
อุตสาหกรรมฟุตบอลไทย 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม



“กีฬาฟุตบอลเปนสวนหน่ึง

ในวิถีชีวิตและความ

ภาคภูมิใจของคนไทย 

เพ่ือเช่ือมโยงสังคมไทย   

กาวสูเวทีโลกอยางย่ังยืน”

ฟุตบอลอาชีพไทยสร้างความย่ังยนืทัง้ในด้าน...

0 1 เศรษฐกิจ
สรา้งเม็ดเงินหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจระดบัรากหญา้          
ทั่วประเทศทัง้ในอตุสาหกรรมฟตุบอล และธุรกิจเก่ียวเน่ือง

0 2 สังคม
สรา้งความยั่งยืนทางสงัคมในวิถีชีวิตของคนในชมุชน              
ทัง้ความเขม้แข็งทางรา่งกายและจิตใจ ความมั่นคงในทอ้งถ่ิน    
และประเทศ

0 3 ทรัพยากรมนุษย
พฒันาศกัยภาพการแข่งขนัของคนไทยในเวทีโลก                  
และสรา้งโอกาสทางอาชีพใหก้บัเยาวชนไทย

โดยการขบัเคล่ือนหลกัผ่าน...แฟนบอล สโมสรฟุตบอล
องคก์รธุรกจิ องคก์รภาครัฐ และประชาชนทั่วไป

ฟุตบอลอาชีพไทยสรางความย่ังยืน
ใหกับสังคมไทยไดอยางไร?



ความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ

ความยั่งยืนทางสังคม

ความยั่งยืนทางทรัพยากรมนุษย

การพัฒนาและความทาทาย



691 ลบ. (2)

• เงินรางวลั
• คา่ลิขสิทธ์ิการแขง่ขนั

• FA Development
• เงินสนบัสนนุ

681 ลบ. (3)

3,865 ลบ. (4)

• คา่ใชจ้า่ยสโมสร

สโมสรฟตุบอล

2,001 ลบ. (2)

อ่ืน ๆ

จา้งงาน

ก่อสรา้ง

การตลาด

ชดุกีฬา
ผูจ้ดัการแขง่ขนั

• คา่ใชจ้า่ยการจดัแขง่

1,256 ลบ. (1)

• คา่ลิขสิทธ์ิ
• การสนบัสนนุจาก

องคก์รตา่ง ๆ

เอกชนรฐั

ผลกระทบทางเศรษฐกจิ 

13,808 ลบ. (2019)

เงินหมนุเวียนใชจ้า่ย (5)

1,623 ลบ.

ธุรกิจเก่ียวเน่ือง

ทั่วประเทศ

อ่ืนๆจา้งงาน

82 ลบ. (8)

34 ลบ.

เงินหมนุเวียนใชจ้า่ย (5)

เอกชน แฟนบอล

เขา้ชมในสนาม 2.0 ลา้นคน (6)

• รายไดจ้ากการจดัแขง่ขนั 
(ตั๋ว ของท่ีระลกึ)

• ผูส้นบัสนนุของสโมสร

คา่เดนิทาง อาหาร ท่ีพกั ทอ่งเท่ียว 

ของท่ีระลกึ สินคา้สปอนเซอร์

3,575 ลบ. (7)

ความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ 
| การหมุนเวียนของเม็ดเงิน



การใชจายของแฟนบอล 
| การเดินทางของแฟนบอล

การทอ่งเท่ียว ของท่ีระลกึเครือ่งแตง่กายกีฬา การคมนาคมขนสง่ พลงังาน อาหารและเครือ่งดื่ม โรงแรมท่ีพกั

