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บทที่ 3  
วิธีการศึกษา 

 
3.1 การเกบ็ข้อมลูทรัพยากรป่าไม ้  
 3.1.1 ประเภทของสังคมพืช 
  อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงมีป่าเพียงชนิดเดยีวคือ ป่าดิบชื้นดงันั้น จึงท าให้มีฝนตกเกือบ
ตลอดปี และมีอากาศค่อนข้างเยน็ เนื่องจากตั้งอยูใ่นบริเวณพื้นทีภ่าคใต้ตอนบน ซ่ึงได้รับอิทธิพลจาก 
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้ฝนตกเกือบตลอดปี 
 
  3.1.2 ลักษณะทั่วไปของป่าดบิชื้น 
   ป่าดิบชื้น  (Tropical rain forest หรือ Moist evergreen  forest)  เป็นป่าที่
ประกอบด้วยชนิดไม้ท่ีไม่ผลัดใบเป็นส่วนใหญ่ในสังคม  ปัจจัยหลักที่ท าให้สังคมพืชชนิดนี้เกิดขึ้นและ
คงสภาพอยู่อย่างถาวรได้ก็คือความชื้นในดินและในอากาศ  คือต้องมีปริมาณน้ าฝนเกินกว่า  1,600  
มิลลิเมตรต่อปีขึ้นไป  มีการกระจายของฝนต่อเนื่องมากกว่า  8  เดือนในรอบปี  สภาพดินลึกและเก็บ
ความชื้นได้ดี  พันธ์ุไม้เด่นในชั้นเรือนยอดสูงสุดเป็นไม้ขนาดใหญ่และประกอบด้วยไม้ชั้นรองต่อเนื่อง
ลงมาจนถึงพื้นดิน  เรือนยอดชั้นบนสุดมักสูงเกินกว่า  30  เมตรขึ้นไป 
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3.2 การเกบ็ข้อมลูปลาน้้าจืด  
3.2.1 ชีววิทยาทั่วไป 
  ปลา จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ า ส่วนใหญ่เป็นสัตว์
เลือดเย็น หายใจด้วยเหงือกและมีกระดูกสันหลัง สามารถเคล่ือนไหวไปมาด้วยครีบและกล้ามเนื้อของ
ล าตัว บางชนิดมีเกล็ดปกคลุมทั่วตัว บางชนิดไม่มีเกล็ดแต่ปกคลุมด้วยเมือกล่ืน ๆ หรือแผ่นกระดูก มี
หัวใจสองห้องและมีขากรรไกร ยกเว้นปลาจ าพวกปลาฉลาม ปลาเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ า มี
จ านวนมากมายหลากหลายสายพันธ์ุ บางชนิดมีเกล็ดและไม่มีเกล็ด ปลาส่วนมากมีการผสมพันธ์ุนอก
ร่างกาย แต่บางชนิดก็จะมีการผสมพันธ์ุภายในร่างกายของปลาตัวเมีย มีลักษณะล าตัวด้านซ้ายและขวา
เท่ากัน 
 
3.2.2 ประเภทของปลา 
  การแบ่งกลุ่มปลาสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ตามวิวฒันาการของปลา   
  กลุ่มปลาปากกลม (Cyclostomess) คือกลุ่มของปลาท่ีไม่มีกระดูกขากรรไกร มีลักษณะโบราณ
และคาดว่ามีบรรพบุรุษซ่ึงมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 400 ล้านปีมาแล้ว มีโครงเป็นกระดูกอ่อน ล าตัวยาว
คล้ายปลาไหล ไม่มีเกล็ด มีเมือกมาก  ไม่มีแกนเหงือกโดยเหงือกจะมีลักษณะเป็นถุง ส่วนของโครง
เหงือกติดกับกล่องสมองไม่มีครีบคู่ ไม่มีกระดูกซ่ีโครง มีรูจมูกรูเดียวอยู่ตรงกลาง เช่น ปลา Lamprey 
(วางไข่ในน้ าจืดแล้วกลับลงมาเจริญวัยและหากินในทะเล) และ Hagfish (พบในทะเลเขตอบอุ่น ด ารง 
ชีพโดยการกนิซากเน่าเป่ือยเป็นอาหาร) 
  - กลุ่มปลากระดูกอ่อน (Cartiaginous fish) 
   คือ  กลุ่มของปลาท่ีมีกระดูกขากรรไกร มีวิวฒันาการสูงขึน้กว่าปลาปากกลม ปลากลุ่ม
นี้เป็นที่รู้จกัมากกว่าปลากลุ่มแรก เพราะสามารถน ามาประกอบอาหารและใช้ประโยชน์ส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย เช่น ใช้ท าเครื่องหนัง เครื่องประดับ อาวุธ ได้แก่ ปลาฉลาม (Sharks) ปลากระเบน (Rays) และ
ปลา ratfish (พบในเขตอบอุ่นและเขตหนาว)  
  - กลุ่มปลากระดูกแข็ง (Body fish) 
    คือ ปลาท่ีพบได้ทั่วๆไป ในเกือบทุกแหล่งน้ า ส่วนมากมคีวามส าคัญทางเศรษฐกิจ 
สามารถน ามาประกอบอาหารได้ดี เช่น ปลามีปอด ปลาซีลาแคนธ์ ปลากระดกูแข็งต่างๆ 
  ปลาเป็นสัตว์น้ าที่สามารถด ารงชีพอยู่ได้ในสภาพของดินฟ้าอากาศที่มีความแปรปรวน และ
แตกต่างกันอย่างมาก ตราบใดเท่าท่ีในบริเวณนั้นยังคงมีแหล่งน้ าอยู่ เนื่องจากปลาในแต่ละสปีชีส์จะมี
คุณสมบัติเฉพาะตัวในการปรับสภาพของตัวเองให้สามารถมีชีวิตต่อไปได้ เช่นปลาที่อาศัยใน
มหาสมุทรแอนตาร์กติก ซ่ึงปกคลุมไปด้วยน้ าแข็งและอุณหภูมิที่ต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง จึงต้องปรับสภาพ
ร่างกายของตัวเองโดยการสร้างสารความต้านทานของเม็ดเลือด หรือปลาท่ีอาศัยอยู่ในน้ าท่ีมีอุณหภูมิสูง 
แหล่งน้ าที่จืดสนิทจนถึงแหล่งน้ าที่มีความเค็มค่อนข้างมาก ก็จะปรับสภาพการด ารงชีพที่แตกต่างกัน

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87


ทรัพยากรธรรมชาติกับภาวะโลกร้อน อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง 
 

                                                               ศูนย์ศึกษาและวจิัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   15 

รวมไปถึงวิธีการว่ายน้ าด้วยลักษณะวิธีการที่แตกต่างกัน การปรับตัวและการดิ้นรนเพื่อการด ารงชีพของ
ปลา ท าให้ลักษณะทางสรีรวิทยารวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ มีความแตกต่างกันอย่างส้ินเชิง 
  
