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ขา่วประชาสมัพนัธ ์

 

คลืน่ลมอนัดามนัหนุนทมีเรอืใบแขง่ขนักนัดเุดอืด 

แขง่ขนัวนัที ่3 ภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ 
รุน่ไออารซ์ ี1 เรอืโอโตโนมอส แมนเดร็ก จากฮอ่งกง ท าคะแนนน าคูแ่ขง่ในวนันี้ 

สว่นรายการเรอืใบเล็กผูน้ าแตล่ ารุน่เกาะตารางกนัเหนยีวแน่น พลกิโผเพยีงรุน่ออพตมิสิตช์ายและ 420   
 

 

เรอืโอโตโนมอส แมนเดร็ก รุ่นไออารซ์ ี1  

ภาพโดย กาย โนเวลล ์

 

ภูเก็ต 6 ธนัวาคม 2560 – การแขง่ขนัวนัที ่3 ภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ครัง้ที ่31 สภาพลมแรงยิง่ขึน้ หลงัจากสองวนัแรกมี

ลมแรงเฉลีย่ 12 - 15 นอตตลอดวนั คลืน่ลมของทะเลอนัดามันถาโถมใสท่มีเรอืใบทกุทศิทกุทาง ท าใหส้ภาพการ

แขง่ขนัเต็มไปดว้ยความทา้ทายและยากล าบาก โดยในวนันี ้ เรอืทเีอชเอ 72 โดยกปัตนัเควนิและทอม วทิคราฟท ์ ของ

ไทยยังคงสรา้งผลงานไดอ้ย่างเหนอืชัน้ในรุ่นไออารซ์ ี ซโีร ่ เชน่เดยีวกับทมีเรอืกะตะร็อคส ์ (หรอืเรอืมาดามบตัเตอรฟ์

ลาย) ของกัปตนัปีเตอร ์ไดเออร ์จากสหราชอาณาจักร ในรุ่นไออารซ์ ี2 สว่นการแขง่ขนัในรุ่นอืน่ ๆ ทัง้พรเีมยีร,์ ไออารซ์ ี

1, พัลซ ์600, และ โมเดริน์คลาสสคิ ยิง่ทวคีวามดเุดอืด โดยกลุม่ผูน้ าในแตล่ะรุ่นตา่งขบัเคีย่วเพือ่ชงิต าแหน่งทีห่นึง่ของ

วนักนัอยา่งสสู ี  สว่นเรอืใบเล็ก สธุน  แยม้พนิจิ ยังครองอนัดบัหนึง่ในรุ่นเลเซอร ์4.7, ณัฐพงศ ์ยวงงาม อนัดบั 1 ท็อป

เปอร,์ พัชร ีศรงีาม อนัดบั 1 รุ่นออพตมิสิตห์ญงิ เชน่เดยีวกบั กรีต ิบวัลง อนัดับหนึง่เลเซอรส์แตนดารด์ และพ.จ.อ.มนัส 

โพธิท์อง (เลเซอรเ์รเดยีล) ขณะทีใ่นรุ่นออพตมิสิตช์าย พันวา บนุนาค สามารถควา้อนัดับ 1 ไดส้ าเร็จ เชน่เดยีวกับทมี

ของธรีดา ฟักแกว้ และ ปิยาพร เข็มแกว้ ทีข่ ึน้มาน าในรุ่น 420 วนันี ้

 

ดว้ยฝีมอืขัน้เทพทีส่รา้งผลงานไวด้เียีย่มทกุวนัทีผ่่านมา จงึไม่น่าแปลกใจทีท่มีเรอืของกปัตนัเควนิ วทิคราฟท ์จะควา้ชยั



 
 

2 

 

ในรุ่นไออารซ์ ีซโีร่ ไปไดอ้กีครัง้ในวนันี ้ โดยเขา้ทีห่นึง่ไปทัง้ 3 รอบ (รอบ 6, 7, 8 ของการแขง่ขนัทัง้หมด) และยังคง

