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 มนุษย์คือสิ่งที่ไร้ขีดจำ�กัด

นักวิ่งช�วเคนย� แชมป์  World Major Marathon 7 สน�มระดับโลก

ELIUD KIPCHOGE  

NO 
HUMAN IS 
LIMITED
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ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา กระแส ‘กีฬา’ 
ดูเหมือนค่อนข้างมาแรงมากในบ้านเรา ผมไม่
แปลกใจใดๆ เลย เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ 
เกิดขึ้นตามพัฒนาการด้านความคิดของผู้คนใน
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะ
ในระดับปัจเจกที่มองเห็นความสำาคัญของกีฬา 
ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเสริมสร้างสุขภาพดี ส่งผล
ให้กายและใจแข็งแรง

กีฬาไม่เพียงสำาคัญต่อสุขภาพเท่านั้น หากยัง
สามารถยกระดับเป็นยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อน
ประเทศได้ด้วย เนลสัน แมนเดลา ผู้ถูกยกย่องให้
เป็นรัฐบุรุษของโลก เคยกล่าวว่า “Sport has the 
power to change the world.” - กีฬาคือพลังแห่ง
การเปลี่ยนแปลงโลก แต่ละประเทศจึงหันมาให้
ความสนใจฐานะของการเป็นผู้จัดงานมหกรรม
กีฬา เพราะตระหนักชัดแล้วว่าการจัดงานหนึ่ง
ครั้งนั้นสามารถก่อให้เกิดผลดีในหลายมิติ ไม่ว่า
จะเป็นเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

จากงานวิ่งมาราธอน งานปั่นจักรยาน  
งานแข่งขันไตรกีฬา ฯลฯ การจัดงานสปอร์ต 
อีเวนต์ในบ้านเราได้รับการพัฒนาและสร้างสรรค์
มากขึ้นตามลำาดับ ไม่เพียงเท่านั้น ปัจจุบันเรายัง
ได้เห็นโฉมหน้ากีฬารูปแบบใหม่ที่กำาลัง 

ร้อนแรงขึ้นทุกที นั่นก็คือ eSport ที่พลิกผันจาก
เกมออนไลน์สู่การเป็นเกมกีฬาที่ทั่วโลกกำาลัง
จับตา รวมทั้งประเทศไทยเองก็เช่นกัน 

ผมเชื่อว่า วันนี้เราคงไม่ได้จำากัดนิยามของ
กีฬาเพียงแค่เป็นเครื่องมือส่งเสริมสุขภาพดีอีก
ต่อไปแล้ว แต่กีฬากำาลังเป็นอีกคุณค่าที่สามารถ
สร้างมูลค่าได้ในเชิงสร้างสรรค์ เป็นยุทธวิธีของ
โลกยุคใหม่ที่ถูกนำามาใช้เพื่อพัฒนาประเทศ  
ส่งเสริมพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคีของ
ผู้คนในชาติ และสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจให้
แข็งแกร่ง 

นับจากหน้ากระดาษแผ่นน้ี คุณจะได้มองเห็น
ถึงนิยามท่ีเหนือกว่า ลึกซ้ึงกว่าของคำาว่า ‘กีฬา’ 
และตระหนักชัดว่า ‘กีฬาเป็นยาวิเศษ’ ได้อย่างไร

BE STRONG!

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำานวยการ 
สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุม 
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
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และพิมพ์ด้วยหมึกจาก
น้ำามันถ่ัวเหลือง

สแกนเพ่ืออ่านในรูปแบบดิจิทัล
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L’Etape Thailand by Le Tour De France  
 
Upcoming Events

MICE Review 
สถิติอุตสาหกรรมไมซ์ในไตรมาสท่ี 4
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เทคโนโลยีลำ�สมัยทำาให้การจัดแข่งขันและชม
กีฬายุคดิจิทัลสนุกครบรสยิ่งกว่าเดิม เห็นได้
จากการที่ Alibaba ยักษ์ไอทีจากแดนมังกร 
ขนเทคโนโลยีมากมายมาโชว์ หลังประกาศเป็น
พันธมิตรกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลตั้งแต่
ปี 2560-2571 เพื่อสร้างประสบการณ์แปลก
ใหม่ให้กับผู้ร่วมงานกีฬาโอลิมปิก ทั้งระบบ  
Deep Machine Learning สำาหรับการฝึกนักกีฬา 
ที่ประมวลผลข้อมูลต่างๆ เช่น การนอนหลับ 
โภชนาการ การฝึก สภาพอากาศ ที่มีผลต่อ
การแข่งขัน การนำา Big Data มาประมวล
ข้อมูลเพื่อส่งตรงข้อมูลต่างๆ ไปยังมือถือ
ของผู้ชม เช่น ข้อมูลการแข่งขัน การเดินทาง 
สภาพอากาศ ระบบ AI สำาหรับเมืองเจ้าภาพ
เพื่อใช้ตัดสินใจหาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดการ
แข่งขัน รวมถึงระบบยืนยันตัวตนทางชีวภาพ
เพื่อรักษาความปลอดภัย นับเป็นพัฒนาการ
ของมหกรรมโอลิมปิกที่น่าจะเป็นต้นแบบให้อีก
หลายมหกรรมกีฬาอื่นๆ นำาไปใช้ในอนาคต

Olympic in 
Digital World
Alibaba โชว์สีสันเทคโนโลยีเพื่อ
กีฬ�โอลิมปิกยุคดิจิทัล

ยิ้มไม่หุบกันถ้วนหน้ากับความสำาเร็จของการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก 
‘MotoGP’ ครั้งแรกในเมืองไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัด
บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคมที่ผ่านมา งานนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
เข้าสู่พื้นที่มากกว่า 2 แสนคน คาดว่าทำาให้เงินสะพัดสู่เศรษฐกิจจังหวัดเจ้าภาพและจังหวัด
ใกล้เคียงราว 3,100 ล้านบาท

Thailand Fast and Furious
เศรษฐกิจไทยยิ้มรับเงินสะพัดจ�ก MotoGP
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เป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายใน
ประเทศทางตรง

เป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายใน
ประเทศทางอ้อม

เกิดการจ้างงานใหม่ 

สร้างรายได้
ภาษีให้รัฐ

สร้�งผลกระทบท�งเศรษฐกิจ
เจ�ะลึกก�รใช้จ่�ย

คนร่วมงาน MotoGP 

ช�วไทย 153,750 
คน หรือ 75% ของ
คนร่วมงานท้ังหมด 
(ในจำานวนน้ีเป็นช�ว
บุรีรัมย์ 10,250 
คน) ช�วต่�งช�ติ 
51,250 คน หรือ 
25% ของคนร่วม
งานท้ังหมด

ค่าพาหนะเดินทาง
764 ล้�นบ�ท
24.50%

ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม 
679 ล้�นบ�ท 
หรือ 21.9%

ค่าท่ีพักโรงแรม 
642 ล้�นบ�ท 
หรือ 20.7%

ค่าซ้ือสินค้า
และของท่ีระลึก 
517 ล้�นบ�ท 
หรือ 16.7%

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
349 ล้�นบ�ท 
หรือ 11.30% ค่าใช้จ่ายเพ่ือความบันเทิง 

146 ล้�นบ�ท หรือ 4.7%

สร้างรายได้รวมประมาณ 3,100 ล้�นบ�ท  
รายได้ในจังหวัดบุรีรัมย์ 2,470 ล้�นบ�ท  
รายได้ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง เช่น ขอนแก่น สุรินทร์  
และนครราชสีมา 630 ล้�นบ�ท
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Bike in Privilege

หลังเป็นสนามแข่งขันจักรยานทางไกลอันโด่งดังอย่าง ‘Tour de France’ มายาวนาน ในปีหน้า 
เหล่านักปั่นก็จะมีสนามแข่งรายการใหม่เพิ่มเติม เมื่อสมาพันธ์จักรยานยุโรป (European Cycling 
Union) ประกาศจัดการแข่งขันจักรยานไฟฟ้ารายการ ‘UEC Formula E-Bike’ ซึ่งจะเปิดแข่ง  
2 รูปแบบ คือ จักรยานไฟฟ้าทางเรียบ และจักรยานไฟฟ้าแบบเสือภูเขา โดยตอนนี้อยู่ระหว่าง
การกำาหนดรายละเอียดการแข่งขัน เช่น ความเร็วสูงสุด และประเภทอุปกรณ์เสริมไฟฟ้า  
เป็นต้น แม้ปัจจุบันเริ่มมีการแข่งขันจักรยานไฟฟ้าบ้างแล้ว เช่น ‘The Sea Otter Classic 2016’  
ที่สหรัฐอเมริกา แต่ยังไม่มีรายการแข่งขันไหนมีองค์กรกีฬาเป็นโต้โผใหญ่แบบนี้ ดังนั้นหากงานนี้
ประสบความสำาเร็จดี คาดว่าจะจุดประกายให้ที่อื่นจัดการแข่งขันจักรยานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอนาคต

อัพเกรดความเป็นแฟนพันธุ์แท้ขึ้นอีกขั้นด้วย ‘แฟนทอม ริสต์แบนด์’     
(Fantom Wristband) สีฟ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่คอยส่ง      
ตรงข้อมูลทุกอย่างของเกมฟุตบอลไปสู่ข้อมือของสาวก ไม่ว่าจะ 
เป็นอัพเดตเกมสดๆ ข่าวด่วนสุดฮอต หรือควิซแบบอินเทอร์  
แอ็กทิฟให้แฟนๆ ได้แข่งกันโชว์ความสามารถ แฟนบอลคนไหน   
อยากซื้อขนมไปรับประทานระหว่างเกมก็ใช้สมาร์ตริสต์แบนด์ 
เส้นนี้ซื้อได้สบายๆ แถมเทคโนโลยีสุดล�ยังชี้เป้าแฟนบอลคอ 
เดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ ให้สานสัมพันธ์ใหม่ๆ ได้ด้วย ทั้งนี้ คาดการณ์ 
กันว่ายอดขายสมาร์ตริสต์แบนด์นี้จะเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวในช่วงฤดูกาลขาย
บัตร เพราะช่วยให้แฟนๆ เข้าสู่สนามได้สะดวกยิ่งขึ้น นับเป็นอีกวิธีน่า
สนใจสำาหรับธุรกิจต่างๆ เพื่อกระชับสัมพันธ์กับแฟนๆ

Closer, The Better

The First E-Bike Circuit

สม�ร์ตริสต์แบนด์ท่ีพ�คุณเก�ะติดเกมในสน�มรูปแบบใหม่ใกล้ชิดกว่�เคย

นักป่ันน่องเหล็ก E-Bike เตรียมรับสน�มแข่งแห่งแรก

ด้วยสภาพอากาศและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีรองรับ
การป่ันจักรยาน ชาวยุโรปจำานวนไม่น้อยจึงใช้
จักรยานกันเป็นประจำา เท่าน้ันยังไม่พอ รัฐบาล
หลายประเทศก็ยังมีมาตรการจูงใจให้คนป่ัน
จักรยานกันมากข้ึน เช่น รัฐบาลอังกฤษอาจ
เพ่ิมเพดานเงินอุดหนุนซ้ือจักรยานซ่ึงปัจจุบันอยู่
ท่ีราวๆ 1,000 ปอนด์ เพ่ือให้ประชาชนพร้อมใจ
กันปั่นจักรยานไฟฟ้าไปทำางาน ส่วนรัฐบาล
เนเธอร์แลนด์ก็ไม่น้อยหน้า กำาลังพิจารณา 
ข้อเสนอมอบเงินอุดหนุนให้ประชาชนซื้อ
จักรยาน เพราะต้องการแก้ปัญหารถติดใน 
เมืองหลวง พร้อมกระตุ้นให้บริษัทเอกชนจ่ายเงิน
พิเศษให้พนักงานที่ปั่นจักรยานมาทำางาน  
ส่วนเมืองไหนของไทยอยากเป็นเมืองจักรยาน 
น่าจะลองนำากลยุทธ์นี้ไปใช้ดู

