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ขา่วประชาสมัพนัธ ์
 

เปิดการแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้คร ัง้ที ่31 อยา่งยิง่ใหญ ่

ตอกย า้ภเูก็ตเมกะฮบักฬีาทางทะเลเอเชยี  

สนามฝึกทักษะเรอืใบเยาวชนไทยใหผ้งาดสูส่นามแขง่ระดบัโลกในอนาคต 

วันที ่2 – 9 ธันวาคม 2560 ณ บยีอนด ์รสีอรต์ กะตะ ภเูก็ต  

 

บรรยายภาพ (จากซา้ย): ม.ล.ตรทีศยุทธ เทวกลุ, เควนิ วทิคราฟท ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานแขง่ขนัภเูก็ตคงิส์

คพัรกีตัตา้, นรภัทร ปลอดทอง ผูว้า่ราชการจังหวดัภเูก็ต, พลเรอืตรอีาคม แตงออ่น รองผูบ้ัญชาการทพัเรอืภาคที ่3 และ

ผูแ้ทนจากสมาคมกฬีาแขง่เรอืใบแหง่ประเทศไทย และประมขุพสิฐิ อัจฉรยิะฉาย ประธานกรรมการผูจ้ัดการ กะตะกรุ๊ป รี

สอรท์ ประเทศไทย ร่วมพธิเีปิดการแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์ัพรกีตัตา้ครัง้ที ่31 ณ โรงแรมบยีอนด ์รสีอรต์ กะตะ จังหวดั

ภเูก็ต   เมือ่เร็วๆ นี้ 

  

กรุงเทพฯ 3 ธนัวาคม 2560 – งานแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ครัง้ที ่31 ประจ าปี พ.ศ. 2560 จัดพธิเีปิดอย่าง

เป็นทางการ ณ โรงแรมบยีอนด ์รสีอรต์ กะตะ ภเูก็ต เพือ่ตอ้นรับทมีเรอืใบเขา้แขง่ขนัหลากหลายรุ่น ทัง้เรอืใบประเภทคลี

โบท้ มัลตฮิัลล ์และดงิกี ้รวมจ านวนมากกวา่รอ้ยล าจากนานาประเทศทัว่โลก การจัดงานในปีนีถ้อืเป็นการตอกย ้าชือ่เสยีง

ของจังหวัดภเูก็ตในฐานะศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วทางทะเลและกจิกรรมทางน ้าชัน้น าของเอเชยี และร่วมสบืสานอนาคต



 
 

2 

 

ของวงการกฬีาเรอืใบไทยใหเ้ตบิโตตอ่ไปอยา่งมั่นคง การแขง่ขนัปีนีจ้งึใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษกบัการเตบิโตของกฬีา

เรอืใบเล็ก เพือ่เป็นการพัฒนาศกัยภาพของนักกฬีาเรอืใบเยาวชนไทยใหผ้งาดสูเ่วทรีะดบัโลกในอนาคต 

 

พธิเีปิดการแขง่ขนัจัดขึน้ในวนัที ่3 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมบยีอนด ์รสีอรต์ กะตะ ภเูก็ต ภายใตก้ารบรหิารงานของกะ

ตะกรุ๊ป ซึง่เป็นสถานทีจั่ดงานของภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้เป็นประจ าทกุปี พธิเีปิดไดรั้บเกยีรตจิากนายนรภัทร ปลอดทอง 

ผูว้า่ราชการจังหวัดภเูก็ต พลเรอืตรอีาคม แตงออ่น รองผูบ้ัญชาการทพัเรอืภาคที ่ 3 และผูแ้ทนจากสมาคมกฬีาแขง่

เรอืใบแหง่ประเทศไทย ม.ล.ตรทีศยุทธ เทวกลุ นายประมขุพสิฐิ อจัฉรยิะฉาย ประธานกรรมการผูจ้ัดการ กะตะกรุ๊ป  

รสีอรท์ ประเทศไทย ผูส้นับสนุนการจัดงาน ผูเ้ขา้แขง่ขนัและคณะท างาน ร่วมดว้ยบคุคลส าคญและสือ่มวลชน  

