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ภูมิหลัง
ประวัติสมาคมกีฬามวยสากลแหงประเทศไทย
พ.ศ.2554 การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) จดทะเบียนรับรอง สมาคมกีฬามวยสากลแหงประเทศไทย โดยมี
พล.อ.บุญเลิศ แกวประสิทธิ์ เปนนายกสมาคมอยางเปนทางกร ในฐานะองคกรกีฬามวยสากลแหงชาติ ภายใตการเปน
สมาชิกของสหพันธมวยสากลนานาชาติ (ไอบา) และสมาพันธมวยสากลแหงเอเชีย (เอเอสบีซี) อยางเปนทางการ
พ.ศ.2555 สมาคมกีฬามวยสากลแหงประเทศไทย สงนักมวยเขารวมการแขงขันมวยสากล ในกีฬาโอลิมปก
เกมสฤดูรอน ครั้งที่ 30 “ลอนดอน 2012” ที่กรุงลอนดอน อังกฤษ อยางเปนทางการ ผลปรากฏวา แกว พงษประยูร
ไดเหร�ยญเง�นรุนฟลายเวต ทามกลางความไมพอใจผลการตัดสินของฝายไทย
พ.ศ.2557 สมาคมกีฬามวยสากลแหงประเทศไทย เลือกตัง้ กรรมการบร�หารชุดใหม และได นายพ�ชยั ชุณหวชิร
เปนนายกสมาคม ทามกลางปญหาความไมเขาใจกัน และไมพอใจกัน ระหวางสมาคมกีฬามวยสากลฯ กับ “ไอบา” อยาง
รุนแรง ทำให นายพ�ชยั ชุณหวชิร ตองใชเวลาแกไข ไกลเกลีย่ ปญหาดังกลาวอยางหนักในชวงแรกๆ จนทำใหสถานการณ
เร��มคลี่คลาย และทุกอยางเปนไปดวยดีมากข�้นตามลำดับ
พ.ศ.2559 หลังจากทุกอยางดีข�้น ประเทศไทยเร��มเปนเจาภาพการแขงขันมวยสากลชิงแชมปแหงเอเชียของ
“เอเอสบีซ”ี และสงนักมวยไปตระเวนแขงขันรายการตางๆ ในระดับนานาชาติของ “ไอบา” มากข�น้ ไทยสงนักมวยเขาแขง
ขันกีฬาโอลิมปกเกมสฤดูรอ น ครัง้ ที่ 31 “ร�โอ 2016” ทีก่ รุงร�โอ เดอ จาเนโร บราซิล และประสบความผ�ดหวัง เมือ่ นักมวย
ไทยไมไดเหร�ยญรางวัลใดๆ กลับมาเลยเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร
พ.ศ.2560 ถึง 2563 อยางไรก็ตาม นายพ�ชัย ชุณหวชิร ไดรับการเลือกตั้งกลับมาเปนนายกสมาคมกีฬามวย
สากลฯ อีกสมัยหนึง่ พรอมกับเปาหมายตองไดเหร�ยญมวยสากลกีฬาโอลิมปกเกมสใหได ดังนัน้ สมาคมกีฬามวยสากลฯ
ในยุคนี้ จ�งเต็มไปดวยกิจกรรมตางๆ ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ …กิจกรรมในประเทศ อาทิเชน การลงทุนเปนเจาภาพ
มวยสากลไทยแลนด โอเพน หร�อ “คิงสัคัพ” และมวยสากลไทยแลนด ซีร�่ส เปนประจำทุกป, การเปนเจาภาพมวยสากล
เยาวชน (ชาย-หญิง) ชิงแชมปแหงเอเชีย และมวยสากลประชาชน (ชาย-หญิง) ชิงแชมปแหงเอเชีย ของ “เอเอสบีซ”ี ฯลฯ
กิจกรรมตางประเทศ อาทิเชน การลงทุนสงนักมวยเยาวชนไทย ไปแขงขันรายการตางๆ ในทว�ปยุโรป และประสบความ
สำเร็จมากข�้นตามลำดับ จนถึงขั้นกวาดเหร�ยญรางวัลจากการแขงขันกีฬายูธ โอลิมปกเกมสฤดูรอน ครั้งที่ 3 “บัวโนส
แอเรส 2018” ที่กรุงบัวโนสแอเรส อารเจนตินา ค.ศ.2018/พ.ศ.2561 ดังนี้ 2 เหร�ยญทองจาก อธิชัย เพ��มทรัพย รุน
60 กิโลกรัม, พัณพัชรา สมนึก รุน 57 กิโลกรัม, 2 เหร�ยญเง�นจาก ศราวุฒิ สุขเทศ รุน 52 กิโลกรัม, พรทิพย บัวปา รุน
60 กิโลกร�ม และ 1 เหร�ยญทองแดงจาก ว�ระพล จงจอหอ รุน 75 กิโลกรัม นอกจากนี้ ยังไดเหร�ยญรางวัลจากมวยสากล
เยาวชนชิงแชมปโลก ค.ศ.2018 ของ “ไอบา” ทีก่ รุงบูดาเปสต ฮังการ� ค.ศ.2018/พ.ศ.2561 อีกดวย โดยเปนผลงาน 2
เหร�ยญทองของ ฐิติสรรณ ปนโหมด รุน 49 กิโลกรัม, อธิชัย เพ��มทรัพย รุน 60 กิโลกรัม บวกกับ 1 เหร�ยญเง�นจาก
นีลดา มีคุณ รุน 48 กิโลกรัม และอีก 4 เหร�ยญทองแดง นอกจากนี้ ในดานการบร�หารงานระหวางประเทศนั้น นายพ�ชัย
ชุณหวชิร ไดบกุ เบิกข�น้ เปนรองประธานสมาพันธมวยสากลแหงเอเชีย (เอเอสบีซ)ี และเปนผูน ำของวงการมวยสากลแหง
ภูมิภาคอาเซียน กอนจะไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการบร�หารของสหพันธมวยสากลนานาชาติ (ไอบา) อยางเปน
ทางการ ทำหนาที่เปนปากเสียงใหกับวงการมวยสากลไทย และนานาชาติอยางเปนกิจลักษณะ โดยมี พล.ต.ท.ชัยวัฒน
โชติมา เลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลฯ เปนกรรมการบร�หารและรองประธานสมาพันธมวยสากลแหงเอเชีย (เอเอสบีซ)ี
ลาสุด
พ.ศ.2563 เปนปแหงการแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมสฤดูรอน ครั้งที่ 32 “โตเกียว 2020” อยางเปนทางการ แต
การแขงขันตองเลื่อนออกไปอีกปหนึ่ง ดวยอิทธิพลของโรคไวรัสโคโรนา “โคว�ด-19” แมวาการแขงขันรอบคัดเลือกโซน
เอเชียโอชีเนีย ค.ศ.2018 จะสิน� สุดลงไปอยางหวุดหว�ด โดยมี 4 นักมวยไทยไดสทิ ธิเขารอบสุดทาย “โตเกียว 2020” แลว
ไดแก ฐิตสิ รรณ ปน โหมด, ฉัตรชัยเดชา บุตรดี, สุดาพร สีสอนดี และ ใบสน มณีกอ น เหลือการแขงขันรอบคัดเลือกระดับ
โลก อีกรายการหนึ่ง
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สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย (สมท) Thailand Boxing Association : TBA) จากการด�ำเนินงาน
ในรอบปี พ.ศ. 2560 - 2563 ที่ผ่านมา ได้มุ่งพัฒนาและยกระดับกีฬามวยสากลของประเทศ ให้ประสบความส�ำเร็จใน
ระดับนานาชาติ ในด้านต่างๆ ควบคู่กัน ทั้งในด้านการพัฒนานักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน การแข่งขันกีฬามวยสากลชิง
แชมป์ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการส่งนักกีฬามวยสากลไปแข่งขันในต่างประเทศ เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับ
นักกีฬา โดยเฉพาะการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับโลก (Thailand International Boxing Training
Center : TIBTC) เพื่อเป็นศูนย์กลางการเก็บตัวฝึกซ้อมของเอเชีย และระดับนานาชาติ พร้อมด้วยอุปกรณ์การฝึกซ้อม
และวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่จะพัฒนากีฬามวยสากลของประเทศ ประสบความส�ำเร็จในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์
และการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์โลก ให้มีมาตรฐาน มั่นคง และยั่งยืน
ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รวมถึงนักกีฬา สโมสรสมาชิก ที่ร่วมกันพัฒนา
กีฬามวยสากลของประเทศ ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์   

นายพิชัย ชุณหวชิร
นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย (สมท)
รองประธานสมาพันธ์มวยสากลแห่งเอเชีย (ASBC)
รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
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ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่าน (พ.ศ. 2560 - 2563) สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ได้ยกระดับการพัฒนา
กีฬามวยสากลของประเทศให้สูงขึ้น พัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาและบุคลากรกีฬามวยให้ได้มาตรฐานทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ด้วยการน�ำวิทยาศาสตร์การกีฬา และนวัตกรรมเทคโนโลยีมาพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา
และบุคลากรกีฬามวยสากล (ผูฝ้ กึ สอน, ผูต้ ดั สิน) ให้มปี ระสิทธิภาพ สร้างความส�ำเร็จให้กบั กีฬามวยสากลอย่างต่อเนือ่ ง
รวมทั้งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (HUB) การพัฒนากีฬามวยสากลของเอเชียและนานาชาติ
ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สโมสรสมาชิก และทีมงานของส�ำนักงานสมาคมฯ ที่ได้เสียสละ
ร่วมกันพัฒนากีฬามวยสากลของประเทศให้สำ� เร็จในระดับนานาชาติ ทีจ่ ะสร้างชือ่ เสียงให้กบั ประเทศ และสร้างความภาค
ภูมิใจให้กับประชาชนชาวไทย

พลต�ำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา
อุปนายกฯ และเลขาธิการ
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย (สมท)
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โครงสร้างผู้บริหาร
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมฯ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการอ�ำนวยการปฏิบัติงาน
นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานคณะกรรมการ
พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา เลขาธิการคณะกรรมการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการ

ฝ่ายพัฒนากีฬามวยสากล

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรกีฬา

พล.อ.อ.ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ
ประธาน

นายสมชาย พูลสวัสดิ์
ประธาน
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ฝ่ายแผนงานโครงการ
และงบประมาณ
นายวินัย รอดจ่าย
ประธาน

ฝ่ายจัดการแข่งขัน
พล.ท.อุชุกร สาครนาวิน
ประธาน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
และสิทธิประโยชน์

ฝ่ายผู้ตัดสิน

ฝ่ายต่างประเทศ

พล.ต.ท.วรเทพ เมธาวัธน์
ประธาน

นายวินัย รอดจ่าย
ประธาน

พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา
ประธาน
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คณะกรรมการสมาคมฯ (ปี 60-63)
คณะกรรมการสมาคมฯ และผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของสมาคมฯ ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารงานที่
ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการได้มีการติดตาม และดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินงานตามนโยบาย
แผนงาน และยุทธศาสตร์ ของสมาคมฯ รวมถึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
กับฝ่ายด�ำนินงานอย่างชัดเจน

รายชื่อ		
นายพิชัย
พล.อ.อ.ระพีพัฒน์
นายสมชาย
นายวินัย
นางศิริพร
พล.ต.ท.ชัยวัฒน์
พล.ท.อุชุกร
นายธรรมศักดิ์
พล.ต.เกษม
พล.ร.ต.สุพจน์
พล.อ.ต.อนุชิต
นายกฤษฎา
นายภิญโญ
นายเสรี
ว่าที่ร้อยเอก เทียนชัย
นายปรภฎ
นายพีรพงศ์
พล.ต.ศุภชัย
พ.อ.วริทธิ์
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ชุณหวชิร
หลาบเลิศบุญ
พูลสวัสดิ์
รอดจ่าย
นพวัฒนพงศ์
โชติมา
สาครนาวิน
ลออเอี่ยม
เบญจนิรัติศัย
สายวงศ์ปัญญา
แก้วประสพ
จุลชาต
นิโรจน์
วิริยะสกุลธรณ์
ทองวินิชศิลป์
ศศิประภา
ธีระเดชพงศ์
ม่วงกรุง
ปานสุวรรณ

