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บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชวงอายุในการเรียนรูเสียงรองเพลงของลูกนกปรอดหัวโขนโดย

ศึกษาความสัมพันธของรูปแบบการคัดหลั่งฮอรโมนเทสทอสเทอโรนและรูปแบบเสียงรองเพลงของนกปรอด

หัวโขนวัยออนในชวงอายุ 4-9 เดือน โดยนําลูกนกปรอดหัวโขนเพศผูจํานวน 12 ตัว จากการเพาะ มาเลี้ยงในกรง

ละ 1 ตัว เรียงกรงเลี้ยงเปนวงกลมรอบเครื่องขยายเสียงเทปตนแบบจากนกตัวเต็มวัยเพศผู เปดเสียงตนแบบให

ลูกนกฟงทุกวันในชวงเวลา 07.00-11.00 น. เปนเวลา 6 เดือน ทําการบันทึกเสียงรองดวยเครื่อง Sony ICD-BM1 

เพื่อวิเคราะหเสียงรองเพลงในรูปแบบโซโนแกรมดวยโปรแกรม Avisoft SAS Lab Pro version 4.3 พรอมเก็บมูล

ลูกนกทุกตัวในแตละชวงอายุเพื่อตรวจสอบปริมาณฮอรโมนเทสทอสเทอโรนดวยวิธีเรดิโออิมมูโนเอสเสย 

(Radioimmunoassay) และทดสอบความแตกตางของคากลาง (Median) ของปริมาณฮอรโมนแตละชวงอายุ

ดวยวิธี Mann-Whitney U-test ที่ P=0.05  พบวาปริมาณฮอรโมนเทสทอสเทอโรนมีแนวโนมต่ําในชวงอายุ 4-6 

เดือน แตเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องในชวงอายุ 7-9 เดือน สอดคลองกับรูปแบบเสียงรองเพลงของนกปรอดหัวโขนที่

มีการพัฒนาจากเสียงรองไมเกิน 4 พยางคในชวงอายุ 4-6 เดือนเปนทวงทํานองเสียงรองเพลงที่มี 4-5 พยางคซึ่ง

มีหลากหลายของรูปแบบเสียงรองเพลงในชวงอายุ 7-9 เดือน  
 
คําสําคัญ : นกปรอดหัวโขน  ฮอรโมนเทสทอสเทอโรน  รูปแบบเสียงรอง 

 

ABSTRACT 
The objective of this study was to determine the song-learning age period by investigating 

the relationship between testosterone levels and song types of young Red whiskered Bulbul, 

Pycnonotus jocosus. The captive breed twelve young male Red whiskered Bulbuls aged 4 months 

(November) were employed in this study. Song model recorded on CD player was played every day 

via a loudspeaker connected to an amplifier at 07.00-11.00 a.m. during 6 months of the experiment 

starting from November to April. The loudspeaker was located at the center of the 12 surrounding bird 
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cages. Song was recorded by Sony ICD-BM1 and sonogram were analyzes by Avisoft SAS Lab Pro 

(version 4.3). The feces were collected every month to determine testosterone levels by 

radioimmunoassay (RIA) method. The differences of median of testosterone between aged group 

were analyzed by method of Mann Whitney U-test at P=0.05. We found that testosterone levels 

tended to be low at the age of 4-6 months but significantly increased at the age of 7-9 months. 

Accordingly, the Red whiskered Bulbul aged 7-9 months learned to develop the song phrase 

composing of 4-5 syllables as compared to the song phase developed not more than 4 syllables at 

the age of 4-6 months. 
  
