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บทคัดย่ อ
การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของโมกและพุดในวงศ์ Apocynaceae จํานวน 12 ตัวอย่าง ด้วย
เทคนิ คอาร์ เอพีดี โดยใช้ไพรเมอร์ แบบสุ่ ม 72 ชนิ ด พบว่าไพรเมอร์ 60 ชนิ ด สามารถเพิ?มปริ มาณดีเอ็นเอได้ เมื?อ
คัดเลือกไพรเมอร์ 23 ชนิ ด ที?ให้ลายพิมพ์ดีเอ็นเออย่างชัดเจนมาวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม พบว่า
สามารถแยกความแตกต่างระหว่างชนิดได้ดว้ ยแถบดีเอ็นเอที?จาํ เพาะ นอกจากนัBนยังพบไพรเมอร์ที?สามารถจําแนก
โมกและพุดทัBง 12 ตัวอย่าง ได้ดว้ ยไพรเมอร์ เพียงชนิ ดเดียว เมื?อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุ กรรมสามารถ
จําแนกโมกและพุดได้ 5 กลุ่ม โดยมีค่าสัมประสิ ทธิDความเหมือนอยูร่ ะหว่าง 0.19 ถึง 0.88
คําสําคัญ: โมก พุด อาร์เอพีดี ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม

Abstract
Random amplified polymorphic DNA (RAPD) technique was used to study genetic relationship
among 12 samples of Wrightia and Tabernaemontana in family Apocynaceae. Seventy-two random primers
were screened and 60 primers could be used for DNA amplification. Twenty-three primers which gave clear
amplified products were selected and used to analyze all species. The result showed significant differences
among 12 samples by using specific fragments for each samples. Therefore, using only primer was able to
identify all of species. A dendrogram constructed based on polymorphic bands showed genetic similarities
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among Wrightia and Tabernaemontana species and separated to 5 clusters with similarity coefficients ranging
0.19-0.88.
Keywords: Wrightia, Tabernaemontana, Apocynaceae, RAPD (Random amplified polymorphic DNA), genetic
relationship
เกิ ด ความบริ สุทธิD สะอาด มี แ ต่ค วามสุ ข กายสุ ขใจ
ปลอดภัย และรอดพ้นจากสิ? งที?จะนําความทุกข์ร้อนมา
สู่ คนในครอบครัว โดยดอกโมกมีสีขาวสะอาดและมี
กลิ?นหอมสดชื?นตลอดทัBงวัน ซึ? งนอกจากจะให้ความ
สบายตาแล้ว ยังให้ความสบายใจอีกด้วย [3]
ส่วนพุดคนไทยเชื?อกันว่าบ้านใดปลูกต้นพุด
ไว้ประจําบ้านจะทําให้มีความเจริ ญและมัน? คง เพราะ
“พุด” หรื อ “พุฒ” หมายถึงความสมบูรณ์แข็งแรง ซึ? งก็
คือความเจริ ญมัน? คงนัน? เอง นอกจากนัBนยังมีความเชื?อ
อีกว่า ดอกพุดที?มีสีขาวสดใสและมีกลีบดอกใหญ่ จะ
ทําให้เกิดความบริ สุทธิDในใจและเป็ นสิ ริมงคลแก่บา้ น
[4]
อย่างไรก็ตาม โมกเป็ นชื?อพืBนเมืองที?ใช้เรี ยก
พรรณไม้บางชนิ ดที?จดั อยู่ในวงศ์ Apocynaceae ซึ? งมี
หลายสกุล ได้แก่ Wrightia, Aganosma, Chonemorpa
และ Holarrhena ส่ วนพุดเป็ นชื? อพืBนเมืองที? ใช้เรี ยก
พรรณไม้ ที? จั ด อยู่ ใ นหลายวงศ์ ด้ ว ยกั น ได้ แ ก่
Apocynaceae, Oleaceae, Rubiaceae และ Solanaceae
[5] เนื? องจากคนไทยนิ ยมเรี ยกดอกไม้สีขาวที? มีกลีบ
ดอก 5 กลีบ และฐานกลีบดอกเชื?อมติดกันเป็ นหลอด
ว่า “ดอกพุด” นอกจากนีB โมกและพุดบางชนิ ดที?อยูใ่ น
วงศ์ Apocynaceae มี ล ัก ษณะทางสัณ ฐานวิท ยา
ใกล้เ คี ย งกั น ดั ง นัB นจึ ง มัก สั บ สนในการเรี ยกชื? อ
ตัวอย่าง เช่น Holarrhena curtisii King & Gamble มี
ชื? อพืBนเมืองหลายชื? อ ได้แก่ โมกเตีB ย โมกเกีB ย พุดนํBา