ต�ำแหน่ง

นายกสมาคม
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายกและเลขาธิการ
กรรมการและรองเลขาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
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รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษา
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พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการที่ปรึกษา

นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม
กรรมการที่ปรึกษา

พลต�ำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
กรรมการที่ปรึกษา

พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
กรรมการที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์
กรรมการที่ปรึกษา

พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
กรรมการที่ปรึกษา

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์
กรรมการที่ปรึกษา

พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมณ์
กรรมการที่ปรึกษา

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
กรรมการที่ปรึกษา
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ศ. (วุฒิคุณ) ดร.นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
กรรมการที่ปรึกษา
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ดร.สุชาติ กลัดสุข
กรรมการที่ปรึกษา

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง
กรรมการที่ปรึกษา

นายสมศักดิ์ โชติเศรษฐศิริ
กรรมการที่ปรึกษา

นายเกษมสันต์ จิณณาวาโส
กรรมการที่ปรึกษา

พลต�ำรวจตรี จตุรงค์ ภุมรินทร์
กรรมการที่ปรึกษา

นายสุรวุฒิ เชิดชัย
กรรมการที่ปรึกษา

ดร.จริย์วัฒน์ สันตะบุตร
กรรมการที่ปรึกษา

นายประสิทธิ์ เทศสูงเนิน
กรรมการที่ปรึกษา

ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์
กรรมการที่ปรึกษา
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พลต�ำรวจโท วรเทพ เมธาวัธน์
กรรมการที่ปรึกษา

นายวินัย พิทักษ์สิทธิ์
กรรมการที่ปรึกษา

นายสมชาติ กลัดเพ็ชร์
กรรมการที่ปรึกษา

นายสาโรจน์ รัศมีชวลิต
กรรมการที่ปรึกษา
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รายนามคณะกรรมการบริหาร
นายพิชัย ชุณหวชิร
นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่ง
ประเทศไทย

พลต�ำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา
อุปนายกและเลขาธิการ

พลอากาศเอก ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ
อุปนายก

พลโท อุชุกร สาครนาวิน
กรรมการและรองเลขาธิการ

นายสมชาย พูลสวัสดิ์
อุปนายก

นายวินัย รอดจ่าย
อุปนายก

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์
อุปนายก
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นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
กรรมการ

พลตรี ราชิต อรุณรังสี
กรรมการ

พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร
กรรมการ
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พลเรือตรี ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์
กรรมการ

นายกฤษฎา จุลชาต
กรรมการ

ดร.ปรภฎ ศศิประภา
กรรมการ

นายพีรพงศ์ ธีระเดชพงศ์
กรรมการ

ดร.ภิญโญ นิโรจน์
กรรมการ

พลตรี ศุภชัย ม่วงกรุง
กรรมการและเหรัญญิก

นายเสรี วิริยะสกุลธรณ์
กรรมการ

พันเอก วริทธิ์ ปานสุวรรณ
กรรมการ

ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลปะ
กรรมการ
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ผลการด�ำเนินงาน
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย (สมท)
(Thailand Boxing Association:TBA)
ในรอบปี พ.ศ. 2560-2563

สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย (สมท) หรือ
Thailand Boxing Association (TBA) ได้ดำ� เนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์สมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย ตามวิสยั ทัศน์
(Vision) “พัฒนากีฬามวยสากลให้ประสบความส�ำเร็จใน
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ระดับนานาชาติ พัฒนาบุคลากรกีฬามวยสากล ให้มมี าตรฐาน
และเป็นศูนย์กลาง (HUB) การพัฒนากีฬามวยสากลของ
เอเชียและนานาชาติ” มุง่ มัน่ การด�ำเนินงานให้มคี วามต่อเนือ่ ง
ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬา
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มวยสากลแห่งประเทศไทย ดังนี้
1. ส่งเสริม และพัฒนากีฬามวยสากล เพือ่ สรรหา
คัดเลือก เข้าสูก่ ระบวนการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬา
มวยสากล ให้ประสบความส�ำเร็จในระดับนานาชาติ
2. ส่งเสริม และพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬามวยสากล
ในรูปแบบ NTC เพือ่ เป็นศูนย์กลางการเก็บตัวฝึกซ้อมของเอเชีย
3. พัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา และนวัตกรรม
เทคโนโลยีมาพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา และ
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บุคลากรกีฬามวยสากลให้สูงขึ้น ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันกีฬามวยสากล
เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬามวย
สากลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศ
5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร สมาคม ชมรม
สโมสรของกีฬามวยสากล ด้วยระบบบริหารแบบมืออาชีพ
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รูปเก็บตัวที่
หมวกเหล็ก

ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการก�ำกับกิจการที่ดี
การบริหารงานของสมาคมฯ ภายใต้การบริหารของ
นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่ง
ประเทศไทย และกรรมการบริ ห ารสหพั น ธ์ ม วยสากล
นานาชาติ (AIBA) ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 - 2563) ได้
พัฒนากีฬามวยสากลให้ประสบความส�ำเร็จ ในการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิกเกมส์ ซึ่งมีองค์ประกอบหลายด้าน ที่จะได้มา
ซึ่งความส�ำเร็จ เช่น การสร้างนักกีฬาดาวรุ่งขึ้นมาทดแทน
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รุ่นพี่ โดยคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถจากทั่วประเทศ
มาเก็ บ ตั ว ฝึ ก ซ้ อ มที่ ศู น ย์ ฝ ึ ก กี ฬ ามวยสากลแห่ ง ชาติ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยอุปกรณ์การฝึกซ้อมที่ได้
มาตรฐาน และวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าเข้ า มาเสริ ม สร้ า ง
สมรรถภาพของนักกีฬามวยสากล ในส่วนนักกีฬามวยสากล
ทีมชาติไทย ได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สภาพ
ร่างกาย มีความสมบูรณ์ พร้อมที่จะเดินทางไปแข่งขัน
รายการต่างๆ ในต่างประเทศ
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ความส�ำเร็จในการพัฒนากีฬามวยสากล
ในต้นปี พ.ศ. 2563 ได้มีการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ท�ำให้มีผลกระทบ
ต่อการฝึกซ้อมของนักกีฬามวยสากล และการแข่งขันมวย
สากลทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ สมาคมฯ ได้มกี ารเก็บ
ตัวฝึกซ้อมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด และมีหลายประเทศทีป่ ระสงค์จะขอเข้ามาฝึกซ้อม
และแข่งขันในประเทศไทย แม้จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ
กักตัว 14 วัน
จากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา ในรอบปี พ.ศ. 2560
- 2563 ได้พัฒนากีฬามวยสากลของประเทศให้ประสบ
ความส�ำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์สมาคมฯ แต่ละด้านดังนี้
1. การพัฒนานักกีฬามวยสากลให้ประสบความ
ส�ำเร็จในระดับนานาชาติ
สมาคมฯ ได้เริ่มทีก่ ารพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา
ให้แข็งแกร่ง พร้อมที่จะก้าวออกไปต่อสู้กับนานาชาติ ซึ่งที่
ผ่านมามีนักกีฬามวยสากลอยู่เพียงแค่ 10 คนเท่านั้น นั่น
เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องรีบเร่งท�ำอย่างเร็วที่สุด หากสมาคมฯ
ไม่เร่งสร้างนักกีฬา จะเกิดภาวะขาดแคลนนักกีฬา และส่ง
ผลกระทบต่อการแข่งขันในรายการต่างๆ ที่ส�ำคัญสมาคมฯ
จ�ำเป็นต้องสร้างนักกีฬา โดยวางเป้าหมายไปทีร่ นุ่ ยุวชน และ
เยาวชน เพื่อปูพื้นฐาน และเปลี่ยนแนวความคิดเดิมๆ ที่
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แค่ชกมวยเป็นก็สามารถน�ำมาต่อยอดมวยสากลได้แล้ว
เดิมที สมาคมฯ ดึงเอานักกีฬามวยสากลอายุ
ประมาณ 19-20 ปี มาชกมวย ซึ่งนักกีฬาที่เริ่มต้นชกมวย
สากลตอนอายุมากจะต่อยได้ไม่นาน สมาคมฯ จึงต้องปรับ
เปลี่ยนกลยุทธ์ในการสร้างนักกีฬา โดยเน้นไปที่รุ่นยุวชน
และเยาวชน น�ำมาฝึกกีฬามวยสากลเสริมสร้างกระดูกให้
แข็งแกร่ง จนมีความพร้อมที่จะออกไปแข่งขันในระดับ
นานาชาติ โดยเฉพาะกีฬาโอลิมปิกเกมส์
ช่วงระยะเวลา 4 ปี ของการบริหารงาน สมาคมฯ
ส่ ง นั ก กี ฬ ามวยสากลที ม ชาติ ไ ทยไปแข่ ง ขั น รายการต่ า ง
ประเทศเป็นจ�ำนวนมาก และนักชกไทยสามารถสร้างผลงาน
ในรายการนานาชาติได้อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะรุ่นเยาวชนที่ท�ำผลงานได้อย่างโดดเด่น
ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน ยูธโอลิมปิกเกมส์ ในปี 2018
(YOUTH OLYMPIC GAMES 2018) ณ กรุง
บัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ไทยได้ส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันเต็มโควตา จ�ำนวนทั้งหมด 5 คน และ
นักกีฬาท�ำผลงานได้อย่างยอดเยีย่ ม มีเหรียญติดมือกลับมา
บ้านทุกคน โดยคว้ามาได้ 2 เหรียญทอง จาก ปานพัชรา
สมนึ ก รุ ่ น 57 กก. หญิ ง , อธิ ชั ย เพิ่ ม ทรั พ ย์
รุ่น 60 กก. ชาย, 2 เหรียญเงิน จาก ศราวุธ สุขเทศรุ่น
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52 กก. ชาย และ พรทิพย์ บัวผา รุ่น 60 กก. หญิง และ
1 เหรียญทองแดง จาก วีรพล จงจอหอ รุ่น 75 กก. ชาย
ถื อ เป็ น ครั้ ง แรกของไทย ที่ นั ก กี ฬ ามวยสากลเยาวชน
สามารถคว้าโควตาการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ได้เต็ม
โควตา จ�ำนวนทั้งหมด 5 คน และได้รับเหรียญรางวัลทุก
คน เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการกีฬามวยสากล
ท�ำให้นักกีฬาดาวรุ่งของไทยถูกจับตามองมากขึ้น
เช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่
32 (Tokyo 2020) นักกีฬามวยสากลของไทยควอลิฟาย
ผ่านเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ณ ประเทศญีป่ นุ่ ได้
จ�ำนวน 5 คน ประกอบด้วย ธิติสรรณ์ ปั้นโหมด รุ่น 52
กก. ชาย, ใบสน มณีก้อน รุ่น 59 กก. หญิง, ฉัตร์ชัยเดชา
บุตรดี รุ่น 57 กก. ชาย, สุดาพร สีสอนดี รุ่น 60 กก.
หญิง และ จุฑามาศ จิตรพงศ์ รุ่น 51 กก. หญิง
หากเทียบการแข่งขันที่ผ่านมา นักกีฬามวยสากล
ของไทยได้โควตาไปโอลิมปิก “โตเกียวเกมส์” ไม่มากกว่า
ทุกครั้ง เพราะด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การแข่ง
ขันควอลิฟาย เลก 2 ทีป่ ระเทศฝรัง่ เศสถูกยกเลิกไป คณะ
กรรมการเฉพาะกิจโอลิมปิกสากล จึงยึดเอาอันดับโลกมา
เป็นเกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกแทน
ในขณะทีน่ กั กีฬามวยสากลของไทยนัน้ เป็น “ดาว
รุ่ง” เกือบทั้งทีม เมื่อเอาอันดับโลกมาเป็นเกณฑ์พิจารณา
โควตาโอลิมปิกเกมส์ นักกีฬาไทยจึงไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว
และมีนักกีฬาเพียงแค่ 5 คน ที่เข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกเกมส์
“โตเกียวเกมส์”
นักกีฬาชุดนี้จะเป็นดาวรุ่ง กระดูกยังไม่แข็ง แต่
สามารถพัฒนาต่อได้จนถึงโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ
กรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส ในอีก 3 ปีขา้ งหน้า ซึง่ จะมีอายุ
ประมาณ 23-27 ปี (Road to paris 2024) เป็นช่วงเวลา
ที่กระดูกแข็งแกร่ง พร้อมที่จะปะทะในเกมระดับโลกอย่าง
โอลิมปิกเกมส์
ส่วน “ดาวรุ่ง” พลาดโอกาสที่จะไปโชว์ลีลาออก
หมัดใน “โตเกียวเกมส์” สมาคมฯ ได้วางเป้าหมายใหม่
ไว้ที่ โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส และตั้งเป้าที่จะใช้ “เลือดใหม่” ทั้งทีม
สมาคมฯ ได้ท�ำแผนการฝึกซ้อมในระยะยาว ร่วม
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กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยฝ่ายกีฬาภูมภิ าค
ด�ำเนินการคัดเลือกนักกีฬามวยสากลเยาวชนดาวรุ่งที่มี
ความสามารถและมีศักยภาพสูง เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมระยะ
ยาว 4 ปี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้ง
ที่ 33 ณ ประเทศฝรั่งเศส (Road to Paris 2024) ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือทีเ่ รียกว่า Sports
Hero ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกเกมส์ รวม 10 คน ประกอบด้วย
น.ส.นิลดา มีคุณ รุ่น 51 กก. หญิง, น.ส.พัณพัชรา
สมนึก รุ่น 57 กก. หญิง, น.ส.พรทิพย์ บัวป่า รุ่น 60
กก.หญิง, น.ส.ใบสน มณีก้อน รุ่น 69 กก. หญิง, นายธิติ
สรรณ์ ปั้นโหมด รุ่น 52 กก. ชาย, ส.ต.ต.ศราวุธ สุขเทศ
รุ่น 57 กก. ชาย, นายอธิชัย เพิ่มทรัพย์ รุ่น 69 กก. ชาย,
นายวี ร ะพล จงจอหอ รุ ่ น 75 กก. ชาย โดยมี
น.ส.ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง รุ่น 57 กก. หญิง และ
นายนพรัตน์ ทะขุย่ รุน่ 63 กก. ชาย เป็นนักกีฬาตัวส�ำรอง
ผลงานระดับโลกของนักกีฬามวยสากลดาวรุ่ง
“เจ้าเหลิม” ธิติสรรณ์ ปั้นโหมด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นเยาวชนทีม
ชาติไทย และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการได้
แชมป์โลก
ในการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นเยาวชนชาย หญิง ชิงแชมป์โลก 2018 (WOMEN’S & MEN’S
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WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS BUDAPEST
2018) ณ ประเทศฮังการี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 31
สิงหาคม 2561 ในรุน่ 49 กก. ได้แชมป์มวยสากลเยาวชน
ชิงแชมป์โลกคนแรกในประวัตศิ าสตร์ชาติไทย ทีน่ ำ� ชือ่ เสียง
มาสูป่ ระเทศไทยและจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้เยาวชนทีมชาติไทยยังท�ำผลงานได้
เป็นอย่างดี โดยเป็นอันดับ 5 ของโลกด้วยเหรียญรวม
ทัง้ หมด 7 เหรียญ (2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญ
ทองแดง) โดยอีก 1 เหรียญทอง ได้จาก นายอธิชัย
เพิ่มทรัพย์ ในรุ่น 60 กก. 1 เหรียญเงินจาก นางสาวนิล
ดา มีคุณ ในรุ่น 48 กก. และ 4 เหรียญทองแดงจาก นาย
นพรัตน์ ทะขุ่ย รุ่น 56 กก. นายพีรภัทธ์ เยียะสูงเนิน รุ่น
69 กก. นางสาวกิตติยา นามไพร รุน่ 51 กก. และนางสาว
พรนภา ลาพันธ์ จากรุ่น 54 กก.
รวมถึงการส่งนักกีฬามวยสากลไปเก็บตัวฝึกซ้อม
ยังต่างประเทศ ที่ท�ำมาอย่างต่อเนื่อง สมาคมฯ ส่งนักกีฬา
มวยสากลออกไปหาประสบการณ์ แ ละฝึ ก ซ้ อ มในต่ า ง
ประเทศ โดยหมุนเวียนไปตามประเทศต่างๆ เพื่อให้ได้รับ
ประสบการณ์ฝึกซ้อมที่แตกต่างกันไป
การพัฒนานักกีฬามวยสากล จะฝึกซ้อมอย่างเดียว
ไม่ได้ เพราะประสบการณ์นั้นส่วนใหญ่ได้มาจากการแข่งขัน
สมาคมฯ จึงได้สง่ นักกีฬามวยสากลเข้าร่วมการแข่งขันอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในรุ่นยุวชน เยาวชนและประชาชน
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รวมทั้งส่งนักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมในต่างประเทศ
ระหว่างปี 2560 - 2563 เพือ่ สร้างและพัฒนาความสามารถ
ของนักกีฬามวยสากลให้สงู ขึน้ ไป และสามารถสูก้ บั นักกีฬา
มวยสากลชาวต่างชาติได้
แม้วา่ ในปี พ.ศ. 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เริ่ม
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ส่งผลกระทบท�ำให้รายการ
แข่งขันระดับนานาชาติตอ้ งถูกยกเลิกหลายรายการ และยัง
ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันรอบคัดเลือก กีฬาโอลิมปิก
เกมส์ 2020 (ASIAN OCEANIAN BOXING ROAD
TO TOKYO 2020) ที่จะจัดขึ้น ณ เมืองอู่ฮั่น ประเทศ
สาธารณรัฐจีน ต้องถูกยกเลิกไป
สมาคมฯ ได้สนับสนุนนักกีฬามวยสากลทีมชาติ
ไทย โดยเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อม รวมถึงแข่งขันทั้งใน
ระดับนานาชาติและโอลิมปิกเกมส์รอบคัดเลือก จนได้คว้า
โควตามาได้จ�ำนวน 4 คน
ตลอดระยะเวลา 4 ปี สมาคมฯ เร่งสร้างนักกีฬา
รุ่นใหม่ขึ้นมา เพื่อไม่ให้นักกีฬาขาดช่วง และต้องหาสนาม
ให้นักกีฬาเพิ่มประสบการณ์และฝึกความแข็งแกร่ง ฝ่าย
บริหารของสมาคมฯ จึงท�ำงานกันอย่างหนัก ทั้งส่งแข่งขัน
และส่งนักกีฬาไปฝึกซ้อมยังต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 53
รายการ มากกว่า 20 ประเทศ ใน 3 ทวีป แบ่งการเข้า
ร่วมการแข่งขัน และการเก็บตัวฝึกซ้อม ที่ส�ำคัญดังนี้
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ปี พ.ศ. 2560
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รายการแข่งขัน

สถานที่

ผลงานนักกีฬาไทย

1. การแข่งขันกีฬาซีเกมส์
ครั้งที่ 29

กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย

- 2 เหรียญทอง
- 3 เหรียญเงิน
- 1 เหรียญทองแดง

2. รายการ ASBC ASIAN
YOUTH BOXING
CHAMPIONSHIPS 2017

กรุงเทพมหานคร

- 3 เหรียญเงิน
- 2 เหรียญทองแดง

3. ส่งนักกีฬาชายเก็บตัว
เตรียมซีเกมส์ ครั้งที่ 29

เมืองฮาวานา
ประเทศคิวบา

- นักกีฬาชาย จ�ำนวน 12 คน
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ปี พ.ศ. 2561
รายการแข่งขัน

สถานที่

ผลงานนักกีฬาไทย

1. การแข่งขันกีฬาเยาวชน
โอลิมปิกฤดูร้อน
(YOUTH OLYMPIC 2018)

กรุงบัวโนสไอเรส
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

- 2 เหรียญทอง
จาก พัณพัชรา สมนึก
รุ่น 57 กก. หญิง
อธิชัย เพิ่มทรัพย์
รุ่น 60 กก.ชาย
- 1 เหรียญเงิน
ศราวุธ สุขเทศ
รุ่น 52 กก. ชาย
- 1 เหรียญทองแดง
วีระพล จงจอหอ
รุ่น 75 กก. ชาย

2. รายการ ASBC YOUTH
BOXING
CHAMPIONSHIPS 2018

อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก
กรุงเทพมหานคร มีประเทศ
เข้าร่วม 30 ประเทศ

- 4 เหรียญทอง
- 2 เหรียญเงิน
- 4 เหรียญทองแดง

3. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
THAILAND OPEN
INTERNATIONAL BOXING
2018

กรุงเทพมหานคร มีประเทศ
เข้าร่วม 26 ประเทศ

- 3 เหรียญทอง
- 2 เหรียญเงิน
- 3 เหรียญทองแดง
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ปี พ.ศ. 2562
รายการแข่งขัน

สถานที่

ผลงานนักกีฬาไทย

1. การแข่งขันกีฬาซีเกมส์
ครั้งที่ 30

กรุงมะนิลา
ประเทศฟิลิปินส์

- 5 เหรียญทอง
- 2 เหรียญเงิน
- 2 เหรียญทองแดง

2. ASBC (ASIAN YOUTH
MEN AND WOM EN
BOXING
CHAMPIONSHIPS 2019

เมืองอูลานบาตอร์
สาธารณรัฐมองโกเลีย

- 3 เหรียญทอง
- 1 เหรียญเงิน
- 2 เหรียญทองแดง
- ใบสน มณีก้อน
รุ่น 69 กก. หญิง
คว้ารางวัล
BEST BOXER

3. จัดการแข่งขันรายการ
THAILAND OPEN
INTERNATIONAL
BOXING 2019

กรุงเทพมหานคร มีประเทศ
ร่วมการแข่งขัน 33 ประเทศ

- 5 เหรียญทอง
- 3 เหรียญเงิน
- 2 เหรียญทองแดง

4. ส่งนักกีฬาชาย - หญิง
รุ่นทั่วไป และเยาวชน
ฝึกซ้อมเตรียมคัดเลือก
โอลิมปิก “โตเกียวเกมส์”
2020

-

สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประเทศอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2563

รายการแข่งขัน
1. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
คัดเลือกโอลิมปิก 2020
รายการ ASIAN
OCEANIAN BOXING
ROAD TO TOKYO 2020
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สถานที่
กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน

ผลงานนักกีฬาไทย
นักกีฬาไทยคว้าโควตา
เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก
โตเกียวเกมส์ จ�ำนวน 4 คน
ประกอบด้วย
1. ธิติสรรณ์ ปั้นโหมด
รุ่น 52 กก. ชาย
2. ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี
รุ่น 57 กก. ชาย
3. ใบสน มณีก้อน
รุ่น 69 กก. หญิง
4. สุดาพร สีสอนดี
รุ่น 60 กก. หญิง
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จ�ำนวนเหรียญรางวัลแข่งขันรายการนานาชาติ รอบปี 2017 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Country
Thailand
Thailand
Thailand
Bulgaria
Uzbekistan
Philipinnes
Malaysia
Turkey
Spain
Czech
Vietnam
India
Cuba
Total

