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คาริโอไทปของคางคาวแมไกปาฝน (Pteropus vampyrus) ในประเทศไทย 

Karyotype of Large Flying Fox (Pteropus vampyrus) in Thailand 

อิสสระ ปะทะวัง1  อลงกลด แทนออมทอง1*  ยอดชาย ชวยเงิน1  และ  ประทปี ดวงแค2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาคาริโอไทปของคางคาวแมไกปาฝน (Pteropus vampyrus) ใชตัวอยางคางคาวแมไกปาฝนเพศ

ผู 2 ตัว และเพศเมีย 2 ตัว จากวัดหลวง ตําบลวัดหลวง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เตรียมโครโมโซมดวยวิธีการ

เพาะเล้ียงเซลลเม็ดเลือดขาว เก็บเก่ียวเซลลดวยเทคนิคโคลชิซิน-ไฮโปโทนิค-ฟกเซช่ัน-แอรดรายอิง ยอมสี

โครโมโซมแบบธรรมดาดวยสีจิมซา ผลการศึกษาพบวาคางคาวแมไกปาฝนมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด (2n) 

เทากับ 38 แทง มีจํานวนโครโมโซมพื้นฐาน (NF) เทากับ 72 ทั้งในเพศผูและในเพศเมีย โครโมโซมรางกาย

ประกอบดวยชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ 8 แทง ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ 8 แทง ซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง 

2 แทง ซับเมทาเซนทริกขนาดเล็ก 14 แทง และอะโครเซนทริกขนาดเล็ก 4 แทง โครโมโซมเพศมีโครโมโซมเอ็กซ

เปนชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ โครโมโซมวายเปนชนิดเทโลเซนทริกขนาดเล็กมากที่สุด การศึกษาในครั้งน้ีเปน

ประโยชนตอดานการอนุรักษ การศึกษาวิวัฒนาการของโครโมโซม รวมถึงเปนขอมูลพื้นฐานทางดานพันธุศาสตร

ของสัตวกลุมคางคาว คางคาวแมไกปาฝนมีสูตรคาริโอไทป คือ 

2n (38) = Lm
8+Lsm

8+Msm
2+Ssm

14+Sa
4 + โครโมโซมเพศ (XX/XY) 
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ABSTRACT 

This work was the description of a karyotype study of the large flying fox, Pteropus 

vampyrus (Chiroptera, Pteropodidae). Blood samples were taken from two males and two 

females were kept in Loung temple, Watloung sub-district, Panutnikom district, Chonburi 

province. The chromosome was prepared by lymphocyte cell culture technique. The cultured 

cells were harvested by colchicine-hypotonic-fixation-air drying. Conventional staining method 

was applied to stain the chromosome using Giemsa’s solution. The results showed that the 

number of diploid chromosomes of large flying fox was 2n=38, the fundamental number (NF) 

was 72 both male and female. The types of autosomes were 8 large metacentric, 8 large 

submetacentric, 2 medium submetacentric, 14 small submetacentric and 4 small acrocentric 

chromosomes. The X chromosome was the large metacentric chromosome and the Y 

chromosome was the smallest telocentric chromosome. These results will be useful for future 

studies of conservation, chromosome evolution and basic genetics information in these bats. 

The karyotype formula for the large flying fox is as follows: 

2n (38) = Lm
8+Lsm

8+Msm
2+Ssm

14+Sa
4 + sex chromosomes (XX/XY) 

 

คําสําคัญ: คาริโอไทป  โครโมโซม  คางคาวแมไกปาฝน 

Keywords: Karyotypes, Chromosome, Large flying fox (Pteropus vampyrus) 

 

บทนํา 

คางคาว (bats) เปนสัตวที่มีความหลากชนิด

มากเปนลําดับสองของสัตวเล้ียงลูกดวยนมรองจากกลุม

สัตวฟนแทะ (Rodents) ในประเทศไทยคางคาวเปน

สัตวเล้ียงลูกดวยนมที่พบมากที่สุดประมาณ 120 ชนิด 

(species) จากสัตวเล้ียงลูกดวยนมทั้งหมด 310 ชนิดที่

พบในประเทศไทย คางคาวเปนสัตวเล้ียงลูกดวยนมใน

อันดับคางคาว (order Chiroptera) ทั่วโลกพบจํานวน 

18 วงศ (families) 188 สกุล (genera) และประมาณ 

977 ชนิด แบงออกเปน 2 อันดับยอย (suborder) คือ 

อันดับยอยคางคาวกินผลไมและนํ้าตอย (suborder 

Megachiroptera) มีสมาชิกจํานวน 1 วงศ และอันดับ

ยอยคางคาวกินแมลง (suborder Microchiroptera) 

