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กีฬากับการพัฒนาเมือง 
 

รุ่งโรจน์ พรขุนทด1 
พรสุดา ชูช่วย2 

 
บทน า 
 บทความเรื่อง “กีฬากับการพัฒนาเมือง” เป็น
เรื่องที่ น่าสนใจย่ิงในสถานการณ์ปัจจุบัน  การที่ ‘เมือง’ 
เผชิญสภาวะเศรษฐกิจตกต่่าหรือเสื่อมถอย ต้องการการ
ปรับตัวเพ่ือการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้ระบบสังคมของเมืองด่ารง
อยู่ต่อไป จ่าเป็นต้องใช้แนวคิดบางอย่างกระตุ้นการพัฒนา
เศรษฐกิจของเมือง วิธีที่นิยมคือ ใช้กีฬาพัฒนาเมือง ซึ่ง
สามารถช่วยกระตุ้นได้หลายมิติ เช่น การฟ้ืนฟูและพัฒนา
เศรษฐกิ จของเมื อง  การปรับภ าพลั กษณ์ ของเมื อ ง 
กระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างชุมชน ตลอดจนการ
ท่องเที่ยวทางด้านกีฬากับเมือง ‘อินเดียนาโปลิส’, ‘เลสเตอร์’ 
และ ‘บุรีรัมย์’ คือบทพิสูจน์อย่างหน่ึงว่า 'กีฬาพัฒนาเมือง' 
อันเกิดจาก วิสัยทัศน์ระหว่างรัฐและเอกชนที่ ร่วมกัน
วางเป้ าหมายอย่างชัดเจน มี วิ ธีบริหารจัดการให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เน้นท่างานด้วยความคิดสร้างสรรค์, 
เน้ นการส ร้า งม าตรฐานของ ตั ว เอ ง และการก้ าวสู่
มาตรฐานสากล, เน้นเรื่องของการสร้างเอกลักษณ์ของ
ตัวเอง, การแบ่งปัน หรือกระจายรายได้ลงไปที่ชุมชน, เน้น
การมีส่วนร่วมโดยการเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกสาขาอาชีพ มี
ส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจ 
และเป็นเจ้าของร่วมกัน, การใช้เทคโนโลยีสื่อสารโซเชียล
มีเดีย และแอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการตลาด และ
การสร้างเครือข่ายสนับสนุน , การให้โอกาสคนรุ่นใหม่ 
ท่างานด้วยวิธีคิด และ ทัศนคติใหม่ๆ ที่เหมาะกับยุคสมัย 
และการเปลี่ยนแปลงของโลก, เน้นการคิดบวก และคิดใหญ่ 
คิดแล้วท่าทันที และท่าจริงจัง , การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือต่อยอดความส่าเร็จ และสร้างผลงานที่ดีข้ึนทุกๆ วัน 
รวมถึง รักษาประวัติศาสตร์ และท่านุบ่ารุงขนบประเพณี
เดิมไว้ ไม่พยายามบีบบังคับให้ เอาแบบฉบับใหม่มาใช้ 
เหล่าน้ีส่งผลให้ทั้งสามเมืองกลายเป็นต้นแบบของอีกหลาย
เมืองทั่ วโลกด่าเนินรอยตาม เพ่ือเปลี่ยนผ่านจากเมือง
ธรรมดา สู่จุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวจากทั่วโลก 
และท่าให้ชีวิตของประชาชนในเมืองดีข้ึน ในที่น้ีจะขอเสนอ
ประเด็นส่าคัญตามล่าดับต่อไปน้ี 
 

กีฬาพัฒนาเมือง' ได้หรือไม่?  
 ค่าตอบ คือ 'เป็นจริงได้ ' เพราะการใช้กีฬาน่า
การพัฒนาเมือง สามารถช่วยกระตุ้นการพัฒนาเมืองได้อย่าง
หลากหลายมิติ อาทิ การฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง 
การปรับภาพลักษณ์ของเมือง กระบวนการมีส่วนร่วมและ
สร้างชุมชน ตลอดจนการท่องเที่ยวทางด้านกีฬากับเมือง 
(พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ , 2016) ท่าให้เมืองที่ เคยเงียบเหงา
พลิกฟ้ืนกลับมาเพ่ิมความน่าสนใจ กลายเป็นจุดหมาย
ปลายทางของแฟนกีฬาและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก
ได้อย่างแท้จริง  

 
ก่อนที่เมืองจะพัฒนามีสภาพเป็นอย่างไร ? 

 อิน เดียนาโปลิส  เมื องในภูมิภาคมิดเวส ต์ 
(ตะวันตกตอนกลาง) ของประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างข้ึน
เมื่อปี 1821 เป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ
อินเดียนา อีกทั้งยังเคยเป็นเมืองที่ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ
สงครามกลางเมืองระหว่างปี 1861-65 ในฐานะฐานที่มั่น
ของฝ่ายเหนือซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดี    
อับราฮัม ลินคอล์น  

 เมื่ อปี  1913 เกิด เห ตุการณ์ น่้าท่วมใหญ่ ใน
อินเดียนาโปลิส มิหน่าซ้่ายังเป็นฐานที่มั่นของกลุ่ม คู คลัก 
แคลน หรือ กลุ่มคนขาวเหยียดคนผิวด่า สภาวการณ์เหล่าน้ี
จึงท่าให้เมืองค่อยๆ เสื่อมโทรมลง ไม่มีใครกล้าย้ายถ่ินฐาน
มาอยู่ ถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือ เมื่อคุณเดินไปที่อนุสาวรีย์ใจ
กลางเมืองในอดีต สิ่งที่จะพบเจอก็คือ นกพิราบ เพราะไม่
ค่อยมีผู้คนอาศัย บางครั้งถึงกับมีการสาธิตยิงนกพิราบด้วย
ปืนลูกซองในการประชุมหอการค้า (เจษฎา บุญประสม , 
2562) 

 "สมัยก่อนเน่ีย ผู้คนรู้จักเมืองน้ีในชื่อ 'อินเดียโน
เพลซ' หรือไม่ก็ 'เนปทาวน์' เพราะมันช่างเงียบเหงา ไม่มีที่
ไหนให้เที่ยว ไม่มีอะไรให้ท่า สิ่งที่ท่าได้ในอินเดียนาโปลิสคง
หนีไม่พ้น 'การนอน' ... แค่น้ันเอง" มาร์ก เทรซี่ ผู้สื่อข่าว
กีฬ าของ เดอะ นิวยอร์ก ไทม์ส  กล่าวถึงสภาพเมื อง
อินเดียนาโปลิสในอดีต (wbur, 2015) 
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 เลสเตอร์ เป็นนครและเมืองหลวงของมลฑล     
เลสเตอร์ ในภาคการปกครองมิดแลนด์ตะวันออกของ
อังกฤษ ที่ต้ังอยู่ริมป่าสงวน บนฝั่งแม่น่้าซอร์ มีเน้ือที่ 73.32 
ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 400,000 คน เป็น
ดินแดนแห่งความแตกต่างบวกกับความอลังการ ท่าให้
มณฑลเลสเตอร์เป็นเมืองที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ มีสีสัน และยังคง
ความสวยงาม สงบเงียบแบบชนบทอังกฤษด้ั งเดิมด้วย 
ทัศนียภาพของหุบเขาและธารน่้าธรรมชาติ เหมือนกับค่า
ข วัญ  ป ร ะ จ่ า เมื อ ง  ‘Semper Eadem’ (Always the 
Same ค ง ไว้ซึ่ ง ค วาม เสม อ ต้ น เส มอ ป ลายที่ ไม่ มี วั น
เปลี่ยนแปลง) นอกจากจะโดดเด่นในแง่ของความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมต้ังแต่ยุคโรมันมา
จนถึงยุควิคตอเรียนแล้ว ดินแดนแห่งน้ียังมีบาร์และคลับที่มี
ชีวิตชีวาหลากหลายร้านต้ังอยู่ริมแม่น่้า ให้นักท่องเท่ียวได้
เลือกสรรตามความต้องการ และที่ส่าคัญนักท่องเท่ียวไมค่วร
พ ล า ด ช ม  National Forest Millennium Discovery 
Centre เพ่ือเข้าไปค้นพบประสบการณ์ใหม่ และเป็นส่วน
หน่ึงของพิพิธภัณฑ์ที่ย่ิงใหญ่แห่งน้ีรวมถึงแหล่งช้อปปิ้ง และ
มรดกทางวัฒนธรรมและกิจกรรมกีฬาทางด้านกีฬา มีทีม
ฟุตบอลอยู่ 3 ทีมในภูมิภาคเดียวกัน โดยทีมคู่แข่งร่ วม
ภูมิภาคของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิต้ี คือ สโมสรฟุตบอล
ดาร์บี้ เคาน์ต้ี และสโมสรฟุตบอลน็อตต้ิงแฮม ฟอเรสต์ แต่
ทีมคู่แข่งส่าคัญ คือสโมสรฟุตบอลโคเวนทรี้ ซิต้ี แม้จะอยู่ใน
ภาคมิดแลนด์ตะวันตก ซึ่งถือว่าอยู่คนละภูมิภาคกัน แต่ก็
ห่างออกไปเพียง 24 ไมล์ โดยทั้งสองเมืองเชื่อมต่อกันด้วย
ทางหลวงสาย M69 สื่อมวลชนจึงขนานนามการแข่งขัน
ระหว่างทั้งสองทีมว่า ‘เอ็ม 69 ดาร์บี้แมตช์’ (lcfcthai, 
2562) 

