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บทคัดย่ อ
ชำวมอแกนเป็ นกลุ่มชำติพนั ธุ์ที่อำศัยอยู่บริ เวณหมู่เกำะและชำยฝั่งทะเลทำงภำคใต้ของประเทศไทย มีภำษำ
พูดถูกจัดอยูใ่ นตระกูลภำษำออสโตรนี เซี ยน ที่ผ่ำนมำมีกำรศึกษำควำมผันแปรของดีเอ็นเอไมโทคอนเดรี ยของชำวมอ
แกนที่ อำศัยอยู่ในหมู่เกำะมะริ ดประเทศพม่ำ อย่ำงไรก็ตำมกำรศึ กษำพันธุ กรรมของชำวมอแกนในประเทศไทยยังมี
จำนวนน้อยและจุดกำเนิดและประวัติกำรเคลื่อนย้ำยยังไม่ชดั เจน งำนวิจยั นี้จึงศึกษำควำมผันแปรของดีเอ็นเอไมโทคอน
เดรี ยบริ เวณควบคุมของชำวมอแกน จำนวน 33 คน จำกจังหวัดระนอง ผลกำรศึ กษำพบว่ำชำวมอแกนที่ศึกษำมีควำม
หลำกหลำยของแฮโปลไทป์ สู ง (0.7822 ± 0.035) เมื่อเทียบกับชำวมอแกนกลุ่มอื่น แต่มีควำมหลำกหลำยของแฮโปล
ไทป์ ต่ ำเมื่ อ เที ย บกับกลุ่ ม ชำติ พ นั ธุ์อื่ น ในประเทศไทย เมื่ อ วิเ ครำะห์ ค วำมสัม พัน ธ์ ร ะหว่ำ งประชำกรด้ว ยแผนภู มิ
Multidimensional scaling (MDS) พบว่ำประชำกรชำวมอแกนมีควำมสัมพันธ์ทำงพันธุกรรมกับชำวมอแกนจำกหมู่เกำะ
มะริ ดในประเทศพม่ำ ซึ่ งสอดคล้องกับผลกำรวิเครำะห์รูปแบบแฮโปลกรุ๊ ป สำหรับ AMOVA ที่ ค่ำควำมแปรปรวน
ระหว่ำงกลุ่มมอแกนกับประชำกรที่พูดภำษำในตระกูลออสโตรเอเชียติกมีค่ำน้อยที่สุด ผลกำรศึกษำครั้งนี้ แสดงว่ำชำว
มอแกนในจังหวัดระนองอำจมีบรรพบุรุษ ร่ วมกับชำวมอแกนจำกหมู่เกำะมะริ ดและบำงประชำกรที่ พูดภำษำตระกูล
ออสโตรเอเชียติก
ABSTRACT
The Moken live on the islands and the coast of southern Thailand, and their languages belong to the
Austronesian family. A previous study of mitochondrial (mt) DNA variation of the Moken people in the Mergui
Archipelago Islands of Myanmar was performed, but not those living in Thailand. However, there are less genetic
studies of this ethnic group and their migration routes, including their inconclusive origins. Here, we investigated
mtDNA variations in a control region of 33 Moken people from Ranong Province. The results showed high haplotype
diversity (0.7822 ± 0.035) compared to other Moken groups, whereas this value is lower than other ethnic groups
from Thailand when used for comparison. The genetic relationship among many populations was elucidated by
Multidimensional scaling plot (MDS) which revealed that the Moken are closely related to Moken groups from the
Mergui Archipelago Islands, in agreement with haplogroup. The AMOVA results indicated the lowest genetic
variation between groups of Moken and Austroasiatic. This study suggests that the Moken from Ranong Province
share common ancestors with the Moken people in the Mergui Archipelago Islands and some Austroasiatic speaking
people.
