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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยในครั :งนี :มุ่งศึกษาชีววิทยาในด้านพันธุศาสตร์เซลล์และชีววิทยาโมเลกุล         

ของสตัว์อนัดบัค้างคาว (Order Chiroptera) จํานวน 5 ชนิดในพื :นที/ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ได้แก่ (A) ค้างคาวหูหนูตีนโตเล็ก (Myotis horsfiledii) (B) ค้างคาวเพดานเล็ก 
(Scotophilus kuhlii) (C) ค้างคาวปีกถุงเคราดํา (Taphozous melanopogon) (D) ค้างคาว     
มงกุฎเล็ก (Rhinolophus pusillus) และ (E) ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ (Hipposideros 

larvatus) เพื/อสร้างระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยการศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์พบว่า         
สตัว์ดงักล่าวมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด์ (2n) เท่ากบั 44 36 42 62 และ 32 มีจํานวนโครโมโซม
พื :นฐาน (NF) เท่ากบั 52 72 72 64 และ 62 ตามลําดบั การศกึษาลกัษณะเฉพาะของเอนไซม์
แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสโดยใช้วิธี SDS-PAGE พบว่าค้างคาวทั :ง 5 ชนิดมีแบบแผนโปรตีนที/
คล้ายคลึงกัน ส่วนการศกึษาด้วยวิธี Western analysis พบว่ามีเอนไซม์แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดส   
ที/มีนํ :าหนกัโมเลกลุเท่ากบั (A) 66 (B) 69 และ 57 (C) 66 และ 45 (D) 66 51 และ 37 (E) 67 kDa 
จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที/สร้างขึ :นพบว่า                
มีความพงึพอใจในทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก 
 
คาํสาํคัญ: สตัว์อนัดบัค้างคาว พนัธุศาสตร์เซลล์ แอลฟา-แอล-ฟโูคซิเดส ฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 
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ABSTRACT 

 
 The present research aims to study the biological knowledge of five members   
of the Order Chiroptera, namely (A) Myotis horsfiledii, (B) Scotophilus kuhlii,                
(C) Taphozous melanopogon, (D) Rhinolophus pusillus and (E) Hipposideros larvatus. 
The cytogenetic and molecular biological studies were performed then the obtained 
results were used for establishment of Biological Database System of the Order 
Chiroptera in Northeast Thailand. Cytogenetic study demonstrates that they have the 
diploid chromosome number (2n) of 44, 36, 42, 62 and 32 and the fundamental number 

(NF) of 52 72 72 64 and 62, respectively. Characterization of α-L-fucosidase 
accomplished by using SDS-PAGE technique revealed that all species have a similar 
protein pattern. Western analysis demonstrated that their respective molecular weight of 
protein bands were (A) 66 (B) 69 and 57 (C) 66 and 45 (D) 66, 51 and 37 (E) 67 kDa.                
In addition, all obtained results were used for the development of Biological Database 
System of the Order Chiroptera in Northeast Thailand. We found that the users show the 
high level of satisfaction for all items of the database. 
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บทที� 1 
บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหาที�ทาํวิจัย 
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพในระดบัต้นของโลก สตัว์เลี "ยงลูกด้วยนํ "านม

ขนาดเล็กจัดเป็นสิ(งมีชีวิตที(มีความหลากหลายและนับว่ามีความสําคัญมากกลุ่มหนึ(งในด้าน    
การเป็นทรัพยากรธรรมชาติ สตัว์อนัดบัค้างคาว (Order Chiroptera) เป็นสตัว์เลี "ยงลกูด้วยนํ "านม     
ที(มีจํานวนชนิดมากเป็นอันดับสองรองจากอันดับสัตว์ฟันแทะ (Rodentia) แต่ในประเทศไทย
ค้างคาวเป็นสัตว์ที(พบจํานวนชนิดมากที(สุด โดยมีจํานวนมากถึง 120 ชนิดจากสัตว์เลี "ยงลูก     
ด้วยนมทั "งหมด 310 ชนิด สัตว์พวกค้างคาวเป็นสัตว์เลี "ยงลูกด้วยนมพวกเดียวที(สามารถบิน        
ได้อย่างแท้จริง ปีกของค้างคาวเปรียบเทียบโครงสร้างได้กับขาหน้าของสัตว์เลี "ยงลูกด้วยนม     
ชนิดอื(น ๆ ได้เปลี(ยนหน้าที(ไปใช้ในการบิน ปีกเกิดจากแผ่นหนัง (Membrane) ที(ขึงระหว่าง      
ส่วนตา่งๆ ของร่างกาย (ประทีป ด้วงแค, 2550) ค้างคาวอาศยัหลบนอนอยู่ในพื "นที(ตา่ง ๆ กนั คือ 
ตามถํ "า โพรงไม้ โพรงดิน ใต้ใบไม้ กระบอกไม้ไผ่ หลืบ ซอกหิน หรือตามสิ(งปลูกสร้างที(มนุษย์  
สร้างขึ "น เช่น บ้านเรือน วดั ตึก เป็นต้น ในแง่ประโยชน์ของค้างคาว เช่น ช่วยควบคมุแมลง ช่วย
ผสมเกสร และกระจายเมล็ด มูลใช้ทําปุ๋ ย เป็นต้น (กัลยาณี บุญเกิด และสไว วงัหงษา, 2548; 
ประทีป ด้วงแค, 2550) ปัจจุบนัมีการศึกษาชีววิทยาของค้างคาวในแง่ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
เพราะค้างคาวสามารถปรับตวัและเปลี(ยนแปลงโครงสร้างทางร่างกายได้มากกว่าสัตว์เลี "ยงลูก 
ด้วยนมชนิดอื(น ๆ มีการศกึษาวิจยัที(ส่วนมากทําในต่างประเทศ เช่น การศกึษาด้านอนุกรมวิธาน 
สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา มิญชวิทยา (Histology) ชีววิทยาการเจริญ นิเวศวิทยา 
พฤติกรรม ระบบสืบพนัธุ์ การหาตําแหน่งด้วยคลื(นสะท้อน (Echolocation) พนัธุศาสตร์ ชีววิทยา
โมเลกุล และวิวัฒนาการ ในประเทศไทยยังมีการศึกษาข้อมูลเหล่านี "น้อยมาก ส่วนมากเป็น
การศกึษาทางด้านอนกุรมวิธาน สณัฐานวิทยา และนิเวศวิทยา ส่วนการศกึษาทางด้านกายวิภาค 
พนัธุศาสตร์เซลล์ และชีววิทยาโมเลกลุมีเพียงเล็กน้อย (Bumrungsri et al., 2006; Hood et al., 
1988; Kleiman et al., 2004; Kunz, 1988; Nowak, 1994) 

ความหลากหลายทางพันธุกรรมเกิดจากความแตกต่างของลําดับนิวคลีโอไทด์            
ของสิ(งมีชีวิต ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในระดับรหัสพันธุกรรมของสิ(งมีชีวิต ทําให้สิ(งมีชีวิต    
ชนิดเดียวกนัหรือตา่งชนิดกนัมียีนที(แตกตา่งกนั ทําให้เกิดโปรตีน และกระบวนการชีวเคมีที(ตา่งกนั
ออกไป สิ(งมีชีวิตจึงมีความหลากหลายในทางพันธุกรรมที(ปรากฏออกมา ความหลากหลาย      
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ทางพันธุกรรมปรากฏออกมาใน 2 ระดับ คือ ระดับโครโมโซม และระดับดีเอ็นเอ ในระดับ
โครโมโซมสามารถตรวจสอบด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์เซลล์ (Cytogenetics) และในระดับ
โมเลกุลซึ(งได้แก่ ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตีน สามารถตรวจสอบได้โดยเทคนิคทางชีววิทยา
โมเลกลุ (molecular biology) เช่น Polymerase chain reaction (PCR), Electrophoresis, 
Southern blotting, Northern blotting, Western blotting เป็นต้น (ประดิษฐ์ พงษ์ทองคํา, 2546; 
สมพร ประเสริฐส่งสกุล, 2547) แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสเป็นเอนไซม์ที(อยู่ในกลุ่มเอนไซม์พวก
ไฮโดรไลติก (Hydrolytic enzyme) ที(เร่งปฏิกิริยาการสลายสารชีวโมเลกลุที(มีนํ "าตาลแอลฟูโคส   
(L-fucose) เป็นองค์ประกอบได้เป็นแอลกอฮอล์และนํ "าตาลแอลฟูโคส ในสภาพปกติจะพบ
เอนไซม์ชนิดนี "ละลายนํ "าอยู่ในไลโซโซม (Lysosome) ซึ(งสามารถทํางานได้ดีในสภาวะแวดล้อม     
ที(เป็นกรดมีพีเอชประมาณ 4-6 (Aviles et al., 1996) เอนไซม์มีทําหน้าที(ในการตดันํ "าตาลฟูโคส   
ที( ต่ออยู่ปลายสุดของสารประกอบชีวโมเลกุล ที( มี นํ "าตาลแอลฟูโคสเ ป็นองค์ประกอบ                  
เช่น ไกลโคโปรตีน (Glycoprotein) หรือไกลโคลิพิด (Glycolipid) (Alhadeff, 1998) โดยยีน          
ที(มีตําแหน่งอยู่แขนข้างสั "นของโครโมโซมคู่ที( 1 (1p34.1-1p36.1) มีลักษณะเป็นยีนเดี(ยว     
(Single gene) (Kretz et al., 1992) เชื(อว่ามีความสําคญัตอ่สิ(งมีชีวิต เนื(องจากพบว่าการขาด
แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสจะมีผลทําให้เกิดโรคฟูโคซิโดซีส (Fucosidosis) ซึ(งเป็นโรคทางพนัธุกรรม   
ที(หาได้ยากและถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย (Autosomal 
recessive) ซึ(งมนุษย์ที(ป่วยเป็นโรคนี "มักจะเสียชีวิตตั "งแต่เยาว์วัย เนื(องจากไม่มีกิจกรรมของ
เอ็นไซม์ดงักล่าว โดยสืบเนื(องจากการกลาย (mutation) ทําให้เกิดการสะสมของสารประกอบ     
ชีวโมเลกุลที(มีนํ "าตาลฟูโคสเป็นองค์ประกอบในอวยัวะต่าง ๆ จึงทําให้สามารถเสียชีวิตได้ตั "งแต่
เยาว์วยั (Willems et al., 1999) การศกึษาพนัธุศาสตร์เซลล์และลกัษณะเฉพาะของแอลฟา-แอล-
ฟูโคซิเดสมีการศกึษาอย่างกว้างขวางในสตัว์หลายชนิด มีการพฒันาเทคนิคตา่ง ๆ ให้เข้ากบัชนิด
ของสตัว์ที(ทําการศกึษา เนื(องจากสตัว์แตล่ะชนิดมีความเหมาะสมตอ่วิธีการและสารเคมีที(แตกตา่ง
กัน สําหรับสตัว์ป่าในประเทศไทยโดยเฉพาะสตัว์อนัดบัค้างคาวพบว่ามีข้อมูลพื "นฐานทางด้าน
ลกัษณะเฉพาะของแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสอยู่น้อยมาก บางชนิดยังไม่มีข้อมูลในระดบัสากล
เนื(องจากเป็นสัตว์เฉพาะถิ(นและเป็นสตัว์ที(เสี(ยงต่อการสูญพนัธุ์ หรือมีการลดลงของประชากร    
ในธรรมชาติเป็นจํานวนมากเนื(องจากการทําลายป่าไม้ที(เป็นที(อยู่อาศัย อีกทั "งสัตว์บางชนิด        
ยงัมีศกัยภาพในการขยายพนัธุ์ที(ตํ(าจงึมีความจําเป็นอยา่งยิ(งที(จะต้องศกึษาข้อมลูพื "นฐานตา่ง ๆ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีข้อมูลทางชีววิทยาของค้างคาวอยู่น้อยมาก 
จึงมีความจําเป็นอย่างยิ(งที(จะต้องการศึกษาชีววิทยาของค้างคาวในด้านต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน 
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นอกจากนี "ค้างคาวบางชนิดพันธุ์ยังถูกจัดเป็นสัตว์ที(ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์  (Endangered 
species) มีการกระจายตวัในพื "นที(จํากดั และเป็นสตัว์เฉพาะถิ(น (Endemic species) ดงันั "นการที(
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันเพื(อการพัฒนาท้องถิ(นจึงควรใช้ศกัยภาพทางวิชาการ     
ให้เกิดประโยชน์ด้วยการศึกษาวิจัยเพื(อจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยาของ           
สตัว์กลุ่มดงักล่าวเพื(อเป็นข้อมลูพื "นฐานสนบัสนนุการอนรัุกษ์แหล่งพนัธุกรรม การขยายพนัธุ์ และ
การศกึษาวิจยัในอนาคต 

ปัจจยัสําคญัในการพฒันาระบบฐานข้อมลูคือการได้มาซึ(งข้อมลูที(ถกูต้อง ครบถ้วน และ
รวดเร็ว โดยใช้ระบบสารสนเทศ (Information System) เป็นเครื(องมือในการแปลงข้อมลู (Data) 
ให้อยู่ในรูปของสารสนเทศ (Information) ที(พร้อมใช้งานได้ทนัที โดยข้อมูลต้องมีความถูกต้อง 
ทนัสมยั มีความซํ "าซ้อนของข้อมลูน้อยที(สดุ และมีการแบง่กนัใช้งานข้อมลู ทั "งนี "การพฒันาระบบ
สารสนเทศให้ตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ของผู้ ใช้ระบบต้องเริ(มต้นจากการออกแบบระบบที(ดีซึ(ง
ระบบสารสนเทศที(ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้วนั "น เมื(อนําไปดําเนินการพฒันาก็จะได้
ข้อมลูที(ความสมบรูณ์ ทนัสมยั สามารถเข้าถึงข้อมลูและใช้ประโยชน์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ระบบฐานข้อมลู (Database System) นบัเป็นเครื(องมือพื "นฐานที(มีบทบาทสําคญัอย่างยิ(ง
สําหรับระบบสารสนเทศแบบตา่ง ๆ ที(ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล เนื(องจากฐานข้อมลูเป็น
สว่นที(ใช้จดัเก็บข้อมลูนําเข้า (Input) ของทกุระบบสารสนเทศ ดงันั "นการออกแบบระบบสารสนเทศ
จึงจําเป็นต้องให้ความสําคญัต่อการออกแบบฐานข้อมูลด้วย ฐานข้อมูลที(ได้รับการออกแบบ  
อยา่งเหมาะสมจะสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ ใช้งานภายในหน่วยงานตา่ง ๆ ได้เป็น
อย่างดี ซึ(งจะทําให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพดียิ(งขึ "น เป็นผลตอบแทนที(คุ้มคา่ต่อการลงทุน 
เพื(อพฒันาระบบฐานข้อมลูภายในองค์กร 

การวิจยัในครั "งนี "จึงมุ่งศกึษาข้อมลูด้านพนัธุศาสตร์เซลล์และลกัษณะเฉพาะของแอลฟา-
แอล-ฟูโคซิเดสของสัตว์อันดับค้างคาวในประเทศไทยเพื(อจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์          
ทางชีววิทยาของสัตว์กลุ่มดงักล่าว โดยข้อมูลที(ได้จากการศึกษาจะสามารถใช้เป็นองค์ความรู้
พื "นฐานด้านชีววิทยาของสัตว์อันดับค้างคาวในพื "นที(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย          
ซึ(งนบัเป็นข้อมูลพื "นฐานที(มีความจําเป็นอย่างยิ(งต่อ การอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรม การขยายพนัธุ์
สตัว์ป่า รวมถึงการทํางานวิจยัขั "นสงูตอ่ไปในอนาคต 
 
 
 



 y

2. โจทย์วิจัย 
การศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์และชีววิทยาโมเลกุลของสัตว์อันดับค้างคาวในพื "นที(          

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเพื(อนํามาสร้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยา
สามารถใช้เป็นข้อมลูพื "นฐานสนบัสนนุการอนุรักษ์แหล่งพนัธุกรรม การขยายพนัธุ์ และการศกึษา
วิจยัในอนาคตได้ 
 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3.1 เพื(อศึกษาข้อมูลพันธุศาสตร์เซลล์ของสัตว์อันดับค้างคาวจํานวน 5 ชนิดในพื "นที(        
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

3.2 เพื(อศึกษาลกัษณะเฉพาะของเอ็นไซม์แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสของสตัว์อันดับค้างคาว
จํานวน 5 ชนิดในพื "นที(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

3.3 เพื(อพฒันาระบบฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยาของสตัว์อนัดบัค้างคาวจํานวน 
5 ชนิดในพื "นที(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 
4. สมมตฐิานของการวจิัย 

สตัว์อันดบัค้างคาวจํานวน 5 ชนิดในพื "นที(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย      
มีข้อมูลทางพนัธุศาสตร์เซลล์และชีววิทยาโมเลกลุที(จําเพาะและมีรูปแบบที(คล้ายกัน การพฒันา
ระบบฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยาของสตัว์ดงักล่าวสามารถสร้างความตื(นตวัและนําไปสู่
การอนรัุกษ์สิ(งมีชีวิตเพื(อคงความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยอย่างยั(งยืน 
 
5. ขอบเขตของการวิจัย 

5.1 ขอบเขตด้านเนื "อหา / ตวัแปรที(ศึกษา ได้แก่ พนัธุศาสตร์เซลล์ ชีววิทยาโมเลกลุ และ
การพฒันาระบบฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยาของสตัว์อนัดบัค้างคาวจํานวน 5 ชนิด 

5.h ขอบเขตด้านประชากรที(ศึกษา ได้แก่ สัตว์อันดับค้างคาวจํานวน 5 ชนิดในพื "นที(    
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

5.v ขอบเขตด้านสถานที(ที(ศกึษา ได้แก่ พื "นที(ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
5.y ขอบเขตด้านระยะเวลาที(ศกึษา ได้แก่ ในระยะเวลาศกึษา 1 ปี 

 
 



 {

6. ประโยชน์ที�ได้รับจากการวิจัย 
6.1 ได้ข้อมูลทางพันธุศาสตร์เซลล์ของสัตว์อันดับค้างคาวจํานวน 5 ชนิดในพื "นที(       

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
6.2 ได้ข้อมูลทางชีววิทยาโมเลกุลของสัตว์อันดับค้างคาวจํานวน 5 ชนิดในพื "นที(        

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
6.3 ได้ระบบฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยาของสตัว์อนัดบัค้างคาวจํานวน 5 ชนิด

ในพื "นที(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
6.4 ได้ข้อมูลพื "นฐานสนับสนุนการศึกษาพันธุกรรมด้านอื(นของสัตว์อันดับค้างคาว         

ในประเทศไทย 
 
7. หน่วยงานที�นําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 7.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

7.2 กระทรวงศกึษาธิการ 
7.3 กรมปศสุตัว์ 
7.4 สถาบนัในระดบัอดุมศกึษา 
7.5 หนว่ยงานและองค์กรที(เกี(ยวข้องกบัการอนรัุกษ์สตัว์ 



บทที� 2 
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

 
1. แนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 สตัว์อนัดบัค้างคาวอาจมีลกัษณะทางคาริโอไทป์ที�จําเพาะและมีรูปแบบที�คล้ายกนั รวมถึง
อาจมีลกัษณะเฉพาะของเอ็นไซม์แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสและมีรูปแบบการแสดงออกที�คล้ายกัน 
นอกจากนี ,ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เ กี�ยวกับชีววิทยาของสัตว์อันดับค้างคาวอาจ             
เป็นประโยชน์ตอ่การเชื�อมโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงานและเอื ,อตอ่การเข้าถึงข้อมลูอย่างเป็นระบบ
สําหรับผู้ ที�สนใจ 
 
2. การทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

2.1 อนุกรมวิธานและลักษณะทั�วไปของค้างคาว 
   ค้างคาวเป็นสตัว์หากินกลางคืน (Nocturnal) และเป็นสตัว์เลี ,ยงลกูด้วยนมประเภท
เดียวที�บนิได้อยา่งแท้จริง แตกตา่งจากพวกกระรอกบิน (Flying squirrel) บา่ง (Flying lemur) และ
จิงโจ้บนิ (Sugar glider) ซึ�งเป็นเพียงการร่อนเท่านั ,น ค้างคาวมีปีกซึ�งทําหน้าที�ในการบินหรือเทียบ
ได้กบัรยางค์หน้าของสตัว์เลี ,ยงลกูด้วยนมชนิดอื�น (Homologous structure) ปีกค้างคาวเกิดจาก
แผ่นหนัง (Membrane หรือ Patagium) ที�ขึงระหว่างส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ แผ่นหนัง
ระหว่างนิ ,วหรือ Chiropatagium แผ่นหนังระหว่างรยางค์หลัง (Hindlimbs) กับปลายแขน 
(Forearm) หรือ Plagiopatagium แผ่นหนงัระหว่างหวัใหล่กับนิ ,วโป้งหรือ Propatagium และ  
แผน่หนงัระหว่างรยางค์หลงัทั ,งสองข้างหรือ Uropatagium นอกจากนี ,ยงัมีกล้ามเนื ,ออก (Pectoral 
muscle) ที�แข็งแรงเพื�อช่วยในการบินที�มีประสิทธิภาพ (Lekagul and McNeely, 1988; Nowak, 
1994; ประทีป ด้วงแค, 2550) 
   ประเทศไทยพบสัตว์อนัดบัค้างคาวสองอันดบัย่อย (Suborder) ได้แก่ อนัดบัย่อย
ค้างคาวกินผลไม้ (Magachiroptera) มีวงศ์เดียว คือ วงศ์ค้างคาวกินผลไม้ (Pteropodidae) 
อันดับย่อยค้าง คาวกินแมล ง  (Microchiroptera) มี  9 วง ศ์  ไ ด้แ ก่  ว ง ศ์ ค้างคาวหางหน ู
(Rhinopomatidae)  วง ศ์ ค้างคาวหางโผล่  (Emballonuridae) วง ศ์ ค้างคาวคุณกิตต ิ
(Craseonycteridae)  ว ง ศ์ ค้ าง ค าว หน้ า ร่อ ง  ( Nycteridae)  วง ศ์ ค้ า ง ค า วแ วม ไ พ ร์ แป ล ง 
( Megadermatidae)  ว ง ศ์ ค้ า ง ค า ว ม ง กุ ฎ  ( Rhinolophidae)  ว ง ศ์ ค้ า ง ค า ว ห น้ า ยั ก ษ์ 
( Hippopideridae)  ว ง ศ์ ค้ า ง ค า ว ลู ก ห นู  ( Vespertilionidae)  แ ล ะ ว ง ศ์ ค้ า ง ค า ว ป า ก ย่ น 
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(Molossidae) ปัจจบุนัประเทศไทยค้นพบค้างคาวแล้วประมาณ 10 วงศ์ 40 สกลุ 120 ชนิด และ
คาดวา่จะสามารถค้นพบชนิดใหม่ได้อีกตอ่ไปในอนาคต (Bumrungsri et al., 2006; Lekagul and 
McNeely,1998; กลัยาณี บญุเกิด และสไว วงัหงษา, 2548; ประทีป ด้วงแค, 2550) 
   ค้างคาวเป็นสตัว์ที�ถกูคกุคามและใกล้สญูพนัธุ์ มีการกระจายในพื ,นที�จํากัดและเป็น     
สตัว์ถิ�นเดียวตามพระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้จดัค้างคาว 100 ชนิด
เป็นสตัว์ป่าคุ้มครองซึ�งประกอบด้วยค้างคาวกินผลไม้ 10 ชนิด และค้างคาวกินแมลง 90 ชนิด และ
สํานกังานนโยบายและแผนสิ�งแวดล้อม (2540) ได้จดัสถานภาพของค้างคาวที�มีความเสี�ยงใกล้
สญูพนัธุ์ในประเทศไทยไว้ ดงันี , สถานภาพใกล้สญูพนัธุ์อย่างยิ�ง (Critically endangered) 1 ชนิด 
คือ ค้างคาวคณุกิตติ (Craseonycteris thonglongyai) สถานภาพใกล้สูญพนัธุ์ (Endangered)   
3 ชนิด ได้แก่ ค้างคาวมงกุฎหูโตมาแชล (Rhinolophus mashallii) ค้างคาวหน้ายกัษ์จมูกปุ่ ม 
(Hipposideros halophillus) และค้างคาวท้องสีนํ ,าตาลสรุาษฎร์ (Eptesicus demissus) และ
สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์  (Vulnerable) มีจํานวน 26 ชนิด (กัลยาณี บุญเกิด และ        
สไว วงัหงษา, 2548) ในประเทศไทยข้อมลูทางชีววิทยาของค้างคาวมีอยูน้่อยมากจึงมีความจําเป็น
อยา่งยิ�งที�จะต้องการศกึษาชีววิทยาของค้างคาวในด้านตา่ง ๆ อยา่งเร่งดว่น 
 

