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นกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนถิ่น:
ข้อกําหนดและตัวชี้วัดสําหรับการประเมินพื้นที่ชุ่มน้ําที่เหมาะสม
Sarus Crane Reintroduction:
Criteria and Indicators for Suitable Wetland Assessment
ภูวดล โกมณเฑียร1
บทคัดย่อ
ปัจจุบันนกกระเรียนหลายสายพันธุ์ทั่วโลกมีจํานวนประชากรลดลงและถูกจัดอยู่ในสถานภาพใกล้สญ
ู พันธุ์
(EN) และสถานภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (VU) รวมทั้งนกกระเรียนสายพันธุ์ Grus sp. ในประเทศไทย สถานภาพ
ของนกกระเรียนพันธุ์ไทย (Sarus Crane: Grus antigone shapii) จัดอยู่ในสถานภาพสูญพันธุ์จากธรรมชาติ
(EW) นกกระเรียนพันธุ์ไทยเป็นนกที่ต้องการและอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ํา ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ชุ่มน้ําเหล่านั้นถูก
คุกคามจากการเตริญเติบโตของชุมชน ส่งผลให้นกไม่มีถิ่นที่อยู่อาศัยและมีผลต่อการสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ชุ่มน้ํา
ธรรมชาติของประเทศไทย การนําสัตว์ป่าปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นวิธีการอนุรักษ์สัตว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ และ
ได้นํามาใช้ในการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยเพื่อทดลองปล่อยสู่พื้นที่ชุ่มน้ําธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2540 องค์การ
สวนสัตว์ฯ ประสบผลสําเร็จในการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนนกในกรงเลี้ยง ปัจจุบันจึงมีความพร้อมที่จะ
ปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ อย่างไรก็ตามการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติจะต้องคํานึงถึงบริบทต่างๆ
ซึ่งจะต้องไม่เกิดผลกระทบตามมา เพราะการซ้อนทับของพื้นที่แหล่งน้ําและอาหารของชุมชนและสัตว์ป่า ดังนั้นใน
ระยะแรกของการทดลองปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทย จากการเพาะเลี้ยงกลับคืนสู่พื้นที่ชุ่มน้ําธรรมชาติในประเทศ
ไทย จึงมีจุดประสงค์เพื่อคัดเลือกพื้นที่ชุ่มน้ําที่เหมาะสม โดยใช้วิธีการประเมินอย่างรวดเร็วด้วยข้อกําหนดและ
ตัวชี้วัด (criteria and indicator: C&I) ที่ประกอบไปด้วย 4 ข้อกําหนด 8 ตัวชี้วัด 43 ตัวตรวจสอบ ที่สอดคล้องกับ
หลักการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ได้แก่ ด้านการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ ด้านความ
สมบูรณ์ของที่อยู่อาศัย ด้านการคุกคามและปัจจัยการรบกวน และด้านความพร้อมของชุมชน อย่างไรก็ตาม
ความสําเร็จในการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย นอกจากเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมแล้ว
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ความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรและการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ํา รวมทั้งความร่วมมือของหน่วยงานท้องถิ่นและ
ชุมชน เป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จอย่างยั่งยืนในการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่พื้นที่ชุ่มน้ํา
ธรรมชาติของประเทศไทย

ABSTRACT
Currently world crane populations are decreasing. Many crane species are endangered
(EN) or vulnerable (VU) as classified by IUCN, including Sarus Crane (Grus sp.). For Thailand, Grus
antigone shapii was listed as extinct in the wild (EW). Cranes are wetland species. Loss of
wetland areas due to threats and human activities were major causes of the disappearance of
crane populations in Thailand. Reintroduction science is widely accepted for the conservation of
rare and endangers species including Grus antiogone shapii. In 1997, the Zoological Park
Organization of Thailand succeeded in reproducing Sarus cranes in captivity that were ready to
be reintroduced to natural wetlands. However, there were many factors, and not only the
number of populations, to be considered before reintroducing captive wildlife back into a wild
habitat, which are mostly influenced by human. Therefore, the first phase of reintroduction for
the Sarus crane project was to screen and select the most suitable wetland habitats. Criteria and
indicators were developed and applied. Eight criteria, four indicators and forty-three verifiers that
corresponded to reintroduction science and sustainability of natural resources management,
such as landscape conservation, habitat integrity, threats and disturbance and awareness of
community were considered. However, the key factor for the successful and sustainable
reintroduction of the Sarus crane in Thailand was not only the integrity of the habitat but also
the participation of all stakeholders.
คําสําคัญ: นกกระเรียนพันธุ์ไทย เกณฑ์และตัวชี้วัด พื้นที่ชุ่มน้ํา
Keywords: Sarus Crane, Criteria and indicators, Wetland