 บุ รี รั ม ย์  เ ป็ น จั ง ห วั ด ห น่ึ ง ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประเทศไทย เคยเป็นดินแดน
อันต้ังอยู่ท่ามกลางความเจริญของชาติขอม นายพันตรีหลวง
ศักด์ิรณการ ผู้แทนราษฎรบุรีรัมย์คนแรก ได้กล่าวปาฐกถา
เรื่องสภาพจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง เมื่อ
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2477 ว่า "จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัด
หน่ึงซึ่งเร้นลับอยู่ชายด้าวปลายแดน เมื่อเอ่ยถึงชื่อก็หาผู้ที่
รู้จักสภาพและความเป็นอยู่ของจังหวัดน้ีได้น้อยเต็มที ทั้งน้ี
เพราะจังหวัดน้ีเป็นจังหวัดที่มีความเจริญน้อย ไม่ เคยมี
ชื่ อ เสี ยงปรากฏ ในพงศ าวดาร จึ งไม่ อ ยู่ห้ วง นึกของ
นักท่องเที่ ยว หรือนักศึกษาทั้ งหลายดุจจั งหวัดอื่นๆ " 
(ศิลปวัฒนธรรม, 2561) 

 วิถีชีวิตของชาวบุรีรัมย์มีอาชีพในการท่านาเป็น
ส่วนใหญ่ จึงถูกมองว่าเป็นจังหวัดที่ยากจนมากสุดแห่งหน่ึง 
ถึงขนาดมีค่าพังเพย "บุรีรัมย์ต่าน่้ากิน" อันหมายถึง ในยุค
สมัยอดีต เมืองๆ น้ีประสบภาวะขาดแคลนน่้า ชาวบ้านจะ

แก้ปัญหาด้วยการขุดหลุมดิน แล้วน่าเอาน่้าจากโคลน ในบ่อ 
ในสระ มาเทใส่หลุมที่ขุดไว้ ก่อนย่่าด้วยเท้าและเอาไม้ไผ่ต่า 
ปล่อยทิ้งไว้ให้ดินตกตะกอนอยู่ข้างล่าง ส่วนด้านบนจะได้น่้า
ใสพอไปบริโภคได้ เหมือนกับที่ เนวิน ชิดชอบ ประธาน
สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อธิบายถึงลักษณะของจังหวัดบุรีรัมย์
ในอดีต ว่า "พระเจ้าไม่ให้ภูเขา พระเจ้าไม่ให้ทะเลแก่เมือง
บุรีรัมย์ พระเจ้าให้แต่พ้ืนที่แห้งแล้งแก่เรา" (อลงกต เดือนคล้อย, 
2562) 

 
วิสัยทัศน์ช่วยพัฒนาเมืองอย่างไร ? 

 จากสนามแข่งรถขนาดใหญ่ต้ังอยู่กลางทุ่ง,เมือง
สงบเงียบแบบชนบท หรือเมืองผ่าน ไม่ใช่เป้าหมายของคน
เดินทาง ไม่มีนักท่องเท่ียวเข้ามาใช้เงิน ไม่เคยมีการค้าขายที่
ดี แต่วันน้ีเมืองดังกล่าวข้างต้น ร่วมพัฒนาเมืองระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชนภายใต้วิสัยทัศน์จัดกีฬาอาชีพ กระทั่ง
ปัจจุบันเมืองเกิดการขยายตัวและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
(ปานปั้น รองหานาม, 2016) 

 อินเดียนาโปลิส มีสมบัติล้่าค่าซึ่งอยู่คู่เมืองอยู่
ชิ้นห น่ึง น่ันก็คื อ อิน เดียนาโปลิ ส  มอเตอร์  สปีดเวย์ 
สนามแข่งรถอันเก่าแก่ ที่มีความจุผู้ชมสูงสุดในโลกถึง 
257,325 คน สร้างข้ึนเมื่อปี 1909 ไว้ใช้จัดการแข่งขัน รถ
อินด้ีคาร์ รายการใหญ่ท่ีสุดของสหรัฐอเมริกา รู้จักกันในนาม 
‘อินเดียนาโปลิส 500 หรือ 'อินด้ี 500' โดยเป็นหน่ึงใน 'ทริป
เปิล คราวน์' (ที่เหลืออีก 2 รายการคือ รถสูตรหน่ึง โมนาโก 
กรังด์ปรีซ์ และ เลอ มังส์ 24 ชั่วโมง) ‘อินด้ี 500’ ถือเป็น
ร าย ก ารแ ข่ ง ขั น ร ถย น ต์ ที่ เชิ ด ห น้ าชู ต าขอ ง เมื อ ง
อินเดียนาโปลิสมานานแสนนาน เพราะเข้าสู่ฤดูกาลเมื่อไหร่ 
ผู้คนจากทั่วสารทิศจะหลั่งไหลเข้ามาสร้างความคึกคักโดย
ตลอด  

 ในยุค 1970 อดีตวุฒิสมาชิกและนายกเทศมนตรี
ของอินเดียนาโปลิส ‘ริชาร์ด ลูการ์’ ได้รวมกลุ่มคนที่มี
วิสั ยทัศ น์ตรงกัน  ประกอบไปด้วย ‘จิม มอริส ’ รอง
นายกเทศมนตรีและรองประธาน เพเซอร์ สปอร์ต แอนด์ 
เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ในขณะน้ัน รวมทั้ง ‘ไมเคิล บราวน่ิง’ 
ตัวแทนกรรมการของเมื อง  เริ่ม ต้นการพัฒ นาแผน
ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้กีฬาเป็นแรงขับเคลื่อนส่าคัญทาง
เศรษฐกิจ (เจษฎา บุญประสม, 2562) 

 โดยสิ่งที่พวกเขาลงมือท่าคือ ใช้งบประมาณ
ภาครัฐจัดแคมเปญ ดึงดูดนักลงทุนจากภาคเอกชน สร้าง
สนามกีฬา, โรงแรม ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งในใจ
กลางเมืองอินเดียนาโปลิส และย่านชานเมือง รวมถึงก่อต้ัง 
อินเดียน่า สปอร์ตส์ คอร์ป (ISC) ซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการ
กีฬาแห่งแรกของประเทศที่สนับสนุน ส่งเสริม แก้ไขปัญหา
อุปสรรค และพัฒนาการกีฬาในพ้ืนที่ การมีสถาบันชั้นน่า
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แห่งน้ีต้ังอยู่ จะช่วยให้เกิดความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ 
(sportsplanningguide, 2014) 

