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ขา่วประชาสมัพนัธ ์

 

ภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้คร ัง้ที ่31   

พรอ้มตอ้นรบันกักฬีาเรอืใบท ัว่โลก  

2 – 9 ธนัวาคม 2560 ณ บยีอน รสีอรท์ กะตะ จงัหวดัภเูก็ต 

 

กรุงเทพฯ 1 ธันวาคม 2560 – งานแขง่ขนัเรอืใบภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้คร ัง้ที ่31 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เตรยีมจดั

อยา่งยิง่ใหญ ่พรอ้มตอ้นรบัทพันกักฬีาเรอืใบจากไทยและตา่งชาต ิในวนัที ่2 – 9 ธนัวาคม 2560 ณ โรงแรม

บยีอน รสีอรท์ กะตะ จงัหวดัภูเก็ต คาดทพันกักฬีาและผูต้ดิตามเยอืนจงัหวดัภูเก็ตกวา่ 2,000 คน ชว่ยกระตุน้

เศรษฐกจิและสรา้งชือ่เสยีงจงัหวดัภูเก็ตในฐานะศูนยก์ลางกฬีาและการทอ่งเทีย่วทางทะเลแหง่เอเชยี  

 

นายเควนิ วทิคราฟท ์ประธานคณะกรรมการจดังานแขง่ขนัภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ กลา่ววา่ “เราขอขอบคณุจังหวดั

ภเูก็ต กองทพัเรอืและพันธมติร ไดแ้ก ่กะตะกรุ๊ป ส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล และ บรษัิท หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน) 

ทีใ่หก้ารสนับสนุนการจัดงานในครัง้ที ่ 31 นี้  ขณะนี้ เรามทีมีเรอืใบรุ่นใหญจ่ากประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลกยนืยันเขา้ร่วมการ

แขง่ขนัแลว้เกอืบ 80 ล า ยนืยันไดว้า่งานภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้คอืการแขง่ขนัเรอืใบอนัทรงเกยีรตทิีย่ ิง่ใหญแ่ละดงึดดูทมี

เรอืใบจากทั่วโลกไดอ้ยา่งแทจ้รงิ” 

 

“ส าหรับปี 2560 นี ้ เรายังคงใหค้วามส าคญักบัการเตบิโตของกฬีาเรอืใบเล็ก และนักกฬีาเรอืใบระดบัเยาวชน เพือ่สบื

ทอดเจตนจ์ านงคข์องภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้ในการมุง่พัฒนากฬีาเรอืใบ และโดยเฉพาะอย่างยิง่นักกฬีาเรอืใบเยาวชนไทย

เพือ่การผงาดสูเ่วทโีลกในอนาคต โดยนักกฬีาเยาวชนจ านวนมากมคีวามมุง่มั่นทีจ่ะสมัครเขา้ร่วมเป็นลกูเรอืของทมี

เรอืใบใหญ ่เพือ่ร่วมแขง่ขนัในรายการงานภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ในอนาคต” นายเควนิกลา่ว 

 

การแขง่ขนัในปีนีป้ระกอบดว้ย การแขง่ขนัเรอืใบใหญป่ระเภทคลีโบท้และมลัตฮิลัล ์ซึง่ขณะนีม้ทีมีเรอืจากทัว่โลกถงึ 

17 ประเทศ อาท ิออสเตรเลยี จนี รัสเซยี สหรัฐฯ ญีปุ่่ น มาเลเซยี นวิซแีลนด ์รัสเซยี ฝร่ังเศส เอสโทเนยี รวมทัง้ทมีไทย  

แชมป์เกา่หลายสมัย เชน่  Pine Pacific ในรุ่นพรเีมยีร ์นอกจากนี ้ยังม ีการแขง่ขนัเรอืใบเล็ก อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ดงิ

กี ้คลาส เรซ ซึง่ไดรั้บความนยิมเพิม่มากขึน้อยา่งตอ่เนือ่งในหมูนั่กกฬีาเรอืใบเยาวชนทัง้ในประเทศไทยและเอเชยี และ

เป็นสว่นหนึง่ทีช่ว่ยสง่เสรมิการเตบิโตอยา่งย่ังยนืของอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วทางทะเลของเมอืงไทย  

