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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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titled “The Effects of Tourism Policies on Modern Society of China”. The author would like to thank the Center for 
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ทะเลท่ีกลับมาเยี่ยมญาติ ตอมาเขาสูยุคผูนําเต้ิงเสี่ยวผิง ไดเริ่มดําเนินนโยบายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใน

เบ้ืองตนเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจนําเม็ดเงินเขาสูประเทศ แตยังไมมีความชัดเจนในการกําหนดเปนกรอบในการวาง

นโยบาย  ขณะที่สมัยของผูนําเจียงเจอหมิน มีการดําเนินนโยบายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวมากขึ้น เริ่มสนใจและ

ใหความสําคัญกับการพัฒนาการทองเท่ียวภายในประเทศ เน่ืองจากตองการกระตุนการจับจายของประชาชนใน

ประเทศ ในยุคผูนําหูจ่ินเทา มีการดําเนินนโยบายเปดบานตอนรับทุนนิยมเสรี และเนนทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

ผานการทองเท่ียว สงผลใหชาวจีนท่ีมีกําลังทางเศรษฐกิจมีสิทธิเสรีภาพในการเดินทางทองเท่ียวไปยังตางประเทศ

มากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว

และบริการเปนเสาหลักในเชิงยุทธศาสตร ตลอดจนการใชวัฒนธรรมท่ีมีอยูอยางหลากหลายมาพัฒนาตอยอดเพ่ือ

ผลทางเศรษฐกิจในรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จนกระทั่งปจจุบัน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ไดตระหนัก

การแกไขปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้าในจีน จึงไดกําหนดยุทธศาสตรดานการทองเท่ียวท่ีเนนการ

กระจายรายไดสูทองถิ่น สงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทดําเนินการรวมกับรัฐบาลเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการ

เช่ือมความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับประชาชน ท้ังยังเปนเครื่องมือทางการทูต และเปนสะพานแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมระหวางกัน 
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คําสําคัญ: การทองเท่ียว การพัฒนาการทองเที่ยว นโยบายการทองเท่ียว รัฐบาลจีน ผูนําจีน 

 

1. บทนํา 

 บทความนี้ เปนการศึกษาผานเอกสาร และวิเคราะหจากเอกสารงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ 

หนังสือพิมพ และนโยบายตางๆ ที่ประกาศจากหนวยงานของรัฐบาลจีนท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวท่ีเปนภาษาจีน 

เน่ืองจากการศึกษานโยบายของประเทศจีน จําเปนตองศึกษาจากเอกสารตนฉบับ เพ่ือใหคงเกิดความเขาใจและคง

ความหมาย นโยบายการทองเท่ียวเปนประเด็นท่ีนาสนใจและสามารถสะทอนแนวโนมการพัฒนาของประเทศ 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องนโยบายการทองเท่ียวของประเทศจีน  

ปจจุบันนานาประเทศมองการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีสามารถนําเงินตราตางประเทศเขามา และเปน

สวนสําคัญของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เฉกเชนเดียวกับประเทศจีนที่

รัฐบาลไดใหความสําคัญแกอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางมาก ในพื้นท่ีหลายมณฑลไดใหความสําคัญกับการ

ทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมหลักดานเศรษฐกิจของมณฑลตนเอง ในขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนไดประกาศนโยบาย
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ตางๆ ที่เก่ียวของกับการทองเท่ียว เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวตามบริบทท่ีแตกตางตามยุค

สมัยของกระแสโลกและตามวิสัยทัศนผูนําประเทศ เพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ ผูวิจัยไดแบงยุคตามชื่อผูนําจีน

ตั้งแตยุคที่ 1 มาจนถึงยุคท่ี 5 เพ่ืออธิบายใหเห็นวานโยบายของผูนํามีผลตอการพัฒนาการทองเท่ียวอยางไร และ

เพ่ือทําความเขาใจถึงความแตกตางในนโยบายของผูนําแตละยุคในประเทศจีน ผูวิจัยจะขออธิบายความหมายของ

นโยบายการทองเท่ียวถึงพลวัตดานนโยบายของผูนําประเทศที่มีผลตอการพัฒนาการทองเท่ียว ดังน้ี 

นโยบายการทองเท่ียว หมายถึง นโยบายที่รวมท้ังนโยบายและมาตรการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

พัฒนาการทองเที่ยวและการปรับปรุงโครงสราง เชน นโยบายการเงิน นโยบายการลงทุน นโยบายราคา เปนตน 

สวนนโยบายเฉพาะดาน เชน นโยบายการทองเท่ียวไปเท่ียวตางประเทศ นโยบายการทองเท่ียวเพ่ือบรรเทาความ

ยากจน เปนตน (Shen Shanshan, 2008) ดังน้ันนโยบายการทองเท่ียว จึงเปนนโยบายที่ กําหนดตามสภาพ

เศรษฐกิจ รวมท้ัง กฎหมาย มาตรการ ขอตกลง ขอเสนอแนะ วิธีการ เปนตน โดยประกาศจากหนวยงานรัฐตางๆ 

และมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

อยางไรก็ตามการทองเท่ียวของจีนจัดแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมแรก การทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามา

ในประเทศจีน (Inbound Tourism) หมายถึง ชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศจีน กลุมท่ีสองการ

ทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ (Outbound Tourism) หมายถึง คนจีนเดินทางไปทองเท่ียวท่ีตางประเทศ และ

กลุมท่ีสามการทองเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tourism) หมายถึง คนจีนทองเท่ียวภายในประเทศจีน (Li 

Zhaorong, 2006) รัฐบาลไดประกาศนโยบายตางๆ ที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว เพื่อสนับสนุน กระตุน และ

พัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวตามกระแสสังคมและยุคสมัยของผูนํา ดังเน้ือหาท่ีจะกลาวถึงตอไปนี ้

  

2. ยุคผูนําเหมาเจอตง (Mao Zedong, ค.ศ. 1949-1977): ปดบานซอมเมือง 

หลังสาธารณรัฐประชาชนจีนไดสถาปนาขึ้นในวันท่ี 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 เพ่ือความมั่นคงของประเทศ 

รัฐบาลไดดําเนินนโยบายปดประเทศ และขณะเดียวกัน ก็ฟนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยอาศัยการพัฒนาดาน

เกษตรกรรมเปนหลัก เน่ืองจากประชากรสวนมากเปนชาวนา นอกจากน้ียังดําเนินการปฏิรูปที่ดิน อนุญาตใหคนจีน

โพนทะเลกลับมาเย่ียมญาติที่แผนดินใหญ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายดังกลาวรัฐบาลไดจัดตั้งสํานักงานทองเท่ียว

จีนที่เมืองเซี่ยเหมิน (Xiamen) มณฑลฝูเจ้ียน (Fujian) เนื่องจากเปนเมืองทาชายฝงทะเลและมีชาวจีนโพนทะเล

เปนจํานวนมาก สองปถัดมารัฐบาลไดออกประกาศ  “วิธีการสําหรับการทองเที่ยวของคนจีนโพนทะเล” (ชั่วคราว) 

และ “วิธีการการออกประเทศจีนของคนจีนโพนทะเล” (ชั่วคราว)  เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและความเปนระเบียบ 

และตอบสนองความตองการของการทองเที่ยวในกลุมคนจีนโพนทะเลท่ีเริ่มสนใจเดินทางทองเท่ียว โดย

นายกรัฐมนตรีอนุมั ติ “รายงาน ท่ีวาด วยการวางแผนจัด ต้ังสํานักงานทองเท่ียวระหวางประเทศ” ใน 

