การเพาะพันธุ์ตะพาบหับ Lissemys scutata เพือ่ การอนุรักษ์ และคืนสู่ ธรรมชาติ
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การศึกษาการเพาะพันธุ์ตะพาบหับ Lissemys scutata (Peters, 1868) เพื่อการอนุรักษ์และคืนสู่
ธรรมชาติ ดําเนินการที่ศนู ย์วิจยั และพัฒนาประมงนํ้าจืดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2547 ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 ในการศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศพบว่าความยาวเฉลี่ยของหางตะพาบหับเพศ
เมียเท่ากับ 4.48+4.48 มิลลิเมตร และเพศผูเ้ ท่ากับ 12.48+3.46 มิลลิเมตร มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
(p<0.05) ซึ่งเป็ นลักษณะที่สามารถใช้แยกเพศตะพาบหับได้ ตะพาบหับผสมพันธุ์ในเดือนเมษายนถึงเดือน
กรกฎาคม และวางไข่ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ไข่ตะพาบหับมีลกั ษณะค่อนข้างกลม เปลือกแข็ง
สี ขาว ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางแนวตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางแนวนอน และนํ้าหนักของไข่ตะพาบหับเฉลี่ย
เท่ากับ 25.30+1.64 มิลลิเมตร, 26.72+1.93 มิลลิเมตร และ 10.17+1.56 กรัม ตามลําดับ ส่ วนความกว้างและ
ความยาวเฉลี่ยของกระดองหลังลูกตะพาบหับแรกเกิดเท่ากับ 27.33+1.77 มิลลิเมตร และ 31.38+3.19
มิลลิเมตร ตามลําดับ ขณะที่น้ าํ หนักของลูกตะพาบหับแรกเกิดเฉลี่ยเท่ากับ 7.84+1.16 กรัม โดยทุกลักษณะ
ของไข่และลูกตะพาบหับแรกเกิดมีความสัมพันธ์ในรู ปเชิงเส้นและทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สําคัญยิง่ (p<0.01)
ตะพาบหับวางไข่จาํ นวน 3-7 ฟองต่อรัง ใช้ระยะเวลาฟัก 204-302 วัน อัตราการฟัก 0-100 เปอร์เซ็นต์ อัตรา
การรอดตายของลูกตะพาบหับที่อายุ 7 วัน เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์
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Captive Breeding of the Burmese Flapshell Turtle Lissemys scutata
for Conservation and Restoration
Wachira Kitimasak* and Oamduen Meejui
Kanchanaburi Inland Fisheries Research and Development Center
Abstract
The study on captive breeding of the Burmese flapshell turtle Lissemys scutata (Peters, 1868)
for conservation and restoration was conducted at Kanchanaburi Inland Fisheries Research and
Development Center during August 2004 to September 2009. It was found that the tail length showed
significantly difference between adult females (4.48+4.48 mm) and males (12.48+3.46 mm) (p<0.05) and
it can be sexed externally for L. scutata. Mating behavior was found between April and July. Eggs were
laid during October to February with spherical shape and brittle hardshell. The vertical diameter,
horizontal diameter and weight of eggs were 25.30+1.64 mm, 26.72+1.93 mm and 10.17+1.56 g,
respectively. The carapace width, carapace length and weight of hatchlings were 27.33+1.77 mm,
31.38+3.19 mm and 7.84+1.16 g, respectively. All characteristics of eggs and hatchlings had linear
relation (p<0.01). The Burmese flapshell turtle laid 3-7 eggs per clutch. The incubation periods were 204302 days. The hatching rates were 0-100 percents, while the survival rate of 7-day old was 100 percent.
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คํานํา
ตะพาบหับ Lissemys scutata (Peters, 1868) มีชื่อสามัญคือ Burmese flapshell turtle เป็ น 1 ใน
6 ชนิดของตะพาบที่มีรายงานว่าเป็ นพันธุพ์ ้นื เมือง (native species) ของประเทศไทย (เสาวนีย ์ และกําธร,
2537; Kitimasak et al., 2005) พบในแม่น้ าํ อิรวดีและสาละวิน ประเทศพม่า และแนวชายแดนไทย-พม่า
อาศัยอยูบ่ ริ เวณนํ้านิ่งและนํ้าไหลที่มีทรายหรื อโคลนเพื่อซ่อนตัว ตะพาบหับมีหวั และกระดองหลังสี เขียว
มะกอกจนถึงสี น้ าํ ตาลและมีจุดดําประปราย มีขีดสี ดาํ ระหว่างตาและมีขีดดําจากหางตาไปด้านหลังทั้ง 2 ข้าง
(Ernst and Barbour, 1989; Iverson, 1992)
การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ชี ว วิ ท ยาของตะพาบหับ มี น้อ ยมาก อาจเนื่ อ งมาจากประชากรที่ มี อ ยู่ใ น
ธรรมชาติมีจาํ นวนน้อยและขอบเขตการแพร่ กระจายค่อนข้างแคบ มีลกั ษณะเฉพาะตัวคือสามารถหดหัว ขา
และหางเข้าลําตัวและมีฝาปิ ดมิดชิด อีกทั้งนิสยั ไม่กา้ วร้าวซึ่งต่างจากตะพาบชนิดอื่นๆ ทําให้ถูกจับมาขายเป็ น
สัตว์เลี้ยงสวยงามจนประชากรลดลงอย่างมาก
ความสําเร็ จในการศึกษาการเพาะพันธุแ์ ละอนุบาลตะพาบนํ้า Amyda cartilaginea (Boddaert,
1770) ในประเทศไทยมีดว้ ยกันหลายครั้ง (ถวัลย์, 2517; พรชัย, 2521; ประวิทย์ และคณะ, 2522; วิรุณ และ
คณะ, 2523; สุ วิมล และคณะ, 2532; ประโยชน์ และคณะ, 2535; สุ จินต์ และคณะ, 2538; วชิระ, 2539; วชิระ
และอ้อมเดือน, 2549) และประสบความสําเร็ จในการเพาะพันธุ์ตะพาบม่านลาย Chitra chitra Nutphand,
1986 เมื่อ พ.ศ. 2545 (Kitimasak et al., 2003) ซึ่งการศึกษาทั้งหมดเป็ นการศึกษาการเพาะพันธุ์ในที่กกั ขัง
(captive breeding) แต่การศึกษาเกี่ยวกับตะพาบหับมีนอ้ ยมาก ทําให้ขาดข้อมูลพื้นฐานที่จะนําไปต่อยอดสู่
การวิจยั ต่อไปในอนาคต จึงมีการศึกษาชีววิทยาการเพาะพันธุ์ตะพาบหับในที่กกั ขัง เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐาน
และเป็ นการหาแนวทางในการเพิ่มจํานวนตะพาบหับ เพือ่ ประโยชน์ในการอนุรักษ์ตะพาบชนิดนี้ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศของตะพาบหับจากลักษณะภายนอก
2. เพื่อศึกษาการเพาะพันธุ์ตะพาบหับในที่กกั ขัง
3. เพื่อศึกษาอัตราการฟักและระยะเวลาการฟักไข่ตะพาบหับ
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วิธีดําเนินการ
1. แบบแผนการวิจัย
1.1 วางแผนการศึกษาแบบสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) โดยการแจกแจงความถี่
(frequency) ร่ วมกับการวิเคราะห์สมั ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient)
1.2 สถานที่และระยะเวลาในการทดลอง
ดําเนินการทดลองที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงนํ้าจืดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนสิ งหาคม พ.ศ.
2547 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 รวมระยะเวลา 5 ปี 1 เดือน
2. วิธีการทดลอง
2.1 ศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศ (sexual dimorphism)
ศึกษาจากลักษณะภายนอก (external morphology) ด้วยการวัดความกว้างกระดอง (CW) ความ
ยาวกระดอง (CL) ความหนากระดอง (CT) ความยาวหาง (T) ระยะระหว่างบานพับปิ ดขาหลังด้านล่าง
(LoH) ความยาวบานพับปิ ดขาหลังซ้าย (LH) ระยะระหว่างบานพับขาหลังด้านบน (UpH) (ภาพที่ 1) และชัง่
นํ้าหนัก (WT) พ่อแม่พนั ธุ์ตะพาบหับจํานวน 70 ตัว

CL

T
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LoH
1 ซม.

