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บทสรุปงานวิจัย 

การวิเคราะห์นี้ได้ยืนยันข้อสรุปของการวิจัยท่ีมีลักษณะเดียวกันในประเทศอุตสาหกรรม : การลงทุน 
เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชท่ีซับซ้อน สร้างคุณประโยชน์หลายประการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายบุคคล 
และสังคมโดยรวม โดยสามารถระบุความส าเร็จและประโยชน์ของการปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศเวียดนาม 
ได้อย่างชัดเจน ท้ังยังมีความสอดคล้องกับข้ออภิปรายโดยท่ัวไป อาทิใน UPOV (2005; 2016c) ซึ่งแสดงถึง
ผลกระทบจากความส าเร็จของการปรับปรุงพันธุ์พืชหลังจากประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) 
ในปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาการยื่นค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่และการออกหนังสือส าคัญ 
แสดงการจดทะเบียน คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่มีจ านวนเพิ่ มขึ้น ค่อนข้างมาก ต้ังแต่ประเทศเวียดนาม 
เป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) มีจ านวนการยื่นค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช ใหม่เกือบ 900 ฉบับ 
และมี ก ารอ อก ห นั ง สื อส า คัญ แสดงการจดทะ เบี ยน คุ้ ม ครอ งพั น ธุ์ พื ช ให ม่ เกื อ บ  400  ฉบั บ 
โดยข้าว เป็นพื ช ท่ีมี การยื่นค าขอจดทะเบี ยนฯ กึ่ งหนึ่ งของจ านวนค าขอจดทะเบี ยนฯ ท้ั งหมด 
ซึ่งต่อมาก็ได้รับการจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ภายใต้ระบบคุ้มครองพันธุ์พืชนี้  

นักปรับปรุงพันธุ์พืชภายในประเทศมีบทบาทส าคัญต่อระบบการยื่นค าขอจดทะเบียนฯ ในประเทศมากขึ้น 
โดยในช่วงห้าปีแรกท่ีประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) มีนักปรับปรุงพันธุ์พืชเวียดนาม 
จ านวนร้อยละ 60 ของจ านวนค าขอจดทะเบียนฯ ท้ังหมด แต่หลายปีท่ีผ่านมานี้กลับมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
มากกว่าร้อยละ 75 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดท่ีส าคัญถึงประสิทธิภาพของระบบยูพอฟ (UPOV) ในการสร้างแรงจูงใจ 
เพื่อส่งเสริมนักปรับปรุงพันธุ์พืช กิจกรรมและการลงทุนเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศเวียดนาม 
นอกจากนี้จ านวนการยื่นค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่จากต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน 
ซึ่งเพิ่มโอกาสการเข้าถึงพันธุ์พืชจากต่างประเทศและส่งเสริมโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชภายในประเทศด้วย 

นักปรับปรุงพันธุ์พืชภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเอกชนท่ีต้องบริหารจัดการความเส่ียง 
และการลงทุนเองซึ่งในห้าปีท่ีผ่านมา (ในปี ค.ศ. 2016 หรือ พ.ศ. 2559) เกือบสองในสาม (สามในสี่) 
ของจ านวนค าขอจดทะ เบียน คุ ้มครองพ ันธุ ์พ ืช ทั ้งหมดล้วนมาจากการยื ่น ค าขอจดทะเบ ีย นฯ 
โดยนักปรับปรุงพันธุ์พืชเอกชนดังกล่าว ซึ่งแตกต่างจากในช่วงห้าปีแรกท่ีประเทศเวียดนามเป็นสมาชิก 
ยูพอฟ (UPOV) ท่ี สัดส่วนของการยื่นค าขอฯ จากภาคเอกชนยั ง ต่ า กว่าร้อยละ 50 เหตุการณ์นี้ 
แสดงให้เห็นว่าการเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) ส่งเสริมการพัฒนาของผู้ประกอบการด้วย 
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จากประเด็นข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) ของประเทศเวียดนามในปัจจุบัน 
นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดหลักเกณฑ์แล้ว ยังเกิดประโยชน์หลายอย่างรวมไปถึงมีกิจกรรม 
การปรับปรุงพันธุ์พืชและมีหลายสายพันธุ์พืชท่ีได้รับการปรับปรุงพันธุ์ การเพิ่มขึ้นของจ านวนพันธุ์พืชใหม่  
นักปรับปรุงพันธุ์พืชมีความหลากหลาย มีพันธุ์พืชใหม่จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถเข้าถึง 
พันธุ์พืชใหม่จากต่างประเทศได้ง่ายขึ้นและส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์พืชภายในประเทศซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพ 
การแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม นอกเหนือจากผลกระทบโดยตรงดังกล่าวซึ่งเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์พืชแล้ว 
การเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) ยังมีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย 

ต้ั งแ ต่ปี  ค .ศ. 2006 (พ .ศ . 2549) ซึ่ ง เป็ นปี ท่ี ประ เทศเวียดน าม เข้ าเป็นสมาชิกยูพอฟ  (UPOV)  
ประเทศเวียดนามมีผลผลิตจากการเพาะปลูกพืชไร่ (arable farming) เพิ่มขึ้น โดยมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 
ถึงร้อยละ 18 ผลผลิตข้าวโพดเพิ่ มขึ้นร้อยละ 30 และผลผลิตมัน เทศเพิ่ มขึ้นมากถึงร้อยละ 43  
ท าให้มีผลผลิตโดยเฉล่ียต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากการผลิตข้าว ร้อยละ 1.8 จากการผลิตข้าวโพด  
และร้อยละ 4.0 จากการปลูกมันเทศ ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพท่ีดินในเวียดนามในรอบสิบปีนี้ 
จึงสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของผลผลิตในระดับโลก (โดยพิจารณาจากพืชไร่สามชนิดดังกล่าวเท่านั้น)  

ผลิตภาพโดยรวมท่ี เพิ่ มขึ้นจากการเพาะปลูกพืชไร่มีมากกว่าผลผลิตอื่น  เนื่ องจากมีการใช้ปัจจัย 
การผ ลิต ท้ั งหมดน้ อยลงถึ งร้ อยละ 1.2 ต่ อปี  จากการเพ าะปลู กพื ช ไร่ ในปี  ค .ศ. 2006 - 2016  
(พ.ศ. 2549 - 2559) ซึ่งไม่เป็นเช่นนี้ ในช่วงสิบปีก่อน เนื่องจากผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1995 - 2005  
(พ.ศ. 2538 - 2548) เกิดจากการเพิ่มปัจจัยการผลิตเป็นหลักโดยไม่ได้เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์พืช 
แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้นวัตกรรมจึงมีความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพซึ่งสังเกตได้จากตัวเลข 
ทางสถิติท่ีเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับความเห็นทางวิชาการส่วนใหญ่ โดยมีอัตราการเติบโตเฉล่ียของผลิตภาพ
การผลิตรวม (TFP) กล่าวคือ การเจริญเติบโตของผลิตภาพท่ีดินจากการใช้นวัตกรรมในการเพาะปลูกพืชไร่ 
มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.8 โดยคิดเป็นร้อยละ 2.6 ส าหรับข้าว ร้อยละ 3.0 ส าหรับข้าวโพด และร้อยละ 5.2 
ส าหรับมันเทศ 

การปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้ผลิตภาพท่ีดินจากการใช้นวัตกรรมมีเพิ่มขึ้น (หรือผลิตภาพ 
การผลิตรวม : TFP) จากการวิเคราะห์ เอกสารทางวิชาการโดยละเอียด สรุปได้ว่า ผลิตภาพท่ีดิน 
ของข้าว ในประเทศเวียดนาม ท่ี เพิ่ มขึ้น จากการใช้นวัตกรรมร้อยละ 65 มาจากความก้ าวหน้ า 
ในการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วย ส่วนข้าวโพดมีค่าท่ีร้อยละ 70 และคิดเป็นร้อยละ 60 ในกรณีของมันเทศ  
ด้ วย เห ตุนี้ ก าร เพิ่ ม ขึ้ น ของผลผ ลิต โดยรวม ต่อปี จากการใช้น วัตก รรม ในการ เพ าะป ลูกพื ช ไร่ 
หลังจากท่ีประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) ส่วนหนึ่งจึงเกิดจากการพัฒนาด้านปรับปรุงพันธุ์พืช
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ส่งผลให้ข้าวมีผลิตภาพท่ีดินต่อปีเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.7  ร้อยละ 2.1 จากการเพาะปลูกข้าวโพด และร้อยละ 3.1 
จากการเพาะปลูกมันเทศ 

ในทางกลับกัน หากไม่มีความก้าวหน้าของการปรับปรุงพันธุ์พืชต้ังแต่ประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ 
(UPOV) ผลผลิตของพืชไร่ท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจอาจจะลดลงเกือบร้อยละ 17 ของการผลิตในปัจจุบัน 
เพราะในปัจจุบันเกษตรกรเวียดนามสามารถผลิตข้าวเพิ่มขึ้นได้ประมาณร้อยละ 20 บนพื้นท่ีเพาะปลูก 
ของตนเองซึ่งมากกว่าในช่วงก่อนการเข้าเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) ท้ังนี้ อัตราการสูญเสียด้านการผลิต 
อาจสูงสุดในกรณีของมันเทศ (–ร้อยละ 27) ข้าวโพดอาจสูญเสียประมาณหนึ่งในห้าของการผลิตท้ังหมด 
(ประมาณ – ร้อยละ 19 ) ส่วนการผลิตข้าวก็ลดลงด้วยเช่นกัน (– ร้อยละ 16) 

ซึ่งเท่ากับว่าปริมาณการซื้อขายในตลาดของพืชไร่ย่อมลดลงด้วยเช่นกัน โดยท่ีปริมาณของข้าวอาจลดลง
มากกว่า 4.4 ล้านตัน การผลิตข้าวโพดอาจลดลงถึง 1.1 ล้านตัน ส่วนการผลิตมันเทศอาจลดลงเกือบ 0.4 
ล้านตัน หากน าปริมาณที่สูญเสียไปข้างต้นทั้งหมดไปใช้เพื ่อการบริโภค เฉพาะปริมาณข้าวท่ีเพิ่มขึ้น 
ก็อาจน าไปเล้ียงประชากรเวียดนามได้ 20 ล้านคน ส่วนข้าวโพดท่ีเพิ่มขึ้นก็สามารถน าไปเป็นเลี้ยงประชากร
ได้มากกว่าจ านวนประชากรท้ังหมดของประเทศ และปริมาณการผลิตมันเทศท่ีเพิ่มขึ้นก็สามารถน าไปเล้ียง
ประชากรได้ถึง 74  ล้านคน 

การเปล่ียนแปลงของปริมาณการผลิตและการบริโภคเนื่องจากความส าเร็จในการปรับปรุงพันธุ์พืช 
หลังจากประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) ส่งผลกระทบท่ีส าคัญต่อเศรษฐกิจการเงินของประเทศ 
รายได้รวมของภาคการเกษตรจากความส าเร็จในการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 
มีมูลค่ามากกว่า 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีรายได้จากข้าวเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดถึง 1.9 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ส่วนข้าวโพด  (corn) และมันเทศต่างมีรายได้เพิ่มขึ้น ท่ีประมาณ 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
แสดงให้เห็นว่ามูลค่าเพิ่มรวมทางการเกษตร (agricultural gross value added) ในประเทศเวียดนาม 
อาจมีค่าน้อยกว่านี้ เกือบร้อยละ 8 หากไม่มีความส าเร็จในการปรับปรุงพันธุ์พืชส าหรับพืชไร่สามชนิด 
ในข้างต้น สืบเนื่องจากท่ีประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) การเติบโตของรายได้ในภาคการเกษตร
จึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อรายได้ของเกษตรกรเวียดนามด้วย แม้ว่าเกษตรกรเวียดนามยังคงมีรายได้ค่อนข้างน้อย
แต่การปรับปรุงพันธุ์พืชท าให้รายได้ต่อปีของเกษตรกรเวียดนามเพิ่มข้ึนมากกว่าร้อยละ 24 ต่อปี นับต้ังแต่ปี 
ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) การท่ีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งในส่ีนี้ถือเป็นการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ในภูมิภาค
ชนบทท่ีมีความยากจนให้ดีขึ้นด้วย 

การเติบโตของรายได้ภาคการเกษตรส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อเศรษฐกิจระดับชาติเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศท่ัวท้ังระบบเศรษฐกิจ (economy-wide GDP)  
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เป็นผลรวมของมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตรท่ีเพิ่ มขึ้น และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศท่ีเพิ่มขึ้น 
จากอุตสาหกรรมต้นน้ าและปลายน้ า - โดยมีค่าเกือบ 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้หากไม่ม ี
การปรับปรุงพันธุ์พืช (ส าหรับพืชไร่ท้ังสามชนิดท่ีใช้วิเคราะห์ในบทก่อน) ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศเวียดนามอาจน้อยลงเกือบร้อยละ 2 ของปัจจุบัน  

ผลกระทบทางเศรษฐกิ จแบบเดียวกันสามารถน ามาใช้วิ เคราะห์ กับพื ชชนิ ดพิ เศษ เช่น ไม้ ดอก  
ไม้ดอกมีบทบาทท่ีส าคัญต่อประเทศเวียดนาม และประเทศเวียดนามได้ประสบความส าเร็จในการปรับปรุง
ผลผลิตจากการผลิตไม้ดอกโดยพบว่า พื้นท่ีเพาะปลูกไม้ดอกโดยรวมขยายขึ้น 2.3 เท่านับต้ังแต่เวียดนาม 
เป็นสมาชิกยูพอฟ  (UPOV) และมีผลผลิตไม้ดอกเพิ่มขึ้นถึง 7.2 เท่า ตัวเลขข้างต้นแสดงการเติบโต 
ของผลิตภาพท่ีดินในการผลิตไม้ดอกของเวียดนามท่ีเพิ่มขึ้นมากกว่า 3.1 เท่า จึงอาจค านวณการเติบโต 
ของผลผลิตรายปีในระหว่างปี ค.ศ. 2006 และ ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2559) ได้เท่ากับ 
ร้อยละ 12.1 เมื่อใช้อัตราการเติบโตของผลิตภาพการผลิตรวม (TFP growth) จากนวัตกรรมการปรับปรุง
พันธุ์พืชท่ีเหมาะสมคาดว่าจะท าให้เกิดการเติบโตของรายได้ท่ี 118 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการปลูกไม้ดอก
ท่ัวประเทศ ส่งผลให้เกิดการเติบโตของรายได้ประชาชาติ (national income growth) 221 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งรวมไปถึงผลทวีคูณและห่วงโซ่มูลค่าด้วย (multiplication effects along the value chain) 

นอกเหนือจากพืช ไร่ ท่ี มีความส าคัญ ทางเศรษฐกิจและไม้ดอกแล้ว  การวิ เคราะห์ ผักและไม้ผล 
ก็มีความส าคัญเช่นกัน เพราะหากปราศจากความส าเร็จในการปรับปรุงพันธุ์พืชจากท่ีประเทศเวียดนาม 
เป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) แล้ว การผลิตกล้วยจ านวน 250,000 ตัน เกรปฟรุตจ านวน 35,000 ตันมะม่วง
จ านวน 150,000 ตัน ส้มจ านวน 90,000 ตัน สับปะรดจ านวน 110,000 ตัน กะหล่ าปลีจ านวน 185,000 ตัน 
กะหล่ าดอกจ านวน 4,000 ตัน หอมใหญ่จ านวน 45,000 ตัน และแตงโมจ านวน 255,000 ตัน ก็จะไม่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน ความส าเร็จของการปรับปรุงพันธุ์พืชมีผลเชิงบวกต่อรายได้ของภาคการเกษตร เนื่องจากภาคพืช
สวนของประเทศเวียดนามท าก าไรได้มากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ พัฒนาการนี้ท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นเกือบ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

จากการค านวณผลกระทบต่อรายได้ของประเทศในข้างต้นสรุปได้ว่า กิจกรรมและการลงทุนด้านการปรับปรุง
พันธุ์พืชสร้างปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม โดยภาคการเกษตร
ท้ังหมดซึ่งรวมไปถึงการเพาะปลูกไม้ดอกและพืชสวนสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเกือบ 3.5 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีค่ามากกว่าร้อยละ 11 ของมูลค่าเพิ่มรวม (gross value added) ของภาคการเกษตร 
ในปัจจุบัน เมื่อน าจ านวนรายได้มารวมกับกับห่วงโซ่มูลค่า (value chains) ต่าง ๆ เป็นจ านวนท้ังส้ินกว่า 1.5 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ท าให้สามารถค านวณผลกระทบท่ีมี ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  
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(GDP impact) ได้ประมาณ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีค่ามากกว่าร้อยละ 2.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ณ ปัจจุบัน  

การศึกษาจากหลายตัวอย่าง ความคิดเห็นของนักปรับปรุงพันธุ์พืชเวียดนามและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น 
ล้วนมีความเห็น ไปในแนวทางเดียวกันว่า การพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ พื ชในประ เทศเวียดนาม 
ในอนาคตจะเป็นผลมาจากการคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้ระบบยูพอฟ (UPOV) ซึ่งการปรับปรุงพันธุ์ 
ในประเทศเวียดนามยังจะสามารถพัฒนาต่อไปได้อีก  แม้ว่ามีหลายเป้าหมาย ท่ีประสบผลส าเร็จ 
ไปแล้วก็ตาม การศึกษาในบริบทนี้ควรค านึงเสมอว่ามูลค่าท่ีค านวณและอภิปรายไปข้างต้นเป็นการประเมิน
โดยใช้วิธีการแบบค่อนข้างอนุรักษ์นิยมเพื่อพิจารณาประโยชน์ท่ีแท้จริง (ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่านี้) ของการเข้าเป็น
สมาชิกยูพอฟ (UPOV) ท่ีได้ให้และจะให้ประโยชน์แก่ประเทศเวียดนามต่อไป  

Dao (2016) กล่าวว่า ในระยะเวลาสิบปีท่ีผ่านมาประเทศเวียดนามประสบความส าเร็จและมีความก้าวหน้า 
ในการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ โดยพันธุ์พืชใหม่เหล่านี้ได้น าความส าเร็จขนานใหญ่มาสู่การเกษตรของประเทศ 
จึงไม่จ าเป็นต้องกล่าวส่ิงใดเพิ่มเติมอีก 
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ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) ในประเทศเวียดนาม 

การประเมินจากข้อเท็จจริงว่าด้วยการปรับปรุงพันธุพ์ืชและผลิตภาพทางการเกษตร 
หลังจากผา่นไปสิบป ี
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งานวิจัยฉบับนี้ริเริ่มและได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืช
ใหม่ (UPOV) ขอขอบพระคุณปีเตอร์ บัททอน (Peter Button) และจุน โคอิเดะ (Jun Koide) บุคลากร 
จากสหภาพฯ (UPOV) ท่ีช่วยติดต่ออประสานงานและให้ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลา 
ของการวิจัย อีกท้ังขอขอบพระคุณเหงียน ถั่น มิญ ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  กระทรวงเกษตร 
และการพัฒนาชนบท (MARD) ท่ีกรุณาเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจนให้คณะท างานเก็บรวบรวมข้อมูล 
และให้สารสนเทศเพิ่มเติม ผลการศึกษานี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และหาได้รับอิทธิพล
ใดจากผู้ริเริ่มและให้การสนับสนุนงานวิจัยนี้แต่อย่างใดไม่  
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1 บทน ำ  
กำรก ำหนดปัญหำและวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  

การประเมินผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ วิทยาการ รวมไปถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการปรับปรุง
พันธุ์พืชในหลายครั้ง (โปรดดู อาทิ Ceccarelli, 2015; Lotze-Campen et al., 2013; Walter, 2016) 
ประกอบกับการตีพิ มพ์ บทวิ เค ราะห์แบบองค์รวม ท่ีค ล้ายกันของ Noleppa (2016) สรุป ได้ ว่ า  
การปรับปรุงพันธุ์พืชมีประโยชน์หลายประการต่อระบบเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม โดยการศึกษานี้ 
มุ่งวิเคราะห์กิจกรรมและการลงทุนเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืชหลังเปล่ียนสหัสวรรษในสหภาพยุโรป 
เป็นส าคัญจากการท่ีสมาชิกสหภาพยุโรปสนับสนุนและอนุญาตให้ใช้นวัตกรรมในการปรับปรุงพันธุ์พืช  
และทดลองวิจัยท าใหเ้กิดการพัฒนาดังต่อไปนี้  

ก) การเพิ่มของผลผลิตและผลิตภาพทางการเกษตรโดยรวม  

ข) การขยายปริมาณอุปทานพืชผลทางการเกษตร  

ค) การเพิ่ มสวัสดิการในพื้น ท่ีชนบท การเพิ่ มขึ้นของรายได้เกษตรกร และผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) 

ง) อาหารท่ีมีราคาไม่แพงมีปริมาณเพิ่มขึ้นและวัตถุดิบทางการเกษตรส าหรับผู้บริโภคมีคุณภาพดีขึ้น  

จ) การยกระดับความมั่งคงและความปลอดภัยจากปัญหาการขาดแคลนอาหารของโลก  

ฉ) ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่งมีความผันผวนสูงมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น  

ช) ด าเนินการด้วยแนวทางท่ี เกิดประโยชน์ ต่อ ส่ิงแวดล้อม สภาพอากาศโลก  การคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ   

จุดประสงค์หลักของการวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อประเมินว่า ข้อสรุปทางวิชาการข้างต้นจะสามารถน าไปใช้ 
กับกรณีของประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้หรือไม่ โดยเฉพาะกับประเทศท่ีพึ่งก่อต้ัง 
หรือประเทศก าลังพัฒนาซึ่งมีประสบการณ์และหลักฐานของความส าเร็จในการปรับปรุงพันธุ์พืชน้อย  
ท าให้เกิดกรณีศึกษาการปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศเวียดนามซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพระหว่างประเทศ 
เพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือยูพอฟ (UPOV) ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2006 (UPOV, 2016b)  

