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สาเหตุการสูญพันธุของสัตวบกขนาดใหญที่อาศัยอยูบนเกาะ 
  

 
 

 เม่ือวันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 2021 แรดขาว (Ceratotherium simum cottoni) ตัวสุดทายของโลก

ไดเสียชีวิตลงที่สวนสัตวในประเทศ Sudan หลังจากท่ีบรรพสัตวตนตระกูลของมันไดใชชีวิตยืนนานบนโลกมา

หลายรอยลานป เหตุการณนี้นับเปนการสูญเสียครั้งสําคัญ เพราะมันเปนการสูญพันธุของสัตวบกขนาดใหญท่ีได

เกิดขึ้นในประเทศทุกหนแหงของโลก ตลอดเวลารวม 100,000 ปท่ีผานมา 

 สาเหตุหลัก ๆ ที่ทําใหเกิดการสูญพันธุ ซึ่งนักวิทยาศาสตรไดพบคือ การถูกลอบฆาอยางผิดกฎหมาย ถูกลา

อยางไมบันยะบันยัง รวมถึงการถูกมนุษยเขาไปรบกวนสถานอาศัยของมันในปา และการเปลี่ยนแปลงของดินฟา

อากาศที่เลวรายลง ๆ จนทําใหมันปรับตัวไมไดหรือไมทัน และในท่ีสุดก็ไดทําใหมันสืบพันธุไดนอยลง ๆ และพากันลม

ตายไปในที่สุด 

 ตัวอยางของสัตวบกขนาดใหญที่ไดสูญพันธุไปอยางนาเสียดาย ไดแก ชางมีขน mammoth ตัว sloth 

ยักษ จระเขบก จิงโจยักษ เสือ Tasmanian และตัว quagga ฯลฯ ที่นักประวัติวิทยาศาสตรยังไมสามารถสรุปได

อยางชัดเจนวา สาเหตุตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาขางตน มีบทบาทมากหรือนอยเพียงใด ในสถานที่และเวลาตาง ๆ กัน 

เชน ในทวีปหรือบนเกาะที่อยูโดดเดี่ยว เพราะตั้งแตเมื่อ 75,000 ปกอน ที่มนุษยสวนหนึ่งไดอพยพถิ่นฐานออกจาก

ขาวจากหนังสือพิมพมติชนออนไลน   ฉบับประจําวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 หนา  มูลคาขาว 180,000.-          

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอยีดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ทวีปแอฟริกา แลวเดินทางไปสูสวนตาง ๆ ของโลก สภาพดินฟาอากาศในสถานท่ีสัตวเคยอาศัยในเวลานั้น จนกระทั่ง

ถึงเวลานี้ ไดเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยนักวิทยาศาสตรไดพยายามเชื่อมโยงเหตุการณ และหาความสัมพันธระหวาง

สาเหตุตาง ๆ ที่ไดทําใหสัตวบางสายพันธุตองสูญพันธุ แตบางสายพันธุก็ยังมีชีวิตยืนยงคงอยูจนถึงทุกวันนี้ 

 ความเขาใจของนักวิทยาศาสตรตลอดเวลา 100 ปที่ผานมานี้ มีวาเมื่อมนุษยเดินทางไปถึงสถานที่ใด สัตวท่ี

อยูในสถานที่นั้นเริ่มจะสูญพันธุ เพราะสัตวจะถูกไลลา ฆาเปนอาหารอยางตอเนื่องตลอดเวลา บางก็ถูกฆาเพื่อเอา

อวัยวะไปทําเปนเครื่องประดับ หรือเปนที่ระลึก และเมื่อความตองการในประเด็นเหลานี้มีมากขึ้น ๆ มนุษยก็เริ่มบุก

รุกถิ่นอาศัยของสัตวมากขึ้น ๆ จนทําใหสถานอาศัยของสัตวหมดสภาพไปในที่สุด 

 ความเชื่อและความคิดในทํานองนี้ไดมีมานานวาถูกตอง โดยเฉพาะในกรณีของสถานที่ ๆ เปนเกาะ เพราะ

เกาะเปนดินแดนที่มีทรัพยากรจํากัด นอกจากนี้บนเกาะก็มีสัตวที่ “ไรเดียงสา” มากมาย ที่ไมเคยเห็นมนุษยมากอน 

