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บทคัดยอ
การศึก ษาผลของการส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิต ในช างด ว ยการจั ด การทางด า นอาหารและการใช ป ระโยชนไ ด จ ากน้ํ า และ
ความสัมพันธของระดับฮอรโมนความเครียดกับฮอรโมนเพศทั้งที่เปนเชิงบวกหรือเชิงลบในชางเอเชียเพศผูที่ตกมันและไมตกมัน ใน
สภาพการเพาะเลี้ยงของสวนสัตวเปดเขาเขียว มีวัตถุประสงคเพื่อหาความสัมพันธและความแตกตางของระดับฮอรโมนคอรติโคสเตอ
โรนเมตะบอไลทและเทสโทสเตอโรนเมตะบอไลทที่สกัดจากมูล ระหวางชางที่ตกมันและไมตกมันรวมกันกับการศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรม ปริมาณฮอรโมนทั้งกอนและระหวางการสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับชาง โดยทําการศึกษาในกลุมประชากรชางเอเชียเพศผูที่มี
การตกมัน (ในระยะทายๆ) และไมตกมัน จํานวน 1 และ 2 ตัว ตามลําดับของสวนสัตวเปดเขาเขียว ระหวางวันที่ 22 มกราคม ถึง 24
มีนาคม 2560 ตรวจวิเคราะหปริมาณสเตียรอยดฮอรโมนจากมูลดวยวิธีการแบบเอนไซมอิมมูโนเอสเซที่ใชแอนติบอดีสองตัว (Double
antibody EIA) และศึกษาพฤติกรรมทั่วไปรวมถึงพฤติกรรมซ้ําๆ ที่เปนสเตอริโอไทป (Stereotype) ดวยวิธีการศึกษาพฤติกรรมแบบ
เปนรายตัว (Focal scan) และวิเคราะหความแตกตางทางสถิติดวยวิธีการแบบ T-test และ ANOVA ผลจากการศึกษาพบวาคาเฉลี่ย
ปริมาณฮอรโมนคอรติโคสเตอโรนและเทสโทสเตอโรนระหวางชางที่ตกมัน (อยูในระยะทายๆ ของการตกมัน) กับชางที่ไมตกมันแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยชาง “พลายเปยก” (ตกมันในระยะทาย) มีระดับฮอรโมนเทสโทสเตอโรนสูงที่สุด คาเฉลี่ย
ปริมาณฮอรโมนคอรติโคสเตอโรนและเทสโทสเตอโรนของชางเพศผูตลอดชวงเวลาของการศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ (Mean±SD) 0.69 ±
0.40 นาโนกรัมและ 603.18 ± 353.91 พิโคกรัมตอกรัมของมูลแหงตามลําดับ ทั้งนี้เมื่อทดสอบความสัมพันธทางสถิติระหวางฮอรโมน
คอรติโคสเตอโรนและเทสโทสเตอโรนตลอดระยะเวลาการศึกษาในชางเพศผูทั้งหมด ดวยวิธีการทางสถิติแบบ Correlation Pearson
Two-tailed พบวามีความสัมพันธกันในเชิงบวก เมื่อเปรียบเทียบการแสดงออกทางพฤติกรรมระหวางชวงกอนการสงเสริมคุณภาพ
ชี วิ ต กั บ ช ว งที่ มี ก ารสง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ด ว ยอาหารและการจั ด การกรงเลี้ ย งพบการลดลงของพฤติ ก รรมที่ เ ป น สเตอริ โ อไทป
(Stereotype) ของชางที่อยูในสภาพการเพาะเลี้ยง (จาก 48.96% เหลือ 27.08% ของพฤติกรรมทั้งหมดในรอบวัน) นอกจากนี้เมื่อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับฮอรโมนคอรติโคสเตอโรนในชวงกอนและระหวางการสงเสริมคุณภาพชีวิตพบวาแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ซึ่งมีแนวโนมถึงการไมมีความสัมพันธเชิงบวกของระดับฮอรโมนคอรติโคสเตอโรนกับการแสดงพฤติกรรม
ซ้ําๆ ที่เปนสเตอริโอไทป อยางไรก็ตามจากการศึกษานี้สามารถแสดงไดวาการสงเสริมคุณภาพชีวิตสามารถลดการแสดงพฤติกรรมซ้ําๆ
ที่เปนสเตอริโอไทป (Stereotype) ของชางเลี้ยงที่อยูในสภาพการเพาะเลี้ยงได ซึ่งสามารถนําการศึกษาในรูปแบบดัง กลาวนี้ไป
ประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการกรงเลี้ยงใหชางมีสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีตอไปได
คําสําคัญ: ชาง คอรติโคสเตอโรน เทสโทสเตอโรน สเตอริโอไทป พฤติกรรม

Abstract
Study on the effect of enrichment in male elephant during musth period by use diets management and
water utilization. And the relationship of stress hormone and sex hormone level, both positive or negative
correlation in male elephants of the Khao Kheow Open Zoo. In this study aimed to investigate the relationship
and differences of corticosterone metabolites and testosterone metabolites level between mush and non-mush
elephants, with the comparative study of behaviors and hormonal level in before and after enrichments. The
study was conducted in 3 male of Asian elephants (mush=1 and non-mush=2) of the Khao Kheow Open Zoo,
during 22nd January 2017 to 25th March 2017. Data about enclosure management, nutritional, focal animal
behavior sampling, and fecal hormonal metabolites concentration were recorded by use two antibody EIA
techniques. Statistical analysis was done on T-Test, ANOVA and Correlation Pearson Two-tailed. The results of the
study showed that the average concentration of fecal corticosterone and testosterone between the elephants
during musth (near the end of mush periods) vs. non-musth were none significant differences (P>0.05), however
an average in testosterone concentration during musth to be seem higher than non-mush of these elephants.
Overall concentrations of fecal corticosterone and testosterone in this study averaged (Mean±SD) 0.69 ± 0.40 ng/g
and 603.18 ± 353.91 pg/g of dry feces, respectively. From the study of correlation between fecal corticosterone
and testosterone in three males found that, there was positive correlation between corticosterone and
testosterone concentration. From the study about enrichment program found that the promoting of enrichment
in this study can reduce the stereotypic behaviors of Asian elephant by decreased significantly from 48.96 % in
frequency on beginning the enrichments program became to 27.08 % in after enrichment program. The
comparison of corticosterone hormone in elephant showed no significant different (P>0.05) between before and
after add enrichment program, from this showed that there was a tendency for no positive correlation between
fecal corticosterone and stereotype behavior in this study. However, this study demonstrate that promoting of
enrichment can reduce the stereotype behavior in captive of Asian elephants and this study can be applied to
develop cage management to provide welfare to be appropriate in future.
Keywords: Elephants Corticosterone Testosterone Stereotype behaviors

