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บทคัดย่อ
การศึกษาความหลากชนิดและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงพรรณสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ที่บริเวณคอคอด
กระอ้าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าเนินการในช่วงฤดูฝนของปี 2557 และต่อเนื่องในช่วงฤดูแล้งของปี 2558 ทั้ง
ในเวลากลางวันและกลางคืนโดยใช้วิธีการส้ารวจแบบพบเห็นตัว (visual encounter survey) จากลักษณะการใช้ประโยชน์
ที่ดินสามารถจ้าแนกสภาพนิเวศออกเป็น 3 รูปแบบ คือ พื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชุมชน โดยพบสัตว์สะเทิน
น้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานรวมทั้งสิ้น49 ชนิด และพบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการแพร่กระจาย 3 ประเภทได้แก่ สภาพนิเวศ
แหล่งน้้า รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และปัจจัยจากมนุษย์ ขณะที่รูปแบบการแพร่กระจายของพรรณสัตว์สะเทินน้้าสะเทิน
บกและสัตว์เลื้อยคลานจากเขตสัตวภูมิศาสตร์ย่อยอินโดไชนีส มีแนวโน้มจะแพร่กระจายผ่านคอคอดกระผ่านทางตะวันออก
ในขณะที่พรรณสัตว์ของเขตสัตวภูมิศาสตร์ย่อยซุนดาอิคมีแนวโน้มจะแพร่กระจายผ่านคอคอดกระผ่านทางตะวันตก และมีสัตว์
บางกลุ่มที่แพร่กระจายกว้างทั่วประเทศหรือมีการแพร่กระจายอยู่เหนือและใต้คอคอดกระในระดับใกล้เคียงกัน ในขณะที่บาง
กลุ่มมีการแพร่กระจายที่แคบ
ค้าส้าคัญ: สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก, สัตว์เลื้อยคลาน, ความหลากหลาย, การแพร่กระจาย, คอคอดกระ

ABSTRACT
Species diversity and distribution pattern of amphibians and reptiles in the Isthmus of Kra area, Bang Saphan
district, Prachuap Kiri Khan Province, was studied during the rainy season in 2014 and in the dry season in
2015 through the visual encounter method during both daytime and nighttime. Characteristics of land
utilization include natural area, agricultural area and human residential area. 49 species of amphibians and
reptiles are detected in total. It was found that there were three factors affecting the distribution: ecological
types of water resource, land utilization and human factors. The study also showed that the species of IndoChinese subregion tended to distribute through the east side of the Isthmus of Kra area (Petchkasem road),
whereas the Sundaic subregion species tended to distribute through the west side of area (Petchkasem
road). Moreover, some other of the species are widely distributed throughout the country or equally both
the northern and southern part of the Isthmus of Kra area, whereas some species are restricted distribution
only some areas.
Keywords: amphibians, reptiles, diversity, distribution, Isthmus of Kra
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ค้าน้า
ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตสัตวภูมิศาสตร์โอเรียนทอล (Oriental Region) (Taksintum et al., 2003) และเป็น
บริเวณรอยต่อระหว่างเขตสัตวภูมิศาสตร์ย่อยอินโดไชนีส (Indo-Chinese subregion) กับเขตสัตวภูมิศาสตร์ย่อยซุน
ดาอิค (Sundaic subregion) (Hughes et al., 2003) ที่แยกจากกันบริเวณเส้นละติจูดที่ 11° N (Lekagal & Round,
2005) ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีความส้าคัญต่อการแพร่กระจายของสัตว์ โดยมีการปะปนกันของชนิด
พรรณสัตว์จากแต่ละเขตสัตวภูมิศาสตร์ย่อย
ส้าหรับอ้าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอาณาเขตใกล้เคียงกับบริเวณคอคอดกระ (Chotmunee,
2010) ที่เป็นรอยต่อของเขตสัตวภูมิศาสตร์ย่อยทั้ง 2 เขต ซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีการปะปนกันของชนิดพรรณสัตว์
แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงพรรณสัตว์ในบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะในกลุ่มสัตว์สะเทินน้้าสะเทิน
บกและสัตว์เลื้อยคลาน ดังนั้นจึงได้ท้าการศึกษาถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงพรรณสัตว์ในบริเวณดังกล่าว

อุปกรณ์และวิธีการ
พืนที่ศึกษา
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 ในขณะที่ฝั่งตะวันออกมีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ
หรือค่อนข้างราบติดชายฝั่งทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่ของอ้าเภอบางสะพานถูกใช้ประโยชน์โดยเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
คิดเป็นร้อยละ 59.98 รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุมชน และสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เบ็ดเตล็ด เช่น ทุ่ งหญ้าธรรมชาติ
พื้นที่ลุ่ม เป็นต้น และพื้นที่น้า คิดเป็นร้อยละ 29.83 5.41 3.36 1.41 ตามล้าดับ (Chotmunee, 2010)
วิธีการศึกษา
1. การก้าหนดพื้นที่ศึกษาประกอบด้วย พื้นที่ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก ได้ใช้ถนนเพชรเกษมเป็นแนวแบ่ง
เพื่อให้สะดวกต่อการก้าหนด เนื่องจากถนนเพชรเกษมก็ได้ตัดผ่านในแนวกึ่งกลางของพื้นที่อ้าเภอบางสะพานในแนว
ทิศเหนือ-ใต้ จึงสามารถแบ่งอ้าเภอบางสะพานออกเป็น 2 ฝั่ง
