
กระแสนิยมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 
สู่ยุคเฟื่องฟูของธุรกิจกีฬา
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ธุรกิจกีฬาในภาพรวมปี 2562 นี้ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาราวร้อยละ 6 ถึง 7 ตามแนวโน้มของ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีกระแสตื่นตัวใส่ใจดูแลสุขภาพและการออกกำ ลังกาย จำ นวนคนไทยที่ออกกำ ลังกายและ
เล่นกีฬาด้วยกิจกรรมการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.4 ในปี 2561 ประมาณเกือบ 1 ใน 4 ของ
คนไทย (16.03 ล้านคน) เลือกที่จะมีกิจกรรมทางกาย ออกกำ ลังกายและเล่นกีฬาด้วยวิธีการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

ในช่วงปี 2562 ธุรกิจกีฬาหลายประเภทมีแนวโน้มการ
เตบิโตอย่างชดัเจน ทัง้ในเชงิยอดจ�าหน่ายและรายได้ผ่านช่อง
ทางสือ่ชนดิต่าง ๆ  กรมพฒันาธรุกจิการค้าคาดว่า ธรุกจิกฬีาใน
ภาพรวมปี 2562 จะขยายตวัเพิม่ข้ึนจากปีท่ีผ่านมาราวร้อยละ 6 
ถึง 7 ตามแนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่กีระแสตืน่ตวัใส่ใจ
ดแูลสุขภาพและการออกก�าลงักาย ตลอดจนตลาดแฟชัน่การ 
แต่งกายด้วยชดุกฬีา โดยกระแสการออกก�าลงักายและธรุกิจ
กีฬาได้รับการกระตุ้นจากการรณรงค์และสนับสนุนอย่าง 
ต่อเนือ่งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในกฬีาประเภทต่าง ๆ  
อาท ิฟตุบอลลีก มวย และกจิกรรมการแข่งขนัการวิง่เพ่ือสขุภาพ1 

กระแสนิยมการออกก�าลังกาย จากอดีตถึง
ปัจจุบัน

หากจะมองย้อนกลับไป กระแสการให้ความสนใจด้าน
กฬีาประเภทต่าง ๆ  ของคนไทยเกิดขึน้มาเป็นช่วง ๆ  ตัวอย่างเช่น  
การรวมกลุ่มของนักวิ่งเพื่อสุขภาพที่เริ่มต้ังแต่ปี 2524  
โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม กระทั่ง
น�าไปสู่การรวมตวักนัของกลุ่มนกัว่ิงกว่า 80,000 คน ในงาน 

“วิง่ลอยฟ้าเฉลมิพระเกยีรต”ิ (Royal Marathon-Bangkok) 
ในปี 25302 การส่งเสรมิให้มกีารวิง่เพ่ือสุขภาพโดยนายแพทย์
กฤษฎา บานชืน่ จนมกีารตพีมิพ์หนงัสอืเรือ่งการวิง่โดยเฉพาะ3  
หรอืกระแสความสนใจในกฬีาเทนนสิในช่วงที ่“SuperBall” 
ภราดร ศรีชาพันธ์ และ “แทมมี่” แทมมารีน ธนสุกานต์  
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการใต่อันดับโลกวงการ
เทนนิสมืออาชีพ ถัดมาก็เป็นกีฬากอล์ฟ ที่ได้รับความนิยม 
หลังจากทีมี่โปรกอล์ฟชาวไทยหลายรายทีป่ระสบความส�าเรจ็
ในระดับสากล ต่อมาก็เกิดกระแสความนยิมในกีฬาแบดมนิตนั
ตามน้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ ที่กระตุ้นให้พ่อแม่ผู้ปกครอง
จ�านวนมากหนัมาสนใจส่งบตุรหลานของตนให้เข้ารบัการเรยีน
และฝึกซ้อมในกฬีาประเภทดงักล่าวมากขึน้