1. บทนํา (Introduction)
ชางเอเชีย (Elephas maximus) เปนสัตวบกเลี้ยงลูกดวยนมที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก รองจากชางแอฟริกา ในสมัยกอน
มนุษยมักเลี้ยงไวเพื่อใชงานในประเภทตางๆ เชน ใชเปนพาหนะ ลากซุง รวมไปถึงการทําสงคราม และชางยังเปนราชพาหนะของ
พระมหากษัตริยอีกดวย ชางเอเชียจัดอยูในกลุมสัตวใกลสูญพันธุ (endangered species) ในบัญชีหมายเลขหนึ่งของไซเตส (CITES)
ตั้งแตป ค.ศ. 1973 (Kajaysri et al.,2013) ปจจุบันจํานวนประชากรชางเอเชียโดยทั่วไปยังมีแนวโนมลดลงตอเนื่องโดยมีสาเหตุมาจาก
การถูกลาเพื่อเอางา งวง หาง อวัยวะเพศของชางตัวผู การเกิดอุบัติเหตุตางๆ การลักลอบลาเพื่อเอาลูกชาง และการทําลายปาไมเพื่อ
ขยายพื้นที่เกษตรกรรม เปนตน สําหรับประชากรที่อยูในสถานะเปนสัตวเลี้ยงหรือไดรับการดูแลโดยมนุษยเชน ชางที่อยูในสภาพการ
เพาะเลี้ยงตามสถานีเพาะเลี้ยง สวนสัตว หรือปางชางตางๆ ก็มีแนวโนมลดจํานวนลงเชนกัน ปจจุบันจึงพบวาประชากรชางในธรรมชาติ
อยูบนขอบเหวของการมีแนวโนมที่จะสูญพันธ (Thitaram et al., 2008) สวนสัตวเปดเขาเขียวซึ่งตระหนักถึงความสําคัญในการขยาย
เพาะพันธุชางเอเชีย จึงมีการพัฒนากระบวนการอนุรักษและการขยายพันธุดวยการใชเทคนิคตางๆ รวมถึงการผสมเทียมซึ่งมักพบวามี
ปจจัยหลายอยางที่ทําใหการเพาะขยายพันธุประสบความสําเร็จไดยาก ไมวาจะเปนภาวะความไมสมบูรณพันธุ การไมสามารถจับคูได
การไมสามารถเลี้ยงชางเพศผูรวมกันในพื้นที่เดียวในจํานวนมากๆ ได น้ําเชื้อที่รีดไดเพื่อการผสมเทียมมีคุณภาพที่ไมเอื้อตอการเก็บ
รักษา การแบงแยกกลุมประชากร และภาวะความเครียดจากสภาพแวดลอมในพื้นที่เลี้ยงทําใหการเพาะขยายพันธุเปนไปไดยาก สวน
สัตวเปดเขาเขียวเปนสวนงานหนึ่งที่มีการริเริ่มศึกษาปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับการขยายพันธุชาง เชน การศึกษาวงรอบการสืบพันธุ
การรีดน้ําเชื้อ การใชเทคโนโลยีชวยทางการสืบพันธุ และการตรวจวัดปริมาณฮอรโมนตางๆ ที่รวมถึงฮอรโมนความเครียดโดยอาศัย

