การรวบรวมข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ในกรณี
“ความสาเร็จในการผสมเทียมช้างเอเชีย ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว”
เรียบเรียงโดย หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ความเป็นมา
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ ผู้อำนวยกำรสวนสั ตว์เปิดเขำเขียว (ขณะนั้นนำยสุ ริยำ แสงพงค์ ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสวนสัตว์เปิดเขำเขียว ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรองค์กำรสวนสัตว์) ได้มีนโยบำยให้ทำง
ฝ่ำยอนุรักษ์ วิจัย และสุขภำพสัตว์ ประสำนงำนทีมงำนผู้เชี่ยวชำญในกำรผสมเทียมช้ำง เนื่องจำกว่ำช้ำงพัง
จันทร์เพ็ญ เป็นช้ำงที่มีลักษณะที่ดีแต่ไม่ยอมรับกำรผสมพันธุ์จำกช้ำงเพศผู้ ซึ่งทำงฝ่ำยอนุรักษ์ วิจัย และสุขภำพ
สัตว์ ได้ประสำนงำนทีมงำนจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งมีผลงำนควำมสำเร็จในกำรผสมเทียมช้ำงมำก่อน
จึงนำไปสู่กำรจั ดงำนเสวนำเรื่อง “กำรรีดน้ำเชื้อและควำมเป็นไปได้ในกำรผสมเทียมช้ำงเอเชีย ” ในวันที่ ๒๖
ธันวำคม ๒๕๕๗ เวลำ ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น ณ ศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยว สวนสัตว์เปิดเขำเขียว วัตถุประสงค์
ของกำรจัดงำนเพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนวันคุ้มครองสัตว์ป่ำ และเผยแพร่กิจกรรมกำรอนุรักษ์ในประชำชนทรำบ
โดยผู้เข้ำร่วมเสวนำประกอบด้วย
o ผู้อำนวยกำรสวนสัตว์เปิดเขำเขียว (นำยสุริยำ แสงพงค์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสวนสัตว์เปิดเขำเขียวใน
ขณะนั้น)
o ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสำนักยุทธศำสตร์และแผน (นำยอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยกำรสวนสัต ว์เปิดเขำเขียวใน
ปัจจุบัน)
o รศ. ดร. นิกร ทองทิพย์ จำกคณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน
o ผู้จัดกำรโครงกำรคชอำณำจักร จังหวัดสุรินทร์ (นำยวิชัย แสงรัตนชัย ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น)
o สพ.ญ. ดำรกำ ทองไทยนันท์ จำกคณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
(ปัจจุบันศึกษำต่อและประกอบกิจกำรส่วนตัว)
ประเด็นสำคัญของกำรเสวนำนั้นเป็นเรื่องควำมเป็นไปได้ในกำรผสมเทียมช้ำงเพศเมียในสวนสัตว์เปิดเขำเขียว
และกำรเก็บน้ำเชื้อช้ำงเพื่อแช่แข็ง โดยได้รับงบประมำณสนับสนุนเบื้ องต้นจำกโครงกำรคชอำณำจักร จังหวั ด
สุรินทร์ ภำยใต้โครงกำรจัดทำฐำนข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่ำงพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm Bank)
ช้ำงเลี้ยง