จึงเดินเขามาหาพญายมอยางไมรูตัว 

 แตก็มีนักวิชาการบางคนที่คิดวาในยุค Pleistocene คือเมื่อ 10,000 ปกอน ซึ่งเปนเวลาที่มนุษยเริ่ม

เดินทางถึงเกาะตาง ๆ เชน Mauritius , Madagascar , New Zealand , Philippines , Indonesia , Australia , 

Taiwan ฯลฯ การฆาลางเผาพันธุสัตวตาง ๆ มิไดเกิดขึ้นอยางมากและรุนแรงดังท่ีหลายคนคิด เพราะไดพบหลักฐานท่ี

แสดงวา มนุษยกับสัตวขนาดใหญเหลานั้นไดใชชีวิตอยูรวมกันเปนเวลานาน เชนเมื่อ 700 ปกอนที่ชาว Polynesian 

เริ่มเดินทางถึงเกาะ New Zealand และไดลาฆานกยักษ moa (โมอา) ที่บินไมไดจนสูญพันธุ 

 สวนบนเกาะ Cyprus ก็เคยมีฮิปโปแคระ ซึ่งเปนสัตวสัญลักษณประจําเกาะ และเมื่อ 25 ปกอนนี้  

มีเด็กชายอายุ 11 ป คนหนึ่ง ซึ่งไดขุดพบกระดูกของฮิปโปแคระที่หมูบาน Akrotiri Aetokremnos ผลการวัดอายุ

ของกระดูก แสดงใหเห็นวา มันไดสูญพันธุไปเมื่อ 12,000 ปกอน หลังจากที่มนุษยคนแรก ๆ ไดเดินทางถึงเกาะไมนาน 

สภาพดินฟาอากาศบนเกาะก็ไดเปลี่ยนแปลงมาก คือ สภาพอากาศเริ่มแหงแลงและอุณหภูมิที่หนาวจัด ไดทําใหฮิปโป

แคระลมตายไปจนสูญพันธุ นอกจากนี้ฮิปโปแคระก็เปนสัตวที่ไรเดียงสา การไมเคยเห็นมนุษยมากอน ทําใหคิดวา

มนุษยเปนเพ่ือน ดังนั้นมันจึงเปนสัตวขนาดใหญอีกชนิดหนึ่งที่ตองสูญพันธุไปในที่สุด 

 สําหรับเกาะ Flores ของประเทศอินโดนีเซีย ก็มีมนุษยแคระ hobbit (Homo floresiensis) ที่ไดอพยพ

เขามาอาศัยตั้งแตเมื่อ 100,000 ปกอน และนักวิจัยชาวนอรเวย ชื่อ Hanneke Meijer แหงมหาวิทยาลัย Bergen ได

ขุดชั้นหินที่อยูในถํ้า Liang Bua และพบโครงกระดูกของมนุษย hobbit จํานวนมากปะปนอยูกับกระดูกของนก

กระสาที่มีความสูงถึง 2 เมตร ชางแคระและนกกินเนื้อ แตสัตว “ประหลาด” เหลานี้ ไดสูญพันธุไปหมดแลว ดังนั้นจึง

เปนไปไดวา สภาพดินฟาอากาศคือสาเหตุหลักที่ไดทําให สิ่งมีชีวิตรูปรางประหลาด รวมถึง hobbit ดวย ตองสูญพันธุ 

โดยที่มนุษย hobbit มิใชตนเหตุที่ทําใหสัตวอื่นสูญพันธุ แตเปนปลายเหตุ อันเปนผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพดินฟาอากาศที่เลวลง ๆ มากกวา 
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 ที่เกาะ Sri Lanka มีนักบรรพชีวินวิทยา ชื่อ Patrick Roberts จากสถาบัน Max Planck Institute for 

the Science of Human History ซึ่งไดวิเคราะหโครงสรางและอายุกระดูกของลิง 3 สายพันธุ ท่ีมีอายุตั้งแต 3,000-

36,000 ป และไดพบวากระดูกเหลานั้นเปนของลิงกัง (macaque) คาง (langur) และลิงที่มีใบหนาสีมวง การศึกษา

