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จัดท าโดย 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
๑ นางสาวพัชราภรณ์  อุทัยพิบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนช านาญการ
พิเศษ 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๒ นายชัยวัฒน ์ ประภานวรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการพิเศษ 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๓ นายนพดล  เปลินเสว ี นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ
พิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

๔ นางสาวกนกวรรณ  จุฑาวิตต์จรัส นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

๕ นางภาวิณา  อัศวมณีกุล นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ
พิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

๖ นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ นักวิชาการพาณิชย์
ช านาญการพิเศษ 

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

๗ นางธีรนุช  ทองชิว นักวิชาการคลัง ช านาญ
การพิเศษ 

กรมบัญชีกลาง 

๘ นางสาวอัจฉรา  เข็มทองใหญ่ นิติกรช านาญการพิเศษ กรมศุลกากร 

๙ นายปคุณ  ตันมณีวัฒนา นักวิชาการภาษีช านาญ
การพิเศษ 

กรมสรรพากร 

๑๐ นางสาวกุลลดา  ภู่สุวรรณ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

๑๑ นางสาวณาตยา  เด่นพงศ์สันต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

๑๒ นางสาวเสาวลักษณ์  วิจิตร นักสังคมสงเคราะห์
ช านาญการพิเศษ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

๑๓ นางสาวบุญรัตน์  อาจหาญรณฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีช านาญการพิเศษ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

๑๔ นางเรณุกา  นิธิบุณยบดี นักวิชาการผลิตภัณฑ์
อาหารช านาญการพิเศษ 

กรมประมง 

๑๕ นางสาวบุณิกา จุลละโพธิ นายสัตวแพทย์ ช านาญ
การพิเศษ 

กรมปศุสัตว์ 

๑๖ นางสาววรนุช  อิงคโรจน์ฤทธิ์ นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการพิเศษ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
๑๗ นายพิทักษ์  ชายสม นายสัตวแพทย์ ช านาญ

การพิเศษ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

๑๘ นางสาวพรชาตา  บุสสุวัณโณ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ
พิเศษ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

๑๙ นายภวิศร์พล  หริสพรรณ์ นักวิชาการขนส่งช านาญ
การพิเศษ 

กรมท่าอากาศยาน 

๒๐ นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ วิศวกรโยธาช านาญการ
พิเศษ 

กรมทางหลวง 

๒๑ นางสาวณัฐกานต์  วงศ์ฝั้น นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๒ นางสาวปราวีณา  มณีสุต นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๓ นางสาวกุลฑริกา โควสุรัตน์ วิศวกรช านาญการพิเศษ กรมธุรกิจพลังงาน 

๒๔ นายชัยรัตน์ บุญส่ง นักวิชาการพาณิชย์
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ 

๒๕ นางสาวญาณี  ศรีมณี นักวิชาการพาณิชย์
ช านาญการพิเศษ 

กรมการค้าภายใน 

๒๖ นางสาวสุปราณี  ก้องเกียรติกมล นักวิชาการพาณิชย์
ช านาญการพิเศษ 

กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ 

๒๗ นางสาวขวัญดาว  ลือเปี่ยม นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ
พิเศษ 

กรมการพัฒนาชุมชน 

๒๘ นางสาวฌินาพรรณ์ เมฆไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ
พิเศษ 

กรมท่ีดิน 

๒๙ นายภาณุวัฒน์ โทนุบล สถาปนิก ช านาญการ
พิเศษ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๓๐ นางสาวณัฎฐิณ ี แสงกุศลส่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

๓๑ นายสิทธิชัย สุดสวาท นักวิชาการพัฒนาฝีมือ
แรงงานช านาญการ
พิเศษ 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๓๒ นางสาวทัศนีย์  ดอนเนตร์ นักวิชาการวัฒนธรรม
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
๓๓ นางศิวพร  เฉลิมศรี นักภาษาโบราณช านาญ

การพิเศษ 
กรมศิลปากร 

๓๔ นายพฤทธิ์  แกะกระโทก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๕ นางอาภาพร สินธุสาร นักวิทยาศาสตร์ช านาญ
การพิเศษ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

๓๖ นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ์ นักวิชาการเผยแพร่
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๓๗ นายสุภัทร  บุญส่ง นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