อย่างไรก็ดี กระแสความนิยมของกีฬาประเภทต่าง ๆ  
ทีก่ล่าวมาข้างต้นนัน้ กย็งัไม่ปรากฏภาพเด่นชดัในแง่ของการ 
“บูม” ในวงการอุตสาหกรรมและธุรกิจกีฬามากนัก สาเหตุ
ส�าคญัอาจเนือ่งมาจากกิจกรรมกีฬาดงักล่าวค่อนข้างจ�ากดัอยู่
เฉพาะกลุม่ผูท่ี้สนใจทดลองน�ามาเล่น ผูท้ีเ่ล่นตามยงัมจี�านวน
ไม่มากหากเปรยีบเทยีบกับจ�านวนประชากรในระดบัประเทศ 

ภาพ : กรกนก พงษ์ประดิษฐ์
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ทีม่า: ศนูย์พฒันาองค์ความรูด้้านกจิกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม ม.มหดิล

ทัง้นีอ้าจด้วยข้อจ�ากัดด้านอปุกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเล่น หรอื
สถานทีใ่นการท�ากจิกรรม 

อย่างไรก็ตาม กระแสความนิยมในกิจกรรมการว่ิงเพ่ือ
สุขภาพของคนไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นปรากฏการณ์ใน
ปัจจุบัน ผู้คนจ�านวนมากทุกเพศวัยหันมาให้ความสนใจใน
การออกก�าลงักายด้วยการว่ิง ข้อมูลจากการตดิตามเฝ้าระวงั
พฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของคนไทยในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมา ได้ส่งสัญญาณที่น่าสนใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์

การดีดตัวของจ�านวนคนไทยที่ออกก�าลังกายและเล่นกีฬา 
ด้วยกิจกรรมการเดิน-วิ่งเพ่ือสุขภาพ ที่เพ่ิมข้ึนในอัตราเลข 
สองหลักทุกปีในช่วงหลัง ๆ จากร้อยละ 15.4 ในปี 2557  
มาอยู่ที่ร้อยละ 18.2 ในปี 2559 และเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เป็นร้อยละ 23.1 และ 24.4 ในปี 2560 และ 2561 ตามล�าดบั 
หรือกล่าวอกีนยัหนึง่คอื ประมาณเกือบ 1 ใน 4 ของคนไทย 
(16.03 ล้านคน) เลอืกทีจ่ะมกีจิกรรมทางกายโดยออกก�าลังกาย 
และเล่นกฬีาด้วยวธิกีารเดนิ-วิง่เพือ่สขุภาพ

15.4 16.3 18.2
23.1 24.4

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

กระแสเดนิ-วิง่เพือ่สขุภาพของคนไทยท�าให้เกิดกจิกรรม
การเดิน-ว่ิงอย่างแพร่หลายไปทัว่ประเทศ จ�านวนงานมหกรรม 
การวิง่เพือ่สขุภาพทีถ่กูจัดข้ึนในปี 2562 มีมากถึง 200-250 งาน 
ต่อเดอืนหรอืประมาณ 3,000 งานต่อปี นบัเป็นปรากฏการณ์ 
ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมากเช่นนี้มาก่อนในสังคมไทย โดยในการ 
จัดงานมหกรรมการว่ิงเพ่ือสุขภาพนี้ หากเป็นงานขนาดเล็ก
หรือขนาดกลาง แต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 
1,000 – 5,000 คนต่องาน โดยงานวิ่งขนาดกลางและขนาด
เล็กดังกล่าวก็จะกระจายเกิดขึ้นในระดับอ�าเภอ หรือระดับ
ท้องถิ่นทั่วประเทศ ขณะที่ขนาดใหญ่ที่เป็นงานระดับจังหวัด  
เช่น งาน สสส. จอมบงึมาราธอน บางแสนมาราธอน วิง่ผ่าเมือง  
ภูเก็ตมาราธอน เชียงใหม่มาราธอน เป็นต้น จะมีผู้เข้าร่วม
เป็นหลักหมื่นคนขึ้นไป5 นั่นหมายความว่าในปัจจุบันจะมี
คนไทยไม่ต�่ากว่า 15 ล้านคนที่ออกมาร่วมกิจกรรมงานวิ่ง
เพื่อสุขภาพที่ว่านี้ เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติประมาณการของ 
สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพไทยที่ระบุว่า ในช่วงก่อน
ปี 2550 นัน้ ประเทศไทยมนีกัวิง่ประมาณ 5 ล้านคนเท่านัน้ 
น่ันเท่ากับว่าในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ไทยเรามีผู้ท่ีให้ความสนใจ
กจิกรรมการเดนิว่ิงเพือ่สขุภาพเพิม่ขึน้ราว 10 ล้านคน 

