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นักวิ่งชาวเคนยา แชมป์ World Major Marathon 7 สนามระดับโลก
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ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา กระแส ‘กีฬา’
ดูเหมือนค่อนข้างมาแรงมากในบ้านเรา ผมไม่
แปลกใจใดๆ เลย เพราะว่าสิ่งเหล่านี้
เกิดขึ้นตามพัฒนาการด้านความคิดของผู้คนใน
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะ
ในระดับปัจเจกที่มองเห็นความสำ�คัญของกีฬา
ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเสริมสร้างสุขภาพดี ส่งผล
ให้กายและใจแข็งแรง
กีฬาไม่เพียงสำ�คัญต่อสุขภาพเท่านั้น 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
มากขึ้นตามลำ�ดับ ไม่เพียงเท่านั้น ปัจจุบันเรายัง
ได้เห็นโฉมหน้ากีฬารูปแบบใหม่ที่กำ�ลัง

ร้อนแรงขึ้นทุกที นั่นก็คือ eSport ที่พลิกผันจาก
เกมออนไลน์สู่การเป็นเกมกีฬาที่ทั่วโลกกำ�ลัง
จับตา รวมทั้งประเทศไทยเองก็เช่นกัน
ผมเชื่อว่า วันนี้เราคงไม่ได้จำ�กัดนิยามของ
กีฬาเพียงแค่เป็นเครื่องมือส่งเสริมสุขภาพดีอีก
ต่อไปแล้ว แต่กีฬากำ�ลังเป็นอีกคุณค่าที่สามารถ
สร้างมูลค่าได้ในเชิงสร้างสรรค์ เป็นยุทธวิธีของ
โลกยุคใหม่ที่ถูกนำ�มาใช้เพื่อพัฒนาประเทศ
ส่งเสริมพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคีของ
ผู้คนในชาติ และสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจให้
แข็งแกร่ง
นับจากหน้ากระดาษแผ่นนี้ คุณจะได้มองเห็น
ถึงนิยามทีเ่ หนือกว่า ลึกซึง้ กว่าของคำ�ว่า ‘กีฬา’
และตระหนักชัดว่า ‘กีฬาเป็นยาวิเศษ’ ได้อย่างไร
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Thailand Fast and Furious
เศรษฐกิจไทยยิ้มรับเงินสะพัดจาก MotoGP

ยิ้มไม่หุบกันถ้วนหน้ากับความสำ�เร็จของการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก
‘MotoGP’ ครั้งแรกในเมืองไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัด
บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคมที่ผ่านมา งานนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
เข้าสู่พื้นที่มากกว่า 2 แสนคน คาดว่าทำ�ให้เงินสะพัดสู่เศรษฐกิจจังหวัดเจ้าภาพและจังหวัด
ใกล้เคียงราว 3,100 ล้านบาท

คนร่วมงาน MotoGP

205,000 คน

ชาวไทย 153,750
คน หรือ 75% ของ
คนร่วมงานทัง
้ หมด
(ในจำ�นวนนีเ้ ป็นชาว
บุรรี ม
ั ย์ 10,250
คน) ชาวต่างชาติ
51,250 คน หรือ
25% ของคนร่วม
งานทัง
้ หมด

สร้างรายได้รวมประมาณ 3,100 ล้านบาท
รายได้ในจังหวัดบุรรี ม
ั ย์ 2,470 ล้านบาท
รายได้ในพืน
้ ทีใ่ กล้เคียง เช่น ขอนแก่น สุรน
ิ ทร์
และนครราชสีมา 630 ล้านบาท

เจาะลึกการใช้จา่ ย
ค่าพาหนะเดินทาง
764 ล้านบาท
24.50%

ค่าอาหารเครือ
่ งดืม
่
679 ล้านบาท
หรือ 21.9%

Olympic in
Digital World
Alibaba โชว์สีสันเทคโนโลยีเพื่อ
กีฬาโอลิมปิกยุคดิจิทัล

เทคโนโลยีลำ�สมัยทำ�ให้การจัดแข่งขันและชม
กีฬายุคดิจิทัลสนุกครบรสยิ่งกว่าเดิม เห็นได้
จากการที่ Alibaba ยักษ์ไอทีจากแดนมังกร
ขนเทคโนโลยีมากมายมาโชว์ หลังประกาศเป็น
พันธมิตรกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลตั้งแต่
ปี 2560-2571 เพื่อสร้างประสบการณ์แปลก
ใหม่ให้กับผู้ร่วมงานกีฬาโอลิมปิก ทั้งระบบ
Deep Machine Learning สำ�หรับการฝึกนักกีฬา
ที่ประมวลผลข้อมูลต่างๆ เช่น การนอนหลับ
โภชนาการ การฝึก สภาพอากาศ ที่มีผลต่อ
การแข่งขัน การนำ� Big Data มาประมวล
ข้อมูลเพื่อส่งตรงข้อมูลต่างๆ ไปยังมือถือ
ของผู้ชม เช่น ข้อมูลการแข่งขัน การเดินทาง
สภาพอากาศ ระบบ AI สำ�หรับเมืองเจ้าภาพ
เพื่อใช้ตัดสินใจหาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดการ
แข่งขัน รวมถึงระบบยืนยันตัวตนทางชีวภาพ
เพื่อรักษาความปลอดภัย นับเป็นพัฒนาการ
ของมหกรรมโอลิมปิกที่น่าจะเป็นต้นแบบให้อีก
หลายมหกรรมกีฬาอื่นๆ นำ�ไปใช้ในอนาคต
สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายใน
ประเทศทางตรง
ล้าน
บาท

1,335

เป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายใน
ประเทศทางอ้อม
ล้าน
บาท

1,701

เกิดการจ้างงานใหม่
ค่าซือ
้ สินค้า
และของทีร่ ะลึก
517 ล้านบาท
หรือ 16.7%

ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
349 ล้านบาท
หรือ 11.30%

ค่าทีพ
่ ก
ั โรงแรม
642 ล้านบาท
หรือ 20.7%
ค่าใช้จา่ ยเพือ
่ ความบันเทิง
146 ล้านบาท หรือ 4.7%

7,749 คน

สร้างรายได้
ภาษีให้รฐ
ั

าน
329 ล้บาท
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Bike in Privilege
ยุโรปแจกสิทธิประโยชน์
กระตุ้นคนปั่นจักรยานไปทำ�งาน

The First E-Bike Circuit
นักปัน
่ น่องเหล็ก E-Bike เตรียมรับสนามแข่งแห่งแรก

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

Closer, The Better
สมาร์ตริสต์แบนด์ทพ
่ี าคุณเกาะติดเกมในสนามรูปแบบใหม่ใกล้ชด
ิ กว่าเคย

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
สนใจสำ�หรับธุรกิจต่างๆ เพื่อกระชับสัมพันธ์กับแฟนๆ

ด้วยสภาพอากาศและโครงสร้างพืน้ ฐานทีร่ องรับ
การปัน่ จักรยาน ชาวยุโรปจำ�นวนไม่นอ้ ยจึงใช้
จักรยานกันเป็นประจำ� เท่านัน้ ยังไม่พอ รัฐบาล
หลายประเทศก็ยงั มีมาตรการจูงใจให้คนปัน่
จักรยานกันมากขึน้ เช่น รัฐบาลอังกฤษอาจ
เพิม่ เพดานเงินอุดหนุนซือ้ จักรยานซึง่ ปัจจุบนั อยู่
ทีร่ าวๆ 1,000 ปอนด์ เพือ่ ให้ประชาชนพร้อมใจ
กันปั่นจักรยานไฟฟ้าไปทำ�งาน ส่วนรัฐบาล
เนเธอร์แลนด์ก็ไม่น้อยหน้า กำ�ลังพิจารณา
ข้อเสนอมอบเงินอุดหนุนให้ประชาชนซื้อ
จักรยาน เพราะต้องการแก้ปัญหารถติดใน
เมืองหลวง พร้อมกระตุน้ ให้บริษทั เอกชนจ่ายเงิน
พิเศษให้พนักงานที่ปั่นจักรยานมาทำ�งาน
ส่วนเมืองไหนของไทยอยากเป็นเมืองจักรยาน
น่าจะลองนำ�กลยุทธ์นี้ไปใช้ดู

ESPORT
IN F CUS
Catch up the world of ESport

Big Wave of China
eSport จีนคึกคักจากพลังสนับสนุนของรัฐบาล

กระแส eSport มาแรงทัว
่ ทุกมุมโลก โดยเฉพาะในประเทศจีน
ทีร่ ฐ
ั บาลท้องถิน
่ หลายแห่งได้ประกาศนโยบายและออก
มาตรการจูงใจการพัฒนาอุตสาหกรรมนีใ้ นพืน
้ ที่ เช่น
นครเซีย
่ งไฮ้ประกาศชัดว่าจะเป็น ‘เมืองหลวง eSport
ของโลก’ ด้วยการกระตุน
้ การลงทุนก่อสร้างสเตเดียม
eSport และสวนอุตสาหกรรมสำ�หรับอุตสาหกรรมนี้
โดยเฉพาะ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน eSport
ระดับนานาชาติมากขึน
้ ขณะทีเ่ มืองเซีย
่ เฉิง มณฑลเจ้อเจียง
ก็จด
ั เต็ม 16 มาตรการ รวมถึงกองทุนมูลค่า 1,500
ล้านหยวน (7,185 ล้านบาท) เพือ
่ พัฒนาอุตสาหกรรม
eSport เช่นกัน ฝัง
่ ภาคเอกชนยักษ์ใหญ่ เช่น Tencent
Holdings และ Allied Esports เตรียมพร้อมเปิด
ศูนย์ eSport ทัว
่ โลก โดยคาดว่าจะสามารถดึงผูช
้ ม
มาสูว
่ งการนีม
้ ากขึน
้ อีก
สิน
้ ปี 2561 เศรษฐกิจ
eSport จีนจะมีรายได้

