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สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน 

 

Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ กลายเป็นค าที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย และมีค านิยามที่ให้ความหมายของ

เมืองอัจฉริยะจ านวนมาก   

หนึ่งในค าอธิบาย “เมืองอัจฉริยะ” ที่ดิฉันคิดว่าเข้าใจง่ายที่สุด คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก้ปัญหาที่เป็น

จุดอ่อน หรือ การเอา pain point มาท า Smart City เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

วิทย์ไมตรี ไทย-จีน ฉบับเดือนสิงหาคม 2565 นี้ น าเสนอเรื่องเมืองอัจฉริยะของจีน ที่มีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

อย่างจริงจังในหลากหลายรูปแบบ และกลายเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะให้กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ขอเชิญอ่านเรื่อง

“เมืองอัจฉริยะ” ในจีน และจินตนาการการอยู่ใน “เมืองอัจฉริยะ” ของจีน ได้เลยค่ะ   

 

พสุภา ชินวรโสภาค 

บรรณาธิการ 
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นิยามและความหมายของเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 

“ เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนผู้อยู่อาศัย บริการชุมชน ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และลดการบริโภคของ
ประชากรอย่างมีประสิทธิภาพ ”  

“ เมืองอัจฉริยะ คือ เมืองที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และบูรณาการ
ข้อมูล เพ่ือตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของประชาชนอย่างชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินชีวิต การป้องกัน
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในที่สาธารณะ การบริการภายในเมือง การด าเนินการด้านอุตสาหกรรม โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง ในการจัดการการบริหารงานของเมืองอย่างชาญฉลาด เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ประชาชน เสริมสร้างความสามัคคี และความยั่งยืนของเมือง ” 

 

เมืองอัจฉริยะ เป็นโครงการที่พัฒนาให้เข้ากับยุคสมัย โดยการเอาเทคโนโลยีมาผสานกับการใช้ชีวิตของ
ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่ง การใช้พลังงาน หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่จะท าให้เมืองมีความสะดวกสบายเหมือน
เมืองในฝันที่เกิดขึ้นได้จริง ทั้งยังท าให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขกันด้วย แนวคิด Smart City เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นรากฐานในการเชื่อมโยงอุปกรณ์หรือสิ่งของรอบ ๆ 
ตัวเข้ากับโครงข่ายการสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการวางผังเมืองที่ชาญฉลาด รองรับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย  

รูปแบบการบริหารจัดการเมืองแบบ Smart City เป็นการสร้างเมืองที่จะมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นการจัด
สมดุลของสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และเลือกใช้พลังงานสะอาด จึงช่วยลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหา
มลภาวะทางอากาศ น ้าเสีย ขยะ การระบายน ้า ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมท่ีดี คุณภาพอากาศที่ดี เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และ
ลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง (Heat Island Effect)  
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องค์ประกอบสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ  

การที่จะเป็นเมืองอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบ จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

 
 

  

Smart Mobility
การคมนาคมอัจฉริยะ

Smart Community
ชุมชนอัจฉริยะ

Smart Economy 
เศรษฐกิจอัจฉริยะ

Smart Environment 
สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ

Smart Governance
การปกครองอัจฉริยะ

Smart Building
อาคารอัจฉริยะ

Smart Energy 
พลังงานอัจฉริยะ

Smart Education 
การศึกษาอัจฉริยะ

Smart City Security 
การรักษาความมั่นคงของ

เมืองอัจฉริยะ 

Smart Medicine 
การแพทย์อัจฉริยะ
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เส้นทางการขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศจีน 

โดย สถาบันวิจัยการพัฒนาเมืองและภูมิภาคแห่งประเทศจีน 

 

กระแสการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิด “เมืองอัจฉริยะ” หรือ Smart City เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2008 และได้รับ
การพัฒนาอย่างรวดเร็วและเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมจากนานาประเทศทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของ
ความเป็นเมืองของประเทศจีนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในเมืองได้ในทุกมิติ จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญส าหรับ
การพัฒนาเมืองและการขยายตัวของความเป็นเมืองในประเทศจีน  

ในปี ค.ศ. 2021 “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14” ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า 
“หลักเกณฑ์การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จะต้องก าหนดพ้ืนที่และเป้าหมายชัดเจน และมุ่งส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยี
ที่ชาญฉลาดมาประยุกต์ใช้จริงกับชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) สร้างระบบ
สารสนเทศแบบรวมศูนย์ ส่งเสริมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะและอาคารสาธารณะของเทศบาล พัฒนา
แบบจ าลองสารสนเทศเมือง พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ส ารวจและส่งเสริมการใช้ดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการ
ผลักดันให้สร้างเมืองที่ชาญฉลาด” ร่วมกับการวางแผนและด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ เศรษฐกิจดิจิทัล 
สังคมดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล และระบบนิเวศดิจิทัล เป็นต้น เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เป็นเมืองที่
ชาญฉลาดอย่างแท้จริง     

นับตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทของจีน เริ่มประกาศรายชื่อเมืองอัจฉริยะ
น าร่อง 3 กลุ่มอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 290 เมืองใน 31 มณฑล ข้อมูล ณ สิ้นปี ค.ศ. 2019 จีนได้ประกาศเมือง
อัจฉริยะน าร่องแห่งชาติมากกว่า 700 แห่งทั่วประเทศ เมืองอัจฉริยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีก ได้แก่ เทคโนโลยี 5G  บิ๊กดาต้า คลาวด์คอมพิวติ้ง บล็อคเชน AI IoT และ
เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่อื่น ๆ ในรูปแบบของการบูรณาการทุกภาคส่วน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
สร้างและพัฒนา “เมืองอัจฉริยะ” 
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China Real Estate News สถาบันวิจัยการพัฒนาเมืองและภูมิภาคแห่งประเทศจีน และมหาวิทยาลัยการเงิน
และเศรษฐศาสตร์กลาง รายงานสถานการณ์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ใน“รายงาน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจีนประจ าปี ค.ศ. 2021” ประกอบด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและ
นโยบายของเมืองอัจฉริยะของจีน วิวัฒนาการและประสบการณ์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในสถานที่ต่าง ๆ และการ
วิเคราะห์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในเชิงลึก ได้แก่ 
 

1. นโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศจีน (China's Smart City) 

ในช่วงที่ประเทศจีนอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาการปกครองทั้งรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่  ประชากรในเขต
เมืองมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในอัตราเร่ง รวมถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
เพ่ือสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเมืองของประเทศจีน  

 

นโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจีน สามารถแบ่งเป็น 3 ระยะ 

ระยะท่ี 1 ปี ค.ศ. 2008 ถึง 2012  

เป็นการเริ่มต้นน าแนวคิดของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะมาปรับใช้ โดยมุ่งส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและ
การเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมอย่างชาญฉลาด 

 

ระยะท่ี 2 ปี ค.ศ. 2012 ถึง 2015 

เข้าสู่ช่วงการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ด้วยการบูรณาการระดับภาค โดยในระยะนี้ ได้มีการด าเนินงานน าร่อง
สร้างเมืองอัจฉริยะต้นแบบ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย อย่างยั่งยืน โดยแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศจีน และมีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ในปี ค.ศ. 2015 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.2015 มีการจัดงาน World Internet Conference (Wuzhen Summit) โดย
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งได้กล่าวถึงหลักการเกี่ยวกับการส่งเสริมระบบการจัดการของ
อินเตอร์เน็ตของโลก และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างชุมชนร่วมกันในโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีบทบาท
ส าคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการเมืองอัจฉริยะของประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเมืองอัจฉริยะ 
ดังต่อไปนี้ 

1. เร่งการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความเร็วมากขึ้น  
2. พัฒนาด้านนวัตกรรมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจเครือข่าย  
3. เพ่ิมความปลอดภัยให้การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  
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โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้  

1. ใช้วิธีการทางวิศวกรรมจัดตั้งระบบที่เป็นสาธารณะ เพื่อวางแนวทางของการก่อสร้างและการพัฒนาของ
เมืองอัจฉริยะ  

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเมือง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการก่อตั้งเมืองอัจฉริยะ และอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 

3. สร้างแพลตฟอร์มให้บริการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดการของเมืองและการบริการสาธารณะมี
ความชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น  

4. พัฒนาระบบข้อมูลที่เปิดเผยและใช้ร่วมกันได้ โดยจัดข้อมูลต่าง ๆ ให้มีระเบียบมากขึ้น เพื่อให้การบริหาร
ของเมืองมีแนวโน้มไปในด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น  

5. พัฒนาศูนย์การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องสามารถประสานงานและจัดการ 
ช่วยเหลือในการก่อสร้างสิ ่งอ านวยความสะดวกในเมือง  ความปลอดภัยสาธารณะ สภาพแวดล้อม 
เศรษฐกิจมหภาค และท าให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีข้ึน  

6. พัฒนาระบบแบบครบวงจร ที่จะช่วยให้เมืองอัจฉริยะด าเนินไปอย่างมีระเบียบ มีมาตรฐาน และมีการ
พัฒนาอย่างถูกต้อง โดยให้รัฐบาลเป็นผู้น าในการติดตามสถานกาณ์จริงของแต่ละเมือง จัดการกับปัจจัย
ต่าง ๆ และวางแผนการจัดการต่าง ๆ ภายในเมือง 

 

ระยะท่ี 3 ปี ค.ศ. 2016 ถึง ปัจจุบัน 

เป็นการต่อยอดจุดแข็งของแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เสริมสร้างการด าเนินงานและการประสานงาน
ร่วมกันทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบมากขึ้น และมองหาวิธีการทางเทคนิคในการเข้าสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในรูปแบบ                    
ใหม่ ๆ ที ่มุ ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่น าไปสู ่การพัฒนาประเทศ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เสริมสร้างรูปแบบ                    
การพัฒนาโดยรวมของสิ่งอ านวยความสะดวกให้ประชาชนในเมือง และสร้างแพลตฟอร์มจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้าง
ธุรกิจ วางแผนจัดการพื้นที่เมืองอย่างเป็นระบบและการบริหารจัดการในรูปแบบของความเป็นเมืองสร้างสรรค์ เพ่ือ         
การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น 5G บิ๊กดาต้า และ AI 
ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และเสริมสร้างรูปแบบบริการอัจฉริยะที่แพร่หลาย เพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสถึงความเป็น
เมืองอัจฉริยะและตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของผู้คนอย่างชาญฉลาดมากข้ึน 
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2. สถานการณ์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศจีน 

