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บทคัดยอ
การตรวจสอบวงรอบการสืบพันธุและการทดลองผสมเทียมชางไทย ณ สวนสัตวเปดเขาเขียวเพื่อเปนตนแบบสูการ
ขยายพันธุชางไทยเปนการศึกษาที่มีการประยุกตใชเทคนิคชวยทางการสืบพันธุและเปนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในการ
จัดการสัตวปาในสภาพเพาะเลี้ยง การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวงรอบการสืบพันธุชางสําหรับการประยุกตใชในการผสม
เทียมและการตรวจติดตามปริมาณฮอรโมนที่แสดงถึงการตั้งทองภายหลังการผสมเทียม ดําเนินการศึกษาตั้งแตชวงเดือนมีนาคม
2557 ถึ ง ป จ จุ บั น (พฤษภาคม 2561) ทํ า การวิ เ คราะห ค า ปริ ม าณฮอร โ มนดว ยวิ ธี ก ารแบบใช แ อนติ บ อดี ส องตั ว (double
antibody EIA) และแอนติบอดีเดียว (single antibody EIA) จากตัวอยางซีรั่มที่เก็บจากหลอดเลือดบริเวณใบหูของชางเพศเมีย
จํานวน 6 เชือก (อายุระหวาง 20-45 ป) และเก็บน้ําเชื้อจากเพศผูจํานวน 3 เชือก (อายุ 20-45 ป) ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณ
ฮอรโมน โปรเจสเตอโรน (progesterone) พบวาชางเพศเมียมีความยาวนานของวงรอบการสืบพันธุ 14-17 สัปดาห (n=43
วงรอบ) คาปริมาณฮอรโมนมีคาอยูในชวง 0.05 ถึง 3.4 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร (ng/ml) มีระยะหลังการตกไขหรือลูเตียสเฟส
(luteal phase) นานประมาณ 8 ถึง 11 สัปดาห ซึ่งจะมีระดับของฮอรโมนโปรเจสเตอโรนคงอยูในระดับสูง (0.6 - 3.4 นาโนกรัม
ตอมิลลิลิตร) มีระยะที่ไมใชลูเตียลเฟส (nonluteal phase) มีคาปริมาณฮอรโมนโปรเจสเตอโรนอยูในระดับต่ํา (คาระหวาง 0.050.5 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร) นาน 4 ถึง 6 สัปดาห และเมื่อพบระดับฮอรโมนเริ่มเขาสูระดับต่ําจะมีการตรวจวัดฮอรโมนการตกไข
เพื่อกําหนดชวงเวลาทําการผสมเทียม โดยการตรวจหาลูทิไนซิ่งฮอรโมน (luteinizing hormone; LH) ทั้งที่เปน “anovulatory
surge” (anLH) และ “ Ovulatory surge” (ovLH) ที่เปนชวงของการตกไข มีระยะหางกัน 18-21 วัน มีคาระหวาง 0.2 ถึง 9.0
นาโนกรัมตอมิลลิลิตร ซึ่งมีแนวโนมเปนไปตามรายงานกอนหนานี้ หลังจากการทดลองผสมเทียมในชวงที่มีการตกไข (วันที่ -1, 0
และ +1 ของการตกไข) ดวยน้ําเชื้อสดและแชแข็งจํานวน 7 ครั้งในเพศเมียจํานวน 4 เชือก (เมษายน 2558 ถึง ธันวาคม 2559)
พบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฮอรโมนโปรเจสเตอโรนที่แสดงถึงการตั้งทองในชางเพศเมีย 1 เชือกที่ทําการผสมเทียมในชวงเดือน
ธันวาคม 2559 โดยหลังการผสมเทียมพบการเพิ่มระดับขึ้นของฮอรโมนโปรเจสเตอโรนที่มีแบบแผนคลายกับระยะลูเตียลมีระดับ
ฮอรโมนเพิ่มสูงถึง 0.84 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร กอนลดระดับลงที่ระดับ 0.56 นาโนกรัมตอมิลลิลิตรภายในระยะเวลา 7 สัปดาห
และเพิ่มระดับขึ้นสูงเหนือระดับคาเฉลี่ยของระยะลูเตียลภายใน 10 สัปดาห และคงอยูในระดับสูงตอเนื่อง ซึ่งระดับฮอรโมนสูงไดถึง
6.31 ng/ml ในชวงสัปดาหที่ 26 ของการตั้งทอง นอกจากนี้ยังพบการมีน้ําไหลที่ขมับ (temporal gland drainage) คลายการ
ตกมันเกิดขึ้นเปนครั้งคราวในชวงสั้นๆ ตลอดระยะของการตั้งทอง ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวสามารถพบการลดระดับลงของฮอรโมน
โปรเจสเตอโรนขณะที่ฮอรโมนคอรติซอลหรือฮอรโมนความเครียดมีการเพิ่มระดับสูงขึ้น โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีอายุ
ครรภนานประมาณ 74 สัปดาห ผลการตั้งทองยังคงตองติดตามอยางตอเนื่องตอไป
คําสําคัญ: วงรอบการสืบพันธุ ผสมเทียมชาง ลูทิไนซิ่งฮอรโมน โปรเจสเตอโรน คอรติซอล

