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สถำนกำรณ์กำรแข่งขัน Esports ของโลกและไทยเป็นอย่ำงไร?

ท่ีมา: Newzoo
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หน่วย: ล้านคน

ปัจจบุันกำรแขง่ขนั Esports ก ำลังเป็นท่ีนิยมมำกขึน้ท่ัวโลก สะท้อนจำกจ ำนวนผู้ชมในปี 2564 ท่ีสูงถึง 489.5 ล้ำนคน
และมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตต่อเน่ืองเป็น 640.8 ล้ำนคนในปี 2568 โดยเฉพำะในสหรฐัอเมรกิำมีจ ำนวนผู้ชมมำกถึง 84 ล้ำนคน ซึ่งถือวำ่เป็น
ยอดผู้ชมในระดับเดียวกับกีฬำยอดนิยมของชำวอเมรกัินท้ัง MLB ท่ี 79 ล้ำนคน และ NBA ท่ี 63 ล้ำนคน

จ ำนวนผู้ชม Esports ท่ัวโลก
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ท่ีมา: Press Search และงานสัมมนา 

“ศักยภาพ Esports ไทย สู่สากล 
วถีิชีวติยุคดิจิทัล” 

รำชกิจจำฯ เผยแพร ่‘Esport’ 
เป็นกีฬำอำชีพอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว
The Standard 21 ก.ย. 64

OTO ลุย Esport เชื่อเป็น
New S-curve หนุนธุรกิจโตติดปีก
กรุงเทพธุรกิจ 08 ส.ค.65

The Standard 

จุรนิทร ์เปิดงำนแข่งขนั Esport
ซอฟต์เพำเวอร ์ผ่ำนดิจิทัลคอนเทนต์
มติชน 29 เม.ย.65

ไทยควำ้เหรยีญทอง Esport 
เกม RoV ในกำรแข่งขันซีเกม
ไทยรฐั 22 พ.ค.65มติชน ไทยรฐั

ปัจจบุันไทยมี
ผู้ชมกีฬำ Esport
เป็นจ ำนวนสูงถึง

5.5
ล้ำนคน

1 งานสัมมนา “ศักยภาพ Esports ไทย สู่สากล 
วถีิชีวติยุคดิจทัิล”

เกมม่ิงเกียรโ์ตตำม ‘Esport’
สินค้ำไอทีแห่ชิงเค้กหม่ืนล้ำน
ประชาชาติ 5 ม.ค.65ประชาชาติ กรุงเทพธุรกิจ

สถำนกำรณ์กำรแข่งขัน Esports ของโลกและไทยเป็นอย่ำงไร?
Esports ในไทยเริม่ได้รบักำรยอมรบัมำกขึน้ โดยปัจจบุนัไทยมีผู้ชม Esports ถึงกวำ่ 5.5 ล้ำนคน1
สะท้อนจำก กำรประกำศรำชกิจจำนุเบกษำให้ Esports เป็นกีฬำอำชีพ กำรท่ี Esports ถูกบรรจุเป็นหน่ึงในกีฬำท่ีใช้ในกำรแข่งขัน SEA 
Game และ Asian Game ซึ่งทีมชำติไทยสำมำรถควำ้เหรยีญทองในกำรแข่งขัน ROV มำได้ใน SEA Game เป็นต้น

https://thestandard.co/e-sports-official-professional-sport/
https://www.bangkokbiznews.com/business/Business_Stock/1019644
https://thestandard.co/e-sports-official-professional-sport/
https://www.matichon.co.th/economy/news_3316405
https://www.thairath.co.th/sport/others/2399257
https://www.matichon.co.th/economy/news_3316405
https://www.thairath.co.th/sport/others/2399257
https://www.prachachat.net/ict/news-834196
https://www.prachachat.net/ict/news-834196
https://www.bangkokbiznews.com/business/Business_Stock/1019644
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ท ำควำมรูจ้กั
กับกีฬำ

Esports
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Esports
คือ

กิจกรรมกำรแขง่ขันกีฬำท่ีใช้ส่ืออเิล็กทรอนิกส์อย่ำง 
“เกม” ในกำรด ำเนินกำรแข่งขัน โดย Esport มี

รูปแบบและวธิีกำรเล่นเหมือนกับกำรเล่นวดีีโอเกมท่ัวไป
ท้ังแนววำงแผนกลยุทธ์ หรอืแนวต่อสู้ในระบบออนไลน์

ท่ีมีจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขันหลำยคนผ่ำนอปุกรณ์ท้ัง 

1) Console เชน่ Play Station หรอื XBOX 
2)PC 
3) Mobile 

โดยตัวอย่ำงของกำรแขง่ขนั  Esport ท่ีมีช่ือเสียงและมีกำรจัดกำรแข่งขัน
อย่ำงต่อเน่ืองในระดับโลก เช่น The International League of Legends 
World Championship หรอื The Evolution Championship ส่วนกำร