1. บทนํา
Apocynaceae เป็ นพรรณไม้ว งศ์ (family)
ตี น เป็ ดหรื อ ลั?นทม (ลี ลาวดี ) ซึ? ง ลักษณะเด่ นคื อ ทุ ก
ส่ วนของต้นพืชมีนB าํ ยางสี ขาว ใบเป็ นใบเดี?ยวติดตรง
ข้ามกัน หรื อติ ด เป็ นวงรอบๆ ข้อ ขอบใบเรี ย บ เส้น
แขนงใบเป็ นร่ างแห กลีบดอกเชื?อมติดกัน เกสรเพศผู ้
มี 5 อัน ติดบนท่อกลีบดอก มีเกสรเพศเมีย 2 อัน เชื?อม
ติดกัน รังไข่มี 2 ช่อง ติดเหนื อวงกลีบดอก ผลเป็ นฝัก
เดี? ยวหรื อคู่ เมล็ดมีขนเป็ นกระจุกที? ปลาย โดยพรรณ
ไม้ในวงศ์นB ี มีประมาณ 180 สกุล (genus) 1,500 ชนิ ด
(specie) ซึ? งมีกระจายพันธุ์ในประเทศไทย 42 สกุล
150 ชนิด [1]
โ ม ก แ ล ะ พุ ด บ า ง ช นิ ด จั ด อ ยู่ ใ น ว ง ศ์
Apocynaceae เป็ นไม้ดอกที? มีกลิ?นหอมและดอกสวย
สะดุดตา นิ ยมปลูกเพื?อสร้างภูมิทศั น์ให้น่ามองยิ?งขึBน
นอกจากนัBนยังสามารถใช้เป็ นสมุนไพรในการรักษา
โรค เช่น รากแก้วของโมกซ้อนใช้รักษาโรคผิวหนัง
เรืB อน และคุดทะราด โมกหลวงใช้ได้เกือบทุกส่วน คือ
เปลือกต้นใช้แก้บิด-พิษไข้ ใบใช้ขบั พยาธิไส้เดือน ผล
ใช้ขบั โลหิ ต เมล็ดใช้แก้ไข้ กระพีBใช้ฟอกโลหิ ต แก่น
ใช้รักษาโรคกลาก และรากใช้ขบั โลหิ ต [2]
คนไทยเชื? อ กันว่า ต้นโมกสามารถปกป้ อง
คุม้ ครองผูเ้ ป็ นเจ้าของให้ปลอดภัยจากศัตรู หรื อสิ? งชัว?
ร้าย โดย “โมก” หรื อ “โมกข” หมายถึงผูท้ ี?หลุดพ้น
จากความทุกข์ทB งั ปวง ดังนัBนคนโบราณจึงเชื? อว่าหาก
ปลูกต้นโมกเอาไว้ภายในบริ เวณบ้านเรื อนจะทําให้
2
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พุดทุ่ง สรรพคุณ หัสคุณใหญ่ หัสคุณเทศ และถัว? หนู
โดยเรี ยกทัBงโมกและพุดปะปนกัน [6]
จากค วามสํ า คั ญ ดั ง กล่ า วจึ งไ ด้ ศึ กษ า
ความสัมพันธ์ทางพันธุ กรรม (genetic relationship)
ของโมกและพุดในวงศ์ Apocynaceae โดยใช้เทคนิ ค
อาร์ เอพีดี (RAPD, random amplified polymorphic
DNA) ซึ?งเป็ นเทคนิคที?สามารถสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
(DNA fingerprinting) ได้ดว้ ยการใช้ไพรเมอร์แบบสุ่ม
(random primer) ขนาด 8-12 นิ ว คลี โ อไทด์
(nucleotide) เพิ?มปริ มาณดี เอ็นเอด้วยพีซีอาร์ (PCR,
polymerase chain reaction) [7] ซึ? ง ทํา ได้ส ะดวก
รวดเร็ ว ใช้ดีเอ็นเอปริ มาณน้อย ไม่จาํ เป็ นต้องทราบ
ข้อมูลลําดับดีเอ็นเอ (DNA sequence) และประหยัด
ค่ า ใช้จ่ า ยกว่ า เทคนิ ค เครื? องหมายดี เ อ็ น เอ (DNA
marker) ชนิ ดอื? น [8] โดยสร้ างลายพิมพ์อาร์ เอพี ดี
(RAPD fingerprinting) และตรวจหาเครื? องหมายอาร์
เอพีดี (RAPD marker) ที? สามารถจําแนกพันธุ์โมก
และพุด ซึ? งจะช่วยให้สามารถจําแนกได้อย่างชัดเจน
ยิ?งขึB น โดยเฉพาะพันธุ์ที?มีลกั ษณะทางสัณฐานวิทยา
ใกล้เคียงกัน นอกจากนัBนยังจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
คุม้ ครองพันธุกรรมและการอนุรักษ์ในอนาคตอีกด้วย