อนุ สัญญาระหว่างประเทศเพื่ อการคุ้มครองพันธุ์พื ชใหม่  (UPOV Convention: อนุ สัญญายูพอฟ )  
จัดให้มีระบบการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (PVP) แก่สมาชิกจ านวน 74 ราย (จ านวน 72 รัฐ และ 2 องค์กรัฐบาล) 
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ซึ่งเปน็แรงจูงใจแก่นักปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ ส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์พืชภายในประเทศ และยกเลิกอุปสรรค
ทางการค้าเกี่ ยวกับพันธุ์พื ช (UPOV, 2016a; 2016c) การท่ี เวี ยดนาม เป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV)  
เป็นจุดเริ่มต้นท่ีส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นท่ีชนบท อย่างไรก็ตามประโยชน์ดังกล่าวมิใช่ข้อดี 
ประการเดียวของการเป็นสมาชิกยูพอฟ (ดู Idris, 2005 ด้วย)   

ในช่วง 25 ปีท่ีผ่านมาประเทศเวียดนามมีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างหลายอย่างและมีอัตราการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจท่ีสูงขึ้น (ดู McCaig and Pavcnik, 2013 ด้วย) โดยภาคการเกษตรขั้นปฐม (World Bank 
Group, 2016) มี อัตราการเติบโตของมูลค่าเพิ่ ม ภาคส่วน เศรษฐกิ จท่ีประมาณร้อยละ 4 .0  ต่อป ี 
(Dawe, 2015) ท าให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อรายได้ประชาชาติและการจ้างงานโดยรวม แสดงให้เห็นว่า 
ภาคเกษตรกรรมยังคงเป็นรากฐานท่ีส าคัญในการพัฒนาและมีผลต่อความมั่นคงของประเทศ (World Bank 
Group, 2016) 

เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมมาตรฐานการครองชีพของประชาชน การเกษตร 
จึงมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและการจ้างแรงงานของประเทศเป็นอย่างมาก ประเทศเวียดนามจึงเล็งเห็น 
ถึงความส าคัญของภาคส่วนเมล็ดพันธุ์และเริ่มศึกษาแนวคิดของระบบการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ท่ีสอดคล้อง 
กับอนุสัญญายูพอฟ 1995 (UPOV 1995) โดยประเทศเวียดนามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของอนุสัญญานี้ 
ในปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) จนถึงปัจจุบัน (Nguyen, 2016) เอกสารการวิจัยนี้จึงมุ่งวิเคราะห์ถึงผลท่ีได้รับ 
ในระยะเวลาสิบปีท่ีประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกอนุสัญญายูพอฟ (UPOV)  

โดยใช้ (ก) วิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการยอมรับ กล่าวคือ เศรษฐศาสตร์การเกษตร (ข) ข้อมูลทางสถิติ 
ท่ีน่าเช่ือถือและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ และ (ค) สมมติฐานท่ีมีความส าคัญบางประการ ในการวิเคราะห์
และพิจารณาถึงผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้     

การวิจัยนี้มุ่งศึกษาเฉพาะพืชไร่สามชนิดท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจจากการเพาะปลูกในพื้นท่ีของประเทศเวียดนาม 
คือ ข้าว ข้าวโพด และมันเทศ ประกอบกับคัดเลือกพืชพิเศษมาศึกษา โดยเฉพาะไม้ดอก ไม้ผล และผัก  
ซึ่งการศึกษานี้ครอบคลุมพื้นท่ีเพาะปลูกของประเทศเวียดนามได้มากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นท่ีเพาะปลูก
ท้ังหมด (World Bank Group, 2016) เอกสารวิจัยนี้จึงสามารถวิเคราะห์ถึงประโยชน์ท่ีได้รับหรืออาจได้รับ
จากการปรับปรุงพันธุ์พืชอย่างครอบคลุมพอสมควร รวมไปถึงการได้รับผลก าไรจากผลผลิตและผลิตภาพ 
ทางการเกษตร การเพิ่มขึ้นของอัตราการผลิตและอุปทานทางการเกษตร รายได้ของเกษตรกร รายได้ 
ส่วนภูมิภาค และรายได้ประชาชาติท่ีเติบโตขึ้น 
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เอกสารวิจัยนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และโครงสร้างดังต่อไปนี้   

• หลังจากมีการบรรยายบทน าในบทท่ี 1 แล้ว บทท่ี 2 เป็นความน าของการพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์พืช 
ในประเทศเวียดนามภายใต้บริบทท่ีประเทศเวียดนามเป็นสมาชิก UPOV โดยพิจารณาจากข้อมูล 
เชิงประวัติโดยน าเสนอในรูปแบบของแผนภาพและโครงสร้างของระบบการจดทะเบียนคุ้มครอง 
พันธุ์พืชใหม่ของยูพอฟ(UPOV) หลังจากท่ีเข้าเป็นสมาชิก  

• การพิจารณาเชิงลึกเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยบทท่ี 3 เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบ
เกี่ยวกับผลิตภาพซึ่งแบ่งแยกให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผลกระทบต่อผลผลิต (ผลิตภาพท่ีดิน)  
และผลกระทบต่อผลิตภาพทางการเกษตรโดยรวม รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญอันเกิดจาก 
การปรับปรุงพันธุ์พืช    

• บทท่ี 4 แสดงถึงประโยชน์ของความส าเร็จในการปรับปรุงพันธุ์พืชจากการเพาะปลูกพืชไร่ 
ในประเทศเวียดนามหลังจากท่ีเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) ในรูปแบบของแผนภาพและข้อมูลตัวเลข 
โดยจ าแนกความแตก ต่างระหว่ างผลกระทบ เชิ งปริมาณ ของข้าว  ข้ าวโพด และมัน เทศ 
ในระดับหน้าฟาร์มและผู้บริโภค รวมไปถึงผลกระทบทางการเงินในระดับฟาร์ม ส่วนภูมิภาค  
และระดับชาติ   

• บทท่ี 5 มีประเด็นท่ีคล้ายกับบทท่ีแล้ว แต่แสดงแผนภาพและข้อมูลของพืชชนิดพิเศษ อาทิเช่น ไม้ดอก  
ไม้ผล และผัก  

• บทท่ี 6 พิจารณาประโยชน์ของพันธุ์พืชใหม่ท่ีมีต่อพืชไร่และพืชชนิดพิเศษเพื่อแสดงถึงความส าคัญ 
ของการเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV)  

• บทท่ี 7 บทสรุปงานวิจัยและข้อเสนอแนะอื่นท่ีส าคัญ  
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2 กำรปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศเวียดนำม  

กำรจดทะเบียนพันธ์ุพืชในระยะเวลำสิบปท่ีีผ่ำนมำ 

ประเทศเวียดนามเป็นสมาชิก UPOV ในปี 2006 (พ.ศ. 2549) จุดประสงค์หลักของ UPOV คือการจัดท า 
และส่งเสริมระบบการคุ้มครองพันธุ์พืชท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ซึ่งเป็นประโยชน์ 
ต่อสังคม (UPOV, 2016a) อีกท้ังท าให้ประเทศภาคีสมาชิกได้รับประโยชน์จากการมีกิจกรรมปรับปรุงพันธุ์พืช
เพิ่มขึ้น สามารถเข้าถึงพันธุ์พืชได้หลายชนิด มีจ านวนพันธุ์พันธุ์พืชใหม่เพิ่มขึ้น นักปรับปรุงพันธุ์มีภูมิหลัง 
ท่ีหลากหลาย (อาทิ นักปรับปรุงพันธุ์พืชเอกชน นักวิจัย) การเพิ่มข้ึนของจ านวนพันธุ์พืชใหม่จากต่างประเทศ 
ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสากรรมใหม่ในตลาดต่างประเทศ เข้าถึงพันธุ์พืช
ต่างประเทศได้ง่ายข้ึน และยกระดับโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชภายในประเทศ (UPOV, 2016a)   

แผนภาพท่ี 2.1 แสดงถึงความส าเร็จบางประการในระยะเวลาสิบปีท่ีผ่านมาจากจ านวนค าขอยื่นจดทะเบียน
คุ้มครอ งพั น ธุ์พื ช ให ม่ และจ าน วน การออกห นั ง สือส า คัญ การจดทะ เบี ยน คุ้ม ครองพั น ธุ์ ให ม่  
ข้อมูลนี้ ได้รับการอนุ เคราะห์จากกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทประเทศเวียดนาม (MARD)  
เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยนี้  

แผนภำพที่ 2.1: จ ำนวนกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่และจ ำนวนกำรออก 
หนั งสือส ำคัญกำรจดทะเบียนคุ้ มครองพัน ธ์ุพื ชใหม่ในเวียดนำม ต้ังแ ต่ 
ปี ค.ศ. 2007 - 2016 (พ.ศ. 2550 – 2559)  

 

ที่มา: ตัวเลขการค านวณของผู้วิจัยโดยใช้ข้อมูลจาก MARD (2016a)  
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หมายเหตุการแปล  
Applications for PBR ค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่   
PBR titles issued การออกหนังสือส าคัญการจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่  

จะเห็นได้ว่าจ านวนการยื่นค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่และจ านวนการออกหนั งสือส าคัญ 
การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาข้างต้นซึ่งสัมพันธ์กับผลการรายงาน 
ของ Cam (2016) และ Nyuyen (2016) จึงสามารถสรุปได้สองข้อดังต่อไปนี้  

• ภายในสิบปีแรกของการท่ีเวียดนามเป็นสมาชิก UPOV กล่าวคือต้ังแต่ปี 2007 ถึง 2015 (พ.ศ. 2550 
ถึง 2558) มีการยื่นค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เกือบ 700 รายการ โดยมีการยื่นค าขอฯ อีก 
23 รายการในปี 2006 (พ.ศ. 2549) อันเป็นช่วงเวลาท่ีเวียดนามก าลังจะเข้าเป็นสมาชิก UPOV  
ซึ่งในเวลาต่อมาจ านวนค าขอฯ เหล่านี้ ได้ เพิ่มขึ้น เป็น 708 รายการ ท้ังนี้จากการคาดการณ์ 
ของผู้เช่ียวชาญเวียดนามจาก MARD คาดว่าอาจมีการยื่นค าขอฯ เพิ่มอีกประมาณ 160 รายการ  

• ในท านองเดียวกัน ต้ังแต่ปี 2007 (พ.ศ. 2550)  มีการออกหนังสือส าคัญการจดทะเบียนคุ้มครอง 
พันธุ์พืชใหม่ท้ังหมด 314 ฉบับ และอีก 65 ฉบับในปี 2016 (พ.ศ. 2559) โดยข้อมูลเหล่านี้ล้วนมาจาก
การคาดการณ์อย่างดีท่ีสุด (best guesses) ของผู้เช่ียวชาญเวียดนาม 

จากการวิเคราะห์ เฉพาะส่วนนี้ ยืนยันว่า การขอยื่นจดทะเบียน คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ประเภทข้าว 
มีจ านวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนค าขอยื่นจดทะเบียนฯ ท้ังหมดซึ่งต่อมาค าขอเหล่านี้ก็ได้รับสิทธิพันธุ์พืช
ใหม่ภายใต้ระบบการคุ้มครองพันธุ์พืช ในขณะท่ีพืชประเภทไม้ดอกคิดเป็นหนึ่งในส่ีของจ านวนค าขอ 
ท่ียื่นจดทะเบียนฯ ท้ังหมด นอกเหนือจากนี้เป็นพืชประเภทอื่น คือ ข้าวโพด (ซึ่งเป็นพืชไร่ท่ีนิยมเพาะปลูก 
กันมาก) พืชประเภทผัก และไม้ดอกตามล าดับ     

ประโยชน์ประการแรกท่ีเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) คือการเพิ่มข้ึนของกิจกรรมปรับปรุงพันธุ์พืช 
สืบเนื่องจากนักปรับปรุงพันธุ์พืชเวียดนามได้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ ตามแผนภาพท่ี 2.2  
ซึ่งเปรียบเทียบได้จากอัตราส่วนการออกหนังสือส าคัญการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่กับจ านวนค าขอ 
ท่ียื่นจดทะเบียนฯ ท้ังหมดในประเทศเวียดนามในสองช่วงเวลาหลังจากท่ีเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV)  
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แผนภำพที่ 2.2 กำรเปรียบเทียบอัตรำส่วนกำรออกหนังสือส ำคัญกำรจดทะเบียนคุ้มครอง 
พันธ์ุพืชใหม่กับจ ำนวนค ำขอที่ยื่นจดทะเบียนฯ ทั้งหมดในประเทศเวียดนำม 
ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2007 - 2011 (พ.ศ. 2550 - 2554) และต้ังแต่ปี ค.ศ. 2012 - 
2016 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

 

ที่มา: การค านวณของผู้วิจัยโดยใช้ข้อมูลจาก MARD (2016a)  
หมายเหตุการแปล  
Share of PBR titles issued อัตราส่วนการออกหนังสือส าคัญการจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่  

จากแผนภาพข้างต้นสรุปได้ว่า  

• ช่วงห้าปีแรกท่ีประเทศเวียดนามเป็นสมาชิก UPOV มีการออกหนังสือส าคัญการจดทะเบียนคุ้มครอง
พันธุ์พืชใหม่เพียงร้อยละ 38 จากจ านวนค าขอฯ ท้ังหมด  

• หลังจากนั้นเป็นระยะเวลาห้าปี ท่ีอัตราส่วนข้างต้นเพิ่มขึ้นเกือบถึงร้อยละ 47 แสดงให้เห็นว่า 
มีการยื่นค าขอฯ ท่ีมีคุณภาพโดยนักปรับปรุงพันธุ์มากขึ้น   

จะสังเกตได้ว่า นักปรับปรุงพันธุ์พืชภายในประเทศมีบทบาทต่อระบบการยื่นค าขอจดทะเบียนคุ้มครอง  
พันธุ์พืชใหม่เป็นอย่างมาก โดยห้าปีแรกท่ีเวียดนามเป็นสมาชิก UPOV  มีจ านวนค าขอฯ ของนักปรับปรุง 
พันธุ์พืชเวียดนามถึงร้อยละ 60 จากจ านวนค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ท้ังหมด แต่ในช่วงห้าปีหลัง
อัตราข้างต้นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 73 ดังท่ีแสดงในแผนภาพท่ี 2.3 ล่าสุดจ านวนค าขอยื่นจดทะเบียนฯ  
โดยนักปรับปรับพันธุ์พืชภายในประเทศมีจ านวนสามในส่ีของค าขอฯ ท้ังหมดซึ่งเป็นตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ 
ถึงประสิทธิภาพของระบบยูพอฟ (UPOV) ในการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมนักปรับปรุงพันธุ์  กิจกรรม  
และการลงทุนอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศเวียดนาม  
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แผนภำพที่ 2.3 กำรเปรียบเทียบอัตรำส่วนกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ 
โด ย บุ ค ค ล สั ญ ช ำ ติ เวี ย ด น ำม กั บ จ ำ น ว น ค ำ ข อฯ  ทั้ งห ม ด  ต้ั งแ ต่ ปี  
ค.ศ. 2007 – 2011 (พ.ศ. 2550 - 2554) และต้ังแต่ปี ค.ศ. 2012 – 2016 
(พ.ศ. 2555 - 2559) 

 

ที่มา: การค านวณของผู้วิจัยโดยใช้ข้อมูลจาก MARD (2016a)  
หมายเหตุการแปล  
Share of Vietnamese applications อัตราส่วนจ านวนค าขอจดทะเบียนฯ โดยชาวเวียดนาม   

ข้อมูลข้างต้นไม่ได้หมายความว่านักปรับปรุงพันธุ์พืชจากต่างชาติมีบทบาทน้อยแต่อย่างใด เพราะมีหลายราย
ท่ีก่อต้ังกิจการร่วมค้ากับนักปรับปรุงพันธุ์พืชชาวเวียดนาม การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม ่
ในต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ในช่วงปีท่ีเวียดนามเริ่มเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) มีการยื่นค าขอ 
จดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่โดยนักปรับปรุงพันธุ์ต่างชาติเพียง 10 รายการต่อปีเท่านั้น แต่กลับเพิ่มขึ้น
มากกว่า 30 รายการต่อปีในช่วงส่ีปีท่ีผ่านมานี้ (Cam, 2016) ส่งผลให้สามารเข้าถึงพันธุ์พืชจากต่างประเทศ 
ได้มากขึ้นและน าไปสู่การพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์พืชภายในประเทศด้วยเช่นกัน  

อย่างไรก็ตาม พันธุ์พืชใหม่ ส่วนใหญ่ ในประเทศเวียดนามยังคงถูกพัฒนาโดยนักปรับปรุงพันธุ์พื ช
ภายในประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอกชนท่ีต้องบริหารความเส่ียงและการลงทุนท่ีจ าเป็นเอง  
ตามท่ีปรากฏในแผนภาพท่ี 2.4  
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แผนภำพที่ 2.4 กำรเปรียบเทียบอัตรำส่วนกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ 
โดยผู้ประกอบกำรเอกชนกับหน่วยงำนรัฐ ต้ังแต่ปี  ค.ศ. 2007 - 2011  
(พ.ศ. 2550 - 2554) และตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 – 2016 (พ.ศ. 2555 - 2559)  

 
ที่มา: การค านวณของผู้วิจัยโดยใช้ข้อมูลจาก MARD (2016a)  
หมายเหตุการแปล  
Private Vietnamese applications อัตราส่วนการย่ืนค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่โดย  
 ผู้ประกอบการเอกชน 
Public Vietnamese applications อัตราส่วนการย่ืนค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่โดย  
 หน่วยงานรัฐ   

เป็นท่ีน่าสังเกตว่า การปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศเวียดนามเคยเป็นประเด็นปัญหาระดับสาธารณะ 
ก่อนจะมีการเข้าร่วมกับยูพอฟ (UPOV) ในปี 2006 (พ.ศ. 2549) เนื่องจากการวิจัยและการพัฒนาพันธุ์พืช
ใหม่โดยหลักเป็นการจัดการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันปรับปรุงพันธุ์พืชซึ่งปัจจุบัน
สถานการณ์ข้างต้นได้เปล่ียนแปลงไป โดยนักปรุงพันธุ์พืชเอกชนของเวียดนามกลับมีบทบาทท่ีส าคัญยิ่ง 
ในธุรกิจนี้  

• ผู้ประกอบการเอกชนได้ยื่นค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์ใหม่จ านวนสองในสามของจ านวนค าขอฯ 
ท้ังหมดในช่วงห้าปีท่ีผ่านมา  

• ล่าสุด (ในปี 2016 หรือปี พ.ศ. 2559) ตัวเลขข้างต้นเพิ่มข้ึนเป็นสามในส่ีอย่างชัดจน  
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แตกต่างข้อเท็จจริงในช่วงห้าปีแรกท่ีประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) ซึ่งมีอัตราส่วนน้อย 
กว่าร้อยละ 50 ผลการศึกษานี้ช้ีให้เห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) ส่งเสริมการพัฒนาของภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมแนวใหม่ 

ธุรกิจการปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศเวียดนามมี ศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมท่ีก าลังเติบโต  
เมื่อพิจารณาจากมุมมองทางเศรษฐกิจ จ านวนบริษัทท่ียื่นค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่มีอัตราส่วน
ด้านการตลาด ระดับความสามารถในการแข่งขัน และมีการพัฒนาโดยรวมท่ีสูงขึ้น ปรากฏตามแผนภาพท่ี 2.5 
ซึ่งแสดงการเพิ่มขึ้นอย่างคงท่ีของจ านวนบริษัทเอกชนท่ียื่นจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ในประเทศ
เวียดนามได้ส าเร็จ (รวมถึงพืชไร่ และพืชชนิดพิเศษท้ังหมด) จากท่ีมีเพียงส่ีบริษัทเอกชนในปี 2007  
(พ.ศ. 2550) เป็น 10 บริษัทในปี 2008 (พ.ศ. 2551) และในปีล่าสุดมีจ านวนมากกว่า 30 บริษัทท่ีจดทะเบียน
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ได้ส าเร็จ  

แผนภำพที่ 2.5 จ ำนวนหน่วยงำนรัฐและบริษัทปรับปรุงพันธุ์พืชเอกชนที่ยื่นจดทะเบียนคุ้มครอง 
พัน ธ์ุพื ชใหม่ในประเทศเวียดนำมได้ส ำเร็จ ต้ังแต่ปีค.ศ. 2007 - 2016  
(พ.ศ. 2550 - 2559)  

 
ที่มา: การค านวณของผู้วิจัยโดยใช้ข้อมูลจาก MARD (2016a)  

ตามแผนภาพท่ี 2.1 ถึง 2.5 ในข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) ไม่เพียงแต่ให้
ประโยชน์ในเชิงหลักการแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นจริงหลายประการในประเทศเวียดนาม กล่าวคือ  
(โปรดดู UPOV, 2016a):  
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• มีกิจกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น  

• เพิ่มโอกาสการเข้าถึงพันธุ์พืชใหม่ได้ง่ายข้ึน  

• มีจ านวนเมล็ดพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้น  

• นักปรับปรุงพันธุ์มีความหลากหลายมากขึ้น  

• การ เพิ่ ม ขึ้ น ขอ งพั น ธุ์ พื ช ให ม่ จ าก ต่ างประ เทศซึ่ งท า ให้ ก าร เข้ าถึ งพั น ธุ์ พื ช ต่ างประ เทศ 
มีความสะดวกยิ่งขึ้น และส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์พืชภายในประเทศด้วย และ  

• เพิ่มความสามารถของการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น  
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3 ผลกระทบของกำรปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศเวียดนำมต่อผลิตภำพ 
ทำงกำรเกษตรโดยรวม  
กรณีศึกษำกำรปลูกพชืไร่ในประเทศเวยีดนำมตั้งแตป่ี ค.ศ.  2006  

การศึกษานี้เน้นศึกษาพืชไร่สามชนิดและพืชชนิดพิเศษซึ่งเพาะปลูกและเติบโตในประเทศเวียดนามเป็นหลัก 
โดยบทท่ี 3 และบทท่ี 4 จะกล่าวถึงพืชไร่สามชนิดข้างต้น คือ ข้าว ข้าวโพด และมันเทศ ส่วนพืชชนิดพิเศษ 
ท่ีถูกคัดเลือกมาเป็นตัวอย่างในกรณีศึกษานี้จะน าไปพิจารณาแยกต่างหาก เนื่องจากมีวิธีการพิจารณา 
และข้อจ ากัดทางข้อมูลท่ีแตกต่างกัน   

