
 
 
 

ขา่วประชาสมัพนัธ ์

 

การแขง่ขนัวนัที ่2 ภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ 

จบัตากปัตนัหญงิทมีเรอืไทยไลจ่ ีผู้น้ ารุน่ไออารซ์ ี0  

กระแสน ้ำและลมแรงทำ้ทำยทมีเรอืใบงัดทักษะขบัเคีย่วกนัทัง้สนำมแบบคอรส์และทำงไกล  

 

ทเีอชเอ72 ภำพโดย กำย โนเวลล ์

 

ภูเก็ต 3 ธนัวาคม 2562 – การแขง่ขนัวนัที ่2 ของรายการภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ คร ัง้ที ่33 ไฮไลตท์มีเรอืใบไทย

อยู่ทีรุ่่นไออำรซ์ ี 0 ซึง่ท ำผลงำนดกีวำ่เมือ่วำนอยำ่งโดดเดน่ โดยนพเกา้ พูนพฒัน ์ กปัตนัหญงิเจำ้ของเหรยีญทอง

เอเชยีนเกมส ์2010 และ 2014 น ำทมีเรอืไทยขบัเคีย่วกับทมีเรอืจำกออสเตรเลยีอย่ำงดเุดอืด  

 

นพเกา้ พูนพฒัน ์ กปัตนัเรอืใบหญงิวยั 24 ปีเจำ้ของเหรยีญทองเอเชยีนเกมส ์ 2010 ประเภทเรอืใบออพตมิสิตห์ญงิ 

และเหรยีญทองเอเชยีนเกมส ์ 2014 เรอืใบประเภททเวนตีไ้นเนอรห์ญงิ ซึง่พัฒนำมำเลน่เรอืใบใหญแ่บบเต็มตัวและรับ

หนำ้ทีก่ปัตนัเรอืทเีอชเอ72 ในรุน่ไออารซ์ ี 0 เลำ่ถงึกำรแขง่ขนัวนันีว้ำ่ “วนันีก้ระแสลมแรง แมท้มีเรำเพิง่มำรวมตัว

กนัในวนัฝึกซอ้มแตว่นันีก็้ท ำผลงำนไดด้ขี ึน้เรือ่ย ๆ สว่นคอรส์กำรแขง่ขนัก็แตกตำ่งจำกเมือ่วำน โดยเป็นแบบออ้มทุน่

เหนอืลมใตล้มคอรส์สัน้ 1 รอบ และทำงไกลอกี 1 รอบ ท ำใหแ้ขง่ขนัสนุกขึน้ เพรำะในสนำมแบบคอรส์ตอ้งใชท้ัง้

เทคนคิกำรออ้มทุน่ กำรกลบัล ำ ใชเ้ทคนคิอืน่ ๆ ประกอบกนั ในขณะทีส่นำมระยะไกลกลับตอ้งอำศยัควำมอดทน

มำกกวำ่ เพรำะเรำตอ้งบงัคับหำงเสอืเพือ่แลน่ทำงตรงใหเ้ร็วทีส่ดุ เรยีกวำ่กำรแขง่ขนัวนันี้ตอ้งใชเ้ทคนคิตำ่งกนัมำก” 



 
 
 

แมว้นันีพ้ลำดต ำแหน่งผูน้ ำแกเ่รอืทมีฮอลลวีูด้จำกออสเตรเลยีไปไมก่ีว่นิำท ี แตก่ัปตนัหญงิเจำ้ของแชมป์รุ่นไออำรซ์ ี 0 

จำกรำยกำรสมยุ รกีตัตำ้ ยังคงมั่นใจวำ่จะควำ้แชมป์ในภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตำ้ครัง้นี ้ 

 

อกีหนึง่ไฮไลตค์อืรุน่พรเีมยีร ์ กปัตนัอทิธนิยั ย ิง่ศริ ิซึง่น ำทมีเรอืไพนแ์ปซฟิิก ไตอ่นัดับจำกที ่ 3 เมือ่วำนเป็นที ่ 2 

ในวนันี ้ เลำ่วำ่ “กระแสลมวนันี้เหมำะกบักำรแลน่ใบมำก ในรอบแรกลมแรงถงึ 17 นอต ท ำใหท้มีเรอืทกุทมีขับเคีย่วกนั

อยำ่งสนุกสนำนและเขำ้เสน้ชยัไลเ่ลีย่กนัมำก สว่นในรอบสองซึง่เป็นทำงไกล ชว่งทำ้ยลมเบำลงนดิหน่อย แตก็่ทำ้ทำย

แตกตำ่งกนั ส ำหรับทมีของเรำวนันีเ้ลน่ไดไ้ม่ผดิพลำดเลย โดยรวมรูส้กึพอใจกับผลงำนมำกและจะพยำยำมใหด้ขี ึน้ใน

วนัตอ่ ๆ ไป และขอใหช้ำวไทยร่วมเป้นก ำลงัใจใหท้มีเรอืใบไทยทกุรุ่น” ในกำรแขง่ขนัวนัที ่2 เรอืไพนแ์ปซฟิิกตำมหลงั

อนัดบั 1 เพยีง 5 คะแนน จงึยังมคีวำมหวงัมำกทีจ่ะควำ้แชมป์สมัยที ่6 ในปีนี้    

 

สภำพอำกำศยิง่งทวคีวำมทำ้ทำยกวำ่เมือ่วำนดว้ยกระแสลมแรงตัง้แตช่ว่งเชำ้รำว 15-18 นอต และสลับเบำในชว่งบำ่ย 

