ทีมสัตวแพทย มก. ประสบความสําเร็จวิจัยการผสมเทียมละมั่งพันธุพมา
ไดลูกละมั่งจากการผสมเทียม !!! ตัวแรกของประเทศไทย และเปนตัวที่ 2 ของโลก
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (มก.) วิทยาเขตกําแพงแสน ประสบความสําเร็จใน
การวิจัยผสมเทียมละมัง่ พันธุพมา ไดลูกละมั่งจากการผสมเทียมตัวแรกของประเทศไทย และเปนตัวที่ 2 ของโลก
(ละมั่งตัวแรกที่เกิดจากการผสมเทียมเกิดขึ้นที่มินโิ ซตา สหรัฐอเมริกา เมื่อ 17 ปทแ่ี ลว) โดยโครงการนีเ้ ปน
โครงการวิจัยรวมระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร องคการสวนสัตว และกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช
ซึ่ง “ละมั่ง” เปนสัตวปา สงวนที่ถูกลาจนใกลจะสูญพันธุ ปจจุบันคาดวาคงเหลืออยูในเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย กัมพูชา และบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี ชายแดนไทย - พมา ดังนั้นการอนุรักษละมั่งไมใหสูญพันธุจงึ เปนภารกิจที่
ตองเรงดําเนินการ โดยคณะวิจยั ไดเลือกที่จะศึกษาวิจยั เพื่อขยายและอนุรักษพันธุล ะมัง่ ดวยวิธีผสมเทียม
น.สพ.ดร.สิทธวีร ทองทิพยศริ ิเดช จากภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในฐานะหัวหนาโครงการวิจัยผสมเทียมละมั่ง เผยวา
ละมัง่ (Cervus eldi or Eld’s deer) จัดเปนสัตวปาสงวนหนึ่งในสิบหาชนิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ. 2535 มีสถานะที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ ในปจจุบนั ละมัง่ ทั้งสองสายพันธุคือ สายพันธุไทย (Cervus
eldi siamensis) และสายพันธุพมา (Cervus eldi thamin) ไดสูญพันธุไปแลวจากปาธรรมชาติของประเทศไทย
แตอยางไรก็ตามสถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุส ัตวปา ในสังกัดสํานักอนุรักษสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช และองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย รวมทั้งสวนสัตวเอกชนหลายแหง สามารถเพาะเลี้ยงและ
ขยายพันธุละมั่งสายพันธุพมาในสภาพกรงเลี้ยงจนประสบความสําเร็จเปนอยางดี มีจาํ นวนละมัง่ มากพอทีจ่ ะนําไป
ปลอยกลับคืนสูปาธรรมชาติตอไป แตอยางไรก็ตามในสวนของละมั่งสายพันธุไทยนัน้ มีจาํ นวนนอยมากโดยมีการ
เลี้ยงไวที่สวนสัตวดสุ ิต กรุงเทพฯ และสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาบางละมุง จ.ชลบุรี โดยคาดวาทั้งสองแหงมีละมั่ง
รวมกันไมเกินหาสิบตัว ดังนั้นนักวิจยั ที่มีความสนใจในการอนุรักษละมั่งจึงมีความเห็นตรงกันวาควรจะทําการ
ขยายพันธุละมั่งสายพันธุไทยโดยการผสมตามธรรมชาติไปกอนใหมีจาํ นวนมากพอ จากนั้นคอยนํามาขยายพันธุ
ดวยเทคนิคการชวยสืบพันธุ (Assisted Reproduction Technology) ตาง ๆ เชน การผสมเทียม การผลิตตัวออน
และ การยายฝากตัวออน เพือ่ เปนการเตรียมความพรอมในการเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมในกรงเลี้ยง
โดยมีแนวคิดในการเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมดวยการแลกเปลี่ยนน้าํ เชือ้ แชแข็งหรือตัวออนละมั่งสาย
พันธุไทยจากตางประเทศมาผสมกับละมัง่ สายพันธุไทยในกรงเลี้ยงในประเทศไทยตอไป ในระหวางที่มีการเพิ่ม
จํานวนละมัง่ สายพันธุไทยในกรงเลี้ยง นักวิจยั ที่มีความสนใจในการอนุรักษละมั่งจึงมีความเห็นตรงกันอีกวา
ควรจะมีการทดลองใชละมัง่ สายพันธุพมา ในกรงเลี้ยงเปนตนแบบในการศึกษาการใชเทคนิคชวยสืบพันธุตาง ๆ
กอนที่จะนําเทคนิคชวยสืบพันธุตาง ๆ ไปใชในการขยายพันธุเพิ่มจํานวนละมัง่ สายพันธุไทยตอไป