ยุโรปแจกสิทธิประโยชน์ 
กระตุ้นคนปั่นจักรย�นไปทำ�ง�น



ไม่ว่าธุรกิจใดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือจับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม  (Niche Market)  
มากข้ึนเร่ือยๆ เช่นเดียวกับ ‘i hotel’ โรงแรมไต้หวันในย่านท่าอากาศยาน
นานาชาติเถาหยวน ท่ีฉีกตัวเองจากโรงแรมท่ัวไปด้วยบริการสุดพิเศษเพ่ือเหล่า
เกมเมอร์ นอกจากจะได้พักสบายตามมาตรฐานโรงแรม ยังมีสเตช่ันเล่นเกมใน
ห้องพักทุกห้อง พร้อมทีวีขนาด 46 น้ิว สำาหรับชม eSport แบบจุใจ ส่วนใคร
อยากประชันฝีมือกับคนคอเดียวกัน สามารถไปเล่นเกมในล็อบบ้ีท่ีมีโซนเล่นเกม
ขนาดใหญ่อยู่ด้วย สนนราคาห้องพัก คืนละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ (3,300 บาท) 
ใครอยากเอาไอเดียดีๆ แบบน้ีไปต่อยอดก็น่าสนใจไม่น้อย โดยเฉพาะในยุคท่ี 
eSport กำาลังมาแรงมากข้ึนทุกขณะ ท่ีมา : Newzoo บริษัทท่ีปรึกษาด้านเกม Mobile และ eSport

Stay and Play

Bike in Privilege

ไต้หวันไอเดียบรรเจิดผุดโรงแรมเอ�ใจเหล่�เกมเมอร์

กระแส eSport มาแรงท่ัวทุกมุมโลก โดยเฉพาะในประเทศจีน 
ท่ีรัฐบาลท้องถ่ินหลายแห่งได้ประกาศนโยบายและออก
มาตรการจูงใจการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ีในพ้ืนท่ี เช่น  
นครเซ่ียงไฮ้ประกาศชัดว่าจะเป็น ‘เมืองหลวง eSport 
ของโลก’ ด้วยการกระตุ้นการลงทุนก่อสร้างสเตเดียม 
eSport และสวนอุตสาหกรรมสำาหรับอุตสาหกรรมน้ี
โดยเฉพาะ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน eSport 
ระดับนานาชาติมากข้ึน ขณะท่ีเมืองเซ่ียเฉิง มณฑลเจ้อเจียง 
ก็จัดเต็ม 16 มาตรการ รวมถึงกองทุนมูลค่า 1,500 
ล้านหยวน (7,185 ล้านบาท) เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 
eSport เช่นกัน ฝ่ังภาคเอกชนยักษ์ใหญ่ เช่น Tencent 
Holdings และ Allied Esports เตรียมพร้อมเปิด
ศูนย์ eSport ท่ัวโลก โดยคาดว่าจะสามารถดึงผู้ชม 
มาสู่วงการน้ีมากข้ึนอีก 

Big Wave of China
eSport จีนคึกคักจ�กพลังสนับสนุนของรัฐบ�ล 

ส้ินปี 2561 เศรษฐกิจ
eSport จีนจะมีร�ยได้

หรือ 18% ของร�ยได้ 
eSport ท่ัวโลก 

ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ

มีผู้ชม eSport ช�วจีน

164

125
ล้�นคน หรือ 9% ของ
ประช�กรจีนท้ังหมด

ESPORT
IN F   CUS

Catch up the world of ESport



SPORT CITY
อยากให้เมือง ‘เติบโตก้าวหน้า’ และเป็น  
‘จุดหมายปลายทาง’ ในฝันของคนทั่วโลก 
ก็ต้องรู้จักหา ‘จุดขาย’ ใหม่ๆ มาสร้างสีสัน 
ความน่าสนใจให้กับเมือง จะเอาแต่ขาย 
‘ธรรมชาติ’ หรือสิ่งที่อยู่คู ่เมืองมายาวนาน 
อย่างเดียวคงไม่ได้อีกแล้ว การพัฒนา ‘เมืองกีฬา’ 
(Sport City) จึงเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำาคัญของ
ประเทศไทยตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ต้องการพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร เพื่อสร้างมูลค่า
เพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยได้พิจารณาคัดเลือกแล้ว
ว่า 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี สุพรรณบุรี บุรีรัมย์ 

มองก�รณ์ไกลให้เหนือกว่�... ด้วยก�รปักหมุดเมืองในแผนที่โลกกีฬ�

READY FOR

B U S I N E S S  WATC H

อุดรธานี ศรีสะเกษ และกระบี่ มีศักยภาพที่ 
จะพัฒนาให้เป็น ‘เมืองกีฬา’ ที่เป็นที่รู้จักและ       
ยอมรับทั่วไปในสังคมโลกได้

 นอกเหนือจากเป้าหมายที่ต้องการกระตุ้น
ให้คนในพื้นที่หันมาออกกำาลังกาย การพัฒนา
นักกีฬารุ่นใหม่แล้ว ‘เมืองกีฬา’ ยังมีเป้าหมาย
สำาคัญไม่แพ้กัน คือ การพัฒนาการกีฬาเพื่อ 
การท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) 
ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นที่นิยม
ในระดับนานาชาติ และกีฬาของไทยที่กำาลังเป็น
ที่สนใจของต่างชาติ เช่น กอล์ฟ ดำานำ� มอเตอร์
สปอร์ต วิ่งไตรกีฬา จักรยาน เจ๊ตสกี มวยไทย 
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เป็นต้น รวมถึงการเป็นศูนย์กลาง (Hub)  
ของภูมิภาคเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาต่างชาติ 
ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง

โดยในบรรดา 6 เมืองกีฬาต้นแบบนั้น 
‘บุรีรัมย์’ ได้พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนแล้วว่า ‘กีฬา’ 
คือส่วนสำาคัญที่พลิกโฉม ‘เมืองทางผ่าน’  
ให้เป็นจุดหมายปลายทางที่คนรักกีฬาอยากไป
เยือนสักครั้งในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นบรรดาสาวก
ปราสาทสายฟ้า สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
ที่ไปชมลีลาฟาดแข้งของทีมโปรดในสนาม  
และเข้าชมสนามธันเดอร์คาสเซิล สเตเดียม  
สนามมาตรฐาน FIFA ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 



Developing 
a city into a 
‘Sport City’ is 

another important strategy for Thailand according to the 6th 
National Sports Development Plan (2017-2021) that aims to 
develop the sports industry in all aspects to add value to  
the economy. The plan selected 6 provinces, Chonburi,  
Supanburi, Buriram, Udonthani, Srisaket and Krabi as  
potential provinces that can be developed into ‘Sport Cities’ 
that will be known and recognized in the global community. 
Putting itself in the spotlight, ‘Buriram’ has proven that 
‘sports’ can be a vital part in turning around a city that was 
considered a ‘bypass city’ into a destination for sport lovers. 

According to the Department of Tourism, in 2016, Buriram 
welcomed more than 1.53 million tourists who generated 2.33  
billion baht for local businesses. During football matches and 
racing events, the province welcomed approximately 30,000 
to 50,000 visitors.

Buriram’s success did not happen overnight, but 
through distinct planning with systematic operational plans 
that has received concrete support from local government 
and private organizations. 

Developing cities through sports can be a challenge, yet, 
it can add new values to a city. With strategic planning and 
continuous efforts, the dream to bring cities across the finish 
line is certainly within reach. 
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แบบฟรีๆ และแน่นอนว่าย่อมมีคนรักกีฬาอีก
จำานวนไม่น้อยที่ต้องซื้อสินค้าที่ระลึกติดไม้ติดมือ
กลับบ้าน หรือไม่ก็ใช้เงินไปกับที่พักและอาหาร
ระหว่างอยู่ในบุรีรัมย์

ส่วนกลุ่มคอกีฬาที่ชื่นชอบความเร็วก็ไป
เกาะติดขอบสนาม ‘MotoGP’ การแข่งขัน
จักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก ที่สนามช้าง 
อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์  
มาเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยสนาม
แห่งนี้เป็น 1 ใน 19 สนามแข่งของศึกโมโตจีพี 
2018 นอกจากนี้ บุรีรัมย์ยังเป็นเจ้าภาพการ
แข่งขันกีฬาระดับประเทศและระดับโลกอีก 
หลายรายการ เช่น การแข่งขันรถยนต์รายการ  
Super GT เมื่อปี 2557 และการวิ่งมาราธอน
มาตรฐานโลกรายการ Buriram Marathon 

การใช้ ‘กีฬา’ มาเป็น ‘จุดขาย’ ของเมือง  
ได้ช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาพักค้างคืนใน
บุรีรัมย์มากขึ้น นานขึ้น และสร้างรายได้แก่ 
ธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้นด้วย โดยข้อมูล
จากกรมการท่องเที่ยว ระบุว่า ในปี 2552  
มีนักท่องเที่ยวมาบุรีรัมย์ 879,452 คน มีรายได้
จากการท่องเที่ยว 808.48 ล้านบาท และหลัง
จากมีการยกเครื่องทีมฟุตบอลของจังหวัดและ
พัฒนาทีมอย่างจริงจัง บุรีรัมย์ก็สามารถดึง  
นักท่องเที่ยวเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล รวมถึง

การแข่งขันกีฬาอื่นๆ ได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
จนกระทั่งในปี 2559 บุรีรัมย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว
มากกว่า 1.53 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเท่ียว 
ประมาณ 2,330 ล้านบาท ส่วนในช่วงที่มี 
การแข่งขันฟุตบอลและแข่งรถจะมีนักท่องเที่ยว
เข้ามาประมาณ 30,000-50,000 คน

เรียกได้ว่าพลังของ ‘กีฬา’ ได้ช่วยกระพือ
เศรษฐกิจของบุรีรัมย์ให้คึกคัก และยังทำาให้การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รุดหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว ทั้งการยกระดับท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 
การเพิ่มเที่ยวบิน การสร้างที่พัก โรงแรม เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะไม่มอง
จังหวัดนี้เป็นเพียงแค่ทางผ่านอีกต่อไป

ความสำาเร็จของบุรีรัมย์ไม่ได้เกิดขึ้นใน 
ชั่วข้ามคืน แต่เกิดจากการวางเป้าหมายที่ชัดเจน  
มีแผนการดำาเนินงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
อาศัยแรงขับเคลื่อนจากภาครัฐและเอกชนใน
พื้นที่อย่างจริงจัง ดังนั้นก็เชื่อว่า หากมีแผนปั้น 
‘เมืองกีฬา’ ที่ชัดเจน พร้อมมุ่งมั่นเดินตามแผน  
ก็เชื่อได้ว่าอีก 5 เมืองที่เหลือก็จะก้าวขึ้นเป็น 
จุดหมายปลายทางของคนรักกีฬาได้เช่นกัน 

การพัฒนาเมืองด้วยกีฬาจึงเป็นความท้าทาย
และกำาลังจะกลายเป็นคุณค่าใหม่ของเมืองนั้น 
เพียงแค่ทำาให้เหมาะสมกับเวลา ชัดเจนในเป้าหมาย 
ภายใต้แผนพัฒนาที่สร้างความต่อเนื่อง...ฝันท่ีจะ
นำาพาเมืองน้ันเข้าเส้นชัยคงไม่ไกลเกินเอ้ือม

การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบหรือ 
MotoGP ท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับบุรีรัมย์



กีฬ�เป็นย�วิเศษ 



มองทะลุสปอร์ตอีเวนต์... 
ให้อะไรม�กกว่�เกมในสน�ม
ไม่ใช่แค่เรื่องเกมในสน�ม แต่ยังสร้�งแรง
กระเพื่อมท�งตรงและท�งอ้อมได้อีกมห�ศ�ล
นอกสน�มแข่งขัน เพร�ะกีฬ�กำ�ลังกล�ยเป็น
เครื่องมือทรงพลังที่เมืองต่�งๆ นำ�ม�ใช้เพื่อ
เร่งสปีดก�รพัฒน�เมือง กระตุ้นเศรษฐกิจ 
และสร้�งภ�พลักษณ์น่�จดจำ�ในใจของผู้คน
จ�กทั่วทุกมุมโลก
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กีฬ�พัฒน�เมือง
 หลายเมืองหลายประเทศประสบความ
สำาเร็จในการชู ‘เกมกีฬา’ ให้เป็นช่วงเวลา
สำาคัญประจำาปีที่แฟนกีฬาต้องไม่พลาด ก่อเกิด
เงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจอย่างสมำ่าเสมอ 
เช่น การแข่งขันเทนนิสรายการ ‘Wimbledon’  
ในองักฤษ ที่ได้รบัความนยิมล้นหลามมาตลอด
จนถงึปัจจบุนั จนเป็นที่มาของคำาว่า ‘Wimbledon 
Effect’ ซึ่งได้สร้างความคกึคกัให้เศรษฐกจิ 
และธรุกจิขององักฤษโดยเฉพาะที่เกี่ยวกบัการ 
ท่องเที่ยว เช่น ผบั ร้านอาหาร ร้านค้าปลกี  
และโรงแรมที่พกั ต่างพากนัรบัทรพัย์กนั
ถ้วนหน้าในฤดูกาลแข่งขนั
 ไม่ต่างจากออสเตรเลยีที่ม ี‘Australian 
Open’ ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ของเมอืงเมลเบริ์น
ในฐานะเมอืงหลวงกฬีาของออสเตรเลยี  
การแข่งขนัเทนนสิรายการนี้อดัฉดีเงนิมากกว่า 
280 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลยีเข้าระบบเศรษฐกจิ
เมื่อปี 2017 มผู้ีชมการแข่งขนัมากถงึ 728,000 คน 
ประมาณ 11% มาจากต่างประเทศ เช่น 
สหรฐัอเมรกิา นวิซแีลนด์ ญี่ปุ่น องักฤษ และจนี 
ทำาให้ตลาดที่พกัคกึคกั เพราะมยีอดเช่าห้องพกั