Keywords : Red whiskered Bulbul, Testosterone, song type 
E-mail : irine_cbmu@hotmail.com 

 

คํานํา 
นกติดตอส่ือสารโดยใชเสียงคลายกับภาษามนุษย เพียงแตเสียงรองของนกเปนสัญชาตญาณ นกรอง

ส่ือสารไดตั้งแตเกิดแมไมเคยไดยินเสียงนั้นมากอน (Catchpole, 1979) แตภาษาของมนุษยเกิดจากการเรียนรู

เมื่อไดยินเสียงตนแบบ และมีการฝกฝนจึงสามารถพูดภาษาใดภาษาหนึ่ง (Jarvis, 2004) เสียงรองของนกเปน

การส่ือสารที่มีความซับซอน และเปนสื่อที่สําคัญของนกที่ใชในการติดตอ อาจสงเปนสัญญาณยาวและซับซอน

หรือส้ันและไมซับซอน (Catchpole and Slater, 1995) ซึ่งจัดวาเปนวิวัฒนาการสูงสุดแบบหนึ่งของการสื่อสาร

ดวยเสียงรอง (นริทธิ์, 2536)  

นกปรอดหัวโขนจัดอยูในวงศปรอด PYCNONOTIDAE มีชื่อสามัญเปนภาษาอังกฤษวา Red 

whiskered Bulbul และชื่อวิทยาศาสตรวา Pycnonotus jocosus สวนในประเทศไทยนกปรอดหัวโขนมีชื่อเรียก

ตางๆ กัน เชน นกปรอดหัวโขนเคราแดง นกกรงหัวจุกของภาคใต นกปรอดจุกของภาคกลางและนกพีชหลิวของ

ภาคเหนือ (มัลลิกา, 2549) โดยอยูในกลุมนกรองเพลง (Passeriformes) สงเสียงรองตลอดทั้งปและนกเพศเมีย

สามารถสงเสียงรองเพลงได แตมีทํานองเสียงรองนอยกวานกเพศผู เสียงรองเปนคําส้ันๆ เสียงรองที่นกปรอด
หัวโขนสรางเปนเสียงรองที่ซับซอนและหลากหลายรูปแบบ ในลูกนกวัยออนมีชวงอายุที่จําเพาะในการจดจําเสียง

รองของตัวเต็มวัย เพื่อนําทวงทํานองนั้นมาพัฒนาเปนรูปแบบทวงทํานองของตัวเองและใชในการดํารงชีวิตใน

อนาคต ซึ่งพฤติกรรมการเรียนรูเสียงรองมักมีชวงเวลาที่จําเพาะหรือเปนชวงที่ไวตอการเรียนรู โดยนกแตละชนิด

มีชวงเวลาจํากัดแตกตางกัน เชนการเรียนรูเกิดขึ้นเพียงปแรกของชีวิตและไมสามารถเรียนรูเพิ่มไดแมเปนตัวเต็ม

วัย (Marler and Peter, 1987) เชน นกฟนซลาย (zebra finch, Taeniopygia guttata) ) แตมีนกบางชนิดที่

สามารถเรียนรูเสียงรองไดแมเปนตัวเต็มวัยแลวและสามารถพัฒนาทํานองเสียงรองไดทุกป เมื่อถึงฤดูกาล

สืบพันธุ เชน นกคีรีบูน (canary, Serinus canaria) (Bohner et al., 1990; Brenowitz et al., 1997) Thorpe 

(1958) และ Marler (1997) กลาววา พฤติกรรมการเรียนรูเสียงรองเปนขั้นตอนหนึ่งที่นําไปสูการพัฒนาทํานอง 

(Phrase) ของเสียงรองได โดยนกวัยออนจะจดจําสํานวนเสียงรองของนกตัวเต็มวัยชนิดเดียวกัน เชน พอหรือแม

ของมัน ขั้นตอนแรกเปนการจดจําเสียงรอง (memory acquisition) ขั้นตอนที่ 2 ลูกนกฝกสงเสียงรองที่จดจํา หรือ

ลอกเลียนแบบตัวเต็มวัย ขั้นตอนที่ 3 ลูกนกวัยออนสามารถผลิตเสียงรองหลายรูปแบบโดยการสรางจากรูปแบบ
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สํานวนที่หลากหลายจากการรับรู (sensorimotor) ในอนาคตลูกนกจะทําการพัฒนาเสียงรองใหเปนลักษณะ

