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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื ้อยคลานในพื้นที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน 3 พื้นที่ ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์ พื้นที่เขตการศึกษา และ พื้นที่เกษตรกรรม ระหว่างเดือน
พฤษภาคม 2563 ถึง เมษายน 2564 ด้วยวิธีการเดินสำรวจตามแนวเส้นทางสำรวจและการพบเห็นตัวโดยตรง จากการสำรวจ
พบส ัตว ์สะเท ินน ้ำสะเท ินบกจำนวนท ั ้ งส ิ ้น  17 ชน ิด จาก  6 วงศ ์  ได ้แก ่  วงศ์  Ichthyophiidae วงศ์  Bufonidae  
วงศ์  Discoglossidae วงศ ์  Microhylidae วงศ์  Ranidae และวงศ์  Rhacophoridae โดยวงศ ์ท ี ่ พบมากท ี ่ ส ุ ด  คื อ 
วงศ์ Microhylidae พบจำนวนทั้งหมด 7 ชนิด จากค่าดัชนีความหลากชนิด พบว่า พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์มีค่าดัชนีความ
หลากชนิดมากที่สุด = 2.05 ตามด้วย ตามด้วยพื้นที่เขตการศึกษา มีค่าดัชนีความหลากชนิด = 1.85 และพื้นที่เกษตรกรรม  
มีค่าดัชนีความหลากชนิด = 1.58 ตามลำดับ ในขณะที่สัตว์เลื ้อยคลานพบจำนวนทั้งสิ ้น 30 ชนิด จาก 11 วงศ์ ได้แก่  
วงศ ์  Gekkonidae วงศ ์  Geoemydidae วงศ ์  Homalopsidae ว งศ ์  Agamidae วงศ ์  Lacertidae วงศ ์  Scincidae  
วงศ์ Cylindrophiidae วงศ์ Xenopeltidae วงศ์ Colubridae วงศ์ Elapidae และวงศ์ Crotalidae  โดยวงศ์ที่พบมากที่สุด
คือ วงศ์ Colubridae พบจำนวนทั้งหมด 11 ชนิด ค่าดัชนีความหลากชนิด พบว่า พื้นที่เขตการศึกษา มีค่าดัชนีความหลากชนิด
มากที่สุด = 1.84 ตามด้วยพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ และพื้นที่เกษตรกรรม มีค่าดัชนีความหลากชนิด = 1.33 และ มีค่าดัชนี 
ความหลากชนิด = 0.83 ตามลำดับ 
 
คำสำคัญ : ความหลากชนิด  สะเทินน้ำสะเทินบก  สตัว์เลื้อยคลาน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
Abstract 

 The objective of this research was to study the diversity of amphibians and reptiles in the Ubon 
Ratchatani University in three different types of habitats, botanical garden, Ubon Ratchathani University 
campus area and agricultural area from May 2020 to April 2021 by using line transects and direct observation 
techniques.  Seventeen species from 6  families of amphibian were found in this study, consisting of family 
Ichthyophiidae, family Bufonidae, family Discoglossidae, family Microhylidae, family Ranidae and families 
Rhacophoridae.  Family Microhylidae was the most encountered with 7 species.  The Shannon- wiener’ s 
species index ( H')  was highest in botanical garden ( H'= 2. 05)  followed by Ubon Ratchathani University 
campus area (H'=1.85)  and agricultural area (H'=1.58) , respectively.  Thirteen species of reptiles from 10 
families were found, consisting of family Gekkonidae, family Geoemydidae family Homalopsidae family 
Agamidae, family Lacertidae, family Scincidae, family Cylindrophiidae, family Xenopeltidae, family 
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Colubridae, family Elapidae and family Crotalidae.  Family Colubridae was the most encountered with 1 1 
species. The Shannon-wiener’s species index (H') was highest in Ubon Ratchathani University campus area 
(H'=1.84) followed by botanical garden (H'=1.33) and agricultural area (0.83), respectively. 
 