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Thailand
Thailand
India
Indonesia
Russia
Kazakhstan
Mongolia
Indonesia
Serbia
Hungary
Indonesia
Argentina
Bulgaria
China
India
Kazakhstan
Total
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2017
Gold Silver Bronze Total
ASEAN Youth Boxing Championships
9
6
4
19
Thailand International Invitation Boxing Tournament 3
1
2
6
ASBC Asian Youth Boxing Championships
3
2
5
70th International Boxing Tournament “Srandja”
2
2
ASBC Asian Men’s Elite Boxing Championships
0
ASBC Junior Boxing Championships
1
2
3
29th Southeast Asian Games
2
3
1
6
Ahmet Comert Youth Tournament
0
Boxam Youth Tournament
1
1
2
Julius Torma Youth Memorial Tournament
3
1
2
6
ASBC Asian Women’s Elite Boxing Championships
1
1
AIBA Women’s Youth World Boxing Championships 1
1
Giraldo Cordova Cardin Memrial Tournament
2
2
3
7
20 18 20 58
2018
Gold Silver Bronze Total
ASBC Asian Youth Boxing Championships
4
2
4
10
1st Thailand Open International Boxing Tournament 3
2
3
8
1st India Open International Boxing Tournament
1
3
4
18th Asian Games Invitation Tournament
3
2
2
7
International Boxing Tournament “Konstantin”
2
2
VI International Elite Men & Women Boxing Tournament 1
2
3
Ulaanbaatar Cup 2018 International Boxing Tournament 1
3
4
2nd Indonesia Police Commissioner Cup
1
1
2
The Golden Glove of Vojvodina Youth Men & Women 2
4
6
AIBA Men’s & Women’s Youth World Boxing Championships 2
1
4
7
18th Asian Games
1
6
7
Youth Olympic Games
2
2
1
5
4th International Boxing Tournament “Balkan”
2
2
4
The Belt and Road China-Asean Boxing Championships 1
2
3
AIBA Women World Boxing Championships
1
1
XXXV International Boxing Tournament
1
1
2
4
22

17

38

77
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Thailand
Thailand
Czech Republic
Sweden
Hungary
Russia
Bulgaria
Kyrgyzstan
Finland
Germany
India
Czech Republic
Hungary
Indonesia
Kuwait
Russia
Russia
Netherlands
UAE
Belarus
Mongolia
Philippines
China
Total
2020
53 Jordan
Total

2019
Gold Silver Bronze Total
ASBC Elite Boxing Championship
1
1
Thailand International Boxing Tournament
5
3
2
10
Europe VS Asian Dual Match Prague
0
The Golden Girl Championship
3
3
63rd Bocskai Istvan Memorial Internationl Boxing Tournament
1
3
4
International Boxing Contest I Momorial of Russian
1
1
70th International Boxing Tournament “Strandja”
0
International Tournament in memory of the Soviet Union 2
1
3
38th Gee Bee International Boxing Tornament
1
1
Chemistr Colonia Worldcup of Olympic Boxing
1
2
1
4
2nd India Open International Boxing Tournament
1
4
5
The 50th International Elite Men’s & Women’s Boxing “Grand Prix” 1
2
3
69th Gergely “Bornemissza” International Boxing Tournament
2
1
4
7
23rd President’s Cup 2019
2
2
ASBC Asian School Boy Championship
1
1
AIBA World Boxing Championship Ekateringburg 2019
0
AIBA Women’s World Boxing Championships Ulan-Ude 2019
1
1
Eindhoven Box Cup 2019
2
2
4
ASBC Asian Junior Boys & Girls Boxing Championships 2019 1
4
5
17th International Elite Men & Women Boxing Tournament 1
3
4
ASBC Asian Youth Men & Women Boxing Championship 3
1
3
7
30th Southeast Asian Games
5
2
2
9
Asian Grand Slam
1
1
1
3
26 19 33 78
Gold Silver Bronze Total
Asian/Oceanian Boxing Qaulifying to Tokyo 2020
1
2
3
1
2
3
* รวม 52 รายการแข่งขันนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ

South Korea
Brazil
Hungary
Indonesia
Argentina
Japan

Total
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2014 - 2020 Major Tournament
ASIAN GAMES INCHEON
OLYMPIC GAMES RIO
AIBA Men’s & Women’s Youth World Boxing Championships
ASIAN GAMES JAKARTA-PALEMBANG
YOUTH OLYMPIC GAMES BUENOS AIRES
OLYMPIC GAMES TOKYO

Gold Silver Bronze Total
1
2
2

1
1
2

5

4

1

2

4
5
1
1

7
6
5
1

12

21
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การจัดแข่งขันมวยสากล
ชิงแชมป์ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
การแข่งขันมวยสากลในประเทศ ถือเป็นองค์
ประกอบส�ำคัญในการพัฒนานักกีฬาทีมมวยสากลของไทย
เพือ่ ก้าวไปสูร่ ะดับนานาชาติ และประสบความส�ำเร็จในกีฬา
โอลิมปิกเกมส์
ระหว่างปี 2560-2563 สมาคมได้เล็งเห็นความ
ส�ำคัญถึงการแข่งขันภายในประเทศเป็นอย่างมาก ควบคูก่ บั
การส่งนักกีฬาไปแข่งขันยังต่างประเทศ มีวตั ถุประสงค์เพือ่
ให้นกั มวยได้มเี วทีประลองฝีมอื หลังจากฝึกซ้อมกันมาอย่าง
เข้มข้น รวมทั้งยังสร้างนักชกหน้าใหม่มาประดับวงการมวย
สากลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับยุวชน เยาวชน และ
ประชาชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสมาคมที่วางไว้ คือ
ต้องการสร้างนักมวยให้มจี ำ� นวนมากทีส่ ดุ เพือ่ เฟ้นหานักชก
ที่ดีที่สุดเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้
กับประเทศชาติในระดับนานาชาติต่อไป
ตลอดระยะเวลา 4 ปี สมาคมได้จัดให้มีการ
แข่งขันในประเทศหลายรายการ โดยรายการมวยสากล
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ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เป็นไฮไลต์การแข่งขันทีส่ ำ� คัญ
ของทุกปี เพราะสมาคมเปิดโอกาสให้นักชกทีมชาติได้
แข่งขัน ท�ำให้นักมวยของสโมสรสมาชิก มีการตื่นตัว
ฝึกซ้อมและมุง่ มัน่ เพือ่ จะเอาชนะนักชกทีมชาติ สร้างเสริม
ก�ำลังใจได้เป็นอย่างดี รวมถึงรายการมวยสากลยุวชน
เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ถือเป็นบันไดก้าวแรก
ที่ให้เหล่านักชกดาวรุ่งแจ้งเกิดในเวทีนี้ เพื่อป้อนเข้าสู่ทีม
ชาติในอนาคต เพือ่ เป็นการเพิม่ และขยายการจัดการแข่งขัน
ให้มมี ากยิง่ ขึน้ นอกเหนือจากการแข่งขันปกติเป็นประจ�ำทุก
ปีแล้ว สมาคมฯ จึงมีนโยบาย ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดการ
แข่งขันมีเงินรางวัลเป็นก�ำลังใจแก่นักกีฬาขึ้น เพื่อมุ่งหมาย
เฟ้นหาดาวรุ่งมาเสริมหรือทดแทนทีมชาติในอนาคต ตลอด
จนให้โอกาสนักมวยได้ขนึ้ หาประสบการณ์บนผืนเวที พัฒนา
ฝีมือให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ตนเอง ดังเช่น
1) ในปี พ.ศ. 2561 รายการแข่งขัน “มวยสากล
หญิง GPP Championships 2018” ระหว่างวันที่ 17 -
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24 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ ดอนเมือง
กรุงเทพฯ เป็นความร่วมมือของสมาคมฯ กับภาคเอกชน
บริษัทจี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน นักมวยสากลหญิง จ�ำนวน 5 รุ่น
2) ในปี พ.ศ. 2562 รายการแข่งขัน “มวยสากล
เยาวชน Thailand youth boxing star 2019” ระหว่าง
5 - 10 เมษายน 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
บางกะปิ กรุงเทพฯ เป็นความร่วมมือของสมาคมฯ กับภาค
เอกชน บริษัทไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด
ผลการด�ำเนินการทัง้ สองครัง้ ดังกล่าว เป็นทีส่ นใจ
ของนักมวยมาร่วมการแข่งขันมากมาย ซึ่งได้ผลเกินคาด
ถือว่าสมาคมฯ ประสบผลส�ำเร็จตามความมุ่งหมาย ดังนั้น
ถ้ามีโอกาส มีเวลาที่เหมาะสม มีผู้ให้การสนับสนุนมาร่วม
มือ สมาคมฯ จะพยายามจัดการแข่งขันในลักษณะนีใ้ ห้บอ่ ย
ครั้งมากยิ่งขึ้น ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนที่มาช่วยการ
สนับสนุนส่งเสริมและหวังว่าคงได้รับความร่วมมืออีกต่อไป
ในปี 2561 สมาคมได้สร้างมิติใหม่ของการจัด
ศึกมวยสากลชิงแชมป์ประเทศไทยรูปแบบใหม่ โดยคัดเลือก
ให้มกี ารชิงแชมป์แต่ละภาคก่อน ซึง่ มีการคัดเลือก 5 ภาค
เพื่อหาแชมป์ของแต่ละภาคเข้ามาชิงแชมป์ประเทศไทย
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โดย จ.ศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพรอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 1-10
เมษายน 2561 ซึ่งได้รับการตอบรับและความสนใจจาก
สโมสรสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันจ�ำนวนมาก และรายการดัง
กล่าวได้นกั มวยฝีมอื ดีเข้ามาร่วมเก็บตัวในแคมป์ทมี ชาติดว้ ย
นอกจากนีย้ งั มีรายการมวยสากลชิงถ้วยพระราชทาน
คิงส์คพั เป็นการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นระหว่างประเทศ
เพือ่ ชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คพั พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9)
เริม่ จัดครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2521 และมีการจัดต่อเนือ่ งทุกๆ ปี
ล่าสุดสมาคมได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อรายการ “ไทย
แลนด์ อินเตอร์เนชันแนล บ็อกซิ่ง ทัวร์นาเมนต์” ซึ่งเป็น
รายการทีน่ กั ชกต่างชาติอยากส่งนักกีฬาเข้ามาร่วมแข่งขันใน
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นรายการมวยที่มี
ประวัติศาสตร์ยาวนาน และมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง และได้
รับถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็น
ความภาคภูมิใจของตัวนักมวยและประเทศชาติอย่างที่สุด
ส�ำหรับรายการ “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล
บ็อกซิ่ง ทัวร์นาเมนต์” สมาคมพยายามสร้างค่านิยมและ
ความส�ำคัญ จนได้รับการยอมรับเข้าเป็นรายการส�ำคัญใน
ปฏิทนิ ของสหพันธ์มวยสากลนานาชาติ (AIBA) ซึง่ กระแส
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ตอบรับจากชาติสมาชิกดีมาก เพราะสมาคมได้เชิญนักชกใน
ระดับนานาชาติมาร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมเทรนนิ่งแคมป์ใน
ประเทศ รวมถึงได้จดั แมตช์ให้นกั ชกไทยและนักชกต่างชาติ
ได้ประลองฝีมือกัน ภายใต้ชื่อรายการ “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์” ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7
โดยใช้ศนู ย์ฝกึ กีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นสถาน
ที่หลักในการเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขัน ถือว่าเป็นอีก
รายการหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
สมาคมฯ ได้ริเริ่มรายการแข่งขันนานาชาติใหม่ขึ้น
อีกหนึง่ รายการ เป็นรายการทีจ่ ดั ให้มกี ารฝึกซ้อมต่อด้วยการ
แข่งขัน เรียกชือ่ Thailand International Boxing Series
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วิธีการนี้ประเทศไทยจะได้ทั้งนักชกต่างประเทศเข้ามาร่วม
ฝึกซ้อมและแข่งขันด้วยในเวลาเดียวกัน โดยไม่จ�ำเป็นต้อง
มีประเทศเข้าร่วมรายการหลายประเทศ ไม่จ�ำเป็นต้องมีรูป
แบบพิธีการมาก ท�ำให้สมาคมฯ สามารถจัดรายการใน
ลักษณะนี้สะดวกตามที่ต้องการ โดยครั้งที่ 1 มีเพียง 2
ชาติเข้าร่วมฝึกซ้อมและแข่งขัน คือ ฟิลิปปินส์ และ
มองโกเลี ย โดยมี นั ก กี ฬ าฟิ ลิ ป ปิ น ส์ 10 คน และ
มองโกเลีย 11 คน ส่วนครั้งที่ 2 มีเวียดนาม ส่งนักกีฬา
และผู้ฝึกสอน มาร่วม 13 คน ขณะที่การจัดการแข่งขัน
ครัง้ ที่ 3 มี 6 ชาติเข้าร่วม ทัง้ อังกฤษ เนปาล ออสเตรเลีย
บอตสวานา มอริเชียส และลาว ครั้งที่ 4 - 7 มีนักกีฬา
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เข้าร่วมการแข่งขันจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น เริ่มได้รับการตอบรับ
ที่ ดี จ ากหลายชาติ ทั่ ว โลก ทั้ ง ในระดั บ อาเซี ย น ได้ แ ก่
อินโดนีเซีย เมียนมา สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา ฟิลปิ ปินส์
เวียดนาม และลาว ล้วนแต่เป็นขาประจ�ำในทัวร์นาเมนต์นี้
ส่วนระดับเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น อินเดีย ญี่ปุ่น เนปาล
มองโกเลี ย เช่ น เดี ย วกั บ โซนเอเชี ย โอเชี ย เนี ย ทั้ ง
ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ส่งนักกีฬามาเก็บตัวและร่วม
แข่งขันเป็นประจ�ำ
ด้านโซนยุโรป ประกอบด้วย มหาอ�ำนาจก�ำปัน้ อย่าง
อังกฤษ ฝรัง่ เศส โมนาโก อาเซอร์ไบจาน ส่วนทวีปแอฟริกา
มี มอริเชียส บอตสวานา และแอฟริกาใต้ เคยผ่านเทรนนิง่
แคมป์ รวมถึงเข้าร่วมแข่งขัน “Thailand International
Boxing Series” ทีป่ ระเทศไทยมาแล้วทัง้ สิน้
นั ก กี ฬ าที่ ผ ่ า นสนามแข่ ง ขั น อย่ า งชิ ง แชมป์
จะเห็นได้ว่าการพัฒนานักกีฬาให้แข็งแกร่งนั้น จะ
ฝึกซ้อมเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องท�ำควบคู่ไปกับการ ประเทศไทย ที่มีดีกรีเป็นแชมป์ หรือรองแชมป์จะถูกคัด
แข่งขัน ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา สมาคมได้สร้าง เลือกเข้าสูศ่ นู ย์ฝกึ กีฬามวยสากลเพือ่ ฝึกซ้อมพัฒนาฝีมอื มุง่
นักกีฬาดาวรุ่งควบคู่กับการจัดการแข่งขันภายในประเทศ สู่ความเป็นเลิศต่อไป
เพือ่ เฟ้นหาดาวรุง่ ก้าวสูก่ ารเป็นทีมชาติ และดาวรุง่ เหล่านัน้
จะถูกน�ำมาต่อยอดพัฒนาทักษะ เพื่อส่งแข่งขันในรายการ
ระดับนานาชาติต่อไป
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การพัฒนาบุคลากรกีฬามวยสากลสู่ระดับมาตรฐานสากลโลก
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยมีความมุ่ง
มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาบุคลากรกีฬามวยสูร่ ะดับมาตรฐานสากล แบ่ง
เป็น ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ซึ่ง
เป็นเป้าหมายหลักโดยเฉพาะได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในรายการ
ส�าคัญระดับนานาชาติ เป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับ
ทีมชาติไทย

