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Abstract
Behavioral and captive breeding study of lesser adjutant stork (Leptoptilos javanicus)
and greater adjutant stork (Leptoptilos dubius) in Khao Kheow Open Zoo, Chonburi province
was carried out from the year 2004 to 2006, when 3 breeding pairs of lesser adjutant stork were
established, in addition to 2 breeding pairs of greater adjutant storks already established at
Bangpra Crane Breeding Center. A total of 7 lesser adjutant and 2 greater adjutant storks were
successfully produced. The results of behavioral study showed that male lesser adjutant storks
(n=4) spent 39 % of their time resting, 25% of time engaged in comfortable behavior , 17% of
time engaged in eating and defecation, 8% of time engaged in social behavior, 7% of time
engaged in other types of behavior (include playing), and 4 % of their time walking and flying
respectively. Female lesser adjutant storks (n=5) spend spent 42 % of their time resting, 27% of
time engaged in comfortable behavior , 15% of time engaged in eating and defecation, 8% of
time engaged in social behavior, 5% of time engaged in other types of behavior (include
playing), and 3 % of their time walking and flying respectively. Male greater adjutant storks (n=3)
spend spent 50 % of their time resting, 33% of time engaged in comfortable behavior , 6% of
time engaged in eating and defecation, 5% of time engaged in social behavior, 3% of time
engaged in other types of behavior (include playing), and 3% of their time walking and flying
respectively.
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The study of breeding behavior found that males and females of both species construct
the nest together. The lesser adjutant stork lays 2-4 eggs and the incubation period is 35-37
days. The greater adjutant stork lays 2-3 eggs and incubation period is 32-35 days. Parent of
both species will help each other to feed the chicks until they are 4-5 months old.
Food intake of the male lesser adjutant stork is 540.73 gram/day on average, the female
is 510.95 gram/day on average and the male greater adjutant stork is 1,031.56 gram/day in
average. More over, food intake is higher in May to July. Dietary analysis showed levels of
17.686 % CP (crude protein), 0.963 % Fat, 3.840 % Ash, 0.967 % Ca, 0.827 % P and 0.07 %
Fiber.
บทคัดยอ