Abstract
Study of the reproductive cycle and artificial insemination (AI) of Asian elephants at Khao Kheow
Open Zoo has been initiated in order to increase the captive population by using newer controlled
reproductive techniques and develop the potential of Thai researchers. From March 2014 to May 2018, blood
samples (from an ear vein) were collected from four females and semen was collected from three males.
The samples from females were collected once a week to trace the progesterone profile using doubleantibody EIA. The results showed that the females had reproductive cyclicality and the length of the estrous
cycle ranged from 14 to 17 weeks (n = 43). Progesterone varied from 0.05 to 3.4 ng/ml. During the nonluteal
phase, with progesterone hormone continuing at low levels (0.05-0.5 ng/ml) for a further 4 to 6 weeks. The
next luteal phase is about 8 to 11 weeks when progesterone hormone concentrations are high (0.6 - 3.4
ng/ml). When progesterone levels in blood serum began to decline to a low level, serum samples were
collected daily to monitor luteinizing hormone (LH). The first LH surge, called the “anovulatory surge” (anLH)
and the second surge referred to as the “ovulation surge” (ovLH). The first LH surge is necessary to stimulate
the ovulation which is 18-21 days before the second LH surge. Knowing this sequence permits precise
scheduling of Artificial Insemination. When LH hormone levels ranged from 0.2 to 9.0 ng/ml, 7 artificial
inseminations were attempted with fresh semen in 4 females from April 2015 to December 2016. Subsequent
testing showed the hormone levels of one female had trends to pregnant. After artificial insemination, found
that progesterone increased to luteal phase concentrations at 0.84 ng/ml, before declining to low level at
0.56 ng/ml within 7 weeks and then progesterone concentrations increased again in higher than luteal phase
levels by 10 weeks of the gestation periods and maintaining at high concentrations level. The progesterone
concentrations peak to 6.31 ng/ml at 26 weeks. The study also found that the female’s pregnant had
behaviors of temporal gland drainage (or maybe musth) in during gestation periods and then progesterone to
declined in this periods while corticosterone were increased at high level. The study need to be continues
monitoring.
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1. บทนํา (Introduction)
จากขอมูลของสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN Red List, 2015) ระบุวาสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา 41 ชนิด และสัตว
เลี้ยงลูกดวยนม 26 ชนิด กําลังตกอยูในภาวะเสี่ยงตอการสูญพันธุหนึ่งในจํานวนนี้คือ ชางเอเชีย นอกจากนี้ชางเอเชียยังเปนชนิด
พันธุที่มีรายชื่ออยูในบัญชีสัตวหมายเลขหนึ่งของอนุสัญญาการคาสัตวปาระหวางประเทศ (CITES) อีกดวย ในอดีตจนถึงปจจุบันยัง
เกิดปญหาการลักลอบดักจับลูกชางมาเปนชางเลี้ยงเพื่อประโยชนทางดานการทองเที่ยวและทางเศรษฐกิจดวยการนําออกมาหากิน
ตามที่ตางๆ บอยครั้งทําใหเกิดปญหาการไดรับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนหรือการเจ็บปวยจากโรคภัยตางๆ จนลมตาย
ไปเปนจํานวนมาก ขอมูลจากกรมปศุสัตวและกระทรวงมหาดไทยรายงานวาในชวง 30 ปที่ผานมาระหวางป 2512-2542 ชางเลี้ยง
ในประเทศไทยไดลดจํานวนลงจากจํานวนหนึ่งหมื่นกวาเชือก เหลือเพียงประมาณ 2,500 เชือก (สิทธิเดช, 2542) สวนประชากร
ชางเอเชียทีมีอยูตามธรรมชาติทุกสายพันธุรวมกันมีประชากรเหลือราวๆ 50,250 ตัว (Hermes et al., 2007) ฝูงประชากรที่เปน
ชางเลี้ยงหรืออยูในสภาพการเพาะเลี้ยง ถือเปนทรัพยากรที่มีอยูเพื่อสนับสนุนการลดจํานวนลงของชางในปาธรรมชาติ แตดวย
ภาวะของความไมสมบูรณพันธุ และการขยายพันธุยากของกลุมที่อยูในสภาพของการเพาะเลี้ยง ก็นําไปสูการสูญเสียประชากร
จํานวนมากในชวงไมกี่ทศวรรษที่ผานมา (Wiese, 2000; Hutchins and Keele, 2006) ชางเพศเมียที่อยูในสภาพการเพาะเลี้ยง
มักประสบปญหาเรื่องของวงรอบการสืบพันธุ (มีวงรอบการเปนสัดที่ไมแนนอน) และมีความผิดปกติของระบบทอทางเดินสืบพันธุ
เหตุผลที่อยูเบื้องหลังปญหาทางการสืบพันธุเ หลานี้ยังเปนปญหาที่ทําความเขาใจไดยากแตอาจมีความเกี่ยวของกับการทํางานของ
ตอมไรทอ รวมถึงภาวะทางโภชนาการและปญหาดานความเครียดภายใตการจัดการกรงเลี้ยง (Brown et al., 2004; Kimberley,
2009) ปจจุบันมีแนวโนมวาอัตราการเกิดของชางเลี้ยงนอยกวาอัตราการตาย ซึ่งหากเปนเชนนี้ตอไปชางจึงมีโอกาสที่จะสูญพันธุ
(นิกร และคณะ 2544; Thongtip et al., 2004; Thitarm et al., 2008) การประยุกตใชเทคโนโลยีชวยทางการสืบพันธุดวยการ
ผสมเทียมจึงถูกนํามาใชกับกลุมประชากรในกรงเลี้ยงซึ่งในอดีตมีจุดเริ่มตนเมื่อ ป ค.ศ. 1998 มีการประสบความสําเร็จในการผสม

