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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความสัมพันธ์ของค้ างคาวกับฟาร์ มสุกร โดยทําการศึกษาที
ฟาร์ มสุกรทีตังอยู่ในอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จํานวน 2 ฟาร์ มเป็ นประจําทุกเดือนตังแต่เดือนมกราคม ถึง
เดือนธันวาคม 2555 ทําการดักจับค้ างคาวทีเข้ ามาบริ เวณฟาร์ มสุกรด้ วยตาข่าย และบันทึกจํานวนต้ นไม้ ใน
บริ เวณฟาร์ มสุกรทีออกดอกและออกผลเป็ นประจําทุกเดือน ผลการศึกษาพบว่าสามารถจับค้ างคาวบริ เวณฟาร์ ม
สุกรได้ จํานวน 172 ตัว 6 ชนิด แบ่งเป็ นกลุม่ ค้ างคาวกินผลไม้ (megachiroptera) จํานวน 3 ชนิด ได้ แก่ ค้ างคาว
แม่ไก่ภาคกลาง (Pteropus lylei ) ค้ างคาวขอบหูขาวกลาง (Cynopterus sphinx) และค้ างคาวเล็บกุด
(Eonycteris spelaea) และกลุม่ ค้ างคาวกินแมลง (microhiroptera) จํานวน 3 ชนิดได้ แก่ ค้ างคาวเพดานใหญ่
(Scotophilus heathii) ค้ างคาวเพดานเล็ก (Scotophilu skuhlii) และค้ างคาวหูหนูตีนโตเล็ก (Myotis horsfieldi)
จํานวนตัวทีดักจับได้ ในแต่ละเดือนไม่มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณต้ นไม้ ทีออกดอกและออกผล ข้ อมูลทีได้ เป็ น
ประโยชน์ในการศึกษาและหาแนวทางป้องกันการระบาดของโรคไวรัสนิปาห์
ABSTRACT
The objectives of this research were to study of relationship between pig farms and bats.
Study on pig farms located in Phanatnikhom, Chon Buri Province, 2 farms was carried out
during the period from January 2012 to December 2012. Bat capture by mist net and records the
number of fruiting trees and flowering trees in the farm every month. The results showed that bats
were can capture 172 bats 6 species. Divided into groups of fruit bat (megachiroptera) 3 species
include. Lyle's Flying Fox (Pteropus lylei), Short-nosed Fruit Bat (Cynopterus sphinx) and Dawn Bat
(Eonycteris spelaea) and insectivorous bat (microhiroptera) 3 species include Asiatic Greater Yellow
House Bat (Scotophilus heathii), Asiatic Lesser Yellow House Bat (Scotophilu skuhlii) and Horsfield’s
Bat (Myotis horsfieldi). Number of bats captured in each month, no relationship to the amount of
flowering and fruiting trees. Data obtained is useful to protection an outbreak of Nipah virus further.
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คํานํา
ค้ างคาวจัดอยู่ในประเภทสัตว์เลียงลูกด้ วยนมในอันดับ Chiroptera เป็ นกลุม่ สัตว์ทีมีจํานวนชนิดมาก
ทีสุดในหมูส่ ตั ว์เลียงลูกด้ วยนมด้ วยกัน ในประเทศไทยพบค้ างคาว 138 ชนิด จาก 11 วงศ์ 45 สกุล (พิพฒ
ั น์,
2554) ซึงสามารถจัดหมวดหมูอ่ อกเป็ น 2 กลุม่ คือกลุม่ ค้ างคาวกินผลไม้ จํานวน18 ชนิด และนอกนันเป็ นกลุม่
ค้ างคาวกินแมลง
สําหรับค้ างคาวกินผลไม้ ในสกุล Pteropus (ค้ างคาวแม่ไก่) เป็ นแหล่งรังโรคทีสําคัญของเชือไวรัสสมอง
อักเสบนิปาห์ ซึงมีการระบาดครังแรกทีประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2541–2542 จุดเริ มต้ นของการระบาดอยู่ที
ฟาร์ มสุกร ทําให้ สกุ รมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและระบบประสาท ในคนส่วนใหญ่มีอาการสมองอักเสบ
การระบาดครังนีพบผู้ติดเชือทังสิน 265 ราย เสียชีวิต 105 ราย มีการรายงานว่าผู้ติดเชือส่วนใหญ่เป็ นคนงานที
ทํางานในโรงฆ่าและชําแหละสุกร ต่อมานักวิทยาศาสตร์ ได้ ค้นพบต้ นเหตุทีแท้ จริ งของเชือไวรัสว่ามาจากค้ างคาว
(วันทนีย์, 2542; วรวุฒิ, 2548; สุภาภรณ์ และธีรวัฒน์, 2549; กฤษฎา, 2551; Chua, 2003; Luby et al., 2009)
คือค้ างคาวเป็ นแหล่งรังโรคนําเชือมาสูส่ กุ รผ่านทางนําลายหรื อเยียว จากนันสุกรจะเป็ นแหล่งเพาะเชือทําให้ เชือม
ความรุ นแรงมากยิงขึนและแพร่ เชือออกไปสูส่ ตั ว์เลียงลูกด้ วยนมชนิดอืนๆ รวมทังคนและเสียชีวิตในทีสุด
ดังนันในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฟาร์ มสุกรกับค้ างคาวมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความสัมพันธ์
ของค้ างคาวกับฟาร์ มสุกร ทําให้ ทราบว่าสุกรกับค้ างคาวมีโอกาสทีจะพบกันหรื อไม่ เพือเป็ นประโยชน์ใน
การศึกษาและหาแนวทางป้องกันการระบาดของโรคไวรัสนิปาห์ตอ่ ไป
อุปกรณ์ และวิธีการ
การสํารวจเก็บข้ อมลภาคสนาม
ู
1. สํารวจชนิดค้ างคาวทีมีถินอาศัยและหากินบริ เวณโรงเรื อนเลียงสุกรทัง 2 แห่ง ทีมีทีตังอยู่ใกล้ แหล่ง
อาศัยของค้ างคาวแม่ไก่ภาคกลาง
1.1 เลือกโรงเรื อนเลียงสุกรทีมีคณ
ุ ลักษณะเสียงต่อการรับเชือไวรัสจากค้ างคาว ในพืนทีอําเภอพนัส
นิคม รวม 2 ฟารม์ ได้ แก่ ฟาร์ มคุณสนัน ใจงาม (ฟาร์ มที 1) ตังอยู่ที ตําบลวัดโบสถ์ อําเภอพนัสนิคม, พิกดั 13
องศา 28 ลิปดา 54 ฟิ ลิปดาเหนือ กับ 101องศา 7 ลิปดา 22 ฟิ ลิปดา ตะวันออก และ ฟาร์ มคุณบุญเลิศ พุ่มจันทร์
(ฟาร์ มที 2) ตังอยู่ทีตําบลวัดโบสถ์ อําเภอพนัสนิคม, พิกดั พิกดั 13 องศา 30ลิปดา 33 ฟิ ลิปดาเหนือ กับ 101
องศา 9 ลิปดา 3 ฟิ ลิปดา ตะวันออก ทีมีระยะห่างจากแหล่งทีอยู่อาศัยค้ างคาวแม่ไก่ภาคกลาง วัดหลวงพรหมา
วาสประมาณ 5.5 และ 0.6 กิโลเมตร ตามลําดับ (Figure 1)
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Figure 1 site study
1.2 จับค้ างคาวบริ เวณรอบๆ โรงเรื อนเลียงสุกรโดยใช้ ตาข่ายเบอร์ 8 ยาว 14 เมตร และความกว้ าง 4
เมตร โดยตังตาข่ายดักจับค้ างคาวคืนละ 5 ผืนต่อฟาร์ ม เดือนละ 2 คืน คิดเป็ น 240 trap-night ต่อปี เริ มเปิ ดตา
ข่ายเวลา 18.00น. และปิ ดเวลา 06.00น. ตังให้ ครอบคลุมบริ เวณพืนทีฟาร์ มสุกรทังสองฟาร์ ม
1.3 สํารวจจํานวนประชากรและจําแนกชนิดของค้ างคาวทีมีถินอาศัยและหากินบริ เวณโรงเรื อนเลียง
สุกรตามการจําแนกชนิดของ Francis (2008) โดยทําการวัดขนาดส่วนต่างๆ ของค้ างคาว คือ หัวและลําตัว
(Head and Body = HB), หาง (tail = T), ตีนหลัง (hindfoot = HF), กลางปี ก (forearm = FA) และหู (ear = E)
เพือใช้ ในการจําแนกชนิดของค้ างคาว (ประทีป, 2550)
1.4 สํารวจจํานวนต้ นไม้ ทีออกดอกและผลในบริ เวณฟาร์ มสุกรทัง 2 ฟาร์ มเป็ นประจําทุกเดือน
การวิเคราะห์ ข้อมลู
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณต้ นไม้ ทีออกดอกและผลทีเป็ นพืชอาหารของค้ างคาวกับ
จํานวนค้ างคาวทีดักจับได้ ในแต่ละเดือน โดยสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (Spearman’s Correlation)
ผลและวิจารณ์
ความสัมพันธ์ ระหว่ างฟาร์ มสุกรกับค้ างคาว
1. ชนิดของต้ นไม้ ในบริ เวณฟาร์ มสุกรฟาร์ มที 1 ได้ แก่ มะขาม (Tamarindus indica L.) ฝรัง (Psidium
guajava Linn.) กล้ วย (Musa sp.) มะละกอ (Carica papaya L.) ยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis
Dehnh.) มะม่วง (Mangifera indica L.) น้ อยหน่า (Annona squamosa Linn.) ทับทิม (Punica granatum L.)
คูน (Cassia fistula L.) ขนุน (Artocarpus heterophyllus Lam.) มะพร้ าว (Cocos nucifera L.) สะเดา
(Azadirachta indica A. Juss.) มะขามเทศ (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.) แค (Sesbania
grandiflora Desv.) และไทรย้ อยใบทู่ (Ficus microcarpa Linn. f.) ชนิดของต้ นไม้ ในบริ เวณฟาร์ มสุกรฟาร์ มที 2