3.2.3 การแบ่งส่วนของตัวปลา  
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี ้
  1) ส่วนหัว ตั้งแต่ปลายสุดของจะงอยปากจนถึงส่วนริมสุดของกระดูกกระพุงแก้มส่วนนี้เปน็ที่
รวมของอวัยวะรับความรู้สึกต่างๆ ได้แก่  
   ปาก (Mouth) ปากปลามีขนาด ฐานที่ตั้ง และรูปทรงต่างกนั ต าแหน่งของปลาท่ีแตกต่างกนั 
สามารถบ่งบอกแหล่งหากินได ้เช่น  
       - ปากอยู่คล้อยมาข้างใต้ส่วนหัว เป็นปลาท่ีหากนิตามพื้นดนิ ได้แก่ ปลากด   ปลาแขยง 
       - ปากเฉียงขึ้นบนเปน็ปลาทีห่ากนิตามผวิน้ า ได้แก่ ปลาท ูปลาอินทรีย์ เสือพน่น้ า ปลาเข็ม 
       - ปลาท่ีหากินระดับกลางน้ า จะมีปากอยู่ปลายสุด ได้แก่ ปลาเสือตอ ปลาตะเพียน 
      ขากรรไกร (Jaw) ประกอบดว้ย ขากรรไกรล่าง และขากรรไกรบน ใชใ้นการจ าแนกชนดิปลาได้ 
        จะงอยปลา (Snout or Rostrum) อยู่เหนือริมฝีปากหรือขากรรไกรบน      ตรงด้านหน้าของ
นัยน์ตาไปจนถึงปลายสุดของท่อนหัว เป็นเหนือหนังนิ่มๆ และเป็นที่ตั้งของรูจมูก ปลาที่มีจะงอยปาก
ยาว คือ ปลาฉลาม ปลากระเบน ปลากุเรา ปลาหนวดพราหมณ์ ส่วนปลาคางเบือน มีจะงอยปากส้ันกว่า
ขากรรไกรล่าง 
   นัยน์ตา (Eyes) นัยน์ตาของปลาโดยมากไม่มีเปลือกตา ถ้ามีก็เป็นไขมนั หรือ เยื่อย้อยลงมา 
ปลามีนัยน์ตาที่เจริญดีมากไม่แพก้ับสัตว์มกีระดูกสันหลังอ่ืนๆ แต่ก็มีบางชนิดทีไ่ม่สมบูรณ์ รูปร่าง 
ลักษณะทีต่ั้ง และขนาดของตาปลา บอกลักษณะและแหล่งท่ีอยู่ได้ เช่น 
   - ปลาโดยมากมตีาเป็นวงกลมจะว่ายน้ าช้า เช่น ปลาหมอไทย ปลาช่อน  
     - ปลาที่มีความยาวของนัยน์ตามากกว่าความกว้าง จะว่ายน้ าได้รวดเร็ว เช่น ปลาโอ อินทรีย์  
     - ปลาที่อาศัยในแหล่งน้ าลึกและมีนิสัยหากินกลางคืน จะมีตาขนาดใหญ่ เช่น  ปลา
ตาเหลือกด้านความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตากับปริมาณแสง พบว่า ยิ่งปลาอาศัยอยู่ในแหล่งน้ าที่ลึก    
ตาของปลาจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ ดังนั้น  
   - ปลาที่ชอบอยู่ในที่แจ้งมีแสงมาก  ๆมักมีตาขนาดกลาง เช่น ปลาจวด ปลาหางแข็ง ปลาอีคุด  
   - ปลาที่มีตาเล็ก จะอาศัยในน้ าที่ขุ่น และอยู่ตามพื้นน้ าที่มีแสงทึบ สลัว  ๆเช่น ปลาดุก ปลากด  
   - ปลาท่ีหากินในถ้ ามืดหรือกน้ทะเลที่ไร้แสง มักมีตาขนาดเล็กมากหรือไม่มีเลย
ลักษณะฐานที่ตั้งของตาปลาท่ีต่างกัน มีผลต่อลักษณะการหาอาหาร ดังนี้ 
     - ปลาเล็กๆ ท่ีเป็นอาหารของปลาใหญ่ มักมีฐานที่ตั้งของตาอยู่สองข้างหัว จะได้
มองเห็นภาพได้ในมุมกว้าง เพื่อใช้สอดส่องหาอาหารหรือหลบหลีกศัตรู  
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   - ปลาท่ีมีนิสัยดุ เช่น ปลาช่อน ปลากะพง ปลาน้ าดอกไม้ มตีาตั้งค่อนไปข้างหน้า 
เหมาะกับการเพ่งดูเฉพาะท่ี 
      - ปลาท่ีหากินตามพืน้ทางน้ า เช่น ปลาล้ินหมา มีตาอยู่ค่อนมาข้างบนหัว เพื่อใช้ดูส่ิง
ที่มาจากเบื้องบน 
      จมูก (Nostrils) ปกติมีรูจมูก 2 คู่ แต่บางชนิดมี 4 คู่ ใช้ประโยชน์ในการดมกล่ิน ไม่ได้ใช้ในการ
หายใจเลย ปลาท่ีหากินเวลากลางคืน จะมีประสามดมกล่ินไวมากและล่าอาหารด้วยการดมกล่ิน หนวด
ปลา (barbels) เปล่ียนแปลงมาจากผิวหนัง มีหน้าที่ช่วยคล าหาอาหารและใช้สัมผัส ปลาท่ีอาศัยในน้ าขุ่น
จะจ าเป็นต้องใช้มาก เช่น ปลาดุก, ปลาแขยง ท่ีตั้งของหนวดมี 4 ต าแหน่งหลัก คือ อยู่บนขากรรไกรบน 
อยู่ใต้กระดูกขากรรไกรล่าง อยู่ริมรูจมูก 
    2) ส่วนล้าตัว อยู่ถัดจากส่วนปลายสุดของกระดูกกระพุ้งแก้มจนถึงรูทวาร  เป็นที่ตั้งรับอวัยวะ
ต่างๆ ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินโลหิต ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธ์ุ เป็นที่ตั้งของ
เส้นข้างตัว เกล็ด ครีบ กระพุ้งแก้ม หรือ กระพุ้งเหงือก (Operculum or Gill cover) เป็นส่วนที่อยู่ถัดจาก
แก้ม ซ่ึงอยู่ใต้นัยน์ตาไปทางท้ายจนจรดช่องเหงือก กระพุ้งแก้ม ประกอบด้วยกระดูกแผ่นกว้างๆ ซ้อน
กัน 
    3) ส่วนหาง เป็นส่วนท้ายสุดของปลา โดยเริ่มจากรูทวารเป็นต้นไปจนจรดปลายสุดของล าตัว 
เป็นส่วนที่มีเกล็ดปกคลุมอยู่และมีกล้ามเนื้อหนาแน่น เพ่ือใช้ในการว่ายน้ า มีครีบหางช่วยในการบังคับ
ทิศทางและทรงตัวลักษณะภายนอกที่ส าคัญหากพิจารณาตามส่วนต่างๆ ของปลาท่ีควรรู้จัก มีดังนี้ 
   ครีบ (Fin) เปรียบเสมือนแขนขาของปลา ท าหน้าที่ในการเคล่ือนไหวและการทรงตัวของปลา 
บางชนิดใช้ครีบช่วยในการต่อสู้และการผสมพันธ์ุ (ปลาตีน ใช้ครีบท้องท าหน้าที่เหมือนเท้าสัตว์บกใน
การกระโดดและเคล่ือนไหวไปมาบนบก) ครีบปลาจะประกอบด้วยพังผืดบางๆ ขึงอยู่ระหว่างตอนบน
และระหว่างก้านครีบ ครีบปลาแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
      - ครีบเดี่ยว ได้แก่ ครีบหลัง ครีบหางและครีบกน้ 
    - ครีบคู่ ได้แก่ ครีบหู และครีบท้อง 
       เกล็ดปลา(Scales) เป็นส่ิงท่ีห่อหุ้มตัวปลาโดยเปล่ียนแปลงมาจากผิวหนัง เกล็ดเกิดจากผิวหนัง
ชั้นใน กลุ่มปลาที่ไม่มีเกล็ด บางครั้งเรียก ปลาหนัง ได้แก่  ปลาดุก, สวาย, กด เกล็ดของปลาบางชนิด 
อาจเปล่ียนรูปไปเป็นกระดูกแบนๆ เช่น  ปลาจิ้มฟันจระเข้ บางชนิดเปล่ียนรูปเป็นหนามแหลม เช่น 
ปักเป้าหนามทุเรียน  ลักษณะของเกล็ดแบบต่างๆ ได้แก่ 
      - เกล็ดเป็นหนาม (Placoid scale) เป็นเกล็ดขนาดเล็กแผ่นหนา ปลายเกล็ดหยักเป็นสาม
แฉก แฉกอันกลางยาวแหลม เช่น เกล็ดปลาในฉลาม กระเบน 
      - เกล็ดกลมผิวเรยีบ (Cycloid scale) เป็นเกล็ดบางๆผิวเรียบริมปลายเกล็ดไม่มีหนาม 
หรือแหว่งเว้า เช่น เกล็ดในปลากะตกั 
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      - เกล็ดยาวรี ผิวขรุขระ (Ctenoid scale) ปลายเกล็ดมีหนามเล็กๆ ได้แก่ เกล็ดปลา
กระดกูแข็งท่ีมกี้านครีบแข็ง เช่น ปลากะพง ปลากะรัง ปลาหมอไทย 
 
