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ABSTRACT
The study of genetic diversity of selected pheasant species in captive condition was conducted at Bang La
Mung, Phu Kieo, Khao PraTap Chang and Huai Kha Khaeng Wildlife Breeding Stations during September
2009 and August 2010. The objectives were to investigate the pheasant genetic diversity and phylogenetic
relationships among the species. The polymerase chain reaction (PCR) technique around the control region of
the mtDNA was used. Base sequences to investigate the genetic difference of the pheasant species were used.
Two hundred and forty eight blood samples were collected in total from 8 pheasant species, and used to analyze.
The results showed that 9 haplotypes were found from 45 Siamese Fireback samples, 6 haplotypes were found
from 61 Kalji Pheasant samples, 8 haplotypes were found from 62 Silver Pheasant samples, and 13 haplotypes
were found from 51 Red Jungle fowl samples. Two haplotypes were found from 5 Crested Fireback samples, 3
haplotypes from 3 Great Argus samples, 9 haplotypes were found from 15 Green Peafowl samples and 5
haplotypes were found from 6 Grey Peacock-Pheasant samples. Genetic diversity of the species were 0.842
(SD=0.028) for Siamese Fireback, 0.793 (SD=0.026) for Kalji Pheasant, 0.825 (SD=0.025) for Silver Pheasant,
0.872 (SD=0.024) for Red Jungle fowl, 0.400 (SD=0.237) for Crested Fireback, 1.000 (SD=0.272) for Great
Argus, 0.848 (SD=0.088) for Green Peafowl and 0.933 (SD=0.122) for Grey Peacock-Pheasant. The results
from phylogenetic tree studies that compared with the same species in the GenBank and with the outgroup
species found that all haplotype of Siamese Fireback, Kalji Pheasant, Crested Fireback, Grey Peacock-Pheasant
and Great Argus in this study were new, and composed of 9, 6, 2, 5, and 3 haplotypes respectively.
Furthermore, this study found that 7 out of 8 haplotypes of Silver Pheasant had never been recorded in the
GenBank. Whereas found that 12 out of 13 haplotypes of Red Junglefowl had never been recorded in the
GenBank that were collected from Japan, Laos, Sri Lanka, Zimbabwe, India and Vietnam. The results of this
study are useful to understand genetic diversity of the pheasant species in the four captive breeding stations.
Some management aspects of the captive species to improve genetic diversity were also recommended in this
study.
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บทคัดยอ
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไกฟาบางชนิดในสภาพกรงเลี้ยง ดําเนินการ
ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาบางละมุง สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาภูเขียว สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาเขาประทับ
ชาง และสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาหวยขาแขง ในระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม และความสัมพันธเชิง
วิวัฒนาการ โดยการใชเทคนิคการเพิ่มจํานวนยีน (PCR) ในไมโทคอนเดรีย บริเวณ control region
เปรียบเทียบความแตกตางคูล ําดับเบส เพื่อใชในการจําแนกลักษณะทางพันธุกรรมของไกฟา ผล
การศึกษาจากการเก็บตัวอยางเลือดไกฟา 8 ชนิด ไดแก ไกฟาพญาลอ จํานวน 45 ตัวอยาง พบ 9
haplotype ไกฟาหลังเทา จํานวน 61 ตัวอยาง พบ 6 haplotypes ไกฟาหลังขาว จํานวน 62 ตัวอยาง
พบ 8 haplotypes ไกปา จํานวน 51 ตัวอยาง พบ 13 haplotypes ไกฟาหนาเขียว จํานวน 5 ตัวอยาง
พบ 2 haplotypes นกหวา จํานวน 3 ตัวอยาง พบ 3 haplotypes นกยูงไทย จํานวน 15 ตัวอยาง พบ 9
haplotypes และนกแวนสีเทา จํานวน 6 ตัวอยาง พบ 5 haplotypes โดยมีคาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมเทากับ 0.842 (SD=0.028) ในไกฟาพญาลอ 0.793 (SD=0.026) ในไกฟาหลังเทา 0.825
(SD=0.025) ในไกฟาหลังขาว 0.872 (SD=0.024) ในไกปา 0.400 SD=0.237) ในไกฟาหนาเขียว
1.000 (SD=0.272) ในนกหวา 0.848 (SD=0.088) ในนกยูงไทย และ 0.933 (SD=0.122) ในนกแวนสี
เทา ผลการศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมเชิงวิวัฒนาการ ดวยการสรางแผนภูมติ นไม
เปรียบเทียบกับสัตวนอกกลุม และสัตวชนิดเดียวกันที่ปรากฏใน GenBank พบวา haplotype ของ
ไกฟาพญาลอ จํานวน 9 haplotypes ไกฟาหลังเทา จํานวน 6 haplotypes ไกฟาหนาเขียว จํานวน 2
haplotypes นกแวนสีเทา จํานวน 5 haplotypes และนกหวา จํานวน 3 haplotypes จากการศึกษานี้
เปน haplotype ที่ยังไมเคยมีรายงานมากอน นอกจากนีย้ งั พบวา ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
ไกฟาหลังขาว จํานวน7 haplotypes จาก 8 haplotypes เปนชนิดใหมทยี่ งั ไมเคยมีรายงานใน
GenBank ขณะที่กรณีของไกปา พบวา จํานวน 12 haplotypes จาก13 haplotypes เปนชนิดใหมที่ยัง
ไมเคยมีรายงานใน GenBank มากอนเชนกัน โดยไดมาจากประเทศญีป่ ุน ลาว ศรีลังกา ซิมบับเวย
อินเดีย และเวียดนาม ผลการศึกษาครั้งนี้ เปนประโยชนในการทําความเขาใจ เรื่องความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของไกฟา ทีศ่ ึกษาในสภาพกรงเลี้ยงทั้ง 4 สถานี โดยไดเสนอแนวทางในการจัดการ
บางประการ เพื่อรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไว
คํานํา
สัตวในวงศไกฟามีประโยชนทั้งทางดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของ
มนุษยมานานนับพันป (Van & Dyke, 2004) ปจจุบันสัตวในกลุมนี้มีอยู 177 ชนิด ใน 45 สกุล โดยมี
ราว 16 ชนิด ที่ถูกนําไปเลี้ยงเกือบทั่วโลก เพื่อประโยชนทั้งเปนอาหาร เพื่อความรื่นรมย และเปน
เกมกีฬา (Long, 1981) ประเทศไทยเปนทีอ่ าศัยของไกฟา ตามธรรมชาติ 23 ชนิด ใน 13 สกุล
(Lekagul &Round, 1991) มีการเพาะเลีย้ งกอใหเกิดประโยชนดานตางๆ อยางแพรหลายเชนกัน อีก
ทั้งไกฟาพญาลอ ไดถูกจัดใหเปนนกประจําชาติ ดังนัน้ จึงจําเปนตองมีการศึกษาความหลากหลาย
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ทางพันธุกรรม เพื่อใชในการจัดการใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน โดยเฉพาะในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว
ปา ที่ตองการสนับสนุนใหเกิดการเพาะเลีย้ งขยายพันธุอยางแพรหลาย อยางไรก็ตามจํานวนของ
ไกฟาที่อยูใ นสถานที่เลี้ยงปจจุบันมีจํานวนมาก กระจายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย จึง
จําเปนตองเลือกสถานีเพาะเลีย้ ง ที่เปนแหลงกําเนิดการเพาะเลี้ยงไกฟาแตละชนิด เลือกเฉพาะไกฟา
เต็มวัย มีสุขภาพดี เพื่อเก็บตัวอยางสําหรับการศึกษา ผลที่ไดจากตัวอยางเลือด 248 ตัวอยาง จาก
ไกฟา 8 ชนิด โดยยังคงมีไกฟาอีกจํานวนมาก ยังไมอาจทําการศึกษาไดทั้งหมด อยางไรก็ตามผล
การศึกษาที่ได สามารถใชในการจัดการพอแมพันธุไกฟา ที่ทราบลักษณะทางพันธุกรรม และ
สามารถใชเปนขอมูล เพื่อการศึกษาพัฒนาการจัดการเพาะเลี้ยงไกฟาของประเทศไทยตอไป
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไกฟาครั้งนี้ เลือกดําเนินการที่สถานี
เพาะเลี้ยงสัตวปา 4 แหง ไดแก สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาบางละมุง สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาภูเขียว
สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาหวยขาแขง สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาเขาประทับชาง เพื่อใหทราบความ
หลากหลายทางพันธุกรรม โดยใชการศึกษาในบริเวณ mitochondria DNA ซึ่งเปนบริเวณทีไ่ ดรับ
การถายทอดจากเพศเมีย นอกจากนั้นการศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการทางพันธุกรรม
นอกจากมีประโยชนสําหรับการวางแผนจัดการ เพื่อรองรับการสนับสนุนการเพาะเลี้ยง การจัดการ
ในกรง เพื่อหลีกเลี่ยงการผสมเลือดชิด ระยะหางทางพันธุกรรม ยังใชทําความเขาใจการแบงกลุม
ทางอนุกรมวิธาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และคงลักษณะที่ดีตามธรรมชาติใหเกิดความยั่งยืนของ
ทรัพยากรสวนนี้อยางเหมาะสม อํานวยประโยชนตอสังคมสวนรวมตอไป

