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บทคัดย่อ
กั ล ยาณี บุ ญ เกิ ด , ไสว วั ง หงษา, สุ ภ าภรณ์ วั ช รพฤษาดี และธี ร ะวั ฒ น์ เหมะจุ ฑ า. 2549.
ประชากรและลั ก ษณะ ทางประชากรของค้ า งคาวแม่ ไ ก่ ภ าคกลาง (Pteropus lylei)
ที ่ อ าศั ย อยู ่ ใ นวั ด หลวงพรมมาวาส จั ง หวั ด ชลบุ ร ี หน้ า 147-155. ใน ผลงานวิ จ ั ย
และรายงานความก้าวหน้างานวิจยั ประจำปี 2548 กลุม่ วิจยั สัตว์ปา่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุพ์ ชื กรุงเทพฯ.
การศึกษาประชากรและลักษณะทางประชากรของค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง ที่อาศัยอยู่ที่
วัดหลวงพรหมาวาส จังหวัดชลบุรี ดำเนินการในเดือนเมษายน - มิถนุ ายน 2548 พบว่าค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง
เพศผู้ มีขนาดของร่างกายทีโ่ ตกว่าเพศเมียอย่างมีนยั สำคัญ Aspect Ratio เป็นคุณลักษณะทีส่ ำคัญของ
ค้ า งคาวแม่ ไ ก่ ภ าคกลาง ที ่ พ บว่ า มี ค ่ า คงที ่ ต ลอดชี ว ิ ต และจากการเปรี ย บเที ย บทางสถิ ต ิ พ บว่ า
ไม่ ม ี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ทั ้ ง ในระหว่ า งวั ย และระหว่ า งเพศ มากกว่ า 77.27%
ของค้างคาวเพศเมียให้กำเนิดลูกในช่วงฤดูสืบพันธุ์ โดยลูกที่เกิดมามีสัดส่วนเพศ ที่ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลสืบพันธุ์ในปี 2548 พบว่ามีประชากรค้างคาวแม่ไก่ทั้งสิ้น 9,027 ตัว
อาศัยอยู่ที่วัดหลวงพรมมาวาส ประชากรกลุ่มนี้มีอัตราการตายและการอพยพ ออกนอกพื้นที่ก่อนถึงฤดู
สืบพันธุถ์ ดั ไป ประมาณ 8.70% และมีอตั ราการเพิม่ ประชากรปีละ 26.56%ในช่วง พ.ศ. 2544-2548

ABSTRACT
Boonkird, K.; S. Wanghongsa; S. Wacharapluesadee and T. Hemachudha. 2006. On the
population ecology of Lyle’s flying fox, Pteropus lylei, at Wat Luang Pormmawas,
Chon Buri province. Wildlife Yearbook 7, 147-155.
Between April and June 2005, we estimated population number of Lyle’s flying
fox (Pteropus lylei) roosting at Wat Luang Pormmawas, Thailand. We also examined
biometries of Lyle’s flying fox and ringed a number of individuals for further population
monitoring.
Bound count methods gave the figure of 9,027 bats roosting at Wat Luang
Pormmawas. 77.27% of females captured in June carried offspring. Sex ratio of the babybats was not significantly different. Death rate combined with ex-migration rate was
calculated at 8.70%. Between 2001 and 2004, population increased 26.56% per annum.
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Although, males were significantly larger than females, their Aspect Ratio and
Tip Index were not significantly different, indicating that they have the same patterns of
flight. Aspect Ratio was the parameter that do not change over lifetime of Lyle’s flying
fox. We recommended bat population be periodically monitored as they roost close to
industrialized zone, which may be susceptible to contaminated environments.

