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บทคัดย่อ
ทาการศึกษา วิจัย และรวบรวมข้อมูลเต่าทะเลของไทย ทัง้ ในอดีตและปัจจุบัน วิเคราะห์
ข้อมูล จาแนกชนิดและจัดทากรอบการจาแนกชนิดเต่าทะเลทีพ่ บในประเทศไทย ตามระบบอนุกรมวิธาน
ศึกษารายละเอียดชีววิทยาและพฤติกรรมของเต่าทะเลไทย ศึกษารวบรวมข้อมูลการแพร่พันธุเ์ ต่าทะเลจาก
แหล่งวางไข่เต่าทะเลต่างๆ ของไทย ศึกษาระบบการสืบพันธุก์ ารเจริญเติบโตของตัวอ่อนเต่าทะเล ศึกษา
วงจรชีวติ และการเดินทางย้ายถิน่ โดยการทาการติดเครื่องหมายเต่าทะเล
และการใช้เทคโนโลยี่สื่อสาร
ดาวเทียมในการติดตามการเดืนทางของเต่าทะเล พบว่าเต่าทะเลที่วางไข่ในน่านน้าไทย ส่วนใหญ่มแี หล่ง
อาศัยและแหล่งอาหารในอาณาเขตน่านน้าของต่างประเทศต่างๆ ซึ่งหลายแห่งต้องมีการเดินทางระยะไกล
เป็นระยะทางกว่า 1,200 กิโลเมตร ทาการรวบรวมผลการศึกษาวิจยั ที่สาคัญที่ได้ดาเนินการในประเทศไทย
วิเคราะห์ปญ
ั หาและสาเหตุทที่ าให้เต่าทะเลของไทยลดจานวนลง กาหนดข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข และ
ร่วมดาเนินการอนุรักษ์เต่าทะเลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกเต่าทะเลเพื่อ
ปล่อยสู่ธรรมชาติ ทาการรวบรวมข้อกาหนดและกฎหมายที่เกีย่ วกับการอนุรักษ์เต่าทะเล ผลการศึกษา
จัดทาเอกสารเผยแพร่เพื่อในการประกอบการศึกษาและการรอนุรักษ์ของผู้เกี่ยวข้องต่อไป
คาสาคัญ: เต่าทะเล ชนิด ชีววิทยา การแพร่กระจาย พฤติกรรม การเดินทางย้ายถิ่น การอนุรักษ์
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ABSTRACTS
Study on sea turtle of Thailand have been carried out for long times. This report
provides the all information on sea turtle in Thailand base on the existing research data and long
term monitoring study along nesting beaches. The occurrence species in Thai waters were
described in systematic format. Sea turtle nesting areas, number of nesters, nesting behavior and
reproductive biology as well as their life cycle were described. The study on migratory pattern of
sea turtles in Thailand using satellite transmitted technology performed the information that most
sea turtles had long distance migration. Thos female turtles have their feeding grounds mostly in
neighbor countries. Sea turtle nesting beaches were protected, the head started project have been
carried out in order to increase the natural population. The biology and conservation strategy of
sea turtles in Thailand including existing laws and regulations for conserved sea turtle of Thailand
have been described in this report.
Keywords: Sea turtle, species, distribution, biology, behavior, migration, and conservation.
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เต่าทะเลไทย: ชนิด ชีววิทยา การศึกษาและการอนุรกั ษ์
คานา
เต่าทะเลเป็นสัตว์อยู่ในกลุม่ สัตว์เลื้อยคลาน
จัดเป็นสัตว์เลือดเย็นที่อุณหภูมใิ นร่างการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม หายใจด้วยปอด อาศัยอยู่ในทะเล มีกระดองแข็งปกคลุมร่างกายลักษณะ
เป็นเกล็ด ยกเว้นเต่ามะเฟืองกระดองจะเป็นคล้ายแผ่นหนังหนา เท้าทั้งสี่แบนกว้างแบบใบพายสาหรับว่าย
น้า เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนตัวใต้น้า ปากเป็นจะงอยคมและแข็งแรง สาหรับขบแทะอาหาร ซึ่งได้แก่
กุ้ง ปู ปลา และหอย หรือพืชและสัตว์อื่นที่มีเปลือกแข็ง เต่าทะเลเป็นสัตว์ที่ถือกาเนิดในโลกไม่น้อยกว่า 200
ล้านปีก่อน จากหลักฐานการพบซาก Fossil ของบรรพบุรษุ เต่าทะเลอายุกว่า 200 ล้านปี (Bustard, 1973)
เต่าทะเลเป็นสัตว์ที่ววิ ัฒนาการมาจาก สัตว์เลื้อยคลานยุคแรกๆ ที่อาศัยในทะเล และยังคงรูปร่างเดิมมาจวบ
จนปัจจุบัน จึงถือว่าเต่าทะเลเป็นสัตว์ดึกดาบรรพ์ชนิดหนึ่ง
ในอดีตมีเต่าทะเลขึ้นวางไข่จานวนมาก แหล่งวางไข่เต่าทะเลทีส่ าคัญๆของไทย ได้ให้มีการว่า
ประมูลเพื่อการจัดการดูแล และเก็บไข่เต่าทะเลเพื่อการค้ามาช้านาน ในระยะแรกผู้ประมูลได้จะต้องเสียค่า
บารุงพันธุ์เต่าเป็นรายปี ต่อมาเมื่อมีการศึกษาเรื่องเต่าทะเลมากขึ้นโดยกรมประมง กรมประมงจึงได้
กาหนดให้ให้มีการออกกฎเกณฑ์เพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลคือ ไข่เต่าทะเลจานวนประมาณ 20% จะต้อง
นามาเพาะฟักเพื่อปล่อยลูกเต่าคืนสู่ทะเล เพื่อเพิ่มพันธุใ์ นธรรมชาติในทุกปี อย่างไรก็ตามจานวนเต่าทะเลก็
ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี จนเมื่อปี พ.ศ. 2526 การว่าประมูลไข่เต่าทะเลจึงได้ถูกยกเลิกไปเนื่องจากจานวน
เต่าทะเลเหลือน้อยมาก ไม่คมุ้ ค่ากับการประมูล และอีกประการหนึ่งเป็นนโยบายของกรมประมงทีต่ ้องทา
การอนุรักษ์เต่าทะเลไว้ จึงต้องลดการใช้ประโยชน์ลง อย่างไรก็ตามจานวนเต่าทะเลในประเทศไทยยังคง
ลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สาเหตุมาจากหลายประการด้วยกัน จึงต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด โดย
การห้ามใช้ประโยชน์จากเต่าทะเลอย่างเด็ดขาด และได้จัดให้เต่าทะเลเป็นสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยได้มี
การร่วมมือกันอนุรักษ์เต่าทะเลอย่างแพร่หลาย เพื่อให้เต่าทะเลคงอยู่เป็นทรัพยากรที่สาคัญของประเทศ
ต่อไป นอกจากนั้นเต่าทะเลเป็นสัตว์ที่มีการเดินทางย้ายถิ่น มีแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารกว้างไกล จึงมี
การเดินทางไปมาและอาศัยอยูใ่ นพื้นที่หลายประเทศ
จึงจัดให้เต่าทะเลเป็นทรัพยากรร่วมกันในภูมิภาค
ดังนั้นการอนุรักษ์หรือการกาหนดมาตรการ การดูแลคุม้ ครองพันธุ์เต่าทะเล จึงต้องมีการประสานงานและ
กาหนดแนวทางร่วมกันในระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกัน
เอกสารฉบับนี้จึงทาการรวบรวมข้อมูลด้านชีววิทยา ชีวประวัตแิ ละพฤติกรรมของเต่าทะเลไทย
การดาเนินการวิจัยและอนุรักษ์ฟื้นฟูเต่าทะเลไทย ที่ดาเนินการอยู่และแนวทางในการอนุรักษ์คุ้มครองเต่า
ทะเลไทยในอนาคต ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นข้อมูลเนื้อหาสาระที่สามารถนาไปเป็นความรู้ และเพือ่ การศึกษา
หรือการใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. ศึกษาชนิด แหล่งวางไข่ ชีววิทยา พฤติกรรม การแพร่กระจาย การเดินทางย้ายถิ่น แหล่งอาหาร
และแหล่งอาศัยของเต่าทะเลในประเทศไทย
2. รวบรวมผลการศึกษาวิจัยที่สาคัญๆ สรุปสาระผลการศึกษาต่างๆ
3. วิเคราะห์สถานภาพเต่าทะเลในประเทศไทย สาเหตุการลดลงและแนวโน้มในอนาคต
4. วิเคราะห์กาหนดมาตรการการอนุรักษ์เต่าทะเลในประเทศไทย รวบรวมผลการดาเนินการอนุรักษ์
เต่าทะเลที่ดาเนินการอยู่ในประเทศไทย
5. รวบรวมกฎหมายและมาตรการการอนุรักษ์เต่าทะเลต่างๆ ของไทย

อุปกรณ์และวิธกี าร
1. สถานที่ศึกษา สารวจแหล่งวางไข่เต่าทะเล รวบรวมข้อมูลทีม่ ีการศึกษาทั้งแหล่งวางไข่เต่าทะเลฝั่ง
ทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทย
2. ศึกษาชนิด การแพร่กระจายของเต่าทะเลที่พบ ทาการจาแนกชนิด บันทึกข้อมูลการขึ้นวางไข่
ศึกษาชีววิทยาและพฤติกรรมการวางไข่ จากแหล่งวางไข่เต่าทะเลต่างๆ และพฤติกรรมของเต่า
ทะเลชนิดต่างๆ
3. ศึกษาพฤติกรรมและชีววิทยาของเต่าทะเลโดยละเอียดทัง้ เต่าทะเลในธรรมชาติ และเต่าทะเลในบ่อ
เลี้ยงที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
4. ทาการติดเครื่องหมายเต่าทะเลที่ขึ้นวางไข่ เพื่อติดตามการเดินทางและแหล่งที่พบรวบรวมข้อมูล
จากการศึกษาติดตามการเดินทางของเต่าทะเลโดยใช้เครื่องส่งสัญญาณดาวเทียม ที่เคยศึกษาไว้
5. รวบรวมไข่เต่าทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ มาทาการเพาะฟัก และอนุบาลลูกเต่าทะเลเพื่อปล่อยกลับสู่
ทะเลเมื่อมีขนาดโตขึ้น
6. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุการลดลงของเต่าทะเล ทั้งจากภัยธรรมชาติและภัยจากมนุษย์
วิเคราะห์มาตรการการอนุรักษ์เต่าทะเลไทย
7. รวบรวมข้อมูล มาตรการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เต่าทะเลของไทย
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ลักษณะการจาแนกชนิดเต่าทะเลไทย
ลักษณะกระดอง
- ไม่เป็นสันนูน
- มีเกล็ดคลุมกระดอง

ลักษณะกระดอง
- เป็นสันนูนตามยาว 5 สัน
- ไม่มีเกล็ดบนกระดอง

- เกล็ดบนกระดองแถว
ข้างมี 4 เกล็ด (C)
- เกล็ดอันแรกไม่ชิดกับ
เกล็ดขอบคอ (nuchal)
V1

V2 C1
C2
V3
C3
V4
C4
V5

เต่ามะเฟือง Leatherback turtle
(Dermochelys coriacea)

- เกล็ดบนกระดองแถวข้าง
5 เกล็ด (C)
- เกล็ดอันแรกชิดกับเกล็ด
ขอบคอ (nuchal)
V1 C1
V2 C2
V3

V1 C1
V2 C2

C3

C3

V3
C4
V4 C5
V5 C6
V6 C7

C4
V4
C5

V5

เต่าหัวฆ้อน Loggerhead turtle
(Caretta caretta)

- เกล็ดบนหัวตอนหน้า (prefrontal)
2 เกล็ด
- เกล็ดบนกระดองไม่ซ้อนกัน

- เกล็ดบนกระดองแถวข้าง
6-8 เกล็ด (C)
- เกล็ดอันแรกชิดกับเกล็ด
ขอบคอ (nuchal)

เต่าหญ้า Olive ridley Turtle
(Lepidochelys olivacea)

- เกล็ดบนหัวตอนหน้า (prefrontal)
4 เกล็ด
- เกล็ดบนกระดองซ้อนทับกัน

prefrontal

เต่าตนุ Green turtle
(Chelonia mydas)

เต่ากระ Hawksbill turtle
(Erethmochelys imbricata)

