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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

GDP ในปี พ.ศ.2551
ด ดว้ยเหตุผล

ในปี พ.ศ. 2532 สามารถ
อาํนวยความสะดวกในการตรวจลงตรา มณฑลกวางตุง้ เป็นจุดทาํมาคา้ขายระหว่างไทยกบัจีน

รัฐบาลจีนกลางในสมยัก่อน แต่ในช่วงระยะเวลา 10
กวางตุง้ไดล้ดลงไปประมาณ 1 ใน 3 300,000 คนต่อปี เป็น
200,000 คนต่อปี

แบบ TOWS มายหลายสาเหตุหลายปัจจยั ดงั

านการประชาสัมพนัธ์

ระยะ 2-3 งแต่โรคซาร์ส โรคไขห้วดันก และโรค
ไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009 ตลอดจนวิกฤตเศรษฐกิจโลก

10
มๆ

ปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมืองของไทยโดยเฉพาะในช่วงเวลา 2-3



จ

เสนอแนะ
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ททท.

ร่วมมือ
กบัทางการจีนอย่างจริงจงัในการกาํจดัทวัร์ศูนยเ์หรียญ เพราะการจะดาํเนินการไดผ้ลตอ้งทาํ

กาํหนด
นโยบายการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกแบบประเทศคู่แข่ง ดงัเช่น มาเลเซีย หรือเกาหลีใต ้โดยศึกษา
วิธีดาํเนินการของประเทศคู่แข่งว่ามีกลยุท กาํหนด
แนวทางการประชาสัมพนัธ์

high-end

กลุ่ม มีการ เป็นตน้
ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการ  หน่วยงานภาครัฐจดั Road Show ในเขตมณฑลกวางตุง้

เป็นประจาํ และเขา้ร่วมงานแฟร์ต่างๆ ในมณฑลกวางตุง้ เป็นประจาํ หน่วยงานภ

ไทยเป็นประจาํ หน่วยงานไทยควรมีโครงการ และมี
การดาํเนิน
โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ต
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กติติกรรมประกาศ

รการทูต โดยมอบใหส้ถาบนั
และเปิดโอกาสใหผู้เ้ขียนไดเ้ขา้รับ

ตอ้งขอ ทรวงฯ ชยัสิริ
อนะมาน และท่านผูอ้าํนวยการสถาบนัการต่างประเทศฯ จนัทร์

ง
การเขียนรายงาน : กรณีศึกษา

ก็ดว้ยความกรุณาจากท่าน
เอกอคัรราชทูตสุจิตรา หิรัญพฤกษ์ ท่านอธิบดีกรมองคก์ารระหวา่งประเทศ ดร.
และท่านผูช่้วยศาสตรจารย ์ดร. สละเวลาให้

ดา้น
4

เ 4 ปี มาก่อนเช่นเดียวกนั ก็มาจากประสบการณ์การทาํงานใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนมาเป็นเวลา 8 ปี และ

มิไดมี้เจตนาวิพากษว์จิารณ์ในทางลบต่อหน่วยงาน
หลาย แต่ประการใด
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

ทุกสมยัต่างกาํหนดไว้ ต่อการพฒันาทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เป็นอุตสาหกรรม จาํนวนมากใหก้บั

และสามารถ และคนหลายระดบัได้
กวา้งขวาง

นอกเหนือจากการส่งออก และช่วยรักษาเสถียรภาพ
เศรษฐกิจของประเทศ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ไดใ้ห้

ของรัฐบาลสรุปได้ว่า รัฐบาลจะเร่ง
โดยการ

ใน
าร รัฐบาลจะพฒันาแหล่ง

และจะ ปรับปรุงมาตรฐานการใหบ้ริการของ
และ

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการของรัฐ
ตลาด ดว้ยจาํนวน

1,300 ลา้นคน จึงถือว่าต เทศ
ไทยไม่สามารถมองขา้มไปได้เลย างไปประเทศไทย

4 รองจากนกั และ
เกาหลี
เป็นไปได้ เพร อตัราการขยายตวัของจาํนวน

โดยเฉพาะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จีน โดยเฉพาะ
(GDP)

เทียบกบัทุกมณฑลของจีน และ (United
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Nations World Tourism Organization - UNWTO)
ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020) 100 ลา้น
คน

ณ นครกวางโจว ได้ตรวจลงตราใหก้บัชาว
และสถานกงสุลใหญ่ของไทยทุกแห่ง

ในจีน

งจะเดินทางไป
แต่ในภาพรวมกลบัมีจาํนวนค่อยๆลดลงในแต่ละปี ในช่วงเวลา 10

ผ่านมา โดยก่อนปีพ.ศ. 2542 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว ได้ตรวจลงตราให้กบันกั
300,000 คน แต่หลงัปี พ.ศ. 2543 เป็นตน้มา ปริมาณการตรวจลง

ตราล 200,000 กว่า คน ตามขอ้เท็จจริง ชาวจีนมีความ
โดยเฉพาะชาวมณฑลกวางตุง้

ประเทศ (GDP) โดยในปี พ.ศ. 2550 มีมูลค่า 3.07 ลา้นลา้นหยวน (
ประเทศไทย) มูลค่าผลผลิตรวมทางมูลค่าการคา้ระหวา่งประเทศ มูลค่าการนาํเขา้ มูลค่าการส่งออก
มูลค่าการคา้ปลีกสินคา้บริโภค มีเขต
เศรษฐกิจพิเศษถึง 3 แห่ง คือ จูไห่และซวัเถา

หากไม่
จะทาํให้

1.2 วตัถุประสงค์

1.2.1
ประเทศไทย

1.2.2
กวา่เดิม
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1.3 ขอบเขตการศึกษา
จะ