  เส้นข้างตัว (Lateral line) เป็นท่อประสาทที่เล็กมากมีข้างละ 1 เส้น อยู่ใต้เกล็ดปลา (ปลาไม่มี
เกล็ดจะอยู่ใต้ผิวหนัง) มีปลายด้านหนึ่งเปิดออกสู่ผิวนอก (จุดเริ่มต้นคือ บริเวณเหนือสุดของกระพุ้งแก้ม
ทอดตามล าตัวไปจรดขอบท้ายท้ายของกระดูก) สันนิษฐานว่า  ช่วยเป็นส่ือรับรู้และให้ปฎิกิริยา
สนองตอบต่อการส่ันสะเทือนของน้ า ความร้อนเย็นและกระแสน้ า 
  รูก้น (Anus or Vent) คือ เป็นช่องทางออกของของเสียทั้งหมด ได้แก่ กากอาหารและปัสสาวะ 
รวมท้ังของไม่เสีย ได้แก่ ไข่ หรือเชื้อสืบพันธ์ุของตัวผู้ พบในปลาฉลาม กระเบน ส าหรับปลากระดูก
แข็ง จะมีช่องสืบพันธ์ุกับรกู้นแยกกนั รูกน้จะอยู่หน้าช่องสืบพันธ์ุ 
  ลักษณะภายนอกอ่ืนๆ ได้แก่ สีของปลา (Coloration) มีหน้าที่ช่วยในการพรางตัว และการข่ม
ขวัญศัตรู หรือใช้ในการดึงดูดความสนใจในการผสมพันธ์ุ เซลล์ที่ให้ก าเนิดสีมี 2 ชนิด คือ โครมาโต
ฟอร์ (Chromatophores) และอีริโดไซด์(Iridocytes) 
  สภาพแวดล้อมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อรูปร่าง สีสันของเกล็ดรวมถึงลักษณะทาง
ชีววิทยาของปลาในแต่ละชนิด ซ่ึงปลาบางชนิดจะปรับเปล่ียนอวัยวะบางส่วนที่ไม่จ าเป็นต่อการอยู่รอด
และสร้างอวัยวะใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแทน เพื่อให้สามารถด ารงชีพต่อไปได้
และเป็นการพัฒนาโครงสร้างทางกายวิภาคที่เป็นประโยชน์แก่ปลาอีกด้วย 
  ปลาแต่ละชนิดจะมีนิสัยและแหล่งที่อยู่อาศัยเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป เช่นปลาที่หากิน
ตามบริเวณพื้นดินจะมีรูปร่างคล้ายคลึงกับหนอน ปลาที่อาศัยในกระแสน้ าที่เร็วและเชี่ยวกราด จะมี
รูปร่างปราดเปรียว หัวมีลักษณะมนเพื่อให้เหมาะกับการว่ายทวนน้ า หรือปลาท่ีมีรูปร่างแบน ๆ เช่นปลา
กระดี่หรือปลาสลิด จะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ าตื้น ๆ เช่นริมฝ่ังแม่น้ า 
 
3.2.4 การสืบพันธุ์ของปลา 
 ปลาแยกเพศได้ยากมากในขนาดเล็กหรือวัยรุ่น แต่ดูเพศได้บ้างเมื่อเติบโตจนเริ่มแพร่พันธ์ุได้ 
โดยทั่วไปปลาตัวผู้มักมีสีสันสดใสสวยกว่าตัวเมีย มีขนาดเล็กหรือตัวเรียวกว่าด้วย เช่น ปลากัด ปลา
กระดี่ แต่ปลาแรดตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าและมีส่วนหัวโหนกชัดเจน ปลาบางชนิดแยกเพศได้ต่อเมื่อ
ตรวจดูไข่หรือน้ าเช้ือจากการรีดหรือผ่าดู เช่น ปลาสวาย ปลาบึก ปลาเสือตอ 
 ปลาส่วนใหญ่สืบพันธ์ุโดยการวางไข่ ด้วยวิธีผสมภายนอก ตัวผู้จะฉีดน้ าเชื้อผสมกับไข่ของตัว
เมียท่ีปล่อยออกมาในน้ า ปลาวางไข่ได้ตั้งแต่ 50-200,000 ฟอง ขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของปลา เช่น 
ปลากัดวางไข่เพียง 100-250 ฟอง ขณะที่ปลาบึกวางไข่ได้กว่าแสนฟอง ส่วนปลาเข็มและปลาหางนกยูง
จะผสมพันธ์ุภายนอก โดยไข่จะฟักเป็นตัวผู้ในท้องแล้วจึงออกมาประมาณ 20-50 ตัว  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99
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 รังไข่และอัณฑะของปลาตัวเมียและตัวผู้อยู่ในช่องท้องด้านท้าย มันจะขยายขนาดและพัฒนาไข่
และเชื้อตัวผู้ให้มีจ านวนมากในช่วงผสมพันธ์ุเท่านั้น 
 ปลาที่วางไข่จ านวนมากๆ มักปล่อยให้ไข่ฟักตัวแล้วหากินตามธรรมชาติ แต่ปลาที่วาง ไข่
จ านวนน้อย เช่น ปลากด ปลากัด ปลาแรด ปลาช่อน ปลากราย หรือปลาบู่ จะดูแลไข่จนกว่าจะฟักและ
เติบโตระยะหนึ่ง จึงปล่อยให้ลูกปลาออกไปต่อสู้กับสภาพธรรมชาติเพื่อคัดเลือกเป็นพ่อแม่รุ่นต่อไป 
 พวกปลากัด สลิด และปลาแรดจะสร้างรังเพื่อวางไข่โดยก่อหวอดหรือสานหญ้าและพืชน้ า ตัว
ผู้รับหน้าที่ดูแลและสร้างรังเป็นส่วนใหญ่ ส่วนปลาอุกหรือปลาริวกิว กดทะเลตัวผู้จะอมไข่ที่ผสมแล้ว
ในปากจนกว่าจะฟักเป็นตัว ขณะที่ปลาจิ้มฟันจระเข้และม้าน้ าตัวผู้เป็นผู้อุ้มไขไ่ว้ที่ท้องจนกว่าจะฟักเป็น
ตัว 

