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Diet of Limnonectes in Thailand
ยุวดี พลพิทกั ษ์ 1* ฤทัยรัตน์ สงจันทร์ 2 ประทีป ด้ วงแค1 ศศิธร หาสิน1 และ ยอดชาย ช่วยเงิน3
Yuwadee Ponpituk1*, Ruthairat Songchan2, Prateep Duengkae1, Sasitorn Hasin1 and Yodchaiy Chuaynkern3

บทคัดย่ อ
การศึกษาอาหารของกบสกุล Limnonectes โดยการวิเคราะห์มลู ได้ ทาการศึกษาใน 4 พื ้นที่ คือ เขต
รักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูหลวง เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้ วยขาแข้ ง เขตสงวนชีวมณฑลห้ วยคอกม้ า และสถานีวิจยั
สิ่งแวดล้ อมสะแกราช มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบชนิดอาหารของกบสกุลนี ้ โดยใช้ วิธีการเดินสารวจ จากการศึกษา
พบกบสกุล Limnonectes 3 ชนิด คือ กบหงอน (Limnonectes gyldenstolpei) กบทูด (Limnonectes blythii)
และกบห้ วยขาปุ่ มเทย์เลอร์ (Limnonectes taylorii) กองมูล 201 กอง จาก 344 ตัว จาแนกชนิดอาหารได้ ทงหมด
ั้
6 ชัน้ 16 อันดับ 46 วงศ์ ชนิดอาหารที่พบมากที่สดุ คือ มด ซึง่ อยู่ในวงศ์ Formicidae (ชัน้ Insecta : อันดับ
Hymenoptera)

ABSTRACT
The study of diet of frog on genus Limnonectes by the scat analysis conducted in 4 sites: Phu
Luang Wildlife Sanctuary, Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Huai Kok Ma Biosphere Reserve and
Sakaerat Environmental Research Station. This study collected 3 species, Limnonectes gyldenstolpei,
Limnonectes blythii and Limnonectes taylorii, 201 fecal pellets from 344 frogs and found 6 class of
animal with compost of 16 orders in 46 families. The most was ant the main group of food was ant that
belonges to Families Formicidae (Class Insecta: Order Hymenoptera)
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คานา
สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกเป็ นสัตว์ที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบนิเวศแหล่ง
น ้า โดยเป็ นตัวกลางในห่วงโซ่อาหาร อีกทังยั
้ งเป็ นดัชนีติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศได้ เป็ นอย่างดี
โดยเฉพาะในระบบนิเวศป่ าไม้ ที่เป็ นแหล่งต้ นน ้าลาธาร เนื่องจากเพิ่มขึ ้นหรื อการหายไปของสัตว์สะเทินน ้าสะเทิน
บกจากพื ้นที่อาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศได้ ปั จจุบนั สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกประสบปั ญหา
การลดลงของประชากรมาจากการล่าของมนุษย์ การทาลายถิ่นที่อยู่อาศัยและทาให้ เกิดมลพิษทางน ้า การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเกิดเชื ้อรา ซึง่ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวทาให้ เกิดผลกระทบต่อสัตว์สะเทิน
น ้าสะเทินบกและวงจรชีวิตของสัตว์เป็ นอย่างมาก ขณะที่ข้อมูลทางด้ านนิเวศวิทยาการกินอาหารของสัตว์สะเทิน
น ้าสะเทินบกยังมีการศึกษาอยู่น้อยมาก โดยเฉพาะกบในสกุล Limnonectes ดังนันการศึ
้
กษาชนิดอาหารของกบ
สกุลนี ้จึงมีความสาคัญ เพื่อจะได้ ทราบชนิดอาหารและเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับนิเวศการกินอาหารและบทบาท
ของกบสกุล Limnonectes ในระบบนิเวศต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บข้ อมูล
การศึกษาอาหารของกบสกุล Limnonectes บางพื ้นที่ในประเทศไทย ทาการศึกษาใน 4 จังหวัด คือ เขต
รักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย เขตสงวนชีวมณฑลห้ วยคอกม้ า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัด
เชียงใหม่ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้ วยขาแข้ ง จังหวัดอุทยั ธานี และสถานีวิจยั สิ่งแวดล้ อมสะแกราช จังหวัด
นครราชสีมา โดยใช้ วิธีการเดินสารวจ (Line transect) และเก็บตัวอย่างกบ ตังแต่
้ เวลา 19.00 น. ถึง 22.00 น.
เก็บมูลของกบ (Chuaynkern et al., 2009) โดยนากบแยกใส่ถงุ พลาสติก ถุงละ 1 ตัว ทิ ้งไว้ ในถุง 1 คืน เพื่อให้
ถ่ายมูลออกมา ทาการตรวจสอบมูลกบในถุงพลาสติกและเก็บมูลของแต่ละตัวจากถุงพลาสติกใส่ในหลอด
ทดลองขนาด 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่มีแอลกอฮอล์ 95% เพื่อรอนากลับไปจาแนกชนิดอาหารในห้ องปฏิบตั ิการ
ต่อไป จากนันน
้ าสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกปล่อยคืนสูธ่ รรมชาติ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
นามูลกบสกุล Limnonectes มาจาแนกชนิดอาหารภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบสเตอริ โอ กาลังขยาย 40
เท่า ซึง่ ชิ ้นส่วนที่พบในกองมูลจะยังคงมีลกั ษณะเด่นที่ไม่ย่อยสลาย และสามารถจาแนกชนิดอาหารทาโดย
เปรี ยบเทียบกับคูม่ ือการจาแนกและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้ อง (Malaipan, 1995, Triplehorn and Johnson,
2005, White, 1983) และชนิดอาหารที่เป็ นตัวเต็มวัยในห้ องปฏิบัติการกีฏวิทยาป่ าไม้ คณะวนศาสตร์

