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Press Release 

 

พธิมีอบถว้ยพระราชทานการแขง่ขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทาน  

“ภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้” คร ัง้ที ่31 

ทมีเรอืใบฝีมอืเยีย่มจาก 20 ประเทศรว่มการแขง่ขนัเรอืใบทรงเกยีรตทิีส่ดุในเอเชยี 

 
บรรยายภาพ – พลอากาศเอก ชลติ พุกผาสกุ องคมนตร ีผูแ้ทนพระองค ์เป็นประธานในพธิมีอบรางวลัถว้ยพระราชทาน

ใหแ้กเ่หลา่ผูช้นะจากการแขง่ขันเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้ ครัง้ที ่31 ประจ าปี 2560 ณ หอ้งกานดา โรงแรมบยีอนด ์ 
รสีอรต์ กะตะ จังหวัดภเูก็ต เร็วๆ นี้ 

 

 
ภูเก็ต 9 ธนัวาคม 2560 - สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให ้

พลอากาศเอก ชลติ พุกผาสกุ องคมนตร ี เป็นผูแ้ทนพระองค ์ เพือ่มอบถว้ยรางวลัพระราชทาน “ภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้” 

ครัง้ที ่ 31 แกท่มีทีช่นะเลศิการแขง่ขนัประเภทตา่งๆ ทัง้ทมีเรอืใบไทยและตา่งชาตปิระเภทคลีโบต๊และมัลตฮิลัลร์วม 11 

รุ่นและเรอืใบเล็กอนิเตอรเ์นชนัแนล ดงิกี ้รวม 6 รุ่น ณ โรงแรมบยีอนด ์รสีอรต์ กะตะ จังหวดัภเูก็ต 

 

ภายในงาน ไดรั้บเกยีรตจิาก พลเรอืเอกรังสฤษฏ ์สตัยานุกลู ผูบ้ญัชาการกองเรอืยุทธการ  นายนรภัทร ปลอดทอง ผูว้า่

ราชการจังหวดัภเูก็ต นายเควนิ วทิคราฟท ์ ประธานกรรมการจัดการแขง่ขนั นายประมขุพสิฐิ อัจฉรยิะฉาย ประธาน

กรรมการผูจ้ัดการโรงแรมและรสีอรท์ในเครอืกะตะกรุ๊ป พลเรอืเอก วรงค ์ สง่เจรญิ คณะกรรมการจัดการแขง่ขนั นักกฬีา

เรอืใบจากทั่วโลกและนักกฬีาเรอืใบไทยเขา้ร่วมงาน 

 

นายเควนิ วทิคราฟท ์ ประธานกรรมการจัดการแขง่ขนัฯกลา่วสรุปภาพรวมการแขง่ขนัวา่ “ขอแสดงความยนิดกีับทมีและ

นักกฬีาทกุทา่นทีไ่ดรั้บรางวลั การแขง่ขนัปีที ่ 31 เป็นการสบืสานความส าเร็จของภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้อกีครัง้ ดว้ยสภาพ
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ลมทีด่ตีลอดสปัดาห ์ท าใหก้ารแขง่ขนัเต็มไปดว้ยความสนุกสนาน และนักกฬีาเรอืใบทัง้ 20 ประเทศไดใ้ชท้ัง้ทักษะและ

ความสามารถทกุรูปแบบเพือ่ขับเคีย่วกนัทกุวนั  ขณะทีส่นามการแขง่ขนัเรอืใบเล็กอนิเตอรเ์นชัน่แนลดงิกี ้ บรรดานักกฬีา

ซึง่รวมทัง้นักกฬีาเรอืใบระดับเยาวชนไทยก็ไดฝึ้กความสามารถในสภาพลมทีแ่ตกตา่งกนั เป็นการพัฒนาทกัษะเพือ่

เตรยีมตวักา้วขึน้เป็นนักกฬีาเรอืใบรุ่นใหญต่อ่ไป” 

  

นายนรภัทร ปลอดทอง ผูว้า่ราชการจังหวดัภเูก็ต กลา่ววา่ “การแขง่ขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้

เป็นรายการเรอืใบทีท่รงเกยีรตทิีส่ดุในเอเชยี ซึง่จังหวัดภเูก็ตมคีวามภาคภมูใิจทีไ่ดต้อ้นรับนักกฬีารวมทัง้นักทอ่งเทีย่วที่

ตดิตามการแขง่ขนัจากทั่วโลกทกุปี  ซึง่เราประมาณการณ์วา่การแขง่ขนัในปีนี ้ มทีัง้นักกฬีาและผูต้ดิตามชมการแขง่ขนั

ถงึ 2,000 คน ซึง่สามารถชว่ยกระตุน้เศรษฐกจิการทอ่งเทีย่วทัง้โรงแรม ทีพั่ก อตุสาหกรรมตอ่เรอื และภาคบรกิารที่

เกีย่วขอ้งของจังหวดัภเูก็ตไดถ้งึประมาณ 250-300 ลา้นบาท อกีทัง้ยังตอกย ้าชือ่เสยีงของจังหวดัภเูก็ตและประเทศไทย

ส าหรับการทอ่งเทีย่วทางกฬีาไดเ้ป็นอย่างด”ี 

 

รายนามผูช้นะการแขง่ขนัประเภทคลีโบต๊และมลัตฮิลัลร์วม 11 รุน่และเรอืใบเล็กอนิเตอรเ์นช ัน่แนล ดงิกี ้รวม 

6 รุน่ มดีงันี ้

รุน่ไออารซ์ ีซโีร ่(IRC Zero) อนัดับ 1 ไดแ้ก ่ทมีเรอืทเีอชเอ 72 โดยกปัตนัทอม และเควนิ วทิคราฟท ์(ไทย) 

