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บทคัดยอ 

การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของกะโหลกและเสนขน เพ่ือใชระบุชนิดยอยของกระรอกหลากสี 2 ชนิดยอยที่พบในเขต

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก กระรอกหลากสีชนิดยอย Callosciurus finlaysonii bocourti (Milne-Edwards, 1867) และชนิดยอย 

C. finlaysonii boonsongi (Moore and Tate, 1965) การเตรียมตัวอยางกะโหลกทําแบบงายดวยการตมและกําจัดเนื้อเยื่อออนออก 

การเตรียมเสนขน โดยถอนจากบริเวณหลัง ทอง ขางลําตัว และสวนหาง ของทั้งสองชนิดยอย ใชวิธีการกดและผนึกทั้งชิ้นและ

ตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง ผลการศึกษาพบวาลักษณะสัณฐานวิทยาของกะโหลกของทั้งสองชนิดยอยมีลักษณะกะโหลก

สั้นและแผกวาง จะงอยจมูก (rostrum) สั้นและโคงมน สวนยื่นหลังเบาตา (postorbital process) พัฒนาดี กระดูกแกม (jugal) ยาว 

กระดูกเพดานปาก (palatine) กวางและสั้น กระดูกกลองหู (tympanic bulla) มีขนาดใหญ และโปงพองเปนกระเปาะขนาดเล็กสวน

ลักษณะของเสนขนพบมีรูปแบบของช้ันคิวติเคิลที่มีลักษณะเปนแผนเกล็ด ยาว รี ขอบเรียบ เรียงซอนกันไมเปนระเบียบ ทั้งในระดับ

ชนิดยอยเดียวกันและระหวางชนิดยอยทั้งสอง ชั้นเมดัลลาเปนแบบ serial ladder ตลอดแนวเสนขนในชนิดยอย C. finlaysonii 

bocourti และพบบริเวณชวงโคนถึงกลางเสนขนในชนิดยอย C. finlaysonii boonsongi และเปนรูปแบบ lattice ในชวงครึ่งปลาย

ของเสนขน ในการศึกษานี้พบวากะโหลกของท้ังสองชนิดยอยมีลักษณะคลายกันมาก จึงไมสามารถใชลักษณะกะโหลกในการระบุชนิดได 

สวนลักษณะของเสนขนพบมีความแตกตางบางลักษณะ โดยเฉพาะลักษณะของชั้นเมดัลลา สามารถใชประกอบในการระบุจําแนกชนิด

ยอยท้ังสองออกจากกันได 
 

ABSTRACT 

A morphological study of skull and hair was carried out in attempt to use in identification the two 

subspecies of variable squirrels found in Khon Kaen University campus, i.e. Callosciurus finlaysonii bocourti 

(Milne-Edwards, 1867) and C. Finlaysonii boonsongi (Moore and Tate, 1965). Skull samples were simply prepared 

by boiling and getting rid of soft tissue parts. Hair samples from both subspecies were taken from dorsal, ventral, 

lateral, and tail areas, and processed for impression and whole mount techniques before examining under light 

microscope. The two subspecies showed similar characters of skull including short-expanded skull form, short-

curved rostrum, well develop postorbital process, long jugal bone, short-broaden palatine, and big tympanic 
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bulla with tiny bulb shape. Hair morphology appeared with elongate imbricated form with smooth margin and 

irregular arrangement, not only in the same subspecies but also in between subspecies. Serial ladder medulla 

was prominently observed along the entire shaft in C. Finlaysonii bocourti, whereas appeared only half beginning 

of the shaft and continued with lattice pattern along the half end shaft in C. Finlaysonii boonsongi. Similar 

appearance of skull morphology in both subspecies is unable to use in identification. In contrary with hair 

structure that showed some differences regarding medulla structure that give some indications in identification of 

the two subspecies.  
 

