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1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดบัดี ผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจ าปี 2553  

 (เงินรางวลั 150,000 บาท) 

ช่ือผลงานวิจัย กล้วยไม้หวายต้านทานไวรัสยอดบดิ 

สาขา สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 

หน่วยงาน ส านกังานคณะกรรมการสภาวิจยัแหง่ชาติ  

ผู้ร่วมวิจัย พฒันา ศรีฟ้า ฮนุเนอร์  กฤษณา พินิจ  อญัชลี ชพูร้อม และ อดุมพร เพ็ชรไทย  

ภาควิชาพนัธุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

และ ห้องปฏิบตักิารเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์ 

โทรศพัท์ 02-5625555 ตอ่ 4203 

2. เป็นผลงานใหม่และโดดเด่น   

การสร้างพนัธุ์กล้วยไม้หวายโซเนียเอียสกลุให้มีคณุลกัษณะต้านทานไวรัสยอดบดิ โดยการท าลาย

อาร์เอ็นเอจีโนมของไวรัสในส่วนยีนท่ีก าหนดการสร้างโปรตีนหุ้มอนภุาคไวรัส (CyMV-CP) ท่ีเข้าท าลายอยู่

ในกล้วยไม้ ด้วยการถ่ายยีน CyMV-CP ท่ีออกแบบพิเศษให้มียีนสองโมเลกลุอยูคู่ก่นั และก าหนดให้เกิด

การแสดงออกของยีนแบบ over-expression เพ่ือเข้าขบวนการ RNAi ในการปกป้องตวัเองของกล้วยไม้ 

ผลการถ่ายยีน CyMV-CP โดยการยิงอนภุาคเข้ากล้วยไม้หวายโซเนียเอียสกลุท่ีเป็นโรคไวรัสยอดบดิ พบวา่

ไวรัสในกล้วยไม้แปลงพนัธุ์ท่ีผลิตได้มีปริมาณไวรัสและการแพร่ของไวรัสไปยงัเนือ้เย่ือเจริญของกล้วยไม้

ลดลงเร่ือยๆ จนตรวจไมพ่บไวรัสยอดบิดทัง้ในระดบั กรดนิวคลีอิค โปรตีน และอนภุาคไวรัสในท่ีสดุ แม้ใน

กล้วยไม้แปลงพนัธุ์ท่ีน าไปขยายด้วยการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ และด้วยวิธีการคดัเลือกกล้วยไม้แปลงพนัธุ์

อยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้มีเนือ้เย่ือกล้วยไม้ได้รับยีนโปรตีนหุ้มอนภุาคของไวรัสได้ทัว่ทัง้ต้น จงึ

เปรียบเสมือนการสร้างภมูิคุ้มกนัโรคไวรัสให้กบักล้วยไม้ หลกัการผลิตกล้วยไม้ต้านทานไวรัสท่ีคิดค้นได้

ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กล้วยไม้ในทกุสายพนัธุ์ท่ีอ่อนแอตอ่โรคทัง้ท่ีเป็นพ่อแมพ่นัธุ์และการผลิตเพ่ือการค้า

ในอนาคต 
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3. ผลงานมีผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชากรไทย 

กล้วยไม้ตดัดอกของประเทศไทยเป็นพืชสง่ออกอนัดบัหนึ่งของโลก ซึง่มลูคา่การค้ากล้วยไม้ของ
โลกปี 2550 สงูกวา่ 5,337 ล้านบาท (PR new network, 2551) ปัญหาด้านโรคมีรายงาน ไวรัสยอดบดิ 
Cymbidium mosaic virus (CyMV) ท่ีพบเข้าท าลายและแพร่ระบาดท าความเสียหายให้กบักล้วยไม้หลาย
ชนิดท่ีปลกูเป็นการค้า ในสภาวะท่ีพืชออ่นแอกล้วยไม้จะแสดงอาการของโรคอย่างรุนแรง การควบคมุโรคท่ี
เกิดจากไวรัสในกล้วยไม้มีข้อจ ากดั เน่ืองจากเชือ้ไวรัส CyMV อาศยัอยูท่กุสว่นของเนือ้เย่ือพืชรวมถึงปลาย
ยอดสดุท่ีเซลล์ก าลงัแบง่ตวั ดงันัน้เราจงึมกัตรวจพบเชือ้ CyMV กบักล้วยไม้ท่ีได้จากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ 
การรักษาโรคไวรัสของกล้วยไม้ในปัจจบุนั คือ การท าลายต้นท่ีเป็นโรค และ การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือจาก
เมล็ด แตล่กัษณะทางพนัธุกรรมของกล้วยไม้อาจแปรปรวนได้ 