มีสมาชิกจํานวน 17 วงศ คางคาวเปนสัตวเล้ียงลูกดวย

นมเพียงกลุมเดียวที่บินไดอยางแทจริง มีปกทําหนาที่ใน

การบินซ่ึงเทียบไดกับขาหนาของสัตวเล้ียงลูกดวยนม

กลุมอ่ืน ๆ (ประทีป, 2550) 

คางคาวแมไกปาฝน (Pteropus vampyrus) 

เปน 1 ใน 4 ชนิดของคางคาวสกุล Pteropus ที่พบใน

ประเทศไทย จัดอยูในอันดับยอยคางคาวกินผลไมและ

นํ้าตอย และวงศคางคาวกินผลไมและนํ้าตอย (family 

Pteropodidae) คางคาวในวงศน้ีมีสมาชิกอยูประมาณ 

44 สกุล สําหรับในประเทศไทยพบ 10 สกุล คางคาว

แมไกปาฝนจัดเปนคางคาวที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก วัด

ความยาวของปกที่กางแลวไดถึง 1.5 เมตร สวนหัวและ

ใบหนามีลักษณะคลายสุนัขจ้ิงจอก ไมมีหาง มีตาและ

ใบหูขนาดใหญ (รูปที่ 1) พบมีเขตกระจายพันธุในเขต

ปาฝนของเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งแตทางตอนใตของ
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เมียนมาร ภาคกลางตอนลางตลอดถึงภาคตะวันออก

และภาคใตของไทย กัมพูชา ตอนใตของเวียดนาม 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และรวมไปถึงบริเวณ

เกาะนิวกินี (นิเวช, 2520; ประทีป, 2550; Thomas 

and Deborah, 2000) 

 

 
 

    
รูปท่ี 1 ลักษณะสัณฐานวิทยาของคางคาวแมไกปาฝน (ก.) และลักษณะอวัยวะสืบพันธุภายนอกเพศผู (ข.) และ

เพศเมีย (ค.) 
 

มีรายงานการศึกษาโครโมโซมในอันดับ

คางคาวกินผลไมและ นํ้าตอยในประเทศไทยแลว

ประมาณ 10 ชนิด พบวาคางคาวในอันดับน้ีมีจํานวน

โครโมโซมดิพลอยด (2n) อยูระหวาง 26-40 แทง 

(ตารางที่ 1) ลักษณะคาริโอไทปของอันดับคางคาวกิน

ผลไมและนํ้าตอยประกอบดวยโครโมโซมรางกายและ

โครโมโซมเพศ โดยโครโมโซมรางกายประกอบดวยทั้ง

โครโมโซมชนิดที่มีสองแขน (bi-arms chromosome) 

และ โ ค ร โ ม โซมชนิดที่ มี แขน เดี ย ว (mono-arm 

chromosome)  แ ต พ บ ว า ส ว น ใ ห ญ แ ล ว จ ะ

ประกอบด วย โคร โมโซมชนิดที่ มี สองแขน ส วน

โครโมโซมเพศน้ันพบวาคางคาวในอันดับน้ีมีระบบ

กําหนดเพศแบบเอ็กซเอ็กซ/เอ็กซวาย (XX/XY) โดย

พบว า เ กือบทุกช นิด มี โคร โม โซม เ อ็กซ เปนช นิด 

เมทาเซนทริกหรือซับเมทาเซนทริก (metacentric 

/submetacentric) มีเพียงคางคาวขอบหูขาวกลาง 

(Cynopterus sphinx) เพียงชนิดเดียวที่มีโครโมโซม

เอ็กซเปนชนิดอะโครเซนทริก (acrocentric) สวน

โครโมโซมวายน้ันพบวาคาวคาวในอันดับน้ีเกือบทุก

ช นิ ด มี โ ค ร โ ม โ ซม วา ย เป นช นิ ด เ ท โ ล เ ซ นท ริ ก 

ก. 

