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T-pop กบัการขยายตวัของนักท่องเท่ียวจีนในประเทศไทย 

 
มิง่สรรพ ์ขาวสอาด 

สถาบนัศกึษานโยบายสาธารณะ 
  
 ทุกวนันี้ จนีเป็นตลาดท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้ว และในปี พ.ศ. 2556 ค่าใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวจนี (US$ 128 พนัล้าน) สูงกว่าของสหรฐัอเมรกิา (US$ 86.2 พนัล้าน) ที่เป็นล าดบัที่ 2 
และเยอรมนี (US$ 85.9 พนัล้าน) ที่เป็นล าดบัที่ 3 ในปีเดยีวกันนี้นักท่องเที่ยวจนีเดินทางออกนอก
ประเทศถงึ 97 ลา้นคน ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งทีไ่ดร้บัผลประโยชน์จากการขยายตวัของตลาดจนี 
จนีกลายเป็นมหาอ านาจอนัดบัหนึ่งในการซือ้บรกิารท่องเทีย่วในต่างประเทศ  
 รูปที่ 1 แสดงปรากฏการณ์ของการเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวอย่างรวดเรว็ตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2552 
เป็นตน้มา ระหว่างปี พ.ศ. 2531-2556 

รปูท่ี 1 จ านวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2531-2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

การเพิม่ขึน้อย่างก้าวกระโดดของนักท่องเที่ยวจนีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งตลาด
ท่องเที่ยวไทย เพราะแต่เดมิประเทศที่มามากเป็นอนัดบัหนึ่ง จะมนีักท่องเที่ยวมาเยอืนไทยประมาณ
ลา้นคนต่อปี เช่น มาเลเซยี ญี่ปุ่น  ในปี พ.ศ. 2553 จนียงัมนีักท่องเทีย่วจนีเพยีง 1.12 ลา้นคน แต่มาปี 
พ.ศ. 2556 นักท่องเที่ยวจนีเพิม่ขึน้เป็น 4.7 ล้านคน ด้วยอานิสงส์จากนักท่องเที่ยวจนีประเทศไทยไต่
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ปี 2531-2556 (25 ปี) เติบโตเฉล่ียร้อยละ 21.9 ต่อปี 

Lost in Thailand?  
(ธ.ค. 2555) 
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ระดบัจากล าดบั 15 ของประเทศทีม่อียู่มาเยอืนมากทีสุ่ดในโลกในปี พ.ศ. 2555 มาเป็นล าดบั 10 ในช่วง
ปี พ.ศ. 2556  

ค าถามทีน่่าสนใจกค็อืว่า การเพิม่ขึน้ของนกัท่องเทีย่วจนีมสีาเหตุมาจากอะไร  
เชื่อกนัว่าภาพยนตร ์Lost in Thailand เป็นทีม่าของการก้าวกระโดดของจ านวนนกัท่องเทีย่วจนี

ในไทย แต่การวจิยัของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มอบหมายให้สถาบนัศกึษานโยบายสาธารณะ
ศกึษาพบว่า แนวโน้มจนีที่มาไทยเริม่ขึน้ก่อนภาพยนตรเ์รื่องนี้เสยีอกี  (มิง่สรรพ์ ขาวสะอาดและคณะ, 
2557) แนวโน้มนักท่องเที่ยวจนีถีบตวัสูงขึ้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 (ดูรูปที่ 1) ซึ่ง ดร.อัครพงศ์ อัน้ทอง 
นักวจิยัของโครงการฯ ตัง้ข้อสนันิษฐานว่า เกดิจากกระแส Thai Pop ในจนี โดยเฉพาะละครโทรทศัน์
ของไทยเพราะ Lost in Thailand เพิง่จะฉายในช่วงปลายปี พ.ศ. 2555 
  การแพรห่ลายของละครโทรทศัน์และภาพยนตรไ์ทยในตลาดจนีมคีวามเป็นมาอย่างไร  

