อุตสาหกรรมฟุตบอลไทย
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

ฟุตบอลอาชีพไทยสรางความยั่งยืน
ใหกับสังคมไทยไดอยางไร?
ฟุตบอลอาชีพไทยสร้างความยั่งยืนทัง้ ในด้าน...

0 1 เศรษฐกิจ
สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระดับรากหญ้า
ทั่วประเทศทัง้ ในอุตสาหกรรมฟุตบอล และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

0 2 สังคม
สร้างความยั่งยืนทางสังคมในวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ทัง้ ความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจ ความมั่นคงในท้องถิ่น
และประเทศ

0 3 ทรัพยากรมนุษย
พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของคนไทยในเวทีโลก
และสร้างโอกาสทางอาชีพให้กบั เยาวชนไทย
โดยการขับเคลื่อนหลักผ่าน...แฟนบอล สโมสรฟุตบอล
องค์กรธุรกิจ องค์กรภาครัฐ และประชาชนทั่วไป

“กีฬาฟุตบอลเปนสวนหนึ่ง
ในวิถีชีวิตและความ
ภาคภูมิใจของคนไทย
เพื่อเชื่อมโยงสังคมไทย
กาวสูเวทีโลกอยางยั่งยืน”

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ความยั่งยืนทางสังคม
ความยั่งยืนทางทรัพยากรมนุษย
การพัฒนาและความทาทาย

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
13,808 ลบ. (2019)

| การหมุนเวียนของเม็ดเงิน

รัฐ

เอกชน

• ค่าลิขสิทธิ์
• การสนับสนุนจาก
องค์กรต่าง ๆ

1,256 ลบ. (1)

• FA Development
• เงินสนับสนุน

691 ลบ. (2)
• เงินรางวัล
• ค่าลิขสิทธิ์การแข่งขัน

ผูจ้ ดั การแข่งขัน

3,865 ลบ. (4)
• ค่าใช้จา่ ยสโมสร

สโมสรฟุตบอล

2,001 ลบ. (2)

• ค่าใช้จา่ ยการจัดแข่ง

82 ลบ. (8)
จ้างงาน

681 ลบ. (3)

• รายได้จากการจัดแข่งขัน
(ตั๋ว ของที่ระลึก)
• ผูส้ นับสนุนของสโมสร

อื่นๆ

จ้างงาน

ก่อสร้าง

ชุดกีฬา

การตลาด

อื่น ๆ

เงินหมุนเวียนใช้จา่ ย (5)

1,623 ลบ.

เอกชน

แฟนบอล
เข้าชมในสนาม 2.0 ล้านคน (6)

ค่าเดินทาง อาหาร ที่พกั ท่องเที่ยว
ของที่ระลึก สินค้าสปอนเซอร์

34 ลบ.
เงินหมุนเวียนใช้จา่ ย (5)

3,575 ลบ. (7)
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ทั่วประเทศ

การใชจายของแฟนบอล
| การเดินทางของแฟนบอล
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เครือ่ งแต่งกายกีฬา การคมนาคมขนส่ง

พลังงาน

อาหารและเครือ่ งดื่ม

โรงแรมที่พกั

การท่องเที่ยว

ของที่ระลึก

FANS JOURNEY
ทีมเยือน
OTOP

แต่งกาย

ท่องเที่ยว

ทานอาหารและ
เครือ่ งดื่ม

เข้าที่พกั

นัดหมาย/
รวมตัว

เดินทาง

เติมนํา้ มัน

แลกเปลีย่ นของที่ระลึกระหว่าง
แฟนบอล/ เฉลิมฉลอง
A
ซือ้ ตั๋วเข้าชม

เบื�องหลัง
ความสําเร็จ

กิจกรรมก่อนแข่งขัน
สินค้าสโมสร
สินค้าสปอนเซอร์

x
สถาบันครอบครัว

ตลาดนัด/ ท้องถิ่น

ผลกระทบทางสังคม

ลดปั ญหาสังคม การเรียนรูน้ อก สุขภาพและความ
เช่น ยาเสพติด ห้องเรียน/ วัฒนธรรม กินดีอยูด่ ี