แผนผังแสดงการจาแนกชนิดเต่าทะเลของไทย (ดัดแปลงมาจาก Limpus, 1992)
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ชนิดของเต่าทะเลทีพ่ บในประเทศไทย (Species found in Thailand)
การจาแนกเต่าทะเลตามหลักวิทยาศาสตร์ ดังนี้
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class:
Sauropsida
Order:
Testudines
Suborder: Cryptodira
เต่าทะเลทั่วโลกพบจานวน 8 ชนิดด้วยกัน แต่ที่พบในประเทศไทยมีเพียง 5 ชนิด (Species) จัด
อยู่ใน 2 วงค์ (Family) คือ
1) วงค์ Cheloniidae มีอยู่ 4 ชนิดด้วยกัน คือ
1. เต่าตนุ, Green turtle (Chelonia mydas, Linnaeus 1758)
ลักษณะเด่น: เกล็ดบนส่วนหัวตอนหน้า (Prefrontal scute) มี
จานวน 1 คู่เกล็ดบนกระดองแถวข้าง (Costal scute) มี จานวน 4 เกล็ด
เกล็ดแรกสุดไม่ติดกับเกล็ดขอบคอ (Nuchal scute) ลักษณะขอบของ
เกล็ดจะเชื่อมต่อกันไม่ซ้อนกัน สีสันและลวดลายสวยงาม โดยมีกระดอง
สีน้าตาลอมเหลืองมีลายริว้ สีจางกว่ากระจายจากส่วนกลางเกล็ด จึงมีชื่อ
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเต่าแสงอาทิตย์
ขนาด: โตเต็มทีค่ วามยาวกระดองประมาณ 150 เซนติเมตร
น้าหนักถึง 200 กก. ขนาดโตถึงแพร่พันธุ์ได้ความยาวกระดองประมาณ 80 เซนติเมตร
อาหาร: เต่าตนุเป็นเต่าทะเลชนิดเดียวที่กินพืชเป็นอาหารเมื่อพ้นช่วงวัยอ่อนแล้ว อาหาร
หลักได้แก่ พวกหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเลชนิดต่าง ๆ เต่าตนุในวัยอ่อนจะกินทัง้ พืชและเนื้อสัตว์
การแพร่กระจาย: แหล่งวางไข่ของเต่าตนุพบมากในอ่าวไทย บริเวณเกาะคราม จ.
ชลบุรี เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางฝั่งทะเลอันดามันพบที่ เกาะหูยง ของหมู่เกาะสิมิลัน, เกาะ
สุรินทร์ และหมู่เกาะตะรุเตา และพบประปรายหาดทรายฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา
2. เต่ากระ, Hawksbill turtle (Erethmochelys imbricata,
Linnaeus 1766)
ลักษณะเด่น: จะงอยปากค่อนข้างแหลมงุม้ คล้ายปากเหยี่ยว
เกล็ดบนส่วนหัวตอนหน้า (Prefrontal scute, Pf) มี 2 คู่ เกล็ดบนหลัง
แถวข้าง (Costal scute) มีจานวนข้างละ 4 เกล็ด เกล็ดอันแรกไม่ชิดกับ
เกล็ดขอบคอ (Nuchal scute) ลักษณะเด่นชัดคือ เกล็ดบนกระดองมี
ลวดลายริ้วใสสวยงาม และลักษณะเกล็ดซ้อนกันเห็นได้ชัดเจน
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ขนาด: โตเต็มที่ความยาวกระดองประมาณ 100 เซนติเมตร น้าหนักประมาณ 120 กก.
ขนาดโตถึงขั้นแพร่พันธุ์ได้ประมาณ 70 เซนติเมตร
อาหาร: เต่ากระอาศัยอยู่ตามแนวปะการัง โดยเฉพาะเมื่อขนาดเล็กจะอาศัยตามชายฝั่ง
น้าตื้น กินสัตว์จาพวกฟองน้า, หอย และพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังต่าง ๆ และสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆ เป็น
อาหาร
การแพร่กระจาย: แหล่งวางไข่เต่ากระพบมากในอ่าวไทยที่เกาะคราม จ.ชลบุรี หมู่เกาะ
ใกล้เคียง และพบกระจัดกระจายเล็กน้อย ที่หมู่เกาะตะรุเตา และเกาะสุรินทร์ ทางฝั่งทะเลอันดามัน
3. เต่าหญ้า, Olive Ridley Turtle (Lepidochelys olivacea, Eschscholtz 1829)
ลักษณะเด่น: กระดองเรียบสีเทาอมเขียว สีสันของกระดองไม่
สวยงามเท่าเต่ากระ และเต่าตนุ ส่วนหัวค่อนข้างโต จะงอยปากมนกว่า
เต่าตนุ ที่แตกต่างกันชัดคือเกล็ดบนส่วนหัวตอนหน้า (Prefront scute)
มีจานวน 2 คู่ และเกล็ดบนกระดองหลังแถวข้าง (Costal scute) มี
จานวน 6-8 แผ่น ในขณะที่เต่ากระและเต่าตนุมีเพียง 4 แผ่น เกล็ดหลัง
แถวข้างอันแรกชิดติดกับเกล็ดขอบคอ (Nuchal scute) และลักษณะ
พิเศษของเต่าหญ้าคือกระดองส่วนท้องแถวกลาง (Inframarginal scale)
มีรูสาหรับขับถ่ายหรือรูเปิดสาหรับประสาทรับความรู้สึก (ยังไม่ทราบระบบการทางานทีช่ ัดเจน) จานวน 5 คู่
ขนาด: เต่าหญ้าเป็นเต่าทะเลที่มีขนาดเล็กที่สุด ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 75-80
เซ็นติเมตร ขนาดน้าหนักถึง 80 กก. ขนาดโตเต็มที่สามารถแพร่พันธุ์ได้ ความยาวกระดองประมาณ
ประมาณ 60-65 เซนติเมตร
อาหาร : เต่าหญ้ากินพวก หอย ปู ปลา และกุ้ง เป็นอาหารจึงอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเล
ทั่วไป มีจะงอยปากใหญ่คมและแข็งแรง สาหรับขบกัดปูและหอยที่มีเปลือกไม่แข็งมากกินเป็นอาหาร
การแพร่กระจาย: แหล่งวางไข่เต่าหญ้าพบมากทางฝัง่ ทะเลอันดามัน บริเวณหาดทราย
ฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลอันดามัน ไม่พบเต่าหญ้าขึ้นวางไข่ฝั่ง
อ่าวไทย
4. เต่าหัวฆ้อน, Loggerhead Turtle (Caretta caretta,
Linneaus 1758)
ลักษณะเด่น: ลักษณะทัว่ ๆ ไปคล้ายเต่าหญ้าและเต่าตนุมาก
ต่างกันที่เกล็ดบนส่วนหัว ตอนหน้า (Prefrontal scute) มีจานวน 2 คู่
เท่ากับเต่าหญ้าแต่เกล็ดบนกระดองหลังแถวข้าง (Costal scute) มี
จานวน 5 แผ่น และแผ่นแรกอยู่ชิดติดกับเกล็ดขอบคอ ลักษณะรูปทรง
ของกระดองหลังจะเรียวเล็กลงมาทางส่วนท้าย
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อาหาร: เช่นเดียวกับเต่าหญ้าคือกินสัตว์จาพวก กุ้ง หอย ปู ปลา เป็นอาหาร
การแพร่กระจาย: ในอดีตเคยมีรายงานพบเต่าหัวฆ้อนวางไข่ทางฝั่งทะเลอันดามัน แต่
ปัจจุบันไม่พบเต่าหัวฆ้อนขึ้นมาวางไข่อีกเลยตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งเข้าใจว่าคงจะสูญพันธุ์
ไปจากแหล่งวางไข่น่านน้าไทยแล้ว แต่มีรายงานพบถูกจับด้วยเครื่องมือประมง และตายเกยตื้นทั้งฝั่งอ่าว
ไทยและฝัง่ ทะเลอันดามัน ซึ่งเข้าใจว่าเป็นประชากรเต่าทะเลจากแหล่งอื่น ของประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามา
อาศัยหรือหาอาหารในน่านน้าไทย
2) วงศ์ Dermochelyidae. มีอยู่เพียงชนิดเดียวคือ
1. เต่ามะเฟือง, Leatherback Turtle (Dermochelys coriacea, Vandelli 1761)
ลักษณะเด่น: เต่ามะเฟืองแตกต่างจากเต่าทะเลชนิดอื่นอย่าง
ชัดเจน ตรงทีม่ ีขนาดใหญ่มาก จัดเป็นเต่าทะเลทีม่ ีขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลก ลักษณะกระดองไม่เป็นเกล็ด มีลักษณะเป็นแผ่นหนังหนาสีดาอาจ
มีแต้มสีขาวประ ๆ ทั่วตัว กระดองเป็นสันนูนตามแนวความยาวจาก
ส่วนหัวถึงท้ายจานวน 7 สัน (รวมขอบข้าง) ไม่มีเกล็ดปกคลุมส่วนหัว
จะงอยปากบนมีลักษณะเป็นหยัก 3 หยัก
ขนาด: ขนาดโตเต็มที่มีความยาวกระดองถึง 250 เซนติเมตร
น้าหนักกว่า 1,000 กก. ขนาด ที่พบขึ้นมาวางไข่ไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร
อาหาร: เต่ามะเฟืองอาศัยอยูใ่ นทะเลเปิด กินอาหารจาพวกพืชและสัตว์ที่ล่องลอยตามน้า
โดยอาหารหลักได้แก่ จาพวกแมงกะพรุน
การแพร่กระจาย: เต่ามะเฟืองปัจจุบันมีจานวนน้อยมาก พบขึ้นมาวางไข่บ้างบริเวณหาด
ทรายฝั่งทะเลอันดามัน ตะวันตกของไทย จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต และหมู่เกาะตรุเตา ไม่เคยมี
รายงานพบเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ในบริเวณอ่าวไทย

แหล่งวางไข่เต่าทะเลของไทย (Nesting areas)
เนื่องจากเต่าทะเลมีวงจรชีวิตทีซ่ ับซ้อน มีการเดินทางโยกย้ายถิ่น และแหล่งอาหารระยะไกล
มาก ครอบคลุมอาณาเขตทะเลของประเทศต่างๆ ในภูมภิ าค จึงได้จัดเต่าทะเลเป็นทรัพยากรร่วมกันใน
ระหว่างภูมิภาค โดยเต่าทะเลที่มีแหล่งกาเนิด แหล่งแพร่พนั ธุ์ในประเทศไทยจะมีแหล่งอาศัยและแหล่ง
อาหารที่อยู่ถาวรในประเทศต่างๆ ของแถบภูมิภาค ในทางตรงกันข้ามเต่าทะเลที่พบหากินอยู่ในน่านน้าไทย
ส่วนหนึ่งจะเป็นประชากรเต่าที่มแี หล่งกาเนิดของประเทศอื่น แหล่งวางไข่เต่าทะเลของไทยแบ่งออกเป็น
แหล่งต่าง ๆ ดังนี้
1. แหล่งวางไข่เต่าทะเล เกาะคราม และเกาะใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งวางไข่เต่าตนุ
และเต่ากระ ทีม่ ากที่สุดของไทย ประกอบด้วยหาดทรายขนาดต่าง ๆ จานวน 14 หาด รอบเกาะ ตั้งอยู่พื้นที่
Long 100O 46 48 ตะวันออก, Lat 1241 24 เหนือ
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2. แหล่งวางไข่เต่าทะเลเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งวางไข่เต่าตนุ และเต่ากระ
มีหาดทรายขนาดเล็กหาดเดียว ความยาวหาด 138 เมตร ตาแหน่งอยู่ที่ Long 100 35 ตะวันออก, Lat
7 13 เหนือ ลักษณะหาดทรายเป็นซากปะการังค่อนข้างหยาบ ไม่เป็นเม็ดทราย จึงมีสีขาวมาก
3. แหล่งวางไข่เต่าทะเล หมู่เกาะพระทอง จ.พังงา ฝัง่ ทะเลอันดามัน เป็นแหล่งวางไข่ของเต่า
หญ้าและเต่ามะเฟือง ประกอบด้วยหาดทราย 3 หาด คือ เกาะระ ตั้งอยู่ ที่ Long 98 16 48 ตะวันออก,
Lat 9 12 36 เหนือ หาดเกาะพระทอง ตัง้ อยู่ Long 98 14 24 ตะวันออก, Lat 9 6 เหนือ และหาด
เกาะคอเขา Long 98 15 36 ตะวันออก, Lat 8 57 เหนือ
4. แหล่งวางไข่เต่าทะเลหาดท้ายเหมือง จ.พังงา ฝั่งทะเลอันดามัน เป็นแหล่งวางไข่ของเต่า
หญ้า และเต่ามะเฟืองประกอบด้วยชายหาดยาวประมาณ 20 กม. อยู่ทะเลฝั่งตะวันตกของไทย ตัง้ อยู่ Long
98 14 24 ตะวันออก, Lat 8 24
เหนือ
5. แหล่งวางไข่เต่าทะเล
ชนิดเต่าหญ้า และเต่ามะเฟือง หาด
สวนมะพร้าว จ.ภูเก็ต ฝั่งทะเลอันดา
มัน ประกอบด้วยหาดทรายยาวฝั่ง
ตะวันตกของไทย ประมาณ 14 กม.
ตั้งอยู่ Long 98 16 48 ตะวันออก
, Lat 8 7 12 เหนือ
6. แหล่งวางไข่เต่าทะเล
ชนิดเต่าตนุ เกาะหูยง หมู่เกาะสิมิลัน
จ.พังงา
ทะเลอันดามันของไทย
ประกอบด้วยหาดทราย ยาวประมาณ
800 เมตร อยู่ฝงั่ ตะวันออกของเกาะ
หนึ่งหรือเกาะหูยง ตั้งอยู่ Long 97
30 54 ตะวันออก, Lat 8 20 51
เหนือ นอกจากนั้นยังพบแหล่งหากิน
อยู่ทั่วไปตลอดแนวชายฝัง่ โดยเฉพาะ
แหล่งหญ้าทะเลและแนวปะการัง
แผนทีแ่ สดงแหล่งวางไข่เต่าทะเลของไทย
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จานวนเต่าทะเลทีข่ นึ้ วางไข่ (Number of nest recorded)
ในอดีตเคยมีเต่าทะเลขึ้นวางไข่จานวนมากในแหล่งวางไข่เต่าทะเลแต่ละแห่ง จนสามารถนา
ไข่เต่าทะเลมาใช้ประโยชน์ในทางการค้ามาช้านาน โดยแหล่งวางไข่เต่าทะเลที่สาคัญๆ ได้เปิดให้มีการ
ประมูลเก็บไข่เต่าทะเลเพื่อการค้า โดยผูป้ ระมูลจะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าบารุงพันธุ์เต่าทะเล ต่อมามี
การเพิ่มมาตรการอนุรักษ์เต่าทะเลมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนจากค่าบารุงพันธุ์เต่ามาเป็น การเพาะพันธุ์เต่าทะเล
ปล่อยสู่ทะเลแทน
ตารางที่ 3 จานวนหลุมไข่เต่าทะเลที่รวบรวมได้จากแหล่งวางไข่เต่าทะเลต่างๆ (* = ไม่ได้จาแนกชนิดเต่า
ข้อมูลเต่ามะเฟืองรวมกับเต่าหญ้า, ข้อมูลจาก สุพจน์, 2544 และ สมชาย และมิคมินทร์ 2547)
ปี
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

ฝั่งทะเลอันดามัน
เต่าหญ้า
เต่ามะเฟือง
360*
235*
255*
192*
87*
92*
88*
no data
123*
58*
36*
13
17
14
3
11
31
16
7
11
13
5
14
6
4
3
0
3
18
NA
4

เต่าตนุ
no data
no data
no data
no data
no data
no data
no data
no data
no data
no data
12
44
68
32
39
46
80
64
67
82
40

ฝั่งอ่าวไทย
เต่าตนุ
เต่ากระ
390
119
933
123
251
90
904
126
289
69
259
69
411
27
295
64
478
78
215
39
255
51
223
42
257
50
235
64
292
99
162
47
140
43
114
65
98
44
118
58
75
70

หมายเหตุ* ในอดีตการเก็บข้อมูลทางฝั่งทะเลอันดามันขาดความละเอียด จึงเป็นข้อมูลรวม
ไม่ได้แยกชนิดของเต่าทะเล และปี 2548 ไม่มขี ้อมูลเต่าหญ้าเนือ่ งจากเกิดภัยพิบัติ Tsunami
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จะเห็นว่าจานวนเต่าหญ้าและเต่ามะเฟืองทีว่ างไข่ลดลงอย่างมาก เหลือไม่ถึง 10 รังต่อปี ในปี
2545 นั่นคือเหลือเพียงประมาณ 1-2% ของในอดีต หรือกล่าวได้ว่าเต่าหญ้าและเต่ามะเฟืองของไทย อยู่ใน
ภาวะวิกฤตทีใ่ กล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ส่วนเต่าตนุและเต่ากระมีแนวโน้มลดลงอย่างช้า ๆ แต่ตอ่ เนื่องเช่นกัน
เนื่องจากแหล่งวางไข่เต่าตนุและเต่ากระทั้งในอ่าวไทย และเกาะหูยงทางฝั่งทะเลอันดามัน ล้วนอยู่ในความ
ดูแลของทหารเรือ ผู้คนทั่วไปไม่สามารถขึ้นเกาะได้หากไม่ได้รบั อนุญาต ปัญหาเรื่องการลักลอบเก็บไข่เต่า
ทะเลจึงน้อยมาก ปัญหาใหญ่จงึ มาจากการประมงที่หนาแน่นมากในอ่าวไทย และมีการประมงหลายชนิดที่
ขาดความรับผิดชอบและเป็นอันตรายต่อเต่าทะเล นอกจากนัน้ มีปัจจัยหลายประการทีท่ าให้เกิดการเสื่อม
โทรมของทรัพยากรชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารของเต่าทะเลอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้
เกิดผลกระทบโดยตรงต่อประชากรเต่าทะเล
ส่วนทางฝัง่ ทะเลอันดามันปัญหาใหญ่ที่สุดในเรื่องของการ
พัฒนาการท่องเทีย่ ว ทาให้แหล่งวางไข่เต่าทะเลส่วนใหญ่ ซึ่งมีหาดทรายที่สวยงาม ถูกบุกรุกเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว และไม่มีความเหมาะสมในการเป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเลอีก จึงทาให้เต่าทะเลลดลงอย่างรวดเร็ว

หาดทรายแหล่งวางไข่เต่าทะเลเกาะหูยง หมูเ่ กาะสิมลิ นั จังหวัดพังงา
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ชีววิทยาของเต่าทะเล (Sea turtle biology)
การมองเห็น (Sight)
เต่าทะเลเหมือนสัตว์เลื้อยคลานทั่วไปคือมีสายตาสั้นเมื่ออยูบ่ นบก แต่สายตาจะใช้ได้ดขี ึ้นเมื่อ
อยู่ใต้น้า เนื่องจากการหักเหของแสงในน้า จากการศึกษาทดลองในเต่าหัวค้อน (Caretta caretta) ได้สรุปว่า
เต่าหัวค้อนสามารถจาแนกสีและใช้สายตาในการหาอาหารได้ อย่างไรก็ตามสายตาของเต่าทะเลจะมีความ
แตกต่างกันอย่างมากระหว่างอยูใ่ นน้าและอยู่บนบก (Bartol and Musick, 2003) ความแตกต่างเนื่องมาจาก
น้าทะเลที่เป็นตัวกลางซึ่งมีความหนาแน่นกว่าอากาศ ดังนั้นในช่วงที่แม่เต่าทะเลขึ้นมาบนหาดเพื่อวางไข่
ในช่วงนี้ถ้าเราพบและหยุดนิง่ อยู่กับที่ เต่าทะเลจะไม่ผิดสังเกตุและมีพฤติกรรมเป็นไปตามปกติ แต่ถ้าเรา
เคลื่อนไหวเต่าทะเลจะมีปฏิกิรยิ าทันที เนื่องจากสามารถจับภาพการเคลื่อนไหวได้ ดังนั้นในบางครั้งการเดิน
ตรวจตราเฝ้าเต่าทะเล ขณะที่เต่าทะเลกาลังเดินขึ้นมาบนหาดเพื่อวางไข่ ถ้ามีคนเดินอยูบ่ นหาดก็จะตกใจ
และหันกลับลงทะเลไป ที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ แสงไฟจะมีผลต่อสายตาของเต่าทะเลอย่างมาก ลูกเต่า
ทะเลแรกเกิดจะอาศัยแสงราไรของขอบฟ้า กาหนดทิศทางในการมุ่งหน้าสู่ทะเล แต่ถ้าในบริเวณใกล้เคียงมี
สิ่งให้แสงสว่างมากกว่า เช่นมีการจุดไฟหรือตะเกียง ลูกเต่าทะเลจะหันทิศทางมาทางแสงไฟทันที ดังนั้น
บริเวณหน้าหาดถ้ามีเรือประมงมาก แสงสว่างมากอาจทาให้ลูกเต่าทะเล พากันไปติดอวนชาวประมงได้ ใน
แม่เต่าทะเลก็เช่นกัน กรณีทหี่ าดป่าตอง กะตะ กะรน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในอดีตเป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเลที่
สาคัญแห่งหนึ่ง มีเต่ามะเฟืองขึน้ วางไข่ทุกปี เมื่อประมาณปี
พ.ศ. 2530 ได้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมาก จนหาด
ป่าตองขาดความเงียบสงบไม่เหมาะสมเป็นแหล่งวางไข่เต่า
อีก เนื่องจากแสงไฟและสิ่งก่อสร้างจะรบกวนและทาให้เต่า
ทะเลสับสน และรู้สึกไม่ปลอดภัย จึงไม่มีเต่าทะเลขึ้นมา
วางไข่อีก ดังนัน้ ในการพัฒนาชายหาดโดยเฉพาะแหล่งทีม่ ี
เต่าทะเลขึ้นวางไข่ ควรมีกาหนดควบคุมการใช้แสงสว่างใน
เวลากลางคืน เพื่อลดผลกระทบให้น้อยลง

