
 
 
 

ขา่วประชาสมัพนัธ ์

 

เปิดศกึเรอืใบเล็กภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ 2022 อยา่งยิง่ใหญเ่ป็นประวตักิารณ์

มากถงึ 182 ล า กอ่นเริม่การแข่งขนัเรอืใบใหญใ่นวนัที ่5 ธนัวาคม 

 
ภาพโดยกาย โนเวลล ์

 
ภาพโดยภูเก็ตคงิสค์ัพรกีัตตา้ 

 
กรุงเทพฯ 3 ธนัวาคม 2565 – การแขง่ขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้คร ัง้ที ่ 34 ประจ าปี 

2565 พร้อมระเบดิความยิง่ใหญ่ของมหกรรมการแข่งขนัเรือใบอนัทรงเกียรตแิห่งเอเชียในวนัที่ 3-10 

ธนัวาคม 2565 ณ หาดกะตะ จงัหวดัภูเก็ต โดยก าหนดจดัพธิเีปิดการแขง่ขนัในวนัที ่ 4 ธนัวาคม 2565 เวลา 

18.00 น. ณ โรงแรมบยีอนด ์รสีอรท์ กะตะ  

 

“ภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ 2022” ประกอบดว้ยการแข่งขนัเรอืใบใหญ่ประเภทคลีโบต้และมลัตฮิลัล ์(Keelboats 

and MultiHulls Race) ในวันที ่5-10 ธันวาคม 2565 และการแขง่ขนัเรอืใบเล็ก อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ดงิกี ้คลาส 

(International Dinghy Classes) ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตตา้ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 8 ก าหนดจัด

แข่งขันในวันที่ 3-6 ธันวาคม 2565 โดยในปีน้ีมีทัพเรือใบเล็กเขา้ร่วมการแข่งขันรวม 182 ล า ประกอบดว้ยรุ่นออพ

ตมิสิตช์ายและหญงิ (119 ล า), รุ่น 29ออีาร ์(4 ล า), รุ่น 49ออีาร ์(2 ล า), รุ่นไอแอลซเีอ 4 โอเพ่น (12 ล า), รุ่นไอแอล

ซเีอ 6 โอเพ่น (8 ล า), รุ่นไอแอลซเีอ 7 โอเพ่น (10 ล า), รุ่น 420 (4 ล า), รุ่น 470 (4 ล า), และรุ่นโอเพ่นสกฟิฟ์ (19 

ล า) โดยมนัีกกฬีาเรอืใบเยาวชนทัง้จากไทย และสโมสรเรอืใบชัน้น าทัง้จากจนี อนิเดยี มาเลเซยี สหราชอาณาจักร และ

สงิคโปร ์เขา้ร่วมการแข่งขันเรอืใบเล็กในปีน้ี  

 

นาวาเอกพรพรหม สกุลเต็ม ผู้อ านวยการ การแข่งขนัเรอืใบเล็ก อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ดงิกี้ คลาส กล่าวว่า 

“ตลอดการจัดงานภูเก็ตคงิสค์ัพรีกัตตา้มากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา เราประสบความส าเร็จอย่างสูงในการจัดแข่งขันเรอืใบ

ใหญ่จนไดรั้บการกล่าวขวัญว่าเป็นสนามแข่งขันเรอืใบอันทรงเกยีรตแิละเป็นทีย่อมรับสงูสดุในเอเชยี แต่สิง่ทีจ่ะชว่ยต่อ

ยอดความส าเร็จและท าใหก้ฬีาเรอืใบของเมอืงไทยเตบิโตขึน้ไดอ้ย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน คอืการสรา้งนักกฬีาเรอืใบเล็ก

ที่มีศักยภาพใหม้ากยิง่ขึน้ ซึง่ปัจจุบัน ถือว่านักกีฬาเรือใบเล็กของไทยตดิ Top 5 ของโลกมาโดยตลอด โดยเฉพาะ

ล่าสุด ม.ล.เวฆา ภาณุพันธุ์ สามารถขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโลกจากการควา้แชมป์เรือใบออพตมิิสต์รายการ World 