เทียมดวยการใชเทคนิคการตรวจติดตามคาปริมาณฮอรโมน วงรอบการสืบพันธุและชวงของการตกไข รวมถึงการทําความเขาใจใน
ระบบสืบพันธุ (Brown et al., 2004) เมื่อกวา 1 ทศวรรษที่ผานมาประเทศไทยเคยประสบความสําเร็จในการผสมเทียมชาง 1 ครั้ง
โดยอาจารยนิกร ทองทิพย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําแพงแสนรวมกับศูนยอนุรักษชางไทย จ.ลําปาง อยางไรก็ตาม
กระบวนการผสมเทียมไมสามารถเปนไปไดเลยหากขาดซึ่งน้ําเชื้อคุณภาพดี และความสมบูรณพันธุของเพศเมีย นอกจากนี้ยังมี
กระบวนการติดตามการตั้งทองและการดูแลการคลอดอีกดวย (Kimberley, 2009)
การตรวจวัดระดับฮอรโมนจากเลือดสามารถอธิบายถึงความเปนไปของกระบวนการทํางานของระบบตอมไรทอและ
สถานภาพการสืบพันธุ (adenocortical activity and reproductive status) และพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุได แตวิธีนี้ตอง
ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลหรือเก็บเลือดของชางในระยะเวลานาน มาทําการตรวจวิเคราะหสถานภาพการสืบพันธุหรือจัดลําดับ
ชวงการสืบพันธุและชวงเวลาการตกไขที่จําเปนยิ่งตอการนํามาใชบริหารจัดการกรงเลี้ยงและตอยอดสูกระบวนผสมเทียมที่เปนการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีชวยทางการสืบพันธุแบบหนึ่งที่สามารถยกระดับความหลากหลายทางพันธุกรรมและแกไขพฤติกรรมการ
ขยายพันธุยาก และขอจํากัดของจํานวนประชากรในกรงเลี้ยงได เพื่อการขยายพันธุชางเอเชียใหคงคุณลักษณะของชางที่มีขอจํากัด
ไมสามารถขยายพันธุไดดวยวิธีการตามธรรมชาติใหคงอยูไดตอไป สงเสริมความหลากหลายทางพันธุกรรมของชางเอเชียที่อยูใน
สภาพการเพาะเลี้ยงไดมากขึ้น นอกจากนี้ยังใชขอมูลที่ไดในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชางและแกไขปญหาการขยายพันธุ
ของสัตวปาในสภาพการเพาะเลี้ยงไดตอไป
1.1. วัตถุประสงค
1.1.1 เพื่อประเมินรอบการสืบพันธุของชางไทยในองคการสวนสัตวที่สามารถใชเปนฐานขอมูลสําหรับการจัดการตัวสัตว
และประเมินความสมบูรณพันธุประชากร
1.1.2 เพื่อหาชวงเวลาการตกไขหรือชวงเวลาที่เหมาะสมตอการใชเทคโนโลยีชวยทางการสืบพันธุ
1.1.3 เพื่อการเพาะขยายพันธุเพิ่มจํานวนลูกชางเอเชียดวยการผสมเทียม

2. วิธีการศึกษา (Materials and Methods)
2.1 ตัวอยางที่ใชในการศึกษา
2.1.1 ชางเอเชียเพศผูในสวนสัตวเปดเขาเขียว จํานวน 3 เชือก อายุระหวาง 25-45 ป ทั้งที่เปนชางงาและชางสีดอ
2.1.2 ชางเอเชียเพศเมียในสวนสัตวเปดเขาเขียว จํานวน 3 เชือก อายุระหวาง 23-45 ป
2.1.3 ชางเอเชียเพศเมียในสวนสัตวอื่นๆ ขององคการสวนสัตว จํานวน 3 เชือก อายุระหวาง 20-40 ป

ภาพ (ก)

ภาพ (ข)

ภาพ (ค)

ภาพที่ 1. ชางเพศผูทใี่ ชในการศึกษา (ก) พลายเปยก (ข) พลายบิลลี่ (ค) มงคล

ภาพ (ก)

ภาพ (ข)

ภาพ (ค)

ภาพที่ 2. ชางเพศเมีย (บางสวน) ทีใ่ ชในการศึกษา (ก) พังกรอบทอง (ข) พังจันทรเพ็ญ (ค) พังจิ๋ม

