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รายงานการส�ารวจสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

A preliminary checklist on amphibian species in Kuiburi national park

บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความหลากชนิดและสถานภาพของสัตว์สะเทินน�า้สะเทินบก

ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีการเดินส�ารวจแบบพบเห็นตัวโดยตรง ด�าเนินการ

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 

 พบสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก 22 ชนิด ใน 1 อันดับ 5 วงศ์ ในจ�านวนนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 3 ชนิด และ

มี 1 ชนิด มีสถานภาพตามบัญชี IUCN เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ทั้งนี้สัตว์ที่พบส่วนใหญ่เป็นชนิดที่มี

การกระจายเฉพาะถิ่น จึงมีความส�าคัญต่อการจัดการพื้นที่เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของสัตว์ชนิด

นั้น และคงความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ให้สมบูรณ์อีกด้วย

ค�าส�าคัญ : สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

Abstract

 This study aimed to explore the diversity and status of amphibian species in Kuiburi  

national park. From November 2014 to August 2015 amphibian surveys were conducted  

utilizing the visual encounter methodology. 

 The survey found 22 species of amphibians belonging to 1 order and 5 families. Three 

of the species detected are protected species. One of the species found is classified as Nearly 

Threatened in IUCN Red List. 

 Most of the species identified during the surveys are endemic. It is therefore critical 

to implement management strategies that can maintain a suitable habitat for those species,  

as well as for protecting the entire biodiversity in the area.
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สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก เป็นกลุ่มสัตว์มีกระดูก

สันหลังที่มีลักษณะโบราณ มีการด�ารงชีวิตทั้งในน�้าและ

บนบก มีความส�าคัญต่อห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศ

เพราะเป็นทั้งผู้ล่าและผู้ถูกล่า ในชนิดที่มีรูปร่างแปลกตา

และสีสันสวยงามอาจเป็นท่ีนิยมน�ามาเป็นสัตว์เลี้ยงและ 

บางชนดิสามารถน�าไปประกอบอาหารได้ ท�าให้เกิดความ

เสี่ยงในการสูญพันธุ์ตามธรรมชาติสูง และการที่เป็น

สัตว์เลือดเย็นจึงท�าให้การกระจายของสัตว์กลุ่มนี้ถูกจ�ากัด

ให้อยู่ในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้อย 

จึงมักพบว่าสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกมีการแพร่กระจาย

ค�าน�า

และมีความหลากหลายสูงมากในบริเวณป่าเขตร้อนใน

ประเทศไทยจึงสามารถพบสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกได้

ทั่วไปทั้งประเทศ  แต่ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ไป โดยมีแนวโน้มของอุณหภูมิที่สูงขึ้น จึงมีความเสี่ยงที่จะ

เกิดผลกระทบต่อสัตว์ในกลุ่มนี้

การศึกษาในครั้งนี้เพ่ือศึกษาความหลากชนิดและ

สถานภาพของสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกในพื้นที่อุทยาน

แห่งชาติกุยบุรีและน�าข้อมูลที่ได ้เป็นแนวทางในการ

จัดการต่อไป

วิธีการศึกษา

ใช้วิธีการส�ารวจแบบพบเห็นตัวโดยตรงและได้ยิน

เสียงจากการเดินส�ารวจตามพื้นที่แหล่งน�้าต่าง ๆ ใน

ช่วงเวลากลางคืน ท�าการบันทึกภาพและน�ามาจ�าแนก

ชนิดโดยใช้คู่มือสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกในเมืองไทย ของ

ธัญญา (2546) ในกรณีที่ไม่สามารถจ�าแนกชนิดได้ในทันที 

จึงต้องท�าการจับเพื่อวัดขนาด โดยอาศัยหลักของ ธัญญา 

(2546) วัดขนาดล�าตัวจากปลายปากจนถึงก้น และ

ถ่ายภาพในทุกมุมและลักษณะที่เด่นชัดของแต่ละชนิด 

นอกจากนี้ยังได้ท�าการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม โดยบันทึก

จากการเคยพบเห็นของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และส�ารวจเพิ่มเติมในพื้นที่ที่เคยมี

