
 
 
 

ขา่วประชาสมัพนัธ ์
 

นพเกา้น าเรอืไทยควา้แชมป์รุน่ไออารซ์ ี0 ภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้วนัทีส่าม 

เปิดการแขง่ขนัอกี 2 รายการในวันนี ้“อนิเตอรเ์นชัน่แนล ดงิกี ้คลาส” และ “เรอืใบบงัคับวทิย”ุ 

เยาวชนไทยโชวท็์อปฟอรม์ควา้อนัดับหนึง่ของวันประเดมิการแขง่ขนัเรอืใบเล็ก 

 

ภาพการแขง่ขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภเูกต็คงิสค์ัพ

รกีตัตา้ ถา่ยโดย กาย โนเวลล ์
 

นพเกา้ พูนพัฒน์ 

 

ภูเก็ต 4 ธนัวาคม 2562 – รายการภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ประจ าปี 2562 ในวนันีท้วคีวามยิง่ใหญ่กวา่ 2 วนัทีผ่่าน

มา ดว้ยการจัดแขง่ขนัเรอืใบเล็ก รายการอนิเตอรเ์นชัน่แนล ดงิกี ้ คลาส (International Dinghy Classes) และการ

แขง่ขนัเรอืใบบงัคบัวทิย ุ (International One Meter Class: IOMC) ซึง่จะจัดควบคูไ่ปกบัการแขง่ขนัเรอืใบใหญ่

ประเภทคลีโบท้และมัลตฮิลัล ์ โดยทัง้ 2 รายการซึง่ก าหนดแขง่ขนัตัง้แตว่นัที ่ 4-7 ธันวาคม 2562 มจีุดประสงคเ์พือ่

สรา้งความเตบิโตทีย่ั่งยนืแกว่งการเรอืใบ พัฒนาทักษะของนักกฬีาเรอืใบรุ่นใหม ่ และกระตุน้ความสนใจของเยาวชน

ไทยใหค้รอบคลมุกฬีาเรอืใบทกุประเภท โดยในวนันีม้ ีอารเ์อ็มเอ กรุ๊ป และ ฟอรด์ เป็นผูส้นับสนุนการแขง่ขนัประจ าวนั 

 

เมือ่รวมการแขง่ขนัท ัง้ 3 รายการในภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ประจ าปี 2562 มเีรอืใบใหญ ่75 ล า จากทมีนกักฬีา 

14 ประเทศ, เรอืใบเล็ก 119 ล าของนกักฬีาเยาวชน 126 คน, และเรอืใบบงัคบัวทิย ุ24 ล า รวมจ านวนเรอืใบ

ทกุประเภทของงานในปีนีม้ากถงึ 218 ล า 

 

ไฮไลตก์ารแขง่ขนัเรอืใบใหญป่ระเภทคลีโบท้และมลัตฮิลัลข์องวนัยังเป็นรุน่ไออารซ์ ี 0 ทีลุ่น้ตอ่เนือ่งจากเมือ่วาน 

โดยกัปตนัสาวชาวไทย นพเกา้ พนูพฒัน ์สามารถน าเรอืทเีอชเอ72 ชงิอนัดับ 1 ของวนั แกม้อืเรอืทมีฮอลลวีูด้ของ

กปัตนัเรยม์อนด ์ โรเบริต์ เป็นผลส าเร็จ “พอใจกบัการท างานของทมีวนันีม้าก แทบไมม่ขีอ้ผดิพลาดเลย” กปัตนัสาววัย 



 
 
 

24 ปีกลา่ว “สภาพอากาศโดยรวมเหมอืนเมือ่วานคอืในรอบแรกลมแรงหน่อยและเบาลงในรอบสอง สนามแขง่ทัง้ 2 

รอบเป็นแบบคอรส์ทุน่เหนอืลม-ใตล้ม ท าใหต้อ้งใชเ้ทคนคิการแลน่ทีห่ลากหลาย สว่นความยากคอืวนันีก้ระแสลม

เปลีย่นไปเปลีย่นมาบอ่ย จงึมคีวามล าบากเล็กนอ้ย แตท่มีเรอืเราท าไดด้มีากและจะไมป่ระมาท”  

 

รายการอนิเตอรเ์นช ัน่แนล ดงิกี ้คลาส (International Dinghy Classes) ซึง่จัดเป็นสว่นหนึง่ของภเูก็ตคงิสค์พั

รกีตัตา้ตอ่เนือ่งเป็นปีที ่7 โดยในปีนีม้เีรอืใบเล็กร่วมแขง่ขนั 119 ล า ดว้ยนักกฬีาเยาวชน 126 คน โดยแบง่เป็นรุ่นออพ

