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Abstract  

 This article is a study of how Chinese tourism policies influenced  China’s development 
during the modern time. The author analyzed related articles, theses, newspapers and policies in 
Chinese published in China. Tourism policies can be divided into five periods according to 
Chinese leaders as follows. First, during the Mao Zedong era, the implemented national develop 
policies didn’t focus on tertiary industries, including tourism. Second, during Deng Xiaoping era, 
the primarily goal of tourism policies was earning foreign exchange and introducing foreign 
investment, however, there were no any clearly definitions or boundaries of tourism policy 
framework. Third, in Jiang Zemin era, the country focused more and more on  domestic tourism 
development in order to stimulate the consumptions of Chinese people. Fourth, during the Hu 
Jintao era, the country was deepening reform and opening up to accept capitalism freely, and also 
improved economic development through tourism, therefore Chinese people have stronger 
economic capability and have more freedom to travel abroad. Fifth, in the Xi Jinping era, poverty 
still exists in society, therefore the government enacted a series of tourism strategies  to reduce 
the gap between the rich and the poor. Thus, tourism policies not only serves as diplomatic 
maneuvers, but also as the bridge that promotes cultural communication between countries. 
 

บทคัดยอ 

บทความชิ้นน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพลวัตดานนโยบายการทองเที่ยวของรัฐบาลจีนตอการพัฒนา

ประเทศในสังคมปจจุบัน โดยวิเคราะหจากเอกสารงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ หนังสือพิมพ และนโยบายตางๆ 

ท่ีประกาศจากหนวยงานของรัฐบาลจีนที่เกี่ยวของกับการทองเท่ียวท่ีเปนภาษาจีน ผลการศึกษาพบวา นโยบาย

เหลาน้ีกอใหเกิดระเบียบกฎเกณฑท่ีเปนระบบมากข้ึน ทําใหประชาชนชาวจีน รวมท้ังนักทองเท่ียวชาวตางชาติ  

มีเสรีภาพในการเดินทางทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน ถือเปนการดําเนินนโยบายท่ีสําคัญของจีนในการยกระดับ

มาตรฐานดานการทองเท่ียวเพื่อพัฒนาประเทศ สามารถแบงตามยุคของผูนํา1ไดดังนี้ ยุคของผูนําเหมาเจอตงดําเนิน

นโยบายการพัฒนาชาติไมเนนการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมประเภทท่ีสาม ซึ่งมีการทองเท่ียวรวมอยูดวย เน่ืองจาก

การทองเท่ียวถูกใชเปนเพียงเครื่องมือเชื่อมความสัมพันธกับประเทศสังคมนิยม และเปนกิจกรรมของคนจีนโพน
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