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เอเชีย
โครงการค่าใช้จ่ายและพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และนักท่องเที่ยว 
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สถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มการพัฒนาและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยวขาออกของจีน
แนวโน้มการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศจีนในช่วงศตวรรษใหม่
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พบกันเป็นฉบับที่สองของการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่ของจุลสารท่องเที่ยว มาเป็นจุลสารท่องเที่ยว 
ฉบับอิเล็คทรอนิกส์หรือ e-TAT Tourism Journal ในฉบับนี้ กองบรรณาธิการขอนำเสนอบทความที่ 
เน้นหนักไปในเรื่องตลาดจีนที่ถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเป็นหนึ่งในตลาดที่ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งเป้าหมายจะใช้กลยุทธ์ตลาดเชิงรุกตามแผนตลาด ท่องเที่ยวปี 
2547 ดังนั้น กองบรรณาธิการจึงได้นำบทความทางวิชาการและบทวิเคราะห์ตลาดจีนมานำเสนออันได้แก่ 
ข้อมูลทั่วไปของสาธารณรัฐประชาชนจีน แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนปี 2547 สถานการณ์ 
ปัจจุบันแนวโน้มการพัฒนาและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยวขาออกของจีน แนวโน้มการพัฒนา-
ด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศจีนในช่วงศตวรรษใหม่ นอกจากนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง 
อันได้แก่ สรุปการประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ของสหพันธ์การโรงแรมภัตตาคาร และสถาบันการศึกษาแห่ง 
เอเชีย โครงสร้างค่าใช้จ่ายและพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยปี 2545 สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย 
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2547

     กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเชิงวิชาการและบทวิเคราะห์สถานการณ์ที่เผยแพร่ทาง 
e-TAT Tourism Journal นี้ คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้งท่านที่อยู่ในแวดวงวิชาการ 
และท่านผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และหากท่านผู้ใด มีบทความที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์ 
และต้องการแบ่งปันสาระประโยชน์นั้นสู่สาธารณชน กองบรรณาธิการมีความยินดี และเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ จะเป็นตัวกลางเผยแพร่บทความของท่านบน e-TAT Tourism Journal ท่านสามารถส่งบทความเข้ามา 
ได้ที่ roongtip.wongpatikarn@tat.or.th หรือ yolrawee.sittichai@tat.or.th

     นอกจากนี้ กองบรรณาธิการต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ e-TAT Tourism 
Journal เนื่องจากกำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงรูปแบบ หากท่านมีข้อติชม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหา 
หรือรูปแบบเว็บไซด์ กรุณาส่งความคิดเห็นเข้ามา กองบรรณาธิการจะรวบรวมนำไปประกอบการพัฒนา 
เว็บไซด์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้นต่อไป
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สรุปการประชุมวิชาการคร้ังที่ 2 

ของสหพันธการโรงแรมภัตตาคารและสถาบันการศึกษาแหงเอเชียแปซิฟก 
(Asia Pacific Council on Hotel, Restaurant, and Institutional Education –APac CHRIE) 

ณ จังหวัดภูเก็ต ระหวางวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2547 
 

 วไลลักษณ นอยพยัคฆ1 

 

 สหพันธการโรงแรมภัตตาคาร และสถาบัน
การศึกษาแหงเอเซียแปซิฟก   ไดจัดประชุมสัมมนา
วิชาการคร้ังท่ี 2 ณ. จังหวัดภูเก็ต ในระหวางวันท่ี 
27 – 29 พฤษภาคม 2547 ในหัวขอเร่ือง “ การ
สัมมนาการตลาด และ การดําเนินการอยางย่ังยืน 
ทางธุรกิจโรงแรม  การทองเท่ียว และ การบริการ
อาหารในเอเชีย”(Hospitality, Tourism & Foodservice 
Industry in Asia) โดยผูจัดการประชุมคือ   ศาสตรา 
จารยเคย ชอน (Professor Kaye Chon) ผูอํานวยการ
โรงเรียนการจัดการทองเท่ียว และ การโรงแรมแหงมหาวิทยาลัยฮองกงโพลีเทคนิค ไดเห็นความ
สําคัญของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของเอเชียวามีการเติบโตอยางรวดเร็ว ซึ่งในขณะน้ีจํานวน
นักทองเท่ียวท่ีมาเยือนภูมิภาคเอเชียแปซิฟกมีขนาดใหญเปนอันดับสองของโลกรองจากภูมิภาคยุ
โรป ดังน้ันประเด็นสําคัญท่ีภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจะตองดําเนินการตอไป  คือการพัฒนาการทอง
เท่ียวอยางย่ังยืน ผูจัดจึงไดนําประเด็นน้ีมาเปนหัวเร่ืองสําคัญในการประชุมดังกลาว โดยเปนเวที
ท่ีเปดโอกาสใหนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผูแทนของภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟกไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความรูดานการวิจัยทางการทองเท่ียวและการโรงแรม ใน
การประชุมคร้ังน้ีมีผูเขารวมประชุมกวา 100 คน ซึ่งสวนใหญเปนคณาจารยท่ีสอนในมหาวิทยา 
ลัย 23 แหง ในระดับปริญญาตรี โท และ เอก โดยมาจาก 20 ประเทศ  อาทิ จีน มาเลเซีย เกาหลี 
ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เปนตน สําหรับความเปนมาของสหพันธ APac CHRIE สามารถเปดดู
ไดใน Website : www.chrie.org ของสํานักงานใหญ CHRIE ท่ีต้ังอยูในเมือง ริชมอนด มลรัฐเวอรจิ
เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ศาสตราจารย เคย ชอน   ไดกลาวในพิธีการเปดประชุมวาอุตสาหกรรมทองเท่ียวในปจจุ 
บันนับเปนคลื่นลูกท่ีสามทางการพัฒนาการศึกษาดานโรงแรมและการทองเท่ียวโลก โดยคลื่นลูก
แรกเกิดข้ึนเมื่อป  ค.ศ. 1893     เมื่อมีการจัดต้ังโรงเรียนการจัดการโรงแรม  ณ  เมืองโลซานน 
ประเทศสวิสเซอรแลนด คลื่นลูกท่ีสอง  คือในป ค.ศ. 1922 เมื่อมหาวิทยาลัยคอรแนลแหงสหรัฐ
                                                        
1 ผูอํานวยการกองวิชาการ 
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อเมริกาไดจัดต้ังโรงเรียนการโรงแรมข้ึนมา และ  ในปจจุบันน้ีเปนคลื่นลูกท่ีสามท่ีมีเอเชียเปนผูนํา
เน่ืองจากความกาวหนาทางดานการจัดการโรงแรม และการใหบริการนักทองเท่ียวของเอเชียนับ
วาอยูในระดับแนวหนาของโลก  จะเห็นไดวาสายการบิน  อาทิ  สิงคโปรแอรไลน  โรงแรมในเครือ
แมนดารินไดรับการจัดลําดับใหอยูในระดับหน่ึงในสิบของโลกมาโดยตลอด  ไมวาจะเปนโรงแรมท่ี
ต้ังอยูในประเทศไทยหรือฮองกงก็ตาม  นอกจากน้ี ทางดานจํานวนประชากรของโลกน้ันกวาคร่ึง
หน่ึงอยูในเอเชียโดยสวนใหญอยูใน 3 ประเทศ  ไดแก  จีน  อินเดีย และ อินโดนีเชีย ประชาชนในเอ
เชียมีความสามารถในการจับจายใชสอยในการเดินทางเพิ่มข้ึนจึงทําใหเกิดการเดินทางภายในภูมิ
ภาคเอเชยีมากข้ึนดวย ศาสตราจารยชอน   เนนวาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในเอเชียควรมีการ
พัฒนา 2 ดานควบคูกันไปไดแก นวัตกรรม(Innovative) และการสรางสรรค (Creative) เพื่อเปนผู
นําทางการทองเท่ียวโลกในศตวรรษน้ีอยางแทจริง 

 ในชวงการอภิปรายท่ีประชุม     ไดเชิญผู
เชี่ยวชาญทางการทองเท่ียว  Mr. John Koldowski 
ผูจัดการศูนยขาวสารดานกลยุทธ    องคการสง
เสริมการทองเท่ียวเอเชียแปซิฟก (PATA– Pacific 
Asia Travel Association)   เปนผูกลาวปาฐกถาทิศ
ทางการทองเท่ียวเอเชียแปซิฟก  สรุปไดวาเอเชีย 
และ  แปซิฟกเปนดาวรุงในการเดินทางภายในภูมิ
ภาค  ในชวงป  ค.ศ. 2003แมวาหลายประเทศใน
เอเชียประสบภาวะการลดลง  ของจํานวนนักทอง

เท่ียว อาทิเชน สิงคโปร มาเลเชีย ฮองกง ไทย   แตอีกหลายประเทศกลับไมไดรับผลกระทบในเชิง
ลบ โดยท่ีมีการเติบโตของจํานวนนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึน   ไดแกประเทศในกลุมเอเชียใต อาทิ อินเดีย 
ศรีลังกา มัลดีฟ Mr. Koldowski  ใหความเห็นวาตลาดจีนยังจะเติบโตตอไปในอัตราเดียวกบัท่ีกอน
เกิดโรคซารส ปจจัยท่ีเอเชียควรจะคํานึงถึง คือเร่ืองการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและการเมือง
ภายในประเทศจีน  รวมถึงการคาดการณวาราคานํ้ามันดิบจะสูงข้ึน แนวโนมการเดินทางของนัก
ทองเท่ียวในยุโรป และ   สหรัฐอเมริกาจะเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียวท่ีอยูใกลกับประเทศตนเอง
เน่ืองจากเกรงภัยตางๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึนได เชน ภัยการกอการราย หรือโรคภัยไขเจ็บ หากเกิดอะไร
ข้ึนก็สามารถเดินทางกลับบานไดรวดเร็ว       การพัฒนาการทองเท่ียวจะตองเปนไปอยางสมดุล
ระหวางปจจัยตางๆ ไดแก    1. ภาวะเศรษฐกิจและภาวะนิเวศน (Economic vs Ecological) 2. การ
บริการท่ีใหความประทับใจกับการใชเทคโนโลยี  (High Touch vs High Tech) 3. ความรวมมือและ
การแบงกลุม (Cooperation vs Cluster) การพัฒนาทางดานการบินก็เปนเร่ืองท่ีนาสนใจโดยเฉพาะ
สายการบินราคาประหยัดหรือ Low Cost Airlines  ท่ีจะกอใหเกิดการกระจายตัวของนักทองเท่ียว
ไปยังเมืองตางๆ ในเอเชีย การกระจายตัวเชนน้ีไดเคยเกิดข้ึนแลวในยุโรปโดยสายการบิน Easy Jet 
ซึ่งบินไปยังจุดตางๆ ท่ัวยุโรป Mr. Koldowski  ใหความเห็นวาศูนยกลางการบินของโลกนาจะอยูท่ี
เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  เมื่อมองจากลักษณะทางภูมิศาสตรจะเห็นไดวา เมืองดู
ไบต้ังอยูตรงจุดกึ่งกลางระหวาง 4ทวีป คือทวีปอเมริกาและยุโรปกับเอเชียและออสเตรเลีย ในปน้ี
สายการบินสิงคโปรแอรไลนจะเปดเท่ียวบินท่ีไมหยุดแวะพักท่ีใดเลยในเสนทางสิงคโปร   กับ ลอส
แอนเจลิสและเสนทาง 
สิงคโปรไปยังนิวยอรก นับวาเปนการเปดศักราชใหมทางการบินระยะไกลโดยใชเคร่ืองบินแอรบัส 
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A340  ในปจจุบันน้ีประชากรในเอเชียจะมีท้ังหนุมสาวและผูสูงอายุเพิ่มข้ึนซึ่งมีความตองการทาง
ดานการทองเท่ียวแตกตางกันไป       ผูสนใจขอมูลทางดานประชากรสามารถดูรายละเอียดไดใน
เว็บไซต www.Asiandemographics.com  
 ผูเชี่ยวชาญท่ีไดรับเชิญมาอภิปราย ในหัวขอ  “อุตสาหกรรมทองเท่ียวและการโรงแรมใน 
เอเชีย : มุมมองจากขางบน” มี 3 ทาน  ไดแก Mr. James Lu เปนผูอํานวยการบริหารแหงสมาคม
โรงแรมฮองกง     ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับแนวโนมทางการทองเท่ียวของเอเชียแปซิฟกวาในอนาคต 
เอเชียจะตองการบุคลากรดานการทองเท่ียวเพิ่มข้ึน บางประเทศอาจจะขาดแคลนแรงงานนักทอง 
เท่ียวท่ีไมคํานึงถึงคุณภาพทางสิ่งแวดลอม    จะเปนตัวไลนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพใหเดินทางไปท่ี
อื่นๆ (Bad tourists drive good tourists) ประเทศจีนจะมีสินคาแบรนดทุกชนิดรวมท้ังจะมีโรงแรมใน 
เครือนานาชาติเพิ่มข้ึน  Mr. Lu เห็นเชนเดียวกับ Mr. Koldowski วาสายการบินราคาประหยัดจะทํา
ใหเกิดนักทองเท่ียวกลุมใหมท่ีมีรายไดไมมาก    แตสามารถเดินทางไดโดยเคร่ืองบินนักทองเท่ียว
กลุมน้ีจะรวมถึงนักศึกษาในประเทศตางๆ ราคาทองเท่ียวมีแนวโนมจะถกูลงและมหีลายราคาเพือ่
เสริมกับความตองการของนักทองเท่ียวภายในภูมิภาคท่ีเดินทางโดยเคร่ืองบินราคาถูก      ผูอภิ 
ปราย ทานท่ีสองคือ Mr. Cliff Wallace ผูจัดการศูนยประชุมและนิทรรศการของฮองกงได   กลาว
วาการสรางศูนยประชุมในประเทศจีนมีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว แตสวนใหญยังมิไดศึกษาอุป
สงคของลูกคาและยังไมมีการศึกษาดานความเปนไปไดในการกอสรางศูนย เขาเนนวาตลาดตอง
เปนตัวบงชี้วาควรจะสรางศูนยประชุมหรือไม      (Market attracts the venue, not on the contrary) 
เพราะการกอสรางศูนยประชุมตองใชเงินทุนมหาศาลซึ่งตองใชเวลานานกวาคืนทุนได  การคํานึง
ถึงอุปสงคควรจะมากอนอุปทาน ผูอภิปรายทานสุดทายคือ Ms. Sylvia Chung Chin ผูจัดการใหญ
โรงแรมมิรามารฮองกง  ไดใหความเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรมในฮองกงวา  ในขณะน้ีฮอง
กงขาดบุคลากรทางดานโรงแรม   จึงจําเปนท่ีจะตองมีการอบรมพนักงานใหม ๆ   เขามาทํางาน
อยางตอเน่ือง โดยการอบรมจะเนน 2 ประการ ไดแก การอบรมภาษาและการอบรมทัศนคติผูให
บริการโรงแรมจะตองใหความนับถือ และ ดูแลแขกท่ีพักอยางดีท่ีสุด     สามารถตัดสินใจไดอยาง
เหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองทํางานเปนทีม   Ms. Chin ยินดีท่ีจะใหชาวตางชาติเขามาทํา 
งานในโรงแรมของตนได โดยท่ีเธอเองในฐานะผูจัดการก็ใหความนับถือกับลูกนอง   ในขณะน้ีฮอง 
กงมีการสรางโรงแรม และ อพารทเมนตเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมากเน่ืองจากนักทองเท่ียวชาวจีนและ
นักทองเท่ียวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตหลั่งไหลเขามาเปนจํานวนมาก ราคาท่ีพักจึงตองมรีาคา
ถูกลงเพื่อรองรับนักทองเท่ียวกลุมน้ี     นอกจากน้ี ฮองกงยังตองแขงขันกับเมืองเซี่ยงไฮท่ีมีการ
เติบโตทางการทองเท่ียวอยางรวดเร็วในดานการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมทางโรงแรมจะเสนอ
เมนูอาหารแนวใหม โดยตองคํานึงท้ังตนทุนและรายการอาหารท่ีหลากหลายโดยจัดเปน “Special 
Theme” นอกจากน้ียังตองคํานึงถึงภัยคุกคามจากโรคราย อาทิ โรคซารส โรคไขหวัดนก โรงแรม
ควรเตรียมพรอมในเร่ืองมาตรฐานสุขอนามัยในการปรุงอาหารและควรนําเทคโนโลยีมาใชในการ
ฝกอบรมพนักงาน 
 นอกเหนือจากการอภิปรายแลว   การประชุมยังไดมีการจัดแบงกลุมยอยเพื่ออภิปรายใน 
หัวขอท่ีสนใจออกเปน 4 กลุมในคาบเวลา(Breakout session) 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยมีท้ังหมด   6 
คาบเวลาและมีชวงพัก  นํ้าชา  กาแฟ  ซึ่งเปนชวงท่ีเปดโอกาสใหผูเขาประชุมดูผลงานวิจัยท่ีติดบน
แผงโปสเตอร  หัวขอในการวิจัยมีหลายหัวขอ  อาทิ  การเปรียบเทียบความตองการของนักทอง
เท่ียวท่ีมาจากตางวัฒนธรรม การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการปรับปรุงการใหบริการ

http://www.Asiandemographics.com
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ทองเท่ียว  การบริการภัตตาคาร และ การโรงแรม   การพัฒนาแหลงทองเท่ียว  การดําเนินการ
ตลาด และการพัฒนาบุคลากรโรงแรม  เปนท่ีนาสังเกตวาในจํานวนงานวิจัย 99 ผลงาน ท่ีไดรับ
การคัดเลือกจากคณะกรรมการทางสหพันธน้ันผลงาน 16 ชิ้น เปนการวิจัยท่ีสามารถนําแนวคิด
มาประยุกตใชไดในหลายประเทศและบางผลงานเปนความรวมมือทางการวิจัยระหวาง2 ประเทศ 
หรือมากกวา 2 ประเทศข้ึนไป เชน งานวิจัยรวมระหวางมหาวิทยาลัยนานาชาติปกกิ่งของจีนและ
มหาวิทยาลัยศิลปากรของไทย    ในหัวขอเกี่ยวกับการวิเคราะหอุปสงค และ ลักษณะของนักทอง
เท่ียวจีนท่ีเดินทางมายังประเทศไทย     (Analysis on Demand and Features of Chinese Visitors To 
Thailand)   การวิจัยเปรียบเทียบความแตกตางทางวัฒนธรรมตอความชอบแหลงทองเท่ียวของ
นักทองเท่ียวเยาวชน   (Cross – Cultural Comparisons of Youth Tourists’ Travel Preferences) เปน
การดําเนินการรวมระหวาง  San Jose State University ในสหรัฐอเมริกาและโรงเรียนการโรงแรม
โลซานน (Ecole hoteliere de Lausanne) ประเทศสวิสเซอรแลนด 
 สําหรับผลงานวิจัยท่ีเหลืออีก 83 ผลงาน สวนใหญเปนผลงานวิจัยภายในภูมิภาคเอเซีย
แปซิฟก   โดยประเทศจีนสงผลงานมาเปนจํานวน
มากท่ีสุด  13  ผลงาน  รองลงมาไดแก  ไตหวัน 
(12)  สหรัฐอเมริกา(8)  มาเลเชีย(8)  เกาหลีใต 
(6) ฮองกง(6) ไทย(5) นิวซีแลนด(4)   ออสเตร
เลีย(3)  สิงคโปร(3)  มาเกา(3)  ญ่ีปุน(2)   และ
อื่นๆ   เมื่อพิจารณาจากจํานวนผลงานท่ีเสนอมา
ในการประชุมคร้ังน้ีอาจสะทอนใหเห็น    ถึงระดับ
การพัฒนาทางดานการวิจัยเกี่ยวกับ    การทอง
เท่ียวและการโรงแรม ดังจะเห็นไดวาประเทศจีนมี
ความสนใจทางดานการวิจัยทองเท่ียวเปนอยาง
มาก ท้ังน้ีเพื่อเตรียมพฒันาประเทศใหเปนผูนําทางการทองเท่ียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและภาย
ในอีก 17 ปขางหนา  
 งานวิจัยของจีนจะมีอยูหลากหลายไดแก    การวิจัยดานแหลงทองเท่ียว   การวิจัยความ
ตองการของนักทองเท่ียว การวิจัยดานการประเมินคุณภาพของการบริการ นอกจากน้ี ประเทศ
อื่นๆ  ยังสนใจท่ีจะวิจัยในหัวขอท่ีเกี่ยวกับจีน  อาทิเชน  มหาวิทยาลัยฮาวายสหรัฐอเมริกา  วิจัย
เร่ืองนักทองเท่ียวจีนท่ีเดินทางไปฮาวาย (Identifying and Analyzing the Chinese Outbound Market 
for Hawaii) มหาวิทยาลัย Otago Polytechnic   แหงนิวซีแลนดไดวิจัยดานการดําเนินธุรกิจแบบจีน
ในประเทศนิวซีแลนด   (Chinese Management Practices In The New Zealand Context : The Social 
Behavior of Individuals In Business Outside Ones Own Cultural Environment) 
 นักวิจัยหลายประเทศมีความสนใจในเร่ืองผลกระทบของโรคซารสตอการทองเท่ียว  โดย
ท่ีประเทศจีนมีการศึกษาเร่ืองอิทธพิลของโรคซารสท่ีมีตออุตสาหกรรมทองเท่ียวของจีน   ศึกษา
โดย  Guangdong Polytechnic Normal University   ประเทศไตหวันมีการศึกษาในเชงิผลกระทบ และ
การดําเนินการตลาดในรายสาขา ไดแก  ผลกระทบของโรคซารสและการฟนตัวจากโรคซารสของ 
อุตสาหกรรมทองเท่ียว และ การตัดสินใจเดินทางไปสวนสนุกในชวงเกิดโรคระบาดซารส สําหรับ
ประเทศไทยน้ันมีการศึกษาผลกระทบโรคซารสตอการทองเท่ียวโดยผูวิจัยชาวไทย   แตสงในนาม
ของ Black Hills State University  
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ประเทศไตหวันเปนอีกประเทศหน่ึงท่ีมีความสนใจทาง     การวิจัยดานการทองเท่ียวเปนอยาง
มาก สําหรับงานวิจัยท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี   สวนใหญจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับการบริหารจัด
การแหลงทองเท่ียวประเภทนํ้าพุรอน   แหลงทองเท่ียวทางทะเล   การพัฒนาการบริการดาน