ข. ค. 
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(telocentric) ขนาดเล็ก มีเพียงคางคาวขอบหูดําเหนือ 

(Megaerops niphanae) และค างคาวเ ล็บ กุด 

(Eonycteris speleae) ที่มีโครโมโซมวายเปนชนิดซับ

เมทาเซนทริกขนาดเล็ก (Harada et al., 1982; Hood 

et al., 1988; Rickart et al., 1989) 

ก า ร ศึ ก ษ า โ ค ร โ ม โ ซ ม ข อ ง ค า ง ค า ว มี

ความสําคัญในดานการจัดจําแนกทางอนุกรมวิธานของ

คางคาว คือ ใชในการจําแนกชนิดคางคาวในประเทศ

ไทยใหถูกตองยิ่งขึ้น นอกจากน้ียังเปนขอมูลในการชวย

ตรวจสอบวิวัฒนาการของโครโมโซมคางคาวในชนิดที่

ใกล เคียงกันได อีกทั้ งยั งเปนขอมูลพื้นฐานในการ

อนุรักษพันธุกรรมของคางคาว และใช เปนขอมูล

พื้นฐานในการศึกษาพันธุศาสตรดานอ่ืน ๆ ตอไปใน

อนาคต 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

เก็บตัวอยางคางคาวแมไกปาฝนทั้งเพศผูและ

เพศเมียที่เกาะนอนอยูบนตนไมบริเวณวัดหลวง ตําบล

วัดหลวง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทําการเจาะ

เลือดโดยเทคนิคปลอดเช้ือ (aseptic technique) จาก

เสนเลือดดําใหญบริเวณโคนขาประมาณ 2 มิลลิลิตร 

เก็บเลือดในหลอดสุญญากาศ (vacuum tube) ขนาด 

10 มิลลิลิตร ที่บรรจุเฮพาริน (heparin) เพื่อปองกัน

การแข็งตัวของเลือด เก็บเลือดไวในอุณหภูมิประมาณ 

2-5 องศาเซลเซียสโดยการแชไวในกระติกนํ้าแข็ง

ตลอดเวลาจนกวาจะถึงขั้นตอนการเพาะเล้ียงเซลล 

ทําการเตรียมโครโมโซมดวยวิธีการเพาะเล้ียง

เซลลเม็ดเลือดขาวและยอมสีโครโมโซมโดยดัดแปลงมา

จากวิธีการของอมรา (2546), อลงกลด (2554) และ 

Rooney (2001) โดยใชอาหารเพาะเล้ียงเซลลปริมาตร 

8 มิลลิลิตร ในขวดเพาะเล้ียงเซลลซ่ึงตองทําในตูปลอด

เช้ือ อาหารเล้ียงเซลลประกอบดวย 1). RPMI 1640 

ปริมาตร 6.4 มิลลิลิตร 2). fetal bovine serum 

ปริมาตร 1.6 มิลลิลิตร 3). Penicillin-Streptomycin 

ปริมาตร 0.08 มิลลิลิตร และ 4). Concanavalin A 

ปริมาตร 0.08 มิลลิลิตร จากน้ันทําการหยดเลือด

คางคาวปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ลงไปในขวดเพาะเล้ียง

เซลลที่มีอาหารเล้ียงเซลลอยูแลว นําขวดเพาะเล้ียง

เซลลไปตั้งบมไวในตูปลอดเช้ือที่อุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 72 ช่ัวโมง ทําการเก็บเก่ียวเซลล

