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ขา่วประชาสมัพนัธ ์

 

ภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ คร ัง้ท ี ่34 กลบัมาระเบดิศกึเรอืใบอนัยิง่ใหญแ่หง่เอเชยี 

ระหวา่งวนัที ่3-10 ธนัวาคม 2565 ณ หาดกะตะ จงัหวดัภูเก็ต 
 

 

บรรยายภาพ (จากซา้ย): พลเรอืตร ี สุชาต ิ ธรรมพทิกัษเ์วช รองผูบั้ญชาการทัพเรอืภาค 3 นธิพิฒัน ์ แทนศรี

เกยีรต ิรองประธานจัดการแข่งขันเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภูเก็ตคงิสค์ัพรกีัตตา้ พลเรอืเอก อารกัษ ์แกว้เอีย่ม นายก

สมาคมกฬีาแข่งเรอืใบแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ อานุภาพ รอดขวญั ยอดระบ า รองผูว่้าราชการจังหวัด

ภูเก็ต กรวกิ ภาณุพนัธ ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมสโมสรราชวรุณ ในพระบรมราชปูถัมภ ์ เควนิ วทิคราฟท ์ ประธาน

กรรมการจัดการแข่งขันเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภูเก็ตคงิสค์ัพรกีัตตา้ ประมุขพสิฐิ อจัฉรยิะฉาย ผูก้่อตัง้และประธาน

บรหิารเครอืกะตะ กรุ๊ป รสีอรท์ ร่วมพธิเีปิดการแข่งขันเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภูเก็ตคงิสค์ัพรกีัตตา้ ครัง้ที ่34 ณ โรงแรม

บยีอนด ์รสีอรต์ กะตะ จังหวัดภูเกต็ 

 

ภูเก็ต 4 ธนัวาคม 2565 - การแขง่ขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้คร ัง้ที ่34 ประจ าปี 2565 

เปิดบา้นตอ้นรบันกักฬีาเรอืใบจากท ัว่โลก พรอ้มระเบดิศกึแหง่สายน า้อนัทรงเกยีรตแิห่งเอเชยี ท่ามกลางภูม ิ

ทศันข์องทะเลอนัดามนัอนังดงาม ต ัง้แต่วนัที ่3-10 ธนัวาคม 2565 ณ หาดกะตะ จงัหวดัภูเก็ต โดยจัดพธิเีปิด

การแข่งขันในวันที ่4 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมบยีอนด ์รสีอรท์ กะตะ โดยไดรั้บเกยีรตจิากนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอด

ระบ า รองผูว่้าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมดว้ยคณะกรรมการจัดการแข่งขันภูเก็ตคงิสค์ัพรีกัตตา้ คณะผูแ้ทนจากสโมสร

เรือใบราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทัพเรือ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ตลอดจนกลุ่มผูส้นับสนุน 

นักกฬีาเรอืใบทัง้ชาวไทยและต่างชาต ิและคณะสือ่มวลชน เขา้ร่วมในพธิ ี

 

รายการภูเก็ตคงิสค์ัพรีกัตตา้ถือเป็นการแข่งขันเรือใบรายการใหญ่ของเอเชยี ซึง่นอกจากจะน าบรรยากาศการแข่งขัน
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เรอืใบทีย่ ิง่ใหญ่และสนุกสนานมาสูเ่มอืงไทย ยังสว่นส าคัญในการชว่ยกระตุน้อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของจังหวัดภูเก็ต

และประเทศ ใหไ้ดรั้บความนยิมในกลุ่มนักท่องเทีย่วทั่วโลก ในฐานะจุดหมายปลายทางเพือ่การพักผ่อนส าหรับทุกคนใน

ครอบครัวและศูนยร์วมอเีวนตก์ฬีาทางน ้าชัน้เลศิแห่งเอเชยี 

 

นายเควนิ วทิคราฟต ์ประธานกรรมการจดัการแขง่ขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ กล่าวว่า 

“เรารูส้กึตืน่เตน้อย่างมากทีไ่ดก้ลับมาจัดการแข่งขันอกีครัง้หลังจากว่างเวน้ไปนานถงึ 2 ปี ซึง่ในการแข่งขันครัง้ที ่34 น้ี 