แข่งขัน Esport ในไทย เช่น  ROV Pro League หรอื Free Fire Pro เป็นต้น

ท่ีมา: Newzoo

Publishers
Game

Developers
League

Organizers
Players

or Teams

Sponsorship Media

Broadcasters

Arena/Stadium

Esports Ecosystem

Esports คืออะไร? Eco-system ของ Esports เป็นยังไง?
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ตลำด Esports มีมูลค่ำท่ีอยู่เท่ำไหร?่

ท่ีมา: Statista, ผลส ารวจปี 2022 ตลาดเกมมือถือโตไม่หยุด และประเมินโดย Krungthai COMPASS
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2561 2562 2563 2564 2565F เครื่องเกม 
Console

มีแนวโน้ม
เติบโตต่อเนื่อง

พันล้าน USD

คอมพิวเตอร์

สมำรท์โฟน

มูลค่ำตลำด Esports ท่ัวโลก

ในปี 2564 ตลำด Esports ท่ัวโลกมีมูลค่ำตลำดรำว 190,000 ล้ำน USD หรอืกวำ่ 6 ล้ำนล้ำนบำท
เติบโตขึ้นเกือบ 2 เท่ำ เมื่อเทียบกับปี 2561 ท่ีผ่ำนมำ  โดยมีแรงหนุนหลักมำจำกตลำดเกมบนสมำรท์โฟน 
ท่ีมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ืองจนมีควำมสำมำรถใกล้เคียงกับเครื่องเล่นเกมประเภทอื่น
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ตลำด Esports มีมูลค่ำท่ีอยู่เท่ำไหร?่
ส ำหรบัประเทศไทยมีกำรประเมินวำ่ตลำด Esports มีมูลค่ำสูงถึง 37,600 ล้ำนบำทในปี 2565
ขยำยตัวสูงเกือบปีละ 20% ในช่วง 5 ปีท่ีผ่ำนมำ (2561-2565) โดยตลำด Esports ไทยมีมูลค่ำสูงขึ้น
อย่ำงต่อเน่ืองจำก 18,500 ล้ำนบำทในปี 2561 เป็น 22,000 และ 27,000 ล้ำนบำท ในปี 2563-2564 ก่อนท่ีจะขึ้นมำแตะ
ระดับ 37,600 ล้ำนบำทในปี 2565

ท่ีมา: Statista และประเมินโดย Krungthai COMPASS
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ล้านบาท มูลค่ำตลำด Esports ของไทย

เติบโตต่อเนื่อง
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ปัจจยัหนุน
กำรเติบโตของตลำด 
Esports ไทย
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ปัจจยัหนุนตลำด Esports ไทย

คำดวำ่ในปี 2570
ตลำด Esports ไทย 

จะมีมูลค่ำ

ผู้เล่นเกมในไทย
มีแนวโน้มเติบโต
ตำมเทรนด์โลก 
ข้ึนไปแตะระดับ 

18.7 ล้ำนคน 
ในปี 2570

กำรพัฒนำท่ีก้ำวกระโดด
ของเทคโนโลยี ส่งผลให้
กำรพัฒนำเกมตรงควำม
ต้องกำรผู้เล่นมำกข้ึน

ผู้ชม Esports ในไทย
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

ไปอยู่ท่ี

10.7 ล้ำนคน 
ในปี 2570

แรงงำนเฉพำะด้ำน
ของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
จำกมหำวทิยำลัยในไทยเพ่ิม
หลักสูตรเก่ียวกับเกมมำกข้ึน ภำครฐัมีนโยบำย

สนับสนุนตลำด Esports
ผ่ำนกำรสนับสนุนเงินทุน 

และสิทธิประโยชน์
ในกำรลงทุน เน่ืองจำก

มองวำ่ Esports
จะเป็น 1 ใน New S-Curve 

หรอืเติบโตเฉล่ียปีละ23.5%108,000 ล้านบาท

ปัจจยัหนุนกำรเติบโตของตลำด Esports ไทย
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ปัจจยัหนุนกำรเติบโตของตลำด Esports ไทย
1) จ ำนวนผู้เล่นไทยท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตำมเทรนด์โลก

ท่ีมา: Statista และ globenewswire และประเมินโดย Krungthai COMPASS

9.8
ล้านคน

2564                                                          2570f

ในปี 2564 ผู้เล่นในไทยมีจ ำนวนมำกถึง 9.8 ล้ำนคน และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเป็น 18.7 ล้ำนคนในปี 2570
หรอืคิดเป็นสัดส่วนรำว 1 ใน 3 ของประชำกรท้ังหมดของไทย จำกควำมนิยมท่ีเพ่ิมข้ึนตำมเทรนด์โลก

จ ำนวนผู้เล่น Esports ในไทยปี 2564 และ คำดกำรณ์จ ำนวนผู้เล่นในป ี2570

18.7
ล้านคน

CAGR

+11.4%
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2) จ ำนวนผู้ชมไทยท่ีเพ่ิมข้ึนจำกควำมนิยมและรูปแบบของเกมท่ีออกแบบให้
ผู้ชมมีส่วนรว่มกับเกมมำกย่ิงข้ึนเม่ือเทียบกับกีฬำด้ังเดิมประเภทอื่นๆ
ควำมนิยมของผู้ชม Esports ในไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน โดยในปี 2564 ไทยมีจ ำนวนผู้ชมสูงถึง 5.5 ล้ำนคน
อกีท้ังยังมีแนวโน้มท่ีจ ำนวนผู้ชม Esports ในไทยยังมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองแตะระดับ 10.7 ล้ำนคนในปี 2570

