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Foreword >>
Esports เป็นหนึ่งธุรกิจดาวรุ่งที่ได้รับความนิยมในระดับโลก และกาลังเป็นที่ ยอมรับ
กันมากขึ้นในสั งคมไทย โดย Krungthai COMPASS ประเมินตลาด Esports ไทยใน
ปี 2570 ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 108,000 ล้านบาท หรือเติบโตราว 3 เท่าจากปัจจุบัน และ
มี แนวโน้ มที่ จะขยายตั วได้ อย่างต่ อเนื่ องในอนาคตโดยมี ปัจจัยสนั บสนุ นหลั กจาก
1) การเติ บโตของจานวนผู้ เล่น และผู้ ชม Esports ในไทย 2) การพั ฒนาที่ รวดเร็ว
ของเทคโนโลยีซ่ ึงช่วยหนุ นให้ประสบการณ์ ในการเล่ นเกมของผู้ เล่ นมี ความแปลก
ใหม่ และตรงตามความต้ องการของผู้ เล่ นมากยิ่ ง ขึ้ น 3) จ านวนแรงงานทั กษะที่
เกี่ ยวข้องกั บอุ ตสาหกรรมเกมของไทยที่มีแนวโน้ มเพิ่ มขึ้นตามหลั กสู ตรการเร ียน
การสอนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมเกม และ Esports ที่ มี ม ากขึ้ น ในระดั บ ชั้ น
อุดมศึกษาและ 4) การสนับสนุนของรัฐบาลไทย อาทิ การให้เง ินทุนตั้งต้น เป็นต้น
บทความนี้ Krungthai COMPASS จึงนาเสนอ 6 บทบาททางธุรกิจใหม่ๆ ที่มีแนวโน้ม
ได้ รั บ อานิ สงส์ จ ากการเติ บ โตของตลาด Esports คื อ บทบาทนั ก กี ฬ า Esports
บทบาทเจ้าของทีม Esports บทบาทผู้จัดงานแข่งขัน บทบาทผู้พัฒนาเกม บทบาท
ผู้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สนามแข่งขัน และบทบาท Sponsorship
นอกจากนี้ ธุ ร กิ จ แบบดั้ งเดิ ม (Traditional Business) ยั ง สามารถใช้ Esports
เป็นเครื่องมื อส่ งเสริมให้ ธุรกิ จเติ บโตได้ โดยเฉพาะใน “ภาคการท่ องเที่ ยว” ที่ เคยมี
กรณี ศึกษาทั้ งในต่ างประเทศ และในไทยให้ เห็ นกั นแล้ว ยกตั วอย่าง เช่นการแข่งขัน
Rainbow 6 ในเมื อ ง Raleigh สหรั ฐ ฯ ในปี 2562 ที่ มี ผู้ ค นจากต่ า งเมื อ ง หร ือ
ต่ างประเทศเดิ นทางเข้ามาชมการแข่งขันถึ งเกือบ 15,000 คน ส่ งผลให้ ภาคธุรกิ จ
ในเมื อ งต้ อ งจ้ า งงานเพิ่ ม และก่ อ ให้ เกิ ด เม็ ด เง น
ิ หมุ น เว ียนถึ ง 1.45 ล้ า นเหร ียญ
สหรัฐฯ เช่นเดียวกับ การแข่งขัน Thailand Esports Championship ปี 2565 ที่ มี
นั ก กี ฬาและนั ก ท่ อ งเที่ ยวเดิ น ทางเข้ างานกว่ า 20,000 คน ซึ่ งสามารถสร้ างเงิ น
หมุนเวียนจากธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารในหาดใหญ่ได้ถึง 60-70 ล้านบาท คิดเป็น
Multiplier Effect ราว 2 เท่า เมื่อเทียบกับเงินลงทุนจัดงานที่ 30 ล้านบาท
Krungthai COMPASS แนะนา ผู้ ท่ี สนใจลงทุ นในตลาด Esports ควรศึ กษาเทรนด์
หรือแนวเกมที่ มี ผู้ ชมและผู้ เล่ นให้ ความสนใจในระดั บสู ง โดยเฉพาะในบทบาทที่ มี
ความเกี่ยวเนื่ องกั บตลาด Esports โดยตรง คือ นั กกีฬา เจ้าของทีม และผู้ จัดการ
แข่งขัน เนื่องจากจานวนผู้ชมจะเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสาเร็จของงาน และมี
ผลต่อการตัดสินใจสนับสนุนของ Sponsorship ซึ่งเป็นรายได้หลักใน Ecosystem
ของตลาด Esports นอกจากนั้ นการสร้า งความร่ว มมื อกั น ของแต่ ละบทบาทใน
Ecosystem ก็เป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ตลาด Esports เติบโตได้อย่างยั่งยืน
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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price.
Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness.
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กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำที่ใช้ส่ ืออิเล็กทรอนิกส์อย่ำง “เกม”
ในกำรดำเนินกำรแข่งขัน โดยมีรูปแบบและวิธีกำรเล่นเหมือนกับ
กำรเล่นวีดีโอเกมผ่ำน Console, PC หรือ Mobile

ปัจจัยหนุนตลำด Esports ไทย

มูลค่ำตลำด
Esports ในไทย
คาดปี 2570
จะมีมูลค่า
(ล้านบาท)

108,000

หรือเติบโตสูงกว่าปีละ

23.5%

ผู้เล่นเกมในไทยมีแนวโน้ม
เติบโตตำมเทรนด์โลก

ผู้ชม Esports ในไทย
มีแนวโน้มเพิ่ มขึ้น

18.7

10.7

ขึ้นไปแตะระดับ

ล้ำนคนในปี

2570

กำรพั ฒนำที่ก้ำวกระโดด
ของเทคโนโลยี

ส่งผลให้กำรพั ฒนำเกมตรงควำม
ต้องกำรผู้เล่นมำกขึ้น

ไปอยู่ที่

ล้ำนคนในปี

2570

แรงงำนเฉพำะด้ำนของ
ไทยมีแนวโน้มเพิ่ มขึ้น
จำกมหำวิทยำลัยในไทยเพิ่ ม
หลักสูตรเกี่ยวกับเกมมำกขึ้น

ภำครัฐมีนโยบำยสนับสนุนตลำด Esports
Esports Infrastructure
เช่น Arena, Stadium
กำรลงทุนสร้ำงสถำนที่แข่งขัน
ถือเป็นส่วนสำคัญให้นักกีฬำ
Esports สำมำรถเข้ำถึงรำยกำร
แข่งขันได้สะดวกขึ้น
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ผ่ำนกำรสนับสนุนเงินทุน และสิทธิประโยชน์ในกำรลงทุน
เนื่องจำกมองว่ำ Esports จะเป็น 1 ใน New S-Curve

ผู้จัดกำรแข่งขัน

มีบทบำทในกำรจัดกำรแข่งขัน
โดย นอกจำกจะมีรำยได้จำกค่ำโฆษณำ
เงินสนับสนุนจำก Sponsorship แล้ว
ยังมีรำยได้จำกตั๋วเข้ำชมของผู้ชมอีกด้วย

เจ้ำของทีม/สโมสร Esports
ควำมคุ้มค่ำในกำรก่อตั้งทีมขึ้นอยู่กับ
ควำมสำเร็จในกำรแข่งขัน และกำร
บริหำรรำยได้-รำยจ่ำยของทีม

นักกีฬำ

เป็นตัวแทนของทีมเข้ำแข่งขัน โดย
นักกีฬำ Esports ที่ประสบควำมสำเร็จ
สำมำรถสร้ำงรำยได้หลัก “ล้ำนบำท”
ตลอดระยะเวลำกำรประกอบอำชีพ

Sponsorship

ธุรกิจอื่นๆ สำมำรถสร้ำง
Awareness, Engagement และ
Conversion ให้แบรนด์ของตนผ่ำน
กำรสนับสนุนกำรแข่งขัน Esports

ผู้พัฒนำเกม

โอกำสจำกตลำด

แม้ ธุรกิจพั ฒนำเกมของไทยจะ
ยังขำดแรงงำน ทำให้มีเกม
สัญชำติไทยค่อนข้ำงน้อย แต่
ปัจจุบันภำคกำรศึกษำไทยกำลัง
เร่งปั้ นแรงงำนเฉพำะด้ำนอยู่

Esports
Key Success

Krungthai COMPASS แนะผู้ที่สนใจลงทุนในตลำด Esports ควรศึกษำเทรนด์หรือ
แนวเกมที่มีผู้ ชมและผู้ เล่น ให้ควำมสนใจในระดับสู ง เนื่องจำกจำนวนผู้ ชมจะมีผ ลต่ อ
กำรตั ดสิ น ใจสนั บสนุน ของ Sponsorship ซึ่งเป็น รำยได้ หลั ก ใน Ecosystem ของ
ตลำด Esports นอกจำกนั้น กำรสร้ำงควำมร่ว มมือ ระหว่ำ งกั น ของแต่ ล ะบทบำทใน
Ecosystem ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ตลำด Esports เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน
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ตลาด Esports ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รบ
ั ความนิ ยมกันในระดับโลก และเรมิ่ เป็น
ที่ ยอมรับกั นมากขึ้ น ในสั ง คมไทย ส่ งผลให้ ต ลาด Esports เติ บโตได้ อ ย่า งรวดเร็ว
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมี แนวโน้ มที่จะขยายตั วได้อย่างต่อเนื่ องในอนาคต จาก
ปัจจัยด้านการพั ฒนาที่ รวดเร็วของเทคโนโลยีซ่ ึงทาให้ มีฐานผู้ เล่ นหน้ าใหม่ เพิ่ มขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง ในบทความนี้จึงอยากเชิญชวนให้ทาความรู จ
้ ักกับโครงสร้างของตลาด

Esports พร้อมว ิเคราะห์ แนวโน้ มตลาด Esports ในไทยกั นว่าจะมี โอกาสเติบโตได้
มากน้อยแค่ไหน ตลอดจนแนะนา Business Model ที่ผู้ประกอบการในธุรกิจอื่นๆ
สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการในการเข้ าสู่ตลาด Esports ได้ โดยในส่วนแรก
จะมาทาความรูจ
้ ักกับกีฬา Esports ให้มากขึ้นก่อน
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>> Esports คืออะไร? Eco-system ของ Esports เป็นยังไง?
Electronic Sport หรือ Esports หมายถึง รูปแบบกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่ใช้ส่ ือ

อิเล็กทรอนิกส์ อย่าง “เกม” ในการดาเนินการแข่งขัน โดย Esports มี รูปแบบและ
ว ิธีการเล่ นเหมื อนกั บการเล่ นว ีดี โอเกมทั่ วไปทั้ งเกมแนววางแผนกลยุ ทธ์ หร ือเกม
แนวต่อสู้ในระบบออนไลน์ที่มีจานวนผู้เข้าแข่งขันหลายคนผ่านอุปกรณ์ ท้ัง 1) Console
เช่น Play Station หร ือ XBOX 2) PC และ 3) Mobile โดยตัวอย่างของการแข่งขัน
Esports ที่ มีช่ ือ เสี ยงและมี การจั ดการแข่ งขั นอย่างต่ อเนื่ องในระดั บ โลก เช่น The
International League of Legends World Championship หร ือ The Evolution
Championship ส่วนการแข่งขัน Esports ในไทยที่ มีช่ ือเสี ยง เช่น ROV Pro League
หร ือ Free Fire Pro League โดยการแข่งขัน Esports ในรายการที่กล่าวไปนั้ นมี การ
ถ่ายทอดสดการแข่งขันและมอบเง ินรางวัลเช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาประเภทอื่นๆ
ส าหรับ Eco-system ของการแข่ ง ขั น Esports ประกอบไปด้ ว ย 7 องค์ ป ระกอบ
หลักๆ ด้ วยกั นได้แก่ ผู้พัฒนาเกม (Developers/Publishers) ตัวเกม (Games)
งานแข่งขัน (Tournaments/Leagues) ผู้เข้าแข่งขัน (Players/Teams) ผู้สนับสนุน
(Sponsors) สื่ อ (Media) แพลตฟอร์มการเผยแพร่การแข่งขัน (Broadcasters)
และสถานที่แข่งขัน (Venue/Arena) ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 Eco-system ของ Esports
การแข่งขัน Esports ประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบหลักด้วยกัน

Publishers

Game
Developers

League
Organizers

Players
or Teams

Broadcasters

Sponsorship
ที่มา: Newzoo

Media

Arena/Stadium
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>> สถานการณ์การแข่งขัน Esports ของโลกและไทยเป็นอย่างไร?
ปัจจุบันการแข่งขัน Esports กาลังเป็นที่นิยมมากขึ้น สะท้อนจากจานวนผู้ชมในปี 2564
ที่สูงถึง 489.5 ล้านคนทั่วโลก และมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่องเป็น 640.8 ล้านคนใน
ปี 2568 ข้อมู ลของ Newzoo ผู้ ว ิเคราะห์แนวโน้ มตลาดเกมทั่ วโลกเผยว่าในปี 2564

