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ก าหนดการศึกษาดูงาน 
หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล 

 (Digital Transformation Program: DTP) 
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ระหว่างวันที่ 6-12 กรกฎาคม 2562 
Last Update 03.07.62 

Date Morning Afternoon 
Saturday, 
6 July, 2019 

ออกเดินทำงจำก Bangkok -  Shanghai  

Sunday, 
7 July, 2019 

Experiential learning on Digital Lifestyles in China (Shanghai) 

Monday, 
8 July, 2019 

Shanghai Municipal Commission of Economy 
and Informatization 
- Digital China 2020/ China’s Digital 

Economy/ e-Government in China 
- Digital Government Transformation 
- Highlight project in e-Government 

Development  

Wondersgroup  
- Digital Transformation 
- Big Data Solution 
- Data Integration 

Tuesday,  
9 July, 2019 

Minhang District License Processing Center  
- One Stop Service / Government Service 

portal  
- Demo one stop service by website and 

Kiosk 

Shanghai - Hangzhou (High Speed Train) 

Wednesday, 
10 July, 2019 DtDream Technology Co Ltd  

- Showroom 
- Big data analytics and case studies 

Experiential learning on Culture and Digital 
Lifestyles in China (Hangzhou) 

Hangzhou - Shenzhen (Plane) 

Thursday  
11 July, 2019 

Huawei 
- Benefit of 5G in real life  
- Augmented Reality (AR) and virtual Reality 

(VR) 
- Facial recognition for public service 
- Smart city 

Tencent 
- Tencent’s history, background 
- business portfolio 
- Applications in real life 

Friday, 
12 July, 2019 - Travel to Guangzhou by Bus เดินทำงกลับประเทศไทย  

หมำยเหตุ:                              
▪ ก ำหนดกำรอำจจะมกีำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม และควำมหมำยของส ี

 คณะผู้บริหำรที่จะเดินทำงไปศึกษำดูงำนจะพักอยู่ที่โรงแรม ณ Shanghai (เซ่ียงไฮ้) 
 คณะผู้บริหำรที่จะเดินทำงไปศึกษำดูงำนจะพักอยู่ที่โรงแรม ณ Hangzho (หำงโจว) 
 คณะผู้บริหำรที่จะเดินทำงไปศึกษำดูงำนจะพักอยู่ที่โรงแรม ณ Shenzhen (เซินเจิ้น) 
 คณะผู้บริหำรที่จะเดินทำงไปยังเมือง Guangzhou (กวำงโจว) 
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แนะน าสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ  
 ภำษำไทย สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
เมืองหลวง กรุงปักกิ่ง (ภำษำรำชกำรจีนเรียกว่ำ “เป่ยจิง” – Beijing) 
พื้นที่ 9.60 ล้ำนตำรำงกิโลเมตร 
ประชากร เป็นประเทศท่ีมีประชำกรมำกที่สุดในโลก 

ประมำณ 1,385 ล้ำนคน1 
ชนชาติ มีชนชำติต่ำงๆ อยู่รวมกัน 56 ชนชำต ิ

โดยเป็นชำว ”ฮ่ัน” 93.30% 
ศาสนา ลัทธิขงจื้อ ศำสนำพุทธลัทธิเต๋ำ ศำสนำอิสลำม และศำสนำคริสต์ 
ภาษาราชการ ภำษำจีนกลำง (ผู่ทงฮว่ำ) เป็นภำษำรำชกำร 

ชำวจีนในมณฑลต่ำงๆ มีภำษำพูดท้องถิ่นที่แตกต่ำงกัน 
ระบบการปกครอง ระบบสังคมนิยม  

มีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นสถำบันทำงกำรเมืองที่ก ำหนดนโยบำยต่ำงๆ 
ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน สี จิ้นผิง 

 

 

ประธำนำธิบดีคนปัจจุบันของสำธำรณรัฐประชำชนจีน2 
 
 
 
                                                           
1 https://www.livepopulation.com/country/china.html 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/China 
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การปกครองแบ่งเป็น 2 ระดับ 

 
กำรแบ่งกำรปกครองของสำธำรณรัฐประชำชนจีน3 

 

โครงสร้างช่วงอายุของประชากรจีน 

 
โครงสร้ำงช่วงอำยุของประชำกรจีน4 

โครงสร้างช่วงอายุของประชากรไทย 
                                                           
3 ปรับปรุงจำก http://www.chinaembassy.or.th/eng 
4 https://www.livepopulation.com/country/china.html 
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โครงสร้ำงช่วงอำยุของประชำกรไทย5 

 
เมืองที่เดินทำงศึกษำดูงำนในครั้งนี้ 

 
 

                                                           
5 https://www.livepopulation.com/country/thailand.html 
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สถานะด้านดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

สำธำรณรัฐประชำชนจีนกลำยมำเป็นผู้น ำทำงด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีของโลกอย่ำงไม่ต้องสงสัย จำก
อัตรำกำรขยำยตัวของกำรพัฒนำทำงด้ำนสำธำรณูปโภคในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงกำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวน
ผู้ใช้งำนผลิตภัณฑ์ด้ำนดิจิทัลอย่ำงก้ำวกระโดด ส่งผลให้รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตของชำวจีนมีควำมเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

 

ภาพที่ 1 ภำพรวมกำรพัฒนำ และสถำนะด้ำนดิจิทัลของสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
ที่มำ: Mckinsey Global Institute: DIGITAL CHINA:  POWERING THE ECONOMY TO GLOBAL 

COMPETITIVENESS 
 

จำกภำพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงภำพรวมสถำนะด้ำนดิจิทัลของสำธำรณรัฐประชำชนจีนในปัจจุบัน  ซึ่ง
พบว่า ในปี 2017 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการซื้อขายและเปลี่ยนผ่านทางระบบดิจิทัลมากถึง 42% 
ของโลก ในขณะที่มีธุรกิจ Startup ที่มีมูลค่าสินทรัพย์มากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ (Unicorns) มาก
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ถึง 34% ของโลก และเป็น 1 ใน 3 ประเทศที่มีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีมากที่สุดของโลก สถานการณ์
ดังกล่าวอาจส่งผลมาจากจ านวนประชากรของจีน โดยเฉพาะกลุ่ม Young Generation ที่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว 
 

กำรเติบโตทำงด้ำนดิจิทัลของสำธำรณรัฐประชำชนจีนนั้น มีลักษณะอัตรำกำรเติบโตแบบก้ำวกระโดด    
โดยพบว่ำ ช่องว่ำงกำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยีด้ำนอุตสำหกรรมของจีน และสหรัฐอเมริกำลดลงถึง 1.2 เท่ำ 
(จำก 4.9 เท่ำ ลดลงเหลือ 3.7 เท่ำ) ภำยในระยะเวลำ 3 ปี (2013 – 2016) สะท้อนให้เห็นว่ำสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีนมีกำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนดิจิทัลได้รวดเร็วกว่ำอัตรำกำรเติบโตทำงด้ำนดิจิทัลของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ซึ่งกำรพัฒนำศักยภำพดังกล่ำวเป็นผลมำจำกแรงผลักดันทำงด้ำนดิจิทัล 3 ประกำร ซึ่งเป็นสำเก
ตุที่ท ำให้สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำทำงด้ำนอุตสำหกรรมได้มำกถึง 10 ถึง 45 เปอร์เซ็นต์ภำยในปี 2030 จำกกำร
คำดคะเนของศูนย์วิจัยแมคเคนซี่ โดย 3 แรงผลักดันทางด้านดิจิทัลดังกล่าวประกอบด้วย 

1. Disintermediation (การตัดพ่อค้าคนกลางโดยการใช้ดิจิทัล)  
2. Disaggregation (การแบ่งกรรมสิทธิ์ของสินค้าขนาดใหญ่และการบริการ Repackaging)  
3. Dematerialization  (การจัดเตรียมวัสดุจากการใช้ประโยชน์ของการปริ้น 3 มิติและ VR) 

 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วในกลุ่มสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แก่  1) กลุ่มตลาด

ของ Young Chinese market ส่งผลให้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านการใช้จ่ายผ่านระบบ Digital   
2) การเพิ่มขึ้นของระบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้เข้ากับแบบจ าลองทางการ
ตลาด และ 3) ภาครัฐเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้มีการทดลอง และลงทุนทางด้านเทคโนโลยี 
 

Enhancing productivity is a key 
 

ในอดีตสำธำรณรัฐประชำชนจีนมีข้อได้เปรียบในกำรขยำยภำคอุตสำหกรรมจำกกำรลงทุนของ
ต่ำงชำติ เนื่องจำกจ ำนวนประชำกรที่มำก ส่งผลให้ค่ำแรงต่ ำกว่ำประเทศผู้ผลิตรำยอ่ืนในภูมิภำคเดียวกัน แต่
จำกนโยบำยกำรควบคุมจ ำนวนประชำกรในช่วง 1-2 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้โครงสร้ำงเชิงประชำกรศำสตร์
ของสำธำรณรัฐประชำชนจีนมีกำรเปลี่ยนแปลงไป จ ำนวนประชำกรมีเพ่ิมมำกขึ้นในอัตรำที่ลดลงที่สอดคล้อง
กับกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนดิจิทัลของสำธำรณรัฐประชำชนจีน และกำรอุปโภคบริโภคสินค้ำคุณภำพของ
ชำวจีนที่เพ่ิมสูงขึ้น  ดังนั้น กำรแข่งขันในตลำดโลกของสำธำรณรัฐประชำชนจีนในอนำคต อำจมิได้มุ่งเน้นที่
กำรใช้ค่ำแรงเป็นกลไกในกำรลดต้นทุนกำรผลิตเพียงอย่ำงเดียว แต่จะมุ่งเน้นไปที่กำรใช้แรงงำนอย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรผลิต เพ่ิมระดับคุณภำพสินค้ำของจีน ซึ่งจะสำมำรถเทียบเคียงกับ
มำตรฐำนสินค้ำต่ำงๆ ในระดับสำกล ส่งผลให้เกิดกำรขยำยตัวเชิงเศรษฐกิจในอนำคต ซึ่งกำรพัฒนำศักยภำพ
แรงงำนในอนำคตจะเน้นที่กำรพัฒนำด้ำนดิจิทัล ดังต่อไปนี้ 
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1. การขับเคลื่อนศักยภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันว่ำกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำมำรถขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโตทำงผลผลิตของสำธำรณรัฐประชำชนจีน และ
สำมำรถสร้ำงกำรเจริญเติบโตและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนในระดับประเทศ  จำกผลกำรส ำรวจ 11 
ประเทศในปี 2016 แสดงให้เห็นว่ำองค์กรธุรกิจสำมำรถเติบโตและสร้ำงผลก ำไรจำกกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ไปสู่องค์กรดิจิทัล ซึ่งกลุ่มประเทศเหล่ำนี้จ ำเป็นต้องใช้แรงงำนที่มีทักษะและควำมรู้ทำงด้ำนดิจิทัล กำรลงทุน
สินทรัพย์ในด้ำนดิจิทัล ถ้ำธุรกิจในสำธำรณรัฐประชำชนจีนสำมำรถเข้ำถึงควำมต้องกำรเหล่ำนี้ได้ ที่มีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้นถึง 3.7 เปอร์เซ็นต์ในปี 2020 ซึ่งคิดเป็นมูลค่ำ 527 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ และเติบโตมำกที่สุดใน 11 
ประเทศท่ีท ำกำรศึกษำนี ้
 

 
 
IOT เป็นตัวอย่างที่ส าคัญเพื่อแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จทางด้าน Digital ในภาคอุตสาหกรรม 

ธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลเพื่อค านวณการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นล าดับ  
โดยใช้แผนควบคุมระบบกำรตรวจสอบ ติดตำมกิจกรรมต่ำงๆ และลดข้อผิดพลำดจำกกำรใช้งำนเครื่องจักร ใน
ด้ำนพลังงำนสำมำรถช่วยเหลือองค์กรธุรกิจในกำรเชื่อมต่อกับอุปสงค์และอุปทำนแบบเรียลไทม์ ซึ่งสำมำรถท ำ
ให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรพลังงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และทำงด้ำนกำรให้บริกำรสุขภำพ (Health Care 
Service) เทคโนโลยีดิจิทัลสำมำรถเพ่ิมวิสัยทัศน์ และมุมมองในกำรใช้ระบบ Telemedicine ที่มีกำรน ำเอำ
กล้องเข้ำมำช่วยเหลือในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ รวมไปถึงสำมำรถสนับสนุนกำรท ำงำนของทั้งหมอและ
พยำบำลในกำรตรวจสอบสถำนะของคนไข้ รวมถึงสำมำรถควบคุมระบบกำรท ำงำนต่ำงๆ ในกำรดูแลผู้ป่วยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
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2. สาธารณรัฐประชาชนจีนมีองค์กรทางด้านดิจิทัลที่เข้มแข็ง: จำกควำมนิยมใช้บริกำรด้ำนดิจิทัลที่
เพ่ิมมำกขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ ำวันของชำวจีนเปลี่ยนแปลง  ยกตัวอย่ำง
เช่น ผู้บริโภคจับจ่ำยสินค้ำด้วยโทรศัพท์มือถือ กำรเข้ำคอร์สเรียนผ่ำนระบบออนไลน์ กำรนัดหมำยกับหมอผ่ำน
ระบบออนไลน์ รวมไปถึงกำรเรียกแท็กซี่โดยใช้ Application ผ่ำนระบบ Smartphone กลุ่มผู้บริโภคชำวจีนมี
ควำมต้องกำรที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมมำกขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 
เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ให้บริกำรและธุรกิจต่ำงๆ ในสำธำรณรัฐประชำชนจีนจึงมีควำมตื่นตัวที่ จะน ำเทคโนโลยีและ
สินค้ำมำบริกำรให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำ จ ำนวนธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับดิจิทัลที่เพ่ิมมำกขึ้น ภำครัฐจึงมีกำรส่งเสริมสนับสนุนทำงด้ำนสำธำรณูปโภค เพ่ือเปิดรับกำร
ขยำยตัวดังกล่ำว กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจึงเกิดขึ้นอย่ำงแพร่หลำย และกลำยเป็น Digital Network 
ทำงด้ำนธุรกิจ ดังนั้นธุรกิจด้ำนดิจิทัลในสำธำรณรัฐประชำชนจีนจึงมีควำมเข้มแข็งจำกควำมร่วมมือที่เกิดข้ึน 
 