คําสําคัญ: สัณฐานวิทยา  กะโหลก  เสนขน  กระรอกหลากส ี Callosciurus finlaysonii 
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บทนํา 

กะโหลก (skull) เปนโครงสรางแข็ง ทําหนาท่ีหอหุม

สมองของสัตวมีกระดูกสันหลัง เพื่อปองกันไมใหไดรับอันตราย 

ในทางอนุกรมวิธาน ลักษณะของกะโหลกเปนขอมูลสําคัญท่ีใชใน

การจัดจําแนกและระบุชนิดของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม (Cobet 

and Hill, 1992; Cox, 2015) โดยเฉพาะในกลุมสัตวฟนแทะ 

(rodents) ท่ีมีความแปรผัน (variation) และมีการเปลี่ยนแปลงที่

จําเพาะ (specialization) ของกลองกะโหลก ฟน และกลามเนื้อ 

(Wood, 1955, 1965; Turnbull, 1970) นอกจากนี้ลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาของกะโหลกยังถูกนํามาใชเปนขอมูลสําคัญใน

การศึกษาทางชีววิทยาในหลายดานของสัตวกลุมนี้ ทั้งการศึกษา

ทางอนุกรมวิธานและวิวัฒนาการ (Cobet and Hill, 1992; Cox, 

2015) ความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการชาติพันธุ (Pergams and 

Lawler 2009; Álvarez et al,. 2015) ความแปรผันของลักษณะ

สัณฐานวิทยาเชิงภูมิศาสตร (Sérgio et al., 2002; Shintaku 

and Motokawa, 2016) และการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง

สัณฐานวิทยาที่สัมพันธกับปจจัยทางนิเวศวิทยา เชน การ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก การเพ่ิมขึ้นของประชากรมนุษย 

(Pergams and Lawler, 2009) และความสัมพันธกับรูปแบบ

อาหาร (Samuels, 2009) เปนตน 

เสนขน (hair shaft) เปนโครงสรางปกคลุมรางกายของ

สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม เจริญมาจากปุมรากขน (hair follicle) ใน

ชั้นหนังแท (dermis) โดยทั่วไปขนของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมแบง

ออกเปน 2 ช้ัน ไดแก ขนช้ันลาง (under hair) มีลักษณะเปนเสน

เล็ก สั้น และออนนุม และขนชั้นบนหรือขนปองกัน (guard hair) มี

ลักษณะเสนใหญ ยาว และแข็งกวา ขนทั้งสองชั้นมีโครงสรางที่

เหมือนกัน โดยแบงออกเปน 3 ชั้น ไดแก ชั้นนอกสุดเรียกวาชั้น 

คิวติเคิล (cuticle) เกิดจากเซลลท่ีตายแลวเรียงซอนทับกัน เกิด

ลักษณะคลายเกล็ด (scale) ทําหนาท่ีใหความแข็งแรงและปกปอง

เสนขนชั้นกลางเรียกวาชั้นคอรเท็กซ (cortex) เปนชั้นท่ีมีความหนา

ที่สุด ประกอบดวยเม็ดสีที่ทําใหเสนขนมีสีตาง ๆ และช้ันในสุด

เรียกวาชั้นเมดัลลา (medulla) มีลักษณะเปนชองหรือทอ พบ

เฉพาะในเสนขนที่มีขนาดใหญเทานั้นลักษณะสัณฐานวิทยาของเสน

ขนโดยเฉพาะลักษณะช้ันคิวติเคิลและชั้นเมดัลลาของขนชั้นบนถูก

ใชประโยชนในการศึกษาหลายดาน เชน นิติเวชศาสตร (forensic 

medicine) บรรพชีวินวิทยา (paleontology) สัตวโบราณคดี 

(zooarchaeology) อนุกรมวิธาน (taxonomy) และนิเวศวิทยา 

(ecology) โดยเฉพาะในทางอนุกรมวิธานแลว ลักษณะของเสนขน

ถูกใชเปนลักษณะในการระบุชนิด (species identification) ของ

สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมกลุมตางๆ เปนจํานวนมาก (Sahajpal et al., 