คาสาคัญ: มอแกน ดีเอ็นเอไมโทคอนเดรี ย ออสโตรนีเซียน
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บทนา
ชำวมอแกน เป็ นกลุ่มชำติพนั ธุ์ที่พดู ภำษำตระกูลออสโตรนีเซียนที่อำศัยอยูบ่ ริ เวณทำงชำยฝั่งและหมู่เกำะทำงตอน
ใต้ของประเทศไทยและหมู่เกำะมะริ ดของประเทศพม่ำ ในอดีตชำวมอแกนมีวิถีชีวิตเร่ ร่อนและอำศัยเรื อเป็ นยำนพำหนะใน
กำรเดินทำงไปสู่ เกำะต่ำง ๆ ในทะเลแถบอันดำมัน แต่ในปั จจุบนั ชำวมอแกนส่ วนใหญ่จะตั้งถิ่นฐำนอยู่บริ เวณชำยฝั่ งและ
ประกอบอำชีพเกี่ยวกับทะเลเป็ นหลัก (นฤมล และคณะ, 2549) ชำวมอแกนอำจมีบรรพบุรุษอำศัยอยูใ่ นบริ เวณแผ่นดินหลัก
ของเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (White, 1922) หรื ออำจมีตน้ กำเนิ ดทำงประเทศจี นโดยแยกตัวออกมำจำกกลุ่มพันธุ์อื่น ๆ
(Ivanoff, 1997) นอกจำกนี้ ยงั มีกำรศึ กษำที่ เสนอว่ำชำวมอแกนมีตน้ กำเนิ ดอยู่ในหมู่เกำะในเขตเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
เช่นเดียวกับกลุ่มอื่นที่ใช้ชีวติ โยกย้ำยไปมำในพื้นที่ดงั กล่ำว (Sopher, 1965) ดังนั้นจึงยังไม่สำมำรถระบุตน้ กำเนิดของชำวมอ
แกนที่แน่ชดั ได้
ในปั จจุบนั เครื่ องหมำยทำงพันธุกรรมหลำยชนิด เช่น ดีเอ็นเอไมโทคอนเดรี ย โครโมโซมวำย และ ออโตโซม
ได้ถูกนำประยุกต์ใช้ในงำนด้ำนนิติวทิ ยำศำสตร์และพันธุ ศำสตร์ ประชำกร ดีเอ็นเอไมโทคอนเดรี ยเป็ นเครื่ องหมำยทำง
พันธุกรรมที่ได้รับกำรพิสูจน์วำ่ มีประสิ ทธิภำพในกำรแยกแยะระดับบุคคลที่ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงฝ่ ำยแม่และแยกแยะ
ประชำกรที่ ใกล้ชิดกันได้ เนื่ องจำกมี คุณสมบัติที่มีควำมจำเพำะหลำยประกำร เช่ น ถ่ำยทอดผ่ำนทำงมำรดำสู่ ลูก มี
จำนวนมำกเมื่อเทียบกับดีเอ็นเอในนิ วเคลียส ไม่มีรีคอมบิ เนชัน่ และมีอตั รำกำรกลำยพันธุ์ที่สูงกว่ำดี เอ็นเอนิ วเคลียส
(Pakendorf and Stoneking, 2005)
ที่ผำ่ นมำมีกำรศึกษำโครงสร้ำงทำงพันธุกรรมของชำวมอแกนที่อำศัยบริ เวณจังหวัดภูเก็ตในประเทศไทย โดย
อำศัยเครื่ องหมำยดีเอ็นเอไมโทคอนเดรี ยบริ เวณที่มีควำมหลำกหลำยสู ง (hypervariable region I: HVR-I) พบค่ำควำม
หลำกหลำยของดีเอ็นเอไมโทคอนเดรี ยที่ต่ ำ และพบโครงสร้ำงทำงพันธุ กรรมที่ แตกต่ำงจำกประชำกรอื่นที่อำศัยใน
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และหมู่เกำะแถบทะเลแปซิ ฟิก (Lum et al., 1998) นอกจำกนั้นยังมีรำยงำนกำรศึกษำ
ควำมผันแปรของดีเอ็นเอไมโทคอนเดรี ยของชำวมอแกนที่อำศัยในหมู่เกำะมะริ ดประเทศพม่ำ และพบว่ำชำวมอแกนมี
เชื้ อสำยของดี เอ็นเอไมโทคอนเดรี ย หรื อ แฮโปลกรุ๊ ป จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ M21b2 และ M46a และมี ค่ำควำม
