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คํากลาวรายงานพิธีเปด
การสัมมนาวิชาการเรื่องสัตวปาเมืองไทย ครั้งที่ 31
โดย คณบดีคณะวนศาสตร
เรียน ฯพณฯ องคมนตรี นายอําพล เสนาณรงค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณาอาจารย ขาราชการ ทานผูมีเกียรติทุกทาน
เปนอีกครั้งหนึ่งที่คณะวนศาสตร ไดจัดใหมีการสัมมนาเรื่องสัตวปาเมืองไทย
ซึ่งถือภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่งของคณะวนศาสตร นอกเหนือจากการเรียนการสอน
และการวิจัย การจัดสัมมนาเรื่องสัตวปาเมืองไทย เปนการบูรณาการ การศึกษา การวิจัย
การใหบริการวิชาการ และการสรางเครือขายความรวมมือ การอนุรักษสัตวปา เขา
ดวยกัน และเปนการปลูกฝงความคิดดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปา
ของประเทศ ที่แฝงนัยถึงการดํารงชีวิต ความเปนมืออาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งถือได
วาผูเขารวมการสัมมนา มีสวนกําหนดแนวทางการอนุรักษสัตวปา การสรางสรรค
เยาวชน ซึ่งเปนวัตถุประสงคของการจัดสัมมนาในครั้งนี้
การจัดสัมมนาเรื่องสัตวปาเมืองไทยในปนี้ นับเปนป ที่ 31 และเปนป ที่ 50 ของ
การอนุรักษสัตวปาไทย นับจาก วันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2503 ที่ สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชนนี เมื่อครั้งดํารงพระยศเปนสมเด็จพระราชชนนีศรีสงั วาลย และ
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค ไดทรงลงพระนามในพระปรมาภิไธย ใน พระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครองสัตวปา พุทธศักราช 2503 เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรสัตวปาของประเทศไทย นอกจากนี้ ในปนี้องคการสหประชาชาติ ได
กําหนดใหเปนปวาดวยการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพสากลดวย
ดังนั้น คณะวนศาสตร จึงกําหนดการจัดสัมมนาเรื่องสัตวปาเมืองไทย ครั้งที่ 31
ระหวางวันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2553 รวมเปนเวลา 2 วัน ภายใตหัวขอ 50 ป การ
อนุรักษสัตวปาเมืองไทยเพื่อการทบทวน รวบรวมผลงาน แนวคิด ของนักบริหาร

นักวิชาการ ดานการศึกษาวิจัย และดานการจัดการสัตวปา ในระยะ 50 ปที่ผานมา อีกทั้ง
ยังเปดโอกาสใหนักวิจัยสัตวปารุนใหมไดมานําเสนอผลงาน พรอมทั้งจะนําเสนอ
ผลสรุปที่ไดจากการประชุมเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ไปจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรสัตวปาของเมืองไทยใหมีประสิทธิภาพตอไป
กระผมขอขอบคุณ ฯพณฯ องคมนตรี นายอําพล เสนาณรงค รองอธิการบดี
ผูเขารวมการสัมมนาทุกทาน ขอขอบคุณ และคณะกรรมการจัดการสัมมนาเรื่องสัตวปา
เมืองไทย รวมทั้ง ผูใหการสนับสนุน ไดแก สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ศูนยวิทยาการขั้นสูงดานทรัพยากรธรรมชาติเขต
รอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สมาคมอนุรักษสัตวปา บริษัท ปตท. สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และองคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ ที่ทําให
การสัมมนาครั้งนี้เกิดขึ้น
ในโอกาส นี้ ใครขอเรียนเชิญ ทานรองอธิการบดี ไดกรุณา กลาวตอนรับ
ผูเขารวมการสัมมนา และขอเรียนเชิญ ฯพณฯ องคมนตรี นายอําพล เสนาณรงค กลาว
เปดสัมมนาตอไป ขอบคุณครับ

คํากลาวตอนรับ
ผูเขารวมการสัมมนาเรื่องสัตวปาเมืองไทย ครั้งที่ 31
โดย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรียน ฯพณฯ องคมนตรี นายอําพล เสนาณรงค คณบดีคณะวนศาสตร คณาจารย และผูมี
เกียรติทุกทาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รูสกึ เปนเกียรติ ที่ไดมีโอกาสตอนรับทานผูเขารวม
การสัมมนาเรื่องสัตวปาเมืองไทย อีกครั้งหนึ่ง ผมสังเกตเห็นวาในแตละป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการจัดการสัมมนาทางวิชาการสาขาตางๆ เปนจํานวนมาก
ทั้งนี้ เพื่อสนองตอบความตองการทางวิชาการ การพัฒนาความรู การสรางความรวมมือ
เพื่อรองรับความตองการ ตามการเจริญเติบโตของประเทศ โดยเฉพาะดานทรัพยากรปา
ไม
การจัดสัมมนาเรื่องสัตวปาเมืองไทย ที่จัดขึ้นโดยคณะวนศาสตร นับเปนเรื่อง
เฉพาะ ที่มีการจัดตอเนื่องกันมานาน ไดรับความสนใจมากอยางสม่ําเสมอโดยสังเกตจาก
จํานวนผูเขารวมการสัมมนาที่มีจํานวนมากทุกป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีความยินดี
และรูสึกเปนเกียรติ์ที่ไดมีโอกาสไดตอนรับ เปนเจาภาพในการจัดการสัมมนา ที่จะมีขึ้น
ตลอด 2 วันนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาการจัดสัมมนาครั้งนี้ จักสําเร็จลุลวงตามที่
มหาวิทยาลัยมุงหวัง เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการอนุรักษทรัพยากรปาไม และ
สัตวปาของประเทศใหอํานวยประโยชนอยางยั่งยืน สืบไป
ในโอกาสนี้ กระผม ขอเรียนเชิญ ฯพณฯ องคมนตรี นายอําพล เสนาณรงค ได
กรุณามากลาวเปดการสัมมนาเพื่อเปนเกียรติตอไป ขอบคุณครับ

คํากลาวเปด
การสัมมนาเรื่องสัตวปาเมืองไทย ครั้งที่ 31
ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี
เรียน ทานรองอธิการบดี คณบดี อาจารย ขาราชการ ทานผูมีเกียรติทุกทาน
ผมไดฟงคํากลาวรายงานของคณบดีวนศาสตร วาการจัดสัมมนาเรื่องสัตวปา
เมืองไทยครั้งนี้ เปนครั้งที่ 31 ในปนี้ เปนปครบรอบ50 ป ของการอนุรักษสัตวปาไทย ใน
ปนี้ยังเปนปอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพสากล การจัดสัมมนาครั้งนี้นับวามีความ
เหมาะสม นับเปนโอกาสดีที่จักไดมีการทบทวนเรื่องราว ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
อนุรักษสัตวปา ซึ่งเปนเรื่องสําคัญ
การทบทวนผลงาน ทางวิชาการ และการดําเนินงานดานการอนุรักษสัตวปาที่
ผานมา การคิดถึงแนวทางการอนุรักษที่จะดําเนินงานในอนาคต พรอมๆกับการปลูกฝง
ความคิด แบบอยางของการทํางาน แกเยาวชน การเสริมสรางความเขมแข็งทาง
การศึกษาของชาติ ก็เปนเรื่องสําคัญมากเชนกัน
ทานผูมีเกียรติทกุ ทาน นับวาทานไดมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการ
อนุรักษสัตวปาของประเทศไทย ทั้งในดานวิชาการ การศึกษา วิจัย การเรียนการสอน
การพัฒนานิสิต และการสรางเครือขายความรวมมือ ผมหวังวาการอนุรักษทรัพยากร
สัตวปาของประเทศจักมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป อํานวยประโยชนตอสังคม
สวนรวมอยางไมมีที่สิ้นสุด สืบไป
บัดนี้ ไดเวลาสมควร แลว ผมขอเปดการสัมมนาเรื่องสัตวปาเมืองไทย ครั้งที่ 31
ณ บัด นี้ ขอ อวยพรใหทานผูเขารวมการสัมมนา จงประสบแตความสุขความเจริญใน
อาชีพการงาน และขอใหการจัดสัมมนาครั้งนี้บรรลุผลตามที่ทุกทานตั้งใจรวมกัน

ประกาศเกียรติคุณ นายโดม ประทุมทอง
นักอนุรักษสตั วปาดีเดน ประเภท ผูปฏิบัติงานวิชาการ และเผยแพรผลงานดานสัตวปา
ประจําป พ.ศ. 2553 เนื่องใน การสัมมนาทางวิชาการ เรื่องสัตวปาเมืองไทย ครั้ง ที่ 31
ประวัติการศึกษา
จบการศึกษามัธยมปลายจาก โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.
2543
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2549
ปจจุบัน เปน นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การทํางาน
มีงานเขียนสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติสัตวปา ภาพถาย โดยเฉพาะนกปาประเภท
ในพื้นที่ตางๆ เกือบทั่วทั้งประเทศ นับตั้งแตป พ.ศ. 2542 ขณะเปนนิสิตปริญญาตรีของ
คณะวนศาสตร มากกวา 150 เรื่อง เชน นกแตวแลวหูยาว แตวแลวอกเขียว...ชีวิตในปา
เขียว จากผืนปาจรดแนวปะการัง มรกตแหงอีสาน ภูหลวง กําเนิดแหงสายน้ํา ตนน้ําขุน
วาง หรือสารคดีสัตวปาในพื้นที่เกษตร เชน กระจาบทองและลมหายใจสุดทายของทอง
ทุง เปนตน ตีพิมพในวารสารมากกวา 50 เลม ในชวงเวลาราว 10 ป ที่ผานมา ทั้งเปน
ผูออกแบบ ปกหนังสือวารสารสัมมนาสัตวปา ออกแบบภาพโปสเตอรประชาสัมพันธ
การประชุมสัมมนาเรื่องสัตวปา เพื่อเผยแพรออกจนเปนที่รูจักทั่วไป ในดานการเขียน
หนังสือ นายโดม ประทุมทอง เปนผูเรียบเรียง จัดทําหนังสือ ชื่อ เรียนรูเรื่องนก (Bird
Study) ทั้งยังเปนผูรวมจัดทําหนังสือ Birds of dry and semi-humid ecosystem เปน
กําลังสําคัญในการจัดทําหนังสือสัตวที่อาศัยในสวนจิตรลดา ป พ.ศ. 2550 และสัตวที่
อาศัยในวังสระปทุม พ.ศ. 2552 เพื่อนําขึ้นทูลเกลาถวายแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีฯ โดยไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย

เปนบรรณาธิการ และบรรณาธิการบริหาร นิตยสารแอดวานดไทยแลนดจีโอ
กราฟฟก ตั้งแตป พ.ศ. 2544 มีการเขียนสารคดี โดยเฉพาะทางสัตวปาเปนที่รูจักในหมู
ประชาชน ทีถ่ ูกจัดเปนนิตยสารที่มียอดขายอันดับ 1 ในป พ.ศ. 2548 ประเภทนิตยสาร
สารคดี จากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ และ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ในวันที่
14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 เหนือนิตยสารสารคดี และ นิตยสาร เนชั่นแนลจีโอกราฟค
นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2547 ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดภาพธรรมชาติ และสัตว
ปา ที่จัดโดยบริษัท ทรู คอเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รวมกับ กรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปาและพันธุพืช ในป พ.ศ. 2553 ไดรบั เชิญจากองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย ใหเปนวิทยากร เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปของ นิตยสาร อ.ส.ท. ในการ
เสวนาเรื่องกวาจะเปนภาพถาย อ.ส.ท.
นายโดม ประทุมทอง เปนผูมีอัธยาศัยดี ใหความรวมมือ ชวยเหลือ ในการ
ควบคุมนิสิต ฝกงานสัตวปาภาคสนาม ของทั้งภาควิชาอนุรักษวิทยา ภาควิชาชีววิทยาปา
ไม ตลอดจนภาควิชาอื่นของ คณะวนศาสตร ที่มีการเรียนการสอนดานสัตวปา
ภาคสนามอยางสม่ําเสมอ เปนผูสนับสนุนอุปกรณภาคสนาม เชน กลองสองทางไกล
หนังสือคูมือ ที่คณะวนศาสตรมีไมเพียงพอตอนิสิตรุนนองดวยดีตลอดมา
คณะกรรมการพิจารณาผูสมควรไดรับรางวัลนักอนุรักษสัตวปา ประจําป พ.ศ.
2553 จึงเห็นสมควรมอบรางวัล นักอนุรักษสัตวปาดีเดน ประเภท ผูปฏิบัติงานวิชาการ
และเผยแพรผลงานดานสัตวปา แก นายโดม ประทุมทอง เพื่อเปนกําลังใจ และเปน
เกียรติประวัติ สืบไป

กําหนดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง สัตวปาเมืองไทย ครั้งที่ 31
50ป การอนุรักสัตวปาเมืองไทย
To Celebrate the Golden Jubilee of Thai Wildlife Conservation
ณ หองประชุมสงาสรรพศรี ตึกวนศาสตร 60 ป
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2553
08.00 - 09.00 น.

ผูเขารวมสัมมนาฯลงทะเบียน

09.00 – 09.10 น.
โดย

กลาวรายงาน
คณบดีคณะวนศาสตร

โดย

กลาวตอนรับผูเขารวมสัมมนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

09.10 – 09.20 น.

09.20 - 09.50 น.

โดย
09.50 – 10.40 น.
โดย

10.40 - 10.55 น.

พิธีเปดการสัมมนา
มอบรางวัลนักอนุรักษดีเดนและการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “50 ป กับการมีกฎหมายคุมครองสัตวปาเมืองไทย”
ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค
องคมนตรี
บรรยายพิเศษ เรื่อง “50 ป กับการจัดการสัตวปาเมืองไทย”
คุณผอง เลงอี้
อดีต อธิบดีกรมปาไมและสมาชิกวุฒิสภา

พักรับประทาน อาหารวาง

ภาคเชาชวงหลัง

10.55- 11.35 น.

ความสําเร็จของการอนุรักษสัตวปากับแนวนโยบาย และมาตรการ
ทางกฎหมาย
ประธาน รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร
เลขานุการ คุณวิยะดา แจมจํารูญ
ทิศทางการอนุรักษและการจัดการสัตวปาไทยในทศวรรษหนา

11.35- 12.00 น.

ดร.ธีรภัทธ ประยูรสิทธิ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
สวนสัตวสาธารณะในกฎหมายสัตวปาไทย

12.00-12.25 น.

น.สพ. วิศิษฏ วิชาศิลป
องคการสวนสัตวแหงประเทศไทย
แผนฟน ฟูเสือโครงของประเทศไทย
คุณบุษบง กาญจนสาขา และคณะ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

12.25 – 13. 20น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบายชวงแรก

13.20 – 13.50 น.
โดย
13.50 –14.10 น.
โดย
14.10 – 14.30 น.
โดย

14.30 -14. 50 น.
โดย

50 ป สถานภาพและอนุกรมวิธานสัตวปาไทย
ประธาน รศ.ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ
เลขานุการ คุณเจนจิรา ฟุงจันทึก
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน
ดร. ยอดชาย ชวยเงิน
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
นก
คุณวัชระ สงวนสมบัติ
องคการพิพธิ ภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
คางคาว
คุณพิพัฒน สรอยสุข
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
ดร.ประทีป ดวงแค
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร

14.50 – 15.00 น

รับประทานของวาง

ภาคบายชวงหลัง
15.00 - 16.30 น.

การนําเสนอผลงานวิชาการสัตวปาภาคโปสเตอรและเยี่ยมชม
นิทรรศการของหนวยงานตางๆ พรอมกับพบปะ สนทนาและ
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางนักวิจัยดานสัตวปา ณ บริเวณ
หนาหอง ประชุม สงาสรรพศรี ตึกวนศาสตร 60 ป

15.00 – 18.30 น.