เราพรอ้มตอ้นรับนักกีฬาเรือใบทัง้ชาวไทยและต่างชาตสิู่สนามแข่งขันเรือใบใหญ่ ทัง้ประเภทคีลโบต้และมัลตฮิัลลท์ี่

สนุกสนานเรา้ใจ และการแข่งขันเรอืใบเล็กทีน่่าตืน่เตน้ของนักกฬีาเยาวชน ท่ามกลางภูมปิระเทศอันน่าตืน่ตาของจังหวัด

ภูเก็ตและทอ้งทะเลอันดามันสคีรามทีส่วยงามตดิอันดับโลก” 

 

“เราตอ้งการผลักดันใหค้งิสค์ัพรกีัตตา้เป็นรายการแข่งขันเรอืใบยอดนิยมทีด่งึดูดใหนั้กแข่งเรอืใบและเจา้ของเรอืทั่วโลก

เดนิทางมาร่วมแข่งขันทีป่ระเทศไทย ภูเก็ตคงิสค์ัพรีกัตตา้ยังไดรั้บการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในการแข่งขันทีม่ีการจัดงาน

โดดเด่นมากทีสุ่ดและครอบคลุมนักกฬีาทุกช่วงอายุ โดยผูใ้หญ่สามารถมาแล่นเรือใบใหญ่หรอืเรอืยอชต ์ส่วนเด็ก ๆ ก็

สามารถมาฝึกซอ้มและแข่งขันเรอืใบเล็กได ้รวมถงึงานเลีย้งมอบรางวัลทีค่รกึครืน้ในแต่ละวันทีท่ าใหร้ายการภูก็ตคงิสค์ัพ

รกีัตตา้มชีือ่เสยีงไปทั่วโลก ซึง่เรารูส้กึภาคภูมใิจทีไ่ดช้ว่ยใหว้งการเรอืใบของไทยมกีารพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และในปีน้ีก็

เชน่กัน ทีเ่รายังคงมุ่งมั่นจัดการแข่งขันทีย่อดเยีย่มเพือ่ชว่ยใหจั้งหวัดภูเก็ตและประเทศไทยใหเ้ป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลก”    

 

ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตตา้ 2022 ประกอบดว้ยการแข่งขันเรือใบใหญ่ประเภทคีลโบต้และมัลติฮัลล์ (Keelboats and 

MultiHulls Race) ในวันที ่5-10 ธันวาคม 2565 และการแข่งขันเรอืใบเล็ก อนิเตอรเ์นช่ันแนล ดงิกี ้คลาส (International 

Dinghy Classes) ในวันที ่3-6 ธันวาคม 2565 โดยภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้คร ัง้ที ่ 34 นีไ้ดร้บัความสนใจจากนกักีฬา

เรือใบช ัน้น าเข้าร่วมการแข่งขนัจาก 13 ชาต ิได้แก่ ไทย ออสเตรเลยี ฮ่องกง ญี่ปุ่น เอสโตเนีย สงิคโปร ์

เดนมารก์ สวเีดน จนี ออสเตรยี สหราชอาณาจกัร อนิเดยี และมาเลเซยี รวมจ านวนเรอืใบทุกรุ่นทีเ่ข้าร่วม

แขง่ขนัท ัง้ส ิน้เกอืบ 200 ล า 

 

นายอานุภาพ รอดขวญั ยอดระบ า รองผูว้่าราชการจงัหวดัภูเก็ต กล่าวว่า “ในนามจังหวัดภูเก็ต ผมรูส้กึยนิดทีีไ่ด ้

ตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขันเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภูเก็ตคงิสค์ัพรกีัตตา้ ครัง้ที ่34 ประจ าปี 2565 และแขกผูม้เีกยีรติ

ทุกท่านทีเ่ดนิทางเขา้มายังจังหวัดภูเก็ต โดยหลังจากสถานการณ์ COVID-19 ทีผ่่านมา จังหวัดภูเก็ตไดม้คีวามพยายาม