ค.ศ. 1953 และสํานักงานทองเท่ียวระหวางประเทศไดกอต้ังข้ึนสําเร็จใน ค.ศ. 1954 ท่ีเมืองปกกิ่ง ซึ่งสะทอนให
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เห็นการใหความสําคัญตอการพัฒนาการทองเท่ียวของผูบริหารประเทศ ใน ค.ศ. 1964นายกรัฐมนตรีโจวเอินไหล 

(Zhou Enlai)  ไดสรางความสัมพันธกับตางชาติดวยการเยือนประเทศในแถบเอเชีย และแอฟริการวม

ท้ังหมด 14   ประเทศ จากนั้นภายในหน่ึงปประเทศจีนไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับประเทศฝรั่งเศสและ

ประเทศอ่ืน ๆ อีกมากกวา 50 ประเทศ รวมถึงเปดเสนทางการบินนานาชาติใหมท้ังหมด 3 เสนทาง  คือ จีน - 

ปากีสถาน จีน – ตะวันออกกลาง และจีน – อัฟกานิสถาน จากการดําเนินนโยบายเชิงรุกของทานโจวเอินไหลทําให

มีจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติเดินทางเขามาทองเท่ียวในจีนมากขึ้น กลาวคือ ในค.ศ. 1965 นักทองเท่ียว

ชาวตางชาติจํานวน 12,877 คน รอยละ 86 เปนชาวตะวันตก อีกท้ัง ในชวงค.ศ. 1956-1965 องคกรบริการการ

ทองเที่ยวของคนจีนโพนทะเลไดตอนรับคนจีนโพนทะเลท้ังหมดสองแสนคนที่มาจาก 80 กวาประเทศ และอีก

กวา 1 ลานคนจากฮองกง มาเกาและไตหวัน ขณะท่ีการทองเท่ียวภายในประเทศ กลับไมไดมีการพัฒนามากนัก 

ตอมาระหวาง ค.ศ. 1967-1977 เกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม5 สงผลใหหนวยงานดานการจัดการการทองเท่ียวหลาย

แหงถูกถอดถอนหรือยุบรวมกับหนวยงานอื่นๆ หน่ึงในจํานวนนั้นคือ องคกรบริการการทองเท่ียวของคนจีนโพน

ทะเลถูกยุบใน ค.ศ. 1969  จึงทําใหการดาํเนินกิจกรรมดานการทองเท่ียวซบเซาลงทันที (Tang Chen, 2015) 

อีกท้ังยังพบวาเงื่อนไขที่มีสวนสําคัญท่ีทําใหการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศมีนอย เน่ืองจากการออก

ประกาศกําหนดจํานวนหยุดพิเศษในรอบปของรัฐบาลท่ีมีเพียง 7 วัน ตั้งแต ค.ศ. 1949 ปเริ่มแรกของวันหยุดดวย

ประกาศนโยบาย “วีธีการหยุดในวันเทศกาลและวันที่ระลึกของประเทศจีน” ซึ่งกําหนดตองทํางานใหครบวัน

ละ 8 ช่ัวโมง และครบ 48 ชั่วโมงตอสัปดาห สวนวันหยุดตามกฎหมายตลอดทั้งปมี 7 วัน ไดแก วันปใหมหยุด 1วัน 

วันต รุษจีนหยุด 3 วัน วันแรงงาน หรือ หวุ อี  (แปลตามการออกเสียงของภาษาจีนกลาง ซึ่ งหมายถึง 

วันท่ี 1 พฤษภาคม) หยุด 1 วัน วันชาติจีน หรือ สือยี (แปลตามการออกเสียงของภาษาจีนกลาง ซึ่งหมายถึง 

วันท่ี 1 ตุลาคม) หยุด 2 วัน (Fu Xiaoxia, 2011) 

จากท่ีกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวา ภายใตการดําเนินนโยบายปดประเทศของจีน มีกิจกรรมการ

ทองเท่ียวท่ีเกิดขึ้นเพียงการเดินทางกลับมาเยือนแผนดินเกิดของชาวจีนโพนทะเล  รัฐบาลจีนอํานวยความสะดวก

ใหแกพวกคนจีนโพนทะเลโดยจัดต้ังสํานักงานการทองเท่ียวจีน และประกาศวิธีการตางๆ เพื่อมีความระเบียบมาก

ขึ้นระหวางการเขาออกประเทศจีน เน่ืองจากจํานวนคนจีนโพนทะเลเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ในเวลาตอมา ทานโจว

เอินไหลเห็นความสําคัญของการทองเท่ียว โดยเฉพาะการทองเท่ียวระหวางประเทศ ไดสถาปนาความสัมพันธ

ทางการทูตกับหลายประเทศ และเปดเสนทางทางอากาศระหวางประเทศใหม สะทอนใหเห็นความพยายามของ

                                                           
5 การปฏิวัติวัฒนธรรม เกิดขึ้นในชวงระหวางค.ศ. 1966 -1976   สืบเนื่องมาจากความขัดแยงระหวางกลุมผูนําเก่ียวกับแนวทางการบริหารประเทศ การ

ปฏิวัติวัฒนธรรมดําเนินการโดยกลุมยามพิทักษแดงภายใตการสนับสนุนของเหมาเจอตงและแกง 4 คน ประกอบดวยเจียงชิง (Jiangqing) (ภรรยาของ

เหมาเจอตง) จางชึนเฉียว(Zhang Zuqiao) เหยาเหวินหยวน (Yao Wenyuan) และหวังหงเหวนิ (Wang Hongwen) เปนแกนนําหลักในการสรางกระแส

การปฏิวัติวัฒนธรรม เพ่ือปลุกเราจิตสํานึกแหงการปฏิวัติของประชาชาติจีน  โดยใชการวิพากษวิจารณมรดกทางวัฒนธรรมและภูมปญญาแบบศักดินา

ดั้งเดมิเปนเครื่องมือโจมตีบุคคลที่ไมมีจิตสํานึกแหงนักปฏิวัติตามลัทธิมารซ – เลนิน เปนเหตุใหเกิดความวุนวายไปทั่วประเทศ 
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รัฐบาลจีนในดานการทองเท่ียว แตเม่ือเกิดเหตุการณปฏิวัติวัฒนธรรม ทําใหการดําเนินการในหลายดานตอง

หยดุชะงกั  

ดังน้ันนโยบายการพัฒนาประเทศในยุคน้ีจึงยังไมไดเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สามในกลุมการทองเท่ียว 

การดําเนินงานดานการทองเท่ียวถูกใชเปนเครื่องมือเช่ือมความสัมพันธกับประเทศสังคมนิยมและอ่ืน ๆ รวมถึงเปน

กิจกรรมของคนจีนโพนทะเลที่กลับมาเยี่ยมญาติเทาน้ัน 

  

3. ยุคผูนําเต้ิงเส่ียวผิง (Deng Xiaoping, ค.ศ. 1978-1992): เปดบานฟนเมือง 

หลังการสิ้นสุดลงของชวงการปฏิวัติทางวัฒนธรรม ประเทศจีนภายใตการนําของเต้ิงเสี่ยวผิง ไดเล็งเห็น

ความจําเปนตองฟนฟูสภาพบานเมืองใหทันสมัย จึงตองการเงินตราตางประเทศ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือ

นํามาใชพัฒนาชาติอยางเรงดวน รัฐบาลจีนไดดําเนินนโยบายสี่ทันสมัย6นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและนโยบาย

เปดประเทศ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไดหันมาสนใจการทองเท่ียว และเห็นทิศทางการพัฒนาการทองเท่ียวเปนอุต

