่างๆ ตาม
รายงานที่เสนอต่อที่ประชุมไปแล้ว ยังมีประเด็นน่าสนใจ สรุป
ได้ดังนี้
ขณะนี้ สมาคมกีฬามวยสากลฯ มีศูนย์หลักในการ
เก็บตัวฝึกซ้อมรวม 3 แห่ง อยู่ที่ 1. ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 2. โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
และ 3. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
โดยมี ศู น ย์ ฝ ึ ก กี ฬ ามวยสากลระดั บ นานาชาติ แห่ ง ใหม่ ที่

หัวหมาก กทม. ก�ำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง หลังจาก
มี ก ารออกแบบก่ อ สร้ า งแล้ ว รอการเสนอของบประมาณ
660 ล้านบาท เพื่อการก่อสร้างในงวดงบประมาณปี 2564
อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้
รอบปี 2562 ที่ผ่านมา มีการจัดค่ายฝึกซ้อมนานาชาติ
และการแข่งขันมวยสากลนานาชาติ ไทยแลนด์ ซีรีส์ เพิ่มเติม
อีก 4 ครัง้ ท�ำให้มชี าติชนั้ น�ำ เช่น อังกฤษ, ฝรัง่ เศส, ออสเตรเลีย,
นิวซีแลนด์, อาเซอร์ไบจัน, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม ฯลฯ เข้าร่วม
โดยเฉพาะ ‘เนปาล’ ซึ่งส่งทีมมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ อ.มวกเหล็ก
เป็ น เวลา 2 เดื อ นเต็ ม แล้ ว กลั บ ไปแข่ ง ขั นกี ฬ าเอเชี ย ใต้
(เซาธ์ เอเชี่ยนเกมส์) ในบ้าน ประสบความส�ำเร็จแบบหวือหวา
จากผลงาน 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
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บรรยากาศการประชุมใหญ่ทางวิดโี อคอนเฟอเรนซ์ของกรรมการ
บริหารสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย

• ขาดทุน 1.5 ล้านบาท
พล.ต.ศุภชัย ม่วงกรุง เหรัญญิกรายงานสถานะการเงิน
ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาว่า สมาคมกีฬามวยสากลฯ มีรายได้
รวม 110,411,900.36 บาท และมีรายจ่ายรวม 111,956,909.17
บาท เท่ า กั บ ว่ า มี ร ายจ่ า ยมากกว่ า (ขาดทุ น ) เป็ น เงิ น
1,545,008.81 บาท
ทั้งนี้ ที่ประชุมรับรองให้ นายพงษ์ศักดิ์ แสงสิงดี ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4107 เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี
2563 อย่างเป็นทางการ
• แผนงานประจ�ำปี 2563
พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา เลขาธิการแจ้งโครงการและ
แผนงานประจ�ำปีนี้ 2563 ว่า แผนงานหลักในการเตรียมทีม
ชาติไทย มี 2 งานส�ำคัญ คือ เตรียมทีมเข้าร่วมการคัดเลือก
กีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ‘โตเกียว 2020’ เพิ่มเติม
และเตรี ย มที ม เยาวชน (ชาย-หญิ ง ) เพื่ อ การแข่ ง ขั นกี ฬ า
ยู ธ โอลิ ม ปิ ก เกมส์ ฤ ดู ร ้ อ น ครั้ ง ที่ 3 ที่ ป ระเทศเซเนกั ล
ค.ศ.2022/พ.ศ.2565 ส่วนแผนงานด้านอื่นๆ เช่น การร่วมมือ
กับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในการก่อสร้างศูนย์
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ฝึกมวยสากลระดับชาติ 3 แห่ง ที่จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัด
นครราชสี ม า และจั ง หวั ด สงขลา ซึ่ ง เป็ น แผนงานใน
งวดงบประมาณปี 2564 ที่ก�ำลังรอการพิจารณาจากสภา
ผู้แทนราษฎร
• สร้างฮับภูมิภาคเพิ่มเติม
นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกล่าวว่า เตรียมแผน
งานก่อสร้างศูนย์ฝึกซ้อมระดับนานาชาติ และระดับชาติใน
เมืองไทย เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง HUB ของกีฬามวยสากล
เพิ่มเติมอีก
พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา เลขาธิการฯเสนอว่า การกีฬา
แห่งประเทศไทย (กกท.) ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะ
กรรมการ กกท.เป็นทางการแล้ว ในโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปี 2563 เป็นการแข่งขันกีฬา
ประจ�ำอ�ำเภอ ซึ่งมี ‘มวยสากล’ รวมอยู่ด้วย จึงขอให้สโมสร
สมาชิกทุกแห่งในทุกจังหวัด ร่วมกันสนับสนุนและเข้าแข่งขัน
โดยพร้อมเพรียงกัน

สถานการณ์‘โควิด-19’
ต่อชีวิตให้‘ไอบ้า’?