กวางตุง้ โดยจะนาํเสนอสภาพขอ้เทจ็จริง
มณฑลกวางตุง้ คือ ยอดจาํนวน
โดยจาํกดัระยะเวลาเฉพาะในช่วง 10

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา

เอกสารราชการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว และหน่ว

1.5
การกาํหนดกลยทุธ์ ให้

สอดคลอ้งกบัสภาพขอ้เท็จจริงของปัญหา

ใหญ่ ณ นครกวางโจว และสาํนกังาน ททท. เมืองฮ่องกง งานหลกัในการส่งเสริม

1.6 บทบาทของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว
บทบาทการส่งเสริมการ

ในมณฑลกวางตุง้และมณฑลไห่หนาน น เป็นบทบาทหลกัของ
สาํนกังาน ททท. ส่วน

สาํนกังาน ททท เฉพาะ
เป็นเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว  เดิม ททท. สาํนักงาน

ยวจากมณฑลกวางตุง้ให้เ
ประเทศไทย แต่ .
ขอ้จาํกดัประการ ของสาํนกังาน 2551 เป็นตน้มา ททท.
ได้มอบหมายให้ สาํนกังานฮ่องกง เขา้ไปดูแลรับผิดชอ
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มณฑลกวางตุง้และมณฑลไห่หนาน แทน ททท. สาํนักงาน

เดินทางระหว่างเมืองฮ่องกงกบันครกวางโจว

1.7 โครงสร้างการนําเสนอ
โครงสร้า

1 เป็นบทนาํกล่าวถึงสภาพความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา วตัถุประสงค์
ในการศึกษา ขอบเขตการศึกษา ระเบียบวิธีการศึกษา และประโยชน์ของการศึกษา

2
ทฤษฎีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งแบบ TOWS (Threats) – โอกาส
(Opportunities) – จุดอ่อน (Weaknesses) – จุดแข็ง (Strengths)

องค์การการ
3

(unique)

4 3 มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ TOWS Analysis ทาํให้ไดผ้ล

5 บทสรุปและขอ้เสนอแนะในการส่งเ
จากมณฑลกวางตุง้
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แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรม

2.1 แนวคิดทฤษฎี
แนวคิดทฤ

วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งแบบ TOWS (Threats) – โอกาส (Opportunities) –
จุดอ่อน (Weaknesses) – จุดแข็ง (Strengths)
(Strategy) ขององค์กรได้ ก็ตอ้งมีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กรก่อน และตอ้งนาํโอกาส
และอุปสรรคเขา้มาพิจารณาประกอบกนัด้วย การวิเคราะห์แบบ TOWS มีความคลา้ยคลึงกบัการ
วิเคราะห์แบบ SWOT เพียงแต่การวิเคราะห์แบบ SWOT มกัจะพิจารณาโดยนาํปัจจยัภายในองค์กร

พิจารณา เป็นการเน้นการวิเคราะห์ในลกัษณะมองจากขา้งในมาสู่ขา้งนอก (inside-out approach)
TOWS เป็นการมองจากขา้งนอกเขา้มาขา้งในองค์กรมากกว่า

(outside-in approach)

สามารถบรรลุเป้าหม จากมณฑลกวางตุง้
ให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการ

จากมณฑลกวางตุง้

จุดแข็ง คือ
เป้าหมายได้

จะมีการทาํตารางวิเคราะห์
TOWS Matrix โดยจะมีการนาํเอาอุปสรรค โอกาส จุดอ่อน และจุดแข็ง มาจบัคู่กนั

4 ลกัษณะ กล่าวคือ กลยุทธ์จุดแข็งกบัโอกาส (SO) กลยุทธ์จุดอ่อนกบัโอกาส (WO) กลยุทธ์จุด
แข็งกบัอุปสรรค (ST) และกลยุทธ์จุดอ่อนกบัอุปสรรค (WT)



6

(Alternative Strategies)

2.2 แนวนโยบายของรัฐ
ประเทศไทย
วนตระหนกั

29 ธนัวาคม
พ.ศ. 2551

2.2.1 นโ
โดย

ศ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 อยูแ่ลว้

น
2.2.2 นโยบายเศรษฐกิจ

2.2.2.1 ขยายฐานภาคบริการในโครงสร้างการผลิตของประเทศ
หลากหลายของธุรกิจบริการ
คุณภาพและความรู้ดา้นภาษา อุตสาหกรรม และเกษตรเขา้ดว้ยกนัให้
เป็นกลุ่มสินคา้ เช่น ธุรกิจสุขภาพ

2.2.2.2 พฒันาแ
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และแหล่ง

เช่น
โลก ภาคเหนือเป็นศูนยก์ลางอารยธรรมลา้นนา
โบราณคดี วฒันธรรมและชายแดน มรดกโลกและมรดก
ธรรมชาติ เป็นตน้

2.2.2.3
เช่น มาตรฐานร้านจาํหน่าย
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เป็นตน้
เช่น พนกังานโรงแรม มคัคุเทศก์ พนกังานร้านอาหาร พนกังานรถนาํ

เป็นตน้
และค่าธรรมเนียมและค่าบริการของรัฐ

2.2.2.4 โดยสนบัสนุนให้
ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและกลยทุธ์ดา้นการตลาด และกาํหนดกลยทุธ์การ
ประชาสัมพนั โดยเฉพาะ
ความพร้อมของการใหบ้ริการทางดา้นศูนยก์ลางการประชุมและแสดงสินคา้ระหวา่งประเทศ และ