ข้อดีของกีฬ�ที่ทุกคนน่�จะเห็นกันชัดเจน คือ ก�รพัฒน�
โครงสร้�งพื้นฐ�นของเมือง เพร�ะนี่คือโอก�สสำ�คัญที่เมือง
เจ้�ภ�พจะได้ลงทุนระยะย�วด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นในพื้นที่ 
ตัวอย่�งที่เกิดขึ้นม�แล้ว เช่น กรุงลอนดอนได้ทุ่มงบมห�ศ�ล
เพื่อปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนรอบเมืองเพื่อรับก�รแข่งขัน
โอลิมปิก 2012 ทำ�ให้ช�วลอนดอนได้อ�นิสงส์ไปเต็มๆ 
สอดคล้องกับที่เว็บไซต์ successfulmeetings.com 
ได้ให้ข้อมูลว่� ประเทศที่เคยเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รแข่งขันกีฬ�
ร�ยก�รสำ�คัญ เช่น โอลิมปิก และฟุตบอลโลก มสี�ธ�รณปูโภค
พื้นฐ�นด้�นก�รจัดอีเวนต์และก�รประชุมที่ดีขึ้น กล่�วคือ 
จำ�นวนห้องพักโรงแรมม�กขึ้น มีสน�มกีฬ�ใหม่ และมีระบบ
ขนส่งมวลชนที่ดีขึ้นด้วย นอกจ�กนี้ มหกรรมกีฬ�เปรียบ
เสมือนแม่เหล็กชั้นดีที่ดึงดูดคนจำ�นวนม�กจ�กทุกส�รทิศ 
เดินท�งเข้�ม�สู่จุดหม�ยเดียวกัน ทั้งคนที่ต้องจำ�เป็นต้องอยู่
ในสน�มแข่งขันและครอบครัว รวมถึงแฟนกีฬ�ที่ม�เชียร์
นักกีฬ�และทีมโปรด ซึ่งบ�งคนก็ถือโอก�สพักผ่อนท่องเที่ยว
ในพื้นที่นั้นไปในตัวด้วย
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มากกว่า 500,000 ห้องต่อคนื และเฉลี่ยการเข้า
พกัมากกว่า 5 คนืต่อคน เพื่อให้เหน็ภาพชดัเจน
ยิ่งขึ้น ต้องดูตวัอย่าง ‘ฮ่องกง’ เขตเศรษฐกจิที่
เป็นเกาะเลก็ๆ แต่กลบัเป็นเจ้าภาพการแข่งขนั
กฬีารายการดงัๆ ของโลกหลายรายการ บางอเีวนต์ 
เป็นความพยายามปลกุป้ันขึ้นมาเองจนมชีื่อเสยีง
เป็นที่รู ้จักไปทั่วโลก เช่น งานวิ่ง ‘Standard 
Chartered Hong Kong Marathon’ การแข่งขัน
แบดมินตันรายการ ‘YONEX-SUNRISE Hong 
Kong Open Badminton Championships’ 
รายการ ‘Prudential Hong Kong Tennis Open’ 
เป็นต้น ทั้งนี้ บรษิทัที่ปรกึษา KPMG ได้จดัทำา
รายงานประเมนิผลกระทบทางเศรษฐกจิที่เกดิ
จากการจัดอีเวนต์กีฬาสำาคัญๆ ของฮ่องกง  
20 รายการ ในปี 2017 พบว่า มหกรรมกีฬา
เหล่านั้นทำาให้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจ 
รวมประมาณ 2,100 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ทั้ง 
ค่าใช้จ่ายของนกักฬีา ผู้ชม และผู้จดังานอเีวนต์ 
การจบัจ่ายใช้สอยซื้อสนิค้าและบรกิารต่างๆ 
รวมถงึการจ้างงานเพิ่มในช่วงเวลาดงักล่าว
 นอกจากนี้ยงัมกีารเปรยีบเทยีบผลกระทบ

มูลค่�ท�งเศรษฐกิจของ 
Sports Events ในฮ่องกง
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ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแข่งขันกีฬารายการ
ใหญ่ๆ ของโลก พบว่า บรรดาอเีวนต์กฬีาที่จดัขึ้น 
ตลอดปี 2017 ในฮ่องกงนั้นสร้างผลกระทบได้พอๆ 
กบัการแข่งขนัเทนนสิ US Open เลยทเีดยีว  
     นอกจากผลดทีี่ประเมนิค่าออกมาเป็นตวัเงนิ 
ได้แล้ว ต้องไม่ลมืว่า การเป็นเจ้าภาพจดัการ
แข่งขันกีฬาโดยเฉพาะรายการดังระดับโลก 
ยงัส่งผลดทีี่อาจตเีป็นตวัเงนิไม่ได้ทนัท ีแต่สร้าง
ประโยชน์ต่อเมอืงเจ้าภาพในระยะยาวได้อย่าง
แน่นอน ในแง่เป็นเครื่องมอืประชาสมัพนัธ์ชั้นด ี
ที่ทำาให้เมอืงหรอืประเทศเจ้าภาพเป็นที่รู้จกัใน 
วงกว้างมากขึ้น ซึ่งจะทำาให้กลายเป็น  
‘จดุหมาย’ การเดนิทางของนกัท่องเที่ยวใน
อนาคตกเ็ป็นได้ และบางประเทศ เช่น จนี  
เจ้าภาพโอลมิปิกปี 2008 และรสัเซยี เจ้าภาพ
ฟตุบอลโลก 2018 กย็งัสามารถอาศยัความ
สำาเรจ็จากการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกฬีาครั้งนั้น 
สร้างภาพลกัษณ์ใหม่ๆ ให้เป็นที่จดจำาและ 
เป็นที่ยอมรบัในเวทนีานาชาตมิากขึ้น



คว�มคึกคักในยุคดิจิทัล
เบื้องหน้�...นักกีฬ�ในสน�มกำ�ลังแข่งขันกันอย่�งเข้มข้นท่�มกล�งเสียงโห่ร้อง 

ปรบมือของบรรด�แฟนกีฬ�ที่ม�รวมตัวเพื่อเชียร์ทีมของตัวเอง 

  เบื้องหลงั...กว่าที่มหกรรมกฬีาแต่ละงานจะ
ประสบความสำาเรจ็อย่างสวยงาม กต้็องอาศยั
การเตรยีมพร้อมมากมายหลายด้าน โดยเฉพาะ
ยคุนี้ เทคโนโลยไีด้เข้ามามบีทบาทมากยิ่งขึ้น 
และได้พลกิโฉมงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ 
  วันนี้การพัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวก 
พื้นฐานเพื่อรองรับมหกรรมกีฬาอาจไม่เพียงพอ
อีกต่อไป แต่ต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆ จูงใจให้แฟน
กฬีามาเกาะตดิขอบสนามเชยีร์มาชมนกักฬีาและ
ทีมโปรด ซึ่งสิ่งนี้เองที่กำาลังกลายเป็น ‘สีสัน’  
ในวงการกฬีาที่น่าจบัตาไม่น้อย และเชื่อว่าคนใน
ธรุกจิไมซ์ที่คดิจะผนัตวัเข้าสู่การจดังานในโลกของ
กฬีากค็วรได้เรยีนรูเ้ช่นกนั อย่างเช่น New Jersey 
Devils ทีมฮอกกี้นำ้าแข็งในสหรัฐฯ ได้เปิดระบบ
สมาชิกที่เรียกว่า ‘Banking’ ให้แฟนๆ ฝากเงิน 
ล่วงหน้าเข้าบญัชแีละค่อยๆ หกัเงนิออกเมื่อซื้อตั๋ว 
เข้าชมการแข่งขนัตลอดฤดกูาลในราคาพเิศษสดุๆ
  ขณะเดยีวกนั เพื่อให้เข้าถงึกลุม่เป้าหมาย
แฟนกฬีารุน่ใหม่ที่รอชมทางบ้านผ่านแพลตฟอร์ม
ดจิทิลั เช่น แอปพลเิคชนับนสมาร์ตโฟน แทนการ
ชมกฬีาทางทวีแีบบเก่าๆ สโมสรกฬีาหลายแห่ง 
เช่น ทมีอเมรกินัฟตุบอล Miami Dolphins กห็นัมา
ทุม่งบโฆษณาผ่านสื่อดจิทิลัและโซเชยีลมเีดยี 
และอาศยัช่องทางนี้สร้างการมส่ีวนร่วมของแฟน

คลบัและขยายฐานสาวกของทมีตวัเองได้อย่างดี
  ส่วนด้านสนามแข่งจรงิซึ่งเรยีกได้ว่าเป็นแหล่ง
รวมของผู้คนต่างถิ่นต่างที่ สนามแข่งของการ
แข่งขันกีฬารายการดังๆ จึงตกเป็นเป้าหมาย
ก่อการร้ายมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  
ผู้บริหารสเตเดี้ยมลำ้าสมัยจึงต้องใช้โซลูชั่น 
ยคุดจิทิลัมาเพิ่มศกัยภาพการรกัษาความปลอดภยั 
ให้กบัคนที่มาร่วมงาน เช่น การใช้ระบบจดจำาแบบ 
ไบโอเมตรกิ (Biometric Recognition) ระบบลายนิ้ว
มอือเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Fingerprinting) และ
ระบบอื่นๆ ที่ช่วยให้ตรวจสอบข้อมูลของแฟน
กฬีาได้ตั้งแต่เข้าสนาม เพื่อลดความเสี่ยงการ
เกดิเหตรุ้ายที่เกดิจากผู้ไม่หวงัด ี
  นอกจากนี้ มคีวามเป็นไปได้ว่า ในอนาคต
อาจมีการนำาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาแก้บาง
ปัญหาที่วงการกีฬาพยายามแก้ไขมาตลอด 
เช่น นำามาช่วยเก็บข้อมูลผู้ซื้อตั๋วได้อย่างแม่นยำา 
มากขึ้น มองเหน็ภาพรวมการซื้อขายตั๋วชดัเจนขึ้น 
และติดตามการเปลี่ยนมือตั๋วได้ดียิ่งขึ้น 
  อกีกระแสที่น่าจบัตามองในวงการกฬีาต่อ
จากนี้ไปกค็อื รูปแบบการเป็นสปอนเซอร์รายการ
กฬีาที่จะเปลี่ยนไปเป็นพนัธมติรทางธรุกจิกนัมาก
ขึ้น เจ้าของลขิสทิธิ์กฬีาต้องเข้าใจฐานแฟนกฬีา
ตวัเองอย่างลกึซึ้งมากกว่าเดมิ ขณะเดยีวกนัก็