บทนํา
นกกระเรียนเป็นนกขนาดใหญ่และเป็นนกที่มี
วิวัฒนาการบนโลกมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันนก
กระเรียนพันธุ์ไทย (eastern sarus crane) ถูกจัดอยู่
ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (VU: A2cde+3cde+4cde)
(IUCN, 2009) นกกระเรียนเป็นนกที่มีส่วนสูงที่สุดใน
โลกที่สามารถบินได้ คือมีความสูงประมาณ 176

เซนติเมตร หนักประมาณ 6.35 กิโลกรัม และมีระยะ
ปีกกว้างประมาณ 240 เซนติเมตร (Northcote,
1984) ในส่วนของประเทศไทยเคยพบว่า มีการอยู่
อาศัย กระจายและการทํารังแต่ไม่ปรากฏการรายงาน
สถานที่ชัดเจน (Walkinshaw, 1973) แต่ปัจจุบันไม่พบ
ในธรรมชาติ ห รื อ จั ด อยู่ ใ นสถานภาพสู ญ พั น ธุ์ ใ น
ธรรมชาติ แ ล้ ว นกกระเรี ย นมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ตาม
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ธรรมชาติที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ํามาเป็นระยะยาวนาน แต่
ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ประชาชนต้องการพื้นที่ทํากินเพิ่มขึ้น จึงส่งผล
ให้ เ กิ ด การคุ ก คามพื้ น ชุ่ ม น้ํ า ทั้ ง ในส่ ว นที่ เ ป็ น พื้ น ที่
ธรรมชาติและพื้นที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การคุกคามพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีสถานภาพเป็นพื้นที่อนุรักษ์
(พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ ระดับ
นานาชาติ ระดับชาติและระดับท้องถิ่น) และพื้นที่
สาธารณะประโยชน์อื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของ
นกกระเรียนพันธุ์ไทย ทําให้สูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ชุ่มน้ํา
ในธรรมชาติของประเทศไทยเป็นเวลานานกว่า 30 ปี
จากเหตุ ผ ลที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น การนํ า สั ต ว์ ป่ า
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจึงเป็นวิธีการอนุรักษ์สัตว์หายาก
หรือสัตว์ที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ ทั้งนี้การปล่อยนก
กระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติในประเทศไทยนั้น ได้
เริ่มต้นมาตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2527 โดยได้รับมอบนก
กระเรียนพันธุ์ไทยจํานวน 6 ตัว จากมูลนิธิสากลเพื่อ
การอนุรักษ์นกกระเรียน (ICF: international crane
foundation) ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้มีการปล่อยนก
กระเรียนคืนสู่ธรรมชาติโดยเลือกบริเวณทุ่งกะมัง ใน
เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ภู เ ขี ย ว จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ แต่ ก็ ไ ม่
ประสบผลสํ า เร็ จ (ดร. กาญจนา นิ ต ยะ หัว หน้า เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการ เมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2552) ปัจจุบันประเทศ
ไทยมี ความพร้ อมที่ จะดํ าเนิน การปล่อ ยนกกระเรีย น
พันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติจากการทบทวนบทเรียนในอดีต
และความสําเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ในกรงเลี้ยง โดย
ในปี พ.ศ. 2540 องค์ ก ารสวนสั ต ว์ ในพระบรม
ราชูป ถัมภ์ และสวนสั ตว์นครราชสีมาสามารถทํ าการ
ผสม (ทั้ง ผสมเทียมและผสมจริ ง) และเพาะเลี้ย งนก
กระเรียนพันธุ์ไทยในกรงเลี้ยงได้สําเร็จ ภายในปี พ.ศ.
2553 ประชากรนกกระเรียนในกรงเลี้ยงของประเทศ
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ไทยจะมีไม่ต่ํากว่า 150 ตัว และในจํานวนนี้มีประมาณ
12 คู่ ที่ มี ศั ก ยภาพเพี ย งพอที่ จ ะปล่ อ ยกลั บ คื น สู่
ธรรมชาติที่เหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้การปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ เป็นการ
ดําเนินงานที่ต้องพิจารณาบริบทด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
รอบคอบ นอกจากจะพิ จ ารณาหลั ก การทางด้ า น
ชี ว วิ ท ยาและนิ เ วศวิ ท ยาของสั ต ว์ ป่ า แล้ ว สิ่ ง สํ า คั ญ
ประการหนึ่งที่นักจัดการสัตว์ป่าและนักวิชาการด้าน
สัตว์ป่าจําเป็นต้องตระหนักและทําความเข้าใจเพิ่มมาก
ขึ้ น คื อ บริ บ ทของพื้ น ที่ แ ละชุ ม ชนที่ อ ยู่ อ าศั ย บริ เ วณ
สถานที่ที่จะทําการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งมัก
เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับสัตว์ป่า ทําให้
สัตว์ป่าที่ปล่อยไปถูกทําร้ายและไล่ล่า เนื่องจากสร้าง
ความเสียหายกับผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน อีก
สาเหตุหนึ่งคือ การคุกคามและการเข้าไปใช้ประโยชน์
หรือซ้อนทับของบริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ําและอาหาร
(ไสว, 2547) ซึ่ ง ปั จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให้ ต้ อ งดํ า เนิ น การ
ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาตินั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
ประชากรสั ต ว์ ป่ า ในธรรมชาติ อี ก ครั้ ง และเป้ า หมาย
สูงสุดของการนําสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ คือการรักษา
ระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์และการคงไว้ซึ่งกระบวนการ
ทางนิเวศวิทยาของพื้นที่ธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนด้าน
การเพิ่มขึ้นของทรัพยากรธรรมชาติ อันเนื่องมาจาก
ความอุดมสมบูรณ์และระบบนิเวศที่หลากหลายต่อไป
อีกทั้งยังแสดงให้สังคมเห็นถึงความพยายามในการนํา
สัตว์ป่าสงวนของไทยซึ่งสูญพันธุ์จากธรรมชาติไปแล้ว
กลั บ คื น สู่ ร ะบบนิ เ วศพื้ น ที่ ชุม น้ํ า ของไทยอี ก ครั้ ง ซึ่ ง
นอกจากจะเป็นการยกสถานภาพของนกกระเรียนแล้ว
จะยังทําให้มีนกกระเรียนกลับมามีถิ่นอาศัยในประเทศ
ไทยและเพิ่มเขตการกระจายของนกกระเรียนพันธุ์ไทย
ในระดับภูมิภาคร่วมกับประเทศพม่า ลาว กัมพูชาและ
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เวี ย ดนาม ได้ อ ย่ า งภาคภู มิ อี ก ทั้ ง นกกระเรี ย นนั้ น
สามารถบ่ ง ชี้ ถึ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ํ า
ธรรมชาติไ ด้เป็ นอย่างดี สัตว์ ป่าสงวนของไทยซึ่ งสู ญ
พันธุ์จากธรรมชาติไปแล้ว กลับคืนสู่ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่ม
น้ําของไทยอีกครั้ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกสถานภาพ
ของนกกระเรียนแล้ว จะยังทําให้มีนกกระเรียนกลับมา
มีถิ่นอาศัยในประเทศไทยและเพิ่มเขตการกระจายของ
นกกระเรียนพันธุ์ไทยในระดับภูมิภาคร่วมกับประเทศ
พม่า ลาว กัมพูชาและเวียดนาม ได้อย่างภาคภูมิ อีกทั้ง
นกกระเรียนนั้นสามารถบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
พื้นที่ชุ่มน้ําธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
เนื่ อ งด้ ว ยโครงการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ
ทดลองปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทย จากการเพาะเลี้ยง
กลั บ คื น สู่ พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ํ า ธรรมชาติ ใ นประเทศไทย มี
จุดประสงค์เพื่อหาพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีอยู่ ในประเทศไทย ที่
เหมาะสมสําหรับการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทย จึงได้
มี ก ารคั ด เลื อ กพื้ น ที่ ชุ่ม น้ํ า ที่ เ หมาะสม โดยใช้ วิ ธี ก าร
ประเมินพื้นที่ชุ่มน้ําอย่างรวดเร็ว (rapid assessment)
ด้วยข้อกําหนดและตัวชี้วัดที่เหมาะสม (criteria and
indicators: C&I) ซึ่งเป็นวิธีการมาตรฐานที่ได้รับการ
ยอมรั บ โดยทั่ ว ไปในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ
ดังนั้นในการคัดเลือกข้อกําหนดและตัวชี้วัดที่เหมาะสม
ภายใต้หลักการของชีววิทยาการอนุรักษ์และการปล่อย
สิ่งมีชีวิตกลับคืนสู่ธรรมชาติ ผู้วิจัยจึงได้ทบทวนเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธินก
กระเรียนสากล และนักวิจัยที่เคยทําการวิจัยในพื้นที่ที่
เป็นถิ่นอาศัยตามธรรมชาติจากประเทศเวียดนามและ
กัมพูชา เพื่อนํามาสร้างข้อกําหนดและตัวชี้วัดสําหรับ
การประเมิ น พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ํ า และคั ด เลื อ กพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ํ า ที่
เหมาะสมสําหรับการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยกลับสู่
ธรรมชาติ โดยได้จําแนกออกเป็นปัจจัยด้านต่างๆ ที่มี
ผลต่อการดํารงชีวิตของนกกระเรียนได้แก่ ถิ่นอาศัย
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อาหาร ปัจจัยคุกคาม การอนุรักษ์และการจัดการ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