อาหาร   การประกันคุณภาพราคานําเท่ียว  อยางไรก็ตาม มีงานวิจัยบางผลงานท่ีนาสนใจ ไดแก 
การวิจัยเร่ืองการเชื่อมโยงระหวางศิลปะการปรุงอาหารกับแหลงทองเท่ียวโบราณสถาน และการ
วิจัยเร่ืองแรงจูงใจในการเดินทางทองเท่ียวนักทองเท่ียวอาวุโสท่ีเปนผลมาจากสุขภาพจิต สําหรับ
งานวิจัยของชาติอื่นๆ อาทิ  สหรัฐอเมริกา  จะเนนดานการจัดการและการตลาดทองเท่ียว มาเล
เชียมีงานวิจัยท้ังทางดานการตลาด  และ  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการวัดระดับ
การจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ รวมท้ังการสรางหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเนนดําเนินการพาณิชย 
อิเล็กทรอนิกสดานการทองเท่ียว   ในสวนของประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยหลายแหงไดสงผลงาน
วิจัย อาทิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมกับสถาบันราชภัฏพระนคร ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอ 

 
ใจของนักทองเท่ียวตอการบริการในโรงแรมจังหวดัอุบลราชธานี      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
เสนอเร่ืองความรู   ทัศนคติและพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงอนุรักษในกลุมหนุมสาวชาว
ไทยท่ีอยูในกรุงเทพและปริมณฑล และ  ยังมีผลงานเชิงเปรียบเทียบบทบาทของมัคคุเทศกในประ 
เทศไทย และ สหราชอาณาจักร   มหาวิทยาลัยสยามเสนอผลงานวิจัยในดานการตลาด  ซึ่งไดรับ
รางวัลงานวิจัยดีเดนสาขาการทองเท่ียวจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยของท่ีประชุมใน
หัวขอเร่ือง   “อะไรท่ีอาจจะทําใหนักทองเท่ียวไมอยากเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกคร้ัง” (What 
would deter travelers from revisiting Thailand ?)  ดําเนินการวิจัยโดย   ดร. บงกช  ฤทธิชัยนุวัฒน 
งามสม  เปนท่ีนาสังเกตวา   แมประเทศไทยจะสงผลงานไมมากก็ตามแตก็เปนผลงานท่ีมีคุณภาพ 
ซึ่งนําชื่อเสียงใหแกวงการวิจัยของประเทศดวย 
 เน่ืองจากผลงานวิจัยมีมากมายเกือบรอยผลงาน   ขอสรุปเฉพาะผลงานวิจัยท่ีมีโอกาสได
เขาไปรับฟง อาทิ แรงจูงใจของนักทองเท่ียวจีนท่ีเดินทางมายังเมืองเซีย่งไฮน้ัน สวนใหญจะเนนใน
เร่ืองของการจับจายซื้อสินคาและมาดูแหลงทองเท่ียวท่ีมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  ชาว
จีนไตหวันท่ีเปนผูอาวุโสมีแนวโนมท่ีจะเดินทางตางประเทศก็ตอเมือ่มีสุขภาพจิตท่ีดีซึ่งหมายความ 
วา ผูอาวุโสท่ีมีความซึมเศราไมอยากเดินทางไปตางประเทศเพื่อคลายความเศราโศก   คนจีนท่ีมา
เท่ียวเมืองไทยน้ันสวนใหญจะเปนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางออกตางประเทศเปนคร้ังแรก   มีจุดประ 
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สงคเพื่อการพักผอนและเห็นวาทัวรเมืองไทยน้ันราคาถูกกวาท่ีอื่นๆ คนไทยอาจคิดวาอาหารไทย
มีคุณภาพและอรอย แตนักทองเท่ียวชาวจีนกลับเห็นในทางตรงกันขาม  
 มาเกาไดวิจัยพฤติกรรม และทัศนคติของคนทองถิ่นหลังจากมีการเปดเสรีบอนการพนัน
ในป  ค.ศ. 2002  พบวา คนทองถิ่นมีแนวโนมวาจะไปเลนพนันเพิ่มข้ึน  เน่ืองจากบอนการพนันมี
การโฆษณาจูงใจมากข้ึนและบอนการพนันใหมๆ มีการจัดการท่ีทันสมัยดําเนินการโดยบริษัทจาก
เมืองลาสเวกัสสหรัฐอเมริกา  นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย  Sains Malaysia   ไดศึกษาเกี่ยวกับความ
เชื่อมโยงระหวางอาหารทองถิ่นกับการทองเท่ียวในหาดใหญ    พบวา นักทองเท่ียวตางชาตินิยม
บริโภคอาหารทองถิ่นและยังไมมีอิทธิพลของอาหารตะวันตกเขามาเกี่ยวของ หากใหนักทองเท่ียว
เลือกบริโภคอาหารทองถิ่นแลว   นักทองเท่ียวสวนใหญนิยมท่ีจะรับประทานอาหารจีนในตอนเชา 
อาหารไทยชวงกลางวัน และ อาหารค่ําเปนอาหารมาเลย    นาสังเกตวาผูวิจัยไดแบงโซนประเภท
อาหารท่ีบริการในหาดใหญดวย  อาทิ  ถนนนิพัทธอุทิศ 1 เปนอาหารมุสลิม  ถนนนิพัทธอุทิศ 2 
เปนอาหารไทย ถนนนิพัทธอุทิศ 3 เปนอาหารจีน เปนตน  
 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ  APac CHRIE  คร้ังน้ีนับวาประสบความสําเร็จในดานการ
แลกเปลี่ยนความรูการวิจัยระหวางมหาวิทยาลัย    ซึ่งมีแนวโนมวาการวิจัยรวมกันระหวางมหา
วิทยา ลัยในแตละประเทศจะมีมากข้ึนเร่ือยๆ  อยางไรก็ตาม     เปนท่ีนาเสียดายวา มหาวิทยาลัย
หลายแหงในประเทศไทยไมไดสงผลงานท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียวเขารวมดวย  ท้ังน้ีอาจจะเกิดจาก
การประชาสัมพันธมีไมมากนักรูกันเฉพาะผูเปนสมาชิกสหพันธเทาน้ัน ในอนาคตอยากท่ีจะเห็นนัก
วิจัยชาวไทยไปเสนอผลงานในระดับนานาชาติมากข้ึนเหมือนเชนกับท่ีประเทศจีนไดสงผลงานวิจัย 
เปนจํานวนมาก แมวาเพิ่งจะเปดตัวดานการทองเท่ียวเพียงแค 10 ปเทาน้ัน    ความจริงแลวประ 
เทศไทยมีผลงานวิจัยเปนจํานวนมาก   แตสวนใหญจะเปนภาษาไทยหากสามารถแปลผลงานวิจัย
เปนภาษาอังกฤษมากข้ึน  เพื่อเสนอในการประชุมนานาชาติก็ยอมจะทําใหงานวิจัยของไทยเราน้ัน
เปนท่ีรูจักกันในระดับโลก    อน่ึงงานประชุมวิชาการเชนน้ียังมีประโยชนตอภาคเอกชนดวยในการ
นําเอาบางประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการจัดการทองเท่ียว และ การตลาดไปประยุกตใชในการดําเนิน
งาน แตก็เปนท่ีนาเสียดายอีกเชนกันวา  ผูเขาประชุมภาคเอกชนมีไมถึง 5 คน ยอมแสดงใหเห็นวา
ผูจัดการประชุมคงจะตองประสานงานหรือสื่อสารกับภาคเอกชนเพิ่มข้ึนในคราวตอไป เพื่อใหภาค
เอกชนไดนําผลงานวิจัยไปประยุกตใชใหคุมคากับท่ีมหาวิทยาลัยไดลงทุนลงแรงไปศึกษา และ เก็บ
ขอมูล 
 การประชุม APac CHRIE คร้ังท่ี 3  จะจัดในกรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเชียโดยมีเจา
ภาพรวมคือ วิทยาลัยเทยเลย (Taylor College)   ซึ่งเปนวิทยาลัยเอกชนสอนในดานการทองเท่ียว 
สําหรับการประชุมในคร้ังน้ีท่ีภูเก็ตความสําเร็จสวนหน่ึงมาจากเจาภาพรวมคือ      มหาวิทยาลัย
สยามและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต  รวมท้ังมีผูสนับสนุนจากประเทศไทย ได
แก สายการบินกรุงเทพ และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  
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โครงสรางคาใชจายและพฤติกรรมการใชจายของ 
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศและนักทองเที่ยวชาวไทย ป 2545 

 
 

 กองวิชาการ 

 
อุตสาหกรรมทองเท่ียวถือวามีความสําคัญในอันดับตนๆ      ท่ีสามารถนําเงินตราตาง

ประเทศเขามาในปริมาณสูง   โดยนับต้ังแตป 2540   ซึ่งเปนปท่ีประเทศไทยไดรับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า  ทําใหอุตสาหกรรมสาขาตางๆ  ชะลอตัวลง   ยกเวนอุตสาหกรรมทอง
เท่ียว    ดังน้ันรัฐบาลจึงใชการเพิ่มรายไดจากอุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนมาตรการสําคัญเพื่อ
กระตุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) และหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนไดดําเนิน
การรณรงคสงเสริมการทองเท่ียวเพื่อเรงรัดและสนับสนุนใหนักทองเท่ียวตางชาติเดินทางเขา
มาทองเท่ียวในประเทศไทยมากข้ึน โดยพยายามสงเสริมใหนักทองเท่ียวเพิ่มการใชจายเฉลี่ยตอ
วัน และรักษาวันพักเฉลี่ยใหอยูในระดับเดิม อยางไรก็ตาม     การแขงขันท่ีรุนแรงระหวางประเทศ
ตางๆ ภายในภูมิภาค และ  สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ประเทศไทยจึงมี
ความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองวางแผน  และ   กําหนดแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการตลาด
อยางเปนระบบโดยเร่ิมจากการสํารวจเก็บรวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการ
ทองเท่ียวในเชิงลึกอยางตอเน่ือง   เพื่อใหการดําเนินการสงเสริมการทองเท่ียวของประเทศ
ไทยประสบผลสําเร็จสูงสุด 

 ททท.จึงไดเร่ิมทําการศึกษา   “โครงการสํารวจคาใชจายนักทองเท่ียว”   คร้ังแรกเมื่อป 
2538  และ ไดดําเนินการอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป  เพื่อศึกษาขอมูลโครงสรางคาใชจายและ 
พฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียว 

 สําหรับขอมูลปลาสุด ททท. ไดวาจางบริษัทควอลิต้ี รีเสิรจ จํากัด  เปนผูดําเนินการโดย
การเก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเท่ียวระหวางประเทศท่ีเดินทางเขามาประเทศไทย    ป 2545 
และจากนักทองเท่ียวคนไทยท่ีเดินทางไปตางประเทศป 2545 เมื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผล   มี
เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี
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คาใชจายและพฤติกรรมการใชจายของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศป 2545 
 การขยายตัวของการเดินทางทองเท่ียวขาเขาของไทยโดยรวมในป 2545 มีอัตราการ
ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 7.33 ซึ่งสูงกวาในป 2544  จากการขยายตัวอยางตอเน่ืองของนักทอง
เท่ียวภายในภูมิภาคยุโรป อเมริกาและตะวันออกกลาง    ทําใหกลุมตลาดเหลาน้ีมีอัตราการขยาย
ตัวเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 5.82  และ  มีสวนแบงตลาดขยายตัวเพิ่มข้ึนดวย อยางไรก็ตาม หาก
พิจารณานักทองเท่ียว 10   ตลาดหลักของป 2545 อันไดแก ญ่ีปุน มาเลเซีย ไตหวัน จีน สิงค
โปร  เกาหลี  ฮองกง สหราชอาณาจักร  สหรัฐอเมริกาและเยอรมนี  จะเห็นวา 7 ตลาดหลัก ยัง
คงเปนตลาดภายในภูมิภาคเดียวกับไทย และมีอัตราการขยายตัวอยางตอเน่ืองเชนกัน 

 นักทองเท่ียวชายยังครองสัดสวนการครองตลาดสูงกวานักทองเท่ียวสตรี โดยมีสัดสวน
การครองตลาดเกินรอยละ  60  เกือบทุกตลาด ยกเวน   ตลาดเอเชียตะวันออก โอเชียเนีย และ
แอฟริกา จึงสงผลใหโดยรวมมีสัดสวนการครองตลาดประมาณรอยละ 60 ท้ังน้ี การเดินทาง
ของนักทองเท่ียวขาเขา  ยังคงมีรูปแบบการเดิน
ทางแบบเดิมคือ  ตลาดภายในภูมิภาคยังคงใชบริ 
การของบริษัทนําเท่ียวมากกวาการเดินทางดวย
ตนเอง   เน่ืองจากถูกจูงใจดวยราคานําเท่ียวของ
บริษัทนําเท่ียวท่ีแขงขันการลดราคารูปแบบการ
ทองเท่ียวท่ีปรับเปลี่ยนไป 

 สําหรับอายุโดยเฉลีย่ของนักทองเท่ียวขา
เขาในป 2545 มีระดับใกลเคียงกับป 2544 โดย
นักทองเท่ียวจากอเมริกา  จะมอีายุเฉลี่ยสูงท่ีสุด  ขณะท่ีนักทองเท่ียวจากตะวันออกกลาง  มีอายุ
เฉลี่ยตํ่าสุด  โดยรวมแลวกลุมอายุท่ีมีสัดสวน การครองตลาดสูงท่ีสุดคือ กลุมอายุระหวาง 25-
44 ป  แตหากพิจารณาถึงแนวโนมการขยายตัว  กลับพบวา   นักทองเท่ียวท่ีมีอายุมากย่ิงมีแนว
โนมการขยายตัวเพิ่มข้ึนสูงกวากลุมท่ีมีอายุนอย 

 หากจําแนกตามอาชีพโดยรวมพบวากลุมลูกจาง แรงงานเดินทางเขามามากท่ีสุดอยาง
ไรก็ดี จะแตกตางกันไปตามแตละกลุมตลาด กลาวคือ กลุมตลาดอเมริกา  ยุโรป  และโอเชียเนีย  ยัง
คงเปนนักทองเท่ียวในกลุมอาชีพบริหาร    ขณะท่ีนักทองเท่ียวจากตลาดตะวันออกกลางจะมีสัด
สวนของนักทองเท่ียวทุกกลุมอาชีพใกลเคียงกันสวนตลาดภายในภูมิภาคเดียวกับไทยสวนใหญ
เปนนักทองเท่ียวในกลุมอาชีพบริหาร การคา ลูกจางและแรงงาน 

 ระดับรายไดของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาในประเทศไทย สวนใหญจะมีรายไดตํ่ากวา 
40,000 เหรียญสหรัฐตอป ยกเวนกลุมตลาดอเมริกาจะมีระดับรายไดคอนขางสูงท่ีสุด   รองลง
มา คือ กลุมตลาดยุโรป สําหรับกลุมตลาดอาเซียนและเอเชียตะวันออก  รายไดจะอยูในระดับปาน
กลาง-ตํ่า เชนเดียวกับตลาดเอเชียใตและแอฟริกา    ซึ่งสอดคลองกับอาชีพของนักทองเท่ียวท่ีจะ
เดินทางเขามาเพื่อประกอบธุรกิจในเชิงคาขายและเปนผูใชแรงงาน กลุมผูไมมีรายไดเปนของตัว
เอง เชน  กลุมแมบาน  หรือผูเกษียณอายุ  มีแนวโนมเดินทางเขามาทองเท่ียวในไทยเพิ่มมากข้ึน 
โดยเฉพาะการเดินทางมากับบริษัทนําเท่ียว ดังน้ัน บริษัทนําเท่ียวควรมีการจัด พัฒนารายการนํา
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เท่ียวและลดราคานําเท่ียวอยางตอเน่ือง เพื่อจูงใจใหนักทองเท่ียวกลุมน้ีกลับมาประเทศไทย และมี
การแนะนําบุคคลอื่นตอไปใหเดินทางมาดวย 

 สถานภาพทางครอบครัวของนักทองเท่ียวในป  2545 สวนใหญเปนกลุมนักทองเท่ียวท่ี
เปนโสด โดยเฉพาะกลุมตลาดโอเชียเนีย แอฟริกา และ ยุโรป ขณะท่ีกลุมตลาดเอเชียใต มากกวา
คร่ึงเปนนักทองเท่ียวท่ีแตงงานแลว 

 วัตถุประสงคการเดินทางของนักทองเท่ียวในป 2545    โดยสวนใหญแลวยังคงเปนการ
เดินทางโดยมวีัตถุประสงคเพื่อมาทองเท่ียว/พักผอน รองลงมา  คือ   การเดินทางเพื่อธุรกิจ โดย
ตลาดแอฟริกามกีารเดินทางมาเพื่อธุรกิจมากกวาประเทศอื่น  แตเกือบทุกตลาดนักทองเท่ียวท่ี
เดินทางมาเพื่อธุรกิจมีแนวโนมลดลง ยกเวนตลาดยุโรปและตลาดตะวันออกกลาง  

 สําหรับประสบการณในการเดินทางเขามาประเทศไทยน้ัน   นักทองเท่ียวกลุมท่ีเคยมีประ 
สบการณในการเดินทางมาประเทศไทยแลวหรือกลุมเดินทางซ้ํา(Revisit) จะมีสัดสวนใกลเคียงกัน
กับกลุมท่ีเดินทางเขามาเปนคร้ังแรก (First Visit) กลาวคือมีสัดสวน  49:51  แตกลุมท่ีเดินทาง
มาประเทศไทยเปนคร้ังแรก มีแนวโนมการขยายตัวเพิ่มข้ึนสูงถึงรอยละ 13.09 ขณะท่ีกลุมท่ี
เคยมีประสบการณในการเดินทางมาประเทศไทย มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 1.96 
เทาน้ัน 

 การเดินทางเขามาของนักทองเท่ียวกลุมท่ีเดินทางมากับเพื่อน  ยังครองตลาดสูงท่ีสุด 
โดยเฉพาะกลุมตลาดตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออก ขณะท่ีการเดินทางคนเดียวมีสัดสวน
รองลงมา สวนการเดินทางกับคูสมรส ญาติ-พี่นองและลูก มีสัดสวนนอยลงตามลําดับ 

 ประเทศไทยยังคงเปนแหลงทองเท่ียวหลักท่ีนักทองเท่ียวแมจะมีการต้ังใจมาเยือนมาก
ท่ีสุดเดินทางไปในหลายประเทศ    โดยมีสัดสวนของการเปนแหลงทองเท่ียวหลักเกินกวารอยละ 
60 กลุมตลาดท่ีมีสัดสวนของผูท่ีต้ังใจมาเยือนประเทศไทยสูงท่ีสุดคือ  กลุมเอเชียใต  ประเทศท่ี
นักทองเท่ียวเกือบทุกกลุมใหความสนใจเดินทางไปหลังจากมาประเทศไทยเปนลําดับแรก   คือ 
ออสเตรเลีย รองลงมา คือ สิงคโปร และมาเลเซีย ตามลําดับ 

 จํานวนแหลงทองเท่ียวของประเทศไทยท่ีรวมอยูในการเดินทางของนักทองเท่ียว    แตละ
คร้ังน้ัน   สวนใหญจะไมเกิน 2 แหง   สําหรับนักทองเท่ียว ตะวันออกกลาง และอเมริกา มีเพียง
กลุมตลาดยุโรปเทาน้ันท่ีเดินทางไปเท่ียวตามแหลงตางๆ เกิน 2 แหลง 

 วันพักเฉลี่ยของนักทองเท่ียวในป  2545 เพิ่มข้ึนเปน 7.98 วัน โดยวันพักเฉลี่ยของกลุม 
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมากับบริษัทนําเท่ียวยังคงใกลเคียงกับป  2544   ขณะท่ีกลุมท่ีเดินทางมา
เองน้ัน สวนใหญมีแนวโนมการพักลดลง โดยเฉพาะนักทองเท่ียวจากภูมิภาคเดียวกับไทย 

 นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวประเทศไทยโดยใชบริการบริษัทนําเท่ียวน้ัน  นอกจากจาย 
คาโดยสารเคร่ืองบินระหวางประเทศและคาท่ีพัก   ซึ่งเปนขอกําหนดข้ันตํ่าของบริการตามคําจํา 
กัดความของการเดินทางผานบริษัทนําเท่ียวแลว   นักทองเท่ียวสวนใหญยังซื้อบริการดานการ
ขนสงภายในประเทศเพิ่มเติมเปนลําดับแรก รองลงมาเปนการซื้ออาหาร/เคร่ืองด่ืม และบริการ
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ดานการนําเท่ียว (Sight seeing) ในประเทศไทย  โดยเฉพาะกลุมตลาดเอเชียตะวันออกจะมีการซื้อ
บริการตางๆ จากบริษัทนําเท่ียวโดยตรงคอนขางสูง 

 กรุงเทพ ภูเก็ตและพัทยา ยังคงเปนแหลงทองเท่ียวหลักของนักทองเท่ียวโดยท่ัวไป โดยม ี
หาดใหญเปนแหลงทองเท่ียวหลักทางการจับจายซื้อของของนักทองเท่ียวมาเลเซีย นักทองเท่ียว
จากเอเชียตะวันออกเดินทางไป  ภูเก็ต หาดใหญ กระบ่ี หัวหินและสมุยเพิ่มข้ึนอยางมาก ในขณะ
ท่ีพื้นท่ีทองเท่ียวหลักของนักทองเท่ียวยุโรป จะประกอบดวย กรุงเทพ ภูเก็ต เชียงใหม และสมุย  