คำนำ (introduction)
โดยธรรมชาติแล้ว ค้างคาวแม่ไก่เป็นสัตว์ทอ่ี าศัยอยูร่ วมกันเป็นกลุม่ โดยเฉพาะตามศาสนสถาน
และทีร่ กร้างว่างเปล่า ดังนัน้ ค้างคาวแม่ไก่จงึ เป็นกลุม่ สัตว์ทม่ี โี อกาสปฏิสมั พันธ์กบั คนมากทีส่ ดุ ซึง่ ในทางกฎหมายแล้ว
ศาสนสถานเป็นพื้นที่คุ้มครองพิเศษสำหรับสัตว์ป่า ที่กฎหมายกำหนดโทษสำหรับการล่า ไว้รุนแรงกว่าพื้นที่
นอกคุม้ ครองทัว่ ไป
ด้วยเหตุทค่ี า้ งคาวแม่ไก่เป็นสัตว์ทก่ี นิ พืชเป็นอาหาร ดังนัน้ แหล่งเกาะนอนจึงอยูไ่ ม่ไกลสวนผลไม้
หรือป่าค่อนข้างชืน้ ทีม่ ผี ลไม้ตลอดทัง้ ปี ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงไม่พบแหล่งเกาะนอน ของค้างคาวแม่ไก่ในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีส่ ภาพภูมอิ ากาศค่อนข้างแล้งกว่าพืน้ ทีใ่ นภาคอืน่
ในปัจจุบันค้างคาวแม่ไก่พบในประเทศไทย 3 ชนิด (Lekagul and McNeely, 1977)
คือค้างคาวแม่ไก่ปา่ ฝน (Pteropus vampyrus) ค้างคาวแม่ไก่เกาะ (P. hypomelanus) และค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง
(P. lylei) นอกจากนีย้ งั มีความพยายามทีจ่ ะแยกค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางออกเป็น 2 ชนิด โดยค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง
ทีพ่ บในพืน้ ทีต่ อนในของประเทศกำหนดให้เป็นค้างคาวแม่ไก่นครสวรรค์ (P. intermedius) และค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง
ทีพ่ บในพืน้ ทีต่ ง้ั แต่อา่ วไทยตอนในจรดจังหวัดอยุธยายังคงชือ่ วิทยาศาสตร์เดิมคือ P. lylei
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายพันธุข์ องค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง ปัจจุบนั พบอาศัยเกาะนอน
อยู่ในพื้นที่ 16 แห่ง ประชากรรวมกัน ประมาณ 37,837 ตัว (กัลยาณี และไสว 2547) ประมาณว่า
ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางในแต่ละคืน กินพืชเป็นอาหารประมาณ 3.38-8.45 ตัน ซึง่ ถือว่ามีปริมาณทีค่ อ่ นข้างมาก
และยากทีเ่ กษตรกรจะยอมรับได้ เนือ่ งจากบางส่วนของพืชอาหารดังกล่าวคือ ผลิตผลทางการเกษตรทีพ่ ร้อมที่
จะเก็บเกีย่ ว นำรายได้สคู่ รอบครัว ดังนัน้ ในบางประเทศเช่นที่ Australia และ Israel ค้างคาวจึงกลายเป็นสัตว์
รบกวนที่ต้องมีการกำจัดออกไปจากพื้นที่เกษตร และในหลายพื้นที่ค้างคาวกลายเป็นอาหารอันโอชะของคน
ในพืน้ ที่ (Bowen et al, 1997; Entwistle, 1997; Kunz and Pierson, 1994)
ด้วยเหตุที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และมักอาศัยอยู่ตามวัด ดังนั้นค้างคาวจึงรอดพ้นจากการถูกล่า
ค้างคาวแม้จะเป็นสัตว์ปา่ ทีม่ ขี นาดร่างกายเล็ก แต่ลกั ษณะทางประชากรเป็นสิง่ มีชวี ติ ทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ k-species
คืออายุยนื มีลกู จำนวนน้อยเพียงครัง้ ละ 1 ตัว ลงทุนในการดูแลลูกสูง ทนต่อการคุกคาม สาเหตุการเกิด และการตาย
ของสมาชิ ก ไม่ ไ ด้ ข ึ ้ น อยู ่ จ ำนวนประชากรที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น ดั ง นั ้ น หากปราศจากการรบกวนและการล่ า แล้ ว
ค้างคาวจะเป็นสัตว์ที่สามารถเพิ่มประชากรจนสามารถเป็นแหล่งกระจายไปยังพื้นที่อื่นได้เป็นอย่างดี
ซึง่ ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางเป็นสัตว์ทม่ี กี ารอพยพเคลือ่ นย้ายไปมาระหว่างแหล่งเกาะนอนทีอ่ ยูใ่ กล้กนั (กัลยาณี และไสว
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ค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวที่บินได้จริง มีลักษณะของพื้นที่หากินเฉพาะ
แต่ละชนิด ดังนั้นลักษณะทางสรีระของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการบินเข้าหาแหล่งอาหาร และที่เกาะนอน
จึงมีลักษณะเฉพาะ ส่วนหนึ่งการศึกษานี้จึงต้องการทดสอบสมมุติฐานที่ว่าลักษณะและองค์ประกอบ
ทีใ่ ช้สำหรับการบินของค้างคาวมีคา่ ไม่เปลีย่ นแปลง อย่างมีนยั สำคัญตัง้ แต่แรกเกิดจนถึงตัวเต็มวัย

