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Abstract
Makjong (Scaphium macropodum Beaum.) is a tree belonging to the family Sterculiaceae. It distributes in
the tropical rain forest of Thailand and neighboring counties. It is a large tree and gathered its twings and leaves at
the end of trunk. Flowering and fruit setting take place irregularly once in every three to four years. Seed coats are
swollen into jelly. The jelly can be used as ingredients in dishes, beverages and has cooling agent medicinal
properties. Makjong seeds can be sold in a good price. Thus, people in Makjong growing areas collect them by
cutting their trunks. This might be able to reduce numbers of Makjong causing its extinction. Therefore, the purposes
of this research were to study the effects of auxins and cytokinins on tissue culture. This These investigations would
be useful for propagation and conservation of Makjong in the future. Green wings of immature fruits were cut and
cultured on woody plant medium (WPM) supplemented with different concentrations of combinations of
benzyladenine (BA; 0.0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 mg 1-1) and thidiazuron (TDZ; 0.0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 mg 1-1) in which every
combinations contained 2, 4-dichlorophenozyacetic acid (2, 4-D) 0.1 mg 1-1 named BTD media. Another set called
DK media supplemented with 2,4-D (0.0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 mg 1-1) and kinetin (0.0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 mg 1-1). Result
showed that BTD media could induce competent higher callus formation and percentage of callus area per explant
than DK media. Callus from all combinations were compact greenish-white.
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหมากจอง (Scaphium macropodum Beaum.)
อรัญญา พิมพมงคล สุจารี ขัมภรัตน วาริณี พละสาร และณิชารัตน สวาสดิพันธ
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทคัดยอ
หมากจอง (Scaphium macropodum Beaum.) เปนพืชในวงศ Sterculiaceae พบกระจายในปาเขตรอนชื้นของ
ประเทศไทย และเทศเพื่อนบาน หมากจองเปนไมตนสูง กิ่งกานแตกออกรอบตนที่เรือนยอด ลําตนกลมตรง ออกดอก
และใหผลดก 1 ครั้งใน 3-4 ป วุนจากเมล็ดใชประกอบเปนอาหาร และมีคุณสมบัติทางยา เมล็ดหมากจองแหงราคา
คอนขางสูงมีการเก็บสงขายตางประเทศปริมาณมาก โดยการโคนตนซึ่งมีโอกาสทําใหหมากจองสูญพันธุ ไดในอนาคต
ผูวิจัยจึงไดศกึ ษาอิทธิพลของออกซิเจน และไซโตไคนินตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของหมากจอง เพื่อเปนขอมูลในการ
ขยายพันธุและการอนุรักษพนั ธุ โดยไดเพาะเลี้ยงสวนปกของผลออนหมากจองในสูตรอาหาร woody plant medium
(WPM) ที่เติมสารควบคุม benzyladenine (BA; 0.0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 mg 1-1) กับ thidiazuron (TDZ; 0.0, 0.5, 1.0, 2.0,
4.0 mg 1-1) ที่ทุกคูเติม 2, 4-dichlorophenozyacetic acid (2, 4-D) 0.1 mg 1-1 และอาหารชุด DK media ที่เติม 2,4-D (0.0,
0.5, 1.0, 2.0, 4.0 mg 1-1) กับ kinetin (0.0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 mg 1-1) พบวา BTD media ใหเปอรเซ็นตการเกิดแคลลัส
และพื้นทีก่ ารเกิดแคลลัสตอชิ้นสวนไดดีกวา DK media แคลลัสที่เกิดขึ้นจากทุกสูตรอาหารมีลักษณะเกาะกันแนน
(compact callus) และมีสีเขียวออน
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