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หลักสูตร “ฝกอบรมวิทยากรและการนําเสนอเพื่อเผยแพรและขยายผลการพัฒนา

ตามแนวพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง :  

วพร.รุนที่ ๓ และวพร.ท.(ทองถิ่น) รุนที ่๑”  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ระหวางวันที่ ๑๙ สิงหาคม – ๘ กันยายน ๒๕๕๗ 

 
 

 

โดยความรวมมือระหวาง 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวชุติมา  เทศศิริ 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

ศูนยสงเสริมจริยธรรม   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

 

 

 

รายงานการฝกอบรมและการศึกษาดูงาน 
 

 



๒ 
 

หลักสูตร “ฝกอบรมวิทยากรและการนําเสนอเพื่อเผยแพรและขยายผลการพัฒนา

ตามแนวพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง :  

วพร.รุนที่ ๓ และวพร.ท.(ทองถิ่น) รุนที ่๑”  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

------------------ 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ยุทธศาสตรที่ ๒ การขยายผลและการเผยแพร

องคความรูตามแนวพระราชดําริ เปนยุทธศาสตรสําคัญท่ีจะนอมนําเอาองคความรูตางๆ ที่ไดมาจาการทรงงาน

และการดําเนินงานสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวถายทอดสูประชาชนเพื่อนําไป

ประกอบใช ยังผลใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนเกิดประโยชนสุขแกประชาชนสมดังพระราชปณิธาน 

 อยางไรก็ตามการเผยแพร ขยายผลและการประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

หรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแตละองคกรหรือบุคคลนั้น ในปจจุบันมีลักษณะของการแยกกันทําเปน

ดานๆ หรือเปนเรื่องๆ ไปตามความถนัดหรือภารกิจหลักของแตละหนวยงาน ไมวาจะเปนเพราะมีขอจํากัดดาน

ระยะเวลา ทรัพยากร หรือเปนเพราะขาดโอกาสที่จะรับรูการพัฒนาตามแนวพระราชดําริและปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนองครวม จึงทําใหการการเผยแพรและขยายผลฯ ที่ผานมาเปนแบบแยกสวน ผูทํา

หนาที่เผยแพรจึงควรไดรับการฝกอบรมเพื่อใหสามารถบูรณาการองคความรูที่เกี่ยวกับการพัฒนาตาม       

แนวพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะองครวมเพื่อที่จะไดนําไปเผยแพรขยายผลตอ

กลุมเปาหมายตางๆ ไดอยางถูกตอง ครบถวน สมบูรณตอไป 

 

๒. วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริ

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะองครวม 

๒.๒ เพื่อพัฒนาความรูและทักษะในการเปนวิทยากร การประชาสัมพันธและการนําเสนอ โดย

ผานกระบวนการบรรยายใหความรู การลงมือปฏิบัติ และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 

๒.๓   เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจใหแกผูปฏิบัติหนาที่เผยแพรและขยายผลการพัฒนาตามแนว

พระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและความสัมพันธระหวาง

ผูปฏิบัติงานดวยกัน 

๒.๔   เพื่อเสริมสรางเครือขายวิทยากรและผูปฏิบัติงานเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อขับเคลื่อนและ

ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๕ เพื่อพิทักษรักษาและเทิดทูนไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริยซึ่งเปนศูนยรวมจิตใจของปวงชน

ชาวไทย 
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๓.  กลุมเปาหมาย 

 ผูรับผิดชอบดานการเผยแพรประชาสัมพันธ และฝกอบรมจากหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวน      

๕๕ คน (วพร. จํานวน ๔๐ คน และ วพร.ท. จํานวน ๑๕ คน) โดยมีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๓.๑ ขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับชํานาญการ 

๓.๒ ขาราชการพลเรือน ตํารวจ ทหาร พนักงานงานสวนทองถิ่นหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เทียบ

การดํารงตําแหนงเทากับขอ ๑ 

๓.๓ ผูปฏิบัติงานในศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมากจากพระราชดําริหรือโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ทั้งจากภาครัฐ องคกร มูลนิธิ บริษัทเอกชนหรือองคกรที่ไมแสวงหากําไร 

๓.๔ ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๓.๑ - ๓.๓  ตองมีหนาที่หรือประสบการณในการเปนวิทยากรหรือ

ผูทําหนาที่เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาตามแนวพระราชดําริหรือปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาแลวไมนอยกวา ๓ ป 

๓.๕ สามารถแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางผูเขารับการอบรม และสามารถนําความรู

และประสบการณกลับไปใชในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนในการเผยแพรและขยายผลการพัฒนาตามแนว

พระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 

(หนังสือแจงผลการคัดเลือกและรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมตามเอกสารแนบ) 

 

๔. วิธีการฝกอบรม 

            วิธีการฝกอบรมประกอบดวย การบรรยาย   อภิปราย  ฝกปฏิบัติ และการศึกษาดูงานทั้งในและ

ตางประเทศ โดยแบงเปน 

            ๔.๑   การฝกอบรมในหองเรียน  ๗ วันทําการ 

            ๔.๒  การศึกษาดูงานในประเทศ ๖ วันทําการ 

           ๔.๓   การศึกษาดูงานในตางประเทศ ๔ วันทําการ 

 

๕. เงื่อนไขความสําเร็จของหลักสูตร 

 ๕.๑   มีเวลาเขาศึกษาอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๕ ของจํานวนชั่วโมงรวมทั้งหมดตามหลักสูตร 

 ๕.๒ นําเสนอรายงานการศึกษาของกลุมภายในเวลาที่กําหนด 

 ๕.๓ ถายทอดประสบการณหนาชั้นเรียน 

 ๕.๔ ผานการทดสอบดวยคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 

 ผูสําเร็จหลักสูตรจะไดรับวุฒิบัตรหลักสูตร “วิทยากรและการนําเสนอเพื่อเผยแพรและขยายผล

การพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยรับมอบวุฒิบัตรในวันอังคารที่ ๙ 

กันยายน ๒๕๕๗ 
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๖. เนื้อหาวิชาที่เขารับการฝกอบรม แบงออกเปน ๓ ดาน คือ 

  ๖.๑ ดานการพัฒนาตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๖.๒ ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติดานน้ํา ดิน ปาไม และการเรียนรูจากศูนยศึกษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

๖.๓ ดานเสริมสรางประสบการณเกี่ยวกับเทคนิคการเปนวิทยากรนําเสนอและวิทยากร

กระบวนการ 

๖.๔ ดานเสริมสรางประสบการณเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ หองจัดแสดงและพิพิธภัณฑ 

 ๖.๕  ดานการศึกษาดูงานในประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดําริและ

พิพิธภัณฑเพื่อการเฉลิมพระเกียรติและการเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๖.๖   ดานการศึกษาดูงานตางประเทศดานเทคโนโลยีการเกษตรและวัฒนธรรม ณ นครปกก่ิง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เนื้อหาวิชาที่เขารับการฝกอบรม 
 

๖.๑  ดานการพัฒนาตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ หัวขอวิชา ระยะเวลา/วิทยากร เนื้อหาโดยสรุป 

๑ สถาบันกษัตริยกับสังคมไทย บรรยาย ๓ ชั่วโมง 
โดย อาจารย ดร.ดินาร บุญธรรม 

ภาควิชาประวัติศาสตร            
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- วิวัฒนาการของพระมหากษัตริยไทย 
- คุณลักษณะของพระมหากษัตริย 
- พิธีราชาภิเษกและท่ีมาของ    
พระปฐมบรมราชโองการ 
- ความผูกพันของพระมหากษัตริย
กับชนชาวไทย 

๒ เรื่องเลาเกี่ยวกับงานของ
พระบาทสมเด็จเพระเจาอยูหัวที่         
ผูเผยแพรการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริควรรู 

บรรยาย ๓ ชั่วโมง 
โดย ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล 
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 

- เรื่องเลาเกี่ยวกับการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จเพระเจาอยูหัว 

๓ การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทและ
หลักการทรงงาน 
 

บรรยาย ๓ ชั่วโมง 
โดย นายสุวัฒน  เทพอารักษ 

เลขาธิการ กปร. 

- ที่มาและตัวอยางโครงการตาม
แนวพระราชดําริตั้งแตป พ.ศ. 
๒๔๙๕ จนถึง ปจจุบัน 
- หลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่
เปนแบบอยางของการพัฒนา 
- ตัวอยางและเกร็ดการทรงงาน 
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ที ่ หัวขอวิชา ระยะเวลา/วิทยากร เนื้อหาโดยสรุป 

๔ การสืบสานการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริเชิงบูรณาการ 

บรรยาย ๓ ชั่งโมง 
โดย นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ 

ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร. 
 

- กรณตีัวอยางของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวในการดําเนินการ
ตามพระปฐมบรมราชโองการที่วา 
“เราจะครองแผนดินโดยธรรมเพื่อ
ประโยชนสุขแหงมหาชนชาว 
สยาม” 

๕ การสรางกระบวนการการม ี        
สวนรวมของชุมชนกับการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตามแนวพระราชดําริ 

บรรยาย ๓ ชั่วโมง 
โดย พล.อ.พิเชษฐ วิสัยจร 

- บทบาทของทหารในการพัฒนา
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตามแนวพระราชดําริ 
- กลยุทธการดําเนินการดวยหลัก
ธรรมชาติชวยธรรมชาติ และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
การปลูกจิตสํานึกในใจคน 

๖ เครือขายการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อ
ความเขมแข็งของสังคมไทย 

บรรยาย  ๑.๓๐ ชั่วโมง 
โดย นายแพทยประเวศ  วะส ี

- การขาดความสมดุลในโลกปจจุบัน 
- ปญหาความเหลื่อมล้ําระหวางคน
รวยและคนจน 
- ความแตกตางระหวางปรัชญา
ตะวันตกและตะวันออก 
- แนวทางการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

๖.๒  ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติดานน้ํา ดิน ปาไม และการเรียนรูจากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ   
๑ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตาม

แนวพระราชดําริ 
บรรยาย ๑.๓๐ ชัว่โมง 

โดย นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ 
 อธิบดีกรมชลประทาน 

- พระราชดํารัสที่วา “น้ําคือชีวิต” 
- หลักในการทรงงานดานแหลงน้ํา 
- โครงการพัฒนาลุมน้ําอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

๒ การบริหารจัดการทรัพยากรดินตาม
แนวพระราชดําริ 

บรรยาย ๑.๓๐ ชัว่โมง 
โดย ผูแทน 

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

- คําจํากัดความของคําวา “ดิน” 
ตามแนวพระราชดําริ 
- พระราชดําริการปรับปรุงดินและ
การปลูกหญาแฝก  
- โครงการแกลงดิน 

๓ การบริหารจัดการทรัพยากรปาไมตาม
แนวพระราชดําริ 

บรรยาย ๑.๓๐ ชัว่โมง 
โดย ดร.ธีรภัทร  ประยูรสิทธิ  

อธิบดีกรมปาไม 

- สภาพปาไมของไทยปจจุบัน 
- การบุกรุกพื้นที่ปา 
- ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
- โครงการฟนฟูปาปจจุบัน 

 
 



๖ 
 

ที ่ หัวขอวิชา ระยะเวลา/วิทยากร เนื้อหาโดยสรุป 

   - แนวทางการอนุรักษ ฟนฟูปาไม
และสัตวปาในอนาคต 

๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนว
พระราชดําริ 

บรรยาย ๑.๓๐ ชัว่โมง 
โดย อาจารยปญญา  ปุลิเวคินทร 

ผูอํานวยการศูนยภูมิรักษธรรมชาติ 

- ปญหาที่โลกเผชิญปจจุบัน 
  ๑) ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๒) ปญหาเศรษฐกิจ 
  ๓) คนขาดคุณภาพ 
  ๔) การแยงชิงเอารัด เอาเปรียบ 
- การใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดํารงชีวิต เพื่อ
ความพออยู พอกิน พอใช         
พอรมเย็นและการพึ่งพาตนเอง 

๕ ศูนยศึกษาการพัฒนา พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต  การจัดรูปแบบการ
นําเสนอและการฝกอบรมเพื่อการ
เรียนรู 

การอภิปรายเปนคณะ 
๓ ชั่วโมง 

โดย วิทยากรจาก 
ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน และ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

- แนวคิดการจัดตั้งศูนยศึกษาการ
พัฒนา 
- ผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเปนรูปธรรม 
- การขยายผลจนเกิดเปนเกษตรกร
ตนแบบ 