จากการศึกษาพฤติกรรมและการเพาะขยายพันธุนกตะกรุม (Leptoptilos javanicus) และนกตะกราม
(Leptoptilos dubius) ในกรงเลี้ยงสวนสัตวเปดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ประจําปงบประมาณ 2547-2549
สามารถจับคูนกตะกรุมไดจํานวน 3 คู ไดลูกนกตะกรุมทั้งสิ้น 7 ตัว และสถานีเพาะเลี้ยงนกน้ําบางพระไดลูก
นกตะกราม 2 ตัว จากการศึกษาพฤติกรรมพบวาทั้งนกตะกรุมและนกตะกรามจะมีใชเวลาเฉลี่ยการแสดง
พฤติกรรมในรอบวันดวยการพักผอนมากที่สุด โดยนกตะกรุมเพศผูมีพฤติกรรมการพักผอนรอยละ 39
รองลงมาคือพฤติกรรมการทําใหสบายตัวรอยละ 25 การกินขับถายรอยละ 17 พฤติกรรมทางสังคมรอยละ 8
พฤติกรรมอื่นๆ (ที่รวมพฤติกรรมการเลน) รอยละ 7 และพฤติกรรมการเคลื่อนที่รอยละ 4 ตามลําดับ นก
ตะกรุมเพศเมียมีพฤติกรรมในการพักผอนมากที่สุดรอยละ 42 รองลงมาคือพฤติกรรมการทําใหสบายตัวรอย
ละ 27 การกินขับถายรอยละ 15 พฤติกรรมทางสังคมรอยละ 8 พฤติกรรมอื่นๆ รอยละ 5 และพฤติกรรม
การเคลื่อนที่รอยละ 3 เปนลําดับสุดทาย ในสวนของนกตะกราม(ซึ่งเปนเพศผูทั้งหมด)พบวามีพฤติกรรมใน
การพักผอนมากที่สุดรอยละ 50 พฤติกรรมรองลงมาคือการทําใหสบายตัวรอยละ 33 พฤติกรรมการกิน
ขับถายรอยละ 6 พฤติกรรมทางสังคมรอยละ 5 พฤติกรรมการเคลื่อนที่และพฤติกรรมอื่นๆ รอยละ 3 เทากัน
ตามลําดับ จากการศึกษาพฤติกรรมในชวงฤดูผสมพันธุ พบวานกทั้งเพศผูและเพศเมียจะชวยกันสรางรัง
ใหมและตกแตงรังเดิม นกตะกรุมมีไขแตละ clutch 2-4 ฟอง ระยะเวลาการฟก35-37 วัน นกตะกรามมี 2-3
ฟอง ระยะฟก 32-35 วัน โดยที่พอแมนกจะชวยกันเลี้ยงดูลูกนกนานประมาณ 4-5 เดือน ในสวนของ
ปริมาณการกินอาหารพบวานกตะกรุมเพศผูมีการกินอาหารเฉลี่ย 540.73 กรัมตอวัน เพศเมียกิน 510.95 กรัม
ตอวัน และนกตะกรามกินอาหารเฉลี่ย 1,031.56 กรัมตอวัน ซึ่งมีปริมาณการกินมากที่สุดในชวงเดือน
พฤษภาคมถึงกรกฎาคม โดยคุณคาทางโภชนาการที่สัตวไดรับตอตัวตอวันคือ CP (crude protein) 17.686 %
,Fat 0.963 %, Ash3.840 %, Ca 0.967 %, P 0.827 % และ Fiber 0.07 %
คํานํา
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นกตะกรุม(Leptoptilos javanicus) และนกตะกราม(Leptoptilos dubius) เปนนกในกลุมเสี่ยงดังกลาว
นกทั้ง 2 ชนิดนี้เปนทั้งนกประจําถิ่นและนกอพยพมาในชวงนอกฤดูผสมพันธุ โดยหากินตามแหลงน้ําตื้นๆ
และยังเปนตัวควบคุมประชากรสัตวบางชนิด เพราะนกตะกรุมและนกตะกรามเปนสัตวผูลา แตเนื่องจากนก
ตะกรุมและนกตะกรามเปนนกที่มีขนาดใหญมาก (นกตะกรามจัดเปนนกบินไดที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก) มี
สีสันที่มองเห็นไดชัดเจน หนาตาดูดุรายนากลัว ทําใหถูกทํารายและถูกลาไดงาย อีกทั้งถิ่นอาศัยในธรรมชาติ
ถูกทําลาย และเปลี่ยนสภาพเปนพื้นที่เกษตรกรรม ทําใหปจจุบันนกทั้งสองชนิดลดจํานวนลงอยางมาก
โดยเฉพาะนกตะกราม แทบจะหมดไปแลวจากธรรมชาติของประเทศไทย ในกรงเลี้ยงก็มีจํานวนนอยมาก