ถิ่นอาศัยของนกกระเรียน
หนังสือ The Cranes (Meine and
Archibald, 1996) เว็บไซท์ของมูลนิธินกกระเรียน
สากล (http://www.savingcrane.org) Birdlife
International (http://www.birdlife.org) และ
United States of Geological Survey: USGS
(http://www.npwrc.usgs.gov/resource/birds/cra
nes/index.htm)
ได้ ก ล่ า วถึ ง การกระจายทาง
ภูมิศาสตร์และชีววิทยาของนกกระเรียนในพื้นที่ต่างๆ
ทั่ ว โลกซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ลั ก ษณะถิ่ น อาศั ย รวมถึ ง
ลักษณะทางชีววิทยาของนกกระเรียนพันธุ์ต่างๆ ทั่วโลก
แต่ยังไม่พบรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดของถิ่นที่อยู่
หรือความต้องการทางนิเวศวิทยาที่เฉพาะเจาะจง ซึ่ง
จากรายงานพบว่านกกระเรียนสายพันธุ์ต่างๆ มีความ
ต้ อ งการในถิ่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย เพื่ อ การหากิ น และพั ก นอน
(non-breeding ground) และทํ า รั ง วางไข่
(breeding ground) แตกต่างกันไป แต่ทั้งนี้นก
กระเรี ย นเป็ น นกที่ ใ ช้ พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ํ า เป็ น หลั ก ในการ
ดํารงชีวิต และมีพฤติกรรมในการอพยพเพื่อย้ายถิ่นหา
กินกลับไปกลับมา (Fujita et al., 2004)
ลั ก ษณะความสมบู ร ณ์ ข องระบบนิ เ วศที่
เอื้ออํานวยต่อการดํารงชีพ ทํารังและวางไข่พบว่า นก
กระเรียนพันธุ์อินเดีย (Indian sarus crane: G.
antigone antigone) ต้องการพื้นที่ที่มีความปลอดภัย
ที่มี น้ํา ท่ว มบางฤดูแ ละน้ํา แล้งในบางฤดู โดยพื้ น ที่
สํ า หรั บ การหากิ น ทํ า รั ง ละวางไข่ จะมี ทั้ ง ที่ เ ป็ น
ธรรมชาติและพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความชื้นแฉะ มีน้ํา
ขัง ลักษณะเป็นพื้นที่เปิดโล่ง มีความสูงของพรรณพืชไม่
มากนัก ซึ่งจะไม่กีดขวางการบินขึ้นและร่อนลงของนก
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เช่น พื้นที่นาข้าวและอ่างเก็บน้ําที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์
(Vyas, 1999; Borad et al., 2001a; Borad et al.,
2001b; Borad et al., 2002; Mukherjee et al.,
2002; Vyas, 2002)
สํ า หรั บ นกกระเรี ย นพั น ธุ์ ไ ทย (eastern
sarus crane: G. antigone shapii) มีการรายงาน
น้อยมาก โดยพบว่าพื้นที่หากิน มีทั้งพื้นที่เกษตรกรรม
และพื้นที่อนุรักษ์ เช่น บริเวณอุทยานแห่งชาติ Tram
Chim ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม ส่วนพื้นที่ทํา
รังและวางไข่ เป็นบริเวณที่มีความเป็นธรรมชาติและมี
การรบกวนน้อย โดยมีลักษณะเด่นคือเป็นพื้นที่ป่าเปิด
และมีแ หล่งน้ํา ขนาดเล็กกระจายอยู่ ทั่วไป ซึ่งจะมี
ความสําคัญในช่วงเวลาของการเลี้ยงดูลูกนกกระเรียน
วัย อ่ อน เนื่ อ งจากลูก นกกระเรี ย นต้ อ งการอาหาร
ประเภทโปรตีนเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต เช่น ในพื้นที่
อนุรักษ์ ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Lomphat เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า Preah Vihear และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า Kulen Prontep ทางตอนเหนือของประเทศ
กั ม พู ชา (Mekong wetlands biodiversity
programme, 2006) และอุทยานแห่งชาติ Yok Don
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม และนอก
พื้นที่ อนุ รัก ษ์ (พื้ นที่ เกษตรกรรม) ได้ แก่ Ang
Tropreang Thmal ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศกัมพูชา (ICF, 2009)

