
 

 

ผู้เช่ียวชาญจากอียชูวนท าความเข้าใจ การคุ้มครองพนัธุพื์ชส าคญัอย่างไร และมี
ประโยชน์อย่างไรต่อเกษตรกรและนักปรบัปรงุพนัธุใ์นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 
กรงุเทพฯ 1 กรกฎาคม 2564 

ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สหภาพยุโรป (European Union : EU) ได้จดัสมัมนาออนไลน์ในหวัข้อ ‘การคุ้มครอง
พนัธุ์พืชและ UPOV 1991’ ภายใตก้รอบของโครงการความร่วมมอืดา้นทรพัยส์นิทางปัญญา IP Key South-East Asia (ไอพี 
คีย ์เซาท์อีสต์เอเชีย) เพื่อเปิดโอกาสใหภ้าครฐัและภาคเอกชนในสหภาพยุโรปและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ไดแ้ลกเปลีย่นขอ้มูล
เกีย่วกบัประโยชน์ทีเ่กษตรกรและนักปรบัปรุงพนัธุ์พชืจะไดร้บัจากการเขา้เป็นรฐัภาคขีองอนุสญัญา UPOV 1991 และบทบาทที่
ส าคญัของการคุม้ครองพนัธุพ์ชืต่อการเกษตรยัง่ยนืและความมัน่คงทางอาหารระดบัโลก 

ตวัแทนเกษตรกรและนักปรบัปรุงพนัธุ์ที่เข้าร่วมการสมัมนาออนไลน์ในครัง้นี้อธิบายว่าระบบคุ้มครองพนัธุ์พืชที่มี
ประสทิธภิาพจะช่วยรบัประกนัการเขา้ถงึพนัธุพ์ชืใหม่ทีม่อียู่ในตลาดโลกไดอ้ย่างไร 

ตวัแทนจากองค์กรพนัธุ์พืชในสหภาพยุโรปและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ที่ให้เกียรติมาเป็นวทิยากรและเข้าร่วมการ
เ ส วนา  ได้ แก่  Community Plant Variety Office (CPVO), International Union for the Protection of New Varieties of 
Plants (UPOV), สมาพนัธ์สหกรณ์การเกษตร COPA-COGECA, ส านักงานคุ้มครองพนัธุ์พืชประเทศเวียดนาม , Vinaseed, 
East-West Seed, HFFA Research, Grapa Varieties, HZPC Potatoes และ Asia and Pacific Seed Association (APSA) 

งานวจิยัที่ถูกยกมาพูดคุยในงานสมัมนาในครัง้นี้เผยให้เหน็ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมจากการ
ปรบัปรุงพนัธุ์พชื และเน้นย ้าว่าการปรบัปรุงพนัธุ์พชืมบีทบาทส าคญัในสหภาพยุโรป นัน่คอืหากสหภาพยุโรปไม่มกีารปรบัปรุง
พนัธุพ์ชืเป็นเวลา 20 ปี ผลผลติโดยเฉลีย่ต่อปีจะหายไปกว่า 20% ความพยายามทีจ่ะปรบัปรุงพนัธุพ์ชืมเีป้าหมายเพื่อใหพ้นัธุ์พชื
ใหม่ใหผ้ลผลติทีม่ากขึน้ ออกดอกผลเรว็ขึน้ หรอืเพิม่ความสามารถในการต้านทานความแหง้แลง้ ศตัรูพชื และโรคพชืทีเ่กดิจาก
เชือ้ราและแบคทเีรยี พนัธุพ์ชืทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงจะท าใหค้วามจ าเป็นในการใชปุ้๋ ย ยาฆา่แมลง และสารฆา่เชือ้ราลดลง 



 

 