อุปกรณและวิธีการ
เก็บตัวอยางเลือดไกฟาชนิดตางๆ จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาบางละมุง สถานีเพาะเลี้ยง
สัตวปาภูเขียว สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาเขาประชาง และสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาหวยขาแขง โดยเลือก
เก็บตัวอยางจากตัวพอแมพันธุที่สมบรูณ แข็งแรง ใหไดจาํ นวนมากที่สุด ทั้งหมดจํานวน 248
ตัวอยาง รวม 8 ชนิด คือ (1) ไกฟาหลังขาวจํานวน 62 ตัวอยาง (2) ไกฟา หลังเทาจํานวน 61 ตัวอยาง
(3) ไกฟาพญาลอจํานวน 45 ตัวอยาง (4) ไกฟาหนาเขียวจํานวน 5 ตัวอยาง (5) ไกปาจํานวน 51 ตัวอยาง
(6) นกแวนเหนือจํานวน 6 ตัวอยาง (7) นกหวาจํานวน 3 ตัวอยาง และ (8)นกยูงไทยจํานวน 15
ตัวอยาง โดยเก็บตัวอยางเลือดประมาณ 1.5 มิลลิลิตร ที่เสนเลือดดําบริเวณปก (wing vein) (กาญจน,
2546) ใสในหลอดตัวเก็บตัวอยางที่มี สารปองกันการแข็งตัวของเลือด (EDTA) แลวเก็บ
หลอดบรรจุเลือดในกระติกน้ําแข็ง จากนัน้ นํากลับมาเก็บตอที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสจนกวามี
การวิเคราะห DNA
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สกัดดีเอ็นเอตัวอยางจากเลือดไกฟาโดยวิธี Salting outmethodนําดีเอ็นเอที่สกัดไดมาใชเปน
ตนแบบในการเพิ่มจํานวนโดยวิธี Polymerase chain reaction (PCR) (Miller et al.,1988)ไพรเมอร
ดาน forward และ reward ที่ใชประยุกตจาก Glenn et al.(1999)และ Michael (2003)ตามลําดับ
ขั้นตอนในปฏิกิริยาใชอุณหภูมิ predenature 94 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที denature 94
องศาเซลเซียส นาน 30 วินาที annealing 50 องศาเซลเซียสนาน 40 วินาที และ extension 72 องศา
เซลเซียส 40 วินาที จํานวน 40 รอบ โดยรอบสุดทาย extension 72 องศาเซลเซียส นาน 7 นาที และ
ลดอุณหภูมิลงมาที่ 4 องศาเซลเซียสนําผลิตภัณฑ PCR ที่ไดมาตรวจสอบดวย 1.5%agarose gel
electrophoresis ยอมดวย ethidium bromide แลวถายรูปภายใตแสง UV เพื่ออานผล
หลังจากตรวจสอบผลิตภัณฑ PCR แลว ตองทําให ผลิตภัณฑ PCR ที่ไดบริสุทธิ์ ในที่นี้ทํา
โดยวิธี Silica Milk ประยุกตวิธีมาจาก Wang et al.(2000) สงหาลําดับเบสที่บริษัท First Base
Laboratories SDN BH ประเทศมาเลเซีย ลําดับเบสที่ไดจะทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิเคราะหผลตามลําดับ ดังนี้คือ (1)BioEdit (2) SplitsTree (3) MEGA4.1 (4)
Network สําหรับการจําแนก haplotype การสราง Phylogenetic tree และการจัดทํา Phylogenetic
network และ (5) DnaSP5 สําหรับคํานวณคา Haplotypic Diversity และ Nucleotide Diversity นํา
ผลความแตกตางของ haplotypes ที่ไดมาศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม และ วางแผน
ดําเนินการจัดการภายในกรงเลี้ยงตอไป
ผลและวิจารณ
การสกัดดีเอ็นเอจากตัวอยางเลือดไกฟาและ Polymerase chain reaction (PCR)
นําดีเอ็นเอจากตัวอยางเลือดไกฟา 8 ชนิดมาสกัดดีเอ็น โดยวิธี salting outmethodนําดีเอ็นเอ
ที่สกัดไดมาเพิ่มปริมาณยีนสวน D-loop ดวยวิธี PCR โดยใชไพรเมอร L-ND6 และ H1251 ซึ่งจับที่
ตําแหนงทายของยีนสวน ND6 และ สวนปลายสุดของ D-loop (ภาพที่ 1)
ND6
L-

