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ความสัมพันธระหวางน้ําหนักตัวกับขนาดของกระดองเตาเหลือง 

Indotestudo elongata ท่ีจังหวัดขอนแกน ประเทศไทย 

The Relationships between Body Weight and Size of  

the Elongated Tortoise Shell, Indotestodo elongata at  

Khon Kaen Province, Thailand 
กัลยา ศรีประทปี1 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อหาความสัมพันธระหวางนํ้าหนักตัวกับขนาดของกระดองเตาเหลือง 

Indotestudo elongata โดยศึกษาทั้งกระดองหลังและกระดองทอง บริเวณ “หมูบานเตา” หรือ บานกอก ตําบล

สวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกนโดยวิธีการจับแบบสุม ตัวอยางที่ไดสามารถแบงออกเปนลูกเตา (อายุ

แรกเกิด-6ป) จํานวน 160 ตัว เตาตัวเต็มวัยเพศผู 54 ตัว และเพศเมีย 50 ตัว จากการวิเคราะหคาคงที่ของการ

ถดถอย พบวาลูกเตามีคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) อยูระหวาง 0.9642 - 0.9779 เตาตัวเต็มวัยเพศผูและเพศ

เมียมีคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ ระหวาง 0.9159 - 0.9468 และ 0.9273 - 0.9458 ตามลําดับ แสดงวาเตาตั้งแต

แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ป มีความสัมพันธระหวางนํ้าหนักกับความยาวและนํ้าหนักกับความกวางของกระดองมากกวา

เตาตอนโตเต็มวัย สมการความสัมพันธคือ Log W = 2.794log PL – log 3.181 (R2 = 0.9779, n = 160, p < 

0.01) เตาตัวเต็มวัยเพศผูมีความสัมพันธของนํ้าหนักตัวผันแปรตามการเปล่ียนแปลงของความกวางกระดองหลังมี

คามากที่สุด สมการความสัมพันธคือ Log W = 3.128log CW – log 3.535 (R2 = 0.9468, n = 54, p < 0.01) 

และเตาตัวเต็มวัยเพศเมียมีความสัมพันธของนํ้าหนักตัวผันแปรตามการเปล่ียนแปลงของความยาวกระดองทองมาก

ที่สุด สมการความสัมพันธคือ Log W = 3.028log PL – log 3.705 (R2 = 0.9458, n = 50, p < 0.01) จาก

ความสัมพันธที่ไดพบวานํ้าหนักตัวของเตาเหลืองมีความผันแปรตามความยาวและความกวางของกระดองหลังและ

กระดองทองดวยระดับความนาเช่ือถืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 99% (p < 0.01) ดังน้ัน วิธีวิเคราะหคาคงที่ของ

การถดถอยจึงสามารถนํามาใชประมาณคาความสัมพันธของกระดองเตาเหลืองได 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to find out the relationships between body weight and 

size of Indotestudo elongata shell by measuring on both carapace and plastron of animals. The 

study area is "Tortoise Village" or Ban Kok in Suan Mon Subdistrict, Mancha Khiri District. The 

sample size comprised of 160 juveniles (hatchling - 6 years), 54 adult males and 50 adult 

females. From regression coefficient analysis, the coefficient of determination (R2) of juveniles 

was 0.9642 - 0.9779, adult males and adult females were 0.9159 - 0.9468 and 0.9273 - 0.9458, 

respectively. The relationships between weight and length and weight and width of juveniles 

were higher than that of adults. The relative equation was Log W = 2.794log PL – log 3.181 (R2= 

0.9779, n = 160, p < 0.01). Moreover, the adult males had the highest relationship between 

weight and carapace width (CW) and the relative equation was Log W = 3.128log CW – log 3.535 

(R2 = 0.9468, n = 54, p < 0.01). In addition, adult females had the highest relationship between 

weight and plastron length (PL) and the relative equation was Log W = 3.028log PL – log 3.705 

(R2 = 0.9458, n = 50, p < 0.01). It had been found that this method could be used to estimate 

the weights of the tortoises using these equations with 99% confidence interval (p < 0.01). 

Therefore, regression coefficient analysis could be used to estimate weights and length and 

weight and width of elongated tortoise. 
 

