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ขา่วประชาสมัพนัธ ์
 

ภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้แขง่ขนัวนัที ่2 ลมแรงตอ่เนือ่ง 

เรอืไทยไพนแ์ปซฟิิคขึน้น ารุน่พรเีมยีร ์ 

ณฐัพงศ ์ยวงงามยงัน าในรุน่ท็อปเปอร ์

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟารโ์ก ้เอ็กซเ์พรส ภาพโดย กาย โนเวลล ์/ ภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้ 

 

ภูเก็ต 5 ธนัวาคม 2560 – การแขง่ขนัวนัที ่2 ของภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้ครัง้ที ่31 ทวคีวามดเุดอืดและสนุกสนานไมแ่พ ้

วนัแรกดว้ยสภาพลมแรงตอ่เนื่องตลอดทัง้วนั ทา้ทายเหลา่ลกูเรอืใหต้อ้งใชฝี้มอื เทคนคิ และความทรหดจากการฝึกฝน

มาใชใ้นการแขง่ขนักนัอยา่งเขม้ขน้  เรอืไทยไพนแ์ปซฟิิคขึน้น ารุ่นพรเีมยีร ์ สว่นเรอืใบเล็ก ณัฐพงศ ์ ยวงงาม ยังคงน าที่

หนึง่ในรุ่นท็อปเปอร ์เชน่เดยีวกบั กรีต ิบัวลง ยังครองต าแหน่งน าในรุ่นเลเซอรส์แตนดารด์  

 

มร.ไซมอน เจมส ์ผูอ้ านวยการการแขง่ขนั อธบิายถงึสนามแขง่ขนัส าหรับคลีโบ๊ตและมัลตฮิลัลว์า่ “สนามคอรส์ เอ มทีัง้

ทศิทางแบบตา้นลมและตามลม หลงัจากนัน้จงึเป็นเสน้ทางผา่นทางใตข้องเกาะ สว่นการแขง่ขนัเรอืใบใหญ่ทกุรุ่นใน

สนามคอรส์ บ ี จะเริม่ตน้ดว้ยเสน้ทางตามลม โดยเรอืในกลุม่ผูน้ าสามารถเลน่จบทัง้สนามไดภ้ายในเวลาเพยีง 2 ชัว่โมง

ครึง่ สว่นล าทีช่า้อาจถงึ 5 ชัว่โมง วนันีล้มแรงมากเฉลีย่ที ่ 12 นอตและบางชว่งสงูสดุถงึ 18 นอต และเนือ่งจากการ

แขง่ขนัเมือ่วานลมแรงมากท าใหเ้รอืหลายล าตอ้งซอ่มใบเรอืซึง่สง่ผลถงึการแขง่ในวนันี ้ และตอ้งเตรยีมพรอ้มส าหรับวนั

พรุ่งนีด้ว้ย ส าหรับการแขง่ขนัในรุ่นครูซิง่ตอ้งมกีารค านวณแตม้ตอ่จากล าเรอื  เรอืยมูโินโกนัน้มคีวามไดเ้ปรยีบแตก่ลบั

เกดิการโตเ้ถยีงกนัอยา่งมากในการจัดกลุม่ เนือ่งจากการคดิแตม้ตอ่นีเ่อง ส าหรับวนันีถ้อืวา่การแขง่ขนัมคีวามดเุดอืดและ

ลมแรงดมีาก” 
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ส าหรับไฮไลทก์ารแขง่ขนัทีส่นุกสนานในวนัที ่ 2 นีค้งหนไีม่พน้ในรุ่นไออารซ์ ี ซโีร่ เมือ่เรอืทเีอชเอ 72 ของไทยโดย

กปัตนัเควนิและทอม วทิคราฟท ์ แซงคูแ่ขง่เขา้เสน้ชยัทัง้ 2 รอบหลงัใชเ้ทคนคิการปรับต าแหน่งใบจิ๊บเพือ่สรา้งความ

ไดเ้ปรยีบในการแลน่ดว้ยความเร็วและควา้ต าแหน่งแชมป์ของวนัไปไดอ้กีครัง้ สว่นรุ่นไออารซ์ ี 1 เรอืคาราซขูองกปัตนั

ยาซโูอะ นานาโมร ิยังคงรักษาฟอรม์ดเีหมอืนวนัแรกและครองต าแหน่งผูน้ าไดอ้กีวนั  

 

สว่นรุ่นไออารซ์ ี2 ทมีบิ๊กบอยสเ์รซิง่ (ฟารโ์ก ้เอ็กซเ์พรส) จากจนี ซึง่น าโดยกัปตนัเฉนิ เซงิ ควา้ที ่1 ตามดว้ย ทมีเรอืกะ

ตะร็อคสข์องกัปตนัปีเตอร ์ ไดเออร ์ โดยกัปตนัปีเตอรก์ลา่ววา่ “เนือ่งจากเรอืของเรามนี ้าหนักเบาทีส่ดุในรุ่น เราจงึหวงัวา่