t-Glu

D-loop
1,300 bp

t-Phe

12SrRNA

H1251

ภาพที่ 1 ตําแหนงการจับของไพรเมอร
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จากการตรวจสอบพบวาไดผลิตภัณฑ PCR ขนาด 1,300 bp (ภาพที่ 2) ซึ่งเปนยีนสวน Dloop
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ภาพที่ 2 การตรวจสอบผลิตภัณฑ PCR ที่ไดจากการทํา PCR ดวย 1.5% agarose gel lectrophoresis
ชองที่ 1DNA marker(100 bp ladder)
ชองที่ 2-15ผลิตภัณฑ PCR ขนาด 1,300 bp
ความหลากหลายทางพันธุกรรม
การเปรียบเทียบความแตกตางลําดับเบสทั้งหมดในยีน D-loop ซึ่งมีความยาวประมาณ 1,200
bp จะตองสงหาลําดับเบสดวยไพรเมอรทั้งสองขาง แตเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีจํานวนตัวอยาง
คอนขางมาก จึงสงหาลําดับเบสเพียงขาง Forward (L-ND6) และตัดเฉพาะยีนในสวน D-loop ตั้งแตตน
จนถึงประมาณ 500 bp แรก เพื่อใชในการจําแนก haplotype ในวงศไกฟาแตละชนิดไดผลการศึกษา
ดังนี้
ไกฟาพญาลอ
ไกฟาพญาลอที่นํามาจําแนกทั้งหมดจํานวน 45 ตัวอยาง จาก สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาบางละ
มุง 15 ตัวอยาง สถานีเพาะเลีย้ งสัตวปาภูเขียว 26 ตัวอยาง และสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาเขาประทับชาง
4 ตัวอยาง สามารถจําแนกไดทั้งหมด 9 haplotype มีตําแหนงที่แตกตางทั้งหมด 12 ตําแหนง จาก
จํานวนเบสที่วเิ คราะหทั้งหมด 532 bp ตัวอยางที่มีจํานวนมากที่สุดคือ LD03 รองลงมาคือ LD02
LD04 LD01 LD06 LD05 LD07 LD08 และ LD09 ตามลําดับ ซึ่ง LD08 และ LD09 มีจํานวน
ประชากรเทากันโดย LD05 จํานวน 3 ตัวอยาง และ LD08 จํานวน 1 ตัวอยาง พบเฉพาะสถานี
เพาะเลี้ยงสัตวปาบางละมุง สวน LD07 จํานวน 2 ตัวอยาง และ LD09 จํานวน 1ตัวอยาง พบเฉพาะ
สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาภูเขียว นอกจากนี้ haplotype อื่นๆ จะพบไดมากกวาหนึ่งสถานีเพาะเลี้ยง
haplotype ที่พบไดสองสถานีเพาะเลี้ยงมีจาํ นวน 4haplotype คือ LD03 LD06 LD01 และ LD04โดย
วารสารสัตวปาเมืองไทย ปที่ 18 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554