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบเป็นกระบวนการที ่พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป  และมีระยะเวลาของ                     
การพัฒนาของเมืองต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป บางเมืองจะใช้เวลาเพียงไม่กี่ปี ในขณะที่บางเมืองจะใช้เวลาเป็นสิบปีขึ้นไป 
จีนให้ความส าคัญกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป็นอย่างยิ ่ง โดยจัดเป็นโครงการที ่ส าคัญของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบ มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ปรับใช้ในเมือง
อัจฉริยะ มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) และการเงินการคลังภาครัฐ
ระดับมหภาค โดยกรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และเมืองเซินเจิ้น มีจุดแข็งในแง่ของกลยุทธ์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเป็น
มหานครที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจส าคัญของจีน และมีความพร้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง  ทั้ง 
คลาวด์คอมพิวติ้ง บิ๊กดาต้า และ IoT ซ่ึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะ ที่สามารถอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนในพื้นที่ ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการด าเนินชีวิตแบบอัจฉริยะ การศึกษาอัจฉริยะ การดูแลสุขภาพอัจฉริยะ                      
การดูแลผู้สูงอายุอัจฉริยะ การท่องเที่ยวอัจฉริยะ และการเกษตรอัจฉริยะ ท าให้ทั้ง 3 เมืองนี้ เป็นเมืองที่มีจุดแข็ง                   
ที่ครอบคลุมอย่างโดดเด่น รองลงมา คือ 10 เมืองใหญ่ที่มีจุดแข็งในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ได้แก่ เมืองหางโจว                    
นครกวางโจว นครเทียนจิน เมืองซูโจว เมืองหนิงโป นครอู่ฮ่ัน นครฉงชิ่ง เมืองกุ้ยหยาง เมืองเจิ้งโจว และนครเฉิงตู 

ตัวอย่างโครงการ “ชุมชนแห่งอนาคต” ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม โดยให้ความส าคัญกับวิถีชีวิต
ของผู้คน ระบบนิเวศวิทยา และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เสริมสร้างการ “สร้างพื้นที่แห่งจินตนาการ” ในที่อยู่อาศัย 
หรือการสร้างพื้นที่แห่งอนาคต เช่น การศึกษาอัจฉริยะ การดูแลสุขภาพอัจฉริยะ สถาปัตยกรรมอัจฉริยะ และ                      
การขนส่งการอัจฉริยะ เป็นต้น    

ระบบเมืองอัจฉริยะดังกล่าว ช่วยอ านวยความสะดวกให้ประชาชน โดยสามารถเชื่อมต่อบัตรทุกอย่างไว้ในบัตร
เดียวกัน เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรประกันสุขภาพ บัตรโดยสารรถประจ าประจ าทาง บัตรสมาชิกห้องสมุด และ
บัตรเอทีเอ็ม  
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3. การพัฒนา New Smart City ของจีน 
 

ในแง่ของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G  บิ๊กดาต้าและ IoT เป็นรากฐานที่ส าคัญส าหรับ
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะรูปแบบใหม่และคู่แฝดดิจิทัล (Digital Twin) ที่เป็นโมเดลดิจิทัลของทรัพย์สินทางกายภาพ เช่น 
อาคาร โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเครือข่าย 5G เป็นเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการระบบเมืองหรืออาคารได้อย่าง
อัจฉริยะ และช่วยในการพัฒนาระบบศูนย์อัจฉริยะและการพัฒนาการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการสร้าง
แพลตฟอร์มสั่งการแบบบูรณาการ เพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุน
แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของผู ้บริโภคและอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดเป็นแหล่งข้อมูลที ่มีประสิทธิภาพและกลายเป็น
แพลตฟอร์มส าหรับการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเข้าด้วยกันแบบบูรณาการที่ก่อให้เกิดการพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การขนส่งอัจฉริยะ การดูแลทางการแพทย์ที่ชาญฉลาด โลจิสติกส์อัจฉริยะ การรักษาความปลอดภัย
อัจฉริยะ การศึกษาอัจฉริยะ และองค์กรอัจฉริยะ เป็นต้น 
 

 
 

ตัวอย่าง มณฑลซานตงที่มีการผลักดันการสร้างเมืองอัจฉริยะรูปแบบใหม่ ข้อมูลจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง
ชิงต่าว รายงานข้อมูล บิ๊กดาต้า  มณฑลซานตง โดยเปิดเผยว่า ในปี ค.ศ. 2021  รัฐบาลมณฑลซานตงได้ผลักดัน                   
การสร้างเมืองอัจฉริยะรูปแบบใหม่ โดยพัฒนาการประยุกต์ใช้ข้อมูล บิ๊กดาต้า  ในการสร้างแพลตฟอร์มสั่งการแบบ
บูรณาการ และสร้างแบรนด์บริการแอพพลิเคชั่น “Love Shandong”  

มณฑลซานตงเป็นฐานอุตสาหกรรมทางตะวันออกของจีน และมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีมากมาย ได้สร้างเขต
อุตสาหกรรมความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือดึงดูดความร่วมมือจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ให้เข้ามาตั้งศูนย์วิจัยและลงทุน
ธุรกิจเทคโนโลยี เช่น การผลิตข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตนวัตกรรมเพื่อยานยนต์อัจฉริยะ (Internet of Vehicle - 
IOVs) ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-border e-commerce) การผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ การท าระบบค้า
ปลีกอัจฉริยะ (IoT smart retail) โดยบูรณาการเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น IoT AI บิ๊กดาต้า และตั้งเป้าหมายให้บริษัท
เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI เกิดข้ึนกว่า 500 แห่งภายในปี ค.ศ. 2022 
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การสร้างเมืองอัจฉริยะรูปแบบใหม่ ได้สร้างกลไกการพัฒนาเมืองอัจฉริยะฯ ร่วมกันของเขตเศรษฐกิจใหญ่                 
ในมณฑลทั้ง 3 เขต ได้แก่ (1) เขตเศรษฐกิจเมืองเอกของมณฑลซานตง (2) เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกของมณฑล          
ซานตง และ (3) เขตเศรษฐกิจภาคใต้ของมณฑลซานตง พร้อมทั้งผลักดันการสร้างรูปแบบในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
รูปแบบใหม่ร่วมกันระหว่างทั้ง 16 เมืองในมณฑลซานตง 

การสร้างแอพพลิเคชั่นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล พัฒนาการด าเนินการร่วมกันระหว่างเมืองอัจฉริยะ
รูปแบบใหม่กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ผลักดันการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คลาวด์คอม  
พิวติ้ง และอินเทอร์เน็ต ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิมของรัฐบาลเมือง การคมนาคมขนส่ง พลังงานและอื่น ๆ 
ให้เป็นระบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น  

แอพพลิเคชั่น “Love Shandong” (爱山东 App) ที่รวบรวมบริการจากภาครัฐบาลมณฑลซานตงในด้าน       
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวิต เช่น 

• การให้บริการด้านข้อมูล (Information service) ที่เชื ่อมต่อกับข้อมูลของรัฐ รวมทั้งประกันสุขภาพ 
ประกันสังคม การศึกษา อสังหาริมทรัพย์ 

• การให้บริการอ านวยความสะดวก (Convenience services) ซึ่งมีระบบการจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค
พื้นฐาน เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าแก๊ส ค่าอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าประกันส่วนบุคคล ภาษี ค่าเทอม และ
ค่าบริการทุกอย่างที่ประชาชนต้องใช้จ่าย 

• การให้บริการโต้ตอบ (Interactive Service) โดยมีระบบบริการให้ค าปรึกษา ร้องเรียนบริการ และตอบ
แบบสอบถามที่เก่ียวข้องกับเมือง 

• การให้บริการส่วนบุคคล (Personal service) โดยแอปจะเชื่อมต่อกับระบบพิสูจน์ตัวตนของมณฑล 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้งานบริการขอเอกสารส่วนบุคคล ซึ่งแอปจะรวมบริการทั้งหมดไว้ในระบบเดียว 
โดยไม่จ าเป็นต้องโหลดแอพพลิเคชั่นอื่นเพ่ิม  

และผลักดันส่งเสริมให้เมืองและเขตต่าง ๆ สร้างแพลตฟอร์มการบริการของภาครัฐตามหัวข้อและพื้นที่  และ
ย้ายช่องทางการบริการเดิมเข้าไปอยู่ในระบบ “Love Shandong” ซึ่งเดิมมีแอพพลิเคชันที่ให้บริการอย่างหลากหลาย
ของแต่ละเมือง ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในมณฑลนี้ได้ใช้ระบบการบริการในรูปแบบเดียวกัน  โดยไม่จ าเป็นต้องโหลด                   
แอพพลิเคชั่นอื่นเพ่ิมหากต้องเดินทางไปต่างเมือง 

นอกจากนี้ รัฐบาลมณฑลซานตง ได้เร่งสร้างแพลตฟอร์มสั่งการแบบบูรณาการ โดยมีแพลตฟอร์มหลักระดับ
มณฑล และแบ่งแพลตฟอร์มย่อยลงไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละเมือง ซึ่งในขณะนี้ได้สร้างแพลตฟอร์มหลัก                      
ในระดับมณฑลส าเร็จแล้ว และเมืองต่าง ๆ จะรับผิดชอบในสร้างแพลตฟอร์มย่อยของแต่ละพ้ืนที่ต่อไป 

การมุ่งผลักดันการสร้างเมืองอัจฉริยะด้วยการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาผสมผสานกับโครงสร้างปัจจัยพ้ืนฐานนั้น 
เป็นไปเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะน าไปสู่ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสุขให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังท าให้เกิดคุณค่าและการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลบิ๊กดาต้ามากยิ่งขึ้นอีกด้วย  
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นโยบายการสร้างเมืองอัจฉริยะ ภายใต้                                           

“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปี ฉบับท่ี 14                  

และเป้าหมายระยะยาวปี 2035” 

 

“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปี ฉบับที ่14 และเป้าหมายระยะยาวปี 2035” ได้กล่าวถึงเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องของการสร้างเมืองอัจฉริยะหลายรายการ และมีการวางแผนและปรับใช้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่  
เศรษฐกิจดิจิทัล สังคมดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล และระบบนิเวศดิจิทัล โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

 

การสร้างเมืองอัจฉริยะ ภายใต้ "แผนพัฒนาฯ 5 ปี ฉบับที่ 14 และเป้าหมายระยะยาวปี 2035"

ส่วนที่ 3 เร่งพัฒนาระบบ
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ 

เสริมสร้างรากฐานเศรษฐกิจ   
ที่แท้จริง

บทที่ 11 การสร้าง
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่ทันสมัย

ส่วนที่ 5 เร่งพัฒนาดิจิทัล
สร้างจีนดิจิทัล

บทที่ 15 การสร้าง
ข้อได้เปรียบใหม่ใน

ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

บทที่ 16 เร่งสร้าง
สังคมดิจิทัล

บทที่ 17 ปรับปรุง
ระดับการสร้างรัฐบาล

ดิจิทัล

บทที่ 18 การสร้าง
ระบบนิเวศดิจิทัลที่ดี

ส่วนที่ 8 ปรับปรุงกลยุทธ์การ
ท าให้เป็นเมืองใหม่ ปรับปรุง
คุณภาพของการพัฒนาเมือง

บทที่ 29 ปรับปรุง
คุณภาพเมืองอย่าง

ทั่วถึง
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ส่วนที่ 3 เร่งพัฒนาระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เสริมสร้างรากฐานเศรษฐกิจที่แท้จริง 

 

⚫ บทที่ 11 การสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย 
ประสานและส่งเสริมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิมและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ และ

สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยที่สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้จริง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ

ชาญฉลาด ปลอดภัยและเชื่อถือได้ 

。 กลุ่มที่ 1 เร่งสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ 
- มุ่งเน้นที่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การอัพเกรดอัจฉริยะ และ                  