ผลกระทบทางเศรษฐกจิ

x
ลดปัญหาสงัคม 

เช่น ยาเสพติด

การเรยีนรูน้อก

หอ้งเรยีน/ วฒันธรรม

สขุภาพและความ

กินดีอยูด่ี

แรงบนัดาลใจ

ดา้นอาชีพ

ชมุชนและทอ้งถ่ิน ความภมูิใจของ

คนในชาติ

สถาบนัครอบครวั

ผลกระทบทางสังคม

แตง่กาย

นดัหมาย/ 

รวมตวั

เดินทาง

สนิคา้สโมสร

เติมนํา้มนั

เขา้ท่ีพกั

ทอ่งเท่ียว
ทานอาหารและ

เครือ่งดื่ม

OTOP

ซือ้ตั๋วเขา้ชม

ตลาดนดั/ ทอ้งถ่ิน

แลกเปลีย่นของท่ีระลกึระหวา่ง 

แฟนบอล/ เฉลมิฉลอง

A

เบื�องหลัง
ความสําเร็จ

สนิคา้สปอนเซอร์

กิจกรรมก่อนแขง่ขนั

FANS JOURNEY

ทีมเยือน



การใชจายของแฟนบอล
| ธุรกิจฟุตบอลและธุรกิจเก่ียวเน่ือง

กิจกรรมวันแขงขัน

เดินทาง สนิคา้สปอนเซอร์อาหาร ครือ่งดื่ม

สนิคา้ ตลาดนดั

กิจกรรมการตลาด เช่น 

สมคัร Football Academy

ตั๋วเขา้ชม

กิจกรรมการเดินทาง (เยือน)

ทอ่งเท่ียว ท่ีพกั อาหารและ

เครือ่งดื่ม

ของท่ีระลกึ

เสือ้/ ชดุกีฬา ผา้พนัคอ หมวก

แกว้นํา้ เคสมือถือ

สติก๊เกอร์

สินคาสโมสร

แทททู พวงกญุแจ



การใชจายของธุรกิจฟุตบอลอาชีพ 
| เบ้ืองหลังความสําเร็จ

ถ่ายทอดสดเทคโนโลยี VAR ก่อสรา้ง จดังาน อีเวน้ท์โรงพยาบาลรกัษาความปลอดภยั

สโมสรฟุตบอล

ทีมฟุตบอล/ 

บุคลากร

เงินเดือน/ คา่จา้ง/ 
สญัญาจา้ง

Football academy

ชมุชน      แฟนบอล

ผูส้นบัสนนุ/ เงินรางวลั

ทีมชาติลีกตา่งประเทศ

ลิขสิทธ์ิการแขง่ขนั

เครือ่งแตง่กาย
กีฬา

การขนสง่

ที่พกั

ก่อสรา้ง

อาหารและ
เครือ่งดื่ม

การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์

รกัษาพยาบาล 
การฟ้ืนฟ ูยา

Football agent
การศกึษา : Sports management, 

Sports science, Sport medicine, 

Physical education, E-sport 

management ภาษีเงินได้ วิทยาศาสตร์
การกีฬา

อปุกรณกี์ฬา

การจัดแข่งขัน

สิ่งพิมพ์ หน่วยฉกุเฉิน

รปภ.

ประกนัภยั

อาคารสถานที่: Venue/ 
Facility/ Engineering/ 

Football field
maintenance

พลงังาน

เครือ่งมืออปุกรณ:์ 
Electricity generator, 
Barrier, Light-Sound-

Stage

VAR, CCTV

ถ่ายทอดสด 
โทรทศัน ์วิทย ุ

ออนไลน์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ: 

Server, Network, 
Software, Digital 

media

การบริหาร
จัดการ

คา่ธรรมเนียม 
ดอกเบีย้ FX

สญัญา เอกสาร
ราชการ Audit, 
Sports  Legal

สาธารณปูโภค

ภาษีเงินได ้
ภาษีทอ้งถ่ิน

อ่ืนๆ เชน่ บรกิาร
ทาํความสะอาด 

คา่เชา่ที่

ประกนัหมู่

ผูผ้ลิตสื่อมลัติมีเดีย สื่อ
โซเชียลมีเดีย Production

ออแกไนเซอร์ ศิลปิน  สื่อสารมวลชน 
บนัเทิง 

สินคา้สโมสร

มูลคาไทยลีก 
3,852 ลบ. (9)



ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

ความย่ังยืนทางสังคม

ความยั่งยืนทางทรัพยากรมนุษย

การพัฒนาและความทาทาย



ฟุตบอลเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิต

ภาคตะวันออก
| 16 สโมสร

ภาคตะวันตก
| 6 สโมสร

ภาคกลาง 
| 8 สโมสร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
| 18 สโมสร

