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การใชลายพมิพดีเอ็นเอตรวจความสามารถของไรโซเบียมถั่วเหลือง 
ในการแขงขนัเขาสรางปมภาคสนาม1 

 
ธันปภา จันทเพ็ชร1 และ กาญจนา  ชาญสงาเวช2 

 
บทคัดยอ 

ไรโซเบียมถั่วเหลืองเขาสรางปมที่รากถั่วเหลืองและเปลี่ยนไนโตรเจนจากอากาศใหเปนแอมโมเนียสําหรับ
ถั่วเหลืองใชในการเจริญ การปลูกถั่วเหลืองเปนพืชหมุนเวียนสลับกับการปลูกพืชเชน ขาว จึงเปนการลดการใช
ปุยเคมีประเภทไนโตรเจน เปนการลดการขาดดุลการคาจากการนําเขาปุยเคมี และการลดมลภาวะทางน้ําประเภทยู-
โทรฟเคชั่น บรรทัดฐานแรกในการพัฒนาปุยชีวภาพไรโซเบียมสําหรับถั่วเหลืองประกอบดวยการคัดเลือกสายพันธุไร-
โซเบียมที่สามารถแขงขันกับไรโซเบียมทองถิ่น ในการเขาสรางปมที่รากถั่วเหลือง หลังจากนั้นจะคัดเลือกสายพันธุที่
มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน ในการทดลองนี้ไดคัดเลือกไรโซเบียมถั่วเหลืองสายพันธุ NA7 เพิ่มจํานวนเซลล
โดยเลี้ยงในอาหารสูตร yeast extract mannitol และคลุกเซลลกับดินพีต (peat) ในสัดสวน 2x108 เซลลตอกรัมพีต 
คลุกเมล็ดถั่วเหลืองพันธุเชียงใหม 60 กับปุยชีวภาพไรโซเบียม NA7  และปลูกเมล็ดถั่วเหลืองที่คลุกหรือไมคลุกกับ
ปุยไรโซเบียม NA7 ลงในแปลงขนาด 15 x 24 เมตรที่ตําบลน้ํามวบ อําเภอเวียงสา จังหวัดนานในปเพาะปลูก 
2550/2551 แยกแบคทีเรียจากปมรากถั่วเหลืองหลังการเพาะปลูก 1 เดือน  และนํามาหาลายพิมพดีเอ็นเอ โดยวิธี 
RAPD-PCR โดยใชไพรเมอร RPO1 หรือ CRL-7 เพื่อเปรียบเทียบลายพิมพดีเอ็นเอกับลายพิมพดีเอ็นเอของสาย
พันธุ NA7 หากตรวจพบลายพิมพดีเอ็นเอดังกลาวจากแบคทีเรียที่แยกไดจากปมราก  แสดงวาไรโซเบียมสายพันธุ 
NA7 สามารถแขงขันกับไรโซเบียมทองถิ่นในการเขาสรางปมที่ตําบลน้ํามวบ  ผลการทดลองไดแยกแบคทีเรียจากปม
รากถั่วเหลือง 198 ไอโซเลต แบงเปนประเภทเพิ่มจํานวนเร็ว 147 ไอโซเลต และประเภทเพิ่มจํานวนชา 51 ไอโซเลต  
เนื่องจากสายพันธุ NA7 เปนไรโซเบียมถั่วเหลืองประเภทเพิ่มจํานวนชา  จึงหาลายพิมพดีเอ็นเอของแบคทีเรีย
ประเภทเพิ่มจํานวนชา 51 ไอโซเลต  และพบลายพิมพดีเอ็นเอของสายพันธุ NA7 ในสัดสวน 25.5%   