แรงบันดาลใจ
ด้านอาชีพ

ชุมชนและท้องถิ่น

ความภูมิใจของ
คนในชาติ

การใชจายของแฟนบอล

| ธุรกิจฟุตบอลและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กิจกรรมวันแขงขัน

ตั๋วเข้าชม

เดินทาง

อาหาร ครือ่ งดื่ม
สินค้า ตลาดนัด

กิจกรรมการตลาด เช่น
สมัคร Football Academy

สินค้าสปอนเซอร์

สินคาสโมสร
เสือ้ / ชุดกีฬา

ผ้าพันคอ

หมวก

สติก๊ เกอร์

แก้วนํา้

เคสมือถือ

แทททู

พวงกุญแจ

กิจกรรมการเดินทาง (เยือน)

ท่องเที่ยว

ที่พกั

อาหารและ
เครือ่ งดื่ม

ของที่ระลึก

การใชจายของธุรกิจฟุตบอลอาชีพ

มูลคาไทยลีก
3,852 ลบ. (9)

| เบื้องหลังความสําเร็จ
เงินเดือน/ ค่าจ้าง/
สัญญาจ้าง

เครือ่ งแต่งกาย อาหารและ
กีฬา
เครือ่ งดื่ม

รักษาพยาบาล
การฟื ้ นฟู ยา

ภาษีเงินได้

วิทยาศาสตร์
การกีฬา

พลังงาน

อุปกรณ์กีฬา

ที่พกั

สิ่งพิมพ์
Football agent

การศึกษา : Sports management,
Sports science, Sport medicine,
Physical education, E-sport
management

ทีมฟุตบอล/
บุคลากร
การจัดแข่งขัน

การขนส่ง

หน่วยฉุกเฉิน

เครือ่ งมืออุปกรณ์: VAR, CCTV
Electricity generator,
Barrier, Light-SoundStage
รปภ.
ถ่ายทอดสด
โทรทัศน์ วิทยุ
ออนไลน์

ประกันภัย
ก่อสร้าง

ลีกต่างประเทศ ทีมชาติ

สโมสรฟุตบอล

อาคารสถานที่: Venue/
Facility/ Engineering/
Football field
เทคโนโลยี
maintenance
สารสนเทศ:
Server, Network,
Software, Digital
media

ลิขสิทธิ์การแข่งขัน
ผูส้ นับสนุน/ เงินรางวัล
ประกันหมู่

Football academy

ชุมชน

แฟนบอล

การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์

สินค้าสโมสร

เทคโนโลยี VAR

ออแกไนเซอร์

ถ่ายทอดสด

การบริหาร
จัดการ

ผูผ้ ลิตสื่อมัลติมีเดีย สื่อ ศิลปิ น สื่อสารมวลชน
โซเชียลมีเดีย Production
บันเทิง

ก่อสร้าง

รักษาความปลอดภัย

โรงพยาบาล

ค่าธรรมเนียม
ดอกเบีย้ FX

สัญญา เอกสาร
ราชการ Audit,
Sports Legal

ภาษี เงินได้
ภาษี ทอ้ งถิ่น

สาธารณูปโภค

อื่นๆ เช่น บริการ
ทําความสะอาด
ค่าเช่าที่

จัดงาน อีเว้นท์

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ความยั่งยืนทางสังคม
ความยั่งยืนทางทรัพยากรมนุษย
การพัฒนาและความทาทาย

ฟุตบอลเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต
ภาคเหนือ
| 16 สโมสร

สโมสรฟุตบอลอาชีพ
กระจายอยูในทุกภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
| 18 สโมสร

61 จังหวัด ทั่วประเทศ

ภาคกลาง
| 8 สโมสร

กรุงเทพและปริมณฑล
| 29 สโมสร
ภาคตะวันออก
| 16 สโมสร
ภาคตะวันตก
| 6 สโมสร
“อยากใช้ เวลากับครอบครัว เวลาไปดู
ฟุตบอลก็จะพาลูกสาวไปดูด้วยกัน ไปกัน
เป็ นครอบครัว”

ภาคใต
| 13 สโมสร

“การแข่งขันเหมือนเป็ นกิจกรรม
ของเมือง เป็ นกิจกรรมครอบครัว มี
พืน้ ทีใ่ ห้น่งั เอาครอบครัวมานั่งกิน
เหมือนมาปิ กนิกทีส่ นาม”

