พัฒนาการทางเศรษฐกิจของมณฑลยูนนาน ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนฉบับที่ 1 -10
ภาพรวมของเศรษฐกิจยูนนาน : มุมมองของประเทศ
มณฑลยูนนานตั้งอยูทางภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีนมีพรมแดนติดกับ
ประเทศเพื่อนบานทั้งสปป.ลาว สหภาพพมา และเวียดนาม หลังจากการปฏิรูปเศรษฐกิจ มณฑล
ยูนนานถือเปนมณฑลหนึง่ ทีม่ กี ารขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนือ่ งและเพิม่ ขึน้ ทุกป ในป 2548
มณฑลยูนนานมีประชากรรวมทั้งสิ้น 44.5 ลานคน คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.4 ของจํานวนประชากรจีน
แตมีสัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติของมณฑลเพียงรอยละ 1.9 ของประเทศเทานัน้ ผล
ผลิตการเกษตรสําคัญหลายชนิดของมณฑลถือวามีความโดดเดนในระดับประเทศ และเพิ่มขึ้นโดย
ลําดับ ผลผลิตใบยาสูบของมณฑลเพิ่มขึ้นจากป 2534 เปน 1 ใน 3 ของผลผลิตทัง้ ประเทศ ในป 2548
ผลผลิตออยและชามีสัดสวนรอยละ 16.2 และรอยละ 12.6 ของประเทศ สูงกวาสัดสวนรอยละ 12.1
และรอยละ 8.8 ป 2534 ตามลําดับ สวนภาคอุตสาหกรรมสัดสวนตอประเทศยังอยูในระดับต่ําเพียง
รอยละ 1.7 การเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหวางมณฑลยูนนานกับภาคตางประเทศยังมีนอยมาก โดย
มณฑลยูนนานมีสัดสวนการคาระหวางประเทศและการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ และการใชทุน
จากตางประเทศเพียงรอยละ 0.3 ของทัง้ ประเทศ อยางไรก็ตาม มณฑลยูนนานถือวาเเปนมณฑลที่
มีความไดเปรียบในอุตสาหกรรมที่เนนการใชทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบทางการเกษตร เชน การ
ผลิตเหล็ก ถานหิน และบุหรี่ เปนตน
ตารางที่ 1 สัดสวนเครื่องชี้เศรษฐกิจมณฑลยูนนานตอทั้งประเทศ
สัดสวน (รอยละ)
เครือ่ งชี้
2534
2548
ประชากร
3.3
3.4
ผลิตภัณฑมวลรวม
2.4
1.9
ภาคเกษตร
3.2
2.9
ภาคอุตสาหกรรมและกอสราง
2.0
1.7
ภาคบริการและอื่น ๆ
1.2
1.9
การลงทุนในสินทรัพยถาวร
1.9
2.0
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
0.3
0.3
ยอดขายปลีกสินคา
1.7
1.5
การคากับตางประเทศ
0.4
0.3
1
ทุนตางประเทศ
0.3
0.3
ผลผลิตธัญพืช
2.5
3.1
ผลผลิตใบยาสูบ
21.8
32.0
2
ผลผลิตบุหรี่
18.8
17.23
ผลผลิตออย
12.1
16.2
2
ผลผลิตปุยเคมี
5.4
5.1
ผลผลิตชา
8.8
12.6
ผลผลิตยางพารา
26.1
38.14
ทีม่ า : CEIC DATA CO.,Ltd (Yunnan Statistical Bureau) และคํานวณโดยผูเขียน
หมายเหตุ : 1 ขอมูลป 2535 2 ขอมูลป 2541 3 ขอมูลป 2546 4 ขอมูลป 2547
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มณฑลยูนนานกอนเขาสูร ะบบตลาด ( แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1-4)
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 (2496-2500) ถือเปนชวงการฟนฟูเศรษฐกิจ
และวางฐานรากในการพัฒนาที่สําคัญของมณฑลยูนนาน ภายหลังจากการดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 1 รวมระยะเวลา 5 ป พบวา การฟนฟูเศรษฐกิจของมณฑลเปนไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ภาคเกษตร หัตถอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมพื้นฐาน เศรษฐกิจมณฑลยูนนานมีอัตราการเจริญ
เติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 9.7 ตอป ซึ่งสูงกวาอัตราการเติบโตของประเทศที่เพิ่มขึ้นรอยละ 6.8 ตอป
การลงทุนสะสมในสินทรัพยถาวรมีมูลคารวม 1.0 พันลานหยวน ทางดานการใชจายของครัวเรือนใน
เขตชนบทและเขตเมืองตอคนตอปเพิ่มขึ้นจาก 45 หยวน และ 109 หยวนในป 2495 เปน 66 หยวน
และ 162 หยวนในป 2500 ตามลําดับ ขณะที่รายไดตอคนตอปของประชากรเพิ่มขึ้นจาก 70 หยวนป
2495 เปน 121 หยวน
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 2 (2501-2505) เปนชวงที่เศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศมีความผันผวนมาก รัฐบาลจีนดําเนินยุทธศาสตรเรงรัดการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเนนการ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมหนัก สงผลทําใหเกิดความไมสมดุลตอระบบเศรษฐกิจในระยะเวลาตอมา
