แผนพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในชวงแผนพัฒนาประเทศ 5 ป ฉบับที่ 14 ของจีน
-----------------------------กระทรวงพาณิชยจีนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดเผยแพร “แผนพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ในชวงแผนพัฒนาประเทศ 5 ป ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2564-2568) (E-commerce development during the
14th Five-Year Plan (2021-2025) period) ของจีน” เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 โดยพาณิช ย
อิเล็กทรอนิกสเปนสวนสําคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและภาคเศรษฐกิจจริง เปนแนวทางสําคัญในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิ ต ของประชาชน และส งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ในชวงแผนพั ฒนาฯ
ฉบับที่ 14 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของจีนจะดําเนินการอยางเต็มรูปแบบ ทั้งการเชื่อมตอของออนไลนและ
ออฟไลน การผลิ ตและการบริ โ ภค เขตเมื องและชนบท ในประเทศและตางประเทศ สาระสําคัญ ของ
แผนพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสฯ สรุปไดดังนี้
1. การพัฒนาดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของจีน
1.1 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2559-2563) จีนเผชิญกับสภาพแวดลอมการพัฒนาที่
ซับซอนและรุนแรงรวมถึงความเสี่ยงจากการแพรระบาดของ COVID-19 แตจีนก็สามารถบรรลุเปาหมายตาม
แผนพั ฒ นาพาณิ ช ย อิ เ ล็ กทรอนิ กส ใ นช ว งแผนฯ 13 ของจี น ช ว ยสร า งตลาดภายในประเทศที่ แ ข็ ง แกร ง
ขับเคลื่อนนวัตกรรม ชวยตอสูกับความยากจน และปรับปรุงระดับการเปดกวางสูภายนอก ธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในจีนเติบโตอยางรวดเร็ว โดยในป 2563 มีมูลคาถึง 37.2 ลานลานหยวน เพิ่มขึ้นรอยละ 70.8
จากป 2558 ยอดคาปลีกออนไลนสูงถึง 11.8 ลานลานหยวน โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปรอยละ 21.7
และกลายเปนชองทางการบริโภคที่สําคัญของประชาชน ธุรกิจจัดสงพัสดุดวนเพิ่มขึ้นจาก 20.67 พันลานชิ้นใน
ป 2558 เปน 83.36 พันลานชิ้นในป 2563 และธุรกรรมการชําระเงินผานเครือขายที่ไมใชทางธนาคารเพิ่มขึ้น
จาก 49.5 ลานลานหยวนในป 2558 เปน 294.6 ลานลานหยวนในป 2563 สูงสุดเปนอันดับแรกของโลก
ความกาวหนาของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสรูปแบบใหม ทั้ง Social Commerce (การคา
ขายสินคาหรือบริการผานโซเชียลมีเดียโดยตรง) Live Commerce (การผสมผสานระหวางการเผยแพรวิดีโอ
แบบ Real-Time หรือ Live Streaming เขากับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส) และ Fresh Food e-Commerce
(การขายของสดออนไลน) ที่ มีความสมบู รณแบบมากขึ้น พาณิชยอิเล็กทรอนิกสช วยเรงการผสานการค า
ออนไลนและออฟไลน บูรณาการหวงโซอุตสาหกรรมทั้งตนน้ําและปลายน้ํา และบูรณาการตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ เรงสรางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของกิจการคาปลีกแบบดั้งเดิม ปจจุบันธุรกิจการคาออนไลน
100 อันดับแรกของจีนมีสัดสวนรอยละ 23.3 ของธุรกิจการคาออนไลนทั้งหมด เรงการเปลี่ยนภาคบริการไปสู
ดิจิทัล เชน นิทรรศการออนไลน การทํางานจากระยะไกล และการลงนามอิเล็กทรอนิกส เปนที่นิยมมากขึ้น
การสั่งอาหารออนไลน และระบบบานอัจฉริยะ ชวยอํานวยความสะดวกในการใชชีวิตของประชาชน พาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในชนบทกลายเปนชองทางใหสินคาอุตสาหกรรมไปสูชนบทและสงสินคาเกษตรไปสูเมือง และ
กลายเปนเกษตรดิจิทัล โดยในป 2563 ยอดคาปลีกออนไลนในชนบทของจีนอยูที่ 1.79 ลานลานหยวน สูงกวา
