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 เม่ือเอ่ยถึงศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ้าจืดสตูล  ก็หนีไม่พน้เร่ืองเต่าไปไดส้ักที วนัน้ีก็เช่นเดียวกนั 

ผูเ้ขียนจะพาท่านผูอ่้านท่ีสนใจเร่ือง “ เต่า  เต่า ”  มาหาความสุข ความสนุก ความเพลิดเพลิน บนัเทิงใจ กนั

ไดเ้ลย เพราะต่อไปน้ี จะไดท้ั้งความรู้ ความสุข สนุก ต่ืนเตน้ เร้าใจ ท่านผูอ่้านท่ีกาํลงัมีความเครียดจาก

ปัญหาต่าง ๆ มารุมเร้าจิตใจ เม่ืออ่านบทความน้ีจบแลว้ รับรองหายเครียด นอนหลบัสบาย  คลายความกงัวล

ไดเ้ลยทีเดียว  หรือไม่ก็อาจจะตอ้งอดัยาแรงพาราเพิ่มอีก 2 เมด็ ก็เป็นได ้เอาละ เรามาเขา้เร่ืองกนัเลยดีกวา่ค่ะ   

 เต่ากระอาน มีช่ือสามญัวา่ Southern Saltwater Terrapin มีช่ือวทิยาศาสตร์วา่ Batager affinis  เป็น

เต่านํ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดชนิดหน่ึงในเอเชีย (ไม่ธรรมดาเลยน่ะ)  สามารถอาศยัอยูไ่ดท้ ั้งในนํ้าจืดและชายฝ่ังนํ้า

กร่อย เคยพบมีนํ้าหนกัมากถึง 60 กิโลกรัม สาํหรับประเทศไทยพบมาก ในคลองละงู จ. สตูล  จนเป็นท่ีมา

ของคาํขวญัอาํเภอละงูวา่  “ ละงูเมืองน่าอยู ่ประตูสู่ตะรุเตา ลือลัน่ถํ้า-เกาะ แหล่งเพาะเต่ากระอาน ” ซ่ึงเป็น

แห่งเดียวท่ียงัพบเจอเต่ากระอานในธรรมชาติ และยงัพบข้ึนมาวางไข่บริเวณหาดทราย ในอดีตเคยพบชุกชุม

บริเวณบา้นหาดไข่เต่า อาํเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลุง (แต่ปัจจุบนัไม่พบเต่ากระอานบริเวณดงักล่าวแลว้ ) 
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ในปี พ.ศ. 2526 ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ้าจืดสตูล  ไดร้วบรวมพอ่-แม่พนัธ์ุเต่ากระอานจาก

คลองละงู เพื่อนาํมาเพาะขยายพนัธ์ุ และจนถึงปัจจุบนัน้ี สามารถเพาะขยายพนัธ์ุไดลู้กเต่ากระอานประมาณ 

3,500 ตวั ลูกเต่าส่วนหน่ึงก็ไดน้าํปล่อยคืนสู่คลองละงู และปัจจุบนัยงัคงพบเต่ากระอานวา่ยนํ้าใหเ้ห็นอยูเ่ป็น

ประจาํ  โดยเฉพาะบริเวณคลองละงูรอบๆ บริเวณศูนย ์ฯ เพราะเป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์ ไปดว้ยอาหารของเต่า

กระอาน คือมีตน้มะเด่ือข้ึนอยูท่ ัว่ไปทั้งสองฝ่ังคลอง ลูกมะเด่ือจะเป็นอาหารชั้นยอดของเต่ากระอาน 

(โดยเฉพาะลูกสุก สีแดง) มะเด่ือจะออกผลตลอดทั้งปี ทาํใหเ้ต่ากระอานชอบมาอาศยัอยูบ่ริเวณดงักล่าว    

ตลอดลาํคลองละงูจะมีชายหาดหลายแห่ง ท่ีเหมาะสมต่อการวางไข่ของเต่ากระอาน   

 

 

 

 

 

 

  เต่ากระอานทั้งในธรรมชาติ และท่ีเล้ียงไวใ้นบ่อของศูนย ์ฯ จะมีการผสมพนัธ์ุในช่วงระหวา่งเดือน 