รอยมีดที่ปรากฏบนกระดูกเหลานี้แสดงวา 70-80% ของลิงท่ีไดสูญพันธุไปแลว เปนฝมือของมนุษย นอกจากนี้ก็ได

พบวาลิงเหลานี้เปนสัตวที่สืบพันธุชา มีพบในปาเปนจํานวนมาก มนุษยจึงพบเห็นมันไดงาย ขอเสียนี้ไดเปดโอกาสให

พรานสามารถออกลาไดบอยครั้ง และลิงก็นาจะสูญพันธุไปตั้งนานแลว แตเม่ือถึงวันนี้ ลิงสายพันธุเหลานี้ก็ยังมีพบอยู 

ดังนั้นการเกือบจะสูญพันธุของลิงเหลานี้ จึงมีสาเหตุจากการที่ที่อยูอาศัยของมันถูกรบกวน ไมใชเพราะมันถูกคนฆาไป

เปนจํานวนมากแตอยางใด 

 บนเกาะ Tasmania ฟลิปปนส และไตหวัน ก็มีตัวอยางมากมายท่ีแสดงใหเห็นวา มนุษยรุนแรก ๆ ที่อพยพ

ขึ้นเกาะมิไดเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหสัตวขนาดใหญตองสูญพันธุ แตเพราะในเวลาตอมา มนุษยมีอุปกรณฆาและ

เทคโนโลยีในการทําลายลางดีขึ้น การฆาสัตวจึงสามารถทําไดมากขึ้นและมากขึ้น แตในเวลาเดียวกัน มนุษยรุนหลัง ๆ 

ไดนําสัตวเลี้ยง เชน สุนัข แมว หมู แพะ เขามาอาศัยอยูบนเกาะมากขึ้น และสัตว “alien” เหลานี้ไดรุกราน เขนฆา

สัตวเจาถิ่นเดิมจนสูญพันธุไป นี่ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีไดทําใหเหตุการณที่ไมมีใครตองการเกิดข้ึน 

 Madagascar เปนชื่อของเกาะที่นาสนใจอีกเกาะหนึ่ง ซึ่งอยูในมหาสมุทรอินเดีย หางจากฝงตะวันออกของ

ทวีปแอฟริกาเปนระยะทาง 425 กิโลเมตร การอยูไกลจากทวีปใหญคอนขาง “มาก” เชนนี้ ไดทําใหนักมานุษยวิทยา

คิดกันวา นี่คงเปนดินแดนในลําดับทาย ๆ ที่มนุษยจากทวีปแอฟริกาจะอพยพไปตั้งถ่ินฐาน และไดไปเมื่อประมาณ 

2,500 ปกอนนี้เอง 

 แต James Hansford ในสังกัด Zoological Society of London ในประเทศอังกฤษ ไดรายงานการวิจัย

ของเขาในวารสาร Science Advances ฉบับเดือนกันยายน ป 2018 วาเขาไดขุดพบกระดูกของนกชาง (elephant 

bird) Aepyornis maximus ซึ่งเคยเปนนกใหญที่สุดในโลก คือ มีความสูงกวา 3 เมตร และหนักกวา 350 กิโลกรัม มี

รูปรางคลายนกกระจอกเทศ แตบินไมได การวิเคราะหอายุกระดูกขาของมัน ซึ่งมีรอยบากที่เกิดจากหินมีคม ที่มนุษย

บนเกาะไดใชในการแลเนื้อ ผลการวัดอายุโดยใชเทคนิคนิวเคลียร แสดงใหรูวากระดูกนั้นมีอายุประมาณ 10,500 ป 
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 ตัวเลขนี้ทําใหเรารูวา มนุษยบนเกาะ Madagascar กับนกชางไดเคยใชชีวิตรวมกันบนเกาะเปนเวลานาน

ประมาณ 8,000 ป จนในที่สุดนกชางก็ไดสูญพันธุไป ตัวเลขนี้ยังไดลบลางความเชื่อเกา ๆ ที่วา เมื่อมนุษยเดินทางถึง

สถานที่ใดในโลก ความบรรลัยก็จะเกิดข้ึนกับบรรดาสิ่งมีชีวิตในสถานที่นั้นทันที (blitzkrieg) เพราะมนุษยจะเริ่มเขน

