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เม่ือไดย้นิคาํวา่เต่า  ใคร ๆ ก็นึกไปถึง ความโบราญ  เก่าแก่  เชย  ลา้สมยั  ยกุตไ์ดโนเสาร์ เต่าลา้นปี เช่ืองชา้

ซะเหลือเกิน  เกิดเป็นเต่า ช่างน่านอ้ยใจซะจริงๆ  ใครเขาจะวา่ยงัไงก็ช่างเขาเถอะน่ะ แต่รับรองเต่ามีความเพียร 

ความอดทนเป็นเลิศไม่แพใ้คร แถมอายยุนืโคตร ๆ  ดูจากนิทานเร่ืองกระต่ายกบัเต่าซิ แมก้ระต่ายจะปราดเปรียว 

วอ่งไวแค่ไหน แต่ในท่ีสุดก็แพเ้ต่าจนได ้กลายเป็นนิทานก่อนนอนสอนใจเล่าใหเ้ด็ก ๆ ฟัง มาจนกระทัง่ถึงทุกวนัน้ี 

และเป็นคติสอนใจใหทุ้กคนไดจ้ดจาํ วา่ “ อยา่ประมาท ” ไม่วา่จะเก่งกาจ จะยิง่ใหญ่ สักแค่ไหน ก็ไม่ควรประมาท

ทั้งทางกาย วาจา ใจ และเวลา ดว้ยน่ะค่ะ  

 อารัมภบทมานาน มาเขา้เร่ืองของเรากนัดีกวา่น่ะค่ะ “ เต่าอะไรคอ ยา้....ว  ยา...ว ” หากใครเห็นอยูใ่นนํ้า 

รับรองวิง่หนีกนันํ้าบานเลย  เพราะดูคลา้ยงูซะเหลือเก้ิน คอยาวมาก ตอ้งร้องตะโกนออกมาดงัๆ วา่ อุย๊.....ตาย.....

วา้ย.....กร๊ีด..... เผน่กนัดีกวา่น่ะพวกเรา   แต่ถา้เห็นหมดทั้งตวัก็จะยิง่..งง..งง มีดว้ยเหรอเต่าแบบน้ี  ผดิปกติหรือ

เปล่า หรือวา่เต่าพิการ ผูเ้ขียนขอแนะนาํวา่ ถา้เจอเต่าลกัษณะแบบน้ี อยา่นาํไปลูบหนา้ทาแป้ง จุดธูปจุดเทียน ไหว้

ขอหวย ขอพร กนัอีกล่ะ เพราะจะโดนหวยกินซะเปล่า ๆ หมดเน้ือหมดตวักนัไปใหญ่ แลว้มาหาวา่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิไม่

ช่วยลูกชา้งเลย  

เอาล่ะเรามาทาํความรู้จกักบัเจา้เต่าตวัน้ีกนัดีกวา่น่ะค่ะ  เต่าท่ีวา่น้ีมีช่ือวา่ เต่าคอยาว หรือเต่าคองู (Long-

necked turtle หรือ Snake-necked turtle)   มีช่ือวทิยาศาสตร์วา่ Chelodina sp ไม่ค่อยพบเจอกนับ่อยนกั เป็นเต่าท่ี



นาํเขา้มาจากต่างประเทศ พบมีขายตามร้านขายสัตวน์ํ้า และมีการประกาศขายในเวปไซน์ ราคาค่อนขา้งแพง ท่ี

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ้ าจืดสตูล มีอยูจ่าํนวน 6 ตวั โดยไดรั้บมาจากด่านตรวจสัตวน์ํ้า ซ่ึงมีผูล้กัลอบนาํเขา้มา

จากต่างประเทศ   หวงัจะเอามาขายล่ะซิ  แต่เสียใจน่ะค่ะ ไม่พน้สายตาด่านตรวจสัตวน์ํ้าของเราไปไดห้รอก    

ลกัษณะเด่นของเต่าคอยาวคือ ส่วนคอท่ียาวมากเหมือนงู  ทาํใหไ้ม่สามารถหดหวัเขา้ในกระดองได ้ จึงเก็บ

ส่วนหวั และคอพบัไวด้า้นขา้งลาํตวั หวัเล็กคลา้ยงู ถา้หากไม่เห็นทั้งตวันึกวา่ตอ้งเป็นงูแน่ๆเลย  ดวงตากลมดุ   

กระดองแบนราบ น้ิวเทา้ทุกน้ิวมีพงัผดืเช่ือมติดต่อกนั เล็บแหลมคม ยาว พบอาศยัอยูบ่ริเวณท่ีมีกระแสนํ้าไหลไม่

แรง หรือแหล่งนํ้าน่ิง มีถ่ินอาศยัอยูท่ี่เกาะปาปัวนิวกินี พบแพร่กระจายทางตอนใตข้องเกาะ บริเวณช่องแคบทอเรส 

