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บทคัดย่ อ

การศึกษาชนิ ดอาหารของกะท่างเหนื อ (Tylototriton uyenoi) ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและ
สถานี วิจยั เกษตรหลวงอ่างขาง ระหว่างเดื อนมกราคมถึ งเดื อนธันวาคม พ.ศ. 2556 และเดื อนเมษายนถึ งเดื อน
กันยายน พ.ศ. 2558 โดยการวิเคราะห์ชิ้นส่ วนของอาหารที่พบในกองมูลจํานวน 67 กองจากตัวอย่างกะท่างเหนื อ
102 ตัว พบว่า ชิ้นส่ วนของอาหารประกอบด้วยสัตว์ในไฟลัม Arthopoda ( 11 วงศ์ 11 อันดับ 3 ชั้น) และไฟลัม
Mollusca

(3 วงศ์ 2 อันดับ 2 ชั้น) โดย 5 อันดับแรกที่มีเปอร์ เซ็นต์ค่าความถี่ การปรากฏสู งสุ ด ได้แก่ อันดับ

Hygrophila (หอยนํ้าจืดฝาเดียว) 35.82% อันดับ Hymenoptera (มด) 14.93% อันดับ Dermaptera (แมลงหางหนีบ)
7.46% อันดับ Orthopera (จิ้งหรี ดและตัก๊ แตน) 7.46% และอันดับ Coleoptera (ด้วง) 5.97% ปริ มาตรอาหารที่พบ
ในกองมูลมีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับความกว้างของปาก ขนาดลําตัว และนํ้าหนักตัว
ของกะท่างเหนือ นอกจากนี้แล้วพบว่ากะท่างเหนือไม่เลือกกินอาหารแบบเฉพาะเจาะจงเหยือ่ (specialist predator)
แต่เลือกกินอาหารตามปริ มาณอาหารที่มีอยูใ่ นธรรมชาติ ดังนั้นผลการศึกษาครั้งนี้สามารถระบุได้ว่ากะท่างเหนือมี
แนวโน้มเป็ นผูล้ ่าที่ไม่เฉพาะเจาะจงเหยือ่ (generalist predator) ในระบบนิเวศป่ าดงดิบเขา และสามารถนําผลที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในการให้อาหารในสถานที่เพาะเลี้ยงเพื่อ การฟื้ นฟูประชากรในธรรมชาติ และการจัดการถิ่นอาศัย
ของกะท่างเหนือเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศนี้ต่อไป
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Abstract
Diet of Himalayan Newt (Tylototriton uyenoi) was studied by fecal pellet analysis for prey
identification. Specimens were collected from streams, artificial pools, temporal rainfall pools and nearby at
night in order to obtain pellets and then were released back to the wild. This research was conducted during
January to December 2013 and April to September 2015 at Kogma Biosphere Reserve and the Royal
Agricultural Station Angkhang, Chaing Mai Province..The results based on 67 fecals from the 102 individuals
showed the remained food consist of some animals in phylum Arthopoda (11 families, 11 orders, 3 classes) and
Mollusca (3 families, 2 orders, 2 classes). Five main diets were identified based upon the frequency of
occurrences of prey items i.e., Hygrophila (pond snail) 35.82%, Hymenoptera(ants) 14.93%, Dermaptera
(earwigs) 7.46%, Orthoptera (crickets and grasshoppers) 7.46% and Coleoptera (beetles) 5.97%.
The correlation between prey volume and body size was negative but not statistical significant
difference (p>0.05). The Electivity Index showed that T. uyenoi did not eat specific prey and did not select
prey by body size, but instead prey were selected from their availability. The results from this study seems to
indicate that T. uyenoi is a generalist predator in this area.This study can be applied to the species propagation,
restoration and habitat manipulation for the species conservation in the ecosystem.