เขา้ร่วมงานเป็นจ านวนมาก 

 

นายนรภทัร ปลอดทอง ผูว้า่ราชการจงัหวดัภูเก็ต กลา่วถงึความส าคัญของงานแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้วา่ 

“ทีผ่า่นมาจังหวดัภเูก็ต ถอืเป็นสนามการแขง่ขนัเรอืใบรายการใหญร่ะดบัโลกทีไ่ดรั้บความสนใจจากนักแลน่ใบเขา้ร่วมปี

ละจ านวนมาก เนือ่งจากภเูก็ตเองมคีวามพรอ้มดา้นสถานทีจ่ัดการแขง่ขนั และมคีวามสวยงามทางทะเลทีก่ลายเป็น

จดุหมายปลายทางของนักทอ่งเทีย่ว งานแขง่ขนัเรอืใบอนัทรงเกยีรตนิีถ้อืเป็นสิง่ยนืยันทีช่ดัเจนวา่ ภเูก็ตเป็นสวรรคข์อง

อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วทางทะเล และจุดหมายปลายทางชัน้เลศิของโลกในดา้นกฬีาทางน ้า ธรุกจิเรอืยอชท ์และการ

แขง่ขนัเรอืใบ”  

 

นายเควนิ วทิคราฟท ์ ประธานคณะกรรมการจดังานแขง่ขนัภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ กลา่ววา่ “งานแขง่ขนัเรอืใบ

ภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ครัง้ที ่ 31 ในปีนี ้ มเีรอืใบเขา้ร่วมการแขง่ขนัเป็นจ านวนมาก  นับเป็นเรือ่งทีน่่ายนิดมีากทีเ่ราไดเ้ห็น

ทมีเรอืใบฝีมอืเยีย่มจ านวนมากหวนกลับมาร่วมแขง่ขนัครัง้แลว้ครัง้เลา่ เพือ่ชงิถว้ยรางวลัซึง่เป็นทีป่รารถนาของนักกฬีา

เรอืใบมากทีส่ดุ ท าใหภ้เูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้สามารถดงึดดูทมีเรอืใบจากนานาประเทศทัว่โลก และในปีนี้ก็เชน่เดยีวกนั ซึง่

มเีรอืใบเขา้รว่มลงแขง่ขนัมากกวา่ 100 ล า ทัง้เรอืใบใหญป่ระเภทคลีโบท้และมัลตฮิัลล ์และเรอืใบเล็กประเภทดงิกี ้ วนันี้

เราก าลงัสรา้งชือ่เสยีงใหก้ารแขง่ขนัเป็นทีรู่จั้กมากยิง่ขึน้ เพือ่เป็นประโยชน์แกนั่กกฬีาเรอืใบรุ่นตอ่ไป รวมถงึเพือ่สง่เสรมิ

การพัฒนาวงการกฬีาในภาพรวมของประเทศ” 

 

งานแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ไดต้อ้นรับทมีเรอืใบจ านวนมากทีห่วนกลับมาร่วมแขง่ขันชงิความเป็นหนึง่กนับน

สนามแขง่อนัทา้ทายในแตล่ะปี โดยทกุทมีลว้นเคยแสดงใหเ้ห็นถงึประสบการณ์และฝีมอืการแลน่เรอืใบทีเ่ป็นเลศิมาแลว้ 

อาท ิ กัปตนัเรย ์ โรเบริต์ส ์ แหง่ทมีฮอลลวีูด้ และ กปัตนัเซราบ สงิห ์ แหง่ทมีวนิดซ์เีกอร ์ ตวัเก็งในรุ่นไออารซ์ ี 0 หรอื

แมแ้ตท่มีแมนเดร็ก ซึง่เคยเป็นจา่ฝงูในการแขง่ขนัปีกอ่น ๆ ก็ยนืยันจะเขา้ร่วมประลองกบัทมีเรอืฝีมอืเยีย่มอืน่ ๆ ในปีนีซ้ ึง่