รายงานการพบสัตว์ป่า

ระยะเวลาท�าการศึกษา

พฤศจิกายน 2557 - กันยายน 2558

สถานที่ท�าการส�ารวจ

อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพื้นท่ีแนวเชื่อมต ่อ

ระหว่างอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาต ิ

แก่งกระจาน

ผลและวิจารณ์

1. ความหลากชนิด

 พบสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก 22 ชนิด ใน 5 วงศ์ ใน

อันดับ Anura

2. สถานภาพของสัตว์ป่า

 สถานภาพการคุ้มครองของกฎหมายไทย ตามพระ

ราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และ

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2546 พบสัตว์ป่าคุ้มครอง 3 ชนิด ได้แก่ คางคกแคระ 

(Ingerophrynus parvus) จงโคร่ง (Phrynoidis asper)  

และกบทูด (Limnonectes blythii)

 สถานภาพในบัญชีสถานภาพสัตว ์ป ่าตามการ

ก�าหนดของบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ 

(IUCN Red List) พบว่า ยังไม่มีชนิดที่มีความเสี่ยงต่อ

การสูญพันธุ์ หรือ Threatened species ซึ่งเป็นกลุ่ม
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ที่รวมสามกลุ่มย่อย คือ สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติ

ต่อการสูญพันธุ์ สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์ และสิ่งม ี

ชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ มีเพียง 1 ชนิดที่

เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Near Threatened: 

NT) คือ กบทูด (Limnonectes blythii) ชนิดที่ข้อมูล

ไม่เพียงพอต่อการประเมิน (Data Deficient: DD) 

4 ชนิด คือ กบชะง่อนผาตะนาวศรี (Odorrana livida) 

กบหัวโต (Limnonectes macrognathus) กบดอร์เรีย 

(Limnonectes doriae) และอึ่งกรายหนังปุ่มป่าละอ ู

(Leptolalax fuliginosus) และทีย่งัไม่ได้รับการประเมนิ 

(Not Evaluated) อีก 1 ชนิด คือ กบเขาหลังตอง 

(Hylarana eschatia) ส่วนที่เหลืออีก 15 ชนิด อยู่ใน

สถานภาพมีความเสี่ยงต�่าต่อการสูญพันธุ์ (Least Con-

cern: LC)

 ทั้งนี้ไม่พบชนิดที่อยู่ในบัญชีของอนุสัญญาว่าด้วย

การค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญ

พันธุ์ (The Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora : 

CITES) 

ข้อมูลสถานภาพของสัตว์ป่าที่ส�ารวจได้ แสดง

รายละเอียดดังตารางที่ 1

ภาพที่ 1  สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก ที่พบในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ก. กบเขาสูง  (Clinotarsus alticola)   

             ข. กบเขาหลังตอง (Hylarana eschatia) ค. กบชะง่อนผาตะนาวศรี (Odorrana livida)  

             ง. กบดอร์เรีย (Limnonectes doriae)

ก.

ง.

ข.

ค.
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ภาพที่ 2  สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก ที่พบในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ก. กบลายหินตะนาวศรี  (Amolops panhai)       

            ข. กบหนอง (Fejervarya limnocharis) ค. กบห้วยขาปุ่ม (Limnonectes kuhlii) ง. กบหัวโต  

            (Limnonectes macrognathus)    จ. กบอ่องเล็ก (Sylvirana nigrovittata)  ฉ. คางคกแคระ  

            (Ingerophrynus parvus) 

ง.ค.

ข.ก.

ฉ.จ.



วารสารนภาเพชร : Journal of Thailand National Parks Research : ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2560108

ภาพที่ 3  สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก ที่พบในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ก. จงโคร่ง  (Phrynoidis asper)   

            ข. อึ่งกรายลายเลอะ (Leptobrachium smithi) ค. อึ่งกรายหนังปุ่มป่าละอู (Leptolalax fuliginosus)  

            ง. อึ่งกรายห้วยใหญ่ (Xenophrys major)  จ. ปาดตีนเหลืองเหนือ (Rhacophorus bipunctatus)   

            ฉ. ปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) 

ฉ.จ.

ค.

ก. ข.

ง.
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ล�าดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ
สถานภาพทางกฎหมาย