Journal of Wildlife in Thailand Vol.18 No.1 2011

61

2haplotype แรกพบในสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาภูเขียว และสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาบางละมุง สวน 2
haplotype หลังพบในสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาภูเขียว และสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาเขาประทับชาง สวน
haplotype ที่พบทุกสถานีเพาะเลี้ยงคือ LD02
ไกฟาหลังเทา
ไกฟาหลังเทาที่นํามาจําแนกทั้งหมดจํานวน 61 ตัวอยาง จาก สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาบางละ
มุง 14 ตัวอยาง สถานีเพาะเลีย้ งสัตวปาภูเขียว 9 ตัวอยาง สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาเขาประทับชาง 19
ตัวอยาง และสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาหวยขาแขง 19 ตัวอยาง สามารถจําแนกไดทั้งหมด 6 haplotype
มีตําแหนงทีแ่ ตกตางทั้งหมด 7 ตําแหนง จากจํานวนเบสที่วิเคราะหทงั้ หมด 535 bp ตัวอยางที่มี
จํานวนมากทีส่ ุดคือ LL03 รองลงมาคือ LL04 LL06 LL01 LL02 และ LL05 ตามลําดับซึ่ง LL01
และ LL02 มีจํานวนตัวอยางเทากัน โดย LL01 และ LL05 พบเฉพาะสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปา หวยขา
แขง และ สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาบางละมุง ตามลําดับ สวน LL03 สามารถพบไดทั้ง 4 สถานี
เพาะเลี้ยง รองลงมาคือ LL04 พบ 3 สถานี ยกเวนสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาหวยขาแขงสวน haplotypes ที่
พบได 2 สถานี คือ LL02 ซึ่งพบที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาบางละมุงและสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาหวย
ขาแขง และ LL06 พบที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาบางละมุง และสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาเขาประทับชาง
ไกฟาหลังขาว
ไกฟาหลังขาวที่นํามาจําแนกทั้งหมดจํานวน 62ตัวอยาง จาก สถานีเพาะเลีย้ งสัตวปาบาง
ละมุง 25 ตัวอยาง สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาภูเขียว 27ตัวอยาง และสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาเขาประทับ
ชาง 10 ตัวอยาง สามารถจําแนกไดทั้งหมด 8 haplotype มีตําแหนงทีแ่ ตกตางทั้งหมด 26 ตําแหนง
จากจํานวนเบสที่วิเคราะหทงั้ หมด 534 bp ตัวอยางที่มจี ํานวนมากที่สุดคือ LN01 รองลงมาคือ LN05
LN04 LN08 LN02 LN03 LN06 และ LN07 ตามลําดับ ซึ่ง LN02 เทากับ LN03 และ LN06 เทากับ
LN07 โดย LN01 LN05 LN07 และ LN08 พบไดสองสถานี LN01 พบที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาบางละมุง
และสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาเขาประทับชาง LN07 พบที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาภูเขียว และสถานี
เพาะเลี้ยงสัตวปาเขาประทับชาง สวน LN05 และ LN08 พบที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาบางละมุง และ
สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาภูเขียว
ไกฟา หนาเขียว
ไกฟาหนาเขียวที่นํามาจําแนกทั้งหมดจํานวน 5 ตัวอยาง ทั้งหมดมาจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว
ปาภูเขียว สามารถจําแนกไดทั้งหมด 2 haplotype มีตําแหนงที่แตกตางทั้งหมด 2 ตําแหนง จาก
จํานวนเบสที่วเิ คราะหทั้งหมด 534 bp
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ไกปา
ไกปาที่นํามาจําแนกทั้งหมดจํานวน 51 ตัวอยาง จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาภูเขียว 9
ตัวอยาง และสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาหวยขาแขง 42 ตัวอยาง สามารถจําแนกไดทั้งหมด 13 haplotypes มี
ตําแหนงทีแ่ ตกตางทั้งหมด 37 ตําแหนง จากจํานวนเบสที่วิเคราะหทั้งหมด 598 bp ตัวอยางที่มี
จํานวนมากทีส่ ุดคือ GG13 รองลงมาคือ GG10 GG08 GG09 GG02 GG04 GG12 GG11 GG01
GG03 GG05 GG06 และ GG07 ตามลําดับ โดย GG02 มีประชากรเทากับ GG04 และGG12 และ
GG01 มีประชากรเทากับ GG03 GG05 GG06 และ GG07 โดย GG01 ถึง GG05 พบที่สถานี
เพาะเลี้ยงสัตวปาภูเขียว และ GG06 ถึง GG12 พบที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาหวยขาแขง
นกแวนสีเทา
นกแวนสีเทาที่นํามาจําแนกทั้งหมดจํานวน 6 ตัวอยาง ทัง้ หมดมาจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว
ปาภูเขียว สามารถจําแนกไดทั้งหมด 5 haplotypes มีตําแหนงที่แตกตางทั้งหมด 12 ตําแหนง จาก
จํานวนเบสที่วเิ คราะหทั้งหมด 530 bp ตัวอยางที่มีจํานวนมากที่สุดคือ PB04 สวน haplotype อื่นๆ
ไดแก PB01 PB02 และ PB04 มีจํานวนเทากันทั้งหมด
นกหวา