ตารางที 1 ตัวอย่างโมกและพุด
ชือพืนO เมือง
โมกแดง
โมกพวง
โมกลา
โมกเวียดนาม
โมกแคระ
โมกซ้อน
พุดพิชญา
พุดจีบ
พุดกุหลาบ
พุดฝรั?ง
พุดจักร
พุดเศรษฐี สยาม

ชือวิทยาศาสตร์
Wrightia dubia (Sims) Spreng.
Wrightia religiosa Benth. ex Kurz
Wrightia religiosa Benth. ex Kurz
Wrightia religiosa Benth. ex Kurz
Wrightia religiosa Benth. ex Kurz
Wrightia religiosa Benth. ex Kurz
Wrightia antidysenterica R.Br.
Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br.
Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br.
Tabernaemontana cumingiana A.DC.
Tabernaemontana pandacaqui Poir.
Tabernaemontana pachysiphon Stapf

2.2 การสกัดดีเอ็นเอ
สกัด ดี เ อ็น เอจากใบอ่ อ นของโมกและพุ ด
ด้วยวิธีประยุกต์จาก Agrawal และคณะ [9] แล้ว
ตรวจสอบปริ มาณดี เอ็น เอด้วยวิธี วดั ค่า การดู ดกลื น
แสงที?ความยาวคลื?น 260 และ 280 นาโนเมตร (nm)
และตรวจสอบคุณภาพดี เอ็นเอด้วยวิธีอิเล็กโทรโฟรี
ซิ ส (electrophoresis) ในเจลอะกาโรส (agarose gel)
0.8 เปอร์เซ็นต์ [10]
2.3 การสร้ างลายพิมพ์ ดีเอ็นเอด้ วยเทคนิค
อาร์ เอพีดี
มี 2 ขัBนตอน คือ (1) การตรวจหาไพรเมอร์
แบบสุ่ มที? ตอบสนองต่อปฏิ กิริยาพี ซีอาร์ โดยรวมดี
เอ็นเอโมกและพุดทัBง 12 ตัวอย่าง เป็ นตัวอย่างเดียวกัน
และ (2) การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม
โดยคัดเลือกไพรเมอร์ 20 ชนิ ด ที?ให้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
อย่างชัดเจนมาตรวจสอบกับดี เอ็นเอโมกและพุดแต่
ละตัวอย่าง

