ผู้เชี่ยวชาญจากอียชู วนทาความเข้าใจ การคุ้มครองพันธุพ์ ชื สาคัญอย่างไร และมี
ประโยชน์อย่างไรต่อเกษตรกรและนักปรับปรุงพันธุใ์ นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
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ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สหภาพยุโรป (European Union : EU) ได้จดั สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ ‘การคุ้มครอง
พันธุ์พืชและ UPOV 1991’ ภายใต้กรอบของโครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สนิ ทางปั ญญา IP Key South-East Asia (ไอพี
คีย์ เซาท์อีสต์เอเชีย) เพื่อเปิ ดโอกาสให้ภาครัฐและภาคเอกชนในสหภาพยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แลกเปลีย่ นข้อมูล
เกีย่ วกับประโยชน์ทเ่ี กษตรกรและนักปรับปรุงพันธุ์พชื จะได้รบั จากการเข้าเป็ นรัฐภาคีของอนุ สญ
ั ญา UPOV 1991 และบทบาทที่
สาคัญของการคุม้ ครองพันธุพ์ ชื ต่อการเกษตรยังยื
่ นและความมันคงทางอาหารระดั
่
บโลก
ตัวแทนเกษตรกรและนักปรับปรุ งพันธุ์ท่เี ข้าร่ว มการสัม มนาออนไลน์ ในครัง้ นี้อธิบ ายว่าระบบคุ้มครอง พัน ธุ์พืช ที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยรับประกันการเข้าถึงพันธุพ์ ชื ใหม่ทม่ี อี ยู่ในตลาดโลกได้อย่างไร
ตัวแทนจากองค์กรพันธุ์พืช ในสหภาพยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ใี ห้เกียรติมาเป็ นวิทยากรและเข้าร่ว มการ
เ ส ว น า ไ ด้ แ ก่ Community Plant Variety Office (CPVO), International Union for the Protection of New Varieties of
Plants (UPOV), สมาพัน ธ์ส หกรณ์ ก ารเกษตร COPA-COGECA, ส านั ก งานคุ้มครองพันธุ์พืช ประเทศเวียดนาม, Vinaseed,
East-West Seed, HFFA Research, Grapa Varieties, HZPC Potatoes และ Asia and Pacific Seed Association (APSA)
งานวิจยั ที่ถูกยกมาพูดคุยในงานสัมมนาในครัง้ นี้เผยให้เห็นผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมจากการ
ปรับปรุงพันธุ์พชื และเน้นย้าว่าการปรับปรุงพันธุ์พชื มีบทบาทสาคัญในสหภาพยุโรป นัน่ คือ หากสหภาพยุโรปไม่มกี ารปรับปรุง
พันธุพ์ ชื เป็ นเวลา 20 ปี ผลผลิตโดยเฉลีย่ ต่อปี จะหายไปกว่า 20% ความพยายามทีจ่ ะปรับปรุงพันธุพ์ ชื มีเป้ าหมายเพื่อให้พนั ธุ์พชื
ใหม่ให้ผลผลิตทีม่ ากขึน้ ออกดอกผลเร็วขึน้ หรือเพิม่ ความสามารถในการต้านทานความแห้ง แล้ง ศัตรูพชื และโรคพืชทีเ่ กิดจาก
เชือ้ ราและแบคทีเรีย พันธุพ์ ชื ทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงจะทาให้ความจาเป็ นในการใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และสารฆ่าเชือ้ ราลดลง