2009; Sato et al., 2010; Kitpipit and Thanakiatkrai, 2013; Lee 

et al., 2014; Tridico et al., 2014) หรือในการศึกษาทางดาน

นิเวศวิทยา ลักษณะสัณฐานวิทยาของเสนขนถูกใชเพื่อระบุชนิดของ

เหยื่อจากเสนขนที่พบในมูลของผูลา ซึ่งเปนขอมูลที่มีความสําคัญใน

การศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางผูลาและเหยื่อ (predator 

and prey relationship) ในระบบนิเวศน้ันๆ (de Marinis and 

Asprea, 2006) 

ในทางอนุกรมวิธาน กระรอกหลากสี  Callosciurus 

finlaysonii (Horsfield, 1823) ถูกจัดจําแนกออกเปนหลายชนิด

ยอย (subspecies) โดยใชลักษณะของสีขนและการแพรกระจาย

ทางชีวภูมิศาสตร (biogeography) เปนเกณฑในการจัดจําแนก ใน

ประเทศไทยมีจํานวนถึง 13 ชนิดยอย แตการจัดจําแนกทาง

อนุกรมวิธานดังกลาวยังมีความสับสนอยู  (Lekagul and 

McNeely, 1988) สัตวกลุมนี้ถูกคุกคามทั้งทางตรงและทางออม 
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จากการถูกลาเพ่ือเปนอาหารโดยสัตวผูลาและมนุษย หรือถิ่นอาศัย

ถูกทําลาย ทําใหจํานวนประชากรในธรรมชาติลดลงเปนอยางมาก 

จึงทําใหชนิดยอยท่ีชื่อวากระรอกขาว (C. Finlaysonii finlaysoni) 

ถูกจัดเปนสัตวปาคุมครองตามประกาศแนบทายพระราชบัญญัติ

สงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะ

สัณฐานวิทยาเชิงบรรยาย (descriptive morphology) ของ

กะโหลกและเสนขนของกระรอกหลากสี (C. finlaysonii) ที่พบ

ในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแกนจํานวน 2 ชนิดยอย โดยใช

เทคนิคที่งายและมีคาใชจายไมสูง เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานที่อาจ

นําไปสูการสรางฐานขอมูลลักษณะสัณฐานวิทยาของเสนขนเพ่ือ

ใชการระบุชนิดของสัตวในวงศกระรอกและสัตวเลี้ยงลูกดวย

น้ํานมกลุมอ่ืน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการศึกษาในดานอ่ืน ๆ 

ตอไป 
 

วิธกีารดําเนินการวิจัย 

การเก็บตวัอยางกระรอกหลากส ี

เก็บตัวอยางกระรอกหลากสี ในเขตมหาวิทยาลัย 

ขอนแกน จังหวัดขอนแกน โดยวางกรงดักบนตนไมลอดวยผลไม 

ไดแก  กลวย ขาวโพด เปนตน และนําไปพักเลี้ยงที่ เรือน

สัตวทดลอง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

ตัวอยางท่ีใชในการศึกษามีจํานวนทั้งหมด 20 ตัว 

ประกอบดวยตัวอยางกระรอกหลากสีตัวเต็มวัยชนิดยอยละ 10 

ตัว เพศผูและเพศเมียอยางละ 5 ตัว (ความยาวตั้งแตปลายจมูก

ถึงรูทวาร = 21.50 ± 0.57 เซนติเมตร) 

งานวิจัยนี้ผานการอนุมัติจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ในปการศึกษา 2551 

การเตรียมตัวอยางและศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของ

กะโหลก 

นําเฉพาะสวนหัวของกระรอกแชในน้ํา เปนเวลา 5-7 

วัน เพ่ือทําใหสวนเนื้อเปอยยุย จากนั้นใชแปรงสีฟนขัดเศษเนื้อที่

ติดกะโหลกออกใหหมดและผึ่งแดดใหแหง บันทึกภาพและวาด

ภาพลายเสน นําไปศึกษาและบรรยายลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ของกะโหลกตามหลักการของ Lekagul and McNeery (1988) 