คํานํา
กะท่างมีสถานภาพเป็ นสัตว์ป่าคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 (สํานัก
อนุรักษ์สตั ว์ป่า, 2550) และเป็ นสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกกลุ่มเดียวในประเทศไทยที่มีหางในระยะตัวเต็มวัย
(Anderson, 1871) ได้ถูกจัดเป็ นหนึ่งในสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกที่วงจรชีวติ มีความสัมพันธ์กบั ความชื้นและความ
สมบูรณ์ของผืนป่ า เนื่องจากกะท่างอาศัยอยูใ่ นบริ เวณแหล่งนํ้าตามเทือกเขาสู งในบริ เวณป่ าดิบเขาที่ปราศจากการ
รบกวนหรื อมีการรบกวนน้อย เข้าถึงได้ยาก การเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของประชากรกะท่างสามารถใช้เป็ นดัชนีช้ ีวดั
ความสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่ าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) ได้เป็ นอย่างดี (ดอกรักและ
อุทิศ, 2552) แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั ป่ าดิบเขาซึ่งเป็ นพื้นที่อาศัยของกะท่างนั้นถูกบุกรุ กทําลายเพื่อเปลี่ยนไป
เป็ นพื้นที่ทาํ เกษตรกรรมเป็ นจํานวนวนมาก มีการใช้สารเคมีในการทําเกษตรกรรม อีกทั้งยังมีการลักลอบค้ากะท่าง
เพื่อนําไปเป็ นสัตว์เลี้ยง รวมถึงความต้องการใช้เป็ นสัตว์ทดลองการวิจยั ทางชีวการแพทย์เพื่อศึกษาความสามารถ
ในการงอกแขนขาของมัน (Chuaynkern and Duengkae, 2014; สาขาวิจยั นิเวศวิทยา สถาบันวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2533) จนทําให้กะท่างได้หายไปจากป่ าดิบเขาหลายแห่งโดยที่ยงั ไม่ทนั ได้มีการศึกษา
แต่อย่างใด

สําหรับประเทศไทย การศึกษาเรื่ องแหล่งอาหารและอาหารของกะท่างยังมีไม่มากนัก มีเพียงข้อมูลอาหาร
ของกะท่ า งที่ ท าํ การเพาะเลี้ ย งเพื่ อ เตรี ย มปล่ อ ยคื น สู่ ถิ่ น ที่ อ ยู่อ าศัย ตามธรรมชาติ เ ท่ า นั้น จึ ง ทํา ให้ข ้อ มู ล ทาง
นิ เวศวิทยาในเรื่ องอาหารของกะท่างที่ดาํ รงชีวิตอยูใ่ นสภาพธรรมชาติยงั มีนอ้ ยมาก สําหรับพื้นที่ในบริ เวณแหล่ง
นํ้าในป่ าดิบเขาในจังหวัดเชียงใหม่น้ นั เป็ นหนึ่งในที่อยูอ่ าศัยเฉพาะ (endemic) ของสัตว์ป่าหลายชนิดรวมถึงกะท่าง
เหนือ (Tylototriton uyenoi Nishikawa, Khonsue, Pomchote and Matsui, 2013) ซึ่ งเป็ นสัตว์ที่ถูกรายงานเป็ นชนิด
ใหม่ของโลกเมื่อปี พ.ศ.2556 ด้วย ดังนั้น การศึกษาชนิดอาหารของกะท่างที่พบตามแหล่งที่อยูอ่ าศัยตามธรรมชาติ
ในครั้ งนี้ จึงดําเนิ นการศึ กษาเพื่อจําแนกชนิ ดและความหลากชนิ ดของอาหารจากกองมู ลของกะท่ างเหนื อ ใน
ธรรมชาติ ซึ่งเป็ นวิธีการศึกษาอาหารของสัตว์ป่าที่เป็ นมิตรกับสัตว์เนื่องจากไม่มีการทําลายชีวิตสัตว์
ผลการศึกษาที่ได้ในครั้งนี้ จะใช้เป็นข้อมูลในด้านนิ เวศวิทยาทางด้านอาหารของกะท่างเหนื อในแหล่งที่
อยูอ่ าศัยตามธรรมชาติ ประกอบการวางแผนอนุรักษ์และฟื้ นฟูประชากรกะท่างเหนือในธรรมชาติต่อไปในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บมูลกะท่ างเหนือ
ทําการศึกษาโดยใช้การเดินสํารวจตามแหล่งนํ้าและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาสในการพบเจอ
ตัวกะท่างในพื้นที่ที่มีแหล่งนํ้าในบริ เวณป่ าดิบเขาของพื้นที่สงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและสถานีเกษตรหลวงอ่าง
ขาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 และเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน พ.ศ.
2558 เก็บข้อมูลเดือนละ 3 วัน ตั้งแต่เวลา 20.00-23.00 น.
เมื่อจับตัวกะท่างได้แล้ว แยกใส่ ถุงพลาสติกถุงละ 1 ตัว เขียนหมายเลขและวันที่กาํ กับไว้ที่แต่ละถุง ให้กะ
ท่างอยูใ่ นถุง 1 คืน เพื่อรอให้ถ่ายมูลออกมา เช้าวันรุ่ งขึ้นทําการตรวจสอบว่ากะท่างมีการถ่ายมูลหรื อไม่ ถ้าถ่ายมูล
ให้ทาํ การเก็บมูลจาก ถุงพลาสติกใส่ ในหลอดเก็บตัวอย่างขนาด 1 ลูกบาศก์เซนติเมตรที่ใส่ เอทิลแอลกอฮอล์ 95%
เพื่อนํากลับไปจําแนกชนิ ดอาหารในห้องปฏิบตั ิการต่อไป หลังจากนั้นทําการวัดขนาดลําตัว ได้แก่ความยาวจาก
ปลายจมูกถึงรู กน้ (SVL : Snout-vent Length) ความกว้างปาก (Mouth Width) ความยาวหาง (Tail Length) และชัง่
นํ้าหนักตัว (Body Mass) ของกะท่างทุกตัวที่จบั ได้ บันทึกข้อมูลขนาดตัวไว้ จากนั้นนํากะท่างปล่อยคืนสู่ ธรรมชาติ
การวางกับดักแมลง
ดําเนินตามการศึกษาของวัฒนา (2552) โดยกําหนดจุดวางกับดักแมลงทุกๆ 100 เมตร เป็ นระยะทาง 400
เมตร จํานวน 16 หลุม ทัว่ แปลงศึกษาในพื้นที่สงวนชี วมณฑลห้วยคอกม้า ขุดหลุมฝั งถ้วยที่บรรจุ สารละลาย
Ethylene glycol methyl ether (C3H8O2)และนํ้าปริ มาตร 1 ใน 3 ของถ้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร ลึก
12 เซนติเมตร ในพื้นดินให้ปากถ้วยเสมอกับพื้นดิน ทิ้งไว้ 3 วันแล้วเก็บตัวอย่างแมลงที่พบ ทําการเก็บข้อมูล 2