2. ด้าเนินการส้ารวจชนิดสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลาน ด้วยวิธีการส้ารวจแบบพบเห็นตัว
(visual encounter survey) จ้านวน 4 ครั้ง ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน โดยแบ่งเป็นการส้ารวจในช่วงฤดูฝน
จ้านวน 3 ครั้ง (จากฤดูฝน 9 เดือน ในระหว่างเดือนพฤษภาคม- เดือนกุมภาพันธ์) ครั้งละ 2 วัน และส้ารวจในช่วงฤดู
ร้อน จ้านวน 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 4 วัน
3. จดบันทึกชนิดสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน รวมถึง สภาพนิเวศบริเวณที่พบ และถ่ายภาพ
สั ต ว์ ใ นธรรมชาติ และได้ จ้ า แนกชนิ ด ตามหลั ก ของ Chan-ard (2003), Cox et al. (1998), Cox et al. (2012),
Taksintum (2003) และ Taylor (1962, 1963, 1965) เป็นต้น
4. ตรวจสอบการแพร่กระจายของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลาน ในพื้นที่อื่นๆ จากเอกสารต่างๆ
เช่น วิทยานิพนธ์ แผนแม่บทในการจัดตั้งอุทยาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการแพร่กระจายของ
สิ่งมีชีวิตจะแพร่กระจายจากบริเวณที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง หรือจากจุดก้าเนิดออกไปยังบริเวณข้างเคียง
(Reece et al., 2011) ดังนั้นจึงก้าหนดให้ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีขึ้นไปเป็นพื้นที่เหนือคอคอดกระ และตั้งแต่จังหวัด
พังงา และสุราษฎร์ธานีลงไปเป็นพื้นที่ใต้คอคอดกระ และน้าข้อมูลการแพร่กระจายที่ได้มาค้านวณหาร้อยละการ
แพร่กระจาย โดยไม่น้าข้อมูลการแพร่กระจายบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง มาค้านวณ
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ภาพที่ 1 ที่ตั้ง และขอบเขตอ้าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ที่มา: Chotmunee, 2010)

ผลและวิจารณ์
1. สภาพนิเวศและความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกและสัตว์เลือยคลาน ในพืนที่อ้าเภอบางสะพาน
จากการส้ารวจพบสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานทั้งสิ้น 49 ชนิด ประกอบด้วยสัตว์สะเทินน้้า
สะเทิ น บก 24 ชนิ ด 17 สกุ ล 6 วงศ์ (ตารางภาคผนวกที่ 1) โดยมี ช นิ ด ที่ พ บเฉพาะลู ก อ๊ อ ด 2 ชนิ ด คือ กบนา
(Hoplobatrachus rugulosus) และอึ่งกราย (Xenophrys sp.) และพบสัตว์เลื้อยคลาน 25 ชนิด 21 สกุล 11 วงศ์
(ตารางภาคผนวกที่ 2) โดยมีรายละเอียดการแพร่กระจายดังต่อไปนี้
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1.1. พื้นที่ฝั่งตะวันตก (ของถนนเพชรเกษม) มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดชันจากเขตเทือกเขาตะนาวศรี
ส้ารวจพบสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน 37 ชนิด (ตารางภาคผนวกที่ 1 และ2) ซึ่งสามารถจ้าแนกตาม
สภาพนิเวศที่พบได้เป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย
1.1.1 พื้นที่ธรรมชาติ มีสภาพเป็นป่าดิบชื้นสลับกับพื้นที่เกษตรกรรมที่ปะปนอยู่บางส่วน มีอาณาเขต
ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ พื ชพรรณธรรมชาติในพื้นจึงมีความ
คล้ายคลึงกัน โดยมีพรรณไม้ที่ส้าคัญ เช่น ตะเคียน ยางยูง ยางนา จ้าปาป่า ตะแบก อินทนิล และไข่เขียว เป็นต้น
ส้าหรับไม้พื้นล่าง เช่น หวายชนิดต่างๆ คลุ้ม คล้า และระก้า เป็นต้น พื้นดินถูกปกคลุมด้วยใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมา
(Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, 2016a) พบสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 15
ชนิด ได้แก่ กบตามธารแดง กบป่าไผ่ กบท่าสาร กบลายหินตะนาวศรี กบหนอง เขียดเขาหลังตอง คางคกเล็ก ปาด
บ้าน อึ่งขาค้า อึ่งข้างด้า อึ่งน้้าเต้า อึ่งลายเลอะ อึ่งอ่างบ้าน อึ่งกรายลายเลอะ และลู กอ๊อดอึ่งกราย (Xenophrys sp.)
ส่วนสัตว์เลื้อยคลานพบ 12 ชนิด ได้แก่ กิ้งก่าแก้ว กิ้งก่าเขียว (Bronchocela sp.) จิ้งจกหินหางเรียว จิ้งจกหางเรียบ
ตุ๊กแกป่าคอขวั้น ตุ๊กแกบ้าน จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง จิ้งเหลนหลากลาย งูกินทากจุดขาว งู
ปล้องฉนวนบ้าน และงูแสงอาทิตย์
1.1.2 พื้นที่เกษตรกรรม มีสภาพหลากหลายตามการใช้ประโยชน์ จากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ธรรมชาติ
โดยอาจเป็นพื้นที่โล่งของทุ่งหญ้าหรือไร่สับปะรด หรืออาจเป็นพื้นที่ถูกปกคลุมด้วยชั้นเรือนยอดของสวนผลไม้หรือสวน
ยางพารา สามารถพบสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกได้ 12 ชนิด ประกอบด้วย กบหนอง เขียดจะนา เขียดจิก เขียดหลังปุ่ม
เขียดหลังไพล คางคกบ้าน ปาดบ้าน อึ่งขาค้า อึ่งข้างด้า อึ่งน้้าเต้า อึ่งลายเลอะ และอึ่งอ่างบ้าน และพบสัตว์เลื้อยคลาน
จ้านวน 4 ชนิด ได้แก่ กิ้งก่าหัวแดง จิ้งเหลนบ้าน จิ้งเหลนน้อยหางยาว และงูปลิง
1.1.3 พื้นที่ชุมชน เป็นบริเวณที่มีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนและเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ โดยมีความ
หนาแน่นของประชากรประมาณ 15 ครัวเรือน/ตารางกิโลเมตร สิ่งปลูกสร้างมักกระจายอยู่ห่างกันและอยู่แทรกกับ
พื้นที่ธรรมชาติหรือพื้นที่เกษตรกรรม โดยพบสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 5 ชนิด ประกอบด้วย กบหนอง คางคกบ้าน อึ่ง
