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Plant DNA Extraction Kit 
สําหรับเตรียมตวัอยา่ง 50 ตวัอยา่ง 

 

ชดุนํ 6ายานี 6ใช้ magnetic beads เป็นตวัจบั DNA เพืLอให้ได้ genomics DNA มีความบริสทุธิSได้อยา่งรวดเร็วและความบริสทุธิSสงู   

ซึLงเหมาะกบัการนําไปทํางานวิเคราะห์ตอ่ไป อยา่งเชน่ PCR, Real-time PCR, RT-PCR, NGS, และอืLนๆ 

 

# สิLงทีLมีมาใน kit  

รายการ จาํนวน 

Magnetic bead 500 µl 

Lysate AZ 20 ml 

Lysate B 1 ml 

Washing A 15 ml 

Washing S 30 ml 

Elution buffer 10 ml 

 

# การเตรียมสาร 

1. เตรียม isopropanol และ absolute ethanol (analytical grade, sterile, RNase free) 

2. เมืLอเปิดฝา Washing buffer AW และ Washing buffer SW แล้ว ให้เตมิดงันี 6 

2.1 เตมิ isopropanol ลงใน Washing A 14 ml  

2.2 เตมิ absolute ethanol ลงใน Washing S 44 ml 

4. นํ 6ายาล้าง  

a. Washing A ให้เตมิ Isppropryl alcohol (abs) 

b. Washing S ให้เตมิ Ethyl alcohol (abs)  

 

# ตวัอยา่งแตล่ะประเภทให้เตรียมปริมาณดงันี 6 

 

ตวัอย่าง ปริมาณ 

ใบไม้สด Fresh plant leaves 50 - 200 mg 

ใบไม้แห้ง Dry leaves 10 - 30 mg 

เมลด็ถัLวเหลอืง Soybean seed 5 - 30 mg 

เมลด็ข้าวสาล ีWheat seeds 50 - 200 mg 

เมลด็ข้าวโพด Corn seed 50 - 200 mg 
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# ขั 6นตอนตอ่ไปนี 6ใช้สาํหรับสกดั DNA จากตวัอยา่งพืช ตั 6งแต ่50 mg ถงึ 200 mg ตอ่ตวัอยา่ง: 

1. นําตวัอยา่งเนื 6อเยืLอพืชจากตวัอยา่งสด คอ่ยๆบดด้วยโกร่ง  

a. เตมิ Lysate AZ 400 ul 

b. เตมิ Lysate B  5ul 

c. บดตวัอยา่ง 50 mg - 200mg ตอ่ให้ละเอียด จากนั 6นย้ายไปยงั 1.5 ml EP tube, mixing (อาจใช้ vortex 

1200 ~ 1800 rpm). 

2. บม่ 1.5ml EP tube ทีL 65 องศาเซลเซียส ประมาณ15~30 นาที จากนั 6นปัLนเหวีLยงทีL 12,000 RPM นาน 10 นาที 

3. ย้าย 200 ul supernatant ไปยงั 1.5ml EP tube หลอดใหม ่ จากนั 6นเตมิ  

a. Magnetic beads 10 ul 

b. Isopropyl alcohol  200 ul  

c. ผสมให้เข้ากนัด้วย autopipette แล้วบม่ไว้ 5 นาที ทีLอณุหภมิูห้อง (25 ℃) 

4. วางหลอด 1.5 ml EP tube บน magnetic stand รอจน magnetic เกาะตวัเป็นกลุม่ทีLผนงัหลอด จนสารละลายใส 

(ประมาณ 2 นาที) จากนั 6นดดูสารละลายส่วนใสทิ Zง โดยระวงัไมใ่ห้ดดูตดิ magnetic bead ไปด้วย  

5. นํา EP tube ออกจาก magnetic stand แล้วเตมิ Washing A 500 µl ผสมแบบควํLา/หงายหลอด ประมาณ 2 นาที 

6. วาง EP tube บน magnetic stand รอจน magnetic เกาะตวัเป็นกลุม่ทีLผนงัหลอด จนสารละลายใส (ประมาณ 2 นาที) 

จากนั 6นดดูสารละลายส่วนใสทิ Zง โดยระวงัไมใ่ห้ดดูตดิ magnetic bead ไปด้วย 

7. นํา Eppendorf tube ออกจาก magnetic stand แล้วเตมิ Washing S 500 µl ผสมแบบควํLา/หงายหลอด ประมาณ 2 

นาที 

8. วาง Eppendorf tube บน magnetic stand รอจน magnetic เกาะตวัเป็นกลุม่ทีLผนงัหลอด จนสารละลายใส (ประมาณ 

2 นาที) จากนั 6นดดูสารละลายส่วนใสทิ Zง โดยระวงัไมใ่ห้ดดูตดิ magnetic bead ไปด้วย 

9. ** ทําซํ 6าขั 6นตอนทีL 7-8 อีกครั 6งหนึLง ** จากนั 6นให้เปิดฝาทิ 6งไว้ (ประมาณ 2-5 นาที) สงัเกตให้ magnetic แห้ง และไมมี่

แสงสะท้อนของนํ 6าบน magnetic   

10. นํา Eppendorf tube ออกจาก magnetic stand แล้วเตมิ Elution buffer หรือ deionized water 100 µl แล้ว incubate 

ทีL 60℃ 5-10 นาที  

11. วาง Eppendorf tube บน magnetic stand รอจน magnetic เกาะตวัเป็นกลุม่ทีLผนงัหลอด จนสารละลายใส (ประมาณ 

2 นาที) จากนั 6นดดูสารละลายสว่นใสย้ายไปยังหลอด Eppendorf tube หลอดใหม่ 

12. ตรวจวดัปริมาณและความบริสทุธิSของ DNA/RNA ด้วย spectrophotometer หรือ fluorometer  

 

 

 

 

 

 

 

 