หลำกหลำยของดี เอ็นเอไมโทคอนเดรี ยที่ ต่ ำ ซึ่ งอำจเป็ นผลอันเนื่ องมำจำก genetic drift และยังพบว่ำชำวมอแกนมี
ควำมสัมพันธ์ทำงเชื้อสำยกับประชำกรที่อำศัยอยูใ่ นหมู่เกำะและชนพื้นเมืองที่อำศัยบริ เวณเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่ ง
อำจแสดงให้เห็นถึงบรรพบุรุษของชำวมอแกนที่อำศัยในชำยฝั่งของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้แล้วกระจำยไปตั้งถิ่นฐำนที่
หมู่เกำะ (Dancause et al., 2009) จะเห็นได้วำ่ กำรศึกษำโครงสร้ำงพันธุกรรมและประวัติศำสตร์ ของชำวมอแกนยังไม่
กระจ่ำงชัด ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะทำกำรศึกษำดีเอ็นเอไมโทคอนเดรี ยของชำวมอแกนในจังหวัดระนองเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
เพิม่ มำกขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
ศึกษำควำมผันแปรดีเอ็นเอไมโทคอนเดรี ยบริ เวณควบคุมของชำวมอแกนที่อำศัยบริ เวณจังหวัดระนองในประเทศ
ไทย และศึกษำควำมสัมพันธ์ทำงเชื้อสำยของชำวมอแกนกับประชำกรอื่นที่ใช้เปรี ยบเทียบ
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของประชำกรที่ศึกษำและประชำกรที่ใช้เปรี ยบเทียบ

หมำยเหตุ: AN = ออสโตรนีเซียน, SN = จีน-ทิเบต, TK = ไท-กะได, AA = ออสโตรเอเชียติก, AM = อันดำมัน
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วิธีการวิจยั
กลุ่มตัวอย่ างทีศ่ ึกษา
ตัวอย่ำงเนื้ อเยื่อบุกระพุง้ แก้มที่ นำมำทดลองได้รับควำมอนุเครำะห์จำกอำสำสมัครชำวมอแกน จำกเกำะช้ำง
จังหวัดระนอง จำนวน 33 คน (ตำรำงที่ 1) โดยมีเกณฑ์กำรคัดเลือกอำสำสมัคร คือ อำสำสมัครจะต้องไม่มีควำมสัมพันธ์
กันทำงเครื อญำติฝ่ำยแม่อย่ำงน้อย 2 ชัว่ รุ่ น นอกจำกนั้นอำสำสมัครและบรรพบุรุษ 2 ชัว่ รุ่ นจะต้องเป็ นชำวมอแกน ซึ่ ง
กำรวิจยั ครั้งนี้ได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร

ภาพที่ 1 ตำแหน่งของประชำกรที่ศึกษำและประชำกรที่ใช้เปรี ยบเทียบ
การสกัดดีเอ็นเอและการหาลาดับเบสของดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียบริเวณควบคุม
นำตัวอย่ำงเยื่อบุขำ้ งแก้มที่ ได้มำสกัดดีเอ็นเอด้วยชุดสกัดดี เอ็นเอสำเร็ จรู ป Gentra Puregene Buccal Cell Kit
(Qiagen, Germany) จำกนั้นตรวจสอบปริ มำณและคุณภำพของดีเอ็นเอด้วยเครื่ อง Nanodrop spectrophotometer (Thermo
scientific, USA) จำกนั้นนำสำรละลำยดีเอ็นเอที่ได้จำกกำรสกัดมำเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอไมโทคอนเดรี ยบริ เวณควบคุมโดยใช้
ไพรเมอร์ ที่มีลำดับนิ วคลีโอไทด์ (Schurr et al., 1999; Brandstätter et al., 2004) ได้แก่ R649: 649 (5’)- TTT GTT TAT GGG
