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 วนัน้ีผูเ้ขียนจะพาท่านมารู้จกักบัเต่าชนิดหน่ึง  รับรองวา่หลายท่านยงัไม่เคยเห็นหรือไม่เคยรู้วา่ประเทศไทย

เรามีเต่าลกัษณะน้ีดว้ยหรือ ผูเ้ขียนกม็าเห็นท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงนํ้าจืดสตูลน่ีแหละ ทาํไมรูปร่างหนา้ตา

แปลกประหลาด ชอบกล  แต่หลายท่านกรู้็จกัและอาจจะเล้ียงไวท่ี้บา้นกไ็ด ้ ซ่ึงท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงนํ้าจืด

สตูลมีอยู ่ 2 ตวั  มีคนนาํมาให ้ เพราะเม่ือเล้ียงไปนานๆ ตวัจะโตตอ้งหาท่ีเล้ียงใหม่และกินจุ  ท่ีสาํคญัเล้ียงไม่เช่ือง 

อยา่เผลอเอามือไปใกลเ้ชียวล่ะ ถา้โดนกดัล่ะก ็น้ิวขาดแน่นอน ผูเ้ขียนเห็นลกัษณะรูปร่างแลว้แทบไม่เช่ือวา่ยงัมีสตัว ์

รูปร่างแบบน้ีหลงเหลืออยูใ่นโลกอีกหรือ  โบราณมากๆ ดึกดาํบรรพอ์ะไรอยา่งน้ี เต่าตวัน้ีมีช่ือวา่  เต่าอลัลิเกเตอร์  

ซ่ึงถา้ท่านผูอ่้านเดินไปเท่ียวตลาดจตุจกัร หรือเขา้ไปตามเวปต่างๆ จะพบวา่มีการขายเต่าอลัลิเกเตอร์มากมาย  และ

ราคากค่็อนขา้งสูง  ผูเ้ขียนจึงไดค้น้ควา้หาขอ้มูลมาเพื่อใหท่้านผูอ่้านไดท้ราบ ดงันั้นเรามาทาํความรู้จกักบัเต่าตวัน้ี

กนัก่อนน่ะคะ่  

 

   

 

 

 

  



เต่าอลัลิเกเตอร์ หรือเต่าอลัลิเกเตอร์  สแนปป้ิง เป็นเต่าท่ีนาํเขา้มาจากต่างประเทศ  มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ 

Macrochelys  temminckii  มีช่ือองักฤษวา่ Alligator  snapping  turtle  เป็นสตัวเ์ล้ือยคลานจาํพวกเต่าชนิดหน่ึงอยูใ่น

วงศเ์ต่าสแนปป้ิง (Chelydridae)  เป็นเต่าเพียงชนิดเดียวเท่านั้นท่ีอยูใ่นสกลุ Macrochelys  ซ่ึงหลายชนิดในวงศน้ี์ได้

สูญพนัธ์ุไปหมดแลว้  ตั้งแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์ ดงันั้นจึงถือไดว้า่เป็นซากดึกดาํบรรพท่ี์มีชีวิตชนิดหน่ึง ลกัษณะ

สาํคญัของเต่าในวงศส์แนปป้ิงคือ  เป็นเต่านํ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  ส่วนหวัและขาใหญ่  จนไม่สามารถหดเขา้ใน

กระดองได ้  กระดองหลงัแบนกวา้ง  มีสนัหนาเป็นปุ่ม 3 สนั แลดูคลา้ยหลงัของจระเข ้  จึงเป็นท่ีมาของช่ือ อลัลิเก

เตอร์  กระดองหลงัมีสีเทาเขม้หรือนํ้าตาลดาํ  อาจมีตะไคร่นํ้าเกาะบริเวณกระดอง  หวั  และขา  เพื่อพรางตวั มีลายสี

เหลืองท่ีตา ช่วยในการพลางตวั  ดวงตาดูน่ากลวั เหมือนมีขนรอบดวงตา    ส่วนกระดองทอ้งเลก็มาก  จงอยปาก

แหลมคลา้ยปากนกแกว้  หางยาว  เป็นเต่าท่ีวา่ยนํ้าไดไ้ม่ดี  จะเคล่ือนไหวดว้ยการเดินใตน้ํ้ าแทน (เห็นลกัษณะการ

เดินทาํใหนึ้กถึงไดโนเสาร์)  เต่าในวงศน้ี์มีลกัษณะคลา้ยกบัเต่าในวงศ ์ Platysternidae  หรือเต่าปูลู  ท่ีพบทาง