การเสนอผลงานโดยนักวิจัยสัตวปารุน ใหม
(Young Wildlifer Seminar)
ณ หองประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร 60 ป

วัน ศุกร ที่ 17 ธันวาคม 2553
ภาคเชาชวงแรก

8.45 – 9.10 น.
โดย

09.10 - 09.35 น.
โดย
09.35 - 10.00 น.
โดย

การศึกษาเพื่ออนุรักษสัตวปา ใกลสูญพันธุ : อดีต ปจจุบัน อนาคต
ประธาน ผศ.ดร. รองลาภ สุขมาสรวง
เลขานุการ คุณรัชนี โชคเจริญ
Biodiversity of Proboscidean fossil in Thailand
ดร.ยุพา ทาโสด
สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินและทรัพยากรธรณีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของชาง ในปาอนุรักษ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
คุณสุนันทา ทองไชย และคณะ
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
การพิสูจนงาชางนําเขาและสงออกดวยเทคนิคทาง DNA
ดร. สุจิตรา จางตระกูลและคุณอดิสร นุชดํารงค
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

10.00 - 10.25 น.

การพิสูจนชนิดสัตวจากรายการอาหารปาในภัตตาคารของไทย
บางแหงดวยเทคนิคทาง DNA
โดย

กฤตยาพร เพ็ญชาติ และนนท เขียวหวาน และคณะ
คณะวนศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร ม. เกษตรศาสตร

10.25-10.35 น.

รับประทานของวาง

ภาคเชาชวงหลัง

การจัดการสัตวปาในพื้นที่อนุรักษ
ดร. อนรรฆ พัฒนวิบูลย
ประธาน
เลขานุการ คุณอิงอร ไชยเยศ
สถานภาพและการกระจายของสัตวผูลาขนาดเล็ก ในประเทศไทย

10.35 - 11.00 น.
โดย
11.00 - 11.25 น
โดย
11.25 - 12.00 น.
โดย

12.00-12.45 น.

คุณนฤมล ตันติพิษณุ และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
การกระจายและถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของสัตวปาที่สาํ คัญ 6 ชนิด
ในประเทศไทย
ดร.นันทชัย พงศพฒ
ั นานุรักษและคณะ
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
A little knowledge is a dangerous thing: the importance of
long-term studies for wildlife research and conservation
Dr. Andreas Koenig and Dr.Carola Borries
Department of Anthropology, Stony Brook University

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบายชวงแรก

12.45 - 13.00 น.
โดย
13.00 - 13.25 น.
โดย
13.25 - 13.50 น.
โดย
13.50 - 14.15 น.
โดย

14.15-14.35 น.
ภาคบายชวงหลัง
14.35-16.45 น.

แนวทาง การอนุรักษและจัดการสัตวปาทัง้ ในและนอกพื้นที่
อนุรักษ
ประธาน
ผศ.ดร.วิจักขณ ฉิมโฉม
เลขานุการ คุณวิไลวรรณ กัลยะกูล
การปลอยละมั่งและเนื้อทราย คืนสูธรรมชาติ ในเขตรักษาพันธุ
สัตวปาเวียงลอ จังหวัดพะเยา
คุณกฤตภาส ขันทะธงสกุลดี
เขตรักษาพันธุส ัตวปาเวียงลอ
Using vocalizations as a non-invasive method to sex
endangered sarus crane (Grus antigone sharpii )
Hou-Chun Chen and Sumate Kamolnorranath
องคการสวนสัตวแหงประเทศไทย
การประสานความยั่งยืนของประชากรและแบบจําลองถิน่ อาศัย
ของสัตวปาเพือ่ การวางแผนการจัดการระดับผืนปา
รศ. ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
การอนุรักษนกปรอดหัวโขนกับกฎหมายสัตวปาไทย
คุณสีฟา ละอองและคณะ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

รับประทานของวาง

อภิปราย อนาคตของบุคลากรดานสัตวปา
กรมอุทยานแหงชาติดานสัตวปา โดย คุณชัชวาลย พิศดําขํา
สถานบันการศึกษา โดย ผศ. ดร.วิจกั ขณ ฉิมโฉม
และ Dr. George A. Gale
ดานสัตวแพทย โดย ดร. น.สพ. บริพัตร ศิริอรุณรัตน
ดานองคกรพัฒนาเอกชน โดย ดร. อนรรฆ พัฒนวิบูลย
ดําเนินการอภิปรายโดย ผศ.ดร. พัชนุช วงศวรรธนะ ฟอสเตอร

16.45 - 17.00 น.
โดย

โดย

รายงานสรุปผลการสัมมนา
ดร. ประทีป ดวงแค
ประธานคณะกรรมการจัดการสัมมนาฯ
พิธีปดการสัมมนา
คณบดีคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กําหนดการนําเสนอผลงานนักวิจัยสัตวปารุนใหม
Young Wildlifer Seminar
ณ หองประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร 60 ป
ภายใตการสัมมนาวิชาการ เรื่อง สัตวปา เมืองไทย ครัง้ ที่ 31
“50ป การอนุรักสัตวปาเมืองไทย- To Celebrate the Golden Jubilee of Thai Wildlife Conservation”

คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2553

15.00 - 15.15 น.
โดย
15.15 – 15.30 น.
โดย
15.30 – 15.40 น.
โดย
15.40 – 15.50 น.
โดย
15.50 –16.00 น.
โดย

ดําเนินการนําเสนอโดย คุณรุง นภา พูลจําปา
Consequences of long distance seed dispersal for a Thai tree species
Mr. Trevor Caughlin
Department of Biology, University of Florida
การศึกษาโครงสรางประชากรของนกปรอดโองเมืองเหนือ
ดร.วังวร สังฆเมธาวี
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การใชวิทยุตดิ ตามพฤติกรรมของนกกระทาดง
คุณทิวา โองอิน
กลุมนิเวศวิทยาเชิงอนุรักษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
การหาแหลงอาหารและการใชประโยชนพนื้ ที่อาศัยของนกกก (Buceros bicornis)
ในชวงนอกฤดูทํารังในตางสังคมปาโดยใชวิทยุติดตามตัว
คุณวิไลวรรณ กัลยะกูล
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
อาณาเขตหากินของนกกกในอุทยานแหงชาติเขาใหญ
โดยการใช Satellite telemetry
คุณคุณยุทธภูมิ เกียรติอุมสม
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร

16.00 – 16.10 น.
โดย
16.10 – 16.20 น.
โดย

16.20 - 16.30 น.
โดย
16.30 - 16.40 น.
โดย
16.40 - 16.50 น
โดย
16.50 - 17.00 น.
โดย
17.00 - 17.10 น.
โดย
17.10 - 17.20 น.

โดย

การศึกษาไกฟา พญาลอ (Siamese fireback, Lophura diardi)
โดยกลองดักถายภาพ
คุณจิระภา สุวรรณรัตน
สาขาวิชาชีววิทยา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การศึกษาสํารวจเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลาในนกปาที่ถูกจับไดจาก
ธรรมชาติในประเทศไทย
น.สพ. เบญจพล หลอสัญญาลักษณ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การใชลายที่หนาอกจําแนกประชากรของหมีควาย
คุณดุสิต งอประเสริฐ
กลุมนิเวศวิทยาเชิงอนุรักษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
การกระจายตัวและพื้นที่ขุดหาอาหารของหมูปา (Sus scrofa) ในสถานี
วิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช
คุณศราวี อรุณ
สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พฤติกรรมของลิงแสม (Macaca fascicularis) บริเวณพระปรางคสาม
ยอด จังหวัดลพบุรี และสวนสัตวเชียงใหม
คุณจันทรพิมพ อินทรพันธ
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พันธุศาสตรเซลลของสัตววงศเสือบางชนิดในประเทศไทย.
คุณพันธิวา แกวมาตย.
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คาริโอไทปและอิดิโอแกรมของคางคาวหูหนูตีนโตเล็ก [Myotis
horsfieldii (Temminck, 1840)] จากการยอมสีโครโมโซมแบบ
ธรรมดาและแถบสีแบบจี
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ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตววงศกระรอกในประเทศไทย
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ความหลากชนิดของสัตวเลีย้ งลูกดวยนมขนาดเล็กระหวางพืน้ ที่หยอม
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50 ป สถานภาพและอนุกรมวิธานของคางคาวในประเทศไทย
พิพัฒน สรอยสุข
บทคัดยอ
คางคาวในปจจุบันมีรายงานแลวไมนอยกวา 1200 ชนิด นับสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่มีความ
หลากหลายของชนิดสูงที่สุดกลุมหนึ่งของโลกรองลงมาจากสัตวฟนแทะ แตในประเทศไทยนั้นถือ
วาเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่มีความหลากหลายมากที่สุด หรือกวารอยละ 40 ของสัตวเลี้ยงลูกดวย
นมทั้งหมดที่พบ เปนเวลานานมาแลวที่คางคาวถูกจัดออกเปน 2 อันดับยอย คืออันดับคางคาวกิน
ผลไม (Suborder Megachiroptera) ซึ่งใชสายตาและจมูกในการนําทางและหาอาหาร และอันดับ
คางคาวกินแมลง (Suborder Microchiroptera) ซึ่งมีความสามารถในการใชคลื่นเสียงความถี่สูง
ในการกําหนดตําแหนงวัตถุ (echolocation) แทนการมองเห็นดวยสายตา แตจากการศึกษาดาน

phylogenetic ในชวงทศวรรษที่ผานมาไดนําเสนอการจัดอันดับยอยของคางคาวใหมเปน อันดับ
ยอย Yinpterochiroptera ประกอบดวยคางคาวกินผลไมและคางคาวกินแมลงใน Superfamily
Rhinolophoidea (คางคาวมงกุฎ คางคาวหนายักษ และคางคาวแวมไพรแปลง) และอันดับยอย
Yangochiroptera ประกอบดวยคางคาวกินแมลงที่เหลือทั้งหมด รวมทั้งมีการยกฐานะวงศยอยบาง
วงศขึ้นเปนวงศอีกดวย ซึ่งการจัดจําแนกแบบใหมนี้ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในระดับโลก
ในปจจุบัน ขณะที่การศึกษาทางอนุกรมวิธานคางคาวในประเทศไทยและประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสุงที่สุดแหงหนึ่งของโลก
ปจจุบันยังเนนการศึกษาความหลากหลายและการทบทวนอนุกรมวิธานของชนิดที่คลายคลึงกัน
มากกวา และยังมีการคนพบคางคาวชนิดใหมเพิ่มขึ้นตลอดเวลา จากขอมูลลาสุดพบวาปจจุบันมี
คางคาวในประเทศไทยไมนอยกวา 140 ชนิด ซึ่งถือวาเปนรองเพียงแคประเทศอินโดนีเซียเทานั้น
อยางไรก็ตามคางคาวหลายชนิด หลายสกุล ยังมีความสับสนทางอนุกรมวิธานอยูและตองการ
การศึกษาอยางเรงดวนเพื่อสนับสนุนการวางแผนการอนุรักษที่ถูกตอง นอกจากนั้นชนิดคางคาวใน
บัญชีรายชื่อสัตวปาคุมครองเองก็มีหลายชนิดที่ไมถูกตองหรือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อไปแลว สมควร
มีการพิจารณาแกใขปรับปรุงใหถูกตองตรงกับขอมูลทางวิชาการในปจจุบัน
pipat.s@psu.ac.th
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50 ป สถานภาพและอนุกรมวิธานของสัตวปาเลี้ยงลูกดวยนมในประเทศไทย
ประทีป ดวงแค
บทคัดยอ
ในชวงกอน50ปที่ผานมารายงานความหลากชนิดของสัตวปาเลี้ยงลูกดวยนมในประเทศ
ไทยที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางเปนลําดับนั้นมาจากรายงานของนักวิจัยชาวตางชาติเสียเปนสวนใหญ
จนกระทั่งเมื่อ 30 ปที่แลวไดมีรายงานโดยนักวิจัยชาวไทย (นายแพทยบุญสง เลขะกุล)วามีจํานวน
264 ชนิ ด จากเอกสารดั ง กล า วนี้ ถื อ เป น จุ ด เปลี่ ย นที่ สํ า คั ญ ทํ า ให เ กิ ด ความเจริ ญ ก า วหน า ของ
การศึกษาสัตวปาเลี้ยงลูกดวยนมในประเทศไทยอยางเปนลําดับ ดังจะเปนไดจากรายงานถัดมาเมื่อ
20 และ 10 ปที่ผานพบประมาณ 285 และ 310 ชนิดตามลําดับ จนปจจุบันมีรายงานในประเทศไทย
ไวไมนอยกวา 320 ชนิดและจากในจํานวนที่รายงานไวนี้สัตวปาเลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญ 5 ชนิดที่
เคยพบไดสูญพันธุไปจากปาธรรมชาติแลวไดแก สมัน กูปรี ละมั่ง กระซูและแรด อยางก็ตาม
การศึกษาดานการทบทวนอนุกรมวิธานของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทั้งในระดับที่สูงกวาชนิด(above

species)และระดับชนิด(species) นั้นปจจุบันมักใหน้ําหนักจากหลักฐานดาน DNA มาประกอบ
ตัดสินใจ จนพบวาสวนใหญทําใหเกิดการจัดจําแนกเพื่อเปนการหยิบยกชนิดยอย (sub species) ให
เปนระดับชนิดกันมากขึ้น งานดานอนุกรมวิธานของสัตวอันดับสัตวฟนแทะ(rodentia) ยังคงมี
ความสับสนเนื่องจากยังมีการศึกษากันนอยมากเมื่อเทียบกับอันดับอื่นทั้งนี้สวนหนึ่งเนื่องจาก
ประเทศไทยยั ง ขาดการสนั บ สนุ น เพื่ อ สร า งบุ ค ลากรด า นอนุ ก รมวิ ธ าน ป จ จุ บั น บทบาทของ
อินเตอรเน็ตในรูปแบบของสื่อกลางของการแลกเปลี่ยน สืบคน ขอมูลขาวสารดานวิชาการที่รวดเร็ว
นั้นมีความสําคัญมากขึ้นหากนํามาใชใหกอเกิดประโยชนอยางถูกวิธี สําหรับประเทศไทยควรนั้นมี
การจัดทําบัญชีรายชื่อสัตวปาและตรวจสอบสถานภาพของแตละกลุมในทุกๆ 3-5 ป
prateep.du@ku.ac.th ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร
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Biodiversity of Proboscidean fossil in Thailand
Yupa Thasod
Abstract

Proboscidean, or elephant fossils, of Thailand were studied. The important
materials used for classification in this study were teeth. The structures, size, and
characteristic were recognized in details. The proboscidean fossil were found in many
locality of Thailand include Mae Moh and Mae Teep coal mines in Lampang Province,
in the Ban Na Sai coal mine in Lamphun Province, in the Chiang Muan coal mine in
Phayao Province, in the Mae Soi locality in Chiang Mai Province, in the Sop Mae
Tham locality in Lampang Province, in the Tha Chang sand pits in Nakhon
Ratchasima Province, in Nakhon Sawan province, in Ayutthaya Province, and in Satun
Province, southern Thailand.
The proboscidean fossils were classified into four families and 10 genera. The
oldest proboscidean fossil locality is the Mae Soi locality, Chiang Mai Province.
Archaeobelodon sp. was found there and indicates an age between Early Miocene and
early Middle Miocene. Stegolophodon nasaiensis was found at the Ban Na Sai coal
mine and Stegolophodon sp. was found at the Mae Teep coal mine. The age of these
two mines is early Middle Miocene to Middle Miocene. Stegolophodon praelatidens
occurs in the K-1 Subzone and Gomphotherium cf. browni in the Q-2 Subzone of the
Mae Moh coal mine. The age of the Q-Zone and K-Zone is Middle Miocene, about
12.8 to 13.5 million years ago. The proboscidean fossil in Chiang Muan coal mine is
Tetralophodon cf. xiaolongtanensis. The age of the lower coal bed in this coal mine is
about 12.2 to 13.5 million years. The tetralophodont gomphothere was found at the
Sop Mae Tham locality. The age of this locality is early Late Miocene to Early
Pliocene. The proboscidean fossils from Tha Chang sandpits were the most abundant.
They were classified into eight genera. There are Prodeinotherium pentapotamiae, cf.
Protanancus macinnesi, Gomphotherium sp., Tetralophodon sp. Sinomastodon aff.