ความยั่งยืนทางสังคมสงผลตอ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

กีฬาฟุตบอลสร้างสุขภาพทีด่ …
ี ช่วยให้หา่ งไกลจาก
ยาเสพติด

0 สุขภาพแข็งแรง
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 6,286 บาท/คน (10)

0 ลดปญหายาเสพติด
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการบําบัดฟื ้ นฟูยาเสพติด
4,680 บาท/คน (11)

“ต้ องพาหลานไปเล่นฟุตบอล วันเสาร์ อาทิตย์ตอ้ งไปเรียน และตระเวนแข่งตาม
สนามต่าง ๆ”
”ชอบกิจกรรม CSR ทีส่ โมสรทําให้ กับ
ชุมชนรอบ ๆ เช่น “สโมสรมีออกอีเว้นท์
อาทิตย์ละอาํ เภอ มีนกั เตะสามคน โค้ชหนึ่ง
คน ไปรับสมัครเด็ก ๆ มาหัดฟุตบอล”
“ความสัมพันธ์ระหว่างแฟนบอลด้วยกัน
อบอุน่ มาก เริ่มทาํ กิจกรรม มีเตะบอลกับ
แฟนบอล เคยเตะบอลกับผูบ้ ริหารสโมสร
เวลาว่างก็ไปเตะฟุตบอลกับเพือ่ นบ้าง”

การแขงขันฟุตบอลเชื่อมโยงสังคมไทย
| การเยี่ยมเยือนทองถิ่นทุกภูมิภาค

เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

14 พันลานบาท
แฟนคลับสโมสรในไทยลีก

13.1 ลาน Followers (12)
แฟนบอลผูเ้ ข้าชมในสนาม

2 ลาน คน (14)
ความจุสนามเหย้าของสโมสร
T1-T2

294,331 ที่นั่ง (15)
การจัดแข่งขันฟุตบอลอาชีพ

1,378 แมตช (13)
บุคลากรฟุตบอล
12,591 คน ได้แก่
นักฟุตบอล 6,560 คน
ผูฝ้ ึ กสอน/ เจ้าหน้าที่ 4,400 คน
ผูต้ ดั สิน 1,631 คน (13)
สโมสรฟุตบอล

106 สโมสรฟุตบอล (13)
Football academy

445 โรงเรียน (16)

ความยั่งยืนของทองถิ่น

| ความสามัคคี และทองถิ่นนิยม

“แฟนบอลพลัด ถิ่นเวลาทีมมาแข่งในกรุงเทพหรือจังหวัดใกล้ ๆ
จะต้องไปเชียร์ทกุ ครัง้ รู้สึกถึงบ้ านเดียวกัน ได้ พูดภาษาถิ่น
แล้ วรู้สึกอบอุ่น มิตรภาพ มีความสุข”

“สโมสรทีมลีกของจังหวัด เป็ นทีย่ ึดเหนี่ยว
สร้ างความสามัคคีให้ คนในจังหวัด ได้ทาํ กิจกรรม
ร่วมกัน ได้เชียร์ร่วมกัน สร้างความเป็ นนา้ํ หนึ่งใจเดียวกัน”

“ไม่มีสโมสรไหนทีจ่ ะมีข่าวการช่วยเหลือชุมชน
และสังคมได้มากเท่าสโมสรเราแล้ว จึงเป็ นเรือ่ งที่
แฟนบอลภูมิใจได้อย่างเต็มที”่

”ปัจจุบนั นีก้ ีฬาฟุตบอลลงถึงรากหญ้ า คือ มีกิจกรรมมาสอน
บอลให้เด็กๆ เยาวชนในพืน้ ที่ พ่อแม่ก็จะไปดูลูก และญาติพนี่ อ้ ง
ก็มาเชียร์มากขึน้ มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวมากขึน้ ”

ความยั่งยืนของสังคมไทย

| สรางแรงบันดาลใจ และมิตรภาพ

“เดีย๋ วนีก้ ีฬาฟุตบอลเป็ นทีน่ ยิ มชืน่ ชอบ เด็กๆ เยาวชน
มีนักกีฬา เป็ นไอดอล อยากมีรายได้ เยอะ ๆ ทาํ ให้เด็ก ๆ
อยากมีอาชีพนักกีฬาฟุตบอลมากขึน้ ”