ป 2558 ถึง 5.1 เทา พาณิชยอิเล็กทรอนิกสขามพรมแดนเติบโตขึ้น โดยในป 2563 ยอดนําเขาและสงออก
คาปลีกพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขามพรมแดนมีมูลคาสูงถึง 1.69 ลานลานหยวน
การใหบ ริก ารประชาชน พาณิ ช ย อิ เ ล็ กทรอนิ กสไ ดก ลายเปน จุด เริ่ม ตน ใหม สํา หรับ การ
บรรเทาความยากจน ครอบคลุมพื้นที่ที่เคยยากจน 832 แหงในจีน มีการปรับปรุงระบบบริการสาธารณะ
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พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและระบบโลจิสติกสในชนบทอยางตอเนื่อง การสงเสริมการพัฒนา "สามผลิตภัณฑและ
หนึ่งมาตรฐาน (three products and one standard)" ไดแก ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เปนมิตรตอ
สิ่ ง แวดล อ ม เกษตรอิ น ทรี ย และสิ่ ง บ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร และนํ า ระบบการรั บ รองสํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ท าง
การเกษตรที่บริโภคไดมาใช ไดชวยสงเสริมแบรนดสินคาเกษตรที่มีลักษณะเฉพาะและเพิ่มรายไดเกษตรกร
พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ก ลายเป น บริ ก ารที่ ส ะดวกสบายรู ป แบบใหม ทั้ ง ด า นการศึ ก ษาออนไลน การ
รั ก ษาพยาบาลออนไลน และการชํ า ระเงิ น ออนไลนที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มมากขึ้ น พาณิช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ด
กลายเปนชองทางใหมของการจางงานมากกวา 60 ลานคน เพิ่มขึ้นจากป 2558 ประมาณ 27 ลานคน หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 13 ตอป ในป 2563 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีบทบาทสําคัญในการชวยปองกันโรคระบาด ทําให
ธุรกิจกลับมาทํางานและผลิตอีกครั้ง และการจับจายใชสอยมีการฟนตัว เปนตน
ความรวมมือระหวางประเทศ ผาน “Silk Road E-commerce” ทั่วโลก สรางกลไกความ
รวมมือทวิภาคีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับ 22 ประเทศ เรงขยายธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสูตางประเทศ เพื่อ
ขับเคลื่อนการกระจายสินคาและการชําระเงินออนไลน การเขารวมหารือปญหาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสภายใต
กลไกการคาพหุภาคีและระดับภูมิภาคกับ WTO, G20, APEC, BRICS, SCO, และกลไกการคาพหุภาคีและ
ระดับภูมิภาคอื่นๆ ทํางานรวมกับสมาชิกการคาเสรีเพื่อสรางกฎเกณฑพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางประเทศ
ระดับสูง
การเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพของสภาพแวดล อมการพั ฒนาอยา งตอ เนื่ อง ปรั บ ปรุ งนโยบาย
กฎหมายพาณิ ช ย อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส และการกํา กับ ดูแ ลดา นบริก ารอย างตอ เนื่ อง ป จ จุ บัน มีก ารประกาศใช
"กฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร" และ มีการแกไข "กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส" "กฎหมายตอตาน
การแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม" และ "กฎหมายสิทธิบัตร" ระบบมาตรฐานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยังคง
แข็งแกรง กําหนดและเผยแพรมาตรฐานแหงชาติจีนมากกวา 120 มาตรฐาน มาตรฐานอุตสาหกรรมและ
มาตรฐานเฉพาะมากกวา 50 มาตรฐาน พื้นที่นํารองที่ครอบคลุมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขามพรมแดน 105
แหง พื้นที่นํารองการนําเขาคาปลีกพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขยายไปยัง 86 เมืองรวมทั้งเกาะไหหนาน และพื้นที่
สาธิตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากถึง 127 แหง เปนตน