2.2 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยใช้พันธุศาสตร์เซลล์ 
   โครโมโซมเป็นตําแหน่งที�อยู่ของยีนซึ�งเป็นตวัควบคุมลกัษณะต่าง ๆ ของสิ�งมีชีวิต 
การเจริญเติบโตอย่างปกติย่อมเกิดจากความควบคุมของยีนในสภาพสมดุล ถ้าสิ�งมีชีวิตใดมี    
การเปลี�ยนแปลงของโครโมโซมย่อมส่งผลต่อการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมทําให้เกิดการแสดงออก
ในสิ�งมีชีวิตในรูปแบบที�แตกต่างกัน มีผลต่อการเจริญพัฒนาและวิวัฒนาการของสิ�งมีชีวิต 
การศกึษาโครโมโซมเพื�อตรวจสอบจํานวนและรูปร่างของโครโมโซมมีหลายวิธีแตล่ะวิธีจะเลือกเอา
เซลล์ระยะเมทาเฟส (Metaphase) เนื�องจากเป็นระยะที�มีโครโมโซมหดสั ,นมากที�สดุเห็นลกัษณะ
ได้ชดัเจน โดยใช้สารโคลชิซิน (Colchicine) มาใช้เพื�อยับยั ,งการสร้างสายใยสปินเดิล (Spindle 
fiber) ทําให้เซลล์ที�มีการแบ่งตัวไม่สามารถเข้าสู่ระยะแอนาเฟส (Anaphase) ได้ และใช้          
สาร Hypotonic solution ให้กับเซลล์ช่วยทําให้เซลล์พองตวัมากขึ ,น มีการกระจายตวัของ
โครโมโซมที�ดีทําให้สามารถตรวจนับจํานวนและสงัเกตรูปร่างชดัเจนยิ�งขึ ,น (อมรา คมัภิรานนท์, 
2546) 
   การย้อมสีโครโมโซมมีหลายแบบขึ ,นอยู่กบัจดุประสงค์ของการศกึษา ได้แก่ การย้อม
สีโครโมโซมแบบธรรมดา การย้อมแถบสีแบบจี การย้อมแถบสีแบบซี การย้อมแถบสีแบบนอร์     
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การย้อมแถบสีแบบอาร์ การย้อมแถบสีแบบคิว เป็นต้น ในการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา
โครโมโซมจะติดสีทึบทั ,งแท่ง สามารถบอกจํานวนและชนิดของโครโมโซมประจําสิ�งมีชีวิตนั ,นได้ 
และอาจบอกลักษณะบางอย่างของโครโมโซม เช่น แซทเทลไลท์ (Satellite) โดยสีที�นิยมใช้         
ในการย้อม ได้แก่ ออร์ซีน (Orcein) คาร์มีน (Carmine) และจิมซ่า (Giemsa’s) การย้อมแถบสี 
แบบจีเป็นเทคนิคที�นิยมใช้มากที�สุด การย้อมใช้เอนไซม์ที�ย่อยโปรตีน เช่น ทริปซิน (Trypsin)    
แล้วจึงย้อมด้วยสีจิมซ่า ภาพโครโมโซมที�ได้จะเกิดแถบมืดและแถบสว่างสลบักัน ส่วนที�ติดสีเข้ม
เป็นเฮเทอโรโครมาทิน (Heterochromatin) ส่วนที�ติดสีจางเป็นยูโครมาทิน (Euchromatin)      
แบบแผนของการย้อมแถบสีแบบจี (Banding pattern) เป็นลกัษณะเฉพาะของสิ�งมีชีวิตชนิดนั ,น
ด้วย  สํ าห รับการ ย้อมแถบสีแบบซี เ ป็น เ ทคนิคที� ทํ า ใ ห้แถบสี เ ข้ม บ ริ เวณ Constitutive 
heterochromatin ซึ�งเป็นบริเวณที�โครโมโซมขดตัวกันแน่น ได้แก่ บริเวณเซนโทรเมียร์ 
(Centromere) ของทกุโครโมโซม นอกจากนี ,ยงัพบที�บริเวณเทโลเมียร์ (Telomere) ของโครโมโซม
บางแท่ง การย้อมแถบสีแบบนอร์ (NOR-banding) เป็นเทคนิคที�ทําให้ส่วน Nucleolar organizer 
regions (NORs) ติดสีเข้ม ส่วนนี ,มียีนสําหรับสงัเคราะห์ Ribosomal RNA ซึ�งใช้เป็นโครโมโซม
เครื�องหมาย (Marker chromosome หรือ Marked chromosome) ได้ (Halnan, 1989; Rooney, 
2001; อมรา คมัภิรานนท์, 2546) 
 

2.3 การศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ของค้างคาว 
   Hsu and Benirschke (1967-1975) ได้รวบรวมข้อมลูการศกึษาพนัธุศาสตร์เซลล์
ของค้างคาวในสมยันั ,นจํานวน 7 วงศ์ vw สกุล wv ชนิด ได้แก่ ค้างคาวในวงศ์ Pteropodidae, 
Emballonuridae, Noctilionidae, Phyllostomidae, Natalidae, Vespertillionidae และ 
Molossidae พบว่าค้างคาวมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด์ (2n) เท่ากบั 20-50 แท่ง ค้างคาวในวงศ์ 
Phyllostomidae 3 ชนิดมีจํานวนโครโมโซมไม่เท่ากนัในเพศผู้และเพศเมีย ได้แก่ Jamaican fruit-
eating bat (Artibeus jamaicanensis, 2n=31M/30F), Seba’s short-tailed bat (Corollia 

perspicillata, 2n=21M/20F) และ MacConnell’s bat (Mesophylla macconnelli, 
2n=21M/22F) 
   Harada et al. (1985) ศึกษาพนัธุศาสตร์เซลล์ของค้างคาววงศ์ Rhinolophidae            
ในประเทศไทยจํานวน 6 ชนิด เตรียมโครโมโซมจากไขกระดกู และเพาะเลี ,ยงเซลล์ไฟโบรบลาสต์  
จากปอด ย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดาได้ผลการศึกษาดงันี , Rhinolophus pusillus (2n=62),    
R. affinis (2n=62), R. stheno (2n=62), R. marshalli (2n=62), R. yunanensis (2n=60) และ 
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R. luctus perniger (2n=32) ค้างคาวทั ,ง 6 ชนิดมีนอร์ (Nucleolar organizer regions, NORs) 
อยา่งละ 1 คู ่และพบวา่การเปลี�ยนแปลงของโครโมโซมเกิดจาก Robertsonian fusion 
   Hood et al. (1988) ศกึษาพนัธุศาสตร์เซลล์ของค้างคาวในประเทศไทย 19 ชนิด     
4 วงศ์ ได้ผลการศกึษาดงันี , วงศ์ Pterpodidae ได้แก่ Rousettus amplexicaudatus (2n=36), 
Pteorpus lylei (2n=40), Cynopterus sphinx (2n=34), Megaerops niphanae (2n=26), 
Eonycteris spelaea (2n=36) และ Macroglossus sobrinus (2n=34) วงศ์ Emballonnuridae 
ได้แก่ Emballonura monticola (2n=24) และ Taphozous melanopogon (2n=42)                       
วงศ์ Megadermatidae ได้แก่ Megaderma lyra (2n=54) และ M. spasma (2n=38)            
วงศ์ Rhinolophidae ได้แก่ Rhinolophus acuminatus (2n=62), R. affinis (2n=62),               
R. coelophyllus (2n=62), R. luctus (2n=32), R. malayanus (2n=62), Hipposideros 

armiger (2n=32), H. fulvus (2n=32), H. larvatus (2n=32) และ H. lekaguli (2n=32) 
   O’brien et al. (2006) ได้รวบรวมข้อมลูการศกึษาพนัธุศาสตร์เซลล์ของค้างคาวที�มี
ทั�วโลกจํานวน 13 วงศ์ 83 สกลุ 138 ชนิด พบว่าค้างคาวที�มีจํานวนโครโมโซมน้อยที�สดุอยู่ในวงศ์ 
Phyllostomidae ทั ,ง 3 ชนิด คือ Greater round-eared bat (Tonatia bidens), Underwood’s 
long-tongued bat (Hylonycteris underwoodi) และ Mexican long-nosed bat 
(Choeronycteris mexicana) ซึ�งมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากบั 16 แท่ง แต่มีคาริโอไทป์     
ที� ไม่เหมือนกัน ส่วนค้างคาวที� มี จํานวนโครโมโซมมากที�สุดจัดอยู่ในวงศ์ Rhinolophidae            
ทั ,ง 2 ชนิด คือ Rofous horseshoe bat (Rhinolophus rouxi) และ Greater horseshoe bat     
(R. ferrumequinum) ซึ�งมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากบั 56 แท่ง แตพ่บว่ามีคาริโอไทป์ที�     
ไม่เหมือนกัน มีอิดิโอแกรมค้างคาว 2 ชนิด คือ Parnell’s moustached bat (Pteronoyus 

parnellii, 2n=38) และ Black myotis (Myotis nigricans, 2n=44) 
 

2.4 เอ็นไซม์แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดส 

   แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดส (α-L-fucosidase) หรือเอนไซม์แอลฟา-แอล-ฟูโคไซด์               

ฟูโคไฮโดรเลส (α-L-fucoside fucohydrolase) เป็นเอนไซม์ที�อยู่ในกลุ่มเอนไซม์พวกไฮโดรไลติก 
(Hydrolytic enzyme) ที� เ ร่งปฏิกิริยาการสลายสารชีวโมเลกุลที� มีนํ ,าตาลแอลฟูโคส                  
เป็นองค์ประกอบได้เป็นแอลกอฮอล์และนํ ,าตาลแอลฟูโคส ทําหน้าที�ในการตัดนํ ,าตาลฟูโคส         
ที�ต่ออยู่ส่วนปลายสุดของสารประกอบชีวโมเลกุลที�มีนํ ,าตาลแอลฟูโคสเป็นองค์ประกอบ เช่น    
ไกลโคโปรตีน (Glycoprotein) หรือไกลโคลิพิด (Glycolipid) (Alhadeff, 1998) รหสัประจําตวั
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เอนไซม์ (Code number) คือ EC. 3.2.1.51 โดยตวัเลขชุดแรกบ่งบอกถึงพวกของเอนไซม์ 
(Enzyme class) ซึ�งจดัอยูใ่นพวกไฮโดรเลสซึ�งเร่งปฏิกิริยาโดยกระบวนการไฮโดรไลซีส ตวัเลขชดุที�
สองแบง่เป็นพวกย่อยตามชนิดของพนัธะที�แยกสลายด้วยนํ ,า คือ ไกลโคซิดิก (Glycosidic) ตวัเลข
ชดุที�สามบ่งบอกถึงรายละเอียดของพนัธะที�แยกสลายด้วยนํ ,า คือ เป็นเอนไซม์พวกคาร์บอกซิลิก 
ไกลโคซิดกิไฮโดรเลส สว่นตวัเลขที�สี�บอกถึงซบัสเตรทของเอนไซม์ที�แยกสลายด้วยนํ ,า กระบวนการ
สร้างแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสในมนุษย์ถูกควบคุมโดยยีน ที�มีตําแหน่งอยู่บนแขนข้างสั ,นของ
โครโมโซมคูที่� 1 (1p34.1-1p36.1) มีลกัษณะเป็นยีนเดี�ยว (Single gene) นอกจากนี ,พบว่ายงัมี    
ซูโดยีน (pseudogene) อยู่บนโครโมโซมคู่ที� 2 ที�มีลําดบัเบสเหมือนกับยีนฟูโคซิเดสถึงร้อยละ    
80 แตไ่มมี่สว่นที�อา่นรหสัได้ (Open reading frame) (Kretz et al., 1992) 
   แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสเป็นเอนไซม์ที�พบในสิ�งมีชีวิตหลายชนิด เช่น แบคทีเรีย ฟังไจ 
โปรโตซวั พืช สตัว์ และมนุษย์ ในสัตว์เลี ,ยงลูกด้วยนํ ,านมสามารถพบแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสได้     
ที�เนื ,อเยื�อ เซลล์ และของเหลวหลายแห่ง เช่น ในสมอง ไต ม้าม รก ตบั พลาสมาของนํ ,าอสจุิ และ
อสุจิ เป็นต้น (Johnson and Alhadeff, 1991) ในสภาพปกติจะพบเอนไซม์ชนิดนี ,ละลายนํ ,า       
อยู่ในไลโซโซม (Lysosome) ซึ�งสามารถทํางานได้ดีในสภาวะแวดล้อมที�เป็นกรดมีพีเอชประมาณ 
4-6 (Aviles et al., 1996) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 1 โครงสร้างของนํ ,าตาลแอลฟโูคส (Berg, 2013) 
 
   การขาดเอนไซม์ชนิดนี ,จะมีผลทําให้เกิดโรคฟูโคซิโดซีสซึ�งเป็นโรคทางพันธุกรรมที�
คอ่นข้างหายาก มีการถ่ายทอดแบบยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย (Autosomal recessive) เป็น
ผลเนื�องจากการไม่มีกิจกรรมของแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดส เพราะเกิดการกลาย (Mutation) ทําให้
เกิดการสะสมของสารชีวโมเลกลุที�มีนํ ,าตาลฟูโคสเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ สารพวกไกลโคโปรตีน
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และไกลโคลิพิดในอวัยวะต่าง ๆ ทําให้เสียชีวิตตั ,งแต่วัยเด็ก โรคฟูโคซิโดซิสมี 2 ชนิด คือ 
Fucosidosis type I ชนิดแรกนี ,ผู้ ป่วยจะเป็นโรคก่อนอายปุระมาณ 6 เดือน จากนั ,นอาการของโรค
ก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็วและเสียชีวิตก่อนอาย ุ10 ปี ส่วน Fucosidosis type II ผู้ ป่วยจะป่วยเป็น
โรคเมื�ออายไุด้ประมาณ 1 ปี อาการของโรคจะเป็นไปอยา่งช้าซึ�งมีความช้ากว่าแบบแรก โดยผู้ ป่วย
อาจมีชีวิตอยูถึ่งประมาณ 20 ปี ลกัษณะอาการทางคลินิกที�แสดงให้เห็นในผู้ ที�ป่วยเป็นโรคฟูโคซิโด
ซีส ได้แก่ มีอาการเสื�อมลงของระบบประสาทอตัโนมตัิ (Sympathetic nervous system) ปัญญา
อ่อน     เกิดความบกพร่องของการสร้างกระดูก เจริญเติบโตช้า มีอาการชักของลมบ้าหม ู
กล้ามเนื ,อกระตกุ อวยัวะภายในช่องท้องขยายโตขึ ,น ผิวหนงัเป็นหดู เคลื�อนไหวช้า สายตาผิดปกต ิ
สญูเสียการได้ยิน และมีอาการเกี�ยวกบัโรคหวัใจ (Willems et al., 1999) 
 

2.5 งานวิจัยที�เกี�ยวข้องทางด้านลักษณะเฉพาะของแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดส 
   วฒุิไกร นิ�มละมลู (2546) ศกึษาลกัษณะเฉพาะของแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสในนํ ,าเชื ,อ
ววั (Bos indicus) ด้วยวิธี SDS-PAGE และ Western analysis พบว่ามีแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดส 
ทั ,งในพลาสมาของนํ ,าอสุจิและเยื�อหุ้ มเซลล์อสุจิ โดยมีขนาดนํ ,าหนักโมเลกุลใกล้เคียงกัน คือ 
ประมาณ 54 kDa 
   สิทธิศกัดิ� จนัทรัตน์ (2548) ศกึษาลกัษณะเฉพาะของเอนไซม์แอลฟา-แอล-ฟโูคซิเดส
ในนํ ,าเชื ,อกระบือปลกัด้วยวิธี SDS-PAGE และ Western analysis พบวา่เกิดแถบโปรตีนของ 
แอลฟา-แอล-ฟโูคซิเดสทั ,งในเยื�อหุ้มเซลล์อสจุิและพลาสมาของนํ ,าอสจุิ มีนํ ,าหนกัโมเลกลุเทา่กนั 
คือ ประมาณ �� kDa และ 33 kDa 
   Alhadeff et al. (1975) ได้ทําการศกึษาหาวิธีทําให้แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสบริสทุธิ�

แล้วศึกษาลกัษณะเฉพาะและ Immunochemical ของเอนไซม์ในตบัมนุษย์ ด้วยวิธี SDS-PAGE 
พบวา่แอลฟา-แอล-ฟโูคซิเดสที�ถกูทําให้บริสทุธิ�มีเพียงหน่วยย่อยเดียว (subunit) ที�มีขนาดนํ ,าหนกั
โมเลกลุลประมาณ 50 kDa 
   Opheim and Touster (1977) ศกึษาการทําให้แอลฟา-แอล-ฟโูคซิเดสบริสทุธิ�และ
ศกึษาลกัษณะเฉพาะของเอนไซม์ในไลโซโซมของตบัหนพูบวา่เอนไซม์มีนํ ,าหนกัโมเลกลุประมาณ 
55 kDa โดยใช้ Na dodecyl-SO4 electrophoresis 
   Laury-kleintop et al. (1987) ศกึษาการทําให้แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสบริสทุธิ�ซึ�งได้
จากตบัของหนูเมาส์แล้วศึกษาด้วยวิธี SDS-PAGE พบว่าแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสมีแถบโปรตีน
หลกัจํานวน 2 แถบ มีนํ ,าหนกัโมเลกลุประมาณ 57 kDa และ 63 kDa 
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   Johnson et al. (1992) ได้วิเคราะห์การทําให้แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดส บริสุทธิ�ใน    
ตบัมนุษย์โดยวิธี Western-blotting ด้วยแลกทินและแอนติบอดีโพลีโคลนอลและโมโนโคลนอล  
ซึ�งพบวา่มีการแสดงออกของเอนไซม์จํานวน 2 แถบ ที�สามารถจบักนัได้กบัโพลีโคลนอล โดยแถบมี
นํ ,าหนกัโมเลกลุ 51 kDa และ 56 kDa ตามลําดบั 
   Alhadeff et al. (1999) ศกึษาลกัษณะเฉพาะของแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสในนํ ,าเชื ,อ
ของมนุษย์ด้วยวิธี Immunocytochemical พบว่าแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสในพลาสมาของนํ ,าอสุจิ  
มีขนาดนํ ,าหนกัโมเลกลุประมาณ 56 kDa ในขณะที�แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสในเซลล์อสุจิมีขนาด
ประมาณ 51 kDa 
   Khunsook et al. (2002) ได้ศึกษาการทําให้แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสบริสุทธิ�และ
ศึกษาลักษณะเฉพาะของเอนไซม์ในเยื�อหุ้ มเซลล์อสุจิและพลาสมาของนํ ,าอสุจิของมนุษย์        
จากการศึกษาด้วยวิธี Western analysis พบว่าแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสบนเยื�อหุ้มเซลล์อสุจิ         
มีนํ ,าหนกัโมเลกลุ 51 kDa และในพลาสมาของนํ ,าอสจุิมีนํ ,าหนกัโมเลกลุ 56 kDa 
 

2.6 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
   ยุทธศาสตร์การจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดระบบฐานข้อมูลและการเชื�อมโยง
เครือขา่ย องค์กรที�เกี�ยวข้องและการสื�อสารมีรายละเอียดขององค์ความรู้ดงันี , 
    2.6.1 การจดัการฐานข้อมลูเป็นสิ�งจําเป็นโดยเฉพาะยคุปัจจบุนัที�มีการแข่งขนักนั
อย่างรุนแรง องค์กรใดก็ตามที�มีฐานข้อมลูเป็นปัจจบุนัจะได้เปรียบองค์กรของคูแ่ข่งที�ไม่ได้พฒันา
ฐานข้อมูลดงัประเทศที�พฒันาแล้วมกัจะได้เปรียบประเทศที�กําลงัพฒันา ทั ,งนี ,ข้อมูลสารสนเทศ
ตา่ง ๆ เป็นเครื�องมือให้ผู้บริหารสามารถนํามาใช้ในการพยากรณ์เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ได้ล่วงหน้าและ
ใช้ในการตดัสินใจด้านการบริหารจดัการ เช่น ถ้ารัฐบาลไทยมีข้อมลูเกี�ยวกบัการเงิน สภาพคล่อง
ทางการเงิน ดุลบัญชีเดินสะพัด ตัวเลขข้อมูลเกี�ยวกับการนําเข้าและการส่งออกของสินค้า      
อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ ผู้บริหารประเทศก็จะสามารถที�จะวางแผนการแก้ปัญหา        
ได้ล่วงหน้า ดงันั ,นข้อมูลสารสนเทศจึงมีความสําคญัต่อองค์กรและประเทศชาติด้านทรัพยากร    
จึงจําเป็นต้องมีการจัดทําฐานข้อมูลและการสื�อสารเพื�อประโยชน์ต่อองค์กรในการจัดการ          
เชิงบริหาร 
    2.6.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การจัดการข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ�งมี
พฒันาการอย่างรวดเร็วทั ,งในส่วนฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) โดยเฉพาะ  
ในส่วนของฮาร์ดแวร์ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ ,นโดยมีการเพิ�มความเร็วในการ
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ประมวลผลและสามารถที�จะรองรับงานได้ทั ,งในส่วนการประมวลผลข้อมลู (Data processing) 
การประมวลผลคํา (Word processing) การประมวลผลภาพ (Image processing) ทําให้
โปรแกรมที�ใช้ในการจดัการฐานข้อมลูเพื�อการใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมลูสารสนเทศ จะทําให้
ผู้ ใช้สามารถเรียกข้อมลูสารสนเทศนั ,นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั ,นยงัสามารถทํากรรมวิธีต่าง ๆ 
เช่น การเลือก การจดักลุ่ม การปรับปรุงแก้ไข การนําข้อมูลเข้าและออก เป็นต้น จึงทําให้ต้องมี
โปรแกรมเพื�อจดัข้อมลูเหล่านั ,น ซึ�งเรียกว่า ระบบการจดัการฐานข้อมลู (Database management 
system : DBMS) เทคโนโลยีเหล่านี ,ได้รับการพฒันาอย่างตอ่เนื�อง ตั ,งแตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั นิยม
เลือกใช้ระบบการจดัการฐานข้อมูลที�เป็นแบบ RDBMS (Relational database management 
system) ซึ�งจะจัดการในส่วนของ Back-end ของระบบงาน ทั ,งหมด ในปัจจุบันมีผู้ ผลิต 
Relational RDBMS ที�มีประสิทธิภาพสงูหลากหลาย หากนกัพฒันาระบบสามารถเลือกใช้ได้อย่าง
เหมาะสมย่อมเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสดุทั ,งในด้านการพฒันาระบบ งานคอมพิวเตอร์ 
การใช้งานความพอใจของผู้ใช้งาน รวมถึงต้นทนุในการลงทนุด้วย 
    2.6.3 การจดัการฐานข้อมูล เป็นการจดัเก็บข้อเท็จจริงที�เกิดขึ ,นของกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ�ง โดยการสงัเกต การจดบนัทกึ การสมัภาษณ์และการออกแบบสอบถาม ข้อมลูที�ได้มา
นั ,นยงัคงเป็นข้อมูลดิบไม่สามารถที�จะนํามาใช้ในการตดัสินใจในการกระทําเชิงการจดัการและ
ข้อมลูที�รวบรวมมามกัจะไมมี่การจดัระเบียบอาจจะมีการซํ ,าซ้อนของข้อมลูหรือข้อมลูชนิดเดียวกนั
อาจจะขดัแย้งกันก็ได้ ความหมายของคําว่า ฐานข้อมูล คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ ใช้และ
สามารถที�จะนําข้อมูลนั ,นออกมาใช้ร่วมกันได้โดยไม่มีการซํ ,าซ้อนของข้อมูลหรือความขัดแย้ง    
ของข้อมลู 
    2.6.4 ประเด็นหลกัในการบริหารข้อมลู (Major issue in data management) 
ประกอบด้วย 
     1) ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล (Access) ได้อย่างง่าย รวดเร็วและ
ถูกต้อง โดยจะต้องมีการกําหนดสิทธิในการเรียกใช้ข้อมูลตามลําดบัความสําคัญของผู้ ใช้ต้อง      
มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security) ข้อมูลที�จัดเก็บไว้จะต้องมีระบบรักษา       
ความปลอดภยัเพื�อป้องกนัการจารกรรมข้อมลู 
     2) สามารถเปลี�ยนแปลงแก้ไขในอนาคตได้ (Edit) เนื�องจากแผนที�วางไว้
อาจจะต้องมีการเปลี�ยนแปลงตามสถานการณ์จึงทําให้ต้องมีการจดัระเบียบข้อมูล แก้ไขข้อมูล 
พร้อมทั ,งจดัหาข้อมลูมาเพิ�มเตมิ 
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     3) ข้อมูลที�จดัเก็บอาจจะต้องมีการจดัแบ่งเป็นส่วนหรือสร้างเป็นตารางเพื�อ  
ความสะดวกและง่ายแก่การปรับปรุงข้อมูลในลักษณะการจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ 
(Relational database) ส่วนตอ่ประสานผู้ ใช้หรือตวัเชื�อมผู้ ใช้ (User interface) หมายถึง อปุกรณ์
ที�ช่วยให้ผู้ ใช้สามารถติดต่อสื�อสารกับคอมพิวเตอร์ได้ เช่น จอภาพ (Monitor) แป้นพิมพ์ 
(Keyboard) เมาส์ (Mouse) และเมนู (Menu) ดงันั ,นผู้ ใช้และผู้บริหารจําเป็นจะต้องรู้เกี�ยวกับ
ลกัษณะของข้อมูลที�จะนํามาใช้ โปรแกรมการจดัการ และข้อจํากัดในการใช้โปรแกรม สําหรับ 
ชนิดของฟิลด์ (Field Type) คําอธิบาย (Description) และตวัเลข (Numeric) จะเก็บได้เฉพาะ 
ตวัเลขจํานวนเต็มหรือเลขทศนิยม สามารถใช้คํานวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คณู หาร 
ตวัเลขปนตวัอกัษร (Alphanumeric) จะเก็บข้อมูลที�เป็นตวัเลขปนตวัอกัษรจะใช้ในการคํานวณ
ไม่ได้ ส่วนตัวอักษร (Character) จะใช้ในการเก็บข้อความ ไม่สามารถใช้ในการคํานวณได้       
วนัที� (Date) จะกําหนดรูปแบบการป้อน เช่น เดือน/วนั/ปี หรือ วนั/เดือน/ปี ความกว้างของฟิลด์ 
(Field length) ขอบเขตของฟิลด์ว่าสามารถป้อนได้กี�ตวัอกัษร ตารางแสดงลกัษณะของข้อมูล      
ที�จะนํามาใช้ 
 

