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บทคัดย่อ 
 

งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสืบพนัธุ์ของนกปรอดหวัโขนเคราแดงและนกปรอด
หน้านวลในสภาพการเลีย้งแบบขงักรงรวม ท าการเก็บข้อมลูจากนกปรอดหวัโขนเพศเมียและนกปรอดหน้านวล
เพศผู้ชนิดละ 2 ตวั เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมลูได้แก่ การสงัเกตแบบมีโครงสร้าง การสงัเกตแบบไม่มีโครงสร้าง การ
บนัทกึกล้องวงจรปิด การบนัทกึสนาม บนัทกึความจ า วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการวิเคราะห์เชิงอปุนยั ผลการวิจยัพบ
การสืบพนัธุ์ระหว่างนกปรอดหวัโขนเคราแดงเพศเมียกับนกปรอดหน้านวลเพศผู้จ านวน 1 คู่ โดยเร่ิมเข้าสูก่าร
สืบพนัธุ์ในสปัดาห์ที่ 5 ของการเข้าอยู่ร่วมกนัในกรงขงัรวมและได้ลกูนกท่ีเกิดจากการสืบพนัธ์ุระหวา่งพ่อแม่นก
ดงักลา่วจ านวน 2 ตวั 
 
ค าส าคัญ: การสบืพนัธุ์ นกปรอดหวัโขนเคราแดง นกปรอดหน้านวล 
 

Abstract 
 

This research aimed to study the reproductive behavior of Red–whiskered Bulbul and 
Yellow-vented Bulbul in captive condition. Data were collected by using structured observation, non-
structured observation, CCTV record, field notes and memorandum.  The data were analyzed by 
inductive analysis.  The results indicated that breeding pair formation in a couple of female Red–
whiskered Bulbul and male Yellow-vented Bulbul was observed in 5th week after co-rearing. Hatching 
was found in 8th week. Two chicks were produced from a couple of different bird species.  
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บทน า 
นกปรอดหวัโขนเคราแดง (Red-whiskered 

Bulbul) และนกปรอดห น้านวล  (Yellow-vented 
Bulbul)  มี ช่ื อท างวิ ท ย าศ าสต ร์ว่ า  Pycnonotus 
jocosus และ Pycnonotus goiavier ตามล าดบั เป็น
กลุ่มจ าพวกนกปรอด (Bulbul) อยู่ในอันดบันกเกาะ
คอน (Passerine) [1] จัดอยู่กลุม่นกร้องเพลงในวงศ์ 
Pycnonotidae [2] เป็นสตัว์ป่าคุ้มครองอยู่บญัชีแนบ
ท้ายกฎกระทรวงก าหนดให้เป็นสตัว์ป่าบางชนิดเป็น
สตัว์ป่าคุ้มครอง [3] บคุคลทัว่ไปสามารถเลีย้งได้หาก
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ [4] ซึ่งมีกลุ่ม
บคุคลจ านวนไม่น้อยนิยมเลีย้งโดยเฉพาะอยา่งยิ่งนก
ปรอดหัวโขนเคราแดงเพื่อฟังเสียงร้องหรือน านกเข้า
ประกวดแข่งขนัรวมถึงเลีย้งเพาะพนัธุ์เพ่ือสร้างรายได้ 
โดยที่การเพาะพันธุ์ เกือบทัง้หมดจะท าในนกที่เป็น
ชนิดเดียวกนั (Species) เช่น ใช้นกปรอดหวัโขนเครา
แดงเพศผู้และเพศเมียเป็นพ่อแม่พนัธุ์หรือใช้นกปรอด
หน้านวลเพศผู้ และเพศเมียเป็นพ่อแม่พันธุ์  เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม มีการบอกเล่าว่าผู้ เลีย้งบางรายได้
เพาะพนัธุ์ข้ามชนิดระหว่างนกปรอดหวัโขนเคราแดง
และนกปรอดหน้านวล โดยใช้นกปรอดหัวโขนเครา
แดงเพศเมียและนกปรอดหน้านวลเพศผู้ เป็นพ่อแม่
พนัธุ์ [5] เพื่อผลิตลกูนกผสมข้ามชนิด (Hybrid) การ
บอกเลา่นีเ้ป็นเพียงแตค่ าพดูที่เลา่ตอ่กนัมา แม้วา่จะมี
การวิจยัจากตา่งประเทศบ้าง [2, 6] อยา่งไรก็ตาม ยงั
ไมพ่บรายงานท่ีเป็นทางการในประเทศไทยมาก่อน   