การดมกลิ่น และการสัมผัสรส (Smell and sense)
สัตว์ที่หายใจด้วยอากาศทั่วไป จะไม่สามารถรับกลิ่นเมื่ออยูใ่ นน้าได้ จมูกเต่าทะเลไม่ได้มีไว้ดม
กลิ่น แต่เต่าทะเลจะสามารถสัมผัสกลิ่นได้ดีเมื่อผ่านสื่อที่เป็นน้า จากการไหลเวียนของน้าผ่านเข้าระบบ
ประสาท
ดังนั้นเต่าทะเลจึงสามารถใช้ประสาทสัมผัสรับทราบคุณสมบัติทางเคมีของสภาพแวดล้อมหรือ
อาหาร จึงสามารถหาอาหารได้แม้ในขณะที่อยูใ่ นสภาพน้าขุ่นมากๆ จากการสังเกตพฤติกรรมการกินอาหาร
ของเต่าทะเล เต่าทะเลจะตื่นตัวเมื่อเวลาให้อาหารลงในบ่อเลี้ยง และจะใช้สายตามองในการจาแนกลักษณะ
ของอาหารก่อนทีจ่ ะกิน อย่างไรก็ตามเมื่องับอาหารแล้ว บางครั้งถ้าไม่ใช่อาหารที่ต้องการก็จะคายทิ้งได้
เช่นกัน จึงเชื่อว่าการสัมผัสอาหารด้วยลิ้นจึงเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในการเลือกกินอาหารด้วย นอกจากการ
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สัมผัสรส เต่าทะเลยังมีประสาทที่ไวต่อการถูกสัมผัสโดยตรงทัง้ ส่วน
ที่เป็นหนังและส่วนกระดอง โดยจะมีการตอบสนองเมื่อถูกสัมผัส
สอดคล้องกับรายงสนของ Bartol and Musick (2003) รายงานถึง
ผลการทดลองของนักวิทยาศาสตร์หลายคน ที่พยายามทดลองว่า
เต่าทะเลสามารถรับกลิ่นหรือสภาพทางเคมีได้หรือไม่ ซึ่งผลการ
ทดลองของหลายคน สอดคล้องกันว่าเต่าทะเลสามารถรับรูก้ ลิ่น
หรือสภาพของเคมีได้ โดยมีการตอบสนองต่อการทดลองถึง 89%
และสามารถรับสารเคมีได้แม้จะมีระดับความเข้มข้นต่า

ภาพ ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล

ความทรงจาต่อแหล่งเกิด (Habitat Imprinting)
เต่าทะเลเป็นสัตว์ที่มวี งจรชีวิตยืนยาว และมีการเดินทางยาวไกลตั้งแต่แรกเกิด เมื่อเกิดเป็นตัว
และลงทะเลก็จะว่ายน้าดิ่งสู่ทะเลเปิดทันที่ และใช้เวลาร่วม 10 ปี หรือมากกว่านี้กว่าจะโตจนสามารถผสม
พันธุ์ได้ และในระหว่างก่อนวัยเจริญพันธุ์ จะเดินทางสู่แหล่งอาหารที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นระยะทางไกลจาก
แหล่งเกิดมาก เป็นที่เชื่อกันว่าไม่ว่าเต่าทะเลจะมีแหล่งอาศัยหรือแหล่งอาหารที่ใด เมื่อพร้อมทีจ่ ะผสมพันธุ์ก็
จะเดินทางกลับสู่แหล่งเพื่อผสมพันธุ์ และวางไข่แพร่พันธุ์ ในการนี้เต่าทะเลจึงต้องเก็บความทรงจาในแหล่ง
เกิด เป็นเวลายาวนาน ซึ่งการเก็บความทรงจานีจ้ าเป็นต้องใช้ ประสาทสัมผัสและการตรวจรับสภาพทาง
เคมีของสิ่งแวดล้อม โดยการเก็บสภาพแวดล้อมของทัง้ ในหาดทรายในขณะที่ลูกเต่ากาลังฟักเป็นตัว และ
เก็บสภาพทางเคมีของสิ่งแวดล้อมในขณะที่ลูกเต่าเกิดและเดินทางลงสัมผัสกับน้าทะเล โดยบันทึกความทรง
จาของภาพทางเคมีเหล่านี้ ไว้ใน
สมองตอนหน้า
ในขณะทีส่ ูด
อากาศ และการสูดน้าทะเลเข้าสู่
ระบบร่างกาย จากรายงานของ
Bartol and Musick (2003)
รายงานการทดลอง
ของ
นักวิทยาศาสตร์ เช่น Koch et.
al., 1969; Manton, 1979 และ
Grassman, 1872 ซึ่งได้ทาการ
ทดลองเกี่ยวกับการรับรู้สภาพทาง
เคมีของแหล่งเกิด ของเต่าทะเล
สะดี ยะโกะ
และสรุปไว้ว่า เต่าทะเลสามารถรับ
รูและจดจาสภาพทางเคมีของสิ่งแวดล้อมในแหล่งเกิดได้ ทั้งสภาพเคมีในหาดทรายและสภาพของเคมีในน้า
ทะเลที่เกิด จึงอธิบายได้ว่าลูกเต่าทะเลเมื่อเกิดในแหล่งใด และเมื่อโตถึงวัยเจริญพันธุ์ ก็จะเดินทางกลับมา
วางไข่ในแหล่งเกิด โดยสามารถจดจา และรอนแรมถึงแหล่งทีต่ ้องการได้
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การได้ยนิ เสียง (Hearing)
เต่าทะเลไม่มีรูหู และใบหู ช่องเปิดของหูจะถูกปิดด้วยเยื่อและหนังหุม้ ดังนั้นประสาทรับเสียง
ของเต่าทะเลจึงมีสมรรถภาพต่ามาก
กระดูกหูชั้นกลางก็ประกอบด้วยกระดูกชิ้นเดียวที่รบั คลื่นความ
สั่นสะเทือน ส่งต่อกระดูกหูชั้นในเพื่อแปลงสัญญาณ (Bustard 1973) ความสามารถในการรับเสียงจึงมีจากัด
โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในอากาศ Bartol and Musick (2003) ได้เสนอผลการศึกษา พบว่าเต่าทะเลจะสามารถรับ
เสียงที่เป็นคลื่นเสียงต่าได้ อย่างไรก็ตามเต่าทะเลมีความสามารถในการรับการสั่นสะเทือนได้ดี โดยเฉพาะ
เมื่ออยู่ใต้น้า ระบบรับเสียงของเต่าทะเลจึงดีกว่าเมื่ออยูใ่ ต้น้า ดังนั้นในขณะทีแ่ ม่เต่าขึ้นวางไข่บนหาดทราย
การพูดคุยปกติของมนุษย์จะไม่รบกวนเต่าทะเล

การหายใจ (Respiration)
เต่าทะเลจัดเป็นสัตว์เลื้อยคลาน อาศัยอยูใ่ นน้า แต่หายใจด้วยปอด ปอดมีขนาดใหญ่ อยู่
ด้านหลังแนบติด กับด้านในของกระดอง ลักษณะปอดมีช่องพรุนคล้ายฟองน้าจานวนมาก มีปริมาตรเก็บ
อากาศได้มาก จึงมีศักยภาพในการแลกเปลี่ยนอากาศสูงมาก ลักษณะทางกายภาพไม่เหมือนปอดของ
สัตว์เลื้อยคลานทั่วไป เต่าทะเลสามารถกลั้นหายใจได้นานเมื่ออยู่ใต้น้า โดยสามารถกลั้นหายใจได้นานถึง
20-54 นาที แต่ถ้าอยู่ในเวลาพักผ่อน เต่าทะเลจะสามารถลดอัดตราการเต้นของหัวใจให้ชา้ ลง การใช้
ออกซิเจนต่ามากๆ จึงสามารถพักผ่อน นิ่งอยูใ่ ต้น้าได้นานเป็นชั่วโมง (2-5 ชั่วโมง Lutcavage and Lutz,
1997) นอกจากนีเ้ ต่าทะเลยังมีพฤติกรรมกินอาหารใต้น้า จึงมีความจาเป็นที่ต้องปรับตัวให้สามารถอยูใ่ ต้น้า
ให้นานขึ้น โดยการที่เลือดของเต่ามะเฟืองจะมีปริมาณเซลล์เม็ดเลือดแดง จานวนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่น จึงมี
ความสามารถในการเก็บออกซิเจนในเลือดได้มากและนาน นอกจากนั้นกล้ามเนื้อของเต่ามะเฟือง ยังมี
ส่วนประกอบของโปรตีน Myoglobin สูง ซึ่งตัวโปรตีนนี้จะสามารถส่งอ๊อกซิเจนไปเลี้ยงและสะสมใน
กล้ามเนื้อได้มากขึ้น (Bustard, 1973)

การว่ายน้า และการดาน้า (Swimming and diving)
เต่าทะเลมีขาทั้งสี่ข้างแบนคล้ายใบพาย ช่วยในการว่ายน้าได้ดี ขาหน้าเรียก Flipper ใช้ในการ
ว่ายน้า เคลื่อนตัวไปข้างหน้า เท้าหลังสองข้างทาหน้าที่บงั คับทิศทาง แต่กจ็ ะใช้ในการเคลื่อนตัวช้าๆ
ในขณะพักผ่อนด้วยเช่นกัน เต่าทะเลสามารถว่ายน้าได้เร็ว ประมาณ 1-3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสามารถ
ว่ายน้าได้ต่อเนื่องทัง้ วันทั้งคืน เต่าทะเลปกติจะหากินอยู่บริเวณชายฝั่ง จะออกทะเลลึกในช่วงการเดินทาง
ย้ายถิ่น พฤติกรรมการเดินทาง ส่วนใหญ่จะว่ายอยูใ่ ต้น้าในเวลากลางวัน และจะว่ายที่ผิวน้าส่วนใหญ่ในเวลา
กลางคืน (สุพจน์ และคณะ 2544)
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พฤติกรรมของเต่ามะเฟืองบางครั้งจะดาน้าลงหา
อาหารใต้พื้นทะเล โดยเฉพาะทะเลลึก จึงสามารถดาน้า ได้ลึก
มาก มีการศึกษาและรายงานว่าเต่ามะเฟืองสามารถดาน้าได้
ลึกกว่า 900 เมตร ในการดาน้าลงไปหาอาหารใต้ทะเลลึก และ
สามารถอยู่ใต้น้าได้ถึง 30-45 นาที (Alessandro et.al. 2006)
จากรายงานของ Lutcavage and Lutz (1997) เต่ามะเฟือง
(Dermochelys coreacea) ดาน้าได้ลึกที่สุดโดยสามารถดาน้า
ได้ถึง 1,000 เมตร รองลงมาเป็นเต่าหญ้า (Lepidochelys
olivacea) 290 เมตร ตามด้วยเต่าหัวค้อน (Caretta caretta)
ดาน้าได้ลึก 233 เมตร ส่วนเต่าตนุ (Chelonia mydas) เต่า
กระ (Erethmochelys Imbricata) จะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่
บริเวณน้าตื้นหรือชายฝั่ง จึงมีรายงานการศึกษาการดาน้าลึก
ประมาณ 20-50 เมตร ช่วงเวลาในการดาน้าปกติจะอยู่ได้นาน
20-54 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเต่าทะเล ถ้าเป็นช่วง
ภาพ ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์
พักผ่อน เต่าทะเลสามารถลดอัตราการเผาผลาญพลังงานลง
จึงสามารถอยู่ได้น้าได้นานกว่าการหาอาหารปกติ

ระบบการกาจัดเกลือแร่ในร่างกาย (Salt secretion)
เต่าทะเลจะได้รับน้าจืดจากอาหารที่กินดื่ม แต่อย่างไรก็ตามปกติเต่าทะเลจะดืม่ น้าทะเลเข้าสู่
ร่างกาย และจะมีระบบกาจัดเกลือแร่ส่วนเกินออกจากร่างกาย ซึ่งจะมีการกาจัดเกลือแร่ส่วนเกินออกจาก
ร่างกายตลอดเวลา โดยมีต่อมสกัดเกลือ (Salt Gland) ซึ่งอยู่บริเวณหลังลูกตา จากรายงานของ LeBuff
(1990) กล่าวว่าความเค็มของเมือกที่ขบั ออกมาจาดตาเต่าทะเล มีความเค็มอยู่ระหว่าง 24.4-47.5 ppt โดย
มีค่าเฉลี่ย 37.8 ppt เกลือแร่ส่วนเกินจะ
ถูกกาจัดออกมาตลอดเวลาทางท่อน้าตา
ดังนั้นในขณะทีแ่ ม่เต่าทะเลขึ้นวางไข่ จะ
เห็นเมือกใสๆ ไหลออกมาทางลูกตา ซึ่ง
ชาวบ้านมีความเชื่อว่าขณะทีแ่ ม่เต่าวางไข่
จะหอบหายใจพร้อมกับร้องไห้นาตาไหล
้
ไปพร้อมกัน จึงดูน่าสงสารมาก เป็น
ความรู้สึกของผู้ที่เคยเฝ้าดูเต่าทะเลขณะ
วางไข่
ซึ่งน้าเมือกที่แม่เต่าทะเลขับ
ออกมานี้ นอกจากเป็นการกาจัดเกลือแร่
ส่วนเกินออกจากร่างกายโดยตรงแล้ว ยัง
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ช่วยไม่ให้ลูกตาแห้งเมื่ออยู่บนบกเป็นเวลานานขณะขึ้นวางไข่
และยังช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่นทรายเข้าตา
ในขณะทีแ่ ม่เต่าทะเลขุดทรายเพือ่ วางไข่อีกด้วย
ปกติเต่าทะเลจะมีการสกัดเกลือแร่ออกจากร่างกาย
ตลอดเวลา แม้ขณะอยู่ในน้า

คุณค่าและประโยชน์ของเต่าทะเล (Sea turtle valuable)
ปัจจุบันเต่าทะเลไทยจัดอยูใ่ นบัญชีรายชื่อสัตว์สงวนบัญชี 1 ของพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่าปี 2535 “ห้ามทาร้าย ห้ามล่า ห้ามฆ่า ห้ามบริโภค ห้ามผลิตและและจาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือ
ชิ้นส่วนทุกชนิดของเต่าและกระทะเล” แต่อย่างไรก็ตามในอดีตเต่าทะเลถูกใช้ประโยชน์เป็นอาหารประเภท
โปรตีนที่สาคัญ ของชุมชนชายฝั่งทะเล และเนื่องจากเมื่อมีผลประโยชน์ทางการค้าขึ้นมา ทาให้การทาลาย
เต่าทะเลจึงสูงมาก การใช้ประโยชน์จากเต่าทะเลที่ผ่านมา คือ

เนือ้ และไข่: ประชาชนในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้ประโยชน์จากเต่าทะเลอย่างมาก
โดยเฉพาะกลุม่ ที่อาศัยอยู่ชายทะเล ในอดีตมีการล่าจับเต่าทะเลอย่างมาก ทั้งเนื้อและไข่เต่าทะเลมีคุณค่า
ทางอาหารมากกว่าเนื้อและไข่สัตว์อื่นๆ โดยในไข่เต่าทะเลมีโปรตีนสูงถึง 92.8% เนื้อเต่าทะเลมีโปรตีน
23% และไขมัน 0.02% (ตรารางที่ 1 และ 2) (บุญเลิศ, 2524)

กระดอง: ผลิตภัณฑ์จากกระดองเต่าทะเลสามารถนามาทาเครือ่ งใช้เครื่องประดับ และเครื่อง
ตกแต่งบ้านเรือนที่มีราคาสูง โดยเฉพาะเต่ากระและเต่าตนุ ซึ่งเกล็ดบนกระดองที่มีสีสันสวยงามและเงา
นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ประเภทเต่าสตั๊ฟเป็นสินค้าทีม่ ีราคาและขายดีมากในอดีต

หนัง: นาไปทาผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง จาพวก เข็มขัด รองเท้า และกระเป๋าถือต่าง ๆ ทีม่ ีราคา
สูง

ไขมัน: นาไปสกัดทาเครื่องประทินผิวและประเภทหัวน้าหอม และเครื่องสาอาง ซึ่งเป็นที่นิยม
ของตลาดอย่างมาก
ตารางที่ 1 คุณค่าทางอาหารของไข่เต่าทะเลเปรียบเทียบกับไข่ไก่และไข่เป็ด (จาก Penyaporn, 1957)
ชนิด

โปรตีน (%)

แคลเซีย่ ม
(mm.)

เหล็ก
(mm.)

ฟอสฟอรัส
(mm.)

วิตามิน B1
(m.)

วิตามิน B2
(m.)