2.2 วัสดุ อุปกรณ สารเคมีสําหรับการศึกษา
2.2.1 Goat anti-Rabbit IgG and Goat anti-Mouse IgG (at 4 °c)
2.2.2 Coating Buffer, 20x (at RT)
2.2.3 Tween Blocking Buffer, 10x (at RT)
2.2.4 Antibody, HRP and Standard Cortcosterone
2.2.5 Antibody, HRP and Standard Progesterone
2.2.6 Antibody, Biotin and Standard Luteinizing
2.2.7 Wash solution
2.2.8 TMB substrate
2.2.9 Dilution Buffer & Assay buffer
2.2.10 Pipette, repeater pipette, pipette tips and other (Plate reader, Wash machine and Vortex)
2.3 วิธีการศึกษา (Methods)
2.3.1 การเก็บซีรั่มชางเพื่อการตรวจวัดปริมาณฮอรโมนวงรอบการสืบพันธุแ ละการตกไข
ใชกลุมประชากรชางไทยของสวนสัตวเปดเขาเขียว และกลุมประชากรอื่นจากสวนสัตวตางๆ ในองคการสวนสัตว
ที่สามารถเก็บขอมูลได ในชวงอายุ 15-45 ป เก็บตัวอยางเลือดโดยเจาะเลือดผานเลนเลือดบริเวณใบหู (ear vein) ครั้งละประมาณ
1.0 – 2.0 มิลลิลิตร ทุกๆ สัปดาห ตั้งทิ้งไวใหเลือดแข็งตัว ณ อุณหภูมิหอง 1-2 ชั่วโมง ทําการปนแยกและเก็บซีรั่มในหลอดเก็บ
(Aliquot) ขนาด 1.5 มิลลิลิตร ติดฉลากระบุตัวสัตวและชวงวันเวลาเพื่อการจําแนกเก็บไวที่ตูแชแข็งอุณหภูมิ –20 องศาเซลเซียส
หรือต่ํากวา จนกวาจะมีการตรวจวิเคราะห นําซีรั่มสงตรวจวัดระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรน (และหรือฮอรโมนเพศอื่นๆ) ที่สามารถ
นํามาใชในการแสดงถึงวงรอบการสืบพันธุได ทุกสัปดาหดวยวิธีการแบบ Enzyme immunoassay (EIA) แบบ Double
antibody EIA หรือ Single antibody EIA
ทําการตรวจหาวงรอบการเปนสัดและวันตกไขในชางเพศเมียตามวิธีของ Brown และคณะ(2000; 2004) และ
Arborr Assay Inc.. (เอกสารไมถูกเผยแพร) โดยเมื่อระดับความเขมขนของฮอรโมนโปรเจสเตอรโรนในกระแสเลือดมีแนวโนม
ลดลงจนถึงระดับคาเฉลี่ยพื้นฐาน (baseline) ประมาณ 0.08-0.1 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร (ตามการอางถึงการศึกษาของ Brown et
al., 1999) ติดตอกันเปนเวลานานอยางนอย 5 วัน จากนั้นทําการเก็บเลือดทุกวัน ปนแยกซีรั่มตามขั้นตอนขางตน นําสงซีรั่ม
ตรวจหาระดับของลูทิไนซิ่งฮอรโมน (LH) ดวยวิธีการแบบ enzyme immunoassay หาชวงคลื่นของลูทิไนซิ่ง (LH peak) ทั้งสอง
ชวง ทั้งที่เปน anLH (LH 1) และ ovLH (LH 2) ชวงที่ใชพิจารณาตัดสินระยะที่เกิด anLHและ ovLH .ใหพิจารณาคํานวณ
เปรียบเทียบจากคาที่ตรวจวัดไดกอนการพบชวงคลื่นที่มีการเพิม่ ของระดับฮอรโมน LH 10 วันและตอเนื่องหลังจากสิ้นสุดคลื่นนั้น
แลวไปอีก 5 วัน ของแตละชวงคลื่น เมื่อพบ LH peak ที่ 1 ทําการกําหนดชวงเวลาเพื่อทําการผสมเทียมใหตรงกับชวงที่จะเกิด
LH peak ที่ 2 ซึ่งเปนชวงที่มีการตกไข ยืนยันผลการตกไขดวยการตรวจโปรเจสเตอโรนและลูทิไนซิ่งฮอรโมน หลังพบการตกไขจึง
ทําการกลับมาเก็บเลือดสัปดาหละครั้งตอเนื่องทุกสัปดาห กรณีไมพบใหใชรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมน โปรเจสเตอโรน
เปนตัวพิจารณาตอไป
2.3.2 การเก็บน้ําเชื้อจากชางเอเชียเพศผู
เก็บน้ําเชื้อจากชางเอเชียเพศผู อายุระหวาง 15-40 ป ของสวนสัตวเปดเขาเขียว ดวยวิธีการกระตุนการหลั่ง
น้ําเชื้อชางดวยวิธีการใชมือนวดกระตุนที่บริเวณ ampulla gland และ seminal vesicle แบบ manual stimulation ทุกๆ 3-4
เดือน
2.3.3 การผสมเทียมชาง
ทําการผสมเทียมชางดวยน้ําเชื้อสด หรือน้ําเชื้อแชแข็งและเย็น ในชางเมื่อพบชวงเวลาที่เหมาะสมตอการผสม
เทียมดวยวิธีการใชกลองสองตรวจภายในนําทางทอผสมเทียม (endoscopic AI) ในแตละครั้งทําการผสมเทียมติดตอกัน 3 วัน คือ
ชวง 1 วันกอนการตกไข ชวงวันที่ตกไข และ 1 วันหลังการตกไข ตามลําดับ
2.3.4 การตรวจการตั้งทอง
ใชการตรวจฮอรโมนการตั้งทองคือโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดติดตอกันทุกสัปดาห สัปดาหละครั้งเปนเวลา
อยางนอย 18 สัปดาห หรือติดตามอยางตอเนื่องจะชวยในการประเมินหรือยืนยันสถานภาพการสืบพันธุนั้นๆ ได

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล (Results and Discussion)
3.1 การศึกษาวงรอบการสืบพันธุและชวงเวลาการตกไขของชางเอเชีย
จากการตรวจวิเคราะหปริมาณฮอรโมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone; P4) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ฮอรโมนที่แสดงถึงวงรอบการสืบพันธุและการตรวจวัดลูทิไนซิ่งฮอรโมน (Luteinizing hormone) ที่แสดงถึงชวงเวลาการตกไขใน
ซีรั่มชางเพศเมียที่มีชวงอายุระหวาง 20-45 ป จํานวนทั้งสิ้น 6 เชือก โดยแบงเปนชางเพศเมีย 3 เชือก จากสวนสัตวเปดเขาเขียว
อีก 3 เชือกจากสวนสัตวดุสิต สวนสัตวสงขลาและสวนสัตวเชียงใหมตามลําดับ ผลการวิเคราะหปริมาณฮอรโมนพบวาชางเพศเมีย
ทัง้ 6 เชือกแสดงถึงการเกิดวงรอบการสืบพันธุ โดยมีแบบแผนการเกิดวงรอบการสืบพันธคือ พบการเพิ่มระดับขึ้นของฮอรโมนโป
รเจสเตอโรนและคอยๆ ลดลงกอนเพิ่มระดับขึ้นอีกครั้งตอเนื่องกันซ้ําๆ แบบเปนชวงคลื่น ถึงแมแบบแผนการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณฮอรโมนที่แสดงถึงวงรอบและความยาวนานของวงรอบการสืบพันธุโดยเฉลี่ยตลอดทั้งชวงปมีทั้งความคลายคลึงและ
แตกตางกันไปในชางแตละเชือกก็ตาม(ภาพที่ 3-4)

ภาพที่ 3. แสดงแบบแผนการเปลีย่ นแปลงปริมาณฮอรโมนโปรเจสเตอโรน ที่แสดงวงรอบการสืบพันธุข องชางเอเชียเพศเมีย
จํานวน 3 เชือก ตลอดระยะเวลา 91 สัปดาห