yangziensis, Sinomastodon sp. Stegolophodon sp., Stegodon sp., and Elephas sp. The
age of these fossils ranges from Middle Miocene to Pleistocene. Stegodon spp. of the
Pleistocene age was found from Nakhon Sawan, Ayutthaya, and Satun provinces. The
fossil elements of Pliocene and Pleistocene were abundant than that of Miocene
elements. The result suggests great migrations of these animals during that periods,
probably result from climatic changes
thasod@yahoo.com Northeastern Research Institute of Petrified Wood and Mineral Resources,
Nakhon Ratchasima Rajabhat University

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของชางปา (Elephas maximus Linnaeus, 1758)
ในปาอนุรักษภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยบางแหง
Genetic Diversity of Wild Elephant (Elephas maximus Linnaeus, 1758)
in Some Forest Protected Areas, Northeastern Thailand
สุนันทา ทองไชย1 สุธาทิพย เดชชัยศรี2,4 รองลาภ สุขมาสรวง1 สิทธวีร ทองทิพยศิริเดช3 วร
วิทย วัชวัลคุ3 นองนิด เกาลิ้ม3 สุวรรณ ปณิฑานะโต5 สุทธิชาติ ระเบียบ5 ชัยณรงค ดูดดื่ม5
สมหญิง ทัฬหิกรณ5 กาญจนา นิตยะ
บทคัดยอ
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของชางปา บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทยบางแหง ดําเนินการทีเ่ ขตรักษาพันธุส ัตวปาภูวัว จังหวัดหนองคาย เขตรักษาพันธุสัตวปาดง
ใหญ จังหวัดบุรีรัมย เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง จังหวัดเลย และเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ ระหวางเดือนกันยายน 2552 ถึงเดือนสิงหาคม 2553 เพื่อใหทราบถึงความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของชางปา ตลอดจนเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลาย และความสัมพันธเชิง
วิวัฒนาการของประชากรกับพื้นที่แหงอื่น ดวยวิธีการเก็บตัวอยางมูลชาง แลวใชเทคนิค PCR และ
การหาลําดับเบสในสวน cytochrome b จนถึงสวนตนของ control region ภายในไมโตคอนเดรียลดี
เอ็นเอ นํามาจําแนกความแตกตางทางพันธุกรรม (haplotype) ผลการศึกษาจากการเก็บตัวอยางมูล
จากเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง และเขต
รักษาพันธุสัตวปาดงใหญ จํานวน 39, 57, 10 และ 8 ตัวอยางตามลําดับ รวม 114 ตัวอยาง พบวาหาก
วิเคราะหในสวนของ cytochrome b พบความแตกตางของลําดับเบส 9 ตําแหนง บนความยาว 250
bp สามารถจําแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของชางปาในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูววั ได 2
haplotypes (A และ B) เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว จําแนกได 2 haplotypes (A และ C) เขตรักษา
พันธุสัตวปาภูหลวง จําแนกได 2 haplotypes (A และ B) และเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ จําแนก
ได HapA เพียง haplotypes เดียว สวนผลจากการวิเคราะหความหลากหลายทางพันธุกรรมจากลําดับ
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เบสตั้งแตสวนปลาย cytochrome b ถึงสวนตนของ control region พบความแตกตางของลําดับเบส
27 ตําแหนง บนความยาว 601 bp สามารถจําแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของชางปา ในเขต
รักษาพันธุสัตวปาภูวัว ได 3 haplotypes (AH, BQ และ NewB) เขตรักษาพันธุสัตวปา ภูเขียว จําแนก
ได 3 haplotypes (AH, NewA1 และ BH) เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง จําแนกได 3 haplotypes
(AH, AB และ BO) และเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ จําแนกได 2 haplotypes (AH และ AD) รวม
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของชางปาจากการศีกษาจํานวน 8 haplotypes สามารถแบงกลุม
ประชากรชางปาออก เปน 2 กลุม คือ clade A และ Clade B โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบ
Clade A มากกวา Clade B พบวา ชางในกลุม AB AD AH และ NewA1 มีความสัมพันธใกลเคียงกัน
มากกวาชางในกลุมอื่นๆ สวนชาง ในกลุม NewB มีความสัมพันธใกลเคียงกันกับชางในกลุม BO
โดยพบวา HapAD เปนบรรพบุรุษของ haplotypes อื่น
ABSTRACT
The study of genetic diversity of wild elephant in some proteced areas of the northeast
part of Thailand was conducted at Phuwua Wildlife Sanctuary (PW), Bung Kan Province,
Dongyai Wildlife Sanctuary (DY), Buri Rum Province, Phuluang Wildlife Sanctuary (PL), Loei
Province and Phukiew Widlife Sanctuary (PK), Chaiyaphum Province during September 2009
until August 2010. The obectives were to investigate the genetic diversity and also to study of
evolutionary relativity between population clusters with other areas especially in the northeastern
part of Thailand. PCR technique and base sequences from cytochrome b to the heading of control
region in Mitocondrial DNA was used. The results reflected from 39, 57, 10 and 8 fecal samples
from PW, PK, PL and DY wildlife sanctuaries respectively showed 2 halplotypes (A and B) in
PW, 2 haplotypes in PK (A and C), 2 haplotypes in PL (A and B) and only one haplotype in DY
(A). Besides, genetic analysis of the tip of cytochrome b to the basis of control region found the
differences of 27 base levels on the width 601 bp can be categorized into 3 haplotypes (AH, BQ
an NewB) for PW, 3 haplotypes (AH, NewA1 and BH) for PK, 3 haplotypes (AH, AB and BO)
for PL and only 2 haplotypes (AH and AD) for DY. According to the study, it can be concluded
that there are 8 types of wild elephant genetic diversity and 2 population clusters; clade A and
clade B. In Northeast part of Thailand, clade A was found more than Clade B. The elephant in
group AB, AD, AH and NewA1 have shared things in common than any other group.
Distinctively, elephant in group NewB has closed relation with elephant group BO. HapAD was
regarded as the ancestor of other haplotypes.
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The species of animal identified from wild food menu in some Thai restaurants
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บทคัดยอ
ในประเทศไทยยังคงมีรายการอาหารที่กลาววาเปนเนื้อสัตวปาในรานอาหารอยูหลายราน โดยเฉพาะที่
อยูรอบพื้นที่ปาอนุรักษแมวากิจกรรมเหลานี้เปนสิ่งผิดกฎหมาย ดังนั้นเพื่อการพิสูจนชนิดสัตวของชิ้นเนื้อใน
รายการอาหารจึงไดเก็บชิ้นเนื้อตัวอยางที่ปรุงแลวจํานวน 46 ตัวอยาง จากรานอาหารบางแหงในจังหวัดอุทัยธานี
กําแพงเพชร นครสวรรค และ พิจิตร เพื่อนําไปจําแนกชนิด การสกัดสารพันธุกรรมถูกนํามาใชเพื่อการจัดลําดับ
เบสของยีนสวน Cytochrome b และ Control region ซึ่งมีตําแหนงอยูบน mitochondrial DNA (mtDNA) การ
เปรียบเทียบลําดับเบสกับฐานขอมูลจาก National Center for Biotechnology Information (ncbi.nlm.nih.gov.blast)
ถูกนํามาใชเพื่อจําแนกชนิดสัตวปาจากชิ้นเนื้อตัวอยาง ผลการศึกษาพบวามีชิ้นเนื้อเพียง 21 ตัวอยาง ที่ตรงกับ
รายการอาหารที่ทางรานอาง ในขณะที่มี 25 ตัวอยาง ตางจากที่ทางรานอางวามาจากสัตวปา ซึ่งจากผลการศึกษา
พบวา เปนเนื้อ กระตาย วัว และหมูปา ผลการศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบวายังคงมีเนื้อสัตวปาหลากหลายชนิดปราก
กฎในรานอาหารปาอยูหลายแหง ฐานขอมูลพันธุกรรมของสัตวปาสามารถประยุกตใชในการจําแนกชนิดสัตวจาก
ตัวอยางของชิ้นเนื้อเพื่อปรับปรุงการควบคุมการคาสัตวปา ผิดกฎหมายตอไป
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ABSTRACT
In Thailand there are stilled food menu referred to wildlife animal meat in many restaurants especially
around the forest protected area althought all of these are illegal activities. Thus, to proof the animal species of
the meat in the menu, forty-six samples of cooked meat were collected from some restaurants in Uthai Thani,
Kamphang Phet, Nakhon Sawan and Phichit provinces for animal identification. The DNA extraction was
performed and amplified for sequencing of Cytochrome b and Control region genes of mitochondrial DNA
(mtDNA). Comparison obtained sequences with DNA sequence database from National Center for
Biotechnology Information (ncbi.nlm.nih.gov.blast) was used to identify wildlife species from the meat
samples. The result showed that only twenty-one meat samples are matched to the food menu in observed
restaurants which related to wildlife animal origin, whereas twenty-five samples are shown difference from the
food menu which related to meat of rabbit, beef and wild boar. This result also indicates that the several
wildlife animal meat menus are still present in many restaurants. The DNA data base could be applied for
species identification from the meat samples to improve illegal wildlife trade control.

สถานภาพและการกระจายของสัตวผูลาขนาดเล็ก ในประเทศไทย
นฤมล ตันติพิษณุ1 วัลลภ ชุติพงศ1 ดุสิต งอประเสริฐ1 A. J. Lynam2 รองลาภ สุขมาสรวง3 K. Jenks4 J. G.
Howard4 L. Grassman5 P. Cutter6 R. Steinmetz7 นริศ ภูมิภาคพันธ3 G. A. Gale1 D. H. Reed8 ยงยุทธ ไตรสุรัตน3
วิจักขณ ฉิมโฉม3 และ W. Duckworth9
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Grassman5, P. Cutter6, R. Steinmetz7, N. Bhumpakphan3, G. A. Gale1, D. H. Reed8, Y. Trisurat3, V.
Chimchome3, and W. Duckworth9

บทคัดยอ
คาดวาสัตวผูลาขนาดเล็กในประเทศไทยนาจะมีไมนอยกวา 32 ชนิด ทั้งนี้ประชากรของสัตว 19 ชนิดมี
แนวโนมลดลง 6 ชนิดมีประชากรคงที่ และอีก 6 ชนิด มีแนวโนมประชากรที่ไมชัดเจน มีเพียงสุนัขจิ้งจอกชนิด
เดี ย วเท า นั้ น ที่ ป ระชากรมี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น จากการรวบรวมข อ มู ล การสํ า รวจด ว ยกล อ งดั กถ า ยภาพสั ต ว ป า
อัตโนมัติ ระหวางปพุทธศักราช 2539 ถึง 2552 ในพื้นที่อนุรักษ 16 แหง พื้นที่อนุรักษที่มีการพบสัตวผูลาขนาด
เล็กมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง (20 ชนิด) เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญ
นเรศวรดานตะวันตก (19 ชนิด) เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองแสง (19 ชนิด) อุทยานแหงชาติเขาใหญ (18 ชนิด)
และอุทยานแหงชาติแกงกระจาน (16 ชนิด) สัตวที่มีการกระจายกวางขวางมากที่สุด 6 อันดับแรก ไดแก แมวดาว
(13 พื้นที่) เสือลายเมฆ (12 พื้นที่) อีเห็นขางลาย (12 พื้นที่) พังพอนกินปู (10 พื้นที่) หมาไม (10 พื้นที่) และ
หมูหริ่ง (10 พื้นที่) สําหรับสัตวที่มีจํานวนภาพถายรวมจากทุกพื้นที่อนุรักษมากที่สุด ไดแก ชะมดแผงหางปลอง
(550 ภาพ) แมวดาว, อีเห็นขางลาย, หมาไน, หมูหริ่ง, พังพอนกินปู และเสือลายเมฆ ไดภาพถายชนิดละ 100-200
ภาพ โดยมีจํานวน 9 ชนิดที่ไมไดภาพถายจากการสํารวจดวยกลองดักถายภาพเลย ซึ่งไดแก เพียงพอนทองเหลือง,
เพียงพอนเหลือง, เพียงพอนเล็กสีน้ําตาล, นากธรรมดา, นากจมูกขน, อีเห็นหนาขาว, อีเห็นน้ํา, เสือกระตาย และ
แมวปาหัวแบน ทั้งนี้อาจเปนเพราะสัตวเหลานี้คอนขางหายาก มีพฤติกรรมอาศัยอยูบนตนไม หรือใชพื้นที่อาศัยที่
คอนขางเฉพาะเจาะจงที่ไมคอยมีการสํารวจ เชน พื้นที่ชุมน้ํา อยางไรก็ตามขอมูลดานสถานภาพและประชากรของ
สัตวเหลานี้ยังมีอยูนอยและไมเพียงพอในหลายๆ พื้นที่
เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษสัตวผูลาขนาดเล็กที่มีแนวโนมใกลสูญพันธุ การศึกษาวิจัย
ควรมุงไปที่สัตวที่อาศัยอยูในพื้นที่ชุมน้ํา หรือพวกที่หากินบนพื้น รวมทั้งสัตวที่มีพฤติกรรมหากินบนตนไมเปน
หลัก วิธีการสํารวจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับสัตวที่อาศัยอยูในพื้นที่ชุมน้ําและสัตวที่หากินบนพื้นเปนหลัก
ไดแก การใชกลองดักถายภาพอัตโนมัติ โดยใชเหยื่อลอเพื่อดึงดูดสัตวใหเขามาในรัศมีการทํางานของกลอง สวน
สัตวที่อาศัยและหากินบนตนไมเปนหลักนั้น การเดินสองสัตวในเวลากลางคืน (Spot-lighting technique) นาจะ
เปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ การสะกัด DNA จากขนหรือมูลสัตว ก็เปนอีกวิธีการหนึ่งที่เปนไปไดสูง
เชนกัน สําหรับการสรางแบบจําลองการเลือกใชถิ่นที่อยูอาศัยขอมูลการปรากฏ/ไมปรากฏ (presence/absence) มี
ความเหมาะสมที่สุด แตหากมีขอมูลการปรากฏเพียงอยางเดียว (presence only) การสรางแบบจําลองดังกลาวก็ยัง
เปนไปได การจับซ้ํา (Capture-recapture) เปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการประเมินประชากร รวมถึงการใช
เสนสํารวจ (Distance sampling)โดยอาจเปนการจับซ้ําดวยภาพถาย หรือการจับดวยกรงดัก (live trap) รวมทั้งการ
จับซ้ําดวย DNA ที่ไดจากขนและมูลสัตว โดยภาพรวมการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในดานอนุกรมวิธาน สถานภาพการ
อนุรักษ การแพรกระจาย ขนาดประชากร โครงสรางทางประชากร และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากร
เปนสิ่งจําเปนเรงดวนที่สุดสําหรับสัตวผูลาขนาดเล็กในประเทศไทย

จากการระดมความคิดเห็นสามารถแบงสัตวผูลาขนาดเล็กออกเปน 3 กลุมตามลําดับความสําคัญในการ
อนุรักษคือ (1) กลุมสัตวที่จําเปนตองไดรับการอนุรักษอยางเรงดวน ไดแก นากทุกชนิด, แมวปาหัวแบน, เสือ
กระตาย, เสือปลา, หมาไน, ชะมดแผงสันหางดํา, เพียงพอนเหลือง และอีเห็นน้ํา (2) สัตวที่ยังขาดขอมูลในหลายๆ
ดานทําใหยากตอการประเมินสถานภาพการอนุรักษ ไดแก หมาหริ่ง, ชะมดแปลงลายแถบ, ชะมดแปลงลายจุด,
อีเห็นลายพาด, เสือไฟ, แมวลายหินออน และเสือลายเมฆ และ (3) สัตวผูลาขนาดเล็กที่มีการกระจายแพรหลาย
พบเห็นทั่วไป และไมปรากฏหลักฐานที่บงชี้ถึงการลดจํานวนลงของประชากร