 ในปี 1982 มีการอนุมัติให้สร้างสนามอเมริกัน
ฟุตบอล ทั้งๆ ที่ ณ ขณะน้ัน อินเดียนาโปลิส ยังไม่มีทีม
อเมริกันฟุตบอลประจ่าเมืองเลย แต่กลุ่มผู้บริหารของเมือง
เชื่อว่า "หากสร้างมันข้ึนมา เด๋ียวก็มีคนมาขอใช้เอง" ส่าหรับ
โครงการ สนามกีฬาฟุตบอล น้ัน สร้างเพ่ือรองรับเหตุการณ์
ในอนาคต ถ้าลีกอเมริกันฟุตบอล NFL ตัดสินใจเพ่ิมทีม  
 แต่ ด้ วยปัญ หาของที ม  บั ล ติมอร์  โค ลท์ ส  
ซึ่งต้องการให้เมืองบัลติมอร์ช่วยอุดหนุนงบสร้างสนามแข่ง
ขันใหม่  แต่ไม่ ได้รับการตอบสนอง ฝ่ายบริหารเมือง
อินเดียนาโปลิส จึงอาศัยช่วงจังหวะน้ีเสนอขายโปรเจ็คท์
ดังกล่าว ให้  ‘โรเบิร์ต เออร์เซย์’ เจ้าของทีมในขณะน้ัน 
ตัดสินใจย้ายทีมมาท่ีอินเดียนาโปลิสอีก 2 ปีถัดมาพร้อมกับ
เปลี่ยนชื่อทีมเป็น ‘อินเดียนาโปลิส โคลท์ส’ นอกจากน้ัน ยัง
พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส กรณีสมาคมกีฬามหาวิทยาลัยของ
สหรัฐอเมริกา (NCAA) ไม่พอใจกับสถานที่ ซึ่งต้ังอยู่เขตชาน
เมืองแจ็กสัน เคาน์ต้ี รัฐแคนซัส ห่างจากสนามบินนานาชาติ
แคนซัสซิต้ีมากกว่า 40 นาที อีกทั้งยากจะดึงดูดผู้เข้าชมไป
ยังศูนย์ใหม่ NCAA จึงตกลงย้ายส่านักงานใหญ่จากรัฐแคนซัส 
มาที่เมืองอินเดียนาโปลิส ในปี 1999 (เจษฎา บุญประสม, 
2562) 

 สโมสรเลสเตอร์ ซิ ต้ี มีชื่อเดิมว่า  สโมสรเล
สเตอร์ ฟอสส์ เอฟซี (Leicester Fosse FC) ก่อต้ังเมื่อปี 
ค.ศ .1884 ในเมือง เลสเตอร์ เขต อีส ต์  มิดแลนด์ของ
ประเทศอังกฤษ มีฉายาว่า ‘The Foxes’  ในประเทศ
อังกฤษ และ ‘สุนัขจิ้งจอก’ หรือ ‘จิ้งจอกสยาม’ ในประเทศ
ไทย จุดก่าเนิดเริ่มต้นจากนักบวชกลุ่มหน่ึง ที่หลายคนศึกษา
เล่าเรียนและเติบโตมาจากโรงเรียนเก่าแก่  วิกเกสตัน 
(Wyggeston School) บนถนนเซาธ์เกต บาทหลวงเลเว
ลลีน เอช พาร์สัน และลูกศิษย์ของท่าน ได้พูดถึงอนาคตอัน
น่าต่ืนเต้น เกี่ยวกับการต้ังสโมสรฟุตบอลใหม่ และ การ
รวมตัวกันในครั้งน้ันก่อให้เกิดคณะกรรมการประจ่าสโมสร
ข้ึนมา โดยแต่ละคนลงทุนคนละ 9 เพนซ์ และ ลงเพ่ิมอีกคน
ละ 9 เพนซ์ เพ่ือน่าไปซื้อลูกฟุตบอล เดอะ ฟอสส์ เวย์  
(The Fosse Way) ชื่อถนนเก่าแก่ในอาณาจักรโรมัน ถูก
น่ามาเป็นชื่อของสโมสรใหม่แห่งน้ี และ ท่ีมาของชื่อน้ีก็คือ 
ถนนที่เชื่อมระหว่างภาคตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออก
เฉียงใต้ของอังกฤษน่ันเอง 

 ชัยชนะนัดแรกของ เลสเตอร์ ฟอสส์ เอฟซี 
เกิดข้ึนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 1884 ท่ามกลางแฟนบอล
จ่านวนไม่มากนัก ที่สนามแข่งขันส่วนตัว บนถนนฟอสส์ 
เซาธ์ โดย เลสเตอร์ ฟอสส์ ชนะ สโมสรซิสตัน ฟอสส์ ไป  
5-0 ซึ่งอายุเฉลี่ยของผู้เล่นกลุ่มน้ันเพียงแค่ 16 ปี ในช่วง

เวลาน้ันฟุตบอลยังไม่เป็นที่นิยมเหมือนปัจจุบัน หลายคน
มองแค่มีส่วนเข้าร่วมกิจกรรมและออกก่าลังกาย ระหว่างปี 
1884-1887 สนามแข่งขันแห่งแรกคือ วิคตอเรีย พาร์ค 
ต่อมาสโมสรวางแผนจะย้ายมาปักหลักที่  เบลเกรฟ โร้ด 
ไซเคิล แต่ต้องล่มไปเพราะ สโมสรรักบี้เลสเตอร์ ไทเกอร์ส 
ประมูลสนามไปได้เสียก่อน ปี 1888 จึงต้องกลับไปใช้สนาม
วิคตอเรีย พาร์ค  ต่อมาก็ ย้ายสู่  มิลล์ เลน (ปัจจุบันคือ
ศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยเดอ มงฟอร์ต) 

 ปี 1890 สโมสรเลสเตอร์ ฟอสส์ (ฉายาในเวลา
น้ันคือ ฟอสซิล หรือ วิวัฒนาการข้ันต้นของสิ่งมีชีวิตโบราณ) 
สามารถคว้าแชมป์รายการเลสเตอร์เชียร์ เคาน์ต้ี คัพ โดย
เอาชนะ สโมสรโคลวิลล์ ในรอบชิงชนะเลิศ ที่ โลโบโร่ และ
ฤดูกาลต่อมาก็เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล เอฟเอคัพ เป็นครั้ง
แรก ณ เวลาน้ันทีมยังคงมองหาสถานที่ ต้ังส่านักงานอย่าง
เป็นทางการ ต่อก็เกิดปัญหาข้ึนอีกเมื่อมีแผนการสร้างที่อยู่
อาศัยบริเวณสนามมิลล์ เลน ทีมจึงหาทางขยับขยายอีกครั้ง 
ซึ่งอีกทางเลือกหน่ึงคือสนามคริกเก็ตที่ถนน เกรซ โร้ด 

 เดือนตุลาคม ปี 1891 โอกาสจะได้ต้ังรกรากที่
ฟิลเบิร์ต สตรีทก็มาถึง ในเวลาน้ันถนนมีชื่อว่า วอลนัท 
สตรีท โร้ด ฤดูกาลแรกของ ‘เดอะ ฟอสซิลส์’ ในมิดแลนด์
ลีก ดูไม่ง่ายเหมือนที่คิด แม้จะดึงผู้ชมเข้ามาได้ถึง 4,000 
คนที่ฟิลเบิร์ต สตรีท แต่ก็ใช้เวลากว่า 3 ปี ถึงจัดการให้ทุก
อย่างลงตัว ก่อนที่ฤดูกาล 1893-1894 จะมาถึง เลสเตอร์ 
ฟอสส์ เซ็นสัญญานักเตะอาชีพได้ 19 คน และจบอันดับที่ 2 
ของตาราง ปี 1894 นับเป็นช่วงเวลาส่าคัญในประวัติศาสตร์
ของสโมสร เมื่อฝ่ายจัดการแข่งขันยกมือโหวตให้ เลสเตอร์ 
ฟอสส์ ลงแข่งขัน ในดิวิชั่น 2 ช่วงเริ่มก่อต้ัง เลสเตอร์ ฟอสส์ 
ใช้ชุดแข่งสีด่าสลับสีฟ้าอ่อน กับกางเกงสีขาว ภายหลังก็
เปลี่ยนมาใส่ชุดสีน่้าตาลกับน่้าเงิน กระทั่งปี 1903 จึงใส่ชุดสี
น่้าเงินและขาว จนถึงทุกวันน้ี 

