'จีน' จะรอดจาก 'Tech War' ได้อย่างไร?
กรุงเทพธุรกิ จ

จีนจะรอดจากสงครามเทคโนโลยี "Tech War" ระหว่างจีนกับสหรัฐได้อย่างไร? ซึ่งมีทที ่าว่าการแข่งขันชิง
ความเป็ นผูน้ าด้านเทคโนโลยีระหว่างสองประเทศจะทวีความดุเดือดขึน้ ในยุคของประธานาธิบดีไบเดน

ไฮไลท์ ข องแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ ฉบับ ใหม่ ข องจีน (ปี 2021-2025) คือ แนวคิด สองหมุ น เวีย น (Dual
Circulation) ใจความสาคัญคือ จีนจะเน้นหมุนเวียนเศรษฐกิจภายใน ขณะเดียวกันก็จะให้ความสาคัญกับการ
หมุนเวียนเศรษฐกิจภายนอก โดยอาศัยตลาดขนาดใหญ่ภายในเป็ นตัวดึงดูดและเชื่อมโยงเข้ากั บเศรษฐกิจ
ภายนอก

นักวิเคราะห์หลายคนอธิบายว่านี่เป็ นแนวคิดทีเ่ ตรียมใช้รบั มือกับสงครามการค้ากับสหรัฐ ทางแก้ของจีนเมื่อ
ส่งออกไปสหรัฐไม่ได้ ก็คอื หันมาพึง่ การบริโภคจากตลาดภายในประเทศให้มากขึน้ โดยปลุกพลังการบริโภค
ระลอกใหม่ของชนชัน้ กลางใหม่ 400 ล้านคน ในขณะเดียวกันก็เ ดินหน้ าเชื่อ มโยงการค้าการลงทุ น กับ
ประเทศกาลังพัฒนาทัวโลก
่
เพือ่ สร้างห่วงโซ่จนี เชื่อมโลก แข่งกับห่วงโซ่สหรัฐเชื่อมโลก

แต่แท้จริงแล้ว ประเด็นทีส่ าคัญกว่านัน้ ก็คอื ยุทธศาสตร์สองหมุนเวียนยังเป็ นแนวคิดทีเ่ ตรียมมาใช้รบั มือกับ
สงครามเทคโนโลยีระหว่างจีนกับสหรัฐ อีกด้วย ซึ่งมีทีท่าว่าการแข่งขันชิงความเป็ นผู้นาด้านเทคโนโลยี
ระหว่างสองประเทศจะทวีความดุเดือดขึน้ ในยุคของประธานาธิบดีไบเดน

ตัง้ แต่ยุคของทรัมป์ การที่สหรัฐขู่จะจากัดการค้าขายกับบริษทั เทคโนโลยีชนั ้ นาของจีนอย่าง Huawei และ
Tiktok ทาให้จนี ต้องเริม่ วางแผนทีจ่ ะต้องพึง่ พาตัวเองให้ได้ในเรื่องเทคโนโลยี เพราะหากเทคโนโลยีของจีน
ยังต้องอาศัยชิ้นส่วนหรืออาศัยเทคโนโลยีพ้นื ฐานจากสหรัฐ ย่อมจะเป็ นปั ญหาสาคัญด้านความมันคงทั
่
ง้
ในทางการเมือง เศรษฐกิจ และการพัฒนาเทคโนโลยีขนั ้ ต่อไป

ใครเป็ นผูน้ าเทคโนโลยีย่อมจะเป็ นผู้ชนะในสมรภูมกิ ารค้าโลก เพราะย่อมสามารถผูกขาดตลาดและได้ส่วน
แบ่งกาไรมหาศาลจากการค้า ตัวอย่างเช่นสมาร์ทโฟนของ Apple ซึ่งแม้ผลิตที่จีน แต่สดั ส่วนมูลค่าทาง
เศรษฐกิจตกอยู่กบั ฝั ง่ จีนน้อยนิดเดียว ที่เหลือเป็ นกาไรเข้ากระเป๋ าบริษัท Apple ที่สหรัฐ ซึ่งเป็ นเจ้าของ
เทคโนโลยี