เอาชนะเรอืคูแ่ขง่ตัวฉกาจอยา่งเรอืทมีฮอลลวีูด้ของกัปตนัเรย ์ โรเบริต์ ไดส้ าเร็จ ทิง้หา่งทมีเรอืใบอืน่ ๆ ทัง้เรอือะไลฟ์

ของกัปตนัดนัแคน ไฮน ์/ ฟิล เทอรเ์นอร ์และ เรอืวนิดซ์เีกอรข์องกัปตนัเซราบ สงิห ์ไปไดแ้บบลอยล า 

 

สว่นในรุ่นไออารซ์ ี 1 เรอืโอโตโนมอส แมนเดร็ก โดยกัปตนันคิ เบริน์ส ์ และ เฟร็ด คนิมอนธ ์ แลน่เขา้เป็นที ่ 1 ในการ

แขง่ขนั 2 รอบแรกของวนันี ้แตเ่สยีทา่ในรอบ 3 ใหก้ับทมีเรอืเซนิเจิน้ซวีลูฟ์ (เรดรัม) จากจนี ในปีนีถ้อืวา่การแขง่ขนัรุ่น

ไออารซ์ ี 1 เป็นรุ่นทีเ่ปิดกวา้งทีส่ดุ ท าใหม้ทีมีเรอืใบมากหนา้หลายตา ซึง่ลว้นมฝีีมอืเยีย่มมาร่วมประลองความเร็วกนั

อยา่งคบัคัง่ ทัง้เรอืคาราซ ู (ญีปุ่่ น) เรอืโลโค (สงิคโปร)์ เรอื ฟยูนิ (ออสเตรเลยี) ซึง่ผลการแขง่ขนัยังยากทีจ่ะคาดเดา

จนกวา่จะถงึการแขง่ขนัวนัสดุทา้ยในวนัเสารน์ี้ 

 

ส าหรับรุ่นไออารซ์ ี 2 คูเ่รอืทีแ่ขง่ขนักนัอยา่งสสูมีาตัง้แตว่นัแรกคอื ทมีเรอืกะตะร็อคส ์ (เรอืมาดามบัตเตอรฟ์ลาย) ของ

กปัตนัปีเตอร ์ไดเออร ์กบัทมีเรอืบิ๊กบอยสเ์รซิง่ (เรอืฟารโ์ก ้เอ็กซเ์พรส) จากจนีของกปัตนัเฉนิ เซงิ ซึง่ทัง้สองวนัทีผ่่าน

มาผลัดกนัแพช้นะคนละครัง้ ทมีเรอืใบอกีหนึง่คูท่ีด่วลกนัแบบสดุแรงเกดิอยูใ่นรุ่นไฟรฟ์ลาย 850 ระหวา่งทมีเรอืทวนิ

ชารก์ (กปัตนัจอหน์ นวิแฮม จากสหราชอาณาจักร) กบัทมีเรอืวดูขูองกปัตนั ฮานส ์ ราหม์านน ์จากเยอรมน ี โดยในวนันี้

เรอืจากองักฤษสามารถเขา้ที ่1 ไดท้ัง้ 2 รอบ แตด่เูหมอืนจะยังไมช่นะขาดลอยเนือ่งจากในรอบแรกของวนั (รอบ 6 ของ

การแขง่ขนัทัง้หมด) ท าเวลาห่างจากเรอืวดูเูพยีง 23 วนิาทเีทา่นัน้ 

 

กปัตนัจอหน์ นวิแฮม จากสหราชอาณาจักร กลา่วถงึการแขง่ขนัทีด่เุดอืดครัง้วา่ “ในวนัแรกเราโชคไมด่ทีีแ่ลน่ไปขวาง

และชนกบัเรอืเซริฟ์พาโทรล ของกัปตนัเรย ์วัลดรอน ซึง่เราไดเ้สนอเรอืของเราใหเ้รยใ์ชแ้ทน แตเ่ขายนืยันจะใชเ้รอืของ