 
คําสําคัญ: ไรโซเบียมถั่วเหลือง  การแขงขันเขาสรางปม 
 
บทนํา 

ถั่วเหลืองเปนพืชเศรษฐกิจที่เปนอาหารและแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารหลายชนิด เชนน้ํามันถั่วเหลือง 
เตาหู เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว นอกจากนี้ที่ปมรากถั่วเหลืองมีแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนไดแก ไรโซเบียมถั่วเหลือง (soybean 
rhizobia) ซึ่งเปล่ียนไนโตรเจนในอากาศใหเปนแอมโมเนียซึ่งเปนสารประกอบไนโตรเจนที่ถั่วเหลืองนําไปใชในการ
เจริญ ในขณะเดียวกันถั่วเหลืองใหพลังงานในรูปเอทีพีแกไรโซเบียมถั่วเหลือง จึงเปนการตรึงไนโตรเจนแบบพึ่งพา 
(symbiotic nitrogen fixation) ในประเทศไทยเกษตรกรไถคราดลําตนและใบถั่วเหลืองหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อเปนปุย
บํารุงดิน จึงปลูกถั่วเหลืองเปนพืชหมุนเวียนสลับกับพืชเศรษฐกิจอื่นเชน ขาวและขาวโพด เปนตน 

 
 
 

 
1 สนับสนุนงานวิจัยโดยทุนโครงการสรางกําลังคนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระดับปริญญาโท (สกว.-สสว.) 
2 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กทม. 10330 
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 ในปจจุบันพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองในประเทศไทยลดลงดังแสดงในตารางที่ 1 เพราะเกษตรกรนิยมปลูกพืช
เศรษฐกิจชนิดอื่นที่ราคาขายสูงกวาถั่วเหลืองเชน ขาว ขาวโพด ออย อยางไรก็ตาม การปลูกถั่วเหลืองเปนพืช
หมุนเวียน มีประโยชนดานการอนุรักษดินและแหลงน้ํา ดังนั้นจึงควรสงเสริมการปลูกถั่วเหลืองและการวิจัยคัดเลือก
สายพันธุไรโซเบียมถั่วเหลืองและพันธุถั่วเหลืองที่ใหผลผลิตสูงกวาผลผลิตเฉล่ียในประเทศไทยในปจจุบัน ซึ่งมี
ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศที่เปนผูนําดานการสงออกถั่วเหลือง(ตารางที่2) 
 
ตารางที่ 1 เนื้อที่เพาะปลูกถั่วเหลืองในฤดูฝนและฤดูแลง รวมทั้งผลผลิตเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : http://www.oae.go.th/statistic/yearbook50/section2/sec2table26.pdf  
  
ตารางที่ 2  ผลผลิตเฉลี่ยถั่วเหลือง (กก./ไร) ในประเทศไทยมีคาประมาณครึ่งหนึ่งของผลผลิตเฉลี่ยถั่วเหลืองใน

ประเทศที่เปนผูนําดานการสงออกถั่วเหลือง  
 

ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) ลําดับที่ ประเทศ 
พ.ศ. 2547 2548  2549 2550 
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ที่มา : http://www.oae.go.th/statistic/yearbook50/section2/sec2table25.pdf  