CW

LH

ภาพที่ 1 ลักษณะภายนอกที่ใช้ในการศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศของตะพาบหับ
2.2 การเพาะพันธุ์ตะพาบหับ
รวบรวมตะพาบหับวัยเจริ ญพันธุ์เพศเมีย จํานวน 40 ตัว เพศผูจ้ าํ นวน 30 ตัว จากบริ เวณ
ชายแดนไทย-พม่า จังหวัดตาก อายุประมาณ 1-2 ปี ในปี พ.ศ. 2547 จากนั้นนํามาเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ขนาด 50
ตารางเมตร จํานวน 1 บ่อ ที่ได้ทาํ การปรับปรุ งเป็ นบ่อเพาะพันธุ์ โดยกั้นพื้นที่มุมหนึ่งของบ่อขนาด
120x300x40 เซนติเมตร ใส่ทรายละเอียดสูงประมาณ 20 เซนติเมตร เพื่อเป็ นที่วางไข่ สําหรับพื้นที่บ่อที่เหลือ
ใส่ ทรายที่พ้นื ก้นบ่อสู ง 15 เซนติเมตร แล้วเติมนํ้าให้สูงเหนือระดับทรายประมาณ 10 เซนติเมตร ให้ปลาเป็ ด
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2 วันต่อครั้ง ในอัตรา 3 เปอร์เซ็นต์ของนํ้าหนักตัว เวลา 16.00 น. เปลี่ยนถ่ายนํ้าทุกเดือนและเปิ ดนํ้าไหลผ่าน
ตลอดเวลาอัตรา 5 ลิตรต่อนาที สังเกตแล้วบันทึกเวลาและพฤติกรรมการผสมพันธุ์ วางไข่
2.3 การฟักไข่
2.3.1 เก็บไข่ตะพาบหับ โดยทําเครื่ องหมาย X ด้านบนสุ ดของไข่ พร้อมเขียนหมายเลข
แสดงลําดับที่ของไข่ในหลุม (ภาพที่ 2) เพื่อแสดงตําแหน่งเดิมของไข่ที่พบในหลุมและป้ องกันการเปลี่ยน
ตําแหน่งไข่เมื่อนําไปฟัก เป็ นการป้ องกันอิทธิพลของการเปลี่ยนตําแหน่งไข่ต่ออัตราการฟัก (วชิระ และ
อ้อมเดือน, 2549) บันทึกจํานวนไข่ในรังและวันที่วางไข่

1 ซม.
ภาพที่ 2 เครื่ องหมายแสดงตําแหน่งเดิมของไข่ในหลุมและลําดับที่ของไข่ตะพาบหับ
2.3.2 วัดขนาดและชัง่ นํ้าหนักไข่ทุกฟอง จากนั้นนําไข่มาฟักในถังไฟเบอร์กลาสกลม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร โดยใช้ทรายละเอียดรองพื้นถังไฟเบอร์กลาสหนา
10 เซนติเมตร นําไข่มาเรี ยงแล้วกลบทับด้วยทรายหนาประมาณ 10 เซนติเมตร เตรี ยมความชื้นของทราย
เริ่ มต้นที่ 6 เปอร์เซ็นต์ ตามวิธีที่ใช้ในการศึกษาความชื้นของดินตามที่กล่าวอ้างใน วชิระ (2539) จากสูตร
ความชื้น (เปอร์เซ็นต์)

=

(นํ้าหนักตัวอย่าง-นํ้าหนักตัวอย่างแห้ง)
นํ้าหนักตัวอย่างแห้ง

x 100

ควบคุมความชื้นโดยพ่นนํ้าเป็ นละอองเหนือทรายทุกวัน ในเวลาประมาณ 09.00 น. เพื่อให้
ความชื้นคงที่
2.3.3 ตรวจสอบอุณหภูมิระหว่างการฟักไข่ตะพาบหับทุก 4 ชัว่ โมง ด้วยอุปกรณ์บนั ทึก
ข้อมูลอุณหภูมิ (temperature data logger) ยีห่ อ้ iButton รุ่ น DS1921H-F5 โดยบันทึกอุณหภูมิของอากาศ
บริ เวณเหนือถังไฟเบอร์กลาส และบันทึกอุณหภูมิของทรายที่ระดับเดียวกับไข่ในถังฟักไข่
2.3.4 เมื่อไข่ตะพาบหับมีอายุ 7 เดือน ทําการย้ายไข่ไปแยกฟักในช่องที่ก้ นั ด้วยแผ่น
พลาสติกในกล่องพลาสติกขนาด 20x30x15 เซนติเมตร เพื่อให้ทราบว่าลูกตะพาบหับได้จากไข่ฟองใด ตาม
วชิระ และอ้อมเดือน (2549) เปลี่ยนวัสดุฟักไข่จากทรายละเอียดเป็ นเวอร์มิคูไลท์ (vermiculite) ผสมนํ้าอัตรา
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1:1 โดยนํ้าหนัก แล้วบันทึกนํ้าหนักไข่และวัสดุฟักเป็ นนํ้าหนักเริ่ มต้น ชัง่ นํ้าหนักกล่องฟักไข่ทุกสองวัน พ่น
ละอองนํ้าให้มีน้ าํ หนักเท่ากับนํ้าหนักเริ่ มต้นเพื่อควบคุมความชื้น เมื่อไข่ตะพาบหับฟักเป็ นตัว นํามาวัดความ
กว้างและความยาวกระดองหลังด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์ที่มีความละเอียดทศนิยม 2 ตําแหน่ง และชัง่ นํ้าหนัก
ลูกตะพาบหับแรกเกิดทุกตัวด้วยเครื่ องชัง่ ไฟฟ้ ามีความละเอียดทศนิยม 2 ตําแหน่ง บันทึกจํานวนลูกตะพาบหับ
ที่ฟักและระยะเวลาที่ใช้ในการฟักของแต่ละฟอง เพื่อศึกษาอัตราการฟักและระยะเวลาการฟัก
2.4 การอนุบาลลูกตะพาบหับ
นําลูกตะพาบหับแรกเกิดที่ได้จากการเพาะพันธุ์มาอนุบาลในกล่องพลาสติกขนาด 20x30x15
เซนติเมตร กล่องละ 1 ตัว เปลี่ยนนํ้าทุกวันโดยมีระดับนํ้าสูง 3.5 เซนติเมตร ให้ปลาเป็ ดสับประมาณ 20
เปอร์เซ็นต์ของนํ้าหนักตัว วันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 และ 16.00 น. เป็ นเวลา 7 วัน บันทึกจํานวนตะพาบหับที่
เหลือรอด
2.5 วิเคราะห์คุณสมบัติของนํ้าบ่อเพาะพันธุ์ตะพาบหับเดือนละ 2 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 1 และ
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ดังนี้
อุณหภูมิน้ าํ
ความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH)
ปริ มาณออกซิเจนละลายนํ้า (dissolved oxygen)
ความเป็ นด่าง (alkalinity)
ความกระด้าง (hardness)

วัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบแสดงผลสูงสุ ด-ตํ่าสุ ด หน่วย
เป็ นองศาเซลเซียส (oC)
วัดด้วยเครื่ อง pH meter ยีห่ อ้ Hanna รุ่ น HI 9321
ใช้วิธีไตเตรท ตามวิธีกล่าวอ้างโดยไมตรี และจารุ วรรณ
(2528) หน่วยเป็ น มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)
ใช้วิธีไตเตรท ตามวิธีกล่าวอ้างโดยไมตรี และจารุ วรรณ
(2528) หน่วยเป็ น mg/l
ใช้วิธีไตเตรท ตามวิธีกล่าวอ้างโดยไมตรี และจารุ วรรณ
(2528) หน่วยเป็ น mg/l

3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้อมูลความกว้างกระดอง ความยาวกระดอง ความหนากระดอง นํ้าหนัก ความยาวหาง
ระยะระหว่างบานพับปิ ดขาหลังด้านล่าง ความยาวบานพับปิ ดขาหลังซ้าย ระยะระหว่างบานพับปิ ดขาหลัง
ด้านบน สัดส่ วนระหว่างความยาวบานพับปิ ดขาหลังซ้ายและระยะระหว่างบานพับปิ ดขาหลังด้านล่ าง
(LH/LoH) สัดส่ วนระหว่างระยะระหว่างบานพับปิ ดขาหลังด้านบนและระยะระหว่างบานพับปิ ดขาหลัง
ด้านล่าง (UpH/LoH) สัดส่ วนระหว่างความยาวกระดองและความกว้างกระดอง และสัดส่ วนระหว่างนํ้าหนัก
และความยาวกระดองของพ่อแม่พนั ธุ์ตะพาบหับ ไปทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย Independentsamples t-Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ หากข้อมูลมีการกระจายตัวแบบไม่ปกติทาํ การแปลง
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ข้อมูลเป็ น Arcsin ด้วยวิธี angular transformation (จรัญ, 2523) เพื่อให้ขอ้ มูลมีการกระจายตัวแบบปกติ
(normal distribution)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางแนวนอนของไข่ เส้นผ่านศูนย์กลางแนวตั้งของ
ไข่ นํ้าหนักไข่ตะพาบหับ ความกว้างและความยาวของกระดองหลัง และนํ้าหนักลูกตะพาบหับแรกเกิด ด้วย
การวิเคราะห์สมั ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) การศึกษาครั้งนี้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการศึกษา
1. รูปร่ างลักษณะภายนอก
ตะพาบหับเป็ นตะพาบขนาดเล็ก มีลกั ษณะที่สาํ คัญและสามารถใช้จาํ แนกชนิดได้คือ
กระดองหลัง โค้งสู งคล้ายหมวกทหาร สี เขียวแก่จนถึงสี น้ าํ ตาล เป็ นตะพาบที่มีเชิงหรื อส่ วนของ
กระดองอ่อนที่ยาวเลยขอบกระดองหลังมาเพียงเล็กน้อย บนกระดองหลังลูกตะพาบหับแรกเกิดพบปุ่ มเล็กๆ
เรี ยงเป็ นแนวตามความยาวของกระดองหลัง ประมาณ 24-35 เส้น เมื่อตะพาบโตขึ้นแนวของปุ่ มเหล่านี้ที่อยู่
บนกระดองหลังจะเลือนหายไปคงเหลือเฉพาะในส่วนของเชิงตะพาบด้านข้างๆละ 4-5 เส้น (ภาพที่ 3)
กระดองท้ อง กระดองท้องของลูกตะพาบหับแรกเกิดมีสีเหลืองหรื อส้มอ่อน มีกลุ่มเม็ดสี ดาํ อยู่
กลางลําตัว เมื่อโตขึ้นเม็ดสี เหล่านี้จะหายไป (ภาพที่ 4) กระดองท้องของตัวเต็มวัยมีสีขาวหรื อสี ครี ม ตะพาบหับ
มีกระดองท้องที่มีลกั ษณะเด่นคือมีบานพับ 4 แห่ง (ภาพที่ 5) สําหรับปิ ดระยางค์คือ
ก. บานพับที่กระดองท้องส่ วนหน้าเพื่อปิ ดขาหน้าและหัว
ข. บานพับ 2 อัน ที่กระดองท้องบริ เวณโคนขาหลังทั้งสองข้างเพื่อปิ ดขาหลัง
ค. บานพับเล็กๆบริ เวณโคนหางเพื่อปิ ดหาง
ตะพาบหับวัยเจริ ญพันธุ์บริ เวณกระดองท้องมีผวิ หนังใสมองเห็นกระดูก 7 ชิ้น (ภาพที่ 6) และมี
ชิ้นกระดูกขนาดเล็กเรี ยงตามแนวขอบกระดองด้านท้าย (ภาพที่ 7)

8

แนวปุ่ มบนกระดองหลัง

ลูกตะพาบ

1 ซม.

วัยเจริญพันธุ์

1 ซม.

ภาพที่ 3 ปุ่ มเล็กๆเรี ยงเป็ นแนวตามความยาวของกระดองหลังตะพาบหับ

กลุ่มเม็ดสี

1 ซม.

ลูกตะพาบ

1 ซม.

วัยเจริญพันธุ์

ภาพที่ 4 กลุ่มเม็ดสี ดาํ อยูก่ ลางลําตัวที่ปรากฏที่ทอ้ งตะพาบหับแรกเกิด

ข
ก

ค
ข

ภาพที่ 5 บานพับ 4 แห่ งที่เป็ นลักษณะเด่นของตะพาบหับ
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3
1
2

6
5

7

4

ภาพที่ 6 แผ่นกระดูก 7 ชิ้นที่ดา้ นท้องตะพาบหับ

ชิ้นกระดูกขนาดเล็ก

ภาพที่ 7 ชิ้นกระดูกขนาดเล็กเรี ยงตามแนวขอบกระดองหลังด้านท้ายของตะพาบหับ
2. ความแตกต่ างระหว่ างเพศ
จากการศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศของตะพาบหับวัยเจริ ญพันธุ์ พบว่าหางตะพาบหับเพศผู ้
ยาวเลยขอบกระดองออกมา (ภาพที่ 8) โดยมีความยาวหางที่วดั จากส่ วนที่เลยขอบกระดองท้องออกมาเพศผูม้ ี
ค่าเฉลี่ ย 12.48+3.46 มิ ลลิ เมตร ขณะที่ หางตะพาบเพศเมี ยไม่ โผล่ พน้ ขอบกระดอง มี ความยาวหางเฉลี่ ย
4.48+4.48 มิลลิเมตร เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) ขณะที่ความ
กว้างกระดอง ความยาวกระดอง ความหนากระดอง นํ้าหนัก ระยะระหว่างบานพับปิ ดขาหลังด้านล่าง ความ
ยาวบานพับปิ ดขาหลังซ้าย ระยะระหว่างบานพับปิ ดขาหลังด้านบน สัดส่ วนระหว่างความยาวบานพับปิ ดขา
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หลังซ้ายและระยะระหว่างบานพับปิ ดขาหลังด้านล่าง สัดส่ วนระหว่างระยะระหว่างบานพับปิ ดขาหลัง
ด้านบนและระยะระหว่างบานพับปิ ดขาหลังด้านล่าง สัดส่ วนระหว่างความยาวกระดองและความกว้าง
กระดอง และสัดส่ วนระหว่างนํ้าหนักและความยาวกระดอง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1)