ขณะที่วงการกีฬาโลกต้องหยุดชะงักไปหลายเดือนสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า ‘โควิด-19’ การปฏิรูปองค์กรของ สหพันธ์มวยสากลนานาชาติ
(ไอบ้า) ก็ได้รับผลกระทบให้เคลื่อนไหวไปอย่างเชื่องช้าด้วยเช่นกัน
ในทางหนึ่งอาจมองได้ว่าวิกฤตการณ์โรคระบาดใน
ขณะนีเ้ ป็นประโยชน์กบั ไอบ้าอยูไ่ ม่นอ้ ย เนือ่ งจากองค์กรคูก่ รณี
อย่าง คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ก็ก�ำลังเผชิญ
ปัญหาน่าหนักใจของตัวเองเช่นกัน
ไอโอซี โ ดนกระแสวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ จ ากรอบทิ ศ
กรณีประวิงเวลาในการประกาศเลื่อนการแข่งขันมหกรรม
โอลิมปิกเกมส์ 2020 ทั้งที่รัฐบาลหลายๆ ชาติต่างใช้มาตรการ
‘ล็อกดาวน์’ ห้ามออกจากทีพ่ กั อาศัยโดยไม่จ�ำเป็น รวมทัง้ ห้าม
การรวมตัวกันของคนหมูม่ าก เรือ่ งทีน่ กั กีฬาจะออกไปฝึกซ้อม
ได้อย่างเป็นปกตินั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลย
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อาจจะด้วยเห็นใจกรุง โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เจ้าภาพ
โอลิมปิกเกมส์และพาราลิมปิกเกมส์ ที่ลงทุนไปมหาศาล
ประกอบกั บ การเลื่ อ นการแข่ ง ขั น จะมี ผ ลกั บ สั ญ ญาสิ ท ธิ
ประโยชน์และลิขสิทธิ์ถ่ายทอดที่ไอโอซีเซ็นไปแล้ว แต่เมื่อ
สถานการณ์บีบบังคับว่าถึงเวลานั้นโรคระบาดน่า จะยั ง ไม่
คลี่คลาย สุดท้ายทั้งไอโอซีและญี่ปุ่นจึงยอมขยับการแข่งขัน
‘โตเกียว 2020’ ออกไปอีก 1 ปี
ยิง่ เมือ่ เวลาผ่านไป ยังไม่มที ที า่ ว่าจะควบคุมโรคระบาด
ได้ในหลายพื้นที่ รวมถึงยังไม่มียารักษาหรือวัคซีนป้องกัน
โควิดออกมา ทั้ งไอโอซีและคณะกรรมการจัดการแข่ ง ขั น

โตเกียว 2020 ต่างยอมรับว่า
ถ้ า ต้ น ปี ห น้ า สถานการณ์
ยังไม่คลี่คลายก็คงไม่สามารถ
เลื่อนจัดโอลิมปิกเกมส์ออกไป
ได้อีก และอาจต้องยกเลิกการ
แข่งขันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่
สงครามโลก ครั้งที่ 2 ก็เป็นได้!
จึ ง กลายเป็ น ว่ า จากที่
ไอบ้าโดนไอโอซีระงับสิทธิการ
จัดการแข่งขันกีฬามวยสากล
ในโอลิ ม ปิ ก เกมส์ เพราะไม่
สามารถแก้ปญ
ั หาต่างๆ ตามที่
ไอโอซี ร ะบุ ไ ว้ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น การแข่งขันมวยสากลรอบคัดเลือก
รูปธรรม หากโชคร้ายก็อาจไม่มี โอลิมปิกเกมส์ 2020 โซนยุโรป
การแข่งขันเกิดขึ้นด้วยซ�้ำไป!