ฆาลาสัตวตาง ๆ เพ่ือเอาเนื้อเปนอาหาร เอาหนังไปทําเครื่องนุงหม และเอากระดูกไปทําเครื่องประดับ จนสัตวที่

นาสนใจ เชน นกชาง นกโมอา (moa) และนกโดโด (dodo) ตองสูญพันธุไปในที่สุด 

 นอกจากนกชางแลวเกาะ Madagascar ยังมีตัว lemur ยักษ ซึ่งเปนสัตวที่ไมสามารถพบเห็นไดในสถานที่

อ่ืนใดบนโลกดวย การมีสัตวหลายชนิดที่เปนเอกลักษณเฉพาะของเกาะ เกิดจากสาเหตุที่เกาะนี้ไดแยกตัวออกจาก

เปลือกโลกสวนที่เปนประเทศอินเดีย เมื่อ 88 ลานปกอน และไมเคยมีมนุษยใดไปรุกรานหรือรบกวนสัตวเลยเปน

เวลานาน เกาะจึงเคยเปนถ่ินที่อยูของสัตวดึกดําบรรพที่นาสนใจมากมาย รวมถึงไดโนเสาร , ตัว lemur , เตายักษ 

และจระเขยักษดวย 

 ในป 2008 นักมานุษยวิทยา ชื่อ Patricia Wright จาก State University of New York (SUNY) ที่ 

Stony Brook ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดทราบขาววาที่บริเวณใกลเมือง Ilakaka บนเกาะ Madagascar ไดมีการขุด

หากระดูกไดโนเสาร และไดพบกองกระดูกของสัตวที่มีขนาดใหญ ทั้งของไดโนเสาร , ฮิปโป , lemur ยักษ , เตายักษ 

รวมถึงนกชางที่มีกระดูกขายาว 2 เมตร และที่กระดูกขานกมีรอยขีดเปนรองลึก ซึ่งเกิดจากกอนหินปลายแหลมที่ชาว

เกาะไดประดิษฐข้ึน หลักฐานนี้จึงแสดงใหเห็นวา ณ เวลาที่นกชางเสียชีวิต มนุษยไดเขามาอาศัยอยูบนเกาะแลว แต

จะเปนเวลาตั้งแตเมื่อใดนั้น เปนคําถามที่ตอบยากมาก (เหมือนกับการถามวา มนุษยคนแรกที่เขามาอาศัยอยูบนพื้น

แผนดินไทยปจจุบัน ไดอพยพมาตั้งแตเมื่อใด) 
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 ตัวเลขอายุกระดูก 10,500 ป ที่วัดไดโดยใชเทคโนโลยีคารบอน-14 เปนอายุที่ Hansford วัดไดในป 2016 

ซึ่งไดทําลายความเชื่อเดิม ตั้งแตเมื่อ 40 ปกอนวา มนุษยคือสาเหตุสําคัญที่ทําใหสัตวตองสูญพันธุ นอกเหนือจาก

ปจจัยเรื่อง สภาพดินฟาอากาศที่เปลี่ยนแปลงมาก จนสัตวปรับตัวไมทัน หรือเกิดเหตุการณแผนดินไหว ภูเขาไฟ

ระเบิด คลื่นยักษถลม หรือเกิดไฟปา และโรคระบาด แตอยางหนึ่งอยางใดเพียงสาเหตุเดียว การคนหาหลักฐานที่

แสดงวามนุษยไดอพยพมาอาศัยอยูบนเกาะเปนเวลานานกวา 10,500 ป และเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา มนุษยกับ

นกชางไดเคยใชชีวิตรวมกันเปนเวลานานหลายพันป จนกระทั่งนกชางไดตายจาก และสูญพันธุไปในที่สุด 

 นอกจากนกชางแลว โลกก็ยังมีนกอีกชนิดหนี่งที่สูญพันธุแลวเชนกัน คือ นกโดโด (dodo) จนในปจจุบัน

เวลาใครพูดถึง โดโด เขาหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติไดใหโอกาสถือกําเนิดบนโลก แตไมสามารถดํารงชีวิตและ