คําสําคัญ: เตาบก  เตาเหลือง  นํ้าหนักตัวกับขนาด 

Keywords: Testudinidae, Indotestudo elongata, Body weight and size 
 

1. บทนํา 

เตาเหลือง (Indotestudo elongata) เปน

เตาบกที่อยู ในวงศ Testudinidae มีขอบเขตการ

กระจายจากประเทศเนปาล บังคลาเทศ อินเดีย จีน 

พมา ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย (Ernst 

and Barbour, 1989) เตาชนิดน้ีพบไดในทุกภาคของ

ประเทศไทย ยกเวนกรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียง 

(Nutaphand, 1979) เน่ืองจากปกติเตาเหลืองมีแหลง

อาศัยอยูในปา ที่สูง หรือที่ราบสูง อากาศเย็นและช้ืน 

ดังน้ันจึงไมพบการกระจายของสัตวเหลาน้ีในเขตที่ราบ

ลุม จากการจัดสถานภาพดานการอนุรักษของ IUCN 

เม่ือป 2012 พบวาเตาเหลืองถูกจัดเปนสัตวที่เส่ียงตอ

การสูญพันธุ (Endangered species) และถูกจัดอยูใน

บัญชีแนบทายหมายเลข 2 ของอนุสัญญา CITES ลําดับ

ที่ 89 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 

พ.ศ. 2546 ของประเทศไทยซ่ึงมีความสําคัญคือ เปน

ชนิดพันธุของสัตวปาที่ยังไมถึงกับใกลจะสูญพันธุจึงยัง

อนุญาตใหคาได แตตองมีการควบคุมไมใหเกิดความ

เสียหาย หรือลดปริมาณลงอยางรวดเร็วจนถึงจุดใกล

สูญพันธุ โดยประเทศที่จะสงออกตองมีหนังสืออนุญาต 

และรับรองวาการสงออกแตละครั้งจะไมกระทบ- 

กระเทือนตอการดํารงอยูของเตาเหลืองในธรรมชาติ 

(เสาวคนธและพนิดา, 2551) จากรายงานการสํารวจ

เตาในธรรมชาติของประเทศไทย พบวา เตาเหลืองเปน
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ชนิดหน่ึงที่มีจํานวนประชากรลดนอยลงมาก สวนใหญ

เน่ืองมาจากสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป การบุกรุก

แหลงอาศัยบริเวณตนนํ้า ลําธาร การถูกลา และถูกจับ

กิน โดยม นุษย เ พื่ อ กา รบริ โภ คหรื อ จําหน าย แก

รานอาหารปาในราคาที่สูง (Thirakhupt and van 

Dijk, 1994; Bryan et al., 2001) 

ความนิยมบริโภคอาหารปาเปนสาเหตุหน่ึงที่

ทําใหมีการลาเตาเหลืองมากยิ่งขึ้น ดังน้ันการศึกษา

ชีววิทยาของเตาเหลืองจึงเปนเรื่องที่ มีความสําคัญ 

การศึกษาขนาดของรางกายก็เปนมุมมองหน่ึงที่ มี

ความสําคัญมากที่ สุดซ่ึงควบคุมบังคับรูปแบบและ

โครงสรางของสัตว สรีรวิทยา หนาที่ทางนิเวศวิทยา

และประวัติชีวิต ขนาดรางกายของสัตวมีอิทธิพลอยาง

มากตอรูปแบบทางนิเวศวิทยา วิวัฒนาการ และการ 

สูญพันธุของสัตว (Meiri, 2010) เพื่อหาความสัมพันธ

ดังกลาว การศึกษาน้ีจึงได เก็บรวบรวมขอมูลของ

นํ้าหนัก ความยาวและความกวางของกระดองหลังและ

กระดองทองของเตาเหลือง และนําไปสรางสมการเพื่อ

หาความสัมพันธระหวางนํ้าหนักตอความยาวและความ

กวางของกระดอง โดยศึกษาลูกเตา เตาตัวเต็มวัยเพศผู

และเพศเมีย 

 

2. วิธีการวิจัย 

2.1 พื้นท่ีศึกษา 

พื้นที่ศึกษาตั้งอยูที่บานกอก ตําบลสวนหมอน 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (รูปที่ 1ก และ 1ข) 

