รายงานการศึ กษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

จัดทําโดย นายอรรถพร พุทธิกาํ พล
รหัส 1013

หลักสู ตรนักบริ หาร
1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552
กระทรวงการต่ างประเทศ

รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

กรณีศึกษา

กวางตุ้ง

จัดทําโดย นายอรรถพร พุทธิกาํ พล
รหัส 1013

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552

ง

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร

GDP ในปี พ.ศ.2551
ด ด้วยเหตุผล

ในปี พ.ศ. 2532 สามารถ
อํานวยความสะดวกในการตรวจลงตรา มณฑลกวางตุ ง้ เป็ นจุ ดทํามาค้าขายระหว่างไทยกับจี น
รั ฐบาลจี นกลางในสมัยก่ อน แต่ในช่ วงระยะเวลา 10
กวางตุง้ ได้ลดลงไปประมาณ 1 ใน 3
200,000 คนต่อปี
แบบ TOWS

300,000 คนต่อปี เป็ น

มายหลายสาเหตุหลายปั จจัย ดัง

านการประชาสัมพันธ์

ระยะ 2-3
งแต่โรคซาร์ ส โรคไข้หวัดนก และโรค
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ตลอดจนวิกฤตเศรษฐกิ จโลก
10
มๆ
ปั ญหาวิกฤตการณ์ ทางการเมื องของไทยโดยเฉพาะในช่ วงเวลา 2-3

จ
เสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ททท.

ร่ วมมื อ
กับทางการจี น อย่างจริ งจังในการกํา จัดทัวร์ ศูนย์เหรี ยญ เพราะการจะดําเนิ นการได้ผลต้องทํา
กําหนด
นโยบายการประชาสัมพันธ์เชิ งรุ กแบบประเทศคู่แข่ง ดังเช่ น มาเลเซี ย หรื อเกาหลี ใต้ โดยศึกษา
วิธีดาํ เนิ นการของประเทศคู่แข่ง ว่ามีกลยุท
กําหนด
แนวทางการประชาสัมพันธ์
high-end
กลุ่ ม มีการ
เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะในการดําเนิ นการ หน่วยงานภาครั ฐจัด Road Show ในเขตมณฑลกวางตุ ง้
เป็ นประจํา และเข้าร่ วมงานแฟร์ ต่างๆ ในมณฑลกวางตุ ง้ เป็ นประจํา หน่ วยงานภ
ไทยเป็ นประจํา หน่ วยงานไทยควรมี โครงการ
การดําเนิ น
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ หรื ออิ นเตอร์ เน็ ต

และมี

ฉ

กิตติกรรมประกาศ

ต้องขอ
อนะมาน และท่านผูอ้ าํ นวยการสถาบันการต่างประเทศฯ จันทร์

รการทูต โดยมอบให้สถาบัน
และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ขียนได้เข้ารับ
ทรวงฯ ชัยสิ ริ
ง

การเขียนรายงาน

: กรณี ศึกษา
ก็ดว้ ยความกรุ ณาจากท่าน
เอกอัครราชทูตสุ จิตรา หิ รัญพฤกษ์ ท่านอธิ บดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ดร.
และท่านผูช้ ่วยศาสตรจารย์ ดร.
สละเวลาให้

ด้าน
4
เ
4 ปี มาก่อนเช่นเดียวกัน
ก็มาจากประสบการณ์การทํางานใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนมาเป็ นเวลา 8 ปี และ
มิได้มีเจตนาวิพากษ์วจิ ารณ์ในทางลบต่อหน่วยงาน
หลาย
แต่ประการใด

ช

สารบัญ
บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง

1

2

3

บทนํา
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
วัตถุประสงค์
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ระเบียบวิธีการศึกษา

ง
ฉ
ช
ซ

1

1
2
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3
3
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2.3
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5
6
7
8
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3.1 สภาพเศรษฐกิ จและสังคมของมณฑลกวางตุ ง้
3.2

5

10
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11
13
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3.4

14
3.5
ประเทศไทยลดลง

17

ซ

4
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5

สรุปและข้ อเสนอแนะ
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ประวัติผเู ้ ขียน

4.1 ระเบียบวิธีการศึกษา
4.2 หลักการวิเคราะห์
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ฌ
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14
17
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1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
ทุ กสมัยต่างกําหนดไว้
เศรษฐกิ จของประเทศ

ต่อการพัฒนาทาง
จํานวนมากให้กบั
และคนหลายระดับได้

เป็ นอุตสาหกรรม
และสามารถ

กว้างขวาง
นอกเหนือจากการส่ งออก
เศรษฐกิจของประเทศ

และจะ

และช่วยรักษาเสถียรภาพ
เวชชาชี วะ เป็ นนายกรั ฐมนตรี ก็ได้ให้
ของรั ฐบาลสรุ ปได้ว่า รัฐบาลจะเร่ ง
โดยการ
ใน
าร รัฐบาลจะพัฒนาแหล่ง
ปรับปรุ งมาตรฐานการให้บริ การของ
และ

ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การของรัฐ
ตลาด
ด้วยจํานวน
1,300 ล้านคน จึงถื อว่าต
เทศ
ไทยไม่สามารถมองข้ามไปได้เลย
างไปประเทศไทย
4 รองจากนัก
และ
เกาหลี
เป็ นไปได้ เพร
อัตราการขยายตัวของจํานวน
โดยเฉพาะการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ
เที ยบกับทุ กมณฑลของจี น และ