มทีัง้ทมีคาราซจูากญีปุ่่ นและทมีมาดามบัตเตอรฟ์ลายจากสหราชอาณาจักร ในขณะทีก่ารแขง่ขนัรุ่นพรเีมยีร ์ ไดต้อ้นรับ

การกลบัมาของเรอืไพนแ์ปซฟิิกแชมป์เกา่ขวญัใจชาวไทย โดยรุ่นแบรโ์บท้ชารเ์ตอรแ์ละรุ่นครูซิง่ก็มทีมีเรอืใบสมัครเขา้

แขง่ขนัเป็นจ านวนมาก สว่นรุ่นครูซิง่มัลตฮิลัลยั์งคงมทีมีเรอืสมัครเขา้มาอยา่งตอ่เนื่องเชน่กนั การแขง่ขนัเรอืใบขนาด

เล็กอย่างรุ่นไฟรฟ์ลาย 850 ยังคงมผีูเ้ลน่หนา้เดมิอยา่งทมีทวนิชารก์และทมีวดูทูีก่ลบัมาชงิชยักนัอกีครัง้ และรุ่นวนัดไีซน์

ในปีนีใ้ชเ้รอืใบแบบพัลซ ์600 ดไีซน์ 

 

“ส าหรับปี 2560 นี ้ เรายังคงใหค้วามส าคญักบัการเตบิโตของกฬีาเรอืใบเล็ก และนักกฬีาเรอืใบระดบัเยาวชน เพือ่สบื
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ทอดเจตนจ์ านงคข์องภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้ในการมุง่พัฒนากฬีาเรอืใบ และโดยเฉพาะอย่างยิง่นักกฬีาเรอืใบเยาวชนไทย

เพือ่การผงาดสูเ่วทโีลกในอนาคต โดยนักกฬีาเยาวชนจ านวนมากมคีวามมุง่มั่นทีจ่ะสมัครเขา้ร่วมเป็นลกูเรอืของทมี

เรอืใบใหญ ่เพือ่ร่วมแขง่ขนัในรายการงานภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ในอนาคต” นายเควนิกลา่ว 

 

การแขง่ขนัเรอืใบเล็ก อนิเตอรเ์นชัน่แนล ดงิกี ้ สนับสนุนโดยส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล โดยแบง่การแขง่ขนัเป็นรุ่น

ตา่ง ๆ ไดแ้ก ่ออพตมิสิตช์ายและหญงิ, เลเซอร ์4.7, เลเซอรเ์รเดยีล, เลเซอรส์แตนดารด์ และ ท็อปเปอร์ ซึง่มนัีกกฬีา

เรอืใบโอลมิปิกและทมีชาตไิทยเขา้ร่วมชงิชยัเชน่ กรีต ิบัวลง เป็นตน้ 

 

“ผมขอถอืโอกาสนีข้อบคณุจังหวดัภเูก็ต กองทพัเรอืและพันธมติร ไดแ้ก ่ กะตะกรุ๊ป ส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล และ 

บรษัิท หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน) ทีใ่หก้ารสนับสนุนการจัดงานในครัง้ที ่31 นีอ้ย่างดยีิง่” นายเควนิกลา่ว   

 

นายประมขุพสิฐิ อจัฉรยิะฉาย ประธานกรรมการผูจ้ัดการ โรงแรมและรสีอรท์ในเครอืกะตะกรุ๊ปกลา่ววา่ "กะตะกรุ๊ปใหก้าร

สนับสนุนและจัดงานภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้มากวา่ 18 ปี  ในปีนี้ เราเพิง่ปรับโฉมและรแีบรนดโ์รงแรมของเราใหม ่เป็น  

“บยีอนด ์ รสีอรต์ กะตะ” ในคอนเซ็ปต ์ “ SENSE OF SEA เพือ่ใหแ้ขกและนักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกลิน่อายทะเลได ้

จากชายหาดสว่นตัวของเรา การปรับโฉมครัง้ใหญน่ีม้เีป้าหมายเพือ่อพัเกรดสิง่อ านวยความสะดวก หอ้งพักและภมูทิศัน์