ละครโทรทัศน์ไทยออกอากาศในประเทศจนีเป็นครัง้แรกในปี  พ.ศ. 2546 ผ่าน CCTV ช่อง 8  
โดยไดน้ าเรือ่งสะใภก้้นครวัของเอก็แซก็ทไ์ปออกอากาศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 จงึมผีูต้ดิตามอยา่งลน้หลาม 
เมื่อเรื่องเลอืดขตัติยาของเอ็กแซ็กท์เหมอืนกนัออกอากาศโดยสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมของมณฑล 
อนัฮุย ในปี พ.ศ. 2552 ละครเรื่องสงครามนางฟ้ากส็รา้งปรากฏการณ์เป็นกระแสความนิยมทีต่ดิล าดบัหนึ่ง
ในสบิ หลงัจากออกอากาศไดเ้พยีง 1 สปัดาห ์และไดถู้กน ามาฉายซ ้าอกี 4 รอบ ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2553 
ในปี พ.ศ. 2553 มลีะครไทยออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์อนัฮุยถึง 5 เรื่อง และปี พ.ศ. 2554 อกี 10 เรื่อง 
และยงัมสีถานีอื่นๆ เช่น CCTV 8 สถานีโทรทศัน์มณฑลเจอ้เจยีงและสถานีโทรทศัน์มณฑลเจยีงซ ีเหอเป่ย 
และยูนนาน น าไปออกอากาศในปี พ.ศ. 2551-2554 (ดนัยธญั พงษ์พชัราธรเทพ, 2555) ซึ่งดูเหมอืนว่า 
ละครไทยเริม่ตดิตลาดพอๆ กบัละครเกาหลใีต้ แต่ความจรงิกค็อื จนีกบัเกาหลใีต้มขีอ้ขดัแยง้กนัเนื่องจาก
เกาหลใีต้ไปจ ากดัการเผยแพร่ละครโทรทศัน์จนี และละครเกาหลใีต้ มกัมขีอ้มูลทางประวตัศิาสตรท์ี่ไม่ตรง
กบัจนี รฐับาลจนีจงึจ ากดัการเผยแพรล่ะครเกาหลใีต ้ 
 การตามติดกระแสภาพยนตร์จนีจากเว็บบอรด์ taiba ที่เกี่ยวข้องกบัประเทศไทย ในเว็บไซต ์
baidu ประมาณเดอืน ส.ค. พ.ศ. 2547 ถงึ ธ.ค. พ.ศ. 2554 พบว่า เริม่มกีารสนทนาเกี่ยวกบัภาพยนตร์
แต่ไม่มากนัก จนกระทัง่เมื่อมกีระดานสนทนาแยกออกไปในปี พ.ศ. 2548 ในปีนัน้มเีรื่องได้รบัความ
สนใจคอื “สิง่เลก็ๆ ทีเ่รยีกว่ารกั” และ “จะรกักร็กัเลย” โดยเฉพาะเรือ่งสุดทา้ยโด่งดงัทัง้ในฮ่องกง ไต้หวนั 
และจนี และเริม่มกีารพดูถงึความนิยมภาพยนตรไ์ทยเพิม่ขึน้ในสดัส่วนทีเ่หน็ไดช้ดัเจน 
 ภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ที่ติดอันดับยอดนิยมได้แก่  แฟนฉัน รกัแห่งสยาม หนีตามกาลิเลโอ  
โหมโรง ฯลฯ นักวจิารณ์จนีเหน็ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยในอดตีมกัมเีนื้อหาและฉากหลงัเกี่ยวกบั
ความรุนแรง ยาเสพติด ความล้าหลงั สงัคมที่วุ่นวายรุนแรง เป็นภาพยนตรไ์รร้สชาติและหม่นหมอง  
ท าใหเ้กดิภาพลกัษณ์สงัคมไทยทีวุ่่นวายมกีารต่อสู ้ลา้หลงั ยากจน เตม็ไปดว้ยภตูผปีีศาจ แต่ภาพยนตร์
และละครไทยในยุคหลงัเตม็ไปด้วยความสดใสท าใหค้วามนิยมมากขึน้ หากรฐับาลไทยจะสนับสนุนการ
ถ่ายท าภาพยนตรแ์ละละครที่แสดงถงึประเพณี วฒันธรรม วถิชีวีติทีจ่ะท าให้ภาพลกัษณ์ไทยดขีึน้กจ็ะมี
โอกาสขยายตลาดท่องเทีย่วมากขึน้ 
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ตารางที ่1 ตารางสดัส่วนกลุ่มผูร้บัชมละครไทยและละครเกาหล ี(จ าแนกตามมณฑลต่างๆ) 

       (รอ้ยละ) 
ละครไทย ละครเกาหล ี

มณฑล สดัส่วน สดัส่วน สดัส่วน 

อนัฮุย 

ไห่หนาน (ไหหล า) 

ฝเูจีย้น (ฮกเกีย้น) 

เจอ้เจยีง 

เจยีงซ ี

26 

24 

17 

17 

16 

เจอ้เจยีง 

เจยีงซู 

กวางตุง้ 

ไห่หนาน (ไหหล า) 

เซีย่งไฮ ้

27 

24 

19 

16 

14 

ที่มา: ดนัยธญั พงษ์พชัราธรเทพ. 2555. การศกึษารสนิยมของผู้บรโิภคชาวจนีที่มต่ีอภาพยนตรไ์ทยและละครไทย.
รายงานวจิยัเสนอต่อ สถาบนัศกึษานโยบายสาธารณะ.   

 
จะเห็นได้ว่ากระแสความนิยมละครและภาพยนตรไ์ทยไม่ใช่เพิง่เกดิขึน้ แต่ได้ค่อยๆ ก่อตวัมา

เกือบ 10 ปีแล้ว อย่างไรก็ด ีหากรฐับาลไทยโปรโมทการผลติภาพยนตร์ประเภทซ าเหมาพเนจรหรอื 
Lost in Thailand เรากอ็าจไดม้าแต่กลุ่มนักท่องเทีย่วเยาวชน ประเภทชอบผจญภยัที่มาเยีย่มเยอืนทาง
ภาคเหนืออยู่ตอนนี้ แต่ถ้าเราเสนอภาพแหล่งท่องเที่ยวงามๆ บรรยากาศสวยหรู มรีะดบั ก็อาจจะช่วย
ดงึนกัท่องเทีย่วคุณภาพสงูใหเ้พิม่ขึน้ได ้

อกีค าถามหนึ่งกค็อืว่า โครงสรา้งตลาดทีเ่ปลีย่นไปจะท าใหก้ารตลาดท่องเทีย่วเปลีย่นไปอย่างไร 
ผูเ้ชีย่วชาญการตลาดของเรามกัอา้งองิการตลาดเป็น 3.0 ซึง่เป็นนักท่องเทีย่วกลุ่ม FIT จากยุโรป แต่ถ้า

หากลูกค้าส่วนใหญ่ของเรายงัเป็น 1.0 หรอื 2.0 อยู่ การลงทุนด้านการตลาดไม่ว่าจะผ่าน T-pop 
หรอืไม ่กค็งตอ้งองิตลาดส าคญัเป็นหลกั  