นกหวาที่นํามาจําแนกทั้งหมดจํานวน 3 ตัวอยาง ทั้งหมดมาจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาภู
เขียว สามารถจําแนกไดทั้งหมด 3 haplotypes คือ AA01 AA02 และ AA03 มีตําแหนงที่แตกตาง
ทั้งหมด 14 ตําแหนง จากจํานวนเบสที่วิเคราะหทั้งหมด 524 bp
นกยูงไทย
นกยูงไทยที่นาํ มาจําแนกทั้งหมดจํานวน 15 ตัวอยาง จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาภูเขียว 6
ตัวอยาง และสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาหวยขาแขง 9 ตัวอยาง สามารถจําแนกไดทั้งหมด 9 haplotypes
มีตําแหนงทีแ่ ตกตางทั้งหมด 14 ตําแหนง จากจํานวนเบสที่วิเคราะหทงั้ หมด 528 bp ตัวอยางที่มี
จํานวนมากทีส่ ุดคือ GP09 รองลงมา GP01 สวน haplotypes อื่นๆ ไดแก GP02 GP03 GP04 GP05
GP06 GP07 และ GP08 มีจํานวนตัวอยางเทากันทั้งหมด
การเปรียบเทียบความหลากหลายภายในชนิดของไกฟาแตละชนิด
ผลการศึกษาพบ haplotype ในไกฟาพญาลอ (n=45) ไกฟา หลังเทา (n=61) ไกฟาหลังขาว
(n=62) และไกปา (n=51) จํานวน 9 6 8 และ 13 haplotypes ตามลําดับ ขณะที่พบ haplotype ใน
ไกฟาหนาเขียว (n=5) นกแวนสีเทา (n=6) นกหวา (n=3) และนกยูงไทย (n=15) จํานวน 2 5 3 และ 9
haplotypes ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาครั้งนี้ กับที่ศึกษาโดย Jianget al. (2005)
ในไกฟาอีเลียต (Syrmaticus ellioti) ในกรงเลี้ยงจํานวน 36 ตัวอยาง ทีพ่ บวามีจํานวน haplotype
เพียง 3 haplotypes ซึ่งแสดงวาไกฟาทั้ง 8 ชนิด ที่ศึกษาสวนใหญมีจํานวน haplotype มากกวา กรณี
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นกหวา นกยูงไทย นกแวนสีเทา หรือไกฟาหนาเขียวที่อยูใ นกรงเลี้ยงของสถานีเพาะเลีย้ งสัตวปา
ภูเขียว มีจํานวน haplotype มาก เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนตัวอยาง อาจเปนเพราะวา เปนประชากร
ที่ไดจากธรรมชาติ เมื่อไมนานมานี้ ยังไมมกี ารขยายพันธุเพิ่มจํานวนมากขึ้น จึงยังคงมีความ
หลากหลายทางพันธุกรรมสูง เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนที่มีอยู
คา Haplotype Diversity ของไกฟาพญาลอมีคา 0.842 (SD=0.028) ไกฟาหลังเทา มีคา
0.793 (SD=0.026) ไกฟาหลังขาว มีคา 0.825 (SD=0.025) ไกปา มีคา 0.872 (SD=0.024)
ไกฟาหนาเขียวมีคา 0.400 (SD=0.237) นกแวนสีเทา มีคา 0.933 (SD=0.122) นกหวา มีคา 1.000
(SD= 0.272) นกยูงไทย มีคา 0.848 (SD=0.088) ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1 ซึ่งเมื่อพิจารณา
จํานวนตัวอยาง ที่ทําการวิเคราะหโดยรวมทุกสถานีแลว พบวามีไกฟา 4 ชนิดแรก ทีม่ ีจํานวน
ตัวอยางมาก ระหวาง 45 – 62 ตัวอยาง มีคา SD ต่ํา ระหวาง 0.024 – 0.028 ขณะที่ไกฟา หนาเขียว
นกแวนสีเทา นกหวา และนกยูงไทย มีจํานวนตัวอยางนอย คา Haplotype Diversity แมจะมีคามาก
แตเมื่อพิจารณา คา SD พบวามีคาสูง จึงใหผลความเชื่อมั่นที่ต่ํา ดังนัน้ ควรมีการเก็บขอมูล เพิ่มขึ้น
ใหมากเทากับ 4 ชนิดแรก อยางไรก็ตาม จํานวนไกฟาหนาเขียว นกแวนสีเทา และนกหวา เปน
สัตวปาหายาก มีจํานวนในสถานที่เลี้ยงนอย
การศึกษา Nucleotide Diversity ครั้งนี้ศึกษาจาก DNA sequences โดยตรง คาที่ไดบอกถึง
องศาของความผันแปรทางพันธุกรรมโดยพบวาคา Nucleotide Diversity ของไกฟาพญาลอ เทากับ
0.00508 (SD=0.00048) ไกฟา หลังเทา เทากับ 0.00347 (SD=0.00024) ไกฟาหลังขาว เทากับ
0.01303 (SD=0.00141) ไกปา เทากับ 0.01035 (SD=0.00080) ไกฟาหนาเขียว เทากับ 0.00150
(SD=0.00089) นกแวนสีเทา เทากับ 0.01057 (SD=0.00267) นกหวา เทากับ 0.00763 (SD=0.00268)
และนกยูงไทย เทากับ 0.00648 (SD=0.00127) (ตารางที่ 1) คา Nucleotide Diversity ของไกฟา
ทั้ง 8 ชนิด ยังคงมีคาสูง เมื่อเปรียบเทียบคา Nucleotide Diversity กับที่ไดจากการศึกษาไกฟาอีเลียต
ในกรงเลี้ยง ตามที่ดําเนินการโดย Jianget al. (2005) ที่พบวามีคาเพียง 0.00150
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ตารางที่ 1จํานวนตัวอยาง จํานวน haplotype และคาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไกฟา
8 ชนิดจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปา 4 สถานี
จํานวน จํานวน Haplotype SD of Nucleotide SD of
ตัว haplotype Diversity HD 1/ Diversity ND 2/
ไกฟาพญาลอ
45
9
0.842
0.028 0.00508 0.0004
1
8
ไกฟาหลังเทา
61
6
0.793
0.026 0.00347 0.0002
2
4
ไกฟาหลังขาว
62
8
0.825
0.025 0.01303 0.0014
3
1
ไกปา
51
13
0.872
0.024 0.01035 0.0008
4
0
ไกฟาหนาเขียว
5
2
0.400
0.237 0.00150 0.0008
5
9
นกแวนสีเทา
6
5
0.933
0.122 0.01057 0.0026
6
7
นกหวา
3
3
1.000
0.272 0.00763 0.0026
7
8
นกยูงไทย
15
9
0.848
0.088 0.00648 0.0012
8
7
หมายเหตุ
ลําดับ
ที่