“ทีมไทยมีศกั ยภาพเพิ่มมากขึน้ คนก็นยิ มมากขึน้ เนือ่ งจากนักเตะ
ทีมชาติไปค้าแข้งต่างประเทศ นักเตะไทยทีไ่ ปเล่นในต่างประเทศ
ได้ รับความนิยม และการยอมรับจากต่างชาติ เลยอัพเกรด
ภาพลักษณ์บอลไทยดูดีขึน้ ด้ วย”

“เราต้องสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั สโมสร ผูกมิตรกับสโมสรอื่นๆ
เขามา เราก็มีอาหารทะเลต้ อนรับ แล้วก็บอกต่อ ๆ กันไป
ตอนนีภ้ าพลักษณ์แฟนบอลเรามีความเป็ นมิตรมากขึน้ ”

“ฟุตบอลเป็ นส่วนหนึ่งของการพูดคุยในชีวิตประจําวัน
เป็ นหัวข้อที่คยุ ง่าย คุยสนุก คุยได้กบั ทุกคน”

ความยั่งยืนของสังคมไทย

| ฟุตบอลไทย…ความภาคภูมิใจของคนในชาติ

“ฟุตบอลเป็ นกีฬาทีค่ นชืน่ ชอบทีส่ ดุ
เป็ นคนไทยก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทย
อยากเห็นทีมชาติไปบอลโลกได้ สักครัง้ ”
“รู ส้ กึ ว่าไทยกาํ ลังมีลกี อาชีพแบบยุโรป
มีแคมป์ มีการดูแลเรือ่ งอาหารจริงจัง
มีความเป็ นมืออาชีพ นักเตะไทยดีขนึ้ ภูมิใจ
ทีน่ ักเตะไทยเริ่มไปเตะเมืองนอกได้ ”

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ความยั่งยืนทางสังคม
ความยั่งยืนทางทรัพยากรมนุษย
การพัฒนาและความทาทาย

การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมฟุตบอล
| สรางนักฟุตบอลและเสนทางอาชีพสูเวทีโลก

| Football Academy
พัฒนาเยาวชน และสร้างนักฟุตบอลและ
เส้นทางอาชีพรวม 445 แห่ง
ภาคเหนือ 37 แห่ง
ภาคกลาง 41 แห่ง
ภาคตะวันตก 21 แห่ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 แห่ง
ภาคตะวันออก 49 แห่ง
ภาคใต้ 43 แห่ง

| คอรสฝกอบรม
พัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสในเวทีโลก
จํานวนผูฝ้ ึ กสอนไทยที่มีศกั ยภาพสามารถทํางานในเวทีโลก 164 ราย (17)

AFC A Pro | 37 คน
AFC A Diploma | 127 คน
AFC B Diploma | 139 คน
AFC C Diploma | 949 คน
G-Intro Diploma | 2,163 คน

การพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน

| ความสามารถของนักฟุตบอล และสโมสร
สรางแรงบันดาลใจดานอาชีพใหกบั เยาวชน...
นักฟุตบอลอาชีพไทยในเวทีโลก
ค่าตัวสูงสุดของ ชนาธิป สรงกระสินธ์ ในปี 2019
2.4 ล้านยูโร (89.9 ล้านบาท/ ปี ) (18)
ธีราทร บุญมาทัน 1 ล้านยูโร ในปี 2019
ธีรศิลป์ แดงดา 1 ล้านยูโร ในปี 2014
กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ 8 แสนยูโร ในปี 2018

พัฒนาขีดความสามารถของสโมสรฟุตบอลไทย...
สโมสรฟุตบอลอาชีพไทยในเวทีโลก
Total market value ของสโมสรบุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด
6.7 ล้านยูโร ( 251 ล้านบาท) (19)
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด Total market value 6.65 ล้านยูโร
การท่าเรือ Total market value 6.33 ล้านยูโร
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด Total market value 6 ล้านยูโร
เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด Total market value
4.88 ล้านยูโร

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ความยั่งยืนทางสังคม
ความยั่งยืนทางทรัพยากรมนุษย
การพัฒนาและความทาทาย