ภาคเหนือของประเทศไทยแต่เต่าปูลูมีขนาดเลก็มาก  เต่าอลัลิเกเตอร์   เป็นเต่าท่ีอาศยั และหากินในนํ้าเป็นหลกั  จะ

ฉกกินเหยือ่ดว้ยกรามท่ีทรงพลงั  ดว้ยความรวดเร็วและรุนแรง  อนัเป็นท่ีมาของช่ือ  snapping    เต่าอลัลิเกเตอร์  พบ

แพร่กระจายอยูใ่นทวีปอเมริกาเหนือ  ถือเป็นซากดึกดาํบรรพท่ี์ยงัมีชีวิตอยู ่  เพราะไดป้รากฏข้ึนมาในโลกเป็น

เวลานานถึง 90 ลา้นปีแลว้  เห็นมัย๊ค่ะวา่ โบราณมากๆ  เชียวล่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สาํหรับการแยกเพศ  เพศผูจ้ะมีขนาดใหญ่กวา่เพศเมีย  และสามารถดูไดจ้ากความหนาของโคนหาง  โดย

เต่าอลัลิเกเตอร์เพศผูโ้คนหางจะหนากวา่เพศเมีย  เพราะจะใชเ้ป็นท่ีซ่อนอวยัวะสืบพนัธ์ุ เขา้สู่วยัเจริญพนัธ์ุเม่ืออายุ

ประมาณ 11-13 ปี  ตวัเมียวางไข่โดยการข้ึนมาขดุหลุมฝังไวใ้นดิน วางไข่ปีละคร้ัง   คร้ังละ 10-50 ฟอง  ไข่ขนาด

เท่าลูกปิงปอง    เคยพบเต่าอลัลิเกเตอร์มีนํ้ าหนกัมากถึง  183  กิโลกรัม  พบในแม่นํ้านีโอโซ  รัฐแคนซสั แต่โดย

เฉล่ียนํ้าหนกัประมาณ 80-100 กิโลกรัม จากลกัษณะของปากท่ีแขง็แรงและกรามท่ีใหญ่  จะมีแรงกดัของกรามท่ี

รุนแรงมาก  พบวา่แรงงบัมหาศาลเป็นอนัดบั 3  รองจากจระเขน้ํ้ าเคม็  และไฮยน่ีา (รูปร่างคลา้ยสุนขัหรือหมาป่า)  

เม่ือกดัแลว้กรามจะลอ๊กเพื่อไม่ใหอ้าหารด้ินหลุด จนมีผูเ้ช่ียวชาญในการจบัเต่าอลัลิเกเตอร์กล่าววา่  หากถูกเต่าอลั

ลิเกเตอร์กดั  วิธีเดียวท่ีจะเอาออกมาไดคื้อ  ตอ้งตดัหวัแลว้ใชไ้มเ้สียบเขา้ไปในรูจมูกใหท้ะลุถึงคอ  เพื่อปลดลอ๊ก

กราม (ฟังดูน่ากลวัจงั)  แถมรูปร่างกไ็ม่สวยงาม  กินจุ  ท่ีสาํคญัดุชะมดั  เล้ียงยงัไงกไ็ม่เช่ือง  แลว้ทาํไมคนถึงชอบ

เล้ียงกนั ผูเ้ขียนกส็งสยั  เต่าอลัลิเกเตอร์ กินเน้ือเป็นอาหาร  ลกัษณะการหาเหยือ่  โดยการซุ่มพลางตวัอยูน่ิ่ง ๆ  ใตน้ํ้ า  

ไม่เคล่ือนไหว  แลว้อา้ปากคา้งไว ้ ใชล้ิ้นท่ีมีขนาดเลก็สีแดงสด  ลกัษณะเป็น 2 แฉก   คลา้ยหนอน 2 ตวั  ด้ินไปด้ิน

มา  กระดุกกระดิก  (เห็นแลว้แปลกดีค่ะ)  หลอกสตัวอ่ื์น ๆ ใหเ้ขา้มาหา  นึกวา่เป็นหนอน  เม่ือสตัวห์รือปลาเขา้มา

ใกล ้ ไดจ้งัหวะจะงบัดว้ยความรุนแรงและรวดเร็ว    นอกจากน้ีเต่าอลัลิเกเตอร์ยงักินพวกเดียวกนัอีกดว้ย  เช่ือกนัวา่