ชีววิทยาการสืบพนัธุ์ของนกเร่ิมต้นจากการ
เข้าคู่กันของนกทัง้สองเพศจนกระทั่งท าการสืบพันธุ์
เพื่อขยายพนัธุ์ต่อไป ผู้วิจยัมีความสนใจเพาะพนัธ์ุนก
ปรอดที่ต่างชนิดกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการสืบพันธ์ุของนกปรอดหวั โขนเคราแดง
และนกปรอดหน้านวลในสภาพการเลีย้งแบบขงักรง
รวม โดยมุง่หวงัได้ข้อมลูที่ถกูต้องตรงตามสภาพความ
จริง ทนัสมยั และสามารถน าผลที่ได้จากการวิจยัไปใช้
อ้างอิงหรือศกึษาตอ่เนื่องเพื่อตอ่ยอดองค์ความรู้ 

 
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ  

การศกึษาในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัในสถานท่ีทีม่ี
การเต รียมการและควบคุมสภาพแวด ล้อมให้
เหมาะสมตอ่การอยูอ่าศยัของนกปรอดทัง้สองชนิด ไม่
แออัด อากาศถ่ายเท ปราศจากศัตรูทางธรรมชาต ิ
และมีความเงียบสงบ เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูลได้แก่ 
(1)  ก า รสั ง เก ต แบ บ มี โค รงส ร้ า ง  (Structured 
observation) (2) การสังเกตแบบไม่มี โครงสร้าง 
(Non-structured observation) [7] (3) การบันทึก
กล้องวงจรปิด (CCTV record) (4) การบันทึกสนาม 
( field notes)  แ ล ะ  ( 5)  บั น ทึ ก ค ว า ม จ า 
(Memorandum)  [8]  ก า ร วิ จั ย ค รั ้ง นี ้ ไ ด้ ใ ช้ วิ ธี
หลากหลายที่เรียกว่าพหุวิทยา (Triangulation) เพื่อ
ใช้การยื นยัน ข้อ ค้นพบว่ามี ความถูก ต้องและ
ตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมูลโดยค านึงถึง
ความสมัพนัธ์กบัวตัถปุระสงค์และค าถามการวิจยัเป็น
ส าคญั [9] 

การออกแบบงานวิจัยค านึ งถึ งความ
สอดคล้องและเง่ือนไขที่ประกอบด้วย (1) ความ
ต้องการด้านวิชาการผู้วิจยั (2) ธรรมชาติของศาสตร์ 
(Epistemology)  (3)  ธ ร รม ช าติ ข อ งสิ่ ง ที่ ศึ ก ษ า 
(Ontology) และระเบียบวิธีการวิจัยที่ ต้องมีความ
ถูกต้อง แม่นย า เช่ือถือได้ เป็นไปตามธรรมชาติของ
ความเป็นจริง และประหยัดในทรัพยากรที่ใช้ในการ
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วิจัย [10] โดยก าหนดประชากรเป้าหมายที่เป็นนก
ปรอดหัวโขนเคราแดงเพศเมียจ านวน 2 ตัว และนก
ปรอดหน้านวลเพศผู้จ านวน 2 ตวั นกทัง้สี่ตวัร่างกาย
แข็งแรง ผ่านการบ ารุงอาหารและวิตามินที่จ าเป็นต่อ
ร่างกายนกมาได้ระยะหนึ่งก่อนท าการทดลอง นกมี
ความสมบูรณ์ สภาพขนมันเงา ไม่มีขนหลุดหักร่วง 
แววตามีประกาย หน้าไม่ช า้ มีอาการกระปรีก้ระเปร่า
สดช่ืน นกทกุตวัไม่มีอาการเซื่องซึมหรือกลา่วได้ว่านก
มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงพร้อมในการ
เข้าร่วมอาศยัในกรงรวม โดยนกปรอดหวัโขนเคราแดง
เพศเมียตัวที่ 1 อายุเฉลี่ย 2 ปี เป็นนกที่เกิดจากการ
เพาะพนัธุ์ มีความเช่ืองในระดบัดี ไม่แตกตื่นขณะคน
เดินผ่านเข้าใกล้ ส่วนนกปรอดหัวโขนเคราแดงเพศ
เมียตวัที่ 2 อายเุฉลี่ย 2 ปี เช่นกัน เป็นนกป่าที่ได้จาก
การดกัจบัของชาวบ้านและได้ถูกเลีย้งเป็นระยะเวลา
ประมาณหนึง่ปี แตย่งัมีอาการกลวับ้างเมื่อคนผา่นเข้า
ใกล้ สว่นนกปรอดหน้านวลเพศผู้ทัง้สองตวัเป็นนกป่า
ที่ผู้วิจยัดกัจบัได้เอง ไมส่ามารถระบุอายไุด้แน่ชดัและ
ไมเ่ช่ืองกบัคนแตอ่ยา่งใด  