ท่ีมา: Statista และ influencermarketinghub และประเมินโดย Krungthai COMPASS

จ ำนวนผู้ชม Esports ในไทยปี 2564 และ คำดกำรณ์จ ำนวนผู้ชมในปี 2570

CAGR

+11.7%

5.5
ล้านคน

10.7
ล้านคน

2564                                                          2570f

ปัจจยัหนุนกำรเติบโตของตลำด Esports ไทย
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ท่ีมา: The Entertainment Software Association

ของผู้เล่นมองวำ่
คุณภำพ
ของกรำฟกิ
มีส่วนส ำคัญ
ต่อกำรซ้ือ
และเล่นเกม

67%

3) กำรพัฒนำท่ีก้ำวกระโดดของเทคโนโลยีส่งผลให้ผู้บรโิภคอยำกเล่นเกมมำกขึ้น
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี โดยเฉพำะด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกรำฟิกของเกมจะส่งเสรมิให้ประสบกำรณ์
ในกำรเล่นเกมให้มีควำมแปลกใหม่ และตรงตำมควำมต้องกำรของผู้เล่นมำกย่ิงข้ึน 

ผลส ำรวจปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรซื้อและเล่นเกมของผู้เล่น

12

ปัจจยัหนุนกำรเติบโตของตลำด Esports ไทย
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4) ภำคกำรศึกษำไทยมีแนวโน้มผลิตแรงงำนท่ีมีทักษะเฉพำะด้ำน Esports มำกขึ้น
กำรเติบโตท่ีรวดเรว็ของตลำด Esports ส่งผลให้หลำยมหำวทิยำลัยในไทย ได้เพ่ิมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับกำร
พัฒนำเกมและ Esports เข้ำไปในกำรเรยีนกำรสอนมำกย่ิงข้ึน โดยปัจจยัมีหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกวำ่ 10 หลักสูตร

ปัจจยัหนุนกำรเติบโตของตลำด Esports ไทย

ตัวอย่ำงหลักสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรพัฒนำเกม และกำรบรหิำรจดักำรด้ำน Esports ในไทย

มหำวทิยำลัยกรุงเทพฯ
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และนวตักรรม สำขำวชิำ
เกมและส่ือเชิงโต้ตอบ

มหำวทิยำลัยรงัสิต
หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวชิำคอมพิวเตอรเ์กม
และอสีปอรต์

มหำวทิยำลัยหอกำรค้ำไทย
คณะบรหิำรธุรกิจ 
สำขำกำรจัดกำรธุรกิจ
เกมและ Esports

มหำวทิยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วทิยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำกำรออกแบบเชิง
โต้ตอบและกำรพัฒนำเกม 

มหำวทิยำลัยศรปีทุม มหำวทิยำลัยศิลปำกร

มหำวทิยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวทิยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำ เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

คณะดิจิทัลมีเดีย 
สำขำวชิำกำรออกแบบ
อนิเทอรแ์อคทีฟและเกม

คณะวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือกำรออกแบบ หลักสูตร
วทิยำศำสตรบ์ัณฑิต

คณะวทิยำศำสตรบ์ัณฑิต 
สำขำวชิำเทคโนโลยีมีเดีย

หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล
แนวสรำ้งสรรค์/กำร
ออกแบบเชิงนวตักรรมดิจิทัล

วทิยำลัยนวตักรรม 
และกำรจัดกำร สำขำวชิำ
กำรจัดกำร อสีปอรต์

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
สำขำกำรพัฒนำส่ือประสมและเกม

ท่ีมา: TCaster.net รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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ภาครฐัสนับสนุนการเติบโตของ Esports ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 อย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่มีการประกาศให้ 
Esports เปน็กีฬาอาชีพ ในเดือน ก.ย. 2564 มีการส่งเสรมิการลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ Esports ผ่านสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี รวมถึงยังมีการส่งเสรมิการลงทุนผ่านกองทุนต่างๆ ผ่าน DEPA ดังนี้

ท่ีมา: ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

Digital Startup Fund

Digital Manpower Fund

Digital Event and Marketing

Digital Infrastructure Fund for 
Private Investment

Digital Infrastructure Fund for 
Government and Public Investment

1

2
3

4

5

ให้ทุนมำกสุด 1 ล้ำนบำท (3 ป)ี ตอนเริม่กิจกำร

และมำกท่ีสุด 5ล้ำนบำท (3 ป)ี เพ่ือสนับสนุนกำรเติบโตของธุรกิจ

มีทุนส่งเสรมิทักษะให้มำกท่ีสุด 1 แสนบำท (1 ป)ี

และมำกท่ีสุด 3 แสนบำท (1 ป)ี ส ำหรบัพัฒนำทักษะผู้บรหิำร

มีทุนให้มำกสุด 5 ล้ำนบำท (Matching fund 60:40) (1 ปี) 

ในกำรจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ กำรแข่งขัน หรอืเพ่ิมกำรรบัรูข้องประชำชนเก่ียวกับดิจิทัล

มีงบประมำณ 50 ล้ำนบำท (Matching fund 50:50) (3 ปี) 

ในกำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนส ำหรบักำรลงทุนของภำคเอกชน

งบประมำณ 200 ล้ำน (5 ปี) ในกำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนส ำหรบักำรลงทุน

ของภำครฐั

ปัจจยัหนุนกำรเติบโตของตลำด Esports ไทย

โครงกำรเงนิทุนสนับสนุนกำรเติบโตของอตุสำหกรรมดิจทัิล โดย DEPA
ปัจจบุัน DEPA การสนับสนุนเงนิทุน 5 ประเภทซ่ึงธรุกิจในตลาด Esports สามารถใช้เพ่ือ Leverage กิจการได้

5) ภำครฐัให้กำรสนับสนุนตลำด Esports
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ธุรกิจไทยจะสำมำรถอำศัยโอกำส
จำกกำรเติบโตของ Esports ได้ในด้ำนใด? 

และต้องเข้ำไปบทบำทใด?
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โอกำสท่ีผู้ประกอบกำรไทยจะสำมำรถเจำะเขำ้ไปในตลำด Esports มีอะไรบำ้ง และควรเขำ้ไปในบทบำทไหน?

การเติบโตของตลาด Esports ไม่เพียงแต่จะเปน็ประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีอยู่ในแวดวงเดียวกัน (1st Wave) เท่าน้ัน
แต่ธุรกิจในระลอกถัดไป (2nd Wave) อย่างสนามแข่งขัน ผู้สนับสนุน และภาคท่องเท่ียวก็จะได้รบัอานิสงส์ด้วยเช่นกัน

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

Esports
Ecosystem

League
Organizer

Game’s
Developer

Team

Player

Esports
Infrastructure

Sponsor

Tourism

ธุรกิจท่ีมีโอกำสได้รบัประโยชน์จำกกำรเติบโตของ Esports ในระยะแรก (1st Wave) และระยะถัดมำ (2nd Wave)

1

2

3

4

5

6

7
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นักกีฬำ Esports อำชีพใหม่ท่ีสรำ้งเงนิล้ำนได้จำกเกม
รำยได้ของนักกีฬำ Esports จะขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ซึ่งจะเป็นตัวก ำหนดผลงำนและควำมส ำเรจ็ ท้ังยังสำมำรถผันตัวไป
ท ำกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ เพ่ือสรำ้งรำยได้ท่ีมำกขึ้น เช่น กำรแคสเกม หรอืท ำคลิปแบ่งปันเทคนิคต่ำงๆ ให้กับผู้เล่นหน้ำใหม่ เป็นต้น

นักกีฬำ Esports จ ำเป็นต้องฝึกฝนทักษะให้อยู่ในระดับสูง และเตรยีมพรอ้มทดสอบฝีมือเม่ือมีกำร
คัดเลือกเข้ำทีม/สโมสร นอกจำกน้ี ยังมีหน่วยงำนภำครฐัและเอกชนท่ีสนับสนุนควำมสำมำรถของ
นักกีฬำ เช่น มหำวทิยำลัยต่ำงๆ ท่ีได้มีกำรบรรจุ Esports ให้เป็นหลักสูตรกำรเรยีนกำรสอนจรงิ

ต้องรูจ้กัใครบ้ำง?

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
ภาพ: logos-world.net, rov.in.th และ wikipedia

รายได้รวมเฉล่ียของนักกีฬา Esports ในแต่ละเกม
(ล้านบาท/คน)

15.8 3.1 3.0

ประมาณการรายได้ของนักกีฬา Esports ในไทย

Key Success

- มีวนัิยในกำรฝึกซ้อม

- มีทักษะในกำรคิดวเิครำะห์

- มีไหวพรบิท่ีสำมำรถช่วยให้

แก้ปัญหำได้รวดเรว็

โอกำสท่ีผู้ประกอบกำรไทยจะสำมำรถเจำะเขำ้ไปในตลำด Esports มีอะไรบำ้ง และควรเขำ้ไปในบทบำทไหน?

1
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เจำ้ของทีม Esports รูปแบบธุรกิจใหม่ท่ีน่ำจบัตำมอง

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
ภาพ: gamingdose.com, dtacblog.co, sanook.com

โอกำสท่ีผู้ประกอบกำรไทยจะสำมำรถเจำะเขำ้ไปในตลำด Esports มีอะไรบำ้ง และควรเขำ้ไปในบทบำทไหน?