ก

เพศผู้

เพศเมีย

ข

เพศเมีย
ภาพที่ 8 ความแตกต่างของความยาวหางตะพาบหับเพศเมียและเพศผู ้
ก. ด้านบน
ข. ด้านท้อง

เพศผู้
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความกว้างกระดอง ความยาวกระดอง ความหนากระดอง นํ้าหนัก ความยาวหาง ระยะ
ระหว่างบานพับปิ ดขาหลังด้านล่าง ความยาวบานพับปิ ดขาหลังซ้าย ระยะระหว่างบานพับปิ ดขาหลังด้านบน
สัดส่ วนระหว่างความยาวบานพับปิ ดขาหลังซ้ายและระยะระหว่างบานพับปิ ดขาหลังด้านล่ าง สัด ส่ ว น
ระหว่างระยะระหว่างบานพับปิ ดขาหลังด้านบนและระยะระหว่างบานพับปิ ดขาหลังด้านล่ าง สัด ส่ ว น
ระหว่างความยาวกระดองและความกว้างกระดอง และสัดส่ วนระหว่างนํ้าหนักและความยาวกระดองของพ่อ
แม่พนั ธุ์ตะพาบหับ
ลักษณะ
เพศเมีย
เพศผู ้
ความกว้างกระดอง (มม.)
120.59+11.31 a
121.87+12.74 a
ความยาวกระดอง (มม.)
141.63+15.75 a
142.42+15.50 a
58.11+7.19 a
ความหนากระดอง (มม.)
61.23+8.48 a
นํ้าหนัก (ก.)
543.41+204.54 a
544.19+185.60 a
ความยาวหาง (มม.)
4.48+4.48a
12.48+3.46b
ระยะระหว่างบานพับปิ ดขาหลังด้านล่าง (มม.)
35.72+4.46 a
35.65+4.78 a
56.37+6.64 a
ความยาวบานพับปิ ดขาหลังซ้าย (มม.)
56.08+6.89 a
ระยะระหว่างบานพับปิ ดขาหลังด้านบน (มม.)
67.47+7.54 a
67.77+7.60 a
สัดส่ วนระหว่างความยาวบานพับปิ ดขาหลังซ้ายและ
ระยะระหว่างบานพับปิ ดขาหลังด้านล่าง
1.57+0.12 a
1.59+0.13 a
สัดส่ วนระหว่างระยะระหว่างบานพับปิ ดขาหลังด้านบน
1.91+0.16 a
และระยะระหว่างบานพับปิ ดขาหลังด้านล่าง
1.89+0.13 a
1.17+0.06 a
สัดส่ วนระหว่างความยาวกระดองและความกว้างกระดอง
1.17+0.07 a
3.74+0.95 a
สัดส่ วนระหว่างนํ้าหนักและความยาวกระดอง
3.74+1.03 a
หมายเหตุ
อักษรภาษาอังกฤษที่กาํ กับตัวเลขในแถวเดียวกันต่างกันแสดงความแตกต่างกันทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
3. การเพาะพันธุ์ตะพาบหับในทีก่ กั ขัง
3.1 การผสมพันธุ์และวางไข่
การเพาะพันธุ์ตะพาบหับในที่กกั ขังตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552 โดยใช้แม่พนั ธุ์ขนาดความ
ยาวกระดองเฉลี่ ย 141.63+15.75 มิ ล ลิ เ มตร นํ้า หนัก เฉลี่ ย 543.41+204.54 กรั ม พ่ อ พัน ธุ์ ข นาดความยาว
กระดองเฉลี่ย 142.42+15.50 มิลลิเมตร นํ้าหนักเฉลี่ย 544.19+185.60 กรัม พบว่าตะพาบหับวางไข่ต้ งั แต่ พ.ศ.
2548 โดยพบตะพาบหับผสมพันธุ์ในนํ้าในช่วงเวลากลางวันระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม ใช้เวลาใน
การผสมพันธุ์ประมาณ 10-15 นาที ตะพาบหับวางไข่ในช่ วงเวลากลางคืนระหว่างเดือนกันยายนถึง
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กุมภาพันธ์ โดยในปี พ.ศ. 2548 ตะพาบหับวางไข่ในเดือนพฤศจิกายน จํานวน 4 รัง พ.ศ. 2549 วางไข่เดือน
ตุลาคม พฤศจิกายนและธันวาคม จํานวน 4, 1 และ 2 รัง ตามลําดับ และในปี พ.ศ. 2551 ตะพาบหับวางไข่ใน
เดือนกุมภาพันธ์ กันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน จํานวน 1, 1, 7 และ 3 รัง ตามลําดับ (ตารางที่ 2) ในรอบ
3 ปี มีการวางไข่สูงสุ ดในเดือนตุลาคม 47.82 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือเดือนพฤศจิกายน 34.78 เปอร์ เซ็นต์
การศึกษาครั้งนี้ พบตะพาบหับวางไข่รวม 23 รังโดยในปี พ.ศ. 2548 พบไข่จาํ นวน 4 รัง พ.ศ. 2549 และ 2551
ตะพาบหับวางไข่ 7 และ 12 รัง ตามลําดับ (ตารางที่ 2) คุณสมบัติของนํ้าในบ่อเพาะพันธุ์ตะพาบหับในรอบปี
2551-2552 มีดงั นี้ ปริ มาณออกซิ เจนละลายนํ้า 1.8-7.1 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 19.0-31.1 องศาเซลเซียส
ความเป็ นกรดเป็ นด่าง 6.56-7.79 ความเป็ นด่าง 56-204 มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้าง 107-286 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และปริ มาณแอมโมเนีย (NH3) 0.1-2.75 มิลลิกรัมต่อลิตร
ตารางที่ 2 ความถี่การวางไข่ของตะพาบหับในรอบปี
พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
ค ว า ม ถี่ ใ น
ก า ร ว า ง ไ ข่
(เปอร์เซ็นต์)