แคลอรี่

ไข่เต่าทะเล

92.8

93.58

1.95

227.85

453

442

121.36

ไข่ไก่

86.38

125.93

1.60

204.39

100

290

146.56

ไข่เป็ด

87.37

256.12

0.91

214.46

-

-

189.76

ตารางที่ 2 คุณค่าทางอาหารของเนื้อเต่าทะเลเปรียบเทียบกับเนือ้ สัตว์ชนิดอื่น (ที่มา บุญเลิศ, 1981)
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ชนิด

โปรตีน (%)

ไขมัน (%)

พลังงาน/ 1000 กรัม

เนื้อเต่าทะเล

23.00

0.20

102

เนื้อไก่

21.00

2.00

109

เนื้อวัว

19.00

19.00

147

เนื้อปลาทู

20.63

4.28

ไม่มีข้อมูล

เนื้อกุ้งแชบ๊วย

18.86

0.94

ไม่มีข้อมูล

เนื้อปูทะเล

17.45

0.58

ไม่มีข้อมูล

เนื้อหมึกกล้วย

15.55

0.22

ไม่มีข้อมูล

เนื้อหอยแมลงภู่

10.76

1.07

ไม่มีข้อมูล

ภาพไข่เต่าทะเลและเต่าทะเลสตัฟ๊ ซึ่งในอดีตมีการจาหน่ายทั่วไปตามร้านอาหาร
และร้านขายของที่ระลึก
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วงจรชีวติ ของเต่าทะเล (Sea turtle life cycle)
ช่วงฤดูการวางไข่เต่าทะเล (Nesting Season)
ช่วงฤดูการวางไข่เต่าทะเลแตกต่างกันตามชนิดของเต่าทะเลและภูมิประเทศ สาหรับฤดูการ
วางไข่เต่าทะเล ในน่านน้าไทยพบว่า เต่ากระและเต่าตนุขึ้นวางไข่ตลอดปีทงั้ ทางฝั่งทะเลอันดามันและฝั่ง
อ่าวไทย โดยมีช่วงชุกชุมที่สุดอยู่ในราวเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม ส่วนเต่าหญ้า และเต่ามะเฟือง
พบขึ้นมาวางไข่เฉพาะทางฝัง่ ทะเลอันดามัน ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น โดยช่วง
ที่ชุกชุมที่สุดอยู่ระหว่าง กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมกราคม

กร๊าฟแสดงช่วงฤดูการวางไข่ตนุและเต่ากระ ฤดูการวางไข่ของเต่าหญ้าและเต่ามะเฟือง
การจับคูแ่ ละผสมพันธุ์ (Courship and Mating)
เมื่อเต่าทะเลเจริญเติบโตพร้อมที่จะผสมพันธุ์ จะเดินทางไปสู่แหล่งผสมพันธุ์ซึ่งอยู่ไม่ห่างจาก
แหล่งวางไข่ พ่อแม่เต่าทะเลจะอยู่ร่วมกันและผสมพันธุ์ โดยแม่เต่าทะเลหนึ่งตัวอาจผสมกับเต่าตัวผู้หลายตัว
และเช่นเดียวกันเต่าทะเลตัวผูจ้ ะผสมกับตัวเมียหลายตัว จากการศึกษาทางพันธุกรรม (Lutz and Musick,
1997) และจากรายงานของ Chaisuk, Senanan and Mananaunsap (2006) ศึกษาพันธุกรรมเต่าทะเลที่
วางไข่ที่เกาะคราม จังหวัดชลบุรี พบว่าแม่เต่าทะเล 1 ตัว มีการผสมพันธุ์กับเต่าเพศผู้ 2 ตัว และจากการ
สังเกตุเต่าหญ้าในบ่อเลี้ยงของผูเ้ ขียน พบว่าเต่าตัวผู้สามารถผสมพันธุ์กับแม่เต่าได้หลายตัวในฤดูเดียวกัน
และ Miller (1997) รายงานไว้ว่าแม่เต่าทะเลจะมีถุงเก็บน้าเชือ้ จากตัวผู้ สามารถเก็บน้าเชื้อไว้ได้นานถึง
ประมาณ 4 เดือน เพื่อผสมกับไข่แดงเมื่อพร้อม โดยไม่จาเป็นต้องผสมพันธุ์ใหม่ทุกครั้ง เต่าทะเลตัวผู้และ
ตัวเมียไม่มีลักษณะแตกต่างกันที่ชัดเจน ทั่วไปจึงยากทีจ่ ะระบุเพศของเต่าทะเลได้ นอกจากเมื่อเต่าทะเลมี
ขนาดโตวัยรุ่นแล้ว จะมีลักษณะหางยื่นยาวในตัวผู้ เนื่องจากมีอวัยวะเพศอยู่ทโี่ คนหาง และมีช่องเปิดของ
อวัยวะเพศเพียงช่องเดียวกันกับช่องก้น เรียกว่า Cloaca และที่ขาทั้งสี่ข้างจะมีเล็บลักษณะยาวโค้ง สาหรับ
ยึดเกี่ยวขอบกระดองเต่าเพศเมีย ส่วนตัวเมียจะมีหางสั้นมาก ซึ่งเป็นเพียงอวัยวะใช้ในการปล่อยไข่
พฤติกรรมการผสมพันธุ์ จะเกิดบริเวณผิวน้าใกล้ชายฝั่ง ในการสังเกตุจากเต่าทะเลในบ่อเลี้ยง พบว่าเต่า
ทะเลเพศผู้จะมีพฤติกรรมขบกัดส่วนขา และคอเต่าเพศเมียก่อนการผสมพันธุ์ หรือแม้แต่เต่าทะเลเพศผู้
ด้วยกัน ก็ถูกตัวอื่นขบกัดเช่นกัน จึงเห็นได้ว่าเต่าทะเลในบ่อเลี้ยงจะมีแผลเป็นบริเวณคอแทบทุกตัว การ
ผสมพันธุ์เต่าตัวผูจ้ ะขึ้นเกาะหลังตัวเมีย อาศัยเล็บที่ลักษณะโค้งสาหรับเกี่ยวยึดขอบกระดองเต่าตัวเมีย อยู่
บริเวณขาหน้าและขาหลังทั้งสี่ขา้ ง ซึ่งสามารถยึดเกาะได้กระชับ แม้มีคลื่นลมก็สามารถยึดติดได้ โดยหน้าที่
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ในการว่ายน้าเป็นของเต่าตัวเมียที่จะพาไป เต่าตัวผูจ้ ะสอดส่วนหางเข้าประกบช่องเปิดอวัยวะเพศ (Cloaca)
ของตัวเมีย และปล่อยน้าเชื้อ (Sperm) เต่าทะเลจะใช้เวลาในการจับคู่ผสมพันธุ์นานถึง 30 นาที หรืออาจ
เป็นชั่วโมง (จากการสังเกตุเต่าหญ้าในบ่อเลี้ยงที่สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและ
ป่าชายเลน) หลังจากผสมพันธุแ์ ล้วประมาณ 2-4 อาทิตย์ ก็จะพร้อมการวางไข่ โดยการพัฒนาแรกเริ่มจาก
เซลล์ไข่แดงขนาดเล็กซึ่งเรียกว่า Follicle จานวนหลายร้อยเซลล์จะพัฒนาจนโตเป็นไข่แดง และเนื่องจาก
เต่าทะเลแต่ละตัวสามารถวางไข่ได้หลายครั้งในแต่ละฤดู จึงมีจานวนไข่แดงในท้องจานวนมาก มีขนาด
ลดหลั่นกันไปเป็นชุด ๆ คล้ายไข่ในท้องไก่ ขนาดใหญ่ที่สุดของชุดแรกเมื่อพร้อมทีจ่ ะผสมพันธุ์ไข่แดงจะ
เคลื่อนสู่ท่อรังไข่ ในขณะเดียวกันไข่ก็ได้รับการผสมจากน้าเชือ้ และจะสร้างไข่ขาว (Albumen) หุ้มและ
พัฒนาเปลือก (Egg shell) หุ้มไข่ภายในท่อไข่ ซึ่งในระยะนีไ้ ข่พร้อมที่จะถูกปล่อยออกสู่หลุมฟัก

a)

b)

ภาพ a) เต่าหญ้าเพศผู้เพศเมีย และ b) การผสมพันธุใ์ นบ่อเลี้ยงที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
พฤติกรรมการวางไข่ (Nesting behavior)
เต่าทะเลจะเลือกหาดทรายที่เงียบสงบในช่วงเวลากลางคืน ส่วนมากเลือกในช่วงเวลาที่น้าขึ้น
สูงสุดหรือช่วงที่พระจันทร์กาลังขึ้น โดยแม่เต่าจะคลานขึ้นมาจากทะเล มาบนหาดทรายบริเวณที่สูงกว่าแนว
ที่น้าขึ้นสูงสุด เพื่อไม่ให้น้าทะเลซึมเข้าถึงบริเวณหลุมไข่ได้ เมื่อแม่เต่าเลือกทาเลที่เหมาะสมได้แล้วก็จะทา
การขุดหลุมทราย ลักษณะการขุดหลุมทรายโดยใช้ขาหลังขุดและกอบทรายขึ้นมาทิง้ สลับข้างซ้ายขวา ความ
ลึกของหลุมไข่ประมาณ 30-50 เซนติเมตร สาหรับเต่ากระ เต่าตนุ และเต่าหญ้า และลึกประมาณ 60-80
เซนติเมตร สาหรับเต่ามะเฟือง เมื่อแม่เต่าทะเลขุดหลุมได้ลึกตามต้องการแล้ว ก็จะทาการคว้านทรายก้น
หลุม ให้ส่วนก้นหลุมกว้างขึ้นลักษณะหลุม จึงมีลักษณะปากหลุมแคบแต่ก้นหลุมกว้างคล้ายหม้อแขก เพื่อ
เพิ่มพื้นทีใ่ ห้เพียงพอจานวนไข่นบั ร้อยฟอง เมื่อแม่เต่าขุดหลุมได้ขนาดตามที่ต้องการแล้ว ก็จะปล่อยไข่ลง
หลุม โดยการปล่อยไข่ออกจากท่อไข่ครั้งละ 1-3 ฟอง และหยุดและปล่อยสลับกันไป แม่เต่าจะวางไข่เรื่อย ๆ
จนหมดใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที จานวนไข่แต่ละครั้งที่แม่เต่าวางไข่ประมาณ 70-150 ฟอง สาหรับเต่า
กระ เต่าตนุ เต่าหญ้า และ 60-130 ฟองสาหรับเต่ามะเฟือง ขนาดของไข่เต่าทะเลมีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 4 เซนติเมตร ยกเว้นไข่เต่ามะเฟืองจะมีขนาดใหญ่กว่ามาก คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
5.5 เซนติเมตร
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a)

b)

a) เต่าทะเลวางไข่ และ b) ลูกเต่าเกิดเป็นตัวและขึ้นจากหลุมทราย
เมื่อแม่เต่าวางไข่เสร็จแล้วก็จะทาการกลบหลุมทราย โดยใช้ขาหลังกวาดทรายและกดทรายให้
ยุบลงปิดหลุมไข่จนเต็ม (เต่าหญ้าจะมีพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งคือ จะทาการตบหลุมไข่ให้แน่นโดยใช้ขาหน้า
ยกตัวขึ้นและใช้กระดองหน้าอกตบลงบนพื้นทราย ทาสลับกันซ้ายขวาหลาย ๆ ครั้ง) จากนั้นจึงทาการเกลี่ย
ทรายบริเวณทีว่ างไข่เป็นวงกว้าง เพื่ออาพลางบริเวณหลุมไข่ทแี่ ท้จริง เมื่อเสร็จกรรมวิธีวางไข่แล้วแม่เต่าก็
จะคลานลงสู่ทะเลไป โดยไม่กลับมาดูแลไข่เต่าอีกเลย แม่เต่าใช้เวลาตั้งแต่ขึ้นวางไข่จนกลับลงทะเลครั้งละ
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง (Chantrapornsyl and Bhatiyasevi, 1994) แม่เต่ากระและเต่าหญ้าตัวหนึ่งจะขึ้นมา
วางไข่ปีละ 1-3 ครัง้ โดยห่างกันประมาณ 2-3 อาทิตย์ โดยเฉพาะเต่าตนุสามารถวางไข่ได้ 4-8 ครั้งในหนึ่ง
ฤดู ช่วงห่างการวางไข่แต่ละครั้ง 10-30 วัน ส่วนเต่ามะเฟือง จะทิ้งช่วงห่างกันประมาณ 1 เดือน ถึง 40 วัน
(Schulz, 1975) และเนื่องจากแม่เต่าตนุต้องใช้พลังงานมากในการที่จะพัฒนาไข่ให้สมบูรณ์พร้อมทีจ่ ะวางไข่
ในฤดูต่อไป ดังนั้นแม่เต่าตนุส่วนใหญ่ไม่สามารถวางไข่ได้ติดต่อกันทุกปี จะพักตัวอยู่ 2-5 ปี จึงจะพร้อมที่
จะวางไข่อีกครั้ง (วินยั 2545)

ภาพไข่ในท้องเต่ามะเฟืองที่ตายจากการติดเครื่องมือประมง ที่จงั หวัดพังงา แสดงให้เห็นไข่แดงจานวน
ประมาณ 1,200 ฟอง โดยมีไข่ทขี่ นาดโตและมีเปลือกหุม้ พบอยูใ่ นรังไข่ทั้งสองข้าง และไข่ในท้องที่มขี นาด
ต่างๆ กันหลายขนาดเป็นการยืนยันว่าเต่ามะเฟืองสามารถวางไข่ได้หลายครัง้ ในแต่ละฤดู
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ตารางแสดงจานวนไข่ที่แม่เต่าทะเลวางในแต่ละหลุม (Clutch size)
ชนิดเต่าทะเล
เต่าหญ้า เกาะพระทอง
(Lepidochelys olivacea)
เต่าตนุ เกาะหูยง
(Chelonia mydas)
เต่าตนุ เกาะคราม
(Chelonia mydas)

จานวนไข่เต่าทะเลต่อหลุม (Clutch size)
Average
SDV
Max.
Min.
N
111.89
9.59
117
105
1,112

Chantrapornsyl, 1992

111.96

18.75

165

66

671

Kittiwattanawong, 2004

94.97

11.78

119.76

56

14,286

Mananansap, 2001
Kittiwattanawong, 2004

ทีม่ า

การพัฒนาของลูกเต่าและลูกเต่าแรกเกิด (Hatching and emergence)
เมื่อแม่เต่าทะเลวางไข่และกลบหลุมไข่เรียบร้อยแล้ว ก็จะหันกลับสู่ทะเลโดยไม่มีการดูแลไข่อีก
ไข่เต่าทะเลจะฟักตัวโดยอาศัยความร้อนจากแสงอาทิตย์ และความชื้นที่เหมาะสมใต้พื้นทราย สาหรับ
ประเทศไทย อุณหภูมขิ องหลุมไข่เต่าใต้ทรายอยู่ในช่วง 25-34 องศาเซนเซียส (Chantrapornsyl, 1992a;
Chantrapornsyl and Bhatiyasevi, 1994) ตัวอ่อน (Embryo) ในไข่เต่าทะเล จะเริ่มเจริญ แบ่งเซลและเริ่ม
พัฒนาเส้นเลือดมายึดเกาะติดกับเยื่อเปลือกไข่บริเวณส่วนบนของไข่เต่า ในช่วงประมาณ 6-12 ชั่วโมง
หลังจากที่แม่เต่าวางไข่แล้ว โดยสังเกตได้จากเปลือกไข่บริเวณบน เริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น โดยเริ่มเป็นจุด
จากด้านบน ปกติถ้าไข่เต่าทะเลไม่มีการผสมจากเชื้อตัวผู้ หรือตัวอ่อนไม่เจริญเติบโต ไข่จะมีลักษณะสีขาว
ใส ในระยะนีต้ ัวอ่อนเต่าทะเลจะเริ่มมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนจากอากาศ ผ่านเส้นเลือดนี้ และผ่านเซลล์
เปลือกไข่ สีขาวขุ่นของเปลือกไข่จะขยายเพิม่ วงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อใช้เวลาเพาะฟักนานขึ้น ในช่วงนี้ถ้ามี
การเคลื่อนย้ายหรือ พลิกหมุนไข่เต่า จะทาให้ตัวอ่อนหลุดออกจากที่ยึดเกาะและตายในที่สุด ดังนั้นถ้ามี
ความจาเป็น ในการเคลื่อนย้ายไข่เต่าเพื่อการเพาะฟัก ช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุดต้องอยูใ่ นเวลา 3-6 ชั่วโมง
หลังจากที่แม่เต่าวางไข่ ก่อนทีต่ ัวอ่อนจะพัฒนายึดติดกับเยื่อเปลือกไข่ ในกรณีทพี่ บเต่าทะเลขึ้นวางไข่เกิน
กว่า 6 ชั่วโมง การเคลื่อนย้ายไข่เต่าทะเลเพื่อการเพาะฟัก ต้องทาอย่างระมัดระวัง โดยเคลื่อนย้ายไข่เต่าใน
ตาแหน่งจุดบนอยู่ตาแหน่งเดิมตลอดเวลา เพื่อมิให้ตวั อ่อนกระทบ กระเทือนหรือหลุดจากทีย่ ึดเกาะและ
เสียชีวิต เมื่อตัวอ่อนเจริญได้ 12 วัน จะพัฒนาส่วนหัวโต ลูกตาเห็นได้ชัดเจน หัวใจและอวัยวะภายในเริ่ม
ชัดเจน เมื่ออายุ 15 วัน ส่วนของระยางค์เริ่มยื่นออกแต่ยังไม่เป็นรูปขา หางยาว กระดูกสันหลังเริ่มปรากฏ
ชัดขึ้น เมื่ออายุ 25 วัน เริ่มปรากฏการแบ่งเกล็ดบนกระดอง ขาหน้าขาหลังเห็นได้ชัดเจน หางค่อนข้างยาว
เมื่ออายุได้ 30 วัน ส่วนหางหดสั้นลง เกล็ดบนกระดองชัดเจนและเริ่มมีสีเข้ม อวัยวะทุกส่วนครบถ้วนแต่
ลักษณะบางนิ่ม อายุ 40 วัน ทุกอย่างเจริญครบถ้วนสีสันเหมือนลูกเต่าแรกเกิดทุกอย่าง เพียงแต่ขนาดเล็ก
กว่า (จาก Chantrapornsyl 1992b)
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a)

b)

c)

d)