ระหวางช่ัวโมงที่ 71-72 โดยการหยดสารโคลชิซิน 

(colchicine) ความเขมขน 0.01 เปอรเซ็นต ปริมาตร 

0.1 มิลลิลิตร ลงไปในขวดเพาะเล้ียงเซลลแลวนําไปบม

ในตูตอไปอีก 30 นาที จากน้ันยายเซลลลงในหลอดปน

เหว่ียงและทําการปนเหว่ียงที่ความเร็ว 3,000 รอบตอ

นาที เปนเวลา 10 นาที แลวทําการดูดสารสวนใส

ดานบนทิ้งใหเหลือเฉพาะตะกอนเซลล เติมสารละลาย

โพแทสเซียมคลอไรดความเขมขน 0.075 โมลาร 

(0.075 M KCl) ลงไปในหลอดปนเหว่ียงปริมาตร 7 

มิลลิลิตร บมเซลลทิ้งไวประมาณ 30 นาที จากน้ันนํา

หลอดปนเห ว่ียงไปปนเหว่ียงที่ความเร็วรอบและ

ระยะเวลาเทาเดิม แลวนํามาดูดสารละลายสวนใส

ดานบนทิ้งใหเหลือเฉพาะตะกอนเซลล จากน้ันทําการ

ตรึง เซลล โดย นํ้ายาตรึ ง เซลล สูตรของคารนอยด 

(Carnoy’s fixative) โดยคอย ๆ หยดนํ้ายาตรึงเซลลลง

ไปในหลอดปนเหว่ียงจนไดปริมาตร 7 มิลลิลิตร จากน้ัน

นําไปปนเหว่ียงที่ความเร็วรอบและระยะเวลาเทาเดิม 

ทําการตรึงเซลลอยางเดิมน้ีอีกประมาณ 2 รอบ จนได

ตะกอนเซลลสีขาวขุน 

เม่ือเตรียมโครโมโซมเสร็จแลว นําตะกอน

เซลลที่ไดมาหยดลงบนแผนสไลดที่แหง จากน้ันทําการ

ยอมสีโครโมโซมแบบธรรมดาดวยสีจิมซา (Giemsa’s 

solution) ความเขมขน 20 เปอรเซ็นต ทิ้งไวประมาณ 

30 นาที แลวลางสีออกดวยนํ้ากล่ัน จากน้ันนําไป

ตรวจสอบภายใตกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 1,000 

เทา ทําการถายภาพโครโมโซมแลวนํามาจัดทําคาริโอ
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ไทปพรอมกับวัดคาความยาวของโครโมโซมจากเพศผู

จํานวน 10 เซลล และเพศเมียจํานวน 10 เซลล นําคา

ความยาวที่วัดไดมาใชในการจัดทําอิดโิอแกรมมาตรฐาน 

และทําการจําแนกชนิดรูปรางและขนาดของโครโมโซม

โดยดัดแปลงจากวิธีการของ กันยารัตน (2532) 

 

ตารางท่ี 1 ขอมูลการศึกษาโครโมโซมในอันดับคางคาวกินผลไมและนํ้าตอย 

ชนดิ 

(species) 

โครโมโซม 

ดิพลอยด 

(2n) 

โครโมโซมพืน้ฐาน 

(NF) 

สูตรคาริโอไทป 

โครโมโซมรางกาย 

(autosome) 

โครโมโซมเพศ 

(sex chromosome) แหลงอางอิง 

X Y 

คางคาวแมไกปาฝน 

(Pteropus vampyrus) 
38 72 8m+24sm+4a m t การศึกษาครัง้น้ี (2557) 

คางคาวแมไกเกาะ 

(P. hypomelanus) 
38 72 20m/sm+16a sm t Rickart et al. (1989) 

คางคาวแมไกภาคกลาง 

(P. lylei) 
40 76 32m/sm+6a sm t 

Hood et al. 

(1988) 

คางคาวบัวฟนร ี

(Rousettus leschnaulti) 
36 68 24m/sm+10a sm t 

Harada et al. 

(1982) 

คางคาวบัวฟนกลม 

(R. amplexicaudatus) 
36 68 - sm t Hood et al. (1988) 

คางคาวขอบหูขาวกลาง 

(Cynopterus sphinx) 
34 58 22m/sm+4a+6t a t Harada et al. (1982) 

คางคาวขอบหูดาํใต 

(Megaerops eucaudatus) 
26 - 10m/sm+10a+6t * Harada et al. (1982) 

คางคาวขอบหูดาํเหนือ 

(M. niphanae) 
26 42 18m/sm+6t sm sm Hood et al. (1988) 

คางคาวเล็บกุด 

(Eonycteris speleae) 

36 68 24m/sm+10a sm sm Harada et al. (1982) 

36 66 - sm sm Hood et al. (1988) 

คางคาวหนายาวใหญ 

(Macroglossus sobrinus) 
34 60 - m t Hood et al. (1988) 