เศรษฐกิจระหวางป 2501-2503 จึงประสบกับภาวะถดถอยอยางรุนแรง โดยเฉพาะภาคเกษตร ทายที่
สุดทางการตัดสินใจชะลอและลดขนาดของเศรษฐกิจ โดยใชนโยบายลดการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก
และมุงเนนการเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเบา สงผลใหเศรษฐกิจจีนกลับ
เขาสูภาวะขยายตัวอีกครั้ง ผลจากการดําเนินยุทธศาสตรดังกลาว ทําใหอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 โดยเฉลีย่ ปรับลดลงรอยละ 1.1 นับเปนชวงเวลาทีเ่ ศรษฐกิจ
มณฑลยูนนานถดถอยมากที่สุด ทัง้ นี้ อัตราการเจริญเติบโตที่ลดลงของมณฑลยูนนานต่ํากวาอัตราการ
ลดลงโดยรวมของประเทศ ซึง่ อยูท ร่ี อ ยละ 2.0 สําหรับรายไดตอคนตอปของประชากรเพิ่มขึ้นจาก 121
หยวนในป 2500 เปน 127 หยวนในป 2505
หลังจากที่ประเทศจีนมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจเสร็จสิ้น ในชวงเริ่มตน
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 3 (2509-2513) ประเทศจีนมีการปฏิวัติวัฒนธรรม เกิดความสับสน
วุนวายและไรระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคม สงผลใหการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในภาพรวมของประเทศ
และมณฑลยูนนานเกิดภาวะชะงักงัน อัตราการเจริญเติบโตเฉลีย่ 5 ป อยูท ร่ี อ ยละ 3.1 ต่าํ กวาอัตรา
การเจริญเติบโตของประเทศที่รอยละ 6.9 นอกจากนี้ อัตราการเพิม่ ขึน้ ของรายไดตอ คนตอปของ
ประชากร คิดเปนรอยละ 0 ขณะที่ภาพรวมของประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 4.1
สําหรับในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 4 (2514-2518) แมวามณฑลยูนนาน
จะมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรเปนมูลคารวมกวา 1.1 พันลานหยวน เพิม่ ขึน้ กวารอยละ 50 โดยเฉพาะ
การลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน แตผลิตภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและ
แรงงานยังอยูใ นระดับต่าํ สงผลใหอตั ราการขยายตัวของเศรษฐกิจตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ เพิ่ม
ขึ้นรอยละ 3.2 โดยผลิตภัณฑมวลรวมของมณฑลเพิ่มขึ้นจากปสุดทายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ที่
ระดับ 3.9 พันลานหยวน เปน 5.4 พันลานหยวนในป 2518 และรายไดตอคนตอปของประชากรเพิ่ม
ขึ้นจาก 156 หยวนเปน 190 หยวน ตลอดชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 และ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจเต็ม
ไปดวยแรงกดดันและอุปสรรคคอนขางมาก ทําใหการขยายตัวของเศรษฐกิจมณฑลยูนนานเปนไป
อยางเชือ่ งชา
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มณฑลยูนนานหลังจากเขาสูระบบตลาด (แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 5-8)
ภายหลังการปฏิวัติวัฒนธรรมของประเทศจีนสิ้นสุดลงในป 2519 กลุมผูนําในพรรค
คอมมิวนิสตไดเริ่มตนดําเนินนโยบายผลักดันการลงทุนและการพัฒนาภาคการผลิตภายในประเทศ
อยางจริงจัง สงผลใหการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนดีขึ้นอยางเห็นไดชัด ในชวงของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับที่ 5 (2519-2523) ที่ประชุมใหญแหงสมัชชาประชาชนจีน ไดมีแนวคิดในการนําระบบ
เศรษฐกิจแบบตลาดมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากสวน
กลางมาสูแนวคิดแบบตลาดเพื่อสรางความทันสมัยใหกับประเทศ มณฑลยูนนานไดนําแนวคิดดัง
กลาวมาใชเปนแนวทางการพัฒนาเชนกัน สงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมของมณฑลเพิ่มขึ้นรอยละ 40.0
จากป 2518 เปน 8.4 พันลานหยวน ในป 2523 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลีย่ ตลอดระยะ
เวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 เทากับรอยละ 7.0 สูงกวาอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 5 ปของประเทศ
