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การปรับปรุงพันธ์ุท่ีชาญฉลาด

เทคโนโลยชีีวภาพมกัถกูมองเทา่กบัพันธวุศิวกรรมหรอืจเีอม็โอ และผูส้นบัสนนุหรอืผูต้อ่ตา้นพชืจเีอม็โอกม็กัจะสนบัสนนุหรอืตอ่ตา้น “วทิยาศาสตร”์ 
แขนงนี้ด้วย แต่เทคโนโลยีชีวภาพมีมากกว่าจีเอ็มโอ และวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชก็มีมากกว่าการ
ตัดต่อยีนระหว่างสิ่งมีชีวิตอย่างที่จีเอ็มโอทำาอยู่

ส่ิงท่ีอยู่เบ้ืองหลังการพัฒนาน้ีคือความท้าทายในการหาเคร่ืองมือเพ่ือการเกษตรเชิงนิเวศ1  และการผลิตอาหารท่ีย่ังยืน  เทคโนโลยีใหม่ๆ และ
นวัตกรรมมีความสำาคัญในการลดปัจจัยการผลิตและเพิ่มผลผลิต แต่สิ่งนี้เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการเกษตร การเข้าถึงที่ดิน และความยากจนได้ นวัตกรรมที่จะส่งผลต่อความสามารถในการหาอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของโลก 
นั้นมีกว้างขวางมาก เช่น การปฏิรูปท่ีดินและสิทธิการครอบครองทรัพย์สิน ความเท่าเทียมทางสังคมของกลุ่มคนในชนบท หรือกระบวนการการกิน 
เนื้อสัตว์ให้น้อยลง สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อนวัตกรรมทางเลือกเหล่านีค้ือข้อจำากัดด้านการค้า สถาบันและวัฒนธรรมมากกว่าข้อจำากัดด้านเทคนิค

เทคโนโลยีใหม่ๆ ยังอาจกระทบกับความสัมพันธ์เชิงอำานาจอื่นๆ ระดับหนี้สินของชาวนา การเป็นเจ้าของสิทธิทางปัญญา และการเข้าถึงตลาด  
ดงันัน้เดมิพนัจงึสงู ดว้ยเหตนีุใ้นการศกึษาเพือ่ประเมินองคค์วามรู้ระดบัสากลดา้นการเกษตร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา ในป ี2552 
จึงให้ความสนใจที่การกลั่นกรองภูมิปัญญาสากลว่าอะไรคือเทคโนโลยีที่มีบทบาทที่สุด ข้อสรุปว่าในประเทศกำาลังพัฒนามีนวัตกรรมมากมายเกี่ยว
กับการเพาะปลูก การผลิตและการจัดการอาหาร แต่สังเกตได้ว่ามีการกล่าวถึงประโยชน์ของจีเอ็มโอน้อยมาก

จเีอม็โอไมส่ามารถทำางานกบัสายพนัธุท์ีซ่บัซอ้นได ้(สายพนัธ์ุทีม่หีลายพันธกุรรม) ซึง่มกัเป็นสายพันธุท์ีม่ปีระโยชนม์ากทีส่ดุ เชน่ สายพันธุท์ีเ่พิม่ผลผลติ   
นอกจากนี้ผลลัพธ์ที่ได้จากจีเอ็มโอยังไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และการเมืองได้ลงทุนไป พืชจีเอ็มโอมีข้อจำากัดต่อความซับซ้อน (ของสาย
พันธ์ุ) สายพันธ์ุจีเอ็มโอส่วนใหญ่จึงเป็นสายพันธุ์ธรรมดา เช่น ทนยาฆ่าหญ้าและทนยาฆ่าแมลง แล้วเทคโนโลยีชีวภาพอื่นๆ จะให้ผลลัพท์ที่ดีกว่า
หรือไม่? รายงานฉบับนี้พยายามจะหาคำาตอบมาให้