ป พ.ศ. พื้นที่เพาะปลูก (1000ไร) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) 
2541 1,467 234 
2542 1,451 227 
2543 1,396 232 
2544 1,154 236 
2545 1,130 238 
2546 961 246 
2547 945 238 
2548 929 250 
2549 886 250 
2550 831 253 
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ในประเทศที่เปนผูนําดานการสงออกถั่วเหลืองมีการวิจัยดานการคัดเลือกสายพันธุไรโซเบียมถั่วเหลืองเพื่อ
ผลิตเปนปุยชีวภาพไรโซเบียม สําหรับคลุกกับเมล็ดถั่วเหลืองกอนปลูกลงดิน (Aguilar และคณะ, 2001;  Brutti และ
คณะ, 1998; de Jensen และคณะ, 2004; Hungria และคณะ, 2001; Thomas-Oates และคณะ, 2003) ใน
ประเทศไทย Chanthapetch and Chansa-ngavej (2008) คัดเลือกไรโซเบียมถั่วเหลืองสายพันธุ NA7 ผลิตเปนปุย
ชีวภาพคลุกกับเมล็ดถั่วเหลืองพันธุ เชียงใหม 60 และทดลองปลูกภาคสนามในแปลงทดลองขนาด 15 x 24 เมตร ที่
ตําบลน้ํามวบ อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ผลการทดลองไดผลผลิตเฉลี่ยของถั่วเหลือง 223.2 กิโลกรัมตอไร ในแปลง
ควบคุมที่ไมคลุกเมล็ดถั่วเหลืองกับปุยใดๆ และ 231.0 กิโลกรัมตอไร ในแปลงที่ปลูกเมล็ดถั่วเหลืองหลังจากคลุกกับ
ปุยชีวภาพฯ NA 7 คิดเปนการเพิ่มผลผลิตเพียง 4% ทั้งนี้อาจเปนเพราะไรโซเบียมถั่วเหลือง NA 7 ไมสามารถแขงขัน
กับไรโซเบียมถั่วเหลืองที่มีอยูเดิมในแปลงทดลองที่ตําบลน้ํามวบ อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน วัตถุประสงคของการ
ทดลองเพื่อหาลายพิมพดีเอ็นเอของแบคทีเรียที่แยกจากปมรากถั่วเหลืองที่ปลูกในแปลงทดลองที่ตําบลน้ํามวบ 
อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ในปเพาะปลูก 2550/2551 และเปรียบเทียบกับลายพิมพดีเอ็นเอของสายพันธุ NA 7 เพื่อ
ตรวจระดับความสามารถของสายพันธุ NA 7 ในการแขงขันกับไรโซเบียมทองถิ่นในการเขาสรางปมที่รากถั่วเหลือง 
ในการทดลองนี้ หาลายพิมพดีเอ็นเอของไรโซเบียมถั่วเหลือง โดยวิธี RAPD-PCR โดยใช RPO1 หรือ CRL-7 เปน
ไพรเมอร  ลําดับนิวคลีโอไทดของ RPO1 ไดแก 5’AATTTTCAAGCGTCGTGCCA3’ ซึ่งเปนนิวคลีโอไทดที่เกาะ 
(anneal) บริเวณอนุรักษของโพรโมเตอร nifH ของ Rhizobium meliloti 3 สายพันธุ (Schofield and Watson, 
1985) สาเหตุที่เลือก RPO1 เปนไพรเมอร เพราะอาจใชการเกิดผลิตภัณฑพีซีอารระบุการมีหนวยยอย Fe protein 
ของเอนไซมไนโตรจีเนสซึ่งระบุการสังเคราะหโดยยีน nifH ลําดับนิวคลีโอไทดของไพรเมอร CRL-7 คือ 
5’GCCCGCCGCC3’ ตามที่ระบุโดย Mathis and McMillin (1996) สาเหตุที่เลือกใชไพรเมอรนี้ในการหาลายพิมพดี
เอ็นเอ เพราะตั้งสมมติฐานวา แบคทีเรียที่ดีเอ็นเอมีบริเวณที่มี GC สูงอาจทนรอน เพราะนิวคลีโอไทด G เชื่อมกับ 