มีผู้ชม Esports สูงถึง 489.5 ล้านคนทั่วโลก เติบโตเฉลี่ยถึงปีละ 6.2% ในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา (2560-2564) โดยมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปแตะ 532 ล้านคนในปี 2565 ขยายตัว
8.7%YoY ก่อนเติบโตต่อเนื่องขึ้นเป็น 640.8 ล้านคน ในปี 2568 หร ือคิดเป็นเกือบ 10%
ของประชากรทั่ วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมร ิกามี จานวนผู้ ชมมากถึ ง 84 ล้ านคน
ซึ่ งถื อว่ าเป็ น ยอดผู้ ชมในระดั บเดี ยวกั บกี ฬายอดนิ ย มของชาวอเมร ิกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น
Major League Baseball (MLB) ที่ 7 9 ล้ า น ค น แ ล ะ National Basketball
Association (NBA) ที่ 63 ล้ านคน ชี้ให้ เห็ นว่ากีฬา Esports กาลั งกลายเป็นอี ก
หนึ่งกีฬาที่ได้รบ
ั ความนิยมจากผู้ชมเป็นจานวนมากในเวลานี้ (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 จำนวนผู้ชม Esports ทั่วโลก และในสหรัฐฯ เปรียบเทียบกับผู้ชม Traditional Sport ยอดฮิต
ผู้ชม Esports ทั่วโลกมีจานวน 532 ล้านคนในปี 2565 โดยในสหรัฐฯ Esports ได้รบ
ั ความนิยมใกล้เคียง MLB
และ NBA
หน่วย: ล้านคน

385

2560

640.8

435.7

489.5

2563 2564
ที่มา: Newzoo

532

2565f

2568f
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เช่นเดียวกับไทยที่กีฬา Esports เริม
ั การยอมรับกันมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
่ ได้รบ
ทาให้ปัจจุบันไทยมีผู้ชม Esports กว่า 5.5 ล้านคน1 ส่งผลให้หลายภาคส่วนเริม
่ เห็นถึง
โอกาสที่จะเติ บโตไปพร้อมกั บ Esports โดยเหตุ การณ์ ที่ สะท้ อนให้ เห็ นว่ า Esports
ได้ ร ับ การยอมรับ มากขึ้ นในสั ง คมไทย เช่ น การประกาศราชกิ จ จานุ เ บกษาให้
Esports เป็นกีฬาอาชีพเมื่ อ กันยายน 2564 หร ือการที่ Esports ถูกบรรจุ เป็นหนึ่ ง
ในกี ฬาที่ ใช้ ในการแข่ ง ขั น SEA Game และ Asian Game ซึ่ง ที มชาติ ไ ทยสามารถ
คว้าเหร ียญทองในการแข่งขัน ROV มาได้ใน SEA Game เมื่อ พฤษภาคม 2565
ส่งผลให้หลายภาคส่วนเรมิ่ เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะเติบโตไปพร้อมๆ กับตลาด Esports
ไม่ ว่าจะเป็น ภำคกำรศึ กษำ ที่ในปัจจุบันเรมิ่ มี มหาว ิทยาลัยไทยได้ปรับปรุ งหลักสูตร
ให้ เข้ ากั บกระแส Esports มากขึ้ น อาทิ มหาว ิทยาลั ยหอการค้ าไทย ที่ มีสาขาว ิชาการ
จัดการธุรกิ จเกมและ Esports หร ือมหาว ิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ที่มีการเปิดสอนในสาขาว ิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม ตลอดจน ภำคธุรกิ จ
ที่หันมาจับกระแส Esports กันมากขึ้น อาทิ Synnex ผู้จัดจาหน่ ายสินค้าไอทีก็เรมิ่
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ สิ น ค้ า Gaming Gear มากขึ้ น 2 หร ืออย่ าง OTO บร ิษั ทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ทา M&A เพื่ อซื้อทีม Esports เข้ามาเป็น New S-curve
ให้กับกลุ่มบร ิษัทตนเอง3 (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 Esports ในไทยเริม
ั ควำมนิยมมำกขึ้น
่ ได้รบ
สะท้อนจากเหตุการณ์สาคัญๆ ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันไทยมีจานวนผู้ชม Esports กว่า 5.5 ล้านคน

รำชกิจจำฯ เผยแพร่ ‘Esports’
เป็นกีฬำอำชีพอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว
The Standard 21 ก.ย. 64

เกมมิ่งเกียร์โตตำม ‘Esports’
สินค้ำไอทีแห่ชิงเค้กหมื่นล้ำน
ประชาชาติ 5 ม.ค. 65

OTO ลุย Esports เชื่อเป็น
New S-curve หนุนธุรกิจโตติดปีก

ปัจจุบันไทยมี

กรุงเทพธุรกิจ 08 ส.ค. 65

ผู้ชมกีฬำ Esports
เป็นจำนวนสูงถึง

5.5
ล้ำนคน

จุรน
ิ ทร์ เปิดงำนแข่งขัน Esports
ซอฟต์เพำเวอร์ ผ่ำนดิจิทัลคอนเทนต์

มติชน 29 เม.ย. 65

ไทยคว้ำเหรียญทอง Esports
เกม RoV ในกำรแข่งขันซีเกม
ไทยรัฐ 22 พ.ค. 65

ที่มา: Press Search และงานสัมมนา “ศักยภาพ Esports ไทย สู่สากล วิถีชวี ต
ิ ยุคดิจท
ิ ัล”
1 งานสัมมนา “ศักยภาพ Esports ไทย สู่สากล วิถีชวี ต
ิ ยุคดิจท
ิ ัล”
2 Gaming Gear โตตาม ‘Esports’ สินค้าไอทีแห่ชง
ิ เค้กหมื่นล้าน
3 OTO ลุย Esports เต็มพิ กัด เชื่อมั่นเป็น New S-curve หนุนธุรกิจโตติดปีก
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>> ตลาด Esports มีมูลค่าที่อยู่เท่าไหร่?
ในปี 2564 ตลาด Esports ทั่วโลกมีมูลค่าตลาดราว 190,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ
กว่า 6 ล้านล้านบาท เติ บโตขึ้นเกือบ 2 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ผ่านมา โดยมี แรง
หนุ น หลั ก มาจากตลาดเกมบนสมาร์ ท โฟน ที่ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ องจนมี
ความสามารถใกล้เคียงกับเคร่อื งเล่นเกมประเภทอื่น อาทิ คอมพิ วเตอร์ส่วนบุคคล
(PC) หร ือ เคร่อื งเกม Console อีกทั้งยังมี ราคาที่ถูกกว่า ทาให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงได้

มากขึ้ น ส่ ง ผลให้ ผู้ พั ฒ นา (Developers) หั น มาเจาะตลาดเกมบนสมาร์ท โฟน
มากยิ่งขึ้น เช่น เกม League of Legend เกม Esports ชื่อดัง ที่มีการพั ฒนาจากเกม
ที่ เล่ น บนเคร่ อื งคอมพิ ว เตอร์ส่ ว นบุ ค คลมาสู่ เ กมบนสมาร์ท โฟน เพื่ อรองรับ การ
เติบโตในตลาดดังกล่าว และตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้เล่นที่ มีแนวโน้ มหันมาเล่ น
เกมบนสมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ้น

รูปที่ 4 มูลค่ำตลำด Esports ทั่วโลก
ตลาด Esports ทั่วโลกมีมูลค่าราว 190 พั นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2564 และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในปี 2565
พั นล้าน USD
250

มูลค่ำตลำด
Esports ทั่วโลก

มีแนวโน้ม
เติบโตต่อเนื่อง

200

209
188

155

สมำร์ทโฟน

150

106

120

100

คอมพิ วเตอร์

50

0

2561

2562

2563

2564

2565F

ที่มา: Statista, ผลสารวจปี 2022 ตลาดเกมมือถือโตไม่หยุด และประเมินโดย Krungthai COMPASS

เครื่องเกม Console
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สาหรับประเทศไทยมีการประเมินว่าตลาด Esports มีมูลค่าสูงถึง 37,600 ล้านบาทใน
ปี 2565 ขยายตัวสูงเกือบปีละ 20% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2561-2565)4 โดย ตลาด
Esports ไทยมี มูลค่ าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่ องจาก 18,500 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 22,000
และ 27,000 ล้านบาทในปี 2563-2564 ก่อนที่จะขึ้นมาแตะระดับ 37,600 ล้านบาท
ในปี 2565 โดยสาเหตุที่ทาให้ตลาด Esports สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่ องกว่าปีละ
20% แม้ จะเป็นช่ วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นเพราะ 1) ในช่ วงหลายปี ที่
ผ่านมาเกิดสตร ีมเมอร์เกมหน้ าเก่าและหน้ าใหม่ ที่เข้ามาสตร ีมมิ่ งเล่นเกมต่างๆ กัน
มากขึ้น ทาให้หลายคนสนใจหั นมาเล่นเกมจนเกิดผู้เล่นและผู้ รบ
ั ชมกีฬา Esports
รายใหม่มากขึ้น 2) การแข่งขัน Esports จัดอยู่ในรูปแบบดิจิทัลจึงทาให้คนไทยสามารถ
เล่ นเกมและรับชมการแข่ งขั นผ่ านช่อ งทางออนไลน์ ได้ โ ดยไม่ ไ ด้ รบ
ั ผลกระทบจาก
COVID-19 เท่ าใดนั ก ประกอบกั บ 3) บร ิษั ทเกมต่ างๆ หั นมาจับกลุ่ม Esports กั น
มากขึ้นเนื่องจากเกม Esports จะมี อายุ (Life Cycle) ที่นานกว่าเกมทั่วๆ ไปที่มักมี
อายุ ป ระมาณ 2-3 ปี ก่ อ นหมดความนิ ย ม เห็ น ได้ จ ากเกม Esports ยอดฮิ ต อย่ า ง
RoV และ Free Fire ที่ทาตลาดในไทยมาแล้วกว่า 6 ปี และ 5 ปี ตามลาดับ

รูปที่ 5 มูลค่ำตลำด Esports ของไทย
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตลาด Esports ของไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึงปีละ 20%
ล้านบาท
40,000

37,600

30,000
20,000

มูลค่ำตลำด
Esports ในไทย

18,500

เติบโตต่อเนื่อง

10,000
0

2561

2562

2563

2564

2565F

ที่มา: Statista และประเมินโดย Krungthai COMPASS

การเติ บโตอย่างก้ าวกระโดดของกี ฬา Esports ส่ งผลให้ ธุ รกิ จต่ างๆ เรมิ่ หั นมาให้
ความสนใจและพยายามที่ จ ะเข้ ามาหาประโยชน์ จ ากตลาดนี้ กั นมากขึ้ นในหลายๆ
บทบาท ไม่ ว่าจะเป็นการทา Sponsorship เกม หร ือการแข่ งขั น Esports เพื่ อ ที่ จะ
โฆษณาแบรนด์ สินค้ าและบร ิการของตนเอง ตลอดจนการเข้ า มาลงทุน ทาสถานที่

จัดการแข่ งขั น หร ือทาที ม Esports เป็น ของตนเอง โดยในส่ วนถัดไปของบทความ
เราจะมาวิเคราะห์แนวโน้มตลาด Esports ในไทยกันว่าจะมีโอกาสเติบโตได้มากน้อยแค่
ไหน พร้อมแนะนา Business Model ที่ผู้ประกอบการในธุรกิจอื่นๆ สามารถนาไปใช้
เป็นแนวทางในการในการเข้าสู่ตลาด Esports ได้
4 อ้างอิงจาก เจาะอินไซต์ตลาด ‘อีสปอร์ต’ กับโอกาสของ ‘แบรนด์’ และ โอกาส Esports ไทย ที่ทาให้เอไอเอสอยากมีส่วนร่วม
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Section

2

ปัจจัยหนุน

กำรเติบโตของตลำด

Esports ไทย
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Krungthai COMPASS ประเมิ น ว่า ตลาด Esports ในไทยจะยัง คงมี แนวโน้ม เติ บ โต
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามเทรนด์ ต ลาดโลก โดยคาดว่า ในปี 2570 ตลาด Esports ไทยจะมี
มูลค่าแตะ 108,000 ล้านบาท หรือเติบโตราว 3 เท่าจากปัจจุบัน โดยแรงขับเคลื่อนหลักทั้ง
5 ปัจจัยประกอบไปด้วย
1) แนวโน้มการเติบโตของจานวนผู้เล่นไทยตามเทรนด์โลก จากรูปแบบเกมที่ปรับตัว
มาอยู่ในสมาร์ทโฟนมากยิง่ ขึ้นทาให้ผู้เล่นเข้าถึงได้ค่อนข้างง่าย
2) จานวนผู้ ช ม Esports ไทยที่ เพิ่ ม ขึ้น จากความนิ ย มและรู ปแบบของเกมที่ ท าให้

ผู้ ช มมี ส่ วนร่วมมากยิ่ งขึ้ น ซึ่ ง รู ป แบบของเกม Esports ในปัจ จุ บัน ถู ก ออกแบบให้
เป็ น เกมที่ ใ ช้เ วลาต่ อ การแข่ ง ขั น ในแต่ ล ะครั้ง ไม่ น าน ท าให้ ผู้ ช มสามารถเข้ า ถึ ง ให้
กาลังใจ และเล่นไปพร้อมกับนักกีฬาที่ช่ น
ื ชอบได้
3) การพั ฒนาที่ก้าวกระโดดของเทคโนโลยี เช่น การพั ฒนาด้านกราฟิก จะช่วยหนุ น
ให้ การพั ฒ นารู ปแบบเกมและประสบการณ์ ในการเล่ น เกมของผู้ เล่ นมี ค วามแปลก
ใหม่และตรงตามความต้องการของผู้เล่นมากยิ่งขึ้น
4) จานวนแรงงานทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับเกม และ Esports ของไทยมีแนวโน้ม
เพิ่ มขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมในไทยจะยังมีแรงงานทักษะไม่ เพี ยงพอ แต่
การเติบโตที่รวดเร็วของตลาด Esports ทาให้หลายมหาว ิทยาลัยในไทยเพิ่ มหลักสูตร
การเร ียนการสอนเกี่ยวกับเกมเข้าไปในหลักสูตรมากขึ้น
5) ภาครัฐมีนโยบายให้การสนับสนุนตลาด Esports เนื่องจากมองว่า Esports จะเป็น
New S-Curve ที่จะสร้างผลกาไรให้กับธุรกิจ รวมถึงขับเคลื่อนภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้
ยกตัวอย่าง เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว
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รูปที่ 6 บทสัมภำษณ์ นำยกสมำคมกีฬำอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

Q1:

ตลาด Esports ไทยในปัจจุบัน และแนวโน้ม
ในระยะ 1-2 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร?

ในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า มองว่า
กระแส Esports ของไทยจะอิง
กับกระแสโลกมากกว่าในระดับ
ภูมิภาค โดยภาพของ Esports
จะมีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งในแง่
ของมูลค่าตลาด และจานวนผู้เล่น
รวมถึงผู้ชมที่จะมีจานวนเพิ่ มขึ้น

คุณสันติ โหลทอง
นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

ที่มา: สัมภาษณ์โดย Krungthai COMPASS ณ วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 20.00-21.30 น.

15
1) จานวนผู้เล่นไทยที่มีแนวโน้มเพิ่ มขึ้นตามเทรนด์โลก
ในปี 2564 ผู้เล่นในไทยมีจานวนมากถึง 9.8 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่ มขึ้นเป็น 18.7
ล้านคนในปี 2570 หรือคิดเป็นสัดส่วนราว 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมดของไทย จาก
ความนิยมที่เพิ่ มขึ้นตามเทรนด์โลก โดยในอีก 5 ปีต่อจากนี้ (2565-2570) Krungthai
COMPASS คาดว่าจานวนผู้เล่น Esports ในไทยจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 11.4% จากรู ปแบบ
ของเกมที่ ผู้พัฒนาได้ออกแบบให้มาอยู่ในอุปกรณ์ สมาร์ทโฟนมากขึ้น ตามพฤติกรรม
ของผู้ บร ิโภคที่ มีแนวโน้ มเล่นเกมบนอุ ปกรณ์ สมาร์ทโฟนมากขึ้ น สอดคล้องกั บข้ อมู ล
ของ Statista ที่ พบว่า ในปี 2564 ประเทศไทยมี จานวนผู้เล่ นเกมผ่านสมาร์ทโฟน
มากถึง 67% เมื่อเทียบกับอุปกรณ์อ่ ืนๆ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หร ือเคร่อื งเล่ม
เกม Console นอกจากนั้ นจากงานศึ กษาของส านั กงานนวั ตกรรมแห่ งชาติ ยั งพบว่ า
ราคาสมาร์ทโฟนมี ราคาลดลงถึง 50% เมื่ อเทียบกั บในช่วง 10 ปีที่แล้ว ช่วยหนุ นให้
การเข้าถึงเกมของผู้เล่นทาได้ง่ายขึ้นและมีราคาที่ถูกลง (รูปที่ 7)

รูปที่ 7 จำนวนผู้เล่น Esports ในไทยปี 2564 และ คำดกำรณ์จำนวนผู้เล่นในปี 2570
จานวนผู้เล่น Esports ของไทยในปี 2570 มีแนวโน้มแตะระดับ 18.7 ล้านคน เพิ่ มขึ้นราว 2 เท่าจากปี 2564

CAGR

9.8

+11.4%

18.7
ล้านคน

ล้านคน

2564
ที่มา: Statista และ globenewswire และประเมินโดย Krungthai COMPASS

2570f
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2) จานวนผู้ชมไทยที่เพิ่ มขึ้นจากความนิยมและรูปแบบของ
เกมที่ออกแบบให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับเกมมากยิง
่ ขึ้น
เมื่อเทียบกับกีฬาดั้งเดิมประเภทอื่นๆ
ความนิยมของผู้ชม Esports ในไทยมีแนวโน้มเพิ่ มสูงขึ้น โดยในปี 2564 ไทยมีจานวน
ผู้ชมสูงถึง 5.5 ล้านคน หรือเติบโตเกือบ 2 เท่าจากราว 3 ล้านคนเมื่อเทียบกับช่วงปี
2560-2563 อีกทั้งคาดว่าจานวนผู้ชมไทยยังมีแนวโน้มเพิ่ มขึ้นต่อไปในอนาคต โดยจาก
ข้อมูลของ Statista คาดว่าในปี 2570 ไทยจะมีจานวนผู้ชม Esports อยู่ที่ 10.7 ล้านคน
หร ือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 11.7% (2564-2570) จากรู ปแบบของเกมที่ถูกพั ฒนา
ให้ ผู้ ช มมี ส่ ว นร่ว มในการแข่ ง ขั น ง่ า ยมากขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ งานศึ ก ษาของ Trevor
Wheelwright ที่ทาการศึกษาพฤติกรรมของผู้ชมที่เปร ียบเทียบระหว่างกีฬา Esports
และกีฬาในรูปแบบดังเดิม พบว่า ผู้ชม Esports กว่า 70% มี ประสบการณ์ ในการเล่น
Esports จากรู ปแบบของเกมที่ ถูก ออกแบบให้ เ ป็น เกมที่ ไ ม่ จ าเป็น ต้ อ งมี ก ารเก็ บ
เลเวล หร ือค่าประสบการณ์ในการเล่น ทาให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงและเล่นไปพร้อมกับ
นักกีฬาที่ช่ น
ื ชอบได้ (รูปที่ 8)

รูปที่ 8 จำนวนผู้ชม Esports ในไทยปี 2564 และ คำดกำรณ์จำนวนผู้ชมในปี 2570
จานวนผู้ชม Esports ของไทยในปี 2570 มีแนวโน้มแตะระดับ 10.7 ล้านคน เพิ่ มขึ้นราว 2 เท่าจากปี 2564

CAGR

5.5

+11.7%

10.7
ล้านคน

ล้านคน

2564
ที่มา: Statista และ influencermarketinghub และประเมินโดย Krungthai COMPASS

2570f
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3) การพั ฒนาที่ก้าวกระโดดของเทคโนโลยีส่งผลให้ผู้บริโภค
อยากเล่นเกมมากขึน
้
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการพั ฒนาคุณภาพกราฟิกของเกมจะ
ส่งเสริมให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมให้มีความแปลกใหม่ และตรงตามความต้องการ
ของผู้ เ ล่ น มากยิ่ ง ขึ้ น โดยจากผลส ารวจของ The Entertainment Software
Association หร ือ ESA ซึ่งเป็นสมาคมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ความบันเทิงของประเทศ
สหรัฐอเมร ิกา ที่ ทาการศึ กษาเร่อื งปัจจัยที่ มีผลต่อการตั ดสินใจในการซื้อและเล่นเกม
ของผู้ เล่น พบว่า 67% ของผู้เล่นมองว่าคุณภาพของกราฟิกในเกมมี ส่วนสาคัญต่ อ
การตัดสินใจในการซื้อและเล่นเกม เนื่องจากกราฟิกที่ดีจะส่งผลให้ประสบการณ์ ใน
การเล่ นมี ความสมจร ิงและสร้างความเพลิ ดเพลิ นมากยิ่งขึ้ น นอกจากนั้ น จากข้ อมู ล
ของส านั ก นวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ยั ง พบว่ า ในอนาคต เทคโนโลยี AR (Augmented
Reality) และ VR (Virtual Reality) จะเข้ ามาทาให้ รู ปแบบและประสบการณ์ ใ น

การเล่นเกมมีความเพลิดเพลินและเสมือนจร ิงมากยิ่งขึ้น (รูปที่ 9)

รูปที่ 9 ผลสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรซื้อและเล่นเกมของผู้เล่น
2 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างระบุวา่ คุณภาพของกราฟิกมีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อและเล่นเกม

67%
ที่มา: The Entertainment Software Association

ของผู้เล่นมองว่ำ
คุณภำพ
ของกรำฟิก
มีส่วนสำคัญ
ต่อกำรซื้อ
และเล่นเกม
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4) ภาคการศึกษาไทยมีแนวโน้มผลิตแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ
ด้าน Esports มากขึ้น
แม้ ในปัจ จุบัน อุต สาหกรรมเกมในไทยจะยัง มีแรงงานทัก ษะเฉพาะที่ไ ม่ เพี ยงพอนั ก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพั ฒนาเกมเป็นของตนเอง แต่การเติบโตที่รวดเร็วของ
ตลาด Esports ส่งผลให้หลายมหาวิทยาลัยในไทย ได้เพิ่ มหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
พั ฒนาเกมและ Esports เข้าไปในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น โดยจากข้ อมู ลของ
TCaster.net เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาต่อในระดับมหาว ิทยาลัยในไทยชี้ว่า
ปัจจุบันมี หลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการพั ฒนาเกม และการบร ิหารจัดการด้าน Esports
มากถึง 10 หลักสูตร ซึ่งเรามองว่าระยะข้างหน้ าจะช่วยหนุ นให้ไทยมี แรงงานทักษะด้าน
การพัฒนาเกมและซอฟต์แวร์มากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่ มขึ้นของแรงงานทักษะเฉพาะด้าน
จะช่วยสนั บสนุ นการเติ บโตของตลาด Esports ไทยได้ ในอนาคต นอกจากนี้ ยั งอาจ
ส่งผลให้ อุตสาหกรรมเกมไทยยกระดั บไปสู่ การเป็นผู้พัฒนาเกมซึ่งเป็นอุ ตสาหกรรม
เป้าหมายของภาครัฐและเอกชน (รูปที่ 10)

รูปที่ 10 ผลตัวอย่ำงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรพั ฒนำเกม และกำรบริหำรจัดกำรด้ำน Esports ในไทย
ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพั ฒนาเกม และการจัดการด้าน Esports ในระดับอุดมศึกษามากถึง
10 หลักสูตร
มหำวิทยำลัยกรุงเทพฯ
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และนวัตกรรม สำขำวิชำเกม
และสื่อเชิงโต้ตอบ

มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
คณะบริหำรธุรกิจ
สำขำกำรจัดกำรธุรกิจเกม
และ Esports

มหำวิทยำลัยศรีปทุม
คณะดิจท
ิ ัลมีเดีย
สำขำวิชำกำรออกแบบ
อินเทอร์แอคทีฟและเกม

มหำวิทยำลัยรังสิต
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำคอมพิ วเตอร์เกม
และอีสปอร์ต

มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยำศำสตรบัณฑิต
สำขำกำรออกแบบเชิง
โต้ตอบและกำรพั ฒนำเกม

มหำวิทยำลัยศิลปำกร

คณะวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่ อกำรออกแบบ หลักสูตร
วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำ เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

คณะวิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต
สำขำวิชำเทคโนโลยีมีเดีย

วิทยำลัยนวัตกรรม
และกำรจัดกำร สำขำวิชำ
กำรจัดกำร อีสปอร์ต
ที่มา: TCaster.net รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

หลักสูตรเทคโนโลยีดิจท
ิ ัล
แนวสร้ำงสรรค์/กำรออกแบบ
เชิงนวัตกรรมดิจท
ิ ัล

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำขำกำรพั ฒนำสื่อประสม
และเกม
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5) ภาครัฐให้การสนับสนุนตลาด Esports
ภาครัฐสนับสนุนการเติบโตของ Esports ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ มีการประกาศให้ Esports เป็นกี ฬาอาชีพ ในเดื อน ก.ย. 2564 มี การเปิดตั ว
Thailand Esports Arena หร ือสนามแข่งขัน Esports ครบวงจรแห่งแรกของไทย
ที่บร ิเวณชั้น 5 ของห้างสรรพสินค้า เดอะสตร ีท รัชดา รวมถึงภาครัฐยังส่งเสร ิมการ
ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Esports ซึ่งถูกจัดอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมดิจิทัลและอยู่
ในกลุ่มสิทธิประโยชน์ A2 โดยมี สิทธิประโยชน์ เช่น การยกเว้นภาษีเง ินได้นิติบุคคล
และยกเว้นอากรนาเข้าเคร่อื งจักรและการว ิจัยรวมถึงอากรวัตถุดิบผลิตเพื่ อการส่งออก
นอกจากนั้ น สานั กงานส่งเสร ิมเศรษฐกิจดิจิทัล หร ือ DEPA ในฐานะหน่ วยงานที่ ดูแล
การขับเคลื่อนด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล ได้มีนโยบายสนั บสนุ นการเติบโตของอุตสาหกรรม
ดิจิทัลผ่านเง ินสนับสนุนกิจการ โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ซึ่งสามารถช่วย Leverage
ให้ธุรกิจในตลาด Esports สามารถใช้เพื่อยกระดับการเติบโตของกิจการได้ (รูปที่ 11)
สาหรับตั วอย่างการสนั บสนุ นของภาครัฐของประเทศต่ างๆ สามารถดูเพิ่ มเติ มได้จาก
BOX 1: ตัวอย่างนโยบายสนั บสนุนอุตสาหกรรมเกมในต่างประเทศ x การท่องเที่ยว

รูปที่ 11 โครงกำรเงินทุนสนับสนุนกำรเติบโตของอุตสำหกรรมดิจท
ิ ัล โดย DEPA
ปัจจุบัน DEPA การสนับสนุนเงินทุน 5 ประเภทซึ่งธุรกิจในตลาด Esports สามารถใช้เพื่ อ Leverage กิจการได้

1

Digital Startup Fund

ให้ทุนมำกสุด 1 ล้ำนบำท (3 ปี) ตอนเริม
่ กิจกำร
และมำกที่สุด 5ล้ำนบำท (3 ปี) เพื่ อสนับสนุนกำรเติบโตของธุรกิจ

2

Digital Manpower Fund

มีทุนส่งเสริมทักษะให้มำกที่สุด 1 แสนบำท (1 ปี)
และมำกที่สุด 3 แสนบำท (1 ปี) สำหรับพั ฒนำทักษะผู้บริหำร

3

Digital Event and
Marketing

มีทุนให้มำกสุด 5 ล้ำนบำท (Matching fund 60:40) (1 ปี)
ในกำรจัดกิจกรรมประชำสัมพั นธ์ กำรแข่งขัน หรือเพิ่ มกำรรับรูข
้ อง
ประชำชนเกี่ยวกับดิจท
ิ ัล

Digital Infrastructure
Fund for Private
Investment

4

มีงบประมำณ 50 ล้ำนบำท (Matching fund 50:50) (3 ปี)
ในกำรพั ฒนำโครงสร้ำงพื้ นฐำนสำหรับกำรลงทุนของภำคเอกชน

5

Digital Infrastructure
Fund for Government
and Public Investment

งบประมำณ 200 ล้ำน (5 ปี) ในกำรพั ฒนำโครงสร้ำงพื้ นฐำนสำหรับ
กำรลงทุนของภำครัฐ

ที่มา: สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจท
ิ ัล รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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รูปที่ 12 บทสัมภำษณ์นำยกสมำคมกีฬำอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

Q2:

อะไรคือปัจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมเกม
และตลาด Esports ไทยในระยะข้างหน้า?