Keywords : Species Diversity, Amphibians, Reptiles, Ubon Ratchathani University 
 
บทนำ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที ่มีความหลากชนิดทางชีวภาพของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน
ค่อนข้างสูง โดยพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจำนวน 172 ชนิด จาก 9 วงศ์ แยกเปนสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจากวงศ์คางคก 
13 ชนิด วงศ์กบ 31 ชนิด วงศ์ปาดเมืองจีน 1 ชนิด วงศ์อึ่งกราย 25 ชนิด วงศ์อึ่งอาง 21 ชนิด วงศ์เขียด 38 ชนิด วงศ์ปาด  
36 ชนิด วงศ์ซาลามานเดอร์ 1 ชนิด และวงศ์ เขียดงู 6 ชนิด ในขณะที ่ส ัตว์เลื ้อยคลาน พบ 413 ชนิด จาก 3 อันดับ  
27 วงศ์ แยกเป็นสัตว์เลื้อยคลานในอันดับเต่าจำนวน 6 วงศ์ 31 ชนิด อันดับ จระเข้ 1 วงศ์ 3 ชนิด อันดับกิ้งก่าและงู 20 วงศ์ 
379 ชนิด อันดับย่อย ก้ิงก่า 8 วงศ์ 166 ชนิด และอันดับย่อยงู 12 วงศ์ 213 ชนิด (ยอดชายและจันทร์ทิพย์, 2555) ในปัจจุบัน
จึงมีรายงานการพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื ้อยคลานชนิดใหม่อย่างต่อเนื ่อง เนื ่องจากมีถิ ่นอาศัยเฉพาะและ 
มีแบบแผนการแพร่กระจายเฉพาะถิ่น ปัจจุบันสัตว์กลุ่มนี้หลายชนิดมีแนวโน้มของประชากรที่ลดลง อาจเนื่องจากถูกจํากัดด้วย
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น ลักษณะของพื้นที่ที่ปิดกั้นการกระจายพันธุ์ การแบ่งแยกกลุ่มประชากรออกจากกัน การนิยมบริโภค 
การขายเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน
ส่วนมากถูกมองข้ามและไม่เข้าใจถึงความสำคัญ แต่ในความเป็นจริงแล้วสัตว์ชั้นนี้ มีความสำคัญในระบบนิเวศ มี บทบาท 
ในห่วงโซ่อาหารหรือสายใยอาหาร ทำหน้าที่เป็นผู้บริโภคในระดับต่าง ๆ ทั้งยังเป็นผู้ควบคุมประชากรแมลงหรือกําจัดศตัรูพืช
ให้อยู่ในสภาวะสมดุล ซึ่งเป็นการช่วยรักษาสมดุลในธรรมชาติ (Vitt and Caldwell, 2013; วีรยุทธ์, 2552) 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีพื้นที่โดยประมาณ 5,228 ไร่ มีระบบนิเวศที่หลากหลายประกอบไปด้วยพื้นที่สีเขียว
มากมาย ทั้งป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าปลูก พื้นที่ทางการเกษตร สวนสาธารณะ รวมไปถึงแหล่งน้ำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วยป่าต้นน้ำร่องก่อ พื้นที่ประมาณ 175 ไร่ เป็นพื้นที่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 
(วิโรจน์และแก้ว, 2556) ซึ ่งทางมหาวิทยาลัยได้อนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
และผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้วยที่ผ่านมายังไม่มีรายงานด้านความหลากชนิดของสัตว์ในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำ
สะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานมาก่อนงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
และสัตว์เลื้อยคลานในสังคมป่าบริเวณสวนพฤกษศาสตร์ พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เขตการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพื ่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบ่งบอกถึงความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื ้อยคลานในพื้นที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพต่อไปได้  
 