เฉพาะตัวโดยมีโครงสรางเสียงที่ดีขึ้น แตการพัฒนาเสียงรองจะไมเกิดขึ้นถาลูกนกวัยออนไมไดยินเสียงจากตัว

เต็มวัยชนิดเดียวกัน (conspecific) หรือจากเทปบันทึกเสียง (Brenowitz et al., 1997) และการพัฒนาเครือขาย

ประสาทสมองชวยในการจดจําเสียงรองเพลงของนก ซึ่งมีความซับซอนและความยืดหยุน (plasticity) (Bottjer 

and Johnson, 1997; Schlinger, 1997) อยางไรก็ตามยังไมพบรายงานการศึกษาถึงอิทธิพลของกลุมฮอรโมน

เพศผู (Androgens) ซึ่งควบคุมเสียงรองในนกปรอดหัวโขน ดังนั้นผูวิจัยจึงมุงเนนศึกษาชวงอายุในการเกิด

พฤติกรรมการเรียนรูเสียงรองของลูกนกปรอดหัวโขนเพศผูโดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนเทสทอส

เทอโรนและรูปแบบการพัฒนาเสียงรองเพลงในแตละชวงอายุ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานทางชีววิทยาพฤติกรรมการ

เรียนรูเสียงรองเพลงของนกปรอดหัวโขนเพื่อประยุกตใชประโยชนตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 
  

สัตวทดลอง 
นําลูกนกปรอดหัวโขนเพศผู อายุ 4 เดือน จากฟารมเล้ียง จํานวน 12 ตัว ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2551 

ถึงเดือนเมษายน 2552 ทําการติดหวงขานกทุกตัว วัดโครงสรางสัณฐานของนกทุกตัว ตรวจสอบเพศโดยใช

โครโมโซม สกัดดีเอนเอ (DNA) จากเนื้อเยื่อโดยใชชุดสกัดดีเอนเอคิวไอเอแอมดีเอนเอมินิคิท (QIAamp DNA 

Mini Kit) ตรวจความบริสุทธิ์ของตัวอยางดีเอนเอโดยวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 260 นานโนเมตร 

และ 280 นาโนเมตร จากนั้นเขาสูขั้นตอนพีซีอาร (Polymerase Chain Reaction, PCR) ตรวจหาดีเอนเอผลผลิต

โดยใชเจลอะกาโรส 5 เปอรเซ็นต ยอมดวยเอทิเดียมโบรไมด (Griffiths and Tiwari, 1995) เล้ียงลูกนกปรอด

หัวโขนในกรงขนาดกวาง 38 เซนติเมตร ยาว 38 เซนติเมตร และสูง 50 เซนติเมตร กรงละหนึ่งตัว อาหารเลี้ยงลูก

นกปรอดหัวโขนประกอบดวยผลไม ไดแก มะละกอและกลวยน้ําวา อาหารเม็ด หนอนนกและเสริมวิตามินรวม

ผสมน้ํา โดยเปลี่ยนน้ําและอาหารทุกวัน ปริมาณอาหารเทากันทุกตัว โดยหองเลี้ยงขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 10 

เมตร สูง 3.50 เมตร หองระบายอากาศมีอุณหภูมิประมาณ 25-35 องศาเซลเซียส กําหนดชวงสวาง 12 ชั่วโมง 

คือ 6.00-18.00 น. ชวงมืด 12 ชั่วโมง คือ 18.00-6.00 น. จัดตําแหนงกรงลูกนกปรอดหัวโขนเปนวงกลมลอมรอบ

เครื่องขยายเสียงที่ตําแหนงศูนยกลาง โดยวางกรงหางจากลําโพง 3 เมตร และระยะหางระหวางกรง 80 

เซนติเมตร ทําการเปดเสียงรองตนแบบชวงเวลา 07.00-11.00 น.  

 

การบันทึกเสยีงและเก็บมูล 
บันทึกเสียงรองเพลงของนกปรอดหัวโขนทุกวัน ชวงเชา 11.00-12.00 น. และชวงบาย 13.00-15.00 น. 