และ Cobet and Hill (1992) แลวทําการเปรียบเทียบความ

แตกตางของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกะโหลกระหวาง

กระรอกหลากสทีั้งสองชนิดยอย 

รวบรวมเศษซากตัวอยาง และเก็บในถุงพลาสติกและ

ปดปากถุงใหแนน แชในตูแชแข็งอุณหภูมิ -20 ºC เพ่ือรอสงเผา

ทําลาย 

การเตรียมตัวอยางเสนขน 

สลบสัตวดวยสารอีเทอรปริมาณมากเกินพอ โดยนํา

ตัวอยางใสในขวดปากกวางที่ภายในขวดบรรจุสําลีชุบสารสลบ

อีเทอร ปดปากขวดใหแนนแลวทิ้งใหตัวอยางสลบลึกจนกระทั่ง

เสียชีวติ 

เก็บตัวอยางเสนขนของกระรอกจากบริเวณตาง ๆ ไดแก 

บริเวณหลัง ดานขางตัว ทอง และหาง บริเวณละ 20 เสน ทําความ

สะอาดเสนขนโดยใชผงซักฟอกละลายในนํ้าอุน แลวลางดวย

น้ําประปาและนํ้ากลั่นตามลําดับ แชในอีเทอร ตามดวยไซลีน เพ่ือ

ขจัดไขมันที่หุมเสนขนออก จากนั้นหอดวยกระดาษเช็ดเลนส แลวทิ้ง

ไวใหแหง เก็บตัวอยางเสนขนไวในซองกระดาษ พรอมบันทึกรหัส

ตัวอยางใหชัดเจน 

การศึกษาลักษณะชั้นควิติเคิลของเสนขน 

ทําการศึกษาดวยเทคนิคลอกลายเกล็ดของขน (scale 

impression) ตามวิธีการของ Teerink (2003) โดยจุมดานหนึ่ง

ของกระจกปดสไลดลงในสารละลายเจลาตินความเขมขน 15%

ทิ้งใหแผนฟลมเจลาตินแหงพอหมาด ๆ จากนั้นใชปากคีบนําเสน

ขนวางใหจมลงในแผนฟลมเจลาตินที่เตรียมไว ท้ิงไวในอากาศให

แผนฟลมเจลาตินแหงสนิท แลวลอกเสนขนออก ผนึกกระจกปด

สไลด โดยปดผนึกตามแนวขอบกระจกปดสไลดท้ังสี่ดานดวย

น้ํายาทาเล็บ แลวนําไปศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสง

(Olympus CH30, Olympus Inc.) บันทึกภาพจําแนกและ

บรรยายลักษณะคิวติเคลิตามเอกสาร Benedict (1957), Burner 

and Coman (1974) และ Teerink (2003) 

การศึกษาลักษณะชั้นเมดัลลาของเสนขน 

ขนที่มีสี เขมมากตองทําการฟอกสีกอน โดยแช ใน

สารละลายผสมไฮโดรเจนเพอรออกไซดกับแอมโมเนียมไฮดรอกไซด 

อัตราสวน 1:1 เปนเวลา 5 นาที ทําใหใสโดยแชในไซลีนนาน 10 

นาที ผนึกเสนขนลงบนสไลดดวยสารผนึกสไลด (dPeX) จากนั้น

นําไปศึกษารูปแบบของช้ันเมดัลลาภายใตกลองจุลทรรศนแบบใช

แสง บันทึกภาพ จําแนกและบรรยายลักษณะของช้ันเมดัลลาโดยใช
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เอกสารของ Benedict (1957), Burner and Coman (1974) และ 

Teerink (2003) 
 

ผลการวิจัย 

ลักษณะสัณฐานวิทยาของกะโหลก 

กะโหลกของกระรอกหลากสีทั้งสองชนิดยอยมีลักษณะไม

แตกตางกัน (รูปท่ี 1) โดยมลีักษณะกะโหลกสั้นและแผกวาง จะงอย

จมูก (rostrum) สั้นและโคงมน สวนยื่นหลังเบาตา (postorbital 

process) พัฒนาดี กระดูกแกม (jugal) ยาว โดยสวนดานหนายื่น

ไปชนกับกระดูกหนาผาก (frontal) กระดูกเพดานปาก (palatine) 