ABSTRACT
In Thailand, 32 species of small carnivores have been recorded; a majority (19 species) are thought to
have decreasing populations, 6 species have stable populations, 6 species have unknown trends, and only one,
Golden Jackal has an increasing populations. We requested data from researchers conducting camera-trap
surveys in Thailand in the form of a questionnaire based on presence-absence of small and large mammalian
carnivores, camera-trap locations, and survey efforts. The distribution of small carnivores was determined by
camera-trapping for 16 protected areas (PAs). A review of photos and other evidence collected from 1996-2009
was conducted. Five protected areas with highest recorded species richness were Huai Kha Khaeng Wildlife
Sanctuary (20 species), Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary-West (19 species), Khlong Saeng Wildlife
Sanctuary (19 species), Khao Yai National Park (18 species), and Kaeng Krachan National Park (16 species).
The six most widely camera trapped species were Leopard Cat (13 PAs), Clouded Leopard (12 PAs), Common
Palm Civet (12 PAs), Crab-eating Mongoose (10 PAs), Yellow-throated Marten (10 PAs) and Hog Badger (10
PAs). Large Indian Civet had the highest number of photographs (550 independent photographs) recorded in all
sites combined. Leopard Cat, Common Palm Civet, Dhole, Hog Badger, Crab-eating Mongoose and Clouded
Leopard were photographed 100-200 times each. Nine species known from Thailand were not recorded by these
camera-trap surveys at all; they are Yellow-bellied Weasel, Siberian Weasel, Malay Weasel, Eurasian Otter,
Hairy-nosed Otter, Small-toothed Palm Civet, Otter Civet, Jungle Cat and Flat-headed Cat. They are thought to
be extremely rare, or have strong arboreal behavior, and/or require very specific habitats. Thus, the status
information of most species was deficient. We also still lack data from many protected areas.
During the workshop, researchers focused on how to improve sampling for three main habitat types or
species habits; wetland, terrestrial and arboreal. In general, the most effective method for sampling wetland and
terrestrial species was likely to be camera-trapping using baits/lures to attract animals. Spot-lighting technique
was appropriate for most arboreal species. The alternative technique for terrestrial species was DNA analysis
from hair or scat. For habitat modeling, detection - non-detection was the recommended method; however,
presence-only data might be an option. Capture-recapture and distance sampling methods were suggested for
abundance estimates. Overall research needs include increased taxonomic study and revision, studies of
population status, distribution, abundance, basic studies focusing on ecology/demography, and most
importantly population trends.
We divided the conservation action for small carnivores in Thailand into three groups. The first group
was those species requiring immediate action including all species of otter (Lutrinae), Flat-headed Cat, Jungle

Cat, Fishing Cat, Dhole, Large-spotted Civet, Siberian Weasel and Otter Civet. The second group included
species with a lack of information making it difficult to judge the extent to which they are threatened. These
include Ferret Badger, Banded Linsang, Spotted Linsang, Banded Civet, Asian Golden Cat, Marbled Cat, and
Clouded Leopard. The last group was the species requiring no special action because of their wide distribution,
common status, and lack of any indication of steep population decline in Thailand.
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การจัดทําแบบจําลองการกระจายถิ่นที่อาศัยของสัตวปาเลี้ยงลูกดวยนมที่สําคัญของ
ประเทศไทย
Habitat Distribution Modeling of Important Mammals at the countrywidelandscape level
โดย
1

1

กัลยาณี บุญเกิด , บุษบง กาญจนสาขา , ศิริพร ทองอารีย1, ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ1, ไสว วังหงษา1,
ประทีป โรจนดิลก1, สมหญิง ทัฬหิกรณ1, เกรียงศักดิ์ ศรีบัวรอด1, ศุภกิจ วินิตพรสวรรค1, พร
พิมล ประยูร1, สมโภช ดวงจันทราศิริ1, ไชยพร ชารีแสน1, อนรรฆ พัฒนวิบูลย2 และ นันทชัย
พงศพัฒนานุรกั ษ3
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การจัดทําแบบจําลองการกระจายถิ่นที่อาศัยของสัตวปา เลี้ยงลูกดวยนมที่สําคัญของประเทศไทย
(Habitat Distribution Modeling of Important Mammals at the Countrywide level)
โดย
กัลยาณี บุญเกิด1, สาวบุษบง กาญจนสาขา1 , ศิริพร ทองอารีย1, ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ1, ไสว วังหงษา1,
ประทีป โรจนดิลก1, สมหญิง ทัฬหิกรณ1, เกรียงศักดิ์ ศรีบัวรอด1, ศุภกิจ วินิตพรสวรรค1, พรพิมล ประยูร1,
สมโภช ดวงจันทราศิริ1, ไชยพร ชารีแสน1, อนรรฆ พัฒนวิบูลย2 และ นันทชัย พงศพัฒนานุรักษ3
บทคัดยอ

การวางแผนการจัดการสัตวปาในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะกับกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญ
เปนสิ่งจําเปนเรงดวนที่นกั จัดการสัตวปาของประเทศไทยใหความสําคัญในปจจุบนั เพื่อใหการวาง
แผนการจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัยขอมูลพื้นฐานที่พอเพียง
โดยเฉพาะความตองการขอมูลเกี่ยวกับการกระจายของสัตวปาเลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญ ในระดับ
ทั้งประเทศไทย ซึ่งพบวาขอมูลรายงานการปรากฏของสัตวปาที่ปรากฏในปจจุบนั ทั้งหมด เปน
การศึกษาในระดับทองถิ่นเทานั้น ดังนัน้ จุดมุงหมายของการศึกษานีจ้ งึ เปนการจัดทําแบบจําลอง
เพื่อคนหาการกระจายของถิ่นที่อาศัยในระดับทั้งประเทศ ของสัตวปาเลี้ยงลูกดวยนมชนิดสําคัญ
ของประเทศไทย จํานวน 6 ชนิด ไดแก ชางปา กระทิง วัวแดง กวางปา เกง และ เสือโครง โดย
การประยุกตเทคนิค Maximum Entropy และเพื่อการจัดทําแผนที่การกระจายของถิ่นที่อาศัย
ดังกลาวในรูปแบบของขอมูลเชิงตัวเลข จากการประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลอง Maximum
Entropy โดยพิจารณาจากพืน้ ที่ใตเสนโคง Receiver Operating Curves (AUC) พบวาแบบจําลอง

ของสัตวปาที่ใหผลอยูในอยูในเกณฑ ดี ไดแก ชางปา กระทิง กวางปา และ เกง และอยูในเกณฑดี
มาก ไดแก วัวแดง และเสือโครง จากการจําแนกประเภทของหยอมถิ่นที่อาศัยเพื่อการดํารง
ประชากร (population patch) ของสัตวปาทั้ง 6 ชนิด ที่อยูภายในพื้นทีค่ ุมครองของประเทศไทย
พบวา สําหรับชางปามีจํานวน 9 หยอม (2,023,779 เฮกแตร) กระทิง จํานวน 15 หยอม (2,044,035
เฮกแตร) วัวแดง จํานวน 22 หยอม (2,047,073 เฮกแตร) กวางปา จํานวน 52 หยอม (2,229,503
เฮกแตร) เกง จํานวน 262 หยอม (4,979,270 เฮกแตร) และ เสือโครง จํานวน 11 หยอม (1,614,126
เฮกแตร) โดยพบวา กลุมปาที่มีขนาดพื้นทีเ่ ฉลี่ยใหญที่สดุ ที่เหมาะสมตอการเปนหยอมถิ่นที่อาศัย
เพื่อการดํารงประชากร สําหรับชางปา ไดแก กลุมปาตะวันตก (448,191 เฮกแตร) สําหรับกระทิง
ไดแก กลุมปาภูเขียว-น้ําหนาว (233,564 เฮกแตร) สําหรับวัวแดง ไดแก กลุมปาตะวันออก
(145,794 เฮกแตร) สําหรับกวางปา ไดแก กลุมปาคลองแสง-เขาสก (108,022 เฮกแตร) สําหรับแกง
ไดแก กลุมปาดงพญาเย็น-เขาใหญ (64,383 เฮกแตร) และ สําหรับเสือโครง ไดแก กลุมปาตะวันตก
(302,529 เฮกแตร) ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา และการ
จัดการสัตวปาเลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญของประเทศไทย ในอนาคต เชน การคนหาพื้นที่ที่มี
ศักยภาพตอการเปนถิ่นที่อาศัยของสัตวปา ที่ปรากฏนอกพื้นที่คุมครอง (gap analysis) การศึกษา
การแตกกระจายของหยอมทีอ่ าศัย (habitat fragmentation) และการเกิดประชากรยอย
(metapopulation) ตลอดจนการออกแบบแนวเชื่อมตอสําหรับสัตวปา (wildlife corridor) หรือ
กระทั่ง การฟน คืนประชากรสัตวปา (wildlife restoration)
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A little knowledge is a dangerous thing: the importance of long-term studies for
wildlife research and conservation
Andreas Koenig and Carola Borries
Abstract

The survival of species and conservation management strategies are in large parts affected by
population dynamics and population genetics. Extinction risks are largely driven by small
population size, while vulnerability to processes of small population size is depending on life
history (e.g., fecundity, mortality) and social organization including reproductive skew, group
fission, and dispersal, which all affect heterozygosity. Particularly for larger bodied mammals
such data are hard to obtain, because the animals need to be known individually over extended
periods of time (multiple years). Here we describe our changing perspectives on the life history
and social organization of Phayre's leaf monkeys (Trachypithecus phayrei crepusculus)
emphasizing the importance of long-term studies. We observed Phayre’s leaf monkey over a
period of 8 years from January 2001 to January 2009 at Phu Khieo Wildlife Sanctuary,
Chaiyaphum Province. We habituated 4 groups, identified all individuals and followed the groups
for at least 4 days every month taking standard data on presence-absence, behavior, and ecology
(277 contact months, i.e., 23.1 group-years). In this population females give birth to an infant
about every other year (total of 106 infants). However, during the first 3 years, birth rates were
much higher (up to 1 infant per female). Only after 4 years and a sample size of 50 births did the
data level off. Birth sex ratio was skewed to females (male / female ratio: 0.69). However, during
the first 4 years it was male biased, and only turned toward female bias from 2004 onward.
Population wide we found almost equal numbers of one-male and multi-male groups with the
number of males fluctuating with male maturation, disappearance, and formation of new groups.
Hence, apart from group formation, males of this population were largely philopatric, while
females dispersed (both natal and secondary dispersal). However, accurate dispersal rates of
females were only reached after a total of 6 years of observations, and the first formation of a new
group was seen after 7 years. In conclusion, because of initially small sample sizes and the
stochasticity of some events (e.g., group formation), it took a minimum of 5 to 7 years to arrive at
reliable and accurate information for life history and social organization. Particularly for large
animals, it is impossible to achieve high data quality with short-term data collection or rapid

surveys. Thus, estimates of population viability and extinction risks that aim beyond subjective
assessments require long-term data of individually known populations and conservation planning
and strategies would benefit from the incorporation of such data.
Supported by the National Science Foundation, the American Society of Primatologists, the
Leakey Foundation, National Geographic CRE, the Wenner-Gren Foundation, and Stony Brook
University.
Department of Anthropology, Stony Brook University, Circle Rd SBS Bldg S-517, Stony Brook,
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การปลอยละมั่งและเนื้อทราย คืนสูธรรมชาติ
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาเวียงลอ จังหวัดพะเยา
กฤตภาส ขันทะธงสกุลดี
บทคัดยอ
การปลอยละมั่ง และเนื้อทรายสูธรรมชาติในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเวียงลอ
เริ่มดําเนินการ นับจากป พ.ศ. 2542 กรณีละมั่ง เริ่มตนจากประชากรเริม่ ตน 9 ตัว ทีไ่ ดจาก สถานี
เพาะเลี้ยงสัตวปาโคกไมเรือ และหวยทราย จํานวน 3 (1.2) และ 6 ตัว (1.5) ตามลําดับ สวน เนื้อ
ทราย เริ่มจากประชาการจํานวน 25 ตัว ไดจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาหวยทราย บางละมุง และเขา
คอจํานวน 13 , (3.10) 8 (8.0) และ 4 (1.3) ตัว ตามลําดับ สัตวทุกตัวไดรับการตรวจโรค และ
สุขภาพจากสัตวแพทยประจําอําเภอจุนวามีสุขภาพดี และปราศจากโรคทุกชนิด พื้นที่ปลอยอยู
บริเวณปาตอนบนของอางเก็บน้ําจุน มีสภาพเปนปาเบญจพรรณมีไมสัก สลับกับ ปาเต็งรัง ลักษณะ
คอนขางราบตามลําน้ําจุนอยูใ นเขตรักษาพันธุสัตวปา ครอบคลุมพื้นที่มากกวา 32 กม2 การ
ปรับปรุงถิ่นอาศัยใชการชิงเผาพื้นที่เพื่อเปดโลง การทําแหลงน้ํา และโปงเกลือแรกอนการปลอย
การปลูกพืชอาหารและหญาดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ไร กอนการปลอยนําสัตวมา
อนุบาลในคอกขนาดเล็ก รวมกันเพื่อสรางความคุนเคยกับสภาพพืน้ ที่ โดยในระยะแรกใชเวลา 3 5 ป จึงทยอยปลอย โดยเฉพาะลูกที่เกิดในพื้นที่ หลังการปลอยพบวาทั้งละมั่งและเนื้อทราย
แพรกระจายออกจากพืน้ ที่ปลอยออกไปประมาณ 40 กม. ศัตรูตามธรรมชาตินอกจากสุนขั บาน
พบวาเปนสัตวผูลาขนาดเล็ก ที่อาจจับลูกละมั่ง และเนื้อทราบกิน พบ เนื้อทรายอาศัยรวมกันเปนฝูง
เกือบตลอดป สวนละมั่งพบอาศัยอยูตามลําพังและอาศัยกับลูก สภาพการรบกวนที่พบไดแก การ
ลักลอบลา การเก็บหาของ โดยเฉพาะการนําสุนัขบานเขาไปในพืน้ ที่ ผลการวิเคราะหพันธุกรรมจาก
ตัวอยางมูลที่เก็บจากพืน้ ที่ปลอย จํานวน 38 ตัวอยาง พบวาเปนละมั่ง 1 ตัว เปนเนือ้ ทราย 37 ตัว
แนวทางดําเนินงานตอไปประกอบดวยการศึกษา จํานวนและความยั่งยืนของประชากร การจัดการ
แหลงอาหารดวยการเปดพืน้ ที่โลงและชิงเผา การเพิ่มจํานวนประชากรดวยการปลอยเพื่อเพิ่มความ
หลากหลายทางพันธุกรรมและการประชาสัมพันธเพื่อการมีสวนรวมในการดูแลละมัง่
และเนือ้
ทรายที่ปลอยกลับคืนสูธรรมชาติ
เขตรักษาพันธุส ัตวปาเวียงลอ ตู ปณ. 6 อําเภอจุน จ.พะเยา 56150

Using vocalizations as a non-invasive method to sex
endangered sarus crane (Grus antigone sharpii )
Hou-Chun Chen and Sumate Kamolnorranath
Sarus crane (Grus antigone) is the tallest flying bird species, which contained three sub-species,
distrusted across India, Australia, and some South-East Asian countries. Among three subspecies, eastern sarus crane (Grus a. sharpii) is one of the most endangered species that was
estimated 500-1500 individuals in the wild. Eastern sarus crane was only extinct from Thailand
about half century ago. Wildlife Reservation and Protection Act (1992) has selected eastern sarus
crane as one of fifteen national reserve species in Thailand. Zoological Park Organization of
Thailand has been conducted a captive breeding program and aimed to bring this species back to
the wild in Thailand. Identifying sex of sarus crane individuals becomes the most important issue
while conducting this program. Mono-morphological appearance in both adults and chicks makes
people identify their sex difficultly. Although DNA analysis can get the correct result, this
method cannot be applied until birds reach the certain age. Moreover, casualty may occur when
collecting samples from chicks or adult individuals. In order to avoid such problems and maintain
the high accurate rate of sexing individuals, using vocalization as a non-invasive method was
developed to assist identify the sex of sarus cranes, especially in chicks. Six chicks born in 2009
were recorded their food-begging calls, and the sex of chicks was confirmed by DNA analysis.
Nine acoustic parameters of food-begging calls were measured. Discrimiant Function Analysis
(DFA) was applied to identify the sex of individuals. The result of DFA showed that 90% of the
calls collecting from those chicks can be assigned in the correct sex catalogue. Eighteen chicks
born in 2010 were identified sex through this model to test its accuracy. Results showed all chicks
were able to identify their sex by using vocalizations. Moreover, chicks can be identified as early
as they hatched. The outcome of this study suggested that vocalizations can be used as an
economical and accurate tool to identify sex. Moreover, this method can minimize the
unnecessary contact which affected their behavior and stress to the chicks. This can improve
current captive breeding program and provide sufficient number of chicks for upcoming
reintroduction project.
Conservation, Research and Education Division, the Zoological Park Organization under the
Royal Patronage of H.M. the KingCorresponding e-mail: Houchunchen@gmail.com

