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ติดตามความกาวหนาโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
6 รอบ12 สิงหาคม 2547
องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ ภายใต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไดจัดทําโครงการ 10 ป เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12
สิงหาคม 2547 ซึ่งไดดําเนินงานมาเปนปที่ 5 ในป 2552 นี้ สวนอนุรักษ วิจยั และการศึกษา
ผูรับผิดชอบโครงการขอรายงานความคืบหนาของโครงการดังนี้
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ที่องคการ
สวนสัตวไดดําเนินการนี้ มีโครงการยอย 4 โครงการ คือ
1. โครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนดาในประเทศไทย
2. โครงการการเพาะขยายพันธุละมั่งพันธุไทย
3. โครงการวิจัยการผสมเทียมนกกระเรียนพันธุไทยในกรงเลี้ยง
4. โครงการศึกษาการเก็บรักษาพันธุกรรมสัตวตระกูลแมว โดยวิธีการแชแข็งเซลล
เนื้อเยื่อ
โดยโครงการทั้ง 4 นีเ้ นนการใชเทคโนโลยีขนั้ สูง (State-of-the-ART) ประยุกตใชใน
สัตวปาหายากของโลกและสัตวปาสงวนของไทย
1. โครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนดาในประเทศไทย
รัฐบาลไทย โดยองคการสวนสัตว ไดรับหมีแพนดาจากรัฐบาลจีนในเดือนตุลาคม
2547 และไดดําเนินการบํารุงเลี้ยง รวมทั้งดําเนินงานศึกษาวิจัยในเชิงฮอรโมน โภชนาการ
และพฤติกรรมมาเปนลําดับ ไดพยายามใหสัตวผสมพันธุตามธรรมชาติแตไมสําเร็จ จนตอง
ใชวิธีการผสมเทียมในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ 2552 และไดคลอดลูกเปนเพศเมียในวันที่ 27
พฤษภาคม 2552 ทั้งแมและลูกมีสุขภาพดี
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ลูกหมีแพนดาเพศเมียเกิดจากการผสมเทียมที่สวนสัตวเชียงใหม

2. โครงการการเพาะขยายพันธุละมั่งพันธุไทย
เปนหนึ่งในโครงการที่เนนการอนุรักษพันธุสัตวปาสงวนที่สําคัญของไทยอยางยั่งยืน
ภายใตความรวมมือขององคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ คณะวนศาสตร คณะสัตว
แพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช
สมาคมอนุรักษสัตวปา และสถาบันสมิธโซเนียนแหงประเทศสหรัฐอเมริกา ไดดําเนินการ
จัดเตรียมเพาะขยายพันธุดวยวิธีการตามธรรมชาติและใชเทคโนโลยีการขยายพันธุ เชน
การผสมเทียมเขามาชวย โดยใชละมั่งพันธุพมาเปนตนแบบในการวิจัยและการเตรีย ม
ประชากรละมั่งที่จะปลอยคืนสูธรรมชาติ โดยมีการคัดเลือกสัตวที่มีสุขภาพดี ปลอดโรค
และพันธุกรรมดี และไดดําเนินการปลอยคืนสูธรรมชาติไปแลวในป 2551 ทั้งหมด 44 ตัว
เปนเพศผู 23 ตัว (ติดปลอกคอวิทยุ 16 ตัว) เพศเมีย 21 ตัว (ติดปลอกคอวิทยุ 17 ตัว)
มีการติดตามประชากรละมั่งที่ปลอยคืนสูธรรมชาติใหไดขอมูลทางดานการปรับตัวเพื่อการ
ดํารงชีวิตภายหลังการปลอย มีการศึกษาการกระจาย พฤติกรรมเพื่อนํามาปรับใชในการ
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ละมั่งพันธุพมาจากสวนสัตวเปดเขาเขียวถูกติดปลอกคอวิทยุและปลอยคืนสู
ผืนปาหวยขาแขง
3. โครงการวิจัยการผสมเทียมนกกระเรียนพันธุไทยในกรงเลี้ยง
นกกระเรียนพันธุไทยเปนนกน้ําหายากที่สูญพันธุจากธรรมชาติของไทยมาหลายสิบ
ปแลว ทางโครงการจึงพัฒนาวิธีเลีย้ งในสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมเพือ่ ใหการขยายพันธุ
โดยวิธีตามธรรมชาติมีประสิทธิภาพมากที่สุด อยางไรก็ตามนกกระเรียนเปนนกชนิดที่มี
ปญหาในการจับคูเนื่องจากมีพฤติกรรมฝงใจ (Imprinting behavior) กับมนุษยสูง จึงตอง
นําเอาเทคนิคการผสมเทียมมาชวยในการขยายพันธุ ซึ่งตั้งแตป 2547 องคการสวนสัตว
โดยสวนสัตวนครราชสีมา ไดใชเทคนิคการผสมเทียมมาแกปญหาการจับคูของนกกระเรียน
จนไดลูกนกที่ไดจากการผสมเทียมแลวที่สวนสัตวนครราชสีมาจํานวน 7 ตัว และปจจุบัน
ทางโครงการสามารถผลิตลูกนกกระเรียนทั้งวิธีธรรมชาติและผสมเทียมแลวกวา 119 ตัว
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ลูกนกกระเรียนพันธุไทยที่เกิดจากการผสมเทียม มีทั้งหมดจํานวน 7 ตัว ดังนี้
-