เปนเวลา 6 เดือน พรอมเก็บตัวอยางมูลนกปรอดหัวโขนตัวที่บันทึกเสียงดวยเครื่องบันทึกเสียง Sony ICD-BM1 

นําเสียงบันทึกมาศึกษาพฤติกรรมเสียงรองในรูปแบบโซโนแกรมดวยโปรแกรม Avisoft SAS Lab Pro version 

4.3 และตัวอยางมูลนํามาตรวจวัดปริมาณฮอรโมนเทสทอสเทอโรนโดยนํามูล 1 กรัม อบแหงแลวบดละเอียด นํา

มูลผงละลายในฟอสเฟตบัฟเฟอร (Phosphate Buffer pH 7.4) 8 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันดวยวอรเท็กซ (Vortex 

mixture) บมที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 6,000 รอบตอนาที เปนเวลา 

10 นาที นําของเหลวใสดานบน 200 ไมโครลิตร ละลายกับไดคลอโรมีเทน (Dichlaromethan) 5 มิลลิลิตร ผสม
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ใหเขากันดวยวอรเท็กซ ปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 1500 รอบตอนาที เปนเวลา 5 นาที ดูดของเหลวดานลาง 2 

มิลลิลิตร มาระเหยแหงดวยแกสไนโตรเจน จากนั้นนําไปวิเคราะหปริมาณฮอรโมนเทสทอสเทอโรนดวยวิธีเรดิ

โออิมมูโนเอสเสย  (Radioimmunoassay) โดยใชชุดวิเคราะหโคทเอเคาทโททัลเทสทอสเทอโรน (Coated-A-

Count Total Testosterone® Kit) ซึ่งมีสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of variation) ของชุดวิเคราะห

ประมาณ 9.3 เปอรเซ็นต และความไว (Sensitivity) ชุดวิเคราะหประมาณ 0.017 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร 

 

การวิเคราะหคาทางสถติ ิ
 ปริมาณฮอรโมนเทสทอสเทอโรนในแตละเดือนแสดงเปนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(mean±S.D.) ทําการทดสอบการกระจายของขอมูลโดยวิธี Kruskal-Wallis H test ที่ P =0.05 และทดสอบความ

แตกตางของคากลาง (Median) ของปริมาณฮอรโมนเทสทอสเทอโรนในแตละชวงอายุดวยวิธี Mann-Whitney U-

test ที่ P =0.05 ดวยโปรแกรม SPSS รุน 15 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1. เพศนก 
ผลการทดสอบผลพีซีอารโดยเจลเจลอะกาโรสเห็นแถบผลพีซีอารหนึ่งแถบในนกทั้ง 12 ตัว วิธีการนี้ใช

หลักการจับของไพรเมอรที่ยีนซีเอชดีของสัตวปก (ซีเอชดีดับเบิลยูและซีเอชดีซี)  หลังจากใชไพรเมอรพี 2 และพี 8 

เขาจับยีนทั้งคูนี้จะไดชิ้นสวนแอกซอนและอินทรอนที่มีความยาวแตกตางกัน เมื่อตรวจสอบผลิตผลพีซีอารของนก

เพศผูและเพศเมียโดยเจลอะกาโรส จึงเห็นแถบผลพีซีอารหนึ่งแถบ (ซีเอชดีซี) ในนกเพศผูและเห็นแถบผลพีซีอาร

สองแถบ (ซีเอชดีดับเบิลยู) ในนกเพศเมีย (Griffiths and Tiwari, 1995) การใชชุดสกัดดีเอนเอคิวไอเอแอมดีเอน

เอมินิคิทชวยใหกระบวนการในการสกัดดีเอนเอรวดเร็ว ประหยัดและใหคาที่เชื่อถือได การแยกเพศนกดวยวิธีนี้

ชวยยืนยันเพศที่ถูกตองในนกชนิดที่เพศผูและเพศเมียมีลักษณะโครงสรางสัณฐานใกลเคียงกันไดเปนอยางดี 

การแยกเพศนกโดยใชไพรเมอรพี 2 และพี 8 นี้เปนวิธีที่เชื่อถือได จากการศึกษาพบวามีการใชไพรเมอร 