สากรรมหน่ึงท่ีสามารถนําเงินตราตางประเทศเขามาได  ค.ศ. 1978 รัฐบาลออกประกาศ “รายงานวาดวยการ

พัฒนากิจกรรมการทองเท่ียว” นับเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวโดยตระหนักถึงดาน

เศรษฐกิจเปนสําคัญ เนื่องจากการทองเท่ียวสามารถพัฒนาดานเศรษฐกิจ เพ่ิมอัตราการจางงาน และมีความสมดุล

ระหวางรายจายและรายได ในระหวางการศึกษาดูงานท่ีภูเขาหวงซาน (Huangshan) ทานเติ้งเสี่ยวผิงไดเสนอวา 

“กิจกรรมการทองเท่ียวสามารถพัฒนา และพัฒนาอยางโดดเดน และอยางเรงดวน” (Lu Min, 2009) ตอมา 

ค.ศ. 1980 รัฐบาลไดดําเนินนโยบายการเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือเพ่ิมการลงทุน การคาขาย และการทองเท่ียว

ระหวางประเทศ เน่ืองจากมีความตองการเงินตราตางประเทศ ไดพัฒนาการทองเท่ียวโดยเนนการทองเท่ียวท่ีเดิน

ทางเขามาในประเทศจีนเปนหลัก ภายใตการใหความสะดวกในดานการขอวีซา การสรางสรรคโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานการตอนรับแขก และการสรางสรรคองคกรตาง ๆ ท่ีบริหารดานการทองเท่ียว ดังน้ัน รัฐบาลจีนประกาศ

นโยบายท่ีเก่ียวของกับเงินตราตางประเทศเปนจํานวนมาก เพ่ือเพิ่มอัตราเงินตราตางประเทศ 

จาก “แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ป ฉบับท่ี 6” ( ค.ศ. 1976-1980) “แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 5 ป ฉบับที่ 7” ( ค.ศ. 1981-1985) “แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ป ฉบับท่ี 8” ( ค.ศ. 1986-

1990) ประกอบดวย การประกาศนโยบายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว ไดแก มาตรการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

จัดการและความมีระเบียบตอโรงแรม มัคคุเทศก  และบริษัทนําเท่ียว กลาวคือ ใน ค.ศ. 1988 สํานักงานการ

ทองเท่ียวแหงชาติจีน (China National Tourism Administration: CNTA) ไดออกประกาศตามมาตรฐานสากล

เรื่อง “การกําหนดการใหดาวของโรงแรมที่ใหบริการนักทองเท่ียวชาวตางชาติ” และ “มาตรฐานการใหดาวของ

                                                           
6 นโยบายสี่ทันสมัย มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาประเทศจีนใน 4 ดาน คือ ดานเกษตรกรรม ดานอุตสาหกรรม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดาน

ปองกันประเทศ 
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โรงแรมท่ีใหบริการนักทองเที่ยวชาวตางชาติ” อันเปนการเริ่มตนของระบบการใหดาวของโรงแรม เน่ืองจากรัฐบาล

จีนเนนการทองเที่ยวท่ีเดินทางเขามาในประเทศจีนเปนหลัก ดังนั้นโรงแรม บริษัทนําเท่ียวท่ีมีสวนสําคัญใน

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว จึงถูกควบคุมดวยประกาศนโยบายท่ีวาดวยการจัดการโรงแรม สิ่งเหลาน้ีไดสะทอนให

เห็นถึงความตั้งใจและการใหความสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของจีน นอกจากนี้ ยังออก

ประกาศเรื่อง “วิธีการดําเนินการจัดการเขตการทองเท่ียว” (ชั่วคราว) “วิธีการดําเนินการจัดการบริษัทนําเท่ียว” 

(ช่ัวคราว) “วิธีการดําเนินการจัดการเงินตราตางประเทศดานการทองเท่ียว” (ช่ัวคราว) “วิธีการดําเนินการจัดการ

การสรางสรรคโครงสรางพ้ืนฐานดานการทองเท่ียว” (ช่ัวคราว) “วิธีการดําเนินการจัดการความปลอดภัยในการ

ทองเท่ียว” (ชั่วคราว) (Guo Zhenjiang, 2015) หากพิจารณาถึงการออกประกาศเก่ียวกับ วิธีการและมาตรการ

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวในลักษณะของขอบังคับช่ัวคราวน้ัน เปนไปเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทการพัฒนา

ในประเทศใหมีระเบียบมากขึ้น ท้ังดานการใหบริการการทองเท่ียว เชน โรงแรม บริษัทนําเท่ียว เปนตน และเพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียว ในขณะเดียวกัน เพ่ือสรางสรรคสิ่งแวดลอมดานการทองเท่ียวอยางปลอดภัย 

ใหสามารถดงึดูดนักทองเท่ียว และสรางความไววางใจในการเดินทางมาทองเที่ยวท่ีประเทศจีน 

ใน ค.ศ. 1981 ที่ประชุมการงานดานการทองเท่ียวของประเทศจีนไดเสนอใหการทองเท่ียวเปนกิจกรรม

หน่ึงของกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีมีแนวโนมตามการคาดการณดาน

เศรษฐกิจเปนหลัก และประกาศนโยบายเรื่อง  “การตกลงที่วาดวยงานดานการทองเท่ียวอยางเรงดวน” ภายใต

นโยบายการเปดประเทศ รัฐบาลไดอนุญาตใหชาวตางชาติเดินทางมาทองเท่ียวยังจีนและเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีเมืองเปด

สําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ใน ค.ศ. 1982 สํานักนายกรัฐมนตรีประกาศเรื่อง “การกําหนดท่ีวาดวยการ

จัดการชาวตางชาติมาทองเท่ียวในประเทศจีน” โดยกําหนดเมืองเปดหรือเขตเปดเปนส่ีระดับดวยกัน ชาวตางชาติ

สามารถท อ งเท่ี ยวอย าง เสรี ในก ลุม เมื องระ ดับแรก ไดแก  ป ก ก่ิ ง  (Beijing) เซี่ ย งไฮ  (Shanghai) เที ยน

จีน (Tianjin)  และเมืองหรือเขตอ่ืนๆ ท้ังหมด 29 แหง สวนเมืองอ่ืนๆ ท่ีจําแนกในอีกสามระดับนั้น ชาวตางชาติ

ตองไดรับอนุญาตและทําหนังสือทองเท่ียวจึงสามารถเดินทางไปได แตเนื่องจากจํานวนชาวตางชาติท่ีเขามา

ทองเที่ยวในประเทศจีนเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วและอยางตอเน่ือง ทําใหตองออกประกาศ “กฎหมายท่ีวาดวยการ

จัดการการเขาออกประเทศจีน” ใน ค.ศ. 1985 เปนกฎหมายท่ีวาดวยการจัดการคนเขาออกประเทศจีน แทนฉบับ 

ค.ศ. 1951 ท่ีวาดวยการออกประเทศจีนของคนจีนโพนทะเล แสดงใหเห็นถึงการออกประกาศฉบับใหมมีการ

ควบคุมผู ท่ีเดินทางเขาออกประเทศเขมขนกวาประกาศฉบับเดิม ในขณะเดียวกัน เมืองเปดหรือเขตเปดไดเพ่ิม

เปน 244 แหง (Guo Zhenjiang, 2015) เห็นไดวา การออกประกาศเหลานี้ไดสรางความระเบียบมากขึ้นในการ

จัดการชาวตางชาติ และอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติมากขึ้น แตยังเปดประเทศแบบไมสมบูรณ 

และมีแนวโนมเปดมากขึ้นเรื่อย ๆ ใน ค.ศ. 1989 มีการพัฒนาการทองเท่ียวเขตชายแดน เน่ืองจากมีความตองการ