กรงท่ีใช้เพื่อให้นกจบัคู่สืบพนัธุ์เป็นแบบกรง
รวมท รงสี่ เห ลี่ ย ม ผืน ผ้ าที่ ใ ช้ วัสดุ ท่ อพี วี ซี เ ป็ น
ส่วนประกอบหลักในการท าโครงสร้างกรง มีพืน้ที่
กว้างขนาด 4.2 เมตร สงู 2 เมตร และลกึ 1 เมตร คลมุ
ด้วยตาข่ายที่ใช้ท ากรงมีขนาดช่องตาข่ายประมาณ 
1/4 นิว้และทับด้วยสแลนสีด ารอบกรงที่คร่ึงด้านบน
และเกือบทัง้หมดของหลงัคากรง ภายในกรงมีต้นไม้
ประกอบด้วยโมก 2 ต้น ลิลลี่  1 ต้น และต้นต าลึง
จ านวนหนึง่ ติดตัง้ภาชนะใสน่ า้ ภาชนะใสอ่าหารเม็ด 
ภาชนะใส่หนอนนก ตะขอเก่ียวผลไม้ ถาดส าหรับให้
นกอาบน า้ ซึ่งภาชนะต่างๆ ได้ออกแบบแยกส่วนการ

กินอาหารและภาชนะให้น า้ออกจากกันเพื่อป้องกัน
การปนเปือ้นจากการที่นกถ่ายมูลลงสู่น า้ รังเทียมที่
สร้างเป็นรูปถ้วยจากตาขา่ยที่ท ากรงนกดดัเป็นตะกร้า
จ านวน 2 ชุด รังเทียมที่ ใช้เปลือกมะพร้าวผ่าคร่ึง
จ านวน 1 ชุด และรังเทียมส าเร็จรูปที่ท าจากหวาย
จ านวน 1 ชุด เศษไม้แห้ง และเส้นไม้กวาดที่ใช้ท า
ความสะอาดภายในบ้านไว้ที่บริเวณตา่งๆ ภายในกรง
อีกจ านวนหนึ่ง รวมทัง้กระดองปลาหมึกอีก 2 อันไว้
บริเวณพืน้กรง กล้องวงจรปิด (CCTV) ถกูติดตัง้ไว้ข้าง
เสาเหนือมมุซ้ายของหลงัคากรงพร้อมชุดให้แสงสว่าง 
การใช้งานกล้องวงจรปิดเพื่อบนัทกึข้อมลูท าตลอด 24 
ชัว่โมงเว้นกรณีความจุหน่วยบนัทึกเต็มที่ต้องท าการ
หยดุชัว่ขณะเพื่อตัง้คา่เร่ิมใหม ่โดยเคร่ืองรับสญัญาณ
และจอแสดงภาพได้ติดตัง้ไว้ในห้องท างานสว่นตวัหา่ง
จากกรง 13 เมตรซึง่ได้เปิดภาพจอไว้ตลอดช่วงท าการ
ทดลอง 

