วิ สยั ทัศน์ ใหม่พญามังกร…ก้าวสู่ผน้ ู ํานวัตกรรมโลก
โดย คุณขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อาํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
เมือ่ เดือนตุลาคมทีผ่ า่ นมา จีนจัดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ครัง้ ที่ 19 ซึง่ จัดขึน้ ประจําทุก 5 ปี
ถือเป็ นหนึ่งในเหตุการณ์สาํ คัญทีท่ วโลกต่
ั่
างจับตามอง เนื่องจากเป็ นการส่งสัญญาณทิศทางการดําเนินนโยบายจีน
ในอนาคต ในครัง้ นี้ประธานาธิบดีส ี จิ้นผิง (Xi Jinping) แถลงวิส ยั ทัศน์ ที่ย าวไกลถึงปี 2593 ในการนํา พา
ประเทศจีนสู่ยุคใหม่ โดยสานต่อนโยบายเดิมทัง้ Rebalancing เศรษฐกิจ ทีม่ ุ่งให้ความสําคัญกับการพึง่ พา
การบริโภคในประเทศและสนับสนุ นภาคบริการมากขึน้ รวมทัง้ การเร่งเครื่องอภิมหาโครงการ Belt and Road
Initiative ซึ่ง หลายประเด็น ข้า งต้น ได้ถูก กล่า วถึง ผ่า นสื่อ ต่า งๆ ไปแล้ว อย่า งไรก็ต าม ยัง มีป ระเด็น จาก
การประชุมครัง้ นี้ท่นี ่ าสนใจและไม่ค่อยมีการกล่าวถึงมากนัก คือ การที่ จีนตัง้ เป้ าอย่างชัดเจนสู่ผ้นู ํ าด้าน
นวัตกรรมของโลก (Global Leader in Innovation) ภายในปี 2593 ผ่านการเร่งรัดพัฒนานวัตกรรมและ
การนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในภาคการผลิตและภาคบริการ อาทิ Big Data, Artificial Intelligence และ
Industrial Cloud เป็ นต้น รวมถึงการส่งเสริมและผลักดันเศรษฐกิจดิจทิ ลั ซึง่ จะเปลีย่ นผ่านจีนจากเดิมทีเ่ ป็ น
ฐานการผลิตสินค้าต้นทุนตํ่าหรือการผลิตจํานวนมากสู่เศรษฐกิจทีข่ บั เคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทัง้ นี้ จีนจะสามารถก้าวสูเ่ ป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ได้หรือไม่ นับเป็ นประเด็นท้าทายทีจ่ ะได้กล่าวถึงต่อไป
แกะรอยพญามังกร…โอกาสก้าวสู่ Global Leader in Innovation
จากการประชุมในครัง้ นี้ ประธานาธิบดีส ี จิน้ ผิง ได้รบั เลือกให้ดํารงตําแหน่ งต่อเนื่องเป็ นวาระที่ 2 และ
10 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย
มีแ นวโน้ ม สื บ อํ า นาจต่ อ ไปอัน จะเป็ นผลดี ด้ า นความ
ต่อเนื่ องในการสานต่ อนโยบายและโครงการต่ า งๆ ซึ่ง
นอกจาก Belt and Road Initiative ทีถ่ ูกกล่าวถึงอย่าง
กว้างขวางแล้ว การมุ่งสู่ Global Leader in Innovation ก็
เป็ น นโยบายทีส่ ําคัญมากไม่ย ิ่งหย่อนไปกว่า กัน โดยที่
ผ่านมารัฐบาลจีนได้เริม่ ดําเนินการแล้วและกําลังเร่งสาน
ต่อให้เ ป็ น รูป ธรรมมากยิ่งขึ้น ผ่า นแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรม “Made in China 2025” หรือ MIC ทีม่ า : China Daily
2025 ทีเ่ ริม่ มาตัง้ แต่ปี 2558 ภายใต้กองทุนสนับสนุ นการพัฒนานวัตกรรมและ Start-up วงเงิน 40 พันล้าน
หยวน โดยเน้นสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตขัน้ สูงและสินค้านวัตกรรมใน 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย รวมถึงการปฏิวตั ิ
ภาคอุตสาหกรรมทัง้ หมดให้เข้าสู่ Industry 4.0 ทีจ่ ะใช้ระบบการผลิตแบบ Smart Factory ทีจ่ ะทําให้สามารถผลิต
สินค้าหลากหลายรูปแบบและแตกต่างกันเป็ นจํานวนมากในเวลารวดเร็ว รวมถึงบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี
Internet of Things (IoT) ทีจ่ ะเชื่อมโยงการทํางานทัง้ ระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้เครื่องจักร