ได้ แก่ กล้ วย (Musa sp.) มะม่วง (Mangifera indica L.) มะขาม (Tamarindus indica L.) และ มะพร้ าว
(Cocos nucifera L.)
2. ผลการศึกษาชนิดค้ างคาวทีมีถินอาศัยและหากินบริ เวณโรงเรื อนเลียงสุกรทัง 2 แห่ง ทีมีทีตังอยู่ใกล้
แหล่งอาศัยของค้ างคาวแม่ไก่ภาคกลาง ตังแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2555 รวมทังสิน 12 เดือน สามารถ
จับค้ างคาวได้ ทงหมด
ั
172 ตัว จากฟาร์ มที 1 จํานวน 112 ตัว และฟาร์ มที 2 60 ตัว ประกอบด้ วยค้ างคาวในกลุม่
ค้ างคาวกินผลไม้ 3 ชนิด ได้ แก่ ค้ างคาวแม่ไก่ภาคกลาง 152 ตัว ค้ างคาวขอบหูขาวกลาง (Cynopterus sphinx)
7 ตัว และค้ างคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea) 1 ตัว และในกลุม่ ของค้ างคาวกินแมลง 3 ชนิด ดังนี ค้ างคาว
เพดานใหญ่ (Scotophilus heathii) 8 ตัว ค้ างคาวเพดานเล็ก (Scotophilu skuhlii) 3 ตัว และค้ างคาวหูหนูตีนโต
เล็ก (Myotis horsfieldi) 1 ตัว โดยรายละเอียดจํานวนค้ างคาวทีจับได้ รายเดือนจากโรงเรื อนเลียงสุกรทีเลือกเป็ น
พืนทีศึกษาทัง 2 แห่ง (Figure 2)