โครงการ การผสมเทียมละมั่งพันธุพมา (Cervus eldi thamin) เพื่อเปนตนแบบในการอนุรักษและ
ขยายพันธุละมั่งพันธุไทย (Cervus eldii siamensis) จึงเกิดขึน้ จากความรวมมือระหวาง คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
โดยมีจุดประสงค คือ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคชวยสืบพันธุท่เี หมาะสมในการขยายพันธุละมั่งพันธุพมา เพือ่
เตรียมความพรอมและเปนตนแบบในการขยายพันธุละมั่งพันธุไทย และสงเสริมสนับสนุนและขยายเครือขายความ
รวมมือในการอนุรักษสัตวปา
กระบวนการวิจัยในสวนของละมัง่ เพศผู เริ่มจากการรีดเก็บน้าํ เชื้อละมั่งเพศผูท้งั สายพันธุพมาและสายพันธุ
ไทยในชวงฤดูผสมพันธุ จากสวนสัตวเปดเขาเขียว จ. ชลบุรี สวนสัตวนครราชสีมา สถานีวจิ ยั และเพาะเลี้ยงสัตวปา
บางละมุง จ. ชลบุรี สถานีวิจยั และเพาะเลี้ยงสัตวปาหวยทราย จ. เพชรบุรี และสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตวปาเขา
ประทับชาง จ.ราชบุรี โดยการวางยาสลบและกระตุนดวยกระแสไฟฟา ทําการเก็บรักษาน้ําเชือ้ ละมั่งดวยการแชแข็ง
ในถังไนโตรเจนเหลว -196 0C จากนั้นไดทําการขนยายละมั่งสายพันธุพมาเพศเมียจากสวนสัตวเปดเขาเขียว
มาเลี้ยงที่ คณะสัตวแพทยศาสตร มก. วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม แลวเหนี่ยวนําการเปนสัดเพือ่ เตรียมพรอม
ในการผสมเทียม โดยใชนํา้ เชื้อทีผ่ านการแชแข็งของละมั่งสายพันธุพมาทีเ่ ก็บมาจากสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว
ปาหวยทรายในการผสมเทียม เทคนิคการผสมเทียมจะใชกลองลาปาโรสโคป ดวยความรวมมือจากศูนยวจิ ยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีการยายฝากตัวออน อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา กลองลาปาโรสโคปจะชวยสองตรวจดูลักษณะ
ของรังไขและมดลูกเพื่อใหแนใจวาละมัง่ มีการตกไขและพรอมที่จะไดรับการผสมจริง ๆ แลวจึงฉีดน้าํ เชือ้ เขาไปใน
ตําแหนงของปกมดลูกโดยตรง ในการผสมเทียมครั้งนีเ้ ลือกใชนํา้ เชื้อของละมั่งเพศผูจ ากสถานีวจิ ยั และเพาะเลี้ยง
สัตวปาหวยทราย โดยใชตัวอสุจิประมาณ 25 ลานตัวตอการผสม เปอรเซ็นตการเคลื่อนที่ไปขางหนาของตัวอสุจิ
หลังผานการอุน ละลายอยูท่ี 50% โดยทําการผสมในวันที่ 19 มิถุนายน 2552 แลวเฝาติดตามพฤติกรรม สังเกต
อาการกลับสัดและลักษณะการตั้งทองหลังจากการผสม พบวาละมั่งเพศเมียจํานวน 4 ตัวที่ทําการผสมมี 1 ตัวที่ตั้ง
ทอง หลังจากนั้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2553 ลูกละมั่งจากการผสมเทียมคลอดออกมาตามธรรมชาติ หลังจาก
คลอดสามารถเดินตามและดูดนมน้ําเหลืองจากแมได ในวันรุงขึ้นจึงจัดทําซุมสําหรับใหลูกละมั่งชอนตัว จากการเฝา
สังเกตในวันที่ 15 ก.พ. 53 พบวาลูกละมัง่ แข็งแรงดี สามารถออกมาดูดนมแมไดในวันแรก 3 ครั้ง ในวันที่ 16 ก.พ.
53 ไดทาํ การตรวจสุขภาพเบื้องตนลูกละมั่ง พบวาเปนละมั่งเพศเมีย สุขภาพแข็งแรงดี สายสะดือแหงสนิท โดยเฉลี่ย
ลูกละมั่งจะออกมากินนมแมประมาณวันละ 3-4 ครั้ง ตามปกติจะนอนซอนตัวอยูในซุมไมท่สี รางให จะออกมาเพื่อ
ดูดนม หรือออกมาเลนน้ําในวันที่อากาศรอนจัด ตั้งแตคลอดจนถึงขณะนีล้ ูกละมั่งอายุ 1 เดือน 10 วัน มีสุขภาพ
แข็งแรงดี

รูปลูกละมัง่ ในวันที่ 1 หลังจากคลอด พบวาลูกละมั่งแข็งแรงดี สามารถออกมาเดินเลนไดเปนระยะ

รูปลูกละมัง่ ในวันที่ 1 หลังจากคลอด ลูกละมั่งสามารถออกมากินนมแมไดดี และแมสามารถเลี้ยงดูแลลูกได

รูปลูกละมัง่ ในสัปดาหท่ี 2

รูปลูกละมัง่ สัปดาหท่ี 2 ลูกละมัง่ สามารถดูดนมไดดี

