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ความหลากชนิดและการเลือกใช้พื้นที่อาศัยของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก
และสัตว์เลื้อยคลาน ในอ้าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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บทคัดย่อ
การศึกษาความหลากชนิดและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในอ้าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้าเนินการในช่วงฤดูฝนของปี 2557 และต่อเนื่องถึงช่วงฤดูแล้งของปี 2558 ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
ด้วยวิธีการส้ารวจแบบพบเห็นตัว (visual encounter survey) ร่วมกับการใช้เส้นทางส้ารวจ (line transect) ผลการศึกษาพบ
สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานรวม 17 วงศ์ 36 สกุล 49 ชนิด (สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 6 วงศ์ 16 สกุล 22 ชนิด
และสัตว์เลื้อยคลาน 11 วงศ์ 20 สกุล 27 ชนิด) โดยมีสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกชนิดที่เป็นรายงานการแพร่กระจายใหม่ในระดับ
จังหวัด 2 ชนิด คือ กบท่าสาร (Alcalus tasanae) ปาดจิ๋วข้างขาว (Feihyla hasanae) และสัตว์เลื้อยคลาน 1 ชนิด คือ
จิ้ งจกหิ น หางเรี ย ว (Gehyla angusticaudata) การศึ ก ษาครั้ งนี้ ไ ด้ จ้ า แนกพื้ น ที่ อ าศั ย ของสั ต ว์ ส ะเทิ น น้้ า สะเทิ น บกและ
สัตว์เลื้อยคลานออกเป็น 3 รูปแบบ ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ พื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรรม และบริเวณที่อยู่
อาศัยของมนุษย์ โดยพบสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในพื้นที่ธรรมชาติเท่ากับพื้นที่เกษตรกรรม (17 ชนิด) และบริเวณที่อยู่อาศัยมี
ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกน้อยที่สุด (6 ชนิด) ส้าหรับสัตว์เลื้อยคลานเลือกใช้ประโยชน์ในพื้นที่ธรรมชาติมาก
ที่สุด (17 ชนิด) รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม (15 ชนิด) และบริเวณที่อยู่อาศัยของมนุษย์ (7 ชนิด)
ค้าส้าคัญ: สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน, ความหลากชนิด, พื้นที่อาศัย, อ้าเภอบางสะพาน, ประจวบคีรีขันธ์

ABSTRACT
Species diversity of herpetofauna and their habitat utilization in Bang Saphan District, Prachuap Khiri Khan
Province was studied during rainy season in 2014 and continue to dry season in 2015 by using visual
encounter survey and line transect method during day and night time. The results obtained 17 families 36
genera 49 species of amphibians and reptiles (6 families 16 genera 22 species of amphibians and 11 families
20 genera 27 species of reptiles). Two anuran species (Alcalus tasanae and Feihyla hasanae) and one reptile
(Gehyra angusticaudata) were documented as new provincial records. Habitat utilization by amphibians and
reptiles in Bang Saphan District were divided into 3 types categorized by land utilization includes natural
habitat, agricultural habitat and residential area. The natural and agricultural habitats found the equal
diversity of amphibian species (17 species). The residential area found the lowest species diversity of
amphibians (6 species). In the other hand, reptiles showed the highest species diversity in natural habitat
(17 species) follow by agricultural habitat (15 species) and residential area (7 species).
Keywords: Herpetofauna, Species diversity, Habitat utilization, Bang Saphan District, Prachuap Khiri Khan
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ค้าน้า
ประเทศไทยมีภูมิประเทศและระบบนิเวศที่หลากหลายจึงมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ซึ่งรวมถึงสัตว์
สะเทิ น น้้ า สะเทิ น บกและสั ต ว์ เลื้ อ ยคลาน (Inger & Voris, 2001; Hughes et al., 2003; Wooddruff & Turner,
2009) โดยพบว่าประเทศไทยมีรายงานการพบสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานเป็นจ้านวนรวมกันทั้งสิ้น
585 ชนิ ด แบ่ ง ออกเป็ น สั ต ว์ ส ะเทิ น น้้ า สะเทิ น บกจ้ า นวน 172 ชนิ ด และสั ต ว์ เ ลื้ อ ยคลานจ้ า นวน 413 ชนิ ด
(Chuaynkern & Chuaynkern, 2012a, b) ซึ่ง ในปั จจุบั นยัง คงมีรายงานการค้นพบสัตว์ส ะเทิ นน้้า สะเทินบกและ
สัตว์เลื้อยคลานชนิดใหม่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง (Nishikawa et al., 2013; Pauwels & Sumontha, 2014)
ส้าหรับอ้าเภอบางสะพาน อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทางฝั่งตะวันตกมีสภาพภูมิประเทศเป็น พื้นที่ลาด
ชันของเขตเทือกเขาตะนาวศรี ในขณะที่ฝั่งตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพค่อนข้างราบหรือเป็นพื้นที่ราบหรือติดกับ
ชายทะเลอ่าวไทยเป็นส่วนใหญ่โดยมีล้าน้้าสายสั้นๆไหลจากทางทิศตะวันตกผ่านลงสู่อ่าวไทย กระจายอยู่ทั่วพื้นที่
(Chotmunee, 2010) ซึ่งในพื้นที่ดังกล่ าวยังไม่มีการส้ารวจและท้าการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและ
สัตว์เลื้อยคลานอย่างละเอียด จึงมีความน่าสนใจในการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการและอนุรักษ์สัตว์ทั้ง 2
กลุ่มนี้ต่อไปในอนาคต

อุปกรณ์และวิธีการ
พื้นที่ศึกษา
อ้ า เภอบางสะพาน ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ลุ่ ม น้้ า ชายฝั่ ง ทะเลของจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ระหว่ า งเส้ น ละติ จู ด ที่
11°06′22″N ถึง 11°29′34″N และเส้นลองติจูดที่ 99°16′00″E ถึง 99°35′54″E โดยฝั่งตะวันตกมีสภาพภูมิประเทศเป็น
พื้นที่ลาดชันจากเขตเทือกเขาตะนาวศรีลาดลงสู่ทิศตะวันออก ในขณะที่ฝั่งตะวันออก มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ
หรือค่อนข้างราบติดชายฝั่งทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่ของอ้าเภอบางสะพานคิดเป็นร้อยละ 59.98 ถูกใช้ประโยชน์โดย
เปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุมชน และสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เบ็ดเตล็ด เช่น ทุ่งหญ้า
ธรรมชาติ พื้นที่ลุ่ม เป็นต้น และพื้นที่น้า คิดเป็นร้อยละ 29.83 5.41 3.36 1.41 ตามล้าดับ (Chotmunee, 2010)