รุน่ไออารซ์ ี 1 (IRC 1) อนัดบั 1 ไดแ้ก ่ทมีเรอืโอโตโนมอส แมนเดร็ก โดยกปัตนันคิ เบริน์ส ์ และ เฟร็ด คนิมอนธ ์

(ฮอ่งกง) 

รุน่ไออารซ์ ี 2 (IRC 2) อนัดบั 1 ไดแ้ก ่ ทมีเรอืกะตะร็อคส ์ (เรอืมาดามบตัเตอรฟ์ลาย) โดยกปัตนัปีเตอร ์ ไดเออร ์

(สหราชอาณาจักร) 

รุน่พรเีมยีร ์(Premier) อนัดับ 1 ไดแ้ก ่ทมีเรอืไพน ์แปซฟิิก โดยกปัตนัอทิธนัิย ยิง่ศริ ิ(ไทย) 

รุน่แบรโ์บท๊ ชารเ์ตอร ์(Bareboat Charter) อนัดับ 1 ไดแ้ก ่ทมีเรอืไฟลนิ โดยกปัตนัอกิอร ์กนิสเบริก์  (รัสเซยี) 

รุน่ครูซิง่ (Cruising) อนัดับ 1 ไดแ้ก ่ทมีเรอืยมูโินโกะ โดยกปัตนัยรู ิเฟอรซ์อฟ  (รัสเซยี) 

รุน่โมเดริน์ คลาสสคิ (Modern Classic) อนัดบั 1 ไดแ้ก ่ทมีเรอืเมอรเ์มด (มาส อลัเลเกอร)์ โดยกัปตนัสง ทงิ  (จนี) 

รุน่มลัตฮิลัล ์ เรซซิง่ (Multihull Racing) อนัดับ 1 ไดแ้ก ่ทมีเรอืธอร ์โดยกปัตนัเฮนรี ่ เคย ์และ เฟอรก์ัส วลิเมอร ์

(สหราชอาณาจักร) 

รุน่มลัตฮิลัล ์ ครูซิง่(Multihull Cruising) อนัดบั 1 ไดแ้ก ่ ทมีเรอืโมโจ มัลตฮิลัล ์ โซลชูัน่ส ์ โดยกัปตนัรคิ ฟีลดิง้  

(ออสเตรเลยี) 

รุน่ไฟรฟ์ลาย 850 สปอรต์ (Firefly 850 Sport) อนัดบั 1 ไดแ้ก ่ ทมีเรอืทวนิชารก์ โดยกปัตนัจอหน์ นวิแฮม 

(สหราชอาณาจักร) 

รุน่พลัซ ์600 (Pulse 600) อนัดบั 1 ไดแ้ก ่มัลตฮิลัล ์โซลชูัน่ส ์เอช3โอ  โดยกปัตนัณัฐพล ทองถม (ประเทศไทย) 

 

ทัง้นีใ้นนามของการแขง่ขนัเรอืใบชงิภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ นายเควนิ วทิคราฟท ์ประธานกรรมการจัดการแขง่ขนัฯ ไดม้อบ

เรอืใบออพตมิสิตจ์ านวน 10 ล าใหแ้กศ่นูยฝึ์กซอ้มเรอืใบจังหวดัสงขลา เพือ่รว่มสนับสนุนการพัฒนาทกัษะการเลน่เรอืใบ

และสง่เสรมิใหเ้ยาวชนไทยหันมาสนใจกฬีาเรอืใบมากยิง่ขึน้ เนือ่งจากเรอืใบออพตมิสิตเ์ป็นเรอืใบขนาดเล็กทีเ่หมาะ

ส าหรับการแนะน าใหเ้ยาวชนใชฝึ้กฝนในเบือ้งตน้ และงา่ยตอ่การบงัคับส าหรับเด็กๆ โดยนักกฬีาเรอืใบเยาวชนสามารถ

ใชไ้ดฝึ้กซอ้ม พัฒนาฝืมอืและลงแขง่ขนัไดต้ัง้แตอ่าย ุ7-8 ปี ไปจนถงึอายุ 15 ปี กอ่นกา้วสูก่ารเลน่เรอืใบใหญใ่นอนาคต  
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การแขง่ขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทาน “ภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้” ครัง้ที ่ 31 ด าเนนิการโดยคณะกรรมการจัดงานการแขง่ขนั

เรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้ ภายใตส้โมสรเรอืใบราชวรุณ และขอการสนับสนุนจากกองทพัเรอื สมาคมแขง่เรอืใบแหง่

ประเทศไทย และจังหวดัภเูก็ต โดยมผีูส้นับสนุน ไดแ้ก ่ กะตะกรุ๊ป รสีอรท์ ประเทศไทย ส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล

และบรษัิท หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาเยีย่มชมเว็บไซต ์www.kingscup.com  

ส าหรับสือ่มวลชนทีต่อ้งการภาพความละเอยีดสงู สามารถล็อกอนิไดท้ีเ่ว็บไซตต์อ่ไปนี ้

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

 

# # # 

 

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 

 

ภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ 2017 มผีูส้นับสนุน ไดแ้ก ่กะตะกรุ๊ป รสีอรท์ ประเทศไทย ส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาลและบรษัิท 

หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาเยีย่มชมเว็บไซต ์www.kingscup.com  

ส าหรับสือ่มวลชนทีต่อ้งการภาพความละเอยีดสงู สามารถล็อกอนิไดท้ีเ่ว็บไซตต์อ่ไปนี ้

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

 

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 

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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