๓๘ นายสุรพงษ์  เอิมอุทัย นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

๓๙ นางภัคภร  ปรีฐนัทธ์ นายแพทย์ช านาญการ
พิเศษ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

๔๐ นางศุลีพันธุ์ โสลันดา นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 

กรมการแพทย์ 

๔๑ นางสาวเสาวนีย์ อารมย์สุข นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ช านาญการ
พิเศษ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๔๒ นายศรุตพันธุ์  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา นายแพทย์ช านาญการ
พิเศษ 

กรมสุขภาพจิต 

๔๓ นายนพดล  ครุธน้อย นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ
พิเศษ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๔๔ นางสาวอาภา  เนตรประไพ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญ
การพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

๔๕ นายธรรมนูญ คงรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ
พิเศษ 

ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

๔๖ นายเนตินันท์  ปล้องไหม อัยการจังหวัดประจ า
ส านักงานอัยการสูงสุด 

ส านักงานอัยการสูงสุด 

๔๗ นายทวีศักดิ์ น้อยภาษี นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔๘ นางสาวสง่า  ทาทอง ผู้อ านวยการฝ่าย
อ านวยการการเลือกตั้ง 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

๔๙ นายยุทธนา ทิณรัตน์ พนักงานคดีปกครอง
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานศาลปกครอง 



ง 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
๕๐ นายนิติ  อินทรวิชา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
๕๑ นายประภัสสร์  ปรุงขวัญเมือง วิศวกรหัวหน้าแผนก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย 
๕๒ นางสุธาวดี ทองศิริ ผู้บริหารทีม ธนาคารแห่งประเทศไทย 
๕๓ นางสาวมัลลิกา เล็บครุฑ เภสัชกรผู้ช านาญการ

พิเศษ 
สภากาชาดไทย 

๕๔ นางสาวสมชัยยา สุริฉันท์ นักวิจัย องค์การเภสัชกรรม 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

การศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒ 
ระหว่างวันที่  ๒๘ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  จัดขึ้นเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เปิดมุมมอง แลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ในเรื่องการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่มุ่งสู่การเป็น Thailand ๔.๐ โดยถอดบทเรียนจาก
การศึกษาดูงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นน าของเมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเมือง
ส าคัญในด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรมในระดับโลก  

จากการศึกษาดูงานและเข้าร่วมท ากิจกรรมในโครงการข้างต้น คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น า
คลื่นลูกใหม่ฯ สามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และท ากิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้  

๑) รับทราบประวัติความเป็นมาของเมืองเซินเจิ้น และเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ่น ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่ประสบ
ความส าเร็จมากที่สุดในบรรดาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ท าให้จีนประสบความส าเร็จในการปฏิรูป
เศรษฐกิจโดยใช้กลไกตลาดมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ ในลักษณะการทดลองน าระบบเศรษฐกิจมาใช้ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และประสบผลส าเร็จจึงจะขยายผลและน าระบบเศรษฐกิจตลาดไปใช้ในภูมิภาคอ่ืนของ
ประเทศ ท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนจึงเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไป (gradualism) ด้วยการทยอยเปิด
กว้างและปฏิรูปเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ด้วยระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่าเศรษฐกิจกลไกตลาดแบบจีน 
(Socialist Market Economy with Chinese Characteristic) 

๒) เข้าใจหลักการบริหารจัดการที่สร้างความสมดุลจากปัจจัยต่างๆ ทั้งในด้านบุคลากร เทคโนโลยีและ 
การสนับสนุนของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นองค์กร
ชั้นน าในระดับโลกได้อย่างต่อเนื่องสอดรับกับทิศทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต  

๓) เข้าใจและเรียนรู้ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการเข้ามาท าธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีนจากการเข้าร่วม
ศึกษาดูงานที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาเซินเจิ้น โดยพบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานในการท าธุรกิจและ 
การเข้าใจถึงความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ (Stakeholder) รวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ใน
การท าธุรกิจเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนธุรกิจของธนาคารกสิกรไทยในจีนให้ประสบความส าเร็จ 

