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 “นกกระเรียนไทย  ไดสูญหายไปจากประเทศ
โดยท่ีคนไทยไมทันรูตัว” 

นกกระเรียน (Grus antigone L.) เปนนกท่ีอยู
ในวงศ Gruidae ประกอบดวยสมาชิกท่ีเปนนกขนาด
ใหญ 15 ชนิด กระจายพันธุอยูท้ัง 5 ทวีป และทุก
ชนิดอยูในสถานะภาพท่ีถูกคุกคามท้ังถ่ินอาศัย การ
ทําลายปา และถูกรบกวนโดยมนุษย (Meine and 
Archibald, 1996) นกกระเรียนมี 4 สายพันธุ 
(subspecies) ไดแก Indian sarus (G. antigone 
antigone), Eastern sarus (G. antigone sharpii), 
Australian sarus (G. antigone gillae) และ 
Philippines sarus (G. antigone luzonica) ซ่ึง        
สูญพันธุไปแลว (Blanford, 1896; Schodde et al., 
1988) นกกระเรียนสายพันธุไทยคือ Eastern sarus 

นกกระเรียนสายพันธุไทยเปนนกนํ้าขนาด
ใหญ ท่ี ห า ย า ก และ ใกล สูญพั น ธุ  (endangered 
species) และในประเทศไทยไดสูญพันธุไปหมดแลว
เม่ือประมาณ 40 ปท่ีผานมา ดวยเหตุท่ีถ่ินท่ีอยูอาศัย

ของนกกระเรียนในประเทศไทยเปนแหลงน้ํา ทุง
หญา  และปาโปรง  ซ่ึง เปนพื้น ท่ี ท่ี มีความอุดม  
สมบูรณเหมาะแกการทําเกษตรกรรม ตลอดจนการ
ยังชีพในรูปแบบอ่ืนๆ รวมท้ังการเพิ่มของประชากร
มนุษย สงผลใหเกิดการทําลายถ่ินท่ีอยูอาศัยของ    
นกก ร ะ เ รี ย น ไท ย  จึ ง เ ป น เ ห ตุ สํ า คัญ ทํ า ใ ห               
นกกระเรียนไทยสูญพันธุไปจากธรรมชาติ แตยัง
โชคดีท่ียังพอมี นกกระเรียนซ่ึงเปนสายพันธุเดียวกัน
กับนกกระเรียนสายพันธุไทยอยูในธรรมชาติของ
ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม 

ใน พ.ศ. 2531 สวนสัตวนครราชสีมาไดรับ
บริจาคนกกระเรียนไทยท่ีมีถ่ินกําเนิดในประเทศ
กัมพูชาจํานวน 16 ตัว จึงไดทําการศึกษาวิธีการ
เพาะเล้ียง ขยายพันธุในสภาพท่ีอยูในคอกเพาะเล้ียง
จนประสบความสําเร็จเปนแหงแรก  ปจจุบันมี
ประมาณ 60 ตัว นอกจากน้ีกรมปาไมยังมีความ
พยายามศึกษาวิ ธีการเพาะเ ล้ียงและขยายพันธุ         
นกกระเรียนท่ีศูนยเพาะเล้ียงและขยายพันธุสัตวปา
บางพระ  จั งหวัดชลบุ รี    ศูนย เพาะ เ ล้ียงและ

บทความวิชาการ

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 9(1): 2552 117



 

Schodde et al. (1988) ไดอธิบายถึงลักษณะท่ี
แตกตางระหวาง Eastern sarus และ Australian sarus 
ไววา Australian sarus มีขนาดเล็กกวา ear patches 
ขนาดใหญกว า  สีแดงเขมกวา  ขนที่คอมีพื้น ท่ี
มากกวา ซ่ึงจะเห็นไดวาถาดูจากลักษณะภายนอกก็
ไมสามารถบงบอกถึงชนิดยอยนี้ได เนื่องจากมี
ลักษณะคาบเกี่ยวกัน  

ถึงแมวาสวนสัตวนครราชสีมาจะสามารถ
ขยายพันธุไดเปนผลสําเร็จในคอกเพาะเล้ียง และได
ปลอยใหมีการผสมพันธุกันตามธรรมชาติ แตก็ไดมี
ความพยามท่ีจะขยายพันธุใหไดเพิ่มข้ึนมากอยาง
รวดเร็วดวยการผสมเทียมแลวปลอยลงในคอก
เพาะเล้ียง (เนื่องจากมีขอจํากัดในสถานท่ีเพาะเล้ียง) 
จึงทําใหไมแนใจวาการผสมเทียมเปนผลสําเร็จ
หรือไม มากนอยเพียงใด อยางไรก็ตามการ
ขยายพัน ธุ ให ไดป ริมาณมากแล วปลอย คืน สู
ธรรมชาตินั้น ในกรณีนี้มีพอ-แมพันธุจํานวนนอย
อาจทําใหนกกระเรียนอยูในสภาพผสมเลือดชิดได 
ซ่ึงจะเปนปญหาของการปลอยคืนสูธรรมชาติ   
 