ภาคเหนือ 
| 16 สโมสร

ภาคใต
| 13 สโมสร

กรุงเทพและปริมณฑล 
| 29 สโมสร

สโมสรฟุตบอลอาชีพ 
กระจายอยูในทุกภูมิภาค

61 จังหวัด ท่ัวประเทศ

“อยากใช้เวลากับครอบครัว เวลาไปดู

ฟตุบอลก็จะพาลูกสาวไปดูด้วยกัน ไปกัน

เป็นครอบครัว”

“การแข่งขันเหมือนเป็นกิจกรรม

ของเมือง เป็นกิจกรรมครอบครัว มี

พืน้ทีใ่หน้ั่ง เอาครอบครวัมานั่งกิน

เหมือนมาปิกนกิทีส่นาม”



กฬีาฟุตบอลสร้างสุขภาพทีด่…ีช่วยใหห้า่งไกลจาก
ยาเสพตดิ

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

0 ลดปญหายาเสพติด
ประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นการบาํบดัฟ้ืนฟยูาเสพติด    
4,680 บาท/คน (11)

“ต้องพาหลานไปเล่นฟุตบอล วนัเสาร์ -

อาทติยต์อ้งไปเรียน และตระเวนแข่งตาม

สนามตา่ง ๆ”

”ชอบกิจกรรม CSR ทีส่โมสรทาํให้กับ

ชุมชนรอบ ๆ เช่น “สโมสรมีออกอเีวน้ท์

อาทติยล์ะอาํเภอ มีนกัเตะสามคน โคช้หนึ่ง

คน ไปรบัสมคัรเดก็ ๆ มาหดัฟตุบอล”

“ความสมัพนัธ์ระหวา่งแฟนบอลดว้ยกนั

อบอุน่มาก เริ่มทาํกิจกรรม มีเตะบอลกบั

แฟนบอล เคยเตะบอลกบัผูบ้ริหารสโมสร 

เวลาวา่งก็ไปเตะฟตุบอลกบัเพือ่นบา้ง”

ความย่ังยืนทางสังคมสงผลตอ
ความม่ันคงทางเศรษฐกจิ



การจดัแข่งขนัฟตุบอลอาชีพ

1,378 แมตช (13)

สโมสรฟตุบอล 

106 สโมสรฟุตบอล (13)

Football academy

445 โรงเรียน (16)

แฟนคลบัสโมสรในไทยลีก

13.1 ลาน Followers (12)

บคุลากรฟตุบอล

12,591 คน ไดแ้ก่ 
นกัฟตุบอล 6,560 คน 

ผูฝึ้กสอน/ เจา้หนา้ท่ี 4,400 คน                

ผูต้ดัสิน 1,631 คน (13)

ความจสุนามเหยา้ของสโมสร 

T1-T2 

294,331 ท่ีน่ัง (15)

แฟนบอลผูเ้ขา้ชมในสนาม 

2 ลาน คน (14)

เงินหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจ

14 พันลานบาท

การแขงขันฟุตบอลเชื่อมโยงสังคมไทย
| การเย่ียมเยือนทองถ่ินทุกภูมิภาค



“แฟนบอลพลดั ถิ่นเวลาทมีมาแข่งในกรุงเทพหรือจงัหวดัใกล ้ๆ  

จะตอ้งไปเชียร์ทกุครัง้ รู้สึกถึงบ้านเดียวกัน ได้พูดภาษาถ่ิน 

แล้วรู้สึกอบอุ่น มิตรภาพ มีความสุข”

“สโมสรทีมลีกของจังหวัด เป็นทียึ่ดเหน่ียว          

สร้างความสามัคคีให้คนในจังหวัด ไดท้าํกิจกรรม

ร่วมกนั ไดเ้ชียร์ร่วมกนั สรา้งความเป็นนํา้หนึ่งใจเดยีวกนั” 

“ไม่มีสโมสรไหนทีจ่ะมีข่าวการช่วยเหลือชุมชน

และสังคมไดม้ากเทา่สโมสรเราแลว้ จึงเป็นเรือ่งที่

แฟนบอลภูมิใจไดอ้ยา่งเตม็ที”่

”ปัจจุบนันีกี้ฬาฟุตบอลลงถึงรากหญ้า คอื มีกิจกรรมมาสอน

บอลใหเ้ดก็ๆ เยาวชนในพืน้ที ่พอ่แม่ก็จะไปดูลูก และญาตพิีน่อ้ง

ก็มาเชียร์มากขึน้ มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวมากขึน้”