4. ผลงานมีผลกระทบทางบวกต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ท่ีน าไปสู่การคิดค้น และการ
พัฒนาที่ส าคัญต่อไป  

4.1 การออกแบบโครงสร้างยีน CyMV-CP ในพลาสมิด  

งานวิจยัในชว่งแรกได้ออกแบบโครงสร้างของยีนโปรตีนหุ้มอนภุาค ให้มีทิศของการแสดงออกของ
ยีนแบบ sense เพียง 1 โมเลกลุ บนพลาสมิดช่ือ pCB2 เม่ือน าไปถา่ยยีนพบวา่ไมส่ามารถยบัยัง้
ไวรัสท่ีมีอยูใ่นกล้วยไม้ได้ ตอ่มาโครงสร้างของยีนโปรตีนหุ้มอนภุาคถกูออกแบบเป็น 2 โมเลกลุ ตอ่
กนัในพลาสมิดช่ือ pCB199 พบวา่โครงสร้างของยีนแบบนีย้บัยัง้ไวรัสยอดบิดท่ีมีอยูใ่นกล้วยไม้
จ านวนมากได้ 

 
4.2 ประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้ากล้วยไม้ 

พฒันา และ คณะ ได้ศกึษาวิจยัระบบการถ่ายยีนโดยอะโกรแบคทีเรียม และ การถ่ายยีนโดยการ
ยิงอนภุาคในกล้วยไม้และการคดัเลือกอยา่งมีประสิทธิภาพ (Suwanna-ketchanatit et al., 2006) 
ดงันัน้ ผลการถ่ายยีนจงึมีประสิทธิภาพสงู และกล้วยไม้ดแปลงพนัธุ์ประกอบด้วยทกุสว่นพืชได้รับ
ยีน ท าให้การยบัยัง้ไวรัสเกิดได้ทกุสว่นของพืช แม้ในบริเวณท่ีมีการแบง่ตวัของเซลล์ 

4.3 ยีนโปรตีนหุ้มอนภุาคไวรัสสาเหตโุรคของประเทศไทย  

ผู้ประดษิฐ์ได้ศกึษาวิเคราะห์และโคลนยีนไวรัสใบยอดบิดของประเทศไทยท่ีพบแพร่ระบาดใน

กล้วยไม้ทกุสายพนัธุ์ ดงัข้อมลูใน GenBank คือ ไวรัสของกล้วยไม้ออนซิเดียม (assession # 

AY376393) กล้วยไม้มอคารา (AY376392) และ กล้วยไม้แคทลียา (AY376391) ยีนท่ีใช้จงึมี
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ประสิทธิภาพสงูในการยบัยัง้การท างานของยีนของไวรัสท่ีเข้าท าลายกล้วยไม้ในประเทศไทย 

(Srifah et al., 1996; Arayaskul et al., 2002) 

4.4 วิธีการตรวจสอบไวรัสยอดบิดในกล้วยไม้ท่ีผา่นการคดัเลือก 

กลวยไม้หวายโซเนียเอียสกลุดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีผา่นการคดัเลือกนาน 9 เดือน ตรวจพบกล้วยไม้ 

2 โคลน ยบัยัง้การสร้าง mRNA ของยีน CyMV-CP ได้ในระดบัหนึง่เม่ือตรวจด้วย RT-PCR เม่ือตดั

