การจําแนกเพศของนกมาคอว์ (Ara sp.) และนกกระตั้ว (Cacatua sp.)
โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ
กาญจน์ชัย แสนวงศ์ 1 ศุภมิตร เมฆฉาย 2 ไมตรี อินโปธา 1 ขวัญเรือน ดวงสอาด 1 จารุณี ไชยชนะ 1
ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร 2 พัชรินทร์ ครุฑเมือง 3 สุรภี ทองหลอม 2 สิริวดี ชมเดช 4

บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้งนี้ได้พัฒนาเครือ่ งหมายโมเลกุลดีเอ็นเอสําหรับตรวจสอบ และจําแนกเพศใน นก
มาคอว์ (Ara sp.) และนกกระตั้ว (Cacatua sp.) ตัวอย่างเลือดนกมาคอว์จํานวน 23 ตัว และนกกระตั้ว
จํานวน 31 ตัว จากสวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์ดุสิต และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ถูกสกัดดีเอ็นเอ และตรวจสอบเพศด้วยไพรเมอร์ที่สามารถ amplify ได้ความยาวที่แตกต่างกันของ
intron ภายในยีน CHD1W และ CHD1Z ผลการวิเคราะห์หาลําดับนิวคลีโอไทด์พบว่า นกมาคอว์มีลําดับ
นิวคลีโอไทด์ของ intron ของยีน CHD1W และ CHD1Z มีความยาว 214 และ 188 bp ตามลําดับ
ในขณะทีน่ กกระตั้วมีลําดับนิวคลีโอไทด์ของ intron ของยีน CHD1W และ CHD1Z มีความยาว 216 bp
และ 190 bp ตามลําดับ จากข้อมูลดังกล่าวสามารถจําแนกเพศนกมาคอว์จํานวน 23 ตัวได้เป็นเพศผู้
จํานวน 8 ตัว และเพศเมีย จํานวน 15 ตัว และในนกกระตั้วจํานวน 31 ตัว ได้เป็นเพศผู้ จํานวน 22 ตัว
และเพศเมียจํานวน 9 ตัว
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Sex Identification of the Macaw (Ara sp.) and Cockatoo (Cacatua sp.)
using DNA marker
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Abstract
In this study, we developed the molecular marker for sex identification of the Macaw (Ara
sp.) and Cockatoo (Cacatua sp.). We obtained blood samples of 23 Macaws and 31 Cockatoos
from Chiang Mai zoo, Nakonrajsima zoo, Dusit zoo and Kaokeaw zoo. DNA samples were isolated
and PCR were performed by using primers base on intronic length variation differences in
sequence between CHD1W and CHD1Z genes. After sequencing, the difference of intron nucleotide
length showed in Macaw’s CHD1W and CHD1Z genes as 214 bp and 188 bp, respectively.
Morover, Cockatoo’s CHD1W and CHD1Z genes showed the difference as 216 bp and 190 bp,
respectively. In this study, we can identify the sex of 23 Macaws were 8 males and 15 females,
and 31 cockatoos were 22 males and 9 females.
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