Stay and Play
ไต้หวันไอเดียบรรเจิดผุดโรงแรมเอาใจเหล่าเกมเมอร์
ไม่วา่ ธุรกิจใดย่อมต้องปรับตัวเพือ
่ จับลูกค้าเฉพาะกลุม
่ (Niche Market)
มากขึน
้ เรือ
่ ยๆ เช่นเดียวกับ ‘i hotel’ โรงแรมไต้หวันในย่านท่าอากาศยาน
นานาชาติเถาหยวน ทีฉ
่ ก
ี ตัวเองจากโรงแรมทัว
่ ไปด้วยบริการสุดพิเศษเพือ
่ เหล่า
เกมเมอร์ นอกจากจะได้พก
ั สบายตามมาตรฐานโรงแรม ยังมีสเตชัน
่ เล่นเกมใน
ห้องพักทุกห้อง พร้อมทีวข
ี นาด 46 นิว
้ สำ�หรับชม eSport แบบจุใจ ส่วนใคร
อยากประชันฝีมอ
ื กับคนคอเดียวกัน สามารถไปเล่นเกมในล็อบบีท
้ ม
่ี โี ซนเล่นเกม
ขนาดใหญ่อยูด
่ ว
้ ย สนนราคาห้องพัก คืนละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ (3,300 บาท)
ใครอยากเอาไอเดียดีๆ แบบนีไ้ ปต่อยอดก็นา่ สนใจไม่นอ
้ ย โดยเฉพาะในยุคที่
eSport กำ�ลังมาแรงมากขึน
้ ทุกขณะ

164
ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือ 18% ของรายได้
eSport ทัว
่ โลก

125

มีผช
ู้ ม eSport ชาวจีน

ล้านคน หรือ 9% ของ
ประชากรจีนทัง
้ หมด
ทีม
่ า : Newzoo บริษท
ั ทีป
่ รึกษาด้านเกม Mobile และ eSport

B U S I N E S S WAT C H

READY FOR
SPORT CITY
มองการณ์ไกลให้เหนือกว่า... ด้วยการปักหมุดเมืองในแผนที่โลกกีฬา
อยากให้เมือง ‘เติบโตก้าวหน้า’ และเป็น
‘จุดหมายปลายทาง’ ในฝันของคนทั่วโลก
ก็ต้องรู้จักหา ‘จุดขาย’ ใหม่ๆ มาสร้างสีสัน
ความน่าสนใจให้กับเมือง จะเอาแต่ขาย
‘ธรรมชาติ’ หรือสิ่งที่อยู่คู่เมืองมายาวนาน
อย่างเดียวคงไม่ได้อกี แล้ว การพัฒนา ‘เมืองกีฬา’
(Sport City) จึงเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำ�คัญของ
ประเทศไทยตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ต้องการพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร เพื่อสร้างมูลค่า
เพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยได้พิจารณาคัดเลือกแล้ว
ว่า 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี สุพรรณบุรี บุรีรัมย์
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อุดรธานี ศรีสะเกษ และกระบี่ มีศักยภาพที่
จะพัฒนาให้เป็น ‘เมืองกีฬา’ ที่เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับทั่วไปในสังคมโลกได้
นอกเหนือจากเป้าหมายที่ต้องการกระตุ้น
ให้คนในพื้นที่หันมาออกกำ�ลังกาย การพัฒนา
นักกีฬารุ่นใหม่แล้ว ‘เมืองกีฬา’ ยังมีเป้าหมาย
สำ�คัญไม่แพ้กัน คือ การพัฒนาการกีฬาเพื่อ
การท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism)
ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นที่นิยม
ในระดับนานาชาติ และกีฬาของไทยที่กำ�ลังเป็น
ที่สนใจของต่างชาติ เช่น กอล์ฟ ดำ�นำ� มอเตอร์
สปอร์ต วิ่งไตรกีฬา จักรยาน เจ๊ตสกี มวยไทย

เป็นต้น รวมถึงการเป็นศูนย์กลาง (Hub)
ของภูมิภาคเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาต่างชาติ
ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง
โดยในบรรดา 6 เมืองกีฬาต้นแบบนั้น
‘บุรีรัมย์’ ได้พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนแล้วว่า ‘กีฬา’
คือส่วนสำ�คัญที่พลิกโฉม ‘เมืองทางผ่าน’
ให้เป็นจุดหมายปลายทางที่คนรักกีฬาอยากไป
เยือนสักครั้งในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นบรรดาสาวก
ปราสาทสายฟ้า สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
ที่ไปชมลีลาฟาดแข้งของทีมโปรดในสนาม
และเข้าชมสนามธันเดอร์คาสเซิล สเตเดียม
สนามมาตรฐาน FIFA ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

แบบฟรีๆ และแน่นอนว่าย่อมมีคนรักกีฬาอีก
จำ�นวนไม่น้อยที่ต้องซื้อสินค้าที่ระลึกติดไม้ติดมือ
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

การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบหรือ
MotoGP ทีส
่ ร้างชือ
่ เสียงให้กบ
ั บุรรี ม
ั ย์

การแข่งขันกีฬาอื่นๆ ได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งในปี 2559 บุรีรัมย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว
มากกว่า 1.53 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเทีย่ ว
ประมาณ 2,330 ล้านบาท ส่วนในช่วงที่มี
การแข่งขันฟุตบอลและแข่งรถจะมีนักท่องเที่ยว
เข้ามาประมาณ 30,000-50,000 คน
เรียกได้ว่าพลังของ ‘กีฬา’ ได้ช่วยกระพือ
เศรษฐกิจของบุรีรัมย์ให้คึกคัก และยังทำ�ให้การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รุดหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว ทั้งการยกระดับท่าอากาศยานบุรีรัมย์
การเพิ่มเที่ยวบิน การสร้างที่พัก โรงแรม เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะไม่มอง
จังหวัดนี้เป็นเพียงแค่ทางผ่านอีกต่อไป

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.

ความสำ�เร็จของบุรีรัมย์ไม่ได้เกิดขึ้นใน
ชั่วข้ามคืน แต่เกิดจากการวางเป้าหมายที่ชัดเจน
มีแผนการดำ�เนินงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ
อาศัยแรงขับเคลื่อนจากภาครัฐและเอกชนใน
พื้นที่อย่างจริงจัง ดังนั้นก็เชื่อว่า หากมีแผนปั้น
‘เมืองกีฬา’ ที่ชัดเจน พร้อมมุ่งมั่นเดินตามแผน
ก็เชื่อได้ว่าอีก 5 เมืองที่เหลือก็จะก้าวขึ้นเป็น
จุดหมายปลายทางของคนรักกีฬาได้เช่นกัน
การพัฒนาเมืองด้วยกีฬาจึงเป็นความท้าทาย
และกำ�ลังจะกลายเป็นคุณค่าใหม่ของเมืองนั้น
เพียงแค่ท�ำ ให้เหมาะสมกับเวลา ชัดเจนในเป้าหมาย
ภายใต้แผนพัฒนาที่สร้างความต่อเนื่อง...ฝันทีจ่ ะ
นำ�พาเมืองนัน้ เข้าเส้นชัยคงไม่ไกลเกินเอือ้ ม

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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กีฬาเป็นยาวิเศษ
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มองทะลุสปอร์ตอีเวนต์...
ให้อะไรมากกว่าเกมในสนาม
ไม่ใช่แค่เรื่องเกมในสนาม แต่ยังสร้างแรง
กระเพื่อมทางตรงและทางอ้อมได้อีกมหาศาล
นอกสนามแข่งขัน เพราะกีฬาก�ำลังกลายเป็น
เครื่องมือทรงพลังที่เมืองต่างๆ น�ำมาใช้เพื่อ
เร่งสปีดการพัฒนาเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจ
และสร้างภาพลักษณ์น่าจดจ�ำในใจของผู้คน
จากทั่วทุกมุมโลก
MICE INTELLIGENCE
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กีฬาพัฒนาเมือง

ข้อดีของกีฬาที่ทุกคนน่าจะเห็นกันชัดเจน คือ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของเมือง เพราะนี่คือโอกาสส�ำคัญที่เมือง
เจ้าภาพจะได้ลงทุนระยะยาวด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
ตัวอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้ว เช่น กรุงลอนดอนได้ทุ่มงบมหาศาล
เพื่อปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนรอบเมืองเพื่อรับการแข่งขัน
โอลิมปิก 2012 ท�ำให้ชาวลอนดอนได้อานิสงส์ไปเต็มๆ
สอดคล้องกับที่เว็บไซต์ successfulmeetings.com
ได้ให้ข้อมูลว่า ประเทศที่เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
รายการส�ำคัญ เช่น โอลิมปิก และฟุตบอลโลก มีสาธารณูปโภค
พื้นฐานด้านการจัดอีเวนต์และการประชุมที่ดีขึ้น กล่าวคือ
จ�ำนวนห้องพักโรงแรมมากขึ้น มีสนามกีฬาใหม่ และมีระบบ
ขนส่งมวลชนที่ดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ มหกรรมกีฬาเปรียบ
เสมือนแม่เหล็กชั้นดีที่ดึงดูดคนจ�ำนวนมากจากทุกสารทิศ
เดินทางเข้ามาสู่จุดหมายเดียวกัน ทั้งคนที่ต้องจ�ำเป็นต้องอยู่
ในสนามแข่งขันและครอบครัว รวมถึงแฟนกีฬาที่มาเชียร์
นักกีฬาและทีมโปรด ซึ่งบางคนก็ถือโอกาสพักผ่อนท่องเที่ยว
ในพื้นที่นั้นไปในตัวด้วย
10
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หลายเมืองหลายประเทศประสบความ
ส�ำเร็จในการชู ‘เกมกีฬา’ ให้เป็นช่วงเวลา
ส�ำคัญประจ�ำปีที่แฟนกีฬาต้องไม่พลาด ก่อเกิด
เงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจอย่างสม�่ำเสมอ
เช่น การแข่งขันเทนนิสรายการ ‘Wimbledon’
ในอังกฤษ ที่ได้รับความนิยมล้นหลามมาตลอด
จนถึงปัจจุบนั จนเป็นทีม่ าของค�ำว่า ‘Wimbledon
Effect’ ซึ่งได้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจ
และธุรกิจของอังกฤษโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว เช่น ผับ ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก
และโรงแรมที่พัก ต่างพากันรับทรัพย์กัน
ถ้วนหน้าในฤดูกาลแข่งขัน
ไม่ต่างจากออสเตรเลียที่มี ‘Australian
Open’ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของเมืองเมลเบิร์น
ในฐานะเมืองหลวงกีฬาของออสเตรเลีย
การแข่งขันเทนนิสรายการนี้อัดฉีดเงินมากกว่า
280 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเข้าระบบเศรษฐกิจ
เมือ่ ปี 2017 มีผชู้ มการแข่งขันมากถึง 728,000 คน
ประมาณ 11% มาจากต่างประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น อังกฤษ และจีน
ท�ำให้ตลาดที่พักคึกคัก เพราะมียอดเช่าห้องพัก

