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การจ้าแนกปลาน ้าจืด 
 ปลาแต่ละชนิดมีรูปร่างของหัว ปาก ล้าตัว และครีบแตกต่างกันไปใน
แต่ละกลุ่มของวงศ์ สกุล รวมถึงสีสันที่มักเปลี่ยนไปตามวัย ฤดูกาล และเพศ 
การจ้าแนกปลาที่อยู่ในตู้หรือปลาที่ตายแล้วท้าได้ง่ายกว่าปลาที่อยู่ในธรรมชาติ 
โดยเฉพาะมุมมองจากด้านข้าง ท้าให้เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนกว่าจากด้านบน 

 
ขนาดและรูปร่าง 

ขนาดของปลาที่ ระบุในคู่ มือน้ีใช้ความยาวล้าตัวหรือความยาว
มาตรฐาน (Standard length) ซ่ึงวัดจากปลายจะงอยปากไปจนถึงปลายสุด
โคนครีบหาง ยกเว้นในปลาที่มีหางเรียวแหลมอย่างปลาไหล ใช้ความยาวรวม
จนถึงปลายหาง (total length) 

ลักษณะของล้าตัวสามารถบอกถึงกลุ่มปลาได้เช่น รูปร่างแบนข้าง 
หรือแบนราบ ทรงกระบอกยาวหรือป้อมสั้น ไปจนถึงรูปร่างแบบงู ปลาบาง
ชนิดเช่น กลุ่มปลาเน้ืออ่อนมีทั้งรูปร่างแบนราบที่หัว แต่แบนข้างที่ส่วนของ
ล้าตัว กลุ่มปลาลิ้นหมารูปร่างแบนข้าง แต่มันว่ายน้้าได้โดยเอาด้านใดด้านหน่ึง
ลงขนานกับพื้น และมีตาที่ย้ายมาอยู่ด้านเดียวกันทั้งสองข้าง 

ล้าตัวของปลาส่วนใหญ่ยังห่อหุ้มด้วยเกล็ดปลา ซ่ึงเกิดจากผิวหนัง
ชั้นใน เกล็ดปลาทั่วไปจะโตไปพร้อมกับขนาดของปลาและมีความสัมพันธ์กับ
การเจริญเติบโต ส้าหรับปลาที่ไม่มีเกล็ดห่อหุ้มตัวเช่น ปลาดุก ปลาสวาย และ
ปลากด เรียกรวมกันว่า ปลาหนัง 

ปากและฟันของปลาสามารถบอกถึงอาหารและนิสัยการกินได้ ปลาที่
มีปากกว้างและฟันแหลมคมมักล่าเหยื่อชนิดต่างๆ ปลาที่มีปากอยู่ด้านล่างมัก
กินอาหารจากผิวหน้าดินหรือวัสดุต่างๆใต้น้้า ขณะที่ปลาที่มีปากเฉียงด้านบน
มักหาเหยื่อจากผิวน้้า ปลาบางชนิดมีปากที่มีรูปร่างแปลกออกไปเพื่อปรับตัวกับ
อาหารและวิธีการกิน 
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  หางปลาก็ใช้ในการจ้าแนกกลุ่มและวิธีว่ายน้้าได้ดี ปลาที่มีหางแฉก
หรือเว้าลึกมักว่ายน้้าอยู่ในระดับตั้งแต่ผิวน้้าถึงกลางน้้า และมีนิสัยว่ายน้้าเร็ว 
ปลาที่มีหางมนกลมหรือตัดตรงมักว่ายน้้าช้าหรือชอบอยู่ กับที่ ซ่ึงรวมหมายถึง
หางแบบที่มีปลายแหลมด้วย แต่ปลาที่มีหางเรียวอย่างปลาไหลหรือปลาหลด
มักชอบอยู่ในโพรงหรือรูใต้ดิน 