๖.๓  ดานเสริมสรางประสบการณเกี่ยวกับเทคนิคการเปนวิทยากรนําเสนอและวิทยากรกระบวนการ 

๑ ศิลปะการเปนวิทยากรที่ดี บรรยาย ๓ ชั่วโมง 
โดย นายอภิชาติ  ดําดี 

- หลักการเปนวิทยากรเพื่อให
เขาถึงชุมชน ไดแก การเตรียมตน 
(วิเคราะหผูฟง) คนหลัก ชักตัวอยาง 
สรางกิจกรรม  ทําอุปกรณ 
- กรณีศึกษาและสื่อสาธิต เชน 
เพลง  กลอน การเลาเรื่อง การ-
ยกตัวอยางใกลตัว การใชคํายอ
(Memmorize code) เปนตน 

๒ ธรรมะสําหรับวิทยากร                        
และนักประชาสัมพันธ 

บรรยาย  ๒ ชั่วโมง 
โดย พระพรหมบัณฑิต 

 

ธรรมสําหรับวิทยากร 
- ตองเที่ยงตรง 
- เตรียมความพรอมและฝกฝน 
- รอบรูใหครบ ๓ ดาน ไดแก 
  สุตมยปญญา จินตมยปญญา 
ภาวนามยปญญา 
- การพูดดี ตอง แจมแจง จูงใจ 
แกลวกลา และราเริง 

 
 



๗ 
 

ที ่ หัวขอวิชา ระยะเวลา/วิทยากร เนื้อหาโดยสรุป 

๓ ฝกปฏิบัติเทคนิคการนําเสนอ บรรยายและฝกปฏิบัติ ๖ ชั่วโมง 
ดร.อุบลวรรณ  หงสวิทยากรและ 

ดร.ปอรัชม  ยอดเณร 
คณะครุศาสตร 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

หลักการเปนวิทยากรที่ดี 
- สื่อไดใจ ใชเนื้อหา ทาทางดี  ม ี
concept และเทคนิคการนําเสนอ 
เชนการใชสาระท่ีคุนเคยแตนําให
คิดแบบหักมุม เปนตน 
- การแตงกาย บุคลิกภาพ การใช
เสียง การใชไมโครโฟน ฯลฯ 
- ฝ ก ก า ร นํ า เ ส น อ เ พื่ อ ก า ร
ถายทอดประสบการณและการ
เรียนรู คนละ ๕ นาท ี

๔ ฝกปฏิบัติการเปนวิทยากร
กระบวนการ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนา
เขาหินซอน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

บรรยายและฝกปฏิบัติ ๒ วันครึ่ง 
  รวม ๙ ชัว่โมง 

โดย  
นายโกวิทย  เพงวานิชย 

รองเลขาธิการ ก.ป.ร. และ 
วิทยากรจากกรมการพัฒนาชุมชน 

นางสาวปทมา  สนธิทรัพย 
นางสาวประไพ  ศิวะลีราวิลาศ 

นายวิทยา ลือชา 
นางสาวแพรวพรรณ  นาคขุนทด 

- การปรับฐานการเรียนรูเกี่ยวกับ
โครงการตามแนวพระราชดําริ 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหตรงกัน 
- การเรียนรูการดําเนินงานใน
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน 
-  การเรียนรูเทคนิคการเปน
วิทยากรกระบวนการในการหา
ความตองการของชุมชน เชน การ
ใชผังความคิด (Mindmap)  บัตร
คํา(Metaplan) แผนผังใยแมงมุม 
(Spider diagram) แผนทีห่มูบาน 
และการจัดเวทีประชาคม เปนตน 
- ห ลั ก ก า ร เ ป น วิ ท ย า ก ร
กระบวนการ : เปนครูฝก(coach)  
เปนผูจัดกระบวนการเรียนรู  โดย
ผูเขาสัมมนาเปนศูนยกลางและ 
เ ป น ก ร ะจกสะท อน ให ผู เ ข า
สัมมนาเปลี่ยนแปลงตนเอง 
- แบงกลุมฝกปฏิบัติการจัดเวที
ป ร ะช าคม เพื่ อ เ ป น วิ ท ย าก ร
กระบวนการนําเสนอการสงเสริม
หมูบานพึ่งตนเอง 

 
 
 
 
 
 



๘ 
 

๖.๔ ดานเสริมสรางประสบการณเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ หองจัดแสดงและพิพิธภัณฑ 

ที ่ หัวขอวิชา ระยะเวลา/วิทยากร เนื้อหาโดยสรุป 

๑ การจัดนิทรรศการ /หองจัดแสดงและ
พิพิธภัณฑเพื่อการนําเสนอ 

บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๓ ชั่วโมง 

โดย 
อาจารยวีนา  โปรานานนท 

หัวหนาฝายโครงการพิเศษสํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยและ
หัวหนาผูดูแลนิทรรศนรัตนโกสินทร 

 
 

- ที่มาของนิทรรศนรัตนโกสินทร 
- กลุมเปาหมายผูชม 
- การจัดสรรพื้นที่ภายใน 
- การใชเทคโนโลยีทันสมัยในการ
นําเสนอเพื่อความซาบซึ้งตอพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยไทย 
และวิถีความเปนไทยจากอดีตสู
ปจจุบัน 
- ตัวอยางการจัดพิพิธภัณฑทั้งใน
และตางประเทศ 

๖.๕ ดานการศึกษาดูงานในประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดําริและพิพิธภัณฑเพื่อการเฉลิม 

      พระเกียรติและการเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑ ศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนตามแนว
พระราชดําริและหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ณ เทศบาลเมือง    
แกลง และหมูบานจํารุง อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

ดูงานและรับฟงการบรรยาย 
๒ วัน 

โดย นายสมชาย จริยเจริญ              
ผูนําชุมชนเมืองแกลง จังหวัดระยอง 

และ 
นายชาตรี กอเก้ือ ผูใหญบานจํารุง 

ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง           
จังหวัดระยอง 

- การเรียนรูวิถีชีวิตแบบสมดุล
และยั่งยืน คือการที่ประชาชน
มีรายได พนจากความยากจน 
และมีสุขภาพด ี
- ความสัมพันธระหวางมนุษย
กับธรรมชาติที่ เกื้อกูลกันใน
ฐานะหวงโซอาหาร 
- การใชทุนธรรมชาติใหเปน     
ประโยชน เชน การคัดแยก
ขยะเพื่อทําปุยอินทรีย และการ
เลี้ยงไสเดือนเพื่อนํามูลมาทํา
ปุยและการใชแกสชีวภาพใน
การเปนพลังงานทดแทน 
- ตัวอยางการจัดการชุมชนเพ่ือ
การพึ่งตนเองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบาน
จํารุง และตัวอยางบานเกษตรกร
พึ่งตนเอง เชน การเกษตรทฤษฎี
ใหม  การปลูกปา ๓ อยางได
ประโยชน ๔ อยาง เปนตน  

 
 
 
 
 



๙ 
 

ที ่ หัวขอวิชา ระยะเวลา/วิทยากร เนื้อหาโดยสรุป 
๒ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑเกษตร         

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ       
พระเจาอยูหัว จังหวัดปทุมธานี 

ดูงานและรับฟงการบรรยาย 
๑ วัน 

 

- ศึกษาเรียนรูโครงการอันเนื่อง    
มาจากพระราชดําริทางการเกษตร 
ผานหองนิทรรศการ ไดแก         
ในหลวงรักเรา   มหัศจรรย
พันธุกรรม  มหัศจรรยทรัพยากร 
นวัตกรรมเกษตร ตามรอยสมเดจ็
พระเทพฯ  
- ตัวอยางกิจกรรมสาธิตเพื่อ
การเรียนรู เกษตรทฤษฎีใหม
และการพึ่งพาตนเองในระดับ
ครัวเรือน 

๓ ศึกษาดูงานนิทรรศนรัตนโกสินทร ดูงานและรับฟงการบรรยาย 
๔ ชั่วโมง 

- ศึกษาเรียนรูนิทรรศน
รัตนโกสินทรจากสถานที่จริง 

๖.๖  การศึกษาดูงานตางประเทศดานเทคโนโลยีการเกษตรและวัฒนธรรม   

ที ่ หัวขอวิชา ระยะเวลา/วิทยากร เนื้อหาโดยสรุป 

๑ การศึกษาดูงานตางประเทศดาน
เทคโนโลยีการเกษตรและวัฒนธรรม    
ณ นครปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา รายละเอียดตามเอกสาร     
การนําเสนอถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

การศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรและวัฒนธรรม 

ณ นครปกกิ่ง  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประกอบหลักสูตรการฝกอบรมวิทยากรและการนําเสนอเพื่อเผยแพรและขยายผลการพัฒนา 

ตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ระหวางวันที่ ๔-๗ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

กําหนดการศึกษาดูงาน 

 

วันที่ สถานที่ดูงาน 

๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ศึกษาดูงาน ณ สถาบันดานวิทยาศาสตรการเกษตร (Chainese Academy 

of Agricultural Sciences) และสวนสาธิต (National Agricultural 

Sciences & Tecnology Demonstrtion) 

๕ กันยายน ๒๕๕๗ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงปกก่ิง 

และรับฟงการบรรยาย 

๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

เวลา ๑๕.๐๐ น.– ๑๗.๐๐ น. 

ศึกษาดูงานโครงการหมูบานเกษตรกรรมใหมในความรวมมือระหวางรัฐบาล

จีนและกลุมธุรกิจซีพี (CP) ในโครงการไขไกครบวงจร  

 

๗ กันยายน ๒๕๕๗ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 

ศึกษาดูงานผังเมืองปกก่ิง (Beijing Planning Exhibition Hall) 

 

หมายเหตุ  สถานที่ศึกษาเชิงวัฒนธรรม อื่นๆ  ณ นครปกกิ่ง ไดแก  พระราชวังฤดูรอน  พระราชวังตองหาม  

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พิพิธภัณฑนครหลวงปกก่ิง และกําแพงเมืองจีน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

(๑) การศึกษาดูงานวันพฤหัสบดี

 ณ สถาบันดานวิทยาศาสตรการเกษตร 

Sciences) เพื่อนําชมสวนสาธิต 

และการดูงานดาน Plant Factory & Energy 

          เปนการเยี่ยมชมเก่ียวกั

อาหารอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร 

การมีภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ 

ตัวอยางเชน การใช Artifact light (

แสงอาทิตยซึ่งเปนแสงธรรมชาติ แตจะเปนแสงที่กําเนิดจากหลอดไฟชนิดตางๆ และมีสีแตกตางกัน รวมทั้งการ

ปลูกพืชสวนครัวโดยไมใชดิน เชน พริกหยวก ผักสลัดตางๆ  มะเขือเทศ  มะเขือยา

อุณหภูมิและน้ํา รวมทั้งการ Recycle 

วาง Model การปลูกพืชสวนครัวในคอนโดที่มีพื้นที่นอยหรือการปลูกใน 

หองทํางานสาธิตภายใตบรรยากาศ 

เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปลกูพืชไมใชดิน

การปลกูพืชสวนในอาคาร

พฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖

ณ สถาบันดานวิทยาศาสตรการเกษตร (Chainese Academy of Agricultural 

เพื่อนําชมสวนสาธิต (National Agricultural Sciences & Tecnology Demonstrtion) 

Plant Factory & Energy – saving Greenhouse Tecnology 

เปนการเยี่ยมชมเก่ียวกบัขั้นตอนการผลิตพืชแบบ Plant Factory เพื่อทดแทนความตองการทาง

การเพิ่มขึ้นของประชากร และปญหาดานทรัพยากรที่ดินทางการเกษตร

ตางๆ ทําใหสถาบันดังกลาวไดมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา

Artifact light (แสงประดิษฐ) ที่ชวยใหพืชสามารถเจริญเติบโตไดโดยไมตองอาศัย

แสงอาทิตยซึ่งเปนแสงธรรมชาติ แตจะเปนแสงที่กําเนิดจากหลอดไฟชนิดตางๆ และมีสีแตกตางกัน รวมทั้งการ

ปลูกพืชสวนครัวโดยไมใชดิน เชน พริกหยวก ผักสลัดตางๆ  มะเขือเทศ  มะเขือยาว เปนตน

Recycle น้ําที่เหลือจากการดูดซึมของพืชใหหมุนเวียนกลับ

สวนครัวในคอนโดที่มีพื้นที่นอยหรือการปลูกใน Supermarket 

หองทํางานสาธิตภายใตบรรยากาศ Saving Greenhouse Tecnology โดยอาศัยความรมรื่นของตนไมในรม  

การศึกษาดูงาน 

การปลกูพืชไมใชดิน การปลกูพืชทีก่ระตุนดวยแสงประดิษฐ

Modelการปลูกพืชในอาคารเพือ่ขาย                               

หรือใน supermarket 

การปลกูพืชสวนในอาคาร 

วิทยากรผูบรรยาย (ตรงกลาง) 

๑๑ 

๑๖.๐๐ น.  