การเขา้เป็นรฐัภาค ีUPOV 1991 เป็นผลดต่ีอเกาหลใีต้เช่นกนั ก่อนเกาหลใีต้เขา้เป็นรฐัภาคใีนปี 2545 จะต้องจ่ายค่า
สทิธใินการปรบัปรุงพนัธุ์ (Royalty) ใหก้บัต่างประเทศ ปัจจุบนัเกาหลใีต้สามารถขายสทิธพิันธุ์พชืทีป่รบัปรุงขึน้ใหม่ใหป้ระเทศ
อื่นได ้โดยเฉพาะพนัธุ์กุหลาบ และญี่ปุ่ นสามารถส่งออกดอกไมพ้นัธุ ์Gentiana ‘Lovely Ashiro’ แบบตดัแต่งแลว้สู่สหภาพยุโรป 
และขายวสัดุขยายพนัธุพ์ชืสูน่ิวซแีลนดแ์ละชลิ ีเพื่อใหเ้พาะปลูกและสง่ออกไปสูส่หภาพยุโรปและประเทศต่างๆ ต่อไป 

เหล่านี้ เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าระบบของ UPOV ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการปรับปรุงพนัธุ์พืชใหม่ เพื่อให้เกิด
ผลตอบแทนจากการลงทุนในการวจิยัและการพฒันา (Research & Development) ไปพรอ้มๆ กบัเอือ้ใหเ้กษตรกรสามารถเลอืก
พนัธุพ์ชืทีเ่หมาะสมกบัสภาพภูมอิากาศทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละแหล่งปลูกได ้

 
กรณีศึกษา: ความส าเรจ็ของประเทศเวียดนามและ Vinaseed 

Vinaseed เป็นหนึ่งในบรษิทัผลติเมลด็พนัธุ์ทีใ่หญ่ที่สุดในประเทศเวยีดนาม ก่อตัง้ขึ้นในปี 2511 โดยเป็นของรฐับาล 
ก่อนจะเปลีย่นมาเป็นบรษิทัเอกชนในปี 2546 Vinaseed ผลติเมลด็พนัธุ์ขายใหเ้กษตรกรอย่างจ ากดั แต่เมื่อเวยีดนามเขา้เป็นรฐั
ภาค ีUPOV 1991 ในปี 2549 Vinaseed กไ็ด้ลงทุนในการวจิยัและการพฒันาเพื่อน าเมล็ดพนัธุ์มาปรบัปรุงในอาคารวจิยั พวก
เขาสามารถยกระดบัขดีความสามารถในการผลติและสง่ออกไปยงัตลาดโลก จนสามารถสง่ออกไปยงักมัพูชา จนี ลาว และเมยีน
มาได้อย่างสม ่าเสมอ หลงัจากเวยีดนามเขา้เป็นรฐัภาคขีอง UPOV 1991 รายได้ของ Vinaseed เพิม่ขึ้นจาก 25,700 ดอลลาร์
สหรฐัในปี 2549 เป็น 5.2 ลา้นดอลลารส์หรฐัในปี 2562 

รายได้เฉลี่ยต่อเฮคเตอร์ของเกษตรกรเวยีดนามทีใ่ชพ้นัธุ์พืชทีไ่ดร้บัการคุม้ครองนัน้มากกว่าเกษตรกรทีใ่ช้พนัธุ์พชืที่
ไม่ไดร้บัการคุม้ครองถงึ 46% รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้มาจากผลผลติทีเ่พิม่ขึน้ถงึ 21% จากการใชพ้นัธุพ์ชืคุม้ครอง 

ความส าเรจ็ของ Vinaseed แสดงใหเ้หน็ว่าระบบปรบัปรุงพนัธุพ์ชืของเวยีดนามไดพ้ฒันาเป็นอย่างมากหลงัจากเขา้เป็น
รัฐภาคีของ UPOV 1991 และภายใต้กรอบของอนุสัญญา UPOV 1991 และการสนับสนุนจากรัฐบาล ชาวนา ผู้จัดการ 
นักวทิยาศาสตร ์และผูป้ระกอบการชาวเวยีดนามจงึมบีทบาททีส่ าคญัยิง่ต่อการเกษตรยัง่ยนืทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรมสมยัใหม่ 