วิธีการวิจัย 
 ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2563 ถึง เดือนเมษายน 2564 ด้วยวิธีวางเส้นสำรวจ (Line transect) และการพบเห็นตัวโดยตรง 
(Direct observation) โดยกำหนดพื้นท่ีศึกษา 3 พ้ืนท่ี ได้แก่  
 1) สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นพื้นที่เป็นป่าดั้งเดิม สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้งสลับกับป่าเต็งรัง 
บางพื้นที่เป็นทุ่งหญ้า และล้อมรอบด้วยแหล่งน้ำ  
 2) พื้นที่เกษตรกรรม เป็นพื้นที่การเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร ์มีการปลกูพืชเพื่อใช้ในการสอนและการวจิยั 
ทั้งพืชไร่ และพืชสวน เช่น ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ยางพารา รวมไปถึงแปลงนาสาธิต เป็นต้น  
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 3) พื้นที่เขตการศึกษา ประกอบไปด้วยพื้นท่ีที่ใช้ในการเรียนการสอน ศูนย์กีฬา ที่พักอาศัยของบุคลากรและนักศึกษา 
หนองน้ำ สวนสาธารณะ และบางส่วนยังเป็นพื้นที่ป่าดั้งเดิมที่แทรกอยู่ตามพื้นที่ในลักษณะของหย่อมป่า 
 ในแต่ละพื้นท่ีจะกำหนดเส้นทางให้เดินผ่านระบบนิเวศท่ีแตกต่างกันไปเพื่อที่จะได้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี การเดินสำรวจ
จะมีการกำหนดเวลาที่แน่นอน โดยเดินสำรวจในช่วงเวลา 6.00-9.00 น. และ 18.00-21.00 น. ทำการสำรวจพื้นที่ละ 2 ครั้ง
ต่อเดือน ในการเดินแต่ละครั้งจะใช้ผู้ร่วมสำรวจ 3 คนเสมอ เมื่อพบเห็นตัวสัตว์จะทำการ จำแนกชนิดและนับจำนวนตาม
ลักษณะทางสัณฐานตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง ((Taylor, 1963; Chan-ard et al.,2011, 2015; Cox et al., 2012; ธัญญาและ 
อนันตพงศ์, 2546); ปิยวรรณและคณะ, 2562)  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

นำชนิดและจำนวนของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานที่พบมาคำนวณหาค่าดัชนีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1. การหาดัชนีความหลากชนิด (Shannon-Wiener’s index) 
   สูตร H' = - ∑(Pi ln Pi) 
    H' = ดัชนีความหลากหลาย 
    Pi = สัดส่วนของจำนวนตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตชนิดท่ี i/จำนวนตัวอยา่งทั้งหมด  
        . เมื่อ i = 1, 2,…, s 

2. การหาดัชนีความสม่ำเสมอ (Evenness index) 

   สูตร E = 
H'

ln S
  

    H' = Shannon-Wiener's index 
    S = จำนวนชนิดของสัตว์ที่พบ 

3. การหาดัชนีความคล้ายคลึง (Similarity index) 

   สูตร ISs(%) = 
2W

A+B
×100 

    ISs = ค่าดัชนีความคล้ายคลึงของ Sorensen 
    W = จำนวนชนิดของสัตว์ที่พบท้ังในพื้นที่ A และ B  
    A = จำนวนชนิดของสัตว์ทั้งหมดที่พบในพ้ืนท่ี A  
    B = จำนวนชนิดของสัตว์ทั้งหมดที่พบในพ้ืนท่ี B 
 
ผลการวิจัย 

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 จากการสำรวจความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 ถึง เมษายน 2564 รวมระยะเวลา 12 เดือน พบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจำนวนทั้งสิ้น 17 ชนิด 
จาก 2 อันดับ ได้แก่ อันดับ Anura และ อันดับ Gymnophiona และ 6 วงศ์ ได้แก่ วงศ์ Ichthyophiidae, Bufonidae, 
Discoglossidae, Microhylidae, Ranidae และ Rhacophoridae โดยวงศ์ที่พบมากที่สุดคือวงศ์ Microhylidae พบจำนวน
ทั้งหมด 7 ชนิด โดยพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พบชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมากท่ีสุด 17 ชนิด ในขณะที่เขตการศึกษาพบ 
14 ชนิด และพื้นที่เกษตรกรรมพบ 12 ชนิด (ตารางที่ 1) 
 ค่าดัชนีความหลากชนิด Shannon-Wiener index (H’) ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์มีค่า
สูงที่สุด (H’ = 2.05) รองลงมาได้แก่ พื้นที่เขตการศึกษา (H’ = 1.85) และพื้นที่เกษตรกรรมมีค่าน้อยที่สุด (H’ = 1.58) 
ในขณะที่ค่าดัชนีความสม่ำเสมอ (E) เป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าดัชนีความหลากหลาย โดยพื้นท่ีสวนพฤกษศาสตร์มีค่าสูงที่สุด 
(E = 0.76) รองลงมาได้แก่พื้นที่เขตการศึกษา (E = 0.67) และพื้นที่เกษตรกรรมมีค่าน้อยที่สุด (E = 0.63) (ตารางที่ 2) 
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 ค่าดัชนีความคล้ายคลึง (Similarity index) ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ทั้ง 3 พื้นที่ พบว่า พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์
กับพ้ืนท่ีเขตการศึกษามีค่าดัชนีความคล้ายคลึงของชนิดมากที่สุดเท่ากับ 90.32% พื้นที่เกษตรกรรมกับพื้นที่เขตการศึกษามีค่า
ดัชนีความคล้ายคลึงของชนิด 84.62% ในขณะที่พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์กับพื้นที่แปลงเกษตรมีค่าดัชนีความคล้ายคลึงกันของ
ชนิดน้อยท่ีสุดเท่ากับ 82.75% (ตารางที่ 3) 
  