สามารถเพาะขยายพันธุในกรงเลี้ยงไดบางที่สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ําบางพระ จ.ชลบุรี และสวนสัตวเอกชน
(ซาฟารีเวิลด) แตมีจํานวนไมมากนัก อีกทั้งยังไมมีรายงานทางวิทยาศาสตร ทําใหขอมูลเกี่ยวกับนกทั้ง 2 ชนิด
นี้มีคอนขางนอย ดังนั้นจึงเปนนกที่มี ความเสี่ยงตอการสูญพันธุสูง
สวนสัตวเปดเขาเขียวสังกัดองคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนองคกรของรัฐที่มีบทบาทสําคัญเกี่ยวของกับการบํารุงเพาะลี้ยงสัตวปาและการอนุรักษ
ดังนั้นทาง สวนสัตวเปดเขาเขียวเห็นวาการศึกษาพฤติกรรม และการเพาะขยายพันธุนกทั้ง 2 ชนิดนี้มีความ
จําเปนอยางยิ่ง เพื่อลดความเสี่ยงตอการสูญพันธุไปจากธรรมชาติของประเทศไทยและเปนขอมูลพื้นฐานใน
การศึกษานกในกลุมเดียวกัน นอกจากนั้น เพื่อเปนแนวทางนําไปสูเปาหมายสูงสุดของงานอนุรักษคือการนํา
กลับคืนสูธรรมชาติเมื่อสามารถเพาะขยายพันธุในกรงเลี้ยงไดจํานวนมากพอ
ตัวอยางสัตวและวิธีการศึกษา
1.ตัวอยางสัตวที่ใชในการศึกษา
1.1. นกตะกรุม ในสวนสัตวเปดเขาเขียว จํานวน 9 ตัว แบงเปนตัวผู 4 ตัว ตัวเมีย 5 ตัว
1.2 . นกตะกราม ในสวนสัตวเปดเขาเขียว จํานวน 3 ตัว เปนเพศผูทั้งหมด
1.3. นกตะกราม ในสถานีเพาะเลี้ยงนกน้าํ บางพระ จํานวน 2 คู
2. วัสดุอุปกรณ
2.1 กรงเพาะเลีย้ งศึกษาพฤติกรรม
- กรงจับคูและศึกษาพฤติกรรม ขนาด 5 × 5 × 6 เมตร เปนกรงตับจํานวน 8 กรง
- กรงเพาะเลีย้ งขยายพันธุ ขนาด 10×15× 6 เมตร จํานวน 2 กรง
2.2 วัสดุอุปกรณและสารเคมีสําหรับเก็บตัวอยางเลือดเพื่อแยกเพศนก
2.3 กลองถายภาพดิจิตอล
2.4 กลองสองทางไกล
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3. วิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 การเพาะขยายพันธุ โดยการสรางการจับคูชั่วคราวซึ่งเปนลักษณะกรงตับจํานวน 8 กรงติดกัน
และระหวางกรงมีประตูเปดเพื่อใหนกสามารถเดินเขาหากันไดในกรณีที่จับคูไดสําเร็จ นกตะกรุมที่โตเต็ม
วัยและยังไมจบั คู จะถูกติดเครื่องหมายและนําเขาไปไวในกรงจับคู โดยใหอยูสลับกัน
3.2 การศึกษาพฤติกรรม บันทึกความถี่และเวลาของพฤติกรรมทั้งหมดของนกตะกรุม ตะกราม ใน
สภาพกรงเลี้ยง ในแบบ focal scan sampling จัดทํา Ethogram และ Protocol โดยเลือกบันทึกระหวาง
ชวงเวลา 06.00 น. – 18.00 น. ทําการบันทึกพฤติกรรมตั้งแตชวงเดือน ตุลาคม 2547 - กรกฎาคม 2549
โดยศึกษาแบบแผนพฤติกรรมทั่วไปและพฤติกรรมสังคมทุกขั้นตอน สังเกต จดบันทึกและถายภาพ โดย
เลือกศึกษาพฤติกรรมดังตอไปนี้ คือ
ก.พฤติกรรมทั่วไป
ข.พฤติกรรมทางสังคม
ค.พฤติกรรมอื่น ๆ
ง.พฤติกรรมในชวงฤดูผสมพันธุของนกตะกรุมและนกตะกรามที่จับคูได
3.3 การเก็บขอมูลการกิน และการวิเคราะหอาหาร
มีการเก็บขอมูลชนิดอาหารที่นกกิน ปริมาณอาหารที่กินในแตละวัน นํามาวิเคราะหหา
ปริมาณสารอาหารที่ไดในแตละวัน เพื่อใหไดขอมูลความตองการสารอาหารของนก
5 m.