การเคลื่อนไหว 
 ปลาเคลื่อนไหวโดยการว่ายน้้า บางครั้งอาจกระโดดเหนือน้้าเม่ือตกใจ
หรือไล่ล่าเหยื่อ บางชนิดมีการเลื้อยแบบงูเช่น ปลาไหล เพราะมันไม่มีครีบเช่น
ปลาอ่ืนๆ 
 ปลาว่ายน้้าโดยใช้กล้ามเน้ือของล้าตัวเป็นหลักในการส่ายล้าตัวไปมา 
เริ่มจากด้านหน้าไปส่วนหาง ครีบหางมีส่วนส้าคัญในการช่วยโบกพัดน้้าผลักดัน
ตัวไปข้างหน้า โดยมีครีบอกช่วยโบกเป็นหางเสือ ส่วนครีบอ่ืนใช้ช่วยเบรกหรือ
เป็นหางเสือ แต่ปลาบางชนิดที่มีครีบหลังหรือครีบก้นยาวก็ใช้ครีบน้ีช่วยในการ
ว่ายน้้าด้วยเช่น ปลากราย และปลาช่อน  
 ปลามีการด้ารงชีวิตแตกต่างกันไป บางชนิดชอบอยู่โดดเดี่ยวหรือเป็น
คู่เช่น ปลาช่อน และปลากัด บางชนิดชอบอยู่เป็นฝูงใหญ่เช่น ปลาสร้อย และ
ปลาตะเพียน แต่เม่ือในช่วงวัยอ่อนและวัยรุ่น ปลามักอยู่รวมกลุ่มเป็นฝูง 
 ปลามีการเคลื่อนย้ายแหล่งอาศัยไปตามความสมบูรณ์ของอาหารและ
สภาพแวดล้อมเช่น ปลาในแม่น้้ามีการอพยพขึ้นต้นน้้าเพื่อวางไข่ และหากิน
เลี้ยงตัวเป็นฤดูกาล 

การรับความรู้สึก 
 ปลาหาอาหารโดยการมองด้วยตา ใช้อวัยวะสัมผัสกลิ่นและ
กระแสไฟฟ้าสถิตที่ออกจากตัวเหยื่อ และปลาที่มีหนวดจะใช้หนวดช่วยสัมผัส
เหยื่อหรือศัตรู ตลอดจนสิ่งกีดขวางได้ในสภาพน้้าขุ่นหรือมืดสนิทเช่นเดียวกับ
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ปลาที่ดัดแปลงครีบเป็นเส้นยาวเช่น ปลาหนวดพราหมณ์ เพื่อช่วยในการสัมผัส 
 ปลายังใช้จมูกรับรู้กลิ่นของเหยื่อและสารเคมีในน้้า รูจมูกปลามีข้าง
ละ 2 รู รูหน้าเป็นทางให้น้้าเข้าแล้วไหลผ่านรูหลังออกไป ภายในโพรงจมูกมี
อวัยวะรับกลิ่นเป็นกลีบอ่อนนุ่มคล้ายดอกไม้ 
 ปลารับรู้รสชาติอาหารได้จากลิ้นและตุ่มรับรสที่อยู่บนผิวหนังส่วนหัว
และล้าตัวตอนหน้าด้วย 
 เน่ืองจากปลามีสายตาสั้นมาก ผิวหนังของปลาจึงมีเส้นประสาทมา
หล่อเลี้ยงที่แนวเส้นข้างตัว และใช้สัมผัสแรงสั่นกระเทือนของน้้า ท้าให้ปลารับรู้
ถึงศัตรูหรือเหยื่อได้ โดยไม่ต้องมองเห็นจากระยะไกล 