ชนิดไกฟา

1/
2/

=
=

Standard deviation of Haplotype Diversity
Standard deviation of Nucleotide Diversity

เนื่องจากไกฟา ในกรงเลี้ยงสวนใหญไดมาจากพื้นที่ปาบริเวณที่ตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปา
แตละแหง และมีการแลกเปลี่ยนพอพันธุ และแมพนั ธุระหวางสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาดวยกันเอง
ประกอบกับบางสวนไดรับมาจากของกลางที่ยึดไดจากธุรกิจคาสัตวปา เมื่อพิจารณาคา Nucleotide
Diversity พบวาคาดังกลาวมีความสอดคลองกับพื้นที่การกระจายในธรรมชาติ ซึ่งใชเปรียบเทียบได
ในกรณีของไกฟาพญาลอ ไกฟาหลังเทา ไกฟาหลังขาว และไกปา เนื่องจากมีจํานวนตัวอยาง
ใกลเคียงกันและมากพอ สามารถแยกคาทีไ่ ดออกเปน 2 กลุมอยางเห็นไดชัด คือ กลุม ที่มีคามาก พบ
วารสารสัตวปาเมืองไทย ปที่ 18 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554

Journal of Wildlife in Thailand Vol.18 No.1 2011

65

ในไกฟาหลังขาว และไกปา และกลุมที่มีคา นอย พบในไกฟาพญาลอ และ ไกฟาหลังเทา สังเกตได
วาในกลุมที่มีคา Nucleotide Diversity มาก คือ ไกฟาหลังขาว ซึ่งมีการกระจายกวาง โดยพบทาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก สวนไกปามีการกระจายพันธุ
ครอบคลุมทุกภาคในประเทศไทย ในกลุมที่มีคา Nucleotide Diversity ต่ํา คือ ไกฟาพญาลอ ซึ่งมี
การกระจายครอบคลุมพื้นที่นอยกวา โดยพบทางภาคเหนือลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงใต สวนไกฟา หลังเทามีการแพรกระจายพันธุบริเวณดานตะวันตกของประเทศลง
มาถึงคอคอดกระ (Lekagul & Round, 1991) ดังนั้นเพื่อความอยูรอดไดอยางเหมาะสม กลุมสัตวที่มี
การกระจายครอบคลุมกวางขวางมากกวา พบวามีคา Nucleotide Diversity สูงกวาสัตวที่มีการ
กระจายนอยกวา
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณา ความสัมพันธระหวางคา Haplotype Diversity และ Nucliotide
Diversity จากการศึกษาพบวามีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันเมื่อพิจารณาจากคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ที่มีคา 0.571 (P=0.139) เนื่องจากคา Haplotype Diversity ขึ้นกับจํานวน
ตัวอยาง (r=0.61, P=0.108) หมายความวาหากจํานวนตัวอยางมีมากก็มโี อกาสตรวจพบ haplotype
เพิ่มขึ้นอีก เมือ่ มีจํานวน haplotype มาก รูปแบบการจัดลําดับเบสบนสายพันธุกรรมจึงมีโอกาส
แตกตางกันมากดวย ซึ่งแสดงออกมาเปนคา Nucliotide Diversity ทําใหความสัมพันธระหวางคา
Haplotype Diversity และ Nucliotide Diversity เปนไปในทิศทางเดียวกัน แตก็ไมจําเปนเสมอไป
เชนในกรณีของ ไกฟาหนาเขียว นกแวนสีเทา นกหวา และนกยูงไทย ซึ่งมีจํานวนตัวอยางไมมากแต
กลับมี Haplotype Diversity สูง ดังนั้นจึงควรเพิ่มจํานวนตัวอยางในการศึกษาใหมีขนาดเทาๆ กัน
เมื่อพิจารณาจํานวน haplotype ที่พบโดยรวมจํานวน 55 haplotypes จากจํานวนตัวอยางที่
ศึกษารวม 248 ตัวอยางพบวาหากเพิ่มจํานวนตัวอยางขึ้นอีก ยังมีโอกาสในการพบ haplotype ใหม
แตไมมากนัก ดังนั้นหากมีการศึกษาเพิ่มเติมตอไป ควรเพิ่มจํานวนตัวอยางขึ้นอีก เพือ่ พิจารณา
จํานวนตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับการศึกษา และควรศึกษาความสัมพันธของจํานวนตัวอยางที่
เหมาะสม กับจํานวน haplotype ที่พบในไกฟาแตละชนิดตอไปดวยแต ทั้งนี้ ตองใชเวลา และ
จํานวนตัวอยางในไกฟาแตละชนิด เปนจํานวนมาก
ความหลากหลายทางพันธุกรรมไกฟาจําแนกตามสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปา
ผลการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไกฟา จํานวน 8 ชนิด เมื่อพิจารณาแยก
ตามสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาแตละสถานี จากที่เก็บตัวอยาง พบวาสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาภูเขียว
มีจํานวน haplotype มากที่สุดคือ 34 haplotypes จากจํานวนตัวอยางที่เก็บ 91 ตัวอยาง โดยไกฟา
พญาลอ มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงที่สุด ชนิดที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม
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รองลงมา คือ ไกฟาหลังขาว ไกปา นกแวนสีเทา และไกปา โดยพบชนิดละ 5 haplotypes
(ตารางที่ 2) ขณะที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาบางละมุง จากตัวอยางที่เก็บรวมจํานวน 54 ตัวอยาง
พบวา มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของไกฟา 3 ชนิด รวม 14 haplotypes ชนิดทีม่ ี
ความหลากหลายทางพันธุกรรมมาก ไดแก ไกฟาพญาลอ และไกฟาหลังขาว มีจํานวนชนิดละ
5 haplotypes รองลงมาคือไกฟาหลังเทา มี 4 haplotypes
สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาเขาประทับชางพบความหลากหลายทางพันธุกรรม 9 haplotypes
จากจํานวนตัวอยางที่ศึกษา 23 ตัวอยาง จากไกฟา 3 ชนิด คือ ไกฟาหนาเขียว ไกฟาหลังขาว และ
ไกฟาหลังเทา โดยแตละชนิดมี 3 haplotypes สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาหวยขาแขง พบวา มีจํานวน
haplotype ของไกฟาที่ศึกษา 3 ชนิด คือไกปา ไกฟาหลังขาว และนกยูง โดยพบรวม 15 haplotypes
จากจํานวนตัวอยางที่ศึกษาทัง้ หมด 70 ตัวอยาง โดยไกปามีจํานวน haplotype สูงสุดคือมี
8 haplotypes รองลงมาคือ นกยูงมี 4 haplotypes ไกฟาหลังขาวมี 3 haplotypes (ตารางที่ 2)
แมวา กลุมงานเพาะเลี้ยงสัตวปา (2553) กลาววา สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาเขาประทับชาง ในอดีต
เปนแหลงกําเนิดของทั้งไกฟาหลังเทา และไกฟา หลังขาวจากธรรมชาติ กอนที่จะกระจายไปยัง
สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาแหงอืน่ แตปจจุบันพบวามีความหลากหลายทางพันธุกรรมของไกฟาทั้ง 2
ชนิด นอยกวาที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาภูเขียว และบางละมุง อาจเปนเพราะวา มีการเพิ่มความ
หลากหลายทางพันธุกรรมจากไกฟาทีไ่ ดจากธรรมชาติบริเวณสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาภูเขียว
ขณะเดียวกันสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาภูเขียวเปนที่รวมความหลากหลายทางพันธุกรรมของไกฟา
พญาลอที่สําคัญของประเทศ
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ตารางที่ 2ความหลากหลายทางพันธุกรรมไกฟาจําแนกตามสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปา 4 แหง
(คาในวงเล็บแสดงจํานวนตัวอยางที่ศึกษา)
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว
LD 1/ LL 2/ LN3/ LI 4/ GG 5/ PB 6/ AA7/ GP 8/ รวม
ปา
7
2
5
2
5
5
3
5
34
1. ภูเขียว
(26)
(9) (27) (5) (9) (6) (3)
(6) (91)
5
5
4
14
2. บางละมุง
(15) (14) (25)
(54)
9
3
3
3
3. เขาประทับชาง
(23)
(4)
(19) (10)
4
15
8
3
4. หวยขาแขง
(9) (70)
(42)
(19)
9
6
8
2
13
5
3
4
72
รวม
(45) (61) (62) (5) (51) (6) (3) (15) (238)
หมายเหตุ
1/
2/
3/
4/