ความย่ังยืนของทองถิ่น 
| ความสามัคคี และทองถ่ินนิยม



“ทมีไทยมีศกัยภาพเพิ่มมากขึน้ คนก็นยิมมากขึน้ เนือ่งจากนกัเตะ

ทมีชาตไิปคา้แขง้ตา่งประเทศ นักเตะไทยทีไ่ปเล่นในต่างประเทศ 

ได้รับความนิยม และการยอมรับจากต่างชาติ เลยอัพเกรด

ภาพลักษณ์บอลไทยดูดีขึน้ด้วย”

“เดีย๋วนีกี้ฬาฟตุบอลเป็นทีน่ยิมชืน่ชอบ เดก็ๆ เยาวชน        

มีนักกีฬา เป็นไอดอล อยากมีรายได้เยอะ ๆ ทาํใหเ้ดก็ ๆ 

อยากมีอาชีพนกักีฬาฟตุบอลมากขึน้”

“เราตอ้งสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัสโมสร ผูกมิตรกับสโมสรอ่ืนๆ 

เขามา เราก็มีอาหารทะเลต้อนรับ แลว้ก็บอกตอ่ ๆ กนัไป       

ตอนนีภ้าพลกัษณ์แฟนบอลเรามีความเป็นมิตรมากขึน้”

“ฟุตบอลเป็นส่วนหน่ึงของการพูดคุยในชีวิตประจาํวัน 

เป็นหวัขอ้ท่ีคยุง่าย คยุสนกุ คยุไดก้บัทกุคน”

ความย่ังยืนของสังคมไทย 
| สรางแรงบันดาลใจ และมิตรภาพ



“ฟตุบอลเป็นกีฬาทีค่นชืน่ชอบทีส่ดุ       

เป็นคนไทยก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทย  

อยากเหน็ทีมชาติไปบอลโลกได้สักครัง้”

“รูส้กึวา่ไทยกาํลงัมีลกีอาชีพแบบยโุรป       

มีแคมป์ มีการดูแลเรือ่งอาหารจริงจงั

มีความเป็นมืออาชีพ นกัเตะไทยดขีึน้ ภูมิใจ

ทีนั่กเตะไทยเร่ิมไปเตะเมืองนอกได้”

ความย่ังยืนของสังคมไทย 
| ฟุตบอลไทย…ความภาคภูมิใจของคนในชาติ



ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

ความยั่งยืนทางสังคม

ความย่ังยืนทางทรัพยากรมนุษย

การพัฒนาและความทาทาย



พัฒนาเยาวชน และสร้างนักฟุตบอลและ

เส้นทางอาชีพรวม 445 แหง่

ภาคเหนือ 37 แห่ง

ภาคกลาง 41 แห่ง

ภาคตะวนัตก 21 แห่ง

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 112 แห่ง

ภาคตะวนัออก  49 แห่ง 

ภาคใต ้43 แห่ง 

| Football Academy

| คอรสฝกอบรม

พัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสในเวทโีลก

จาํนวนผูฝึ้กสอนไทยท่ีมีศกัยภาพสามารถทาํงานในเวทีโลก 164 ราย (17)

G-Intro Diploma | 2,163 คน

AFC C Diploma | 949 คน

AFC B Diploma | 139 คน

AFC A Diploma | 127 คน

AFC A Pro | 37 คน

การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมฟุตบอล
| สรางนักฟุตบอลและเสนทางอาชีพสูเวทีโลก



สรางแรงบันดาลใจดานอาชีพใหกบัเยาวชน... 
นักฟุตบอลอาชีพไทยในเวทีโลก

ค่าตวัสงูสดุของ ชนาธิป สรงกระสินธ ์ในปี 2019

2.4 ล้านยูโร (89.9 ลา้นบาท/ ปี) (18)

ธีราทร บญุมาทนั 1 ลา้นยโูร ในปี 2019

ธีรศิลป์ แดงดา 1 ลา้นยโูร ในปี 2014 

กวินทร ์ธรรมสจัจานนัท์ 8 แสนยโูร ในปี 2018

Total market value ของสโมสรบรุรีมัย ์ยไูนเต็ด 

6.7 ล้านยูโร ( 251 ลา้นบาท) (19)