จี น

โดยเฉพาะ
(GDP)
(United

2
Nations World Tourism Organization - UNWTO)
ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020)
คน

100 ล้าน

ณ นครกวางโจว ได้ตรวจลงตราให้กบั ชาว
และสถานกงสุ ลใหญ่ของไทยทุกแห่ง
ในจีน
งจะเดิ นทางไป
แต่ในภาพรวมกลับมี จาํ นวนค่อยๆลดลงในแต่ละปี ในช่ วงเวลา 10
ผ่านมา โดยก่ อนปี พ.ศ. 2542 สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครกวางโจว ได้ตรวจลงตราให้กบั นัก
300,000 คน แต่หลังปี พ.ศ. 2543 เป็ นต้นมา ปริ มาณการตรวจลง
ตราล
200,000 กว่า คน ตามข้อเท็จจริ ง
ชาวจีนมีความ
โดยเฉพาะชาวมณฑลกวางตุง้
ประเทศ (GDP)
โดยในปี พ.ศ. 2550 มีมูลค่า 3.07 ล้านล้านหยวน (
ประเทศไทย) มูลค่าผลผลิตรวมทางมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ มูลค่าการนําเข้า มูลค่าการส่ งออก
มูลค่าการค้าปลีกสิ นค้าบริ โภค
มีเขต
เศรษฐกิจพิเศษถึง 3 แห่ง คือ
จูไห่และซัวเถา
หากไม่
จะทําให้

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1
ประเทศไทย
1.2.2
กว่าเดิม

3
1.3 ขอบเขตการศึกษา

จะ

กวางตุง้ โดยจะนําเสนอสภาพข้อเท็จจริ ง
มณฑลกวางตุง้ คือ ยอดจํานวน
โดยจํากัดระยะเวลาเฉพาะในช่วง 10
1.4 ระเบียบวิธีการศึ กษา
เอกสารราชการของสถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครกวางโจว และหน่ว

1.5

การกําหนดกลยุทธ์
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริ งของปั ญหา

ใหญ่ ณ นครกวางโจว และสํานักงาน ททท. เมืองฮ่องกง

1.6 บทบาทของสถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครกวางโจว

ให้

งานหลักในการส่ งเสริ ม

บทบาทการส่ งเสริ มการ
ในมณฑลกวางตุ ง้ และมณฑลไห่ หนาน น เป็ นบทบาทหลักของ
สํานักงาน ททท. ส่ วน
สํานักงาน ททท เฉพาะ
เป็ นเขตอาณาของสถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครกวางโจว เดิ ม ททท. สํานักงาน
ยวจากมณฑลกวางตุง้ ให้เ
ประเทศไทย แต่
.
ข้อจํากัดประการ
ของสํานักงาน
2551 เป็ นต้นมา ททท.
ได้มอบหมายให้ สํานักงานฮ่องกง เข้าไปดู แลรั บผิดชอ

4
มณฑลกวางตุง้ และมณฑลไห่ หนาน แทน ททท. สํานักงาน
เดิ นทางระหว่างเมื องฮ่องกงกับนครกวางโจว
1.7 โครงสร้ างการนําเสนอ
โครงสร้ า
1 เป็ นบทนํากล่าวถึ งสภาพความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา วัตถุ ประสงค์
ในการศึกษา ขอบเขตการศึกษา ระเบี ยบวิธีการศึ กษา และประโยชน์ของการศึ กษา
2
ทฤษฎี การวิเคราะห์ จุดอ่อนจุ ดแข็งแบบ TOWS
(Threats) – โอกาส
(Opportunities) – จุ ดอ่อน (Weaknesses) – จุ ดแข็ง (Strengths)
องค์การการ
3
(unique)
4

3 มาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการ TOWS Analysis ทําให้ได้ผล

5 บทสรุ ปและข้อเสนอแนะในการส่ งเ
จากมณฑลกวางตุ ง้

2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรม
2.1 แนวคิดทฤษฎี
แนวคิ ดทฤ
วิเคราะห์ จุดอ่อ นจุ ดแข็งแบบ TOWS

(Threats) – โอกาส (Opportunities) –

จุ ดอ่อน (Weaknesses) – จุ ดแข็ง (Strengths)
(Strategy) ขององค์กรได้ ก็ตอ้ งมีการวิเคราะห์ จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กรก่ อน และต้องนําโอกาส
และอุ ปสรรคเข้ามาพิจารณาประกอบกันด้วย การวิเคราะห์ แบบ TOWS มี ความคล้ายคลึ งกับการ
วิเคราะห์ แบบ SWOT เพียงแต่การวิเคราะห์ แบบ SWOT มักจะพิจารณาโดยนําปั จจัยภายในองค์กร
พิจารณา เป็ นการเน้นการวิ เคราะห์ในลักษณะมองจากข้างในมาสู่ ขา้ งนอก (inside-out approach)
TOWS เป็ นการมองจากข้างนอกเข้ามาข้างในองค์กรมากกว่า
(outside-in approach)
สามารถบรรลุ เป้ าหม

จากมณฑลกวางตุ ง้
ให้ประเทศไทยสามารถบรรลุ เป้ าหมายการ
จากมณฑลกวางตุง้

จุ ดแข็ง คื อ
เป้ าหมายได้
จะมีการทําตารางวิเคราะห์
TOWS Matrix โดยจะมี การนําเอาอุ ปสรรค โอกาส จุดอ่อน และจุ ดแข็ง มาจับคู่กนั
4 ลักษณะ กล่าวคื อ กลยุทธ์จุดแข็งกับโอกาส (SO) กลยุทธ์ จุดอ่อนกับโอกาส (WO) กลยุทธ์ จุด
แข็งกับอุปสรรค (ST) และกลยุทธ์ จุดอ่อนกับอุปสรรค (WT)

6
(Alternative Strategies)
2.2 แนวนโยบายของรั ฐ

ประเทศไทย
วนตระหนัก
29 ธันวาคม

พ.ศ. 2551
2.2.1 นโ
โดย
ศ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 อยูแ่ ล้ว
น
2.2.2 นโยบายเศรษฐกิจ
2.2.2.1 ขยายฐานภาคบริ การในโครงสร้างการผลิตของประเทศ
หลากหลายของธุ รกิจบริ การ
คุณภาพและความรู ้ดา้ นภาษา
อุตสาหกรรม และเกษตรเข้าด้วยกันให้
เป็ นกลุ่มสิ นค้า เช่น ธุ รกิจสุ ขภาพ
2.2.2.2 พัฒนาแ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่ง