LD
LL
LN
LI

=
=
=
=

ไกฟาพญาลอ
ไกฟาหลังเทา
ไกฟาหลังขาว
ไกฟาหนาเขียว

5/ GG
6/ PB
7/ AA
8/ GP

=
=
=
=

ไกปา
นกแวนสีเทา
นกหวา
นกยูงไทย

ความสัมพันธทางวิวัฒนาการของไกฟา
เมื่อนําขอมูลทั้งหมดมาจัดเรียง เพื่อศึกษาความสัมพันธในเชิงวิวัฒนาการจากพันธุกรรม
ของไกฟาทั้ง 8 ชนิด สามารถจัดกลุมไกฟา ทั้ง 8 ชนิด (Randi et al., 2000, Kimball et al., 2001)
พบวาไกปามีความสัมพันธใกลชิดกับนกแวนสีเทา นกหวามีความสัมพันธใกลชิดกับนกยูงไทย
ไกฟาพญาลอมีความสัมพันธใกลชิดกับไกฟาหนาเขียว และไกฟาหลังเทามีความสัมพันธใกลชิดกับ
ไกฟาหลังขาว การพบ haplotype ของไกฟา หลังขาวจํานวน 1 haplotype ในกลุมไกฟา หลังเทาอาจ
เกิดจากความผิดพลาดในการจับคูผสมพันธุในกรงเลี้ยง (ภาพที่ 3)นอกจากนี้พบวา haplotype ที่พบ
ทั้งหมดของไกฟาพญาลอ 9 haplotypes ไกฟาหลังเทา 6 haplotypes ไกฟาหนาเขียว จํานวน 2
haplotypes นกแวนสีเทา 5 haplotypes และนกหวา 3 haplotypes เปน haplotype ที่พบใหม ไมเคยมี
รายงานมากอนใน GenBank ยังพบวาลักษณะทางพันธุกรรมของไกฟา หลังเทา 7 จาก 8 haplotypes
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เปนชนิดใหมที่ยังไมเคยมีรายงานมากอนเชนกัน ขณะทีไ่ กปา พบวา haplotype ทั้ง 13 haplotypes
เหมือนกับที่มรี ายงานในประเทศญี่ปุน ลาว ศรีลังกา ซิมบับเวย อินเดีย และเวียดนาม
GG05