ตารางที่ 1 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2563 ถึง เดือนเมษายน 2564 

วงศ ์ ชนิด 
พื้นที่ 
สวน

พฤกษศาสตร์ 

พื้นที่เขต
การศึกษา 

พื้นที่ 
เกษตรกรรม 

Bufonidae คางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus) √ √ √ 
Discoglossidae กบหนอง (Fejervarya limnocharis) √ √ √ 
 กบนา (Hoplobatrachus rugulosus) √ √ √ 
 เขียดจะนา (Occidozyga lima) √ √ √ 
 เขียดน้ำนอง (Phrynoglossus martensii) √ √ √ 
Ichthyophiidae เขียดงูเกาะเต่า (Ichthyophis kohtaoensis) √ √ - 
Mycrohylidae อึ่งลาย (Glyphoglossus guttulatus) √ - - 
 อึ่งปุ่มหลังลาย (Kalophrynus interlineatus)  √ √ √ 
 อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) √ √ √ 
 อึ่งลายเลอะ (Microhyla butleri) √ - - 
 อึ่งข้างดำ (Microhyla heymonsi) √ √ - 
 อึ่งขาคำ (Microhyla pulchra) √ √ √ 
 อึ่งหลังขีด (Micryletta inornata) √ - √ 
Ranidae เขียดบัว (Hylarana erythraea) √ √ √  

เขียดหลังขีด (Rana macrodactyla) √ √ √ 
Rhacophoridae ปาดจิ๋วลายแต้ม (Chiromantis nongkhorensis) √ √ - 
 ปาดบ้าน (Polypedates megacephalus) √ √ √ 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย √ แสดงการปรากฏของสัตว์เลื้อยคลานที่พบเห็นในแต่ละพื้นที่ 
 
ตารางที ่  2 แสดงค่า Shannon-Wiener’s index และ Evenness index ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื ้นที ่สวน 
พฤกษศาสตร์ พื้นที่เขตการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และพื้นที่เกษตรกรรม 

พ้ืนที่ Shannon-Wiener’s index Evenness index 
สวนพฤกษศาสตร ์ 2.05 0.76 
เขตการศึกษา 1.85 0.67 
พื้นที่เกษตรกรรม 1.58 0.63 
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ตารางที ่ 3 ค่าดัชนีความคลายคลึงของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกระหว่างพื ้นที่สวนพฤกษศาสตร์ พื ้นที ่เขตการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และพื้นที่เกษตรกรรม 

พ้ืนที่ศึกษา สวนพฤกษศาสตร์ เขตการศึกษา พ้ืนที่เกษตรกรรม 
สวนพฤกษศาสตร ์ - 90.32% 82.76% 
เขตการศึกษา 90.32% - 84.62% 
พื้นที่เกษตรกรรม 84.62% 82.76% - 

 

สัตว์เลื้อยคลานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สัตว์เลื้อยคลานพบจำนวนทั้งสิ้น 30 ชนิด จาก 2 อันดับ คือ อันดับ Testudines และ Squamata และ 11 วงศ์ 