กวางและสั้น มีปลายสิ้นสุดที่ระดับเดียวกับฟนกรามซี่สุดทาย 

กระดูกกลองหู (tympanic bulla) มีขนาดใหญ แตไมโปงพองเปน

กระเปาะชัดเจน มีสูตรฟน 1/1, 0/0, 1/1, 3/3 = 20 ฟนหนา 

(incisor) มีขนาดใหญ ลักษณะคลายสิ่ว และแยกออกจากฟนกราม 

(molar) อยางชัดเจน 

ลักษณะชั้นคิวติเคิลของเสนขน 

ชั้นคิวติเคิลของเสนขนกระรอกหลากสีท้ังสองชนิดยอย มี

รูปแบบที่เหมือนกันทั้งในขนชั้นลางและชั้นบน (รูปท่ี 2) โดยมี

รายละเอียด ดังนี ้

ลักษณะชั้นคิวติเคิลของขนชั้นลาง (รูปที่ 2ก) สามารถแบง

ออกไดเปน 2 สวน ตามความยาวของเสนขน โดยในสวนโคน

ประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวเสนขนมีลักษณะของเกล็ดขน 

(cuticular scale) เปนแบบโมเสก (mosaic) แตมีความแปรผันของ

ระยะหางระหวางขอบเกล็ด โดยสวนโคนมีระยะหางมากและคอยชิด

กันมากขึ้น บริเวณที่เหลือพบเกล็ดของขนลักษณะคลายวงแหวน 

(ring) หรือมงกุฎ (coronal) สวมรอบเสนขนอยู โดยระยะหางของ

ขอบเกล็ดจะหางมากในชวงโคนและชิดกันมากขึ้นในสวนปลาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที1่ ลักษณะสัณฐานวิทยาของกะโหลกกระรอกหลากสีชนิดยอย C. finlaysonii bocourti (ภาพซาย) C. finlaysonii 

boonsongi (ภาพกลาง) และภาพลายเสนแสดงช่ือของกระดูกตางๆ (ภาพขวา) เสนตรงมาตราสวน = 1 เซนติเมตร 
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ลักษณะชั้นคิวติเคิลของขนช้ันบน (รูปที่ 2ข) พบวา 

สัดสวน 2 ใน 3 ของความยาวเสนขนวัดจากบริเวณปุมรากขนข้ึน

ไปมีลักษณะเกล็ดขนเปนแบบโมเสก แตมีความแปรผันของ

ระยะหางระหวางขอบเกล็ด โดยสวนโคนมีระยะหางมากแลว

คอยๆ ชิดกันมากขึ้น ในสวนปลายเกล็ดขนเปนแบบคลื่นเรียงตัว

ไมเปนระเบียบ (irregular wave) หรือลายเสนขนาน (streaked 

pattern) บริเวณปลายสุดมีลักษณะคลายวงแหวนหรือมงกุฎสวม

รอบเสนขน 

ลักษณะชัน้เมดัลลาของเสนขน 

ลักษณะชั้นเมดัลลาของเสนขนของ C. finlaysonii 

bocourti และ C. finlaysonii boonsongi มีทั้งรูปแบบที่

จําเพาะในแตละชนิดยอย และที่คลายคลึงกันในทั้งสองชนิดยอย 

(รูปที่ 3) โดยพบวา ขนช้ันลาง (UH) และขนช้ันบน (GH) มี

รูปแบบเมดัลลาแตกตางกัน โดยเมดัลลาของขนช้ันลางมีเพียง

รูปแบบเดียว แตลักษณะเมดัลลาของขนช้ันบนแบงออกเปน  

2 รูปแบบ รูปแบบที่หนึ่ง (GH1) เปนแบบที่พบไดท่ัวไปเฉพาะใน 

C. finlaysonii bocourti เทานั้น รูปแบบที่สอง (GH2) พบในทั้ง

สองชนิดยอย แตพบมากในชนิดยอย C. finlaysonii boonsongi 

และพบเล็กนอยในชนิดยอย C. finlaysonii bocourti รายละเอียด

ของลักษณะช้ันเมดัลลาแตละแบบ มีดังน้ี 

ลักษณะช้ันเมดัลลาของขนช้ันลาง (UH, รูปท่ี 3ก) 

