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1. แผนงานวิจัย  แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
2. โครงการวิจัย วิจัยการค้นหาและศึกษาหน้าที่ของยีนเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
กิจกรรม  การศึกษาพัฒนาพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และการทดสอบพืชดัด
แปรพันธุกรรม 
กิจกรรมย่อย  - 
 

3. ชื่อการทดลอง(ภาษาไทย) การถ่ายยีน Flavonoid 3',5' hydroxylase (F3' 5'H) เข้าสู่หน้าวัว 
   ชื่อการทดลอง(ภาษาอังกฤษ) Transformation of Flavonoid 3',5' hydroxylase (F3' 5'H)  

Gene in Anthurium. 
 

4.  คณะผู้ด าเนินงาน   
หัวหน้าการทดลอง นางสาวกุหลาบ  คงทอง  ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพ 
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 นางสาวจีราพร  แก่นทรัพย์ ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพ 
 นางสาวอ าไพ  สินพัฒนานนท์ ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพ 

 นางกัลยา เกาะกากลาง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง 
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การถ่ายยีน Flavonoid 3',5' hydroxylase (F3' 5'H) เข้าสู่หน้าวัว 
Transformation of Flavonoid 3',5' hydroxylase (F3' 5'H)  Gene in Anthurium. 

 
กุหลาบ คงทอง 1  ประสาน  สืบสุข 1  จีราพร  แก่นทรัพย1์  อ าไพ  สินพัฒนานนท์ 1  

กัลยา เกาะกากลาง 2 
--------------------------------------------- 

 
บทคัดย่อ 

ยีน Flavonoid 3’,5’ hydroxylase (F3’5’H) เป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารใน
กลุ่ม ฟลาโวนอยด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มรงควัตถุแอนโทไซยานินสีน  า เงินหรือสีม่วง ในงานวิจัยนี ได้ท า
การถ่ายยีน Flavonoid 3',5' hydroxylase (F3' 5'H) ที่โคลนได้จากอัญชันสีน  าเงินและน าเข้าสู่เวคเตอร์
แบบไบนารี่ pMDC32 ได้เป็น CtF3’5’H.pMDC32 ซึ่งเป็นชุดยีนที่โคลนได้และได้ผ่านการทดสอบการ
แสดงออกแล้วในยาสูบ (โดยกุหลาบ และ ประสาน 2557) มาท าการถ่ายสู่หน้าวัวโดยใช้อะโกร
แบคทีเรียมสายพันธุ์ LBA4404 สามารถน าไปถ่ายฝากสู่หน้าวัวพันธุ์โซเนตและพันธุ์ราปิโด ได้แคลลัส
หน้าวัวหน้าที่ได้รับการถ่ายยีน และผ่านการตรวจสอบในอาหารคัดเลือกที่เติม  hygromycin ส าหรับ
น าไปเลี ยงเพ่ือให้พัฒนาเป็นต้นที่สมบูรณ์และท าการตรวจสอบดว้ยเทคนิค PCR โดยใช้ไพรเมอร์ที่จ าเพาะ
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------- 

1 ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง    
 รหัสการทดลอง 03-08-59-01-03-00-01-59 
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Abstract 
 
 Flavonoid 3’,5’ hydroxylase (F3’5’H) gene is involved in flavonoid pathway 
leading to the production of the blue or purple-colored anthocyanins . F3’5’H from 
Clitoria ternatea was cloned into a pMDC32 binary vector, generating CtF3’5’H.pMDC32. 
The CtF3’5’H.pMDC32 was introduced into the Agrobacterium tumefaciens strain 
LBA4404. Anthurium spp. cv. Sonate and cv. Rahpido transformation were performed 
using the A. tumefaciens. The transformation of F3’5’H into Anthurium spp was 
successful. The transformed calli of Anthurium spp. were selected on media containing 
hygromycin. Subsequently, they will to be cultured to complete plants and checked by 
PCR analysis using specific primers.  
 
. 