มากกว่า 500,000 ห้องต่อคืน และเฉลี่ยการเข้า
พักมากกว่า 5 คืนต่อคน เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน
ยิ่งขึ้น ต้องดูตวั อย่าง ‘ฮ่องกง’ เขตเศรษฐกิจที่
เป็นเกาะเล็กๆ แต่กลับเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
กีฬารายการดังๆ ของโลกหลายรายการ บางอีเวนต์
เป็นความพยายามปลุกปัน้ ขึน้ มาเองจนมีชอื่ เสียง
เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เช่น งานวิ่ง ‘Standard
Chartered Hong Kong Marathon’ การแข่งขัน
แบดมินตันรายการ ‘YONEX-SUNRISE Hong
Kong Open Badminton Championships’
รายการ ‘Prudential Hong Kong Tennis Open’
เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษา KPMG ได้จัดท�ำ
รายงานประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิด
จากการจัดอีเวนต์กีฬาส�ำคัญๆ ของฮ่องกง
20 รายการ ในปี 2017 พบว่า มหกรรมกีฬา
เหล่านั้นท�ำให้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจ
รวมประมาณ 2,100 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ทั้ง
ค่าใช้จ่ายของนักกีฬา ผู้ชม และผู้จดั งานอีเวนต์
การจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและบริการต่างๆ
รวมถึงการจ้างงานเพิ่มในช่วงเวลาดังกล่าว
นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแข่งขันกีฬารายการ
ใหญ่ๆ ของโลก พบว่า บรรดาอีเวนต์กฬี าทีจ่ ดั ขึน้
ตลอดปี 2017 ในฮ่องกงนัน้ สร้างผลกระทบได้พอๆ
กับการแข่งขันเทนนิส US Open เลยทีเดียว
นอกจากผลดีทปี่ ระเมินค่าออกมาเป็นตัวเงิน
ได้แล้ว ต้องไม่ลมื ว่า การเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาโดยเฉพาะรายการดังระดับโลก
ยังส่งผลดีที่อาจตีเป็นตัวเงินไม่ได้ทันที แต่สร้าง
ประโยชน์ต่อเมืองเจ้าภาพในระยะยาวได้อย่าง
แน่นอน ในแง่เป็นเครือ่ งมือประชาสัมพันธ์ชั้นดี
ที่ท�ำให้เมืองหรือประเทศเจ้าภาพเป็นที่รู้จักใน
วงกว้างมากขึ้น ซึ่งจะท�ำให้กลายเป็น
‘จุดหมาย’ การเดินทางของนักท่องเที่ยวใน
อนาคตก็เป็นได้ และบางประเทศ เช่น จีน
เจ้าภาพโอลิมปิกปี 2008 และรัสเซีย เจ้าภาพ
ฟุตบอลโลก 2018 ก็ยังสามารถอาศัยความ
ส�ำเร็จจากการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาครั้งนั้น
สร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ให้เป็นที่จดจ�ำและ
เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติมากขึ้น

ที่มา : KPMG China analysis of event impact reports

มูลค่าทางเศรษฐกิจของ
Sports Events ในฮ่องกง
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ความคึกคักในยุคดิจิทัล
เบื้องหน้า...นักกีฬาในสนามก�ำลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้นท่ามกลางเสียงโห่ร้อง
ปรบมือของบรรดาแฟนกีฬาที่มารวมตัวเพื่อเชียร์ทีมของตัวเอง

		 เบือ้ งหลัง...กว่าทีม่ หกรรมกีฬาแต่ละงานจะ
ประสบความส�ำเร็จอย่างสวยงาม ก็ตอ้ งอาศัย
การเตรียมพร้อมมากมายหลายด้าน โดยเฉพาะ
ยุคนี้ เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมากยิง่ ขึน้
และได้พลิกโฉมงานเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
		 วันนี้การพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
พื้นฐานเพื่อรองรับมหกรรมกีฬาอาจไม่เพียงพอ
อีกต่อไป แต่ต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆ จูงใจให้แฟน
กีฬามาเกาะติดขอบสนามเชียร์มาชมนักกีฬาและ
ทีมโปรด ซึ่งสิ่งนี้เองที่ก�ำลังกลายเป็น ‘สีสัน’
ในวงการกีฬาทีน่ า่ จับตาไม่นอ้ ย และเชือ่ ว่าคนใน
ธุรกิจไมซ์ทคี่ ดิ จะผันตัวเข้าสูก่ ารจัดงานในโลกของ
กีฬาก็ควรได้เรียนรูเ้ ช่นกัน อย่างเช่น New Jersey
Devils ทีมฮอกกี้น�้ำแข็งในสหรัฐฯ ได้เปิดระบบ
สมาชิกที่เรียกว่า ‘Banking’ ให้แฟนๆ ฝากเงิน
ล่วงหน้าเข้าบัญชีและค่อยๆ หักเงินออกเมือ่ ซือ้ ตัว๋
เข้าชมการแข่งขันตลอดฤดูกาลในราคาพิเศษสุดๆ
		 ขณะเดียวกัน เพือ่ ให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
แฟนกีฬารุน่ ใหม่ทรี่ อชมทางบ้านผ่านแพลตฟอร์ม
ดิจทิ ลั เช่น แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน แทนการ
ชมกีฬาทางทีวแี บบเก่าๆ สโมสรกีฬาหลายแห่ง
เช่น ทีมอเมริกนั ฟุตบอล Miami Dolphins ก็หนั มา
ทุม่ งบโฆษณาผ่านสือ่ ดิจทิ ลั และโซเชียลมีเดีย
และอาศัยช่องทางนีส้ ร้างการมีสว่ นร่วมของแฟน
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คลับและขยายฐานสาวกของทีมตัวเองได้อย่างดี
		 ส่วนด้านสนามแข่งจริงซึง่ เรียกได้วา่ เป็นแหล่ง
รวมของผู้คนต่างถิ่นต่างที่ สนามแข่งของการ
แข่งขันกีฬารายการดังๆ จึงตกเป็นเป้าหมาย
ก่อการร้ายมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ผู้บริหารสเตเดี้ยมล�้ำสมัยจึงต้องใช้โซลูชั่น
ยุคดิจทิ ลั มาเพิม่ ศักยภาพการรักษาความปลอดภัย
ให้กบั คนทีม่ าร่วมงาน เช่น การใช้ระบบจดจ�ำแบบ
ไบโอเมตริก (Biometric Recognition) ระบบลายนิว้
มืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Fingerprinting) และ
ระบบอื่นๆ ที่ช่วยให้ตรวจสอบข้อมูลของแฟน
กีฬาได้ต้งั แต่เข้าสนาม เพื่อลดความเสี่ยงการ
เกิดเหตุร้ายที่เกิดจากผู้ไม่หวังดี
		 นอกจากนี้ มีความเป็นไปได้ว่า ในอนาคต
อาจมีการน�ำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาแก้บาง
ปัญหาที่วงการกีฬาพยายามแก้ไขมาตลอด
เช่น น�ำมาช่วยเก็บข้อมูลผู้ซื้อตั๋วได้อย่างแม่นย�ำ
มากขึน้ มองเห็นภาพรวมการซือ้ ขายตัว๋ ชัดเจนขึน้
และติดตามการเปลี่ยนมือตั๋วได้ดียิ่งขึ้น
		 อีกกระแสทีน่ า่ จับตามองในวงการกีฬาต่อ
จากนีไ้ ปก็คอื รูปแบบการเป็นสปอนเซอร์รายการ
กีฬาทีจ่ ะเปลีย่ นไปเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันมาก
ขึน้ เจ้าของลิขสิทธิก์ ฬี าต้องเข้าใจฐานแฟนกีฬา
ตัวเองอย่างลึกซึง้ มากกว่าเดิม ขณะเดียวกันก็

ต้องท�ำความเข้าใจเป้าหมายและความท้าทาย
ของแบรนด์สนิ ค้าที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้ดียิ่งขึ้น
พร้อมคิดหาวิธีใหม่ๆ สร้างแคมเปญที่ท�ำให้
สินทรัพย์ทตี่ วั เองมีอยูส่ ามารถตอบโจทย์เป้าหมาย
ของแบรนด์ได้ตรงจุดมากที่สุด ซึ่งหมายถึงว่า
ต้องมีความยืดหยุ่นและน�ำเสนอไอเดียที่เหมาะ
สมกับสปอนเซอร์แต่ละราย และพร้อมปรับเปลีย่ น
สิ่งต่างๆ ระหว่างทางเพื่อสร้างประโยชน์แบบ
Win-Win กันทั้งสองฝ่าย
		 ทีผ่ า่ นมา การเป็นพันธมิตรระหว่างเจ้าของ
ลิขสิทธิ์กีฬาและแบรนด์เทคโนโลยีคือตัวอย่าง
ความส�ำเร็จของความสัมพันธ์แบบ Win-Win
โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ได้อาศัยศักยภาพด้านไอที
จากแบรนด์เช่น SAP, IBM และ Microsoft
ส่วนแบรนด์สินค้าเองก็ได้น�ำเรื่องราวการน�ำ
เทคโนโลยีมาแก้ปัญหาให้เจ้าของลิขสิทธิ์กีฬา
เช่น สร้างระบบ CRM หรือการบริหารความ
สัมพันธ์ลูกค้า หรือเก็บสถิติแฟนกีฬารวมถึง
พันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ให้เจ้าของลิขสิทธิ์
		 สิง่ เหล่านีเ้ ป็นเทรนด์ทเี่ กิดขึน้ ในโลกกีฬาซึง่
ผูป้ ระกอบการจะต้องเรียนรูเ้ พือ่ พาตัวเองเข้าไปเป็น
‘ส่วนหนึ่ง’ ของโลกกีฬาที่ไม่ได้มีแค่ ‘แพ้-ชนะ’
ในสนามเท่านั้น แต่ยงั มีเม็ดเงินอีกมหาศาลรอ
อยู่รอบๆ สนามด้วย

eSports…โลกจริงที่
ไม่ควรมองข้าม

เมื่อพูดถึงกีฬาแล้ว ยังมีกีฬาอีกชนิดหนึ่งในโลกยุค
ดิจิทัลก�ำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดที่ทุกคนรู้จัก
กันดีในนาม ‘eSport’