ต้องรูจ้กัใครบ้ำง?
นอกจำกกำรเฟน้หำนักกีฬำท่ีมีควำมสำมำรถเข้ำทีมแล้ว เจ้ำของทีม Esports จ ำเป็นต้องท ำควำมรูจ้ัก
กับผู้จัดกำรแข่งขัน เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรหำรำยได้จำกกำรแข่งขันในทัวรน์ำเมนต์/ลีกต่ำงๆ และควร
มีควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับ Sponsor เน่ืองจำกเป็นรำยได้หลักของทีม Esports ส่วนใหญ่ ท้ังยังมีหน่วยงำนท่ี
เช่ียวชำญในกำรพัฒนำทักษะของนักกีฬำ อำทิ มหำวทิยำลัยต่ำงๆ มีหลักสูตรด้ำน Esports เป็นต้น

Key Success

- มีควำมรูพ้ื้นฐำนในด้ำนกำรบรหิำร

- มีกำรมองหำนักกีฬำท่ีมี
ควำมสำมำรถ 

- มีกำรพัฒนำทักษะและควำม
สำมัคคีของผู้เล่นภำยในทีมอย่ำง
ต่อเน่ือง

ตัวอย่างทีม/สโมสร Esports ในไทย และผลงานในป ี2564 ท่ีผ่านมา

Buriram United Esports

ท ำรำยได้ 15.5 ล้ำนบำท ในปี 2564
ควำมเพียบพรอ้มด้ำนทรพัยำกร 
ส่งผลให้ทีมสำมำรถส่งผู้เล่นเข้ำแข่งขัน
ได้ในทุกรูปแบบของเกม ไม่วำ่จะเป็น 
MOBA Shooting หรอื Sport 

กำรเป็นเจำ้ของทีม Esports ต้องใช้เงนิลงทุนค่อนข้ำงสูงไม่ต่ำงจำกวงกำรกีฬำท่ัวไป ท้ังค่ำตัวนักกีฬำ ค่ำโค้ชในกำรฝึกซ้อม 
ส่วนรำยได้จะมำจำกเงนิรำงวลัจำกกำรแข่งขันในทัวรน์ำเมนต์และลีกต่ำงๆ รวมถึงเงนิสนับสนุนจำก Sponsorship ท่ีต้องกำร
โดยควำมคุ้มค่ำในกำรท ำทีม Esports ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของนักกีฬำ และโอกำสในกำรเข้ำรว่มรำยกำรแข่งขันท่ีมีเงนิรำงวลัสูง

Talon Esports

ท ำรำยได้ 7.2 ล้ำนบำท ในปี 2564 เป็น
ทีมท่ีมีควำมโดดเด่นในกำรเล่น ROV 
เกมสไตล์ MOBA ในมือถือ โดยมี
ผลงำนท่ีส ำคัญคือเป็นแชมป์ในรำยกำร 
ROV Pro league ss3 

Qconfirm

ท ำรำยได้ 5.0 ล้ำนบำท ในปี 2564 โดด
เด่นกับเกมแนว Shooting โดยเป็น
แชมป์รำยกำรในระดับนำนำชำติ อย่ำง
รำยกำร Pubg Continental Series 
Asia-Pacific 2020 

2
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ท ำหน้ำท่ีจัดกำรแข่งขันทัวร์นำเมนต์/ลีกของเกมต่ำงๆ ซึ่งมี
ควำมส ำคัญต่อ Ecosystems ของ Esports โดยมีบทบำทเป็น
ตัวกลำงระหวำ่งทีมนักกีฬำ และ Sponsor

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

โอกำสท่ีผู้ประกอบกำรไทยจะสำมำรถเจำะเขำ้ไปในตลำด Esports มีอะไรบำ้ง และควรเขำ้ไปในบทบำทไหน?

ต้องรูจ้กัใครบำ้ง?
ผู้จัดกำรแข่งขันต้องมีควำมสัมพันธ์ ทีมนักกีฬำ และ
รูจ้ักช่องทำงในกำรเผยแพรก่ำรแข่งขันท้ังแบบ 
Offline และ Online เพ่ือเข้ำถึงผู้ชมให้ได้มำกท่ีสุด

โดยปกติกำรจดักำรแข่งขัน Esports จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. จดักำรแข่งขันเพ่ือประชำสัมพันธ์องค์กร/หน่วยงำน 
ตลอดจนสินค้ำและบรกิำรต่ำงๆ ซึ่งจะไม่เน้นท่ีผลก ำไรมำก
นัก แต่เน้นท่ีกำรประชำสัมพันธ์และยอดผู้ชมมำกกวำ่

2. จดักำรแข่งขันเพ่ือหำช่องทำงสรำ้งก ำไรในธรุกิจ โดยมีกำร
แข่งขันเป็น Entertainment และมียอดผู้ชมเป็น 
Engagement ในกำรสรำ้งรำยได้จำกกำรขำยโฆษณำท้ังใน
ช่องทำงตรงและเป็นผู้สนับสนุนเงนิรำงวลั ท้ังยังมีรำยได้
จำกกำรจ ำหน่ำยต๋ัวเข้ำชมอกีทำงหน่ึง

League Organizer Game Developers3 4

ต้องรูจ้กัใครบำ้ง?
ผู้จัดกำรแข่งขันต้องมีควำมสัมพันธ์ ทีมนักกีฬำ และ
รูจ้ักช่องทำงในกำรเผยแพรก่ำรแข่งขันท้ังแบบ 
Offline และ Online เพ่ือเข้ำถึงผู้ชมให้ได้มำกท่ีสุด