ปัจจัยสาคัญที่สนับสนุน
ให้ตลาด Esports ยังสามารถ
เติบโตได้ในระยะข้างหน้า คือ
ความร่วมมือกันของแต่ละ
บทบาทใน Ecosystem
ตลอดจนความร่วมมือจาก
สถาบันการศึกษาที่ได้มีการ
ขยายหลักสูตรเพื่ อสร้าง
บุคลากรที่มีทักษะด้านการ
พั ฒนาเกมขึ้น นอกจากนั้น
การสนับสนุนของภาครัฐและ
เอกชนจะช่วยให้ตลาดอีสปอร์ต
สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
คุณสันติ โหลทอง
นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

ที่มา: สัมภาษณ์โดย Krungthai COMPASS ณ วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 20.00-21.30 น.
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Section

3

ธุรกิจไทย
จะสำมำรถ

อำศัยโอกำส

จำกกำรเติบโตของ

Esports
ได้ในด้ำนใด?

และต้องเข้ำไปบทบำทใด?
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หลังจากในส่วน 1-2 เราได้เห็นภาพของตลาด Esports ว่าเรมิ่ เป็นที่ยอมรับและได้รบ
ั
ความนิ ยมมากขึ้นในสังคมไทย ประกอบกับการสนั บสนุ นจากรัฐบาลทางด้านต่างๆ
ส่งผลให้ธุรกิจ Esports มี แนวโน้ มที่จะเป็นธุรกิจดาวรุ ง่ ที่มีการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
ในอนาคต ดั งนั้ นในส่ วนท้ ายของบทความนี้ Krungthai COMPASS จึงจะชี้ให้ เห็ น
ถึ งโอกาสที่ ผู้ป ระกอบการในธุรกิ จต่ างๆ จะใช้ ประโยชน์ จากการเติ บโตของตลาด
Esports เพื่ อสร้างโอกาสและรู ปแบบการขยั บขยายทางธุ รกิ จใหม่ ๆ รวมถึ งว ิเคราะห์
ผู้ ประกอบการจะสามารถเข้ าไปในบทบาทไหนได้ บ้ าง? แต่ ละบทบาทมี ปั จจั ย แห่ ง
ความสาเร็จอย่างไร? รวมถึงใครหร ือหน่วยงานใดที่ผู้ประกอบการต้องรูจ
้ ัก?
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>> โอกาสที่ผู้ประกอบการไทยจะสามารถเจาะเข้าไปในตลาด
Esports มีอะไรบ้าง และควรเข้าไปในบทบาทไหน?
Krungthai COMPASS ประเมินว่าการเติ บโตของตลาด Esports ไม่เพี ยงแต่ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อธุรกิจที่อยู่ในแวดวงเดียวกัน (1st Wave) อย่างการทาทีม Esports หรือ
การจัดงานแข่งขันเพี ยงเท่านั้น แต่ธุรกิจที่อยู่ในระลอกถัดไป (2nd Wave) อย่างธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้ นฐานในการแข่งขัน ตลอดจนธุรกิจท่องเที่ยวก็มีโอกาสรับ
อานิสงส์ด้วยเช่นกัน โดยเมื่อพิ จารณาจาก Ecosystem ของ Esports (รู ปที่ 13) จะ
เห็ นได้ ว่าธุ รกิ จที่ จะได้ ประโยชน์ จากการเติ บโตของตลาด Esports ในไทยในระลอก
แรก (1st Wave) คือ ธุรกิจเกมโดยตรง ได้แก่ เจ้าของทีม Esports รวมถึงตัวนั กกีฬา
เอง ผู้ จัดงานแข่ งขั น และผู้ พัฒนาเกม ส่ วนธุรกิ จที่ จะได้ ประโยชน์ ในระลอกต่ อมา
(2nd Wave) คือ ธุรกิจที่อาจจะไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกมโดยตรง แต่สามารถเข้ามา
เจาะตลาดนี้ ไ ด้ ใ นบทบาทของการเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น (Sponsor) หร ือการพั ฒ นา
โครงสร้ า งพื้ นฐานที่ ใ ช้ ใ นการแข่ ง ขั น โดยในแต่ ล ะธุ ร กิ จ มี ปั จ จั ย ในการประสบ
ความสาเร็จในตลาด Esports แตกต่างกัน ซึ่งจะบรรยายต่อในส่วนถัดไป

รูปที่ 13 กลุ่มธุรกิจที่มีโอกำสได้รบ
ั ประโยชน์จำกกำรเติบโตของตลำด Esports ในระยะแรก (1st Wave)
nd
และระยะถัดมำ (2 Wave)

Sponsor
Team

League
Organizer

Esports
Ecosystem

Esports
Infrastructure
Player

Game’s
Developer
Tourism

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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>> 1st Wave: “นักกีฬา Esports” อาชีพใหม่ท่ีสร้างเงินล้านได้
จากเกม
ด้วยความที่ การเข้ าถึงอิ นเตอร์เน็ ตและอุปกรณ์ สมาร์ทโฟนทาได้ ง่ายมากขึ้น ทาให้
การเล่นเกมในปัจจุบันไม่ ใช่แค่เพี ยงความสนุ กอีกต่ อไป แต่ ยังสร้างโอกาสทางอาชีพ
ที่ ส ามารถสร้า งเง ินให้ กับ ตั ว ผู้ เ ล่ น ได้ ซึ่ งเร ียกว่ า “นั ก กี ฬา Esports” เชื่ อ ว่ าผู้ อ่ า น
หลายท่านน่ าจะได้ยินคานี้ มาซักพั กแล้ ว แต่อาจจะยังมี คาถามว่าจร ิงๆแล้ว อาชีพนี้
คืออะไร มี แหล่ งรายได้ มาจากไหน แล้วปัจจัยแห่ งความสาเร็จในอาชีพนี้ มีอะไรบ้าง
ลองศึกษารายละเอียดไปพร้อม ๆ กันได้เลย
นักกีฬา Esports มีหน้าที่ หลักๆ คื อ เป็น ตั วแทนของทีมเข้าแข่งขั นในทัวร์นาเมนต์
หรือลีกต่ างๆ โดยมีรายได้ จากเงินรางวัล สปอนเซอร์ และเงินเดือนจากทีมหรือสโมสร
โดยนักกีฬา Esports ที่ประสบความสาเร็จมีโอกาสจะสร้างรายได้ “หลักล้านบาท” ได้
ทั้ งนี้ รายได้ ของนั ก กี ฬา Esports จะมากหร ือน้ อยนั้ นขึ้ น อยู่กั บความสามารถของ
นั กกี ฬา โดยชัย ชนะจากการแข่ ง ขั น จะเป็น ตั ว กาหนดผลงานและความส าเร็จ ของ
อาชีพนี้ นอกจากนั้ น ยังสามารถนาไปต่ อยอดสร้างรายได้ที่มากขึ้ นในอนาคตได้อีก
ด้วยจากชื่อเสียงที่มีและความสามารถ แม้ ว่าจะไม่ ได้เข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์หร ือ
ลีกต่างๆแล้ว ก็ยังสามารถผันตัวไปทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้ เช่น การแคสเกม

หร ือทาคลิปแบ่งปันเทคนิคต่างๆให้กับผู้เล่นหน้ าใหม่ เป็นต้น

รูปที่ 14 ประมำณกำรรำยได้ของนักกีฬำ Esports ในไทย
นักกีฬา Esports ที่ประสบความสาเร็จสามารถสร้างรายได้หลักล้านได้ตลอดระยะเวลาการประกอบอาชีพ

รำยได้รวมเฉลี่ยของนักกีฬำ Esports ในแต่ละเกม
(ล้านบาท/คน)

15.8

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
ภาพ: logos-world.net, rov.in.th และ wikipedia
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3 ปัจ จัย ที่จ ะส่ งผลให้นั กกี ฬา Esports ประสบความส าเร็จ ในอาชีพ จากข้ อ มู ล ของ
Garena Academy ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเร ียนรู ใ้ นรู ปแบบเว็บไซต์ของบร ิษัทผู้ให้
บร ิการเกมชื่อดัง ประกอบด้ วย 1. การมีวน
ิ ัยในการฝึกซ้อม 2. การมีทักษะในการคิ ด

วิเคราะห์ และ 3. การมีไหวพริบที่สามารถช่วยให้แก้ปัญหาได้รวดเร็ว
 มีวน
ิ ัยในการฝึกซ้อม เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันเกมออนไลน์ ในระดับสูง
โดยตั้งใจฝึกซ้อมเกมออนไลน์ ประเภทที่ตัวเองถนั ดอย่างหนั ก และเลือกกลยุทธ์
และตาแหน่งในการเล่นให้เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของตัวเองมากที่สุด เช่น
เกม RoV จะมี ต าแหน่ ง ผู้ เ ล่ น ทั้ ง หมด 5 ต าแหน่ ง คื อ Midlane Support
Jungle Offlane และ ADlane ซึ่ ง ควรมุ่ ง พั ฒ นาการเล่ น ในต าแหน่ ง นั้ น ๆ
ให้เกิดความเชี่ยวชาญมากที่สุด

 มีทัก ษะในการคิ ด วิเคราะห์ เป็นอี กหนึ่ งทั ก ษะที่ จาเป็นเพราะในระหว่างการ
แข่งขันจะต้องใช้ทักษะในการคิดว ิเคราะห์แนว ทางการเล่นเกมของคู่แข่งให้
ได้ เพื่อสามารถตอบโต้และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การแข่งขันในระหว่างแข่งขัน
ได้ ตลอดเวลา นอกจากนี้ ต้ องมี การทางานเป็นทีมซึ่งการว ิเคราะห์ ลักษณะ
การเล่นของผู้เล่นในทีมเดียวกันก็จะทาให้เล่นเข้าขากันมากขึ้น
 มีไหวพริบ รวมถึงความรวดเร็วในการรับรู ส
้ ิ่งที่กาลังเกิดขึ้น และสามารถแก้ปัญหา
หร ือแก้เกมให้กลับมาเป็นผู้นาได้อย่างไร นอกจากนี้ ตลอดเวลาที่แข่งขันยังต้อง
มีว ิจารณญาณในการตัดสินใจทาสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพราะการแข่งขัน

แต่ละเกมใช้ระยะเวลาค่อนข้ างสั้น และการเดินเกมระหว่างคู่ต่อสู้เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ถ้ าตัดสิ นใจช้าไปแค่เสี้ยวว ินาทีก็อาจทาให้เสียเปร ียบฝ่ายตรงข้ ามหร ือ
แพ้ไปเลยก็ได้
หากต้ อ งการประสบความส าเร็จ ในอาชี พ นั ก กี ฬ า Esports ต้ อ งรู้ จั ก ใครบ้ า ง?:
Krungthai COMPASS มองว่าก้าวสาคัญของการเป็นนั กกีฬา Esports คือการฝึกฝน
ทักษะของตนเองให้อยู่ในระดับสูงของเกมที่ตนเองสนใจ และต้องเตร ียมพร้อมที่จะ
เข้ า ไปทดสอบฝี มื อ เมื่ อที ม หร ือสโมสรมี การจั ด ทดสอบทั ก ษะเพื่ อคั ด เลื อ กเข้ า ที ม
นอกจากนี้ ยังมี หน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการสนั บสนุ น