การสนับสนุนนวัตกรรมแบบบูรณาการ ปรับใช้และสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ เช่น โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านนวัตกรรม 

- สร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลความเร็วสูงที่แพร่หลาย บูรณาการ เชื่อมต่อถึงกัน ปลอดภัย   และมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรับรู้ข้อมูล การส่ง การจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล 

- เร่งการสร้างระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบบูรณาการระดับประเทศ เสริมความแข็งแกร่งให้กับ
การวางแผนโดยรวมและการจัดตารางเวลาอันชาญฉลาดของพลังการประมวลผล สร้างฮับ (hub) 
และโหนด (node) ระดับประเทศและคลัสเตอร์ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ และสร้างศูนย์ซูเปอร์
คอมพิวเตอร์ระดับ E และ 10E 

- เร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิม เช่น การขนส่ง พลังงาน และ
บริการในเขตเทศบาล และเสริมสร้างการสร้างการรับรู้ที่แพร่หลาย เครือข่ายปลายทาง และระบบ
การจัดส่งอัจฉริยะ 

- ให้บทบาทเป็นผู้น าของตลาด เปิดช่องทางการลงทุนที ่หลากหลาย และสร้างระบบมาตรฐาน
โครงสร้างพื้นฐานใหม่ 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

15 วารสารวิทย์ไมตรไีทย-จีน เดือนสงิหาคม 2565 

ส่วนที่ 5 เร่งพัฒนาดิจิทัล สร้างจีนดิจิทัล 

 

เปิดรับยุคดิจิทัล กระตุ้นศักยภาพขององค์ประกอบข้อมูล ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภายในประเทศท่ีแข็งแกร่ง 

เร่งสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล สังคมดิจิทัล และรัฐบาลดิจิทัล ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในวิธีการผลิต วิถีชีวิต และวิธีการ

ก ากับดูแลโดยรวมผ่านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 

⚫ บทที่ 15 การสร้างข้อได้เปรียบใหม่ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลจ านวนมากและสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลายอย่างเต็มที่ ส่งเสริมการบูรณาการ

เชิงลึกของเทคโนโลยีดิจิทัลและเศรษฐกิจที่แท้จริง ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิม 

ให้ก าเนิดอุตสาหกรรมใหม่ รูปแบบใหม่ และโมเดลใหม่ และเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลไกใหม่ ๆ ส าหรับ

การพัฒนาเศรษฐกิจ  

。 กลุ่มที่ 1 เสริมสร้างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส าคัญ 
มุ่งเน้นไปที่ประเด็นส าคัญ เช่น ชิประดับไฮเอนด์ ระบบปฏิบัติการ อัลกอริทึม AI ที่ส าคัญ เซนเซอร์ และ

อื่น ๆ เร่งการวิจัยและพัฒนาและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพื้นฐาน อัลกอริทึมพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ 

เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการของโปรเซสเซอร์ทั ่วไป ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง และ

เทคโนโลยีหลักของซอฟต์แวร์ 

。 กลุ่มที่ 2 เร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล 
สร้างและขยายอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น AI บิ๊กดาต้า บล็อคเชน คลาวด์คอมพิวติ้ง และความ

ปลอดภัยเครือข่าย ปรับปรุงระดับอุตสาหกรรมของอุปกรณ์สื่อสาร ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์หลัก และ

ซอฟต์แวร์หลัก สร้างสถานการณ์การใช้งานบนเครือข่าย 5G กับระบบนิเวศอุตสาหกรรม และด าเนินการ

สาธิตน าร่องในพื้นที่ส าคัญ เช่น การขนส่งอัจฉริยะ โลจิสติกส์อัจฉริยะ พลังงานอัจฉริยะ และการแพทย์

อัจฉริยะ 

。 กลุ่มที่ 3 ส่งเสริมการปฏิรูปอุตสาหกรรมดิจิทัล 
- ด าเนินการ “เสริมศักยภาพของข้อมูลบนคลาวด์” เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่ประสานกันของ

ห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมดที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูล 
- สร้างแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมระดับสากลและศูนย์ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

ในอุตสาหกรรมและภูมิภาคที่ส าคัญ พัฒนาแอพพลิเคชั่นดิจิทัลของการออกแบบ การวิจัยและ 
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พัฒนา การผลิต การจัดการธุรกิจ การบริการด้านการตลาดและอ่ืน ๆ สร้างและพัฒนาโมเดลใหม่ ๆ 
เช่น การปรับแต่งเฉพาะบุคคลและการผลิตที่ยืดหยุ่น และเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของนิคม
อุตสาหกรรม 

- ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของอุตสาหกรรมบริการอย่างลึกซึ้ง และสร้างการเติบโตใหม่ 
เช่น การออกแบบคราวด์ซอร์สซิ่ง โลจิสติกส์อัจฉริยะ และการค้าปลีกใหม่ 

- เร่งการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของการผลิต การด าเนินงาน 
และการจัดการด้านการเกษตร 

 

⚫ บทที่ 16 เร่งสร้างสังคมดิจิทัล 
ปรับให้เข้ากับเทรนด์ใหม่ของการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและชีวิตประจ าวัน  

ส่งเสริมนวัตกรรมในการบริการสาธารณะและการด าเนินการทางสังคม และสร้างชีวิตดิจิทัลที่ทุกคนสามารถ

เพลิดเพลินได ้

。 กลุ่มที่ 1 ให้บริการสาธารณะที่อัจฉริยะและสะดวกสบาย 
- มุ่งเน้นไปที่ประเด็นส าคัญ เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลเด็ก                 

การจ้างงาน วัฒนธรรมและการกีฬา และการช่วยเหลือผู้พิการ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้บริการดิจิทัล
แบบครอบคลุม 

- ส่งเสริมการแปลงทรัพยากรให้เป็นดิจิทัลในสถาบันบริการสาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 
และสถานพยาบาล และเพ่ิมความเปิดกว้าง การแบ่งปัน และการประยุกต์ใช้ 

- เสริมสร้างการสร้างสนามอัจฉริยะ 
- ส่งเสริมพลังทางสังคมให้เข้าร่วมใน “อินเทอร์เน็ต + บริการสาธารณะ” และจัดหารูปแ บบ                  

การบริการและผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 

。 กลุ่มที่ 2 การสร้างเมืองอัจฉริยะและหมู่บ้านดิจิทัล 
- ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชนบทและนวัตกรรมรูปแบบการปกครองด้วยระบบดิจิทัล และ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานและความน่าอยู่อย่างครอบคลุม 
- ส่งเสริมการสร้างเมืองอัจฉริยะใหม่โดยการจัดระดับและการจัดประเภท รวมสิ่งอ านวยความสะดวก

การตรวจจับของ IoT และระบบการสื่อสารเข้ากับการวางแผนแบบครบวงจรและการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ ส่งเสริมการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงอย่างชาญฉลาดของ  IoT ใน                 
สิ่งอ านวยความสะดวกและอาคารสาธารณะของเทศบาล 

- ปรับปรุงแพลตฟอร์มแบบจ าลองข้อมูลเมืองและแพลตฟอร์มบริการการจัดการการด าเนินงาน สร้าง
ระบบทรัพยากรข้อมูลในเมือง และส่งเสริมการสร้างสมองข้อมูลในเมือง 
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- ส ารวจการสร้างเมืองคู่แฝดดิจิทัล (Digital Twin) 
- เร่งการสร้างหมู่บ้านดิจิทัล สร้างระบบบริการข้อมูลที่ครอบคลุมส าหรับการเกษตรและพื้นที่ชนบท 

สร้างกลไกการบริการที่ครอบคลุมส าหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และส่งเสริมการแปลง
บริการการจัดการในชนบทให้เป็นดิจิทัล 

。 กลุ่มที่ 3 สร้างภาพใหม่ของชีวิตดิจิทัลท่ีดีขึ้น 
- ส่งเสริมการแปลงเป็นดิจิทัลในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การซื้อของและการบริโภค ชีวิตที่บ้าน               

การท่องเที่ยวและการพักผ่อน และการคมนาคมขนส่ง และสร้างชีวิตดิจิทัลใหม่แห่งการแบ่งปัน
อย่างชาญฉลาดและการก ากับดูแลร่วมกันอย่างกลมกลืน 

- ส่งเสริมการสร้างชุมชนอัจฉริยะ โดยอาศัยแพลตฟอร์มดิจิทัลของชุมชนและหน่วยงานบริการชุมชน
ออฟไลน์ เพื่อสร้างวงจรการบริการอัจฉริยะที่สะดวกและมีประโยชน์ และให้บริการชีวิตชุมชน                  
แบบบูรณาการทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ การก ากับดูแลชุมชนและบริการสาธารณะ ชุมชน
อัจฉริยะ และบริการอื่น ๆ 

 

⚫ บทที่ 17 ยกระดับการสร้างรัฐบาลดิจิทัล 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลายในบริการจัดการภาครัฐ ส่งเสริมการพัฒนาระบบกระบวนการก ากับดูแล

ของรัฐบาลและการเพ่ิมประสิทธิภาพแบบจ าลอง และปรับปรุงการตัดสินใจทางวิทยาศาสตร์และประสิทธิภาพ

การบริการอย่างต่อเนื่อง 

。 กลุ่มที่ 1 เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแบ่งปันข้อมูลสาธารณะแบบเปิด 
สร้างและปรับปรุงระบบทรัพยากรข้อมูลสาธารณะระดับชาติ รับรองความปลอดภัยของข้อมูลสาธารณะ 

และส่งเสริมการเชื่อมและการใช้ข้อมูลในเชิงลึกข้ามแผนก ข้ามระดับ และข้ามภูมิภาค ปรับปรุงระบบ

รายการทรัพยากรข้อมูลและรายการความรับผิดชอบ ปรับปรุงการท างานของแพลตฟอร์มการแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนข้อมูลระดับประเทศ แบ่งปันและใช้ทรัพยากรข้อมูลพื้นฐานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เช่น ประชากร            

ในประเทศ นิติบุคคล และภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ ขยายการเปิดข้อมูลสาธารณะขั้นพื้นฐานอย่างปลอดภัย

และเป็นระเบียบ ส ารวจการรวมบริการข้อมูลสาธารณะเข้าสู่ระบบบริการสาธารณะ สร้างแพลตฟอร์ม

เปิดข้อมูลสาธารณะระดับชาติแบบครบวงจรและพอร์ตการพัฒนาและการใช้งาน และให้ความส าคัญกับ

การส่งเสริมการเปิดชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง เช่น การก ากับดูแลการลงทะเบียนองค์กร สุขภาพ การขนส่ง 

และอุตุนิยมวิทยาสู่สังคม ด าเนินโครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการที่ได้รับอนุญาตของข้อมูลของ

รัฐบาล และสนับสนุนให้บุคคลที่สามท าการเจาะลึกและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสาธารณะอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
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。 กลุ่มที่ 2 ส่งเสริมการร่วมสร้างและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
เพิ่มการวางแผนโดยรวมของการสร้างข้อมูลข่าวสารกิจการของรัฐปรับปรุงรายการโครงการสารสนเทศ