2.7 ข้อดีของฐานข้อมูลมีดังต่อไปนี ? 
ข้อดีของฐานข้อมลูมีดงัตอ่ไปนี , 

   2.7.1 ข้อมลูมีการเก็บรวมกนัและสามารถใช้ข้อมลูร่วมกนัได้ ในระบบฐานข้อมลูจะมี
การเก็บข้อมลูไว้ในที�เดียวกนัเรียกว่าฐานข้อมลู โปรแกรมประยกุต์สามารถออกคําสั�งผ่าน DBMS 
ให้ทําการอา่นข้อมลูจากหลายตารางได้ 
   2.7.2 ลดความซํ ,าซ้อนของข้อมลูในการประมวลผล ฐานข้อมลูจะมีความซํ ,าซ้อนของ
ข้อมลูน้อยที�สดุเนื�องจากข้อมลูจะถกูเก็บเพียงที�เดียวในฐานข้อมลู 
   2.7.3 สามารถหลีกเลี�ยงความขดัแย้งของข้อมลูที�อาจเกิดขึ ,นได้ ข้อมลูจะมีความถูก
ต้อง ไมมี่ความขดัแย้ง 
   2.7.4 การควบคมุความคงสภาพของข้อมลู ความคงสภาพ (Integrity) ของข้อมลู คือ 
ความถกูต้อง ความคล้องจอง ความสมเหตสุมผลหรือความเชื�อถือได้ของข้อมลู 
   2.7.5 การจดัการข้อมลูในฐานข้อมลูสามารถทําได้ง่าย การจดัการกบัฐานข้อมลู ไม่
ว่าเป็นการเรียกใช้ข้อมลู การเพิ�มเติมข้อมลูการแก้ไขข้อมลูหรือการลบข้อมลูของตารางใดภายใน
ฐานข้อมลูจะสามารถทําได้ง่ายโดยการออกคําสั�งผ่านไปยงั DBMS ซึ�ง DBMS จะเป็นตวัจดัการ
ข้อมลูภายในฐานข้อมลูให้เอง 
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   2.7.6 ความเป็นอิสระระหวา่งโปรแกรมประยกุต์และข้อมลู โปรแกรมประยกุต์ที�เขียน
ขึ ,นจะไม่ขึ ,นกบัโครงสร้าง ของตารางภายในฐานข้อมลู และโปรแกรมประยกุต์ไม่จําเป็นต้องเก็บ
โครงสร้างของตารางที�ใช้ไว้ ดงันั ,นเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างของตาราง โปรแกรมประยกุต์ก็
ไมจํ่าเป็นต้องมีการเปลี�ยนแปลงตามไปด้วย 
   2.7.7 การมีผู้ควบคมุเพียงคนเดียวได้ผู้ควบคมุฐานข้อมลูเรียกว่า DBA (Database 
Administrator) ซึ�งเป็นผู้บริหารและจดัการฐานข้อมูลทั ,งหมด โดยสามารถจดัการกบัโครงสร้าง
ของฐานข้อมลูได้ กําหนดสิทธิการใช้งานฐาน ข้อมลูได้เพื�อป้องกันผู้ ที�ไม่มีส่วนเกี�ยวข้องเข้าไปใช้
งานฐานข้อมลูและไม่สามารถเข้าไปก่อความเสียหายกับระบบฐาน ข้อมูลได้ ข้อมลูที�เก็บอยู่ใน
ฐานข้อมลูควรมีคณุสมบตัิ มีความถูกต้อง ทนัสมยั สมเหตสุมผล มีความซํ ,าซ้อนของข้อมลูน้อย
ที�สดุ 
 

2.8 ขั ?นตอนการออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบงานประยุกต์ 
   ในการออกแบบระบบฐานข้อมลูจะเริ�มต้นวิเคราะห์ระบบงานข้อมลูที�ใช้ในการจดัเก็บ
แล้วจงึทําการออกแบบ หลงัจากนั ,นจึงทําการพฒันาต้นแบบของโปรแกรม สําหรับขั ,นตอนสดุท้าย
ของการทดสอบระบบเป็นการทดสอบที�พบว่าระบบยังไม่สมบูรณ์ผู้พัฒนาระบบจะต้องเริ�มต้น
วิเคราะห์ ออกแบบพฒันา/ปรับปรุง/แก้ไขระบบ และทดสอบระบบอีกครั ,งหนึ�ง โดยที�ผู้พฒันาระบบ
จะต้องดําเนินการตามวงจรเชน่นี ,ไปจนกวา่ระบบจะผา่นการทดสอบจนเป็นที�ยอมรับของผู้ ใช้ระบบ
วา่ระบบสมบรูณ์และไมจํ่าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงอีกตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที� 2 วงจรการพฒันาระบบฐานข้อมลู (วิไลภรณ์ ศรีไพศาล, 2553) 
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   การออกแบบระบบงานกําหนดจํานวนบคุลากรที�หน้าที�ในการออกแบบฐานข้อมลูซึ�ง
โดยทั�วไปกลุม่บคุลากรนี ,ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ 
    1. ผู้บริหารฐานข้อมูล (Data Base Administrator: DBA) และผู้บริหาร
ข้อมูล (Data Administrator: DA) ผู้บริหารฐานข้อมลูมีบทบาทในการทําหน้าที�ในการบริหาร
จดัการ/ควบคมุ/กําหนดนโยบาย มาตรการ และมาตรฐานของระบบฐานข้อมลูทั ,งหมดภายใน
องค์กร เช่น กําหนดรายละเอียดและวิธีการจดัเก็บข้อมลู กําหนดควบคมุการใช้งานฐานข้อมูล 
กําหนดระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมลู กําหนดระบบสํารองข้อมลู กําหนดระบบการกู้ คืน
ข้อมลู เป็นต้น ตลอดจนทําหน้าที�ประสานงานกบัผู้ ใช้ นกัวิเคราะห์ระบบและนกัเขียนโปรแกรม
เพื�อให้การบริหารระบบฐานข้อมลูสามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื�องจากหน้าที�
ความรับผิดชอบของผู้บริหารฐานข้อมูลมีมากมายหลายประการ ในบางองค์กรจึงทําการแบ่ง
หน้าที�บางส่วนซึ�งไม่จําเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิคและไม่เกี�ยวข้องกบัระบบ
จดัการฐานข้อมลูให้กบัผู้บริหารข้อมลู ดงันั ,นผู้บริหารข้อมลูจึงเป็นบคุคลที�ทําหน้าที�ในการกําหนด
ความต้องการ   ในการใช้ข้อมลูข่าวสารขององค์กร การประมาณขนาดและอตัราการขยายตวัของ
ข้อมลูในองค์กร ตลอดจนทําการจดัการดแูลพจนานกุรมข้อมลู (Data Dictionary) เป็นต้น 
    2. นักวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysts) และนักเขียนโปรแกรม 
(Programmer) นักวิเคราะห์ระบบมีหน้าที�รับผิดชอบในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ฐานข้อมูล ดงันั ,นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ�งที�ต้องทําการศึกษาและทําความเข้าใจในระบบงานที�
องค์กรต้องการ รวมทั ,งต้องเป็นผู้ ที�มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทํางานโดยรวมของทั ,ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ส่วนนกัเขียนโปรแกรมมีหน้าที�รับผิดชอบในการเขียนโปรแกรมประยุกต์
เพื�อการใช้งานในลกัษณะตา่งๆ ตามความต้องการของผู้ ใช้ เช่น การเก็บบนัทึกข้อมลู การเรียกใช้
ข้อมลูจากฐานข้อมลู เป็นต้น 
    3. ผู้ใช้ (End User) เป็นบคุคลที�ใช้ข้อมลูจากระบบฐานข้อมลู ซึ�งในการสร้าง
ระบบฐานข้อมูลนั ,นมีวตัถปุระสงค์หลกั คือ การตอบสนองความต้องการในการใช้งานของผู้ ใช้ 
ดงันั ,น   ในการออกแบบระบบฐานข้อมลูจึงจําเป็นต้องมีผู้ ใช้เข้าร่วมอยู่ในกลุ่มบคุลากรที�ทําหน้าที�          
ในการออกแบบฐานข้อมลูด้วย 
   ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของชีววิทยาในสัตว์อันดับค้างคาว
จํานวน 5 ชนิดในพื ,นที�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจําเป็นต้องคํานึงถึงความ
กะทดัรัด (Compactness) การบนัทึกข้อมลูลงในระบบคอมพิวเตอร์จะเก็บข้อมลูไว้ได้เป็นจํานวน
มาก ในที�เดียวกันโดยจดัเก็บอยู่ในสื�ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงคํานึงถึงระดบัความรวดเร็ว (Speed)     
ของเครื�องคอมพิวเตอร์ในระบบฐานข้อมูลที�ต้องสามารถทําการค้นคืนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
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ปัจจุบันได้ นอกจากนั ,นความถูกต้องเป็นปัจจุบัน (Currency) ยังเป็นอีกปัจจัยที� ต้องให้
ความสําคญัเนื�องจากระบบฐานข้อมลูจะต้องมีข้อมลูที�มีความถกูต้องและทนัสมยัเพื�อพร้อมที�จะ
ตอบคําถามที�ต้องการทราบได้ทกุเมื�อ 



บทที� 3 
วิธีการดาํเนินการวิจัย 

 
1. การศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ 
 การวิจัยเพือศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ของสัตว์อันดับค้างคาวจํานวน 5 ชนิดในพื $นที         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ได้แก่ ค้างคาวหูหนูตีนโตเล็ก (Myotis horsfiledii) 
ค้างคาวเพดานเล็ก (Scotophilus kuhlii) ค้างคาวปีกถุงเคราดํา (Taphozous melanopogon) 
ค้างคาวมงกุฎเล็ก (Rhinolophus pusillus) และค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ (Hipposideros 

larvatus) มีขั $นตอนและวิธีการในการดําเนินงานดงัตอ่ไปนี $ 
 1.1 การเก็บตัวอย่างค้างคาวและระบุชนิดค้างคาว 
  ทําการเก็บตัวอย่างค้างคาวจากพื $นทีจังหวัดหนองบัวลําภู ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด และบรีุรัมย์ ดงัตารางที 1โดยค้างคาวจะอาศยัหลบนอนอยู่ในพื $นทีตา่ง ๆ กนั คือ ตามถํ $า 
โพรงไม้ โพรงดิน ใต้ใบไม้ กระบอกไม้ไผ่ หลืบ ซอกหิน หรือตามสิงปลูกสร้างทีมนุษย์สร้างขึ $น    
เช่น บ้านเรือน วดั ตึก ทําการเก็บตวัอย่างค้างคาวโดยใช้เครืองมือ เช่น สวิง ตาข่าย (Mist net) 
และฮาร์พแทรป (Harp trap) เมือได้ตวัอย่างมาแล้วทําการสงัเกตลกัษณะภายนอก เช่น ใบห ู
ดวงตา เล็บ สีขน กลีบจมกู หาง ฯลฯ วดัคา่ทางสณัฐานวิทยาตา่งๆ ของร่างกาย ได้แก่ ความยาว
ท่อนแขนหน้า (Forearm length, FA) ความยาวหัว และลําตวั (Head-body length, HB)     
ความยาวหาง (tail length, T) ความยาวใบห ู(Ear length, E) ความยาวแข้ง (Tibia length, Ti) 
ความยาวเท้าหลัง (Metatarsus length, M) และวัดค่าสัณฐานวิทยาของกระโหลก ได้แก่ 
Greatest length of skull (GTL), Condylo-basal length (CBL), Condylo-canine length 
(CCL), Zygomatic breadth (ZB), Breadth of braincase (BB), Interorbial constriction (IC), 
Postorbital constriction (PC), Rostral width (RW), Mandible length (ML), Maxillary 
toothrow (C-M1), Mandibulary toothrow (C-M2), Posterior palatal width (M1-M1) และ 
Anterior palatal width (C1-C1) นําตวัอยา่งค้างคาวมาระบชุนิดตามรูปวิธาน (Key) ดงัตอ่ไปนี $ 
   1) ประทีป ด้วงแค. 2550. ค้างคาวเมืองไทย สาํหรับการจาํแนกชนิดใน

ภาคสนาม. ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
   2) Corbet, G. B. and Hill, J. E. 1992. The Mammals of the Indomalayan 

Region. Oxford University Press, Oxford. 
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   3) Csorba, G., Ujhelyi, P. and Thomas, N. 2003. Horse-shoe Bats of the 

World (Chiroptera: Rhinolophidae). Alana Books, Shropshire. 
   4) Francis, C. M. 2008. A Field Guide to the Mammals of Thailand and 

South-East Asia. Asia Book, Bangkok. 
   5) Lekagul, B. and McNeely, J. A. 1988. Mammals of Thailand. 2nded.    
Saha Karn Bhaet, Bangkok. 
 
ตารางที� 1 จํานวนชนิดค้างคาวและพื $นทีทีเก็บตวัอยา่งทีใช้ในการศกึษา 
 

ชนิดค้างคาว 
จาํนวนตัวอย่าง 

จังหวัด 
เพศผู้ เพศเมีย 

ค้างคาวหหูนตีูนโตเล็ก 16 13 ร้อยเอ็ด บรีุรัมย์ 
ค้างคาวเพดานเล็ก 15 14 ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 
ค้างคาวปีกถงุเคราดํา 9 12 ขอนแก่น มหาสารคาม 
ค้างคาวมงกฎุเล็ก 10 11 หนองบวัลําภ ูบรีุรัมย์ 
ค้างคาวหน้ายกัษ์สามหลืบ 8 13 หนองบวัลําภ ูบรีุรัมย์ 

 

 1.2 การเตรียมโครโมโซมเพื�อการศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ของค้างคาว 
  เตรียมโครโมโซมระยะเมทาเฟสโดยเตรียมจากเซลล์ไขกระดกูในกรณีทีค้างคาวมีขนาด
เล็ก (FA น้อยกว่า 70 มม.) และจากการเพาะเลี $ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวในกรณีทีค้างคาวมีขนาด
ใหญ่ (FA มากกวา่ 70 มม.) วิธีเตรียมโครโมโซมดดัแปลงจากอมรา คมัภิรานนท์ (2546) 
   1.2.1 การเตรียมโครโมโซมจากไขกระดูก โดยฉีดโคชิซินความเข้มข้น 0.05%   
เข้าทีบริเวณชอ่งท้องของค้างคาวทั $ง 2 ข้าง ข้างละ 1.5 มิลลิลิตร ทิ $งไว้ประมาณ 12 ชัวโมง จากนั $น
ทําการผ่าตดัเอากระดูกแขนและขา เอากล้ามเนื $อติดกระดูกและอิพิไฟซิส (epiphysis) ออกแช่
กระดูกทีได้ในโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) ความเข้มข้น 0.075 โมลาร์ (M) ใช้เข็มฉีดยาดูด
โพแทสเซียมคลอไรด์ แล้วฉีดเข้าในโพรงกระดูกเพือไล่เอาไขกระดูกออกมา บ่มไขกระดูก            
ในโพแทสเซียมคลอไรด์เป็นเวลา 40 นาที ทําการเก็บเกียวเซลล์โดยการ นําสารละลายตวัอย่าง  
ใส่ในหลอดปันเหวียงขนาด 15 มิลลิลิตร ปันเหวียงที 3,500 รอบต่อนาที (700 xg) เป็นเวลา        
5 นาที ดดูเอาสว่นใสทิ $ง จากนั $นทําการตรึงเซลล์โดยการเติมนํ $ายาตรึงเซลล์ชนิด Canoy,s fixative 
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ทีแช่เย็นและเตรียมใหม่เสมอ ทีมีอตัราส่วนของ Methanol: Glacial acetic acid ในอตัราส่วน    
3: 1 จนได้ตะกอนขาวทีก้นหลอด แล้วดดูสารละลายส่วนบนทิ $งไปเกือบหมดเหลือไว้เหนือเซลล์ 
ประมาณ 0.5-1.0 มิลลิลิตร เตมิ Fixative อีกประมาณ 1-2 มิลลิลิตร (ขึ $นกบัปริมาณตะกอนเซลล์) 
ผสมให้เข้ากัน ใช้หลอดดูดสารดูด และหยดสารละลายตะกอนเซลล์บนสไลด์ทีแห้งและสะอาด   
ทิ $งสไลด์ให้แห้งแล้วนํามาตรวจโครโมโซมด้วยกล้องจุลทรรศน์ เลือกสไลด์ทีโครโมโซมกระจายดี  
ไว้ย้อมสี 
   1.2.2 การเตรียมโครโมโซมจากการเพาะเลี Vยงเซลล์เม็ดเลือดขาว โดยการเจาะ
เลือดจากเส้นเลือดดํา เก็บเลือดในหลอดสญุญากาศ (Vacuum tube) ทีมีสารเฮปาริน (Heparin) 
เพือป้องกนัเลือดแข็งตวั เตรียมอาหารเพาะเลี $ยงเซลล์เม็ดเลือดขาว RPMI 1640 มีส่วนผสมของ 
Fetal bovine serum และยาปฏิชีวนะ Penicillin-Streptomycin ใช้สารกระตุ้นการแบ่งเซลล์   
PHA (Phytohemagglutinin) จากนั $นแบง่อาหารลงขวดเพาะเลี $ยงขวดละ 7.5 มิลลิลิตร ใส่เลือด 
15 หยด บ่มในตู้บ่มทีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เขย่าเลือดทุกเช้าเย็น ก่อนเก็บเกียวเซลล์
ประมาณ 30 นาที หยดสารโคลชิซิน ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จํานวน 100 ไมโครลิตร 
เขย่าให้โคลชิซินละลายจนทัว นําเข้าตู้บม่บม่อีก 30 นาที ทําการเก็บเกียวเซลล์ระหว่างชัวโมงที 
68-72 และย้อมสีโครโมโซม 
   1.2.3 การเตรียมโครโมโซมจากอัณฑะ โดยการฉีดโคชิซินความเข้มข้น 0.05% 
เข้าทีบริเวณช่องท้องของค้างคาวเพศผู้ทั $ง 2 ข้าง ข้างละ 1.5 มิลลิลิตร ทิ $งไว้ประมาณ 12 ชัวโมง 
จากนั $นทําการผ่าตัดเอาอัณฑะทั $ง 2 ข้างออกมา แช่ในโพแทสเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น       
0.075 โมลาร์ ใช้กรรไกรและเข็มเขียตดัผนังหุ้มอัณฑะออก แล้วใช้กรรไกรสับหลอดสร้างอสุจิ 
(Semineferous tubule) ให้ละเอียด บ่มในโพแทสเซียมคลอไรด์ 40 นาที ทําการเก็บเกียวเซลล์
โดยการนําตวัอย่างใส่ในหลอดปันเหวียงขนาด 15 มิลลิลิตร ปันเหวียงที 3,500 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 5 นาที ดูดเอาส่วนใสทิ $ง  จากนั $นทําการตรึงเซลล์โดยการเติมนํ $ายาตรึงเซลล์ชนิด      
Canoy,s fixative จนได้ตะกอนขาวทีก้นหลอด แล้วดดูสารละลายส่วนบนทิ $งไปเกือบหมดเหลือไว้
เหนือเซลล์ ประมาณ 0.5-1.0 มิลลิลิตร เติม Fixative อีกประมาณ 1-2 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากนั 
จากนั $นใช้หลอดดูดสารเพือดูดและหยดสารละลายตะกอนเซลล์บนสไลด์ทีแห้งและสะอาด        
ทิ $งสไลด์ให้แห้ง แล้วนํามาตรวจโครโมโซมด้วยกล้องจุลทรรศน์ เลือกสไลด์ทีโครโมโซมกระจายดี 
ไว้ย้อมสี 
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 1.3 การย้อมสีโครโมโซม 
  หลังจากเตรียมสไลด์โครโมโซมต้องแล้วทําการย้อมสีเพือให้สามารถตรวจสอบ
โครโมโซมได้ชดัเจนภายใต้กล้องจุลทรรศน์และเพือการตรวจสอบเฉพาะโครงสร้างบางส่วนของ
โครโมโซม โดยใช้เทคนิคการย้อมสีแบบธรรมดา (Conventional staining) ซึงมีขั $นตอนดงันี $ คือ 
ย้อมสไลด์ทีเตรียมโครโมโซมแล้วด้วยสีจิมซ่า 20% ทีมีส่วนผสมของ Stock Giemsa’s solution 
ละลายในโซเรนเซนบฟัเฟอร์ (Sorensen buffer) ความเป็นกรดเป็นดา่ง 6.8 แล้วกรอง โดยย้อม
เป็นเวลา 15–30 นาที แล้วล้างออกด้วยนํ $าประปา ทิ $งไว้ให้แห้งเพือใช้ในการศกึษา 

 
 1.4 การจัดทาํคาริโอไทป์ 
  การตรวจสอบโครโมโซม จดัทําคาริโอไทป์ และอิดิโอแกรมในครั $งนี $ดดัแปลงจากวิธีการ
ของกนัยารัตน์ ไชยสตุ (2532) 
  คาริโอไทป์ คือ การศึกษารายละเอียดของโครโมโซมทั $งหมดของสิงมีชีวิตแต่ละชนิด     
โดยศกึษาทั $งจํานวนโครโมโซม และรูปร่างโครโมโซม การสร้างคาริโอไทป์ใช้โครโมโซมจากระยะ  
เมทาเฟสเพียง 1 เซลล์ มาเป็นตวัแทนของสิงมีชีวิตชนิดนั $น ขั $นตอนการจดัทําคาริโอไทป์ มีดงันี $ 
   1) เลือกเซลล์ในระยะเมทาเฟสทีโครโมโซมไม่ยาวหรือสั $นเกินไป มีการกระจายทีดี  
ไม่ซบัซ้อนทบักัน และนบัจํานวนโครโมโซมได้ครบเท่ากับจํานวนโครโมโซมของสิงมีชีวิตชนิดนั $น 
ถ่ายภาพเซลล์ทีเลือกไว้โดยใช้เลนส์วตัถกํุาลงัขยาย 100X 
   2) ใช้รูปถ่ายจากการจบัคู่โครโมโซมคูเ่หมือนโดยการกําหนดตําแหน่งเซนโทรเมียร์
ของโครโมโซมแตล่ะแท่งในเซลล์ จากนั $นวดัคา่ความยาวของแขนโครโมโซมข้างยาว คา่ความยาว
ของแขนโครโมโซมข้างสั $น นําคา่ทีได้มาคํานวณหาความยาวของโครโมโซมแตล่ะแทง่ 
   3) คํานวณคา่ Relative length (RL) 

คา่ Relative length =           ความยาวของโครโมโซมแตล่ะแทง่ (LT) 

   (ΣLT) ความยาวทั $งหมดของโครโมโซมทกุแทง่ 
การใช้ค่า RL ในการจบัคู่โครโมโซมมีความแน่นอนกว่าการใช้ค่าความยาวของ

โครโมโซม เพราะคา่ RL ของโครโมโซมแตล่ะแทง่จะมีความคงทีในทกุเซลล์ 
   4) คํานวณหาคา่ Centromeric index (CI) 