ความหวัง...ความจริง...eSports

		 ท่ามกลางความคิดเห็นแบ่งแยกเป็นสองฝักสองฝ่าย ฝั่งหนึ่งมอง
eSports เป็นกีฬา แต่อีกฝ่ายเห็นเป็นเพียง ‘การแข่งขันเกมออนไลน์’
แต่ไม่ว่าจะนิยาม eSports ว่าเป็นอะไร สิ่งที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับว่าการ
แข่งขัน eSports เป็น อีเวนต์ส�ำคัญแห่งยุค เพราะสิ่งนี้ได้สร้างการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับวงการกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและวัฒนธรรม
นี่คือกิจกรรมที่คนรุ่นใหม่เทความสนใจและทุ่มเทเวลาให้
		 ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ท่มี ีผู้ติดตามมากที่สุดใน YouTube ไม่ใช่
ดารานักร้องคนดังที่ไหน แต่เป็นเกมเมอร์ชาวสวีดิชอย่าง ‘PewDiePie’
หรือชื่อจริงคือ ‘Felix Arvid Ulf Kjellberg’ ที่มีสาวกติดตามมากกว่า 60 ล้าน
คนทั่วโลก ขณะที่ Twitch.tv สตรีมมิ่ง eSports ยอดนิยมมีผู้ใช้งานเข้าชม
เฉลี่ย 421.6 นาทีต่อเดือน หรือมากกว่าดู YouTube ถึง 44%
		 แต่ eSports ไม่ได้จ�ำกัดตัวเองอยู่ในโซเชียลมีเดียหรือโลกออนไลน์
เท่านั้น เพราะตอนนี้บรรดาสาวกคนรักเกมมีสิทธิไปเชียร์เกมเมอร์คนโปรด
ได้ในเวทีแข่งขันจริงๆ ที่จัดขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง โดยอีเวนต์แข่ง
eSports รายการใหญ่ท่สี ุดนับถึงปัจจุบันต้องยกให้กับ ‘2016 League of
Legends World Championship Semifinals’ และรอบชิงชนะเลิศ ที่จัดขึ้นใน
สหรัฐอเมริกา มีผู้ชมในสนามมากกว่า 20,000 คน มีผู้ชมการแข่งขัน
ออนไลน์อีก 43 ล้านคน

ที่มา : www.newzoo.com

การเติบโตของรายได้ eSports ทั่วโลก

หมายเหตุ : รายได้รวม คือ ลิขสิทธิ์สื่อ ค่าโฆษณา ค่าสปอนเซอร์ รายได้จากการจำ�หน่ายสินค้าและตั๋ว และค่าธรรมเนียมผู้เผยแพร่
เกมรายได้การลงทุนแบรนด์ คือ ลิขสิทธิส์ อ่ื ค่าโฆษณา และค่าสปอนเซอร์
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การเติบโตของผู้ชม eSports ทั่วโลก

ที่มา : www.newzoo.com

เพราะ eSport
กำ�ลังเป็นโอกาสสำ�คัญ
ทีน
่ ก
ั การตลาดจะมอง
ข้ามไม่ได้เด็ดขาด

		 ส่วนการแข่งขันรายการ ‘2016 International
Dota 2 Championship’ ซึ่งจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา
เช่นกัน ก็มีผู้ชมในสนามมากกว่า 10,000 คน
และผู้ชมออนไลน์ 20 ล้านคน แม้ยอดผู้ชมจะ
น้อยกว่ามหกรรมกีฬาระดับโลกรายการอื่นๆ
เช่น โอลิมปิก ฟุตบอลโลก มาก แต่ eSports

เป็นช่องทางส�ำคัญที่นักการตลาดจะสามารถ
น�ำเสนอสินค้าและบริการแก่กลุ่มคนรุ่น
มิลเลนเนียลและ Gen Z
		 ยกตัวอย่างเช่น Intel ยักษ์ไอทีเป็นสปอน
เซอร์ Twitch.tv และได้โชว์ประสิทธิภาพของ
สินค้าว่าเป็นแบรนด์ท่นี ่าเชื่อถือ ช่วยให้การ
แข่งขันและชม eSports เป็นไปอย่างราบรื่น การ
เป็นสปอนเซอร์รูปแบบนี้ท�ำให้ลูกค้ารุ่นใหม่รู้จัก
แบรนด์มากขึ้น จากเดิมที่พวกเขาอาจไม่เคยรู้
เลยว่าเทคโนโลยีของ Intel ส�ำคัญต่อการเล่น
เกมมากแค่ไหน
		 หรือแม้กระทั่ง ESPN สื่อกีฬาก็ถงึ กับเปิด
เซกชั่น eSports บนเว็บไซต์ เพราะเห็นแล้วว่า
กระแสนี้มาแรงจริงจัง

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
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		 ดังนั้นส�ำหรับใครที่ต้องการเข้าถึงและเป็นที่
จดจ�ำในใจของผู้บริโภครุ่นใหม่ ที่จะมีอ�ำนาจซื้อ
มากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต ก็ถงึ เวลาเปิดเกมรบ
ทางธุรกิจในโลก eSports แล้ว!
		 เพราะ eSport ก�ำลังเป็นโอกาสส�ำคัญที่
นักการตลาดจะมองข้ามไม่ได้เด็ดขาด
จากที่กล่าวมาทั้งหมด ดูเหมือนว่าสิ่งที่
เวียนว่ายในวงการกีฬาปัจจุบันก�ำลังเป็น
คุณค่าใหม่ที่หลายประเทศต่างให้ความสนใจ
ด้วยความคิดที่ว่ากีฬาคือยาวิเศษที่สามารถ
พัฒนาเมือง ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ พัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมได้ ทว่า...
อย่างไรก็ตาม เรายังต้องมองถึงเหรียญอีก
ด้าน เรียนรู้จากความผิดพลาดของบางเมือง
บางประเทศที่ขันอาสาเป็นเจ้าภาพมหกรรม
กีฬาขนาดใหญ่ ทุ่มงบประมาณมหาศาล
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แต่กลับต้องแบกรับ
หนี้ก้อนโตไปนานหลายปี แถมสนามกีฬาก็ถูก
ปล่อยทิ้งร้างไม่ได้น�ำไปท�ำประโยชน์อื่นๆ ต่อ
เท่ากับว่าได้รับผลประโยชน์แค่ช่วงสั้นๆ
เศรษฐกิจคึกคักช่วงก่อนและระหว่างการ
แข่งขันเท่านั้น
ฉะนั้น หากปราศจากการรู้จักประเมิน
ศักยภาพของตัวเองอย่างแจ่มชัด เข้าใจต่อ
สถานการณ์ทุกการเปลี่ยนแปลง มีแผนรองรับ
ชัดเจน พร้อมเดินตามแผนที่วางไว้ ... กีฬาใดๆ
คงไม่ใช่เวทมนตร์วิเศษที่จะเสกเมืองใดให้
พัฒนาขึ้นมาได้

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 homegrown 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
ถกเถียงกันว่าเป็นกีฬาหรือไม่เป็น แถมยังถูก
มองว่าอาจเป็นแค่เรือ
่ งของเด็กติดเกม แต่
สำ�หรับ ‘โจ-พงศ์พรหม ยามะรัต’ ผูร้ ว
่ มก่อตัง
้
บริษท
ั ดาต้า คุกกี้ และ ‘โตโต้-ชวลิต จรรยา
รักษ์สกุล’ ผูก
้ อ
่ ตัง
้ และผูบ
้ ริหารบริษท
ั ไทย
แลนด์ อีสปอร์ต เน็ตเวิรค
์ จำ�กัด มีมม
ุ มอง
ทีต
่ า่ งออกไป ทัง
้ สองคนชีใ้ ห้เห็นถึงโอกาส
ความท้าทาย และการพัฒนาอีสปอร์ตใน
หลายมิตท
ิ จ
่ี ะก่อให้เกิดประโยชน์กบ
ั สังคมไทย
มากกว่าเป็นแค่เรือ
่ งของเด็กติดเกมไปวันๆ

eSports ในประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
เมื่อเทียบกับระดับภูมิภาคและระดับโลก
พงศ์พรหม : ต้องเข้าใจก่อนว่าอีสปอร์ตคือ
อีโคซิสเท็ม ภาครัฐต้องคุยกันว่าเข้าใจอีโคซิสเท็มดีพอ
หรือยัง ซึ่งอีโคซิสเท็มเป็นการมองในเชิงระบบที่เชื่อม
โยงสัมพันธ์กันทั้งหมด เมื่อเข้าใจก็ต้องซัพพอร์ตการ
สร้างอีโคซิสเท็มนี้ วันนี้ผมว่าอีสปอร์ตประเทศไทยยัง
เดินอยู่ใน 1. จุดที่แยกกันอยู่ 2. ควรมีหรือไม่มี สุดท้าย
ก็ไปถกกันที่ปลายเหตุ โดยไม่เข้าใจว่าจริงๆ มันคืออะไร
แล้ว Infrastructure ทีไ่ ทยมีอยูต่ อนนี้ พร้อมสำ�หรับ
จัดการแข่งขัน eSports ระดับโลกมากน้อยแค่ไหน
ชวลิต : จริงๆ โครงสร้างบ้านเราได้นะ ที่เหลือคือ
fan base มากกว่าที่มันยังไม่ถึง เรื่อง facility เราพร้อม
สามารถออร์แกไนซ์ได้ เพียงแต่ fan base ของเราไม่สนุก
กับมันมากกว่า เราสนุกกับการดูผ่านจอ แต่ไม่ได้สนุก
กับการดูจากสนามจริงๆ วัฒนธรรมเรายังอยูป่ ระมาณนี้
พงศ์พรหม : ยกตัวอย่างที่จีน แค่สาขาที่เมืองจูไห่
ที่เดียว มีโปรแกรมเมอร์ทั้งหมด 1 หมื่นคน ส่วนใหญ่
95% อายุตำ�กว่า 35 ปี แล้ว 100% ของพนักงานเล่น
อีสปอร์ตหมด เล่นเกมหมด พักปุ๊บเล่นเกม ตอนเย็นก็
ออกกำ�ลังกายบ้าง
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ซึ่งประเทศที่ประสบความสำ�เร็จเรื่องอีสปอร์ต
เขาจะเห็นว่าอีสปอร์ตเท่ากับโรบอติกส์, ไบโอเทค,
เอไอ ล้วนต้องเข้าใจเรื่องการพัฒนา soft skill ต้องรู้
logic เรื่องโค้ดดิ้ง ฯลฯ นั่นคือรากของเศรษฐกิจยุคใหม่
ผมว่าเรื่องนี้มีโอกาสทำ�ได้นะ แต่ประเด็นคือต้อง
ถามว่าเรามีงานเหล่านี้ไว้เพื่ออะไร ถ้ามีเพื่อจะเป็น
แค่เรื่องท่องเที่ยว ผมว่าไม่ได้ประโยชน์ ไม่ยั่งยืน
สิ่งที่จีนกำ�ลังสอนเราก็คือ ต้องคิดต่อว่าจะเชื่อม
อีโคซิสเท็มได้อย่างไร
การมีงานอีสปอร์ตในไทยจะไปเชื่อมกับการพัฒนา
ศักยภาพเด็กไทยเพื่อเข้าสู่โรบอติกส์ แอนิเมชัน
การทำ�โปรแกมในแอปพลิเคชันต่างๆ จับเข้ามาเชื่อม
ต่อกันและเริ่มปั้นไอดอลขึ้นมาได้ยังไง ส่วนของการ
ท่องเที่ยว เราจะเริ่มสร้างฮับอีสปอร์ตที่แท้จริงได้
อย่างไร มันต้องสร้างองค์ประกอบเป็นอีโคซิสเท็ม
อย่ามองเป็นชิ้นๆ เช่นแค่เรื่องเด็กติดเกม วันนี้เราเข้าใจ
ตรงกันว่าอีสปอร์ตไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี แต่จะเริ่มปรับปรุง
โครงสร้างทำ�ในเรื่อง regulation อย่างไรในการควบคุม
อีสปอร์ตให้ไม่เป็นการบังคับ แต่ขับเคลื่อนเด็กและ
สังคมไปในทิศทางของ 4.0 ได้ ต้องออกแบบสังคม
แห่งการเรียนรู้ขึ้นมาให้ได้
เราจะขับเคลื่อนเด็กหรือพัฒนาคนเข้าสู่วงการนี้
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-docheck-act) เรื่องสุดท้ายคือสังคมมีหลายระดับ สังคม
ของทีม ครอบครัว และส่วนรวม ถ้านักกีฬาเข้าสังคม
18