หลักการที่วาเมื่อชาง (หรือสัตวปา) เมื่อมีความเครียดคงอยูในระดับสูงจนเกิดเปนความเครียดเรื้อรัง (Chronic stress) จะสงผลถึงการ
ทํางานของระดับฮอรโมนเพศ และพฤติกรรมที่แสดงออกมาที่ไมเปนไปตามปกติ ทั้งนี้ในสวนของชางเพศผูอาจจะมีผลตอคุณภาพน้ําเชื้อ
ที่ใชในการผสมเทียมและคุณภาพชีวิตที่ไมเปนตามหลักสวัสดิภาพไดเปนตน โดยเฉพาะในชางที่อยูในชวงของการตกมัน (Musth) ที่อาจ
พบวาควาญชางมักตองแยกเลี้ยงจากชางตัวอื่นๆ เพื่อลดปญหาการแยงอาหาร การตอสูระหวางชางเพศผูที่อาจเกิดขึ้นได ซึ่งการตองถูก
แยกออกจากชางเชือกอื่นๆ การเขาถึงแหลงอาหาร พรอมทั้งการกําจัดบริเวณ เพื่อประโยชนดานตางๆ ขางตน รวมถึงเพื่อใหการตกมัน
เปนไปในชวงเวลาที่สั้นลง หรือลดกระทบที่จะมีตอชางและบุคคลอื่นๆ เปนตน ซึ่งจากการรวบรวมรายงานตางๆ พบวาชางเลี้ยงที่ไดรับ
อาหารที่นอยกวาปกติ การถูกแยกจากสมาชิกตัวอื่นๆและอยูในพื้นที่จํากัดเปนเวลานาน มักจะแสดงพฤติกรรมซ้ําๆ ที่เปน สเตอริไอ
ไทป (Stereotype) โดยเปนผลมาจากขอจํากัดของการจัดการกรงเลี้ยง ซึ่งอาจสงผลตอคุณภาพชีวิต ความสมบูรณพันธุ และอื่นๆ
การศึกษานี้จึงมีแนวคิดในการลดผลกระทบดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตสัตว เชน การเพิ่มความหลากหลายของชนิดอาหาร การจัดการ
กรงเลี้ ย งที่ ทํ า ให ช า งสามารถเข าถึ ง การใช ประโยชน จ ากแหล ง น้ํ า หรื อ ใช น้ํา ในการลดผลกระทบจากสภาพอากาศร อนได โดย
ทําการศึกษาความแตกตางของระดับฮอรโมนความเครียดและฮอรโมนเพศระหวางชางที่ตกมันและไมตกมันรวมกันกับการศึกษา
พฤติกรรมทั้งกอนและระหวางการสงเสริมพฤติกรรม
นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้จะเปนการศึกษาความสัมพันธของระดับฮอรโมนความเครียดกลุม Glucocorticoids (GCs) และ
ระดับฮอรโมนเพศ (sex hormone) ดวยการตรวจวิเคราะหและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสเตียรอยดฮอรโมนในตัวอยางมูลสัตวทถี่ ูก
เมตาบอไลต (Metabolites) และขับถายออกมา ซึ่ง จะเรียกฮอรโมนแบบนี้ โดยรวมวา “สเตียรอยด เมตาบอไลต ” (Steroids
metabolites) จากกระบวนการตรวจแบบ Two antibody EIA โดยจัดเปนการศึกษาแบบไมทําการจับบังคับหรือรบกวนตัวสัตว
(Non-invasive methods) ที่เหมาะสมกับสัตวปาที่อยูในสภาพของการเพาะเลี้ยง ทั้งนี้การศึกษาในรูปแบบดังกลาวยังไมเ ปนที่
แพรหลายมากนักในประเทศไทยและภูมิภาคนี้ โดยในประเทศไทยพบเพียงรายงานการศึกษาของ Camen (2011) ที่ทําการศึกษา
เปรียบเทียบระดับฮอรโมนคอรติซอลและเทสโทสเตอโรนของชางเพศผูตกมันโดยใชตัวอยางเลือดและมูล อยางไรก็ตามการศึกษา
ดังกลาวยังไมไดทําการศึกษาพฤติกรรมและการสงเสริมคุณภาพชีวิตรวมดวย รวมถึงมีการศึกษาปริมาณฮอรโมนในกลุมกลูโคอครติ
คอยด คือคอรติซอลในมูลชาง ซึ่งตามปกติคอรติซอลสามารถทําการตรวจวัดไดดีในซีรั่มเลือด มากกวาในมูลที่มักพบวามีคอรติโคสเตอ
โรนเปนอนุพันธหลักในกลุมกลูโคคอรติคอยด และมีการเก็บตัวอยางพรอมทั้งการตรวจวิเคราะหที่แตกตางจากการศึกษานี้
ทั้งนี้ขอมูลพฤติกรรมตางๆ ที่มีสภาพแวดลอมและระดับฮอรโมนเปนตัวกําหนด รวมถึงการจัดการในคอกกักชางเชือกอื่นๆ
ดวย โดยการศึกษานี้จะเปนการศึกษาแรกที่ทําการตรวจวัดปริมาณฮอรโมนรวมกับการพัฒนาการจัดการกรงเลี้ยง เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การเพาะเลี้ยงขยายพันธุในเชิงวิชาการและใชเปนขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการ อันจะเปนประโยชนในการนําไปประยุกตใชพัฒนา
วางแผนในการจัดการกรงเลี้ยงไดอยางเหมาะสมตอการอนุรักษชางใหไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเอื้อตอการเพิ่มจํานวนประชากรใน
สภาพการเพาะขยายพันธุได อันเปนการสงเสริมการอนุรักษไดอยางยั่งยืนตอไป

2. วิธีการศึกษา (Research Methodology)
2.1 ตัวอยางที่ใชในการศึกษา
- ชางเพศผู พลายเปยก (Piak) อายุ 42 ป
- ชางเพศผู พลายบิลลี่ (Billy) อายุ 27 ป
- ชางเพศผู สีดอมงคล (Mongkol) อายุ 29 ป

ภาพที่ 1. ชางที่ใชในการศึกษา (ก) พลายเปยก (ข) พลายบิลลี่ (ค) สีดอมงคล ตามลําดับ

2.2 วัสดุ อุปกรณสําหรับการศึกษา
1. อาหารสําหรับเลี้ยงและพัฒนาคุณภาพชีวิตดานอาหารของชางไดแก ออย สับปะรด ขาวโพด แครอท กลวย หญา หวาน
เย็นผลไม และอื่นๆ
2. นาฬิกาจับเวลา
3. สมุดและอุปกรณเครื่องเขียนสําหรับจดบันทึก

4. สายยางฉีดน้ํา
2.3 วัสดุ อุปกรณ สารเคมีสําหรับการตรวจวัดปริมาณฮอรโมน
1. Goat anti-Rabbit IgG, Fc protion (at 4 °c)
2. Coating Buffer, 20x (at RT)
3. Tween Blocking Buffer, 10x (at RT)
4. Clear High-Binding, 96 well Microtiter Plate
5. Assay reagent and Dilution Buffer
6. Anti-HRP, STD Cortcosterone and Anti-HRP, STD Testosterone
7. Wash solution
8. TMB substrate
9. Scintillation Vials, Pipette, repeater pipette and Tips
10. Other (Plate reader, Wash machine and Vortex)