ชนิดนี้แยกเพศนกหลายสปชีส เชน นกกระจอกเทศ (Struthio camelus) หงสขาว (Cygnus olor) และนกจาบคา 

(Merops apiaster) เปนตน (Sibley et al., 1988) ใชตัวอยางดีเอนเอในปริมาณนอย และสามารถตรวจสอบได

ทั้งในนกวัยออนและนกโตเต็มวัย (South and Wright, 2002)  

ขนาดโครงสรางสัณฐานของนกปรอดหัวโขนเพศผูทั้ง 12 ตัว มีคาเฉลี่ยดังนี้ น้ําหนักตัว 25.79 กรัม 

ขนาดตัว (Total length) 18.22 เซนติเมตร ความยาวปก (Wing length) 7.77 เซนติเมตร ความยาวปาก (Bill 

length) 1.53 เซนติเมตร ความกวางปาก (Bill depth) 0.54 เซนติเมตร ความยาวหาง (Tail length) 7.87 

เซนติเมตร ความยาวแขง (Tarsus length) 2.07 เซนติเมตร ความยาวนิ้ว (Toe length) 1.57 เซนติเมตร  
 

2. ปริมาณฮอรโมนเทสทอสเทอโรน 
จากการศึกษารูปแบบของการคัดหลั่งฮอรโมนเทสทอสเทอโรนของนกปรอดหัวโขนอายุ 4-9 เดือน พบวา

ปริมาณฮอรโมนเทสทอสเทอโรนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ในชวงที่ทําการศึกษา โดยเดือน

พฤศจิกายนแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับเดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม และเมษายน (P=0.00) 
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เดือนธันวาคมปริมาณฮอรโมนเทสทอสเทอโรนไมมีความแตกตางกับเดือนมกราคม (P=0.16) แตแตกตางกับ

เดือนกุมภาพันธ มีนาคม และเมษายน (P=0.00) ปริมาณฮอรโมนเทสทอสเทอโรนเดือนมกราคมแตกตางอยางมี

นัยสําคัญกับ เดือนกุมภาพันธ มีนาคม และเมษายน (P=0.00) ปริมาณฮอรโมนเทสทอสเทอโรนเดือนกุมภาพันธ

ไมแตกตางกับเดือนมีนาคม (P=0.55) แตแตกตางกับเดือนเมษายน (P=0.03) และเดือนมีนาคมมีปริมาณ

ฮอรโมนเทสทอสเทอโรนแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับเดือนเมษายน (P=0.04) (Figure 1) ซึ่งในชวงอายุ 4-6 

เดือนเปนชวงที่ปริมาณฮอรโมนต่ําและเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดเมื่ออายุ 7-9 เดือน โดย Nottebohm and Stokes 

(1976) รายงานไววาฮอรโมนเทสทอสเทอโรนมีอิทธิพลตอการเรียนรูเสียงรองและการสรางเสียงรองของนกคีรีบูน 

(Canary, Serinus canarius) ในชวงอายุปแรกและมีปริมาณสูงมากเมื่อนกเขาสูฤดูสืบพันธุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figure 1 The profile of fecal testosterone levels (mean+S.D.) of Red whiskered Bulbul at the  

  age of 4-9 months  
 Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, lower case and capital letters of the same alphabets above the standard  

 deviation of each line indicate significant differences between ages, at P= 0.05.  
 

3. รูปแบบเสยีงรอง 
ลูกนกปรอดหัวโขนชวงอายุ 4-6 เดือน เสียงรองของลูกนกมีความถี่ตั้งแต 1-5 กิโลเฮิรต (kHz) สอดคลอง

กับรัศมีพร และนริทธิ์ (2544) ที่รายงานไววาเสียงรองของนกปรอดหัวโขนตัวเต็มวัยมีความถี่ตั้งแต 1-10 กิโลเฮิรต 

แตเสียงรองสวนใหญอยูที่ 1-5 กิโลเฮิรต และเสียงรองสวนใหญของลูกนกปรอดหัวโขนเปนเสียงพยางค 

