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ค้างคาว เป็นสตัว์เล้ียงลูกด้วยนมอยู่ในอนัดบัไครอพเทอรา 
(order Chiroptera)  เป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
ทั่วโลกพบค้างคาวกว่า 1,300 ชนิด ซึ่งในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
จัดว่ามีจ�านวนมากเป็นล�าดับที่สอง
รองมาจากสัตว์ฟันแทะ มีพฤติกรรมหากิน
ในเวลากลางคืน และเป็นสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมเพียงกลุ่มเดียวที่บินได้อย่างแท้จริง
 คือ มีปีกที่ท�าหน้าในการบิน 

Chiroptera มาจากภาษากรีก 
ได้แก่ 
ค�าว่า cheir คือ มือ และ
ค�าว่า pteron คือ ปีก
จึงแปลว่า มือที่เปลี่ยนเป็นปีก

ค้างคาว สามารถจ�าแนกตามหลักอนุกรมวิธานได้เป็น 2 
อันดับย่อย คือ Yinpterochiroptera และ Yangochiroptera แต่โดย
ทั่วไปเราสามารถแบ่งตามลักษณะภายนอกและพฤติกรรมได้เป็น 2 
กลุ่มใหญ่ คือ

กลุ่มที่ 1 ค้างคาวกินผลไม้ (Fruit-eating bats) 
คอื กลุม่ค้างคาวในวงศ์ค้างคาวกนิผลไม้ท้ังหมด ซ่ึงสามารถกินทัง้ผลไม้ 
น�้าหวานและเกสรดอกไม้เป็นอาหาร

กลุ่มที่ 2 ค้างคาวกินแมลง (Insect-eating bats)
คอื พวกทีก่นิแมลงและสัตว์มกีระดกูสันหลังอืน่ๆ เป็นอาหาร ซึง่ถอืเป็น 
ค้างคาวส่วนใหญ่หรือมากกว่าร้อยละ 70 ของค้างคาวทั้งหมดในไทย

ค้างคาวกินผลไม้และน�้าต้อย ค้างคาวกินแมลง

ดวงตามีขนาดใหญ่   ดวงตามีขนาดเล็ก

นิ้วที่ 2 มีเล็บยื่นออกมา นิ้วที่ 2 ไม่มีเล็บยื่นออกมา

ขาหลังไม่มีพังผืด ขาหลังมีพังผืดพัฒนาดี

มรีะบบเสียงสะท้อน (echolocation) 
ใช้วิธกีารส่งเสียงจากลิน้ (tongue click) 
หรอืจากการกระพอืปีก (wing flapping)

มีระบบเสียงสะท้อน 
(echolocation)

ข้อแตกต่างที่เด่นชัดระหว่างค้างคาว 2 กลุ่มใหญ่

ภาพจาก : ประทีป ด้วงแค. (2550). ค้างคาวเมืองไทย: ส�าหรับการจ�าแนกชนิดในภาคสนาม. นนทบุรี 

ร่างกายของค้างคาว
ใบหน้า  

ค้างคาวเป็นกลุ่มที่มี
ใบหน้าหลายรูปแบบ 
เช่น 

ใบหน้าคล้าย
สุนัขจิ้งจอก

ใบหน้าคล้าย
จมูกหมู

ใบหน้าคล้าย
หน้ายักษ์

ปีก ขาหน้าทีเ่ปลีย่นแปลง
หน้าที่ในการบิน 

โดยเป็นแผ่นพังผืดบางๆ 
โยงระหว่างนิ้วจากขาหน้า
ถึงขาหลัง

ภาพจาก : http://www.nsm.or.th/nsm2008
/E-exhibition/bat/index.html

พบทั้งแบบไม่มีหาง 
แบบหางสั้น แบบ
หางยาว หรืออาจมีพังผืดคลุม
ส่วนของหางทั้งหมด 
หรือคลุมบางส่วน หรือ
ไม่คลุมส่วนของหางเลย