46
48

GG06

27

GG04

24

GG12

7

GG13

16

GG07
GG08

27
40

GG09
GG10

10051

GG11
GG03
GG01

81
54

GG02

PB05
PB03

100

PB04

42

PB01

56
72

PB02
AA01

68
100

AA02
AA03

GP07

97

GP05

35

GP06

100

GP08

53
63

GP09

56
19

GP01

34

GP03

GP02

40

GP04

LN05
LN01
38
31
92

LN07
LN02
LN04
LN06

100

LN03
38 LL03
27 LL06
38

LL05

50

39

LL01

100

LL04

51

LL02
LN08
99

53

LI01
LI02
LD08

92

LD01
50
100

LD02
LD03

40

LD07
LD09

43
29
52

LD05
LD04
LD06

0.01

ภาพที่ 3 ความสัมพันธทางวิวัฒนาการของไกฟา 8 ชนิด พิจารณาจากลักษณะทางพันธุกรรม
GG = ไกปา (Gallus gallus)
PB = นกแวนสีเทา (Polyplectron
bicalcaratum)
AA = นกหวา (Argusianus argus)
GP = นกยูงไทย (Pavo muticus)
LN = ไกฟาหลังขาว (Lophura nycthemera) LL = ไกฟาหลังเทา (Lophura
leucomelanos)
LD = ไกฟาพญาลอ (Lophura diardi)
LI = ไกฟาหนาเขียว (Lophura ignita)
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สรุป
ผลการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม และความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของไกฟา
รวม 8 ชนิด ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปา 4 แหง เมื่อพิจารณาจากจํานวน haplotype ที่พบสามารถสรุป
ไดดังนี้
1. ไกฟาพญาลอ สามารถจําแนกความแตกตางทางพันธุกรรม ได 9 haplotypes จากจํานวน
ตัวอยาง 45 ตัวอยางมีคาความหลากหลายทางพันธุกรรม 0.842 (SD=0.028) ไกฟาหลังเทาพบ
ความแตกตางทางพันธุกรรม ที่สามารถจําแนกออกได 6 haplotypes จากจํานวนตัวอยางที่นํามา
ศึกษา 61 ตัวอยาง คาความหลากหลายทางพันธุกรรม 0.793 (SD=0.026) ไกฟาหลังขาว พบ 8
haplotypes
จากจํานวนที่ศกึ ษา 62 ตัวอยางคาความหลากหลายทางพันธุกรรม 0.825 (SD=0.025)
ไกฟาหนาเขียว พบ 2 haplotypes จากที่ศกึ ษาจํานวน 5 ตัวอยางคาความหลากหลายทางพันธุกรรม
0.400 (SD=0.237) ไกปา พบ 13 haplotypes จากจํานวนตัวอยาง 51 ตัวอยาง คาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม 0.872 (SD=0.024) นกแวนสีเทา พบ 5 haplotypes จากจํานวนตัวอยาง 6 ตัวอยาง
คาความหลากหลายทางพันธุกรรม 0.933 (SD=0.122) นกหวา พบ 3 haplotypes จากจํานวน
3 ตัวอยางคาความหลากหลายทางพันธุกรรม 1.000 (SD=0.272) นกยูงไทย พบ 9 haplotypes
จากจํานวน 15 ตัวอยางคาความหลากหลายทางพันธุกรรม 0.848 (SD=0.088) โดยไกฟาพญาลอ
ไกฟาหลังขาว ไกฟาหลังเทา และไกปา พบวามีความหลากหลายทางพันธุกรรม ที่ไดจากจํานวน
ตัวอยางมาก (n = 45, n = 61, n = 62 และ n = 51 ตัวอยางตามลําดับ) มีคาสูง และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานต่ํา จึงมีความนาเชือ่ ถือสูง
สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาภูเขียว มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของไกฟาที่ศึกษาโดยรวม
สูงสุด ที่พบจํานวน 34 haplotypes จากจํานวน 91 ตัวอยาง โดยสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาภูเขียว มี
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไกฟาพญาลอมากที่สุด โดยพบ 7 haplotypes จากจํานวน 26
ตัวอยาง สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาหวยขาแขง มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของไกฟาโดยรวม
รองลงมา โดยพบ 15 haplotypes จากจํานวนตัวอยาง รวม 70 ตัวอยาง ซึ่งไกปาที่สถานีเพาะเลี้ยง
สัตวปาหวยขาแขง มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงสุด พบ 8 haplotypesจาก 42 ตัวอยางสถานี
เพาะเลี้ยงสัตวปาบางละมุง มีความหลากหลายของ haplotype ไกฟาโดยรวม 14 haplotypes โดยพบ
ในไกฟาพญาลอ และไกฟาหลังเทาอยางละ 5 haplotypes จากจํานวนตัวอยาง 15 และ 14 ตัวอยาง
ตามลําดับ สวนไกฟาหลังขาวพบ 4 haplotypes จากจํานวน 25 ตัวอยาง ขณะที่สถานีเพาะเลียงสัตว
ปาเขาประทับชาง มีความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยรวมของไกฟา นอยที่สุด ซึ่งพบรวม 9
haplotypes จากไกฟาพญาลอ ไกฟาหลังเทา และไกฟาหลังขาว ชนิดละ3 haplotypes จากตัวอยางที่
นํามาวิเคราะห 4 19 และ 10 ตัวอยางตามลําดับ
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2. กรณีความสัมพันธทางวิวัฒนาการไกฟาชนิดตางๆ โดยการสรางแผนภูมิตนไม
(phylogenetic tree) พบวาไกปามีความสัมพันธใกลชิดกับนกแวนสีเทา นกหวามีความสัมพันธ
ใกลชิดกับนกยูงไทย ไกฟาพญาลอมีความสัมพันธใกลชิดกับไกฟาหนาเขียว และไกฟาหลังเทามี
ความสัมพันธใกลชิดกับไกฟาหลังขาว การพบ haplotype ของไกฟาหลังขาวจํานวน 1 haplotype
ในกลุมไกฟาหลังเทาอาจเกิดจากความผิดพลาดในการจับคูผสมพันธุในกรงเลี้ยง ยังพบวา
haplotype ที่พบทั้งหมดของไกฟาพญาลอ 9 haplotypes ไกฟาหลังเทา 6 haplotypes ไกฟาหนาเขียว
จํานวน 2 haplotypes นกแวนสีเทา 5 haplotypes และนกหวา 3 haplotypes เปน haplotype ที่พบ
ใหม ไมเคยมีรายงานมากอนใน GenBank
นอกจากนี้ พบวา ลักษณะทางพันธุกรรมของ ไกฟาหลังเทา 7 จาก 8 haplotypes เปนชนิด
ใหมที่ยังไมเคยมีรายงานมากอนเชนกัน ขณะที่ไกปา พบวา haplotype ทั้ง 13 haplotypes เหมือนกับ
ที่มีรายงานในประเทศญี่ปุน ลาว ศรีลังกา ซิมบับเวย อินเดีย และเวียดนาม
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมใหครอบคลุมสัตวพวกไกฟาทุกชนิด และครอบคลุม จํานวน
ตัวอยางที่เกิดจากพอแมทตี่ างกันและดําเนินการในสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาทุกแหง
2. จากผลการศึกษาที่ได ควรดําเนินการจัดการเพาะเลี้ยง โดยจัดใหสตั ว ที่มี haplotype
เหมือนกัน ไวดวยกัน โดยขังแยกเพศ เปนหมวดหมูตาม habplotye ที่ทราบแนชัดแลว
3. การจับคูผสมพันธุ ควรพิจารณาคัดเลือกใหพอแมพันธุ มี haplotype ที่แตกตางกัน
นอกเหนือจากความสมบูรณของสุขภาพ และปราศจากโรค
4.สรางเครือขายการเพาะเลี้ยงไกฟาของผูเพาะเลี้ยง เพื่อการแลกเปลี่ยนพอแมพนั ธุที่ทราบ
ลักษณะทางพันธุกรรมแลว
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