เช่น
โลก ภาคเหนื อเป็ นศูนย์กลางอารยธรรมล้านนา
โบราณคดี วัฒนธรรมและชายแดน
ธรรมชาติ เป็ นต้น
2.2.2.3
เช่น

มรดกโลกและมรดก

มาตรฐานร้านจําหน่าย

7
เป็ นต้น
เช่น พนักงานโรงแรม
เป็ นต้น

มัคคุเทศก์ พนักงานร้านอาหาร พนักงานรถนํา

และค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การของรัฐ
2.2.2.4
โดยสนับสนุนให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ดา้ นการตลาด และกําหนดกลยุทธ์การ
ประชาสัมพัน
โดยเฉพาะ
ความพร้อมของการให้บริ การทางด้านศูนย์กลางการประชุมและแสดงสิ นค้าระหว่างประเทศ และ

2.2.2.5
ทธิ ภาพของการบังคับใช้กฎหมายทางด้านความ

2.3 วรรณกรรม

ตเศรษฐกิจ
แห่ งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้คาดการณ์
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ว่า ผล
ของวิกฤตเศรษฐกิจโลกมีผลต่อ
ใน 2 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2552 โดย
ระหว่างประเทศได้ลดลงประมาณร้อยละ 8
ห็นแนวโน้มการชะลอ
แต่กลางปี 2551 แล้ว
า อาจมีขอ้ ยกเว้นบ้างในส่ วนของแอฟริ กา อเมริ กากลาง แ
กลับมี
3-5
จึงคาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ.2552 การ
ตัวลงระหว่างร้อยละ 2-3
แหล่ง

และระบบโครงสร้า

บาง
มการจ้างงานในภาค
สนับสนุนมาตรการ

8
การดําเนิ นการของ
หากมองย้อนหลังกลับไป รายได้จาก
ตเศรษฐกิจ

สามารถในการช่วย
ไป

จากเดิม
อย่าง

วิกฤต

โดยมีมาตรการ
คณะกรร
ระยะกลาง
การกระตุน้
และการสร้าง

(Tourism Resilience Committee) ได้
และร่ วมมือกันในการกําหนดนโยบาย
ได้ร้องขอต่อรัฐบาลประเทศสมาชิกให้เน้นใช้การ
แข็งแกร่ งอยูแ่ ล้ว
ด้าน

เศรษฐกิจสี เขียว จะต้องกําหนดให้มีการจัดการท่
การรับมือกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
ความไม่แน่นอนของธุ รกิจและของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนส่ งผลต่อความ
ใหม่ 2009 ทําให้เกิดภาวะ
มีความ
ปลอดภัยหรื อไม่
(WHO) และองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO)
ท่าที
ระบาดของโรคได้
เรี ยกร้องต่อประเทศต่างๆ ไม่ให้ใช้มาตรการฝ่ ายเดียว หากจะดําเนินมาตรการเช่นใด ก็ขอให้หารื อกับ
องค์การอนามัยโลกก่อน
ดใหญ่
2.4 สรุ ปกรอบแนวคิด
จะนําทฤษฎี การวิเคราะห์ จุดอ่อนจุ ดแข็งแบบ TOWS มาใช้เป็ นหลัก

9
สําคัญ

กรอบนโยบาย

ดําเนินการแล้ว และนโยบ
ได้มีการดําเนินการมาตลอดในรัฐบาลก่อนหน้ารัฐบาลปั จจุบนั และการนําเอกสารการคาดการณ์ของ
วิกฤตเศรษฐกิจ มาใช้เป็ นกรอบแนวคิดใหญ่
กวางตุง้ ด้วยเช่นกัน

บริ บทของการเดินทางมา

3
ไทยของ

3.1 สภาพเศรษฐกิจและสั งคมของมณฑลกวางตุ้ง
มณฑลกวางตุง้ เป็ นมณฑล
179,756.5 ตร.
กม. มีข
15
35%
ประชากร 98.69 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2551 (ปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 63.39 ล้าน
คน)
ตะ
น
ใต้ มีอาณาเขตติดกับเมืองฮ่องกงและเมืองมาเก๊า
มณฑลกวางตุง้ ถือว่า
เป็ น
ส
ประตูสู่
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
มณฑลกวางตุง้ แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 21 เมืองใหญ่ 23 เมืองระดับอําเภอ 41 อําเภอ
และ 3 เขตปกครองตนเอง โดยมีนครกวางโจว เป็ นเมืองเอกหรื อเมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้
Pearl
อันดับ 4 ของประเทศจีน ไหลผ่านเมืองต่างๆ เป็ นระยะทาง 2,214 กม.
แม่
สุ ดในประเทศจีน สําหรับความโดดเด่นของมณฑลกวางตุง้ ในการเป็ น “
จีน” และความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนา สรุ ปได้วา่ GDP ของมณฑลกวางตุง้
ในปี พ.ศ. 2551
3.56
พ.ศ. 2550
คิดเป็ น 10.1%
ผลิตผลรวมทางอุตสาหกรรมมาก

มณฑลกวางตุง้ เป็ นมณฑล
2551 มณฑลกวางตุง้ มีสัดส่ วนมูล

เมืองท่าสําคัญในการขนส่ งระหว่างไทย-

1 ของประเทศจีน
โดยในปี พ.ศ.
คิดเป็ น 36.9% ของมูลค่าการนําเข้า
23.8% ของมูลค่าการ
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มณฑล
ของมณฑลกวางตุง้ ข้อมูลจากหนังสื อ
รายงานสถิติปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) ของมณฑลกวางตุง้ แจ้งสถิติในปี 2550 ว่า
ต่างชาติท่อง ในมณฑลกวางตุง้ รวม
5.98
ติประมาณ 8,704.04 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ มากเป็ นอันดับ 1 ของจีน โดยจํานวน
พ.ศ. 2549 คิดเป็ น 15.5%
13.9%