เผยแพรเผาพันธุไดอยางยั่งยืน จนตองสูญพันธุไปในที่สุด 

 ประวัติศาสตรไดบันทึกวา ในป 1507 เรือสินคาของชาวโปรตุเกสลําหนึ่งไดอับปางลงในทะเลใกลเกาะ 

Mauritius ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเกาะ Madagascar ในมหาสมุทรอินเดีย และกะลาสีเมื่อเดินทางข้ึนเกาะได

รายงานการเห็นนกจํานวนมากท่ีมีลักษณะคลายนกพิราบ แตอวนกวาและมีลําตัวใหญกวา กําลังเดินอุยอายบนพื้น 

เพราะบินไมได มันมีรูจมูกกวาง จะงอยปากใหญ ตาโปน ขนสีเทา-ดํา แตสิ่งท่ีทําใหกะลาสีรูสึกประหลาดใจมากที่สุด 

คือ แทนที่นกจะบินหนี มันกลับเดินเขาหาคน ความอดอยากและหิวโหย ทําใหกะลาสีไลจับนกเหลานี้ไดอยางงายดาย 

จึงนํามันไปฆากิน 

 ความ “เขลา” ของนก ทําใหมันไดรับชื่อวา doudo ซึ่งเปนคําในภาษาโปรตุเกสที่แปลวา โงดักดาน 

 สภาพที่อุดมสมบูรณของปาและสัตวทองถ่ินที่มีบนเกาะ เชน นกโดโด ไดทําใหกะลาสีเรือชาวโปรตุเกสและ

ชาวดัตช ใชเกาะ Mauritius เปนแหลงพักกลางทางเพ่ือเติมเสบียงอาหารในการเดินทางระหวางยุโรปกับแอฟริกา อีก 

92 ปตอมา Jacob Cornelius van Neck นักผจญภัยชาวดัตชไดเดินทางถึงเกาะ Mauritius และไดตั้งชื่อ โดโดวา 

dodaar เพราะเห็นมันเปนนกผอม และมีหางปุกปุย แตอีกไมถึง 100 ปตอมา ก็ไมมีใครไดเห็นนกโดโดตัวเปน ๆ อีก

เลย จะเห็นก็แตชิ้นสวนของกระดูกที่มีอยูตามพิพิธภัณฑในหลายประเทศ เชน กะโหลกอยูในพิพิธภัณฑในกรุง 

Prague ประเทศเชคโกสโลวาเกีย จะงอยปากและเทาอยูที่ British Museum ในอังกฤษ และชิ้นสวนของกะโหลกกับ

เทาอยูที่พิพิธภัณฑ Ashmolean ในเมือง Oxford ในประเทศอังกฤษ 
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 สําหรับที่ประเทศ New Zealand ก็มีนกที่เปนเอกลักษณของเกาะ คือนก moa (โมอา) ที่ไดสูญพันธุไป

แลวเชนกัน เมื่อ 80 ปกอน ขณะ Joseph Hogden กับบุตรชาย ชื่อ Robert กําลังขุดหลุมฝงมาท่ีบริเวณนอกเมือง 

Canterbury ทันทีที่ไดยินเสียงจอบกระทบวัตถุแข็ง สองพอลูกไดหยุดขุดชั่วขณะ เพราะคิดวาคงพบศพนิรนามแลว 

แตเมื่อไดเห็นโครงกระดูกของสัตวที่ไมใชของคน เพราะมีรูปทรงแปลก ๆ เปนจํานวนมาก จึงนําสงพิพิธภัณฑ และ

ผูเชี่ยวชาญไดวิเคราะหพบวา มันคอืกระดูกของนก moa ที่บินไมได และไดสูญพันธุไปนานแลว 

 ฟอสซิลของ moa ทําใหนักชีววิทยาสัตวดึกดําบรรพรูวา นกชนิดนี้เคยอาศัยอยูบนเกาะตั้งแตเม่ือ 7 ลานป

กอน ทั้งหมดมี 26 สปชีส บางมีขนาดลําตัวเล็กเทาไกงวง บางสูงกวา 3 เมตร กะโหลกศีรษะมีขนาดเล็ก มีขาและ

จะงอยปากที่แข็งแรง ขนมีสีดํา หนังมีสีแดง กินหญา ผลไม ใบไม และเมล็ดพืชเปนอาหาร สามารถวิ่งไดดี ดังนั้นจึงไม

