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ขา่วประชาสมัพนัธ ์

 

ทพัเรอืใหญก่างใบวนัแรกในศกึเรอืใบภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้คร ัง้ที ่34 

 ทมีเรอืไทยลงแขง่ 3 รุน่ท ัง้ไออารซ์ ี0 ไออารซ์ ี1 และพรเีมยีร ์

 
Team Hollywood จากออสเตรเลยี 

เครดติภาพโดย กาย โนเวลล ์

 
ทมีเรอื TH72 ประเทศไทย 
เครดติภาพโดย กาย โนเวลล ์

 

ภูเก็ต 5 ธนัวาคม 2565 – ระเบดิศกึเรอืใบใหญ่วนัแรก การแข่งขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภูเก็ตคงิสค์พั

รกีตัตา้คร ัง้ที ่34 ประจ าปี 2565 ซึง่ตรงกบัวนัที ่5 ธนัวาคม วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร โดยเป็นท ัง้วนัชาตแิละวนัพ่อแห่งชาติ

ของประเทศไทย โดยมทีมีเรอืไทยลงแขง่ขนั 3 รุน่ไดแ้ก ่รุน่ไออารซ์ ี0 เรอื TH72 ของกปัตนัเควนิ วทิคราฟต,์ 

รุน่ไออารซ์ ี1 เรอื Hanuman XXXIX ของกปัตนัมอรเ์ท็น จาคอบเซน และ รุน่พรเีมยีร ์เรอื Pine Pacific ของ

กปัตนัอทิธนิยั ย ิง่ศริ ิ

 

ภูเก็ตคงิสค์ัพรีกัตตา้ปีน้ีมีเรือใบใหญ่ทัง้ประเภทคีลโบต้และมัลตฮิัลล์แข่งขันรวม 5 รุ่น ไดแ้ก่ ไออาร์ซี 0, ไออาร์ซี 1, 

พรเีมยีร,์ ครูซิง่, และมัลตฮิัลล ์รวมจ านวน 17 ล า  

 

การแข่งขันวันแรก เรือของกัปตันเควนิ วทิคราฟต์ ท าผลงานเยี่ยม ขึน้น าตารางตัง้แต่วันแรก อนุสรณ์ งามรติ Mid 

Bow แห่งทมีเรอื TH72 เล่าว่า “การแข่งวันน้ีลมดีขึน้เรื่อย ๆ จนสูงสุด 15 -16 นอต จากการแข่งทัง้ 3 รอบ โดย 2 

รอบแรกเขา้ที ่1 ส่วนรอบ 3 เขา้ทีหลังเพยีงไม่กีว่นิาท ีและแมจ้ะมีเวลาเตรยีมตัวไม่มากในปีน้ี แต่เน่ืองจากทีมเรอืของ

เราเป็นทมี TP52 ของไทยทีไ่ปแข่ง Super Series ทียุ่โรป จงึเล่นเขา้ขากันไดง้่าย ถา้เปรยีบเทยีบกับทมีคู่แข่งอย่างเรือ 

Team Hollywood จากออสเตรเลยี เรยีกว่าเราเล่นไดด้ใีกลเ้คยีงกันมาก เพยีงแค่ทมีเราแกไ้ขสถานการณ์ไดเ้ร็วกว่า และ

ก็มั่นใจกว่า 90% ทีจ่ะควา้แชมป์ไดใ้นปีน้ี โดยการแข่งขันวันแรกปีน้ียังเป็นวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที ่9 

ท าใหท้มีเรอืไทยยิง่ตัง้ใจมากขึน้ เพราะเราต่างตระหนักดว่ีาเรอืใบเป็นกฬีาทีใ่นหลวง ร.9 ทรงโปรด และเหตุผลส าคัญที่

เราเล่นเรือใบก็เพราะเรารักพระองคแ์ละซาบซึง้ในทุกสิง่ทีพ่ระองคท์ าไวใ้หค้นไทย เราจึงตอ้งการตามรอยและสานต่อ

ปณธิานของท่าน เพือ่รักษากฬีาเรอืใบใหอ้ยู่คู่ประเทศไทยต่อไป” 

 

ฝ่ายกปัตนัอทิธนิยั ย ิง่ศริ ิเจา้ของเรอื Pine Pacific ร ัง้ต าแหน่งที ่2 รุ่นพรเีมยีรใ์นวนัแรก กล่าวถงึการแข่งขัน

วันน้ีว่า “เราเริ่มการแข่งขันดว้ยสภาพลมแรงราว 16-17 นอต คอร์สการแข่งขันยังเป็นแบบทางไกลระยะ 27 ไมล์ทะเล 
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ออ้มเกาะแกว้ไปจนถงึเกาะเฮย ์โดยในชว่งวกกลับลมแรงเกอืบ 20 นอต ซึง่สภาพลมดแีละคอรส์ทางไกลแบบน้ีเขา้ทาง

ทมีคู่แข่งคอืเรอื Shahtoosh มากกว่า เพราะเคา้เป็นเรอืใหญ่ซึง่เก็บลมและแล่นไดเ้ร็วกกว่าเรา โดยเฉพาะวันน้ี เรอืเรายัง

มปัีญหาใบเรอืขาด แต่ก็พยายามสูใ้หจ้บเกมจนได ้แต่เมือ่ดูจากพยากรณ์อากาศแลว้ในช่วงวันต่อ ๆ ไป ลมน่าจะเบาลง 