พบวา บริเวณปุมรากขนและบริเวณถดัขึ้นมาที่ฝงอยูในช้ันผิวหนัง

ไมมีชั้นเมดัลลา บริเวณที่พบชั้นเมดัลลามีรปูแบบของเมดลัลาเปน

แบบบันไดแถวเดียว (uniserial ladder) เกือบทั้งเสน โดยมี

ความแปรผันของขนาดเมดัลลาท่ีเรียงตัวเปนเหมือนข้ันบันได 

บริเวณโคนเสนขนจะมีลักษณะเปนข้ันบันไดขนาดเล็กเรียงตัวอยู

ใกลกัน ถัดขึ้นมาจะมีขนาดใหญและหางมากข้ึน ทําใหเมดัลลา

บริเวณตอนกลางของเสนขนมีลักษณะเปนข้ันบันไดขนาดใหญ

เรียงตัวอยูหางกัน จากนั้นเมดัลลาจะถูกบีบอัดเขาหากันทําให

คลายกับสวนโคน แตบริเวณตอนปลายจะถูกบีบอัดจนรวมตัว

ตอเ น่ืองเปนแถบ หรือเรียกวา เมดัลลาแบบงาย (simple) 

บริเวณตอนปลายเมดัลลาจะขาดเปนชวง (interrupted) และ

บริเวณปลายสุดไมพบช้ันเมดัลลา 

ลักษณะของชั้นเมดัลลาของขนช้ันบนแบบที่ 1 (GH1, 

รูปที่ 3ข) บริเวณปุมรากขนและบริเวณถัดข้ึนมาที่ฝงอยูในชั้น

ผิวหนังไมมีชั้นเมดัลลา บริเวณถัดขึ้นมาที่โผลพนพิวหนังพบเมดัล

ลาแบบบันไดแถวเดียว (uniserial ladder) จากนั้นมีการเรียงตัว

เพ่ิมขึ้นกลายเปนบันไดหลายแถว (multiserial ladder) ประมาณ 

2-3 แถว ซึ่งบริเวณโดยสวนใหญ (ประมาณ 2 ใน 3 ของความ

ยาวเสนขน) มีเมดัลลาเปนแบบบันไดหลายแถว โดยบริเวณสวน

ปลายของเสนขนพบวาเมดัลลาถูกบีบอัดเขาหากันจนมีลักษณะ

เปนบันไดหลายแถวอัดแนน และบริเวณปลายสุดไมพบช้ัน 

เมดัลลา 

ลักษณะของชั้นเมดัลลาของขนช้ันบนแบบที่ 2 (GH2, 

รูปที่ 3ค) บริเวณปุมรากขนและบริเวณถัดข้ึนมาที่ฝงอยูในชั้น

ผิวหนังไมมีช้ันเมดัลลา บริเวณถัดขึ้นมาพบเมดัลลาแบบบันได

แถวเดียว (uniserial ladder) จากนั้นมีการเรียงตัวเพิ่มขึ้น

กลายเปนบันไดหลายแถว (multiserial ladder) ประมาณ 2-3 

แถว แตบริเวณโดยสวนใหญ (2 ใน 3 ของความยาวเสนขน) มี

เมดัลลาเปนแบบรางแหแบบกวาง (wide medulla lattice) 

บริเวณสวนปลายของเสนขนพบวาเมดัลลาถูกบีบอัดเขาหากันจน

มีลักษณะตอเนื่องเปนแบบอยางงาย สวนบริเวณเกือบปลายสุด

เมดัลลาเปนแบบไมตอเนื่อง และในบริเวณปลายสุดไมพบช้ัน

เมดัลลา 
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รูปที ่2 ลักษณะชั้นคิวติเคลิที่พบในขนชั้นลาง (ก) และขนช้ันบน (ข) ของกระรอกหลากสทีั้งสองชนิดยอย (กําลังขยาย 400x) 
 