ของรสีอรท์ เพือ่ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดด้ืม่ด า่กบัชว่งเวลาสดุโรแมนตกิรมิชายหาดกะตะอนัเลือ่งชือ่ และยังเป็นจุดหมาย

ปลายทางทีคุ่ม้คา่ส าหรับการพักผ่อนส าหรับครอบครัวคูรั่กหรอืเพือ่น เนรมติวนัหยดุอนัแสนพเิศษใหน่้าจดจ าตลอดไป 

ซึง่เราหวงัวา่จะสรา้งความประทบัใจใหก้บันักแลน่เรอืใบจากทัว่โลกทีเ่ขา้ร่วมแขง่ขันดว้ยเชน่กนั” 

 

งานภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้ไดรั้บรางวลั “งานแขง่ขนัเรอืใบยอดเยีย่มแหง่เอเชยี (Best Asian Regatta)” จากงานประกาศ

ผลรางวลั “2016 Asia Boating Awards” ซึง่ยืน่ยันถงึความอตุสาหะของคณะผูจั้ดงานของงานแขง่ขนัเรอืใบอนัทรง

เกยีรตแิหง่เอเชยี ซึง่มคีวามโดดเดน่ทัง้ในดา้นการจัดงาน การประชาสมัพันธ ์ คณุภาพของสนามแขง่ขนั จ านวนทมี

เรอืใบทีเ่ขา้แขง่ขนั ความทา้ทายในการแขง่ขนั และงานสงัสรรคช์ัน้เลศิ 

 

การแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ครัง้ที ่ 31 ด าเนนิการโดยคณะกรรมการจัดงานการแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พั

รกีตัตา้ ภายใตส้โมสรเรอืใบราชวรุณ และรอ้งขอการสนับสนุนจากกองทพัเรอื สมาคมแขง่เรอืใบแหง่ประเทศไทย และ

จังหวดัภเูก็ต  

   

งานแขง่ขนัเรอืใบภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้  
ตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษทีผ่า่นมา การแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นการแขง่ขนัเรอืใบ

นานาชาตสิ าคญัทสีดุรายการหนึง่ในเอเชยี โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สดดุพีระอจัฉรยิภาพและร าลกึในพระมหากรุณาธคิณุ
อนัหาทีส่ดุมไิดข้องพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทีไ่ดพ้ระราชทานก าเนดิการแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ต

คงิสค์พัรกีตัตา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เพือ่นอ้มส านกึในพระมหากรุณาธคิณุในพระบรมราชานุเคราะหข์อง สมเด็จพระ

เจา้อยูห่ัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ทีท่รงมตีอ่วงการเรอืใบไทย 
 

การแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ ด าเนนิการโดยคณะกรรมการจัดงานการแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ ภายใต ้
การอ านวยการของสโมสรเรอืใบราชวรุณ และรอ้งขอการสนับสนุนจากกองทพัเรอื สมาคมแขง่เรอืใบแหง่ประเทศไทย 

และจังหวดัภเูก็ต โดยในแตล่ะปี มกีารแขง่ขนัทัง้ประเภทเรอืใบเล็ก และเรอืใบประเภทคลีโบ๊ทและมัลตฮิลัล ์ซึง่แบง่การ
แขง่ขนัออกเป็นหลายรุ่น 
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ภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ 2017 มผีูส้นับสนุน ไดแ้ก ่กะตะกรุ๊ป รสีอรท์ ประเทศไทย ส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาลและบรษัิท 

หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 
หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาเยีย่มชมเว็บไซต ์www.kingscup.com  

ส าหรับสือ่มวลชนทีต่อ้งการภาพความละเอยีดสงู สามารถล็อกอนิไดท้ีเ่ว็บไซตต์อ่ไปนี้ 

Facebook: http://www.facebook.com/phuketkingscupregatta  
IG: phuketkingscupregatta  

YouTube Channel: http://www.youtube.com/phuketkingscup 
 

 

 

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 แซจ่๋าว (เอ)    ภัทรนษิฐ ์อิม่อ าไภย 

Senior PR Executive     Deputy Managing Director 
มอืถอื: 085 000 1476    มอืถอื:  089 893 4819 

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