 
 การใชจายของนักทองเท่ียวขาเขาของไทย มีการใชจายเฉลี่ยตอวันในป 2545 ใกลเคียง
กับป 2544 อยางไรก็ตาม   ในสวนของคาใชจายดานพาหนะเดินทางในประเทศ และคาอาหาร/
เคร่ืองด่ืม เปนคาใชจายเพียง 2 ประเภทท่ีมีการปรับตัวสูงข้ึน ขณะท่ีคาซื้อสินคา/ของท่ีระลึกกลับ
มีการปรับตัวลดลง สวนหน่ึงเปนเพราะมปีญหาการหลอกลวงนักทองเท่ียวในการขายสินคาคุณ
ภาพตํ่าในราคาสูงกวาความเปนจริง 

 การใชจายเฉลี่ยของนักทองเท่ียวเพศชายยังคงสงูกวาคาใชจายเฉลี่ยเกือบทุกตลาด ยก
เวนตลาดโอเชียเนียและแอฟริกาท่ีนักทองเท่ียวสตรีมีการใชจายสูงกวาเพศชายมาก      อยางไร
ก็ตาม  แนวโนมในการเปลี่ยนแปลงของการใชจายตามเพศของนักทองเท่ียวยังคงไมแตกตางกัน
มากนัก 

 นักทองเท่ียวกลุมท่ีมีประสบการณเดินทางมาประเทศไทยแลวน้ัน ยังคงมีการใชจายสูง
กวากลุมท่ีเดินทางมาคร้ังแรก    แตกลับมีแนวโนมการใชจายลดลง   โดยเฉพาะการใชจายของ
ตลาดเอเชียตะวันออกและตะวันออกกลาง  สวนใหญจะมีความระมัดระวังในการใชจายเพิ่มมาก
ข้ึน  ขณะท่ีกลุมท่ีเดินทางเขามาประเทศไทยเปนคร้ังแรกน้ัน มีการใชจายเพิ่มข้ึนมาก สวนหน่ึง
เปนการเดินทางเขามาซื้อสินคาประเภทเสื้อผาและของใชประเภทอปุโภคบริโภคจากประเทศเพือ่น
บานของไทย 

 การใชจายของนักทองเท่ียวจําแนกตามระดับอายุมีความแตกตางกันบาง   โดยเฉพาะนัก 
ทองเท่ียวกลุมอายุนอยกวา 25 ป จะมีการใชจายตํ่ากวากลุมอื่น    เน่ืองจากเปนกลุมท่ียังไมมี
ความพรอมทางดานอํานาจซื้อ    และเปนกลุมท่ียังศึกษาอยู  สําหรับกลุมท่ีมีการใชจายคอนขาง
สูงกวากลุมอื่นๆ น้ัน   สวนใหญจะเปนวัยกลางคนท่ีมีอายุ 35-44 ป และกลุมผูสูงอายุซึ่งมีอายุ 
65 ป ข้ึนไป 
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 การใชจายของนักทองเท่ียวแตละกลุมอาชีพมีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด    กลาว
คือ  กลุมอาชีพผูบริหาร และ กลุมอาชีพอิสระจะมีระดับการใชจายเกิน  4,500 บาทตอคนตอวัน 
แตจะมีแนวโนมการใชจายลดลงในทุกตลาด เชนเดียวกับกลุมแรงงาน/ลูกจางท่ัวไป แมจะมีการ
ใชจายอยูในระดับประมาณ 3,700 บาทตอคนตอวัน แตกลับมีการใชจายลดลง 

 สําหรับการใชจายเฉลี่ยของนักทองเท่ียวจําแนกตามวัตถุประสงคการเดินทาง   พบวา  
กลุมท่ีเดินทางเขามาเพื่อทําธุรกิจจะมีการใชจายสูงท่ีสุดโดยมีระดับการใชจายเฉลี่ยเกือบ6,000 
บาทตอคนตอวัน     โดยกลุมตลาดแอฟริกาเปนกลุมท่ีมีการใชจายเพื่อทําธุรกิจเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด 
เพราะเปนกลุมท่ีเดินทางเขามาเพื่อคาขายเปนหลัก   สําหรับการใชจายของกลุมท่ีมาเพื่อประชุม/
สัมมนา เปนกลุมท่ีมีการใชจายสูงในสําดับรองลงมา  โดยมีการใชจายเฉลี่ยเกือบ 5,000 บาทตอ
คนตอวัน ท้ังน้ี ในสวนของการใชจายเพื่อวัตถุประสงคการเดินทางอื่นๆ น้ัน สวนใหญจะมีการใช
จายไมเกิน 4,200 บาทตอคนตอวัน 

 สวนพฤติกรรมการใชจายของนักทองเท่ียวตามระดับรายไดน้ัน   พฤติกรรมการใชจายของ 
นักทองเท่ียวจะแปรตามระดับรายได    คือนักทองเท่ียวท่ีมีระดับรายไดสูงจะมีการใชจายเฉลี่ยสูง
ข้ึนตามไปดวย 

 นอกจากน้ัน สถานภาพทางครอบครัวยังคงมีผลตอระดับการใชจายของนักทองเท่ียว 
กลาวคือ กลุมนักทองเท่ียวท่ีแตงงานแลวจะมีระดับการใชจายสูงกวากลุมนักทองเท่ียวท่ีเปนโสด 
ซึ่งสวนใหญจะเปนกลุมอายุในวัยเร่ิมตนทํางาน  รายไดจึงไมคอยสูงมากนัก ซึ่งลักษณะการเดิน
ทางของกลุมดังกลาว จะเปนการเดินทางแบบประหยัดไมเนนความสะดวกสบาย การเดินทางจึง
เปนการเดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับเพื่อน/ญาติ 

 สําหรับคาใชจายของนักทองเท่ียวตามจํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวไปน้ัน    โดย 
สวนใหญมีคาใชจายเฉลี่ยประมาณ  3,600–4,000 บาทตอคนตอวัย ในกรณีท่ีมีจํานวนแหลง
ทองเท่ียวมากกวา 1 แหลงถามีจํานวนแหลงทองเท่ียวมากก็จะย่ิงมีคาใชจายมากดวยตามลําดับ 

 นักทองเท่ียวสวนใหญท่ีเดินทางมาประเทศไทยในป 2545   เขารวมกิจกรรมดานบันเทิง 
โดยเฉพาะอยางย่ิงกิจกรรมบันเทิงประเภท Bar and Night Showซึ่งเปนกิจกรรมท่ีทําใหนักทอง 
เท่ียวรูจักแหลงทองเท่ียวหลักของไทย   ขณะท่ีกิจกรรมทางดาน   Cultural & Events   และ 
Libratuy & Museum นักทองเท่ียวใหความสําคัญเปนอนัดับรองลงมา  

 ประเภทของสินคาท่ียังคงไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวระดับตนๆ  ไดแก    เสื้อผา 
สําเร็จรูป   สินคาหัตถกรรม   รวมท้ังผาไหม/ผาฝาย   ขณะท่ีอัญมณีซึ่งเคยไดรับความสนใจใน
ระดับตนๆ น้ัน ในป 2545 กลับลดความสําคัญลง 

 นอกเหนือจากคาใชจายท่ีนักทองเท่ียวจายระหวางการเดินทางเขามาในประเทศแลว 
ในการเดินทางเขาไปในแหลงทองเท่ียว  นักทองเท่ียวตองมีรายจายท่ีจายระหวางเดินทางเขาไป
ในแหลงทองเท่ียวตางๆ ซึ่งในจํานวนน้ีสวนใหญจะเปนคาใชจายสําหรับพาหนะทองถิ่น  (รถทัวร 
รถตุกตุก  รถแท็กซี ่ รถรับจางท่ัวไป  เปนตน)   ซึ่งเปนท่ีนิยมสําหรับนักทองเท่ียว ท้ังกลุมท่ีเดิน
ทางเอง และกลุมท่ีมากับบริษัทนําเท่ียว ดังน้ัน  จึงทําใหมีรายไดจากการใชบริการพาหนะทองถิ่น
สูงท่ีสุดถึง 21,195.60 ลานบาท รองลงมาคือ  การใหบริการของสายการบินในประเทศในการ
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เดินทางเขาไปในแหลงทองเท่ียวของจังหวัดน้ันๆ    จึงทําใหมีรายไดจากการเดินทางของนักทอง
เท่ียวระหวางประเทศท่ีมาใชบริการของสายการบินในประเทศจํานวน 4,327.44 ลานบาท 

 ปจจัยท่ีมีผลตอการจูงใจนักทองเท่ียวใหเดินทางมายังประเทศไทยในป  2545    ยังคง
ประกอบดวยปจจัยหลกั 3 ปจจัย  คือ  ความสวยงาม/ความนาสนในของแหลงทองเท่ียว  ศิลป
วัฒนธรรม  และ  การซื้อของในประเทศไทย    โดยความสวยงาม/ความนาสนใจของแหลงทอง
เท่ียว  เปนปจจัยหลักท่ีดึงความสนใจจากนักทองเท่ียวเปนอันดับแรก  แทนศิลปวัฒนธรรมท่ียัง
คงเปนปจจัยหลักท่ีดึงความสนใจจากนักทองเท่ียวไดอยางตอเน่ือง ขณะท่ีปจจัยทางดานการซื้อ
สินคาและของท่ีระลึกน้ันยังคงเปนปจจัยอันดับ 3 ท่ีดึงความสนใจจากนักทองเท่ียวเขามา โดยมี
ปจจัยทางดานราคา และการแนะนําจากเพื่อนฝูง/ญาติ  

ความประทับใจของนักทองเท่ียวตอองค
ประกอบดานตางๆ    ของการเดินทางทองเท่ียว
ในประเทศไทยสงผลใหนัก   ทองเท่ียวสวนใหญ
ยังคงตองการ     เดินทางกลับมาเยือนประเทศ
ไทยซ้ําโดยเฉพาะ นักทองเท่ียวจากตลาดเอเชียใต 
อาเซียน   แอฟริกา  และตะวันออกกลาง ซึ่งเกือบ
ท้ังหมดท่ีเดินทางเขามาในปน้ีตองการกลับมาอีก
ในคร้ังตอไป  หากพิจารณาตามลักษณะการเดิน
ทางนักทองเท่ียวกลุมท่ีเดินทางมาเอง   และกลุม

ท่ีมากับบริษัทนําเท่ียวยังคงตองการมาประเทศไทยอีกคร้ัง โดยเฉพาะกลุมท่ีเดินทางเขามาเองซึ่ง
เกินรอยละ 90 ยังคงตองการกลับมาไทย    เน่ืองจากเห็นวาประเทศไทยมีความปลอดภัยในการ
เดินทางเอง และ  แหลงทองเท่ียวของไทยมีความสวยงาน/ความนาสนใจ รวมท้ังคนไทยใหความ
เปนกันเองกับนักทองเท่ียวนอกจากน้ีนักทองเท่ียวยังต้ังใจวาเมื่อกลับไปประเทศของตนจะแนะนํา
คนอื่นใหเดินทางมาประเทศไทย 

การเดินทางออกของนักทองเที่ยวไทยป 2545 
 การแขงขันของสายการบิน   และ  บริษัททัวรของประเทศคูแขง นับเปนปจจัยเสริมใหคน
ไทยเดินทางออกอยางตอเน่ืองต้ังแตเดือนมีนาคม   เปนตนมา แมจุดประสงคในการเดินทางออก
จะมีความแตกตางกันไปแตสวนใหญเปนการเดินทางเพื่อทองเท่ียวและพักผอน     ซึ่งยังคงมีการ
ขยายตัวอยางตอเน่ืองในอัตรารอยละ 4.14   การเดินทางออกของนักทองเท่ียวสตรีมีอัตราการ
ขยายตัวถึงรอยละ 24 ซึ่งสงผลใหสัดสวนการครองตลาดสูงกวานักทองเท่ียวชาย  

กลุมนักทองเท่ียวท่ีเดินทางออกสวนใหญยังคงมีอายุระหวาง   25 – 54 ป ซึ่งเปนกลุม
วัยทํางานและประกอบอาชีพทางดานลูกจางท่ัวไป    หรือพนักงานในหนวยงานราชการ/เอกชน/
รัฐวิสาหกิจ ในขณะท่ีกลุมผูสูงอายุและเยาวชนน้ัน   มีสัดสวนการเดินทางออกตํ่ากวาชวงอายุอื่น 
แตกลุมอายุนอยกวา 15 ป กลับมีแนวโนมการเดินทางออกคอนขางสูง โดยเฉพาะกลุมท่ีเดินทาง
รวมกับครอบครัว 
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 รายไดของกลุมท่ีเดินทางออกจะสอดคลองกับอายุ  และ  ประเภทอาชีพของนักทองเท่ียว  
นักทองเท่ียวสวนใหญจะมีระดับรายไดอยู 2 ชวง  คือ กลุมท่ีมรีายได 30,000 – 59,999 บาท 
และกลุมท่ีมีรายไดมากกวา 75,000 บาท ซึ่งมักเปนกลุมครอบครัวและผูเกษียณอายุ  

วัตถุประสงคของการเดินทางออกน้ันประมาณรอยละ 42 เปนการเดินทางออกเพื่อทอง
เท่ียว/พักผอน รองลงมาคือ การเดินทางเพื่อธุรกิจ   ทัศนศึกษา/ดูงาน และเพื่อการประชุมตาม
ลําดับซึ่งการเดินทางเพื่อธุรกิจเปนการเดินทางท่ีมีการขยายตัวสูงท่ีสุด   ขณะท่ีการเดินทางออก
เพื่อไปศึกษาในตางประเทศ มีอัตราการขยายตัวลดลงอยางมากเน่ืองจากคาเงินบาทท่ีออนตัวลง 

 จํานวนคร้ังในการเดินทางออกในป  2545  ลดลงจากป  2544  เล็กนอย  เชนเดียวกับ
จํานวนประเทศท่ีนักทองเท่ียวเดินทางไปแตละคร้ังซึ่งลดลงเหลือประมาณ  1.08  ประเทศ    แต
จํานวนผูรวมเดินทางในแตละคร้ังยังคงเกิน  2 คน  ท้ังน้ีจํานวนประเทศท่ีเดินทางไปในแตละคร้ัง
ของกลุมท่ีเดินทางกับบริษัทนําเท่ียวลดลงมากกวา กลุมนักทองเท่ียวไทยท่ีเดินทางเอง 

 สถานพักแรมหลักของนักทองเท่ียวไทยยังคงเปนโรงแรมในเกือบทุกพื้นท่ี     และมีอัตรา 
การขยายตัวในการใชบริการโรงแรมเพิ่มข้ึน  โดยเฉพาะการเดินทางไปทองเท่ียวในภูมิภาคแอฟริ
กา และเอเชียใต จึงสงผลใหสัดสวนโดยรวมของนักทองเท่ียวท่ีใชบริการโรงแรมสูงเกือบรอยละ 
84 รองลงมายังคงเปน บานญาติ/เพื่อน 

 ปจจัยท่ีมีผลตอการจูงใจในการเดินทางออกของนักทองเท่ียวคนไทยยังคงคลายๆ    กับ
แรงจูงใจใหนักทองเท่ียวระหวางประเทศเดินทางเขามาในประเทศ กลาวคือ ปจจัยอันดับแรกท่ีทํา
ใหคนไทยเดินทางออกไปยังแหลงทองเท่ียวตางๆ  คือ   ความสวยงามของแหลงทองเท่ียว  โดย
เฉพาะการเดินทางไปแหลงทองเท่ียวใหมๆ  ของตลาดแอฟริกา  และตะวันออกกลาง  แมจะมีแนว
โนมลดลงก็ตาม    ขณะท่ีแหลงทองเท่ียวภายในภูมิภาคจะเปนปจจัยท่ีสงผลในระดับปานกลางสํา 
หรับการซื้อของจะเปนปจจัยหลักในการเดินทางออกในระดับรองลงมา   สําหรับตลาดคูแขง  คือ 
ตลาดโอเชียเนีย  และตลาดภายในภูมิภาคเดียวกับไทยน้ัน  สินคาในแตละประเทศเหลาน้ี สามารถ
ดึงดูดใหคนไทยเดินทางเขาไปทองเท่ียวเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 147 และ 103 ตามดับ 

 การเดินทางออกไปแตละคร้ังของนักทองเท่ียวคนไทยน้ัน สวนใหญจะมีการเขารวมตอ 
กิจกรรมตางๆ คอนขางสูง  ยกเวนกิจกรรมทางดานบันเทิงยามราตรี  ท้ังน้ี   การซื้อของยังคง
เปนกิจกรรมหลักท่ีนักทองเท่ียวไทยเขารวม ในอัตรารอยละ 99  ของผูท่ีเดินทางออกในปน้ีไดทํา
การซื้อของระหวางการทองเท่ียว  และมีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมาเทาตัว ขณะท่ี
การเขารวมกิจกรรมทางดานทัศนศึกษา/ดูงาน (Sight seeing) น้ัน เปนกิจกรรมในอันดับรองท่ี
นักทองเท่ียวใหความสนใจเขารวม  และ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน  เชนกัน   โดยเฉพาะการเดิน
ทางไปทัศนศึกษา/ดูงาน ในตลาดเอเชียตะวันออกและแอฟริกา 

 จากแรงจูงในท้ังดานราคาของสายการบิน และบริการนําเท่ียวในตางประเทศท่ีลดลง ได
สงผลใหนักทองเท่ียวคนไทยกลุมท่ีเดินทางเอง     ใชจายเพิ่มข้ึนเล็กนอยขณะท่ีการใชจายของนัก
ทองเท่ียวกลุมท่ีเดินทางไปกับบริษัทนําเท่ียวมีการปรับตัวลดลง     โดยเฉพาะการเดินทางไป
ตะวันออกกลาง เอเชียใตและแอฟริกา ท้ังน้ี กลุมนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเองน้ัน จะใชจายในดาน
คาท่ีพัก และการซื้อของเพิ่มข้ึน 
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 สําหรับโครงสรางคาใชจายตามหมวดการใชจายตางๆ น้ัน     ยังคงมีลักษณะการใชจาย
เหมือนกับปท่ีผานมา    โดยหมวดคาใชจายดานท่ีพักยังคงเปนหมวดคาใชจายท่ีมีสัดสวนสูงท่ีสุด 
และยังมีสัดสวนสูงกวาปท่ีผานมา รองลงมาคือ การใชจายดานการซื้อของ  ซึ่งมีสัดสวนเพิ่มข้ึน
จากปท่ีผานมาเชนกัน     ขณะท่ีคาใชจายดานอาหารและเคร่ืองด่ืมเปนหมวดการใชจายท่ีนักทอง
เท่ียวคนไทยใชจายมากเปนอันดับ 3   เปนรายการท่ีแนวโนมการใชจายลดลง ท้ังน้ี หากพิจารณา
เฉพาะหมวดการใชจายหลักท้ัง 3 หมวด ตามกลุมการจัดการเดินทางของนักทองเท่ียว จะพบวา 
กลุมท่ีเดินทางโดยผานบริษัทนําเท่ียว มีคาใชจายในการซื้อของมากเปนอันดับแรก และคาท่ีพักใน
ลําดับรองลงมา    ขณะท่ีกลุมท่ีเดินทางเองจะใชจายสําหรับคาท่ีพักมากเปนอันดับหน่ึงและคาซื้อ
ของเปนอันดับสอง 

 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 
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สถานการณปจจุบัน แนวโนมการพัฒนา 
และนโยบายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวขาออกของจีน 

 
 

จิรา   บัวทอง1 

สถานการณปจจุบันของตลาดนักทองเที่ยวขาออกของจีน 

 
 

การทองเท่ียวขาออกของจีนเพิ่งจะเร่ิมข้ึนเมื่อไมนานมาน้ี ในชวงป 2523-2533   นักทองเท่ียว
ชาวจีนนิยมเดินทางออกไปแหลงทองเท่ียวหลักๆ ไมกี่แหง คือ ฮองกง  มาเกา สิงคโปร มาเลเซีย 
ไทย และฟลิปปนส  วัตถุประสงคของการเดินทางสวนใหญจะเปนการเดินทางเพื่อเย่ียมญาติ พัก
ผอน  และ มีบางท่ีเดินทางเพื่อการคาขายตามแนวชายแดน    ในชวงเวลาน้ีบริษัทนําเท่ียวท่ีไดรับ
อนุญาตใหจัดการนําเท่ียวนอกประเทศมเีพียง 9  บริษัทเทาน้ัน     การทองเท่ียวขาออกของจีนใน
ชวงป  2540 - 2545  มีอัตราการเติบโตโดยรวมเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว  คือ ขยายตัวดวยอัตรา
รอยละ 19  วัตถุประสงคการเดินทางของนักทองเท่ียวท่ีมีสัดสวนสูงอยางนาสังเกต คือการเดิน
ทางเพื่อไปทําธุรกิจสวนตัว   ซึ่งสูงถึงรอยละ  33.5  จีนจึงกลายเปนตลาดหน่ึงท่ีสงออกนักทอง
เท่ียวสูตลาดโลกจํานวนมากในป 2545 

ชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศจํานวน 16,602,300 คน  เพิ่มมากข้ึนจากป 2544 ถึง
รอยละ  36.8  โดยแบงเปนการเดินทางเพื่อธุรกิจจํานวน  6,540,900 คน   หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 
26.1   สวนผูท่ีเดินทางเพื่อการทองเท่ียวมีจํานวน  10,061,400 คน หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 44.9 
จากป  2544   ในปน้ี  จํานวนบริษัทนําเท่ียวมีเพิ่มมากข้ึนมากเปน  528 บริษัทจากป 2540 ท่ี