Chainese Academy of Agricultural 

National Agricultural Sciences & Tecnology Demonstrtion) 

saving Greenhouse Tecnology  

เพื่อทดแทนความตองการทาง

การเกษตรที่ลดลงรวมถึง

พัฒนา ป ค.ศ.๒๐๑๒  

ที่ชวยใหพืชสามารถเจริญเติบโตไดโดยไมตองอาศัย

แสงอาทิตยซึ่งเปนแสงธรรมชาติ แตจะเปนแสงที่กําเนิดจากหลอดไฟชนิดตางๆ และมีสีแตกตางกัน รวมทั้งการ

เปนตน ดวยการควบคุม

กลับมาใชใหม  และการ

Supermarket เพื่อการตลาด และ

โดยอาศัยความรมรื่นของตนไมในรม  

การปลกูพืชทีก่ระตุนดวยแสงประดิษฐ 

                               



 

 (๒)  การศึกษาดูงานวันศุกร

บรรยาย จากนายวิบูลย  คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน

           (๒.๑)  สถานที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน

                         สถานเอกอัครราชทูต

ใจกลางกรุงปกก่ิง (๔๐ Guang Hua Road, Chaoyang District, Beijing 

๖๕๓๒- ๑๗๔๙ , Fax:๘๖- ๑๐- ๖๕๓๒

ไทยไดสิทธิการใชที่ดินจากรัฐบาลจีนเมื่อป พ

การใหยืมที่ดินเปนระยะเวลา ๖๐ ป ราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (๒.๒) การบรรยาย โดยนายวิบูลย  คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน
 

 

 

 

 

 

กลาวนํา 

 ปจจุบันกลาวไดวาถนนทุกสายมุงสู

จีนในชวงนี้เปนชวงที่ดีที่สุดชวงหนึ่ง 

ของบุคคลสําคัญของทั้งสองประเทศ

หลังจากการควบคุมอํานาจการปกครอง

พฤษภาคม ๒๕๕๗  ตอมาในวันที ่๒๓

ความเขาใจตอจีนในประเด็นสําคัญภายหลังการควบคุมอํานาจฯ 

เศรษฐกิจระหวางไทยและจีนจะยังคงเปนระบบเปด

เปนคูคาสําคัญลําดับ ๑ ของไทย และยัง

 

ศุกรที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.  เยี่ยมคารวะและรับฟงการ

คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน 

สถานที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานเอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยูเลขที่ 

Guang Hua Road, Chaoyang District, Beijing ๑๐๐๖๐๐ P.R.C.

๖๕๓๒- ๑๗๔๘)  และอยูในเขตที่ตั้งสถานทูตตางประเทศยานแรก ซึ่งรัฐบาล

ไทยไดสิทธิการใชที่ดินจากรัฐบาลจีนเมื่อป พ.ศ.๒๕๒๖ โดยทําสัญญาซื้อขายอาคารสถานเอกอัครราชทูต และ

ป ราคา ๓,๗๕๐,๐๐๐ หยวน (หยวนละ ๘ บาท ณ ป 

การบรรยาย โดยนายวิบูลย  คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน

ถนนทุกสายมุงสูสาธารณรัฐประชาชนจีน และถือวาความสัมพันธระหว

ที่ดีที่สุดชวงหนึ่ง  ซึ่งดูไดจากมูลคาทางการคาที่มีตอกัน การทองเที่ยว

ทั้งสองประเทศ ทําใหปฏิสัมพันธระหวางจีนกับไทยมีความเปนรูปธรรมมากข้ึน 

การควบคุมอํานาจการปกครองของไทยโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ทานทูตไดมีโอกาสเดินทางไป

สําคัญภายหลังการควบคุมอํานาจฯ โดยเฉพาะการสรางความมั่น

ยังคงเปนระบบเปดเชนเดิม  รวมทั้งการสนับสนุนใหจีนเปนตลาดสงออกและ

และยังสงเสริมการทองเที่ยวในจีนตอไปอีกดวย  

๑๒ 

เยี่ยมคารวะและรับฟงการ

 

สถานที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ตั้งอยูเลขที่ ๔๐ ถนนกวางหวา 

P.R.C. Tel: ๘๖- ๑๐- 

และอยูในเขตที่ตั้งสถานทูตตางประเทศยานแรก ซึ่งรัฐบาล

โดยทําสัญญาซื้อขายอาคารสถานเอกอัครราชทูต และ

บาท ณ ป ๒๕๕๖)  

การบรรยาย โดยนายวิบูลย  คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ความสัมพันธระหวางไทย-

การทองเที่ยว การเยี่ยมเยือนกัน

มีความเปนรูปธรรมมากข้ึน  

คณะรักษาความสงบแหงชาติเมื่อวันที่ ๒๒ 

ทานทูตไดมีโอกาสเดินทางไปเมืองฉงชิ่ง และไดทํา

การสรางความมั่นใจตอจีนวา

สนับสนุนใหจีนเปนตลาดสงออกและ



๑๓ 
 

๑. ดัชนีชี้วัดความสัมพันธระหวางไทยและจีน พิจารณาไดจาก ๔  ดาน คือ 

๑.๑   ดานการคา  ประเทศไทยสงเสริมการคากับจีนโดยมีมูลคาประมาณ ๗๐,๐๐๐ ลาน

บาทตอป  ซึ่งเมื่อเทียบมูลคาการคาระหวางไทยกับกลุมประเทศอาเซียนที่มีตอจีนแลว ไทยจัดเปนลําดับ ๓  

รองจากสิงคโปรและมาเลเซียตามลําดับ  ซึ่งนอยกวาประเทศมาเลเซียเพียงเล็กนอย อยางไรก็ดีถือวาเปน

จํานวนการคาที่มีมูลคาคอนขางมาก เมื่อเทียบกับการคาโดยรวมระหวางจีนกับกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งมี

จํานวนประมาณ ๔ แสนลานเหรียญสหรัฐ และมีเปาหมายตอไปวาใน ป ค.ศ. ๒๐๒๐ อาเซียนจะเพิ่มมูลคา

การคากับจีนใหสูงขึ้นอีกเปน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ เปนตน    

๑.๒ ดานการทองเที่ยวในจีน ซึ่งปจจุบันมีคนไทยจํานวนถึง ๔.๗ ลานคนตอปที่เขามา

ทองเที่ยวในประเทศจีน มากกวาประเทศมาเลเซีย 

๑.๓ ดานการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางผูนําของทั้งสองประเทศ เชน การเสด็จเยือน

จีนของพระบรมวงศานุวงศของไทยมีสวนสําคัญอยางยิ่ง และเปนสวนหนึ่งของ sofe power ที่สําคัญในการ

เสริมสรางและกระชับความสัมพันธระหวางสองประเทศใหแนนแฟน โดยเฉพาะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ไดทรงเสด็จเยือนจีนมาแลว ๓๐ กวาครั้ง และในเวลาอันใกลนี้ ผูบัญชาการทหารสูงสุดก็

จะมาเยือนจีนโดยจะรวมประชุมในดาน China Asian Expo ถัดมาจะเปนการประชุมความรวมมือทาง

เศรษฐกิจเอเซียแปซิฟก (Apec) โดยมีนายกรัฐมนตรีของไทย (พลเอกประยุทธิ์  จันทรโอชา) เขารวมประชุม

ดวย นอกจากนั้นยังมกีารเยือนของผูนําระดับสูงของรัฐบาลจีนที่ไดมาเยือนไทยอยางสม่ําเสมอ เชน การเยือน

ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เมื่อเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ และการเยือนไทยอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี 

หลี่ เคอเฉียง เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ รวมถึงนายกรัฐมนตรีเหวินเจียเปา ก็เคยมาเยือนไทย เปนการสะทอน

ความสัมพันธอยางแนบแนนและมีความเปนพลวัตรสูง ทั้งนี้ เปนสัจธรรมวาคนเราถามีการแลกเปลี่ยนการ

เยือนหรือไปมาหาสูกันมากเทาไร ความรูสึกหวาดระแวงตอกันก็จะลดลงไปเทานั้น ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ยืนยันได

ในเรื่องนี้ การเยือนซึ่งกันและกันจึงไมใชการสื่อในเชิงสัญลักษณ แตกลับเปนเนื้อหาความสัมพันธในเชิงดัชนีชี้

วัดที่สําคัญหนึ่งของประเทศ  

 ๑.๔  ดานการเมือง  ปจจุบันประเทศไทยไดทําหนาที่ในฐานะผูประสานงานระหวาง

อาเซียน - จีน ดวยเหตุผลที่วาไทยไมไดอยูในกลุมประเทศที่อางสิทธิเหนือหมูเกาะในทะเลจีนใต (ประเทศที่

อางสิทธิเหนือหมูเกาะทะเลจีนใต ไดแก ฟลิปปนส  เวียดนาม  มาเลเซีย และบรูไน)  ดังนั้น จีนจึงคาดหวังกับ

บทบาทของไทยที่จะชวยเปนผูประสานหรือกาวใจใหกับกลุมประเทศในอาเซียน  นอกจากจีนจะคาดหวัง

บทบาทจากไทยแลว ไทยเองก็คาดหวังบทบาทจากจีนเชนกัน เพื่อเสริมความมั่นใจและลดทอนความไมเชื่อถือ

ของประเทศตะวันตกเกี่ยวกับปญหาบานเมืองของไทยในปจจุบัน สวนดานความสัมพันธทางการทหารจะเห็น

วา ผูบัญชาการทหารทั้งสามเหลาทัพของไทยในชวงรัฐบาลที่แลวทุกคนตางเคยมาเยือนจีน ดังนั้น 

ความสัมพันธทางการทหารระหวางไทยกับจีนกย็ังมีความมั่นคงอยู  

    ในสวนความซับซอนของบริบททางการเมืองในภูมิภาคนี้กลาวไดวา  นับแต

สหรัฐอเมริกา มีนโยบาย Asia Pivot  (การยายทรัพยากรทางการทูต  ทางเศรษฐกิจและทางการทหารมายัง

ภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก) ซึ่งการยายทรัพยากรเขามาสูประเทศทางเอเซียตะวันออก ก็เพื่อเปนการ Rebalance 



๑๔ 
 

หรือปรับความสมดุลสูเอเซีย โดยมีญี่ปุนเขามารวมสนับสนุนดวย แตในสายตาจีนมองวาเปนการมาเหยียด

หยามจีนกันถึงบาน และกลาววาสหรัฐอเมริกาเปนตัวปวนสําคัญเพราะมีเจตนาที่จะปดลอมจีนไว  สวน

สหรัฐอเมริกาเองก็ไมปฏิเสธในเรื่องนี้ จึงเปนการเสี่ยงอยางมากสําหรับประเทศในเอเชียตะวันออกวาจะเกิด

อะไรขึ้นในระยะตอไป โดยเฉพาะปญหาความขัดแยงกันระหวางจีนกับญี่ปุน รวมทั้งจีนไดประกาศเขต ADIZ 

(Air Defense Identification Zone ) เนื่องจากเกรงวาถามีเครื่องบินที่เฉียดเขามาในประเทศแลว อาจเกิด

อุบัติเหตอุันเนื่องจากจากวิถีของเรือรบซึ่งลาดตระเวนอยูจึงจําเปนตองประกาศเปนเขต ADIZ อยางไรก็ดีสิ่งที่

จีนไมตองการมากที่สุดคือสงคราม  และการที่สหรัฐอเมริกาเขามาในลักษณะแบบยังมาพรอมกับความ

พยายามที่จะนําเอากฎ กติกาเขามาใช เชน กําหนดใหมี code of conduct  กํากับการเดินเรือในทะเลจีนใต  

ซึ่งจีนมองวาตั้งแตโบราณมาก็เคยเดินเรือในแถบนี้โดยไมเคยเกิดปญหาความไมสงบสุขแตอยางใด ทั้งยังได

ประโยชนรวมกันกับประเทศอ่ืน จีนเองก็ยังสงเสริมการเดินเรือตามเสนทางสายไหม (silk road) อีกดวย  สิ่งที่

จีนตองการใหอาเซียนมารวมมือกับจีน กเ็พื่อจะลบลางคํากลาวของประเทศทางตะวันตกที่มองจีนขาขึ้น ( The 

Rise of China) วาเปนภัยคุกคาม  แตจีนตองการแสดงใหเห็นวาจีนยิ่งใหญที่เกิดขึ้นมาพรอมกับสันติภาพ  