วิธีการศึกษา
ส้ารวจสภาพนิเวศจากแผนที่และจากการส้ารวจสถานที่จริง ก่อนด้าเนินการส้ารวจชนิดสัตว์สะเทินน้้าสะเทิน
บกและสัต ว์ เลื้ อยคลาน ทั้ง ในเวลากลางวั น และกลางคืน ด้ ว ยวิ ธีการส้ า รวจแบบพบเห็น ตั ว (visual encounter
survey) ร่วมกับการใช้เส้นทางส้ารวจ (line transect) จ้านวน 4 ครั้ง ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน โดยแบ่งเป็น
การส้ารวจในช่วงฤดูฝนจ้านวน 3 ครั้ง (จากฤดูฝน 9 เดือน ในระหว่างเดือนพฤษภาคม- เดือนกุมภาพันธ์) ครั้งละ 2 วัน
และส้ า รวจในช่ ว งฤดู ร้ อ นจ้ า นวน 1 ครั้ ง เป็ น ระยะเวลา 4 วั น จดบั น ทึ ก ชนิ ด สั ต ว์ ส ะเทิ น น้้ า สะเทิ น บกและ
สัตว์เลื้อยคลาน รวมถึงสภาพนิเวศบริเวณที่พบและถ่ายภาพสัตว์ในธรรมชาติ และจ้าแนกชนิดตามลักษณะทางสัณฐาน
ตามเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (Taylor, 1962, 1963, 1965; Chan-ard, 2003, Cox et al., 1998, 2012; Taksintum,
2003)
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ภาพที่ 1 ที่ตั้ง และขอบเขตอ้าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผลและวิจารณ์
ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ในพื้นที่อ้าเภอบางสะพาน
จากการศึกษาพบสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 1 อันดับ 6 วงศ์ 15 สกุล 22 ชนิด และสัตว์เลื้อยคลาน 1 อันดับ 12
วงศ์ 21 สกุล 27 ชนิด ดังตารางภาคผนวกที่ 1 โดยอ้างอิงการจัดหมวดหมู่ทางอนุกรมวิธานและชื่อวิทยาศาสตร์ตาม
Frost (2017) และ Chan-ard et al. (2015)
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ส้าหรับลูกอ๊อดอึ่งกรายในสกุล Xenophrys sp. นั้นไม่พบตัวเต็มวัยและไม่สามารถเลี้ยงจนเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
เป็นตัวเต็มวัยได้ จึงไม่สามารถระบุชนิดได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นลูกอ๊อดของอึ่งกรายในสกุล Xenophrys ยังมี
ลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกใกล้เคียงกันมาก ท้าให้การจ้าแนกชนิ ดจากสัณฐานวิทยาภายนอกจากลูกอ๊อดนั้น
กระท้าได้ยาก ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงไม่สามารถจ้าแนกชนิดได้ จึงระบุไว้เพียงระดับสกุลเท่านั้น
เมื่ อเปรีย บเที ย บชนิ ด สั ต ว์ ส ะเทิ น น้้ าสะเทิ น บกที่ พ บในการศึกษาครั้ง นี้ กับ การศึกษาของ Humparnonta
(1983) ที่ได้ศึกษาไว้ที่อ้าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าเขียดลื่น (Occidozyga laevis) ในการศึกษาของ
Humparnonta (1983) นั้น ในปัจจุบันพบว่าเขียดลื่นในประเทศไทยแพร่กระจายอยู่เฉพาะทางภาคใต้ตอนกลางลงไป
เท่านั้น โดยมีรายงานที่จังหวัดพังงา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสุราษฎร์ธานี เท่านั้ น โดยไม่พบแพร่กระจายมาถึง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Chan-ard, 2003; Taksintum, 2003; Chuaynkern & Chuaynkern (2012a) ดังนั้นจึงมี
สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกที่พบเหมือนกันจ้านวน 13 ชนิด และมีชนิดที่พบในการศึกษาครั้งนี้ แต่ไม่พบในการศึกษาของ
Humparnonta (1983) จ้ า นวน 9 ชนิ ด คื อ กบลายหิ น ตะนาวศรี ( Amolops panhai) เขี ย ดเขาหลั ง ตอง
(Chalcorana eschatia) ปาดจิ๋ ว ข้ า งขาว (Feihyla hasanae) กบท่ า สาร (Alcalus tasanae) คางคกแคระ
(Ingerophrynus parvus) อึ่ง กรายลายเลอะ (Leptobrachium smithi) กบป่ าไผ่ (Limnonectes hascheanus)
อึ่งลายเลอะ (Microhyla butleri) และลูกอ๊อดอึ่งกรายในสกุล Xenophrys และเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ
Taksintum et al. (2010) ได้ศึกษาที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ามีสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก
ที่พบเหมือนกันชนิดจ้านวน 20 ชนิด โดยมีชนิดที่พบเพิ่มเติมจากการศึกษาของ Taksintum et al. (2010) จ้านวน 2
ชนิด คือ กบท่าสาร และปาดจิ๋วข้างขาว
ส้าหรับปาดจิ๋วข้างขาวในปัจจุบันยังคงมีความสับสนทางอนุกรมวิธานกับปาดจิ๋วพม่า เนื่องจากมีสัณฐานวิทยา
ภายนอกที่คล้ายคลึงกัน แต่มีขนาดตัวที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ปาดจิ๋วพม่าจะมีขนาดความยาวจากปากถึงรูก้นโดยเฉลี่ย
มากกว่าปาดจิ๋วข้างขาว (Aowphol et al., 2013) และจากลักษณะของปาดในสกุล Feihyla ที่พบในการศึกษาครั้งนี้
พบว่ามีความยาวจากปลายปากถึงรูก้นโดยเฉลี่ยเท่ากับ 20.90 มม. (ค่าเฉลี่ยจากทั้ง 2 เพศ) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Aowphol et al. (2013) ที่ระบุว่าปาดจิ๋วข้างขาวมีความยาวจากปลายปากถึงรูก้นโดยเฉลี่ยเท่ากับ 21.3±0.7
มม. ในเพศผู้ และเท่ากับ 22.3±1.3 มม. ในเพศเมีย โดยมีขนาดเล็กกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งเพศผู้และเมียของปาดจิ๋วพม่า
นอกจากนี้จากการตรวจสอบเอกสารพบว่าตัวอย่างต้นแบบของปาดจิ๋วข้างขาวถูกรวบรวมได้จากต้าบลหนองค้อ
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าทะเลจากในอดีตที่เคยมีแผ่นดินเชื่อมต่อ
ระหว่างภาคตะวันออกกับภาคใต้ของประเทศไทย (Sathiamurthy & Voris, 2006) ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวจึงระบุ
ให้ปาดในสกุล Feihyla ที่พบในการศึกษาครั้งนี้เป็นปาดจิ๋วข้างขาว
ส่วนกบท่าสารจากการตรวจสอบเอกสารการแพร่กระจายพบว่า Taksintum (2003) ได้รายงานไว้ที่จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี และ Chuaynkern & Chuaynkern (2012a) ได้รายงานการแพร่กระจายของกบท่าสารไว้ที่จังหวัดชุมพร
พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี ในขณะที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั้นตั้งอยู่ในละติจูดที่สูงกว่าอ้าเภอบางสะพาน
ซึ่งล้วนเป็นละติจูดที่ต่้ากว่าอ้าเภอบางสะพานลงไป จึงมีความเป็นไปได้ว่าเป็นสาเหตุที่ไม่พบกบท่าสารในการศึกษา
ของ Taksintum et al. (2010)
สั ต ว์ ส ะเทิ น น้้ า สะเทิ น บกที่ พ บในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ช นิ ด ที่ เ ป็ น รายงานการแพร่ ก ระจายใหม่ ข องจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์จ้านวน 2 ชนิด คือ ปาดจิ๋วข้างขาว ซึ่งเดิมมีรายงานการแพร่กระจายอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี
เชียงใหม่ นครราชสีมา เลย และหนองคาย และกบท่าสาร ซึ่ง Chuaynkern & Chuaynkern (2012a) ได้รวบรวม
การแพร่กระจายจากเอกสารต่างๆ และพบว่า มีรายงานการแพร่กระจายอยู่ที่จังหวัดชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุ
ราษฎร์ธานี
ในส่วนของสัตว์เลื้อยคลานเมื่อเปรียบเทียบชนิดสัต ว์เลื้อยคลานที่พบในการศึกษาครั้งนี้กับการศึกษาของ
Pauwels et al. (2003) และ Pauwels et al. (2009) ที่ศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่ามีสัตว์เลื้อยคลานที่พบเหมือนกันจ้านวน 25 ชนิด โดยมีชนิดที่พบในการศึกษาครั้งนี้แต่ไม่พบใน
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Pauwels et al. (2003) และ Pauwels et al. (2009) จ้ า นวน 2 ชนิ ด คื อ จิ้ ง จกหิ น หางเรี ย ว ( Gehyra
angusticaudata) และตุ๊กแกป่าเพชรบุรี (Cyrtodactylus phetchaburiensis)
ตารางที่ 1 ชนิดสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกที่พบในอ้าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Scientific name
Family Bufonidae
Duttaphrynus melanostictus
Ingerophrynus parvus
Family Dicroglossidae
Alcalus tasanae
Fejervarya limnocharis
Limnonectes doriae
Limnonectes hascheanus
Occidozyga lima
Occidozyga martensii
Family Megophryidae
Leptobrachium smithi
Xenophrys sp.
Family Microhylidae
Glyphoglossus molossus
Microhyla butleri
Microhyla fissipes
Microhyla heymonsi
Microhyla pulchra
Micryletta inornata
Kaloula pulchra
Family Ranidae
Amolops panhai
Chalcorana eschatia
Hylarana erythraea
Family Rhacophoridae
Feihyla hansenae
Polypedates leucomystax