ท ำหน้ำท่ีสร้ำงและพัฒนำเกมเข้ำสู่ตลำด ผ่ำนกำรเขียน
โปรแกรมและโค้ดต่ำงๆ  โดยมีรำยได้มำจำกกำรจ ำหน่ำยเกม

ปัจจุบันธุรกิจ Game Developers ของไทยยังขำดแรงงำนท่ีมี
ทักษะและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน และขำดโอกำสในกำรเข้ำถึง
แหล่งเงนิทุน ส่งผลให้มีเกมสัญชำติไทยในตลำดอยู่น้อยมำก

อย่ำงไรก็ดีคำดว่ำในระยะข้ำงหน้ำปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน
จะทยอยคล่ีคลำยลงตำมภำคกำรศึกษำไทยท่ีมีกำรเพ่ิมหลักสูตร
ท่ีเ ก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมเกมและ Esports กันมำกขึ้น 
เช่นเดียวกับปัญหำด้ำนเงินทุนท่ีภำครัฐเริ่มมีนโยบำยสนับสนุน
ผ่ำนสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ท้ังด้ำนเงนิกองทุน และด้ำนภำษี
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Thailand Esports Arena ถูกจดัต้ังโดย บรษัิท อนิโฟเฟด จ ำกัด 
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนำศักยภำพของนักกีฬำ และวงกำร Esports ไทย

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS ภาพ: thailand.earena.com thestreetratchada.com/Arena/E-sport-arena

โอกำสท่ีผู้ประกอบกำรไทยจะสำมำรถเจำะเขำ้ไปในตลำด Esports มีอะไรบำ้ง และควรเขำ้ไปในบทบำทไหน?

Key Success
- ต้องมีควำมรูใ้นธรุกิจเกม

- มีควำมสัมพันธ์กับผู้จดังำแข่งขัน

- เครอืข่ำยบรกิำรอนิเตอรเ์น็ตต้องมี
ควำมเสถียร

- สำมำรถบรรจผูุ้ชมได้เพียงพอ

- เป็นสถำนท่ีท่ีเดินทำงสะดวก

ต้องรูจ้กัใครบ้ำง?
กำรสรำ้ง Arena หรอื Stadium ต้องใช้เงินทุนค่อนข้ำงสูง ผู้ลงทุนควรศึกษำถึงควำมเหมำะสมในแง่
ของควำมคุ้มค่ำของรำยรบัและต้นทุน โดยปัจจัยส ำคัญท่ีจะท ำให้ธุรกิจประสบควำมส ำเรจ็คือกำรรว่มมือ
กับผู้จัดงำนแข่งขัน เพ่ือให้เกิดกำรแข่งขัน ณ Arena หรอื Stadium ของตนให้บ่อยครัง้ท่ีสุด

5 ผู้ลงทุนใน Esports Infrastructure กับกำรต่อยอดทำงธุรกิจ

กำรลงทุนในโครงสรำ้งพ้ืนฐำนส ำหรบักีฬำ Esports มีแนวโน้มได้รบัผลตอบรบัท่ีดีจำกกำรเติบโตของตลำด Esports ไม่วำ่จะเป็น 
Learning Centre ส ำหรบักำรฝึกฝนทักษะนักกีฬำ ตลอดจนกำรสรำ้ง Esports Arena หรอื Stadium ส ำหรบัจดังำนแข่งขัน
อย่ำงไรก็ดี ควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุนขึ้นอยู่กับ “จ ำนวนผู้ใช้บรกิำร” หรอื “จ ำนวนครัง้ของกำรแข่งขัน” 

Thailand Esports Arena สนามแขง่ขนัแห่งแรกของไทย



21

ผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆ สามารถเข้าโฆษณาแบรนด์สินค้าและบริการผ่าน    
การเป็น Sponsorship ให้กับการแข่งขัน Esports เพ่ือท าให้ผู้ชมเกิด
การรบัรู ้รูสึ้กชอบ ตลอดจนการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบรกิารน้ันๆ

ท่ีมา: Nielsen Fan Insights (2021)

ความรูสึ้กของผู้ชม Esports ต่อแบรนด์
ท่ีเข้าไปเปน็ Sponsorship ให้กับการแข่งขัน

เพศ

65%

เป็นผู้ชาย

รำยได้

45,188
บาท/เดือน

สูงกวา่ค่าเฉล่ียกรุงเทพฯ 
และปรมิณฑล ท่ี 

41,890 บาท/เดือน 
อยู่ราว 8%

สถิติกำรรบัชม

88%
รบัชมผ่านชอ่งทาง
YouTube, Twitch
และ Facebook

5
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

คือระยะการรบัชม
Esports โดยเฉล่ีย

ของคนไทย

โปรไฟล์ผู้ชม Esports ในไทย

โอกำสท่ีผู้ประกอบกำรไทยจะสำมำรถเจำะเขำ้ไปในตลำด Esports มีอะไรบำ้ง และควรเขำ้ไปในบทบำทไหน?