ภาพจาก : Merlin D. Tuttle (Bat Conservation International)และเว็บไซต์ http://www.fs.usda.gov/
detail/elyunque/learning/nature-science/?cid=fsbdev3_042993 

หาง
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บ้านของค้างคาว การหาอาหารของค้างคาว
บ้านหรือท่ีอยู่อาศัยของค้างคาวมีหลากหลายลักษณะ แสดงให้เห็นว่า 
ค้างคาวมีความสามารถในการปรับตัวให ้เข ้ากับรูปแบบการบิน 
พฤติกรรมทางสังคม อาหาร และการสืบพันธุ์ 

ถ�้า

กิ่งไม้

เหมืองร้าง

สิ่งก่อสร้าง
ที่มนุษย์สร้างขึ้น

เป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวส่วนใหญ่ 
โดยเฉพาะเขาหินปูนมักจะมีถ�้า
ปรากฎอยู่ 

พบใต้ใบไม้ หรือในโพรง
ต้นไม้ 

อาจพบตามรอยแตกของ
หิน

เช่น เพดานบ้าน 
วัด หอระฆัง และ
ตึกแถว เป็นต้น 

ภาพจาก :http://www.siamensis.org
/species_index#1263--Species : Pteropus lylei

ภาพจาก : https://en.wikipedia.org/wiki/
File:Great_Fruit- ating_Bat_
(Artibeus_lituratus).jpg

ภาพจาก :allatvilagunk.hu

ค้างคาวเป็นสตัว์หากนิในเวลากลางคืน จึงอยูภ่ายใต้สภาวะทีมี่แสงน้อย 
มองไปทางไหนมีแต่ความมืด ดังนั้น จ�าเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อ 
หาอาหารและด�ารงชีวิต คือ การมีดวงตาที่พัฒนาดี และการใช้ระบบ
เสียงสะท้อน หรือ echolocation

ค้างคาวกินผลไม้ 

ค้างคาวกินแมลง 

ส่วนใหญ่จะมดีวงตาขนาดใหญ่และพฒันาดี 
คือ ส่วนของความไวต่อแสงจะท�างานได้ดี
ภายใต้สภาวะที่มีแสงน้อยอย่างในช่วงเวลา
กลางคืน และมีความสามารถในการใช้ 
echolocation แต่ไม่ใช่แบบเดียวกับค้างคาว
กินแมลง โดยพวกค้างคาวกินผลไม้จะใช้วิธี
การส่งเสียงจากลิ้น (tongue click) หรือ 
จากการกระพือป ีก (wing flapping)  
เพื่อสร้างเสียงความถี่สูง ในกรณีที่อยู่ใน
สถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้สายตาได้

แม ้ว ่าดวงตามีขนาดเล็ก แต ่สามารถ
ก� าหนดทิศทางบินและระบุต� าแหน ่ ง 
ในการเข้าจับเหยื่อได้โดยการใช้ระบบเสียง 
สะท้อน ซ่ึงเป็นลกัษณะคลืน่เสียงความถีส่งู 
(ultrasonic) ท่ีหูของมนุษย์ไม่สามารถ 
ได้ยิน เมื่อคลื่นเสียงไปกระทบกับวัตถุใดๆ 
เสียงก็จะสะท้อนกลับมากระทบใบหู 
(อวัยวะรับเสียง) ที่ปรับตัวแบบพิเศษ
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การปรับตัวของอวัยวะรับเสียงของค้างคาว

การใช้ระบบเสียงสะท้อน (echolocation) ของค้างคาว
ภาพจาก: https://www.highlightskids.com/science-questions/are-
bats-really-blind

ภาพจาก : https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Eastern_Red_Bat_with_three_babies..jpg