ไม่เพียงเท่านั้น ‘โควิด-19’ ยังกลายเป็นตัวแปรให้เกิด
ค�ำถามถึงศักยภาพของไอโอซีทตี่ งั้ คณะท�ำงานพิเศษขึน้ มาดูแล
จัดการแข่งขันเอง ซึ่งรวมถึงการแข่งขันรอบคัดเลือกโซน
ต่างๆ ด้วย
เว็บข่าว อินไซด์ เดอะ เกมส์ ซึง่ เกาะติดข่าวองค์กรกีฬา
ระดับนานาชาติ รายงานว่า การแข่งขันมวยสากล รอบคัดเลือก
โอลิมปิกเกมส์ 2020 โซนยุโรป ทีก่ รุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ซึง่ ก�ำหนดจัดระหว่างวันที่ 14-24 มีนาคมนัน้ เดิมจัดการแข่งขัน
นายแพทย์โมฮาเหม็ด มุสตาห์ซาน
โดยเปิดให้ผู้ชมเข้าไปชมได้ ต่อมาจึงเปลี่ยนมาปิดสนามแข่ง
เนื่องจากหวั่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส และเมื่อ
สถานการณ์เริ่มไม่สู้ดี จึงยกเลิกการแข่งขันหลังจัดไปได้ 3 วัน
ประธาสหพันธ์มวยสากลตุรกีระบุชัดเจนในจดหมาย
อย่างไรก็ตาม ช่วงระหว่างแข่งขันนั้น แคมป์นักชกตุรกีระบุว่า เปิดผนึกว่า การตัดสินใจตัดสิทธิการจัดการแข่งขันของไอบ้า
มีนักมวย 2 คน และเฮดโค้ช 1 คน ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ขณะ ก�ำลังจะเป็นบทเรียนราคาแพงของไอโอซี ทัง้ ยังสือ่ ถึงความอ่อน
ที่แคมป์ของโครเอเชียก็พบผู้ป่วย 3 คนเช่นกัน
ประสบการณ์ของทีมงานที่ฝืนจัดแข่งจากนั้นก็ยกเลิกในอีก
งานนี้ เอยัป กอซเกช ประธานสหพันธ์มวยสากล 3 วันถัดมา แสดงให้เห็นถึงการขาดวิสัยทัศน์ และไม่ให้ความ
แห่งตุรกี ออกมาตั้งค�ำถามกับคณะท�ำงานของไอโอซีทันทีว่า ส�ำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมแม้แต่น้อย
เหตุใดจึงยังปล่อยให้การแข่งขันด�ำเนินต่อไป ท�ำไมไม่เลื่อน และเหมือนราดน�้ำมันลงบนกองไฟ เมื่อคล้อยหลังการแข่งขัน
ตั้งแต่ต้น เพราะสถานการณ์โรคระบาดเริ่มก่อตัวตั้งแต่ต้นปี ที่ถูกยกเลิกไปไม่กี่วัน นายแพทย์โมฮาเหม็ด มุสตาห์ซาน
และในช่วงเวลานั้น หลายประเทศในยุโรปก็เริ่มเข้าสู่ภาวะ รักษาการประธานไอบ้า ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ได้มอบหมาย
วิกฤตแล้ว ทัง้ ทีร่ ฐั บาลหลายชาติเริม่ จ�ำกัดการเดินทางเข้าออก ให้ฝ่ายแพทย์เข้าไปตรวจสอบข้อมูลว่า นักชกและสต๊าฟโค้ช
ประเทศ แต่นักกีฬาและสต๊าฟโค้ชกลับต้องเสี่ยงเดินทาง 6 คนที่ติดโควิดนั้น เป็นผลมาจากการฝืนจัดการแข่งขัน
ไปแข่ ง ขั น รอบคั ด เลื อ กโอลิ ม ปิ ก เกมส์ ซ�้ ำ ร้ า ยยั ง อาจเพิ่ ม รอบคัดเลือกโซนยุโรปหรือไม่?