(syllable) เดี่ยวที่มีความหลากหลายของรูปแบบ และพัฒนาเสียงรองโดยนําเสียงพยางคเดี่ยวๆ มาผสม (Figure 

2 A) ประกอบกับความดังของเสียงที่เปลง และจังหวะที่รอง ทําใหเกิดเปนทํานอง (phrase) แตเปนทํานองสั้นๆ 

ไมเกิน 4 พยางค โดยเสียงพยางคเดียวมี 6 แบบ เสียง 2 พยางค 6 แบบ เสียง 3 พยางคมี 3 แบบ เสียง 4 พยางค

มี 2 แบบ และลูกนกปรอดหัวโขนชวงอายุ 7-9 เดือน เสียงรองสวนใหญเปนทํานองประกอบจากพยางค 4-5 
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พยางค และมีการรองอยางตอเนื่อง (Figure 2 B) โดยเสียงรองพยางคเดียว 5 แบบ เสียง 2 พยางค 6 แบบ เสียง

รอง 3 พยางค 5 แบบ เสียงรอง 4 พยางค 6 แบบ และเสียงรอง 5 พยางค 3 แบบ ซึ่งทํานองของเทปตนแบบเสียง

ประกอบจาก 5-8 พยางคตอทํานอง (Figure 2 C) ซึ่งในปจจุบันยังไมมีการรายงานการวิเคราะหรายละเอียดโซโน

แกรมในนกปรอดหัวโขน 
 

 
 

 
 

Figure 2 Sonograms of the young Red whiskered Bulbuls; (A) at aged 4-6 months; (B) aged  

  7-9 months and (C) song model at frequency of 1-5 kHz. 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 ลูกนกปรอดหัวโขนที่อายุ 4-6 เดือน เสียงรองสวนใหญเปนพยางคเดี่ยวที่ความถี่ 1-5 กิโลเฮิรต และเริ่ม

มีการจดจําเสียงรองชวงอายุ 7 เดือนเปนตนไป โดยลูกนกปรอดหัวโขนสามารถสรางเสียงรองเปนทํานอง และมี

พยางคอยางนอย 4-5 พยางค หลากหลายรูปแบบ ซึ่งทํานองเพลงมีความคลายคลึงกับเทปเสียงตนแบบและ

สอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณฮอรโมนเทสทอสเทอโรนในชวงอายุที่ทําการศึกษา กลาวสรุปไดวา

พฤติกรรมการเรียนรูเสียงรองตัวเต็มวัยในลูกนกปรอดหัวโขนเกิดขึ้นในชวงอายุ 7 เดือน ซึ่งในชวงอายุดังกลาว

ปริมาณฮอรโมนเทสทอสเทอโรนเพิ่มสูงขึ้นสอดคลองกับการศึกษาของ Nottebohm and Stokes (1976) ในนก

คีรีบูน มีผลทําใหลูกนกสามารถจดจําเรียนรูเสียงรองได ซึ่งพฤติกรรมการเรียนรูนี้มักเกิดขึ้นในชวงอายุหนึ่งปแรก 
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การเพิ่มขึ้นของฮอรโมนเปนปจจัยภายในรางกายของลูกนก มีผลกระตุนใหโครงขายประสาทเชื่อมตอ และ

กลามเนื้อบริเวณไซริงซ (syrinx) มีการพัฒนา อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้เกิดขึ้นภายในหองปฏิบัติการ ขอมูลที่

ไดจากการศึกษาอาจไมครบถวนในบางประการ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมตอไป และควรนําความยาวของ

ทํานอง (phrase) เสียงมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ   
 

คํานิยม 
 งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนอุปกรณการวิจัยจากภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ความเอื้อเฟอเครื่องบันทึกเสียงและโปรแกรมวิเคราะหเสียง จากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 

มหิดล  อีกทั้งไดรับความชวยเหลือหองเลี้ยงสัตวทดลองเพื่อการบันทึกเสียงและเก็บมูล จากคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  
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