                                                
1  นักวิชาการทองเท่ียว งานวิเคราะหสถานการณตลาดตางประเทศ กองวิชาการ 
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มีเพียง 67  บริษัท  528  บริษัท  สํานักงานบริหารการทองเท่ียวแหงชาติจีน (CNTA)   จึงออก
กฎหมายคุมครองนักทองเท่ียวขาออกชาวจีน อาทิ  “มาตรการการจัดการการทองเท่ียวสําหรับ
ประชาชนจีน ”  และ   “  มาตรฐานคุณภาพการใหบริการการทองเท่ียวขาออกท่ีจัดโดยบริษัทนํา
เท่ียว”เปนตนมาตรการเหลาน้ีชวยพัฒนาการทองเท่ียวขาออกของจีนอยางมาก สําหรับประเทศ
ท่ีเปนแหลงทองเท่ียวใหมๆ  ของนักทองเท่ียวชาวจีนในป  2545 มีอาทิ อียิปต และตุรก ีเปนตน 

ในชวงไตรมาสแรกของป  2546  การทองเท่ียวขาออกของจีนยังมีการเติบโตอยางรวด
เร็ว  โดยมกีารทางออกไปทองเท่ียวยังตางประเทศถึงรอยละ  45 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน

ของปท่ีผานมา แตหลังจากน้ัน การแพรระบาดของโรคซารส 
(SARS)  ไดกอใหเกิดความเสียหายตอการทองเท่ียวท้ังขาเขา
และขาออกของจีน รวมไปถึงการเดินทางทองเท่ียวในประเทศ
จีนของชาวจีนเองก็ไดรับผลกระทบดวยเชนกัน    การฟนตัว
ของการทองเท่ียวของจีน    เร่ิมปรากฏข้ึนในชวงปลายเดือน
มิถุนายนเมื่อองคการอนามัยโลกไดถอนชื่อเมืองตางๆ   ของ
จีนออกจากรายชื่อพื้นท่ีการแพรระบาดของโรค ในไตรมาสท่ี 
3 สถานการณการทองเท่ียวขาออก    ฟนตัวอยางเห็นไดชัด 
นักทองเท่ียวชาวจีนในมณฑลกวางตุง เซียงไฮ ปกกิ่ง และพื้น
ท่ีอื่นๆ ออกเดินทางทองเท่ียวกันมาก ปจจัยท่ีกระตุนการเดิน
ทางสวนหน่ึงมาจากการสงเสริมการขายโดยวิธีการลดราคา 

โดยสรุปแลว   จํานวนนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางออกนอกประเทศต้ังแตเดือนมกราคม – 
สิงหาคม  2546 มีจํานวน  1,187,470 คน หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 14.96 แนวโนมการพัฒนาการ
ทองเท่ียวขาออกของจีน 
 การวางแผนการทองเท่ียวของจีนเปนการวางแผนเพื่อนําไปสูศักยภาพทางการทองเท่ียว
ในระยะยาว รัฐบาลจีนมีความเห็นวา   การพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวควรดําเนินการ 2 ดาน
พรอมกัน  คือ  ท้ังการทองเท่ียวขาเขา และ  การทองเท่ียวขาออกเพื่อสรางสมดุลของรายไดจาก
การคาดานการบริการระหวางประเทศและคาใชจายท่ีเสียไปของจีนรัฐบาลจีนจึงมุงหวังท่ีจะสราง
สังคมใหมีความมั่งคั่ง ซึ่งในท่ีน้ีหมายถึง การทําใหประชาชนจีนมีมาตรฐานความเปนอยูท่ีสูง อัน
จะเปนตัวผลักดันใหประชาชนเกิดความตองการท่ีจะทองเท่ียวมากข้ึน     สําหรับการพัฒนาศักย
ภาพของการทองเท่ียวขาออกของจีนข้ึนอยูกับการพัฒนาเศรษฐกิจ     ความกาวหนาทางสังคม
และการเปดประเทศของจีน   แตโดยรวมการทองเท่ียวขาออกของจีนมีลูทางท่ีสดใส    เน่ืองจาก
ตลาดการทองเท่ียวขาออกของจีนเปนตลาดขนาดใหญและมีศักยภาพ เน่ืองจากจีนเปนประเทศท่ี
มีประชากรท่ีสุดในโลก 

ต้ังแตป 2542 เปนตนมา ประชาชนจีนมีจํานวนวันหยุดพักผอนมากข้ึน เน่ืองจากเร่ิมใช
ระบบวันหยุดพักผอน 7 วัน   หรือท่ีเรียกวา  Golden Weeks ในชวงวันแรงงาน ( 1 พฤษภาคม) 
และวันเฉลิมฉลองวันชาติจีน  (1 ตุลาคม) เมื่อรวมวันหยุดท้ังปแลวชาวจีนจะมีวันหยุดอยางเปน
ทางการท้ังสิ้น 114 วัน ประชาชนจึงมีเวลาทองเท่ียว พักผอนและเดินทางออกนอกประเทศมาก
ข้ึนสํานักงานสถิติแหงชาติของจีนรายงานวา ในเดือนตุลาคม  2546   เงินออมในครัวเรือนของ 
ผูท่ีอยูอาศัยในเมืองและชนบทมีจํานวนเกิน  10.1 ลานลานหยวน  แสดงใหเห็นวารายไดหลังหัก
ภาษีของชาวจีนมีเพิ่มมากข้ึน โครงสรางการอุปโภคของพลเมืองจีนไดเปลี่ยนจากการบริโภคเพื่อ
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ความอยูรอด  การสวมใสเสื้อผาเพื่อความอบอุน และ การบริโภคอาหารเพื่อใหอิ่มทอง  เปนการ
บริโภคเพื่อความสําราญและเพื่อการพัฒนา 

อุตสาหกรรมทองเท่ียวของจีนเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการเติบโตและพัฒนาสูงสามารถท่ีจะ
ฟนตัวหลังการเกิดวิกฤตได เน่ืองจากความตองการดานการทองเท่ียวไดหย่ังรากลึกอยูในสังคม
มนุษยและกลายเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตคนรุนใหม   องคการการทองเท่ียวโลกชี้ใหเห็นวาจีนจะ
เปนแหลงทองเท่ียวอันดับ 1  ของการทองเท่ียวขาเขาและเปนอันดับ 4 ของการทองเท่ียวขาออก
ของโลกในปค.ศ 2020  และ การคาดการณดังกลาวไมไดมีการปรับเปลี่ยนแปลงแมจะเกิดวิกฤต
โรคซารส (SARS) 
นโยบายการพัฒนาการทองเที่ยวขาออก 

 นโยบายการพัฒนาการทองเท่ียวของจีน คือ การพัฒนาการทองเท่ียวขาเขาอยางเขมขน
การพัฒนาการทองเท่ียวในประเทศแบบเชิงรุก   และ  การพัฒนาการทองเท่ียวขาออกอยางคอย
เปนคอยไป  หมายถึง  การพัฒนาการทองเท่ียวขาออกตามวิธีการท่ีไดวางแผนไว  ดวยวิธีท่ีเปน
ระเบียบและควบคุมได 
 เมื่อไมกี่ปมาน้ี   การทองเท่ียวของจีนไดเปดตัวสูโลกภายนอกอยางชา ๆ  และมีการปรับ
เปลี่ยนระบบการจัดการสําหรับการทองเท่ียวขาออก   จากท่ีเรียกวา  “ ระเบียบการจัดการการ
ทองเท่ียวขาออกเบ้ืองตนสําหรับประชาชนจีนโดยการเสียคาใชจายดวยตนเอง” มาเปน “ระเบียบ 
การจัดรายการทองเท่ียวขาออกสําหรับประชาชนจีน” ซึ่งแกไขโดยสภาแหงชาติจีนในป 2545 
ความแตกตางระหวางระเบียบเกาและใหม 

 ระเบียบการจัดการการทอง
เที่ยวขาออกเบื้องตนสําหรับ
ประชาชนจีน โดยการเสียคา
ใชจายดวยตนเอง (ระเบียบ
เกา) 

ระเบียบการจัดการการทอง
เที่ยวขาออกสําหรับประชาชน
จีน (ระเบียบใหม) 

คาใชจายในการเดินทาง -ชาวจีนตองออกคาใชจายดวยตน
เองหามมิใหใชงบสาธารณะ 

-ยกเลิกเรื่องการออกคาใชจายดวย
ตนเองเน่ืองจากเปนการยากท่ีจะแยก
วาการเดินทางประเภทใดเปนการใช
จายโดยงบสาธารณะ เชนการเดินทาง 
แบบใหรางวัลหรือ Incentive Travel ซ่ึง 
เปนการทองเท่ียวท่ีมีการสนับสนุนคา
ใชจายโดยหนวยงานน้ันๆ เพื่อกระตุน
ใหพนักงานทองเท่ียว 
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 ระเบียบการจัดการการทอง
เที่ยวขาออกเบื้องตนสําหรับ
ประชาชนจีน โดยการเสียคา
ใชจายดวยตนเอง (ระเบียบ
เกา) 

ระเบียบการจัดการการทอง
เที่ยวขาออกสําหรับประชาชน
จีน (ระเบียบใหม) 

ใบรับรอง 
 

-ตองมีใบแสดงการตรวจสอบและ
รับรองการทองเท่ียวขาออกสําหรับ
ประชาชนจีนในการออกคาใชจาย
เอง โดยตองมีหนวยงานดานการ
ทองเท่ียวท่ีรับรองพื้นเพของผูจะ
เดินทางออก รายช่ือของกลุมท่ีจะ
เดินทางไป   เสนทางการเดินทาง 
และคาใชจายท่ีตองเสีย 

-ยกเลิกใบรับรองประชาชนจีนไมจํา
เปนตองมีใบรับรองตราบใดท่ีปฏิบัติ
ตาม  ”กฎหมายการปกครองของสา
ธารณรัฐประชาชนจีนวา  ดวยเรื่อง 
การเดินทางออกและเขาประเทศของ
ประชาชน 

ระบบโควตาจํานวนนัก
ทองเท่ียว 

-ใชกฏการใหโควตาสําหรับการทอง
เท่ียวขาออกท่ีจัดโดยบริษัทนําเท่ียว 
ซ่ึงยึดตามหลักการควบคุมจํานวน
มวลรวมของนักทองเท่ียว 

-ยกเลิกระบบโควตา เน่ืองจากโควตา
เปนเพียงวิธีการท่ีใชอุดชองโหวในยุค
เริ่มตน สวนเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน 
การทองเท่ียวขาออกจําเปนตองคํา 
นึงถึงปจจัยทางการตลาดเปนหลัก 

จํานวนเงินตราตาง
ประเทศตอการเดินทาง
ออกนอกประเทศ 1 คร้ัง 

-อนุญาตใหแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศผานบริษัทนําเท่ียวเทาน้ัน 
-จํานวนเงินท่ีแลกไมเกิน 2,000 
เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 
80,000 บาท 

-อนุญาตใหแลกเงินไดเอง 
-จํานวนเงินแลกได 3,000-5,000 
เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 
120,000-200,000 บาท 

ระบบ “รายช่ือนักทอง
เท่ียวขาออกของจีน” 
 

-กําหนดแหลงทองเท่ียวขาออกท่ีได
รับอนุญาตใหเดินทางออกไป และ
คุณสมบัติของการดําเนินการจัด
การทองเท่ียวขาออก 

-เชนเดียวกับระบบเกา 
-ในเดือนกรกฎาคมป 2545 มีบริษัท
นําเท่ียวตางประเทศจํานวน 529 ราย
ท่ีดําเนินการจัดการทองเท่ียวขาออก 
ซ่ึงคิดเปนรอยละ 38.9 จากบริษัทนํา
เท่ียวตางประเทศ 1,358 ราย 
-ในเดือนพฤศจิกายน 2546 สภาแหง
ชาติจีนอนุญาตอยางเปนทางการให
ประเทศ 28 ประเทศเปนแหลงทอง
เท่ียวขาออกของชาวจีน 

 การทองเท่ียวขาออกของจีนท่ีเปนการดําเนินนโยบายในระยะยาวยังคงตองมีการดําเนิน
การตางๆ ใหมีมาตรฐานและพัฒนาใหเทียบเทากับการทองเท่ียวของชาติอื่นๆ โดยตองพิจารณา
ดําเนินการควบคูไปกับกฏระเบียบ นโยบายและกฎหมายของจีน รวมท้ังควรดําเนินการควบคูไป
กับการพัฒนาการทองเท่ียวและการทองเท่ียวในประเทศจีน 
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แนวโนมการพัฒนาดานการทองเที่ยวภายในประเทศจีนในชวงศตวรรษใหม 1 
 

 
เหรียญ  หลอวิมงคล 2 

 
บทคัดยอ 

  การทองเท่ียวภายในประเทศจีนมีการพัฒนาอยาง
รวดเร็วในชวง 20  ปท่ีผานมา บทความน้ีแสดงใหเห็นถึงอตัรา
การขยายตัวของการทองเท่ียวภายในประเทศ และสรุปใหเห็น
ถึงองคประกอบ 3 ประการท่ีสําคัญ  ท่ีสงผลตอการเปลี่ยน
แปลงในคร้ังน้ี  ในการคนหาพัฒนาการของแนวโนมท่ีเปลี่ยน
ไปน้ี บทความน้ีมุงตรวจสอบผลิตภัณฑการทองเท่ียว  และ  
นโยบายของรัฐบาลท่ีเปลี่ยนไป ท่ีสงผลตอพัฒนาการดานการ
ทองเท่ียว  บทสรุปคือ การทองเท่ียวภายในประเทศไดพัฒนา
ไปสูรูปแบบ  3H (การไหลเขาไปอยางรวดเร็ว อัตราการเสี่ยง
อยางรวดเร็วและการไหลออกอยางรวดเร็ว) นอกเหนือจาก
การพักคางแรมท่ีมีระยะเวลาปานกลาง ถึง ระยะเวลานาน   
และการทองเท่ียวเชิงธุรกิจแลว การทองเท่ียวภายในประเทศ
ทําใหการพักคางแรมในระยะเวลาสั้นๆและการพักคางแรมใน
ชวงวันหยุด  ทําใหเกิดการทองเท่ียวในรอบบริเวณเมืองใหญ 
ซึ่งนับเปน 

รูปแบบการทองเท่ียวแบบใหม 
 
บทนํา 

 การทองเท่ียวระดับนานาชาติไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วพรอม ๆ กับความเจริญกาวหนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศจีน นับต้ังแตมีการเปดประเทศในป ค.ศ. 1978การทองเท่ียวในประเทศก็ไดเจริญ
เติบโตไปในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน ในป ค.ศ . 1985ผลผลิตมวลรวมประชาชาติตอประชากรมี

                                                        
1 บทความน้ีเปนการแปลและเรียบเรียงมาจาก “Trends in China’s domestic tourism development at the turn of the 
century” โดย Bihu Wie และคณะ บทความน้ีไดถูกตีพิมพใน International Journal of Contemporary Hospitality 
Management. Volume 12, number 5 ป 2000 หนา 296-299. 
2  ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
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จํานวนเกิน  350  หยวน  (1 US =  8.3  หยวน) และ จะมีจํานวนเพิ่มข้ึนมากสําหรับประชากรในเมือง
ใหญ  สวนการทองเท่ียวภายในประเทศในป  ค.ศ. 1998 มีจํานวนถึง  694  ลานคน/คร้ัง นับเปน
อัตราการเจริญเติบโตถึงรอยละ 7.8  โดยท่ีมีคาใชจายในการทองเท่ียวสําหรับนักทองเท่ียวในเมืองใหญ
ตอหัว คือ  607.0 หยวน และ ในชนบท 197.1  หยวนตอหัวตามลําดับคาใชจายในการทองเท่ียวภาย
ในประเทศข้ึนสูงถึง  239.118 พันลาน และเพิ่มข้ึนรอยละ 13.2  จากปท่ีผานมา 
 การศึกษาถึงสถานการณเศรษฐกิจในประเทศจีนนับต้ังแตป  ค.ศ. 1978 และโดยเฉพาะในทศ
วรรษ 1990  องคประกอบ 3 ประการท่ีมีสวนสนับสนุนการทองเท่ียวภายในประเทศ คือ รายไดตอหัว
ท่ีเพิ่มข้ึนเวลาวาง และ วันหยุดท่ีเพิ่มมากข้ึน และ การปรับปรุงโครงสรางระบบเศรษฐกิจของประเทศ    
 องคประกอบท่ี1 คือ รายไดตอหัวท่ีเพิ่มข้ึน เศรษฐกิจของประเทศจีนไดพัฒนาอยางตอเน่ืองต้ัง
แตป ค.ศ. 1990  จนถึง ค.ศ. 1999  โดยในป ค.ศ. 1990  จีดีพี  คือ  1,645  หยวนตอหัวและรายได
ของประชากรในเมืองเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด   ซึ่งเปนการกระตุนใหมีการเดินทางทองเท่ียวในประเทศ
มากข้ึน  ในป ค.ศ. 1996 จีดีพี เพิ่มเปน  5,634  หยวน เพิ่มข้ึนเปนสองเทาของในป ค.ศ .  1990    
นอกจากน้ี  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเซียอาคเนยท่ีสะดุดลง เพราะวิกฤต
เศรษฐกิจก็เปนตัวเรงใหมีการเพิ่มข้ึนของการทองเท่ียวภายในประเทศจีน  การทองเท่ียวภายในประเทศ
ทําใหเกิดการบริโภคมากข้ึน  โดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับการขนสงและอสังหริมทรัพย 
 องคประกอบท่ี 2 คือเวลาวางและวันหยุดท่ีเพิ่มข้ึน ชาวจีนท่ีอาศัยอยูในเมืองใหญมีเวลาวางมาก
ข้ึน  จากการทํางาน 5  วันในสัปดาห  และมีวันหยุดประจําปท่ีเพิ่มมาก
ข้ึนนับต้ังแตป ค.ศ. 1995 และ ค.ศ . 1999 ตามลําดับ ชาวจีนมีวัน
หยุดประจําสัปดาห 2 วัน การหยุด 7  วันของเทศกาลฤดูใบไมผลิ วัน
ชาติและวันแรงงานและวันหยุดชวงสั้นๆ  อีกมาก   ท้ังหมดเหลาน้ีทําให
ชาวจีนในเมืองใหญมีเวลาวางมากข้ึน  อันสงผลใหการทองเท่ียวภายใน
ประเทศเจริญเติบโตเพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็ว 
 องคประกอบท่ี 3 คือ  การปรับปรุงโครงสรางเศรษฐกิจสภาพ 
เศรษฐกิจภายในประเทศท่ีไมสมดุลเทาเทียมกัน และท่ีตองการการปรับ
ปรุงเปลี่ยนแปลงน้ัน  สงผลใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑดานตางๆ เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการดานการทองเท่ียวภายในประเทศ  อุตสาห
กรรมการทองเท่ียวภายในประเทศ  จึงกําลังกาวเดินไปสูการพัฒนา 
การคร้ังย่ิงใหญของศตวรรษเลยทีเดียว 
 การทองเท่ียวภายในประเทศของจีน  มีอัตราเจริญเติบโตใน
หลายพื้นท่ี และ สงผลกระทบตอการขยายตัวของเศรษฐกิจในแตละมณฑลตอการพัฒนาโครงสรางของ
ทองถิ่น และอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ ทําใหเกิดการจางงาน และกระตุนกิจกรรมตางๆ   ตามความตอง 
การของชุมชน นักวิชาการหลายคนไดศึกษาถึงสวนตางๆทางการตลาด และความสัมพันธระหวางทรัพ 
ยากรทางการทองเท่ียวกับการทําลายแหลงทองเท่ียวนอกจากน้ียังมีการวิเคราะหถึงลักษณะเฉพาะทาง 
การตลาดของการทองเท่ียวภายในประเทศจีน การเปลี่ยนแปลงดานนโยบายของรัฐบาล และ แนวโนม
ของการทองเท่ียวภายในประเทศ ภายใตการปรับตัวเผชิญหนาดานของตลาดและการวางแผนดาน
เศรษฐกิจและหลังจากท่ีมีการศึกษาถึงขอมูลตางๆ เหลาน้ี บทความน้ีจะสามารถใหคําแนะนําดานทฤษฎี
สําหรับการพัฒนาการทองเท่ียวในระดับภูมิภาค  และชี้ใหเห็นถึงโอกาสดานการตลาดสําหรับบริษัทนํา
เท่ียวตางประเทศ 
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ผลิตภัณฑและความตองการในตลาดการทองเที่ยวภายในประเทศ 

 สืบเน่ืองมาจากมีชองวางระหวางศักยภาพของมณฑลตางๆ   ในประเทศจีนกับรายไดท่ีแตกตาง
ของประชากร    การทองเท่ียวภายในประเทศจึงดูเหมือนวา จะสามารถเชื่อมตอชองวางตรงน้ี  จากการ
ทองเท่ียวท่ีมีคาใชจายนอยไปจนถึงการทองเท่ียวท่ีมีคาใชจายมากตลอดชวงทศวรรษ 1990  ประชากร
มีรายไดเพิ่มมากข้ึน การทองเท่ียวถูกพัฒนาไปมาก จากการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  
โดยใชยานพาหนะในการเดินทางขนาดใหญ (เชนการทัศนาจรในกรุงปกกิ่ง เมืองหางโจว เปนตน)  ไปจน
ถึงการทองเท่ียวเชิงอนุรักษธรรมชาติ โดยใชยานพาหนะในการเดินทางขนาดเล็ก (เชน แถบบริเวณภูเขา
ท่ีหางไกลจากเมืองใหญ เปนตน) นอกจากน้ียังมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนไปจากการทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติ  
(เชน  ภูเขาหวงซาน เมืองกุยหลินและมณฑลกวางสีเปนตน)ไปจนถึงสถานท่ีทองเท่ียวใหมๆ (เชน เมือง
จิวไจโกว  มณฑลเสฉวน  และเมืองหูหนาน  เปนตน) 
 การจัดกิจกรรมดานการทองเท่ียวจะรวมไปถึงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  นันทนาการ และ  
ทัศนศึกษาท่ีเพิ่มมากข้ึน นอก จากน้ีการทองเท่ียวไปยังตาง
ประเทศ   การทองเท่ียวเชิง นิเวศ และการทองเท่ียวเชิงกีฬา ก็
พัฒนาไปอยางไมหยุดย้ัง และ    สืบเน่ืองมาจากความแตกตางของ
รายไดของประชากร  จึงทําให การทองเท่ียวท่ีมีนักทองเท่ียวราย
ไดสูง รูปแบบเชนน้ีจะมาแทนท่ี การทองเท่ียวแบบท่ีมีคาใชจายตํ่า 
และผลิตภัณฑเกี่ยวกับ  การ ทองเท่ียวมีวงจรท่ียืนยาวอยาง
ตอเน่ือง 
  สืบเน่ืองมาจากการ พัฒนาการทองเท่ียวใน  ประเทศ
จีนยังอยูในข้ันเร่ิมตน การไป เท่ียวชมสถานท่ีตางๆ  จึงเปนรูป
แบบหลักของผลิตภัณฑดาน การทองเท่ียว ซึ่งโดยสวนใหญจะ
มุงเท่ียวอุทยานแหงชาติเปน เปาหมาย  ของการเดินทางในปจ
จุ บันน้ีมีอุทยานแหงชาติ 119  แหงและมีอุทยาระดับมณฑลถึง 500 แหงโดยมีพื้นท่ีท้ังหมดเทากับรอย
ละ   0.6  ของพื้นท่ีท้ังประเทศแตระดับ รายไดตอหัวมีเพียงเศษ 1/20  ของระดับรายไดของโลกโดย
เฉลี่ย 

