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                                     บทสรุป 
  โครงการส้ารวจชนิดพันธ์ุปลาน้้าจืด และสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 
(กบ เขียด) เริ่มต้นปีงบประมาณ 2553 เป็นโครงการที่ส้ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธ์ุปลาน้้าจืด และสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 
(กบ เขียด) ของสถานีศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางบก 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยอาศัยความร่วมมือจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้้าจืดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง และชาวบ้านในพื้นที่โครงการน้ี 
เป็นการศึกษาระบบนิเวศวิทยา  มีการส้ารวจและติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของสัตว์เหล่าน้ีอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ซ่ึงมี
สภาพเป็นป่าดิบชื้น ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ มีล้าห้วยสาขาหลายสายไหลลง
มารวมกันเป็นล้าน้้าคลองยันและไหลต่อลงไปสู่แม่น้้าตาปี ซ่ึงเป็นแม่น้้าสาย
หลัก หล่อเลี้ยงผู้คนหลายอ้าเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ในการอุปโภค 
บริโภค  ท้าการเกษตร และแหล่งอาหาร 
 
  จากการส้ารวจในอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง พบพันธ์ุปลาน้้าจืด 
จ้านวน 40   ชนิด สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก (กบ เขียด) จ้านวน 11 ชนิด ใน
จ้านวนน้ีพบพันธ์ุปลาน้้าจืดที่บ่งชี้ว่าคุณภาพน้้าอยู่ในระดับดีมากถึง 6 ชนิด 
คือปลาค้อมัศยะ ปลาแค้ติดหิน ปลาผีเสื้อติดหิน ปลาพลวง ปลาเลียหิน 
ปลามูดหน้านอ ที่บ่งชี้ว่าคุณภาพน้้าอยู่ในระดับดี  4 ชนิด คือปลากระทิง 
ปลากระสูบขีด ปลาหนามหลัง ปลาฉลาด และที่บ่งชี้ว่าคุณภาพน้้าอยู่ใน
ระดับพอใช้มีเพียง 1 ชนิด คือปลาก้าง ส่วนสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก (กบ 
เขียด) ที่พบเป็นตัวเต็มวัยที่มีอวัยวะครบถ้วน ไม่พิการ น้ิวกุด ขากุด หรือมี
แผลตามผิวหนัง และยังพบสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก (กบ เขียด) ปริมาณมาก
ในแต่ละจุดที่ท้าการส้ารวจ  จากข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าในพื้นที่ อุทยาน
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แห่งชาติแก่งกรุงยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้้า ทรัพยากรสัตว์น้้า 
(ปลาน้้าจืด) ทรัพยากรสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก (กบ เขียด) ทรัพยากรป่าไม้ 
ฯลฯอยู่ในระดับดีมาก แต่อย่างไรก็ตามควรมีการส้ารวจและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้้า (ปลาน้้าจืด) และทรัพยากรสัตว์
สะเทินน้้าสะเทินบก (กบ เขียด) อย่างต่อเน่ือง  ควบคู่กับมาตรการในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  เน่ืองจากการส้ารวจยังพบปัจจัยคุกคามหลาย
ประเภทซ่ึงล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติแทบทั้งสิ้น 
 

