
เต่ากระอาน 

 

ชื่อไทย: เต่ากระอาน 

ชื่อท้องถิ่น: - 

ชื่อสามัญ: Southern river terrapin  

ชื่อวิทยาศาสตร์: Batagur baska 

ลักษณะท่ัวไป: เต่ากระอาน เป็นเต่าน ้าจืดกระดองแข็งขนาดใหญ่ มีรูปร่างค่อนข้างกลม สามารถหดหัวเข้า
กระดองได้ในแนวตรง หัวมีแผ่นเกล็ดหุ้มอยู่ทั งด้านบนและด้านข้าง มีสายตาดีและมีหนังตาที่สามารถปิดและ
เปิดได้ซ่ึงช่วยในการป้องกันอันตราย คอสามารถยืดหยุ่นได้ดีสามารถยื่นและหดหัวได้เร็ว คอปกคลุมด้วยหนัง
บางๆ ปลายจมูกเชิด งอนขึ น ตาสีขาว เท้าหน้าแผ่แบนมีผังผืด มีเล็บ 4 เล็บ ขาสีเทาหรือด้า กระดองหลังเรียบ
โค้งมนรูปไขส่ีเขียวมะกอกอมเทาหรือด้ากระดองหลังยาวเต็มที่ 60 เซนติเมตร น ้าหนักเพศผู้เฉลี่ย 14 กิโลกรัม 
น ้าหนักเพศเมียเฉลี่ย 22 กิโลกรัม ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน ้า เพศผู้เล็กกว่าเพศเมีย  

ขนาดความยาวสูงสุด (maximum size) : 60 เซนติเมตร  

การแพร่กระจาย: พบแพร่กระจายทางภาคใต้ของประเทศไทย อาศัยในแหล่งน ้าจืด และบริเวณปากแม่น ้า 
โดยเฉพาะที่คลองละงู อ.ละงู จ.สตูล ปัจจุบันสามารถเพาะพันธุ์ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดสตูล 

ที่อยู่อาศัย: ในแหล่งน ้าจืด แต่สามารถอยู่ได้ในแหล่งน ้ากร่อย  บริเวณป่าชายเลน และเข้าไปอาศัยในแหล่งน ้า
จืดในฤดูผสมพันธุ์ และวางไข่บนหาดทรายน ้าจืด   

    

แหล่งอาศัยในธรรมชาติ ปากคลองน ้าจืดเชื่อมต่อทะเล 

 อาหารธรรมชาติ: เต่ากระอานจะกินอาหารทั งในเวลากลางวันและกลางคืนแต่ส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลา
กลางคืน กินทั งพืชและสัตว์ ใบ หนอ ผล ของต้นโกงกาง ผลมะเดื่อ  ลูกปลา ปู กบ หอย กุ้ง และตัวหนอนใน



น ้า เต่าเป็นสัตว์ที่มีฟันเป็นแผ่นคมจึงไม่เคี ยวอาหารแต่จะกินอาหารโดยวิธีขยอกกลืนเข้าไปที่ละเล็กละน้อย
และกินไปเรื่อย ๆ  เป็นเวลานาน เต่ากินอาหารจ้าพวกผักได้มาก จะกินไปและถ่ายไปด้วยตลอดเวลาเต่ากิน
อาหารได้มากในน ้าที่มีระดับสูงพอท่วมกระดอง แต่จะกินอาหารได้น้อยหรือไม่กินอาหารเลยในที่ที่ไม่มีน ้าหรือ
ที่แห้ง 

 ฤดูวางไข่: เต่ากระอานจะผสมพันธุ์ระหว่างเดือน สิงหาคม-พฤศจิกายน หลังจากผสมพันธุ์กันแล้วเต่าตัวเมีย
จะเก็บน ้าเชื อไว้ภายในเพ่ือผสมกับไข ่  และจะวางไข่ในเดือนพฤศจิกายน-มกราคมแม่เต่า 1 แม่จะให้ไขจ่้านวน 
8-35 ฟองไขเ่ต่ากระอานมีลักษณะยาวรี เท่ากันตลอดฟอง คล้ายไข่เป็ด แต่ยาวมากกว่าเล็กน้อย เปลือกไข่บาง  
ไข่จะมีน ้าหนักประมาณ  60-70 กรัม ความยาวประมาณ 72-76 มิลลิเมตร ความกว้างประมาณ 39-45 
มิลลิเมตร ใช้เวลาเพาะฟักเป็นตัว 90-100 วัน  