3.1 กำรพัฒนำด้ำนผลผลิตในช่วงล่ำสุด 

การวิเคราะห์ผลผลิต (หรือเรียกอีกอย่างว่า : ผลิตภาพท่ีดิน) เป็นพื้นฐานของการประเมินผลิตภาพ 
ของการเพาะปลูกพืชไร่ในประเทศเวียดนามสืบเนื่องมาจากการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยแผนภาพท่ี 3.1 แสดงถึง
การพัฒนาผลผลิตของข้าว ข้าวโพด และมันเทศต้ังแต่ปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) ซึ่งเป็นปีท่ีประเทศเวียดนาม
เข้าเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) โดยเปรียบเทียบกับปี ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) 

แผนภำพที่ 3.1 กำรเติบโตของผลผลิตพืชไร่ในประเทศเวียดนำม ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2006 - 2016  
(พ.ศ. 2549 - 2559) (จุดดัชนีในปี ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) มีค่ำเท่ำกับ 100)  

ที่มา: การค านวณของผู้วิจัยโดยใช้ข้อมูลจาก MARD (2016a) 
หมายเหตุการแปล  
Rice = ข้าว Corn = ข้าวโพด Sweet potato = มันเทศ 
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ข้อมูลท้ังหมดได้ถูกน ามาทดสอบภาวะวิกฤต (stress testing) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มาจากส านักงานสถิติแห่งชาติ
ประเทศเวียดนาม (2016) ซึ่งแม้จะเป็นข้อมูลท่ีไม่ต่อเนื่องมากนักแต่ถือได้ว่าเป็นข้อมูลของทางราขการ  
และสอดคล้องกับข้อมูลเพิ่มเติมจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO, 2016a) ท่ีแสดง
ถึงการเพิ่มข้ึนของผลผลิตจากการเพาะปลูกพืชไร่ (ผลิตภาพท่ีดิน) ในประเทศเวียดนามอย่างชัดเจน  

• ในปี 2016 ผลผลิตจากการผลิตข้าวในเวียดนามเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18  

• ผลผลิตของข้าวโพดเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 30  

• ส่วนมันเทศมีผลผลิตเพิ่มข้ึนมากถึงร้อยละ 43   

รวมแล้วมีอัตราเฉล่ียผลผลิตของข้าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ต่อปี ร้อยละ 1.8 ต่อปีจากการเพาะปลูกข้าวโพด 
และร้อยละ 4 จากการเพาะปลูกมันเทศต้ังแต่การเข้าเป็นสมาชิก ยูพอฟ (UPOV) ในปี  ค.ศ. 2006  
(พ.ศ. 2549) การเติบโตของผลผลิตทางการเกษตรของประเทศเวียดนามตลอดสิบปีท่ีผ่านมามีผลิตภาพท่ีดิน
เพิ่มข้ึนสูงกว่าการเปล่ียนแปลงผลิตภาพท่ีดินระดับโลก ท้ังนี้เฉพาะจากการเพาะปลูกพืชไร่สามชนิดดังกล่าว
เท่านั้น โดยพิจารณาจากข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO, 2016a) ท่ีแสดง
ว่ามีผลผลิตข้าวในระดับโลกเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.3 ข้าวโพดร้อยละ 1.1 และผลผลิตของมันเทศลดลงท่ีร้อย
ละ 0.3  

จากข้อมูลข้างต้นเช้ีให้เห็นถึงการพัฒนาด้านการเพาะปลูกได้มากพอสมควรโดยมีอัตราเฉล่ียผลิตภาพท่ีดิน
เพิ่มขึ้นท่ีร้อยละ 1.6 จากการเพาะปลูกต่อปีนับต้ังแต่ประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV)    

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของผลผลิตดังกล่าวเกิดจากปัจจัยแวดล้อมหลายประการด้วย ดังนี้  

(ก) การเกษตรแบบเข้มข้น เช่น เพิ่มการใช้ปุ๋ย สารเคมีควบคุมศัตรูพืชหรือยาฆ่าแมลง หรือเพิ่มอัตรา 
การใช้เมล็ดพันธุ์ต่อหนึ่งหน่วยที่ดิน  

(ข) นวัตกรรม เช่น การใช้ปุ๋ย สารเคมีควบคุมศัตรูพืช หรือเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมากขึ้น    

ซึ่งปัจจัยแวดล้อมข้างต้นจ าเป็นต้องแยกพิจารณาจากประเด็นการศึกษานี้  กล่าวคือ ผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้น 
จากนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชต้องแยกพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงผลิตภาพ ท่ีดินอันเนื่องมาจาก
นวัตกรรมอื่นและการเกษตรแบบเข้มข้น ดังนั้นผลผลิตจากการเปล่ียนแปลงปัจจัยน าเข้าในเชิงปริมาณ  
(โปรดดูบทท่ี 3.2) และผลิตภาพท่ีดินในส่วนท่ีเกิดจากนวัตกรรมอื่นนอกเหนือจากการปรับปรุงพันธุ์พืช (โปรด
ดูบทท่ี 3.3) จะไม่ถูกน ามาพิจารณาร่วมกับการศึกษาวิจัยนี้  
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3.2 กำรพัฒนำผลิตภำพท่ีดินโดยรวม  

ผลิตภาพการผลิตรวม (TFP: Total Factor Productivity) จะน ามาใช้ เป็น ตัว ช้ีวัดการประเมินผล 
ทางเศรษฐกิจโดยค านวณจากการเปล่ียนแปลงของผลิตภาพท่ีเกิดจากนวัตกรรมโดยไม่ค านึงถึงการเพิ่ม  
(หรือลด) โดยใช้ปัจจัยอื่น (โปรดดู Lotze-Campen et al., 2015) ซึ่งพิจารณาไปแล้วข้างต้นถึงการเกษตร
แบบเข้มข้นอัน เป็นกระบวนการเพิ่ ม ทุนและ/หรือแรงงาน เพื่ อ เพิ่ มผลิตภาพ ท่ีดินบนพื้ น ท่ีหนึ่ ง  
(ได้แก่ การเพิ่มผลผลิต) (โปรดดู Börjeson, 2010) ดังนั้นกล่าวได้ว่า การเปล่ียนแปลงผลิตภาพการผลิตรวม
คือการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของผลผลิตท่ีสังเกตได้ลบด้วยผลรวมของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากปัจจัย
การผลิตก็จะได้ผลลัพธ์เป็นการเปล่ียนแปลงผลผลิตโดยรวมที่เกิดนวัตกรรม      

การใช้ผลิตภาพการผลิตรวมเป็นแนวทางในการศึกษานี้เพราะวิธีนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้ท้ังทางทฤษฎี 
และทางปฏิบัติและถือว่าเป็นแนวทางมาตรฐานของศาสตร์สังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเกษตร (โปรดดู อาทิ Alston and Pardey, 2014; Ball et al., 2013; Dewbre and 
Cervantes-Godoy, 2010; Fugile and Toole, 2014; Fugile, 2013; Piesse and Thirtle, 2010; Trung 
and Cuong, 2010) อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ยังเน้นวิธีการศึกษาจากบทความหรือวารสารทางวิชาการ 
ของผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งพัฒนาโดย Lotze-Campen et al. (2015) เป็นส าคัญเพราะสามารถ 
น าเอาปัจจัยการผลิตท่ี เกิดจากการใช้ประโยชน์ ใน ท่ีดินออกไปเพื่ อให้ เหลือเฉพาะปัจจัยการผลิต 
ท่ีต้องการศึกษาเท่านั้น  

ดังนั้น  สามารถเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของผลิตภาพการผลิตรวม  (TFP growth rates) กับ 
การเปล่ียนแปลงทางการผลิตต่อพื้นท่ีหนึ่งหน่วยเฮกตาร์ (หมายเหตุการแปล: หนึ่งเฮกตาร์เท่ากับหนึ่งหมื่น
ตารางเมตรหรือประมาณหกไร่หนึ่งงาน) ซึ่งลดขั้นตอนในการค านวณและก าหนดผลิตภาพการผลิตรวม 
ของพืชชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้อัตราการเปล่ียนแปลงของผลิตภาพการผลิตรวมต่อพื้นท่ีหนึ่ง
เฮกตาร์สามารถค านวณได้ ดังนี้  

(1) dTFP/TFP = dQ/Q – (DI/I) *SI – (dL/L) * SL  
โดยท่ี: Q = ดัชนีการผลิต (ได้แก่ ผลผลิต)  
 I = ดัชนีการใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลาง (อาทิ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เป็นต้น)  
 L = ดัชนีปัจจัยการน าเข้าแรงงาน และ  
 S = สัดส่วนค่าใช้จ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตเฉพาะอย่าง โดยไม่รวมที่ดิน  
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สมการ (1) แสดงถึงอัตราการเปล่ียนแปลงแบบถ่วงน้ าหนักท่ี เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผ ลิตต่าง ๆ  
(นอกเหนือจากท่ีดิน) ท่ีต้องถูกลบออกจากการเปล่ียนแปลงของผลผลิตเพื่อให้ได้อัตราการเติบโตของผลิตภาพ
การผลิตรวม (TFP growth rates) ตามท่ีคาดหมาย ด้วยเหตุนี้การพัฒนาโดยใช้ปัจจัยจึงต้องน าไปพิจารณา
เพื่อวิเคราะห์การเพาะปลูกพืชไร่ในประเทศเวียดนาม     

การใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงปัจจัยการผลิตของประเทศซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จาก VAAS (2016) 
และข้อมู ลเพิ่ ม เติมเพื่ อทดแทนข้อมู ลบางส่วน ท่ีขาดไป ซึ่ งตีพิ มพ์ โดย  Cervantes-Godoy (2010)  
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (FAO, 2016d) Ho (2012) IFA (2016) Indexmundi 
(2016f) และ Lihn (2009) จากแผนภาพท่ี 3.2 แสดงถึ งการเป ล่ียนแปลง ในการใช้ปัจจัยการผลิต 
ท่ีคล้ายและแตกต่างกันหลายประการในสองช่วงเวลา คือ ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1995 – 2005 (พ.ศ. 2538 - 2548) 
และต้ังแต่ปี ค.ศ. 2006 – 2016 (พ.ศ. 2549 - 2559) กล่าวได้ว่าในระยะเวลา 10 ปีนี้ 

• มีการใช้แรงงานและเมล็ดพันธุ์ลดลงมาก  

• ในขณะเดียวกันมีการใช้ปุ๋ยเพิ่มข้ึนเล็กน้อย  

• มีการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช โดยเฉพาะการใช้เครื่องจักรกลอย่างแพร่หลาย  

แผนภำพที่ 3.2 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตรต่อปีของประเทศเวียดนำม 
ในกำรปลูกพืชไร่ ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1995-2005 (พ.ศ. 2538 - 2548) และต้ังแต่ 
ปี ค.ศ. 2006 – 2016 (พ.ศ. 2549 - 2559) (คิดเป็นร้อยละ) 

  ค.ศ. 1995 - 2005 ค.ศ. 2006 - 2016 

แรงงำน  0.8 –3.5 

เมล็ดพันธุ ์ –1.1 –6.7 

ปุ๋ย  8.0 2.3 

ผลิตภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช 13.8 7.2 

เคร่ืองจักรกล 13.6 21.5 

ที่ มา : ตั วเลขจากการค านวณ ของ Cervantes-Godoy (2010),FAO (2016d), Ho (2012), IFA (2016), Indexmundi 
(2016f), Lihn (2009) และ VAAS (2016). 
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ในปีล่าสุดมีการใช้เงินทุนทดแทนแรงงานเป็นอย่างมากท้ังท่ีไม่ เป็นเช่นนั้นในช่วงเปล่ียนสหัสวรรษ  
แม้ว่าจะมีการใช้เครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชมากขึ้น และมีการใช้ปุ๋ยกับการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยก็ตาม มีเพียงการใช้เมล็ดพันธุ์เท่านั้นท่ีลดลงเล็กน้อยในท้ังสองช่วงเวลาซึ่งแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
เชิงประสิทธิภาพบางประการ  

ผลลัพธ์ของการพัฒนาท่ีแตกต่างกันในส่วนนี้มีข้อส าคัญท่ีควรพิจารณาเพิ่มเติม คือ  

• ค่าถ่วงน้ าหนักในการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรต่อรายซึ่ งเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 
ของ Avila et al. (2010), Dao and Lewis (2012), Fuglie (2012) and Linh (2008) แสดงถึงการใช้ปัจจัย
การผลิตทางการเกษตรโดยรวมท่ีลดลงร้อยละ 1.2 ต่อปใีนระหว่างปี ค.ศ. 2006 – 2016 (พ.ศ. 2549 - 2559)  

• เปรียบเทียบกับการใช้ปัจจัยการผลิตโดยรวมท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ระหว่างปี ค.ศ. 1995 – 2005  
(พ.ศ. 2538 - 2548)  

จะเห็นได้ว่ามีการใช้ปัจจัยการผลิตท้ังหมดต่อพื้นท่ีเพาะปลูกหนึ่งเฮกตาร์ในประเทศเวียดนามเพื่อเพิ่ม 
อัตราการผลิตระหว่างปี ค.ศ. 1995 – 2005 (พ.ศ. 2538 - 2549) ในทางตรงกันข้ามการขยายขอบเขตการ
ผลิตในหลายปีต่อมาเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการหลังจากท่ีประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ 
(UPOV) โดยมีแรงงานเป็นปัจจัยการผลิตท่ีส าคัญในการพัฒนา เนื่องจากเป็นตัวแปรท่ีใช้อธิบายการจัดสรร
ปัจจัยการผลิตได้ถึงสามในส่ีส่วน ผลคือการพัฒนาปัจจัยการผลิตส่งผลต่อการเติบโตของปัจจัยการผลิต
โดยรวม ส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตในรูปแบบอื่น (ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่า) อย่างเช่น  
อัตราการใช้ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชกลับลดลง ดังนั้นการส่งเสริมแรงงานจึงมีผลต่อปริมาณของปัจจัย
การผลิตโดยรวมพอสมควร 

การหักลบค่าร้อยละของการเปล่ียนแปลงปัจจัยการผลิตโดยรวมออกจากอัตราการเติบโตของผลผลิต 
ตามสมการ (1) อธิบายผลิตภาพท่ีดินทางการเกษตรท่ีเพิ่มขึ้นจากนวัตกรรม (ได้แก่ ผลิตภาพการผลิตรวม 
TFP) ในประเทศเวียดนาม ดังนั้นผลผลิตของข้าว ข้าวโพด และมันเทศท่ีเพิ่มข้ึนในระยะเวลาหลังจากประเทศ
เวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) กล่าวคือ ต้ังแต่ปี  ค.ศ. 2006 – 2016 (พ .ศ. 2549 - 2559)  
(โปรดดู บทท่ี 3.1) จึงต้องถูกน ามาค านวณร่วมกับระยะเวลาก่อนเป็นสมาชิก คือปี ค.ศ. 1995 – 2005  
(พ.ศ. 2538 - 2548) ด้วย ผลการศึกษามาจากการหักลบปัจจัยดังกล่าวขา้งต้นออกไป ปรากฏตามแผนภาพท่ี 3.3 
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แผนภำพที่ 3.3 กำรเปลี่ยนแปลงของผลผลิต (Yield changes) และผลิตภำพกำรผลิตรวม 
(TFP) ต่อปีของพืชไร่ที่เพำะปลูกในประเทศเวียดนำม ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1995-2005  
(พ.ศ. 2538 - 2548) และต้ังแต่ปี ค.ศ. 2006 – 2016 (พ.ศ. 2549 - 2559) 
(คิดเป็นร้อยละ)  

  ข้ำว  ข้ำวโพด มันเทศ 

กำร
เปลี่ยนแปลง
ของผลผลิต 

ผลิตภำพ 
กำรผลิตรวม 

ที่เปลี่ยนแปลง 

กำร
เปลี่ยนแปลง
ของผลผลิต  

ผลิตภำพ 
กำรผลิตรวม 

ที่เปลี่ยนแปลง  

กำร
เปลี่ยนแปลง
ของผลผลิต 

ผลิตภำพ 
กำรผลิตรวม 

ที่เปลี่ยนแปลง 

1995 - 
2005 

2.2 –0.3 4.8 2.3 3.3 0.8 

2006 - 
2016 

1.4 2.6 1.8 3.0 4.0 5.2 

ที่มา: ตัวเลขจากการค านวณจากข้อมูลของ Indexmundi (2016a; 2016b; 2016c) และแผนภาพที่ 3.2 

โดยสรุป ในช่วงสิบปีท่ีผ่านมาผลิตภาพการผลิตรวมจากการเพาะปลูกพืชไร่เพิ่มขึ้นโดยเฉล่ียท่ีร้อยละ 2.8 
หลังจากเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ  (UPOV) ท้ั ง ท่ีผลผลิตอาจเพิ่ มขึ้น เพี ยงร้อยละ 1 .6  เท่านั้ น  
แสดงว่ า  น วัตกรรมมี ผลต่อการเพิ่ มผ ลิตภาพ ดัง ท่ีปรากฏตามข้อมู ลผ ลิตภาพ ท่ี ดิน ใน เชิงสถิ ติ  
หรือกล่าวได้ว่า นวัตกรรมท าให้ผลิตภาพท่ีดินเพิ่มขึ้นโดยสามารถวัดได้จากการเพิ่มขึ้นของผลผลิต 
และการใช้ปัจจัยการผลิตท่ีลดลง ในทางตรงกันข้าม การเพิ่มขึ้นของผลผลิตทางการเกษตรในประเทศ
เวียดนามก่อนปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) เกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ใช่มาจากการใช้นวัตกรรม 
การหักลบค่าเฉล่ียการเติบโตของปั จจัยการผลิตในปี  ค.ศ. 1995 – 2005 (พ .ศ. 2538 - 2548)  
(โปรดดูแผนภาพท่ี 3.2 อีกครั้ง) จากค่าเฉล่ียของผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน (ปรากฏตามแผนภาพท่ี 3.3) ท าให้ได้อัตรา
การเติบโตผลิตภาพท่ีดินซึ่งเกิดจากการใช้นวัตกรรมมีค่าเกือบเท่ากับศูนย์ แสดงให้เห็นว่าผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้น 
ในประเทศเวียดนามเป็นอย่างมากในช่วงของการเปล่ียนผ่านสหัสวรรษเกิดจากการเพิ่มปัจจัยการผลิต 
ทางการเกษตรแทนการใช้ปัจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพในการเพาะปลูกพืชไร่  

ระดับการเติบโตผลิตภาพการผลิตรวมต่อปี ณ ปัจจุบันมีค่าเฉล่ียร้อยละ 2.8 ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตท่ีส าคัญ  
ในการวิเคราะห์เพิ่มเติมและเปรียบเทียบกับผลการศึกษาอื่นทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีหลายการศึกษา 
ท่ี ได้รับการตีพิ มพ์ ต้ั งแต่ปี  ค.ศ. 2006 (พ .ศ. 2549)  ซึ่ งค านวณเกี่ยวกับผลิตภาพ ท่ี ดิน ท่ี เพิ่ มขึ้น 
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จากการใช้นวัตกรรม (กล่าวคือ ผลิตภาพการผลิตรวม) กับการเพาะปลูกพืชไร่ในประเทศเวียดนาม  
โดยข้อมูลท่ีเราน ามาตรวจสอบภาวะวิกฤต (stress testing) มาจาก Avila et al. (2010), Dang (2013), Ho 
(2014), Linh (2008), Nghiem and Coelli (2010) และ OECD (2015b) และสามารถน ามาเปรียบเทียบ 
จนได้ข้อสรุปปรากฏตามแผนภาพท่ี 3.4  

แผนภำพที่ 3.4 กำรเติบโตของผลิตภำพกำรผลิตรวม (TFP growth rates) จำกกำรปลูกพืชไร่
ในประเทศเวียดนำมซึ่งค ำนวณโดยผู้วิจัยและนักวิทยำศำสตร์อ่ืน   

 
ที่มา: ตัวเลขและการค านวณของผู้วิจัยโดยข้อมูลส่วนหน่ึงมาจาก Avila et al. (2010), Dang (2013), Ho (2014), Linh 
(2008), Nghiem and Coelli (2010)  

จากแผนภาพข้างต้นสามารถกล่าวได้ว่า อัตราเฉล่ียของการเติบโตของผลิตภาพการผลิตรวมท่ีได้จาก
การศึกษาทางวิชาการนี้มีความสอดคล้องกัน (โปรดดูเพิ่มเติม Dawe, 2015) ท่ีร้อยละ 2.8 ซึ่งเป็นอัตรา 
การเติบโตในช่วงเดียวกันกับผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อื่น (ต้ังแต่ร้อยละ 1.8 ถึง 3.9)  

แผนภาพท่ี 3.5 เป็นผลลัพธ์จากการแปลงข้อมูลของผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้นจนสังเกตได้เป็นผลลัพธ์ในรูปแบบ 
ของผลิตภาพท่ีดิน (หรือ TFP: ผลิตภาพการผลิต) ซึ่งเกิดจากการใช้นวัตกรรมในการเพาะปลูกพืชไร่สามชนิด
ในประเทศเวียดนามท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตการศึกษาวิจัยนี้  

อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นค าถามว่าผลลัพธ์ของผลิตภาพท่ีดินอันเกิดจากนวัตกรรมในปัจจุบันจ านวนเท่าใด 
(มีข้าวร้อยละ 2.6 ข้าวโพดร้อยละ 3.0 และมันเทศร้อยละ 5.2) ท่ีสามารถจะน าไปใช้กับการปรับปรุงพันธุ์พืช
เสมือนว่าเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะหรือไม่ ซึ่งค าตอบนี้จะน าไปอธิบายในหัวข้อย่อยโดยใช้ข้อมูล
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ท่ีได้จากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ มาท าการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) จากนั้นจึงจะพิจารณา 
ถึงผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

แผนภำพที่ 3.5 กำรเปรียบเทียบกำรเติบโตของผลผลิตที่สังเกตได้กับกำรเติบโตของผลิตภำพ
ที่ดินจำกกำรใช้นวัตกรรมกับกำรปลูกพืชไร่ในประเทศเวียดนำม ต้ังแต่ปี ค.ศ.
2006 – 2016 (พ.ศ. 2549 - 2559)  