(

ต่างชาติ/นอก
แผ่นดินใหญ่
(คน- )
103,188,600
1

ชาวฮ่องกง
มาเก๊าและไต้หวัน
(คน- )

ชาวต่างชาติ
(คน- )

96,467,000

6,721,600

รายได้จากการ
(ล้านเหรี ยญสหรัฐ)

: หนังสื อ Guangdong Statistical Yearbook 2008)

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า
คิดเป็ น 63.4%
จํานวนคิดเป็ น 25.6%
สหรัฐฯ เกาหลีใต้ มาเลเซี ย สิ งคโปร์ และไทย
ในปี 2550
964

8,704.04
.ศ. 2550

6,985 แห่ง และมีจาํ นวนบริ ษทั
196 แห่ง
างดี

3.2

3.2.1
งแต่อยูใ่ ต้การปกครองของอังกฤษและโปรตุเกส
พ.ศ. 2521(1978)
4 ทันสมัย เมืองในมณฑลกวางตุง้ ถูกเลือกให้เป็ นเมือง
4 เมือง คือ เมือง
เมืองจูไห่ เมืองซ่านโถว(ซัวเถา)

12
มณฑลฟู

(

) ในปี พ.ศ. 2522

เข้าไปทํางานเป็ นจํานวนมาก
เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับสิ ทธิ พิเศษหลายประการสามารถบริ หารงานเป็ นอิสระจากรัฐบาลมณฑลโดย
การ
จาก
ฮ่องกง และจูไห่ติดกับมาเก๊า การเดินทางไปมาหาสู่ ไม่วา่ จะการติดต่อธุ รกิจ การค้าระหว่างประเทศ
การติดต่อระหว่าง
ประเทศเพราะมี
ชาวมณฑลกวางตุง้ ยังได้รับสิ ทธิ ในการเดินทางเข้าฮ่องกงและมาเก๊าสะดวกมากกว่า
3.2.2 มณฑลกวางตุง้ เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทางภาคใต้ของจีน เพราะ
บก ทางเรื อ และทางอากาศ
เทียบเรื อขนาดใหญ่ (ระวาง 10,000
2,655

ไหลผ่าน
)

226 ท่า และยังมีท่าเทียบเรื อขนาดเล็กอีก
54 แห่ ง (Class A Ports)

(Yantian International Container Terminals)
อันดับ 2
ง (Huanggang)
(Jiuzhou) ของเมืองจูไห่ใหญ่เป็ นอันดับ 10 ของ
ประเทศ และท่าเรื อหวงผู่ (Huangpu) ของนครกวางโจว
เป็ นต้น
ทางออกทางทะเลจึงทําให้คนมณฑลกวางตุง้ คุน้ เคยกับการเดินทางหรื อค้าขายกับต่างประเทศ
การเดินทางและขนส่ งทางบก
ถึง 5
วาน และด่านฝูเถียน
รถไฟ 2 ด่าน คือ ด่านหลัวหู และด่านฝูเถียน
กวางตุง้ (

ด่าน

ด่าน

ด่าน

) มณฑลกวางตุง้ เป็ นชุ มทางรถไฟ
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ผ่านมณฑลกวางตุง้ ได้แก่
23 ชม. สายกรุ ง
-เขตเกาลูน เมืองฮ่องกง สายนครกวางโจวเป็ นรถไฟความเร็ วสู งออกทุก 15 นาที และสายมณฑลกวางตุง้ เจียงในนครกวางโจวไปเมืองซานย่าของมณฑลไห่หนาน
ส่ วนการคมนาคมทางอากาศ นครกวางโจวเป็ นศูนย์กลางการบินของภาคใต้ของจีน สายการ
บิน China Southern Airlines
ไป๋ หยุน นครกวางโจว
อา
2 เมืองดังกล่าวเดินทางไปยังต่างประเทศอีกด้วย
มณฑลก
ทุกมณฑลและทุกมหานครของจีน
3.3
เกือบ 1 ล้านคน หากพิจารณาสถิติยอ้ นหลังไป 10 ปี

.ศ.2542 ถึง 2551 สถิติจากเว็บไซต์
ปรากฏตามตาราง
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ปี พ.ศ.
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
(

:

2 สถิติ

จํานวน
813,596
753,781
801,362
797,976
606,635
748,715
776,792
951,482
907,117
843,753

http://thai.tourismthailand.org)

ขอรับการตรวจลงตราก่อนเสมอ

จีน

10 ปี

3.4
เป็ นศูนย์กลางการคมนาคม

ในทางภาคใต้ของจีน การมีชายแดนติดกับ
งคุน้ เคยกับการค้าขายการติดต่อกับต่าง ประเทศ
ลักษณะพิเศษ (unique)
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3.4.1 ประเทศไทยเป็ นประเทศแรก
(Approved Destination Status: ADS)
ประเทศจีน (China National Tourism Administration: CNTA)
ระเบียบ
ADS
3

ในปี พ.ศ. 2531
กําหนดให้เป็ น ADS
ปี พ.ศ. 2533

ดินทางไป

2531 จี นมี
ทัวร์
CNTA
พ.ศ. 2526 เป็ นสองแห่ งแรก ต่อมา
จี น
นไป
น แม้ปัจจุบนั จีน

90
อยูเ่ ช่นเดิม
3.4.2

พ.ศ. 2532

ตรวจลงตราให้กบั ลูกค้ากลุ่มทัวร์ ของตน
3.4.3
มณฑลกวางตุง้ กั
(เฉา
โจว) เมืองซัวเถา (ซ่านโถว) และ
(เจียหยาง)
ของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชก็มาจากเขตเท่งไฮ้ (เฉิ งไห่) เมืองซัวเถา ในมณฑลกวางตุง้ การ