Common name

Natural area

Habitats
Agricultural
area

Residental
area

คางคกบ้าน
คางคกแคระ

X
-

X
X

X
-

กบท่าสาร
กบหนอง
กบตามธารแดง
กบป่าไผ่
เขียดจะนา
เขียดหลังปุ่ม

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
-

อึ่งกรายลายเลอะ
อึ่งกราย

X
X

-

-

อึ่งเผ้า
อึ่งลายเลอะ
อึ่งน้้าเต้า
อึ่งข้างด้า
อึ่งขาค้า
อึ่งหลังขีด
อึ่งอ่างบ้าน

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

กบลายหินตะนาวศรี
เขียดเขาหลังตอง
เขียดจิก

X
X

X
X

-

ปาดจิ๋วข้างขาว
ปาดบ้าน

X
X

X
X

-

โดยสั ต ว์ เ ลื้ อ ยคลานที่ พ บในการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี ช นิ ด เป็ น รายงานการแพร่ ก ระจายใหม่ ข องจั ง หวั ด
ประจวบคี รีขัน ธ์ จ้ า นวน 2 ชนิ ด คือ จิ้ ง จกหิ น หางเรีย ว ที่ เดิ ม พบแพร่กระจาย อยู่ เฉพาะที่ จั ง หวั ด ชลบุ รีเท่ า นั้ น
(Chuaynkern & Chuaynkern, 2012b; Chan-ard et al., 2015) และตุ๊กแกป่าเพชรบุรี ที่เป็นชนิดที่ได้รับการ ตั้ง
ชื่อใหม่ และมีรายงานการแพร่กระจายเฉพาะที่จังหวัดเพชรบุรี (Pauwels et al., 2016) ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึง
เป็นการรายงานการแพร่กระจายในพื้นที่แห่งใหม่ของตุ๊กแกป่าชนิดนี้ ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารฉบับเดียวกันที่คาดว่า
น่าจะพบตุ๊กแกป่าเพชรบุรีแพร่กระจายอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย
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ตารางที่ 2 ชนิดสัตว์เลื้อยคลานที่พบในอ้าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Scientific name
Suborder Lacertilia
Family Agamidae
Calotes emma
Calotes versicolor
Bronchocela sp.
Leiolepis belliana
Family Gekkonidae
Cyrtodactylus oldhami
Cyrtodactylus
phetchaburiensis
Dixonius siamensis
Gehyra angusticaudata
Gekko gecko
Hemidactylus frenatus
Hemidactylus garnotii
Hemidactylus platyurus
Family Lacertidae
Takydromus sexlineatus
Family Scincidae
Eutropis macularia
Eutropis multifasciata
Lygosoma bowringii
Sphenomorphus
maculatus
Family Varanidae
Varanus salvator
Suborder Serpentes
Family Colubridae
Oligodon mouhoti
Lycodon subcinctus
Family Colubridae
Dendrelaphis subocularis
Family Homalopsidae
Hypsiscopus plumbea
Family Lamprophiidae
Psammodynastes
pulverulentus
Family Pareidae
Pareas margaritophorus
วารสารสัตว์ปา่ เมืองไทย ปีที่ 25 พ.ศ. 2561