ภาพที่ 4. แสดงแบบแผนการเปลีย่ นแปลงปริมาณฮอรโมนเพศทั้งโปรเจสเตอโรน (-----) และลูทิไนซิง่ ฮอรโมน (- - -) ที่แสดง
วงรอบการสืบพันธุ และชวงเวลาการตกไข ของชางเอเชียเพศเมีย จํานวน 1 เชือก “พังจันทรเพ็ญ” (ตลอดระยะเวลา 4 ป)

เมื่อพิจารณาคํานวณเปนจํานวนวันหรือสัปดาหจากการพบการเพิ่มขึ้นครั้งแรกของฮอรโมนโปรเจสเตอโรนไปจนถึงการ
เพิ่มขึ้นของฮอรโมนอีกชวงหนึ่งที่ตอเนื่องกัน ตั้งแตชวงเดือนมีนาคม 2557 ถึง ปจจุบัน (พฤษภาคม 2561) พบวา ชางเอเชียเพศ
เมียมีความยาวนานของวงรอบการสืบพันธุอยูใ นชวง 14-17 สัปดาห (n=43 วงรอบ) แสดงดังภาพที่ 4-5 ซึ่งในหนึ่งวงรอบสามารถ
จําแนกออกเปนระยะลูเตียลหรือระยะหลังการตกไข (luteal phase) ที่ระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนคงอยูในระดับสูง (0.6 - 3.4
นาโนกรัมตอมิลลิลิตร) และระยะที่ไมใชลูเตียลเฟส (nonluteal phase) ที่ระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนลดลงมาอยูในระดับต่ํา
(นอยกวา 0.5 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร) ซึ่งในขณะที่อยูในระยะที่ไมใชลูเตียลเฟสนั้นจะมีการเพิ่มความถี่ในการเจาะเลือดชางเพื่อแยก
เอาซีรั่มมาทําการตรวจวิเคราะหหาชวงเวลาการตกไข โดยสามารถทําการตรวจพบลูทิไนซิ่งฮอรโมน (LH) ที่จะมีการเพิ่มระดับขึ้น
สูงเพียง 1-2 วัน และลดระดับสูคาพื้นฐาน (0.2-0.5 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร) จํานวน 2 ชวงคลื่น (surge) ของในแตละวงรอบ แตละ
ชวงคลื่นที่ขึ้นสูงแบงออกไดเปนการเพิ่มระดับขึ้นครั้งที่หนึ่งซึ่งถูกเรียกวาเปน “anovulatory surge” (anLH; LH1) ตามรายงาน
ของ Kapustin และคณะ (1996) คือพบการเพิ่มระดับขึ้นของลูทิไนซิ่งฮอรโมนแตไมใชระยะการตกไข จากนั้นจะลดระดับลงสูคา
ต่ําที่เปนพื้นฐานในชวงระยะหนึ่งและเพิ่มระดับขึ้นอีกเปนครั้งที่สอง ภายใน 3 สัปดาหตอมา โดยเรียกวาเปน “ Ovulatory
surge” (ovLH: LH2) ที่พบการเพิ่มขึ้นของลูทิไนซิ่งฮอรโมนที่ถูกกําหนดใหเปนชวงของการตกไขตามรายงานของ Kapustin และ
คณะ (1996) (ดังภาพที่ 4-6) ระดับของลูทิไนซิ่งฮอรโมนมีคาการตรวจวัดไดอยูระหวาง 0.2 ถึง 9.0 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร (ภาพที่
5-6) ทั้งนี้ระยะหลังการตกไขหรือลูเตียสเฟส (luteal phase) จะนานประมาณ 8-11 สัปดาห สวนระยะที่ไมใชลูเตียลเฟส
(nonluteal phase) จะนาน 4-6 สัปดาห (ภาพที่ 5-6)

ภาพที่ 5-6. แสดงลักษณะของวงรอบการสืบพันธุจํานวน 1 วงรอบของชางเอเชียเพศเมีย จากการตรวจวัดปริมาณฮอรโมน
โปรเจสเตอโรน (-----) และลูทิไนซิง่ ฮอรโมน (- - -) ที่มีความยาวนานของวงรอบประมาณ 16-17 สัปดาห
ทั้งนี้ชวงระยะความหางของการเกิด “anLH” และ “ovLH” อาจมีความแตกตางกันในชางแตละเชือกหรือแตละวงรอบ
ที่ทําการศึกษาโดยมีชวงอยูระหวาง 18-21 วัน สอดคลองกันกับรายงานของ Kapustin และคณะ(1996) ที่ระบุ 19-22 วัน และ
18-23 วัน ตามรายงานของ Brown และคณะ (1999) นอกจากนี้ในรายงานของ Brown และคณะ (1999) ที่ทําการศึกษาตอเนื่อง
เปนเวลา 3 ป ในชางเพศเมีย 9 เชือก ไดวงรอบที่สมบูรณ 10 วงรอบพบวงรอบการสืบพันธุ (Estrous cycle) ของชางนาน
ประมาณ 16 สัปดาห มีระยะที่เปนลูเตียลเฟส (luteal phase) นานประมาณ 11 สัปดาห คาเฉลี่ยของการพบ “anLH” หลังจาก
ที่พบการลดระดับลงของฮอรโมนโปรเจสเตอโรนเขาสูระยะที่เปน “nonluteal” คือ 19.9±1.2 วัน (ชวงระหวาง 16-23 วัน) และ
จะพบ ovLH หลังจากนั้น ภายใน 20.8±0.9 วัน (ชวงระหวาง 18-23 วัน)
จากการศึกษาวงรอบการสืบพันธุของชางเอเชีย จํานวน 6 เชือกของสวนสัตวเปดเขาเขียว และสวนสัตวอื่นๆ ในองคการ
สวนสัตว พบชางเพศเมียที่มีแนวโนมของการหลั่งลูทิไนซิ่งฮอรโมนแบบไมมีชวงคลื่นที่ชัดเจนในบางชวงเวลา เชน ในชาง “พังกรอบ
ทอง” มีวงรอบการสืบพันธุแ บบปกติในชวง 1.5 ปแรกของการศึกษา จากนั้นพบการเปลี่ยนแปลงของการมีลูทิไนซิ่งฮอรโมน (LH)
ที่คงระดับสูงตอเนื่องไมสามารถจําแนกชวงคลื่นที่ขัดเจนได (ภาพที 7) ซึ่งโดยตามปกติในชางที่มีความเหมาะสมในการทําผสม
เทียมการเปลี่ยนแปลงแบบเปนวงรอบในแตละรอบนั้นจะมีการเพิ่มขึ้นและลงแบบฉับพลันของฮอรโมนลูทิไนซิ่ง จํานวน 2 ครั้ง
หรือ 2 ชวงคลื่น (surge) ตอ 1 วงรอบ โดยชวงที่พบการเพิ่มขึ้นในแตละครั้งจะสามารถตรวจพบลูทิไนซิ่งฮอรโมนที่ระดับความ
เขมขนสูงไดเพียง 1-2 วัน แตในกรณีของชางพังกรอบทอง (อายุ 43 ป) พบวามีการเพิ่มขึ้นของลูทิไนซิ่งและคงความเขมขนสูง
ตอเนื่องติดตอกันเปนเวลานานหลายวัน หรือ เกิดการเพิ่มระดับขึ้น (LH peak) มากกวา 2 ครั้งตอ 1 วงรอบ ซึ่งอาจมีสาเหตุมา
จากการมีอายุคอนขางมากหรือมีความผิดปกติบางประการในระบบสืบพันธ โดยอาจสามารถพบไดในชางทีม่ ีอายุมากประมาณ 4050 ป ที่มักจะมีคอรปสลูเทียมหลายอันในรังไขและอาจมีความเกี่ยวของกันกับการพบการเพิ่มขึ้นของลูทิไนซิ่งฮอรโมนที่ไมเปนไป
ตามปกติดังกลาว ทั้งนี้กวา 70 เปอรเซ็นตของการพบการเพิ่มระดับของลูทิไนซิ่งฮอรโมนจะพบการคงระดับฮอรโมนอยูเหนือ