 
ที่มา: ตัวเลขและการค านวณของผู้วิจัย   
หมายเหตุการแปล  
Rice = ข้าว Corn = ข้าวโพด Sweet potato = มันเทศ 
Observable yield improvement = ผลผลิตที่เพ่ิมข้ึน     
Innovation-induced land productivity growth = การเติบโตของผลิตภาพที่ดินจากการใช้นวัตกรรม  

3.3 ควำมส ำคัญเชิงสัมพัทธ์ของกำรปรับปรุงพันธุ์พืชกับผลิตภำพท่ีดินท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรใช้
นวัตกรรมทำงกำรเกษตร  

การพัฒนาโดยใช้ปัจจัยเปน็ส่วนส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพท่ีดิน หากอัตราการเติบโตผลิตภาพการผลิตรวม 
(TFP growth rates) ถือได้ว่าเป็นตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมเพื่อแสดงการเติบโตของผลิตภาพทางการเกษตร 
จากการปลูกพืชไร่ในประเทศเวียดนามได้จริง การพัฒนาเช่นนี้สามารถกระท าได้โดยการใช้นวัตกรรมการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช ในทางกลับกันก็สามารถกระท าได้จากการพัฒนาสารอาหารส าหรับพืช การป้องกันศัตรูพืช 
การชลประทาน และเครื่องจักรกล ฯลฯ (โปรดดู Jaggard et al., 2010; Meyer et al., 2013; Rijk et al., 
2013; Spielman and Pandya-Lorch, 2010) การประ เมิน ความส า คัญ ของการปรับปรุ งพั น ธุ์พื ช 
ท่ีมีต่ออัตราการเติบโตของผลิตภาพท่ีดิน มีความจ าเป็นต้องแยกความส าคัญของนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืช
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ออกจากการพัฒนาโดยการบริหารจัดการเกษตรในรูปแบบอื่นด้วย  เช่น การให้ปุ๋ย การก าจัดวัชพืช  
การชลประทาน ฯลฯ  

ความเห็นทางวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่าการปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นปัจจัยส าคัญหลักในการเพิ่มผลผลิตและ 
ผลิตภาพการผลิตทางการเกษตร (TFP) โดยรวมท่ัวโลก โดยมีข้อสรุปทางวิชาการท่ีสอดคล้องกันว่า ผลิตภาพ
ของพืชผลท่ีเก็บเกี่ยวได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 ในทศวรรษท่ีผ่านมาซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก 
การปรับปรุงจีโนไทป์ (หมายเหตุการณ์แปล หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการปรับปรุงทางพันธุกรรม) (Andersen 
et al., 2015; Araus et al., 2008; Duvick and Cassmann, 1999; Friedt and Ordon, 1998; GIPB, 
2010; McLaren, 2000; Monneveaux et al., 2013; และ Silvey, 1994) ท้ังนี้ เกณฑ์ร้อยละ 50 ข้างต้น 
เป็นเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีใช้ในการพิจารณาถึงความส าคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืชท่ีมีต่ออัตราการเติบโต 
ของผลิตภาพท่ีดินซึ่งเกิดจากนวัตกรรม  

นอกเหนือจากนี้ มีข้อควรพิจารณาทางวิทยาศาสตร์ท่ีไม่เพียงแต่เจาะจงศึกษาเฉพาะพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง 
แต่รวมไปถึงแนวคิดโดยท่ัวไปอีกด้วย 

• มีการศึกษาจ านวนมากท่ีวิเคราะห์เกี่ยวกับธัญพืชซึ่งต่างได้ข้อสรุปว่า ล่าสุด (คือ ช่วงก่อนและ/หรือ
หลังเป ล่ียนสหัสวรรษเล็กน้อย) การปรับปรุงพันธุ์พืชท าให้ผลิตภาพจากการใช้นวัตกรรม ท่ีมี ต่อ 
ภาคการเพาะปลูกเพิ่มข้ึนท่ีระหว่างร้อยละ 67 และร้อยละ 89 (โปรดดู อาทิเช่น Björnstadt, 2014; Carter 
et al., 2015; Lillemo et al., 2010; Rijk et al., 2013) 

• ผลวิเคราะห์จากการศึกษาข้าวได้ข้อสรุปไปในทางเดียวกันว่า ผลิตภาพท่ีดินท่ีเพิ่มขึ้นระหว่างร้อยละ 
56 และร้อยละ 74 นั้น เป็นผลมาจากการปรับปรุงทางพันธุกรรม (โปรดดู อาทิเช่น Fischer and 
Edmeades, 2010; Song et al., 2012; Yu et al., 2012; Zhu et al., 2016) 

• ล่าสุดมีการมีการประเมินสัดส่วนของข้าวโพดเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 จากข้อมูลของ Duvick 
(2005), Crosbie et al. (2006), Reilly and Fuglie (1998), แ ล ะ  Scott and Jaggard (2000)  
ผลิตภาพท่ีดินซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงพันธุ์พืชอยู่ในระหว่างร้อยละ 58 และร้อยละ 94  

• พืชประเภทหัวเนื้อแน่น เช่น มันเทศ เป็นพืชท่ีได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงพันธุ์พืชเช่นกัน  
โดยมีการเติบโตของผลิตภาพท่ีดินซึ่งเกิดจากการปรับปรุงพันธุกรรมท่ีร้อยละ 45 ถึง 65 (โปรดดู อาทิเช่น 
Bradshaw, 2009; Carter et al., 2015; Jaggard et al., 2007; Laidig et al., 2014; Scott and 
Jaggard, 2000)  
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จากข้อมูลทางวิชาการท่ีกล่าวถึงในข้างต้นแสดงถึงแนวโน้มท่ีชัดเจนว่า ยิ่งมีการวิเคราะห์ทางวิชาการ 
ในช่วงล่าสุดมากเพียงใด ความส าคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการใช้นวัตกรรมก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน  
ซึ่งแนวความคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจาก อาทิเช่น Ahlemeyer and Friedt (2010), Björnstadt (2014), 
Lege (2010), Meyer et al. (2013), Monneveux et al. (2013) และ Wood et al. (2013) แหล่งข้อมูล
ดังกล่าวทั้งหมดต่างคาดการณ์ว่า การปรับปรุงพันธุ์พืชยังคงเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการเติบโตของผลิตภาพ  

ข้อสรุปของงานวิจัยท้ังหลายได้วางหลักการพื้นฐานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปอีก ซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ 
ในการตัดสินใจว่าอัตราส่วนการเติบโตของผลิตภาพการผลิตรวม (TFP growth share) จากการปรับปรุง 
พันธุ์พืชสามารถน าไปใช้ในบริบทของประเทศเวียดนามได้  

• จากผลการศึกษาทางวิชาการส่วนใหญ่ดังกล่าว ท าให้ได้ข้อสันนิษฐานในเบื้องต้นว่า ความส าคัญ 
ของการปรับปรุงพันธุ์พืชท่ีส่งผลให้มีอัตราการเติบโตของผลิตภาพท่ีดินจากการใช้นวัตกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

• นอกจากนี้ ความส าคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืชมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาท่ีผ่านไป 
โดยเฉพาะในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ท่ีต่างให้ความส าคัญกับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด ข้าว และพืชหัวเนื้อแน่น 
(เช่น มันเทศ) ตามล าดับ  

• ดังนั้น ผลิตภาพท่ีดินของข้าวท่ีเพิ่มขึ้นจากการใช้นวัตกรรมในประเทศเวียดนามซึ่งมีค่าเฉล่ีย 
ท่ีร้อยละ 65 จึงเกิดจากการความเจริญก้าวหน้าของการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยค่าเฉล่ียข้างต้นค านวณได้ 
จากค่าผลิตภาพของข้าวที่เพิ่มข้ึนระหว่างร้อยละ 56 ถึงร้อยละ 74 ดังท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น  

• ในขณะท่ีค่าเฉล่ียแบบเดียวกันส าหรับข้าวโพดมีค่าสูงกว่าเล็กน้อยท่ีร้อยละ 70  

• ส่วนมันเทศมีค่าน้อยกว่าท่ีร้อยละ 60    

แผนภาพท่ี 3.6 แสดงถึงค่าท่ีค านวณได้จากชุดตัวเลขแบบอนุรักษ์นิยม กล่าวคือ เป็นวิธีการประเมินโดยไม่ได้
ตีค่าความส าคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืชท่ีมีผลต่อการเติบโตของผลิตภาพในประเทศเวียดนามจนสูงเกินไป  
จึงกล่าวได้ว่า การปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมีบทบาทท่ีเด่นชัดในประเทศเวียดนาม 
อย่างแท้จริง เนื่ องจากไม่มีการแข่งขัน ด้านอุตสาหกรรมเคมีทางการเกษตรในประเทศเวียดนาม  
ในขณะท่ีนวัตกรรมอื่นส่วนใหญ่ (อาทิ ปุ๋ยแร่ธาตุ ผลิตภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช) ได้รับความนิยมเพื่อพัฒนา 
สู่ตลาดอุตสาหกรรมในระดับโลก (โปรดดู Kirschke et al., 2011). 
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แผนภำพที่ 3.6 อัตรำส่วนกำรเติบโตของผลิตภำพกำรผลิตรวม  (TFP growth shares)  
จำกกำรปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศเวียดนำมเพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์เพิ่มเติม  

 
ที่มา: ตัวเลขและการค านวณของผู้วิจัย 
หมายเหตุการแปล  
Rice= ข้าว  Corn= ข้าวโพด Sweet potato= มันเทศ 

เมื่อน าข้อมูลข้างต้นมาประกอบกับผลผลิตท้ังหมดต่อปีท่ีเพิ่มข้ึนจากการใช้นวัตกรรมเพื่อการเพาะปลูกพืชไร่
หลังจากท่ีประเทศเวียดนามเป็นสมาชิก UPOV (โปรดดูแผนภาพท่ี 3.5) จะเห็นว่าผลิตภาพท่ีดินต่อปี 
ส าหรับการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เพิ่มขึ้นท่ีร้อยละ 2.1 ส าหรับการเพาะปลูกข้าวโพด และร้อยละ 3.1  
จากการเพาะปลูกมันเทศ ซึ่งการเพิ่มข้ึนเหล่านี้ล้วนเกิดจากการพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช       
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4 คุณค่ำและประโยชน์ของกำรปรบัปรุงพันธุ์พืชต่อกำรปลูกพืชไร ่
ตั้งแต่ประเทศเวียดนำมเป็นสมำชิกยูพอฟ (UPOV)    

4.1 ผลลัพธ์เชิงปริมำณระดับหน้ำฟำร์มและระดับผู้บริโภค  

การประเมินคุณค่าของการปรับปรุงพันธุ์พืชหลักในประเทศเวียดนามนับแต่เข้าเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) 
จ าเป็นจะต้องวิเคราะห์จากสถานการณ์หรือสภาพการเพาะปลูกพืชไร่ท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้นโดยไม่ค านึงถึง 
ผลิตภาพท่ีเพิ่มขึ้นจากการคุ้มครองพันธุ์พืชปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) จึงจะสามารถประเมินโดยใช้วิธีการ
จ าลองอันซับซ้อนได้ (sophisticated modelling approach)   

การก าหนดสถานการณ์ข้างต้นสามารถกระท าได้ค่อนข้างง่ายโดยน าอัตราการเพิ่มข้ึนของผลิตภาพท่ีค านวณ
ได้จากการใช้นวัตกรรมปรับปรุงพันธุ์พืชหักลบออกจากผลผลิตในปัจจุบัน ปรากฏว่าผลผลิตของประเทศ
เวียดนามในปัจจุบันคงจะน้อยลงเป็นอย่างมากหากไม่มีการปรับปรุงพันธุ์ต้ังแต่สิบปีท่ีแล้ว จึงสรุปการสูญเสีย
ด้านการผลิตได้ในรูปของผลผลิตโดยต้ังสมมติฐานใหพ้ื้นท่ีเพาะปลูกมีค่าคงท่ี ปรากฏตามแผนภาพท่ี 4.1     

แผนภำพที่ 4.1 แบบจ ำลองกำรสูญ เสียผลผลิตจำกกำรเพำะปลูกพืชไร่หำกปรำศจำก
ควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงพันธุ์พืชนับต้ังแต่เป็นสมำชิกยูพอฟ (UPOV)   

 
ที่มา: ตัวเลขและการค านวณของผู้วิจัย 
หมายเหตุการแปล  
Rice= ข้าว  Corn= ข้าวโพด Sweet potato= มันเทศ 
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จากแผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผลผลิตท้ังหมดท่ีได้จากการเพาะปลูกพืชไร่ลดลงเกือบเท่ากับร้อยละ 17 
ของการผลิตในปัจจุบัน ในทางกลับกันเกษตรกรเวียดนามมีการผลิตเพิ่มขึ้นท่ีประมาณร้อยละ 20 บนพื้นท่ี
เพาะปลูกของตนซึ่งมีผลผลิตมากกว่าก่อนการเข้าเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) ท้ังนี้การสูญเสียผลผลิต 
คงสูงท่ีสุดในกรณีของมันเทศ (-ร้อยละ 27) ส่วนการผลิตข้าวโพดอาจลดลงประมาณหนึ่งในห้าของการผลิต 
ในปัจจุบัน (-ประมาณร้อยละ 19) และการผลิตข้าวก็คงจะลดลงด้วยเช่นกัน (-ร้อยละ 16)    

ผลผลิตท่ีลดลงข้างต้นย่อมส่งผลต่อปริมาณการซื้อขายในตลาดด้วยเช่นกัน โดยคิดปริมาณท่ีคาดว่าจะสูญเสีย 
เป็นหน่วยตันต่อปจีากแผนภาพท่ี 4.2 ได้ดังนี้    

• ปริมาณข้าวอาจลดลงมากกว่า 4.4 ล้านตัน (จากการผลิตท่ีผ่านกระบวนการสีข้าว)  

• ปริมาณข้าวโพดอาจลดลงอย่างมากท่ี 1.1 ล้านตัน  

• และปริมาณมันเทศอาจจะลดลงเกือบ 0.4 ล้านตัน    

แผนภำพที่ 4.2 กำรเพิ่มข้ึนของอุปทำนพืช (รำยปี) เนื่องจำกควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุง 
พันธ์ุพืชส ำหรับพืชไร่ ต้ังแต่ประเทศเวียดนำมเป็นสมำชิกยูพอฟ (UPOV)  
(คิดเป็นล้ำนตัน)  

Rice Corn Sweet Potato 

4.433 1.116 0.379 

ที่มา: ตัวเลขและการค านวณของผู้วิจัยมาจากข้อมูลของ FAO (2016a) และ USDA (2016b) 
หมายเหตุการแปล  
Rice= ข้าว  Corn= ข้าวโพด Sweet potato= มันเทศ 

ดังนั้นจึงอาจพิจารณาได้ว่า นับแต่ประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) การปรับปรุงพันธุ์พืช (FAO, 
2016b) สร้างอาหารให้กับประชากรหลายล้านคน หากพิจารณาจากผลิตภาพท่ีเพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว 
ปริมาณเหล่านี้สามารถน าไปเล้ียงประชากรได้ถึงหนึ่ งในห้าของจ านวนประชากรเวียดนามท้ังหมด  
(ประชากร 92 ล้านคน - โปรดดู World bank, 2017b) ปรากฏตามแผนภาพท่ี 4.3 
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แผนภำพที่ 4.3 กำรเพิ่ ม ข้ึนของอุปทำน อำหำร (รำยปี ) ส ำหรับประชำกรเวียดนำม 
เนื่องจำกควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืชไร่ ต้ังแต่ประเทศเวียดนำม 
เป็นสมำชิกยูพอฟ (UPOV) (คิดเป็นจ ำนวนล้ำนคน) 

      
ที่มา: ตัวเลขและการค านวณของผู้วิจัยโดยข้อมูลบางส่วนมาจาก FAO (2016b; 2016c). 
หมายเหตุการแปล  
Rice= ข้าว  Corn= ข้าวโพด Sweet potato= มันเทศ 

หากปริมาณท่ีเพิ่มขึ้นถูกบริโภคเป็นอาหาร (และบางส่วนไม่ถูกน าไปเป็นอาหารสัตว์ ฯลฯ) ปริมาณการผลิต
ข้าวท่ีเพิ่มขึ้นอาจน าไปเป็นอาหารให้กับประชากรเวียดนามได้ 20 ล้านคน ส่วนปริมาณข้าวโพดท่ีเพิ่มขึ้น
สามารถน าไปเล้ียงประชากรได้มากกว่าจ านวนประชากรท้ังหมดของประเทศ และปริมาณการผลิตมันเทศ 
ท่ีเพิ่มขึ้นก็สามารถน าไปเล้ียงประชากรได้ถึง 74  ล้านคน จ านวนข้างต้นค านวณจากปริมาณการบริโภคต่อปี
ในปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ FAO (2016c)   

4.2 ผลกระทบต่อสภำพกำรเงินระดับภูมิภำคและระดับชำติ  

การเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิตและการบริโภคเนื่องความส าเร็จของการปรับปรุงพันธุ์พืชหลังจากประเทศ
เวียดนามเป็นสมาชิก UPOV ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์และอุปทานระดับตลาดโดยตรง  
จึงสามารถน ามาเช่ือมโยงกับหลักเศรษฐศาสตร์การเงินได้ การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีมีต่อสวัสดิการทางสังคม
ในระดับภาคส่วน (ทางการเกษตร) และระดับชาติ (ห่วงโซ่มูลค่าท้ังหมด) จ าเป็นต้องใช้วิธีการท่ีซับซ้อน 
ซึ่งพิจารณาเพิ่มเติมได้ในบทความดังต่อไปนี้  
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บทความเสริม (Excursus) เร่ือง วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบทางการเงิน  

แบบจ าลองการตลาดโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบดุลยภาพบางส่วน (A partial equilibrium market model) 
ท าให้สามารถค านวณผลกระทบของการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อสวัสดิการทางสังคม
หลังจากประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) การวิเคราะห์แบบดุลยภาพบางส่วนเป็นเครื่องมือ 
ท่ีสามารถใช้วิเคราะห์การตลาดของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนประยุกต์ใช้เป็นตัวช้ีวัด
เป้าหมายด้วย ซึ่งวิธีการนี้ ประหยัดทรัพยากรได้มากกว่าแบบจ าลองดุลยภาพท่ัวไป (general 
equilibrium model) จึงนิยมน ามาใช้กับเศรษฐศาสตร์การเกษตร (โปรดดู อาทิ Nelson et al., 2014; 
OECD and FAO, 2015; Renwick et al., 2013; Schwarz et al., 2011; Vannuccini, 2009) 

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างแบบจ าลองท้ังหมดและโครงสร้างแบบจ าลองดุลยภาพบางส่วนได้อธิบาย
ไว้ ใน  Noleppa and Hahn (2013) และ ใน  Noleppa et al. (2013) แ ล้ ว  ดั งนั้ น จึ ง ไม่ จ า เป็ น 
ต้องอธิบายซ้ าในท่ีนี้อีก อย่างไรก็ตามแบบจ าลองนี้ได้ถูกดัดแปลงเพื่อครอบคลุมการผลิตข้าว ข้าวโพด 
และมันเทศในประเทศเวียดนามและท่ัวโลก โดยให้อุปทาน (การผลิต) และอุปสงค์ (การบริโภค)  
ทางการเกษตรของประเทศเวียดนามตามแบบจ าลองนี้เช่ือมโยงกับภูมิภาคอื่นท่ัวโลกเพื่อก าหนด  
ดุลยภาพทางการตลาดด้วย 

การตรวจวัดแบบจ าลองนี้ใช้ข้อมูลทางสถิติล่าสุดจาก FAO (2016a, 2016b, 2016c) Indexmundi 
(2016d, 2016e) Naeve (2015) และกระทรวงเกษตรของประเทศสหรัฐเอมริกา (USDA: 2016b)  
เพื่อก าหนดปริมาณอุปทานและอุปสงค์และราคาตลาดท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้ปริมาณและราคาเฉล่ีย 
ในระยะเวลาสามปีเป็นปัจจัยในการตรวจเทียบวัดเป็นวิธีการลดความเส่ียงของการเกิดสภาวะวิกฤต 
แบบสุ่ม (เช่น สภาพอากาศท่ีรุนแรง) อีกท้ังการตัดสินใจเชิงนโยบาย (เช่น ข้อจ ากัดทางการค้าช่ัวคราว) 
ย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อผลการวิเคราะห์นี้  

เป้าหมายของการศึกษานี้ไม่เพียงแต่เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปรับปรุงพันธุ์พืช 
ท่ีมีต่อตลาดภาคการเกษตรเท่านั้น แต่เพื่อประเมินประโยชน์ของการปรับปรุงพันธุ์พืชต่อภาคชนบท 
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเวียดนามด้วย การเติบโตนี้พิจารณาได้จากการใช้ปัจจัยการผลิต  
โดยผู้ผลิตตลอดจนอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นปลายน้ า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเกษตรกร
อีกทีหนึ่ง  
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การอภิปรายด้วยมูลค่าผลิตภัณฑ์ท่ีเพิ่มขึ้น (value added) ต่อปีหลังจากท่ีประเทศเวียดนามเป็นสมาชิก 
ยูพอฟ (UPOV) ถือว่าเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคการเกษตร ซึ่งค านวณได้จากแบบจ าลองท่ีกล่าวไปแล้ว
ข้างต้น โดยค านวณจากส่วนเกินผู้ผลิต (producer surpluses) ในขณะท่ีไม่จ าต้องค านึงถึงส่วนเกินผู้บริโภค
เนื่องจากประเทศเวียดนามมีขนาดเล็ก ผลของส่วนเกินนี้มาจากการเปล่ียนแปลงรายได้การตลาด  
(market revenue changes) เนื่องจากภาคการเกษตรมีความสามารถในการผลิตเพื่อการตลาดท่ีสูงขึ้น  
ท าให้ ปริมาณ การผลิต เพิ่ มขึ้ น ด้วย  จึ ง ส่ งผลต่อ ให้ ต้น ทุนการผลิต เป ล่ียนแปลงไป ด้วย เช่นกัน  
ปรากฏตามแผนภาพท่ี 4.4  