แตก่ระแสน ้ำกลบัแรงมำก ประกอบกับสนำมแขง่มทีัง้แบบคอรส์และแบบทำงไกลออ้มเกำะ จงึสรำ้งควำมล ำบำกและทำ้

ทำยทักษะของทมีเรอืใบใหญ่ทัง้ 75 ล ำ  

 

เควนิ วทิคราฟท ์ ประธานกรรมการจดัการแขง่ขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ กลำ่ววำ่ 

“กำรแขง่ขนัวนัที ่2 เริม่ตน้ตอนเชำ้ดว้ยกระแสลมแรงมำก ท ำใหก้ำรแขง่ขนัสนุกตัง้แตร่อบแรกและนักกฬีำตำ่งก็ตืน่เตน้

เร็วกบัควำมเร็วของเรอื เมือ่ลมยังแรงตอ่เนือ่งในรอบ 2 คณะกรรมกำรจงึตดัสนิใจก ำหนดแขง่ในระยะยำวเลยีบทำงฝ่ัง

ตะวนัออกของเกำะภเูก็ต แมช้ว่งทำ้ยลมจะคอ่ย ๆ เบำลง แตก็่สำมำรถแขง่ขนัจนครบรอบได ้ถอืวำ่กระแสลมวนันีด้มีำก

ส ำหรับกำรแขง่ขนัเรอืใบ แตค่วำมทำ้ทำยจรงิ ๆ ของวนันีค้อืกระแสน ้ำทีนั่บวำ่แรงมำก โดยเฉพำะแถวแหลมพรหมเทพ 

ซึง่สรำ้งควำมล ำบำกในกำรดวูำ่น ้ำขึน้ลงทำงไหนและทำ้ทำยทกัษะของทมีเรอือยำ่งมำก”  

 

ส ำหรับกำรแขง่ขนัวนัที ่ 2 กำรแขง่เรอืใบประเภทควำมเร็วหรอืเรซิง่จบไดภ้ำยใน 2 ชัว่โมงครึง่ สว่นประเภทอืน่เสร็จ

ภำยใน 3 ชัว่โมงครึง่  

 

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

 

ในวนัที ่ 4 ธันวำคม นอกจำกจะเป็นกำรแขง่ขนัวนัที ่ 3 ของเรอืใบใหญ่คลีโบท้และมัลตฮิัลล ์ ยังเป็นกำรเริม่ตน้แขง่ขนั

เรอืใบเล็กวนัแรกของรำยกำรอนิเตอรเ์นชัน่แนล ดงิกี ้ คลำส (International Dinghy Classes) ซึง่จัดแขง่ขนัถงึ 6 รุ่น 

และรำยกำรเรอืใบบงัคับวทิย ุ (International One Meter Class: IOMC) ซึง่จัดผนวกเป็นสว่นหนึง่ของภเูก็ตคงิสค์พั

รกีตัตำ้เป็นครัง้แรกในปีนี ้  

 

ปีนีเ้รอืใบใหญป่ระเภทคลีโบท้และมัลตฮิัลลจ์ัดแขง่ขนัรวม 10 รุ่น ไดแ้ก ่ไออำรซ์ ี0, ไออำรซ์ ี1, ไออำรซ์ ี2, พรเีมยีร,์ 

แบรโ์บต๊ชำรเ์ตอร ์เอ, แบรโ์บ๊ตชำรเ์ตอร ์บ,ี มัลตฮิัลล,์ ไฟรฟ์ลำย 850, มัลตฮิลัลค์รูซิง่, และครูซิง่ คลำส โดยมเีรอืใบ

ใหญเ่ขำ้ร่วมแขง่ขนัรวม 75 ล ำของทมีนักกฬีำชัน้น ำจำก 14 ประเทศ ไดแ้ก ่ ออสเตรเลยี จนี รัสเซยี ฮอ่งกง ญีปุ่่ น 

สงิคโปร ์เกำหล ีเยอรมน ีสหรำชอำณำจักร ออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์สวเีดน เอสโตเนยี และไทย   

https://kingscup.com/result


 
 
 

 

กำรแขง่ขนัเรอืใบชงิถว้ยพระรำชทำนภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตำ้ ด ำเนนิกำรโดยคณะกรรมกำรจัดงำนกำรแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ต

คงิสค์พัรกีตัตำ้ ภำยใตก้ำรอ ำนวยกำรของสโมสรเรอืใบรำชวรุณ โดยกำรสนับสนุนจำกกองทพัเรอื สมำคมแขง่เรอืใบ

แหง่ประเทศไทย และจังหวดัภูเก็ต โดยมผีูส้นับสนุนหลักกำรจัดงำนคอื กะตะ กรุ๊ป รสีอรท์ ร่วมดว้ยผูส้นับสนุนร่วมคอื 

อำรเ์อ็มเอ กรุ๊ป และผูส้นับสนุนเชงิกลยุทธอ์ืน่ ๆ ไดแ้ก ่ไชน่ำ เบลต ์แอนด ์โรด้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล รกีตัตำ้ (บอีำรอ์ำร)์, 

บรษัิท หำดทพิย ์จ ำกดั (มหำชน), และ ฟอรด์ 

 

หำกตอ้งกำรขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณำเยีย่มชมเว็บไซต ์www.kingscup.com   

ส ำหรับสือ่มวลชนทีต่อ้งกำรภำพควำมละเอยีดสงู สำมำรถล็อกอนิไดท้ีเ่ว็บไซตต์อ่ไปนี ้

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 แซจ่๋ำว (เอ)    ภัทรนษิฐ ์อิม่อ ำไภย 

PR Manager     Chief Operating Officer 

มอืถอื: 085 000 1476    มอืถอื:  089 893 4819 

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