และตองการใหประเทศในอาเซียนหันมารวมมือกับจีนในทางเศรษฐกิจมากขึ้นเพื่อเจือจางความเขมขนทาง

การเมือง รวมทั้งปจจุบันจีนอยูในระหวางการจัดตั้ง AIIB (Asian Infrastruture  Investment Bank) โดยได

ลงทุนประมาณ ๕ หมื่นลาน เพื่อรวมกับประเทศตางๆ ในการลงทุนเกี่ยวกับเครือขายคมนาคม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. แนวทางการพัฒนาของจีน 

แนวทางการพัฒนาของจีนอาจแบงไดเปน ๒ Phase  โดยปจจุบันเปนชวงการพัฒนาใน 

Phase ที ่๒   

๒.๑   Phase ที ่๑ ของการพัฒนา 

ในป ค.ศ. ๑๙๗๘- ๑๙๗๙ ประธานาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิงไดประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น

ที่เสิ่นเจิ้น  จูไห  ซัวเถา  และทางตอนใตของจีนเพื่อเปนการจําลองการเปดประเทศทางดานเศรษฐกิจ และได

วางนโยบาย ๔ ทันสมัย  ซึ่งในชวง ๓๐ ปแรก (ค.ศ. ๑๙๗๙-  ๒๐๐๙ ) นี้ ถือวาเปน Phase ๑ ของการปฎิรูป



๑๕ 
 

หรือการเปดประเทศของจีนซึ่งประสบความสําเร็จเปนอยางดี  แตถานับในชวง ๓๐ ปกอนหนา (ค.ศ. ๑๙๔๙ 

– ๑๙๗๙) ถือวาการพัฒนาของจีนในชวงนั้นลมเหลว เพราะมีความพยายามอยางกาวกระโดด ประกอบกับเกิด

การปฏิวัติวัฒนธรรม  ดังนั้น ตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๗๙ เปนตนมาจนถึงปจจุบันถือวาจีนประสบความสําเร็จ

ทางดานเศรษฐกิจใกลเคียงกับประเทศญี่ปุน ตางจากชวง Phase แรกของการพัฒนาของจีนเนนที่การผลิต

สินคาราคาถูก กับการลอกเลียนของสงออก รวมถึงการจางแรงงานในราคาถูกดวย 

๒.๒  Phase ที ่๒ ของการพัฒนา 

เมื่อรัฐบาลชุดปจจุบันที่นําโดยประธานาธิบดี สีจิ้นผิง และนายกรัฐมนตรีหลี่เคอเฉียง 

ขี้นมาปกครองประเทศ ถือวาเปน generation ที่ ๕  และนับเปน Phase  ๒ ของการพัฒนา การวางนโยบาย

แบบเดิมของจีนคือ คือ การผลิตสินคาราคาถูก หรือการสงของลอกเลียนออกขายอยางเดียวยอมทําไมได  สิ่งที่

พูดถึงในปจจุบัน คือ การคิดถึง cost ของการพัฒนา โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับปญหาสิ่งแวดลอมและ

คุณภาพชีวิตของคนมากยิ่งข้ึนนอกเหนือจากมุงเพื่อการสงออกเพียงอยางเดียว เชน การพัฒนาที่ตองไมทําลาย

สิ่งแวดลอม  มีความปลอดภัยทางอาหาร  และนโยบายการมีลูกคนเดียวที่อาจลดทอนคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน  ในสวนของ Phaseที่ ๒  ที่เหมือนกับ Phase ๑  คือการจัดใหมีเขตเศรษฐกิจเสรี โดยจัดไวที ่   

นครเซี่ยงไฮ และกําลังจะดําเนินการอีก ๑๐ กวาแหง โดยทดลองนํารูปแบบเขตบริหารพิเศษฮองกงมาไวในแต

ละเมือง เพื่อหารูปแบบของการพัฒนาที่จะสามารถแขงขันไดกับเกาหลี ญี่ปุน และประเทศทางตะวันตก ทั้งนี้ 

จะเนนที่การสรางนวัตกรรมที่มีความเปนไปได  โดยไมเดินตามการพัฒนาในแบบตะวันตกที่จําเปนตองเปด

เสรีทั้งดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง แตจีนยังคงวางแนวทางการพัฒนาโดยเปน ๑ ประเทศ ๒ ระบบ 

คือ มีระบบเศรษฐกิจแบบเปด แตระบบการเมืองแบบปด  เนื่องจากไมตองการเปนอยางสหภาพโซเวียตที่

เปดเสรีทางการเมืองกอนและในที่สุดก็ลมเหลว จีนจึงเนนที่การเปดเศรษฐกิจแบบเสรีกอนและทําใหเศรษฐกิจ

โตไปเรื่อยๆ  โดยไมตองพูดถึงอุดมการณทางการเมือง เหตุผลสําคัญที่สุดก็คือเพื่อการอยูรอดของพรรค

คอมมิวนิสตและการพัฒนาเศรษฐกิจเองก็ตองไมไปกระทบตอการเมืองดวยเชนกัน  สิ่งที่จีนจะตองทําตอไป 

คือ จะพัฒนาเศรษฐกิจอยางไรภายใตระบบการเมืองแบบปด เพราะไมเคยมีรูปแบบนี้มากอน  
 

๓.  ผูนําจีนและการปราบปรามการคอรรัปชัน  

 สําหรับผูนําจีนปจจุบันผานมาแลว ๕ รุน  (รุนที่ ๑  ประธานเหมาเจอตง  รุนที่ ๒  ประธาน

เติ้งเสี่ยวผิง รุนที่ ๓ ประธานเจียงเจอหมิน  รุนที่ ๔ ประธานหูจิ่นเทา  และรุนที่ ๕ ประธานสีจิ้นผิง)  ผูนํารุนที่ 

๓ และ ๔  เปนบุคคลที่ประธานเติ้งเสี่ยวผิงวางตัวไว  สวนรุนที่ ๕ ประธานเติ้งฯ ไมรูจัก แตรูจักกับบิดาของ

ประธานสีจิ้นผิง ชื่อ สีจงชุน ซึ่งเปนหนึ่งในคณะเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้น  รวมถึงเคยเปนรองนายกรัฐมนตรีมา

กอนและมีสวนสําคัญในการปฏิรูปเศรษฐกิจ  

ทานสีจิ้นผิง เปนผูนําที่เกงและมีบุคลิกที่นิ่งมาก กลาวคือ มีลักษณะผูนําแบบ Charismatic  

Leadership (คือ ผูนําที่มีความสามารถพิเศษโดยไมไดอาศัยตําแหนงหรืออํานาจหนาที่แตอยูที่บารมีและ

ความสามารถพิเศษของตัวผูนําเอง) ทานไดประกาศอยางชัดเจนที่จะปราบปรามการคอรรัปชัน โดยกลาวในที่

ประชุมสภาฯ วาจะเอาจริงไมวาจะเปนเสือหรือแมลงวัน เทาที่ปราบปรามมามีขาราชการชั้นผูนอยไมนอยกวา 
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๓๐,๐๐๐ รายที่ถูกลงโทษฐานทุจริต มีการฆาตัวตายถึง ๗๐ ราย เพราะเหตุที่ตองถูกสอบสวนในเรื่องนี้ รวมทั้ง

การปราบปรามในระดับรองเลขาธิการพรรค หรือรองผูวาการมณฑลขึ้นไป ไมนอยกวา ๓๐ คน โดยตําแหนง

สูงสุดที่ดําเนินการ คือ ระดับรองผูบัญชาการทหาร  ซึ่งการแกปญหาคอรรัปชันในจีนเปนเรื่องที่ทาทายมาก 

เนื่องจากถาไมปราบคอรรับชันก็เชื่อวาจีนจะไปไมรอด แตถาปราบปรามหรือเอาจริงมากก็จะกระทบกับพรรค

คอมมิวนิสตจีนเชนเดียวกัน  ตอนนี้พรรคคอมมิวนิสต มจีํานวนสมาชิกประมาณกวา ๘๐ ลานคน การมีสมาชิก

พรรคจํานวนมากทําใหไมสามารถควบคุมผลประโยชนได ปจจุบันจึงเพิ่มความเขมงวดในการรับสมัครสมาชิก

พรรคมากขึ้น  ปจจุบันพรรคคอมมิวนิสตอยูมาไดกวา ๖๔ ปแลว  อยางไรก็ดีเชื่อวาพรรคคอมมิวนิสตจะยังคง

อยูไดตอไป และถือวาเปนความชอบธรรมในการคงอยูเพราะพรรคเทานั้นคือกลไกที่จะทําใหประเทศมี

เศรษฐกิจที่โตขึ้น ทําใหประเทศเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และทําใหจีนทั้งประเทศอยูดีกินดี และพรรค

คอมมิวนิสตเทานั้นที่จะพาจีนไปสูความฝนของจีน  (Chinese’s dream)  
 

๔. ความฝนของจีน (Chinese’s dream) 

ความฝนของจีน  คือ การที่จะฟนฟูความยิ่งใหญของประเทศ โดยตอกย้ําวาเมื่อถึง ป ค.ศ. 

๒๐๒๐ (ครบรอบ ๑๐๐ ปแรกของการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสตจีน)  จะทําใหประเทศจีนเปนประเทศสังคม

พัฒนาแบบอยูดีกินดีขั้นพื้นฐาน โดยมีรายได GDP ประมาณ ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ซึ่งคาดวาจะเปนไป

ตามนั้นแนนอน และจะทําใหชนชั้นกลางเพ่ิมขึ้นจาก ๓๐๐ ลานคน เปน ๕๐๐ ลานคน โดยชนชั้นกลางเหลานี้

หมายถึง ผูที่มีรายไดวันละประมาณ ๑๔ – ๒๐  ดอลลา และในป ค.ศ. ๒๐๔๙  จะทําใหจีนเปนประเทศที่

พัฒนาแลว โดยมีชนชั้นกลางมากกวาครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด 

การทําใหเกิดชนชั้นกลางมากขึ้นนั้น จีนมีแนวทางโดยการยกระดับจากกลุมผูใชแรงงานซึ่งมี

อยูประมาณกวา ๒๖๐ ลานคนตามเมืองตางๆ ขึ้นมา  คนเหลานี้สวนใหญไมมีทะเบียนบานและเปนแรงงาน

พลัดถิ่น สมัยกอนการจดทะเบียนบานในจีนมีความเขมงวดมาก  ซึ่งผูที่ไมมีทะเบียนบานเปนของตัวเองจะไมมี

สิทธิในหลาย ๆ อยาง เชน ลูกไมสามารถเขาเรียนมหาวิทยาลัยได  แตกอนใครที่อยากมีทะเบียนบานในปกกิ่ง

ตองเสียเงินถึงลานหยวน ซึ่งถือวาเปนกฎเหล็ก  แมแตเด็กที่ทํางานในสถานทูตไทยขณะนี้ก็ไมมีใครมีทะเบียน

บานเพราะเปนแรงงานพลัดถิ่น  ยุทธศาสตรของจีน คือ การ Urbanization โดยการนําชนชั้นกลางที่เปน 

Worker เหลานี้เปลี่ยนใหเปนคนเมือง โดยไดทําการศึกษาแลววาแตละคนจะสามารถนําการลงทุนในจีนได

ประมาณ ๔๐,๐๐๐ หยวน ดังนั้น จีนจึงมีนโยบายที่จะใหสิทธิทะเบียนบานแกแรงงานพลัดถิ่นดังกลาว โดยจะ

เปดโอกาสใหมีทะเบียนบานถึงรอยลานคน ก็จะสามารถสรางคนชั้นกลางขึ้นมาเพื่อรองรับการบริโภค

ภายในประเทศ  เพราะในอนาคตจีนอาจไมสามารถอาศัยการสงออกไดอีกตอไปแลว แตตองอาศัยการบริโภค

ภายในประเทศและภาคบริการ  ซึ่งตอนนี้ภาคบริการของจีนมีสัดสวนไมถึงครึ่งหนึ่ง ของ GDP  ถาจะใหดีตอง

มีมากถึงประมาณ ๗๐ %  ของ GDP  ทั้งหมดนี้ถือวารัฐเปนตัวกําหนดเพื่อกระตุนใหประชาชนเดินไปสู

เปาหมาย และใชชาตินิยมเปนตัวกระตุนแทนที่จะใชอุดมการณทางการเมือง  
 



 

๕. คานิยมของชาวปกกิ่ง 

ประชาสัมพันธคานิยมของชาวปกก่ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๕.๑  Patriotism 