ต้องทำาความเข้าใจเป้าหมายและความท้าทาย
ของแบรนด์สนิค้าที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้ดยีิ่งขึ้น 
พร้อมคิดหาวิธีใหม่ๆ สร้างแคมเปญที่ทำาให้
สนิทรพัย์ที่ตวัเองมอียูส่ามารถตอบโจทย์เป้าหมาย 
ของแบรนด์ได้ตรงจุดมากที่สุด ซึ่งหมายถึงว่า 
ต้องมีความยืดหยุ่นและนำาเสนอไอเดียที่เหมาะ
สมกบัสปอนเซอร์แต่ละราย และพร้อมปรบัเปลี่ยน 
สิ่งต่างๆ ระหว่างทางเพื่อสร้างประโยชน์แบบ 
Win-Win กนัทั้งสองฝ่าย
  ที่ผ่านมา การเป็นพนัธมติรระหว่างเจ้าของ
ลิขสิทธิ์กีฬาและแบรนด์เทคโนโลยีคือตัวอย่าง
ความสำาเร็จของความสัมพันธ์แบบ Win-Win  
โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ได้อาศัยศักยภาพด้านไอท ี
จากแบรนด์เช่น SAP, IBM และ Microsoft  
ส่วนแบรนด์สินค้าเองก็ได้นำาเรื่องราวการนำา
เทคโนโลยีมาแก้ปัญหาให้เจ้าของลิขสิทธิ์กีฬา 
เช่น สร้างระบบ CRM หรือการบริหารความ
สัมพันธ์ลูกค้า หรือเก็บสถิติแฟนกีฬารวมถึง
พันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ให้เจ้าของลิขสิทธิ์
  สิ่งเหล่านี้เป็นเทรนด์ที่เกดิขึ้นในโลกกฬีาซึ่ง 
ผูป้ระกอบการจะต้องเรยีนรูเ้พื่อพาตวัเองเข้าไปเป็น 
‘ส่วนหนึ่ง’ ของโลกกีฬาที่ไม่ได้มีแค่ ‘แพ้-ชนะ’ 
ในสนามเท่านั้น แต่ยงัมเีมด็เงนิอกีมหาศาลรอ
อยู่รอบๆ สนามด้วย
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eSports…โลกจริงที่
ไม่ควรมองข้�ม
เมื่อพูดถึงกีฬ�แล้ว ยังมีกีฬ�อีกชนิดหนึ่งในโลกยุค
ดิจิทัลกำ�ลังเติบโตอย่�งก้�วกระโดดที่ทุกคนรู้จัก
กันดีในน�ม ‘eSport’ 
  ท่ามกลางความคิดเห็นแบ่งแยกเป็นสองฝักสองฝ่าย ฝั่งหนึ่งมอง 
eSports เป็นกีฬา แต่อีกฝ่ายเห็นเป็นเพียง ‘การแข่งขันเกมออนไลน์’  
แต่ไม่ว่าจะนิยาม eSports ว่าเป็นอะไร สิ่งที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับว่าการ
แข่งขัน eSports เป็น อีเวนต์สำาคัญแห่งยุค เพราะสิ่งนี้ได้สร้างการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กบัวงการกจิกรรมเพื่อความบนัเทงิและวฒันธรรม 
นี่คือกิจกรรมที่คนรุ่นใหม่เทความสนใจและทุ่มเทเวลาให้
  ผู้ทรงอทิธพิลในโลกออนไลน์ที่มผีู้ตดิตามมากที่สดุใน YouTube ไม่ใช่
ดารานกัร้องคนดงัที่ไหน แต่เป็นเกมเมอร์ชาวสวดีชิอย่าง ‘PewDiePie’  
หรอืชื่อจรงิคอื ‘Felix Arvid Ulf Kjellberg’ ที่มสีาวกตดิตามมากกว่า 60 ล้าน
คนทั่วโลก ขณะที่ Twitch.tv สตรมีมิ่ง eSports ยอดนยิมมผีู้ใช้งานเข้าชม
เฉลี่ย 421.6 นาทตี่อเดอืน หรอืมากกว่าดู YouTube ถงึ 44% 
  แต่ eSports ไม่ได้จำากดัตวัเองอยู่ในโซเชยีลมเีดยีหรอืโลกออนไลน์
เท่านั้น เพราะตอนนี้บรรดาสาวกคนรกัเกมมสีทิธไิปเชยีร์เกมเมอร์คนโปรด
ได้ในเวทแีข่งขนัจรงิๆ ที่จดัขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง โดยอเีวนต์แข่ง 
eSports รายการใหญ่ที่สดุนบัถงึปัจจบุนัต้องยกให้กบั ‘2016 League of 
Legends World Championship Semifinals’ และรอบชงิชนะเลศิ ที่จดัขึ้นใน
สหรฐัอเมรกิา มผีู้ชมในสนามมากกว่า 20,000 คน มผีู้ชมการแข่งขนั
ออนไลน์อกี 43 ล้านคน

คว�มหวัง...คว�มจริง...eSports

ก�รเติบโตของร�ยได้ eSports ท่ัวโลก

หมายเหตุ : รายได้รวม คือ ลิขสิทธิ์สื่อ ค่าโฆษณา ค่าสปอนเซอร์ รายได้จากการจำาหน่ายสินค้าและตั๋ว และค่าธรรมเนียมผู้เผยแพร่

เกมรายได้การลงทุนแบรนด์ คือ ลิขสิทธ์ิส่ือ ค่าโฆษณา และค่าสปอนเซอร์ท
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อ้างอิง
•  http://www.successfulmeetings.com/Strategy/Meeting-Strategies/How-Major-Sports-Events-Raise-Meetings-Game/
•  https://www.accountsandlegal.co.uk/small-business-advice/the-wimbledon-effect-how-the-annual-tennis-tournament-could-serve-up-business-success
•  https://economicdevelopment.vic.gov.au/about-us/news/serving-up-a-smashing-australian-open
•  https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/sports-business-trends-disruption.html
•  http://nielsensports.com/wp-content/uploads/2014/09/nielsen-top-5-commercial-sports-trends-2018.pdf
•  https://www.businessinsider.com/most-popular-youtubers-with-most-subscribers-2018-2
•  https://adage.com/article/digitalnext/esports-matter-brands/308528/
•  https://www.forbes.com/sites/baldwincunningham/2016/02/25/why-esports-is-the-next-big-thing-in-marketing/#41936213bfe7

  ส่วนการแข่งขนัรายการ ‘2016 International 
Dota 2 Championship’ ซึ่งจดัขึ้นที่สหรฐัอเมรกิา
เช่นกนั กม็ผีู้ชมในสนามมากกว่า 10,000 คน 
และผู้ชมออนไลน์ 20 ล้านคน  แม้ยอดผู้ชมจะ
น้อยกว่ามหกรรมกฬีาระดบัโลกรายการอื่นๆ 
เช่น โอลมิปิก ฟตุบอลโลก มาก แต่ eSports 

ก�รเติบโตของผู้ชม eSports ทั่วโลก

ที่มา : www.newzoo.com

เป็นช่องทางสำาคญัที่นกัการตลาดจะสามารถ 
นำาเสนอสินค้าและบริการแก่กลุ่มคนรุ่น 
มิลเลนเนียลและ Gen Z 
  ยกตวัอย่างเช่น Intel ยกัษ์ไอทเีป็นสปอน
เซอร์ Twitch.tv และได้โชว์ประสทิธภิาพของ
สนิค้าว่าเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถอื  ช่วยให้การ
แข่งขนัและชม eSports เป็นไปอย่างราบรื่น การ
เป็นสปอนเซอร์รูปแบบนี้ทำาให้ลูกค้ารุ่นใหม่รู้จกั
แบรนด์มากขึ้น จากเดมิที่พวกเขาอาจไม่เคยรู้
เลยว่าเทคโนโลยขีอง Intel สำาคญัต่อการเล่น
เกมมากแค่ไหน
  หรอืแม้กระทั่ง ESPN สื่อกฬีากถ็งึกบัเปิด 
เซกชั่น eSports บนเวบ็ไซต์ เพราะเหน็แล้วว่า
กระแสนี้มาแรงจรงิจงั

  ดงันั้นสำาหรบัใครที่ต้องการเข้าถงึและเป็นที่
จดจำาในใจของผู้บรโิภครุ่นใหม่ ที่จะมอีำานาจซื้อ
มากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต กถ็งึเวลาเปิดเกมรบ
ทางธรุกจิในโลก eSports แล้ว!
  เพราะ eSport กำาลงัเป็นโอกาสสำาคญัที่
นกัการตลาดจะมองข้ามไม่ได้เดด็ขาด
     จากที่กล่าวมาทั้งหมด ดูเหมือนว่าสิ่งที่
เวียนว่ายในวงการกีฬาปัจจุบันกำาลังเป็น
คุณค่าใหม่ที่หลายประเทศต่างให้ความสนใจ 
ด้วยความคิดที่ว่ากีฬาคือยาวิเศษที่สามารถ
พัฒนาเมือง ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ พัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมได้ ทว่า...
อย่างไรก็ตาม เรายังต้องมองถึงเหรียญอีก
ด้าน เรียนรู้จากความผิดพลาดของบางเมือง
บางประเทศที่ขันอาสาเป็นเจ้าภาพมหกรรม
กีฬาขนาดใหญ่ ทุ่มงบประมาณมหาศาล
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แต่กลับต้องแบกรับ
หนี้ก้อนโตไปนานหลายปี แถมสนามกีฬาก็ถูก
ปล่อยทิ้งร้างไม่ได้นำาไปทำาประโยชน์อื่นๆ ต่อ 
เท่ากับว่าได้รับผลประโยชน์แค่ช่วงสั้นๆ 
เศรษฐกิจคึกคักช่วงก่อนและระหว่างการ
แข่งขันเท่านั้น
     ฉะนั้น หากปราศจากการรู้จักประเมิน
ศักยภาพของตัวเองอย่างแจ่มชัด เข้าใจต่อ
สถานการณ์ทุกการเปลี่ยนแปลง มีแผนรองรับ
ชัดเจน พร้อมเดินตามแผนที่วางไว้ ... กีฬาใดๆ 
คงไม่ใช่เวทมนตร์วิเศษที่จะเสกเมืองใดให้
พัฒนาขึ้นมาได้

               เพร�ะ eSport 
กำ�ลังเป็นโอก�สสำ�คัญ
ท่ีนักก�รตล�ดจะมอง
ข้�มไม่ได้เด็ดข�ด

T H E  I N T E L L I G E N C E
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Games aren’t just 
played on the field: they 
can create immensely 

powerful ripples directly and indirectly outside the  
stadium. Sports are increasingly become a powerful tool 
that cities are utilizing to speed up urban development 
and create memorable images for visitors from around 
the world. 
     One of the advantages of sports is the promotion of 
urban development, as sport events offer a chance for 
host cities to invest long-term in infrastructure for the 
city. Website successfulmeetings.com found that cities 
that hosted major sport events such as the Olympics 
and the World Cup tend to have better infrastructure for 
events and meetings. Moreover, major sport events are 
like magnets that can attract crowds from everywhere in 
one place, thus, many cities and countries try to promote 
sport events as a special annual event that fans cannot 
miss, as it will lead to a steady revenue for the country.

‘Hong Kong’ is one of the most obvious examples: 
located on a tiny island, the country had hosted several 
major international sport events, some of them home-
grown but now recognized worldwide. Advisory company 
KPMG conducted a research on economic value  
generated from 20 major sport events in Hong Kong in 
2017 and found that these events generated over  

2.1 billion HKD for the economy
The rise of the digital trend in the sport industry 

is another area that MICERs should pay attention to if 
they plan to enter the world of sport event organization. 
Digital platforms are often used to entertain spectators 
at sport events, while digital solutions are utilized to 
increase the security for spectators, from using biometric 
recognition system to electronic fingerprinting. 

Another category of sport in the digital age that is 
growing exponentially is ‘eSport’. Among divisive  
opinions, with some categorizing eSport as a type of 
sport while others see it as online gaming, one thing that 
everyone now accepts is that eSport competitions are  
an important event of the era, bringing change to an 
industry deeply connected to entertainment and culture, 
and it is also an activity that the new generation is  
investing vast amount of time and money into. Marketers 
in the MICE industry cannot miss this important opportunity.