1.2 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2564-2568) จีนไดเขาสูขั้นตอนใหมของการพัฒนา
สภาพแวดล อมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสู งของพาณิช ยอิ เล็กทรอนิกส ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่ลึกซึ้งและซับซอนยิ่งขึ้น
2. แนวคิดโดยรวมของแผนพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในชวงแผนพัฒนาประเทศ 5 ป ฉบับที่ 14
2.1 การชี้นําอุดมการณ ภายใตแนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง วาดวยสังคมนิยมอันมีเอกลักษณ
สําหรับจีนยุคใหม และการดําเนินงานตามการตัดสินใจของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต
จีนสมัยที่ 19 อยางลึกซึ้ง ตามขั้นตอนการพัฒนาใหม สงเสริมการพัฒนาคุณภาพสูง การปฏิรูปโครงสรางดาน
อุปทาน เพื่อใหประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น การเชื่อมตอการคาออนไลนและออฟไลน อุปสงคและอุปทาน ตลาดใน
ประเทศและต างประเทศ เพิ่ มขีด ความสามารถในการแขงขันของวิส าหกิ จพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พั ฒนา
นวัตกรรมของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในดานตางๆ และสงเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของเศรษฐกิจและ
สังคม สงเสริมการสรางระบบโลจิสติกสที่ทันสมัย เสริมสรางตลาดภายในประเทศที่แข็งแกรง ความรวมมือ
ระหวางประเทศดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การเปดกวางในระดับที่สูงขึ้น
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2.2 หลักการพื้นฐาน ยึดมั่นในคุณธรรม นวัตกรรม และมาตรฐานการพัฒนา ยึดมั่นการบูรณาการ
และการประสานการพัฒนารวมกัน ยืนหยัดในการแบงปนอยางทั่วถึงและการพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และยึดมั่นในความรวมมือแบบ win-win และการพัฒนาแบบเปด
2.3 เปาหมายการพัฒนา
ภายในป 2568 จีนจะบรรลุเปาหมายการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสคุณภาพสูง พาณิชย
อิเล็ กทรอนิกสรู ปแบบใหมเติบโต การค าปลีกออนไลนเติบ โต ไลฟ สไตล ดิจิทัลคุ ณภาพสูงมีมากขึ้น มี การ
บูรณาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเขากับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของ
อุตสาหกรรมและหวงโซอุปทานกลายเปนกําลังสําคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมและกระตุน
เศรษฐกิจในชนบท การเชื่อมโยงตลาดในประเทศและตางประเทศอยางลึกซึ้ง ยกระดับความเปนสากลของ
องคกร การประสานงานดานทรัพยากรโลกมีความแข็งแกรงขึ้น และ "Silk Road E-commerce" ไดนําไปสู
ความรวมมือระหวางประเทศในดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ลึกซึ้ง พาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลายเปนกลไก
สําคัญสําหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลโดยรวมของเศรษฐกิจและสังคม เปนชองทางสําคัญสําหรับการจาง
งานและการเปนผูประกอบการ และเปนแหลงรายไดที่สําคัญของประชาชน มีบทบาทสําคัญในการตอบสนอง
ความตองการของผูคนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
ภายในป 2578 พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จ ะกลายเป น แรงขั บ เคลื่ อ นที่ สํ า คั ญ ต อ จุ ด แข็ ง ทาง
เศรษฐกิจของจีน และดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนสิ่งที่จําเปนในการดํารงชีวิตของประชาชน เปน
กลไกสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรในหวงโซอุปทานของหวงโซอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ และเปน
สวนประกอบสําคัญของระบบเศรษฐกิจสมัยใหมของจีน
2.4 ตัวชี้วัดหลัก