ความสามารถของนั กกี ฬา เช่ น มหาว ิทยาลั ยต่ างๆ ที่ ได้ มี การบรรจุ Esports ให้ เป็ น
หลักสูตรที่ใช้ในการเร ียนการสอนจร ิง อาทิ คณะบร ิหารธุรกิจ สาขาว ิชาการจัดการ
ธุรกิจเกมและ Esports มหาว ิทยาลัยหอการค้าไทย หร ือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรม หลักสูตรเกมและอินเทอร์แอคทีฟ มหาว ิทยาลัยกรุงเทพ เป็นต้น
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>> 1st Wave: “เจ้าของทีม Esports” รูปแบบธุรกิจใหม่
ที่น่าจับตามอง
ถ้าจะให้พูดถึงการเป็นเจ้าของทีมหร ือสโมสรกีฬาซักประเภท หลายท่านอาจจะนึ กถึง
สโมสรฟุตบอล หร ือทีมกีฬาดั้งเดิมประเภทต่างๆ แต่ในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนา
ไปอย่างก้าวกระโดด ทาให้กีฬา Esports เป็นกีฬาอีกประเภท ที่นักลงทุนให้ความสนใจ
ในการลงทุนเป็นเจ้าของทีม หร ือเจ้าของสโมสร ซึ่งหลายท่านอาจจะมี คาถามว่า แล้ว
การลงทุน เป็น เจ้า ของที ม Esports นั้ นมี ความคุ้ม ค่ าหร ือไม่ รายได้ ของที มมาจาก
ส่วนไหน รวมถึงหากต้ องการตั้งที มให้ ประสบความสาเร็จนั้ นต้ องอาศั ยปัจจัยอะไร
และต้องรูจ
้ ักใครบ้าง ซึ่งก่อนที่จะตอบคาถามนั้ น อยากชวนให้ผู้อ่านมาทาความรู จ
้ ัก
กับธุรกิจ เจ้าของทีม Esports กันก่อน ว่ามีบทบาทอย่างไรใน Ecosystem?
อีกบทบาทที่สาคัญใน Ecosystems ของตลาด Esports คือ เจ้าของทีม หรือเจ้าของ
สโมสร ซึง
่ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ และผลักดันให้นักกีฬา Esports ประสบความสาเร็จ
ในการแข่งขัน ผ่านการอานวยการฝึกฝนในด้านต่างๆ เช่น การจัดตารางเวลาในการ
ฝึกซ้อม ตลอดจนการจัดหาผู้สนั บสนุ นหร ือ Sponsor เพื่ อสร้างรายได้ ให้กับทีมและ
ตัวนักกีฬา นอกจากนั้น ยังมีส่วนสาคัญในการวางแผนและจัดการสมาชิกในทีมให้อยู่
ในตาแหน่งที่เหมาะสม ตลอดจนจัดหาโค้ชให้กับนั กกีฬาในทีม เพื่ อส่งเสร ิมให้นักกีฬา
มีทักษะและความสามารถที่จะแข่งขันกันทีมอื่นในทัวร์นาเมนต์หร ือลีกสาคัญต่างๆ ได้

รูปที่ 15 ตัวอย่ำงทีม/สโมสร Esports ในไทย และผลงำนในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ

Buriram United Esports
ทำรำยได้ 15.5 ล้ำนบำท ในปี 2564
ควำมเพี ยบพร้อมด้ำนทรัพยำกร
ส่งผลให้ ทีมสำมำรถส่งผู้เล่นเข้ำ
แข่งขันได้ในทุกรูปแบบของเกม
ไม่วำ่ จะเป็น MOBA Shooting
หรือ Sport

Talon Esports
ทำรำยได้ 7.2 ล้ำนบำท ในปี 2564
เป็นทีมที่มีควำมโดดเด่นในกำรเล่น
ROV เกมสไตล์ MOBA ในมือถือ
โดยมีผลงำนที่สำคัญคือเป็นแชมป์
ในรำยกำร ROV Pro league ss3

Qconfirm
ทำรำยได้ 5.0 ล้ำนบำท ในปี 2564
โดดเด่นกับเกมแนว Shooting
โดยเป็นแชมป์รำยกำรในระดับ
นำนำชำติ อย่ำงรำยกำร Pubg
Continental Series AsiaPacific 2020

MOTIVATE GAMING
ทำรำยได้ 3.0 ล้ำนบำท ในปี 2564
มีผลงำนกำรเด่นในเกม DOTA 2
โดยเป็นแชมป์รำยกำรในระดับ
นำนำชำติอย่ำง DOTA Summit
12 SEA
ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
ภาพ: gamingdose.com, dtacblog.co, sanook.com

MITH (Made In Thailand)
ทำรำยได้ 2.3 ล้ำนบำท ในปี 2564
มีทีมนักกีฬำแทบจะทุกประเภท
ของเกมซึ่งเกมที่ทำเงินให้พวกเขำ
มำกสุดในปีที่ผ่ำนมำคือเกม Apex
legends
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การลงทุนเป็นเจ้าของทีม Esports นั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่ และรายได้ของทีมมาจาก
ส่ ว นไหน? การเป็ น เจ้า ของที ม Esports ต้ อ งใช้ เง ินลงทุน ที่ ค่อ นข้ า งสู ง ในการปั้ น
นั ก กี ฬ าและที ม ให้ ป ระสบความส าเร็จ ไม่ ต่ า งจากจากวงการกี ฬ าประเภทดั้ ง เดิ ม
หลายๆประเภท ซึ่งธุรกิจนี้จะประกอบไปด้วยต้นทุนทั้งในส่วนของ ค่าตัวนั กกีฬา ค่า

โค้ ชในการฝึ กซ้อม ค่ าเดิ นทาง และค่ าสถานที่ เก็ บตั ว ส่ วนรายได้ ของที ม Esports
มาจากเง ินรางวัลจากการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ และลี กต่างๆ รวมถึงเง ินสนั บสนุ น
จาก สปอนเซอร์ (Sponsor) ซึ่งมี เป้าหมายในการประชาสัมพั นธ์สินค้าหร ือบร ิการ
ในกลุ่มผู้เล่ นเกม Esports ตลอดจน ผู้ ชม หร ือ Audiences ซึ่งความคุ้มค่าในการ
ก่ อตั้ งที ม Esports ขึ้ น มานั้ น ขึ้ นอยู่กั บความสามารถของนั กกี ฬ า รวมถึ งโอกาสใน
การเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์หร ือลีกที่มีเง ินรางวัลสูง

รูปที่ 16 บทสัมภำษณ์นำยกสมำคมกีฬำอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

Q3: การลงทุนทาทีม Esports ในปัจจุบัน คุ้มค่าหรือไม่?
ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้การลงทุนก่อตั้ง
ทีม Esports มีความคุ้มค่าคือ เจ้าของ
ทีมหรือสโมสรต้องมีการติดตาม
เทรนด์รูปแบบเกมอย่างสม่าเสมอ
รวมทั้งควรมีนักกีฬาอาชีพที่มี
ความสามารถภายในทีม และมีการเข้า
ร่วมลีกที่จด
ั การแข่งขันอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนั้น ผู้บริหารทีมควรทาความ
เข้าใจในการบริหารการตลาดภายในทีม
ซึ่งจะช่วยทาให้การลงทุนมีความคุ้มค่า
มากยิ่งขึ้น
คุณสันติ โหลทอง
นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
ที่มา: สัมภาษณ์โดย Krungthai COMPASS
ณ วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 20.00-21.30 น.
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4 ปั จจัย ที่จะทาให้ทีม /สโมสร Esports ประสบความส าเร็จในอาชี พ จากข้ อมู ล ของ
Esports Vision ซึ่งเป็น เว็บไซต์ที่รวบรวมบทว ิเคราะห์เกี่ยวกับ Esports พบว่า ปัจจัย
สาคัญที่จะช่วยให้ทีม Esports ประสบความสาเร็จ คือ 1. มีความรูพ
้ ้ ื นฐานในด้านการ
บริหารทีม 2. มีเป้าหมายที่ชัด เจน และแบ่งปันเป้าหมายกับ คนในทีม 3.มีการมองหา

นักกีฬาที่มีความสามารถ และ 4.มีการพั ฒนาทักษะและความสามัคคีของผู้เล่นภายใน
ทีมอย่างต่อเนื่อง
 มีความรูพ
้ ้ ื นฐานในด้านการบริหารทีม ทั้งในด้านของทักษะความเป็นผู้นา การ
เจรจาต่อรอง ความรูพ
้ ้ ืนฐานทางด้านการเง ิน การวางแผนทีม และการตลาด
ซึ่งจะช่วยให้การบร ิหารทีมมีโอกาสประสบความสาเร็จมากขึ้น
 มีเป้าหมายที่ชัดเจน และแบ่งปันเป้าหมายกับคนในทีม โดยอาจมี การกาหนด
เป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้กับนั กกีฬาในทีม เพื่ อเป็นการกระตุ้น
ให้ทีมเกิดการตื่นตัวและมีว ินัยในการฝึกซ้อมอยุ่เสมอ
 การมองหานักกีฬาที่มีความสามารถ ซึ่งปฏิเสธไม่ ได้ว่ามี ส่วนช่วยให้ทีมประสบ
ความสาเร็จและคว้าเง ินรางวัลจากทัวร์นาเมนต์และลีกต่างๆได้ อีกทั้งยังช่วย
ยกระดับผู้เล่นคนอื่นๆในทีมให้มีความสามารถสูงขึ้นตามไปด้วย
 การพั ฒนาทักษะและความสามัคคีของผู้เล่นภายในทีม ซึ่งนอกจากความสามารถ
แล้ว ความสามัคคีหร ือการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับภายในทีม จะเป็นส่วนสาคัญ
ที่ทาให้ทีมสามารถประสบความสาเร็จได้

หากต้องการประสบความสาเร็จในการทาทีม Esports ต้องรูจ
้ ักใครบ้าง?: Krungthai
COMPASS มองว่า นอกจากจะต้องเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถเข้ามาอยู่ในทีมแล้ว
เจ้าของทีม Esports จาเป็นต้องทาความรูจ
้ ักกับทั้ง ผู้จัดการแข่งขัน และผู้สนับสนุน
หร ือ Sponsor เพื่ อให้ ทีม สามารถมี ช่อ งทางรายได้ จ ากการแข่ งขั นใน
ทั ว ร์น าเมนต์ ห ร ือลี ก ต่ า งๆที่ ผู้ จั ด การแข่ ง ขั น เป็ น คนจั ด อี ก ทั้ ง ควรมี
ความสัม พั นธ์ที่ดีกับผู้ สนั บสนุ นเนื่ อ งจากรายได้ หลั กของทีม Esports
ส่วนใหญ่มาจาก Sponsor นอกจากนั้ น ยังมี หน่ วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะของนั กกีฬา อาทิ มหาว ิทยาลัย

ต่างๆที่ได้เปิดหลักสูตรด้าน Esports เป็นต้น
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>> 1st Wave: บทบาท “League Organizers” ช่องทาง
ทาเงินใหม่ของภาคธุรกิจไทย
แม้ ว่ าในช่วงแรก การจัดงานแข่ งขั น Esports หร ือ การแข่ งขั นกี ฬาอิ เล็ กทรอนิ กส์
ผ่ านเกม อาจจะถู กมองว่าเป็ นธุ รกิ จฉาบฉวยและไม่ ได้ รบ
ั ความนิ ยมมากนั ก แต่ ใน
ปัจจุบันจากตัวเลขผู้ชมการแข่งขันที่สูงกว่าการแข่งขันกีฬาอาชีพหลายประเภท ได้พิสูจน์
ให้เห็นแล้วว่า Esports เป็นหนึ่ งในชนิ ดกีฬาที่ได้รบ
ั ความสนใจ และเป็นที่นิยมในยุค
ดิจิทัล ทาให้ธุรกิจการจัดงานแข่งขัน Esports หร ือ League Organizers เป็นอีกหนึ่ ง
ธุรกิ จที่ มีความน่ าสนใจ โดยในส่ วนนี้ จะเป็นการตอบคาถามว่า League Organizer
มี บทบาทและหน้ าที่ อย่ างไรในตลาด Esports? ธุ รกิ จนี้ สามารถทาเง ินได้ อย่างไร?
และอะไรคือปัจจัยแห่งความสาเร็จในการทาธุรกิจนี้ ?