2.4 วิธีการศึกษา (Methods)
2.4.1 การศึกษาปริมาณฮอรโมน
เก็บตัวอยางมูลชาง (Fecal Collection) เก็บตัวอยางมูลชางเพศผู กอนและระหวางการสงเสริมโภชนาการ เลือกเก็บแต
ตัวอยางมูลที่มีลักษณะสดใหม ไมแหง มูลที่ไดจะนําไปตรวจวัดระดับฮอรโมนเพศและคอรติโคสเตอโรนตอไป (ดัดแปลงจาก Toni,
2005)
เก็บรักษาตัวอยางหรือทําใหแหง (Preservation with Freezing or Drying) ทําการเก็บรักษาตัวอยางไวในกลองทึบแสงที่มีฝา
บิดเพื่อปองกันไมใหตัวอยางสัมผัสกับความชื้นหรือแสง จากนั้นนําไปเก็บไวในตูแชอุณหภูมิลบ 20 องศาเซลเซียส เพื่อเก็บรักษาสภาพ
ของมูลชางจากแบคทีเรีย และเปนการปองกันไมใหสเตียรอยดมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
การสกัดสเตียรอยดฮอรโมนจากมูลสัตว (Fecal Extraction) สกัดฮอรโมนออกจากตัวอยางมูลแหงหนัก 0.1กรัม ดวยวิธีการ
สกัดแบบ Boiling method with alcohol.
กระบวนการตรวจวิเคราะหฮอรโมน(Hormonal Assays)
1. นําเพลทที่เคลือบผิวเพลท (Coating) ไวกอนแลวดวย Goat anti-Rabbit ที่เก็บไวในตูเย็นมาวางไวที่อุณหภูมิหอง
2. เตรียมสารละลายมาตรฐาน
• เตรียมสารละลายมาตรฐาน ที่ระดับความเขมขน 1000, 500, 250, 125, 62.5, 31.25, 15.6, 7.8 และ 3.9พิโค
กรัม/หลุม (pg/well) สําหรับ Corticosterone และ 600, 300, 150, 75, 37.5, 18.75, 9.37, 4.68, และ 2.34 พิโคกรัม/หลุม
สําหรับ Testosterone* โดย 1 well มีคาเทากับ 50 ไมโครลิตร
• เจือจางสารละลายมาตรฐาน จากสารละลายมาตรฐาน Corticosterone และ Testosterone ที่มีความเขมขน
20 นาโนกรัม และ 12 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร (ng/ml) ตามลําดับ ที่เก็บไวในตูแชแข็ง -20 °C โดยการทําเจือจาง แบบ 2 เทา (2–
fold) ดวยการผสม 200 ไมโครลิตรสารละลายมาตรฐาน กับ A2 เอสเซบัพเฟอร (A2 Assay buffer) 200 ไมโครลิตรผสมใหเขากันดี
3. ตัวอยางและสารละลายควบคุม (sample/controls)
• เจือจางสารละลายตัวอยางใน A2 เอสเซบัพเฟอร (A2 Assay buffer) หรือสารละลายเจือจาง (dilution buffer)
ตามอัตราสวนการเจือจางที่เหมาะสม

• เตรียมสารละลายควบคุมความเขมขนสูงและต่ํา (High and Low control; C1 และ C2) ในเอสเซบัพเฟอร (A2
Assay buffer)
4. เตรียมสารละลายฮอรโมนคอนจูเกต ( HRP)
• เตรียมสารละลาย HRP ในอัตราสวนการเจือจางที่พรอมใช (working dilution) วางไวที่อุณหภูมิหอง
- Corticosterone ที่ความเขมขน 1:185,000
- Testosterone ที่ความเขมขน 1:100,000
• ดูดสารละลาย HRP ที่เตรียมไว (1:185,000) ปริมาตร 16.30 ไมโครลิตร และดูดสารละลาย HRP ที่เตรียมไว
(1:100,000) ปริมาตร 30.30 ไมโครลิตร ลงในเอสเซบัพเฟอร (A2 Assay buffer) ที่เตรียมไว 3 มิลลิลิตร
5. เตรียมสารละลายแอนติบอดี (Antibody)
• เจือจางแอนติบอดีที่เตรียมและเก็บไวในตูแชแข็ง (1:1,000) ในอัตราสวนที่พรอมใช (working dilution) ที่ความ
เขมขน 1: 85,000 และ 1:55,000 วางไวที่อุณหภูมิหอง
• ดูดสารละลาย Ab เตรียมเปน 1: 85,000 ปริมาตร34.71 ไมโครลิตร และดูดสารละลาย Ab เตรียม 1:55,000
ปริมาตร 55.56 ไมโครลิตร ลงในเอสเซบัพเฟอร (A2 Assay buffer) ที่เตรียมไว 3 มิลลิลิตร
6. การหยดสารตางๆ ลงในเพลท (Plate loading)
• ใชไปเปตแบบ 1 ชอง (single-channel pipet) หยดสารละลายมาตรฐาน (standards) สารละลายควบคุม
(controls) และตัวอยางที่ตองการตรวจ (samples) ลงในหลุมแบบ 2 ซ้ํา ตามตําแหนงในเพลทที่กําหนดไว หลุมละ 50 ไมโครลิตร
ดวยความรวดเร็วและแมนยํา
• ใช repeater หยดสารละลาย HRP (hormone conjugate) ลงในแตละหลุมหลุมละ 25 ไมโครลิตร
• หยดสารละลายแอนติบอดีตัวแรก (primary antibody) ลงไปในแตละหลุม (ยกเวนหลุม NSB; A1 และ B1)
หลุมละ 25ul
• เคาะเพลทเบาๆ ทางดานขางๆ ของเพลท เพื่อใหมั่นใจวาสารละลายตางๆ ไดเขาไปรวมตัวอยูในหลุมทั้งหมด
• ปดเพลทดวยแผนปด (plate sealer) และเขียนระบุชวงเวลา จากนั้นนําเพลทไปวางบนเครื่องเขยาเพลท ตั้ง
เวลาเขยา 2 ชั่วโมง ที่ระดับอุณหภูมิหอง ซึ่งหากไมเขยาจะทําใหการทําปฏิกิริยาเกิดขึ้นต่ําเพียง 45 เปอรเซ็นต
7. ลางเพลท (Plate washing)
• เมื่อครบกําหนดการเขยา นําเพลทไปเทหรือดูดสารละลายทิ้งแลวลางดวยสารละลายบัพเฟอรลางเพลท 5 รอบ
ตบเพลทลงบนกระดาษซับใหสะอาด
8. หยดสารละลายซับสเตรท (TMB) และการหยุดปฏิกิริยา (Stop)
•เติมสารละลาย Moss TMB 100 ไมโครลิตรลงไปในแตละหลุม (ใช repeater pipet) ปดเพลทดวยแผนปด วาง
พักไวที่อุณหภูมิหอง (ประมาณ 1 ชั่วโมง) หรือทดสอบเบื้องตนเมื่อออกสีฟาดวยการนําไปอานเปนคา raw data ใหหลุม NSB มี
คาประมาณ 0.07 แลวนําไปดําเนินการในขั้นตอนตอไป
•หยุดปฏิกิริยาดวยการหยดสารละลายกรด Stop ลงในทุกหลุมหลุมละ 50 ไมโครลิตร (ใช repeater pipet)
เปลี่ยนสีจากฟาเปนเหลือง
9. อานเพลท (Plate reading)
•อานเพลท (อานคาความเขมสี) ที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร ดวยเครื่องอานเพลทโดยทันที
10. คํานวณคาความเขมขนของปริมาณฮอรโมนที่อานไดจากคาความเขมสีตางๆ
• คา Optical density (คา OD) ของหลุม 0 ควรอานคาไดใกลเคียง 1 (อยูในชวง 0.7 ถึง 1)
2.4.2 การศึกษาพฤติกรรมชาง
ศึกษาพฤติกรรมชาง ดวยวิธีการแบบ Focal scan sampling ตั้งแตชวงเวลา 09.00-17.00 น. กอนและระหวางการสงเสริม
พฤติกรรมสัตว ชวงละจํานวน 3 ซ้ํา
2.4.3 การสงเสริมคุณภาพชีวิตชาง