ได ้แก ่  วงศ ์  Gekkonidae,  Geoemydidae,  Homalopsidae,  Agamidae,  Lacertidae,  Scincidae,  Cylindrophiidae, 
Xenopeltidae, Colubridae, Elapidae และ Crotalidae โดยวงศ์ที่พบมากที่สุดคือ วงศ์ Colubridae พบจำนวนทั้งหมด 
11 ชนิด สัตว์เลื ้อยคลาน พบมากที่สุดในพื้นที่เขตการศึกษา 26 ชนิด ตามด้วยสวนพฤกษศาสตร์ 23 ชนิด และพื้นที่
เกษตรกรรม 17 ชนิด (ตารางที่ 4) 

ค่าดัชนีความหลากชนิด Shannon-Wiener index (H’) ของสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่เขตการศึกษามีค่าสูงที่สุด  
(H’ = 1.84) รองลงมาคือพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ (H’ = 1.33) และพื้นที่เกษตรกรรมมีค่าน้อยที่สุด (H’ = 0.83) ค่าดัชนีความ
สม่ำเสมอ (E) พบว่า พื้นที่เขตการศึกษา มีค่าสูงที่สุด (E = 0.75) รองลงมาคือพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ (E = 0.66) ในขณะที่
พื้นที่เกษตรกรรมมีค่าน้อยที่สุด (E = 0.63) (ตารางที่ 5) 
 ค่าดัชนีความคล้ายคลึง (Similarity index) ของสัตว์เลื้อยคลาน ทั้ง 3 พื้นที่ พบว่า พื้นที่เขตการศึกษากับพื้นที่
เกษตรกรรม มีค่าดัชนีความคล้ายคลึงของชนิดมากที่สุดเท่ากับ 79% พื้นที่เขตการศึกษาและพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์มีค่าดัชนี
ความคล้ายคลึงของชนิดเท่ากับ 75.55% ในขณะที่พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และพื้นที่เกษตรกรรมมีค่าดัชนีความคล้ายคลึงกัน
ของชนิดนอ้ยท่ีสุดเท่ากับ 65% (ตารางที่ 6) 
 

ตารางที่ 4 สัตว์เลื้อยคลานท่ีพบในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2563 ถึง เดือนเมษายน 2564  

วงศ์ ชนิด 
พื้นที่ 
สวน

พฤกษศาสตร์ 

พื้นที่ 
เขตการศึกษา 

พื้นที่ 
เกษตรกรรม 

Agamidae กิ้งก่าหัวสีฟ้า (Calotes goetzi) - √ √ 

 กิ้งก่าสวน (Calotes versicolor) √ √ √ 

 แย้  (Leiolepis rubritaeniata) √ √ - 

Colubridae งูเขียวบอน (Boiga cyanea) √ √ - 

 งูทางมะพร้าว (Coelognathus radiatus) √ √ √ 

 งูสายม่านพระอินทร์ (Dendrelaphis pictus) - √ √ 

Colubridae งูสายรุ้ง (Enhydris enhydris) √ √ √ 

 งูลายสอสวน (Fowlea flavipunctatus) √ √ √ 
 

งูปล้องฉนวนลาว (Lycodon laoensis) √ √ √ 

 งูปล้องฉนวนบ้าน (Lycodon subcinctus) √ √ - 
 

งูปี่แก้วลายแต้ม (Oligodon fasciolatus) √ √ √ 
 

งูงอด (Oligodon taeniatus) √ √ √ 
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วงศ์ ชนิด 
พื้นที่ 
สวน

พฤกษศาสตร์ 

พื้นที่ 
เขตการศึกษา 

พื้นที่ 
เกษตรกรรม 

 
งูสิง (Ptyas korros) √ √ √ 

 
งูลายสาบคอแดง (Rhabdophis subminiatus) √ √  

Cylindrophiidae งูก้นขบ (Cylindrophis jodiae) - √ - 

Elapidae งูสามเหลี่ยม (Bungarus fasciatus) √ √ - 

Gekkonidae จิ้งจกดินลายจุด (Dixonius siamensis) √ √ √ 

 ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) √ √ √ 

 จิ้งจกบ้านหางหนาม (Hemidactylus frenatus) √ √ √ 

 จิ้งจกบ้านหางแบน (Hemidactylus platyurus) - √ √ 

Geoemydidae เต่านาอีสาน (Malayemys subtrijuga) - √ - 

Homalopsidae งูหัวกะโหลก (Homalopsis mereljcoxi) √ √ √ 

 งูปลิง (Hypsiscopus plumbea) √ √ - 

Lacertidae จิ้งเหลนน้อยหางยาว (Takydromus sexlineatus) √ - - 

Scincidae จิ้งเหลนหลากลาย (Eutropis macularia) √ √ √ 

 จิ้งเหลนบ้าน (Eutropis multifasciata) - √ - 
 

จิ้งเหลนลายสามแถบ (Lipinia trivittata) √ - - 

 จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง (Lygosoma bowringii) √ - - 
 