เทคโนโลยชีีวภาพอกีรูปแบบหน่ึงทีส่ามารถสร้างผลงานทีส่ำาคญัอยา่งเงยีบๆ มาระยะหนึง่แลว้คอืการคดัเลอืกพนัธุโ์ดยใชเ้ครือ่งหมาย
ทางพนัธกุรรม หรอื MAS  (Marker Assisted Selection)  MAS ซึง่ใชว้ธิกีารปรบัปรงุพนัธุพ์ชืแบบดัง้เดมิ  ไมใ่ชก่ารดดัแปลงทางพนัธกุรรม (จีเอม็โอ) 
ตรงกนัขา้ม MAS ใชเ้ทคโนโลยทีีก่า้วหนา้เกีย่วกบัเครือ่งหมายทางพันธกุรรมเพือ่ชว่ยในการปรับปรุงพันธุโ์ดยสง่พันธกุรรมทีม่คีณุสมบัตติามต้องการ
ไปสู่พืชชนิดใหม่ ส่วนใหญ่มักได้พันธุกรรมคุณลักษณะนั้นจากพันธุ์ป่า2 หรือสายพันธุ์ดั้งเดิมเพื่อกระตุ้นให้ยีน (ในสายพันธุ์ใหม่) ทำางาน เมื่อเปรียบ
เทียบกับพืชจีเอ็มโอ  MAS มีข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยน้อยกว่า เคารพพรมแดนระหว่างชีวิต (กลไกธรรมชาติที่ป้องกันไวรัสหรือเชื้อโรคแพร่จาก 

การปรับปรุงพันธุ์ที่ชาญฉลาด: 
นวัตกรรมที่มองถึงอนาคตแต่เกิดขึ้นแล้วในวันนี้ 
รายงานฉบับย่อโดยกรีนพีซสากล

การคัดเลือกพันธุ์โดยใช้เคร่ืองหมาย

ทางพันธุกรรม (Marker assisted 

selection หรือ MAS) เป็นการ

ปรับปรุงพันธุ์ โดยส่งพันธุกรรมที่

มีคุณสมบัติตามต้องการไปสู่พืช

ชนิดใหม่โดยไม่ใช้การดัดแปลงทาง

พันธุกรรม (จีเอ็มโอ)

© ©Emile Loreaux /Greenpeace

1    ดูเพิ่มเติมทีเ่ว็บไซต์กรีนพีซสากลว่าการเกษตรเชิงนิเวศคืออะไรและจะทำาให้สำาเร็จได้อย่างไร  

    http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/agriculture/solution-ecological-farming/

2  เป็นพันธ์ุท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติท่ัวไป ไม่ได้นำามาใช้ในการเพาะปลูก แต่มีการเก็บรักษาไว้เพ่ือนำามาใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดลักษณะบางอย่างมาสู่พันธ์ุปลูก : ผู้แปล
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สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หน่ึงไปสู่สิ่งมีชีวิตสายพันธ์ุอ่ืน) ผู้บริโภคยอมรับมากกว่า ทำาตลาดได้เร็วกว่า และทำางานกับสายพันธุ์ที่ซับซ้อนอย่างการทนแล้งได้
มากกว่า

MAS ทำาให้เกษตรกรมีส่วนร่วมและสามารถปรับปรุงพันธุ์เฉพาะท้องถิ่นได้ จึงมีความเหมาะสมกับเกษตรกรมากกว่า ปรับตัวเข้ากับสายพันธุ์ใหม่ๆ 
ในแต่ละพื้นที่ได้มากกว่าการปรับปรุงพันธุ์แบบรวมศูนย์ จึงมั่นใจได้ว่าจะมีการคำานึงถึงสายพันธุ์ท้องถิ่นที่มีความหลากหลายด้านสภาพอากาศและ
วฒันธรรม ตรงกนัขา้มกบัการปรบัปรงุพนัธุแ์บบการดดัแปลงทางพนัธวุศิวกรรมทีบ่รษิทัเทคโนโลยชีวีภาพสนบัสนนุ ซึง่เปน็สายพนัธุท์ีถ่กูทำาใหเ้หมอืน
กันและเป็นมาตรฐานเดียว 

ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายว่า MAS จะแก้ปัญหาการปรับปรุงพันธุ์หรือการพัฒนาสายพันธุ์ได้แบบทันทีทันใด หรือส่งมอบเทคโนโลยีให้กับผู้ที่ต้องการใช้ได้ 
แต่ที่แน่ๆ คือมันเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือและใช้ได้จริง  อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ใน MAS จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเปิดให้เข้าถึง
เทคโนโลยีโดยไม่มีการจดสิทธิบัตรในเทคนิคนี้เท่านั้น