With these new trends in the world of sports, many 
nations are now focused on creating new values with the 
belief that sports are magic weapons that can develop 
cities and raise the quality of life of the population.  
However, without assessing our own capabilities,  
understanding changing situations and setting clear 
plans, no sport can be used as a magic weapon to  
support cities to develop and prosper.  
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‘อีสปอร์ต’ (eSports) ในประเทศไทยกำ�ลัง
ถกเถียงกันว่�เป็นกีฬ�หรือไม่เป็น แถมยังถูก
มองว่�อ�จเป็นแค่เร่ืองของเด็กติดเกม แต่
สำ�หรับ ‘โจ-พงศ์พรหม ย�มะรัต’ ผู้ร่วมก่อต้ัง
บริษัท ด�ต้� คุกก้ี และ ‘โตโต้-ชวลิต จรรย�
รักษ์สกุล’ ผู้ก่อต้ังและผู้บริห�รบริษัท ไทย
แลนด์ อีสปอร์ต เน็ตเวิร์ค จำ�กัด มีมุมมอง
ท่ีต่�งออกไป ท้ังสองคนช้ีให้เห็นถึงโอก�ส 
คว�มท้�ท�ย และก�รพัฒน�อีสปอร์ตใน
หล�ยมิติท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมไทย 
ม�กกว่�เป็นแค่เร่ืองของเด็กติดเกมไปวันๆ

P E O P L E

GAME 

eSports ในประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง 
เมื่อเทียบกับระดับภูมิภาคและระดับโลก

พงศ์พรหม : ต้องเข้าใจก่อนว่าอีสปอร์ตคือ 
อีโคซิสเท็ม ภาครัฐต้องคุยกันว่าเข้าใจอีโคซิสเท็มดีพอ
หรือยัง ซึ่งอีโคซิสเท็มเป็นการมองในเชิงระบบที่เชื่อม
โยงสัมพันธ์กันทั้งหมด เมื่อเข้าใจก็ต้องซัพพอร์ตการ
สร้างอีโคซิสเท็มนี้ วันนี้ผมว่าอีสปอร์ตประเทศไทยยัง
เดินอยู่ใน 1. จุดที่แยกกันอยู่ 2. ควรมีหรือไม่มี สุดท้าย
ก็ไปถกกันที่ปลายเหตุ โดยไม่เข้าใจว่าจริงๆ มันคืออะไร

แล้ว Infrastructure ท่ีไทยมีอยู่ตอนน้ี พร้อมสำาหรับ
จัดการแข่งขัน eSports ระดับโลกมากน้อยแค่ไหน

ชวลิต : จริงๆ โครงสร้างบ้านเราได้นะ ที่เหลือคือ 
fan base มากกว่าที่มันยังไม่ถึง เรื่อง facility เราพร้อม 
สามารถออร์แกไนซ์ได้ เพียงแต่ fan base ของเราไม่สนุก 
กับมันมากกว่า เราสนุกกับการดูผ่านจอ แต่ไม่ได้สนุก
กับการดูจากสนามจริงๆ วัฒนธรรมเรายังอยู่ประมาณน้ี 

พงศ์พรหม : ยกตัวอย่างที่จีน แค่สาขาที่เมืองจูไห่
ที่เดียว มีโปรแกรมเมอร์ทั้งหมด 1 หมื่นคน ส่วนใหญ่ 
95% อายุตำ�กว่า 35 ปี แล้ว 100% ของพนักงานเล่น
อีสปอร์ตหมด เล่นเกมหมด พักปุ๊บเล่นเกม ตอนเย็นก็
ออกกำาลังกายบ้าง
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P E O P L E

ซึ่งประเทศที่ประสบความสำาเร็จเรื่องอีสปอร์ต  
เขาจะเห็นว่าอีสปอร์ตเท่ากับโรบอติกส์, ไบโอเทค,  
เอไอ ล้วนต้องเข้าใจเรื่องการพัฒนา soft skill ต้องรู้ 
logic เรื่องโค้ดดิ้ง ฯลฯ นั่นคือรากของเศรษฐกิจยุคใหม่ 

ผมว่าเรื่องนี้มีโอกาสทำาได้นะ แต่ประเด็นคือต้อง
ถามว่าเรามีงานเหล่านี้ไว้เพื่ออะไร ถ้ามีเพื่อจะเป็น 
แค่เรื่องท่องเที่ยว ผมว่าไม่ได้ประโยชน์ ไม่ยั่งยืน  
สิ่งที่จีนกำาลังสอนเราก็คือ ต้องคิดต่อว่าจะเชื่อม 
อีโคซิสเท็มได้อย่างไร 

การมีงานอีสปอร์ตในไทยจะไปเชื่อมกับการพัฒนา
ศักยภาพเด็กไทยเพื่อเข้าสู่โรบอติกส์ แอนิเมชัน  
การทำาโปรแกมในแอปพลิเคชันต่างๆ จับเข้ามาเชื่อม
ต่อกันและเริ่มปั้นไอดอลขึ้นมาได้ยังไง ส่วนของการ
ท่องเที่ยว เราจะเริ่มสร้างฮับอีสปอร์ตที่แท้จริงได้
อย่างไร มันต้องสร้างองค์ประกอบเป็นอีโคซิสเท็ม  
อย่ามองเป็นชิ้นๆ เช่นแค่เรื่องเด็กติดเกม วันนี้เราเข้าใจ
ตรงกันว่าอีสปอร์ตไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี แต่จะเริ่มปรับปรุง
โครงสร้างทำาในเรื่อง regulation อย่างไรในการควบคุม
อีสปอร์ตให้ไม่เป็นการบังคับ แต่ขับเคลื่อนเด็กและ
สังคมไปในทิศทางของ 4.0 ได้ ต้องออกแบบสังคม 
แห่งการเรียนรู้ขึ้นมาให้ได้

เราจะขับเคลื่อนเด็กหรือพัฒนาคนเข้าสู่วงการนี ้
อย่างถูกต้องได้อย่างไร ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

ชวลิต : ถ้าเป็นนักกีฬาต้องเตรียมตัวเยอะมาก 
ตอนนี้ทีมในประเทศและต่างประเทศเริ่มมีแล้วว่า 
จะเลือกนักกีฬาที่มีวุฒิภาวะด้านการเรียนและสังคม  
แต่สิ่งหนึ่งที่จะสกรีนว่านักกีฬาที่ดีควรจะต้องมีคือ  
กาย จิต อารมณ์ ปัญญา และการเข้าสู่สังคม   

อีสปอร์ตเหมือนจะไม่ใช้ร่างกาย แต่ใช้มาก 
สามารถฝึกให้ร่างกายทนทานเฉพาะส่วนแล้วนั่งเล่น
ได้มากขึ้น เพื่อจะไม่ปวดหลัง เป็นต้น ส่วนจิตใจนั้น 
แน่นอนว่า e-game คือ mind game เล่นจากสมอง 
แล้วมากระทบจิตใจ เช่น แฟนบอกเลิกเมื่อวาน มาเล่น
วันนี้ไม่มีใจเล่น ก็ส่งผลต่อรูปแบบทั้งหมดของเกม  
ส่วนการคุมอารมณ์จะมากับภาวะจิตใจ 

ขณะที่ปัญญามาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ 
และการตัดสินใจ แล้ว shape up เป็น ‘PDCA’ (plan-do-
check-act) เรื่องสุดท้ายคือสังคมมีหลายระดับ สังคม
ของทีม ครอบครัว และส่วนรวม ถ้านักกีฬาเข้าสังคม

ไม่ได้เขาจะโดดเดี่ยว ต่อให้เก่งแค่ไหนก็ตาม เพราะ 
เกมเล่นเป็นทีม ซึ่งทั้งหมดคือนิยามของอีสปอร์ต  
เน็ตเวิร์คฯ ที่พยายามผลักดันเรื่องเหล่านี้อยู่

นักกีฬา eSports ในไทยท่ีองค์ประกอบครบแบบน้ี 
ตอนน้ีมีก่ีคน

ชวลิต : น้อยมากครับ อย่างที่คุณหมอท่านหนึ่ง
บอกคือ เรามีคนเล่นอยู่ 30 กว่าล้านคน แต่มีนักกีฬา
อีสปอร์ตจริงๆ ถึง 1,000 คนหรือเปล่า เพราะวันนี้
สังกัดมีไม่กี่สังกัด ที่เหลือคือทีมที่จัดตั้งขึ้นมาเพราะ
ชอบเล่นเกม 

โอกาสการเติบโต ทิศทางของวงการ eSports  
จะไปทางไหน

ชวลิต : ไม่กล้าตอบแทนครับ แต่ในภารกิจของ 
อีสปอร์ต เน็ตเวิร์คฯ ตอบได้ว่าจะมุ่งมั่นการทำาวิจัยด้าน
พัฒนาคน ล่าสุดเราทำาโครงการกับมหาวิทยาลัยใน

           ก�รมีง�นอีสปอร์ตใน
ไทยจะไปเชื่อมกับก�รพัฒน�
ศักยภ�พเด็กไทยเพื่อเข้�สู ่
โรบอติกส์ แอนิเมชัน ก�รทำ�
โปรแกมในแอปพลิเคชันต่�งๆ



 “Pongprom ‘Jo’  
Yamarat”, co-founder of 
Data Cookie, and  

“Chavalit ‘Toto’ Chanyaraksakul”, founder and management  
of Thailand eSport Network chat with us about their 
opinions regarding the opportunities, challenges, and the 
different dimensions of developing eSports that will benefit 
Thai society. Pongprom said that in Thailand, firstly, the 
government sector must understand that eSport is an 
ecosystem which is interconnected. Many parties in the 
country are still discussing the true meaning of eSport and 
pondering the question of whether it should be supported. 
For Chavalit, Thailand already has good facilities to hold 
eSport events, but the Thai fan base still enjoys watching 
eSport on their screens rather than at the ringside.

Pongprom added that countries that are successful in 
promoting eSport such as China would perceive that  

eSport is an ecosystem. If eSport is established in  
Thailand, it will lead developing Thai students to enhance 
their skills and integrate the science of robotics, animation 
and programming for applications to find new talents.  
As for tourism, we need to start promoting the country as 
an eSport hub. Chavalit explained that eSport athletes are 
just like normal athletes, and eSport can develop people 
and create new ideas. He added that he is currently  
working with educational institutions to conduct research 
on how eSport is affecting human capabilities. Chavalit 
also said that Thailand should host an eSport-theme  
exhibition to benefit the country, and we should aim for 
the country to become a hub of exhibition, education,  
and knowledge sharing. Thailand may host forums related 
to the eSport industry which is not only just people  
playing games, but it can become much bigger than that…  
anything is possible.

ไทยรวมทั้งกับต่างประเทศในด้านต่างๆ เพื่อนำามาเป็น
ข้อมูล เช่น วิจัย neuroscience มีพฤติกรรมส่งผลต่อ 
physical อย่างไร แล้ว physical นั้นส่งผลต่อ effificiency 
ในการเติบโต หรือ improvement ของมนุษย์ในด้านไหน
บ้าง เพื่อตีค่าของพฤติกรรมออกมาเป็นตัวเลขที่จับต้อง
ได้ว่าเราเก่งขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ มากน้อยแค่ไหน ส่วนที่เป็น
พาร์ตเนอร์กับมหาวิทยาลัยในสาขาต่างๆ เช่น  
คณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา คณะจิตแพทย์ เป็นต้น 

eSports นอกจากนักกีฬา นักพากย์ นักแคสต์เกม 
โค้ช ฯลฯ ยังมีอาชีพหรือธุรกิจอ่ืนๆ เติบโตได้อีกไหม

ชวลิต : เยอะแยะมากครับ เช่น ฝ่ายโปรดักชัน 
เป็นดิจิทัลคอนเทนต์ หรือการจัดอีเวนต์ ทำาให้
อุตสาหกรรมโตได้อีกเยอะมาก รวมทั้งธุรกิจท่องเที่ยว 
การศึกษา จริงๆ ทำาได้ไม่ยาก ถ้าเราคิดจะทำา 

พงศ์พรหม : อีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่ต่างประเทศ
พิสูจน์แล้วมันจะไปด้วยกันได้ คือ health หรือเมดิคัล
ฮับ เพราะอีสปอร์ตไม่ใช่แค่มานั่งเล่น แต่ต้องมีการ 
เตรียมสภาพร่างกาย กล้ามเนื้อ สมอง มันคือ
วิทยาศาสตร์การกีฬา เกิดการวิจัย หรือแม้แต่ธุรกิจ
ซาวด์ แอนิเมชัน แถมยังสามารถต่อยอดไปถึง 10 
ธุรกิจ S-Curve ได้อีกด้วย ลองนึกภาพว่าสิ่งที่บริษัท 
เราทำาวันนี้ แล้วย้อนกลับไปที่เรื่องเมดิคัลฮับ มันจะ
สร้างประโยชน์ให้กับคนมหาศาล

eSports ในประเทศไทย สามารถยกระดับไปสู ่
มาตรฐานระดับโลกและตลาด MICE ได้ไหม

ชวลิต : ได้ครับ ถ้าเราจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง
กับอีสปอร์ตเพื่อเสริมสร้างประโยชน์ให้กับเราและ