3.2.5 การหากินและอาหาร 
 ปลามีวิธีการหากินต่างๆกันไป ในปลากินเนื้อมีวิธีการล่าเหยื่อด้วยความเร็วอย่างปลากระสูบ 
หรือซุ่มคอยเหยื่ออยู่กับที่ เช่น พวกปลาช่อน ปลาบู่ ปลาที่กินสัตว์หน้าดินหรือแมลงก็จะหาเหยื่อไป
เรื่อยๆขณะว่ายน้ า ปลาบางชนิดมีปากยาวแหลมและมีฟันใช้คีบจับเหยื่อ เช่น ปลากระทุงเหว พวกปลา
จิ้มฟันจระเข้มีจะงอยปากเป็นทรงกระบอก มีปากเล็กใช้ดูดเหยื่อขนาดเล็ก เช่น แพลงก์ตอน 
 ปลากินพืชก็มีวิธีการหากินแล้วแต่ประเภทของพรรณพืช เช่น กลุ่มปลาตะเพียน มักกัดกินใบ
และส่วนต่างๆของพืชโดยตรง ส่วนปลาเลียหินมักจะแทะเล็มตะไคร่น้ าจากผิวหน้าของวัตถุต่างๆในน้ า 
ปลาท่ีกินแพลงก์ตอนพืชจะฮุบกินโดยตรง แล้วใช้ซ่ีกรองเหงือกที่ละเอียดกรองน้ าออกก่อนกลืน 
    อาหารของปลา แบ่งได้ 2 ประเภท 
  อาหารของปลากินเนื้อ ได้แก่ 
    - ปลาชนิดเล็กกว่าและลูกปลา 
    - กุ้ง ปู และหอย 
    - แมลงและตัวอ่อนของแมลงน้ า 
    - สัตว์หน้าดินต่างๆ ท่ีมีขนาดเล็กมาก จนถึงใหญ่อย่างไส้เดือน 
    - ซากของสัตว์ต่างๆ รวมถึงปลาด้วยกันเอง 
   อาหารของปลากินพืช ได้แก่ 
    - ผลไม้ท่ีร่วงลงน้ าบางชนิด 
    - ใบหรือส่วนต่างๆของพืช ท้ังพืชบกและพรรณไม้น้ า 
    - ตะไคร่น้ าและแพลงก์ตอน 
    - อินทรีสารต่างๆ ท่ีอยู่ในตะกอนดิน โคลน หรือติดตามวัตถุใต้น้ า 
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3.3 สัตว์สะเทินน้้าสะเทนิบก 
3.3.1 ชีววิทยาทั่วไป 
 สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มกระท่าง (Salamanders) กบ 
(frogs and toads) และเขียดงู (caecilians) รวมกันทั่วโลกมีประมาณ 3,900 ชนิด  
 สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกหมายถึงสัตว์ที่มีวิถีการด ารงชีวิตทั้งในน้ าและบนบก โดยในช่วงวัย
อ่อนอาศัยอยู่ในน้ า แล้วขึ้นมาอยู่บนบกเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธ์ุ 
 รูปร่างของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกส่วนใหญ่เป็นสัตว์ส่ีตีนที่มีกระดูกสันหลัง กะโหลกมีปุ่ม
บริเวณท้ายทอย 2 ปุ่ม กระดูกเหนือก้นกบรวมกันเป็นชื้นเดียว ผิวหนังบาง ชุ่มชื้น มีต่อมใต้ผิวหนัง 
ได้แก่ ต่อมเมือกและต่อมพิษ ไม่มีเล็บ บางชนิดมีปลายนิ้วที่แข็งเพียงพอส าหรับใช้ในการต่อสู้ได้ 
 อวัยวะภายในของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกอยู่ระหว่างปลาและสัตว์บก คือมีปอดสองข้าง 
(ยกเว้นกะท่างบางกลุ่มท่ีปอดลดรูปหรือหายไป และพวกเขียดงูท่ีปอดข้างซ้ายลดขนาดลงมาก) 
 สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกมีการปฏิสนธิทั้งภายนอก (กบ เขียด) และภายใน (กะท่างส่วนใหญ่
และเขียดงูทุกชนิด) ส่วนใหญ่วางไข่ในน้ าหรือในที่ชื้น ไข่ไม่มีเปลือก แต่มีสารจ าพวกวุ้นหุ้มอยู่
โดยรอบ ตัวอ่อนที่ฟักออกมาจากไข่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้เองโดยไม่ต้องมีพ่อแม่คอยเล้ียงดู การ
เจริญเติบโตเป็นแบบ metamohposis คือตัวอ่อนมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยที่มี
ลักษณะเหมือนพ่อแม่ 
 
3.3.2 การสืบพันธุ์ 
 กระบวนการสืบพันธ์ุของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกจะขึ้นอยู่กับการท างานของฮอร์โมนที่
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม การเลือกแหล่ง ขนาดของพื้นที่ ช่วงระยะเวลาของการ
สืบพันธ์ุ และการดูแลของพ่อแม่จะแตกต่างกันไป โดยทั่วไปกลุ่มเขียดงูจะมีการสืบพันธ์ุกันปีละ 2 ครั้ง 
กะท่างปีละ 1-2 ครั้ง ส่วนกบในเขตร้อนชื้นอย่างประเทศไทยส่วนใหญ่จะสืบพันธ์ุกันทั้งปี  
 ขนาดตัวของพ่อแม่จะเป็นตัวก าหนดปริมาณของไข่ พวกที่มีขนาดตัวใหญ่อย่างคางคกบ้าน
สามารถออกไข่ได้ครั้งละนับพันฟอง แต่พวกที่มีขนาดตัวเล็กอย่างปาดแคระจะออกไข่เพียงครั้งละ 2-8 
ฟองเท่านั้น 
 พ่อแม่ในสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกจะไม่มาดูแลไขห่รือตัวอ่อนเหมือนนก หรือสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 
พฤติกรรมการดูแลลูกของพ่อแม่จะเป็นเพียงแค่เคล่ือนย้ายไข่หรือตัวอ่อนไปสู่แหล่งน้ าที่เหมาะสมกว่า 
น าอาหารมาให้กับตัวอ่อนหรือสร้างรังเพื่อวางไข่เท่านั้น 
 