65%
สามารถจดจ า

แบรนด์สินค้า/บรกิาร
ท่ีเป็น Sponsor ได้

63%
สามารถจดจ า

แบรนด์สินค้า/บรกิาร
ได้ดีกวา่การโฆษณา
ผ่าน Billboard

55%
มีโอกาสท่ีจะซ้ือแบรนด์
สินค้า/บรกิารท่ีเป็น 
Sponsor มากกวา่
แบรนด์คู่แข่ง

52%
มีการบอกกับตัวเอง
ถึงแบรนด์สินค้า/
บรกิารท่ีเข้ามามีส่วน
รว่มในการ Sponsor 
การแข่งขันกีฬา 

6 Sponsors ช่องทำงใหม่ของภำคธุรกิจไทยในกำรขยำยตลำด
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ตัวอย่ำงนโยบำยสนับสนุนอตุสำหกรรมเกมของต่ำงประเทศ x กำรท่องเท่ียว

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS โดยอ้างอิงจาก ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล 

อตุสำหกรรมเกม และ Esports เป็นหน่ึงในธรุกิจท่ีภำครฐั และเอกชนในหลำยประเทศให้กำรสนับสนุน 
เน่ืองจำกสำมำรถช่วยหนุนให้อตุสำหกรรมอื่นๆ ในประเทศ โดยเฉพำะ        “ภำคกำรท่องเท่ียวให้เติบโตตำมไปด้วย”

ตัวอย่ำงนโยบำยสนับสนุนอตุสำหกรรมเกม และ Esports ของต่ำงประเทศ 

ออสเตรเลีย:
รฐัสภำแห่งออสเตรเลีย
- จดัต้ังกองทุนส าหรบัธุรกิจ
พัฒนาเกม โดยมีเงนิทุน
สนับสนุนสูงถึง 1 ล้าน USD

- สิทธพิิเศษทางภาษีและเงนิกู้
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

สหรำชอำณำจกัร:
TIGA
- จดัต้ังกองทุนเพ่ือการลงทุนในวดีิโอเกม 
โดยให้เงนิทุน 75,000-500,000 ปอนด์ 
แก่นักพัฒนาเกม

- สินเชื่อ Soft Loan อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 
ให้วงเงนิสูงสุดถึง 100,000 ปอนด์ 

- ด าเนินนโยบายด้านการย้ายถ่ินฐานท่ี
ยืดหยุ่นย่ิงขึ้นส าหรบัอาชีพท่ีใช้ทักษะ
เฉพาะ เช่น ผู้พัฒนาเกม เป็นต้น เพ่ือ
แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะ

ฝรัง่เศส:
The Directorate General for 
Enterprise (DGE)
- ด าเนินนโยบายเครดิตภาษีส าหรบัการพัฒนา
วดีิโอเกม (TCVG) 

- เงนิทุนต้ังต้นส าหรบัการท าต้นแบบเกม หรอื
สินเชื่อพิเศษ 

- จดัต้ังเครอืข่ายส าหรบัอุตสาหกรรมเกม เพ่ือ
สรา้งความรว่มมือกันระหวา่งองค์กรท่ีอยู่ใน 
Ecosystem ต้ังแต่ตัวแทนจ าหน่าย ไปจนถึง
สถาบันการศึกษา ท่ีจะผลิตแรงงานทักษะเพ่ือ
ตอบสนองตลาดการพัฒนาเกม

7
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ท่ีมา: Visitraleigh

เงนิหมุนเวยีน
ตลอดกำรแขง่ขนั

ผู้เขำ้ชมกำรแขง่ขนัในเมือง Raleigh

กำรเขำ้ชมผ่ำนช่องทำงออนไลน์กำรจำ้งงำนระหวำ่งกำรแขง่ขนั

1.45
ล้าน USD

1,000 ต าแหน่ง

ในธุรกิจโรงแรม รำ้นอำหำร 
และธุรกิจรกัษำควำมปลอดภัย เป็นต้น

2,600 คน/วนั

70% ของผู้เข้ำชมเดินทำงมำจำก
ต่ำงเมือง ต่ำงรฐั หรอื ต่ำงประเทศ

16+
ล้านววิ

6+
ล้านช่ัวโมง

15
ภาษา

ตัวอย่ำงงำนแข่งขัน Esports ท่ีสรำ้ง Multiplier ให้กับเศรษฐกิจผ่ำนภำคท่องเท่ียว

กำรแข่งขัน Rainbow 6 ท่ีเมืองรำลี สหรฐัอเมรกิำ สรำ้งเม็ดเงนิหมุนเวยีนได้ถึง 1.45 ล้ำน USD
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กำรแขง่ขนั Esports กับโอกำสในกำรกระตุ้นอตุสำหกรรม
ท่องเท่ียวของไทย 
คุณสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอรต์แห่งประเทศไทย
ได้ให้มุมมองจำกกำรสัมภำษณ์ไวดั้งน้ี: 