3. Taking action: จำกข้อผิดพลำดและควำมล้มเหลวของธุรกิจจ ำนวนมำกในสำธำรณรัฐประชำชน
จีน เป็นกรณีศึกษำให้ธุรกิจยุคใหม่จ ำเป็นจะต้องจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงด้ำนดิจิทัล รวมไปถึงแบบจ ำลองทำง
ธุรกิจและแผนส ำรองทำงด้ำนกำรจัดกำรด้ำนดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพที่สูงสุดในกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ขององค์กรไปสู่องค์กร Digital ซึ่งมีข้ันตอนส ำคัญ 3 ล ำดับขั้นตอนดังแสดงในภำพด้ำนล่ำงนี้  
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ความมุ่งม่ัน หรือการก าหนดมูลค่าทางด้านดิจิทัลเพื่อการสร้างองค์กรธุรกิจ ในสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีนจ ำเป็นจะต้องเริ่มต้นที่จะก ำหนดว่ำเทคโนโลยีดิจิทัลใดที่พวกเขำจ ำเป็น และจะต้องใช้ในกำรเพ่ิม
มูลค่ำทำงธุรกิจ ซึ่งกลุ่มธุรกิจดังกล่ำวสำมำรถวิเครำะห์ได้จำกปัจจัยหลำยๆ ประกำรประกอบกัน เช่น กำร
พัฒนำเทคโนโลยีในอนำคตเช่นเดียวกับอุตสำหกรรมและควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ผู้น ำองค์กร
ธุรกิจจ ำเป็นจะต้องก ำหนดเทคโนโลยีที่จ ำเป็นในกำรสร้ำงผลตอบแทนและก ำไรจำกกำรติดต่อกับกลุ่มผู้บริโภค 
ซึ่งผู้น ำองค์กรเหล่ำนั้นจ ำเป็นจะต้องคิดถึงกระบวนกำรในกำรใช้เทคโนโลยีทำงด้ำนดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมมิติในกำรใช้
สินค้ำและบริกำรที่ใหม่และแตกต่ำงให้กับผู้บริโภคเมื่อเขำคิดค้น และสร้ำงผลิตภัณฑ์ทำงธุรกิจใหม่ๆ ออกสู่
ตลำด นอกจำกนี้ ผู้น ำองค์กรจ ำเป็นต้องค ำนึงถึงกระบวนกำรที่จะน ำเทคโนโลยีมำใช้เพ่ือดึงดูดผู้บริโภคเพ่ือ
เพ่ิมยอดขำยและขยำยช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยสู่ผู้บริโภคโดยกำรสร้ำงนวัตกรรม 

 
การสร้างความจ าเพาะ กระบวนการคิด และความสามารถที่จ าเป็นในการส่งถ่ายมูลค่าเทคโนโลยี

ดิจิทัลในแบบใหม่ เมื่อใดก็ตำมที่องค์กรธุรกิจได้จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงด้ำนดิจิทัลโดยกำรเพ่ิมมูลค่ำทำงด้ำน 
Digital ที่สร้ำงเรียบร้อยแล้ว เขำจ ำเป็นจะต้องเพ่ิมควำมจ ำเพำะ โดยกำรใช้กระบวนกำรคิดที่จ ำเป็นในกำร
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ถ่ำยทอดคุณค่ำใหม่ และกำรลงทุนทำงด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถทำงด้ำนดิจิทัลควบคู่กับกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้องค์กรสำมำรถบรรลุถึงแผนกลยุทธ์ทำงด้ำนดิจิทัลอย่ำงเป็นล ำดับขั้น 

 
การส่งต่อคุณค่าด้วยการสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจและการจัดการที่เหมาะสม สร้ำงรูปแบบใหม่

ของกำรก ำหนดคุณค่ำกลยุทธ์ทำงด้ำนดิจิทัล องค์กรธุรกิจในสำธำรณรัฐประชำชนจีนจ ำเป็นต้องสร้ำง
แบบจ ำลองทำงธุรกิจที่จับต้องได้ รวมถึงรูปแบบกำรจัดกำรองค์กรซึ่งจ ำเป็นต้องเข้ำใจประเด็นต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
เทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคได้อย่างไร? ทรัพยากรทางด้านดิจิทัลสิ่งไหนที่มีอยู่
ในองค์กรธุรกิจที่มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มมูลค่า และคุณค่าให้กับองค์กร? ธุรกิจจะ
สามารถสร้างผลก าไรสูงสุดในขณะที่เดียวกันก็สามารถที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรและส่งต่อไปยัง
ผู้บริโภคได้อย่างไร? และส่วนไหนของตลาดที่ธุรกิจสามารถเข้าไปเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล 
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ความก้าวหน้าด้าน Digital ของเมือง Shanghai  
 

ในยุคแห่งควำมรุ่งเรืองในอดีต เซี่ยงไฮ้ (Shanghai)ได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็น “นครปำรีสแห่ง
ตะวันออก” เมืองนี้เริ่มตื่นจำกกำรหลับไหลตั้งแต่เวลำสี่โมงเช้ำ (ตีสี่) และเริ่มวันใหม่ด้วยเสียงอึกทึกจอแจ 
กิจกรรมจ ำเป็นในยำมเช้ำของผู้คนที่นี่ล้วนเกิดขึ้นบริเวณข้ำงถนน  เนื่องจำกอำคำรบ้ำนเรือนจำกสมัยอำณำ
นิคมเหล่ำนี้ล้วนเป็นอำคำรที่ปรำศจำกห้องสุขำและน้ ำประปำ  
 
     มหำนครเซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ ำหวงผู่ (Huangpu) ล ำน้ ำหวงผู่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหำนครนี้มีควำม
ยำว 49 ไมล์ (80 กิโลเมตร) ส่วนตอนบนของแม่น้ ำสำยนี้ยำว 19 ไมล์ (30 กิโลเมตร) ไหลบรรจบกับแม่น้ ำห
ยำงซือซึ่ง จะไหลลงสู่ทะเล (ค ำว่ำ เซี่ยงไฮ้ แปลว่ำ ตอนบนของแม่น้ ำจำกทะเล) ทั้งคนท้องถิ่นและคนที่มำ
ท่องเที่ยวเมืองแห่งนี้ มีควำมเห็นตรงกันอย่ำงน้อยอย่ำงหนึ่งเกี่ยวกับเมืองนี้ คือ “เหริน ไท่ ตัว”(Ren tai duo) 
คือ เมืองนี้มีคนมำกเกินไป เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และเป็นเมืองที่มีควำมเป็น
เอกเทศสูง ชำวเซี่ยงไฮ้พูดภำษำจีนแบบเซี่ยงไฮ้ซึ่งคนในพ้ืนที่อ่ืนฟังไม่เข้ำใจ และยังเชื่อว่ำตนเป็นกลุ่มชนที่น ำ
สมัยและก้ำวหน้ำกว่ำใครแม้แต่ชำวปักก่ิง 
 
     ตำมลักษณะกำรปกครองแล้ว เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่ไม่ขึ้นต่อมณฑลใดๆ ทั้งสิ้นและมีอ ำเภอรอบนอกอยู่ 10 
อ ำเภอ และมีเมืองในเขตอ ำเภอต่ำงๆ 12 เมือง มหำนครแห่งนี้มีประชำกรรวมกว่ำ 14 ล้ำนคนตัวเมืองกินพ้ืนที่
ประมำณ 145 ตำรำงไมล์ (375 ตำรำงกิโลเมตร) และมีประชำกร 8 ล้ำนคน นั่นหมำยควำมว่ำ โดยเฉลี่ยใน
พ้ืนที่ครึ่งตำรำงไมล์ (1 ตำรำงกิโลเมตร)มีผู้อำศัยอยู่ถึง 19,000 คน 
 
     เซี่ยงไฮ้ได้ขึ้นชื่อว่ำเป็นเมืองศูนย์กลำงทำงกำรค้ำตั้งแต่ปี ค.ศ.960 และเจริญขึ้นอย่ำงไม่หยุดยั้งในศตวรรษ 
ต่อจำกนั้นมำจนกลำยเป็นเมืองท่ำที่ส ำคัญซึ่งมีบริกำรทุกอย่ำงตั้งแต่โรงเหล้ำ วัด ร้ำนค้ำ สถำนศึกษำ และ
คลังสินค้ำ ควำมมั่งคั่งนี้เองเป็นเครื่องล่อใจให้โจรสลัดญี่ปุ่น ท ำกำรโจมตีในช่วงกลำงศตวรรษที่16 หลังจำกที่
ถูกโจมตีอยู่หลำยครั้งหลำยหนได้มีกำรสร้ำงก ำแพงป้องกันกำรจู่โจมโดยล้อมรอบเขตเมือง ก ำแพงนี้คงสภำพ
อยู่จนปี 1912  เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีศักยภำพสูงในด้ำนกำรก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคที่มีประสิทธิภำพจึงตก
เป็นเป้ำส ำคัญของอ ำนำจจักรวรรดินิยม สนธิสัญญำหนำนจิง อันเป็นผลจำกควำมปรำชัยของจีนในสงครำมฝิ่น 
(ค.ศ.1840 - 1842) ก ำหนดให้จีนเปิดท่ำเซี่ยงไฮ้ให้เรือต่ำงชำติเทียบ ซึ่งท ำให้เมืองแห่งนี้กลำยเป็นท่ำเรือ
นำนำชำติ และมีควำมส ำคัญทำงยุทธศำสตร์กำรเมืองโลกเป็นอย่ำงมำก จนกระทั่งถึงปัจจุบันท่ำเรือเซี่ยงไฮ้
นับเป็นท่ำเรือที่ใหญ่อันดับสำมของโลก และเป็นปัจจัยหลักท่ีท ำให้เมืองแห่งนี้มีควำมม่ังคั่ง 
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เซี่ยงไฮ้ก ำลังวำงแผนที่จะเป็นศูนย์รวมปัญญำประดิษฐ์ (AI) ของจีน และต้องกำรที่จะขยำยขนำดของ
อุตสำหกรรมในเมืองให้สูงกว่ำ 100 พันล้ำนหยวน (รำว 20.5 พันล้ำนเหรียญ) ภำยในปี 2563 ตำมแผนของ
เทศบำลแห่งใหม ่
 

เว็บไซต์ของรัฐบำลแห่งชำติระบุถึงมำตรกำร 21 ข้อเพ่ือกระตุ้นอุตสำหกรรมรวมถึงกำรสร้ำงกลุ่ม
อุตสำหกรรมระดับโลก กำรสนับสนุนองค์กรนวัตกรรมด้ำน AI จ ำนวน 10 แห่ง แล้วสร้ำงพ้ืนที่ส ำหรับพัฒนำ 
Application สำธิตอีก 6 แห่งและเปิดตัวมำกกว่ำ 100 Application 
 

นำยเฉิน หมิงเบอร์ ผู้อ ำนวยกำรคณะกรรมำธิกำรเซี่ยงไฮ้กล่ำวว่ำ “แหล่งข้อมูลขนำดใหญ่ที่มี
ทรัพยำกรอุดมสมบูรณ์ของเซี่ยงไฮ้ กำรใช้เทคโนโลยีสมำร์ทและอุตสำหกรรมที่มีควำมพร้อม รวมทั้ง
ควำมสำมำรถในกำรวิจัยได้วำงรำกฐำนที่มั่นคงส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม AI” 
 

อุตสำหกรรม AI มีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วถือเป็นเครื่องมือใหม่ในกำรเติบโตของเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นเมืองที่
มีข้อได้เปรียบอย่ำงมำก ส ำหรับเมืองที่มีข้อมูลขนำดใหญ่ และโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ที่รองรับควำมท้ำ
ทำยใหม่ๆ  
 

ควำมมุ่งมั่นของเมืองจะเข้ำกับกับแผนทั่วประเทศที่เรียกว่ำ Made in China 2025 ที่เปิดเผยโดย
รัฐบำลกลำงเมื่อสองปีก่อน  
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ภำยใต้แผนดังกล่ำวปักกิ่งได้ออกแบบให้สำมำรถครองเทคโนโลยีล้ ำยุคเช่น ชิปขั้นสูง AI และรถยนต์ไฟฟ้ำและ
อ่ืนๆ อีกมำกมำยในหนึ่งทศวรรษ 
 

แม้ว่ำเมืองยักษ์ใหญ่ของจีนทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ Baidu, Alibaba และ Tencent จะไม่ได้อำศัยอยู่ที่เมือง
เซี่ยงไฮ้ แต่เมืองนี้อำจกลำยเป็นจุดก ำเนิดของ บริษัท ยูนิคอร์น AI ซึ่งหมำยถึงกำรเริ่มต้นธุรกิจของเอกชนโดย
มีมูลค่ำ 1 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ (1.36 พันล้ำนเหรียญสิงคโปร์) หรือมำกกว่ำนั้น เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยนี้เซี่ยง
ไฮ้ควรเพิ่มกำรรวมตัวของอุตสำหกรรม AI และอุตสำหกรรมที่เก่ียวข้องรวมทั้งอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ แผงวงจร
รวม เทคโนโลยีด้ำนกำรแพทย์และรถยนต์ เพ่ือสร้ำงศูนย์นวัตกรรมส ำหรับกำรผลิตอัจฉริยะและอุตสำหกรรม
อินเทอร์เน็ต 
 

นอกจำกนี้กลุ่มอุตสำหกรรม AI จะถูกสร้ำงขึ้นทั่วเมืองด้วยกำรมุ่งเน้นที่แตกต่ำงกันเช่นกำรขับขี่
อัจฉริยะ หุ่นยนต์อัจฉริยะ ซอฟต์แวร์อัจฉริยะและฮำร์ดแวร์ นโยบำยที่จะดึงดูดเทคโนโลยีจำกทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศจะมีกำรวำงแผนและจะมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำยุทธศำสตร์ส ำหรับผู้เชี่ยวชำญ
ขึ้นมำ เซี่ยงไฮ้ก ำลังสร้ำงพันธมิตรกำรพัฒนำ AI และเกือบ 300 องค์กรหลักและสถำบันกำรลงทุนและสถำบัน
กำรเงินรวมทั้งสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี 
 

