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  วนัน้ีจะนาํความรู้เร่ือง ความสวย ความงาม  และความน่ารักของเต่านํ้าจืดไทย มามอบใหก้บั

ท่านผูอ่้านท่ีรักกนัน่ะค่ะ  เพราะดูจากหวัขอ้เร่ืองแลว้  ทาํใหค้ลายความเครียด  คลายความวติกกงัวนจากเร่ืองราว

อนัน่าคล่ืนเหียน อาเจียน เวยีนหวัลงไปไดบ้า้ง  ละสายตาจากงานท่ีอยูต่รงหนา้ประมาณสิบหา้นาที  มาอ่านเร่ือง  

สวยสุด “ เต่านํ้าจืดไทย ” รับรองได ้ เม่ืออ่านจบ  จะมีความสุขข้ึนมาทนัที  แต่เม่ือหนัไปเห็นงานท่ียงักองอยูบ่น

โตะ๊  ยงัไม่ไดส่้ง ยงัไมไ่ดท้าํ  เครียดเหมือนเดิม !  ช่วยไม่ไดน่้ะค่ะ  เพราะไม่รีบทาํเองน่ี  แต่ไม่เป็นไรค่ะ  อยา่

ทอ้แท ้ ผูเ้ขียนขอส่งกาํลงัใจใหก้บัทุกคนเลยค่ะ  สวยสุด “ เต่านํ้าจืดไทย ”  คงหนีไม่พน้เต่าลายตีนเป็ด  หรือ

ท่ีเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ เต่าหวัแดง  เออ...ฟังช่ือแลว้ ก็แปลกดีน่ะ ช่ืออ่ืนตั้งมากมาย ทาํไมตอ้งตั้งช่ือวา่ เต่าลาย

ตีนเป็ด หรือ เต่าหวัแดง ก็ตอบไดไ้ม่ยากเลย  เห็นอยา่งไร ก็ตั้งช่ืออยา่งนั้นล่ะ 

 มาเขา้วชิาการกนัสักนิดน่ะค่ะ เต่าลายตีนเป็ดมีช่ือสามญัวา่ Painted Terrapin , Saw-jawed Terrapin มี

ช่ือวทิยาศาสตร์วา่ Callagur borneoensis  ซ่ึงเป็นสัตวป่์าคุม้ครอง ตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า 

พุทธศกัราช 2535 และอนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศ ซ่ึงชนิดพนัธ์ุสัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ 

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ) หรือท่ีเรียกยอ่ๆ วา่ 

CITES จดัอยูใ่นบญัชีหมายเลข 2 (Appendix II) ซ่ึงหมายถึง  เป็นชนิดพนัธ์ุของสัตวป่์าและพืชป่าท่ียงัไม่ถึงกบั

ใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ จึงยงัอนุญาตใหค้า้ได ้ แต่ตอ้งมีการควบคุมไม่ใหเ้กิดความเสียหาย หรือลดปริมาณลงอยา่ง

รวดเร็วจนใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ โดยประเทศท่ีจะส่งออก ตอ้งออกหนงัสืออนุญาต ใหส่้งออกและรับรองวา่การส่งออก

แต่ละคร้ังจะไม่กระทบกระเทือนต่อการดาํรงอยูข่องชนิดพนัธ์ุนั้นในธรรมชาติ เต่าลายตีนเป็ดเป็นเต่าท่ีมีสีสัน

สวยงาม หากส่งเขา้ประกวดคงไม่พลาดรางวลัท่ี 1 แน่ ๆ ทั้งประเภทความสวยงาม และประเภทความคิด  แหม... 
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คิดมาไดย้งัไงน่ะ ท่ีมีหวัสีแดงแจด๊ซะขนาดนั้น ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเลยจริงๆ  ขนาดโตเตม็ท่ี