ในขัน้ตอนการน านกพ่อแม่พนัธุ์ทัง้ 4 ตวัเข้า
กรงเพาะแบบกรงรวมแล้วเฝา้สงัเกตพฤติกรรมจ านวน 
90 วนั เร่ิมจากวนัที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวนัที่ 
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เนื่องจากนกปรอดหัวโขนมี
ฤดูผสมพัน ธ์ุระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
พฤษภาคม [11] โดยบันทึกข้อมูลที่ได้ไว้สมุดบันทึก
สนามและสมดุบนัทึกความจ า น าข้อมลูที่เก็บรวบรวม
เข้าสูข่ัน้ตอนการวิเคราะห์ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ใช้แนวทางการเชิงอปุนยั (Inductive analysis) ท าการ
ให้รหัสเร่ิมจากการเต รียมแฟ้ม ข้อมูลดิบ ศึกษา
รายละเอียดเอกสารข้อความให้เกิดความคุ้นเคยกับ
ข้อมูลและแยกประเด็นเนือ้เร่ืองต่างๆ เพื่อได้แบบ
ค ว าม สัม พั น ธ์  (Patterns of relationships)  ผ่ า น
ก ระบ วน ก า รท า ซ ้า  ( Interactive)  ก า รห มุ น วน 
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(cyclical) และการเปรียบเทียบกรณีเชิงลบ (Constant 
comparative negative case) จึงพิจารณาทบทวน 
(Reflection) จนเกิดความแน่ใจในความอิ่มตัวและ
ความถกูต้องจึงจดักลุม่ [12] เมื่อข้อมลูถกูจดัเป็นกลุม่
เรียบร้อยจึงเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยน ารายการ
ต่างๆ ของข้อมูลเข้าโปรแกรม ATLAS ti. เวอรชั่น 7 
วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ [13] 
 
 

ผลการศึกษา  
เน่ืองจากนกปรอดหน้านวลมีนิสยัค่อนข้าง

ก้าวร้าวโดยเฉพาะนกเพศผู้ที่โตเต็มวยัซึ่งมีล าดับสูง
กว่านกปรอดหัวโขนเพศเมียจึงอาจท าร้ายนกปรอด
หวัโขนเพศเมียได้ [14] ดงันัน้ก่อนปลอ่ยพอ่แมพ่นัธุ์นก

เข้าสู่กรงเลี ย้งจึงได้ท าการจับเทียบคู่ เพื่ อให้ เกิด
ความคุ้นเคยแก่กัน ลดความเสี่ยงต่อการที่นกปรอด
หวัโขนเพศเมียเสียชีวิต โดยวิธีการจบัคูใ่ช้แบบคลมุถงุ
ชนซึง่มีความเหมาะสมกบัผู้ เพาะเลีย้งที่มีจ านวนนกไม่
มากนกั โดยน านกเพศผู้และเพศเมียที่ต้องการให้เข้าคู่
กันแขวนไว้ติดกันประมาณ 5-7 วนั ก่อนน าเข้าสู่กรง
เลี ย้งที่ ใช้ขังรวม  ระหว่างที่ เข้าคู่แขวนกันสังเกต
พฤติกรรมว่าสามารถปรับตัวเข้าอยู่ร่วมกันได้หรือไม ่
ซึง่พิจารณาจากพฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมเกีย้ว
พาราสีที่มีต่อกัน ซึ่งสภาพทั่วไปของกรงเลีย้งที่ใช้ขัง
รวมนกจ านวน 4 ตัว ที่ประกอบด้วยนกปรอดหวัโขน
เคราแดงเพศเมีย 2 ตวัและนกปรอดหน้านวลเพศผู้  2 
ตวั ได้ผลการทดลองดงัแสดงใน Table 1  

 
Table 1. Breeding pair formation between two bird species 

Sexual behavior between each a couple of bird (weeks) 
Birds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Yellow XY1 √ √ √ √ X X X √ √ √ √ X 
Yellow XY2 X √ √ √ √ √ √ √ X X X √ 
Red XX1 √ √ √ √ X X X X X √ √ X 
Red XX2 X X X X √ √ √ X X X X X 
 
Note:  (1)  Yellow XY1 =  Yellow-vented Bulbul (Male no.1) , Yellow XY2 =  Yellow-vented Bulbul (Male 
no.2) 
              Red XX1 =  Red-whiskered Bulbul ( Female no. 1)  and Red XX2 =  Red–whiskered Bulbul 
(Female no.2) 
          (2) Matching birds = Yellow XY1 + Red XX1 and Yellow XY2 + Red XX2 
          (3)  Symbol (√) indicates that birds show sexual behavior to its partner.   
          (4)  Symbol (X) indicates that birds didn’t show sexual behavior to its partner.   