คาเฉลี่ยพื้นฐานเพียง 1 วัน เมื่อมีการพบการคงระดับสูงติดตอกัน 2 วัน จะมีอันใดอันหนึ่งอยูต่ํากวาระดับสูงสุด ในสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมชนิดอื่นๆ ระยะเวลาการปรากฏของของฮอรโมนลูทิไนซิ่ง (LH) จะนอยกวา 30 ชั่วโมง เชนกระตาย 4 ชั่วโมง (Brown et
al., 1999 อางถึง Dufy, Franchimont and Faure., 1973) สัตวตระกูลแมว 8 ชั่วโมง (Brown et al., 1999 อางถึง Tsutsui
and Stabenfeldt., 1993) วัว 12 ชั่วโมง (Brown et al., 1999 อางถึง Stabenfeldt., 1993) แตมีไมกี่ชนิดที่สามารถพบการ
เพิ่มขึ้นของฮอรโมนลูทิไนซิ่งไดหลายวัน เชนมาและสุนัข (Brown et al., 1999 อางถึงรายงานการศึกษาของ Cole , 1977 และ
Concannon, 1993 ตามลําดับ) สําหรับชางแอฟริกา สามารถพบการเพิ่มขึ้นของฮอรโมนลูทิไนซิ่ง (LH )ไดนาน 28 ชั่วโมง อยางไร
ก็ตามในรายงานการศึกษานี้สามารถพบการเพิ่มขึ้นของฮอรโมนลูทิไนซิ่งในชางเอเชียเพศเมียขององคการสวนสัตว ไดนาน 1-2 วัน
โดยจากรายงานของ Brown และคณะ (2004) ไดใหขอมูลถึงตามปกติแลวการเกิด “ovLH” กวา 19.2 เปอรเซ็นต จะพบใน
ชวงเวลา 1-4 วัน กอนพบการเพิ่มขึ้นของฮอรโมนโปรเจสเตอโรน เทียบกับกวา 80.8 เปอรเซ็นต จะเกิดขึ้นหลังจากมีการเพิ่มขึ้น
ของฮอรโมนโปรเจสเตอโรนแลว สําหรับการศึกษานี้ของสวนสัตวเปดเขาเขียวพบแนวโนมที่สอดคลองกันกับรายงานกอนหนานี้ของ
Brown และคณะ (2004) นอกจากนี้เปนที่ชัดเจนวาการพบ “LH ที่สอง” คือชวงที่มีการตกไข เชนเดียวกันกับรายงานของ
Kapustin และคณะ(1996) ที่ระบุวาทั้งในชางเอเชียและชางแอฟริกันทั้งสองสายพันธุนี้มีการเพิ่มระดับของลูทิไนซิ่งฮอรโมนทั้ง 2
ครั้งหรือ 2 ลูกคลื่น มีปริมาณและคุณภาพที่แยกความแตกตางกันไมออกแตมีเพียงผลของคลื่นที่ 2 เทานั้นที่มีผลในการเพิ่มระดับ
ความเขมขนของฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในตัวอยางซีรั่มเลือดที่แสดงถึงการตกไข