การวิวฒ
ั นาการของตัวอ่อนเต่าทะเล a) การพัฒนาของเซลไข่แดง (Folicle) b)ลักษณะเมื่อเริ่มเจริญ
ของตัวอ่อน (Embryo) c) และ d) ตัวอ่อนในไข่เต่าทะเล

การวิวัฒนาการและการเติบโตของตัวอ่อนในไข่เต่าหญ้า (Lepidochelys olivacea)
ไข่เต่าทะเลจะฟักตัวอยู่ประมาณ 50-55 วัน ก็จะเกิดเป็นตัว (60-65 วันสาหรับไข่เต่ามะเฟือง)
เมื่อพร้อมทีจ่ ะออกผจญภัย จะทาการเจาะเปลือกไข่ออกมา ซึ่งลูกเต่าแรกเกิด (Hatchlings) จะมีจะงอยปาก
แหลมไว้เจาะเปลือกไข่ เมื่อลูกเต่าทะเลเจาะเปลือกไข่ออกมาแล้วจะทาการขยับตัวพร้อมกันในหลุมใต้ทราย
โดยการขยับตัวพร้อมกันของลูกเต่าทะเลนี้ จะทาให้เปลือกไข่ถกู กดยุบตัวลงทาให้เกิดช่องว่างในหลุมทราย
ทาให้ทรายเบื้องบนยุบตัวลงมา และลูกเต่าก็จะขยับตัวพร้อม ๆ กัน ลักษณะนีจ้ ะทาให้ลูกเต่าเคลื่อนตัว
พร้อมกันเป็นกลุ่มขึ้นสู่เบื้องบนเรื่อย ๆ จนถึงผิวทราย จากนั้นจะรอจนถึงกลางคืนจึงจะคลานขึน้ มาจากหลุม
พร้อม ๆ กันทั้งหมด ซึ่งในธรรมชาติ อัตราการเกิดเป็นตัวของลูกเต่าประมาณ 80-90% ลูกเต่าแรกเกิด
ทั่วไป จะมีขนาดความยาว กระดองประมาณ 4-4.5 เซนติเมตร (Chantrapornsyl, 1992) โดยลูกเต่า
มะเฟืองแรกเกิดความยาวกระดองประมาณ 6 ซม.ลูกเต่าที่เกิดเมื่อโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะกระจาย คลานมุ่งสู่
ทะเลทันทีและกระจายแยกย้ายกัน ไม่รวมกันเป็นกลุ่มอีก เมือ่ ลูกเต่าถึงน้าทะเลก็จะว่ายน้าทันที ลักษณะ
การว่ายน้าจะมีลักษณะการว่ายน้าแบบคลุ้มคลั่ง (Frenzy swimming) เป็นการว่ายน้าแบบลนลานเพื่อหนี
ภัย มุง่ สูต่ รงทะเลลึกทันที โดยอาศัยแสงเรืองรองของแนวขอบฟ้า กาหนดทิศทางในการออกจากพื้นที่
ชายฝัง่ เนื่องจากบริเวณชายฝั่งจะเป็นบริเวณทีม่ ีสตรูอาศัยอยู่มาก เริ่มจาก ปูลม นก บริเวณริมหาด ลงไป
ในทะเลจะมีปลาขนาดใหญ่ที่คอยจับลูกเต่าทะเลกินเป็นอาหาร
ลูกเต่าที่น่าสงสารจะดิ้นรนว่ายน้า
ต่อเนื่องกัน 3-5 วัน โดยไม่หยุดพัก เพื่อให้ออกทะเลลึกให้ห่างชายฝัง่ มากที่สุด สัญชาติญาณนี้นอกจากจะ
เป็นการเดินทางออกนอกชายฝัง่ ให้เร็วที่สุดเพื่อลดสตรูลงแล้ว
การว่ายน้าแบบไม่หยุดจะช่วยพัฒนา
กล้ามเนื้อขาหน้าให้มีความแข็งแรง เพื่อผจญภัยในทะเลที่เปี่ยมด้วยอันตราย ในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าลูกเต่าแต่
ละตัวที่ล่องลอยอยูใ่ นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ จะเป็นเพียงจุดเล็ก ๆ จุดหนึ่ง จึงทาให้โอกาสรอดจากการ
เป็นอาหารของสัตว์อื่นสูงขึ้น เวลามีสัญญาณของสตรู เช่น สัญญาณว่ามีสัตว์ใหญ่ว่ายน้าเข้ามาใกล้ ลูกเต่า
ทะเลก็จะหุบแขนและขาแนบลาตัว ให้ลอยน้านิ่งเหมือนใบไม้หรือเศษไม้ลอยน้าอยู่ ซึ่งจะไม่เป็นจุดสนใจ
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ของสัตว์อื่น เมื่อลูกเต่ารู้สึกปลอดภัยแล้วก็จะว่ายน้า
ต่อ ในระยะนี้ลูกเต่าจะใช้ไข่แดงที่ยังมีสะสมอยูใ่ นตัว
เป็นอาหาร ซึ่งสามารถมีชีวิตอยู่ได้ 5-7 วัน โดยไม่
ต้องกินอาหาร
เมื่ออาหารสะสมหมดจึงหยุดพัก
ลอยตัวและหาอาหารกิน โดยอาศัยแฝงกับกอพืชหรือ
สาหร่ายที่ลอยในทะเล หรือวัสดุอื่นๆ เช่นขอนไม้ที่
ล่องลอยในทะเล ซึ่งในการเดินทางของลูกเต่าทะเล
เชื่อว่าจะล่องลอยไปตามกระแสน้า ติดไปกับกอวัสดุ
ซึ่งใช้เป็นที่หลบภัยและแหล่งอาหาร และจะเข้ามาหากินตามชายฝั่งเมื่อมีขนาดโตขึ้น อายุประมาณ 2-5 ปี
ขึ้นไป ก็จะเดินทางย้อนกลับเข้าสู่ชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ โดยเต่าตนุจะอาศัยส่วนใหญ่
บริเวณหญ้าทะเล กินหญ้าทะเลเป็นอาหารหลัก เต่ากระจะอาศัยบริเวณแนวปะการัง เต่าหญ้าจะอาศัยตาม
แนวหาดหินหาดทราย ส่วนเต่ามะเฟืองจะยังคงอาศัยอยู่ในทะเลนอก โดยกินอาหารหลักเป็นประเภท
แมงกระพรุน จึงมีชีวิตอยู่แต่ในทะเลเปิด
อุณหภูมกิ บั การเกิดเพศของลูกเต่าทะเล
เนื่องจากเต่าทะเลเหมือนสัตว์เลือ้ ยคลานอื่น ๆ หลายชนิด คือไม่มฮี อร์โมนเพศทีช่ ัดเจน ดังนั้น
การเปลี่ยนแปลงเพศของลูกเต่าทะเล จะเกิดในขณะที่กาลังพัฒนาในการเพาะฟัก โดยอุณหภูมใิ นขณะเพาะ
ฟักจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเพศของลูกเต่าทะเล เมื่อลูกเต่าทะเลเพาะฟักได้ประมาณ 2 ใน 3 ของ
ช่วงเวลาการเพาะฟัก (เมื่อแม่เต่าวางไข่ได้ 30-35 วันโดยประมาณ) เป็นช่วงที่ระบบสืบพันธุข์ องเต่าทะเลจะ
เริ่มพัฒนา โดยอุณหภูมิจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพศไปเป็นเพศใด โดยถ้าช่วงนี้อุณหภูมขิ องหลุม
ไข่ต่ากว่า 26C ลูกเต่าทะเลที่เกิดจะพัฒนาเป็นเพศผู้ทั้งหมด ในขณะเดียวกันถ้าอุณหภูมิการเพาะฟักสูง
กว่า 32C ลูกเต่าทะเลจะเกิดเป็นเพศเมียทัง้ หมด ส่วนอุณหภูมทิ ี่ลูกเต่าทะเลจะเกิดเพศ ผู้และเพศเมีย
50% จะอยู่ราว 28.26-29.32C แตกต่างกันตามแต่ชนิดของเต่าทะเล (Lutz and Musick, 1997) อุณหภูมิ
ตรงช่วงทีจ่ ะทาให้เกิดเพศผูแ้ ละเพศเมีย 50% นี้เรียกว่า Pivotal Temperature ซึ่งจุดการเปลี่ยนแปลงนี้จะ
แตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กบั ชนิดของเต่าทะเล และภูมิประเทศของแหล่งวางไข่เต่าทะเล สาหรับใน
ประเทศไทยนับว่าโชคดี ที่อยู่ในเขตร้อนซี่งสภาพภูมิอากาศเหมาะสม ฤดูร้อนไม่ร้อนมากและฤดูหนาวไม่
หนาวมาก โดยแหล่งวางไข่เต่าทะเลอยู่ในภูมิประเทศทีม่ ีอากาศค่อนข้างคงที่ อุณหภูมิใต้ทรายในช่วงฤดู
หนาวอุณหภูมจิ ะมีความแตกต่าง ประมาณ 25-34C แต่อุณหภูมิเฉลี่ยอยูป่ ระมาณ 29-30C โดยเฉพาะ
อุณหภูมใิ ต้ทรายจะอยู่ค่อนข้างคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงมากเหมือนบนอากาศ จึงจะเกิดผลกระทบต่อการ
เบี่ยงเบนของจานวนเพศของลูกเต่าแรกเกิดน้อยมาก
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กร๊าฟและตารางแสดงอุณหภูมทิ ี่ลูกเต่าทะเลจะเกิดเพศผู้และเพศเมีย 50% (Pivotal temperature)
ชนิดเต่าทะเล
Pivotal temperature OC
เต่าตนุ
28.26
เต่าหัวค้อน
28.74
เต่าหญ้า
29.13
เต่ากระ
29.32
Lutz and Musick, 1997

ลูกเต่าทะเลและการเจริญพันธุ์ (Hatchlings and Maturity)
ลูกเต่าแรกเกิดจะมีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อย ยกเว้นลูกเต่ามะเฟืองซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าเต่า
ชนิดอื่นชัดเจน โดยทั่วไปลูกเต่าหญ้าแรกเกิด จะมีขนาดความยาวกระดองเฉลี่ยประมาณ 4-4.5 เซนติเมตร
โดยลูกเต่ามะเฟืองแรกเกิดความยาวกระดองเฉลี่ยประมาณ 6 ซม. (Chantrapornsyl, 1992)
เต่าทะเลในธรรมชาติมขี นาดโตพอที่จะผสมพันธุ์ได้ ต้องใช้เวลาประมาณ 15-30 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร ในธรรมชาติจะมีข้อจากัดในการหาอาหารของเต่าทะเลอย่างมาก
เช่น ช่วงมรสุมหรือช่วงที่มีพายุ ซึ่งบางครั้งระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน ดังนั้นการเจริญเติบโตของลูกเต่าใน
ธรรมชาติจะช้ามาก โดยเฉพาะถ้าเทียบกับเต่าทะเลที่เลี้ยงในบ่อเลี้ยง ซึ่งได้รับอาหารอย่างสม่าเสมอ และ
ต่อเนื่อง เช่น ในการเลี้ยงเต่าทะเลของสถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต
เต่าทะเลชนิดเต่าหญ้าในบ่อเลี้ยง เริ่มพร้อมทีจ่ ะผสมพันธุ์เมื่ออายุได้ 6-7 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
Wood, R. James and Fern E. Wood (1988) ได้ศกึ ษาเต่าทะเลชนิดเต่าหญ้าแอตแลนติค (Kemp ridley
turtle) ที่ฟาร์มเต่าทะเล Grand Cayman พบว่าเต่าหญ้าแอตแลนติคเจริญเติบโตจนสามารถผสมพันธุ์ได้
เมื่ออายุ 5 ปี และเต่าตนุในฟาร์มเลี้ยงสามารถโตถึงผสมพันธุไ์ ด้เมื่ออายุ 15 ปี ในบ่อเลี้ยง ซึ่งต่างจาก
การศึกษาของ Hamann et.al. (2003) ศึกษาการเจริญเติบโตของเต่าตนุในธรรมชาติพบว่า สามารถโตผสม
พันธุ์ได้เมื่ออายุประมาณ 25 ปี
จากการศึกษาของ Hamann et. Al. (2003) ได้ติดตามการเจริญพันธุข์ องเต่าทะเลโดยติดตาม
จากการติดเครื่องหมายเต่าทะเล ศึกษาเต่าตนุที่ Great Barrier Reef ประเทศออสเตรเลีย พบว่าอายุยืน
ยาวของเต่าทะเลจะอยู่ในราว 55-60 ปี โดยมีช่วงอายุในการวางไข่ได้ประมาณ 19 ปี การศึกษาครั้งนี้
รายงานว่าเต่าตนุ จะพร้อมกลับมาวางไข่แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 5 ปี (โดนเฉลี่ย 5 ปี วางไข่ได้ครั้งหนึ่ง)
และสามารถวางไข่เฉลี่ย 5 หลุมในฤดูกาลทีว่ างไข่ ซึ่งรายงานของประเทศไทยโดย ก้องเกียรติและชินกร
(2550) ศึกษาการวางไข่ของเต่าตนุที่เกาะหูยง หมู่เกาะสิมิลัน ประเทศไทย โดยการติดเครื่องหมายตัวเต่า
พบว่าเต่าตนุมีความพร้อมที่กลับมาวางไข่ในรอบ 1-8 ปี มากที่สุดเว้น 3 ปี และแม่เต่าสามารถวางไข่เฉลี่ย
5 หลุม ในหนึ่งฤดูกาล
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การเดินทางย้ายถิน่ และแหล่งอาหารของเต่าทะเล (Migration)

Andaman Is.