๔) เข้าใจถึงความส าคัญของ Internet of Things (IoT) และ Big Data ซึ่งเป็นประเด็นในโลกเทคโนโลยีที่
ก าลังมีการพูดถึงเป็นอย่างมาก เนื่องจากการผสมผสานของเทคโนโลยีดังกล่าวท าให้เกิดประโยชน์และ
โอกาสในการพัฒนาทางธุรกิจไดม้ากมาย และการเชื่อมต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตส่งผลให้เกิดการใช้ข้อมูล
ในปริมาณมหาศาล หากมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการข้อมูลให้เกิด
ประสิทธิภาพจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิรูปประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
(Digital Economy) อันสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลไทย  



ฉ 

 

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงโครงข่ายข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลให้ความรู้แพร่กระจายใน
วงกว้างมากขึ้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาความรู้ การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมก่อให้เกิดความ
ร่วมมือของรัฐบาลจีนในระดับต่างๆร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน ช่วยให้การขับเคลื่อนนโยบายและ
พัฒนาประเทศได้รวดเร็วและสัมฤทธิ์ผล  

๕) เข้าใจและเรียนรู้ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเซินเจิ้นประสบ
ความส าเร็จคือ การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมุ่งเป้าเป็นที่หนึ่งเรื่องเทคโนโลยี และการให้ความส าคัญกับ
การวิจัยและพัฒนาด้วยการจัดสรรบุคลากรและงบประมาณส าหรับการพัฒนาวิจัยและพัฒนาสูงถึงร้อยละ 
๔๐-๕๐ รวมทั้งยังมีการร่วมมือกับผู้ให้บริการอ่ืนในการพัฒนา Application ต่างๆ มากมาย เพ่ือให้เกิด
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถผลิตสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคใน 
แต่ละพ้ืนที่ได้ตรงจุดมากยิ่งข้ึน 

จากบทเรียนที่ได้กล่าวมาข้างต้น  คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ฯ ได้สรุปแนวคิด
ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้    

๑) ด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้  (๑) นโยบายภาครัฐที่
มีความชัดเจนและมีพ้ืนฐานอยู่บนจุดแข็งของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ก าหนด (๒)  พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) การเชื่อมต่อวงจรทางธุรกิจส าหรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ (๔) การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  

๒) ด้านการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐  จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยต่างๆ  ดังนี้ (๑) การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของ/ผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้วยตนเอง  
 (๒) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรงบประมาณให้แก่ภาครัฐ 
พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนท าการวิจัยและพัฒนาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเพ่ือให้เกิดการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีภายในประเทศ  (๓) การให้ความส าคัญกับการพัฒนา
บุคลากรให้เท่าทันพัฒนาการทางเทคโนโลยี และ (๔) การสนับสนุนของภาครัฐเพ่ือบ่มเพาะ (Incubation) 
และสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ 

๓) ด้านการพัฒนาระบบราชการไทย  การส่งเสริมให้ผู้น าในหน่วยงานของรัฐเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และ
มีความเชื่อมั่นต่อทิศทางและนโยบายของภาครัฐ เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของประเทศเป็นไปอย่าง
แข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืน นอกจากนีข้้าราชการไทยต้องยึดหลักจริยธรรมและคุณธรรม ท างานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร   

 

 

  



ช 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การจดัท ารายงานการศึกษาดูงาน เรื่อง “รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และ
เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่
ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒ ระหว่างวันที่  ๒๘ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐” ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดีและเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของคณะผู้ศึกษา โดยคณะผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อิสินธร สอนไวและอาจารย์วัลภา 
ชัยเลิศวณิชกุล ที่ได้สละเวลาให้ความรู้ และให้แนวคิดตลอดจนค าชี้แนะที่เป็นประโยชน์  

นอกจากนี้ คณะผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณบุคลากรจากหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้อง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น 
(Shenzhen Museum)  ท่าเรือเซินเจิ้น (Port of Shenzhen)  บริษัท Huawei  ธนาคารกสิกรไทย สาขา
เซินเจิ้น  บริษัท Tencent Holdings Limited (Tencent) และบริษัท Sangfor Technologies ที่กรุณาให้
คณะผู้ศึกษาเข้าเยี่ยมชม รับฟังการบรรยายและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษา  

คณะผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น า
คลื่นลูกใหม่ในระบบราชการไทย (NWL) รุ่น ๒๒ ซึ่งสนับสนุนให้คณะผู้ศึกษาได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยในครั้งนี ้ 

ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้ศึกษาขอขอบพระคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ก.พ. ทุกท่านที่ช่วยสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ศึกษาตลอดช่วงเวลาการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในระบบ
ราชการไทย (NWL) รุ่น ๒๒ เป็นอย่างดียิ่ง  

 

คณะผู้จัดท า 
ผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ 

ในระบบราชการไทยรุ่น ๒๒ 
๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

  



ซ 

 

สารบัญ 
 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  จ  
กิตติกรรมประกาศ ช 
สารบัญ ซ 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญรูปภาพ ญ 
บทที่ ๑ ข้อมูลเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

๑. ข้อมูลทั่วไป ๑ 
๒. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ๔ 
๓. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น   ๖ 

บทที่ ๒ ข้อมูลการศึกษาดูงาน  
๑. พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น (Shenzhen Museum)  ๑๐ 
๒. ท่าเรือเซินเจิ้น (Shenzhen port) ๑๙ 
๓. บริษัท Huawei ๒๙ 
๔. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซินเจิ้น ๔๕ 
๕. บริษัท Tencent Group ๕๖ 
๖. บริษัท Sangfor Technologies ๖๔ 

 

 

 

 

  



ฌ 

 

สารบัญตาราง 
 
ตารางที่ ๑ ดัชนีทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีส าคัญของมณฑลกวางตุ้ง.............................................................. .. ๑๘  
ตารางที่ ๒ มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภายในเมือง ๕ อันดับสูงสุดของมณฑลกวางตุ้งปี ๒๕๕๗............................. ๑๙  
ตารางที่ ๓ การจัดอันดับโลกของท่าเรือขนส่งสินค้าจากปริมาณตู้สินค้าที่ขนส่งผ่านท่าเรือต่างๆ …………….. ๒๐ 

  



ญ 

 

สารบัญรูปภาพ 
รูปที่ ๑  แผนที่มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ๑ 
รูปที่ ๒  ที่ตั้งเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ๒ 
รูปที่ ๓ วัวกระทิงสัญญลักษณ์ของเมืองเซินเจิ้น ๓ 
รูปที่ ๔  โชว์ม่านน้ าบริเวณใจกลางเมืองเซินเจิ้น ๔ 
รูปที่ ๕ เมืองเซินเจิ้นในปัจจุบัน ๕ 
รูปที่ ๖  มูลค่าการส่งออกของเมืองเซินเจิ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๕๘ ๕ 
รูปที่ ๗ บรรยากาศภายในโถงทางเข้าพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ๑๑ 
รูปที่ ๘ เติ้งเสี่ยวผิงประกาศนโยบายสี่ทันสมัย ๑๒ 
รูปที่ ๙ หุ่นจ าลองบรรยากาศการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น ๑๓ 
รูปที่ ๑๐ การเดินทางไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นในระหว่างการเยืนภาคใต้ของเติ้งเสี่ยวผิง ๑๔ 
รูปที่ ๑๑ รูปแบบการน าเสนอและจัดแสดงประวัติศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ๑๗ 
รูปที่ ๑๒ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  

รุ่นที่ ๒๒ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๑๘ 

รูปที่ ๑๓ ท่าเรือแห่งเมืองเซินเจิ้น (Port of Shenzhen) ๑๙ 
รูปที่ ๑๔ เส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือเมืองเซินเจิ้นไปยังเมืองท่าส าคัญทั่วโลก ๒๑ 
รูปที่ ๑๕ ระบบปั่นจั่นเคลื่อนย้ายตู้สินค้าอัตโนมัติ (Automated Stacking Crane) ของ YICT ๒๓ 
รูปที่ ๑๖ ห้องปฏิบัติการหอบังคับการของ YICT ๒๔ 
รูปที่ ๑๗ ผังกระบวนการหลักของอาคารขนส่งตู้สินค้า YICT ๒๕ 
รูปที่ ๑๘ ข้อมูลที่แสดงระบบต่างๆ ในหอบังคับการของ YICT ๒๖ 
รูปที่ ๑๙ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๒ ศึกษาดูงาน ณ YICT เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