เปนหมูบานที่มีเตาเหลืองอาศัยอยูในพื้นที่ของหมูบาน

รวมกับชาวบานตั้งแตกอนป พ.ศ. 2530 (ธาดาและ

คณะ, 2539) ในปจจุบันมีประชากรเตาเหลืองอาศัยใน

หมูบานประมาณ 1,195 ตัว (Sriprateep et al., 

2013) มีที่ตั้งทางภูมิศาสตรอยูที่ 48Q 238269 E และ 

1787990.47 N (UTM system) ในรูปที่ 1 คาเฉล่ียความ

สูงของพื้นที่ประมาณ 150 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล 

หมูบานมีพื้นที่ประมาณ 4.92 ตารางกิโลเมตร สภาพ

ภูมิอากาศเปนแบบรอนช้ืนมีคาเฉล่ียนํ้าฝน 1,213.78 

มิลลิเมตรตอป อุณหภูมิอากาศในเดือนที่รอนที่ สุด 

(เมษายน) สูงถึง 42.8 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิ

ต่ํ า สุด ในเดือนมกราคม 14.2 องศาเซลเ ซียส 

(Sriprateep et al., 2013) มีประชากรในหมูบาน

ประมาณ 1,355 คน จาก 295 หลังคาเรือน ประชาชน

สวนใหญในหมูบานประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย

การทํานาเปนอาชีพหลัก และมีการปลูกพืชผัก ผลไมใน

สวนหลังบานซ่ึงมีหลายชนิดเปนอาหารของเตา 

2.2 วิธีการวัดนํ้าหนักและขนาด 

ทําการสุมเก็บตัวอยางจากประชากรเตา

เหลืองที่อาศัยอยูในบานกอก ระหวางเดือนพฤษภาคม

ถึงกรกฎาคม พ.ศ.2556 เตาแตละตัวถูกทําเครื่องหมาย

บนกระดองโดยใชปากกาเคมีชนิดถาวร จากน้ันนํามา

ช่ังนํ้าหนักตัว วัดขนาดความยาวและความกวางของ

กระดองทั้งกระดองหลังและกระดองทอง ดังน้ี 

การช่ังนํ้าหนักตัว ช่ังนํ้าหนักตัวดวยเครื่องช่ัง

ดิจิตอลที่ความละเอียด 0.01 กรัม (สําหรับลูกเตา) และ

เครื่องช่ังที่ความละเอียด 0.1 กรัม (สําหรับเตาตัวเต็มวัย) 

การวัดความยาวและความกวางของกระดอง 

วัดความยาวกระดองหลัง (Carapace Length, CL) 

ความกวางกระดองหลัง (Carapace Width, CW) 

ความยาวกระดองทอง (Plastron Length, PL) และ

ความกวางกระดองทอง (Plastron Width, PW) ดวย

เวอรเนียคาลิปเปอร ที่ความละเอียด 0.01 มิลลิเมตร 

และเครื่องวัดที่ทําขึ้นพิเศษสําหรับวัดขนาดของเตา (รูป

ที่ 2ก และ 2ข) 

การศึกษาน้ี แบงกลุมตัวอยางเตาเหลือง

ออกเปน 3 กลุมคือ 1) ลูกเตา (Juvenile) อายุแรกเกิด 

- 6 ป 2) ตัวเต็มวัยเพศผู (Adult male) และ 3) ตัว

เต็มวัยเพศเมีย (Adult female) ซ่ึงมีอายุตั้งแต 6 ปขึ้น

ไป 
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รูปท่ี 1 พื้นที่ศึกษา (ก) ที่ตั้งจังหวัดขอนแกน (ข) อําเภอมัญจาคีรี (ค) สวนเตาเพ็กหรือเตาเหลือง หมูบานกอก 

 

รูปท่ี 2 (ก) การวัดความยาวกระดองหลัง (Carapace length) (ข) การวัดความกวางกระดองหลัง (Carapace 

width) ความยาวและความกวางกระดองทอง (Plastron length and width) 
 