3.3.3 ความพร้อมในการสืบพันธุ์ 
 สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกในเขตอบอุ่นส่วนใหญ่เข้าสู่วัยเจริญพันธ์ุที่พร้อมสืบพันธ์ุครั้งแรกโดย
เฉล่ียเมื่อมีอายุ 2 ปีนับจากออกจากไข่ แต่ชนิดที่อาศัยในเขตร้อนชื้นจะใช้เวลาน้อยกว่านี้ เช่น เขียดจิก 
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(Rana erythraea) ตัวผู้เข้าสู่วัยเจริญพันธ์ุเมื่ออายุ 6-7 เดือน ตัวเมีย 9 เดือน และผสมพันธ์ุได้ตลอดทั้งปี 
ตัวผู้จะมีความพร้อมก่อนตัวเมีย โดยมีการเปล่ียนแปลงร่างกายภายนอกที่เห็นได้ชัดเจนคือ มีการบวม
พอง มีตุ่มหนาม หรือสารเหนียว ๆ บริเวณของอวัยวะที่ต้องสัมผัสกับตัวเมีย เช่นเนินโคนนิ้วตีนหน้า
ด้านใน เรียกว่า nuptisl pads เพื่อใช้ส าหรับการกอดรัดตัวเมียขณะที่มีการผสมพันธ์ุ หรือกลุ่มหนาม
บริเวณใต้คาง คอ หรือหน้าอก เพื่อใช้ยึดติดกับด้านหลังของตัวเมียขณะที่มีการผสมพันธ์ุ นอกจากนี้
ต่อมท่ีขาหน้า หรือถุงขยายเสียง (vocal sac) ของกบท่ัว ๆ ไปจะมีขนาดใหญ่ขึ้น 
 การเกาะเพื่อผสมพันธ์ุของกบในเมืองไทยจะมี 2 แบบ คือแบบเกาะอก (axillary) และแบบเกาะ
เอว (inguinal) เป็นการกอดรัดของตัวผู้บริเวณอกหรือเอวของตัวเมีย แต่อ่ึงอ่างซ่ึงมีล าตัวอ้วนป้อมและ
ขาส้ัน ตัวผู้มีเซลล์พิเศษที่ผิวหนังด้านท้องสามารถสร้างสารเหนียวคล้ายกาวออกมาแปะติดกับหลังตัว
เมียเพื่อให้การเกาะม่ันคงมากขึ้น 
 
3.3.4 การกินอาหาร 
 สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกกินสัตว์ขนาดเล็กชนิดอ่ืนเป็นอาหารขนาดของอาหารขึ้นอยู่กับขนาด
ของหัวและปากของมัน พวกกบท่ีหัวและปากเล็ก เช่น อ่ึงอ่าง จะกินแมลงขนาดเล็ก เช่น มด ปลวก แต่
กบท่ีหัวและปากใหญ่ เช่น กบทูด สามารถกินสัตว์ขนาดใหญ่ขึ้นมา เช่น แมงมุม กุ้ง ปู ส่วนเขียดงูกิน
อาหารที่มีรูปร่างยาวคล้ายกับตัวมันเอง 
 กบมีล้ินขนาดใหญ่ ล้ินส่วนหน้าติดกับพ้ืนปากทางด้านหน้า ล้ินส่วนท้ายพับไปด้านหลัง กบจะ
แลบล้ินออกมาจับเหยื่อ โดยการตวัดล้ินออกมา ให้ด้านบนที่มีสารเหนียวๆ แปะติดกับเหยื่อแล้วดึงกลับ
เข้าปาก 
 กบที่หัวและปากใหญ่อาจจะขย้ าเหยื่อโดยตรง โดยใช้ฟันช่วยยึด กบบางกลุ่มมีเขี้ยวเทียม 
(odontoid) 1 คู่ ท่ีด้านหน้าของขากรรไกรล่าง ซ่ึงมีความแข็งแรง ตัวผู้มีเขี้ยวเทียมยาวโค้งกว่าตัวเมีย 
 พวกกะท่างและเขียดงใูช้ฟันงับ โดยเคล่ือนตวัไปข้างเหยื่อแล้วแว้งทางด้านข้าง 
 สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกไม่มีฟันส าหรับเคี้ยวอาหาร จึงกลืนเหยื่อเข้าไปทั้งตัว ด้วยการท างาน
ร่วมกันระหว่างผนังในช่องปาก การหดกล้ามเนื้อบริเวณเบ้าตาที่ช่วยกดอาหารเข้าไปในคอหอยผ่าน
หลอดอาหาร และการบีบรัดของหลอดอาหารไปสู่กระเพาะต่อไป 
 
3.3.5 แหล่งที่อยูอ่าศัย 
 สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกมีผิวหนังบาง ชุ่มชื้น จึงต้องการแหล่งอาศัยที่ชุ่มช้ืน และอยู่ใกล้กับ
แหล่งท่ีเหมาะสมในการสืบพันธ์ุ แบ่งกว้างๆ ไดด้ังนี ้
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แหล่งอาศัยบนพืน้ดนิ 
 พื้นดินตามป่าทั่วไปที่ถูกปกคลุมไปด้วยกิ่งไม้ ใบไม้แห้งทับถมกันท่อนไม้ผุ ก้อนหินที่
ระเกะระกะอยู่ตามธรรมชาติ ซอกโพรงหรือช่องว่างระหว่างรากไม้ พูพอนของต้นไม้ใหญ่ ตลอดจนพื้น
สนามหญ้าตามอาคารบ้านเรือน ก็อาจจะพบกบหลายชนิดอาศัยหลบซ่อนอยู่ กบเหล่านี้จะมีตุ่มแหลมที่
ฝ่าตีนใช้ส าหรับขุดดิน 
 ตามดินที่ร่วนซุยริมแหล่งน้ า ลึกประมาณ 10-20 ซม. ก็อาจจะพบเขียดงูอาศัยอยู่ ส ารับกะท่าง
จะพบได้ตามพื้นป่าดิบเขาหรือห้วยแห้งบนภูเขาสูงซ่ึงมีใบไม้ทับถมกันหนาแน่น 
 กบในกลุ่มปาดจะอาศัยอยู่เหนือพื้นดินขึ้นไป ตามต้นไม้ใหญ่ในป่าทึบมันอวัยวะบางอย่างเพื่อ
การใช้ชีวิตบนต้นไม้ เช่น ปลายนิ้วตีนขยายออกเป็นแผ่นใหญ่ ใต้แผ่นนี้ประกอบไปด้วยแผ่นเล็กๆ
จ านวนมากเรียงต่อกันเหมือนกระเบ้ือง รอยต่อระหว่างแผ่นเป็นร่องลึกที่สามารถรับการขยายได้ แผ่นที่
ปลายนิ้วนี้จะดูดติดกับพ้ืนผิวที่มันไต่ขึ้นไป 
 ปาดหลายชนิดมีแผ่นหนังแผ่ขยายออกมาตามส่วนต่างๆ เช่น ขอบขาหน้า ส้นเท้า บริเวณเหนือ
ก้น และมีแผ่นพังผืดที่ยึดระหว่างนิ้วตีน เมื่อมันกระโดดพร้อมกับกางขาและนิ้วตีนออกเต็มที่ แผ่นหนัง
และพังผืดเหล่านี้จะท าหน้าที่คล้ายปีกเครื่องร่อนที่ช่วยพยุงล าตัวให้ตกลงอย่างช้าตามท่ีหมายที่ต้องการ 
 ปาดบางชนิดอาศัยโพรงที่มีน้ าขังตามต้นไม้ใหญ่เป็นแหล่งสืบพันธ์ุและวางไข่โดยไม่ต้องลงมา
หาแหล่งน้ าบนพื้นดิน 
 