ในการส้ารวจนอกจากจะพบชนิดปลาน้้าจืด สัตว์สะเทินน้้าสะเทิน-
บก (กบ-เขียด) และภัยคุกคามจากฝีมือมนุษย์ ยังพบว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
ภัยธรรมชาติ(ภาวะโลกร้อน) ซ่ึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อย่าง
เห็นได้ชัดเจน เช่น มีฝนตกหนักในช่วงฤดูแล้งท้าให้เกิดน้้าหลากส่งผลให้ล้า
ห้วยสกปรกรวมถึงแม่น้้าคลองยันมีการเปลี่ยนแปลงได้ชัด จนส่งผลให้ปลาน้้า
จืดและสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก(กบ-เขียด)ที่อาศัยอยู่เม่ือถึงฤดูผสมพันธ์ุ
วางไข่ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน เช่น ปลาชะโด ในปี2553 พบเลี้ยงลูกอยู่
เป็นจ้านวนมากเกือบทุกจุดส้ารวจ แต่ในปี2554 กลับไม่พบว่ามีปลาชะโด
เลี้ยงลูกหรือจับคู่ผสมพันธ์ุ อันเน่ืองมาจากในช่วงเดียวกันมีฝนตกและเกิด
อุทกภัยในช่วงฤดูแล้งของภาคใต้ ส่งผลให้การส้ารวจปลาน้้าจืดและสัตว์
สะเทินน้้าสะเทินบก(กบ-เขียด) ยากล้าบากในการส้ารวจรวมถึงการเดิน
ทางเข้าในพื้นที่ช่วงฝนตก จึงท้าให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ส้ารวจด้วย จึงท้าให้พบ
ชนิดพันธ์ุปลาน้้าจืดและสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก(กบ-เขียด) พบได้จ้านวน
น้อยลงจากการส้ารวจ 
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ดังน้ันในการส้ารวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงของปลาน้้าจืดและ
สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก(กบ-เขียด) ในปีต่อไป ควรมีการส้ารวจและจด
บันทึกข้อมูลในเรื่องของอุณหภูมิของน้้า ณ.จุดส้ารวจ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
ในการเปลี่ยนเทียบของอุณหภูมิควบคู่กับข้อมูลปลาน้้าจืดและสัตว์สะเทินน้้า
สะเทินบก(กบ-เขียด) เม่ือมีการส้ารวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเน่ืองในการสรุปข้อมูลต่างๆควรใช้เวลาในการส้ารวจและติดตามอย่าง
น้อย 3 ปี จึงจะเผยแพร่เพื่อจะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้น 
 
                        ปัจจัยคุกคามที่พบจากการส ารวจ 
  การบุกรุกท าลายถิ่นที่อยู่อาศัย พื้นที่อาศัยเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญ
ต่อสัตว์ป่ามากที่สุด ปัญหาการเสื่อมสภาพของถิ่นที่อยู่อาศัย (Habital 
degradation) สาเหตุอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ธรรมชาติไปเป็น
พื้นที่ ใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เช่น การท้าลายป่าต้นน้้า เพื่อเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย การลักลอบจับสัตว์ป่า ขยะ และการรบกวนจากการ
ท่องเที่ยว ท้าให้พื้นที่ที่เหลืออยู่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์เช่น ใน
กรณีของปลาน้้าจืดและกบเขียด จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของอุทยาน
แห่งชาติแก่งกรุงได้ข้อมูลว่า มีปลาหลายชนิดที่ชาวบ้านเข้ามาจับออกไป
บริโภคในครัวเรือนและขาย เริ่มที่จะหาได้ยากและมีจ้านวนน้อยลงต่างกับ
เม่ือก่อนที่พบปลาและกบเขียดชุกชุม ปลาบางชนิดที่เคยมีแต่ในปัจจุบันกลับ
เจอน้อยมากเช่น ปลาตะพัด  
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           การลักลอบล่าสัตว์ป่า ถึงแม้จะเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติแต่ก็ยังมี
การลักลอบล่าสัตว์ป่าในบริเวณที่ตรวจตราไม่ทั่วถึง เน่ืองจากมีก้าลังพลน้อย
ซ่ึงส่วนทางกับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ รวมถึงจ้านวนคนที่เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่
แนวขอบเขตอุทยานฯ หากมีการล่ามากเกินไปก็อาจท้าให้สัตว์ป่าชนิดน้ันสูญ
พันธ์ุไปจากพื้นที่ได้  
 
  สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ป น เ ปื้ อ น ด้ ว ย ม ล พิ ษ  ( Environmental 
Contamination) จะเห็นได้ว่า พื้นที่โดยรอบและบริเวณตรงกลางของเขต
อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง น้ันเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชน และพื้นที่
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ันสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรซ่ึงปนเปื้อนในดิน
และน้้าอาจเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อสัตว์ป่าภายในอุทยานฯด้วยเช่นกัน 
 
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างชุมชนกับหน่วยงานรัฐ  
ในพื้นที่จะพบว่าการร่วมมือระหว่างชาวบ้านกับตัวเจ้าหน้าที่มีน้อย เน่ืองจาก
เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ ท้าให้มาตรการในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมท้าได้ค่อนข้างยาก เพราะเกิด
ความเข้าใจผิดในตัวของเจ้าหน้าและชาวบ้านยังมองไม่เห็นถึงปัญหาและ
ผลกระทบที่จะตามมาหากทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ หมดไป 
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                                     ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรเพิ่มมาตรการในการอนุรักษ์ป่าหรือสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยที่มี
อยู่ในปัจจุบัน ให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
โดยต้องรักษาพื้นที่ป่าให้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทุกชนิด 
  2. ควรเข็มงวดในใช้มาตรการต่างๆในการควบคุม ป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่อาศัยจากกิจกรรมของมนุษย์  ที่จะส่งผลให้จ้านวนปลา
น้้าจืดและกบเขียดลดจ้านวนลง มาตรการเช่น การควบคุมการท้าลายป่าต้น
น้้าเพื่อเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย การควบคุมการใช้อวนตาถี่ การ
ควบคุมจับปลาและกบเขียดในฤดูวางไข่ การป้องกันจับปลามากเกินความ
จ้าเป็น การควบคุมการทิ้งขยะ และการป้องกันการรบกวนที่อยู่อาศัยของ
สัตว์น้้าจืดและกบ เขียดจากนักท่องเที่ยว 

3. ควรมีการส้ารวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลปลาน้้า
จืด และกบเขียดอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการส้ารวจ
ในรูปแบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 

4. ควรด้าเนินการอย่างเข็มข้นในการประชาสัมพันธ์ และสร้าง
จิตส้านึกให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความส้าคัญของพันธ์ุปลา
น้้าจืดต่อวิถีชีวิตของชุมชน ควรส่งเสริมให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณที่ต้อง
พึ่งพาแม่น้้าคลองยัน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับทรัพยากรพันธ์ุปลาน้้า
จืดมาใช้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันต้องส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
ทรัพยากรพันธ์ุปลาน้้าจืดในท้องถิ่นของตน  
  5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนรอบ ๆ อุทยานฯ เป็นสิ่งส้าคัญที่สุด ซ่ึงจะส่งผลให้เกิด
การอนุรักษ์ที่ยั่งยืน โดยชี้ให้ชาวบ้านเห็นถึงปัญหาและผลกระทบที่จะตามมา
หากทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ หมดไป  หากชาวบ้านมีจิตส้านึกในการ



ปลาน้้าจืดและสัตว์สะเทินน้า้สะเทินบกในอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง 

สถานีศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฏร์ธานี  78 
 

อนุรักษ์ คิดว่าป่าและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่เป็นของทุกๆ คน ที่ควร
รักษาและหวงแหนไว้แล้วน้ัน ชาวบ้านจะเป็นผู้รักษาและปกป้องทรัพยากร
ต่างๆ เอง โดยอาจมีการตั้งกฎหรือข้อห้ามต่างๆขึ้นในหมู่บ้าน หากมีการฝ่า
ฝืนกฎก็มีบทลงโทษต่าง ๆ ที่ชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมกันตั้งขึ้น ท้าให้ปัญหาที่
เกิดค่อยๆ ลดลง รวมถึงความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านลดลงด้วย 
  6. การปลูกจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่
เยาวชน นับเป็นสิ่งที่ส้าคัญอีกอย่างหน่ึง ซ่ึงไม่ควรมองข้างเพราะเยาวชนจะ
เป็นก้าลังส้าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นต่อๆไป 

 