จิ้งเหลนดินหางส้ม (Scincella reevesii) √ - - 

Xenopeltidae งูแสงอาทิตย์ (Xenopeltis unicolor) - √ √ 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย √ แสดงการปรากฏของสัตว์เลื้อยคลานท่ีพบเห็นในแต่ละพ้ืนท่ี 
 

ตารางที่ 5 แสดงค่า Shannon-Wiener’s index และ Evenness index ของสัตว์เลื้อยคลานในพ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตร์ พื้นที่
เขตการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และพื้นที่เกษตรกรรม 

พ้ืนที่ Shannon-Wiener’s index Evenness index 
สวนพฤกษศาสตร ์ 1.33 0.66 
เขตการศึกษา 1.84 0.75 
พื้นที่เกษตรกรรม 0.83 0.63 
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ภาพที่ 1 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลานบางชนิดที่พบบ่อยในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ก) เขียดบัว (Hylarana erythraea)  ข (ปาดบ้าน (Polypedates megacephalus) 
ค (กบหนอง (Fejervarya  limnocharis)  ง (อึ่งขาคำ (Microhyla pulchra) 
จ (งูสายรุ้ง (Enhydris enhydris)   ฉ (งูหัวกะโหลก (Homalopsis mereljcoxi) 
ช (แย้ (Leiolepis rubritaeniata)   ซ (จิ้งจกดินลายจดุ (Dixonius siamensis) 
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ก 
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ช ซ 30 mm 20 mm 

40 mm 40 mm 
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ตารางที่ 6 ค่าดัชนีความคลายคลึงของสัตว์เลื้อยคลานระหว่างพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ พื้นที่เขตการศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และพื้นที่เกษตรกรรม 

พ้ืนที่ศึกษา สวนพฤกษศาสตร์ เขตการศึกษา พ้ืนที่เกษตรกรรม 
สวนพฤกษศาสตร ์ - 77.55% 65% 