 

ดา้น นาวาเอก พรพรหม สกุลเต็ม ผูอ้ านวยการแขง่ขนั อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ดงิกี ้คลาส เรซ กลา่ววา่ “การแขง่ขนั

เรอืใบเล็กเป็นผลผลติแหง่ความส าเร็จของ ภเูก็ตดงิสค์พัรกีตัตา้ ทีเ่ป็นการลงทนุเพือ่อนาคตของชาตอิยา่งแทจ้รงิ” ซึง่

นอกจากจะเป็นการสรา้งนักกฬีา และเฟ้นหานักกฬีาฝีมอืดเีพือ่พัฒนาศักยภาพไปสูร่ะดับชาตแิลว้ ยังเป็นการสรา้งอาชพี

ใหก้บัเยาวชนในทอ้งถิน่ในอนาคตไดอ้กีดว้ย โดยการแขง่ขันจะแบง่เป็นรุ่นตา่งๆ ไดแ้ก ่ ออพตมิสิตช์ายและหญงิ, 

เลเซอร ์4.7, เลเซอรเ์รเดยีล, เลเซอรส์แตนดารด์ ท็อปเปอร ์และ 420 ซึง่มนัีกกฬีาเรอืใบโอลมิปิกและทมีชาตไิทยเขา้

ร่วมชงิชยัเชน่ กรีต ิบวัลง เป็นตน้” 

 

ทัง้นี้ ทีผ่่านมาจังหวดัภเูก็ต ถอืเป็นสนามการแขง่ขนัเรอืใบรายการใหญร่ะดบัโลกทีไ่ดรั้บความสนใจจากนักแลน่ใบเขา้

ร่วมปีละจ านวนมาก เนือ่งจากภเูก็ตเองมคีวามพรอ้มดา้นสถานทีจ่ัดการแขง่ขนั และมคีวามสวยงามทางทะเลทีก่ลายเป็น

จดุหมายปลายทางของนักทอ่งเทีย่ว โดยในปีนี้การจัดงานไดรั้บเกยีรตจิาก นายนรภทัร ปลอดทอง ผูว้า่ราชการ

จงัหวดัภูเก็ต เขา้ร่วมในพธิเีปิดและปิดการแขง่ขนัดว้ย   

 

“กฬีาเรอืใบจัดเป็นทางเลอืกหนึง่ของกฬีาทีค่วรคา่แกก่ารสง่เสรมิใหก้บัเยาวชน ไดเ้รยีนรู ้  ฝึกฝน เพือ่พัฒนาทกัษะ

พรอ้มตอ่ยอดไปสูก่ารสรา้งอาชพี รองรับการเตบิโตทางทะเลของภเูก็ตในอนาคต” ผูว้า่ราชการจังหวัดภเูก็ตกลา่ว 
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พธิเีปิดการแขง่ขนัฯเตรยีมจัดขึน้ในวนัที ่3 ธันวาคม 2560 และพธิปิีดการแขง่ขนัและมอบถว้ยรางวลัแกผู่ช้นะเลศิก าหนด

จัดในวนัที ่ 9 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมบยีอน รสีอรท์ กะตะ  (เดมิคอื กะตะบชี รสีอรท์ แอนด ์ สปา) ภายใตก้าร

บรหิารงานของกะตะกรุ๊ป ซึง่เป็นสถานทีจั่ดงานของภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้เป็นประจ าทกุปี ปัจจบุนัไดรั้บการตกแตง่ใหมใ่ห ้

มคีวามสวยงามและทนัสมัยมากยิง่ขึน้ การจัดงานการแขง่ขนัเรอืใบครัง้ที ่ 31 นีจ้งึเปรยีบเสมอืนการคนืสูเ่หยา้ของภเูก็ต

คงิสค์พัรกีตัตา้ภายใตรู้ปโฉมใหม ่ 

 

“ในปีนี ้เราจัดตัง้กองอ านวยการ ตลอดจนก าหนดจัดพธิเีปิดและพธิปิีดการแขง่ขนัทีโ่รงแรมบยีอน รสีอรท์ หาดกะตะ  ซึง่