กนัยายน-พฤศจิกายน ของทุกปี พอ่แม่พนัธ์ุจะผสมพนัธ์ุกนัในนํ้า ทั้งกลางวนัและกลางคืน (ไม่เบ่ือมัง่รึไง) 

โดยเต่าเพศผูจ้ะวา่ยนํ้าวนรอบๆ เพศเมีย เป็นการเก้ียวพาราสี (โรแมนติกซะดว้ย)  ใชห้วัดุนตวัเมียไปมา 

พร้อมส่งเสียงร้อง จากนั้นจะข้ึนเกาะหลงัตวัเมียทนัที (ฉวยโอกาสซะจริงๆ น่ะ) ใชป้ลายหางงอเขา้ใตห้าง

ของตวัเมีย  ใชเ้วลาผสมพนัธ์ุประมาณ 10-15 นาที  หลงัจากผสมพนัธ์ุเสร็จ อวยัวะเพศยงัคงลอยอยูใ่นนํ้า 

ลกัษณะคลา้ยถุง ยาวประมาณ 10-15 ซม. กวา้งประมาณ 8-10 ซม.เม่ือผา่นไปประมาณ 5-10 นาที จะหดเขา้

ช่องทอ้งดงัเดิม หลงัจากนั้นเวลาผา่นไปประมาณ 3 เดือน  คือเขา้สู่เดือนธนัวาคม – มกราคม จะถึงฤดูวางไข่  

การวางไข่จะเร่ิมตน้โดยการท่ีแม่เต่าคลานข้ึนมาสาํรวจหาดทรายท่ีจะวางไข่  ในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น 

(อายซะดว้ยไม่อยากใหใ้ครเห็นเลยรึ)  ถา้คืนไหนฝนตก หล่อนก็ไม่วางไข่เหมือนกนั (ไม่อยากใหไ้ข่เปียก)  

จะชอบวางไข่ในคืนท่ีฝนไม่ตก โดยเฉพาะคืนวนัเพญ็ (ข้ึน 15 คํ่า)  ทอ้งฟ้าแจ่มใส บรรยากาศดี รับรองเลย

คืนนั้น เจา้หล่อนจะดาหนา้ข้ึนมาวางไข่หลายตวั ( อยา่วา่แต่คนเลยเต่าก็ชอบบรรยากาศแบบน้ีเหมือนกนั ) 

จากนั้นเม่ือเจา้หล่อนเจอท่ีท่ีถูกใจ  ก็เร่ิมลงขาขดุทรายทนัที ไม่ใช่ลงมือ เพราะเจา้หล่อนไม่มีมือ  โดยใชข้า



หลงัขดุทราย ตวดัทรายไปดา้นหลงั  เสียงดงั ซ่า ๆ ๆ ๆ เป็นระยะ ๆ  เม่ือขาขวาเม่ือยก็เปล่ียนไปใชข้าซา้ยขดุ

แทน สลบักนัไปเร่ือยๆ จนในท่ีสุดก็ประสบความสาํเร็จ เม่ือไดห้ลุมลึกประมาณ 50 ซม. กน้หลุมกวา้ง

ประมาณ 20 ซม. หล่อนก็จะหยอ่นกน้ลงกลางหลุมทนัที  แลว้ปล่อยไข่ออกมาทีละฟอง  ทีละฟอง จนหมด 

ใชเ้วลาประมาณ 5-10 นาที ขณะท่ีหล่อนกาํลงัปล่อยไข่อยูน่ั้น ไม่วา่อะไรจะเกิดข้ึน เช่น มีเสียงดงั มีคน

รบกวน มีคนมาดู  มาถ่ายรูป  หล่อนก็ไม่สนปล่อยไข่ไปเร่ือย ๆ จนหมด   แต่ถา้เจา้หล่อนยงัไม่วางไข่ แมข้ดุ

หลุมเรียบร้อยแลว้  มีคนมารบกวน มีเสียงดงั  มีคนแอบดู  รับรองไดเ้ลยคืนนั้น เจา้หล่อนไม่วางไข่เด็ดขาด  