 
ค าน า 

ในแต่ละปีประเทศไทยได้ผลิตไม้ดอกส าหรับใช้ทั งภายในประเทศ และส่งออก  แม้การผลิตเพ่ือ
ป้อนตลาดภายในประเทศจะมีอยู่มาก แต่การผลิตเพ่ือส่งออกให้มูลค่าที่สูงกว่า ท ารายได้เข้าประเทศเป็น
จ านวนมาก และมีแนวโน้มจะขยายตัวเพ่ิมขึ น  เนื่องจากตลาดไม้ดอกเป็นตลาดที่มีผู้ค้าจ านวนมาก มีการ
แข่งขันสูง  ดังนั นการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการผลิตไม้ดอกเพ่ือส่งออกเป็นความจ าเป็นที่ผู้ผลิตต้องเอาใจใส่ 
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ ปัจจุบันลูกค้าให้ความส าคัญกับสีสันของดอกไม้เป็น
อันดับแรก ผู้ผลิตจึงต้องสร้างความแปลกใหม่ในตัวสินค้า เพ่ือรักษาและเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดให้ได้มาก
ที่สุด ซึ่งวิธีสร้างความหลากหลายด้านสีดอกเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้  เป็นการเพ่ิมศักยภาพการผลิต และการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 หน้าวัวเป็นไม้ดอกชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ที่ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ นเรื่อยๆ  ตลาด
ต่างประเทศและตลาดภายในประเทศต้องการ นอกจากการผลิตเพื่อ ตัดดอกแล้วยังผลิตเป็นไม้กระถางได้
อีกด้วย ประเทศไทยมีพื นที่การปลูกประมาณ  120 ไร่ กระจายไปทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ  นนทบุรี  
ปทุมธานี เลย กระบี่ ภูเก็ต  ล าปาง เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา ชุมพร สุราษฎร์ธานี เป็นต้น มี
ผลผลิตทั่วประเทศ ประมาณ  4,800,000 ดอกต่อปี และเพ่ิมปริมาณขึ นทุกปี ปัจจุบันมีความต้องการ
หน้าวัวที่มีสีสันและ รูปร่างแปลกใหม่ มีความหลากหลายมากขึ น  จึงมีการมีการน าเข้าพันธุ์หน้าวัวจาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อปี 2544 สั่งเข้ามา  ประมาณ 140,000  ต้น  ปี 2549 
ดอกหน้าวัวมี ปริมาณการส่งออก 270,556 ชิ น มูลค่าการส่งออก 2,220,383 บาท ใบหน้าวัวมีปริมาณ 
47,508 ชิ น มูลค่าการ ส่งออก 261,552 บาท ต้นหน้าวัวมีปริมาณการส่งออก1,466 ขวด 42,499 ต้น 
มู ล ค่ า ก า ร ส่ ง อ อ ก  972,133 บ า ท  ร ว ม มู ล ค่ า ก า ร ส่ ง อ อ ก  3,454,068 บ า ท ( 
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http://www.gardencenter.co.th/thai/love_suan/kasat) เป็นผลผลิตจากหน้าวัวพันธุ์ลูกผสมพันธุ์
ใหม่ส่วนใหญ่ได้มาจากพันธุ์ที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่น าเข้าจากเนเธอร์แลนด์ และมลรัฐ
ฮาวาย สหรัฐอเมริกา เนื่องจากหน้าวัวมีความหลากหลายของพันธุ์มากขึ น คุณภาพดอกดีขึ น เทคโนโลยี
การปลูกเลี ยงหน้าวัวในประเทศมีการพัฒนามากขึ น และเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ทั่วประเทศ ประกอบ
กับทัศนคติในการใช้ดอกหน้าวัวเปลี่ยนแปลงไป จึงมีการนิยมน าดอกหน้าวัวไปใช้งานมงคลมากขึ น เมื่อ
เปรียบเทียบกับดอกไม้อ่ืนๆ หน้าวัวมีราคาสูงกว่าดอกไม้หลายชนิด รวมทั งแนวโน้มตลาดดอกหน้าวัวใน
ตลาดโลกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั งหมดจึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการปลูกหน้าวัวเป็นการค้ามากขึ น   