5 m.

นกตะกรุม
นกตะกราม
ภาพที่ 1 แสดงแผนผังการจับคูนกในกรงจับคูชั่วคราวและศึกษาพฤติกรรม
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ผลการศึกษา
• ผลการศึกษาพฤติกรรมนอกฤดูผสมพันธุ
นกตะกรุมเพศผูมีพฤติกรรมในการพักผอนมากที่สุดประมาณ 39 เปอรเซ็นต การทําใหสบายตัว
25 เปอรเซ็นต การกินขับถาย 17 เปอรเซ็นต พฤติกรรมทางสังคมรวม 8 เปอรเซ็นต พฤติกรรมอื่นๆ (ที่รวม
พฤติกรรมการเลนจิกงับ สํารวจ) 7 เปอรเซ็นต และพฤติกรรมการเคลื่อนที่ 4 เปอรเซ็นตตามลําดับ
นกตะกรุมเพศเมียพฤติกรรมในการพักผอนมากที่สุดประมาณ 42 เปอรเซ็นต การทําใหสบายตัว
27เปอรเซ็นต การกินขับถาย 15 เปอรเซ็นต พฤติกรรมทางสังคมรวม 8 เปอรเซ็นต พฤติกรรมอื่นๆ(ที่รวม
พฤติกรรมการเลนจิกงับ สํารวจ) 5เปอรเซ็นต และพฤติกรรมการเคลื่อนที่ 3เปอรเซ็นตตามลําดับ
นกตะกราม (ซึ่งเปนเพศผูทั้งหมด) พบวา มีพฤติกรรมในการพักผอนมากที่สุด 50 เปอรเซ็นต
พฤติกรรมการทําใหสบายตัวประมาณ 33 เปอรเซ็นต การกิน ขับถาย 6เปอรเซ็นต พฤติกรรมทางสังคมรวม
5 เปอรเซ็นต พฤติกรรมอื่นๆ (ที่รวมพฤติกรรมการเลนจิกงับ สํารวจ) 3เปอรเซ็นต และพฤติกรรมการ
เคลื่อนที่ประมาณ 3เปอรเซ็นต
• ผลการศึกษาพฤติกรรมชวงฤดูผสมพันธุ
พฤติกรรมการสรางรัง
การสรางรังในนกตะกรุมและนกตะกรามที่จับคูไดเกิดขึน้ ในชวงเวลาที่ตางกันเล็กนอยโดย
นกตะกรามจะเริ่มสรางรังผสมพันธุวางไขกอ นนกตะกรุมประมาณ 1-2 เดือน ทั้งนี้เมื่อใกลฤดูผสมพันธุ
วางไขเจาหนาที่จะจัดหาเศษวัสดุและกิ่งไมใสไวในกรงใหนกไดมีการคาบขึ้นไปสรางรังไดเองหรือ
เจาหนาที่อาจชวยดวยการนํากิ่งไมขึ้นไปวางไวบนแครที่สรางไวแลวเพือ่ ใหนกไดมกี ารตกแตงเพิ่มเติมใน
ภายหลัง โดยทั้งเพศผูและเพศเมียจะชวยกันสรางและตกแตงรังดวยการใชปากและเทา ใชเวลาในการสราง
ตกแตงรังประมาณ 1 เดือน จึงวางและกกไข
รังจะสรางขึ้นจากการใชวัสดุประเภทกิ่งไมขัดสานกัน ปูพื้นรังดวยเศษหญากิ่งไมเล็ก ๆ ขน
อุย และใบไม ขนาดรังที่นกสรางมีขนาดกวางประมาณ 1-2 เมตร บริเวณพื้นรังมีลักษณะเปนแองลึก
ประมาณ 10-30 เซนติเมตร เมื่อรังใกลเสร็จนกทั้งเพศผูและเพศเมียจะสลับกันลงไปนอนเปนระยะๆ
พฤติกรรมการวางไข กกไข
หลังจากการผสมพันธุประมาณ 1 สัปดาหตัวเมียจะเริม่ วางไขโดยจะทยอยวางไขแบบวัน
เวนวัน จํานวนเฉลี่ย 3 ฟอง นกจะเริม่ กกไขเมื่อวางไขครบ clutch ไขของนกตะกรุมและนกตะกรามมี
ลักษณะคลายคลึงกัน แตขนาดไขของนกตะกรามจะใหญกวา ไขมลี ักษณะกลมรี ปลายดานหนึ่งมีลักษณะ
ปานกวาอีกดานหนึ่ง เปลือกสีขาวแตมจุดสีน้ําตาลดําเล็กนอย และหลังจากถูกฟกไปไดระยะหนึ่งเปลือกไข
จะเปลี่ยนเปนคราบดําๆ และจะมีสีออกดําหรือคล้ําขึ้นเมื่อทําการฟกไปนานๆ โดยนกทั้งตัวผูและตัวเมียจะ
ชวยกันสรางรัง และฟกไข เมื่อตัวหนึ่งกกไขอีกตัวจะยืนเฝารังอยูใกลๆ ขณะกกไขบางชวงจะลุกออกไปกิน

