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สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยดื เยื้อมานานเกือบ 2 ปี ยังคงเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่ทวโลก
ั่
เฝ้ าติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะผลกระทบทีม่ ตี ่อเศรษฐกิจจีน ซึง่ เชื่อมโยงอย่างมีนัยสาคัญต่อ
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตของหลายประเทศทัวโลก
่
แม้ว่าล่าสุด
ทัง้ สองประเทศกลับมาเปิ ดการเจรจารอบใหม่อกี ครัง้ แต่ยงั ไม่มสี ญ
ั ญาณว่า สงครามการค้า จะยุติล งโดยเร็ว
เนื่องจากสาเหตุของการเปิ ดศึกสงครามการค้า มีความซับซ้อนจากเบื้องหลัง ทีเ่ กีย่ วโยงกับ ความขัดแย้ง ใน
หลายมิติ ทัง้ การละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา การแข่งขันด้านเทคโนโลยี ตลอดจนยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคง
่
ของทัง้ สองประเทศมหาอานาจโลก ล่าสุดดัชนีสาคัญทางเศรษฐกิจของจีนทัง้ ในภาคการผลิต การลงทุน และ
การส่งออก ล้วนบ่งชีส้ ญ
ั ญาณการชะลอตัวอันเป็ นผลจากสงครามการค้าทีย่ ดื เยือ้ จึงเป็ นทีน่ ่ าติดตามว่าจีนจะมี
นโยบายในการรับมือกับความเสีย่ งนี้อย่างไร
มองไปข้างหน้ า...นโยบายจีนกับการรับมือสงครามการค้า
นับตัง้ แต่สหรัฐฯ เปิ ดฉากตัง้ กาแพงภาษีสนิ ค้านาเข้าจากจีนในปี 2561 จนสงครามการค้าทวีความรุนแรงขึน้
เต็มพิกดั จากการเรียกเก็บภาษีสนิ ค้าระหว่างกันเกือบครบทุกรายการในปั จจุบนั รัฐบาลจีนได้ดาเนินมาตรการ
ทางการเงินและการคลังเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจทัง้ การเพิม่ การลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน การปรับลดอัตราเงินสดสารอง
ตามกฎหมายของธนาคารพาณิชย์ รวมทัง้ การปล่อยให้เงินหยวนอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม สงครามการค้าทีย่ ดื เยือ้
ทาให้รฐั บาลจีนเพิม่ มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเฉพาะหน้า รวมถึงเร่งดาเนินนโยบายเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเอง ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึง่ มีประเด็นทีน่ ่าสนใจ ดังนี้
 นโยบายกระตุ้นการใช้ จ่าย…เร่งเครื่องการบริ โภคภาคครัวเรือน ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2562
รัฐบาลจีนได้ประกาศใช้มาตรการทีเ่ รียกว่า Implementation Plan for Promoting Update and Upgrade of Key
Consumer Goods and Facilitating Resource Recycling (2019-2020) ทีม่ ุ่งเน้นกระตุ้นการใช้จ่ายของ
ผูบ้ ริโภคในกลุ่มสินค้ายานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ทีใ่ ช้เทคโนโลยีระดับสูง อาทิ
รถยนต์ไฟฟ้ า สมาร์ทโฟนทีร่ องรับระบบ 5G และโทรทัศน์ ทม่ี คี วามละเอียดสูง (HDTV) โดยรัฐบาลจีนจะให้
การอุดหนุ นแก่ผจู้ าหน่ ายสินค้าเพื่อเสนอโปรโมชันลดราคาสิ
่
นค้ากลุ่มดังกล่าว ขณะที่ผซู้ ้อื ต้องนาสินค้ารุ่นเก่า
มาแลกรับส่วนลด อีกทัง้ รัฐบาลจีนยังผ่อนผันการจากัดโควตาการซือ้ รถยนต์ในเขตเมืองรอง เพื่อกระตุน้ การซื้อ
รถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ไ ฟฟ้ า นอกจากนี้ ในระยะถัด ไปรัฐ บาลจีน ยัง มีแ ผนเพิม่ รายได้ข องชาวจีน
โดยเฉพาะในพืน้ ทีช่ นบททีม่ ปี ระชากรอยู่ราว 700 ล้านคน โดยจะมีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจชุมชน เพือ่ ส่งเสริมให้ชาวจีนในพืน้ ทีช่ นบทมีรายได้เพิม่ ขึน้
ทัง้ นี้ หากพิจ ารณาข้อมูล ทางเศรษฐกิจ ของจีนพบว่า ปั จ จุบ ัน เศรษฐกิจ จีน พึ่งพาภาคการบริโภคใน
ประเทศเกือบ 40% ของ GDP ซึง่ ยังต่าเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทีพ่ ง่ึ พาภาคการบริโภคสูงถึงเกือบ 70%
ของ GDP ขณะทีป่ ระชากรจีนมีจานวนกว่า 1,300 ล้านคน มากกว่าสหรัฐฯ ถึง 4 เท่า แต่รายได้เฉลีย่ ต่อคนต่อปี
ของชาวจีนยังต่ ากว่าสหรัฐฯ เกือบ 7 เท่า ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการบริโภคภาคครัวเรือนของจีนยังมี
ศักยภาพในการเติบโตและจะเป็ นขุมพลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในระยะข้างหน้า

นโยบาย AI 2030…เร่งเครื่องสู่การเป็ นผู้นาเทคโนโลยี AI ของโลกภายในปี 2573 เป้ าหมายสาคัญ
ประการหนึ่งทีอ่ ยู่เบื้องหลังการทาสงครามการค้าของสหรัฐฯ คือ การสกัดกัน้ การพัฒนาเทคโนโลยีของจีน ที่
รุดหน้าไปอย่างก้าวกระโดด โดยหนึ่งในข้อเรียกร้องสาคัญของสหรัฐฯ ในการเจรจากับจีน คือ การให้รฐั บาลจีน
ยุตกิ ารให้การอุดหนุ นในโครงการต่างๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ Made in China 2025 (MIC 2025) ซึ่งเป็ น
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ น้นสนับสนุ นเทคโนโลยีการผลิตขัน้ สูงและสินค้านวัตกรรมใน 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ยังมีความพยายามสกัด กัน้ การขยายตลาดของบริษัทเทคโนโลยี ช นั ้ น าของจีน อย่า ง
Huawei และ ZTE สถานการณ์ ดงั กล่าวนับเป็ นปั จจัย กระตุ้น ให้จีนต้องเร่งปรับตัวด้วยการหันมาพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเอง โดยเฉพาะการเร่งพัฒนาเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) เพื่อก้าวเป็ นผูน้ าด้าน
เทคโนโลยี AI ของโลกให้ได้ภายในปี 2573 โดยตัง้ เป้ าเพิม่ รายได้จากอุตสาหกรรม AI ให้แตะระดับ 1 ล้านล้านหยวน
(ราว 150 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ) ภายในปี 2573 ขณะเดียวกันยังออกมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อสนับสนุ น
การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี AI ของภาคธุรกิจ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การประยุกต์ใช้จริงและสร้าง
รายได้เชิงพาณิชย์ให้ได้ตามเป้ าหมาย นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังตัง้ งบประมาณลงทุนเบื้องต้นด้านการวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยี AI มูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทัง้ มีแผนลงทุนราว 30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในธุรกิจ
Start-up ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ผ่านกองทุนร่วมลงทุนของภาครัฐ (State-owned
Venture Capital Fund) ตลอดจนลงทุนก่อตัง้ AI Technology Park ในกรุงปั กกิง่ มูลค่า 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทัง้ นี้ รัฐ บาลจีน มองว่ า AI เป็ นเทคโนโลยีแ ห่ ง อนาคตที่ ส ามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นภาคธุ ร กิจ และ
ภาคอุตสาหกรรมได้หลากหลาย หรือทีเ่ รียกว่า AI Plus อาทิ ยานยนต์ไร้คนขับ เครื่องมือทางการแพทย์อจั ฉริยะ
Smart Robots และ Smart Watch ซึง่ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ และสร้างโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ อีกทัง้ เทคโนโลยี AI
ยังมีสว่ นสาคัญในการสนับสนุนการพัฒนาใน 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมายภายใต้ MIC 2025 อีกด้วย
การเร่งรัดนโยบาย AI 2030 ไม่เพียงมีผลในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการอัดฉีดเงินลงทุนของ
รัฐบาลและมาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่ภาคธุรกิจ แต่ยงั เป็ นการสร้างโอกาสในการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจที่
เกีย่ วเนื่องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ของโลก ซึง่ PwC คาดการณ์ว่าจะมีมลู ค่าราว 15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภายในปี 2573 ขณะทีศ่ กั ยภาพในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ของจีนทีโ่ ดดเด่นขึน้ อย่างชัดเจน สะท้อนได้จากดัชนี
Government AI Readiness Index ปี 2562 ทีจ่ ดั ทาโดย Oxford Insights ซึ่งจีนอยู่ในอันดับที่ 20 จาก
การจัดอันดับทัง้ หมด 194 ประเทศ จากทีจ่ นี ไม่ตดิ อันดับใดเลยใน 35 ประเทศทีม่ กี ารจัดอันดับเป็ นครัง้ แรกในปี 2560
 นโยบาย Digital Silk Road … เร่งหาโอกาสทางธุรกิ จใหม่ผ่านความเชื่ อมโยงด้านดิ จิทล
ั ใน
การประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation ครัง้ ที่ 2 เมื่อปลายเดือนเมษายน 2562 จีนจัดให้
มีการประชุม ในหัว ข้อ Digital Silk Road ภายใต้แ นวคิด "การร่ว มกัน สร้า งเส้นทางสายไหมดิจ ทิ ลั แห่ง
ศตวรรษที่ 21" สะท้อนให้เห็นความต้องการสร้างความเชื่อมโยงด้านดิจทิ ลั ระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศ Belt
and Road Initiatives (BRI) โดยจะมีการเร่งผลักดัน ให้เ กิด ความร่ว มมือในการลงทุน โครงสร้า งพื้น ฐาน
ด้านดิจทิ ลั ในกลุ่มประเทศ BRI โดยเฉพาะการวางโครงข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ า การสนับสนุ นการใช้เทคโนโลยี 5G
การสร้างเมือง Smart City ตลอดจนการสร้างดิจทิ ลั แพลตฟอร์มในธุรกิจ E-commerce เป็ นต้น นับเป็ นการสร้าง
โอกาสให้บริษทั เทคโนโลยีชนั ้ นาของจีนไม่ว่าจะเป็ น Huawei, Alibaba, Tencent, Baidu และ ZTE เข้าไปลงทุน
และขยายการให้บริการในกลุ่ มประเทศ BRI ได้อย่ างครอบคลุ ม ยกตัวอย่ างเช่ น โครงการสนั บสนุ นการใช้
เทคโนโลยี 5G ของ Huawei และ ZTE ในกัมพูชา โครงการ Huawei Innovation Hub และ Digital Free Trade Hub
ของ Alibaba ในมาเลเซีย นอกจากนี้ ภายใต้แผน Digital Silk Road จีนยังประกาศลงทุนโครงการขยายเครือข่าย
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ระบบกาหนดตาแหน่ งพิกดั บนโลก (Global Navigation Satellite System : GNSS) ให้ครอบคลุมทัวประเทศจี
่
นและ
กลุ่มประเทศ BRI อีกกว่า 60 ประเทศ โดยใช้ระบบดาวเทียมของจีน หรือ BeiDou Navigation Satellite
System (BDS) ซึง่ ปั จจุบนั เริม่ มีการใช้งานระบบดังกล่าวแล้วในหลายประเทศ เช่น การสารวจทีด่ นิ และทาแผนที่
ในยูกนั ดา และการสารวจพืน้ ทีก่ ารก่อสร้างในคูเวต ขณะทีจ่ นี ตัง้ เป้ าปล่อยดาวเทียมใหม่อกี กว่า 10 ดวงขึน้ สู่วงโคจร
ในช่วงปี 2562-2563 เพือ่ ให้ระบบ BDS มีความแม่นยาและสามารถแข่งขันกับระบบ GPS ของสหรัฐฯ ได้มากขึน้
นโยบาย Digital Silk Road จึงถือเป็ นการต่อยอดการส่งออกสินค้าและบริการด้านดิจทิ ลั ของจีนสู่กลุ่ม
ประเทศ BRI ซึง่ จะเกือ้ หนุ นการค้าระหว่างจีนและกลุ่มประเทศ BRI ให้เพิม่ ขึน้ จากในปี 2561 ทีม่ ลู ค่าการค้า
ระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศ BRI มีสดั ส่วนราว 28% ของมูลค่าการค้าทัง้ หมดของจีน อีกทัง้ ยังเป็ นการบรรเทา
ผลกระทบจากสงครามการค้าทีบ่ ริษทั เทคโนโลยีของจีนถูกกีดกันในตลาดสหรัฐฯ รวมถึงในตลาดทีเ่ ป็ นพันธมิตร
ของสหรัฐฯ อย่างญีป่ ่ ุน และสหราชอาณาจักรอีกด้วย
ผลกระทบต่อไทยในมิ ติด้านการค้าและลงทุน
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปั จจุบนั จีนได้กา้ วขึน้ เป็ นหนึ่งในประเทศมหาอานาจทีท่ รงอิทธิพลของโลก อีกทัง้ ยัง
เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิต จนได้รบั สมญานามว่าเป็ น “Factory of the World” ภาคอุตสาหกรรมของจีน
จึงมีการเชือ่ มโยงกับห่วงโซ่การผลิตของโลก ซึง่ รวมถึงไทย อย่างแน่ นแฟ้ น ดังนัน้ แนวทางการดาเนินโยบาย
ของจีนไม่ว่าจะเป็ นการเร่งพัฒนาเทคโนโลยี AI เพือ่ ผลักดันให้จนี ก้าวสู่การเป็ นแหล่งผลิตสินค้าเทคโนโลยีขนั ้ สูง
ตลอดจนการรุกคืบของทุนจีนในอุตสาหกรรมดิจทิ ลั ล้วนส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อไทย ดังนี้
มิ ติด้านการค้า : ในช่วงครึง่ แรกของปี 2562 อาเซียนขยับขึน้ เป็ นคู่คา้ อันดับ 2 ของจีน แทนทีส่ หรัฐฯ
โดยมูลค่าการค้าระหว่างอาเซียนและจีนเพิม่ ขึน้ 4% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน สวนทางกับมูลค่าการค้าระหว่างจีน
และสหรัฐฯ ทีล่ ดลงถึง 14% สถานการณ์ดงั กล่าวเป็ นภาพสะท้อนโอกาสของสินค้าอาเซียน ในการทดแทนสินค้า
สหรัฐฯ ในตลาดจีนทีช่ ดั เจนจากผลของสงครามการค้า อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระกอบการไทยทีต่ อ้ งการรุกตลาดจีน
ให้ประสบความสาเร็จจาเป็ นต้องเร่งปรับตัวในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อก้าวให้ทนั กับการพัฒนา
ของจีนทีก่ าลังรุดหน้าอย่างรวดเร็วและต้องสามารถเชือ่ มโยงเข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่การผลิตของจีนให้ได้
โดยเร็ว นอกจากนี้ ควรหาช่องทางรุกเข้าสู่แพลตฟอร์มการค้าในระบบออนไลน์ของจีน ซึง่ จะช่วยเพิม่ ช่องทาง
การค้าในตลาดจีนทีป่ ั จจุบนั ทัง้ ผูผ้ ลิตและผูซ้ อ้ื ของจีนส่วนใหญ่อยูใ่ นช่องทางการค้าออนไลน์แล้ว
มิ ติด้านการลงทุน : นโยบาย Digital Silk Road จะเร่งให้ทุนจีนออกมาลงทุน ในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และ E-Commerce ในกลุ่มประเทศ BRI รวมถึงไทย มากขึน้ ซึง่ สอดรับกับนโยบายของไทยที่
ต้องการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ภายใต้ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังนัน้
ผู้ป ระกอบการไทยในอุ ต สาหกรรมที่เ กี่ย วข้อ งจึ ง ควรใช้ ป ระโยชน์ จ ากช่ ว งเวลานี้ ใ นการหาพัน ธมิต ร
ผูป้ ระกอบการจีนให้เข้ามาร่วมลงทุนเพือ่ ต่อยอดเทคโนโลยีระหว่างกันในลาดับถัดไป
Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ที ป่ รากฏ เป็ นข้อมูลที ไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ใน
การให้ข้อมูลแก่ผู้ทีส่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิ ดชอบในความเสี ยหายใดๆ ที อ่ าจเกิ ดขึ้ นจาก
การทีม่ ีบคุ คลนาข้อมูลนีไ้ ปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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