พรุ่งนีล้มจะเบาลงบา้ง การแขง่ขนัในวนัจันทรท์ีผ่า่นมาน่าอศัจรรยม์าก โดยเราพยายามเกาะกลุม่และแลน่เรอือย่าง

ระมัดระวงั ในขณะทีท่มีเรอืใบอืน่ ๆ ตอ้งประสบความล าบากจากการกางใบเรอืสปินเนเคอรแ์ละสลบัถว่งน ้าหนักเรอืจาก

ดา้นหนึง่ไปอกีดา้นหนึง่ ท าใหเ้มือ่วานเราเขา้วนิทัง้ 3 รอบไดอ้ย่างเหลอืเชือ่ สว่นในวนันี ้ เราคอ่นขา้งพอใจกบัการเลน่

แบบตัง้รับของทมีเรา เพราะเราไมเ่คยแลน่เรอืไดเ้ร็วทีส่ดุในสนามทางไกลทีม่เีสน้ทางรูปตวั J แบบนี ้วนันีเ้รานีต้อ้งอาศยั

ทมีเวอรค์มากกวา่ประสทิธภิาพของเรอื และพยามท าผลงานใหด้ตีอ่เนือ่งเพือ่สรา้งโอกาสการไดเ้ปรยีบทมีคูแ่ขง่ เราได ้

แตห่วงัวา่พรุ่งนีล้มจะเบาลงและโอกาสเป็นของเราบา้ง แตโ่ดยรวมถอืวา่เราเริม่ตน้สปัดาหก์ารแขง่ขนัไดเ้ยีย่มมาก”  

 

นายอทิธนัิย ยิง่ศริ ิกปัตนัเรอืไพน ์แปซฟิิก ซึง่สามารถควา้ต าแหน่งผูน้ าในในรุ่นพรเีมยีรข์องการแขง่วนัที ่2 ได ้กลา่วถงึ

ภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้และการแขง่ขนัเรอืใบรายการอืน่ ๆ ในเอเชยี วา่ “เราไดล้งแขง่ขนัในรายการไชน่าคพัเมือ่เดอืน

ตลุาคม 2559 ดว้ยเรอืรุ่น J80 ซึง่ทมีเรอืและลกูเรอื 80-85% นัน้เป็นชาวจนี ในขณะทีร่ายการภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้และ

การแขง่ขนัเรอืใบอืน่ ๆ ในประเทศไทยมลีกูเรอืชาวไทยเพยีงไมถ่งึ 5% วงการเรอืใบจงึควรสง่เสรมิใหค้นไทยไดม้ี

โอกาสสมัผัสกบักฬีาเรอืใบและร่วมการแขง่ขนัเรอืใบกนัใหม้ากขึน้” 

 

“เมอืงไทยมนัีกแลน่เรอืใบเล็กทีม่ฝีีมอืโดดเดน่หลายคน แตก่ารจะขยับไปเลน่เรอืใบใหญ่คลีโบท้ยังเป็นเรือ่งทีค่อ่นขา้ง

ล าบาก เพราะจรงิ ๆ แลว้โอกาสคอ่นขา้งนอ้ย ซึง่เราตอ้งพยายามสนับสนุนใหม้ากกวา่นี ้ รายการภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ถอื

เป็นเวททีีส่รา้งโอกาสดงักลา่วไดด้มีากในการสนับสนุนใหนั้กกฬีาเรอืใบเล็กของไทยไดม้สีว่นร่วมในการแขง่ขนัเรอืใบ

ใหญท่ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุรายการหนึง่ของโลก การไดร้่วมแขง่ขนัในรายการเรอืใบใด ๆ ก็ตามลว้นเป็นสิง่ทีย่อดเยีย่ม

เพราะผูเ้ลน่จะไดส้มัผัสกบัธรรมชาตทิีส่วยงาม และทดสอบก าลงัใจและทมีเวริค์ไดเ้ป็นอยา่งด ี โดยเฉพาะในรายการ

แขง่ขนัเรอืใบอนัทรงเกยีรตอิย่างภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้ ซึง่มปีระวตัคิวามเป็นมาอนัน่าภาคภมูใิจ” กปัตนัเรอืไพน ์ แปซฟิิก 

กลา่วสรุป 

 

สภาพอากาศอนัทา้ทายของวนัที ่ 2 ยังท าใหเ้ราไดเ้ห็นการแขง่ขนัอนัเขม้ขน้ของเรอืใบใหญแ่บบคาตามารัน โดยเรอืวดู ู

ของกัปตนัฮานส ์ ราหม์านน์ ควา้ต าแหน่งผูน้ าของวนันีไ้ปในรุ่นไฟรฟ์ลาย 850 สว่นทมีเรอืธอรจ์ากสหราชอาณาจักรชนะ

ไปอกีครัง้ในรุ่นมัลตฮิลัลเ์รซิง่ ในขณะทีเ่รอืโมโจมัลตฮิลัลโ์ซลชูัน่ส ์(โดยกปัตนัรคิ ฟีลดิง้) ท าผลงานไดด้เียีย่มในรุ่นมัล