หมายเหตุ: m = เมทาเซนทริกโครโมโซม, sm = ซับเมทาเซนทริกโครโมโซม, a = อะโครเซนทริกโครโมโซม, t = เทโลเซนทริกโครโมโซม, – = ไมพบขอมูล 

และ * = ไมพบโครโมโซมเพศ (เนื่องจากศึกษาโครโมโซมเฉพาะในคางคาวเพศเมีย) 
 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบวาคางคาวแมไกปาฝนมี

จํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากับ 38 แทง และมี

จํานวนโครโมโซมพื้นฐาน (fundamental number, 

NF) เทากับ 72 ทั้งในเพศผูและในเพศเมีย คาริโอไทป

ของคางคาวแมไกปาฝนประกอบดวยโครโมโซมชนิด 

เมทาเซนทริกขนาดใหญ 8 แทง ซับเมทาเซนทริกขนาด

ใหญ 8 แทง ซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง 2 แทง ซับเม

ทาเซนทริกขนาดเล็ก 14 แทง อะโครเซนทริกขนาดเล็ก 

4 แทง และโครโมโซมเพศ 2 แทง โดยพบวาคางคาวแม

ไกปาฝนมีระบบกําหนดเพศระบบ XY โดยโครโมโซม

เอ็กซเปนชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ สวนโครโมโซม

วายเปนชนิดเทโลเซนทริกขนาดเล็กมากที่สุด (รูปที่ 2, 

3, 4 และตารางที่ 2) คางคาวแมไกปาฝนมีสูตรคาริโอ-

ไทป ดังน้ี 2n (38) = Lm
8+Lsm

8+Msm
2+Ssm

14+Sa
4 + 

โครโมโซมเพศ 
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รูปท่ี 2 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทปของคางคาวแมไกปาฝน (P. vampyrus, 2n=38) เพศผู (ก.) และ

เพศเมีย (ข.) โดยใชเทคนิคการยอมสีแบบธรรมดา ลูกศรช้ีโครโมโซมเพศ ไดแก โครโมโซมเอ็กซและ

โครโมโซมวาย 
 

Y 

X    1             2              3             4             5          6 

   7             8              9            10            11          12 

   13          14              15           16             17           18 

       X  Y 

X 

X 

   1             2             3              4              5             6 

   7             8             9             10            11           12 

    13          14             15             16             17           18 

       X  X 

ก. 

ข. 

5 µm 

5 µm 
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รูปท่ี 3 อิดิโอแกรมมาตรฐานของคางคาวแมไกปาฝน (P. vampyrus, 2n=38) โดยเทคนิคการยอมสีแบบธรรมดา 
 

     
 

     
รูปท่ี 4 เปรียบเทียบโครโมโซมเพศของคางคาวแมไกปาฝน (P. vampyrus, 2n=38) เพศผูมีโครโมโซมเพศเอ็กซ

วาย (ก ข และ ค) และเพศเมียมีโครโมโซมเพศเอ็กซเอ็กซ (ง จ และ ฉ) 

 

 

 

 

 

 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

  1     2     3     4     5    6     7     8     9   10   11   12   13   14   15   16   17   18      X     Y 

X 
Y 

Y 

X 

Y 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

ง. จ. ฉ. 

ก. ข. ค. X 
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ตารางท่ี 2 คาเฉล่ียความยาวของแขนโครโมโซมขางส้ัน (Ls) แขนขางยาว (Ll) ความยาวทั้งแทง (LT) คา 

relative length (RL) คา centromeric index (CI) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation, 

SD) ของคา RL และ CI จากเซลลระยะเมทาเฟสจํานวน 20 เซลล ของคางคาวแมไกปาฝน (P. 