คา่ Centromeric index =  ความยาวของแขนโครโมโซมข้างยาว (Ll) 
      ความยาวของโครโมโซมแตล่ะแทง่ (LT) 
คา่ CI ทีได้นํามาใช้ในการจดัชนิดของโครโมโซม 
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   5) การจดัขนาดของโครโมโซม แบ่งออกเป็น 3 ขนาด โดยกําหนดให้โครโมโซมคู่ที
ยาวทีสุดเป็นโครโมโซมคูที่ 1 และโครโมโซมคูที่สั $นทีสดุเป็นโครโมโซมคูส่ดุท้าย โครโมโซมขนาด
กลาง (Medium = M) ได้แก่ โครโมโซมทีมีคา่ความยาวน้อยกว่าครึงหนึงของความยาวเฉลียของ
โครโมโซมใหญ่สุด รวมกับโครโมโซมคู่เล็กทีสุด และโครโมโซมขนาดเล็ก (Small = S) ได้แก่ 
โครโมโซมทีมีความยาวน้อยกวา่ครึงหนึงของความยาวเฉลียของโครโมโซมคูใ่หญ่สดุ 
   6) จดัเรียงคาริโอไทป์ โดยเรียงตามความยาวของโครโมโซมแต่ละคู่จากมากไปหา
น้อย ยกเว้นโครโมโซมเพศจะวางเป็นคูส่ดุท้ายมมุล่างขวาเสมอ ต้องบอกหมายเลขของโครโมโซม
แตล่ะคูด้่านลา่งวางแทง่โครโมโซมให้แขนข้างสั $นอยูด้่านบน แขนข้างยาวอยู่ด้านล่าง และนิยมวาง
แทง่โครโมโซมให้เซนโทรเมียร์ตรงกนั 

 
 1.5 การทาํอิดโิอแกรม 
  อิดโิอแกรม คือ ไดอะแกรมแสดงโครโมโซม 1 ชดุแฮพลอยด์ (Haploid set) ของสิงมีชีวิต
หนึงชนิดซึงประกอบด้วยโครโมโซมร่างกาย และโครโมโซมเพศ (โครโมโซมเอ็กซ์และวาย) โดยใช้
ข้อมลูคา่เฉลียความยาวของโครโมโซม รูปร่างของโครโมโซม และตําแหน่งเซนโทรเมียร์จากหลาย
เซลล์เมทาเฟสเพือให้ภาพเขียนของโครโมโซมมีลกัษณะถกูต้องได้สดัส่วนเหมือนของจริงมากทีสดุ 
อิดโิอแกรมนิยมนํามาใช้ในงานเปรียบเทียบโครโมโซมของสิงมีชีวิตแตล่ะสปีชีส์เพือศกึษาเกียวกบั
เรืองวิวฒันาการ (อมรา คมัภิรานนท์, 2546) 
 
2. การศึกษาลักษณะเฉพาะของเอ็นไซม์แอลฟา-แอล-ฟูโคซเิดส 
 การวิจัยเพือศึกษาลักษณะเฉพาะของเอ็นไซม์แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสของสัตว์อันดับ
ค้างคาวจํานวน 5 ชนิดในพื $นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยใช้เอนไซม์     
แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสทีสกดัจากเนื $อเยือตบัโดยดดัแปลงจากวิธีการของ Alhadeff et al. (1975) 
และ Laury-Kleintop et al. (1987) มาทําการศกึษาโดยใช้เทคนิคทางด้านชีววิทยาโมเลกลุ คือ 
SDS-PAGE และ Western analysis เพือศกึษาแบบแผนโปรตีนและวิเคราะห์หานํ $าหนกัโมเลกุล
โดยดดัแปลงจากวิธีการของ Johnson et al. (1992) 
 2.1 การสกัดเอนไซม์จากเนื Vอเยื�อตับ 
  การสกดัเอนไซม์ประกอบด้วยการสกดัโปรตีนจากชิ $นเนื $อเยือตบั การทํา Dialysis โปรตีน 
และเพิมความเข้มข้นโปรตีน ดงันี $ 
  ตวัอย่างชิ $นเนื $อเยือตบัทีตดัมาใหม่จากตวัสตัถูกนํามาล้างด้วยนํ $ากลัน และหันเป็นชิ $น
ขนาดเล็ก แช่ชิ $นเนื $อเยือในบฟัเฟอร์ (10 mM NaH2PO4 buffer pH 5.5 และ 0.02% NaN3) 
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อัตราส่วนโดยนํ $าหนักชิ $นเนื $อเยือต่อปริมาตรของบัฟเฟอร์ (w/v) เท่ากับ 1:5 พร้อมกับบด           
ชิ $นเนื $อเยือให้ละเอียดจนเป็นเนื $อเดียวกัน ผ่านผ้าขาวบางหนา 10 ชั $น ทั $งสิ $นสามครั $ง               
แล้วนําสารละลายทีผา่นการกรองนี $มาทําการปันเหวียงเพือแยกตะกอนที 5,000 รอบตอ่นาที นาน 
40 นาที จากนั $นเก็บสารละลายใสด้านบน (Supernatant) ซึงเป็นสารละลายโปรตีนทีอุณหภูมิ      
-20 องศาเซลเซียสเพือทําการศกึษาตอ่ไป 
  ก่อนเริมทําการ Dialysis ต้องทําการกระตุ้น (Activate) ถุง Dialysis โดยการตดัถุง 
dialysis (ถุง Spectra/Por 2 regenerated cellulose (RC) dialysis membranes) ให้ได้      
ความยาวตามต้องการ แล้วต้มถงุ dialysis ใน 2% NaHCO3 1 mM EDTA เป็นเวลาอย่างน้อย    
1 ชัวโมง โดยให้ถงุ Dialysis จมอยูใ่นสารละลายตลอดเวลา (ถงุ Dialysis ทีต้มแล้วสามารถเก็บไว้
ได้ใน 2% NaHCO3 1 mM EDTA ทีมี 0.02% (w/v) NaN3 ทีอณุหภูมิ 4 ºC ได้ไม่เกิน 1 สปัดาห์) 
หลังจากนั $นนําตวัอย่างโปรตีนทีได้มาทํา Dialysis โดยใส่สารละลายโปรตีนลงในถุง Dialysis       
ทีต้มแล้ว จากนั $นผูกบริเวณหวัและท้ายของถุงหรืออาจใช้คลิปผูก นําถุง Dialysis ทีมีตวัอย่าง
โปรตีนใส่ลงในสารละลายบฟัเฟอร์ 10 mM Sodium phosphate pH 5.5 (ทีมี 0.02% (w/v) 
NaN3) ทีมีปริมาตร 100 เท่าของสารละลายโปรตีน โดยสารละลายบฟัเฟอร์จะต้องทําการปัน
ตลอดเวลาด้วย Stirrer ทีอณุหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จากนั $นให้เปลียนบฟัเฟอร์ 3 ครั $ง ทกุภายใน   
1 ชัวโมง เมือทําการเปลียนบฟัเฟอร์ครบ 3 ครั $งแล้ว ให้ปันด้วย Stirrer ทิ $งไว้เป็นเวลา 3 วนัโดยทํา
การเปลียนสารละลายบฟัเฟอร์ทกุ 24 ชัวโมง จากนั $นนําสารละลายโปรตีนในถงุ Dialysis มาปัน
เหวียงแยกตะกอนออกที 5,000 รอบตอ่นาที เป็นเวลา 10 นาที นําส่วนทีเป็นของเหลวด้านบนไป
เก็บไว้ทีอณุหภมูิ -20 ºC เพือใช้ศกึษาตอ่ไป 
  นําสารละลายโปรตีนทีผ่านการทํา Dialysis มาทําให้เข้มข้นโดยการบรรจุลงในหลอด
ขนาดเล็กของ Centrifugal filter devices แล้วนําไปปันเหวียงทีความเร็ว 5,000 รอบต่อนาที    
เป็นเวลา 10 นาที จากนั $นเก็บส่วนของสารละลายโปรตีนที เหลืออยู่ในหลอดเล็กด้านบน 
(Retentate) ทีอุณหภูมิ -20ºC เพือใช้ในการศึกษาลักษณะเฉพาะของแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดส 
ตอ่ไป 

 
 2.2 การศึกษาแบบแผนโปรตีนโดยเทคนิค SDS-PAGE 

  นําตวัอย่างเอ็นไซม์ 2-10 µg ไปอุ่นทีอณุหภูมิ 100 °C ในบฟัเฟอร์ซึงประกอบด้วย    
2.0 % (w/v) SDS, 2.5 % (v/v) 2-Mercaptoethanol, 62.5 mMTris/HCl buffer, pH 6.8,      
10% (v/v) Glycerol และ 0.0012% Bromophenol blue แล้ววางตัวอย่างบน                          
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0.1 % SDS/Polyacrylamide gel (ใช้ 4 % Stacking gel และ12 % Separating gel) จากนั $น   
รันเจลโดยใช้กระแสไฟฟ้า 100 โวลต์ นาน 5-6 ชัวโมง ทีอณุหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และ pH 8.6  
ในรันนิงบฟัเฟอร์ (Running buffer) ทีประกอบด้วย 25 mM-Tris, 0.2 M Glycine และ             
0.1 % SDS จากนั $นยอมสีเจลด้วย 0.1% Coomassie blue R-250 (Bio-Rad Laboratories, 
U.S.A) โดยละลายสีใน Methanol: Acetic acid: Water (2: 3: 3.5, by volume) 

 
 2.3 การวิเคราะห์หานํ Vาหนักโมเลกุลโดยเทคนิค Western analysis 
  หลงัจากทํา SDS-PAGE นําเจลทีได้นั $นมาปรับสภาพสมดลุ โดยแช่ใน 25 mM-Tris และ 
192 mM-Glycine in 20 % (v/v) Methanol ย้ายโปรตีนจากแผ่นเจลลงในแผ่นเมมเบรน 
Polyvinylidene difluoride (PVDF) โดยใช้กระแสไฟฟ้า 155 mA ใช้เวลา 1 ชัวโมง แล้วตดัแผ่น
เมมเบรนทีเป็นโปรตีนมาตรฐานมาย้อมด้วยสี Coomassie blue จากนั $นนําแผ่นเมมเบรนทีเหลือ
มาบล็อกด้วย 2% Advance enhanced chemiluminescence (Advance ECL blocking)    
นาน 1 ชัวโมง แล้วล้างออกด้วย Super Tris-buffered saline (STBST) จากนั $นใส่แอนติบอดี  
ปฐมภูมิในอตัราส่วนเจือจาง 1:20,000 (ใน STBST, 0.1% TWEEN 20, 2% Advance ECL 
blocking) นาน 1 ชัวโมง แล้วล้างออกด้วย STBST แล้วบ่มต่อด้วยแอนติบอดีทุติยภูมิ               
ในอตัราส่วนเจือจาง 1:200,000 (ใน STBST, 0.1% TWEEN 20, 2% Advance ECL blocking) 
นาน 1 ชัวโมง แล้วล้างออกด้วย STBST เช่นกนั เสร็จแล้วนําแผ่นเมมเบรนทีย้อมด้วยแอนติบอดี
ไปตรวจหาเอ็นไซม์แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสโดยหยด Advance ECL ลงบนแผ่นเมมเบรนนาน       
1 นาที แล้วใช้แผ่นฟิล์มเอ็กซ์-เรย์ทาบบนแผ่นเมมเบรน นําแผ่นฟิล์มไปล้างเพือตรวจสอบ        
เมือพบว่ามีแถบของโปรตีนของเอ็นไซม์แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสให้นําไปคํานวณหาค่านํ $าหนัก
โมเลกลุโดยเปรียบเทียบกบัโปรตีนมาตรฐาน 
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3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยา 
 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยาของสัตว์อันดับค้างคาวจํานวน        
5 ชนิดในพื $นทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยดําเนินงานโดยสร้างระบบงานตามวงจร
การพฒันาระบบ (System development lift cycle method : SDLC) ซึงโอภาส เอียมสิริวงศ์ 
(2549) และอําไพ พรประเสริฐ (2544) นําเสนอแนวทางไว้สอดคล้องกนั ผู้ วิจยันํามาประยกุต์ใช้
โดยมีวิธีดําเนินการดงันี $ 
 3.1 การดาํเนินการวิจัย แบง่เป็น 2 ระยะ คือ 
  ระยะที 1 การพฒันาฐานข้อมลู เป็นงานวิจยัภาคสนาม เพือศกึษารูปแบบทางชีววิทยา
ของสตัว์อนัดบัค้างคาวในพื $นทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และนําผลจากการวิจยั
มาออกแบบฐานข้อมลูโดยนําไปปรึกษาผู้ทรงคณุวุฒิด้านฐานข้อมูลเพือสร้างต้นแบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 
  ระยะที  2 การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ ใช้ฐานข้อมูล                 
เป็นงานวิจยัเชิงสํารวจเพือศกึษาความคดิเห็นของผู้ใช้ฐานข้อมลูเพือนําข้อมลูมาพฒันาฐานข้อมลู
ต้นแบบให้มีความสมบรูณ์ 
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ภาพที� 3 ขั $นตอนการดําเนินงานวิจยั 
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 ระยะที� 1 การพัฒนาฐานข้อมูล 
  การพัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยาของสัตว์อันดับค้างคาวในพื $นที         
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีขั $นตอนดงันี $ 
  1. การกาํหนดและวิเคราะห์ปัญหา 
   ผู้ วิจยัวิเคราะห์ปัญหาจากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องกบัชีววิทยาของ
สตัว์อนัดบัค้างคาวเพือการออกแบบและการพฒันาฐานข้อมลู โดยพบว่าในปัจจุบนัมีการพฒันา
ข้อมูลหลากหลายสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา แต่ยังไม่มีการพัฒนาฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยาของสตัว์อนัดบัค้างคาวในพื $นทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย ประกอบกับสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กําหนดให้มีการพัฒนา
บคุลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการศึกษาทั $งผู้ผลิตและผู้ ใช้ให้ผู้ เรียนมีสิทธิ�ในการได้รับ
การพฒันาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพือให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี  
เพือการศกึษาสําหรับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างตอ่เนืองตลอดชีวิต อีกทั $งรัฐบาลมีการ
ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพือการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพือการศึกษา ดังนั $นการพัฒนา
ฐ า น ข้ อ มูล ฐ า น ข้ อ มูล อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ท า ง ชี ว วิ ท ย า ข อ ง สัต ว์ อัน ดับ ค้ า ง ค า ว ใ น พื $น ที                      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจึงให้บริการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตด้วยเพือให้          
ผู้ ใช้สามารถใช้บริการฐานข้อมูลได้ไม่จํากัด โดยได้รับความสะดวกในการสืบค้นและพบสิง          
ทีต้องการโดยง่าย 
  2. การจัดหาและรวบรวมข้อมูล 
   ในการกําหนดขอบเขตของเนื $อหาเพือใช้ในการสร้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์      
ทางชีววิทยาของสัตว์อันดับค้างคาวในพื $นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ วิจัย      
ทําการทบทวนเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง ค้นหาข้อมูลพนัธุศาสตร์เซลล์และลกัษณะเฉพาะ
ของเอ็นไซม์แอลฟา-แอล-ฟโูคซิเดสของสตัว์อนัดบัค้างคาวเพือการกําหนดขอบเขตของเนื $อหาและ
แหล่งข้อมูลเพือใช้ในการสร้างฐานข้อมูลโดยพิจารณาตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยั ดงันั $นจึงมี
ขอบเขตในรวบรวมข้อมลูผลการศึกษาข้อมูลทางชีววิทยาของสตัว์อนัดบัค้างคาวจํานวน 5 ชนิด 
ในพื $นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ได้แก่ ค้างคาวหูหนูตีนโตเล็ก (Myotis 

horsfiledii) ค้างคาวเพดานเล็ก (Scotophilus kuhlii) ค้างคาวปีกถุงเคราดํา (Taphozous 

melanopogon) ค้างคาวมงกุฎเล็ก (Rhinolophus pusillus) และค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ 
(Hipposideros larvatus) เพือสร้างฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยาของสตัว์อนัดบัค้างคาว
ในพื $นทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
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  3. การออกแบบฐานข้อมูล 
   การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยาของสตัว์อนัดบัค้างคาว
ในพื $นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยคํานึงถึงความสะดวกในการใช้และการ
เรียกดูข้อมูล รูปแบบของฐานข้อมูลจึงเป็นแบบไม่ซับซ้อน ไม่จําเป็นต้องใช้คู่มือการใช้งาน
ฐานข้อมลู โดยแบง่เป็นสว่นของฐานข้อมลูและสว่นของการสืบค้นฐานข้อมลูดงันี $ 

 

 
 

ภาพที� 4 โครงสร้างของฐานข้อมลูเพือใช้ในการเขียนโปรแกรม 

 
   กําหนดรูปแบบการจัดเ ก็บข้อมูลในแฟ้มข้อมูลโดยการปรับปรุง การแก้ไข             
การเพิมเติม และการลบรายการข้อมูลไม่ได้แสดงไว้บนหน้าจอฐานข้อมูลเพือเป็นการป้องกัน 
ความปลอดภัยของข้อมูล ซึงเข้าถึงได้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั $น การออกแบบระบบฐานข้อมูล
จําแนกตามสว่นผู้ใช้และสว่นผู้ดแูลระบบดงันี $ 
    1) การออกแบบระบบฐานข้อมลูจําแนกตามส่วนผู้ ใช้ เริมตั $งแตก่ารรับข้อมลูจาก
ผู้ใช้ ซึงเป็นการตดัสินใจเลือกการทํางานตามผงังาน (Flowchart) ดงัภาพประกอบ 
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ภาพที� 5 การออกแบบระบบฐานข้อมลูสว่นผู้ใช้ 
 

    2) การออกแบบระบบฐานข้อมลูสว่นผู้ดแูลระบบเริมตั $งแตก่ารรับข้อมลูจากผู้ดแูล
ระบบ ซึงเป็นการตดัสินใจเลือกการทํางานตามผงังาน (Flowchart) ดงัภาพประกอบ 
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ภาพที� 6 การออกแบบระบบฐานข้อมลูสว่นผู้ดแูลระบบ 
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  4. การออกแบบการแสดงผลบนหน้าจอ 
   การออกแบบหน้าจอโดยวิเคราะห์ความต้องการในการใช้งานของกลุ่มผู้ ใช้ฐานข้อมลู 
สรุปความต้องการในแตล่ะด้านได้ดงันี $ 
    1) มีความง่ายและสะดวกในการสืบค้นข้อมลู 
    2) สามารถเก็บข้อมลูได้ทั $งข้อความและภาพ 
    3) ง่ายตอ่การเรียนรู้ 
    4) ฐานข้อมลูพฒันาโดยใช้ระบบจดัการฐานข้อมลู 
   จากความต้องการของผู้ ใช้ในแตล่ะด้าน โปรแกรมทีมีความเหมาะสมกับการใช้งาน
มากทีสุดทีมีประสิทธิภาพ ความง่ายในการใช้งานและเป็นโปรแกรมทีมีประสิทธิภาพไม่ด้อย      
ไปกว่าโปรแกรมจดัการฐานข้อมลูอืน ๆ และเป็นโปรแกรมทีเผยแพร่ฟรี ไม่มีปัญหาลิขสิทธิ� ทําให้  
มีการใช้งานแพร่หลาย ผู้ วิจัยจึงใช้โปรแกรม MySQL ในการพัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์    
ทางชีววิทยาของสตัว์อนัดบัค้างคาวในพื $นทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
   ผู้ วิจยัออกแบบรายงานเพือแสดงผลบนหน้าจอของชีววิทยาของสตัว์อนัดบัค้างคาว
ในพื $นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแต่ละระเบียนข้อมูลตามขอบเขตเนื $อหา        
ของฐานข้อมูลแล้วเสนอรับการพิจารณาจากผู้ เชียวชาญด้านเนื $อหาชีววิทยาและคอมพิวเตอร์  
รวม 3 ท่าน ได้แก่ 1) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 2) อาจารย์ ดร.ประทีป ด้วงแค ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ 
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 3) อาจารย์ ดร.ยอดชาย ช่วยเงิน ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพือพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการนําเสนอ
ข้อมูลและเนื $อหาทีนําเสนอแล้วปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ เชียวชาญ การแสดงผลบนหน้าจอ
ประกอบด้วย ชีววิทยาของสัตว์อันดับค้างคาวประกอบด้วย รหัสค้างคาว ชือสามัญ ชือ
วิทยาศาสตร์ ลักษณะ พฤติกรรม เสียงร้อง ถินอาศัย สถานภาพ แหล่งทีพบ ปริมาณทีพบ        
การใช้ประโยชน์ สถานการณ์อนุรักษ์ ผลการเพาะเลี $ยงเม็ดเลือดขาว รูปโครโมโซมเพศผู้             
รูปโครโมโซมเพศเมีย ข้อมลูเพิมเตมิ ผู้บนัทกึข้อมลู วนัทีแก้ไขลา่สดุ 
  5. การออกแบบดัชนีที�ใช้สาํหรับสืบค้นฐานข้อมูล 
   ผู้ วิจัยออกแบบดัชนีทีใช้สืบค้นฐานข้อมูล โดยคํานึงถึงลักษณะของฐานข้อมูล        
ตวัแปรในฐานข้อมลู ได้แก่ ชือสามญั ชือวิทยาศาสตร์ และชือเรียกอืน 
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  6. การพัฒนาระบบ 
   การพัฒนาระบบงานเป็นการเขียนโปรแกรมเพือสร้างส่วนทีใช้ติดต่อกับผู้ ใช้ทั $ง         
2 กลุม่ คือ ผู้ใช้ และเจ้าหน้าทีให้สามารถปฏิบตังิานได้ดงันี $ 
    1) การเพิมข้อมลู (Add) เป็นงานทีกระทําโดยเจ้าหน้าที 
    2) การแก้ไขข้อมลู (Edit) เป็นงานแก้ไขข้อมลูซึงกระทําโดยเจ้าหน้าที 
    3) การลบข้อมลู (Delete) เป็นงานทีผู้ ใช้ทัวไปไมส่ามารถลบข้อมลูได้ตาม    
ความต้องการมีการกําหนดรหสัผา่น (Password) ในการเรียกใช้ 
    4) การสืบค้นข้อมลู (Retrieve) การสืบค้นสําหรับเจ้าหน้าทีจะมีการแก้ไขและ 
การลบข้อมลู 
    5) การออกรายงาน (Report) เป็นงานทีผู้ ใช้ทัวไปสามารถทําการพิมพ์ข้อมลู     
ได้ตามความต้องการ 
  7. เครื�องมือที�ใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูล 
   เครืองมือทีใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยาของสัตว์อันดับ
ค้างคาวในพื $นทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยประกอบด้วยดงันี $ 
    1) เครืองคอมพิวเตอร์ (Hardware) มีสภาพทีสามารถใช้งานบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต แสดงผลด้านกราฟิกและเก็บข้อมลูได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
    2) โปรแกรม (Software) ทีใช้ในการสร้างเว็บไซต์ 
     (1) ระบบปฏิบตัิการวินโดส์ (Window operating system) 
     (2) โปรแกรมพฒันาระบบพีเอสพี (PHP) 
     (3) โปรแกรมจดัการฐานข้อมลูมายเอสคิวแอล (My SQL database) 
     (4) โปรแกรมพฒันาเว็บไซต์จมุลา (Joomla) 
  8. การกาํหนดคุณสมบัตขิองฐานข้อมูล 
   การพฒันาฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยาของสตัว์อนัดบัค้างคาวในพื $นทีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกําหนดคณุสมบตัไิว้ดงันี $ 
    1) สามารถติดตอ่กบัฐานข้อมลูทีสร้างขึ $นผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
    2) สามารถบนัทกึ ปรับปรุง แก้ไข สืบค้นและบํารุงข้อมลูผา่นเครือขา่ย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างถกูต้อง เมือปรับปรุงข้อมลูตวัใดก็ไมก่ระทบตอ่โครงสร้างทั $งหมด 
    3) สามารถจดัทําเอกสารในรูปแบบรายงานข้อมลูทีสืบค้นได้ 
    4) สามารถนํารูปภาพและวิดีโอมาเก็บไว้ในฐานข้อมลูได้ 
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    5) มีระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมลูโดยการให้สิทธิ�ในการเข้าถึงส่วนตา่ง ๆ 
ของฐานข้อมลูตามภาระหน้าทีของบคุคลทีเกียวข้อง 
    6) สะดวกและง่ายตอ่การใช้งาน สามารถสืบค้นได้ตลอดเวลาทีใช้อินเทอร์เน็ตได้ 
    7) การทดสอบระบบ 
   การทดสอบระบบเป็นการนําโปรแกรมทีพฒันาแล้วมาทดสอบเพือหาข้อผิดพลาด
และสภาพทีเหมาะสมของระบบ โดยผู้ วิจัยร่วมกับนักพัฒนาโปรแกรมดําเนินการระหว่างสร้าง
ฐานข้อมูลก่อนติดตั $งบนระบบอินเทอร์เน็ต ซึงเป็นการค้นหาข้อบกพร่องของโปรแกรมด้านการ
ประมวลผล เพือนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์ขึ $น โดยทํา
การทดสอบในทกุส่วนของระบบ ได้แก่ การเพิมข้อมลู (Add) การแก้ไขข้อมลู (Edit) การลบข้อมลู 
(Delete) การสืบค้นข้อมลู (Query) และการออกรายงาน (Report) ซึงพบข้อบกพร่องคือ ข้อมลูที
แสดงคาริโอไทป์และอิดิโอแกรมของสัตว์ทีใช้ในการทดลองไม่สามารถแสดงผลบนระบบ
อินเทอร์เน็ตได้ จึงทําการแก้ไขแล้วนําไปทดสอบอีกครั $งจนไม่พบข้อบกพร่องแล้วนําไปทดสอบ 
โดยผู้ เชียวชาญด้านคอมพิวเตอร์และด้านชีววิทยาผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพือนําข้อมูลทีได้           
มาปรับปรุงโปรแกรมก่อนจะนําไปประเมินความพงึพอใจทีมีตอ่ฐานข้อมลูตอ่ไป 