ภาพ : เวบไซต์ Thairunning.com

ภาพที ่1 ร้อยละของคนไทยทีม่กีจิกรรมทางกายด้วยการเดิน-วิง่เพือ่สุขภาพ ระหว่างปี 2557-2561
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นอกจากน้ี ภาครัฐ ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็ได้ส่งเสริมให้มีการออกก�าลังกายทั้งเดิน-วิ่งใน
ระดบัชมุชนต่าง ๆ ทัว่ประเทศ จนเกดิความนยิมและกระแส
เดิน-วิง่ในวงกว้าง นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม ผูอ้�านวยการส�านกั
ส่งเสรมิวถิชีวีติสขุภาวะ สสส. กล่าวว่า ปัจจุบนัคนไทยหนัมา
รักษาสุขภาพและออกก�าลังกายกันมากขึ้น โดยคนไทยกว่า 
70% ออกก�าลังกายด้วยการเดินเป็นหลัก โดยการเดินและ
การใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวันเป็นเป้าหมายหนึ่งในการ
ด�าเนนิงานของ สสส. เพือ่ส่งเสรมิให้คนไทยมกิีจกรรมทางกาย
เพือ่ลดพฤตกิรรมเนอืยน่ิง รวมถึงแก้ไขปัญหาในมติิด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีงานวิจัยและปฏิบัติการ 
ในระดบัพืน้ที ่อาท ิซ.งามดพูลเีขตสาทร กทม. เทศบาลนคร
หาดใหญ่ จ.สงขลา เทศบาลต�าบลนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 
เทศบาลเมืองระนอง จ.ระนอง เทศบาลนครพิษณุโลก 
จ.พิษณุโลก เทศบาลนครตรัง จ.ตรัง และการเสริมสร้าง 
การเดินหรือใช้จักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
อ.เชยีงค�า จ.พะเยา เป็นต้น6 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
   โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ภาพ : เวบไซต์ Thairunning.com

สินค้า
มูลค่า : ล้านบาท อัตราการขยายตัว (%)

2560 2561 2562 2560 2561 2562

1) เสื้อผ้ากีฬา 5,418.74 6,951.78 8,451.09 8.61 28.29 21.57

2) รองเท้ากีฬา 3,168.16 4,509.98 6,470.50 6.80 42.35 43.47

3) เครื่องเล่นกีฬา 4,908.35 5,518.24 5,071.43 -1.67 12.43 -8.10

รวม 13,495.24 16,979.99 19,993.02 13.74 83.07 56.94

สู่ยุคเฟื่องฟูของธุรกิจกีฬา 
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

หากพจิารณาในแง่ธุรกจิกฬีา จะเหน็ได้ว่า 
ในการจดังานวิง่แต่ละครัง้นัน้ ผูจ้ดังานจะต้องมี
การแจกเสือ้กฬีาให้ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม เหรยีญที่
ระลึก รวมทัง้เครือ่งดืม่และอาหารให้กบันกักฬีา 
ในอีกมุมหนึ่ง นักกีฬาเองก็ต้องมีการเตรียม
อปุกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รองเท้าว่ิง กางเกง
วิ่ง หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ประกอบการวิ่ง
ของตนตามแต่รสนยิมของนกัวิง่คนนัน้ ๆ ด้วย
ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ ส่งผลให้อุตสาหกรรม
และธรุกจิด้านการกฬีาเจรญิเตบิโตและขยายตวั 
อย่างมากในช่วงหลายปีทีผ่่านมา