คาถามใหญ่ของประธานาธิบดีส ี จิ้นผิง ก็คอื จีนจะพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วได้อย่างไร และ
จะแก้เกมอย่างไรในยุคสมัยทีส่ หรัฐพยายามตัดแข้งตัดขาและเตะจีนออกจากห่วงโซ่เทคโนโลยีสหรัฐ คาตอบ
ก็ ค ือ แนวคิด สองหมุ น เวีย นนี่ แ หละครับ พู ด ให้ ถึง แก่ น ก็ ค ือ จีน จะใช้ ป ระโยชน์ จ ากขนาดข องตลาด
ภายในประเทศทีใ่ หญ่โตมโหฬารมาเป็ นตัวสร้างอานาจต่อรอง

วงจรการพัฒนาเทคโนโลยี โดยทัวไปเริ
่
ม่ ต้นจากการวิจยั และพัฒนา (R&D) จากนัน้ จึงพยายามยึดครอง
ตลาดขนาดใหญ่ เมื่อได้รายได้มหาศาล ก็นากลับเข้ามาลงทุนใน R&D เพื่อรักษาสถานะความเป็ นผู้น า
เทคโนโลยีต่อไป

เทคโนโลยีสมัยใหม่ทงั ้ หลายต้องอาศัยเม็ดเงินลงทุนมหาศาล จึงจะครองความเป็ นผู้นาในตลาดต่อ ไปได้
หากบริษทั เทคโนโลยีไม่สามารถครองตลาดผูบ้ ริโภคขนาดใหญ่ได้แล้ว ย่อมขาดรายได้และเม็ดเงินมหาศาล
ทีจ่ ะนากลับมาลงทุนพัฒนา R&D เพือ่ ต่อวงจรครองความเป็ นผูน้ าเทคโนโลยีต่อไป

ด้วยเหตุน้ี ตลาดภายในขนาดมหึมาของจีนจึงมีความสาคัญต่อสงครามเทคโนโลยี แผนของจีนคือจะต้องเริม่
สร้างวงจรเทคโนโลยีของตนเอง โดยอาศัยตลาดขนาดใหญ่ ของจีน เป็ นตลาดผู้บริโภค ส่งเสริมบริษัท
เทคโนโลยีจนี ให้ครองตลาดจีน สร้างรายได้มหาศาล และเอาเงินรายได้เหล่านัน้ ทุ่มกลับทา R&D จนเกิดเป็ น
วงจรสร้างสรรค์ต่อไป

มีก ารเปรียบเทียบว่ าการที่ส หรัฐ กดดันไม่ใ ห้จีนใช้เ ทคโนโลยีส หรัฐในปั จจุ บัน นัน้ อาจส่งผลไม่ค าดคิด
กลายเป็ นเสมือน “Sputnik Moment” ของจีน คาว่า “Sputnik Moment” เป็ นคาทีแ่ ต่เดิมเคยใช้ในสหรัฐ ตอน
ที่คนสหรัฐพบว่าสหภาพโซเวียตยิง่ ดาวเทียมสปุต นิกไปโคจรรอบโลกเรียบร้อยแล้ว ว่ากันว่าทาให้เ กิด

กระแสผลักให้สหรัฐต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีของตน จนเป็ นทีม่ าของการประกาศเป้ าหมายไปดวงจันทร์ของ
ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดีใ้ นทศวรรษ 1960

สมัยก่ อ น บริษัทเทคโนโลยีจีนมองว่าไม่จาเป็ นต้อ งทุ่มทุ นคิดเทคโนโลยีพ้นื ฐานอะไรเอง เพราะอาศัย
เทคโนโลยีต่างชาติได้ จากนัน้ ค่อยต่อยอดและประยุกต์ขนั ้ ถัดไป ตัวอย่างเช่น Huawei ในสมัยก่อน ไม่เคยมี
ความคิดว่าจะต้องผลิตชิปให้ได้ดว้ ยตนเอง และไม่เคยคิดจะต้องสร้างระบบปฏิบตั กิ าร (OS) ของตนเอง ดังที่
เลือกใช้ระบบแอนดรอยด์มาโดยตลอด

แต่มาถึงวันนี้ เมื่อสหรัฐกดดันจะไม่ให้ผผู้ ลิตชิปทีใ่ ช้เทคโนโลยีพน้ื ฐานของสหรัฐ ค้าขายกับหัวเว่ยและห้ามกู
เกิล ซึ่งเป็ นเจ้าของแอนดรอยด์ให้สทิ ธิหวั เว่ย กลับกลายเป็ น “Sputnik Moment” ที่ทาให้หวั เว่ยและจีนตา
สว่างว่าต้องเริม่ วางแผนพัฒนาและพึง่ พาตัวเองให้ได้ในเรื่องเทคโนโลยี โดยเลิกยืมจมูกคนอื่นหายใจ และ
เลิกคิดเพียงจะต่อยอดบนฐานเทคโนโลยีของคนอื่น