เงินตราตางประเทศ รัฐบาลจีนเห็นความสําคัญของการทองเที่ยว โดยเฉพาะการทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาใน
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ประเทศจีน ใน ค.ศ. 1992 สํานักนายกรัฐมนตรีออกประกาศเรื่อง “การตกลงท่ีวาดวยการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี

สามอยางเรงดวน” โดยเสนอใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนเรื่องสําคัญของอุตสาหกรรมท่ีสาม ดังน้ัน เห็นไดวา 

มีการเปลี่ยนแปลงของฐานะการทองเท่ียว จากเดิมเปนเพียงกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีรับแขกทางการเมืองเปนหลัก 

กลายเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมที่สาม โดยการคาดการณดานเศรษฐกิจ และเห็นความสําคัญของการทองเท่ียวท่ีมี

บทบาทในดานเศรษฐกิจ 

อยางไรก็ตามมีรายงานที่กลาวถึงการพัฒนาการทองเที่ยวภายในประเทศ จีน ใน ค.ศ. 1984 “รายงานท่ีวา

ดวยปญหาหลายประการตอการงานการพัฒนาการทองเท่ียว” โดยกลาวถึงการนําและการจัดการของการทองเท่ียว

ภายในประเทศจีน แตรายงานน้ีไมมีผลตอการพัฒนาการทองเท่ียวภายในประเทศ ใน ค.ศ. 1985 “รายงานท่ีวา

ดวยปญหาหลายประการของการปฏิรูประบบการทองเท่ียว” โดยเสนอวาการทองเท่ียวภายในประเทศมีผลตอการ

เพ่ิมอัตราการจางงาน รัฐบาลจึงเริ่มหันมาสนใจการทองเที่ยวภายในประเทศ โดยมีสถิติขอมูลท่ีเก่ียวของกับการ

ทองเที่ยวภายในประเทศจีนหลายดาน ตอมา ใน ค.ศ. 1986 รายงานเรื่อง “การแจงการตกลงของการประชุม

ศูนยกลางจีน” เสนอใหมีการพัฒนาการทองเท่ียวภายในประเทศไปอีกขั้นหน่ึง และสํานักงานการทองเที่ยว

แหงชาติจีนควรพิจารณาการทองเท่ียวภายในประเทศ แมจะมีรายงานที่กลาวถึงการพัฒนาการทองเท่ียว

ภายในประเทศ แตทาทีของรัฐบาลจีนตอการพัฒนาการทองเท่ียวภายในประเทศ คือ “ไมสนับสนุน ไมปลุกเราใจ 

ไมคัดคาน” (Mei Ling, 1994) ปฏิกิริยาของรัฐบาลจีนตอการพัฒนาการทองเท่ียว โดยเฉพาะการทองเที่ยว

ภายในประเทศ แมวามีหลายรายงานที่เสนอเพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวภายในประเทศ แตรัฐบาลจีนยังเนนการ

ทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาในประเทศจีนเปนหลัก เน่ืองจากตองการเงินตราตางประเทศอยางมาก 

กลาวโดยสรุปในยุคของผูนําเต้ิง เสี่ยวผิง เปนยุคท่ีคอนขางเปดกวางเรื่องการทองเที่ยว แตยังอยูภายใต

ขอจํากัด  เห็นไดจากการมีการจัดระดับเมืองเปดเปน 4 ระดับสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ใหสามารถเดินทาง

ทองเท่ียวอยางเสรีไดเพียงบางเมืองเทานั้น เน่ืองจากกังวลตอความมั่นคงของประเทศ ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็

ยังคงคํานึงถึงรายไดจากการทองเท่ียวอันเปนอุตสาหกรรมหน่ึงที่สรางเม็ดเงินใหกับประเทศได ชวงที่ รัฐบาล

ตองการนําเงินมาฟนฟูประเทศจึงเนนการทองเท่ียวที่เดินทางเขามาในประเทศจีนเปนหลัก สวนการทองเท่ียว

ภายในประเทศน้ันรัฐบาลกลับมีทาที “ไมสนับสนุน ไมปลุกเราใจ ไมคัดคาน” ตลอดจนไมอนุญาตประชาชนจีน

ออกเดินทางไปเท่ียวตางประเทศ นอกจากน้ี รัฐบาลจีนยงัประกาศนโยบายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเงินตราตางประเทศ 

เพ่ือสงเสริมการพัฒนาการการทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาในประเทศจีน 

  

4. ยุคผูนําเจียงเจอหมิน (Jiang Zemin, ค.ศ. 1993-2002): เสรีภาพแหงการทองเที่ยวตางแดน 

ผลงานอันโดดเดนของรัฐบาลภายใตการนําของทานเจียงเจอหมิน เริ่มตนตั้งแต ค.ศ. 1993 ไดออก

ประกาศเรื่อง “ขอเสนอแนะวาดวยการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ ยวภายในประเทศอยางมีความ



 

8 Proceeding of 13th International Conference on Humanities & Social Sciences 2017 (IC-HUSO 2017),  

2nd-3rd November 2017, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Thailand | 

 

IC-HUSO 2017 

กระตือรือรน” ถือเปนการต้ังเปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ดวยการกระตุนการตลาด การให

คําแนะนําอยางถูกตอง เสริมสรางการบริหารการจัดการ ยกระดับคุณภาพ ตอมาสํานักนายกรัฐมนตรี (State 

Council of the People's Republic of China) ออกประกาศเรื่อง  “ขอเสนอแนะหลายประการท่ีวาดวยการ

พัฒนาการทองเที่ยวภายในประเทศ” ดวยการเสนอใหนําอุตสาหกรรมการทองเที่ยวภายในประเทศ เปนรายการ

หน่ึงในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจีน 5 ป สรางสรรคตลาดการทองเท่ียวภายในประเทศอยางมี

ระเบียบภายใตการแขงขัน มีความพยายามพัฒนาผลิตภัณฑการทองเท่ียวแกประชาชน และตอบสนองความ

ตองการดานการทองเท่ียวใหกับประชาชน ส่ิงเหลานี้ไดแสดงใหเห็นวารัฐบาลไดพยายามทุมเทอยางหนักในการ

พัฒนาดานการทองเท่ียวใหเกิดความตอเน่ืองเพื่อตอบสนองความตองการของคนในประเทศและชาวตางชาติท่ีเดิน

ทางเขามาในประเทศจีน 

จากแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวดังกลาว ทําใหชาวจีนมีความตองการเดินทางไปทองเที่ยว

ตางประเทศมากขึ้น สํานักนายกรัฐมนตรีไดอนุมัติใหกระทรวงการทองเท่ียวแหงชาติจีนและกระทรวงตํารวจ

จีน (Ministry of Public Security of the People's Republic of China) ออกประกาศเรื่อง “วิธีการจัดการการ

ทองเท่ียวของประชาชนจีนออกไปเท่ียวตางประเทศโดยจายเอง (ช่ัวคราว)” ใน ค.ศ.1997 เปนนโยบายและวิธีการ

ดําเนินอยางชัดเจนสําหรับคนจีนที่มีความตองการไปเท่ียวตางประเทศโดยเสียคาใชจายเองและเปนสัญลักษณการ

เปดการทองเท่ียวไปตางประเทศอยางเปนทางการ โดยกลาวถึงแนวโนมการพัฒนาการทองเท่ียว วา “พัฒนาการ

ทองเท่ียวที่ เดินทางเขามาในประเทศจีนอยางเต็มท่ี พัฒนาการทองเท่ียวภายในประเทศอยางมีความ