ความเสี่ยงให้กับครอบครัวของนักกีฬาและโค้ชเหล่านั้นโดย
ย้อนไปมองฝั่งไอบ้าถึงความเคลื่อนไหวในการปฏิรูป
ไม่จ�ำเป็นด้วย
องค์กรเพื่อพิสูจน์ตัวเองกับไอโอซีกันบ้าง
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‘การเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหาร’ ทีบ่ รุญโญลีเ่ รียกร้องนัน้ คือ
ปัญหาใหญ่ที่คาราคาซังภายในไอบ้ามายาวนาน ตั้งแต่ตอน
กาฟูร์ ราคิมอฟ ประธานที่ได้รับเลือกตั้งหลังจาก ชิง กัวะ วู
ยอมลาออกจากต�ำแหน่ง โดนบีบให้ลาออกเนื่องจากมีประวัติ
ไม่โปร่งใส
จอร์จโิ อ บรุญโญลี่ (ซ้าย)

แม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดจะเหมือนช่วยต่อเวลาใน
การด�ำเนินการเรื่องต่างๆ ออกไป แต่ก็ใช่ว่าปัญหาต่างๆ จะ
ได้รับการสะสางในช่วงเวลาดังกล่าว
เมื่อต้นเดือนเมษายน จอร์จิโอ้ บรุญโญลี่ กรรมการ
บริหารของไอบ้าชาวอังกฤษ ได้ลาออกจากต�ำแหน่งและมีผล
ทันที ทัง้ ทีเ่ พิง่ รับต�ำแหน่งเมือ่ เดือนพฤศจิกายนปี 2018 เท่านัน้
บรุญโญลี่ซึ่งเป็นอดีตผู้ตัดสินมวยสากลที่ได้รับการยอมรับ
เผยว่า เหตุผลที่ตัดสินใจลาออก เพราะมองว่ากระบวนการ
ปฏิรูปองค์กรเป็นไปอย่างล่าช้า จึงถอยออกมาเพื่อเปิดทางให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงในส่วนของการบริหารองค์กรอย่าง
เร่งด่วน เพราะดูเหมือนว่าเป้าประสงค์ของตนที่จะใช้อ�ำนาจ
หน้าที่ในฐานะบอร์ดบริหารสหพันธ์ช่วยผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนั้นไม่เป็นไปอย่างที่คิด
บรุญโญลี่กล่าวทิ้งท้ายว่า จากการสังเกตการณ์ตลอด
18 เดือนที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปว่าการจะขับเคลื่อนการปฏิรูป
องค์กรให้รวดเร็วและเป็นไปในเชิงบวกกว่านี้ จ�ำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่ เพื่อก้าวไปสู่อนาคต
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กาฟูร์ ราคิมอฟ

รักษาการประธานคนปัจจุบันอย่างมุสตาห์ซานก็ไม่ได้
รับการยอมรับจากไอโอซีเท่าที่ควร จากเดิมที่เคยเปรยว่า
จะลาออก สุดท้ายก็มากลับล�ำในภายหลังอีก
อินไซด์ เดอะ เกมส์ รายงานว่า ราคิมอฟพยายาม
ล้ า ง ‘ชื่ อ เสี ย ’ ของตั ว เอง ด้ ว ยการยื่ นค� ำ ร้ อ งต่ อ ศาลใน
กรุงวอชิงตัน ดีซี เพื่อขอให้กระทรวงการคลังสหรัฐถอดชื่อเขา
ออกจากบัญชีด�ำ  หลังถูกระบุว่าพัวพันกับแก๊งอิทธิพลที่บ้าน
เกิ ด อุ ซ เบกิ ส ถาน และอาจมี ส ่ ว นในธุ ร กิ จ มื ด รวมถึ ง การ
ฟอกเงินด้วย

อย่างไรก็ตาม ศาลพิจารณาข้อมูลแล้วเห็นด้วยกับ
กระทรวงการคลัง โดยเชื่อว่าหน่วยงานรัฐของสหรัฐมีข้อมูล
หลักฐานเพียงพอที่เชื่อได้ว่า ราคิมอฟมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ท�ำผิดกฎหมายในประเทศ จึงยกค�ำร้องของอดีตประธานไอบ้า
โดยไม่มีคำ� ตัดสินใดๆ
จากเดิมที่นักธุรกิจใหญ่รายนี้ตั้งใจว่าจะเคลียร์ชื่อของ
ตั ว เองเพื่ อ กลั บ มารั บ ต� ำ แหน่ ง ประธานสหพั นธ์ ม วยสากล
นานาชาติอย่างสมเกียรติ จึงไม่เป็นไปอย่างที่หวังเสียแล้ว
ส่วนการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี วาระส�ำคัญเรื่อง
การเลือกตัง้ ประธานคนใหม่ และการเปลีย่ นแปลงกฎข้อบังคับ