6
อาหารซึ่งจะลงไปกินอาหารในชวงสั้นๆ แลวรีบกลับมานอนฟกไขตอ หรือ ลุกขึน้ ไซรขนหรือทําใหสบาย
ตัวเปนการผอนคลายความเมื่อยลา พรอมกับพลิกกลับไข และจิกตกแตงจัดรังเปนระยะๆ การกลับไขพลิก
ไขเกิดขึ้นทุก ๆ 30-45 นาทีสลับกับการนอนกกไขอยูตลอดชวงวันพรอมดวยการเปลี่ยนตําแหนงหันหัวหรือ
หันหนาไปตามทิศทางตาง ๆ อยูตลอดทั้งวันไมจํากัดทิศทางการหันไปทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ
ระหวางชวงทีม่ ีการฟกไขนกอีกตัวอาจจะคาบกิ่งไม เศษหญา หรือ ใบไมสดที่หาไดมา
เสริมรองรังเปนระยะๆ นกตะกรุมใชเวลาในการฟกนานประมาณ 35-37 วัน น้ําหนักลูกนกแรกเกิด
ประมาณ 60 กรัม สวนในนกตะกรามใชเวลาการฟกนานประมาณ 32-35 วัน ทั้งนีจ้ ํานวนไขทั้งหมดนั้นอาจ
มีจํานวนมากกวานี้แตอาจมีการสูญเสียอันเนื่องมาจากการตกหลน หรือ ไมเปนที่ตองการของพอแมนกซึ่งจะ
เขี่ยทิ้ง
สําหรับระยะเวลาในการแสดงพฤติกรรมการกกไข/ดูรังในนกตะกรุมตะกรามพบวา
อัตราสวนการกกไขระหวางเพศผูและเพศเมียมีอัตราสวนรอยละประมาณ 80 : 20 ในนกตะกราม สวนนก
ตะกรุมมีอัตราสวนเวลาระหวางเพศเมียกับเพศผู 75 : 25 ตามลําดับ โดยมีอัตราการรอดชีวิตของลูกนก
ตะกรุมเมื่อฟกเปนตัวจนโตคิดเปน 75 % และ 66 % นกจะเลี้ยงลูกประมาณ 2 ตัว
พฤติกรรมการเลี้ยงลูก
พฤติกรรมการเลี้ย งดูลูกของนกตะกรามทั้งเพศผูและเพศเมีย จะชวยกันเลี้ ยงดูลูก โดย
ในช ว ง 2 สั ป ดาห แ รก นกตะกรามเพศผู จ ะพฤติ ก รรมการเลี้ ย งดู ลู ก สู ง ถึ ง 52 เปอร เ ซ็ น ต เพศเมี ย 48
เปอรเซ็นต ตลอด 4 เดือนที่เลี้ยงลูกตัวเมียมีพฤติกรรมเฉลี่ยเปน 51 เปอรเซ็นต สวนตัวผูมีพฤติกรรม 49
เปอรเซ็นต สําหรับนกตะกรุมตัวผูและตัวเมียมีพฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกเทาๆ กัน คือ 50 เปอรเซ็นต
ระยะเวลาการแสดงพฤติกรรมการเลี้ยงดูแลลูกเฉลี่ยในแตละชวงวันของนกตะกรุม-และนก
ตะกรามจะผกผันตามอายุของลูกนก กลาวคือเมื่อลูกนกมีอายุมากขึ้นระยะเวลาการแสดงพฤติกรรมเลี้ยงดูก็
จะลดนอยลงไป สวนพฤติกรรมของลูกนกตะกรุมจากการศึกษาพบวาเมื่อลูกนกมีอายุไดประมาณ 80-90 วัน
จะเริ่มมีพฤติกรรมฝกกระพือปก/ ฝกบิน และเมื่อมีอายุไดประมาณ 120 วัน จะสามารถบินไปกลับระหวาง
คอนใกลๆ ได แตยังไมลงมากินอาหารเองตองพึ่งผูเปนพอนําอาหารมาใหอยูเปนระยะๆ เมื่อลูกนกมีอายุได
เกือบ 4 เดือน นกตะกรุมเพศเมียจะไมแสดงพฤติกรรมการเลี้ยงดูแลลูกอีก แตในเพศผูจะยังคงแสดง
พฤติกรรมการเลี้ยงดูอยูโดยทําหนาที่ในการนําอาหารมาใหกับลูกนกที่ยังอยูบนรังไดกินจนกวาลูกนกจะ
สามารถลงมากินอาหารเองได ในสวนของลูกนกตะกรามเมื่อลูกนกมีอายุไดประมาณ 90 วัน จะสามารถ
เดินมากินอาหารเองไดบาง(รังอยูบนพื้น) แตมักไมคอยหากินเองจะคอยขอจากเพศผูเมื่อเพศผูผานมาหรืออยู
ใกล และเมื่อมีอายุไดประมาณ 115-120 วัน จะสามารถบินขึ้นไปอยูบนคอนกับพอแมได.
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จิกงับ สํารวจกรง. 8%