ตฮิลัลค์รูซิง่ ทา่มกลางสภาพอากาศสดใส แสงแดดกลา้และคลืน่ลมแรง ซึง่ทกุคนตา่งหวงัวา่ในการแขง่ขนัวนัตอ่ ๆ ไป

จะมสีภาพอากาศเชน่นี ้ 

 

การแขง่ขนัเรอืใบเล็ก “อนิเตอรเ์นชัน่แนล ดงิกี”้ วนัที ่2 สนับสนุนโดย บรษัิท หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน) มผีูช้นะในแต่

ละรุ่นดงันี้: สธุน  แยม้พนิจิ (เลเซอร ์4.7), ณัฐพงศ ์ยวงงาม (ท็อปเปอร)์, เจตวรี ์ยงยนืนาน (ออพตมิสิตช์าย), พัชร ีศรี

งาม (ออพตมิสิตห์ญงิ), กรีต ิบวัลง (เลเซอรส์แตนดารด์), พ.จ.อ.มนัส โพธิท์อง (เลเซอรเ์รเดยีล), และทมีของ อดศิกัดิ ์ 

กิง่แกว้ และ กรรณชยั  วงผดงุ (420)  

 

การแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ครัง้ที ่31 ด าเนนิการโดยคณะกรรมการจัดงานการแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พั

รกีตัตา้ ภายใตส้โมสรเรอืใบราชวรุณ และรอ้งขอการสนับสนุนจากกองทพัเรอื สมาคมแขง่เรอืใบแหง่ประเทศไทย และ

จังหวดัภเูก็ต โดยมผีูส้นับสนุน ไดแ้ก ่กะตะกรุ๊ป รสีอรท์ ประเทศไทย, ส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล และบรษัิท หาด

ทพิย ์จ ากัด (มหาชน) 

 

 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาเยีย่มชมเว็บไซต ์www.kingscup.com  

ส าหรับสือ่มวลชนทีต่อ้งการภาพความละเอยีดสงู สามารถล็อกอนิไดท้ีเ่ว็บไซตต์อ่ไปนี ้

http://www.kingscup.com/
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Facebook: http://www.facebook.com/phuketkingscupregatta  

 

# # # 

 

งานแขง่ขนัเรอืใบภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้  

ตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษทีผ่า่นมา การแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นการแขง่ขนัเรอืใบ

นานาชาตสิ าคญัทสีดุรายการหนึง่ในเอเชยี โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สดดุพีระอจัฉรยิภาพและร าลกึในพระมหากรุณาธคิณุ

อนัหาทีส่ดุมไิดข้องพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทีไ่ดพ้ระราชทานก าเนดิการแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ต

คงิสค์พัรกีตัตา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เพือ่นอ้มส านกึในพระมหากรุณาธคิณุในพระบรมราชานุเคราะหข์อง สมเด็จพระ

เจา้อยูห่ัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ทีท่รงมตีอ่วงการเรอืใบไทย 

 

การแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ ด าเนนิการโดยคณะกรรมการจัดงานการแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ ภายใต ้

การอ านวยการของสโมสรเรอืใบราชวรุณ และรอ้งขอการสนับสนุนจากกองทพัเรอื สมาคมแขง่เรอืใบแหง่ประเทศไทย 

และจังหวดัภเูก็ต โดยในแตล่ะปี มกีารแขง่ขนัทัง้ประเภทเรอืใบเล็ก และเรอืใบประเภทคลีโบ๊ทและมัลตฮิลัล ์ซึง่แบง่การ

แขง่ขนัออกเป็นหลายรุ่น 

 

ภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ 2017 มผีูส้นับสนุน ไดแ้ก ่กะตะกรุ๊ป รสีอรท์ ประเทศไทย ส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาลและบรษัิท 

หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาเยีย่มชมเว็บไซต ์www.kingscup.com  

ส าหรับสือ่มวลชนทีต่อ้งการภาพความละเอยีดสงู สามารถล็อกอนิไดท้ีเ่ว็บไซตต์อ่ไปนี ้

Facebook: http://www.facebook.com/phuketkingscupregatta  

IG: phuketkingscupregatta  

YouTube Channel: http://www.youtube.com/phuketkingscup 

 

ส าหรบัสือ่มวลชน หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่ บรษิทั ววิาลดี ้อนิทเิกรเต็ด พบัลคิ รเีลช ัน่ส ์ 

โทรศพัท:์ 02 612 2253 ตอ่ 103 แฟกซ:์ 02 612 225 เว็บไซต:์ www.vivaldipr.com  

วรีวรรณ แซจ่๋าว (เอ)    ภัทรนษิฐ ์อิม่อ าไภย 

PR Manager   Deputy Managing Director 

มอืถอื: 085 000 1476    มอืถอื:  089 893 4819 

อเีมล:์ veerawan.s@vivaldipr.com  อเีมล:์ pattaranit.i@vivaldipr.com  
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