2. อุปกรณ์ และวิธีการ
2.1 ตัวอย่ างโมกและพุด
โมกและพุดที? ใช้ใ นการวิจัยครัB งนีB จํานวน
12 ตัวอย่าง จัดอยูใ่ นสกุล Wrightia 7 ตัวอย่าง และจัด
อยู่ในสกุล Tabernaemontana 5 ตัวอย่าง (ตารางที? 1)
โดยปลูกในกระถางเพื?อเก็บใบอ่อนมาสกัดดีเอ็นเอ
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โดยเพิ?มปริ มาณดีเอ็นเอ 100 นาโนกรัม (ng)
ในบัฟเฟอร์ 1 เท่า (50 mM KCl, 20 mM Tris-HCl pH
8.4 และ 0.25 mM MgCl2) ซึ? งมีนิวคลีโอไทด์ 4 ชนิ ด
(dATP, dCTP, dGTP และ dTTP) ชนิ ดละ 200 ไม
โครโมลาร์ (µM) ไพรเมอร์แบบสุ่ ม 250 นาโนโมลาร์
(nM) และเอนไซม์ Taq DNA polymerase
(InvitrogenTM life technology, Brazil) 1 ยูนิต (unit)
[7] โดยไพรเมอร์ แบบสุ่ มที?ใช้ 72 ชนิ ด มีขนาด 12 นิ
วคลีโอไทด์ คือไพรเมอร์ 6 ชุด (A2, B2, C2, D2, E2
และ F2) จาก Wako Company (Japan)
ปฏิกิริยาพีซีอาร์ มี 3 ขัBนตอน คือ (1) บ่มที?
อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซี ยส นาน 3 นาที จํานวน 1
รอบ (2) บ่มที?อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซี ยส นาน 1 นาที
35 องศาเซลเซี ยส นาน 1 นาที และอุณหภูมิ 72 องศา
เซลเซี ยส นาน 2 นาที จํานวน 40 รอบ และ (3) บ่มที?
อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซี ยส นาน 5 นาที จํานวน 1
รอบ [7] แล้วเก็บไว้ที?อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส ก่อน
นํา ไปตรวจสอบลายพิ มพ์ดี เอ็น เอด้วยเทคนิ คอิ เ ล็ก
โทรโฟรี ซิสในเจลอะกาโรส 1.5 เปอร์ เซ็นต์ โดยแต่
ละตัวอย่างทํา 3 ซํBา เพื?อให้ได้ผลการทดลองที?
น่าเชื?อถือยิง? ขึBน
2.4 การวิเคราะห์ ลายพิมพ์ ดเี อ็นเอ
เปรี ยบเทียบลายพิมพ์ดีเอ็นเอโมกและพุดทัBง
12 ตั ว อ ย่ า ง ที? ไ ด้ จ ากเ ท คนิ ค อาร์ เอ พี ดี แ ล ะ
เปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแถบดี
เอ็น เอที? ไ ด้ทB ัง หมด แล้ว วิเ คราะห์ ด้ว ยโปรแกรม
สําเร็ จรู ป NTSYS-pc รุ่ น 2.0 ในเครื? องคอมพิวเตอร์
โดยเลือกวิธีการจัดกลุ่มแบบ UPGMA (unweighted
pair group method with arithmetic mean) [11]