ในอนาคตหน้าวัวจะมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมไม้ดอกเพ่ือการส่งออกต่างประเทศ 
ปัจจุบันภาคธุรกิจให้ความส าคัญกับการผลิตหน้าวัว ซึ่งได้พัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่ต้องการความแปลกใหม่ของสีดอกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการปรับปรุงพันธุ์แบบดั งเดิม
สามารถท าได้แต่มีข้อจ ากัดคือ ไม่สามารถผสมพันธุ์ให้ได้สีดอกที่แตกต่างจากโทนสีของพ่อแม่ แนว
ทางการสร้างหน้าวัวสายพันธุ์ใหม่ให้มีดอกสีสรรโดดเด่น แปลกใหม่ สวยงาม มีความหลากหลายของสี
ดอก และมีโทนสีที่ไม่เคยปรากฏในธรรมชาตินั น สามารถกระท าได้โดยใช้เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม 
ซึ่งเป็นวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชสมัยใหม่ ที่สามารถน ายีนควบคุมการเกิดสีดอกจากไม้ดอกชนิดอ่ืนที่มีโทนสี
ตามต้องการ ส่งถ่ายเข้าไปสู่หน้าวัว หรือยับยั งการแสดงออกของยีนที่มีอยู่แล้ว เพ่ือสร้างหน้าวัวพันธุ์ใหม่
ให้มีสีสรรโดดเด่น สวยงาม และเกิดความแปลกใหม่ของโทนสีที่ไม่เคยมีอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งจะน าไปสู่การ
เพ่ิมศักยภาพการส่งออกไม้ดอกในอนาคต   การทดลองนี ท าการถ่ายยีน Flavonoid 3',5' hydroxylase 
(F3' 5'H) ซึ่งยีนที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ที่ส าคัญในการสร้างรงควัตถุที่ให้ดอกไม้มีสีน  าเงินหรือสีม่วงสู่
หน้าวัว เพ่ือปรับปรุงพันธุ์หน้าวัว ให้มีสีสรรหลากหลาย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ดอกเพ่ือ
การส่งออกในอนาคต 
 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. หน้าวัวพันธุ์ราปิโด้ และพันธุ์โซเนต (ดอกชมพู) 
2. สารปฏิชีวนะ เช่น Kanamycin cefotaxime  hygromycin  
3. อาหารเลี ยงเชื อแบคทีเรีย 
4. เชื อแบคทีเรีย Escherichia coli สายพันธุ์ JM109 
5. อาหารสังเคราะห์ส าหรับเพาะเลี ยงเนื อเยื่อพืช 
6. สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
7. พลาสมิดCt F3’5’H.pMDC32 (กุหลาบ และ ประสาน, 2555) 
8. เชื ออะโกรแบคทีเรียม LBA4404 
9. เครื่องหมุนเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ (SORVALL RC28C) 

http://www.gardencenter.co.th/thai/love_suan/kasat
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10. เครื่องมือวัดค่าการดูดกลืนแสง (O.D.) เครื่อง spectrophotometer 
11. เครื่องมือส าหรับงานถ่ายยีน BTX Electroporation System รุ่น ELECTRO CELL 

MANIPULATOR 600   ,Electroporation  cuvette ขนาด 0.2 มิลลิลิตร 
12. เครื่องมือ และสารเคมีอ่ืน ๆ ส าหรับงานชีวโมเลกุล 
13. เครื่องมือ และสารเคมีอ่ืน ๆ ส าหรับงานเพาะเลี ยงเนื อเยื่อพืช 

 
วิธีการทดลอง 
 
การเตรียมพืชส าหรับใช้ถ่ายยีน มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
  1. ฟอกฆ่าเชื อชิ นส่วนใบของหน้าวัว โดยใช้หน้าวัวพันธุ์ ราปิโด ดอกสีชมพู 
  2. น าใบหน้าวัวมาเลี ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ในสภาพปลอดเชื อ 
  3. ชักน าให้ใบหน้าวัวเกิดแคลลัส 
  4. เพ่ิมปริมาณแคลลัส 

เตรียมแคลลัสหน้าวัวส าหรับใช้ในการถ่ายยีน โดยดัดชิ นส่วนใบอ่อนหน้าวัวพันธุ์ราปิโด้ และ 
พันธุ์โซเนต น ามาฟอกฆ่าเชื อแล้ว น ามาเลี ยงในอาหารสังเคราะห์ MS โดยท าการตัดใบหน้าวัวเป็นรูป 
สี่เหลี่ยมขนาด  0.5-1 เซนติเมตร เลี ยงในอาหารสูตร MS วาง 5 ชิ น/plate เลี ยงจนกระทั่งเกิดเป็น
แคลลัส และเพ่ิมแคลลัสให้ได้ปริมาณมากเพียงพอส าหรับน าไปใฃ้ในการถ่ายยีนต่อไป 
 