อัตราส่วนเพศ: เพศผู้:เพศเมีย, 8:1 

ลักษณะเพศ: ความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเต่ากระอานพบว่า ตัวเต็มวัยเพศผู้มีขนาดเล็กกว่า
เพศเมียหลังโค้งนูนน้อยกว่าเพศเมีย หลังมีลักษณะรี คล้ายรูปไข่ จมูกแหลมกว่าเพศเมีย เพศผู้ที่อยู่ในวัยเจริญ
พันธุ์ มีตาสีด้า ล้อมรอบด้วยวงนอกสีขาว กระดอง ล้าคอและส่วนหัว มีสีเทาด้าเข้มกว่าตัวเมีย  คอยาวกว่า
เพศเมีย ในฤดูผสมพันธุ์มีนิสัยดุร้าย ส่วนหัวมีลักษณะแหลมเชิดงอนขึ นเล็กน้อย หางอ้วนยาวกว่าเพศเมียเพ่ือ
ช่วยในการผสมพันธุ์  ระยะห่างระหว่างช่องขับถ่ายกับโคนหางมากกว่าเพศเมีย  ด้านท้องเพศผู้สีเหลืองครีม
แผ่นท้องเรียบเสมอกันตลอดทั งแผ่นไม่มีรอยบุ๋มตรงกลาง ซึ่งแตกต่างกับเต่าที่ผสมพันธุ์กันบนบกที่มีรอยบุ๋ม
ตรงกลาง กระดองด้านบนมีลายกระดองชัดเจน ส่วนเพศเมีย มีตาสีด้าล้อมรอบด้วยสีน ้าตาล กระดองหลังสี
เทาด้า ลักษณะกลมรีมีลายเช่นกัน ท้องสีเหลืองอ่อน แผ่นท้องนูนออกมาข้างนอกเล็กน้อย แผ่นกระดองแต่ละ
แผ่นไม่มีลวดลายแยกแผ่นกระดอง จึงท้าให้ดูเหมือนว่าเป็นแผ่นเดียวกัน เพศเมียตัวเต็มวัยมีน ้าหนักมากกว่า
เพศผู้ หลังโค้งมากกว่า จมูกป้าน คอสั นกว่า ส่วนหางเล็กสั นกว่าเพศผู้ ระยะห่างระหว่างช่องขับถ่ายกับโคน
หาง น้อยกว่าเพศผู้ สีของส่วนหัว คอและกระดองหลังเป็นสีเทาอ่อนกว่าเต่าเพศผู้เล็กน้อย นิสัยไม่ดุร้ายเช่น
เพศผู้ สัดส่วนความกว้างต่อความยาวของเพศผู้มีอัตราส่วน 1 :1.11 สัดส่วนความกว้างต่อความยาวของเพศ
เมียมีอัตราส่วน 1:1.01 ส้าหรับสัดส่วนความกว้างต่อความยาวเพศผู้มีอัตราส่วนยาวกว่าเพศเมีย คือเพศผู้ มี
ลักษณะยาวรีกว่าเพศเมีย ส่วนเพศเมียมีลักษณะป้อมกว่ายาวรีน้อยกว่าเพศผู้ 

 

                         