ผู้จัดงานแข่งขันกีฬา Esports มีหน้าที่ในการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์หรือลีกของ
เกมต่างๆ ซึ่งมีความสาคัญต่อ Ecosystems ของ Esports โดยมี บทบาทเป็นตัวกลาง
ระหว่างทีมนักกีฬา และ Sponsor ที่ต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าหร ือบร ิการในงาน
แข่ งขั น ซึ่งในแต่ละทั วร์นาเมนต์จะมี การตั้ งเง ินรางวัลเพื่ อดึ งดูดให้ ที มนั กกี ฬามา
สมั ครแข่งขัน โดยสถานการณ์ ผู้จัดการแข่งขัน Esports ในไทยในปัจจุ บัน เรมิ่ มี ความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้ น โดยมี ต้ังแต่หน่ วยงานราชการ สถานศึ กษา ไปจนถึงภาคธุรกิ จ
ให้ความสนใจในการเป็นผู้จัดการแข่งขันมากยิ่งขึ้น
แล้วช่องทางการทาเงินของธุรกิจนี้อ ยู่ตรงไหน? โดยปกติ แ ล้ ว การจัดการแข่ งขั น

Esports จะแบ่ งเป็น 2 ประเภทคื อ 1.จัดการแข่ ง ขั นขึ้ น เพื่ อประชาสั มพั นธ์ องค์ ก ร
หร ือหน่ วยงานตลอดจนสินค้าและบร ิการต่ างๆ ซึ่งผู้ จัดประเภทนี้ จะไม่ เน้ นที่ ผลกาไร
มากนั ก แต่ เน้ นที่ การประชาสั มพั นธ์และยอดผู้ ชมมากกว่า ซึ่งที่ ผ่านมา ยอดผู้ ชมกี ฬา
Esports ของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนประเภทที่ 2 คือ จัดการแข่งขัน
เพื่ อหาช่องทางสร้างกาไรในธุรกิจ โดยมี การแข่ งขั นเป็น Entertainment และมี ยอด
ผู้ชมเป็น Engagement ในการสร้างรายได้จากการขายโฆษณาทั้งในช่องทางตรงและ
เป็นผู้สนับสนุนเง ินรางวัล นอกจากนั้นยังมีรายได้จากตั๋วเข้าชมของผู้ชมอีกด้วย
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3 ปัจจัยที่จะทาให้ผู้จด
ั งานแข่งขันกีฬา Esports ประสบความสาเร็จ ประกอบไปด้วย
 มีความรู้เกี่ยวกับเกมที่จัดการแข่งขัน เพื่ อใช้ในการวางแผนการจัดงานแข่ งขั น
ให้มีความสนุกสนาน และน่าสนใจ ซึ่งจะช่วยดึงดูดผู้ชมได้มากขึ้น ส่งผลดีต่อ
การตัดสินใจในการสนับสนุนของ Sponsor
 มีการวางแผนระหว่างรายได้ และค่าใช้จา่ ย โดยในธุรกิจผู้จัดการแข่งขัน Esports
มีรายได้มาจากเพียง 2 ช่องทางคือ เง ินสนับสนุนจาก Sponsor และค่าตั๋วเข้าชม
การวางแผนรายได้และค่าใช้จ่ายจึงมีความสาคัญ
 รูจ
้ ก
ั รสนิยมของผู้ชม (Audiences) ซึ่งจะช่วยทาให้สามารถวางแผนการจัด
งานแข่งขันได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ชมส่วนใหญ่ได้ และจะช่วยดึงดูด
ผู้ชมให้มี Engagement กับ รายการแข่งขันมากยิ่งขึ้น
หากต้ องการประสบความสาเร็จในการเป็นผู้จัดงานแข่งขันกีฬา Esports ควรรู้จัก
ใครบ้าง?: นอกจากผู้จัดการแข่งขัน Esports ต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับ Sponsor
และทีมนักกีฬาแล้ว ยังต้องทาความรูจ
้ ักกับช่องทางในการเผยแพร่การแข่งขันทั้งใน
รู ปแบบ Offline อย่างอาร ีน่ า จนไปถึง Online ผ่านช่องทาง YouTube หร ือ Twitch
เพื่ อให้ ส ามารถเข้ าถึ ง จานวนผู้ ชมให้ ได้ มากที่ สุด นอกจากนั้ นควรทาความรู จ
้ ักกั บ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่อาจมีความต้องการประชาสัมพันธ์องค์กรหร ือหน่วยงาน
รวมถึงด้านการท่องเที่ยว เพื่อประสานงานและร่วมมือกันในการจัดงานแข่งขันทั้งใน
มิติของสถานที่และเง ินสนับสนุน
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>> 1st Wave: “Game Developers” กับความท้าทาย
ด้านแรงงานทักษะของไทย
แน่ น อนว่ า การเติ บ โตของตลาด Esports ย่ อ มส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ ผู้ พั ฒ นาเกม หร ือ
Developers เติ บ โตตามไปด้ ว ย จึ ง เป็ น โอกาสส าคั ญ ที่ ธุ ร กิ จ ผู้ พั ฒ นาเกมไทยจะ
สามารถอาศัยโอกาสในการพัฒนาเกม จนเป็นที่นิยม และสามารถต่อยอดไปเป็นหนึ่ ง
ในเกม Esports ได้ ดั ง นั้ น ค าถามที่ ส าคั ญ คื อ ผู้ พั ฒนาเกมไทยจะสามารถอาศั ย

โอกาสนี้ ในการเติ บโตได้หร ือไม่ และปัจจัยที่จะสนั บสนุ นมี ปัจจัยใดบ้าง รวมถึ งต้ อง
ร่วมมื อกับใครใน Ecosystems ก่อนที่จะตอบคาถามนั้ น อยากชวนผู้อ่านมาทาความ
รูจ
้ ักกับบทบาทและรายได้ของผู้พัฒนาเกมก่อนว่ามี ความสาคัญอย่างไร
Game Developers เป็นธุรกิจที่มีหน้าที่ในการสร้างและพั ฒนาระบบเกมเข้าสู่ตลาด
และมีรายได้ มาจากการจาหน่ายเกม โดยมี หน้ าที่ สร้างและพั ฒนาระบบเกม เช่น การ
เขี ยนโปรแกรมและการเขี ยนโค้ ด (coding) ต่ างๆ อาทิ การทาให้ ภาพเคลื่ อนไหว
ของเกมที่ออกแบบโดย Game Animator มี ระบบว ิธีการเล่นตามที่เขียนโปรแกรมไว้
หร ือการอัปเดตเวอร์ชันเกมให้ มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป แก้ไข

ระบบโปรแกรมภายในเกมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกเหนื อจากเทคนิ คในการสร้าง
เกมแล้ว ยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเกมให้มีความสมจร ิงอีกด้วย
ธุร กิ จ Game Developers ของไทยยั ง ขาดแรงงานที่ มี ทัก ษะและความเชี่ ย วชาญ
และขาดแคลนเงินทุนที่จะใช้ในการพั ฒนาเกม จึงไม่น่าแปลกใจว่าในปัจจุบันจะมีเกม
สั ญ ชาติ ไทยอยู่ค่ อ นข้ า งน้ อ ยมากในตลาด โดยจากงานศึ ก ษาของ Brand Buffet
พบว่ า หนึ่ งในปั จจั ย ที่ เป็ น อุ ปสรรคต่ อ การพั ฒนาในอุ ต สาหกรรมเกมของไทยคื อ
การขาดบุ คลากรที่ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะบุ คลากรในด้ านการพั ฒนา
(Developers) อี กทั้ งผู้ ประกอบการยังขาดเม็ ดเง ินในการลงทุนและการเข้ าถึ งแหล่ ง

เง ินทุนยังทาได้ ยาก สอดคล้ องกั บ งานศึ กษาของ สมาคมอุ ตสาหกรรมซอฟต์ แวร์
เกมไทย (TGA) ที่ พ บว่า อุ ปสรรคที่ ทาให้ อุตสาหกรรมเกมไทยยังไม่ สามารถสร้า ง
ความได้เปร ียบทางการแข่ งขั นได้ คื อ ผู้ผลิตไทยขาดเง ินทุนในการพั ฒนาเกม รวมทั้ ง
ยังขาดแคลนผู้จัดจาหน่ ายและผู้ทาการตลาดอีกด้วย
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3 ปัจจัยที่จะทาให้ธุรกิจพั ฒนาเกมสามารถได้ประโยชน์จากกระแส Esports ประกอบ
ไปด้วย
 เป็ น พั นธมิ ต รกั บ ผู้ จั ด จ าหน่ า ยที่ แ ข็ ง แกร่ ง ซึ่ งจะช่ ว ยให้ เ กมได้ ร ั บ การ
ประชาสัมพันธ์และเป็นที่รูจ
้ ักมากขึ้น และนามาซึ่งรายได้สู่ผู้พัฒนา ทาให้ธุรกิจ
สามารถมีเง ินทุนเพียงพอในการต่อยอดพัฒนาธุรกิจเกมต่อไป
 มีการศึ กษาเทรนด์ ตลาดผู้เล่นอยู่เสมอ เพื่ อให้ ก ารพั ฒนาเกมให้ ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้เล่ นมากที่ สุด นอกจากนั้ นควรทาความเข้าใจพฤติกรรม
ของผู้เล่นในแต่ละกลุ่มที่มีความต้องการที่เฉพาะตัวในแต่ละแนวเกม
 มีทีมพั ฒนาที่มีศักยภาพ ซึ่งจะช่วยให้ กระบวนการในการพั ฒนาเกมเป็นไป
อย่างมี ระบบและสามารถแก้ ไขปัญ หาที่ เ กิ ดขึ้ นได้ อย่างท่ วงที ทาให้ ผู้เล่ น มี
ประสบการณ์ที่ดีต่อเกมอย่างสม่าเสมอ
หากต้ องการประสบความสาเร็จในการเป็นผู้พัฒนาเกมต้องรูจ
้ ักใครบ้าง?: Krungthai
COMPASS มองว่ า การที่ ธุ รกิ จผู้ พัฒ นาเกมจะประสบความสาเร็จได้ น้ั น นอกจาก
จะต้ องอาศั ยความร่วมมื อกั นใน Ecosystems แล้ ว ยังต้ องอาศั ยความร่วมมื อจาก
ภาคธุรกิจที่เกี่ ยวข้อง เช่น ผู้จัดจาหน่ าย และผู้ทาการตลาด นอกจากนั้ นยังต้องอาศั ย
ความร่วมมื อจากภาครัฐในการสนั บสนุ น การพั ฒนาผ่ านการส่ งเสร ิมการลงทุนใน
รูปแบบต่างๆมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ธุรกิจผู้พัฒนาเกมไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
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นอกจากบทบาทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมโดยตรง (1st Wave) อย่าง นักกีฬา เจ้าของทีม/
สโมสร ผู้จัดงานแข่งขัน และผู้พัฒนาเกมแล้ว ยังมีธุรกิจเกี่ยวเนื่ องที่จะได้รบ
ั ประโยชน์
จากการเติบโตของตลาด Esports เช่น การลงทุนใน Infrastructure อย่าง Arena ,
Training Centre หร ือการเข้าโฆษณาสินค้าและบร ิการผ่านการเป็น Sponsorship
ให้กับทีม Esports หร ือ Tournament การแข่งขัน ซึ่งต่อไปในส่วนนี้ เราจึงจะชวนมา
ว ิเคราะห์การลงทุนใน Infrastructure และ Sponsorship รวมถึงธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยว ในตลาด Esports ว่าจะมีบทบาทอย่างไร และมี ปัจจัยใดที่จะทาให้ประสบ
ความสาเร็จ รวมถึงต้องร่วมมือกับใครบ้าง?

>> 2nd Wave: “ผู้ลงทุนใน Esports Infrastructure”
กับการต่อยอดทางธุรกิจ
การลงทุนในโครงสร้างพื้ นฐานสาหรับกีฬา Esports มี แนวโน้ มได้รบ
ั ผลตอบรับที่ดี
จากการเติบโตของตลาด Esports ไม่ ว่าจะเป็น Learning Centre สาหรับการฝึกฝน
ทั กษะของนั กกี ฬา Esports ตลอดจนการจั ดทา Esports Arena หร ือ Stadium
สาหรับจัดงานแข่ งขั น แต่ อย่างไรก็ ดี คาถามของการลงทุนด้ วยเม็ ดเง ินที่ค่อนข้ างสู ง
คือ การลงทุนก่อสร้าง Esports Infrastructure อย่าง Arena หร ือ Stadium นั้ นมี
ความคุ้มค่ามากพอที่จะลงทุนหร ือไม่ ?
สนามแข่งขันมีบทบาทสาคัญอย่างไรใน Ecosystem ของ Esports? นอกจากจะเป็น
สถานที่สาหรับการแข่งขัน Esports แล้ว การมีสนามแข่งขันในประเทศยังมีส่วนสาคัญ
ที่ทาให้ การเข้าถึงรายการแข่งขั นของทีมนักกี ฬาสามารถทาได้ ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยให้
นักกีฬาสามารถสะสมประสบการณ์ในการแข่งขันได้มากขึ้น นอกจากนั้ นยังมี ส่วนทาให้
นั กกี ฬา Esports และผู้ ชมระดั บนานาชาติ เดิ นทางเข้ าประเทศเพื่ อมาแข่ งขั นหร ือ
รั บ ชมมากขึ้ นอี ก ด้ ว ย โดยปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี สนาม Esports แห่ ง แรก คื อ
Thailand Esports Arena ที่ มี พื้ น ที่ ป ร ะม า ณ 1, 0 0 0 ต ร . ม . ตั้ ง อ ยู่ บ น ชั้ น 5
ศูนย์การค้า THE STREET รัชดา ซึ่งจัดตั้งโดย บร ิษัท อินโฟเฟด จากัด ที่มีจุดประสงค์
ในการร่วมพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา และวงการกีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทยให้มี
ศักยภาพไปถึงเวทีการแข่งขันระดับโลก
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รูปที่ 17 บทสัมภำษณ์นำยกสมำคมกีฬำอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

Q4: ความคุ้มค่าต่อการลงทุนใน Arena หรือ Stadium?
การลงทุนในการสร้าง Arena เป็นธุรกิจที่ใช้
เงินทุนค่อนข้างสูง ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงความ
เหมาะสมในแง่ของความคุ้มค่าของรายรับและ
ต้นทุน ซึ่งปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ธุรกิจ Arena
ประสบความสาเร็จคือการทาความตกลงและ
ความร่วมมือกับผู้จด
ั งานแข่งขัน ที่ในปัจจุบัน
โดยมากมีลักษณะการจัดงานโดยการเช่า Hall
ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จา่ ยค่อนข้างสูง
เนื่องจาก จาเป็นต้องมีการเพิ่ มระบบแสง สี เสียง
คุณภาพสูง เข้าไปด้วย ซึ่งในอนาคตหากไทยมี
Arena ที่มีระบบดังกล่าวครบครันก็จะทาให้
การจัดงานไม่ใช่เรื่องยาก และยังสร้างรายได้
ให้กับผู้ลงทุนสร้าง Arena อีกด้วย

คุณสันติ โหลทอง

นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

ที่มา: สัมภาษณ์โดย Krungthai COMPASS ณ วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 20.00-21.30 น.