๕.๒  Innovation 

๕.๓  Inclusiveness 

๕.๔  Virtue 

   ๔ คํานี้ สามารถอธิบายความเปนไปของประเทศจีนไดท้ังหมด 

 ความรักชาติ 

เปนตัวนําในการสรางจิตวิญญานของคนในชาติ

 นวัตกรรมใหม 

คนเห็นวาถาการเมืองไมเปดแลวโอกาส

การประชุมพรรคคอมมิวนิสตที่ผานมา พัฒนาการ

เปนจํานวน ๑ ยอหนา ซึ่งถือวาเปน

 การยอมรับความแตกตาง 

ของไทยและความแตกตางระหวางคนรวย คนจน 

กันได คนรวยตองนั่งกินอาหารขางถนน

 การมีธรรมาภิบาล 

ขึ้นมาอยางแพรหลาย เพราะผูนําฝายปกครองเห็นวาเปนประโยชน

ลูกเคารพพอแม  ประชาชนเคารพผูปกครอง โดยผูปกครองตองมีธรรมาภิบาล

 

 

 

ชาวปกกิ่ง (Spirit of Beijing) ถาลงจากสนามบินที่ปกกิ่งจะเห็นการ

ประชาสัมพันธคานิยมของชาวปกก่ิง ๔ ขอ คือ 

Patriotism :  ความรักชาติ  (อายกัว๋) 

Innovation : นวัตกรรมใหม  (ชวงซิน) 

Inclusiveness : การยอมรับความแตกตาง ใจกวาง อดทน (

Virtue :  การมธีรรมาภิบาล และมีคุณธรรม (โฮเตอ) 

คํานี้ สามารถอธิบายความเปนไปของประเทศจีนไดท้ังหมด ดังนี้

ความรักชาติ :  โดยทีจ่ีนขาดความชอบธรรมทางการเมือง เลยตองใช

ในการสรางจิตวิญญานของคนในชาติ 

นวัตกรรมใหม : สงเสริมใหมีการพัฒนานวัตกรรมที่สูงขึ้นกวาเดิม

คนเห็นวาถาการเมืองไมเปดแลวโอกาสที่จีนจะมีนวัตกรรมใหมคงเกิดขึ้นไดยาก 

ที่ผานมา พัฒนาการที่เกิดขึ้น คือ มีการเขียนเรื่องการพัฒนาทางการเมืองขึ้นมา

เปนความคืบหนาใหมในดานนี้ 

การยอมรับความแตกตาง : จีนพบปญหาเหมือนไทย เชนเดียว

ของไทยและความแตกตางระหวางคนรวย คนจน  นั่นหมายความวาคนรวยและคนจนตองยอมรับซึ่งกันและ

ขางถนนรวมกับคนจนได  

การมีธรรมาภิบาล : หมายถึงการปราบคอรรัปชัน ทุกวันนี้จีนมี

ขึ้นมาอยางแพรหลาย เพราะผูนําฝายปกครองเห็นวาเปนประโยชน เชน ใหมีการเคารพกันตามลําดับชั้น 

ลูกเคารพพอแม  ประชาชนเคารพผูปกครอง โดยผูปกครองตองมีธรรมาภิบาล    

๑๗ 

ถาลงจากสนามบินที่ปกกิ่งจะเห็นการ

(เปาโหยง) 

ดังนี้ 

เลยตองใชหลักชาตินิยม

กวาเดิม  อยางไรก็ดีบาง

ยาก อยางไรก็ดี เมื่อคราว          

เกิดขึ้น คือ มีการเขียนเรื่องการพัฒนาทางการเมืองขึ้นมา

เดียวกับปญหาทางภาคใต

นั่นหมายความวาคนรวยและคนจนตองยอมรับซึ่งกันและ

จีนมีการฟนลัทธิขงจื๊อ

ใหมีการเคารพกันตามลําดับชั้น     



๑๘ 
 

๖. ปรากฏการณประชากร Internet ในจีน 

ประชากร Internet ในจีนปจจุบันมีจํานวนถึง ๖๒๓ ลานคน คิดเปนจํานวน ๗๐ % ของ

ประชากรทั้งหมด กลุมประชากรเหลานี้ สามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของจีนไดเปนอยางดีทั้งแงบวก แง

ลบ ทั้งดานสังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ในเมืองจีนปจจุบัน e-commerce เปนวิถีชีวิต ซึ่งไมใช

เรื่องซับซอนอะไร เพียงแคยก concept ตลาดแบกะดินไปไวบนอากาศ  ปจจุบันไดพัฒนาเปนการใช mobile 

internet หรือ smart phone ในการซื้อขาย ดังนั้นในการติดตอกับจีนทั้งดานการคา หรือปฏิสัมพันธทางดาน

การเมืองและสังคมก็ตามเรื่องนี้จะเปนโจทยใหญ  เชน ถาจะสั่งซื้อของก็สามารถสั่งผานทางเว็บไซตเถาเปา 

(www.taobao.com) ซึ่งจะมีรานคาและสินคาหลายอยางใหเลือกทาง Internet  โดยที่วันรุงขึ้นก็จะมีการนํา

สินคามาสงใหทันทีที่บาน และเถาเปาก็คือตลาดแบกะกินที่อยูบนอากาศ  ถือไดวาเปนระบบที่ผูบริโภค

สามารถสํารวจราคา ดูมาตรฐานสินคา คือประเมินความตองการไดทันทีตรงนั้น  ทําใหการเลือกซื้อสินคาใน

ศูนยการคาลดลงไปมาก  

นอกจากเรื่องการคาขายบน Internet แลวยังโยงไปถึงเรื่อง finance ดวย คือ มีบริษัท

ทาง Internet  ที่ทําเรื่องการเงินที่ใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกวาธนาคารทั่วไปเกือบสองเทา โดยที่จะฝาก

ถอนเงินเปนจํานวนเงินเทาไร เมื่อไร ก็จะคํานวณอัตราดอกเบี้ยใหตลอดเวลา พวกธนาคารไดพยายามจะเลน

งานบริษัทเหลานี้ แตยังทําอะไรไมไดเพราะประชาชนชอบ นอกจากนั้นประชาชนยังเห็นวาธนาคารเองกลับ

บริหารการเงินลมเหลว ใชตนทุนสูง บริหารจัดการไมเปนและไมมีนวัตกรรมใหม ตอนนี้รัฐบาลเองก็ไมกลามา

ยุงเกี่ยวในเรื่องนี้ แตก็ยังควบคุมไมใหบริษัทเหลานี้ออกบัตรเครดิต  

ดานการเมือง ปจจุบันไมงายอยางที่คิด เชน ถากระทรวงการตางประเทศของจีนมีการ

พูดถึงเรื่องทะเลจีนใต  และอยากจะทําอยางนั้นอยางนี้ แตถาประชาชนไมเห็นดวยก็อาจทําไมได  ประชาชน

ที่วาก็คือประชาชนบน Internet ดังนั้น ประชาชนกลุมนี้จึงมีสวนกําหนดนโยบายทางเมืองและทางสังคมของ

ประเทศดวย คนเหลานี้สวนใหญหัวหมอและชอบวิพากษวิจารณ เชนเดียวกับคดีวันที่ ๕ ตุลาคม (กรณี

ฆาตกรรมหมูลูกเรือจีน ๑๓ ศพที่ลองเรือสินคาในแมน้ําโขง คดีดังกลาวมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวาง

จีน ไทย ลาวและพมา) ซึ่งตองติดตามเสียงจากประชากร Internet ดวยเชนกันวาเปนอยางไร  จึงเปน

ขอสังเกตวาหากจะมีการลงทุนใด ๆ ในจีนตองศึกษาและคํานึงถึงเสียงประชากรทาง Internet ดวย   

นอกจากนั้นการคาขายบน Internet  จําเปนตองทําสินคาใหเปนที่รูจัก ตัวอยาง เชน 

ผลไมของไทยบางชนิดที่ตางชาติไมรูจักแตมีเหลือในประเทศ ก็ควรจะทดลองแจกฟรีใหชาวตางชาติลองชิม  

หรืออยางสินคาของเถาเปาก็มาจากนักทองเที่ยวที่ไปเที่ยวเมืองไทยแลวบอกตอกันมา เชน กระเปายี่หอ 

Naraya  มามา กวาวเครือ หรือสมุนไพรลดความอวนของไทย ซึ่งเปนที่นิยมมาก  ทั้งหมดลวนมาจากการบอก

ตอของนักนักทองเที่ยว ซึ่งจะโยงกับมิติของการคาดวย  

จากโจทยของประชากร Internet ประกอบกับในป พ.ศ. ๒๕๕๘ จะครบรอบ ๔๐ ปของ

ความสัมพันธไทย-จีน  ซึ่งปจจุบันไดวางใหเปน Vision statement  คือ การ Reach out ใหถึงคนรุนใหม 

และสิ่งที่ทําอยูคือ 



๑๙ 
 

๑.  การเปด facebook  ซึ่งดําเนินการเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีแฟนคลับซึ่งเปน

คนรุนใหมประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน ที่นครเซี่ยงไฮมีประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน และที่อื่นๆ อีกรวมแลวประมาณ ๑ 

แสนคน  คนรุนใหมเหลานี้จะเปนฐานของความสัมพันธกับจีนตอไป ที่สําคัญเราอยากฟงเสียงจากคนรุนใหม

เหลานั้นโดยตรง  ซึ่งจะสะทอนจากหลากหลายแงมุม สิ่งที่คนเหลานี้สนใจคือ เรามีอะไรดีๆ ที่จะใหเขาบาง 

เชน อาหารไทย หรือสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เนื่องจากสวนใหญเปนลูกคนเดียวและเกิดมาเพื่อที่จะบริโภค เรา

จึงตองมีชองทางเขาถึงเขาใหมากขึ้น อยางไรก็ดีเมืองจีนแมจะมีการเซ็นเซอรขาวตางๆ แตการเปด facebook 

กลับสามารถทําไดโดยไมตองขออนุญาต ซึ่งไมนาเชื่อและเปนเรื่องใหผลที่เปน Impact สูงเรื่องหนึ่ง 

๒.  การสงเสริมกิจกรรมตางๆ ของไทยที่สามารถเปน soft power ได ไมวาจะเปน

อาหารไทย การทองเที่ยว ภาพยนตร ศิลปะ มวยไทย ฯลฯ และในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ นี้ จะไดจัด

นิทรรศการขาวไทยขึ้น ซึ่งจะไดเชิญกลุมประชากร Internet เหลานี้มา เพราะเขาจะมารวมงานอยางรูถึง

คุณคาในสิ่งที่เขาตองการ  สวนกลุมขาราชการปจจุบันไมไดเชิญแลวเพราะมักไมเขารวมงาน ซึ่ง soft power 

เหลานี้ เราเปนตอกวาประเทศในกลุมอาเซียนเพราะเรามีของดีมากทั้ง อาหาร  ผลไม การทองเที่ยว ดารา 

ศิลปวัฒนธรรม เปนตน 

๓.  การใชนโยบายเปดบานทูต เชน เปดใหเด็กนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ รวมทั้ง

นักเรียนในอาเซียนดวย ใหเขามาเยี่ยมชมสถานทูต และพรอมตอบคําถามในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับเมืองไทย 

โดยไมตองรอใหเขาโตเปนทูตกอนถึงจะมาคุยใหฟง แตใหรับรูและสัมผัสตั้งแตตอนเด็ก ซึ่งจะเปนโอกาสใหเรา

ได sale idea ของดีๆ ในบานเรา ดวย  

ปจจุบันเรากําลังจะมีศูนยวัฒนธรรมโดยจะเนนใหมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งป เชน  

ในชวง summer ใหมีการสอนภาษาไทยเด็ก การสอนทําอาหาร สอนมวยไทย มีดาราไทยมา มีสื่อทีวี เปนตน 

เหตุผล คือ ไมวาการเมืองจะเปลี่ยนไปอยางไร แตถาคนชอบกินทุเรียน ก็คงยังชอบทุเรียนอยู ซึ่งปจจุบันพบวา

ทุเรียนในจีนเปนที่นิยมมาก กิโลกรัมหนึ่งประมาณ ๑๐๐ บาท ซึ่งถือวาไมแพง ดังนั้น เรื่องที่เปน soft power 

เหลานี้เปนเรื่องที่นาทําและจะทําใหเกิดความสัมพันธที่ยั่งยืน แมแตสิงคโปร และมาเลเซียตางก็ตกใจที่เราลง

มาทําเรื่องนี้เพราะเขาสูเราไมได    
 

สถาบันพระมหากษัตริยในความสัมพันธกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงเสด็จเยือนประเทศจีนมาแลวประมาณ ๓๗ ครั้งและทรงไดรับการ