2.2.2.5
ทธิภาพของการบงัคบัใชก้ฎหมายทางดา้นความ

2.3 วรรณกรรม
ตเศรษฐกิจ

แห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ไดค้าดการณ์
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 วา่ ผล

ของวกิฤตเศรษฐกิจโลกมีผลต่อ ใน 2 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2552 โดย
ระหวา่งประเทศไดล้ดลงประมาณร้อยละ 8 ห็นแนวโนม้การชะลอ

แต่กลางปี 2551 แลว้
า อาจมีขอ้ยกเวน้บา้งในส่วนของแอฟริกา อเมริกากลาง แ

กลบัมี 3-5 จึงคาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ.2552 การ
ตวัลงระหวา่งร้อยละ 2-3

แหล่ง

บาง
มการจา้งงานในภาค

และระบบโครงสร้า สนบัสนุนมาตรการ
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การดาํเนินการของ
หากมองยอ้นหลงักลบัไป รายไดจ้าก สามารถในการช่วย

ตเศรษฐกิจ ไป
จากเดิม

อยา่ง วกิฤต
โดยมีมาตรการ

คณะกรร (Tourism Resilience Committee) ได้
และร่วมมือกนัในการกาํหนดนโยบาย

ระยะกลาง
การกระตุน้ ไดร้้องขอต่อรัฐบาลประเทศสมาชิกใหเ้นน้ใชก้าร

แขง็แกร่งอยูแ่ลว้
และการสร้าง ดา้น

เศรษฐกิจสีเขียว จะตอ้งกาํหนดให้มีการจดัการท่

การรับมือกบัไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009
ความไม่แน่นอนของธุรกิจและของผูบ้ริโภค ตลอดจนส่งผลต่อความ

ใหม่ 2009 ทาํใหเ้กิดภาวะ มีความ
ปลอดภยัหรือไม่
(WHO) และองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO)

ท่าที
ระบาดของโรคได้
เรียกร้องต่อประเทศต่างๆ ไม่ใหใ้ชม้าตรการฝ่ายเดียว หากจะดาํเนินมาตรการเช่นใด ก็ขอใหห้ารือกบั
องคก์ารอนามยัโลกก่อน

ดใหญ่

2.4 สรุปกรอบแนวคิด

จะนาํทฤษฎีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งแบบ TOWS มาใช้เป็นหลกั
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สาํคญั กรอบนโยบาย

ดาํเนินการแลว้ และนโยบ
ไดมี้การดาํเนินการมาตลอดในรัฐบาลก่อนหนา้รัฐบาลปัจจุบนั และการนาํเอกสารการคาดการณ์ของ

วกิฤตเศรษฐกิจ มาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดใหญ่

กวางตุง้ดว้ยเช่นกนั



3
บริบทของการเดินทางมา ไทยของ

3.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลกวางตุ้ง
มณฑลกวางตุง้เป็นมณฑล 179,756.5 ตร.

กม. มีข 15 35%
ประชากร 98.69 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2551 (ปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 63.39 ลา้น
คน)
ตะ น
ใต้ มีอาณาเขตติดกบัเมืองฮ่องกงและเมืองมาเก๊า มณฑลกวางตุง้ถือวา่
เป็น ส ประตูสู่
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

มณฑลกวางตุง้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 21 เมืองใหญ่ 23 เมืองระดบัอาํเภอ 41 อาํเภอ
และ 3 เขตปกครองตนเอง โดยมีนครกวางโจว เป็นเมืองเอกหรือเมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้

Pearl
อนัดบั 4 ของประเทศจีน ไหลผา่นเมืองต่างๆ เป็นระยะทาง 2,214 กม.
แม่

สุดในประเทศจีน สาํหรับความโดดเด่นของมณฑลกวางตุง้ในการเป็น “
จีน” และความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจและการพฒันา สรุปไดว้า่ GDP ของมณฑลกวางตุง้
ในปี พ.ศ. 2551 3.56 พ.ศ. 2550
คิดเป็น 10.1% ผลิตผลรวมทางอุตสาหกรรมมาก

1 ของประเทศจีน
มณฑลกวางตุง้เป็นมณฑล โดยในปี พ.ศ.

2551 มณฑลกวางตุง้มีสัดส่วนมูล คิดเป็น 36.9% ของมูลค่าการนาํเขา้
23.8% ของมูลค่าการ

เมืองท่าสาํคญัในการขนส่งระหวา่งไทย-
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มณฑล
ของมณฑลกวางตุง้ ขอ้มูลจากหนงัสือ

รายงานสถิติปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) ของมณฑลกวางตุง้ แจง้สถิติในปี 2550 วา่
ต่างชาติท่อง ในมณฑลกวางตุง้ รวม 5.98

ติประมาณ 8,704.04 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ มากเป็นอนัดบั 1 ของจีน โดยจาํนวน
พ.ศ. 2549 คิดเป็น 15.5% 13.9%

ต่างชาติ/นอก
แผน่ดินใหญ่

(คน- )

ชาวฮ่องกง
มาเก๊าและไตห้วนั

(คน- )

ชาวต่างชาติ
(คน- )

รายไดจ้ากการ

(ลา้นเหรียญสหรัฐ)

103,188,600 96,467,000 6,721,600 8,704.04
1 .ศ. 2550

( : หนงัสือ Guangdong Statistical Yearbook 2008)

จากตารางขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า
คิดเป็น 63.4%
จาํนวนคิดเป็น 25.6%
สหรัฐฯ เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย

ในปี 2550 6,985 แห่ง และมีจาํนวนบริษทั
964 196 แห่ง

างดี

3.2
3.2.1

งแต่อยูใ่ตก้ารปกครองขององักฤษและโปรตุเกส
พ.ศ. 2521(1978) 4 ทนัสมยั เมืองในมณฑลกวางตุง้ถูกเลือกใหเ้ป็นเมือง

4 เมือง คือ เมือง
เมืองจูไห่ เมืองซ่านโถว(ซวัเถา)
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มณฑลฟู ( ) ในปี พ.ศ. 2522

เขา้ไปทาํงานเป็นจาํนวนมาก
เขตเศรษฐกิจพิเศษไดรั้บสิทธิพิเศษหลายประการสามารถบริหารงานเป็นอิสระจากรัฐบาลมณฑลโดย

การ

จาก
ฮ่องกง และจูไห่ติดกบัมาเก๊า การเดินทางไปมาหาสู่ไม่วา่จะการติดต่อธุรกิจ การคา้ระหวา่งประเทศ

การติดต่อระหวา่ง
ประเทศเพราะมี

ชาวมณฑลกวางตุง้ยงัไดรั้บสิทธิในการเดินทางเขา้ฮ่องกงและมาเก๊าสะดวกมากกวา่

3.2.2 มณฑลกวางตุง้เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมทางภาคใตข้องจีน เพราะ

บก ทางเรือ และทางอากาศ ไหลผา่น
เทียบเรือขนาดใหญ่ (ระวาง 10,000 ) 226 ท่า และยงัมีท่าเทียบเรือขนาดเล็กอีก
2,655 54 แห่ง (Class A Ports)

(Yantian International Container Terminals)
อนัดบั 2 ง (Huanggang)

(Jiuzhou) ของเมืองจูไห่ใหญ่เป็นอนัดบั 10 ของ
ประเทศ และท่าเรือหวงผู่ (Huangpu) ของนครกวางโจว เป็นตน้
ทางออกทางทะเลจึงทาํใหค้นมณฑลกวางตุง้คุน้เคยกบัการเดินทางหรือคา้ขายกบัต่างประเทศ

การเดินทางและขนส่งทางบก
ถึง 5 ด่าน ด่าน ด่าน

วาน และด่านฝเูถียน
รถไฟ 2 ด่าน คือ ด่านหลวัหู และด่านฝเูถียน
กวางตุง้ ( ) มณฑลกวางตุง้เป็นชุมทางรถไฟ
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ผา่นมณฑลกวางตุง้ ไดแ้ก่ - 23 ชม. สายกรุง
-เขตเกาลูน เมืองฮ่องกง สายนครกวางโจว-

เป็นรถไฟความเร็วสูงออกทุก 15 นาที และสายมณฑลกวางตุง้-
เจียงในนครกวางโจวไปเมืองซานยา่ของมณฑลไห่หนาน

ส่วนการคมนาคมทางอากาศ นครกวางโจวเป็นศูนยก์ลางการบินของภาคใตข้องจีน สายการ
บิน China Southern Airlines

ไป๋หยนุ นครกวางโจว

อา 2 เมืองดงักล่าวเดินทางไปยงัต่างประเทศอีกดว้ย
มณฑลก
ทุกมณฑลและทุกมหานครของจีน

3.3

เกือบ 1 ลา้นคน หากพิจารณาสถิติยอ้นหลงัไป 10 ปี .ศ.2542 ถึง 2551 สถิติจากเวบ็ไซต์
ปรากฏตามตาราง
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2 สถิติ
( : http://thai.tourismthailand.org)

ขอรับการตรวจลงตราก่อนเสมอ

จีน

10 ปี

3.4

เป็นศูนยก์ลางการคมนาคม ในทางภาคใตข้องจีน การมีชายแดนติดกบั
งคุน้เคยกบัการคา้ขายการติดต่อกบัต่าง ประเทศ

ลกัษณะพิเศษ (unique)

ปี พ.ศ. จาํนวน
2542 813,596
2543 753,781
2544 801,362
2545 797,976
2546 606,635
2547 748,715
2548 776,792
2549 951,482
2550 907,117
2551 843,753
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3.4.1 ประเทศไทยเป็นประเทศแรก ดินทางไป
(Approved Destination Status: ADS)

ประเทศจีน (China National Tourism Administration: CNTA) 2531 จีนมี
ระเบียบ ทวัร์

CNTA
ADS พ.ศ. 2526 เป็นสองแห่งแรก  ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2531 3 จีน
กาํหนดให้เป็น ADS
ปี พ.ศ. 2533 นไป

น แมปั้จจุบนัจีน

90
อยูเ่ช่นเดิม

3.4.2 พ.ศ. 2532

ตรวจลงตราใหก้บัลูกคา้กลุ่มทวัร์ของตน
3.4.3

มณฑลกวางตุง้กั (เฉา
โจว) เมืองซวัเถา (ซ่านโถว) และ (เจียหยาง)
ของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชก็มาจากเขตเท่งไฮ้ (เฉิงไห่) เมืองซวัเถา ในมณฑลกวางตุง้  การ
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3.4.4 ความสัมพนัธ์ทางดา้นการคา้ระหวา่งไทยกบัมณฑลกวางตุง้  ในปี พ.ศ.2550
มูลค่าการคา้รวมระหวา่งไทยกบักวางตุง้มีจาํนวน 11,163 ลา้นเหรียญสหรัฐ และในปี พ.ศ. 2551 มี
จาํนวน 13,180 ลา้นเหรียญสหรัฐ พ.ศ. 2551 มี
จาํนวน 36,247 ลา้นเหรียญสหรัฐ แสดงใหเ้ห็นวา่มูลค่าการคา้ระหว่างไทยกบัมณฑลกวางตุง้เพียง
มณฑลเดียวมีมูลค่าเท่ากบั 1 ใน 3 ของมูลค่าการคา้ระหวา่งไทยกบัจีน