อัตโนมัตแิ ทนแรงงานคน
ไม่ เ พีย งเท่ า นั น้ รัฐ บาลจีน ยัง มีแ ผนพัฒ นาเครือ ข่ า ยอิน เทอร์ เ น็ ต ทัว่ ประเทศให้ค รอบคลุ ม และ
มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยตัง้ เป้ าเพิม่ สัดส่วนจํานวนผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
และ Fixed Broadband เป็ น 85% และ 70% ในปี 2563 จาก 57% และ 40% ในปี 2558 ตามลําดับ เพื่อเสริม

ฐานรากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจทิ ลั ให้ขยายตัวไปยังเมืองรองและพืน้ ทีช่ นบทมากขึน้ ขณะทีป่ ั จจุบนั หลาย
เมืองใหญ่ได้เข้าสู่สงั คมดิจทิ ลั อย่างเต็มตัว โดยเฉพาะเซี่ยงไฮ้ ทีก่ ารใช้ระบบดิจิทลั เติบโตอย่างก้าวกระโดด
ตัวอย่างสําคัญ คือ การเข้าสูส่ งั คมไร้เงินสด (Cashless Society) อย่างเต็มตัว ถึงขนาดว่าชาวเซีย่ งไฮ้ทค่ี วักเงินสด
ขึน้ มาชําระค่าสินค้า/บริการอาจถูกมองราวกับเป็ นเรื่องน่ าประหลาด ขณะเดียวกันในแง่สถิตพิ บว่าในปี 2559
ยอดชําระค่าสินค้าผ่านมือถือของจีนสูงถึง 5.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ท่ี 112 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือสูงกว่า 50 เท่าตัว นอกจากนี้ มีขอ้ พิสูจน์ อ่นื ๆ เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีของจีนทีก่ าํ ลังปรากฏให้เห็นชัดเจนขึน้ อาทิ
• จี น เป็ นประเทศรายได้ ป านกลางประเทศแรกและประเทศเดี ย วที่ ติ ด Top 25 ของ The
Global Innovation Index (GII) ประจําปี 2560 ซึ่งเป็ นดัชนีช้วี ดั ความสามารถด้านนวัตกรรมของ 127
ประเทศทัวโลก
่ โดยจีนอยู่ในอันดับที่ 22 นับเป็ นปี ท่ี 2 ทีจ่ นี ติด Top 25 ต่อเนื่องจากปี 2559 ทีจ่ นี อยู่ในอันดับที่ 25
ซึง่ ทีผ่ ่านมามีเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วเท่านัน้ ทีต่ ดิ อันดับดังกล่าว เนื่องจากการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม
อย่างจริงจังของรัฐบาลจีน โดยเฉพาะนโยบายด้านภาษีเพื่อสนับสนุ นการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนา (R&D)
ซึง่ เอือ้ ให้บริษทั จีนเร่งพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี สะท้อนจากค่าใช้จ่ายด้าน R&D ต่อ GDP ของจีนเพิม่ ขึน้
เป็ น 2.1% ในปี 2559 จาก 1.8% ในปี 2554 ซึง่ มีส่วนช่วยให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ อากาศยานไร้คนขับ
(Drone) และรถยนต์ไฟฟ้ า
• บริ ษ ัท จีนติ ดอัน ดับบริ ษ ัท ด้า นธุรกิ จ อิ นเทอร์เน็ ตและธุรกิ จ ที่ เกี่ ยวเนื่ องยัก ษ์ ใ หญ่ ระดับ
Top 25 ของโลก (วัดจากรายได้) คือ Alibaba Group, Tencent, Baidu, NetEase สะท้อนว่าบริษทั จีนมี
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในระดับแนวหน้าของโลก สอดคล้องกับข้อมูลภาคเศรษฐกิจดิจทิ ลั ของจีนทีเ่ ติบโต
อย่างรวดเร็ว โดยขยายตัวถึง 19% ในปี 2559 มาอยูท่ ่ี 22.6 ล้านล้านหยวน คิดเป็ นสัดส่วนถึง 30% ของ GDP จีน
และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ เป็ นราว 50% ในปี 2573
• ข้อมูลการขอจดสิ ทธิ บต
ั รปี 2559 ของ The World Intellectual Property Organization (WIPO)
พบว่ามีบริ ษทั จีนยื่นขอจดสิ ทธิ บตั รระหว่างประเทศเพิ่ มขึ้น 45% จากปี ก่ อน โดยบริษทั จีน คือ Zte Corp.