แหล่งอาศัยในน้้า 
 แหล่งอาศัยในน้ าแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกันคือ แหล่งน้ านิ่ง และแหล่งน้ าไหล 
 แหล่งน้ านิ่ง เช่น หนอง บึง บ่อ หรือนาข้าวน้ าขัง แหล่งน้ าไหล เช่น ล าธารไปจนถึงล าน้ าขนาด
ใหญ่ ซ่ึงหลากหลายไปด้วยแหล่งอาศัยย่อยหลายแบบ เช่น ผาน้ าตก แก่งหิน ที่มีน้ าไหลแรง มีละอองน้ า
ฟุ้งกระจายไปทั่ว ล าธารเล็ก ๆ ท่ีมีความลาดชันสูง ท้องล าธารที่มีก้อนหินระเกะระกะ ล าธารขนาดกลาง
ถึงขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ริมน้ าเป็นทรายหรือหิน หาดทรายที่มีเศษใบไม้แห้งทับถม ล าธารที่สายน้ าขาด
เป็นช่วง ๆ  มีพืชพรรณต่าง ๆ ขึ้นอยู่กลางล าธารหรือตามตล่ิง 
 
3.3.6 แหล่งวางไข่ 
 สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกจะวางไข่ในแหล่งน้ านิ่งในบริเวณที่มันอาศัยอยู่ทั้งที่เป็นแหล่งน้ า
ถาวร เช่น หนอง บึง คู คลอง และแหล่งน้ าชั่วคราว เช่นแอ่งน้ าฝนตามพื้นดิน 
 ตามล าธารจะมีแอ่งน้ าตามลานหินหรือริมล าธารที่สายน้ าขาดเป็นช่วง ๆ หรือแม้แต่แอ่งใต้
น้ าตก ซ่ึงแอ่งน้ าต่าง ๆ เหล่านี้มีผิวน้ าค่อนข้างนิ่ง หรือมีสายน้ าอ่อน ๆ ซ่ึงเหมาะต่อการวางไข่ และการ
เจริญเติบโตของลูกอ๊อดของกบ รวมท้ังตัวอ่อนของเขียดงูด้วย 
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3.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษานี้มีขอบเขตของการศึกษา โดยท าการศึกษาเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
เบื้องต้นของทรัพยากรป่าไม้ ชนิดของปลาน้ าจืด และและชนิดของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ที่ส ารวจ
พบในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงเดือนมีนาคม  2553  -   เดือน
สิงหาคม  2553  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.1 แสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง 
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3.4.1 วิธีการศึกษา 
การส้ารวจทรัพยากรป่าไม ้
 ศึกษา ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลความหลากหลายด้านทรัพยากรป่าไม้ โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการดังนี้ 
 1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการจ าแนกระบบนิเวศป่าไม้ จากแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน                
1  :  50,000  ของกรมแผนที่ทหาร เพื่อทราบถึงชนิดและการจัดจ าแนกสังคมพืช พร้อมทั้งรวบรวม
ข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้ท่ีได้เคยส ารวจไว้ในอดีต เพื่อน ามาวางแผนการส ารวจ  
  2.  การส ารวจและเก็บข้อมูล  ด้วยวิธีการวางแปลงตัวอย่างถาวรขนาด 120x120 เมตร จ านวน 1 
แปลง และแปลงขนาด 20 เมตร x 50 เมตร จ านวน 3 แปลง ด้วยการสุ่มส ารวจตามความเหมาะสมพร้อม
ท าการวัดต าแหน่งพิกัดต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์(พิกัดUTM) ของที่ตั้งแปลงด้วย เครื่องก าหนด
ต าแหน่งบนพื้นโลก(GPS) 
   2.1 แปลงขนาด 120x120 เมตร ท าการเก็บข้อมูลของชนิดพันธ์ุไม้ใหญ่   คือไม้ที่มี 
DBH  >  4.5 เซนติเมตร  ขนาดความโตที่ระดับเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก 1.30 เมตร ความสูงกิ่งแรก 
และความสูงท้ังหมด ในแปลงตัวอย่างแล้วน ามาหาค่าความหนาแน่นของชนิดไม้ (D) ความหนาแน่น
สัมพัทธ์ (RD) ความถ่ีของชนิดไม้ (F) ความถ่ีสัมพัทธ์ของชนิดไม้ (RF) และ ค่าร้อยละความส าคัญ (IP) 
   2.2 แปลงขนาด 20 เมตร x 50 เมตร แบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 10 เมตร x 10 เมตร ,   4 
เมตร x 4 เมตร และ 1 เมตร x 1 เมตร จ านวนอย่างละ 10 แปลง เพื่อท าการเก็บข้อมูลองค์ประกอบของ
ชนิดพันธ์ุพืช  ขนาดความโตที่ระดับเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก 1.30  เมตร และความสูง ในแปลง
ตัวอย่างโดยแบ่งเป็น 3 ขนาด คือ (1) ไม้ใหญ่ คือไม้ท่ีมี DBH  >  4.5 เซนติเมตร  (2) ไม้หนุ่ม (sapling)  
คือไม้ที่มี DBH  <  4.5 เซนติเมตร สูง > 1.3 เมตร   (3) กล้าไม้ (seedling) คือ ไม้ที่มีความสูงน้อยกว่า 
1.30 เมตร  ท าการเก็บข้อมูลไม้ใหญ่ในแปลงขนาด 10 เมตร x 10 เมตร   เก็บข้อมูลไม้หนุ่มในแปลง
ขนาด 4 เมตร x 4 เมตร และ กล้าไม้ในแปลงขนาด1 เมตร x 1 เมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 เมตร 

20 เมตร 

10 เมตร 

4 เมตร 

1 เมตร 

10 เมตร 
 

4 เมตร 

1 เมตร 

ภาพท่ี 3.2 ลักษณะของแปลงตัวอย่างเก็บข้อมูล (ขนาด 20 x 50 เมตร) 
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   2.3 น าข้อมูลไม้หนุ่ม และลูกไม้มาหาค่าความหนาแน่นของชนิดไม้ (D) ความ
หนาแน่นสัมพัทธ์ (RD) ความถ่ีของชนิดไม้ (F) ความถ่ีสัมพัทธ์ของชนิดไม้ (RF) ความเด่นพรรณพืช 
(Dominance)    ความเด่นสัมพัทธ์  (RDo)  ดัชนีความส าคัญทางนิเวศ  (Importance  Value  Index)   และ 
ค่าร้อยละความส าคัญ (IP) โดยใช้สูตรดังนี้ 

 ความหนาแน่น  (Density)  คือ  จ านวนของพรรณพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง   ต่อหน่วยเนื้อที่   มี
หน่วยเป็นต้นต่อตารางเมตร   ใช้สูตรในการค านวณ  ดังนี้    