สมัยก่อน บริษทั ผลิตชิปของจีนไม่มที างพัฒนาเทคโนโลยีขน้ึ มาได้ เพราะไม่มตี ลาด เนื่องจากบริษทั จีนเองก็
ไม่ซ้อื ชิปของจีน แต่ในวันนี้ จีนจาเป็ นต้องเริม่ อุดหนุ นของจีนเอง เพื่ออาศัยพลังจากตลาดขนาดใหญ่ เริม่
สร้างวงจรสร้างสรรค์ในการพัฒนาเทคโนโลยีพน้ื ฐานของจีนขึน้ มา

นอกจากจะพยายามพัฒนาเทคโนโลยีของจีนเองแล้ว ในอีกด้านหนึ่ง จีนยังจะอาศัยตลาดภายในของจีนเป็ น
ตัวดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐต่อไปอีกด้วย เพราะในความเป็ นจริงแล้ว ไม่มบี ริษัทเทคโนโลยีใดจะทิ้ ง
ตลาดจีนได้ เพราะหากทิ้งตลาดจีน ก็ย่อมจะเสียความได้เปรียบในเรื่องขนาดของตลาด ทาให้รายได้ลดลง
และมีเงินทุนกลับไปทุ่มให้ R&D เพือ่ ครองความเป็ นผูน้ าทางเทคโนโลยีลดลงด้วย

หากมองให้ลกึ ซึ้งแล้ว จึงจะพบว่ารัฐบาลจีนมีแผนซ้อนสองชัน้ ด้านหนึ่งก็พยายามให้จนี พึ่งพาเทคโนโลยี
ของตนให้มากขึ้น แต่อกี ด้านหนึ่งก็พยายามอาศัยอานาจต่อรองจากตลาดขนาดใหญ่ ทาให้สุดท้ายบริษัท
เทคโนโลยีสหรัฐ ยังจาเป็ นจะต้องพึง่ พาตลาดจีน และในอนาคตจะต้องพึง่ พาเทคโนโลยีจนี ด้วยเช่นกัน

กล่าวคือเมื่อจีนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีของจีนได้เองแล้ว จีนจะพยายามเชื่ อมโยงกับสหรัฐและโลกต่อไป
ด้วย เพื่อทีจ่ ะสร้างอิทธิพลและอานาจต่อรอง ดังเช่นทีส่ หรัฐมีอานาจต่อรองกับจีนในวันนี้ เพราะเทคโนโลยี
จีนหลายอย่างสร้างอยู่บนฐานของเทคโนโลยีสหรัฐ

ดังนัน้ จึงไม่ใช่ว่าจีนจะกลับมาพึ่งพาตัวเองและอยู่แต่ในการหมุนเวียนภายในแต่เพียงอย่างเดีย ว แต่เมื่อ
หมุนเวียนภายในจนได้ผลลัพธ์ออกมาแล้ว จีนจะยังเชื่อมโยงเข้ากับการหมุนเวียนภายนอกด้วย พูดอีกอย่าง
หนึ่งก็คอื ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีของจีนเลียนแบบมหาอานาจอย่างสหรัฐ ซึง่ แต่เดิมก็เริม่ จากใช้ประโยชน์จาก
ตลาดภายในขนาดใหญ่ 300 ล้านคนของสหรัฐก่อน

จากนัน้ จึงขยายไปยึดตลาดโลก เอารายได้มหาศาลกลับมาทุ่มเป็ นวงจรสร้างสรรค์ในการพัฒนา R&D จน
ครองความเป็ นผูน้ าเทคโนโลยี จากนัน้ ยังเปิ ดเทคโนโลยีให้จนี และทุกคนใช้ต่อยอด จนสหรัฐมีอานาจต่อรอง
และอิทธิพลด้านเทคโนโลยีสงู สุดนันเอง
่

แผนเทคโนโลยีของจีนก็คอื พยายามทาให้ได้อย่างสหรัฐนัน่ เอง