แผนภำพที่ 4.4 มูลค่ำเพิ่มของผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรที่เพิ่มข้ึนต่อปีในประเทศเวียดนำม 
จำกกำรปรับปรุงพันธ์ุพืชไร่ที่ มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจ หลังจำกประเทศ
เวียดนำมเป็นสมำชิกยูพอฟ (UPOV) (คิดเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐ) 

Rice Corn Sweet Potato  

1,922 212 194 

ที่มา: ตัวเลขและการค านวณของผู้วิจัย 
หมายเหตุการแปล  
Rice= ข้าว  Corn= ข้าวโพด Sweet potato= มันเทศ 

การเปล่ียนแปลงของภาคตลาดการเกษตร (อย่างเช่น การผันผวนของผลผลิตหรือผลิตภาพ 
ทางการเกษตรเนื่องจากกิจกรรมปรับปรุงพันธุ์พืช) ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนเศรษฐกิจต้นน้ าและปลายน้ า
ท่ีเกี่ยวข้องในแทบจะทันทีเพราะการเปล่ียนแปลงการผลิตจ าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนกระบวนการ  
การบรรจุภัณฑ์ การผลิต การค้า ฯลฯ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเช่นนี้ย่อมส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ภายในประเทศ (GDP) และเป็นตัวชี้วัดการเปล่ียนแปลงรายได้ประชาชาติด้วย  

การวิเคราะห์โดยใช้ค่าตัวทวี (Multiplier analyses) สามารถใช้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ดังกล่าวได้ โดยค่าตัวทวีเป็นเครื่องมือ ช้ีวัดการเปล่ียนแปลงภาคส่วนเศรษฐกิจหนึ่งๆ อันมีผลต่อ 
การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจท้ังระบบ วิธีการนี้นิยมน ามาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์
การเกษตร (โปรดดู อาทิ Breisinger et al., 2010; Mattas et al., 2009; Schwarz, 2010)  
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จากการวิเคราะห์พืชไร่ทางเศรษฐกิจในข้างต้น ปรากฎว่ารายได้ภาคการเกษตรท้ังหมดเพิ่มข้ึนมากกว่า 2,300 
ล้านเหรียญสหรัฐ  

• ข้าวเป็นพืชไร่หลักท่ีส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 1,900  
ล้านเหรียญสหรัฐ  

• ส่วนรายได้จากข้าวโพดและมันเทศเพิ่มขึ้นที่ประมาณ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ  

เมื่อพิจารณาจากจากข้อมูลท่ีมีอยู่ ในตอนนี้  มูลค่าเพิ่มรวม (gross value added) ในภาคการเกษตร 
ของประเทศเวียดนามประมาณ 30.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (UNSD, 2016) หากปราศจากความส าเร็จ 
จากการปรับปรุงพันธุ์พืชส าหรับพืชไร่สามชนิดดังกล่าวหลังจากท่ีประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ 
(UPOV) มูลค่าเพิ่มรวมในปัจจุบันอาจต่ ากว่านี้ถึงร้อยละ 8  

เป็นท่ีชัดเจนว่าการปรับปรุงพันธุกรรมพันธุ์พืชส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมากซึ่งค ากล่าวเช่นนี้ 
ต่างได้รับการสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่น เช่นกัน (โปรดดู อาทิ Anderson et al., 2015; 
Björnstadt, 2015) โดย Noleppa (2016) ท่ีได้ ข้อสรุปว่าการปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นระยะเวลา 15 ปี 
ท าให้มูลค่าเพิ่มรวมทางการเกษตรของสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6 ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาท่ีดีแล้ว
ส าหรับประเทศอุตสาหกรรม ในขณะท่ีความส าเร็จจากการปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจ 
ท่ีส าคัญต่อประเทศเวียดนามในช่วงระยะเวลา 10 ปีนี้  

การวิเคราะห์ค่าตัวทวี (multiplier analysis) ท าให้สามารถพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  
ท่ีได้รับผลกระทบจากนวัตกรรมปรับปรุงพันธุ์พืช ซึ่งแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยอื่นอยู่บ้าง 
แต่เมือ่ค านวณค่าตัวทวีในภาคการเกษตรและการปลูกพืชไร่ในประเทศเวียดนามแล้วสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้  

• จากข้อมูลของ Bautista (2001) แสดงให้เห็นว่า รายได้จากการเพาะปลูกจ านวนละ 1 เหรียญสหรัฐ 
โดยเฉล่ียแล้วจะเพิ่มรายได้ 0.5 เหรียญสหรัฐให้กับภาคส่วนเศรษฐกิจอื่นของประเทศด้วย  

• เช่น เดี ย วกั บ ท่ี  Arndt et al. (2010) สรุป ว่ า  ก าร เกิ ด รายไ ด้ จ าน วน  0 .3 7  เห รี ยญ สห รั ฐ 
สร้างห่วงโซ่มูลค่าทางการเกษตร (agricultural value chains) ในกระบวนการต้นน้ าหรือปลายน้ า 
ในประเทศเวียดนาม หากมีรายได้เกิดขึ้น 1 เหรียญสหรัฐในภาคการเกษตรอันเป็นอุตสาหกรรมหลัก 
ของประเทศ 



HFFA Research GmbH | The socio-economic benefits of UPOV membership in Viet Nam  ห น้ า  | 28 
 

HFFA Research Paper 03/2017 

เอกสารงานวิจัยนี้ใช้ค่าเฉล่ียจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ท้ังสองเพื่อค านวณหาค่าตัวทวีของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP Multiplier) จากการเพาะปลูกพืชไร่ในประเทศเวียดนาม โดยมีค่าเท่ากับ 0.44 
สอดคล้องกับแผนภาพท่ี 4.5 ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศท้ังระบบเศรษฐกิจ 
(economy wide GDP) ท่ีเกิดจากการใช้พันธุ์พืชท่ีมีคุณภาพดีขึ้นหลังจากประเทศเวียดนามเป็นสมาชิก 
ยูพอฟ (UPOV)  

แผนภำพที่ 4.5 ผลกระทบ ต่อผลิตภัณ ฑ์ มวลภำยรวมในประเทศ (ต่อปี ) ในปั จจุบั น 
จำกควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืชโดยพิจำรณำจำกพืชไร่สำมชนิด
นับต้ังแต่ประเทศเวียดนำมเป็นสมำชิกยูพอฟ (UPOV) (คิดเป็นพันล้ำนเหรียญสหรัฐ) 

 
ที่มา: ตัวเลขและการค านวณของผู้วิจัย 
หมายเหตุการแปล  
- GDP added upstream/downstream the value chain  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่เพ่ิมข้ึนจากห่วงโซ่

คุณค่าต้นน้ า/ปลายน้ า 
 - value added in the agricultural sector (three crops) มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมข้ึนในภาคการเกษตร  
     (เฉพาะพืชสามชนิด)  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อท้ังระบบเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้นเป็นผลรวมของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ทางการเกษตรท่ีเพิ่มขึ้น (2.320 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ, โปรดดูแผนภาพท่ี 4.4 ด้วย) และผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศท่ีเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมต้นน้ าและปลายน้ าของประเทศ (มูลค่ารวม 1.024 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) โดยมีมูลค่ารวมเกือบ 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หากพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ท้ังหมดของประเทศเวียดนามซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 193.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ (Worldbank, 2017a) ศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศก็อาจจะน้อยกว่าปัจจุบันเกือบร้อยละสอง อย่างไรก็ตามท่ีไม่เป็นเช่นนั้น 
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เพราะสืบเนื่องจากมีการปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นระยะเวลาสิบปีเป็นส าคัญ (หลังจากการเป็นสมาชิกยูพอฟ 
UPOV) ท้ังนี้เป็นการวิเคราะห์จากการเพาะปลูกพืชสามชนิดตามกรณีศึกษาเท่านั้น 

เมื่อพิจารณาในเบื้องต้นผลลัพธ์ดังกล่าวอาจดูเหมือนเล็กน้อย อย่างไรตาม การเจริญเติบโตส่งผลกระทบ 
ส าคัญต่อรายได้ของเกษตรกรเวียดนาม เนื่องจากรายได้ของเกษตรกรในประเทศเวียดนามยังมีค่อนข้างน้อย 
(โปรดดู World Bank Group, 2016 ด้วย) และจากข้อมูลของส านักงานสถิติท่ัวไป (GSO: 2017) มีประชากร
จ านวนมากกว่า 20 ล้านคนท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตภาคการเกษตร (รวมถึงการปศุสัตว์และการท างาน 
พาร์ทไทม์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย ) ท้ังนี้  ในช่วงท่ีประเทศเวียดนามเริ่มเป็นสมาชิกยูพอฟ  (UPOV)  
เกษตรกรมีรายได้อยู่ท่ีประมาณ 7.5 ล้านดองต่อปี หรือมีรายได้อยู่ระหว่าง 460 และ 504 เหรียญสหรัฐฯ ต่อป ี
(Dao and Lewis, 2012; World Bank Group, 2016) เมื่อพิจารณาจากอัตราการแลกเปล่ียนในขณะนั้น  

การวิเคราะห์จากรายได้เฉล่ียจ านวน 482 เหรียญสหรัฐฯต่อปี แสดงให้เห็นว่า การปรับปรุงพันธุ์พืช 
ส่งผลให้รายได้ต่อปีของเกษตรกรเวียดนามเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 24 ต่อปีนับต้ังแต่ปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549)  
ซึ่ ง เป็ น ปี ท่ี ป ระ เทศ เวี ย ดน าม เข้ า เป็ น สมา ชิก ยูพ อฟ  (UPOV) ร าย ไ ด้ เพิ่ ม ขึ้ น เกื อบ ห นึ่ ง ใน ส่ี นี้ 
ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการท่ีส าคัญ ต่อสภาพความเป็นอยู่ ในภูมิภาคชนบทซึ่ งยังคงมีความยากจนอยู่ 
ปรากฏตามแผนภาพท่ี 4.6  

แผนภำพที่ 4.6  รำยได้ของเกษตรกรเวียดนำมที่เกิดข้ึนจำกควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 
โดยพิจำรณำจำกกำรปลูกพืชไร่สำมชนิดในประเทศเวียดนำมหลังจำก 
กำรเข้ำเป็นสมำชิกยูพอฟ (UPOV) เปรียบเทียบกับรำยได้อ่ืนจำกกำรปลูกพืชไร่ 
(คิดเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 

 

ที่มา: ตัวเลขและการค านวณของผู้วิจัย 
หมายเหตุการแปล 
Income induced by plant breeding successes  รายได้ที่เกิดจากความส าเร็จในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 
Other income      รายได้อื่น  



HFFA Research GmbH | The socio-economic benefits of UPOV membership in Viet Nam  ห น้ า  | 30 
 

HFFA Research Paper 03/2017 

5 กำรวิเครำะห์ผลกระทบในลักษณะเดียวกันกับพืชชนิดพิเศษ (specialty crops) 

ดังท่ีได้อธิบายไปแล้วว่าการวิเคราะห์พืชชนิดพิเศษต้องแยกพิจารณาจากการเพาะปลูกพืชไร่ทางเศรษฐกิจ 
เนื่องจากมี ช่องว่างหรือความเหล่ือมล้ าทางข้อมูลและระเบียบวิธีเฉพาะบางประการท่ีแตกต่างกัน  
โดยเฉพาะมีข้อจ ากัดในการใช้แบบจ าลองตลาดดุลยภาพบางส่วน (partial equilibrium market model) 
เพราะการจ าลองเช่นนี้ครอบคลุมเฉพาะการเพาะปลูกพืชไร่ดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตามนอกเหนือ 
จากพืชไร่แล้ว การปรับปรุงพันธุ์พืชก็ส่งเสริมพันธุ์พืชประเภทอื่นด้วยเช่นกันซึ่งรวมไปถึงพืชประเภทไม้ผล  
ผัก ตลอดจนไม้ดอกด้วย  

การวิเคราะห์พืช (ตลาด) ดังกล่าว จ าเป็นต้องใช้แบบจ าลองดุลยภาพ (equilibrium model) อีกประเภทหนึ่ง 
โดยใช้ชุดแบบจ าลองตลาดเดียว (a set of single market models) ซึ่ งสามารถสร้างและพัฒนา 
โดยใช้ฐานข้อมูลนอ้ยกว่า แต่ยังสามารถน ามาใช้เปรียบเทียบได้และยังเป็นตัวชี้วัดท่ีคล้ายกับแบบจ าลองตลาด
ดุลยภาพบางส่วนด้วย (โปรดดู อาทิ Noleppa and Cartsburg, 2014) ดังนั้นการใช้แบบจ าลองตลาดเดียว
จึงสามารถเปรียบเทียบและสรุปผลแบบจ าลองต่าง ๆ โดยประมาณ (ท้ังแบบบางส่วนและแบบตลาดเดียว)  
โดยจะใช้ค านวณต่อไปในการศึกษานี้  

ล าดับต่อไปเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับผลการวิจัยเป็นรายกรณี โดยเริ่มวิเคราะห์จากไม้ดอก ไม้ผล และผัก
ตามล าดับซึ่งถูกคัดเลือกมาเพื่อการวิจัยนี้ 

5.1 ผลกระทบต่อไม้ดอก (flowers) 

ไม้ ดอกมีบทบาท ท่ีส าคัญ ในประเทศเวียดนาม  (Tran et al., 2016) และสามารถหาซื้ อ ไ ด้ ท่ั วไป  
นอกจากจะมีความส าคัญภายในประเทศแล้ว ประเทศเวียดนามได้กลายเป็นประเทศผู้ค้าผลิตภัณฑ์ไม้ดอก 
ท่ีส าคัญในระดับนานาชาติด้วย เช่น มีการส่งออกไม้ดอกทางตู้บรรทุกระหว่างประเทศ (ส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอายุบนชั้นแสดงสินค้าค่อนข้างนาน ดังเช่นไม้ตัดใบ หัวดอกไม้ และต้นอ่อน) โดยเน้นการส่งออก 
ไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก โดยมีอัตราการส่งออกมากกว่าร้อยละ 20 ของการค้าไม้ดอกบางประเภท 
ในระดับโลก (โปรดดู van Rijswick, 2015) 

ประเทศเวียดนามประสบความส าเร็จจากการพัฒนาผลผลิตไม้ดอก (flower production output)  
เป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปี ท่ี ผ่านมา ภูมิภาคดาลัต (Da Lat region) เป็นศูนย์กลางการผลิตไม้ดอก 
ของประเทศ (floriculture) โดยปัจจุบันมีการปลูกไม้ดอกกว่า 400 ชนิด ซึ่งมีดอกเบญจมาศประมาณ 70 
สายพันธุ์ เยอร์บีร่า (gerbera) จ านวน 30 พันธุ์ คาร์เนช่ันจ านวน 30 พันธุ์ ดอกกุหลาบหลายสิบสายพันธุ์ 
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ตลอดจนดอกเดซี่ และดอกไม้มงคล ฯลฯ (Thuy, 2016) อย่างไรก็ตาม การปลูกไม้ดอกไม่ได้เพิ่มขึ้น 
เฉพาะในภูมิภาคดาลัตเท่านั้น เพราะจากข้อมูลของ MARD (2016c) พื้นท่ีเพาะปลูกไม้ดอกได้ขยายขึ้นถึง 2.3 เท่า 
ในขณะท่ีปริมาณผลผลิต (production output) เพิ่มขึ้นถึง 7.2 เท่าด้วยเช่นกัน ซึ่งจากเหตุผลข้างต้น
ประกอบกับปัจจัยอื่นอาจคาดการณ์ได้ว่าประเทศเวียดนามจะเป็นศูนย์กลางการผลิตไม้ดอกของเอเชีย 
ในอนาคต (Suzuki, 2015) 

ตัวเลขการเติบโตท่ีกล่าวไปแล้วในข้างต้นแสดงถึงผลิตภาพท่ีดิน (ได้แก่ ผลผลิต) ในการผลิตไม้ดอก 
ในประเทศเวียดนาม ท่ี เพิ่ มขึ้ นมากกว่า  3 .1 เท่ า ดั งนั้ น ระหว่างปี  ค .ศ. 2006 และค .ศ . 2016  
(พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2559) ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ีประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) ผลผลิตรายปี  
(annual yield growth) มีการเติบโตท่ีร้อยละ 12.1 อันเป็นอัตราการเติบโตท่ีสูงกว่าการเติบโตของผลิตภาพ
ท่ีดินจากการเพาะปลูกพืชประเภทอื่น ผลลัพธ์ข้างต้นแสดงไว้ในแผนภาพท่ี 5.1  

แผนภำพที่ 5.1 กำรเปลี่ ยนแปลงผลผลิต ต่อปีของไม้ดอกโดยเปรียบเทียบกับผลผลิต 
จำกกำรปลูกพืชไร่เศรษฐกิจภำยหลังที่ประเทศเวียดนำมเป็นสมำชิกยูพอฟ 
(UPOV)  

 

ทีม่า: ตัวเลขและการค านวณของผู้วิจัย 
หมายเหตุผู้แปล  
Rice= ข้าว  Corn= ข้าวโพด Sweet potato= มันเทศ flowers= ไม้ดอก 
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จากแผนภาพข้างต้นแสดงการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญ เนื่องจากปัจจุบันมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
ในประเทศเวียดนามบนเนื้อท่ีประมาณ 23,000 เฮกตาร์ ซึ่งสร้างรายได้ต่อปีมากกว่า 14,000 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อเฮกตาร์ (MARD, 2016c; Thuy, 2016) เมื่อก าหนดให้ราคาต่าง ๆ คงท่ีจะเห็นว่ารายได้เกือบ 10,000 
เหรียญสหรัฐฯต่อเฮกตาร์ มาจากการเพิ่มผลิตภาพนับต้ังแต่ปี  ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) หากสมมุติว่า  
(ก) การเพิ่มข้ึนของผลผลิตท่ีเกิดจากนวัตกรรม (TFP) คล้ายกับกรณีของการเพาะปลูกพืชไร่ เนื่องจากไม่มีการ
วิจัยและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภาพการผลิตรวม (TFP growth rates) ของไม้ดอกโดยเฉพาะ และหากสมมุติว่า 
(ข) การปรับปรุงพันธุ์พืชท าให้ผลิตภาพท่ีดินโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างน้อยท่ีร้อยละ 50 (โปรดดู ความเห็น 
ทางวิชาการส่วนใหญ่ ท่ีได้กล่าวไปแล้วในบทท่ี 3.3 เนื่องจากยังไม่มีการวิจัยเกี่ยวกับไม้ดอกในหัวข้อนี้)  
หากอาศัยข้อมูลจากสมมติฐานข้างต้นกอ็าจอธิบายได้ว่า  

• ประเทศเวียดนามอาจมีรายได้จากการเพาะปลูกไม้ดอกเพิ่มขึ้น 118 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

• ประเทศเวียดนามอาจมีรายได้ประชาชาติ (GDP) เพิ่มขึ้น 221 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึง 
ผลทวีคูณ ต่อระบบเศรษฐกิจด้วย (multiplication effects) โดยมี ค่าทวี คูณของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ณ ท่ีนี้ ประมาณ 0.87 ตามข้อมูลของ COHA (2009)   

ตัวเลขเหล่านี้สรุปไว้ ในแผนภาพท่ี  5.2 และถือว่าเป็นการประเมินแบบอนุรักษ์นิยม ตัวอย่างเช่น  
Thuy (2016) อ้างว่า รายได้ต่อเฮกตาร์อาจสูงกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐฯ ตามสมมติฐานข้างต้น  
อย่างไรก็ตาม ถือได้ว่าจ านวนตัวเลขนี้น้อยกว่าความส าเร็จในการปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดอื่นเพียงเล็กน้อย  
หากเปรียบเทียบกับกรณีของข้าวโพดหรือมันเทศท่ีส่งผลต่อการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP growth) ต้ังแต่ประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) 

แผนภำพที่ 5.2 ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (รำยปี) ในปัจจุบัน เนื่องจำก
ควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืชประเภทไม้ดอกต้ังแต่ประเทศเวียดนำม 
เข้ำเป็นสมำชิกยูพอฟ (UPOV) (คิดเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐฯ) 
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ที่มา: ตัวเลขและการค านวณของผู้วิจัย  
หมายเหตุผู้แปล  
- Value added in the floriculture sector มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมข้ึนในภาคส่วนการปลูกไม้ดอก 
- GDP added upstream/downstream the value chain  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่เพ่ิมข้ึนจากห่วงโซ่มูลค่า

ต้นน้ า/ปลายน้ า  

5.2 ผลกระทบต่อพืชประเภทไม้ผลและผัก  

ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตล่าสุดของผลไม้และผักเป็นข้อมูลท่ีได้รับจาก FAO (2016a) จากการวิเคราะห์ข้อมูล
เหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าพัฒนาการของพืชท้ังสองกลุ่มค่อนข้างมีความแตกตา่งกัน ปรากฏตามแผนภาพท่ี 5.3 

แผนภำพที่ 5.3 กำรเปลี่ ยนแปลงของผลผลิตรำยปี ส ำหรับพื ชประเภทไม้ ผลและผั ก 
ในประเทศเวียดนำมเปรียบเทียบกับผลผลิตจำกกำรเพำะปลูกพื ช ไร่  
ในปี ค.ศ. 2006 - 2016 (พ.ศ. 2549 - 2559) 

 

ที่มา: ตัวเลขและการค านวณของผู้วิจัยโดยใช้ข้อมูลของ FAO (2016a) 
หมายเหตุผู้แปล  
Fruits= ไม้ผล   Vegetables= ผัก   Arable crops= พืชไร่อื่น 

จากแผนภาพข้างต้นจะสังเกตได้ว่า มีผลิตภาพท่ีดิน (รายปี) เพิ่มขึ้นจากการปลูกผักในประเทศเวียดนาม  
(+ร้อยละ 3.6) ในขณะท่ีผลผลิตของไม้ผลกลับมีการเติบโตท่ีค่อนข้างจ ากัด (+ร้อยละ 1.2) โดยผลลัพธ์นี้
สามารถน ามาเปรียบเทียบกับการเพาะปลูกพืชไร่ท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ต่อปี สาเหตุหลักของอัตราการเติบโต 
ท่ีแตกต่างกันระหว่างไม้ผลและผักนี้ อาจเป็นเพราะไม้ผลเป็นพืชยืนต้นท่ีออกผลรายปีซึ่งเมื่อเปรียบกับผักแล้ว 
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เป็นพืชท่ีมีวัฏจักรในการเก็บเกี่ยวส้ันกว่า ดังนั้นการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ประเภทไม้ผลย่อมท าได้ยากกว่า  
(ก ล่าวคือ  ใช้ เวลามาก) พื ชประเภทผัก ซึ่ งไม้ผลและผักล้วนถูก จัดอยู่ ในภาคการเกษตรพืชสวน 
ของประเทศเวียดนาม 