ตมิสิตช์ายและหญงิ (87 ล า), เลเซอร ์ 4.7 รวมชายหญงิ (11 ล า), เลเซอรส์แตนดารด์ (7 ล า), เลเซอรเ์รเดยีล (7 

ล า), และ 420 (7 ล า)  

 

ส าหรับผลการแขง่ขนัเรอืใบเล็กวนัแรก ต าแหน่งผูน้ าทกุรุ่นตกเป็นของนักกฬีาเยาวชนไทยซึง่โชวผ์ลงานไดย้อดเยีย่ม

ตามคาด โดยผูน้ าในรุ่นออพตมิสิตช์ายคอื ม.ล.เวฆา ภานุพันธ,์ รุ่นออพตมิสิตห์ญงิคอืทอฝัน บนุนาค, รุ่นเลเซอร์

เรเดยีล คอื สชุาครยี ์เดชทศพล, รุ่นเลเซอร ์4.7 คอืปาลกิา พูนพัฒน,์ รุ่น 420 คอื ธนวรรณ เอีย่มม ีและ ณัฐพงศ ์ยวง

งาม, รุ่นเลเซอรส์แตนดารด์ คอื จารุพงศ ์มอียู่สามเสน  

 

นาวาเอก พรีะ สกลุเต็ม ผูช้ว่ยนายสนามการแขง่ขนัเรอืใบเล็ก อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ดงิกี ้ คลาส กลา่วถงึการ

แขง่ขนัเรอืใบเล็กวนัแรกวา่ “สภาพอากาศดมีาก ลมแรง 13-15 นอตตลอดการแขง่ ท าใหเ้ราจัดแขง่ไดอ้ยา่งสนุกสนาน

ครบ 3 รอบตามแผน ส าหรับปีนีม้นัีกกฬีาเรอืใบเยาวชนทัง้จากจนีและฮอ่งกงมาร่วมแขง่ขนัเป็นจ านวนเพิม่มากขึน้จากปี

ทีผ่่านมา ซึง่นับเป็นนมิติหมายทีด่ใีนการเตบิโตของการจัดแขง่ขนัเรอืใบเยาวชนในประเทศไทย เพือ่ใหม้นัีกกฬีาจาก

ตา่งชาตมิาร่วมมากขึน้ในอนาคต โดยในปีนี้ เรายังไดม้กีารจัดอบรมดงิกี ้คลนิคิ ตอ่เนือ่งจากปีกอ่น เพือ่อบรมทกัษะ กฏ 

กตกิาการแลน่เรอืใบแกเ่ยาวชนทีเ่ขา้ร่วมการแขง่ขนั”  

  

ในปีนีภ้เูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ไดเ้พิม่การแขง่ขนัรายการเรอืใบบงัคบัวทิยุ (International One Meter Class: 

IOMC) เพือ่สมาชกิเรอืใบบงัคบัวทิยุทัว่ไปทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ รวมทัง้เปิดโอกาสใหค้นพกิารสามารถเขา้

ร่วมการแขง่ขนัครัง้นีไ้ด ้โดยในวนัแรกเป็นการทดสอบการแขง่ขันเรอืใบบงัคับวทิยจุากฐานเคลือ่นทีใ่นทะเล บรเิวณอา่ว

กะตะ เพือ่ใหค้ณะกรรมการจัดการแขง่ขนัเรอืใบบงัคบัวทิยไุดป้ระเมนิสภาพสนามแขง่ เพือ่ก าหนดคอรส์การแขง่ขนัที่

เหมาะสมทีส่ดุในวนัรุ่งขึน้  

 

รายการไอโอเอ็มซจีะด าเนนิการแขง่ขนัโดยคณะกรรมการจัดการแขง่ขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ 

ภายใตก้ารอ านวยการของชมรมเรอืใบบงัคับวทิยุ Tharcorat โดยการสนับสนุนจากกองทพัเรอื สมาคมแขง่เรอืใบแหง่

ประเทศไทย จังหวดัภเูก็ต รวมทัง้ Thailand RC Sailboat และสมาคมเรอืใบบงัคบัวทิยุสากล (International One 

Meter Class Association-IOMICA) 

 

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

 

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), และ ฟอรด์ 

 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาเยีย่มชมเว็บไซต ์www.kingscup.com   

ส าหรับสือ่มวลชนทีต่อ้งการภาพความละเอยีดสงู สามารถล็อกอนิไดท้ีเ่ว็บไซตต์อ่ไปนี ้

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     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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