
ทีมเรือใบราชนาว ี 
ROYAL THAI NAVY SAILING TEAM  

                                   
ประวัติความเปนมา เรือใบถือเปนกีฬาชั้นสูงท่ีถูกพัฒนามาจากการเดินเรือดวยใบท่ีมีมาแตโบราณ 

กฎกติกาตางๆ ท่ีใชในการแขงขันกีฬาเรือใบ คือกฎการเดินเรือสากลท่ีนักเดินเรือท่ัวโลกทุกคนรูจักและมีความคุนเคย
เปนอยางดี ประเทศที่มีความเจริญแลวดานการเดินเรือในแถบยุโรปตางใชเรือใบเปนหลักสูตรในการฝกสอนบุตรหลาน
ของตนใหรูจัก พึ่งตนเอง อดทน แข็งแกรง ทํางานเปนทีม สมาธิ เสียสละ ชวยเหลือแบงปน  และคุณคาของความเปนคน 
สําหรับ ทีมเรือใบ ราชนาวี 1และ ราชนาวี 2 เปนทีมแขงขันเรือใบประเภท KEEL BOAT ซึ่งเปนตัวแทนของ กองทัพเรือ 
ที่ประกอบดวยนักกีฬาเรือใบจากหนวยตางๆในกองทัพเรือ ไดแก กองเรือยุทธการ  ฐานทัพเรือสัตหีบ และ โรงเรียนนาย
เรือ  โดยแตเดิมน้ันเมื่อประมาณป พ .ศ. 2538 กองทัพเรือไดรบัมอบเรือใบ KEEL BOAT จํานวน 3 ลํา จาก ผูมี
อุปการะคุณ โดยมีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนนายเรือไดใชประกอบการฝกแลนเรือใบ สําหรับฝกฝนใหมีความเจนทะเล 
เหมือนดังเชนประเทศที่มีความเจริญรุงเรืองทางดานการเดินเรือไดปฏิบัติกัน ซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหนักเรียนนาย
เรือมีความเปนชาวเรือ (seamanship) เพิ่มข้ึน ดังน้ัน กองทัพเรือจึงไดมอบเรือใบทั้ง 3 ลํา ใหแก โรงเรียนนายเรือ ไวเปน
ผูดูแลและใชฝกนักเรียนนายเรือต้ังแตน้ันสืบมา แตเน่ืองดวยชวงเวลาน้ัน โรงเรียนนายเรือ ไดทําการกอต้ังชมรมเรือใบ
โรงเรียนนายเรอืข้ึนมาใหม หลังจากที่ตองลมเลิกไปหลายป ประกอบกับในชวงน้ัน มีนักเรียนนายเรือที่มีความสามารถใน
การแลนเรือใบอยูหลายคน โรงเรียนนายเรือจึงมีความคิดริเริ่มที่จะสงทีมเรือใบเขารวมการแขงขัน กับบุคคล ภายนอก
เปนครั้งแรก ในการแขงขันเรือใบนานาชาติ  ภูเก็ต คิ งสคัพ รีกัตตา   ครั้งที่ 11  ซึ่งเปน 1ใน 4 ของการแขงขันเรือใบ
รายการใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยไดทําการสงเขารวมการแขงขันจํานวน 1 ทีม มีนักกีฬาเปน นักเรียนนาย
เรือ ทั้งหมด ซึ่งการแขงขันดังกลาว ทีมเรือใบจากโรงเรียนนายเรือยังไมประสบความสําเรจ็ในการแขงขันเทาที่ควร แตก็
ถือวาเปนจุดเริ่มตนที่ดีในขณะน้ัน หลังจากน้ันกองทัพเรือไดทําการสงทีมเรือใบเขาแขงขันมาอยางตอเน่ือง จนกระทั่งในป 
พ.ศ. 2544 กองทัพเรือ  สงทีมเรือใบเขาแขงขันจํานวน 2 ทีม ใชช่ือทีมวา  ราชนาวี 1  มขีาราชการของกองเรือยุทธการ
เปนนักกีฬาหลัก และ ทีม ราชนาวี 2 มีนักเรียนนายเรือเปนนักกีฬา ผลการแขงขันในครั้งน้ีปรากฏวา ทีม ราชนาวี 2 ได
รางวัล ชนะเลิศ  ประเภท IRC 2 และ ทีม ราชนาวี 1  ไดอันดับที่ 4  ซึ่งไมเคยมีนักกีฬาจากประเทศไทยทําไดมากอน 
จึงเปนจุดเริ่มความสนใจของนักกีฬาทีเ่ขารวมการแขงขัน รวมถึงสื่อมวลชนทั้งในประเทศและตางประเทศ    และจากน้ัน
เปนตนมา ทีมเรือใบ ราชนาวี 1 และ 2  ไดสรางช่ือเสียงให กองทัพเรือและประเทศไทย อยางตอเน่ือง ดวยการ ครอง
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ตําแหนง ชนะเลิศ ประเภท IRC 2 ติดตอกันเปนเวลาถึง 5 ป  จนเปนที่รูจักของนักกีฬาเรือใบที่เดินทางมาเขารวมการ
แขงขันอยางแพรหลาย  และดวยความที่ นักกีฬาทั้งหมด เปน ขาราชการกองทัพเรือ ใน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
จึงเปนที่ปลาบปลื้มและภาคภูมิใจเปนอยางย่ิง ที่ไดดําเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองคทาน ที่สามารถแสดง
ใหตางชาติไดรับรูถึงความสามารถของคนไทยในกีฬาเรือใบ เหมือนดังเชนที่พระองคทรงทําใหทั่วโลกไดประจักษ ในพระ
ปรีชาสามารถของพระองคทาง ดานกีฬาเรือใบมาแลว  