 
การถ่ายยีน F3' 5'H เข้าสู่ แคลลัสหน้าวัว มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
  1. เตรียม Agrobacterium ที่มี Binary vector pMDC32 + F3' 5'H เพ่ือน าไปใช้
     ถ่ายเข้าสู่หน้าวัว 
  2. ถ่ายยีนเข้าสู่หน้าวัวโดยน าแคลลัสหน้าวัวมาเลี ยงร่วมกับเชื อ Agrobacterium ที่
     มี Binary vector pMDC32 + F3' 5'H 
  3. น าแคลลัสหน้าวัวมาลี ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS และท าการก าจัดเชื อ 
      ส่วนเกินออกจากเนื อเยื่อ 
  4. น าแคลลัสที่ผ่านการถ่ายยีนมาเลี ยงบนอาหารคัดเลือก เพ่ือคัดเลือกชิ นส่วนที่
     ได้รับยีน F3' 5'H ส าหรับน ามาเลี ยงและตรวจสอบขั นต่อไป 
 

เตรียมเชื ออะโกรแบคที เรียม เลี ยงเชื ออะโกรแบคที เรียม  LBA4404 ที่ มีพลาสมิด                       
Ct F3’5’H.pMDC32 (กุหลาบ และ ประสาน 2555) (Figure 1) มาเลี ยงเพ่ิมปริมาณในอาหารเหลว YEP             

(peptone 10 g/l +Yeast extract 10 g/l , NaCl 5 g/l pH 7.0) ที่เติม Kanamycin 50 μg/ml เลี ยง
เชื อที่อุณหภูมิ 28ºC เป็นเวลา 16-18 ชั่วโมง  spin down และ resuspend pellet bacteria ด้วย co-
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culture media ที่ประกอบด้วยอาหารเหลว  สูตรMS ที่ เติม  NAA 0.1 mg/l ร่วมกับ  BA 2 mg/l 
sucrose 3 %  pH 5.7 ในอัตราส่วนเชื อ Agrobacterium : อาหารเหลว เป็น 1 : 10  ให้ได้ OD.600 
ประมาณ 0.6-1.0   

น าแคลลัสหน้ า วัวที่ ได้ จากการเลี ยงใบหน้ าวัวที่ เตรียมไว้มา เลี ยงเขย่ าร่วมกับ 
Agrobacterium 15 นาที ล้างด้วยน  ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื อ แล้วซับเนื อเยื่อให้แห้งด้วยกระดาษกรอง เลี ยงใน
อาหารแข็ง สูตรMS ที่อุณหภูมิห้องในสภาพมืดเป็นเวลา 3 วัน ล้างใบด้วย cefotaxime 500 mg/lg 
เลี ยงในอาหารแข็ง สูตรMS ที่เติม cefotaxime 200 mg/l เปลี่ยนอาหารใหม่ทุก 10 วัน เป็นเวลา 6 
สัปดาห์ จากนั นน าไปเลี ยงในอาหาร MS ที่เติม hygromycin 50 mg/l เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ย้ายไปเลี ยง
ในอาหารที่ไม่มี antibiotic เพ่ือน าไปเลี ยงให้พัฒนาส าหรับน าไปตรวจสอบต่อไป 
 

 
  

เวลาและสถานที่ 
 

ระยะเวลา (เริ่มต้น - สิ นสุด) 
 2559- 2560 

 
สถานที่ด าเนินการ 
 

ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพ    กรมวิชาการเกษตร  
      

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 
  การเตรียมพืชส าหรับใช้ถ่ายยีน  
 จากการน าชิ นส่วนใบอ่อนหน้าวัวมาท าการฟอกฆ่าเชื อที่ผิว  และเลี ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร
MS. ท าให้ไดช้ิ นส่วนใบอ่อนของหน้าวัวในสภาพปลอดเชื อ ดังภาพที่1  
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   ภาพที่1. ชิ นส่วนใบของหน้าวัวในสภาพปลอดเชื อ 
 

