
 
 
 

ขา่วประชาสมัพนัธ ์

 

ภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้คร ัง้ที ่33 การแขง่ขนัวนัแรกกระแสลมด ี

เอือ้ทมีเรอืใบใหญท่กุรุน่แสดงฝีมอื 

 
ทมีเรอืวนิดซ์เีกอร ์ภาพโดย กาย โนเวลล ์

 

ภูเก็ต 2 ธนัวาคม 2562 - เปิดฉากการแขง่ขนัอย่างเป็นทางการกบัการแขง่ขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภูเก็ต

คงิสค์พัรกีตัตา้ คร ัง้ที ่33  ปีนีเ้รอืใบใหญป่ระเภทคลีโบท้และมลัตฮิลัลจ์ดัแขง่ขนัรวม 10 รุน่ ไดแ้ก ่ไออารซ์ ี0, 

ไออารซ์ ี1, ไออารซ์ ี2, พรเีมยีร,์ แบรโ์บต๊ชารเ์ตอร ์เอ, แบรโ์บต๊ชารเ์ตอร ์บ,ี มัลตฮิัลล,์ ไฟรฟ์ลาย 850, มัลตฮิลัลค์รู

ซิง่, และครูซิง่ คลาส โดยมเีรอืใบใหญเ่ขา้รว่มแขง่ขนัรวม 75 ล าของทมีนกักฬีาช ัน้น าจาก 14 ประเทศ ไดแ้ก ่

ออสเตรเลยี จนี รัสเซยี ฮอ่งกง ญีปุ่่ น สงิคโปร ์ เกาหล ี เยอรมน ีสหราชอาณาจักร ออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์สวเีดน 

เอสโตเนยี และไทย   

 

ปีนีม้ทีมีเรอืใบทีม่กีปัตนัชาวไทยลงแขง่ขนัรวม 3 รุน่ ไดแ้ก ่ เรอืทเีอชเอ72 ของกัปตันเควนิ วทิคราฟท ์ ในรุ่นไอ

อารซ์ ี0, ทมีโรงเรยีนนายเรอื ของนาวาตรวีรีสฏิฐ ์พวงนาค ในรุ่นไออารซ์ ี2 และเรอืไพนแ์ปซฟิิก ของกัปตนัอทิธนัิย ยิง่

ศริ ิในรุ่นพรเีมยีร ์ 

 

“สภาพอากาศของการแขง่ขนัในวนัแรกถอืวา่ทา้ทายมาก โดยในการแขง่รอบแรก กระแสลมดตีอ่เนือ่ง ท าใหท้มีเรอืตา่ง

แขง่ขนักนัอยา่งสนุกสนาน สว่นในรอบสอง กระแสลมเบาลงอยา่งชดัเจน แตก่ระแสน ้ากลับแรงขึน้ ท าใหท้มีเรอืใบใหญ่

ตอ้งปรับเปลีย่นกลยทุธก์ารเดนิเรอืแบบฉับพลนั ถอืเป็นการวัดทกัษะของกปัตนัเรอืไดเ้ป็นอย่างด”ี  นายไซมอน เจมส ์

ผูอ้ านวยการการแขง่ขนั กลา่ว 



 
 
 

 

ในรุ่นไออารซ์ ี0 ผูค้วา้ต าแหน่งผูน้ าของวนัคอืเรอืวนิดซ์เีกอร ์ของกปัตนันคิ เบริน์ส ์โดยเรอืทเีอชเอ72 ของกัปตนัเควนิ 

วทิคราฟท ์รัง้อนัดับ 2 ของวนั และรุ่นไออารซ์ ี1 ผูน้ าคอืเรอืเมกาซปิของอเล็กซ ีมาชคนิ  

 

หนึง่ในความหวงัทมีโรงเรยีนนายเรอืคอืนาวาตรวีรีสฏิฐ ์พวงนาค ทีน่ าทมีโรงเรยีนนายเรอืลงแขง่ขนัในรุน่ไออารซ์ ี

2 หลงัทมีโรงเรยีนนายเรอืตอ้งวา่งเวน้การแขง่ขนัมาระยะหนึง่เนือ่งจากนักเรยีนนายเรอืตดิภารกจิ การกลับมาในปีนี้จงึ

เหมอืนการกลบัมาทวงความเป็นหนึง่บนผนืน ้าอกีครัง้ โดยนาวาตรวีรีสฏิฐ ์ อดตีนักกฬีาโอลมิปิกทีซ่ดินีย ์ กลา่วถงึการ