Common name

Natural area

Habitats
Agricultural
area

Residental
area

กิ้งก่าแก้ว
กิ้งก่าหัวแดง
กิ้งก่าเขียว
แย้

X
X
-

X
X

X
-

ตุ๊กแกป่าคอขวั้น

X

-

-

ตุ๊กแกป่าเพชรบุรี

X

-

-

จิ้งจกดินลายจุด
จิ้งจกหินหางเรียว
ตุ๊กแกบ้าน
จิ้งจกหางหนาม
จิ้งจกหางเรียบ
จิ้งจกหางแบนเล็ก

X
X
X
-

X
X
X
-

X
X
X

จิ้งเหลนน้อยหางยาว

-

X

-

จิ้งเหลนหลากลาย
จิ้งเหลนบ้าน
จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง

X
X
X

X
X
X

X
X
-

จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ

X

X

-

เหี้ย

X

-

-

งูงอดเขมร
งูปล้องฉนวนบ้าน

X
-

X

-

งูสายม่านเกล็ดใต้ตาใหญ่

-

X

-

งูปลิง

-

X

-

งูหมอก

X

-

-

งูกินทากจุดขาว

X

-

-
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
Habitats

Scientific name
Family Viperidae
Calloselasma rhodostoma
Trimersurus albolabris
Family Xenopeltidae
Xenopeltis unicolor

Common name

Natural
area

Agricultural
area

Residental
area

งูกะปะ
งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง

X
X

X

X

งูแสงอาทิตย์

-

X

-

ส้า หรับ Bronchocela ที่ พ บจากการศึกษาครั้ง นี้ มี ลั กษณะที่ แตกต่ า งจากกิ้ง ก่า เขีย วหู ด้ า (Bronchocela
cristatella) ซึ่งสามารถพบได้ทางตะวันตกของประเทศไทย (Chan-ard et al., 2015) คือ แผ่นเยื่อแก้วหูของกิ้งก่า
เขียวในสกุล Bronchocela sp. ที่พบในการศึกษาครั้งนี้มีสีเขียวอ่อน แต่สีของแผ่นเยื่อแก้วหูของ กิ้งก่าเขียวหูด้าเป็นสี
ด้า (Cox et al., 1998) และเมื่อเปรียบเทียบลักษณะของกิ้งก่าเขียวในสกุล Bronchocela sp. ที่พบกับชนิดที่มีแผ่น
เยื่อแก้วหูไม่เป็นสีด้าและมีรายงานการแพร่กระจายอยู่ในประเทศไทยและประเทศพม่า ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศไทย คือ กิ้งก่าเขียวพม่า (Bronchocela burmana) กิ้งก่าเขียวจันทบูร (Bronchocela smaragdina) และ
กิ้งก่าเขียวรายา (Bronchocela rayaensis) แต่กิ้งก่าเขียวจันทบูรนั้นมีรายงานการพบเฉพาะภาคตะวันออกเท่านั้น
(Sukprakarn, 2003; Chuaynkern & Chuaynkern, 2012b) ขณะที่ กิ้ ง ก่ า เขี ย วรายา ในปั จ จุ บั น มี ร ายงาน
แพร่กระจายอยู่ที่จังหวัดพังงาและภูเก็ตเท่านั้น (Grismer et al., 2016)

ภาพที่ 2 สภาพนิเวศพื้นที่ธรรมชาติ (A=ป่าดิบแล้งที่อยู่ติดกับพื้นที่ชุมชน, B=ถ้้าเขาหินปูนที่ถูกใช้ประโยชน์เป็นศาสน
สถาน, C=ล้าห้วยขนาดเล็กในป่าดิบชื้น, D=แหล่งน้้านิ่งถาวรที่มนุษย์สร้างขึ้นในป่าดิบแล้ง)
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ภาพที่ 3 สภาพนิเวศพื้นที่เกษตรกรรม (A=พื้นที่นาข้าว, B=พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ติดกับพื้นที่ชุ่มน้้า , C=หย่อมพื้นที่
เกษตรกรรมบริเวณชายป่าดิบชื้น, D=สวนผลไม้แบบผสมที่มีบ้านเรือนอยู่ในสวน)