อุทยาน  สวนสนุก การกีฬา และการบริการดานนันทนาการ  การแสดงดานศิลปวัฒนธรรม 
และอุตสาหกรรมความบันเทิงตางๆ ในเมือง  ไดกลายเปนแนวโนมใหมในการพัฒนา ซึ่งไดรับความสน
ใจจากการทองเท่ียวภายในประเทศและธุรกิจอสังหาริมทรัพย  การกอสรางสถานบันเทิงเกิดข้ึนอยาง
รวดเร็วโดยมาก จะอยูในลักษณะท่ีมีจุดขายอยางใดอยางหน่ึง เชน  สวนสนุกสเปลนดิด  ไชนา  สวน
สนุกวินโดว  ออฟไชนา และศูนยวัฒนธรรมจีนท่ีเมืองเซินเจ้ิน  มณฑลกวางตุง เปนตน  ในขณะเดียวกัน  
สวนสาธารณะแบบด้ังเดิมท่ีอยูในเมืองก็ยังเปนสวนหน่ึงของผลิตภัณฑการทองเท่ียว แตกลายเปนสถาน
ท่ีพักผอนประจําวันของคนในทองถิ่นและมีนักทองเท่ียวเพียงจํานวนไมมากมายนัก 
 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลายเปนผลิตภัณฑแบบใหมท่ีเนนการแสดงตระการตา  และผูชมมี
สวนรวม นักทองเท่ียวจะหันมาสนใจในวัฒนธรรมทองถิ่น และ วิถีชีวิตประจําวัน  โดยเฉพาะในชาติพันธุ
ชนกลุมนอย  ท่ีปรากฏออกมาในรูปหมูบานวัฒนธรรม ในมณฑลยูนาน การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได
รับการพัฒนาในสามลักษณะ คือ รับประทานอาหารค่ําพรอมการแสดง การเย่ียมชมหมูบานชนกลุม
นอย  และการทัศนศึกษา ณ บริเวณรอบๆท่ีเปนแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ เชนในเมืองคุนหมิง และใน
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แควนสิบสองปนนาและ เปนสิ่งท่ีนาแปลกใจ  และ เมื่อเราพบวา  อุตสาหกรรมการทองเท่ียวในมณฑลยู
นานมีอัตราการเจริญเติบโตรอยละ 30  ในชวงเวลา 20 ปท่ีผานมา    
 เราสามารถกลาวไดวา  ท้ังการตลาด และ ตัวสินคาดานการทองเท่ียวในประเทศจีนยังสามารถ
พัฒนาตอไปไดอีก สภาท่ีปรึกษาแหงชาติไดพยายามกระตุนความเจริญเติบโตในดานน้ี มีการจัดต้ังแหลง
ทองเท่ียวข้ึนมาใหมอีก12 แหงสวนใหญต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีน ซึ่งมีอากาศอบ
อุน อยูใกลกับเมืองใหญ และมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 แนวคิดเร่ืองแหลงทองเท่ียวดานสวนสนุก นันทนาการ และ ศูนยบันเทิงทางดานวัฒนธรรมได
ถูกนําเขามาในประเทศ   พรอมกับมีการพัฒนาดานการทองเท่ียว และโรงแรมระดับนานาชาติ โดยมกีาร
เนนถึงความสําคัญของการทองเท่ียว และ กีฬาตัวอยางท่ีเห็นไดชัด คือ  จํานวนเลนของการเลนโบวลิง    
มีเพิ่มมากข้ึนกวา  5000 เลน  ในป ค.ศ. 1995 ในขณะท่ีเมื่อสิบปท่ีแลวมีนอยกวา 100 เลนเสียอีก 
และ จํานวนของคนท่ีสนใจในกีฬาตกปลาก็เพิ่มข้ึนเปน  70 ลานคนในป ค.ศ. 1994  ในขณะท่ีเมื่อป ค.ศ. 
1988  มีเพียง 30 ลานคนเทาน้ัน 
 ในขณะท่ีนักทองเท่ียวชาวจีนเร่ิมเบ่ือหนาย กับ การทองเท่ียวเชิงปริมาณ ท่ีเนนจํานวนผูคนใน
สถานท่ีทองเท่ียวแตละแหงน้ัน พวกเขาเร่ิมหันมาสนใจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เพราะเร่ิมมีสํานึกในการท่ี
จะอนุรักษธรรมชาติและ รักษาผลประโยชนของทองถิ่นอยางไรก็ตาม การทองเท่ียวเชิงนิเวศน้ันก็ยังคง

เปนสิ่งท่ีทาทายตอนโยบายของรัฐบาล เพราะมีปญหา
ดานสิ่งแวดลอมใหตองแกไขยกตัวอยางเชน  รัฐบาลจะ
ตองใหความสนใจวา  ผลิตภัณฑดานการทองเท่ียวอันใด
ท่ีนาสนใจกวากัน  จะทําการสงเสริมอยางไร จะจัดการ
กับสิ่งแวดลอมอยางไร จะสนับสนุนโดยหามาตรการ
อยางไร  ในทศวรรษ 1980 การทองเท่ียวในอุทยาน
แหงชาติเร่ิมไดรับความนิยมอยางชาๆและ เร่ิมพัฒนา
อยางตอเน่ือง จนกระท้ังในป  ค.ศ. 1995 มีอุทยานแหง

ชาติกวา  750 แหงท่ีมีระดับความนาสนใจตางๆกัน กระจายอยูใน 27  มณฑล  และดินแดนอิสระท่ัว
ประเทศ โดยมีพื้นท่ีท่ีไดรับการอนุรักษไวถึง 6300 ลานเอเคอร จุดประสงคของการทองเท่ียวในอุทยาน
แหงชาติ  คือ การอนุรักษสิ่งแวดลอม และ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติในป  ค.ศ. 1995 มีจํานวน
นักทองเท่ียวถึง  30 ลานคน  และมีรายไดมากกวา  400  ลานหยวน 
  
การเปล่ียนแปลงในดานนโยบายของรัฐบาล 

 เมื่อกลาวถึงการพัฒนาดานการทองเท่ียว โดยเฉพาะการทองเท่ียวภายในประเทศ  นโยบายรัฐ
บาลไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากการควบคุมจํากัดการเจริญเติบโต มาเปนการท่ีรัฐบาลไมเขาแทรกแซง  
และ ในท่ีสุดก็กลายเปนนโยบายสนับสนุนและสงเสริมใหมีการทองเท่ียวเพิ่มมากข้ึน กอนป ค.ศ. 1978  
ประชาชนไมสามารถเคลื่อนยายถิ่นฐานไดอยางเสรีภาพ จะตองมีการลงทะเบียนแจงเจาหนาท่ีของรัฐ
กอนท่ีจะมีการเดินทางไปสูอีกจังหวัดหน่ึง แตเมื่อมีการปฏรูิปทางเศรษฐกิจแลว  รัฐบาลกลางพยายาม
ปลดปลอยการควบคุมเศรษฐกิจของทองถิ่น ในทศวรรษ1990 การทองเท่ียวภายในประเทศจึงเจริญ
เติบโตอยางรวดเร็วและกลายเปนจุดสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นและมีแนวโนมท่ีจะไดรับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลเพิ่มมากข้ึน 
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 เปนสิ่งท่ีแนนอนวา การทองเท่ียวจะสามารถสงผลท่ีดีตอเศรษฐกิจทองถิ่น เชนเดียวกับอุตสาห-
กรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองอีกมากมายหลายสาขารัฐบาลกลางของประเทศจีนไดใหความสนใจมากข้ึน  ในเดือน
ธันวาคม   ค.ศ. 1998   มีการประชุมดานเศรษฐกิจของรัฐบาลกลางท่ีกรุงปกกิ่งไดระบุเปนคร้ังแรกวา
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวกลายเปนจุดสําคัญท่ีสุดในสวนท่ีเกี่ยวกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐ กิจของ
ชาติ  จนกระท่ังในเดือนเมษายน ค.ศ. 1999 มีมณฑล 24 มณฑลและดินแดนปกครองตนเองไดเร่ิม
สนับสนุนการทองเท่ียวในลักษณะท่ีเปนอุตสหกรรมหลัก  และจํานวนของหนวยงานท่ีใหการสนับ สนุนก็
มีเพิ่มมากข้ึน  มีการตัดสินใจท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเพิ่มข้ึนรอยละ  24.80  เมื่อเปรียบ
เทียบกับจํานวนหนวยงานท้ังหมดของประเทศจีน 
 ในสวนท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเท่ียวน้ี   มีการออกกฎกระทรวงเร่ืองนโยบายดานการเงิน   
ภาษี  เพื่อนํามาปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของการทองเท่ียว  ยกตัวอยางเชน  ในจังหวัด
ชานตุง จะมีการเนนนโยบายเร่ืองการทองเท่ียวเปนพิเศษ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายแหงชาติและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ  มีการกอสรางระบบสาธารณูปโภคมากข้ึนในเขตเมือง รวมท้ังเพิ่มงบประมาณ
ของชาติในสวนท่ีเกี่ยวกับนโยบายและแผนการลงทุน  หนวยงานเอกชนภายในประเทศและบริษัทตางชาติ  
จะไดรับการสนับสนุนใหเขามามีบทบาทในอุตสาหกรรมทองเท่ียว จากนโยบาย “ไดสองอยางฟรีและจาย
สามอยาง ลดลง” เพื่อเปนการสนับสนุนใหการทองเท่ียวภายในจังหวัดน้ีเจริญเติบโตมากข้ึน  นอกจากน้ี
ยังอาจไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากรัฐบาลในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญอีก   
เพื่อชวยเหลือดานการลงทุนและสงเสริมสภาพคลองทางการเงิน นอกจากน้ีบริษัทตางๆยังสามารถลง
ทุนในสวนท่ีเกี่ยวกับตลาดหุน โดยตลาดชวง 5 ปแรกของทศวรรษท่ี 21   จํานวนเงินภาษีท่ีจัดเก็บมาได
จากหนวยงานของรัฐจะถูกนําสงกลับไปยังหนวยงานการทองเท่ียว เพื่อเปนการลงทุนในดานอุตสาห
กรรมการทองเท่ียวของจังหวัดตอไป (จากขอมูลของรัฐบาลทองถิ่นของจังหวัดชานตุง, 1999) 
 
บทสรุป 

 การพัฒนาการทองเท่ียวภายในประเทศของจีนไดกาวเขาสูยุคใหมแหงศตวรรษ ในชวงทศวรรษ 
1980   รัฐบาลจีนตองพึ่งพาอาศัยการทองเท่ียวจากตางชาติ   ผลิตภัณฑสินคาดานการทองเท่ียวของ
จีนมุงขายใหกับตลาดนานาชาติ  เชน เมืองโบราณ รูปปนทหารท้ังกองทัพท่ีหลุมฝงศพในเมืองซีอาน วิว
ทิวทัศนในเมืองกุยหลิน   ตลอดจนพระราชวังและกําแพงเมืองจีนท่ีกรุงปกกิ่ง  สถานท่ีทองเท่ียวแหงน้ี
เปนแหลงทองเท่ียวระดับสูง  ท่ีไมไดมีการพัฒนาลงทุนในตัวสินคามากมายความพยายามตางๆ ควรจะ
ถูกทุมเทไปท่ีการกอสรางระบบสาธารณูปโภคและโรงแรมท่ีพักอาศัย ซึ่งคือสิ่งท่ีเราเรียกวา  การพัฒนา
ทรัพยากรรวมไปกับตัวผลิตภัณฑสินคา  และรูปแบบของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  คือ  “การไหลเขา
มีนอยและการไหลออกมีมาก”   ลักษณะเชนน้ีเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองของการพัฒนาการทองเท่ียวในทศ
วรรษ 1980 
 แตสถานการณเปลี่ยนไปในป ค.ศ .1990   ตลาดดานการทองเท่ียวไดเพิ่มมากข้ึน  และรัฐบาล
ก็ไดออกมาสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมดานน้ี   การสนับสนุนมีมากในสวนท่ีเกี่ยวกับจํานวนของ
สถานท่ีทองเท่ียวแตไมคอยมีอะไรเปลี่ยนแปลงในสวนท่ีเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑสินคาใน  ขณะท่ีความตอง 
การของตลาดทองเท่ียวมีหลากหลายข้ึน  มีการแบงประเภทของกลุมลูกคาชัดเจนข้ึน  และมีการกําหนด
ความตองการเฉพาะของผลิตภัณฑสินคามากข้ึน  ความตองการเหลาน้ีจะมาเปนตัวกําหนดตลาด ทําให
นักทองเท่ียวสามารถเลือกสินคาท่ีหลากหลาย  และสามารถตัดสินใจไดอิสระเสรีมากข้ึน  สินคาดานการ
ทองเท่ียวจึงมีการแขงขันสูง จนกระท่ังมันเปนไมไดท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยไมมีการลงทุนในอุต
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สาหกรรมน้ี  การพัฒนาโครงสรางตางๆ เปลี่ยนไปในลักษณะเปน  “ทรัพยากรถูกสงเสริมเพื่อไปสูผลิต
ภัณฑ” และ  อุตสาหกรรมการทองเท่ียวจึงอยูในลักษณะของ  3 H กลาวคือ  มีการไหลเขาสูง  มีอัตรา
การเสี่ยงสูง และมีการไหลออกสูง  ตลอดชวงทศวรรษ  1990 การกอสรางทางดวนและทาอากาศยาน
ไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ระบบสาธารณูปโภคและโรงแรมท่ีพักอาศัยก็จะไมอยูในลักษณะเปนคอขวดอีก
ตอไป   ผูท่ีลงทุนในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวก็จะใหความสําคัญกับคุณภาพของแหลงทองเท่ียวและใส
ใจในงานบริการมากข้ึน 
 โดยปกติแลว    นักทองเท่ียวจะมีความยืดหยุนสูงสําหรับผลติภัณฑสินคาเกี่ยวกับการทองเท่ียว  
โดยพิจารณาถึงแรงจูงใจตางๆ  สําหรับการทองเท่ียวภายในประเทศจีน  ผลิตภัณฑสินคาท่ีมีความยืด
หยุนนอยในแงของความตองการ  จะปรากฏออกมาในรูปการทองเท่ียวท่ีมีจํานวนวันไมมากนัก และเปน
การทองเท่ียวในวันหยุดสุดสัปดาห นักทองเท่ียวชาวจีนจะเลือกใชบริการสองประเภทน้ี  และ  สวนแบง
การตลาดสําหรับการทองเท่ียวประเภทน้ีมีถึงรอยละ 70  เลยทีเดียว สวนผลิตภัณฑสินคาดานการทอง
เท่ียวท่ีมาเปนอันดับสาม คือ การทองเท่ียวท่ีมีจํานวนวันยาวนาน โดยมีจุดหมายปลายทางท่ีอุทยานแหง
ชาติ  ท่ีมีการอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนอยางดี ซึ่งเปนสถานท่ีสวยงามหางจากตัวเมือง การทองเท่ียวเชิง
นิเวศก็ไดรับความนิยมมากในหมูชาวเมือง และ กลายเปนรูปแบบใหมท่ีไดรับความสนใจของสังคมแบบ
โพสทโมเดริน แตก็ยังไมไดเปนกระแสหลักอยางแทจริง ผลิตภัณฑสินคาประเภทสุดทายคือ  การทอง
เท่ียวเชิงวัฒนธรรมเปนลักษณะความตองการท่ีมีการยืดหยุนสูง ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประสบการณหรือระดับ 
การศึกษาของนักทองเท่ียว  กลาวโดยสรุปแลว การทองเท่ียวภายในประเทศจะเปนการเลือกผลิตภัณฑ
สองอันดับแรกมากกวา  คือ จํานวนวันไมมากนักและเท่ียวในวันหยุดสัปดาห และพัฒนามาเปนการทัศน
ศึกษารอบๆเขตเมืองใหญ ดังท่ีปรากฏในหลายๆ เมืองของประเทศจีน 
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ยอนรอยทองเที่ยวโลก
 

 

จิรา  บัวทอง1 

การขยายตัวอยางไมหยุดยั้งของการทองเที่ยวจากอดีต 
 อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมทองเท่ียวระหวางประเทศในชวง 50 ปท่ีผานมา มีท้ัง 
การขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางมาก และ ชะลอตัวลงในบางชวงเวลา แตโดยรวมแลวอุตสาหกรรม 
ทองเท่ียวของโลกก็ยังคงเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง และจะยังคงมีแนวโนม 
ท่ีจะขยายตัวไปเร่ือยในอนาคต ซึ่งเปนผลเน่ืองมาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ 

1. การพัฒนาเคร่ืองบินโดยสารขนาดใหญ  ท่ีทําใหขีดความ
สามารถในการขนสงเพิ่มสูงข้ึนอยางมาก  การประหยัดจากขนาด 
(Economy of scale) ท่ีเกิดข้ึนน้ีสงผลใหตนทุนคาขนสงลดลงนักทอง 
เท่ียวระยะไกลจึงสามารถเดินทางไดบอยคร้ังย่ิงข้ึน อาทิ  การเดิน  
ทางจากยุโรปมาเอเชียจะเสียคาใชจายโดยเฉลี่ยเพียงแค 2,000 ยูโร 
ตอคร้ังตอคนเทาน้ัน  ซึ่งเปนคาใชจายท่ีตํ่ากวาเงินเดือนโดยเฉลี่ยของ
ครอบครัวชนชั้นกลางในยุโรป 

2. กระแสความนิยมการทองเท่ียวโดยใชรถยนตสวนบุคคล ท่ี
กระตุนใหเกิดการเดินทางทองเท่ียวในประเทศและระหวางประเทศในภูมิภาคเดียวกัน 

จากสถิติในชวง 50 ปท่ีผานมา  พบวา  จํานวนของนักทองเท่ียวระหวางประเทศเพิ่มข้ึน
ประมาณ 2 เทาในทุกๆ 10 ป  โดยเพิ่มจาก 20 ลานคนในป พ.ศ.2493 เปน 696 ลานคนในป 
2543 ซึ่งมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยระหวางป พ.ศ.2493 – 2543 (ค.ศ.1950 – 2000) อยู
ท่ีรอยละ 6.9  สวนในป 2544 และ 2545 นักทองเท่ียวระหวางประเทศมีจํานวน 692 ลานคน 
และ 715 ลานคนตามลําดับ 

การขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียวโลก สงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประ 
เทศ ตางๆ ท้ังประเทศท่ีพัฒนาแลว และกําลังพัฒนาอยางมาก ท้ังน้ีเห็นไดชัดเจนในกรณีของมัล
ดีฟท่ีมีนักทองเท่ียวเดินทางไปเยือนถึง 460,000 คนซึ่งมากกวาจํานวนประชากรของประเทศท่ี
มีอยูเพียง 310,000 คนเทาน้ัน  การขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียวทําใหประเทศน้ีเปลี่ยน
สถานะจากประเทศท่ีองคการสหประชาชาติไดข้ึนบัญชีเปนหน่ึงในประเทศท่ีพัฒนานอยท่ีสุด   ใน
โลก เปนประเทศท่ีรํ่ารวยท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียใตดวย    มีรายไดตอหัวตอคนถึง 1,873 เหรียญ
สหรัฐในป 2544 

2543 ปแหงการทองเที่ยวนานาชาต ิ
 การทองเท่ียวพุงสูจุดสูงสุดอีกคร้ังในป 2543  โดยมีนักทองเท่ียวเดินทางระหวางประ 
เทศจํานวน 696 ลานคน มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 7  เน่ืองจากมีการเฉลิมฉลองการกาว
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เขาสูสหัสวรรษใหมหรือ  The New Millennium  ซึ่งมีกิจกรรมตางๆ เกิดข้ึนมากมาย รวมท้ังการ
จัดการแขงประเทศออสเตรเลีย สงผลใหเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทองเท่ียวคึกคัก สําหรับการ
ทองเท่ียวแลวในปน้ีอาจถือไดวาเปนสัญลักษณแหงความสําเร็จ 

2544 ปวิกฤตของทองเที่ยว 
 ป 2544 เปนปท่ีมีวิกฤตการณหลายอยางเกิดข้ึนซึ่งลวนแลวแตสงผลกระทบดานลบตอ 
อุตสาหกรรมทองเท่ียวโลกท้ังสิ้น โดยเร่ิมจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ืองตลอดชวง 
8 เดือนแรกของป ประเทศท่ีประสบกับวิกฤตการณน้ีเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ  อาทิ 
ญ่ีปุน เยอรมนี  สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป  ซึ่งลวนแลวแตเปนประเทศท่ีมีนักทองเท่ียวเดิน
ทางออกไปทองเท่ียวตามภูมิภาคตางๆ  จํานวนมาก  จึงทําใหอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาห
กรรมทองเท่ียวโดยรวมชะลอตัวตามไปดวย   