สงเสริมคุณภาพชีวิตชางดวยการจัดการทางดานโภชนาการ โดยเพิ่มปริมาณอาหารจาก 2 % ของน้ําหนักตัวไปเปนสูงกวา
5% ของน้ําหนักตัวในแตละวัน และเพิ่มความหลากหลายของชนิดอาหาร ติดตอกันนาน 1 เดือน รวมถึงการจัดการกรงเลี้ยง เชนการใช
ประโยชนไดจากน้ํา การอาบน้ําใหในชวงอากาศรอนเปนตน
2.4.4 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
วิเคราะหความแตกตางทางสถิติ ดวยวิธีการแบบ One-Way ANOVA และ T-test และหาความสัมพันธทางสถิติ
(Correlation) ดวยวิธีการแบบ Pearson Two-tailed

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล (Results and Discussion)
3.1 ผลการศึกษาปริมาณฮอรโมนในชางเอเชีย เพศผู
จากการตรวจวิเ คราะหปริมาณฮอรโมนคอรติโคสเตอโรนเมตะบอไลต (Corticosterone metabolite) และฮอรโมน
เทสโทสเตอโรนเมตะบอไลต (Testosterone metabolite) ในมูลชางเอเชียเพศผูจํานวน 3 เชือกคือ ชาง “พลายเปยก” “พลายบิลลี่”
และ “สีดอมงคล” ในจํานวนนี้เปนชางตกมัน จํานวน 1 เชือก คือ “พลายเปยก” อีกจํานวน 2 เชือกยังไมมีพฤติกรรมตกมัน (ในชวงที่
ทําการศึกษา) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยปริมาณฮอรโมนคอรติโคสเตอโรนหรือฮอรโมนความเครียด และฮอรโมนเทส
โทสเตอโรนที่เปนฮอรโมนเพศในชางทั้งสองกลุม รวมถึงกอนและหลังการสงเสริมคุณภาพชีวิตในชางตกมันของสวนสัตวเปดเขาเขียว
โดยวิธีการศึกษาแบบไมจับบังคับหรือรบกวนตัวสัตวดวยการตรวจวิเคราะหระดับความเขมขนของฮอรโมนคอรติโคสเตอโรนและ
ฮอรโมนเทสโทสเตอโรนในตัวอยางมูล (feces) ระหวางวันที่ 22 มกราคม 2560 ถึง 24 มีนาคม 2560 โดยเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ปริมาณฮอรโมนคอรติโคสเตอโรนในชางทั้ง 3 เชือก เปรียบเทียบระหวางในชวงกอนการสงเสริมพฤติกรรมในชางที่มีการตกมัน (พลาย
เปยก) กับชวงที่มีการสงเสริมพฤติกรรม พบวากอนการสงเสริมพฤติกรรมชางมีฮอรโมนคอรติโคสเตอโรนต่ํากวาชวงที่มีการสงเสริม
พฤติกรรมเล็กนอย โดยมีคาเฉลี่ยของฮอรโมนคอรติโคสเตอโรน (Mean±SD) เทากับ 0.6283 และ 0.8297 นาโนกรัมตอกรัมของมูล
แหง (ng/g of dry feces) ตามลําดับ โดยชวงกอนและระหวางการสงเสริมคุณภาพชีวิตมีระดับฮอรโมนคอรติโคสเตอโรนแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P>0.05) แสดงดังตารางที่ 1.

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหทางสถิติเปรียบเทียบคาปริมาณฮอรโมนคอรติโคสเตอโรนกอนและระหวางการ
สงเสริมพฤติกรรมในชางที่มีการตกมัน
Paired Sample Test
Paired Differances

Pair 1 Before - After

Mean

Std.
Devition

Std. Error
Mean

-.20138

.70366

.15734

95% Confidance Interval
of the Differance
Lower

Upper

-.53071

.12794

t

df

Sig. (2-tailed)

-1.280

19

.216

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของระดับฮอรโมนคอรติโคสเตอโรนและเทสโทสเตอโรน ระหวางชางเพศผูที่ตกมันและไม
ตกมันตลอดระยะเวลาของการศึกษา ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2560 ถึง 24 มีนาคม 2560 พบวา มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
(P>0.05) โดยชาง “พลายเปยก” ที่มอี าการตกมันมีระดับความเขมขนของฮอรโมนเทสโทสเตอโรนเฉลี่ยทั้งหมด ((Mean±SD) เทากับ
656.12±391.10 นาโนกรัมตอกรัมของมูลแหง (ng/g of dry feces) ซึ่งสูงที่สุด รองลงมาคือชาง “สีดอมงคล” ที่มีคาเฉลี่ยเทากับ
625.70±359.43 นาโนกรัมตอกรัมของมูลแหง) สวนชาง “พลายบิลลี่” มีระดับความเขมขนของฮอรโมนเทสโทสเตอโรนเฉลี่ยทั้งหมด
นอยที่สุดเทากับ 527.72±299.21 นาโนกรัมตอกรัมของมูลแหง ตามลําดับ คาเฉลี่ยของระดับความเขมขนฮอรโมนเทสโทสเตอโรนใน
ชางทั้ง 3 เชือกของสวนสัตวเปดเขาเขียว มีคาเทากับ (Mean±SD) 603.18±353.91 นาโนกรัมตอกรัมของมูลแหง มีคาที่ตรวจวัดไดอยู
ระหวาง 65.56-2,000.90 นาโนกรัมตอกรัมของมูลแหง (ng/g of dry feces) (n = 150) แสดงดังภาพที่ 2-3 และตารางที่ 2-3
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Corticosterone metabolites (ng/g)