กระดองหลงัมีความยาวประมาณ 60 เซนติเมตร กระดองหลงัมีสีครีม หรือสีนํ้าตาลอ่อน มีลายสีดาํตามยาว

บริเวณกระดองหลงั  3 เส้น ตดักบักระดองหลงัท่ีมีสีครีมหรือสีนํ้าตาลอ่อน ทาํใหล้ายสีดาํดูเด่นข้ึน ลกัษณะของ

ลายดาํ จะคลา้ยรอยตีนเป็ด เป็ดท่ีร้องดงักา้บ ๆ น่ีแหละค่ะ หรือบางท่านบอกวา่ แหม...  ไม่สุภาพเลยช่ือ ลาย

ตีนเป็ด น่าจะเรียกแบบสุภาพ ๆ วา่เต่าลายเทา้เป็ดดีกวา่ แต่ผูเ้ขียนขอบอกเลยวา่ช่ือเต่าลายตีนเป็ดน่ีแหละ 

เหมาะสมและเป็นกนัเองท่ีสุดแลว้ ฟังช่ือทาํใหรู้้สึกถึงความเป็นไทยแทแ้ต่โบราณ ไม่ออ้มคอ้ม และแฝงไวด้ว้ย

ความจริงใจ สามารถเขา้ใจไดลึ้กซ้ึงถึงความหมายเป็นท่ีสุด   เต่าลายตีนเป็ดนอกจากจะมีลายตีนเป็ดบนกระดอง

หลงัแลว้ ยงัมีหวัสีแดงอีกต่างหาก แต่ส่วนหวัท่ีมีสีแดง จะพบไดเ้ฉพาะในเพศผูเ้ท่านั้นน่ะจ่ะ    ยิง่ในช่วงผสม

พนัธ์ุ หวัสีแดงแจด๊ สดใส  โดดเด่น โชวใ์หเ้พศเมียไดค้ลัง่ไคล ้ หลงใหลจนหวัปัก หวัปํา ตวัไหนหวัแดงมาก 

สาวๆ ก็รุมลอ้มหนา้ลอ้มหลงักนัตรึมเลย เปรียบเสมือนกบัดาราหนุ่ม หล่อ นัน่ล่ะ จะเยื้องยา่งไปไหน  สาวๆ ก็รุม

ตอม ตามไปกร๊ีด...ขอลายเซ็นตอ์ยูเ่ป็นประจาํ  เพราะฉะนั้น หวัแดงมากเท่าไร เพศเมียก็ยิง่รักยิง่หลงมากเท่านั้น

ล่ะ ส่วนเพศเมียหวัมีสีนํ้าตาล  กระดองทอ้งสีขาวหรือสีครีม เม่ือโตเตม็วยั เต่าลายตีนเป็ดเพศเมีย จะมีขนาดใหญ่

กวา่เพศผู ้ กระดองหลงัของเต่าลายตีนเป็ดจะโคง้และนูนสูง  ไม่เหมือนเต่ากระอานกระดองหลงัจะแบนราบ ไม่

โคง้มาก  เล็บเทา้ยาว แหลม สาํหรับคุย้ทรายเวลาข้ึนวางไข่  เต่าเพศผูห้างจะยาวกวา่เพศเมีย  เพราะใชส้าํหรับช่วย

ในการผสมพนัธ์ุ เม่ือเต่ามีอาย ุ 3 ปี ข้ึนไป สามารถแยกเพศไดจ้ากลกัษณะภายนอก แต่ช่วงเล็ก ๆ จะแยกความ

แตกต่างระหวา่งเพศไดย้าก ลกัษณะเทา้จะมีพงัผดื เช่ือมเป็นแผน่คลา้ยใบพาย  ซ่ึงจะทาํใหเ้ต่าวา่ยนํ้าไดดี้ เต่าลาย

ตีนเป็ด อาศยัอยูใ่นนํ้าเกือบตลอดเวลา ยกเวน้ช่วงวางไข่ หรือ ข้ึนมาผึ่งแดดเป็นคร้ังคราว มกัอาศยัอยูบ่ริเวณใน