 เลสเตอร์ ฟอสส์ ใช้เวลา 14 ปี ส่าหรับการเลื่อน
ชั้นข้ึนสู่ลีกสูงสุด สตาร์ประจ่าทีมในเวลาน้ันอย่าง บิลลี่ 
แบนนิสเตอร์ (อดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษ) ท่าให้แฟนบอล
ติดตามทีมเหนียวแน่น เพ่ิมจ่านวนผู้ชมมากข้ึนกว่า 13,000 
คน แต่ก็อยู่ไม่นาน เพราะเลสเตอร์ ฟอสส์ ตกชั้นทันทีหลัง
ผ่านไปแค่ 1 ฤดูกาล จากน้ันพวกเขาประสบปัญหาด้าน
การเงิน กระทั่งเสี่ยงต่อสภาวะล้มละลาย สงครามโลกครั้งที่ 
1 ก่อให้เกิดความไม่สงบภายในสหราชอาณาจักร ฟุตบอล
ลีกหยุดพักชั่วคราวในเดือนเมษายน ปี  1915 ขณะน้ัน 
ฟอสส์ จบอันดับรองสุดท้ายของดิวิชั่น 2 และต้องการเสียง
ข้างมากจากคณะกรรมการจัดต้ังลีก เพ่ือรักษาสถานะให้
สโมสรยังคงแข่งขันต่อไปได้ นักเตะหลายคนในสโมสรเวลา
น้ัน เลือกข้างอยู่กับฝ่ายอักษะ เพ่ือต่อต้านคนเยอรมันใน
ประ เทศ ที่ ก่ าลั งลงท่ าการแข่งขันในลีกภูมิภาค  แ ต่
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สถานการณ์ทางการเงินของทีมอาจอยู่ไม่รอดกระทั่งถึงช่วง
ที่สงครามสิ้นสุด ซึ่งกว่าเหตุการณ์น้ันจะมาถึงก็ล่วงเข้าไปฤดู
หนาวปี 1918 ภายหลังปัญหาการเงินรุมเร้า ท้ายที่สุด 
บริษัทใหม่ก็ เข้ามาซื้อกิจการและเปลี่ยนชื่อสโมสรเป็น 
“สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิต้ี” ในปี 1919 

 สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิต้ี คว้าแชมป์ลีกระดับ 
2 ทั้งหมด 7 ครั้ง (ปัจจุบันเป็นฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพ) , 
เข้าชิงเอฟเอคัพ 4 ครั้ง , และคว้าแชมป์ลีก คัพอีก 3 สมัย 
รวมถึงเข้าแข่งขันฟุตบอลยุโรป 4 ฤดูกาล ซึ่งฤดูกาล 2016-
2017 คือซีซั่นแห่งความทรงจ่า เมื่อทีม ‘สุนัขจิ้งจอก’ ทะลุ
เข้าไปถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย จากผลงานที่คว้าแชมป์พรีเมียร์
ลีกฤดูกาล 2015-2016 ภายใต้ผู้จัดการทีม เคลาดิโอ รานิเอ
รี่ จากอัตราต่อรองในช่วงต้นฤดูกาลที่ 5000 -1 (ลุงทุน 1  
จ่าย 5,000 ไม่รวมทุน) ว่าทีมจะเป็นแชมป์ได้ส่าเร็จ 

 หลากหลายความทรงจ่าเกิดข้ึน ในฤดูกาล 
1928-29 สโมสรเกือบได้แชมป์ลีกสูงสุด โดยลูกทีมของ วิลลี่ 
ออร์ มีคะแนนเป็นรอง “เดอะ เว้นส์เดย” (เชฟฟิลด์ เว้นส์
เดย์ในปัจจุบัน) เพียงแค่แต้มเดียวเท่าน้ัน มีดาวซัลโวอย่าง 
อาร์เธอร์ แชนด์เลอร์ (34 ประตู) รวมทั้งทีมชาติอังกฤษใน
เวลาน้ันอย่างฮิวจ์ แอดค็อก , อาร์น่ี ไฮน์ และ เลน แบร์รี่ 
ความส่าเร็จอยู่กับทีมได้ไม่นานนัก เลสเตอร์ ต้องตกชั้นไป
เล่นในระดับดิวิชั่น 2 ในฤดูกาล 1935-36 แต่ในฤดูกาลถัด
มา 1936-37 พวกเขาคว้าแชมป์ ดิวิชั่น 2 กลับข้ึนมาเล่น
ในดิวิชั่น 1 อีกครั้ง และ  ต้องตกชั้นไปเล่นในดิวิชั่น 2 อีก
ครั้งในฤดูกาล 1939-40 ก่อนที่ฟุตบอลลีกจะต้องเบรกไป
เน่ืองจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เริ่มข้ึน และหลังจากที่
ฟุตบอลลีกกลับมาแข่งขันกันอีกครั้ง เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 
2 จบลง เลสเตอร์ ยังเล่นอยู่ในระดับดิวิชั่น 2 แต่ท้ายที่สุด ก็
เข้าชิงชนะเลิศเอฟเอคัพ ในปี 1949 ก่อนเลื่อนชั้นกลับมาสู่
ลีกสูงสุดพร้อมกับคว้าแชมป์ ดิวิชั่น 2 ในฤดูกาล 1953-54 
และ 1956-57 ช่วงเวลาน้ัน เลสเตอร์ ซิต้ี มีอาร์เธอร์ โรว์ลี่ย์ 
ต่านานกองหน้าของทีมที่ท่าประตูได้ 434 ลูกตลอดอาชีพค้า
แข้ง และเป็นสถิติตลอดกาลของวงการฟุตบอลอังกฤษ และ
พาทีมเข้าชิงชนะเลิศเอฟเอคัพ ในปี 1961 , 1963 และ 
1969 

 ทศวรรษ 1960 เลสเตอร์ ซิต้ี มีฉายาว่า ‘ราชันย์
แห่งยุคน่้าแข็ง (Ice Kings)’  เพราะโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรง ณ 
ช่วงเวลาท่ีประเทศอังกฤษขณะน้ันมีสภาพอากาศที่หนาวจัด 
โดยลุ้นแชมป์ทั้งฟุตบอลลีกและฟุตบอลถ้วยในปี 1963 ก่อน
คว้าแชมป์ ลีก คัพ ในฤดูกาล 1964 และเข้าชิงอีกครั้งในปี
ถัดมา ‘เลสเตอร์’ เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลถ้วยยุโรป คัพ วิน
เนอร์ส คัพ ในปี 1961 กระทั่ง กอร์ดอน แบงค์ส ผู้รักษา
ประตูเลสเตอร์ คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกกับทีมชาติอังกฤษในปี 
1966 

 หลังจากตกชั้นไปช่วงระยะเวลาสั้นๆ เลสเตอร์ 
ซิต้ีกลับข้ึนมาสู่ลีกสูงสุดอีกครั้ง และเป็นทีมหน่ึงที่สร้างสีสัน
ที่สุดในประเทศ แต่ต้องตกชั้นไปในปี 1978 ต่อมาช่วง
ทศวรรษ 1980 เลื่อนชั้น 2 ครั้ง และตกชั้นไปอีก 2 ครั้ง 
อย่างไรก็ตาม แกรี่ ลินิเกอร์ , อลัน สมิธ และ สตีฟ ลิเน็กซ์ 
ท่ารวมกันไป 150 ประตูในช่วงเวลาเพียง 3 ฤดูกาล ขณะที่
ทศวรรษ 1990 ได้ไปเวมบลีย์ถึง 7 ครั้ง ใน 9 ปี น่ันคือการ
ชนะเพลย์ออฟ เลื่อนชั้นข้ึนสู่พรี เมียร์ลีก ปี 1994 และ 
1996 ต่อด้วยการคว้าแชมป์ลีก คัพ ปี 1997 และปี 2000 
ใน 4 ฤดูกาลสุดท้ายของทศวรรษ 1990 มาร์ติน โอนีล พา 
เลสเตอร์ ซิต้ี ติด 10 อันดับแรกถึง 4 ฤดูกาล และเข้าไป
แข่งรายการยูฟ่า คัพ 2 ครั้ง 