ระดับฮอรโมนคอรติโคสเตอโรน ในชางเพศผูจํานวน 3 เชือก
กอนและระหวางการสงเสริมคุณภาพชีวิต

พลายเปยก

พลายบิลลี่

มงคล

ภาพที่ 2 แสดงแบบแผนการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนคอรตโิ คสเตอโรน (Stress hormone: Corticosterone)
ในชางเพศผูจํานวน 3 เชือก กอนและระหวางจากการสงเสริมคุณภาพชีวิต

ตารางที่ 2 แสดงระดับฮอรโมนคอรติโคสเตอโรน (Corticosterone) เฉลี่ยจากตัวอยางมูลของชางเพศผู 3 เชือก
ทั้งกอนและระหวางสงเสริมคุณภาพชีวิตในชางตกมัน
คาเฉลี่ยปริมาณคอรติโคสเตอโรน(ng/g of dry feces)

ชื่อสัตว
(Name of individuals)

a

จํานวน (N)

Mean±SD

ชางพลายเปยก

50

0.71±0.42a

ชางพลายบิลลี่

50

0.74±0.34a

มงคล

50

0.62±0.42a

รวม/เฉลี่ย
150
0.69±0.40
แสดงความเหมือนหรือความแตกตางทางสถิติ ดวยวิธีการแบบ LSD และ Duncan’s ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
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ภาพที่ 3 แสดงแบบแผนการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนเทสโทสเตอโรน (Sex hormone : Testosterone) ในชางเพศผูจํานวน 3
เชือก (ตกมันและไมตกมัน)

ตารางที่ 3 แสดงฮอรโมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) เฉลี่ย ในตัวอยางมูลของชางเพศผู 3 เชือก ทั้งกอน
และระหวางสงเสริมคุณภาพชีวิตในชางตกมัน
ชื่อสัตว
(Name of individuals)

a

คาเฉลี่ยปริมาณเทสโทสเตอโรน(pg/g of dry feces)
จํานวน (N)

Mean±SD

ชางพลายเปยก

50

656.12±391.10 a

ชางพลายบิลลี่

50

527.72±299.21 a

ชางมงคล

50

625.70±359.43 a

รวม/เฉลี่ย
150
603.18±353.91
แสดงความเหมือนหรือความแตกตางทางสถิติ ดวยวิธีการแบบ LSD และ Duncan’s ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

สําหรับคาระดับความเขมขนของฮอรโมนคอรติโคสเตอโรนในชางเพศผูทั้ง 3 เชือกคือ ชาง “พลายเปยก”“พลายบิลลี่” และ
“มงคล”เฉลี่ยเทากับ 0.71±0.42 , 0.74±0.34 และ 0.62±0.42 นาโนกรัมตอกรัมของมูลแหง (ng/g of dry feces) ตามลําดับซึ่ง
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ระหวางระดับฮอรโมนคอรติโคสเตอโรนของชางที่ตกมัน (พลายเปยก) กับชางที่ไมตก
มัน (พลายบิลลี่ และมงคล) คาเฉลี่ยโดยรวมของคอรติโ คสเตอโรน (Mean±SD) ในชางเพศผูของสวนสัตวเปดเขาเขียวในชวงที่มี
การศึกษาเทากับ 0.69 ± 0.40 (n=150) นาโนกรัมตอกรัมของมูลแหง (ng/g of dry feces) มีคาที่ตรวจวัดไดอยูระหวาง 0.14–2.70
นาโนกรัมตอกรัมของมูลแหง (ng/g of dry feces)
ทั้งนี้เมื่อทดสอบความสัมพันธทางสถิติระหวางฮอรโมนคอรติโคสเตอโรนและเทสโทสเตอโรนตลอดระยะเวลาการศึกษาในชาง
เพศผู ดวยวิธีการทางสถิติแบบ Correlation Pearson Two-tailed พบวามีความสัมพันธกันในเชิงบวก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เทากับ 0.00 (แสดงดังตารางที่ 4) สอดคลองกับรายงานการศึกษาของ Brown และคณะ (2007) และรายงานการศึกษาของ Carmen
(2011) นอกจากนี้จากการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับฮอรโมนความเครียดกับระดับของอุณหภูมิสูงสุดในชวงเวลากลางวัน
พบวาไมมีความสัมพันธกัน คา sig (2-tailed) มากกวา 0.05

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธทางสถิติระหวางฮอรโมนคอรติโคสเตอโรน กับฮอรโมนเทสโทสเตอ
โรน ในชางพลายเปยก
Correlations
Corticosterone

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N
Testosterone
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Corticosterone

Testosterone

1

.428**

50
.428**
.002
50

.002
50
1
50

3.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมชางเอเชีย
จากการศึกษาการแสดงออกทางพฤติกรรมของชางเอเชียในแตละชวงวัน เพื่อเปรียบเทียบระดับฮอรโมนและการแสดงออก
ทางพฤติกรรม พบวากอนสงเสริมพฤติกรรมในชางเอเชียเพศผูที่ตกมัน (พลายเปยก) มีคาเฉลี่ยความถี่แสดงพฤติกรรมการกิน-ขับถาย