                                   เพศผู้                                      เพศเมีย 

ความดกไข:่ 8-35 ฟอง 



การเพาะเลี ยง:เต่ากระอานที่โตเต็มวัยมีอายุไม่ต่้ากว่า 10 ปี เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ประมาณเดือนสิงหาคม – 
พฤศจิกายน ของทุกปี เต่าจะเริ่มผสมพันธุ์กันทั งกลางวันและกลางคืนในระดับน ้าลึกประมาณ 50 เซนติเมตร 
เต่าตัวผู้จะว่ายน ้าวนรอบ ๆ ตัวเมียที่พร้อมจะผสมพันธุ์และจะเอาปากพ่นน ้าใส่ระดับของปากของตัวเมียอยู่
บริเวณผิวน ้าหรือสูงกว่างผิวน ้าเล็กน้อย ประมาณ 30 นาที และจะว่ายน ้าคลอเคลียตัวเมียไปเรื่อย ๆ โดยจะ
วนรอบ ๆ และจะหายใจเสียงดัง บางครั งจะเอาหัวชนตามข้างตัวและส่วนก้นของตัวเมียแล้วจึงขึ นคร่อมตัวเมีย 
โดยใช้ขาหน้าสองข้างจับที่ขอบกระดองด้านหัวแล้ว ใช้ส่วนหัวและล้าคอกดบริเวณล้าคอของตัวเมีย  การผสม
พันธุ์จะผสมพันธุ์กันในน ้าเนื่องจากน ้าช่วยพยุงตัวในการผสมพันธุ์ หลังจากนั นตัวผู้จะสอดปลายหางเข้าใต้ช่อง
เพศของเพศเมียและสอดอวัยวะเข้าผสมพันธุ์ ประมาณ 10-15 นาที หลังจากนั นจึงแยกออกจากกัน อวัยวะ
เพศของตัวผู้จะมีลักษณะคล้าย ถุงปอดแต่แผ่กว้างคล้ายพัด ลักษณะสีเทาด้า ขนาดยาวประมาณ 8-10 
เซนติเมตร กว้างประมาณ 10-15 เซนติเมตร หลังจากผสมพันธุ์เสร็จอวัยวะเพศผู้จึงหดเข้าไปอยู่ในช่องเพศ
ตามเดิม และตัวผู้จะพักอยู่นิ่ง ๆ ประมาณ 30 นาทีจึงจะเคลื่อนไหว 

หลังจากผสมพันธุ์กันแล้วเต่าตัวเมียจะเก็บน ้าเชื อไว้ภายในเพ่ือผสมกับไข่ ตั งแต่เดือนธันวาคม – 
กุมภาพันธ์ โดยแม่เต่าจะคลานจากบ่อขึ นมาบริเวณหาดทรายในเวลากลางคืนและขุดทรายไปรอบ ๆ บ่อ เพ่ือ
ส้ารวจแหล่งที่เหมาะสมส้าหรับการวางไข่  แม่เต่าบางตัวจะขุดทรายแต่ไม่มีการวางไข่หลังจากส้ารวจหาดแล้ว
แม่เต่าจะเริ่มวางไข่ ตั งแต่เวลา 19.00 น ถึง เช้ามืด ในช่วงต้นฤดูแม่เต่าจะวางไข่ในช่วงค่้า แต่เมื่อปลายฤดูแม่
เต่าจะวางไข่ตอนเที่ยงคืนถึงเช้า  เต่าจะวางไข่ในที่เงียบสงัดไม่มีสิ่งรบกวน  เมื่อเลือกบริเวณที่วางไข่ได้แล้วแม่
เต่าจะใช้ขาสองขาหลังขุดและคุ้นทรายไปด้านหลังจนถึงระยะท่ีเหมาะสมประมาณ 50 –100 เซนติเมตร ความ
กว้างของหลุมประมาณ 80 เซนติเมตร โดยที่ก้นหลุมเต่าจะขุดหลุมขนาดกว้างประมาณ 20 เซนติเมตร ลึก
ประมาณ 30 เซนติเมตร เพ่ือวางไข่ แม่เต่าจะหันส่วนก้นลงหลุมแล้วท้าการวางไข่โดยยกก้นขึ นเล็กน้อย จึง
ปล่อยไข่ออกมาขณะที่วางไขแม่เต่าจะขับน ้าเมือกออกมาหล่อเลี ยงเพ่ือป้องกันมิให้ไข่แตกด้วย บริเวณส่วนก้น
หลุมนี ลักษณะทรายจะเป็นทรายละเอียดขนาดเล็กเพ่ือต้องการให้แน่นเหมาะในการฟักเป็นตัวของลูกเต่า 
หลังจากนั นแม่เต่าจะใช้ขาหลังคุ้ยทรายลงกลบหลุมโดยจะค่อย ๆ คุ้ยทรายลงพร้อมกับใช้หน้าอกกระแทกไป
เรื่อย ๆ จนกระทั่งมิดปากหลุม ขณะที่แม่เต่าใช้หน้าอกกระแทกปากหลุมจะมีเสียงดังไปถึง 10-20 เมตร 
หลังจากวางไข่เสร็จแม่เต่าจะนอนพักสักครู่ โดยจะไม่คลานลงน ้าทันทีเนื่องจากไม่สามารถจมตัวลงไปในน ้าได้ 
เมื่อปรับตัวได้แล้วจึงคลานลงน ้าไป จ้านวนและปริมาณไข่มีตั งแต่ 8-35 ฟอง ขึ นอยู่กับขนาดของแม่เต่า เวลาที่
ใช้ในการวางไข่ทั งหมดประมาณ 2-3 ชั่วโมง  