ข้างด้า อึ่งน้้าเต้า และอึ่งอ่างบ้าน ขณะที่สัตว์เลื้อยคลานพบจ้านวน 3 ชนิด ได้แก่ จิ้งจกหางแบนเล็ก จิ้งจกหางหนาม
และตุ๊กแกบ้าน
1.2 พื้นที่ฝั่งตะวันออก (ของถนนเพชรเกษม) มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบหรือค่อนข้างราบติดชายฝั่งทะเล
พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลเป็ น หาดทรายหรื อ ทรายปนโคลนเป็ น ส่ ว นใหญ่ ส้ า รวจพบสั ต ว์ ส ะเทิ น น้้ า สะเทิ น บกและ
สัตว์เลื้อยคลานรวมกันจ้านวนทั้งสิ้น 32 ชนิด โดยจ้าแนกตามสภาพนิเวศที่พบได้เป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย
1.2.1. พื้นที่ธรรมชาติ มีสภาพเป็นป่าดิบแล้งอยู่ใกล้กับทะเลที่มีไม้ยางนาเป็นไม้เด่นในชั้นเรือนยอด
รองลงมาเป็นไม้พะยอม และตะเคียน ในส่วนของไม้พื้นล่าง ประกอบด้วย เปล้าเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นพืชตระกูล
ปาล์ม และหญ้าต่างๆ ขึ้นอยู่โดยทั่ วไป พื้นดินมีสภาพเป็นดินร่วนปนทรายที่ถูกปกคุลมด้วยใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมา
(Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, 2016b) ส้ารวจพบสัตว์สะเทินน้้าสะเทิน
บก 9 ชนิด ได้แก่ กบหนอง ปาดจิ๋วข้างขาว ปาดบ้าน อึ่งขาค้า อึ่งข้างด้า อึ่งน้้าเต้า อึ่งเผ้า อึ่งลายเลอะ และอึ่งอ่างบ้าน
ส่วนสัตว์เลื้อยคลานพบจ้านวน 8 ชนิด ได้แก่ จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง จิ้งเหลนหลากลาย
ตุ๊กแกบ้าน ตุ๊กแกป่าคอขวั้น งูกะปะ งูกินทากจุดขาว และงูหมอก
1.2.2 พื้นที่เกษตรกรรม อยู่ใกล้กับพื้นที่ชุมชน มีทั้งพื้นที่โ ล่งของทุ่งหญ้าและนาข้าว ปะปนกับพื้นที่ที่มี
การปกคลุมจากเรือนยอดที่มีระดับใกล้เคียงกันของสวนผลไม้และสวนยางพารา พบสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกจ้านวน
13 ชนิด ประกอบด้วย กบนา กบหนอง เขียดจะนา เขียดจิก เขียดหลังปุ่ม คางคกบ้าน ปาดบ้าน อึ่งขาค้า อึ่งข้างด้า
อึ่งน้้าเต้า อึ่งลายเลอะ อึ่งหลังขีด และอึ่งอ่างบ้าน ส่วนสัตว์เลื้อยคลานส้ารวจพบ 8 ชนิด ประกอบด้วย กิ้งก่าหัวแดง
จิ้งจกดินลายจุด จิ้งเหลนบ้าน งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง งูงอดเขมร งูปลิง แย้ใต้ และเหี้ย
1.2.3 พื้นที่ชุมชน เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและมีกิจกรรมของมนุษย์เป็นเวลานาน มีสภาพดั้งเดิมเหลือเพียง
เล็กน้อย โดยอาคาร บ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้างอยู่ต่อเนื่องกัน พบสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 5 ชนิด ประกอบด้วย กบ
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หนอง คางคกบ้าน อึ่งข้างด้า อึ่งน้้าเต้า และอึ่งอ่างบ้าน ขณะที่สัตว์เลื้อยคลานพบจ้านวน 6 ชนิด ประกอบด้วย จิ้งจก
ดินลายจุด จิ้งจกหางแบนเล็ก จิ้งจกหางหนาม จิ้งเหลนบ้าน งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง และตุ๊กแกบ้าน
สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานที่ส้ารวจพบสามารถจ้าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม โดยพิจารณาจาก
ศักยภาพในการแพร่กระจายเป็นเกณฑ์ ประกอบด้วย (1) กลุ่มที่อาศัยอยู่เฉพาะในบางสภาพนิเวศ เช่น กบลายหิน
ตะนาวศรี กบท่าสาร แย้ใต้ และอึ่งเผ้า เป็นต้น โดยพบกบลายหินตะนาวศรีจ้ากัดแหล่งอาศัยอยู่เฉพาะบริเวณแหล่งน้้า
ไหลในพื้นที่ป่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Taksintum et al. (2010) ที่รายงานว่าพบกบลายหินตะนาวศรีเฉพาะ
บริเวณแหล่งน้้าไหลในพื้นที่ป่าและพื้นที่ชายป่า ด้วย ส้าหรับกบท่าสารพบว่าจ้ากัดแหล่งอาศัยอยู่เฉพาะบริเวณล้าห้วย
น้้าไหลในพื้นที่ป่าที่ถูกปกคลุมจากชั้นเรือนยอดพันธุ์ไม้ที่รกทึบ ซึ่งเหมือนกับการศึกษาของ Taksintum (2003) ที่พบ
กบท่าสารอาศัยอยู่มากบริเวณล้าห้วยที่มีต้นไม้ปกคลุมรกทึบ ขณะที่แย้ใต้มีพฤติกรรมออกจากรูแ ละเดินหาอาหารใน
พื้นที่โล่ง ดังนั้นบริเวณที่พรรณพืช ขึ้นหนาแน่น เช่น พื้นที่ป่า จึงไม่เหมาะสมต่อการอาศัยของแย้ใต้ ด้วยเหตุนี้จึงพบ
แย้ใต้เฉพาะในพื้นที่โล่ง เช่น พื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ชายป่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
Aranyavalai (2003) ที่ระบุว่าแย้ใต้อาศัยอยู่ในพื้นที่โล่ง ซึ่งเหมาะต่อการอาบแดดและสามารถวิ่งหนีผู้ล่าได้ดี ส้าหรับ
อึ่งเผ้า ซึ่งมีพฤติกรรมฝังตัวในโพรงดิน และออกมาผสมพันธุ์วางไข่เฉพาะในฤดูฝน (Anurakpongsathorn, 2010)
ส่งผลให้ฝั่งตะวันตกของถนนเพชรเกษมที่มีสภาพดินเป็นดินเหนียวปนดิ นร่วน ไม่เหมาะส้าหรับการขุดรูเพื่อฝังตัว จึง
พบแพร่กระจายอยู่เฉพาะพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของถนนเพชรเกษมที่มีสภาพดินเป็นดินทราย หรือดินร่วนปนทราย
โดยสอดคล้องกับ Humparnonta (1983) ที่พบอึ่งเผ้าบริเวณดินร่วนปนทราย ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้คล้ายคลึงกับที่
Chuaynkern (2001) ได้ระบุสาเหตุการแพร่กระจายของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดว่า
ขึ้นกับสภาพนิเวศเฉพาะบางประการ จากความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด และ (2) กลุ่มที่อาศัยและหากินในสภาพ
นิเวศที่หลากหลาย และมีความสามารถในการปรับตัวได้ดี จึงอาศัยอยู่ได้ทั้งในพื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรรม และ