The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี78 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

Volume 14 Number 1 January-June 2017

จากตารางพบวา่คูข่องนกปรอดหน้านวลเพศ
ผู้  (Yellow XY1) กับนกปรอดหวัโขนเคราแดงเพศเมีย 
1 (Red XX1) ปรับตวักบัสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดีกวา่คู่
ของนกปรอดหน้านวลเพศผู้  (Yellow XY2) กับนก
ปรอดหวัโขนเคราแดงเพศเมีย 2 (Red XX2) โดยคูแ่รก
หลงัจากเปลีย่นที่อยูไ่มน่าน เพศผู้แสดงอาการเกีย้วพา
ราสีเพศเมียคู่ของตนด้วยการแสดงออกที่เรียกวา่ “ร า” 
หมายถึง ลกัษณะของนกที่ก้มโน้มหวัต ่า ยกหางชีข้ึน้
พร้อมขยับปีกเบาๆ สลับกับการแลบลิน้ในบางครัง้ 
การแสดงออกนีใ้นสปัดาห์แรกได้ท าไป 4 ครัง้ และยงั
ร้องส่งเสียงเป็นท านองเพื่อเรียกร้องความสนใจเพศ
เมียเป็นระยะๆงจะถ่ีขึน้ในช่วงก่อนเย็นประมาณ
15.30-17.00 น. คู่แรกนีส้่วนใหญ่มักจะท ากิจกรรม
ร่วมกนัอยู่ไมห่่างกนันกั แตจ่ะมีหลายครัง้ทีน่กเพศเมีย
คูท่ี่สองจะเข้ามาร่วมอยูก่บัคูแ่รกแตไ่มม่ีเหตกุารณ์ใดที่
เป็นพิเศษ  

เข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ตรงกับ 9 วันที่อยู่กรงขัง
รวมร่วมกัน คู่แรกได้นอนตวัติดชิดกัน ในระหว่างวนั
สงัเกตว่ามีการคลอเคลียสูงกว่าสัปดาห์แรกทัง้สอง
ต่างไซร้ขนให้กันและกัน บางครัง้เพศผู้ จะบินไปเอา
อาหารมาป้อน เพศเมีย  พฤติกรรม เช่นนี แ้สดง
จนกระทั่งเข้าสู่สปัดาห์ที่ 4 ซึ่งทัง้คู่ต่างเร่ิมหาเศษไม้
แห้งและวสัดตุา่งๆ ท่ีจะน ามาใช้ตกแตง่โดยเร่ิมแรกได้
หาก่ิงไม้ท่ีมีลกัษณะท่ีเหมาะมาสานรังเป็นรูปถ้วยบน
รังเทียมที่ใช้เปลือกมะพร้าวผ่าคร่ึง แล้วน าเศษเส้น
หญ้าเล็กๆ มาสอดพันกับก่ิงไม้ เพื่อยึดรังให้แน่น 
กิจกรรมนีท้ัง้นกปรอดหวัโขนเคราแดงเพศเมียและนก
ปรอดหน้านวลเพศผู้ ช่วยกันท า ซึ่งทัง้คู่ได้เลือกรัง
เทียม ท่ีใช้ เปลือกมะพร้าวผ่าค ร่ึงรังตัง้อยู่มุมใน
ด้านซ้ายของกรงขังรวม ในสปัดาห์นีน้กทัง้สองต่าง

มุ่งมั่นตกแต่งรังซึ่งจะท า 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเช้า
ระหวา่ง 07.10-08.45 น. และช่วงเย็นระหวา่ง 16.15-
17.10 น. จนเมื่อนกเพศเมียลงไปอยู่ในรัง และได้ดึง
ขนอกตวัเองบางส่วนใช้รองก้นรังเป็นสิ่งที่บ่งชีว้่าการ
แต่งรังเสร็จสมบูรณ์หลงัจากผ่านการเกีย้วพาราสีกัน
ระยะหนึง่ 