ครั้งในฤดูฝน (เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556) และในฤดูแล้ง (เดือนธันวาคม พ.ศ.2555 ถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2556)
การจําแนกชนิดอาหารในห้ องปฏิบตั กิ าร
นํามูลของกะท่างที่ได้จากการสํารวจภาคสนามมาจําแนกชนิ ดภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริ โอไมโครส
โคป จําแนกชนิ ดอาหาร โดยเทียบกับคู่มือจําแนกแมลงและสัตว์ชนิ ดอื่นๆที่พบในกองมูล บันทึกข้อมูล และวัด
ขนาดชิ้นส่ วนของอาหารกะท่างเหนือที่จาํ แนกชนิดได้เพื่อนําไปคํานวณหาปริ มาตรอาหาร
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การคํานวณหาความถี่โดยใช้สูตรเพื่อหาความถี่สมั พัทธ์ (frequency of occurrence ; FO) (Hwang
et.al.2002) ดังนี้
ความถี่สมั พัทธ์ของอาหารแต่ละประเภทที่พบในกองมูล (%FO) = ni/N×100
เมื่อ

ni = จํานวนกองมูลที่มีส่วนประกอบของอาหารแต่ละประเภท
N = จํานวนกองมูลทั้งหมด

2. คํานวณหาปริ มาตรของชนิดอาหารที่พบในกองมูลกะท่างเหนือ โดยใช้สูตร Ovid-spheroid bodies
(Raoni et al. ,2013)
Prey Volume =
เมื่อ
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Prey Volume = ปริ มาตรของอาหารแต่ละวงศ์ (ลูกบาศก์มิลลิเมตร)
Length

= ความยาวตัวเต็มวัยของชนิดอาหารแต่ละวงศ์ (มิลลิเมตร)

Width

= ความกว้างตัวเต็มวัยของชนิดอาหารแต่ละวงศ์ (มิลลิเมตร)