vampyrus, 2n=38) ทั้งเพศผูและเพศเมีย 

คูที ่ Ls Ll LT RL±SD CI±SD ขนาดโครโมโซม ชนิดโครโมโซม 

1 1.018 1.182 2.200 0.102±0.006 0.537±0.022 ใหญ เมทาเซนทริก 

2 0.937 1.081 2.018 0.093±0.008 0.519±0.031 ใหญ เมทาเซนทริก 

3 0.861 1.044 1.905 0.088±0.007 0.548±0.038 ใหญ เมทาเซนทริก 

4 0.783 0.980 1.763 0.081±0.008 0.556±0.039 ใหญ เมทาเซนทริก 

5 0.500 0.901 1.401 0.065±0.005 0.643±0.060 ใหญ ซับเมทาเซนทริก 

6 0.434 0.909 1.343 0.062±0.002 0.677±0.068 ใหญ ซับเมทาเซนทริก 

7 0.441 0.830 1.271 0.059±0.003 0.653±0.066 ใหญ ซับเมทาเซนทริก 

8 0.415 0.789 1.204 0.056±0.003 0.655±0.064 ใหญ ซับเมทาเซนทริก 

9 0.342 0.781 1.123 0.052±0.003 0.695±0.074 กลาง ซับเมทาเซนทริก 

10 0.398 0.677 1.075 0.050±0.003 0.630±0.055 เล็ก ซับเมทาเซนทริก 

11 0.348 0.604 0.952 0.044±0.005 0.634±0.060 เล็ก ซับเมทาเซนทริก 

12 0.277 0.573 0.850 0.039±0.004 0.671±0.066 เล็ก ซับเมทาเซนทริก 

13 0.270 0.452 0.722 0.033±0.005 0.626±0.062 เล็ก ซับเมทาเซนทริก 

14 0.227 0.373 0.600 0.028±0.004 0.622±0.051 เล็ก ซับเมทาเซนทริก 

15 0.198 0.348 0.546 0.025±0.004 0.637±0.053 เล็ก ซับเมทาเซนทริก 

16 0.148 0.318 0.466 0.022±0.003 0.682±0.095 เล็ก ซับเมทาเซนทริก 

17 0.095 0.264 0.359 0.166±0.004 0.735±0.113 เล็ก อะโครเซนทริก 

18 0.078 0.216 0.294 0.014±0.003 0.735±0.083 เล็ก อะโครเซนทริก 

X 0.685 0.789 1.483 0.068±0.008 0.538±0.135 ใหญ เมทาเซนทริก 

Y 0.000 0.096 0.096 0.004±0.005 1.000+0.000 เล็ก เทโลเซนทริก 
 

สรุปและวิจารณผลการวิจัย 

จากการศึกษาครั้งน้ีพบวาลักษณะคาริโอไทป

ของคางคาวแมไกปาฝนประกอบดวยโครโมโซมรางกาย 

36 แทง และโครโมโซมเพศ 2 แทง โดยโครโมโซม

รางกายเปนโครโมโซมชนิดที่มีแขนสองขางทั้งหมด 

โครโมโซมเพศประกอบดวยโครโมโซมเอ็กซซ่ึงเปนชนิด

เมทาเซนทริกขนาดใหญ สวนโครโมโซมวายในเพศผู

เปนโครโมโซมชนิดเทโลเซนทริกขนาดเล็กมากที่สุดซ่ึง

เปนโครโมโซมที่มีแขนขางเดียวและมีลักษณะขนาดเล็ก

คลายจุด (telocentric dot-like Y chromosome) 

ซ่ึงถือวาเปนโครโมโซมที่มีเอกลักษณหรือเปนโครโมโซม

เครื่องหมายในคางคาวแมไกปาฝน (รูปที่ 2 3 และ 4) 

เม่ือเปรียบเทียบคาริโอไทปของคางคาวแมไก

ปาฝนจากการศึกษาในครั้งน้ีกับผลการศึกษาโครโมโซม

ในคางคาวสกุลเดียวกันพบวาคางคาวแมไกปาฝนมี

จํานวนโครโมโซมดิพลอยดและจํานวนโครโมโซม

พื้นฐานเทากันกับคางคาวแมไกเกาะ แตคางคาวแมไก

ปาฝนมีโครโมโซมที่เปนชนิดเมทาเซนทริกหรือซับเมทา

เซนทริกมากกวาคางคาวแมไกเกาะ และมีโครโมโซม

ชนิดอะโครเซนทริกนอยกวาในคางคาวแมไกเกาะ 
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โครโมโซมเอ็กซของคางคาวแมไกปาฝนเปนชนิดเมทา-