GTG ATG TGA -(3’) 638 และ LLmt: 15704 (5’)-CTA AGC CAA TCA CTT TAT TG-(3’) 15723 โดยจะได้ผลผลิตพีซีอำร์
ขนำด 1,518 คู่เบส จำกนั้นส่งไปวิเครำะห์ลำดับเบสที่บริ ษทั Bioneer (Bioneer, South Korea)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นำข้อมูลลำดับเบสที่ ได้มำเข้ำคู่กัน (assembly) และจำกนั้นวิเครำะห์หำตำแหน่ งที่ มีควำมผันแปรของเบส
(polymorphic site) โดยเทียบกับลำดับเบสอ้ำงอิง (Revised Cambridge Reference Sequence: rCRS) (Andrews et al.,
1999) ด้วยโปรแกรม SeqScape v.3.0 และนำมำคำนวณค่ำควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมภำยในประชำกร ได้แก่ ค่ำ
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ควำมหลำกหลำยของนิวคลีโอไทด์ (nucleotide diversity, π) ค่ำควำมหลำกหลำยของแฮโปลไทป์ (haplotype diversity,
h) ด้วยโปรแกรม ARLEQUIN 3.5.2.2 (Excoffier et al., 2010) และทำนำยแฮโปลกรุ๊ ปด้วย HarploGrep (KlossBrandstätter et al., 2011)
นำมำเปรี ยบเทียบกับข้อมูลดีเอ็นเอไมโทคอนเดรี ยของประชำกรอื่นที่อำศัยอยูใ่ นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่มี
กำรรำยงำนก่อนหน้ำ (Thangaraj et al., 2005; Barik et al., 2008; Chandrasekar et al., 2009; Dancause et al., 2009;
Peng et al., 2010; Gunnarsdóttir et al., 2011a; Gunnarsdóttir et al., 2011b; Jinam et al., 2012; Kong et al., 2003;
Delfin et al., 2014; Ko et al., 2014; Summerer et al., 2014; Kutanan et al., 2017) และมีรำยงำนอยูใ่ นฐำนข้อมูล PopSet
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/popset/?term=290758097) (ตำรำงที่ 1 และ ภำพที่ 1) โดยคำนวณค่ำระยะห่ ำงทำง
พันธุกรรมระหว่ำงประชำกร (pairwise difference: Fst) แล้วนำค่ำดังกล่ำวมำสร้ำงเป็ นแผนภูมิ multidimensional scaling
(MDS) ด้วยโปรแกรม XLSTAT (Addinsoft, Paris) และวิเครำะห์ระดับควำมแปรปรวนทำงพันธุกรรม (Analysis of
Molecular variance: AMOVA) (Excoffier et al., 1992) ด้วยโปรแกรม ARLEQUIN 3.5.2.2
ผลการวิจยั
ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากร
จำกกำรศึกษำลำดับเบสของดีเอ็นเอไมโทคอนเดรี ยบริ เวณควบคุมที่มีควำมยำว 1,122 คู่เบส (ตำแหน่งที่ 16,024 ถึง
576) ในชำวมอแกนจำนวน 33 คน พบลำดับเบสที่แตกต่ำงกัน (แฮโปลไทป์ ) ทั้งหมด 4 แบบ ที่เกิดจำกควำมผันแปรของเบส
จำนวน 26 ตำแหน่ง โดยมีค่ำควำมหลำกหลำยของแฮโปลไทป์ เท่ำกับ 0.7822 ± 0.035 และควำมหลำกหลำยนิ วคลีโอไทด์