Integration of population viability and wildlife species modelling for conservation
planning at landscape level
Yongyut Trisurat A, E, Anak Pattanavibool B , George A. Gale C and David H. Reed D
Abstract
Assessing the viability of wildlife populations in the wild is difficult or impossible, primarily due
to limited data. However, there is an urgent need to develop methods for estimating population
sizes and improving the viability of threatened species. The objectives of this research were to
define suitable habitat for sambar (Cervus unicolor), banteng (Bos javanicus), gaur (Bos gaurus),
Asian elephant (Elephas maximus) and tiger (Panthera tigris) in the Western Forest Complex,
Thailand and to assess their current status as well as estimate how the landscape needs to be
managed to maintain viable populations. This research demonstrates a method for combining a
rapid ecological assessment, landscape indices, GIS- based wildlife habitat models, and
knowledge of minimum viable population sizes to guide landscape management decisions and
improve conservation outcomes through habitat restoration. The modelling results revealed that
the current viabilities for gaur and elephant are fair and poor for tiger and banteng. However,
landscape quality outside the current distributions was relatively intact for all species, ranging
from moderate to high levels of connectivity. In addition, the population viability for sambar is
very good under the current and desired conditions. If protected area managers in this complex
wish to upgrade the viabilities of gaur, elephant, tiger and banteng within the next 10 years, park
rangers and stakeholders should aim to increase the amount of usable habitat by approximately
2,170 km2 or 17% of existing suitable habitats. The key strategies are to reduce human pressures,
enhance ungulate habitats and increase connectivity of suitable habitats outside the current
distributions. This paper provides a particularly useful method for managers and forest policy
planners for assessing and managing habitat suitability for target wildlife and their population
viability in protected area networks where knowledge of the demographic attributes (e.g., birth
and death rates) of wildlife populations are too limited to perform population viability analysis.
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Consequences of long distance seed dispersal for a Thai tree species
Trevor Caughlin
Department of Biology, University of Florida

A single tree is rooted in place, yet tree populations often change
locations. Understanding how tree populations move is crucial for many conservation problems,
including reforestation, invasive species, and climate-change induced shifts in species
distribution. Increasing evidence from studies of animal movement, population genetics and the
fossil record suggests that long distance seed dispersal, on the scale of kilometers, is relatively
common. However, we currently lack an understanding of seed fate for seeds dispersed far away
from the parent tree. We quantify the effect of long and short distance seed dispersal on seedling
recruitment for Saccopetalum lineatum (Annonaceae), a tree naturally dispersed by large
mammals, including civets, bears and primates, at the Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary. Our
results show a survival advantage for seeds and seedlings dispersed long distances from adults,
even when the seeds arrive in different forest types than where adult trees are located. We discuss
the implications of these results for conservation of Thai forests.

การหาแหลงอาหารและการใชประโยชนพื้นที่อาศัยของนกกก
(Buceros bicornis) ในชวงนอกฤดูทํารังในตางสังคมปา โดยใช วิทยุติดตามตัว
USE OF RADIOTELEMETRY TO DETERMINE HABITAT USE AND FOOD RESOURCES OF THE
GREAT HORNBILL (Buceros bicornis) IN THE NON-BREEDING SEASON IN DIFFERENT TYPES OF
FORESTS

วิไลวรรณ กัลยะกูล
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
บทคัดยอ
นกกก (Buceros bicornis) เปนนกในวงศ Bucerotidae ซึ่งมีขนาดใหญที่สุดในกลุมนก
เงือกปา นกกกมีถิ่นอาศัยในสังคมปาหลากหลายไดแก ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปาดิบแลง ปาดิบ
เขา ปาดิบชืน้ และปาดิบฝน เนื่องจากถิ่นอาศัยของนกกกถูกคุกคามโดยเฉพาะอยางยิ่งในปาฝน
ดังนั้นการศึกษาการใชพนื้ ทีป่ าของนกกกจึงเปนสิ่งสําคัญ ในชวงนอกฤดูทํารัง ป 2006 ไดติดวิทยุ
ติดตามตัวกับนกกกเพศผูตัวเต็มวัย 4 ตัวในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง และลูกนก 2 ตัวใน
เทือกเขาบูโด อุทยานแหงชาติบูโด สุไหงปาดี ในการศึกษานี้สามารถบงบอกการใชพื้นที่ปาของนก
กกไดเพียง 3 ตัว โดยคํานวณจาก 95% Minimum Convex Polygon (MCP) ไดแก GH#28 ในเขต
รักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง และ GH#50 และ GH#80 ในเทือกเขาบูโด GH#28 ซึ่งรังอยูในปาดิบ
เขา แตใชพนื้ ที่สวนใหญในปาผลัดใบ 963.74 เฮกตาร (70%, n = 61) มากกวาปาดิบ (598.31
เฮกตาร, 38.30%) GH#50 ทํารังและใชพนื้ ที่สวนใหญอยูใ นปาดิบฝน (152.83 เฮกตาร, 77.25%, n =
31) เชนเดียวกับ GH#80 รังอยูในพืน้ ทีป่ าถูกรบกวน และใชพื้นทีเ่ กือบทั้งหมดในปาถูกรบกวน
(96.31 เฮกตาร, 91.82%, n = 29) ซึ่งทั้ง GH#50 และ GH#80 ใชพื้นที่ซอนทับกันเพียง 1.4 เฮกตาร
ตลอดชวงศึกษาพบวา ลูกนกกกมักอยูไ มไกลจาก บริเวณรังของมันเอง ในทุกสังคมปาความ
หนาแนนและความเดนของพืชอาหารมีผลตอการใชพนื้ ที่อาศัยของนกกกทั้ง 3 ตัว (p < 0.05)
รวมทั้งตนไมใหญก็อาจมีผลตอการใชพื้นที่ของนกกกในปาดิบและปาดิบฝน
ทั้งนี้พบวาตนไม
ขนาดใหญหลายชนิดเปนพืชอาหารนกเงือกและยังเพื่อเกาะพัก
นอกจากนีย้ ังพบวานกกกใน
เทือกเขาบูโด ใชพื้นที่นอกเขตอุทยานแหงชาติ ทั้งนี้เพราะอุทยานแหงชาติแหงนี้มพี นื้ ที่ขนาดเล็กและ
บริเวณนอกอุทยานฯ ดังกลาวนี้ มีพืชอาหารหลงเหลือเปนหยอมอยูบา ง โดยเฉพาะพืชวงศ Moraceae
ในกลุมตนไทร (Ficus spp.) และตนขนุน (Artocarpus spp.)

การใชประโยชนพื้นที่อาศัยของนกกก (Buceros bicornis Linnaeus, 1758) และนกเงือก
กรามชาง (Aceros undulates (shaw) 1881) ดวยเครื่องสงสัญญาณวิทยุติดตามตัวสัตว
ผานดาวเทียม ในอุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา
Habitat Use of Great Hornbill (Buceros bicornis Linnaeus, 1758) and Wreathed Hornbill
(Aceros undulates (shaw) 1881) by Platform Transmitter Terminals
in Khao Yai National Park, Nakhon Ratchasima Province
ยุทธภูมิ เกียรติอุมสม1 วิจักขณ ฉิมโฉม1พิไล พูลสวัสดิ2์ อนรรฆ พัฒนวิบูลย3นันทชัย พงศ
พัฒนานุรักษ4
บทคัดยอ
การศึกษาการใชประโยชนพื้นที่อาศัยของนกกกและนกเงือกกรามชาง ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ โดย
การติดเครื่องสงสัญญาณวิทยุติดตามตัวสัตวผานดาวเทียม (Platform Transmitter Terminals:
PTTs) บนตัวนก ไดดําเนินระหวางเดือนพฤษภาคม 2552 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 ผูวิจัยทําการติด
PTTs กับนกกก 2 ตัว และนกเงือกกรามชาง 2 ตัว พบวาขนาดพื้นที่อาศัยของนกเงือกกรามชางเฉลี่ยเทากับ
595.43 ตารางกิโลเมตร (595.43 ±409.70) สวนนกกกพื้นที่อาศัยเฉลี่ยเทากับ 423.50 ตาราง
กิโลเมตร (423.50 ±324.27)
ซึ่งพบวามีขนาดใหญกวาผลที่ไดจากการใชเครื่องสงสัญญาณวิทยุ
ติดตามตัวในอดีต (31±10, 17 ±8 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ) เมื่อเปรียบเทียบภายในชนิดพันธุเดียวกัน
การใชพื้นที่อาศัยของนกเงือกกรามชางมีการซอนทับกันรอยละ 51.49 สวนในนกกกมีการซอนทับกันรอยละ
22.05 นอกจากนี้ยังพบวานกเงือกกรามชาง (รหัส 88943) มีการเคลื่อนยายจากบริเวณรังดานบนอุทยาน
แหงชาติเขาใหญไปยังขอบอุทยานแหงชาติเขาใหญดานที่ติดตอกับอุทยานแหงชาติทับลาน และลูกนกกก (รหัส
88948) บินขามไปยังอุทยานแหงชาติทับลานชวงเดือนพฤศจิกายน 2553 จากการวิเคราะหการใช
ประโยชนพื้นที่พบวานกกกและนกเงือกกรามชางอาศัยอยูที่ระดับความสูงตั้งแต 20-1,340 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง ครอบคลุมประเภทปาทั้งหมด 9 ประเภทจากมากไปนอย ไดแก ปาดิบชื้น ปาดิบแลง ปา
ดิบเขา ปาเบญจพรรณ ปาเบญจพรรณฟนฟู ปาเบญจพรรณผสมตนลาน ปาไผ ทุงหญา และพื้นที่เกษตรกรรม มี
ระยะหางจากแหลงน้ําไกลที่สุด 3.14 และ 3.05 กิโลเมตร ตามลําดับ รอยละ 85.40 ของขอมูลที่ไดจาก
เครื่องสงสัญญาณวิทยุติดตามตัวสัตวผานดาวเทียมพบวามีแนวโนมถูกตองใกลเคียงกับตําแหนงจริง
ผลของการใช PTTs สามารถแกไขขอจํากัดจากการใชเครื่องสงสัญญาณวิทยุติดตามตัว (RadioTelemetry) ที่ไมสามารถติดตามไดเมื่อนกเงือกบินออกไปไกลเกินกวาที่เครื่องรับสัญญาณจะสามารถรับ
ได ซึ่งผลการศึกษาการใชประโยชนพื้นที่และแผนที่พื้นที่ที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยของนกเงือกทั้งสองชนิด
สามารถนําไปเปนแนวทางในการจัดการพื้นที่เพื่อการอนุรักษนกเงือกไดตอไป
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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การศึกษาไกฟา พญาลอ (Siamese fireback, Lophura diardi) โดยกลองดักถายภาพ
A Study of Siamese Fireback Lophura diardi by Camera Traps
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กลองดักถายภาพถูกนํามาใชประเมินประชากรและการแพรกระจายของไกฟาพญาลอในสถานีวิจัย
สิ่งแวดลอมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา กลองดักถายภาพถูกติดตั้งในพื้นที่ 46 จุด หางกัน 700 เมตร
ครอบคลุมพื้นที่ศึกษามากกวา 18 ตารางกิโลเมตร ทิ้งกลองไวเปนเวลา 14 วันตอจุดสํารวจ ระหวางเดือน
กุมภาพันธถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 เวลาสํารวจรวม 622 คืน (13.5±1.5 วัน/กับดัก) พบไกฟา 86 ครั้งที่เปน
อิสระจากกัน จาก 25 จุดสํารวจ คา naïve estimate of occupancy เทากับ 0.56 และคา estimate of occupancy
เทากับ 0.69 (±0.10) ขณะที่ความเปนไปไดในการตรวจจับเทากับ 0.29 (±0.05) แบบจําลอง Royle - Nichols
model ใหคาความชุกชุมเฉลี่ยตอพื้นที่เทากับ 1.48 (±0.62) ขณะที่คาความชุกชุมรวมเทากับ 68.20 (±28.41) สวน
แบบจําลอง Royle count data ใหคาความชุกชุมเฉลี่ยตอพื้นที่เทากับ 2.39 (±0.0.40) และคาความชุกชุมรวมเทากับ
110.16 (±18.60)
Abstract
We assessed the effectiveness of camera traps used to monitor the population and distribution of
Siamese fireback in Sakaerat Environmental Research Station, Nakhon Ratchasima. Camera-traps were
installed at 46 survey points, 700 m apart, spread over 18 km2 of the study area, 14 days/location, between
February and April 2010. Total of 622 trap-nights were accumulated (13.5±1.5 day/trap) and 86 independent
Siamese firebacks detections were obtained from 25 locations. We obtained a naïve estimate of occupancy of
0.56 and estimate of occupancy of 0.69 (±0.10) while the probability of detection was 0.29 (±0.05). The Royle Nichols model gave the average abundance/sample unit of 1.48 (±0.62) with the total abundance of 68.20
(±28.41). While the Royle count data model presented the average abundance/sample unit of 2.39 (±0.0.40)
with the total abundance of 110.16 (±18.60).

การศึกษาสํารวจเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลาในนกปาที่ถูกจับไดจากธรรมชาติในประเทศไทย
The survey study of Salmonella spp. in captive wild birds of Thailand
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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. ในนกปาที่ถูกจับไดจากธรรมชาติในประเทศไทย
โดยการใชกานสําลีฆาเชื้อเก็บตัวอยางอุจจาระจากรูทวารรวมของนกปาที่ถูกจับไดจํานวนทั้งสิ้น 188 ตัวอยาง
จากนั้นทําการเพาะแยกเชื้อจากตัวอยางที่เก็บไดโดยใช selective enrichment media และทดสอบทางชีวเคมี ไดผล
ดังนี้คือ พบเชื้อ Salmonella spp. จํานวน 18 ตัวอยาง คิดเปน 9.57 % ของตัวอยางที่ทําการศึกษาทั้งหมด โดยผล
การศึกษาพบเชื้อในนกปาอันดับ Passeriformes (n=10,5.32%), Falconiformes (n=5,2.66%), Cuculiformes
(n=2,1.06%), Ciconiformes (n=1,0.53%) การศึกษาในระดับซีโรวารพบเชื้อ S. Agona (n=4), S. Anatum (n=2),
S.Hvittingfoss (n=2), S. Thyphimurium (n=2), S. Corvallis (n=2), S.Amsterdam (n=1), S.Wandsworth (n=1),
S.Enteritidis (n=1), S.Aberdeen (n=1), S.Hadar (n=1) และ S.Stanley (n=1) โดยอันดับที่พบเชื้อมากสุดคือ
Passeriformes ซึง่ พบเชื้อ S. Agona, S. Anatum, S.Hvittingfoss, S. Thyphimurium และ S. Corvallis จากการศึกษาพบวา
มีเชื้อ Salmonella spp. ในนกปาที่ถูกจับไดจากธรรมชาติในประเทศไทย ซึ่งจัดเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการศึกษา
การเกิดโรคติดเชื้อ Salmonella spp. ในนกปาตอไปในอนาคต
Abstract
The objective of this study was to investigate the presence of Salmonella spp. in captive wild birds of Thailand. 188
fecal samples from cloacal swab were submitted to bacterial culture by selective enrichment media and biochemistry
test. The culture results revealed Salmonella spp. in 18 samples (9.57%) included order Passeriformes (n=10), order
Falconiformes (n=5), order Cuculiformes (n=2), order Ciconiformes (n=1). Eleven serovars were identified : S.
Agona (n=4), S. Anatum (n=2), S.Hvittingfoss (n=2), S. Thyphimurium (n=2), S. Corvallis (n=2), S.Amsterdam
(n=1), S.Wandsworth (n=1), S.Enteritidis (n=1), S.Aberdeen (n=1), S.Hadar (n=1) and S.Stanley (n=1). The most
frequent order was Passeriformes ( S. Agona, S. Anatum, S.Hvittingfoss, S. Thyphimurium and S. Corvallis). This is
the preliminary report of Salmonella spp. found in captive wild birds. Further study on wild birds as potential
reservoirs needs to be done.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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การกระจายตัวและพื้นที่ขุดหาอาหารของหมูปา (Sus scrofa) ในสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช
จังหวัดนครราชสีมา
DISTRIBUTION AND ROOTING SITES OF WILD BOAR (SUS SCROFA) IN
SAKAERAT ENVIRONMENTAL RESEARCH STATION, NAKHON RATCHASIMA
ศราวี อรุณ1, มงคลชัย โงนชาลี2, ทักษิณ อาชวาคม2, และ พงศเทพ สุวรรณวารี1
1
สาขาวิชาชีววิทยา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
2
สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 30370
บทคัดยอ
หมูปากําลังกลายเปนสัตวที่กอใหเกิดปญหาในหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย การขุดหา
อาหารของหมูปาทําใหเกิดความเสียหายตอระบบนิเวศและพืชผลหลากหลายชนิด อยางไรก็ตาม ขอมูลเกี่ยวกับ
หมูปาในแหลงอาศัยตามธรรมชาติของประเทศไทยยังมีอยูนอยมาก การกระจายตัวและพื้นที่ขุดหาอาหารของหมู
ปาถูกสํารวจที่สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมาในป ค.ศ. 2009 และ 2010 ขอมูลการปรากฏ
ตัว/ไมปรากฏตัวของหมูปา และขอมูลจากการสอบถามถูกบันทึกลงโปรแกรม ArcView เพื่อวิเคราะหหา
ความสัมพันธของหมูปากับชนิดของถิ่นอาศัยและรูปแบบการกระจายตัว โดยใช Ivlev’s electivity index และ
standardized Morisita index ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวาหมูปามีการกระจายตัวทั่วทั้งพื้นที่ศึกษา แตพื้นที่ขุดหา
อาหารพบสูงที่สุดในปาดิบแลง รูปแบบการกระจายตัวของพื้นที่ขุดหาอาหารมีลักษณะเปนแบบกลุม ขอมูลจาก
การศึกษานี้จะเปนประโยชนในการจัดการและการวิจัยหมูปาในประเทศไทยตอไป
Abstract
Wild boars (Sus scrofa) become pests in many areas of the world as well as in Thailand. Ground
rooting by wild boar can cause damages to ecosystems and crops. However, there is a lack of data of this
species in natural habitat of Thailand. The distribution and rooting sites of wild boar preliminary study was
conducted at Sakaerat Environmental Research Station, Nakhon Ratchasima in 2009 and 2010.
Presence/absence and interview data were recorded into ArcView to find the relationship of wild boar with
habitat types and its distribution patterns by Ivlev’s electivity index and standardized Morisita index,
respectively. The results showed that wild boars distributed throughout the study area, but the rooting sites were
highest in dry evergreen forest. The distribution pattern of rooting sites was clumped. The data from this study
are beneficial to the management and further study on wild boar in Thailand.

การศึกษาพันธุกรรมของวัวแดง ณ เขตรักษาพันธุสตั วเขาอางฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัลยา มนัสชัยวรกุล1, วริษฐา ธีรดิษฐากุล1, กําชัย กิจศิลป1, วลัยพร เครือสุวรรณ1,
ไสว วังหงษา2, นองนิด เกาลิ้ม1, มาโนชญ ยินดี3, วรวิทย วัชชวัลคุ1
บทคัดยอ
วัวแดง (Banteng, Bos javanicus brimanicus) ถือเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมที่อยูในสถานภาพใกลสูญ
พันธุ (Endangered-EN) การศึกษาทางดานพันธุกรรมเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษจึงถือเปนเรื่องที่จําเปน
ตัวอยางมูลจํานวน 6 ตัวอยางที่เก็บจากวัวแดง ในเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา ถูกนํามาเพิ่ม
จํานวนสายพันธุกรรมดวยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) เพื่อทําการหาลําดับเบสในสวนของ D-loop
ของ mitochondrial DNA ที่มีความยาว 194 Base pair โดยใช primer ที่จําเพาะ ผลการศึกษาพบวามีเพียง 1
haplotype เทานั้น และเมื่อทําการเปรียบเทียบกับรายงานการศึกษาวัวแดงทั่วโลก สรุปไดวาตัวอยางมูลวัวแดงใน
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไนมีลําดับทางพันธุกรรมในสวน D-loop เหมือนกับพันธุกรรมของวัวแดงที่เคยมี
รายงานในกัมพูชา อยางไรก็ดี จากผลการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาวัวแดงที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไนนาจะมี
ความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ํามาก ดังนั้นการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของวัวแดงในผืนปาอื่นๆ
จึงถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง เพื่อใชขอมูลพันธุกรรมในการจัดการประชากรและการอนุรักษวัวแดงในประเทศ
ไทยที่มีประสิทธิภาพตอไป
Abstract
Banteng (Bos javanicus brimanicus) is one of the endangered species (EN).
Genetic study to find the ways for conservation is there for necessary. Six feces
samples of banteng collected from Khao-Ang-Rue–Nai (KARN) wildlife sanctuary,
Chachoengsao province, were amplified by polymerase Chain reaction (PCR).
Sequencing of D-loop mitochondrial DNA using specific primer was done. The result
of 194 base pairs showed only one haplotype that same as the report in Cambodia.
This study indicated that genetic variation of banteng in KARN wildlife sanctuary
probably low, therefore, genetic diversity study of banteng in other forests become
essential for effective genetic population management and conservation of banteng in
Thailand.

_________________________________________________________________________________________
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คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม
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พันธุศาสตรเซลลของสัตววงศเสือบางชนิดในประเทศไทย.
พันธิวา แกวมาตย.
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
บทคัดยอ
การศึกษาพันธุศาสตรเซลลของสัตววงศเสือ 6 ชนิดในประเทศไทย ไดแก แมวดาว เสือ
ดาว เสือลายเมฆ เสือกระตาย เสือไฟ และเสือปลา ใชตัวอยางสัตวจากสวนสัตวนครราชสีมา และ
สวนสัตวสงขลา เตรียมโครโมโซมโดยการเพาะเลี้ยงเซลลเม็ดเลือดขาว เก็บเกี่ยวเซลลดวยเทคนิค
โคลชิซิน-ไฮโพโทนิค-ฟกเซชั่น-แอรดรายอิ้ง ยอมสีโครโมโซมแบบธรรมดา แถบสีแบบจี และ
แถบสีแบบจีที่ใหรายละเอียดสูง ผลการศึกษาพบวาเสือทั้ง 6 ชนิด มีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด
เทากับ 38 แทง ประกอบดวยโครโมโซมรางกาย 36 แทง และโครโมโซมเพศ 2 แทง แมวดาว เสือ
ปลา และเสือลายเมฆมีจํานวนโครโมโซมพื้นฐานเทากับ 74 เสือกระตาย เสือไฟ และเสือดาวมี
จํานวนโครโมโซมพื้นฐานเทากับ 72 ทําการจัดคาริโอไทปโดยแบงโครโมโซมรางกายออกเปน 6
กลุม และจัดโครโมโซมเพศไวคูสุดทาย ประกอบดวยกลุม A เปนโครโมโซมชนิดซับเมทาเซนตริก
ขนาดใหญ และขนาดกลาง 6 แทง กลุม B เปนชนิดอะโครเซนตริกขนาดใหญ และขนาดกลาง 8
แทง กลุม C เปนชนิดเมทาเซนตริกขนาดใหญ 4 แทง กลุม D เปนชนิดซับเมทาเซนตริกขนาดเล็ก 8
แทง กลุม E เปนชนิดเมทาเซนตริกขนาดเล็ก จํานวน 6-8 แทง กลุม F เปนชนิดเทโลเซนตริกขนาด
เล็ก 2-4 แทง โครโมโซมเอ็กซเปนโครโมโซมชนิดซับเมทาเซนตริกขนาดกลาง ยกเวนเสือดาว
โครโมโซมเอ็กซเปนชนิดซับเมทาเซนตริกขนาดเล็กโครโมโซมวายของแมวดาว เสือดาว เสือลาย
เมฆ และเสือกระตาย เปนโครโมโซมชนิดซับเมทาเซนตริกขนาดเล็กที่สุด และสามารถตรวจพบ
นอรอยูบนแขนขางสั้นของโครโมโซม E1 ซึ่งเปนโครโมโซมที่มีรอยคอดที่สอง โครโมโซมคูที่
ใหญที่สุด คือ โครโมโซมรางกายชนิดซับเมทาเซนตริก ผลจากการศึกษาการยอมแถบสีแบบจีบน
โครโมโซมระยะเมทาเฟสในแมวดาว เสือปลา เสือกระตาย เสือไฟ เสือลายเมฆ และเสือดาว พบวา
มีจํานวนแถบสีเทากับ 183, 184, 167, 204, 178 และ 163 แถบตอชุดโครโมโซมแฮพลอยด และมี
จํานวนแถบสีบนโครโมโซมระยะโปรเฟสตอนปลายเทากับ 236, 211, 183, 245, 222 และ 191 แถบ
ตอชุดโครโมโซมแฮพลอยดตามลําดับเสือทั้ง 6 ชนิดมีรูปรางและขนาดของโครโมโซมใกลเคียงกัน
และจากการเปรี ย บเที ย บโครโมโซมของเสื อ ทั้ ง 6 ชนิ ด กั บ โครโมโซมของแมวบ า น พบว า
โครโมโซมของเสือดาวมีลักษณะคลายกันกับโครโมโซมของแมวบานมากที่สุด

คาริโอไทปและอิดิโอแกรมของคางคาวหูหนูตีนโตเล็ก [Myotis horsfieldii (Temminck,
1840)] จากการยอมสีโครโมโซมแบบธรรมดาและแถบสีแบบจี
Karyotype and Idiogram of Horsfield’s Bat [Myotis horsfieldii (Temminck, 1840)] by
Conventional Staining and GTG-banding
ประวีรณ สุพรรณอวม1, อลงกลด แทนออมทอง1 และสัมภาษณ คุณสุข1
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
บทคัดยอ
คาริโอไทปและอิดิโอแกรมของคางคาวหูหนูตีนโตเล็ก [Myotis horsfieldii (temminck,
1840)] จากจังหวัดรอยเอ็ด ใชตัวอยางเพศผู และเพศเมียอยางละ 3 ตัว เตรียมโครโมโซมจากไข
กระดูก เก็บเกี่ยวเซลลดวยเทคนิคไฮโพโทนิค-ฟกเซชั่น-แอรดรายอิ้ง แลวยอมสีโครโมโซมดวย
เทคนิคการยอมสีโครโมโซมแบบธรรมดา และแถบสีแบบจี ผลการศึกษาพบวาคางคาวหูหนูตีนโต
เล็กมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากับ 44 แทง จํานวนโครโมโซมพื้นฐานเทากับ 56 ทั้งในเพศผู
และเพศเมีย โครโมโซมรางกายประกอบดวยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ 6 แทง ซับเม
ทาเซนทริกขนาดเล็ก 2 แทง อะโครเซนทริกขนาดเล็ก 2 แทง และเทโลเซนทริกขนาดเล็ก 32 แทง
โครโมโซมเพศเอ็กซเปนชนิดซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง โครโมโซมวายเปนชนิดอะโครเซนทริก
ขนาดเล็กที่สุด จํานวนแถบสีจากการยอมแถบสีแบบจีมีจํานวน 195 แถบ
Abstract
A karyotype and idiogram of Horsfield’s bat [Myotis horsfieldii (temminck, 1840)] from
Roi-Et province were studied. Chromosomes were prepared from bone marrows of three males
and three females. The hypotonic-fixation-air-drying technique was used and followed by
conventional staining and GTG-banding. The diploid number of Horsfield’s bat was 2n=44 and
fundamental number was 56 in both male and female. The autosomes consisted of 6 large
metacentic, 2 small submetacentric, 2 small acrocentric and 32 small telocentric chromosomes.
The X-chromosome and Y-chromosome ware medium submetacentric and smallest acrocentric
chromosomes, respectively. The number of banding pattern on haploid set from GTG-banding
technique was 195 bands.

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตววงศกระรอกในประเทศไทย
(Genetic Diversity of Family Sciuridae in Thailand)
วาที่รอยตรีสิทธิศักดิ์ จันทรัตน1, สัมภาษณ คุณสุข1 และอลงกลด แทนออมทอง1
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
บทคัดยอ
กระรอกจัดอยูใ นวงศกระรอก (family Sciuridae) เปนสัตวในกลุมฟนแทะ (rodent)
มี
ลักษณะเดน คือ มีฟนหนาที่ใหญและแข็งแรงอยูสองคู อยูดานบนหนึ่งคูแ ละดานลางอีกหนึ่งคู
ไมมีฟนเขีย้ ว ฟนมีการงอกยาวตลอด จึงจําเปนตองกัดแทะของแข็งเพื่อใหเกิดการสึกกรอน
กระรอกแบงออกเปน 2 วงศยอย คือ วงศยอ ยกระรอก (subfamily Sciurinae) ในประเทศไทย มี 8
สกุล 17 ชนิด และวงศยอยกระรอกบิน (subfamily Petauristinae) มี 6 สกุล 12 ชนิด การศึกษาครั้งนี้
เปนการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตววงศกระรอกบางชนิดในประเทศไทย โดย
มุงเนนการศึกษาทางดานพันธุศาสตรเซลล เพื่อหาจํานวนโครโมโซม (diploid chromosome, 2n)
โครโมโซมพื้นฐาน (fundamental number, NF) รูปรางและขนาดของโครโมโซม (type and size of
chromosome) และการศึกษาเอนไซมแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดส เพื่อศึกษาแบบแผนโปรตีน (protein
patterns) และน้ําหนักโมเลกุล (molecular weigh) ของเอนไซมแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดส เนื่องจากมี
ขอมูลที่นอยมากหรือไมมีเลย บางชนิดไมมีขอมูลในระดับสากล เพราะเปนสัตวเฉพาะถิ่นและเสี่ยง
ตอการสูญพันธุหรือมีการลดลงของประชากรในธรรมชาติอยางมาก
เนื่องจากการทําลายปาไม
ขอมูลที่ไดจะใชเปนขอมูลพื้นฐานที่มีความจําเปนตอการอนุรักษแหลงพันธุกรรม การขยายพันธุ
สัตวปาและการทําวิจัยขัน้ สูงตอไป