คลองนํ้าจืดจนไปถึงนํ้ากร่อยแถบปากแม่นํ้า ในประเทศไทยพบท่ีจงัหวดันราธิวาส ปัตตานี ทะเลสาบสงขลา 

จงัหวดัสงขลา จงัหวดัระนอง บริเวณปากแม่นํ้าปากจัน่ แต่ปัจจุบนัในประเทศไทยพบเฉพาะแค่คลองละงู อาํเภอ

ละงู  จงัหวดัสตูลเท่านั้น  ในต่างประเทศพบท่ี มาเลเซีย, บรูไน และอินโดนีเซีย  เต่าลายตีนเป็ด กินอาหารได้

หลายชนิด ทั้งพืชผกัต่างๆ   เน้ือปลาสดและสามารถฝึกใหกิ้นอาหารเม็ดได ้ 
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 สาํหรับการผสมพนัธ์ุวางไข่ เต่าลายตีนเป็ดจะมีการผสมพนัธ์ุกนัตั้งแต่เดือนตุลาคม จะผสมพนัธ์ุกนัใน

นํ้า โดยเต่าเพศผูจ้ะคลอเคลียเต่าเพศเมีย  ใชห้วัไซร้ตามตวัและอวยัวะสืบพนัธ์ุเพศเมีย  และใชข้าข้ึนเกาะบนขอบ

กระดองหลงัของเพศเมีย  หลงัจากนั้นเพศผูจ้ะใชป้ลายหางเขา้ประกบใตห้างเพศเมีย  เพื่อสอดอวยัวะเพศเขา้ผสม

พนัธ์ุ ใชเ้วลาประมาณ 5 นาที จึงแยกออกจากกนั  หลงัจากผสมพนัธ์ุประมาณ 20-30 วนั แม่เต่าจะเร่ิมข้ึนมา

สาํรวจหาดทรายเพื่อหาแหล่งวางไข่ เต่าลายตีนเป็ดวางไข่ปีละ 1 คร้ัง ส่วนใหญ่พบวา่จะข้ึนมาสาํรวจหาดทราย

ตอนบรรยากาศเงียบสงบ ไม่มีเสียงรบกวนจะเป็นกลางคืนมากกวา่กลางวนั  โดยแม่เต่าจะเดินไปรอบๆ หาด

ทรายและขดุหลุมวางไข่  บางหลุมไม่วางไข่ซ่ึงเรียกวา่  หลุมหลอก  หลุมหลอกจะไมมี่การกลบหลุม ต่างจากเต่า

กระอาน ไม่วา่หลุมหลอก หลุมจริง กลบอยา่งดีเลย  ต่อเม่ือมีการวางไข่จริงๆ แม่เต่าจะเลือกวางไข่ในคืนท่ีฝนไม่

ตก  อากาศค่อนขา้งเยน็  เงียบสงบ  ตั้งแต่เวลา 18.00 -04.00 น.  โดยแม่เต่าจะขดุหลุมลึกประมาณ 20 เซนติเมตร 

วางไข่ประมาณ 5-15 ฟอง ไข่มีรูปร่างยาวรี  ผวิเรียบ สีขาวขุ่น คลา้ยไข่เป็ด  ไข่ท่ีออกมาใหม่ ๆ เปลือกไข่จะบาง 

น่ิม  เม่ือโดนอากาศเปลือกไข่จะค่อย ๆ แขง็ข้ึน มีนํ้าหนกัเฉล่ียประมาณ 50 กรัม  ความกวา้งประมาณ 4 

เซนติเมตร ความยาวประมาณ 6 เซนติเมตร    เม่ือวางไข่เสร็จจะรีบกลบหลุมและคลานลงนํ้าทนัที  การวางไข่