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาลักษณะทางสรีระของค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง
2. เพือ่ ศึกษาจำนวนประชากร

อุปกรณ์และวิธกี ารศึกษาวิจยั (Materials and Methods)
สถานทีศ่ กึ ษาวิจยั วัดหลวงพรหมาวาส อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ระยะเวลาดำเนินการ
เมษายน-มิถนุ ายน 2548
อุปรณ์การวิจยั
1. ตาข่ายดักค้างคาว
2. ตาชัง่ ดิจติ อล ทีช่ ง่ั ได้ละเอียด 1/100 กรัม
3. เวอร์เนียแคลลิปเปอร์
4. กำไลอลูมเิ นียมอัลลอยด์ทม่ี หี มายเลขระบุแต่ละวง
วิธดี ำเนินการ
1. การศึกษาลักษณะทางสรีระของค้างคาวแม่ไก่
1.1 การศึกษาลักษณะทางสรีระของค้างคาวมีวธิ กี ารดังนี้
1.1.1. วางตาข่ายดักค้างคาว
1.1.2. จับค้างคาวทีต่ ดิ ตาข่าย แล้วนำมาชัง่ วัดขนาดความยาวแขน (FA= forearm) ความยาว
นิว้ ที่ 5 (V) และนิว้ ที่ 3 (III) ระบุเพศ ใส่กำไล (rings) ทีน่ ว้ิ หัวแม่มอื ซ้าย แล้วปล่อยสูธ่ รรมชาติ
1.2 คำนวณหาลักษณะทางประชากรของค้างคาวแม่ไก่ โดยยึดหลักการของ Findley et al. (1972)
ดังนี้
1.2.1 Tip Index (TI) คือสัดส่วนความยาวนิว้ ที่ 3 ต่อความยาวแขน, (III/FA) เป็นดัชนี
บ่งบอกรูปแบบการบิน ถ้า TI มีคา่ น้อยกว่า 1 แสดงว่านิว้ ที่ 3 สัน้ กว่า FA นัน่ คือเป็นค้างคาวทีม่ แี นวโน้มว่าจะเป็น
ค้างคาวทีบ่ นิ หลบหลีกสิง่ กีดขวางได้ดี
1.2.2 Aspect Ratio (AR) คือสัดส่วนของผลรวมความยาวแขนกับนิว้ ที่ 3 ต่อความยาวนิว้ ที่
5, (FA+III)/V ซึง่ เป็นค่าทีเ่ ป็นปฏิภาคผกผันกับความสามารถในการบินหลบหลีกสิง่ กีดขวาง เช่น ค้างคาวทีม่ คี า่ AR
มาก แสดงว่านิว้ ที่ 5 สัน้ ปีกเรียวยาว (พืน้ ทีท่ ท่ี ำให้คา้ งคาวเคลือ่ นทีไ่ ปข้างหน้ามีมาก ทำให้บนิ ได้เร็ว) จะไม่สามารถ
บินเข้าไปในทีร่ ะเกะระกะได้
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1.2.3 Wing Area Index (WAI) คือ ผลรวมความยาวแขนกับความยาวนิว้ ที่ 3 คูณ 2 เท่า