พื้นที่ชุมชน เช่น กบหนอง อึ่งข้างด้า อึ่งน้้าเต้า อึ่งอ่างบ้าน และตุ๊กแกบ้าน เป็นต้น และเป็นไปในแนวทางเดียวกับ
การศึกษาของ Danaisawat (2009) ที่ระบุว่าอึ่งในสกุล Microhyla ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ได้ในสภาพนิเวศที่หลากลาย
และปรับตัวได้ดี
จากการศึกษาสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในครั้งนี้ มีชนิดที่เป็นรายงานการแพร่กระจายใหม่
ของจั ง หวั ด ประจวบคีรีขัน ธ์ จ้า นวน 3 ชนิด ประกอบด้ ว ย สัต ว์ สะเทิน น้้า สะเทิ นบก 2 ชนิ ด คือ ปาดจิ๋ วข้า งขาว
(Feihyla hasanae) ที่ Chuaynkern & Chuaynkern (2012a) รายงานว่าพบแพร่กระจายที่จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี
เชียงใหม่ นครราชสีมา เลย และหนองคาย และกบท่าสาร (Ingerana tasanae) ที่ Chuaynkern & Chuaynkern
(2012a) รายงานว่ามีพบแพร่กระจายเฉพาะที่จังหวัดชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ขณะที่สัตว์เลื้อยคลาน
จ้านวน 1 ชนิด คือ จิ้งจกหินหางเรียว (Gehyra angusticaudata) ที่ Chan-ard et al. (2015) และ Chuaynkern
& Chuaynkern, (2012b) รายงานการแพร่กระจายเฉพาะจังหวัดชลบุรีเท่านั้น
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแพร่กระจายของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกและสัตว์เลือยคลาน
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแพร่กระจายของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน พบว่า
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของสัตว์ 3 ประเภท คือ สภาพนิเวศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และปัจจัยจากมนุษย์
และได้ใช้แนวถนนเพชรเกษมในอ้าเภอบางสะพาน เป็นเกณฑ์ในการแบ่ งพื้นที่ศึกษาออกเป็นฝั่งตะวันตก และฝั่ง
ตะวันออก เพื่อให้สะดวกต่อการอธิบายและเปรียบเทียบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 สภาพนิเวศ โดยเฉพาะสภาพนิเวศของแหล่งน้้ า ซึ่ง มีผลโดยตรงกับสัต ว์สะเทินน้้ าสะเทินบกมากกว่ า
สั ต ว์ เลื้ อ ยคลาน เนื่ องจากมี ว งจรชี วิ ต ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ แหล่ ง น้้ า โดยในระยะลู ก อ๊ อดจะอาศั ย อยู่ ใ น แหล่ ง น้้ า เมื่ อ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างเสร็จสมบูณ์จึงขึ้นมาอาศัยอยู่บนบก และแต่ละชนิดจะมีสภาพนิเวศที่เหมาะสมแตกต่างกัน ซึ่งจาก
การศึกษาได้จ้าแนกแหล่งน้้าออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) สภาพนิเวศแหล่งน้้าไหล และ (2) สภาพนิเวศแหล่งน้้านิ่ง
โดยแหล่งน้้าทางฝั่งตะวันตกของถนนเพชรเกษมมีสภาพเป็นแหล่งน้้าไหลเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจาก
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สภาพภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาลาดเทจากด้านตะวันตกลงสู่ด้านตะวันออก ในขณะที่ทางฝั่งตะวันออกมีสภาพภูมิ
ประเทศเป็นพื้นที่ราบหรือค่อนข้างราบ ส่งผลให้ แหล่งน้้าส่วนใหญ่มีสภาพเป็นแหล่งน้้านิ่ง
ฝั่งตะวันตกของถนนเพชรเกษม ประกอบด้วย ล้าห้วยน้้าไหลที่มีกระแสน้้าไหลแรงเป็นแหล่งอาศัยของกบลาย
หินตะนาวศรี ซึ่งพบสอดคล้องกับการศึกษาของ Matsui & Nabhitabhata (2006) ที่ระบุว่าพบกบลายหินตะนาวศรี
บริเวณล้าห้วยน้้าไหลที่มีกระแสน้้าไหลแรง และได้รายงานว่าพบลูกอ๊อดของกบลายหินตะนาวศรีเจริญอยู่ในสภาพ
นิเวศแบบเดียวกัน ซึ่ง Inthara (2000) ได้ศึกษาโครงสร้างปากของลูกอ๊อดกบในสกุล Amolops และพบว่ามีการ
พัฒนาโครงสร้างพิเศษที่มีลักษณะเป็นแว่นดูดที่บริเวณอก เพื่อใช้ยึดเกาะก้อนหินร่วมกับแผ่นหนังบริเวณรอบช่องปาก
ซึ่งเป็นการปรับตัวแบบจ้าเพาะ จึงท้าให้ไม่พบกบลายหินตะนาวศรีในสภาพนิเวศแบบอื่นๆ ส่วนบริเวณล้าห้วยน้้าไหล
รินบนภูเขาพบว่าเป็นแหล่งอาศัยของลูกอ๊อดอึ่งกรายในสกุล Xenophrys sp. ตัวเต็มวัยของกบท่าสาร กบตามธารแดง
เขียดเขาหลังตอง และอึ่งกรายลายเลอะ ซึ่งพบสอดคล้องกับการศึ กษาของ Taksinthum (2003) และTaksinthum
et al. (2010) ที่พบตัวเต็มวัยของกบท่าสาร กบตามธารแดงเขียดเขาหลังตอง และอึ่งกรายลายเลอะ อาศัยอยู่บริเวณ
ริมล้าห้วย ซึ่งอึ่งกรายลายเลอะเป็นกบที่วางไข่และมีระยะลูกอ๊อดเจริญอยู่ในสภาพนิเวศน้้าไหลและน่าจะเป็นสาเหตุให้
พบตัวเต็มวัยของกบชนิดนี้ในบริเวณดังกล่าว แต่ส้าหรับกบท่าสารและกบตามธารแดงพบว่ายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการ
เจริญของลูกอ๊อด ซึ่ง Ming (2005) คาดว่าลูกอ๊อดของกบตามธารแดงน่าจะเจริญอยู่ในสภาพนิเวศแบบเดียวกับลูกอ๊
อดของกบหงอนมลายู (Limnonectes plicatellus) ที่มีระยะลูกอ๊อดเจริญอยู่บริเวณ แอ่งน้้าขังริมล้าห้วยในป่า ซึ่ง
น่าจะเป็นสาเหตุที่ท้าให้กบชนิดดังกล่าวจ้ากัดแพร่กระจายอยู่เฉพาะบริเวณฝั่งตะวั นตกของถนนเพชรเกษมจาก
การศึกษาในครั้งนี้
ส่วนฝั่งตะวันออกของถนนเพชรเกษมพบว่า ประกอบด้วย สภาพนิเวศน้้าไหลที่กระแสน้้าไหลเอื่อยมีต้นธูปฤาษี
ขึ้นอยู่ริมตลิ่งซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของเขียดจิก โดยแตกต่างจากการศึกษาของ Taksintum et al. (2010) ที่พบเขียดจิก
ในแหล่งน้้านิ่งถาวรในพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนแอ่งน้้าขังในพื้นที่ธรรมชาติที่เป็นที่อยู่อาศัยของปาดจิ๋วข้างขาว โดยพบ