ผลักดันจังหวัดตามแนวทางกลยุทธ์ 10 เสาหลักเพื่อการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ คือ 1.GASTRONOMY 2.EDUCATION HUB 

3.MARINA HUB 4.MADICAL HUB 5.MICE CITY 6.SPORTS TOURISM 7.SMART CITY 8.TUNA HUB 9.TOURISM 

10.FUSION FARM ซึง่หนึง่ในกจิกรรมทีไ่ดรั้บความสนใจคอื SPORTS TOURISM และกฬีาเรอืใบเป็นอกีหนึง่ชนดิกฬีาที่

จังหวัดภูเก็ตใหค้วามส าคัญ เน่ืองจากจังหวัดภูเก็ตมศีักยภาพดว้ยภูมปิระเทศทีส่วยงามและเหมาะสมต่อกฬีาชนดิน้ี โดย

เกาะที่ไดรั้บการขนานนามว่าไข่มุกอันดามันแห่งน้ียังมีความพรอ้มในการตอ้นรับนักท่องเที่ยวดว้ยทรัพยากรทาง

ธรรมชาต ิเกาะแก่งต่าง ๆ แนวปะการัง ววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม รวมถงึเต็มเป่ียมไปดว้ยเรือ่งราวทางวัฒนธรรมมากมาย ใน

โอกาสที่ทุกท่านเดนิทางเขา้มาร่วมภูเก็ตคงิสค์ัพรีกัตตา้ ครัง้ที่ 34 ในครัง้น้ี ผมขอใหทุ้กท่านมีความสุขและเก็บภาพ

ความทรงจ าด ีๆ โดยหวังว่าจะไดต้อ้นรับทุกท่านทีภู่เก็ตอกีครัง้ในอนาคต” 

 

กรวกิ ภาณุพนัธ ์ณ อยุธยา นายกสมาคมสโมสรราชวรุณ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ กล่าวว่า “ภูเก็ตคงิสค์ัพรีกัตตา้

ถอืเป็นรายการแข่งขันเรอืใบใหญ่ทีไ่ดรั้บความนยิมในภูมภิาคเอเชยีมานานกว่า 30 ปี ส าหรับการจัดการแข่งขันครัง้ที ่34 
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ในปีน้ี สโมสรเรือใบราชวรุณฯ ซึง่เป็นผูอ้ านวยการจัดแข่งขันจึงตอ้งการเสริมสรา้งรากฐานกีฬาเรือใบไทยผ่านการ

สง่เสรมิรายการเรอืใบเล็กใหม้ากยิง่ขึน้ โดยมจุีดประสงคเ์พือ่ยกระดับใหภู้เก็ตคงิสค์ัพรกีัตตา้เป็นหนึง่ในงานหลักของการ

แข่งขันเรอืใบเล็กของภูมภิาคเอเชยี โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึง่มภีูมปิระเทศและภูมอิากาศที่เอือ้ต่อการฝึกซอ้มและการ

แข่งขันเกือบตลอดทัง้ปี ซึง่นอกจากจะช่วยสนับสนุนนักกีฬาเรือใบเล็กขึน้สู่การแข่งขันในสนามระดับโลก ยังเป็นการ

สรา้งนักกฬีาเรอืใบใหญ่ในอนาคต ซึง่จะชว่ยพัฒนาวงการกฬีาเรอืใบของเมอืงไทยอย่างย่ังยนื” 

 

นอกจากการแข่งขันทีม่กีตกิาและระเบยีบตามมาตรฐานโลก ภูเก็ตคงิสค์ัพรกีัตตา้ยังโด่งดังในเรือ่งงานเลีย้งมอบรางวัลที่

จัดไดย้อดเยี่ยมสมบูรณ์แบบทัง้บริการอาหาร เครื่องดื่ม และการแสดงดนตรีทีช่่วยสรา้งสีสันใหก้ารแข่งขันเรือใบแห่ง

เอเชยีทวีความยิง่ใหญ่และสนุกสนานมากกว่าอีเวน้ตเ์รือใบอื่น ๆ อีกทัง้ยังเป็นแหล่งพบปะสังสรรคแ์ละสรา้งเครือข่าย