เท่ำกับ0.0080 ± 0.042 และเมื่อจัดแฮโปลกรุ๊ ป (haplogroup) พบแฮโปลกรุ๊ ป จำนวน 4 แบบ คือ M21b2 (ร้อยละ 52) D4e1a
(ร้อยละ 27) M46a (ร้อยละ 12) และ F1a1c1 (ร้อยละ 9) (ตำรำงที่ 2)
ตารางที่ 2 ควำมผันแปรของเบสในดีเอ็นเอไมโทคอนเดรี ยในชำวมอแกน จังหวัดระนอง

ความสัมพันธ์ ระหว่ างประชากร
จำกกำรวิเครำะห์ ค่ำระยะห่ ำงทำงพันธุ กรรมแบบ Fst ระหว่ำงชำวมอแกนที่ ศึกษำกับประชำกรที่ พูดภำษำ
ตระกูลออสโตรนีเซียนที่อำศัยในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้จำนวน 35 ประชำกร และนำมำสร้ำงเป็ นแผนภูมิ MDS พบว่ำ
กลุ่มประชำกรที่ พูดภำษำตระกูลออสโตรนี เซี ยนมีตำแหน่ งกระจำยทัว่ แผนภูมิ ในขณะที่ ชำวมอแกนที่ ศึกษำมีควำม
แตกต่ำงทำงพันธุกรรมจำกประชำกรอื่นที่เปรี ยบเทียบ (สังเกตจำกวงกลมสี ดำ) ที่มีระยะห่ ำงออกมำจำกประชำกรอื่น
แต่มีตำแหน่งใกล้กบั ชำวมอแกนจำกหมู่เกำะมะริ ด (MM-MG3) และมอแกนจำกจังหวัดภูเก็ต (TH-MG2) และประชำกร
Jehai (MY-JH) และประชำกร Temuan (MY-TM) จำกประเทศมำเลเซีย ซึ่งอำศัยบริ เวณหมู่เกำะในเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้ (ภำพที่ 2) อย่ำงไรก็ตำมมีเพียงค่ำระยะห่ ำงทำงพันธุกรรมระหว่ำงมอแกนจำกจังหวัดระนองกับชำวมอแกนจำกหมู่
เกำะมะริ ดเท่ำนั้นที่แตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนยั สำคัญ (p> 0.05)
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ภาพที่ 2 แผนภูมิ MDS แสดงควำมสัมพันธ์ทำงพันธุกรรม ระหว่ำงชำวมอแกนและกลุ่มคนที่พดู ภำษำตระกูล
ออสโตรนีเซียน โดยมีค่ำ stress เท่ำกับ 0.209
เมื่อวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประชำกร โดยเพิ่มจำนวนประชำกรที่ใช้เปรี ยบเทียบเพิ่มเติม (ตำรำงที่ 1)
พบว่ำประชำกรที่พดู ภำษำตระกูลออสโตรนีเซียนมีตำแหน่งที่กระจำยทัว่ แผนภูมิ ในขณะที่ประชำกรส่วนใหญ่ของกลุ่ม
ภำษำในตระกูลไท-กะได ตระกูลออสโตรเอเชียติก ตระกูลจีน-ทิเบตมีตำแหน่งที่ใกล้ชิดกัน สำหรับชำวมอแกนที่ศึกษำ
จะมีควำมแตกต่ำงทำงพันธุกรรมจำกกลุ่มภำษำตระกูลไท-กะไดและจีน-ทิเบต เนื่องจำกมีระยะห่ำงจำกทั้งสองกลุ่มมำก
(ภำพที่ 3)
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ภาพที่ 3 แผนภูมิ MDS แสดงควำมสัมพันธ์ทำงพันธุกรรมระหว่ำงชำวมอแกนและกลุ่มคนที่พดู ภำษำต่ำง ๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยมีค่ำ stress เท่ำกับ 0.222
เมื่อวิเครำะห์ระดับควำมแปรปรวนทำงพันธุกรรมด้วยวิธี AMOVA (ตำรำงที่ 3) พบว่ำค่ำควำมแปรปรวนทำง
พันธุ กรรมระหว่ำงกลุ่มประชำกรที่ พูดภำษำในตระกูลออสโตรนี เซี ยนมีค่ำเท่ำกับร้อยละ 15.7 ซึ่ งมำกกว่ำค่ำของ
ประชำกรรวมทั้งหมดที่มีค่ำเท่ำกับร้อยละ 13.85 และกลุ่มตระกูลภำษำอื่น ๆ แสดงถึงควำมแตกต่ำงทำงพันธุ กรรม