ความหลากชนิดของสัตวเลีย้ งลูกดวยนมขนาดเล็ก
ระหวางพื้นทีห่ ยอมปาขนาดเล็กกับพื้นที่ติดกับผืนปาขนาดใหญ
พงศพิทักษ ศรีบัณฑิต
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
บทคัดยอ
การศึกษาความหลากชนิด ของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กที่อาศัยอยูบนพื้นดินกับถิ่นที่อยูอาศัย ได
ทําการศึกษาเปรียบเทียบในสองพื้นที่ คือ สถานีวิจัยและฝกอบรมวนเกษตรตราด จังหวัดตราด และศูนยศึกษา
ธรรมชาติเชิงนิเวศเจ็ดคด-โปงกอนเสา จังหวัดสระบุรี โดยทําการวางกรงดักและหลุมดักในภาคสนามทุก 2 เดือน
ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 คิดเปนจํานวนทั้งสิ้น 5,460 trap-nights โดยเปนกรง
ดัก 3,780 trap-night และหลุมดักสัตว 1,680 trap-night จับสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กไดทั้งหมด 243 ครั้ง คิด
เปนความสําเร็จในการวางกรงดัก 6.29 % ความสําเร็จในการวางหลุมดักสัตว 0.29 % ไดสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาด
เล็กที่ถูกทําเครื่องหมาย 135 ตัว จาก 15 ชนิด โดยแยกเปนบริเวณสถานีฯ ตราดจํานวน 59 ตัวจาก 9 ชนิด บริเวณ
ศูนยฯ เจ็ดคดจํานวน 76 ตัวจาก 13 ชนิด พบวาศูนยฯ เจ็ดคด มีคาดัชนีความหลากหลายสูงกวาสถานีฯ ตราด อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สําหรับบริเวณสถานีฯ ตราด สวนยางพาราวนเกษตรเปนแปลงที่มีความหลากชนิด
มากที่สุด สวนบริเวณบริเวณศูนยฯ เจ็ดคด ปารุนสองเปนแปลงที่มีความหลากชนิดมากที่สุดใน ทั้งนี้หนูฟาน
เหลืองเปนชนิดมีขนาดประชากรมากที่สุดในทั้งสองพื้นที่ศึกษา ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปสนับสนุน
แนวความคิดในดานการจัดการพื้นที่ปาใหมีการเชื่อมตอกับพื้นที่ผืนปาอนุรักษขนาดใหญเพื่อที่ทําใหเกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพดานสัตวปาสูงกวาพื้นที่ที่เปนหยอมปาที่แยกตัวออกมาจากพื้นที่ปาอนุรักษ

ABSTRACT
The study of diversity of small mammals was investigated in Trat Agroforestry Research Station (TARS),
Trat Province are compared with Jedkod-Pongkonsao Natural Study and Ecotourism Center (JPNSEC), Saraburi
Province. Live trap and pitfall trap were used to survey bimonthly from October 2009 to September 2010. Total
sampling effort was 5,460 trap nights including 3,780 live-trapped rodents (trap success 6.29%) and 1,680 pitfalls
(trap success 0.29%). There were 135 individuals representing 15 small mammals species captured. 59 individuals of
9 species were from inside TARS, while 76 individuals of 13 species were captured from JPNSEC. JPNSEC was
higher in the Shannon-Wiener diversity index (H’) than TARS (P < 0.05). The agroforestry practice plot showed the
highest species diversity of TARS, while the secondary forest plot showed the highest species diversity of JPNSEC.
Maxomys surifer was a very common species in both of study sites. These results also suggest that the forest patch
contact within the large protected forest contains greater species diversity than that of the isolated forest patch.
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บทคัดยอ
นิติกีฏวิทยาเปนศาสตรที่วาดวยการศึกษาถึงแมลงและสัตวขาขอชนิดอื่นๆเพื่อประโยชนตอการสืบสวนสอบสวน
การตายของมนุษยและสัตวชนิดตางๆ ตลอดระยะเวลาที่ผานมาในประเทศไทยพบวายังคงมีการลักลอบฆาสัตวปา
กันอยางผิดกฎหมาย นิติกีฏวิทยาเปนอีกศาสตรหนึ่งที่นาจะสามารถนํามาชวยในการเชื่อมโยงผูตองสงสัยกับการ
ลักลอบฆาสัตวปาที่เกิดขึ้น โดยชวยระบุระยะเวลาการตาย สถานที่อยูของเหยื่อกอนตาย สภาพซากวาไดรับการ
ปฏิบัติอยางไรหลังตาย รวมถึงเปนตัวบงชี้ถึงยาและสารพิษที่เหยื่อไดรับกอนตาย โดยกุญแจสําคัญที่ใชคือชนิด
พันธุและระยะตางๆในวงชีวิต ของแมลงนั้นๆ อยางไรก็ดีชนิดของแมลงที่พบอาจจะขึ้นอยูกับชนิดพันธุของเหยื่อ
พื้นที่ที่สัตวเสียชีวิต สภาพแวดลอมโดยทั่วไป อาทิ อุณหภูมิ ความชื้น เปนตน ในขณะที่ประเทศไทยมีการศึกษา
ทางดานนี้ไมมากนักและสวนใหญเปนการศึกษาในเขตเมือง ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้คณะผูวิจัยฯจึงได
ทําการศึกษาเบื้องตนโดยใชซากสุนัขที่ถูกรถชนไปวางไวที่หยอมปาดานหลังโรงพยาบาลปศุสัตวและสัตวปา
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งติดกับเขตปาในธรรมชาติ
พบวาในชวง 30 นาทีแรกที่วางซากลงบนพื้นที่ศึกษา แมลงหวี่เปนแมลงที่พบไดมากที่สุดบนซาก สวนเห็บ แมง
มุม และแมลงวันหัวเขียวพบไดในจํานวนเล็กนอยเทานั้น แตหลังจาก 60 นาทีพบวาแมลงชนิดอื่นๆจะหายไป
เหลือแตแมลงวันหัวเขียวเปนสวนใหญและพบผีเสื้อกลางคืนไดในเวลาเย็น ตัวออนของหนอนแมลงวันพบได
หลังจากวางซากไปแลวสองวันโดยจะพบที่บริเวณรูเปดตางๆกอน อาทิ ชองปาก บาดแผล เปนตน นอกจากนี้ยัง
พบดวงปกแข็ง (family Scarabaeidae) และผึ้งไดในวันที่สามของการศึกษา หลังจากระยะเวลา 7 วันของการศึกษา
พบวาซากเนาสลายไปคอนขางมาก อยางไรก็ดีการศึกษาครั้งนี้เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่จะใชในการบงบอกเวลา
หลังจากการตายในระยะตน ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยใชซากสัตวชนิดอื่น ตลอดจนขยายระยะเวลาในการศึกษา
และศึกษาถึงความสัมพันธของแมลงที่พบกับภูมิภาคนั้นๆ
Abstract
Forensic entomology is the application of insects and other arthropods for criminal
investigation. It has many contributions especially indication of the post-mortem
interval (time since death). Since illegal killing of wild animals in Thailand still
occurs, forensic entomology will contribute significant information to connect the
suspect to the crime scene. For example, by locating the victim before death or
shortly after, it can be understood how the carcass was treated and better estimate the
use of drugs or poison. The key evidences for determine the post-mortem interval by
insects includes the species and stages of life that are exhibited. However, the species
and stage of life that are present on the carcass are dependent on the geography and
environment (ambient temperature, humidity etc) and the species of the victims..
Unfortunately, there are very few studies about the forensic entomology in the
animals (especially wild animals) in Thailand. The forensic entomology in Thailand
has been preliminary investigated in dog carcass, at the forest area nearby the
Livestock and wildlife hospital, Faculty of Veterinary Science, Mahidol University,

Sai Yok, Kanchanaburi, Thailand. Dog was hit by car and the carcass was collected
and moved from the road to the forest area immediately after death. The first 30
minutes after plant the carcass, Drosophila spp. is the main insect type found at the
carcass. Small groups of ticks, spiders and blowflies (Chrysomya spp.) were also
observed. After a while blowflies became the dominant group of insects. After dawn,
the flies disappeared and moths were found. Maggots were first found 2 days after
death primarily at the open orifice such as mouth and open wound. Dung beetles
(family Scarabaeidae) and bees also found at the third day after death. This
information are only the basic information that could provide a roughly idea to
indicate the precise time since death by the presence of insects. It still required further
studied including carcass type, longer period of investigation time, species
identification of insect, and its relation to the ambient environment.

รวมบทคัดยอ
(ภาคโปสเตอร)

การศึกษาพันธุกรรมของควายปา
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี
§

สมโภช ดวงจันทราศิริ* ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ* สุนทร ฉายวัฒนะ* นริศ ภูมิภาคพันธ รองลาภ สุขมาสรวง
£

¥

มาโนชญ ยินดี นองนิด เกาลิ้ม วรวิทย วัชชวัลคุ

§

¥

บทคัดยอ
ควายปา (Bubalus spp.) เปนสัตวปาสงวนที่สําคัญของประเทศไทย พบไดเฉพาะในเขตรักษาพันธุสัตว
ปาหวยขาแขง จ.อุทัยธานี เทานั้น การศึกษาทางดานพันธุกรรมเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษจึงถือเปนเรื่องที่
จําเปน ในการศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาลําดับเบสในสวนของ Cytochrome b ใน mtDNA โดยนํามูลควายปาจํานวน 50
ตัวอยางมาสกัดดีเอ็นเอเพื่อศึกษาและเพิ่มจํานวนสายพันธุกรรมโดยใช primer ที่จําเพาะดวยวิธี Polymerase Chain
Reaction (PCR) จากผลการศึกษาพันธุกรรมความยาว 360 base pair พบวามีเพียง 2 haplotype เทานั้น เมื่อ
ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับพันธุกรรมของควายเลี้ยงในประเทศจีน พบวาพันธุกรรมของควายปาเกือบทั้งหมดมี
ลักษณะพันธุกรรมในสวนของ cytochrome b เชนเดียวกันกับที่เคยมีรายงานของควายเลี้ยงสวนใหญที่มีอยูใน
ประเทศจีน อีกทั้งยังตรงกันกับรายงานการศึกษาพันธุกรรมจากกะโหลกของควายปาในไทยที่ผานมา นอกจากนี้
ยังพบวามี 1 ตัวอยางที่มีพันธุกรรมที่แตกตางออกไปและจัดเปน new haplotype ที่ไมเคยมีรายงานมากอน จากผล
การศึกษาครั้งนี้ชี้ใหเห็นวาควายปาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงมีความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ํามาก
และอาจจะเปนกลุมประชากรที่เปนตนกําเนิดและมีพันธุกรรมดั้งเดิมของควายเลี้ยงที่แพรหลายกันอยูในประเทศ
จีน อยางไรก็ดีการศึกษาพันธุกรรมในสวนอื่นถือเปนเรื่องจําเปนเพื่อกําหนดความเชื่อมโยงและสายวิวัฒนาการ
ของควายปาและควายเลี้ยงในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหชัดเจนยิ่งขึ้น อันจะเปนประโยชนอยางสูง
ตอการอนุรักษควายปาและควายเลี้ยงในภูมิภาคนี้ตอไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*กรมอุทยานสัตวปาและพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประเทศไทย
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ประเทศไทย
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประเทศไทย
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยอูเทรค ประเทศเนเธอรแลนด

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ธรรมชาติของสวนสัตวเชียงใหม
ชวิน ไชยสงคราม1 ณัฐพร ใกลชิด1 ตุลยวรรธ สุทธิแพทย2 เครือวัลย พิพัฒสวัสดิกุล3
บทคัดยอ
จากโครงการวิจัยความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตวสะเทินและสัตวเลื้อยคลานใน
พื้ น ที่ สวนสัตว เ ชี ย งใหม ได ทํา การสํ า รวจความหลากหลายของสั ตว ส ะเทิ น น้ํา สะเทิ น บกและ
สัตวเลื้อยคลาน และทําการสํารวจชนิดของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม นก และกลวยไมชนิดพันธุดั้งเดิม
ดวย โดยทําการสํารวจตั้งแตเดือนเมษายน 2552 ถึงเดือนพฤษภาคม 2553 พบสัตวสะเทินน้ําสะเทิน
บก 22 ชนิด เชน กบทูด (Limnonectes blythii) กบหงอน (Limnonectes pileatus) เขียดงูเกาะเตา
(Ichthyophis kohtaoensis) สัตวเลื้อยคลาน 39 ชนิด เชน จิ้งจกดินสยาม (Dixoneus siamensis)
ตุกแกปา (Cyrtodectylus
sp.) กิ้งกานอยหางยาว (Takydromus sexlineatus) งูดินบาน
(Ramphotyphlops braminus) ตะกวด (Varanus bengalensis) นก 38 ชนิด เชน นกกระปูดใหญ
(Centropus sinensis) นกแซงแซวหางบวงใหญ (Dicrurus paradiseus) สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 4 ชนิด
ไดแก หนูผี (Crocidura sp.) กระรอกทองแดง (Callosciurus erythraeus) กระรอกหลากสี
(Callosciurus finlaysoni) กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops mcclellandi) และกลวยไมชนิดพันธุ
ดั้งเดิม 10 ชนิด เชน เอื้องแปรงสีฟน (Dendrobium seccundum)
ในการวิจัยและศึกษาตอไป จะทําการศึกษาความหลากหลายของสัตวกลุมที่มีขอปลอง นก
และพืช ในพื้นที่สวนสัตวเชียงใหมเพื่อเปนฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ
ตอไป
1

สวนสัตวเชียงใหม 100 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดชียงใหม 50000
3
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 ถนนเจริญประเทศ อําเภอเมือง จังหวัดชียงใหม 50000
2

ความสําเร็จครั้งแรกของการปฏิสนธิภายนอกรางกาย และการยายฝากตัวออนในละมั่งพมา
First success of in vitro fertilization and embryo transfer in the Thamin Eld’s deer
อัมพิกา ทองภักดี1 เดบรา เบอรก2 ธีรวัฒน ธาราศานิษ3 สิทธวีร ทองทิพยศิริเดช4 วัลยา ทิพยกันทา1 วิศิษฐ
อาศัยธรรมกุล1 ชัยณรงค ปนคง1 สกนธ นอยมูล1 ดารกา ทองไทยนันท1 สุเมธ กมลนรนาถ1 ปแอร คอมิซอลิ5
และ บริพัตร ศิริอรุณรัตน1
1
องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ ประเทศไทย2 สถาบันวิจัยทางการเกษตร นิวซีแลนด3 คณะสัตว
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย4 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประเทศ
ไทย5 สวนสัตวแหงชาติสมิธโซเนียน ประเทศสหรัฐอเมริกา
บทคัดยอ
การปฏิสนธิภายนอกรางกาย (ไอวีเอฟ) เปนเครื่องมือชวยแกไขปญหาความไมสมบูรณพันธุในมนุษย
และสัตว และไดนํามาใชในการพัฒนาพันธุกรรมสัตวปา นอกจากนี้ยังเปนวิธีที่ชวยผลิตลูกสัตวจากโอโอไซต
และตัวอสุจิแชแข็งจากสัตวที่เพิ่งตาย การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบ 1) การพัฒนาของตัวออนละมั่ง
(Rucervus eldii thamin) ที่ผลิตดวยวิธีไอวีเอฟ และ 2) ความสําเร็จของการตั้งทองภายหลังการยายฝากตัวออน
เก็บโอโอไซตจากรังไขละมั่งเพศเมียที่ไดรับการกระตุนดวยฮอรโมน
เลี้ยงโอโอไซตใหเจริญถึงระยะพรอม
ปฏิสนธิกอนการเลี้ยงรวมกับตัวอสุจิเปนเวลา 20 ชั่วโมง ตัวออนละมั่งสามารถพัฒนาสูระยะคลีเวจ (2-4 เซลล)
โมรูลาและ บลาสโตซีส ในชั่วโมงที่ 36 144 และ 192 ภายหลังการปฏิสนธิ ตามลําดับ สําหรับการยายฝากตัวออน
ยายฝากตัวออนระยะคลีเวจเขาสูทอนําไขของตัวรับ
ผลการทดลองพบวาละมั่งแมรับจํานวนสองในสามตัว
(66.7%) ตั้งทอง แตคลอดลูกตายกอนกําหนด (อายุการตั้งทอง 7 เดือน 2 สัปดาห) การศึกษานี้เปนการศึกษาแรกที่
ประสบความสําเร็จในการผลิตตัวออนละมั่งเจริญจนถึงระยะบลาสโตซีส และแมตัวรับตั้งทอง
Abstract
In vitro fertilization (IVF) has been recognized as a useful tool for solving infertility problems in
human and animals. For wildlife conservation, this has been used for propagation of endangered species.
Additionally, it is also possible to produce embryos from oocytes and sperm collected from dead animals for
genetic banking. The aims of this study were to investigate 1) the developmental competence of Eld’s deer
(Rucervus eldii thamin) embryos produced by IVF and 2) the pregnancy success after embryo transfer (ET).
Oocytes were collected after ovariectomy or follicular laparoscopic aspiration from hormonal induced females.
The oocytes were cultured for maturation before co-incubated with sperm for 20 h. Embryos developed to
cleavage, morula and blastocyst stages at 36, 144 and 192 h after IVF, respectively. For ET, embryo(s) at 2-4
cell stage was transferred into the recipients’ oviduct. Two of three (66.7%) recipients became pregnant and
delivered premature stillbirth (7 months and 2 weeks old of gestation). In conclusion, the study demonstrates
the first success of Eld’s deer blastocyst production and pregnancy establishment.