เขตการศึกษา 77.55% - 79% 
พื้นที่เกษตรกรรม 65% 79% - 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการเปรียบเทียบผลการสำรวจของส ัตว ์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว ์เล ื ้อยคลานทั ้ง  3 พื ้นที ่ พบว่า  
ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์มีจำนวนชนิดและค่าดัชนีความหลากชนิดความหลาก
ชนิดสูงที่สุด ในขณะที่สัตว์เลื้อยคลาน พบจำนวนชนิดและมีค่าดัชนีความหลากชนิดสูงที่สุดในพื้นที่เขตการศึกษา ในขณะที่
พื้นที่เกษตรกรรม พบจำนวนชนิดและค่าดัชนีความหลากชนิดต่ำที่สุดทั้งในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน  
 จากการเปรียบเทียบผลการสำรวจของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกทั้ง 3 พื้นที่ พบว่าความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำ
สะเทินบกในพ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตร์มีค่ามากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งมักจะพบความหลากชนิดของสัตว์สะเทนิ
น้ำสะเทินบกรวมถึงสัตว์เลื้อยคลานในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติมากกว่าพื้นที่ที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่ที่ถูกรบกวนโดยมนุษย์ 
(กิตติพงศ์และวุฒิ, 2561 ; วรวิทู, 2562) สาเหตุที ่ทำให้พบความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่สวน
พฤกษศาสตร์มากกว่าพื้นที่อื่น อาจมีสาเหตุมาจากพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์เอื้อต่อการดำรงอยู่ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 
ปัจจัยทางภูมิอากาศและสภาพพื้นที่ป่าอาจมีผลต่อการพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก โดยสัตว์กลุ่มนี้เป็นสัตว์ที่ต้องการความช้ืน
ของแหล่งที่อยู ่อาศัยที ่สูง ทนต่ออุณหภูมิสู งและการเปลี ่ยนแปลงสภาพอากาศได้น้อยกว่าสัตว์เลื ้อยคลาน (Vitt and 
Caldwell, 2013; วีรยุทธ์, 2552) พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์เป็นพ้ืนท่ีที่เป็นป่ารกทึบสามารถกักเก็บความช้ืนได้ดีกว่าพื้นที่อื่น ๆ 
นอกจากนี้พื้นที่ยังมีแหล่งน้ำโดยรอบซึ่งมีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ของสัตว์และการสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่า ประกอบกับ
เป็นพื้นที่รกทึบ มีซากใบไม้ทับถมกันอย่างหนาแน่น เหมาะสมต่อการซ่อนตัวในช่วงเวลากลางวัน สภาวะดังกล่าวจึงเหมาะสม
ต่อการดำรงอยู่และพบเห็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ได้มากกว่าพื้นที่อ่ืน  
 ในส่วนของความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลาน เป็นที่น่าสังเกตว่าพื้นที่เขตการศึกษาพบจำนวนชนิดและมีค่าดัชนี
ความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานที่มากกว่าพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ซึ่งเป็นป่าธรรมชาติ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา
ซึ่งมักจะพบความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติมากกว่าพื้นที่ที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่ที่ถูกรบกวน
โดยมนุษย์ (กิตติพงศ์ และวุฒิ, 2561; กาญจน์และอาดุลย์, 2559) แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไกรรัตน์ (2545) ที่ได้ศึกษา
เปรียบเทียบชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัย 5 ประเภท คือ (1) บริเวณพื้นน้ำ (2) บริเวณชายฝั่งและทุ่งหญ้า 
(3) พื ้นที่ป่าพรุ ป่าละเมาะ และสวนป่า (4) พื ้นที่เกษตรและที่อยู ่อาศัย และ (5) พื ้นที่ที ่เป็นเกาะ จากรายงานพบว่า 
สัตว์เลื้อยคลานอยู่อาศัยหรือเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่เป็นอยู่อาศัยมากที่สุด ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพบสัตว์เลื้อยคลาน  
ในพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นแหล่งชุมชนมากกว่าพื้นที่ป่าในการศึกษาครั้งนี้ อาจเนื่องมาจากเขตพื้นที่เขตการศึกษามีแหล่ง 
อาศัยย่อย (Microhabitat) ที ่หลากหลาย เช่น สวนสาธารณะ ทุ่งหญ้า ป่าปลูก ป่าตั ้งเดิมที่แทรกอยู่ในพื้นที่ในลักษณะ  
ของหย่อมป่า แหล่งน้ำทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่มีน้ำตลอดทั้งปี ซึ่งการที่มีแหล่งอาศัยย่อยที่หลากหลาย ทำให้พื้นที่ เขต
การศึกษาสามารถรองรับชนิดของสัตว์เลื้อยคลานได้ไม่แตกต่างจากพื้นที่ป่าดั้งเดิม ประกอบกับสัตว์เลื้อยคลานบางกลุ่ม
สามารถปรับตัวได้ดีและมักพบในพื้นที่อาศัยของมนุษย์และมักออกหากินเวลากลางคืนโดยได้ใช้ประโยชน์จากหลอดไฟ  
จากอาคาร และไฟตามถนนที่ช่วยดึงดูดแมลงซึ่งเป็นอาหารของสัตว์กลุ่มนี้ เช่น จิ้งจก ตุ๊กแกบ้าน กิ้งก่าคอแดง จิ้งเหลนบ้าน 
เป็นต้น (Vitt and Caldwell, 2013; วีรยุทธ,์ 2552) รวมไปถึงสัตว์เลื้อยคลานในกลุ่มของงู ซึ่งมักเข้ามาหากินสัตว์เลื้อยคลาน
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ในกลุ่มของ จิ้งจก ตุ๊กแก รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดเล็ก เช่น หนู ในอาคารหรือแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ซึ่งใน
การศึกษาครั้งน้ีพบงูในพื้นที่อาคาร ในเขตพื้นท่ีการศึกษาได้บ่อยครั้ง ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งท่ีอาจส่งผลต่อความหลากหลาย
ของสัตว์เลื้อยคลานในการศึกษาครั้งนี้คือการล่าสัตว์ ในพื้นที่การศึกษาเป็นพื้นที่ที่ได้รับการควบคุม ฉะนั้นแล้วจึงไม่พบเห็น
การล่าสัตว์ในพื้นที่ในระหว่างการสำรวจ ต่างจากพ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่ชาวบ้านสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ 
และระหว่างการสำรวจทั้งกลางวันและกลางคืนพบเห็นการล่าสัตว์ในกลุ่มของแย้ กิ้งก่า รวมถึงงู ได้บ่อยครั้ง รวมไปถึงการล่า
สัตว์ในกลุ่มเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เช่น หนู และกระรอก โดยสัตว์กลุ่มนี้เป็นอาหารของงู ซึ่งอาจจะส่งผลตามมาต่อความ
หลากหลายและการพบเห็นของงูในบางกลุ่ม ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้สัตว์เลื้อยคลานในพ้ืนท่ีเขตการศึกษา
มีความหลากชนิดมากกว่าพ้ืนท่ีป่า 