MICE INTELLIGENCE • ISSUE 03

การมีงานอีสปอร์ตใน
ไทยจะไปเชื่อมกับการพัฒนา
ศักยภาพเด็กไทยเพื่อเข้าสู่
โรบอติกส์ แอนิเมชัน การทำ�
โปรแกมในแอปพลิเคชันต่างๆ
ไม่ได้เขาจะโดดเดี่ยว ต่อให้เก่งแค่ไหนก็ตาม เพราะ
เกมเล่นเป็นทีม ซึ่งทั้งหมดคือนิยามของอีสปอร์ต
เน็ตเวิร์คฯ ที่พยายามผลักดันเรื่องเหล่านี้อยู่
นักกีฬา eSports ในไทยทีอ่ งค์ประกอบครบแบบนี้
ตอนนีม้ กี ค่ี น
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 ตอบได้ว่าจะมุ่งมั่นการทำ�วิจัยด้าน
พัฒนาคน ล่าสุดเราทำ�โครงการกับมหาวิทยาลัยใน

ไทยรวมทั้งกับต่างประเทศในด้านต่างๆ เพื่อนำ�มาเป็น
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 ยังมีอาชีพหรือธุรกิจอืน่ ๆ เติบโตได้อกี ไหม
ชวลิต : เยอะแยะมากครับ เช่น ฝ่ายโปรดักชัน
เป็นดิจิทัลคอนเทนต์ หรือการจัดอีเวนต์ ทำ�ให้
อุตสาหกรรมโตได้อีกเยอะมาก รวมทั้งธุรกิจท่องเที่ยว
การศึกษา จริงๆ ทำ�ได้ไม่ยาก ถ้าเราคิดจะทำ�
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
เราทำ�วันนี้ แล้วย้อนกลับไปที่เรื่องเมดิคัลฮับ มันจะ
สร้างประโยชน์ให้กับคนมหาศาล
eSports ในประเทศไทย สามารถยกระดับไปสู่
มาตรฐานระดับโลกและตลาด MICE ได้ไหม
ชวลิต : ได้ครับ ถ้าเราจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง
กับอีสปอร์ตเพื่อเสริมสร้างประโยชน์ให้กับเราและ

“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

บุคลากรที่อยู่รอบๆ เพราะปัญหาของเด็กติดเกมไม่ใช่
เฉพาะไทย ทุกที่มีหมด ถ้าเรานำ�เสนอเป็นชิ้นงานที่
สามารถจับต้องได้จริงๆ ก็สามารถเป็นศูนย์กลางใน
การที่จะทำ�เป็น exhibition, education, knowledge
sharing หรือทำ�ฟอรั่มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่เป็น
อีสปอร์ต ทีไ่ ม่ได้หมายถึงคนแข่งเกม แต่เป็นอีสปอร์ต
สร้าง effective ได้อย่างไร เพราะตอนนี้มันมาเริ่ม
วิเคราะห์กันที่ brainwave มาในเรื่องของการซิงค์กัน
ในเรื่อง physical, body, mind เป็นตัวเดียวกัน
ในอนาคตจะเป็นดิจิทัลเทคโนโลยี มันคือการมอง
digital input เป็นหลัก ดังนั้นถ้าจะจัดฟอรั่มสำ�หรับ
อีสปอร์ตแบบนี้ เชิญนานาชาติมา พูดถึงปัญหาเด็ก
ติดเกมและโอกาสจากอีสปอร์ต ผมว่ามีหลายชาติ
สนใจที่จะทำ� เราจะได้อะไรที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์
และการป้องกันเรื่องเด็กติดเกม ได้คุยเรื่องนี้กันมากขึ้น
ซึ่งผมเชื่อว่าสามารถเป็นไปได้

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.
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เมือ่ พูดถึงการแข่งขันจักรยานรายการเก่าแก่และ
มีชอ่ื เสียงมากทีส่ ดุ ของโลก หลายคนต้องนึกถึง
รายการแข่งขันจักรยานทางไกลรอบประเทศ
ฝรัง่ เศสอย่างตูรเ์ ดอฟร็องส์ (Tour de France)
อย่างแน่นอน ซึง่ เป็นผูร้ เิ ริม่ จัดการแข่งขัน
เลแทปดูตรู ์ (L’Etape du Tour) การแข่งขันจักรยาน
ประเภทกีฬาแห่งมวลชน (Mass Participation
Cyclosportive Event) ทีจ่ ะเป็นการเปิดโอกาส
ให้นกั ปัน่ จักรยานมือสมัครเล่นเข้าแข่งขันในสนาม
ทีม่ มี าตรฐานเดียวกับตูรเ์ ดอฟร็องส์
โดยเริม่ แข่งขันมาตัง้ แต่ปี 2536 มีผเู้ ข้าร่วมงาน
จำ�นวนมาก จากความนิยมของการจัดงาน
L’Etape by Tour de France ในประเทศฝรัง่ เศส
จึงเป็นทีม่ าของการจัดงานแข่งขันในประเทศอืน่ ๆ
เช่น ประเทศออสเตรเลีย โคลัมเบีย บราซิล
สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ และเกาหลีใต้ รวมกว่า
10 ประเทศ ใน 5 ทวีปทัว่ โลก
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กิจกรรมทางตรง
สถานที่จัดงาน

กิจกรรม
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ผลกระทบทางตรง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
การจ้างงาน รายได้ภาษีของภาครัฐ

ปี 2561 ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันจักรยานรายการดังกล่าว ทีไ่ ม่เพียงเป็น
การแสดงถึงศักยภาพและขีดความสามารถของ
ประเทศไทยในการจัดงานระดับนานาชาติ
ยังส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในอีกหลายๆ
ด้าน ตลอดช่วงเวลาการแข่งขัน
จากการศึกษาวิจยั ของเอ็นไวโรเซล
(ประเทศไทย) ระบุวา่ การทีไ่ ทยเป็นเจ้าภาพ
การแข่งขันเลแทปดูตรู ์ (L’Etape du Tour) จะส่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม ในระยะสัน้ และระยะยาว ตัง้ แต่
เกิดการส่งเสริมพืน้ ทีใ่ นการจัดงาน พัฒนา
สาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศไทย เพิม่
เส้นทางจักรยานมาตรฐานในระดับสากล
ระบบการติดต่อสือ่ สาร เป็นต้น เกิดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจทำ�ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศเพิม่ ขึน้ เกิดมูลค่าทางการผลิต การจ้างงาน
การกระจายรายได้มากขึน้ ทัง้ ก่อนการแข่งขันและ
ระหว่างการแข่งขัน ทัง้ ยังเชือ่ มโยงกับภาคการค้า
และภาคบริการ ทีจ่ ะขยายตัวเพิม่ ขึน้ ในช่วงเวลา
ดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็นร้านค้า/ร้านอาหาร
การขนส่ง ภาคธุรกิจโรงแรมและทีพ่ กั ตลอดจน
ผลกระทบด้านบวกในงานสนับสนุนด้านอืน่ ๆ

งานสนับสนุนด้านอื่น

ผลกระทบทางอ้อม

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
การจ้างงาน รายได้ภาษีของภาครัฐ

การบริโภค

ผลกระทบเชิงชักน�ำ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
การจ้างงาน รายได้ภาษีของภาครัฐ