เข้าสูส่ปัดาห์ที่ 5 นกเพศเมียจะมานอนในรัง
เป็นช่วงๆ พร้อมกบัดงึขนหน้าท้องออกมารองก้นรังทกุ
ครัง้ เป็นเช่นนี ้3 วันก่อนจะวางไข่ใบแรกในเช้าวัน
ต่อมา ถดัไปอีกหนึ่งวนันกเพศเมียก็วางไข่อีกใบ รวม
ไข่ทัง้สิน้ 2 ใบ นกเพศเมียจะนอนทบัไข่ที่เพิ่งวางในรัง
โดยใช้เวลาเฉลีย่ในการทบัไข่ครัง้ละ 12-20 นาที ก่อน
จะบินออกไปแล้วกลับมากกไข่ต่อ ลักษณะของไข่
เปลือกเป็นสีน า้ตาลอ่อนและมีจุดสีน า้ตาลเข้ม
กระจายทั่วไข่  พบว่านกเพศเมียเท่านัน้ที่ แสดง
พฤติกรรมการกกไข่ ส่วนนกเพศผู้ จะคอยระวังภัย
ใกล้ๆรัง บางครัง้ก็บินเข้ามาเกาะในลกัษณะสงัเกต
การกกไขข่องเพศเมีย โดยใช้เวลากกไขท่ัง้สิน้ 17 วนั  

จากการสังเกตและบันทึกข้อมูลพบว่า 
ช่วงเวลา 06.00-17.00 น. แม่นกใช้เวลากกไข่แต่ละ
ครัง้โดยเฉลีย่ 12-15 นาที แล้วบินออกหากิน 3-5 นาที 
สลบัอย่างนีจ้นกระทัง่หลงัเวลา 17.00 น. ท่ีแม่นกจะ
กกไข่อยูต่ลอดเวลา เข้าสูส่ปัดาห์ที่ 8 ลกูนกทัง้สองได้
ออกจากไข่เป็นที่ เรียบร้อยโดยออกจากไข่ใบแรก
ช่วงเวลา 06.50 น. และอีกใบในเวลา 07.20 น. ของ
อีกวนั เมื่อเข้าสปัดาห์ที่ 8-9 นกเพศผู้ ได้เร่ิมพยายาม
แสดงพฤติกรรมเกีย้วพาราสีนกเพศเมียเพื่อเข้าสูก่าร
สืบพันธ์ุอีก แต่นกเพศเมียมุ่งมั่นกับการเลีย้งลูก
มากกว่า ดังนัน้การเข้าคู่สืบพันธ์ุจึงไม่เกิดขึน้ซ า้ 
ในช่วงนีส้งัเกตได้ว่านกเพศผู้ ไม่ช่วยเหลือนกเพศเมีย
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ในการเลีย้งดลูกูแต่อยา่งใด และพบว่าในบางเวลายงั
ไปข้องเก่ียวกับนกเพศเมีย 2 ที่ไม่ใช่คู่ตวัเองโดยที่นก
ปรอดหน้านวลเพศผู้  2 ดอูยู่ไมไ่กลนกั จนเวลาผ่านไป
เข้าสูส่ปัดาห์ที่ 10 ของการอยูก่รงขงัรวมร่วมกนั นกทัง้
คู่ต่างเร่ิมมีพฤติกรรมเข้าคู่กันอีกครัง้ซึ่งตรงกับช่วงที่
ลกูนกทัง้สองมีอายุประมาณคร่ึงเดือน สามารถออก
จากรังและเร่ิมส ารวจสถานที่รอบๆ เองแล้ว นกทัง้คู่
เร่ิมท ากิจกรรมคล้ายกับช่วงสปัดาห์ที่ 2-3 กล่าวคือ 
นอนใกล้กัน ไซร้ขนให้กัน และบางโอกาสนกเพศผู้ ก็
บินไปเอาอาหารมาป้อนนกเพศเมีย ปฏิบัติเช่นนี ้
ประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากนัน้นกเพศผู้ ก็เปลี่ยน
พฤติกรรมอย่างน่าประหลาดใจ ไม่แสดงอาการเกีย้ว
พาราสีเช่นเดิม ปลีกตัวไปอยู่อีกมุม และไม่นอนใกล้
กนัโดยไม่ทราบสาเหตุ ส่วนนกเพศเมียก็กลบัไปนอน
ใกล้ๆ กบัรังที่ลกูนกนอน กระทัง่ครบก าหนด 3 เดือนที่
ท าการทดลองเข้าคู่เพื่อสืบพันธุ์ ระหว่างนกปรอด
หวัโขนเคราแดงและนกปรอดหน้านวล อย่างไรก็ตาม
สามารถกล่าวได้ว่าประสบผลส าเร็จนกคู่นี ้เพราะมี
การสืบพันธุ์จนกระทั่งลูกนกได้ 2 ตัว ส่วนนกปรอด
หน้านวลเพศผู้  2 กับนกปรอดหวัโขนเพศเมีย 2 (คู่ที่ 
2) ถือได้ว่าไม่ประสบผลส าเร็จในการทดลองเข้า
คูผ่สมพนัธุ์ ซึง่พฤติกรรมโดยรวมของนกคูท่ี่ 2 มีดงันี ้