16

3.4.4 ความสัมพันธ์ทางด้านการค้าระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุง้ ในปี พ.ศ.2550
มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับกวางตุง้ มีจาํ นวน 11,163 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และในปี พ.ศ. 2551 มี
จํานวน 13,180 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
พ.ศ. 2551 มี
จํานวน 36,247 ล้านเหรี ยญสหรัฐ แสดงให้เห็นว่ามูลค่าการค้าระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุง้ เพียง
มณฑลเดียวมีมูลค่าเท่ากับ 1 ใน 3 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับจีน
-จีน โดยมณฑลกวางตุง้ นําเข้าสิ นค้าจากไทยในปี พ.ศ. 2551 มูลค่า 9,470
ล้านเหรี ยญสหรัฐ และส่ งออกมาไทยมูลค่า 3,710 ล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยไทยได้เปรี ยบดุลการค้ามา
9
ระหว่างกันด้วย
3.4.5 สิ นค้า
ผลไม้ ข้าวหอมมะลิ และยางพารา มณฑลกวางตุง้ เป็ นมณฑลหลักในการนําเข้าผลไม้ไทย ในปี พ.ศ.
2551 จีนนําเข้าผลไม้ไทยเป็ นอันดับ 1
24.7 ของการนําเข้าผลไม้จากต่างประเทศของจีน ปริ มาณการนําเข้า 507,477 ตัน มูลค่า 305 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ
ส่ วนสัดส่ วนการส่ งออกผลไม้ของไทย ร้อยละ 50
ส่ งไปยังจีน กล่าวคือ ร้อยละ 32 ส่ งออกไปยังจีน และร้อยละ 20
ร้อยละ 80 เป็ นการส่ งออกไปยังตลาดค้าส่ งผักและผลไม้

3.4.6

างต้น มณฑลกวางตุง้ มีท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 3 แห่ง
ซัวเถา ท่าอากาศยาน
3
ล้วน
-กรุ งเทพฯ วันละ
5-7
ารบินถึง 5
-กรุ งเทพฯ วันละ 1
-กรุ งเทพฯ สัปดาห์ละ 3
สายการบินบินตรงมาไทย (กรุ งเทพฯ)
ถือได้วา่ เป็ นการสนับสนุนอํานวยความ
สะดวก
ตุง้
มาไทย
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3.5

หากเปรี ยบเทียบสถิติการตรวจลงตราของสถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครกวางโจว ย้อนหลังไป 12
ปี จะเห็นว่าในช่วงต้น 3-4 ปี แรก สถิติการตรวจลงตราของสถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครกวางโจว มีตวั เลข
การตรวจลงตราของสถาน
กงสุ ลใหญ่ ณ นครกวางโจว
ปี พ.ศ.
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
พ.ศ. 2551
(

9

จํานวน
251,518
327,415
319,931
200,566
174,271
116,948
134,046
219,483
221,118
271,936

245,417
212,569

3 สถิติการตรวจลงตราของสถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครกวางโจว

: เอกสารราชการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว)

จากตารางสถิติขา้ งบนจะเห็นได้วา่ ในปี พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2542 สถิติการตรวจลงตรา
300,000 คนต่อไป 9
200,000
33-35
ง ขอให้ขอ้ สังเกตว่า

กงสุ ลใหญ่ ณ นครกวางโจว ประมาณร้อยละ 90
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การตรวจ
visa)
ทางเข้าประเทศไทยของชาวต่างประเทศ

(transit visa) และไม่นบั เป็ นคนเข้าเมือง (non-immigrant
สถิติการเดิน
แท้จริ ง แม้
ส่ วนใหญ่แล้วเป็ นการเดินทางเข้าประเทศ

และ
ประเทศไทยเป็ นอันดับ 1

และบุคคลสัญชาติมาเลเซี ยหากจะเดินทางเข้าประเทศไทยก็ ไม่จาํ เป็ นต้องขอรับการตรวจลงตราแต่

3 ในช่วง 9

2-3

1 ใน
วิกฤตการณ์ทาง
TOWS ในบท

ต่อไป

4
การวิเคราะห์ สภาพของปั ญหา
4.1 ระเบียบวิธีศึกษา
เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารราชการของสถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครกวาง
าศัยประสบการณ์ส่วนตัวของผู ้
ศึกษา
ณ นครกวางโจว ตลอดจนประสบการณ์ในการเคยเป็ นผูน้ าํ คณะสํานักงานการต่างประเทศมณฑล

าของสถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครกวางโจว ด้วย
4.2 หลักการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ส
1 ใน 3 ในช่ วงระยะเวลา 10
TOWS มาใช้
อุ ปสรรค (Threats) มาวิเคราะห์ เป็ นลําดับแรก และโอกาส (Opportunities)
จุ ดอ่อน (Weaknesses) และจุ ดแข็ง (Strengths) ตามลําดับ
4.2.1 อุปสรรค (Threats)

4.2.2 โอกาส (Opportunities)
สําเร็ จตามเป้ าหมาย ปั จจัยเหล่
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4.2.3 จุ ดอ่อน (Weaknesses)
ได้แก่ ปั ญหาการจัด
วิกฤตการณ์ ทางการเมื อง ปั ญหาความไม่สงบในในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคนไทยยัง
4.2.4 จุ ดแข็ง (Strengths) เ