เช่น การแพทย์ การรักษาความปลอดภัย
การทำ�ความสะอาด ด้านการประกันภัย หรือ
แม้กระทัง่ เพิม่ โอกาสทางการประชาสัมพันธ์
แบรนด์ไทยให้เป็นทีร่ จู้ กั จากการเป็นผูส้ นับสนุน
การจัดการแข่งขัน
เมือ่ พิจารณาจากตัวเลขผูเ้ ข้าร่วมงาน
ประกอบไปด้วยผูเ้ ข้าแข่งขัน 4,000 คน แบ่งออก
เป็นผูเ้ ข้าแข่งขันชาวต่างชาติ 2,000 คน และ
ผูเ้ ข้าแข่งขันชาวไทย 2,000 คน (แบ่งเป็นคนใน
พืน้ ที่ 14 จังหวัดภาคใต้ 1,500 คน และพืน้ ที่
500 คน) ผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละคนจะมีผตู้ ดิ ตามเฉลีย่
รวมกลุม่ ละ 4 คน ซึง่ สะท้อนให้เห็นตัวเลขและ
มูลค่าทางเศรษฐกิจทีจ่ ะเกิดขึน้ ไม่นอ้ ยเลยทีเดียว
ขณะเดียวกัน ยังเป็นการกระตุน้ ให้คนไทยมีรายได้
และจับจ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอีกทาง
หนึง่ จากการเข้าร่วมชมการแข่งขันตลอดเส้นทาง
นอกจากนี้ การจัดเลแทปดูตรู ย์ งั เป็นการส่งเสริม
และประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในทางอ้อมแต่กนิ
วงกว้าง จากผูเ้ ข้าร่วมงาน ไม่วา่ จะเป็นนักแข่ง
ผูจ้ ดั งาน หรือผูเ้ ข้าชมผ่านการใช้โซเชียลมีเดีย
ช่องทางต่างๆ ทำ�ให้มกี ารกล่าวถึง และรับชม
ผ่านโซเชียลมีเดียจำ�นวนมาก
ถ้ากระแสในการปัน่ จักรยานเพิม่ ขึน้ ยังส่งผล
ให้ธรุ กิจทีเ่ กีย่ วข้องเติบโตและมียอดขายเพิม่ ขึน้
ส่งผลในระยะยาวต่อประเทศไทย สามารถ
ต่อยอดเป็นฐานการผลิตชิน้ ส่วน อุปกรณ์
และอะไหล่รถจักรยานให้กบั สายการผลิตใน
อุตสาหกรรมรถจักรยานในระดับโลก อีกทัง้ ทำ�ให้
ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการจัดกีฬา
ประเภทมวลชนรถจักรยานของภูมภิ าคเอเชีย
เสริมสร้างภาพลักษณ์ดา้ น Sport Destination
เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ขยายโอกาสใน
อุตสาหกรรมไมซ์ จากพืน้ ฐานการมีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติทส่ี วยงาม เหมาะจะใช้เป็นสนามแข่งขัน
และศักยภาพในการรองรับกีฬาจักรยานของ
ประเทศไทย ตลอดจนประสบการณ์ทด่ี ี การได้รบั
เทคโนโลยีความรู้ (Know-how) จากทางตูรเ์ ดอ
ฟร็องส์ ก็สามารถนำ�มาใช้ในการพัฒนาการ
แข่งขันจักรยานในประเทศไทย รวมถึงการสร้าง
การแข่งขันจักรยานในพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ ของประเทศ
อันจะเป็นการขยายภาพลักษณ์ของประเทศ
ด้านการเป็น Sport Destination อย่างต่อเนือ่ ง
จะเห็นว่าการจัดงานแข่งขันจักรยานเลแทป
ดูตรู ์ ไม่ใช่แค่การแข่งขันกีฬาเพือ่ หาผูแ้ พ้หรือชนะ
อย่างเดียว หากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครัง้ นี้ ยังเปิดโอกาสให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ
มวลรวมของประเทศไปด้วยในตัว
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L’ETAPE
THAILAND
by Le Tour de France
ฝรั่งเศส ก่อนจะขยายไปประเทศอื่นๆ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ จีน
เกาหลีใต้ ไต้หวัน และล่าสุดประเทศไทยได้รับ
สิทธิเป็นเจ้าภาพประเทศแรกของภูมภิ าค
อาเซียน และเป็นประเทศที่ 4 ในเอเชียรองจาก
จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ที่เคยจัดมาแล้วเมื่อเห็นว่า
ความนิยมของนักปั่นมีมากพอ จึงเป็นสิ่งที่
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) หรือ TCEB ซึ่งมีบทบาทชัดเจน
ในการดึงงานระดับโลกด้าน MICE เข้ามาสร้าง
ให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic
Impact) ของประเทศ ได้มองเห็นช่องว่างและเห็น
ภาพชัดเจนว่าอีเวนต์น้นี ่าจะสร้างประโยชน์ให้
กับประเทศไทยได้มากมายขนาดไหน
เมือ
่ รัฐและเอกชนจับมือกัน
สนามนักปัน
่ ระดับโลกครัง
้ แรกในอาเซียน

งานนี้เกิดขึ้นในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561
ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อ ‘Phang Nga 2018’
เป็นการแข่งขันจักรยานแบบไลฟ์สไตล์ โดยมี
2 ระยะทางให้เลือก คือ 140 กิโลเมตร และ
70 กิโลเมตร ออกสตาร์ททีอ่ �ำเภอเขาหลัก จุด
ท่องเทีย่ วชือ่ ดัง และไปเข้าเส้นชัยทีอ่ �ำเภอตะกัว่ ป่า
อดีตเมืองท่าส�ำคัญของไทยในจังหวัดพังงา
‘เลแทป ไทยแลนด์ บาย เลอ ตูร์เดอฟร็องส์’
เป็นการจัดแข่งขันจักรยานประเภทกีฬาแห่ง
มวลชน หรือ Mass Participation Cyclosportive
Event ที่เปิดโอกาสให้นกั ปั่นจักรยานมือสมัคร
เล่นเข้าร่วมแข่งขันในเส้นทางที่ได้มาตรฐานเดียว
กับการแข่งขันตูร์เดอฟร็องส์ จึงเป็นอีเวนต์กีฬา
ครั้งส�ำคัญที่ส่งให้ภาพลักษณ์ของไทยโดดเด่นขึ้น
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ในด้าน Sport Tourism หรือ Sport Destination
ทั้งนี้ยังมีนักปั่นจากตูร์เดอฟร็องส์มาร่วมลงแข่ง
อีกด้วย เป็นอีกแรงเสริมที่จะสร้างแรงบันดาลใจ
และกิจกรรมใหม่ๆ ให้กบั นักปั่นจักรยานที่อยาก
จะปั่นแบบมืออาชีพในเมืองไทยและอาเซียนได้
เป็นอย่างดี
ทั่วโลกรู้ดวี ่า Le Tour de France คือการ
แข่งขันจักรยานระดับโลกที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่
เป็นต�ำนานที่นักปั่นทั้งโลกใฝ่ฝันถึง ดังนั้นเมื่อ
สองทศวรรษที่ผ่านมาการเกิดขึ้นของ L’Etape
ซึ่งเป็นอีเวนต์ตูร์เดอฟร็องส์ที่สามารถจัดนอก
ประเทศฝรั่งเศสได้ จึงกลายเป็นอีเวนต์ที่ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างสูงและมีแฟนคลับอยู่ท่วั โลก
เป็นอีกงานแข่งขันกีฬามวลชนทีน่ กั ปัน่ ชืน่ ชอบมาก
ปัจจุบันมีการจัดการแข่งขันมาแล้ว 11 ประเทศ
ใน 5 ทวีปทั่วโลก โดยเริ่มครั้งแรกที่ประเทศ

ในเมื่อ TCEB ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านกีฬาหรือ
จักรยาน จึงเกิดเป็นความร่วมมือกันระหว่าง
บริษัท มูฟ เอเชีย จ�ำกัด ที่มีประสบการณ์ทาง
ธุรกิจและมีความรู้ในการท�ำงานด้านการจัด
แข่งขันประเภทกีฬาแห่งมวลชน หรือ Mass
Participation ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ เช่น เรื่อง
ของกระบวนการลงทะเบียนของนักกีฬาที่เป็น
ธุรกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้การจัดงาน งานด้าน
ออร์แกไนซ์และการประชาสัมพันธ์ท�ำการตลาด
เป็นต้น จึงเกิดการตกล่องปล่องชิ้นว่าจะเป็นการ
ร่วมมือบูรณาการท�ำงานร่วมกันตัง้ แต่เริม่ ต้นไปถึง
การขยายงานปีต่อๆ ไป เพราะเงื่อนไขลิขสิทธิ์
ของงานนี้ประเทศไทยจะได้จดั ถึง 3 ปีตดิ ต่อกัน
คุณบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท มูฟ เอเชีย จ�ำกัด ผู้จดั งานที่ได้รับลิขสิทธิ์
อย่างเป็นทางการ จาก Amaury Sport Organisation

ทั่วโลกรู้ดีว่า
Le Tour de France
คือการแข่งขัน
จักรยานระดับโลก
ที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่
เป็นตำ�นานที่นักปั่น
ทั้งโลกใฝ่ฝันถึง

(A.S.O.) เจ้าของลิขสิทธิ์เล่าว่า “ทาง A.S.O. และ
เราจะดูว่าปี 2018 ซึ่งเป็นปีแรกมีการตอบรับ
อย่างไร เราตั้งเป้าไว้ว่าใน 3 ปี จะต้องแตะผู้ลง
ทะเบียนให้ได้จ�ำนวน 4,000 คน โดยปีแรกตัง้ เป้าที่
1,500 คนก่อน ซึ่งขณะนี้ก็ครบจ�ำนวนแล้ว
ส่วนการตั้งเป้าจ�ำนวนนักปั่นในปีต่อไปก็จะดูถึง
ศักยภาพของเมืองที่จัด
และบริบททีเ่ กิดในปีแรก
เพราะฉะนั้นผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจที่เกิดใน
ปีแรกจะมาจาก 1,500
x 3 ต่อหัว ซึ่งเป็น
GDP ที่เกิดกับจังหวัด
พังงาโดยตรง ‘ท�ำไม
ต้องเป็นที่พังงาซึ่งเป็น
เมืองรอง? ท�ำไมไม่
ภูเก็ต’ ก็เพราะภูเก็ต
เป็นเมืองระดับไฮเอนด์ที่รองรับปริมาณงานระดับ
เวิลด์คลาสมากอยู่แล้ว บวกกับเส้นทางจราจรที่
มีจ�ำนวนรถมากมายมหาศาล แล้วท�ำไมไม่ไปจัด
ทางภาคเหนือ ตะวันออก หรือที่อื่นก็เพราะด้วย
หลายเหตุผลที่ถูกก�ำหนดไว้ และการมองภาพ

รวมที่มาจากการหยั่งเสียงของนักปั่นสายต่าง
ประเทศด้วย ที่เขาเลือกอันดามัน เป็นเพราะมี
ภูมิประเทศที่มีเส้นทางน่าสนใจ สวยงาม น่าตื่น
ตาตื่นใจและท้าทาย เส้นทางริมทะเล เป็นเขา
เป็นเนินต่างๆ รวมทั้งปัจจัยเส้นทางจราจรที่ถูก
ปรับปรุงพื้นผิวแล้วเป็นอย่างดี ทั้งยังมีความ
สอดคล้องด้านโลจิสติ
กส์ต่างๆ อยู่ไม่ไกลกับ
สนามบินนานาชาติ
ภูเก็ต มีท่พี ักระดับหรู
จ�ำนวนมากที่เขาหลัก
และสิ่งส�ำคัญอีกข้อคือ
จังหวัดพังงาดูแลเรื่อง
สิ่งแวดล้อมค่อนข้างดี
เมืองมีความพร้อมใน
การจัดงาน พังงาเอง
ก็มีความเป็นอินเตอร์
อยู่แล้ว และอีกเรื่องที่ผมมองในการจัดอีเวนต์นี้
ก็คืออยากให้ชมุ ชนรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมและได้
รับประโยชน์จากงานด้วย ซึ่งส�ำคัญมาก เพราะ
แปลว่าคนจะรู้จกั พังงามากขึ้นในทั่วโลกเป็น
อย่างน้อย”
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เมกะอีเวนต์ด้าน
กีฬาระดับโลกที่เกิดขึ้นใน
ประเทศใดก็ตามจึงสามารถ
ช่วยประชาสัมพันธ์
ประเทศนั้นๆ ให้เป็นที่รู้จัก
ในวงกว้างได้เป็นอย่างดี
ปลุกกระแสกีฬาใน Phang Nga 2018