ความหนาแนน่   =      จ านวนต้นของพืชชนิดนัน้ในแปลงตัวอย่าง 
                                 พืน้ที่รวมของแปลงตัวอย่างท่ีศกึษา 

 
  ความหนาแน่นสัมพัทธ์  (Relative Density)  คือ  เป็นค่าเปรียบเทียบทางด้านความหนาแน่น
ของพรรณพืชชนิดใดชนิดหนึ่งในสังคมพืช  กับความหนาแน่นทั้งหมดของพรรณพืชในสังคมพืชนั้น  
นิยมวัดเป็นเปอร์เซ็นต์   มีสูตรในการค านวณ  ดังนี้    
  ความหนาแนน่สัมพัทธ์  ( % )     =      จ านวนความหนาแน่นของพืชชนดินั้น  x 100 

             ความหนาแนน่ของไม้ทกุชนิด 
 

  ความถี่ของพรรณพืช  (Frequency)  คือ ค่าความบ่อยครั้งของชนิดพรรณพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง
ที่ปรากฏในแปลงตัวอย่าง  นิยมวัดค่าเป็นร้อยละ  ค่าความถ่ีเป็นการบอกถึงการกระจายของชนิดพรรณ
พืชในสังคมพืชนั้น  มีสูตรในการค านวณ  ดังนี้ 

 
   ความถ่ี  ( % )   =      จ านวนแปลงตัวอย่างท่ีชนิดพืชนัน้ปรากฏอยู่  x 100   

                      จ านวนแปลงตวัอย่างท่ีท าการส ารวจ 
    

ความถี่ของสัมพัทธ์  (Relative Frequency)  เป็นค่าเปรยีบเทียบทางด้านความถ่ีของพรรณพืชชนิดใด
ชนิดหนึ่งในสังคมพืช  กับความถ่ีทั้งหมดของพรรณพืชทั้งหมดในสังคมพืชนั้น  นิยมวัดเป็นเปอร์เซ็นต ์  
มีสูตรในการค านวณ  ดังนี้    
   
   ความถ่ีสัมพัทธ์  ( % )   =      ความถ่ีของพืชชนดินั้น   x  100   

                                            ผลรวมความถ่ีของไม้ทกุชนิด 
 

ความเด่นของพรรณพืช  (Dominance)  คือ  อาจบอกได้หลายรูปแบบ  ซ่ึงในการศึกษาในครั้งนี้บอกค่า
ความเด่นของไม้ยืนต้น  และลูกไม้เป็นพื้นที่หน้าตัด (Basal  area)  โดยค านวณจากสูตร  D2/4  เมื่อ D  
เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก  ส่วนค่าความเด่นของกล้าไม้และไม้พื้นล่างบอกเป็นเปอร์เซ็นต์การปก
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คลุมโดยเรือนยอดต่อเนื้อที่แปลง  ค่าเหล่านี้จะชี้ให้เห็นว่าพืชชนิดนั้นมีอิทธิพลต่อสังคมพืชที่มันขึ้นอยู่
มากน้อยเพียงใด  ส่วนค่าความเด่นสัมพันธ์ (Relative  Dominance)  เป็นอัตราส่วนความเด่นของชนิด
พืชมีสูตรในการค านวณ  ดังนี้ 

 
          ความเด่นพรรณพืช (Dominance)    =          พื้นที่หน้าตดัของพรรณไม้  

                                        พื้นที่แปลงตัวอย่างท่ีท าการส ารวจ 
    

  ความเด่นสัมพัทธ์  (Relative Dominance)  เป็นค่าเปรียบเทียบทางด้านความเด่นของพรรณพืช
ชนิดใดชนิดหนึ่งในสังคมพืช  กับความเด่นทั้งหมดของพรรณพืชทั้งหมดในสังคมพืชนั้น  นิยมวัดเป็น
เปอร์เซ็นต์   มีสูตรในการค านวณ  ดังนี้     

  
มีสูตรในการค านวณ  ดังนี ้

                 ความเด่นสัมพัทธ์  ( % )   =      ความเด่นของพืชชนิดนั้น   x  100   
                                                ผลรวมความเดน่ของไม้ทุกชนิด 

 
  ดัชนีความส้าคัญทางนิเวศ  (Importance  Value  Index)  เป็นค่าท่ีรวมความหนาแน่นสัมพัทธ์  
และค่าความถ่ีสัมพัทธ์เข้าด้วยกัน  มีค่าตั้งแต่  0 ถึง 300  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลต่าง ๆ ของพรรณพืช
ในพื้นที่  มีสูตรในการค านวณ  ดังนี้ 
 
          IVI    =    RD  +  RF +  RDo 
 
 

  ค่าร้อยละความส าคญั =  ความหนาแนน่สัมพัทธ์ + ความถ่ีสัมพัทธ์ 
    (Importance Percentage)   (RD)       +         (RF) 
 

 3. เก็บข้อมูลโครงสร้างสังคมพืชด้านตั้ง(Profile diagram) และการปกคลุมของเรือนยอดโดย
สุ่มพ้ืนที่แปลงตัวอย่างขนาด 10 x 50 เมตร ที่เป็นตัวแทนที่ดีภายในแปลงตัวอย่าง 
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การส้ารวจปลาน้้าจืด 
 1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านระบบนิเวศวิทยาทางน้ า สภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศ ใน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการศึกษา งานวิจัยต่างๆ ที่มีการ
ด าเนินการในพื้นที่ รวมถึงข้อมูลจากการสอบถามชาวบ้านผู้อาศัยรอบพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ ที่เข้ามา
ส ารวจจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงในระยะแรกๆ  

2.  ก าหนดจุดส ารวจเก็บตัวอย่างสัตว์พื้นท้องน้ า (ปลาน้ าจืด) ให้กระจายครอบคลุมทุกสภาพ
พื้นที่ป่าตามระบบนิเวศของอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงจากแผนที่และการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 

3. ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล เริ่มจากการจดพิกัดโดยใช้เครื่องก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ณ 
จุดที่ท าการส ารวจ และแหล่งน้ าอ่ืนๆที่พบ ปลาน้ าจืด จากนั้นใช้การดักจับดว้ยการวางอวนและการด าลง
ไปส ารวจบริเวณใต้น้ าในเวลากลางวันและกลางคืน (การด าลงไปส ารวจใต้น้ าท าได้เฉพาะช่วงน้ าใส) 
 4. จดบันทึกรายละเอียดทั้งหมดในการส ารวจตั้งแต่ วัน เดือน ปี/เวลา/พิกัด/ความสูง/ชนิดป่า/ 
ชื่อสัตว์ (พื้นเมือง - สากล) / พฤติกรรม  / ถ่ินอาศัย / เพศ  / ขนาดความยาวจากหัวถึงหาง/ รายละเอียด
ต่างๆที่พบบนตัวปลา เช่น สี หนวด ปาก เป็นต้น  
 5. ถ่ายภาพเปน็หลักฐานเพ่ือยืนยันการพบ และน ามาค้นหาข้อมูลประกอบเพิ่มเติม ในกรณีที่ไม่
ทราบชื่อสามารถน ามาเปรียบเทียบและสืบค้น หาช่ือและชนิดจากหนังสือหรือแหล่งข้อมูลอ่ืนๆได้ 
 6.ส ารวจติดตามผล ก าหนดเวลาออกส ารวจและเก็บตัวอย่าง สองครั้งต่อปีในช่วงต่างฤดู ณ จุด
เดิมที่ท าการส ารวจ 
 7.รวบรวมข้อมูลภาคสนามเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการส ารวจ 
 