(Torres) และตามบริเวณหนอง บึง ทัว่ไปในออสเตรเลีย และบริเวณเกาะโรติ  ในภาคตะวนัออกของอินโดนีเซีย 

ส่วนใหญ่พบอาศยัอยูใ่นแหล่งนํ้าจืดเป็นหลกั มีบางชนิดอาศยัอยูใ่นนํ้ากร่อย บางชนิดมีพฤติกรรมชอบฝังตวัอยูใ่ต้

โคลนในฤดูแลง้ คลา้ยการจาํศีล  ขนาดโตเตม็ท่ีกระดองยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ช่วงคอยาวประมาณ 30 

เซนติเมตรเช่นกนั ส่วนกระดองกบัส่วนคอจะยาวเท่าๆ กนั อ้ือ....อือ....น่ีถา้เห็นคนท่ีคอยาวเท่ากบัลาํตวั คงวิง่หนี

กนัป่าราบเลย นึกวา่   เ... ป... ร... ต   เต่าคอยาวชอบอาศยัในนํ้าต้ืน ๆ หรือชายนํ้า    จะไม่อยูห่่างจากนํ้าไปไกลนกั 

เพราะคอท่ียาวจะทาํใหก้ารเคล่ือนไหวบนบกทาํไดไ้ม่คล่องตวันกั ชอบความสะอาด มกัจะหมอบราบกบัพื้นทอ้งนํ้ า  

และฝังตวัอยูใ่นโคลนท่ีอ่อนนุ่ม ประโยชน์ของคอท่ียาวมากน้ี  ไวเ้พื่อชอนไชหาอาหารตามรู ซอก ต่าง ๆ กินอาหาร

ดว้ยวธีิการดูด กินอาหารจาํพวกปลา กุง้ ลูกออ๊ดหรือสัตวน์ํ้าต่างๆ แต่ไม่กินผกัน่ะค่ะ ขอเนน้ย ํ้าน่ะค่ะ เต่าคอยาว ไม่

กินผกั เต่าคอยาวมีกรงเล็บและฟันท่ีแหลมคมและแขง็แรงมาก ไวเ้พื่อฉีกอาหาร เน้ือปลาต่างๆ  

เต่าคอยาว นอกจากจะมีความแปลกประหลาดจากคอท่ียาวกวา่เต่าอ่ืนๆ แลว้  ยงัมีความแปลกประหลาดอีก

อยา่ง คือจะมีอาวธุป้องกนัตวัเพื่อความอยูร่อดจากสัตวอ่ื์น โดยอาวธุป้องกนัตวัของเจา้เต่าคอยาวคือ ละอองนํ้าท่ีพน่

ออกไปไดไ้กลเกือบ 1 เมตร และมีกล่ินเหมน็มาก  เม่ือเวลาตกใจจะผลิตกล่ินเหมน็ออกมาและพน่ไปกบันํ้า เพื่อไล่

ศตัรู แต่ผูเ้ขียนยงัไม่เคยเขา้ไปดมกล่ินเลย ไม่รู้กล่ินเหมน็แบบไหน บอกไม่ถูก เพราะไม่เคยทาํใหเ้ต่าคอยาวตกใจ 

และไม่เคยยืน่จมูกเขา้ไปดมใกล ้ ๆ เต่าคอยาวเลย กลวัโดนกดั จมูกแหวง่อ่ะ ดว้ยเหตุน้ี ชาวออสเตรเลียจึงเรียกช่ือ

เต่าคอยาวในอีกช่ือหน่ึงวา่ “เจา้เหมน็” หรือ Stinker  อยากรู้จงักล่ินเหม็นคลา้ยอะไรกนัน่ะ  คลา้ย ต... ด  รึเปล่า 

เด๋ียวจะลองทาํใหต้กใจ  เป็นเต่าชนิดเดียวท่ีมีอาวธุป้องกนัตวัแบบน้ี  เต่าคอยาวเป็นเต่าท่ีชอบยา้ยบา้น หาท่ีอยูใ่หม่

เร่ือย ๆ ไม่ยดึติดกบัสถานท่ีอยูเ่ดิม คงเขา้ถึงธรรมะแลว้ล่ะ ถึงไม่ยดึติดกบัส่ิงใด ไม่ยดึมัน่ถือมัน่ และมีความสามารถ

ในการปรับตวั ให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มไดดี้ นิยมซ้ือหามาเล้ียงเป็นสัตวเ์ล้ียง หลายท่านชอบ

เล้ียง เพราะดูแลว้แปลกดี และนิยมนาํไปจดัแสดงตามสวนสัตว ์ จะเป็นท่ีสนใจของผูช้ม ถา้ใครท่ีคิดจะนาํไปเล้ียง

ตามบา้น ใหล้อ้มร้ัวฝังลงดินลึกๆ เพราะถา้ร้ัวไม่ลึกพอเต่าจะสามารถขดุดินลอดร้ัวออกไปได ้ ก็กรงเล็บคมและ

แขง็แรงออกซะขนาดนั้น บร๋ือ....  