การขยายพันธุ์ 
 ปลาแยกเพศได้ยากมากในขนาดเล็กหรือวัยรุ่น แต่ดูเพศได้บ้างเม่ือ
เติบโตจนเริ่มแพร่พันธ์ุได้ โดยทั่วไปปลาตัวผู้มักมีสีสันสดใสสวยกว่าตัวเ มีย มี
ขนาดเล็กหรือตัวเรียวกว่าด้วยเช่น ปลากัด และปลากระดี่ แต่ปลาบางชนิดเช่น 
ปลาแรดตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าและมีส่วนหัวโหนกชัดเจน ปลาบางชนิดแยกเพศ
ได้ต่อเม่ือตรวจดูไข่หรือน้้าเชื้อจากการรีดหรือผ่าดูเช่น ปลาสวาย ปลาบึก และ
ปลาเสือตอ 
 ปลาส่วนใหญ่สืบพันธ์ุโดยการวางไข่ ด้วยวิธีผสมภายนอก ตัวผู้จะฉีด
น้้าเชื้อผสมกับไข่ของตัวเมียที่ปล่อยออกมาในน้้า ปลาวางไข่ได้ตั้งแต่ 50 -
200,000 ฟอง ขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของปลาเช่น ปลากัดวางไข่เพียง 100-
250 ฟอง ขณะที่ปลาบึกวางไข่ได้กว่าแสนฟอง ส่วนปลาเข็มและปลาหางนกยูง
จะผสมพันธ์ุภายนอก โดยไข่จะฟักเป็นตัวในท้องก่อน แล้วค่อยปล่อยลูกปลา
ออกมาประมาณ 20-50 ตัว  
 รังไข่และอัณฑะของปลาตัวเมียและตัวผู้อยู่ในช่องท้องด้านท้าย ท้อง
จะขยายขนาดและพัฒนาไข่และเชื้อตัวผู้ให้มีจ้านวนมากในช่วงผสมพันธ์ุเท่าน้ัน 
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 ปลาที่วางไข่จ้านวนมากๆ มักปล่อยให้ไข่ฟักตัว แล้วให้ลูกปลาหากิน
ตามธรรมชาติ แต่ปลาที่วางไข่จ้านวนน้อยเช่น ปลากด ปลากัด ปลาแรด ปลา
ช่อน ปลากราย และปลาบู่ จะดูแลไข่จนกว่าจะฟักและเติบโตระยะหน่ึง จึง
ปล่อยให้ลูกปลาออกไปต่อสู้กับสภาพธรรมชาติเพื่อคัดเลือกเป็นพ่อแม่รุ่นต่อไป 
 พวกปลากัด สลิด และปลาแรดจะสร้างรังเพื่อวางไข่โดยก่อหวอด
หรือสานหญ้าและพืชน้้า ตัวผู้รับหน้าที่ดูแลและสร้างรังเป็นส่วนใหญ่ ส่วนปลา
อุกหรือปลาริวกิว และปลากดทะเล ตัวผู้จะอมไข่ที่ผสมแล้วในปากจนกว่าจะ
ฟักเป็นตัว ในขณะที่ปลาจ้ิมฟันจระเข้และม้าน้้าตัวผู้เป็นผู้อุ้มไข่ไว้ที่ท้องจนกว่า
จะฟักเป็นตัว 
 
การหากินและอาหาร 
 ปลามีวิธีการหากินต่างๆกันไป ในปลากินเน้ือมีวิธีการล่าเหยื่อด้วย
ความเร็วอย่างปลากระสูบ หรือซุ่มคอยเหยื่ออยู่กับที่อย่างปลาช่อน และปลาบู่ 
ปลาที่กินสัตว์หน้าดินหรือแมลงก็จะหาเหยื่อไปเรื่อยๆขณะว่ายน้้า ปลาบางชนิด
มีปากยาวแหลมและมีฟันใช้คีบจับเหยื่อเช่น ปลากร ะทุงเหว พวกปลา
จ้ิมฟันจระเข้มีจะงอยปากเป็นทรงกระบอก มีปากเล็กใช้ดูดเหยื่อขนาดเล็กเช่น 
แพลงก์ตอน 
 ปลากินพืชก็มีวิธีการหากินแล้วแต่ประเภทของพันธ์ุพืชเช่น กลุ่มปลา
ตะเพียน มักกัดกินใบและส่วนต่างๆของพืชโดยตรง ส่วนปลาเลียหินมักจะแทะ
เล็มตะไคร่น้้าจากผิวหน้าของวัตถุต่างๆในน้้า ปลาที่กินแพลงตอนพืชจะฮุบกิน
โดยตรง แล้วใช้ซ่ีกรองเหงือกที่ละเอียดกรองน้้าออกก่อนกลืน อาหารของปลา 
แบ่งได้ 2 ประเภทคือ อาหารของปลากินเน้ือ และอาหารของปลากินพืช 
  อาหารของปลากินเนื อ ได้แก่ 
   - ปลาชนิดเล็กกว่าและลูกปลา 
   - กุ้ง ปู และหอย 
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   - แมลงและตัวอ่อนของแมลงน้้า 
   - สัตว์หน้าดินต่างๆ ที่มีขนาดเล็กมาก จนถึงใหญ่อย่าง 
     ไส้เดือน 
   - ซากของสัตว์ต่างๆ รวมถึงปลาด้วยกันเอง 
  อาหารของปลากินพืช ได้แก่ 
   - ผลไม้ที่ร่วงลงน้้าบางชนิด 