(genetic heterogeneity) ภำยในประชำกรพูดภำษำในตระกูลออสโตรนี เซี ยน และเมื่อวิเครำะห์เฉพำะกลุ่มมอแกนชำว
มอแกน ได้แก่ ชำวมอแกนจำกจังหวัดระนอง (TH-MG1) ชำวมอแกนจำกจังหวัดภูเก็ต (TH-MG2) และชำวมอแกนจำก
หมู่เกำะมะริ ด (MM-MG3) พบว่ำค่ำควำมแปรปรวนทำงพันธุกรรมระหว่ำงประชำกรเท่ำกับร้อยละ 8.71 สอดคล้องกับ
แผนภูมิ MDS (ภำพที่ 2) และเมื่อคำนวณค่ำควำมแปรปรวนระหว่ำงชำวมอแกนกับกลุ่มประชำกรอื่นตำมภำษำพูด
พบว่ำค่ำควำมแปรปรวนทำงพันธุกรรมระหว่ำงกลุ่มมอแกนและประชำกรกลุ่มที่พูดภำษำตระกูลออสโตรเอเชียติกมีค่ำ
น้อยที่สุด (ร้อยละ 7.37) เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่ำควำมแปรปรวนระหว่ำงชำวมอแกนและกลุ่มไท-กะได (ร้อยละ 11.22)
ชำวมอแกนและกลุ่มจีน-ทิเบต (ร้อยละ 9.92) และชำวมอแกนและกลุ่มออสโตรนีเซียน (ร้อยละ 9.18) ผลกำรวิเครำะห์น้ ี
ชี้ให้เห็นว่ำชำวมอแกนจำกจังหวัดระนองเมื่อจัดกลุ่มรวมกับกลุ่มภำษำตระกูลออสโตรเอเชียติกจะมีควำมผันแปรทำง
พันธุกรรมน้อยที่สุด
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ตารางที่ 3 ระดับควำมแปรปรวนทำงพันธุกรรม (AMOVA)

หมายเหตุ: * = significant (P<0.05)
** = significant (P<0.01)

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จำกกำรศึ กษำควำมผันแปรของดี เอ็นเอไมโทคอนเดรี ยบริ เวณควบคุมของชำวมอแกนจำนวน 33 คน จำก
จังหวัดระนอง ประเทศไทย พบควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมภำยในประชำกร (ค่ำควำมหลำกหลำยของแฮโปลไทป์ )
เท่ำกับ 0.7822 ± 0.035 แสดงถึงชำวมอแกนจำกจังหวัดระนองมีควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมที่สูงเมื่อเทียบกับชำว
มอแกนจำกจังหวัดภูเก็ต (Lum et al., 1998) และจำกประเทศพม่ำ (Dancause et al., 2009) เนื่ องจำกในกำรศึกษำครั้งนี้
ใช้บริ เวณควบคุมของไมโทคอนเดรี ยในกำรตรวจสอบควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม ซึ่ งมีควำมยำวมำกกว่ำบริ เวณที่
กำรศึ ก ษำก่ อ นหน้ำ ใช้ และใช้จ ำนวนอำสำสมัค รมำกกว่ำ จึ ง ท ำให้มี ค วำมหลำกหลำยสู ง กว่ำ อย่ำ งไรก็ ต ำมเมื่ อ
เปรี ยบเทียบค่ำควำมหลำกหลำยของแฮโปลไทป์ กับประชำกรอื่น ๆ ในประเทศไทย (Kutanan et al., 2017) พบว่ำค่ำ
ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมของชำวมอแกนที่ศึกษำมีค่ำค่อนข้ำงต่ำ อำจเนื่ องจำกชำวมอแกนเป็ นกลุ่มชำติพนั ธุ์ที่มี
จำนวนประชำกรน้อยและมีกำรแต่งงำนภำยในกลุ่มและได้รับอิทธิพลจำก genetic drift
แฮโปลไทป์ ที่พบทั้งหมด จำนวน 4 แฮโปลไทป์ ถูกจัดเป็ นแฮโปลกรุ๊ ปจำนวน 4 แฮโปลกรุ๊ ป ได้แก่ M21b2