 
 ระยะที� 2 การประเมินประสิทธิภาพและความพงึพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
  การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ ใช้ฐานข้อมูล ผู้ วิจัยนําโปรแกรม
ฐานข้อมูลติดตั $งบนอินเทอร์เน็ตแล้วนําแบบประเมินประสิทธิภาพฐานข้อมูลทีผู้ วิจัยสร้างขึ $น 
ประกอบด้วยการประเมินประสิทธิภาพฐานข้อมูล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบหน้าจอ
ฐานข้อมูล ด้านเนื $อหา และด้านการสืบค้นข้อมูล ให้กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการประเมิน จํานวน        
2 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ จํานวน 31 คน ในภาคเรียนที 2 ปีการศกึษา 2556 
  สําหรับการเผยแพร่และให้บริการบนอินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่และให้บริการบน
อินเทอร์เน็ต ผู้ วิจยัทําหนงัสือราชการถึงผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพือขอความอนุเคราะห์ในการนําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ชีววิทยาของสัตว์อันดบัค้างคาวในพื $นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเผยแพร่บน
อินเทอร์เน็ตในลกัษณะเว็บเพจตดิตั $งไว้บนเว็บไซต์ทีได้ขอพื $นทีไว้โดยผู้สนใจสามารถใช้บริการ 
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 3.2 เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
  เครืองมือทีใช้ในการวิจัยระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยาของสัตว์อันดับ
ค้างคาวในพื $นทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ได้แก่ 
   1. แบบบนัทกึข้อมลูชีววิทยาของสตัว์อนัดบัค้างคาว เป็นเครืองมือทีใช้สําหรับบนัทกึ
เกียวกบัชีววิทยาของสตัว์อนัดบัค้างคาวในพื $นทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ได้แก่ 
รหสัค้างคาว ชือสามญั ชือวิทยาศาสตร์ ลกัษณะ พฤติกรรม เสียงร้อง ถินอาศยั สถานภาพแหลง่ 
ทีพบ ปริมาณทีพบ การใช้ประโยชน์ สถานการณ์อนรัุกษ์ ผลการเพาะเลี $ยงเม็ดเลือดขาว            
รูปโครโมโซมเพศผู้  รูปโครโมโซมเพศเมีย ข้อมลูเพิมเตมิ ผู้บนัทกึข้อมลู และวนัทีแก้ไขลา่สดุ 
   2. ฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยาของสตัว์อนัดบัค้างคาวในพื $นที              
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึงสร้างและพฒันาโดยใช้โปรแกรมมายเอสควิแอล    
(My SQL database) โปรแกรมพฒันาระบบพีเอสพี (PHP) และโปรแกรมพฒันาเว็บไซต์จมุลา 
(Joomla) 
   3. แบบประเมินประสิทธิภาพฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยาของสตัว์อนัดบั
ค้างคาวในพื $นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นเครืองมือทีใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพของฐานข้อมลูทีนกัวิจยัสร้างขึ $นโดยกําหนดกรอบการประเมินจากการศกึษาเอกสาร
และงานวิจยัทีเกียวข้องกบัการพฒันาฐานข้อมลู 
    3.1 แบบประเมินประสิทธิภาพสําหรับผู้ เชียวชาญด้านเนื $อหาซึงเป็นแบบประเมิน
ประสิทธิภาพแบบเลือกและเตมิคํา ได้แก่ ข้อมลูชีววิทยาของสตัว์อนัดบัค้างคาวในพื $นที          
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
    3.2 แบบประเมินประสิทธิภาพสําหรับผู้ เชียวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์    
ซึงเป็นแบบประเมินประสิทธิภาพแบบมาตราประมาณคา่ 5 ระดบั แบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี $ 
     ตอนที 1 ความคิดเห็นเกียวกบัประสิทธิภาพระบบฐานข้อมลู 
     ตอนที 2 ข้อเสนอแนะ 
    3.3 แบบประเมินประสิทธิภาพฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยาของ        
สตัว์อนัดบัค้างคาวในพื $นทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสําหรับผู้ เชียวชาญ          
ด้านผู้ใช้โดยศกึษาระดบัความพงึพอใจแบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี $ 
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     ตอนที 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตวัเลือก 
     ตอนที 2 ระดบัความพึงใจของผู้ ใช้ฐานข้อมูล เป็นแบบมาตราประมาณค่า     
5 ระดับ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการออกแบบหน้าจอฐานข้อมูล 2) ด้านเนื $อหา                 
3) ด้านการสืบค้นข้อมลู  
     ตอนที 3 ข้อเสนอแนะในการพฒันาข้อมลู 
 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้ วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยาของสัตว์อันดับค้างคาวในพื $นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ     
ประเทศไทยบนอินเทอร์เน็ตจากกลุ่มตวัอย่างทีได้จากการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ อาจารย์
สาขาวิชาชีววิทยา และนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 
ประจําปีการศกึษา 2555 จํานวน 31 คน ดงันี $ 
   1) จดัเตรียมเครืองคอมพิวเตอร์ให้สามารถสืบค้นข้อมลูผ่านอินเทอร์เน็ตได้ 
   2) แนะนําการใช้งานฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยาของสตัว์อนัดบัค้างคาว  
ในพื $นทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยบนระบบอินเทอร์เน็ตให้กบักลุม่ตวัอยา่ง 
   3) ให้กลุม่ตวัอยา่งทดลองใช้ระบบฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยาของสตัว์
อนัดบัค้างคาวในพื $นทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง 
แล้วตอบแบบประเมินประสิทธิภาพฐานข้อมลู 
   4) นําแบบประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมลูมาวิเคราะห์ข้อมลู 

 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้ วิจยันําข้อมลูทีได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จทางสถิติดงันี $ 
   ตอนที 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม นํามาหาคา่ความถีและร้อยละ 
   ตอนที 2 ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยาของ         
สตัว์อนัดบัค้างคาวในพื $นทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นํามาหาคา่เฉลียและ       
คา่เบียงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคา่เฉลียดงันี $ (บญุชม ศรีสะอาด, 
2545) 
    4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากทีสดุ 
    3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
    2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
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    1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
    1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีสดุ 
   ตอนที 3 ข้อเสนอแนะในการพฒันาฐานข้อมลู นํามาสรุปและนําเสนอในรูป      
ความเรียง 

 
 3.5 สถติทีิ�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิตทีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัครั $งนี $ ได้แก่ คา่ความถี คา่ร้อยละ คา่เฉลียและ        
สว่นเบียงเบนมาตรฐาน 



บทที� 4 
ผลการวิจัย 

 
4.1 ผลการศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ 

จากการศกึษาพนัธุศาสตร์เซลล์ของสตัว์อนัดบัค้างคาว (Order Chiroptera) ในพื +นที.       
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจํานวน 5 ชนิด ได้แก่ ค้างคาวหหูนตีูนโตเล็ก (Myotis 

horsfiledii) ค้างคาวเพดานเล็ก (Scotophilus kuhlii) ค้างคาวปีกถงุเคราดํา (Taphozous 

melanopogon) ค้างคาวมงกฎุเล็ก (Rhinolophus pusillus) และค้างคาวหน้ายกัษ์สามหลืบ 
(Hipposideros larvatus) ได้ผลการทดลองดงันี + 
 

4.1.1 การศึกษาคาริโอไทป์และอิดิโอแกรมของค้างคาวหูหนูตีนโตเล็ก 
จากการเก็บตวัอย่างค้างคาวหูหนูตีนโตเล็ก (Myotis horsfieldii) จากแล้วนํามา

เตรียมโครโมโซมจากไขกระดกูเพื.อย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดาพบวา่ค้างคาวหหูนตีูนโตเล็กมีจํานวน
โครโมโซมดพิลอยด์เทา่กบั 44 แทง่ และมีจํานวนโครโมโซมพื +นฐานเท่ากบั 52 ทั +งในเพศผู้และเพศเมีย 
โครโมโซมร่างกายประกอบด้วยชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 6 แท่ง เมทาเซนทริกทริกขนาดกลาง     
4 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดเล็ก 2 แท่ง ซบัเมทาเซนทริกขนาดเล็ก 2 แท่ง และเทโลเซนทริกขนาดเล็ก 
28 แท่ง มีระบบการกําหนดเพศในระบบ XY เพศผู้ มีโครโมโซมเพศเป็น XY และเพศเมียมีโครโมโซม
เพศเป็น XX โดยที.โครโมโซมเพศเอ็กซ์เป็นชนิดซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่และโครโมโซมเพศวาย        
เป็นชนิดอะโครเซนทริกขนาดเล็ก คาริโอไทป์จากการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดาของค้างคาว         
หหูนตีูนโตเล็กเพศผู้และเพศเมียดงัภาพที. 7 และ 8 ตามลําดบั อิดิโอแกรมจากการย้อมสีโครโมโซม
แบบธรรมดาแสดงดงัภาพที. 9 ตารางแสดงคา่พารามิเตอร์ตา่ง ๆ ทางพนัธุศาสตร์เซลล์แสดงดงัตาราง
ที. 2 โดยค้างคาวเพดานเล็กมีสตูรคาริโอไทป์ดงันี + 

ค้างคาวหหูนตีูนโตเล็กเพศผู้  
    2n = 44 = Lm

6 + Mt
4 + Sm

2 + Ssm
2 + St

28 + XY 
   ค้างคาวหหูนตีูนโตเล็กเพศเมีย 
    2n = 44 = Lm

6 + Mt
4 + Sm

2 + Ssm
2 + St

28 + XX 
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ภาพที� 7 เมทาเฟสและคาริโอไทป์ของค้างคาวหหูนตีูนโตเล็ก (Myotis horsfieldii, 2n=44) เพศผู้จาก

การย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา (สเกลบาร์ 10 µm) 

 1                      2                       3                      4                      5                      6        

 7                      8                       9                     10                    11                    12         

13                     14                   15                    16                    17                     18         

19                    20                    21                                                                  X   Y        
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ภาพที� 8 เมทาเฟสและคาริโอไทป์ของค้างคาวหหูนตีูนโตเล็ก (Myotis horsfieldii, 2n=44) เพศเมีย

จากการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา (สเกลบาร์ 10 µm) 

 1                      2                       3                      4                      5                      6        

19                    20                    21                                                                  X   X        

13                     14                   15                    16                    17                     18         

 7                      8                       9                     10                    11                    12         
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ภาพที� 9 อิดิโอแกรมของค้างคาวหูหนูตีนโตเล็ก (Myotis horsfieldii, 2n=44) จากการย้อมสี

โครโมโซมแบบธรรมดา 
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ตารางที� 2 ค่าเฉลี.ย (Mean) ความยาวของแขนโครโมโซมข้างสั +น (Ls) แขนของโครโมโซมข้างยาว 
(Ll) ความยาวของโครโมโซมแต่ละคู่ (LT) เป็นเซนติเมตร ค่าเฉลี.ย Relative length (RL) 
Centromeric index (CI) และคา่เบี.ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, SD) ของ RL และ CI ของ
ค้างคาวหหูนตีูนโตเล็ก (Myotis horsfieldii) ทั +งหมด 20 เซลล์ 2n (diploid) เทา่กบั 44 แทง่ 
 

โครโมโซม
คู่ที� 

Ls Ll LT RL±SD CI±SD 
ขนาด 

โครโมโซม 
ชนิดโครโมโซม 

1 1.665 1.772 3.437 0.092±e.e08 0.515±e.e28 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

2 1.593 1.705 3.298 0.088±e.e12 0.518±e.e14 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

3 1.404 1.673 3.077 0.082±e.e09 0.544±e.e24 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

4 0.00 1.934 1.934 0.052±e.e04 1.000±e.e00 กลาง เทโลเซนทริก 

5 0.00 1.891 1.891 0.051±e.e09 1.000±e.e00 กลาง เทโลเซนทริก 

6 0.00 1.716 1.716 0.046±e.e08 1.000±e.e00 เลก็ เทโลเซนทริก 

7 0.00 1.634 1.634 0.044±e.e09 1.000±e.e00 เลก็ เทโลเซนทริก 

8 0.00 1.548 1.548 0.041±e.e05 1.000±e.e00 เลก็ เทโลเซนทริก 

9 0.00 1.504 1.504 0.040±e.e15 1.000±e.e00 เลก็ เทโลเซนทริก 

10 0.00 1.482 1.482 0.040±e.e06 1.000±e.e00 เลก็ เทโลเซนทริก 

11 0.00 1.403 1.403 0.037±e.004 1.000±e.e00 เลก็ เทโลเซนทริก 

12 0.00 1.376 1.376 0.037±e.e06 1.000±e.e00 เลก็ เทโลเซนทริก 

13 0.606 0.792 1.398 0.037±e.e03 e.f68±e.egh เลก็ เมทาเซนทริก 

14 0.00 1.256 1.256 0.033±e.e06 1.000±e.e00 เลก็ เทโลเซนทริก 

15 0.00 1.193 1.193 0.032±e.e01 1.000±e.e00 เลก็ เทโลเซนทริก 

16 0.00 1.172 1.172 0.031±e.e07 1.000±e.e00 เลก็ เทโลเซนทริก 

17 0.00 1.109 1.109 0.029±e.e03 1.000±e.e00 เลก็ เทโลเซนทริก 

18 0.00 1.068 1.068 0.028±e.e06 1.000±e.e00 เลก็ เทโลเซนทริก 

19 0.351 0.705 1.056 0.028±e.e05 0.667±e.e15 เลก็ ซบัเมทาเซนทริก 

20 0.00 0.853 0.853 0.023±e.e02 1.000±e.e00 เลก็ เทโลเซนทริก 

21 0.00 0.654 0.654 0.017±e.e06 1.000±e.e00 เลก็ เทโลเซนทริก 

X 0.851 1.366 2.217 0.059±e.e11 0.615±e.e17 ใหญ่ ซบัเมทาเซนทริก 

Y 0.301 0.755 1.056 0.028±e.e01 0.714±e.e28 เลก็ อะโครเซนทริก 
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หมายเหต,ุ  L = โครโมโซมขนาดใหญ่, M = โครโมโซมขนาดกลาง, S =  โครโมโซมขนาดเล็ก 
      m = โครโมโซมชนิดเมทาเซนทริก, sm = โครโมโซมชนิดซบัเมทาเซนทริก,  

     a = โครโมโซมชนิดอะโครเซนทริก, t = โครโมโซมชนิดเทโลเซนทริก 
 

4.1.2 การศึกษาคาริโอไทป์และอิดิโอแกรมของค้างคาวเพดานเล็ก 
จากการเก็บตัวอย่างค้างคาวเพดานเล็ก (Scotophilus kuhlii) ในพื +นที.                            

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้วนํามาเตรียมโครโมโซมจากไขกระดูกเพื.อย้อมสี
โครโมโซมแบบธรรมดาพบว่าค้างคาวเพดานเล็กมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากบั 36 แท่ง และมี
จํานวนโครโมโซมพื +นฐานเท่ากับ 72 ทั +งในเพศผู้ และเพศเมีย โครโมโซมร่างกายประกอบด้วย
โครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 6 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดเล็ก 2 แท่ง ซบัเมทาเซนทริกขนาด
ใหญ่ 6 แท่ง เทโลเซนทริกขนาดใหญ่ 8 แท่ง เทโลเซนทริกขนาดกลาง 8 แท่ง เทโลเซนทริกขนาดเล็ก   
4 แทง่ มีระบบการกําหนดเพศในระบบ XY เพศผู้ มีโครโมโซมเพศเป็น XY และเพศเมียมีโครโมโซมเพศ
เป็น XX โดยที.โครโมโซมเอ็กซ์เป็นชนิดซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่และโครโมโซมวายเป็นชนิด      
เทโลเซนทริกขนาดเล็ก คาริโอไทป์จากการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดาของค้างคาวเพดานเล็กเพศผู้  
และเพศเมียดงัภาพที. 10 และ 11 ตามลําดบั อิดิโอแกรมจากการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดาแสดง
ดังภาพที.  12 ตารางแสดงค่าพารามิ เตอร์ต่าง  ๆ ทางพันธุศาสตร์เซลล์แสดงดังตารางที.  3                
โดยค้างคาวเพดานเล็กมีสตูรคาริโอไทป์ดงันี + 

ค้างคาวเพดานเล็กเพศผู้  
2n = 36 = Lm

6 + Mt
4 + Sm

2 + Ssm
2 + St

28 + XY 
ค้างคาวเพดานเล็กเพศเมีย 

2n = 36 = Lm
6 + Mt

4 + Sm
2 + Ssm

2 + St
28 + XX 
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ภาพที� 10 เมทาเฟสและคาริโอไทป์ของค้างคาวเพดานเล็ก (Scotophilus kuhlii, 2n=36) เพศผู้    

จากการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา (สเกลบาร์ 10 µm) 

  1                         2                            3                         4                         5         

  6                         7                           8                          9                         10         

11                         12                         13                         14                       15         

16                         17                                                                            X     Y    
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ภาพที� 11 เมทาเฟสและคาริโอไทป์ของค้างคาวเพดานเล็ก (Scotophilus kuhlii, 2n=36) เพศเมีย

จากการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา (สเกลบาร์ 10 µm) 

  1                         2                            3                         4                         5         

  6                         7                           8                          9                         10         

11                         12                         13                         14                       15         

16                         17                                                                            X     X    
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ภาพที� 12 อิดโิอแกรมโครโมโซมของค้างคาวเพดานเล็ก (Scotophilus kuhlii, 2n=36) จากการย้อมสี

โครโมโซมแบบธรรมดา 

    1                  2                    3                   4                   5                6               7 

     15                 16                17                                                          X             Y 

      8                   9                 10                  11                12               13            14 



 46 

ตารางที� 3 ค่าเฉลี.ย (Mean) ความยาวของแขนโครโมโซมข้างสั +น (Ls) แขนของโครโมโซมข้างยาว 
(Ll) ความยาวของโครโมโซมแต่ละคู่ (LT) เป็นเซนติเมตร ค่าเฉลี.ย Relative length (RL) 
Centromeric index (CI) และคา่เบี.ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, SD) ของ RL และ CI ของ
ค้างคาวเพดานเล็ก (Scotophilus kuhlii) ทั +งหมด 20 เซลล์ 2n (diploid) เทา่กบั 36 แทง่ 
 

โครโมโซม
คู่ที� 

Ls Ll LT RL±SD CI±SD 
ขนาด 

โครโมโซม 
ชนิดโครโมโซม 

1 1.745 2.169 3.914 0.092±0.005 0.554±0.001 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

2 1.622 1.859 3.481 0.082±0.006 0.534±0.002 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

3 1.107 1.932 3.039 0.072±0.005 0.636±0.001 ใหญ่ ซบัเมทาเซนทริก 

4 1.054 1.579 2.633 0.062±0.004 0.599±0.007 ใหญ่ ซบัเมทาเซนทริก 

5 1.093 1.383 2.476 0.058±0.001 0.559±0.004 ใหญ่ ซบัเมทาเซนทริก 

6 1.100 1.326 2.426 0.057±0.002 0.547±0.004 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

7 0.000 2.358 2.358 0.056±0.002 1.000±0.000 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

8 0.000 2.336 2.336 0.055±0.002 1.000±0.000 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

9 0.000 2.258 2.258 0.053±0.002 1.000±0.000 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

10 0.000 2.175 2.175 0.051±0.002 1.000±0.000 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

11 0.000 2.121 2.121 0.050±0.003 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

12 0.000 2.087 2.087 0.049±0.002 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

13 0.000 1.964 1.964 0.046±0.003 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

14 0.000 1.833 1.833 0.043±0.002 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

15 0.780 0.907 1.687 0.040±0.002 0.538±0.001 เลก็ เมทาเซนทริก 

16 0.000 1.374 1.374 0.032±0.003 1.000±0.000 เลก็ เทโลเซนทริก 

17* 0.000 0.776 0.776 0.018±0.003 1.000±0.000 เลก็ เทโลเซนทริก 

X 0.878 1.474 2.352 0.055±0.006 0.627±0.003 ใหญ่ ซบัเมทาเซนทริก 

Y 0.000 1.206 1.206 0.028±0.002 1.000±0.000 เลก็ เทโลเซนทริก 

 
หมายเหต,ุ  L = โครโมโซมขนาดใหญ่, M = โครโมโซมขนาดกลาง, S =  โครโมโซมขนาดเล็ก 
      m = โครโมโซมชนิดเมทาเซนทริก, sm = โครโมโซมชนิดซบัเมทาเซนทริก,  

     a = โครโมโซมชนิดอะโครเซนทริก, t = โครโมโซมชนิดเทโลเซนทริก 
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4.1.3 การศึกษาคาริโอไทป์และอิดิโอแกรมของค้างคาวปีกถุงเคราดาํ 
จากการเก็บตวัอย่างค้างคาวปีกถงุเคราดํา (Taphozous melanopogon) ในพื +นที.           

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้วนํามาเตรียมโครโมโซมจากไขกระดูกเพื.อย้อมสี
โครโมโซมแบบธรรมดาพบวา่ค้างคาวปีกถงุเคราดํามีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากบั 42 แท่ง และมี
จํานวนโครโมโซมพื +นฐานเท่ากับ 72 ทั +งในเพศผู้และเพศเมีย โครโมโซมร่างกายประกอบด้วยชนิด     
เมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 12 แท่ง เทโลเซนทริกขนาดใหญ่ 2 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดกลาง 4 แท่ง   
ซบัเมทาเซนทริกขนาดกลาง 2 แทง่ ซบัเมทาเซนทริกขนาดเล็ก 6 แท่ง อะโครเซนทริกขนาดเล็ก 2 แท่ง 
และเทโลเซนทริกขนาดเล็ก 12 แทง่ มีระบบการกําหนดเพศในระบบ XY เพศผู้ มีโครโมโซมเพศเป็น XY 
และเพศเมียมีโครโมโซมเพศเป็น XX โดยที.โครโมโซมเอ็กซ์เป็นชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ่และ
โครโมโซมวายเป็นชนิดซบัเมทาเซนทริกขนาดเล็ก คาริโอไทป์จากการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา
ของค้างคาวปีกถุงเคราดําเพศผู้และเพศเมียแสดงดงัภาพที. 13 และ 14 ตามลําดบั อิดิโอแกรม      
จากการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดาแสดงดงัภาพที. 15 และตารางแสดงคา่พารามิเตอร์ต่าง ๆ ทาง
พนัธุศาสตร์เซลล์แสดงดงัตารางที. 4 โดยค้างคาวปีกถงุเคราดํามีสตูรคาริโอไทป์ดงันี + 

ค้างคาวปีกถงุเคราดําเพศผู้  
2n = 42 = Lm

12 + Lt
2 + Mm

4 + Msm
2 + Ssm

6 + Sa
2 + St

12 + XY 
ค้างคาวปีกถงุเคราดําเพศเมีย 

2n = 42 = Lm
12 + Lt

2 + Mm
4 + Msm

2 + Ssm
6 + Sa

2 + St
12 + XX 
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ภาพที� 13 เมทาเฟสและคาริโอไทป์ของค้างคาวปีกถงุเคราดํา (Taphozous melanopogon, 2n=42) 

เพศผู้จากการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา (สเกลบาร์ 10 ไมโครเมตร) 
 

19                      20                                                                                             X    Y 

13                      14                       15                    16                     17                   18   

7                       8                        9                      10                      11                   12 

1                      2                         3                       4                        5                     6 
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ภาพที� 14 เมทาเฟสและคาริโอไทป์ของค้างคาวปีกถงุเคราดํา (Taphozous melanopogon, 2n=42) 
เพศเมียจากการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา (สเกลบาร์ 10 ไมโครเมตร) 

 

19                   20                                                                                   X    X 

13                   14                   15                  16                 17                   18   

7                     8                     9                   10                 11                  12 

1                    2                     3                    4                     5                   6 
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ภาพที� 15 อิดโิอแกรมของค้างคาวปีกถงุเคราดํา (Taphozous melanopogon, 2n=42) จากการ 

ย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา 
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ตารางที�  4 ค่าเฉลี.ย (Mean) ความยาวของแขนโครโมโซมข้างสั +น (Ls) แขนของโครโมโซมข้างยาว 
(Ll) ความยาวของโครโมโซมแต่ละคู่ (LT) เป็นเซนติเมตร ค่าเฉลี.ย Relative length (RL) 
Centromeric index (CI) และคา่เบี.ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, SD) ของ RL และ CI ของ
ค้างคาวปีกถงุเคราดํา (Taphozous melanopogon) ทั +งหมด 20 เซลล์ 2n (diploid) เทา่กบั 42 แทง่ 

 

โครโมโซม
คู่ที� 

Ls Ll LT RL±SD CI±SD 
ขนาด 

โครโมโซม 
ชนิดของ
โครโมโซม 

1 2.210 2.669 4.879 0.085±0.010 0.547±0.014 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

2 2.006 2.604 4.610 0.081±0.011 0.565±0.016 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

3 1.985 2.510 4.495 0.079±0.009 0.558±0.023 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

4 1.719 2.418 4.137 0.072±0.010 0.584±0.019 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

5 1.409 1.723 3.132 0.055±0.009 0.550±0.020 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

6 1.235 1.707 2.941 0.052±0.009 0.580±0.021 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

7 0.000 2.901 2.901 0.051±0.008 1.000±0.000 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

8 1.261 1.611 2.872 0.050±0.007 0.561±0.018 กลาง เมทาเซนทริก 

9 1.354 1.464 2.818 0.049±0.008 0.519±0.024 กลาง เมทาเซนทริก 

10 1.031 1.652 2.683 0.047±0.006 0.616±0.010 กลาง ซบัเมทาเซนทริก 

11 0.000 2.266 2.266 0.040±0.006 1.000±0.000 เลก็ เทโลเซนทริก 

12 0.893 1.354 2.247 0.039±0.005 0.603±0.009 เลก็ ซบัเมทาเซนทริก 

13 0.816 1.354 2.170 0.038±0.004 0.624±0.011 เลก็ ซบัเมทาเซนทริก 

14 0.569 1.219 1.788 0.031±0.004 0.682±0.015 เลก็ ซบัเมทาเซนทริก 

15 0.500 1.210 1.710 0.030±0.005 0.708±0.005 เลก็ อะโครเซนทริก 

16 0.000 1.709 1.709 0.030±0.004 1.000±0.000 เลก็ เทโลเซนทริก 

17 0.000 1.506 1.506 0.026±0.003 1.000±0.000 เลก็ เทโลเซนทริก 

18 0.000 1.402 1.402 0.025±0.001 1.000±0.000 เลก็ เทโลเซนทริก 

19 0.000 1.102 1.102 0.019±0.001 1.000±0.000 เลก็ เทโลเซนทริก 

20 0.000 1.002 1.002 0.018±0.001 1.000±0.000 เลก็ เทโลเซนทริก 

X 1.700 1.712 3.412 0.060±0.005 0.502±0.002 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

Y 0.500 0.812 1.312 0.023±0.001 0.619±0.015 เลก็ ซบัเมทาเซนทริก 
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หมายเหต,ุ  L = โครโมโซมขนาดใหญ่, M = โครโมโซมขนาดกลาง, S =  โครโมโซมขนาดเล็ก 
      m = โครโมโซมชนิดเมทาเซนทริก, sm = โครโมโซมชนิดซบัเมทาเซนทริก,  

     a = โครโมโซมชนิดอะโครเซนทริก, t = โครโมโซมชนิดเทโลเซนทริก 
 

4.1.4 การศึกษาคาริโอไทป์และอิดิโอแกรมของค้างคาวมงกุฎเล็ก 
จากการเก็บตัวอย่างค้างคาวมงกุฎเล็ก (Rhinolophus pusillus) ในพื +นที.                        