บทบาทในเวทีโลก

| พัฒนาการของฟุตบอลอาชีพไทยในเวทีโลก
Rank 2017

2019

1

UAE

China

2

Korea

Qatar

3

China

Japan

4

Saudi Arabia

Saudi Arabia

5

Japan

Korea

6

Qatar

Iran

7

Iran

UAE

8

Australia

Thailand

9

Uzbekistan

Iraq

10

Thailand

Uzbekistan

AFC Club Competitions Ranking
มีการพัฒนาลําดับในเอเชียอยางตอเนื่อง
อันดับ 8 ปี 2019 จาก 46 ประเทศในเอเชีย เพิ่มขึน้
จากอันดับที่ 10 ในปี 2017 (20)
อันดับ 3 ปี 2019 จาก 19 ประเทศในเอเชีย
ตะวันออก (และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ในปี 2017

โอกาสการพัฒนาฐานแฟนบอล

| ความผูกพันของแฟนบอลไทยมีโอกาสขับเคลื่อนไดใกลเคียงกับระดับเอเชีย

FOOTBALL FANS
| ความจุ ของสนาม
85

| จํานวนผู ้ชมในสนาม

99.4

32.6
ความจุของสนามสโมสรฟุตบอลสูงสุด (พัน ที่น่งั )
(21)

ความจุสนามของสโมสรทีส่ ูงสุดใน
ไทย ห่างจากสโมสรทีส่ ูงสุดของ
เอเชีย 2 เท่า และห่างจากสนาม
สโมสรที่มีความจุสงู สุดของโลก 3 เท่า

| จํานวนผู ้ติดตามสโมสร
111.2

81.4
45.8
13.6

2.38

จํานวนผูช้ มในสนามเฉลีย่ (พัน คน)
(22)

จํานวนเฉลี่ยผู้ชมในสนามสโมสร
ทีส่ ูงสุดในไทยห่างจากสโมสรที่
สูงสุดของเอเชีย 3 เท่า และห่าง
จากสโมสรที่สงู สุดของโลก 6 เท่า

9.9

ฐานแฟนคลับของสโมสรสูงสุด (ล้าน FB
Followers) (23)

ฐานแฟนคลับสโมสรไทยห่าง
จากสโมสรทีส่ ูงสุดของเอเชีย 4
เท่า และยังห่างจากสโมสรที่สงู สุด
ของโลกถึง 47 เท่า

โอกาสการพัฒนานักฟุตบอลไทย

| การสรางศักยภาพของคนไทยในเวทีโลกและการสรางรายไดเขาประเทศ

| จํานวนนักฟุตบอลอาชีพ

| จํานวนสโมสรฟุตบอล

| International Transfer Receipt

9,753
936.3

266
449

2,272

จํานวนนักฟุตบอลอาชีพในประเทศ (คน)
(24)

จํานวนนักฟุตบอลอาชีพไทยห่าง
จากประเทศทีม่ ีนักฟุตบอลอาชีพ
สูงสุดของเอเชีย 5 เท่า และห่างจาก
ประเทศที่สงู สุดของโลก 22 เท่า

34

64

2.1

63.6

จํานวนสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศ (สโมสร) International Transfer Receipt (ล้าน ดอล
(24)
ล่าร์) (24)

จํานวนสโมสรฟุตบอลอาชีพในไทย
ห่างจากประเทศทีม่ ีจาํ นวนสโมสร
สูงสุดในเอเชีย 2 เท่า และห่างจาก
ประเทศที่มีมากที่สดุ ของโลก 8 เท่า

ลีกไทยมีรายรับจาก International
Transfer Receipts ห่างจากลีกทีม่ ี
รายรับ Transfer Receipts สูงสุดของ
เอเชีย 30 เท่า และห่างจากลีกที่สงู สุด
ของโลกถึง 446 เท่า

โอกาสการพัฒนามูลคาของฟุตบอลไทย

| แรงสนับสนุนจากทุกภาคสวนเพิ่มการสรางมูลคาของฟุตบอลไทยในเวทีโลก

MARKET VALUE
| มูลคาลีก

| มูลคาสโมสรฟุตบอล

| มูลคานักฟุตบอล

8,580.0
1,030.0
64.8

338.16

มูลค่าตลาดลีกรวม (ล้านยูโร)
(25)