2.3 ความสัมพันธระหวางนํ้าหนักกับความยาวและ

ความกวางของกระดอง 

การศึกษาความสัมพันธระหวางนํ้าหนักตัวกับ

ความยาวและความกวางของกระดอง ดัดแปลงจากวิธี

ของ Lagler (1970) เพื่อแสดงความสัมพันธชุดขอมูล

ของนํ้าหนักกับความยาวและความกวางกระดองโดย

การวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) ใน

รูปของสมการยกกําลัง ซ่ึงจะไดสมการความสัมพันธ

ของตัวแปรที่อยูในรูปการถดถอยแบบไมเปนเสนตรง 

(Nonlinear regression) ดังน้ี 

W = a(L)b                       (1) 

หรือปรับรูปแบบความสัมพันธของตัวแปรใหเปนสมการ

เสนตรงในรูป log10 ดังน้ี 

Log W = log a + blog (L)             (2) 

เม่ือ W = นํ้าหนักตัว (กรัม) 

 L = ความยาวกระดองหลัง (CL) หรือ ความกวาง

กระดองหลัง (CW) หรือ ความยาวกระดองทอง (PL) 

หรือ ความกวางกระดองทอง (PW) (มิลลิเมตร) 

 a และ b = คาคงที่ 

ในการวิเคราะหการถดถอยของความสัมพันธ

ระหวาง นํ้าหนักตอความยาวและความกวางของ

กระดองใชโปรแกรม Microsoft Excel Office 

version 2010 ซ่ึงจะคํานวณไดคาคงที่ a และ b 

Carapace Length Plastron Length 

(ก) (ข) (ค) 

Carapace W
idth 

Plastron W
idth 

(ก) (ข) 
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จากน้ันแทนคาลงในสมการที่  1 และ 2 และคา

สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ หรือ R2 ซ่ึงเปนคาที่แสดง

ประสิทธิภาพของสมการที่คํานวณมาได (Aworer and 

Ramchurn, 2003; Sangun et al., 2009) ตรวจสอบ

ความเช่ือม่ันเพื่ออธิบายสมการน้ันวามีความผันแปร

ของคาตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม โดย

คํานวณคา t จาก 

t = (푛 − 2)푅 (1 − 푅 )⁄              (3) 

ซ่ึง n คือ จํานวนเตาเหลืองที่ศึกษาในแตละ

กลุม นําคา t ที่คํานวณไดเปรียบเทียบกับคา t ที่ไดจาก

การเปดตาราง t-distribution ที่ชวงความเช่ือม่ัน 99% 

คือ t . (n − 2) ซ่ึงถาคา t ที่คํานวณไดจากสมการที่ 

3 มีคามากกว าค า t ที่ ไดจากการ เปดตาราง 

หมายความว า  สมการที่ ได จากการ วิ เคราะห มี

ความสัมพันธในชวงความเช่ือม่ันที่กําหนดและสามารถ

ใชอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิต ิ
 

ตารางท่ี 1 คาเฉล่ีย คาความคลาดเคล่ือนของคาเฉล่ีย และคานอยที่สุด-คามากที่สุดของนํ้าหนัก (W) ความยาว

กระดองหลัง (CL) ความกวางกระดองหลัง (CW) ความยาวกระดองทอง (PL) และความกวางกระดอง

ทอง (PW) ในแตละกลุมตัวอยาง 

 n 
mean ± SE 

W, (min-max) 

mean ± SE 

CL, (min-max) 

mean ± SE 

CW, (min-max) 

mean ± SE 

PL, (min-max) 

mean ± SE 

PW, (min-max) 

Juvenile 160 
478.77±32.71 

(17.50-1840) 

126.17±3.76 

(46.40-220) 

90.17±2.18 

(39.15-145) 

112.16±3.37 

(41.10-197.35) 

80 ±1.88 

(35.10-131) 

Male 54 
2097.96±123.45 

(740-4820) 

237.56±5.01 

(168-310.50) 

152.24±2.88 

(113-200) 

204.30±3.92 

(147.70-260.70) 

134.91±2.62 

(98.35-181.15) 

Female 50 
2343.20±155.24 

(900-5800) 

247±5.4 

(181-323) 

157.94±3.43 

(115-233) 

212.06±4.50 

(154.5-290) 