มีความจําเปนตองบินหนีศัตรู 

 เมื่อชนเผา Maori ซึ่งเปนชนพื้นเมืองที่ไดเขามาตั้งรกรากอยูบนเกาะเปนเวลานาน ไดเห็นนกโมอา จึงชอบ

จับมันกินเปนอาหาร ใชขนกับกระดูกทําเครื่องประดับ และใชเปลือกไขท่ีมีขนาดใหญมาก (เพราะมีความยาว 25 

เซนติเมตร และกวาง 18 เซนติเมตร) เปนภาชนะเก็บน้ํา เมื่อทุกสวนของโมอามีประโยชนมากเชนนี้ จึงไมเปนท่ีตอง

สงสัยวา เหตุใดโมอาจึงสูญพันธุตามความเขาใจเดิม ๆ นักประวัติศาสตรไมพบหลักฐานใด ๆ ที่แสดงวา ดินแดน New 

Zealand เมื่อ 60,000 ปกอน เคยมีมนุษยอาศัยอยู แตเมื่อ 1,000 ป กอนท่ีมนุษยคนแรกจะเริ่มอพยพขึ้นเกาะ และ

สัตวทองถิ่นบนเกาะไดเห็นคนเปนครั้งแรก ก็ไมรูสึกกลัวแตอยางใด เพราะมนุษยยังไมมีปนและธนู จึงยินยอมใหเขา

ใกล มนุษยจึงฉวยโอกาสจับมันเปนอาหาร จากอดีตที่เกาะเคยมีนกนับแสนตัว ภายในเวลาไมถึง 100 ป นกเหลานี้ถูก

คนนับพันฆาจนหมด 

 นอกจากนกจะถูกสังหารเปนจํานวนมากแลว สมรรถภาพในการแพรพันธุที่ชาและนอยของโมอาก็มีสวนใน

การทําใหมันสูญพันธุดวย เพราะในป 2000 ในวารสาร Science ฉบับวันที่ 24 มีนาคม R.N. Holdway แหง

พิพิธภัณฑในเมือง Canterbury ไดพบหลักฐานวา โมอาตั้งไขครั้งละ 1-2 ฟอง และใชเวลาในการฟกลูกเปนตัว 

คอนขางนาน เมื่อมีอายุ 5-12 ป มันจะสืบพันธุ การมีลูกครั้งละตัวสองตัว และการที่พอแมนกถูกฆาไปทุกวัน ทําให

เกิดความไมสมดุลระหวางจํานวนเกิดและจํานวนที่ถูกฆาตาย เหตุผลนี้มีสวนทําใหมันสูญพันธุอยางรวดเร็ว แมในป 
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1642 ที่กัปตัน James Cook ไดเดินทางถึงเกาะ New Zealand แต Cook ก็ไมไดรายงานการเห็นนกโมอาตัว 

เปน ๆ เลย ทั้งนี้เพราะโมอาไดสูญพันธุไปนานแลวนั่นเอง 

 ดังนั้นเราจึงเห็นวา แมเกาะจะมีขนาดเล็ก สัตวขนาดใหญก็สามารถสูญพันธุไดดวยหลายสาเหตุ เมื่อเปน

เชนนี้การหาสาเหตุ ซึ่งไดทําใหสัตวขนาดใหญในทวีป เชน ชาง mammoth ตัว sloth ยักษ ในทวีปอเมริกาเหนือ 

หรือจิงโจยักษใน Australia ตองสูญพันธุ จึงยากมาก แตก็พอจะสรุปไดวาเกิดจากมนุษยและเทคโนโลยี (ไมมากก็

นอย) ซึ่งไดทําใหสัตวตองลมตายจนสูญพันธุ มาบัดนี้ก็ถึงเวลาที่มนุษยจะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตน ไมใหสัตว

ตองสูญพันธุไปมากกวานี้ เปนการลางบาปที่ตนไดกระทําไปในอดีต 

  
 

 เปนที่นาสังเกตวา ไมเพียงแตนกขนาดใหญเทานั้นที่สูญพันธุไปอยางนาเสียดาย และนาเสียใจ แมแต