17.59 % พฤติกรรมการพักผอน 10.21 % พฤติกรรมการทําความสะอาดตัวเองและการทําใหสบายตัว 32.41% พฤติกรรมการ
เคลื่อนที่ 13.00 % พฤติกรรมการกาวราว 1.79 % และพฤติกรรมซ้ําๆ ที่เปนสเตอริโอไทป (Stereotype) 48.96 %
สํา หรับในชว งที่ มีก ารส ง เสริ มคุ ณภาพชี วิตนั้น พบคาเฉลี่ย ความถี่ การแสดงพฤติก รรมตลอดทั้ ง ช วงวัน ที่เ ป นการแสดง
พฤติกรรมซ้ําๆ แบบสเตอริโอไทป (Stereotype) 27.08 % พฤติกรรมการพักผอน14.73 % พฤติกรรมการเคลื่อนที่ 15.77 %
พฤติกรรมการทําความสะอาดตัวเองและการทําใหสบายตัว 28.43 % พฤติกรรมการกิน-ขับถาย 21.43 % และพฤติกรรมการกาวราว
2.03 % ตามลําดับ (ตามภาพที่ 4)
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ภาพที่ 4 แผนภูมิคาเฉลี่ยความถีพ่ ฤติกรรมตางๆ ระหวางชวงกอน และระหวางการสงเสริมคุณภาพชีวิต

4. สรุปผล (Conclusion)
จากการศึกษาปริมาณฮอรโมนควบคูกับการสงเสริมพฤติกรรมของชางเอเชียเพศผู คือชาง “พลายเปยก” “พลายบิลลี่” และ
ชาง “สีดอมงคล” ทั้ง 3 เชือก กอนและระหวางที่มีการสงเสริมคุณภาพชีวิตในสวนสัตวเปดเขาเขียว พบวากอนการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ชางมีพฤติกรรมซ้ําๆ ที่เปนสเตอริโอไทป (Stereotype) มากถึง 48.96 % แตจากการตรวจปริมาณฮอรโมนคอรติโคสเตอโรน
(Corticosterone) ในมูลของชาง “พลายเปยก” พบวามีคาเฉลี่ยปริมาณฮอรโมน Corticosterone เทากับ 0.73±0.33 ng/g (ในชวง
เวลาเดียวกันนี้พบวา “พลายบิลลี่” และ “สีดอมงคล” มีคาปริมาณฮอรโมนเทากับ 0.63±0.28 และ 0.56±0.3 ng/g ตามลําดับ ทั้งนี้
หลังจากการสงเสริมพฤติกรรมพบคาความถี่ของพฤติกรรมที่เปนสเตอริโอไทป (Stereotype) ลดลงมาอยูที่คาเฉลี่ย 27.08 % และจาก
ผลตรวจวิเคราะหปริมาณฮอรโมน Corticosterone พบคาเฉลี่ยปริมาณฮอรโมนอยูที่ 0.76±0.49 ng/g ซึ่ง คาปริมาณฮอรโมน
Corticosterone กอนและระหวางการสงเสริมพฤติกรรมแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) สวนในชางพลายบิลลี่ และ
มงคล อยูที่ 0.75±0.36 ng/g และ 0.66±0.78 ng/gตามลําดับ)
ปกติในชางเลี้ยงเพศผูที่มีการตกมันนั้น มักถูกแยกออกจากชางเชือกอื่นๆ และไมมีการใชงานหรือใชในการจับคูขยายพันธุ
เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากสาเหตุตางๆ ได บางสวนถูกควบคุมอาหารพรอมทั้งการกําจัดบริเวณดวยการลาม เพื่อใหการตกมัน
เปนไปในชวงเวลาสั้นๆ (Carmen, 2011) ทั้งนี้ในชาง “พลายเปยก” ขอมูลจากผูดูแลคาดวามีการตกมันตอเนื่องมานานหลายเดือน
อยางไรก็ตามคาดวาเปนชวงทายๆ ของการตกมันแลว ซึ่ง ดวยการควบคุมอาหารที่นอยกวาปกติมากและอยูในพื้นที่จํากัดมาเปน
เวลานาน จึง พบวาพลายเปยกแสดงพฤติกรรมซ้ําๆ ที่เปน สเตอริไอไทป (Stereotype) ในสัดสวนที่มากทั้งความถี่และระยะเวลา
การศึกษานี้จึงมีการใชการสงเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดการกรงเลี้ยงโดยใชอาหารและเพิ่มการใชประโยชนไดจากน้ํา ถึงแมตามปกติ
ในชางตกมันมักเปนชวงที่เขาใจวาชางจะมีความตองการอาหารนอย แตจริงๆ แลวอาจมีสาเหตุมาจากการตองใชเวลามากในการแสดง
พฤติกรรมทางเพศ เชน การตามหาเพศเมียเพื่อการผสมพันธุรวมถึงการแขงขัน ตอสูกับเพศผูอื่นๆ ทําใหมีเวลาในการหาอาหารลดลงจน
เปนสาเหตุของการมีน้ําหนักตัวที่ลดลง (Rasmussen and Perrin 1999; Yon et al., 2007) อยางไรก็ตามพบวาโดยทั่วไปแลว ชาง
เอเชียสามารถกินอาหารไดถึงประมาณ 10 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัวตอวัน การไดรับอาหารที่นอยกวาปกติมากๆ สามารถสงผลตอตัว
สัตวและพฤติกรรมที่แสดงออกมาได จากการเก็บขอมูลเบื้องตนในการศึกษานี้พบวาชางที่ตกมัน (พลายเปยก) ไดรับอาหารเพียง 2 %
ของน้ําหนักตัว ตลอดชวงเวลานานหลายเดือน ซึ่งมีแนวโนมที่ไมนาจะเพียงพอตอความตองการ จึงมีการสงเสริมคุณภาพชีวิตดวย