ผู้ฝึกสอน

ผูฝ้ กึ สอนถือเป็นอีกส่วนส�าคัญของการพัฒนาทีจ่ ะ
มองผ่านไม่ได้ และมีความส�าคัญในการพัฒนาไม่ยงิ่ หย่อนไป
กว่าการพัฒนานักกีฬา ซึง่ ในอดีตนัน้ สมาคมใช้ผฝู้ กึ สอนชาว
ต่างชาติทมี่ ชี อื่ เสียงทางด้านกีฬาคือ คิวบา เพราะมีทกั ษะและ
ความสามารถทางด้านกีฬามวยสากลสูง มีนกั กีฬาของคิวบา

กราฟการอบรมผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติ (AIBA)
41
AIBA ไม่มีการอบรม

2

4

4

0

2560

0

0

2561

0

AIBA ไม่มีการอบรม

0

0

2562

1 Star AIBA

2 Star AIBA

0

0

2563

3 Star AIBA

กราฟการอบรมผู้ฝึกสอนระดับชาติ
308
229
184
141
0
2560

32

0

55

2561

1 ดาว
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0

2562

2 ดาว

0

34

0

2563

3 ดาว
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ศักยภาพของผู้ฝึกสอนชาวไทย ว่ามีความสามารถและเป็น
ที่ยอมรับของประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ผู้ฝึกสอนของ
สมาคม เกิดการยอมรับในภูมิภาคเอเชีย ที่หันมาใช้ผู้
ฝึกสอนไทยไปฝึกสอนนักกีฬาของประเทศนัน้ ๆ อาทิ พม่า,
เวียดนาม, กัมพูชา, ลาว รวมถึงมาเลเซีย ล้วนแต่ใช้ผู้
ฝึกสอนชาวไทยทั้งสิ้น
สิ่งส�าคัญสมาคมฯ จะพัฒนาให้ความรู้ผู้ฝึกสอน
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ชาวไทย ให้เข้าใจถึงการตัดสินการแข่งขันมวยสากลของ
ผู้ตัดสิน (Judge) ในการชกแต่ละหมัด/แต่ละครั้ง จะได้
คะแนนอย่างไร เช่น การชกด้วยสันหมัด การชกเข้าเป้า
รวมถึงการชกให้มากที่สุด โดยให้ประชุมหารือกับผู้ตัดสิน
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกติกาการตัดสินมวยสากล
เพือ่ น�ามาแก้ไข ปรับปรุง รวมทัง้ วิเคราะห์คแู่ ข่ง เพือ่ แก้เกม
(แก้ทางมวย) ให้มีประสิทธิภาพ
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ผู้ตัดสิน

เมื่อสมาคมพัฒนาศักยภาพของผู้ฝึกสอนแล้ว
ผู้ตัดสินถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญไม่น้อยไปกว่านักกีฬา
และผู้ฝึกสอน เพราะการตัดสินที่เที่ยงตรง และยุติธรรม
จะสามารถสร้างความเชื่อถือให้กับทีมสโมสร รวมถึงเกิด
การยอมรับจากนานาประเทศ เพราะสมาคมตั้งเป้าที่จะเห็น
ผู ้ ตั ด สิ น มวยสากลของไทยยกระดั บ ขึ้ น ไปตั ด สิ น ในเวที
แข่งขันระดับโลกให้มากที่สุด

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ที่จังหวัดน่าน ในปี 2562
มีผู้ตัดสินระดับนานาชาติ 3 ดาว (3 STAR) เพิ่มขึ้น
รวมแล้วจ�านวนผู้ตัดสินเพิ่มทั้งหมด 1 ดาว (1 STAR)
23 คน ระดับ 2 ดาว (2 STAR) 2 คน ระดับ 3
ดาว (3 STAR) 3 คน
ตามด้วยระดับชาติ 1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว ได้ใช้
หลักสูตรที่สมาคมร่วมมือกับสถาบันการพลศึกษาแห่งชาติ
และการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย จั ด ท� า ให้ เ ป็ น มาตรฐาน

AIBA ไม่มีการอบรม

ฉะนั้ น จึ ง ต้ อ งสร้ า งผู ้ ตั ด สิ น ให้ มี ค วามยุ ติ ธ รรม
โปร่งใสในการท�าหน้าที่เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของ
ชาวโลก ว่าผู้ตัดสินของไทยนั้นมีความสามารถในการท�า
หน้าที่ตัดสินได้ดีไม่แพ้ประเทศอื่นๆ
การพัฒนาศักยภาพของผูต้ ดั สินจึงเริม่ ด้วยการเปิด
อบรมผูต้ ดั สินระดับนานาชาติ ซึง่ ก่อนหน้านัน้ มีจา� นวนไม่เพียง
พอ ในปี 2560-2563 จึงได้มกี ารผลักดันส่งเสริมให้มผี ตู้ ดั สิน
ระดับนานาชาติเพิม่ มากขึน้ ควบคูไ่ ปกับระดับชาติ ก่อนหน้า
นัน้ มีผตู้ ดั สินระดับนานาชาติ 1 ดาว (1 STAR) จ�านวน 4
คน ระดับ 2 ดาว (2 STAR) จ�านวน 5 คน ซึง่ ไม่เพียง
พอจึงได้มกี ารจัดอบรมเพิม่ เติม ในปี 2561 มีผตู้ ดั สินระดับ
นานาชาติ 3 ดาว (3 STAR) เพิม่ ขึน้ และได้จดั อบรมผู้
ตัดสินระดับนานาชาติ 1 ดาว (1 STAR) เพิม่ ขึน้ อีก 20 คน
สมาคมฯ ขอความร่วมมือกับทางสหพันธ์มวย
สากลนานาชาติ จัดอบรมและสอนภาคปฏิบตั ใิ นการแข่งขัน
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ทั ด เที ย มนานาชาติ ซึ่ ง ได้ ผ ่ า นการรั บ รองจากสภา
มหาวิทยาลัยกีฬาเป็นที่เรียบร้อย ในปี 2560 ได้มีการฝึก
อบรมระดับ 3 ดาว จ�านวน 29 คน ที่จังหวัดนครราชสีมา
จากนัน้ ในปี 2561 ได้มกี ารฝึกอบรมผูต้ ดั สินระดับ
1 ดาว จ�านวน 20 คน ปี 2562 อบรมผู้ตัดสินระดับ 2
ดาว จ�านวน 20 คน และในปี 2563 ได้อบรมผู้ตัดสิน
ระดับ 2 ดาว จ�านวน 19 คน เป็นการฝึกอบรม ณ ศูนย์
พัฒนากีฬามวยสากลแห่งชาติ (มวกเหล็ก) พร้อมกันนี้ยัง
ได้ส่งวิทยากรไปฝึกอบรมผู้ตัดสินให้กับสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดทั่วประเทศ
ในปี 2562 ระดับ 1 ดาว จ�านวน 3 ครั้ง จ�านวน
70 คน พร้อมกับระดับ 2 ดาว จ�านวน 20 คน ในปี 2563
จัดอบรมระดับ 1 ดาว จ�านวน 40 คน ในปี 2562 ได้มี
การจัดสัมมนาผู้ตัดสินทั่วประเทศเป็นการน�าประสบการณ์
ในการตัดสินระดับต่างๆ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลีย่ น
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ความรู ้ กั น ณ ศู น ย์ พั ฒ นากี ฬ ามวยสากลแห่ ง ชาติ
(มวกเหล็ก) จ�านวน 130 คน
นอกจากการเปิดอบรมผู้ฝึกสอนทั้งในและต่าง
ประเทศและระดับนานาชาติแล้ว สิ่งที่สมาคมน�ามาให้
ผู้ตัดสินไทยได้เรียนรู้คือเรื่องการน�าเอาข้อมูลการแข่งขัน
และการตัดสินมาใช้ เพื่อตรวจสอบการท�างานของผู้ตัดสิน
ว่าโปร่งใสยุติธรรมหรือไม่ โดยสมาคมฯ น�าเอาข้อมูลการ
ตัดสินของกรรมการเข้าระบบฐานข้อมูลเพือ่ ยกระดับการท�า
หน้าที่ของผู้ตัดสินและเพื่อไว้เป็นหลักฐานการท�าข้อโต้แย้ง
ค�าตัดสินต่อไป ซึง่ จะท�าให้มาตรฐานการตัดสินของผูต้ ดั สิน
ไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมากขึ้น เพราะสามารถ
ตรวจสอบถึงการท�าหน้าทีใ่ นแต่ละครัง้ ได้จากการบันทึกสถิติ
การขึ้นตัดสิน หากการตัดสินค้านสายตา ข้อมูลดังกล่าวจะ
ถูกเก็บบันทึกไว้ และจะไม่ท�าให้เกิดการผิดพลาดในการ
ตัดสินครั้งต่อไป การตัดสินนั้นจะต้องโปร่งใสและยุติธรรม
สมาคมฯ พยายามท�าให้มรี ะบบบริหารจัดการเกีย่ ว
กับฐานข้อมูลต่างๆ ของสมาคม ให้มีความทันสมัยมากขึ้น
กราฟสรุปจานวนผู้ตัดสิ นระดับนานาชาติ (AIBA)
1 Star