ภาพที่ 7. แสดงแบบแผนการเปลีย่ นแปลงปริมาณฮอรโมนเพศทั้งโปรเจสเตอโรน (-----) และลูทิไนซิง่ ฮอรโมน (- - -) ที่แสดง
วงรอบการสืบพันธุ และชวงเวลาการตกไข ของชางเอเชียเพศเมีย จํานวน 1 เชือก “พังกรอบทอง” (ตลอดระยะเวลา 4 ป)
สําหรับพฤติกรรมของการเกิด “anLH” นั้นยังคงไมเปนที่เขาใจมากนัก จากรายงานเกือบทั้งหมดที่มีบงชี้วาการผสม
พันธุดวยวิธีการตามธรรมชาติที่เกิดในกรงเลี้ยงเริ่มตนขึ้นในชวงระยะทายๆ ของระยะที่ฟอลลิคูลาร (follicular phase) หรือ ชวง
เริ่มตนของระยะลูเตียล (Olsen et al., 1994; Brown & Lehnhardt., 1997; Carden et al., 1998) อยางไรก็ตามสิ่งนี้อาจเปน
สัญญาณใหเกิดการแสดงพฤติกรรมที่เรียกวา “ระยะเปนสัดเทียม” หรือ “false estrus” ที่รวมถึงการทําใหเกิดความสนใจจาก
เพศผูเปนเวลานาน 3 สัปดาห กอนที่จะถึง “ระยะเปนสัดจริง หรือ true estrus”ทั้งในกลุมที่อยูในกรงเลี้ยงและในธรรมชาติ
(Brown et al., 2004) ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในการจัดใหเพศผูและเพศเมียอยูดวยกันในชวงนี้ไดดวยเพื่อใหมีการผสมพันธุ
ตามธรรมชาติ
อยางไรก็ตามการเพิ่มระดับของลูทิไนซิ่งฮอรโมน (LH) ทั้งสองเหตุการณนี้ยังไมมีการอธิบายถึงการที่ทําไมจึงเกิดขึ้นได
โดย Brown และคณะ (1999) ไดศึกษาการหลั่งของลูทิไนซิ่งฮอรโมนรวมกับการศึกษาฮอรโมนเอฟเอสเอช (FSH) เอสตราไดออล
(Estradiol) และโปรแลกติน (Prolactin) ควบคูไปพรอมกับการศึกษาวงรอบการสืบพันธุของชาง ซึ่งแมผลการศึกษาจะไมสามารถ
อธิบายกลไกดังกลาวไดอยางชัดเจน แตจากการศึกษาดังกลาวไดถูกนํามาใชเปนเครื่องมือที่ทรงคุณคาสําหรับการกําหนดชวง
ระยะเวลาการเพาะขยายพันธุดวยวิธีการผสมเทียมโดยอาศัยการตรวจพบระดับที่เพิ่มขึ้นของลูทิไนซิ่งฮอรโมนที่เปนคลื่นแรก และ
สามารถทําการผสมไดหลังจากนั้นราว 3 สัปดาห (Brown et al., 2004)

3.2 การศึกษาทดลองการผสมเทียมในชางเอเชีย
ทําการทดลองผสมเทียมในชางเพศเมีย จํานวนทั้งสิ้น 4 เชือก ไดแกชาง “จันทเพ็ญ” “กรอบทอง” “จิ๋มสงขลา” และ
“จิ๋มเขาเขียว” รวมจํานวนทัง้ สิ้น 7 ครั้ง ตั้งแต เดือนเมษายน 2558 ถึง ธันวาคม 2559 โดยในสวนของชาง “จิ๋มเขาเขียว” พบการ
เปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนแบบเปนวงรอบ สามารถกําหนดชวงวันที่จะทําการผสมเทียมไดในชวงวันที่ 26-29 ธันวาคม 2559
จากการตรวจพบการเพิ่มขึ้นของลูทิไนซิ่งฮอรโมน ที่เปน “anLH” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ใชน้ําเชื้อของชาง “มงคล” ในชวงวัน
แรกของการผสมเทียม (วันที่ 26 ธันวาคม 2559) และของชางพลาย “บิลลี่” ในชวงวันที่ 2-3 ของการผสมเทียม (วันที่ 27-28
ธันวาคม 2559) คุณภาพน้ําเชื้อโดยรวมมีเปอรเซ็นตการเคลื่อนที่ของตัวเสปรมมากกวา 50 เปอรเซ็นต รวมทําการผสมเทียมได
ระหวางวันที่ 26-28 ธันวาคม 2559 ยืนยันการตกใชดวยการตรวจพบการเพิ่มขึ้นของลูทิไนซิ่งฮอรโมน ที่เปน “ovLH” ในวันที่ 28
ธันวาคม 2559 รวมความหางของการเกิด “anLH” และ “ovLH” เทากับ 21 วัน สอดคลองกันกับรายงานของ Kapustin และ
คณะ (1996) ที่ระบุ 19-22 วัน และ 18-23 วัน ตามรายงานของ Brown และคณะ (1999) จึงยกเลิกการผสมเทียม ในวันที่ 29
ธันวาคม 2559 (ภาพที่ 8.)

ภาพที่ 8. แสดงการตรวจวัดปริมาณฮอรโมนโปรเจสเตอโรน (-----) และลูทไิ นซิ่งฮอรโมน (- - -) เพื่อหาวงรอบการสืบพันธุแ ละการ
กําหนดชวงเวลาการผสมเทียมใหตรงกันกับชวงที่มีการตกไข

ภาพที่ 9. แสดงแบบแผนการเปลีย่ นแปลงของโปรเจสเตอโรนในชางเพศเมียที่ทําการผสมเทียมและมีการตั้งทอง
ของสวนสัตวเปดเขาเขียว (ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2561)
จากการตรวจวัดปริมาณฮอรโมนโปรเจสเตอโรนภายหลังการผสมเทียมพบการคอยๆ เพิ่มระดับขึ้นและคงระดับอยู
ระหวาง 0.5 – 0.84 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร ตลอดชวงระยะเวลา 6 สัปดาห จากนั้นลดระดับลงที่ 0.56 นาโนกรัมตอมิลลิลิตรใน
สัปดาหที่ 7 กอนจะเพิ่มระดับสูงขึ้นอีกครั้งในสัปดาหที่ 8 และเพิ่มระดับขึ้นสูงเหนือระดับคาเฉลี่ยของระยะลูเตียลภายใน 10
สัปดาห และคงอยูในระดับสูงตอเนื่องไปจนถึงตลอดชวงเดือนมีนาคม 2560 (สัปดาหที่ 14 ) ซึ่งมีระดับความเขมขนสูงถึง 2.8 นา
โนกรัมตอมิลลิลิตรที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงแบบเปนวงรอบ โดยระดับฮอรโมนสูงไดถึง 6.31 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร (ng/ml) ในชวง