ภาพที่ 4 บริเวณที่อยู่อาศัยของมนุษย์
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ภาพที่ 5 สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกบางชนิดในอ้าเภอบางสะพาน (A=อึ่งกรายลายเลอะ, B=คางคกบ้าน, C=คางคก
แคระ, D=กบท่าสาร, E=กบหนอง, F=กบตามธารแดง, G=กบป่าไผ่, H=เขียดจะนา, I=เขียดหลังปุ่ม, J=อึ่งเผ้า)
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ภาพที่ 6 สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกบางชนิดในอ้าเภอบางสะพาน (A=อึ่งลายเลอะ, B=อึ่งข้างด้า, C=อึ่งขาค้า, D=อึ่ง
อ่างบ้าน, E=อึ่งจิ๋วลายแต้ม, F=กบลายหินตะนาวศรี, G=เขียดเขาหลังตอง, H=เขียดจิก, I=ปาดจิ๋วข้างขาว, J=ปาด
บ้าน)
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ภาพที่ 7 สัตว์เลื้อยคลานบางชนิดในอ้าเภอบางสะพาน (A=จิ้งเหลนน้อยหางยาว, B=กิ้งก่าเขียวพม่า, C=กิ้งก่าแก้ว,
D=กิง้ ก่าหัวแดง, E=แย้, F=ตุ๊กแกป่าคอขวั้น, G=ตุ๊กแกป่าเพชรบุรี, H=จิ้งจกดินลายจุด, I=จิ้งจกหินหางเรียว, J=ตุ๊กแก
บ้าน)
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ภาพที่ 8 สัตว์เลื้อยคลานบางชนิดในอ้าเภอบางสะพาน (A=จิ้งจกหางหนาม, B=จิ้งจกหางเรียบ, C=จิ้งจกหางแบนเล็ก
, D=จิ้งเหลนหลากลาย, E=จิ้งเหลนบ้า น, F=จิ้ งเหลนเรีย วท้องเหลือง, G=จิ้ งเหลนภูเขาเกล็ ดเรีย บ, H=เหี้ย, I=งู
แสงอาทิตย์, J=งูกะปะ)
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ภาพที่ 9 สัตว์เลื้อยคลานบางชนิดในอ้าเภอบางสะพาน (A=งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง, B=งูปลิง, C=งูหมอก, D=งูกิน
ทากจุดขาว, E = งูปล้องฉนวนบ้าน, F = งูงอดเขมร, G=งูสายม่านเกล็ดใต้ตาใหญ่)
ส้าหรับกิ้งก่าเขียวพม่าซึ่งแม้ว่าจะมีรายงานจากประเทศพม่า (ตัวอย่างต้นแบบถูกรวบรวมจากเมืองทวาย
(Tavoy) แต่จากการศึกษาโดยใช้เทคนิคทางโมเลกุลพบว่ากิ้งก่าเขียวพม่ามีความใกล้ชิดกับกิ้งก่าเขียวรายา (Zug et
al., 2017) อีกทั้งกิ้งก่าเขียวหูด้าที่มีการแพร่กระจายทางตะวันตกของประเทศไทย (Chan-ard et al., 2015) พบว่ามี
สัณฐานวิทยาบางประการที่สอดคล้องกิ้งก่าเขียวพม่า (Zug et al., 2017) ซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับ Zug et al. (2017)
ที่คาดว่ากิ้งก่าเขียวหูด้าในประเทศไทยที่แพร่กระจายอยู่บริเวณเหนือคอคอดกระน่าจะเป็นกิ้งก่าเขียวพม่าและกิ้งก่า
เขียวหูด้าที่แพร่กระจายอยู่ทางฝั่งตะวันตก บริเวณใต้คอคอกระลงไป ควรจะเป็นกิ้งก่าเขียวรายา ในขณะที่กิ้งก่าเขียว
วารสารสัตว์ปา่ เมืองไทย ปีที่ 25 พ.ศ. 2561
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หูด้าควรจะพบเฉพาะทางฝั่งตะวันออก ตั้งแต่บริเวณใต้คอคอดกระลงไปจนถึงประเทศมาเลเซีย จากข้อมูลดังกล่าวจึง
เป็นไปได้ว่ากิ้งก่าเขียวในสกุล Bronchocela sp. ที่พบในการศึกษาครั้งนี้จึงมีโอกาสเป็นกิ้งก่าเขียวพม่า