อาหารแ ละประเภทของอาหารของนก
กระเรียน
นกกระเรียนกินอาหารแตกต่างกันไปในแต่ละ
ฤดูกาล และตามสภาพพื้นที่ที่อาศัยอยู่ โดยทั่วไปนก
กระเรียนเลือกกินอาหารหลากหลายประเภท ทั้งสัตว์
และพืช สัตว์ที่นกกระเรียนกินได้แก่ กบ งู นกขนาดเล็ก
ไข่นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก หอยทาก กุ้ง ปู
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ปลาขนาดเล็ก ไส้เดือนดินและแมลง (Walkinshaw,
1973) โดยสัตว์ที่มีขนาดประมาณ 5 เซนติเมตร นก
กระเรียนจะกลืนกินทั้งตัว แต่ถ้ามีขนาดใหญ่กว่าก็
มักจะทําให้เป็นชิ้นเล็กก่อนกลืน (Derrickson, 1980)
ทั้ ง นี้ มี ร ายงานว่ า นกกระเรี ย นจะเลื อ กกิ น อาหาร
ประเภทพืชมากกว่าสัตว์ เช่น นกกระเรียนธรรมดา
(common crane) ในประเทศสเปน ในช่วงฤดูหนาว
นกวั ย อ่ อ นและตั ว เต็ ม วั ย จะเลื อ กกิ น อาหารหลั ก
ประเภทที่เป็นธัญพืช ส่วนที่เป็นใบ ลําต้น หัว ผลและ
เมล็ดข้าว แต่กินอาหารประเภทที่เป็นสัตว์ในสัดส่วนที่
น้อยกว่าร้อยละ 10 (Reinecke and Krapu, 1979;
AvileÂs et al., 2002) เช่นเดียวกันกับนกกระเรียน
แซนฮิลล์ (Sandhill crane) และนกกระเรียนไซบีเรีย
(Siberian crane)
โดยทั่วไปนกกระเรียนมักจะหากินในพื้นที่ที่
เป็น น้ําตื้ นริ มฝั่ง ที่มี ความลึก ไม่ มากนัก เช่น นก
กระเรียน Siberian crane สามารถอาศัยที่ความลึก
ประมาณ 25-68 เซนติเมตร และนกกระเรียน Sarus
crane สามารถอาศัยที่ความลึกไม่เกิน 30.5 เซนติเมตร
(Sauey, 1979; Derrickson, 1980)