พื ้นที ่เกษตรกรรม พบจำนวนชนิดและมีค่าดัชนีความหลากชนิดต่ำที ่ส ุดทั ้งสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและ
สัตว์เลื้อยคลาน สาเหตุอาจเนื่องมาจากการรบกวนพ้ืนท่ีแหล่งที่อยู่อาศัย เช่น การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเพื่อทำการเกษตร รวมถึง
มีการทำเขตกรรม เช่น การตัดแต่งกิ่ง การกำจัดวัชพืช การไถพรวนดิน การปรับสภาพดินเพื่อการเพาะปลูกอยู่อย่างต่อเนื่อง 
กิจกรรมเหล่านี้อาจเป็นการรบกวนและส่งผลต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้ง 2 กลุ่ม (Gardner and Fitzherbert, 2007) 
นอกจากน้ีเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสองพื้นที่พบว่าแหล่งน้ำถาวรหรือแหล่งน้ำที่มีตลอดทั้งปียังน้อยกว่าเมื่อเทียบกับอีก 2 พื้นที่ 
ถึงแม้ว่าจะมีแปลงนาสาธิต ซึ ่งถือว่าเป็นแหล่งน้ำและแหล่งที ่อยู ่อาศัยที ่สำคัญของทั้งสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและ
สัตว์เลื้อยคลาน แต่ก็มีเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น  

เมื่อเปรียบเทียบดัชนีความคล้ายคลึง จะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงของชนิดในระหว่างทั้ง 3 พื้นที่ค่อนข้างสูง  
ทั้งในสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอาจจะเนื่องมาจากทั้ง 3 พื้นที่เป็นพื้นที่ที่อยู ่ติดกัน ไม่ได้ตัดขาดกัน  
อย่างชัดเจน ทำให้ประชากรสามารถเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างพ้ืนท่ี สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดที่พบ
กระจายอยู่ในพื้นที่ป่าสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีเขตการศึกษาและเกษตรกรรมได้  
 จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาศัยย่อย ( Microhabitat)  
ที่หลากหลายส่งผลต่อความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเป็นสัตว์ใน
กลุ่มที่ต้องการสภาพพื้นที่ที่มีความชื้นสูง สวนพฤกษศาสตร์จึงอาจจะเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์กลุ่มนี้มากกว่าพื้นท่ี  
อื่น ๆ ในขณะที่พื้นที่เขตการศึกษาถึงแม้ว่าพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นแหล่งชุมชนซึ่งอาจจะส่งผลต่อการรบกวนสัตว์ในบางกลุ่ม  
แต่หากมีการจัดการพื้นที่เหมาะสม มีภูมิทัศน์และระบบนิเวศที่หลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสามารถรักษาป่าดั้งเดิม
ให้คงอยู่ ก็จะสามารถอนุรักษ์สัตว์ในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานและอาจรวมไปถึงการรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพสัตว์ในกลุ่มอื่น ๆ เอาไว้ได้  
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