นิวคลีโอไทด C ดวยพันธะไฮโดรเจนจํานวน 3 พันธะ ยอมใชพลังงานในการทําลายพันธะไฮโดรเจน 
มากกวาการทําลายพันธะไฮโดรเจน 2 พันธะที่เชื่อมนิวคลีโอไทด A กับ T ดังนั้นจึงตองการขอมูลเบื้องตนเรื่อง
จํานวนแถบผลิตภัณฑพีซีอารในลายพิมพดีเอ็นเอที่ใช CRL-7 เปนไพรเมอรประกอบการหาความสัมพันธระหวาง
ความสามารถในการทนรอนของไรโซเบียมถั่วเหลืองกับจํานวนแถบผลิตภัณฑพีซีอารดังกลาว ทั้งนี้เพราะดีเอ็นเอ
ของแบคทีเรียที่มีบริเวณ GC-rich มาก จะเกิดผลิตภัณฑพีซีอารจากการเกาะของไพรเมอร CRL-7 ที่บริเวณหลาย
แหงในขั้นตอนการเพิ่มจํานวนโดยวิธีพีซีอาร การคัดเลือกสายพันธุไรโซเบียมถั่วเหลืองประเภททนรอน อาจมี
ประโยชนในการใชผลิตปุยชีวภาพไรโซเบียมสําหรับใชในภาวะโลกอุน นอกจากนี้ความสําคัญของการใชปุยชีวภาพ
ไรโซเบียมทนรอนมีดังนี้  

ปุยชีวภาพไรโซเบียมที่มีจําหนายในทองตลาดในปจจุบัน ตองเก็บรักษาในที่ที่มีอุณหภูมิต่ําหรือในตูเย็น 
เพื่อปองกันไมใหเซลลในปุยชีวภาพฯ แบงเซลลจนกระทั่งเซลลมีจํานวนเกิน 108 เซลลตอกรัมปุย ซึ่งอาจมีผลตอ
ความสามารถของเซลลในการเขาสรางปม ในป ค.ศ. 2003 Loh และ Stacey  รายงานวา ถาความหนาแนนของไร
โซเบียมประเภทเพิ่มจํานวนชา สูงกวา 108 เซลลตอมิลลิลิตร จะเกิดการกระตุนการแสดงออกของ nodD2 ซึ่งยับยั้ง
การแสดงออกของ nodYABC  ซึ่งระบุรหัสการสังเคราะหเอนไซมในกระบวนการสังเคราะห Nod factors ที่มีสวน
ชวยใหเซลลเมมเบรนของรากขนออนของถั่วเหลือง เวาเปน infection sac และยืดยาวเปน infection thread นําไร
โซเบียมเขาไปในเซลลชั้นคอรเทกซ (cortex) ของรากขนออน เหนี่ยวนําใหเซลลในชั้นคอรเทกซแบงเซลลอยาง
รวดเร็ว จนเกิดเปนปม (Banfalvi et al. 1988 ; Stacey, 1995) 
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ไรโซเบียมถั่วเหลืองทนรอนหมายถึงไรโซเบียมถั่วเหลืองที่เพิ่มจํานวนไดที่อุณหภูมิสูงเชน 37°C และ 40°C 
หากใชไรโซเบียมถั่วเหลืองทนรอนผลิตปุยชีวภาพ คาดวาจะสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง (30°C - 32°C) ไดโดย
เซลลไมเพิ่มจํานวนมากจนกระทั่งความหนาแนนเซลลสูง ทําใหเกิดการยับยั้งการเขาสรางปมดังกลาวขางตน การ
เก็บปุยชีวภาพที่อุณหภูมิหองทําใหสะดวกและลดตนทุนในการผลิต การขนสง และการเก็บรักษา 
 