 เลสเตอร์ ซิต้ี ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ในพรีเมียร์
ลีก  แต่ต้องตกชั้นไปอีกในปี 2002 กระทั่งย้ายจากสนามเก่า
คือ ฟิลเบิร์ต สตรีท มายังสนามแห่งใหม่ ที่ ฟิลเบิร์ต เวย์ 
และใช้ ชื่ อ ว่ า “วอล์ค เกอร์  ส เต เด้ียม ” ตามชื่ อขอ ง
ผู้สนับสนุนในขณะน้ัน สโมสรประสบปัญหาด้านการเงินอีก
ครั้ง และถูกควบคุมกิจการเมื่อเดือนตุลาคมปี 2002 แต่
เลื่อนชั้นกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งในปี 2003 และตกชั้น
ไปอีกครั้งในปี 2004 ‘มิลาน แมนดาริช’ ซื้อสโมสรเลสเตอร์
ไปเป็นเจ้าของเมื่อปี 2007 แต่ทีมต้องหล่นไปเล่นในลีก 1 
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร ในฤดูกาล 2007-08 
ก่อนกลับข้ึนมาสู่แชมเปี้ยนชิพได้ในฐานะแชมป์ของลีก 1 ใน
ฤดูกาลถัดมา 

 เดือนสิงหาคม 2010 กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ 
โดย คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ตกลงเข้าซื้อกิจการทั้งหมด
ของสโมสร ต่อจาก ‘มิลาน แมนดาริช’ เจ้าของสโมสรเดิม 
ซึ่งขณะน้ันเลสเตอร์ เล่นอยู่ในระดับ เดอะ แชมเปี้ยนชิพ หรื
อดิวิชั่น 2 เดิม โดยมีนโยบายการบริหารสโมสร ท่ีไม่มุ่งเน้น
ความส่าเร็จแต่เพียงอย่างเดียว แต่ ข้ึนอยู่กับคุณภาพ
พัฒ นาการของนัก เตะและ วิธีบ ริห ารจั ดก ารให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มจากปรับโครงสร้างภายในสโมสรที่
จ่าเป็นทั้งหมด รวมถึงน่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้ใน
การพัฒนาสโมสร ซึ่ ง เป็นรากฐานส่าคัญในการสร้าง
ค วาม ส่ า เร็ จ ให้ แ ก่ ส โม ส ร ใน ร ะยะยาว แล ะมี ก า ร
วางเป้าหมายไว้ว่า เลสเตอร์ ซิต้ี จะต้องเลื่อนชั้นข้ึนไปโชว์
ฝีเท้าในศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษให้
ได้ นอกจากน้ี ยังขยายความจุ ของสนามวอล์คเกอร์ สเต
เด้ียม (ชื่อเดิม) เป็น 32,500 ที่น่ัง พร้อมเปลี่ยนชื่อสนาม
เป็น ‘คิง เพาเวอร์ สเตเด้ียม’ น่ันคือปัจจัยส่าคัญที่ช่วยให้
ทีมท่าแต้มได้สู งมากในแชมเปี้ ยนชิพฤดูกาล 2013-14 
ภายใต้การคุมทีมของ ‘ไนเจล เพียร์สัน’ กระทั่งเลื่อนชั้นข้ึน
สู่พรีเมียร์ลีกในฐานะแชมป์เปี้ยน จากน้ัน เลสเตอร์ ซิ ต้ี 
สร้างปาฏิหารย์รอดตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล 2014-
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15 ทั้งที่ทีมรั้งอยู่ในต่าแหน่งสุดท้ายของตารางต้ังแต่เดือน
พฤศจิกายน 2014 ‘เลสเตอร์’ อยู่ในอันดับสุดท้ายของ
พรีเมียร์ลีก ขณะที่เหลือเพียง 9 เกมสุดท้าย แต่ชนะได้ถึง 7 
นัด , เสมอ 1 นัด และแพ้ 1 นัด ท่าให้ขยับข้ึนมาจบอันดับที่ 
14 ของตารางคะแนน 

 ฤดูกาล 2015-16 เลสเตอร์ ซิต้ี ภายใต้การคุม
ทีมของ เคลาดิโอ รานิเอรี่ สร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์
พรีเมียร์ลีก ครั้งแรกนับต้ังแต่ก่อต้ังสโมสร เจมี่ วาร์ด้ี ดาวยิง
ที่ทีมซื้ อมาจากฟลีตวู้ด ทาวน์ ทีมนอกลีกท่าประตูใน
พรีเมียร์ลีกได้ถึง 11 เกมติดต่อกัน ท่าลายสถิติเดิมของ  รุด 
ฟาน นิสเตลรอย ท่ีท่าได้ 10 นัดติดต่อกัน สองนักเตะก่าลัง
ส่าคัญ ริยาด มาห์เรซ และ เอ็นโกโล่ ก็องเต้ ได้รับเสียงชื่น
ชมหลังย้ายมาจาก เลอ อาฟร์ และ ก็อง การคว้าแชมป์
พรีเมียร์ลีกครั้งน้ัน ท่าให้ได้สิทธ์ิแข่งขันฟุตบอลถ้วยใหญ่สุด
ขอ ง ยุ โรป  ยู ฟ่ า  แ ช ม เปี้ ยน ส์  ลี ก  เป็ น ค รั้ ง แ รก ใน
ประวัติศาสตร์สโมสร 

 ฤดูกาล 2016-17 เคร็ก เช็กสเปียร์ ซึ่งรับหน้าที่
แทน เคลาดิโอ รานิเอรี่ พาทีม “จิ้งจอกสยาม” ทะลุเข้าไป
ถึงรอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก หลัง
คว้าแชมป์กลุ่ม และรอบ 16 ทีมสุดท้าย เอาชนะเซบีญ่า 
ก่อนตกรอบ 8 ทีมสุดท้าย เมื่อแพ้แอตเลติโก้ มาดริด ด้วย
สกอร์รวม 1-2 ก่อนจบอันดับที่ 12 ในพรีเมียร์ลีก 

 ฤ ดู ก าล  2017 - 18 เล ส เต อ ร์  ซิ ต้ี  มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมอีกครั้งโดยแต่งต้ัง โคล้ด ปูแอล 
กุนซือชาวฝรั่งเศส รับหน้าที่แทน เคร็ก เช็กสเปียร์ ที่แยก
ทางกับสโมสรเมื่อ ตุลาคม 2017 โคล้ด ปูแอล  พาเลสเตอร์ 
จบอันดับที่  9 ในพรีเมียร์ลีก ขณะที่ ฟุตบอลถ้วยทั้ ง 2 
รายการต้องตกรอบ 8 ทีมสุดท้าย หลังแข่งขันกับ เชลซี ใน
ศึกเอฟเอ คัพ และ แมนเชสเตอร์ ซิต้ี ในลีก คัพ 

 ฤดูกาล 2018-19 สโมสรเลสเตอร์ ซิต้ี เสียผู้เล่น
ส่าคัญอย่าง ริยาด มาห์เรซ ไปให้กับ แมนเชสเตอร์ ซิต้ี แต่ก็
ได้ นักเตะฝีเท้าดีอย่าง เจมส์ แมดดิสัน (นอริช) และ ริคาร์
โด้ เปเรยร่า (ปอร์โต้) มาทดแทน เดือนกุมภาพันธ์ 2019 
โคล้ด ปูแอล แยกทางกับสโมสร หลังจากที่ทีมมีผลงานตก
ต่่าลง และ ท่าให้ เบรนแดน ร็อดเจอร์ส ผู้จัดการทีมชาว
ไอร์แลนด์เหนือ เข้ารับหน้าท่ีแทน และ กลายเป็นอีกหน่ึงจุด
เปลี่ยนส่าคัญที่ท่าให้เลสเตอร์ คืนฟอร์มเก่งกลับมาและพา
ทีมจบในอันดับที่ 9 ของตารางคะแนนฤดูกาล 2018-19 

 วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2018 ถือเป็นเหตุการณ์
สูญเสียครั้งใหญ่ของสโมสร คุณ วิชัย ศรี วัฒนประภา 
ประธานสโมสรฯ ถึงแก่กรรมหลังประสบอุบัติเหตุเฮลิค็อป
เตอร์ตก พร้อมด้วยผู้เสียชีวิตอีก 4 ราย ด้านนอกสนามคิง  
 

เพาเวอร์ สเตเด้ียม ‘อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา’ รองประธาน
สโมสร ผู้เป็นบุตรชายได้ให้ค่ามั่นว่าจะสืบสานเจตนารมณ์ 
และจะดูแลสโมสรต่อจากบิดาอย่างเต็มที่สุดความสามารถ 
(lcfcthai, 2562) 

 บุรีรัมย์ นอกจากของดีซึ่งมีเพียง ปราสาทหิน
เขาพนมรุ้ง ที่เหลือต้องสร้างข้ึนเอง หลังวงการฟุตบอลไทย 
ค่อยๆ กลับมาได้รับความนิยม โดยมีการปรับโครงสร้างใหม่
ในปี 2009 เพ่ือให้สโมสรต่างๆ ยึดโยงกับท้องถ่ินมากข้ึน 
จากสายตาอันแหลมคมของ ‘เนวิน ชิดชอบ’ ซึ่งมองเห็น
โอกาส จึงตัดสินใจท่าทีมฟุตบอลทันที ด้วยการทาบทาม
สโมสรที่เป็นหน่วยงานของรัฐ หรือ 'ทีมองค์กร' โยกมาต้ังถ่ิน
ฐานที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

 เดิมที ‘เนวิน’ พยายามทาบทาม ทีโอที เอสซี 
หรือ องค์การโทรศัพท์ฯ เดิม ให้มาเล่นที่บ้านเกิดของเขา 
แต่การเจรจากลับล้มเหลว กระทั่งได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เป็นพันธมิตรใหม่ เกิดเป็นสโมสร บุรีรัมย์ พีอีเอ และเริ่มใช้
ชื่อน้ีเป็นครั้งแรกในไทยลีกฤดูกาล 2010 ขณะเดียวกัน ก็ให้
ภรรยา ‘กรุณา ชิดชอบ’ เป็นแกนน่าส่าคัญในการปลุกปั้น 
บุรีรัมย์ เอฟซี จากลีกภูมิภาค ข้ึนมาอยู่ในลีกสูงสุดได้ 
กระทั่งรวมทีมกลายเป็น บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในปี 2012 ซึ่ง 
'ปราสาทสายฟ้า' ถือว่าประสบความส่าเร็จอย่างสูงส่าหรับ
วงการฟุตบอลไทยสมัยใหม่จวบจนปัจจุบัน (เจษฎา บุญ
ประสม, 2562) 

 แม้ทีมฟุตบอลมีชื่อเสียงโด่งดังระดับแนวหน้า
ของประเทศและทวีปเอเชียแล้ว แต่ ‘เนวิน ชิดชอบ’ ก็ไม่
คิดที่จะหยุด กลับเดินหน้าต่อเพ่ือให้บุรีรัมย์เป็นปลายทาง
ของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกให้ได้ โดยให้สัมภาษณ์กับ
กรุงเทพธุรกิจว่า "ผมกลับมาคิดว่าสถานที่ที่คนเราจะไปมี 2 
อย่าง คือ 1 มีอะไรที่เอ็นเตอร์เทนไหม เช่น ภูเขา ทะเล เช่น 
พัทยา ชะอ่า ภูเก็ต ถ้าไม่ใช่ก็ต้องข้อ 2 คือ อีเวนต์ที่น่าสนใจ 
แต่ที่ผ่านมาคนบุรีรัมย์ไม่โชคดีเหมือนคนหัวหิน ภูเก็ต ดังน้ัน
เราก็ต้องสร้างเมืองให้มีอีเวนต์ แต่ต้องไม่ใช่แค่ปีละวัน ไม่ใช่
แค่ออกพรรษา ไม่ใช่แค่ผีตาโขน ปีละวัน หรือเที่ยวเชียงคาน
ก็ปีละหนเดียว ถ้าเราสามารถสร้างอีเวนต์ให้มากที่สุด คนที่
คิดไม่ออกว่าจะไปที่ไหนต้องนึกถึงเมืองบุรีรัมย์" (กรุงเทพ
ธุรกิจ, 2557) 

 หลังจากนายเนวิน ชิดชอบ ยกระดับจังหวัด
บุรีรัมย์ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของภาคอีสาน
โดยวางกลยุทธ์ใช้กีฬาเกื้อหนุนการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ 
‘บุรีรัมย์โมเดล’ ซึ่งถือเป็นกุญแจส่าคัญในการพัฒนาจังหวัด
บุรีรัมย์พัฒนาแบบก้าวกระโดด ดึงดูดนักท่องเที่ยว จึงมี
ผู้สนใจศึกษาดูงาน มาศึกษา มาเย่ียมชมเมืองบุรีรัม ย์ 
แนวคิดหลักๆ มีอยู่ 10 ข้อคือ  
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  1. บุรีรัมย์เน้นท่างานด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
อย่างไม่มีข้อจ่ากัด เช่น เรื่องสร้างสนามฟุตบอล ทีมฟุตบอล 
และสนามแข่งรถ เป็นทรัพยากรท่องเที่ยว และแรงดึงดูด
นักท่องเท่ียว เข้าสู่จังหวัด  

  2.บุรีรัมย์เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ิม
มูลค่า และคุณค่าให้กับสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ และสิ่งที่สร้างข้ึน 
เช่นการใช้รถอีแต๋น เป็นรถบริการ ในการจัดการแข่งขันโม
โตจีพี ปีแรกที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนตุลาคม 2561 ที่
ผ่านมา 

  3. บุรีรัมย์เน้นการสร้างมาตรฐานของตัวเอง 
และการก้าวสู่มาตรฐานสากล หรือมาตรฐานโลก เช่นมีทีม
ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มีการแข่งขัน “บุรีรัมย์ มาราธอน”, 
การเป็นเจ้าภาพ “โมโตจีพี” , การสร้างสนามฟุตบอล
ระดับฟีฟ่าแสตนดาร์ด รวมถึงการสร้างสนามแข่งรถ
มาตรฐานสูงสุดของโลก  

  4. บุ รี รั ม ย์ จ ะ เน้ น เรื่ อ งข อ งการส ร้ า ง
เอกลักษณ์ของตัวเอง อาทิเช่น การใช้ผ้าทอ ผ้าขาวม้า เป็น
ผ้าพันคอ ของสโมสรฟุตบอล และสร้างรายได้ให้ประชาชน
ในท้องถ่ิน 

  5. การแบ่งปัน หรือกระจายรายได้ลงไปที่
ชุมชน เช่น เรื่องของการร่วมมือกับ Grab ในการบริการการ
เดินทาง การร่วมมือกับ AirBnB บริการที่พักแบบไม่ผูกขาด
รายได้ไว้เพียงคนเดียว กลุ่มเดียว เปิดโอกาส สนับสนุนให้มี
การท่าธุรกิจ หลากหลายรูปแบบ หลากหลายกลุ่ม  

  6. บุรีรัมย์เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมโดยการ
เปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกสาขาอาชีพ มีส่วนร่วมสร้างสรรค์
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจ และเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน 

  7. การใช้ เทคโนโลยีสื่อสารโซเชียลมีเดีย 
และแอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการตลาด และการ
สร้างเครือข่ายสนับสนุน  