2

2 Stars

3 Stars

กราฟสรุปจานวนผู้ตัดสิ นระดับนานาชาติ
1 ดาว

2 ดาว

3 ดาว

3

120
23
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ซึง่ ขณะนีฐ้ านข้อมูลต่างๆ เสร็จสมบูรณ์แล้ว 90 เปอร์เซ็นต์
บุคลากรต่างๆ สามารถน�าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ
พัฒนาบุคลากรได้ทั้งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสิน เพื่อ
ขับเคลื่อนมวยสากลทีมชาติไทยไปสู่อันดับต้นของโลก
โดยเฉพาะคว้าเหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกเกมส์
สิง่ ส�าคัญในการพัฒนาผูต้ ดั สินกีฬามวยสากลของ
ประเทศไทยจะต้องสร้างผู้ตัดสินระดับชาติ 1-2-3 ดาว
(1-2-3 Star) ให้มาก เพื่อคัดเลือกไปสอบเป็นผู้ตัดสิน
ระดับนานาชาติของสหพันธ์มวยสากลนานาชาติ (AIBA)
ระดับ 1-2-3 ดาว (1-2-3 Star) ให้มากที่สุด โดยเฉพาะ
การสร้างประสบการณ์ในการตัดสิน ให้กับผู้ตัดสิน โดยจะ
มีผู้ประเมินผู้ตัดสิน (Reference and Jude Evaluator)
คอยให้คา� ชีแ้ นะ แก้ไขอยูเ่ สมอ เพือ่ ให้ผตู้ ดั สินมีองค์ความ
รู้ทั้งทางวิชาการ และการปฏิบัติที่จะท�าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
และเป็นทีย่ อมรับ และน�าความรูไ้ ปแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ให้กับผู้ฝึกสอน ที่จะต้องท�างานร่วมกันเป็นทีม

192

43
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ผลงานผูต้ ดั สินเจ้าหน้าทีไ่ ทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ
ช×èÍ
นายกานต์ นักล�า
(AIBA3 Star)

สถานที่
ประเทศฮังการี
ประเทศเซเนกัล
ประเทศอังกฤษ/ฝรั่งเศส

นายเกรียงศักดิ์ แก้วเนตร
(AIBA3 Star)

รายการ
- ชิงแชมป์โลกเยาวชน 2018
(ควอลิฟายโอลิมปิก 2020
โซนทวีปแอฟริกา, อเมริกา
และยุโรป)
- รายการมวยสากลชิงแชมป์
เอเชีย ประจ�าปี 2019

นางวราพร เบะกี
(AIBA3 Star)

- การแข่งขันมวยสากล
ซีเกมส์ 2019

ประเทศฟิลิปปินส์
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เมืองอูลานบาตอร์
สาธารณรัฐมองโกเลีย
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เจ้
า
หน้
า
ที
จ
่
ด
ั
การแข่
ง
ขั
น
สมาคมฯได้พัฒนาเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬามวยสากลของประเทศไทยให้มีมาตรฐาน มีความรู้ความเข้าใจ ใน

การจัดการแข่งขันกีฬามวยสากลทั้งในระดับประเทศ (NTO) และระดับนานาชาติ (ITO) เช่น การติดตั้งเวที อุปกรณ์
การแข่งขัน ห้องพักนักกีฬา การชั่งน�้าหนัก และองค์ประกอบอื่นๆ ตามกติกาการแข่งขันได้อย่างมีมาตรฐาน
ผลงานเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันระดับนานาชาติ ITOs
ช×èÍ
นายไกรทัช แก้วเกต
(ITO)

รศ.ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ (ITO)

รายการ
- ASBC Asian Youth
Men And Women Boxing
Championship 2019
- Boxing Championship
Pre-Olympic Games
- ควอลิฟาย โอลิมปิก 2020
โซนทวีปแอฟริกา
- ควอลิฟาย โอลิมปิก 2020
โซนทวีปยุโรป

สถานที่
- สาธารณรัฐมองโกเลีย
- โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

- ประเทศซีนิกัล
- ประเทศฝรัง่ เศส/อังกฤษ

เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
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พัฒนาศูนย์ฝึกกีฬามวยสากล
ให้ได้มาตรฐานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

สมาคมได้จัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬามวยสากลไปยัง

ภูมิภาค ดังนี้
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ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลแห่งชาติ
อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ที่ผ่านมาสมาคมไม่มีสนามฝึกซ้อมหรือศูนย์ฝึก
กีฬามวยสากล จึงได้ประสานงานขอรับการสนับสนุนจาก
การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะฝ่ายกีฬาภูมภิ าค กกท.
ที่ดูแลศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติในส่วนภูมิภาค เฉพาะศูนย์ฝึก
กีฬาในร่มของ กกท. กรุงเทพฯ ที่มีห้องฝึกซ้อมมวยสากล
อยูค่ บั แคบเกินไป ได้เห็นว่ามีโรงยิมมวยภายในศูนย์ฝกึ กีฬา
แห่งชาติมวกเหล็ก จ.สระบุรี มีอาคารที่พักนักกีฬา มีโรง
อาหารโดยเฉพาะ มีศนู ย์วทิ ยาศาสตร์การกีฬาทีท่ นั สมัย จึง
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ได้ขอใช้ประโยชน์จากการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยในระยะ
แรกได้จัดตั้งสถาบันพัฒนากีฬามวยสากลแห่งชาติ เพื่อ
พัฒนาบุคลากรกีฬามวยสากลด้านผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน
ของประเทศไทย ล�ำดับต่อมาได้จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกกีฬามวย
สากลแห่งชาติ เพื่อเป็นศูนย์กลาง (HUB) ในการฝึกซ้อม
ของประเทศ โดยเฉพาะนักกีฬามวยสากลทั้งระดับยุวชน
เยาวชน และทีมชาติไทย โดยได้ปรับปรุงโรงยิมฝึกมวย
(โรงฝึก 1) หลังเล็กให้มสี ภาพพร้อมใช้งาน และได้ปรับปรุง
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อาคารมวย 5 ภาค ที่มีสภาพ ทรุดโทรม ไม่มีเวทีและ
อุปกรณ์ฝกึ ซ้อม ให้เป็นศูนย์ฝกึ กีฬามวยสากลแห่งชาติ ได้
ติดตั้งเวที และอุปกรณ์การฝึกซ้อมให้ครบและได้มาตรฐาน
ปัจจุบันใช้ฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติไทย และนักกีฬามวย
สากลดาวรุ่ง ทั้งยุวชน เยาวชน ทั้งทีมชายและหญิง รวม
ทั้งผู้ฝึกสอนมวยสากลที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยฝึก
นักกีฬามวยสากล ประกอบกับภายในศูนย์ฝกึ กีฬาแห่งชาติ
ดังกล่าว ได้มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาคของ
กกท. มีอุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพและอุปกรณ์ทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของนักกีฬา ที่น�ำวิทยาศาสตร์การกีฬา
มาพัฒนากีฬามวยสากล
ปัจจุบนั มีนกั กีฬามวยสากลเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมกว่า
100 คน และมีนักกีฬาจากต่างชาติมาร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม
ด้วย นอกจากนั้นแล้วภายในศูนย์ฝึกฯ ดังกล่าว ได้จัดการ
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จ�ำนวนบุคลากรกีฬาที่ประจ�ำศูนย์ฝึก
บุคลากรกีฬา
จ�ำนวน
ศูนย์ฝึกกีฬามวกเหล็ก (นักกีฬามวยสากล)
เจ้าหน้าที่สมาคม
2
ผู้ฝึกสอน ทีมชาย
7
ผู้ฝึกสอน ทีมหญิง
4
นักกีฬา ประชาชน ชาย
18
นักกีฬา ประชาชน หญิง
12
แข่งขันมวยสากล ทัง้ ในประเทศและเชิญนักกีฬามวยสากล
จากต่างประเทศมาร่วมการแข่งขัน (ดวลแมตช์) เพื่อแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ให้กับนักกีฬาด้วย โดยสมาคมได้จัด
สวัสดิการให้กับนักกีฬา และผู้ฝึกสอนทุกคน ทั้งเบี้ยเลี้ยง
อาหาร ที่พัก และสวัสดิการต่างๆ
ต่อมาศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลดังกล่าวเริ่มคับแคบ
เนื่องจากมีนักกีฬามวยสากลเพิ่มมากขึ้น จึงได้ขยายศูนย์
ฝึกกีฬามวยสากลไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้าง
นั ก กี ฬ ามวยสากลรุ ่ น ใหม่ ๆ ทั้ ง ยุ ว ชน เยาวชน และ
ประชาชน เข้ามาเสริมทีมชาติ
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ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากล จังหวัดนครราชสีมา
สมาคมได้ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา ได้จัด
ตั้งศูนย์ฝึกกีฬามวยสากล จ.นครราชสีมา ภายในโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะสร้างและ
พัฒนานักกีฬาตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป ตามนโยบายของ
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สมาคมที่ต้องการให้มีศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลระดับยุวชน
เยาวชน ทัง้ ชายหญิง อยูใ่ นส่วนภูมภิ าค โดยมุง่ เน้นการวาง
รากฐานกีฬามวยสากลที่ถูกต้องให้แก่ยุวชนและเยาวชน
เพื่อยกระดับความสามารถของตนให้สูงขึ้น จนถึงระดับ
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ตัวแทนประเทศในการแข่งขันกีฬามวยสากลระดับชาติและ
นานาชาติ สามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ สมาคมได้
ท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา
โดยมี นายสุรวุฒิ เชิดชัย เป็นนายกเทศมนตรี และ นาย
ประสิทธิ์ เทศสูงเนิน เป็นผู้อ�ำนวยการโรงเรียนกีฬาฯ เมื่อ
ปี พ.ศ. 2559 โดยใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นสถาน
ที่ฝึกซ้อม เทศบาลนครนครราชสีมาสนับสนุนครูผู้สอน
วิชาการให้กับนักกีฬามวยสากลระดับเยาวชน ได้เรียน
หนังสือควบคู่กันไป อีกทั้งนายกเทศมนตรี ได้อนุมัติงบ
ประมาณสร้างห้องเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติทั้งชาย/หญิง โดย
เป็นศูนย์ที่ดูแลนักกีฬาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ทางสมาคมได้มีการสนับสนุนผู้ฝึกสอน เบี้ยเลี้ยง รวมถึง
อุปกรณ์ในการฝึกซ้อม
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จ�ำนวนบุคลากรกีฬาที่ประจ�ำศูนย์ฝึก
บุคคลากรกีฬา
จ�ำนวน
ศูนย์ฝึกกีฬาโคราช (นักกีฬามวยสากล)
ผู้ฝึกสอน ทีมชาย
9
ผู้ฝึกสอน ทีมหญิง
1
นักกีฬา เยาวชน ชาย
17
นักกีฬา เยาวชน หญิง
8
นักกีฬา ยุวชน ชาย
9
นักกีฬา ยุวชน หญิง
1
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ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากล จังหวัดพิษณุโลก