วัสดุและวิธีวิจัย 
การผลิตปุยชีวภาพไรโซเบียม NA7  
 เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2007 Chanthapetch และ Chansa-ngavej (2008) ไดผลิตปุยชีวภาพไรโซเบียม
ถั่วเหลือง NA7 โดยเลี้ยงไรโซเบียมถั่วเหลืองประเภทเพิ่มจํานวนชา สายพันธุ NA7 ซึ่งทําใหลําตนถั่วเหลืองพันธุ
เชียงใหม 60 ที่เล้ียงในโหลเลียวนารดตามวิธีที่ระบุโดย Somasegaran และ Hoben (1994) มีคาน้ําหนักแหงสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับไรโซเบียมถั่วเหลืองสายพันธุอื่น จํานวน 124 สายพันธุที่แยกจาก 11 ตําบลที่
ปลูกถั่วเหลืองใน อ.เวียงสา จ.นาน ไดแก ต.สาน, นาเหลือง, กลางเวียง, อายนาไลย, ขึ่ง, น้ํามวบ, ปงสนุก, แมสา, 
น้ําปว, ไหลนาน และตาลชุม เก็บไรโซเบียมถั่วเหลือง NA7 แบบระยะยาวใน YMB (yeast extract mannitol broth) 
ที่มี 10% กลีซีรอลที่ -80oC สูตรอาหาร YMB ดังรายงานใน Somasegaran and Hoben (1994) เก็บรักษาเซลล
ระยะสั้น โดยใชสายพันธุ NA7 หนึ่งลูป (loop) จาก YMB ที่มี 10% กลีซีรอลเขี่ยบนจานอาหารเพาะเชื้อที่บรรจุ YMA 
(yeast extract mannitol agar) เก็บโคโลนีเดี่ยว (single colony)ใน YMA slants ที่ 4 oC ผลิตปุยชีวภาพไรโซเบียม 
NA7 โดยเลี้ยงเซลล 1 ลูปใน YMB ปริมาตร 50 มล. จนถึงกึ่งระยะทวีคูณ ใชเปน seed culture เติม 100 มล. seed 
culture ลงใน YMB ปริมาตร 1.4 ลิตร ซึ่งบรรจุใน ฟลาสตขนาดจุ 2.0 ลิตร จํานวน 27 ฟลาสก เล้ียงเซลลที่ 25 oC - 
28oC เปนเวลา 4 วัน เก็บเซลลทุกฟลาสตโดยปนเหวี่ยงที่ 10,000 รอบตอนาที เปนเวลา 5 นาที ที่ 25oC หลังจากนั้น
เติม YMB ปริมาตร 180 มล. ลงในเซลล ทํา serial dilutions และ spread plate ไดคา 108 CFU/ml ซึ่งใชผสมกับดิน
พีตในสัดสวน 2 x 108 CFU/กรัมพีต ดังแสดงในภาพที่ 1  

 
 

ภาพที่ 1 การผลิตปุยชีวภาพไรโซเบียมทนรอน NA7 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 โดย Chanthapetch และ 
Chansa-ngavej (2008) 
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การตรวจความทนรอนของปุยชีวภาพไรโซเบียมถั่วเหลือง NA7  
 นําปุยชีวภาพไรโซเบียม NA7 มาทํา serial dilutions และ spread plate หลังจากบมที่ 40oC เปนเวลา 0-
12 สัปดาห สรางกราฟแสดงจํานวนเซลลของไรโซเบียมถั่วเหลือง NA7 ในปุยฯดังแสดงในภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2  ผลของอุณหภูมิ (40oC) ตอจํานวนเซลลของไรโซเบียมถั่วเหลืองสายพันธุ NA7 ในดินพีตที่ผลิตเปนปุย

ชีวภาพ ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาไรโซเบียมถั่วเหลืองสายพันธุ NA7 ทนรอน (40oC) เปนเวลาอยาง
นอย 4 สัปดาห 