บีจี ปทมุ ยไูนเต็ด Total market value 6.65 ลา้นยโูร

การท่าเรอื Total market value 6.33 ลา้นยโูร

ทรู แบงค็อก ยไูนเต็ด Total market value 6 ลา้นยโูร

เอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด Total market value 

4.88 ลา้นยโูร

พัฒนาขีดความสามารถของสโมสรฟุตบอลไทย... 
สโมสรฟุตบอลอาชีพไทยในเวทีโลก

การพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน
| ความสามารถของนักฟุตบอล และสโมสร



ความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ

ความย่ังยืนทางสังคม

ความย่ังยืนทางทรัพยากรมนุษย

การพัฒนาและความทาทาย



บทบาทในเวทีโลก 
| พัฒนาการของฟุตบอลอาชีพไทยในเวทีโลก

AFC Club Competitions Ranking     
มีการพัฒนาลําดับในเอเชียอยางตอเน่ือง

อันดับ 8 ปี 2019 จาก 46 ประเทศในเอเชีย เพิ่มขึน้

จากอนัดบัท่ี 10 ในปี 2017 (20)

อันดับ 3 ปี 2019 จาก 19 ประเทศในเอเชีย

ตะวนัออก (และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้ ในปี 2017

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



โอกาสการพัฒนาฐานแฟนบอล 
| ความผูกพันของแฟนบอลไทยมีโอกาสขับเคล่ือนไดใกลเคียงกับระดับเอเชีย

32.6

85
99.4

ความจขุองสนามสโมสรฟตุบอลสงูสดุ (พนั ท่ีนั่ง)

(21)

13.6

45.8

81.4

จาํนวนผูช้มในสนามเฉลีย่ (พนั คน)

(22)

2.38 9.9

111.2

ฐานแฟนคลบัของสโมสรสงูสดุ (ลา้น FB 

Followers) (23)

ความจุสนามของสโมสรทีสู่งสุดใน

ไทย ห่างจากสโมสรทีสู่งสุดของ

เอเชีย 2 เท่า และหา่งจากสนาม

สโมสรท่ีมีความจสุงูสดุของโลก 3 เทา่

| ความจุของสนาม

จาํนวนเฉล่ียผู้ชมในสนามสโมสร

ทีสู่งสุดในไทยห่างจากสโมสรที่

สูงสุดของเอเชีย 3 เท่า และหา่ง

จากสโมสรท่ีสงูสดุของโลก 6 เทา่

| จํานวนผู้ชมในสนาม

ฐานแฟนคลับสโมสรไทยห่าง

จากสโมสรทีสู่งสุดของเอเชยี 4 

เท่า และยงัหา่งจากสโมสรท่ีสงูสดุ

ของโลกถึง 47 เทา่

| จํานวนผู้ติดตามสโมสร

FOOTBALL FANS



โอกาสการพัฒนานักฟุตบอลไทย 
| การสรางศักยภาพของคนไทยในเวทีโลกและการสรางรายไดเขาประเทศ

| จํานวนนักฟุตบอลอาชีพ | จํานวนสโมสรฟุตบอล | International Transfer Receipt

449

2,272

9,753

จาํนวนนกัฟตุบอลอาชีพในประเทศ (คน)

จาํนวนนักฟุตบอลอาชีพไทยห่าง

จากประเทศทีม่ีนักฟุตบอลอาชีพ

สูงสุดของเอเชีย 5 เท่า และหา่งจาก

ประเทศท่ีสงูสดุของโลก  22 เทา่

(24)

จาํนวนสโมสรฟุตบอลอาชีพในไทย

ห่างจากประเทศทีม่ีจาํนวนสโมสร

สูงสุดในเอเชีย 2 เท่า และหา่งจาก

ประเทศท่ีมีมากท่ีสดุของโลก 8 เทา่

34 64

266

จาํนวนสโมสรฟตุบอลอาชีพในประเทศ (สโมสร)

(24)

ลีกไทยมีรายรับจาก International 

Transfer Receipts ห่างจากลีกทีม่ี

รายรับ Transfer Receipts สูงสุดของ

เอเชีย 30 เท่า และหา่งจากลีกท่ีสงูสดุ

ของโลกถึง 446 เทา่

2.1 63.6

936.3

International Transfer Receipt (ลา้น ดอล

ลา่ร)์ (24)