ภำคเอกชนและรฐับำลหลำยประเทศอำศัยโอกำสจำกกำรเติบโตของตลำด Esports ท่ัวโลก
มำช่วยสรำ้งรำยได้ด้ำนกำรท่องเท่ียวให้กับประเทศผ่ำนกำรจัดกำรแข่งขัน หรอืทัวรน์ำเมนต์ 
ซ่ึงจะสรำ้งรำยได้จำกกำรเข้ำพักและกำรบรโิภค ในส่วนของไทย กระทรวงกำรท่องเท่ียวและ
กีฬำและกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกันผลักดันและสนับสนุนอุตสำหกรรม 
Esports โดยต้ังเป้ำให้ไทยเป็นสถำนท่ีแข่งขันในระดับโลก ซ่ึงขณะน้ีกีฬำ Esports ถือเป็น
กีฬำอำชีพอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว และเป็นส่วนหน่ึงของ Soft Power ของประเทศไทยด้วย 
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THAILAND ESPORTS CHAMPIONSHIP 2022 เป็นตัวอย่ำงของควำมส ำเรจ็
จำกกำรจัดงำนแข่งขัน Esports ในไทย ซ่ึงจัดข้ึนท่ีหำดใหญ่ เม่ือ 8-11 ก.ย. 
2565 มีนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกว่ำ 1,000 คน  และมีนักท่องเท่ียวเข้ำร่วมงำน
กวำ่วนัละ 4,000-5,000 คน โดยจำกงบประมำณในกำรจัดกำรแข่งขันท่ีรำว 30 
ล้ำนบำท สำมำรถสร้ำงเงินหมุนเวียนให้กับอุตสำหกรรมท่องเท่ียวท้ัง ธุรกิจ
โรงแรม ร้ำนอำหำร ใน จ.สงขลำ ได้กว่ำ 60-70 ล้ำนบำท คิดเป็น Multiplier 
Effect สูงถึงรำว 2 เท่ำตัว

ท่ีมา: mgronline.com

ตัวอย่ำงงำนแข่งขัน Esports ท่ีสรำ้ง Multiplier ให้กับเศรษฐกิจผ่ำนภำคท่องเท่ียว
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สรุป

Krungthai COMPASS มองว่า 5 ปีข้างหน้า ตลาด Esport ไทยจะเติบโตเฉล่ียกว่า 23.5% ต่อป ี
โดยคาดว่าจะมีมูลค่าตลาด 108,000 ล้านบาทในปี 2570 คิดเป็นกว่า 3 เท่าจากปัจจุบัน ตามการ
เพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้เล่นและผู้ชมท่ีได้รบัผลดีจากเทคโนโลยีท่ีก้าวกระโดด ท าให้การเล่นเกมมีความ
สมจรงิมากยิ่งข้ึน ประกอบกับจ านวนแรงงานทักษะในอุตสาหกรรมเกมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก
หลายมหาวิทยาลัยบรรจุหลักสูตรเก่ียวกับเกมและ Esport มากยิ่งข้ึน นอกจากน้ัน ภาครัฐยังมี
บทบาทในการสนับสนุนตลาด Esport ผ่านการส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกิดการลงทุน 

ม ี6 บทบาททางธุรกิจใหม่ๆ  ท่ีมแีนวโน้มได้รบัอานิสงส์จากการเติบโตของตลาด Esport คือ นักกีฬา 
Esport เจ้าของทีม Esport ผู้จัดงานแข่งขัน ผู้พัฒนาเกม ผู้ลงทุนในโครงสรา้งพ้ืนฐาน และ
ผู้สนับสนุน (สปอนเซอร์) ขณะเดียวกัน ธุรกิจแบบด้ังเดิม (Traditional Business) ก็ได้รบั
ประโยชน์จากกระแส Esport เชน่กัน โดยเฉพาะในภาคท่องเท่ียว เชน่การแข่งขัน Rainbow 6
ท่ีเมอืง Raleigh ในสหรัฐฯ ท่ีสร้างเงินหมุนเวยีนกว่า 1.45 ล้าน USD หรืองาน Thailand 
Esports Championship ท่ีหาดใหญ่ ท่ีส่งผลให้เกิดเงนิหมุนเวยีนในธุรกิจโรงแรมและรา้น
อาหารถึง 60-70  ล้านบาท คิดเปน็ Multiplier Effect ราว 2 เท่า จากเงนิลงทุนจดังาน

ท้ังน้ี ผู้ท่ีสนใจลงทุนในตลาด Esport ควรศึกษาเทรนด์หรอืแนวเกมท่ีผู้ชมและผู้เล่นให้ความสนใจสูง 
เนื่องจากจ านวนผู้ชมเป็นปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อความส าเร็จของงาน และการตัดสินใจสนับสนุนของ 
Sponsorship ซึ่งเปน็รายได้หลักใน Ecosystem ของตลาด Esport นอกจากน้ัน ความรว่มมือกัน
ของแต่ละบทบาทใน Ecosystem ก็เปน็ส่ิงส าคัญท่ีจะชว่ยให้ตลาด Esport เติบโตได้อย่างย่ังยืน



พชรพจน์ นันทรามาศ

กณิศ อ่าสกุล     

กฤชนนท์ จินดาวงศ์



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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