T-pop กับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย
มิง่ สรรพ์ ขาวสอาด
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
ทุกวันนี้ จีนเป็ นตลาดท่องเที่ยวที่ใหญ่ ท่สี ุดในโลกไปแล้ว และในปี พ.ศ. 2556 ค่าใช้จ่ายของ
นัก ท่องเที่ยวจีน (US$ 128 พันล้าน) สูงกว่าของสหรัฐอเมริกา (US$ 86.2 พันล้าน) ที่เป็ นล าดับที่ 2
และเยอรมนี (US$ 85.9 พันล้าน) ที่เป็ นล าดับที่ 3 ในปี เดียวกันนี้ นักท่อ งเที่ยวจีนเดินทางออกนอก
ประเทศถึง 97 ล้านคน ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์จากการขยายตัวของตลาดจีน
จีนกลายเป็นมหาอานาจอันดับหนึ่งในการซือ้ บริการท่องเทีย่ วในต่างประเทศ
รูปที่ 1 แสดงปรากฏการณ์ ของการเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2552
เป็นต้นมา ระหว่างปี พ.ศ. 2531-2556
รูปที่ 1 จานวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดิ นทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2531-2556
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ปี 2531-2556 (25 ปี ) เติ บโตเฉลี่ยร้อยละ 21.9 ต่อปี

หมายเหตุ: CAGR=Cumulative Average Growth Rate, CV = Coefficient of Variance, MS = Market Share
ทีม่ า: Untong, Ramos, Rey-Maquieira and Kaosa-ard (2014)

การเพิม่ ขึน้ อย่างก้าวกระโดดของนักท่องเที่ยวจีนทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด
ท่องเที่ยวไทย เพราะแต่เดิมประเทศที่มามากเป็ นอันดับหนึ่ง จะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนไทยประมาณ
ล้านคนต่อปี เช่น มาเลเซีย ญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2553 จีนยังมีนักท่องเทีย่ วจีนเพียง 1.12 ล้านคน แต่มาปี
พ.ศ. 2556 นักท่องเที่ยวจีนเพิม่ ขึน้ เป็ น 4.7 ล้านคน ด้วยอานิสงส์จากนักท่องเที่ยวจีนประเทศไทยไต่
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ระดับจากลาดับ 15 ของประเทศทีม่ อี ยู่มาเยือนมากทีส่ ุดในโลกในปี พ.ศ. 2555 มาเป็ นลาดับ 10 ในช่วง
ปี พ.ศ. 2556
คาถามทีน่ ่าสนใจก็คอื ว่า การเพิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ วจีนมีสาเหตุมาจากอะไร
เชื่อกันว่าภาพยนตร์ Lost in Thailand เป็ นทีม่ าของการก้าวกระโดดของจานวนนักท่องเทีย่ วจีน
ในไทย แต่การวิจยั ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มอบหมายให้ สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
ศึกษาพบว่า แนวโน้มจีนที่มาไทยเริม่ ขึน้ ก่อนภาพยนตร์เรื่องนี้เสียอีก (มิง่ สรรพ์ ขาวสะอาดและคณะ,
2557) แนวโน้ มนักท่อ งเที่ยวจีนถีบตัวสูงขึ้นตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2553 (ดูรูปที่ 1) ซึ่ง ดร.อัครพงศ์ อัน้ ทอง
นักวิจยั ของโครงการฯ ตัง้ ข้อสันนิษฐานว่า เกิดจากกระแส Thai Pop ในจีน โดยเฉพาะละครโทรทัศน์
ของไทยเพราะ Lost in Thailand เพิง่ จะฉายในช่วงปลายปี พ.ศ. 2555
การแพร่หลายของละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทยในตลาดจีนมีความเป็นมาอย่างไร
ละครโทรทัศน์ ไทยออกอากาศในประเทศจีนเป็ นครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2546 ผ่ าน CCTV ช่ อง 8
โดยได้นาเรือ่ งสะใภ้ก้นครัวของเอ็กแซ็กท์ไปออกอากาศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 จึงมีผตู้ ดิ ตามอย่างล้นหลาม
เมื่อเรื่องเลือดขัตติยาของเอ็กแซ็กท์เหมือนกันออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมของมณฑล
อันฮุย ในปี พ.ศ. 2552 ละครเรื่องสงครามนางฟ้าก็สร้างปรากฏการณ์เป็ นกระแสความนิยมทีต่ ดิ ลาดับหนึ่ง
ในสิบ หลังจากออกอากาศได้เพียง 1 สัปดาห์ และได้ถูกนามาฉายซ้าอีก 4 รอบ ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2553
ในปี พ.ศ. 2553 มีละครไทยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อนั ฮุยถึง 5 เรื่อง และปี พ.ศ. 2554 อีก 10 เรื่อง
และยังมีสถานีอ่นื ๆ เช่น CCTV 8 สถานีโทรทัศน์มณฑลเจ้อเจียงและสถานีโทรทัศน์มณฑลเจียงซี เหอเป่ย
และยูนนาน นาไปออกอากาศในปี พ.ศ. 2551-2554 (ดนัยธัญ พงษ์พชั ราธรเทพ, 2555) ซึ่งดูเหมือนว่า
ละครไทยเริม่ ติดตลาดพอๆ กับละครเกาหลีใต้ แต่ความจริงก็คอื จีนกับเกาหลีใต้มขี อ้ ขัดแย้งกันเนื่องจาก
เกาหลีใต้ไปจากัดการเผยแพร่ละครโทรทัศน์จนี และละครเกาหลีใต้ มักมีขอ้ มูลทางประวัตศิ าสตร์ท่ไี ม่ตรง
กับจีน รัฐบาลจีนจึงจากัดการเผยแพร่ละครเกาหลีใต้
การตามติดกระแสภาพยนตร์จนี จากเว็บบอร์ด taiba ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ในเว็บไซต์
baidu ประมาณเดือน ส.ค. พ.ศ. 2547 ถึง ธ.ค. พ.ศ. 2554 พบว่า เริม่ มีการสนทนาเกี่ยวกับภาพยนตร์
แต่ไม่มากนัก จนกระทังเมื
่ ่อมีก ระดานสนทนาแยกออกไปในปี พ.ศ. 2548 ในปี นัน้ มีเรื่องได้รบั ความ
สนใจคือ “สิง่ เล็กๆ ทีเ่ รียกว่ารัก” และ “จะรักก็รกั เลย” โดยเฉพาะเรือ่ งสุดท้ายโด่งดังทัง้ ในฮ่องกง ไต้หวัน
และจีน และเริม่ มีการพูดถึงความนิยมภาพยนตร์ไทยเพิม่ ขึน้ ในสัดส่วนทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
ภาพยนตร์เรื่อ งอื่น ๆ ที่ติด อัน ดับ ยอดนิ ย มได้แ ก่ แฟนฉั น รัก แห่ งสยาม หนี ต ามกาลิเลโอ
โหมโรง ฯลฯ นักวิจารณ์จนี เห็นว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในอดีตมักมีเนื้อหาและฉากหลังเกี่ยวกับ
ความรุนแรง ยาเสพติด ความล้าหลัง สังคมที่วุ่นวายรุนแรง เป็ นภาพยนตร์ไร้รสชาติและหม่นหมอง
ทาให้เกิดภาพลักษณ์สงั คมไทยทีว่ ุ่นวายมีการต่ อสู้ ล้าหลัง ยากจน เต็มไปด้วยภูตผีปีศาจ แต่ภาพยนตร์
และละครไทยในยุคหลังเต็มไปด้วยความสดใสทาให้ความนิยมมากขึน้ หากรัฐบาลไทยจะสนับสนุ นการ
ถ่ายทาภาพยนตร์และละครที่แสดงถึงประเพณี วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ทีจ่ ะทาให้ภาพลักษณ์ไทยดีขน้ึ ก็จะมี
โอกาสขยายตลาดท่องเทีย่ วมากขึน้
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ตารางที่ 1 ตารางสัดส่วนกลุ่มผูร้ บั ชมละครไทยและละครเกาหลี (จาแนกตามมณฑลต่างๆ)
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ที่มา: ดนัยธัญ พงษ์พชั ราธรเทพ. 2555. การศึกษารสนิยมของผู้บริโภคชาวจีนที่มตี ่อภาพยนตร์ไทยและละครไทย.
รายงานวิจยั เสนอต่อ สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ.