วิกฤตการณท่ีเกิดข้ึนตามมาและสรางผลกระทบดานจิตวิทยาตอประชาคมโลกอยางมาก
คือ เหตุการณกอวินาศกรรม 9/11 ในสหรัฐอ เม ริกา เห ตุ
การณน้ีมีผลกระทบตอการเดิน ทางระยะไกลขามภูมิภาคเพราะ 
ทําใหนักทองเท่ียวเปลี่ยนมาเปน การเดินทางภายในภูมิภาคแทน
การเดินทางระยะไกลจํานวนนัก ทองเท่ียวโดยรวมจึงลดลง โดย
เฉพาะรายได ของอุตสาหกรรม ทองเท่ียวน้ัน   ลดลงอยางมาก
จากวิกฤตการณคร้ังน้ี ประเทศ ตางๆ  ตองใชนโยบาย  การสง
เสริมการขาย  โดยการลดราคา สินคา และบริการทางการทอง
เท่ียวเพื่อดึงดูดนักทองเท่ียวให ไดมากท่ีสุด 
 ใน ป 2544 จํานวนนักทองเท่ียวโดยรวมจึงลดลงรอยละ 0.6 คือ มีจํานวนนักทองเท่ียว 
692 ลานคน  หรือมีนักทองเท่ียวเดินทางทองเท่ียวเพียงวันละ 1.95 ลานคน สวนรายไดจาก
การทองเท่ียวน้ันลดลงถึงรอยละ 2.8  หรือมีรายไดอยูท่ี 463.6 พันลานเหรียญสหรัฐเพราะนัก
ทองเท่ียว  มีการใชจายเพื่อการทองเท่ียว 1.3 พันลานเหรียญสหรัฐตอวันอีกนัยหน่ึงคือ  มีคาใช
จายตอการเดินทางทองเท่ียว 1 คร้ัง ประมาณ 670 เหรียญสหรัฐ  การลดลงท้ังในดานจํานวน
นักทองเท่ียว และ รายไดทางการทองเท่ียวในปน้ี  ปรากฏเปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรการทอง
เท่ียวโลก 

2545 ปแหงการฟนตัว 
 ป 2545 เปนปแรกในประวัติศาสตรท่ีจํานวนนักทองเท่ียวโลกปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนเกิน
ระดับ 700 ลานคน โดยมีจํานวนท้ังสิ้น 715 ลานคน หรือมีอัตราการเติบโตรอยละ 3.1 อุตสาห
กรรมทองเท่ียวของประเทศตางๆ  ในทุกภูมิภาคท่ัวโลกมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนจนมีอัตราการเติบ
โตเปนบวก  ยกเวนภูมิภาคอเมริกาท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจากท้ัง  2 วิกฤตการณในป 2544 
จนทําใหจํานวนนักทองเท่ียวลดลงอยางมาก ในป 2545 จํานวนนักทองเท่ียวของภูมิภาคน้ีปรับ
ตัวดีข้ึนเล็กนอยเชนกันโดยเมื่อเทียบกับปท่ีผานมา   ขณะท่ีภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ท่ีมีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงท่ีสุดในป  2544   คือ  จํานวนนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึนรอยละ 5  ในป  2545 ยังคง
เปนภูมิภาคท่ีจํานวนนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด โดยเพิ่มข้ึนรอยละ  7.9 



2546 ความไมแนนอนที่ยังคงมีอยู 
 ป 2546  ยังคงเปนปท่ีรับชวงตอผลกระทบจากวิกฤตการณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ 
การกอการราย  และความไมแนนอนทางการเมือง จากในป  2544 และ 2545  อยางไรก็ตาม  
นักทองเท่ียวตางเร่ิมมีความคุนเคยกับกอการรายและสงครามท่ีเกิดข้ึนเร่ือยมา   จึงเร่ิมเดินทาง
ทองเท่ียวโดยไมใสใจกับขาวรายๆ  อีกตอไป   พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนน้ีเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การทองเท่ียวอยางหน่ึง สงครามอิรักท่ีเกิดข้ึนในชวงตนป 2546 สงผลดีตอภูมิภาคเอเชียแปซิ
ฟกชั่วคราว โดยนักทองเท่ียวญ่ีปุน เกาหลี ออสเตรเลีย และจีนเปลี่ยนมาเดินทางทองเท่ียวในภูมิ
ภาคมากข้ึน  และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปทวีปยุโรปหรืออเมริกาเหนือ ดังน้ัน การกอการราย 
สงครามและภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคอื่นๆ ของโลกจึงไมสงผลกระทบใดๆ ตอเอเชียแปซิ
ฟก แตสิ่งท่ีมีผลกระทบอยางมหาศาลตออุตสาหกรรมทองเท่ียวในภูมิภาคน้ี คือ การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโรคซารส (SARS) ในชวงตอจากสงครามอิรัก ซึ่งกลายเปนภัยท่ีรายแรงท่ีสุดท่ีภูมิ
ภาคน้ีเผชิญในรอบหลายๆ ปท่ีผานมา 
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สถานการณการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 
ที่เดินทางเขาประเทศไทยในชวงไตรมาสแรกของป 2547 

 

งานวิเคราะหสถานการณตลาดตางประเทศ1 

ภาพรวม 
 สถานการณทองเท่ียวของไทยในชวงไตรมาสแรกของป  2547 มีการฟนตัวกลับมา
อยางตอเน่ืองจากปลายปท่ีผานมา โดยมีแนวโนมการขยายตัวท่ีคอนขางดีเน่ืองจากปจจัยภาย
นอกตางๆ  ไดคลี่คลายลงบางแลว  ไมวาจะเปนปญหาความไมสงบในภูมิภาคตางๆ ของโลก
อันเกิดจากการกอการราย ปญหาความวิตกกังวลถึงการกลับมาของโรคซารสในชวงฤดู
หนาว หรือปญหาเศรษฐกิจโลกท่ีซบเซาลงในชวงท่ีผานมาซึ่งไดเร่ิมฟนตัวและกลับมาขยายตัว
ดีข้ึนอีกคร้ังท้ังในภูมิภาคยุโรป  อเมริกา ออสเตรเลีย และญ่ีปุน นอกจากน้ีการท่ีหลายๆ สาย
การบินไดเพิ่มเท่ียวบินจากภูมิภาคตางๆ  เขาสูประเทศไทยมากข้ึน รวมท้ังสายการบินตนทุน
ตํ่าท่ีมีการเติบโตท่ีดีโดยมีจํานวนเสนทางบินใหมๆ จากตางประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มข้ึน
น้ัน เปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีชวยกระตุนใหเกิดการเดินทางของนักทองเท่ียวในชวงไตรมาสแรกท่ี
ผานมาไดคอนขางมาก  

อยางไรก็ตาม สถานการณการทองเท่ียวของไทยในชวงไตรมาสแรกไมสามารถขยาย
ตัวในอัตราท่ีสูงได  เน่ืองจากตองเผชิญกับอุป 
สรรคอันเปนปจจัยภายในประเทศท่ีฉุดร้ังการ
เติบโตดังกลาว อันไดแกการแพรระบาดของไข
หวัดนก ในประเทศไทยซึ่งเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
และ แผขยายเปนวงกวาง  โดยพบผูเสียชีวิตจาก
โรค  ดังกลาวจํานวนหลายรายในประเทศไทยซึ่ง
เปนปจจัย ท่ีสรางความวิตกกังวลใหแก   นัก
ทองเท่ียวพอสมควร โดยเฉพาะนักทองเท่ียวจาก
ภูมิภาคเอเชียเน่ืองจากเกิดการระบาดของโรคดังกลาวในประเทศของตนดวยเชนกัน นอกจาก
น้ันปญหาความไมสงบในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนทุกขณะ สง
ผลกระทบตอภาพลักษณของประเทศไทยคอนขางมาก เน่ืองจากถูกเชื่อมโยงเขากับการกอ
การรายสากลในสายตาของชาวตางประเทศ  ปจจัยท้ังหมดดังกลาวขางตน สงผลใหโดยภาพ
รวมแลวในไตรมาสแรกของป 2547 น้ี ประเทศไทยไดรับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศเปน
จํานวนท้ังสิ้น 2,974,692 คนตลาดมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 4.39 โดยภูมิภาคโอ
เชียเนียและตะวันออกกลางมีการเติบโตท่ีคอนขางสูงมาก ในขณะท่ีนักทองเท่ียวจากภูมิภาค 
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เอเชีย ยุโรป และ  อเมริกากลับมีอัตราการขยายตัวของตลาดเพิ่มข้ึนเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบ
กับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

สําหรับสถานการณการทองเท่ียวของไทยในชวงไตรมาสถัดไปคาดวา  จะยังคงขยาย
ตัวเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองจากไตรมาสแรก เน่ืองจากปจจัยการฟนตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
ตางๆ ท่ีเขมแข็งเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ   จะยังคงเปนปจจัยสําคัญท่ีกระตุนใหเกิดการเดินทางอยางตอ
เน่ืองอยางไรก็ตาม  ปญหาความไมสงบในพื้นท่ีชายแดนภาคใตของไทยจะยังคงเปนอุปสรรค
สําคัญตอการเติบโตทางการทองเท่ียวของไทยอยู  รวมท้ังแนวโนมการปรับตัวสูงข้ึนอยางตอ
เน่ืองของราคานํ้ามันในตลาดโลกท่ีเร่ิมสงผลกระทบตอประชาชน รวมไปถึงการเดินทางทอง
เท่ียวแลวน้ัน ปจจัยดังกลาวจะเปนตัวฉุดร้ังท่ีสําคัญตอการเติบโตของการทองเท่ียวของไทย
ในไตรมาสหนา   

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
 สถานการณทองเท่ียวของตลาดเอเชียตะวันออกในชวงไตรมาสแรกของปน้ี  มีการ
ขยายตัวเพิ่มข้ึนเล็กนอยในอัตรารอยละ  2.90 โดยประเทศไทยไดรับนักทองเท่ียวจากภูมิภาค
น้ีเปนจํานวนท้ังสิ้น 1.67 ลานคน ซึ่งมีแนวโนมคอนขางดีแมวาจะมีการเกิดวิกฤตไขหวัดนก 
รวมท้ังการเกิดสถานการณความไมสงบในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใตในชวงเวลาดังกลาว
ก็ตาม ท้ังน้ี สวนหน่ึงเน่ืองจากมีการเดินทางเขาของนักทองเท่ียวเชื้อสายจีนอยางคึกคักใน
ชวงเทศกาลตรุษจีนซึ่งตรงกับเดือนมกราคมในปน้ี  โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 
34.82 ทุกตลาดมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนเปนท่ีนาพอใจในเดือนมกราคม โดยเฉพาะตลาดฮองกง 
ซึ่งเพิ่มข้ึนรอยละ  97.19 ตลาดมาเลเซีย  เพิ่มข้ึนรอยละ 83.47   และตลาดจีนเพิม่ข้ึนรอยละ 
41.12  
 เมื่อพิจารณาตามรายตลาดพบวา ตลาดหลักทุกตลาด  ไดแก  จีน  ฮองกง  ญ่ีปุน 
เกาหลี  มาเลเซีย  สิงคโปร  และ ไตหวัน  ไดรับผลกระทบอยางมากในเดือนกุมภาพันธ  โดยมี
อัตราการเติบโตลดลงรอยละ  23.05  เน่ืองจากการชะลอการทองเท่ียวหลังจากการเดินทาง
ในชวงตรุษจีน  รวมท้ังในปท่ีผานมา  ชวงตรุษจีนตรงกับเดือนกุมภาพันธ ซึ่งมีนักทองเท่ียว
เดินทางเขามาจํานวนมาก นอกจากน้ี ปจจัยสําคัญอีกประการท่ีสงผลตอการเดินทางเขาของ
นักทองเท่ียวในเดือนกุมภาพันธ คือ การแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในภูมิภาคเอเชีย โดย
เฉพาะอยางย่ิง  ในประเทศเวียดนามและไทยซึ่งมีผูเสียชีวิตจากการระบาดในคร้ังน้ี จากการ
แพรระบาดดังกลาว  มีผลกระทบอยางตอเน่ืองไปถงึเดือนมนีาคมกับตลาดหลักในเอเชียตะวนั
ออก คือ จีน ฮองกง ญ่ีปุน ไตหวัน และเกาหล ีในขณะท่ี ตลาดอื่นๆ เชน มาเลเซีย และสงิคโปร 
มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 31.72  และรอยละ 34.79  ตามลําดับ  สวนหน่ึงเน่ืองจากการ
เปดเสนทางบินใหมของแอรเอเชียในเสนทาง สิงคโปร – กรุงเทพฯ 14 เท่ียวบินตอสัปดาหใน
เดือนกุมภาพันธ สวนตลาดท่ีมีการเดินทางเขาเพิ่มข้ึนสม่ําเสมอ  ไดแก  อินโดนีเซีย  และ ฟลิป
ปนส ในขณะท่ีกลุมประเทศในอินโดจีน มีการเติบโตเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง มีเพียงเวียดนามท่ีมี
การปรับตัวลดลงในเดือนกุมภาพันธ เน่ืองจากการระบาดอยางหนักของโรคไขหวัดนกในประ 
เทศ 
 สําหรับในไตรมาสท่ี 2 คาดวาสถานการณการทองเท่ียวของภูมิภาคน้ีมีแนวโนมขยาย 
ตัวเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในชวงวันสงกรานตในเดือนเมษายน และวันแรงงานซึ่งเปนวันหยุดยาวใน



 
หนา 3 

สงวนสิทธิ ์หามทําซ้ําทั้งหมดหรือบางสวน ไมวาในรูปแบบหรือส่ิงใด โดยไมไดรับอนุญาตจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

 

เดือนพฤษภาคม ตลาดท่ีคาดวาจะมีการเติบโตท่ีดีอยางตอเน่ืองคือ ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย 
เกาหลีใต เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟลิปปนส แมวาสถานการณความไมสงบในเขต 3 จังหวดั 
ชายแดนภาคใตท่ีเกิดข้ึนในเดือนมีนาคมและ เดือนเมษายนจะกอใหเกิดผลกระทบตอนักทอง
เท่ียวมาเลเซียและสิงคโปรท่ีเดินทางเขาทางดานชายแดนภาคใต แตคาดวาจะไมมีผลตอจํานวน
นักทองเท่ียวโดยรวม  เน่ืองจากนักทองเท่ียวชาวมาเลเซีย และ สิงคโปร  มีการเปลี่ยนเสนทาง
การเดินทางไปยัง ภูเก็ต สมุย และกรุงเทพฯ แทน จากสถิตินักทองเท่ียวชาวมาเลเซียและสิงค
โปรท่ีเดินทางเขาทางทาอากาศยานกรุงเทพฯจากเดือนมกราคม–พฤษภาคม พบวา มีจํานวน
นักทองเท่ียวเดินทางเพิ่มมากข้ึนกวาชวงเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ  61.44  และรอยละ 
47.26 ตามลําดับและ มากกวาชวงเดียวกันของป 2545 ซึ่งเปนชวงท่ีไมมีวิกฤตการณทาง
การทองเท่ียว นอกจากน้ี ยังมีปจจัยเสริมทางดานการบินท่ีเปนตัวกระตุนใหนักทองเท่ียวจาก
มาเลเซียและสิงคโปรเดินทางทางอากาศมากข้ึน เชน สายการบินตนทุนตํ่าสายใหม คือ Valuair 
ของสิงคโปร มีการเปดเสนทางบิน สิงคโปร–กรุงเทพฯ  ในชวงปลายเดือนพฤษภาคม จํานวน 
14 เท่ียว ตอสัปดาห และแอรเอเชียกําลังจะเปดเสนทางบิน ปนัง – กรุงเทพฯ  กัวลาลัมเปอร 
– กรุงเทพฯ  และ  โคตาคินาบาลู –กรุงเทพฯ ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมน้ี สวนตลาด
หลักอื่นๆ  เชน  จีน  ญ่ีปุน  และ ไตหวัน คาดวา จะยังคงชะลอตัว  เน่ืองจากมีความออนไหว
ในเร่ืองขาวคราวความไมสงบในภาคใต เศรษฐกิจท่ีเพิ่งฟนตัวของญ่ีปุนซึ่งชาวญ่ีปุนยังระมัด 
ระวังการใชจาย ปญหาทัวรศูนยเหรียญของจีนท่ียังเปนปญหาใหญ และ การท่ีรัฐบาลจีน
อนุญาตในคนจีนเดินทางไปในประเทศตางๆ    มากข้ึน รวมท้ัง สถานการณหลังการเลือกต้ังของ
ไตหวันในเดือนมีนาคมท่ียังตองรอดูทาทีของรัฐบาลจีน และ  นโยบายทางการเมืองของรัฐบาลไต 
หวันตอไป 

ภูมิภาคยุโรป 

 
 สถานการณการเดินทางเขาประเทศไทยของนักทองเท่ียวจากภูมิภาคยุโรปในไตรมาส
แรกของป 2547 น้ันมีการเติบโตเพิ่มข้ึน โดยไทยไดรับนักทองเท่ียวจากภูมิภาคดังกลาวเปน
จํานวนท้ังสิ้น 840,406 คน เพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 4.60 แมวาในป 2547 สภาพเศรษฐกจิของ
ยุโรปจะเร่ิมปรับตัวดีข้ึน  ในขณะท่ีผลจากการสํารวจในหลายๆ ตลาดพบวาประเทศไทยยังคง
เปนแหลงทองเท่ียวยอดนิยมอันดับตนๆ ของนักทองเท่ียวภูมิภาคยุโรปอยูก็ตาม แตตลาดไม
สามารถขยายตัวเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีสูงตามท่ีคาดหวังไวได เน่ืองจากมีปจจัยหลายประการท่ี
อุปสรรคเหน่ียวร้ังการเติบโตของตลาดไว ปจจัยหลักไดแก การแพรระบาดของไขหวัดนกใน
ประเทศไทยท่ีตกอยูในสถานการณท่ีคอนขางรุนแรง การแข็งข้ึนอยางมากของคาเงินปอนด
และเงินยูโรเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลารสหรัฐในชวงดังกลาว ทําใหนักทองเท่ียวยุโรปเดินทาง
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เขาสูสหรัฐอเมริกาจํานวนเพิ่มข้ึนอยางมาก สถานการณการกอการรายสากลยังคงเกิดข้ึน
อยางตอเน่ือง โดยลาสุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดรถไฟในกรุงเมดริด ประเทศสเปน ทําใหชาวยุ
โรปหวาดกลัวการตกเปนเปาหมายการถูกโจมตี จึงนิยมเดินทางในระยะสั้นภายในภูมิภาค
เดียวกันแทนการเดินทางระยะไกล นอกจากน้ีประเทศคูแขงของไทยอาทิเชน จีน อินเดีย มีการ
เพิ่มเท่ียวบินเสนทางใหมๆ  จากยุโรปเขาสูประเทศดังกลาวเพิ่มมากข้ึน ปจจัยดังกลาวขางตน
สงผลกระทบใหการเติบโตของนักทองเท่ียวจากภูมิภาคยุโรปไมสามารถขยายตัวไดอยางเต็ม
ศักยภาพท่ีคาดหวังไว 
 อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาการเติบโตเปนรายตลาดแลวจะพบวา ตลาดหลักๆ สวน
ใหญ เชน สหราชอาณาจักร สวีเดน เนเธอรแลนด สวิสเซอรแลนด  อิตาล ีและยุโรปตะวันออก 
เปนตน มีการเติบโตอยูในภาวะทรงตัวโดยมีการขยายตัวของตลาดราวรอยละ  0 - 3 ท้ังน้ีแม
วาในชวงตนไตรมาสหลายๆ ตลาดมีการเติบโตในอัตราสูงตอเน่ืองมาต้ังแตปลายป 2546 ซึ่ง
เพิ่งฟนตัวข้ึนมาจากวิกฤตโรคซารส  แตเมื่อเขาสูชวงปลายไตรมาส การระบาดของโรคไขหวดั
นกในไทยและการลอบวางระเบิดรถไฟในเมดริด  ทําใหนักทองเท่ียวยุโรปกลับมาสูภาวะวิตก
กังวลกับความปลอดภัยในการเดินทางอีกคร้ัง ผลดังกลาวทําใหในเดือนมีนาคมจํานวนนัก
ทองเท่ียวจากยุโรปท่ีเดินทางเขาไทยลดลงกวารอยละ 4.5 โดยเกือบแทบทุกตลาดมีจํานวนนัก
ทองเท่ียวลดลงในอัตราท่ีคอนขางสูง อยางไรก็ตาม  แมวาสถานการณรายตลาดสวนใหญจะ
อยูในภาวะทรงตัว แตตลาดหลักอยางเยอรมนี เดนมารก และรัสเซีย กลับมีการขยายตัวของ
ตลาดในอัตราท่ีสูงมาก ท้ังน้ี เน่ืองจากสายการบินไทยไดมีการเพิ่มเท่ียวบินในเสนทางจาก แฟ
รงคเฟรท และ จากโคเปนเฮเกนเขาสูกรุงเทพฯ ต้ังแตปลายป 2546 ท่ีผานมา  ทําใหการเดิน
ทางของนักทองเท่ียวตลาดดังกลาวในชวงฤดูกาลทองเท่ียวมีความสะดวกมากย่ิงข้ึน  อีกท้ัง
นักทองเท่ียวจากตลาดดังกลาวสวนใหญเปนกลุมเดินทางซ้ํา จึงมีความรูจักและเขาใจประ เทศ
ไทยเปนอยางดี ทําใหความกังวลดานความปลอดภัยท้ังจากการกอการรายและโรคระบาดน้ัน
มีนอยกวานักทองเท่ียวตลาดอื่น ในขณะท่ีตลาดรัสเซียน้ันเปนตลาดท่ีเติบโตในอัตราท่ีสูง
อยางตอเน่ืองในชวง 2-3 ปท่ีผานมา ท้ังน้ีเปนผลจากการรวมมือกันท้ังภาครัฐและเอกชนใน
การกระตุนตลาดอยางตอเน่ือง สงผลใหตลาดนักทองเท่ียวรัสเซียมีการขยายตัวท่ีโดดเดน
มาก  อยางไรก็ตามตลาดหลักท่ีสถานการณคอนขางนาเปนหวง คือ ตลาดฝร่ังเศส  ซึ่งมี
จํานวนนักทองเท่ียวลดลงคอนขางมากราวรอยละ  8 ท้ังน้ี  เน่ืองจากการแพรระบาดของไข
หวัดนกในไทย และ เวียดนาม ซึ่งเปนเสนทางทองเท่ียวหลักเสนทางหน่ึงของนักทองเท่ียวฝร่ัง
เศส ทําใหนักทองเท่ียวตลาดดังกลาววิตกกังวลกับความปลอดภัยของสุขภาพ  จึงเปลี่ยนแปลง
จุดหมายการเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียวอื่นแทน  
 สําหรับแนวโนมสถานการณในไตรมาสถัดไป  คาดวาสถานการณโดยรวมจํานวนนัก
ทองเท่ียวยุโรปท่ีเดินทางเขาประเทศไทยจะขยายตัวเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีปจจัยเสริมหลายประ 
การ ท้ังสภาพเศรษฐกิจของยุโรปท่ีมีเสถียรภาพมากข้ึน การเพิ่มจํานวนเท่ียวบินและจุดบิน
ใหมๆ  ของสายการบินตางๆ เชน  การบินไทย  เพิ่มเท่ียวบินเขาประเทศไทยจากมิลาน ลอน
ดอน และมิวนิค สายการบินภูเก็ตแอร เพิ่มเสนทางบินจากลอนดอน (Gatwick) – กรุงเทพฯ 
เปนตน การเพิ่มจํานวนเท่ียวบินและเสนทางดังกลาวจะชวยกระตุนการเดินทางจากภูมิภาคยุ
โรปมายังประเทศไทยมีความสะดวกมากย่ิงข้ึน อยางไรก็ตามปจจัยท่ีควรพิจารณาเปนพิเศษ
คือ การปรับตัวสูงข้ึนของราคานํ้ามันโลก ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอราคาบัตรโดยสาร
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เคร่ืองบิน รวมท้ังผลกระทบทางออมท่ีกดดันภาวะเงินเฟอและการชะงักงันของการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ นอกจากน้ีปญหาการกอการรายและความไมสงบในพื้นท่ีชายแดนภาคใต ยังคงเปน
ปญหาสําคัญท่ีนักทองเท่ียวยังคงติดตามและวิตกกังวลสถานการณดังกลาวอยู  หากปญหา
ดังกลาวยังไมคลี่คลายลง อาจสงผลกระทบตอการเติบโตของนักทองเท่ียวยุโรปในไตรมาสตอ
ไปได 