 
การทดลองใชปุยชีวภาพไรโซเบียม NA7 ภาคสนาม 
 เกษตรกรรวมโครงการในตําบลน้ํามวบ ไดใหใชที่ดินเพื่อเปนแปลงปลูกถั่วเหลืองในการทดลองใชปุย
ชีวภาพไรโซเบียม NA7 จํานวน 1 แปลงขนาด 15 x 24 เมตร ซึ่งประกอบดวยแปลงยอย 4 แปลง (แปลงยอยที่ 1-4 
ภาพที่ 3) ไดเลือกแปลงเล็ก (2.0 เมตร X 7.5 เมตร) แบบสุมจํานวน 2 แปลงเล็กในแตละแปลงยอย เพื่อปลูกเมล็ด
ถั่วเหลืองพันธุเชียงใหม 60 ที่คลุกกับปุยชีวภาพไรโซเบียม NA7 ในสัดสวนเมล็ดถั่วเหลือง 100 กรัม ตอปุยชีวภาพไร
โซเบียมถั่วเหลือง NA7 ปริมาณ 1 กรัม และโมลาส 10 มล. เลือกแปลงเล็กแบบสุมอีก 2 แปลงตอแปลงยอย เพื่อ
ปลูกเมล็ดถั่วเหลืองที่ไมคลุกกับปุยใดๆ หยอดเมล็ดถั่วเหลือง 3 เมล็ดตอหลุม แตละหลุมอยูหางกัน 30 ซม. หยอด
เมล็ดถั่วเหลืองที่คลุกปุยชีวภาพ NA7 ในแถวที่ 2 และ 3 ของแปลงเล็กแตละแปลงดังแสดงในภาพที่ 4 สวนแถวที่ 1 
และ 4 หยอดเมล็ดถั่วเหลืองที่ไมคลุกปุยใดๆเพื่อเปนบัฟเฟอรโซน (Somasegaran และ Hoben, 1994) หลังจาก
เพาะเมล็ดถั่วเหลืองเปนเวลา 1 เดือน เก็บรากติดปมจากตนถั่วเหลืองในแตละแปลงเล็ก บริเวณ early harvest เพื่อ
นํามาแยกแบคทีเรียจากปมราก  
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ภาพที่ 3 แผนผังแปลงยอย (1-4) และแปลงเล็ก (2.0 เมตร X 7.5 เมตร) ในตําบลน้ํามวบ อําเภอเวียงสา จังหวัด

นาน (Somasegaran และ Hoben, 1994) 
 

ภาพที่ 4 แผนผังแปลงเล็ก (2.0 เมตร X 7.5 เมตร) แสดงบริเวณเก็บถั่วเหลือง (early harvest) เพื่อนําปมมาแยก
แบคทีเรีย วงกลมแตละวงแทนถั่วเหลืองซึ่งอยูหางกัน 30 ซม.(Somasegaran และ Hoben, 1994) 

 
การแยกและทําใหบริสุทธิ์แบคทีเรียจากปมรากถั่วเหลือง 

เก็บตนถั่วเหลืองรวมทั้งรากและปมทั้งหมดในบริเวณ early harvest ที่แสดงในภาพที่ 4 ตัดปมขนาดใหญ 
(ประมาณเสนผาศูนยกลาง 2-3 มม.) บริเวณรอยตอระหวางรากและลําตน (crown) ทั้งนี้เพราะบริเวณนี้เปนบริเวณ
ที่เกิดปมเปนครั้งแรก (Spriggs and Dakora ,2007 ) ฆาเชื้อที่ผิวปมโดยใช 3% ไฮโดรเจนเปอรอกไซด และลางดวย
น้ํากรองที่ฆาเชื้อแลว ตามวิธีที่ระบุโดย Jordan(1984)ใชมีดโกนฆาเชื้อแลวผาปมเปน 2 ซีก และใชเข็มเขี่ยเชื้อแตะ

แปลงยอยที่1 แปลงยอยที่ 2 

7.5 
เมตร 

แปลงยอยที่ 3 แปลงยอยที่ 4 

2 
 เมตร 

7.5 
เมตร 

24 เมตร 

แถวที่         1        2        3        4 

7.5 เมตร 

0.5 เมตร 

1.0 เมตร (early harvest) 
0.5 เมตร 

5.0 เมตร (yield harvest) 