-จีน โดยมณฑลกวางตุง้นาํเขา้สินคา้จากไทยในปี พ.ศ. 2551 มูลค่า 9,470
ลา้นเหรียญสหรัฐ และส่งออกมาไทยมูลค่า 3,710 ลา้นเหรียญสหรัฐ  โดยไทยไดเ้ปรียบดุลการคา้มา

9

ระหวา่งกนัดว้ย
3.4.5 สินคา้

ผลไม ้ขา้วหอมมะลิ และยางพารา มณฑลกวางตุง้เป็นมณฑลหลกัในการนาํเขา้ผลไมไ้ทย  ในปี พ.ศ.
2551 จีนนาํเขา้ผลไมไ้ทยเป็นอนัดบั 1
24.7 ของการนาํเขา้ผลไมจ้ากต่างประเทศของจีน  ปริมาณการนาํเขา้ 507,477 ตนั มูลค่า 305 ลา้น
เหรียญสหรัฐ

ส่วนสัดส่วนการส่งออกผลไมข้องไทย ร้อยละ 50
ส่งไปยงัจีน กล่าวคือ ร้อยละ 32 ส่งออกไปยงัจีน และร้อยละ 20

ร้อยละ 80 เป็นการส่งออกไปยงัตลาดคา้ส่งผกัและผลไม้

3.4.6 างตน้ มณฑลกวางตุง้มีท่าอากาศยานระหวา่งประเทศ 3 แห่ง
ซวัเถา ท่าอากาศยาน

3 ลว้น -กรุงเทพฯ วนัละ
5-7 ารบินถึง 5 -กรุงเทพฯ วนัละ 1

-กรุงเทพฯ สัปดาห์ละ 3
สายการบินบินตรงมาไทย (กรุงเทพฯ) ถือไดว้า่เป็นการสนบัสนุนอาํนวยความ
สะดวก ตุง้ มาไทย
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3.5
หากเปรียบเทียบสถิติการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว ยอ้นหลงัไป 12

ปี จะเห็นวา่ในช่วงตน้ 3-4 ปีแรก สถิติการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว มีตวัเลข
การตรวจลงตราของสถาน

กงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว

3 สถิติการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว
( : เอกสารราชการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว)

จากตารางสถิติขา้งบนจะเห็นไดว้า่ในปี พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2542 สถิติการตรวจลงตรา
300,000 คนต่อไป 9

200,000
9 33-35

ง ขอใหข้อ้สังเกตวา่

กงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว ประมาณร้อยละ 90

ปี พ.ศ. จาํนวน
2540 251,518
2541 327,415
2542 319,931
2543 200,566
2544 174,271
2545 116,948
2546 134,046
2547 219,483
2548 221,118
2549 271,936
2550 245,417
พ.ศ. 2551 212,569
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การตรวจ (transit visa) และไม่นบัเป็นคนเขา้เมือง (non-immigrant
visa) สถิติการเดิน
ทางเขา้ประเทศไทยของชาวต่างประเทศ แทจ้ริง แม้

ส่วนใหญ่แลว้เป็นการเดินทางเขา้ประเทศ
และ

ประเทศไทยเป็นอนัดบั 1

และบุคคลสัญชาติมาเลเซียหากจะเดินทางเขา้ประเทศไทยก็ไม่จาํเป็นตอ้งขอรับการตรวจลงตราแต่

1 ใน
3 ในช่วง 9 2-3 วกิฤตการณ์ทาง

TOWS ในบท
ต่อไป



4
การวิเคราะห์สภาพของปัญหา

4.1 ระเบียบวิธีศึกษา

เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยอาศยัขอ้มูลเชิงลึกจากเอกสารราชการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวาง

าศยัประสบการณ์ส่วนตวัของผู ้
ศึกษา
ณ นครกวางโจว ตลอดจนประสบการณ์ในการเคยเป็นผูน้าํคณะสาํนกังานการต่างประเทศมณฑล

าของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว ดว้ย

4.2 หลักการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ส

1 ใน 3 ในช่วงระยะเวลา 10
TOWS มาใช้

อุปสรรค (Threats) มาวิเคราะห์เป็นลาํดบัแรก และโอกาส (Opportunities)

จุดอ่อน (Weaknesses) และจุดแข็ง (Strengths) ตามลาํดบั
4.2.1 อุปสรรค (Threats)

4.2.2 โอกาส (Opportunities)
สาํเร็จตามเป้าหมาย ปัจจยัเหล่
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4.2.3 จุดอ่อน (Weaknesses)
ได้แก่ ปัญหาการจดั

วิกฤตการณ์ทางการเมือง  ปัญหาความไม่สงบในในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และคนไทยยงั

4.2.4 จุดแข็ง (Strengths) เ

4.3 อุปสรรค (Threats)
4.3.1 (ADS) ปี พ.ศ.