จากนั นชักน าให้ชิ นส่วนหน้าวัวในสภาพปลอดเชื อให้เกิดแคลลัส   ชิ นส่วนหน้าวัวเริ่มพัฒนาเกิดเป็น
แคลลัสรอบๆเนื อเยื่อหลังจากเลี ยงเป็นเวลา 3 เดือน เมื่อน าแคลลัสมาเลี ยงเพ่ือเพ่ิมปริมาณท าให้ได้
แคลลัสจากหน้าวัวในปริมาณเพ่ิมมากขึ น ดังภาพที่2,3 
 

  ภาพที่2. การเกิดแคลลัสหลังจากน ามาชิ นใบหน้าวัวมา
เลี ยงเพื่อชักน า ให้เกิดแคลลัส 

 

  ภาพที่3. แคลลัสหน้าวัวหลังจากน ามาเลี ยงเพื่อเพิ่มปริมาณ
เป็นเวลา 9 เดือน 

 
จากการน าแคลลัสที่ได้จากการเลี ยงชิ นส่วนหน้าวัวในสภาพปลอดเชื อ มาเลี ยงในอาหารสูตร MS ส าหรับ
เพ่ิมปริมาณแคลลัส ท าให้ได้แคลลัส ในปริมาณเพ่ิมมากขึ น ดังภาพที ่4  
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  ภาพที่4. แคลลัสหน้าวัวหลังจากน ามาเลี ยงเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณเป็นเวลา 12 เดือน 

 
 จากการทดสอบระดับไฮโกรมัยซินต่อการเจริญเติบโตของต้นหน้าวัวพบว่าระดับไฮโกรมัยซินที่ 
50 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระดับที่เหมาะสมส าหรับน าไปใช้ในการคัดเลือกหน้าวัวที่ได้รับการถ่ายยีนต่อไป 
 
 
การถ่ายยีน F3' 5'H เข้าสู่ แคลลัสหน้าวัว 
 
 จากการเตรียมเชื ออะโกรแบคทีเรียมส าหรับน ามาใช้ในการถ่ายยีน โดยการเลี ยงเชื ออะโกร
แบคทีเรียม LBA4404 ที่มีพลาสมิด Ct F3’5’H.pMDC32 (กุหลาบ และ ประสาน 2555) มาเลี ยงเพ่ิม
ปริมาณในอาหารเหลว YEP (peptone 10 g/l +Yeast extract 10 g/l , NaCl 5 g/l pH 7.0) ที่เติม 

Kanamycin 50 μg/ml เลี ยงเชื อที่อุณหภูมิ 28ºC เป็นเวลา 16-18 ชั่วโมง ท าให้ได้ Agrobacterium 
LBA4404 ที่มี พลาสมิด Ct F3’5’H.pMDC32 ส าหรับน าไปใช้ถ่ายเข้าสู่หน้าวัว (ภาพท่ี 5) 
 

เมื่อท าการ spin down และ resuspend pellet bacteria ด้วย co-culture media ที่
ประกอบด้วยอาหารเหลว  สูตรMS ที่ เติม  NAA 0.1 mg/l ร่วมกับ  BA 2 mg/l ในอัตราส่วน เชื อ 
Agrobacterium : อาหารเหลว เป็น 1 : 10  ท าให้ได้ OD.600 ประมาณ 0.8 ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสม
ส าหรับการถ่ายยีนเข้าสู่แคคลัสหน้าวัว  
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CtF3'5'H.pMDC32