แขง่ขนัในวนันีว้า่ “ลมในวนันีค้อ่นขา้งเบา แตม่บีางชว่งทีก่ระแสลมเปลีย่นทศิท าใหก้ระแสน ้าเปลีย่น จงึยิง่เพิม่ความทา้

ทายในแขง่ขนั โดยทมีคูแ่ขง่ทีน่่ากลวัในรุ่นนีค้อืเรอืไฮลดี เอนคอเรเจอรส์ จากจนี แชมป์เกา่จากปีทีแ่ลว้ และเรอืโอ

เวอรเ์ฮยีรข์องกัปตนัมอรเ์ต็น จาค็อบเซน”  แมใ้นการแขง่ขนัวันแรกยังพลาดต าแหน่งผูน้ า แตน่าวาตรวีรีสฏิฐย์ังพอใจใน

ผลงานและมั่นใจวา่จะควา้แชมป์ในปีนีไ้ด ้ 

 

ในรุน่พรเีมยีร ์ทมีเรอืไพนแ์ปซฟิิกของกปัตนัอทิธนิยั ย ิง่ศริ ิแมจ้ะควา้เพยีงที ่3 ของวัน แตเ่มือ่ดเูวลายังห่างจากที ่

1 และ2 เพยีงไม่กีว่นิาท ี “วนันีเ้ราคอ่นขา้งเสยีเปรยีบจากกระแสลมทีค่อ่นขา้งเบาในรอบที ่ 2 เพราะเรอืคูแ่ขง่ทีม่ขีนาด

ใหญก่วา่จะท าเวลาไดด้กีวา่จากกระแสลมแรงในรอบแรก ซึง่เราคาดวา่ในสนามแขง่วนัตอ่ๆ ไปทีเ่ป็นเสน้ทางระยะสัน้ 

เราจะไดเ้ปรยีบมากขึน้ แตก็่ประมาทไม่ได ้ เพราะคูแ่ขง่ในรุ่นพรเีมยีรปี์นีพั้ฒนาขึน้มาก” เจา้ของแชมป์รุ่นพรเีมยีรข์อง

รายการภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ 5 สมัยตดิตอ่กนัยังคงมั่นใจในการควา้แชมป์สมัยที ่ 6 ปีนี ้ โดยน าขอ้ผดิพลาดดา้นการจนู

เรอืของปีกอ่นมาแกไ้ข และฝึกซอ้มอยา่งหนักตลอดปีทีผ่า่นมา โดยในวนันี้ผูน้ าของรุ่นพรเีมยีรค์อื เรอืชาหท์ชู โดย ปี

เตอร ์เครเมอรส์ จากฮอ่งกง  

 

ภาพรวมทมีเรอืใบใหญ่ทีเ่ขา้ร่วมแขง่ขนัภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้ ครัง้ที ่ 33 ในปีนี ้ มทีมีเรอืใบจากประเทศจนีเขา้ร่วมมาก

ทีส่ดุที ่16 ล า ตามมาดว้ยออสเตรเลยีและรัสเซยีซึง่มทีมีเรอืเขา้ร่วมประเทศละ 11 ล าเทา่กัน 

 

ตดิตามผลการแขง่ขนัเรอืใบใหญรุ่่นอืน่ ๆ ไดท้ี ่https://kingscup.com/result 

 

การแขง่ขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ ด าเนนิการโดยคณะกรรมการจัดงานการแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ต

คงิสค์พัรกีตัตา้ ภายใตก้ารอ านวยการของสโมสรเรอืใบราชวรุณ โดยการสนับสนุนจากกองทพัเรอื สมาคมแขง่เรอืใบ

แหง่ประเทศไทย และจังหวดัภูเก็ต โดยมผีูส้นับสนุนหลักการจัดงานคอื กะตะ กรุ๊ป รสีอรท์ ร่วมดว้ยผูส้นับสนุนร่วมคอื 

อารเ์อ็มเอ กรุ๊ป และผูส้นับสนุนเชงิกลยุทธอ์ืน่ ๆ ไดแ้ก ่ไชน่า เบลต ์แอนด ์โรด้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล รกีตัตา้ (บอีารอ์าร)์, 

บรษัิท หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน), ฟอรด์, และ บ ีแอนด ์จ ี

 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาเยีย่มชมเว็บไซต ์www.kingscup.com   

ส าหรับสือ่มวลชนทีต่อ้งการภาพความละเอยีดสงู สามารถล็อกอนิไดท้ีเ่ว็บไซตต์อ่ไปนี ้

http://www.facebook.com/phuketkingscupregatta 
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ส าหรบัสือ่มวลชน หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่ บรษิทั ววิาลดี ้อนิทเิกรเต็ด พบัลคิ รเีลช ัน่ส ์ 

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