เพราะพลังของกีฬามีแรงขับเคลื่อนที่ซ่อนอยู่
มากมายมหาศาล ดังนั้นการใช้อุตสาหกรรมการ
ปั่นจักรยานมาเป็นตัวชูโรงของการจัดงานครั้งนี้
ย่อมสร้างแรงสั่นสะเทือนที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นได้
เช่นกัน คุณบุญเพิ่มเล่าต่อว่า “การปั่นจักรยาน
แบบสาธารณะซึ่งเราเรียกการแข่งขันแบบนี้ว่า
Sportive คนที่สนใจการแข่งขันรูปแบบนี้คอื คนที่
มีความต้องการอยากจะปั่น อยากจะแข่ง แต่ไม่
ถึงระดับโปร จึงกลายเป็นจุดร่วมที่ว่า มีความ
ต้องการจัดงานของแต่ละประเทศรวมทั้งของ
อุตสาหกรรมนักปั่นที่มีอยู่ ขณะเดียวกันทาง
ตูร์เดอฟร็องส์เองก็ต้องการขยายตลาดในทาง
อีเวนต์ ทุกอย่างก็ลงตัวพอดี “เมืองไทยเองมี
ประชากรนักปั่นเกือบสามแสนคน แต่การที่
อุตสาหกรรมการปั่นจักรยานมีกระแสที่แผ่วลง
24
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อาจเนื่องมาจากหลายปัจจัย เช่น สถานที่ปั่น
เรื่องของความปลอดภัย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อย
ครั้ง ความยากในการหาเส้นทางปั่นซึ่งก็มีไม่มาก
รัฐบาลเองก็เคยส่งเสริมแต่อาจท�ำไม่เต็มที่นัก
จะเห็นว่ารูปแบบ Sportive เป็นอะไรที่ตรงกลาง
มาก เพราะไม่ใช่ Sport Excellence เป็นการ
แข่งขันแบบสมัครเล่น ปั่นเพื่อการท่องเที่ยว
ตรงนี้จึงยังไม่มีการส่งเสริมอย่างจริงจัง นี่จึงเป็น
โอกาสที่ดมี าก เพราะหากเราสร้างเส้นทางหรือ
เลือกสถานที่หรือภูมิประเทศในบางเมืองที่มีการ
จราจรค่อนข้างเบาบาง มีพื้นผิวถนนที่เป็น
เส้นทางปั่นที่ดีพอสมควร มีชุมชนชาวบ้าน
ข้าราชการหรือท้องถิน่ ให้การต้อนรับ ขณะเดียวกัน
ก็เป็นเมืองทีม่ รี ะบบการจัดการ (Logistics) ทีพ่ ร้อม
มีที่พักระดับ 3 ดาวขึ้นไปในจ�ำนวนที่ต้อนรับ
นักปั่นได้ เพราะนักปั่นจ่ายเยอะกว่านักวิ่ง

หลายเท่า ลองคิดดูแค่จกั รยานคันเดียวราคา
ก็สูงมาก นี่จึงเป็นโอกาสที่ว่า แล้วท�ำไมเราจึง
ไม่ลองจัดงานนี้ดูล่ะ หลังจากงานนี้ผมหวังว่า
กระแสกีฬาปั่นจักรยานในเมืองไทยจะกลับมา
กระเตือ้ งขึน้ แปลว่าเราต้องช่วยกันระดมในปีแรก
ต้องช่วยกันเผยแพร่ เรามีอดีตแชมป์โลกนักปั่น
ตูร์เดอฟร็องส์ 3 สมัยมาร่วมงานนี้ มีนักปั่น
ต่างประเทศเข้ามา นักปั่นในไทยมารวมตัวกัน
แน่นอนว่าเราคาดหวังในเรื่องการจัดงานแข่งขัน
กีฬาแห่งมวลชนที่จะมีการพัฒนายิ่งขึ้น
อุตสาหกรรมจักรยานมีทิศทางที่ดีขึ้น เราน�ำ
ดีลเลอร์มาออกบูธในงาน Cycling Expo
ในสถานที่จัดงาน ซึ่งจะมีอะไหล่อุปกรณ์เสริม
ใหม่ๆ ของจักรยานโดยเน้นตัวแบรนด์ที่มีลิขสิทธิ์
เพื่อดึงคนมาที่ Rest Village”

แผนทีเ่ ส้นทาง

เมือ
่ โลกของกีฬาเข้าหามวลชน

เอือ
้ เฟือ
้ ภาพประกอบ : บริษท
ั มูฟ เอเชีย จำ�กัด

จากภาพรวมด้านกีฬาทั่วโลก ทุกวันนี้ผู้คนให้
ความสนใจการกีฬามากขึ้นหลายเท่าเมื่อเทียบ
กับในอดีต ทุกคนหันมาสนใจดูแลสุขภาพของ
ตัวเองและต่อยอดไปสู่การเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
กีฬาที่ชื่นชอบ ทั้งการวิ่ง ปั่นจักรยาน กอล์ฟ
ไตรกีฬา ฯลฯ ดังนั้นเมกะอีเวนต์ด้านกีฬาระดับ
โลกที่เกิดขึ้นในประเทศใดก็ตามจึงสามารถช่วย
ประชาสัมพันธ์ประเทศนั้นๆ ให้เป็นที่รู้จักใน
วงกว้างได้เป็นอย่างดี
“ผมคิดว่าตอนนี้โมเมนตัมของโลกเปลี่ยน
เรามีเรื่อง Global Warming ที่เป็นกระแสโลก
กีฬาก็เป็นกระแสโลกอย่างหนึ่ง จากมหกรรม
กีฬาโอลิมปิก ฟุตบอลโลก ฟุตบอลยูโร มีคนดู
มากทีส่ ดุ ทัว่ โลก ผูช้ มอยากจะเป็นนักกีฬา เรือ่ งนี้
เริม่ ต้นมาจากการส่งเสริมเรือ่ งการออกก�ำลังกาย
เพือ่ สุขภาพในประเทศใหญ่ๆ อย่างสหรัฐอเมริกา
หรือยุโรป บ้านเราเองก็มีกระแสนี้ ดังนั้น Mass
Participation ก็เติบโตมาจากเรื่องสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ สังคม และเมือง มีการพัฒนา
ยกตัวอย่างการวิ่งมาราธอนก็ตอบโจทย์เรื่อง
โลกร้อน ทั้งนี้การโตของกระแสโลกยังเป็นเรื่อง
ของโซเชียลมีเดียด้วย การที่มีเซเลบ คนดังต่างๆ
มาระดมปั่นจักรยาน วิ่ง เล่นไตรกีฬา ฯลฯ ออก
สื่อโซเชียลมากมาย จึงเห็นชัดว่ากระแสการ
แข่งขันประเภทกีฬามวลชนจะขยายตัวและโต
ไม่หยุด “การที่ไทยได้โอกาสเป็นประเทศแรกใน
อาเซียน ถือว่าเราชิงธงได้ก่อน เราจะต้องท�ำให้
ดีที่สุด ผมมองว่าอีเวนต์กฬี าต่างๆ ในระดับโลก
เอกชนจะท�ำตามล�ำพังไม่ได้ ต้องมีรัฐบาล
ร่วมด้วย และงานเลแทป ไทยแลนด์ บาย เลอ
ตูร์เดอฟร็องส์ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี” เขาทิ้งท้าย
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Upcoming
NOVEMBER

DECEMBER

2018 ABU DHABI GRAND
PRIX PACKAGES

2018 CAPCOM CUP

22-26 14-16

Esports Arena Las Vegas, NV, USA

Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, UAE

DECEMBER

DECEMBER

2018 THE FINA 14TH
WORLD SWIMMING
CHAMPIONSHIPS

2018 TISSOT UCI TRACK
CYCLING WORLD CUP LONDON

07-11

14-16
VeloPark, London

Hangzhou, China

JANUARY

FEBRUARY

2019 AUSTRALIA OPEN

2019 BURIRAM MARATHON
CHANG INTERNATIONAL
CIRCUIT AND HIGHWAY NO.2445

14-27
Melbourne, Australia

10

Buriram, Thailand

FEBRUARY

APRIL

SUSTAINABILITY IN
PACKAGING EUROPE 2018

2019 MASTERS TOURNAMENT

24

H Collection Barcelona
Tower, Barcelona, Spain

26
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11-14

Augusta National Golf Club, Augusta,
Georgia, U.S.

MICE
4

R EVI EW
สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ใน
ประเทศไทย

ขยายตัว

มี ‘นักเดินทางไมซ์’
เดินทางมาประเทศไทย

ไตรมาสที่
(กรกฎาคม - กันยายน 2561)
ประจำ�ปีงบประมาณ 2561

+1 8 .64%

จำ�นวน 345,074 คน

สถานการณ์อตุ สาหกรรมไมซ์ในช่วง
ไตรมาสที่ 4 ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้จะ
ยังคงมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ด้วย
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้ม
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศ
คู่ค้าของไทยที่ยังคงขยายตัว อย่างไร
ก็ตาม จากข้อมูลของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า มีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
จ�ำนวน 9,243,973 คน ขยายตัวร้อยละ
5.32 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยเป็นการ
ขยายตัวของนักท่องเที่ยวเกือบทุกภูมิภาค
ยกเว้นโอเชียเนียที่ลดลง

ขยายตัว

+7.05%

สร้างรายได้เข้าประเทศ 26,724 ล้านบาท

5 อันดับนักเดินทางไมซ์ต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย

(กรกฎาคม - กันยายน 2561)

1

จีน

67,690

2
คน

ขยายตัวร้อยละ

22.62

มาเลเซีย

56,196

3
คน

ขยายตัวร้อยละ

18.70

เกาหลี

4

49,059

คน

ขยายตัวร้อยละ

สิงคโปร์

30,372

5

29,639

คน

ขยายตัวร้อยละ

16.33

สปป.ลาว

คน

ขยายตัวร้อยละ

10.11

9.86

สรุปจำ�นวนนักเดินทางไมซ์ชาวต่างชาติในปีงบประมาณ 2561

(จ�ำแนกตามรูปแบบการเดินทางเข้าร่วมงานไมซ์ในประเทศไทย)