อาหารและการจัดการกรงเลี้ยงบางสวนทําใหปริมาณการไดรับอาหารเพิ่มมากขึ้นเปนกวา 5% ของน้ําหนักตัว เปนผลใหพบวามี
พฤติกรรมการกินอาหารในชวงที่มีการสงเสริมพฤติกรรมสูงกวากอนการสงเสริมพฤติกรรม ขณะเดียวกันสามารถลดการแสดงพฤติกรรม
ซ้ําๆที่เปน สเตอริโอไทป (stereotype) ได
ในการศึกษาปริมาณฮอรโ มนคอรติโคสเตอโรนและเทสโทสเตอโรน จากมูลชางนั้นสามารถทําการตรวจวัดไดโดยอาศัย
หลักการที่สเตียรอยดฮอรโมนในมูลหรือและปสสาวะ จะถูกขับออกจากรางกายในรูปของปสสาวะหลังจากเวลาผานไป 2-6 ชัว่ โมง และ
ประมาณ 1.5 วันในอุจจาระ (Ganswindt et al., 2003) ในรายของพลายเปยก ที่มีการตกมัน (ตามรายงานของผูดูแล) มีระดับ
ฮอรโมนเทสโทสเตอโรนสูงกวาเพศผูตัวอื่นๆ นั้น อาจแนวโนมที่เชนรายงานการศึกษาของ Jainudeen และคณะ (1972) และรายงาน
ของ Ganswindt และคณะ (2002) ที่ทําการศึกษาในชางแอฟริกา โดยรายงานเกี่ยวกับการเกิดอาการตกมันของชางซึ่งเกี่ยวของกับเพิ่ม
ระดับขึ้นของฮอรโมนเทสโทสเตอโรนในรางกาย และระดับฮอรโมนดังกลาวสามารถสูงกวาระดับที่ไมมีการตกมันถึง 5-20 เทาและ
สามารถพบไดมากในปสสาวะและอุจจาระ อยางไรก็ตามพฤติกรรมการตกมันสามารถแบงออกไดเปน 5 ระยะ (Rajaram, 2006) คือ
ระยะกอนการตกมัน (pre musth) ตกมันระยะเริ่มตน (early-musth) ระยะกลางของการตกมัน (mid-musth) ระยะหลังการตกมัน
(post-musth) และระยะที่ ไ ม มีการตกมั น (non-musth) ที่ แต ละระยะอาจมีการหลั่ ง ฮอรโ มนเทสโทสเตอโรนในระดั บที่ เหมือ น
(Carmen, 2011) หรือแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับความสมบูรณของตัวสัตว จํานวนและสถานภาพที่มีอยูในฝูง อายุ และอื่นๆ (Poole
et al., 2007) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนในชางแตละเชือกอาจมีความแตกตางกัน ตามสภาพของสัตวดวย
ในการศึกษานี้พบวาระดับฮอรโมนคอรติโคสเตอโรนของชางที่ตกมัน (พลายเปยก) ไมแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) กับ
ชางเชือกอื่นๆ สอดคลองกันกับรายงานการศึกษาของ Ganswindt และคณะ (2003) ที่ไมพบความเกี่ยวพันธระหวางการตกมันกับการ
หลั่งฮอรโมนในกลุมกลูโคคอรติคอยด (Glucocorticoids) ที่ประกอบดวยคอรติซอลกับคอรติโคสเตอโรน เชนเดียวกันกับรายงานของ
Ganswindt และคณะ (2003) ที่รายงานเกี่ยวกับการลดระดับลงของฮอรโมนในกลุมกลูโคคอรติคอยด ของชางแอฟริกาที่ตกมันขณะอยู
ในสภาพการเพาะเลี้ยง แตพบวาแตกตางกับรายงานของ Ganswindt และคณะ (2010) ที่อางถึงการศึกษาของ Wingate และ
Lasleyg (2002) ที่พบการเพิ่มระดับขึ้นของฮอรโมนคอรติซอลในกระแสเลือด ระหวางชวงที่มีการตกมันทั้งชางเอเชียและชางแอฟริกา
อยางไรก็ตามสาเหตุที่มีการเพิ่มขึ้นของฮอรโมนความเครียดระหวางชวงที่มีการตกมันในชางที่อาศัยอยูธรรมชาติอาจเกิดจากกลไกของ
ตอมอะดรีนอล (Place et al., 1999) ปฏิกิริยายอนกลับใหมีการหลั่งฮอรโมนในกลุมกลูโคคอรติคอยด (Viau and Meaney.,2004)
หรือปจจัยทางสภาพแวดลอมทั้ง อุณหภูมิปริมาณฝนตก ปริมาณอาหารที่หาไดเปนตน (Papageorge et al., 2001)
นอกจากนี้เมื่อทําการศึกษาการแสดงพฤติกรรมของชาง (ที่ถูกระบุวาตกมัน) ในรอบวัน ตั้งแตเวลา 09.00น. ถึง 16.00 น.ดวย
วิธีการแบบศึกษาเปนรายตัว (Focal scan sampling) เทียบกับคาปริมาณฮอรโมนคอรติโคสเตอโรน ในชวงกอนการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต พบการแสดงพฤติกรรมซ้ําๆ ที่เปน สเตอริไอไทป (stereotype) ในสัดสวนที่มากทั้งความถี่และเวลาเมื่อเทียบกับพฤติกรรมอื่นๆ
แตพบวามีระดับฮอรโมนคอรติโคสเตอโรนอยูในระดับต่ํา และเมื่อมีการสงเสริมคุณภาพชีวิตพบวาการแสดงพฤติกรรม สเตอริไอไทป
(stereotype) ลดลง แตมีระดับของฮอร โมนคอรติโ คสเตอโรนเพิ่ มขึ้นเล็ก นอย (ไม มีนัยสําคั ญ (P>0.05)) สอดคลองกับรายงาน
การศึกษาของ Wilson, Bloomsmith และ Maple (2004) ที่รายงานถึงชางแอฟริกาในสภาพการเพาะเลี้ยงที่มีพฤติกรรมสเตอริโอ
ไทป (มีการเคลื่อนไหวรางกายเชน การแกวงศีรษะและชวงไหล ไปทางดานขางกลับไปกลับมา และการยกหัวและงวงขึ้นลงไปดานหนา
ดานหลัง โดยไมไดขยับเทา) มากๆ จะมีคาของฮอรโมนคอรติโคสเตอโรนในกระแสเลือดนอยกวา ซึ่งจากการศึกษานี้สามารถกลาวไดวา
การสงเสริมคุณภาพชีวิตใหชางที่อยูในสภาพการเพาะเลี้ยงดวยการจัดการกรงเลี้ยงบางประการทั้งอาหารและอื่นๆ สามารถลดการ
แสดงพฤติกรรมซ้ําๆ ที่มักพบในชางที่ตองอยูในบริเวณพื้นที่จํากัด มีการจํากัดปริมาณอาหาร และไมสามารถเขาถึงสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได โดยสามารถนําหลักการเดียวกันนี้ไปใชพัฒนาใหชางมีคุณภาพที่ดีมากขึ้นไดตอไป.
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