กระตือรือรน พัฒนาการทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศอยางมีความเหมาะสม”  จึงเห็นไดชัดวา รัฐบาลจีน

ไดปฏิวัติตนเองดวยการเปดประเทศในหลายแงมุมใหกวางและลึกข้ึนมากกวายุคผูนําเติ้งเสี่ยวผิงโดยเฉพาะการให

เสรีภาพในการเดินทางทองเท่ียวท้ังชาวจีนและชาวตางชาติ 

สวนนโยบายวันหยุดประจําปยังคงไมมีความเปลี่ยนแปลงนับตั้งแตยุคของผูนําเหมา เจอตง อยางไรก็ตาม

ใน ค.ศ. 1995 สํานักนายกรัฐมนตรีไดออกกําหนดวาดวย “เวลาการทํางานของพนักงาน” โดยกําหนดใหพนักงาน

ทํางาน 5 วันตอสัปดาห ดังนั้น วันหยุดตลอดท้ังปจากเดิม 52 วันจึงเพ่ิมขึ้นเปน 104 วัน สงผลใหพนักงานมีเวลา

พักผอนเดินทางทองเท่ียวไดมากขึ้น ตอมา ใน ค.ศ. 1999 ไดดําเนินนโยบายสัปดาหทอง (Golden Week) และหวุ

อี สืออีหยุด 3 วัน มีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาและกระตุนการทองเท่ียวภายในประเทศ ผานการเพ่ิมวันหยุดใหแก

ประชาชน ปถัดมา ค.ศ. 2000 รัฐบาลไดออกประกาศเรื่อง “ขอเสนอแนะหลายประการท่ีวาดวยการพัฒนาการ

ทองเที่ยวในวันหยุดไปอีกขั้นหน่ึง ” กําหนดวันหยุดยาว 7 วัน เพื่อใหการใชระบบสัปดาหทองเกิดเปนรูปธรรม

อยางเปนทางการ (Fu Xiaoxia, 2011; Wei Xiang, 2014; Guo Zhenjiang, 2015)  ค.ศ. 2001 รัฐบาลไดออก

ประกาศเร่ือง “ประกาศวาดวยการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวอยางเรงดวนอีกขั้นหน่ึง” อันเปนการตอยอด

ขอเสนอแนะฯ ที่เคยเสนอไวเมื่อปท่ีผานมา พรอมท้ังยังแสดงความกังวลตอกระบวนการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียัง
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ไมมีคุณภาพ อาทิ อุปกรณพื้นฐานดานการทองเที่ยวในประเทศยังไมทันสมัย ระดับการพัฒนาและอนุรักษแหลง

ทรัพยากรการทองเท่ียวยังต่ํา การตลาดยังไมมีระบบระเบียบมากนัก จึงควรยกระดับคุณภาพการใหบริการ ดังน้ัน 

การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวอยางเรงดวนอีกข้ันหนึ่ง จึงดําเนินไปเพ่ือสรางสรรคประเทศจีนเปนประเทศ

มหาอํานาจดานการทองเท่ียว (สํานักนายกรัฐมนตร,ี 2001) 

อาจกลาวไดวาในยุคของผูนําเจียง เจอหมิน มาตรการตาง ๆ ท่ีเคยประกาศในยุคกอนหนานั้นท่ีมีลักษณะ

แบบช่ัวคราว ไดถูกนํามาประกาศใชอีกครั้งในยุคน้ี และเปนมาตรการอยางเปนทางการมากข้ึน สงผลใหการ

ประกาศนโยบายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวมีความเปนระเบียบมากข้ึนเมื่อเทียบกับยุคกอน อีกท้ัง ยังประกาศ

นโยบายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวเพ่ือกระตุนการทองเท่ียว อยางกรณีการพบการระบาดของโรคทางเดินหายใจ

เฉียบพลันรุนแรง ที่ เกิดจากไวรัส  SARS ใน ค.ศ. 2002 ทําใหนักทองเท่ียวชาวจีนไมกลาเดินทางทองเที่ยว

ภายในประเทศของตน รวมถึงชาวตางชาติจํานวนมากตางพากันยกเลิกการเดินทาง รัฐบาลจีนจึงใชมาตรการตางๆ 

เพ่ือควบคุมการระบาดของโรค SARS พรอมท้ังใหการสนับสนุนบริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวของดานการทองเท่ียว เพ่ือ

กระตุนใหคนเดินทางทองเท่ียว และเริ่มเปดเสนทางการทองเท่ียวจากจีนสูไตหวัน ภายใตคําประกาศเร่ือง “วิธีการ

อนุญาตใหชาวจีนแผนดินใหญเขามาเท่ียวไตหวัน” ค.ศ. 2002 แตยังคงมีอยูจํากัดอยู 

  

5. ยุคผูนําหูจ่ินเทา (Hu Jintao, ค.ศ. 2003-2012): วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

ใน ค.ศ. 2005 ประกาศ “โครงการแผนการพัฒนาการทองเท่ียวสีแดงของประเทศจีน ค.ศ. 2004-2010” 

โดยเสนอการดําเนินการพัฒนา “การทองเท่ียวสีแดง” (Red Tourism) อยางเปนทางการ  การทองเท่ียวสีแดง 

หมายถึง การทองเท่ียวท่ีไปเย่ียมชมสถานที่ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของคอมมิวนิสตจีน และโครงการน้ีได 

กลาวถึงการพัฒนาการทองเท่ียวสีแดง วามีวัตถุประสงค คือ เรงการศึกษาทางดานการปฏิวัติ สงเสริมความรัก

ประเทศชาติของประชาชนจีน โดยเฉพาะคนหนุมสาวสมัยใหม สงเสริมและปลุกเราจิตใจประชาชาติ ตลอดจน

กระตุนการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตการปฏิวัติ ในขณะเดียวกัน แนวโนมการพัฒนาการทองเท่ียว ยังเนนการ

ทองเที่ยวท่ีเดินทางเขามาในประเทศ คือ “พัฒนาการทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในประเทศจีนอยางเต็มที่ 

พัฒนาการทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศอยางมีระเบียบ ยกระดับการทองเที่ยวภายในประเทศ” (Ren 

Chun, 2005) เน่ืองจากตองการกระตุนอุปสงคภายในประเทศ กระตุนใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยเสนอ

แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเปน “พัฒนาการทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาในประเทศจีนอยางเต็มที่ 

พัฒนาการทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศอยางมีระเบียบ ยกระดับการทองเที่ยวภายในประเทศ”   

ใน ค.ศ. 2007 ไดออกประกาศปรับปรุงแกไข “วีธีการหยุดในวันเทศกาลและวันท่ีระลึกของประเทศจีน” 

มีคํา ส่ังยกเลิกสัปดาหทองในพฤษภาคม หรือ หวูอี  คือ จากเดิมใหหยุด 7 วันลดลงเหลือเพียง 3 วัน ใน

ขณ ะ เดียว กันก็ เพ่ิ ม วั น ชิ งห มิ ง  (Qingming) ห รือ เชง เม ง  ตวนห วุ  (Duanwu)ห รือ เทศกาลบ ะจ า ง  จ ง
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ชิว (Zhongqiu) หรือเทศกาลไหวพระจันทร เปนวันหยุดประจําปเพ่ิมข้ึน สวนวันหยุดปลายสัปดาห (เสาร-อาทิตย) 

คงไวเชนเดิม เพ่ือใหเปนวันหยุดยาว ถือเปนการใหความสําคัญแกเทศกาลท่ีเกี่ยวของกับประเพณีวัฒนธรรมของ

ชาวจีนมากขึ้น สะทอนถึงรัฐบาลไดตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมของตนท่ีสืบทอดมาอยางยาวนาน การเพ่ิม