3. สร้างสมการถดถอยเชิงเส้น เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาตรของชนิดอาหารกับความกว้างของ
ปาก ความยาวลําตัว และนํ้าหนักตัว โดยใช้ Spearman Rank correction coefficient (rs) ที่ความเชื่อมัน่ 95%
4. การคํานวณหาค่าดัชนีการเลือกกินอาหารของกะท่าง (Electivity index) คํานวณโดยใช้สูตร Jacob’s
index (Hayward,2006) ดังนี้
เมื่อ

𝑟−𝑝

E = (𝑟+𝑝)−2𝑟𝑝

E = ดัชนีการเลือกกินอาหารที่มีค่าระหว่าง -1 ถึง +1
ค่ามากกว่า 0.5-1 แสดงถึงการเลือกหรื อเสาะแสวงหาอาหารประเภทนี้
ค่าระหว่าง -0.5-0.5 แสดงถึงการเลือกกินอาหารซึ่งขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณอาหารที่มีอยู่ ในธรรมชาติ

พบมากกินมาก พบน้อยกินน้อย

ค่าน้อยกว่า -0.5 แสดงถึงการไม่เลือกกินหรื อหลีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้
r = สัดส่ วนของประเภทอาหารที่พบในกองมูล
p = สัดส่ วนของประเภทอาหารที่พบในธรรมชาติ

ผลและวิจารณ์
จํานวนตัวและจํานวนกองมูลของกะท่ างเหนือทีท่ าํ การศึกษา
จากการศึกษาครั้งนี้พบกะท่างเหนือทั้งหมด 102 ตัว ได้กองมูลทั้งหมด 67 กอง ในบริ เวณพื้นที่สงวนชีว
มณฑลแม่สาพบกะท่างเหนือ จํานวน 81 ตัว ได้กองมูล 55 กอง และในสถานีวิจยั เกษตรหลวงอ่างขาง พบกะท่าง
เหนื อ จํานวน 21 ตัว ได้กองมูล 12 กอง สามารถพบตัวและได้กองมูลของกะท่างเหนื อได้มากที่สุดในเดือน
สิ งหาคมซึ่ งเป็ นช่วงฤดูฝนโดยพบกะท่างเหนือทั้งหมด 39 ตัวและได้กองมูล 32 กอง สอดคล้องกับการศึกษาของ
Dasgupta (1996) ที่สามารถพบเจอตัวกะท่างเหนือได้มากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ซึ่ งเป็ นช่วง
ฤดูผสมพันธุ์ของกะท่างเและพื้นที่ศึกษามีฝนตกในปริ มาณมาก เดือนที่พบตัวกะท่างเหนื อจํานวนน้อยที่สุดและ
ไม่ได้กองมูลเลยคือเมษายน พบกะท่างเหนื อทั้งหมด 4 ตัว ซึ่ งจากการศึกษาชนิ ดอาหารจากการวางกับดักใน
ธรรมชาติของยุวดี (2557) พบว่า ในฤดูแล้งยังพบแมลงและสัตว์หน้าดินกลุ่มอื่นๆที่เป็ นอาหารของสัตว์สะเทินนํ้า
สะเทินบกอยู่ แต่มีความหลากหลายของชนิดและมีปริ มาณน้อยกว่าในฤดูฝน ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่แสดงได้ว่า ใน
ฤดูแล้งกะท่างเหนืออาจงดกิจกรรมการกินอาหาร จึงทําให้มีโอกาสได้กองมูลน้อยลง
ความหลากหลายของชนิดอาหารจากกองมูลของกะท่ างเหนือ
จากการวิเคราะห์ชิ้นส่ วนของอาหารที่พบในกองมูลจํานวน 67 กองจากตัวอย่างกะท่างเหนื อ 102 ตัว
พบว่า ชิ้นส่ วนของอาหารประกอบด้วยสัตว์ในไฟลัม Arthopoda ( 11 วงศ์ 11 อันดับ 3 ชั้น) และไฟลัม Mollusca
(3 วงศ์ 2 อันดับ 2 ชั้น) (Table 1) โดยชนิดอาหารที่พบในกองมูล 5 อันดับแรกที่มีเปอร์ เซ็นต์ค่าความถี่การปรากฏ
สู งสุ ด ได้แก่ อันดับ Hygrophila