ที่เทากับรอยละ 6.5 รายไดตอคนตอปของประชากรเพิ่มขึ้นรอยละ 4.9 แตยงั ต่าํ กวาของประเทศที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 5.1
อยางไรก็ดี ตัง้ แตป 2522 หลังจากจีนไดนําแนวคิดระบบตลาดมาใช สงผลใหเกิด
การปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจในภาคชนบทของมณฑลยูนนานอยางมาก จากระบบเดิมที่เนนการ
ผลิตแบบรวมกัน (ปจจัยการผลิตทั้งหมดเปนของสวนกลางและผลผลิตที่ไดเปนของสวนกลาง ทําให
ขาดแรงจูงใจในการผลิต) เปนระบบใหมที่มีการผสมผสานมากขึ้น โดยกรรมสิทธิ์ของปจจัยการผลิตยัง
เปนของสวนกลาง แตเกษตรกรจะไดรับการจัดสรรที่ดินตามระยะเวลาที่รัฐกําหนด ผลผลิตที่ไดแบง
ออกเปน 3 สวน คือ สวนของรัฐ สวนของกลุม และสวนของเกษตรกร วิธีการนี้ทําใหเกษตรกรมีแรงจูง
ใจในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น ขณะเดียวกันภาคธุรกิจเริ่มเขาสูกระบวนการ
พัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจสูทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น รวมทัง้ การ
ปรับเปลี่ยนการจัดระบบภาษีใหสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมดี
ขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่รัฐเปนผูรับผิดชอบในการผลิตและกํากับดูแล ทัง้ ภาคพลังงาน การสื่อ
สาร การคมนาคม และการชลประทาน เห็นไดจากสถิติการลงทุนในสินทรัพยถาวรของมณฑลยูนนาน
เพิ่มขึ้นเปน 4.6 พันลานหยวน ในป 2528 จาก 2.1 พันลานหยวนในป 2523 การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
สงผลใหในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 6 (2524-2528) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
มณฑลเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 11.8 ซึ่งสูงกวาของประเทศที่ขยายตัวในอัตรารอยละ 9.2 และถือเปนชวง
เวลาที่มณฑลยูนนานมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยสูงที่สุดเปนอันดับสองรองจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 7 (2529-2533) มณฑลยูนนานยังมุงเนนการ
พัฒนาศักยภาพสินคาทุนขั้นพื้นฐาน อุตสาหกรรมพื้นฐาน โดยการลงทุนในสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น
จาก 4.6 พันลานหยวนในป 2523 เปน 7.6 พันลานหยวนในป 2533 สวนใหญเปนโครงการพัฒนา
ดานวิศวกรรมจํานวน 115 โครงการ และโครงการกอสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานจํานวน 82 โครงการ
รวมงบประมาณการลงทุนมากกวา 5.6 พันลานหยวน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ โครงสรางเศรษฐกิจของ
มณฑลยูนนานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมที่สําคัญที่สุด คือ ภาคเกษตรกรรม
รองลงมา คือ ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ตามลําดับ ปรับเปลี่ยนเปนภาคอุตสาหกรรมมีความสําคัญ
มากทีส่ ดุ รองลงมา คือ ภาคเกษตรกรรมและภาคบริการ ตามลําดับ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของมณฑลภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 เพิ่มขื้นเฉลี่ยรอยละ 9.3 ตอป สูงกวาอัตราการเติบโตของทัง้
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ประเทศที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 7.9 ตอป โดย
รายไดตอคนของประชากรเพิ่มขึ้นจาก 486 หยวน
ในป 2528 เปน 1,224 หยวนในป 2533 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 7.5 ตอป
นอกจากนี้ ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 8 (2534-2538) มณฑลยูนนานได
นําเอาแนวคิดการสรางสังคมใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายใตความหลากหลายแหงชนชาติและการ
สรางความเทาเทียมกันในสังคมวัฒนธรรมมาใชเปนแนวทางหลักเพื่อสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม ในชวงของแผนพัฒนาฯ ดังกลาวถือเปนชวงระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง
ทางเศรษฐกิจของมณฑลยูนนานอีกครั้ง คือ ในป 2535 สัดสวนโครงสรางการผลิตของมณฑลยูนนาน