ชื่อตัวชี้วัด
2563 2568
1. มูลคาธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (ลานลานหยวน)
37.2
46
2. ยอดคาปลีกออนไลน (ลานลานหยวน)
11.8
17
3. จํานวนพนักงานที่เกี่ยวของ (ลานคน)
60.15
70
4. การขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (รอยละ)
63.0
73
5. มูลคาธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในชนบท (ลานลานหยวน)
1.79
2.8
6. มูลคาธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขามพรมแดน (ลานลานหยวน)
1.69
2.5
3. ภารกิจสําคัญ
3.1 การขับเคลื่อนนวัตกรรมและสรางสรรคอุตสาหกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสคุณภาพสูง โดย
เสริมสรางการประยุกตใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สงเสริมนวัตกรรมของธุรกิจ สรางความรวมมือที่ลึกซึ้ง และ
เรงการพัฒนาความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม/สีเขียวและคารบอนต่ําอยางรอบดาน
3.2 เป น ผู นํ า ในการยกระดั บ การบริ โ ภคและส ง เสริ ม วิ ถี ชี วิ ต แบบดิ จิ ทั ล ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง โดย
สร า งสรรค การบริ โ ภคในชี วิ ตประจํ า วั น แบบดิจิทัล เพิ่มอุป ทาน/การจัด หาบริการในชีวิตประจําวัน แบบ
ออนไลน และตอบสนองความตองการของบริการชีวิตในประจําวันแบบดั้งเดิม (ออฟไลน)
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3.3 สงเสริมการบูรณาการระหวางอุตสาหกรรมและการคา และสนับสนุนอุตสาหกรรมในการ
เปลี่ยนเปนระบบดิจิทัล โดยสงเสริมการพัฒนาการผลิตแบบอัจฉริยะ ยกระดับการประสานงานของหวงโซ
อุตสาหกรรม และสงเสริมหวงโซอุปทานในการเปลี่ยนเปนระบบดิจิทัล
3.4 สนับสนุนบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อฟนฟูชนบท ปรับปรุงคุณภาพ และขยายตลาด
โดยปลู ก ฝ ง การเกษตรและอุ ต สาหกรรมชนบทในรู ป แบบใหม ส ง เสริ ม การเชื่ อ มโยงระหว า งพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสในชนบทและหมูบานดิจิทัล และปลูกฝงบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระดับตําบล
3.5 สนับสนุนการเปดกวางและความรวมมือแบบ win-win และเปดโอกาสใหมๆ สําหรับความ
รวมมือระหวางประเทศ โดยสนับสนุนการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขามพรมแดนในระดับสูง สงเสริม
ความรวมมือระหวางประเทศในดานดิจิทัลอยางลึกซึ้ง และสงเสริมการสรางกฎระเบียบดานดิจิทัลแบบสากล
3.6 สงเสริมการปฏิรูปและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร โดยสงเสริมการพัฒนาและการ
ใชประโยชนทรัพยากรขอมูลในระดับสูง พัฒนาความสามารถดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางคอยเปนคอยไป
เพิ่มประสิทธิภาพแหลงทรัพยากรดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และเสริมความแข็งแกรงใหกับบริการทางการเงิน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3.7 ประสานการพัฒนาความปลอดภัยและการกํากับดูแลดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
โดยปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ปรับปรุงความสามารถและยกระดับการ
ควบคุ ม ดู แ ลด า นพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และสร า งรู ป แบบการกํ า กั บ ดู แ ลพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ บบ
หลากหลาย
แหลงที่มา www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-10/27/content_5645853.htm
english.www.gov.cn/policies/policywatch/202112/01/content_WS61a6d222c6d0df57f98e5da1.html
http://www.hangzhou.gov.cn/art/2021/10/9/art_1228974814_59042749.html

-----------------------------สพต. ณ กรุงปกกิ่ง
ธันวาคม 2564