11827 bp

hygromycin resistance

kanamycin resistance

CtF3'5'H

2X35S promoterattB1

attB2

LB

RB

pBR322 origin

pVS1

nos terminator

 ภาพที่  5 . แสดงแผนที่ ของยีน  F3' 5'H (Ct 
F3’5’H) อยู่ใน เวคเตอร์ pMDC32  

 
 จากการถ่ายยีน f35h เข้าสู่แคลลัสหน้าวัวโดยใช้อะโกรแบคทีเรียม โดยการน าแคลลัสหน้าวัวที่ได้จาก
การเลี ยงใบหน้าวัวที่เตรียมไว้มา มาเลี ยงเขย่าร่วมกับ Agrobacterium แล้วน ามาเลี ยงในอาหารแข็ง 
สูตรMS ที่อุณหภูมิห้องในสภาพมืดเป็นเวลา 3 วัน ล้างใบด้วย cefotaxime เลี ยงในอาหารแข็ง สูตรMS 
ที่เติม cefotaxime 200 mg/ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ จากนั นน าไปเลี ยงในอาหาร MS ที่เติม hygromycin 
50 mg/l เป็นเวลา 4 สัปดาห์  หลังจากเพาะเลี ยงเป็นเวลา 1 เดือน พบว่าแคลลัสหน้าวัวที่ได้รับการถ่าย
ยีนจะเจริญเติบโตและพัฒนาต่อไปได้ ส่วนแคลลัสหน้าวัวที่ไม่ได้รับการถ่ายยีนจะกลายเป็นสีน  าตาลและ
ตายในที่สุด    จากนั นย้ายไปเลี ยงในอาหารที่ไม่มี antibiotic ท าให้ได้แคลลัสที่ได้รับการถ่ายยีน และผ่าน
การตรวจสอบในอาหารคัดเลือกที่เติม hygromycin (ภาพที่6 และ7) ส าหรับน าไปเลี ยงเพ่ือให้พัฒนาเป็น
ต้นที่สมบูรณ์และท าการตรวจสอบต่อไป 
 

     ภาพที่  6. แคลลัสหน้าวัวที่ผ่านการถ่ายยีน
หลังจากเลี ยงเป็นเวลา 3 วัน 
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    ภาพที่7. แคลลัสหน้าวัวที่ได้รับการถ่ายยีนและ
ผ่านการตรวจสอบในอาหารคัดเลือก 
hygromycin เป็ น เวล า  3 0  วั น  (สี
เขียว=แคลลัส ที่ผ่านการตรวจสอบ
แล้วรอดชีวิต , สีน  าตาล=แคลลัสที่ผ่าน
การ ตรวจสอบแล้วไม่รอดชีวิต) 

 
 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

  
 จากการน ายีน Flavonoid 3',5' hydroxylase (F3' 5'H) ที่โคลนได้จากอัญชันสีน  าเงินและ
น าเข้าสู่ เวคเตอร์ ได้เป็น CtF3’5’H.pMDC32 ซึ่งเป็นชุดยีนที่ โคลนได้และได้ผ่านการทดสอบการ
แสดงออกแล้วในยาสูบ (โดยกุหลาบ และ ประสาน 2557) มาท าการถ่ายสู่หน้าวัวโดยใช้อะโกร
แบคทีเรียมสายพันธุ์ LBA4404 สามารถถ่ายยีนสู่หน้าวัวพันธุ์โซเนตและพันธุ์ราปิโด ได้แคลลัสหน้าวัว
หน้าที่ได้รับการถ่ายยีน และผ่านการตรวจสอบในอาหารคัดเลือกที่เติม hygromycin ส าหรับน าไปเลี ยง
เพ่ือให้พัฒนาเป็นต้นที่สมบูรณ์และท าการตรวจสอบต่อไป  
 เนื่องจากการทดลองนี ได้รับการสนับสนุนบบประมาณ ในปี2559-2560 ไม่ได้รับสนับสนุนงบ
วิจัยต่อในปี2561 จึงต้องยุติการท างานวิจัยลง ไม่ได้ด าเนินการต่อตามแผนการด าเนินงานวิจัยในส่วนของ
การเลี ยงแคลลัสที่หน้าวัวที่ได้รับการถ่ายยีนและผ่านการคัดเลือกในอาหารคัดเลือก hygromycin ให้
พัฒนาเป็นต้นที่สมบูรณ์รวมทั งตรวจสอบต้นทีได้รับยีน F3' 5'H ด้วยเทคนิค PCR โดยใชไ้พรเมอรท์ี่จ  ำเพำะ 

 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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 ได้หน้าวัวที่ได้รับการถ่ายยีน Flavonoid 3',5' hydroxylase (F3' 5'H) เพ่ือปรับแต่งสีดอกท่ีเป็น
ของกรมวิชาการเกษตรส าหรับน าไป ใช้ประโยชน์ในการสร้างความหลากหลายของสีดอก  นอกจากนี 
สามารถน าไปเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการได้ 
          หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ นักปรับปรุงพันธุ์ กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษา 
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