ทั้งนี้ นครเซี่ยงไฮ้ประกำศ “แผนด ำเนินงำน 3 ปี (ปี 2561-2563) เพ่ือส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยี (Technological Transformation) และยกระดับเศรษฐกิจของเมือง” โดยจะเริ่มด ำเนินแผนกำร
ใหม่ในกำรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ผลักดันกำรพัฒนำคุณภำพของเศรษฐกิจให้สูงขึ้น และมุ่งมั่นสร้ำงแบรนด์ 
Made in Shanghai โดยนครเซี่ยงไฮ้จะเริ่มแผนกำรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีครั้งใหม่ โดยตั้งเป้ำหมำยว่ำใน
ปลำยปี 2563 ควำมสำมำรถในด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีของอุตสำหกรรมกำรผลิตของนครเซี่ยงไฮ้จะ
พัฒนำไปอีกขั้น ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงอุตสำหกรรมสูงขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด มีกำรแบ่งแรงงำนในกำร
ผลิตของห่วงโซ่มูลค่ำโลก (Global Value Chains) เพ่ิมขึ้น ห่วงโซ่อุตสำหกรรมทั้งหมดพัฒนำแบบก้ำว
กระโดด และเกิดกลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิตที่ทันสมัยระดับโลก ซึ่งจะส่งผลให้นครเซี่ยงไฮ้กลำยเป็นฐำนกำร
ผลิตระดับสูง เป็นแหล่งก ำเนิดของเทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ำทันสมัย และเป็นแหล่งรวบรวมบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญด้ำนนวัตกรรม 

 
ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำนครเซี่ยงไฮ้ได้ส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรปรับปรุง

โครงสร้ำงกำรลงทุนในอุตสำหกรรมให้ดีขึ้น โดยจำกสถิติตัวเลขพบว่ำ ขนำดกำรลงทุนในกำรปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีของนครเซี่ยงไฮ้คิดเป็นสัดส่วนเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 47 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 61 ในปี 2560 ซึ่งกำร
ลงทุนดังกล่ำวถือว่ำเป็นส่วนส ำคัญหลักของกำรลงทุนอุตสำหกรรมในนครเซี่ยงไฮ้ 

 
ตั้งแต่ปี 2552 - 2560 นครเซี่ยงไฮ้ได้ด ำเนินกำรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีแล้ว 3 ครั้ง โดยมีกำรด ำเนิน

โครงกำรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทั้งหมด 1,496 โครงกำร คิดเป็นเงินลงทุนรวม 2.32 แสนล้ำนหยวน นอกจำกนี้ 
นำยสวี่ เจิ้นหัว ผู้แทนฝ่ำยกำรลงทุนอุตสำหกรรมของคณะกรรมกำรเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศนคร
เซี่ยงไฮ้กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กำรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีครั้งที่ 1 (ปี 2552 - 2554) มุ่งเน้นปริมำณรวมและขนำด
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กำรเติบโตของอุตสำหกรรม โดยให้ควำมส ำคัญกับขนำดกำรลงทุนของสินทรัพย์ถำวร (Fixed Asset) กำรรวม
งำนด้ำนกำรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและกำรพัฒนำให้เป็นอุตสำหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งมีเป้ำหมำยเพ่ือ
กระตุ้นกำรลงทุนในอุตสำหกรรมและเศรษฐกิจ ในขณะที่ช่วงกำรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีครั้งที่ 2                  (ปี 
2555 - 2557) จะมุ่งเน้นกำรพัฒนำขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยน ำกำรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีกับกำรปรับปรุง
โครงสร้ำง และกำรยกระดับกำรเปลี่ยนรูปแบบทำงอุตสำหกรรมรวมเข้ำด้วยกัน เพ่ือยกระดับโครงสร้ำงกำร
ลงทุนและอุตสำหกรรมให้สูงขึ้น และในส่วนของกำรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีครั้งที่ 3 (ปี 2558 - 2560) จะให้
ควำมส ำคัญกับกำรเพ่ิมคุณภำพและประสิทธิภำพ โดยผลักดันกำรปฏิรูปโครงสร้ำงด้ำนอุปทำนและกำร
ก่อสร้ำงศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับกำรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีรวมเข้ำไว้ด้วยกัน เพ่ือพัฒนำคุณภำพและ
ประสิทธิภำพของอุตสำหกรรม เร่งปรับเปลี่ยนกำรขับเคลื่อนในรูปแบบใหม่ และบ่มเพำะแหล่งเติบโตใหม่ของ
อุตสำหกรรม 

 
ตำมแผนกำรดังกล่ำว ในปี 2563 นครเซี่ยงไฮ้จะด ำเนินโครงกำรสำธิตทั้งหมด 600 โครงกำร ผลักดัน

บริษัทด ำเนินโครงกำรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี 5,000 โครงกำร ส่งเสริมกำรลงทุนและขยำยขนำดกำรลงทุนใน
กำรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพ่ิมมำกขึ้น โดยให้เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี สร้ำงสิ่งแวดล้อมใหม่ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ลดระยะเวลำกำรตรวจสอบอนุมัติ และเป็นแนวหน้ำในกำรเริ่มด ำเนินโครงกำรลงทุนด้ำนสภำพแวดล้อม
ทำงธุรกิจของโลก 

 
ในส่วนของปี 2561 นครเซี่ยงไฮ้วำงแผนสร้ำงโครงกำรสำธิตทั้งหมด 200 โครงกำร ผลักดันบริษัท

ด ำเนินโครงกำรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี 1,700 โครงกำร คิดเป็นมูลค่ำกำรลงทุน 6.90 หมื่นล้ำนหยวน โดยจะ
เน้นสนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในด้ำนกำรผลิตอัจฉริยะ รถยนต์พลังงำนใหม่และรถยนต์ขับเคลื่อน
อัตโนมัติ กำรบินพำณิชย์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศยุคใหม่ ซึ่งตำมนโยบำยใหม่นี้ บริษัทจะได้รับเงินทุน
สนับสนุนเพ่ิมขึ้นจำกเดิมประมำณร้อยละ 25 อีกทั้งกำรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีครั้งใหม่นี้จะช่วยสนับสนุนให้
บริษัทมีเทคโนโลยีใหม่ เช่น Big Data ปัญญำประดิษฐ์ (AI) และเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้ 
 
ที่มำ: https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/shanghai-aiming-to-be-chinas-ai-hub 
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ความก้าวหน้าด้าน Digital ของเมือง Hangzhou 
 

นครหำงโจวตั้งอยู่ทำงตะวันออกของประเทศจีน ก ำลังวำงแผนเพ่ือท ำให้หำงโจวเป็น "เมืองเศรษฐกิจ
ดิจิทัลแห่งแรกของจีน" ภำยในระยะเวลำ 5 ปี โดยหำงโจว ซึ่งได้ชื่อว่ำเป็นเมืองแห่งอินเทอร์เน็ตที่มีชื่อเสียง
ที่สุดของจีน ก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรฟ้ืนฟูอุตสำหกรรมด้วยวิสัยทัศน์ที่ เป็นจินตนำกำรสุดบรรเจิด โดยอนำคต
หำงโจวจะถูกสร้ำงให้เป็นแหล่งทรัพยำกรชั้นเยี่ยมระดับนำนำชำติจำกเทคโนโลยีและแนวคิดด้ำนเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของจีน เป็นสถำนที่ชุมนุมของบรรดำองค์กรและผู้มีควำมสำมำรถมำกมำย เป็นสถำนที่ชั้นน ำในกำร
พัฒนำกำรปฏิรูปอุตสำหกรรมดิจิทัล เป็นแหล่งสำธิตกำรปฏิรูปอุตสำหกรรมให้กลำยเป็นดิจิทัล ตลอดจนเป็น
แหล่งที่มำของโครงกำรก ำกับดูแลเมืองดิจิทัล โดยระบบพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัลของหำงโจวจะเริ่มปรำกฏเป็น
รูปเป็นร่ำงภำยในปี 2565 นี้" 
 

แนวคิดในกำรสร้ำงเมืองที่เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งแรกของประเทศนี้ไม่ใช่กำรฝันกลำงวัน เพรำะจำก
สถิติพบว่ำ เศรษฐกิจดิจิทัลของหำงโจวมีมูลค่ำคิดเป็น 1 ใน 4 ของผลผลิตทำงเศรษฐกิจทั้งหมดของเมือง อีก
ทั้งช่วยขับเคลื่อนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจมำกกว่ำครึ่งหนึ่งของเมือง  White Paper of Digital Economy 
Index of Chinese Cities ซึ่งได้รับกำรเผยแพร่เมื่อเดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำ หำงโจวถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆ 
และเป็นหนึ่งในเมืองชั้นน ำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงข้อมูลและสำรสนเทศ กำรให้บริกำรภำยในเมือง 
ตลอดจนกำรก ำกับดูแลเมือง และกำรบูรณำกำรทำงอุตสำหกรรม 
 

หำงโจวเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในด้ำนวัฒนธรรมและทัศนียภำพอันงดงำมตั้งแต่ยุคสมัยโบรำณ 
และได้รับสมญำนำมว่ำเป็น "สวรรค์บนดิน" ปัจจุบัน หำงโจวถือเป็นเมืองภูมิศำสตร์เศรษฐกิจแห่งใหม่ของจีน 
ด้วยเสน่ห์และศักยภำพอันโดดเด่นที่มีส่วนช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
ได้ช่วยขับเคลื่อนให้หำงโจวสร้ำงอุตสำหกรรมที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์มหำศำล เช่น ซอฟต์แวร์ข้อมูล อี
คอมเมิร์ซ คลำวด์คอมพิวติ้ง บิ๊กดำต้ำ และดิจิทัลคอนเทนต์ พร้อมกับกำรเกิดขึ้นของบริษัทชั้นน ำมำกกว่ำ 20 
องค์กร เช่น Alibaba, NetEase และ Hikvision ตลอดจนเป็นจุดก ำเนิดของเมืองที่มีคุณลักษณะเด่นต่ำงๆ 
เช่น หยุนชี เมืองแห่งคลำวด์ เป็นต้น นอกจำกนี้ หำงโจวยังเป็นแหล่งรวมสถำบันวิจัยทำงวิทยำศำสตร์หลำย
แห่ง เช่น WestLake University, Zhijiang Lab, Alibaba DAMO Academy และอีกมำกมำย 
 

ด้วยพลังจำกเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันใหม่ๆ รวมถึงสภำพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม โอบล้อมไปด้วย
ภูเขำและแม่น้ ำ หำงโจวจึงกลำยเป็นเมืองที่ก ำลังได้รับควำมนิยมในหมู่ชำวจีนรุ่นใหม่ เช่นเดียวกับ
ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติ โดยเมื่อ 5 ปีที่แล้ว หยุนชีเคยเป็นเขตอุตสำหกรรมดั้งเดิม แต่ปัจจุบัน ได้กลำยเป็น
แหล่งชุมนุมของเหล่ำนักวิทยำศำสตร์และผู้มีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำงมำกกว่ำ 4,200 คน 
 

กำรรวมตัวกันของเหล่ำผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ท ำให้มีเรื่องรำวที่สร้ำงแรงบันดำลใจเกี่ยวกับกำร
สร้ำงธุรกิจและนวัตกรรมเกิดขึ้นทุกวันในเมืองหำงโจว โดยเฉลี่ยในแต่ละวัน จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลำด 
602 รำยกำร มีกำรออกสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ 109 รำยกำร รวมถึงมีกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนธุรกิจและกำรเงิน
มำกกว่ำ 10 รำยกำร 
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ปัจจุบัน หำงโจวก ำลังมุ่งมั่นพยำยำมที่จะก้ำวขึ้นมำเป็นเมืองชั้นน ำในด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
ของจีน ด้วยกำรเป็นเมืองเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งแรกของประเทศ และคำดกำรณ์ว่ำภำยในปี 2565 หำงโจวจะ
เป็นศูนย์กลำงของอุตสำหกรรมหลำยภำคส่วนและมีบทบำทในระดับนำนำชำติ ไม่ว่ำจะเป็นอีคอมเมิร์ช คลำวด์
คอมพิวติ้ง บิ๊กดำต้ำ ปัญญำประดิษฐ์ ดิจิทัลคอนเทนต์ ควำมปลอดภัยด้ำนข้อมูล และแขนงอ่ืนๆ 
 

จำกมุมมองของนำยแจ็ค หม่ำ นั้น กำรวัดระดับควำมเป็นดิจิทัลของเมืองไม่อำจวัดได้จำกจ ำนวนของ
บริษัท สิ่งที่ส ำคัญคือ บริษัทและหน่วยงำนรัฐทั้งหมดสำมำรถใช้เทคโนโลยีเหล่ำนี้ได้ดีแค่ไหน รวมถึงมีส่วนร่วม
ในกำรผลักดันกำรพัฒนำเมืองมำกเพียงใด "หำงโจวควรทดลองและสำธิตให้เมืองต่ำงๆ ทั่วโลกได้ประจักษ์" ใน
หำงโจว คุณสำมำรถขึ้นรถไฟฟ้ำใต้ดินหรือซื้อไข่ต้มใบชำด้วยกำรช ำระเงินผ่ำนโทรศัพท์มือถือ และยังสำมำรถ
ถอนเงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพผ่ำนกำรใช้เทคโนโลยีจดจ ำใบหน้ำ หรือแม้แต่จองโรงแรมเพียงแค่แสดงบัตร
เครดิตของคุณเอง ไม่เพียงเท่ำนั้น คุณยังสำมำรถจัดกำรเรื่องต่ำงๆ นับ 153 เรื่องด้วยโทรศัพท์มือถือเพียง
เครื่องเดียว นครหำงโจวเป็นเมืองแห่งแรกของจีนที่สำมำรถมอบบริกำรเหล่ำนี้ได้ 
 

เหมือนกับนโยบำย "Shenzhen speed" ที่ผู้คนให้ควำมสนใจเมื่อพูดถึงกำรเริ่มต้นกำรปฏิรูปและกำร
เปิดประเทศของจีน กำรบริกำรของรัฐบำลหำงโจวก ำลังสะท้อนให้เห็นถึง "Hangzhou efficiency" โดยอำศัย
กำรพลิกโฉมเมืองสู่ดิจิทัล กิจกำรของรัฐบำลหำงโจวส่วนใหญล้วนบรรลุเป้ำหมำย "once at most" ซึ่งต้อง
อำศัยอุตสำหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลที่ก้ำวหน้ำ นอกจำกนี้ นครหำงโจวยังก้ำวขึ้นเป็นผู้น ำในกำรจัดตั้งแผนก
บริหำรงำนภำครัฐด้วย "บิ๊กดำต๊ำ" ซึ่งตอบสนองต่อกระบวนกำรให้บริกำรของรัฐบำลอย่ำงรวดเร็ว ปัจจุบัน มี
กำรรวบรวมข้อมูลเกือบ 4 หมื่นล้ำนชิ้นจำกทั้ง 59 แผนกทั่วทั้งเมือง ข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บรวบรวมเป็นอย่ำงดี 
รวมทั้งได้รับกำรแบ่งปันกันอย่ำงครบถ้วนและทั่วถึง โดยในแต่ละวัน มีกำรถ่ำยโอนข้อมูลมำกกว่ำ 2 ล้ำนครั้ง 
 