3. ผลและวิจารณ์
การเพิ?มปริ มาณดีเอ็นเอรวมของโมกและพุด
ด้วยเทคนิ ค อาร์ เอพีดี โดยใช้ไพรเมอร์ แบบสุ่ ม 72
ชนิ ด พบว่าไพรเมอร์ 60 ชนิ ด หรื อคิดเป็ น 83.33
เปอร์ เซ็นต์ ตอบสนองต่อปฏิ กิริยาพีซีอาร์ หลังจาก
นัBนจึงคัดเลือกไพรเมอร์ 23 ชนิ ด ที?เพิ?มปริ มาณดีเอ็น
เอได้อย่างชัดเจนมาตรวจสอบกับดีเอ็นเอโมกและพุด
แต่ละพันธุ์ จํานวน 12 ตัวอย่าง ได้แก่ โมกแดง โมก
พวง โมกลา โมกเวียดนาม โมกแคระ โมกซ้อน พุด
จี บ พุด กุห ลาบ พุด พิ ช ญา พุด ฝรั? ง พุด จัก ร และพุด
เศรษฐีสยาม ปรากฏว่าพบแถบดีเอ็นเอรวมทัBงสิB น 385
แถบ ซึ? งมีขนาดประมาณ 330 ถึง 4,000 คู่เบส (base
pairs) โดยลายพิมพ์อาร์เอพีดีมีรูปแบบจําเพาะต่อโมก
และพุดแต่ละตัวอย่าง (รู ปที? 1) และตรวจพบแถบดี
เอ็นเอที?สามารถใช้เป็ นเครื? องหมายดีเอ็นเอสําหรับจัด
จําแนกโมกและพุดได้ นอกจากนีB ยงั พบไพรเมอร์ ซ? ึ ง
ให้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอที?สามารถแยกความแตกต่างของ
โมกและพุดทัBง 12 ตัวอย่าง ออกจากกันได้ดว้ ยไพร
เมอร์ เ พี ย งชนิ ด เดี ย ว จํา นวน 2 ไพรเมอร์ คื อ E23
(AGGTA CGCCGCA) และ E30 (TACCTGGTTG
AT)
เมื? อ วิ เ คราะห์ ล ายพิ ม พ์ ดี เ อ็ น เอที? ไ ด้จ าก
เทคนิ คอาร์ เอพีดีดว้ ยโปรแกรม NTSYS และเลือกวิธี
จัดกลุ่มแบบ UPGMA โดยคํานวณค่าสัมประสิ ทธิD
ความเหมือน (similarity coefficient) และแสดงผลใน
รู ปแผนภูมิความสัมพันธ์ (dendrogram) พบว่าโมก
และพุดที? ใช้ในการวิจัยครัB งนีB จํานวน 12 ตัวอย่าง
แบ่งเป็ น 5 กลุ่ม (รู ปที? 2) ได้แก่ กลุ่ม 1 คือ W. dubia
(โมกแดง) มีดอกสี แดงทรงระฆังและเกสรอยูภ่ ายใน
ฐานกลีบดอก [1] กลุ่ม 2 คือ W. religiosa (โมกพวง
โมกลา โมกเวียดนาม โมกแคระ และโมกซ้อน) กลุ่ม
นีBมีดอกสี ขาวขนาดเล็กและเกสรยื?นโผล่พน้ กลีบดอก
4
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[1] กลุ่ม 3 คือ T. divaricata (พุดจีบและพุดกุหลาบ)
T. cumingiana (พุดฝรั?ง) และ T. pandacaqui (พุด
จักร) กลุ่มนีB มีใบและลําต้นคล้ายคลึงกัน ดอกมีสีขาว
และฐานกลีบดอกเชื? อมติดกันเป็ นหลอด ภายในฐาน
กลีบดอกมีเกสรขนาดเล็กมาก แต่ละตัวอย่างมีรูปร่ าง
ลักษณะปลายกลีบดอกแตกต่างกัน [1] กลุ่ม 4 คือ W.
antidysenterica (พุดพิชญา) มีดอกสี ขาวและฐานกลีบ
ดอกเชื?อมติดกันเป็ นหลอดคล้ายดอกพุด แต่มีเกสรยื?น
โผล่พน้ กลีบดอกคล้ายดอกโมก [12] และกลุ่ม 5 คือ

T. pachysiphon (พุดเศรษฐีสยาม) มีใบและดอกสี ขาว
ขนาดใหญ่ ฐานกลี บดอกเชื? อมติ ดกันเป็ นหลอด แต่
ปลายกลีบดอกมีรูปร่ างลักษณะเป็ นเส้นยาว [12] ทัBง 5
กลุ่ม มีค่าสัมประสิ ทธิD ความเหมือนอยู่ระหว่าง 0.19
ถึง 0.88 (รู ปที? 3) โดยกลุ่ม 2 ซึ? งประกอบด้วยโมก 5
ตัว อย่าง มี ค่า สัม ประสิ ท ธิD ความเหมื อนภายในกลุ่ ม
เฉลี?ย 0.67 ส่วนกลุ่ม 3 ซึ? งประกอบด้วยพุด 4 ตัวอย่าง
มีค่าสัมประสิ ทธิDความเหมือนภายในกลุ่มเฉลี?ย 0.53

รู ปที 1 ลายพิมพ์ดีเอ็นเอที?ได้จากเทคนิ คอาร์ เอพีดีโดยใช้ไพรเมอร์ E23[M คือดีเอ็นเอมาตรฐาน 1 Kb Plus DNA
Ladder (InvitrogenTM Life Technology, USA), 1-12 คือ โมกแดง โมกพวง โมกลา โมกเวียดนาม โมกแคระ โมก
ซ้อน พุดจีบ พุดกุหลาบ พุดพิชญา พุดฝรั?ง พุดจักร และพุดเศรษฐีสยาม ตามลําดับ]