พ.ทางสังคม. 8%

การเคลื่อนที่. 4%

กินขับถาย. 17%

การทําใหสบายตัว. 24%

การพักผอน. 39%

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงระยะเวลาเฉลี่ยทั้งหมดในการแสดงพฤติกรรมตางๆ ของนกตะกรุมเพศเมีย

จิกงับ สํารวจกรง. 5%

การพักผอน. 42%

พ.ทางสังคม. 8%

การเคลื่อนที่. 3%

กินขับถาย. 15%

การทําใหสบายตัว. 27%

ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงระยะเวลาเฉลี่ยทั้งหมดในการแสดงพฤติกรรมตางๆ ของนกตะกรุมเพศเมีย
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จิกงับ สํารวจกรง
3%

พ.ทางสังคม
5%

การเคลื่อนที่
3%

กินขับถาย
6%

การทําใหสบายตัว
33%
การพักผอน
50%

ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงระยะเวลาเฉลี่ยทั้งหมดในการแสดงพฤติกรรมตางๆ ของนกตะกรามเพศผู
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณการกินอาหารของนกตะกรุมและนกตะกราม (ในพื้นที่สวนสัตวเปดเขาเขียว)
ปริมาณการกินอาหารของนกตะกรุมและนกตะกราม เฉลีย่ ในแตละชวงเดือน ( น้ําหนัก = กรัม )
ชวงเดือน

นกตะกรุมเพศผู

เฉลี่ย

นกตะกรุมเพศเมีย

เฉลี่ย

นกตะกรามเพศผู

เฉลี่ย

ปที่ 1

ปที่ 2

( 2 ป )

ปที่ 1

ปที่ 2

( 2 ป )

ปที่ 1

ปที่ 2

( 2 ป )

ตุลาคม

448.39

521.67

485.03

444.41

519

481.71

1051.61

997

1024.31

พฤศจิกายน

380.32

510.36

445.34

379.17

473.52

426.35

1076.67

1023.51

1050.09

ธันวาคม

421.78

519.06

470.42

398.39

504.12

451.26

1061.29

958.61

1009.95

มกราคม

465.48

594

529.74

458.71

528.8

493.76

964.68

1012

988.34

กุมภาพันธ

470.54

585.9

528.22

468.75

555.37

512.06

877.29

998.9

938.10

มีนาคม

471.43

596.2

533.82

478.57

553.3

515.94

909.15

984.35

946.75

เมษายน

570.84

615.3

593.07

471.67

564.36

518.02

1110

975.33

1042.67

พฤษภาคม

571.78

618.51

595.15

486.13

583.77

534.95

1178.49

1076

1127.25

มิถุนายน

618.33

635.4

626.87

494.17

607.31

550.74

1188.89

1184.33

1186.61

กรกฎาคม

548.07

590.17

569.12

541.45

579.95

560.70

1129.03

1250.75

1189.89

สิงหาคม

559.36

601.31

580.34

567.42

558.57

563.00

872.58

1143.19

1007.89

กันยายน

532.34

531.05

531.70

526.67

519.29

522.98

872.22

861.67

866.95

เฉลี่ย

540.73

เฉลี่ย

510.95

เฉลี่ย

1031.56
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ตารางที่ 2

ชื่อนก
Name of birds
นกตะกรุม

แสดงคุณลักษณะไขของนกตะกรุมและนกตะกราม
คุณลักษณะจําเพาะของไข (specify of eggs)
จํานวน

สีเปลือก

ระยะเวลาฟก

ความกวาง

ความยาว

น้ําหนัก

(N)

(colour shells)

(Incubation period)

(width)

(length)

(weight)

6

White

35-37 day

51.80 mm.

72.9 mm.

121 g.

58.0 mm.

78.17 mm.

152 g.

(laid of eggs 2-4 )
นกตะกราม

3

White

32-35 day
(laid of eggs 3 )

10
ตารางที่ 3 แสดงตารางขอมูลเกี่ยวกับขนาดตัวของนกตะกรุมและนกตะกราม
ชื่อนก
( name of birds )

ชื่อวิทยาศาสตร
( scientific name )

จํานวน

นกตะกรุม
(Lesser Adjutant Stork)

Leptoptilos javanicus

4*

ความสูง
cm.
123

นกตะกราม
(Greater Adjutant Stork)

Leptoptilos dubius

3**

149.2

N = Number of birds
* เพศผูและเพศเมีย (Male and Female) Age average 5 years
** เพศผู (Male only) Age average > 10 years
Source : data from 2547-2549