โอกาสการพัฒนามูลคาของฟุตบอลไทย 
| แรงสนับสนุนจากทุกภาคสวนเพิ่มการสรางมูลคาของฟุตบอลไทยในเวทีโลก

| มูลคาลีก | มูลคาสโมสรฟุตบอล | มูลคานักฟุตบอล

64.8 338.16

8,580.0

มลูคา่ตลาดลกีรวม (ลา้นยโูร)

(25)

มูลค่าลีกไทยห่างจากลีกทีม่ีมูลค่า

สูงสุดของเอเชีย 5 เท่า และหา่งจาก

ลีกท่ีมลูคา่สงูสดุของโลกถึง 132 เทา่

6.7 45.93

1,030.0

มลูคา่สโมสรฟตุบอลสงูสดุ (ลา้นยโูร)

(26)

สโมสรทีมู่ลค่าสูงสุดในไทยห่างจาก

สโมสรทีม่ีมูลค่าสูงสุดของเอเชีย 6 

เท่า และหา่งจากสโมสรท่ีมลูคา่สงูสดุ

ของโลกถึง 150 เทา่

1.7

85.0
160.0

มลูคา่นกัเตะสงูสดุ (ลา้นยโูร)
(27)

MARKET VALUE

นักเตะสัญชาตไิทยทีมู่ลค่าสูงสุด

ห่างจากนักเตะเอเชียทีม่ีมูลค่า

สูงสุด 50 เท่า และหา่งจากนกัเตะท่ี

มลูคา่สงูสดุของโลกถึง 94 เทา่



ในชวงป 2017-2019 การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของไทยอยูในชวงชะลอตัว....เชนเดียวกับ

จํานวนคนดูเฉลี่ยท่ีคอนขางทรงตัวในชวงป 

2017-2018

อยางไรก็ตาม...ในป 2019 แฟนบอลเพ่ิมข้ึน

อยางชัดเจน

Covid-19  กระทบต่อการจาํกดัจาํนวนคนดใูนสนาม

ส่งผลใหร้ายไดข้องสโมสรลดลง กิจกรรมในทอ้งถ่ินลดลง 

และภาวะเศรษฐกิจในประเทศหดตวัในปี 2020 (28)

ความทาทายของฟุตบอลอาชีพไทย 
| ความย่ังยืนทามกลางความเปล่ียนแปลง

10.3

4.2

10.7

4.2

10.9

2.3

10.3

-6.1

GDP (ลา้นลา้นบาท) % GDP growth

2017 2018 2019 2020

4.6 4.5 5.7
3.2

จาํนวนคนดเูฉล่ีย T1 (พนัคน)

“ถึงแมสภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว 
แฟนบอลยังมั่นคงในการสนับสนนุสโมสร”



รายได้สโมสรลดลง -75%
รายไดล้ดลงจากการจดัการแข่งขนั ผูส้นบัสนนุของ
สโมสร และค่าลิขสิทธ์ิการแข่งขนั (29)

การพัฒนาผู้ฝึกสอนลดลง กระทบ 1,314 คน
หลกัสตูรการอบรบยกเลิก 46 หลกัสตูร จากทัง้หมด 
70 หลกัสตูร (29)

การสนับสนุนการแข่งขันลดลง -1,240 ลบ.
เงินสนบัสนนุลดลงจากค่าลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสด 
และผูส้นบัสนนุการแข่งขนั (29)

เงนิสนับสนุน FA Development หายไป -230 ลบ.
เงินสนบัสนนุจากสมาคมกีฬาฟตุบอลแห่งประเทศไทย

ในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน (30)

ผลกระทบของ Covid-19 
ตออุตสาหกรรมฟุตบอล

| ดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรมนุษย



ทุกภาคสวนมี
ความสําคัญใน    
การขับเคลื่อน
| กลไกขับเคล่ือนหลัก คือ 
แฟนบอล สโมสรฟุตบอล 
องคกรภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงประชาชนท่ัวไป

