
 
 
 

ขา่วประชาสมัพนัธ ์

 

ม.ล.เวฆา ร ัง้ต าแหนง่ผูน้ ารวมเรอืใบออพตมิสิต ์

ไทยครองผูน้ าตารางทุกรุน่ในการแขง่ขนัเรอืใบเล็กวนัทีส่องภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ 

 

ภาพโดย เบน มอนโกเมอรี ่

 

ภูเก็ต 5 ธนัวาคม 2562 – ม.ล.เวฆา ภานุพันธ ์ยังคงท าผลงานโดดเดน่ ครองต าแหน่งผูน้ าเรอืใบเล็กประเภทออพตมิิ

สตร์วมและออพตมิสิตช์ายตอ่เนือ่งเป็นวนัทีส่อง ในการแขง่ขนัเรอืใบเล็ก อนิเตอรเ์นชัน่แนล ดงิกี ้ คลาส 

(International Dinghy Classes) ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของรายการภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ประจ าปี 2562 โดยในวนัทีส่ ีข่อง

การจัดงาน ก าหนดเป็นวนัพักระหวา่งการแขง่ขนัรายการเรอืใบใหญป่ระเภทคลีโบท้และมัลตฮิัลล ์ จงึมกีารแขง่ขนั

เฉพาะเรอืใบเล็ก อนิเตอรเ์นชัน่แนล ดงิกี ้ คลาส (International Dinghy Classes) และเรอืใบบงัคับวทิยุ 

(International One Meter Class: IOMC) โดยทัง้ 2 รายการก าหนดแขง่ขนัตัง้แตว่นัที ่4-7 ธันวาคม 2562  

 

“สภาพอากาศวนันีด้เีหมอืนวนัแรก มลีมแรงสลับเบาทัง้วนั ทา้ทายนักกฬีาเรอืใบทกุรุ่นใหแ้ขง่กนัอยา่งสนุกสนานมาก” 

นาวาเอก พรีะ สกลุเต็ม ผูช้ว่ยนายสนามการแขง่ขนัเรอืใบเล็ก อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ดงิกี ้ คลาส กลา่วถงึการ



 
 
 

แขง่ขนัเรอืใบเล็กวนัทีส่อง “นอกจากนี ้ ทมีงานสนับสนุนทกุฝ่ายยังประสานงานกนัไดด้มีาก ตอ้งขอขอบคณุทกุฝ่ายที่

ร่วมมอืกนัและท าใหก้ารแขง่ขันทัง้ 3 รอบในวนันีร้าบรืน่ตลอดวนั”  

 

ส าหรับ ม.ล.เวฆา ภานุพนัธ ์ หนึง่ในตวัเก็งของรุ่นออพตมิสิตซ์ึง่ครองต าแหน่งผูน้ าทัง้ประเภทคะแนนรวมและออพ

ตมิสิตช์ายทัง้สองวนัทีผ่า่นมา มดีกีรแีชมป์เปียนรายการลงักาว ีรกีตัตา้ รวมถงึอนัดบั 1 รายการอาบดูาบ ีอนิเตอรเ์นชัน่

แนล รกีตัตา้  

 

ส าหรับทมีเรอืใบไทยในรุ่นอืน่ ๆ ของอนิเตอรเ์นช ัน่แนล ดงิกี ้คลาส ยังโชวฟ์อรม์รอ้นแรงตอ่เนือ่งเกาะต าแหน่งผูน้ า

เหนยีวแน่นไมแ่บง่ชาตอิืน่ โดยผลการแขง่ขนัในรุ่นตา่ง ๆ มผีูช้นะประจ าวนั ดงันี ้รุ่นออพตมิสิตห์ญงิ - ทอฝัน บนุนาค, 

รุ่นเลเซอรเ์รเดยีล - สชุาครยี ์ เดชทศพล, รุ่นเลเซอร ์ 4.7 - ปาลกิา พูนพัฒน,์ รุ่นเลเซอรส์แตนดารด์ - จารุพงศ ์มอียู่

สามเสน และรุ่น 420 - ธนวรรณ เอีย่มม ีและ ณัฐพงศ ์ยวงงาม 

 

วนันีย้ังเป็นการแขง่ขนัวนัแรกของรายการเรอืใบบงัคบัวทิยุ ซึง่จัดขึน้ในรายการภเูก็ตคงิสค์ัพรกีตัตา้เป็นครัง้แรกในปีนี ้

โดยหลงัการจัดแขง่ขนัรอบฝึกซอ้มเมือ่วาน ในวนันี้จงึก าหนดสนามแขง่ขนับรเิวณทา่เทยีบเรอืแหลมพันวา ทรภ.3 และ

เริม่แขง่ขนัในเวลาประมาณ 11.00 น. เรอืเอกนาว ี เนือ่งจ านง นายสนามการแขง่ขนัเรอืใบบงัคบัวทิยุ 