สอดคล้ องกับ Taylor (1962) ที่ รายงานว่ า ปาดจิ๋ ว ข้า งขาวสื บ พั น ธุ์ ในบริเวณแหล่ง น้้ า ขัง ขนาดเล็ กในป่ า ที่ ต่้ า ซึ่ ง
Noikotr (2002) ได้บรรยายที่อยู่อาศัยของปาดจิ๋วข้างขาวไว้ว่าพบตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ตามพุ่มไม้ริมสวนยางพาราบริเวณ
ข้างถนน โดยพื้นล่างเป็นแหล่งน้้าขังชั่วคราวที่เกิดขึ้นหลังฝนตก และลูกอ๊อดอาศัยอยู่ในแหล่งน้้าขังชั่วคราวที่มีน้าขัง
เป็นระยะเวลานานและได้รับแสงแดดเต็มที่ในตอนกลางวัน
ส้าหรับแหล่งน้้าขังชั่วคราวต่างๆ เช่น แอ่งน้้าขังจากรอยล้อรถ แอ่งน้้าขังในพื้นที่เกษตรกรรมเปิดโล่ง และ
แหล่งน้้าจากภาชนะกักเก็บน้้าตามบ้านเรือน เป็นสภาพนิเวศที่พบได้ทั้งทางฝั่งตะวันตกและตะวันออกของถนนเพชร
เกษม โดยเป็นแหล่งอาศัยของ กบหนอง เขียดจะนา เขียดหลังปุ่ม คางคกบ้าน อึ่งข้างด้า อึ่งน้้าเต้า อึ่งลายเลอะ และ
อึ่งอ่างบ้าน ซึ่งเป็นชนิดที่สามารถอาศัยอยู่ได้ในแหล่งน้้าที่มีสภาพนิเวศแตกต่างกันหลากหลายลักษณะ จึงพบกบชนิด
ดังกล่าวแพร่กระจายอยู่ทั้ง 2 ฝั่ง ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าสอดคล้องกับ Inger & Voris (2001) ที่พบว่าสภาพนิเวศ
ของแหล่งน้้ามีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก โดยกบชนิดที่มีระยะลูกอ๊อดเจริญอยู่ในแหล่ง
นิ่งจะมีการแพร่กระจายที่กว้างกว่าชนิด ที่มีระยะลูกอ๊อดเจริญอยู่ในแหล่งน้้าไหล
ในส่วนของสัตว์เลื้อยคลานพบว่าส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบก และมีเกล็ดปกคลุมล้าตัวช่วยป้องกันการสูญเสียน้้า
สภาพนิ เ วศของแหล่ ง น้้ า จึ ง ส่ ง ผลต่ อการแพร่กระจายน้ อยกว่ า สั ต ว์ ส ะเทิ น น้้ า สะเทิ น บก ( Porter, 1972) ขณะที่
สัตว์เลื้อยคลานบางชนิดที่อาศัยในน้้า หรือด้ารงชีวิตแบบสะเทินน้้าสะเทินบก คือ เหี้ยและงูปลิง โดยพบว่าเหี้ยอาศัย
หากินอยู่ในพื้นที่ลุ่ม ทั้งในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จึงพบเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันออกของถนนเพชรเกษม ซึ่ง
สอดคล้องกับ Pianka et al. (2004) ที่ระบุว่าแม้เหี้ยจะสามารถอาศัยได้ในสภาพนิเวศที่หลากหลาย แต่มักเลือกอาศัย
อยู่ในป่าพรุหรือพื้นที่ชุ่มน้้าที่สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลางไม่เกิน 1,000 เมตร ส่วนงูปลิงพบอาศัยและหากินบริเวณ
แอ่งน้้าขังตามพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งทางฝั่งตะวันตกและตะวันออกของถนนเพชรเกษม โดยสอดคล้องกับ Srivichit
(1984) ที่พบงูปลิงชุกชุมในพื้นที่ นาข้าว
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ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าสภาพนิเวศทางด้านฝั่งตะวันตกของถนนเพชรเกษม มีสภาพนิเวศที่หลากหลายกว่า
ฝั่ ง ตะวั น ออกของถนนเพชรเกษม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ (Duellman, 1999) ที่ ก ล่ า วถึ ง ความหลากหลายว่ า ความ
หลากหลายของสภาพนิเวศ ส่งผลให้มีความหลากหลายของชนิดพรรณสูงตามไปด้วย
2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการศึกษาสามารถจ้าแนกสภาพพื้นที่ในอ้าเภอบางสะพานได้เป็น 3 รูปแบบ
ประกอบด้วย พื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชุมชน โดยพบว่าฝั่งตะวันตกของถนนเพชรเกษมมีสภาพเป็น
พื้นที่ธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชุมชนตามล้าดับ ส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพ
รกทึบ เนื่ องจากมี พ รรณไม้ ขึ้น อยู่หนาแน่ น ในขณะที่ ฝั่ งตะวั น ออกพบว่ ามี ส ภาพเป็ นพื้ น ที่เกษตรกรรมมากที่ สุ ด
รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชน และพื้นที่ธรรมชาติตามล้าดับ จึงมีสภาพเป็นพื้นที่โล่งเป็นส่วนใหญ่ ความแตกต่างดังกล่าว
ส่งผลให้สัตว์บางชนิดที่อาศัยเฉพาะสภาพนิเวศที่จ้าเพาะ เช่น แย้ใต้ ที่อาศัยอยู่เฉพาะพื้นที่โล่งที่เป็นดินปนทราย
แพร่กระจายได้ดีบริเวณฝั่งตะวันออกของถนนเพชรเกษมโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม ที่มีการถางหญ้าให้โล่งเตียนอยู่
เป็นประจ้ า ส่วนกบลายหิน ตะนาวศรีที่พบอาศัยอยู่เฉพาะแหล่งน้้ าไหลในพื้นที่ป่า และพื้นที่ช ายป่า ก็จ้ากัดการ
แพร่กระจายอยู่เฉพาะทางฝั่งตะวันตก ในขณะที่ชนิดที่อาศัยอยู่ได้ในสภาพนิเวศที่หลากหลาย เช่น กบหนอง อึ่งข้างด้า
และอึ่งน้้าเต้า เป็นต้น แพร่กระจายอยู่ได้ในทุกสภาพนิเวศและทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก
เมื่อพิจารณาจากการศึกษาพบว่าความหลากชนิดของสัตวสะเทินน้้าสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลานที่พบใน
พื้นที่ธรรมชาติ มีจ้านวนทั้งสิ้น 31 ชนิด (สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 17 ชนิด และสัตว์เลื้อยคลาน 14 ชนิด) พื้นที่
เกษตรกรรม 23 ชนิด (สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 14 ชนิด และสัตว์เลื้อยคลาน 9 ชนิด) และพื้นที่ชุมชน 11 (สัตว์
สะเทินน้้าสะเทินบก 5 ชนิด และสัตว์เลื้อยคลาน 6 ชนิด) ชนิด ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งผล
ต่อการแพร่กระจายของสัตว์ทั้ง 2 กลุ่ม
2.3 ปัจจัยจากมนุษย์ จากการศึกษาพบว่ามนุษย์มีผลต่อการแพร่กระจายของสัตว์ดังต่อไปนี้
2.3.1. ส่งเสริม การแพร่กระจาย จากการส้ ารวจพบว่ าฝั่ง ตะวันออกของถนนเพชรเกษม พื้นที่ ที่ถูก
เปลี่ยนสภาพจากพื้นที่ธ รรมชาติเป็นพื้ นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชุม ชนเป็น ส่วนใหญ่ ส่งผลให้สัต ว์บางชนิด เช่ น