ไดรั้บการตกแตง่ใหมใ่หส้วยงามทนัสมัยดงักลา่วแลว้ อนัจะสะทอ้นถงึภาพลกัษณ์ใหม่ทีส่ดใสและเขา้ถงึไดง้า่ยกวา่เดมิ

ของงานเรอืใบระดบัต านานอย่างภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้ ซึง่เราคาดวา่ตลอดการแขง่ขนัจะมทีัง้จ านวนทมีนักกฬีาเรอืใบและ

ผูต้ดิตามเยอืนจังหวดัภเูก็ตกวา่ 2,000 คน ซึง่จะมสีว่นชว่ยกระตุน้เศรษฐกจิและตอกย ้าชือ่เสยีงของจังหวดัภเูก็ตในฐานะ

ศนูยก์ลางกฬีาและการทอ่งเทีย่วทางทะเลแหง่เอเชยี” นายเควนิกลา่ว 

 

การแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ ด าเนนิการโดยคณะกรรมการจัดงานการแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ ภายใต ้

สโมสรเรอืใบราชวรุณ และรอ้งขอการสนับสนุนจากกองทพัเรอื สมาคมแขง่เรอืใบแหง่ประเทศไทย และจังหวัดภเูก็ต   

 

งานภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้ไดรั้บรางวลัอนัทรงเกยีรตมิากมาย ลา่สดุไดรั้บรางวัล “งานแขง่ขนัเรอืใบยอดเยีย่มแหง่

เอเชยี ประจ าปี 2559  (Best Asian Regatta)” จากงานประกาศผลรางวลั “2016 Asia Boating Awards” ซึง่ยืน่

ยันถงึความอตุสาหะของคณะผูจ้ัดงาน ซึง่มคีวามโดดเดน่ทัง้ในดา้นการจัดงาน การประชาสมัพันธ ์ คณุภาพของ

สนามแขง่ขนั จ านวนทมีเรอืใบทีเ่ขา้แขง่ขนั ความทา้ทายในการแขง่ขนัและการเป็นรายการแขง่ขนัเรอืใบอนัทรงเกยีรติ

แหง่เอเชยี 

 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาเยีย่มชมเว็บไซต ์www.kingscup.com  

ส าหรับสือ่มวลชนทีต่อ้งการภาพความละเอยีดสงู สามารถล็อกอนิไดท้ีเ่ว็บไซตต์อ่ไปนี้ 

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

ทวติเตอร:์ www.twitter.com/PhuketKingsCup  

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

ตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษทีผ่่านมา การแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้ ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นงานการแขง่ขนั

เรอืใบนานาชาตสิ าคัญทสีดุรายการหนึง่ในเอเชยี โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สดดุพีระอัจฉรยิภาพและร าลกึในพระมหา

กรุณาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิดข้องพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทีไ่ดพ้ระราชทานก าเนดิการแขง่ขนั

เรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เพือ่นอ้มส านกึในพระมหากรุณาธคิณุในพระบรมราชานุเคราะหข์อง 

สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ทีท่รงมตีอ่วงการเรอืใบไทย 

 

การแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ ด าเนนิการโดยคณะกรรมการจัดงานการแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ ภายใต ้

การอ านวยการของสโมสรเรอืใบราชวรุณ และรอ้งขอการสนับสนุนจากกองทพัเรอื สมาคมแขง่เรอืใบแหง่ประเทศไทย 

และจังหวดัภเูก็ต โดยในแตล่ะปี มกีารแขง่ขนัทัง้ประเภทเรอืใบเล็ก และเรอืใบประเภทคลีโบ๊ทและมัลตฮิลัล ์ซึง่แบง่การ

แขง่ขนัออกเป็นหลายรุ่น 

 

ภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ 2017 มผีูส้นับสนุน ไดแ้ก ่ กะตะกรุ๊ป รสีอรท์ ประเทศไทย  ส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล และ

บรษัิท หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

http://www.kingscup.com/
http://www.facebook.com/phuketkingscupregatta
http://www.twitter.com/PhuketKingsCup
http://www.youtube.com/phuketkingscup
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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  เว็บไซต:์ www.vivaldipr.com  
วรีวรรณ แซจ่๋าว (เอ)    ภัทรนษิฐ ์อิม่อ าไภย 

PR Manager      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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