สปัดาห์แรกของการอยู่ร่วมกันในกรงขงัรวม
เป็นไปในลกัษณะต่างแยกกันอยู่ กระทั่งสปัดาห์ที่ 2 
นกปรอดหน้านวลเพศผู้ตวัที่ 2 เร่ิมจะแสดงพฤติกรรม
เกีย้วพาราสตี่อนกปรอดหวัโขนเคราแดงเพศเมีย 2 แต่
เป็นฝ่ายปฏิบตัิข้างเดียวเนื่องจากนกเพศเมียดงักล่าว
ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควรเข้าสู่สปัดาห์ที่ 5 นก
เพศเมียแสดงความสนใจนกเพศผู้ และเปิดโอกาสให้
เข้ามาอยู่ในระยะใกล้ มีการคลอเคลียกนับ้างเลก็น้อย

แต่ไม่เท่ากบัคู่แรก บางคืนนอนคู่กนัแต่บางคืนแยกกนั
ห่างคนละมุมของกรง เป็นเช่นนีป้ระมาณ 1 เดือน
กระทัง่เข้าสูส่ปัดาห์ที่ 8 นกเพศเมียเปลีย่นท่าทีกลบัไม่
สนใจนกเพศผู้  นกเพศผู้พยายามเรียกร้องความสนใจ
ไปอีก 1 สปัดาห์ แต่ท่าทีนกเพศเมียยงัคงเป็นเช่นเดิม
จึงยุติการปฏิสัมพันธ์ต่อกันเร่ือยมาจนกระทั่งครบ
ก าหนดการทดลอง 
 
อภปิรายผล  

จากการทดลองให้นกเข้าคู่ เพื่อสืบพันธุ์
ระหว่างนกปรอดหัวโขนเคราแดงและนกปรอด
หน้านวลสภาพการเลีย้งขงักรงรวม 2 คู ่ได้ผลส าเร็จ 1 
คู่  โด ยผลส า เร็จที่ ไ ด้ อ าจ เกิ ด จาก ปั จจัย ด้ าน
คุณลักษณะพืน้ฐานของนกคู่นัน้ เป็นส่วนส าคัญ 
เพราะปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาพแวดล้อมในกรงขังรวม 
อาหารการกิน อาหารบ ารุง สภาพอากาศ แสงแดด 
การปลอดจากศตัรูทางธรรมชาติ ซึง่นกทกุตวัได้รับไม่
แตกตา่งกนั แตน่กปรอดหน้านวลเพศผู้ตวัที่ 2 และนก
ปรอดหวัโขนเคราแดงเพศเมียตวัท่ี 2 ไม่เข้าคู่สืบพนัธุ์
ให้ส าเร็จ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจึงพบความ
แตกต่างในประเด็นของนกปรอดหัวโขนเพศเมียที่ 1 
และ 2 กล่าวคือ เพศเมียที่ 1 เป็นนกที่เกิดจากการ
เพาะพนัธุ์จากมนษุย์มีความคุ้นเคยกบัมนษุย์มากกวา่
นกเพศเมียที่ 2 ที่เป็นนกป่า ซึง่จากการทดลอง 90 วนั
ในกรงขงัรวม ผู้วิจยัต้องเข้าออกกรงวนัละ 2 ครัง้ ครัง้
แรกเป็นการเปลี่ยนผลไม้ใหม่ เพิ่มอาหารเม็ด หนอน 
และน า้ในช่วงเวลา 07.00-07.30 น. และช่วงบ่าย 
(15.00 น.) เป็นการเติมน า้ให้นกไว้ส าหรับอาบน า้
พร้อมกับรดน า้ต้นไม้ที่อยู่ในกรงขงัรวมและท าความ
สะอาดพื น้กรง สัง เกตว่าทุกค รั ง้ที่ เ ข้าใก ล้กรง
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พฤติกรรมสว่นใหญ่ของนกเพศเมียตวัที่ 2 จะโดดเด่น
โดยการบินรอบกรง ไมอ่ยูน่ิ่งเหมือนนกเพศเมียตวัที่ 1 
ซึ่งการเข้าใกล้กรงจ าต้องปฏิบตัิเป็นประจ าทกุวนั ใน
บางวนัท่ีผู้วิจยัมีภารกิจอนัไมส่ามารถไปปฏิบตัิได้ด้วย
ตนเองก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ช่วย ยิ่งท าให้นกเพศเมียที่ 
2 ซึ่งเป็นนกป่าต่ืนตกใจกลวั ไม่สนใจเข้าคู่สืบพันธุ์ 
เหล่านีอ้าจเป็นสาเหตุหนึ่งของความไม่ส าเร็จในการ
สบืพนัธุ์นกคูท่ี ่2 