กำรจัดกำรข้อมูลมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง เพรำะเวลำนี้ทรัพยำกรข้อมูลที่เคยอยู่กระจัดกระจำยตำมแต่
ละแผนกและแยกออกจำกกันได้เชื่อมต่อกันแล้ว ซึ่งส่งผลให้เกิดกำรเชื่อมต่อและกำรแบ่งปันข้อมูลของรัฐบำล 
ตลอดจนเกิดกำรปรับปรุงที่ทันสมัย และท ำให้กำรบริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงอำจกล่ำว
ได้ว่ำ ปัจจุบัน ประชำชนในนครหำงโจวได้อำศัยอยู่ในเมืองแห่งอนำคตแล้ว โดยที่งำนประชุม Yunqi Cloud 
Town Computing Conference ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกันยำยน รัฐบำลหำงโจว พร้อมกับบริษัทต่ำงๆ เช่น 
Alibaba ได้ร่วมกันเปิดตัว Hangzhou "City Brain" 2.0 
 

ด้วยกำรควบคุมที่แม่นย ำของ "City Brain" หรือสมองของเมือง ท ำให้ประสิทธิภำพกำรจรำจรในเมือง
หำงโจวได้รับกำรพัฒนำขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ในรำยชื่อของเมืองที่มีกำรจรำจรหนำแน่นที่สุด เมืองหำงโจวลดลง 5 
อันดับจำกในปี 2559 มำอยู่ที่อันดับ 57 ในช่วงไตรมำสที่สองของปีนี้ นอกจำกนี้ "City Brain" 2.0 ยังได้ถูก
น ำไปปรับใช้ในหลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำรดับเพลิง กำรจัดกำรทิวทัศน์ของเมือง กำรจรำจรกำรท่องเที่ยว 
และระบบตรวจสอบสินเชื่อ 
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หวัง เจียน ประธำนคณะกรรมกำรเทคนิคของ Alibaba กล่ำวว่ำ เป้ำหมำยสูงสุดของ "City brain" 
คือกำรให้ข้อมูลเพ่ือช่วยให้เมืองสำมำรถคิดและตัดสินใจได้ และเพ่ือสร้ำงหำงโจวให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่
สำมำรถปรับตัวและสร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชำวเมือง 
 

ในเดือนมกรำคมที่ผ่ำนมำ กรุงกัวลำลัมเปอร์ในมำเลเซียได้เปิดตัวโครงกำรทดสอบรถส ำหรับใช้งำน
เฉพำะทำงจำก "City Brain" ของหำงโจว ซึ่งผลกำรทดสอบเผยให้เห็นว่ำ รถพยำบำลใช้เวลำเดินทำงไปถึงจุด
เกิดเหตุลดลงถึง 48.9% และในอนำคต "ไฟจรำจรหำงโจว" อำจกลำยเป็นระบบควบคุมไฟจรำจรระบบใหม่
ของโลก 
 

นำยแจ็ค หม่ำ ระบุว่ำ กำรเป็นเมืองแรกในกระบวนกำรเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชำติ ไม่ได้เกี่ยวกับควำม
มั่งคั่งและกำรพัฒนำเศรษฐกิจเท่ำนั้น แต่ยังหมำยรวมถึงอำรยธรรม กำรก ำกับดูแล และควำมปลอดภัย "กำร
เปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัลจะไม่สร้ำงรอยแตกร้ำว เทคโนโลยีจะท ำให้เมืองเป็นสถำนที่ท่ีดีขึ้น" 
 

นำยโจว เจียงหยง มั่นใจเต็มร้อยที่จะสร้ำงให้เมืองหำงโจวเป็นเมืองแรกในกระบวนกำรเศรษฐกิจ
ดิจิทัลแห่งชำติ นำยโจวกล่ำวว่ำ "เมืองแรก" คือเมืองที่กระบวนกำรดิจิทัลผลักดันอุตสำหกรรมเพ่ือส่งเสริมกำร
ก ำกับดูแลด้วยระบบดิจิทัล เมืองหำงโจวควรจะปลุกตัวเลขท่ีหลับใหลด้วยกำรใช้วิธีกำรทำงเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน บริกำรควำมเป็นอยู่ของประชำชน และบริกำรของรัฐบำล ท ำให้หำง
โจวเป็นเมืองแห่งโซลูชั่นพร้อมระบบกำรจัดกำรดิจิทัลระดับโลก 

 
ET CITY BRAIN 2.0 กับเรื่องรำวในเมืองหังโจวยุคใหม่ เมืองหังโจว ขึ้นชื่อเลื่องลือด้ำนธรรมชำติที่

งดงำม จนมีค ำกล่ำว “เบื้องบนมีสวรรค์ เบื้องล่ำงมีซู-หัง” อันหมำยถึงว่ำ บนแผ่นดินนั้น มีเมืองซูโจว และ
เมืองหังโจว ที่งดงำมเทียบเมืองสวรรค์บนชั้นฟ้ำ ณ ขณะนี้ เมืองหังโจวยังเปี่ยมด้วยเสน่ห์ดิจิทั ล และก ำลัง
กลำยเป็น “เมืองวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี”  

 
อาลีบาบา คลาวด์ (Alibaba Cloud) หน่วยปฏิบัติกำร คลำวด์ คอมพิวติ้ง ของอำลีบำบำ กรุ๊ป และ

รัฐบำลเมืองหังโจว ได้ประกำศเปิดตัว ET City Brain 2.0 หรือ “มันสมองเมือง อีที เวอร์ชั่น 2.0” แห่งเมือง
หังโจวอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว หลังจำกที่ทดลองระบบฯมำเป็นเวลำสองปี โดยนำย ไซมอน หู ประธำน อำลีบำ
บำ คลำวด์ ขึ้นเวทีประกำศ ET City Brain 2.0 ในกำรประชุมประจ ำปี Computing Conference 2018 ของ
อำลีบำบำ กรุ๊ป เมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่ำนมำ เขำอธิบำยว่ำ “City Brain” เป็นกำรสร้ำงคุณค่ำบทบำทให้กับ
ดำต้ำ โดยน ำ ปัญญำประดิษฐ์ (AI) และอัลกอริทึม (Algorithm) มำสร้ำง “มันสมองเมือง” ที่สำมำรถวิเครำะห์
ข้อมูลจ ำนวนมหำศำล และแปลงเป็นข้อมูลเชิงปฏิบัติกำรในอัตรำเร็วตำมเวลำจริง  

 
ET City Brain 2.0 ไม่ใช่เมืองจินตนำกำรในภำพยนตร์แนววิทยำศำสตร์ หำกเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ใหม่ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 420 ตำรำงกิโลเมตร ในเมืองหังโจว บ้ำนเกิดของอำลีบำบำ ท ำให้ชีวิตประชำชนทั่วไป
สะดวกสบำยชิวๆอย่ำงเหลือเชื่อ  “ET City Brain” ช่วยจัดกำรกำรขนส่งในเขตเมือง โดยใช้เทคโนโลยี คลำวด์ 
คอมพิวติ้ง และเอไอ มำปรับปรุงประสิทธิภำพกำรจรำจร อำทิ คำดกำรณ์กระแสกำรจรำจรในจุดต่ำงๆอย่ำง
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อัตโนมัติ ตรวจจับอุบัติเหตุบนท้องถนนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ City Brain สำมำรถเปลี่ยนสัญญำณไฟจรำจร
ให้เปิดทำงให้กับรถพยำบำลฉุกเฉิน และรถดับเพลิงโดยไม่มีกำรหยุดชะงักใดๆ และไปถึงเป้ำหมำยปลำยทำง
เร็วกว่ำ 49 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับเม่ือก่อน 

 
ในกำรจัดอันดับเมืองแออัดกำรจรำจรยอดแย่ในจีน เมืองหังโจวเคยติดอันดับเมืองแออัดอันดับที่ 5 

ขณะนี้ได้หล่นมำอยู่ในอันดับที่ 57 หมำยถึงว่ำประสิทธิภำพกำรจัดกำรระบบขนส่งในเมืองหังโจวดีขึ้นอย่ำงน่ำ
ทึ่ง “หังโจวอำจเป็นเมืองเดียวที่สำมำรถบอกได้ว่ำ ขณะนี้มีรถอยู่บนถนนกี่คัน” นอกจำกกำรปรับปรุงด้ำน
กำรจรำจรของเมือง อำลีบำบำ คลำวด์ ยังได้ร่วมมือกับรัฐบำลท้องถิ่น และสถำบันวิจัยต่ำงๆ เพ่ือน ำเทคโนโลยี 
ไปใช้สอยประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ “นี่เป็นแค่กำรเริ่มต้น”  

 

 
 
ใบรับรองการเดินเรือคอลต้าอว้ินเหอฉบับเดียว 
สำมีภรรยำหลิวอ่ีว์โค่วเดินเรือบนล ำน้ ำต้ำอวิ้นเหอระหว่ำงกรุงปักกิ่ง-เมืองหังโจว มำนำน 13 ปี ในแต่

ละปีต้องต่อใบรับรองกำรเดินเรือ เขำต้องแวะท่ำเรือหลำยแห่งเพ่ือขอเอกสำรรับรองโดยกำรยื่นขอฯแต่ละแห่ง
ต้องใช้เวลำด ำเนินกำร 1-2 วัน กว่ำจะเสร็จขั้นตอนกำรขอใบรับรองเดินเรืออย่ำงสมบูรณ์ต้องใช้เวลำทั้งสิ้นนับ 
10 วัน  

 
เมื่ออำลีบำบำ คลำวด์ จับมือกับรัฐบำลท้องถิ่นเมืองหังโจว ติดตั้งระบบบิ๊กดำต้ำ จนกระทั่งส ำนักงำน

ก ำกับดูแลกำรเดินเรือเมืองหังโจวได้พลิกโฉมระบบบริกำรอัจฉริยะ “one stop, one trip, one paper” ในปี 
2018 ท ำให้กำรวิ่งขอเอกสำรรับรอง 7 ฉบับ ถูกรวบขั้นตอนเหลือเพียงฉบับหรือเล่มเดียวเท่ำนั้น 
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ร้านขายเนื้อหมูที่ไร้สมุดบัญชีของนาง สีว์ ชุ่ยฉิน 
กำรช ำระเงินผ่ำนโทรศัพท์มือถือ กลำยเป็นช่องทำงที่ชำวจีนเลือกใช้ช ำระค่ำสินค้ำและบริกำรมำก

ที่สุด ส ำหรับในเมืองหังโจว กว่ำ 95 เปอร์เซ็นต์ของร้ำนค้ำสะดวกซื้อ กว่ำ 98 เปอร์เซ็นต์ของรถแท็กซี่ และ
รถเมล์กว่ำ 5,000 คัน ต่ำงใช้ระบบช ำระเงินผ่ำนมือถือ กลำยเป็นเมืองที่มีกำรช ำระเงินผ่ำนมือถือมำกท่ีสุด 

 
นำง สีว์ ชุ่ยฉิน เปิดร้ำนขำยเนื้อหมูที่หังโจวมำ 11 ปี หลังจำกท่ีใช้ระบบช ำระเงินผ่ำนมือถือ ที่จีนเรียก 

“Alipay” ท ำให้กำรด ำเนินกิจกำรร้ำนขำยเนื้อหมูของนำงสะดวกขึ้นมำก ไม่ต้องเตรียมเศษเงินจ ำนวนมำกไว้
ส ำหรับทอนเงินให้ลูกค้ำ ไม่ต้องวิ่งไปฝำกเงินที่ธนำคำร นอกจำกนี้รำยกำรช ำระเงินก็เห็นชัดเจน หำกมีลูกค้ำ
จ่ำยเงินผิด ก็พบควำมผิดพลำดอย่ำงทันกำรณ์ 
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ซูเปอร์มาร์เก็ตอัจฉริยะ “เหอหม่า” 
 ซูเปอร์มำร์เก็ต “เหอหม่ำ” ใช้ระบบปฏิบัติกำรอัลกอริทึมและระบบดิลิ เวอรี่ ตัวอย่ำงเช่น กำรใช้

อัลกอริทึม (Algorithm)หยิบสินค้ำตำมใบสั่งซื้อ ท ำให้กำรควบคุมห่วงโซ่กำรหยิบสินค้ำแล้วเสร็จภำยใน 3 
นำที กำรป้อนข้อมูลที่อยู่ของลูกค้ำในระบบบิ๊กดำต้ำ และจัดส่งสินค้ำฟรีให้กับลูกค้ำที่อยู่ภำยในรัศมี 3 
กิโลเมตร ภำยใน 30 นำที ซูเปอร์มำร์เก็ตอัจฉริยะ “เหอหม่ำ” ได้พลิกโฉมระบบจัดกำรของกำรค้ำปลีกแบบ
เก่ำ  นอกจำกนี้ ปัญหำใหญ่ที่หั่นก ำไรของซูเปอร์มำร์เก็ตขำยของสดคือสินค้ำเน่ำเสียที่มีมำกถึง 30 เปอร์เซนต์ 
กำรใช้ระบบบิ๊กดำต้ำ วิเครำะห์อุปสงค์และอุปทำน จะช่วยลดสินค้ำล้นคลังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

 
 

เซียว ฟังซุ่น “พิจารณาคดีในศาลคนเดียว” 
ในปี 2016 ศำลประชำชนเขตซีหูเมืองหังโจว ประเดิมน ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ของระบบ ET ของ

อำลีบำบำ คลำวด์ มำใช้ในกำรจดบันทึกกำรให้ปำกค ำพยำนระหว่ำงกำรพิจำรณำและตัดสินคดีควำมศำล โดย
อัตรำควำมแม่นย ำสูงกว่ำกำรบันทึกของพนักงำนจดบันทึกทั่วไป นับเป็นบรรลุกำรสร้ำง“ศำลอัจฉริยะ” 
 

เมื่อเดือนเม.ย. 2018 ศำลประชำชนเขตซีหูนครหังโจว ได้โชว์กำรพิจำรณำคดี “คนเดียวในศำล” โดย
ที่ฝ่ำยโจทย์อยู่ที่บ้ำน ส่วนจ ำเลยนั้นอยู่ที่ส ำนักงำนทนำยควำมที่อยู่ห่ำงไกลออกไปกว่ำ 1,200 กิโลเมตร และ
สิ่งที่สร้ำงควำมตื่นตะลึงแห่ผู้คนอีกคือ พนักงำนจดบันทึกกำรให้ปำกค ำเป็นพยำนในศำล เป็น “หุ่นยนต์” 
ภำยในศำลมีเพียงเจ้ำหน้ำที่ศำลเพียงคนเดียวคือ นำย เซียว ฟังซุ่น ! 
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ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะของสนามบินนานาชาติเซี่ยงซันนครหังโจว  
ที่อำคำร T3 ของสนำมบินนครหังโจว ได้ติดตั้งเทคโนโลยีรู้จ ำใบหน้ำคนในระบบสมองอำกำศยำน ET 