เซนทริกขนาดใหญ สวนในคางคาวแมไกเกาะเปนชนิด

ซับเมทาเซนทริก สําหรับโครโมโซมวายเปนชนิดเทโล-

เซนทริ กขนาด เ ล็กมากที่ สุ ด เหมือนกัน และ เ ม่ือ

เปรียบเทียบกับคาริโอไทปของคางคาวแมไกภาคกลาง

พบวามีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดไม เทากัน แต

คางคาวแมไกปาฝนมีลักษณะคาริโอไทปที่คลายคลึงกับ

คาริโอไทปของคางคาวแมไกภาคกลาง คือโครโมโซม

รางกายประกอบดวยชนิดเมทาเซนทริกหรือซับเมทา- 

เซนทริกเทากันจํานวน 32 แทง แตคางคาวแมไกปาฝน

มีโครโมโซมชนิดอะโครเซนทริกนอยกวาคางคาวแมไก

ภาคกลางอยูจํานวน 2 แทง สําหรับโครโมโซมเพศน้ันมี

ความแตกตางกันในโครโมโซมเอ็กซ ซ่ึงคางคาวแมไกปา

ฝนมีโครโมโซมเ อ็กซเปนชนิดเมทาเซนทริก สวน

คางคาวแมไกภาคกลางมีโครโมโซมเอ็กซเปนชนิดซับ-

เมทาเซนทริก โครโมโซมวายเปนชนิดเทโลเซนทริก

ขนาดเล็กมากที่สุดเหมือนกัน (ตารางที่ 1 และรูปที่ 5) 

 

  
รูปท่ี 5 เปรียบเทียบลักษณะโครโมโซมเอ็กซและโครโมโซมวายของคางคาวแมไกปาฝน (P. vampyrus) คางคาว

แมไกเกาะ (P. hypomelanus) และคางคาวแมไกภาคกลาง (P. lylei) 
 

เ ม่ือเปรียบเทียบลักษณะคาริ โอไทป กับ

คางคาวชนิดอ่ืน ๆ ในอันดับน้ี โดยภาพรวมแลวพบวา

คาริโอไทปของคางคาวแมไกปาฝนมีลักษณะคลายคลึง

กับคาริโอไทปของคางคาวชนิดอ่ืน ๆ ในอันดับน้ี คือ 

โครโมโซมรางกายเปนโครโมโซมชนิดที่มีสองแขนเปน

สวนใหญซ่ึงจะเปนโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกหรือ 

ซับเมทาเซนทริกเปนสวนมาก และมีโครโมโซมชนิดอะ

โครเซนทริกนอยคู นอกจากน้ีพบวาในคางคาวบางชนิด

ไม มี โครโมโซมชนิดอะโคร เซนทริ กอยู เลย และ

โครโมโซมเพศของคางคาวแมไกปาฝนมีความคลายคลึง

กับโครโมโซมเพศของคางคาวชนิดอ่ืน ๆ ในอันดับน้ี คือ 

มีโครโมโซมเอ็กซเปนชนิดเมทาเซนทริกหรือซับเมทา- 

เซนทริก และมีโครโมโซมวายเปนชนิดเทโลเซนทริก

ขนาดเล็กมากที่สุด 

หากเปรียบเทียบลักษณะคาริโอไทปโดยรวม

ของคางคาวในอันดับน้ีจะเห็นวาในกลุมคางคาวกิน

ผลไมและนํ้าตอยมีคาริโอไทปแบบกาวหนาพัฒนา 

(advance karyotype) เน่ืองจากสวนใหญแลวคาริโอ-

ไทปมีโครโมโซมที่ประกอบดวยชนิดเมทาเซนทริกหรือ

ซับเมทาเซนทริก และโครโมโซมเพศของคางคาวใน

กลุมน้ีมีการอนุรักษทางพันธุกรรมในระดับสูง เน่ืองจาก

ในโครโมโซมเอ็กซมีรูปรางหรือขนาดแตกตางกันนอย

มาก และในโครโมโซมวายมีรูปรางและขนาดที่

เหมือนกันมาก 

 

         X (m)    Y (t)                 X (sm)     Y (t)                     X (sm)       Y (t) 

      P. vampyrus              P. hypomelanus                      P. lylei 

 การศึกษาคร้ังนี้ (2557)       Rickart et al. (1989)            Hood et al.  (1988) 
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