
 
 
 

ขา่วประชาสมัพนัธ ์

 

เรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้คร ัง้ที ่33  

พรอ้มสรา้งปรากฏการณ์ศกึเรอืใบอนัทรงเกยีรตแิหง่เอเชยี 
พบกนั 30 พฤศจกิายน – 7 ธันวาคม 2562 ณ บยีอนด ์รสีอรต์ กะตะ ภเูกต็   

 
บรรยายภาพ (จากซา้ย): นายประมขุพสิฐิ อจัฉรยิะฉาย ผูก้อ่ตัง้และประธานบรหิารเครอืกะตะ กรุ๊ป รสีอรท์  

พลเรอืโทเชงิชาย ชมเชงิแพทย ์ ผูบั้ญชาการทัพเรอืภาคที ่ 3 ทัพเรอืภาคที ่ 3 พลเรอืเอก นรสิ  ประทมุสุวรรณ  

นายกสมาคมกฬีาแขง่เรอืใบแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ ์ นายภคัพงศ ์ ทวพิฒัน ์ ผูว้่าราชการจังหวัดภเูก็ต 

นายเควนิ วทิคราฟท ์ ประธานกรรมการจัดการแขง่ขันเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภเูก็ตคงิสคั์พรกัีตตา้ นายนธิพิฒัน ์

แทนศรเีกยีรต ิ รองนายกสมาคม สโมสรเรอืใบราชวรุณ ร่วมพธิเีปิดการแขง่ขันเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภเูก็ตคงิสคั์พ

รกัีตตา้ ครัง้ที ่33 ณ โรงแรมบยีอนด ์รสีอรต์ กะตะ จังหวัดภเูก็ต 

 

ภูเก็ต 1 ธนัวาคม 2562 - การแขง่ขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ คร ัง้ที ่33 กลับมาสรา้ง

ปรากฏการณ์ศกึเรอืใบอันทรงเกยีรตแิหง่เอเชยีอกีครัง้ ต ัง้แตว่นัที ่30 พฤศจกิายน – 7 ธนัวาคม 2562 โดยในปีนี้

จัดการแขง่ขันเรอืใบใหญ่ประเภทคลีโบท้และมัลตฮัิลลจ์ านวน 10 รุ่น และรายการอนิเตอรเ์นชัน่แนล ดงิกี ้ คลาส 

(International Dinghy Classes) จ านวน 6 รุ่น และยังไดเ้พิม่การแขง่ขันรายการเรอืใบบังคับวทิย ุ(International One 

Meter Class: IOMC) เป็นครัง้แรกในปีนี้ โดยการแขง่ขันภเูก็ตคงิสคั์พรกัีตตา้มเีป้าหมายในการสรา้งความเตบิโตทีย่ั่งยนื



 
 
 

แกว่งการเรอืใบและร่วมพัฒนาทักษะของนักกฬีาเรอืใบรุ่นใหม ่ พรอ้มตอกย ้าศักยภาพของจังหวัดภเูก็ตในการเป็น

ศนูยก์ลางกฬีาทางน ้าและอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วทางทะเลชัน้น าของเอเชยี 

 

นายเควนิ วทิคราฟท ์ประธานกรรมการจดัการแขง่ขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ กลา่วว่า 

“เรารูส้กึยนิดทีีไ่ดต้อ้นรับทัพนักกฬีาเรอืใบทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาตสิูง่านภเูก็ตคงิสคั์พรกัีตตา้ ครัง้ที ่ 33 ซึง่ตลอด

การจัดงานในปีทีผ่่านมารวมถงึปีนี้ เราไดใ้หค้วามส าคัญกับการสรา้งความเตบิโตแกว่งการเรอืใบเล็กและเราทกุคนใน

วงการเรอืใบไทยสามารถรับรูไ้ดถ้งึผลลัพธเ์ชงิบวกตลอดหลายปีทีผ่า่นมา วา่กฬีาเรอืใบในประเทศมกีารเตบิโตและ

ไดร้ับความนยิมเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง โดยทัพเรอืใบเล็กทีเ่ขา้ร่วมแขง่ขันในรายการอนิเตอรเ์นชัน่แนล ดงิกี ้ คลาส มี

จ านวนเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็ว รายการนี้ถกูออกแบบมาเพือ่สง่เสรมิและสรา้งแรงบันดาลใจแกเ่หลา่นักกฬีาเรอืใบเยาวชน