ของความยาวนิ้วที่ 5, {(FA+III) X 2V} ซึ่งเป็นดัชนีที่แสดงขนาดของพื้นที่ปีก ที่มีส่วนสัมพันธ์กับการบิน
และการนำพาน้ ำ หนั ก เช่ น ค้ า งคาวที ่ ม ี ค ่ า WAI สู ง แสดงว่ า มี พ ื ้ น ที ่ ป ี ก ที ่ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ อากาศมาก
จะมีความสามารถในการนำพาน้ำหนักได้สงู
1.2.4 Wing Loading (WL) คืออัตราส่วนระหว่างน้ำหนัก (wt) ของค้างคาวกับ WAI (wt./
WAI) ซึง่ เป็นดัชนีทส่ี มั พันธ์กบั ความเร็วและระยะทางในการบิน แต่เป็นปฏิภาคผกผันกับการนำพาน้ำหนักทีเ่ พิม่ ขึน้
คือถ้าค้างคาวมีคา่ WL มาก แสดงว่าเป็นค้างคาวทีบ่ นิ เร็วและหากินไกลแต่ในขณะบินจะไม่สามารถ นำพาวัตถุทม่ี ี
น้ำหนักมาก เช่นอาหาร และลูก ไปได้
2. จำนวนประชากร
การศึกษาจำนวนประชากรค้างคาวใช้วธิ กี ารนับตัวโดยตรง โดยแบ่งพืน้ ทีว่ ดั หลวงพรหมาวาส ออกเป็น
10 ส่วนแล้วให้เจ้าหน้าที่ 10 คน เข้าประจำในแต่ละส่วน เจ้าหน้าที่ทุกคนทำการนับ จำนวนค้างคาว
ในพื้นที่ส่วนที่รับผิดชอบโดยใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที แล้วนำจำนวนตัวเลขค้างคาวที่พบในแต่ละส่วน
มารวมกันจะได้จำนวนค้างคาวทั้งหมดในวัดจากการนับครั้งที่ 1 หลังจากนั้นจะให้เจ้าหน้าที่ทั้ง 10 คน
หมุนวนนับจำนวนค้างคาวในส่วนถัดไปจนครบทัง้ 10 ส่วน ดังนัน้ จำนวนค้างคาวทีไ่ ด้จากการนับจะมีจำนวน 10 ค่า
นำข้อมูลทัง้ 10 ค่ามาคำนวณหาจำนวนประชากรโดยวิธี Bounded Count Method (Choudhary, 1987) ดังนี้
N 0 = 2n k − n k −1
N0
nk
nk −1

= จำนวนประชากรค้างคาว
= จำนวนประชากรทีพ่ บสูงสุดจากจากการนับ 10 ครัง้
= จำนวนประชากรทีพ่ บมากเป็นอันดับ 2 จากการนับ 10 ครัง้

ค่าสูงสุด ( N u ) ของการประมาณประชากรทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ (Level of significance) α
 (1 − α )(nk − n k −1 ) 
N u = nk + 