   - ใบหรือส่วนต่างๆของพืช ทั้งพืชบกและพรรณไม้น้้า 

   - ตะไคร่น้้าและแพลงก์ตอน 

   - อินทรีสารต่างๆ ที่อยู่ในตะกอนดิน โคลน หรือติดตาม  
     วัตถุใต้น้้า 

ถิ่นอาศัย 
 แหล่งน้้าจืดที่เป็นถิ่นอาศัยของพันธ์ุปลาไทยมีอยู่ทั่วทุกภาคทั้งที่เป็น
แหล่งน้้าธรรมชาติและสร้างขึ้น โดยสามารถแบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ได้ 
2 แบบ คือ 
 แหล่งน้้าไหลได้แก่ แม่น้้า ล้าธาร และคลอง รวมถึงน้้าตกและต้นน้้า
บนภูเขา มีสภาพเป็นแหล่งน้้าที่มีความเร็วของกระแสน้้าและความขุ่นใส ขึ้นอยู่
กับระดับความลาดเอียงและความสูงของที่ตั้ง   ล้าธารและน้้าตกมักเป็นน้้าใส 
ส่วนแม่น้้าสายหลักมักขุ่น ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับฤดูกาล โดยเฉพาะฤดูฝนจะขุ่นข้นใน
ทุกๆส่วน ในประเทศไทยแบ่งลุ่มน้้าได้ 6 ลุ่มน้้าตามระบบแม่น้้า จากภาค
ตะวันตก คือ แม่น้้าสาละวินและสาขา แม่น้้าแม่กลองและเพชรบุรี แม่น้้า
เจ้าพระยา แม่น้้าในภาคใต้ แม่น้้าในภาคตะวันออก และแม่น้้าโขง ชี มูล 
สงคราม 
 แม่น้้านับเป็นแหล่งที่พบปลาอาศัยอยู่มากชนิด และมักพบปลาขนาด
ใหญ่หรือฝูงใหญ่ๆได้เสมอ จึงเป็นที่รู้กันว่าเมืองส้าคัญหรือชุมชนใหญ่มักตั้งอยู่
ริมฝั่งแม่น้้า เพราะจ้าเป็นต้องพึ่งพาน้้าและปลาจากแหล่งน้ี 
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 แหล่งน้้าน่ิงได้แก่ หนอง บึง และทะเลสาบ ทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติ
และมนุษย์สร้างหรือปรับปรุงขึ้นเช่น บึงบอระเพ็ด กว๊านพะเยา และทะเลสาบ
สงขลา ตลอดจนอ่างเก็บน้้าของเขื่อนและฝายต่างๆเช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรี
นครินทร์ และอ่างเก็บน้้าบางพระ อีกทั้งท้องทุ่งในฤดูน้้าหลากของภาคกลาง
และอีสานก็นับเป็นแหล่งน้้าแบบน้ีเช่นกัน 
 