ภาครัฐ ด าเนินการบูรณาการระบบสารสนเทศกิจการภาครัฐให้ลึกซึ้งยิ ่งขึ ้น ปรับใช้และสร้างระบบ

สารสนเทศที่ส าคัญ เช่น ความสามารถในการก ากับดูแล หลักนิติธรรม ธรรมาภิบาลเศรษฐกิจ การก ากับ

ดูแลตลาด ความปลอดภัยสาธารณะ และสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา และเพิ่มความสามารถในการ

ก ากับดูแลการท างานร่วมกันข้ามแผนก ปรับปรุงเครือข่ายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (E-Government) 

แห่งชาติ สร้างแพลตฟอร์มคลาวด์ของรัฐบาลและระบบศูนย์ข้อมูล และส่งเสริมการโยกย้ายระบบคลาวด์

ของระบบข้อมูลของรัฐบาล เสริมสร้างการสร้างข้อมูลซ ้าของรัฐบาลอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงการใช้งาน

และความสามารถในการขยายที่ยืดหยุ่นของระบบสารสนเทศของรัฐบาล 

。 กลุ่มที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐดิจิทัล 
ส่งเสริมวิธีการด าเนินงาน กระบวนการท างาน และรูปแบบการบริการของรัฐบาลแปลงเป็นดิจิทัล พัฒนา 

“บริการอินเทอร์เน็ต + ภาครัฐ” ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และปรับปรุงฟังก์ชันของแพลตฟอร์มบริการออนไลน์

แบบบูรณาการทั้งกระบวนการ เร่งสร้างกลไกการตัดสินใจของรัฐบาลที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย 

และปรับปรุงระดับของการตรวจสอบแบบพลวัต การคาดการณ์ และการเตือนล่วงหน้าที่แม่นย าโดยอิง

จากข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความถี่สูง เสริมความแข็งแกร่งของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ

ตอบสนองต่อเหตุฉ ุกเฉินสาธารณะ เช่น สาธารณสุข ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติจากอุบัติเหตุ และ

ประกันสังคม และปรับปรุงความสามารถในการเตือนภัยล่วงหน้าและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่าง

ครอบคลุม 

 

⚫ บทที่ 18 การสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ดี 
ยึดมั ่นในความส าคัญที ่เท่าเทียมในการกระจายอ านาจและการจัดการ ส่งเสริมการรวมการพัฒนาและ                      

การจัดการที่เป็นมาตรฐาน สร้างระบบกฎดิจิทัล และสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่เปิดกว้าง สมบูรณ์ และปลอดภัย 

。 กลุ่มที่ 1 ก าหนดและปรับปรุงกฎของตลาดส าหรับองค์ประกอบข้อมูล 
ประสานงานการพัฒนาและการใช้ข้อมูล การปกป้องความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยสาธารณะ และ

เร่งการจัดตั้งระบบพื้นฐานและมาตรฐานส าหรับสิทธิ์ในทรัพย์สินของทรัพยากรข้อมูล การหมุนเวียน

ธุรกรรม การส่งผ่านข้ามพรมแดน และการป้องกันความปลอดภัย สร้างและปรับปรุงธุรกรรมสิทธิ์            

ในทรัพย์สินของข้อมูลและกลไกการพึ่งพาตนเองของอุตสาหกรรม พัฒนาแพลตฟอร์มการซื้ อขายข้อมูล  
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ที่เป็นมาตรฐานและผู้มีบทบาทในตลาด และพัฒนาระบบการด าเนินงานของตลาด เช่น การประเมิน

ทรัพย์สินข้อมูล การลงทะเบียนและการช าระบัญชี การจับคู ่ธ ุรกรรม และการอนุญาโตตุลาการ 

เสริมสร้างการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติ ความลับทางธุรกิจ และความเป็นส่วนตัว 

เร่งการส่งเสริมกฎหมายพื้นฐานในด้านต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัยของข้อมูลและการปกป้องข้อมูล                

ส่วนบุคคล และเสริมสร้างการปกป้องความปลอดภัยของแหล่งข้อมูลตลอดชั่วชีวิต ปรับปรุงระบบการ

จ าแนกประเภทข้อมูลและการป้องกันการจัดล าดับที่ใช้กับสภาพแวดล้อมข้อมูลขนาดใหญ่ เสริมสร้างการ

ประเมินความปลอดภัยของข้อมูลและส่งเสริมการไหลของข้อมูลข้ามพรมแดนที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบ 

。 กลุ่มที่ 2 สร้างสภาพแวดล้อมนโยบายเชิงบรรทัดฐานและเป็นระเบียบ 
สร้างระบบนโยบายและระเบียบที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปรับปรุงบรรทัดฐานการ

จัดการส าหรับเศรษฐกิจการแบ่งปัน เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม และเศรษฐกิจส่วนบุคคลใหม่ จัดการเรื่องสิทธิ์

การใช้งานและคุณสมบัติการบริหารที่ไม่สมเหตุสมผล สนับสนุนองค์กรแพลตฟอร์มในการสร้างสรรค์และ

พัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล เสริมสร้างการก ากับดูแลเศรษฐกิจของ

แพลตฟอร์มอินเตอร์เน็ตตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ชี้แจงการวางต าแหน่งและกฎข้อบังคับของ

องค์กรแพลตฟอร์ม ปรับปรุงบรรทัดฐานทางกฎหมายส าหรับการก าหนดการผูกขาด และปราบปรามการ

ผูกขาดและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ส ารวจการจัดตั้งกรอบการก ากับดูแล เช่น การขับขี่อัตโนมัติ การ

ดูแลทางการแพทย์ออนไลน์ เทคโนโลยีทางการเงิน และการจัดส่งอัจฉริยะ และปรับปรุงกฎหมายและ

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องและกฎการตรวจสอบทางจริยธรรม ปรับปรุงระบบติดตามสถิติเศรษฐกิจดิจิทัล 

。 กลุ่มที่ 3 การเสริมสร้างการป้องกันความปลอดภัยของเครือข่าย 
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ และ

เสริมสร้างความปลอดภัยของทรัพยากรข้อมูล เครือข่ายที่ส าคัญ และระบบข้อมูลในพื้นท่ีส าคัญ สร้างและ

ปรับปรุงระบบการป้องกันส าหรับโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลที่ส าคัญ ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 

และรักษาความสามารถด้านความมั่นคงทางการเมือง เสริมสร้างการประเมินและทบทวนความเสี่ยงดา้น

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ เสริมความแข็งแกร่งให้กับการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานการรักษาความปลอดภัย

เครือข่าย เสริมสร้างการแบ่งปันข้อมูลความปลอดภัยเครือข่ายข้ามโดเมนและการท างานร่วมกัน และ

ปรับปรุงการตรวจจับภัยคุกคามความปลอดภัยเครือข่าย การตรวจสอบและการเตือนล่วงหน้า ค าสั่ง

ฉุกเฉิน และความสามารถในการติดตามแหล่งที่มาของการโจมตี เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ความปลอดภัยเครือข่ายที่ส าคัญ เร่งสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีความปลอดภัย AI และเพิ่มความสามารถ
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ในการแข่งขันที่ครอบคลุมของอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย เสริมสร้างการให้ความรู้

ประชาสัมพันธ์และการฝึกอบรมบุคลากรด้านความปลอดภัยของเครือข่าย 

 

ส่วนที่ 8 ปรับปรุงกลยุทธ์การท าให้เป็นเมืองใหม่ ปรับปรุงคุณภาพของการพัฒนาเมือง 

ยึดมั่นในแนวทางการท าให้เป็นเมืองแบบใหม่ที่มีลักษณะแบบจีน และส่งเสริมกลยุทธ์การท าให้เป็นเมืองแบบ

ใหม่โดยมีผู้คนเป็นแกนหลัก และพ่ึงพาการรวมตัวของเมืองและแวดวงมหานคร เพ่ือส่งเสริมการเชื่อมโยงที่ประสานกัน

ระหว่างเมืองใหญ่ กลาง และเล็ก เพ่ือให้ผู้คนจ านวนมากขึ้นสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตในเมืองที่มีคุณภาพสูงขึ้น  

⚫ บทที่ 29 ปรับปรุงคุณภาพเมืองอย่างทั่วถึง 
เร่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการพัฒนาเมือง ประสานงานการวางผังเมืองและการจัดการการก่อสร้าง ด าเนินการ

ฟ้ืนฟูเมือง และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างเชิงพ้ืนที่ของเมืองและการปรับปรุงคุณภาพ 

。 กลุ่มที่ 2 ส่งเสริมการก่อสร้างเมืองใหม่ 
- ปรับปรุงระดับความอัจฉริยะของเมือง ส่งเสริมการจัดการดิจิทัลแบบ "ภาพเดียว" ของอาคาร             

ในเมือง พื้นที่สาธารณะ และเครือข่ายท่อใต้ดิน และการจัดการการด าเนินงานในเมืองแบบครบ
วงจร สร้างระบบควบคุมและระบายน ้าน ้าท่วมในเขตเมืองที ่มีการลดการปล่อยมลพิษจาก
แหล่งก าเนิด การจัดเก็บและการระบายน ้า การก าจัดการระบายน ้าและความเสี ่ยง และการ
ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินที่เกินมาตรฐาน ส่งเสริมการควบคุมน ้าท่วมขังในเมือง 

。 กลุ่มที่ 3 ปรับปรุงคุณภาพการปกครองเมือง 
- ยึดมั่นในความเป็นผู้น าของการสร้างพรรค ปรับจุดเน้นถึงระดับรากหญ้า เพิ่มขีดความสามารถของ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุงคุณภาพการปกครองเมืองด้านวิทยาศาสตร์และความอัจฉริยะ
อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมความทันสมัยของการก ากับดูแลสังคมในเมือง 

- ปฏิรูปและปรับปรุงระบบการจัดการเมือง ส่งเสริมประสบการณ์กลไกการจัดการระดับรากหญ้า 
เช่น การเป่านกหวีดตามท้องถนนและหมู่บ้าน การรายงานต่อหน่วยงาน และจัดการเรื่องร้องเรยีน
ทันที สนับสนุนทรัพยากร การจัดการ และการบริการสู่ชุมชน และเร่งการสร้างชุมชนสมัยใหม่ 

- ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมในวิธีการจัดการเมือง รูปแบบการจัดการ และแนวคิดการ
จัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการของมวลชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการ
ก ากับดูแลบริการทรัพย์สิน ปรับปรุงความครอบคลุมของบริการทรัพย์สิน คุณภาพการบริการ และ
ระดับมาตรฐาน
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กรณีศึกษา : การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในจีน 
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เขตเมืองใหม่สงอัน (XIONGAN NEW AREA) 

 

 
(Financial Times) 

เมืองสงอัน (XiongAn) ซึ่งเป็นเขตเมืองใหม่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของปักกิ่งเป็นเมืองส าคัญที่ผู้ประกอบการ               
ทั่วโลกต้องจับตามอง และเป็นหนึ่งในตัวหลักของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจีน เนื่องจากเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้น       
เพ่ือจะให้เป็นเมืองอัจฉริยะส าหรับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจในภาคเหนือของจีนโดยเฉพาะ 