    



ลักษณะบ่อเพาะพันธุ์เต่ากระอาน 

             

   เต่ากระอานในหลุมวางไข่             ไข่เต่ากระอานในหลุมวางไข่                 ลูกเต่ากระอานแรกฟัก 

การอนุบาล:  อนุบาลลูกเต่าที่ฟักออกเป็นตัวในระยะแรก จะมีกระดองค่อนข้างกลมมีความกว้างมากว่าความ
ยาวกระดอง ลักษณะกระดองนิ่มเป็นสันแหลม (Keel) ใน 3 แผ่นแรกแนวกลางตัว ด้านท้องมีเนื อเยื่อเป็น
วงกลมสีเหลืองอ่อนยื่นออกมาอยู่ระหว่างกระดองแผ่นที่ 3 กับแผ่นที่ 4 คือถุงไข่แดง ช่วงประมาณ 3- 5 วัน
แรก ลูกเต่าจะไม่กินอาหารเนื่องจากยังมีถุงไข่แดงอยู่ หลังจากนั นจึงเริ่มให้กินผักบุ้ง เมื่อลูกเต่าอายุ 1 เดือน 
จึงให้กินเนื อปลาสับละเอียด กุ้งฝอย และอาหารลูกกบ อาหารที่ให้ 5-10 เปอร์เซ็นต์ ของน ้าหนักตัวลูกเต่าที่
ฟักออกเป็นตัว หลังจากอนุบาลในตู้กระจก ประมาณ 3 เดือน จึงย้ายลูกเต่ามาอนุบาลต่อในบ่อคอนกรีต 10  
ตารางเมตร  มีทางระบายน ้าเข้า-ออก สะดวก การอนุบาลลูกเต่าจะท้าการถ่ายน ้าและท้าความสะอาดเศษ
อาหารที่เหลือทุกวัน เวลา 8.30- 9.00 นาฬิกา  จากนั นปล่อยให้พื นบ่อและลูกเต่าแห้ง  (ผึ่งลม)   จนเวลา 
14.00 นาฬิกา  จึงเติมน ้าเข้าบ่อ ให้ท่วมลูกเต่า และให้อาหาร  

          

การส่งตัวอย่างเข้าห้องเก็บตัวอย่างอ้างอิง (ถ้ามีกรุณาระบุเลขทะเบียนด้วย): - 

การเลี ยง: หลังจากอนุบาลลูกเต่าอายุประมาณ 1 ปี จึงแยกเต่าไปเลี ยงในบ่อเลี ยงโดยใช้บ่อซีเมนต์ ขนาด 5 
x10x0.8 เมตร ระดับน ้าลึก 50 เซนติเมตร  อัตราการปล่อยประมาณ 5 ตัว/ตารางเมตร ให้กินผักบุ้งและปลา
เป็ดอัตราส่วน 1:1 อาหารที่ให้วันละ 1 มื อ จะให้ในเวลาตอนเย็นประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ของน ้าหนักตัว  
เปลี่ยนถ่ายน ้าวันเว้นวัน  เลี ยงลูกเต่าจนกระท่ังเป็นตัวเต็มวัยเมื่อมีอายุประมาณ 6-7 ปี เริ่มแยกเพศได้  

          

การท้าการประมงโดยทั่วไป: - 

ราคาปลาสด: - 



การใช้ประโยชน์: เพื่อการอนุรักษ์ 

เอกสารอ้างอิง:- 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดสตูล 

 

                                            

                                         

     

 

 

 

                   