ในปี 2562 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิษณุโลก ได้สร้างนักกีฬาตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป
ตามนโยบายของสมาคมที่อยากให้มีศูนย์ฝึกนักกีฬามวย
สากลระดับยุวชน เยาวชน ทั้งชาย/หญิง ในภูมิภาคต่างๆ
ถือว่าเป็นศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลภูมิภาคแห่งที่สอง โดยมุ่ง
เน้นการวางรากฐานกีฬามวยสากลทีถ่ กู ต้องให้แก่ยวุ ชนและ
เยาวชน ยกระดับความสามารถของตนขึ้นไป จนถึงระดับ
เป็นตัวแทนประเทศในการแข่งขันกีฬามวยสากลระดับชาติ
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และนานาชาติ สามารถสร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ ป ระเทศชาติ
โดยได้ท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ นายมนต์ชัย
วิวฒ
ั น์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
และมี นายวินัย ศรีวงษ์ เป็นผู้อ�ำนวยการโรงเรียนกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนโดยใช้อาคาร
อเนกประสงค์เ ป็นศูนย์ฝึกกีฬามวยสากล เพื่อ พั ฒนา
นักกีฬามวยสากลระดับยุวชนและเยาวชน ทั้งชาย/หญิง
ดู แ ลนั ก กี ฬ าทางภาคเหนื อ โดยสมาคมได้ ส นั บ สนุ น ผู ้
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ฝึกสอน เบี้ยเลี้ยง และอุปกรณ์การฝึกซ้อมเช่นเดียวกับ
ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลจังหวัดนครราชสีมา
นอกจากนั้น สมาคมฯ ร่วมมือกับการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย จัดตัง้ ศูนย์ฝกึ กีฬามวยสากลประจ�ำภาคตะวันออก
ที่สวนนงนุช จ.ชลบุรี และจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬามวยสากล
ประจ�ำภาคใต้ ที่สนามกีฬา จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้มีศูนย์
ฝึกกีฬามวยสากลครบทุกภาค เพราะศูนย์ฝกึ กีฬามวยสากล
ประจ�ำภูมิภาคจะเป็นแหล่งฝึกฝน “ช้างเผือก” ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา นักกีฬามวยสากลดาว

รุ่งที่ถูกส่งมาต่อยอดล้วนมาจากศูนย์ฝึกกีฬามวยสากล
ภูมิภาค
ในอนาคต สมาคมฯ มีเป้าหมายให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลาง (HUB) ของกีฬามวยสากล ทั้งในระดับ
อาเซียน ระดับเอเชีย และระดับนานาชาติ โดยสร้างความ
ตระหนักให้ตา่ งชาตินกึ ถึงเทรนนิง่ แคมป์ในประเทศไทยเป็น
ด่านแรก เพราะมีบทบาทและภาพลักษณ์ที่ชัดเจน มีการ
บริหารจัดการที่ดี มีสถานที่ที่มีความพร้อมในศูนย์ฝึก เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นให้นักกีฬาต่างชาติ ปรากฏต่อสายตาชาว
โลกและสร้างการยอมรับจากต่างประเทศ ให้มคี วามต้องการ
เดินทางมาฝึกซ้อมทีศ่ นู ย์ฝกึ กีฬามวยสากลของประเทศไทย
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จ�ำนวนบุคลากรกีฬาที่ประจ�ำศูนย์ฝึก

ศูนย์ฝึกกีฬาพิษณุโลก (นักกีฬามวยสากล)
ผู้ฝึกสอน ทีมชาย/ทีมหญิง
2
เยาวชน ชาย
6
เยาวชน หญิง
6
ยุวชน ชาย
3
ยุวชน หญิง
-
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ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับโลก

สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย โดยขอรับ
การสนั บ สนุ น จากการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย (กกท.)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง
ภายในสนามกีฬาหัวหมาก ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ได้จัดท�ำโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึก
กีฬามวยสากลมาตรฐานระดับโลก (Thailand International
Boxing Training Center : TIBTC) เพื่อเป็นศูนย์กลาง
(HUB) การฝึกซ้อม ของนักกีฬามวยสากลของประเทศไทย
และนักกีฬาจากต่างประเทศ เดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมใน
ประเทศไทย ทีม่ มี าตรฐานระดับโลก พร้อมด้วยอุปกรณ์การ
ฝึกซ้อม อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา (Fitness Center)
อุปกรณ์กายภาพบ�ำบัดของนักกีฬา เพือ่ ให้เป็นผูน้ ำ� กีฬามวย
สากลในระดับเอเชีย และเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ
โดยตั้งชื่อศูนย์แห่งนี้ว่า “ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากล
มาตรฐานระดับโลก” (Thailand International Boxing
Training Center : TIBTC)
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ส� ำ หรั บ รู ป แบบการก่ อ สร้ า ง เป็ น อาคาร
อเนกประสงค์ ที่ประกอบด้วยพื้นที่ส�ำนักงานของ สมาคม
กีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ห้องโถงอเนกประสงค์ ห้อง
อาหารมาตรฐานสากลทีร่ องรับผูเ้ ข้าใช้บริการประมาณ 200
คน มีห้องพักนักกีฬาส�ำหรับนักกีฬาตามมาตรฐานของห้อง
พักระดับ 4 ดาว คลินกิ รักษานักกีฬาบาดเจ็บเบือ้ งต้น เพือ่
ให้การรักษาขั้นต้นได้ทันท่วงที หากได้รับบาดเจ็บขณะฝึก
ซ้อม มีศนู ย์วทิ ยาศาสตร์ทางการแพทย์กฬี ามวยสากล และ
ห้องประชุมสัมมนา ที่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่จัดการ
แข่งขันขนาดย่อม ซึ่งสนามแข่งขันสามารถรองรับผู้เข้าชม
ได้ 300 คน และจัดการแข่งขันได้พร้อมกันถึง 2 สนาม
มีเวทีซ้อม 5 เวที บนพื้นที่ 17,000 ตารางเมตร มีความ
สูง 8 ชั้น จะเริ่มการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2566 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการกีฬา
แห่งประเทศไทย (กกท.) ดังนี้
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1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นค่าจ้าง
ออกแบบก่อสร้าง จ�ำนวนเงิน 19,900,000 บาท
2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 เป็น
ค่าก่อสร้าง จ�ำนวนเงิน 610,000,000 บาท
การก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลฯ ดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกีฬามวยสากลของประเทศไทย
ว่า มีความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์
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การกีฬา เพราะมีศนู ย์วทิ ยาศาสตร์การกีฬาทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เฉพาะ
ส�ำหรับนักกีฬามวยสากล ซึง่ ศูนย์ฝกึ ทีเ่ ป็นรูปแบบครบวงจร
และขณะนีศ้ นู ย์ทเี่ ป็นลักษณะครบวงจรแบบนีม้ อี ยูท่ ปี่ ระเทศ
รัสเซีย นักกีฬาจากทั่วโลกจะเดินทางไปฝึกซ้อมที่รัสเซีย
แต่เมื่อถึงฤดูหนาวก็ไม่สามารถฝึกซ้อมได้ เนื่องจากสภาพ
อากาศที่หนาวจัด เพราะฉะนั้นเมื่อศูนย์ฝึกกีฬามวยสากล
มาตรฐานระดับโลกของประเทศไทยเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
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จะสามารถดึงนักกีฬาจากทั่วโลกมาฝึกซ้อมที่ไทยได้ เพราะ
อากาศไม่หนาว รวมถึงไทยมีจุดเด่นเรื่องของอาหารการกิน
และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม
จุดเด่นอีกข้อของศูนย์ฝึกแห่งใหม่ของสมาคมฯ
นอกจากภายในศูนย์ฝกึ ฯ มีทพี่ กั มีสนามแข่งขัน และสนาม
ฝึกซ้อมอยู่ครบ สามารถจัดการแข่งขันระดับนานาชาติได้
ศูนย์ฝกึ แห่งนีจ้ ะกลายเป็นแหล่งข้อมูลของเหล่านักกีฬามวย
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สากลทัว่ โลก เพราะสถิตกิ ารชกของนักกีฬาแต่ละคน ไม่วา่
นักกีฬาไทยหรือต่างประเทศ จะถูกบันทึกข้อมูลเอาไว้
สามารถน�ำมาวิเคราะห์ขอ้ มูลของนักกีฬาแต่ละคนได้ ซึง่ ถือ
เป็นจุดเด่นอีกข้อทีส่ มาคมกีฬามวยสากลฯ น�ำเสนอ เพราะ
ทีผ่ า่ นมายังไม่มสี มาคมกีฬามวยสากลของชาติใด ทีเ่ ก็บสถิติ
ข้อมูลการชกในแต่ละแมตช์ไว้เหมือนที่ประเทศไทยจะท�ำ 
หากนักกีฬาต่างชาติเดินทางมาเก็บตัว ณ ศูนย์ฝึกแห่งนี้
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สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลของนักชกแต่ละคนได้จากฐานข้อมูล
ที่สมาคมได้จัดท�ำไว้ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกลงฐาน
ข้อมูลทุกครั้งที่มีการแข่งขันเกิดขึ้น
เมื่ อ ประเทศไทยมี ศู น ย์ ฝ ึ ก กี ฬ ามวยสากลที่ ไ ด้
มาตรฐานระดั บ โลกแล้ ว จะท� ำ ให้ พั ฒ นาศั ก ยภาพของ
นักกีฬาทีมชาติไทย แสดงให้ตา่ งประเทศได้รบั รู้ และหันมา
ฝึกซ้อมในประเทศไทย ท�ำให้นกั กีฬามวยสากลของไทยมีคู่
ซ้อมที่มีความสามารถ ไม่ต้องเดินทางไปฝึกซ้อมในต่าง
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ประเทศ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ ที่ได้ด�ำเนินการมาใน
ระยะ 4 ปีที่ผ่านมา น�ำไปสู่การพัฒนานักกีฬา บุคลากร
กีฬามวยสากล ด้านผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เพื่อ
พั ฒ นากี ฬ ามวยสากลให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในระดั บ
นานาชาติ และเป็นศูนย์กลาง (HUB) การพัฒนากีฬามวย
สากลของเอเชียและนานาชาติได้ยั่งยืน มั่นคง ตลอดไป
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ยกระดับการบริหารสมาคมกีฬามวยสากล
แห่งประเทศไทย ด้วยระบบการบริหารแบบมืออาชีพ