ลงคะแนนวาเปนมิตรของชาวจีน โดยเปน ๒ ใน ๑๐ คนที่มีชีวิตอยูจากการลงคะแนนเสียงของชาวจีน จํานวน 

๑๕ ลานคน และทรงเปนแมแบบที่ดีในดานการเรียนภาษาจีน รวมทั้งบทบาทในการผลิตบุคลากรโดยทรง

สนับสนุนทุนตางๆ  เชน ในชวงแผนดินไหวในจีนเมื่อป ค.ศ. ๒๐๐๘ พระองคทานไดมาชวยสรางโรงเรียนใหที่

เสฉวน รวมทั้งสมเด็จเจาฟาจุฬาภรณฯ ก็ทรงเสด็จมาทรงคอนเสิรตสายสัมพันธสองแผนดิน ซึ่งถือเปนสวน

หนึ่งของการสรางวัฒนธรรมรวมกัน รวมทั้งทางผูนําจีนเมื่อมาเยือนไทยก็ตองขอเขาเฝาพระบรมวงศานุวงศ

หรือทานองคมนตรีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่ใกลชิดตอกัน ปจจุบันจีนไดใหความสําคัญมากขึ้นกับ

โครงการหลวง และมีความเขาใจดีถึงโครงการตางๆ  รวมทั้งมีการเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับ



 

โรงเรียนจิตรลดา ดวยเปนตน  ตอนนี้เรามี

ทุน ก.พ.  นักเรียนทุน ODOS  

ความสัมพันธระหวางจีนกับไทย และเห็นวาถาจะมีการเรียนรูภาษาจีนขึ้นอีกภาษาหนึ่งนอกเหนือจาก

ภาษาอังกฤษก็จะเปนการไดเปรียบ 

ฝรั่งเศสเปนจํานวนมากแตมีผูรูภาษาจีนนอย ซึ่

ไดแก ฮองกง ปกกิ่ง เซียะหมิน  กวางโจว คุนหมิง 

ใหญ ๆ หลายแหงที่มาติดตอคาขายในจีน

นักเรียนไทยที่มาเรียนภาษาจีนสวนใหญ

หรือญาติผูใหญแนะนําใหเรียนบาง 

มาเรียน กลายเปนการเรียนตามแฟชั่นหรือ

 

(๓) วันเสารที่ ๖ กันยายน 

หมุนเวียนทันสมัยผิงกูในความรวมมือระหวางรัฐบาลจีนและกลุมธุรกิจ 

                ๓.๑  ขอมูลเบื้องตน

                       การที่ประเทศจีนเปนประเทศที่มีจํานวนประชากรมาก

การเกษตรไมมากนัก  สิ่งหนึ่งทีเ่ปนนโยบาย

สหกรณรวบรวมที่ดินเปนผืนใหญเพื่อทํา

ทําซึ่งบางรายอาจตองเชาพื้นที่ทํากิน

อุตสาหกรรมที่ทันสมัย ในระบบการเกษตรแปลงใหญและมีเงื่อนไขการลดมลพิษ นอกจากนั้นการผลิตอาหาร

ใหเพียงพอกับความตองการของคนในประเทศถือวาเปนเรื่องใหญ รวมทั้งเรื่องความปลอดภัยทางอาหารดวย  

เครือซีพีจึงไดรับการพิจารณาใหเขามาบริหารโครงการไกไขครบวงจรที่จังหวัดผิงกูใกลนครปกกิ่ง ซึ่งเปนฟารม

ไกไข ๓ ลานตัวที่ใหญที่สุดในประเทศจีน และในเอเชียและยุโรป

ตัวตอฟารม (Thaipublica ๒๑ เมษายน 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนนี้เรามีนักเรียนในการดูแล ทั้งนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพรัตนฯ

ODOS  นักเรียนทุนสวนตัว  แตปญหาสําคัญ คือ เราขาดบุคลากรที่จะชวยสราง

ความสัมพันธระหวางจีนกับไทย และเห็นวาถาจะมีการเรียนรูภาษาจีนขึ้นอีกภาษาหนึ่งนอกเหนือจาก

ภาษาอังกฤษก็จะเปนการไดเปรียบ ตัวอยาง เชนในกระทรวงการตางประเทศมีผูรูภาษาญี่ปุน

ผูรูภาษาจีนนอย ซึ่งสําหรับประเทศจีนแลวเรามีสถานกงศุลใหญไทยถึ

ไดแก ฮองกง ปกกิ่ง เซียะหมิน  กวางโจว คุนหมิง  หนานหนิง  ซีอาน  เซี่ยงไฮ และ 

ใหญ ๆ หลายแหงที่มาติดตอคาขายในจีน ซึ่งผูที่รูภาษาจีนจะมีโอกาสไดงานทํามากขึ้น แตจากการสอบถาม

นักเรียนไทยที่มาเรียนภาษาจีนสวนใหญตอบวามาเรียนเพราะมีเชื้อสายจีนบาง หนีการเรียนภาษาอังกฤษ

 ซึ่งถึงแมจะมาเรียนกันเปนจํานวนมากนับหมื่นคนแตก็ขาดเปาหมายในการ

กลายเปนการเรียนตามแฟชั่นหรือบางคนก็มาเพื่อชุบตัวเปนตน   

กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.  ศึกษาดูงานโครงการหมูบานเกษตรกรรม

หมุนเวียนทันสมัยผิงกูในความรวมมือระหวางรัฐบาลจีนและกลุมธุรกิจ CP ในโครงการไขไกครบวงจร

ขอมูลเบื้องตน 

การที่ประเทศจีนเปนประเทศที่มีจํานวนประชากรมาก  มีพื้นที่ใหญและมีพื้นที่

เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลจีนในปจจุบัน คือ การใหเกษตรกรรวมตัวกันเปน

สหกรณรวบรวมที่ดินเปนผืนใหญเพื่อทําการเกษตรแบบอุตสาหกรรมสมัยใหมแทนที่จะใหเกษตรกรตางคนตาง

ทํากินทําใหตนทุนการผลิตสูง ปจจุบันจีนจึงมุงเปลี่ยนมาเปนการทําเกษตร

อุตสาหกรรมที่ทันสมัย ในระบบการเกษตรแปลงใหญและมีเงื่อนไขการลดมลพิษ นอกจากนั้นการผลิตอาหาร

ามตองการของคนในประเทศถือวาเปนเรื่องใหญ รวมทั้งเรื่องความปลอดภัยทางอาหารดวย  

เครือซีพีจึงไดรับการพิจารณาใหเขามาบริหารโครงการไกไขครบวงจรที่จังหวัดผิงกูใกลนครปกกิ่ง ซึ่งเปนฟารม

ลานตัวที่ใหญที่สุดในประเทศจีน และในเอเชียและยุโรป ยกวนสหรัฐอเมริกาซึ่งมีประมาณ 

เมษายน ๒๐๑๔) 

๒๐ 

สมเด็จพระเทพรัตนฯ นักเรียน

เราขาดบุคลากรที่จะชวยสราง

ความสัมพันธระหวางจีนกับไทย และเห็นวาถาจะมีการเรียนรูภาษาจีนขึ้นอีกภาษาหนึ่งนอกเหนือจาก

ภาษาญี่ปุนหรือภาษา

เรามีสถานกงศุลใหญไทยถึง ๙ แหง 

 ชิงเตา รวมทั้งมีบริษัท

มากขึ้น แตจากการสอบถาม

หนีการเรียนภาษาอังกฤษบาง 

หมื่นคนแตก็ขาดเปาหมายในการ

โครงการหมูบานเกษตรกรรม

ในโครงการไขไกครบวงจร 

มีพื้นที่ใหญและมีพื้นที่ทาง

การใหเกษตรกรรวมตัวกันเปน

เกษตรแบบอุตสาหกรรมสมัยใหมแทนที่จะใหเกษตรกรตางคนตาง

จึงมุงเปลี่ยนมาเปนการทําเกษตร

อุตสาหกรรมที่ทันสมัย ในระบบการเกษตรแปลงใหญและมีเงื่อนไขการลดมลพิษ นอกจากนั้นการผลิตอาหาร

ามตองการของคนในประเทศถือวาเปนเรื่องใหญ รวมทั้งเรื่องความปลอดภัยทางอาหารดวย  

เครือซีพีจึงไดรับการพิจารณาใหเขามาบริหารโครงการไกไขครบวงจรที่จังหวัดผิงกูใกลนครปกกิ่ง ซึ่งเปนฟารม

รัฐอเมริกาซึ่งมีประมาณ ๖-๗ ลาน



 

 ๓.๒   ขอมูลการบรรยายสรุป

            โครงการเกษตรกรรมหมุนเวียนทันสมัยผิงกู

ของคุณธนินท เจียรวนนนท ประธานกรรมการและประธานคณะผูบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ

ตามนโยบายรัฐบาลจีนที่ตองการโครงการเกษตรสมัยใหมและการจัดการแผนใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ  โดยมุงหมายใหหมูบาน

ที่บริษัทซีพีจะเปนลูกจางของเกษตรกร

ระยะเวลากอสรางโรงงานเปนเวลา 

ขณะนี้ไดจัดทําโครงการ Phase ที่หนึ่ง

และสุดทายก็จะไปสูเปาหมายหมูบานทันสมัย
 

๓.๒.๑  จุดประสงค

 ผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย สด สะอาดมีคุณคาทางโภชนาการสูงโดยใช

เทคโนโลยีสมัยใหม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อประเทศชาติและ

พลเมือง 

 สรางรายไดและสรางงานให

สหกรณ โดยการยินยอมให ซีพีเขามาเปนลูกจางและใหเกษตรกรเปนนายจาง
 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 ๓.๒.๒ วิสัยทัศน

                                 เปนการ

โดยเนนใหคนรุนใหมเขามาทํางาน 
 

๓.๒.๓ ประวัติความเปนมาของโครงการ

            โครงการนี้มีสหกรณ 

เปนเจาของ โดยไดใหสัมปทานหรือ

บริษัทเครือซีพีรวมทุนกันกอตั้งขึ้นฝายละ  

ขอมูลการบรรยายสรุปโดยเจาหนาที่โครงการ 

เกษตรกรรมหมุนเวียนทันสมัยผิงกูนี้ ริเริ่มขึ้นเมื่อป ค.ศ. ๒๐๐๘  

ประธานกรรมการและประธานคณะผูบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ

ตามนโยบายรัฐบาลจีนที่ตองการโครงการเกษตรสมัยใหมและการจัดการแผนใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเชิง

โดยมุงหมายใหหมูบานดังกลาวมีความทันสมัย และเปนการทําการเกษตรแนวใหม 

ซีพีจะเปนลูกจางของเกษตรกร และมีการแบงงานกันตามความเชี่ยวชาญของแตละฝาย

เปนเวลา ๒ ป (ป ค.ศ.๒๐๐๙ – ๒๐๑๑) และเปดใชงานเมื่อป ค

หนึ่งเรียบรอยไปแลว  โดยเริ่มจากการเลี้ยงไกและจะ

หมูบานทันสมัย 

จุดประสงคของโครงการเกษตรกรรมหมุนเวียนทันสมัยผิงกู

ผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย สด สะอาดมีคุณคาทางโภชนาการสูงโดยใช

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อประเทศชาติและ

สรางรายไดและสรางงานใหแกเกษตรกรทองถิ่น คนพิการ ผานทางรูปแบบ

โดยการยินยอมให ซีพีเขามาเปนลูกจางและใหเกษตรกรเปนนายจาง 

วิสัยทัศน 

เปนการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย 

 

ประวัติความเปนมาของโครงการ 

โครงการนี้มีสหกรณ ซึ่งประกอบดวยเกษตรกรทองถิ่น คนพิการและคนยากจน 

หสัมปทานหรือการเชาสิทธิแก “บริษัทกูตา” ซึ่งเปนบริษัทที่รัฐบาล

ฝายละ  ๑๕ % รวมเปน ๓๐ % โดยบริษัทกูตาจะไดรับสิทธิจากสหกรณใน

๒๑ 

๒๐๐๘  ภายใตแนวคิด

ประธานกรรมการและประธานคณะผูบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ เพื่อดําเนินการ

ตามนโยบายรัฐบาลจีนที่ตองการโครงการเกษตรสมัยใหมและการจัดการแผนใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเชิง

และเปนการทําการเกษตรแนวใหม โดย

และมีการแบงงานกันตามความเชี่ยวชาญของแตละฝาย โดยใช

และเปดใชงานเมื่อป ค.ศ. ๒๐๑๑ ซึ่ง

จะตอดวยการเพาะปลูก

โครงการเกษตรกรรมหมุนเวียนทันสมัยผิงกู 

ผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย สด สะอาดมีคุณคาทางโภชนาการสูงโดยใช