จํานวนรัง
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

ต.ค
4

1
4.35

พ.ย
4
1

ธ.ค
2

1
7
3
4.35 47.82 34.78 8.70

รวม
4
7
12
100

3.2 จํานวนไข่ต่อรัง
ตะพาบหับวางไข่รวมทั้งสิ้ น 23 รัง โดยมีจาํ นวนไข่ 3-7 ฟองต่อรัง (ตารางที่ 3) ความถี่ของการ
วางไข่ที่ 3, 4, 5, 6 และ 7 ฟองต่อรัง เท่ากับ 2, 11, 6, 2 และ 2 ครั้งในรอบ 3 ปี ตามลําดับ คิดเป็ น 8.70, 47.83,
26.09, 8.70 และ 8.70 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ภาพที่ 9)
3.3 ระยะเวลาฟักและอัตราการฟัก
ไข่ตะพาบหับฟักระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิ งหาคม ใช้เวลาในการฟักไข่ 204-302 วัน มีอตั รา
การฟักในแต่ละรังแตกต่างกันตั้งแต่ 0-100 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3)
ไข่ตะพาบหับมีระยะการพัฒนาของตัวอ่อนที่แตกต่างกัน
พบว่าไข่ตะพาบหับที่ได้จากการ
วางไข่ใน พ.ศ. 2551 จากรังที่ 1 เมื่อไข่อายุได้ 249 วัน ได้ทาํ การแกะไข่จาํ นวน 1 ฟอง พบตัวอ่อนพัฒนาได้ดี
ตาโต หัวโตเมื่อเทียบกับลําตัว มีระยางค์ครบแต่ไม่สมบูรณ์ มีไข่แดง (yolk) ใหญ่มาก (ภาพที่ 10)
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ภาพที่ 9 ความถี่และเปอร์เซ็นต์ของจํานวนไข่ตะพาบหับที่พบต่อรัง

ภาพที่ 10 ตัวอ่อนตะพาบหับอายุ 249 วัน
3.4 ขนาดไข่และลูกตะพาบหับแรกเกิด
ไข่ตะพาบหับมีลกั ษณะค่อนข้างกลม เปลือกไข่แข็งสี ขาว ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางแนวตั้ง
เส้นผ่านศูนย์กลางแนวนอน และนํ้าหนักของไข่ตะพาบหับเฉลี่ยเท่ากับ 25.30+1.64 มิลลิเมตร, 26.72+1.93
มิลลิเมตร และ 10.17+1.56 กรัม ตามลําดับ ส่ วนความกว้างและความยาวของกระดองหลังลูกตะพาบหับแรก
เกิดเฉลี่ยเท่ากับ 27.33+1.77 มิลลิเมตร และ 31.38+3.19 มิลลิเมตร ขณะที่น้ าํ หนักของลูกตะพาบหับแรกเกิด
เฉลี่ยเท่ากับ 7.84+1.16 กรัม (ตารางที่ 4)
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พบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางแนวตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางแนวนอน นํ้าหนักไข่ตะพาบหับ ความกว้าง
และความยาวของกระดองหลัง และนํ้าหนักลูกตะพาบหับแรกเกิด มีความสัมพันธ์ในรู ปเชิงเส้นและทิศทาง
เดียวกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 3 พิสัยวันที่วางไข่ วันที่ฟัก จํานวนไข่ต่อรัง จํานวนไข่ที่ฟัก ระยะเวลาฟัก อัตราการฟัก ของตะพาบหับ
จากการเพาะพันธุ์ในที่กกั ขัง
ปี รังที่ วันที่วางไข่
วันที่ฟัก
ระยะเวลา จํานวนไข่/รัง จํานวนไข่ที่ อัตราการฟัก
ฟัก (วัน)
(ฟอง)
ฟัก
(%)
2548 1
7 พ.ย.
29 มิ.ย. 49
234
5
1
20
2
11 พ.ย.
4
0
0
3
11 พ.ย.
5
0
0
4
21 พ.ย.
5
0
0
2549 5
4 ต.ค. 18 มิ.ย. -12 ก.ค. 50 257-281
4
4
100
6
4 ต.ค.
11-18 มิ.ย. 50
250-257
4
4
100
7
30 ต.ค.
12 ก.ค. 50
255
4
4
100
8
30 ต.ค.
12 ก.ค. 50
255
7
3
42.86
9
28 พ.ย.
12 ก.ค. 50
226
4
2
50
10
20 ธ.ค.
12 ก.ค. 50
204
4
1
25
11
20 ธ.ค.
12 ก.ค. 50
204
7
5
71.43
0
0
4
12 ก.พ.
2551 12
0
0
5 มิ.ย. 52
5
29 ก.ย.
249
13
33.33
2
3 ก.ค. 52
6
8 ต.ค.
268
14
33.33
1
3 ก.ค. 52
3
8 ต.ค.
268
15
100
4
28 ก.ค. 52
4
8 ต.ค.
293
16
66.66
2
7-28 ก.ค. 52
3
8 ต.ค.
272-293
17
83.33
5
7-28 ก.ค. 52
6
13 ต.ค.
267-288
18
25
1
28 ส.ค. 52
4
30 ต.ค.
302
19
40
2
5
31 ต.ค. 24 มิ.ย.-28 ส.ค. 52 236-301
20
100
4
4
10 พ.ย.
270-291
21
7-28 ส.ค. 52
0
5
10 พ.ย.
22
100
4
4
10 พ.ย.
290-291
23
27-28 ส.ค. 52
พิสยั
4 ต.ค.-12 ก.พ 11 มิ.ย.- 28 ส.ค 204-302
3-7
0-5
0-100
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยขนาดและนํ้าหนักของไข่และลูกตะพาบหับแรกเกิด
ขนาดกระดองและนํ้าหนักลูกตะพาบแรกเกิด
ขนาดและนํ้าหนักไข่
นํ้าหนัก
ความกว้าง ความยาว
นํ้าหนัก
ปี รังที่ เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)
แนวตั้ง
แนวนอน
(ก.)
(มม.)
(มม.)
(ก.)
2548 1 22.30+0.63 25.52+1.88 7.43+0.15
24.25
26.42
6.25
2 24.60+0.54 25.91+0.92 9.49+0.41
3 22.02+0.85 24.74+1.65 7.10+0.30
4 24.62+0.28 26.54+1.19 9.46+0.32
2549 5 25.72+0.84 26.84+1.06 10.70+0.90 27.24+3.62 29.30+2.18 8.03+0.84
6 24.83+0.89 26.61+1.20 9.83+0.98 27.31+1.21 28.21+0.95 6.73+1.03
7 26.35+0.54 27.48+0.54 11.31+0.27 28.70+0.78 31.56+0.47 8.53+0.15
8 24.08+1.18 24.61+1.30 8.46+1.22 25.53+2.42 27.94+1.38 6.41+0.91
9 25.17+0.07 26.16+1.17 9.77+0.77 27.64+1.51 31.04+0.77 7.49+0.49
23.70
27.11
5.86
10 23.02+0.28 23.94+0.86 7.68+0.24
11 24.19+0.57 26.86+0.93 9.48+0.31 26.88+0.85 28.63+1.16 7.59+0.68
2551 12 24.98+0.26 26.00+0.81 9.61+0.53
13 25.87+0.41 26.84+0.60 10.59+0.35
14 26.53+0.78 27.56+1.02 11.36+0.73 29.82+0.30 35.42+0.19 9.39+0.11
15 25.53+1.09 30.12+2.07 10.82+1.28
30.09
36.76
8.67
16 24.66+0.49 25.36+0.51 9.41+0.44 26.33+0.48 31.30+0.42 6.70+0.30
17 25.88+1.00 33.23+1.89 13.33+0.31 28.16+0.34 35.00+0.57 9.83+0.63
18 26.84+0.46 27.72+1.00 11.99+0.91 28.88+1.18 33.31+0.91 8.83+0.56
19 25.38+0.34 25.68+0.23 10.15+0.46
26.71
32.81
7.60
20 25.92+0.41 26.16+0.49 10.76+0.53 26.47+2.63 32.93+0.92 8.36+0.66
21 26.95+0.29 27.76+0.54 12.13+0.30 28.83+1.20 33.98+1.88 8.97+0.77
22 26.57+0.74 27.51+1.08 11.65+0.89
23 25.74+0.25 29.64+1.22 11.48+0.50 28.12+1.33 32.83+1.70 8.03+0.59
เฉลี่ย 25.30+1.64 26.72+1.93 10.17+1.56 27.33+1.77 31.38+3.19 7.84+1.16

