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Abstract
Makjong (Scaphium macropodum Beaum.) distributes in the tropical rain forest of Thailand and
neighbouring countries. Gel from seed coat can be used for food and traditional medicinal purposes and thus has high
economic value. Makjong seeds were collected for exporting in mass volume. It distributes in some parts of Thailand
forest. Therefore, the purpose of this research was to study genetic diversity of Makjong. This investigation would be
used for breeding selection and conservation goals in the future. The genetic diversity of Majong was studied by
RAPD technique. DNA profiles using 8 RAPD primers (A02, A03, A05, A08, A09, A11, A12 and A15), produced
66 DNA fragments. Makjong from Ubon Ratchathani province had the lowrest polymorphism. The value of
similarity index (S) and genetic distance (D) were calculated. The dendrogram constructed by UPGMA derived
Makjong populations into two groups. The first group consisted of Makjong from Makjong populations into two
groups. The first group consisted of Makjong from Chantaburi province and Lao people’s democratic republic. The
second group divided Makjong from Ubon Ratchathani province.
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การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของหมากจอง (Scaphium macropodum Beaum.)
สุจารี ขัมภรัตน วาริณี พละสาร อรัญญา พิมพมงคล และณิชารัตน สวาสดิพันธ
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทคัดยอ
หมากจอง (Scaphium macropodum Beaum.) พบกระจายในปาเขตรอนชื้นของประเทศไทยและประเทศเพื่อน
บาน วุนจากเมล็ดใชประกอบเปนอาหาร และเปนพืชสมุนไพรที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ มีการเก็บเมล็ดเพื่อการคาใน
ปริมาณมากและหมากจองการกระจายตัวเฉพาะในบางสวนของประเทศไทย ผูวิจยั จึงสนใจศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของหมากจองในพื้นที่ทั่วประเทศ และประเทศขางเคียง เพื่อศึกษาความสัมพันธของหมากจองในแตละ
ทองที่ เพื่อใชขอมูลเบื้องตน ในการคัดเลือกพันธุ ปรับปรุงพันธุ และการอนุรักษโดยไดศกึ ษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของหมากจอง ดวยเทคนิค Randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) คัดเลือกใช ไพรเมอร 8 ชนิด
(A02, A03, A05, A08, A09, A11, A12 และ A15) พบวาใหแถบดีเอ็นเอ ทั้งหมด 66 ตําแหนงและหมากจองจาก จังหวัด
อุบลราชธานี มีคาความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ําที่สุด จากนั้นเมือ่ นําแถบดีเอ็นเอที่ไดมาหาคาดัชนีความคลายคลึง
(Similarity index, S) และคาระยะทางพันธุกรรม (genetic distance, D) แลวนํามาสรางแผนภูมิความสัมพันธประชากร
ตามวิธี UPGMA พบวา สามารถแบงหมากจองเปน 2 กลุม กลุมแรกประกอบดวยหมากจองจาก จังหวัดจันทบุรี และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว กลุมที่สองเปนหมากจองจาก จังหวัดอุบลราชธานี
คําสําคัญ
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