ต่างๆ ซึ่งเดิมก�ำหนดจัดที่กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ใน
วันที่ 20 มีนาคม ก่อนเลื่อนไปเป็นวันที่ 20 มิถุนายนนั้น
ล่าสุด คณะกรรมการบริหารของไอบ้าลงมติผ่านระบบ
ออนไลน์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ให้เลื่อนก�ำหนดประชุมใหญ่
‘ไอบ้า คองเกรส’ ไปเป็นวันที่ 12-13 ธันวาคมแทน โดยใช้
สถานที่เดิม
แน่นอนว่าสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นท�ำให้ต้อง
เลื่อนการประชุมที่มีความส�ำคัญระดับนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อย่างไรก็ตาม ผู้สังเกตการณ์ชี้ว่า การเลื่อนประชุมใหญ่
ออกไป หมายความว่า ไอบ้าก�ำลังท�ำผิดข้อบังคับของตัวเอง
เนื่องจากธรรมนูญของสหพันธ์ระบุว่า ต้องเลือกตั้งใหม่หลัง
ประธานคนเก่าลาออกจากต�ำแหน่งภายใน 365 วัน
หมายความว่า มุสตาห์ซานจะต้องพ้นจากต�ำแหน่ง
รักษาการประธานไอบ้าตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม ซึ่งตรงกับ

365 วันให้หลังจากราคิมอฟลาออกพอดี แต่บอร์ดบริหารใช้
อ� ำ นาจในการโหวตรั บ รองให้ มุ ส ตาห์ ซ านท�ำ หน้ า ที่ ต ่ อ ไป
ชัว่ คราวจนกว่าจะถึงการประชุมใหญ่ในเดือนธันวาคม ถึงตอน
นั้นต้องรอดูว่าไอโอซีจะมีความเคลื่อนไหวใดๆ หรือไม่ หรือ
สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายไปอย่างมีนัยส�ำคัญหรือยัง
ตลอดช่วงที่ผ่านมา หากจะมีความเคลื่อนไหวใดๆ ที่
เป็นเชิงบวกในการปฏิรูปองค์กรของไอบ้า ก็คงเป็นเรื่องความ
เปลี่ยนแปลงเล็กๆ อย่างการตั้งคณะกรรมการฝ่ายนักกีฬาซึ่ง
เป็นฝ่ายที่เกิดใหม่เพื่อหวังให้ตัวแทนของฝ่ายนักมวยมีสิทธิ
มีเสียงในการแสดงความเห็นเพื่อการพัฒนากีฬามวยสากล
มากขึ้น
ทั้งนี้ โอเล็กซานเดอร์ คิชเนียก นักชกชาวยูเครนดีกรี
แชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวต ได้รับเลือกให้นั่งเก้าอี้ประธานคณะ
กรรมการ ส่วน แอร์ม่า เทสต้า แชมป์ยุโรปมวยสากลหญิง
ชาวอิตาเลียน นั่งต�ำแหน่งรองประธาน
คิชเนียกบอกว่า ได้จดั ล�ำดับความส�ำคัญของสิง่ ทีจ่ ะต้อง
ท�ำภายหลังได้รบั ต�ำแหน่ง ซึง่ งานแรกสุดคือการก�ำหนดปฏิทนิ
การแข่งขันในช่วง 2-3 ปีหลังจากนี้ รวมถึงวางระบบการ
คัดเลือกนักกีฬามวยสากลในโอลิมปิกเกมส์ 2024 ให้ละเอียด
และครอบคลุมที่สุด
อย่างน้อยก็เป็นการเริม่ ต้น
ทีด่ ี แม้จะเป็นแค่กา้ วเล็กๆ ก็ตาม

โอเล็กซานเดอร์
คิชเนียก
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ไอบ้าริบสิทธิจัดมวยชิงแชมป์โลกจากนิวเดลี
ให้เบลเกรดเป็นเจ้าภาพแทน
สหพันธ์มวยสากลนานาชาติ (ไอบ้า) แถลงเมื่อวันที่ 28
เมษายน ระงับสิทธิการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมวยสากล
ชายชิงแชมป์โลก ‘ไอบ้า เวิลด์ บ๊อกซิ่ง แชมเปี้ยนชิพส์ 2021’
ในปีหน้า ของกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย และมอบสิทธิดงั กล่าว
ให้กรุงเบลเกรด ของประเทศเซอร์เบีย จัดการแข่งขันแทน
รายงานข่าวระบุวา่ การตัดสินใจดังกล่าวของไอบ้าสร้าง
ความไม่พอใจให้กับสหพันธ์มวยสากลแห่งอินเดีย เนื่องจาก
ไม่ได้ปรึกษากันก่อน และกล่าวหาว่าไอบ้าเปิดให้ชาติต่างๆ