จากข้อมลูในตารางที ่1 จะเห็นได้ว่า ในช่วงปี 2560-2562  
แนวโน้มการขยายตวัของสนิค้าทีม่อีตัราการขยายตวัสงูทีส่ดุ
คือ สินค้าในกลุ่มประเภทรองเท้ากีฬา (ขยายตัวประมาณ
ร้อยละ 43) รองลงมาคอื สนิค้าในกลุม่เสือ้ผ้ากฬีา (ขยายตัว 
ประมาณร้อยละ 22) ซ่ึงส่งผลให้อัตราการขยายตัวใน 
ภาพรวมของสินค้าในกลุ่มที่เก่ียวข้องกับกีฬามีการขยายตัว 
เกือบร้อยละ 60 และมีมูลค่าการน�าเข้าสินค้าในกลุ ่ม 
ดังกล่าวเกือบ 20,000 ล้านบาท ส่งผลให้มกีารคาดประมาณว่า

มูลค่าทางการตลาดของธุรกิจและสินค้ากีฬาในประเทศไทย 
ในปี 2561 ว่ามีมูลค่าสูงถึง 120,000 ล้านบาท และยัง
สามารถขยายตัวได้อีกอย่างน้อย 5% ซึ่งอัตราการขยายตัว
และมูลค่าการน�าเข้าดังกล่าว สอดคล้องกับปรากฏการณ์ 
การเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้ออกก�าลังกายในปัจจุบัน อีกทั้ง
สินค้าในกลุ่มกีฬา ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือชุดกีฬาได้ถูก
ออกแบบมาเฉพาะประเภทกีฬา มีความหลากหลายและ
สวยงามจนกลายเป็นแฟชัน่ และช่วยกระตุ้นให้อุตสาหกรรม
และธุรกิจกีฬามีการขยายตัวเป็นอย่างมาก

ตาราง 1 มลูค่าการน�าเข้าสนิค้าและอปุกรณ์กฬีาทีส่�าคญั 
ระหว่างปี 2560-25627
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ท�าไมคนไทยจึงนิยมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ?
นอกเหนอืจากการกระตุน้การออกก�าลงักายผ่านส่ือต่าง ๆ   

ของธุรกิจกีฬาแล้ว หากพิจารณาในแง่การรณรงค์เพื่อส่ง
เสริมสุขภาพคนไทย อาจกล่าวได้ว่า เป็นยุคแห่งการผลิดอก
ออกผลของการรณรงค์ส่งเสรมิการมกีจิกรรมทางกาย การออก
ก�าลังกายและการเล่นกีฬาในประเทศไทย โดยเฉพาะกจิกรรม
การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับความสนใจจากประชาชน 
เป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้เม่ือพิจารณาเหตุผลที่คนไทยเลือกมี
กจิกรรมทางกายด้วยการเดนิว่ิงเพือ่สขุภาพ ผลจากการส�ารวจ
ชีใ้ห้เหน็ว่า ส่วนใหญ่เป็นเหตผุลทีเ่กีย่วข้องกบัแรงจงูใจภายใน
และความตระหนกัทางด้านสขุภาพ เช่น อยากทีจ่ะให้สขุภาพ
ร่างกายแขง็แรง ไม่เจ็บป่วยง่าย ต้องการลดน�า้หนกั และมรีปูร่าง
ทีด่ ีเป็นต้น ขณะทีอ่กีส่วนมองเห็นถงึข้อดขีองกจิกรรมการวิง่ 
ที่เป็นกิจกรรมที่สามารถท�าได้สะดวก ในแง่ของพื้นท่ีและ 
การเข้าถงึการใช้บรกิารทีใ่กล้บ้าน ประกอบกบัไม่จ�าเป็นต้องใช้
อปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืยุง่ยาก นอกจากนีย้งัมบีางส่วนทีใ่ห้ข้อมลู
ว่าทีส่นใจออกมาว่ิงนีเ้ป็นเพราะการตามบคุคลผูม้ชีือ่เสยีงหรอื
การว่ิงตามกระแสความนยิมในปัจจุบันด้วย (ภาพที ่2)