ขนาดตัว( Body Measurement )
ปาก ปกกาง หาง tarsus
cm.
cm.
cm.
cm.
26.4
109
34
37

ถุงคอ
cm.
-

น้ําหนัก
Kg.
4.57-5.6

33.5

> 50

8.0-10.5

140

41

44
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพฤติกรรมและการเพาะขยายพันธุนกตะกรุม (Leptoptilos javanicus) นก
ตะกราม (Leptoptilos dubius) ในกรงเลี้ยงสวนสัตวเปดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาการ
ดําเนินการตอเนื่องนาน 3 ป ตั้งแตป 2547-2549 สามารถสรุปผลการดําเนินการวิจัยไดดังนี้
การเพาะขยายพันธุ
ในปงบประมาณ 2547 – 2549 สามารถทําการจับคูนกตะกรุมเพศผูและเพศเมียได
เพิ่มเติมจํานวนทั้งสิ้น 3 คู จากจํานวนนกตะกรุมทั้งสิ้น 7 ตัวโดยเปนเพศผูจํานวน 3 ตัว และเพศ
เมียจํานวน 4 ตัว และไดยายเขากรงเพาะขยายพันธุแลวจํานวน 1 คู ที่เหลืออยูระหวางรอการ
ปรับปรุงขยายพื้นที่กรงวางเพื่อเพาะขยายพันธุตอไป และนับตั้งแตป 2546-2549 สวนสัตวเปดเขา
เขี ย วสามารถขยายพัน ธ น กตะกรุม ไดเ พิ่ม เติมจํา นวนทั้ งสิ้น 7 ตัว ส วนสถานีเ พาะเลี้ ย งนกน้ํ า
บางพระไดลูกนกตะกรามจํานวน 2 ตัว
ผลการศึกษาพฤติกรรมโดยทั่วไป
จากการศึกษาพฤติกรรมในรอบ 1 ปตั้งแตชวงเดือนตุลาคม 2547 – เดือนกันยายน 2548
ในนกตะกรุมเพศผู เพศเมีย และนกตะกรามเพศผูที่อยูในสวนสัตวเปดเขาเขียวสามารถจําแนกและ
แบงสัดสวนระยะเวลาการแสดงพฤติกรรม (Time budget)ไดดังนี้
นกตะกรุมเพศผูมีพฤติกรรมในการพักผอนมากที่สุดประมาณ 39.49 เปอรเซ็นต การทํา
ใหสบายตัว 24.67 เปอรเซ็นต การกินขับถาย 17.19 เปอรเซ็นต พฤติกรรมทางสังคมรวม 8.27
เปอรเซ็นต พฤติกรรมอื่นๆ (ที่รวมพฤติกรรมการเลนจิกงับ สํารวจ) 6.79 เปอรเซ็นต และ
พฤติกรรมการเคลื่อนที่ 3.58 เปอรเซ็นตตามลําดับ
นกตะกรุมเพศเมียพฤติกรรมในการพักผอนมากที่สุดประมาณ 42.50 เปอรเซ็นต การทํา
ใหสบายตัว 27.06 เปอรเซ็นต การกินขับถาย 14.51 เปอรเซ็นต พฤติกรรมทางสังคมรวม 7.78
เปอรเซ็นต พฤติกรรมอื่นๆ(ที่รวมพฤติกรรมการเลนจิกงับ สํารวจ) 5.04 เปอรเซ็นต และพฤติกรรม
การเคลื่อนที่ 3.10 เปอรเซ็นตตามลําดับ
นกตะกราม (ซึ่งเปนเพศผูทั้งหมด) พบวา มีพฤติกรรมในการพักผอนมากที่สุด 49.96
เปอรเซ็นต พฤติกรรมการทําใหสบายตัวประมาณ 32.63 เปอรเซ็นต การกิน ขับถาย 6.23
เปอรเซ็นต พฤติกรรมอื่นๆ (ที่รวมพฤติกรรมการเลนจิกงับ สํารวจ) 3.07 เปอรเซ็นต พฤติกรรมทาง
สังคมรวม 4.93 เปอรเซ็นต และพฤติกรรมการเคลื่อนที่ประมาณ 3.17 เปอรเซ็นต
ในสวนของปริมาณการกินอาหาร พบวา ในนกตะกรุมเพศผูมีการกินอาหารเฉลี่ย 540.73
กรัม ตอวัน เพศเมียกิน 510.95 กรัมตอวัน นกตะกรามมีปริมาณการกินมากกวานกตะกรุม คือกิน
อาหารเฉลี่ย 1,031.56 กรัมตอวัน โดยมีปริมาณการกินมากที่สุดในชวงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม
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โดยมีคุณคาทางโภชนาการที่สัตวไดรับตอตัวตอวัน คิดเปน ปริมาณโปรตีน 17.686 % ไขมัน 0.963