เสนอตัวจัดแข่งขันทัวร์นาเมนต์ดงั กล่าวก่อนทีจ่ ะยกเลิกสัญญา
กับนิวเดลี
อย่างไรก็ตาม ไอบ้าระบุวา่ เหตุผลทีย่ กเลิกสัญญามอบ
สิทธิการเป็นเจ้าภาพให้นิวเดลี เนื่องจากอินเดียไม่ยอมจ่ายค่า
ธรรมเนียมการเป็นเจ้าภาพตามเงือ่ นไขสัญญาทีเ่ ซ็นกันไว้กอ่ น
หน้านี้ รวม 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (120 ล้านบาท) โดยอินเดีย
ต้องจ่ายเงินก้อนแรกจ�ำนวนครึง่ หนึง่ ของสัญญาดังกล่าวตัง้ แต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2019 แต่ยังไม่จ่ายจนเวลาล่วงเลยมานาน
หลายเดือน
ไม่ เพี ย งเท่ า นั้ น ไอบ้ า ยั ง ก� ำ หนดให้ อิ น เดี ย จ่ า ยค่ า

ผิดสัญญาจนต้องยกเลิกการแข่งขันเป็นเงิน 500,000 ดอลลาร์
สหรัฐ (15 ล้านบาท) ให้กับไอบ้าด้วย ซึ่งหากทางอินเดียไม่
ยอมจ่ายค่าปรับดังกล่าว จะถูกไอบ้าแบนจากการแข่งขัน
รายการที่สหพันธ์ให้การรับรองทันที
ขณะที่นายแพทย์โมฮาเหม็ด มุสตาห์ซาน รักษาการ
ประธานไอบ้า กล่าวถึงกรุงเบลเกรด เจ้าภาพใหม่ว่า เซอร์เบีย
มีศกั ยภาพในการจัดการแข่งขันทีจ่ ะสร้างความพึงพอใจให้กบั
นักกีฬา โค้ช เจ้าหน้าที่ และแฟนๆ มวยทั่วโลก นับเป็นก้าว
ส�ำคัญส�ำหรับการแข่งขันทีจ่ ะใช้กฎกติกาใหม่ของไอบ้า อีกทัง้
ระบบการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนี้ยังช่วยในเรื่องการเงินท�ำให้
ไม่ต้องพึ่งพางบอุดหนุนจากคณะกรรมการโอลิม ปิ ก สากล
(ไอโอซี) ด้วย
ส�ำหรับกรุงเบลเกรดเคยจัดการแข่งขันมวยสากลชาย
ชิ ง แชมป์ โลกมาเมื่ อ ปี 1978 สมั ย ยั ง เป็ น เมื อ งหลวงของ
ยูโกสลาเวีย
ด้านเนนาด โบรอฟชานิน ประธานสหพันธ์มวยสากล
เซอร์เบีย แสดงความเชื่อมั่นว่า เซอร์เบียจะจัดการแข่งขันให้
ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอบคุณไอบ้าที่ให้ความไว้วางใจ
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อินเดียตั้งเป้าพัฒนามวยสากล
ช่วยติดท็อปเทนตารางเหรียญ อลป. 2028
คิเรน ริจิจู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาของประเทศ
อินเดีย เปิดเผยว่า อินเดียวางแผนระยะยาวในการพัฒนากีฬา
มวยสากลของประเทศ เพือ่ ช่วยในการคว้าเหรียญรางวัลพาทัพ
นักกีฬาอินเดียผงาดติดอันดับท็อป 10 ตารางเหรียญรวมใน
การแข่ ง ขั น โอลิ ม ปิ ก เกมส์ 2028 ที่ น ครลอสแองเจลิ ส
สหรัฐอเมริกา ในอีก 8 ปีข้างหน้า
ริ จิ จู ก ล่ า วในช่ ว งที่ อิ น เดี ย ยั ง อยู ่ ในภาวะล็ อ กดาวน์
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ‘โควิด-19’ ว่า จะ
เร่งผลักดันให้นักกีฬามวยสากลกลับมาฝึกซ้อมได้โดยเร็วที่สุด
หลังจากทัพนักชกอินเดียสามารถคว้าโควต้าเข้าร่วมโอลิมปิก
เกมส์ 2020 จากการแข่งขันรอบคัดเลือกเอเชีย-โอเชียเนียได้ถงึ
9 คน ก่อนที่จะเลื่อนการแข่งขัน ‘โตเกียว 2020’ ไปเป็นกลาง
ปีหน้า ซึ่งในทางหนึ่งท�ำให้ทีมมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น อีกทั้ง
ยังมีลุ้นคว้าโควต้าเพิ่มจากการแข่งขันคัดรอบคัดเลือกหน
สุดท้ายที่จะให้สิทธินักกีฬาจากทั่วโลกด้วย
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ริจจิ กู ล่าวต่อว่า ได้หารือกับทีมงานว่า จะแบ่งโปรแกรม