รูปแสดงแหล่งวางไข่เต่าทะเล การเดินทางย้ายถิ่นและแหล่งอาศัยของเต่าทะเลไทย
จากการศึกษา การศึกษาแหล่งที่อยู่ระหว่างการวางไข่ เส้นทางการอพยพย้ายถิ่นหลังการวางไข่
และแหล่งหากินระหว่างการวางไข่ของเต่าตนุ Chelonia mydas ทาโดยการติดตั้งเครือ่ งส่งสัญญาณ
ดาวเทียม (Platform Transmitter Terminals, PTTs) บนหลังแม่เต่าตนุทขี่ ึ้นวางไข่บนเกาะครามฝั่งอ่าวไทย
จานวน 8 ตัว และเกาะหูยง หมู่เกาะสิมิลัน ฝั่งทะเลอันดามัน จานวน 7 ตัว (Charuchinda, 2002; สุพจน์
และคณะ 2544) พบว่าในระหว่างฤดูการวางไข่ แม่เต่าจะวนเวียนอยู่ในบริเวณเกาะที่ขึ้นวางไข่ มีรัศมี
ประมาณ 30 กม. หลังจากการวางไข่ครัง้ สุดท้าย แม่เต่าที่วางไข่บนเกาะครามจะอพยพเดินทางไปตามแนว
ชายฝัง่ ไปยังแหล่งหากินที่ ประเทศกัมพูชา เวียดนาม ทางใต้ของประเทศมาเลเซีย และทะเลซูลู โดยมี
เส้นทางการเดินทาง 4 แนว คือ เส้นทางแรกจะเดินทางเรียบชายฝัง่ ทะเลและหยุดหากินบริเวณทะเลเขต
ประเทศกัมพูชา ห่างจากแหล่งวางไข่ประมาณ 420 กม. เส้นทางที่ 2 เดินทางแนวเดียวกับตัวแรกโดย
เดินทางไปตามชายฝั่งตะวันออก และหยุดอาศัยอยู่บริเวณหน้าเขตประเทศเวียดนาม เป็นระยะทาง
ประมาณ 1,200 กม. เส้นทางที่ 3 เต่าตนุจะเดินทางตัดออกจากอ่าวไทยข้ามทะเลจีนใต้ ไปสู่บริเวณทะเลซูลู
ของเขตประเทศฟิลิปปินส์ อินโดเนเซียและมาเลเซีย ซึ่งอยู่ห่างจากแหล่งวางไข่ถงึ 2,500 กม. เส้นทางที่ 4
แม่เต่าตนุจะเดินทางลงทางใต้โดยเดินทางมุ่งสูช่ ายฝัง่ ประเทศมาเลเซีย และหยุดอาศัยอยูบ่ ริเวณทะเลจาวา
เป็นเขตประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ระยะทางห่างจากแหล่งวางไข่ถงึ 1,500 กม. ส่วนแม่เต่าที่ขึ้นวางไข่
บนเกาะหูยง จังหวัดพังงา ฝั่งทะเลอันดามัน จะอพยพข้ามทะเลอันดามันไปหากินยังหมู่เกาะอันดามัน
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ประเทศอินเดียเกือบทั้งหมด ซึ่งระยะการเดินทางทั้งสิ้น 650 - 850 กิโลเมตร มีเพียงตัวเดียวทีย่ ังหากินอยู่
ในพื้นที่ประเทศไทย โดยอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งของจังหวัดพังงา
จะเห็นว่าแม่เต่าทะเลแต่ละตัวจะใช้เวลาในการ อยูบ่ ริเวณแหล่งวางไข่ประมาณ 4-5 เดือนใน
ระหว่างการผสมพันธุแ์ ละการวางไข่จนหมดฤดู
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการแพร่พันธุแ์ ล้วแม่เต่าจะเดินทาง
กลับไปยังแหล่งอาศัย ซึ่งแต่ละแห่งอยู่ไกลจากแหล่งวางไข่มาก และจะอยู่อาศัยหากินบริเวณนัน้ ๆ จนเมื่อ
พร้อมทีจ่ ะวางไข่อีกครั้งก็จะเดินทางกลับมายังแหล่งวางไข่ แม่เต่าแต่ละตัวไม่ได้ขึ้นวางไข่ทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับความสมบูรณ์ของอาหารและความพร้อมของแม่เต่าทะเล ปกติแม่เต่าทะเลจะพร้อมวางไข่อกี ครั้งต้องใช้
เวลาในการสะสมพลังงาน จากการศึกษาติดตามการวางไข่เต่าตนุของ วินัย กล่อมอินทร์ (2525); สมชาย
และมิคมินทร์ (2001); และก้องเกียรติ และชินกร (2550) พบว่าแม่เต่า 1 ตัว สามารถขึ้นวางไข่ได้ 2-10 ครั้ง
ใน 1 ฤดูวางไข่ โดยทิง้ ช่วงห่างกันประมาณ 11-14 วัน หลังจากวางไข่ครั้งสุดท้ายแล้ว แม่เต่าจะเดินทาง
กลับไปยังแหล่งอาศัย และจะกลับมาวางไข่ได้อีกในทุกๆ 1-8 ปี โดยช่วงทุกๆ 3 ปี จะมีแม่เต่ามากที่สุด
หมายถึงแม่เต่าตนุส่วนใหญ่ใช้เวลา สะสมพลังงานถึง 3 ปี ในการพร้อมทีจ่ ะวางไข่ในฤดูวางไข่ต่อไป จึงเห็น
ได้ว่าเต่าทะเลมีการเดินทางโยกย้ายถิ่นในระยะไกล มีแหล่งอาศัยในน่านน้าของประเทศต่างๆ และใช้เวลา
อาศัยอยู่ในแหล่งอาศัยนานนับปี จึงจะกลับมาวางไข่ในแหล่งวางไข่ได้อีก ในทางกลับกัน เต่าทะเลจากแหล่ง
วางไข่เต่าของประเทศอื่นๆ อาจมีการเดินทางมาอาศัยอยู่ในน่านน้าไทย หลังจากทาการวางไข่เสร็จแล้ว
ดังนั้นถึงถือว่าเต่าทะเลเป็นทรัพยากรร่วมในระหว่างประเทศโดยเฉพาะในแถบภูมิภาคเดียวกัน
การ
ดาเนินการใดๆ ต่อประชากรเต่าทะเลในแต่ละประเทศควรดาเนินการในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดผล
สูงสุดในการอนุรักษ์ทรัพยากรเต่าทะเลของโลก

ภาพแสดงวงจรชีวิตของเต่าทะเล ปกติช่วงชีวิตเต่าทะเลจะอาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่ง จะมีชว่ ง
วงจรชีวติ ในวัยอ่อนที่ล่องลอยอยู่ในทะเลเปิด และช่วงเวลาในการเดินทางย้ายถิ่นจากแหล่งอาศัยหรือแหล่ง
อาหารไปยังแหล่งผสมพันธุ์และวางไข่
ซึ่งแหล่งอาศัยหรือแหล่งอาหารส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ในอาณาเขต
น่านน้าของต่างประเทศ ซึ่งจะใช้เวลา 1 หรือ 2 หรือ 5 ปี จึงจะพร้อมทีจ่ ะวางไข่อีกครั้ง
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การลดลงของประชากรเต่าทะเล (Declining of sea turtle population)
จากการที่เต่าทะเลมีสตรูจานวนมาก วงจรชีวติ ที่ยงุ่ ยากซับซ้อน และใช้เวลาการเจริญพันธุท์ ี่
ยาวนาน รวมทั้งการถูกนามาใช้ประโยชน์โดยมนุษย์ จากการศึกษาของนักวิจยั หลายท่านสรุปได้ว่าอัตรา
การรอดตายของลูกเต่าทะเล จนถึงวัยเจริญพันธุม์ ีไม่ถึง 0.1% ประกอบกับการทาลายพันธุ์เต่าทะเลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมทาให้จานวนเต่าทะเลในธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง
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กร๊าฟแสดงอัตราการลดลงของเต่าทะเล ซ้ายเต่าตนุและกระฝั่งอ่าวไทย ขวาเต่าหญ้าฝั่งทะเลอันดามัน
ข้อมูลจานวนเต่าทะเล จาก Penyapol 1957; Phasuk 1992b; Monanunsap & Charuchinda 1994;
Chantrapornsyl 1992a, 1993; Chantrapornsyl & Bhatiyasevi 1994.
During 1950-1983: Concessions of sea turtles’ eggs collection
During 1973-1985: Direct take of sea turtles for export

จะเห็นว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูล (ข้อมูลส่วนตัว ดร. ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ เมื่อปี พ.ศ.
2548) คานวนอย่างคร่าวๆ โดยวิธี Regression analysis เพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณืของเต่าทะเล
จากแนวโน้มการลดลงของจานวนเต่าทะเล พบว่าถ้าสถานการณ์เป็นเช่นนี้ เต่าตนุทางฝัง่ อ่าวไทยจะมี
โอกาสสูญพันธุ์ ในระยะเวลาประมาณอีก 87 ปี ในขณะที่ประชากรเต่าหญ้าและเต่ามะเฟืองทางฝั่งทะเลอัน
ดามัน อยู่ในขั้นวิกฤตกว่ามาก โดยมีแนวโน้มจะสูญพันธุ์ไปภายในปี ค.ศ. 2008 (ปี 2551) ซึ่งสอดคล้องกับ
การรวบรวมข้อมูลทีผ่ ่านมา ไม่มีรายงานเต่าตนุและเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณ ทะเลอันดามันในระหว่างปี
พ.ศ. 2547 – 2549 อย่างไรก็ตามในช่วงฤดูวางไข่เต่าทะเล ปีพ.ศ. 2550 พบเต่าหญ้าขึ้นมาวางไข่อีกครั้ง
จานวน 8 รัง (รายงานโดย Ms. Monica Aureggi อาสาสมัครอนุรักษ์เต่าทะเลเกาะพระทอง จังหวัดพังงา)
โดย Ms. Monica ได้รวบรวมอาสาสมัครสารวจเต่าทีข่ ึ้นวางไข่เกาะพระทองตลอดฤดู พบว่าในจานวนไข่เต่า
ทะเลทั้งสิ้น 8 รัง เป็นเต่าหญ้า 4 รังและเต่าตนุ 4 รัง สาเหตุอาจเกิดจากการที่คลื่นยักษ์ซึนามิ เข้าทาลาย
พื้นที่เกาะพระทอง โดยเฉพาะฝัง่ ตะวันตก ทาให้กิจกรรมที่เกิดจากมนุษย์ถูกทาลายไปหมด ทาให้หาดทราย
กลับเงียบสงบ และความสมบูรณ์กลับคืนมาทาให้ สภาพพื้นที่เหมาะสมในการเป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเลมาก
ขึ้น ประกอบกับกิจกรรมการรณรงค์ การอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเลที่กระทาอย่างแพร่หลายในหลายพื้นที่
ส่งผลให้เต่าทะเล มีกลับมาแพร่พันธุ์เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งนับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี และเป็นแรงหนุนให้มีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อรักษา ประชากรเต่าทะเลให้คงอยู่ต่อไป

สาเหตุทที่ าให้เต่าทะเลลดลง
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จากการศึกษาวงจรชีวติ ของเต่าทะเลโดยละเอียด จะทราบว่าเต่าทะเลมีข้อจากัดมากมายใน
วงจรชีวติ ของตัวเอง เช่น แม่เต่าทะเลต้องกระเสือกกระสนขึ้นมาวางไข่เฉพาะบนหาดทราย ซึ่งเป็นความ
ยากลาบากยิ่งของสัตว์น้าที่ต้องขึ้นมาบนบก
ไข่เต่าทะเลที่ฟักอยู่ใต้ทรายอาจถูกสัตว์บกหลายชนิดที่
สามารถขุดคุ้ยกินเป็นอาหารได้ ช่วงเวลาการเพาะฟักก็นานถึง ประมาณ 50 วัน เมื่อไข่เต่าเริ่มพัฒนาตัว
อ่อนก็จะเป็นช่วงที่อ่อนแอมาก ถ้ามีการเคลื่อนหรือกระทบกระเทือนก็จะตายทันที ในช่วงที่ตัวอ่อนกาลัง
เจริญเติบโต (ประมาณระยะเวลา 1 ใน 3 ของการเพาะฟัก) ถ้าอุณหภูมใิ นการเพาะฟักไม่เหมาะสม ลูกเต่า
ทะเลอาจเกิดอาจมีการเบีย่ งเบนทางเพศ เช่นเกิดเป็นเพศผูห้ รือเพศเมียทัง้ หมดก็ได้ ต่าง ๆ เหล่านี้เป็น
ข้อจากัดที่เป็นอันตรายกับตัวเอง นอกจากนี้ยังมีศัตรูและภัยในธรรมชาติอีกหลายอย่าง และที่สาคัญที่สุดคือ
ภัยจากน้ามือมนุษย์ ดังนั้นพอจะสรุปสาเหตุการลดลงของเต่าทะเลได้ดังนี้
1. สาเหตุจากธรรมชาติ
1.1 ข้อจากัดทางชีววิทยาและวงจรชีวิตของเต่าทะเลเอง ทาให้อัตราการรอดต่ามาก
การเจริญเติบโตช้าการเพิ่มประชากรจึงช้า เนื่องจากลูกเต่าทะเลที่เกิดใหม่มีขนาดเล็ก เมื่อออกสู่ทะเลจะ
เป็นอาหารของสัตว์อื่นจานวนมาก และต้องใช้ชีวิตผจญภัยอยูใ่ นทะเลลึก 1-2 ปี จึงกลับสู่แหล่งหากินชายฝั่ง
และต้องใช้เวลา 10-20 ปี จึงโตพอทีจ่ ะสามารถแพร่พันธุ์ได้ จากการศึกษาพบว่าเต่าทะเลในธรรมชาติมี
อัตรารอดเพียง 0.1% อัตราการเพิ่มของประชากรในธรรมชาติจงึ ต่ามาก
1.2 การถูกทาร้ายจากสัตว์ทมี่ ขี นาดใหญ่กว่า นอกจากลูกเต่าแรกกิดมีขนาดเล็กที่
เป็นอาหารของปลาขนาดใหญ่ตา่ งๆ เต่าทะเลขนาดใหญ่ยังพบถูกสัตว์ประเภทปลาฉลามทาร้าย หรือกิน
เป็นอาหารได้อีกด้วย

1.3 การเจ็บป่วยและโรคในธรรมชาติ ในธรรมชาติเต่าทะเลก็มีการเจ็บป่วยหรือติด
เชื้อได้เช่นกัน
เนื่องจากเต่าทะเลเป็นสัตว์ที่หายใจด้วยปอด
โรคปอดจึงเป็นปัญหาหลักอย่างหนึง่
นอกจากนั้นยังพบเต่าทะเลที่ปว่ ยเกยตื้นหรือเสียชีวติ จากโรคตับ และพยาธิ์อื่น ๆ จากรายงานของ Kanjana
and Wannasa (2002) พบเต่าทะเลที่ถูกจับและเกยตื้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-2545 จานวน 61.7% เป็น
สาเหตุที่เต่าทะเลป่วยและตายเกยหาด ส่วนที่เหลือเกิดจากการทาการประมง ในส่วนที่ป่วยและตายเกย
หาดนี้ มีเพียงไม่กี่ตัวที่ได้มีการพิสูจน์ซาก และและสามารถระบุอาการของการเกิดโรคได้ โดยสังเกตุจาก

29
ลักษณะที่ผิดปกติของอวัยวะบางส่วน เช่นปอด ตับ ไต และอื่น
ๆ แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถจาแนกชนิดของโรคได้ เนื่องจากเต่า
ทะเลตายมาหลายวันก่อนที่จะเกยหาด ซึ่งสภาพทีพ่ บอยูใ่ น
สภาพเน่าเปื่อยแล้ว
1.4 ภัยจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเช่น การแปรปรวนของสภาพอากาศ เช่นการเกิด
พายุรุนแรง การเกิดแผ่นดินไหวใต่ทะเล การเกิดคลื่นใต้น้ารุนแรง (Tsunami) ดังที่เคยเกิดในทวีปเอเชียเมื่อ
เดือนธันวาคม 2547 สัตว์ทะเลที่อาศัยตามชายฝั่งหลายชนิดเป็นอันตรายจากคลื่นใต้น้านี้ รวมทั้งเต่าทะเล
ซึ่งถูกคลื่นซัดมาเกยหาดไม่น้อยกว่า 37 ตัว ในจานวนนี้ตายแล้วจานวน 6 ตัว ส่วนที่เหลือได้ทาการ
ช่วยชีวติ และปล่อยกลับสู่ทะเลในที่สุด (UNEP & DMCR 2007)
2. สาเหตุจากมนุษย์
2.1 การติดเครื่องมือประมงทัง้ โดยตัง้ ใจและโดยบังเอิญ เนือ่ งจากยังมีการทาการ
ประมงบริเวณหน้าแหล่งวางไข่โดยเฉพาะในช่วงฤดูวาง
ไข่เต่าทะเล เป็นปัญหาทีย่ ังพบอยู่จนปัจจุบัน
2.2 การลักลอบเก็บและกินไข่เต่า
ทะเล และจับกินเนื้อเต่าทะเล ในแหล่งวางไข่เต่าทะเลที่อยู่
ห่างจากการดูแลของเจ้าหน้าที่
โดยเฉพาะบริเวณที่มี
ชุมชนอาศัยอยูใ่ กล้เคียง จะพบว่าไข่เต่าทะเลถูกลักลอบ
เก็บอยู่เนือง ๆ
2.3 การบุกรุกแหล่งแพร่ขยายพันธุ์ ทาให้หาด
เสียสภาพไม่เหมาะสมในการวางไข่ การเจริญเติบโตของ
สิ่งก่อสร้างใกล้ชายหาด
เพื่อรองรับนักท่องเทีย่ ว
โดยเฉพาะบริเวณใกล้แหล่งวางไข่เต่าทะเล ทาให้แหล่ง
วางไข่เต่าทะเลเสียสภาพ นอกจากนั้นผลกระทบที่เกิด
จากแสงสว่างจากสิ่งก่อสร้าง
จะรบกวนเต่าทะเลทีจ่ ะ
ขึ้นมาวางไข่อย่างมาก ทาให้แหล่งวางไข่เต่าทะเลที่เคย
เงียบสงบ ไม่เหมาะสมต่อการวางไข่เต่าทะเล เต่าทะเลจึง
ย้ายที่วางไข่ซงึ่ อาจเป็นแหล่งอื่น หรือไปในเขตของประเทศอื่นได้
2.4 สภาพแวดล้อมชายฝัง่ เสื่อมโทรม ทาให้แหล่งอาหารและแหล่งอาศัยของเต่าทะเล
เสื่อมโทรม โดยเฉพาะชายฝั่งทีเ่ ป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอาหาร เช่นแนวปะการังแนวหญ้าทะเล และอื่น ๆ
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ถ้ามีการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลหรือสารพิษสู่แหล่งน้าชายฝั่ง
แหล่งอาหารและสัตว์อื่น ๆ ก็ ถูกผลกระทบไปด้วย