4 ปัจจัยที่จะทาให้การลงทุนสร้าง Esports Arena / Stadium ประสบความสาเร็จ
ประกอบไปด้วย
 ต้ อ งมี ค วามรู้ในธุ ร กิ จ เกม ซึ่ ง จะช่ ว ยตั ด สิ น ใจในการบร ิหารและออกแบบ
สถานที่สาหรับการแข่งขัน รวมถึงเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยดึงดูดผู้เล่นและผู้ชม
 เครือข่ายบริการอินเตอร์เน็ตต้องมีความเสถียร เพื่อให้การแข่งขันรวมถึงการ
ติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความเร ียบร้อย
 สามารถบรรจุผู้ชมได้เพี ยงพอ เพื่ อรองรับการเติ บโตของตลาด Esports ที่

คาดว่าจะมี จานวนผู้ชมอยู่ในระดับสูง ทั้งผู้ชมจากสมาร์ทโฟน และผู้ชมที่ซ้ ือ
ตั๋วเข้าชมการแข่งขัน
 เป็นสถานที่ที่เดินทางสะดวก เช่น พื้ นที่ที่มีทาเลอยู่ใกล้กับขนส่งมวลชนหลาย
ประเภท ซึ่งทาให้นักกี ฬาตลอดจนผู้ ชม มี ความสะดวกและทางเลื อกในการ
เดินทางมากยิ่งขึ้น
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>> 2nd Wave: บทบาท “Sponsors” ช่องทางใหม่ของ
ภาคธุรกิจไทยในการขยายตลาด
นอกจากการเข้ า ไปลงทุ น ด้ ว ยเม็ ด เง ินจ านวนมากอย่ า งใน Infrastructure อย่ า ง
Arena, Training Centre หร ือการลงทุ น ด้ า นเวลาเพื่ อท าที ม Esports เป็ น ของ
ตนเองแล้ว อีกหนึ่งว ิธีการที่ผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆ จะสามารถอาศัยโอกาสจากกระแส
การเติบโตอย่างต่อเนื่องของ Esports ได้คือการเข้าโฆษณาสินค้าและบร ิการผ่านการ
เป็นSponsorship ให้ กับที ม Esports หร ือการแข่ งขั น เพื่ อที่ จ ะทาให้ ผู้ชมเกิ ดการ
รับรู ้ (Awareness) รู ้สึก ชอบ รัก และผู กพั นธ์ (Engagement) ตลอดจนการซื้ อ

สิ น ค้ าและบร ก
ิ าร (Conversion) ในส่ วนนี้ เราจึ ง จะชวนมาว เิ คราะห์ การท า
Sponsorship กับตลาด Esports กันว่าเหมาะสมกับสินค้าและบร ิการประเภทใด?
ใครคือผู้ชม Esports ในไทย? มีทัศนคติต่อ Brand ที่เข้าไปสนับสนุนอย่างไร?
ในปี 2564 ไทยมีผู้ชมกีฬา Esports อยู่ที่ราว 5.5 ล้านคน โดยผู้ชมส่วนใหญ่ราว 2 ใน 3
เป็นผู้ชาย มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 27 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนราว 45,000 บาท
ต่ อ เดื อน Newzoo องค์ กรที่ เก็ บข้ อมู ลด้ า นอุ ตสาหกรรมเกมและ Esports ได้
คาดการณ์ จานวนผู้ ชม Esports ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (SEA) ว่าจะเติ บโตอย่าง
รวดเร็วกว่าปีละ 20% โดยในปี 2564 คาดว่าจะมี ผู้ชม Esports ทั้ งสิ้น 41 ล้านคน ซึ่ง
เป็นส่วนของผู้ชมชาวไทยราว 5.5 ล้านคน สถิตินี้ชี้ให้เห็นว่าตลาด Esports ของไทยมี
ฐานผู้ชมอยู่เป็นจานวนมากสูงถึงเกือบ 10% จากประชากรทั้งหมดของไทยเลยทีเดียว
ด้านโปรไฟล์ของผู้ชม Esports ในไทย งานว ิจัยเร่อื ง Nielsen Fan Insight (2021)
ระบุลักษณะของผู้ชม Esports ในไทย ดังนี้ 1) เพศ: ผู้ชาย 65% ผู้หญิง 35% 2) อายุ
เฉลี่ย 27 ปี 3) รายได้ต่อครัวเร ือน 45,188 บาท/เดือน และ 4) 88% ของผู้ชม Esports
ในไทยเลือกใช้โทรศัพท์มือถือในการรับชมการแข่งขันผ่าน Online Platform อย่าง
YouTube, Twitch และ Facebook โดยพวกเขาจะใช้เวลา 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดย

เฉลี่ยในการรับชมการแข่งขันอีสปอร์ต (รูปที่ 18)
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รูปที่ 18 โปรไฟล์ผู้ชม Esports ในไทย
ผู้ชม Esports ราว 2 ใน 3 เป็นผู้ชาย มีอายุเฉลี่ย 27 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนราว 45,000 บาทต่อเดือน

เพศ

รำยได้

สถิติกำรรับชม

บาท/เดือน

รับชมผ่านช่องทาง
YouTube, Twitch
และ Facebook

65% 45,188
เป็นผู้ชาย

สูงกว่าค่าเฉลี่ยกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ที่
41,890 บาท/เดือน
อยู่ราว 8%

88%

5

ชั่วโมงต่อสัปดาห์

คือระยะการรับชม
Esports โดยเฉลี่ย
ของคนไทย

ที่มา: Nielsen Fan Insights (2021)

นอกจากนี้ ผู้ชมกีฬา Esports ส่ วนใหญ่ยังมีทัศนคติที่ดีและสามารถจดจาแบรนด์ ที่
เข้ า ไปเป็ น Sponsorship ให้ กั บ ที ม หรือ Tournament แข่ ง ขั น ได้ ธุ ร กิ จ อื่ นๆ จึ ง
สามารถใช้ Sponsorship เพื่ อเพิ่ ม Awareness, Engagement และ Conversion
ให้กับสินค้าและบริการของตนเองได้ โดยผลสารวจความรู ส
้ ึกของผู้ชมกีฬา Esports
ที่มีต่อแบรนด์สินค้า/บร ิการที่เข้าไปเป็น Sponsorship ให้กับการแข่งขันชี้ว่า 65%
ของผู้ชมสามารถจดจาแบรนด์ สินค้ า /บร ิการที่ เข้าไปเป็น Sponsorship 63% ของ
ผู้ชมสามารถจดจาแบรนด์สินค้า /บร ิการที่โฆษณาผ่านการแข่งขั นกีฬาได้ ดีกว่าการ
โฆษณาผ่านบิลบอร์ด นอกจากนี้ 55% ของผู้ชมยังมี โอกาสที่จะเลือกซื้อแบรนด์สินค้า/
บร ิการที่เป็น Sponsorship มากกว่าแบรนด์สินค้า/บร ิการที่เป็นคู่แข่งกันหากราคา
และคุณภาพไม่ แตกต่างกัน และ 52% ของผู้ชมมี การบอกกั บตัวเองถึงแบรนด์สินค้า/
บร ิการที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ Sponsor การแข่งขันกีฬา (รูปที่ 19)
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รูปที่ 19 ควำมรูส
้ ึกของผู้ชม Esports ต่อแบรนด์สินค้ำ/บริกำรที่เข้ำไปเป็น Sponsorship ให้กับกำรแข่งขัน
ผู้ชม Esports ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีและสามารถจดจาแบรนด์ที่เป็น Sponsorship ให้กับทีม หรือ
Tournament แข่งขันได้

ผลสำรวจควำมรูส
้ ึกของผู้ชมกีฬำ Esports ที่มีต่อแบรนด์สินค้ำ/บริกำร
ที่เข้ำไปเป็น Sponsorship ให้กับกำรแข่งขัน
(% ของกลุ่มตัวอย่าง)

65%

สามารถจดจา
แบรนด์สินค้า/บริการ
ที่เป็น Sponsor ได้

55%

มีโอกาสที่จะซื้อแบรนด์
สินค้า/บริการที่เป็น
Sponsor มากกว่า
แบรนด์ค่แ
ู ข่ง

63%

สามารถจดจา
แบรนด์สินค้า/บริการ
ได้ดีกว่าการโฆษณา
ผ่าน Billboard

52%

มีการบอกกับตัวเองถึง
แบรนด์สินค้า/บริการที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
Sponsor การแข่งขัน
กีฬา

ที่มา: Nielsen Fan Insights (2021)

จากผลการศึกษาทั้ ง 2 งานจะเห็นได้ว่าผู้ ชม Esports ในไทยมี ฐานที่ค่อนข้ างใหญ่
และเป็นกลุ่มที่ ค่อนข้ างมี กาลั งซื้อ สะท้ อ นจากรายได้ เ ฉลี่ ยต่ อเดื อนที่ ใกล้ เคี ยงกั บ
ค่าเฉลี่ ยของครัวเร ือนในกรุ งเทพฯ และปร ิมณฑลอี กทั้ งยังมี ทัศนคติที่ดีต่อ Brand
สินค้า/บร ิการที่เข้าไปเป็น Sponsorship ให้กับการแข่งขัน จึงเป็นโอกาสที่ดีสาหรับ
Brand ที่จะเข้าไปโฆษณาสินค้าและบร ิการของตนเองในการแข่งขัน โดยแบรนด์ที่มี
ประสบการณ์ ในการเป็น Sponsorship ให้การแข่งขัน Esports ของไทยแล้วจะอยู่
ในกลุ่มของ Food & Beverage, Telecom รวมถึ งอุ ปกรณ์ IT อย่าง Gaming Gear
เป็นต้น นอกจากนี้ด้วยการที่การแข่งขันกีฬา Esports มั กมี ผู้ชมต่างชาติเข้ามารับชมด้วย
การทา Sponsorship ให้กับการแข่ งขั นจึงอาจเป็นช่องทางหนึ่ งในการประชาสัมพั นธ์

แบรนด์สินค้า/บร ิการของตนเองให้เห็นในสายตาคนทั่วโลกอีกด้วย
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BOX 1

ตัวอย่ำงนโยบำยสนับสนุนอุตสำหกรรมเกม
ของต่ำงประเทศ x กำรท่องเที่ยว
อุ ต สาหกรรมเกม และ Esports เป็ นหนึ่ ง ในธุ รกิ จที่ ภาครัฐ และเอกชนในหลาย
ประเทศให้การสนับสนุน เนื่องจากสามารถช่วยหนุนให้อุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศ
โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวให้เติ บโตตามไปด้วย โดยตั วอย่ ำงของประเทศที่ให้ กำร
สนับสนุน อำทิ ฝรั่งเศส ที่สนับสนุนกำรพั ฒนำต้นแบบเกมผ่ำนกำรให้ นโยบำยด้ ำน
ภำษี เงินทุ นตั้ งต้ น รวมถึ งสนั บสนุ นด้ ำนสิ นเชื่ อ สหรำชอำณำจักรที่ จัดตั้ งกองทุ น
เพื่ อกำรลงทุนพั ฒนำเกม โดยเงินทุนแก่ นักพั ฒนำเกมระหว่ำง 75,000-500,000
ปอ นด์ รวมถึ ง ให้ กำรสนั บ สนุ นด้ ำนสิ น เชื่ อถึ ง 100,000 ปอนด์ ตลอดจน

ออสเตรเลียที่มีกำรจัดตั้งกองทุนสำหรับธุรกิ จพั ฒนำเกม โดยมีเงินทุนสนับสนุนสูง
ถึ ง 1 ล้ ำ นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ นอกจำกนั้ น ยั ง มี สิ ท ธิ พิ เศษทำงภำษี แ ละเงิ น กู้ อั ต รำ
ดอกเบี้ยพิ เศษ โดยมุ่ งหวังว่ำ ผู้ ประกอบกำรพั ฒนำเกมในประเทศจะสำมำรถผลิ ต
เกมและส่งออกดิจิตอลคอนเทนต์ผ่ำนกระบวนกำรนี้ได้ (ตำรำงที่ 1)

ตารางที่ 1 ตัวอย่ำงนโยบำยสนับสนุนอุตสำหกรรมเกม และ Esports ของต่ำงประเทศ
ฝรัง
่ เศส สหราชอาณาจักร และออสเตรเลียมีการสนับสนุนผ่านสิทธิพิเศษทางภาษี เงินทุนจากกองทุนและสินเชื่อ
ประเทศ
องค์กร
รำยละเอียด
ฝรัง
่ เศส

The Directorate
General for
Enterprise
(DGE)

ดาเนินนโยบายเครดิตภาษีสาหรับการพั ฒนาวิดีโอเกม (TCVG) รวมถึงเงินทุนตั้งต้น
สาหรับการทาต้ นแบบเกม หรือนโยบายสินเชื่อพิ เศษ นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้ ง
เครือข่ายสาหรับอุตสาหกรรมเกม เพื่ อสร้างความร่วมมือกันระหว่างองค์กรที่อยู่
ใน Ecosystem ตั้งแต่ตัวแทนจาหน่าย ไปจนถึงสถาบันการศึ กษาต่างๆ ที่จะผลิต
แรงงานทักษะออกมาเพื่ อตอบสนองตลาดการพั ฒนาเกมของประเทศต่อไป

สหรำช
อำณำจักร

TIGA

จัดตั้งกองทุนเพื่ อการลงทุนในวิดีโอเกม โดยให้เงินทุนระหว่าง 75,000 ถึง
500,000 ปอนด์ แก่นักพั ฒนาเกมทั่วประเทศ รวมถึงสนับสนุนอัตราดอกเบี้ย
พิ เศษผ่านสินเชื่อ Soft Loan ที่ให้สูงสุดถึง 100,000 ปอนด์ นอกจากนั้น ยัง
แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะ โดยดาเนินนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานที่
ยืดหยุ่นยิ่งขึ้นสาหรับอาชีพที่ใช้ทักษะเฉพาะ เช่น ผู้พัฒนาเกม เป็นต้น

