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คุณค่าและคุณค่าทางเศรษฐกจิของความหลากหลาย

คณุคา่ของความหลากหลายทางชวีภาพ
มอียา่งนอ้ย 5 ประการ
1) คณุคา่ในแงเ่ป็นสายใยแหง่ชวีติหรอืการ

(Web of life)
2) เป็นแหลง่อาหารและยารักษาโรคของ

3)
4) ใชสํ้าหรับการพัฒนาสายพันธุพ์ชืและ

สตัวใ์นการปรับปรงุพันธุ์
5) เป็นฐานทรัพยากรสําหรับ

เทคโนโลยชีวีภาพและอตุสาหกรรม
สมัยใหม่

ขอ้จาํกดัของการประเมนิมลูคา่
ทางเศรษฐกจิ

1) คณุคา่ในแงส่ายใยแหง่ชวีติ
(Web of life)

(Life support
system) ไมอ่าจประเมนิได ้เพราะ

1) คณุคา่สํารอง (option value)

อาหาร/ยา/
ไดช้ดัเจนจนกวา่อนาคตจะมาถงึ
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การประเมินคุณค่าทางเศรษฐกจิ

World
GNP

18 ลา้น
ลา้น$

Biodiversity
Value

33 ลา้นลา้น$

Robert Costanza(1997)The value of the world’s ecosystem services and natural capital

World
GNP

18 ลา้น
ลา้น$

• มลูคา่การตลาดของสมนุไพรของโลกคดิเป็นมลูคา่ 83,000 ลา้น$ (WHO-2011)
• 60%
ชวีภาพ หรอืเทา่กบั 572.4 พันลา้น$ (Pavan Sukhdev-TEEB 2012)

• มลูคา่เศรษฐกจิยาสมนุไพร 11,000 ลา้นบาท แบง่เป็น ตลาดยา 8,000 ลา้นบาท
(สภาอตุฯ 2554) มลูคา่ยาสถานบรกิารของรัฐ 3,000 ลา้นบาท (อย.2556) แตถ่า้รวม
อาหารเสรมิ/ 48,000 ลา้นบาท (สวทช. 2554)
•

59,798 ลา้นบาท



มูลค่าทางเศรษฐกจิของพันธ์ุพชื
1.เมล็ดพนัธุพ์ชืไร่ 1

ชนดิพชื
(ลา้นไร)่

ปรมิาณเมล็ดพันธุ์
(ตัน)

มลูคา่
(ลา้นบาท)

สดัสว่นการผลติ
(รัฐ:เอกชน:เกษตรกร)

ขา้ว 69.11 1,036,650 20,737 10:10:80
ขา้วโพดไร่ 6.602 19,805 2,377 0:99:1
ขา้วฟ่าง 0.207 550 66 0:100:0
ทานตะวัน 0.168 330 119 0:100:0

0.799 11,981 359 100:0:0
0.950 4,749 143 100:0:0
0.209 4,178 125 100:0:00.209 4,178 125 100:0:0

2.เมล็ดพนัธุผ์กั1 3.86 5,645 1,716 0:100:0

3. กลา้พชืยนืตน้
ชนดิพชื

(ลา้นไร)่
ปรมิาณตน้พันธุ์

(ตน้)
มลูคา่

(ลา้นบาท)
สดัสว่นการผลติ

(รัฐ:เอกชน:เกษตรกร)
ยางพารา2 18.46 90,000,000 2,700 5:85:10
ปาลม์ 2 4.32 4,752,000 200 10:90:0
รวม 100.825 * 28,538 *

[1] สมาคมการคา้เมลด็พันธุไ์ทย (2553)
[2] 90 ตน้/ 22 ตน้/ไร่

20 30 บาท/
42 บาท/



ประโยชน์จากการเข้าเป็นภาคีเปรียบเทยีบราคาเมล็ดพนัธ์ุภายใต้ IPR

1.ประเมนิจากราคาเมล็ด
พันธุล์กูผสมเปรยีบเทยีบ
กบัราคาเมล็ดพันธุพ์ชื

“การมรีะบบ
ทรัพยส์นิทางปัญญา
ภายในเมล็ดพันธุ”์ Tripp
et all (2006)
2. เปรยีบเทยีบจากราคา
กอ่นและหลงั หรอื