วันหยุดตามเทศกาลดังกลาวยังชวยใหเกิดการอนุรักษวัฒนธรรมจีนและเปนวิธีการสืบทอดวัฒนธรรมจีนไดเปน

อยางดี ตอมาใน ค.ศ. 2008 รัฐบาลไดออกขอบังคับวาดวยการจายคาจางใหแกลูกจางในวันหยุดนักขัตฤกษ (Fu 

Xiaoxia,2011) ทําใหพนักงานกลาหยุดเพื่อพักผอนและเดินทางทองเท่ียว  โดยใมตองกังวลถึงการขาดรายได

ในชวงวนัหยุดเปนมาตรการสวนหนึ่งในการกระตุนอุปสงคภายในประเทศของรัฐบาล 

ผลพวงจากการท่ีประเทศจีนไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกใน ค.ศ. 2008 รัฐบาลจึงไดเรงสราง

การกระตุน การบริโภคภายในประเทศ จึงเปล่ียนแนวโนมการพัฒนาการทองเท่ียว ดวยการออกประกาศ

เร่ือง “ขอเสนอแนะท่ีวาดวยการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางเรงดวน” ใน ค.ศ. 2009 โดยกลาว

วา  “พัฒนาการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมเสาหลักของเศรษฐกิจประชาชาติ และอุตสาหกรรมการใหบริการที่

ป ระชาชนพ อ ใจอ ย างชั ด เจน อี กขั้ น หนึ่ ง” (Gao Yu, 2013; Guo Zhenjiiang, 2015; Tang Xiaoyun, 

2014) และเสนออุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมเสาหลักเชิงยุทธศาสตร ตองกระตุนความรวมมือ

ระหวางการทองเท่ียวกับวัฒนธรรม กีฬา เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของอยางเต็มท่ี (Yu Xiaolan, 

2015) ซึ่งเนนอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมหลักเชิงยุทธศาสตร และไดรับความรวมมือจากมณฑล 

เทศบาลนคร และมณฑลปกครองตัวเองท้ังหมด 31 แหง (ยกเวนฮองกง มาเกา และไตหวัน) นํายุทธศาสตรน้ีไป

ปฏิบัติ (Tang Chen, 2015) การพัฒนาประเทศภายใตการนําของทานหู จ่ินเทา จึงเปนยุคท่ีอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวกลายเปนอุตสาหกรรมที่ใหบริการการพักผอนแกประชาชน และพยายามจะสรางสรรคอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวใหเปนอุตสาหกรรมท่ีอํานวยบริการท่ีดี และตอบความสนองของประชาชนอยางพอใจ 

ในขณะเดียวกัน ประกาศนโยบายการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture 

of the People’s Republic of China)และสํานักงานการทองเท่ียวแหงชาติจีนไดประกาศเรื่อง “ขอเสนอแนะ

ท่ีวาดวยการสงเสริมการพัฒนารวมกันของวัฒนธรรมและทองเที่ยว” เปนเอกสารสําคัญชิ้นแรกท่ีวาดวยการ

พัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ตอมา นโยบายท่ีวาดวยการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมระดับรัฐบาล

กลางประกาศใน “แผนการฟนฟูอุตสาหกรรมดานวัฒนธรรม” “โครงการแผนการพัฒนาการปรับปรุงวัฒนธรรม

ในชวงแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ป ฉบับท่ี12 ของรัฐบาลกลาง” “โครงการแผนการพัฒนาการปรับปรุง

วัฒนธรรมในชวงแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ป ฉบับท่ี12 ของกระทรวงดานวัฒนธรรม” “แผนการ

พัฒนาอุตสาหกรรมดานวัฒนธรรมในชวงแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ป ฉบับท่ี12 ของกระทรวงดาน

วัฒนธรรมเพ่ิมทวีขึ้น” เปนตน (Bi Xulong,2013) สะทอนใหเห็นวายุคน้ีผูนําประเทศไดใหความสําคัญตอประเพณี

วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต และการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวเชิงสรางสรรคเพื่อตอบสนองความตองการของผูช่ืน
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ชอบเดินทางทองเท่ียว เชน เพ่ิมเทศกาลประจําปเปนวันหยุดนักขัตฤกษ อันเปนการสืบทอดและอนุรักษวัฒนธรรม

จีน การนําวัฒนธรรมเปน soft power ในหลายๆ ดาน เชน นําวัฒนธรรมของชาติพันธุชนกลุมนอยมาเปนจุดขาย

ในการทองเที่ยว เพ่ือพัฒนาหมูบานชาติพันธุชนกลุมนอย โดยใน “แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ป ฉบับ

ท่ี 12” ( ค.ศ. 2011-2015) โดยเสนอใหใชการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมากระตุนเศรษฐกิจและบรรเทาความ

ยากจนในเขตการปฏิวัติเชิงประวัติศาสตร เขตชาติพันธุชนกลุมนอย เขตชายแดนและเขตยากจน นอกจากนี้ยังเนน

พัฒนาชนบทและภาคตะวันตกของประเทศจีนเปนหลัก ดําเนินโครงการวัฒนธรรมท่ีเปนประโยชนตอประชาชน

อยางตอเน่ือง นอกจากนี้ เพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวในหมูบานชาติพันธุชนกลุมนอย คณะกรรมาธิการกิจการชาติ

พั น ธุ ชนกลุ ม น อยของสาธารณ รั ฐประชาชน จีน  (State Ethnic Affairs Commission of  the People’s 

Republic of China) ประกาศ “โครงการแผนการพัฒนาและอนุ รักษหมูบ านชาติพันธุชนกลุมนอยที่มี

ลักษณะเฉพาะตน” ใน ค.ศ. 2012  เสนอให เนนอนุรักษและปรับปรุงห มูบ านชาติพันธุชนกลุมนอยท่ีมี

ลักษณะเฉพาะตน 1,000 หมูบาน (Yu Xiaolan, 2015) และประกาศนโยบายการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยาง

ตอเน่ือง สนับสนุนใหสรางตราสัญลักษณเฉพาะกลุมเพ่ือใชในกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียว

เพ่ือสันทนาการและสงเสริมความรวมมือระหวางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมกับการทองเท่ียว เปลี่ยน

แนวโนมการพัฒนาการทองเท่ียวมาเนนการทองเท่ียวภายในประเทศโดยเห็นไดจากการเพิ่มวันหยุด และเนน

วัฒนธรรมเปนสวนประกอบท่ีสําคัญในการทองเท่ียว 

ดังท่ีกลาวมาจะพบวาในยุคของผูนําหู จ่ินเทา แนวโนมการพัฒนาดานการทองเท่ียวมีทิศทางการปรับตัวให

สอดคลองกับกระแสการทองเที่ยวของโลกท่ีหันมาเนนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยสรางสรรคอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมเสาหลักเชิงยุทธศาสตร จากการนําวัฒนธรรมมาสรางเปนสินคาและรายได รวมถึงการ

พัฒนาอุตสาหกรรมที่ตอเน่ืองจากการทองเท่ียว เน่ืองจากการคํานึงถึงรายไดจากการทองเท่ียวท่ีจะนํามาใชกระตุน

เศรษฐกิจภายในประเทศและเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีเสรีภาพในการเดินทางและมีสถานท่ี

พักผอนหยอนกาย 

  

6. ยุคผูนําสีจิ้นผิง (Xi Jinping, ค.ศ. 2013-ปจจุบัน): การทองเที่ยวแบบ all-for-one7 

จากการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหเปนอุตสาหกรรมเสาหลักเชิงยุทธศาสตรในยุคของผูนํา หู จ่ิน

เทา การเขามาดํารงตําแหนงผูนําประเทศของทาน สี จ้ินผิง ไดสานตองานดานการพัฒนาการทองเท่ียวตอจากเดิม

ดวยการทําใหเกิดระบบระเบียบดานการทองเท่ียวมากขึ้น เห็นไดจาก ใน ค .ศ. 2013 ไดออกประกาศ “กฎหมาย

การทองเท่ียวของสาธารณรัฐประชาชนจีน” ซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะดานและเปนฉบับแรกสําหรับดานการทองเท่ียว 

                                                           
7 การทองเท่ียวแบบ all-for-one ในรายงานการทํางานของรัฐบาลประจําป 2017 นายกรัฐมนตรีหลี่เคอเฉียง (Li Keqiang) เรียกรองใหมีสถานที่และ

บริการดานการทองเที่ยวที่ดีขึ้นและเพ่ือผลักดันใหเกิดการทองเที่ยวในชนบทการทองเที่ยวเพ่ือการพักผอนหยอนใจและการทองเที่ยวแบบครบวงจร 
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ขณะท่ีประเทศอ่ืนตางออกประกาศกฎหมายเก่ียวกับการทองเท่ียวกอนพัฒนารูปแบบการทองเท่ียว แตประเทศจีน

กลับเริ่มจากการพัฒนาการทองเท่ียวกอนเปนเวลามาหลายสิบปจึงประกาศกฎหมายการทองเท่ียว 

ภายใตการนําผูนํายุคใหมที่เคยผานประสบการณการถูกสงใหไปใชแรงงานทําไรทํานาอยูในพ้ืนท่ีชนบท ทํา

ใหเขาเกิดความเขาใจความทุกขยากของชาวนาเปนอยางดี ดังน้ันสิ่งหน่ึงท่ีสี จ้ินผิง ทําหลังจากไดรับตําแหนง

ประธานาธิบดี คือ การใหความสําคัญอยางยิ่งแกภาคชนบท ดวยการการพัฒนาวิถีชีวิตความเปนอยูและสงเสริม

ภาคเกษตรกรรมใหทันสมัย การเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร การพัฒนาสภาพที่อยูอาศัยในชนบท และการพัฒนา

เมืองกับชนบทใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  อีกท้ังยังสงเสริมการทองเท่ียวระหวางการดําเนินการนโยบาย เชน  การ

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสถานที่ทองเท่ียวท่ีมีภูมิทัศนสวยงามเหมาะแกพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

และการทองเท่ียวเชิงเกษตร ปรับปรุงระบบการจัดการและคุณภาพของบริการการทองเท่ียว เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก

เกษตรกรจากเดินทางมาเยี่ยมชมแปลงเกษตรหรือฟารมของตน เปนตน (Li Renliang, 2016) 

การทองเท่ียวเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญในการทูต ใน ค.ศ. 2015 ไดจัดการประชุมการงานดานการทองเท่ียว

ของประเทศจีน นายหลี่ จินเจา (Li Jinzao) ผูวาการทองเท่ียวแหงชาติจีนไดเสนอคําวา “การทองเที่ยวเชิงการ

ทูต” และเสนอใหรูปแบบของ “การทองเท่ียวเชิงการทูต” เปนเนื้อหาที่ สําคัญใน“ยุทธศาสตร 515” ของ

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวจีน “ยุทธศาสตร 515” (Li Jinzao, 2015) มีรายละเอียดดังนี ้

เปาหมายท้ัง 5 ประการท่ีตองหมุนไปรอบๆ “การทองเท่ียวสมัยใหมมีความเปนระเบียบดานการตลาด 

การควบคุมอยางปลอดภัย อํานวยความสะดวก พัฒนาประเทศอยางเจริญและประชาชนกินดีอยูดี” และปฏิบัติ

ตาม 10 แนวทาง ไดแก 

1. มุงมั่นตอทิศทางการแกไขปญหาดานการจัดการการตลาดของการทองเท่ียวตามกฎหมาย 2. การปรับ

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมในการทองเท่ียวอยางเขมงวด การสรางส่ิงแวดลอมของการทองเท่ียวท่ีดี 3.สรางจิตสํานึก

อยางเขมขนดานแข็งแกรง สรางการทองเท่ียวอยางปลอคภัย 4. การปฏิวัติหองนํ้า การสรางระบบสาธารณูปโภคท่ี

มีประสิทธิภาพ 5. ดําเนินบทบาททางการเมืองและการตลาด เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรม 6. พัฒนาสินคารปูแบบใหม 

สงเสริมการเปล่ียนรูปแบบอุปโภคดานการทองเท่ียว 7. ลดอุปสรรคในความรวมมือระดับภูมิภาค สงเสริมการ

พัฒนาการทองเท่ียวระหวางภูมิภาคเปนอันหน่ึงอันเดีนวกัน 8. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงการทูต 9.การปฏิรูปการ

ทองเท่ียวอยางเขาใจและเขาถึง 10. การใชระบบอินเตอรเน็ตในการจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและสังคม 

ขณะเดียวกันก็พัฒนาการทองเที่ยวสีแดงอยางตอเนื่องควบคูกันไป โดยประกาศและจัดทําเอกสารเรื่อง 

“โครงการแผนการพัฒนาการทองเท่ียวสีแดงของประเทศจีน ค.ศ. 2016-2020” และ “รายช่ือแหลงทองเท่ียวของ

การทองเท่ียวสีแดงในประเทศจีน” และจัดการประชุมที่วาดวย “โครงการแผนการพัฒนาการทองเท่ียวสีแดงของ

ประเทศจีน ค .ศ . 2016-2020” ท่ีปก ก่ิง (National Development and Reform Commission, 2017) โดย

เสนอวา 
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ประการแรก ตองเขาใจถึงความหมายของการพัฒนาการทองเท่ียวสีแดงอยางลึกซึ้ง ประการท่ีสอง การ

ดําเนินการสงเสริมการทองเท่ียวสีแดงตองหมุนรอบ “โครงการแผนการพัฒนาการทองเท่ียวสีแดงของประเทศจีน 

ค.ศ. 2016-2020” ประการที่สาม มีประสิทธิภาพในการปองกันเพ่ือใหการดําเนินงานเกิดความราบรื่นของการ

ทองเท่ียว 

อยางไรก็ตาม เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติในการออกหนังสือเดินทางเขาประเทศ 

(Visa) ทางรัฐบาลจีนมีนโยบายเก่ียวกับวีซา คือ วีซาเดินทางผาน (Transit Visa) ไมตองทําวีซา ใหอยูได 24 ช่ัวโมง

สําหรับประเทศท่ัวไป ตั้งแต ค.ศ. 2013 เปนตนมา ประชาชนท่ีมาจาก 51ประเทศเดินทางผานประเทศจีนโดยไม

ตองทําวีซาอยูได 72 ชั่วโมง ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2016 บางดานตรวจเปดใหอยูนานได 144 ช่ัวโมง และมีวีซา 

ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมือง (On-arrival Visa)  ท่ีทาอากาศยานไหโขว (Haikou) และซันยา 

(Sanya) สําหรับ 16 ประเทศ เชน อังกฤษ เกาหลีใต รัสเซีย ไทย เปนตน นอกจากน้ีแลว ประชนชนของประเทศ

รัสเซีย (เฉพาะเมืองอามูร) สามารถเดินทางผานแดนเขามาเมืองเหยเหอ มณฑลเหยหลงเจียง ประเทศจีนโดยไม