เมืองสงอัน เริ่มก่อตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2017 ต าแหน่งของเมืองตั้งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของกรุงปักกิ่ง ติดกับอ าเภอหรงเฉิง (Rongcheng) และอ าเภออันซิน (Anxin) โดยมีการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟ                      
สายพิเศษที่จะท าให้เดินทางไปถึงปักกิ่งได้ในเวลา 30 นาที ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการใหญ่ที่มีการลงทุนมากกว่า 30,000 
ล้านหยวน รวมถึงการสร้างสนามบิน โดยวางแผนจะขยายเมืองออกไปให้ถึง 2,000 ตร.กม. นอกจากนี้ จะมีสายการบิน
ส าหรับเดินทางไปที่เมืองเทียนจินและมณฑลเหอเป่ยด้วย ท าให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางและการเชื่อมต่อ                 
ในภาคเศรษฐกิจทางเหนือของจีนยุคใหม่ จากข้อมูลผลส ารวจส ามะโนประชากรระดับชาติ ครั้งที ่7 ของส านักงานสถิติ
แห่งชาติจีน พบว่า ประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองสงอัน มีจ านวน 1,205,440 คน และใน ค.ศ. 2019 GDP ของเมือง                
สงอัน อยู่ที ่21.5 พันล้านหยวน 
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เมืองสงอัน นอกจากจะถูกออกแบบเพื่อรองรับความหนาแน่นของกรุงปักกิ่งแล้ว  ยังตั้งใจสร้างให้เป็นเมือง
ตัวอย่างแห่งโลกอนาคต ที่มีความลงตัวทั้งในด้านผังเมือง สถาปัตยกรรม และที่ส าคัญที่สุดคือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน โดยวางเป้าเพื่อเป็นเมืองทดลองด้านเศรษฐกิจ มีการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น และเป็นศูนย์กลางของ
ศูนย์วิจัย เทคโนโลยีขั้นสูง และการศึกษาอีกด้วย 

เมื่อปี ค.ศ. 2021 เมืองสงอัน เปิดตัวการจ่ายเงินเดือนด้วยหยวนดิจิทัลบนบล็อคเชนในเขตเมืองสงอัน ประสบ
ความส าเร็จในการจ่ายเงินเดือนแบบ on-chain ถือเป็นครั้งแรกของประเทศ โดยเริ่มใช้เงินหยวนดิจิทัล หรือ CBDC 
(สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง) จ่ายเงินเดือนแก่คนงานในโครงการปลูกป่าในฤดูใบไม้ผลิในเมืองสงอัน  โดย
ผู้รับเหมาด้านวิศวกรรมได้ท าการช าระเงินโดยตรงไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัล และบันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องบนบล็อคเชน    

นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์และวิเคราะห์ว่า เขตเมืองใหม่นี้จะเป็นแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ที่จะดึงดูดเงินทุน
และบุคลากรเข้ามาจ านวนมหาศาล โดยคาดไว้ว่าว่า ยอดการลงทุนจะพุ่งสูงขึ้นถึง 1.2–2.4 ล้านล้านหยวนอีกภายใน 
10–20 ปีนี้ และจะมีจ านวนประชากรเพิ่มขึ ้นราว 5.4 ล้านคนใน 15 ปีข้างหน้า ซึ่งผลส ารวจส ามะโนประชากร
ระดับชาติครั้งที่ 7 ระบุจ านวนประชากรมีมากกว่า 1 ล้านคนที่อาศัยอยู่เขตเมืองใหม่สงอัน และน่าช่วยเพิ่มอัตรา                
การเติบโตของ GDP จีนเป็นเฉลี่ยร้อยละ 0.13–0.19 ต่อปี 
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นครเทียนจิน (TIANJIN) 

 
 

นครเทียนจิน ถือเป็นเมืองระดับเทศบาลนครของจีน ซึ่งมีทั้งหมด 4 เมือง ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฉงชิ่ง และ
เทียนจิน ความหมายของการเป็นเทศบาลนครคือเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีระดับเทียบเท่ามณฑล และการบริหารขึ้นตรง
ต่อส่วนกลาง  

เทียนจินเป็นเมืองที่มีชายฝั่งทะเลยาว 133 กิโลเมตรทางฝั่งตะวันออก เต็มไปด้วยทรัพยากรทางทะเล และยัง
เป็นเขตเมืองท่าและฐานอุตสาหกรรมทางทะเลที่ส าคัญของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในมหาสมุทร ซึ่งมี                 
การลงทุนในแต่ละปีมากกว่าหลายร้อยล้านหยวน และเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดทางเหนือของประเทศจีน นอกจากนี้                    
ในจ านวนท่าเรือพาณิชย์ทั้งหมดของประเทศจีน ท่าเรือเทียนจีนมีปริมาณสินค้าเข้าออกผ่านท่าเรือ(Throughput) มาก
เป็นอันดับสอง และมีปริมาณสินค้าส่งออกผ่านท่าเรือมากเป็นอันดับต้น ๆ ของจีน ท่าเรือเทียนจินเป็นท่าเรือที่มีความ
พร้อมมากที่สุดในประเทศจีนท่าเรือหนึ่ง โดยมีจ านวนตู้คอนเทนเนอร์มากที่สุดในประเทศจีน มีเส้นทางการเดินเรือ
มากกว่า 30 เส้นทาง และมีการขนส่งระหว่างประเทศเชื่อมต่อกับ 300 กว่าท่าเรือของ 160 กว่าประเทศ/เขตปกครอง
ทั่วโลก 

เทียนจินถูกพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะที่ส าคัญ 3 แห่ง ได้แก่  

1. “พ้ืนที่ใหม่ปินไห่” (Binhai New Area : BNA)  

2. เขตเศรษฐกิจจิง-จิน-จี้ (Beijing-Tianjin-Hebei Integration)   

3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอู่ชิง (Wuqing Economic Development Area (WEDA))   
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1. เขต“พื้นที่ใหม่ปินไห่” (Binhai New Area : BNA)  

 
 

เมื่อ 40 ปีก่อน เขต“พื้นที่ใหม่ปินไห่” ยังเป็นพื้นที่ดินเค็มที่รกร้างว่างเปล่า แต่ปัจจุบัน มีบริษัทและวิสาหกิจ
ผลิตอุปกรณ์ระดับสูงจ านวนหนึ่งพากันตั้งศูนย์วิจัยและโรงงานผลิตในเขตนี้ เช่น เครื่องบินล าใหญ่ จรวดการบินอวกาศ                   
เรือขนาดยักษ์และการผลิตเครื่องยนต์ที่ทันสมัย และปัจจุบันได้กลายเป็นเขตชุมนุมของบริษัทนิวไฮเทคด้านการบิน
อวกาศ ยาชีวภาพและพลังงานใหม่ เป็นต้น 

เขต ‘พื้นที่ใหม่ปินไห่’ เป็นโครงการระดับประเทศริมทะเลปั๋วไห่ ครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนที่เป็นท่าเรือซึ่งมีกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจใหญ่ติดอันดับโลก และแบ่งพื้นที่เป็นโซนตามประเภทอุตสาหกรรมก้าวหน้าต่าง ๆ (คล้ายกับโครงการ 
EEC) โดยรัฐบาลจีนประกาศให้ “พื้นที่ใหม่ปินไห่” ในเทียนจิน เมืองท่าส าคัญทางเหนือของจีน เป็นเขตทดลองปฏิรูป
ครบวงจรแห่งชาติ และเป็นจุดยุทธศาสตร์แห่งใหม่ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอีกแห่ง ต่อจากเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเซินเจิ้น ในมณฑลกวางตุ้ง และเขตใหม่ผู่ตงของเซี่ยงไฮ้ โดยคณะรัฐมนตรีจีนอนุมัติให้ “พ้ืนที่ใหม่ปินไห่” (Binhai 
New Area : BNA) ในเทียนจิน เปิดกว้างและให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุน เพ่ือทดลองการปฏิรูปในด้านการเงิน โลจิสติกส์ 
ภาษี และการจัดสรรที่ดิน  

ปัจจุบันเขต“พื้นที่ใหม่ปินไห่” เป็นพื้นที่หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจทางภาคเหนือของจีน โดยในระยะ 10 ปี                 
ที ่ผ ่านมา มีบริษัทชั ้นน าของโลกมากกว่า 70 บริษัทจาก 500 บริษัทที ่เข้าไปลงทุนในปินไห่ และสร้างมูลค่า                            
ในเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวถึง 26,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เขต ‘พื้นที่ใหม่ปินไห่’ เป็นภารกิจยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของจีน การพัฒนาของเขตนี้จะส่งเสริมการเติบโตของปักกิ่งและเทศบาลนคร                
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เทียนจิน รวมถึงมณฑลเหอเป่ยและพื้นที่รอบทะเลป๋อไห่ และยิ่งไปกว่านั้น เขต“พื้นที่ใหม่ปินไห่” ยังเป็นประตูส าคัญ
ส าหรับประเทศจีนสู่การรวมเป็นหนึ่งเดียวกับระบบเศรษฐกิจโลกและระดับภูมิภาค 

 
 

ส าหรับการเปิดกว้างเขต ‘พื้นที่ใหม่ปินไห่’ ในด้านการเงิน ครอบคลุมขอบเขตถึงการทดลองปฏิรูปธุรกิจ
การเงิน บริการการเงิน ตลาดเงิน รวมถึงนโยบายก ากับดูแลการด้านเงินตรา ธุรกรรมการเงินนอกชายฝั่ง เป็นต้น                   
ส่วนด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับแผนการก่อสร้างศูนย์การขนส่งทางอากาศสากลภาคเหนือ และศูนย์โลจิสติกส์สากล 
ทางการจีนจะจัดตั้งเขตคลังสินค้าที่ท่าเรือตงเจียง บนพื้นที่ราว 10 ตารางกิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ                   
เทียนจิน นับเป็นเขตคลังสินค้าที่มีพ้ืนที่ใหญ่ที่สุดของจีน 
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โครงการพัฒนาเมืองสีเขียวเต็มรูปแบบหรือ Tianjin Eco-City -โครงการที่สำคัญที่ตั้งอยู่ในเขต“พื้นที่ใหม่ปินไห”่ 

โครงการพัฒนาเมืองสีเขียวหรือTianjin Eco-City หรือชื่อเต็มๆ ว่า Sino-Singapore Tianjin Eco-City 
โครงการที่ส าคัญที่ตั้งอยู่ในเขต“พ้ืนที่ใหม่ปินไห่” ซึ่งโครงการนี้เป็นผลผลิตจากความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลของสอง
ประเทศยักษ์ใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจของเอเชียระหว่างจีนและสิงคโปร์ และได้รับการพัฒนาโดย Tianjin Institute of 
Urban Planning and Design ของจีนร่วมกับ Urban Redevelopment Authority (URA) จากสิงคโปร์ ที่ร่วมกัน
พัฒนาพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่ที่มีสภาพดินเค็มไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก 
โครงการ Tianjin Eco-City อยู่ห่างจากศูนย์กลางของเมือง Tianjin ประมาณ 40 กิโลเมตร และห่างจากกรุงปักกิ่ง
ประมาณ 150 กิโลเมตร เป็นโครงการพัฒนาเมืองสีเขียวที่สร้างขึ้นนี้มีขนาดประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร ส าหรับ
รองรับประชากรได้ถึง 350,000 คน ภายในพ้ืนที่โครงการประกอบด้วยที่อยู่อาศัยและแหล่งธุรกิจใจกลางเมืองที่เรียกว่า 
Eco-Business Park 