4.3 อุปสรรค (Threats)
4.3.1
(ADS) ปี พ.ศ.
2526 CNTA
นะเป็ น ADS ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 มี
การประกาศให้ไทยเป็ น ADS และในปี พ.ศ. 2533
.ศ. 2551
92 ประเทศ โดยประเทศล่ าสุ ด คื อ
.ศ. 2551
มประเทศ ADS
(Supply)
สงค์ (Demand)
ไทยเคยได้รับจึ งน้อยลง
4.3.2
กวางตุ ง้ ในปี พ.ศ. 2551 มณฑลกวางตุง้ มีประชากร
95.44
3 ของประเทศจีน รองจากมณฑล
เหอหนานและซานตง หรื อคิดเป็ น 7.2%
เทศ มณฑลกวางตุง้ เป็ นมณฑล
GDP
จีน ในปี พ.ศ. 2551 มณฑลกวางตุง้ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (GDP) 3.57
10.1%
ปี พ.ศ. 2550 โดยมีมูลค่า GDP
ต่อหัวต่อปี 37,588
8.7% ประชาชนเขตตัวเมือง
19,732.86
11.5% มณฑลกวางตุง้
หัวต่อปี
4
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.ศ. เช่น
(http://www.stat.go.jp)
.ศ. 2538 มีจาํ นวน
229,965 คน ปี พ.ศ. 2543 มีจาํ นวน 385,296 คน ปี พ.ศ. 2548 มีจาํ นวนถึง 780,924 และปี พ.ศ.
2549
980,424 คน
4.3.3
เกา

ประเท

690,000 คน มียอดใช้จ่ายเงิ นประมาณ 1.68
ในปี พ.ศ. 2551
3
.

.ศ. 2550
.ศ. 2549 ถึ งร้ อยละ 57 คื อจํานวน
6
417,000 คน ทําสถิ ติเป็ น
.

.ศ. 2552 สําหรับการ
.
ฮ่องกง ดูแลรับผิดชอบมณฑลกวางตุง้ และมณฑลไห่ หนาน (ไหหลํา)
.ศ. 2551 แทน
วางตุง้ และมณฑลไห่ หนานมาตลอด การมอบหมายให้
สํานักงาน ททท.
.
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ใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้ และสามารถ

.
ททท.
จัดลําดับความสําคัญของการเปิ ดสํานักงาน ททท.
.
.
มี นาคม พ.ศ. 2552
ททท. โดยให้ใช้ทางเลื อกในการมี ตวั แทนตลาด (
สํานักงาน

ประเทศไทย จําน

) และการขยายบุ คลากรใน

(ในเอเชี ย ) จํานวนประชากรใน

GDP
พิจารณาของคณะอนุ กรรมการฯ ในส่ วนของการเปิ ดสํานักงาน ททท. ในจี น ปรากฏว่ามีมติ ให้
พ.ศ. 2553
. แล้ว แต่ไม่มี

ด้าน สถานกงกงสุ ลใหญ่ ณ นครคุ นหมิ ง ได้
ตรวจลงตราในปี พ.ศ.2551 รวม 28,025 ราย และ สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครเฉิ งตู ได้ตรวจลงตรา
ในปี พ.ศ. 2551
23,427
ตรวจลงตราในปี พ.ศ.2551 มี จาํ นวนถึ ง 212,569 ราย
4.3.4 กา
.ศ. 2549 CNTA ได้ประกาศ
4
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4.3.4.1
20 กันยายน พ.ศ. 2549 CNTA ประกาศให้ประชาชนระมัดระวัง
ความปลอดภัยในการเดินทางไปประเทศไทย ภายหลังจากการปฏิวตั ิยดึ อํานาจรัฐบาลของ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร
19 กันยายน 2549
4.3.4.2
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 CNTA ประกาศให้ประชาชนระงับการ
องจากมีการปิ ดสนามบิน
25 พฤศจิกายน 2552
4.3.4.3
27 พฤศจิกายน พ.ศ 2551 กลุ่มบริ ษทั ท่
ในมณฑลกวางตุง้
ประกาศระงับการจัดกลุ่มทัวร์ เดินทางไปประเทศไทยเป็ นเวลา 1 อาทิตย์
ไซต์ของ CNTA
4.3.4.4
14 เมษายน 2552
มณฑลกวางตุง้
หน่วยงานของ CNTA ประกาศห้ามประชาชนเดินทางไปยังประเทศไทย 1 อาทิตย์ หลังจากเกิดความ
4.3.5 ปั ญหาการระบาดของโรคติ ดต่อ
ปลายปี พ.ศ. 2545
.ศ. 2546
ระหว่างคนสู่ คนผ่านทางระบบทางเดิ นหายใจ การระบาดของโรคซาร์ สได้ส่งผลกระทบอย่าง
.ศ. 2545 และพ.ศ. 2546 (
3 ข้อ 3.3) จะเห็ นได้ว่ามี จาํ นวน
797,976 คน และ 606,635 คน ตามลําดับ สถิติในปี พ.ศ. 2546
ทางเข้าประเทศไทยในช่วงเวลา 10
ส่ วนการตรวจลงตราของสถานกงสุ ลใหญ่ ณ นคร
กวางโจว ในปี พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 (
3 ข้อ 3.5) มีจาํ นวนเพียง 116,948 คน และ 134,046
คน ตามลําดับ
ต่อมาในปี พ.ศ. พ.ศ.2547 และปี พ.ศ. 2548 ก็เกิดมีการระบาดของไข้หวัดนก H5N1
โดยเฉพาะการระบาดในเวียดนาม ไทย กัมพูชา อินโดนีเซี ย และจีน
เช่นเดียวกัน แต่ผลกระทบไม่สูงเท่ากับโรคซาร์ ส การติดต่อของโรคไข้หวัดนกส่ วนใหญ่แล้วติดต่อ
กงสุ ลใหญ่ ณ นครกวางโจว ดีกว่าสถิติของปี พ.ศ. 2545 และ 2546 กล่าวคือ ปี พ.ศ. 2547 และปี พ.ศ.
2548
748,715 คน และ 776,792 คน ตามลําดับ และ
.ศ. 2547
และพ.ศ. 2548 จํานวน 219,483 คน และ 221,118 คน ตามลําดับ
ปี พ.ศ. 2552 เกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2552
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94,142 คน

4.3.6

5 มีนาคม พ.ศ. 2552 – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ก็ตาม
นช่ วงปี พ.ศ. 2551 เป็ นต้นมา โดยเฉพาะได้ส่ง