สมาคมฯ มุ่งพัฒนากีฬามวยสากลด้วยระบบการ
บริหารแบบมืออาชีพให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลัก
การก�ำกับกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้กฬี ามวยสากลของประเทศเป็น
ผู้น�ำของเอเชียและนานาชาติ สร้างความเชื่อมั่นให้กับต่าง
ประเทศ ภายใต้การบริหารของนายกสมาคมกีฬามวยสากล
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่มี
ความเข้มแข็งโดย นายกสมาคมฯ พิชัย ชุณหวชิร ได้รับ
เลือกจากชาติสมาชิกในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลง
เลือกตั้งในต�ำแหน่งประธานสมาพันธ์มวยสากลแห่งเอเชีย
(Asian Boxing Confederation) ระหว่างการประชุมใหญ่
สหพันธ์มวยนานาชาติ ปีค.ศ. 2018 (AIBA Congress)
ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย โดยได้รับการสนับสนุน
จากชาติสมาชิกทัว่ โลกกว่า 76 ประเทศ และได้รบั เลือกให้
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ส� ำ คั ญ ของสหพั น ธ์ ม วยนานาชาติ เป็ น
กรรมการบริ ห าร (AIBA Executive Committee
Member) ด้วยคะแนนสูงสุดในโซนเอเชีย ด�ำรงต�ำแหน่ง
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ในวาระปี ค.ศ. 2018 - 2022 ซึ่งนายกสมาคมกีฬามวย
สากลฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองประธานสมาพันธ์กีฬา
มวยสากลแห่งเอเชีย และกรรมการบริหารสหพันธ์มวย
นานาชาติ (AIBA EC Member) อีกต�ำแหน่งได้สร้าง
บทบาทความเป็นผู้น�ำที่ดีในระดับนานาชาติและในภูมิภาค
เอเชีย เพือ่ มุง่ มัน่ ในการสนับสนุนการด�ำเนินงาน การพัฒนา
กีฬามวยสากล นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรให้เป็นที่
ยอมรับเชือ่ ถืออย่างทีส่ ดุ และพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬา
มวยสากลให้มีมาตรฐานสากลของสหพันธ์กีฬานานาชาติ
และคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ตลอดจนส่งเสริมผูน้ ำ� รุน่
ใหม่และสตรี (Gender Equality) เพื่อสร้างโอกาสในการ
ท�ำงาน ความเท่าเทียม สร้างความหลากหลายของสังคมให้
เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการด�ำเนินงานของสมาคมฯ
และพัฒนาวงการกีฬามวยสากลในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ
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นอกจากนี้ พลต�ำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา อุปนายก
และเลขาธิ ก ารสมาคมฯ ได้ รั บ เลื อ กให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
กรรมาธิการด้านเยาวชน (AIBA Youth Commission
Member) พร้อมยังด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานสมาพันธ์มวย
สากลแห่งเอเชีย (ASBC Vice President) อีกต�ำแหน่ง
หลังจากที่ นายพิชยั ชุณหวชิร ลาออกจากรองประธานสมา
พันธ์มวยสากลแห่งเอเชีย และกรรมการบริหารสหพันธ์มวย
นานาชาติ (AIBA EC Member)
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รวมถึงผูบ้ ริหารและบุคลากรของสมาคมฯ ได้รบั เลือก
ให้ดำ� รงต�ำแหน่งต่างๆ อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์
ศรีชยั สวัสดิ์ AIBA RJ Evaluator ผูป้ ระเมินผูต้ ดั สิน
นานาชาติ/AIBA RJ Instructor วิทยากรสอนอบรมผูต้ ดั สิน
นานาชาติ นายไกรทัช แก้วเกตุ เจ้าหน้าทีจ่ ดั การแข่งขัน
(AIBA International Technical Official-ITO)
ซึ่งได้ถูกคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่จัดการ
แข่งขันระดับนานาชาติในหลายรายการส�ำคัญ เช่น รายการ
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แข่ ง ขั น มวยสากลรอบทดสอบสนามการแข่ ง ขั น กี ฬ า
โอลิมปิกเกมส์ (Tokyo 2020 Boxing Test Event) ณ
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รายการแข่งขันมวยสากล
เยาวชน ชิงแชมป์เอเชีย (ASBC Asian Youth s Boxing
Championships 2019) ณ กรุงอูลานบาตอร์ สาธารณรัฐ
มองโกเลีย และรายการแข่งขันมวยสากลหญิงชิมแชมป์
เอเชีย (ASBC Asian Women’s Boxing Championships
2018) ณ เมืองโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ภารกิจส�ำคัญของนายกสมาคมฯ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ในสหพันธ์มวยนานาชาติ (AIBA-International
Boxing Association) มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริ ห ารสหพั น ธ์กีฬามวยสากลนานาชาติ (AIBA EC
Member) ตามวาระทีส่ ำ� คัญในการปฏิรปู ตามแผนงาน แก้ไข
ปัญหาขององค์กร อาทิ การบริหารจัดการด้านการเงิน หนี้
สิน ด้านธรรมาภิบาล คอร์รัปชัน และการพัฒนานักกีฬาสู่
ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ตามมาตรฐานของสหพันธ์
กีฬานานาชาติ (IF)
เพือ่ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาคณะ
กรรมการโอลิมปิกสากล (IOC Agenda) โดยนายก
สมาคมฯ เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์มวย
นานาชาติ (AIBA Extra Ordinary Meeting- EEC) ดัง
ต่อไปนี้
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1. ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารสหพั น ธ์ ม วย
นานาชาติ (11 พฤศจิกายน 2561) ณ โรงแรมอินเตอร์
คอนติเนนตัล มอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย
2. ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารสหพั น ธ์ ม วย
นานาชาติ (18 พฤษภาคม 2562) ณ เมือง โลซาน
สมาพันธรัฐสวิส
3. ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารสหพั น ธ์ ม วย
นานาชาติ (31 สิงหาคม 2562) ณ นครอิสตันบูล
สาธารณรัฐตุรกี
4. ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารสหพั น ธ์ ม วย
นานาชาติ (19 พฤศจิกายน 2562) ณ เมืองเซี่ยเหมิน
มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
นอกจากนี้ สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
มีผบู้ ริหารและบุคลากรทีไ่ ด้รบั คัดเลือกด�ำรงต�ำแหน่งในคณะ
กรรมาธิการของสมาพันธ์กฬี ามวยสากลแห่งเอเชีย (ASBC
Commissions) ดังต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์
รองประธานคณะกรรมการธิการกรรมการผู้ตัดสิน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ สระภักดิ์
กรรมาธิการ คณะกรรมการด้านสตรี
3. นายไกรทัช แก้วเกตุ กรรมาธิการ คณะ
กรรมการด้านการจัดการแข่งขัน
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4. พันต�ำรวจเอก นายแพทย์ เอกลักษ์ ดีรงุ่ โรจน์
กรรมาธิการ คณะกรรมการด้านแพทย์
5. นายจั ก รภพ อาดั ม กรรมาธิ ก าร คณะ
กรรมการด้านเยาวชน
สมาคมฯ ได้รับความไว้วางใจจากชาติสมาชิกให้
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครัง้ ส�ำคัญในหลายครัง้ โดยได้รบั
เลือกให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์มวย
สากลแห่งเอเชีย (Asian Boxing Confederation General
Assembly 2019) มี ก ารเลื อ กตั้ ง ต� ำ แหน่ ง บริ ห าร
รองประธาน และกรรมการบริหารที่ส�ำคัญของสมาพันธ์ ณ
กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 โดยมีชาติ
สมาชิกสหพันธ์มวยสากลแห่งเอเชีย (ASBC) เข้าร่วมการ
ประชุมมากถึง 27 ประเทศทั่วเอเชีย ตลอดจนการเป็น
เจ้าภาพการประชุมต้อนรับผูน้ �ำสมาคมฯ ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) 3 ครั้งต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การเป็นศูนย์กลางผูน้ ำ� ด้านกีฬามวยสากลของภูมภิ าคเอเชีย
อย่างแท้จริง
ตลอดการท�ำงานใน 4 ปีที่ผ่านมา สมาคมฯ
ภายใต้การบริหารงานของผูบ้ ริหารชุดปัจจุบนั ให้ความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนานักกีฬามวยสากลในระดับยุวชน เยาวชน
ชาย/หญิง ซึ่งสมาพันธ์มวยสากลแห่งเอเชีย (ASBC)
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ได้จัดการแข่งขันมวยสากล รุ่นยุวชนร่วมกับสมาคมกีฬา
มวยสากลแห่งรัฐคูเวต
นอกจากนั้นแล้ว สมาคมฯ ได้สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสโมสรและชมรมกีฬามวยสากลให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยการจัดประชุม สัมมนาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่
เกีย่ วข้อง รวมทัง้ การประชุมสโมสรสมาชิกอย่างต่อเนือ่ งมา
โดยตลอด สร้างกระแสความตื่นตัวกีฬามวยสากล
รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
กีฬามวยสากล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนกีฬา สมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกีฬาแห่งประเทศไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามแผนยุทธศาสตร์
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ที่มุ่งยกระดับการ
บริหารจัดการของสมาคมฯ ไปสูร่ ะดับนานาชาติ ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ให้มคี วามมัน่ คง มัง่ คัง่
และยั่งยืนต่อไป
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สมาคมมวยสากลแห่งรัฐคูเวต ได้เชิญนายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมฯ ในฐานะรองประธานสมาพันธ์กีฬา
มวยสากลแห่งเอเชีย และ พลต�ำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา อุปนายก และเลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการ
แข่งขันมวยสากลรุ่นยุวชนชิงแชมป์เอเชีย ปี 2019 ที่ประเทศคูเวต
ในช่วงการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครัง้ ที่ 18 สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ผูบ้ ริหารสมาคมฯ น�ำโดย นายพิชยั ชุณหวชิร
นายกสมาคมฯ และพลต� ำ รวจโท ชั ย วั ฒ น์ โชติ ม า
อุปนายก และเลขาธิการสมาคมฯ ได้ประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกับ ชีค อาห์หมัด อัล-ฟาฮัด อัล-ซาบาห์ ประธาน
สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA Director - General)
และผู้อ�ำนวยการใหญ่ สมาพันธ์คณะกรรมการโอลิมปิก
สากล (ANOC) มร.ฮุ ส เซน ฮั ล มู ซั ล ลาม โดยมี
วาระส�ำคัญในการบริหารการจัดการการพัฒนากีฬามวย
สากล เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักกีฬามวยสากลด้วย
วิทยาศาสตร์การกีฬาสูค่ วามเป็นเลิศด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ในระดับเอเชียและนานาชาติ
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สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ได้เน้นหลักการบริหารงานสมาคมฯ ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ส่งเสริมในการสร้างนักกีฬารุน่ ใหม่อย่างต่อเนือ่ ง พร้อมน�ำวิทยาศาสตร์กฬี าและเทคโนโลยีทที่ นั สมัยใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารงานสมาคมฯ พัฒนานักกีฬาในทุกๆ ด้าน รวมถึงส่งเสริมพัฒนาบุคลากรผูฝ้ กึ สอน (COACHES) กรรมการ
ผู้ตัดสิน (RJs) และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันทั้งในประเทศและนานาชาติ (NTOs/ITOs) ที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยสากล
ทุกระดับอย่างมืออาชีพและมีประสบการณ์ ทัง้ นี้ สมาคมกีฬามวยสากลฯ ได้แสวงหากลุม่ พันธมิตรทางธุรกิจภายในประเทศ
มาช่วยสนับสนุนการพัฒนากีฬามวยสากลของไทยร่วมกันทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคตเพือ่ เป้าหมายของความส�ำเร็จมวยสากล
ทีมชาติไทยในระดับนานาชาติและโอลิมปิกเกมส์ ตลอดจนการยกระดับขององค์กรกีฬามวยสากลของไทยก้าวสูช่ นั้ น�ำของ
เอเชียและนานาชาติต่อไป
ช่วงระยะเวลาสีป่ ที ผี่ า่ นมา (พ.ศ. 2560-2563) สมาคมกีฬามวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้รบั การสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน รวม 365 ล้านบาท สมาคมฯ
ได้น�ำงบประมาณดังกล่าวมาใช้พัฒนากีฬามวยสากลในด้านต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ โดยเน้นที่การพัฒนา
ศักยภาพนักกีฬามวยสากลเป็นอันดับแรก

ภาพแสดงวงเงินงบประมาณสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
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สุดาพร สีสอนดี

เหรียญทองแดง รุ่น 60 กก.
โอลิมปิกครั้งที่ 32 ‘โตเกียวเกมส์’
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