รู ปที 2 แผนภูมิความสัมพันธ์ของโมกและพุดที?ได้จากเทคนิคอาร์เอพีดี
5
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รู ปที 3 ค่าดัชนีความเหมือนของโมกและพุดที?ได้จากเทคนิคอาร์เอพีดี
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาที?ค่าสัมประสิ ทธิD
ความเหมื อ นเท่ า กับ 0.27 พบว่ า กลุ่ ม ที? 1 และ 2
จัด เป็ นพวกเดี ย วกัน ซึ? งคื อ โมกในสกุ ล Wrightia
เหมื อ นกัน แต่ ต่า งชนิ ด กัน กลุ่ มที? 3 และ 4 จัดเป็ น
พวกเดี ย วกัน แม้ว่า จะอยู่ต่ า งสกุล ซึ? ง ผลการวิจัย นีB
สอดคล้อ งกับ ลัก ษณะทางสั น ฐานวิ ท ยา กล่ า วคื อ
พุด พิ ช ญาซึ? ง แท้จ ริ ง น่ า จะเรี ย กว่า โมก เพราะมี ชื? อ
วิทยาศาสตร์ คือ W. antidysenterica และมีลกั ษณะ
ทางสั ณ ฐานวิ ท ยากํBา กึ? ง ระหว่า งโมกกับ พุ ด โดยมี
ลักษณะใบและลําต้นคล้ายคลึงกับโมก แต่มีลกั ษณะ
ดอกคล้า ยคลึ ง กับ พุด [12] ส่ ว นกลุ่ ม 5 ที? ถู ก แยก
ออกมาเป็ นอี ก พวกนัB นคื อ พุ ด เศรษฐี ส ยาม ซึ? งมี
ลักษณะทางสันฐานวิทยาแตกต่างไปจากโมกและพุด
ชนิดอื?น [12]
ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่าโมกมีความแปร
ผันทางพันธุกรรม (genetic variation) ภายในชนิ ดสู ง

กว่ า พุ ด และบ่ ง ชีB ว่ า โมกมี ค วามหลากหลายทาง
พันธุ กรรม (genetic diversity) สู งกว่าพุด โดย W.
religiosa Benth. ex Kurz (5 ตัวอย่าง ได้แก่ โมกพวง
โมกลา โมกเวียดนาม โมกแคระ และโมกซ้อน) มีค่า
สัมประสิ ทธิDความเหมือนภายในชนิ ดอยูร่ ะหว่าง 0.57
ถึง 0.88 (เฉลี?ย 0.67) ส่ วน T. divaricata (2 ตัวอย่าง
ได้แก่ พุดจีบ และพุดกุหลาบ) มีค่าสัมประสิ ทธิD ความ
เหมื อ นภายในชนิ ด เท่ า กับ 0.85 ทัBง นีB อาจเกิ ด จาก
ตัวอย่างที?ใช้ในการวิจยั ครัBงนีBมีจาํ นวนน้อย
นอกจากนัBนแถบดีเอ็นเอที?ให้ความแตกต่าง
ระหว่างโมกและพุดที?ได้จากการวิจยั ครัBงนีB ยงั สามารถ
ใช้เป็ นเครื? องหมายอาร์ เอพีดีสาํ หรับจําแนกโมกและ
พุด ได้ และผลการวิจัย ยัง เป็ นข้อ มู ล พืB น ฐานสํา คัญ
สําหรับนําไปใช้ประโยชน์ดา้ นการศึกษาวิจยั และการ
วางแผนอนุรักษ์ในอนาคต
6
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งานวิจัยนีB ยังแสดงถึ งศักยภาพของเทคนิ ค
อาร์เอพีดีในการจําแนกโมกและพุดได้เช่นเดียวกับพืช
ชนิดอื?น เช่น ส้มโอ พริ ก น้อยหน่า และบัวหลวง [13,
14, 15, 16, 17] ที?เคยรายงานไว้ก่อนแล้ว
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4. สรุ ป
การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ
โมกและพุด จํานวน 12 ตัวอย่าง ด้วยเทคนิ คอาร์ เอพีดี
พบว่าโมกและพุดมีความแปรผันทางพันธุ กรรมและ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมสู ง โดยงานวิจยั นีB พบ
ไพรเมอร์ ที?สามารถจําแนกโมกและพุด 12 ตัวอย่าง
ได้ดว้ ยไพรเมอร์เพียงชนิ ดเดียว และเมื?อวิเคราะห์ลาย
พิมพ์ดีเอ็นเอที?ได้จากเทคนิ คอาร์ เอพีดีดว้ ยโปรแกรม
NTSYS พบว่าสามารถแบ่งโมกและพุดที? ใช้ในการ
วิจยั ครัBงนีBเป็ น 5 กลุ่ม
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