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้วนํามาเตรียมโครโมโซมจากไขกระดูกเพื.อย้อมสี
โครโมโซมแบบธรรมดาพบว่าค้างคาวมงกฎุเล็กมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 62 แท่ง และมี
จํานวนโครโมโซมพื +นฐานเท่ากับ 64 ทั +งในเพศผู้  และเพศเมีย โครโมโซมร่างกายประกอบด้วยชนิด
เทโลเซนทริกขนาดใหญ่ 26 แทง่ เทโลเซนทริกขนาดกลาง 12 แทง่ และเทโลเซนทริกขนาดเล็ก 22 แท่ง 
มีระบบการกําหนดเพศในระบบ XY เพศผู้ มีโครโมโซมเพศเป็น XY และเพศเมียมีโครโมโซมเพศเป็น 
XX โดยที.โครโมโซมเอ็กซ์เป็นชนิดอะโครเซนทริกขนาดใหญ่และโครโมโซมวายเป็นชนิดอะโครเซนทริก
ขนาดเล็ก คาริโอไทป์จากการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดาของค้างคาวมงกฎุเล็กเพศผู้และเพศเมีย
แสดงดงัภาพที. 16 และ 17 ตามลําดบั อิดิโอแกรมจากการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดาแสดงดงัภาพ
ที. 18 และตารางแสดงค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ทางพันธุศาสตร์เซลล์แสดงดังตารางที.  5 โดย       
ค้างคาวมงกฎุเล็กมีสตูรคาริโอไทป์ดงันี + 

ค้างคาวมงกฎุเล็กเพศผู้  
2n=62=Lt

26+Mt
12+St

22+XY 
ค้างคาวมงกฎุเล็กเพศเมีย 

2n=62=Lt
26+Mt

12+St
22+XX 
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ภาพที� 16 เมทาเฟสและคาริโอไทป์ของค้างคาวมงกฎุเล็ก (Rhinolophus pusillus, 2n=62) เพศผู้

จากการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา (สเกลบาร์ 10 ไมโครเมตร) 

 

 

1                  2                  3                 4                  5                   6                 7 

8                  9                 10               11                12                13               14 

 15               16                 17               18                19                20               21 

 22                23                24               25                26                27               28 

 29                30                                                                                             X Y 
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ภาพที� 17 เมทาเฟสและคาริโอไทป์ของค้างคาวมงกฎุเล็ก (Rhinolophus pusillus, 2n=62) เพศเมีย

จากการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา (สเกลบาร์ 10 ไมโครเมตร) 

1                  2                  3                 4                  5                   6                 7 

8                  9                 10               11               12                13                14 

 15               16                 17               18               19                20               21 

 22                23                24               25               26                27               28 

 29                30                                                                                             X X 
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ภาพที� 18 อิดโิอแกรมของค้างคาวมงกฎุเล็ก (Rhinolophus pusillus, 2n=62) จากการย้อมสี

โครโมโซมแบบธรรมดา 
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ตารางที� 5 ค่าเฉลี.ย (mean) ความยาวของแขนโครโมโซมข้างสั +น (Ls) แขนของโครโมโซมข้างยาว 
(Ll) ความยาวของโครโมโซมแต่ละคู่ (LT) เป็นเซนติเมตร ค่าเฉลี.ย Relative length (RL) 
Centromeric index (CI) และคา่เบี.ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, SD) ของ RL และ CI ของ
ค้างคาวมงกฎุเล็ก (Rhinolophus pusillus) ทั +งหมด 20 เซลล์ 2n (diploid) เทา่กบั 62 แทง่ 
 

โครโมโซม
คู่ที� 

Ls Ll LT RL±SD CI±SD 
ขนาด 

โครโมโซม 
ชนิด

โครโมโซม 

1 0.000 3.738 3.738 0.050±0.004 1.000±0.000 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

2 0.000 3.625 3.625 0.048±0.003 1.000±0.000 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

3 0.000 3.563 3.563 0.047±0.004 1.000±0.000 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

4 0.000 3.513 3.513 0.047±0.002 1.000±0.000 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

5 0.000 3.350 3.350 0.045±0.003 1.000±0.000 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

6 0.000 3.325 3.325 0.044±0.002 1.000±0.000 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

7 0.000 3.163 3.163 0.042±0.002 1.000±0.000 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

8 0.000 3.150 3.150 0.042±0.003 1.000±0.000 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

9 0.000 3.125 3.125 0.042±0.002 1.000±0.000 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

10 0.000 3.038 3.038 0.040±0.002 1.000±0.000 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

11 0.000 2.925 2.925 0.039±0.001 1.000±0.000 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

12 0.000 2.780 2.780 0.037±0.002 1.000±0.000 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

13 0.000 2.700 2.700 0.036±0.001 1.000±0.000 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

14 0.000 2.350 2.350 0.031±0.004 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

15 0.000 2.338 2.338 0.031±0.003 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

16 0.000 2.313 2.313 0.031±0.002 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

17 0.000 2.188 2.188 0.029±0.002 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

18 0.000 2.100 2.100 0.028±0.001 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

19 0.000 1.977 1.977 0.026±0.002 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

20 0.000 1.850 1.850 0.025±0.001 1.000±0.000 เลก็ เทโลเซนทริก 
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ตารางที� 5 ค่าเฉลี.ย (Mean) ความยาวของแขนโครโมโซมข้างสั +น (Ls) แขนของโครโมโซมข้างยาว 
(Ll) ความยาวของโครโมโซมแต่ละคู่ (LT) เป็นเซนติเมตร ค่าเฉลี.ย Relative length (RL) 
Centromeric index (CI) และคา่เบี.ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, SD) ของ RL และ CI ของ
ค้างคาวมงกฎุเล็ก (Rhinolophus pusillus) ทั +งหมด 20 เซลล์ 2n (diploid) เทา่กบั 62 แทง่ (ตอ่) 

 

โครโมโซม
คู่ที� 

Ls Ll LT RL±SD CI±SD 
ขนาด 

โครโมโซม 
ชนิด

โครโมโซม 

21 0.000 1.840 1.840 0.024±0.001 1.000±0.000 เลก็ เทโลเซนทริก 

22 0.000 1.825 1.825 0.024±0.001 1.000±0.000 เลก็ เทโลเซนทริก 

23 0.000 1.788 1.788 0.023±0.001 1.000±0.000 เลก็ เทโลเซนทริก 

24 0.000 1.763 1.763 0.023±0.001 1.000±0.000 เลก็ เทโลเซนทริก 

25 0.000 1.638 1.638 0.021±0.000 1.000±0.000 เลก็ เทโลเซนทริก 

26 0.000 1.350 1.350 0.018±0.000 1.000±0.000 เลก็ เทโลเซนทริก 

27 0.000 1.200 1.200 0.016±0.000 1.000±0.000 เลก็ เทโลเซนทริก 

28 0.000 1.188 1.188 0.015±0.000 1.000±0.000 เลก็ เทโลเซนทริก 

29 0.000 1.130 1.130 0.015±0.000 1.000±0.000 เลก็ เทโลเซนทริก 

30 0.000 1.050 1.050 0.014±0.000 1.000±0.000 เลก็ เทโลเซนทริก 

X 0.870 3.100 3.970 0.052±0.004 0.781±0.012 ใหญ่ อะโครเซนทริก 

Y 0.263 0.900 1.163 0.015±0.000 0.774±0.025 เลก็ อะโครเซนทริก 

 

หมายเหต,ุ  L = โครโมโซมขนาดใหญ่, M = โครโมโซมขนาดกลาง, S =  โครโมโซมขนาดเล็ก 
      m = โครโมโซมชนิดเมทาเซนทริก, sm = โครโมโซมชนิดซบัเมทาเซนทริก,  

     a = โครโมโซมชนิดอะโครเซนทริก, t = โครโมโซมชนิดเทโลเซนทริก 
 

 

 

 

 

 

 



 58 

4.1.5 การศึกษาคาริโอไทป์และอิดิโอแกรมของค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ 
จากการเก็บตวัอย่างค้างคาวหน้ายกัษ์สามหลืบ (Hipposideros larvatus) ในพื +นที.         

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้วนํามาเตรียมโครโมโซมจากไขกระดูกเพื.อย้อมสี
โครโมโซมแบบธรรมดาพบว่าค้างคาวมงกฎุเล็กมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 32 แท่ง และมี
จํานวนโครโมโซมพื +นฐานเท่ากับ 62 ทั +งในเพศผู้ และเพศเมีย โครโมโซมร่างกายประกอบด้วยชนิด     
เมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 14 แท่ง ซบัเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 2 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดกลาง 4 แท่ง 
ซบัเมทาเซนทริกขนาดกลาง 4 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดเล็ก g แท่ง ซบัเมทาเซนทริกขนาดเล็ก 2 แท่ง 
เทโลเซนทริกขนาดเล็ก 2 แท่ง แท่ง มีระบบการกําหนดเพศในระบบ XY เพศผู้ มีโครโมโซมเพศเป็น XY 
และเพศเมียมีโครโมโซมเพศเป็น XX โดยที.โครโมโซมเอ็กซ์เป็นชนิดซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 
โครโมโซมวายเป็นชนิดซบัเมทาเซนทริกขนาดเล็ก คาริโอไทป์จากการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา
ของค้างคาวหน้ายกัษ์สามหลืบเพศผู้และเพศเมียแสดงดงัภาพที. 19 และ 20 ตามลําดบั อิดิโอแกรม
จากการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดาแสดงดงัภาพที. 21 และตารางแสดงคา่พารามิเตอร์ต่าง ๆ ทาง
พนัธุศาสตร์เซลล์แสดงดงัตารางที. 6 โดยค้างคาวหน้ายกัษ์สามหลืบมีสตูรคาริโอไทป์ดงันี + 

ค้างคาวหน้ายกัษ์สามหลืบเพศผู้  
2n=32=Lm

14+Lsm
2+Mm

4+Msm
4+Sm

2+Ssm
2+St

2+XY 
ค้างคาวหน้ายกัษ์สามหลืบเพศเมีย 

2n=32=Lm
14+Lsm

2+Mm
4+Msm

4+Sm
2+Ssm

2+St
2+XX 
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ภาพที� 19 เมทาเฟสและคาริโอไทป์ของค้างคาวหน้ายกัษ์สามหลืบ (Hipposideros larvatus, 

2n=32) เพศผู้จากการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา (สเกลบาร์ 10 ไมโครเมตร) 
 

13                            14                            15                         X       Y 

9                             10                             11                            12 

5                             6                                 7                            8 

1                             2                                 3                             4 
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ภาพที�  20 เมทาเฟสและคาริโอไทป์ของค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ (Hipposideros larvatus, 

2n=32) เพศเมียจากการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา (สเกลบาร์ 10 ไมโครเมตร) 
 

13                            14                           15                       X        X 

9                             10                            11                           12 

5                             6                                 7                           8 

1                             2                                 3                            4 
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ภาพที� 21 อิดโิอแกรมของค้างคาวหน้ายกัษ์สามหลืบ (Hipposideros larvatus, 2n=32) จากการ
ย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา 
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ตารางที� 6 ค่าเฉลี.ย (Mean) ความยาวของแขนโครโมโซมข้างสั +น (Ls) แขนของโครโมโซมข้างยาว 
(Ll) ความยาวของโครโมโซมแต่ละคู่ (LT) เป็นเซนติเมตร ค่าเฉลี.ย Relative length (RL) 
Centromeric index (CI) และคา่เบี.ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, SD) ของ RL และ CI ของ
ค้างคาวหน้ายกัษ์สามหลืบ (Hipposideros larvatus) ทั +งหมด 20 เซลล์ 2n (diploid) เทา่กบั 32 แทง่ 
 

โครโม 
โซมคู่ที� 

Ls Ll LT RL±SD CI±SD 
ขนาด 

โครโมโซม 
ชนิดโครโมโซม 

1 1.320 1.608 2.928 0.083±0.008 0.549±0.019 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

2 1.465 1.473 2.938 0.084±0.009 0.501±0.0021 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

3 1.213 1.538 2.750 0.078±0.010 0.559±0.018 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

4 0.880 1.788 2.668 0.076±0.007 0.670±0.017 ใหญ่ ซบัเมทาเซนทริก 

5 1.213 1.395 2.608 0.074±0.008 0.535±0.015 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

6 1.013 1.398 2.410 0.069±0.005 0.580±0.018 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

7 1.163 1.290 2.453 0.070±0.004 0.526±0.016 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

8 0.965 1.165 2.130 0.061±0.006 0.547±0.021 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

9 0.688 1.113 1.800 0.051±0.003 0.618±0.011 กลาง ซบัเมทาเซนทริก 

10 0.750 0.963 1.713 0.049±0.005 0.562±0.014 กลาง เมทาเซนทริก 

11 0.713 0.990 1.703 0.048±0.006 0.581±0.011 กลาง เมทาเซนทริก 

12 0.550 0.938 1.488 0.042±0.003 0.630±0.012 กลาง ซบัเมทาเซนทริก 

13 0.510 0.885 1.395 0.040±0.002 0.634±0.013 เลก็ ซบัเมทาเซนทริก 

14 0.520 0.765 1.285 0.037±0.001 0.595±0.019 เลก็ เมทาเซนทริก 

15 0.000 1.250 1.250 0.036±0.002 1.000±0.000 เลก็ เทโลเซนทริก 

X 0.940 1.440 2.380 0.068±0.007 0.605±0.006 ใหญ่ ซบัเมทาเซนทริก 

Y 0.490 0.790 1.280 0.036±0.001 0.617±0.014 เลก็ ซบัเมทาเซนทริก 

 
หมายเหต,ุ  L = โครโมโซมขนาดใหญ่, M = โครโมโซมขนาดกลาง, S =  โครโมโซมขนาดเล็ก 
      m = โครโมโซมชนิดเมทาเซนทริก, sm = โครโมโซมชนิดซบัเมทาเซนทริก,  

     a = โครโมโซมชนิดอะโครเซนทริก, t = โครโมโซมชนิดเทโลเซนทริก 
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4.2 ผลการศึกษาลักษณะเฉพาะของเอ็นไซม์แอลฟา-แอล-ฟูโคซเิดส 
จากการศึกษาลักษณะเฉพาะของเอนไซม์แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสของสัตว์อันดบัค้างคาว    

ในพื +นที.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจํานวน 5 ชนิด ได้แก่ ค้างคาวหูหนูตีนโตเล็ก 
ค้างคาวเพดานเล็ก ค้างคาวปีกถุงเคราดํา ค้างคาวมงกุฎเล็ก และค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ        
โดยใช้เทคนิคทางด้านชีววิทยาโมเลกลุได้ผลการทดลองดงันี + 

4.2.1 ผลการศึกษาแบบแผนโปรตีนจากตับค้างคาวด้วยเทคนิค SDS-PAGE 
จากการทดลองหาแบบแผนโปรตีนที.สกัดจากตับค้างคาวทั +ง 5 ชนิดพบว่า

ประกอบด้วยแถบโปรตีนหลกัทั +งสิ +น 8 แถบหลกั ซึ.งมีนํ +าหนกัโมเลกลุเท่ากบั 124, 79, 68, 61, 46, 36, 
30 และ 16 กิโลดาลตนั ตามลําดบั ดงัภาพที. 22 เมื.อทําการวัดปริมาณโปรตีนในตบัค้างคาว           
แต่ละชนิดแล้วคํานวณหาปริมาณโปรตีนที.โหลดลงในเจลพบว่าค้างคาวชนิดต่าง ๆ มีความเข้มข้น
โปรตีนดงันี + ค้างคาวหหูนตีูนโตเล็ก 1.16 µg/µl ค้างคาวเพดานเล็ก 2.62 µg/µl ค้างคาวปีกถงุเคราดํา 
2.50 µg/µl ค้างคาวมงกฎุเล็ก 2.58 µg/µl และค้างคาวหน้ายกัษ์สามหลืบ 2.82 µg/µl 
 

                     1            2            3             4            5            6  

 

 

ภาพที� 22 แบบแผนโปรตีนจากตบัของค้างคาวด้วยเทคนิค SDS-PAGE  
Lane 1: โปรตีนมาตรฐาน 

  Lane 2: โปรตีนในตบัค้างคาวปีกถงุเคราดํา 5.00 µg 
  Lane 3: โปรตีนในตบัค้างคาวหน้ายกัษ์สามหลืบ 5.64 µg 
  Lane 4: โปรตีนในตบัค้างคาวมงกฎุเล็ก 5.16 µg 
  Lane 5: โปรตีนในตบัค้างคาวหหูนตีูนโตเล็ก 2.32 µg 

Lane 6: โปรตีนในตบัค้างคาวเพดานเล็ก 5.24 µg 
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4.2.2 ผลการวิเคราะห์หานํ Nาหนักโมเลกุลโดยเทคนิค Western analysis 
ขนาดนํ +าหนกัโมเลกลุของแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสที.ได้จากโปรตีนในตบัค้างคาวชนิด

ตา่ง ๆ มีรายละเอียดดงันี + ค้างคาวหหูนตีูนโตเล็ก 66 kDa ค้างคาวเพดานเล็ก 69 kDa และ 57 kDa 
ค้างคาวปีกถงุเคราดํา 66 kDa และ 45 kDa ค้างคาวมงกฎุเล็ก 66 kDa, 51 kDa และ 37 kDa และ 
ค้างคาวหน้ายกัษ์สามหลืบ 67 kDa ดงัภาพที. 23 และ 24 
 
        1         2                       1        3                             1        4 

                                              

 
ภาพที�  23 แถบโปรตีนแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสจากตับของค้างคาวชนิดต่าง ๆ ด้วยวิธี Western 

analysis [1 = แถบโปรตีนมาตรฐาน 2 = ค้างคาวหหูนตีูนโตเล็ก (41.8 µg) 3 = ค้างคาว
เพดานเล็ก (52.4 µg) 4 = ค้างคาวปีกถงุเคราดํา (50.0 µg)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 kDa 69 kDa 

57 kDa 

66 kDa 

45 kDa 
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     1         5                            1        6 

                        

 
ภาพที�  24 แถบโปรตีนแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสจากตับของค้างคาวชนิดต่าง ๆ ด้วยวิธี Western 

analysis [1 = แถบโปรตีนมาตรฐาน 5 = ค้างคาวมงกฎุเล็ก (51.6 µg) และ 6 = ค้างคาว
หน้ายกัษ์สามหลืบ (56.4 µg)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 kDa 

51 kDa 

37 kDa 

67 kDa 
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4.3 ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยา 
จากผลการศึกษาพนัธุศาสตร์เซลล์และลักษณะเฉพาะของเอนไซม์แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดส 

ของสตัว์อนัดบัค้างคาวจํานวน 5 ชนิดในพื +นที.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที.ได้สามารถ
นํามาวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ดงันี + 

4.3.1 ผังก้างปลาของเว็บไซด์ค้างคาว( Cause and effect Diagram ) 
ในระบบเดมิการจดัเก็บข้อมลูของสายพนัธ์ค้างคาวตา่ง ๆ อยู่ในรูปของเอกสารทําให้          

ไม่สะดวกในการค้นหา แก้ไข และปรับปรุงข้อมูล อีกทั +งไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลไปยงับุคคลทั.วไป   
ได้อย่างแพร่หลาย ซึ.งปัญหาจากระบบเดิมสามารถนํามาเขียนในรูปแบบ Cause and Effect 
Diagram ได้ดงัภาพที. 25 

 

 
 

ภาพที� 25 Cause and effect Diagram 
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4.3.2 การออกแบบ Flowchart 
 

 
 

ภาพที� 26 Flowchart ระบบเว็บไซต์ค้างคาว 
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4.3.3 การออกแบบ Context diagram 
จากความต้องการพฒันาระบบเว็บไซด์ค้างคาวสามารถนํามาแสดงกระบวนการหลกั

ที.เกี.ยวข้องกบัระบบโดยตรงในภาพของ Context diagram ดงัภาพที. 27 
 

 
 

ภาพที� 27 Context diagram ระบบเว็บไซต์ค้างคาว 
 

  ภาพ Context diagram สามารถนํามาแสดงรายละเอียดถึงโปรเซสหลกั ๆ และผู้
ที.เกี.ยวข้องกบัระบบดงัภาพที. 28 และ 29 
  จากระบบเว็บไซต์ค้างคาว สามารถนํามาเขียนเป็นแผนภาพกระแสข้อมลูในระดบั
ที. 1 ประกอบไปด้วยโปรเซสหลกั 2 โปรเซส 



 69 

  โปรเซสที. 1 จดัการข้อมลู 
  โปรเซสที. 2 แสดงข้อมลู 
  จาก Context diagramได้นํามาแตกออกเป็นขั +นตอนย่อยใน Data flow diagram 
Level 1 ของระบบเว็บไซต์ค้างคาว ประกอบด้วย Process การจดัการข้อมลู และแสดงข้อมลูดงัภาพ
ที. 28 
 

  
ภาพที� 28 Data flow diagram Level 1 ระบบเว็บไซต์ค้างคาว 

 
  Data flow diagram Level 1 ของระบบเว็บไซต์ค้างคาวนําแตล่ะ Process มา
แตกออกเป็น Process ยอ่ยได้เป็น Data flow diagram Level g 
  สําหรับ Data flow diagram Level 2 Process 2 ของ Process จดัการข้อมลู 
แสดงไว้ดงัภาพที. 29 
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ภาพที� 29 Data flow diagram Level 2 Process 1 จดัการข้อมลู 

 
  Data flow diagram Level 2 Process 1 จดัการข้อมลูประกอบด้วย Process 
การบนัทกึข้อมลูค้างคาว การบนัทกึข้อมลูเจ้าหน้าที. และบนัทกึข้อมลูประชาสมัพนัธ์ 
  ส่วน Data flow diagram Level 2 Process 2 ของ Process แสดงข้อมลูแสดงไว้
ดงัภาพที. 30 
 

 

 
 

 
ภาพที� 30 Data flow diagram Level 2 Process 2 แสดงข้อมลู 
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4.3.4 พจนานุกรมข้อมูล 
 
ตารางที� 7 Chiroptera: ข้อมลูค้างคาว 

 

No Name Description Type Constraint 
Null 

Yes/No 
1 C_ID รหสัค้างคาว nvarchar (10) PK N 
2 C_NAME ชื.อสามญั nvarchar (30)  N 
� C_ SCINAME ชื.อวิทยาศาสตร์ nvarchar (30)  N 
h C_ Diploid Diploid chromosome 

number (2n) 
float(6)  N 

f C_number Fundamental number 
(NF 

float(6)  N 

� C_ Density ความเข้มข้นโปรตีน 
(µg/µl) 

float(6)  N 

� S_Weight นํ +าหนกัโมเลกลุ (kDa) float(6)  N 
 
ตารางที� 8 EMPLOYEES: ข้อมลูเจ้าหน้าที. 
 