ปัจจัยคุกคามและการรุกรานนกกระเรียน
พื้นที่ชุ่มน้ําจัดเป็นพื้นที่หลักที่นกกระเรียนใช้
เป็ น ถิ่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย เพื่ อ การหากิ น พั ก นอนและทํ า รั ง
วางไข่ แต่ ปัจจุบันพื้น ที่ดังกล่าวได้ถูกรบกวน สาเหตุ
และปั จ จั ย ที่ คุ ก คามพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ํ า จากรายงานของ
millennium ecosystem assessment (http://
www.maweb.org) อันเป็นสาเหตุหลักของการลดลง
ของประชากรนกกระเรียนทั่วโลก (Archibald et al.,
1981; Harris, 1994) เกิดจากลักษณะทางชีวภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ประชากรและนโยบายทางสังคม
รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ปัจจัยคุกคามพื้นที่ชุ่มน้ํา
สาเหตุหลัก
ลักษณะทาง
ชีวกายภาพ
เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี

สาเหตุใกล้ตัว
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
การนําเข้าและบุกรุกทางชีวภาพ
การก่อให้เกิดอากาศแห้งแล้ง
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อุตสาหกรรมและชุมชนเมือง
มลภาวะ

ประชากร

การใช้ประโยชน์จากดินและน้ํา
การเกษตรกรรม
นโยบายทางสังคม แนวทางนโยบายการจัดการพื้นที่

การเกิดโรคและความทนทานต่อยา

ปัจจัยคุกคาม
การกัดเซาะชายฝั่ง การรุกตัวของน้ําเค็ม
การรุกรานของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น วัชพืช ศัตรูพืช
การเปลี่ยนทิศทางน้ําและการปล่อยน้ําออกจากพื้นที่ชุ่มน้ํา
การทําประมง การทําไม้ การทําเหมือง
การบุกรุกพื้นที่หนองบึง การขุดลอก การพัฒนาที่อยู่อาศัยริมน้ํา
น้ําเสียจากแหล่งต่าง ๆ การใช้สารพิษ ยาฆ่าแมลง สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช
การแตกแยกของพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดิน
ระบบชลประทาน การใช้ปุ๋ย
ชุมชนและผู้วางแผนนโยบายไม่เข้าใจถึงคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ํา
ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การแก่งแย่งใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรความไม่เข้มแข็งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
ขาดแคลนทรัพยากรบุคคล
การขาดการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ความไม่ เ ข้ ม แข็ ง ของ
กฎหมาย

ที่มา: ปรับปรุงจาก Finlayson et al. (2002)

Meine and Archibald (1996) ได้เสนอ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อนกกระเรียนสกุล Grus พบว่า
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อนกกระเรียน Grus antigone
ในระดับรุนแรงมากคือการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุ่มน้ํา
และการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ชุ่มน้ําที่มากจนเกินไป ส่วน
การรบกวนระดับรองลงมา ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
เพื่อการเกษตรกรรม รวมไปถึงผลกระทบที่เกิดจาก
กิจกรรมทางการเกษตร การขยายตัวของชุมชนและการ
รบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ 2) การเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากรน้ํา ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงระดับการเก็บ
กักน้ําและทิศทางการไหลของน้ํา 3) การจับนกเพื่อ
การค้า และ 4) สงครามและความไม่มั่นคงทางการ
เมือง