มีโอกาสที่จะไดเ้ล่นคอร์สระยะสัน้แบบเหนือลม-ใตล้ม ซึง่เราน่าจะไดเ้ปรียบมากกว่า แต่ทัง้น้ีก็อยู่ว่ากรรมการจะเลอืก

คอรส์แบบไหนดว้ย ปีน้ีจงึมลีุน้ชนะสงูเหมอืนกันโดยเราเราหวังไว ้60% เพราะคู่แข่งก็เป็นทมีน้ีก็ผลัดกันแพ-้ชนะกับเรา

มาตลอด แต่เหนืออืน่ใด การไดม้าแข่งขันในรายการน้ีคอืเหตุผลส าคัญทีส่ดุ เพราะทมีเรอืของผมแข่งขันในภูเก็ตคงิสค์ัพ

รีกัตตา้รายการเดยีวเท่านั้น เรียกว่าไม่ยอมพลาดรายการน้ีเด็ดขาด แมปี้น้ีจะประกาศจัดการแข่งขันค่อนขา้งกระทันหัน 

ท าใหเ้รามเีวลาตรวจสอบสภาพเรอืค่อนขา้งนอ้ย แต่เรามั่นใจในทมีลูกเรอืที่มมีืออาชพีหลายคนจากหลายชาต ิทัง้จาก

ไทย อังกฤษ โปรตุเกส สเปน และฝร่ังเศส ซึง่ทุกคนทุ่มเทมาก ยิง่มปัีญหาทา้ทาย ยิง่พยายามมากขึน้ และผมขอใหค้น

ไทยเป็นก าลังใจใหท้มีเรอืไทยทุกทมีในปีน้ีครับ” 

 

สว่นอกีหนึง่ทมีเรอืไทยในรุ่นไออารซ์ ี1 ของกัปตันมอรเ์ท็น จาคอบเซน แห่งเรอื Hanuman XXXIX ท าผลงานเป็นอันดับ 

2 เชน่กันในวันแรก 

 

นอกจากรายการแข่งขันเรอืใบใหญ่ วันที่ 5 ธันวาคมยังเป็นการแข่งขนัวนัที ่3 ของการแขง่ขนัเรอืใบเล็ก อนิเตอร์

เนช ัน่แนล ดงิกี ้คลาส โดยในวันน้ีจัดการแข่งขันไดค้รบ 3 รอบตามทีว่างแผนไว ้โดยในรุ่นออพตมิสิตช์ายวันน้ี ชนาธปิ  

ทองกล ่า กลับมาขึน้น าตารางไดส้ าเร็จ ในขณะทีอ่อพตมิสิตห์ญงิ ปรญิ  ทรัพยย์ิง่ ยังคงรัง้ผูน้ าต่อเน่ือง รุ่นไอแอลซเีอ 4 

โอเพ่น ผูน้ าคือไอแซค โกห์ รุ่นไอแอลซีเอ 6 โอเพ่น ตกเป็นของ คู แซคารี และรุ่นไอแอลซเีอ 7 โอเพ่น ผูน้ ายังเป็น

ประกาศิต หงส์ประดับ ของไทยเช่นเดียวกับวานน้ี ส่วนรุ่นโอเพ่นสกิฟฟ์ ตกเป็นของอนันดี ชานดาวาร์คาร์ จาก

อนิโดนีเซยี ส าหรับเรอืแบบ Double handed ทัง้ 420 และ 470 นักกฬีาไทยยังคงครองต าแหน่งผูน้ าตารางเหนียวแน่น 

ทัง้ทมีของ ปาลกิา พูนพัฒน์ และ จักรภัทร วริยิะกติต ิและทมีของ นาว ี ธรรมสนุทร และ ปณิดา  สขุสมพร ตามล าดับ 

 

การแข่งขันเรือใบชงิถว้ยพระราชทานภูเก็ตคงิสค์ัพรีกัตตา้ ด าเนินการโดยคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันเรือใบภูเก็ต

คงิสค์ัพรกีัตตา้ ภายใตก้ารอ านวยการของสโมสรเรอืใบราชวรุณ โดยการสนับสนุนจากกองทัพเรอื สมาคมแข่งเรอืใบแห่ง

ประเทศไทย และจังหวัดภูเก็ต โดยมีผูส้นับสนุนการจัดงานคือ กะตะ กรุ๊ป รีสอร์ท, อาร์เอ็มเอ กรุ๊ป, บริษัท หาดทพิย์ 

จ ากัด (มหาชน) และ เวริก์ฟอรซ์ อนิเตอรเ์นช่ันแนล 

 

สือ่มวลชนทีต่อ้งการภาพความละเอยีดสงู สามารถล็อกอนิไดท้ีเ่ว็บไซต ์https://www.kingscup.com  

หรอืตดิตามข่าวสารไดท้ีเ่ฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/phuketkingscupregatta  

อนิสตาแกรม: https://www.instagram.com/phuketkingscupofficial/  

ยูทูป: https://www.youtube.com/@phuketkingscupofficial  

 

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      

มอืถอื: 092 593 6944    มอืถอื:  089 893 4819 

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

 

https://www.kingscup.com/
https://www.facebook.com/phuketkingscupregatta
https://www.instagram.com/phuketkingscupofficial/
https://www.youtube.com/@phuketkingscupofficial
http://www.vivaldipr.com/
mailto:veerawan.s@vivaldipr.com
mailto:pattaranit.i@vivaldipr.com
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