(ร้อยละ 52) D4e1a (ร้อยละ 27) M46a (ร้อยละ 12) และ F1a1c1 (ร้อยละ 9) สอดคล้องกับรำยงำนก่อนหน้ำในชำวมอ
แกนที่อำศัยในหมู่เกำะมะริ ดที่พบแฮโปลกรุ๊ ป M21b2 และ M46a สำหรับแฮโปลกรุ๊ ป M21 เป็ นแฮโปลกรุ๊ ปที่พบได้ใน
ประชำกรบริ เวณหมู่เกำะของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Macaulay et al., 2005) โดยสำมำรถแบ่งเป็ นกลุ่มย่อย ได้แก่ แฮ
โปลกรุ๊ ปย่อย M21a ซึ่งเป็ นกลุ่มที่พบได้ในชำวซีมงั (Semang) ในประเทศมำเลเซี ยตะวันตก (Hill et al., 2006) ชำวมำนิ
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(Maniq) จำกประเทศไทย (Kutanan et al., 2018) ประชำกรในหมู่เกำะวิซำยัส (Visayas) ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ (Tabbada
et al., 2009) และแฮโปลกรุ๊ ปย่อย M21b ซึ่งเป็ นสำมำรถแบ่งเป็ นแฮโปลกรุ๊ ปย่อย M21b1 ที่พบได้ในชำวซี มงั (Semang)
ในประเทศมำเลเซี ยตะวันตก และแฮโปลกรุ๊ ปย่อย M21b2 ที่พบในชำวมอแกนจำกจังหวัดภูเก็ตจำกฐำนข้อมูล PopSet
(accession number: 290758097) และหมู่เกำะมะริ ดที่ประเทศพม่ำ (Dancasue et al., 2009) ชำวจำม (Cham) ในประเทศ
เวียดนำม (Peng et al., 2010) สำหรับแฮโปลกรุ๊ ปที่พบควำมถี่รองลงมำคือ แฮโปลกรุ๊ ป D4e1a ซึ่ งเป็ นแฮโปลกรุ๊ ปย่อย
ของกลุ่ม D4 ที่ มกั จะพบบริ เวณทำงตอนเหนื อของเอเชียตะวันออก ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น เกำหลี มองโกเลีย และจี น
(Umetsu et al., 2005; Lee et al., 2006; Derenko et al., 2012) โดยแฮโปลกรุ๊ ปย่อย D4e1a มีรำยงำนที่พบในชำวญี่ปุ่น
(Tanaka et al., 2004) ชำวจีน (Liu et al., 2012) และชำวมอญจำกประเทศไทย (Duong et al., 2018) ซึ่งแฮโปลกรุ๊ ปย่อยนี้
อำจแสดงถึงกำรมีควำมสัมพันธ์ทำงเชื้อสำยร่ วมกันระหว่ำงชำวมอแกนกับประชำกรในเอเชียตะวันออกและกลุ่มชนที่
พูดภำษำออสโตรเอเซี ยติกบำงกลุ่ม สำหรับแฮโปลกรุ๊ ปย่อย M46a และ F1a1c1 พบในชำวมอแกนที่จงั หวัดภูเก็ตและ
ชำวมอแกนที่หมู่เกำะมะริ ดประเทศพม่ำ (Dancause et al., 2009)
จำกกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประชำกรโดยกำรเปรี ยบเทียบชำวมอแกนกับประชำกรอื่นที่พูดภำษำ
ในตระกูลออสโตรนี เซี ยนซึ่ งอำศัยในบริ เวณเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ดว้ ยแผนภูมิ MDS พบว่ำกลุ่มประชำกรออสโตรนี
เซี ยนมีควำมแตกต่ำงทำงพันธุกรรมมำก และชำวมอแกนที่ ศึกษำมีระยะห่ ำงที่ แยกออกมำจำกประชำกรอื่นแสดงถึงควำม
แตกต่ำงทำงพันธุ กรรมของมอแกนจำกประชำกรกลุ่มที่ใช้เปรี ยบเที ยบ ผลกำรศึกษำนี้ สอดคล้องกับรำยงำนก่อนหน้ำใน