(UNWTO) ได้คาดการณ์ ไว้

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ว่า ผลของวิกฤตเศรษฐกิจโลกมีผลต่อ
2 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2552
ประเทศได้ลดลงประมาณร้อยละ 8
.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
างประเทศจะหดตัวลงระหว่างร้อยละ 2-3

4.4 โอกาส (Opportunities)
4.4.1

ADS แรก

เป็ นแหล่งท่

ทางการเมื องของประเทศ
2-3
ทําให้ยอดขายตกลง
GZL
International Travel Service จํากัด
23 มิ ถุนายน พ.ศ. 2552
สถานการณ์ ทางการเมื องของประเทศไทยในช่ วงปลายปี พ.ศ. 2551 และช่ วงเดื อนเมษายน พ.ศ.
2552
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เข้าร่ วมรายการประมาณ 20,000
28 มิ ถุนายน พ.ศ. 2552 โดยเชิ ญจังหวัดภูเก็ตเข้า
4.4.2

มี ความ

อาหารการกิ นก็ไม่ได้แตกต่างกันมาก อาหารจี นในประเทศไทยก็มีหลากหลาย และแม้แต่อาหาร
ไทยหลายๆ อย่างก็คล้ายคลึ งหรื อมีการนําหรื อปรั บปรุ งมาจากอาหารจี น หรื อแม้แต่ภาษาพูด
ระหว่า

ของวัฒนธรรมไทยด้วย
4.4.3
คื อ กรุ งเทพฯ และพัทยา 5-6
2,000 หยวน หรื อ 10,000
บางค

4.5 จุ ดอ่ อน (Weaknesses)
4.5.1

เก็บเงินค่าบริ การ

.ศ. กล่าวคือ ผูป้ ระกอบการบริ ษทั ท่
อยากจะได้ลูก
-อาหาร-

ให้กบั
ยอมไม่เรี ยก
-
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กเกจทัวร์ จากคู่คา้ คือบริ ษทั ท่
ต้นทุนแ

เอาต์บาวนด์ของจีน
ส่ วนบริ ษทั
รับผลประโยชน์ไป โดยไม่ตอ้ ง
ไทยแต่อย่าง

ใด

ทัวร์ kick back ไม่วา่ จะเป็ นทัวร์ ศูนย์เหรี ยญหรื อทัวร์ kick back
ส่ งผลกระทบ

วจากมณฑลกวางตุง้ เดินทางไป

การแก้ไขปั ญหาดังกล่าวทางรัฐบาลไทยหลายยุคหลายสมัยยังไม่สามารถขจัดปั ญหาให้หมด

.ศ.
2552
20-30% โดยจะต้องระบุรายการการ
ฝ่ ายจีน

อย่างครบถ้วน
จัดทัวร์ ศูนย์เหรี ยญได้

4.5.2
-
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4.5.3

3-4

เป็ นจุ ดอ่อนสําคัญไม่อาจกระทําได้ง่ายและเสร็ จในเร็ ว วัน เหตุการณ์ ทางการเมื องได้ส่งผล
3-4
4.5.4

งไม่ถึง

และหาก

4.5.5
จี นชอบส่ งเสี ยงอึ กทึก พูดคุ ยเสี ยงดัง ไม่ค่อยเป็ นระเบียบ รั บประทานอาหาร

ไ
าเกาหลี
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การพักอาศัยอยู่ในโรงแรมหรู ในเขตเมื อง มี แสงสี
4.6 จุ ดแข็ง (Strengths)
4.6.1
(foreigner-friendly) ไม่ได้
ยินดี ให้บริ การ (service mind) อยู่ในวัฒนธรรม
งทรัพย์สินดังเช่ นคนชาติ

4.6.2
.ศ.2502
Agents: ATTA)

.ศ. 2522 ใน
(Association of Thai Travel
.ศ. 2511

4.6.3

น่
4.6.4
แรก โดยจะ

2
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และนโยบายปรับโครงสร้าง
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
5 มีนาคม พ.ศ. 2552 – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552
20 มกราคม พ.ศ. 2552
.ศ.
25 มิถุนายน พ.ศ. 2552
4
21 เมษายน พ.ศ. 2552 และ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552

มีนาคม พ.ศ. 2553
4.6.5 นอกจาก

24-27 มิถุนายน พ.ศ. 2552
25 มิถุนายน พ.ศ. 2552

Amazing Thailand, Amazing Value
JW Marriot

ทาง
26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2552
นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวสุ นทรพจน์ในหัวข้อ Amazing Thailand, Amazing Value
27 มิถุนายน พ.ศ. 2552
270

4.6.5.1
เมืองน้อง (sister-cities)
4.6.5.2
วนเกือบร้อยละ 40
4.6.5.3
3
นโยบายส่ งเสริ

4.6.5.4 รัฐบาลได้อาํ นวย

1 ล้านคน
.ได้เปิ ด
.ได้
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4.6.5.5
ไทยจะมีปัญหาทางด้านการเมืองในช่วง 2-3
แล้ว

5
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 บทสรุ ป
GDP ในปี พ.ศ.2551

นุ ญาตให้
(ADS)
นโยบายเปิ ดประเทศของรั ฐบาลจี นกลางในสมัยก่ อน แต่ในช่ วงระยะเวลา 10
นักท่อ
1 ใน 3 ส่ วน หรื อจากจํานวนตัวเลข
300,000 คน เป็ น 200,000
ดังกล่าวโดยใช้การวิเคราะห์ แบบ TOWS
5.1.1 ปั จจัยภา

ADS เท่ากับ

2
รคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009 ตลอดจนวิกฤต
เศรษฐกิ จโลก
5.1.2
10
2-3
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5.2 ข้ อเสนอแนะ

ตาราง TOWS หรื อ TOWS Matrix กล่ าวคื อ จะเป็ นการคิดหา

มี 4

ตาราง TOWS Matrix จะแบ่งออกเป็ น 8 ช่ อง โดยมี ช่องปั จจัยหลัก 4 ช่ อง คื อ โอกาส
ใน ส่ วนช่ องกลยุทธ์ ก็จะ
4 มาผสมผสานเข้าด้วยกัน กล่าวคือ
SO Strategy:
จุดแข็งภายในของไทยมาทําให้โอกาสภายนอกมี
ST Strategy :
จุดแข็งภายในของไทยเ
อุปสรรคจากปั จจัยภายนอก
WO Strategy:
ลดจุดอ่อนภายในของไทยโดยการใช้โอกาสจากภายนอก และ
WT Strategy: กลยุทธ์ ะลดจุดอ่อนภายในของไทยแล
เป็ นอุปสรรค
TOWS Matrix
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External Opportunities(O) External Threats (T)
1.
2. ไทยจีนมีวัฒนธรรมคล้ ายคลึงกัน
3.