และ Huawei ขึน้ แท่นอันดับ 1 และ 2 ในรายชือ่ ผูข้ อจดสิทธิบตั รมากทีส่ ดุ ในโลก นําหน้าบริษทั ชัน้ นําสัญชาติสหรัฐฯ
ญีป่ ่ ุน และเกาหลีใต้ นับเป็ นอีกภาพสะท้อนศักยภาพของบริษทั จีนในแง่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต่างจากเดิมทีจ่ นี มักมีภาพลักษณ์ในแง่มมุ ของการลอกเลียนแบบสินค้า
• รายงานการส่ ง ออกสิ นค้ า มูลค่าเพิ่ ม จัดทําโดยองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิ จและ
การพัฒนา (OECD) ร่วมกับองค์การการค้าโลก (WTO) พบว่าในปี 2554 จีนเป็ นประเทศที่ ส่งออกสิ นค้า
มูลค่ าเพิ่ มมากที่ สุดเป็ นอันดับ 1 ของโลก คิดเป็ นสัดส่วนราว 10% ของการส่งออกสินค้ามูลค่าเพิม่ ทัง้ โลก
โดยส่วนใหญ่เป็ นสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยี
การพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของภาคเอกชนทีร่ ุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เมื่อประกอบกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทีร่ ฐั บาลเร่งดําเนินการ ตลอดจนการเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน อาจช่วยให้
การก้าวขึน้ เป็ นประเทศผูน้ ําด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของจีนนัน้ ไม่ไกลเกินเอือ้ ม
ความท้าทายต่อไทย...หากพญามังกรก้าวขึน้ เป็ นประเทศนวัตกรรมชัน้ นําของโลก
จากขนาดเศรษฐกิจทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก (พิจารณารายประเทศ ซึง่ ไม่รวมกลุ่ม EU) และขนาดตลาด
ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลกด้วยจํานวนประชากรเกือบ 1,400 ล้านคน การเปลีย่ นผ่านสู่เศรษฐกิจนวัตกรรมและตัง้ เป้ า
ก้าวขึน้ เป็ นผูน้ ําด้านนวัตกรรมของจีนถือเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งจับตามองอย่างใกล้ชดิ เนื่องจากจะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อ
ห่วงโซ่การผลิตของโลกและของไทย โดยภาพใหญ่ระดับโลก การทีจ่ นี มุ่งสนับสนุ นและผลิตสินค้านวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพิม่ มากขึน้ อาทิ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม รถยนต์ไฟฟ้ า โดรนรับส่งสินค้า และรถไฟความเร็วสูง
เป็ นต้น มีแนวโน้มทําให้ราคาสินค้ากลุ่มดังกล่าวถูกลง ซึง่ คล้ายกับในอดีตทีเ่ คยเกิดขึน้ แล้วในหลายสินค้าทีจ่ นี
กลายเป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่ อาทิ แผงวงจรไฟฟ้ า แผงโซลาร์ เป็ นต้น โดยราคาทีถ่ ูกลงจะมีส่วนเกือ้ หนุ นการเติบโต
ของอุตสาหกรรม/ธุรกิจปลายนํ้า รวมทัง้ เป็ นแรงส่งผ่านให้อุตสาหกรรมทัวโลกก้
่
าวสู่ยุค 4.0 ได้เร็วขึน้ ในขณะที่
การเร่งผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ Belt and Road Initiative จะเป็ นอีกหนึ่งแรงส่งทีท่ าํ ให้
จีนมีเส้นทางโลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้านวัตกรรมไปภูมภิ าคสําคัญทัวโลกได้
่
สะดวกและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้
สําหรับผูป้ ระกอบการไทย การก้าวสู่ประเทศนวัตกรรมชัน้ นําของจีนจะเป็ นจุดเปลีย่ นสําคัญทีส่ ร้างทัง้
โอกาสและความท้าทาย เนื่องจากจีนเป็ นคูค่ า้ สําคัญของไทยมายาวนาน โดยจีนก้าวขึน้ เป็ นคู่คา้ สําคัญอันดับ 1
ของไทยตัง้ แต่ปี 2556 จนถึงปั จจุบนั ขณะเดียวกัน จีนเป็ นตลาดส่งออกอันดับ 1 มีสดั ส่วนราว 11% ของ