(หอยนํ้าจื ดฝาเดี ยว) 35.82% อันดับ Hymenoptera (มด) 14.93% อันดับ
Dermaptera (แมลงหางหนีบ) 7.46% อันดับ Orthopera (จิ้งหรี ดและตัก๊ แตน) 7.46% และอันดับ Coleoptera (ด้วง)

5.97%

Table 1 Type and Frequency of Occurrence Diet of Tylototriton uyenoi.
Phylum/Class/Order/Family
Arthropoda
Arachnida
Opiliones
Sclerosomatidae
Scorpiones
Scorpionoidae
Diplopoda
Julida
Sphaerotheriida
Insecta
Blattodea
Blattellidae
Coleoptera
Carabidae
Curculionidae
Elateridae
Dermaptera
Chelisochidae
Diptera
Hymenoptera
Formicidae
Lepidoptera
Ortoptera
Acrididae
Gryllacrididae
Gryllidae
Mollusca
Bivalvia

Frequency of
Occurrence
(FO;%)

Habitat

Terrestrial

+

5.970
2.985
2.985
2.985
2.985

+
+

4.478
1.493
2.985

Adults

Larvae/
Immature

+

43.284
1.493
1.493
5.970
1.493
2.985
1.493

+
+
+
+

7.463
7.463
1.493
14.925
14.925

+
+
+
+
+
+
+

4.478
7.463
2.985
1.493
2.985

+

5.970

Terrestrial
Terrestrial
Terrestrial

Terrestrial
Terrestrial
Terrestrial
Terrestrial
Terrestrial
Terrestrial
Terrestrial
Terrestrial
Terrestrial
Terrestrial
Terrestrial
Aquatic

Table 1 Type and Frequency of Occurrence Diet of Tylototriton uyenoi.
Phylum/Class/Order/Family
Gasstropoda
Hygrophila
Planorbridae
Lymnaeidae
Stylommatophora
Ariophantidae

Adults

Larvae/
Immature

+
+
+

Frequency of
Occurrence
(FO;%)
37.313
35.821
16.418
19.403
1.493
1.493

Habitat

Aquatic
Aquatic
Aquatic

เนื่ องจากหอยนํ้าจืดฝาเดียวเป็นชนิดอาหารที่มีค่าความถี่การปรากฏมากที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ แสดงว่า
กะท่ า งเหนื อ อาศัย อยู่ใ นนํ้า และมี พ ฤติ ก รมการหาอาหารในนํ้า มากกว่ า บนบก สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ
Dasgupta (1996) ที่ทาํ การศึกษาอาหารของกะท่างชนิด Tylototriton verrucosus แล้วพบว่าในช่วงฤดูผสมพันธุ์กะ
ท่างชนิ ด T.verrucosus จะใช้เวลาส่ วนใหญ่ในรอบวันอาศัยอยูใ่ นนํ้ามากกว่าอยูบ่ นบก จึงทําให้ชนิ ดอาหารที่พบ
ส่ วนใหญ่เป็นสัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นนํ้าด้วย ซึ่ งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยมีฤดูแล้งยาวนานขึ้นย่อมส่ งผล
กระทบด้านลบโดยตรงต่อวงจรชีวิตทั้งในแง่ของแหล่งอาศัยและอาหารของกะท่างเหนือ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างปริมาตรอาหาร และสั ดส่ วนลําตัวของกะท่ างเหนือ
จากการจําแนกชนิดอาหารของกะท่างเหนือในห้องปฏิบตั ิการ พบว่ากะท่างเหนือมีค่าเฉลี่ยความกว้างของ
ปาก 16.80 (SE±5.8) มิลลิเมตร ความยาวลําตัว 70.36 (SE±32.8) มิลลิเมตร ความยาวหาง 68.37 (SE±51) มิลลิเมตร
และนํ้าหนักตัว 10.67 (SE±15.8) กรัม จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาตรอาหารที่พบในกองมูลกับขนาด
ตัวของกะท่างเหนื อ พบว่าปริ มาตรอาหารมีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนยั สําคัญเชิ งสถิติกบั ขนาดตัว นํ้าหนัก และ
ความกว้างปาก (p>0.05) (Figure 1)
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าขนาดตัวของกะท่างเหนือแปรผกผันกับปริ มาตรของอาหาร สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Raoni et al. (2013) ที่ได้ทาํ การศึกษาอาหารของกบชนิด Haddadus binotatus ในประเทศบราซิล
พบว่า ปริ มาตรของอาหารที่พบในกระเพาะอาหารของกบ H.binotatus นั้นไม่มีความสัมพันธ์กบั ขนาด นํ้าหนักตัว
และความกว้างปากแต่อย่างใด แสดงว่า H.binotatus เป็ นสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกประเภท generalist predator กิน
อาหารได้หลากหลายประเภท ไม่เลือกกินเหยือ่ ตามขนาดความกว้างปากและขนาดลําตัว ดังนั้นควรมีการศึกษา
ต่อไปในเรื่ องปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหารของกะท่างเหนือ เช่น ฤดูกาล เพศ และอายุ เป็ นต้น
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Figure 1 The correlation between the prey volume and proportion of body of Tylototriton uyenoi
A. The correlation between the prey volume and Mouth Width
B. The correlation between the prey volume and Snout-vent Length
C. The correlation between the prey volume and Body mass
ดัชนีการเลือกกินอาหารของกะท่ างเหนือ
จากการศึกษาค่าดัชนีการเลือกกินอาหาร (Electivity index) ตามการศึกษาของ Hayward (2006) และ
อ้างอิงจากค่าสัดส่ วนของแมลงที่สาํ รวจพบในธรรมชาติในบริ เวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-ห้วยคอกม้า จาก
การศึกษาของยุวดี (2557) โดยพิจารณาจากแมลงที่พบในกองมูลกะท่างเหนือ พบว่า อาหารที่พบในกองมูลที่กะ
ท่างเหนือเลือกกินนั้นขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณอาหารที่พบในธรรมชาติ พบมากกินมากพบน้อยกินน้อย (E มีค่าระหว่าง 0.5-0.5) (Figure 2) สําหรับอาหารกลุ่มอื่นๆที่พบปริ มาณมากในกองมูลของกะท่างเหนือได้แก่ หอยนํ้าจืดฝาเดียว
ในอันดับ Hygrophilla มีค่าความถี่การปรากฏเท่ากับ 35.82%