 

“ความหลากหลายทางดานพันธุกรรมชวย
อะไรได” 

ในปจจุบันนี้ท่ีสวนสัตวนครราชสีมาไดทํา
การเพาะเล้ียงนกกระเรียนท่ีนํามาจากประเทศ
กัมพูชาเพื่อปลอยสูปาอีกคร้ัง แตกอนท่ีจะปลอยไป
นั้นตองมีการศึกษาถึงพันธุกรรมของนกกระเรียน
เหลานั้นเพื่อปองกันการสูญเสียดานพันธุกรรม 
เนื่องจากเ ม่ือ ส่ิงมีชีวิตมีความหลากหลายทาง
พันธุกรรมนอยนั้นแสดงวามียีนหรือดีเอ็นเอท่ีรูจัก
กันเหมือนกันคอนขางมาก เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอมหรือถูกรบกวนดวยปจจัย
บางอยางก็จะทําใหส่ิงมีชีวิตนั้นสูญพันธุได แตถามี
ความหลากหลายทางดานพันธุกรรมสูงแนนอนวา
เม่ือส่ิงมีชีวิตหนึ่งทนไมไดแตอาจมีส่ิงมีชีวิตอ่ืนทน
ได ทําใหยังคงมีส่ิงมีชีวิตดํารงอยูได นั้นแสดงให
เห็นวาความหลากหลายทางดานพันธุกรรมมี
ความสําคัญอยางยิ่ง  

กอนจะปลอยนกกระเรียนสายพันธุไทยคืนสู
ธรรมชาตินั้นจึงจําเปนตองศึกษาขอมูลท่ีสามารถบง
บอกถึงความจําเปนพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิตได
เปนปกติอยางเรงดวน ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดใน 2 
ระดับ คือระดับเซลลและระดับโมเลกุล ในระดับ
เซลลนั้นเปนการตรวจสอบเบ้ืองตน ไดแกความเปน
ปกติของโครโมโซมท่ีเปนแหลงของสารพันธุกรรม 
สําหรับระดับโมเลกุลนั้น เปนการศึกษาความ
หลากหลายของพันธุกรรมซ่ึงสามารถตรวจสอบจาก
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีปรากฏ แตลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาที่ปรากฏแตกตางกันนั้นอาจเกิดจาก
สภาพแวดลอมหรือปจจัยอ่ืนๆ หรือแมแตลักษณะท่ี
เหมือนกันก็เปนส่ิงท่ียืนยันไมไดวาพันธุกรรมท่ี
แทจริงในระดับยีนของนกกระเรียนสายพันธุไทย
นั้นจะตองเหมือนกันเสมอไป และลักษณะทาง
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จากท่ีนักวิจัย (Tanee et al., 2009) ไดศึกษา
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของนกกระเรียน
กอนการปลอยสูปาโดยพิจารณาทั้งความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม (genetic diversity) และความ
สมํ่าเสมอทางพันธุกรรม (genetic evenness) พบวา 
ประชากรนกกระเรียนกลุมท่ีเพาะเลี้ยง ณ สวนสัตว
นครราชสีมามีความหลากหลายทางพันธุกรรม
คอนขางสูง ซ่ึงจะเปนประโยชนในการปลอยสูปา 
เพราะมีโอกาสสูงท่ีประชากรนกกลุมนี้จะดํารงชีวิต
อยูและสามารถปรับตัวสืบทอดพันธุกรรมตอไปได
เม่ือสภาวะแวดลอมของแหลงท่ีอยูเปล่ียนแปลงไป  
แต อย า ง ไรก็ ต ามพบว า คว ามส มํ่ า เสมอทาง
พันธุกรรมของประชากรนกคอนขางต่ําซ่ึงอาจสงผล
ใหประชากรนกสูญเสียความหลากหลายทาง
พันธุกรรมในเวลาอันรวดเร็ว คงตองเปนหนาท่ีของ
นักปรับปรุงพันธุท่ีจะตองนําขอมูลนี้ไปใชเพื่อการ
จัดการประชากรนกกอนคืนนกกระเรียนสูปาตอไป 
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