ภำพที่ ๑ กำรเสวนำเรื่อง “กำรรีดน้ำเชื้อและควำม
เป็นไปได้ในกำรผสมเทียมช้ำงเอเชีย”
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาโดยสรุป
หลังจำกนั้นในปี พ.ศ.๒๕๕๘ สวนสัตว์เปิดเขำเขียวได้ดำเนินงำนต่อเนื่องโดยวำงแผนประสำนงำนร่วมกับ
ฝ่ำยบำรุงสัตว์ในกำรเขียนโครงกำรศึกษำวิจัย “กำรศึกษำวงรอบกำรสืบพันธุ์และพัฒนำวิธีกำรผสมเทียมช้ำงไทย”
ร่วมกับ รศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์และทีมงำนจำกคณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และ
สถำบันคชบำลแห่งชำติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อขออนุมัติงบประมำณจำกผู้อำนวยกำรองค์กำรสวนสัตว์โดยใช้
งบประมำณจำกโครงกำรคชอำณำจักรเพื่อมำดำเนินกำรต่อเนื่อง ซึ่งแบ่งหน้ำที่ในกำรดำเนินงำนโดยทีมงำนวิจัย
ฝ่ำยอนุรักษ์ วิจัย และสุขภำพสัตว์ มีหน้ำที่ในกำรศึกษำวงรอบกำรเป็นสัดของช้ำงเพศเมียโดยกำรหำควำมเข้มข้น
ของระดับฮอร์โมนเพศ โดยมี Dr.Janine L. Brown จำก Smithsonian Instiution เป็นที่ปรึกษำ ส่วนคณะสัตว
แพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และสถำบันคชบำลแห่งชำติศึกษำในเรื่องของกำรรีดน้ำเชื้อ กำรเก็บ
รักษำน้ำเชื้อ และเทคนิคกำรผสมเทียม ผลกำรศึกษำระดับฮอร์โมนเพศ และฮอร์โมนที่ส่งผลต่อกำรกระตุ้นกำร
ตกไข่ของช้ำงที่เป็นควำมรับผิดชอบของสวนสัตว์เปิดเขำเขียว จำกตัวอย่ำงช้ำงเพศเมีย ๓ เชือก โดยวิธี Double
Antibody EIA มีจำนวนตัวอย่ำงเลือดจำกทั้ง ๓ เชือกทั้งสิ้น ๑,๒๑๔ ตัวอย่ำง มีกำรทดลองผสมเทียมจำนวน ๔
ครั้ง แต่ยังไม่ประสบควำมสำเร็จ
ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ฝ่ำยอนุรักษ์ วิจัย และสุขภำพสัตว์ ได้เขียนแผนงำนเพื่อเสนอแก่คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ (วช.) เพื่อของบประมำณจำกองค์กำรสวนสัตว์ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง โดยเสนอแผนงำนวิจัย
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ในกำรศึกษำ “ปัจจัยที่มีผลต่อวงรอบกำรสืบพันธุ์และพัฒนำวิธีกำรแช่แข็งน้ำเชื้อ
ช้ำงเพื่อกำรผสมเทียม” โดยแผนงำนวิจัยนี้มีโครงกำรย่อย ๓ โครงกำร ได้แก่ โครงกำรย่อยที่ ๑ “ควำมสัมพันธ์
ของระดับควำมเครียดที่มีต่อวงรอบกำรสืบพันธุ์ในกลุ่มประชำกรช้ำงไทยขององค์กำรสวนสัตว์ในพระบรม
รำชูปถัมภ์” โครงกำรย่อยที่ ๒ “กำรศึกษำวงรอบกำรสืบพันธุ์ของช้ำงไทยในองค์กำรสวนสัตว์ฯ เพื่อประเมินควำม
สมบูรณ์พันธุ์ประชำกรและใช้ประโยชน์ในกำรผสมเทียมขยำยพันธุ์” ทั้งสองโครงกำรนี้ ฝ่ำยอนุรักษ์ วิจัย และ
สุขภำพสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขำเขียวเป็นหัวหน้ำโครงกำร ส่วนโครงกำรย่อยที่ ๓ “กำรแช่แข็งน้ำเชื้อและกำรผสม
เทียมช้ำงเอเชียเพื่อกำรอนุรักษ์” หัวหน้ำฝ่ำยวิจัย สำนักอนุรักษ์และวิจัยเป็นหัวหน้ำโครงกำร กำรดำเนินงำนครั้ง
นี้ยังคงดำเนินงำนต่อเนื่องร่วมกับคณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และสถำบันคชบำลแห่งชำติ
โดยมี ดร.ฉัตรโชติ ทิตำรำม จำกคณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่และ Dr.Janine L. Brown จำก