มูลค่าลีกไทยห่างจากลีกทีม่ ีมูลค่า
สูงสุดของเอเชีย 5 เท่า และห่างจาก
ลีกที่มลู ค่าสูงสุดของโลกถึง 132 เท่า

6.7

45.93

มูลค่าสโมสรฟุตบอลสูงสุด (ล้านยูโร)
(26)

สโมสรทีม่ ูลค่าสูงสุดในไทยห่างจาก
สโมสรทีม่ ีมูลค่าสูงสุดของเอเชีย 6
เท่า และห่างจากสโมสรที่มลู ค่าสูงสุด
ของโลกถึง 150 เท่า

1.7

85.0

160.0

มูลค่านักเตะสูงสุด (ล้านยูโร)
(27)

นักเตะสัญชาติไทยทีม่ ูลค่าสูงสุด
ห่างจากนักเตะเอเชียทีม่ ีมูลค่า
สูงสุด 50 เท่า และห่างจากนักเตะที่
มูลค่าสูงสุดของโลกถึง 94 เท่า

ความทาทายของฟุตบอลอาชีพไทย
| ความยั่งยืนทามกลางความเปลี่ยนแปลง
ในชวงป 2017-2019 การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของไทยอยูในชวงชะลอตัว....เชนเดียวกับ
จํานวนคนดูเฉลี่ยที่คอนขางทรงตัวในชวงป
2017-2018
อยางไรก็ตาม...ในป 2019 แฟนบอลเพิ่มขึ้น
อยางชัดเจน
Covid-19 กระทบต่อการจํากัดจํานวนคนดูในสนาม
ส่งผลให้รายได้ของสโมสรลดลง กิจกรรมในท้องถิ่นลดลง
และภาวะเศรษฐกิจในประเทศหดตัวในปี 2020 (28)

2017

2018

2019

2020

10.3 10.7 10.9 10.3
4.2 4.2

GDP (ล้านล้านบาท)
4.6

4.5

2.3

% GDP growth

-6.1

5.7

3.2

จํานวนคนดูเฉลี่ย T1 (พันคน)

“ถึงแมสภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว
แฟนบอลยังมั่นคงในการสนับสนุนสโมสร”

ผลกระทบของ Covid-19
ตออุตสาหกรรมฟุตบอล
| ดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรมนุษย

การสนับสนุนการแข่งขันลดลง -1,240 ลบ.
เงินสนับสนุนลดลงจากค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด
และผูส้ นับสนุนการแข่งขัน (29)

เงินสนับสนุน FA Development หายไป -230 ลบ.
เงินสนับสนุนจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน (30)
รายได้สโมสรลดลง -75%
รายได้ลดลงจากการจัดการแข่งขัน ผูส้ นับสนุนของ
สโมสร และค่าลิขสิทธิ์การแข่งขัน (29)
การพัฒนาผู้ฝึกสอนลดลง กระทบ 1,314 คน
หลักสูตรการอบรบยกเลิก 46 หลักสูตร จากทัง้ หมด
70 หลักสูตร (29)

สโมสรฟุตบอล
• ความทุ่มเทในการทําสโมสร เพื่อแฟนบอล ชุมชน
ประเทศชาติ
 เงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจ และผลกระทบเชิงบวกทาง
สังคมและทรัพยากรมนุษย์

แฟนบอล
• อุตสาหกรรมฟุตบอลอยู่ได้เมื่อมีแฟนบอล รวมถึงสร้าง
รายได้ให้กบั อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องจากการสนับสนุน
สโมสรของแฟนบอลทัง้ ทางตรง และทางอ้อม
 ความเข้มแข็งทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น

ประชาชนทั่วไป

ทุกภาคสวนมี
ความสําคัญใน
การขับเคลื่อน
| กลไกขับเคลื่อนหลัก คือ
แฟนบอล สโมสรฟุตบอล
องคกรภาครัฐและเอกชน
รวมถึงประชาชนทั่วไป

• การสนับสนุน เชียร์ทีมชาติไทย ซึง่ เป็ นศูนย์รวมใจของ
คนในชาติ
 ความภาคภูมิใจของความเป็ นคนไทย (ความสามารถ
ความมุ่งมั่น)