ในประเทศไทย ซึง่ตลอดระยะเวลา 33 ปีนับตัง้แต่การรเิริม่จัดงานในครัง้แรก ภเูก็ตคงิสคั์พรกัีตตา้ไดส้รา้งชือ่เสยีงมา

อยา่งตอ่เนื่องทัง้ในดา้นการแข่งขันกฬีาทางน ้าทีส่นุกสนานเรา้ใจ โดยมเีรอืใบชัน้เยีย่ม กัปตันและลูกเรอืฝีมอืฉกาจจาก

ท่ัวทกุมมุโลกเดนิทางมาร่วมชงิชยัความเป็นหนึง่กันอยา่งคับคั่ง ตลอดจนงานเลีย้งสงัสรรคท์ีส่นุกสนาน ซึง่ท าใหผู้ม้า

เยอืนไดส้มัผัสกับการตอ้นรับอันอบอุน่ของเมอืงไทย ซึง่ไดร้ับการยกย่องว่าเป็นจุดหมายปลายทางเพือ่การพักผ่อนทีด่ี

เยีย่มทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก”   

 

การแขง่ขันเรอืใบใหญป่ระเภทคลีโบท้และมัลตฮัิลลแ์บง่ออกเป็น 10 รุ่น ไดแ้ก ่ ไออารซ์ ี 0, ไออารซ์ ี 1, ไออารซ์ ี 2, 

พรเีมยีร,์ แบรโ์บ๊ตชารเ์ตอร ์A, แบรโ์บ๊ตชารเ์ตอร ์B, มัลตฮัิลล,์ มัลตฮัิลลค์รูซิง่, ไฟรฟ์ลาย 850, และโมเดริน์ คลาสสกิ/

ครูซิง่ คลาส 

 

“การแขง่ขันรุ่นพรเีมยีรใ์นปีนี้ มจี านวนทมีเรอืใบร่วมแขง่ขันมากทีส่ดุในรอบหลายปีทีผ่า่นมา” นายไซมอน เจมส ์

ผูอ้ านวยการการแขง่ขนั กล่าว “ส าหรับเรอืใบล าใหญ่ทีส่ดุของปีนี้คอืเรอืทมี สปิรติ (สวอน 90) จากประเทศสงิคโปร ์

โดยเราจะจัดการแขง่ขันรุ่นไออารซ์ ี 3 รุ่น ซึง่แตกต่างกันทัง้ในดา้นรูปทรงและประสทิธภิาพของเรอื สว่นรุ่นโมเดริน์ 

คลาสสกิ จะจัดแขง่ขันรวมกับรุ่นครูซิง่ คลาส ส าหรับเรอืใบประเภทมัลตฮัิลลจ์ะแยกการแขง่ขันเป็น 2 รุ่น คอืการแขง่

ความเร็วและการแขง่ระยะไกล”  

 

ส าหรับทมีเรอืใบเล็กในรายการอนิเตอรเ์นชัน่แนล ดงิกี ้ คลาส มนัีกกฬีาเยาวชนเขา้ร่วมแขง่ขันมากกวา่ 100 คน โดย

แบง่เป็นรุ่นออพตมิสิตช์ายและหญงิ, เลเซอร ์4.7 (รวม), เลเซอรส์แตนดารด์, เลเซอรเ์รเดยีล,และ 420 

 

รายการภเูก็ตคงิสคั์พรกัีตตา้ในปีนี้ยังไดเ้พิม่การแขง่ขันรายการเรอืใบบังคับวทิย ุ (International One Meter Class: 

IOMC) ซึง่ก าหนดจัดแขง่ขันระหวา่งวันที ่ 4-7 ธันวาคม 2562 เพือ่ใหส้มาชกิเรอืใบบังคับวทิยุท่ัวไปและตา่งประเทศ

รวมทัง้เปิดโอกาสใหค้นพกิารสามารถเขา้ร่วมการแขง่ขันนี้ได ้ โดยรายการไอโอเอ็มซจีะด าเนนิการแขง่ขันโดย

คณะกรรมการจัดการแขง่ขันเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภเูก็ตคงิสคั์พรกัีตตา้ ภายใตก้ารอ านวยการของชมรมเรอืใบบังคับ

วทิยTุharcoratโดยการสนับสนุนจากกองทัพเรอื สมาคมแขง่เรอืใบแหง่ประเทศไทย จังหวัดภเูก็ต รวมทัง้ Thailand RC 

Sailboat และสมาคมเรอืใบบังคับวทิยุสากล (International One Meter Class Association-IOMICA) 

 



 
 
 