รอคืนต่อไป  คนท่ีแอบดู ตอ้งเนียน ๆ หน่อยน่ะจะ๊ อยา่ใหห้ล่อนรู้ตวัเป็นเด็ดขาด อายเป็นเหมือนกนั  

จาํนวนไข่ตั้งแต่ 6-30 ฟอง ข้ึนอยูก่บัอายแุละขนาดของเจา้หล่อนนัน่แหละ   

      

 

 

 

 

 

หลงัจากหล่อนวางไข่เสร็จ ใชข้าหลงัคุย้ทรายมากลบหลุม  กลบหลุมเรียบร้อยแลว้  ใชก้ระดองทอ้ง

กระแทกทรายใหแ้น่นเสียงดงั ตึก ๆ ๆ ๆ  เป็นจงัหวะเลย แลว้หล่อนก็เร่ิมตน้หลอกล่อ ไม่ใหใ้ครรู้วา่หล่อน

วางไข่ไวต้รงจุดไหน  เดินวนไปวนมาทัว่บริเวณ  ทัว่หาดทราย ทาํใหผู้ท่ี้มาเก็บไข่เต่างง  ไข่อยูต่รงไหนเน่ีย  

ขดุจนทัว่หาดแลว้ยงัไม่เจอเลย ฉลาดเหลือหลาย  เดายากจริง  ของจริงของปลอมอยูต่รงไหน เม่ือหล่อน

หลอกล่อจนพอใจแลว้  ก็ค่อยๆ คลานลงนํ้าไปอยา่งทา้ทาย 

 

 

 



 ไข่เต่ากระอานจะมีลกัษณะสีขาวคลา้ยไข่เป็ด   เปลือกไข่บาง น่ิม เม่ือบีบจะยบุตวั นํ้าหนกัประมาณ 

60-70 กรัม ความยาวประมาณ 7.0-7.5 ซม. ความกวา้งประมาณ 3.5-4.5 ซม. ใชร้ะยะเวลาฟักประมาณ 90 วนั  

เม่ือลูกเต่าฟักออกจากไข่ จะค่อย ๆ คุย้ทรายและคลานออกจากหลุมไข่  จนโผล่ออกมาจากพื้นทราย แลว้

คลานลงนํ้าทนัที  

 

 

 

ช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีอนัตรายมาก  เพราะถา้ยงัหาแหล่งนํ้าลงไม่ได ้ (บางตวัหลงหรือติดอยูต่ามซอกไม ้

ซอกหิน) จะโดนมดกดัสายสะดือและถุงไข่แดง ทาํใหลู้กเต่าตายได ้  ลูกเต่ากระอานท่ีฟักออกมาในช่วง 3-5 

วนัแรก  ยงัไม่กินอาหาร เพราะยงัมีถุงไข่แดงติดอยูบ่ริเวณทอ้ง เม่ือถุงไข่แดงยบุเขา้บริเวณทอ้งจนมิด  จึงเร่ิม

ใหกิ้นอาหาร เช่น ผกับุง้ ผกัสดชนิดต่าง ๆ  เม่ือลูกเต่าอาย ุ1 เดือนสามารถกินอาหารไดห้ลายชนิด เช่น ผกั

สดทุกชนิด เน้ือปลาสด  กุง้ฝอย อาหารเมด็ไฮเกรด  



 

       

 หลงัจากอนุบาลลูกเต่าจนอายไุด ้ 1 ปี จึงแยกไปเล้ียงในบ่อซิเมนตข์นาด 5x10 ตรม. ระดบันํ้าลึก

ประมาณ 50 ซม. เพื่อเป็นพอ่แม่พนัธ์ุ  และปล่อยคืนสู่คลองละงู  ใหเ้ต่ากระอานไดค้งอยูคู่่คลองละงู

ตลอดไป  และขอใหท้่านผูอ่้านท่ีรักทุกท่าน ไดโ้ปรดช่วยกนัอนุรักษเ์ต่ากระอาน  ไดค้งอยูคู่่ประเทศไทย  

และใหลู้กหลานไดเ้ห็นกนัตลอดไปน่ะค่ะ 

 

  

 

 



   

 