ชำวมอแกนจำกจังหวัดภูเก็ตที่มีควำมแตกต่ำงทำงพันธุกรรมจำกประชำกรที่ใช้เปรี ยบเทียบ (Lum et al., 1998) สำหรับ
แผนภูมิ MDS (ภำพที่ 2) ยังแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ทำงพันธุกรรมระหว่ำงชำวมอแกนจำกจังหวัดระนองกับชำว
มอแกนจำกหมู่เกำะมะริ ด (MM-MG3) ซึ่ งสอดคล้องกับผลกำรวิเครำะห์รูปแบบแฮโปลกรุ๊ ป เมื่อวิเครำะห์โครงสร้ำง
ทำงพันธุ กรรมของชำวมอแกนร่ วมกับประชำกรที่ พูดภำษำในตระกูลไท-กะได ตระกูลออสโตรเอเชี ยติก ตระกูลจีนทิเบต ตระกูลออสโตรนี เซี ยน รวมทั้งกลุ่มภำษำอันดำมันด้วยแผนภูมิ MDS (ภำพที่ 3) พบว่ำประชำกรที่พูดภำษำใน
ตระกูลไท-กะได ตระกูลออสโตรเอเชียติก และตระกูลจี น-ทิเบต มีควำมสัมพันธ์ทำงพันธุ กรรมของประชำกรภำยใน
กลุ่มตระกูลภำษำ สำหรับชำวมอแกนที่ศึกษำพบว่ำมีตำแหน่งที่ใกล้กบั ประชำกรที่พดู ภำษำตระกูลออสโตรเอเชียติก ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงพันธุกรรมระหว่ำงกลุ่มมอแกนกับประชำกรกลุ่มที่พูดภำษำตระกูล
ออสโตรเอเชียติกที่มีค่ำควำมแปรปรวนทำงพันธุกรรมน้อยที่สุด (ตำรำงที่ 3) แสดงถึงมีควำมใกล้ชิดกันระหว่ำงทั้งสอง
กลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจำกกลุ่มภำษำตระกูลออสโตรเอเซียติกมีกำรกระจำยอยูท่ วั่ ไปในเขตเอซียตะวันออกเฉี ยงใต้จึงเป็ นไปได้
ว่ำชำวมอแกนอำจมีบรรพบุรุษร่ วมกับบำงประชำกรที่พดู ภำษำในตระกูลออสโตรเอเชียติก
กำรศึกษำควำมผันแปรของดีเอ็นเอไมโทคอนเดรี ยบริ เวณควบคุมของชำวมอแกนในครั้งนี้ พบว่ำชำวมอแกน
ที่ศึกษำจัดอยูใ่ น 4 แฮโปลกรุ๊ ป ได้แก่ แฮโปลกรุ๊ ป M21b2, D4e1a, M46a และ F1a1c1 และพบควำมสัมพันธ์ทำงพันธุกรรม
อย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงกลุ่มมอแกนจำกจังหวัดระนองกับกลุ่มมอแกนจำกหมู่เกำะมะริ ด ซึ่ งแสดงว่ำมอแกนทั้งสองกลุ่ม
น่ำจะมีบรรพบุรุษร่ วมกัน นอกจำกนี้ผลจำกกำรศึกษำแสดงให้เห็นว่ำชำวมอแกนจำกจังหวัดระนองมีองค์ประกอบทำง
พันธุ กรรมของดี เอ็นเอไมโทคอนเดรี ยที่ ประกอบด้วยพันธุ กรรมของกลุ่ม ที่ พูด ภำษำตระกูลออสโตรนี เ ซี ยนและ
ออสโตรเอเชี ยติกบำงกลุ่มในแผ่นดิ นหลักของเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ อย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำในครั้งนี้ ไม่ได้ทำกำร
วิเครำะห์ระดับกำรผสมผสำนทำงพันธุกรรมและมีกำรตรวจสอบเครื่ องหมำยดีเอ็นเอไมโทคอนเดรี ยเพียงเครื่ องหมำย
เดียว หำกมีกำรตรวจร่ วมกับเครื่ องหมำยโครโมโซมวำยและออโตโซมจะทำให้เห็นถึงควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม
ของชำวมอแกนที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น
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