2526 CNTA นะเป็น ADS ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 มี
การประกาศให้ไทยเป็น ADS และในปี พ.ศ. 2533

.ศ. 2551 92 ประเทศ โดยประเทศล่าสุด คือ
.ศ. 2551 มประเทศ ADS

(Supply)
สงค์ (Demand)

ไทยเคยได้รับจึงน้อยลง
4.3.2 กวางตุง้ ในปี พ.ศ. 2551 มณฑลกวางตุง้มีประชากร

95.44 3 ของประเทศจีน รองจากมณฑล
เหอหนานและซานตง หรือคิดเป็น 7.2% เทศ มณฑลกวางตุง้เป็นมณฑล

GDP จีน ในปี พ.ศ. 2551 มณฑลกวางตุง้มีมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวม
ประชาชาติ (GDP) 3.57 10.1% ปี พ.ศ. 2550 โดยมีมูลค่า GDP
ต่อหวัต่อปี 37,588 8.7% ประชาชนเขตตวัเมือง 19,732.86

11.5% มณฑลกวางตุง้ หวัต่อปี
4
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.ศ. เช่น
(http://www.stat.go.jp) .ศ. 2538 มีจาํนวน
229,965 คน  ปี พ.ศ. 2543 มีจาํนวน 385,296 คน  ปี พ.ศ. 2548 มีจาํนวนถึง 780,924 และปี พ.ศ.
2549 980,424 คน

4.3.3

เกา

ประเท

.ศ. 2550
.ศ. 2549 ถึงร้อยละ 57 คือจาํนวน

690,000 คน มียอดใช้จ่ายเงินประมาณ 1.68 6
ในปี พ.ศ. 2551 417,000 คน  ทาํสถิติเป็น

3
. .

.ศ. 2552 สาํหรับการ

.
ฮ่องกง ดูแลรับผิดชอบมณฑลกวางตุง้และมณฑลไห่หนาน (ไหหลาํ) .ศ. 2551 แทน

วางตุง้และมณฑลไห่หนานมาตลอด  การมอบหมายให้
สาํนกังาน ททท.

.
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ใหญ่พูดภาษาองักฤษได ้และสามารถ

.

ททท.
จดัลาํดบัความสาํคญัของการเปิดสาํนักงาน ททท.

.
.

มีนาคม พ.ศ. 2552
ททท. โดยให้ใช้ทางเลือกในการมีตวัแทนตลาด ( ) และการขยายบุคลากรใน
สาํนกังาน

ประเทศไทย จาํน (ในเอเชีย) จาํนวนประชากรใน
GDP

พิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ในส่วนของการเปิดสาํนักงาน ททท. ในจีน ปรากฏว่ามีมติให้
พ.ศ. 2553 . แล้ว แต่ไม่มี

ดา้น สถานกงกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้
ตรวจลงตราในปี พ.ศ.2551 รวม 28,025 ราย และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้ตรวจลงตรา
ในปี พ.ศ. 2551 23,427
ตรวจลงตราในปี พ.ศ.2551 มีจาํนวนถึง 212,569 ราย

4.3.4 กา
.ศ. 2549 CNTA ได้ประกาศ

4
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4.3.4.1 20 กนัยายน พ.ศ. 2549 CNTA ประกาศใหป้ระชาชนระมดัระวงั
ความปลอดภยัในการเดินทางไปประเทศไทย ภายหลงัจากการปฏิวติัยดึอาํนาจรัฐบาลของ พ.ต.ท.
ทกัษิณ ชินวตัร 19 กนัยายน 2549

4.3.4.2 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 CNTA ประกาศใหป้ระชาชนระงบัการ
องจากมีการปิดสนามบิน 25 พฤศจิกายน 2552

4.3.4.3 27 พฤศจิกายน พ.ศ 2551 กลุ่มบริษทัท่ ในมณฑลกวางตุง้
ประกาศระงบัการจดักลุ่มทวัร์เดินทางไปประเทศไทยเป็นเวลา 1 อาทิตย์

ไซตข์อง CNTA
4.3.4.4 14 เมษายน 2552 มณฑลกวางตุง้

หน่วยงานของ CNTA ประกาศหา้มประชาชนเดินทางไปยงัประเทศไทย 1 อาทิตย์ หลงัจากเกิดความ

4.3.5 ปัญหาการระบาดของโรคติดต่อ
ปลายปี พ.ศ. 2545 .ศ. 2546
ระหว่างคนสู่คนผ่านทางระบบทางเดินหายใจ  การระบาดของโรคซาร์สได้ส่งผลกระทบอย่าง

.ศ. 2545 และพ.ศ. 2546 ( 3 ขอ้ 3.3) จะเห็นได้ว่ามีจาํนวน
797,976 คน และ 606,635 คน ตามลาํดบั สถิติในปี พ.ศ. 2546
ทางเขา้ประเทศไทยในช่วงเวลา 10 ส่วนการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ ณ นคร
กวางโจว ในปี พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 ( 3 ขอ้ 3.5) มีจาํนวนเพียง 116,948 คน และ 134,046
คน ตามลาํดบั

ต่อมาในปี พ.ศ. พ.ศ.2547 และปี พ.ศ. 2548 ก็เกิดมีการระบาดของไขห้วดันก H5N1
โดยเฉพาะการระบาดในเวยีดนาม ไทย กมัพชูา อินโดนีเซีย และจีน
เช่นเดียวกนั แต่ผลกระทบไม่สูงเท่ากบัโรคซาร์ส การติดต่อของโรคไขห้วดันกส่วนใหญ่แลว้ติดต่อ

กงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว ดีกวา่สถิติของปี พ.ศ. 2545 และ 2546 กล่าวคือ  ปี พ.ศ. 2547 และปี พ.ศ.
2548 748,715 คน และ 776,792 คน ตามลาํดบั และ

.ศ. 2547
และพ.ศ. 2548 จาํนวน 219,483 คน และ 221,118 คน ตามลาํดบั

ปี พ.ศ. 2552 เกิดการระบาดของไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009
6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2552
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94,142 คน