Murallidharal (1993) และ Pain et al.
(2004) ได้ระบุปัจจัยคุกคามที่มีระดับความรุนแรงน้อย
ได้แก่ 1) การปนเปื้อนของมลพิษ 2) การขาดความรู้
และการสนับสนุนจากสาธารณะ และ 3) การรุกราน
ของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ถึงแม้ว่าปัจจัยเรื่องอันตรายจาก
การปนเปื้อนของมลพิษ และการบินชนแนวสายไฟฟ้า
ได้ถูกจัดให้เป็นการรบกวนที่มีระดับความรุนแรงน้อย
แต่ ก็ มี ร ายงานว่ า ในประเทศอิ น เดี ย จั ด ว่ า เป็ น ปั จ จั ย
สําคัญที่คุกคามนกกระเรียนและเป็นสาเหตุการตายของ
นกกระเรียนประมาณร้อยละ 1 ของประชากรนก
ทั้งหมด ในรัฐ Uttar Pradesh (Sundar and
Choudhur, 2005; Sundar, 2009) และประมาณร้อย
ละ 30 ของนกกระเรียนแซนฮิลล์ ทั้งนี้การบินชน
สายไฟฟ้า ที่อยู่ โดยรอบถิ่ นที่ อยู่ อาศั ยเป็น สาเหตุ การ
ตายของนกกระเรียนวัยอ่อนถึงร้อยละ 4.7 (Brown et
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al., 1987) อีกทั้งการขยายตัวของชุมชนทําให้มีการ
ขยายเส้นทางคมนาคมในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งความหนาแน่น
ของเส้นทางคมนาคมที่อยู่รอบๆ ถิ่นที่อยู่อาศัยของนก
เสียงจากการคมนาคมที่หนาแน่นนี้ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการรับรู้และพฤติกรรมรูปแบบต่าง ๆ ของการส่ง
เสียงร้อง การจับคู่ การรักษาเขตหวงห้าม และระยะอยู่
อาศัยของนก (Parris and Schneider, 2008)

การอนุรักษ์และแนวทางการจัดการ
ความสํ า เร็ จ ในการอนุ รั ก ษ์ น กกระเรี ย น
นอกจากความสมบูรณ์ ของถิ่น ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
แล้ว ความพร้ อมและความตระหนักในคุณค่ าของ
ทรั พ ยากร การอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ ชุ่ม น้ํ า ของชุ ม ชนรวมถึ ง
หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ทั้ งในและนอกเขตอนุ รั ก ษ์ ยั ง เป็ น
องค์ประกอบที่มีความสําคัญ ในด้านความปลอดภัยของ
นกและการปกป้องพื้นที่ทํารัง ซึ่งช่วยเพิ่มการรอดตาย
ของนกกระเรียนวัยอ่อนในระยะผลัดขน (Kaur et al.,
2008) ทั้งนี้ได้มีการให้ความสําคัญด้านชุมชนเพิ่มมาก
ขึ้นในการอนุรักษ์นกกระเรียนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วโลก
(Chauhan et al., 2004) โดยนกกระเรียนแต่ละชนิดมี
ความต้องการใช้ปัจจัยที่จําเป็นในพื้นที่สําหรับการหา
กินและทํารังวางไข่แตกต่างกันไป (UNEP/CMS, 1999)

1019

ดั ง นั้ นเ พื่ อใ ห้ กา ร ปร ะ เมิ น พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ํ า
เป้ าหมายมี ประสิท ธิ ภาพและสอดคล้ องกั บหลั กการ
การประเมินพื้นที่อย่างรวดเร็ว การศึกษาครั้งนี้จึงได้ใช้
การประเมินแบบใช้ข้อกําหนดและตัวชี้วัด (criteria
and indicators) ซึ่งข้อกําหนดและตัวชี้วัดเหล่านี้มี
คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ ป็ น เชิ ง วิ ช าการและเป็ น แนวทาง
การศึกษาที่ใช้กันแพร่หลาย และยังสามารถที่จะเข้าใจ
และนํ า ไปใช้ ไ ด้ ง่ า ยในการปฏิ บั ติ ใ นภาคสนาม
ข้อกําหนดและตัวชี้วัดครั้งนี้ได้พัฒนาขึ้นมาจากเอกสาร
วิจัย รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ รายงาน
สถานการณ์ รวมทั้งหนังสือและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับนก
กระเรียนซึ่งปัจจุบันการเผยแพร่เอกสารงานวิจัย และ
รายงานที่ เ กี่ ย วกั บ นกกระเรี ย นพั น ธุ์ ไ ทย ในด้ า น
นิเวศวิทยา ถิ่นที่อยู่ พฤติกรรม รูปแบบและปัจจัยที่
จําเป็นสํ าหรับการดํารงชีวิตมีไ ม่มากนั ก ส่วนใหญ่
รายงานและเอกสารงานวิ จัย จะเป็ นการศึก ษาในนก
กระเรียนอินเดีย โดยข้อกําหนดและตัวชี้วัดนี้ประกอบ
ไปด้วย 4 ข้อกําหนด 8 ตัวชี้วัด 43 ตัวตรวจสอบ โดยมี
บริบทที่สอดคล้องกับการปล่อยสัตว์กลับคืนสู่ธรรมชาติ
และการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ได้แก่ ด้านการ
อนุรักษ์ภูมิทัศน์ ด้านความสมบูรณ์ของถิ่นที่อยู่อาศัย
ด้านการคุกคามและปัจจัยการรบกวนและด้านความ
พร้อมของชุมชน ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ข้อกําหนดและตัวชี้วัดในการประเมินพื้นที่ชุ่มน้ําอย่างรวดเร็ว สําหรับการปล่อยนกกระเรียนคืนสู่
ธรรมชาติ
ข้อกําหนดและตัวชี้วัด
ข้อกําหนดที่ 1 การอนุรักษ์สภาพภูมิทัศน์ธรรมชาติ
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ปัจจัยถิ่นที่อยู่ที่เหมาะสมและปลอดภัยตามธรรมชาติ
1.1.1 ประเภทของพื้นที่ชุ่มน้ํา
1.1.2 ขนาดของพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์ (เฮกแตร์)
1.1.3 ขนาดพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง (เฮกแตร์)
1.1.4 ความหนาแน่นของถนน (กม./ตร.กม.)