Figure 2 Number of bats captured monthly from pig farms during January to December 2555.
3. ผลจากการสํารวจจํานวนต้ นไม้ ทีออกดอกและออกผลในบริ เวณฟาร์ มที 1 และฟาร์ มที 2 พบว่ามี
จํานวนต้ นไม้ ในบริ เวณฟาร์ มมีจํานวน 35 ต้ น และ 23 ต้ น ตามลําดับ โดยต้ นไม้ ทีสํารวจพบบริ เวณฟาร์ มส่วน
ใหญ่จะเป็ นไม้ ผล โดยฟาร์ มที 1 ต้ นไม้ ออกผลมากทีสุดในเดือนมีนาคม คิดเป็ นร้ อยละ 45.71 ของต้ นไม้ ทงหมด
ั
จํานวนค้ างคาวทีจับได้ รายเดือนของฟาร์ มที 1 เปรี ยบเทียบกับจํานวนต้ นไม้ ทีออกผล (Figure 3)และจํานวน
ค้ างคาวทีจับได้ รายเดือนของฟาร์ มที 1 เปรี ยบเทียบกับจํานวนต้ นไม้ ทีออกดอก (Figure 4)
ฟาร์ มที 2 มีต้นไม้ ทีออกผลมากทีสุดในเดือนกุมภาพันธ์ คิดเป็ นร้ อยละ 78.26 ของต้ นไม้ ทงหมด
ั
จํานวนค้ างคาวทีจับได้ รายเดือนของฟาร์ มที 2 เปรี ยบเทียบกับจํานวนต้ นไม้ ทีออกผล (Figure 5)และจํานวน
ค้ างคาวทีจับได้ รายเดือนของฟาร์ มที 2 เปรี ยบเทียบกับจํานวนต้ นไม้ ทีออกดอก (Figure 6)

Figure 3 The relationship between number of bats captured monthly from pig farms (farm 1) and the
number of fruiting trees in January to December 2012.