16
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางแนวตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางแนวนอน นํ้าหนักไข่ ความ
กว้างและความยาวของกระดองหลัง และนํ้าหนักลูกตะพาบนํ้าแรกเกิด
EGG_V
EGG_V

EGG_H

EGG_WT

BABY_CW

BABY_CL

BABY_WT

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

1
.
49
.601(**)
.000
49
.900(**)
.000
49
.745(**)
.000
49
.781(**)
.000
49
.816(**)
.000
49

EGG_H EGG_WT BABY_CW
.601(**)
.900(**)
.745(**)
.000
.000
.000
49
49
49
1
.811(**)
.597(**)
.
.000
.000
49
49
49
.811(**)
1
.717(**)
.000
.
.000
49
49
49
.597(**)
.717(**)
1
.000
.000
.
49
49
49
.649(**)
.781(**)
.679(**)
.000
.000
.000
49
49
49
.714(**)
.888(**)
.760(**)
.000
.000
.000
49
49
49

BABY_CL BABY_WT
.781(**)
.816(**)
.000
.000
49
49
.649(**)
.714(**)
.000
.000
49
49
.781(**)
.888(**)
.000
.000
49
49
.679(**)
.760(**)
.000
.000
49
49
1
.782(**)
.
.000
49
49
.782(**)
1
.000
.
49
49

** แสดงความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
หมายเหตุ
EGG_V
หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางแนวตั้งของไข่ตะพาบหับ
EGG_H
หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางแนวนอนของไข่ตะพาบหับ
EGG_WT
หมายถึง นํ้าหนักไข่ตะพาบหับ
BABY_CW หมายถึง ความกว้างกระดองหลังลูกตะพาบหับแรกเกิด
BABY_CL หมายถึง ความยาวกระดองหลังลูกตะพาบหับแรกเกิด
BABY_WT หมายถึง นํ้าหนักลูกตะพาบหับแรกเกิด
4. อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิทราย
จากข้อมูลอุณหภูมิอากาศตั้งแต่ พ.ศ. 2548-2552 พบว่าตะพาบหับวางไข่ในช่วงอุณหภูมิในรอบ
เดือนตั้งแต่ 13.4-36.5 องศาเซลเซียส และฟักออกเป็ นตัวในช่วงอุณหภูมิในรอบเดือนตั้งแต่ 24.0-39.0 องศา
เซลเซียส (ภาพที่ 11) ขณะที่อุณหภูมิของทรายที่ระดับเดียวกับไข่ในถังไฟเบอร์กลาสอยูท่ ี่ 21.9-37.0 องศา
เซลเซียส
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ภาพที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาวางไข่และเวลาฟักของตะพาบหับกับอุณหภูมิอากาศ
อุณหภูมิสูงสุ ด
อุณหภูมิเฉลี่ย
วางไข่ปี 2548
วางไข่ปี 2549
ไข่ชุดปี 2548 ฟัก
ไข่ชุดปี 2549 ฟัก