แยกขยายกล้วยไม้โดยการเลีย้งเนือ้เย่ือจนมีอาย ุ 17 เดือน ตรวจไมพ่บไวรัสยอดบิดทัง้ในระดบั

กรดนิวคลีอิค ระดบัโปรตีนเม่ือตรวจสอบด้วยวิธี ELISA (Enzyme linked immunosorbant 

assay) และตรวจไมพ่บอนภุาคไวรัสด้วยวิธี IEM (Immuno Electron microscopy) ท่ีใช้ 

Antiserum ของไวรัสยอดบิด  

4.5 ผลงานตีพิมพ์ 

 

Srifah, P., S. Lopprasert and N. Rungroj. 1996. Use of reverse transcription–polymerase chain 

reaction for cloning of coat protein–encoding genes of cymbidium mosaic virus. Gene 

179 (1): 105-107. 

Arayaskul, N, P. Srifah and C. Piluek. 2002. Detection of potexvirus and tobamovirus causing 

diseases reaction for cloning of coat protein – encoding genes of cymbidium mosaic 

virus. Gene. 179: 105-107. in orchids. Agriculture Sci. J. 33(4-5): 173-186. 

Suwannaketchanatit, C., Chaisuk, P., Piluek, C., Piyachokanakul, S. and Huehne,  P. Srifah. 

2006. Evaluation of constitutive promoters for gene expression in Dendrobium 

Protocorms and Flowers. Kasetsart J.(Nat. Sci.) 40(4): 1-10 

Suwannaketchanatit, C., P., Piluek, C., Piyachokanakul, S. and Huehne, P. Srifah. 2006. High 

efficiency of stable genetic transformation in Dendrobium orchid via microprojectile 

bombardment. Biologia Plantarum 51(4):720-727. 

Chuphrom, Anchalee, Lertluk Ngernsiri, Kisana Bhinija and Pattana Srifah Huehne. 2007. 

Transformation of RNAi gene construction of Cymbidium mosaic virus coat protein gene 
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into Dendrobium orchid. The Proceeding of  46thKasetsart University Annual Conference, 

held on 29 January-1 February, 2007  Bangkok, Thailand. Pp 135-144. 

4.6 จดัประชมุเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง เทคโนโลยีการถ่ายยีนในพืชอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการ
ปรับปรุงพนัธุ์ 7-9 เมษายน 2552 ณ อาคารปฏิบตัการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีผู้ เข้าร่วมประชมุรวม 81 คน  

4.7 ผลิตนิสิตและผลงาน ได้แก่ นิสิตปริญญาเอก 1 คน คือ  ชิดชนก สวุรรณชนาฑิต  

นิสิตปริญญาโท 3 คน คือ  นญัวรรณ รุ่งโรจน์  นฎา อารยะสกลุ  และ  อญัชลี ชพูร้อม  

นิสิตปริญญาตรี 2 คน คือ ปราถนา ตปนีย์ และ  ศริิวรรณ บญุมา  

5. เป็นการปรับปรุงเทคโนโลยีใหญ่ที่ท าให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันในเวที
อุตสาหกรรม  

5.1 กล้วยไม้จดัเป็นพืชใน product champion ของประเทศไทย การผลิตกล้วยไม้ต้านทานไวรัสยอดบดิใน
ครัง้นีจ้งึจะชว่ยเพิ่มผลผลิตให้มากขึน้โดยเฉพาะกล้วยไม้มีอายมุากกวา่ 3 ปี และมีผลดีตอ่การสง่
ต้นกล้วยไม้ไปยงัตลาดตา่งประเทศ 

5.2 การผลิตกล้วยไม้ปลอดโรคโดยยงัคงลกัษณะท่ีดีของสายพนัธุ์เดมิได้  
5.3 ผลิตกล้วยไม้พนัธุ์อ่ืนให้ต้านทานไวรัสยอดบดิ โดยเฉพาะกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส และ ออนซิเดียม 

และใช้เป็นแนวทางศกึษาวิจยักบัไวรัสชนิดอ่ืน 
5.4 ปกป้องการจดสิทธิบตัรของตา่งประเทศ  
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