IPR IPR
3. ประเมนิเป็นรายกรณี
เชน่ กลา้ยาง กบัปาลม์

1.ประเมนิจากราคาเมล็ด
พันธุล์กูผสมเปรยีบเทยีบ
กบัราคาเมล็ดพันธุพ์ชื

“การมรีะบบ
ทรัพยส์นิทางปัญญา
ภายในเมล็ดพันธุ”์ Tripp
et all (2006)
2. เปรยีบเทยีบจากราคา
กอ่นและหลงั หรอื

IPR IPR
3. ประเมนิเป็นรายกรณี
เชน่ กลา้ยาง กบัปาลม์

28,542 ลา้นบาท/ปี เป็น 80,721-142,932
ลา้นบาท/ปี  ดงัตารางถัดไป



เมล็ดพนัธ์ุราคาแพง 2-6 เท่า





ประโยชน์จากการเข้าเป็นภาคี
•

•
ผลกระทบตอ่นวตักรรม หรอืการฟ้องรอ้งเกษตรกร แตจํ่าเป็นตอ้งใชเ้วลาและตอ้ง
อาศยัขอ้มลูเป็นจํานวนมาก
•

ทรัพยากร คดิเป็นมลูคา่ทางเศรษฐกจิ 10,740 – 48,928 ลา้นบาท/ปี

ผลกระทบจากการศนูยเ์สยีการแบง่ปันผลประโยชนจ์ากทรัพยากรชวีภาพ = มลูคา่
ทางเศรษฐกจิของอตุสาหกรรมชวีภาพ X สดัสว่นความหลากหลายทางชวีภาพใน
ประเทศไทย X สดัสว่นการแบง่ปันผลประโยชนจ์ากการเขา้ถงึทรัพยากรชวีภาพ

รายการ
(บาท)

สงู
(บาท)

ผลติภัณฑย์า 2,400,000,000,000 4,800,000,000,000
เมล็ดพันธุ์ 960,000,000,000 960,000,000,000
ผลติภัณฑอ์ารักขาพชื 600,000,000 96,000,000,000

1,920,000,000,000 3,840,000,000,000
89,600,000,000 89,600,000,000

รวม 5,370,200,000,000 9,785,600,000,000



ประโยชน์จากการเข้าเป็นภาคีรวมผลกระทบทางเศรษฐกจิ

ผลกระทบกรณีเขา้เป็นภาคี UPOV 1991
• จาก 28,542 ลา้นบาท/ปี เป็น
80,721-142,932 52,179-114,390 ลา้นบาท/ปี

ผลกระทบจากการไมไ่ดรั้บการแบง่ปันผลประโยชนจ์ากทรัพยากรชวีภาพ (ใน 5
สาขาคอื ยา เมล็ดพันธุ ์สารอารักขาพชื ผลติภณัฑส์ขุภาพ/ความงาม และ

)
• คดิเป็นมลูคา่ทางเศรษฐกจิ 10,740 – 48,928 ลา้นบาท/ปี

หมายเหต ุไมร่วมผลกระทบจากการถกูกดีกนัการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรชวีภาพของ

• ศกัยภาพของการนําจลุนิทรยีม์าใชพั้ฒนาผลติภัณฑต์า่งๆมลูคา่ 3.3-4.6 แสนลา้น
บาท
• ศกัยภาพในการผลติยาโดยใชค้วามหลากหลายทางชวีภาพประมาณ 6
•

รวมผลกระทบกรณยูีปอพ 62,919-163,318 ล้านบาท



จีเอสพ ีเหตุผลหลักของการเจรจาเอฟทเีอ

ผูแ้ทนถาวรไทยประจํา WTO, กระทรวงพาณชิย์ (2555)

= 34,560 ล้านบาท (32บาท:1$)