การซ้อมของนักกีฬาออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มนักชกที่ได้สิทธิ
แข่งโอลิมปิกเกมส์แล้ว และกลุ่มนักชกที่จะร่วมแข่ ง รอบ
คัดเลือกโอลิมปิกเกมส์หรือรายการส�ำคัญอื่นๆ ในช่วงแรกยัง
มี ข ้ อ จ� ำ กั ด หลายอย่ า งเรื่ อ งสถานการณ์ โรคระบาด จึ ง ไม่
สามารถเปิดศูนย์ซ้อมได้ทั้งหมด และจ�ำกัดให้เฉพาะนักกีฬา
ระดับท็อปของทีมชาติกอ่ น ขณะทีร่ ะดับเยาวชนต้องรอให้แน่ใจ
เรื่องความปลอดภัยอีกครั้ง
ทั้งนี้ ผลงานในโอลิมปิกเกมส์ที่ผ่านมาของทัพนักกีฬา
อิ น เดี ย เคยคว้ า 2 เหรี ย ญเงิ น ในโอลิ ม ปิ ก เกมส์ 1900
ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่หลังจากนั้นเคยท�ำผลงานได้
ดีกว่านี้เพียง 2 ครั้ง คือ เหรียญทองปืนยาวอัดลม 10 เมตร
ชาย กั บ อี ก 2 เหรี ย ญทองแดง ในโอลิ ม ปิ ก เกมส์ 2008
ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน กับ 2 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญ
ทองแดงในโอลิมปิกเกมส์ 2012 ทีก่ รุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ลงนามข้ อ ตกลงเป็ น พั น ธมิ ต รกั น ที่ ก รุ ง อู ล านบาตอร์
ประเทศมองโกเลีย
ทั้ง 2 ประเทศจะร่วมวางโปรแกรมพัฒนากีฬามวย
สากลในช่วงระยะเวลา 2 ปีนับจากนี้ โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อยกระดับผลงานของนักชกทั้ง 2 ชาติ หลังจากก่อน
หน้านี้ ทั้ง 2 สหพันธ์ได้ประชุมหารือร่วมกันที่กรุงโซลของ
เกาหลีใต้
หลังผ่านการแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกมส์ 2020
รอบคั ด เลื อ ก โซนเอเชี ย -โอเชี ย เนี ย ที่ ป ระเทศจอร์ แ ดน
เมื่ อ เดื อ นมี น าคม ทั้ ง 2 ประเทศต่ า งคว้ า โควต้ า ร่ ว ม
แข่ ง ขั น ได้ ส� ำ เร็ จ โดยเกาหลี ใต้ ได้ โควต้ า มวยสากลหญิ ง
รุ่นเฟเธอร์เวตและไลต์เวต ส่วนมองโกเลียได้โควต้ า มวย
เกาหลีใต้จับมือมองโกเลีย
สากลชายรุ่นไลต์เวต
ร่วมพัฒนามวยสากล
ที่ผ่านมา ทั้ง 2 ประเทศต่างเคยคว้าเหรียญทองใน
เมื่ อ ต้ น เดื อ นพฤษภาคมที่ ผ ่ า นมา ดั ช เด็ ม เบรั ล กีฬามวยสากลโอลิมปิกเกมส์ และวางแผนให้ความช่วยเหลือ
บัต เออร์ดีน ประธานสหพันธ์มวยสากลแห่งมองโกเลีย และ เรือ่ งสถานทีซ่ อ้ มและสนับสนุนโค้ชเพือ่ ยกระดับกีฬามวยสากล
คิม จี ฮยอน ประธานสหพันธ์มวยสากลเกาหลีใต้ ต่างร่วม ของประเทศสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น

โค้ชมวยอัลเบเนียเสียชีวิตเพราะ‘โควิด-19’
วงการมวยสากลอัลเบเนียเศร้า เมือ่ สเคนเดอร์ คูรต์ ี อดีต
แชมป์มวยสากลของประเทศซึง่ ผันตัวมาเป็นโค้ช เสียชีวติ ด้วย
ไวรัสโคโรนา ‘โควิด-19’ เมือ่ ปลายเดือนพฤษภาคม ท่ามกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดซึง่ ยังคงรุนแรงในหลายพืน้ ที่
สือ่ รายงานว่า คูรต์ รี้ กั ษาตัวทีห่ อ้ งไอซียขู องโรงพยาบาล
ในท้องถิ่น และเสียชีวิตลงด้วยวัย 61 ปี หลังจากตรวจพบว่า
ติดเชื้อโควิด-19 ได้ 2 สัปดาห์
คูรต์ เี้ กิดเมือ่ ปี 1959 และใช้เวลาเกือบทัง้ หมดในชีวติ ไป
กับวงการกีฬามวยสากล โดยหลังจากแขวนนวมแล้วก็ผันตัว
ไปเป็นโค้ชนานร่วม 3 ทศวรรษ และมีบทบาทส�ำคัญในการ
