รางวัล “นักเทคโนโลยีดเี ด่น ประจาปี

2553”

ทีมวิจยั จากหน่วยปฏิบตั ิการค้ นหาและใช้ ประโยชน์ยีนข้ าว รับรางวัล
"นักเทคโนโลยีดีเด่ น 2553" จากการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่ องหมายดีเอ็นเอ
การค้ นพบยีนควบคุมความหอมในข้ าว และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ ได้ สายพันธุ์
ใหม่ๆ ที่มีคณ
ุ สมบัตแิ ละคุณภาพดียิ่งขึ ้น
ผลงานวิจัย เรื่ อง "การพัฒนาเทคโนโลยีก ารเพิ่ม กลิ่นหอมมะลิ
เพื่อการเพิ่ม ประสิทธิ ภาพในการปรั บ ปรุ งพันธุ์ ข้ า วหอมมะลิและข้ า ว
เหนี ย ว" น าที ม โดย รศ.ดร.อภิ ช าติ วรรณวิ จิ ต ร และคณะ คว้ า รางวัล
"นักเทคโนโลยีดีเด่น ประจาปี 2553"
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553 มูลนิธิส่งเสริ มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่ วมกับ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ประธานคณะกรรมการ เปิ ดเผยรายชื่อผู้ได้ รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจาปี
2553
ในปี นี ้ผลงานวิจยั เรื่ อง "การพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มกลิ่นหอมมะลิ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิและข้ าวเหนียว" นาทีมโดย รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และคณะวิจยั 21 คน จาก
หน่ว ยปฏิ บัติการค้ น หาและใช้ ประโยชน์ ยีนข้ าว ศูนย์ พัน ธุ ก รรมและเทคโนโลยี ชี วภาพทางการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ซึ่งเป็ นหน่วยวิจยั ภายใต้ ความร่ วมมือระหว่างศูนยฺ์พนั ธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยี ชี วภาพแห่ง ชาติ (ไบโอเทค) และมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ รับรางวัล
นักเทคโนโลยีดีเด่น ประเภทกลุ่ม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการที่ทีมงานเดินหน้ าพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่องมาจนถึงปี ที่ 12 โครงการนี ้มีประกอบด้ วยเทคโนโลยีที่สาคัญ 2 ส่วน คือ
1. เทคโนโลยีการปรับปรุ งพันธุ์ข้าวหอมและ ข้ าวเหนียว คณะวิจยั ได้ ใช้ เทคโนโลยีเครื่ องหมายดี
เอ็นเอ(DNA marker) ช่วยในการ คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่หอมและต้ านโรค-แมลงศัตรูพืช รวมถึงสิ่งแวดล้ อมที่ไม่
เอื ้ออานวยต่อการเจริ ญเติบโตของข้ าว เช่น ภาวะน ้าท่วมฉับพลัน จนสามารถปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมและข้ าว
เหนียว จานวน 8 สายพันธุ์ (ทังหมดอยู
้
ร่ ะหว่างการยื่นจดสิทธิบตั ร) โดยข้ าวที่ได้ รับการพัฒนาสายพันธุ์และได้
เป็ นที่นิยมในการนาไปปลูกจริ งจาก เกษตรกร ได้ แก่ พันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์, ข้ าวปิ่ นเกษตร, ข้ าวสินเหล็ก และ
ข้ าวเหนียวหอม กข 6 (ปั จจุบนั เกษตรกรส่วนใหญ่ในภาคอิสานและภาคเหนือ คือ ในจังหวัดชัยภูมิ อุดรธานี

สกลนคร แพร่ และ น่าน ได้ ใช้ สายพันธุ์ข้าวเหนียวหอม กข 6 ในการเพาะปลูก ประมาณ 80% ของพื ้นที่
เพาะปลูก)
2. เทคโนโลยีการเพิ่มสารหอมในข้ าว คณะวิจยั ได้ ค้นพบยีนส์ควบคุมความหอมของข้ าวขาวดอก
มะลิ โดยใช้ วิธี map-based cloning (ไม่ ใช่ GMO) จึงทาให้ พ บกระบวนการที่ ทาให้ ข้าวมีการสะสม
สารประกอบ 2-accetyl-pyrroline (2 AP) ซึ่งเป็ นสารหอมหลักของข้ าวทุก สายพันธุ์ เพื่อนาไปใช้ เพิ่มระดับ
ความหอมของข้ าวในข้ าวพันธุ์อื่นๆ โดยใช้ วิธี functional marker (Aromarker) ที่สามารถถ่ายทอดลักษณะ
ความหอมของ ข้ าวหอมมะลิไปสูส่ ายพันธุ์อื่นๆที่มีผลผลิตสูงแต่ไม่หอม จนได้ ข้าวหอมพันธุ์ใหม่ๆที่มีผลผลิตสูง
และกาลังได้ รับความนิยมปลูกจาก เกษตรกร เช่น ข้ าวหอมชลสิทธิ์, ข้ าวปิ่ นเกษตร และข้ าวสินเหล็ก เป็ นต้ น
โดยในการปลูกข้ าวในนาชลประทาน ข้ าวหอมเหล่านี ้ให้ ผลผลิตมากกว่า 1 ตัน/ไร่ มากกว่าการปลูกโดยข้ าว
พันธุ์เดิมกว่า 50% ที่ผ่านมา รศ.ดร.อภิชาติ ได้ ดาเนินโครงการศึกษา ค้ นคว้ า และวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับข้ าว
โดยเฉพาะยี นข้ าวหลายโครงการ ตัวอย่างโครงการวิจัยที่ได้ รับทุนสนับสนุนจากศูนยฺ์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
1. การหาตาแหน่งยีนควบคุมความต้ านทานโรคไหม้ และการนามาใช้ ในการปรับปรุงพันธุ์ ข้ าวหอมใน
ประเทศไทย ปี 2540
2. การประยุกต์ใช้ โมเลกุลเครื่ องหมายในการปรับปรุงข้ าวขาวดอกมะลิ 105 ด้ วยวิธีผสมกลับ ปี 2542
3. Positional Cloning in the Post Genomic Era : The Rice Model ปี 2546 ได้ รับทุนสนับสนุนการ
วิจยั )
4. การหาลาดับเบสจีโนมข้ าว ปี 2550
รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร หัวหน้ าคณะวิจยั เน้ นถึงความสาคัญของเทคโนโลยีชีวภาพว่า
“เทคโนโลยีชีวภาพ เป็ นสิ่งสาคัญในการปรับปรุงพันธุ์พืช ถือเป็ นการลงทุนทางานในขัน้ แรก จากนัน้
เมื่อประสบความสาเร็จ เราก็สามารถทางานด้ านการขยายพันธุ์ได้ เลย”