๒๘ 

รูปที่ ๒๐ แสดงโมเดลธุรกิจของ Huawei ๓๑ 
รูปที่ ๒๑  ผลงานจากการ R&D ท าให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ๓๓ 
รูปที่ ๒๒ ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ของ Huawei – CSIC ๓๗ 
รูปที่ ๒๓ การแบ่งโซนต่างๆภายในศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ของ Huawei – CSIC ๓๘ 
รูปที่ ๒๔ โซน Personal Zone  ภายในศูนย์ Huawei – CSIC ๓๘ 
รูปที่ ๒๕  โซน Home Zone  ภายในศูนย์ Huawei – CSIC ๓๘ 
รูปที่ ๒๖ โซน Digital Transformation Zone  ภายในศูนย์ Huawei – CSIC ๓๙ 
รูปที่ ๒๗  โซน Digital Transformation Zone  ภายในศูนย์ Huawei – CSIC ๓๙ 
รูปที่ ๒๘ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  

รุ่นที่ ๒๒ ศึกษาดูงาน ณ Huawei  เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๔๐ 

รูปที่ ๒๙  อาคารที่ท าการของธนาคารกสิกรไทยแห่งแรก    ๔๔ 



ฎ 

 

รูปที่ ๓๐ คณะผู้บริหารธนาคารกสิกรไทยในยุคแรก    ๔๕ 
รูปที่ ๓๑ อาคารส านักงานใหญ่ของธนาคารกสิกรไทยแห่งใหม่บนถนนราษฎร์บูรณะ    ๔๖ 
รูปที่ ๓๒ สัญญลักษณ์ใหม่ของธนาคารกสิกรไทย     ๔๖ 
รูปที่ ๓๓  ผลการวิเคราะห์การตลาดและการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในจีนของธนาคาร
   กสิกรไทย     

๔๗ 

รูปที่ ๓๔ ธนาคารกสิกรไทยสาขาเซินเจิ้น ๔๘ 
รูปที่ ๓๕ พัฒนาการของธนาคารกสิกรไทยสาขาเซินเจิ้น ๔๙ 
รูปที่ ๓๖ การให้บริการของธนาคารกสิกรไทยในประเทศจีน ๔๙ 
รูปที่ ๓๗ สาขาของธนาคารกสิกรไทยในกลุ่มประเทศ AEC ๕๐ 
รูปที่ ๓๘ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  

รุ่นที่ ๒๒ ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารกสิกรไทยสาขาเซินเจิ้น วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๕๔ 

รูปที่ ๓๙ บรรยากาศโถงแสดงประวัติและผลงานของบริษัท Tencent Holdings Limited  ๕๕ 
รูปที่ ๔๐ สถานะการใช้โปรแกรมแชท QQ แบบ real-time   ๕๖ 
รูปที่ ๔๑ บริการต่างๆภายใต้ Online Platform ของ Tencent ๕๖ 
รูปที่ ๔๒ มูลค่าตลาดของบริษัทอินเตอร์เน็ตทั่วโลก ณ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๕๗ 
รูปที่ ๔๓ การกระจายรายได้ของ Tencent group ในธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖-๒๕๕๙ ๕๗ 
รูปที่ ๔๔ การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับยุคสมัยและผู้บริโภค ๖๐ 
รูปที่ ๔๕  คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 

รุ่นที่ ๒๒ ศึกษาดูงาน ณ Tencent Holdings Limited  เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม๒๕๖๐ 
๖๒ 

รูปที่ ๔๖ ข้อความต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ใน
ราชการไทย รุ่นที่ ๒๒ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท Sangfor Technologies  
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

๖๓ 

รูปที่ ๔๗ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส าคัญของบริษัท Sangfor Technologies ๖๔ 
รูปที่ ๔๘ รายการสิทธิบัตรที่ส าคัญของบริษัท Sangfor Technologies ๖๕ 
รูปที่ ๔๙  ผลิตภัณฑ์ส าคัญของบริษัท Sangfor Technologies ๖๖ 
รูปที่ ๕๐ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  

รุ่นที่ ๒๒ ศึกษาดูงาน ณ Sangfor Technologies เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๖๘ 

  
 