ซึ่งไม่เป็นอันตรายเฉพาะเต่าทะเลเท่านั้น

ความสาคัญของเต่าทะเล
1. ความสาคัญต่อระบบนิเวศ และสิง่ แวดล้อม
เต่าทะเลเมื่ออายุได้ 3-4 ปีขึ้นไปจะเดินทางเข้าสู่
บริเวณชายฝัง่ ทะเลเพื่อหากินในบริเวณชายฝัง่
ยกเว้นเต่า
มะเฟืองซึ่งช่วงชีวติ ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในทะเลลึก จึงเห็นได้ว่า
เต่าทะเลเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศชายฝั่งทีม่ ีความเกี่ยวโยง
ซับซ้อนในระบบห่วงโซ่อาหาร โดยเป็นตัวช่วยควบคุมการแพร่
ระบาดของพืชทะเล และสิ่งขับถ่ายจะช่วยในการเพิม่ อินทรีย์
สารสู่ระบบนิเวศ อย่างไรก็ตามผลกระทบโดยตรงของเต่าทะเล
ต่อระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมยังไม่อาจระบุได้ชัดเจน แต่
ภาพ ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
จานวนเต่าทะเลย่อมมีความเกี่ยวโยงกับความอุดมสมบูรณ์ของ
ชายฝัง่ จะพบเต่าทะเลทั่วไปทั้งในบริเวณแนวปะการัง แนวหิน และบริเวณแหล่งหญ้าทะเล ดังนั้นเต่าทะเล
จึงสามารถเป็นตัวบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งได้
2. ความสาคัญต่อมนุษย์และความเชือ่
ในอดีตเต่าทะเลมีจานวนมาก ไข่และเนื้อเต่าทะเลจะเป็นอาหารเสริมประเภทโปรตีน ในหมู่
ชาวประมงและชาวบ้านชายฝั่งทั่วไปมาช้านาน ซึ่งในอดีตทั้งเนื้อ หนัง และกระดองสามารถเป็นสินค้าที่มี
ราคาสูง แต่น่าเสียดายที่การประมงทีข่ าดการควบคุมและมาตรการที่ดีพอทาให้การจับมากเกินไป จานวน
เต่าทะเลจึงลดลงอย่างรวดเร็ว ประชากรในธรรมชาติไม่สามารถเพิ่มพันธุ์ทดแทนชดเชยการทาลายได้ การ
เริ่มต้นการอนุรักษ์และดูแลผลประโยชน์ของท้องถิ่น กรมประมงจึงได้รับมอบให้เป็นผู้ดูแลกาหนดการใช้
ประโยชน์จากเต่าทะเล จึงได้จดั ว่าประมูลการเก็บไข่เต่าทะเลเพื่อการค้าขึ้น โดยผู้ว่าประมูลได้จะต้องจ่าย
ค่าภาคหลวงให้กรมประมง และต้องทาการเพาะพันธุ์เต่าทะเลจานวนหนึ่ง เพื่อปล่อยกลับสู่ทะเลเป็นการ
ทดแทนประชากรในธรรมชาติ จานวนที่เพาะลูกเต่าทะเลประมาณ 15% ของไข่เต่าทะเลที่เก็บไปขาย ต่อมา
เมื่อการศึกษาชีววิทยาของเต่าทะเลอย่างลึกซึ้งขึ้น จึงพบว่าจานวนที่เพาะลูกเต่าปล่อยกลับลงทะเล 15%
นั้นน้อยเกินไปที่จะสามารถทดแทนประชากรเต่าที่ลดลงได้ เนื่องจากอัตรารอดของลูกเต่าทะเลน้อยมาก
เต่าทะเลจึงลดลงอย่างรวดเร็วจนถึงขั้นวิกฤต การว่าประมูลไข่เต่าทะเลจึงถูกยกเลิกไป เมื่อปี 2526 อย่างไร
ก็ตามในปัจจุบันแม้เต่าทะเลจะเหลือน้อยมาก ถ้ากระแสการอนุรักษ์ดีพอ และมาการดาเนินการอย่างจริงจัง
ก็อาจสามารถฟื้นฟูเต่าทะเลให้เพิ่มขึ้นได้ หลายแห่งก็สามารถจัดเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ ที่นาเงิน
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เข้าได้อย่างมหาศาลและต่อเนื่องได้ โดยต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ดังทีม่ ีอยู่ในหลายๆ ประเทศขณะนี้ ใน
โครงการนี้จงึ ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์เต่าทะเลควบคู่กันไปด้วย
เรื่องของความเชื่อทีม่ ีต่อเต่าทะเล มีทั้งทางด้านดีและด้านเสีย ทั้งในอดีตจนปัจจุบันยังมีความ
เชื่อการกินไข่เต่าทะเลจะทาให้ แข็งแรงและจัดเป็นยาโป๊วชนิดหนึ่ง แต่ในทางตรงกันข้ามผูค้ นส่วนใหญ่ก็
เชื่อว่าการทาบุญปล่อยเต่าทะเลจะช่วยให้มีโชคและอายุยืน จึงมีทั้งกลุ่มที่นยิ มบริโภคไข่เต่าทะเล และกลุ่มผู้
มีความต้องการทาบุญปล่อยลูกเต่าทะเล ดังจะเห็นว่าในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาหรือจังหวัดใกล้เคียง
และแม้แต่จังหวัดทางฝั่งอ่าวไทย นิยมจัดงานประเพณีปล่อยเต่าทะเลกันอย่างมาก
3. ความสาคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีทอ้ งถิน่
ปัจจุบันเต่าทะเลอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ จึงได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์เต่าทะเล
อย่างแพร่หลาย ทางฝั่งอ่าวไทยจะมีที่จังหวัดระยอง โดยศูนย์วิจยั ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝัง่
ตะวันออก และโดยกองทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ส่วนทางฝั่งทะเลอันดามันในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัด
พังงา ได้จัดพิธใี ห้ประชาชนทัว่ ไปได้มีส่วนร่วมในการปล่อยลูกเต่าทะเลด้วย จนกลายเป็นประเพณีขึ้นมา
เรียกว่าประเพณีปล่อยเต่าทะเล ซึ่งจัดขึ้นในช่วงสงกรานต์ทุกๆ ปี จวบจนปัจจุบันประเพณีปล่อยลูกเต่า
ทะเลยังคงจัดอยู่อย่างต่อเนื่อง ในจังหวัดพังงาจัดงานปล่อยเต่าทะเลในช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี การ
จัดงานปล่อยเต่าทะเลทุกครั้งจะมีผู้ให้ความสนใจร่วมกิจกรรม
จานวนมาก ด้วยความเชื่อที่วา่ เมื่อได้ทาบุญปล่อยเต่าทะเล
แล้ว จะได้บุญมากให้อายุยืนเพราะเต่าทะเลมีอายุยืน ซึ่ง
นอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์ ปลูกจิตสานึกในการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์เต่าทะเลแล้ว ยังเป็นการสร้างบุญกุศลอีก
ด้วย ในงานนี้จึงได้รบั การสนับสนุนและร่วมมือด้วยหลายๆ
ฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จึงนับว่าเป็นกิจกรรมการอนุรักษ์
เต่าทะเลหนึ่งในหลายกิจกรรม
ในอดีตทางจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา มีประเพณีเรียกว่าประเพณีเดินเต่า ซึ่งในช่วงฤดูวาง
ไข่เต่าทะเล อยู่ในราวเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม เป็นฤดูหนาวอากาศเย็น ในเวลากลางคืน จะมีผู้คน
รวมกลุ่มกันไปตั้งแค้มชายหาดเพื่อพบปะสังสรรค์ และต้องการดูเต่าทะเลขึ้นวางไข่ จนกลายเป็นประเพณี
เดินเต่า ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีกิจกรรมหนึ่งซึ่งมีเฉพาะถิ่น กลุ่มผูเ้ ดินเต่าทะเลส่วนใหญ่มักมาตั้งวงดื่ม
เหล้า สวรเสเฮฮาและก่อกองไฟใหญ่ ๆ ซึง่ เป็นการรบกวนทัง้ สภาพแวดล้อมและรบกวนเต่าทะเล จากการที่
ได้สารวจแหล่งวางไข่เต่าทะเลในระหว่างปี 2526 – 2536 ซึ่งช่วงที่ยังสามารถพบเต่าทะเลขึ้นวางไข่ได้ จะ
เห็นว่ากลุ่มผู้เดินเต่าทะเลจะพากันไปตั้งแค้ม ก่อกองไฟบนชายหาด หลายจุดบนแนวชายหาด ซึ่งแสงไฟจะ
รบกวนต่อสายตาเต่าทะเลอย่างมาก (สุพจน์, 2544) จึงเป็นผลเสียมากกว่าผลดีถ้ามีการตั้งแค้มไฟเดินเต่า
จานวนมาก ปัจจุบันประเพณีเดินเต่ากลายเป็นอดีตไปแล้ว แพราะไม่สามารถพบเต่าทะเลขึ้นวางไข่อีก
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ดังนั้นถ้าสามารถฟื้นฟูจานวนเต่าทะเลให้มากขึ้นได้ นอกจากสามารถฟื้นฟูประเพณีเดินเต่าแล้ว ยังสามารถ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่จะสร้างรายได้อย่างมากและต่อเนื่องต่อชุมชนในท้องถิน่ ทั้งนี้และ
ทั้งนั้นต้องมีการจัดการและระเบียบมาตรการที่ดีเพื่อไม่ให้รบกวนเต่าทะเล
และเกิดการทาลาย
สภาพแวดล้อม
ความเกี่ยวโยงทางวัฒนธรรมเกีย่ วกับเต่าทะเลอีกอย่างหนึง่ ของชาวจังหวัดภูเก็ตคือ
งาน
ประจาปีเรียกว่างานประเพณีผ้อต่อ เป็นประเพณีของชาวภูเก็ตเชื้อสายจีน จัดในช่วงเดือน 7 ของจีน หรือ
เดือน 9 ของไทย มีการทาขนมไหว้บรรพบุรษุ โดยทาขนมเป็นรูปต่าง ๆ ใส่สีแดงเพื่อเป็นมงคล และที่ขาด
ไม่ได้คือขนมรูปเต่าหรือขนมเต่า แสดงถึงความผูกพันของเต่าและประชาชนในท้องถิ่น เพราะเชื่อว่าเต่าเป็น
สัตว์อายุยืน เริ่มด้วยในทุกปีจะมีผู้มาไหว้เจ้าที่ศาลเจ้าผ้อต่อ และแบ่งขนมเต่าไปรับประทาน โดยในปีต่อมา
ผู้นาขนมเต่าไปรับประทาน จะต้องทาขนมเต่ากลับไปถวายศาลเจ้า โดยทามาให้มากกว่าทีแ่ บ่งไปเมื่อปี
ก่อน เพื่อให้ผู้อื่นแบ่งไปรับประทานต่อๆ กันไป เพื่อเป็นสิริมงคลและให้อายุยืนและถือเป็นกุศลยิ่งใหญ่
ปัจจุบันประเพณีนี้ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องทุกปี
อีกประเพณีหนึ่งทีม่ ีความเกี่ยวข้องกับเต่าทะเลคือ ประเพณีลอยเรือของชาวเล หรือชาวไทย
ใหม่ เป็นประเพณีของกลุ่มชาวเลที่หาดราไวและอ่าวสะปา จัดขึน้ ในกลางเดือน 6 และเดือน 11 ของทุกปีซึ่ง
เป็นช่วงที่ลมมรสุมเปลี่ยนทิศทาง โดยจะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 13 ค่า และทีห่ มู่บ้านชาวเลแหลมหลาทาง
ตอนเหนือของภูเก็ตจะจัดพิธีลอยเรือในวันขึ้น 15 ค่า พิธกี ารจะสร้างเรือขึ้นจากไม้ระกาและไม้ตีนเป็ด
ขนาดตามความต้องการ เสร็จแล้วจึงเอาอาหารเซ่นไหว้ใส่ลงเรือ และทาตุ๊กตาไม้รูปคนเท่ากับจานวนคนใน
ครอบครัวของแต่ละครอบครัวใส่เรือ และแกะไม้เป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ โดยเฉพาะรูปเต่าใส่ในเรือ เพือ่ ขอขมาต่อ
วิญญาณของสัตว์ต่าง ๆ ที่เคยล่วงเกินหรือจับมากินเป็นอาหาร และจากนั้นตัดผมตัดเล็บใส่ลงในเรือ แล้วทา
พิธีลอยเรือออกทะเล ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ลอยความทุกข์โศก โชคร้ายทิ้งทะเลไป เสร็จแล้วจึงต่อด้วย
งานรื่นเริงเต้นราทาเพลงต่อ แสดงว่าเหลือไว้แต่ความสุข จากวัตถุประสงค์ของประเพณีนี้ซึ่งถ่ายทอดกัน
ต่อเนื่องมาหลายชัว่ อายุคน จึงเห็นได้ว่าชาวเลอาศัยเต่าทะเลเป็นอาหารมาช้านาน

ความเกีย่ วโยงกับระบบนิเวศอืน่ ๆ
เต่าทะเลมีความเกีย่ วโยงกับระบบนิเวศอืน่ ๆ ดังนี้
1)
เกี่ยวข้องกับแหล่งหญ้าทะเล
เต่าทะเลมีความผูกพันกับระบบนิเวศหญ้าทะเลมาก
โดยเฉพาะเต่าตนุซึ่งกินหญ้าทะเลเป็นอาหารหลัก
ดังนั้นช่วงวงจรชีวิตส่วนใหญ่จงึ อาศัยอยู่ในแนวหญ้า
ทะเล ผลกระทบที่เกิดในแหล่งหญ้าทะเลเช่น แหล่งหญ้าทะเลเสื่อมโทรม สารพิษปนเปื้อนลงสู่แหล่งหญ้า
ทะเล ต่าง ๆ ส่งผลโดยตรงต่อเต่าทะเล เช่น สารพิษที่สะสมในหญ้าทะเล เมื่อเต่าทะเลกินเข้าไปจะเกิดการ
เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้ นอกจากนั้นแหล่งหญ้าทะเลที่เสื่อมโทรม ไม่เหมาะสมเป็นแหล่งอาหาร ทาให้เต่า
ทะเลย้ายถิ่นไปอาศัยที่อื่น ดังนั้นจึงเห็นสมควรอย่างยิ่งในการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลให้สมบูรณ์ เหมาะสม
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เป็นแหล่งอาหารและแหล่งอาศัยของเต่าทะเลและสัตว์ทะเลอื่น ๆ อีกหลายชนิด ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านยังมอง
ไม่เห็นถึงความสาคัญของแหล่งหญ้าทะเลนัก การอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลจึงยังไม่แพร่หลายเหมือนแหล่ง
ปะการัง
2) นิเวศแนวปะการัง เช่นเดียวกันกับหญ้าทะเลมีเต่าทะเลบางชนิด โดยเฉพาะเต่ากระและเต่า
ทะเลอื่น ๆ ที่อยู่ในวัยเด็ก ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในบริเวณแนวปะการัง ซึ่งจะตอดกินพวกฟองน้า สาหร่าย
และสัตว์ทะเลจาพวกไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กต่าง ๆ ตามแนวปะการัง แหล่งปะการังที่เสื่อมโทรม ความ
สมบูรณ์ของอาหารก็หมดไป ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเต่าทะเล
3) เกี่ยวข้องกับการประมง เครื่องมือประมง เครื่องมือประมงหลายชนิดทีม่ ีผลกระทบต่อเต่า
ทะเล เช่น อวนรุน อวนลาก อวนลอย อวนติด เบ็ดราว และอื่น ๆ เต่าทะเลมักจะถูกจับและติดเครื่องมือ
ประมงเหล่านี้เสียชีวิตปีละหลายตัว จากข้อมูลตั้งแต่ปี 2534 – 2545 พบว่ามีเต่าทะเลที่เกยตื้นต่าง ๆ
จานวน 214 ตัว กว่า 33% สาเหตุจากเครื่องมือประมง (Kanjana and Wannasa, 2003) โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหลังจากที่ประเทศไทยได้มีการนาเทคโนโลยีอวนลากเข้ามาใช้ ทาให้มีการจับสัตว์น้าได้อย่างมหาศาล
แต่ผลเสียคือทาให้มีอัตราการจับเกินศักยภาพของทรัพยากรทีจ่ ะเจริญขึ้นมาทดแทน
ทาให้ทะเลไทย
ปัจจุบันมีความเสื่อมโทรมอย่างยิ่ง ในอดีตยังไม่มีกฎหมายในการอนุรักษ์เต่าทะเลที่ดี ทาให้มกี ารล่าจับเต่า
ทะเลโดยเฉพาะกับอวนลากเป็นสินค้าส่งออกอย่างมหาศาล (จากบุญเลิศ, 2524 รายงานปริมาณส่งออก
สินค้ากระดองเต่าทะเลจากไทยในปี 2519 2520 และ 2521 จานวน 21,373, 37,941 และ 65,928 กก.
ตามลาดับ) เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เต่าทะเลลดลงจนใกล้สูญพันธุ์ในปัจจุบัน

ความสาคัญของเต่าทะเลในระดับท้องถิน่ และระดับภูมภิ าค
เต่าทะเลมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งในระดับท้องถิ่นและแม้แต่ในระดับภูมิภาค
โดยเต่าทะเล
นอกจากมีความเกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดแล้ว พฤติกรรมความเป็นอยู่ แหล่งหาอาหารของเต่า
ทะเล ยังมีผลกระทบโดยตรงกับการประมงหลายชนิดของไทย โดยเฉพาะเครื่องมือประมงอวนลาก ซึ่งถูก
อ้างว่าเป็นการทาการประมงทีท่ าลายพันธุ์เต่าทะเล และได้มีการนาไปอ้างในการกีดกันทางการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการระงับการนาเข้ากุง้ ที่จับโดยเครื่องมืออวนลากกุ้งไทย โดยอ้างว่า
อวนลากกุ้งไทยทาการประมงทีท่ าลายพันธุ์เต่าทะเล ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรร่วมกันในระหว่างภูมิภาค ทา
ให้ไทยต้องยอมรับเครื่องมือแยกเต่าทะเลจากอวนลาก (TED) มาติดตั้งในอวนลากกุ้งไทยในระยะหนึ่ง (ปี
พ.ศ. 2543-2545) เพื่อให้สามารถส่งผลิตภัณฑ์กุ้งจากอวนลากเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้
จากผลการศึกษาของ สุพจน์ และคณะ (2544) Charuchinda, et.al. (2002) ได้ทาการศึกษา
เส้นทางการเดินทางและแหล่งอาศัยของเต่าทะเล ชนิดเต่าตนุของไทย โดยใช้เทคนิคเครื่องส่งสัญญาณ
ดาวเทียม สรุปว่าเต่าทะเลที่วางไข่ในน่านน้าไทยส่วนใหญ่ มีแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารในต่างประเทศ มี
เพียงประมาณ 20% เท่านั้นทียังหากินอยูใ่ นเขตน่านน้าไทยหลังจากวางไข่เสร็จแล้ว ส่วนเต่าตนุที่มแี หล่ง