ออสเตรเลีย

รัฐสภำแห่ง
ออสเตรเลีย

จัดตั้งกองทุนสาหรับผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจพั ฒนาเกม โดยมีเงินทุน
สนับสนุนสูงถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนั้น ยังมีสิทธิพิเศษทางภาษีและ
เงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิ เศษ โดยมุ่งหวังว่าผู้ประกอบการพั ฒนาเกมในประเทศจะ
สามารถผลิตเกมและส่งออกดิจต
ิ อลคอนเทนต์ผ่านกระบวนการนี้ได้

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS โดยอ้างอิงจาก สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจท
ิ ัล

การแข่งขัน The R6 Raleigh Major ที่เมืองราลี สหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในตัวอย่าง
ที่ชี้ให้เห็นว่า Esports สามารถช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ โดยรายการดังกล่าว
สามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนได้ถึง 1.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย นอกจำกกำร
แข่งขัน Rainbow 6 ที่จัดระหว่ำงวันที่ 11-18 ส.ค. 2562 ที่ผ่ำนมำ จะมีผู้เข้ำชมผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ถึงกว่ำ 16 ล้ำนวิว คิดเป็นเวลำรับชมสูงกว่ำ 6 ล้ำนชั่วโมงแล้ว กำร
แข่งขันดังกล่ำวยังมีผู้เข้ำชม ณ สถำนที่จัดงำนแข่งขันอีกกว่ำวันละ 2,600 คน ซึ่ง
กว่ำ 70% เป็นผู้ชมจำกต่ำงรัฐ หรือต่ำงประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจต่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้องใน
เมืองรำลี อำทิ โรงแรม ร้ำนอำหำร ตลอดจนธุรกิ จรักษำควำมปลอดภั ยต้องมีกำร
จ้ำงงำนเพิ่ มขึ้นจำกช่ วงเวลำปกติ ถึงรำว 1,000 ต ำแหน่ งซึ่ ง มี กำรประเมิ นว่ำกำร
แข่งขันดั งกล่ ำวได้ สร้ำงเม็ ดเงินหมุ นเวียนในเมื องรำลี ได้ สูงถึ ง 1.45 ล้ ำนเหรียญ
สหรัฐฯ (รูปที่ 20)
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รูปที่ 20 กำรแข่งขัน Rainbow 6 ที่เมืองรำลี สหรัฐอเมริกำสร้ำงเม็ดเงินหมุนเวียนได้ถึง 1.45 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
การแข่งขัน Rainbow 6 มีผู้เข้าชม ณ สถานที่จด
ั งานกว่าวันละ 2,600 คน ซึ่งกว่า 70% เป็นคนจากต่างรัฐ หรือ
ต่างประเทศ ทาให้ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และการรักษาความปลอดภัยต้องจ้างงานเพิ่ มอีกกว่า 1,000 ตาแหน่ง

เงินหมุนเวียนตลอด
กำรแข่งขัน

ผู้เข้ำชมกำรแข่งขันในเมือง Raleigh

2,600

1.45

คน/วัน

70% ของผู้เข้ำชมเดินทำงมำจำก

ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ต่ำงเมือง ต่ำงรัฐ หรือ ต่ำงประเทศ

กำรจ้ำงงำนระหว่ำงกำรแข่งขัน

1,000

ตาแหน่ง

ในธุรกิจโรงแรม ร้ำนอำหำร
และธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย เป็นต้น

กำรเข้ำชมผ่ำนช่องทำงออนไลน์

16+
ล้านวิว

6+

ล้านชั่วโมง

15
ภาษา

ที่มา: Visitraleigh

สำหรับกำรแข่งขัน Esports กับโอกำสในกำรกระตุ้น
อุตสำหกรรมท่องเที่ยวของไทย คุณสันติ โหลทอง
นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ได้ให้มุมมอง
จำกกำรสัมภำษณ์ไว้ดังนี้:
การเติบโตของตลาด Esports ทั่วโลกหนุนให้ภาคเอกชนรวมถึงรัฐบาลของหลาย
ประเทศเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถอาศั ยโอกาสจากการเติบโตดังกล่าว มาช่วย
สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศผ่านการจัดการแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนต์
ซึ่งจะสร้ำงรำยได้หลักๆจำกกำรเข้ำพั กและกำรบริโภค โดยล่ำสุดของไทย นำยกรัฐมนตรี
ได้ มอบหมำยให้ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกี ฬำและกระทรวงดิ จิทัลเพื่ อเศรษฐกิ จและ
สังคม ร่วมกันผลักดั นและสนับสนุนอุตสำหกรรม Esports ของไทย โดยตั้งเป้ำให้

ประเทศไทยเป็นสถำนที่แข่งขันในระดับโลก ซึ่งขณะนี้กีฬำ Esports ถื อเป็นกี ฬำอำชีพ
อย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว และเป็นส่วนหนึ่งของ Soft Power ของประเทศไทยด้วย
ตั วอย่ า งหนึ่ ง ของความส าเร็ จ จากการจั ด งานแข่ ง ขั น Esports ในไทย คื อ
THAILAND ESPORTS CHAMPIONSHIP 2022 ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล หำดใหญ่
ระหว่ำงวันที่ 8-11 กันยำยน 2565 ซึ่งมีนักกีฬำอีสปอร์ตเข้ำร่วมแข่งขันกว่ำ 1,000 คน
และมี จำนวนนั กท่ องเที่ ยวที่ เดิ นทำงเข้ำร่วมงำนตลอดระยะเวลำจัดงำนเป็นกว่ำวันละ
4,000-5,000 คน โดยจากงบประมาณในการจั ด การแข่ ง ขั น ที่ ร าว 30 ล้ า นบาท
สามารถสร้ า งเงิ น หมุ น เวี ย นให้ กั บ อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ธุ ร กิ จ โรงแรม
ร้านอาหาร ในจังหวัดสงขลาได้ กว่า 60-70 ล้ านบาท คิ ด เป็ น Multiplier Effect
ที่มา: mgronline.com

สูงถึงราว 2 เท่าตัวด้วยกัน
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สรุป
Krungthai COMPASS มองว่ำ ในระยะเวลำ 5 ปีข้ำงหน้ำ ตลำด Esports ใน
ไทยจะเติ บ โตอย่ ำ งรวดเร็ว โดยคำดว่ำ จะมี มู ล ค่ ำ ตลำดอยู่ ที่ 3,250 ล้ ำ น
เหรียญสหรัฐ ฯ หรือ กว่ำ 108,000 ล้ ำนบำท ในปี 2570 เติ บ โตเฉลี่ ย กว่ำ
23.5% ต่อปี หรือเติบโตกว่ำ 3 เท่ำหำกเทียบกับในปัจจุบัน ตำมกำรเพิ่ มขึ้น
ของจ ำนวนผู้ เ ล่ น และผู้ ช มที่ ไ ด้ รับ ผลดี จ ำกเทคโนโลยีที่ก้ำ วกระโดด ทำให้
ประสบกำรณ์ ใ นกำรเล่ น เกมมี ค วำมสมจริ ง และเพลิ ด เพลิ น มำกยิ่ ง ขึ้ น
ประกอบกับจำนวนแรงงำนทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมเกมของไทยยัง
มี แ นวโน้ ม เพิ่ มขึ้ น จำกกำรที่ ห ลำยมหำวิ ท ยำลั ย มี ก ำรบรรจุ ห ลั ก สู ต ร
เกี่ ยวกั บเกมและ Esports เข้ ำไปในกำรเรียนกำรสอนมำกยิ่ งขึ้ น นอกจำกนี้
ภำครัฐ ยัง มีบ ทบำทในกำรสนับสนุน ตลำด Esports ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดกำรลงทุน
บทควำมนี้ Krungthai COMPASS จึ งน ำเสนอ 6 บทบำททำงธุ รกิ จ
ใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มได้รบ
ั อำนิสงส์จำกกระแสกำรเติบโตของตลำด
Esports คือ บทบำทนักกีฬำ Esports บทบำทกำรเป็นเจ้ำของ
ทีม Esports บทบำทผู้จัดงำนแข่งขัน บทบำทผู้พัฒนำเกม
บทบำทผู้ลงทุนในโครงสร้ำงพื้ นฐำน และบทบำทผู้สนับสนุน
หรือสปอนเซอร์ ขณะเดียวกัน ธุรกิจแบบดั้งเดิม (Traditional
Business) ยังสำมำรถใช้ Esports เป็นเครื่องมือในกำร
ส่งเสริมกำรเติบโตได้ โดยเฉพำะในภำคท่องเที่ยวที่เคย
มี ก รณี ศึก ษำทั้ ง ในต่ ำ งประเทศ และในไทยให้ เ ห็ น กั น
แล้ ว เช่ น กำรแข่ ง ขั น Rainbow 6 ในเมื อ ง Raleigh
สหรัฐฯ ในปี 2562 ที่สร้ำงเงินหมุนเวียนกว่ำ 1.45 ล้ ำน
เหรียญสหรัฐฯ หรืองำน Thailand Esports
Championship ปี 2565 ที่หำดใหญ่ ที่ส่งผลให้เกิดเงิน
หมุนเวียนในธุรกิจโรงแรมและร้ำนอำหำร 60-70 ล้ำนบำท
คิดเป็น Multiplier Effect ถึงรำว 2 เท่ำ เมื่อเทียบกับเงิน
ลงทุนจัดงำนที่ 30 ล้ำนบำท
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจลงทุนในตลำด Esports ควรศึกษำเทรนด์หรือแนวเกมที่ มี
ผู้ชมและผู้เล่นให้ควำมสนใจในระดับสูง โดยเฉพำะในบทบำทที่มีควำม
เกี่ ยวเนื่ อ งกั บตลำด Esports โดยตรง คือ นั กกี ฬ ำ เจ้ำของที ม และ
ผู้จัดกำรแข่งขัน เนื่องจำกจำนวนผู้ชมจะเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อ
ควำมส ำเร็ จ ของงำน และมี ผ ลต่ อ กำรตั ด สิ น ใจสนั บ สนุ น ของ
Sponsorship ซึ่งเป็นรำยได้หลักใน Ecosystem ของตลำด Esports
นอกจำกนั้น กำรสร้ำงควำมร่วมมือกันของแต่ละบทบำทใน Ecosystem ก็
เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ตลำด Esports เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน
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ั ทา >>
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ และ Chief Economist
ดร.พชรพจน์ เป็นที่ รูจ
้ ักอย่างกว้างขวางในแวดวงว ิชาการและสื่ อมวลชนใน
ฐานะเป็นนั กเศรษฐศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในเร่อื งเศรษฐกิจและการเง ิน
สามารถว เิ คราะห์ ไ ด้ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง ตรงประเด็ น และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ กลุ่ ม
นักธุรกิจ ดร.พชรพจน์ จึงได้รบ
ั เชิญเป็นว ิทยากรในรายการข่าวและงานสัมมนา
อย่างต่อเนื่อง
ก่อนร่วมงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มี ประสบการณ์ ทางานกว่า 7 ปีที่
ธนาคารไทยพาณิ ชย์และเคยทางานด้านว ิชาการเป็น Assistant Professor
of Economics ที่ San Diego State University ประเทศสหรัฐ อเมร ิกา
นอกจากนั้ น ยังเคยฝึกงานที่ธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Fed) ดร.พชรพจน์
จบการศึ ก ษาระดั บ ปร ิญญาเอก ด้ า นเศรษฐศาสตร์ จาก University of
Michigan ประเทศสหรัฐอเมร ิกา

กณิศ อ่าสกุล
Analyst
กณิ ศ มี ความรู ค
้ วามเชี่ยวชาญและมี ประสบการณ์ ทางานว ิจัยธุรกิ จในคลัสเตอร์
โครงสร้างพื้ นฐาน เช่น กลุ่มธุรกิ จรับเหมาก่ อสร้าง และกลุ่มธุรกิ จวัสดุก่อสร้าง
กว่ า 3 ปี ที่ ศู น ย์ ว ิจั ยเศรษฐกิ จ และธุ รกิ จ (Economic Intelligence Center)
ธนาคารไทยพาณิชย์
กณิ ศ จบการศึ กษาปร ิญญาตร ี (เกี ยรติ นิ ยมอั นดั บหนึ่ ง) สาขาเศรษฐศาสตร์
จากมหาว ท
ิ ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และปร ิญญาโท สาขาบร ิหารธุ ร กิ จ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาว ิทยาลัย

กฤชนนท์ จินดาวงศ์
Analyst
กฤชนนท์ มี ประสบการณ์ ทางานด้านการค้าระหว่างประเทศ (Trade finance) มา
มากกว่า 6 ปี ทาให้ มีความเชี่ยวชาญในด้านการค้ าต่างประเทศทั้งในด้ านการนาเข้ า
และส่งออก ปัจจุบันเป็นนักว ิเคราะห์ที่ดูแลการว ิเคราะห์กลุ่มธุรกิจข้าว ธุรกิจน้าตาล
และธุรกิจปุ๋ยเคมี

กฤชนนท์ จบการศึกษาปร ิญญาตร ีและปร ิญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
จากมหาว ิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ ทุนการศึกษาโครงการวายุ ภักษ์ มหาบัณฑิ ต
ของธนาคารกรุงไทย
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