ณ ด่ำนตรวจควำมปลอดภัย ที่มีควำมแม่นย ำสูงถึง 99.6 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงหนึ่งเดือนที่มีกำรติดตั้งระบบฯ
ดังกล่ำว สำมำรถตรวจจับผู้โดยสำรที่ใช้บัตรประชำชนปลอม 5 คน  

 
หลังจำกท่ีติดตั้งระบบรู้จ ำใบหน้ำ ผู้โดยสำรแต่ละคนใช้เวลำผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจควำมปลอดภัยของ

สนำมบิน น้อยลงเหลือเพียง 3 วินำทีเท่ำนั้น น้อยกว่ำระบบเก่ำท่ีใช้เครื่องสแกนสแกนตรวจค้นตัวผู้โดยสำร ถึง
กว่ำ 3 เท่ำ 
 
ที่มำ: https://asianetnews.net/view-release?pr-id=75857 
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ความก้าวหน้าด้าน Digital ของเมือง Shenzhen 
 

เมื่อเอ่ยชื่อ “เซินเจิ้น” (Shenzhen) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จะนึกถึงเมืองแห่งของก๊อป หรือของ
ลอกเลียนแบบ ตั้งแต่กระเป๋ำ นำฬิกำ ปำกกำ เสื้อผ้ำ ไปจนถึงสินค้ำเทคโนโลยี ถึงกับมีกำรพูดกันว่ำสินค้ำ
อะไรก็ตำมในโลกที่ก ำลังฮิตอยู่ หำกมำเซินเจิ้นก็จะเจอสินค้ำนั้นแบบเดียวกันเป๊ะ ที่เป็นงำนระดับ Mirror ไป
จนถึงลอกดีไซน์ แต่ดัดแปลงตัวอักษรแบรนด์ หรือเปลี่ยนชื่อแบรนด์ 

 
เหตุที่ท ำให้ “เซินเจิ้น” ถูกมองว่ำเป็นเมืองแห่งของก๊อปปี้ เพรำะเป็นเมืองที่มีโรงงำนผลิตสินค้ำต่ำงๆ 

มำกมำย ประกอบกับโลเกชั่นเมืองติดกับเกำะฮ่องกง นักท่องเที่ยวสำมำรถเดินทำงข้ำมจำกฮ่องกง มำเซินเจิ้น
ได้ง่ำยและสะดวกด้วยทำงรถไฟ โดยกิจกรรมยอดนิยมที่บรรดำทัวร์จัดให้ลูกทัวร์เมื่อมำถึงเซินเจิ้น คือ ช้อปปิ้ง
ที่ “Luohu Commercial City” หรือ “ห้ำงสรรพสินค้ำหลอฮู” เป็นห้ำงฯ แรกๆ ของเซินเจิ้น 

 
ภำยในประกอบด้วยร้ำนค้ำเช่ำรำยเล็กๆ จ ำนวนมำก ที่ขำยของใช้ในชีวิตประจ ำวัน ทั้งผู้หญิงและ

ผู้ชำย เช่น เสื้อผ้ำ กระเป๋ำ เครื่องประทับ รองเท้ำ รวมถึงสินค้ำหัตถกรรม ของที่ระลึก และสินค้ำเทคโนโลยี 
โดยมีทั้งสินค้ำลอกเลียนแบบแบรนด์ดังระดับโลก ดีกรีควำมเหมือนแบรนด์จริงมีให้เลือกหลำยระดับ ตั้งแต่งำน 
Mirror ไปจนถึงลอกดีไซน์ แต่ดัดแปลงตัวอักษรแบรนด์ หรือเปลี่ยนชื่อแบรนด์ และสินค้ำท้องถิ่นท่ัวไป 

 
นี่จึงท ำให้ในสำยตำของคนท่ัวไป และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มอง “เซินเจิ้น” เป็นเมืองแห่งของก๊อปปี้ 
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แต่ในควำมเป็นจริงแล้ว… ยุทธศำสตร์ของเมือง “เซินเจิ้น” ไม่ได้ถูกวำงให้เป็นมหำนครของก๊อป
เช่นนั้น เพรำะในยุค “เติ้งเสี่ยวผิง” ที่ปฏิรูปเศรษฐกิจประเทศจีนด้วยนโยบำยเปิดประเทศ ได้จัดตั้ง “เมืองเซิน
เจิ้น” ที่ในอดีตเป็นหมู่บ้ำนชำวประมง สภำพควำมเป็นอยู่ยำกจน ให้เป็น “เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของ
จีน” ตั้งแต่ปี 2523 โดยให้สิทธิประโยชน์กำรลงทุนด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนภำษี, ค่ำแรงในจีน เพ่ือดึงดูดนักลงทุน
เข้ำมำสร้ำงฐำนกำรผลิตที่นี่ 
 

ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน www.thaibizchina.com ฉำยภำพ Roadmap กำรพัฒนำเมืองเซินเจิ้น 
หลังจำกก่อตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แบ่งเป็น 4 เฟสใหญ่ คือ 
 
▪ ปี 2523 – 2528 สร้ำงเมืองเซินเจิ้นให้เป็นเขตกำรแปรรูปเพ่ือกำรส่งออกของจีน ซึ่งส่วนใหญ่นักลงทุนใน

ช่วงแรก จะเป็นนักลงทุนจำกประเทศฮ่องกง ไต้หวัน และจำกแถบประเทศเอเชีย 
 

▪ ปี 2528 – 2530 เริ่มพัฒนำจำกกำรพัฒนำช่วงที่ 1 ที่เน้นบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญเข้ำมำที่เมือง
เซินเจิ้นจ ำนวนมำก และพัฒนำจำกอุตสำหกรรมกำรผลิตเพ่ือกำรแปรรูป มำสู่อุตสำหกรรมบริกำร และ
กำรออกแบบมำกขึ้น 

▪ ปี 2530 – 2535 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของเซินเจิ้นมำกขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในพ้ืนที่ 
 

▪ ปี 2535 – ปัจจุบัน กำรพัฒนำเซินเจิ้นจำกเมืองเศรษฐกิจแบบธรรมดำ สู่กำรเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ
ทำงภำคใต้ของประเทศจีน ที่มีควำมโดดเด่นทำงด้ำนอุตสำหกรรมไฮเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
โดยในปี 2550 อุตสำหกรรมโทรคมนำคม คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นสัดส่วนทั้งหมด
ประมำณ 50% ของอุตสำหกรรมทั้งหมดในเมืองเซินเจิ้น 

 
จำกในยุค “เติ้งเสี่ยวผิง” จนมำถึงยุค “ประธำนำธิบดีสี จิ้นผิง” มลฑลกวำงตุ้ง และเมืองเซินเจิ้น ยังคง

เป็นเมืองเศรษฐกิจและกำรค้ำที่ส ำคัญของจีน และมีส่วนส ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งภำยในประเทศ 
และดึงเม็ดเงินลงทุนจำกต่ำงประเทศมำยังจีน 
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ผลักดัน “Made in China” เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก 
 

ธนำคำรกสิกรไทย ชี้ว่ำปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่มีขนำดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และยัง
เป็นแกนหลักในกำรขับเคลื่อนกำรเติบโตของเศรษฐกิจโลก เป็นผลมำจำกขนำดเศรษฐกิจของจีนที่คิดเป็น
สัดส่วนกว่ำ 15% ของเศรษฐกิจโลกทั้งหมด ด้วยอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจกว่ำ 6.8% ในไตรมำส 3 ของ
ปี 2560 และคำดว่ำอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของจีนทั้งปี จะอยู่ที่ไม่ต่ ำกว่ำ 6.7% 

 
ขณะนี้จีนอยู่ในช่วงกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 ซึ่งมี

จุดมุ่งหมำยที่จะท ำให้จีนกลำยเป็น “ศูนย์กลำงนวัตกรรมและกำรเงินของโลก” 
 
ภำยใต้แผนดังกล่ำว ได้มีกำรด ำเนินนโยบำย “Made in China 2025” ซึ่งจะกระตุ้นให้จีนสำมำรถ

ขยำยขีดควำมสำมำรถด้ำน “นวัตกรรมและเทคโนโลยี” ของประเทศ พร้อมทั้งยกระดับผลผลิตต่ำงๆ ในห่วง
โซ่กำรผลิต (Supply Chain) เพ่ือผลักดันแบรนด์ “Made in China” ให้เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก 

 
กำรขับเคลื่อนแบรนด์ “Made in China” ด้วยกำรให้ควำมส ำคัญกับ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี”   

จะสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในอุตสำหกรรมกำรผลิต และแบรนด์สินค้ำของจีน เช่น สินค้ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ธุรกิจ
ในกลุ่มอุตสำหกรรมไอที, Hi-Technology และ กลุ่ม FinTech ถึงแม้ปัจจุบันจีนจะมีบริษัท FinTech ยูนิ
คอร์น (กิจกำรที่มีมูลค่ำมำกกว่ำ 1 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ) เพียง 8 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกำ ที่
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มียูนิคอร์น 12 แห่ง แต่มูลค่ำบริษัท FinTech ยูนิคอร์นของจีนขณะนี้ได้เพ่ิมขึ้นมำกกว่ำ 96.4 หมื่นล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐฯ ท ำให้เวลำนี้บริษัท FinTech ยูนิคอร์นของจีน มีมูลค่ำสูงที่สุดในโลก 
 

 
 
เจาะลึก “เซินเจิ้น” ยกระดับเป็น “Silicon Valley of Asia” 
 

ที่ผ่ำนมำ เรำจะคุ้นเคยกับ “Silicon Valley” เป็นชื่อเรียกกำรเป็นแหล่งรวมส ำนักงำนใหญ่บริษัทไอที
และเทคโนโลยีระดับโลกมำกมำย เช่น Google, Facebook, Apple ตั้งอยู่ในย่ำนเบย์ แอเรีย ซำนฟำนซิสโก 
สหรัฐฯ พ้ืนที่ส ำคัญที่ถือเป็นศูนย์กลำงนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก ที่สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจมหำศำล
ให้กับสหรัฐ และเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้ทั่วโลกเห็นว่ำ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี” มีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ 

 
ไม่เพียงแต่สหรัฐฯ เท่ำนั้นที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลักดันกำรพัฒนำของประเทศ เวลำนี้ 

“รัฐบำลจีน” ก ำลังมุ่งผลักดัน “เซินเจิ้น” เมืองที่มีขนำด 3,000 ตำรำงกิโลเมตร และมีประชำกรกว่ำ 11 ล้ำน
คน ให้เป็น “Silicon Valley of Asia” หรือ “ซิลิคอนวัลเลย์แห่งเอเชีย” เหตุผลที่จีนเลือก “เซินเจิ้น” ให้เป็น
ซิลิคอนวัลเลย์แห่งเอเชีย ปัจจัยหลักๆ ดังนี้ 

 
ในบรรดำเมืองใหญ่ 9 แห่งบริเวณเขตเศรษฐกิจสำมเหลี่ยมปำกแม่น้ ำเพิร์ล ประกอบด้วย นครกว่ำง

โจว, เมืองเซินเจิ้น, เมืองฝอซำน, เมืองจูไห่, เมืองตงกว่ำน, เมืองจงซำน, เมืองเจียงเหมิน, บำงส่วนของเมือง
จ้ำวชิ่ ง  และบำงส่วนของเมืองหุ้ยโจว (ข้อมูลรำยชื่อ 9 เมืองจำกศูนย์ข้อมูลเ พ่ือธุรกิจไทยในจีน 
www.thaibizchina.com) พบว่ำ “เซินเจิ้น” เป็นเมืองที่มีภำคกำรผลิตใหญ่ที่สุด โดยมีมูลค่ำเพ่ิมด้ำน
อุตสำหกรรมถึง 719,000 ล้ำนหยวน อุตสำหกรรมที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรสื่อสำร คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ 
และด้ำนธุรกิจกำรเงิน 
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ภูมิศำสตร์ของเมืองเซินเจิ้น มีควำมสะดวกในกำรสร้ำงระบบคมนำคมครบวงจร ทั้งทำงอำกำศ ถนน 
และทำงน้ ำ จึงท ำให้เซินเจิ้น เป็นเมืองเศรษฐกิจและกำรค้ำส ำคัญแห่งหนึ่งของจีน โดยมีขนำดเศรษฐกิจเป็น
อันดับ 4 ในจีน และเป็นอันดับ 2 ของมณฑลกวำงตุ้ง รองจำกเมืองกวำงโจว 

 
เซินเจิ้น เป็นศูนย์กลำงของเขตเศรษฐกิจใหม่ (กวำงตุ้ง – ฮ่องกง – มำเก๊ำ) หรือ Greater Bay Area 

ภำยใต้กรอบข้อตกลงเพ่ือกระชับควำมร่วมมือระหว่ำงกวำงตุ้ง – ฮ่องกง – มำเก๊ำ โดยภำยใต้ปี 2563 ผลิต
ผลิตทำงเศรษบกิจโดยรวมจำกเขต Greater Bay Area จะมีขนำดใกล้เคียงกับเขตอ่ำวโตเกียว และคำดว่ำ
ภำยในปี 2573 GDP ของเขต Greater Bay Area จะเท่ำกับ 4.62 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ และจะก้ำวขึ้นเป็น
ภูมิภำคอ่ำวที่มีขนำดทำงเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก 

 
รัฐบำลจีนยุค “สี จิ้นผิง” ประกำศนโยบำย “One Belt, One Road” หรือ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทำง” 

เพ่ือเชื่อมต่อกำรค้ำกำรลงทุน และด้ำนกำรเงินระหว่ำงอำเซียน เอเชีย ยุโรป และแอฟริกำ เพ่ือพัฒนำประเทศ
จีน และเซินเจิ้น เป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์ส ำคัญของนโยบำย One Belt, One Road 
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ปัจจุบัน “เซินเจิ้น” เป็นที่ตั้งของส ำนักงำนใหญ่บริษัทข้ำมชำติสัญชำติจีน ที่มีชื่อเสียงจ ำนวนมำก เช่น 
Huawei, Tencent, DJI, ZTE, BYD, Ping An Bank, China Merchants Bank, Vanke & Hytera อี ก ทั้ ง
ขณะนี้บริษัท Apple ก ำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมกำรตั้งศูนย์กลำงด้ำนกำรวิจัย และพัฒนำที่เซินเจิ้นด้วยเช่นกัน 