ปจจุบัน คณะกรรมการเรือใบและวินดเซิฟร กองทัพเรือ มีแนวความคิดจะสงทีมเรือใบเขารวมการ
แขงขัน ทั้งหมด ๔ ทีม คือ ทีมราชนาวี 1 (นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยชุดปจจุบัน) ทีมราชนาวี 2 และ ราชนาวี 3 (นักกีฬา
จากโรงเรียนนายเรือ) และ ทีมราชนาวี 4 (นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่เปนนักกีฬาเรือใบของทีมราช
นาวี) ตามวงรอบปฏิทินการแขงขันระยะเวลา ๑ ป จํานวน ๕ รายการ ประกอบดวย  Phuket Race Week, Phuket 
King’s cup Regatta, Pangnga Bay Regatta, Top of the Gulf และ Samui Regatta  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปด
โอกาสใหนักกีฬาไดเพิ่มพูนประสบการณและสรางนักกีฬารุนใหมข้ึนมาใหมากข้ึน เพื่อทดแทนนักกีฬารุนเกา ตอไป 

 

ประวัติการแขงขันที่ผานมาในประเภท IRC 2 class 

 
 ป 2002   ภูเก็ต คิงสคัพ รีกัตตา ครั้งที่  16  
    ชนะเลิศอันดับที่ 1 ราชนาวี 2 
    อันดับที่ 4  ราชนาวี 1 
 ป 2003   ภูเก็ต คิงสคัพ รีกัตตา ครั้งที่  17   
    ชนะเลิศอันดับที่ 1 ราชนาวี 2 
    อันดับที่ 2  ราชนาวี 1 
 ป 2004   ภูเก็ต คิงสคัพ รีกัตตา ครั้งที่  18   
    ชนะเลิศอันดับที่ 1 ราชนาวี 1 
    อันดับที่ 2  ราชนาวี 2 
 ป 2005   ภูเก็ต คิงสคัพ รีกัตตา ครั้งที่  19   
    ชนะเลิศอันดับที่ 1 ราชนาวี 1 
   อันดับที่3             ราชนาวี 2 
 ป 2006   ภูเก็ต คิงสคัพ รีกัตตา ครั้งที่  20   
    ชนะเลิศอันดับที่ 1 ราชนาวี 1 
    (ทีมราชนาวี 2 ไมไดเขาทําการแขงขันในปน้ี)   

ป 2007   ภูเก็ต คิงสคัพ รีกัตตา ครั้งที่  21   
    ชนะเลิศอันดับที ่3 ราชนาวี 1 
    อันดับที่ 6  ราชนาวี 2  

ป 2008   ภูเก็ต คิงสคัพ รีกัตตา ครั้งที ่ 22   
    ชนะเลิศอันดับที่ 1 ราชนาวี 1 
    ชนะเลิศอันดับที่ 2 ราชนาวี 2  

ป 2009   ภูเก็ต คิงสคัพ รีกัตตา ครั้งที่  23   
    ชนะเลิศอันดับที่ 1 ราชนาวี 1 
    อันดับที่ 7  ราชนาวี 3 
    อันดับที่ 9  ราชนาวี 2 



- ๓ - 

ป 2010   ภูเก็ต คิงสคัพ รีกัตตา ครั้งที ่ 24   
    ชนะเลิศอันดับที่ 2 ราชนาวี 1 
    อันดับที่ 4  ราชนาวี 4 