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ประโยชน์ของการปรับปรุงพันธุ์พืชประเภทไม้ผลและผักเหมาะสมกับการวิเคราะห์
แต่ละชนิดของพืชท้ังสองประเภทมากกว่า ประกอบกับการวิเคราะห์ เช่นนี้ มี ความไม่แน่นอนอื่น 
อีกหลายประการ (เมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์พืชไร่) โดยมีประเด็นท่ีจ าเป็นต้องอ้างถึงและอธิบายดังนี้ 

• ไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือข้อมูลทางสถิติ ท่ีน่าเช่ือถือเพียงพอเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง 
การใช้ปัจจัยการผลิต (input factor use changes) ในการเพาะปลูกพืชสวนในประเทศเวียดนาม  
จึงไม่สามารถค านวณอัตราการเติบโตของผลิตภาพการผลิตรวมในการเพาะปลูกพืชสวนได้  
การคาดเดาท่ีดีท่ีสุดคือ จะต้องค านวณหาค่าเฉล่ียผลผลิตของพืชไร่ (ต่อปี) ท่ีเพิ่มขึ้นจากการใช้
นวัตกรรมเพื่อน าผลลัพธ์ดังกล่าวไปพิจารณากับกรณีของไม้ผลและผักแทน  

• การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความส าคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยใช้นวัตกรรม 
ในการเพาะปลูกพืชสวนหรือพืชพิเศษมีข้อมูลท่ีจ ากัด โดย Solely Fooland (2007) และ Nikolla et 
al. (2012) กล่าวว่ามีสัดส่วนท่ีร้อยละ 50 ซึ่งสอดคล้องความเห็นทางวิชาการส่วนใหญ่ดังท่ีกล่าวไป
แล้วข้างต้น รวมถึงกรณีของไม้ดอกด้วย จึงกล่าวได้ว่า การปรับปรุงพันธุ์พืชท าให้มีการเติบโต 
ของผลผลิตไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผลิตภาพการผลิตรวมท่ีเพิ่มข้ึน เมื่อพิจารณาด้วยความระมัดระวังแล้ว 
แนวทางท่ีดีท่ีสุดคือ อาจใช้สมมติฐานของสัดส่วนท่ีร้อยละ 50 กับไม้ผลและผักด้วย  

• ราคาของไม้ผลและผักมีสภาพความผันผวนสูงเป็นอย่างมาก เหตุการณ์นี้ไม่เพียงเกิดขึ้นเป็นเวลา 
หลายปีแต่เกิดข้ึนตามแต่ฤดูกาลของประเทศเวียดนาม (โปรดดู อาทิ Nguyen, 2015) และท่ัวโลกด้วย 
(โปรดดู อาทิ USDA, 2016a) ท าให้การค านวณเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินและปริมาณ 
การผลิตจากการปรับปรุงพันธุ์พืชมีความซับซ้อนเป็นพิเศษ ท้ังนี้ ราคาของพืชบางชนิดและราคาผู้ผลิต
ภายในประเทศ (รายปี) จะเป็นไปตามข้อมูลของ FAO (2016e)    

จึงสมควรค านึงถึงความไม่แน่นอนและข้อโต้แย้งข้างต้นเสมอเมื่อวิเคราะห์ไม้ผลหรือผักแต่ละชนิดด้วย  
การวิจัยนี้ได้คัดเลือกไม้ผลห้าประเภทและผักอีกส่ีประเภทท่ีส าคัญโดยคัดเลือกจากขนาดของพื้น ท่ี 
ท่ี ใช้ เพ าะป ลูก ใน ประเทศ เวีย ดน ามตามข้อมู ลของ FAO (2016a) ปรากฏตามแผนภ าพ ท่ี  5 .4  
ซึ่งแสดงพื้นท่ีเพาะปลูกไม้ผลและผักท้ังหมดท่ีใช้ในการศึกษานี้  
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แผนภำพที่ 5.4 พื้นทีเ่พำะปลูกไม้ผลและผักในประเทศเวียดนำมที่เกี่ยวข้องกับกำรวิเครำะห์นี้  
(คิดเป็นพันเฮกตำร์) 

 

 

ที่มา: ตัวเลขของผู้วิจัยโดยใช้ข้อมูลจาก FAO (2016a) 
หมายเหตุการแปล  
Fruit crops พืชประเภทไม้ผล Vegetable crops พืชประเภทผัก 
Bananas  กล้วย  Mangoes  มะม่วง  Oranges  ส้ม  
Grapefruits เกรปฟรุต  Pineapples  สับปะรด  Onions   หอมใหญ่  
Watermelons แตงโม   Cabbage  กะหล่ าปลี Others   อื่นๆ 

จากแผนภาพท่ี 5.4 มีประเด็นท่ีต้องพิจารณาดังต่อไปนี้ 

• การเพาะปลูกกล้วย มะม่วง ส้ม เกรปฟรุต และสับปะรดมีพื้นท่ีประมาณร้อยละ 55 ของพื้นท่ีจ านวน 
565,000 เฮกตาร์ท่ีปลูกไม้ผลในประเทศเวียดนาม โดยไม้ผลแต่ละประเภทท่ีระบุไว้ข้างต้นนั้นได้ถูกคัดเลือก
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ภาคการเกษตรไม้ผล 

• ในทางกลับกัน ผักท่ีถูกคัดเลือกมาท้ังหมดส่ีชนิด คือ หอมใหญ่ แตงโม กะหล่ าปลี และกะหล่ าดอก 
ครอบคลุมการเพาะปลูกเพียงร้อยละ 18 ของพื้นท่ีเพาะปลูกผักท้ังหมด กล่าวคือพื้นท่ีท่ีเพาะปลูกผักท้ังส่ีชนิด
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มีจ านวนเพียง 1.0 ล้านเฮกตาร์เท่านั้น แมใ้นความเป็นจริงประเทศเวียดนามมีผักประเภทอืน่ท่ีมีความโดดเด่น
ทางเศรษฐกิจมากกว่า (อย่างเช่น ผักบุ้งจีน หน่อไม้ ฟักแม้ว มะระ และคะน้า) แต่ยังขาดข้อมูลทางสถิติ 
ท่ีส าคัญต่อการศึกษานี้ และข้อมูลของ FAO (2016a) ไม่ได้ครอบคลุมถึงผักเศรษฐกิจเหล่านี้ด้วย  

แผนภาพท่ี 5.5 แสดงผลผลิตท่ีอาจเกิดขึ้นหรือความสูญเสียทางการผลิต (potential yield or production 
losses) หากไม่มีความส าเร็จของการปรับปรุงพันธุ์พืชต้ังแต่ประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) 
ข้อสรุปเหล่านี้ถือตามนิยามและสมมุติฐานท่ีก าหนดไว้ก่อนหน้านี้ โดยใช้ข้อมูลจาก FAO (2016a) เป็นส าคัญ 

แผนภำพที ่5.5 กำรจ ำลองควำมสูญเสียทำงกำรผลิตในกำรเพำะปลูกพืชสวนโดยไม่รวม
ควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงพัน ธ์ุพืช เฉพำะไม้ผลและผักที่ ได้รับ เลือก 
เพื่อกำรศึกษำนี้ (คิดเป็นร้อยละ) 

Bananas Grapefruits Mangoes Oranges Pineapples 

–14 –8 –20 –17 –19 

 

Cabbage Cauliflower Onions Watermelons 

–21 –4 –13 –23 

ที่มา: ตัวเลขและการค านวณของผู้วิจัย  
หมายเหตุการแปล 
bananas  กล้วย  mangoes  มะม่วง  oranges  ส้ม  
grapefruits เกรปฟรุต  pineapples  สับปะรด  onions   หอมใหญ่  
watermelons แตงโม   cabbage  กะหล่ าปลี others   อื่นๆ 

แม้การศึกษาจะขาดผักและไม้ผลบางชนิดท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจและเพาะปลูกในประเทศเวียดนาม  
(ดูแผนภาพท่ี 5.4) ก็ตาม ข้อมูลตามแผนภาพท่ี 5.5 ก็เพียงพอต่อการวิเคราะห์ท่ีส าคัญทางเศรษฐศาสตร์  
หากไม่มีความส าเร็จในการปรับปรุงพันธุ์พืชภายหลังจากท่ีเวียดนามเข้าเป็นสมาชิก ยูพอฟ (UPOV)  
ปริมาณการผลิตกล้วย 250,000 ตัน เกรปฟรุต 35,000 ตัน มะม่วง 150,000 ตัน ส้ม 90,000 ตัน  
สับปะรด 110,000 ตัน กะหล่ าปลี185,000 ตัน กะหล่ าดอก 4,000 ตัน หอมใหญ่  45,000 ตัน  
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และแตงโม 255,000 ตันท่ีผลิตได้ในปัจจุบันก็คงจะขาดหายไปจากประเทศเวียดนาม เมื่อพิจารณาการผลิต
ดังกล่าวประกอบการก าหนดราคาตามข้อมูลของ FAO (2016e) ก็สามารถกล่าวได้ว่า เกิดผลกระทบเชิงบวก
ต่อรายได้ของภาคการเกษตรแล้ว ปรากฏตามแผนภาพท่ี 5.6 

จากการปรับปรุงพันธุ์พืชไม้ผลท้ังห้าประเภทข้างต้น พบว่ามีรายได้จากการเพาะปลูกพืชสวนเพิ่มขึ้นมากกว่า 
320 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต้ังแต่ประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) ส่วนกรณีของผักท่ีคัดเลือก 
มาส่ีชนิด (แม้จะค่อนข้างน้อย) ก็ท ารายได้ให้กับภาคพืชสวนในประเทศเวียดนามประมาณ 140 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯเช่นกัน 

นอกจากไม้ผลห้าประเภทและผักส่ีประเภทข้างต้น หากใช้การวิเคราะห์นี้กับไม้ผลและผักประเภทอื่นท้ังหมด
ท่ีอยู่นอกเหนือการวิจัยด้วย ต้องพิจารณาบนหลักการท่ีว่า 

(๑) ไม้ผลและผักประเภทอื่นมี (ค่าเฉล่ีย) รายได้เหมือนกับไม้ผลห้าประเภทและผักส่ีประเภทดังกล่าว 
เพื่อใช้ก าหนดอัตราก าไรขั้นต้นต่อพื้นท่ีหนึ่งเฮกตาร์  

(๒) ใช้อัตราการเติบโตของผลผลิตเดียวกันกับอัตราการเติบโตของผลผลิตท่ีแสดงในแผนภาพท่ี 5.3 

(๓) ใช้ค่าตัวทวีของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (a GDP multiplier) ในช่วงเดียวกันกับค่าตัวทวีฯ 
ของการเพาะปลูกพืชไร่ (ดู เช่น Swenson, 2010) 

แผนภำพที่ 5.6  มูลค่ำเพิ่มรวมภำคกำรเกษตรที่ เพิ่มข้ึนในปัจจุบัน เนื่องจำกควำมส ำเร็จ 
ในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืชต้ังแต่ประเทศเวียดนำมเป็นสมำชิกยูพอฟ (UPOV)  
เฉพำะไม้ผลและผักท่ีใช้ในกำรศึกษำนี้ (คิดเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐฯ) 
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ที่มา: ตัวเลขและการค านวณของผู้วิจัย 
หมายเหตุการแปล  
Fruit crops พืชประเภทไม้ผล Vegetable crops พืชประเภทผัก 
Bananas  กล้วย  Mangoes  มะม่วง  Oranges  ส้ม  
Grapefruits เกรปฟรุต  Pineapples  สับปะรด  Onions   หอมใหญ่  
Watermelons แตงโม   Cabbage  กะหล่ าปลี Others   อื่นๆ 

รายได้ของภาคพืชสวนและรายได้ประชาชาติท่ีเพิ่มขึ้นท้ังหมดในแผนภาพท่ี 5.7 แสดงให้เห็นว่าความส าเร็จ 
ในระยะเวลาหลายปีหลังจากท่ีประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) ท าให้ภาคเศรษฐกิจพืชสวน 
มีก าไรเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 
เกือบ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

แผนภำพที ่5.7  ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (ต่อปี) ในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจำก
ควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืชต้ังแต่ประเทศเวียดนำมเป็นสมำชิกยูพอฟ 
(UPOV) เฉพำะไม้ผลและผักท่ีใชใ้นกำรศึกษำนี้ (คิดเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐ) 

  Value added in the 
horticultural sector 

GDP added 
upstream/downstream the 

value chain  

Fruit crops 376 165 

Vegetable crops 640 281 

Total 1,016 446 

ที่มา: ตัวเลขและการค านวณของผู้วิจัย  
หมายเหตุการแปล  
Valued added in the horticultural sector มูลค่าเพ่ิมของภาคพืชสวน 
GDP added upstream/downstream the value chain  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่เพ่ิมข้ึนจากห่วงโซ่มูลค่า 
 ต้นน้ า/ปลายน้ า  
Fruit crops= พืชประเภทไม้ผล  Vegetable crops= พืชประเภทผัก  Total= รวม  
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5.3  สรุปผลกระทบทำงกำรเงินเนื่องจำกควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงพันธุ์พืชประเภทพืชไร่ 
ไม้ดอก และพืชสวนหลังจำกท่ีประเทศเวียดนำมเป็นสมำชิกยูพอฟ (UPOV) 

จากการวิเคราะห์ผลกระทบในเชิงรายได้ กิจกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชและการลงทุนในระยะเวลาหลายปีนี้ 
ได้สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม 

• มีรายได้จากการปลูกพืชไร่ (เฉพาะข้าว ข้าวโพด และมันเทศ) เพิ่มข้ึนอย่างน้อย 2.319 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ   

• มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกไม้ดอกไม่น้อยกว่า 118 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

• มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชสวนประมาณ 1.016 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมากกว่ารายได้ 
ในกรณีท่ีไม่มีการปรับปรุงพันธุกรรมพืชในปัจจุบันและในหลายปท่ีีผ่านมานี้ 

เมื่อพิจารณาร่วมกันแล้ว ภาคการเกษตร (รวมถึงการปลูกไม้ดอกและพืชสวน) สามารถเพิ่มมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจของภาคการเกษตรเกือบ 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งท าให้มูลค่าเพิ่มรวมของภาคการเกษตร
ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 11 ด้วย อีกท้ังมีรายได้และห่วงโซ่มูลค่าต่าง ๆ ท้ังหมดเพิ่มข้ึนมากกว่า 1.5 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จึงส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศประมาณ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ซึ่งมีค่ามากกว่าร้อยละ 2.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ปัจจุบัน (ดู Worldbank, 2016a  
อีกครั้งหนึ่ง) ปรากฏตามผลการศึกษาท่ีแสดงในแผนภาพท่ี 5.8  

แผนภำพที ่5.8  ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศรำยปีในปัจจุบันสืบเนื่องจำก 
กำรปรับปรุงพันธ์ุพืชประเภทพืชไร่ ไม้ดอก และพืชสวนต้ังแต่ปี ค.ศ. 2006  
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ทีม่า: ตัวเลขและการค านวณของผู้วิจัย 
หมายเหตุการแปล  
value added in arable farming     มูลค่าเพ่ิมในภาคพืชไร่ 
value added in floriculture    มูลค่าเพ่ิมในภาคไม้ดอก   
value added in horticulture   มูลค่าเพ่ิมในภาคพืชสวน   
GDP added upstream/downstream ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่เพ่ิมข้ึนจากห่วงโซ่มูลค่า 
the various value chains  ต้นน้ า/ปลายน้ า 
USD 5.037 billion   5.037 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  
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6 ในอนำคตคำดว่ำจะมีควำมเจริญกำ้วหน้ำด้ำนผลผลิตและคณุภำพเพิม่ขึ้น  
พันธุ์พืชใหม่ให้ประโยชน์มำกกว่ำเมลด็พันธุ์ที่มีอยู่ในปัจจบุัน 

เอกสารฉบับนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์คุณค่าและประโยชน์ของความส าเร็จในการปรับปรุงพันธุ์พืช
ภายหลังท่ีประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นกระบวนการ
ระยะยาวและต้องใช้เวลาค่อนข้างมากซึ่ งมักจะใช้เวลาประมาณสิบปีหรือนานกว่านั้น เพื่ อพัฒนา 
และท าการตลาดส าหรับพันธุ์พืชใหม่และเมล็ดพันธุ์ของพืชพันธุ์ใหม่นั้น จึงคาดได้ว่าส่วนหนึ่งของความส าเร็จ
ท่ีกล่าวไปข้างต้นนั้น มิได้เกิดจากการลงทุนด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชภายหลังปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) 
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เกิดจากนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชซึ่งได้เริ่มต้นต้ังแต่ระยะเวลาท่ีคาดการณ์ว่า
จะมีระบบคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้หลักเกณฑ์ของยูพอฟ (UPOV)  

เป็นท่ีแน่ชัดว่าการออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในพันธุ์พืชพืชใหม่เป็นระบบท่ีส่งเสริม 
นักปรับปรุงพันธุ์พืชให้ลงทุนเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ให้ดีขึ้น โดยสามารถตรวจสอบพันธุ์พืชท่ีเพิ่งได้รับหรือ 
ก าลังได้รับการจดทะเบียนสิทธิพันธุ์พืชใหม่ หรืออยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนา/ยื่นค าขอจดทะเบียน 
สิทธิพันธุ์พืชใหม่ ซึ่งพันธุ์พืชใหม่เหล่านี้จะให้ประโยชน์มากกว่าเมล็ดพันธุ์อื่นท่ีมีอยู่แล้วในประเทศเวียดนาม 
กล่าวคือ พันธุ์พืชในประเทศเวียดนามท่ี “ก าลังปรับปรุงและจะเผยแพร่ในอนาคต” เป็นผลลัพธ์จาก 
ความเช่ือมั่นของนักปรับปรุงพันธุ์ท่ีมีต่อระบบคุ้มครองพันธุ์พืชของยูพอฟ (UPOV) ท้ังนี้ พันธุ์พืชใหม่ได้พิสูจน์
แล้วว่ามีประสิทธิผลในการผลิตมากกว่าการเพิ่มผลผลิตในรูปแบบเดิม ปรากฏตามตัวอย่างและค ารับรอง
แสดงถึงความเป็นไปได้ ดังต่อไปนี้ 

เอกสารนี้ เริ่มต้นด้วยการศึกษาข้าวซึ่งเป็นพืชไร่ท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม  
การวิเคราะห์ในบทท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า ในระยะเวลาสิบปีท่ีผ่านมาผลิตภาพท่ีดินรายปี (ผลผลิต) ท่ีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.7 เป็นผลมาจากกิจกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศเวียดนาม หากปราศจากความส าเร็จ
ดังกล่าว การผลิตข้าวของประเทศเวียดนามในปัจจุบันอาจลดลงถึงร้อยละ 16 นอกเหนือจากนี้ ยังคาดการณ์
ได้ว่าจะมีการพัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่อีกหลายสายพันธุ์ ในอนาคต ข้อสรุปนี้ได้รับการพิสูจน์จากกรณีศึกษา 
ของสองตัวอย่างดังต่อไปนี้   

• Nguyen et al. (2015) กล่าวถึงความส าเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวล่าสุด คือ ข้าวทนความร้อน 
(heat tolerant rice) ซึ่งเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศเวียดนามโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้
ผลผลิตของเมล็ดข้าวสายพันธ์ใหม่ (ได้แก่ BC4-1-10-1, BC4-5-8, BC4-5-9-4 และ BC4-5-8-1)  
จึงสูงกว่าผลผลิตของพันธุ์อ้างอิงช้ันน าอยู่มาก (OM4900) โดยมีปริมาณของผลผลิตท่ี 7.63 ตัน 
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ต่อเฮกตาร์ และสูงกว่าผลผลิตของเมล็ดพันธุ์อ้างอิงร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 38 เมื่อน ามาเปรียบเทียบ 
กันแล้วจะเห็นว่าผลผลิตข้าวโดยเฉล่ียของประเทศเวียดนามในปัจจุบันมีค่าประมาณ 5.7 ตัน 
ต่อเฮกตาร์ (FAO, 2016a) 

• ภารกิจอื่นท่ีส าคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืชของประเทศเวียดนาม รวมไปถึงการปรับปรุงพันธุ์พืช
เพื่อให้ทนความเค็มในเวียดนามด้วย ซึ่ง Luu et al (2015) ได้กล่าวถึงความก้าวหน้าในด้านนี้ว่า  
ปัจจุบันมีการพัฒนาจนได้หลายสายพันธุ์ ใหม่  (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง B111, B112, B75, B299  
และ B291) ซึ่ งให้ผลผลิตท่ี สูงกว่าเมล็ดพันธุ์ประเภทเดียวกัน ท่ีมีอยู่ เดิม  (ใน ทีนี้ คือ AS996  
และ FL478) ภายใต้สภาพการณ์หรือลักษณะทางการเกษตรท่ีเหมือนกัน เนื่องจากผลผลิตโดยเฉล่ีย
ของข้าวพันธุ์ ใหม่ห้าสายพันธุ์ข้างต้น เท่ากับ 7.57 ตันต่อเฮกตาร์ซึ่ งสูงกว่าผลผลิตโดยเฉล่ีย 
ของพันธุ์อ้างอิงท้ังสองพันธุ์ข้างต้นถึงร้อยละ 17 และสูงกว่าผลผลิตเฉล่ียระดับชาติด้วยเช่นกัน  

ข้อค้นพบต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อค้นพบอื่น ๆ (ดู อาทิ Pham et al, 2016) ซึ่ งข้อค้นพบ 
บางประการได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานของ MARD (2016b)  