การอนุรักษ์ 

ปลาน้้าจืดของไทยมีมาตรการในการอนุรักษ์โดยพระราชบัญญัติการ
ประมงในด้านของการก้าหนดฤดูห้ามจับปลาในช่วงวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน 
ก้าหนดห้ามใช้เครื่องมือบางประเภท และให้บางพื้นที่เป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์น้้า 
มีพันธ์ุปลาน้้าจืด 13 ชนิดที่เป็นสัตว์น้้าคุ้มครอง แต่อย่างไรก็ตามปลาน้้าจืดและ
ถิ่นอาศัยก็ยังถูกคุกคามและลดจ้านวนลงอย่างมากในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา 

การสูญเสียถิ่นอาศัย ทั้งจาการท้าลายต้นน้้าล้าธาร การเปลี่ยนแปลง
ทางน้้า และการถมที่ชุ่มน้้าต่างๆ รวมทั้งการสร้างเขื่อนในแม่น้้าสายใหญ่ 
 การจับปลามากเกินขนาด โดยเฉพาะฤดูที่ปลามีการอพยพวางไข่
และการใช้เครื่องมีที่มีขนาดความถี่ ท้าให้สูญเสียลูกปลาที่ควรจะเติบโตเป็น
ประโยชน์ไปก่อนเวลา และรวมถึงการเพิ่มขึ้นของประชากร พร้อมกับความ
ต้องการอาหาร 
 มลภาวะ จากบ้านเรือน การเกษตร  และการท่องเที่ยว ท้าให้แหล่ง
น้้าต่างๆเสื่อมคุณภาพ จนปลาหลายชนิดไม่อาจด้ารงชีวิตอยู่ได้ 
 สัตว์และพืชน ้าต่างถิ่น ที่ถูกน้าเข้ามาเพื่อเพาะเลี้ยง เม่ือหลุดลงสู่
แม่น้้าก็จะแพร่พันธ์ุและแก่งแย่งถิ่นอาศัยของปลาพื้นเมือง ท้าให้ปลาพื้นเมือง
ลดจ้านวนลง สัตว์ต่างถิ่นที่รุกรานเช่น ปลาซัคเกอร์ หอยเชอรี่ และปลานิล 
ส่วนพืชน้้าต่างถิ่นที่รุกรานเช่น ผักตบชวา และไมยราบยักษ์ (ชวลิต,2547) 
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การจ้าแนกสัตว์สะเทนิน ้าสะเทินบก 
 สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกแต่ละชนิดมีรูปร่างของลักษณะหัว ปาก 
ล้าตัว และความยาวช่วงขาแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มของวงศ์ สกุล รวมถึง
สีสันที่มักเปลี่ยนไปตามวัย ฤดูกาล และเพศ  

ลักษณะรูปร่าง 
รูปร่างของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกส่วนใหญ่เป็นสัตว์สี่ตีนที่มีกระดูก

สันหลัง กะโหลกมีปุ่มบริเวณท้ายทอย 2 ปุ่ม กระดูกเหนือก้นกบรวมกันเป็นชื้น
เดียว ผิวหนังบาง ชุ่มชื้น มีต่อมใต้ผิวหนังได้แก่ ต่อมเมือกและต่อมพิษ ไม่มีเล็บ 
บางชนิดมีปลายน้ิวที่แข็งเพียงพอส้าหรับใช้ในการต่อสู้ได้ 

อวัยวะภายในของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกอยู่ระหว่างปลาและสัตว์
บกคือ มีปอดสองข้าง (ยกเว้นกะท่างบางกลุ่มที่ปอดลดรูปหรือหายไป และพวก
เขียดงูที่ปอดข้างซ้ายลดขนาดลงมาก) 
 สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกมีการปฏิสนธิทั้งภายนอก (กบ เขียด) และ
ภายใน (กะท่างส่วนใหญ่และเขียดงูทุกชนิด) ส่วนใหญ่วางไข่ในน้้าหรือในที่ชื้น 
ไข่ไม่มีเปลือก แต่มีสารจ้าพวกวุ้นหุ้มอยู่โดยรอบ ตัวอ่อนที่ฟักออกมาจากไข่
สามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้เองโดยไม่ต้องมีพ่อแม่คอยเลี้ยงดู การเจริญเติบโตเป็น
แบบ metamohposis คือ ตัวอ่อนมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนกระทั่งเป็นตัว
เต็มวัยที่มีลักษณะเหมือนพ่อแม่ 
 