141.48±3.23 

(101.85-200.55) 
 

3. ผลการศึกษา 

จากการเก็บขอมูลที่บานกอก อําเภอมัญจา

คีรี จังหวัดขอนแกน ในตัวอยางทั้งหมด 264 ตัว 

สามารถสรุปคาเฉล่ียของนํ้าหนัก คาเฉล่ียของความยาว

และความกวางของกระดองหลังและกระดองทอง ซ่ึง

คํานวณคาความคลาดเคล่ือนของคาเฉล่ีย (Standard 

error of mean, SE) รวมทั้งการบอกชวงต่ําสุดและ

สูงสุดของขอมูลที่ศึกษา 

3.1 ความสัมพันธระหวางนํ้าหนักตัวกับความยาว

และความกวางของกระดองลูกเตา 

ลูกเตาจํานวน 160 ตัว มีนํ้าหนักตัวระหวาง 

17.50 - 1,840 กรัม ความยาวกระดองหลัง (46.40 - 

220 มิลลิเมตร) ความกวางกระดองทอง (39.15 - 145 

มิลลิเมตร) ความยาวกระดองทอง (41.10 - 197.35 

มิลลิเมตร) และความกวางกระดองทอง (35.10 - 131 

มิลลิเมตร) จากรูปที่ 3ก และ 3ข พบวา สมการ

ความสัมพันธระหวางนํ้าหนักตัวกับความยาวและความ

กวางของกระดองหลังมีคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ

เทากับ 0.9653 และ 0.9642 ตามลําดับ สวนสมการ

ความสัมพันธระหวางนํ้าหนักตัวกับความยาวและความ

กวางกระดองทอง (รูปที่ 3ค และ 3ง) มีคาสัมประสิทธ์ิ

การตัดสินใจเทากับ 0.9779 และ 0.9669 ตามลําดับ 

แสดงใหเห็นวานํ้าหนักตัวมีความสัมพันธกับความยาว

และความกวางของกระดองหลังและกระดองทอง โดย

ความสัมพันธที่ ไดบงบอกวานํ้าหนักตัวของลูกเตามี

ความผันแปรตามชุดขอมูลความยาวและความกวาง
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ของกระดองหลังและกระดองทองรอยละ 96.53 96.42 

97.79 และ 96.69 ตามลําดับ เม่ือนําคาสัมประสิทธ์ิ

การตัดสินใจไปคํานวณหาคา t โดยใชสมการที่ 3 คาที่

ไดเทากับ 66.297 65.233 83.614 และ 67.937 

ตามลําดับ เม่ือหาระดับของความนาเช่ือถือโดยการ

เปรียบเทียบกับคา t ที่ระดับความนาเช่ือถืออยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  99% จากการเปดตาราง t-

distribution ที่ t . (160 − 2) มีคาเทากับ 2.576 

ซ่ึงหมายถึง สมการความสัมพันธที่คํานวณไดมีระดับ

ความเช่ือม่ันของความผันแปรของตัวแปรตามอยางมี

นัยสําคัญทางสถิต ิ(p < 0.01) 

 

 
 

 
รูปท่ี 3 ความสัมพันธระหวางนํ้าหนักตัวกับความยาวและความกวางของกระดองลูกเตา (ก) นํ้าหนักกับความยาว

กระดองหลัง (ข) นํ้าหนักกับความกวางกระดองหลัง (ค) นํ้าหนักกับความยาวกระดองทอง (ง) นํ้าหนักกับ

ความกวางกระดองทอง 
 

3.2 ความสัมพันธระหวางนํ้าหนักตัวกับความยาว

และความกวางของกระดองตัวเต็มวัย 

เตาเพศผูจํานวน 54 ตัว มีนํ้าหนักตัวระหวาง 

740 - 4,820 กรัม ความยาวกระดองหลัง (168 - 

310.50 มิลลิเมตร) ความกวางกระดองหลัง (113 - 

200 มิลลิเมตร) ความยาวกระดองทอง (147.70 - 

260.70 มิลลิเมตร) และความกวางกระดองทอง 

(98.35 - 181.15 มิลลิเมตร) สวนตัวอยางเตาเพศเมีย

จํานวน 50 ตัว มีนํ้าหนักตัวระหวาง 900 - 5,800 กรัม 

ความยาวกระดองหลัง (181 - 323 มิลลิเมตร) ความ

กวางกระดองหลัง (115 - 233 มิลลิเมตร) ความยาว

กระดองทอง (154.5 - 290 มิลลิเมตร) และความกวาง

กระดองทอง (101.85 - 200.55 มิลลิเมตร) 