Figure 2 Diet of Tylototriton uyenoi Electivity Index found in Class Insecta
การที่กะท่างเหนือเลือกกินอาหารตามปริ มาณอาหารที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ พบมากกินมากพบน้อยกินน้อย
อาจเนื่องมาจากกะท่างเหนือ สามารถกินอาหารได้หลากหลายชนิด ไม่ได้เจาะจงชนิดเหยือ่ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็ น
พิเศษ (Generalist predator) มีการเปลี่ยนแปลงตามปริ มาณเหยือ่ ที่พบในธรรมชาติ เช่นเดียวกับสัตว์สะเทินนํ้า
สะเทินบกที่พบโดยทัว่ ไป (Hirai and Matsui,2000) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาอาหารของกะท่างชนิด Tylototriton
verrucosus ของ Dasgupta (1996) ที่พบว่าอาหารของกะท่างมีความหลากหลาย ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณอาหารแต่ละชนิด
ที่มีอยูใ่ นพื้นที่ศึกษา แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ยงั ขาดข้อมูลสัดส่ วนของสัตว์กลุ่มอื่นๆนอกจากแมลงที่
พบในธรรมชาติ เพื่อนํามาอ้างอิงในการหาค่าดัชนีการเลือกกินอาหารของกะท่างเหนือ ซึ่งควรมีการศึกษาเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

สรุป
กะท่างเหนือเป็ นผูล้ ่าที่สามารถกินอาหารได้หลากหลายประเภท และเป็ นผูล้ ่าที่ไม่เฉพาะเจาะจงเหยือ่ กลุ่ม
ใดกลุ่ มหนึ่ ง แต่ มี แนวโน้มเลื อ กกิ น อาหารตามปริ มาณที่ มี อ ยู่ใ นธรรมชาติ ปริ ม าตรอาหารที่ พ บในกองมู ล มี
ความสัมพันธ์อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับความกว้างของปาก ขนาดลําตัว และนํ้าหนักตัวของกะท่าง
เหนือโดยชนิดอาหารที่พบมากที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ หอยนํ้าจืดฝาเดียวในอันดับ Hygrophila มีค่าความถี่
การปรากฏ 35.82%
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