SO

Internal Strengths (S)
1.

1. กําหนดแนวทางการประชาสั ม พันธ์

2. ประสบการณ์ ความรู้ ความ
3. รั ฐ บาลมีน โยบายส่ งเสริ ม การ

ไทย
2.
3. กระชั บความสั ม พัน ธ์ กับผู้ นํา

4. มีหาดทราย

Internal Weaknesses (W)
1. ทัวร์ ศูน ย์ เหรี ยญ
2.
สําหรั บ
ไม่ หลากหลาย
3. ปั ญ หาวิกฤตการณ์ ท างการเมือง
4. ปั ญ หาความไม่ ส งบในในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้
5.

WO

1.ร่ วมมือกับทางการจีน ในการกําจัด
ทัวร์ ศูน ย์ เหรี ยญ
2.
3.เสริ ม สร้ างความเข้ าใจลักษณะ

1.
ADS
2.
3. ประเทศคู่แข่ งดําเนิน นโยบาย
เชิ งรุ ก
4.
องการ
5. ปั ญ หาการระบาดของโรคติดต่ อ
6.

ST

1. เน้ น การประชาสั ม พัน ธ์ เชิ งรุ ก
แบบประเทศคู่แข่ ง
2.ศึ กษาวิธีดาํ เนิน การของประเทศ
คู่ แ ข่ ง
3.
แบบ high-end และเน้ น ทําตลาด
เฉพาะกลุ่ม
4. จัดสรรงบประมาณให้ พอ

WT

1.หน่ วยงานรั ฐ จัด Road Show ใน
เป็ นประจํา
2.หน่ วยงานรั ฐเข้ าร่ วมงานแฟร์
ต่ างๆ ในมณฑลกวางตุ้ ง
3.
.ททท.
นครกวางโจว
4.
5.หน่ ว
จีน กวางตุ้ งเยือนไทยเป็ นประจํา

4 ตาราง TOWS Matrix
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5.2.1 ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
5.2.1.1

ททท.

ไม่มีสาํ นักงาน ททท.
.
3 หากมี
สํานักงาน ททท.
.
ยวได้สะดวกและรวดเร็ วกว่า สามารถติ ดต่อ

การณ์
.

ให้มาท่อ
5.2.1.2 ทางการไทยควรต้องร่ วมมื อกับทางการจี น อย่างจริ งจัง ในการกําจัด
ทัวร์ ศูนย์เหรี ยญ

ป้ องกัน มีการทําบันทึ กความตกลงร่

มาตรการปราบปราม โดยมีการจับกุมผูก้ ระทําผิดต่อนั
เช่ น พ.ร.บ.
.ศ. 2547 พ.ร.บ.การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2547 และ พ.ร.บ.สถานบริ การ พ.ศ.2547 เป็ นต้น

35

ต้น
5.2.1.3

เช่ น ภูเก็ต

แล
อยู่ใกล้กบั

5.2.1.4 กําหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์ เชิ งรุ กแบบประเทศคู่แข่ง ดังเช่ น

โครงการหลายปี โดยศึกษาวิธีดาํ เนิ นการของประเทศคู่แข่ง ว่ามีกลยุทธ์ อย่างไรในการส่ งเสริ ม
5.2.1.5
โดยเน้นการประชาสัมพันธ์สาํ หรั บตลาดจี นโดยเฉพาะ
5.2.1.6

ป
5.2.1.7
สามารถดําเนิ นกา

high-end หรื อสําหรับ
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โครงการเชิ ญผูน้ าํ ทางด้านการท่อง
5.2.1.8
ลักษณะเฉพาะ

เสริ มสร้ างความเข้าใจใน
ให้แก่ วงการธุ รกิ จการ
สอน

ภาษาจี น เป็ นต้น
5.2.1.9

กา

5.2.2 ข้ อเสนอแนะในการดําเนินการ
5.2.2.1 หน่ วยงานรั ฐจัด Road Show ในเขตมณฑลกวางตุ ง้ เป็ นประจํา
. ปกติ สํานักงาน ททท.ฮ่องกง ร่ วมกับ
ททท.
5.2.2.2 หน่ วยงานรั ฐเข้าร่ วมงานแฟร์ ต่างๆ ในมณฑลกวางตุง้
รั ฐ
ไม่ว่าจะเป็ นสํานักงาน ททท. เมื องฮ่องกง หรื อสถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครกวางโจว หรื อแม้แต่
บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน)
5.2.2.3
ต่า
.ฮ่องกง และบริ ษทั การบิ น
ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานกวางโจว และควรร่ วมมื อประสานงานกันอย่างใกล้ชิด
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5.2.2.4
นอกเหนื อจากงานประจําของสถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครกวางโจวแล้ว หน่ วยงานทีมประเทศ
5.2.2.5 ดําเนิ น
2-3 ปี

300,000
10
สุ ดท้าย ขอยกคํากล่าวของนายก่วน มู่ (Guan Mu) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
Soft Power Diplomacy and Cultural Diplomacy
ให้แก่คณะผูเ้ ข้ารับก
1 ณ สถานเอกอัครราชทูต
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
ปั จจัยหลายอย่า
ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
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