วิจารณผลการวิจัย 

การศึกษาในครั้งน้ีแสดงใหเห็นวา ลักษณะสัณฐานวิทยาเชิง

บรรยายของกะโหลก ไมสามารถใชในการระบุชนิดยอยของกระรอก

หลากสีได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาในอดีตท่ีผานมา ที่ใชลักษณะ

สัณฐานวทิยาของกะโหลกในการจําแนกในระดับสกุลหรือระดับชนิดของ

สัตวฟนแทะ (Lekagul and McNeery, 1988; Cobet and Hill, 1992; 

Cunningham and Moors, 1996) ยังไมพบรายงานของการใชลักษณะ

ดังกลาวในการระบุชนิดยอย 

ความแปรผันของลักษณะสัณฐานวิทยาเสนขนระหวาง

กระรอกหลากสี (C. finlaysonii) ทั้งสองชนิดยอย พบวามี

สัณฐานวิทยาของช้ันคิวติเคิลของขนชั้นลางและขนชั้นบนไมมี

ความแตกตางกันในระหวางชนิดยอย ซึ่งสอดคลองกับหลาย

รายงาน เขน การพบวาลักษณะสัณฐานวิทยาของขนช้ันลางไมมี

นัยสําคัญทางอนุกรมวิธาน เนื่องจากโดยท่ัวไปมีลักษณะที่

คลายคลึงกันทั้งในระดับระหวางชนิดหรือระดับระหวางสกุล 

(Teerink, 2003) การใชเฉพาะลักษณะของขนช้ันบนเพ่ือระบุ

ชนิดสัตวในกลุมพังพอน (mongoose) จํานวน 5 ชนิด (De at 

al., 1998) การใชลักษณะของขนชั้นบนในการระบุชนิดของสัตว

กลุมเสือ (Panthera spp.) (Soni et al., 2004) และการใช

ลักษณะของขนชั้นบนเทานั้นในการระบุชนิดของสัตวเลี้ยงลูกดวย

น้ํานม (Lee et al., 2014) 

การที่ลักษณะของชั้นคิวติเคิลของเสนขนในกระรอก

หลากสีท้ังสองชนิดยอยมีความคลายคลึงกันเนื่องจากลักษณะ

ของช้ันคิวติเคิลของเสนขนมีความแปรผันนอย (Short, 1978) 

ดังนั้นในการใชเพ่ือระบุชนิดจําเปนตองใชรวมกับลักษณะอ่ืนซึ่ง

สอดคลองกับการพบลักษณะของชั้นคิวติเคิลของขนชั้นบนของลิง

ในวงศ Cercopithecidae มีความแปรผันต่ําและในการระบุชนิด

จําเปนตองอาศัยลักษณะอื่นรวมดวย (Sarkar et al., 2011) สวน

ในรายงานการจําแนกสกุลของคางคาวพบวาลักษณะของเกล็ดขน

บนช้ันคิวติเคิลสามารถใชจํ าแนกสกุลของคางคาวในวงศ 

Molossidae ได (Benedict, 1957; Amman, 2002) 

นอกจากนี้ยังมีรายงานวาลักษณะของช้ันคิวติเคิลเปนลักษณะที่

จําเพาะและสามารถใชในการระบุเสือโครงชนิด Pantheratrigis 

ได (Kitpipit and Thanaliatkrai, 2013) 
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รูปที3่ ลักษณะสัณฐานวิทยาของเสนขนภายใตกลองจุลทรรศน (กําลังขยาย 400X) แสดงลักษณะช้ันเมดัลลาของขนชั้นลางซึ่ง

เหมือนกันในกระรอกหลากสีทั้งสองชนิดยอย (ก) และลักษณะชั้นเมดัลลาของขนชั้นบนซึ่งมี 2 รูปแบบ โดยรูปแบบแรกเปน