α



ค่าต่ำสุด

ของการประมาณประชากรทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ α
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ผลและวิจารณ์ผล (Results and Discussions)
1. ลักษณะทางสรีระของค้างคาวแม่ไก่
จากการจับค้างคาวในเดือนเมษายน 2548 สามารถจับได้ทง้ั สิน้ 167 ตัว ในจำนวนนีเ้ ป็นค้างคาว
เพศเมียจำนวน 88 ตัว เป็นค้างคาวตัวเมียทีม่ ลี กู อ่อนจำนวน 68 ตัว ในจำนวนนีส้ ามารถจับแม่ทม่ี ลี กู เกาะอก
ได้จำนวน 63 ตัว (แม่หลุดขณะปลดออกจากตาข่าย 2 ตัว) จับได้เฉพาะแม่ทม่ี รี อ่ งรอยของการให้นมลูกได้ 7 ตัว
และจับลูกทีก่ ำลังหัดบินได้ 1 ตัว รวมลูกทีจ่ บั ได้ทง้ั หมด 64 ตัว เป็นเพศเมีย 28 เพศผู้ 36 ตัว ซึง่ เป็นสัดส่วน
ทีแ่ ตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สำคัญทางสถิติ (Chi-square test for association with Yates’ correction factor,
χ 12 = 0.76, p>0.05) ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและความยาวแขนของลูกค้างคาวทีเ่ ป็นตัวเมีย และลูกค้างคาว
ทีเ่ ป็นตัวผูแ้ สดงไว้ในสมการที่ (1) และ (2) ตามลำดับ
น้ำหนัก (กรัม) = 0.2694FA1.3301 , R2=0.66, F=52.19, 27df, p<0.001…...................... (1)
น้ำหนัก (กรัม) =
, R 2=0.71, F=82.02, 33df, p<0.001….. (2)
ขนาดร่างกายของค้างคาวแม่ไก่เพศผูแ้ ละเพศเมียทีโ่ ตเต็มวัย แสดงไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 . การเปรียบเทียบขนาดของร่างกายค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางเพศผู้ (N=80 ตัว) และเพศเมีย (N=87 ตัว)
วัยเจริญพันธุ์

0.3767FA1.2617

ขนาดของร่างกาย
ความยาวแขน (ม.ม.)
ความยาวนิว้ ที่ 3 (ม.ม.)
ความยาวนิว้ ที่ 5 (ม.ม.)
น้ำหนัก (กรัม)*
Aspect Ratio (AR)
Tip Index (TI)
Wing Loading (WL)

เพศผู้
156.70 ±5.63
292.66±26.34
208.99±11.96
529.44±64.53
2.15±0.13
1.88±0.14
2.84±0.40

เพศเมีย
152.83±5.23
283.47±11.00
202.52±7.50
418.22 ±45.86
2.16±0.00005
1.86±0.00006
2.37±0.26

การทดสอบทางสถิติ
Student’s t-test, t=4.61, 165df, p<0.001
Student’s t-test, t=2.98, 165df, p=0.003
Student’s t-test, t=4.22, 165df, p<0.001
Student’s t-test, t=12.74, 141df, p<0.001
Student’s t-test, t=-0.16, 165df, p=0.87
Student’s t-test, t=0.67, 165df, p=505
Student’s t-test, t=8.84, 133df, p<0.001

หมายเหตุ * น้ำหนักเพศเมียได้จากกลุม่ ประชากรทีก่ ำลังให้นมลูก ซึง่ น่าจะมีคา่ ต่ำกว่าน้ำหนักปกติ
จากตารางที่ 1 จะพบว่าว่าค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางเพศผู้มีขนาดร่างกายที่ใหญ่กว่าเพศเมีย
อย่างมีนยั สำคัญ โดยเฉพาะความยาวแขนและความยาวนิว้ ที่ 3 และ ความยาวนิว้ ที่ 5 แต่เมือ่ พิจารณา AS, TI
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรูปแบบการบิน แล้วจะพบว่า ทั้งเพศผู้และเพศเมียมีรูปแบบการบินที่ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าขนาดของร่างกายจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็ตาม ดังนั้นค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง
ทัง้ เพศผูแ้ ละเพศเมียจึงหากินในพืน้ ทีท่ ม่ี ลี กั ษณะและรูปแบบเดียวกัน
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เมื ่ อ นำความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง Wing Loading, Aspect Ratio และ Tip Index
ของลูกค้างคาวเปรียบเทียบกับของแม่แสดงไว้ในภาพที่ 1