ตัวอย่างความสำาเร็จของ MAS  เช่น การแก้ปัญหาโรคใบไหม้ในต้นข้าว (bacterial leaf blight) ซึ่งเป็นปัญหาที่คุกคามข้าวในเขตชลประทานและ
เขตฝนทั่วประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย คาดว่ามีความเสียหายประมาณร้อยละ 10-30  ของผลผลิตข้าวแต่ละปี แต่ในประเทศไทยและเกาหลี
สามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการใช้ MAS พัฒนาสายพันธุ์ต้านโรคใบไหม้   MAS ยังช่วยยืดอายุต้นปอปลาร์และข้าวฟ่างไข่มุกในทางตอนเหนือของ
อินเดียด้วยการพัฒนาสายพันธ์ุต้านราน้ำาค้าง ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกอย่างกว้างขวางถึง 562,500 ไร่ (900,000 เฮกตาร์)  ในซูดาน  MAS ช่วยแก้
ปัญหาวัชพืชชื่อหญ้าแม่มดในแปลงข้าวฟ่าง และคาดว่าจะนำาไปใช้ในประเทศอื่นๆ ในทวีปแอฟริกาเร็วๆ นี้  มันสำาปะหลังซึ่งเป็นอาหารหลักของ
ประชากร 200 ล้านคนในเขตทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา มีการพัฒนาสายพันธุ์ต้านโมเสคไวรัส ซึ่งโรคนีท้ำาให้ผลผลิตมันสำาปะหลังในไนจีเรีย
และแทนซาเนียลดลงร้อยละ 20-90  ในอเมริกากลาง MAS ช่วยให้ข้าวสาลีต้านเชื้อไวรัสได้ ยังรวมถึงความสำาเร็จอื่นๆ เช่น การสร้างข้าวพันธุ์ทนน้ำา
ท่วมและทนแล้ง

MAS ให้ประโยชน์แก่คนหลายทวีปและพืชหลายชนิด เมื่อสิบปีที่แล้ว MAS ยังอยู่ในวัยเริ่มต้น แต่ปัจจุบันถือเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ จึงเป็นไปไม่ได้ที่

จะระบุว่าสายพันธ์ุใดพัฒนาโดยใช้วิธี MAS หรือการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม ผลลัพธ์นี้ทำาให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับพืชจีเอ็มโอที่เต็มไปด้วยความ
ขัดแย้ง ซึ่งแม้มีมากว่า 20 ปีแต่แทบไม่มีการพัฒนาเพิ่มเติมจากสายพันธุ์ทนยาฆ่าหญ้าและทนแมลงในพืชการค้าหลักๆ เลย

ในปี 2552 กรีนพีซจัดทำารายงานชื่อ “การปรับปรุงพันธุ์ที่ชาญฉลาด” (โดยผู้เขียนคนเดียวกัน, Benno Vogel) นับจากนั้นสายพันธุ์แบบ MAS ก็ขยาย
ตัวขึน้อยา่งมากจากรายงานฉบบัเดมิ เราหวงัวา่รายงานฉบบัใหมจ่ะเผยใหเ้หน็บทบาทอนัทรงคณุคา่ของชวีวทิยาและเทคโนโลย ีและกรนีพซีมคีวาม
ยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่บนความเสี่ยงและบริบทที่ถูกต้อง

บทสรุป
การคัดเลือกพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรม (Marker Assisted Selection) คืออะไร
ในการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม เราจะได้สายพันธุ์ใหม่ เช่น สตรอเบอรี่หวานหรือมันฝรั่งขนาดใหญ่มาจากการคัดเลือกพันธุ์ป่าหรือจากสตรอเบอรี่
หรือมันฝรั่งจำานวนมากที่มีอยู่แล้ว ขณะที่คุณลักษณะทางพันธุกรรมง่ายๆ เช่น ความหวานหรือขนาดสามารถตรวจวัดได้ง่าย  แต่คุณลักษณะทาง
พันธุกรรมที่ซับซ้อนอย่างการทนโรคหรือทนแล้งถือเป็นเรื่องยาก ผู้ปรับปรุงพันธุ์ต้องใช้เวลามากในการระบุชนิดมันฝรั่งที่ทนแล้งกว่ามันฝรั่งชนิดอื่น 
การปรับปรุงพันธุ์ที่ชาญฉลาดหรือ MAS บางครั้งเรียกว่า MAB (Marker Assisted Breeding) หลีกเลี่ยงปัญหานี้ด้วยการใช้ยีนเครื่องหมาย (Marker 
gene3) ที่เชื่อมโยงกับสายพันธุ์ที่เราต้องการ 