ท่ีมา: ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สรุป
ทุกวันนี้ภาพของนักวิ่งเพื่อสุขภาพตามสวนสาธารณะ 

บรเิวณทีโ่ล่ง หรอืถนนหนทางในหมูบ้่านทีต่่างออกมาเดนิ-วิง่
เพ่ือสุขภาพในยามเช้า หรือตอนเย็นหลังเลิกงาน กลายเป็น
ภาพท่ีคุน้ตาส�าหรบับ้านเรา ปรากฏการณ์งานว่ิงเพ่ือสขุภาพนี ้
ได้สร้างมติิใหม่ของการมกิีจกรรมทางกายและการออกก�าลงั
กายเพือ่สขุภาพ เมือ่ประชาชนจ�านวนมากหยบิรองเท้าออก
มาว่ิงเพ่ือสุขภาพก็นบัเป็นการเปล่ียนแปลงไปสู่ชวีติใหม่และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในวินาทีนั้นความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย
ด้วยโรคในกลุ่ม Non-Communicable Diseases (NCDs)  
รวมไปถึงโรคอ้วน ก็ได้ลดลงตามไปด้วย ซึ่งช่วยลดงบ
ประมาณที่ประเทศต้องใช้ส�าหรับการรักษาพยาบาลโรคใน
กลุ่มดังกล่าวได้บ้าง ดังนั้น กระแสนิยมเดิน-วิ่งเพ่ือสุขภาพ 
นอกจากจะสร้างผลประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมและธุรกิจ
ด้านกีฬาแล้ว ยังส่งผลดทีางตรงในระดับบคุคลของประชาชน
แต่ละคน ให้มสุีขภาพแขง็แรง รวมถงึช่วยท�าให้ประเทศชาติ
และสงัคมของเราประหยดังบประมาณด้านการรกัษาพยาบาล
ไปได้อกีมากโขเลยทเีดยีว

ภาพที ่2 ร้อยละของเหตผุลทีเ่ลือกมกีจิกรรมทางกายด้วยการเดนิ-วิง่เพือ่สุขภาพ ปี 2561

อยากให้สขุภาพแข็งแรง/ป้องกนัการเจ็บป่วย
สะดวก หาพ้ืนท่ีได้ง่าย มีพ้ืนท่ีใกล้บ้าน

ต้องการลดน�า้หนัก
ใช้อปุกรณ์ไม่เยอะ

ต้องการมีรูปร่างท่ีสวยงาม
ผ่อนคลายความเครียด

ตรงกบัความชอบและรสนิยม
เพ่ือนหรือคนท่ีรู้จกัชวน

ประหยดัค่าใช้จ่าย
รักษาโรค/บรรเทาโรค

แพทย์แนะน�า
สถานท่ีท�างานสนับสนุน

เหน็ผลลัพธ์เร็วกว่าวธีิอืน่
มกีจิกรรมร่วมกบัครอบครัว

ได้รวมกลุ่มกบัเพ่ือน
ต้องการพชิติเป้าหมาย/เอาชนะตนเอง

ไม่เส่ียงต่อการบาดเจบ็
ไม่เหน่ือยหรือหนักจนเกนิไป

อยากเข้าร่วมงานวิง่
ชอบบรรยากาศงานวิง่/สถานท่ีวิง่

วิง่ตามพ่ีตนู
ตามกระแส
ตามดารา

37.60%
26.74%

15.72%
12.97%

12.16%
7.29%
7.13%

4.70%
4.21%

3.40%
2.92%

2.43%
2.27%

1.78%
1.13%
1.13%

0.97%
0.97%
0.97%
0.81%
0.32%
0.32%
0.16%

สุขภาพคนไทย 256382