เกิดป 2547 จํานวน
เกิดป 2548 จํานวน
เกิดป 2549 จํานวน
เกิดป 2550 จํานวน
เกิดป 2551 จํานวน
รวมทั้งหมด จํานวน
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ตัว
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แมและลูกนกกระเรียนแรกเกิด วันที่ 4 มิถุนายน 2552
เปนลูกนกกระเรียนทีเ่ กิดตัวแรกของป 2552 ในโครงการฯ ที่สวนสัตวนครราชสิมา
นอกจากความสําเร็จในการเพาะขยายพันธุนกกระเรียนในสภาวะการเพาะเลี้ยงแลว
ทางโครงการไดวางแผนดําเนินงานตอเนื่องเปนระยะเวลา 5 ป (ป 2552-2556) เพื่อเตรียม
ความพรอมในการปลอยนกกระเรียนคืนสูธรรมชาติ ใหบรรลุวัตถุประสงคในการอนุรักษ
พันธุสัตวปาอยางยั่งยืน
ทั้งนีโ้ ครงการนี้ไดรับการสนับสนุนงบดําเนินการวิจัยจากสํานัก
งบประมาณโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปนจํานวน
เงิน 11.2 ลานบาท
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4. โครงการศึกษาการเก็บรักษาพันธุกรรมสัตวตระกูลแมว โดยวิธีการแชแข็งเซลล
เนื้อเยื่อ
ภายใตความรวมมื อขององคการสวนสัตวในพระบรมราชู ป ถั มภ และคณะสั ตว
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โครงการนี้ไดเนนการเก็บรักษาพันธุกรรมของสัตว
ปาตระกูลแมวทั้งจากสัตวที่มีชีวิตหรือตายในสวนสัตว ไดเก็บเซลลเนื้อเยื่อจากสัตวตระกูล
แมวดวยการเพาะเลี้ยงและแชแข็งไปแลวทั้งหมด 11 ชนิด และยังไดเก็บเซลลพันธุกรรมใน
รูปน้ําเชื้อและเนื้อเยื่อรังไขแชแข็งดวย นอกจากเก็บรักษาพันธุกรรมตางๆของสัตวปาตระกูล
แมวที่ ใ กล สู ญ พั น ธุ ไ ว ใ นธนาคารพั น ธุ ก รรมแล ว ยั ง ได ศึ ก ษาวิ จั ย ในการนํ า เอา
เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ ไดแก การผสมเทียม การปฏิสนธิภายนอกรางกาย
การยายฝากนิวเคลียส (โคลนนิ่ง) มาประยุกตใชในการแกปญหาทางการสืบพันธุในสัตวปา
ที่ใกลสูญพันธุ ทางโครงการไดสรางองคความรูใหมในการผลิตตัวออนแมวลายหินออน
และแมวปาหัวแบนดวยการโคลนนิ่งจากเซลลรางกายซึ่งเปนการนําเอาเทคโนโลยีชีวภาพ
ขั้นสูงมาใช และไดเผยแพรสูสาธารณชนในวารสารระดับนานาชาติ นอกจากนี้ทางโครงการ
ไดดําเนินงานวิจัยตอเนื่องโดยการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงบประมาณโดยความ
เห็นชอบจาก ว.ช. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานวิจัยในการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพให
เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

เซลลรางกายแมวปาหัวแบนจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ ตัวออนแมวปาหัวแบนทีผ่ ลิต
จากการโคลนนิ่ง
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จะเห็นไดวา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยองคการสวนสัตว
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช รวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆ ไดดําเนินการดาน
การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพดานสัตวปาของไทยและของโลก เพื่อตอบสนอง
นโยบายของปสากลแหงการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (International Year of
Biodiversity) ในปหนา (ค.ศ. 2010) ซึ่งนอกจากงานโครงการทั้ง 4 ที่ดาํ เนินการเพือ่ เปน
สวนหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 แลวในปงบประมาณ
2553 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยังมีนโยบายใหองคการสวนสัตวจัดตั้ง
สถาบันหรือศูนยสําคัญ จํานวน 3 แหง คือ
(Endangered
Species
1. สถาบันการอนุรักษและวิจัยสัตวปาแหงชาติ
Conservation and Research Institution; ESCRI)
2. สถาบันสวนสัตวศึกษา (Zoo Academy)
3. ศูนยเทคโนโลยีชวยเหลือการขยายพันธุสัตวปา (Wildlife Assisted Reproductive
Technology Center)
สถาบั น /ศู น ย วิ จั ย และการศึ ก ษาดั ง กล า วเน น การเก็ บ รั ก ษาพั น ธุ ก รรมและใช
เทคโนโลยีขั้นสูงรวมกับการถายทอดองคความรูสูสาธารณชนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อทํา
ใหงานวิจัยและอนุรักษสัตวปาหายากของไทยเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งดานการสรางองคความรู
และการจัดการประชากรสัตวปาหายากอยางยั่งยืน