โครงการนี้ เป็นต้นแบบในการสร้างให้เมืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งยวดพลังงานที่ใช้ในโครงการพัฒนา
เมืองสีเขียวที่มาจากหลายแหล่งทั้งพลังงานจากลม แสงอาทิตย์ และความร้อนจากดิน (Geothermal) ซึ่งทั้งหมด                  
ล้วนเป็นพลังงานสะอาดทั้งสิ ้น นอกจากนี้ยังมีระบบหมุนเวียนน ้าที่มีประสิทธิภาพกว่า 60% ของน ้าที่ใช้สามารถ
หมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ได้ น ้าที่ใช้ในโครงการจะมาจากท้ังน ้าฝนและการท าน ้าทะเลให้เป็นน ้าจืด อาคารทุก ๆ หลัง
ภายในพื้นที่โครงการนี้จะได้รับการออกแบบให้มีการประหยัดพลังงาน มีการใช้กระจกสองชั้นรวมทั้งใช้วัสดุที่ช่วย
ประหยัดพลังงานและไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม ภายในเมืองจะถูกแบ่งออกเป็นชุมชนย่อย ๆ โดยที่ในแต่ละ
ชุมชนนั้นจะมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอย่างครบครัน ทั้งร้านค้า โรงเรียน คลินิก รวมทั้งสวนสาธารณะและพ้ืนที่
พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งทั้งหมดถูกออกแบบให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยการเดินเท้าและทางจักรยาน เพื่อลดการใช้รถยนต์
ส่วนตัว ระบบขนส่งมวลชนหลักของโครงการนี้จะเป็นในรูปแบบของรถไฟฟ้าแบบ Light Rail Transit (LRT) ซึ่ง
สามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยการเดินเท้าจากทุกจุดในเมือง  
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2. เขตเศรษฐกิจจิง-จิน-จี้ (Beijing-Tianjin-Hebei Integration)   

 

The geographic location of the Beijing-Tianjin-Hebei region in China  
(https://www.researchgate.net/figure/The-geographic-location-of-the-Beijing-Tianjin-Hebei-region-in-China_fig1_341736031) 

 

เขตเศรษฐกิจจิง-จิน-จี้ เป็นความร่วมมือและประสานงานระหว่างสามมณฑล ได้แก่ ปักกิ่ง เทียนจิน และเหอ
เป่ย ที่มีความส าคัญในระดับต้นของประเทศ โดยเขตเศรษฐกิจจิง-จิน-จี้ ประกอบด้วย สองเทศบาลนครกับหนึ่งมณฑล 

คือ นครปักกิ่ง (ชื่อย่อ จิง – 京) นครเทียนจิน (ชื่อย่อ จิน – 津) กับมณฑลเหอเป่ย (ชื่อย่อ จี้ - 冀) เป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจที่ทางรัฐบาลจีนจะผลักดันให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการเงินนานาชาติแห่งที่  3 รองจากเขตสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจลุ่มแม่น ้าแยงซีเกียง ที่มีเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลาง และเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจลุ่มแม่น ้าจูเจียง หรือ “ต้าจู
ซันเจี่ยว” มีกว่างโจวเป็นศูนย์กลาง และท่ีได้ขยายความร่วมมือกับฮ่องกงและมาเก๊า จนเป็น “อภิมหาเขตเศรษฐกิจฯ” 
เขตเศรษฐกิจ 2 นคร 1 มณฑลนี้ มีศูนย์กลางที่ปักก่ิงและเทียนจิน ที่มีข้อได้เปรียบในความเป็น “เมืองหลวง” และเมือง
ทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐาน ประกอบกับมีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลทั้งเทียนจินและเหอเป่ย ส่วน
มหานครปักก่ิงก็จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการเงินนานาชาติ 

เขตเศรษฐกิจจิง-จิน-จี้ ถือเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมในการลงทุนดีที่สุดเมืองหนึ่ง เมื่อปี ค.ศ. 2014 จีนได้
ก าหนดการพัฒนาไปด้วยกันของกรุงปักกิ่ง-นครเทียนจิน-เหอเป่ยเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ โดยเน้นบทบาทที่เป็น               
เมืองหลวงของกรุงปักกิ่งและพัฒนากรุงปักกิ่งให้เป็นศูนย์กลางการเมือง ศูนย์กลางวัฒนธรรม ศูนย์การแลกเปลี่ยน
ระหว่างประเทศ และศูนย์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีของจีน ส่วนบทบาทที่ไม่ใช่เมืองหลวง (non-capital functions) 
จะย้ายไปอยู่นครเทียนจินและมณฑลเหอเป่ย เช่น โรงงานอุตสาหกรรมและตลาดขายส่งสินค้าต่าง ๆ เพื่อเป็นการ   
บูรณาการศักยภาพของกรุงปักกิ่ง ท่าเรือเทียนจิน และทรัพยากรบุคคลของเหอเป่ยเพื่อท าให้เกิดศูนย์กลางเครือข่าย               
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ในด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ปิโตรเคมี ซอฟต์แวร์ และอากาศยาน เป็นต้น  รวมทั้งเพ่ือเป็นต้นแบบ
ในการแก้ไขปัญหาเมืองขนาดใหญ่ เช่น จราจรติดขัด และมลพิษทางอากาศ เป็นต้น และข้อมูลในปีค.ศ. 2019 GDP 
ของเขตเศรษฐกิจจิง-จิน-จี้ มีมูลค่ารวม 8,458.008 พันล้านหยวน คิดเป็น 8.5% ของยอดรวมของประเทศ 

เมื่อปี ค.ศ. 2020 เขตเศรษฐกิจจิง-จิน-จี้ ถูกพัฒนาให้กลายเป็นเมืองที่มีศักยภาพการแข่งขันในระดับโลก                   
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13 (ปีค.ศ.2016-2020)  ภายรวมถึงเป็นเขตสาธิตด าเนินการ
นวัตกรรมทางการเงินอีกด้วย ส าหรับการด าเนินงานในปัจจุบัน นอกจากรัฐบาลจีน เช่น การจัดตั้งธนาคารจะได้เล็งให้
สามมณฑลนี้เป็นมณฑลน าร่องการผ่อนคลายนโยบายต่างชาติลงทุนธุรกิจบริการทุนต่างชาติ  (ต่างชาติถือหุ้น 100%) 
ธุรกิจให้บริการซ่อมแซมเครื่องบิน (ต่างชาติถือหุ้น 100%) เป็นต้น รัฐบาลจีนยังได้สนับสนุนให้มีการจัดท าแผน                   
โลจิสติกส์การค้าทั่วไป แผนโลจิสติกส์การค้า E-Commerce และแผนโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน   
โลจิสติกส์ในเขตเศรษฐกิจนี้อีกด้วย 
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3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอู่ชิง (Wuqing Economic Development Area (WEDA)) 

 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอู่ชิง (Wuqing Economic Development Area (WEDA)) ตั้งอยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของเทียนจิน เป็นอีกหนึ่งเมืองที่รัฐบาลจีนด าเนินการส่งเสริมในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่าง                
รอบด้าน โดยเมืองอู่ชิง ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2000 และต่อมาได้ผ่านการรับรองจากคณะรัฐมนตรีว่าเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจเทคโนโลยี และนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคระดับประเทศ ปัจจุบันพื้นที่เขตพัฒนาอู่ชิงมีขนาด 50 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเป็น เฟส 1 และ เฟส 2 ขนาด 15 ตารางกิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์แล้ว ยังคงเหลือพื้นที่เฟส 3 ขนาด 15 
ตารางกิโลเมตร และเฟส 4 ขนาด 20 ตารางกิโลเมตร ที่ยังด าเนินการก่อสร้างอยู่ โดยในแผนระยะยาวทั้งหมดจะมี
ขนาดพ้ืนที่ถึง 93 ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่มีการจัดตั้ง เขตพัฒนาอู่ชิง สามารถดึงดูดเงินลงทุนได้เกือบ 1.2 แสนล้านหยวน 
เป็นเงินลงทุนจากต่างประเทศ 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และผู้ประกอบการกว่า 1400 รายจาก 50 ประเทศ/เขต
เศรษฐกิจ ทั่วโลก โดยมีบริษัทขนาดใหญ่ เช่น บริษัท Emerson บริษัท Ingersoll Rand และบริษัท Amazon เป็นต้น 
จากข้อมูลในปี ค.ศ. 2021 ระบุประชากรในเมืองอู่ชิง มีจ านวนทั้งสิ้น 1,138,400 คน  

เขตพัฒนาอู่ชิงมุ่งเน้น 6 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ electronic information, machinery manufacturing,  
bio pharmacy, automobile and spare parts, new material, และ new energy นอกจากนี้เขตพัฒนาอู่ชิง                 
ยังมีความโดดเด่นอย่างมากในด้านที่ตั้ง เนื่องจากมีระยะทางห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งเพียง 91 กิโลเมตร 
ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจิน 35 กิโลเมตร และห่างจากท่าเรือเทียนจิน 71 กิโลเมตร ภายในมีการจัดตั้ง
ศูนย์บริการที่ครบครัน ศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความสะดวกแก่นักลงทุน  
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นครอู่ฮ่ัน (WUHAN) 

 

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2564-2568) เป็นจุดเริ่มต้นใหม่
ส าหรับนครอู่ฮั่น ที่ยึดต าแหน่งเมืองศูนย์กลางทางตอนกลางของประเทศจีน เป็นเมืองหลักในเขตเศรษฐกิจแม่น ้าแยงซี 
และเป็นที่ตั ้งภาพรวมของมหานครระหว่างประเทศ และเป็น 5 ปีที่ส าคัญส าหรับการก่อสร้าง “ห้าศูนย์” ได้แก่                      
ศูนย์เศรษฐกิจแห่งชาติ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ศูนย์การค้าและโลจิสติกส์แห่งชาติ                      
ศูนย์แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และศูนย์กลางการเงินระดับภูมิภาค เพ่ือปรับปรุงนครอู่ฮ่ันให้ทันสมัย 

ภารกิจหลัก 8 ด้าน 

1. เร่งการปฏิรูปอ านาจดิจิทัลและส่งเสริมการปกครองอัจฉริยะโดยรวมของเมือง 

มุ่งเน้นการส่งเสริมการปฏิรูปดิจิทัลในทุกสถานการณ์ ด าเนินการปฏิรูปดิจิทัลของพรรคและหน่วยงานของรัฐ 
การปฏิรูประบบดิจิทัลในการก ากับดูแลเมืองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ส ารวจการปฏิรูปองค์ประกอบข้อมูลเชิงตลาด และส่งเสริม
การพัฒนาการรวมตัวของเมืองด้วยระบบดิจิทัล บูรณาการให้เป็นดิจิทัลและความทันสมัยเข้ากับทุกแง่มุมของการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม และส่งเสริมการก ากับดูแลทางปัญญาโดยรวมของเมือง 