5 มีนาคม พ.ศ. 2552 – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ก็ตาม
4.3.6 นช่วงปี พ.ศ. 2551 เป็นตน้มา โดยเฉพาะไดส่้ง

(UNWTO) ได้คาดการณ์ไว้ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 วา่ ผลของวกิฤตเศรษฐกิจโลกมีผลต่อ
2 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2552

ประเทศไดล้ดลงประมาณร้อยละ 8
.ศ. 2551

พ.ศ. 2552 างประเทศจะหดตวัลงระหวา่งร้อยละ 2-3

4.4 โอกาส (Opportunities)
4.4.1 ADS แรก

เป็นแหล่งท่

ทางการเมืองของประเทศ
2-3

ทาํให้ยอดขายตกลง
GZL

International Travel Service จาํกดั
23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยในช่วงปลายปี พ.ศ. 2551 และช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.
2552
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เขา้ร่วมรายการประมาณ 20,000
28 มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยเชิญจงัหวดัภูเก็ตเขา้

4.4.2 มีความ

อาหารการกินก็ไม่ได้แตกต่างกนัมาก อาหารจีนในประเทศไทยก็มีหลากหลาย และแมแ้ต่อาหาร
ไทยหลายๆ อย่างก็คลา้ยคลึงหรือมีการนาํหรือปรับปรุงมาจากอาหารจีน หรือแมแ้ต่ภาษาพูด
ระหว่า

ของวฒันธรรมไทยด้วย
4.4.3

คือ กรุงเทพฯ และพทัยา 5-6
2,000 หยวน หรือ 10,000
บางค

4.5 จุดอ่อน (Weaknesses)
4.5.1

.ศ. กล่าวคือ ผูป้ระกอบการบริษทัท่ ใหก้บั
อยากจะไดลู้ก ยอมไม่เรียก

เก็บเงินค่าบริการ -อาหาร- -
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กเกจทวัร์จากคู่คา้คือบริษทัท่ เอาตบ์าวนดข์องจีน
ตน้ทุนแ ส่วนบริษทั

รับผลประโยชน์ไป โดยไม่ตอ้ง
ไทยแต่อยา่ง

ใด

ทวัร์ kick back ไม่วา่จะเป็นทวัร์ศูนยเ์หรียญหรือทวัร์ kick back

ส่งผลกระทบ

วจากมณฑลกวางตุง้เดินทางไป

การแกไ้ขปัญหาดงักล่าวทางรัฐบาลไทยหลายยคุหลายสมยัยงัไม่สามารถขจัดปัญหาให้หมด

.ศ.
2552

20-30% โดยจะตอ้งระบุรายการการ
อยา่งครบถว้น

ฝ่ายจีน จดัทวัร์ศูนยเ์หรียญได้
4.5.2

-
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4.5.3 3-4

เป็นจุดอ่อนสาํคญัไม่อาจกระทาํได้ง่ายและเสร็จในเร็ววนั เหตุการณ์ทางการเมืองได้ส่งผล
3-4

4.5.4 งไม่ถึง

และหาก

4.5.5
จีนชอบส่งเสียงอึกทึก พูดคุยเสียงดงั ไม่ค่อยเป็นระเบียบ รับประทานอาหาร

ไ

าเกาหลี
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การพกัอาศยัอยู่ในโรงแรมหรูในเขตเมือง มีแสงสี

4.6 จุดแข็ง (Strengths)
4.6.1

(foreigner-friendly) ไม่ได้

ยินดีให้บริการ (service mind) อยู่ในวฒันธรรม
งทรัพยสิ์นดงัเช่นคนชาติ

4.6.2

.ศ.2502 .ศ. 2522 ใน
(Association of  Thai Travel

Agents: ATTA) .ศ. 2511

4.6.3

น่

4.6.4 2

แรก โดยจะ
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และนโยบายปรับโครงสร้าง
ยกเวน้ค่าธรรมเนียม

5 มีนาคม พ.ศ. 2552 – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552
20 มกราคม พ.ศ. 2552

.ศ. 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552 4
มีนาคม พ.ศ. 2553 21 เมษายน พ.ศ. 2552 และ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552

4.6.5 นอกจาก
24-27 มิถุนายน พ.ศ. 2552

Amazing Thailand, Amazing Value
25 มิถุนายน พ.ศ. 2552 JW Marriot

ทาง
26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2552

นายกรัฐมนตรีไดก้ล่าวสุนทรพจน์ในหวัขอ้ Amazing Thailand, Amazing Value
27 มิถุนายน พ.ศ. 2552

270

4.6.5.1
เมืองนอ้ง (sister-cities)

4.6.5.2
วนเกือบร้อยละ 40 1 ลา้นคน

4.6.5.3 .ไดเ้ปิด
3

นโยบายส่งเสริ .ได้

4.6.5.4 รัฐบาลไดอ้าํนวย
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4.6.5.5
ไทยจะมีปัญหาทางดา้นการเมืองในช่วง 2-3

แลว้



5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

GDP ในปี พ.ศ.2551

นุญาตให้
(ADS)

นโยบายเปิดประเทศของรัฐบาลจีนกลางในสมยัก่อน แต่ในช่วงระยะเวลา 10
นักท่อ 1 ใน 3 ส่วน หรือจากจาํนวนตวัเลข

300,000 คน เป็น 200,000
ดงักล่าวโดยใช้การวิเคราะห์แบบ TOWS

5.1.1 ปัจจยัภา ADS เท่ากบั

2
รคไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009 ตลอดจนวิกฤต

เศรษฐกิจโลก
5.1.2

10

2-3
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5.2 ข้อเสนอแนะ

ตาราง TOWS หรือ TOWS Matrix กล่าวคือ จะเป็นการคิดหา

ตาราง TOWS Matrix จะแบ่งออกเป็น 8 ช่อง โดยมีช่องปัจจยัหลกั 4 ช่อง คือ โอกาส
ใน ส่วนช่องกลยุทธ์ก็จะ