ลักษณะเดนใน C. finlaysonii bocourti (ข) และรูปแบบท่ีสองเปนลักษณะเดนใน C. finlaysonii boonsongi (ค)

(กําลังขยาย 400x) 
 

ในการศึกษาน้ีพบวาลักษณะของชั้นเมดัลลาของขนชั้นบน

เปนลักษณะท่ีมีความแปรผันแตกตางกันในกระรอกหลากสีทั้ง

สองชนิดยอย โดยที่ลักษณะของชั้นเมดัลลาบริเวณตรงกลางของ

เสนขน ช้ันบนเปนลักษณะที่ส ามารถใชระบุ ชนิดยอยได 

เชนเดียวกันกับการพบวา ลักษณะการจัดเรียงตัวของชั้นเมดัลลา

บริเวณตรงกลางของขนขั้นบนเทานั้นที่สามารถใชระบุชนิดของ

เสือในสกุล Panthera จํานวน 3 ชนิดไดถูกตอง (Soni et al., 

2004) ในรายงานการพบวารูปแบบของชั้นเมดัลลาเปนลักษณะท่ี

ใชระบุชนิดของพังพอนในสกุล Herpestes ได (Sahajpal et al., 

2009) และในการศึกษาลิงวงศ Cercopithecidae พบวาขนช้ันบนมี

ชั้นเมดัลลาเฉพาะบริเวณตรงกลางของเสนขน และลักษณะของ

ชั้นเมดัลลาเปนลักษณะที่ใชในการระบุชนิดของลิงในวงศนี้ได 

(Sarkar et al., 2011) ซึ่งตรงขามกับลักษณะชั้นเมดัลลาของเสน

ขนเสือโครง พบมีความแปรผันในระดับภายในชนิดสูงมาก จึงไม

เหมาะสมสําหรับใชในการระบุชนิด (Kitpipit and Thanaliat-

krai, 2013) 
 

สรุปผลการวิจัย 

กระรอกหลากสี (C. finlaysonii) ท้ังสองชนิดยอยมีลักษณะ

สัณฐานวิทยาของกะโหลกคลายคลึงกันมาก ทําใหไมสามารถใช

ลักษณะสัณฐานวิทยาเชิงบรรยายของกะโหลกระบุชนิดยอยได สวน

ลักษณะสัณฐานวิทยาของเสนขนเปนลักษณะที่สามารถใชชวยใน

การระบุชนิดยอยของกระรอกหลากสีได โดยที่ลักษณะความแปร

ผันของช้ันเมดัลลาของขนชั้นบนสามารถใชระบุกระรอกหลากสีท้ัง

สองชนิดยอยได อยางไรก็ตามความแปรผันดังกลาวพบเฉพาะใน

บริเวณสวนกลางของเสนขนและมีลักษณะที่ไมแตกตางมากนัก 

ดังนั้นการนําไปใชเพ่ือระบุชนิดยอยตองระมัดระวังเปนพิเศษ และ

ควรมีการนําวิธีการทางสถิติมาใชวิเคราะหผลดวย (Sato et al., 

2006; Sahajpal et al., 2009) หรือศึกษาดวยเทคนิคอ่ืน เชน 

การศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน (Dahiya and Yaday, 

2013) เพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตองและแมนยํายิ่งขึ้น 

ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ใหเห็นวาลักษณะสัณฐานวิทยาของ

เสนขนเปนลักษณะท่ีสามารถใชในการระบุทางอนุกรมวิธานของ

สัตวกลุมกระรอกได แตทั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เปน

การศึกษาในเพียงชนิดเดียวจึงจําเปนตองมีการศึกษาในชนิดอ่ืน 

ๆ ตอไป และควรเพ่ิมเทคนิคการศึกษาอ่ืน เพ่ือที่จะไดขอมูลท่ี

ครบถวนสมบูรณ และสามารถสรางเปนฐานขอมูลลักษณะ

สัณฐานวิทยาของเสนขนของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในประเทศไทย 

ซึ่งจะเปนประโยชนตอการศึกษาดานอื่น ๆ ตอไป 
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