ภาพที่ 1. เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง TI, AR และ WL ของแม่ และลูกค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง
จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่า Tip Index และ Aspect Ratio ของค้างคาวที่เป็นลูกและแม่
มีคา่ ทีใ่ กล้เคียงกัน ซึง่ จากการทดสอบด้วยขบวนการทางสถิตพิ บว่า TI และ WL มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ (Student’s t test, t=6.11, 122df, p<0.001 สำหรับ TI และ t=10.33, 122df, p<0.001 สำหรับ WL)
แต่ จ ากการทดสอบค่ า Aspect Ratio ระหว่ า งแม่ ก ั บ ลู ก ด้ ว ยขบวนการทางสถิ ต ิ พ บว่ า แตกต่ า งกั น
อย่างไม่มนี ยั สำคัญทางสถิติ (Student’s t test, t=-1.18, 122df, p=0.24) ดังนัน้ AR จึงน่าจะเป็นลักษณะ
ทางสรีระทีส่ ำคัญของค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง
การระบุรปู แบบ และลักษณะการบินของค้างคาวทีศ่ กึ ษาโดยพิจารณาจากค่า WL, TI และ AR
ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ ที่ 0.11 g.cm-2, 1.76 และ 2.19 ตามลำดับ (Findley et al., 1972) ค้างคาวทีม่ คี า่ เฉลีย่ เกินค่าเหล่านี้
เป็นค้างคาวที่บินเร็ว ความสามารถในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางต่ำ แต่ถ้ามีค่าต่ำกว่านี้จะเป็นค้างคาวที่บินช้า
มีความสามารถในการบินหลบหลีกสิง่ กีดขวางได้ดี ทัง้ นีเ้ พราะลักษณะของปีกสัมพันธ์กบั ลักษณะของพืน้ ทีห่ ากิน
จากการศึกษาค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางพบว่าค่า AR มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.17 ซึ่งเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย
และเมือ่ พิจารณาจากค่าเฉลีย่ ของ TI ของค้างคาวแม่ไก่แล้วทีม่ คี า่ เท่ากับ 1.85 แล้วพบว่าค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง
จึงเป็นค้างคาวที่ค่อนข้างบินเร็วและสามารถบินหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้พอสมควร ซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญ
ของการอยูร่ วมกันในจำนวนทีม่ ากและกินพืชเป็นอาหารซึง่ จำเป็นต้องบินเข้าบินออกจากจากต้นไม้ทเ่ี ป็นแหล่งอาหาร
ที่มีกิ่งระเกะระกะ จึงต้องการรูปแบบการบินที่สามารถบินหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ดี ในขณะเดียวกัน
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ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางเป็นค้างคาวที่มีขนาดร่างกายที่ใหญ่มากเมื่อเปรียบเทียบกับค้างคาวชนิดอื่นๆ
และอยูอ่ าศัยเกาะนอนรวมกันเป็นกลุม่ การแก่งแย่งอาหารใกล้ทเ่ี กาะนอนจึงมีสงู ค้างคาวจึงต้องบินหากินไกล
เพื่อให้ได้อาหารที่เพียงพอ และเพื่อหลบเลี่ยงการแก่งแย่งซึ่งกันและกัน ซึ่งแตกต่างจากพวกโฉบกินแมลง
ในอากาศ ทีไ่ ม่ตอ้ งบินหลบหลีกสิง่ กีดขวางในขณะออกล่าเหยือ่ จึงมีปที เ่ี รียวยาว (ดูรายละเอียดลักษณะการบิน
ของค้างคาวแต่ละกลุม่ เพิม่ เติมใน กัลยาณี และคณะ, 2542)
2. จำนวนประชากร
จากการนับค้างคาวค้างคาวแม่ไก่ทว่ี ดั หลวงพรหมาวาส ในเดือนมิถนุ ายน 2548 พบว่ามีจำนวน