หลักการ

ปัจจัยจํากัด
ปัจจัยจํากัด
การรบกวน
การรบกวน
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ตารางที่ 2 ข้อกําหนดและตัวชี้วัดในการประเมินพื้นที่ชุ่มน้ําอย่างรวดเร็ว สําหรับการปล่อยนกกระเรียนคืนสู่
ธรรมชาติ (ต่อ)
ข้อกําหนดและตัวชี้วัด
1.1.5 จํานวนพื้นที่ชุ่มน้ําใกล้เคียง (รัศมี 100 กม.)
1.1.6 ระยะทางที่ห่างจากถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของนกกระเรียนในกัมพูชา (กม.)
ตัวชี้วัดที่ 1.2 พื้นที่ผสมพันธุ์และการเลี้ยงดู
1.2.1 ขนาดพื้นที่ของพื้นที่ไถพรวนและทําการเกษตรกรรม (เฮกแตร์)
1.2.2 ขนาดของพื้นที่นาข้าว (เฮกแตร์)
1.2.3 ขนาดพื้นที่แหล่งน้ําในฤดูแล้ง (เฮกแตร์)
1.2.4 ขนาดพื้นที่แหล่งน้ําท่วมในบางฤดูและพื้นที่ลุ่มต่ํามีน้ําขัง (เฮกแตร์)
1.2.5 ขนาดพื้นที่ทุ่งหญ้าพื้นที่ลุ่มต่ํา (เฮกแตร์)
1.2.6 ขนาดพื้นที่เขตน้ําตื้น (< 50 ซม.) (เฮกแตร์)
ข้อกําหนดที่ 2 ความสมบูรณ์ของถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 องค์ประกอบด้านชีวภาพ
2.1.1 ความหลากชนิดของปลาขนาดเล็กที่จับได้ (ความยาว<10 ซม.)
2.1.2 ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก
2.1.3 ความหลากชนิดของหอย
2.1.4 จํานวนของชนิดพันธุ์นกน้ําอพยพ
2.1.5 จํานวนชนิดพันธุ์นกน้ําอพยพขนาดใหญ่ (ความสูง> 50 ซม.)
2.1.6 จํานวนของชนิดพันธุ์นกน้ําประจําถิ่น
2.1.7 ขนาดพื้นที่ที่พบหญ้าแห้วทรงกระเทียม (เฮกแตร์)
ตัวชี้วัดที่ 2.2 องค์ประกอบด้านกายภาพ
2.2.1 คุณภาพน้ําของแหล่งน้ํา: ค่าออกซิเจนละลาย (DO)
2.2.2 ช่วงระยะเวลาของน้ําท่วม (สูงสุด-ต่ําสุด) (เดือน)
2.2.3 การพบพื้นที่เหมาะสมสําหรับทํารัง
ข้อกําหนดที่ 3 การรบกวนและการคุกคาม
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การรบกวนเนื่องจากมนุษย์
3.1.1 การพบสายไฟฟ้าแรงสูงที่เป็นอันตรายต่อนก
3.1.2 การพบรั้วลวดหนามที่เป็นอันตรายต่อนก
3.1.3 การใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ใช้ในการเกษตรกรรม (ครั้ง/ปี)
3.1.4 ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
3.1.5 การพบเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในการเกษตรกรรมบริเวณแหล่งน้ํา
3.1.6 การพบการใช้เครื่องมือประมงที่คุกคามนกน้ํา
3.1.7 จํานวนชาวประมงที่ทําการประมงต่อวัน (คน)
3.1.8 ความถี่ของกิจกรรมในการพัฒนาแหล่งน้ํา/พื้นที่ชุ่มน้ํา (ครั้ง/ปี)

หลักการ
ถิ่นที่อยู่
แหล่งพันธุกรรม
ถิ่นที่อยู่
ถิ่นที่อยู่
ปัจจัยจํากัด
ถิ่นที่อยู่
ถิ่นที่อยู่
ถิ่นที่อยู่