  8. การให้โอกาสคนรุ่นใหม่ ท่างานด้วยวิธีคิด 
และ  ทั ศ นค ติ ให ม่ ๆ  ที่ เห ม าะกั บ ยุค สมั ย  และการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เช่น การสร้างทีมอี-สปอร์ต มารองรับ
การพัฒนากีฬาชนิดใหม่ ในอนาคต 

  9. บุรีรัมย์เน้นการคิดบวก และคิดใหญ่ คิด
แล้วท่าทันที และท่าจริงจัง  

  10. การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือต่อยอด
ความส่าเร็จ และสร้างผลงานที่ ดีข้ึนทุกๆ วัน อย่างไม่มี
วันหยุด แม้จะประสบความส่าเร็จแล้วก็ตาม  (มติชน
ออนไลน์, 2562) 

 ปัจจุบันไม่มองการแข่งขันภายในประเทศแล้ว 
เพราะต้ังเป้าจะเป็นท็อปไฟว์ของทวีปเอเชีย เพ่ือขยายฐาน
แฟนบอลให้กว้างขวางข้ึน และอนาคตจะท่าให้ จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นเมืองกีฬาครบวงจร หรือ sport city นอกจากสนาม
ฟุตบอลกับสนามแข่งรถ ยังมี adventure sport, motor sport 
และ water sport (ไทยพับลิก้า, 2015) น่ีคือเป้าหมาย
ระยะสั้น แต่เป้าหมายระยะยาวคือ เมืองแห่งสุขภาพ เป็น 
health city ดีไซน์ให้คนทั้งทวีปเอเชียเวลาคิดถึง จ.บุรีรัมย์ 
นอกจากดูกีฬา ยังได้เล่นกีฬา มาออกก่าลังกาย มีเทรนเนอร์
คอยแนะน่า กินอาหารพ้ืนบ้านลักษณะคลีนฟู้ด เป็นการ
กระจายรายได้สู่รากหญ้าอีกด้วย (BURIRAM WORLD, 2018) 

 
เมืองพัฒนา คนไหลเข้ามาต่อเน่ืองเป็นอย่างไร ? 

 อิน เดียนาโปลิ ส  การสร้ างและปรับปรุ ง
สาธารณูปโภคที่จ่าเป็นส่าหรับการแข่งขันกีฬา รวมถึงการ  
ล็อบบี้น่าการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ มาลงในเมืองน้ีอย่าง
ต่อเน่ือง ท่าให้อินเดียนาโปลิสไม่ได้มีแต่สนามแข่งรถเพียง
อย่างเดียว แต่ยังมีทั้งทีมบาสเกตบอล NBA, ทีมอเมริกัน
ฟุตบอล NFL รวมถึงยังเคยเป็นเจ้าภาพอีเวนต์กีฬาระดับ   
บิ๊กอย่าง แพน อเมริกัน เกมส์ หรือมหกรรมกีฬาแห่งทวีป
อเมริกาในปี 1987, บาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยชิง
แชมป์สหรัฐอเมริกา, รถสูตรหน่ึง, โมโตจีพี และ ซูเปอร์
โบวล์ เกมชิงแชมป์อเมริกันฟุตบอล NFL ในครั้งที่ 46 เมื่อปี 
2012 และแน่นอน กีฬาคือสิ่งที่ช่วยให้เมืองน้ีมีชีวิตชีวามาก
ข้ึนอย่างแท้จริง เพราะเมื่อมีอีเวนต์มากข้ึน ก็ย่อมต้องมีการ
สร้างสิ่งต่างๆ ที่จ่าเป็นส่าหรับการรองรับแฟนกีฬาและ
นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ม าก ข้ึ น ต าม ไป ด้ ว ย  ท่ า ให้ ปั จ จุ บั น 
อินเดียนาโปลิสมีร้านอาหารมากกว่า 200 แห่ง, โรงแรม
เกือบ 300 แห่ง ร้านค้าปลีกมากกว่า 300 แห่ง, พิพิธภัณฑ์
และแกลอรี่ศิลปะเกือบ 30 แห่ง และโรงละครมากกว่า 10 
แห่ง ซึ่งตัวเลขทางเศรษฐกิจที่อินเดียนาโปลิสได้รับจาก
วงการกีฬาในด้านต่างๆ รวมกันน้ัน สูงถึงกว่า 3,381 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 106,000 ล้ านบาท ไม่ เพียง
เท่าน้ัน ยังมีการจ้างงานสูงถึงเกือบ 10,000 ต่าแหน่งเลย
ทีเดียว (David Masciotra, 2013) 

 ส โม ส ร เล ส เต อ ร์  ซิ ต้ี  Deloitte บ ริ ษั ท ผู้
ให้บริการด้านบัญชีและค่าปรึกษาที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของ
โลก ประเมินรายได้ของที มเลสเตอร์  ซิ ต้ี  ในฤดูกาล 
2015/2016 ไว้ว่าจะอยู่ที่ราว 125 ล้านปอนด์ (ประมาณ 
6,250 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึนจากฤดูกาลก่อนถึงกว่า 20 ล้าน
ปอนด์ (ประมาณ 1,000 ล้านบาท) แม้จะดูเป็นเงินที่ไม่
มากมายอะไร แต่เงินก้อนใหญ่จริงๆ จะเข้ามาในฤดูกาล
หน้า แหล่งรายได้ส่าคัญ คือ  1. การเข้าร่วมแข่งขันใน
รายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก และ 2. ค่าลิขสิทธ์ิการถ่ายทอด           
(T.V. rights) ที่เพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดดจากสัญญาฉบับใหม่ 
โดยประมาณการรายได้ของทีม เลสเตอร์  ในฤดูกาล 
2016/2017 ไว้ใน 3 กรณี  
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 ผลงานแย่สุดๆ ก็จะมีรายได้อย่างน้อย 155 ล้าน
ปอนด์ (ประมาณ 7,750 ล้านบาท) 

 ผลงานดีพอใช้ เช่น เกาะอยู่กลุ่มกลางตาราง จะ
ท่าให้มีรายได้จาก merit fees เพ่ิมข้ึน 1.2 ล้านปอนด์ ทุกๆ 
ห น่ึงอัน ดับที่ สู ง ข้ึน  ไม่ รวม ถึงเงิน โบ นัสกรณี ที่ มี การ
ถ่ายทอดสดบ่อยครั้ง โดยคาดว่าจะมีรายได้อยู่ที่ราว 180 
ล้านปอนด์ (ประมาณ 9 ,000 ล้านบาท) 

 ผลงานสุดยอด เหมือนฤดูกาลน้ี คือรักษาแชมป์
ไว้ได้ พร้อมกับเข้ารอบลึกๆ ของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก จะกา
รันตีรายได้อย่างน้อย 200 ล้านปอนด์ (ประมาณ 10,000 
ล้านบาท) ขณะที่สถานะ “ทีมอันดับ 1 แห่งอังกฤษ” ไม่
เพียงท่าให้ค่าตัวนักเตะในทีมเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี จากการประเมิน
ของเว็บไซต์เอเยนต์นักฟุตบอลชื่อดัง tranfermarkt.co.uk    
“เจมี่ วาร์ด้ี” กองหน้าดาวซัลโวของทีม จะมีมูลค่าเพ่ิมเป็น 
9 ล้านปอนด์ (ราว 450 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึนเกือบสิบเท่าจาก
ตอนที่ซื้อตัวเข้ามา โดยมูลค่านักเตะทั้งทีมเพ่ิมข้ึนกว่า 2 เท่า 
(จาก 49.83 ล้านปอนด์ เป็น 95.25 ล้านปอนด์ ในปัจจุบัน) 
และยังจะท่าให้การซื้อตัวนักเตะดีๆ เข้ามาสู่ทีมในอนาคต
เปน็ไปได้ง่ายดายย่ิงข้ึน นอกจากน้ี การคว้าแชมป์อย่างพลิก
ความคาดหมาย ยังท่าให้สโมสรเป็นที่รู้จักมากข้ึน ส่านักข่าว 
BBC รายงานว่า แฟนคลับของทีมเลสเตอร์มีเพ่ิมมากข้ึนทั่ว
โลก ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่าน้ัน เห็นได้จากจ่านวนยอด
ผู้กดติดตามแฟนเพจทางการของสโมสร ท่ีเพ่ิมข้ึนถึง 540% 
โดยกว่า 5 แสนคนที่กดติดตามเป็นชาวแอลจีเรีย สัญชาติ
เดียวกับ “ริยาด มาห์เรซ” ปีกดาวดังทีมชาติแอลจีเรีย 
ขณะที่คนจากฮอลลีวูดเริ่มมาด้อมๆ มองๆ หวังจะใช้ plot 
การคว้าแชมป์สุดอัศจรรย์น้ี ไปน่าเสนอในโรงภาพยนตร์ 