สัตว์เลื้อยคลานในกลุ่มจิ้งจก และตุ๊กแก ที่ปรับตัวให้อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนได้ดีสามารถแพร่กระจายได้ดีขึ้น โดย
Lauhachinda (2009) กล่าวว่าจิ้งจก และตุ๊กแกจะได้รับประโยชน์จากหลอดไฟตามบ้านเรือนที่ช่วยดึงดูดแมลงเข้ามา
และช่วยให้สามารถหาอาหารได้มากขึ้น ส่วนแย้ใต้ที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพจากพื้นที่ธรรมชาติเป็น
สวนมะพร้าวที่เป็นพื้นที่โล่ง ซึ่งเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของแย้ใต้ นอกจากนี้ยังพบว่าการพาไปโดยบังเอิญจากมนุษย์
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้สัตว์บางชนิด เช่น สัตว์เลื้อยคลานในกลุ่มจิ้งจก ตุ๊กแก แพร่กระจายได้ดีขึ้น โดยติด
ไปกับการขนส่งมะพร้าว หรือท่อเหล็ก เป็นต้น
2.3.2. กีดกั้นการแพร่กระจาย จากการส้ารวจพบว่าบริเวณฝั่งตะวันออกของถนนเพชรเกษมมีสัตว์
สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดถูกท้าร้ายถึงชีวิต โดยเฉพาะสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มงู ที่มนุษย์ส่วนใหญ่
มีความเชื่อว่า มีอันตราย เมื่อพบเจอตัว จะต้องก้าจัด ทิ้ง และเนื่องจากพื้นที่ฝั่ง ตะวัน ออกส่ว นใหญ่ เป็นบริเวณที่ มี
กิจกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมของมนุษย์บางประการ เช่น การถางหญ้าในพื้นที่เกษตรกรรม ท้า
ให้มีโอกาสพบเจอตัว จึงส่งผลให้ทั้งสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานมีโอกาสถูกล่าหรือถูกท้าร้ายได้มากขึ้น
ในขณะที่ฝั่งตะวันตกมีกิจกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นน้อยกว่า ผนวกกับการมีสภาพเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีพรรณพืชขึ้นอยู่
อย่างหนาแน่นเป็นส่วนใหญ่ สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานจึงมีโอกาสถูก พบเห็นตัวและถูกล่าน้อยกว่า
ซึ่งสอดคล้องกับ Lauhachinda (2009) ที่ระบุว่าสัตว์เลื้อยคลานในกลุ่มงูมักถูกท้าร้ายจนตายเนื่องมาจากทัศนคติที่ไม่
ดี นอกจากการถูกล่าจากมนุษย์โดยตรงแล้ว สัตว์เลี้ยงของมนุษย์ เช่น สุนัขและแมว ก็เป็นปัจจัยคุกคามและส่งผลต่อ
การแพร่กระจายของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานอีกทางหนึ่งด้วย โดยจากการศึกษาได้สอบถาม
เจ้าของสวนมะพร้าวที่พบแย้ใต้แพร่กระจายอยู่ ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่าสุนัข และแมวจากเพื่อนบ้านได้เข้ามาท้าร้ายแย้ใต้ที่
อาศัยอยู่ในสวนมะพร้าวเป็นประจ้า และท้าให้มีจ้านวนลดลง
นอกจากนั้นสิ่งก่อสร้างของมนุษย์บางประเภท อาทิ ถนน เป็นปัจจัยกีดกั้นการแพร่กระจายและกีดขวาง
การเคลื่อนย้ายหรืออพยพโยกย้ายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ โดยพบว่ามีสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน
วารสารสัตว์ปา่ เมืองไทย ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560

Journal of Wildlife in Thailand Vol. 24 No. 1, 2017

8

หลายชนิด เช่น คางคกบ้าน อึ่งอ่างบ้าน และงูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง เป็นต้น ถู กยานพาหนะที่สัญจรไปมาบนถนน
ทับตาย โดยพบบริเวณฝั่งตะวันออกของถนนเพชรเกษมมากกว่าฝั่งตะวันตก เนื่องจากสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและ
สัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดมักมีกิจกรรมในเวลากลางคืน เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะวิกฤติจากอุณหภูมิอากาศ โดยเฉพาะใน
สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกที่มีผิวล้า ตัวบาง สูญเสียความชื้นง่าย แต่สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานมีระดับ
อุณหภูมิร่างกายที่แปรผันตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม จึงต้องอาศัยแหล่งความร้อนจากสิ่งแวดล้อมมาใช้ยกระดับ
อุณหภูมิร่างกายเพื่อท้ากิจกรรมต่างๆ ดังนั้นพื้นผิวของถนนลาดยางที่ยังมีความร้อนที่ดูดซับเอาไว้ในตอนกลางวันหลง
เหลืออยู่ จึงเป็นแหล่งพลังงานความร้อนเพื่อใช้ยกระดับอุณหภูมิร่างกายที่ดี (Lauhachinda, 2009) จึงท้าให้สัตว์ที่มา
ใช้ประโยชน์จากความร้อนของถนนที่เคลื่อนหลบยานพาหนะที่สัญจรไปมาบนถนนไม่ทันถูกทับตาย แต่บริเวณฝั่ง
ตะวันออกมีมนุษย์อาศัยอยู่มากกว่าฝั่งตะวันตก และยังคงมีการจราจรที่พลุกพล่านแม้ในเวลากลางคืน จึงท้าให้มี
โอกาสพบสัตว์ถูกทับตายได้บ่อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Trombulak & Frissel (2000) ที่รายงานว่าถนน
เป็นปัจจัยขวางกั้นการแพร่กระจายของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน และท้าให้สัตว์เสียชีวิต
จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ก็แสดงแนวโน้มว่าพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์มาก จะมีความหลาก
ชนิดของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกน้อย และพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์น้อยจะมีความหลากชนิดมากขึ้น (ซึ่งพิจารณา
จากข้อมูลความหลากชนิดในพื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชุมชน) แต่ก็มีสัตว์บางชนิดที่ปรับตัวและใช้
ประโยชน์จากกิจกรรมของมนุษย์ได้เช่นกัน แต่โดยรวมแล้วมนุษย์ส่งผลในทางลบต่อสัตว์ทั้ง 2 กลุ่มมากกว่าในทางบวก