การเลือกใช้พื้นที่อาศัยของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก ในอ้าเภอบางสะพาน
จากการศึกษาพบว่า สามารถจ้ า แนกสภาพนิ เวศที่ พ บในอ้า เภอบางสะพานได้ เป็ น 3 รูป แบบ ได้ แก่พื้ น ที่
ธรรมชาติ (natural area) พื้น ที่ เกษตรกรรม (agricultural area) และบริเวณที่อยู่ อาศัยของมนุ ษย์ (residential
area) โดยพบสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก (ตารางภาคผนวกที่ 1) ในสภาพนิเวศพื้นที่ธรรมชาติ และพื้นที่เกษตรกรรม
จ้านวน 17 ชนิด เท่ากัน และบริเวณที่อยู่อาศัยของมนุษย์ 7 ชนิด ขณะที่สัตว์เลื้อยคลาน (ตารางภาคผนวกที่ 2) พบ
อาศัยในพื้นที่ธรรมชาติเป็นจ้านวนชนิดมากที่สุด 17 ชนิด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 13 ชนิด และบริเวณที่อยู่
อาศัยของมนุษย์ 7 ชนิด ตามล้าดับ
สภาพนิเวศที่พบสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในพื้นที่ธรรมชาติ
พื้นที่ธรรมชาติในการศึกษาครั้งนี้มีสภาพเป็นป่าดิบชื้น ป่ าดิบแล้ง และถ้้าเขาหินปูน โดยพบสัตว์สะเทินน้้า
สะเทินบกทั้งหมด 17 ชนิด คือ คางคกบ้าน กบหนอง กบท่าสาร กบตามธารแดง กบป่าไผ่ เขียดหลังปุ่ม อึ่งกรายลาย
เลอะ อึ่งกรายในสกุล Xenophrys อึ่งเผ้า อึ่งลายเลอะ อึ่งน้้าเต้า อึ่งข้างด้า อึ่งอ่างบ้าน เขียดเขาหลังตอง เขียดจิก
ปาดจิ๋วข้างขาว และปาดบ้าน ส้าหรับสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกที่พบ เป็นชนิดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า เช่น กบท่าสาร กบ
ตามธารแดง เขียดเขาหลังตอง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ Taksintum (2003) และชนิดที่พบได้ในหลายสภาพนิเวศ
ได้แก่ กบหนอง เขียดหลังปุ่ม คางคกบ้าน ปาดบ้าน อึ่งข้างด้า อึ่งน้้าเต้า อึ่งอ่างบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับ Taksintum
(2003) และ Danaisawat (2009)
สภาพนิเวศที่พบสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในพื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่เกษตรกรรมของอ้าเภอบางสะพาน มีรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ค่อนข้างหลากหลาย เช่น ทุ่งนา สวนผลไม้
ที่อยู่ติดกับพื้นที่ชุ่มน้้า หย่อมพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณชายป่า และส่วนผลไม้แบบผสม เป็นต้น โดยพบสัตว์สะเทินน้้า
สะเทินบกทั้งหมด 17 ชนิด คือ คางคกบ้าน คางคกแคระ กบหนอง กบป่าไผ่ เขียดจะนา เขียดหลั งปุ่ม อึ่งเผ้า อึ่งลาย
เลอะ อึ่งน้้าเต้า อึ่งข้างด้า อึ่งขาค้า อึ่งหลังขีด อึ่งอ่างบ้าน กบลายหินตะนาวศรี เขียดจิก ปาดจิ๋วข้างขาว และปาดบ้าน
โดยสวนยางพาราพื้นที่ส่วนใหญ่มีเรือนยอดปกคลุมค่อนข้างมาก พื้นดินส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยวัชพืชสูงประมาณ 10-15
เซนติเมตร ขณะที่ส วนผลไม้แบบผสมมีอัตราการปกคลุมจากเรือนยอดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดพรรณพืชที่ปลูก
และมักมีการถางบริเวณพื้นล่างให้โล่งเตียน ส้าหรับสวนมะพร้าวมีเรือนยอดปกคุลมพื้นดินน้อย และมักปลูกสับปะรดที่
บริเวณพื้นล่าง ของสวน ส่วนนาข้าวที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งมีเพียงต้นข้าวขึ้นปกคลุมเท่านั้น แต่มีน้าขังอยู่เกือบตลอดทั้งปี
เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ดังนั้นพื้นที่เกษตรกรรมจึงมีแหล่งอาศัยย่อย (microhabitat) ที่หลากหลาย และมีชนิดของ
สัตว์สะเทินน้้ าสะเทินบกที่ เข้ามาใช้ป ระโยชน์เท่า กับพื้น ที่ธรรมชาติ แต่มากกว่า บริเวณที่อยู่อาศัยของ มนุ ษย์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Atauri & Lucio (2001) ที่พบว่าความหลากชนิดของ สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกสัมพันธ์กับ
การมีรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่หลากหลาย โดย Tews et al. (2004) กล่าวว่าแหล่งอาศัยที่หลากหลายจะพบ
ความหลากหลายของชนิดพรรณสัตว์ที่เข้ามาใช้ พื้นที่มากขึ้นตามไปด้วย
ส้าหรับพื้นที่เกษตรกรรมทางฝั่งตะวันตกของอ้าเภอบางสะพานมีอาณาเขตติดต่อกับป่าดิบชื้น ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของเทือกเขาตะนาวศรี โดยพื้นที่เกษตรกรรมบางแห่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ธรรมชาติ และมีสภาพนิเวศใกล้เคียงกับพื้นที่
ธรรมชาติ มีล้าห้วยที่ไหลต่อเนื่อ งจากพื้นที่ป่าไหลผ่าน อีกทั้งยังมีพรรณไม้ป่าดิบชื้นขึ้นปะปนจึงเป็นลักษณะหย่อม
พื้นที่เกษตรกรรมปะปนในพื้นที่ธรรมชาติ ท้าให้สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกบางชนิด เช่น กบลายหินตะนาวศรี และ
คางคกแคระ เป็นต้น ซึ่งปกติพบกระจายอยู่ในพื้นที่ป่าสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เกษตรกรรมได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Taksintum et al. (2010) ที่ท้าการศึกษาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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และพื้ น ที่ เ กษตรข้ า งเคี ย งกล่ า วว่ า พื้ น ที่ ร อยต่ อ ของสภาพนิ เ วศ (ecotone) ตั้ ง แต่ ส องบริ เ วณขึ้ น ไปจะมี ค วาม
หลากหลายสูงขึ้นตามไปด้วย (Baker et al., 2002; Urbina-Cardona et al., 2006)
สภาพนิเวศที่พบสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกที่พบในบริเวณที่อยู่อาศัยของมนุษย์
ส้าหรับสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกที่พบในบริเวณนี้มีทั้งหมด 6 ชนิด คือ คางคกบ้าน กบหนอง อึ่งลายเลอะ อึ่ง
น้้าเต้า อึ่งข้างด้า และอึ่งอ่างบ้าน โดยบริเวณที่อยู่อาศัยของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศเพื่อให้เหมาะสมต่อ
การด้ารงชีวิตของมนุษย์ เช่น การปรับสภาพพื้นที่เพื่อสร้างบ้านเรือน ท้าถนน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆพื้นที่ลักษณะนี้จึง
มีความหลากหลายของที่อยู่อาศัยย่อยที่น้อยกว่าพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ธ รรมชาติ ซึ่งท้าให้สัตว์สะเทินน้้าสะเทิน
บกบางชนิดสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย เช่น กบป่าไผ่ และปาดจิ๋วข้างขาว ส่งผลให้พบความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้้า
สะเทินบกน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ McKinney (2008) ที่กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศให้เหมาะสมต่อการ
ด้ารงชีวิตของมนุษย์ ส่งผลให้จ้านวนชนิดของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในพื้นที่ลดลง แต่การเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศให้
เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ก็ส่งผลดีต่อสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกบางชนิดด้วย เช่น กบหนอง คางคกบ้าน อึ่ง
ข้างด้า อึ่งน้้าเต้า อึ่งลายเลอะ และอึ่งอ่างบ้าน เป็นต้น โดยได้ รับประโยชน์จากหลอดไฟตามบ้านเรือน และหลอดไฟ
ตามข้างถนนที่ช่วยดึงดูดแมลงเข้ามาท้าให้สามารถหาอาหารได้มากขึ้น
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาสภาพนิเวศที่พบสัตว์สะทินน้้าสะเทินบก ดังนั้นจึงได้เปรียบเทียบกับการศึกษา
ของ Phochayavanich et al. (2008) และTaksintum et al. (2010) ซึ่ ง พบว่ า แตกต่ า งจากการศึ ก ษาของ
Phochayavanich et al. (2008) ที่ท้าการศึกษาเปรียบเทียบความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์สะเทินน้้า
สะเทินบกระหว่างล้าธารที่ไหลผ่านพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกรรม บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย ที่
พบว่ามีความหลากชนิดของกบในพื้นที่เกษตรกรรมมากกว่าพื้นที่ป่า และไม่สอดคล้องกั บการศึกษาของ Taksintum
et al. (2010) ที่ศึกษาในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่เกษตรข้างเคียง ซึ่งพบว่าความหลาก
ชนิดของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในพื้นที่ป่าสูงกว่าในพื้นที่เกษตรกรรม
สภาพนิเวศที่พบสัตว์เลื้อยคลานที่พบในพื้นที่ธรรมชาติ
พื้นที่ธรรมชาติในการศึกษาครั้งนี้มีสภาพเป็นป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง และถ้้าเขาหินปูน โดยพบสัตว์เลื้อยคลาน
ทั้งสิ้น 17 ชนิด คือ กิ้งก่าแก้ว กิ้งก่าเขียวในสกุล Bronchocela ตุ๊กแกป่าคอขวั้น ตุ๊กแกป่าเพชรบุรี จิ้งจกดินลายจุด
ตุ๊กแกบ้าน จิ้งจกหางเรียบ จิ้งเหลนหลากลาย จิ้งเหลนบ้าน จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ เหี้ย งู
งอดเขมร งูหมอก งูกินทากจุดขาว งูกะปะ งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง โดยพื้นที่ธรรมชาตินั้นมีสภาพรกทึบเหมาะแก่
การซ่อนตัว และมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือมีกิจกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นน้อยกว่าพื้นที่ อื่นๆ จึงมีความเหมาะสมต่อ
การอยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานมากกว่าพื้นที่เกษตรกรรม และบริเวณที่อยู่อาศัยของมนุษย์
สัตว์เลื้อยคลานแต่ละกลุ่มที่พบในการศึกษาครั้งนี้มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ในแนวตั้งที่แตกต่างกัน และมีความ
หลากหลายมากกว่าสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก โดยสั ตว์เลื้อยคลานกลุ่มจิ้งเหลนมักใช้ประโยชน์บริเวณพื้นล่างของป่า
โดยเฉพาะที่มีการสะสมของอินทรียวัตถุหน้าดิน สัตว์เลื้อยคลานในกลุ่มกิ้งก่ามักใช้ประโยชน์จากกิ่งไม้ที่ระดับความสูง
ที่หลากหลาย ทั้งเพื่อหากิน อาบแดดในตอนกลางวัน และเกาะนอนในตอนกลางคืน นอกจากนี้ยังพบหากินตามบริเวณ
พื้นล่างของป่าอีกด้วย ขณะที่สัตว์เลื้อยคลานในกลุ่มงูที่พบมีทั้งชนิดที่มักหากินอยู่ตามพื้นดิน เช่น งูกะปะ และชนิดที่
มักหากินอยู่บนต้นไม้ เช่น งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง ด้วยเหตุนี้จึงท้าให้พื้นที่ธรรมชาติ ทั้งป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง และถ้้า
เขาหิ น ปู น มี ค วามหลากหลายของที่ อ ยู่ อ าศั ย ย่ อ ยมาก และมี ค วามหลากชนิ ด ของสั ต ว์ เ ลื้ อ ยคลานสู ง กว่ า พื้ น ที่
เกษตรกรรม
สภาพนิเวศที่พบสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่เกษตรกรรม
ส้าหรับพื้นที่เกษตรกรรม พบว่ามีรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ค่อนข้างหลากหลาย เช่น ทุ่งนา สวนผลไม้ที่อยู่ติด
กับพื้นที่ชุ่มน้้า หย่อมพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณชายป่า และส่วนผลไม้แบบผสม เป็นต้น โดยพบสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมด
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15 ชนิด คือ กิ้งก่าหัวแดง แย้ จิ้งจกดินลายจุด จิ้งจกหินหางเรียว ตุ๊กแกบ้าน จิ้งเหลนน้อยหางยาว จิ้งเหลนหลากลาย
จิ้งเหลนบ้าน จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ งูปล้องฉนวนบ้าน งูสายม่านเกล็ดใต้ตาใหญ่ งูปลิง งู
เขียวหางไหม้ท้องเหลือง และงูแสงอาทิตย์
แม้จะมีรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลาย แต่ก็ยังคงมีความหลากหลายของถิ่นที่อยู่อาศัยย่อยน้อยกว่า
พื้นที่ธรรมชาติ ผนวกกับการมีกิจกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นเกือ บตลอดเวลา และมีการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศไปเพื่อ
การเพาะปลูก ซึ่งอาจท้าให้สัตว์เลื้อยคลานบางชนิดสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย เช่น กิ้งก่าเขียวที่พบเฉพาะในพื้นที่ป่า
(Chan-ard et al., 2015) กิ้งก่าแก้ว ที่ต้องการสภาพนิเวศที่ค่อนข้างทึบ จึงอาศัยอยู่บริเวณป่าและชายป่าที่มีการปก
คลุมจากเรือนยอด และจิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ ที่พบเฉพาะพื้นที่ป่าและพื้นที่ชายป่า โดยมักหากินอยู่ใกล้กับแหล่งน้้า
(Das, 2010) ตุ๊กแกป่าคอขวั้น และตุ๊กแกป่าเพชรบุรี ที่พบอาศัยอยู่บริเวณถ้้าเขาหินปูนในป่าที่มีการบุกรุก และก้าลัง
ฟื้ น ฟู และป่ า ดิ บ ชื้ น (Das, 2010; Chan-ard et al., 2015; Grismer et al., 2016) เป็ น ต้ น ผนวกกับ การก้า จั ด