แฟนบอล

• อตุสาหกรรมฟตุบอลอยู่ไดเ้ม่ือมีแฟนบอล รวมถึงสรา้ง

รายไดใ้หก้บัอตุสาหกรรมเก่ียวเน่ืองจากการสนบัสนนุ

สโมสรของแฟนบอลทัง้ทางตรง และทางออ้ม 

 ความเขม้แข็งทัง้ทางรา่งกายและจิตใจ รวมถึงสถาบนั

ครอบครวั ชมุชน และทอ้งถ่ิน

สโมสรฟุตบอล

• ความทุ่มเทในการทาํสโมสร เพ่ือแฟนบอล ชมุชน 

ประเทศชาติ

 เงินหมนุเวียนในเศรษฐกิจ และผลกระทบเชิงบวกทาง

สงัคมและทรพัยากรมนษุย์

องคกรธุรกิจ

• เงินทนุในการสนบัสนนุการบรหิารจดัการและพฒันา

ศกัยภาพสโมสรฟตุบอลอาชีพ

 การต่อยอดธุรกิจ และสรา้ง PASSION ใหก้บัแบรนด์

ผ่านฟตุบอล

องคกรภาครฐั

• นโยบายการสนบัสนนุ พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน และต่อ

ยอดอตุสาหกรรมฟตุบอลไทย

 ความคุม้ค่าทัง้ดา้นความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงัคมและ

ทรพัยากรมนษุย ์จากการต่อยอดโดยใชเ้งินท่ีไดร้บัการ

สนบัสนนุ

ประชาชนท่ัวไป

• การสนบัสนนุ เชียรที์มชาติไทย ซึง่เป็นศนูยร์วมใจของ

คนในชาติ

 ความภาคภมิูใจของความเป็นคนไทย (ความสามารถ 

ความมุ่งมั่น)



การขับเคลื่อนจากสโมสรฟุตบอล
| การแขงขันฟุตบอลสรางเศรษฐกิจทองถ่ิน

“สโมสรใจด ีทีใ่ห้สถานทีกั่บเราในการทาํมาหากิน 

สามารถมาขายของในสนามเวลาทีม่นีดัแข่งขนัได”้

“ฟุตบอลไม่ใช่แค่กีฬา แต่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ     

พฒันาเมอืง จะเหน็วา่การจดัแข่งบอล 1 นดั เงนิสะพดัเป็นลา้น”

“เรารกับา้นเกดิ รกัทอ้งถิ่น เลยผูกพนักบัทมีบา้นเกดิ และเป็นทมี

ทีม่คีวามเป็นมอือาชพี ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจในการทาํทมี          

มีความมุ่งม่ันจริงจังในการทาํทมีบ้านเกิด ใสใ่จผูเ้ล่น”

“สโมสรเข้าใจความต้องการของแฟนบอลเป็นอย่างดี

เปิดใหน้กับอลไดพ้ดูคยุกบัแฟนคลบัก่อนและหลงั       

การแข่งขนั  ทาํใหแ้ฟนบอลมกีาํลงัใจในการเชยีร”์



การขับเคลื่อนจากสโมสรฟุตบอล
| สโมสรฟุตบอลสรางโอกาสใหกับเยาวชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

“นกัเตะมพีฒันาการ แข่งขนัไดห้ลายแชมป์ ฝีเท้าของนักเตะพัฒนาเร่ือยๆ 

มคีวามอดทน และตัง้ใจในการพฒันาฝีมอืใหด้ขีึน้ นกักีฬาในระดบัลีกเก่ง

มากขึน้ พฒันาฝีมือตลอด ไปไกลระดบัทีมชาติและลีกเมืองนอก”

“สโมสรมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โค้ชสามารถ

ฟอร์มทมีได้เก่งขึน้ เกมรุกและเกมรบักส็ามารถ

วางแผนไดด้ขีึน้ดว้ย”

“ชอบแนวทางการทาํทมี มกีารทาํรากฐานมั่นคง 

ใหโ้อกาสเยาวชนขึน้มาเล่น เปิดโอกาสให้เดก็ 

ได้ไปคัดฝีเท้า ช่วยดันเดก็ให้เข้าร่วมทมี”

“กระแสเรือ่งสขุภาพทาํใหค้นหนัมาเล่นกฬีาเยอะขีน้ กฬีาฟุตบอลเป็น

ทีนิ่ยม มีรายได้เยอะ ทาํใหเ้ดก็ ๆ หนัมาใสใ่จในกฬีาฟตุบอลและมอง

เป็นอาชพีได ้ผูป้กครองกส็นบัสนนุดว้ย คนนยิมมากขึน้” 