 
ในบรรดำบริษัทสัญชำติจีนเหล่ำนี้ บำงรำยติดอันดับบริษัทขนำดใหญ่ที่สุดของโลก 500 อันดับ หรือ 

Fortune 500 และบริษัทที่สำมำรถแข่งขันในตลำดโลกได้ เช่น “Huawei” ที่ปัจจุบันติด 3 อันดับแบรนด์
สมำร์ทโฟนที่มียอดขำยจ ำนวนเครื่องสูงที่สุดในโลก “DJI” ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตโดรนรำยใหญ่ ที่มีส่วนแบ่งตลำด 
70% ของตลำดโดรนทั่วโลก 

 
เป็นหนึ่งในศูนย์กลำงทำงกำรเงินใหญ่ของโลก โดยดัชนีศูนย์กลำงกำรเงินโลก (GFCI) จัดท ำโดยบริษัท

วิจัย Z/Yen Group ของอังกฤษ ระบุว่ำปัจจุบัน “เซินเจิ้น” เป็นศูนย์กลำงกำรเงินอันดับที่ 22 ของโลก และ
เป็นที่ตั้งของตลำดหลักทรัพย์เซินเจิ้น และเขตกำรค้ำเสรีเฉียนไห่ เป็นหนึ่งในเขตกำรค้ำเสรีในยุคแรกที่ด ำเนิน
นโยบำยกำรใช้ “นวัตกรรม” ที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนวิสำหกิจท้องถิ่น เช่น กำรจัดตั้ง Xinsiban เพ่ือให้บริกำร
วิสำหกิจขนำดกลำง และขนำดย่อมที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุน และมีโรงเรียนธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นโดย
มหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสียงจ ำนวนมำก จึงเป็นแหล่งผลิตผู้เชี่ยวชำญที่มีทักษะด้ำนกำรเงินชั้นสูงได้อย่ำงต่อเนื่อง 
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ข้อมูลเบื้องต้นหน่วยงานส าหรับศึกษาดูงาน 
 

ประเทศ หน่วยงาน 
Shanghai ▪ Shanghai Municipal Commission of Economy and 

Informatization 
▪ Wondersgroup  
▪ Minhang District License Processing Center  

Hangzhou ▪ DtDream Technology Co Ltd  
Shenzhen ▪ Huawei 

▪ Tencent 
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Shanghai Municipal Commission of Economy and Informatization 
 
ความรับผิดชอบหลัก6 

1. เ พ่ื อ ใ ช้ ก ฎ ห ม ำ ย 
กฎ ระ เบี ยบ  ข้ อบั ง คั บ  แล ะ
น โ ยบำยที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ำ ร
ด ำเนินงำนทำงด้ำนอุตสำหกรรม และสำรสนเทศ ศึกษำเพ่ือร่ำงกฎ และข้อบังคับของท้องถิ่นเกี่ยวกับ
อุตสำหกรรมและสำรสนเทศ และให้ควำมร่วมมือกับฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบเหล่ำนี้ 
 

2. เพ่ือก ำหนดแผนพิเศษ และแผนรำยปีส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม สำรสนเทศ และบริกำรของ
ผู้ผลิตให้สอดคล้องกับกำรวำงแผนโดยรวมของกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของเทศบำลนครเซี่ยงไฮ้ และจัด
ให้มีกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เพ่ือศึกษำมำตรกำรทำงด้ำนนโยบำยในกำรวำงแผนโครงสร้ำงและกำรปรับ
โครงสร้ำงอุตสำหกรรมและสำรสนเทศ  ก ำหนดนโยบำยและมำตรฐำนของอุตสำหกรรมตำมนโยบำย
อุตสำหกรรมแห่งชำติ และกำรวำงแผนพัฒนำอุตสำหกรรมของเทศบำลนครเซี่ยงไฮ้ และจัดท ำนโยบำย และ
มำตรฐำนเหล่ำนี้ เพ่ือเป็นแนวทำง และสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและอุตสำหกรรมสำรสนเทศ 
 

3. ด ำเนินกำรตรวจสอบ และวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนของภำคอุตสำหกรรมและสำรสนเทศ         
กำรด ำเนินงำนทำงด้ำนสถิติ และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรคำดกำรณ์ และกำรเผยแพร่ข้อมูล
ทำงด้ำนสำรสนเทศ และให้ค ำแนะน ำ ตลอดจนประสำนงำนในกำรแก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนและ
กำรพัฒนำของอุตสำหกรรม รับผิดชอบกำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องของอุตสำหกรรมและกำรจัดกำรเหตุฉุกเฉิน
ทำงด้ำนสำรสนเทศ ควำมปลอดภัยในอุตสำหกรรม และกำรระดมทุนเพ่ือกำรป้องกันประเทศ รับผิดชอบใน
กำรบริหำรอุตสำหกรรม และมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร กำรร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
ด ำเนินกำรผลิต กำรจอง และกำรขนส่งวัสดุบรรเทำภัยสำธำรณะภัย และภัยพิบัติเพ่ือต่อสู้กับภัยธรรมชำติ 
ร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรท ำงำน กำรต่อต้ำนกำรผูกขำด รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำน
กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรทหำร และกำรผลิต รับผิดชอบกำรจัดกำรของอุตสำหกรรมทำงทะเล 

 
4. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทำงอุตสำหกรรมของเทศบำลนครเซี่ยงไฮ้ และกำรลงทุนด้ำนข้อมูล

สำรสนเทศ กำรจัดท ำ และวำงแผนโครงกำรอุตสำหกรรมที่ส ำคัญ และโครงกำรก่อสร้ำง ข้อมูลตำมสิทธิที่ได้รับ
อนุมัติจำกเทศบำลนครเซี่ยงไฮ้ ร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดระเบียบ และจัดกำรกำรส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนของอุตสำหกรรมและโครงกำรสำรสนเทศทำงด้ำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรลงทุนของภำครัฐ รับผิดชอบ
กำรตรวจสอบเบื้องต้นและกำรอนุมัติโครงกำรข้อมูลข่ำวสำรของภำครัฐภำยในงบประมำณของนครเซี่ยงไฮ้ ให้
ข้อเสนอแนะในกำรเป็นหน่วยงำนก ำกับดูแลงำนด้ำนกำรค้ำส ำหรับโครงกำรข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคัญและ

                                                           
6 http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node27118/node27386/node27400/node27836/userobject22ai38992.html 
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โครงกำรสำรสนเทศทำงกำรเงินระดับเทศบำลนครเซี่ยงไฮ้ ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิด
กำรถ่วงดุลและบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยพิเศษส ำหรับกำรลงทุนงำนทำงด้ำนสำรสนเทศ ร่วมมือ
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรควำมร่วมมือ และกำรแลกเปลี่ยนในอุตสำหกรรมและข้อมูล
สำรสนเทศ 

 
5. ก ำหนดแนวทำงด้ำนนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีและควำมก้ำวหน้ำ ส่งเสริมกำรปฏิรูปทำงเทคโนโลยี 

เพ่ิมประสิทธิภำพภำคอุตสำหกรรมแบบดั้งเดิม ปฏิรูป และกำรอัพเกรดเทคโนโลยีขั้นสูง ประสำนงำน และจัด
ระเบียบโครงกำรที่ส ำคัญที่เป็นอุตสำหกรรมระดับประเทศและระดับชำติ ศึกษำ ค้นคว้ำ และกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนกำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ และกลยุทธ์แบ
รนด์ในอุตสำหกรรม ประสำนงำนและจัดระเบียบเพ่ือใช้มำตรฐำนทำงเทคนิคของรัฐและท้องถิ่น ร่วมมือกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษำและน ำเสนอมำตรฐำนทำงเทคนิคในกำรท ำงำนของข้อมูลทำงด้ำนสำรสนเทศ 
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรคุณภำพของผลิตภัณฑ์ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงนวัตกรรม พัฒนำซอฟต์แวร์ 
กำรใหบ้ริกำรข้อมูลทำงด้ำนสำรสนเทศ และอุตสำหกรรม  

6. กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงครบวงจร และกำรผลิตที่สะอำดในภำคอุตสำหกรรม ข้อมูลสำรสนเทศ 
และนวัตกรรม กำรบริหำรจัดในภำคอุตสำหกรรม และข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรเพ่ิมคุณภำพ และ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ อุตสำหกรรมแนะน ำ ตลอดจนอุตสำหกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิมกำรจัดกำรกำร
ผลิตที่ปลอดภัย 

 
7. กำรปรับปรุงเขตอุตสำหกรรมแบบดั่งเดิม และกำรยกระดับอุตสำหกรรมให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ รวมถึงหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรพัฒนำอุตสำหกรรม เพ่ิมกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม นวัตกรรม และรับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนพัฒนำอุตสำหกรรมขนำดกลำง และเขตพัฒนำ
อุตสำหกรรม ส่งเสริมให้เกิดกำรรวมกลุ่มของโครงกำรอุตสำหกรรมในอุทยำน และปรับรูปแบบให้เหมำะสม 
รับผิดชอบในกำรประสำนงำนด้ำนกำรก่อสร้ำงและพัฒนำเขตพัฒนำอุตสำหกรรมอย่ำงครบถ้วน 

 
8. สร้ำงระบบกำรท ำงำนเพ่ือรองรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เพ่ือปรับปรุงกำรบริกำร

ส ำหรับองค์กรขนำดกลำงในนครเซี่ยงไฮ้ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมและพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม ส่งเสริมกำรจัดตั้งและปรับปรุงระบบบริกำรของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม กำรจัดกำรและ
ควบคุมกำรท ำงำนของสมำคมอุตสำหกรรม 

9. เพ่ิมกำรพัฒนำบริกำรให้แก่ผู้ผลิต และประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำโลจิ
สติกที่ทันสมัย ส่งเสริมกำรพัฒนำแบบบูรณำกำรกำรบริกำรและกำรผลิต 

 
10. รับผิดชอบดูแลและประสำนงำนกำรผลิตถ่ำนหิน ไฟฟ้ำ และน้ ำมันเชื้อเพลิง มีส่วนร่วมในกำรให้

ค ำแนะน ำกำรบริหำรจัดกำร กำรประสำนงำน และกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนอย่ำงทั่วถึง 
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11. ประสานงานในการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา            
e-government การเผยแพร่อีคอมเมิร์ซ และการประยุกต์ใช้ข้อมูลในภาคเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ 
รับผิดชอบในการประสานงานและการบริหารจัดการการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศสาธารณะ เพื่อจัด
ระเบียบและประสานการประยุกต์ใช้ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆ อุตสาหกรรมและภาคอุตสาหกรรม 

 
12. รับผิดชอบกำรวำงแผนประสำนงำนและกำรจัดกำรกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนข้อมูลเทศบำล 

จัดระเบียบและให้ค ำแนะน ำแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรวำงแผนกำรสื่อสำรสำยงำนเครือข่ำยกำรสื่อสำร
สำธำรณะและเครือข่ำยข้อมูลข่ำวสำรด้ำนควำมมุ่งหมำยพิเศษและด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรที่สอดคล้องกัน  
ประสำนงำนกิจกำรส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับควำมสนใจของสำธำรณชนในตลำดโทรคมนำคม รับผิดชอบในกำร
เชื่อมโยงระหว่ำงธุรกิจกำรค้ำและหน่วยงำนต่ำงๆและเครือข่ำยบริกำรทำงสังคม 

 
13. จัดระเบียบและประสานงานการจัดตั้งระบบความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ รับผิดชอบใน

การให้ค าแนะน าและประสานงานด้านความปลอดภัยข้อมูล ประสานงานและจัดการเหตุการณ์ที่ส าคัญ
เกี่ยวกับความปลอดภัยของเครือข่ายสารสนเทศ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างการก ากับ
ดูแล และการจัดการข้อมูลทางเทคนิคด้านความปลอดภัยเครือข่ายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ เพื่อการ
ด าเนินงานเครือข่ายของเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ และประสานงานด้านความปลอดภัยข้อมูล จัดระเบียบ 
ประสานงาน และแนะน า ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาตลอดจนการท านายและการวางแผน
ทางด้านข้อมูลสารสนเทศ 

 
14. ประสานงานและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมบัตรสมาร์ทการ์ ด จัดระเบียบ และให้

ค าแนะน าในการด าเนินโครงการบัตรสมาร์ทการ์ดที่ส าคัญ และการประยุกต์ใช้บัตรสมาร์ทการ์ด จัด
ระเบียบ ประสานงาน และพัฒนาอุตสาหกรรมบัตรเครดิตให้เป็นที่นิยมมากขึ้น เพื่อเพิ่มความนิยมใน
อุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น การระบุความถี่วิทยุ ฯลฯ (ครอบคลุมทุกด้านของ
เศรษฐกิจสังคมและการด ารงชีวิต) ส าหรับบุคคลและองค์กร แนะน าอุตสาหกรรมบริการสินเชื่อ และข้อมูล
ด้านเครดิต 
 

15. รับผิดชอบงำนด้ำนกำรจัดกำรวิทยุกระจำยเสียงของเทศบำลนครเซี่ยงไฮ้ 
 
16. ด ำเนินภำรกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกเทศบำล 
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Wondersgroup  
 

 
Wondersgroup ก่อตั้งขึ้นเม่ือเดือนธันวำคม ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) และเป็นบริษัทชั้นน ำในกำรพัฒนำเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) ของประเทศจีน จำกประสบกำรณ์ที่สั่งสมมำหลำยปี Wondersgroup ได้ก้ำวขึ้นมำ
เป็นบริษัทชั้นน ำในอุตสำหกรรมพัฒนำซอฟต์แวร์ส ำหรับภำคอุตสำหกรรมหลำยสำขำ และได้รับ ใบรับรอง 
CMMI5 ซึ่งถือเป็นใบรับรองระดับสูงสุด  

ธุรกิจของ Wondersgroup ครอบคลุมหลำกหลำยสำขำ เช่น สุขภำพและควำมเป็นอยู่ ควำมมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิต บริกำรส ำหรับบริษัท กำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ กำรสร้ำงเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จุดเน้น
ส ำคัญอยู่ที่กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำบูรณำกำรในกำรประกอบธุรกิจหรือกิจกำรต่ำง ๆ เพ่ือยกระดับ
กิจกำรเหล่ำนั้นให้ชำญฉลำดมำกยิ่งขึ้น เป้ำหมำยส ำคัญอยู่ที่กำรสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนในเมือง
อัจฉริยะ 