1

MEETING
335,992 คน

+29.28%

2

INCENTIVE
335,992 คน

+35.90%

3

CONVENTION
317,396 คน

+5.70%

4

EXHIBITION
233,228 คน

+7.98%

M

I N T E R N AT I O N A L
C O R P O R AT E M E E T I N G S
สถานการณ์การประชุมนานาชาติของกลุ่มบริษัทเอกชน

การเดินทางเข้ามาร่วมการประชุมนานาชาติของกลุ่ม
บริษัทเอกชนของนักเดินทางชาวต่างประเทศ ยังคงมีแนว
โน้มเติบโตอย่างเห็นได้ชดั ซึ่งมีจ�ำนวนการจัดงาน
ประมาณ 902 ครั้ง ในขณะที่ไตรมาส 4 ของ
ปีงบประมาณ 2560 มีจ�ำนวน 730 ครั้ง (เพิ่มขึ้นร้อยละ
23.25) โดยมีจ�ำนวนนักเดินทางชาวต่างชาติ 106,031 คน
(ขยายตัวร้อยละ 44.74) และสามารถประมาณการรายได้
จากนักเดินทางไมซ์กลุ่มนี้ มีมูลค่า 9,800 ล้านบาท
(ขยายตัวร้อยละ 29.99) และส่งผลให้รายได้ท้งั
ปีงบประมาณ 2561 มีมูลค่า 30,474 ล้านบาท (ขยายตัว
ร้อยละ 16.68) นักเดินทางชาวต่างประเทศที่เดินทางมา
เข้าร่วม Corporate Meeting ในไทย อันดับหนึ่ง เดินทาง
มาจากภูมภิ าคเอเชีย ร้อยละ 92.60 รองลงมา ได้แก่
ภูมิภาคยุโรป ร้อยละ 2.58 ภูมภิ าคโอเชียเนีย ร้อยละ
2.02 ภูมิภาคตะวันออกกลาง ร้อยละ 1.32 ภูมภิ าค
อเมริกา ร้อยละ 0.81 และภูมภิ าคแอฟริกา ร้อยละ 0.68

จ�ำนวนนักเดินทาง
ชาวต่างชาติ
106,031 คน

30,474 ล้านบาท
ขยายตัว
ร้อยละ
16.68

รายได้จาก
นักเดินทางไมซ์
กลุ่มนี้ มีมูลค่า
9,800 ล้านบาท)

ขยายตัว
ร้อยละ
29.99

ประเทศที่มีนักเดินทางเข้าร่วม Corporate Meeting ในไทย
มากที่สดุ คือ เกาหลี มีจ�ำนวนนักเดินทาง 24,187 คน
(ร้อยละ 22.81) รองลงมาคือ จีน มีจ�ำนวนนักเดินทาง
15,536 คน (ร้อยละ 14.65) สปป.ลาว 13,898 คน (ร้อยละ
13.11) จะเห็นว่านักเดินทางไมซ์ในกลุ่มนี้ยังคงกระจุกตัว
อยู่ในภูมิภาคเอเชีย

I

รายได้ทั้งปีงบประมาณ 2561 มีมูลค่า

ขยายตัว
ร้อยละ
44.74

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

พบว่ามีการจัดกิจกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลโดยมีเป้าหมายในประเทศไทย
จ�ำนวน 706 ครั้ง (ขยายตัวร้อยละ 26.07) และมีจ�ำนวนผู้เดินทาง 103,986 คน
(ขยายตัวร้อยละ 79.75) และสามารถประมาณการรายได้จากนักเดินทางต่างชาติ
ที่เดินทางเพื่อเป็นรางวัล มีมูลค่า 5,437 ล้านบาท (ขยายตัวร้อยละ 52.98) โดย
รายได้ท้งั ปีงบประมาณ 2561 มีมูลค่า 20,699 ล้านบาท (ขยายตัวร้อยละ 23.74)
สถิติการขยายตัวในแต่ละภูมิภาค

ภูมิภาคเอเชีย

ภูมิภาคตะวันออกกลาง

ภูมิภาคยุโรป

ภูมิภาคโอเชียเนีย

ภูมิภาคอเมริกา

ภูมิภาคแอฟริกา

95.54

1.74

1.51

0.54

0.43

0.25

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ประเทศทีม่ สี ดั ส่วนนักเดินทางมากทีส่ ดุ คือ ประเทศเกาหลีและสิงคโปร์ มีจำ� นวนนักเดินทางใกล้เคียงกัน คือ 22,459 คน และ 19,931 คน ตามล�ำดับ
(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.59 และ 19.16 ตามล�ำดับ)

C

CONVENTIONS
สถานการณ์การประชุมวิชาชีพนานาชาติในประเทศไทย

มีการจัดประชุมนานาชาติของกลุ่มองค์กรภาครัฐหรือองค์กรที่ไม่ใช่บริษทั เอกชนภายในประเทศไทย จ�ำนวน
675 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาติ 81,600 คน (ลดลงร้อยละ 16.36) สร้างรายได้ทั้งสิ้น 6,777 ล้านบาท
(ลดลงร้อยละ 20.22) นอกจากนั้นยังมีผู้เข้าประชุมที่เป็นชาวไทยจ�ำนวน 34,147 คน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561
มีนักเดินทางกลุ่มการประชุมนานาชาติขององค์กรทั้งสิ้น 317,395 คน มีรายได้ 25,325 ล้านบาท

การจำ�แนกตามภูมิภาค

327

ครั้ง

41

99

ครั้ง

107

ครั้ง

87

ครั้ง

14

ครั้ง

ครั้ง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (ต่างประเทศและไทย)

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (ต่างประเทศและไทย)

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (ต่างประเทศและไทย)

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (ต่างประเทศและไทย)

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (ต่างประเทศและไทย)

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (ต่างประเทศและไทย)

65,642

คน

5,463

13,650

คน

คน

14,757

คน

13,604

คน

2,631

คน

นักเดินทางชาวต่างประเทศที่เข้าร่วม Conventions ในประเทศไทย

ภูมิภาคเอเชีย
ร้อยละ

ภูมิภาคโอเชียเนีย
ร้อยละ

92.10 2.74
ประเทศที่มีจ�ำนวนนักเดินทาง
มากที่สดุ คือ จีน ด้วยจ�ำนวน
นักเดินทาง 31,072 คน
(ร้อยละ 38.08) รองลงมาคือ
มาเลเซีย มีจ�ำนวนนักเดินทาง
25,692 คน (ร้อยละ 31.48)

ภูมิภาคยุโรป

ภูมิภาคตะวันออกกลาง

ภูมิภาคแอฟริกา

2.36

1.41

0.84

ร้อยละ

ประเทศที่มีจำ�นวน
นักเดินทางมากที่สุดคือ

จีน

1

31,072 คน
ร้อยละ

38.08

ร้อยละ

ร้อยละ

ภูมิภาคอเมริกา
ร้อยละ

0.55

การขยายตัวของนักเดินทางในแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศไทย ปรากฏว่าลด
ลงเกือบทุกภูมภิ าค ยกเว้นภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือที่ขยายตัวในอัตราร้อย
ละ 5.03 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ในปีที่ผ่านมา ขณะทีก่ รุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึ่งมีนักเดินทางมาก
ที่สุด แต่มแี นวโน้มลดลงร้อยละ 8.47

ลดลง
เกือบทุก
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขยายตัว

5.03

E

EXHIBITIONS
สถานการณ์งานแสดงสินค้านานาชาติ

มีการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ จ�ำนวน 29 ครั้ง มีนักเดินทางต่างประเทศเข้ามาร่วมงาน 53,455 คน
ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า (Visitors) จ�ำนวน 46,096 คน และผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า (Exhibitors) จ�ำนวน 7,359 คน
(ไม่รวม Mega Events) พบว่า จ�ำนวนนักเดินทางเข้าร่วมงานทั้งหมดลดลงร้อยละ 14.50 แต่ในภาพรวมตลอดทั้งปีงบประมาณ
2561 พบว่ามีจ�ำนวน 233,228 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 7.98
รายได้ของนักเดินทางกลุ่มนี้ มีมูลค่า 4,710 ล้านบาท (ขยายตัวร้อยละ 12.39)
ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2561 มีรายได้ทั้งสิ้น 19,156 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.85)

4,710

ประเทศที่มีนักเดินทางกลุ่มการแสดงสินค้านานาชาติเดินทางมาประเทศไทยมากที่สุด 3
อันดับแรก ได้แก่ จีน (ร้อยละ 25.41) มาเลเซีย (ร้อยละ 21.02) และญี่ปุ่น (ร้อยละ 6.98)

12.39

1

จีน

ร้อยละ

25.41

2 มาเลเซีย
ร้อยละ

21.02

3 ญี่ปุ่น

ล้านบาท

ขยายตัวร้อยละ

ร้อยละ

6.98

The Global Association of the Exhibition Industry ได้แถลงผลการวิจัยล่าสุด (Global barometer research) ว่าอุตสาหกรรมการแสดงสินค้ามีการ
เติบโตทั่วโลก ทุกภูมิภาคมีทิศทางการพัฒนาของ turnover ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 และยังสามารถรักษาผลก�ำไรจากการ
ประกอบการได้ในระดับดี ส�ำหรับประเด็นการน�ำดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจ ในส่วนของประเทศไทย พบว่า มีการน�ำระบบดิจิทลั มาใช้ในกระบวนการ
ท�ำงานด้านการแสดงสินค้านานาชาติมากขึ้น ทั้งในระบบภายในและระหว่างธุรกิจ รวมถึงได้มกี ารพัฒนาด้านดิจิทัลทั้งในระดับภาพรวมธุรกิจ
และระดับสินค้าและการแสดงสินค้า

รายได้จากธุรกิจไมซ์
ไตรมาส 4
ประจำ�ปีงบประมาณ 2561
การเติบโตของธุรกิจไมซ์ในไตรมาสนี้ สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
มีมูลค่า 26,724 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.05 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
ล้านบาท

9, 8 00
ล้านบาท

5,437

ล้านบาท

6,777

ล้านบาท

4,7 10

กลุ่มธุรกิจการประชุมนานาชาติ
กลุ่มบริษัทเอกชน

กลุ่มธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

กลุ่มธุรกิจจัดการประชุมวิชาชีพ
นานาชาติ

กลุ่มธุรกิจงานแสดงสินค้า
นานาชาติ

Resource : Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB)