อุณหภูมิต่าํ สุ ด
วางไข่ปี 2551
ไข่ชุดปี 2551 ฟัก
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5. การอนุบาลลูกตะพาบหับ
เมื่อนําลูกตะพาบหับมาอนุบาลในกล่องพลาสติกกล่องละ 1 ตัว โดยให้ปลาสับวันละ 2 ครั้งใน
เวลา 8.30 และ 16.00 น. เป็ นเวลา 7 วัน พบว่าลูกตะพาบหับมีอตั ราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์
สรุปและวิจารณ์ ผล
1. รูปร่ างลักษณะภายนอก
จากการศึกษารู ปร่ างลักษณะภายนอกของตะพาบหับ (Lissemys scutata) พบว่ามีลกั ษณะที่
แตกต่างอย่างเห็นได้ชดั จากตะพาบพันธุ์พ้นื เมืองของไทยชนิดอื่นเช่น ตะพาบม่านลาย (Chitra chitra)
ตะพาบนํ้า (Amyda cartilaginea) คือมีบานพับปิ ดระยางค์ท้ งั หมดของร่ างกาย และกระดองท้องมีผวิ หนังใส
มองเห็นกระดูก 7 ชิ้น แต่ลกั ษณะเช่นนี้พบได้เช่นเดียวกันกับตะพาบที่อยูใ่ น genus เดียวกันซึ่งมีอีกหนึ่งชนิด
คือตะพาบหับอินเดีย (Lissemys punctata Bonnaterre, 1789) โดยมีความแตกต่างกันคือตะพาบหับอินเดียมี
ลําตัวสี เหลืองและมีลายจุดสี อ่อนกว่าสี กระดองหลังกระจายอยูท่ วั่ ไปบนกระดองหลัง
2. ความแตกต่ างระหว่ างเพศ
จากการศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศเมียและเพศผู ้ 12 ลักษณะ (ตารางที่ 1) พบว่าลักษณะที่
สามารถใช้แยกเพศเมียและเพศผูต้ ะพาบหับได้คือความยาวหาง โดยเพศเมียมีความยาวหางน้อยกว่าเพศผู ้
หางสั้นไม่โผล่พน้ ขอบกระดองหลังออกมา ขณะที่ในเพศผูห้ างจะโผล่พน้ ขอบกระดองออกมา (ภาพที่ 8) ซึ่ง
ลักษณะของความยาวหางที่แตกต่างกันในเพศเมียและเพศผูเ้ ป็ นลักษณะหนึ่ งที่ใช้แยกเพศ โดยเต่าเพศผูม้ ี
ความยาวหางที่มากกว่าเป็ นลักษณะเด่นที่พบในสัตว์กลุ่มเต่า (Goin and Goin, 1971; Highfield, 1996) เช่น
ตะพาบไต้หวัน Pelodiscus sinensis Gray, 1844 และตะพาบนกยูง Nilssonia formosa (Gray, 1869) (Ernst
and Barbour, 1989) แต่อย่างไรก็ตามพบว่าตะพาบหับเพศผูเ้ มื่อตื่นตกใจจะหดหางเข้ากระดองอาจทําให้การ
คัดแยกเพศอาจผิดพลาดได้ ดังนั้นในขั้นตอนการแยกเพศต้องไม่ทาํ ให้ตะพาบหับตกใจหรื ออาจรอให้ตะพาบ
หายตื่นตกใจก็จะยืดหางออกมา
3. การเพาะพันธุ์ตะพาบหับในทีก่ กั ขัง
ตะพาบหับผสมพันธุ์ในเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม และวางไข่ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์ซ่ ึงเป็ นช่วงอุณหภูมิต่าํ ในรอบปี (ภาพที่ 11) ต่างจากตะพาบพันธุ์พ้นื เมืองของไทยชนิดอื่นเช่น
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ตะพาบม่านลายที่ส่วนใหญ่ผสมพันธุ์เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และวางไข่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึง
เมษายน (Kitimasak et al., 2003) ซึ่งเป็ นช่วงที่อุณหภูมิสูงขึ้น ด้วยพฤติกรรมของตะพาบหับที่วางไข่ในช่วง
อุณหภูมิต่าํ อาจทําให้ตวั อ่อนภายในไข่หยุดการพัฒนาและรอจนถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่นอุณหภูมิที่สูงขึ้น
ตัวอ่อนจึงเริ่ มพัฒนาแล้วฟักออกมาในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิ งหาคม (ตารางที่ 3) ซึ่งเป็ นช่วงจังหวะที่
เหมาะสมคือเป็ นฤดูฝน (ภาพผนวกที่ 1) มีอาหารสําหรับลูกตะพาบหับอย่างเพียงพอเช่นเดียวกับลูกสัตว์น้ าํ
ชนิดอื่นๆ จากภาพที่ 10 พบว่าตัวอ่อนตะพาบหับอายุ 249 วัน มีการพัฒนาอยูใ่ นระยะเดียวกันกับตัวอ่อนเต่า
Chelydra serpentina อายุ 70 วัน ฟักที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ใช้เวลาฟักไข่ท้งั หมด 140 วัน (Yntema,
1968) แสดงว่าการพัฒนาของตัวอ่อนตะพาบหับเกิดขึ้นหลังจากการวางไข่แล้วเป็ นเวลานาน ทําให้ระยะเวลา
ฟักของไข่ตะพาบหับนานถึง 204-302 วัน เมื่อเปรี ยบเทียบกับไข่เต่าพื้นเมืองของไทยใช้เวลาฟัก 45-113 วัน
เช่นไข่ตะพาบม่านลายใช้เวลาฟัก 59+3 วัน (Kitimasak et al., 2003) ไข่ตะพาบนํ้าใช้เวลาฟัก 74-95 วัน
(วชิระ, 2539) ยกเว้นไข่เต่านาที่ใช้เวลาฟัก 97-292 วัน (ตารางผนวกที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกับ Pough et al.
(2001) ที่ได้อธิบายไว้วา่ โดยปกติตวั อ่อนในไข่สตั ว์กลุ่มเต่าจะพัฒนาจนถึงระยะ late gastrula แล้วหยุด
พัฒนาอยูใ่ นท่อนําไข่ (oviduct) และตัวอ่อนในไข่จะพัฒนาต่อเมื่อเต่าวางไข่ออกมา แต่มีไข่เต่าบางชนิดไม่
พัฒนาเป็ นตัวอ่อนหลังวางไข่ทนั ทีรอจนปัจจัยแวดล้อมเหมาะสมจึงเริ่ มพัฒนา เช่นเต่า Kinosternon baurii
วางไข่ในฤดูใบไม้ร่วงแล้วไข่ไม่พฒั นาตลอดฤดูหนาวแต่เริ่ มพัฒนาในฤดูใบไม้ผลิเมื่ออากาศอบอุ่นขึ้น และ
เรี ยกปรากฏการณ์ดงั กล่าวว่า diapause
คุณสมบัติของนํ้าในบ่อเพาะพันธุ์ตะพาบหับมีปริ มาณออกซิเจนละลายนํ้า 1.8-7.1 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร อุณหภูมิ 19.0-31.1 องศาเซลเซียส และปริ มาณแอมโมเนีย (NH3) 0.1-2.75 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งตํ่ากว่า
เกณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงสัตว์น้ าํ (ไมตรี , 2530) เนื่องจากของเสี ยที่ตะพาบขับออกมานั้นมีปริ มาณ
แอมโมเนียสูงมาก และแม้วา่ ปริ มาณออกซิเจนละลายนํ้าค่อนข้างตํ่าแต่เนื่องจากตะพาบหายใจด้วยปอดจึงไม่
มีผลต่อการดํารงชีวิตของตะพาบหับ
ไข่ตะพาบหับมีรูปร่ างกลม สี ขาว เช่นเดียวกับไข่ตะพาบนํ้า (วชิระ และอ้อมเดือน, 2549) และ
ไข่ตะพาบม่านลาย (Kitimasak et. el, 2003) แต่มีขนาดเล็กกว่า เมื่อศึกษาเส้นผ่านศูนย์กลางแนวตั้งไข่ เส้น
ผ่านศูนย์กลางแนวนอนไข่ นํ้าหนักไข่ตะพาบหับ ความกว้างและความยาวของกระดองหลัง และนํ้าหนักลูก
ตะพาบหับแรกเกิด พบว่ามีความสัมพันธ์ในรู ปเชิงเส้นและทิศทางเดียวกัน เช่นเดียวกันกับไข่และลูก
ตะพาบนํ้า (วชิระ และอ้อมเดือน, 2549)
ตะพาบหับวางไข่จาํ นวน 3-7 ฟองต่อรัง ซึ่งใกล้เคียงกับตะพาบหับอินเดียที่ Vijaya (1981)
รายงานว่าพบไข่ 8 ฟองต่อรัง ขณะที่ตะพาบนํ้าที่มีความยาวของกระดองหลัง 35-46 เซนติเมตร วางไข่
จํานวน 6-14 ฟองต่อรัง (วชิระ, 2539) ตะพาบม่านลายความยาวกระดองหลัง 84-98.5 เซนติเมตร วางไข่ 4588 ฟอง (Kitimasak et al., 2003) ดังนั้นจํานวนไข่ต่อรังของตะพาบแต่ละชนิดอาจขึ้นกับขนาดของชนิด
ตะพาบด้วยหรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือตะพาบชนิดที่มีขนาดเล็ก จะให้จาํ นวนไข่ต่อรังน้อยกว่าชนิดของตะพาบ
ที่มีขนาดใหญ่
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อัตราการรอดตายของลูกตะพาบหับที่อายุ 7 วัน เท่ากับ 100 เปอร์ เซ็นต์ แสดงว่าแม้ลูกตะพาบหับ
ที่ใช้ระยะเวลาในการฟั กไข่นานเมื่อเทียบกับตะพาบพันธุ์พ้ืนเมืองของไทย แต่เมื่อฟั กออกมาแล้วมีความ
แข็งแรงทําให้อตั ราการรอดตายสู ง ดังนั้นโอกาสของความสําเร็ จในการเพาะพันธุ์ตะพาบหับในที่กกั ขังเพื่อ
ปล่อยคืนสู่ ธรรมชาติ ย่อมมีความเป็ นไปได้สูง ซึ่ งจะทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการอนุ รักษ์ตะพาบหับ
สื บไป
จากการศึกษาครั้งนี้สรุ ปได้วา่ สามารถแยกเพศตะพาบหับจากลักษณะภายนอกได้จากความยาว
หางโดยตะพาบหับเพศผูม้ ีความยาวหางมากกว่าเพศเมีย และสามารถเพาะพันธุ์ตะพาบหับในที่กกั ขังได้โดย
ใช้ระยะเวลาฟักไข่ 204-302 วัน
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาการเพาะพันธุ์ตะพาบหับครั้งนี้ ทําให้ทราบว่าตะพาบหับใช้เวลาในการฟั กไข่
นานมากกว่าเต่าพันธุ์พ้ืนเมืองของไทย ซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้อตั ราการฟั กไม่แน่ นอนตั้งแต่ 0-100 เปอร์ เซ็นต์
ดังนั้นควรศึกษาถึงปั จจัยที่สามารถลดระยะเวลาการฟั กไข่ลงเพื่อลดความเสี่ ยงต่อการสู ญเสี ย และอาจเป็ น
การเพิ่มอัตราการฟั กให้สูงขึ้น เช่นการฟักไข่ที่อุณหภูมิแตกต่างกันและการใช้ชนิดของวัสดุฟักที่แตกต่างกัน
เพื่อหาปั จจัยที่เหมาะสมในการฟักไข่ตะพาบหับต่อไป
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ คุณชุติพงค์ ว่องส่ งสาร ที่ให้การสนับสนุนในการทําการวิจยั และตรวจ แก้ไข
เอกสารวิชาการ คุณณรงค์ศกั ดิ์ ศิริชยั พันธุ์ คุณศศิวิมล ปิ ติพรชัย และคุณพรณิ ชา ปิ ตตาทะโน ที่ให้คาํ ปรึ กษา
ชี้แนะ และแก้ไขเอกสารวิชาการ ขอบคุณคุณนฤนาท เผือกจีน คุณสกล รักษาธรรม คุณรัตนาวดี กิจจา คุณ
สงกรานต์ เผือกจีน และคุณเช้า ดําเลิศ ที่ให้ความช่วยเหลือระหว่างการทดลอง และขอขอบคุณสถานี
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีที่อนุเคราะห์ขอ้ มูลประกอบการศึกษา
เอกสารอ้างอิง
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ตารางผนวกที่ 1 ระยะเวลาฟักไข่ของเต่าพันธุ์พ้นื เมืองของประเทศไทย
วงศ์
ชื่อไทย
ชื่อสามัญ
1. เต่าเหลือง
2. เต่าเดือย
3. เต่าหก