Figure 4 The relationship between number of bats captured monthly from pig farms (farm 1) and the
number of fruiting trees in January to December 2012.

Figure 5 The relationship between number of bats captured monthly from pig farms (farm 2) and the
number of fruiting trees in January to December 2012.

Figure 6 The relationship between number of bats captured monthly from pig farms (farm 2) and the
number of flowering trees in January to December 2012.
ผลการวิเคราะห์สมั ประสิทธิสหสัมพันธ์ (Spearman’s Correlation) ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณต้ นไม้
ทีออกดอกและผลกับจํานวนค้ างคาวทีดักจับได้ ในแต่ละเดือน พบว่าในฟาร์ มที 1 ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวน
ค้ างคาวกับปริ มาณต้ นไม้ ทีออกผลในทางบวกอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (P=0.786, n=12) และความสัมพันธ์
ระหว่างจํานวนค้ างคาวกับปริ มาณต้ นไม้ ทีออกดอกในทางลบอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (P=0.770, n=12) ใน
ฟาร์ มที 2 ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนค้ างคาวกับปริ มาณต้ นไม้ ทีออกผลในทางลบอย่างไม่มีนยั สําคัญ (P=
0.752, n=12) และความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนค้ างคาวกับปริ มาณต้ นไม้ ทีออกดอกในทางลบอย่างไม่มี
นัยสําคัญ (P=0.996, n=12)

แสดงให้ เห็นว่าถึงแม้ วา่ บริ เวณฟาร์ มสุกรจะมีปริ มาณต้ นไม้ ทีออกดอกและออกผลน้ อย แต่ยงั คงมายัง
พืนทีทีมีต้นไม้ ทีเคยเป็ นพืชอาหารของค้ างคาว สอดคล้ องกับการทีสามารถจับค้ างคาวได้ ในทุกเดือนและในบาง
เดือนสามารถจับค้ างคาวทีมีการทําเครื องหมายซําได้ ในบริ เวณเดิม
สรุ ป
จากการตังตาข่ายจับค้ างคาวทีฟาร์ มสุกร สามารถจับค้ างคาวได้ 172 ตัว 6 ชนิด โดยชนิดค้ างคาวทีจับ
ได้ จากฟาร์ มสุกรทัง 2 แห่ง ส่วนใหญ่เป็ นค้ างคาวแม่ไก่ภาคกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 92 และ 82 ในฟาร์ มที 1 และ 2
ตามลําดับ
จากการหาความสัมพันธ์จํานวนค้ างคาวทีจับได้ บริ เวณฟาร์ มสุกรไม่มีความสัมพันธ์กบั จํานวนของต้ นไม้
ทีออกดอกและออกผลในบริ เวณฟาร์ มทังสองฟาร์ ม แต่จากศึกษาสามารถจับค้ างคาวได้ ทกุ เดือน (ยกเว้ นเดือน
มีนาคม ในฟาร์ มที 2) ในบริ เวณฟาร์ มได้ ทกุ เดือนถึงแม้ วา่ จํานวนต้ นไม้ ทีออกดอกและออกผลมีจํานวนน้ อย
แสดงให้ เห็นว่าค้ างคาวจะไปยังพืนทีหากินเป็ นประจํา
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ขอขอบคุณอาจารย์ประทีป ด้ วงแค อาจารย์สภุ าภรณ์ วัชรพฤษาดี และอาจารย์นนั ทชัย พงศ์พฒ
รักษ์ ทีให้ คําแนะนําในการทําการวิจยั ขอขอบคุณคุณสนัน ใจงาม และคุณบุญเลิศ พุ่มจันทร์ เจ้ าของฟาร์ มสุกร
ทังสองฟาร์ มขอขอบคุณภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอบคุณทุน
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และขอขอบคุณผู้ร่วมเก็บข้ อมูลทุกท่าน
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