Smithsonian Institution เป็นที่ปรึกษำ และทีมงำนจำกสำนักอนุรักษ์ และวิจัย องค์กำรสวนสัตว์ โดยทดลอง
ผสมเทียมในช้ำงเพศเมียจำนวน ๒ เชือก ได้แก่ พังจันทร์เพ็ญและพังจิ๋ม โดยดำเนินกำรผสมเทียมอีก ๒ ครั้ง ซึ่ง
ในครั้งที่สองนั้นมีผลกำรศึกษำถึงระดับฮอร์โมนที่กระตุ้นกำรตกไข่ (LH) มำกกว่ำ ๙๐๐ ตัวอย่ำง พบว่ำพังจิ๋มมี
ช่วงกำรตกไข่อยู่ระหว่ำงวันที่ ๒๖-๒๙ ธันวำคม ๒๕๕๙ จึงได้มีกำรดำเนินกำรผสมเทียม ๓ วัน ระหว่ำงวันที่ ๒๖๒๘ ธันวำคม ๒๕๕๙
หลังจำกกำรผสมเทียมในวันดังกล่ำวทีมงำนวิจัย ฝ่ำยอนุรักษ์ วิจัย และสุขภำพสัตว์นำโดยนำยชัยณรงค์
ปั้นคง หัวหน้ำงำนวิจัย ร่วมกับทีมงำนสุขภำพสัตว์ เก็บตัวอย่ำงเลือดของช้ำงพังจิ๋มมำวิเครำะห์ระดับฮอร์โมนกำร
ตั้งท้อง (Progesterone) โดยใช้วิธี Double Antibody EIA และมีกำรรำยงำนผลครั้งแรกให้ผู้บริหำรทรำบใน
เดือนมีนำคม ๒๕๖๐ ในช่วงกำรตั้งท้องของพังจิ๋มมีระยะเวลำ ๖๕๐ วัน ระหว่ำงนั้นพบเหตุกำรณ์ตกมันและภำวะ
ควำมเครียด ซึ่งเป็นที่กังวลของทีมงำนทั้งหมดทั้งพนักงำนเลี้ยงช้ำง สัตว์แพทย์ และทีมผู้วิจัย ซึ่งได้แก้ไขโดยกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมพฤติกรรมให้กับช้ำงอย่ำงต่อเนื่องก็สำมำรถช่วยแก้ปัญหำได้
นอกจำกนั้นทีมงำนวิจัย ฝ่ำยอนุรักษ์ วิจัย และสุขภำพสัตว์ ได้มีกำรศึกษำกำรวิเครำะห์ฮอร์โมนเพื่อคำด
เดำเพศของลูกช้ำงก่อนที่จะคลอดพบว่ำ ตำมปกติในช้ำงเอเชีย จะมีระยะกำรตั้งท้องนำน ๑๘-๒๒ เดือน โดยเดิมมี
ควำมเชื่อกันว่ำ กรณีเป็นลูกช้ำงเพศเมียระยะกำรตั้งท้องจะสั้นกว่ำลูกช้ำง เพศผู้ ทั้งนี้จำกกำรตรวจติดตำมแบบ
แผนกำรเปลี่ยนแปลงของปริมำณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) ด้วยวิธีกำรแบบ single antibody
EIA และ double antibody EIA ที่สำมำรถใช้ในกำรทำนำยเพศของลูกช้ำงในครรภ์ได้ (โดยอำจพบว่ำกรณีลูกช้ำง
เป็นเพศผู้ จะพบกำรเพิ่มระดับขึ้นของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตั้งแต่ช่วงกลำงของกำรตั้งท้องและคงระดับสูง) ซึ่ง
จำกผลกำรตรวจติดตำมฮอร์โมนดังกล่ำวพบว่ำ ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) มีระดับต่ำตลอด
ช่วงเวลำส่วนใหญ่ของกำรตั้งท้องในช่วงที่ผ่ำนมำ ไม่พบกำรเพิ่มระดับขึ้นซึ่งสอดคล้องกันกับรำยงำนของ Brown
et al.(2004) นอกจำกนี้จำกข้อคิดเห็นของทำง ดร. Janine L Brown และ Mr. Steve Paris จำกสถำบัน SCBI
รัฐเวอร์จีเนีย สหรัฐอเมริกำ ได้ให้ข้อสังเกตยืนยันถึงตัวทำรกในครรภ์ของพังจิ๋มว่ำเป็น“เพศเมีย”
ในวันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๖๑ ทีมงำนวิจัย ฝ่ำยอนุรักษ์ วิจัย และสุขภำพสัตว์ตรวจพบว่ำมีกำรลดระดับของ
ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจนถึง baseline จึงได้ประสำนงำนให้ฝ่ำยบำรุงสัตว์เตรียมควำมพร้อมในกำรคลอด พังจิ๋ม
มีอำกำรก่อนคลอดคือมีมีเมือกและเลือดหยดลงบนพื้นในวันที่ ๖-๗ ตุลำคม ๒๕๖๑ พบเมือกปิดปำดมดลูกไหล
ออก วันที่ ๘ ตุลำคม ๒๕๖๑ เวลำประมำณ ๒๐.๐๐ น. พังจิ๋มได้คลอดตำมปกติได้ลูกช้ำงเพศเมีย สรุประยะตั้ง
ท้องของพังจิ๋มในกำรผสมเทียมครั้งนี้อยู่ที่ ๖๕๐ วัน