การสืบพันธุ์ 
 กระบวนการสืบพันธ์ุของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกจะขึ้นอยู่กับการ
ท้างานของฮอร์โมนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม การเลือก
แหล่ง ขนาดของพื้นที่ ช่วงระยะเวลาของการสืบพันธ์ุ และการดูแลของพ่อแม่
จะแตกต่างกันไป โดยทั่วไปกลุ่มเขียดงูจะมีการสืบพันธ์ุกันปีละ 2 ครั้ง กะท่างปี
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ละ 1-2 ครั้ง ส่วนกบในเขตร้อนชื้นอย่างประเทศไทยส่วนใหญ่จะสืบพันธ์ุทั้งปี 
  
 ขนาดตัวของพ่อแม่จะเป็นตัวก้าหนดปริมาณของไข่ พวกที่มีขนาดตัว
ใหญ่อย่างคางคกบ้านสามารถออกไข่ได้ครั้งละนับพันฟอง แต่พวกที่มีขนาดตัว
เล็กอย่างปาดแคระจะออกไข่เพียงครั้งละ 2-8 ฟองเท่าน้ัน 
 พ่อแม่ในสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกจะไม่มาดูแลไข่หรือตัวอ่อนเหมือนนก 
หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พฤติกรรมการดูแลลูกของพ่อแม่จะเป็นเพียงแค่
เคลื่อนย้ายไข่หรือตัวอ่อนไปสู่แหล่งน้้าที่เหมาะสมกว่า น้าอาหารมาให้กับตัว
อ่อนหรือสร้างรังเพื่อวางไข่เท่าน้ัน 
 
ความพร้อมในการสืบพันธุ์ 
 สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในเขตอบอุ่นส่วนใหญ่เข้าสู่วัยเจริญพันธ์ุที่
พร้อมสืบพันธ์ุครั้งแรกโดยเฉลี่ยเม่ือมีอายุ 2 ปีนับจากออกจากไข่ แต่ชนิดที่
อาศัยในเขตร้อนชื้นจะใช้เวลาน้อยกว่าน้ีเช่น เขียดจิก (Rana erythraea) ตัวผู้
เข้าสู่วัยเจริญพันธ์ุเม่ืออายุ 6-7 เดือน ตัวเมีย 9 เดือน และผสมพันธ์ุได้ตลอดทั้ง
ปี ตัวผู้จะมีความพร้อมก่อนตัวเมีย โดยมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายภายนอกที่
เห็นได้ชัดเจนคือ มีการบวมพอง มีตุ่มหนาม หรือสารเหนียว ๆ บริเวณของ
อวัยวะที่ต้องสัมผัสกับตัวเมียเช่น เนินโคนน้ิวตีนหน้าด้านในเรียกว่า nuptisl- 
pads เพื่อใช้ส้าหรับการกอดรัดตัวเมียขณะที่มีการผสมพันธ์ุ หรือกลุ่มหนาม
บริเวณใต้คาง คอ หรือหน้าอก เพื่อใช้ยึดติดกับด้านหลังของตัวเมียขณะที่มีการ
ผสมพันธ์ุ นอกจากน้ีต่อมที่ขาหน้า หรือถุงขยายเสียง (vocal sac) ของกบทั่ว 
ๆ ไปจะมีขนาดใหญ่ขึ้น 
 การเกาะเพื่อผสมพันธ์ุของกบในเมืองไทยจะมี 2 แบบคือ แบบเกาะ
อก (axillary) และแบบเกาะเอว (inguinal) เป็นการกอดรัดของตัวผู้บริเวณอก
หรือเอวของตัวเมีย แต่อ่ึงอ่างซ่ึงมีล้าตัวอ้วนป้อมและขาสั้น ตัวผู้มีเซลล์พิเศษที่
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ผิวหนังด้านท้องสามารถสร้างสารเหนียวคล้ายกาวออกมาแปะติดกับหลังตัวเมีย
เพื่อให้การเกาะม่ันคงมากขึ้น 
 