สาเหตุอีกประการอาจเนื่องมาจากขนาด
ของกรงขงัรวมที่ใช้ในการทดลองครัง้นีม้ีที่มีพืน้ท่ีกว้าง 
4.2 เมตร สูง 2 เมตร และลึก 1 เมตร ทัง้นีค้วามลึก
ของกรงอาจไม่เหมาะสมกับการเลีย้งกล่าวคือ กรง
ผสมพันธุ์หรือกรงเพาะพันธ์ุในกรณีพ่อพันธุ์ หรือแม่
พนัธุ์ไมคุ่้นเคยกบัมนษุย์หรือไม่ได้ถกูฝึกจนเช่ืองควรมี
ระดับความลึกให้มาก เนื่องจากนกจะรู้สึกถึงความ
ปลอดภยัเพราะรู้วา่มนษุย์เข้าถงึตวัไมไ่ด้ ดงัมีงานวิจยั
ก่อนหน้านีท่ี้ท าการทดลองเพาะพนัธุ์นกปรอดหวัโขน
เคราแดง 1 คู่ โดยใช้กรงเพาะขนาดกว้าง 1.8 เมตร 
สูง 1.8 เมตร ลึก 2 เมตร [15] การเพาะพันธุ์ ในกรง
เพาะเลีย้งควรมีขนาด 2 x 2 x 2 เมตร หรืออย่างน้อย
ที่สดุควรมีความกว้าง 1.5 เมตร สงู 1.5 เมตร และลกึ 
1.5 เมตร และอีกการทดลองท าการทดลองเพาะพนัธุ์
นกปรอดหวัโขนในขนาดกรงเพาะกว้าง 1.5 เมตร สงู 
2.5 เมตร ลึก 1.5 เมตร [16] ขนาดกรงเพาะพันธุ์นก
ปรอดหวัโขนเคราแดงที่ยกตวัอยา่งสามารถเทียบเคียง
กนัได้แม้จะตา่งพ่อแม่พนัธุ์กนัเหตเุพราะขนาดของนก
ที่ใช้มีความใกล้เคียง ซึ่งตัวอย่างกรงเพาะทัง้ 3 มี 
ขนาดความลึกมากกว่ากรงทดลองทัง้สิน้  ผู้ วิจัย
สนันิษฐานว่าความลึกของกรงท่ีน้อยเกินไปอาจเป็น

สาเหตุหนึ่ งที่ ท า ให้ ไม่ประสบผลส าเร็จ ในการ
เพาะพนัธุ์  

โดยสรุป การสบืพนัธุ์ระหวา่งนกปรอดหวัโขน
เคราแดงเพศเมียกับนกปรอดหน้านวลเพศผู้ ได้ รับ
ผลส าเร็จจ านวน 1 คู่  โดยเร่ิมเข้าสู่การสืบพันธุ์ ใน
สปัดาห์ที่ 5 ของการเข้าอยู่ร่วมกันในกรงขงัรวมได้ลกู
นกที่เกิดจากการสืบพันธุ์ระหว่างพ่อแม่นกจ านวน 2 
ตวั ปัจจยัด้านคณุลกัษณะพืน้ฐานนกที่เป็นนกป่าและ
ปัจจัยด้านสภาพกรงด้านความลึกที่ไม่เพียงพอ อาจ
เป็นสาเหตใุห้การสบืพนัธุ์ระหวา่งนกปรอดหวัโขนเครา
แดงและนกปรอดหน้านวลในสภาพการเลีย้งขงักรงคู่ที่ 
2 ไม่ประสบผลส าเร็จ แต่ทัง้นีอ้าจมีปัจจัยอื่นร่วมซึ่ง
จ าเป็นต้องศกึษาและพิจารณาในรายละเอียดตอ่ไป 
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