International One Meter Class กลา่วถงึการแขง่ขนัในวนัแรกวา่ “ส าหรับการแขง่ขันเรอืใบบงัคับวทิยุในภเูก็ต

คงิสค์พัรกีตัตา้ครัง้นี ้ก าหนดจัดทัง้หมด 9 รอบ และดว้ยสภาพอากาศทีด่ขีองภเูก็ต ท าใหเ้ฉพาะในวนัแรกนี้สามารถจัด

ไปไดแ้ลว้ถงึ 7 รอบ ซึง่คณะกรรมการจัดการแขง่ขนัตา่งพงึพอใจกับความส าเร็จของงานครัง้แรกนี ้ และมั่นใจวา่จะสาน

ตอ่ความส าเร็จ จัดงานในปีตอ่ ๆ ไปอยา่งแน่นอน” 

 

การแขง่ขนัเรอืใบบงัคับวทิย ุ(International One Meter Class: IOMC) สามารถดงึดดูนักกฬีากฬีาเรอืใบบงัคบัวทิยชุัน้

น าทัง้จากออสเตรเลยี นวิซแีลนด ์จนี สงิคโปร ์มาเลเซยี และนักกฬีาท็อป 5 ของเมอืงไทยใหม้าร่วมสรา้งปราฏการณ์

ครัง้ส าคัญนี ้รวมจ านวนเรอืใบทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมแขง่ขนั 24 ล า “นับเป็นการเริม่ตน้ทีด่ทีีช่มรมเรอืใบบงัคับวทิยุไดจ้ัดการ

แขง่ขนัในรายการระดบัภมูภิาคครัง้นี ้ ซึง่เปิดโอกาสใหผู้ส้นใจทกุเพศทกุวยั รวมถงึคนพกิารสามารถเขา้ร่วมการแขง่ขนั

ได ้ ท าใหเ้รามั่นใจวา่วงการเรอืใบบงัคบัวทิยุจะมกีารเตบิโตและแพร่หลายในเมอืงไทยตอ่ไป” เรอืเอกนาว ี เนือ่งจ านง 

กลา่วเสรมิ 

 

ฝ่ายคณุวภิาต พรหมสุนทร เลขานุการชมรมเรอืใบบงัคบัวทิยุไทยและเป็นหนึง่ในนักกฬีาทีร่่วมแขง่ขนัในรายการ

แขง่ขนัเรอืใบบงัคบัวทิยุครัง้นี ้ เลา่ถงึการแขง่ขนัในวนัแรกวา่ “การแขง่ขนัวนันี้สนุกสนานเพราะกระแสลมด ี 7-8 นอต 

ซึง่เหมาะส าหรับการเลน่เรอืใบบงัคบัวทิยุมาก โดยในบางชว่งยังมกีรรโชกเป็นชว่ง ๆ และเปลีย่นทศิทางกระทนัหัน ยิง่

ทา้ทายความสามารถนักกฬีามากขึน้ แตนั่กกฬีาทกุคนก็เคารพกฎกตกิาดมีาก แลน่ใบเขา้ทุน่เป็นระเบยีบและระมัดระวงั

กนัดโีดยไมม่เีฉี่ยวชน เรยีกไดว้า่เกดิบรรยากาศการแขง่ขนัทีย่อดเยีย่มมากส าหรับงานภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ครัง้แรกนี้”  

 



 
 
 

ส าหรับผลการแขง่ขนัเรอืใบบงัคบัวทิยใุนวนัแรก ต าแหน่งท็อป 3 ของตารางตกเป็นของนักกฬีาจากจนีและออสเตรเลยี 

ไดแ้ก ่ กง ฉวนิซงิ, เหยยีน เจีย้งยนู และ ทมิ บราวน ์ ตามล าดบั สว่น วรานันต ์ ยูสานนท นักกฬีาตัวเก็งชาวไทยควา้

อนัดบั 4 ของวนั 

 

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

 

การแขง่ขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ ด าเนนิการโดยคณะกรรมการจัดงานการแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ต

คงิสค์พัรกีตัตา้ ภายใตก้ารอ านวยการของสโมสรเรอืใบราชวรุณ โดยการสนับสนุนจากทพัเรอืภาคที ่ 3 สมาคมแขง่

เรอืใบแหง่ประเทศไทย และจังหวดัภเูก็ต โดยมผีูส้นับสนุนหลกัการจัดงานคอื กะตะ กรุ๊ป รสีอรท์ ร่วมดว้ยผูส้นับสนุน

ร่วมคอื อารเ์อ็มเอ กรุ๊ป และผูส้นับสนุนเชงิกลยุทธอ์ืน่ ๆ ไดแ้ก ่ไชน่า เบลต ์แอนด ์โรด้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล รกีตัตา้ (บี

อารอ์าร)์, 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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