Wondersgroup มีส ำนักงำนใหญ่ในนครเซี่ยงไฮ้ และมีสำขำในเมืองอ่ืน ๆ อีกกว่ำ 40 แห่งทั้งในประเทศจีน 
และสหรัฐอเมริกำ เช่น กรุงปักกิ่ง นครเฉิงตู เมืองอู่ฮ่ัน เมืองฉำงซำ เป็นต้น ปัจจุบัน Wondersgroup มี
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์กว่ำ 600 ผลิตภัณฑ์ และได้รับรำงวัลระดับชำติเกี่ยวกับกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีมำกมำย 
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Minhang District License Processing Center 
 

เขตหมิ่นหำง (Minhang) นครเซี่ยงไฮ้ 
จัดตั้ งขึ้น เมื่อปี  ค.ศ.  1992 ในช่วง
ทศวรรษ 1990 เป็นช่วงเวลำแห่งกำร
ขยำยโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำง ๆ เช่น 
รถไฟ ถนน กำรปรับปรุงทัศนียภำพของ
ถนนสำยหลัก กำรสร้ำงห้ำงสรรพสินค้ำ
ส ำคัญ 2 แห่ง คือ Nanfang Mall และ 
Qibao Mall  

กำรก่อสร้ำงศูนย์บริกำรของเขตหมิ่น
หำง (กำรออกใบรับรองและใบอนุญำต) 

แล้วเสร็จ ในปี ค.ศ. 2000 ในปี ค.ศ. 2002 มีกำรเปิดอุทยำนวิทยำศำสตร์และอุทยำนอุตสำหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง ในช่วงทศวรรษ 2000 มีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนที่อยู่อำศัยของประชำชน ศูนย์กีฬำ 
และสถำบันกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง  

ค.ศ. 2009 เปิดตัวบริกำรให้ประชำชนเช่ำใช้จักรยำน และในปี ค.ศ. 2014 ได้มีกำรบูรณำกำรข้อมูลในบัตร
สุขภำพและบัตรสวัสดิกำรเป็นบัตรเดียวกัน เพ่ือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับประชำชนในกำรรับบริกำร
ทำงกำรแพทย์  

เขตหมิ่นหำงพยำยำมตอบสนองวิสัยทัศน์ Made in China 2025 อย่ำงจริงจัง ด้วยกำรพยำยำมยกระดับขีด
ควำมสำมำรถของอุตสำหกรรมด้ำนต่ำง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง มีกำรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขต
พัฒนำอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง เช่น Minhang Economic and Technological Development Zone, 
Shanghai Lingang Pujiang Hi-Tech City, Xinzhuang Industrial Park, Shanghai Zizhu Hi-Tech 
Industrial Development Zone โดยมุ่งเน้นส่งเสริมงำนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่ส่งเสริม เช่น อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ปัญญำประดิษฐ์ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศยุคใหม่ และอุตสำหกรรมชีวกำรแพทย์ (biomedicine) อุตสำหกรรมอวกำศ 
อุตสำหกรรมยำนยนต์ยุคใหม่ที่ประหยัดพลังงำน อุตสำหกรรมพลังงำนและกำรรักษำสภำพแวดล้อม 
เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้ำ ดำวเทียม เป็นต้น  

แนวคิดหลักส ำคัญของกำรพัฒนำเศรษฐกิจของเขตหมิ่นหำง คือ กำรน ำเทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกรรมมำใช้
ในกำรเพ่ิมมูลค่ำของสินค้ำและบริกำร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำย Thailand 4.0 ของประเทศไทยที่พยำยำม
ยกระดับมูลค่ำของสินค้ำและบริกำรของประเทศผ่ำนนวัตกรรมเช่นเดียวกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง Minhang 
District License Processing Center ที่เริ่มให้บริกำรในรูปแบบเบ็ตเสร็จ ณ จุดเดียวให้แก่ประชำชน และ
ภำคธุรกิจ เช่น กำรให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถลงทะเบียนเพื่อเปิดกิจกรรม หรือท ำธุรกรรมได้อย่ำงครบวงจร 
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DtDream Technology Co Ltd 
Founded in March 2015, Hangzhou DreamWorks Technology Co., Ltd. (referred to as “Dream 

of Dreams”) is headquartered in Yunqi Town, Hangzhou, with branches in 31 provinces and 
cities nationwide, in Beijing, Hangzhou, 
Nanjing, Chengdu, Guangzhou and 
Changsha set up technology innovation 
centers, and more than 80% of the 
company are technicians. The 
DreamWorks is invested by Alibaba 
Group, Ginkgo Valley Capital and 
Everbright Industrial Capital to develop 
and service new Internet platforms. In 
June 2017, DreamWorks won the A round 
of financing, with a valuation of more 
than 1 billion US dollars, becoming an 
industry unicorn.  

DreamWorks is a national high-tech enterprise, CMMI5 software certification enterprise, 
Zhejiang Province information economy innovation leading enterprise, and vice president unit 
of Digital China Research Institute. The company participates in the formulation of “big data 
open sharing” and “big data security” “cloud security” "Standards such as national standards. 
The DreamWorks Research Institute has been identified as the Zhejiang University Big Data Key 
Enterprise Research Institute and the Hangzhou Enterprise High-Tech Research and 
Development Center. 

DreamWorks adheres to the new Internet platform strategy of “cloud-based, data circulation, 
Internet+, security and controllable”. R&D innovation covers big data, data security, cloud 
computing, artificial intelligence and other fields, providing government brain and urban brain. 
Overall solutions and services such as the industrial brain. 

In the field of government affairs, the DreamWorks Workshop serves a wide range of national 
ministries and commissions including the Ministry of Public Security, the Ministry of Human 
Resources and Social Welfare, and serves the provinces of Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, 
Henan, Sichuan, Chongqing, Guizhou, Shanxi, Hunan, Guangxi, and Tibet. The municipal 
government provides end-to-end service capabilities including top-level design, platform 
construction, operation and maintenance operations, training and empowerment, and delivers 
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big data and cloud computing infrastructure, data asset centers, business capability centers, 
Internet + government services, and mobile Collaborative, big data security and other 
programs to build a government brain, help the government achieve digital transformation of 
governance capabilities and governance systems.  

In the urban field, DreamWorks has served nearly 100 cities in Hangzhou, Guangzhou, Nanjing, 
Chengdu, Shenyang, Nanning, Xining, Qingdao, Wenzhou and Zhangzhou. Through the 
construction of the city's brain, it has delivered “mobile convenience” and “digital identity”. 
“One Code Tongcheng” “Public Transportation Optimization” and “Public Safety Guarantee” 
will help the city achieve digital transformation. 

In the industrial field, DreamWorks has extensively served the National Grid, China Southern 
Power Grid, Shanghai Unicom, Zhejiang Unicom, Jiangsu Mobile, Yueda Group, Suyan Group, 
SAIC Volkswagen, Geely Automobile and other enterprises to create “Internet integration” 
through a new Internet architecture. The service platform, "digital marketing" and "enterprise 
data in the middle", help enterprises achieve digital transformation.  

As a new Internet leader, the mission of DreamWorks is to help digital China build and enable 
digital transformation in government, city and industry. The vision of DreamWorks is to use the 
most outstanding data technology to help realize the dream of data. Adhering to the core 
values of customer first, moral integrity, open cooperation, and innovation, DreamWorks is 
committed to building digital China with customers and partners. 

บริษัท หำงโจว ดรีมเวิร์คส์ เทคโนโลยี จ ำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนำคม ค.ศ. 2015 มีส ำนักงำนใหญ่อยู่ที่เมือง
หำงโจว และมีสำขำอยู่ในมณฑลและเมืองต่ำง ๆ กว่ำ 31 แห่งทั่วประเทศ เช่น กรุงปักกิ่ง นครหนำนจิง 
(Nanjing) นครเฉิงตู นครกวำงโจว และเมืองฉำงซำ เป็นต้น บริษัท หำงโจว ดรีมเวิร์คส์ เทคโนโลยี จ ำกัดได้
จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีขึ้นหลำยแห่ง และกว่ำร้อยละ 80 ของพนักงำนเป็นเจ้ำหน้ำที่เทคนิค บริษัท
ต่ำงๆ เช่น Alibaba Group, Ginkgo Valley Capital และ Everbright Industrial Capital ได้ร่วมลงทุนใน
บริษัท หำงโจว ดรีมเวิร์คส์ เทคโนโลยี จ ำกัด เพ่ือพัฒนำแพลตฟอร์มที่ให้บริกำรผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ใน
เดือนมิถุนำยน ค.ศ. 2017 บริษัทสำมำรถระดมทุนได้กว่ำ 1 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 

บริษัท หำงโจว ดรีมเวิร์คส์ เทคโนโลยี จ ำกัด เป็นบริษัทด้ำนเทคโนโลยีในระดับสูง กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ของ
บริษัทได้รับใบรับรอง CMMI5 บริษัทถือเป็นองค์กรชั้นน ำในกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนเศรษฐกิจแห่งข้อมูล 
รวมทั้งเป็นรองประธำนของสถำบันวิจัยด้ำนดิจิทัลของจีน บริษัทยังได้มีส่วนร่วมกับกำรส่งเสริมให้มีกำรแบ่งปัน
ข้อมูลขนำดใหญ่ ควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลขนำดใหญ่ ควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบคลำวด์ รวมทั้ง
มำตรฐำนอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง สถำบันวิจัยของบริษัทเป็นสถำบันวิจัยหลักด้ำนข้อมูลขนำดใหญ่ของ
มหำวิทยำลัยเจ้อเจียง และสถำบันวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีระดับสูงของนครหำงโจว 
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บริษัทยึดมั่นหลักกำรในกำรพัฒนำแพลตฟอร์มเกี่ยวกับระบบคลำวด์และกำรไหลเวียนของข้อมูล ครอบคลุม
ประเด็นข้อมูลขนำดใหญ่ ควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ระบบคลำวด์ ปัญญำประดิษฐ์ และระบบอ่ืน ๆ ที่
เป็นมันสมองของภำครัฐและภำคเอกชน 

บริษัทได้ให้บริกำรอย่ำงครบวงจรแก่หน่วยงำนของรัฐ เช่น กระทรวงควำมมั่นคงสำธำรณะ กระทรวง
ทรัพยำกรมนุษยืและสวัสดิกำรสังคม รวมทั้งรัฐบำลมณฑลหลำยแห่ง ด้ำนกำรออกแบบและพัฒนำแพลตฟอร์ม
เกี่ยวกับกำรบริหำรและใช้ประโยชน์จำกข้อมูล ระบบคลำวด์ ที่ช่วยสร้ำงคลังสมองให้แก่รัฐบำลในกำร
ปฏิบัติงำน 

นอกจำกนี้ บริษัทยังมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเมืองหลำยแห่งโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือช่วยให้ชีวิตของ
ประชำชนสะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้น ทั้งกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัล ระบบขนส่งมวลชน ควำมปลอดภัย
สำธำรณะ เป็นต้น 

ในภำคอุตสำหกรรม บริษัทมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำแพลตฟอร์มส ำหรับกำรตลำดดิจิทัล รวมทั้งกำรน ำข้อมูลมำ
ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรภำคอุตสำหกรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

บริษัทมีบทบำทส ำคัญในกำรผลักดันประเทศจีนให้สำมำรถเปลี่ยนผ่ำนสู่ดิจิทัลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรขับเคลื่อนสังคมด้วยข้อมูลและกำรยึดถือประโยชน์และควำมสะดวกของลูกค้ำ ควำม
ร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ และกำรสร้ำงนวัตกรรม 
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Huawei7 
 

ในโลกปัจจุบันกำรแปลงดิจิทัลเป็นตัวเลือกที่ส ำคัญส ำหรับกำรเติบโตของหน่วยงำน และประเทศ
ต่ำงๆ ประเทศจ ำเป็นต้องเปิดประตูข้อมูลเพ่ือกระตุ้นสถำนะทำงธุรกิจขององค์กร เพ่ือท ำก ำไรท่ำมกลำงกำร
เปลี่ยนแปลงทำงดิจิทัลทุกคนก ำลังค้นหำวิธีกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือก้ำวไปข้ำงหน้ำ และเป็นส่วนหนึ่งของ 
Intelligent World ดิจิทัลเป็นตัวแทนของกำรเปลี่ยนถ่ำย กำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงธุรกิจยุคใหม่และยุคเก่ำ 
รวมถึงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ICT ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภำพ 
McKinsey รำยงำนว่ำในประเทศก ำลังพัฒนำระบบกำรเงินดิจิทัลมีอัตรำกำรเติบโตโดยเฉลี่ยที่ 6% ของกำร
เติบโต GDP ซึ่งเทียบเท่ำกับขนำดของเศรษฐกิจเยอรมันถึง 3.7 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ 

 

 
Huawei's Shenzhen Campus 

 
Huawei เป็นผู้ให้บริกำรโซลูชั่นเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรชั้นน ำระดับโลก ขับเคลื่อนด้วย

ควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินงำนด้ำนนวัตกรรมที่ต่อเนื่อง และกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงเปิดกว้ำง เรำได้สร้ำงผลงำน
ด้ำนไอซีทีที่สำมำรถแข่งขันกับโซลูชั่นแบบครบวงจรในเครือข่ำยโทรคมนำคม อุปกรณ์แ ละเทคโนโลยีคลำวด์
และบริกำรต่ำงๆ ผลิตภัณฑ์และบริกำรด้ำนไอซีทีของเรำถูกใช้ในกว่ำ 170 ประเทศและภูมิภำค ซึ่งให้บริกำร
มำกกว่ำหนึ่งในสำมของประชำกรโลก ด้วยพนักงำน 180,000 รำย Huawei มุ่งม่ันที่จะช่วยให้สังคมในอนำคต
และกำรสร้ำงโลกที่ดีข้ึนด้วยกำรเชื่อมโยง (Better Connected World) 
                                                           
7 http://www.huawei.com/en/about-huawei/corporate-information 



 
 

หน้ำที่ 40/46 
 

What we offer the world? 
 

เรำสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับลูกค้ำของเรำ ร่วมกับผู้ให้บริกำรด้ำนโทรคมนำคม Huawei ได้สร้ำงเครือข่ำย
กว่ำ 1,500 แห่ง ที่ช่วยเชื่อมต่อกับประชำกรกว่ำ 1 ใน 3 ของโลก เรำให้บริกำรภำครัฐและสำธำรณูปโภค
รวมทั้งลูกค้ำองค์กรในภำคกำรเงิน กำรขนส่ง และกำรผลิต เรำช่วยให้องค์กรและอุตสำหกรรมต่ำงๆ สำมำรถ
เข้ำถึงระบบดิจิทัลโดยกำรจัดหำแพลตฟอร์ม โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนไอซีทีเปิดกว้ำง และมีควำมปลอดภัยเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงอุปกรณ์เครือข่ำย และระบบคลำวด์ นอกจำกนี้เรำยังให้บริกำร
ลูกค้ำในองค์กรด้วยบริกำรคลำวด์ที่ มีเสถียรภำพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย ซึ่งเรำจะพัฒนำตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ สมำร์ทโฟน และอุปกรณ์อัจฉริยะอ่ืนๆ ของเรำเรำจะพัฒนำจำกประสบกำรณ์ดิจิทัลของผู้คนในกำร
ท ำงำน และเพ่ือควำมบันเทิง 

 
Huawei’s Value Propositions8 

 
เรำสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม Huawei สนับสนุนกำรเปิดกว้ำงในกำรท ำงำน และควำมส ำเร็จ

ร่วมกัน ด้วยกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกับลูกค้ำ คู่ค้ำ และเพ่ือนร่วมงำนของเรำ เรำก ำลังขยำยคุณค่ำของ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือให้บริกำรระบบนิเวศของอุตสำหกรรมที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  และ
เป็นชุมชนแบบ symbiotic Huawei เป็นสมำชิกขององค์กรมำตรฐำนมำกกว่ำ 360 แห่ง  พันธมิตร
อุตสำหกรรม และชุมชนโอเพนซอร์ส ซึ่งเรำท ำงำนร่วมกันเกี่ยวกับมำตรฐำนหลักๆ และวำงรำกฐำนส ำหรับ
ควำมส ำเร็จร่วมกัน นอกจำกนี้เรำยังได้ร่วมมือกับคู่ค้ำในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ในกำรคิดค้นโดเมนที่เกิดขึ้นใหม่
เช่น cloud computing ระบบเครือข่ำยซอฟต์แวร์ (SDN) ระบบเครือข่ำยเสมือนจริง (NFV) และ 5G ร่วมกัน
เรำก ำลังผลักดันอุตสำหกรรมไปข้ำงหน้ำ 

 
                                                           
8 http://www-file.huawei.com/-/media/CORPORATE/PDF/annual-report/AnnualReport2016_en.pdf 
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เรำผลักดันกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ Huawei สร้ำงรำยได้จำกกำรให้โอกำสที่ท ำให้เกิดกำรจ้ำงงำนใน
ท้องถิ่น และกระตุ้นกำรพัฒนำห่วงโซ่คุณค่ำ ICT ในทุกประเทศที่เรำด ำเนินกำร นอกจำกนี้เรำยังน ำเสนอ
นวัตกรรมไอซีทีโซลูชั่นที่ขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงทำงดิจิทัลของทุกอุตสำหกรรม กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

 
Ecosystem in Practice: What Huawei is Doing9 

เรำช่วยให้กำรพัฒนำที่ยั่งยืน Huawei ได้มีส่วนร่วมอย่ำงมำกในกำรเชื่อมต่อช่องสัญญำณดิจิทัลใน
ต ำแหน่งที่ห่ำงไกลจำก Mount Everest และ Arctic Circle เรำตระหนักดีถึงควำมส ำคัญของกำรสื่อสำรใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน กำรเผชิญหน้ำกับพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจำกอีโบลำในแอฟริกำตะวันตก  กำรปนเปื้อน
นิวเคลียร์หลังสึนำมิในประเทศญี่ปุ่น และแผ่นดินไหวขนำดใหญ่ที่กระทบมณฑลเสฉวนประเทศจีน ท ำให้เรำ
สำมำรถฟ้ืนฟูเครือข่ำยกำรสื่อสำรได้อย่ำงรวดเร็ว และมั่นใจได้ว่ำจะสำมำรถใช้อุปกรณ์โทรคมนำคมที่จ ำเป็น
ในเขตภัยพิบัติได้ เพ่ือส่งเสริมควำมยั่งยืนเรำให้ควำมส ำคัญกับสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรม กำรวำงแผนกำร
ออกแบบ R&D กำรผลิต กำรจัดส่ง และ O&M ให้แก่ลูกค้ำด้วยผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นชั้นน ำที่ช่วยประหยัด
พลังงำนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรำช่วยพัฒนำควำมสำมำรถด้ำน ICT ในท้องถิ่นด้วยโปรแกรม 
Seeds for the Future ในโลกของเรำ ซึ่งเรำท ำงำนร่วมกับเยำวชนใน 108 ประเทศ เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้  
ปลูกฝังควำมเข้ำใจ และควำมสนใจในอุตสำหกรรม ICT มำกขึ้น และกำรมีส่วนร่วมในชุมชนดิจิทัลที่กว้ำงข้ึน 

 

                                                           
9 http://www-file.huawei.com/-/media/CORPORATE/PDF/annual-report/AnnualReport2016_en.pdf 
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เรำมีบุคลำกรที่ทุ่มเท กำรอุทิศ และแรงบันดำลใจเป็นหนึ่งในค่ำนิยมหลักของ Huawei ที่แสดงออก

ในหลำยๆ ด้ำน เรำประเมินพนักงำน และเลือกผู้จัดกำรตำมผลงำนของพวกเขำ รวมทั้งขอบเขตควำม
รับผิดชอบของพวกเขำด้วย เรำให้ทีมงำนที่มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำแพลตฟอร์มระดับโลก มีส่วนช่วยใน
กำรพัฒนำอำชีพของพวกเขำ ด้วยวิธีนี้เรำจึงเปิดโอกำสให้ผู้ใช้ Huawei กว่ำ 100,000 คน ได้รับผลตอบแทนที่
คุ้มค่ำ และได้รับประสบกำรณ์ชีวิตที่น่ำจดจ ำ 
 

เมื่อเอ่ยชื่อ “Huawei” อันที่จริงแล้วชื่อนี้ โลดแล่นอยู่ในอุตสำหกรรมโทรคมนำคมมำกว่ำ 30 ปีแล้ว 
โดยเริ่มจำก Network Business ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีเสำสัญญำณของผู้ให้บริกำรโทรคมนำคมทั้ง
ในจีน และไทย ก่อนจะขยำยเข้ำสู่ Consumer Business หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในนำมของ “สมำร์ทโฟน 
Huawei” เมื่อช่วง 10 ปีมำนี้ ในขณะที่ประเทศไทย “Huawei” เข้ำมำบุกตลำดสมำร์ทโฟนในไทยได้เพียง     
5 – 6 ปีนี้เอง 
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แม้เพ่ิงท ำตลำดสมำร์ทโฟน ทั้งในตลำดโลก และในไทยได้ไม่นำน แต่ปัจจุบันยอดขำยในเชิง Volume 
ผลปรำกฏว่ำ “Huawei”  เป็นอันดับ 2 ของตลำดโลก แซงหน้ำ “Apple” ได้ส ำเร็จ (รำยงำนของบริษัทวิจัย 
Counterpoint) ในขณะที่รำยงำนจำก IDC ในไตรมำส 3/2017 “Huawei” ยังคงอยู่อันดับ 3 รองจำก Apple 
และ Samsung ทว่ำควำมน่ำสนใจของผลวิจัยชิ้นนี้ คือ ตัวเลขยอดขำยเครื่อง และส่วนแบ่งกำรตลำดของ 
“Huawei” เบียดเข้ำใกล้ “Apple” มำกขึ้นเรื่อยๆ 

 
หนึ่งในเบื้องหลังควำมส ำเร็จของ “Huawei” คือ R&D เพรำะเป็นบริษัทที่ให้ควำมส ำคัญกับด้ำนกำร

วิจัยและพัฒนำมำกท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก 
 
▪ ในช่วง 10 ปีมำนี้ ใช้งบลงทุนไปแล้วกว่ำ 45,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ติดอันดับ 5 ของบริษัทที่ใช้งบ 

R&D มำกที่สุดของโลก 
 

▪ มี R&D Center จ ำนวน 15 แห่ง กระจำยตำมเมืองส ำคัญของโลก 
 

▪ มี Innovation Center 36 แห่งทั่วโลก ที่ Huawei เข้ำไปร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ 
 

▪ มีพนักงำน R&D มำกถึง 80,000 คน จำกจ ำนวนพนักงำนทั้งหมด 150,000 คน 
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ในปี 2016 “Huawei” ท ำยอดขำยสมำร์ทโฟนทั่วโลก 140 ล้ำนเครื่อง ในขณะที่ครึ่งปีแรกของปี 
2017 ท ำยอดขำยสมำร์ทโฟนไปแล้วกว่ำ 73 ล้ำนเครื่อง เติบโตขึ้น 20.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันกับปี
ก่อน และมีส่วนแบ่งกำรตลำด เพ่ิมข้ึนจำก 9.3% เป็น 11.3% ในตลำดโลก 

 
นอกจำกนี้ยังเป็นบริษัทที่สร้ำงควำมร่วมมือทำงธุรกิจกับพันธมิตรชั้นน ำในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เพ่ือ

สร้ำง Win-Win-Win ให้กับทั้ง Huawei, พันธมิตรธุรกิจ และผู้บริโภค ในกำรน ำเสนอนวัตกรรมและสิ่งใหม่ๆ 
ในตลำดสมำร์ทโฟน 
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Tencent Holdings Limited  
 

Tencent10 ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2541 เป็นผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยใหญ่ของ
สำธำรณรัฐประชำชนจีน บริษัทฯ มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้กลยุทธ์กำรด ำเนินงำนที่มุ่งเน้นกำร
ออกแบบกำรบริกำรที่มุ่งเน้นกำรใช้งำนของผู้ใช้งำน เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2547  Tencent Holdings 
Limited (SEHK 700) ได้เข้ำสู่ตลำดหลักทรัพย์หลักของตลำดหลักทรัพย์ฮ่องกง 

 

 
The Tencent Building is an example of iconic architecture in Shenzhen11 

 
ภำรกิจของ Tencent คือ กำรยกระดับคุณภำพชีวิตของมนุษย์ (ผู้ใช้บริกำร) ผ่ำนบริกำรอินเทอร์เน็ต 

ปัจจุบัน Tencent ให้บริกำรแพลตฟอร์มโซเชียล และบริกำรเนื้อหำดิจิทัล ภายใต้กลยุทธ์ "การเชื่อมต่อ" 
แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตชั้นน ำของ Tencent ในสำธำรณรัฐประชำชนจีน ไม่ว่ำจะเป็น QQ (QQ Instant 
Messenger), Weixin / WeChat, QQ.com, QQ Games, Qzone และ Tenpay ตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ที่หลำกหลำยของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เช่น กำรสื่อสำรข้อมูล บันเทิง บริกำรทำงกำรเงิน และอ่ืนๆ ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2017 บัญชีผู้ใช้ที่ใช้งำนอยู่รำยเดือนของ QQ มีมูลค่ำ 783 ล้ำนบัญชี ในขณะที่บัญชีผู้ใช้งำนสูงสุด
พร้อมกันถึง 271 ล้ำนบัญชี และ Weixin และ WeChat มีมูลค่ำ 989 ล้ำน กำรพัฒนำ Tencent มีอิทธิพล
อย่ำงมำกต่อวิธีกำรที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนับร้อยล้ำนคนสื่อสำรกันและกัน รวมทั้งวิถีชีวิตของพวกเขำ นอกจำกนี้
ยังน ำควำมเป็นไปได้ในกำรใช้แอพพลิเคชั่นที่กว้ำงขึ้นไปสู่อุตสำหกรรมอินเทอร์เน็ตของสำธำรณรัฐประชำชน
จีน 

 

                                                           
10 https://www.tencent.com/en-us/index.html 
11 https://www.tencent.com/en-us/culture.html 
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Tencent ยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรพัฒนำนวัตกรรม ในขณะเดียวกันก็
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรสร้ำงตรำสินค้ำทั่วประเทศ เพ่ือกำรพัฒนำในระยะยำว มำกกว่ำ 50% ของ
พนักงำน Tencent เป็นพนักงำน R&D Tencent ได้รับสิทธิบัตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ กำรส่ง
ข้อควำมโต้ตอบแบบทันที อีคอมเมิร์ซบริกำรช ำระเงินออนไลน์ เครื่องมือค้นหำควำมปลอดภัย เกม และอ่ืนๆ 
อีกมำกมำย ในปี 2550 Tencent ได้ลงทุนกว่ำ 100 ล้ำนหยวนในกำรก่อตั้ง Tencent Research Institute 
ซึ่งเป็นสถำบันกำรวิจัยทำงอินเทอร์เน็ตแห่งแรกของสำธำรณรัฐประชำชนจี สถำบันฯ ดังกล่ำว มุ่งเน้นกำร
พัฒนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตหลัก กำรพัฒนำนวัตกรรมส ำหรับอุตสำหกรรม 

 
วิสัยทัศน์ในระยะยำวของ Tencent คือ กำรเป็นองค์กรด้ำนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับกำรยกย่องมำกที่สุด  

เพ่ือตอบสนองควำมรับผิดชอบต่อสังคม Tencent ได้มีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันในโครงกำรกำรกุศลที่เป็น
สำธำรณะประโยชน์ ในปี พ.ศ. 2549 Tencent ได้ริเริ่มก่อตั้งกองทุนเพ่ือกำรกุศลชื่อ Tencent Charity 
Fund ซึ่งเป็นมูลนิธิกำรกุศลแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์กรอินเทอร์เน็ตในสำธำรณรัฐประชำชนจีน และ
เว็บไซต์กำรกุศลที่เป็นสำธำรณะประโยชน์ gongyi.qq.com เป็นเว็บไซต์มุ่งเน้นกำรศึกษำเกี่ยวกับเยำวชน   
กำรช่วยเหลือชุมชนที่ยำกจน กำรดูแลผู้ด้อยโอกำส และกำรบรรเทำภัยพิบัติ Tencent ได้เริ่มด ำเนินกำร
โครงกำรกำรกุศลต่ำงๆ ทั่วประเทศ มุ่งม่ันที่จะช่วยสร้ำงสังคมเพ่ือให้เกิดควำมกลมกลืนและเป็นองค์กรที่ได้รับ
กำรยอมรับจำกประชำชนชำวจีน 

 
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริกำรของ Tencent Holdings Limited12 
 
 
 
 
 
 
                                                           
12 https://www.tencent.com/en-us/system.html 