การศึกษาพฤติกรรมและฮอรโมนในแมวปาหัวแบน
Behavioral and Hormonal Studies
of Flat-Headed Cat (Prionailurus planiceps)

ดารกา ทองไทยนันท* สุเมธ กมลนรนาถ* กิตติ บัวเพชร * สมพร ยองกิม้ * มาโนชญ ยินดี**
*องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ**คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยอูเทรค ประเทศ
เนเธอรแลนด
บทคัดยอ
แมวปาหัวแบน (Flat-headed Cat, Prionailurus planiceps) ถูกจัดอยูในสถานภาพหายาก
ใกลสูญพันธุ (Endangered Species, IUCN 2010) องคการสวนสัตวซึ่งมีสัตวชนิดนี้อยูในการดูแลที่
สวนสัตวสงขลา จ.สงขลา และสวนสัตวเปดเขาเขียว จ.ชลบุรี จึงไดมีโครงการศึกษาพฤติกรรม
ธรรมชาติพื้นฐาน พฤติกรรมการสืบพันธุ และศึกษาระดับฮอรโมนที่เกีย่ วของกับระบบสืบพันธุ
โดยการสกัดจากมูลแมวปาหัวแบน อาทิ ฮอรโมนเอสโตรเจน (Estrogen, E2) โปรเจสเตอโรน
(Progesterone, P4) ในเพศเมียและฮอรโมนเทสโทสเตอรโรน (Testosterone, T) ในเพศผูดว ยวิธี
Enzyme Immunoassay (EIA) ผลจากการศึกษาพบวาสัตวปรับตัวเขากับสภาพพื้นที่เลี้ยงไดดี
สามารถขยายพันธุได
การศึกษานีย้ ังชวยยืนยันรายงานกอนหนานี้ที่วา เปนสัตวกนิ กลางคืน
(Nocturnal
animal)
เนื่องจากพบพฤติกรรมกระตือรือรนในชวงเย็นจนถึงเชาอยางชัดเจน
เปรียบเทียบกับการนอนในโพรงเกือบตลอดเวลาในชวงกลางวัน อาหารหลักที่เหมาะสมคือปลา
เพราะสัตวมกี ารขับถายเปนประจําทุกวัน สําหรับพฤติกรรมการลาเหยื่อพบวาแมวปาหัวแบนจะรอ
จับเหยื่อที่ริมน้ําและใชตีนหนาตวัดเหยื่อขึ้นมาบนฝงแลวคอยจับกิน สวนระยะเวลาตั้งทองพบวา
นอยกวา 57 วัน ใหกําเนิดลูกครั้งละ 1-2 ตัว อีกทั้งการศึกษาในครั้งนีบ้ งชี้วาจําเปนตองแยกตัวผูและ
ตัวเมียออกจากกันหลังการผสมพันธุ เนื่องจากสังเกตพบวาตัวเมียจะไมยอมใหตวั ผูเขาใกลอีกเลย
หลังการผสมพันธุและเมื่อคลอดลูกแลวแมวปาหัวแบนตัวผูมที าทีเขาทํารายลูกอยางชัดเจน
นอกจากนี้พบวาวงรอบการเปนสัดของแมวปาหัวแบนอยูในชวงประมาณ 16-29 วัน จากการศึกษา
ระดับฮอรโมนเอสโตรแจนและโปรเจสเตอโรนบงชี้ใหเห็นวามีความเปนไปไดทแี่ มวปาหัวแบน
เพศเมียจะมีทงั้ ความสามารถในการตกไขไดเองโดยไมจาํ เปนจะตองมีการกระตุนจากตัวผู
(Spontaneous Ovulation) และเกิดการตกไขหลังจากไดรับการกระตุนจากการผสมพันธุจากตัวผู
(Mating-induced Ovulation) จึงนาจะมีการศึกษาตอเนื่องเพื่อใหทราบถึงรายละเอียดในวงรอบการ
เปนสัดและขอมูลเกี่ยวกับการสืบพันธุอยางชัดเจนยิ่งขึน้ อยางไรก็ดีในสวนของฮอรโมนอื่นๆไม
พบลักษณะใดที่เดนชัดพอจะสรุปได

Abstract
Flat-headed cats (Prionailurus planiceps) is listed as endangered by the International
Union for Conservation of Nature (IUCN, 2010). The number of animal is limited in
natural and captivity in Thailand. Under the zoological park organization, Songkla
Zoo and Khao Kheow Open Zoo, was study in natural live, sexual behaviors and
reproductive hormonal profiles by validate fecal hormone analysis such as estrogen
(E2), progesterone (P4) in females and testosterone (T) in males using Enzyme
Immunoassay (EIA). This study indicated animals can breed very well in captivity
and supported they are nocturnal because they spend the whole day inside nesting box
but active during evening until early in the morning. Fish is a suitable food because
animal defecate as normal. Cats hunt the prey by whip prey up to the ground then eat
it. Gestation period less than 57 days, litter size is 1-2 cubs. This study indicate to
separate male and female after breed because female will not allow male get close and
male will attack the cub. Estrus cycle averaged 16-29 days. Result of estrogen and
progesterone study can identify that this cat have both spontaneous and matinginduced ovulation. Exactly estrus cycle and reproductive status need to study in the
future. However, other hormone data is not significant.

ลักษณะโครงสรางเสนขนของสัตววงศกวางและกระจงในประเทศไทย
นคร สลางสิงห1 นุชจรี พืชคูณ1 บริพัตร ศิริอรุณรัตน1 และประทีบ ดวงแค2

ทําการศึกษาลักษณะเสนขนของสัตววงศกวาง (Family Cervidae) และวงศกระจง (Family
Tragulidae) ในประเทศไทย ทั้งหมด 7 ชนิด ไดแก เกงธรรมดา เกงหมอ กวางปา ละมั่งทั้ง 2 สาย
พันธุไดแกละมั่งพันธุไทยและพันธุพมา เนื้อทราย กระจงเล็ก และกระจงควาย โดยศึกษารูปราง
ภายนอกของเสนขน ลายเปลือกขน(cuticle) แกนขน (medulla) และพืน้ ที่หนาตัดเสนขน (cross
section)
จากการศึกษาในสัตววงศกวางพบวาขนาดเสนผานศูนยกลางของกวางปามีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด (203.44±80.23 μm) รองลงมาไดแกละมั่งพันธุพมา (157.58±24.26 μm) เนื้อทราย
(152.50±56.64 μm) ละมั่งพันธุไทย (149.78±46.71 μm) เกงหมอ (128.66±24.52 μm) เกงธรรมดา
(120.11±33.43 μm) ลักษณะรากขนของสัตวในวงศกวางทั้งหมดเปนแบบแกวไวน (wineglassshaped root) สวนลายเปลือกขนของสัตววงศกวางพบ 2 แบบ คือ regular wave และ irregular wave
แกนขนสัตววงศกวางพบเปนแบบ wide medullar lattice รูปแบบพื้นที่หนาตัดสัตววงศกวางพบ 4
แบบ คือ oblong medium size medulla, oval large medulla, oval medium size medulla และcircular
large medulla
สวนสัตววงศกระจง ในกระจงควายมีขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย120.52±20.46 μm และ
กระจงหนู 82.51±8.71 μm รูปแบบรากขนวงศกระจงเปนแบบแกวไวน (wineglass-shaped root)
ลายเปลือกขนวงศกระจงพบแบบ regular wave รูปแบบแกนขนวงศกระจงพบเปนแบบ wide
aeriform lattice และรูปแบบพื้นที่หนาตัดของกระจงหนูพบเปนแบบ circular large medulla และ
oval large medulla สวนกระจงควายพบเปนแบบ oval large medulla และ oblong large medulla

1

สวนอนุรักษ วิจัย และการศึกษา องคการสวนสัตว 71 ถนนพระราม5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ. 10300
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

2

คุณภาพน้ําเชือ้ และลักษณะรูปรางของตัวอสุจิแมวดาว (Prionailurus bengalensis)
Semen characteristic and sperm morphology of leopard cat (Prionailurus bengalensis)
อัมพิกา ทองภักดี1 รุงทิพย อินทะศรี1 วัลยา ทิพยกันทา1 ดารกา ทองไทยนันท1 เนติ์ ตันประดิษฐ2 สุเมธ กมลนร
นาถ1บริพัตร ศิริอรุณรัตน1 และ มงคล เตชะกําพุ2
1
องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ 2 ภาควิชาสูติศาสตร เธนุเวชวิทยาและ วิทยาการสืบพันธุ คณะสัตว
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บทคัดยอ
ศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําเชื้อ และลักษณะตัวอสุจิของแมวดาว (Prionailurus bengalensis)
วัดปริมาตรความจุของลูกอัณฑะ และรีดเก็บน้ําเชื้อจากแมวดาวเพศผู อายุ 1-5 ป น้ําหนัก 2.7-5 กิโลกรัม จํานวน
12 ตัว ดวยวิธีกระตุนกระแสไฟฟา (จํานวน 3 ครั้ง ครั้งละ 10 การกระตุน ขนาด 2-5 โวลต) ตรวจสอบปริมาตร
และ ความเปนกรด-ดางของน้ําเชื้อ ประเมินอัตราการเคลื่อนที่ ความเขมขน การมีชีวิต ความปกติของหัว และหาง
ของตัวอสุจิ ตรวจสอบลักษณะรูปรางของตัวอสุจิโดยการวัดขนาดหัวและความยาวหางดวยเครื่องตรวจตัวอสุจิ
ไอวอส โดยโปรแกรมโอวอล เมทริกซ ผลการศึกษาพบวาแมวดาวมีปริมาตรความจุของลูกอัณฑะรวม 1.82 ±
0.6 เซนติเมตร3 (คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) มีปริมาตรที่มีตัวอสุจิ 127.2 ± 75.3 ไมโครลิตร มีความเปน
กรด-ดาง 7.8 ± 0.6 ตัวอสุจิมีการเคลื่อนที่ 73.3 ± 16.4% ตัวอสุจิมีชีวิต 70 ± 12.16% ความเขมขนของตัวอสุจิ
151.9 ± 119.0 x 106 ตัว/มิลลิลิตร ตัวอสุจิที่มีหัวและหางปกติ 96.9 ± 2.47 และ 80.4 ± 11.5% ตามลําดับ ลักษณะ
รูปรางหัวอสุจิปกติมีขนาด (ยาวที่สุด x สั้นที่สุด) 5.0 ± 0.2 x 3.1 ± 0.2 ไมครอน
และมีความยาวหาง 49.7
± 5.2 ไมครอน การตรวจคุณภาพน้ําเชื้อ และรูปรางลักษณะตัวอสุจินี้เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการวินิจฉัยความ
สมบูรณพันธุ และการแชแข็งน้ําเชื้อซึ่งเปนประโยชนในการขยายพันธุสัตวปาดวยเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ
ตอไป การศึกษานี้ไดรับทุนสนับสนุนจากองคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภและสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว)
Abstract
The aim of the study was to investigate semen characteristic and sperm morphology of leopard cats
(Prionailurus bengalensis). Testicular volume and semen quality were assessed from 12 mature leopard cats
(age 1-5 years old, weight 2.7-5 kg). Semen was collected by electroejaculation (3 series of 10 stimulation of 25 volts DC). Semen quality (ejaculated semen volume, pH, motility sperm concentration, sperm viability and
percentage of normal sperm) was assessed. Sperm morphology was investigated by measuring of head
dimension and tail length using IVOS sperm analysis system, Oval Metrix Software. Results showed that
leopard cat testicular volume was 1.82 ± 0.6 cm3 (mean ± SD). Average semen volume was 127.2 ± 75.3 μl (pH
7.8 ± 0.6). Sperm motility was 73.3 ± 16.4% and percent live sperm was 70 ± 12.2%. Sperm concentration was
151.9 ± 119.0 x 106 spermatozoa/ml. Percentages of normal sperm head and tail were 96.9 ± 2.5 and 80.4 ±
11.5%, respectively. Sperm head dimensions were 5.0 ± 0.2 x 3.1 ± 0.2 (major x minor axes) and tail length
was 49.7 ± 5.2 μ. This basic information would be valuable for fertility assessment and semen cryopreservation.
Banked semen and assisted reproductive technologies can play important roles on captive breeding
management in endangered felids.

Feeding competition in wild Assamese macaques (Macaca assamensis)
at Phu Khieo Wildlife Sanctuary
Marlies Heesen, Julia Ostner, Oliver Schülke
Max-Planck Institute for Evolutionary Anthropology Leipzig, GermanyCourant Research Centre
for Evolution of Social Behaviour Georg-August Universität Göttingen Göttingen, Germany
Abstract

Preliminary results on the effects of female dominance rank on nutrient intake are discussed as
part of a larger study on diet, feeding behaviour, competition, fitness, and social structure in wild
Assamese macaques (Macaca assamensis). This knowledge will contribute to the refinement of
socioecological theory which aims to link the density, quality, and distribution of food sources to
the mode and strength of feeding competition, and ultimately female fitness, and the evolution of
primate social systems. Behavioural observations were conducted on 15 adult female Assamese
macaques, members of a group of 49 individuals, at Phu Khieo Wildlife Sanctuary in northeastern
Thailand. In total 1018 hours of behavioural data have been accumulated. In addition 73 different
food items have been analysed for fibre (ADF, NDF, and NDL), protein, ash, moisture, lipids,
carbohydrates and total energy in the nutritional laboratories of Kasetsart University while bite
rates and bite weights have been recorded for the same food items. Feeding time is highly skewed
with 63 percent of the total feeding time dedicated to fruit, 25 percent to animal matter, 10
percent to leaves and 2 percent to flowers. Data on individual item-specific feeding time, bite
rates, bite weights and nutritional content will be integrated to measure the gross energy intake of
different females. Energy intake will then be related to social dominance rank to estimate the
strength of contest competition. In a situation where females directly contest over food sources
high-ranking females are predicted to have higher nutrient intake rates compared to lower-ranking
females. Ultimately, such differences in energy intake are expected to result in a rank-related
skew in fitness which will increase with the intensity of contest competition. As the strength of
this competition is predicted to have a strong influence on the social structure of primate groups
in terms of dominance relations, agonistic and affiliative behaviours and dispersal patterns, this
study will provide a possible explanation for the social organisation of Assamese macaques and
other primate species.

The Structure and Function of Female-Female Social Relationships in Wild Assamese
Macaques (Macaca assamensis)
Sally Macdonald
Courant Research Centre for Evolution of Social Behaviour
Georg-August Universität
Göttingen, Germany

Abstract

The overall aim of this project is to improve our understanding of the structure and function of
female-female social relationships within a group of wild assamese macaques (Macaca
assamensis) ultimately contributing to our understanding of the benefits of social relationships for
both human and non-human female primates in general. Among humans strong social relationship
are believed to help maintain good mental and physical health while among non-human primate
well socially integrated females have been shown to experience higher rates of infant survival,
however the specific proximate mechanisms behind these benefits remain unclear. This project
makes use of a combination of traditional methods and more modern techniques, specifically
Social Network Analysis new to animal behaviourists, to make a thorough investigation of the
structures and potential functions of female-female relationships among assamese macaques.
Structure/Fractal Patterns The project also focuses in on three potential fitness benefits of social
relationships in particular; buffer from the low level chronic stress of group life, the enhancement
of cooperative behaviour (i.e. the ability to take great risks and receive greater gains from
individuals you regularly interact with) and improved access/tolerance around feeding resources.
The project is being carried out within Phu Khieo Wildlife Sanctuary, Chaiyaphum Province,
north-eastern Thailand, with both focal and daily group scan data being collected on a single group
wild assamese macaques (Macaca assamensis) consisting of 49 individuals. Presented here is the
initial analysis of the structural patterns of the group’s social relationships over the first six
months of the project, which encompasses both the birthing and mating season of the group,
giving an initial insight into the structure of the groups social relationships and how they compare
with those of other human and non-human species.
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