สัปดาหที่ 26 ของการตั้งทอง (ภาพที่ 9.) จากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนดังกลาวสามารถแสดงแบบแผนเบื้องตนได
เชนเดียวกันกับ รายงานการศึกษาของ Brown และคณะ (2004) ที่ประสบความสําเร็จในผสมเทียมชางเอเชีย ณ สถาบัน SCBI
สหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้พบเหตุการณการมีน้ําไหลที่ขมับ (temporal gland drainage) คลายการตกมัน
และเกิดขึ้นเปนครั้งคราวในชวงสั้นๆ ตั้งแต 2-11 วันตลอดระยะของการตั้งทอง ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวสามารถตรวจพบการลด
ระดับลงของฮอรโมนโปรเจสเตอโรนที่รักษาระดับการตั้งทอง ขณะที่ผลจากการตรวจวัดระดับฮอรโมนคอรติซอลหรือฮอรโมน
ความเครียด พบวามีระดับความเขมขนสูง 3.2 – 11 7 นาโนกรัมตอมิลลิตร ในชวงที่มีพฤติกรรมดังกลาว (เทียบกับระดับปกติ
พื้นฐานที่ตรวจวัดไดอยูในชวง 0.2-2 นาโนกรัมตอมิลลิลิตรซีรั่ม) ทั้งนี้จากการหาความสัมพันธทางสถิติ (Correlation) เบื้องตน
ในชวงที่มีการตั้งทองและพบพฤติกรรมการมีน้ําไหลจากขมับดวยวิธีกรแบบ Pearson Two-tailed พบวามีความสัมพันธเชิงลบ
ระหวางระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนและคอรติซอล (คา r=-0.505, P-value = 0.032) จากการศึกษารายงานที่เกี่ยวของถึงการ
พบพฤติกรรมที่มีของเหลวไหลออกตามขมับที่เปนตอม “temporal gland” พบวาอาจเกิดขึ้นในชวงเวลาราวๆ บวกลบ 2 วัน
ในชวงที่มีการพบการเพิ่มขึ้นของฮอรโมนลูทิไนซิ่ง (LH) ซึ่งกลไกการเกิดของเหลวออกมาตามตอมเหลานี้มีความเกี่ยวของกับภาวะ
ความเครียดและอาการตื่นเตน ตามที่พบไดในชางเพศผูที่ตกมัน แตมักไมคอยพบในชางเพศเมียโดยเฉพาะในชางเอเชียจึงมักไม
คอยไดรับความสนใจมากนัก (Brown et al., 1999) อยางไรก็ตามมีความจําเปนอยางยิ่งในการติดตามถึงผลกระทบดังกลาว
เนื่องจากขอมูลที่ทําการวิเคราะหยังมีไมเพียงพอ นอกจากนี้ฮอรโมนคอรติซอลที่อยูในกลุมกลูโคคอรติคอยด (Glucocorticoids)
อาจสามารถสงผลกระทบเชิงลบตอการสืบพันธุไดตามรายงานการศึกษาของ Kimura และคณะ (2005) และ Metrione &
Harder (2011) รวมถึงปจจัยทางสภาพแวดลอมและภาวะความเครียดสามารถสงผลกระทบตอการสืบพันธุของสัตวมีกระดูกสัน
หลังได (Wingfield and Saposky, 2003)

4. สรุปผล (Conclusion)
จากการศึกษาวงรอบการสืบพันธุของชางเอเชียเพศเมียของสวนสัตวเปดเขาเขียว และสวนสัตวอื่นๆ สังกัดองคการสวน
สัตว จํานวน 6 เชือก ชวงอายุระหวาง 20-45 ป ดวยการตรวจวิเคราะหปริมาณฮอรโมนโปรเจสเตอโรน (P4) และลูทิไนซิ่งฮอรโมน
(LH) ในตัวอยางซีรั่ม ระหวางเดือนมีนาคม 2557 ถึง พฤษภาคม 2561 พบวา ชางเอเชียเพศเมียทุกเชือกมีวงรอบการสืบพันธุที่
แสดงถึงมีการทํางานของรังไข มีความยาวนานของวงรอบการสืบพันธุน าน 14-17 สัปดาห (n=43 วงรอบ) คาปริมาณของฮอรโมน
โปรเจสเตอโรนที่ตรวจวัดไดอยูในชวง 0.05 ถึง 3.4 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร (ng/ml) คาปริมาณของลูทิไนซิ่งอยูในชวง 0.2 ถึง 9.0
นาโนกรัมตอมิลลิลิตร สามารถกําหนดชวงของการตกไขไดดวยการหาชวงคลื่นการเปลี่ยนแปลงของลูทิไนซิ่งฮอรโมนที่เพิ่มระดับสูง
ขึ้นเปนเวลา 1-2 วัน ทั้งที่เปน “anLH” และ “ovLH” ซึ่งเกิดขึ้นหางกัน 18-21 วัน ขอมูลที่ไดจากการตรวจติดตามคาปริมาณ
ฮอรโมนที่แสดงถึงวงรอบการสืบพันธุและชวงของการตกไข สามารถนําไปประยุกตใชกับเทคโนโลยีชวยทางการสืบพันธุดวยการ
ผสมเทียมในชางเพศเมีย จํานวน 4 เชือก ทําการผสมเทียมระหวางชวงเดือนเมษายน 2558 ถึง ธันวาคม 2559 รวมจํานวน ทั้งสิ้น
7 ครั้ง พบการตั้งทองในชางเอเชียเพศเมียจํานวน 1 เชือก โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีอายุครรภประมาณ 74 สัปดาห ผล
การตั้งทองยังคงตองติดตามอยางตอเนื่องตอไป
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