ของกลุ่มนักธุรกจิชัน้น าจากทั่วโลกตลอดชว่งเวลาของการจัดงาน 

 

นายประมุขพสิฐิ อจัฉรยิะฉาย ประธานบรหิารเครอืกะตะ กรุ๊ป รสีอรท์ ผูส้นับสนุนการจัดงานภูเก็ตคงิสค์ัพรีกัตตา้ 

2022 กล่าวว่า “ในนามของกะตะกรุ๊ป เรารูส้กึยนิดเีป็นอย่างยิง่ที่ไดเ้ห็นนักกฬีาและมติรสหายในวงการเรอืใบ ตลอดจน

คณะผูจั้ดงานทุกฝ่ายไดม้ารวมตัวกันอกีครัง้ หลังจากทีเ่ราว่างเวน้การจัดงานเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ผ่าน

มา  ท าใหเ้ราไดเ้ห็นว่า เมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันก็จะสามารถยืนหยัดกา้วผ่านความทา้ทาย และฟ้ืนฟูสิง่ต่างๆใหก้ลับมา

ยิง่ใหญ่ไดอ้กีครัง้ ผมมคีวามยนิดทีีภู่เก็ตคงิสค์ัพรีกัตตา้พรอ้มกลับมาสรา้งปรากฏการณ์การแข่งขันเรือใบที่ยิง่ใหญ่แห่ง

เอเชยี เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาวงการกฬีาและอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของไทยต่อไป ผมเชือ่มั่นว่าทุกท่านจะไดสั้มผัส

ประสบการณ์ทีส่นุกสนานและความยิง่ใหญ่ของภูเก็ตคงิสต์ัพรกีัตตา้ในปีน้ีอย่างแน่นอน” 

 

ในวันที ่4 ธันวาคมยังเป็นการแขง่ขนัวนัที ่2 ของการแขง่ขนัเรอืใบเล็ก อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ดงิกี ้คลาส โดยในวันน้ี

จัดการแข่งขันไดอ้กี 3 รอบภายใตส้ภาพลมดีตัง้แต่ชว่งเชา้ ท าใหนั้กกีฬาเยาวชนโชว์ผลงานไดเ้ต็มที่มากกว่าวันแรก 

โดยต าแหน่งผูน้ าในรุ่นออพตมิสิต์ชายในวันน้ีไดแ้ก่ เหลยีว จากสงิคโปร ์และออพตมิสิตห์ญงิคอื ปรญิ  ทรัพยย์ิง่  สว่น

รุ่น 29อีอาร์คอืทมีของ ชัยชนะวุฒ ิ ดีนาค และ สุธน  แยม้พินิจ รุ่น 49อีอาร์ ไดแ้ก่ทีมของ นริสรา  สัตตะ และ นิชาภา  

ไหวไว  และรุ่นไอแอลซเีอ 4 โอเพ่น คอื คแีนน ทา จากสงิคโปร ์  รุ่นไอแอลซเีอ 6 โอเพ่น ตกเป็นของ คู แซคาร ีจาก

สงิคโปร ์และรุ่นไอแอลซเีอ 7 โอเพ่น คอื ประกาศติ หงสป์ระดับ สว่นทมีของ ปาลกิา พูนพัฒน์ และ จักรภัทร วริยิะกติต ิ

ยังสามารถขึน้น าตารางในรุ่น 420 ไดเ้ช่นเดียวกับวันแรกเชน่เดยีวกับรุ่น 470 ซึง่ทีมของ นาวี  ธรรมสุนทร และ ปณิดา  

สขุสมพร ยังรัง้ผูน้ าต่อเน่ือง และรุ่นสดุทา้ย โอเพ่นสกฟิฟ์ โดยผูน้ าวันน้ีคอื ดอน แกว้ประดับ 

 

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  

 

https://www.kingscup.com/
https://www.facebook.com/phuketkingscupregatta
https://www.instagram.com/phuketkingscupofficial/
https://www.youtube.com/@phuketkingscupofficial
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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   

 

# # # # # 
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