บุคลากรที่อยู่รอบๆ เพราะปัญหาของเด็กติดเกมไม่ใช่
เฉพาะไทย ทุกที่มีหมด ถ้าเรานำาเสนอเป็นชิ้นงานที่
สามารถจับต้องได้จริงๆ ก็สามารถเป็นศูนย์กลางใน
การที่จะทำาเป็น exhibition, education, knowledge 
sharing หรือทำาฟอรั่มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่เป็น
อีสปอร์ต ท่ีไม่ได้หมายถึงคนแข่งเกม แต่เป็นอีสปอร์ต 
สร้าง effective ได้อย่างไร เพราะตอนนี้มันมาเริ่ม
วิเคราะห์กันที่ brainwave มาในเรื่องของการซิงค์กัน 
ในเรื่อง physical, body, mind เป็นตัวเดียวกัน  
ในอนาคตจะเป็นดิจิทัลเทคโนโลยี มันคือการมอง  
digital input เป็นหลัก ดังนั้นถ้าจะจัดฟอรั่มสำาหรับ 
อีสปอร์ตแบบนี้ เชิญนานาชาติมา พูดถึงปัญหาเด็ก 
ติดเกมและโอกาสจากอีสปอร์ต ผมว่ามีหลายชาติ
สนใจที่จะทำา เราจะได้อะไรที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์
และการป้องกันเรื่องเด็กติดเกม ได้คุยเรื่องนี้กันมากขึ้น  
ซึ่งผมเชื่อว่าสามารถเป็นไปได้
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เม่ือพูดถึงการแข่งขันจักรยานรายการเก่าแก่และ
มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของโลก หลายคนต้องนึกถึง
รายการแข่งขันจักรยานทางไกลรอบประเทศ
ฝร่ังเศสอย่างตูร์เดอฟร็องส์ (Tour de France) 
อย่างแน่นอน ซ่ึงเป็นผู้ริเร่ิมจัดการแข่งขัน 
เลแทปดูตูร์ (L’Etape du Tour) การแข่งขันจักรยาน
ประเภทกีฬาแห่งมวลชน (Mass Participation 
Cyclosportive Event) ท่ีจะเป็นการเปิดโอกาส
ให้นักป่ันจักรยานมือสมัครเล่นเข้าแข่งขันในสนาม
ท่ีมีมาตรฐานเดียวกับตูร์เดอฟร็องส์ 
โดยเร่ิมแข่งขันมาต้ังแต่ปี 2536 มีผู้เข้าร่วมงาน
จำานวนมาก จากความนิยมของการจัดงาน 
L’Etape by Tour de France ในประเทศฝร่ังเศส 
จึงเป็นท่ีมาของการจัดงานแข่งขันในประเทศอ่ืนๆ 
เช่น ประเทศออสเตรเลีย โคลัมเบีย บราซิล 
สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ และเกาหลีใต้ รวมกว่า 
10 ประเทศ ใน 5 ทวีปท่ัวโลก 



สถ�นที่จัดง�น

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
การจ้างงาน รายได้ภาษีของภาครัฐ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
การจ้างงาน รายได้ภาษีของภาครัฐ

อุตส�หกรรมท่องเที่ยว
(ก่อนและหลังงาน)

กิจกรรมท�งตรง

ก�รบริโภค

กิจกรรมท�งอ้อม

ผลกระทบท�งตรง ผลกระทบท�งอ้อม

กิจกรรม
ดำ�เนินง�น

ง�นสนับสนุนด้�นอื่น

บริก�รอ�ห�ร
เครื่องดื่ม 
(ช่วงเวลางาน)

บริก�รเดินท�ง
และขนส่ง 
(ช่วงเวลางาน)

บริก�รโรงแรม
และที่พัก
(ช่วงเวลางาน)

กิจกรรมใช้จ่�ย
ต่อสินค้�และบริก�ร 
(ช่วงเวลางาน)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
การจ้างงาน รายได้ภาษีของภาครัฐ

ผลกระทบเชิงชักนำ�

T H E  R E S E A R C H
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ปี 2561 ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันจักรยานรายการดังกล่าว ท่ีไม่เพียงเป็น 
การแสดงถึงศักยภาพและขีดความสามารถของ
ประเทศไทยในการจัดงานระดับนานาชาติ  
ยังส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในอีกหลายๆ  
ด้าน ตลอดช่วงเวลาการแข่งขัน 

จากการศึกษาวิจัยของเอ็นไวโรเซล 
(ประเทศไทย) ระบุว่า การท่ีไทยเป็นเจ้าภาพ 
การแข่งขันเลแทปดูตูร์ (L’Etape du Tour) จะส่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศท้ังทางตรง
และทางอ้อม ในระยะส้ันและระยะยาว ต้ังแต่
เกิดการส่งเสริมพ้ืนท่ีในการจัดงาน พัฒนา
สาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศไทย เพ่ิม 
เส้นทางจักรยานมาตรฐานในระดับสากล  
ระบบการติดต่อส่ือสาร เป็นต้น เกิดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจทำาให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศเพ่ิมข้ึน เกิดมูลค่าทางการผลิต การจ้างงาน 
การกระจายรายได้มากข้ึนท้ังก่อนการแข่งขันและ
ระหว่างการแข่งขัน ท้ังยังเช่ือมโยงกับภาคการค้า
และภาคบริการ ท่ีจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนในช่วงเวลา
ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า/ร้านอาหาร  
การขนส่ง ภาคธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก ตลอดจน
ผลกระทบด้านบวกในงานสนับสนุนด้านอ่ืนๆ  

เช่น การแพทย์ การรักษาความปลอดภัย  
การทำาความสะอาด ด้านการประกันภัย หรือ 
แม้กระท่ังเพ่ิมโอกาสทางการประชาสัมพันธ์
แบรนด์ไทยให้เป็นท่ีรู้จักจากการเป็นผู้สนับสนุน
การจัดการแข่งขัน

เม่ือพิจารณาจากตัวเลขผู้เข้าร่วมงาน 
ประกอบไปด้วยผู้เข้าแข่งขัน 4,000 คน แบ่งออก
เป็นผู้เข้าแข่งขันชาวต่างชาติ 2,000 คน และ 
ผู้เข้าแข่งขันชาวไทย 2,000 คน (แบ่งเป็นคนใน
พ้ืนท่ี 14 จังหวัดภาคใต้ 1,500 คน และพ้ืนท่ี  
500 คน) ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะมีผู้ติดตามเฉล่ีย
รวมกลุ่มละ 4 คน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นตัวเลขและ
มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนไม่น้อยเลยทีเดียว 
ขณะเดียวกัน ยังเป็นการกระตุ้นให้คนไทยมีรายได้ 
และจับจ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอีกทาง
หน่ึง จากการเข้าร่วมชมการแข่งขันตลอดเส้นทาง 
นอกจากน้ี การจัดเลแทปดูตูร์ยังเป็นการส่งเสริม
และประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในทางอ้อมแต่กิน
วงกว้าง จากผู้เข้าร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นนักแข่ง  
ผู้จัดงาน หรือผู้เข้าชมผ่านการใช้โซเชียลมีเดีย 
ช่องทางต่างๆ ทำาให้มีการกล่าวถึง และรับชม 
ผ่านโซเชียลมีเดียจำานวนมาก 

ถ้ากระแสในการป่ันจักรยานเพ่ิมข้ึน ยังส่งผล
ให้ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องเติบโตและมียอดขายเพ่ิมข้ึน 
ส่งผลในระยะยาวต่อประเทศไทย สามารถ 
ต่อยอดเป็นฐานการผลิตช้ินส่วน อุปกรณ์ 
และอะไหล่รถจักรยานให้กับสายการผลิตใน
อุตสาหกรรมรถจักรยานในระดับโลก อีกท้ังทำาให้
ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการจัดกีฬา
ประเภทมวลชนรถจักรยานของภูมิภาคเอเชีย 
เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้าน Sport Destination 
เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ขยายโอกาสใน
อุตสาหกรรมไมซ์ จากพ้ืนฐานการมีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติท่ีสวยงาม เหมาะจะใช้เป็นสนามแข่งขัน 
และศักยภาพในการรองรับกีฬาจักรยานของ
ประเทศไทย ตลอดจนประสบการณ์ท่ีดี การได้รับ
เทคโนโลยีความรู้ (Know-how) จากทางตูร์เดอ 
ฟร็องส์ ก็สามารถนำามาใช้ในการพัฒนาการ
แข่งขันจักรยานในประเทศไทย รวมถึงการสร้าง
การแข่งขันจักรยานในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของประเทศ  
อันจะเป็นการขยายภาพลักษณ์ของประเทศ 
ด้านการเป็น Sport Destination อย่างต่อเน่ือง 

จะเห็นว่าการจัดงานแข่งขันจักรยานเลแทป 
ดูตูร์ ไม่ใช่แค่การแข่งขันกีฬาเพ่ือหาผู้แพ้หรือชนะ
อย่างเดียว หากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
คร้ังน้ี ยังเปิดโอกาสให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ
มวลรวมของประเทศไปด้วยในตัว



งานนี้เกิดขึ้นในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561  
ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อ ‘Phang Nga 2018’  
เป็นการแข่งขันจักรยานแบบไลฟ์สไตล์ โดยม ี 
2 ระยะทางให้เลือก คือ 140 กิโลเมตร และ  
70 กโิลเมตร ออกสตาร์ทที่อำาเภอเขาหลกั จดุ 
ท่องเที่ยวชื่อดงั และไปเข้าเส้นชยัที่อำาเภอตะกั่วป่า 
อดตีเมอืงท่าสำาคญัของไทยในจงัหวดัพงังา

‘เลแทป ไทยแลนด์ บาย เลอ ตูร์เดอฟรอ็งส์’ 
เป็นการจดัแข่งขนัจกัรยานประเภทกฬีาแห่ง
มวลชน หรอื Mass Participation Cyclosportive 
Event ที่เปิดโอกาสให้นกัปั่นจกัรยานมอืสมคัร
เล่นเข้าร่วมแข่งขนัในเส้นทางที่ได้มาตรฐานเดยีว
กบัการแข่งขนัตูร์เดอฟรอ็งส์ จงึเป็นอเีวนต์กฬีา
ครั้งสำาคญัที่ส่งให้ภาพลกัษณ์ของไทยโดดเด่นขึ้น

L’ETAPE

22 MICE INTELLIGENCE • ISSUE 03

by Le Tour de France 

M I C E  S H OWC A S E

เม่ือรัฐและเอกชนจับมือกัน

สน�มนักป่ันระดับโลกคร้ังแรกในอ�เซียน ในด้าน Sport Tourism หรอื Sport Destination 
ทั้งนี้ยงัมนีกัปั่นจากตูร์เดอฟรอ็งส์มาร่วมลงแข่ง
อกีด้วย เป็นอกีแรงเสรมิที่จะสร้างแรงบนัดาลใจ
และกจิกรรมใหม่ๆ ให้กบันกัปั่นจกัรยานที่อยาก
จะปั่นแบบมอือาชพีในเมอืงไทยและอาเซยีนได้
เป็นอย่างดี

ทั่วโลกรู้ดวี่า Le Tour de France คอืการ
แข่งขนัจกัรยานระดบัโลกที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ 
เป็นตำานานที่นกัปั่นทั้งโลกใฝ่ฝันถงึ ดงันั้นเมื่อ
สองทศวรรษที่ผ่านมาการเกดิขึ้นของ L’Etape  
ซึ่งเป็นอเีวนต์ตูร์เดอฟรอ็งส์ที่สามารถจดันอก
ประเทศฝรั่งเศสได้ จงึกลายเป็นอเีวนต์ที่ได้รบั
ความนยิมเป็นอย่างสูงและมแีฟนคลบัอยู่ทั่วโลก 
เป็นอกีงานแข่งขนักฬีามวลชนที่นกัป่ันชื่นชอบมาก 
ปัจจบุนัมกีารจดัการแข่งขนัมาแล้ว 11 ประเทศ
ใน 5 ทวปีทั่วโลก โดยเริ่มครั้งแรกที่ประเทศ

ในเมื่อ TCEB ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านกีฬาหรือ
จักรยาน จึงเกิดเป็นความร่วมมือกันระหว่าง
บริษัท มูฟ เอเชีย จำากัด ที่มีประสบการณ์ทาง
ธุรกิจและมีความรู้ในการทำางานด้านการจัด
แข่งขันประเภทกีฬาแห่งมวลชน หรือ Mass 
Participation ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ เช่น เรื่อง
ของกระบวนการลงทะเบยีนของนกักฬีาที่เป็น
ธรุกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้การจดังาน งานด้าน
ออร์แกไนซ์และการประชาสมัพนัธ์ทำาการตลาด 
เป็นต้น จงึเกดิการตกล่องปล่องชิ้นว่าจะเป็นการ
ร่วมมอืบรูณาการทำางานร่วมกนัตั้งแต่เริ่มต้นไปถงึ 
การขยายงานปีต่อๆ ไป เพราะเงื่อนไขลขิสทิธิ์
ของงานนี้ประเทศไทยจะได้จดัถงึ 3 ปีตดิต่อกนั
คณุบญุเพิ่ม อนิทนปสาธน์ กรรมการผู้จดัการ 
บรษิทั มูฟ เอเชยี จำากดั ผู้จดังานที่ได้รบัลขิสทิธิ์
อย่างเป็นทางการ จาก Amaury Sport Organisation 