นกพิราบสื่อสาร (passenger pigeon) ก็ไดสาบสูญพันธุไปจากโลกตั้งแตป 1914 เชนกัน 

 แตในปจจุบัน มีนักวิทยาศาสตรกลุมหนึ่ง ที่กําลังแสวงหาวิธีทําใหสัตวคืนพันธุ (de-extinction) โดยใช

เทคโนโลยี cloning และพันธุวิศวกรรมศาสตร ดังที่บริษัท Long Now Foundation ที่นคร San Francisco ซึ่งมี

โครงการทําใหนกพิราบสื่อสาร กลับคืนชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ในโครงการ “Revive and Restore” ดานนักวิทยาศาสตร

สเปนก็แจงวา ทีมวิจัยของเขากําลังจะประสบความสําเร็จในการ clone แพะภูเขา (Pyrenean ibex) ที่ไดสูญพันธุไป

ตั้งแตป 2000 เชนกัน สวนเสือ Tasmanian และชางขนยาว mammoth นั้น ก็มีคนหลายคนสนใจจะสรางมันดวย

เชนกัน 
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 การทําใหสัตวที่สูญพันธุคืนชีพ เปนวิธีการหนึ่งที่มนุษยคาดหวังจะใชในการลางบาป ท่ีเคยทําในอดีต ซึ่ง

นอกจากเหตุผลนี้แลว นักวิทยาศาสตรกลุมนี้ ก็อางวาตองการใหมนุษยปจจุบันไดชื่นชมสัตวในอดีตอีกครั้งหนึ่ง ใน

สภาพตัวเปน ๆ ไมใชจากการดูภาพวาด หรือดูซากท่ีวางอยูในพิพิธภัณฑ นอกจากนี้การคืนชีพสัตวสูญพันธุ จะเปน

การเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพดวย หลังจากที่จํานวนสปชีสของสัตวไดลดลงอยางนาตกใจในปจจุบัน 

 แตในเวลาเดียวกัน นักวิทยาศาสตรอีกกลุมหนึ่งก็มีความเห็นวา สัตวที่คืนชีพเหลานี้ อาจจะสรางปญหาให

สัตวปจจุบันจนไมสามารถดํารงชีพในสภาพแวดลอมได (เหมือนการสรางไดโนเสารใหมาอยูรวมกับคน) นอกจากนี้

สัตวดึกดําบรรพเหลานั้น อาจนําเชื้อโรครายยุคดึกดําบรรพตาง ๆ มาสูมนุษยก็ได ซึ่งถาเหตุการณนี้เกิดข้ึนจริง มนุษย

จะลมตายเปนจํานวนมาก เพราะเราไมเคยมีภูมิคุมกันโรคเหลานั้นเลย 

 ปจจุบันเทคโนโลยีทุกรูปแบบกําลังกาวหนา และรุดหนาไปอยางรวดเร็วจนจริยธรรมของเราตามไมทัน เชน 

เราสามารถแยกอะตอมได บินเร็วกวาเสียงก็ได สงยานไปตางดาวก็ได กําจัดโรคทรพิษ และโรคโปลิโอก็ได แตเราก็ยัง

ไมสามารถทําใหผืนแผนดินที่เราอาศัยและทํามาหากิน ทรงคุณภาพอยูไดเปนเวลานาน ดังนั้นเมื่อสภาพแวดลอมถูก

ทําลายไป ๆ และสิ่งมีชีวิตหลายชนิดตองสูญพันธุไป มนุษยจึงรูสึกผิด จึงพยายามลางบาป โดยการทําใหสัตวที่สูญ

พันธุไปแลวกลับมามีชีวิตใหมอีก เพราะคิดวาดวยเทคโนโลยีที่มี เราสามารถทําได แตเราก็ตองรูดวยวา สภาพของ

สิ่งแวดลอมที่สิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุนั้นเคยใชชีวิตอยู ก็ไดสาบสูญไปอยางถาวร ดังนั้นความพยายามใด ๆ ของมนุษยเราก็

จะไรผลอีกในที่สุด 

 อานเพ่ิมเติมจาก The Afterlives of Animals: A Museum Menagerie โดย Samuel J. M. M. 

Alberti Ed. จัดพิมพโดย University of Virginia Press ป 2011 
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