กฏหมายไทย CITES IUCN

Family Bufonidae

1 Ingerophrynus parvus คางคกแคระ สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC (2014)

2 Ingerophrynus divergens คางคกแคระมลายู - - LC (2004)

3 Phrynoidis asper จงโคร่ง สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC (2014)

Family Dicroglossidae

4 Fejervarya limnocharis กบหนอง - - LC (2016)

5 Limnonectes blythii กบทูด สัตว์ป่าคุ้มครอง - NT (2004)

6 Limnonectes gyldenstolpei กบหงอน - - LC (2004)

7 Limnonectes macrognathus กบหัวโต DD (2004)

8 Limnonectes kuhlii กบห้วยขาปุ่ม - - LC (2004)

9 Limnonectes doriae กบดอร์เรีย DD (2004)

Family Megophryidae

10 Leptobrachium hendricksoni อึ่งกรายลายจุด - - LC (2014)

11 Leptolalax fuliginosus อึ่งกรายหนังปุ่มป่าละอู DD (2008)

12 Brachytarsophrys feae อึ่งกรายพม่า - - LC (2004)

13 Leptobrachium smithi อึ่งกรายลายเลอะ - - LC (2009)

14 Xenophrys major อึ่งกรายห้วยใหญ่ - - LC (2004)

Family Ranidae

15 Odorrana hosii กบชะง่อนผาใต้ - - LC (2004)

16 Odorrana livida กบชะง่อนผาตะนาวศรี - - DD (2004)

17 Sylvirana nigrovittata กบอ่องเล็ก - - LC (2016)

18 Hylarana eschatia กบเขาหลังตอง - - NE (2009)

19 Clinotarsus alticola กบเขาสูง - - LC (2004)

20 Amolops panhai กบลายหินตะนาวศรี - - LC (2014)

Family Rhacophoridae

21 Rhacophorus bipunctatus ปาดตีนเหลืองเหนือ - - LC (2008)

22 Polypedates leucomystax ปาดบ้าน - - LC (2016)

ตารางที่ 1  รายชื่อและสถานภาพทางกฎหมายของสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก ที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

หมายเหตุ เกณฑ์การจัดสถานภาพของ IUCN

EX  – สูญพันธุ์ไปแล้ว (extinct)

EW – สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ (extinct in the wild)

CR  – มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ (critically endangered)

EN – ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)

VU – เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (Vulnerable)

NT – เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Near Threatened)

LC – มีความเสี่ยงต�่าต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern)

DD – ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน   

        (Data Deficient)

NE – ยังไม่ได้รับการประเมิน  

        (Not Evaluated)
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สรุปและข้อเสนอแนะ

สัตว์ป่าที่ส�ารวจพบ มีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่ได้รับการ

คุ้มครองตามกฏหมาย บางชนิดอาจมีประชากรอยู่มาก

ในพื้นที่อ่ืนหรือมีการกระจายทั่วไปหลายพื้นที่จึงมีความ

เสี่ยงน้อยที่จะสูญพันธุ์ แต่ในบางชนิดที่มีถิ่นอาศัยจ�าเพาะ

หรือพบการกระจายในเพียงบางพื้นที่ของประเทศควรมี

การพิจารณาให้ได้รับการคุ้มครองไว้ เพื่อคงความหลาก

หลายทางชีวภาพในพื้นที่นั้น ๆ เช่น กบลายหินตะนาวศร ี

พบการกระจายเพียงแค่แถบเทือกเขาตะนาวศรีเท่านั้น 

สถานภาพสัตว์ป่าตามการก�าหนดของบัญชีแดงของ

สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List) ส่วน

ใหญ่มีความเสี่ยงต�่าต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern) 

แต่ข้อมูลของสัตว์ป่าบางชนิดยังไม่มีการตรวจสอบให้

เป็นข้อมูลปัจจุบัน อาจเพราะว่าสัตว์บางชนิดเป็นสัตว์

เฉพาะถ่ินและมีข้อมูลน้อยมากจึงท�าให้ไม่สามารถก�าหนด

สถานภาพให้เป็นปัจจุบันได้ 

แต่อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตภาคสนามพบว่า

ปัจจัยที่เป็นภัยคุกคาม (threat) แก่สัตว์ป่า เช่น การล่า

สัตว์ การเก็บหาของป่า และการตั้งแคมป์เที่ยวป่า ในพื้นที่

ทำการศึกษายังคงมีอยู่เป็นจ�านวนมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ

พ้ืนที่ดังกล่าวไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์

โดยตรง ท�าให้มีชาวบ้านเข้ามาใช้ประโยชน์จากการเก็บ

หาของป่า การท�าไม้ และการล่าสัตว์ โดยเฉพาะทางฝั่ง

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ซึ่งมีถนนตัดผ่านเข้าไปยังน�้าตก

แพรกตะคร้อ อีกทั้งอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหน่วย

พิทักษ์ป่าฯ ใกล้เคียงมีจ�านวนน้อย ท�าให้ไม่สามารถดูแล

พื้นที่ได้เต็มที่

เอกสารและสิ่งอ้างอิง
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