• ข้าวพันธุ์ใหม่ท่ีมีช่ือเรียกว่า Dai Thom 8 ให้ผลผลิต 8 ถึง 9 ตันต่อเฮกตาร์ 

• พันธุ์ข้าวอีกพันธุ์หนึ่ง ได้แก่ Kim Cuong 111 สามารถให้ผลผลิตได้ต่ ากว่าพันธุ์ข้าวข้างต้นเล็กน้อย 
ท่ี 7.5 ถึง 8.5 ตันต่อเฮกตาร์ 

• พั น ธุ์ ข้ า ว ต่ าง  ๆ  เช่น  Du Huong, OM5451 และ  VS1 ก็ ให้ ผลผลิต ท่ี สู งก ว่ าผลผ ลิต เฉ ล่ี ย 
ในระดับประเทศ และ/หรือในระดับภูมิภาคเช่นกัน โดยคาดว่าจะให้ผลผลิตถึง 8.0 ตันต่อเฮกตาร์ 

บัญชีรายช่ือพันธุ์ข้าวท่ีให้ผลผลิตสูงสามารถน าไปพิจารณาเพิ่มได้ โดยศึกษาจาก Vu (2016) และ Do et al. 
(2015) 

• VINASEED เป็นผู้ปรับปรุงพันธุ์พืชรายส าคัญหนึ่งของประเทศเวียดนามได้พัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ 
ซึ่งเป็นพันธุ์ผสมเปิดจ านวนสองสายพันธุ์ ท าให้มีผลผลิตสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ท่ีใช้กันท่ัวไปในปัจจุบัน
มากกว่าร้อยละ 10 

• นอกจากนี้ VAAS ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยของรัฐท่ีมีช่ือเสียงในประเทศเวียดนามได้ทดสอบพันธุ์ข้าวใหม่ 
ซึ่งทนความแล้งเพิ่มอีกจ านวนสองสายพันธุ์ (CH1-6 และ LCH37) ในพื้นท่ีขาดแคลนน้ า ได้ผลผลิต 
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ระหว่าง 3.5 และ 6.0 ตันต่อเฮกตาร์ ในขณะท่ีกลุ่มควบคุม (ประกอบด้วยพันธุ์ข้าวทนแล้งซึ่งมีน้อย
มากและเป็นพันธุ์ทั่วไปท่ีเพาะปลูกในประเทศเวียดนาม) ให้ผลผลิตเฉล่ียเพียง 1.1 ตันต่อเฮกตาร์ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพขึ้นอยู่กับการปรับปรุงพันธ์พืชในเวียดนามด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น Tran and Ho 
(2017) บันทึกเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมพันธุ์ใหม่ซึ่งมีปริมาณธาตุเหล็กค่อนข้างสูงและมีศักยภาพสูง
ในการให้ผลผลิตด้วย  ข้าวพันธุ์ใหม่นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองอุปสงค์ของผู้บริโภคและตลาดการส่งออก 
ซึ่งนอกเหนือจากจะเพิ่มผลผลิต (ท่ีแท้จริง) แล้ว (รายได้จากการตลาด) ยัง เพิ่มคุณค่าในเชิงระบบ 
(systematic value) อีกด้วย 

อย่างไรก็ดี  การปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศเวียดนามไม่ได้เน้นเพียงปริมาณและคุณภาพของข้าว 
เพียงอย่างเดียว เพราะมีกรณีศึกษาอีกมากมายท่ีกล่าวถึงความส าเร็จของการปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดอื่น 
ซึ่งมีความส าคัญและให้ประโยชน์สูงกว่ากลุ่มพืชท่ีพิจารณาไปในบทก่อนหน้าด้วย ประโยชน์บางประการ
สามารถศึกษาได้ใน MARD (2016b) ส่วนประโยชน์ประการอื่นได้มีการกล่าวถึงไปแล้วในช่วงท่ีผู้เขียน
เดินทางไปเก็บข้อมูลท่ีประเทศเวียดนาม 

พืชไร่ท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจอีกประเภทหนึ่งคือ ข้าวโพด ปรากฏตามกรณีศึกษาตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

• พันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ ช่ือว่า CX247 ให้ผลผลิต 17 ถึง 20 ตันต่อเฮกตาร์ ซึ่งถือว่าให้ผลลัพธ์ 
ท่ีน่าพึงพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียระดับชาติในปัจจุบันท่ีให้ผลผลิตน้อยกว่า 5 ตันต่อเฮกตาร์  
(FAO, 2016a) เช่นเดียวกับกรณีของข้าวโพดพันธุ์ P2P ซึ่งให้ผลผลิตอยูร่ะหว่าง 12 และ 13 ตันต่อเฮกตาร ์ 

• HN45, HN96 and HN92 เป็นพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ท่ีน่าจะประสบความส าเร็จในอนาคตและพัฒนา
โดย VINASEED ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนจากการปรับปรุงพันธุ์พืชนี้ถือว่าอยู่ในช่วงร้อยละ ๑๐ เป็นอย่างน้อย  
เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวโพดพันธุ์อื่นท่ีให้ผลผลิตสูงและปลูกในประเทศเวียดนาม ณ ปัจจุบัน 

• VN665 เป็นพันธุ์ข้ าวโพดพันธุ์ผสมท่ี VAAS พัฒนาขึ้น  โดยให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์  DK9901  
ซึ่งเป็นพันธุ์ท้องถิ่นท่ีควบคุมในภาคเหนือท่ีร้อยละ 10 และให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ท้องถิ่น CP888  
ซึ่งเป็นพันธุ์ควบคุมในภาคใต้ของประเทศเวียดนามถึงร้อยละ 12   
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กรณีพันธุ์ไม้ผลและผักอื่น ๆ ต่างก็ให้ผลผลิตท่ีสูงกว่ากลุ่มพืชท่ีใช้ในการวิเคราะห์ในบทก่อนหน้าด้วยเช่นกัน  

• พันธุ์แตงกวา ช่ือ FUJI 868 ให้ผลผลิต 50 ถึง 55 ตันต่อเฮกตาร์ พันธุ์แตงกวา TARA 888 ให้ผลผลิต 
ท่ีสูงยิ่งกว่านั้น คือ 55 ถึง 65 ตันต่อเฮกตาร์หลังเก็บเกี่ยว เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะได้ผลผลิตเฉล่ีย
ต่อภูมิภาคท่ีประมาณ 10 ตันต่อเฮกตาร์ (FAO, 2016a) 

• ปัจจุบันการเก็บเกี่ยวมะเขือเทศในเวียดนามได้ผลผลิตประมาณ 30 ตันต่อเฮกตาร์ (FAO, 2016a)  
แต่เนื่องจากมะเขือเทศพันธุ์ HPT 10 สามารถเก็บเกี่ยวเพิ่มได้อีกฤดูกาลหนึ่ง ท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
เป็น 60 ตันต่อเฮกตาร์  

• กล้วยหอม “Pink Cavendish” (พิงค์คาเว็นดิช) ให้ผลิตภาพท่ีดินเป็นสองเท่าของค่าเฉล่ียระดับชาติ 
โดยกล้วยหอมพันธุ์ใหม่นี้ให้ผลผลิต 45 ถึง 50  ตันต่อเฮกตาร์ 

• การผลิตเมลอน (แตงเทศ) อาจมีความก้าวหน้าโดยให้ผลผลิตท่ีสูงกว่านี้ในอนาคต เมื่อเปรียบเทียบ 
กับผลผลิตในปัจจุบันท่ีมีประมาณ 15 ตันต่อเฮกตาร์เท่านั้น เนื่องจากเมลอนน้ าผ้ึงพันธุ์ AN Tiem 95  
ให้ผลผลิต 30 ถึง 40 ตันต่อเฮกตาร์ พันธุ์เมลอน AN Tiem 103 กใ็ห้ผลผลิตท่ีคล้ายกัน คือ 25 ถึง 30 
ตันต่อเฮกตาร์ เช่นเดียวกันกับเมลอนเขียวพันธุ์ AN Tiem 109 ซึ่งให้ผลผลิต 26 ถึง 40 ตันต่อเฮกตาร์  

• ท้ายสุดนี้ จะขอกล่าวถึงพันธุ์ล้ินจ่ีต้นฤดูพันธุ์ต่างๆ โดยพันธุ์ท่ีก าลังพัฒนาในเวียดนาม ณ ปัจจุบัน 
ยังไม่สามารถให้ผลผลิตมากขึ้นเท่าใดนัก แต่สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นกว่าพันธุ์ล้ินจ่ีท่ีมีในปัจจุบัน 
ถึง 20 วัน ท าให้เกษตรกรสามารถน าผลิตภัณฑ์ของตนออกสู่ตลาดในขณะท่ีอุปทานสินค้ามีน้อย 
ประกอบกับหากราคาซื้อสินค้านั้นสูงขึ้น ก็จะท าให้เกษตรกรมีรายได้ทางการตลาดเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน  

พันธุ์พืชใหม่จ านวนกว่า 30 ตัวอย่างท่ีเพิ่ งพัฒนาเมื่ อไม่นานมานี้ตามตัวอย่างในข้างต้น กับพืชไร่ 
ท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจและพืชชนิดพิเศษล้วนถูกคาดการณ์ว่า จะให้ผลผลิตผลมากขึ้นในอนาคต 
สืบเนื่องมาจากการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้ระบบยูพอฟ (UPOV) ความเจริญก้าวหน้านี้จะเริ่มส่งผล 
เมื่ อพันธุ์พืช เหล่านี้ ไ ด้รับการจดทะเบียน คุ้มครองสิทธิ ในพันธุ์พื ชใหม่แล้วเข้ าสู่ตลาดเมล็ดพันธุ์ 
และตลาดการเกษตรของประเทศเวียดนาม ท้ังนี้  จ าเป็นต้องค านึงเสมอว่ามูลค่าท่ีค านวณในบทท่ี 3  
ถึงบทท่ี 5 เป็นการประเมินภายใต้บริบทของประเทศเกี่ยวกับอดีตท่ีเกิดขึ้นจริงและประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
ในอนาคตจากการเข้าเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) ด้วยวิธีการประเมินแบบอนุรักษ์นิยม 
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ข้อความเหล่านี้มาจากการสนับสนุนของนักปรับปรุงพันธุ์พืชเวียดนาม ซึ่งตลอดระยะเวลาของการวิจัยนี้ผู้วิจัย
ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลายภาคส่วนในการแสดงคิดความเห็นส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของระบบยูพอฟ (UPOV) ซึ่งบังคับใช้ในประเทศเวียดนามตลอดระยะเวลาสิบปี ท่ีผ่านมา  
โดยมีข้อคิดเห็นท่ีน่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 

• ตัวอย่างเช่น Nguyen Van Vuong (เงวียน หวั่น เวือง) นักปรับปรุงพันธุ์พืชแนวหน้าจากสมาคม 
เมล็ดพันธุ์เวียดนามกล่าวเน้นถึงประโยชน์ของการปรับปรุงพันธุ์พืชท่ีมีต่อเกษตรกร (ผลผลิตสูงขึ้น  
มีรายได้มากขึ้น ฯลฯ) ซึ่งไม่ประสบความส าเร็จได้หากไม่มีการใช้พันธุ์พืชใหม่หลายรายการ 
ในระยะเวลาสิบปีแรกทีป่ระเทศเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV)  

• ส่ิงใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรก็เป็นผลดีต่อนักปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเช่นกัน Hoang Thi Lan 
Huon (หว่าง ถิ ลัน ฮวน) หัวหน้านักวิ จัยของ VAAS ให้การยอมรับว่า นักปรับปรุงพันธุ์พืช 
ท่ีได้รับการคุ้มครองพันธุ์พืชมีความพร้อมมากกว่าในการรีไฟแนนซ ์(refinance) การลงทุนของพวกเขา 
ดังนั้นการออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ 
ต่อมาตรฐานในการท างานและคุณภาพชีวิตของนักปรับปรุงพันธุ์พืชเท่านั้น ทว่ายังมีประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวมอีกด้วย  

• แม้แต่เกษตรกรก็สามารถเป็นนักปรับปรุงพันธุ์ พืชได้ Dang Duc Ninh (ด่ัง ด๊ก นิง) อดีตชาวนา 
เปิดเผยว่า ระบบยูพอฟ (UPOV) เป็นแรงกระตุ้นท่ีส าคัญ ท าให้เขาลงทุนเพื่อคัดเลือกพันธุ์ข้าวใหม่
หลายรายการ อีกท้ัง Dang Duc Ninh (ด่ัง ด๊ก นิง) ก็เป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืชท่ีประสบความส าเร็จ
ท่านหนึ่ง โดยเป็นเจ้าของพันธุ์พืชใหม่ท่ีได้รับการจดทะเบียนฯ สามรายการ และได้ขายพันธุ์พืช 
ท่ีเขาได้พัฒนาขึ้นเองแก่บริษัทปรับปรุงพันธุ์พืชรายอื่นด้วย 

• Nguyen Thanh Minh (เงวียน ถั่น มิน) ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองพันธุ์พืชเวียดนามตระหนัก 
ถึงประโยชน์ของการคุ้มครองพันธุ์พืชท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศ เพราะหากประเทศ
เวียดนามไม่ได้เป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) และไม่มีหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นมาตราฐานสากในการคุ้มครอง
พันธุ์พืช ก็อาจจะมีข้อจ ากัดเชิงมาตรการท่ีต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นส าคัญ 
นอกเหนือจากนี้  ในระยะเวลาหลายปี ท่ี ผ่านมาได้มีการปรับปรุงพันธุกรรมเกิดขึ้นมากมาย  
และเกษตรกรก็ได้รับประโยชน์จากการพัฒนานี้เป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับเป็นแรงกระตุ้นท่ีส าคัญ 
ให้เกิดการปรับปรุงพันธุ์พืชในภาคเอกชน ซึ่งภาคเอกชนจะมีความส าคัญเป็นพิเศษในช่วงท่ีการลงทุน
ด้านการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชในภาครัฐมีจ ากัดหรือลดลง 
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• สุดท้ายนี้ Tran Thi Thu Ha (เฉิน ถิ ทู ฮา) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาป่าไม้ มหาวิทยาลัย 
Thai Nguyen (ท้ายเงวียน) ภาคการเกษตรและวนศาสตร์ของประเทศเวียดนามอธิบายว่า  
ด้วยระบบการคุ้มครองพันธุ์พืช ท าให้มีการวิ จัยปรับปรุงพันธุ์พืชอย่างต่อเนื่ องหลายสายพันธุ์  
จากท่ีเคยมีเพียงไม่กี่สายพันธุ์ เท่านั้น ซึ่งรวมถึงพันธุ์พืชป่าและพันธุ์พืชท่ีใช้ในทางการแพทย์ด้วย  
อีกท้ังพันธุ์พืชท่ีได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ยังมีราคาสูงกว่าพันธุ์พืชท่ัวไป ท าให้สามารถ
รีไฟแนนซ์ตามความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชในอดีต ท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ และในอนาคตอันเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการพัฒนาภาคการปรับปรุง
พันธุ์พืชและสังคมอย่างยั่งยืนอีกด้วย 
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7 บทสรุปส่งท้ำย 

การวิเคราะห์นี้ได้ยืนยันข้อสรุปของการวิจัยท่ีมีลักษณะเดียวกันในประเทศอุตสาหกรรม : การลงทุน 
เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชท่ีซับซ้อน สร้างคุณประโยชน์หลายประการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายบุคคล 
และสังคมโดยรวม โดยสามารถระบุความส าเร็จและประโยชน์ของการปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศเวียดนามได้
อย่างชัดเจน ท้ังยังมีความสอดคล้องกับข้ออภิปรายโดยท่ัวไป อาทิใน UPOV (2005; 2016c) ซึ่งแสดงถึง
ผลกระทบจากความส าเร็จของการปรับปรุงพันธุ์พืชหลังจากประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV)  
ในปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549):  

1. ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาการยื่นค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่และการออกหนังสือส าคัญ
แสดงการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่มีจ านวนเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ต้ังแต่ประเทศเวียดนาม 
เป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) มีจ านวนการยื่นค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เกือบ 900 ฉบับ 
และมีการออกหนัง สือส าคัญแสดงการจดทะเบียน คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ เกือบ 400 ฉบับ  
โดยข้าวเป็นพืชท่ีมีการยื่นค าขอจดทะเบียนฯ กึ่งหนึ่งของจ านวนค าขอจดทะเบียนฯ ท้ังหมด  
ซึ่งต่อมาก็ได้รับการจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ภายใต้ระบบคุ้มครองพันธุ์พืชนี้  

2. นักปรับปรุงพันธุ์พืชภายในประเทศมีบทบาทส าคัญต่อระบบการยื่นค าขอจดทะเบียนฯ ในประเทศมากขึ้น 
โดยในช่วงห้าปีแรกท่ีประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) มีนักปรับปรุงพันธุ์พืชเวียดนาม
จ านวนร้อยละ 60 ของจ านวนค าขอจดทะเบียนฯ ท้ังหมด แต่หลายปีท่ีผ่านมานี้กลับมีจ านวนเพิ่มขึ้น
มากกว่าร้อยละ 75 ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดท่ีส าคัญถึงประสิทธิภาพของระบบยูพอฟ (UPOV) ในการสร้าง
แรงจูงใจเพื่อส่งเสริมนักปรับปรุงพันธุ์พืช กิจกรรมและการลงทุนเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืช 
ในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้จ านวนการยื่นค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่จากต่างประเทศ 
ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งเพิ่มโอกาสการเข้าถึงพันธุ์พืชจากต่างประเทศและส่งเสริมโครงการปรับปรุง
พันธุ์พืชภายในประเทศด้วย 

3. นักปรับปรุงพันธุ์พืชภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเอกชนท่ีต้องบริหารจัดการความเส่ียง
และการลงทุนเองซึ่งในห้าปีท่ีผ่านมา (ในปี ค.ศ. 2016 หรือ พ.ศ. 2559) เกือบสองในสาม (สามในสี่) 
ของจ านวนค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ ์พ ืชทั้งหมดล้วนมาจากการยื่นค าขอจดทะเบีย นฯ  
โดยนักปรับปรุงพันธุ์พืชเอกชนดังกล่าว ซึ่งแตกต่างจากในช่วงห้าปีแรกท่ีประเทศเวียดนามเป็นสมาชิก 
ยูพอฟ (UPOV) ท่ีสัดส่วนของการยื่นค าขอฯ จากภาคเอกชนยังต่ ากว่าร้อยละ 50 เหตุการณ์นี้ 
แสดงให้เห็นว่าการเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) ส่งเสริมการพัฒนาของผู้ประกอบการด้วย 
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4. จากประเด็นข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) ของประเทศเวียดนาม 
ในปัจจุบัน นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดหลักเกณฑ์แล้ว ยังเกิดประโยชน์หลายอย่าง 
รวมไปถึงมีกิจกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชและมีหลายสายพันธุ์พืช ท่ีได้รับการปรับปรุงพันธุ์  
การเพิ่มขึ้นของจ านวนพันธุ์พืชใหม่  นักปรับปรุงพันธุ์พืชมีความหลากหลาย  มีพันธุ์พืชใหม่ 
จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถเข้าถึงพันธุ์พืชใหม่จากต่างประเทศได้ง่ายขึ้นและส่งเสริม 
การปรับปรุงพันธุ์พืชภายในประเทศซึ่ งช่วยเพิ่ มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
นอกเหนือจากผลกระทบโดยตรงดังกล่าวซึ่งเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์พืชแล้ว การเป็นสมาชิกยูพอฟ 
(UPOV) ยังมีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย 

5. ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) ซึ่งเป็นปี ท่ีประเทศเวียดนาม เข้าเป็นสมาชิกยูพอฟ  (UPOV)  
ประเทศเวียดนามมีผลผลิตจากการเพาะปลูกพืชไร่ (arable farming) เพิ่มขึ้น โดยมีผลผลิตข้าว
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18 ผลผลิตข้าวโพดเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 และผลผลิตมันเทศเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 43  
ท าให้มีผลผลิตโดยเฉล่ียต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากการผลิตข้าว ร้อยละ 1.8 จากการผลิตข้าวโพด  
และร้อยละ 4.0 จากการปลูกมันเทศ ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพท่ีดินในเวียดนามในรอบสิบปีนี้ 
จึงสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของผลผลิตในระดับโลก (โดยพิจารณาจากพืชไร่สามชนิดดังกล่าวเท่านั้น)  

6. ผลิตภาพโดยรวมท่ีเพิ่มขึ้นจากการเพาะปลูกพืชไร่มีมากกว่าผลผลิตอื่น เนื่องจากมีการใช้ปัจจัย 
การผลิต ท้ั งหมดน้อยลงถึงร้อยละ 1.2 ต่อปี  จากการเพาะปลูกพื ชไร่ ในปี  ค.ศ. 2006 - 2016  
(พ.ศ. 2549 - 2559) ซึ่งไม่เป็นเช่นนี้ในช่วงสิบปีก่อน เนื่องจากผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนในปี ค.ศ. 1995 - 2005 
(พ.ศ. 2538 - 2548) เกิดจากการเพิ่มปัจจัยการผลิตเป็นหลักโดยไม่ได้เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์พืช 
แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้นวัตกรรมจึงมีความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพซึ่งสังเกตได้จากตัวเลข 
ทางสถิติท่ีเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับความเห็นทางวิชาการส่วนใหญ่ โดยมีอัตราการเติบโตเฉล่ียของผลิต
ภาพการผลิตรวม (TFP) กล่าวคือ การเจริญ เติบโตของผลิตภาพท่ี ดินจากการใช้นวัตกรรม 
ในการเพาะปลูกพืชไร่ – มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.8 โดยคิดเป็นร้อยละ 2.6 ส าหรับข้าว ร้อยละ 3.0 
ส าหรับข้าวโพด และร้อยละ 5.2 ส าหรับมันเทศ 

7. การปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นปัจจัยหลักท่ีท าใหผ้ลิตภาพท่ีดินจากการใช้นวัตกรรมมีเพิ่มขึ้น (หรือผลิตภาพ
การผลิตรวม: TFP) จากการวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการโดยละเอียด สรุปได้ว่า ผลิตภาพท่ีดิน 
ของข้าวในประเทศเวียดนามท่ีเพิ่มขึ้นจากการใช้นวัตกรรมร้อยละ 65 มาจากความก้าวหน้า 
ในการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วย ส่วนข้าวโพดมีค่าท่ีร้อยละ 70 และคิดเป็นร้อยละ 60 ในกรณีของมันเทศ 
ด้วยเหตุนี้การเพิ่ มขึ้นของผลผลิตโดยรวมต่อปี จากการใช้นวัตกรรมในการเพาะปลูกพืชไร่ 
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หลังจากท่ีประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) ส่วนหนึ่งจึงเกิดจากการพัฒนาด้านปรับปรุง
พันธุ์พืชส่งผลให้ข้าวมีผลิตภาพท่ีดินต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7  ร้อยละ 2.1 จากการเพาะปลูกข้าวโพด 
และร้อยละ 3.1 จากการเพาะปลูกมันเทศ 

8. ในทางกลับกัน  หากไม่มีความก้ าวหน้ าของการปรับปรุงพันธุ์พืช ต้ังแต่ประเทศเวียดนาม 
เป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) ผลผลิตของพืชไร่ท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจอาจจะลดลงเกือบร้อยละ 
17 ของการผลิตในปัจจุบัน เพราะในปัจจุบันเกษตรกรเวียดนามสามารถผลิตข้าวเพิ่มขึ้นได้ 
ประมาณร้อยละ 20 บนพื้นท่ีเพาะปลูกของตนเองซึ่งมากกว่าในช่วงก่อนการเข้าเป็นสมาชิกยูพอฟ 
(UPOV) ท้ั งนี้  อัตราการสูญ เสียด้านการผลิตอาจสูงสุดในกรณี ของมัน เทศ (–ร้อยละ 27 )  
ข้าวโพดอาจสูญเสียประมาณหนึ่งในห้าของการผลิตท้ังหมด (ประมาณ – ร้อยละ 19 ) ส่วนการผลิต
ข้าวก็ลดลงด้วยเช่นกัน (– ร้อยละ 16) 

9. ซึ่งเท่ากับว่าปริมาณการซื้อขายในตลาดของพืชไร่ย่อมลดลงด้วยเช่นกัน  โดยท่ีปริมาณของข้าว 
อาจลดลงมากกว่า 4.4 ล้านตัน การผลิตข้าวโพดอาจลดลงถึง 1.1 ล้านตัน ส่วนการผลิตมันเทศ 
อาจลดลงเกือบ 0.4 ล้านตัน  หากน าปริมาณที่สูญเสียไปข้างต้นทั้งหมดไปใช้เพื ่อการบริโภค 
เฉพาะปริมาณข้าวท่ีเพิ่มขึ้นก็อาจน าไปเล้ียงประชากรเวียดนามได้ 20 ล้านคน ส่วนข้าวโพดท่ีเพิ่มขึ้น 
ก็สามารถน าไปเป็นเลี้ยงประชากรได้มากกว่าจ านวนประชากรทั้งหมดของประเทศ และปริมาณ 
การผลิตมันเทศท่ีเพิ่มขึ้นก็สามารถน าไปเล้ียงประชากรได้ถึง 74  ล้านคน 

10. การเปล่ียนแปลงของปริมาณการผลิตและการบริโภคเนื่องจากความส าเร็จในการปรับปรุงพันธุ์พืช
หลังจากประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) ส่งผลกระทบท่ีส าคัญต่อเศรษฐกิจการเงิน 
ของประเทศ รายได้รวมของภาคการเกษตรจากความส าเร็จในการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ท่ีมีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจมีมูลค่ามากกว่า 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีรายได้จากข้าวเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดถึง 1.9 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนข้าวโพด  (corn) และมันเทศต่างมีรายได้เพิ่มขึ้น ท่ีประมาณ 200  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่ามูลค่าเพิ่มรวมทางการเกษตร (agricultural gross value added) 
ในประเทศเวียดนามอาจมีค่าน้อยกว่านี้เกือบร้อยละ 8 หากไม่มีความส าเร็จในการปรับปรุงพันธุ์พืช
ส าหรับพืชไร่สามชนิดในข้างต้น สืบเนื่องจากท่ีประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV)  
การเติบโตของรายได้ในภาคการเกษตรจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อรายได้ของเกษตรกรเวียดนามด้วย  
แม้ว่าเกษตรกรเวียดนามยังคงมีรายได้ค่อนข้างน้อยแต่การปรับปรุงพันธุ์พืชท าให้รายได้ต่อปี 
ของเกษตรกรเวียดนามเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 24 ต่อปี นับต้ังแต่ปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549)  
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การท่ีรายได้เพิ่มขึ้น เกือบหนึ่ งใน ส่ีนี้ถือ เป็นการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ในภูมิภาคชนบท 
ท่ีมีความยากจนให้ดีขึ้นด้วย 

11. การเติบโตของรายได้ภาคการเกษตรส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อเศรษฐกิจระดับชาติเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศท่ัวท้ังระบบเศรษฐกิจ (economy-wide GDP) 
เป็นผลรวมของมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตรท่ีเพิ่มขึ้น และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศท่ีเพิ่มขึ้น 
จากอุตสาหกรรมต้นน้ าและปลายน้ า - โดยมีค่าเกือบ 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้หากไม่มี
การปรับปรุงพันธุ์พืช (ส าหรับพืชไร่ท้ังสามชนิดท่ีใช้วิเคราะห์ในบทก่อน) ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเวียดนามอาจน้อยลงเกือบร้อยละ 2 ของปัจจุบัน  

12. ผลกระทบทางเศรษฐกิจแบบเดียวกันสามารถน ามาใช้วิเคราะห์กับพืชชนิดพิเศษ เช่น ไม้ดอก  
ไม้ดอกมีบทบาทท่ีส าคัญต่อประเทศเวียดนาม และประเทศเวียดนามได้ประสบความส าเร็จ 
ในการปรับปรุงผลผลิตจากการผลิตไม้ดอกโดยพบว่า พื้นท่ีเพาะปลูกไม้ดอกโดยรวมขยายขึ้น 2.3 เท่า
นับต้ังแต่เวียดนามเป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) และมีผลผลิตไม้ดอกเพิ่มขึ้นถึง 7.2 เท่า ตัวเลขข้างต้น
แสดงการเติบโตของผลิตภาพท่ีดินในการผลิตไม้ดอกของเวียดนามท่ีเพิ่มขึ้นมากกว่า 3.1 เท่า  
จึงอาจค านวณการเติบโตของผลผลิตรายปีในระหว่างปี ค.ศ. 2006 และ ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2549  
และ พ.ศ. 2559) ได้เท่ากับร้อยละ 12.1 เมื่อใช้อัตราการเติบโตของผลิตภาพการผลิตรวม   
(TFP growth) จากนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชท่ีเหมาะสมคาดว่าจะท าให้เกิดการเติบโตของรายได้
ท่ี 118 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการปลูกไม้ดอกท่ัวประเทศ ส่งผลให้เกิดการเติบโตของรายได้
ประชาชาติ (national income growth) 221 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งรวมไปถึงผลทวีคูณและห่วงโซ่
มูลค่าด้วย (multiplication effects along the value chain) 

13. นอกเหนือจากพืชไร่ท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจและไม้ดอกแล้ว การวิเคราะห์ผักและไม้ผล 
ก็มีความส าคัญเช่นกัน เพราะหากปราศจากความส าเร็จในการปรับปรุงพันธุ์พืชจากท่ีประเทศเวียดนาม
เป็นสมาชิกยูพอฟ (UPOV) แล้ว การผลิตกล้วยจ านวน 250,000 ตัน เกรปฟรุตจ านวน 35,000 ตัน
มะม่วงจ านวน 150,000 ตัน ส้มจ านวน 90,000 ตัน สับปะรดจ านวน 110,000 ตัน กะหล่ าปลีจ านวน 
185,000 ตัน กะหล่ าดอกจ านวน 4,000 ตัน หอมใหญ่จ านวน 45,000 ตัน และแตงโมจ านวน 
255,000 ตัน ก็จะไม่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ความส าเร็จของการปรับปรุงพันธุ์พืชมีผลเชิงบวกต่อรายได้ 
ของภาคการเกษตร เนื่องจากภาคพืชสวนของประเทศเวียดนามท าก าไรได้มากกว่า 1 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ พัฒนาการนี้ท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (GDP) ของประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้น 
เกือบ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
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14. จากการค านวณผลกระทบต่อรายได้ของประเทศในข้างต้นสรุปได้ว่า กิจกรรมและการลงทุน 
ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชสร้างปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เวียดนาม โดยภาคการเกษตรท้ังหมดซึ่งรวมไปถึงการเพาะปลูกไม้ดอกและพืชสวนสามารถเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจเกือบ 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีค่ามากกว่าร้อยละ 11 ของมูลค่าเพิ่มรวม  
(gross value added) ของภาคการเกษตรในปัจจุบัน เมื่อน าจ านวนรายได้มารวมกับกับห่วงโซ่มูลค่า 
(value chains) ต่าง ๆ เป็นจ านวนท้ังส้ินกว่า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ท าให้สามารถค านวณ
ผลกระทบท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP impact) ได้ประมาณ 5 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งมีค่ามากกว่าร้อยละ 2.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ปัจจุบัน  

15. การศึกษาจากหลายตัวอย่าง ความคิดเห็นของนักปรับปรุงพันธุ์พืชเวียดนามและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น
ล้วนมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า การพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศเวียดนาม 
ในอนาคตจะเป็นผลมาจากการคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้ระบบยูพอฟ (UPOV) ซึ่งการปรับปรุงพันธุ์ 
ในประเทศเวียดนามยังจะสามารถพัฒนาต่อไปได้อีก แม้ว่ามีหลายเป้าหมายท่ีประสบผลส าเร็จ 
ไปแล้วก็ตาม โดยการศึกษาในบริบทนี้ควรค านึงเสมอว่ามูลค่าท่ีค านวณและอภิปรายไปข้างต้น 
เป็นการประเมิน โดยใช้วิธีการแบบค่อนข้างอนุรักษ์นิยมเพื่ อพิ จารณาประโยชน์ ท่ี แท้จริง  
(ซึ่ งมี มูลค่ าสูงกว่านี้ ) ของการเข้าเป็ นสมาชิกยูพอฟ  (UPOV) ท่ี ได้ ให้ และจะให้ประโยชน์ 
แก่ประเทศเวียดนามต่อไป  

Dao (2016) กล่าวว่า ในระยะเวลาสิบปีท่ีผ่านมาประเทศเวียดนามประสบความส าเร็จและมีความก้าวหน้าใน
การพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ โดยพันธุ์พืชใหม่เหล่านี้ได้น าความส าเร็จขนานใหญ่มาสู่การเกษตรของประเทศ 
จึงไม่จ าเป็นต้องกล่าวส่ิงใดเพิ่มเติมอีก 
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ค ำอธิบำยศพัท์เศรษฐศำสตร์ (Economy vocabulary) 

1. สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช (PBR/Plant Breeder Rights) หมำยถึง กำรให้สิทธิและควำมคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ 
ตำมกฎหมำยแก่นักปรับปรุงพันธ์ุพืช 

2. ผลิตภำพ (Productivity) หมำยถึง ปริมำณของผลผลิตที่ผลิตได้จำกที่ดินเพำะปลูกจำกกำรใส่ปัจจัยกำรผลิต 
เข้ำไปในกระบวนกำรผลิต  

3. เอเคอร์ (Acreage) หมำยถึง หน่วยวัดพ้ืนที่ โดยพ้ืนที่ 1 เอเคอร์มีขนำดเท่ำกับ 2.53 ไร่ หรือ 0.405 เฮกตำร์  

4. เฮกตำร์ (Hectare) หมำยถึง หน่วยวัดพ้ืนที่ตำมมำตรำเมตริก โดย 1 เฮกตำร์มีขนำดเท่ำกับ 10,0000 ตำรำงเมตร 
หรือประมำณ 6 ไร่ 1 งำน  

5. อุปทำน (Supply) หมำยถึง ควำมต้องกำรขำยสินค้ำและบริกำร 

6. อุปสงค์ (Demand) หมำยถึง ควำมต้องกำรซื้อสินค้ำและบริกำร 

7. ผลิตภำพกำรผลิตรวม (TFP) หมำยถึง กำรเพ่ิมข้ึนของผลผลิต โดยมิได้มีที่มำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของปัจจัยกำรผลิต  
คือ ปัจจัยแรงงำน ที่ดิน และปัจจัยทุน ซึ่งนักเศรษฐศำสตรจะเรียก สวนที่เพ่ิมข้ึนดังกล่ำวว่ำเป็น Residual Growth 
หรือเป็นผลมำจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี (Technical progress) และอื่น ๆ ซึ่งมีองคประกอบหลำยปจจัย  
ไดแก กำรบริหำรจัดกำร ประสบกำรณคุณภำพของแรงงำนซึ่ง ข้ึนอยู่กับระดับกำรศึกษำ อำยุเพศ และที่ส ำคัญคือ  
ปจจัยเทคโนโลยีของทุน รวมถึงกำรวิจัยและพัฒนำ (R&D) กำรมี ประสิทธิภำพ (Efficiency) ในกำรผลิต เป็นต้น 

8. พื้นที่ทำงกำรเกษตร (Arable land) หมำยถึง พ้ืนที่ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์หรือเหมำะสมต่อกำรเพำะปลูกพืช 

9. Arable farming หมำยถึง กำรปลูกพืชไร่หรือพืชอำยุปีเดียว  

10. กระบวนมโนทัศน์ (Conception) หมำยถึง กระบวนกำรคิดเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ที่ย่ังยืน 

11. พืชหลัก (major crops) หมำยถึง สินค้ำเกษตรด้ำนพืชที่มีกำรบริโภคเป็นปริมำณมำก หรือผลิตเพ่ือกำรค้ำมำก 
ซึ่งส่วนมำกเป็นพืชไร่ เช่น ข้ำว ข้ำวโพด ข้ำวบำร์เลย์ เป็นต้น 

12. พืชชนิดพิเศษ (specialty crops) ได้แก่ ไม้ดอกและผักเมืองหนำว ไม้ประดับ ผักสลัดชนิดต่ำง ๆ เห็ดหอม และหวำย เป็นต้น 

13. ห่วงโซ่มูลค่ำ/ห่วงโซ่แห่งคุณค่ำ (Value Chain) หมำยถึง กำรวิเครำะห์ล ำดับกิจกรรมหลักเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย 
และเพ่ือสร้ำง ‘ควำมได้เปรียบ’ หรือเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่ำงหรือดีกว่ำ โดยมี วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำ 
หรือคุณภำพให้ผู้บริโภค โดยกำรมองอย่ำงเป็นกระบวนกำรสร้ำงมูลค่ำจำกต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ เช่น ผู้บริโภคมองว่ำ  
เป็นสินค้ำท่ีแปลก ไม่เหมือนใคร มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นต้น 

14. ดุลยภำพบำงส่วน (A Partial Equilibrium) หมำยถึง กำรศึกษำถึงกำรเกิดรำคำและปริมำณในตลำดผลผลิต 
หรือตลำดปัจจัยกำรผลิตเพียงตลำดเดียว โดยถือว่ำตลำดที่ก ำลังพิจำรณำอยู่ ไม่ส่งผลกระทบแก่ตลำดอื่น  ๆ  
และไม่ถูกกระทบโดยตลำดอื่น ๆ 
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15. วำกยสัมพันธ์ (Syntax) หมำยถึง โครงสร้ำงและรูปแบบของภำษำ  

16. ส่วนเกินผู้ผลิต (Producer surplus) หมำยถึง ผลประโยชน์สุทธิจำกกำรขำยสินค้ำชนิดหน่ึง 

17. มูลค่ำเพิ่ มรวม (Gross Value Added) หมำยถึง กำรประเมินมูลค่ำของสินค้ำและบริกำรในอุตสำหกรรม 
หรือภำคส่วนทำงเศรษฐกิจหน่ึง  

18. อัตรำก ำไรขั้นต้น (Gross Margin/Gross Profit Margin) คือ ผลต่ำงของรำยได้หักต้นทุน ซึ่ งเป็นอัตรำส่วน 
ทำงกำรเงินที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

19. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) หมำยถึง มูลค่ำตลำดของสินค้ำและบริกำรข้ันสุดท้ำยที่ผลิตในประเทศ 
ในช่วงเวลำหน่ึง ๆ โดยไม่ค ำนึงว่ำผลผลิตน้ันจะผลิตข้ึนมำด้วยทรัพยำกรของชำติใด  

20. ต้นน้ ำ (Upstream) หมำยถึง แหล่งที่มำของวัตถุดิบ   

21. ปลำยน้ ำ (Downstream) หมำยถึง กำรที่สินค้ำหรือบริกำรไปถึงผู้บริโภค 

22. กำรวิเครำะห์ค่ำตัวทวี (Multiplier Analysis) หมำยถึง อุปสงค์มีผลจะเกิดจำกกำรใช้จ่ำยมวลรวมในระบบเศรษฐกิจ 
ซึ่งมีองค์ประกอบจำกกำรใช้จ่ำยกำรบริโภค กำรใช้จ่ำยกำรลงทุน กำ รใช้จ่ำยของภำครัฐบำล กำรส่งออกสุทธิ  
ซึ่งกำรใช้จ่ำยข้ำงต้นจะก ำหนดผลผลิตกำรจ้ำงงำน ผลผลิต และระดับรำยได้ประชำชำติ โดยผ่ำนกำรท ำงำน  
ของตัวทวีคูณ (multiplier) ย่ิงตัวทวีคูณมีค่ำมำกเท่ำใด ย่อมหมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้จ่ำยในระบบเศรษฐกิจ 
จะมีผลเพ่ิมผลผลิตและกำรจ้ำงงำนมำกข้ึนเท่ำน้ัน 

23. ทฤษฎีกำรประเมินเชิงระบบคุณค่ำ (Systematic Value) หมำยถึง กำรประเมินเชิงระบบและมุ่งเน้นกำรตัดสินคุณค่ำ 

24. รำยได้จำกกำรตลำด (Market Revenue) หรือส่วนแบ่งทำงกำรตลำด หมำยถึง กำรจัดแบ่งลูกค้ำที่มีอยู่ทั้งหมด
ออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยจัดให้คนที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกันหรือเหมือนกันด้ำนควำมต้องกำรในผลิตภัณฑ์มีกำรตอบสนอง 
ต่อสิ่งเร้ำทำงกำรตลำดที่เหมือนกัน เป็นกลุ่มตลำดเดียวกัน 

25. มูลค่ำตลำด (Market Value) หมำยถึง ขนำดมูลค่ำกิจกำรในตลำด  

26. กำรทดสอบภำวะวิกฤต (Stress Testing) หมำยถึง วิธีกำรทดสอบว่ำหำกเกิดเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในทำงลบ 
ที่รุนแรง จะส่งผลกระทบมำกน้อยเพียงใดต่อเศรษฐกิจของประเทศ สถำบันกำรเงินจะอยู่รอดได้หรือไม่ เพ่ือพิจำรณำว่ำ
จะต้องปรับตัวหรือจัดกำรกับควำมเสี่ยงที่มีอยู่อย่ำงไร 

27. กำรวิเครำะห์อภิมำน (meta-analysis) หมำยถึง วิธีกำรทำงสถิติที่ใช้เพ่ือเปรียบเทียบและรวบรวมข้อมูลจำกงำนวิจัย
ต่ำง ๆ กัน โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือก ำหนดสิ่งที่พบเหมือน ๆ กัน สิ่งที่ต่ำงกัน และควำมสัมพันธ์ที่น่ำสนใจอื่น ๆ     

28. แบบจ ำลอง (Model) หมำยถึงกำรพิจำรณำปัจจัยหลำยอย่ำงที่คิดเป็นจ ำนวนได้ ซึ่งปัจจัยเหล่ำน้ันอำจเป็นปัจจัยชนิด
แปรผัน หรือคงที่  กำรสร้ำงสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัย เหล่ำน้ีอำจแสดงเป็นรูปสมกำรหรือกรำฟ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง 
ของแบบจ ำลอง แบบจ ำลองจึงมักจะใช้เพ่ือวิเครำะห์ว่ำตัวแปรใดมีอิทธิพลต่อเร่ืองที่จะศึกษำ ใช้เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงตัวแปรและใช้เพ่ือท ำนำยหรือพยำกรณ์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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29. แบบจ ำลองดุลยภำพบำงส่วน (partial equilibrium model) หมำยถึง กำรวิเครำะห์ปรำกฏกำรณ์หน่ึงโดยสมมติ
ว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดข้ึนกับเร่ืองที่ก ำลังวิเครำะห์จะไม่ส่งผลกระทบไปยังปรำกฏกำรณ์อื่น ตัวอย่ำงเช่น  
กำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงรำคำสินค้ำชนิดหน่ึง โดยก ำหนดให้กำรเปลี่ยนแปลงของสินค้ำน้ันมีผลเฉพำะต่อปริมำณ
ควำมต้องกำรในสินค้ำน้ันเท่ำน้ัน แต่ไม่มีผลต่อรำคำ ปริมำณกำรผลิตและปริมำณควำมต้องกำรของสินค้ำอื่น  ๆ  
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้ำที่ก ำลังวิเครำะห์ หรือกำรวิเครำะห์ผลของกำรข้ึนภำษีกำรค้ำ ที่มีต่อกิจกำรใดกิจกำรหน่ึง  
ซึ่งมีกำรสมมติว่ำ กำรข้ึนภำษีประเภทน้ันจะไม่มีผลต่อธุรกิจอื่นแต่อย่ำงใด 

30. กำรวิเครำะห์แบบดุลภำพทั่วไป  (General equilibrium analysis) หมำยถึงกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลง 
ของสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่มีต่อสิ่งอื่น ๆ อย่ำงต่อเน่ือง เช่น กำรปรับตัวของรำคำสินค้ำชนิดหน่ึงจะมีผลท ำให้ระดับรำคำ 
ของสินค้ำอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงไปด้วย หรือกำรที่สิ่งหน่ึงเกิดข้ึนแล้วจะมีผลไม่เพียงแต่กระทบตัวเองแล้วยังมีผลกระทบ
ส่วนอื่น ๆ ด้วย ตัวอย่ำง เช่น กำรเพ่ิมข้ึนของรำคำเน้ือสุกร จะมีผลกระทบต่ออุปสงค์ส ำหรับเน้ือสุกรและรำคำเน้ือไก่ 
และรำคำอำหำรชนิดอื่นด้วย 
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