การกินอาหาร 
 สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกกินสัตว์ขนาดเล็กชนิดอ่ืนเป็นอาหารขนาด
ของอาหารขึ้นอยู่กับขนาดของหัวและปากของมัน พวกกบที่หัวและปากเล็ก 
เช่น อ่ึงอ่าง จะกินแมลงขนาดเล็กเช่น มด และปลวก แต่กบที่หัวและปากใหญ่ 
เช่น กบทูด สามารถกินสัตว์ขนาดใหญ่ขึ้นมาเช่น แมงมุม กุ้ง และปู ส่วนเขียดงู
กินอาหารที่มีรูปร่างยาวคล้ายกับตัวมันเอง 
 กบมีลิ้นขนาดใหญ่ ลิ้นส่วนหน้าติดกับพื้นปากทางด้านหน้า ลิ้น
ส่วนท้ายพับไปด้านหลัง กบจะแลบลิ้นออกมาจับเหยื่อ โดยการตวัดลิ้นออกมา 
ให้ด้านบนที่มีสารเหนียวๆ แปะติดกับเหยื่อแล้วดึงกลับเข้าปาก 
 กบที่หัวและปากใหญ่อาจจะขย้้าเหยื่อโดยตรง โดยใช้ฟันช่วยยึด กบ
บางกลุ่มมีเขี้ยวเทียม (odontoid) 1 คู่ ทีด่้านหน้าของขากรรไกรล่าง ซ่ึงมี
ความแข็งแรง ตัวผู้มีเขี้ยวเทียมยาวโค้งกว่าตัวเมีย 
 พวกกะท่างและเขียดงูใช้ฟันงับ โดยเคลื่อนตัวไปข้างเหยื่อแล้วแว้ง
ทางด้านข้าง 
 สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกไม่มีฟันส้าหรับเคี้ยวอาหาร จึงกลืนเหยื่อเข้า
ไปทั้งตัว ด้วยการท้างานร่วมกันระหว่างผนังในช่องปาก การหดกล้ามเน้ือ
บริเวณเบ้าตาที่ช่วยกดอาหารเข้าไปในคอหอยผ่านหลอดอาหาร และการบีบรัด
ของหลอดอาหารไปสู่กระเพาะต่อไป 
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แหล่งที่อยู่อาศัย 
 สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกมีผิวหนังบาง ชุ่มชื้น จึงต้องการแหล่งอาศัย
ที่ชุ่มชื้น และอยู่ใกล้กับแหล่งที่เหมาะสมในการสืบพันธ์ุ แบ่งกว้างๆ ได้ดังน้ี 