นายภคัพงศ ์ ทวพิฒัน ์ ผูว้า่ราชการจงัหวดัภูเก็ต กล่าวว่า “จังหวัดภเูก็ตมคีวามยนิดเีป็นอยา่งยิง่ทีไ่ดร้ับเกยีรตเิป็น

สถานทีจ่ัดงานภเูก็ตคงิสคั์พรกัีตตา้ ครัง้ที ่ 33 ซึง่เป็นมหกรรมการแขง่ขันเรอืใบทีท่รงเกยีรตสิงูสดุในเอเชยี  และได ้

ตอ้นรับนักกฬีาเรอืใบจากท่ัวโลกทีต่า่งใหค้วามสนใจเดนิทางมาประชนัทักษะการแลน่เรอืใบบนผนืน ้าสคีรามของทอ้ง

ทะเลภเูก็ต จงึนับเป็นโอกาสดทีีท่กุทา่นจะไดส้มัผัสกับความงดงามของทะเลภเูก็ตตลอดจนอาหารพืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่จน

ไดร้ับการประกาศจากยเูนสโกยกใหเ้ป็นเมอืงแหง่การสรา้งสรรคอ์าหารหรอื Creative City of Gastronomy เมือ่เร็ว ๆ นี้ 

ซเีอ็นเอ็นไดย้กยอ่งใหย้า่นเมอืงเกา่ภเูก็ตเป็นหนึง่ในเมอืงทีง่ดงามมากทีส่ดุของเอเชยี เชน่เดยีวกับนติยสาร ย.ูเอส. 

นวิส ์ แอนด ์ เวลิด ์ รพีอรต์ ทีจั่ดอันดับใหภ้เูก็ตอยูใ่นรายชือ่ “เมอืงทีน่่าท่องเทีย่วมากทีส่ดุของโลก” และ “เมอืงทีน่่า

ทอ่งเทีย่วทีส่ดุในเอเชยี” ประจ าปี ค.ศ. 2019 ซึง่ชือ่เสยีงในระดับโลกเหลา่นี้ชว่ยตอกย ้าวา่ประเทศไทยและจังหวัด

ภเูก็ตมศัีกยภาพในการมอบประสบการณ์วันพักผอ่นอันน่าประทับใจแกนั่กทอ่งเทีย่วจากท่ัวโลก ผมขออวยพรใหนั้กกฬีา

ทกุทา่นโชคดแีละปลอดภัยตลอดการแขง่ขัน และหวังเป็นอยา่งยิง่ว่าจังหวัดภเูก็ตจะมโีอกาสตอ้นรับทกุท่านอกีครัง้ใน

โอกาสตอ่ไป”   

 

นายประมขุพสิฐิ อจัฉรยิะฉาย ผูก้อ่ต ัง้และประธานบรหิารเครอืกะตะ กรุป๊ รสีอรท์ กลา่ววา่ “กะตะ กรุ๊ป รสีอรท์ 

ไดร้ับเกยีรตใิหเ้ป็นผูส้นับสนุนการแขง่ขันเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภเูก็ตคงิสคั์พรกัีตตา้อกีครัง้ในปีนี้ โดย กะตะ กรุ๊ป รี

สอรท์ เป็นผูป้ระกอบการธรุกจิโรงแรมรสีอรต์รายใหญข่องประเทศไทยมาตัง้แตปี่ พศ. 2523 ท าใหเ้ราเป็นหนึง่ในผู ้

ด าเนนิธรุกจิโรงแรมทีม่คีวามมั่นคงมาอย่างยาวนานมากทีส่ดุของประเทศ โดยมโีรงแรมและรสีอรต์เปิดใหบ้รกิารใน

เมอืงชายทะเลยอดนยิมและมชีือ่เสยีงหลายแหง่  ส าหรับโรงแรมบยีอนด ์ รสีอรต์ กะตะ แหง่นี้ ไดร้ับหนา้ทีเ่ป็นศนูย์

จัดการแขง่ขันรายการภเูก็ตคงิสคั์พรกัีตตา้มานานถงึ 23 ปี ซึง่เราไดน้ าเสนอการตอ้นรับชัน้เลศิแบบไทยและ

ประสบการณ์การพักผอ่นบนมาตรฐานระดับสงูแกผู่ม้าเยอืนอย่างดเียีย่มเสมอมา ดว้ยเหตนุี้ เราจงึรูส้กึยนิดแีละพรอ้ม

ตอ้นรับทมีนักแลน่เรอืใบทัง้เกา่และใหมทุ่กทา่น และหวังเป็นอยา่งยิง่วา่ทุกท่านจะไดร้ับความพงึพอใจสงูสดุจากการ