คลื่นเสียงที่ส่งจากค้างคาว   คลื่นเสียงที่สะท้อนกลับมายังค้างคาว

ค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมเหมือนกับมนุษย์ 

ค ้างคาวปรับตัวให้มีใบหูขนาดใหญ  ่
บางชนดิใบหูตัง้ชดิกนัอยู่เหนอืหน้าผาก 
บางชนิดมีอวัยวะรับเสียงเรียกว ่า 
ทรากัส (tragus) ตั้งชูขึ้น บางชนิดพบ
แอนต้ีทรากัส (antitragus) ที่ขอบใบ
หูตอนล่างต้ังข้ึน จมูกเปล่ียนรูปร่าง
เป็นรูปหยักๆต้ังขึ้น เรียก แผ่นจมูก  
(noseleaf) ใช้ในการ
ส่งเสียงร้อง

การเลี้ยงลูกน้อย...กลางเวหา
ค้างคาวผสมพันธุ ์ในขณะท่ีเกาะอยู ่บนเพดานถ�้าหรือบนกิ่งไม้ จากนั้น 
แม่ค้างคาวจะตัง้ท้อง และถงึเวลาคลอด แม่ค้างคาวกค็ลอดลูกขณะเกาะอยู่เช่นกนั 
โดยการกางปีกออกรองรับลูกอ่อนเอาไว้ ลูกค้างคาวที่คลอดออกมามีจ�านวน 
1 ตัว มีน้อยมากที่จะมีลูกแฝด (ส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกแฝดจะตายตั้งแต่ในท้อง)

ลกูค้างคาวทีอ่อกมาใหม่จะหนัหวัไปคนละทางกบัแม่ จะดดูนมแม่โดยเกาะอยู่กบั 
อกแม่ตลอดเวลา คอื หนัหวัขึน้โดยคาบหัวนมเทยีม (false nipple) ทีอ่ยูบ่รเิวณ
ท้องน้อย (หรือแถวๆ สะดือถ้าเทียบกับคน) เมื่อระบบทุกอย่างเจริญเต็มที่จึง
ห้อยหัวลงเช่นเดียวกับแม่

ลูกค้างคาวจะเกาะอกแม่ไปตลอดรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ท�าให้ในช่วงเวลา
ทีแ่ม่ค้างคาวออกหากนิต้องพาลูกน้อยออกไปด้วย แม่ค้างค้าวจงึต้องแบกรบัน�า้หนกั 
ของลูกเพิ่มเข้าไป ซึ่งเป็นการรับภาระที่หนักไม่ใช่น้อย

ลกูค้างคาวเมือ่มขีนาดโตไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของแม่จะเริม่ 
บินได้เอง และตามแม่ออกไปหากนิได้เอง จงึหมด 

หน้าทีอ่นัยิง่ใหญ่ของแม่ค้างคาว ขณะเดยีวกนั 
ค้างคาวตัวผู้ไม่ต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกเลย

บทบาทหน้าที่ของค้างคาว....
ในสังคมแห่งท้องฟ้า (ระบบนิเวศ)
กลุ ่มค้างคาวกินแมลงมีความส�าคัญทาง
เศรษฐกิจมากเนื่องจากเป็นผู้บริโภคแมลง
ในธรรมชาติ โดยค้างคาวหน่ึงตัวสามารถ 
กนิแมลงได้มากกว่าน�า้หนกัตวัของค้างคาวเอง 
และยังสามารถบินหากินได้หลายกิโลเมตร
ดังนั้น ค้างคาวจึงมีบทบาทส�าคัญในการ
ควบคมุประชากรของแมลงในธรรมชาต ิเช่น 
กลุ่มผีเสื้อกลางคืน และกลุ่มแมลงปีกแข็ง 
เป็นต้น ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร 

แมลงอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นศัตรูพืชหลัก และเป็น
อาหารของค้างคาวที่มันช่วยก�าจัดได้มหาศาล 
คือ กลุ ่มเพล้ีย โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดด 
ในนาข้าว

ภาพจาก :nature.org

นอกจากประโยชน์ต่างๆ จากบทบาทหน้าท่ีของค้างคาวใน 
ระบบนิเวศแล้ว ค้างคาวยังมีโทษต่อมนุษย์อีกด้วย เช่น กัดกิน 
ผลไม้ของชาวสวนท�าให้เกิดความเสียหายเป็นจ�านวนมาก  
เป็นพาหะน�าโรคหลายชนดิ เช่น โรคกลวัน�า้ และโรคจากเชือ้ไวรสั 
เป็นต้น และยังเป็นแหล่งสะสมของปรสิตที่ก่อโรคด้วย