องคกรธุรกิจ
• เงินทุนในการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนา
ศักยภาพสโมสรฟุตบอลอาชีพ
 การต่อยอดธุรกิจ และสร้าง PASSION ให้กบ
ั แบรนด์
ผ่านฟุตบอล

องคกรภาครัฐ
• นโยบายการสนับสนุน พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และต่อ
ยอดอุตสาหกรรมฟุตบอลไทย
 ความคุม
้ ค่าทัง้ ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย์ จากการต่อยอดโดยใช้เงินที่ได้รบั การ
สนับสนุน

การขับเคลื่อนจากสโมสรฟุตบอล

| การแขงขันฟุตบอลสรางเศรษฐกิจทองถิ่น

“สโมสรใจดี ทีใ่ ห้ สถานทีก่ ับเราในการทํามาหากิน
สามารถมาขายของในสนามเวลาทีม่ นี ดั แข่งขันได้”

“ฟุตบอลไม่ใช่แค่กีฬา แต่เป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจ
พัฒนาเมือง จะเห็นว่าการจัดแข่งบอล 1 นัด เงินสะพัดเป็ นล้าน”

“เรารักบ้านเกิด รักท้องถิ่น เลยผูกพันกับทีมบ้านเกิด และเป็ นทีม
ทีม่ คี วามเป็ นมืออาชีพ ผูบ้ ริหารมีความตัง้ ใจในการทาํ ทีม
มีความมุ่งมั่นจริงจังในการทําทีมบ้ านเกิด ใส่ใจผูเ้ ล่น”

“สโมสรเข้ าใจความต้ องการของแฟนบอลเป็ นอย่างดี
เปิ ดให้นกั บอลได้พดู คุยกับแฟนคลับก่อนและหลัง
การแข่งขัน ทาํ ให้แฟนบอลมีกาํ ลังใจในการเชียร์”

การขับเคลื่อนจากสโมสรฟุตบอล

| สโมสรฟุตบอลสรางโอกาสใหกับเยาวชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย

“นักเตะมีพฒ
ั นาการ แข่งขันได้หลายแชมป์ ฝี เท้ าของนักเตะพัฒนาเรือ่ ยๆ
มีความอดทน และตัง้ ใจในการพัฒนาฝี มอื ให้ดขี นึ้ นักกีฬาในระดับลีกเก่ง
มากขึน้ พัฒนาฝี มือตลอด ไปไกลระดับทีมชาติและลีกเมืองนอก”

“สโมสรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โค้ ชสามารถ
ฟอร์มทีมได้ เก่งขึน้ เกมรุกและเกมรับก็สามารถ
วางแผนได้ดขี นึ้ ด้วย”

“ชอบแนวทางการทาํ ทีม มีการทาํ รากฐานมั่นคง
ให้โอกาสเยาวชนขึน้ มาเล่น เปิ ดโอกาสให้ เด็ก
ได้ ไปคัดฝี เท้ า ช่วยดันเด็กให้ เข้ าร่วมทีม”

“กระแสเรือ่ งสุขภาพทาํ ให้คนหันมาเล่นกีฬาเยอะขีน้ กีฬาฟุตบอลเป็ น
ทีน่ ิยม มีรายได้ เยอะ ทาํ ให้เด็ก ๆ หันมาใส่ใจในกีฬาฟุตบอลและมอง
เป็ นอาชีพได้ ผูป้ กครองก็สนับสนุนด้วย คนนิยมมากขึน้ ”

แรงผลักดันจากแฟนบอลและประชาชนทั่วไป

| การสนับสนุนจากแฟนบอลสรางเศรษฐกิจทองถิ่น และความภูมิใจของคนไทย
“ถ้ าไม่กระตุ้นให้ คนรักบอลไทยมากขึน้ สโมสรก็จะเกิด
ความง่อนแง่นต่อไป รายได้ของสโมสรจะติดลบตลอดเวลา
แล้วก็ไม่ไหว ต้องถอย เปลีย่ นผูบ้ ริหารไปเรือ่ ย ๆ
ไม่มคี วามต่อเนือ่ ง ไม่มคี วามมั่นคง”

“สโมสรขาดแฟนบอลไม่ได้ เกมๆ หนึ่งมีคนดูประมาณ 7,000 คน
เกมใหญ่ สองหมืน่ กว่า ถ้ าไม่มีแฟนบอลก็ไม่มีสโมสร ขายของไม่ได้
ไม่มคี นเชียร์ แฟนบอลสาํ คัญทีส่ ดุ ในสโมสร มากกว่าประธานสโมสรอีก”

