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ขา่วประชาสมัพนัธ ์

 

ทมีเรอืไทยลุน้แชมป์ 2 รุน่ก่อนตดัเชอืกวนัสุดทา้ย 

ภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้คร ัง้ท ี ่34 

ผลการแข่งขันวันที ่4 เรอืไทย THA 72 และ Pine-Pacific ขึน้น าสองรุ่น 

 

 
Fei Jian สวติเซอร์แลนด ์

เครดติภาพโดย กาย โนเวลล์ 

ทมีเรอื THA 72 ประเทศไทย 
เครดติภาพโดย กาย โนเวลล์ 

 

ภูเก็ต 9 ธนัวาคม 2565 – การแข่งขันเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภูเก็ตคงิสค์ัพรกีัตตา้ครัง้ที ่34 ประจ าปี 2565 ด าเนนิมา

อย่างเขม้ขน้มาจนเกอืบถงึโคง้สดุทา้ยในการแข่งขันวันที ่ 4 ท่ามกลางสภาวะความกดอากาศสงูทีพ่าดผ่านจังหวัดภูเก็ต 

สง่ผลใหล้มเบาตัง้แต่ชว่งเชา้ กระตุน้ทมีเรอืเร่งท าผลงานในสนามแข่งขันทีจั่ดไดเ้พยีงรอบเดยีว เรอืทุกทมีตอ้งใชท้ักษะ

ขัน้สงูเพือ่แล่นเรอืในสภาพอากาศทีไ่ม่เป็นใจ โดยเรอืรุ่นใหม่ทีม่อีุปกรณ์และใบเรอืทีห่ลากหลายจะยิง่ไดเ้ปรยีบในสภาพ

ลมทีท่า้ทายในลักษณะน้ี หลังจบการแข่งขันวันที ่4 ผลปรากฎว่าทมีเรอืไทยควา้ชยัเขา้ไปลุน้แชมป์ 2 รุ่น ทัง้รุ่นไออารซ์ ี

0 และรุ่นพรเีมยีร ์ ก่อนการแข่งขันวันสดุทา้ยภูเก็ตคงิสค์ัพรกีัตตา้ ดา้นนักแข่งต่างชาตเิผยประทับใจการจัดการแข่งขัน

และการตอ้นรับอันอบอุ่นของภูเก็ต  

 

หลังจบการแข่งขันวันที่ 4 ผลปรากฏทีมเรือไทย THA 72 ในรุ่นไออาร์ซ ี0 (IRC Zero) ของกัปตันเควนิ วทิคราฟต ์ขึน้

น าตารางในวันน้ี ไล่หลังมาแบบตดิ ๆ ดว้ยเรอื Team Hollywood ของเรยม์อนด ์โรเบริต์ จากออสเตรเลยี ทีต่ามเขา้เสน้

ชัยห่างกันเพียงไม่กี่วินาที แต่เมื่อดูคะแนนรวมทีมไทยยังตามอยู่ 2 แตม้ จึงตอ้งมาลุน้ต่อกันอีกครั้งในการแข่งขัน

วันรุ่งขึน้ซึง่เป็นวันสุดทา้ยของรายการภูเก็ตคงิสค์ัพรีกัตตา้ โดยหลังเสร็จสิน้การแข่งขันจะมีการจัดพิธีมอบถว้ยรางวัล

พระราชทานแก่ผูช้นะเลศิทุกรุ่นในวันเสารท์ี ่10 ธันวาคม 2565 ณ หอ้งกานดาฮอลล ์โรงแรมบยีอนด ์รสีอรท์ กะตะ 

 

อกีหนึง่รุ่นเรอืไทยทีม่ลีุน้สงูในปีน้ีคอืรุ่นพรเีมยีร ์ โดยกัปตันอทิธนัิย ยิง่ศริ ิท าผลงานเยีย่มอกีวัน น าเรอื Pine-Pacific ทิง้

ห่างเขา้เสน้ชัยก่อนเรอืคู่แข่งอย่าง Shahtoosh จากฮ่องกง โดยทมีเรอืไทยยังมแีตม้รวมน า 2 แตม้ จงึมลีุน้สงูมากที่จะ

ไดแ้ชมป์วันพรุ่งน้ี โดยในการแข่งขันคงิสค์ัพครัง้ล่าสุดปีเมื่อ พ.ศ. 2562 เรือ Shahtoosh ครองต าแหน่งที่ 2 ในรุ่น

พรเีมยีร ์ในขณะทีเ่รอื Pine-Pacific ไดอ้ันดับ 3 ท าใหก้ัปตันอทิธนัิยตอ้งการทวงแชมป์ใหค้นไทยอกีครัง้ในปีน้ี 
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ส าหรับรุ่นครูซิง่ ทมีเรอื Fei Jian กัปตันจาค็อบ แฮนดเ์ท จากสวติเซอรแ์ลนด ์ท าคะแนนน าในการแข่งขันวันที ่4  กัปตัน

จาค็อบเป็นหนึง่ในนักแข่งเรอืใบต่างชาตทิีร่่วมลงแข่งในภูเก็ตคงิสค์ัพรกีัตตา้หลายครัง้ โดยเขา้ร่วมแข่งขันครัง้แรกเมือ่ปี  

พ.ศ. 2536 กล่าวว่า ดใีจทีภู่เก็ตคงิสค์ัพกลับมาจัดแข่งขันอกีครัง้ ทมีเรอืของตนเองประทับใจมาหกับการจัดงาน รวมทัง้

ชืน่ชอบอาหารไทยและการตอ้นรับอันอบอุ่นของภูเก็ต โดยจะมาร่วมการแข่งขันในครัง้ต่อ ๆ ไป  

 

สว่นทมีเรอืต่างชาตทิี่น่าจับตามองในวันน้ีคอืทีม Char Chan ของกัปตันคาซกู ิคฮิาระ จากญีปุ่่นในรุ่นไออารซ์ ี 1 หลาย

คนอาจไม่คุน้ชือ่เรอืในปัจจุบัน แต่ถา้บอกว่าน่ีคอืเรอื Karasu ในอดตี แฟนเรอืใบจะรูจั้กกันด ีเพราะไดม้าร่วมแข่งขันแทบ

ทุกปีและเป็นหนึง่ในเรอืทีป่ระสบความส าเร็จอย่างสงูในรายการคงิสค์ัพรกีัตตา้ โดยคะแนนรวม ณ วันน้ีของทมีเรอื Char 

Chan ทิง้ห่างคู่แข่งค่อนขา้งชัดเจน น าอันดับสองอย่างเรอื Ramrod จากออสเตรเลยีที ่3 แตม้  

 

สรุปผลผูน้ าการแขง่ขนัเรอืใบใหญป่ระเภทคลีโบต้และมลัตฮิลัลว์นัที ่4 ภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้คร ัง้ที ่34 

รุน่ไออารซ์ ี0 – เรอื THA 72 กัปตันเควนิ วทิคราฟต ์จากไทย 

รุน่ไออารซ์ ี1 – เรอื Char Chan กัปตันคาซกู ิคฮิาระ จากญีปุ่่น 

รุน่พรเีมยีร ์– เรอื Pine Pacific กัปตันอทิธนัิย ยิง่ศริ ิจากไทย 

รุน่ครูซิง่ – เรอื Fei Jian กัปตันจาค็อบ แฮนดเ์ท จากสวติเซอรแ์ลนด ์

รุน่มลัตฮิลัล ์– เรอื 2fast4you กัปตันเฮอรม์านน์ ชวารซ์ จากออสเตรยี 

 

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   
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