ผลการทดลองและวิจารณ์
จากการศึกษาพบกบในสกุล Limnonectes 3 ชนิด คือ กบหงอน (Limnonectes gyldenstolpei) กบทูด
(Limnonectes blythii) และกบห้ วยขาปุ่ มเทย์เลอร์ (Limnonectes taylorii) สามารถเก็บกองมูลทังหมดจ
้
านวน
347 กอง จากเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูหลวง 187 กอง โดยมีกบหงอน จานวน 54 กอง และกบห้ วยขาปุ่ มเทย์เลอร์

133 กอง เขตสงวนชีวมณฑลห้ วยคอกม้ า 126 กอง เป็ นกบห้ วยขาปุ่ มเทย์เลอร์ ทงหมด
ั้
เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้ วย
ขาแข้ งมี 16 กอง โดยมีกบหงอน จานวน 3 กอง กบห้ วยขาปุ่ มเทย์เลอร์ 9 กอง และกบทูด 4 กอง และสถานีวิจยั
สิ่งแวดล้ อมสะแกราชมี 18 กอง โดยมีกบหงอน จานวน 9 กอง และกบห้ วยขาปุ่ มเทย์เลอร์ 9 กอง ผลจากการ
วิเคราะห์อาหาร จาแนกชนิดอาหารได้ 6 ชัน้ 16 อันดับ 46 วงศ์ ชนิดอาหารที่พบมากที่สดุ คือ แมลงในชัน้
Insecta ในอันดับ Hymenoptera (มด ต่อ แตน) ซึง่ วงศ์ Formicidae (มด) เป็ นชนิดอาหารที่พบมากที่สดุ
เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูหลวง จาแนกชนิดอาหารได้ 5 ชัน้ 13 อันดับ 18 วงศ์ กบหงอน จาแนกชนิด
อาหารได้ 3 ชัน้ 11 อันดับ 11 วงศ์ คือ Arachnida, Diplopoda และ Insecta ชนิดอาหารที่พบมากที่สดุ คือ
แมลงในอันดับ Hymenoptera วงศ์ Formicidae กบห้ วยขาปุ่ มเทย์เลอร์ จาแนกชนิดอาหารได้ 5 ชัน้ 12 อันดับ
15 วงศ์ คือ Arachnida, Decapoda, Chilopoda, Diplopoda และ Insecta ชนิดอาหารที่พบมากที่สดุ คือ แมลง
ในอันดับ Hymenoptera วงศ์ Formicidae (Figure 1)
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Figure 1 Diet of family at Phu Luang Wildlife Sanctuary
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เขตสงวนชีวมณฑลห้ วยคอกม้ า กบห้ วยขาปุ่ มเทย์เลอร์ จาแนกชนิดอาหารได้ 5 ชัน้ 14 อันดับ 39 วงศ์
คือ Arachnida, Chilopoda, Diplopoda, Malacostraca และ Insecta ชนิดอาหารที่พบมากที่สดุ คือ แมลงใน
อันดับ Hymenoptera และพบว่า วงศ์ Formicidae เป็ นชนิดอาหารที่พบมากที่สดุ (Figur 2)
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Figure 2 Diet of family at Huai Kok Ma Biosphere Reserve
เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้ วยขาแข้ ง จาแนกชนิดอาหารได้ 3 ชัน้ 7 อันดับ 7 วงศ์ กบหงอน จาแนกชนิด
อาหารได้ 1 ชัน้ 3 อันดับ 1 วงศ์ คือ วงศ์ Scarabaeidae ซึง่ อยู่ในอันดับ Insecta กบห้ วยขาปุ่ มเทย์เลอร์ จาแนก
ชนิดอาหารได้ 3 ชัน้ 9อันดับ 6 วงศ์ คือ Arthropoda, Arachnida และ Insecta ชนิดอาหารที่พบมากที่สดุ คือ
แมลงในอันดับ Hymenoptera วงศ์ Formicidae ส่วนกบทูด จาแนกชนิดอาหารได้ 1 ชัน้ 5 อันดับ 2 วงศ์ คือ วงศ์
Carabidae และ Gryllidae (Figure 3)
สถานีวิจยั สิ่งแวดล้ อมสะแกราช จาแนกชนิดอาหารได้ 4 ชัน้ 9 อันดับ 9 วงศ์ กบหงอน จาแนกชนิด
อาหารได้ 4 ชัน้ 7 อันดับ 7 วงศ์ คือ Arachnida, Chilopoda, Decapoda และ Insecta ชนิดอาหารที่พบมาก
ที่สดุ คือ แมลงในอันดับ Hymenoptera วงศ์ Formicidae กบห้ วยขาปุ่ มเทย์เลอร์ จาแนกชนิดอาหารได้ 3 ชัน้ 7
อันดับ 5 วงศ์ คือชัน้ Arachnida, Decapoda และ Insecta ชนิดอาหารที่พบมากที่สดุ คือ แมลงในอันดับ
Hymenoptera วงศ์ Formicida (Figure 4)
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Figure 3 Diet of family at Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary
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Figure 4 Diet of family at Sakaerat Environmental Research Station