No Name Description Type Constraint 
Null 

Yes/No 
1 Emp_ID รหสัพนกังาน nvarchar (10) PK N 
2 Emp_Name ชื.อ-สกลุ nvarchar (30)  N 
� Emp_IDcard เลขบตัรประชาชน nvarchar (13)  N 
h Emp_Birthday วนัเดือนปีเกิด datetime  Y 
f Emp_Sex เพศ nvarchar (1)  N 
� Emp_Address ที.อยู่ nvarchar (80)  N 
� Emp_Tel เบอร์โทรศพัท์ nvarchar (10)  Y 
 
 



 72 

ตารางที� 9 NEWS: ข้อมลูข่าว 
 

No Name Description Type Constraint Null 
Yes/No 

1 N_ID รหสัขา่ว nvarchar 
(10) 

PK N 

2 N_TITLE หวัข้อข่าว nvarchar 
(30) 

 N 

� N_ DETAILS รายละเอียดขา่ว nvarchar 
(gee) 

 N 

4 N_UPDATE วนัที.แก้ไขลา่สดุ datetime  N 
 

จากความสมัพนัธ์ของแตล่ะเอนติตี +สามารถนํามาสร้างเป็น ER-Diagram ได้ดงันี + 
 

 
 

ภาพที� 31 Entity relationship diagram (ERD) ของระบบเว็บไซด์ค้างคาว 
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4.3.5 ผลที�ได้จากการพัฒนาระบบ 
 

 
 

ภาพที� 32 ภาพหน้าแรกของระบบเว็บไซด์ค้างคาว 
(http://ss.bru.ac.th/bat/index.php) 
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ภาพที� 33 ภาพแสดงหน้าจอข้อมลูค้างคาวแตล่ะชนิดของระบบเว็บไซด์ค้างคาว 
(http://ss.bru.ac.th/bat/index.php) 

 
  ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเรื.อง ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ชีววิทยาของสตัว์อนัดบัค้างคาวในพื +นที.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมหาวิทยาลยัราชภฏั
บรีุรัมย์แสดงได้ดงัในตอนที. 1 (ตารางที. 10) และตอนที. 2 (ตารางที. 11) 
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ตอนที� 1 ความคิดเหน็เกี�ยวกับความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล 
 
ตารางที� 10 แสดงคา่เฉลี.ยและสว่นเบี.ยงเบนมาตรฐานรายด้าน/รายข้อ 
 

รายการ Mean S.D 
ระดบั     

ความพงึพอใจ 

ด้านการออกแบบหน้าจอฐานข้อมูล 

1.การออกแบบหน้าจอหลกัเป็นสดัส่วนและเป็นระบบ 4.00 0.62 มาก 

2.การจดัวางองค์ประกอบสวยงาม ง่ายตอ่การใช้งาน 3.94 0.62 มาก 

3.ความชดัเจนของการข้อมลูบนจอ 4.13 0.79 มาก 

4.รูปแบบตวัอกัษรมีขนาดและสี อา่นง่าย ชดัเจน 3.91 0.93 มาก 

5.การเลือกใช้สีหน้าจอ มีความเหมาะสม 4.00 0.72 มาก 

6.เมนกูารใช้งาน ง่าย ไมซ่บัซ้อน 4.50 0.57 มากที.สดุ 

7.ปุ่ มการใช้งาน(Icon)มีความเหมาะสม ชดัเจน 4.06 0.72 มาก 

8.รูปภาพมีความชดัเจน เหมาะสม 4.28 0.92 มาก 

รวมเฉลี�ย (ด้านที� 1) 4.10 0.74 มาก 

ด้านเนื Nอหา 

9.รูปแบบการนําเสนอเนื +อหา 3.66 0.65 มาก 

10.ขอบเขตของเนื +อหาสตัว์อนัดบัค้างคาวแตล่ะชนิด 3.78 0.87 มาก 

11.ความถกูต้องของเนื +อหาสตัว์อนัดบัค้างคาวที.นําเสนอ 3.94 0.67 มาก 

12.เนื +อหาของข้อมลูสอดคล้องกบัความต้องการ 4.13 0.79 มาก 

13.ข้อมลูที.ได้ตรงกบัขอบขา่ยงานที.ต้องการ 3.97 0.69 มาก 

รวมเฉลี�ย (ด้านที� 2) 3.90 0.73 มาก 

ด้านการสืบค้นข้อมูล 

14.ความสะดวกในการสืบค้นข้อมลู 4.41 0.67 มาก 

15.ขอบเขตของรายงานที.ใช้ในการสืบค้น 4.09 0.64 มาก 
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ตารางที� 10 แสดงคา่เฉลี.ยและสว่นเบี.ยงเบนมาตรฐานรายด้าน/รายข้อ (ตอ่) 
 

รายการ Mean S.D 
ระดบั     

ความพงึพอใจ 

ด้านการสืบค้นข้อมูล(ต่อ) 

16.จํานวนรายการที.ใช้ในการสืบค้น 3.66 0.60 มาก 

17.ความเหมาะสมของรูปแบบที.ใช้ในการสืบค้น 4.06 0.72 มาก 

18.ขั +นตอนในการสืบค้น 4.22 0.61 มาก 

19.เวลาที.ใช้ในการสืบค้น 4.09 0.73 มาก 

20.ผลการสืบค้นข้อมลูตรงกบัความต้องการ 4.03 0.74 มาก 

21.รายละเอียดของผลการสืบค้น 3.84 0.81 มาก 

รวมเฉลี�ย (ด้านที� 3) 4.05 0.69 มาก 

 
  จากตารางที. 10 ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐาน รายด้าน/รายข้อของความ
คดิเห็นเกี.ยวกบัความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมลูพบว่าความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบฐานข้อมลูที.
มีตอ่ระบบฐานข้อมลูในด้านตา่ง ๆ อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยในการออกแบบหน้าจอฐานข้อมลู ข้อ
ที. 6.เมนูการใช้งาน ง่าย ไม่ซบัซ้อน มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัหนึ.ง ด้านเนื +อหา ข้อที. 12.เนื +อหาของ
ข้อมูลสอดคล้องกับความต้องการ มีความพึงพอใจเป็นอันดบัหนึ.ง ด้านการสืบค้นข้อมูล ข้อที. 14.         
ความสะดวกในการสืบค้นข้อมลู มีความพงึพอใจเป็นอนัดบัหนึ.ง 
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ตอนที� 2 ข้อเสนอแนะ 
 
ตารางที� 11 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้ระบบฐานข้อมลู 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จํานวน ร้อยละ 
1.การออกแบบฐานข้อมลูไม่สวยงาม 4 1.28 

2.ออกแบบหน้าจอได้เหมาะสม สวยงาม 9 2.88 

3.รูปภาพและตวัอกัษรมีขนาดเล็ก
เกินไป 5 

1.60 

4.สีของหน้าจอและตวัอกัษรมืดเกินไป 6 1.92 

5.เนื +อหาตรงตามที.ต้องการ 6 1.92 

6.เนื +อหายงัไมเ่พียงพอ 15 4.8 

7.สืบค้นข้อมลูได้สะดวก 14 4.48 

 
จากตารางที. 11 พบวา่ความคดิเห็นตอ่ฐานข้อมลู มีการแสดงความคิดเห็นทั +งสามด้าน คือ  

ด้านการออกแบบหน้าจอฐานข้อมลู ด้านเนื +อหา และด้านการสืบค้นข้อมลู โดยความคดิเห็นวา่ 
เนื +อหายงัไมเ่พียงพอมากที.สดุ 



บทที� 5 
สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย 

 
5.1 สรุปและวิจารณ์การศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ 

การศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ของสัตว์อันดับค้างคาวในพื �นที ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ของประเทศไทยจํานวน 5 ชนิด ได้แก่ ค้างคาวหูหนตีูนโตเล็ก ค้างคาวเพดานเล็ก ค้างคาวปีกถุง
เคราดํา ค้างคาวมงกฎุเล็ก และค้างคาวหน้ายกัษ์สามหลืบ โดยการเตรียมโครโมโซมจากไขกระดกู
แล้วนํามาย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดาพบวา่ 

ค้างคาวหูหนูตีนโตเล็กมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด์ เท่ากับ 44 แท่ง และมีจํานวน
โครโมโซมพื �นฐานเท่ากับ 52 ทั �งในเพศผู้ และเพศเมีย โครโมโซมร่างกายประกอบด้วยชนิด          
เมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 6 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดกลาง 4 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดเล็ก 2 แท่ง 
ซบัเมทาเซนทริกขนาดเล็ก 2 แท่ง และเทโลเซนทริกขนาดเล็ก 28 แท่ง มีระบบการกําหนดเพศ    
ในระบบ XY โดยที โครโมโซมเอ็กซ์เป็นชนิดซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่และโครโมโซมวายเป็น
ชนิดอะโครเซนทริกขนาดเล็ก สําหรับค้างคาวเพดานเล็กมีสตูรคาริโอไทป์ดงันี � 

2n = 44 = Lm
6 + Mt

4 + Sm
2 + Ssm

2 + St
28 + sex chromosome 

ค้างคาวเพดานเล็กมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 36 แท่ง และมีจํานวนโครโมโซม
พื �นฐานเท่ากับ 72 ทั �งในเพศผู้ และเพศเมีย โครโมโซมร่างกายประกอบด้วยโครโมโซมชนิด          
เมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 6 แทง่ เมทาเซนทริกขนาดเล็ก 2 แท่ง ซบัเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 6 แท่ง 
เทโลเซนทริกขนาดใหญ่ 8 แท่ง เทโลเซนทริกขนาดกลาง 8 แท่ง เทโลเซนทริกขนาดเล็ก 4 แท่ง     
มีระบบการกําหนดเพศในระบบ XY โดยที โครโมโซมเอ็กซ์เป็นชนิดซบัเมทาเซนทริกขนาดใหญ่และ
โครโมโซมวายเป็นชนิดเทโลเซนทริกขนาดเล็ก โดยค้างคาวเพดานเล็กมีสตูรคาริโอไทป์ดงันี � 

2n = 36 = Lm
6 + Mt

4 + Sm
2 + Ssm

2 + St
28 + sex chromosome 

ค้างคาวปีกถุงเคราดํามีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 42 แท่ง และมีจํานวน
โครโมโซมพื �นฐานเท่ากับ 72 ทั �งในเพศผู้ และเพศเมีย โครโมโซมร่างกายประกอบด้วยชนิด          
เมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 12 แท่ง เทโลเซนทริกขนาดใหญ่ 2 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดกลาง 4 แท่ง   
ซบัเมทาเซนทริกขนาดกลาง 2 แท่ง ซบัเมทาเซนทริกขนาดเล็ก 6 แท่ง อะโครเซนทริกขนาดเล็ก    
2 แท่ง และเทโลเซนทริกขนาดเล็ก 12 แท่ง มีระบบการกําหนดเพศในระบบ โดยที โครโมโซมเอ็กซ์
เป็นชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ่และโครโมโซมวายเป็นชนิดซับเมทาเซนทริกขนาดเล็ก     
ค้างคาวปีกถงุเคราดํามีสตูรคาริโอไทป์ดงันี � 



 OP 

2n = 42 = Lm
12 + Lt

2 + Mm
4 + Msm

2 + Ssm
6 + Sa

2 + St
12 + sex chromosome 

ค้างคาวมงกฎุเล็กมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 62 แท่ง และมีจํานวนโครโมโซม
พื �นฐานเท่ากับ 64 ทั �งในเพศผู้ และเพศเมีย โครโมโซมร่างกายประกอบด้วยชนิดเทโลเซนทริก 
ขนาดใหญ่ 26 แทง่ เทโลเซนทริกขนาดกลาง 12 แท่ง และเทโลเซนทริกขนาดเล็ก 22 แท่ง มีระบบ
การกําหนดเพศในระบบ XY โดยที โครโมโซมเอ็กซ์เป็นชนิดอะโครเซนทริกขนาดใหญ่และ
โครโมโซมวายเป็นชนิดอะโครเซนทริกขนาดเล็ก ค้างคาวมงกฎุเล็กมีสตูรคาริโอไทป์ดงันี � 

2n = 62 = Lt
26 + Mt

12 + St
22 + sex chromosome 

ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 32 แท่ง และมีจํานวน
โครโมโซมพื �นฐานเท่ากับ 62 ทั �งในเพศผู้ และเพศเมีย โครโมโซมร่างกายประกอบด้วยชนิด          
เมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 14 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 2 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดกลาง     
4 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง 4 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดเล็ก 2 แท่ง ซับเมทาเซนทริก    
ขนาดเล็ก 2 แท่ง เทโลเซนทริกขนาดเล็ก 2 แท่ง มีระบบการกําหนดเพศในระบบ XY โดยที 
โครโมโซมเอ็กซ์เป็นชนิดซบัเมทาเซนทริกขนาดใหญ่และโครโมโซมวายเป็นชนิดซบัเมทาเซนทริก
ขนาดเล็ก ค้างคาวหน้ายกัษ์สามหลืบมีสตูรคาริโอไทป์ดงันี � 

2n = 32 = Lm
14 + Lsm

2 + Mm
4 + Msm

4 + Sm
2 + Ssm

2 + St
2+ sex chromosome 
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ตารางที� 12 ข้อมลูพนัธุศาสตร์เซลล์ของสตัว์อนัดบัค้างคาว 5 ชนิด 
 

ชนิดค้างคาว ชื�อวิทยาศาสตร์ 
Diploid 

chromosome 
number (2n) 

Fundamental 
number (NF) 

1. ค้างคาวหหูนตีูนโตเล็ก Myotis horsfiledii 44 52 

2. ค้างคาวเพดานเล็ก Scotophilus kuhlii 36 72 

3. ค้างคาวปีกถงุเคราดํา Taphozous melanopogon 42 72 

4. ค้างคาวมงกฎุเล็ก Rhinolophus pusillus 62 64 

5. ค้างคาวหน้ายกัษ์สามหลืบ Hipposideros larvatus 32 62 

 
จากตารางที  12 พบว่าค้างคาวทั �ง 5 ชนิดที ทําการศึกษามีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด์  

(2n) ในช่วง 32 ถึง 62 มีจํานวน fundamental number (NF) ในช่วง 52 ถึง 72 ซึ งแสดงถึง    
ความหลากหลายทางพันธุกรรมระหว่างชนิดของค้างคาวในเขตพื �นที ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จากผลการทดลองในครั �งนี �ที พบวา่ค้างคาวหหูนตีูนโตเล็กมีจํานวน 2n=44 แท่ง มีความสอดคล้อง
กบัผลการศกึษาของ Wu et al. (2009) ที รายงานว่าค้างคาวหหูนตีูนโตเล็ก (Myotis horsfieldii)  
มีจํานวน 2n=44 แท่ง สําหรับค้างคาวเพดานเล็กมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 36 แท่ง     
เป็นผลการศกึษาที สอดคล้องกบัรายงานของ Harada et al. (1982) และ Volleth et al. (2006)   
ที ระบุว่าค้างคาวเพดานเล็ก (Scotophilus kuhlii) มีจํานวนโครโมโซม 2n=36 แท่ง                   
เช่นเดียวส่วนค้างคาวปีกถงุเคราดําที พบว่ามีจํานวนโครโมโซมพื �นฐานเท่ากบั 72 ทั �งในเพศผู้และ
เพศเมียในครั �งนี �มีความแตกต่างจากผลการศึกษาของ Hood et al. (1988) ที รายงานว่า    
ค้างคาวปีกถุงเคราดํา (Taphozous melanopogon) มีจํานวนโครโมโซมพื �นฐานเท่ากับ 67        
ในเพศผู้  และ 68 ในเพศเมีย ค้างคาวมงกฎุเล็กมีจํานวน 2n=62 แท่ง สอดคล้องกบัผลการศกึษา
ของ Harada et al. (1982), Harada et al. (1985b), Hood et al. (1988) และ Wu et al. (2009) 
ที รายงานว่าค้างคาวมงกฏุเล็ก (Rhinolophus pusillus) มีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากนั คือ 
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2n=62 แทง่ นอกจากนี �ค้างคาวหน้ายกัษ์สามหลืบที ศกึษาในครั �งพบว่ามีจํานวน 2n=32 แท่ง ยงัมี
ความสอดคล้องกบัรายงานของ Harada et al. (1982), Harada et al. (1985), Hood et al. 
(1988) และ Yi and Harada (2006) 
 
5.2 สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษาลักษณะเฉพาะของเอ็นไซม์แอลฟา-แอล-     

ฟูโคซเิดส 
การศึกษาลักษณะเฉพาะของเอนไซม์แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสของสัตว์อันดับค้างคาว     

ในพื �นที ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจํานวน 5 ชนิด ได้แก่ (1) ค้างคาวหหูนตีูนโตเล็ก 
(2) ค้างคาวเพดานเล็ก (3) ค้างคาวปีกถุงเคราดํา (4) ค้างคาวมงกฎุเล็ก และ (5) ค้างคาว       
หน้ายักษ์สามหลืบโดยใช้เทคนิคทางด้านชีววิทยาโมเลกุลพบว่าค้างคาวทั �ง 5 ชนิดมี               
แบบแผนโปรตีนหลกัทั �งสิ �น 8 แถบหลกั ซึ งมีนํ �าหนกัโมเลกลุเท่ากบั 124, 79, 68, 61, 46, 36,     
30 และ 16 กิโลดาล โดยมีความเข้มข้นโปรตีน 1.16, 2.62, 2.50, 2.58 และ 2.82 µg/µl 
ตามลําดบั ซึ งการที ค้างคาวแต่ละชนิดมีปริมาณโปรตีนในสารสกัดจากตบัไม่เท่ากันเป็นผลให้
ความเข้มของแถบโปรตีนที ได้จากเทคนิค SDS-PAGE ไมเ่ทา่กนั ส่วนการวิเคราะห์นํ �าหนกัโมเลกลุ         
ของแถบโปรตีนแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสที ปรากฏบนแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์พบว่านํ �าหนักโมเลกุล     
ของแอลฟา-แอล-ฟูโคซิ เดสที ไ ด้จากโปรตีนในตับค้างคาวทั �ง 5 ชนิดมีขนาดเท่ากับ                     
(1) 66 (2) 69 และ 57 (3) 66 และ 45 (4) 66 51 และ 37 และ (5) 67 กิโลดาลตนัตามลําดบั 

การศกึษาครั �งนี �แสดงให้เห็นว่าโพลีโคลนอลแอนติบอดีที ผลิตจากแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดส

ในตบัมนุษย์ Goat anti human liver α-L-fucosidase polyclonal antibody สามารถจดจํา
แอลฟา-แอล-ฟโูคซิเดสจากตบัค้างคาวชนิดตา่ง ๆ ได้ ซึ งสอดคล้องกบังานวิจยัของ Johnson และ 
Alhadeff (1991) ที พบว่าแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสของสัตว์เลี �ยงลูกด้วยนมมักจะมีโครงสร้าง
คล้ายคลึงกนั และสามารถถูกจดจําได้โดยแอนติบอดีชนิดเดียวกนั และยงัสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Shoarinejad et al. (1993) และ Shoarinejad and Alhadeff (1993) ที พบว่าแอลฟา-แอล-  
ฟูโคซิเดสจากตับหนูขาวและหนูแฮมสเตอร์สามารถถูกจดจําได้ด้วยโพลีโคลนอลแอนติบอดี         
ที เตรียมจากตับมนุษย์ แสดงว่าแอนติบอดีดงักล่าวสามารถจดจําแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสของ
สิ งมีชีวิตชนิดอื นได้ โดยอาจเป็นผลจากการที ยีนที ควบคุมการสร้างแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดส         
ในสิ งมีชีวิตแต่ละชนิดมีสายวิวัฒนาการมาร่วมกัน และยีนนั �นได้ถูกอนุรักษ์ (conserved) ไว้      
จงึเป็นข้อมลูที สนบัสนนุวา่แอลฟา-แอล-ฟโูคซิเดสเป็นเอนไซม์ที มีความสําคญัในสิ งมีชีวิต 
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ตารางที� 13 ลกัษณะเฉพาะของเอนไซม์แอลฟา-แอล-ฟโูคซิเดสของสตัว์อนัดบัค้างคาว 5 ชนิด 
 

ชนิดค้างคาว ชื�อวิทยาศาสตร์ 
ความเข้มข้น

โปรตีน (µg/µl) 

นํ Nาหนัก
โมเลกุล 
(kDa) 

1. ค้างคาวหหูนตีูนโตเล็ก Myotis horsfiledii 1.16 66 

2. ค้างคาวเพดานเล็ก Scotophilus kuhlii 2.26 69, 57 

3. ค้างคาวปีกถงุเคราดํา Taphozous melanopogon 2.50 66, 45 

4. ค้างคาวมงกฎุเล็ก Rhinolophus pusillus 2.58 66, 51, 37 

5. ค้างคาวหน้ายกัษ์สามหลืบ Hipposideros larvatus 2.82 67 

 
5.3 สรุปและวิจารณ์ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยา 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยาของสัตว์อันดบัค้างคาวในพื �นที   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จํานวน 5 ชนิด โดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูล My SQL   
ผู้ ใ ช้ สามารถอ่าน ข้อมูล ทางจ อภ าพ แล้ วจัดพิม พ์ เ อกสารไ ด้  โดยสามารถ สืบ ค้นไ ด้ ที  
http://www.research.bru.ac.th ผู้ วิจัยกําหนดคุณสมบัติของฐานข้อมูลให้สามารถติดต่อกับ
ฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยาของสตัว์อนัดบัค้างคาวในพื �นที ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ สามารถบนัทึก ปรับปรุง แก้ไขสืบค้น และบํารุงรักษาข้อมูล
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องมีการกําหนดสิทธิ�ในการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทผู้ ใช้  
การใช้ฐานข้อมลูมีความสะดวก ง่ายตอ่การเรียนรู้และการใช้งานและสามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา
จากเครื องคอมพิวเตอร์ที เชื อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยา     
ของสัตว์อันดบัค้างคาวในพื �นที ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จํานวน 5 ชนิด ได้แก่ 
ค้างคาวหหูนตีูนโตเล็ก ค้างคาวเพดานเล็ก ค้างคาวปีกถงุเคราดํา ค้างคาวมงกฎุเล็ก และค้างคาว
หน้ายกัษ์สามหลืบ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบฐานข้อมูลเรื องฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์     
ทางชีววิทยาของสัตว์อันดับค้างคาวในพื �นที ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพบว่า      
ผู้ ใช้ระบบฐานข้อมูลมีความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดบัมากทุกด้าน   
โดยในหัวข้อการออกแบบหน้าจอฐานข้อมูลมีความพึงพอใจเป็นอันดับหนึ งต่อประเด็นเมน ู       
การใช้งานที ง่ายและไมซ่บัซ้อน สําหรับด้านเนื �อหามีความพึงพอใจมากที สดุในประเด็นเนื �อหาของ
ข้อมูลมีความสอดคล้องกับความต้องการ ส่วนด้านการสืบค้นข้อมูลมีความพึงพอใจมากที สุด      
ในประเด็นความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล นอกจากนี �จากการสรุปข้อความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะยังพบว่าผู้ ใช้ระบบฐานข้อมูลมีความต้องการเพิ มเติมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ออกแบบหน้าจอฐานข้อมูล ด้านเนื �อหา และด้านการสืบค้นข้อมูล ซึ งแสดงถึงความสนใจและ      
ความต้องการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 
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1. การเตรียมอาหารและสารเคมี 
1.1 การเตรียม Stock media 

อาหารเพาะเลี ยงโครโมโซม (Chromosome media) ชนิด RPMI 1640 
นํ ายาที.ใช้เตรียม 
1. RPMI 1640 powder 
2. NaHCO3  crystal 
3. 1 N HCl 
4. 1 N NaOH 
5. นํ ากลั.น (Distilled water) 
วิธีเตรียม 
1. ละลายผง RPMI 1640 1 ซองใน Erlenmeyer flask ที.มีนํ ากลั.นอยู ่500 

มิลลิลิตร ล้างผง RPMI 1640 ที.ตดิอยูใ่นซองออกจนแนใ่จวา่ไมมี่ผงของ RPMI 1640 ตดิอยู ่    
เตมินํ ากลั.นจนได้ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร เขยา่จนผงละลายเข้ากนัได้ดี 

2. ชั.ง NaHCO3 2.0 กรัม ละลายผลกึ NaHCO3ในสารละลาย RPMI 1640      
เขยา่จนผลกึ NaHCO3ละลายหมด 

3. ปรับ pHโดยใช้ 1 N HCl และ 1 N NaOH ให้ได้ pH 6.8-6.9 
4. ทําให้ปลอดเชื อ (sterile) โดยใช้ Millipore membrane filter ขนาด 0.2 ไมครอน 
5. แบง่ใสข่วด ๆ ละ 100 มิลลิลิตร (Aseptic technique) เก็บไว้ที.อณุหภมูิ           