มูลค่าส่งออกทัง้ หมดของไทยในปี 2559 โดยสินค้าสําคัญทีไ่ ทยส่งออกไปจีนส่วนใหญ่เป็ นสินค้าขัน้ ต้น/ขัน้ กลาง
อาทิ ยางพาราแปรรูปขัน้ ต้น เม็ดพลาสติก ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ และ
เคมีภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น สะท้อนว่าภาคส่งออกของไทยมีความเกีย่ วเนื่องกับห่วงโซ่การผลิตของจีนอย่างแน่ นแฟ้ น
ซึง่ การทีจ่ นี ปรับเปลีย่ นนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีนัยสําคัญ ทําให้ไทยต้องปรับโครงสร้างการผลิตตาม
เพือ่ ให้สามารถเกาะกระแสและยังอยูใ่ นห่วงโซ่การผลิตของจีนและของโลกได้ ซึง่ มีขอ้ พิจารณา ดังนี้
• ผู้ประกอบการที่ เป็ นคู่ค้ากับจีน : ควรเร่งปรับตัวในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
ก้าวกระโดดให้ท ันกับการพัฒนาของจีนและสามารถเชื่อมโยงเข้าไปเป็ นส่วนหนึ่ งในห่ วงโซ่ การผลิตของจีน
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้ าหมายทีร่ ฐั บาลจีนสนับสนุ น รวมทัง้ หาช่องทางสร้างความร่วมมือเป็ นพันธมิตร
ร่วมทุนหรือการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทีเ่ อือ้ ประโยชน์รว่ มกัน ตลอดจนการปรับตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มการค้าใหม่
ในระบบออนไลน์ เพื่อเพิม่ ช่องทางในการเข้าถึงตลาดจีนที่ปัจจุบนั ทัง้ ผู้ผลิตและผูซ้ ้อื ของจีนส่วนใหญ่อยู่ใน
ช่องทางการค้าออนไลน์กนั แล้ว
• ผู้ประกอบการที่ เป็ นคู่แข่งกับจีน : ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมเป้ าหมายทีจ่ น
ี ให้การสนับสนุ น
และกําลังเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากขึน้ จะเป็ นคู่แข่งทีน่ ่ ากลัวในเวทีโลก โดยเฉพาะในหลายอุตสาหกรรมทีต่ รงกับ
นโยบายสนั บ สนุ น ของไทย เช่ น รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ที่ร ัฐ บาลจีน มีน โยบายสนั บ สนุ น อย่ า งจริง จัง เช่ น กัน ซึ่ง
ผูป้ ระกอบการไทยทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเป้ าหมายของจีนควรพิจารณาวางกลยุทธ์และการปรับตัวอย่างรอบคอบ
โดยอาจใช้แนวทางดึงพันธมิตรผูป้ ระกอบการจีนให้เข้ามาร่วมลงทุนด้วยเพื่อต่อยอดเทคโนโลยี หรือหาจุดต่าง
ด้วยการผลิตสินค้าทีไ่ ทยมีความเชีย่ วชาญเฉพาะกลุ่ม (Niche) เพือ่ หลีกเลีย่ งการแข่งขันกับจีนในตลาดโลก
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วว่า จีนเป็ นประเทศทีท่ รงอิทธิพลทัง้ ด้วยขนาดเศรษฐกิจและตลาดทีใ่ หญ่ รวมทัง้
ยังได้รบั สมญานามว่าเป็ น “โรงงานของโลก” ทําให้การปรับเปลีย่ นวิสยั ทัศน์ใหม่ของจีนทีก่ าํ ลังเปลีย่ นผ่านจาก
ประเทศแหล่งผลิต สิน ค้า ราคาถูกและเน้ น การผลิต เป็ น จํา นวนมาก สู่การผลิต สิน ค้า ที่ม มี ูล ค่า เพิม่ สูงด้ว ย
การใช้น วัต กรรม ไม่เ พีย งจะพลิก โฉมจีน สู่ยุคใหม่ แต่ จ ะเป็ น การพลิกโฉมโลกสู่เ ศรษฐกิจ ยุคใหม่อีกด้ว ย
ผูป้ ระกอบการไทยและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องจึงไม่อาจเพิกเฉยต่อการเปลีย่ นแปลงครัง้ นี้ได้

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้
ข้อมูลแก่ผทู้ สี ่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการ
ทีม่ บี ุคคลนําข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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