แหล่งอาหาร
แหล่งอาหาร
แหล่งอาหาร
คุณภาพถิ่นอาศัย แหล่งอาหาร
คุณภาพถิ่นอาศัย แหล่งอาหาร
คุณภาพถิ่นอาศัย แหล่งอาหาร
คุณภาพถิ่นอาศัย แหล่งอาหาร
ความปลอดภัย
พื้นที่ทํารัง
ถิ่นที่อยู่
หลักการ
การคุกคาม
การคุกคาม
การคุกคาม
การคุกคาม
การรบกวน
การคุกคาม
การรบกวน
การรบกวน
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ตารางที่ 2 ข้อกําหนดและตัวชี้วัดในการประเมินพื้นที่ชุ่มน้ําอย่างรวดเร็ว สําหรับการปล่อยนกกระเรียนคืนสู่
ธรรมชาติ (ต่อ)
ข้อกําหนดและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 3.2 สุขภาพและการอยู่รอด
3.2.1 การพบการระบาดของไข้หวัดนกในพื้นที่
3.2.2 การพบพืชต่างถิ่นที่รุกราน
3.3.3 การพบสัตว์ต่างถิ่นที่รุกราน
3.3.4 การพบผู้ล่าตามธรรมชาติของนกกระเรียน
(นก/สัตว์เลื้อยคลาน/สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานม)
ข้อกําหนดที่ 4 ชุมชนและความพร้อม
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ความพร้อมและการร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.1.1 ระดับความรู้ ความเข้าใจคุณค่าของการอนุรักษ์นกกระเรียน
4.1.2 ระดับของการตื่นตัวรับรู้คุณค่าการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ํา
4.1.3 จํานวนของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ํา
4.1.4 ความต้องการมีส่วนร่วมในโครงการปล่อยนกกระเรียนคืนสู่พื้นที่ชุ่มน้ําธรรมชาติ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 แนวทางการจัดการ
4.2.1 ความเพียงพอของจํานวนบุคลากร/เจ้าหน้าที่/ผู้ที่ได้รับการอบรมให้ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ในพื้นที่
4.2.2 ความสม่ําเสมอของการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ํา
4.2.3 การมีนโยบาย แนวทางการจัดการ กฏระเบียบการคุ้มครองนกน้ํา
4.2.4 การได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําจากแหล่งอื่น
4.2.5 การมีแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําในระยะยาว

หลักการ
การคุกคาม
การคุกคาม
การคุกคาม
การคุกคาม

ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย

ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย

หมายเหตุ: ข้อกําหนดและตัวชี้วัดสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และข้อมูล

อย่างไรก็ตามข้อกําหนดและตัวชี้วัดเพื่อการ
ประเมินพื้นที่ชุ่มน้ําอย่างรวดเร็ว สําหรับการปล่อยนก
กระเรียนพันธุ์ไทยนี้สามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
ส ภ า พ ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ํ า เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการประเมิ น พื้ น ที่ ชุ่ม น้ํ า ที่ เ หมาะสม
เนื่องจากการปล่อยนกกระเรียนกลับคืนสู่ธรรมชาตินั้น
ต้องอาศัยการเตรียมการและความพร้อมในด้านต่าง ๆ
ทั้งความพร้อมของตัวสัตว์เอง รวมถึงความพร้อมด้าน
ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของนก
กระเรี ย นพั น ธุ์ ไ ทย ไม่ ว่ า จะเป็ น ถิ่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่

เหมาะสม ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร ปัจจัย
คุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับนกกระเรียน และปัจจัยที่เป็น
ตัวแปรที่สําคัญ นั่นคือ ความพร้อมของคนและชุมชน
ประกอบด้วยการสร้างจิตสํานึกและสร้างความเข้าใจ
กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณเขตพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี
การให้ความรู้ที่จะนําไปสู่การตระหนักถึงคุณค่าในการ
อนุรักษ์และร่วมมือกันกําหนดแนวทางการจัดการหรือ
มาตรการในการอนุ รั ก ษ์ น กกระเรี ย นอย่ า งจริ ง จั ง
เนื่องจากการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติไ ม่ควรสิ้นสุดที่
การปล่อย ยังต้องคํานึงถึงโอกาสในการรอดชีวิตของนก

1022

KKU Science Journal Volume 40 Number 4

กระเรียนตามธรรมชาติด้วย ดังนั้นการติดตามผลและ
ยอมรั บ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ เป็ น บทเรี ย นในการพั ฒ นา
ข้อกําหนดและตัวชี้วัดเพิ่มเติมสัตว์ป่าแห่งอื่นในอนาคต
อีกทั้งยังเป็นการวางแผนการจัดการขั้นต้นในการเตรียม
ความพร้อ มในการคั ดเลื อกพื้น ที่ ชุ่ม น้ํ าที่ มี ความอุ ด ม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติ ก่อนทําการปล่อยนกกระเรียน
พันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายที่วางไว้คือ นกกระเรียนพันธุ์ไทยสามารถอยู่
รอดและขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติ
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