2. ปรับปรุงความสามารถของการประมวลผลของเมืองและกระตุ้นศักยภาพขององค์ประกอบข้อมูล 

มุ่งเน้นการสร้างสมองในเมืองระดับสูง เสริมสร้างการจัดการทรัพยากรข้อมูลโดยรวม บูรณาการและ                       
เปิดแหล่งข้อมูลให้มาก ขึ้น และส่งเสริมการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรข้อมูล กระตุ้นศักยภาพขององค์ประกอบดิจิทัล 
ปรับปรุง ระบบกฎดิจิทัลและการจัดสรรทรัพยากรข้อมูลตามตลาด การจัดการตามสินทรัพย์ และสถานการณ์ รูปแบบ
ใหม่ของการเปิดกว้างและการอ านวยความสะดวกในการหมุนเวียน 

3. ปรับปรุงคุณภาพการสร้างรัฐบาลดิจิทัลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 

มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของบริการรัฐบาลออนไลน์  อ านวยความสะดวกในการเสริมพลังดิจิทัล 
เสริมสร้างความสามารถในการก ากับดูแลด้านดิจิทัล และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างสื่อใหม่บนเว็บไซต์  



 

 

32 วารสารวิทย์ไมตรไีทย-จีน เดือนเดอืนสิงหาคม 2565 

ปรับปรุงระบบการก ากับดูแลของรัฐบาลและความสามารถในการก ากับดูแลให้ทันสมัย และปรับปรุงประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่องของการบริการภาครัฐ 

4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการอัจฉริยะในการด ารงชีวิตและสร้างวิสัยทัศน์เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น 

มุ่งเน้นการส่งเสริม “การเชื่อมต่อโครงข่ายแบบรหัสเดียว” ของบริการการด ารงชีวิตของผู้คน การสร้างพื้นที่
สาธิตการศึกษาอัจฉริยะระดับชั้นน าแห่งชาติ  ปรับปรุงคุณภาพข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ ขยายขอบเขตการ
สมัครประกันสังคมและประกันสุขภาพ สร้างระบบบริการดูแลผู้สูงอายุที่ชาญฉลาด เสริมสร้างซอฟท์พาวเวอร์ของ
วัฒนธรรมเมือง เพ่ิมประสิทธิภาพบริการกีฬาอัจฉริยะ ฯลฯ ภารกิจหลักคือการสร้างระบบบริการด ารงชีพของคนยุค
ดิจิทัลที่ชาญฉลาดและสะดวกสบาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนเพ่ือชีวิตที่ดีข้ึน 

5. ปรับปรุงระดับการก ากับดูแลที่ดีและส ารวจวิธีการใหม่ของการก ากับดูแลที่ชาญฉลาดในเมืองใหญ่ 

มุ่งเนน้การเร่งด าเนินการ “เครือข่ายเดียวและการจัดการแบบครบวงจร” ส่งเสริมการจัดการเมืองที่ดี ส่งเสริม
บูรณาการของการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ส่งเสริมการแปลงเป็นดิจิทัลของการก ากับดูแลระดับรากหญ้า ส่งเสริมความ
ปลอดภัยอัจฉริยะ ส่งเสริมการปกป้องระบบนิเวศสามมิติ ส่งเสริมการประสานงานของการด าเนินการขนส่ง และ
ส่งเสริมความอัจฉริยะในด้านหลักนิติธรรม ส่งเสริมโครงการน าร่องของหมู่บ้านดิจิทัล ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทาง
ดิจิทัลของการก ากับดูแลของรัฐบาล และสร้างแบบจ าลองดิจิทัลทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเมืองขนาดใหญ่ 

6. ส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัลและช่วยเปลี่ยนแปลงระบบอุตสาหกรรม 

มุ่งเน้นการเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล ส่งเสริมการแปลงเป็นดิจิทัลทางอุตสาหกรรม บูรณาการและ
ยกระดับอุตสาหกรรมเกิดใหม่ ปลูกฝังสถานการณ์การใช้ข้อมูลใหม่ ๆ เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจที่แท้จริง และ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพสูง 

7. ปรับปรุงระดับความสามารถของโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างรากฐานที่ม่ันคงส าหรับอู่ฮั่นดิจิทัล 

มุ่งเน้นการปรับปรุงความสามารถในการรับรู้ของ IoT แบบทุกพื้นที่ เร่งการสร้างเมืองเครือข่ายแบบออปติคัล
ทั้งหมด พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง และปรับใช้พลังการประมวลผลสาธารณะล่วงหน้า เร่งสร้างระบบ
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลความเร็วสูงที่แพร่หลายและบูรณาการอย่างชาญฉลาด และสร้างการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
ของเมือง “ฐานใหม่” 

8. สร้างความปลอดภัยเครือข่ายท่ีแข็งแกร่งและรักษารักษาความปลอดภัยเครือข่ายเป็นหลัก 

มุ่งเน้นการปรับปรุงระบบมาตรฐานความปลอดภัยเครือข่าย การเสริมความแข็งแกร่งของข้อมูลและการจัดการ
ความปลอดภัยของข้อมูล การเสริมความแข็งแกร่งความสามารถในการประกันความปลอดภัยของเครือข่าย  และ                   
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการประชาสัมพันธ์และการศึกษาการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย  สร้าง
สภาพแวดล้อมเครือข่ายที่ปลอดภัยและควบคุมได้ 

 



 

 

   

33 วารสารวิทย์ไมตรไีทย-จีน เดือนสงิหาคม 2565 

กรณีศกึษา 

1. “อู่ฮั่นคลาวด์” สร้างศูนย ์4 แห่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างเมืองอัจฉริยะ 

 

https://new.qq.com/omn/20211024/20211024A03QJ700.html 

รัฐบาลเทศบาลนครอู่ฮั ่นร่วมมือกับ HUAWEI CLOUD สร้างคลาวด์ในเมืองแห่งแรกของประเทศ “อู่ฮ่ัน
คลาวด์”  (Wuhan Cloud)  เป็นฐานดิจิทัลของเมือง และได้สร้างศูนย์ 4 แห่ง เพื ่อสนับสนุนการก่อสร้างและ                       
การด าเนินงานของเมืองอัจฉริยะใหม่ ให้บริการแก่เมืองอู่ฮ่ัน และแผ่ขยายแถบเศรษฐกิจแม่น ้าแยงซี ได้แก่ 

(1) ศูนย์การจัดการการด าเนินงานของเมือง เป็นโครงการส าคัญที่สร้างโดยรัฐบาลเทศบาลนครอู่ฮั ่น เพ่ือ
ตอบสนองต่อกลยุทธ์ระดับชาติ “Rise of Central China” เพื่อสร้างอู่ฮ่ันคลาวด์เป็นสมองของเมือง 

(2) ศูนย์เสริมศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างโซนสาธิตนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะด้วยการคิดค้นรูปแบบการ
ปกครองเมืองและเป็นผู้น าการพัฒนาเมืองคุณภาพสูงด้วยการให้ข้อมูล  สร้างศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมดิจิทัลในนคร             
อู่ฮั่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาคมนวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของอู่ฮั่นคลาวด์ สร้างศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจดิจิทัลของอู่ฮ่ันคลาวด์ และให้สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสร้างฐานการฝึกอบรมส าหรับผู้มี
ความสามารถด้านนวัตกรรมในการประมวลผลแบบคลาวด์ บิ๊กดาต้า และบล็อกเชน  ส่งเสริมการด าเนินงานในพื้นที่
สาธิตหนึ่งแห่ง หนึ่งฐาน และสองศูนย์อย่างครอบคลุม และสร้างศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในนครอู ่ฮั ่นอย่าง
ครอบคลุม 
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(3) ศูนย์ฝึกอบรมความสามารถด้านเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นแกนหลัก 
รวบรวมองค์กรหลักในสาขาการประมวลผลแบบคลาวด์และองค์กรที่สนับสนุนต้นน ้าและปลายน ้า เพื่อสร้างพันธมิตร
องค์กรการประมวลผลแบบคลาวด์  และได้ร่วมมือกับ Wuhan Talent Group และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในนครอู่ฮ่ัน
เพื ่อฝึกอบรมและสรรหาบุคลากรที ่มีความสามารถในอุตสาหกรรมคลาวด์คอมพิวติ ้ง  สร้างฐานการฝึกอบรม
อุตสาหกรรมคลาวด์คอมพิวติ้ง มอบความสามารถระดับสูงให้กับองค์กร และสร้างพื้นที่สูงส าหรับอุตสาหกรรมคลาวด์
คอมพิวติ้งในนครอู่ฮ่ัน 

(4) ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แบ่งปันทรัพยากรจากผู ้เชี ่ยวชาญ ทรัพยากร
แพลตฟอร์ม ทรัพยากรข้อมูล ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรทางการเงิน ส ารวจเส้นทางใหม่ส าหรับการพัฒนาแบบ
บูรณาการของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างกลุ่มนวัตกรรมระดับชั้นน าในประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับภูมิภาคด้วยการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมดิจิทัล  
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2. โปรแกรม “iWuhan” (i 武汉) ส่วนส าคัญของการสร้างเมืองอัจฉริยะของนครอู่ฮั่น 

 
 

โปรแกรม “iWuhan” (i 武汉) เดิมชื่อ “ต่อสู้โรคระบาดในอู่ฮั่น” (武汉战疫) เป็นส่วนส าคัญของการสร้าง
เมืองอัจฉริยะแห่งใหม่ของนครอู่ฮ่ัน โดยเชื่อมข้อมูลจากฐานคลาวด์รัฐบาลเทศบาลนครอู่ฮ่ัน โดยอาศัยศูนย์กลางหลัก 4 
แห่งของสมองของเมือง ครอบคลุมบริการหลากหลายรูปแบบ เช่น ประกันสังคม การขนส่ง ทะเบียนบ้านและที่พัก
อาศัย บริการการศึกษา และยื่นขอใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

ในการประชุม Global Smart City 2021 นครอู่ฮั่นได้รับรางวัล World Smart City Awards (Greater 
China Area) รางวัลนี้บ่งบอกว่านครอู่ฮั่นได้รับผลลัพธ์ที่โดดเด่นในการต่อต้านการแพร่ระบาดทางดิจิทัล  ส่งเสริม                      
การพัฒนาเมืองหลังเกิดโรคระบาด และเร่งการก ากับดูแลที่ละเอียดรอบคอบของเมือง และได้รับความสนใจและ                  
การยอมรับอย่างกว้างขวางจากแพลตฟอร์มระดับโลก  
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3. เมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอนาคตนครอู่ฮั่น (Wuhan Future Science and Technology City) 

 

 

เมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอนาคตนครอู่ฮั่น ตั้งอยู่ในเขตสาธิตนวัตกรรมอิสระแห่งรัฐทะเลสาบทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ของนครอู่อู ่ฮั ่น เป็นพื้นที่นวัตกรรมหลักของเมืองวิทยาศาสตร์หูเป่ยตงหูและเป็นแนวหน้าของ
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออปติก 

เมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอนาคตนครอู่ฮั่น มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่  
อุตสาหกรรมออปโตอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ และอุตสาหกรรมบริการที่ทันสมัย และ
ค านึงถึงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงกลยุทธ์อื่น ๆ 
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เมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอนาคตนครอู่ฮั่น
มุ่งเน้น 4 อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศยุคใหม่

ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

อินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง

คลาวด์คอมพิวติ้ง

อินเทอร์เน็ตบนมือ
ถือ

อุตสาหกรรม
ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

การสื่อสารด้วยแสง

จอแสดงผลโฟโตอิ
เล็กทริค

เลเซอร์

แสงเซมิคอนดักเตอร์

การผลิตอุปกรณ์
ระดับไฮเอนด์

อุปกรณ์พลังงานใหม่

อุตสาหกรรม
การเดินเรือ

อุตสาหกรรม
การบิน

อุตสาหกรรม
บริการสมัยใหม่

บริการนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี

บริการทางธุรกิจ

ความคิดสร้างสรรค์
ทางวัฒนธรรม

การศึกษาและ
การฝึกอบรม
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เมืองเซินเจิ้น (SHENZHEN) 

 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 รัฐบาลเซินเจิ้นประกาศ “แผนแม่บทการก่อสร้างเมืองอัจฉริยะใหม่ของ
เมืองเซินเจิ้น” แผนดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ใหม่ของเซินเจิ้นเกี่ยวกับ  'เมืองที่ทันสมัย เป็นสากล และ
สร้างสรรค์' โดยมุ่งเน้นที่การยกระดับบริการเพื่อการด ารงชีวิตของผู้คนและความสามารถในการปกครองเมือง  แผน
ดังกล่าวน าเสนอโครงสร้างเมืองอัจฉริยะบนพ้ืนฐานของทรัพยากรที่มีอยู่ สร้างรูปแบบการก่อสร้างแบบบูรณาการเมือง
อัจฉริยะใหม่จากการสนับสนุน แพลตฟอร์มสู่แอปพลิเคชัน ดังภาพด้านล่าง 

 

 

 
โครงสร้างเมืองอัจฉริยะของเซินเจิ้น 

(Source: Shenzhen Government, recreated by Richard Hu, http://www.sz.gov.cn/zfgb/2018/gb1062/content/post_4977617.html) 
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⚫ สร้างการสนับสนุนแบบครบวงจร 
สร้างระบบสนับสนุนเมืองอัจฉริยะแบบเข้มข้นที่ครอบคลุมเครือข่ายเซ็นเซอร์ เครือข่ายการสื่อสาร และทรัพยากร
การจัดเก็บการประมวลผล ผสานกับความสามารถในการค านวณของศูนย์ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ในเมือง เพื่อการ
ประมวลผลแบบครบวงจร การจัดเก็บข้อมูล เครือข่าย การรับรู้ IoT และบริการทรัพยากรอ่ืน ๆ ส าหรับการสร้าง
เมืองอัจฉริยะใหม ่

⚫ สร้างสองศูนย ์
(1) ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ในเมือง (Urban Big Data Centre) ประกอบด้วยระบบทรัพยากรข้อมูลในเมือง การ
แบ่งปันข้อมูลและบริการแบบเปิด และบริการฟังก์ชันสนับสนุนทั่วไป  
(2) ศ ูนย ์การจ ัดการการด าเน ินงานเมืองอัจฉร ิยะ (Smart City Operation and Management Centre) 
ประกอบด้วยการแสดงสถานการณ์การด าเนินงานของเมือง การท างานร่วมกันทางธุรกิจข้ามโดเมน และบริการ
สนับสนุนการตัดสินใจ ด้วยการสร้างศูนย์สองแห่ง เพื่อที่จะสร้างสมองและศูนย์กลางของเมืองอัจฉริยะ สร้าง
สภาพแวดล้อมข้อมูลแบบเปิดและบูรณาการ และสนับสนุนการรวมระบบแอพพลิเคชั่นและการแบ่งปันข้อมูลข้าม
แผนกและข้ามโดเมน และการประสานงานทางธุรกิจ 

⚫ ประยุกต์ใช้งานสี่ด้าน 
ตามระบบสนับสนุนแบบครบวงจรและศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ในเมือง ส่งเสริม  
(1) บริการสาธารณะ (Public Services) ประกอบด้วยบริการของรัฐ การดูแลทางการแพทย์ การศึกษา บริการ
ชุมชน และอ่ืน ๆ  
(2) ความปลอดภัยสาธารณะ (Public Security) ประกอบด้วยการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ การตอบสนอง
ฉุกเฉิน การผลิตที่ปลอดภัย และอ่ืน ๆ  
(3) การปกครองเมือง (Urban Governance) ประกอบด้วยการขนส่ง การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กิจการน ้าการจัด
การเมือง และอ่ืน ๆ  
(4) อุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industries) ประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ โรงงานอัจฉริยะ 
แพลตฟอร์มบริการที่เป็นนวัตกรรมอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้าและอื่นๆ โดยการก่อสร้างทางวิศวกรรมประยุกต์ใน               
4 ด้านหลัก เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงและการประสานงานกับศูนย์การจัดการการด าเนินงานเมืองอัจฉริยะ 

⚫ สร้างระบบการรับประกันสองประการ 
(1) สร้างระบบการรับประกันความปลอดภัยเครือข่าย (Network and Security Support) ได้แก่ การป้องกัน 
การเฝ้าติดตาม การโจมต ีการก ากับดูแล และการประเมิน” และ  
(2) สร้างระบบมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับ  (Standard and Regulation Support) ที ่ตอบสนองความ
ต้องการของการสร้างเมืองอัจฉริยะใหม่ การวางแผนโดยรวมของเมือง การสร้างการสนับสนุนข้อมูลแ มาตรฐาน
ทางเทคนิคและตัวชี้วัดการประเมิน ทุกเขตและแผนกต่างๆ ปฏิบัติตามหลักการของการก่อสร้างอย่างเข้มข้น ร่วม
ก่อสร้างและแบ่งปัน เชื่อมต่อโครงข่าย และด าเนินการทีละขั้นตอนตามการวางแผนแบบครบวงจรและมาตรฐาน
ทางเทคนิค 
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กรณีศกึษา 
 

1. ระบบบริการภาครัฐแบบครบวงจร “i 深圳” (iShenzhen) 

 

“iShenzhen” เป็นระบบให้บริการที ่ส าคัญและเป็นความส าเร็จในการสร้างเมืองอัจฉริยะของเซินเจิ้น

ครอบคลุมบริการด้านประกันสังคม การแพทย์และสุขภาพ การเดินทาง การรักษาปลอดภัยของต ารวจ การศึกษา                 

การจ่ายด้านสาธารณูปโภค การรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ การจองการเดินทาง และข้อมูลด้านวัฒนธรรมและกีฬา 

สามารถจัดการเรื่องส่วนตัวได้มากกว่า 95% และเรื่องนิติบุคคลมากกว่า 60% ในเซินเจิ้น 

 

 

 

 

 

 

2. เมืองแฝดดิจิทัลเผิงเฉิง (Pengcheng Intelligent Twins) 
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https://bbs.huaweicloud.com/blogs/365962?utm_source=zhihu&utm_medium=bbs-ex&utm_campAIgn=other&utm_content=content 
http://www.u-yang.com/ 

 

“แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ส าหรับรัฐบาลดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะของเซินเจิ้น” (2021-2025) ระบุ
ว่า เซินเจิ้นจะค่อย ๆ สร้างเมืองแฝดดิจิทัลอัจฉริยะและระบบอัจฉริยะที่พัฒนาตนเองของเมืองเผิงเฉิง เพื่อเร่งการ
เปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัล สังคมดิจิทัล และระบบนิเวศดิจิทัล  

เมื่อวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 2022 นายฉิน เหวยจง นายกเทศมนตรีเมืองเซินเจิ้น กล่าวในการประชุมสภา
ประชาชนเทศบาลเซินเจิ้นครั้งที่ 7 ว่า เซินเจิ้นจะเชื่อม “โครงสร้างพื้นฐานใหม่” กับ “การสร้างเมืองใหม่” เพื่อสร้าง 
“Dual Gigabit” เมืองเครือข่ายออปติคัลทั้งหมดและเมืองบรอดแบนด์ไร้สายแบบฟูลแบนด์ เต็มรูปแบบ และค่อย ๆ 
สร้างเมืองแฝดดิจิทัลที่เป็น ‘เมืองเสมือนเครือข่ายที่สอดคล้อง สร้างแผนที่ และท างานร่วมกันกับโลกเมืองทางกายภาพ 
(physical city) โดยมีคุณสมบัติที่โดดเด่น เช่น การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การรับรู้อัจฉริยะ การเรียนรู้เชิงลึก การท างาน
ร่วมกันแบบบูรณาการ และความปลอดภัย และการควบคุม เพ่ือสร้างเมืองอัจฉริยะระดับเฟิร์สคลาส 

3. ข้อบังคับการจัดการยานพาหนะที่เชื่อมต่ออัจฉริยะในเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น 
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เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 2022 ในการประชุมคณะกรรมการประจ าสภาประชาชนเทศบาลเซินเจิ้นครั้งที่  7 
ได้รับการรับรอง “ข้อบังคับการจัดการยานพาหนะที่เชื่อมต่ออัจฉริยะในเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น” ซึ่งเป็นกฎหมายที่
ส าคัญของเซินเจิ้นในด้านอุตสาหกรรมเกิดใหม่ และเป็นข้อบังคับแรกในประเทศจีนที่ควบคุมการจัดการยานพาหนะ
เครือข่ายอัจฉริยะ โดยมีการออกกฎระเบียบที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการทดสอบถนนและการสาธิตการใช้งาน การเข้าถึง
และการลงทะเบียน และการใช้การจัดการยานพาหนะเครือข่ายอัจฉริยะเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
และยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2022 

ข้อบังคับ ระบุว่า ยานพาหนะที่เชื ่อมต่ออัจฉริยะหมายถึงการท างานของรถที่สามารถแทนที่ด้วยระบบ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติแทนมนุษย์ในระหว่างกระบวนการขับขี่ และสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยบนท้องถนน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา 
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⚫ http://shenzhen.creb.com.cn/sylb/169958.jhtml 
⚫ https://qingdao.thaiembassy.org/th/ 
⚫ https://www.engineeringtoday.net//เมืองอัจฉริยะ-smart-city-คืออะไร/ 
⚫ https://www.marketingoops.com/exclusive/insider-exclusive/xiong-an/ 
⚫ https://www.sdj-inter.co.th/post/xiong-an-new-sustainable-city 
⚫ https://blockspaper.com/en/a/china-debuts-blockchain-based-digital-yuan-salary-payments-in-

xiong-an-th 
⚫ https://ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/629321/629321.

pdf&title=629321&cate=592&d=0 
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⚫ https://mgronline.com/china/detail/9490000074820 
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⚫ https://wenku.baidu.com/view/77cdb53f00d8ce2f0066f5335a8102d276a261d3.html 
⚫ https://mgronline.com/china/detail/9470000068183 
⚫ https://vibaike.com/116445/ 
⚫ https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E6%96%B0%E5%A4%A9%E6%B4%A5%E7%94%9F

%E6%80%81%E5%9F%8E/6345471?fr=aladdin 
⚫ http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm  
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ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง  

เลขที ่21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
โทรศัพท์ (86-10) 8531-8700 
โทรสาร (86-10) 8531-8791 
เว็บไซต์ www.stsbeijing.org 

อีเมล stsbeijing@mhesi.go.th 
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/stsbeijing 