 ก าร พั ฒ น า เมื อ ง แ ล ะ ท้ อ ง ถ่ิ น  เดิ ม เมื อ ง 
Leicester (คนท้องถ่ินออกเสียงว่า เลส-ตาร์) เป็นเมืองที่ไม่
ค่อยมีอะไรให้กล่าวถึงมากนัก ต้ังอยู่ตอนกลางของเกาะ
อังกฤษ จ่านวนประชากรในเขตเมืองมี เพียง 3.3 แสนคน
เท่าน้ัน (มากกว่าความจุของสนาม King Power สนามเหย้า
ของทีมเลสเตอร์ เพียง 10 เท่า) แม้จะมีทีมรักบี้อาชีพชื่อดัง
อย่างทีมเลสเตอร์ไทเกอร์ แต่ส่าหรับแฟนฟุตบอล เมืองน้ีถือ
เป็นเพียง “เมืองผ่าน” เท่าน้ัน ข้ึนเหนือไปไม่นานก็มี
แมนเชสเตอร์-ลิเวอร์พูล หรือลงใต้มาเล็กน้อยก็ถึงกรุง
ลอนดอนแล้ว ในโลกลูกหนัง ทีมเลสเตอร์ไม่เคยมีความ
สลักส่าคัญใดๆ ทว่า นับแต่ฤดูกาล 2016/2017 เป็นต้นไป 
เลสเตอร์จะเป็นหน่ึงในหมุดหมายส่าคัญส่าหรับแฟนบอล 
ซึ่งแน่นอน แปลว่าจ่านวนนักท่องเท่ียวจะเพ่ิมมากข้ึน แม้จะ
ยังไม่มีสถิติยืนยันแน่ชัดว่า ผลงานที่พุ่งข้ึนของทีมเลสเตอร์ 
นับแต่คนไทยเข้ามาเป็นเจ้าของ ช่วยส่งผลต่อการพัฒนา
เมืองเลสเตอร์เพียงใด แต่เชื่อว่าภาคการท่องเท่ียวที่คึกคัก

ย่ิงข้ึนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี (ไทย
พับลิก้า, 2016) 

 บุ รีรัมย์  นอกจากสโมสรฟุตบอล บุ รี รัม ย์ 
ยูไนเต็ด, ช้าง อารีนา สนามฟุตบอลที่ใช้เวลาสร้างเร็วที่สุด
ในโลก ตลอดจน ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต แล้ว 
ดินแดนอีสานใต้แห่งน้ียังมีอีเวนท์กีฬาต่างๆ มากมาย ไม่ว่า
จะเป็น เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ฟุตบอลสโมสรถ้วยใหญ่ของ
เอเชียซึ่งทีมปราสาทสายฟ้าได้สิทธ์ิเข้าไปแข่งขันแทบทุกปี , 
โมโตจีพี, ซูเปอร์จีที รถยนต์ทางเรียบรายการใหญ่ที่สุดของ
ประเทศญ่ึปุ่น ฯลฯ 

 ความส่าเร็จของบุรีรัมย์ได้สะท้อนออกมาชัดเจน
ด้วยตัวเลขทางสถิติ เพราะในศึกโมโตจีพี มีผู้เข้าชมตลอดทั้ง 
3 วันที่มีการจัดการแข่งขันสูงถึง 222,535 คน สูงที่สุดจาก
ตลอดทั้ง 19 สนามในฤดูกาล และเมื่อดูในภาพรวมก็พบว่า 
10 ปีที่ บุ รีรัม ย์ใช้ ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองด้วยกีฬาน้ัน 
ประสบความส่าเร็จอย่างงดงาม เพราะจากปี 2009 ที่มีผู้
เย่ียมเยือนทั้งนักท่องเท่ียวและนักทัศนาจรในจังหวัดแห่งน้ี
ทั้งไทยและต่างชาติเพียง 879,452 คน ก็เพ่ิมข้ึนกว่าเท่าตัว
เป็น 2,014,791 คนในปี 2018 เช่นเดียวกับรายได้จากการ
ท่องเที่ยว ที่ เพ่ิมจาก 808.48 ล้านบาทในปี 2009 เป็น 
4,246.95 ล้านบาทในปี 2018 ซึ่งถือเป็น 5 เท่าจากปีก่อนที่
จะมีทีมฟุตบอลระดับไทยลีกในจังหวัดแห่งน้ีเลยทีเดียว 
(เจษฎา บุญประสม, 2562) 
 
บทสรุป 

 การเปลี่ยนแปลงของ อินเดียนาโปลิส, เลสเตอร์ 
และบุรีรัมย์ คือบทพิสูจน์อย่างหน่ึงว่า 'กีฬาพัฒนาเมือง' ได้
อย่างไม่ต้องสงสัย ซึ่งเกิดข้ึนจาก วิสัยทัศน์พัฒนากีฬาเป็น
แรงขับเคลื่อนส่าคัญทางเศรษฐกิจ มีการวางเป้าหมาย
ชัดเจน มีวิธีบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เน้น
ท่างานด้วยความคิดสร้างสรรค์ อย่างไม่มีข้อจ่ากัด, เน้นการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ิมมูลค่า และคุณค่าให้กับสิ่งต่างๆ 
ที่มีอยู่ และสิ่งที่สร้างข้ึน, เน้นการสร้างมาตรฐานของตัวเอง 
และการก้าวสู่มาตรฐานสากล หรือมาตรฐานโลก, เน้นเรื่อง
ของการสร้างเอกลักษณ์ของตัวเอง, การแบ่งปัน หรือ
กระจายรายได้ลงไปที่ชุมชน, เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมโดย
การเปิ ดโอกาสให้ทุ กคน ทุกสาขาอาชีพ  มีส่ วนร่วม
สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจ และเป็น
เจ้าของร่วมกัน, การใช้เทคโนโลยีสื่อสารโซเชียลมีเดีย และ
แอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการตลาด และการสร้าง
เครือข่ายสนับสนุน, การให้โอกาสคนรุ่นใหม่ ท่างานด้วยวิธี
คิด และ ทัศนคติใหม่ๆ ที่ เหมาะกับยุคสมัย และการ
เปลี่ยนแปลงของโลก, เน้นการคิดบวก และคิดใหญ่ คิดแล้ว 
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ท่าทันที และท่าจริงจัง, การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือต่อ
ยอดความส่าเร็จ และสร้างผลงานที่ดีข้ึนทุกๆ วัน อย่างไม่มี
วันหยุด แม้จะประสบความส่าเร็จแล้วก็ตาม รวมถึง รักษา
ประวัติศาสตร์ และท่านุบ่ารุงขนบประเพณีของสโมสรเอาไว้ 
ไม่เคยพยายามบีบบังคับให้เอาแบบฉบับของตัวเองมาใช้กับ
สโมสร ที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ทั้งสามเมืองกลายเป็น
ต้นแบบของอีกหลายเมืองทั่ วโลกด่าเนินรอยตาม เพ่ือ
เปลี่ยนผ่านจากเมืองธรรมดา สู่ จุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และท่าให้ชีวิตของประชาชนใน
เมืองดีข้ึนด้วยเช่นกัน 
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