THAILAND
ฝรั่งเศส ก่อนจะขยายไปประเทศอื่นๆ เช่น 
สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี องักฤษ จนี 
เกาหลใีต้ ไต้หวนั และล่าสดุประเทศไทยได้รบั
สทิธเิป็นเจ้าภาพประเทศแรกของภูมภิาค
อาเซยีน และเป็นประเทศที่ 4 ในเอเชยีรองจาก
จนี เกาหลใีต้ ไต้หวนั ที่เคยจดัมาแล้วเมื่อเหน็ว่า 
ความนยิมของนกัปั่นมมีากพอ จงึเป็นสิ่งที่
สำานกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนทิรรศการ 
(องค์การมหาชน) หรอื TCEB ซึ่งมบีทบาทชดัเจน
ในการดงึงานระดบัโลกด้าน MICE เข้ามาสร้าง
ให้เกดิผลกระทบทางเศรษฐกจิ (Economic 
Impact) ของประเทศ ได้มองเหน็ช่องว่างและเหน็
ภาพชดัเจนว่าอเีวนต์นี้น่าจะสร้างประโยชน์ให้
กบัประเทศไทยได้มากมายขนาดไหน
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(A.S.O.) เจ้าของลขิสทิธิ์เล่าว่า “ทาง A.S.O. และ
เราจะดูว่าปี 2018 ซึ่งเป็นปีแรกมกีารตอบรบั
อย่างไร เราตั้งเป้าไว้ว่าใน 3 ปี จะต้องแตะผู้ลง
ทะเบยีนให้ได้จำานวน 4,000 คน โดยปีแรกตั้งเป้าที่ 
1,500 คนก่อน ซึ่งขณะนี้ก็ครบจำานวนแล้ว  
ส่วนการตั้งเป้าจำานวนนกัปั่นในปีต่อไปกจ็ะดูถงึ
ศกัยภาพของเมอืงที่จดั
และบรบิทที่เกดิในปีแรก 
เพราะฉะนั้นผลกระทบ
ทางเศรษฐกจิที่เกดิใน
ปีแรกจะมาจาก 1,500 
x 3 ต่อหวั ซึ่งเป็น 
GDP ที่เกดิกบัจงัหวดั
พงังาโดยตรง ‘ทำาไม
ต้องเป็นที่พงังาซึ่งเป็น
เมอืงรอง? ทำาไมไม่
ภูเกต็’ กเ็พราะภูเกต็
เป็นเมอืงระดบัไฮเอนด์ที่รองรบัปรมิาณงานระดบั
เวลิด์คลาสมากอยู่แล้ว บวกกบัเส้นทางจราจรที่
มจีำานวนรถมากมายมหาศาล แล้วทำาไมไม่ไปจดั
ทางภาคเหนอื ตะวนัออก หรอืที่อื่นกเ็พราะด้วย
หลายเหตผุลที่ถูกกำาหนดไว้ และการมองภาพ

รวมที่มาจากการหยั่งเสยีงของนกัปั่นสายต่าง
ประเทศด้วย ที่เขาเลอืกอนัดามนั เป็นเพราะมี
ภูมปิระเทศที่มเีส้นทางน่าสนใจ สวยงาม น่าตื่น
ตาตื่นใจและท้าทาย เส้นทางรมิทะเล เป็นเขา
เป็นเนนิต่างๆ รวมทั้งปัจจยัเส้นทางจราจรที่ถูก
ปรับปรุงพื้นผิวแล้วเป็นอย่างดี ทั้งยังมีความ 

สอดคล้องด้านโลจสิติ
กส์ต่างๆ อยู่ไม่ไกลกบั
สนามบนินานาชาติ
ภูเกต็ มทีี่พกัระดบัหรู
จำานวนมากที่เขาหลกั 
และสิ่งสำาคญัอกีข้อคอื
จงัหวดัพงังาดูแลเรื่อง
สิ่งแวดล้อมค่อนข้างด ี
เมอืงมคีวามพร้อมใน
การจดังาน พงังาเอง 
กม็คีวามเป็นอนิเตอร์

อยู่แล้ว และอกีเรื่องที่ผมมองในการจดัอเีวนต์นี้ 
กค็อือยากให้ชมุชนรู้สกึว่าเขามสี่วนร่วมและได้
รบัประโยชน์จากงานด้วย ซึ่งสำาคญัมาก เพราะ
แปลว่าคนจะรู้จกัพงังามากขึ้นในทั่วโลกเป็น
อย่างน้อย”

        ทั่วโลกรู้ดีว่�  
Le Tour de France 
คือก�รแข่งขัน
จักรย�นระดับโลก
ที่เก่�แก่และยิ่งใหญ่ 
เป็นตำ�น�นที่นักปั่น
ทั้งโลกใฝ่ฝันถึง
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M I C E  S H OWC A S E

          เมกะอีเวนต์ด้�น
กีฬ�ระดับโลกที่เกิดขึ้นใน 
ประเทศใดก็ต�มจึงส�ม�รถ
ช่วยประช�สัมพันธ ์
ประเทศนั้นๆ ให้เป็นที่รู้จัก 
ในวงกว้�งได้เป็นอย่�งดี

เพราะพลงัของกฬีามแีรงขบัเคลื่อนที่ซ่อนอยู่
มากมายมหาศาล ดงันั้นการใช้อตุสาหกรรมการ
ปั่นจกัรยานมาเป็นตวัชูโรงของการจดังานครั้งนี้ 
ย่อมสร้างแรงสั่นสะเทอืนที่ยิ่งใหญ่ให้เกดิขึ้นได้
เช่นกนั คณุบญุเพิ่มเล่าต่อว่า “การปั่นจกัรยาน
แบบสาธารณะซึ่งเราเรยีกการแข่งขนัแบบนี้ว่า 
Sportive คนที่สนใจการแข่งขนัรูปแบบนี้คอืคนที่
มคีวามต้องการอยากจะปั่น อยากจะแข่ง แต่ไม่
ถงึระดบัโปร จงึกลายเป็นจดุร่วมที่ว่า มคีวาม
ต้องการจดังานของแต่ละประเทศรวมทั้งของ
อตุสาหกรรมนกัปั่นที่มอียู่ ขณะเดยีวกนัทาง
ตูร์เดอฟรอ็งส์เองกต็้องการขยายตลาดในทาง 
อเีวนต์ ทกุอย่างกล็งตวัพอด ี“เมอืงไทยเองมี
ประชากรนกัปั่นเกอืบสามแสนคน แต่การที่
อตุสาหกรรมการปั่นจกัรยานมกีระแสที่แผ่วลง 

อาจเนื่องมาจากหลายปัจจยั เช่น สถานที่ปั่น 
เรื่องของความปลอดภยั อบุตัเิหตทุี่เกดิขึ้นบ่อย
ครั้ง ความยากในการหาเส้นทางปั่นซึ่งกม็ไีม่มาก 
รฐับาลเองกเ็คยส่งเสรมิแต่อาจท�าไม่เตม็ที่นกั 
จะเหน็ว่ารูปแบบ Sportive เป็นอะไรที่ตรงกลาง
มาก เพราะไม่ใช่ Sport Excellence เป็นการ
แข่งขนัแบบสมคัรเล่น ปั่นเพื่อการท่องเที่ยว 
ตรงนี้จงึยงัไม่มกีารส่งเสรมิอย่างจรงิจงั นี่จงึเป็น
โอกาสที่ดมีาก เพราะหากเราสร้างเส้นทางหรอื
เลอืกสถานที่หรอืภูมปิระเทศในบางเมอืงที่มกีาร
จราจรค่อนข้างเบาบาง มพีื้นผวิถนนที่เป็น
เส้นทางปั่นที่ดพีอสมควร มชีมุชนชาวบ้าน 
ข้าราชการหรอืท้องถิ่นให้การต้อนรบั ขณะเดยีวกนั
กเ็ป็นเมอืงที่มรีะบบการจดัการ (Logistics) ที่พร้อม
มทีี่พกัระดบั 3 ดาวขึ้นไปในจ�านวนที่ต้อนรบั
นกัปั่นได้ เพราะนกัปั่นจ่ายเยอะกว่านกัวิ่ง

ปลุกกระแสกีฬ�ใน Phang Nga 2018 
หลายเท่า ลองคดิดูแค่จกัรยานคนัเดยีวราคา
กส็ูงมาก นี่จงึเป็นโอกาสที่ว่า แล้วท�าไมเราจงึ
ไม่ลองจดังานนี้ดูล่ะ หลงัจากงานนี้ผมหวงัว่า
กระแสกฬีาปั่นจกัรยานในเมอืงไทยจะกลบัมา 
กระเตื้องขึ้น แปลว่าเราต้องช่วยกนัระดมในปีแรก 
ต้องช่วยกนัเผยแพร่ เรามอีดตีแชมป์โลกนกัปั่น
ตูร์เดอฟรอ็งส์ 3 สมยัมาร่วมงานนี้ มนีกัปั่น
ต่างประเทศเข้ามา นกัปั่นในไทยมารวมตวักนั 
แน่นอนว่าเราคาดหวงัในเรื่องการจดังานแข่งขนั
กฬีาแห่งมวลชนที่จะมกีารพฒันายิ่งขึ้น 
อุตสาหกรรมจักรยานมีทิศทางที่ดีขึ้น เราน�า
ดีลเลอร์มาออกบูธในงาน Cycling Expo
ในสถานที่จดังาน ซึ่งจะมอีะไหล่อปุกรณ์เสรมิ
ใหม่ๆ ของจกัรยานโดยเน้นตวัแบรนด์ที่มลีขิสทิธิ์ 
เพื่อดงึคนมาที่ Rest Village”



เม่ือโลกของกีฬ�เข้�ห�มวลชน

เอ้ือเฟ้ือภาพประกอบ : บริษัท มูฟ เอเชีย จำากัด

แผนท่ีเส้นท�ง
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จากภาพรวมด้านกฬีาทั่วโลก ทกุวนันี้ผู้คนให้
ความสนใจการกฬีามากขึ้นหลายเท่าเมื่อเทยีบ
กบัในอดตี ทกุคนหนัมาสนใจดูแลสขุภาพของ
ตวัเองและต่อยอดไปสู่การเข้าร่วมกจิกรรมด้าน
กฬีาที่ชื่นชอบ ทั้งการวิ่ง ปั่นจกัรยาน กอล์ฟ 
ไตรกฬีา ฯลฯ ดงันั้นเมกะอเีวนต์ด้านกฬีาระดบั
โลกที่เกดิขึ้นในประเทศใดกต็ามจงึสามารถช่วย
ประชาสมัพนัธ์ประเทศนั้นๆ ให้เป็นที่รู้จกัใน 
วงกว้างได้เป็นอย่างดี

“ผมคดิว่าตอนนี้โมเมนตมัของโลกเปลี่ยน 
เรามเีรื่อง Global Warming ที่เป็นกระแสโลก 
กฬีากเ็ป็นกระแสโลกอย่างหนึ่ง จากมหกรรม
กฬีาโอลมิปิก ฟตุบอลโลก ฟตุบอลยูโร มคีนดู
มากที่สดุทั่วโลก ผูช้มอยากจะเป็นนกักฬีา เรื่องนี้ 
เริ่มต้นมาจากการส่งเสรมิเรื่องการออกก�าลงักาย
เพื่อสขุภาพในประเทศใหญ่ๆ อย่างสหรฐัอเมรกิา 
หรอืยโุรป บ้านเราเองกม็กีระแสนี้ ดงันั้น Mass 
Participation ก็เติบโตมาจากเรื่องสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ สังคม และเมือง มีการพัฒนา  
ยกตวัอย่างการวิ่งมาราธอนกต็อบโจทย์เรื่อง 
โลกร้อน ทั้งนี้การโตของกระแสโลกยงัเป็นเรื่อง
ของโซเชยีลมเีดยีด้วย การที่มเีซเลบ คนดงัต่างๆ 
มาระดมปั่นจกัรยาน วิ่ง เล่นไตรกฬีา ฯลฯ ออก
สื่อโซเชยีลมากมาย จงึเหน็ชดัว่ากระแสการ
แข่งขนัประเภทกฬีามวลชนจะขยายตวัและโต 
ไม่หยดุ “การที่ไทยได้โอกาสเป็นประเทศแรกใน
อาเซยีน ถอืว่าเราชงิธงได้ก่อน เราจะต้องท�าให้
ดทีี่สดุ ผมมองว่าอเีวนต์กฬีาต่างๆ ในระดบัโลก 
เอกชนจะท�าตามล�าพงัไม่ได้ ต้องมรีฐับาล 
ร่วมด้วย และงานเลแทป ไทยแลนด์ บาย เลอ 
ตูร์เดอฟรอ็งส์ จะเป็นจดุเริ่มต้นที่ด”ี เขาทิ้งท้าย
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MICE สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ใน
ประเทศไทย