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่ภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนสูงเปนอันดับแรก รองลงมาเปนภาคเกษตรกรรม
และภาคบริการ ปรับเปลี่ยนเปนภาคอุตสาหกรรมอันดับหนึ่ง รองลงมาเปนภาคบริการ และภาค
เกษตรกรรมเปนอันดับสุดทาย
ในป 2538 การลงทุนในสินทรัพยถาวรของมณฑลเพิ่มขึ้นเปน 38.1 พันลานหยวน
จาก 7.6 พันลานหยวนในป 2533 โดยการลงทุนดานการกอสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นมาก
กวาแผนพัฒนาฯ ฉบับกอนถึง 4.2 เทา ในป 2538 ซึ่งเปนปสุดทายของแผนพัฒนาฯ ผลิตภัณฑมวล
รวมของมณฑลยูนนานมีมูลคาสูงถึง 120.7 พันลานหยวน โดยเพิ่มขึ้นจากปสุดทาย (ป 2533) ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 รอยละ 62.2 สําหรับรายไดตอคนตอปของประชากรเพิ่มขึ้นจาก 1,224 หยวน
ป 2534 เปน 3,044 หยวนในป 2538 ขณะที่อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตลอด 5 ปอยูท ร่ี อ ยละ 10.2
ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศที่เพิ่มขึ้นรอยละ 12.0 และอัตราการขยายตัวของรายไดตอคนของประชา
กรเพิ่มขึ้นรอยละ 8.6 ตอป ต่ํากวาประเทศที่เพิ่มขึ้นรอยละ 10.7 ตอป
มณฑลยูนนานกับนโยบายการพัฒนาภาคตะวันตกของจีน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 9-10)
รัฐบาลจีนไดกําหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจีนเพื่อรองรับการเปดประเทศ
อยางเปนลําดับ โดยอาศัยยุทธศาสตรของแหลงทีต่ ง้ั เปนสําคัญ ประกอบดวย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
เปดชวงที่ 1 เริ่มดําเนินการในป 2522 ดวยการเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษจํานวน 4 แหง ชวงที่ 2 เริ่ม
ดําเนินการในป 2523 โดยกําหนดการพัฒนาเขตเมืองเปดชายฝงทะเลจํานวน 14 แหง และชวงที่ 3
เริ่มตนในป 2541 ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 9 (2539-2543) เปนการพัฒนาเศรษฐกิจเปด
โดยครอบคลุมภาคตะวันตกของจีน 12 เขต ประกอบดวย มองโกเลียใน หนิงเซีย่ ซินเกียง ทิเบต
กวางซี เสฉวน ยูนนาน กุยโจว ซิงไห สานซี และกันซู กําหนดระยะเวลาดําเนินการรวม 10 ป
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดังกลาว ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 มณฑลยูนนาน
จึงมุงเนนการใหเสรีภาพการดําเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและกับตางประเทศแกภาคเอกชนมากขึ้น
ควบคูไปกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภายในมณฑล ตลอดจนเตรียมความพรอมในการลงทุนอุต
สาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบขั้นพื้นฐาน รวมถึงเรงรัดพัฒนาการศึกษา เทคโนโลยี สาธารณสุข และสิ่งแวด
ลอม สงผลใหการลงทุนในสินทรัพยถาวรในป 2543 มีมูลคาเพิ่มขึ้นเปน 69.8 พันลานหยวนจากมูลคา
38.1 พันลานหยวนในป 2538 สวนใหญเปนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคม พลังงาน
การสื่อสาร แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมเหมืองแร อัตรา
การเจริญเติบโตเฉลี่ยตลอดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 อยูท ร่ี อ ยละ 8.4 ตอป สูงกวาคาเฉลีย่ ของประเทศที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 8.3 ขณะที่รายไดตอคนตอปของประชากรในป 2543 เพิ่มขึ้นเปน 4,637 หยวนจาก
3,044 หยวนในป 2538 โดยมีอัตราเพิ่มรอยละ 7.1 ตอป ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 นี้ นอกจาก
เปนยุคทองทางเศรษฐกิจของทัง้ มณฑลยูนนานและประเทศ ยังถือเปนชวงเวลาสําคัญที่มณฑลยูนนาน
เริ่มดําเนินนโยบายเปดประตูการคาและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบานอยางเปนรูปธรรม
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ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 10 (2544-2548) เศรษฐกิจมณฑลยูนนานยัง
ขยายตัวในอัตราสูงอยางตอเนือ่ ง จากการดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวนโยบายของรัฐบาล
กลาง ทัง้ แนวคิด “สามตัวแทน” ซึ่งมุงเนนการพัฒนาวิทยาศาสตรไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในภาพรวม การปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ การยกระดับเทคโนโลยีดวยการเปดรับเทคโนโลยี
จากตางประเทศ การเรงรัดการพัฒนาตามแนวนโยบายการพัฒนามณฑลภาคตะวันตก เพือ่ รองรับ
การเปดเสรีจีน-อาเซียน ตลอดจน การเสริมสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใตและเอเชียใต นอกจากนี้ มณฑลยูนนานยังไดเนนการพัฒนาทางอุตสาหกรรมหลัก 5
ประเภท ประกอบดวยอุตสาหกรรมยาสูบ เกษตรกรรมและปศุสัตว การทองเทีย่ ว พลังงานไฟฟา และ
เหมืองแร ภายใตแนวทางการดําเนินงานที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม และการอนุรักษวัฒนธรรม
ในป 2548 ซึ่งเปนปสิ้นสุดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ผลิตภัณฑมวลรวมของ
มณฑลยูนนานมีมูลคา 347.5 พันลานหยวน เพิ่มขึ้นรอยละ 52.8 จากป 2543 อัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยตลอดระยะเวลา 5 ป เพิ่มขึ้นรอยละ 8.9 ตอป อยูในระดับใกลเคียงกับอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
ของประเทศทีร่ อ ยละ 8.8 รายไดตอหัวของประชากรสูงขึ้นเปน 7,833 หยวน โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยรอยละ 7.8 ตอป สูงกวาเปาหมายที่วางไว สงผลใหการพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลยูนนานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค “การสรางสังคมทีม่ ง่ั คัง่ และมัน่ คง” ขัน้ ที่ 2 ทัง้ นี้ การลงทุนในสินทรัพยถาวรสะสม
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สูงถึง 565.9 พันลานหยวน จาก 258.3 พันลานหยวนใน
ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 16.5 ตอป แตยงั ต่าํ กวาอัตราการเพิม่ ขึน้
เฉลีย่ ของประเทศซึง่ อยูท ร่ี อ ยละ 20.3
บทสรุป : นัยทีม่ ตี อ ไทย
แมวาระดับการพัฒนาของเศรษฐกิจมณฑลยูนนานยังอยูระดับต่ํากวามณฑลภาค
ตะวันออกของจีนโดยเปรียบเทียบ แตหากมองพัฒนาการเศรษฐกิจในชวงระยะเวลากวา 50 ปทผ่ี า นมา
เห็นไดวาพัฒนาการทางเศรษฐกิจของมณฑลภายใตกรอบนโยบายจากรัฐบาลกลาง ทําใหปจจุบัน
มณฑลยูนนานกลายเปนมณฑลหนึ่งในภาคตะวันตกที่มีศักยภาพและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจคอน
ขางรวดเร็วและตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากการนําเอาแนวนโยบายการพัฒนาพื้นที่ทางภาค
ตะวันตกมาใช ไมวาจะเปนเรงรัดพัฒนาโดยการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานอยางมหาศาล การสงเสริม
การคาและการลงทุนกับตางประเทศ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานใกลเคียง เพือ่ ยก
ระดับการพัฒนาของมณฑลใหมีความสามารถในการแขงขันเทียบเทากับมณฑลทางภาคตะวันออก
และระดับสากล
แมวามณฑลยูนนานจะไมมีพรมแดนติดกับประเทศไทยก็ตาม แตดวยสภาพ
ภูมิศาสตรที่มณฑลยูนนานเปนมณฑลที่อยูใกลกับภาคเหนือของไทยมากที่สุด รวมทั้ง สามารถเชื่อม
โยงระหวางกันไดหลายเสนทางทั้งทางอากาศ ทางบกผานประเทศเพื่อนบานและทางแมน้ําโขงซึ่งคอน
ขางสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้น หากมองจากทิศทางการพัฒนาของมณฑล ผนวกกับมณฑลยูนนานมอง
ประเทศไทยเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญในอนุภูมิภาคแลว มณฑลยูนนานถือเปนโอกาสที่ประเทศไทยมิ
ควรมองขาม แตควรจะใชประโยชนจากศักยภาพทางเศรษฐกิจของมณฑลและแรงผลักดันทางดาน
นโยบายภายในของประเทศจีน โดยการเรงทบทวนบทบาทของไทยที่มีอยูและขยายผลความรวมมือ
อยางตอเนื่องและจริงจังในทุกดานไมเพียงแตดานการคาและการลงทุนเทานั้น เพื่อสรางฐานความรวม
มือใหแข็งแกรง กอนที่จะเสียโอกาสใหกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
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ตารางที่ 2 เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจของมณฑลยูนนานและประเทศจีนภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 -10
มณฑลยูนนาน