Championship 2022 เป็นผลส าเร็จ ยิง่ท าใหค้ณะกรรมการภูเก็ตคงิสค์ัพรกีัตตา้มุ่งมั่นทีจ่ะยกระดับสนามแข่งขันเรือใบ

เล็กโดยเฉพาะรุ่นออพตมิสิต์ใหไ้ดรั้บความนิยมและดงึดูดนักกฬีาเยาวชนใหห้ันมาเล่นเรือใบกันมากขึน้ และดว้ยการ



 
 
 

ท างานอย่างหนักของทุกฝ่าย ท าใหใ้นปีน้ีเรามีนักกีฬาเรือใบสมัครแข่งขันมากที่สุดเป็นประวัตกิารณ์ถงึ 182 ล า ซึง่

มากกว่าปีก่อน ๆ ถงึ 2 เท่า และไม่เพียงนักกฬีาเยาวชนไทยเท่านั้น แต่ยังมีเยาวชนจากทัง้อนิเดีย มาเลเซีย สหราช

อาณาจักร และสงิคโปร ์เขา้ร่วมอกีเป็นจ านวนมาก จากเดมิทีม่เีพยีงประเทศจีนทีม่าร่วมแข่งขันกับเราทุกปี จงึกล่าวได ้

ว่าสนามแข่งขันเรอืใบเล็กของเราในปีน้ี ประสบความส าเร็จเป็นอย่างสงูเลยทเีดยีว” 

 

ส าหรับผลการแข่งขันเรือใบเล็กวันแรก ผูน้ าในรุ่นออพตมิสิต์ชายไดแ้ก่ เอมอส ธาม จากสงิคโปร์ ส่วนรุ่นออพตมิสิต์

หญงิคือ ปริญ ทรัพย์ยิง่ ส าหรับเรือประเภท Double handed อย่างรุ่น 420 ทีมผูน้ าในวันน้ีคือ ปาลกิา พูนพัฒน์ และ 

จักรภัทร วริยิะกติต ิในขณะทีท่มีของนาว ี ธรรมสนุทร และ ปณิดา สขุสมพร ครองต าแหน่งผูน้ าในรุ่น 470 

 

ตดิตามผลการแข่งขันเรอืใบทุกรุ่นไดท้ี ่https://kingscup.com/result  

 

“แน่นอนว่าทางคณะกรรมการจะพยายามพัฒนาสนามแข่งขันทัง้เรือใบเล็กต่อไปอย่างต่อเน่ือง ผ่านการสนับสนุนจาก

ทุกฝ่าย ร่วมกับการฝึกสอนและโคช้ชิง่ที่เหมาะสม เพื่อสรา้งนักกีฬาเรือใบเยาวชนที่เป่ียมศักภาพและสามารถสรา้ง

ชือ่เสยีงใหแ้ก่ประเทศในสนามแข่งขันระดับโลกต่อไป” นาวาเอกพรพรหม สกุลเต็ม กล่าว 

 

การแข่งขันเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภูเก็ตคงิสค์ัพรกีัตตา้ ด าเนนิการโดยคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันเรอืใบภูเก็ต

คงิสค์ัพรกีัตตา้ ภายใตก้ารอ านวยการของสโมสรเรอืใบราชวรุณ โดยการสนับสนุนจากกองทัพเรอื สมาคมแข่งเรอืใบ

แห่งประเทศไทย และจังหวัดภูเกต็ โดยมผูีส้นับสนุนการจัดงานคือ กะตะ กรุ๊ป รสีอรท์ และ อารเ์อ็มเอ กรุ๊ป 

 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาเยีย่มชมเว็บไซต ์www.kingscup.com   

ส าหรับสือ่มวลชนทีต่อ้งการภาพความละเอยีดสงู สามารถล็อกอนิไดท้ีเ่ว็บไซตต์่อไปน้ี 

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 แซจ๋่าว (เอ)    ภัทรนษิฐ ์อิม่อ าไภย 

PR Manager     Chief Operating Officer 

มอืถอื: 092 593 6944    มอืถอื:  089 893 4819 

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