0.5 เมตร 

พื้นที่บริเวณไมเก็บเกี่ยวผลผลิต 

2.0 เมตร 
0.5 เมตร 
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บริเวณปมที่มีสีชมพูของ leghaemoglobin เขี่ยเชื้อบน YMA ผสม congo red ที่ความเขมขนสุดทาย 25 µg⋅ml-1 
บมเชื้อที่ 30oC เปนเวลา 1 วัน เพื่อแยกแบคทีเรียที่ไมดูดสี congo red ประเภทเพิ่มจํานวนเร็ว และบมเชื้อตอที่ 
30oC เปนเวลา 5 วันเพื่อแยกแบคทีเรียที่ไมดูดสี congo red ประเภทเพิ่มจํานวนชา เขี่ยเชื้อใหบริสุทธิ์และเก็บรักษา
ใน YMA slants ที่ 4oC 

 
การแยกโครโมโซมัลดีเอ็นเอ 
 เล้ียงแบคทีเรียแตละไอโซเลต หนึ่งลูป (loop)ใน YMB ปริมาตร 50 มล. ที่ 30oC, 200 รอบตอนาที จนถึงกึ่ง
ระยะทวีคูณ ปนเหวี่ยงเก็บเซลลและทําใหเซลลแตกโดยบมกับ 80 µl ไลโซไซม (2.5 mg.ml-1) ที่ 37oC เปนเวลา 1 
ชั่วโมง หลังจากนั้นบมเซลลที่ 80oC เปนเวลา 5 นาที และ -20oC เปนเวลา 5 นาที รวม 4 รอบ แยกดีเอ็นเอโดยใช
สารละลายสําเร็จรูป DNAzolTM (Molecule Research Center) ตกตะกอนดีเอ็นเอดวย absolute ethanol ลาง
ตะกอนดีเอ็นเอดวย 70% เอธานอล ละลายดีเอ็นเอในน้ํากลั่นปลอดเชื้อ หาคาการดูดกลืนแสงที่ 260 และ 280 นา
โนเมตร คํานวนปริมาณดีเอ็นเอโดยใชคา OD260 ตามวิธีมาตรฐาน (Sambrook และคณะ, 1989)  
 
การหาลายพิมพดีเอ็นเอโดยวิธี RAPD-PCR 

หาลายพิมพดีเอ็นเอโดยวิธี RAPD-PCR (Random Amplified Polymorphic DNA-Polymerase Chain 
Reaction) โดยใช RPO1 หรือ CRL-7 เปนไพรเมอร สวนผสมของปฏิกิริยาพีซีอารประกอบดวย 10x PCR buffer 2 
µl, 10mM dNTPs  2 µl, ไพรเมอร RPO1(10 pmol•µl-1) หรือไพรเมอร CRL-7 (10 pmol•µl-1) 1 µl, DNA 200 ng, 
Taq polymerase (5 units•µl -1) 0.2 µl, เติมน้ํากลั่นปลอดเชื้อใหไดปริมาตร 20 µl  โปรแกรมพีซีอารไดแก  95oC 15 
วินาที, 55oC 30 วินาที, 72oC 90 วินาที, (จํานวน 5 รอบ) 95oC 15 วินาที  60oC 60 วินาที, 72oC 30 วินาที (จํานวน 
25 รอบ) 72 oC 10 นาที ใช 1 kb ladder ( Invitrogen® ) เปนขนาดโมเลกุลมาตรฐาน เปรียบเทียบลายพิมพดีเอ็นเอ
ของไอโซเลตที่แยกไดกับลายพิมพดีเอ็นเอของสายพันธุ NA7  ซึ่งหาลายพิมพดีเอ็นเอควบคูกัน หากตรวจพบวาไอโซ
เลตมีลายพิมพดีเอ็นเอเชนเดียวกับดีเอ็นเอของสายพันธุ NA7 แสดงวาไรโซเบียม NA7  สามารถเขาสรางปมไดใน
ภาคสนามที่ ต.น้ํามวบ จ.นาน  