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อประเทศชาติและ

เกษตรกรทองถิ่น คนพิการ ผานทางรูปแบบ

ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย 

คนพิการและคนยากจน 

รัฐบาลทองถิ่นเขตผิงกูและ

โดยบริษัทกูตาจะไดรับสิทธิจากสหกรณใน



 

การเชาที่ดินในรูปแบบ BOT (Building Operation Transfer) 

รวมถึงการกอสรางและการนําเทคนิคการเลี้ยง

สนับสนุนดานการกูยืมเงินทุนอีก ๗๐

รัฐบาลเขตผิงกู  เครือซีพีและธนาคาร และไดใหบริษัท 

และบริหารโครงการ ซึ่งแตละปบริษัท

บาท/ป ของเงินลงทุนทั้งหมดเปนเวลา 

และในสวนที่เหลือ ๑๐ ปหลัง จะเปน

ไดรับการจัดสรรเงินใหนอยกวา ๑๐ 

          ทั้งนี้ บริษัท

เปนสะพานเชื่อมกันระหวางสหกรณการเกษตร รัฐบาล เครือซีพีและธนาคาร และ

ความสําเร็จ เปนตนวา ๑. ชวยดําเนินการดาน

๒. การทําสัญญาลงนามการกอสรางหลักกับผูรับเหมา

เครือซีพีในสัญญาสินทรัพยที ่“หามมิใหยกเลิกสัญญาเชา

การกอสรางและบริหารกิจการ  ซึ่งเครือซีพี จะไมมีสิทธิใด ๆ ในทรัพยสินที่

 ๓.๒.๔ ผลประโยชน
 

ความรวมมือของหนวยงาน

๑.  รัฐบาล 
 วางแผนจัดผังเมือง การอนุมัติ 
 โครงการจัดเจาหนาที่รับผิดชอบ
 ใหการสนับสนุนนโยบายดานการลงทุน
 จัดหาเงินทุนและชดเชยดอกเบี้ยเงินกู
 จัดสรรที่ดินทางการเกษตร
 ชวยประสานอํานวยความสะดวก

๒. เกษตรกร 
 ใชสิทธิในการใชที่ดินและเปนที่ดินที่ถูกตอง

ตามกฎหมาย 
 

 

BOT (Building Operation Transfer) เปนเวลา ๒๐ ปเพื่อดําเนินการจัดตั้งโครงการ 

รวมถึงการกอสรางและการนําเทคนิคการเลี้ยงไกจากเครือซีพีมาดําเนินการ โดยมีธนาคารปกกิ่งใหการ

๗๐% จึงเปนที่มาของความรวมมือของทั้งสี่ประสาน ไดแก สห

รัฐบาลเขตผิงกู  เครือซีพีและธนาคาร และไดใหบริษัท Beijing CP Livestock Tecnology Co.,Ltd 

และบริหารโครงการ ซึ่งแตละปบริษัท Beijing CP จะตองคืนเงินใหผานบริษัทกูตา เปนจํานวน

ของเงินลงทุนทั้งหมดเปนเวลา ๒๐ ป โดยในชวง ๑๐ ปแรกจะเปนการสงคาไถถอน

จะเปนรายไดของสหกรณหรือเกษตรกร ดังนั้น ในชวง ๑๐ 

๑๐ ปหลังอยูบาง 

ทั้งนี้ บริษัท Beijing Guda Agricultural Investment Co.,Ltd

ระหวางสหกรณการเกษตร รัฐบาล เครือซีพีและธนาคาร และทําใหความ

ชวยดําเนินการดานการลงทุนและจัดการเงินทุน การเพิ่มทุนและเงินกูยืมธนาคาร

ทําสัญญาลงนามการกอสรางหลักกับผูรับเหมา  ๓. เปนบริษัทบริหารกิจการโดยไดทําการลงนามกับ

หามมิใหยกเลิกสัญญาเชา” ๔. เปนบริษัทรับมอบอํานาจจากสหกรณใหมาดูแล

เครือซีพี จะไมมีสิทธิใด ๆ ในทรัพยสินทีส่รางขึ้นในโครงการทั้งหมด
 

 

 

 

 

ผลประโยชนที่ไดจากความรวมมือของ ๔ ประสาน มีดังนี้

ของหนวยงาน ผลประโยชนที่ไดรับ

วางแผนจัดผังเมือง การอนุมัติ  
โครงการจัดเจาหนาที่รับผิดชอบ 
ใหการสนับสนุนนโยบายดานการลงทุน 
จัดหาเงินทุนและชดเชยดอกเบี้ยเงินกู 
จัดสรรที่ดินทางการเกษตร 
ชวยประสานอํานวยความสะดวก 

 
 พื้นที่ไดรับความรูเกษตรกรรมสมัยใหม
  ผลิตภัณฑมวลรวมเพ่ิม รายไดภาษีอากรเพ่ิม
  สรางงาน  สังคมสงบสุข 
  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของถูกพัฒนา
 

ใชสิทธิในการใชที่ดินและเปนที่ดินที่ถูกตอง
 
 รายไดคาเชาที่ดิน 
 เปนเจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสินถาวร
 ไดใชแรงงานในพื้นที 
 ความมั่นคงทางดานรายได 

๒๒ 

ปเพื่อดําเนินการจัดตั้งโครงการ 

โดยมีธนาคารปกกิ่งใหการ

ไดแก สหกรณเกษตรกร  

Beijing CP Livestock Tecnology Co.,Ltd เปนผูเชา

เปนจํานวน ๓๕๐ ลาน

คาไถถอนเงินกูใหแกธนาคาร 

๑๐ ปแรกเกษตรกรอาจ

Agricultural Investment Co.,Ltd จะเปนบริษัทที่

ทําใหความรวมมือประสบ

การลงทุนและจัดการเงินทุน การเพิ่มทุนและเงินกูยืมธนาคาร 

เปนบริษัทบริหารกิจการโดยไดทําการลงนามกับ

เปนบริษัทรับมอบอํานาจจากสหกรณใหมาดูแล

สรางขึ้นในโครงการทั้งหมด 

ประสาน มีดังนี้ 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

พื้นที่ไดรับความรูเกษตรกรรมสมัยใหม 
ผลิตภัณฑมวลรวมเพ่ิม รายไดภาษีอากรเพ่ิม 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของถูกพัฒนา 

เปนเจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสินถาวร 

 



๒๓ 
 

ความรวมมือของหนวยงาน ผลประโยชนที่ไดรับ 

๓.  เครือเจริญโภคภณัฑ 
 การผลิต  การดําเนินงาน เงินทุน ตรายี่หอ 

ตลาด การบริหาร 
 แบกรับความเสี่ยงทางธุรกิจ 
 สนับสนุนโครงการทุก ๆ ดาน 
 การจัดการงานดานกอสราง     

 
 ไดผลิตภัณฑอาหารที่ปลอดภัย  จําหนายไปยัง

ตลาด 
 กําไรขึ้นกับความสามารถของ ซีพี 

๔. ธนาคาร  
 เงินทุน  ความรวมมือในการอนุมัติเงินกูใหแก

โครงการรูปแบบใหมและใหบริการ 
    ธุรกรรมรูปแบบใหมๆ  

 

 
 รับดอกเบี้ย 
 รายไดจากการทําธุรกรรมใหมๆ 

  

 ๓.๒.๕ มูลคาจากการดําเนินการ 

 ในสวนของฟารมไกไขสมัยใหม จํานวน ๓ ลานตัว  มีผลผลติจากไขไกจํานวน

ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ตัน/ป คิดเปนเงินประมาณ ๗๓๖ ลานหยวน/ป (ประมาณ ๓๙๓๐.๒๔ ลานบาท คิดอัตรา

หยวนละ ๕.๓๔บาท) 

 แรงงาน ๓๐๐ คน  ผลตอบแทน ๔๐,๐๐๐ หยวน/คน/ป  (หรือเดือนละ

ประมาณ ๑๗,๘๐๐ บาท) 

 การเชาสินทรัพยจากประชาชน ๑,๖๐๐ ครัวเรือน  รายไดสินทรัพยอยางนอย 

๑๙,๐๐๐ หยวน/ครัวเรือน/ป (หรือเดือนละ ๘,๔๕๕ บาท) 

 โรงงานที่ตั้งบนพ้ืนที่จํานวน ๓๘๐ ไร  ใหคาเชา ๓๒๐๐ หยวน/ไร 

 ๓.๒.๖ ระบบการเลี้ยงไกของ ซีพี 

  ระบบการเลี้ยงไกของซีพีจะเปนรูปแบบโรงงานซึ่งควบคุมคุณภาพและความ

สะอาดไดมากกวาการเลี้ยงของเกษตรกรทั่วไป โดยแบงการเลี้ยงเปน ๒ ระยะ คือ ในระยะลูกเจี๊ยบซึ่งใช

ระยะเวลาประมาณ ๔ เดือนจึงจะยายมาในระบบการเลี้ยงไกรุน การควบคุมการดําเนินการของฟารมจะใช

ระบบคอมพิวเตอรซึ่งไมวาจะอยูในสวนใดของโลก ก็สามารถดูและสั่งขอมูลทาง Internet ได เนื่องจากไดปอน

ขอมูลเกี่ยวกับระบบลม  อุณหภูมิ ความชื้น ระยะเวลาการเก็บไข และความตองการอาหารสัตว เชน เมื่อ

โรงงานอาหารสัตวไดรับ order ก็จะสงอาหารไปตามการสั่งและเติมเต็มอาหารไปเรื่อยๆ ซึ่งเปนระบบ 

Automatic Feed ซึ่งหากเราตองการจัดการเรื่องใดใหเปนแบบไหนก็สามารถสั่งงานผานทางคอมพิวเตอรได

ซึ่งเปนความทันสมัย นอกจากนั้นในการจัดทํา Package บรรจุก็สามารถทําไดเบ็ดเสร็จที่ฟารมโดยไมตองมีการ

ลําเลียงออกมาซึ่งทําใหประหยัดคาขนสง  



๒๔ 
 

    ในสวนของเครื่องจักร หรือเครื่องคัดไขก็เปนระบบที่ทันสมัยที่สุด  ซึ่งวัดทั้งสี และ

ขนาดของไข ตั้งแตเปลือกไขเขาไปเพื่อดูขางในวามีความผิดปกติหรือไม  สําหรับไขที่ไมผานมาตรฐานก็จะแยก

ไปแปรรูปเปนไขเหลว ซึ่งกลาวไดวาเปนโรงงานไกไขที่ทันสมัยที่สุดในโลก เพราะนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยจาก

ทุกมุมโลกมาใช สามารถควบคุมขอมูลตางๆได เพื่อนํามาใชประกอบการตัดสินใจ  

  นอกจากฟารมไกไข และโรงงานอาหารสัตวแลว ยังมีฟารจระเข และสวนทอรอบๆ 

ฟารมอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๒.๗ การใชทรัพยากรและพลังงาน 

 จากการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถทําใหสามารถใชที่ดินจํานวน ๓๘๐ ไร 

เลี้ยงไกไขเปนจํานวน ๓ ลานตัว  ซึ่งตางจากฟารมในอดีตที่ตองใชพื้นที่มากกวา ๒,๐๐๐ ไร 

 ประหยัดคาขนสงและลดมลพิษทางอากาศ จากการใชระบบสายพานใบลาก

ในการขนสงอาหารสัตวไปยังฟารมเลี้ยงไก รวมทั้งการขนสงไขไปยังโรงคัดไขและแปรรูปไข 

 การประหยัดพลังงาน โดยการใชพลังงานลม และใชความรอนจากตัวไกเปา

อบมูลไกใหแหงเพื่อไปทําปุยชีวภาพ  และการสงน้ําผานไปชั้นใตดิน ชวยใหไดน้ําที่รอนสําหรับใชในที่พักและ

ในสายการผลิต 

 เนื้อไกสงไปขาย สวนไกที่ตายแลวหรือไกคัดทิ้งไดนําไปเปนอาหารใหแก

จระเขขุนจํานวน ๑,๒๐๐๐ ตัวที่เลี้ยงในโครงการ 

 การแปรรูปไขมีทั้งที่ทําเปนไขเหลว โดยแยกไขแดงและไขขาวไวสําหรับการ

ทําอาหาร และการทําไขตมยางมะตูม 

 มูลไกนําไปผลิตเปนปุยชีวภาพเพ่ือนําไปใชในโครงการสวนทอรอบฟารม ซึ่ง

จะขยายใหปลูกมากข้ึนแทนขาวโพดท่ีปลูกอยูเดิม โดยจะรวมมือกับรัฐบาลขอเวนคืนพื้นที่รอบ ๆ ทั้งหมดที่