แรงผลักดันจากแฟนบอลและประชาชนทั่วไป 
| การสนับสนุนจากแฟนบอลสรางเศรษฐกิจทองถ่ิน และความภูมิใจของคนไทย

“ถ้าไม่กระตุ้นให้คนรักบอลไทยมากขึน้ สโมสรกจ็ะเกิด

ความง่อนแง่นต่อไป รายไดข้องสโมสรจะตดิลบตลอดเวลา 

แลว้กไ็ม่ไหว ตอ้งถอย เปลีย่นผูบ้รหิารไปเรือ่ย ๆ

ไม่มคีวามต่อเนือ่ง ไม่มคีวามมั่นคง”

“สโมสรขาดแฟนบอลไม่ได้ เกมๆ หนึ่งมคีนดูประมาณ 7,000 คน 

เกมใหญ่ สองหมืน่กวา่ ถ้าไม่มีแฟนบอลกไ็ม่มีสโมสร ขายของไม่ได ้

ไม่มคีนเชยีร ์แฟนบอลสาํคญัทีส่ดุในสโมสร มากกวา่ประธานสโมสรอกี”

“นกัเตะทมีชาติแข่งสู้กับทมียักษ์ใหญ่ในเอเซียได้ เช่น ไทยชนะ

บาหเ์รน ผลงานของทมีชาตไิทยดขีึน้เรือ่ย ๆ การเล่นสูส ีสูก้นัไดก้บั

ทมีต่างประเทศในภูมภิาคเอเซีย ทาํใหม้ผีูช้มเพิ่มมากขึน้ดว้ย”

“บอลไทยอยู่ในสายเลือด คดิวา่บอลไทยตอ้งไดไ้ปบอลโลก

แนน่อน และมคีนเชยีรเ์พิ่มขึน้ทกุปี  จากทีเ่หน็คนรอบขา้งมาดู

มากขึน้ เหน็เดก็ใหม่ ๆ ดูเพิ่มขึน้ ทมีชาตไิทยประสบความสาํเรจ็ 

มนีกัฟตุบอลเริ่มเล่นในลกีต่างประเทศมากขึน้”



แรงผลักดันจากผูสนับสนุนภาครัฐและเอกชน
| องคกรภาครัฐสรางความแข็งแกรงใหกับพื้นฐานฟุตบอลไทย

“อยากใหช่้วยลกีระดบัรากหญา้ เพราะคนดูยงันอ้ยอยู่

สปอนเซอรก์น็อ้ย ผูส้นบัสนนุตอ้งเหน็วา่ จะไดร้บัอะไรกลบัไป 

เช่น การสนับสนุนการเล่นกีฬาช่วยลดยาเสพติดได้”

“แนวทางปฏิบตัขิองสมาคมฯ และภาครัฐทีทุ่่มเทสนับสนุน

ออกทนุให้นักกีฬาไปศึกษาดูงาน ฝึกซ้อมกับนักเตะ

ต่างชาติ อัดฉีดเงินรางวัลใหน้กักฬีา ทาํใหน้กักฬีาเก่งขึน้ 

ผลงานดขีึน้ คนใหค้วามสนใจมากขึน้”

“การมีบริษัทชัน้นําสนับสนุนการกีฬา ช่วยให้เกิดการลงทนุ

พัฒนาการเล่นสู่ระดับโลก นกักฬีามศีกัยภาพดขีึน้ มกีารบรหิาร

จดัการทีด่ ีถา้ผูใ้หญ่มกีารสนบัสนนุเพิ่มมากขึน้ มกีจิกรรม        

กบัแฟนบอลมากขึน้ คนกจ็ะนยิมดูบอลมากขึน้ดว้ย”

“อยากใหส้ปอนเซอรเ์อาของมาขายใหห้ลากหลายขึน้ อยากซือ้ 

อยากอดุหนนุ เพราะถอืวา่เขาเป็นสว่นหนึ่งของสโมสรเรา”



ทุกภาคสวนเปนแรงผลักดันสําคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมฟุตบอลไทย 
เพื่อสรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

“กีฬาฟุตบอล          
เปนสวนหน่ึงในวิถีชีวิต
และความภาคภมิูใจของ
คนไทย เพ่ือเช่ือมโยง

สังคมไทยกาวสูเวทีโลก
อยางย่ังยืน”
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