กลุ่มค้างคาวกินผลไม้มีบทบาทส�าคัญ
ในการผสมเกสรดอกไม้ โดยการน�า 
ละอองเกสรจากดอกหนึง่ไปสู่อกีดอกหน่ึง 
ซึ่งเป็นการเพิ่มความหลากหลายทาง
พันธุกรรมให้กับพืชด้วย นอกจากนี้  
ยงัเป็นผู้กระจายเมลด็พันธ์ุไปยังพ้ืนท่ีอืน่ 
ได้อีกด้วย
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ค้างคาวเด่น...บนฟากฟ้าไทย ตอบค�าถามค้างคา(ว)...จิตใจ
ค้างคาวกิตติ 

ค้างคาวดูดเลือด หรือ 
แวมไพร์

ค้างคาวหน้ายักษ์หมอบุญส่ง 

ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน 

เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก 
กินแมลงเป็นอาหาร หนักประมาณ 2 กรัม ความยาว 
ล�าตวั 22.0-25.8 มลิลเิมตร ค้นพบโดยนายกติติ ทองลงยา 
เมือ่ปี 2516 ทีจ่งัหวดักาญจนบุร ีพบอาศยัอยู่ตามถ�า้หินปูน 
ริมแม่น�้าในพื้นท่ีของจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในสถานะ 
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

เป็นค้างคาวกลุ ่มหนึ่งที่พบใน
ทวีปอเมริกาใต ้และอเมริกา
กลางมีพฤติกรรมดูด เ ลือด
สัตว์ชนิดอ่ืนเป็นอาหาร ท�าให้
ได ้ชื่อว ่า ค ้างคาวแวมไพร  ์
หรือ ค้างคาวดูดเลือด เหมือน 
แวมไพร ์  ตามความเชื่ อของ 
ชาวยุโรปยุคกลาง โดยใช้ฟันซี่หน้า 
ที่คมเหมือนใบมีดโกนไว้กัดเหยื่อ แล้ว 
ดูดเลือดจากแผลด้วยการห่อลิ้นที่เป็นร่องยาว
ให้มีรูปร่างเป็นหลอด และในน�้าลายก็มีสารกันเลือดแข็งตัว 
อยู ่ด้วย พบเพียง 3 ชนิดเท่านั้น เช่น ค้างคาวแวมไพร์
ธรรมดา (common vampire bat) เป็นต้น ในประเทศไทย  
ไม่พบค้างคาวดดูเลอืด แต่พบชนิดใกล้เคียงกัน คือ ค้างคาว
แวมไพร์แปลงซึ่งกินสัตว์อื่นเป็นอาหาร

จับได้ครั้งแรกโดยนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล 
บริเวณถ�้าหินปูน จังหวัดสระบุรี และได้รับ 

การตั้งชื่อตามผู ้ค ้นพบ ซึ่งท ่านเป็น 
ผูบ้กุเบกิการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
ป่าไม้ และสัตว์ป่าของประเทศไทย อยู่ใน 
กลุ่มค้างคาวกินแมลงเป็นอาหาร

เป็นค้างคาวท่ีมขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย 
อยู่ในกลุ่มค้างคาวกินผลไม้ เมื่อกางปีกแล้ว
อาจยาวได้ถึง 2 เมตร มีน�้าหนักได้มากถึง 
1 กโิลกรมั ส่วนค้างคาวทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกคือ 
ค้างคาวแม่ไก่กระหม่อมสทีอง พบในประเทศ
ฟิลิปปินส์

ภาพจาก : https://en.wikipedia.org/
wiki/File:Desmodus_rotundus_feed-
ing.jpg
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ค้างคาวกับทุเรียน... 
เกี่ยวข้องกันอย่างไร?