 



 

 

 

 

พบเต่าคอยาวแพร่กระจายพนัธ์ุในตอนใตข้อง ปาปัวนิวกินี และออสเตรเลีย พบทั้งหมด 11 ชนิด ไดแ้ก่ 

Chelodina burrungandjii Thomson, Kennett & Georges, 2000  

Chelodina colliei Gray, 1841 

Chelodina expansa Gray, 1857 

Chelodina longicollis (Shaw, 1794) 

Chelodina novaeguineae Boulenger, 1888 

Chelodina oblonga Gray, 1841 

Chelodina parkeri Rhodin and Mittermeier, 1976 

Chelodina reimanni Philippen and Grossmann, 1990 

Chelodina rugosa Ogilby, 1890 

Chelodina siebenrocki Werner, 1901 

Chelodina steindachneri Siebenrock, 1914  

และท่ีสูญพนัธ์ุไปแลว้ 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

Chelodina alanrixi de Broin and Molnar, 2001  

Chelodina insculpta de Vis, 1897  

พบเต่าคอยาวท่ีบริเวณเกาะโรติ  ในภาคตะวนัออกของอินโดนีเซีย 1 ชนิด ไดแ้ก่ 

Chelodina   mccordi   Rhodin, 1994 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Chelodina_burrungandjii&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Chelodina_colliei&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Chelodina_expansa&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/Chelodina_longicollis
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Chelodina_novaeguineae&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Chelodina_oblonga&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Chelodina_parkeri&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Chelodina_reimanni&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/Chelodina_rugosa
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Chelodina_siebenrocki&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Chelodina_steindachneri&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Chelodina_alanrixi&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Chelodina_insculpta&action=edit&redlink=1


 

 

  

 

 

สาํหรับเต่าคอยาวโรติ ช่ือสามญั Roti Snake-nacked Turtle ช่ือวทิยาศาสตร์ Chelodina mccordi เป็นเต่าคอ

ยาวท่ีพบในเกาะโรติ ซ่ึงเป็นเกาะเล็ก ๆ ในภาคตะวนัออกของอินโดนีเซีย เป็นเต่าท่ีถูกคุกคามมาก (threatened) มี

ความตอ้งการ เพื่อการคา้สัตวเ์ล้ียงในต่างประเทศ มีความเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุ ถือเป็นสัตวป่์าท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ ตาม

อนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศ ซ่ึงชนิดของสัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ (CITES) อยูใ่นบญัชีหมายเลข 

2 (Appendix II) ซ่ึงประเทศท่ีส่งออกตอ้งออกหนงัสืออนุญาตใหส่้งออกและรับรองวา่ การส่งออกแต่ละคร้ัง จะไม่

กระทบกระเทือนต่อการดาํรงอยูข่องชนิดพนัธ์ุนั้นในธรรมชาติ สาํหรับประเทศไทยไดมี้การอนุวติัใหเ้ป็นไปตาม

อนุสัญญาดงักล่าว โดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 ออกประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองกาํหนดชนิดสัตวป่์าและซากของสัตวป่์าท่ีหา้มนาํเขา้หรือ

ส่งออก ลงวนัท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ซ่ึงกาํหนดใหก้ารนาํเขา้หรือส่งออกตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอธิบดี ผูใ้ด

ลกัลอบนาํเขา้ส่งออก จะมีความผดิตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติั

ศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง   ส่วนกรณีท่ีเป็นเต่าคอยาวชนิดอ่ืนซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นประกาศฉบบั

ดงักล่าว ถา้หากจะมีการนาํเขา้หรือส่งออกก็ตอ้งมีการปฏิบติัตามกฎหมายฉบบัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้หรือ

ส่งออกเช่นกนั เช่น พระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ.๒๔๙๐ และ

พระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์พ.ศ.๒๔๙๙ เป็นตน้   เออ้....อ่านแลว้ความผดิเยอะแยะมากมายไปหมด  อยา่เอาเขา

มาเลยน่ะ   ปล่อยใหเ้ต่าคอยาวไดใ้ชชี้วติอยูใ่นท่ี ๆ  เขาชอบเถอะน่ะค่ะ  อยา่ไปพรากเขาออกมาจากบา้นเกิดเมือง

นอนของเขาเลย ก็เหมือนกบัตวัเรานัน่ล่ะ ถา้ไปอยูท่ี่อ่ืนๆ ซ่ึงไม่ใช่ประเทศไทย และไมใ่ช่บา้นเรา   คงตอ้งตรอมใจ  

และเห่ียวเฉาตายไปในท่ีสุด  ไม่มีท่ีไหนสุขใจเท่าบา้นเราอีกแลว้   รักเธอ... ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 