เหลือใหเปนสวนทอซึ่งจะเปนพื้นที่ประมาณ ๑,๕๐๐ ไร  ซึง่ปจจุบันมีปุยประมาณแสนตันซึ่งสามารถใชไดกับ

พื้นที่เพาะปลูกไดถึง ๒๐,๐๐๐ ไร โดยไรหนึ่งจะไดผลผลิตที่เปนผลไมประมาณ ๑๕ ตัน  



๒๕ 
 

    ในอนาคตหากมีการเลี้ยงสัตวและการเพาะปลูกครบวงจรหมดแลว ก็จะพัฒนา

หมูบาน จากเดิมที่เปนหมูบานชั้นเดียวก็จะทําเปนอาคารสูง ๖-๗ ชั้น ที่ใชสําหรับการศึกษา และการ

รักษาพยาบาล ฯลฯ  เพื่อใหมพีื้นทีเ่หลือใชสอยเพ่ิมขึ้น ซึ่งทางรัฐบาลไดเรงใหทําสิ่งเหลานี้   
 

๓.๒.๘ พนักงานที่ทํางาน  

 ซึ่งสวนใหญ คือ ลูกหลานเกษตรกรในพ้ืนที่ไดพยายามทําใหพนักงานมีความสุข

สบายในการทํางาน รวมทั้งการไดรับผลตอบแทนที่คุมคา เปนตน 
 

๓.๒.๙ การนํารูปแบบไปปรับใช  

 เนื่องจากระบบที่ดินของประเทศไทย ใหเปนสิทธิของแตละบุคคลในการเปน

เจาของ ไมเหมือนกับประเทศจีนที่รัฐบาลเปนเจาของที่ดินแตใหประชาชนเชาดําเนินการ ดังนั้นการดําเนินการ

แบบความรวมมือ ๔ ประสานจึงยังไมเกิดขึ้นอยางเต็มรูปแบบในประเทศไทย 

 

 (๔)  การศึกษาดูงานวันอาทิตยที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ผังเมืองปกกิ่ง 

(Beijing Planning Exhibition Hall) 

 เปนสถานที่ที่แสดงความเปนไปของนครปกกิ่งในอดีตจนถึงปจจุบัน ตั้งอยูเลขที่ ๒๐ ถนนเชียนเมิน 

ขางๆ จัตุรัสเทียนอันเหมิน สถานที่แหงนี้ไดเปดใหเขาชมตั้งแตวันที่ ๙ กันยายน ๒๐๐๔ โดยการจําลองผังเมืองนคร

ปกกิ่ง โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อมัลติมีเดียมาใชในการเผยแพรขอมูลรวมทั้งการนําเสนอดวยภาพและ

เสียงประกอบเพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น สถานที่จัดแสดงมีทั้งหมด ๔ ชั้น ประกอบดวย  

ชั้นที่  ๑  การจําลองภูมิประเทศของนครปกกิ่งในยุคเกาดวยโลหะซึ่งคลายกับแองกระทะที่

ลอมรอบดวยภูเขาเปน ๓ ชั้น 

ชั้นที่ ๒  การแสดงภาพจําลองผังเมืองเกาของนครปกกิ่งทําดวย bronze ขนาด ๑ : ๑๐๐๐ ใน

ยุคป ๑๙๔๙ (ชวงที่พรรคคอมมิวนิสตจีนเขามาปกครองและเลือกนครปกกิ่งเปนเมืองหลวง) รวมทั้งภาพ

จําลองตําบล และเมืองในนครปกก่ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 

ชั้นที่ ๓   เปนการแสดงวิวัฒนาการของนครเกาเมืองปกกิ่ง รวมทั้งภาพยนตรแสดงประวัติของ

ราชวงศหมิงและราชวงศชิงในการสรางนครปกกิ่ง รวมทั้งแบบจําลอง (model) ผังเมืองโบราณของนครปกกิ่ง 

และการวางผังเมืองนครปกก่ิงในยุคปจจุบัน ในสเกลระดับ ๑: ๗๕๐  

ชั้นที่ ๔  เปนการแสดงการสรางนครปกกิ่งใหเปนเมืองลดคารบอน (A Low –carbon Eco-

City)  โดยเมื่อ ปค.ศ. ๒๐๐๖ เปนปที่จีนประกาศคํามั่นกับประชาคมโลกที่จะลดการปลอยกาซเรือนกระจกลง 

และเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทน รวมทั้งการแสดงวิวัฒนาการเกี่ยวกับการขนสงในประเทศจีนดวย

เทคนิค Hologram (การบันทึกภาพเคลื่อนไหวลงบนฟลม หรือแผนเคลือบดวยสารสําหรับบันทึกแสง ซึ่งผาน

การบันทึกดวยการใชแสง เชน แสงเลเซอร เมื่อถูกสองสวางอยางเหมาะสมจะแสดงใหเห็นภาพที่มีลักษณะ     

๓ มิต)ิ  

 

  

 

-------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 
 

สรุปผลการฝกอบรมและการศึกษาดูงาน 
 

 ตามที่ไดรับอนุมัติใหเขารับการฝกอบรมหลักสูตร “ฝกอบรมวิทยากรและการนําเสนอเพื่อ

เผยแพรและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : วพร.รุนที่ ๓ และ  

วพร.ท.(ทองถิ่น) รุนที่ ๑”  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ทําใหไดรับประโยชนจากการเรียนรู ดังนี้ 

๑. ประโยชนที่ไดจากการศึกษาเรียนรู 

๑.๑ ไดเรียนรูบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยกับพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอสังคมไทย 

และหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สะทอนจากหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ 

โครงการตามแนวทางพระราชดําริ 

๑.๒ ความเขาใจในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่นําไปสูการ

พัฒนาอยางคอยเปนคอยไป ไมกาวกระโดดและมีความยั่งยืน ความสมดุลระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม การไม

สรางมลพิษ  รูจักแกไขของเสียใหเปนของดแีละเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ตัวอยางวิถีชีวิตเกษตรกรตนแบบและ

การใชชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามวิถีธรรมชาติ ที่เริ่มจากการพึ่งพาตนเองดานอาหาร หากมีเหลือก็นําไปขาย

เพื่อเพิ่มรายได  เมื่อทุกครัวเรือนเห็นความสําคัญรวมกันก็รวมตัวกันเปนสหกรณเพื่อรวมทรัพยากรทั้งดาน

ความคิด แรงงาน ทุนทรัพยและกําลังการผลิต และเมื่อมีความเขมแข็งมากขึ้นก็สามารถติดตอกับหนวยงาน

ภายนอกเพื่อขยายตลาดไดดวยตนเองโดยไมตองพ่ึงพอคาคนกลาง   

๑.๓ เขาใจกลยุทธการเปลี่ยนจิตสํานึกไปสูความพอเพียง เชน การทําเปนตัวอยางใหเห็น 

นําเสนอใหเขาชอบ สอนใหทําได และทําเปนเพื่อการเพิ่งตนเอง การประยุกตใชหลักการทรงงานเพื่อเปลี่ยน

จิตสํานึกคน เชน  ตองใหระเบิดจากขางใน การปลูกปาในใจคน การใชอธรรมปราบอธรรม  การเกื้อกูลกัน

แบบธรรมชาติชวยธรรมชาติ เปนตน  เทคนิคการสรางความเขาใจและเขาถึงกลุมเปาหมายเพื่อการพัฒนา เชน 

การหาอาสาสมัครหรือเครือขายรวมสงเสริมและพิทักษความดีดวย Hotline  การใชบุคคลที่เปนที่เคารพนับ

ถือนําการเปลี่ยนแปลง เชน แพทย  ครู ปราชญชาวบาน การใชสื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย เชน หมอลําซิ่งสอน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อมีงานประเพณีหรือการเปดเวทีชาวบาน การหาผูที่หัวไวใจกลามาเปน

พวกเพ่ือรวมสรางการเปลี่ยนแปลง เปนตน  

๑.๔ การเรียนรูแนวทางการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริ 

เพื่อการศึกษาคนควา ทดลอง และการทดสอบทางการเกษตร โดยใชพื้นที่ที่แหงแลงหรือใชประโยชนไดนอย

ที่สุดมาฟนฟูใหมีสภาพที่ดี โดยการบูรณาการการทํางานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ไมวาจะเปน

กรมชลประทาน กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปาไม กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ํา ฯลฯ วาง

แนวทางการพัฒนาอยางครบวงจรทั้งดานการพัฒนาดิน น้ํา การอนุรักษปา การเกษตรกรรม เชน ขาว พืชสวน 

พืชไร เพาะเห็ด หมอนไหม ยางพารา ถั่งเชา ฯลฯ  จัดทําตัวอยาแปลงสาธิตการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม  

การเลี้ยงสัตว เชน โคเนื้อ  หมูหลุม กวาง การเลี้ยงผึ้งชันโรงเพื่อผสมเกสร ฯลฯ และการประมง  สงเสริมการ

จัดตั้งกลุมสหกรณเพื่อสรางการมีสวนรวมของชุมชน  รวมทั้งการสงเสริมอุดมการณที่มุงมั่น  ซื่อตรงตอหนาที่  

ขยัน ประหยัด อดทนรอคอยผลผลิต และการวางแผนการออม     



๒๘ 
 

๑.๕ การเรียนรูโลกทัศนที่กวางขึ้นในมุมมองดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในโลกยุค

ปจจุบันในเชิงเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  ทําใหเห็นคุณคาของการใชทรัพยากรธรรมชาติ การ

ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก เชน การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จํากัดเพื่อใหเพียงพอตอการ

บริโภคในอนาคต การพึ่งพาของระบบนิเวศนเพื่อลดทรัพยากรและมลพิษ และการทําธุรกิจโดยความรวมมือ

ระหวางรัฐบาล เอกชน เกษตรกร และธนาคาร เปนตน  

๑.๖ รูปแบบและวิธีการเขาใจปญหาของชุมชน เพื่อใหสามารถเขาถึงและไปสูการพัฒนาได

อยางตรงตามความตองการ  รวมทั้งเทคนิควิธีการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ 

๑.๗ รูปแบบและเทคนิคการนําเสนอดวยการจัดนิทรรศการ หรือพิพิธภัณฑ  

๑.๘ เทคนิคการเปนวิทยากรนําเสนอ และวิทยากรกระบวนการในเวทีประชาคม 

๑.๙   ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายเผยแพรและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒. การนําไปปรับใชในการทํางาน 

 ๒.๑ นํารูปแบบของศูนยศึกษาการพัฒนาตามแนวพระราชดําริเปนตัวอยางของศูนย     

การเรียนรู และพิพิธภัณฑที่มีชีวิต เพื่อนํามาปรับใชในการดําเนินงานของศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน 

ก.พ. ดังนี้ 

  ๒.๑.๑  การเปนศูนยองคความรู และ best practice ที่เกี่ยวของในการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 

  ๒.๑.๒ การศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร จรรยา       

ขาราชการและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  ๒.๑.๓ การเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกขับเคลื่อนจริยธรรมซึ่ ง ไดแก 

คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการและสวนราชการ ซึ่งดําเนินการอยูแลวใหเปนตนแบบ รวมทั้งการ

เกื้อกูลการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการพัฒนาจริยธรรมในระดับกลุมกระทรวง 

  ๒.๑.๔ แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู ระดับบุคคลและสื่อการเรียนรูในรูปแบบ    

พิพิธภัณฑที่มีชีวิต ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ไดเคยทําการศึกษาไวแลวในชื่อ พิพิธจริยะ เปนตน   

 ๒.๒ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการครองตนและครองงาน โดยใหผูศึกษาไดมีโอกาสสัมผัสกับการปรับใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการดํารงชีวิต เชน  การศึกษาเรียนรูจากพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

จังหวัดปทุมธานี  ศูนยศึกษาการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือการไดเรียนรูจากชุมชน

พึ่งพาตนเอง เปนตน   

๒.๓ สงเสริมจรรยาขาราชการดานการปลูกฝงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องที่

ใกลตัวและเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว ที่ทํางานและชุมชน 

 

----------------------- 



๒๙ 
 

 
 

 

ผูเขารับการฝกอบรม 
หลักสูตร “ฝกอบรมวิทยากรและการนําเสนอเพื่อเผยแพรและขยายผลการพัฒนาตามแนว

พระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :  

วพร.รุนที่ ๓ และวพร.ท.(ทองถิ่น) รุนที่ ๑”  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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