“นักเตะทีมชาติแข่งสู้กับทีมยักษ์ใหญ่ในเอเซียได้ เช่น ไทยชนะ
บาห์เรน ผลงานของทีมชาติไทยดีขนึ้ เรือ่ ย ๆ การเล่นสูสี สูก้ นั ได้กบั
ทีมต่างประเทศในภูมภิ าคเอเซีย ทาํ ให้มผี ูช้ มเพิ่มมากขึน้ ด้วย”

“บอลไทยอยู่ในสายเลือด คิดว่าบอลไทยต้องได้ไปบอลโลก
แน่นอน และมีคนเชียร์เพิ่มขึน้ ทุกปี จากทีเ่ ห็นคนรอบข้างมาดู
มากขึน้ เห็นเด็กใหม่ ๆ ดูเพิ่มขึน้ ทีมชาติไทยประสบความสาํ เร็จ
มีนกั ฟุตบอลเริ่มเล่นในลีกต่างประเทศมากขึน้ ”

แรงผลักดันจากผูสนับสนุนภาครัฐและเอกชน

| องคกรภาครัฐสรางความแข็งแกรงใหกับพื้นฐานฟุตบอลไทย

“อยากให้ช่วยลีกระดับรากหญ้า เพราะคนดูยงั น้อยอยู่
สปอนเซอร์กน็ อ้ ย ผูส้ นับสนุนต้องเห็นว่า จะได้รบั อะไรกลับไป
เช่น การสนับสนุนการเล่นกีฬาช่วยลดยาเสพติดได้ ”

“แนวทางปฏิบตั ขิ องสมาคมฯ และภาครัฐทีท่ ่มุ เทสนับสนุน
ออกทุนให้ นักกีฬาไปศึกษาดูงาน ฝึ กซ้ อมกับนักเตะ
ต่างชาติ อัดฉีดเงินรางวัลให้นกั กีฬา ทาํ ให้นกั กีฬาเก่งขึน้
ผลงานดีขนึ้ คนให้ความสนใจมากขึน้ ”

“การมีบริษัทชัน้ นําสนับสนุนการกีฬา ช่วยให้ เกิดการลงทุน
พัฒนาการเล่นสู่ระดับโลก นักกีฬามีศกั ยภาพดีขนึ้ มีการบริหาร
จัดการทีด่ ี ถ้าผูใ้ หญ่มกี ารสนับสนุนเพิ่มมากขึน้ มีกจิ กรรม
กับแฟนบอลมากขึน้ คนก็จะนิยมดูบอลมากขึน้ ด้วย”

“อยากให้สปอนเซอร์เอาของมาขายให้หลากหลายขึน้ อยากซือ้
อยากอุดหนุน เพราะถือว่าเขาเป็ นส่วนหนึ่งของสโมสรเรา”

“กีฬาฟุตบอล
เปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิต
และความภาคภูมิใจของ
คนไทย เพื่อเชื่อมโยง
สังคมไทยกาวสูเวทีโลก
อยางยั่งยืน”

ทุกภาคสวนเปนแรงผลักดันสําคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมฟุตบอลไทย
เพื่อสรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม
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งบกําไรขาดทุนบริษัทไทยลีก ปี 2562, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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เงินสนับสนุน และ FA Development T1-T3 ปี 2562, FA Thailand
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Approach (Doctoral dissertation, เชียงใหม่: บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชียงใหม่).
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Thai League Total Market Value, จาก https://www.transfermarkt.com/thaileague/marktwerte/wettbewerb/THA1 เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 (FX 37.464:1)
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เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
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พฤษภาคม 2564
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จํานวน Football Academy ที่ลงทะเบียนกับ FA Thailand 2563, FA Thailand
จํานวนผูฝ้ ึ กสอนที่ได้รบั การอบรสตามหลักสูตร ปี 2563, ไทยลีก
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https://www.transfermarkt.com/spielerstatistik/wertvollstespieler/marktwertetop/plus/0/galerie/0?ausrichtung=alle&spielerposition_id=alle&alters
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