Elongated Tortoise
Impressed Tortoise
Asian Brown Tortoise

Platysternidae

4. เต่าปูลู

Emydidae

5. เต่ากระอาน
6. เต่าลายตีนเป็ ด

Siamese Big-headed
Turtle
Mangrove Terrapin
Painted Terrapin

7. เต่าหับ
Asian Box Turtle
8. เต่าแดงหรื อเต่าใบไม้ Asian leaf Turtle
9. เต่าปากเหลือง
Indian Black Turtle
10. เต่าทับทิม
11. เต่าหวาย
12. เต่าจัน

Malayan Flat-shelled
Turtle
Giant Asian Pond Turtle
Keeled Box Turtle

ระยะเวลาฟักไข่
(วัน)
45-64
ไม่มีขอ้ มูล
63-69

แหล่งอ้างอิง
Liat and Das, 1999
ไม่มีขอ้ มูล
Liat and Das, 1999

Indotestudo elongata (Blyth, 1853)
Manouria impressa (Gunther,1882)
Manouria emys (Schlegel and
Muller,1844)
Platysternon megacephalum
pequense Gray, 1831
Batagur baska (Gray, 1830)
Callagur borneoensis (Schlegel and
Muller,1844)
Cuora amboinensis (Daudin, 1802)
Cyclemys dentate (Gray,1831)
Melanochelys trijuga
(Schweigger,1812)
Notochelys platynota (Gray, 1834)

ไม่มีขอ้ มูล

ไม่มีขอ้ มูล

66-68
85-98

Liat and Das, 1999
Liat and Das, 1999

70-100
82
60-65

Liat and Das, 1999
Liat and Das, 1999
Ernst and Barbour, 1989

ไม่มีขอ้ มูล

ไม่มีขอ้ มูล

Heosemys grandis (Gray, 1860)
Pyxidea mouhotii ( Gray,1862)

99-113
97-108

Liat and Das, 1999
Weser, 1989
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Testudinidae

ชื่อวิทยาศาสตร์

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)
วงศ์

ชื่อไทย

13. เต่าจักร
14. เต่าดํา
15. เต่าบัว

Spiny Hill Turtle
Black Marsh Turtle

Yellow-headed Temple
Turtle
16. เต่านา
Malayan Snail-eating
Turtle
17. ตะพาบนํ้า
Asiatic Softshell Turtle
18. ตะพาบม่านลาย
Siamese Narrow-headed
Softshell
19. ตะพาบม่านลายพม่า Myanmar Narrow-Headed
Softshell Turtle
20. ตะพาบแก้มแดง
Malayan Softshell Turtle
21. ตะพาบหับ
Burmese Flapshell Turtle
22. ตะพาบหัวกบ
Asian Giant Softshell
Turtle

ชื่อวิทยาศาสตร์
Heosemys spinosa ( Gray,1831)
Siebenrockiella crassicollis
(Gray,1831)
Hieremys annandalii (Boulenger,
1903)
Malayemys subtrijuga (Schlegel and
Müller, 1844)
Amyda cartilaginea (Boddaert, 1770)
Chitra chitra Nutphand, 1986
Chitra vandijki Mccord & Pritchard,
2002
Dogania subplana (Geoffroy, 1809)
Lissemys scutata (Peters, 1868)
Pelochelys cantorrii (Owen, 1853)

ระยะเวลาฟักไข่
(วัน)
ไม่มีขอ้ มูล
60-80

แหล่งอ้างอิง
ไม่มีขอ้ มูล
Liat and Das, 1999

ไม่มีขอ้ มูล

ไม่มีขอ้ มูล

97-292

Liat and Das, 1999

74-95
55-65

วชิระ, 2549
Kitimasak et al., 2003

ไม่มีขอ้ มูล

ไม่มีขอ้ มูล

72
204-302
ไม่มีขอ้ มูล

Rudloff, 1990
ผลการศึกษานี้
ไม่มีขอ้ มูล
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Trionychidae

ชื่อสามัญ

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)
วงศ์
Cheloniidae

ชื่อไทย

23. เต่าตะนุ
24. เต่ากระ

25. เต่าหญ้า
26. เต่าหัวโต
Dermochelyidae 27. เต่ามะเฟื อง

ชื่อสามัญ
Green Turtle
Hawksbill Sea Turtle
Kemp’s Ridley Sea Turtle
Loggerhead Sea Turtle
Leatherback Sea Turtle

ชื่อวิทยาศาสตร์

ระยะเวลาฟักไข่
(วัน)
45-60
52-74

Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)
Eretmochelys imbricate (Linnaeus,
1766)
Lepidochelys kempii (Garman, 1880) 50-70
Caretta caretta (Linnaeus, 1758)
49-71
Dermochelys coriacea (Linnaeus,
53-74
1766)

แหล่งอ้างอิง
Ernst and Barbour, 1989
Ernst and Barbour, 1989
Ernst and Barbour, 1989
Ernst and Barbour, 1989
Ernst and Barbour, 1989
25

26

ภาพผนวกที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาวางไข่และเวลาฟักของตะพาบหับกับปริ มาณนํ้าฝน
ปริ มาณนํ้าฝน
วางไข่ปี 2548
วางไข่ปี 2549
ไข่ชุดปี 2548 ฟัก
ไข่ชุดปี 2549 ฟัก
หมายเหตุ ไม่มีขอ้ มูลปริ มาณนํ้าฝนปี 2552

วางไข่ปี 2551
ไข่ชุดปี 2551 ฟัก