เมื่อสามารถระบุลำาดับพันธุกรรมซึ่งมักจะเกาะอยู่กับยีนต้านเชื้อโรคได้ ก็สามารถหลีกเลี่ยงการทดสอบต้นอ่อนทุกต้นได้ เพียงแค่มองหายีน
เครือ่งหมายดว้ยการตรวจสอบดเีอน็เอแบบดว่น กจ็ะรูท้นัทวีา่ตน้ออ่นตน้นัน้มคีณุสมบตัทิางพนัธกุรรมชนดินัน้อยูห่รอืไม ่ไมม่กีารเปลีย่นแปลงดเีอน็เอ
หรอืไม่มียนีใหม่ใสเ่ขา้ไปในระหวา่งกระบวนการ มนัถกูผสมพนัธุด์ว้ยการชว่ยเหลอืดา้นโมเลกลุ ไมเ่หมอืนจเีอม็โอ มนัไมเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
อันเนื่องจากการแยกวัสดุทางพันธุกรรม (มักจะเป็นยีนแปลกปลอม) เข้าไปสู่จีโนมของพืช โดยพื้นฐานการผสมพันธุ์อย่างชาญฉลาดทำางานเหมือน
การปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม เพราะความรวดเร็วและความแม่นยำาของ MAS การปรับปรุงพันธุ์แบบนี้จะลัดสั้นกว่าการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม  

การปรับปรุงพันธ์ุท่ีชาญฉลาด

3   Gene marker หมายถึง ยีนหรือช้ินส่วนของ DNA ท่ีใช้ในการบอกตำาแหน่งของยีนท่ีสนใจ โดยใช้หลักการท่ีว่า gene marker สามารถตรวจหาได้ง่ายโดยใช้วิธีการทางห้อง 

    ปฏิบัติการ และเม่ือตรวจพบ marker เหล่าน้ีแล้ว มีความเป็นไปได้สูงมากท่ีพืชหรือสัตว์น้ันจะมียีนท่ีสนใจอยู่ในบริเวณน้ันๆ : ผู้แปล
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สถานภาพของ MAS
สองสามปีที่ผ่านมา MAS ขยายตัวอย่างมากเนื่องจากต้นทุนต่ำา มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และเข้าถึงเทคโนโลยียีนเครื่องหมายได้ง่าย ปัจจุบันจึง
สามารถประยุกต์เข้ากับพืชพันธุ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในจำานวนนี้มีพืชพันธุ์หลายชนิดที่สำาคัญต่อความมั่นคงด้านอาหาร เช่น ข้าวบาเลย์ 
ถั่ว มันสำาปะหลัง ถั่วลูกไก่หรือถั่วหัวช้าง ถั่วฝักยาว ถั่วลิสง  ข้าวโพด มันฝรั่ง ข้าว ข้าวฟ่าง และข้าวสาลี เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ
ประสทิธิผลของ MAS  จงึไมส่ามารถระบจุำานวนทีแ่นน่อนของสายพนัธุท์ีพ่ฒันาโดยวธิ ีMAS และการตอบรบัของเกษตรกรได ้อยา่งไรกต็ามจากการ
ศกึษาขอ้มลูเชงิเอกสารพบวา่ MAS เปน็กจิกรรมหลกัของบริษทัพฒันาพนัธุพ์ชืเอกชน และมบีทบาทโดดเดน่ในหลกัสตูรการพฒันาพนัธุพ์ชืของกลุม่
สาธารณะ เฉพาะกลุ่มสาธารณะพบว่ามีหลักสูตรการปรับปรุงพันธุ์แบบ MAS ถึง 136 รายการ

MAS ต่อสู้กับแรงกดดันด้านชีวภาพ (Biotic)
แรงกดดันด้านชีวภาพ เช่น ไวรัส รา แบคทีเรีย วัชพืช และแมลงคือภัยคุกคามหลักของผลิตผลทางการเกษตร วิธีที ่เป็นมิตรกับนิเวศและคุ้มค่า
เชิงเศรษฐกิจในการควบคุมข้อจำากัดทางชีวภาพคือการปรับปรุงพันธุ์พืชที่ทนต่อภัยคุกคามเหล่านี้ การปรับปรุงพืชพันธุ์ต้านทานด้วยวิธี MAS มี
ประสิทธิภาพสูงและแม่นยำาเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการปรับปรุงพันธุ์ดั้งเดิม ไม่เพียงแต่ทำาให้การพัฒนาพันธุ์รวดเร็วขึ้น แต่ MAS ยังมีวิธีการเฉพาะ
ในการรวมสายพันธุ์ที่ทำาให้ทนทานทั้งต่อเชื้อโรคและแมลงเข้าด้วย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา MAS ได้พิสูจน์ตัวเองในการควบคุมแรงกดดันทางชีวภาพ
ในพืชหลายชนิด และปัจจุบันได้ต่อกรกับข้อจำากัดที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลกคือโรคไหม้และใบไหม้ในข้าว โรคราสนิมในข้าวสาลี โรคไหม้ในถั่ว หญ้าแม่มด
ในข้าวฟ่าง และโมเสคไวรัสในมันสำาปะหลัง