ป 2011   ภูเก็ต คิงสคัพ รีกัตตา ครั้งที่  25   
    ชนะเลิศอันดับที่ 1 ราชนาวี 1 
    อันดับที่ 8  ราชนาวี 4 
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การประชาสัมพันธ    

 
 

                   
   

 

 
 
 



- ๕ - 

 
ไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งในประเทศและตางประเทศ 

  
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖ - 

 
แผนการซอมทําและประมาณการคาใชจายของเรือใบ Keel Boat จํานวน 1 ลําใน 

การแขงขันเรือใบนานาชาติ  ภูเก็ต คิงสคัพ รีกัตตา  
 
ปจจุบันเรือ  Keel Boat  ที่ใชแขงขัน  มีอายุการใชงานมาเปนเวลานานกวา 17 ป  สภาพตัวเรือ  ใบเรือ 

อุปกรณประกอบตางๆ อยูในสภาพเกาและหลายสวนชํารุดทรุดโทรม ซึ่งคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาเรือใหใกลเคียง
สภาพเดิมไดน้ัน จําเปนที่จะตองใชงบประมาณคอนขางสูงในการดําเนินการปรับปรุงเรื อใหพรอมสําหรับเขาแขงขันใน
ทุกป แตเน่ืองดวย ทาง กองทัพเรือ มีงบประมาณจํากัด  อีกทั้งการแขงขันกีฬาไมใชภารกิจหลักของกองทัพเรือ ที่ผานมา
จึงสามารถสนับสนุนไดเพียงการซอมทําบางสวนเพื่อใหพอเขารวมทําการแขงขันไดเทาน้ัน แตจากการตรวจสอบสภาพ
ของเรือในปจจุบนัพบวาสมควรไดรับการซอมทํา เพื่อคงสภาพใหสามารถยืดอายุการใชงานตอไปไดอีก เพราะนอกจากจะ
ใชทําการแขงขันแลว ยังใชเปนเรือ ใบฝกของ นนร. ไดอีกดวย ซึ่งงบประมาณที่จําเปนตอการซอมทํา เพื่อใหเรือมีสภาพ
สามารถใชทําการแขงขันไดตอไปใหนานที่สุดเทาที่จะคงรักษาไวได เปนไปตามแผนการซอมทําและปรับปรุงสภาพของเรือ 
รวมถึงคาใชจายระหวางการแขงขัน ดังน้ี  

 

รายการ 
ราคา / หนวย จํานวน 

หนวย 
รวม หมายเหตุ 

ตัวเรือ เสา ลวดสลิง พรอม
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

100,000 
1 

100,000 ปรับปรุงตัวเรือและ
อุปกรณท่ีทรุดโทรม 

ใบเรือ 

MAIN SAIL 
94,000 

1 
94,000  

 
ราคารวม  
245,000 

ทรุดโทรมเน่ืองจาก
ใชงานมาแลว 4 ป 

JIB 31,000 1 31,000 ” 
GENOA 41,000 1 41,000 “ 

SPINNAKER 79,000 1 79,000  ” 

คาใชจายของนักกีฬา 
ระหวางแขงขัน 

10,000 9 90,000 
คาท่ีพัก คาอาหาร 

รวมประมาณการคาใชจาย 435,000.00   บาท  

จากแผนการ ซอมทํา /ปรับปรุง และคาใชจายระหวางแขงขัน ขางตน มีความจําเปน ที่จะตองใช
งบประมาณคอนขางสูง ซึ่งถือวาเปนการลงทุนเพื่ออนาคตที่นอกจากจะชวยสงเสริมให นักเรียนนายเรือ ไดมีเรือใบฝก
สําหรับเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสบการณทะเลใหมากย่ิงข้ึนแลว ยังเปนการสงเสริมใหนักกีฬาเรือใบของไทย ไดมี
โอกาสกาวเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติเพื่อสรางช่ือเสียงใหกับประเทศไทยตอไป จึงขอเรียนเชิญทานผูมอีุปการ
คุณ รวมเปนผูใหความอนุเคราะหในการซอมทําเรือใบในครั้งน้ี และหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับการอนุเคราะหสนับสนุน
จากทานดวยดี จึงขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

                                                               ขอแสดงความนับถือ           

  นาวาเอก       ชัยฤทธ์ิ   เกิดผล           

       ประธานอนุกรรมการกีฬาเรือใบ – เรือพาย รร.นร. 
  และผูอํานวยการกองวิชาการเดินเรือ ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 