 
ผลการวิจัย 
 ไดแยกแบคทีเรีย 198 ไอโซเลตจากปมรากถั่วเหลืองในบริเวณ early harvest (รูปที่ 4) แบงเปนแบคทีเรีย
ประเภทเพิ่มจํานวนเร็วซึ่งปรากฏเปนโคโลนีบนอาหารวุน YMA หลังการบมเชื้อที่ 30 องศาเซลเซียส ภายใน 24 
ชั่วโมง จํานวน 147 ไอโซเลต และแบงเปนแบคทีเรียประเภทเพิ่มจํานวนชาซึ่งปรากฏเปนโคโลนีบนอาหารวุน YMA 
หลังการบมเชื้อที่ 30 องศาเซลเซียสเปนเวลา 5 วัน  จํานวน 51 ไอโซเลต ภาพที่ 5 แสดงลายพิมพดีเอ็นเอของ
แบคทีเรียประเภทเพิ่มจํานวนชาจํานวน 51 ไอโซเลตเปรียบเทียบกับลายพิมพดีเอ็นเอของไรโซเบียมถั่วเหลืองสาย
พันธุ NA7 ผลการวิจัยพบ 13 ไอโซเลตคือไรโซเบียมถั่วเหลืองสายพันธุ NA7 ที่เขาสรางปมที่รากถั่วเหลือง คิดเปน
สัดสวน 25.5 %  
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RPO1   

 
CRL-7 

ภาพที่ 5 ลายพิมพดีเอ็นเอที่หาโดยวิธี RAPD-PCR ของไรโซเบียมถั่วเหลืองสายพันธุ NA7และแบคทีเรียประเภท
เพิ่มจํานวนชาจํานวน 51 ไอโซเลตที่แยกจากปมรากถั่วเหลืองที่ปลูกในแปลงทดลองที่ตําบลน้ํามวบ อําเภอเวียงสา 
จังหวัดนาน โดยใชไพรเมอร RPO1 หรือ CRL-7 ลูกศรแสดงไอโซเลตที่มีลายพิมพดีเอ็นเอเชนเดียวกับลายพิมพดีเอ็น
เอของไรโซเบียมถั่วเหลืองสายพันธุ NA7 แถวแรก (M) เปนขนาดโมเลกุลมาตรฐาน 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ไดหาลายพิมพดีเอ็นเอของแบคทีเรียที่แยกไดจากปมรากถั่วเหลืองที่คลุกกับปุยชีวภาพไรโซเบียม NA7 
และปลูกในแปลงปลูกพืชทดลองขนาด 15 x 24 ตารางเมตรที่ ตําบลน้ํามวบ อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน เมื่อป
เพาะปลูก 2550/2551 แยกแบคทีเรียจากปมรากถั่วเหลืองได 198 ไอโซเลต ไดหาลายพิมพดีเอ็นเอของแบคทีเรีย
ประเภทเพิ่มจํานวนชา จํานวน 51 ไอโซเลต โดยวิธี RAPD-PCR โดยใช RPO1 หรือ CRL-7 เปนไพรเมอร หลังจาก
นั้นเปรียบเทียบลายพิมพดีเอ็นเอของแบคทีเรียที่แยกจากปมรากถั่วเหลือง กับลายพิมพดีเอ็นเอของไรโซเบียมถั่ว
เหลืองสายพันธุ NA7 ที่ใชในการผลิตปุยชีวภาพไรโซเบียมสําหรับถั่วเหลือง พบวาสายพันธุ NA7 เขาสรางปมใน
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สัดสวน 25.5% ของแบคทีเรียประเภทเพิ่มจํานวนชาที่แยกไดจากปมรากถั่วเหลือง จากผลการทดลองอาจสรุปไดวา
ความสามารถของไรโซเบียมถั่วเหลืองสายพันธุ NA7 ในการแขงขันกับไรโซเบียมถั่วเหลืองสายพันธุทองถิ่นในการ
เขาสรางปมที่รากถั่วเหลืองอยูในเกณฑคอนขางต่ํา 
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