ประเทศจีน

ผลผลิตมวลรวมสะสม อัตราการ มูลคาการลงทุน อัตราการ อัตราการเติบ อัตราการเปลี่ยน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

(พันลานหยวน)

เติบโต
เศรษฐกิจ

ฉบับที่ (ชวงเวลา)

สะสมในสิน เปลีย่ นแปลง โตเศรษฐกิจ แปลงการลงุทุนใน
ทรัพยถาวร การลงุทุนใน

(รอยละ)

(รอยละ) (พันลานหยวน) สินทรัพย

สินทรัพยถาวร
(รอยละ)

ถาวร
(รอยละ)

แผนพัฒนาฉบับที่ 1
(ป 2549 – 2500)
แผนพัฒนาฉบับที่ 2
( ป 2501 – 2505)
แผนพัฒนาฉบับที่ 3
( ป 2506– 2513)
แผนพัฒนาฉบับที่ 4
( ป 2514 – 2518)
แผนพัฒนาฉบับที่ 5
( ป 2519 – 2523)
แผนพัฒนาฉบับที่ 6
( ป 2524 – 2528)
แผนพัฒนาฉบับที่ 7
( ป 2529 – 2533)
แผนพัฒนาฉบับที่ 8
( ป 2534 – 2538)
แผนพัฒนาฉบับที่ 9
( ป 2539 – 2543)
แผนพัฒนาฉบับที่ 10
( ป 2544 – 2548)
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