สร้างฐานนักกีฬาในกรุงติรานา หลังการล่มสลายของลัทธิ
คอมมิวนิสต์ในแถบยุโรปตะวันออก ซึง่ เรนาโต้ ลูกชายของเขา
ก็เป็นอดีตนักมวยทีมชาติของอัลเบเนียด้วย
สหภาพมวยสากลแห่งยุโรป (อียูบีซี) ออกแถลงการณ์
แสดงความเสียใจต่อความสูญเสียครั้งนี้ โดยยกย่องคูร์ตีว่ามี
บทบาทส�ำคัญในการพัฒนาและสร้างฐานความนิยมในกีฬา
มวยสากลทีบ่ า้ นเกิดของตัวเองตลอดระยะเวลา 30 ปีทผี่ า่ นมา

ก่ อ นหน้ า นั้ น ไม่
ถึงสัปดาห์ วงการมวย
อาชีพก็สญ
ู เสียเอ๊ดดี้ คัต
ตัน อดีตกรรมการห้าม
บนเวทีซึ่งเสียชีวิตด้วย
โควิด-19 เช่นกัน ด้วย
วัย 72 ปี หลังเข้ารักษา
ตั ว ที่ โ รงพยาบาลด้ ว ย
อาการปอดบวมได้ 2

สัปดาห์ และตรวจพบเชื้อในภายหลัง
คัตตันเป็นอดีตกรรมการอาชีพ ท�ำหน้าที่ระหว่างปี
1992-2014 และเคยท�ำหน้าที่บอร์ดบริหารสหพันธ์มวยสากล
นานาชาติ (ไอบีเอฟ) หลังเกษียณจากอาชีพหลักแล้ว
ผลงานเด่นๆ ในอาชีพของเขาคือการท�ำหน้าทีก่ รรมการ
ในไฟต์ชิงแชมป์โลกระหว่างเลนน็อกซ์ ลูอิส กับไมก์ ไทสัน
รวมถึงเคยท�ำหน้าที่ของนักชกดัง อาทิ จอร์จ โฟร์ แมน,
วลาดิเมียร์ คลิตช์โก้ และไทสัน ฟิวรี่ อีกด้วย
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พ่อนักชก อลป.น�ำชุดแข่งลูก
ประมูลช่วยโควิด
ในช่วงที่ฝรั่งเศสเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรั ส โคโรน่ า ‘โควิ ด -19’ พ่ อ ของอเล็ ก ซิ ส วาสแต็ ง
อดี ต นั ก ชกที ม ชาติ ฝ รั่ ง เศส เจ้ า ของเหรี ย ญทองแดง
รุ่นไลต์เวลเตอร์เวต ชาย ในโอลิมปิกเกมส์ 2008 ก่อนเสียชีวิต
จากอุ บั ติ เหตุ ท างเฮลิ ค อปเตอร์ ช นกั น เองระหว่ า งถ่ า ยท� ำ
รายการเรียลิตี้โชว์เมื่อปี 2015 ได้น�ำชุดแข่งขันของลูกชาย
ในโอลิมปิกเกมส์ 2012 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ร่วมประมูลในโครงการของซีริล ดูมูแล็ง นักกีฬาแฮนด์บอล
ทีมชาติ เพื่อหาทุนช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19
ปรากฏว่ า เอเมอริ ค ลาปอร์ ต นั ก เตะกองหลั ง
ชาวฝรั่งเศสของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้ประมูลชุดแข่งดังกล่าว
ไปในราคา 5,000 ยูโร (175,000 บาท) แต่เขาได้น�ำชุดแข่ง
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ดังกล่าวไปคืนให้กับพ่อของวาสแต็งเพื่อให้เก็บไว้เป็นที่ระลึก
ถึงลูกชาย
หลังจากทราบข่าวดังกล่าว ราฮีม สเตอร์ลิ่ง กองหน้า
เพื่อนร่วมทีมของลาปอร์ต ได้กล่าวชื่นชมการตัดสินใจของ
เพื่ อ นทางโซเชี ย ลมี เดี ย ขณะที่ ดู มู แ ล็ ง เจ้ า ของโครงการ
ได้ โพสต์ ข อบคุ ณทั้ ง พ่ อ ของวาสแต็ ง ที่ ม อบของส�ำ คั ญ ของ
ลูกชายเพือ่ ช่วยเหลือสังคม และขอบคุณลาปอร์ตทีแ่ สดงความ
เห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมชาติอย่างน่าซาบซึ้ง
ส�ำหรับวาสแต็งและคนในวงการกีฬาฝรั่งเศสหลายคน
เข้าร่วมบันทึกเทปรายการเรียลิตี้ ‘ดร็อปด์’ ในปี 2015 แต่เกิด
อุบัติเหตุไม่คาดฝัน เฮลิคอปเตอร์ 2 ล�ำที่ผู้ร่วมรายการ
โดยสาร เกิดชนกันเองกลางอากาศ ท�ำให้มีผู้เสียชีวิต 10 ราย
โดยวาสแต็งเสียชีวิตขณะอายุเพียง 28 ปี

ผู้สนับสนุน สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทไทย

