การพัฒนาแบบคุณภาพสูงของภาคอุตสาหกรรมการผลิตจีน
-----------------------------------การพัฒนาแบบคุณภาพสูง เปนหนึ่งในแนวนโยบายสําคัญป 2562 ของรัฐบาลจีน ที่ไดนําไปใชกําหนด
ทิศทางการพัฒนาในหลายภาคสวน ทั้งภาคการคาระหวางประเทศ การผลิต การเงิน และการศึกษา ภายหลังการ
แถลงนโยบายจากการประชุมสองสภา (สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแหงชาติและสภาประชาชนแหงชาติ) นายหวง
ฮั่นเฉียน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจมหภาค สังกัดคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแหงชาติจีน (National
Development and Reform Commission: NDRC) ไดใหสัมภาษณแกผูสื่อขาวของ Economics Daily
เกี่ยวกับการวิเคราะหในประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแบบคุณภาพสูงของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของ
จีน ดังนี้
1. คุณลักษณะของการพัฒนาแบบคุณภาพสูงของภาคอุตสาหกรรมการผลิตจีน
ปจจุบันยังไมมีคําจํากัดความของ “การพัฒนาแบบคุณภาพสูง” แตหากอางอิงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร
แนวคิดขางตนมีความใกลเคียงกับแนวคิดเรื่อง คุณภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งใหความสําคัญกับอัตราการ
เติบโตและประสิทธิภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมุงใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงที่สุด
โดยหากมองในเชิงมหภาค สามารถตีความการพัฒนาแบบคุณภาพสูงในแงมุมที่หลากหลาย เชน
- ดานผลิตภัณฑและบริการจากผูผลิต ตองสอดคลองกับโครงสรางดานอุปสงค สามารถเติมเต็มความ
ตองการในการบริโภคเพื่อยกระดับชีวิตความเปนอยูของผูบริโภค
- ดานประสิทธิภาพ ใชทรัพยากรและพลังงานต่ําที่สุด เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่สูงที่สุด
- ดานกําลังขับเคลื่อน ปรับเปลี่ยนจากการใชปจจัยการผลิตพื้นฐาน เปนการใชนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน
การผลิต
- ดานภูมิศาสตร ใชประโยชนเชิงเปรียบเทียบของแตละพื้นที่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อให
เกิดความสอดคลองของการพัฒนาพื้นที่และระหวางพื้นที่
- ดานระบบนิเวศน ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
- ดานการเปดกวาง บมเพาะบริษัทที่มีอิทธิพลและความสําคัญในระดับสากล เพื่อเปนผูนําในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตของจีน ขึ้นสูระดับกลางถึงสูงของหวงโซคุณคาของโลก (Global Value Chain)
- ดานการแบงปน สงเสริมความรวมมือระหวางผูผลิตตน กลาง และปลายน้ํา ตลอดทั้งหวงโซการผลิต
และผลักดันการเติบโตของบริษัททุกขนาด
2. ปจจัยและความพรอมในการพัฒนาแบบคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมการผลิตจีน
จากการดําเนินนโยบายปฏิรูปและเปดประเทศเปนเวลา 40 ป ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของจีนไดเติบโตขึ้น
อยางรวดเร็ว จนเปนสวนสําคัญของหวงโซการผลิตโลก ปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตของจีนมีปจจัยสําคัญที่จําเปน
และมีความพรอมตอการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกันแนวทางการพัฒนาแบบคุณภาพสูง 5 ประการ ดังนี้
2.1 พื้นฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแรง อุตสาหกรรมการผลิตของจีนมีกําลังการผลิตสูงที่สุดในโลกมาเปน
ระยะเวลาหลายป ครอบคลุมผลิตภัณฑกวา 220 ประเภท โดยหากพิจารณาตามการแบงประเภทอุตสาหกรรม
ขององค การสหประชาชาติ (UN) อุ ตสาหกรรมการผลิต ของจีน มี ความสามารถในการผลิต สิน คาทุก รายการ
นอกจากนี้ยั งมี อุตสาหกรรมที่ ครบครั น และเชื่อมตอกัน อยางสมบูร ณตลอดหว งโซการผลิตสําหรับ ผลิต ภัณ ฑ
หลากหลายประเภท ซึ่งกอใหเกิดคลัสเตอรอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการแขงขันสูง
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2.2 ความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรมเพิ่มสูงขึ้น ในป 2561 การลงทุนในดานการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) ของจีนรวมมูลคา 1.94 ลานลานหยวน คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.15 ของ GDP จีนไดดําเนินการ
สรางศูนยวิจัยแหงชาติและเขตสาธิตการสรางสรรคนวัตกรรมระดับชาติ เพื่อเปนแพลตฟอรมตัวอยางในการชี้นํา
สงเสริมการสรางนวัตกรรม รวมถึงกําหนดพื้นที่เขตการสรางนวัตกรรมและสรางงานที่มีคุณภาพสูง และบมเพาะ
กลุ ม บริ ษั ท ที่ มี เ ทคโนโลยี ชั้ น สู ง เพื่ อ ส ง เสริ ม ความสามารถในการสร า งนวั ต กรรมให เ พิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง
ปรับเปลี่ยนบริษัทจีนใหเปนคูแขงสําคัญ และเปนผูนําในบางกลุมอุตสาหกรรมที่จีนมีความเชี่ยวชาญสูง
2.3 ตลาดขนาดใหญ ในป 2561 มูลคาการคาปลีกของทั้งประเทศรวมสูงกวา 38 ลานลานหยวน และ
ยังมีแนวโนมที่จะเติบโตอยางตอเนื่อง ดวยจํานวนกลุมผูบริโภครายไดระดับปานกลางกวา 400 ลานคน ซึ่งมี
แนวโนมความตองการบริโภคสินคาในตลาดระดับกลางและระดับบนเพิ่มมากขึ้น จะเปนแรงเสริมใหผลผลิตของ
การพัฒนาแบบคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมการผลิตมีโอกาสเติบโตจากตลาดในประเทศมากขึ้น
2.4 กรอบนโยบายพื้นฐาน จีนไดประกาศ “เคาโครงยุทธศาสตรการพัฒนาแรงขับเคลื่อนนวัตกรรม
แหงชาติ” เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 และ “แนวทางการพัฒนาอินเทอรเน็ต+อุตสาหกรรมชั้นสูง” เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2560 เปนกรอบนโยบายที่ใหการคุมครองและสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบคุณภาพสูง
2.5 การมีสวนรวมของทุกภาคสวน ตั้งแตระดับรัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถิ่น และภาคธุรกิจ รวมถึงภาค
ประชาสังคม ลวนเขาใจถึงความจําเปนเรงดวนของการพัฒนาแบบคุณภาพสูงของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ทําให
ทุ ก ภาคส ว นพร อ มใจกั น ช ว ยดํ า เนิ น งาน ปรั บ ตั ว และพั ฒ นา บรรยากาศดั ง กล า วถื อ เป น ป จ จั ย พื้ น ฐานที่ มี
ความสําคัญตอการดําเนินงานตามแนวนโยบายการพัฒนาแบบคุณภาพสูง
3. ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาแบบคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมการผลิตจีน
แมจีนจะมีพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนการพัฒนาแบบคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมการผลิต แตก็มีประเด็น
ปญหาและอุปสรรคที่ตองใหความสนใจและแกไขอยางเรงดวน ไดแก
3.1 ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิตขาดความเชื่อมั่นในการขยายและพัฒนาการผลิต เนื่องจาก
ปญหาดานตนทุนการผลิตและความยากในการระดมทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สรางความยากลําบากตอการ
ดําเนินธุรกิจ และสงผลใหผูประกอบการขาดความมั่นใจในการขยายกิจการ
3.2 ขาดแคลนชิ้นสวน เครื่องมืออุปกรณ และเทคโนโลยีสําคัญ เชน จีนยังจําเปนตองพึ่งพาการนําเขา
ชิปประมวลผลขั้นสูงจากตางประเทศ ขาดแคลนเครื่องจักรกลชั้นสูง ขาดการพัฒนาซอฟตแวรที่ใชในอุตสาหกรรม
ดวยตนเอง ชิ้น สวนพื้น ฐานที่สําคัญยังมี ปญหาดานคุณภาพ เปน ตน ทั้งหมดลวนเปนปจ จัยที่ฉุด รั้งการพั ฒนา
อุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรเกิดใหม (Strategic Emerging Industries)
อาทิ ภาคเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม ภาคการผลิตเครื่องมือชั้นสูง ภาควัสดุใหม ภาคเทคโนโลยีชีวภาพ ภาค
พลังงานใหม เปนตน
3.3 มูลคาเพิ่มของภาคอุตสาหกรรมการผลิตจีนอยูในระดับกลาง-ต่ําของหวงโซคุณคาโลก หากพิจารณา
จากหวงโซการผลิตและหวงโซคุณคาของโลกที่เชื่อมโยงกันเปนระบบ สถานะของอุตสาหกรรมการผลิตของจีนยังอยูใน
ระดับกลางคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ อุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญของจีนมีบทบาทเปนผูรับจางผลิต
แมวาจะเปนภาคอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง ผูผลิตในประเทศก็ยังตองอาศัยการนําเขาชิ้นสวนสําคัญ เครื่องมือ
การผลิตขั้นสู ง และชิ ปประมวลผลขั้นสู ง เพื่อแปรรู ปประกอบเป นผลิ ตภัณฑขั้นสุดท ายเพื่อสงออก มู ลคาเพิ่มของ
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ภาคอุตสาหกรรมการผลิตจี นไม สูงเทาที่ควร สะท อนใหเห็ นวาจีนยั งขาดความสามารถในการวิจัย และพัฒนา
ผลิตภัณฑดวยตนเอง ไมมีเทคโนโลยีสําคัญเปนของตนเอง และไมมีชองทางตลาดและแบรนดชั้นนําที่นาเชื่อถือ
3.4 ผลิ ต ภั ณ ฑ ทั่ว ไปมี ปริ ม าณล น ตลาด ผลิ ต ภัณ ฑที่ใ ชเ ทคโนโลยีร ะดับกลาง-สูงยังมีป ริมาณไม
เพียงพอตอความตองการ เนื่องจากการลงทุนสวนใหญอยูในภาคการผลิตที่ใชเทคโนโลยีในระดับต่ํา ทําใหเกิด
อุ ป ทานส ว นเกิ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ ห ลายชนิ ด การขาดแคลนป จ จั ย ด า นเทคโนโลยี ทรั พ ยากรบุ ค คล สิ ท ธิ บั ต ร
และแบรนดสินคา ทําใหไมสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคภายในประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว
3.5 การสนั บสนุน ทางด านเทคโนโลยีและนวัต กรรมยั งไม เ พี ยงพอ ระดับคาใชจายในการวิจัย ขั้น
พื้นฐานของจีนในป 2561 เทากับรอยละ 0.2 ของ GDP ซึ่งอยูในระดับต่ําหากเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนา
แลว นอกจานี้ อุตสาหกรรมการผลิตของจีนยังมีปญหาดานการสนับสนุนจากภาคการเงินที่ยังไมเพียงพอ และ
ปญหาดานทรัพยากรบุคคล ซึ่งภาคอุตสาหกรรมการผลิตไมสามารถดึงดูดบุคคลที่มีความรูความสามารถและ
คุณภาพใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
3.6 การเติบโตของกลุมลัทธิปกปองทางการคาระหวางประเทศ (Protectionist) เปนปจจัยที่จะสงผล
ตอความตองการและเสถียรภาพตลาดของสินคาจากอุตสาหกรรมการผลิตจีนที่พึ่งพาการสงออกเปนหลัก
4. แนวทางการสงเสริมการพัฒนาแบบคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมการผลิตจีน
การดําเนินงานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตใหมีคุณภาพสูงจําเปนตองใหความสําคัญกับดานตางๆ
เชน ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และดําเนินตามแนวทางการปฏิรูปเชิงโครงสราง
ของภาคอุปทาน เพื่อกอใหเกิดการปฏิรูปดานคุณภาพ ประสิทธิภาพ และกําลังขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อใหเกิดการปรับตัวตามแนวโนมความตองการของผูบริโภค ซึ่งแนวทางที่จะสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
แบบคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมการผลิต ไดแก
4.1 ลดตนทุนของผูประกอบการ จากรายงานการดําเนินงานของรัฐบาลซึ่งประกาศในที่ประชุมสภา
ประชาชนประจําปนี้ กําหนดลดภาระตนทุนทางภาษีและคาใชจายประกันสังคมของภาคธุรกิจลงถึง 2 ลานลาน
หยวน และปฏิรูปปรับปรุงระบบการตรวจสอบและจัดการของภาครัฐซึ่งจะทําใหตนทุนเชิงระบบของภาคธุรกิจ
ลดลงอีกทางหนึ่ง เปนปจจัยพื้นฐานที่จะสนับสนุนการพัฒนาแบบคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมการผลิตจีน
4.2 ยกระดับความสามารถการวิจัยและสรางนวัตกรรม โดยมุงสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานและการสราง
นวัตกรรมที่เปนของจีน และนําผลการวิจัยพัฒนาไปใชใหเกิดประโยชนจริงในทุกระดับ สรางชองทางการเผยแพร
และเขาถึงเพื่อนําไปปรับใชโดยเฉพาะในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และธุรกิจเอกชน
4.3 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถเขาสูอุตสาหกรรม แบงเปน 4 กลุม ไดแก (1) ผูประกอบการที่มี
วิสัยทัศนกวางไกลและพรอมจะรุกสูตลาดตางประเทศ (2) บุคลากรผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคและวิศวกรซึ่งไดรับ
การศึกษาในกลุม STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) (3) บุคลากรที่มีความรู
หลากหลายศาสตรและสามารถบูรณาการองคความรูเพื่อนําไปใชประโยชนได และ (4) ผูใชแรงงานที่มีความ
เชี่ยวชาญทางเทคนิคการผลิตขั้นสูง และจะตองใชมาตรการในการผลิตบุคลากรอยางตอเนื่อง สรางการฝกอบรม
ทักษะ และใหถือหุนสวนของบริษัทเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถไว
4.4 พัฒนาระบบการเงินและชองทางการเขาถึงแหลงทุน โดยจะตองพัฒนาโครงสรางอุปทานการเงิน
สงเสริมธนาคารเอกชนและธนาคารชุมชน เพื่อสนับสนุนการปลอยสินเชื่อแกธุรกิจเอกชน และธุรกิจขนาดกลาง
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และขนาดเล็ก พัฒนาตลาดทุนเพื่อใหธุรกิจสตารทอัพสามารถระดมทุนไดงายขึ้น และมีชองทางการระดมทุนที่
หลากหลายขึ้น และพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิ น เพื่ อให ธุรกิจการผลิตที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงสามารถกู ยืมเงินผาน
ผลิตภัณฑการเงินรูปแบบพิเศษ
4.5 สรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการประกอบธุรกิจ ดวยการเพิ่มความเขมแข็งของการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา ปรับเทียบระบบมาตรฐานของผลิตภัณฑและบริการใหทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแลว และสรางระบบประเมิน
ความนาเชื่อถือของธุรกิจเพื่อสงเสริมบรรยากาศอันดีของการประกอบธุรกิจในจีน
4.6 สรางความรวมมือระหวางประเทศและสงเสริมการออกสูตางประเทศของผูประกอบการจีน ใชประโยชน
จากพื้นที่ทดลอง Free Trade Zone ในการดึงดูดเงินทุน เทคโนโลยี และความรูความสามารถจากตางประเทศ และ
ดําเนินการตามขอริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง (BRI) สนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศในดานอุตสาหกรรมรถไฟ
ความเร็วสูง อุตสาหกรรมอุปกรณการผลิตไฟฟา อุตสาหกรรมปโตรเลียม และอุตสาหกรรมผลิตรถยนต และสงเสริมให
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน เครื่องจักร และสิ่งทอ ขยายกิจการสูตางประเทศ เพื่อใหเกิดระบบการผลิตและหวง
โซการผลิตที่ครอบคลุมทั่วโลก
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