จะเห็นได้ว่ากระแสความนิยมละครและภาพยนตร์ไทยไม่ใช่เพิง่ เกิดขึน้ แต่ได้ค่อยๆ ก่อตัวมา
เกือบ 10 ปี แล้ว อย่างไรก็ดี หากรัฐบาลไทยโปรโมทการผลิตภาพยนตร์ประเภทซาเหมาพเนจรหรือ
Lost in Thailand เราก็อาจได้มาแต่กลุ่มนักท่องเทีย่ วเยาวชน ประเภทชอบผจญภัยที่มาเยีย่ มเยือนทาง
ภาคเหนืออยู่ตอนนี้ แต่ถ้าเราเสนอภาพแหล่งท่องเที่ยวงามๆ บรรยากาศสวยหรู มีระดับ ก็อาจจะช่วย
ดึงนักท่องเทีย่ วคุณภาพสูงให้เพิม่ ขึน้ ได้
อีกคาถามหนึ่งก็คอื ว่า โครงสร้างตลาดทีเ่ ปลีย่ นไปจะทาให้การตลาดท่องเทีย่ วเปลีย่ นไปอย่างไร
ผูเ้ ชีย่ วชาญการตลาดของเรามักอ้างอิงการตลาดเป็ น 3.0 ซึง่ เป็ นนักท่องเทีย่ วกลุ่ม FIT จากยุโรป แต่ถ้า
หากลูก ค้าส่ ว นใหญ่ ของเรายังเป็ น 1.0 หรือ 2.0 อยู่ การลงทุ น ด้านการตลาดไม่ว่ าจะผ่ าน T-pop
หรือไม่ ก็คงต้องอิงตลาดสาคัญเป็นหลัก
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