การเข้าเป็ นรัฐภาคี UPOV 1991 เป็ นผลดีต่อเกาหลีใต้เช่นกัน ก่อนเกาหลีใต้เข้าเป็ นรัฐภาคีในปี 2545 จะต้องจ่ายค่า
สิทธิในการปรับปรุงพันธุ์ (Royalty) ให้กบั ต่างประเทศ ปั จจุบนั เกาหลีใต้สามารถขายสิทธิพ ันธุ์พชื ทีป่ รับปรุงขึน้ ใหม่ให้ประเทศ
อื่นได้ โดยเฉพาะพันธุ์กุหลาบ และญี่ป่ ุนสามารถส่งออกดอกไม้พนั ธุ์ Gentiana ‘Lovely Ashiro’ แบบตัดแต่งแล้วสู่สหภาพยุโรป
และขายวัสดุขยายพันธุพ์ ชื สูน่ ิวซีแลนด์และชิลี เพื่อให้เพาะปลูกและส่งออกไปสูส่ หภาพยุโรปและประเทศต่างๆ ต่อไป
เหล่ านี้ เ ป็ น ตัว อย่ างที่แสดงให้เห็น ว่ าระบบของ UPOV ช่ ว ยเพิ่ม แรงจูง ใจในการปรับปรุ งพันธุ์พืช ใหม่ เพื่อ ให้เกิด
ผลตอบแทนจากการลงทุนในการวิจยั และการพัฒนา (Research & Development) ไปพร้อมๆ กับเอือ้ ให้เกษตรกรสามารถเลือก
พันธุพ์ ชื ทีเ่ หมาะสมกับสภาพภูมอิ ากาศทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละแหล่งปลูกได้
กรณี ศึกษา: ความสาเร็จของประเทศเวียดนามและ Vinaseed
Vinaseed เป็ นหนึ่งในบริษทั ผลิตเมล็ดพันธุ์ทใ่ี หญ่ท่สี ุดในประเทศเวียดนาม ก่อตัง้ ขึ้นในปี 2511 โดยเป็ นของรัฐบาล
ก่อนจะเปลีย่ นมาเป็ นบริษทั เอกชนในปี 2546 Vinaseed ผลิตเมล็ดพันธุ์ขายให้เกษตรกรอย่างจากัด แต่เมื่อเวียดนามเข้าเป็ นรัฐ
ภาคี UPOV 1991 ในปี 2549 Vinaseed ก็ได้ลงทุนในการวิจยั และการพัฒนาเพื่อนาเมล็ดพันธุ์มาปรับปรุงในอาคารวิจยั พวก
เขาสามารถยกระดับขีดความสามารถในการผลิตและส่งออกไปยังตลาดโลก จนสามารถส่งออกไปยังกัมพูชา จีน ลาว และเมียน
มาได้อย่างสม่าเสมอ หลังจากเวียดนามเข้าเป็ นรัฐภาคีของ UPOV 1991 รายได้ของ Vinaseed เพิม่ ขึ้นจาก 25,700 ดอลลาร์
สหรัฐในปี 2549 เป็ น 5.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562
รายได้เฉลี่ยต่อเฮคเตอร์ของเกษตรกรเวียดนามทีใ่ ช้พนั ธุ์พืชทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองนัน้ มากกว่าเกษตรกรทีใ่ ช้พนั ธุ์พชื ที่
ไม่ได้รบั การคุม้ ครองถึง 46% รายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ มาจากผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ถึง 21% จากการใช้พนั ธุพ์ ชื คุม้ ครอง
ความสาเร็จของ Vinaseed แสดงให้เห็นว่าระบบปรับปรุงพันธุพ์ ชื ของเวียดนามได้พฒ
ั นาเป็ นอย่างมากหลังจากเข้าเป็ น
รัฐ ภาคีข อง UPOV 1991 และภายใต้ ก รอบของอนุ ส ัญ ญา UPOV 1991 และการสนั บ สนุ น จากรัฐ บาล ชาวนา ผู้ จ ัด การ
นักวิทยาศาสตร์ และผูป้ ระกอบการชาวเวียดนามจึงมีบทบาททีส่ าคัญยิง่ ต่อการเกษตรยังยื
่ นทีข่ บั เคลื่อนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่
งานสัมมนาออนไลน์ในครัง้ นี้เป็ นความริเริม่ ของสหภาพยุโรปภายใต้โครงการ IP Key South-East Asia (ไอพี คีย์ เซาท์
อีสต์เอเชีย)

*****

เกี่ยวกับ IP Key South-East Asia
IP Key South-East Asia (ไอพี คีย์ เซาท์อสี ต์เอเชีย) เป็ นโครงการระยะเวลา 4 ปี ทไ่ี ด้รบั เงินทุนสนับสนุ นจากสหภาพยุโรปและ
ดาเนินงานโดยสานักงานทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของสหภาพ มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการปกป้ องสิทธิและการบั
์
งคับใช้กฎหมาย
ด้านทรัพย์สนิ ทางปั ญญาในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและเศรษฐกิจที่
เหมาะสมซึ่ง ช่ว ยส่ง เสริมการค้าและการลงทุ น ในภู มิภ าค ด้ว ยการสนั บ สนุ น การบัง คับ ใช้ก ฎหมายและการปฏิบ ัติง านที่มี
ประสิทธิภาพด้านทรัพย์สินทางปั ญญา ไอพี คีย์ เซาท์อีสต์เอเชีย มุ่งหวังให้เกิดความเท่าเทียมทัง้ สาหรับผู้ประกอบการใน
ระดับประเทศและผูถ้ อื ประโยชน์ทุกฝ่ ายในสหภาพยุโรป โดย ไอพี คีย์ เซาท์อสี ต์เอเชีย คือแผนงานหนึ่งในสามทีไ่ ด้รบั เงินทุน
สนับสนุนจากสหภาพยุโรป มุ่งเน้นเรื่องทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและดาเนินงานโดยสานักงานทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของสหภาพยุโรป
ร่วมกับ ไอพี คีย์ ไชน่า และ ไอพี คีย์ ละติน อเมริกา
เกี่ยวกับสานักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป
สานักงานทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของสหภาพยุโรป (European Union Intellectual Property Office : EUIPO) คือหน่ วยงานของ
สหภาพยุโรป มีฐานการดาเนินงานในเมืองอาลีคานเต้ ประเทศสเปน ทาหน้าที่บริหารการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ
สหภาพยุ โ รป (European Union Trade Mark: EUTM) และหน่ ว ยงาน Registered Community Design (RCD) โดยทัง้ สอง
หน่ วยงานให้ความคุม้ ครองแก่รฐั สมาชิกสหภาพยุโรปทัง้ 27 รัฐ ตลอดจนดาเนินกิจการความร่วมมือระหว่างสานักงานทรัพย์สนิ
ทางปั ญญาของประเทศต่างๆ ในระดับภูมภิ าคของสหภาพยุโรป ภายใต้แผนกลยุทธ์ปี 2020 สานักงานทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของ
สหภาพยุโรปได้ประสานงานกับสานักงานทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับ
สากลในด้านทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ระหว่างกลุ่มพันธมิตรของสหภาพยุโรป ประเทศนอกสหภาพยุโรป และองค์กรพหุภาคี
อีเมล: IPKEY-SEA@euipo.europa.eu
เว็บไซต์: www.ipkey.eu
เฟซบุค: https://www.facebook.com/IPKey.eu/
ทวิ ตเตอร์: https://twitter.com/IPKey_EU
ลิ งก์อิน: https://www.linkedin.com/company/ipkey-eu/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ มที่
วรรษชล ศิรจิ นั ทนันท์
โทรศัพท์: 089-969-9699

อีเมล: wassachol@ipkey.eu