ภูมิภาคอเมริกา 
 ในชวงไตรมาสแรก ตลาดนักทองเท่ียวจากภูมิภาคอเมริกาท่ีเดินทางทองเท่ียวในประ 
เทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 1.87  หรือมีจํานวนนักทองเท่ียว  186,009  คน 
แมวาจะเกิดวิกฤติ - การณการแพรระบาดของโรคไขหวัดนก รวมท้ังการเกิดสถานการณความ
ไมสงบในภาคใตในชวงเวลาดังกลาวก็ตาม ท้ังน้ี มีสาเหตุสําคัญจากการท่ีตลาดนักทองเท่ียว
สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนตลาดหลักมีการขยายตัวต้ังแตชวงกลางไตรมาสเปนตนมา รวมท้ังการท่ี
ตลาดขนาดเล็ก เชน บราซิล และอารเจนตินา มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนเชนกัน 

เมื่อพิจารณาตามรายตลาดพบวา ตลาดนักทองเท่ียวสหรัฐฯมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนใน
อัตรารอยละ 3.89 ท้ังน้ี ตลาดนักทองเท่ียวดังกลาวไดรับผลกระทบจากเหตุการณการแพร
ระบาดของโรคไขหวัดนกในประเทศไทยเพียงชวงระยะเวลาสั้น ๆ  เทาน้ัน เน่ืองจากสื่อมวลชนใน
สหรัฐฯใหความสําคัญกับเหตุการณอื่น ๆ มากกวา ประกอบกับการท่ีรัฐบาลมมีาตรการในการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคท่ีเชื่อถือได ตลอดจนสามารถยับย้ังการแพรระบาดของโรคใน
ระยะเวลาอันสั้นไดสรางความมั่นใจใหกับนักทองเท่ียวเปนอยางดี  อีกท้ังยังมีปจจัยหลักดาน
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ท่ีมีการปรับตัวดีข้ึน 

 สวนตลาดนักทองเท่ียวแคนาดา ซึ่งเปนตลาดรองกลับม ี
จํานวนนักทองเท่ียวลดลงอัตรารอยละ 8.21 อันเปนผลมาจาก
การเผยแพรขาว เร่ืองการระบาดของโรคซารสระลอกใหมในภูมิ
ภาคเอเชียในชวงเดือนแรกรวมท้ังการเสนอขาวเกี่ยวกับการระบาด
ของโรคไขหวัดนกในประเทศไทยอยางตอเน่ือง นับต้ังแตกลางไตร
มาสเปนตนมา ประกอบกับรัฐบาลแคนาดาแสดงทาทีวิตกกังวล
เกี่ยวกับการแพรระบาดของโรคดังกลาว  ทําใหนักทองเท่ียวจาก
ตลาดแคนาดามีความต่ืนตัว และ เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง
ทองเท่ียวในพื้นท่ีท่ีพบการระบาดมากข้ึน อยางไรก็ตามการท่ี
ตลาดแคนาดามีจํานวนนักทองเท่ียวลดลงก็ไมไดสงกระทบตอการ
เติบโตภาพรวมเทาใดนัก 

 สําหรับไตรมาสท่ี 2   คาดวาตลาดนักทองเท่ียวจากภูมิภาคอเมริกาจะมีการขยายตัวเพิม่
ข้ึน   จากระบบเศรษฐกจิภายในสหรัฐอเมริกาท่ีมีการปรับตัวดีข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงชวงเทศกาล
สงกรานตในเดือนเมษายน  อยางไรกต็ามยังคงมีปจจัยลบเกี่ยวกับกระแสความหวาดกลวัจากภัย
การกอการรายขามชาติในตลาดสหรัฐอเมริกา  กอปรกับประเทศไทยยังมีปญหาการกอการราย
ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งสงผลใหภาพลักษณดานความปลอดภัยในประเทศลดลง 
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ภูมิภาคเอเชียใต 
 สถานการณตลาดนักทองเท่ียวจากภูมิภาคเอเชียใต   ในชวงไตรมาสแรกมีการขยายตัว
เพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 6.43 หรือมีจํานวนนักทองเท่ียว 97,611 คน จํานวน เมื่อเทียบกับชวง
เวลาเดียวกันของป  2546  ท้ังน้ี ตลาดนักทองเท่ียวจากภูมิภาคเอเชียใตไดรับผลกระทบจาก
วิกฤติการณการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกนอยมาก เน่ืองจากไมไดเปนพื้นท่ีแพรระบาด
ของโรค  โดยตลาดท่ีมีการเติบโตคอนขางมากไดแก ตลาดนักทองเท่ียวอินเดียซึ่งเปนตลาดหลัก
มีการขยายตัวในอัตรารอยละ 10.46   และตลาดนักทองเท่ียวปากีสถานมีการขยายตัวในอัตรา
รอยละ 12.78 ในขณะท่ีตลาดอื่น ๆ  มีการชะลอตัวลงเล็กนอย  

การเติบโตของตลาดอินเดีย เปนผลมาจากปจจัยดานการเพิ่มเท่ียวบินตรงของการบิน
ไทย ในเสนทางบังกาลอร - กรุงเทพฯ  จํานวน  4 เท่ียวบินตอสัปดาห ทําใหการเดินทางมายัง
ประเทศไทยของนักทองเท่ียวมีความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน  ในขณะท่ีตลาดบังคลาเทศซึ่งมีการ
ชะลอตัวลงนับต้ังแตชวงปลายป 2546  โดยมีสาเหตุจากการขาดเสถียรภาพทางการเมืองและ
ความขัดแยงทางศาสนาในประเทศ กอใหเกิดผลกระทบกับภาคเศรษฐกิจโดยรวมทําใหชาวบัง
คลาเทศเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณดังกลาว  และ ชะลอการเดินทางออกทองเท่ียว
ในตางประเทศ  

 
 สําหรับสถานการณในไตรมาสท่ี  2  คาดวาตลาดน้ีจะมีการเติบโตอยางตอเน่ือง  โดยได
รับอิทธิพลจากตลาดอินเดียท่ีภาวะทางเศรษฐกิจปรับตัวดีข้ึนเปนอยางมากในรอบ   10 ปท่ีผาน
มา แมวาจะมีแนวโนมชะลอตัวลงเล็กนอยในป 2547   แตการท่ีเศรษฐกิจของอินเดียเติบโตอยาง
ตอเน่ืองน้ัน  ก็ทําใหนักทองเท่ียวจากอินเดียมีอํานาจในการซื้อสินคาทางการทองเท่ียวมากข้ึน 
รวมท้ังจะเปนปจจัยสําคัญในการกระตุนใหนักทองเท่ียวอินเดียเดินทางทองเท่ียวนอกประเทศ
มากย่ิงข้ึนดวย 

ภูมิภาคโอเชียเนีย 
 สถานการณการเดินทางเขาประเทศไทยของนักทองเท่ียว จากภูมิภาคโอเชียเนียในไตร
มาสแรกของป 2547  น้ัน  พบวา นักทองเท่ียวเดินทางเขามาท้ังสิ้น 102,926 คน เพิม่ข้ึนใน
อัตรารอยละ 25.08  ซึ่งเปนการขยายตัวในอัตราท่ีสูงมาก ชี้ใหเห็นแนวโนมการฟนตัวกลับ
มาของตลาดดังกลาวหลังจากท่ีชะลอตัวลงต้ังแตปลายป 2545  เร่ือยมา ซึ่งการชะลอตัวดัง
กลาวเกิดข้ึนในตลาดนักทองเท่ียวหลัก คือ ตลาดออสเตรเลียเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม  ในตน
ป 2546 น้ีตลาดเร่ิมสงสัญญาณการฟนตัวกลับมา  โดยปจจัยหลักๆ ท่ีชวยกระตุนตลาดให
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ฟนกลับมาไดแก  การฟนตัวของเศรษฐกิจออสเตรเลียเองท่ีปรับตัวดีข้ึนต้ังแตกลางป 2546 
เปนตนมา และ  ในชวงปลายปดังกลาวเงินสกุลดอลลารออสเตรเลียแข็งคาข้ึนอยางมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐและเงินบาทของไทย  ปจจัยดังกลาวสงผลใหนักทองเท่ียวรู
สึกถึงความคุมคาเงินท่ีมีมากข้ึนในเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทย  นอกจากน้ีการเปดเสน
ทางบินใหมซิดนีย-เมลเบิรน-ภูเก็ต-กรุงเทพฯ  3 เท่ียว/สัปดาหของสายการบินไทยต้ังแต
ปลายป 2546 เปนตนมา ชวยแกปญหาจํานวนเท่ียวบินท่ีลดลงต้ังแตสายการบินแควนตัส/บริ
ติช แอรเวยยายฐานการบินออกจากประเทศไทยไปยังสิงคโปรไดพอสมควร  
 สําหรับแนวโนมตลาดในไตรมาสถัดไปน้ัน คาดวา ตลาดโอเชยีเนียนาจะยังคงขยายตัว
ในระดับสูงไดอยางตอเน่ือง  ท้ังน้ีเน่ืองดวยปจจัยทางเศรษฐกิจยังคงมีอิทธิพลสําคัญในการ
กระตุนการเดินทางอยู รวมท้ังนโยบายการลดภาษีของออสเตรเลียท่ีคาดวาจะออกใชในเดือน
กรกฎาคมจะกระตุนใหชาวออสเตรเลียมาลังซื้อสูงข้ึน และ อาจสงผลใหมีแนวโนมในการเดิน
ทางทองเท่ียวมากย่ิงข้ึนอยางก็ตามประเด็นท่ีตองเฝาติดตามอยางใกลชิด  คือ ปญหาสถาน
การณความไมสงบในพื้นท่ี  3  จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย ท่ีทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน 
รวมท้ังการสรางความสับสนโดยการเชื่อมโยงพื้นท่ีดังกลาวเขากับแหลงทองท่ียวท่ีสําคัญของ
ไทยทางภาคใต เชน ภูเก็ตและเกาะสมุย  เปนตน ซึ่งหากสถานการณดังกลาวยังไมคลี่คลายลง
ในระยะเวลาอันสั้น 

ภูมิภาคตะวันออกกลาง 
 ในชวงไตรมาสแรก การเดินทางทองเท่ียวในประเทศไทยของนักทองเท่ียวจากภูมิภาค
ตะวันออกกลาง มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 2  3.62   หรือมีจํานวนนักทองเท่ียว 
59,946 คน เน่ืองจากประเทศไทยยังคงเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปนท่ีนิยมในดานของความคุม
คาเงิน ท้ังน้ี เหตุการณการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกและความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาค
ใต  ไมไดสงผลกระทบมากนักตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวในประเทศไทยของนักทองเท่ียว
จากภูมิภาคดังกลาว  

เมื่อพิจารณารายตลาดพบวา ทุกตลาดมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะ  ตลาดนักทอง
เท่ียวอิสราเอลซึ่งเปนตลาดหลักมีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนถึงรอยละ  46.87 แมวาตลาดนักทอง
เท่ียวจากซาอุดิอาระเบีย และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตสจะมีการชะลอตัวลงในชวงกลางไตรมาสซึ่ง
เปนชวงท่ีมีการระบาดของโรคไขหวัดนก อยางไรก็ตามการท่ีรัฐบาลไทยมมีาตรการท่ีเขมงวดใน
การควบคุม และ ปองกันการแพรระบาดของโรคไขหวัดนก    สามารถสรางความมั่นใจใหกับนัก
ทองเท่ียวจากท้ัง 2 ตลาดไดและกลับมาเติบโตอีกคร้ังในชวงปลายไตรมาส  

สถานการณในไตรมาสท่ี 2 คาดวาตลาดจะยังคงเติบโตอยางตอเน่ือง  โดยมีสาเหตุ
สําคัญจากการท่ีนักทองเท่ียวจากตะวันออกกลางประสบปญหาเกี่ยวกับ ความสะดวกในการขอ
รับการตรวจลงตราในประเทศแถบยุโรป  ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา อีกท้ังคาใชจายในการ
เดินทางทองเท่ียวในประเทศไทยท่ีไมสงูมากนัก  จึงทําใหไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวจากภูมิ
ภาคตะวนัออกกลางคอนขางมาก  
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ภูมิภาคแอฟริกา 
 นักทองเท่ียวจากภูมิภาคแอฟริกามีการเดินทางทองเท่ียวในประเทศไทยจํานวน16,954 
คน หรือลดลงเล็กนอยในอัตรารอยละ 1.46 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2546 เน่ืองจาก
ตลาดแอฟริกา  ใตซึ่งเปนตลาดหลักยังคงชะลอตัวลงอยางตอเน่ืองจากปท่ีผานมา จากปญหา
สําคัญเกี่ยวกับการขาดเท่ียวบินตรงมายังประเทศไทย  ประกอบกับวิกฤติการณการระบาดของไข
หวัดนกในประเทศไทยชวงไตรมาสแรกซึ่งเปนท่ีสนใจและไดรับการเสนอขาวอยางตอเน่ืองในตลาด
ดังกลาว ซึ่งสงผลใหนักทองเท่ียวขาดความมั่นใจในการเดินทางและชะลอการเดินทางออกไปเพื่อ
รอดูสถานการณ 
 สําหรับสถานการณตลาดในไตรมาสท่ี 2คาดวาตลาดจะมีการเติบโตจนมีระดับใกลเคียง
กับป 2545 ซึ่งเปนปท่ีไมมีอิทธิพลจากวิกฤติการณตาง ๆ เขามากระทบ เน่ืองจากประเทศไทย
ยังคงเปนสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมในตลาดนักทองเท่ียวแอฟริกาใตซึ่งเปนตลาดหลัก 
 
 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 
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สาธารณรัฐประชาชนจีน1 

(The People’s Republic of China) 

 

ขอมูลทั่วไป (ป 2544) 
 

1. ประชากร   1,276.27 ลานคน  อยูในเมือง 37.70%  อยูในชนบท 62.30% 
2. พ้ืนที ่   9,501,000  ตารางกิโลเมตร 
3. ระบบการปกครอง สังคมนิยม มีพรรคคอมมิวนิสตเปนสถาบันทางการเมืองท่ีมีอํานาจ  

ในการกําหนดนโยบายตางๆ  รัฐบาลและรัฐสภาปฏิบัติตามมติ และ
นโยบายท่ีพรรคฯ กําหนด 

4. เขตการปกครอง  (ไมรวมฮองกง ไตหวัน และมาเกา) แบงออกเปน 31 เขต ดังน้ี 
-   มหานคร 4 แหง(เทศบาล) คือ ปกกิ่ง(Beijing)ฉงชิง(Chongqing)  

เซี่ยงไฮ(Shiainghai) เทียนจินหรือเทียนสิน(Tianjin) 

                                                
1 สํานักงานจังหวัดสุราษฎรธานี กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด. 2547. สรุปผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการของผูวา
ราชการจังหวัดสุราษฎรธานีและคณะในการเชื่อมสัมพันธไมตรีเพ่ือแลกเปลี่ยนการคาการลงทุนและการทองเท่ียวระหวาง
จังหวัดสุราษฎรธานีกับเมืองเซ่ียงไฮ เมืองปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันท่ี 15-23 เมษายน 2547. (เอกสาร
อัดสําเนา) 
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-   เขตการปกครองอิสระ 5 เขต คือ กวางสี (Guangxi)  มองโกเลีย 
(Inner Mongolis) หนิงเซีย(Ningxia) ทิเบตหรือซีจาง(Tibet or 
Xizang)  ซิงเจียง(Xinjiang) 
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-   มณฑล 22 มณฑล  คือ  อันฮุย(Anhui)  ฟูเจียน(Fujian)  เจียงซ ู
(Jiangsu) เจียงสี(Jianxi) จีหลิน(Jilin) กันซู(Gansu)  กุยโจว(Guizhou)  
กวางตุง(Guangdong)  ไหหลําหรือไหหนาน(Hainan)   เฮยหลงเจียง 
(Heilongjiang)  เหอเปย(Herbei)  เหอหนาน(Henan)    หูเปย(Hubei) 
หู ห นาน (Hunan)  เห ลี ยวห นิง (Liaoning)  ชิ งห (Qinghai)  ซ าน
ซี(Saanxi)  ซานตุง(Shandong)  ซานซ(ีShanxi)  เสฉวน(Sichuan)  ยูน
นาน(Yuannan  เจอเจียง(Zhejing) 

5. เมืองหลวง  กรุงปกกิ่ง(Beijing) 
6. เมืองธุรกิจ ปกกิ่ง(Beijing)   เซี่ยงไฮ (Shanghai)  กวางโจว (Guangzhou)  เซินเจิน 

(Shenzhen)  ตาเหลียน(Dalian)  ชิงเตา(Qingdao)  นานจิงหรือนานกิง 
(Nanjing)   เฉิงตู(Chengdu)    ฉงชิง(Chongqing) เซียะเหมิน(Xiamen)  
ฟูโจว(Fuzhou)   ไหโชว(Haikou)   ฮารบิน(Harbin)  คุนหมิง(Kunming)  
หางโจว(Hangzhou)  เจินโจว(Zhengzhou)  ซีอาน(Xian) 

7. ภาษา ภาษาจีนกลาง(Mandarin) เปนภาษาราชการ แตภาษาทองถิ่นก็ใชกัน
อยางกวางขวาง 

8. อัตราแลกเปลี่ยน  1 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 8.2766 หยวน หยวนละประมาณ 5.20 
บาท 

9. มาตราช่ังตวงวัด  ระบบเมตริก และระบบของจีน 
1 จิง (Jin) = 0.5 กิโลกรัม 1 กงจิง = 1 กิโลกรัม 
1 ไร ประมาณ 2.4 หมู  1 หมู = 0.0667 เฮกตาร 

10. เวลา   ใชเวลาเดียวกันท้ังประเทศ(เวลาเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
11. ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในป 2544 9,593,300 ลานหยวน(1,159,087 

ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 52.16 ลานลานบาท เพิ่มข้ึน 7.3%) 
12. รายไดประชาชาติตอหัว ป 2544 คนในเมือง  6,860.0 หยวน/ป (ประมาณ 35,672 บาท) 

เพิ่มข้ึน 8.5%  คนชนบท   2,366.0 หยวน/ป  (ประมาณ 12,303 
บาท) เพิ่มข้ึน 4.2% 

13. เงินเฟอ   ป 2544 0.7% 
14. นักทองเที่ยว ป 2544  จากตางประเทศ  89.01 ลานคน (เพิ่มข้ึน 6.7%) 

ป 2544 จีนมีรายไดจากการจากการทองเท่ียวรวม 352,200 ลาน
หยวน(1.83  ลานลานบาท)  เพิ่มข้ึน 10.9% 

15. การลงทุนจากตางประเทศ ในป 2544 เปนเงิน 46,800 ลานเหรียญสหรัฐฯ(2.11ลาน 
ลานบาท)  เพิ่มข้ึน  14.9% 

16. การคาระหวางประเทศ 2544  การคารวม  509,768.13  ลานเหรียญสหรัฐ   (ประมาณ
22.94 ลานลานบาท) เพิ่มข้ึน  7.48% 

§ จีนนําเขาจากท่ัวโลก 243,613.49  ลานเหรียญสหรัฐ  (ประมาณ 22.94 ลานลานบาท) 
เพิ่มข้ึน 8.23% 
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§ จีนสงออกไปท่ัวโลก 266,154.63   ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 11.93 ลานลานบาท)  
เพิ่มข้ึน 6.80% 

17. ปจจัยในการเขาตลาดจีน : ภาษา (จีน)  แขนขา  (คนในบริษัท / ตัวแทนท่ีไวใจไดในจีน)               
การตลาด (การตลาด/การโฆษณา) 

 
เคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจประเทศจีน 
 

 2002 2003 
GDP(at PPP) (US$ Bill) 6,019 6,616 
GDP growth (%) 8.0 7.9 
GDP percapita (at PPP) (US$) 4,690 5,110 
Export (ม.ค – ธ.ค.) (US$ Mil) 266,661 (2001) 325,642 (2002) 
Import (ม.ค – ธ.ค.) (US$ Mil) 243,567 (2001) 295,303 (2002) 
Trade balance 23,094 (2001) 30,339 (2002) 
อัตราเงินเฟอ (%) - 0.6E 0.4E 
สินคาสงออก – เครื่องใชไฟฟา เครื่องจักร เครื่องนุงหม-ผาถัก เครื่องนุงหม-ผาทอ รองเทา/ช้ินสวน 
สงออกไปประเทศ – สหรัฐฯ 21%  ฮองกง 18%  เกาหลีใต 5%  เยอรมนี 3% 

 
หมายเหตุ: E=ประมาณการ  F=คาดคะเน     PPP=Purchasing Power Parities, n.a.=Data not available 
ท่ีมา : (1)EIU, (2)World Trade Atlas, (3)กรมสงเสริมการสงออกโดยความรวมมือของกรมศุลกากร 
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จีนนําเขาสินคา ป 2001 – 2002 (ม.ค. – ธ.ค.) 
US $ Mil. Growth (%) 

สินคา 2001 2002 
(ม.ค-ธ.ค.) 