MAS ต่อสู้กับแรงกันดันทางกายภาพและเคมี (Abiotic)
แรงกดดันจากสิ่งที่ไม่มีชีวิต หรือด้านกายภาพและเคมี เช่น ภัยแล้ง ดินเค็ม หรือน้ำาท่วม คือความท้าทายหลักในการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกจะยิ่งเพิ่มความท้าทายยิ่งขึ้น การทำาให้พืชทนต่อแรงกดดันทางกายภาพและทางเคมีคือกุญแจสำาคัญสู่อนาคต 
MAS ถูกมองว่ามีศักยภาพในการพัฒนาพันธุ์พืชที่ทนต่อแรงกดดันเหล่านี้ อย่างไรก็ตามขณะที่ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมามียีนต้านทานสิ่งที่ไม่ชีวิต
เพิ่มมากขึ้น แต่มีเพียงน้อยนิดที่ประสบความสำาเร็จในการนำามาประยุกต์ใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์เป็นการทั่วไป ยกเว้นการยืนยันล่าสุดเกี่ยว
กับข้าวพันธุ์ทนแล้ง ทนเค็ม และทนน้ำาท่วม ยิ่งไปกว่านั้นยังมีความก้าวหน้าในการใช้ MAS เพื่อพัฒนาพืชทนแล้งในข้าวโพด ถั่วลูกไก่หรือถั่วหัวช้าง 
และข้าวฟ่าง พืชทนเค็มในข้าวสาลีดูรัม หรือข้าวบาเลย์ต้านทานอลูมินัม แสดงให้เห็นว่าในอนาคตจะมีเรื่องราวทีป่ระสบความสำาเร็จเพิ่มมากขึ้น

MAS เพื่อสายพันธุ์เชิงคุณภาพ
การปรับปรุงพนัธุพ์ชืด้วยการปรับปรุงสายพนัธุ์เชิงคุณภาพ เช่น การเพิม่โปรตีนหรือกรดอะมิโน มีความสำาคัญทั้งในประเทศพฒันาแล้วและประเทศ
กำาลังพัฒนา ที่ผ่านมาการปรับปรุงสายพันธ์ุคุณภาพมักช้าและแพง ส่วนใหญ่เป็นเพราะความซับซ้อนทางธรรมชาติของสายพันธุ์เหล่านี้ เทคนิค
โมเลกุลเครื่องหมายทำาให้มีความเป็นไปได้ที่ไป “ติด” ยีนที่มีคุณลักษณะตามต้องการและมีความรวดเร็ว MAS ถูกนำามาใช้ปรับปรุงคุณภาพสาย
พันธุ์พืชอย่างบาเลย์ บรอคเคอรี่ ข้าวโพด ถั่ว ข้าว ถั่วเหลือง และข้าวสาลีอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างพืชที่ประสบความสำาเร็จประกอบด้วยข้าว
สาลโีปรตนีสงู และข้าวท่ีป่รบัปรงุคณุภาพหลงัหุงตม้ MAS สามารถใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายของยนีในธรรมชาตทิีม่รีะดบัวติามนิและเกลอื
แร่ต่างกัน และปัจจุบันใช้ปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มโปรวิตามินเอ เหล็ก สังกะสี ในพืชต่างๆ

การปรับปรุงพันธ์ุท่ีชาญฉลาด
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ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
ถึงแม้วา่ยนีท่ีแสดงออกถงึคณุลกัษณะตา่งๆ (alleles) จะถอืกำาเนดิมาจากพนัธุป่์าและสายพนัธุพ์ืน้บา้น แตผู่พ้ฒันาพนัธุม์กัไมเ่ตม็ใจใชแ้หลง่ยนีเหลา่
นี้ในการปรับปรุงพันธ์ุ เนื่องจากมักมีการถ่ายทอดยีนที่มีคุณลักษณะที่ไม่ต้องการติดมาด้วย ซึ่งมักทำาให้ผลผลิตลดลง แต่ปัจจุบันการใช้โมเลกุลยีน
เครือ่งหมายสามารถนำาสว่นเลก็ๆ ของจโีนมของพืชปา่หรอืพชืพืน้เมอืงเขา้ไปสูส่ายพนัธุท์ี่ใหผ้ลผลติสงูไดอ้ยา่งแมน่ยำา ดงันัน้ MAS จงึเปน็เครือ่งมอืที่