 
แหล่งอาศัยบนพื นดนิ 

 พื้นดินตามป่าทั่วไปที่ถูกปกคลุมไปด้วยก่ิงไม้ ใบไม้แห้งทับถมกัน 
ท่อนไม้ผุ ก้อนหินที่ระเกะระกะอยู่ตามธรรมชาติ ซอกโพรงหรือช่องว่างระหว่าง
รากไม้ พูพอนของต้นไม้ใหญ่ ตลอดจนพื้นสนามหญ้าตามอาคารบ้านเรือน ก็
อาจจะพบกบหลายชนิดอาศัยหลบซ่อนอยู่ กบเหล่าน้ีจะมีตุ่มแหลมที่ฝ่าตีนใช้
ส้าหรับขุดดิน 
 ตามดินที่ร่วนซุยริมแหล่งน้้า ลึกประมาณ 10-20 ซม. ก็อาจจะพบ
เขียดงูอาศัยอยู่ ส้าหรับกะท่างจะพบได้ตามพื้นป่าดิบเขาหรือห้วยแห้งบนภูเขา
สูงซ่ึงมีใบไม้ทับถมกันหนาแน่น 
 กบในกลุ่มปาดจะอาศัยอยู่เหนือพื้นดินขึ้นไป ตามต้นไม้ใหญ่ในป่าทึบ
จะมีอวัยวะบางอย่างเพื่อการใช้ชีวิตบนต้นไม้เช่น ปลายน้ิวตีนขยายออกเป็น
แผ่นใหญ่ ใต้แผ่นน้ีประกอบไปด้วยแผ่นเล็กๆจ้านวนมากเรียงต่อกันเหมือน
กระเบื้อง รอยต่อระหว่างแผ่นเป็นร่องลึกที่สามารถรับการขยายได้ แผ่นที่ปลาย
น้ิวน้ีจะดูดติดกับพื้นผิวที่มันไต่ขึ้นไป 
 ปาดหลายชนิดมีแผ่นหนังแผ่ขยายออกมาตามส่วนต่างๆเช่น ขอบขา
หน้า ส้นเท้า บริเวณเหนือก้น และมีแผ่นพังผืดที่ยึดระหว่างน้ิวตีน เม่ือมัน
กระโดดพร้อมกับกางขาและน้ิวตีนออกเต็มที่ แผ่นหนังและพังผืดเหล่าน้ีจะท้า
หน้าที่คล้ายปีกเครื่องร่อนที่ช่วยพยุงล้าตัวให้ตกลงอย่างช้าตามที่หมายที่
ต้องการ 
 ปาดบางชนิดอาศัยโพรงที่มีน้้าขังตามต้นไม้ใหญ่เป็นแหล่งสืบพันธ์ุ
และวางไข่โดยไม่ต้องลงมาหาแหล่งน้้าบนพื้นดิน 
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แหล่งอาศัยในน ้า 

 แหล่งอาศัยในน้้าแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกันคือ แหล่งน้้าน่ิง 
และแหล่งน้้าไหล 
 แหล่งน้้าน่ิงเช่น หนอง บึง บ่อ หรือนาข้าวน้้าขัง แหล่งน้้าไหลเช่น ล้า
ธารขนาดเล็กไปจนถึงล้าน้้าขนาดใหญ่ ซ่ึงหลากหลายไปด้วยแหล่งอาศัยย่อย
หลายแบบเช่น ผาน้้าตก และแก่งหิน ที่มีน้้าไหลแรง มีละอองน้้าฟุ้งกระจายไป
ทั่ว ล้าธารเล็ก ๆ ที่มีความลาดชันสูง ท้องล้าธารที่มีก้อนหินระเกะระกะ ล้าธาร
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ริมน้้าเป็นทรายหรือหิน หาดทรายที่มีเศษ
ใบไม้แห้งทับถม ล้าธารที่สายน้้าขาดเป็นช่วง ๆ  มีพืชพันธ์ุต่าง ๆ ขึ้นอยู่กลาง
ล้าธารหรือตามตลิ่ง 

 
แหล่งวางไข่ 

 สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกจะวางไข่ในแหล่งน้้าน่ิงในบริเวณที่มันอาศัย
อยู่ทั้งที่เป็นแหล่งน้้าถาวรเช่น หนอง บึง คู และคลอง และแหล่งน้้าชั่วคราวเช่น
แอ่งน้้าฝนตามพื้นดิน 
 ตามล้าธารจะมีแอ่งน้้าตามลานหินหรือริมล้าธารที่สายน้้าขาดเป็นช่วง 
ๆ หรือแม้แต่แอ่งใต้น้้าตก ซ่ึงแอ่งน้้าต่าง ๆ เหล่าน้ีมีผิวน้้าค่อนข้างน่ิง หรือมี
สายน้้าอ่อน ๆ ซ่ึงเหมาะต่อการวางไข่ และการเจริญเติบโตของลูกอ๊อดของกบ 
(ธัญญา,2546) 
 