3. การแพร่กระจายของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก และสัตว์เลือยคลาน
จากการตรวจสอบและวิเคราะห์ชนิดของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลานที่ส้ารวจพบกับการ
แพร่กระจายในพื้นที่อื่นๆ จากเอกสารที่มีการศึกษามาก่อนหน้า พบว่าสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม จากรูปแบบการ
แพร่กระจาย ประกอบด้วย
3.1. กลุ่มที่แพร่กระจายอยู่บริเวณเหนือและใต้คอคอดกระในระดับใกล้เคียงกัน จากการศึกษาพบจ้านวนทั้งสิ้น
30 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 15 ชนิด ได้แก่ กบนา กบป่าไผ่ กบหนอง เขียดจะนา เขียดจิก เขียด
หลังปุ่ม คางคกบ้าน ปาดบ้าน อึ่งกรายลายเลอะ อึ่งขาค้า อึ่งข้างด้า อึ่งน้้าเต้า อึ่งลายเลอะ อึ่งอ่างบ้าน และอึ่งหลังขีด
ส่วนสัตว์เลื้อยคลานพบจ้านวน 15 ชนิด ได้แก่ กิ้งก่าแก้ว กิ้งก่าหัวแดง จิ้งจกดินลายจุด จิ้งจกหางแบนเล็ก จิ้งจกหาง
เรียบ จิ้งจกหางหนาม จิ้งเหลนบ้าน จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง จิ้งเหลนหลากลาย จิ้งเหลนหาง
ยาว ตุ๊กแกบ้าน งูแสงอาทิตย์ แย้ใต้ และเหี้ย ดังนั้นทั้ง 30 ชนิด เป็นชนิดมีการแพร่กระจายในเขตสัตวภูมิศาสตร์ย่อย
อินโดไชนีส และซุนดาอิคในระดับใกล้เคียงกัน
3.2. กลุ่มที่ประชากรส่วนใหญ่แพร่กระจายอยู่บริเวณเหนือคอคอดกระ จากการศึกษาพบจ้านวนทั้งสิ้น 6 ชนิด
ประกอบด้วย สัตว์สะเทินน้้าสะเทิ นบก 3 ชนิด ได้แก่ เขียดหลังไพล ปาดจิ๋วข้างขาว และอึ่งเผ้า (ภาพที่ 2) ส่วน
สัตว์เลื้อยคลานจ้านวน 3 ชนิด ได้แก่ งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง งูงอดเขมร และงูหมอก (ภาพที่ 3) ดังนั้นทั้ง 6 ชนิด
ควรเป็นพรรณสัตว์ของเขตสัตวภูมิศาสตร์อินโดไชนีส ซึ่งสอดคล้องกับ Reece et al. (2011) ที่ระบุว่าการแพร่กระจาย
ของสิ่งมีชีวิต จะแพร่กระจายจากบริเวณที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง หรือจากจุ ดก้าเนิดออกไปยังบริเวณ
ข้างเคียง
3.3. กลุ่มที่ประชากรส่วนใหญ่แพร่กระจายอยู่บริเวณใต้คอคอดกระ จากการศึกษาพบจ้านวนทั้งสิ้น 10 ชนิด
ประกอบด้วย สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกจ้านวน 5 ชนิด ได้แก่ กบลายหินตะนาวศรี กบท่าสาร กบตามธารแดง เขียดเขา
หลังตอง และคางคกเล็ก (ภาพที่ 2) ส่วนสัตว์เลื้อยคลานจ้านวน 5 ชนิด ได้แก่ ตุ๊กแกป่าคอขวั้น งูกะปะ งูปลิง งู
ปล้องฉนวนบ้าน และงูกินทากจุดขาว (ภาพที่ 3) ดังนั้นทั้ง 10 ชนิด ควรเป็นพรรณสัตว์ของเขตสัตวภูมิศาสตร์ย่อยซุน
ดาอิค ซึ่งสอดคล้องกับ Reece et al. (2011) ที่ระบุว่าการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตจะแพร่กระจายจากบริเวณที่มี
ความหนาแน่นของประชากรสูง หรือจากจุดก้าเนิดออกไปยังบริเวณข้างเคียง
3.4. กลุ่มที่มีข้อมูลการแพร่กระจายแคบ พบเฉพาะจิ้งจกหินหางเรียวเพียงชนิดเดียว
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ภาพที่ 2 ภาพแสดงร้อยละการแพร่กระจายระหว่างบริเวณเหนือและใต้คอคอดกระของสัตว์สะเทินน้า้ สะเทินบก
บางชนิดที่พบในอ้าเภอบางสะพาน หมายเหตุ N = พื้นที่เหนือคอคอดกระ S = พื้นที่ใต้คอคอดกระ

ภาพที่ 3 ภาพแสดงร้อยละการแพร่กระจายระหว่างบริเวณเหนือและใต้คอคอดกระของสัตว์เลื้อยคลาน บางชนิด
ที่พบในอ้าเภอบางสะพาน หมายเหตุ N = พื้นที่เหนือคอคอดกระ S = พื้นที่ใต้คอคอดกระ
4. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพรรณสัตว์บริเวณคอคอดกระจากข้อมูลการแพร่กระจาย
จากการศึกษาพบว่าในสภาพปัจจุบันสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลานจากแต่ละเขตสัตวภูมิศาสตร์
ย่อย มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพรรณสัตว์ที่บริเวณคอคอดกระในลักษณะดังต่อไปนี้
4.1 พรรณสัตว์ของเขตสัตวภูมิศาสตร์ย่อยอินโดไชนีส จากการศึกษาพบว่าประกอบด้วย สัตว์สะเทิน น้้าสะเทิน
บก 3 ชนิด โดยมีชนิดที่พบแพร่กระจายอยู่เฉพาะฝั่งตะวันตกของคอคอดกระ (หรือของถนนเพชรเกษม) 1 ชนิด คือ
เขียดหลังไพล คิดเป็นร้อยละ 33.33 และมีชนิดที่พบแพร่กระจายอยู่เฉพาะฝั่งตะวันออก 2 ชนิด ได้แก่ ปาดจิ๋วข้างขาว
และอึ่งเผ้า คิดเป็นร้อยละ 66.66 ส่วนสัตว์เลื้อยคลานพบ 3 ชนิด โดยทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง งู
งอดเขมร และงูหมอก พบแพร่กระจายเฉพาะฝั่งตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 100.00
พรรณสัตว์ของเขตสัตวภูมิศาสตร์ย่อยอินโดไชนีสทั้ง 6 ชนิด มีชนิดที่แพร่กระจายอยู่เฉพาะฝั่งตะวันตกของคอ
คอดกระ (หรื อของถนนเพชรเกษม) จ้ า นวน 1 ชนิ ด คื อ เขีย ดหลั ง ไพล คิด เป็ น ร้อ ยละ 16.67 และมี ช นิ ด ที่ พ บ
แพร่กระจายอยู่เฉพาะฝั่งตะวันออกจ้านวน 5 ชนิด ได้แก่ ปาดจิ๋วข้างขาว อึ่งเผ้า งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง งูงอดเขมร
และงูหมอก คิดเป็นร้อยละ 83.33 ดังนั้นสัตว์จากเขตสัตวภูมิศาสตร์ย่อยอินโดไชนีสจึงมีแนวโน้มการแพร่กระจายผ่าน
บริเวณคอคอดกระทางฝั่งตะวันออกของคอคอดกระ (หรือของถนนเพชรเกษม) มากกว่าทางฝั่งตะวันตก
4.2 พรรณสัตว์ของเขตสัตวภูมิศาสตร์ย่อยซุนดาอิค จากการศึกษาพบว่าประกอบด้วย สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก
5 ชนิด โดยทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ กบลายหินตะนาวศรี กบท่าสาร กบตามธารแดง เขียดเขาหลังตอง และคางคกเล็ก พบ