 งานสมัมนาออนไลน์ในครัง้นี้เป็นความรเิริม่ของสหภาพยุโรปภายใตโ้ครงการ IP Key South-East Asia (ไอพ ีคยี ์เซาท์
อสีตเ์อเชยี) 
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เก่ียวกบั IP Key South-East Asia 

IP Key South-East Asia (ไอพ ีคยี ์เซาท์อสีต์เอเชยี) เป็นโครงการระยะเวลา 4 ปีทีไ่ดร้บัเงนิทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปและ
ด าเนินงานโดยส านักงานทรพัยส์นิทางปัญญาของสหภาพ มจีุดประสงค์เพื่อส่งเสรมิการปกป้องสทิธิแ์ละการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ด้านทรพัย์สนิทางปัญญาในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ผ่านการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและเศรษฐกิจที่
เหมาะสมซึ่งช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุนในภูมิภาค ด้วยการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพด้านทรพัย์สินทางปัญญา ไอพี คีย์ เซาท์อีสต์เอเชีย มุ่งหวงัให้เกิดความเท่าเทียมทัง้ส าหรบัผู้ประกอบการใน
ระดบัประเทศและผูถ้อืประโยชน์ทุกฝ่ายในสหภาพยุโรป โดย ไอพ ีคยี ์เซาท์อสีต์เอเชยี คอืแผนงานหนึ่งในสามทีไ่ดร้บัเงนิทุน
สนับสนุนจากสหภาพยุโรป มุ่งเน้นเรื่องทรพัยส์นิทางปัญญาและด าเนินงานโดยส านักงานทรพัยส์นิทางปัญญาของสหภาพยุโรป 
ร่วมกบั ไอพ ีคยี ์ไชน่า และ ไอพ ีคยี ์ละตนิ อเมรกิา 
 

เก่ียวกบัส านักงานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยุโรป 

ส านักงานทรพัย์สนิทางปัญญาของสหภาพยุโรป (European Union Intellectual Property Office : EUIPO) คอืหน่วยงานของ
สหภาพยุโรป มฐีานการด าเนินงานในเมอืงอาลคีานเต้ ประเทศสเปน ท าหน้าที่บรหิารการจดทะเบยีนเครื่องหมายการค้าของ
สหภาพยุโรป (European Union Trade Mark: EUTM) และหน่วยงาน Registered Community Design (RCD) โดยทัง้สอง
หน่วยงานใหค้วามคุม้ครองแก่รฐัสมาชกิสหภาพยุโรปทัง้ 27 รฐั ตลอดจนด าเนินกจิการความร่วมมอืระหว่างส านักงานทรพัยส์นิ
ทางปัญญาของประเทศต่างๆ ในระดบัภูมภิาคของสหภาพยุโรป ภายใตแ้ผนกลยุทธปี์ 2020 ส านักงานทรพัยส์นิทางปัญญาของ
สหภาพยุโรปไดป้ระสานงานกบัส านักงานทรพัยส์นิทางปัญญาของประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป เพื่อสง่เสรมิความร่วมมอืระดบั
สากลในดา้นทรพัยส์นิทางปัญญา ระหว่างกลุ่มพนัธมติรของสหภาพยุโรป ประเทศนอกสหภาพยุโรป และองคก์รพหุภาคี 
 
อีเมล: IPKEY-SEA@euipo.europa.eu    
เวบ็ไซต์: www.ipkey.eu    
เฟซบุค: https://www.facebook.com/IPKey.eu/  
ทวิตเตอร:์ https://twitter.com/IPKey_EU    
ลิงกอิ์น: https://www.linkedin.com/company/ipkey-eu/  
 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี 
วรรษชล ศริจินัทนันท ์ โทรศพัท:์ 089-969-9699    อเีมล: wassachol@ipkey.eu 
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