เมื่อเปรี ยบเทียบชนิดอาหารกบหงอนของ 2 พื ้นที่ คือ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูหลวงและสถานีวิจยั
สิ่งแวดล้ อมสะแกราช พบว่าแมลงในอันดับ Hymenoptera เป็ นชนิดอาหารที่พบในกองมูลมากที่สดุ กบห้ วยขา
ปุ่ มเทย์เลอร์ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้ วยคอกม้ า พบว่าแมลงในอันดับ Hymenoptera เป็ นชนิดอาหารที่พบในกอง
มูลมากที่สดุ ส่วนในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูหลวง พบว่าแมลงในอันดับ Coleoptera เป็ นชนิดอาหารที่พบในกอง
มูลมากที่สดุ ผลการศึกษาครัง้ นี ้สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Songcharoen (2001) ที่ทาการศึกษาชนิดของ
อาหารที่พบในกระเพาะของกบห้ วยขาปุ่ ม บริ เวณอ่างเก็บน ้าในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
พบว่า แมลงในอันดับ Coleoptera มีเปอร์ เซ็นต์ความถี่ของการปรากฏสูงสุด คือ 36.36% สถานีวิจยั สิ่งแวดล้ อม
สะแกราช แมลงในอันดับ Hymenoptera เป็ นชนิดอาหารที่พบในกองมูลมากที่สดุ ซึง่ แตกต่างจากการศึกษาของ
Mcleod (2009) ในการศึกษาอาหารในกบปากกว้ าง (Limnonectes megastomias) บริ เวณป่ าดิบแล้ ง สถานี
วิจยั สิ่งแวดล้ อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ซึง่ เป็ นกบในสกุล Limnonectes เหมือนกัน พบว่า อันดับ
Coleoptera เป็ นชนิดที่กบปากกว้ างกินมากที่สดุ

สรุป
จากการศึกษาพบอาหารทังหมด
้
6 ชัน้ 16 อันดับ 46 วงศ์ โดยชนิดอาหารที่พบมากที่สดุ คือ แมลงกลุม่
มด ซึง่ อยู่ในอันดับ Hymenoptera วงศ์ Formicidae เป็ นอาหารหลักในกบหงอนและกบห้ วยขาปุ่ มเทเลอร์ ส่วน
ในกบทูด อาหารที่พบสูงสุด คือ ด้ วงดิน ซึง่ อยู่ในอันดับ Coleoptera วงศ์ Carabidae และ จิ ้งหรี ด ซึง่ อยู่ใน
อันดับ Orthoptera วงศ์ Gryllidae เมื่อพิจารณาในกลุม่ มด พบว่า มด Camponotus sp. และ Odontomachus
sp. เป็ นอาหารที่พบมากที่สดุ ในกบหงอน บริ เวณพื ้นที่เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูหลวงและพื ้นที่สถานีวิจยั
สิ่งแวดล้ อมสะแกราช ตามลาดับ ส่วนกบห้ วยขาปุ่ มเทเลอร์ พบมด Polyrhachis sp. Pachycondyla astute
และ Pheidolae sp. บริ เวณเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูหลวง เขตสงวนชีวมณฑลห้ วยคอกม้ า และสถานีวิจยั
สิ่งแวดล้ อมสะแกราช ตามลาดับ
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