ตอ้นรับอันอบอุน่ของเราในปีนี้” 

 

ปัจจุบัน“กะตะกรุ๊ปรสีอรท์” มีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือทัง้สิน้ 8 แห่ง  ส่วนใหญ่ตัง้อยู่รมิชายหาดที่มีชือ่เสียงใน

ภาคใตข้องประเทศไทย ประกอบดว้ย บยีอนด ์รสีอรท์ กะรน (Beyond Resort Karon) จังหวัดภเูก็ต, บยีอน รสีอรท์ 

เขาหลกั (Beyond Resort Khaolak) จังหวัดพังงา สองรสีอรท์รมิชายหาดทีใ่หบ้รกิารระดับลักซัวรีส่ าหรับผูเ้ขา้พัก 18 

ปีขึน้ไป บยีอน รสีอรท์ กระบี ่(Beyond Resort Krabi) ตัง้อยู่รมิหาดคลองม่วง จังหวัดกระบี ่และ  บยีอนด ์รสีอรต์ 

กะตะ (Beyond Resort Kata ) ตัง้อยู่รมิหาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต ทีพ่รอ้มตอ้นรับกลุ่มครอบครัวดว้ยกจิกรรมรมิชายหาด

มากมาย และบยิอนด ์ ป่าตอง(Beyond Patong) โรงแรมดีไซน์ทันสมัย พรอ้ม ตลาดกลางคืน สตรีทฟู้ ด ใหคุ้ณ

เพลดิเพลนิทัง้ของกนิ ของชอ้ปจุใจ ตัง้อยู่หาดป่าตองทีม่ีชือ่เสยีงระดับโลกของจังหวัดภูเก็ต  และ ภูเก็ต ออรค์ดิ รี

สอรท์ แอนด ์สปา (Phuket Orchid Resort & Spa) ตัง้อยู่บนหาดกะรน จังหวัดภูเก็ต รีสอร์ทส าหรับครอบครัว ยังมี 

โนโวเทล สมุย รสีอรท์ เฉวง บชี กานดาบุร  ี(Novotel Samui Resort Chaweng Beach Kandaburi) ตัง้อยู่บนหาด

เฉวงใจกลางแหล่งบันเทงิของเกาะสมุย และ รีสอร์ทใหม่ล่าสุดล าดับที่ 8 ในเครือฯ คอื ประมุกโก ้(Pamookkoo) 

ตัง้อยูถ่นนเลยีบชายหาดกะตะ จังหวัดภเูก็ต ตกแตง่แนวอารยธรรมโบราณ ธมีเมโสโปเตเมยี มจี านวนหอ้งพัก 512 หอ้ง 

หอ้งประชมุใหญ่จุได ้1,100 คน พรอ้มสระว่ายน ้าสฟ้ีาเทอรค์วอยสข์นาดใหญ่พรอ้มสไลเดอร ์3 ระดับทีส่งูเท่ากับตกึ 4 

ชัน้ ทีเ่พิง่เปิดตัวในเดอืนพฤศจกิายน 2019 นี้ 



 
 
 

 

การแขง่ขันเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภเูก็ตคงิสคั์พรกัีตตา้ ด าเนนิการโดยคณะกรรมการจัดงานการแขง่ขันเรอืใบภเูก็ต

คงิสคั์พรกัีตตา้ ภายใตก้ารอ านวยการของสโมสรเรอืใบราชวรุณ โดยการสนับสนุนจากกองทัพเรอื สมาคมแขง่เรอืใบ

แหง่ประเทศไทย จังหวัดภเูก็ต 

 

เรอืใบประเภทคลีโบท้และมัลตฮัิลลจ์ะท าการแขง่ขันรวม 5 วัน โดยมวัีนพักระหวา่งการแขง่ขัน 1 วันในวันพฤหัสฯ ที ่5 

ธันวาคม 2562 ส าหรับรายการอนิเตอรเ์นชัน่แนล ดงิกี ้ คลาส จะท าการแขง่ขัน 4 วันตดิตอ่กัน เริม่ตัง้แต่วันพุธที ่ 4 

ธันวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาเยีย่มชมเว็บไซต ์www.kingscup.com   

ส าหรับสือ่มวลชนทีต่อ้งการภาพความละเอยีดสงู สามารถล็อกอนิไดท้ีเ่ว็บไซตต์อ่ไปนี้ 

http://www.facebook.com/phuketkingscupregatta 

 

 

 

ส าหรบัสือ่มวลชน หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ 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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