ทั ้ ง สิ ้ น 9,027 ตั ว โดยที ่ ค วามเชื ่ อ มั ่ น 95% คาดว่ า มี ป ระชากรอยู ่ ใ นช่ ว ง 8,708-14,769 ตั ว
ในขณะที่การสำรวจประชากรในปี 2544 พบว่าค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางกลุ่มประชากรนี้ มีประชากรประมาณ
3,517 ตัว (กัลยาณี และไสว, 2547) ดังนั้นในช่วง 4 ปี ประชากรค้างคาวแม่ไก่เพิ่มขึ้น 5510 หรือเพิ่มขึ้น
156.67% ในช่วงระยะเวลา 4 ปี หรือเพิม่ ปีละประมาณ 39.17% ซึง่ ถือว่าเป็นจำนวนทีส่ งู มาก ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะ
1. ความแตกต่างในวิธีการนับ จำนวนประชากร โดยในการสำรวจปี 2544 เป็นการนับจำนวน
เพียงครัง้ เดียวมีผนู้ บั จำนวนประชากร 2 คน ในขณะทีก่ ารสำรวจในปี 2548 เป็นการนับจำนวน 10 ครัง้ มีผนู้ บั
ครัง้ ละ 10 คน แล้วนำประชากรทีน่ บั ได้มาหาประชากรทีน่ า่ จะมีอยูจ่ ริง ความแตกต่างในวิธกี ารดังกล่าวอาจทำให้
ได้จำนวนประชากรค้างคาวแม่ไก่ที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง เนื่องจากการใช้คนเพียง 2 คน
นับจำนวนประชากรค้างคาวทั้งหมด ใช้เวลาในการนับมาก ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีค้างคาวบางส่วน
ย้ายที่เกาะนอน โดยเฉพาะการนับในช่วงบ่ายที่มักพบว่าค้างคาวมีการย้ายที่เกาะนอนบ่อยมากกว่าช่วงเวลาอื่น
ในขณะที ่ ก ารนั บ ในปี 2548 ใช้ ค นนั บ ทั ้ ง หมด 10 คนทำให้ ค รอบคลุ ม พื ้ น ที ่ เ กาะนอนได้ อ ย่ า งทั ่ ว ถึ ง
และการนับแต่ละครัง้ ใช้เวลาไม่มาก ประมาณรอบละ 30 นาที
2. มี ก ารเพิ ่ ม จำนวนประชากรค้ า งคาวแม่ ไ ก่ ภ าคกลาง ที ่ อ าศั ย อยู ่ ใ นแหล่ ง เกาะนอน
วัดหลวงพรหมาวาสจริง ซึ่งจากการจับค้างคาวในเดือนเมษายน 2548 พบว่าในจำนวนค้างคาวตัวเมีย
ที่จับได้เป็นค้างคาวที่มีลูกเกาะอก หรือมีร่องรอยของการให้นมลูกทั้งสิ้น 77.27% และลูกที่จับได้เป็นเพศเมีย
และเพศผู้ครึ่งต่อครึ่ง ดังนั้นหากนำฐานข้อมูลดังกล่าวมาคำนวณ โดยใช้จำนวนประชากรที่นับได้ในเดือน
ธันวาคม 2544 เป็นฐานในการคำนวณประชากร โดยมีเงือ่ นไขดังนี้
2.1 ค้างคาวแรกเกิดมีอตั ราส่วนเพศผูเ้ ท่ากับเพศเมีย
2.2 ร้อยละ 77.27 ของเพศเมียให้กำเนิดลูก
2.3 เพศเมียสามารถสืบพันธุไ์ ด้ตง้ั แต่อายุ 1 ปี (Lekagul and McNeely, 1977)
2.4 เพศเมียวัยเจริญพันธุท์ กุ ตัวให้กำเนิดลูกปีละ 1 ตัว
จากเงือ่ นไข 4 ข้อ ดังกล่าวข้างต้น หากอัตราการตายและการอพยพออกนอกพืน้ ที่ หลังสิน้ สุด
ฤดูกาลสืบพันธุม์ คี า่ เท่ากับ 0 และจากประชากรเริม่ ต้นในปี 2544 จำนวน 3,517 ตัว เมือ่ สิน้ สุด ฤดูสบื พันธุใ์ นปี
2548 จะมีประชากรทัง้ สิน้ 12,992 ตัว หรือมีอตั ราการเพิม่ ปีละ 38.63% แต่ในความเป็นจริงแล้ว เมือ่ สิน้ สุด
ฤดูกาล สืบพันธุป์ ี 2548 คำนวณประชากรได้ 9,027 ตัว ซึง่ จากการคำนวณพบว่า อัตราการตายและการอพยพ
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ออกนอกพืน้ ทีห่ ลังจากสิน้ สุดฤดูกาลสืบพันธุท์ จ่ี ะเหลือประชากร 9,027 ตัว จากประชากรเริม่ ต้น 3,517 ตัว
และมีเงือ่ นไข 4 ข้อข้างต้นต้องมีคา่ เท่ากับ 8.70% ซึง่ จะทำให้ประชากรค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง ทีว่ ดั หลวงพรมมาวาส
มีอตั ราเพิม่ ขึน้ ลดลงเหลือปีละ 26.75%

สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusions and Recommendations)
สรุปผลการศึกษา
1. จากการศึกษาพบว่าค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางตัวผู้มีขนาดร่างกายที่ใหญ่กว่าค้างคาวเพศเมีย
อย่างมีนยั สำคัญ แต่ลกั ษณะทางสรีระทีเ่ กีย่ วกับการบินมีคา่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญ
2. Aspect Ratio เป็นลักษณะทางประชากรของค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางทีม่ คี า่ คงทีต่ ง้ั แต่เกิดจนตาย
3. ประชากรของค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางทีว่ ดั หลวงพรหมาวาส มีทง้ั สิน้ 9,027 ตัว (8,708-14,769
ตัว) มีอตั ราการเพิม่ ในช่วงปี 2544-2548 ปีละ 26.75%
4. อัตราการตายและการอพยพออกนอก พืน้ ทีข่ องค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางทีว่ ดั หลวงพรหมาวาส
มีคา่ รวมกัน ปีละ 8.70%
5. สัดส่วนระหว่างเพศผู้และเพศเมียของลูกค้างคาวแม่ไก่ที่เกิดใหม่ มีค่าแตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ยั สำคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาติดตามประชากรของค้างคาวแม่ไก่ที่วัดหลวงพรหมาวาส เป็นระยะๆ
อย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากเป็นกลุม่ ประชากรทีอ่ ยูใ่ กล้สงั คมอุตสาหกรรม ทีอ่ าจได้รบั สารมีพษิ จากภาคอุตาหกรรม
ที ่ ม ี ก ารปนเปื ้ อ นอยู ่ ใ นอาหาร หรื อ อากาศที ่ ห ายใจเข้ า ไป จนอาจทำให้ ส ภาวะของร่ า งกายอ่ อ นแอ
ซึง่ จะนำมาซึง่ การระบาดของโรคทีอ่ าจเป็นอันตรายต่อผูค้ นทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง
2. ควรมีการติดตามการหากินของค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางทีว่ ดั หลวงพรหมาวาส เนือ่ งจากด้านเหนือ
และด้านตะวันออกของวัดหลวงพรหมาวาส ยังมีแหล่งเกาะนอนของค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางอีก 3 แห่งคือ
ที่อำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอบางคล้า ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และที่ บ้านอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เพือ่ ศึกษาการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุม่ ประชากรทีอ่ ยูใ่ กล้กนั
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