แพร่ ก ระจายอยู่ เ ฉพาะฝั่ ง ตะวั น ตกของคอคอดกระ (หรื อ ของถนนเพชรเกษม) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100.00 ส่ ว น
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สัตว์เลื้อยคลานพบทั้งหมด 5 ชนิด โดยมีชนิดที่แพร่กระจายอยู่เฉพาะฝั่งตะวันตกของอคอคอดกระ (หรือของถนน
เพชรเกษม) จ้านวน 1 ชนิด คือ งูปล้องฉนวนบ้าน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ชนิดที่พบแพร่กระจายอยู่เฉพาะทางฝั่ง
ตะวันออกจ้านวน 1 ชนิด คือ งูกะปะ คิดเป็นร้อยละ 20.00 และชนิดที่พบแพร่กระจายอยู่ทั้ง 2 ฝั่ง จ้านวน 3 ชนิด
ได้แก่ งูปลิง งูกินทากจุดขาว และตุ๊กแกป่าคอขวั้น คิดเป็นร้อยละ 60.00
พรรณสัตว์ของเขตสัตวภูมิศาสตร์ย่อยซุนดาอิคทั้ง 10 ชนิด มีชนิดที่แพร่กระจายอยู่เฉพาะฝั่งตะวันตกจ้านวน
6 ชนิด ได้แก่ กบลายหินตะนาวศรี กบท่าสาร กบตามธารแดง เขียดเขาหลังตอง คางคกเล็ก และงูปล้องฉนวนบ้าน คิด
เป็นร้อยละ 60.00 มีชนิดที่พบแพร่กระจายทั้ง 2 ฝั่ง จ้านวน 3 ชนิด ได้แก่ งูกินทากจุดขาว งูปลิง ตุ๊กแกป่าคอขวั้น คิด
เป็นร้อยละ 30.00 และมีชนิดพบแพร่กระจายอยู่เฉพาะทางฝั่งตะวันออกจ้านวน 1 ชนิด คือ งูกะปะ คิดเป็นร้อยละ
10.00 ดังนั้นสัตว์จากเขตสัตวภูมิศาสตร์ย่อยซุนดาอิคจึงมีแนวโน้มการแพร่กระจายผ่านบริเวณคอคอดกระทางฝั่ ง
ตะวันตกของคอคอดกระ (หรือของถนนเพชรเกษม) ได้มากกว่าทางฝั่งตะวันออก

สรุป
จากการศึกษาสภาพนิเวศและความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลาน ในพื้นที่อ้าเภอ
บางสะพาน จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ โดยจ้ า แนกสภาพนิ เ วศที่ อ ยู่ อ าศั ย ของสั ต ว์ ส ะเทิ น น้้ า สะเทิ น บก และ
สัตว์เลื้อยคลานได้เป็น 3 ลักษณะ คือ พื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชุมชน พบสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก
24 ชนิด 16 สกุล 6 วงศ์ และสัตว์เลื้อยคลาน 25 ชนิด 22 สกุล 11 วงศ์ โดยมีชนิดที่เป็นรายงานการแพร่กระจายใหม่
ในระดับจังหวัดจ้านวน 3 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกจ้านวน 2 ชนิด คือ กบท่าสาร (Ingerana
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)โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการแพร่กระจายของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลาน
จ้าแนกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย สภาพนิเวศของแหล่งน้้า รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการถูกคุกคามจาก
มนุษย์ โดยแต่ละปัจจัยส่งผลต่อการแพร่กระจายต่อสัตว์แต่ละกลุ่มแตกต่างกัน โดยบางปัจจัยอาจส่งผลให้สัตว์กลุ่ม
หนึ่งแพร่กระจายได้ดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยปิดกั้นสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งขณะที่การศึกษาการแพร่กระจายของ
สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลาน พบว่าสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่มีการแพร่กระจาย
อยู่บริเวณเหนือและใต้คอคอดกระเป็นสัดส่วนใกล้เคียงกัน 30 ชนิด กลุ่มที่ประชากรส่วนใหญ่แพร่กระจายอยู่บริเวณ
เหนือคอคอดกระ 6 ชนิด กลุ่มที่ประชากรส่วนใหญ่แพร่กระจายอยู่ บริเวณใต้คอคอดกระ 10 ชนิด และกลุ่มที่มีการ
แพร่กระจายแคบ 1 ชนิด และการเปลี่ยนแปลงพรรณสัตว์ที่บริเวณคอคอดกระอ้าเภอบางสะพานพบว่าในปัจจุบันมี
แนวโน้มเกิดขึ้นในลักษณะที่พรรณสัตว์ของเขตสัตวภูมิศาสตร์ย่อยอินโดไชนีสแพร่กระจายผ่านคอคอดกระผ่านทาง
ตะวันออกของคอคอดกระ (หรือของถนนเพชรเกษม) และพรรณสัตว์ของเขตสัตวภูมิศาสตร์ย่อยซุนดาอิคแพร่กระจาย
ผ่านคอคอดกระผ่านทางตะวันตกของคอคอดกระ (หรือของถนนเพชรเกษม)

ข้อเสนอแนะ
1. หากเพิ่มจ้านวนชนิดพรรณสัตว์ที่น้าใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพรรณสัตว์ให้มากขึ้น
อาจท้าให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพรรณสัตว์ที่ชัดเจนมากขึ้น
2. ข้อมูลการแพร่กระจายของสัตว์แต่ละชนิดที่น้ามาใช้อ้างอิงในการศึกษานี้ ถูกรวบรวมมาจากตรวจเอกสาร
โดยมาจากเอกสารที่ มี ก ารตี พิ ม พ์ เ ท่ า นั้ น ซึ่ ง ในบางพื้ น ที่ ยั ง คงขาดข้ อ มู ล ของสั ต ว์ ส ะเทิ น น้้ า สะเทิ น บกและ
สัตว์เลื้อยคลานอยู่
3. ควรเพิ่มพื้นที่ศึกษาทั้งทางตอนบนและตอนล่างของอ้าเภอบางสะพาน เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่แนวเขตการ
แลกเปลี่ยนพันธุ์สัตว์ที่กว้างขึ้น และชัดเจนมากขึ้น
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ค้านิยม
ในการศึกษาครั้งนี้ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. วีระยุทธ์ เลาหะจินดา ที่ได้กรุณาให้ความรู้ต่างๆ ขอขอบคุณ คุณ
วิโรจน์ สุขสมัย ที่ช่วยอ้านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อนๆ หน่วยวิจัย ASESRU ที่ให้ความช่วยเหลือ
ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ขอขอบคุณภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ส้าหรับการสนับสนุนทุนในการวิจัย และขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ที่ให้ทุนวิจัยโครงการความหลายหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตบางชนิดบริเวณอ้าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
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