% เถา 3.840 % แคลเซียมมากกวา 0.967 % ฟอสฟอรัส 0.827 % และเยื่อใย 0.07 %
ผลการศึกษาพฤติกรรมในชวงฤดูผสมพันธุวางไขและการเลี้ยงดูแลลูก
จากการศึกษาพฤติกรรมการผสมพันธุวางไขพบวานกทั้งเพศผูและเพศเมียจะมีพฤติกรรม
ชวยกันสรางรังและนอนกกไข โดยนกตะกรามจะมีการวางไขครั้งละ 2-3 ฟอง สวนนกตะกรุมมี
การวางไขครั้ง ละ 2 – 4 ฟอง และเมื่อลูกนกมีการฟกออกจากไข พฤติกรรมเลี้ยงลูกของนกตะกรุม
และนกตะกรามในสภาพของกรงเลี้ยงซึ่งเปนการดําเนินงานในชวงปที่ 3 พบวาพฤติกรรมการเลี้ยง
ดูแลลูกเฉลี่ยในแตละชวงวันของนกตะกรุมและนกตะกรามจะผกผันตามอายุของลูกนก กลาวคือ
เมื่อลูกนกมีอายุมากขึ้นระยะเวลาการแสดงพฤติกรรมเลี้ยงดูก็จะลดนอยลงไป และมีชวงเวลาการ
เลี้ยงลูกนานประมาณ 4 – 5 เดือน
โดยในชวงเดือนแรกๆ ทั้งในนกตะกรุมและนกตะกรามจะมีการแสดงพฤติกรรมการเลี้ยง
ลูกสูงสุดเปนสัดสวนเวลาเฉลี่ยประมาณ 50 เปอรเซ็นตหรือครึ่งหนึ่งของพฤติกรรมทั้งหมดในแต
ละชวงวัน โดยมีพฤติกรรมการพักผอนเปนพฤติกรรมรอง ทั้งนี้พฤติกรรมการเลี้ยงลูกจะคอยๆ
ลดลงจนถึงชวงเดือนที่ 4 - 5 สัดสวนของพฤติกรรมดังกลาวเมื่อเทียบกับพฤติกรรมแบบแผนอื่นๆ
จะลดลงมาก เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดยในนกตะกรุมและนกตะกรามเพศเมียจะมีสัดสวน
ของพฤติกรรมดังกลาวเหลือใกลเคียง 0 เปอรเซ็นต ซึ่งลูกนกจะถูกปลอยใหอยูกันตามลําพังมากขึน้
โดยเพศผูและเพศเมียจะคอยดูอยูหางๆ
ลูกนกจะมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว สามารถยืนและกาวเดินสั้นๆ ไดเมื่อมีอายุได
ประมาณ 3 ถึง 4 สัปดาห โดยในชวงเดือนแรกๆ ลูกนกจะมีพฤติกรรมการพักผอนดวยการนอน
เปนสัดสวนที่สูงที่สุด ตอมาจะมีพัฒนาการในการนั่งมากขึ้น และจะอยูในทาของการยืนเปนสวน
ใหญ พฤติกรรมรองในชวงนี้จะเปนพฤติกรรมการทําใหสบายตัว ดวยการไซขน กางปกตากแดด
และการกระพือปกเพื่อฝกบิน ลูกนกตะกรามเมื่อมีอายุไดประมาณ 80- 90 วันก็จะสามารถเดินไป
กินอาหารเองไดบาง สวนลูกนกตะกรุมสามารถบินลงมากินอาหารเองไดเมื่อมีอายไดประมาณ130
– 150 วัน แตลูกนกทั้งสองชนิดมักไมคอยหากินเองจะคอยขอจากเพศผูเมื่อเพศผูผานมาหรืออยู
ใกล ในกรณีของลูกนกตะกรามเมื่อมีอายุไดประมาณ 115-120 วัน จะสามารถบินขึ้นไปอยูบนคอน
กับพอแมได
สวนพฤติกรรมของลูกนกตะกรุมจากการศึกษาพบวาเมื่อลูกนกมีอายุไดประมาณ 80-90
วัน จะเริ่มมีพฤติกรรมฝกกระพือปก ฝกบิน และเมื่อมีอายุไดประมาณ 120 วันจะสามารถบินไป
กลับระหวางคอนใกลๆ ได แตยังไมลงมากินอาหารเองตองพึ่งผูเปนพอนําอาหารมาใหอยูเปน
ระยะๆ ในชวงเดือนหลังๆ เมื่อลูกนกมีอายุไดเกือบ 4 เดือน นกตะกรุมเพศเมียจะไมแสดง
พฤติกรรมการเลี้ยงดูแลลูกอีก แตในเพศผูจะยังคงแสดงพฤติกรรมการเลี้ยงดูอยูโดยทําหนาที่ใน
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การนําอาหารมาใหกับลูกนกที่ยังอยูบนรังไดกินจนกวาลูกนกจะสามารถลงมากินอาหารเองได ลูก
นกสามารถบินลงมากินอาหารเองไดเมื่อมีอายุไดประมาณ130 – 150 วัน
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