สัตว์เลื้อยคลานบางกลุ่มออกไปจากพื้นที่ โดยเฉพาะสัตว์เลื้อยคลานในกลุ่มงู ซึ่งมีประโยชน์ในการควบคุมประชากรหนู
ในระบบนิเวศ แต่ก็มักถูกก้าจัดด้วยทัศนคติที่ไม่ดีและการขาดความรู้ความเข้าใจ และอาจส่งผลต่อประชากรงูในพื้นที่
ให้มีจ้านวนลดลงและสูญหายไปจากพื้นที่ได้
แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงพื้ นที่เพื่อการเกษตรก็ส่ง ผลดี ต่อสั ตว์ เลื้อยคลาน เช่ น แย้ใต้ ( Leiolepis
belliana) ที่มีพฤติกรรมออกจากรูและหากินตามพื้นที่โล่ง ในเวลากลางวัน ดังนั้นจึงพบแย้ใต้เฉพาะในพื้นที่โล่ง เช่น
สวนมะพร้าวที่ถูกถางจนโล่งเตียน หรือพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ชายป่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Aranyavalai
(2003) ที่ระบุว่าแย้ใต้จะอาศัยอยู่ในพื้นที่โล่ง ซึ่งเหมาะต่อการอาบแดด และสามารถวิ่งหนีผู้ล่าได้ดี ท้าให้พื้นที่ป่าซึ่งมี
พรรณพืชขึ้นหนาแน่นไม่เหมาะสมต่อการอาศัยของแย้ใต้
ส้าหรับงูปลิง (Hypsiscopus plumbea) มักมีถิ่นอาศัยที่สัมพันธ์กับแหล่งน้้า โดยกินปลาและสัตว์สะเทินน้้า
สะเทินบกเป็นอาหาร จึงพบอาศัยในพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้้าอย่างนาข้าว ซึ่งสอดคล้องกับ Murphy (2007)
ที่ระบุว่างูปลิงมักมีแหล่งอาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งน้้า หรือตามพื้นที่ชุ่มน้้า และมีพฤติกรรมซุ่มในโคลนเพื่อโจมตีเหยื่อ
สภาพนิเวศที่พบสัตว์เลื้อยคลานในบริเวณที่อยู่อาศัยของมนุษย์
ส้าหรับบริเวณที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่มีความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานน้อยที่สุด โดยพบ ทั้งหมด 7 ชนิด
คือ กิ้งก่าหัวแดง ตุ๊กแกบ้าน จิ้งจกหางแบนเล็ก จิ้งจกหางหนาม จิ้งเหลนหลากลาย จิ้งเหลนบ้าน และงูเขียวหางไหม้
ท้องเหลือง อาจเนื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศเพื่อให้เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งท้าให้สัตว์เลื้อยคลาน
บางชนิ ด สู ญ เสี ย แหล่ ง ที่ อยู่ (McKinney, 2008) เช่ น สัต ว์ เลื้ อยคลานในกลุ่ ม งูที่ มั กไม่ เข้ามาใช้ พื้ น ที่ ในลั กษณะนี้
เนื่องจากมีการปรับให้โล่งเพื่อท้ากิจกรรม การมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน เป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้สัตว์
ถูกรบกวน แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลดีต่อสัตว์เลื้อยคลานในกลุ่มจิ้งจกและตุ๊กแกบางชนิด ได้แก่ จิ้งจกหางแบนเล็ก
จิ้งจกหางหนาม และตุ๊กแกบ้านที่ปรับตัวให้อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนได้ดีและออกหากินในเวลากลางคืน ซึ่งมนุษย์มี
กิจกรรมน้อยกว่าในเวลากลางวัน โดยสัตว์ในกลุ่มดังกล่าวได้รับประโยชน์จากหลอดไฟข้างถนนและหลอดไฟตาม
บ้านเรือนที่ช่วยดึงดูดแมลงเข้ามาท้าให้บริเวณใกล้กับหลอดไฟเป็นแหล่งหาอาหารที่ดีส้าหรับสัตว์เลื้อยคลานในกลุ่มนี้
ซึ่งสอดคล้องกับ Lauhachinda (2009)
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาสภาพนิเวศที่พบสัตว์เลื้อยคลาน พบว่าสอดคล้องกับ Chuaynkern (2001) ที่
ศึกษาความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและเลื้อยคลานที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ที่พบ
ความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ป่ามีมากกว่าพื้นที่ทุ่งหญ้า ซึ่งพื้นที่ธรรมชาติส่วนใหญ่ในการศึกษาครั้งนี้มี
สภาพเป็นหย่อมไม้ธรรมชาติ โดยเป็นพรรณพืชของป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งเป็นหลัก แต่เป็นไปในทางตรงข้ามกับ
Sukprakarn (2003) ที่ศึกษาความหลากชนิดและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานใน
อุทยานแห่งชาติน้าตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี พบว่าพื้นที่เกษตรกรรมสวนยางพารามีความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลาน
มากกว่าพื้นที่ป่า
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สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลานในอ้าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานรวม 2 อันดับ 18 วงศ์ 36 สกุล 49 ชนิด แบ่งเป็นสัตว์
สะเทินน้้าสะเทินบก 1 อันดับ 6 วงศ์ 15 สกุล 22 ชนิด และสัตว์เลื้อยคลาน 12 วงศ์ 21 สกุล 27 ชนิด โดยมีชนิดที่
เป็นรายงานการแพร่กระจายใหม่ในระดับจังหวัด 3 ชนิด เป็นสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 2 ชนิด คือ กบท่า สาร (Alcalus
tasanae) และปาดจิ๋ ว ข้า งขาว (Feihyla hasanae) และสั ต ว์ เลื้ อยคลานจ้ า นวน 1 ชนิ ด คือ จิ้ ง จกหิ น หางเรีย ว
(Gehyra angusticaudata) ส้าหรับสภาพนิเวศที่ พบ สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในอ้าเภอบาง
สะพาน พบว่าสามารถจ้าแนกสภาพนิเวศที่พบสัตว์ทั้ง 2 กลุ่ม ได้เป็น 3 ประเภท จากการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นเกณฑ์
คือ พื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรรม และบริเวณที่อยู่อาศัยของมนุษย์ โดยพบว่าสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกอาศัยใน
พื้นที่ธรรมชาติเท่ากับในพื้นที่เกษตรกรรม (17 ชนิด) และอาศัยในบริเวณที่อยู่อาศัยของมนุษย์น้อยที่ สุด (6 ชนิด)
ขณะที่ สั ต ว์ เ ลื้ อยคลานพบอาศัย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ธ รรมชาติ เ ป็ น จ้ า นวนชนิ ด มากที่ สุ ด (17 ชนิ ด ) รองลงมาเป็ น พื้ น ที่
เกษตรกรรม (15 ชนิด) และบริเวณที่อยู่อาศัย (7 ชนิด) ตามล้าดับ

ข้อเสนอแนะ
1. การเก็บข้อมูลอาจใช้วิธีการส้ารวจอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การวางกับดัก ซึ่ งอาจท้าให้ได้ข้อมูลชนิดสัตว์สะเทิน
น้้าสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลานเพิ่มขึ้น
2. ผลการศึกษาในครั้งนี้ควรน้าไปเผยแพร่ให้กับชุมชนอ้าเภอบางสะพาน เพื่อเป็นข้อมูลและสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสัตว์ในกลุ่มนี้
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