01/00 02/01 
(ม.ค-ธ.ค.) 

ประเทศ 
(อันดับ) 

- World - 243,567.05 295,302.91 8.21 21.24 (1)ญ่ีปุน (2)ไตหวัน (3)เกาหลีใต 
(4)สหรัฐฯ (5)เยอรมนี (12)ไทย 

1.Electrical 
Machinery 

55,909.46 73,311.09 10.17 31.12 ญ่ีปุน 22.2% ไตหวัน 15.9% เกาหลีใต 
12.2% จีน 9.2% ไทย 1.7% 

2.Machinery 40,558.85 52,194.72 17.77 28.69 ญ่ีปุน 22.3% ไตหวัน 12.2% เยอรมนี 
12.1% สหรัฐฯ 10.6% ไทย 2.1%   

3.Mineral Fuel,Oil 
etc. 

17,548.84 19,327.43 -15.03 10.14 ซาอุฯ 12.7% อิหราน 10.8% โอมาน 
7.5% เกาหลีใต 6.9% ไทย 1.8% 

4.Plastic 15,263.30 17,379.78 5.57 13.87 ไตหวัน 23.5% ญ่ีปุน 17.7% เกาหลีใต 
16.5% สหรัฐฯ 7.2% ไทย 4.5% 

5.Optic,NT8544 
Med Instr. 

9,778.27 13,477.89 34.28 37.84 ญ่ีปุน 25.6% ไตหวัน 19.1% สหรัฐฯ 
15.8% เกาหลีใต 9.5% ไทย 0.7% 

6.Iron and Steel 10,978.93 13,239.76 14.41 20.92 ญ่ีปุน 25.7% ไตหวัน 22.3% เกาหลีใต 
13.9% รัสเซีย 1.6% ไทย 1.2% 

7.Organic 
chemical 

8,976.98 11,157.97 7.80 24.30 เกาหลีใต 21.8% ญ่ีปุน 20.3% ไตหวัน 
10.9% สหรัฐฯ 7.9% ไทย 1.6% 

8.Vehicles,not 
railway 

4,533.73 6,478.96 25.51 42.91 ญ่ีปุน 41.2% เยอรมนี 32.0% เกาหลีใต 
4.1% สหรัฐฯ 3.5% ไทย 0.3% 

9.Copper+Articles 
Thereof 

4,886.60 5,668.85 4.86 16.01 ชิลี 15.4% ไตหวัน 15.3% ญ่ีปุน 
14.2% คาซัคสถาน 7.9% ไทย 0.3% 

10.Ores,Slag,Ash 4,431.03 4,279.12 104.06 2.41 ออสเตรเลีย 29.5% บราซิล 19.1% 
อินเดีย 14.6% แอฟริกาใต 6.7% ไทย 
0.1% 

ท่ีมา :   (1) EIU,  
(2) World Trade Atlas, 
(3) กรมสงเสริมการสงออก  โดยความรวมมือของกรมศุลกากร (มีนาคม 2546) 

 
แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ป 25472 

1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) คาดวาจะขยายตัวรอยละ 8.5    โดยอุตสาหรรมการ
ผลิตจะขยายตัวรอยละ 3 ภาคการเกษตรจะขยายตัวรอยละ 11.2 อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ จะ
ขยายตัวรอยละ 7.7 

                                                
2  สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ. 2547. แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนป 2004. ใน สํานัก
งานจังหวัดสุราษฎรธานี กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด. สรุปผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการของผูวาราช
การจังหวัดสุราษฎรธานีและคณะในการเช่ือมสัมพันธไมตรีเพื่อแลกเปลี่ยนการคาการลงทุนและการทองเท่ียว
ระหวางจังหวัดสุราษฎรธานีกับเมืองเซ่ียงไฮ เมืองปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันท่ี 15-23 เมษายน 
2547. (เอกสารอัดสําเนา)  
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2. คาครองชีพป 2547 จะเพิ่มรอยละ 2 เพิ่มจากป 2546 รอยละ 1.2 
3. อัตราการวางงานจะควบคุมใหไดภายในรอยละ   4.5  การขยายตัวของธุรกิจบริการในป 2547  

จะสรางโอกาสการจางงานทางธุรกิจบริการ 5 ลานตําแหนงข้ึนไป     รวมกับอุตสาหกรรมแขนง
อื่นๆ จะสรางโอกาสการจางงานท้ังสิ้น 10 ลานตําแหนง 

4. การขยายตัวของเงินตราตางประเทศสํารองจะชะลอตัวลง  คาดวาเงินตราตางประเทศสํารองสิ้น
ป 2547  จะเพิ่มข้ึน 100 พันลานเหรียญสหรัฐเปน 530   พันลานเหรียญสหรัฐ การลงทุนจาก
ตางประเทศโดยตรงเปน 70 พันลานเหรียญสหรัฐ   อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงิน  หยวน (RMB) 
กับเงินตราตางประเทศมีความมั่นคงโดยพื้นฐาน 

5. ความตองการอุปโภคบริโภคจะเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะการบริโภคทางบานพักอาศัย  รถยนต  การ 
ทองเท่ียว  การศึกษา  และวัฒนธรรม มีการปรับปรุงสิ่งแวดลอมในการบริโภคดีข้ึน ปรับมาตร
ฐานข้ันตํ่าการเก็บภาษีรายไดสูงข้ึน โดยเร่ิมดําเนินการท่ีเมืองกวางโจว เซี่ยงไฮ ปกกิ่งและเซินเจ้ิน
กอน ซึ่งจะมีสวนชวยยกระดับรายไดและการอุปโภคบริโภคใหสูงข้ึนสําหรับผูมีรายไดนอย 

6. อัตราเพิ่มของการลงทุนป 2547 จะชะลอตัวลง  การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางอุปโภคบริโภค
ผลักดันใหจีนยางเขาสูระยะพัฒนาอุตสาหกรรมใหม   กระตุนการลงทุนทางเคหะ ท่ีดิน รถยนต 
และการสื่อสารอิเลคทรอนิกส พรอมกับการเรงพัฒนาเมือง   การลงทุนทางการกอสรางเมือง
ของโครงสรางพื้นฐานจะมีการขยายตัวใหม 

7. การนําเขาจะเพิ่มข้ึนอยางมั่นคง การไดดุลทางการคาตางประเทศจะลดนอยลง คาดวาการนําเขา
ป 2547 จะเพิ่มข้ึนรอยละ 16 เปน 467 พันลานเหรียญสหรัฐ ในเวลาเดียวกัน การสงออกจะ
เพิ่มข้ึนรอยละ 14 เปน 473 พันลานเหรียญสหรัฐ การไดดุลยเปน 6 พันลานเหรียญสหรัฐ 

8. รัฐบาลจีนจะพยายามปรับปรุงระบบภาษีอากรท่ัวประเทศจีน   เชน     จะลดอัตราภาษีทางการ 
เกษตรใหตํ่าลง   ยกเลิกภาษีผลิตผลพิเศษทางเกษตร ลดอัตราการคืนภาษีการสงออกใหตํ่าลง
รอยละ 3   และสรางระบบใหมท่ีใหศูนยกลางและรัฐบาลทองถิ่นรวมกันรับภาระคืนภาษีการสง
ออก 

9. นโยบายทางธนบัตร จะมีความสําคัญมากข้ึน  คาดวาอัตราเพิ่มจะเปนรอยละ  18.5 อัตราเพิ่ม 
ของจะเปนรอยละ 18 ดอกเบ้ียเงินฝาก RMB จะคงท่ีโดยพื้นฐาน 

10. การปฏิรูประบบเศรษฐกิจของจีนจะเนนการพัฒนารอบดาน  สมดุล  และสามารถตอเน่ืองได โดย
การปฏิรูปสําคัญ ดังน้ี 

10.1 ระบบการลงทุนจะถือวิสาหกิจเปนหลักในการลงทุน ใหผูลงทุนเปนผูตัดสินใจเอง 
เปนผูไดรับประโยชนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองดวย 

10.2 ปรับปรุงระบบบริหารและควบคุมทรัพยสินแหงรัฐใหดีข้ึน 
10.3 ปรับปรุงระบบการเงินและภาษีอากร เร่ิมพิจารณาดัดแปลงธนาคารพาณิชยแหง

รัฐใหใชระบบหุนสวน เรงจัดการ NPL เพิ่มทุนของธนาคารพาณิชยแหงรัฐ 
10.4 ในดานการบริหารของรัฐบาล จะเปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาท่ีในการบริหารของ

รัฐบาลเปนการใหบริการและสรางสภาพแวดลอมท่ีดีทางตลาด 
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วัฒนธรรมไทล้ือ1 

 
 

รุงทิพย และ ยลรวี  สิทธิชัย2 

 
วัฒนธรรมไทลื้อเปนวัฒนธรรมท่ีนาสนใจมากไมวาจะเปนการแตงกาย อาหาร ภาษา วรรณ 

กรรม สถาปตยกรรม ประเพณี และความเชื่อทางศาสนา เปนเอกลักษณท่ีโดดเดนสืบทอดกันมาชา
นานนับต้ังแตท่ีชาวไทลื้อไดอพยพจากแควนสิบสองปนนาหรือสิบสองพันนา มณฑลยูนนานทางตอน 
ใตของประเทศจีน  เขามาต้ังถิ่นฐานในภาคเหนือของประเทศไทยนานกวา  200 ปแลว  และ แมวาจะ
อาศัยอยูรวมกับกลุมชนท่ีมีวัฒนธรรมตางกันก็ตามแตชาวไทลื้อก็ยังสามารถรักษาวัฒนธรรมของ
ตนเอาไวไดเปนอยางดี 
วิถีชีวิตชาวไทล้ือ 
 ชาวไทลื้อต้ังบานเรือนอยูเปนกลุมใหญริมฝงแมนํ้า ท่ีต้ังบานเรือนจะแยกท่ีนาไรเปนสัดสวน แต
บานทุกหลังจะมีสวนครัวปลูกผักไวกินเองและเลี้ยงวัวควายไวใชเทียมเกวียนและไถนา เลี้ยงหมู เปด ไก
ไวกินเปนอาหาร 
 ครอบครัวไทลื้อจะอยูกันเปนครอบครัวใหญมีต้ังแตรุนปูยาจนถึงหลานเหลนอยูดวยกันอยาง 
อบอุน เคารพเชื่อฟงผูอาวุโสกวา โดยเฉพาะผูหญิงจะเคารพยกยองผูชายมากเปนพิเศษ ดวยความเชื่อ   
ท่ีวาผูชายเปนเพศพระ ศรัทธาคาถาอาคมซึ่งถือเปนของสูง ดังน้ัน  จะเห็นวาผาเสอหรือฟูกนอนของคู
สามีภรรยาไทลื้อจะมีระดับแตกตางกัน ฟูกของสามีจะปูซอนกันเปน 2 ชั้น  สวนฟูกของภรรยาปูเพียง  
ชั้นเดียวผูหญิงไทลื้อสุภาพเรียบรอยขยันทํางานและตองทํานาทําไรเคียงบาเคียงไหลกับผูชายดวยเชน 
กัน  

                                                        
1 บทความน้ีสรุปความมาจากหนังสือเรื่อง ไทลื้อ โดย คุณลดาวัลลิ์ วงศศรีวงศ และคณะ 
2 นักวิชาการทองเท่ียว งานวิจัยและวิชาการ กองวิชาการ  
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อาหารของชาวไทล้ือ 

 
 ชาวไทลื้อมีอาหารท่ีเปนเอกลักษณและรสชาดอรอยหลายอยาง เชน แกงแค แองแถะ นํ้าปู นํ้า
ผัก ฯลฯ ชาวไทลื้อชอบด่ืมนํ้ารอนจึงมักตมนํ้าด่ืมโดยใสใบไมหรือเมล็ดพืชท่ีเปนฝกลงไปเชนใบทับทิม 
หรือฝกฉําฉา ชาวลื้อเรียกวา นํ่าหลา กอนท่ีจะใสใบไมหรือเมล็ดพืชลงไปชาวไทลื้อจะนําไปยางไฟ ใหมี
กลิ่นหอมแลวจึงนํามาตมรวมกับนํ้าใชด่ืมกิน  
ภาษาไทล้ือ 

คนไทลื้อมีภาษาพูด และตัวอักขระหรือตัวเขียนใชเองมานานเปนเอกลักษณของไทลื้อเหมือนกับ 
คนไทยอื่นท่ีมีภาษาของตัวเอง ภาษาลื้อ จัดอยูในกลุมภาษาตระกูลไท(ไต) เพราะภาษาท้ังสองมีความ
คลายคลึงกันมากเชน เสียงพยัญชนะ เสียงสระ คําศัพทพื้นฐาน และการเรียงคําเขาประโยค เปนตน 

ภาษาพูดไทลื้อนาสนใจศึกษามาก ลักษณะเดนของภาษาลื้อคือการเปลี่ยนแปลงเสียงสระภาย 
ในคํา โดยการเปลี่ยนระดับของลิ้น และภาษาลื้อมีเสียงสระเด่ียวมีท้ังสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว  แต
จะไมมีสระประสมเลย นอกจากน้ี ยังเปนท่ีนาสังเกตวา  ภาษาลื้อจะมีหลายคําท่ีออกเสียงตรงกับภาษา
ปกษใตแตภาษาปกษใตพูดเร็วกวาภาษาไทลื้อ 

สําหรับตัวอักษร ไทลื้อกับไทยวน (ลานนา) จะใชตัวอักษรรวมกัน   บางคร้ังจะสะกดเหมอืนกนั 
แตออกเสียงตางกันโดยเฉพาะเสียงสระ แตอักษรธรรมท่ีจารในคัมภีรจะใชเปนอักขระเดียวกัน 
ศาสนาของชาวไทล้ือ 

 
ชาวไทลื้อนับถือพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท และ ยึดมั่นในพระพทุธศาสนาอยางเหนียวแนน ผูเฒา

ผูแกท้ังหญิงชายไปทําบุญถือศีลภาวนา และไปนอนท่ีวัดทุกวันพระมีการสรางวัดเพื่อประกอบศาสนกิจ
โดยจะสรางไวประจําแตละหมูบาน และ  ยังนิยมทําบุญดวยการถวายตุงดวยมีความเชื่อวาเมื่อเสียชีวิต
แลวจะไดเกาะชายตุงข้ึนสูสรวงสวรรค 
สถาปตยกรรมของชาวไทลื้อ 
 สถาปตยกรรมไทลื้อแบบด้ังเดิมจะหาดูไดจากบานหรือเฮินของไทลื้อ ท่ีจะสรางเปนบานหลัง
ใหญหลังคาสูงมุงดวยหญาคา ใตถุนสูง เขาไมดวยวิธีเจาะรูแลวใชลิ่มประกอบเปนโครงสราง เสากต็อง
เจาะรูใสแวง เปนตน 
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 เฮินลื้อท่ีมีใหเห็นในปจจุบันมีอยูนอยมาก  ท่ีอําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา  มีเหลืออยูเพียงหลัง
เดียว คือ บานปาแสงดา-พอใหมพรหม สมฤทธิ์ บานสบแวน ซึ่งเปนบานท่ีสรางดวยไมมุงดวยแปน
เกล็ด หากมองดูจากภายนอกจะเหน็วามีหลังคาบาน  2 หลังคา แตจริงๆแลวในตัวบานจะเปนหองโถง
ใหญรวมกันเพียงหองเดียว และ มีครัวไฟหรือหองครัวอยูท่ีเดียวกับท่ีนอน เมื่อจะนอนสมาชิกในครอบ
ครัวจะกางมุงสีดํานอนเรียงตอกันไป แตหากวามีลูกสาวแตงงานก็จะตองทํามานกั้นใหเปนสัดสวน 
บริเวณใตถุนบานไทลื้อจะใชประโยชนในการแขวนเปลเด็ก  ต้ังกี่ทอผา (หูก)  สวนชองวางระหวางเสา
บานจะใชเปนท่ีเก็บฟนและใตถุนยุงขาวยังใชเปนคอกวัว ควายหรือเปนเลาไก เลาหมูไดอีกดวย จุดเดนท่ี
สะดุดตาของบานไทลื้อกคือปุนปุก หรือชั้นยกระดับกอนบันไดข้ันแรก ใชเปนท่ีวางผาเช็ดเทาหรือรอง
เทา สําหรับรองเทาน่ันเอง 
 พระวิหารวัดไทลื้อก็เปนอีกตัวอยางสถาปตยกรรมอีกชิ้นหน่ึงท่ีนาสนใจ  พระวิหารไทลื้อจะมี
ลักษณะกวางขวางและสงางามมีระเบียงดานหนา  มีมุกหรือประตูดานขางสองดาน  หลังคามุงแปน
เกล็ดทรงปนหยาลดหลั่น 2-3 ชั้น บนสันหลังคาหรือท่ีเรียกวาจอกและมุมชายคาประดับไมแกะสลัก
รูปสัตวปาหิมพานต ภายในวิหารนอกจากพระประธานท่ีประดิษฐานเปนสงาแลวในวัดไทลื้อจะมีพระ
พุทธรูปไมแกะสลักจากไมซอ  เรียกวา พระเจาไมซอองคเล็กๆ ประดิษฐานเรียงรายอยูหลายองค 2 
ขางพระประธานยังประดับดวยเคร่ืองสูงและตุง (ธง) เพื่อความสวยงามอีกดวย นอกจากพระวิหาร
แลวในบริเวณวัดจะมีกุฏิพระเปนเรือนไม และหอกลองบูชา  วัดท่ียังคงเอกลักษณสถาปตยกรรมไทลื้อ
ไวใหเห็นในปจจุบันมีหลายแหง เชน วัดแสนเมืองมา วัดหยวน  อําเภอเชียงคํา วัดทาฟาใต อําเภอเชียง
มาน จังหวัดพะเยา วัดหนองแดง  อําเภอเชียงกลาง  วัดดอนมูล  อําเภอทาวังผา  จังหวัดนาน   ฯลฯ 
ประเพณีและพิธีกรรม ชาวไทลื้อมีอาชีพทํานาเปนหลักจึงมีพิธีกรรมท่ีเกี่ยวของกับ การทําไรไถนา 
มากมายเปนตนวา 

- การลองเหมือง(ขุดลอกคลอง) เพื่อจะทําใหนํ้าท่ีไหลเขาสูไรนาไหลไดสะดวกมีการแบงสรร
นํ้ากันในการทํานาแตละคร้ังแลวแตจะตกลงกัน 

- การเลี้ยงผีฝาย เพื่อเปนสิริมงคล 
- การเรียกขวัญขาวปไหนท่ีเห็นวาขาวเจริญเติบโตไมเต็มท่ีจึงจัดใหมีการเรียกขวัญขาว 
- การสูขวัญขาวใหม ฤดูเก็บเกี่ยวขาวไดผลผลิตเปนท่ีนาพอใจก็จะทําพิธีสูขวญัขาวใหม  
ความเชื่อในพระพุทธศาสนาก็ยังเปนตัวกําหนดประเพณีท่ีสําคัญของชาวไทลื้อดวย  เชน   ประ 

เพณีสลากภัตร (ตานกวยสลาก)  ประเพณีการเทศนมหาชาติ  ประเพณีการต้ังธรรมหลวง  ประเพณี
สงกรานต ประเพณีข้ึนธาตุ เปนตน 

นอกจากน้ี ไทลื้อยังมีประเพณีสําคัญท่ีนาสนใจอีกมากมายเชน การเรียกขวัญ มีลักษณะคลาย
ประเพณีเรียกขวัญของชาวเหนือโดยท่ัวไป   เพื่อเปนขวัญ กําลังใจแกผูหายปวยใหมๆ  การสงเคราะห
เพื่อใหอยูสุขสบายข้ึน การสืบชะตาเพื่อใหเปนสิริมงคล ขับไลสิ่งชั่วราย มีท้ังสืบชะตาคนและสืบชะตาหมู
บาน การข้ึนบานใหม  การข้ึนปใหม ระหวางวันท่ี  13 – 18 เมษายน ของทุกป การแตงงานและการ
ตายซึ่งเดิมจะใชการฝง ตอมาใชการเผาแทน  

สวนการละเลนท่ีเปนเอกลักษณวัฒนธรรมไทลื้อ คือ การขับลื้อ การฟอนเจิง การเลนมะกอน 
การเลนโกงกางและการเลนกอปแกป เปนตน 
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