ปลดปลอ่ยทรพัยากรมหาศาลทีม่อียูท่ัง้ในพืชพันธุป่์าและพนัธุพ์ืน้เมอืง เมือ่สองสามปมีานี ้MAS ไดป้ลดลอ็กยนีหลากหลายชนดิ ทำาใหพ้ชืหลายชนดิ
มีสายพันธุ์ที่ดีขึ้น เช่น ข้าวและมะเขือเทศผลผลิตสูง ข้าวสาลีต้านราสนิม ข้าวต้านเพลี้ยกระโดด หรือข้าวโพดโปรตีนสูง

ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาเกษตรกร
การปรับปรุงพันธุ์พืชอย่างมีส่วนร่วม (Participatory plant breeding-PPB) คือแนวทางการปรับปรุงพันธุ์ที่นำาหลักการทางวิทยาศาสตร์และ
ประสบการณ์ของเกษตรกรเข้าด้วยกัน ดังนั้น PPB จึงทำาให้การผสมพันธุ์เฉพาะพื้นที่ การผสมพันธุ์ตามความต้องการของเกษตรกร และสายพันธุ์ที่

เหนือกว่าเดิมมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น ปัจจุบันความสนใจดึงเกษตรกรมาร่วมในการพัฒนาสายพันธุ์จึงเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ PPB 
จะเนน้เทคนคิการผสมพันธ์ุแบบดัง้เดมิ แตโ่ครงการนำารอ่งบางโครงการเริม่นำาความรู้ของเกษตรกรและ MAS มารวมกนั สายพนัธุแ์รกๆ ทีเ่กดิจากการ
ร่วมกันแบบ “ล่างขึ้นบน” และ “บนลงล่าง” พร้อมลงสู่ไร่นาแล้ว ในจำานวนนี้คือมันสำาปะหลังพันธุ์ต้านทานไวรัสชื่อ UMUCASS 33 ข้าวทนแล้งช่ือ 
Birsa Vikas Dhan 111 และข้าวฟ่างไข่มุกต้านทานโรคชื่อ HHB 67-Improved

อนาคต: ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
ถึงแม้ว่า MAS จะกลายมาเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าในการปรับปรุงพันธุ์พืช แต่ก็ยังต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ  เช่น ต้นทุนสูงหรือขาดแคลนยีน
เครื่องหมายจากผู้พัฒนาสายพันธ์ุ อย่างไรก็ตามเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยี Next generation sequencing (การหาลำาดับเบสจี
โนมของสิ่งมีชีวิตด้วยวิธีการหาลำาดับเบสแบบขนานที่ทำาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำาให้ได้ข้อมูลลำาดับเบสจำานวนมหาศาลและค่าใช้จ่าย
ถูกลง :ผู้แปล) เทคโนโลยี high-throughput genotyping และเทคโนโลยี genome wide selection ทำาให้ MAS มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจีโนมมากขึ้น 
จำานวนพันธุ์พืชที่มีการจัดลำาดับจีโนมเสร็จสิ้นแล้วยังคงเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ดังนั้นจึงคาดว่า MAS จะเอาชนะอุปสรรคดังกล่าวได้ในอนาคตอันใกล้ ความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดจะทำาให้ MAS เป็นทางเลือกในโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชของภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น   และจะทำาให้ MAS ได้รับการ
ยอมรับมากขึ้นในการปรับปรุงพันธุ์พืชหลายชนิดและในหลายประเทศ

MAS ถูกใช้ปรับปรุงพันธุ์ในพืชหลายชนิดแล้ว ดูเหมือนว่า MAS จะยังคงได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่อง MAS ให้ประโยชน์เหนือกว่าพืชดัดแปลงทาง
พันธุกรรม MAS เคารพกลไกธรรมชาติที่ป้องกันไวรัสหรือเชื้อโรคแพร่จากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่น มีข้อกังวลด้านความปลอดภัยน้อยกว่า 
ได้รับการยอมรับจากสาธารณะ และเป็นที่ยอมรับในวงการเกษตรอินทรีย์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกษตรกรรมเชิงนิเวศ สามารถ
ดูเพิ่มเติมได้ที ่http://www.greenpeace.org/
international/en/campaigns/agriculture/
solution-ecological-farming/
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