ตนเองตอ่ไป หลงัจากพลาดในวนัแรก เราก็ชนะมาไดท้กุครัง้ การแขง่ขนัในปีนีเ้ขม้ขน้มากระหวา่งทมีเรอืทัง้ 5 ในรุ่น

ไฟรฟ์ลาย 850 การแขง่ขนัทีเ่หลอือกีสองวนัในวนัศกุรแ์ละเสาร ์คงตอ้งขับเคีย่วอย่างดเุดอืดกับคูแ่ขง่อกี 4 ล า ซึง่ทกุล า

มสีทิธิช์นะทัง้ส ิน้” 

 

การแขง่ขนัเรอืใบเล็ก “อนิเตอรเ์นชัน่แนล ดงิกี”้ สนับสนุนโดย บรษัิท หาดทพิย ์ จ ากดั (มหาชน) แขง่ขนัตอ่เนือ่งใน

วนัที ่ 3 โดยสภาพลมแรงท าใหนั้กกฬีาตอ้งใชค้วามพยายามและทกัษะในการแขง่ขนัอยา่งเต็มที ่ โดยมผีูช้นะในแตล่ะรุ่น

ดงันี:้ สธุน  แยม้พนิจิ (เลเซอร ์ 4.7), ณัฐพงศ ์ ยวงงาม (ท็อปเปอร)์, พันวา บนุนาค (ออพตมิสิตช์าย), พัชร ี ศรงีาม 

(ออพตมิสิตห์ญงิ), กรีต ิบวัลง (เลเซอรส์แตนดารด์), พ.จ.อ.มนัส โพธิท์อง (เลเซอรเ์รเดยีล), และทมีของธรีดา ฟักแกว้ 

และ ปิยาพร เข็มแกว้ (420)  

 

ภาพรวมการแขง่ขนัวนัที ่3 สภาพอากาศถอืวา่ดเียีย่ม ทอ้งฟ้าสวา่งสคีรามสวยและมลีมแรงตลอดทัง้วนั ซึง่ทัง้นักแลน่ใบ 

และผูจั้ดงานตา่งหวงัวา่สภาพอากาศจะเอือ้ตอ่การแขง่ขนัทีส่นุกสนานเชน่นีไ้ปจนถงึวนัสดุทา้ย ซึง่จะท าใหง้านแขง่ขนั

เรอืใบอนัทรงเกยีรตแิหง่เอเชยีในปีนีส้มบรูณ์แบบอย่างมาก 

 

การแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ครัง้ที ่31 ด าเนนิการโดยคณะกรรมการจัดงานการแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พั

รกีตัตา้ ภายใตส้โมสรเรอืใบราชวรุณ และรอ้งขอการสนับสนุนจากกองทพัเรอื สมาคมแขง่เรอืใบแหง่ประเทศไทย และ

จังหวดัภเูก็ต โดยมผีูส้นับสนุน ไดแ้ก ่กะตะกรุ๊ป รสีอรท์ ประเทศไทย, ส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล และบรษัิท หาด

ทพิย ์จ ากัด (มหาชน) 

 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับผลการแขง่ขนั กรุณาเยีย่มชมเว็บไซต ์www.kingscup.com  

ส าหรับสือ่มวลชนทีต่อ้งการภาพความละเอยีดสงู สามารถล็อกอนิไดท้ีเ่ว็บไซตต์อ่ไปนี ้

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

 

# # # 

 

งานแขง่ขนัเรอืใบภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้  

ตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษทีผ่า่นมา การแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นการแขง่ขนัเรอืใบ

นานาชาตสิ าคญัทสีดุรายการหนึง่ในเอเชยี โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สดดุพีระอจัฉรยิภาพและร าลกึในพระมหากรุณาธคิณุ

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

 

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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