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บทคัดยอ
ผลสํารวจความหลากหลายของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบทั้งสิ้น 13 ชนิด จําแนกเปน 2 order 5 family 10 genus 13
species สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่สํารวจพบมากที่สุด คือ กบเขียด (ranid frogs) มี 6 ชนิด สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่พบรองลงมาคือ อึ่ง (microhylid frogs) พบ 3 ชนิด
จากที่มีอยูในประเทศทั้งหมด 15 ชนิด พบพวกปาด (tree frogs) 2 ชนิด จากทั้งหมด 27 ชนิด ที่มีอยูในประเทศ พบพวกคางคก (bufonid frogs) เพียง 1 ชนิด จากที่มีอยู
ทั้งหมด 9 ชนิดในประเทศ นอกจากนี้ยังสํารวจพบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกกลุมเขียดงูอีก 1 ชนิดคือเขียดงูเกาะเตา(Ichthyophis kohtaoensis) จากที่มีอยูทั้งหมด 6 ชนิด
ในประเทศ อึ่งน้ําเตา(Microhyla ornata) เปนชนิดมีความชุกชุมมากที่สุดในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Abstract.

The 13 species of anuran amphibians collected from the natural population in UbonRatchathani University were photographed after visual
encounter survey and randomized walk design methods. These species were classified into 2 order 5 family 10 genus 13 species : 1) 6 species of of ranid frogs
; 2) 3 species of microhylid frogs; 3) 2 species of tree frogs; 4) 1 species of bufonid frog and 1 species of caecilian. Microhyla ornata is a abundant species in
UbonRatchathani university.

บทนํา
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกเปนสัตวมีกระดูกสันหลังพวกแรกที่วิวัฒนาการเพื่อที่จะขึ้นมาอาศัยอยูบนบก มีความสําคัญตอระบบนิเวศ เปนตัวชี้วัดควา
สมบูรณของสิ่งแวดลอม เพราะมีผิวหนังที่สัมผัสกับสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันถึงสองแบบ ปจจุบันสถานภาพของสัตวในกลุมนี้เปนที่นาวิตก เนื่องจากการบุกรุกทําลายปา
การใชยาฆาแมลงและศัตรูพืช ตลอดจนการขาดองคความรูพื้นฐานของสัตวในกลุมนี้ เนื่องจากการละเลยและมองขามไป ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่เราตองศึกษา วิจัย
สรางองคความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสัตวในกลุมนี้ เพื่อนํามาประยุกตใชในการอนุรักษ การจัดการและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมะสมตอไป

วิธีการศึกษา
ผูวิจัยไดออกสํารวจ บันทึกภาพและเก็บตัวอยางสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกจากแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติในแตละฤดูกาล โดยวิธีการสํารวจ
แบบเห็นตัว และ ฟงเสียงรองดวยการเดินสุม จํานวน 7 ครั้ง และตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร โดยไดใชเอกสารตําราของ Taylor (1962) Frost (2000) และธัญญา (2546)
และผูเชี่ยวชาญที่พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

ผลการศึกษา วิจารณ และสรุป
จากการสํารวจความหลากหลายของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบทั้งสิ้น 13 ชนิด จําแนกเปน 2 order 5 family 10
genus 13 species สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่สํารวจพบมากที่สุด คือ กบเขียด (ranid frogs) มี 6 ชนิด สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่พบรองลงมาคือ อึ่ง (microhylid frogs)
พบ 3 ชนิด จากที่มีอยูในประเทศทั้งหมด 15 ชนิด พบพวกปาด (tree frogs) 2 ชนิด จากทั้งหมด 27 ชนิด ที่มีอยูในประเทศ พบพวกคางคก (bufonid frogs) เพียง 1 ชนิด
จากที่มอี ยูทั้งหมด 9 ชนิดในประเทศ นอกจากนี้ยังสํารวจพบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกกลุมเขียดงูอีก 1 ชนิดคือเขียดงูเกาะเตา(Ichthyophis kohtaoensis) จากที่มีอยู
ทั้งหมด 6 ชนิดในประเทศ อึ่งน้ําเตา(Microhyla ornata) เปนชนิดมีความชุกชุมมากที่สุดในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุมกบเขียด

เขียดอีโม (Fejervaya limnocharis)

เขียดจะนา (Occidozyga lima)

กบนา (Hoplobatrachus rugulosus)

กลุมอึ่ง

เขียดบัว (Rana erythraea)

เขียดหลังปุม (Occidozyga magnapustulosus)

เขียดหญา (Rana macrodactyla)

กลุมคางคก อึ่งน้ําเตา (Microhyla ornata)

คางคกบาน (Bufo melanostictus)

กลุมเขียดงู

อึ่งขางดํา (Microhyla heymonsi)

อึ่งอางบาน (Kaloula pulchra)

กลุมปาด

ปาดบาน (Polypedates leucomystax)
เขียดงูเกาะเตา (Ichthyophis kohtaoensis )

บรรณานุกรม
1. จารุจินต นภีตะภัฎ และ ธัญญา จั่นอาจ (2542) : การสํารวจและติดตามผลความหลากหลายของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและ
สัตวเลื้อยคลานใน : แนวทางการศึกษาความหลากหลาย ทางชีวภาพ. อักษรสยามการพิมพ. กรุงเทพฯ.
2. Supaprom, T., and V. Baimai. 2002. Mitotic karyotypes of eight species of microhylid frogs from Thailand (Anura :
Mirohylidae). Amphibia – Reptilia 23:510 – 516.
3. Supaprom, T., and V. Baimai. 2004. Mitotic karyotypes of ten species of Ranid frogs (Anura;Ranidae). Amphibia – Reptilia 25:104 –
111.

ปาดแคระปา (Philautus parvulus)