  ดอกทุเรียนมีขนาดใหญ่ มีน�้าหวานมาก  
 ส่งกลิ่นหนักหอมเอียน และบานในช่วงเวลา 

กลางคืน เป็นลักษณะเฉพาะของดอกไม้
ที่ ถูกผสมเกสรโดยค ้างคาวบางชนิดที่กิน

น�้าหวานและเกสรดอกไม้ โดยเฉพาะค้างคาว
เล็บกุด เป ็นตัวการหลัก ท่ีช ่วยผสมเกสรให ้พืชเศรษฐกิจ

ที่ส�าคัญในภาคใต้ไม่ต�่ากว่า 10 ชนิด อาทิ สะตอ ลูกเหรียง  
ทุเรียนบ้าน ทุเรียนพันธุ์ เพกา นุ่น และ ไม้ล�าพู ดังนั้น 
ถ้าไม่มีค้างคาวอาจไม่มีทุเรียน ราชาของผลไม้อยู่คู ่
แผ่นดินไทย

มูลที่ค้างคาวถ่ายทิ้งไว้ กลายเป็นปุ๋ยชั้นดี 
เนือ่งจากในมลูค้างคาวมส่ีวนประกอบของ 
เกลือไนเตรตที่สามารถน�ามาท�าเป ็นปุ ๋ย 
ได้อย่างดีให้ธาตุไนโตรเจนท่ีจ�าเป็นต่อการเจริญ
เติบโตของพืชในปริมาณที่สูงมาก เมื่อเทียบกับมูล
สัตว์ชนิดอื่นๆรวมทั้งฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม

ภาพจาก : http://www.nstda.or.th/

ภาพจาก : http://www.nstda.or.th/

ภาพจาก : http://www.interagrotech.com/ผลติภณัฑ์ปุย๋มลูค้างคาว.htm

มูลค้างคาว ปุ๋ยร้อยล้าน

ท�าไมค้างคาว
นอนห้อยหัวได้ ?

เนื่องจากขาและอุ ้ ง เท ้าของ
ค้างคาวมีขนาดเล็กและไม่ได้
สดัส่วนกบัขนาดตวั จึงไม่สามารถ
ยืนเกาะได้เหมือนนกทั่วไป รวม
ทั้งปีกหรือแขนของค้างคาวเปลี่ยน 
หน ้า ท่ีส�าหรับบิน จึงท�า ให ้ขาหลังถูก 
ยึดติดกับปีกด้วย ดังนั้น จึงไม่สามารถ 
ยืนได้ และที่ส�าคัญหัวเข ่าของค้างคาว 
หมนุไปอยูด้่านหลงั ท�าให้เวลาเกาะอยูส่ามารถ 
ทิ้งตัวลงมาแล้วบินได้ทันที

แล้วการห้อยหัวอยู่ตลอดเวลา
ท�าไมเลอืดไม่ไหลลงมาคัง่สมอง ? 
เมื่อค้างคาวนอนห้อยหัวลง หัวใจ
ของค้างคาวจะท�าหน้าทีส่บูฉดีเลอืด 
ช้าลง และเนื่องจากระบบวงจร
โลหิตของค้างคาวต่างจากสัตว  ์
ชนิดอื่น โดยมีล้ินเปิดปิดบริเวณ 
ล�าคอซึ่งจะท�าหน้าที่บังคับไม่ให้
เลือดไหลไปมากจนเกิดเลือดคั่ง 
ในสมอง
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ค้างคาวกระดาษ

แบบที่1 แบบที่2

วิธีการ

เจ้าค้างคาวก�าลังบินไป
หาอาหารน้องๆ ช่วยให้
ภารกิจของค้างคาว
ประสบความส�าเร็จที 

ช่วยกันลากเส้นต่อจุดจาก
หมายเลข 1 ถึง หมายเลข 39 
ค้างคาวต้องรีบออกหาอาหารกิน 
ฟ้าก�าลังสว่างแล้วจ้า

ภาพจาก : Science kids

มาพับกระดาษเป็นค้างคาวกันเถอะ
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