34
วางไข่ในอ่าวไทยก็เช่นเดียวกัน หลังจากหมดฤดูการวางไข่แล้วแม่เต่าตนุ ประมาณ 80% จะเดินทางไปหา
กินในแหล่งต่าง ๆ ที่มคี วามอุดมสมบูรณ์ในอานาเขตทะเลของต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าวงจรชีวิตของเต่า
ทะเลมีความเกี่ยวโยงอย่างยิง่ โดยตรง ในระหว่างประเทศแถบภูมิภาค ดังนั้นในการอนุรักษ์เต่าทะเลจึงต้อง
มีความร่วมมือกันในระหว่างประเทศภูมภิ าค และดาเนินการอนุรักษ์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงจะ
ประสบผลสาเร็จ
อีกประการหนึ่งประเทศในแถบ Southeast Asia และ Indian Ocean ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ
กัน เพื่อให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจการอนุรักษ์เต่าทะเลร่วมกัน เรียกว่า Memorandum of
Understanding on the Conservation and Management of Marine Turtles and Their Habitats of the
Indian Ocean and South-East Asia (IOSEA Marine Turtle MoU) ซึ่งประเทศไทยร่วมลงนามเมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2547

การอนุรกั ษ์เต่าทะเลของไทย
หลักการอนุรักษ์ที่ถูกต้องและได้ผลในระยะยาวนั้นคือการควบคุม สภาพแวดล้อมแหล่งที่อยู่อาศัย
ตลอดจนแหล่งแพร่ขยายพันธุใ์ ห้อยูในสภาพที่เหมาะสม และทาการควบคุมปัจจัยต่างๆ ทีท่ าให้พันธุ์เต่า
ทะเลลดลง ปล่อยให้เต่าทะเลได้มีโอกาสแพร่ขยายและเพิ่มพันธุ์เองในธรรมชาติ แต่จากสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจของคนไทย โดยเฉพาะชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์
ตลอดจนขาดความเคารพต่อกฏหมาย จึงเป็นไปได้ยากที่เต่าทะเลจะทาการแพร่ขยายพันธุใ์ นธรรมชาติ โดย
ไม่ถูก รบกวน ดังนั้นในการดาเนินงานของการอนุรักษ์เต่าทะเลไทยจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าไป ควบคุม
และจัดการประชากรเต่าทะเลในธรรมชาติ ควบคู่กันกับการจัดการด้านกฏหมายและประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
กิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินการอยู่ดงั นี้
1. การจัดการประชากรเต่าทะเลในธรรมชาติ การดาเนินงานแตกต่างกันในแต่ละท้องที่
1.1 แหล่งวางไข่เต่าทะเลในอ่าวไทยได้แก่ที่เกาะคราม จังหวัดชลบุรี อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของทหารเรือ ในแหล่งนี้มีความเป็นไปได้สูงมากที่สามารถปล่อยให้ เต่าทะเลได้แพร่ขยายพันธุ์
เองในธรรมชาติ เนื่องจากปราศจากการรบกวนจากมนุษย์ แต่ปัจจุบันได้มโี ครงการรวบรวมเพาะฟักและ
อนุบาลลูกเต่าทะเล เพื่อนาลูกเต่าทะเลไปปล่อยในเทศกาล และสถานที่ต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ในการ
เผยแพร่ รณรงค์ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการอนุรกั ษ์เต่าทะเลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น แต่ในทาง
ตรงกันข้ามในการดาเนินการลักษณะนี้ ถ้าไข่เต่าทะเลส่วนใหญ่ถูกนามาใช้ในกิจกรรมเหล่านี้ ก็จะมีโอกาส
อย่างสูงที่จะเกิดการกระทบกระเทือนต่อประชากรเต่าทะเลในธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด
ว่าการนาลูกเต่าทะเลมาอนุบาลและปล่อยกลับสู่ทะเลภายหลัง กับการที่ปล่อยให้ลูกเต่าทะเลฟักเป็นตัวและ
ลงสู่ทะเลทันที่ตามธรรมชาติ อย่างใหนจะให้อตั รารอดของลูกเต่าทะเลสูงกว่ากัน ดังนั้นในขัน้ ตอนในการ
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ดาเนินงานควรมีกฏเกณฑ์ในการปฏิบัติ ที่จะเกิดการกระทบกระเทือนต่อประชากรเต่าทะเลในธรรมชาติให้
น้อยที่สุด หรืออย่างน้อยต้องคานึงถึงหลักธรรมชาติของเต่าทะเลให้มากที่สุด
1.2 แหล่งวางไข่เต่าทะเลหมู่เกาะพระทอง จังหวัดพังงา ในอดีตเคย เป็นแหล่งสัมปทาน
ไข่เต่าทะเลที่สาคัญแห่งหนึง่ ของไทย ปัจจุบันสัมปทานเต่าทะเลถูกยกเลิกไปเนื่องจากจานวนเต่าทะเลเหลือ
น้อยมาก เมื่อขาดผู้ดแู ลเป็นสาเหตุให้มีการลักลอบเก็บไข่เต่าทะเลอยู่เนือง ๆ ดังนั้นสถาบันวิจัยชีววิทยา
และประมงทะเลจึงได้ติดต่อร่วมมือกับชาวบ้านในท้องถิ่น
รวมกับอาสาสมัครของเอกชนและองค์กร
ต่างประเทศ ช่วยเก็บรวบรวมไข่เต่าทะเลเพื่อการเพาะฟัก ลูกเต่าทะเลที่ได้ส่วนใหญ่จะปล่อยสู่ธรรมชาติ
ทันทีในแหล่งเกิด เพียงประมาณ 20% ของลูกเต่าทั้งหมดจะนามาอนุบาลที่สถาบัน ฯ เพื่อนาไปปล่อยสู่
ทะเลในเทศกาลและวาระที่สาคัญต่าง ๆ เพื่อผลในทางประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การอนุรักษ์
1.3 แหล่งวางไข่เต่าทะเลหาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เคยเป็นแหล่งสัมปทานไข่เต่า
ทะเลเช่นกัน ปัจจุบันได้ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ อยู่ในความควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติ เต่าทะเลส่วนใหญ่จะได้รับการเพาะฟักในธรรมชาติ โดยถ้าแม่เต่าทะเลไปวางไข่ในทีห่ ่างไกลการ
ดูแลของเจ้าหน้าที่ ก็จะทาการโยกย้ายไข่เต่าทะเลมาเพาะฟักในเขตที่สามารถดูแลได้ จนลูกเต่าเกิดเป็นตัว
ก็จะปล่อยกลับคืนสู่ทะเลไป
1.4 บริเวณหาดทรายด้านใต้ของหาดท้ายเหมืองลงมาจนถึงเกาะภูเก็ต เป็นแหล่งวาง
ไข่เต่าทะเลที่บริเวณใกล้เคียงมีชุมชนอาศัยอยูม่ าก มีการทาลายไข่เต่าทะเลโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแล
ได้ทั่วถึง สถาบัน ฯ ได้ติดต่อชาวบ้านในท้องถิ่นบางครอบครัว ช่วยดูแลรวบรวมไข่เต่าทะเลทาการเพาะฟัก
ที่สถาบัน ฯ แต่ไข่เต่าทะเลส่วนใหญ่ยงั คงถูกลักลอบเก็บไปทุกปี
1.5 แหล่งวางไข่เต่าทะเลจังหวัดภูเก็ต ในอดีตเคยมีเต่าทะเลขึน้ มาวางไข่ตลอดแนวหาด
ทรายฝั่งทะเลตะวันตกของเกาะภูเก็ต แต่ปัจจุบันแนวชายหาดดังกล่าวได้กลายเป็นแหล่งชุมชน และการ
ประกอบกิจการท่องเที่ยวไปเกือบหมด ทาให้สภาพแหล่งวางไข่เต่าทะเลเสียสภาพไม่เหมาะสมทีเ่ ต่าทะเลจะ
ขึ้นวางไข่อีก จึงเหลือเพียงแห่งเดียวที่ค่อนข้างสงบ และยังพบเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่บ้างคือบริเวณอุทยาน
แห่งชาติหาดในยาง ปัจจุบันหลายฝ่ายได้พยายามช่วยกันดูแล และอนุรักษ์เต่าทะเล โดยเฉพาะกลุ่มชมรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชาวบ้านในท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ดูแล
แหล่งวางไข่เต่าทะเล และทาการรวบรวมไข่เต่าทะเลมาเพาะฟักในที่ที่ปลอดภัย เมื่อลูกเต่าเกิดเป็นตัวก็
ปล่อยกลับลงสู่ทะเล
2. การเพิม่ พันธุเ์ ต่าทะเลในธรรมชาติ
2.1 รวบรวมลูกเต่าทะเลที่ทาการเพาะฟักจากแหล่งธรรมชาติ มาอนุบาลให้เจริญเติบโต
และแข็งแรงขึ้น และนาไปปล่อยบริเวณที่เป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเลต่าง ๆ

36
2.2 ทาการเพาะพันธุ์เต่าทะเลในบ่อเพาะพันธุ์ โดยการเลี้ยงเต่าทะเลจนเจริญเติบโต เพื่อ
เป็นพ่อแม่พันธุ์ และทาการเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลในบ่อเพาะพันธุ์ รวบรวมลูกเต่าทะเลจากการเพาะเลี้ยง
ปล่อยเพิ่มพันธุใ์ นธรรมชาติ
3. การจัดการในด้านกฏหมาย
เพิ่มความเข้มงวดตรวจตราผู้กระทาผิดกฏหมายประมง
เพิ่มบทลงโทษผู้กระทาผิด
กฏหมายการอนุรักษ์เต่าทะเลให้มากขึ้นกว่าเดิม ออกกฏหมายใหม่เพิม่ โทษและลดช่องโหว่ของกฏหมาย
รวมทัง้ การห้ามมีไว้ในครอบครองสัตว์และซากสัตว์ เพื่อลดการทาลายพันธุ์เต่าทะเลลง
4. การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้
การเผยแพร่ความรู้ด้านชีววิทยาและการอนุรักษ์เต่าทะเล แก่ประชาชนทัว่ ไป เพื่อให้เกิด
แรงร่วมมือร่วมใจช่วยกันอนุรักษ์เต่าทะเลให้ได้ผล
การดาเนินการปล่อยลูกเต่าทะเลในปัจจุบันได้ให้
ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยลูกเต่าทะเล
ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี จึงมีความต้องการปล่อยเต่าทะเลด้วยตนเอง นอกจากนั้นในการจัดงานปล่อยเต่าทะเลจะมีการจัด
นิทรรศการเผยแพร่เรื่องเต่าทะเล เป็นวิธีการส่งเสริมการอนุรักษ์ที่ได้ผลทางหนึ่ง

กฎหมายว่าด้วยการอนุรกั ษ์เต่าทะเลไทย
กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์เต่าทะเลไทยมีมาช้านานแล้ว
แต่ขั้นตอนในการปฏิบัตยิ ังประสบ
ปัญหาอยู่ โดยเฉพาะประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ยังขาดความเคารพต่อกฎหมาย และยังขาดความสานึกถึง
ความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรเต่าทะเล จึงทาให้ขาดความร่วมมือในการอนุรักษ์อย่างจริงจัง เต่า
ทะเลยังคงถูกทาลายลงเรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่มีกฎระเบียบต่าง ๆ ออกมามากมาย ดังนั้นในการอนุรักษ์เต่าทะเล
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ทีต่ ้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่น กฎหมายต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ
อนุรักษ์เต่าทะเลได้แก่
1. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงวันที่ 14 เมษายน 2490 อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 32 (7) แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 " ห้ามมิให้บคุ คลใด จับ ดัก ล่อ ทาอันตราย หรือ
ฆ่าเต่าทะเล และ กระทะเล ทุกชนิดโดยเด็ดขาด แม้เต่าหรือกระนั้นจะติดหรือถูกจับขึ้นมาด้วยเครื่องมือใด
ๆ ก็ตามให้ปล่อยลงทะเลไปทันที่รวมทั้งห้ามมิให้บุคคลใด เก็บ หรือ ทาอันตรายไข่เต่าทะเล และ ไข่กระ
ทะเล ทุกชนิดในหาดทุกแห่ง เว้นแต่ผู้ที่ได้รบั อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
2. กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ สงวนและคุม้ ครอง สัตว์
ป่า พ.ศ. 2503 กาหนดให้เต่ากระเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภท 1 ดังนั้นจึงห้ามฆ่าหรือมีไว้ครอบครอง ซาก
ของเต่ากระ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
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3. พระราชกฤษฎีการะบุสัตว์น้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าบางชนิดห้ามมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า พ.ศ.
2535 ซึ่งเนื้อหาของพระราชกฤษฎีกาครอบคลุมรวมทัง้ เต่าและกระทะเล ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของเต่า และ
กระทะเลด้วย
4. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรฉบับที่ 58 ปี พ.ศ. 2534
ข้อความในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับนี้ครอบคลุมถึงการห้ามส่งออกเต่าและกระทะเล
ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์ของเต่าและกระทะเลด้วย
5. ประกาศกรมประมง เรื่องการใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ข้อความ
ในประกาศกรมประมงฉบับนี้ ได้รวมเต่าทะเลและกระทะเลเป็นสัตว์สงวนเช่นเดียวกันกับสัตว์อนื่ ๆ อีกหลาย
ชนิด
นอกจากกฎหมายในประเทศหลายข้อทีม่ ุ่งอนุรักษ์เต่าทะเลของไทยแล้ว ยังมีกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ที่ได้เห็นพ้องต้องกันให้มีการเข้มงวดในการอนุรักษ์เต่าทะเลของโลกไว้ดว้ ย ซึง่ มาตรการที่สาคัญ
ได้แก่
- อนุสัญญา CITES ห้ามประเทศสมาชิกนาเข้าและส่งออก เต่า, กระ, ซากเต่าหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใด ของเต่า และกระเพื่อการค้า ซึ่งนับว่าเป็นการร่วมมือกันอนุรักษ์เต่าทะเลใน
ระดับประเทศ
- การรณรงค์ให้ใช้เครื่องมือแยกเต่าออกจากอวนลาก Turtle Exclusive Device (TED)
รายละเอียดและข้อกฎหมายปลีกย่อยรวมทั้งข้อกาหนดและบทลงโทษต่าง ๆ ได้มีการรวบรวมโดย
ชุมเจตน์ 2539

ลักษณะและการทางานของเครือ่ งมือแยกเต่าทะเลออกจากเครือ่ งมืออวนลาก (TED) ซึ่งจะมีชอ่ งเปิดให้เต่า
ทะเลหรือสัตว์ทมี่ ีขนาดใหญ่สามารถลอดออกได้ ในขณะที่ปลาหรือสัตว์น้าอื่นๆ จะลอดช่องตะแกรงเข้าสู่ถุง
อวน เป็นการช่วยรักษาชีวิตเต่าทะเลจากอวนลาก
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คาขอบคุณ
ขอขอบพระคุณอย่างสูงแก่คุณบุญเลิศ ผาสุก ผู้บุกเบิกการศึกษาและการอนุรักษ์เต่าทะเลไทย และ
เป็นผู้ที่ทาให้ผู้เขียนได้มโี อกาสรู้จักกับเต่าทะเลเป็นครั้งแรก ซึง่ ต่อจากนั้นได้ใช้ชีวติ ในการศึกษา เรียนรู้
ความลึกลับซับซ้อนของชีวติ เต่าทะเลร่วม 20 ปี ขอขอบคุณเป็นพิเศษคุณอุ่นจิต ปาติยเสวี ผูใ้ ห้คาแนะนาใน
การศึกษาวิจัยมาตั้งแต่ต้น ขอบคุณคุณกาญจนา อดุลยานุโกศล และคุณก้องเกียรติ กิตติวฒ
ั นาวงศ์ และ
เจ้าหน้าที่กลุม่ สัตว์ทะเลหายาก สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝัง่ ทะเลและป่าชายเลน ที่ได้
ร่วมในการศึกษาวิจัย เรียนรู้เต่าทะเลร่วมกับผู้เขียนมาโดยตลอด ขอขอบคุณคุณทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
และคุณชินกร ทองไชย ที่ให้ใช้ภาพถ่ายบางภาพประกอบในหนังสือฉบับนี้
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