การส้ารวจสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก (กบ-เขียด)  
 1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านระบบนิเวศวิทยาทางน้ า สภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศ ใน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการศึกษา งานวิจัยต่างๆ ที่มีการ
ด าเนินการในพื้นที่ รวมถึงข้อมูลจากการสอบถามชาวบ้านผู้อาศัยรอบพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ ที่เข้ามา
ส ารวจจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงในระยะแรกๆ  

2.  ก าหนดจุดส ารวจเก็บตวัอย่าง กบ-เขียด ให้กระจายครอบคลุมทุกสภาพพ้ืนที่ป่าตามระบบ
นิเวศวิทยา ของอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงจากแผนที่และการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 

3. ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล ก าหนดเส้นทางในการเดินส ารวจบริเวณริมน้ า ในเวลากลางคืนโดยใช้
เครื่องก าหนดพิกัดบนพื้นโลก (GPS) ก าหนดจุดส ารวจ ในที่นี้ก าหนดให้ส ารวจบริเวณริมน้ า เดินขึ้น
ด้านบน 50 เมตร ลงด้านล่างอีก 50 เมตรจากจุดที่ก าหนด โดยใช้ไฟฉายส่องและสังเกตการสะท้อนของ
แสงจากดวงตา กบ-เขียด รวมถึงการฟังเสียงร้องเพื่อหาตัว กบ-เขียด การส ารวจกบ-เขียดในเวลา
กลางวันท าการส ารวจทุกสภาพพื้นที่ที่สามารถพบตัวสัตว์ได้ เมื่อพบตัวกบ-เขียดให้ใช้เครื่องก าหนด
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พิกัดบนพื้นโลก (GPS)  บันทึกจุดที่พบจากนั้นท าการเก็บตัวอย่างวัดขนาดพร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูล
เหมือนกับการส ารวจในเวลากลางคืน 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 4.วัดขนาดและจดบันทึก  เมื่อจับตัวกบ-เขียดได้แล้วท าการวัดขนาดจากปลายจมูกถึงก้นและ
จากก้นถึงปลายนิ้วตีนที่ยาวที่สุด(ในการวัดต้องให้ขาของกบ -เขียดยืดตรง) หากเจอกบ-เขียดชนิด
เดียวกัน ก็ต้องเก็บตัวอย่างไปวัดขนาดและ ท าการจดบันทึกรายละเอียดทั้งหมดในการส ารวจตั้งแต่ วัน 
เดือน ปี/เวลา/พิกัด/ความสูง/ชนิดป่า/ ชื่อสัตว์ (พื้นเมือง - สากล) / พฤติกรรม  / ถ่ินอาศัย / เพศ  / ขนาด
ความยาว/ ลายระเอียดต่างๆที่พบบนตัวกบ-เขียด เช่น สี  ลายจุดบนตัว  เป็นต้น    
  5. ถ่ายภาพเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการพบ และน ามาหาข้อมูลประกอบเพิ่มเติม ในกรณีที่ไม่
ทราบชื่อสามารถน ามาเปรียบเทียบและสืบค้น หาช่ือและชนิดจากหนังสือหรือแหล่งข้อมูลอ่ืนๆได้ 
 6.ส ารวจติดตามผล ก าหนดเวลาออกส ารวจและเก็บตัวอย่าง สองครั้งต่อปีในช่วงต่างฤดูกาล ณ 
จุดเดิมที่เคยท าการส ารวจ 
 7.รวบรวมข้อมูลภาคสนามเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.4 แสดงการวัดขนาดและจดบนัทึกสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
 

ภาพที่ 3.3 แผนที่แสดงการเดินส ารวจสัตวส์ะเทินน้ าสะเทินบกเดินขึ้นด้านบน  
50 เมตร ลงด้านล่างอีก 50 เมตรจากจุดที่ก าหนด 
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3.4.2 พื้นที่ศึกษา 
 1. ทรัพยากรป่าไม ้
   1.1 บริเวณป่าในฮัม อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 4 แปลงดังนี้   
     1.1.1 ขนาด120x120 เมตร จ านวน 1 แปลง ท าการวัดค่าพิกัด GPS รอบแปลงได้ดังนี้   
    จุดที่ 1. 47P 0482816E 1030368N 
     จุดที่ 2. 47P 0482768E 1030466N 
     จุดที่ 3. 47P 0482881E 1030505N 
    จุดที่ 4. 47P 0482931E 1030396N 

    1.1.2 แปลงขนาด 20x 50 เมตร จ านวน 3 แปลง วดัค่าพกิัด GPS ได้ดังนี ้
    แปลงท่ี 1. 47P 0482816E 1030368N 
     แปลงท่ี 2. 47P 0482768E 1030466N 
     แปลงท่ี 3. 47P 0482881E 1030505N 

ภาพท่ี 3.5 แผนที่แสดงแปลงตัวอย่างถาวรขนาด 120x120 เมตร 
 
 



ทรัพยากรธรรมชาติกับภาวะโลกร้อน อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง 
 

                                                               ศูนย์ศึกษาและวจิัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   29 

 2.ปลาน้้าจืด และสัตว์สะเทนิน้้าสะเทนิบก (กบ,เขียด) 
  2.1 ล าน้ าคลองยัน และล าห้วย ภายในเขตอุทยานแห่งชาตแิก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
บริเวณพิกดัดังนี ้
    คลองยัน ภายในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง  
     2.1.1 บริเวณเชี่ยวกรุง พิกัด 47 P 0484640E  1029254N 
   2.1.2 บริเวณปากฮัม พิกัด 47P 0482719E 1030372N 
   2.1.3 บริเวณปากชุน พิกัด 47P 0481867E 1029942N 
   2.1.4 บริเวณน้ าตกบางจ า พิกัด 0482287E 1035301N 
   2.1.5 บริเวณปากบางจ า พิกัด 47P 0481700E 1036876N 
   2.1.6 บริเวณเจ็ดเหลิง 47P 0478796E 1037041N 
   2.2 ล าห้วยหน้าที่ท าการอุทยานแห่งชาติ บริเวณพิกัด 47P 0485530E 1028681N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.6 แผนที่แสดงจุดส ารวจปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
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3.4.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. ทราบถึงข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรป่าไม้ ปลาน้ าจืด และสัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบก (กบ,เขียด) และข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง 
      2. น าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงทรัพยากรป่าไม้ ปลาน้ าจืด 
และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก (กบ,เขียด) ในปีต่อไป ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุหรือเหตุผลทีเ่กิดจากสภาวะโลก
ร้อน  
       3. สามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้สนับสนุนการวางแผน พัฒนาด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ 
และการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติ รวมท้ังหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีความประสงค์จะใช้
ข้อมูลในการศึกษาวิจัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