ตองทําวีซาและอยูได 1วัน และประชาชนของประเทศรัสเซียสามารถเดินทางเขามาเมืองสวยเฟนเหอ มณฑลเหย

หลงเจียง ประเทศจีนโดยไมตองทําวีซาและอยูได 15 วัน และพลเมืองจากประเทศคาซัคสถานสามารถเดินทางเขา

มาเมืองฐาเฉิง และอําเภอจ๋ีมูไหน เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร ประเทศจีนโดยไมตองทําวีซาและอยูได 3 วัน 

ดวยเหตุนี้เอง นักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาในประเทศจีนจึงมีความสะดวกมากขึ้น (Chinese Visa 

Application Service Center; People.cn; Tian Ye, 2013; Guo Zhenjiang, 2015) 

จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ในยุคของสี จิ้นผิงหรือยุคสังคมสมัยใหม รัฐบาลจีนมุงพัฒนาเศรษฐกิจใน

ชนบท เชน การพัฒนาการทองเท่ียวในชนบท มีนโยบายเนนหนักและใหความสําคัญตอการพัฒนาชนบท ยังคง

มุงม่ันตอการการพัฒนาและอนุรักษวัฒนธรรม ประกอบดวย วัฒนธรรมของชาติพันธุชนกลุมนอย ตลอดจน

วฒันธรรมเชิงประวติัศาสตร โดยเฉพาะประวัติของพรรคคอมมิวนิสตจีน การพัฒนาการทองเท่ียวอยางตอเน่ืองและ

เปดกวางกวาเดิม ผานการประกาศนโยบายท่ีเก่ียวของกับการเขาออกประเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก

นักทองเท่ียวท้ังชาวจีนและชาวตางชาต ิ

ดังน้ันการทองเท่ียวจึงเปนเครื่องมือท่ีดีในการเชื่อมความสัมพันธระหวางประเทศและประชาชน ทั้งยังเปน

เครื่องมือทางการทูต และสะพานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน การดําเนินนโยบายที่เกี่ยวของกับการ

ทองเที่ยวเพ่ือเพิ่มอัตราการจางงาน เพ่ือบรรเทาความยากจนในเขตชนบท โดยระหวางการดําเนินการมีความ

รวมมือระหวางรฐับาล บริษัทและภาคประชาชน 
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7. อิทธิพลของนโยบายการทองเที่ยวในปจจุบัน 

ภายใตการพัฒนาการทองเท่ียวในผูนําสี จ้ินผิงหรือสังคมสมัยใหม จะพบวา ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง มีการ

ปราบปรามการทุจริตอยางจริงจัง เพื่อให เกิดความโปรงใสในการเมืองจีน และชูเรื่องการทองเที่ยวเปน

สวนประกอบท่ีสําคัญในเศรษฐกิจประชาชาติ  นอกจากนี้ยงัเนนย้ําถึงความหมายและแนวทางการปฏิบัติตนตอการ

ทองเท่ียวสมัยใหมท่ีนักทองเท่ียวควรยึดถือ คือ การทองเที่ยวท่ีมีมารยาท การทองเท่ียวท่ีเคารพวัฒนธรรมท่ี

แตกตางกัน  อีกดานหน่ึงการทองเท่ียวยังถือเปนวิธีหนึ่งในเชิงการทูต รัฐมนตรีหลี่ เคอเฉียง ไดตระหนักถึงการ

ทองเท่ียววาเปนสะพานท่ีเช่ือมตอประเทศ และเปนสะพานสูการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม สามารถสงเสริมใหเกิด

มิตรภาพระหวางประชาชน เมื่อพิจาณาผลการสงเสริมการทองเท่ียวในภาคชนบทดวยการปฏิรูปหองน้ํา การ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงเกษตรสามารถสามารถสรางรายไดบรรเทาความ

ยากจนในชนบทไดอยางมาก 

นับต้ังแตยุคของผูนําหู จิ่นเทา เริ่มใหความสําคัญตอการรื้อฟนวัฒนธรรมและการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ทําใหเกิดกระแสการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ัวประเทศจีน ไดแก การทองเท่ียวเชิงมรดก การทองเท่ียวสีแดง ท่ี

ไดรับความนิยมอยางมาก และไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนอยางมหาศาลท้ังดานการเงินและนโยบายหนุน

เสริม  รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวสมัยใหมของคนจีนท้ังทองเท่ียวภายในประเทศหรือตางประเทศ 

ใหมีมารยาท มีความเปนระเบียบ และมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และมีบัญชีดํา (Blacklist) สําหรับนักทองเท่ียวท่ีมี

พฤติกรรมไมเหมาะสม คนท่ีถูกบันทึกในบัญชีดํา ( 3 ป) โดยมีขอบังคับในการออกประเทศ การขึ้นเครื่องบิน การ

สมัครทัวรการทองเท่ียว เปนตน (China National Tourism Administration, 2017) 

การดําเนินมาตรการและนโยบายดานการทองเที่ยวสมัยใหม ไดสะทอนใหเห็นความต้ังใจในการปฏิรูปดาน

การทองเท่ียวใหมีความเปนระเบียบมากข้ึน และพัฒนาการทองเท่ียวที่มีคุณคามากขึ้น เชน การทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม การทองเท่ียวสีแดง แตกตางจากการทองเท่ียวรูปแบบเดิมท่ีเนนความสวยงามของสถานท่ีเพียงอยาง

เดียว นอกจากนี้รัฐบาลยังกระตุนใหเกิดการสรางความรวมมือระหวางอุตสาหกรรมอ่ืนๆ กับอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียว เพ่ือใหการทองเท่ียวมีความสามารถในการแขงขันที่แข็งแกรงขึ้น และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน 

อินเตอรเน็ต เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวในการคนหาขอมูลและการจองท่ีพัก เปนตน 

โดยสรุป นโยบายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวเหลานี้กอใหเกิดระเบียบกฎเกณฑเปนระบบมากขึ้น ทําให

ประชาชนชาวจีน รวมถึงนักทองเท่ียวตางชาติ มีเสรีภาพในการเดินทางเพ่ือการทองเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น ถือเปน

นโยบายสําคัญท่ีจีนกําลังดําเนินการเพ่ือใหสอดรับกับการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ นโยบายท่ีเก่ียวของกับการ

ทองเท่ียวน้ันไมเพียงแตสงผลกับคนภายในชาติ เชน หลังดําเนินนโยบายวันหยุด ทําใหประชาชนจีนรูสึกถึงการ

ทองเท่ียวกลายเปนสวนประกอบที่สําคัญในชีวิตประจําวัน เปนมาตรฐานท่ีบงบอกถึงการใชชีวิตแบบกินดีอยูดีหรือ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เปนการเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับประชาชนท่ัวไป และเปนวิธีที่ประชาชนสามารถพักผอนดวย 
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และยังสงผลกับนักทองเที่ยวตางชาติท่ีเดินทางเขามาภายในประเทศจีนท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วและตอเน่ือง 

อีกสวนหน่ึงท่ีสําคัญภายใตดําเนินนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว โดยเฉพาะการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ที่

อาศัยความเกาแกและความงดงามของวัฒนธรรมชนกลุมตาง ๆ ของประเทศจีนมาสรางเปนสินคา เพ่ือเปนจุดขาย

และดึงดูดนักทองเท่ียว และเปนวิธีที่ดีตอการเผยแพรวัฒนธรรมจีนใหกลายเปนเครื่องมือสําคัญดานการทูตเพ่ือ

สรางความสัมพันธอันดีและบรรเทาความยากจนในพ้ืนท่ีชนบท จากการพัฒนาของการทองเท่ียวในชนบท 
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