(กรกฎาคม - กันยายน 2561)
ประจำาปีงบประมาณ 2561

สถานการณ์อตุสาหกรรมไมซ์ในช่วง
ไตรมาสที่ 4 ประจ�าปีงบประมาณ 2561 
ยงัคงมกีารขยายตวัอย่างต่อเนื่อง แม้จะ
ยงัคงมคีวามเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ด้วย
สถานการณ์เศรษฐกจิโลกที่มแีนวโน้ม
ขยายตวัอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศ
คู่ค้าของไทยที่ยงัคงขยายตวั อย่างไร
กต็าม จากข้อมูลของกระทรวงการ 
ท่องเที่ยวและกฬีา ระบวุ่า มนีกัท่องเที่ยว
ต่างชาตทิี่เดนิทางเข้ามาในประเทศไทย 
จ�านวน 9,243,973 คน ขยายตวัร้อยละ 
5.32 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยเป็นการ
ขยายตวัของนกัท่องเที่ยวเกอืบทกุภูมภิาค 
ยกเว้นโอเชยีเนยีที่ลดลง

ไตรมาสที่

สรุปจำานวนนักเดินทางไมซ์ชาวต่างชาติในปีงบประมาณ 2561

มี ‘นักเดินทางไมซ์’ 
เดินทางมาประเทศไทย

จำานวน 345,074 คน 

+18.64%
ขยายตัว

5 อันดับนักเดินทางไมซ์ต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย
 (กรกฎาคม - กนัยายน 2561)

67,690 56,196 49,059 30,372 29,639

22.62 18.70 16.33 10.11 9.86

จีน มาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร์ สปป.ลาว

ขยายตัวร้อยละ ขยายตัวร้อยละ ขยายตัวร้อยละ ขยายตัวร้อยละ ขยายตัวร้อยละ

คน คนคนคนคน

1 2 3 4 5

สร้างรายได้เข้าประเทศ 26,724 ล้านบาท
+7.05%
ขยายตัว

(จ�าแนกตามรูปแบบการเดนิทางเข้าร่วมงานไมซ์ในประเทศไทย)

1 2 3 4

335,992 คน

MEETING 

+29.28%
335,992 คน

INCENTIVE

+35.90%
233,228 คน

EXHIBITION

+7.98%
317,396 คน

CONVENTION 

+5.70%



รายได้ทั้งปีงบประมาณ 2561 มีมูลค่า

30,474 ล้านบาท

INTERNATIONAL 
CORPORATE MEETINGS 

I N C E N T I V E  T R AV E L S

M

I

สถานการณ์การประชุมนานาชาติของกลุ่มบริษัทเอกชน

สถานการณ์การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

สถิติการขยายตัวในแต่ละภูมิภาค

การเดนิทางเข้ามาร่วมการประชมุนานาชาตขิองกลุ่ม
บรษิทัเอกชนของนกัเดนิทางชาวต่างประเทศ ยงัคงมแีนว
โน้มเตบิโตอย่างเหน็ได้ชดั ซึ่งมจี�านวนการจดังาน
ประมาณ 902 ครั้ง ในขณะที่ไตรมาส 4 ของ
ปีงบประมาณ 2560 มจี�านวน 730 ครั้ง (เพิ่มขึ้นร้อยละ 
23.25) โดยมจี�านวนนกัเดนิทางชาวต่างชาต ิ106,031 คน 
(ขยายตวัร้อยละ 44.74) และสามารถประมาณการรายได้
จากนกัเดนิทางไมซ์กลุ่มนี้ มมีูลค่า 9,800 ล้านบาท 
(ขยายตวัร้อยละ 29.99) และส่งผลให้รายได้ทั้ง
ปีงบประมาณ 2561 มมีูลค่า 30,474 ล้านบาท (ขยายตวั
ร้อยละ 16.68) นกัเดนิทางชาวต่างประเทศที่เดนิทางมา
เข้าร่วม Corporate Meeting ในไทย อนัดบัหนึ่ง เดนิทาง
มาจากภูมภิาคเอเชยี ร้อยละ 92.60 รองลงมา ได้แก่ 
ภูมภิาคยโุรป ร้อยละ 2.58 ภูมภิาคโอเชยีเนยี ร้อยละ 
2.02 ภูมภิาคตะวนัออกกลาง ร้อยละ 1.32 ภูมภิาค
อเมรกิา ร้อยละ 0.81 และภูมภิาคแอฟรกิา ร้อยละ 0.68

ประเทศที่มนีกัเดนิทางเข้าร่วม Corporate Meeting ในไทย 
มากที่สดุคอื เกาหล ีมจี�านวนนกัเดนิทาง 24,187 คน 
(ร้อยละ 22.81) รองลงมาคอื จนี มจี�านวนนกัเดนิทาง 
15,536 คน (ร้อยละ 14.65) สปป.ลาว 13,898 คน (ร้อยละ 
13.11) จะเหน็ว่านกัเดนิทางไมซ์ในกลุ่มนี้ยงัคงกระจกุตวั
อยู่ในภูมภิาคเอเชยี

พบว่ามกีารจดักจิกรรมการเดนิทางเพื่อเป็นรางวลัโดยมเีป้าหมายในประเทศไทย
จ�านวน 706 ครั้ง (ขยายตวัร้อยละ 26.07) และมจี�านวนผู้เดนิทาง 103,986 คน 
(ขยายตวัร้อยละ 79.75) และสามารถประมาณการรายได้จากนกัเดนิทางต่างชาติ
ที่เดนิทางเพื่อเป็นรางวลั มมีูลค่า 5,437 ล้านบาท (ขยายตวัร้อยละ 52.98) โดย
รายได้ทั้งปีงบประมาณ 2561 มมีูลค่า 20,699 ล้านบาท (ขยายตวัร้อยละ 23.74)

ประเทศที่มสีดัส่วนนกัเดนิทางมากที่สดุ คอื ประเทศเกาหลแีละสงิคโปร์ มจี�านวนนกัเดนิทางใกล้เคยีงกนั คอื 22,459 คน และ 19,931 คน ตามล�าดบั 
(คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 21.59 และ 19.16 ตามล�าดบั)

ขยายตัว
ร้อยละ
44.74

ขยายตัว
ร้อยละ
29.99

ขยายตัว
ร้อยละ
16.68

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละร้อยละ ร้อยละร้อยละ
ภูมิภาคเอเชีย ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคอเมริกาภูมิภาคโอเชียเนีย ภูมิภาคแอฟริกา ภูมิภาคตะวันออกกลาง

จำานวนนักเดินทาง
ชาวต่างชาติ 
106,031 คน

รายได้จาก
นักเดินทางไมซ์
กลุ่มนี้ มีมูลค่า 
9,800 ล้านบาท) 

95.54 1.51 0.430.54 0.251.74



C O N V E N T I O N SC สถานการณ์การประชุมวิชาชีพนานาชาติในประเทศไทย

มกีารจดัประชมุนานาชาตขิองกลุ่มองค์กรภาครฐัหรอืองค์กรที่ไม่ใช่บรษิทัเอกชนภายในประเทศไทย จ�านวน 
675 ครั้ง มผีู้เข้าร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาต ิ81,600 คน (ลดลงร้อยละ 16.36) สร้างรายได้ทั้งสิ้น 6,777 ล้านบาท 
(ลดลงร้อยละ 20.22) นอกจากนั้นยงัมผีู้เข้าประชมุที่เป็นชาวไทยจ�านวน 34,147 คน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561
มนีกัเดนิทางกลุ่มการประชมุนานาชาตขิององค์กรทั้งสิ้น 317,395 คน มรีายได้ 25,325 ล้านบาท

ประเทศที่มจี�านวนนกัเดนิทาง
มากที่สดุคอื จนี ด้วยจ�านวน
นกัเดนิทาง 31,072 คน
(ร้อยละ 38.08) รองลงมาคอื 
มาเลเซยี มจี�านวนนกัเดนิทาง 
25,692 คน (ร้อยละ 31.48)

การขยายตวัของนกัเดนิทางในแต่ละ
ภูมภิาคของประเทศไทย ปรากฏว่าลด
ลงเกอืบทกุภูมภิาค ยกเว้นภาคตะวนั
ออกเฉยีงเหนอืที่ขยายตวัในอตัราร้อย
ละ 5.03 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนั
ในปีที่ผ่านมา ขณะที่กรงุเทพมหานคร
และปรมิณฑล ซึ่งมนีกัเดนิทางมาก
ที่สดุ แต่มแีนวโน้มลดลงร้อยละ 8.47

ประเทศที่มีจำานวน
นักเดินทางมากที่สุดคือ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผูเ้ข้าร่วมประชมุ (ต่างประเทศและไทย) ผูเ้ข้าร่วมประชมุ (ต่างประเทศและไทย) ผูเ้ข้าร่วมประชมุ (ต่างประเทศและไทย) ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่างประเทศและไทย) ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่างประเทศและไทย) ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่างประเทศและไทย) 

ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง

คน คน คน คน คน คน

327 41 99 107 87 14

65,642 5,463 13,650 14,757 13,604 2,631

31,072

5.03

38.08

จีน

คน
ร้อยละ

1

การจำาแนกตามภูมิภาค

นักเดินทางชาวต่างประเทศที่เข้าร่วม Conventions ในประเทศไทย

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละร้อยละ ร้อยละร้อยละ
ภูมิภาคเอเชีย ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคอเมริกาภูมิภาคโอเชียเนีย ภูมิภาคแอฟริกา ภูมิภาคตะวันออกกลาง

92.10 2.36 0.552.74 0.841.41

ลดลง
เกือบทุก
ภูมิภาค

ขยายตัว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



สถานการณ์งานแสดงสินค้านานาชาติ
E X H I B I T I O N S

มกีารจดังานแสดงสนิค้านานาชาต ิจ�านวน 29 ครั้ง มนีกัเดนิทางต่างประเทศเข้ามาร่วมงาน 53,455 คน  
ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมงานแสดงสนิค้า (Visitors) จ�านวน 46,096 คน และผู้เข้าร่วมแสดงสนิค้า (Exhibitors) จ�านวน 7,359 คน 
(ไม่รวม Mega Events) พบว่า จ�านวนนกัเดนิทางเข้าร่วมงานทั้งหมดลดลงร้อยละ 14.50 แต่ในภาพรวมตลอดทั้งปีงบประมาณ 
2561 พบว่ามจี�านวน 233,228 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 7.98

The Global Association of the Exhibition Industry ได้แถลงผลการวจิยัล่าสดุ (Global barometer research) ว่าอตุสาหกรรมการแสดงสนิค้ามกีาร
เตบิโตทั่วโลก ทกุภูมภิาคมทีศิทางการพฒันาของ turnover ที่ดขีึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลงัของปี 2561 และยงัสามารถรกัษาผลก�าไรจากการ
ประกอบการได้ในระดบัด ีส�าหรบัประเดน็การน�าดจิทิลัมาใช้ในธรุกจิ ในส่วนของประเทศไทย พบว่า มกีารน�าระบบดจิทิลัมาใช้ในกระบวนการ
ท�างานด้านการแสดงสนิค้านานาชาตมิากขึ้น ทั้งในระบบภายในและระหว่างธรุกจิ รวมถงึได้มกีารพฒันาด้านดจิทิลัทั้งในระดบัภาพรวมธรุกจิ
และระดบัสนิค้าและการแสดงสนิค้า

รายได้ของนักเดินทางกลุ่มนี้ มีมูลค่า 4,710 ล้านบาท (ขยายตัวร้อยละ 12.39) 
ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2561 มีรายได้ทั้งสิ้น 19,156 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.85)

การเตบิโตของธรุกจิไมซ์ในไตรมาสนี้ สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ 
มมีูลค่า 26,724 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 7.05 เมื่อเปรยีบเทยีบกบั 
ช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนหน้า

Resource : Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB)

9,800

5,437
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4,710

รายได้จากธุรกิจไมซ์
ไตรมาส 4 
ประจำาปีงบประมาณ 2561

กลุ่มธุรกิจการประชุมนานาชาติ
กลุ่มบริษัทเอกชน

กลุ่มธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

กลุ่มธุรกิจจัดการประชุมวิชาชีพ
นานาชาติ

กลุ่มธุรกิจงานแสดงสินค้า
นานาชาติ

ล้านบาท 

ล้านบาท 

ล้านบาท 

ล้านบาท 

E
ล้านบาท4,710

12.39
ขยายตัวร้อยละ

จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น1 2 3

ประเทศที่มนีกัเดนิทางกลุ่มการแสดงสนิค้านานาชาตเิดนิทางมาประเทศไทยมากที่สดุ 3 
อนัดบัแรก ได้แก่ จนี (ร้อยละ 25.41) มาเลเซยี (ร้อยละ 21.02) และญี่ปุ่น (ร้อยละ 6.98)

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

25.41 21.02 6.98