มี 4 4 มาผสมผสานเขา้ด้วยกนั กล่าวคือ
SO Strategy: จุดแขง็ภายในของไทยมาทาํใหโ้อกาสภายนอกมี
ST Strategy : จุดแขง็ภายในของไทยเ อุปสรรคจากปัจจยัภายนอก
WO Strategy: ลดจุดอ่อนภายในของไทยโดยการใชโ้อกาสจากภายนอก และ
WT Strategy: กลยทุธ์ ะลดจุดอ่อนภายในของไทยแล เป็นอุปสรรค

TOWS Matrix
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4 ตาราง TOWS Matrix

External Opportunities(O)
1.
2. ไทยจีนมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน
3.

External Threats (T)
1. ADS
2.
3. ประเทศคู่แข่งดาํเนินนโยบาย
เชิงรุก
4. องการ

5. ปัญหาการระบาดของโรคติดต่อ
6.

Internal Strengths (S)
1.

2. ประสบการณ์ความรู้ความ

3. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการ

4. มีหาดทราย

SO
1. กาํหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์

ไทย
2.

3. กระชับความสัมพันธ์กับผู้นํา

ST
1. เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
แบบประเทศคู่แข่ง
2.ศึกษาวิธีดาํเนินการของประเทศ
คู่แข่ง
3.
แบบ high-end และเน้นทําตลาด
เฉพาะกลุ่ม
4. จัดสรรงบประมาณให้พอ

Internal Weaknesses (W)
1. ทัวร์ศูนย์เหรียญ
2. สําหรับ

ไม่หลากหลาย
3. ปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมือง
4. ปัญหาความไม่สงบในในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้
5.

WO
1.ร่วมมือกับทางการจีนในการกาํจัด
ทัวร์ศูนย์เหรียญ
2.

3.เสริมสร้างความเข้าใจลักษณะ

WT
1.หน่วยงานรัฐจัด Road Show ใน
เป็นประจํา
2.หน่วยงานรัฐเข้าร่วมงานแฟร์
ต่างๆ ในมณฑลกวางตุ้ง
3. .ททท.
นครกวางโจว
4.

5.หน่ว
จีนกวางตุ้งเยือนไทยเป็นประจาํ
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5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.2.1.1 ททท.

ไม่มีสาํนักงาน ททท.
.

3 หากมี
สาํนกังาน ททท.

.
ยวไดส้ะดวกและรวดเร็วกว่า สามารถติดต่อ

การณ์
.

ให้มาท่อ
5.2.1.2 ทางการไทยควรตอ้งร่วมมือกบัทางการจีนอย่างจริงจงัในการกาํจดั

ทวัร์ศูนยเ์หรียญ

ป้องกนั มีการทาํบนัทึกความตกลงร่

มาตรการปราบปราม โดยมีการจบักุมผูก้ระทาํผิดต่อนั
เช่น พ.ร.บ. .ศ. 2547 พ.ร.บ.การทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2547 และ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2547 เป็นตน้
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ตน้
5.2.1.3 เช่น ภูเก็ต

แล

อยู่ใกลก้บั

5.2.1.4 กาํหนดนโยบายการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกแบบประเทศคู่แข่ง ดงัเช่น

โครงการหลายปี โดยศึกษาวิธีดาํเนินการของประเทศคู่แข่งว่ามีกลยุทธ์อย่างไรในการส่งเสริม

5.2.1.5

โดยเน้นการประชาสัมพนัธ์สาํหรับตลาดจีนโดยเฉพาะ
5.2.1.6 high-end หรือสาํหรับ

ป
5.2.1.7

สามารถดาํเนินกา
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โครงการเชิญผูน้าํทางด้านการท่อง
5.2.1.8 เสริมสร้างความเขา้ใจใน

ลกัษณะเฉพาะ ให้แก่วงการธุรกิจการ
สอน

ภาษาจีน เป็นตน้
5.2.1.9

กา

5.2.2 ข้อเสนอแนะในการดําเนินการ
5.2.2.1 หน่วยงานรัฐจดั Road Show ในเขตมณฑลกวางตุง้เป็นประจาํ

. ปกติ สาํนักงาน ททท.ฮ่องกง ร่วมกบั
ททท.

5.2.2.2 หน่วยงานรัฐเขา้ร่วมงานแฟร์ต่างๆ ในมณฑลกวางตุง้
รัฐ

ไม่ว่าจะเป็นสาํนักงาน ททท. เมืองฮ่องกง หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว หรือแมแ้ต่
บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน)

5.2.2.3
ต่า

.ฮ่องกง และบริษทัการบิน
ไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนักงานกวางโจว และควรร่วมมือประสานงานกนัอย่างใกล้ชิด
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5.2.2.4
นอกเหนือจากงานประจาํของสถานกงสุลใหญ่ ณ  นครกวางโจวแลว้ หน่วยงานทีมประเทศ

5.2.2.5 ดาํเนิน

2-3 ปี

300,000
10

สุดทา้ย ขอยกคาํกล่าวของนายก่วน มู่ (Guan Mu) เอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
Soft Power Diplomacy and Cultural Diplomacy

ใหแ้ก่คณะผูเ้ขา้รับก 1 ณ สถานเอกอคัรราชทูต
9 กรกฎาคม  พ.ศ. 2552

ปัจจยัหลายอยา่
ใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009
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