2-8 องศาเซลเซียส 
 

1.2 การเตรียมอาหารเพาะเลี +ยงเลือด (Working media) 
เตรียมอาหารเพาะเลี ยงเลือด 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย 
1. RPMI1640 solution 80 มิลลิลิตร 
2. Fetal calf serum 20 มิลลิลิตร 
3. Penicillin/Streptomycin 1-2 มิลลิลิตร 
4. Mitogen 1-2 มิลลิลิตร 
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1.3 การเตรียม Hypotonic solution 
สารละลาย Hypotonic solution 0.075 M HCl 
นํ ายาที.ใช้เตรียม 
1. KCl crystal 
2. นํ ากลั.น 
วิธีเตรียม (ปริมาตรที.เตรียม 100 มิลลิลิตร) 
ชั.งผลึก KCl 0.5588 กรัม ละลายในนํ ากลั.น 100 มิลลิลิตร เขย่าจนผลึกละลาย

หมด แล้วเก็บใสข่วดไว้ที.อณุหภมูิห้อง 
หมายเหต:ุ นํ ายานี มีอายกุารใช้งาน 1-2 สปัดาห์ 

 
1.4 การเตรียม Colchicine 

- สตูรที. 1 ชั.ง Colchicine 0.002 กรัม ละลายนํ ากลั.น 10 มิลลิลิตร จะได้ความเข้มข้น
เป็น 0.2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 

- สตูรที. 2 ชั.ง Colchicine 0.001 กรัม ละลายนํ ากลั.น 10 มิลลิลิตร จะได้ความเข้มข้น
เป็น 0.1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 

- เก็บ Colchicine powder ไว้ที.อณุหภมูิ 2-8 องศาเซลเซียส 
 

1.5 การเตรียม Fixative 
สารที.ใช้เตรียม 
1. Glacial acetic acid  
2. Absolute methanol 
วิธีเตรียม 
ใช้ Glacial acetic acid 1 ส่วน ผสมกบั Absolute methanol 3 ส่วน เก็บใส่ขวดแช ่

ในตู้ เย็น (ต้องเตรียมใหมท่กุครั ง) 
 

1.6 การเตรียม Sorensen buffer 
สารที.ใช้เตรียม 
1. Stock solution A : ใช้ KH2PO4 9.1 กรัม  ละลายนํ ากลั.น 1,000 มิลลิลิตร 
2. Stock solution B : ใช้ NaHPO4 9.5 กรัม  ละลายนํ ากลั.น 1,000 มิลลิลิตร 
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วิธีเตรียม 
ทําการผสม Stock solution A ปริมาตร 50.8 มิลลิลิตร เข้ากบั Stock solution B 

ปริมาตร 49.2 มิลลิลิตร จะได้ Sorensen buffer (pH 6.8) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
 

1.7 การเตรียมสีย้อม Giemsa 
การเตรียมสีจิมซา่ 10% (10% Giemsa’s solution) 
สีจิมซ่า 10% เตรียมจาก Giemsa’s stain ใช้ชนิด Stock Giemsa’s solution โดยดดู

สีจิมซา่จาก Stock Giemsa’s solution มา 5 มิลลิลิตร ละลายใน Sorensen buffers 45 มิลลิลิตร 
 

1.8 การเตรียม methotrexate 

สารละลาย Methotrexate (10-5M) ใช้ MTX vial 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (5×10-3M) 
1. เจือจาง 2:100 (10-4 M) โดยเตมิ MTX 2.0 มิลลิลิตร ลงใน HBSS 98.0 มิลลิลิตร 
2. เจือจาง 1:100 (10-5 M) โดยเตมิสารละลาย MTX (10-4 M) จํานวน 5.0 มิลลิลิตร 

ลงในสารละลาย HBSS ปริมาตร 45.0 มิลลิลิตร 
 

1.9 การเตรียม phytoheamagglutinin (PHA) 
นํ ายาที.ใช้เตรียม 
1. PHA powder 
2. นํ ากลั.น 
วิธีเตรียม 
ละลายผง PHA ด้วยนํ ากลั.น 10 มิลลิลิตร เขยา่ให้เข้ากนั เก็บไว้ที. 2-8 องศาเซลเซียส 

 
1.10 สารละลาย 1N HCl 

นํ ายาที.ใช้เตรียม 
1. Conc. HCl (กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น) 
2. นํ ากลั.น 
วิธีเตรียม (ปริมาตรที.เตรียม 500 มิลลิลิตร) 
ผสม Conc. HCl จํานวน 43.68 มิลลิลิตร เข้ากับนํ ากลั.น 456.32 มิลลิลิตร       

โดยคอ่ย ๆ เทกรด HCl ใส่ลงในนํ ากลั.น (ข้อควรระวงั ให้เทกรด HCl ลงในนํ ากลั.นเท่านั น โดยห้าม
เทนํ ากลั.นลงในกรด HCl เป็นอนัขาด) 
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1.11 สารละลาย 1N NaOH 
นํ ายาที.ใช้เตรียม 
1. NaOH crystal 
q. นํ ากลั.น 
วิธีเตรียม (ปริมาตรที.เตรียม 500 มิลลิลิตร) 
ชั.งผลึก NaOH 20 กรัม ละลายในนํ ากลั.น 500 มิลลิลิตร เก็บใส่ขวดไว้ที.

อณุหภมูิห้อง 
 

1.12 สารละลาย thymidine (15 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 
ใช้ Thymidine 150 มิลลิกรัม ละลายใน Sterile PBS 10 มิลลิลิตร 

 
1.13 Hank,s balance salt solution (HBSS) 

นํ ายาที.ใช้เตรียม 
1. HBSS powder 
2. NaHCO3 crystal 
3. 1 N, HCl 
4. 1 N, NaOH 
r. นํ ากลั.น 
วิธีเตรียม 
1. ละลาย HBSS powder 1 ซองใน Erlenmeyer flask ที.มีนํ ากลั.นอยู่ 500 

มิลลิลิตร ล้างผง HBSS ที.ติดอยู่ในซองออกให้หมด เติมนํ ากลั.นจนได้ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร 
เขยา่จนผงละลายเข้ากนัได้ดี 

2. ชั.ง NaHCO3  0.35 กรัม ละลายผลึก NaHCO3 ในสารละลาย HBSS เขย่าจน
ผลกึละลายหมด 

3. ปรับ pH โดยใช้ 1 N HCl และ 1 N NaOH จนได้ pH 7.1-7.3 
4. ทําให้ปลอดเชื อโดยใช้ Millipore membrane filtration ขนาด 0.2 ไมครอน 
5. แบง่ใสข่วด ๆ ละ 100 มิลลิลิตร (Aseptic technique) เก็บที. 2-8 องศาเซลเซียส 
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1.14 การเตรียมสารละลาย banding trypsin 
นํ ายาที.ใช้เตรียม 
1. Bacto trypsin powder (Difco Lab) 
2. 0.9% NaCl (normal saline) 
3. นํ ากลั.น 
วิธีเตรียม 
Stock solution 

ละลาย Trypsin powder ด้วย Sterile distilled water 10 มิลลิลิตร เขย่าจนผง 
trypsin ละลายหมด เก็บไว้ที. 2-8 องศาเซลเซียส 

Working solution 
ใช้ Stock solution 1 มิลลิลิตร ผสมกบั 0.9% NaCl 19 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากนั

เก็บไว้ที. 2-8 องศาเซลเซียส 
 

2. การเตรียมสไลด์ 
2.1 นําสไลด์มาล้างด้วยผงซกัฟอก หรือนํ ายาล้างจานจนแนใ่จวา่สะอาดดี 
2.2 ล้างนํ าเปลา่โดยถใูห้สะอาดด้วยฟองนํ าจนแนใ่จว่าคราบนํ ายาที.ใช้ล้างนั นออกหมด 

แล้วล้างด้วยนํ าเปล่าอีก 2-3 ครั ง 
2.3 นําสไลด์ไปแชใ่น 1 N HCl อยา่งน้อย 1 คืน 
2.4 แล้วนําสไลด์ไปเก็บไว้ในนํ ากลั.น แชใ่นตู้ เย็น 
2.5 การหยดเซลล์ลงบนสไลด์ต้องหยดในสภาพที.สไลด์เย็นจัด หลังจากที.นําสไลด์

ออกมาจากการแชเ่ย็นในชอ่งแชเ่ย็นได้ไมน่าน 
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3. ส่วนประกอบของอาหาร RPMI1640  
สว่นประกอบของอาหาร RPMI1640 อ้างอิงจาก Butler and Dawson (1992) มีดงันี  

 
ส่วนประกอบ RPMI 1640 ส่วนประกอบ RPMI 1640 

Inorganic salts (mg/l)  Proline 20.00 

NaCl 6,000.00 Serine      30.00 

KCl 400.00 Threonine 20.00 

Ca(NO3)2.4H2O 100.00 Tryptophan 5.00 

MgSO4.7H2O 100.00 Tyrosine 20.00 

Na2HPO4.7H2O 1,512.00 Valine 20.00 

NaHCO3 2000.0 Vitamins/cofactors (mg/l)  

L-Amino acids (mg/l)  p – Aminobenzoic acid 1.00 

Arginine 200.00 Biotin 0.20 

Asparagine 50.00 Choline.Cl 3.00 

Aspartic acid 20.00 Folic acid 1.00 

Cystine 50.00 Inositol 35.00 

Glutamic acid 20.00 Nicotinamide 1.00 

Glutamine 300.00 Pantothenate.Ca 0.25 

Glycine 10.00 Pyridoxine.HCl 1.00 

Histidine 15.00 Riboflavin 0.20 

Hydroxyproline 20.00 Thiamine.HCl 1.00 

Isoleucine 50.00 Vitamin B12 0.005 

Leucine 50.00 Other components (mg/l)  

L-Amino acids (mg/l)  Glutathione 1.00 

Lysine.HCl 40.00 Phenol red 5.00 

Methionine 15.00 D-Glucose 2,000.00 

Phenylalanine 15.00 CO2 (gas phase) (%) 5.00 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การศึกษาลักษณะเฉพาะของเอ็นไซม์แอลฟา-แอล-ฟูโคซเิดส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 

 

1. การเตรียมสารเคมี 
10% Sodium dodecyl sulphate (SDS) stock, TV 100 ml  

 Sodium dodecyl suphate   10 g 

  TV dH2O   100 ml 

 

10% Ammonium persulphate (APS) , TV 100 ml  

 Ammonium persulphate  10 g 

  TV dH2O   100 ml 

 

10X Electrophoresis buffer, TV 100 ml 

 Glycine    14.40 g 

 Tris base   3.03 g 

 TV dH2O   100 ml 

 

1X Electrophoresis buffer for running gel, TV 500 ml 

 10X Electrophoresis buffer 50 ml 

10% SDS   5 ml 

 TV dH2O   500 ml 

 

4X Sample buffer 

 0.5 M Trid-HCl pH 6.8*  4 ml 

 Glycerol   3.2 ml 

 SDS    0.64 g 
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 β-merceptoethanol  1.6 ml 

 0.4% (w/v) Bromophenol Blue 250 µl 

* การเตรียม 0.5 M Trid-HCl pH 6.8 stock 50 ml 

ชัBง Tris base มา 3 g แล้วเติม dH2O ลงไปประมาณ 40 ml จากนั Oนจึงนําไป stirrer ให้
ละลายจนหมด ปรับพีเอชด้วย HCl เข้มข้น (12 Normal) จนได้พีเอชตามทีBต้องการแล้วนําไปปรับ
ปริมาตรรวม (TV) ให้ได้ 50 ml ด้วย dH2O เก็บทีBอณุหภมูิ 4 องศาเซลเซียส 

 

10X Separating gel buffer, TV 100 ml 

Tris base   45.38 g 

12 N HCl   5 ml 

 TV dH2O   100 ml 

 

10X Stacking gel buffer, TV 100 ml 

Tris base   15.12 g 

12 N HCl   10 ml 

 TV dH2O   100 ml 

 

10% Separating gel, TV 16.688 ml  

30% Acrylamide   5.57 ml 

10X Separating buffer  1.67 ml 

10% SDS   0.167 ml 

dH2O    9.19 ml 

TEMED   8.33 µl 
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10% APS   83.33 µl 

 

4% Stacking gel, TV 3.996 ml 

30% Acrylamide   0.54 ml 

10X Stacking buffer  0.4 ml 

10% SDS   40 µl 

dH2O    2.98 ml 

TEMED    2 µl 

10% APS   34 µl 

 

Standard molecular weight marker (Amersham) 

- 1 ขวด Low molecular weight calibration kit for SDS (Amersham) นําไปเติมด้วย       

200 µl 1X Sample buffer แล้วผสมให้เข้ากนั 
*หมายเหต ุ

1. ถ้าย้อมด้วย Coomassie blue ให้ load ประมาณ 3 µl 
2. ถ้าย้อมด้วย Silver staining ให้นํา Stock ให้เจือจาง 50 เท่า ด้วย 1X Sample 

buffer แล้วนําไป Load ประมาณ 5 µl 
 

Protein marker ประกอบด้วย 

Phosphorylase b   97,000 Da 

Albumin    66,000 Da 

Ovalbumin    45,000 Da 

Carbonic anhydase   30,000 Da 

Trypsin inhbitor   20,100 Da 
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α Lactalbumin   14,400 Da 

 

10X Transfer buffer, TV 250 ml 

Tris base   7.5 g 

Glycine    36 g 

 TV dH2O   250 ml 

 

1X Transfer buffer, TV 200 ml 

10X Transfer buffer  20 ml 

100% Methanol   40 ml 

 TV dH2O   200 ml 

 

Marker stain, TV 100 ml 

0.1% Coomassie brilliant blue R-250 

100% Methanol   50 ml 

Glacial acetic acid  10 ml 

dH2O    40 ml 

 

Marker destain, TV 100 ml 

100% Methanol   50 ml 

Glacial acetic acid  10 ml 

dH2O    40 ml 
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Super Tris-buffered saline (STBST) pH 7.4 (ทีBมี 0.1% Tween 20) 

NaCl    9 g 

Tris base   2.42 g 

Tween 20   1 ml 

 TV dH2O,   1 Liter 

pH 7.4 

 

2% Advance ECL blocking agent  
- เขยา่ผง Advance ECL blocking agent ในภาชนะให้เข้ากนั 
- ชัBงผง Advance ECL blocking agent 2 g (2% w/v) ละลายใน 100 ml STBST 

(0.1%Tween 20) 
- เขยา่แรง ๆ (ปิดภาชนะด้วย Parafilm)  
- นําไป Stirrer ประมาณ 15 นาที จนกระทัBงผงสารละลายหมด 
- เก็บทีBอณุหภมูิ 4 องศาเซลเซียส ได้นาน 24 ชัBวโมง 

 
Developer, TV 500 ml 

GBX Developer   100 ml 

dH2O    400 ml 
 

Fixer, TV 500 ml 

GBX Fixer   100 ml 

dH2O    400 ml 
 

การเจือจาง Antibody 

Primary antibody (Goat anti human liver α–L-Fucosidase antibody)  
เตรียม Stock 1 : 100 (ใน STBST, 0.1% Tween 20) นํามาใช้ 



101 

 

 1 : 10,000  ใช้ 1 : 100 ใน STBST 2% Blocking agent advance ECL 
 1 : 25,000 ใช้ 1 : 250 ใน STBST 2% Blocking agent advance ECL 
 1 : 50,000 ใช้ 1 : 500 ใน STBST 2% Blocking agent advance ECL 
 1 : 75,000 ใช้ 1 : 750 ใน STBST 2% Blocking agent advance ECL 
 1: 100,000 ใช้ 1 : 1000 ใน STBST 2% Blocking agent advance ECL 
 

Secondary antibody (Rabbit anti goat horseradish peroxidase conjugated (HRP)) 
เตรียม Stock 1 : 1,000 (ใน STBST, 0.1% Tween 20) นํามาใช้ 

 1 : 50,000  ใช้ 1 : 50 ใน STBST 2% Blocking agent advance ECL 
 1 : 100,000 ใช้ 1 : 100 ใน STBST 2% Blocking agent advance ECL 
 1 : 250,000 ใช้ 1 : 250 ใน STBST 2% Blocking agent advance ECL 
 1 : 500,000 ใช้ 1 : 500 ใน STBST 2% Blocking agent advance ECL 
 

ตวัอย่าง 

ต้องการเตรียม Primary antibody 1 : 50,000 ใน STBST 2% Blocking agent advance 
ECL ปริมาตร 15 ml 

วิธีการ จากสดัส่วน Primary antibody 1 : 50,000 ใช้ 1 : 500 ใน STBST 2% Blocking 
agent advance ECL 

นัBนคือ ถ้าเตรียม STBST 2% Blocking agent advance ECL ปริมาตร 500 µl ต้องดดู 

Primary antibody stock 1 : 100 มา 1 µl 

ถ้าเตรียม STBST 2% Blocking agent advance ECL ปริมาตร 15,000 µl (15ml) ต้อง

ดดู Primary antibody stock 1 : 100 มา (15,000 x 1) / 500 = 30 µl 
 

การย้อมแผน่ PVDF membrane ทีBมี Marker proteins ด้วยสี coomassie blue 

 นําแผน่ PVDF membrane ทีBมี Marker proteins ทีBผ่านการย้ายโปรตีนแล้ว นํามาย้อมใน 
Marker stain ทีBมี 0.1% Coomassie brilliant blue R-250 ประมาณ 5 นาที แล้วจึงล้างสีส่วนเกิด
ออกด้วย Marker destain จนเห็นแถบโปรตีนชดัเจน จากนั Oนไปทําให้แห้งตอ่ไป 
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2. การคาํนวณนํ +าหนักโมเลกุลโปรตีนที0ได้จากวิธี SDS-PAGE และ Western analysis 
2.1 นําคา่ Rf ของโปรตีนมาตรฐานในเจลแตล่ะแผ่นกบัคา่ Log ของนํ Oาหนกัโมเลกลุมาสร้าง

กราฟมาตรฐานโดยใช้คา่ Rf อยูบ่นแกน X และคา่ Log ของนํ Oาหนกัโมเลกลุอยูบ่นแกน Y 
2.2 สร้างสมการเส้นตรงของโปรตีนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 

2.3 วดัค่า Rf ของแถบโปรตีนทีBสนใจ (X) มาแทนคา่ในสมการเส้นตรงจะได้ค่า Y แล้วแก้   
anti-log ซึBงจะได้นํ Oาหนกัโมเลกลุของโปรตีนออกมาแล้วหาเฉลีBยนํ Oาหนกัโมเลกลุของโปรตีน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยา 
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1.หน้าแรกของโปรแกรม 

 

                                     ภาพ ค.1 หน้าแรกของโปรแกรม 

 

2. วิธีการค้นหาค้างคาวโดยวิธีการค้นหาจากช่ือต่าง ๆ 

2.1 การค้นหาจากช่ือสามญั 

 

 

                       ภาพ ค.2 แสดงการค้นข้อมลูค้นหาค้างคาวจากช่ือสามญั 
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2.2 การค้นหาจากช่ือวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

                ภาพ ค.3  แสดงการค้นข้อมลูค้นหาค้างคาวจากช่ือวิทยาศาสตร์ 

 

2.3 การค้นหาจากช่ือจากช่ือเรียกอ่ืน 

 

 

 

                      ภาพ ค.4 แสดงการค้นข้อมลูค้นหาค้างคาวจากช่ือเรียกอ่ืน 
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3. วิธีการดูรายละเอียดของสัตว์อันดับค้างคาว 

 

                               ภาพ ค.5 แสดงการค้นข้อมลูจากช่ือค้างคาว 

ท าได้โดยกรอกช่ือของสัตว์อันดบัค้างคาวท่ีต้องการค้นหา เช่น ค้างคาวหูหนูตีนโตเล็ก แล้วกด

แสดงผล จะปรากฏรายการของสัตว์อันดบัค้างคาวท่ีต้องการค้นหาดังรูป จากนัน้ให้กดเลือกท่ีช่ือสัตว์

อนัดบัค้างคาวท่ีต้องการก็จะปรากฏหน้าต่างรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงวีดีโอของค้างคาวหหูนูตีนโตเล็ก  

ดงัภาพท่ี ภาพ ง.6 
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                                       ภาพ ค.6 แสดงผลการค้นหาข้อมลูค้างคาว 

 

ภาพ ค.7 นกัศกึษาทดสอบใช้เว็บไซด์ฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ชีววิทยาของสตัว์อนัดบัค้างคาว 
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ภาพ ค.8 นกัศกึษาทดสอบใช้เว็บไซด์ฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ชีววิทยาของสตัว์สตัว์อนัดบัค้างคาว 

 

ภาพ ค.9 นกัศกึษาทดสอบใช้เว็บไซด์ฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ชีววิทยาของสตัว์อนัดบัค้างคาว 
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         ภาพ ค.10 นกัศกึษาทดสอบใช้เว็บไซด์ฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ชีววิทยาของสตัว์อนัดบัค้างคาว 
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1. ชื�อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายสมศกัดิW จีวฒันา 
   ชื�อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MR. Somsak Jeewattana 
2. หมายเลขบัตรประจาํตัวประชาชน 370040094942 
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3. ตาํแหน่งปัจจุบัน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
4. สถานที�ทาํงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ อําเภอเมือง 
จงัหวดับรีุรัมย์ 31000 
โทรศพัท์: (044) 611409 ตอ่ 220 
โทรสาร: 044-612858 โทรศพัท์มือถือ: 086-7198355 
e-mail: sakbru@gmail.com 

5. ประวัตกิารศึกษา ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลยัครูเพชรบรีุ 
ครุศาสตรอตุสาหกรรมมหาบณัฑิต (ค.อ.ม.) 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (ปร.ด.) ภาวะผู้ นําเพืbอการพฒันา
วิชาชีพ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 

6. สาขาวิชาที�มีความชาํนาญพเิศษ 

- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- ระบบฐานข้อมลูคอมพิวเตอร์ 
- การสืbอสารข้อมลูคอมพิวเตอร์ 

 
ผู้ร่วมโครงการวิจัยคนที� 4 

1. ชื�อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวณปภชั วรรณตรง 
   ชื�อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Napaphat Wannatong 
2. หมายเลขบัตรประจาํตัวประชาชน 3310400032530 
3. ตาํแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 
4. สถานที�ทาํงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ อําเภอเมือง 
จงัหวดับรีุรัมย์ 31000 
โทรศพัท์: 044-611221 ตอ่ 218 
โทรสาร: 044-612858 โทรศพัท์มือถือ: 089-2803408 
e-mail: wannatrong@hotmail.com 
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5. ประวัตกิารศึกษา วิทยาการสารสนเทศบณัฑิต (วส.บ.) วิทยาการ
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

6. สาขาวิชาที�มีความชาํนาญพเิศษ 

- ระบบฐานข้อมลู 
- โครงสร้างข้อมลู 
- การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถ ุ
- การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 

 

ผู้ร่วมโครงการวิจัยคนที� 5 

1. ชื�อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายพิชาภพ กะรัมย์ 
   ชื�อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Pichapob Karam 
2. หมายเลขบัตรประจาํตัวประชาชน 1310500095847 
3. ตาํแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 
4. สถานที�ทาํงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ อําเภอเมือง 
จงัหวดับรีุรัมย์ 31000 
โทรศพัท์: 044-611221 ตอ่ 218 
โทรสาร: 044-612858 โทรศพัท์มือถือ: 089-7175995 
e-mail: pichapob@gmaill.com 

5. ประวัตกิารศึกษา วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.); วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 

6. สาขาวิชาที�มีความชาํนาญพเิศษ 

- การพฒันาเว็บไซด์ด้วยโปรแกรมภาษา PHP  
- ระบบปฏิบตักิาร LINUX 
- ระบบฐานข้อมลู 
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ที�ปรึกษาโครงการวิจัย 
1. ชื�อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายสราวธุ แก้วศรี 
   ชื�อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sarawut Kaewsri 
2. หมายเลขบัตรประจาํตัวประชาชน 3340800095563 
3. ตาํแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ 
4. สถานที�ทาํงาน   สาขาวิชาชีววิทยาประยกุต์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ อําเภอเมือง จงัหวดับรีุรัมย์ 
31000 
โทรศพัท์: 044-611221 ตอ่ 130 โทรสาร: 044-612858 
โทรศพัท์มือถือ: 087-8539902 
E-mail: weapon_wut@hotmail.com 

5. ประวัตกิารศึกษา วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) จลุชีววิทยา มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) ชีววิทยา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

6. สาขาวิชาที�มีความชาํนาญพเิศษ 

 - จลุชีววิทยาทางการแพทย์ 
 - จลุชีววิทยาอตุสาหกรรม 
 - ชีววสัดศุาสตร์ 
 - ชีววิทยาโมเลกลุ 
 - พนัธุศาสตร์โมเลกลุ 
 - พนัธุศาสตร์เซลล์ 
7. รางวัลที�ได้รับ: 

 นกัวิจยัดีเดน่ ประเภทผู้ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาต ิ มหาวิทยาลยั
ราชภฏับรีุรัมย์ ประจําปีงบประมาณ 2552 
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