ของเต่าลายตีนเป็ด  จะใชเ้วลาอยา่งรวดเร็วและไม่ค่อยพิถีพิถนัมากนกั เพราะหลุมไข่ค่อนขา้งต้ืน  และใชเ้วลา

กลบหลุมไม่นาน ไม่เหมือนเต่ากระอาน ลีลามากมาย ใชเ้วลานานกวา่จะขดุหลุมเสร็จ  เน่ืองจากหลุมไข่ของเต่า

กระอาน ค่อนขา้งลึก  จึงตอ้งใชเ้วลาในการขดุนาน  และการกลบหลุมไข่ก็ใชเ้วลานาน  ซ่ึงบางหลุมลึกมากถึง 50 

เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 หลงัจากวางไข่ประมาณ 90 วนั ลูกเต่าจะเร่ิมฟักเป็นตวั  โดยลูกเต่าจะใชป้ากกดัเปลือกไข่ ใหเ้ปลือกไข่

แตก  แลว้ใชข้าหนา้ค่อย ๆ ฉีกเปลือกไข่ออก  แลว้คลานออกจากเปลือกไข่  โดยใชข้าหลงัดนัเปลือกไข่ใหห้ลุด

ออกไป จากนั้นก็จะคุย้ทราย  แลว้ค่อย ๆ คลานข้ึนจากหลุม  มาอยูบ่นพื้นทราย  รีบคลานลงนํ้าทนัที  ซ่ึงเป็น

พฤติกรรมของลูกเต่านํ้าจืดทุกชนิด เม่ือฟักออกจากไข่  ก็จะรีบคลานลงนํ้าทนัที  เพื่อป้องกนัการถูกทาํร้ายจาก

สัตวอ่ื์น ๆ  เช่น  มด แมลง  งู  โดยลูกเต่าจะมีสัญชาตญาณคือ จะคลานลงพื้นท่ีท่ีอยูต่ ํ่ากวา่  จะไม่พบลูกเต่าท่ี



คลานข้ึนไปบนพื้นท่ีสูงเลย  ฉลาดซะจริงนะ เจา้เต่านอ้ย  รู้จกัเอาตวัรอด  ตั้งแต่ออ้นแต่ออกเลยเชียว  ลูกเต่าท่ีฟัก

ออกมาใหม่ ๆ จะมีถุงไข่แดงสีเหลืองอ่อนขนาดใหญ่  นูนออกมาอยูร่ะหวา่งกระดองทอ้ง ช่วงน้ีลูกเต่ายงัไม่กิน

อาหาร  หลงัจากฟักออกเป็นตวัประมาณ 5-8 วนั  ถุงไข่แดงจะค่อย ๆ เล็กลงและยบุหายไป  จึงใหผ้กัต่าง ๆ เป็น

อาหาร เช่น ผกับุง้  ผกัตาํลึง ผกักาด ฯลฯ   

 

 

 

 

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ้ าจืดสตูล  สามารถเพาะพนัธ์ุลูกเต่าลายตีนเป็ดไดปี้ละประมาณ 200 ตวั และ

ในปีต่อๆไป จะสามารถเพาะพนัธ์ุไดม้ากข้ึน เน่ืองจาก พอ่แม่พนัธ์ุมีจาํนวนมากข้ึน ลูกเต่าส่วนหน่ึงจะปล่อยคืนสู่

คลองละงู  เพื่อฟ้ืนฟูความสมบูรณ์  และเพื่อการอนุรักษใ์หเ้ต่าลายตีนเป็ด อยูคู่่คลองละงู  ไวใ้หลู้กหลานไดเ้ห็น 

และน่ีก็เป็นอีกหน่ึงความภาคภูมิใจของชาวจงัหวดัสตูล  ท่ีสามารถอนุรักษเ์ต่าใหอ้ยูคู่่คลองละงู จงัหวดัสตูล ได้

สาํเร็จ 

 

 

 