เต่าอลัลิเกเตอร์มีอายยุนืยาวมากถึง 200 ปีทีเดียว   โหโ้อ...  เขา้ตาํราแก่ง่าย ตายชา้ หรือเปล่าค่ะเน๊ีย  

 

 

 

 

 

 

                                               

                                            

                                                        ล้ิน 2 แจก สีแดงสด คลา้ยตวัหนอน 

 

 



 เต่าอลัลิเกเตอร์  นิยมเล้ียงเป็นสตัวเ์ล้ียง  และจดัแสดงตามสวนสตัว ์  เล้ียงง่าย ชอบอยูเ่งียบ ๆ ทนทาน ไม่

ค่อยเป็นโรค อยูใ่นนํ้าตลอด ไม่ตอ้งการท่ีแหง้ไวผ้ึ่งตวัแบบเต่าอ่ืน ๆ  กินเน้ือไดทุ้กประเภท  รวมทั้งซาก    ถา้ผูเ้ล้ียง

ลาํบากในเร่ืองการหาอาหารสด  สามารถฝึกใหกิ้นอาหารเมด็ได ้  การเล้ียงเต่าอลัลิเกเตอร์  ผูเ้ล้ียงตอ้งมี

ประสบการณ์สูง  มีวิธีการจบัท่ีถูกตอ้ง  เพราะเจา้อลัลิเกเตอร์น้ี “ โคตรดุ ” เล้ียงยงัไงกไ็ม่เช่ีอง ฉะนั้นอยา่เอามือไป

ลูบหวัหรือจบัหางเล่นเป็นอนัขาด  จะฉกกดัอยา่งรวดเร็วมาก ผูเ้ขียนเห็นมาแลว้ดุจริง ๆ  แรงกดัจะสามารถเสกน้ิว

เจา้ของใหห้ายไปอยา่งง่ายดาย กลายเป็นคุณดว้นไปในพริบตาค่ะ ถา้เล้ียงในตูต้อ้งมีฝาปิด เวลาใหอ้าหารอยา่เอามือ

เขา้ใกลม้ากนกั  ท่ีสาํคญัตอ้งมีสติวา่ ขณะน้ีเรากาํลงัใหอ้าหารเจา้อลัลิเกเตอร์อยูน่่ะ  ไม่ใช่ใหอ้าหารปลาเงินปลาทอง  

กฎหมายของบางรัฐในสหรัฐอเมริกา เช่น รัฐแคลิฟอเนียร์ ระบุไวว้า่หา้มนาํเจา้อลัลิเกเตอร์มาเป็นสตัวเ์ล้ียงในบา้น  

กเ็พราะมาจากแรงกดัจากขากรรไกรอนัมหาศาลนัน่เอง แมว้า่เต่าอลัลิเกเตอร์จะมีถ่ินกาํเนิดอยูท่างตอนเหนือของ

ทวีปอเมริกา  แต่ปัจจุบนัมีคนนิยมนาํมาเล้ียงกนัมาก  แมก้ระทัง่ในประเทศไทยกมี็ขายกนัอยู ่  เน่ืองจากเป็นท่ีนิยม

ของผูเ้ล้ียงสตัวน์ํ้ า  ปัจจุบนัจึงถูกจดัเป็นสตัวช์นิดพนัธ์ุท่ีถูกคุกคาม (threatened  species)  หมายถึงเป็นสตัวท่ี์เส่ียง

ต่อการสูญพนัธ์ุในอนาคต  ดงันั้นจึงมีการจดัเต่าชนิดน้ีอยูใ่น CITES  appendix  III  คือชนิดพนัธ์ุท่ีไดรั้บการ

คุม้ครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหน่ึง อยา่งนอ้ยหน่ึงประเทศแลว้  และไดข้อความร่วมมือจากประเทศ

สมาชิกใหช่้วยควบคุมดูแลการนาํเขา้ดว้ย  จะตอ้งมีหนงัสือรับรองการส่งออกจากประเทศถ่ินกาํเนิด  เม่ือรู้อยา่งน้ี

แลว้ กไ็ม่ควรนาํมาเล้ียงน่ะค่ะ   เพื่อใหเ้จา้อลัลิเกเตอร์อยูคู่่โลกไปนานๆ  เพราะเขาคือ  “ ซากดึกดาํบรรพท่ี์มีชีวิต

นัน่เองค่ะ ” 

 



 