ภำพที่ ๒-๓ กำรรีดเก็บน้ำเชื้อช้ำงเพศผู้

ภำพที่ ๔ กำรตรวจวัดระดับฮอร์โมนในช้ำง

ภำพที่ ๕ ทีมงำนดำเนินกำรผสมเทียม

จานวนความสาเร็จในการขยายพันธุ์ช้างด้วยการผสมเทียม ในระดับนานาชาติและภูมิภาค
จำกกำรสืบค้นข้อมูล จำกแหล่งข้อมูลที่สำมำรถสืบค้นได้ พบว่ำ ปัจจุบัน มีช้ำงเอเชียที่ตั้งท้องจำกกำรผสม
เทียม ประมำณ ๒๓ เชือกทั่วโลก เกือบทั้งหมดพบในทวีปอเมริกำ ยุโรปและออสเตรเลีย ซึ่งสำมำรถทำกำรจำแนก
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำนได้ดังนี้
เริ่มแรกในกำรทดลองผสมเทียมได้ดำเนินกำรกับช้ำงแอฟริกำ ในสวนสัตว์บำเซิล ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
แต่ในครั้งนั้นยังไม่ประสบผลสำเร็จ
ในปี ค.ศ.๑๙๙๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ดร. เดนนิส ชมิต (Dr. Dennis Schmitt) แห่งมหำวิทยำลัยเซำเทิร์นมิสซูรีส
เตท ได้สร้ำงประวัติศำสตร์เป็นนักวิจัยคนแรกที่ผลิตช้ำงจำกกำรผสมเทียม (เป็นช้ำงเอเชียในสวนสัตว์
ดิคเคอสันปำร์ค สปริงฟิลด์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ (Dickerson Park Zoo, Springfield, U.S.A. )
ในปี ค.ศ. ๒๐๐๑ (พ. ศ. ๒๕๔๔) ช้ำงแอฟริกำเพศเมีย ได้ให้กำเนิดลูกช้ำงแอฟริกำเพศผู้ จำนวน ๑ เชือก
ในสวนสัตว์เวียนนำประเทศออสเตรีย โดยใช้น้ำเชื้อของช้ำงเพศผู้ที่อยู่ในสวนสัตว์ Colchester ประเทศอังกฤษ ซึ่ง
ถือเป็นครั้งแรกในทวีปยุโรปที่กำรผสมเทียมในช้ำงส่งผลให้เกิดกำรตั้งท้อง
จนถึงปัจจุบันมีช้ำงแอฟริกำ และช้ำงเอเชีย กว่ำ ๕๓ ตัว ที่เกิดจำกกำรผสมเทียม ตั้งแต่ปี พ. ศ. ๒๕๔๒ ซึง่
พบว่ำเป็นเพศผู้ ถึง ๕๕ เปอร์เซ็นต์ เพศหญิง ๓๔ เปอร์เซ็นต์ และไม่ได้ระบุเพศ ๑๑ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งวิทยำกำรขั้น

ต่อไปคือกำรคัดเลือกตัวอสุจิเพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิดของเพศผู้มำกเกินไปในสภำพกำรเพำะเลี้ยง ทั้งนี้เฉพำะในช้ำง
เอเชียมีข้อมูลว่ำ มีช้ำงเอเชียเพศเมียที่มีกำรตั้งท้องจำกกำรผสมเทียมรวมทั้งที่มีกำรตำยแรกคลอด กำรแท้ง และมี
กำรคลอดได้ลูกรอดชีวิต รวมๆ ประมำณ ๒๓ เชือก จำกน้ำเชื้อของเพศผู้ เพียง ๑๓ เชือก ในจำนวนนี้เกิดใน
ทวีปอเมริกำเหนือ (โดยเฉพำะอเมริกำ) และยุโรป ถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ (๑๖ เชือก) ออสเตรเลีย (ที่ได้รับช้ำงจำก
ประเทศไทย) ๒๒ เปอร์เซ็นต์ (๕ เชือก) ในเอเชียมีเพียงจีน (ปี ค.ศ. ๒๐๐๓) และประเทศไทย (ปี ค.ศ. ๒๐๐๙)
ประเทศละ ๑ เชือก (อ้ำงอิงจำก http://www.elephant.se)