(ก) (ข) 

(ง) (ค) 
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สมการความสัมพันธระหวางนํ้าหนักตัวกับ

ความยาวและความกวางกระดองหลังและกระดองทอง

ของเตาเหลืองตัวเต็มวัยและคาสัมประสิทธการตัดสินใจ 

แสดงในรูปที่ 4ก - 4ง โดยที่เตาเหลืองเพศผูมีคาสัม

ประสิทธการตัดสินใจเทากับ 0.9233  0.9468  

0.9159 และ 0.9366 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา 

นํ้าหนักตัวมีความสัมพันธกับความยาวและความกวาง

ของกระดองหลังและกระดองทองในเตาเหลืองตัวเต็ม

วัยเพศผู โดยความสัมพันธที่ไดบงบอกวา นํ้าหนักของ

เตาเต็มวัยเพศผูมีความผันแปรตามชุดขอมูลความยาว

และความกวางของกระดองหลังและกระดองทองรอย

ละ 92.33 94.68 91.59 และ 93.66 ตามลําดับ เม่ือนํา

คาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจเพื่อคํานวณหาคา t โดย

สมการที่ 3 ดังน้ัน คา t มีคาเทากับ 25.019 30.421 

23.797 และ 27.716 ตามลําดับ เม่ือหาระดับของ

ความนาเช่ือถือที่ระดับความนาเช่ือถืออยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 99% โดยการเปรียบเทียบกับคา t จากการ

เปดตาราง t-distribution ที่ t . (54 − 2) มีคา

เทากับ 2.682 ซ่ึงหมายถึง สมการความสัมพันธที่

คํานวณไดมีระดับความเช่ือม่ันของความผันแปรของตัว

แปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p < 0.01) 

 

 
 

 
รูปท่ี 4 ความสัมพันธระหวางนํ้าหนักตัวกับความยาวและความกวางของเตาตัวเต็มวัยเพศผูและเพศเมีย (ก) 

นํ้าหนักกับความยาวกระดองหลัง (ข) นํ้าหนักกับความกวางกระดองหลัง (ค) นํ้าหนักกับความยาวกระดอง

ทอง (ง) นํ้าหนักกับความกวางกระดองทอง 

 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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สําหรับเตาตัวเต็มวัยเพศเมียมีคาสัมประสิทธ

การตัดสินใจเทากับ 0.9396 0.9273 0.9458 และ 

0.9440 ตามลําดับ (รูปที่ 4 (ก)-(ง)) สวนนํ้าหนักของตัว

เต็มวัยเพศเมีย มีความผันแปรตามชุดขอมูลความยาว

และความกวางของกระดองหลังและกระดองทองรอย

ละ 93.96 92.73 94.58 และ 94.40 ตามลําดับ เม่ือนํา

คาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจไปคํานวณหาคา t โดย

สมการที่ 3 มีคาเทากับ 27.326 24.743 28.941 และ 

28.445 ตามลําดับ หาระดับของความนาเช่ือถืออยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่  99% จากการเปดตาราง t-

distribution ที่ t . (50 − 2) มีคาเทากับ 2.682 ซ่ึง

หมายถึง สมการความสัมพันธที่คํานวณไดมีระดับความ

เ ช่ือม่ันของความผันแปรของตัวแปรตามอยาง มี

นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) 

 

4. อภิปรายผล 

คาคงที่ของความสัมพันธจากการวิเคราะห

การถดถอยและคาสัมประสิทธการตัดสินใจ (R2) 

ระหวางนํ้าหนักตัวกับความยาวและความกวางกระดอง

เตาเหลือง (ตารางที่ 2) พบวาในลูกเตา สมการ

ความสัมพันธระหวางนํ้าหนักตัวกับความยาวและความ

กวางกระดองหลังและกระดองทอง มีคา R2 อยูในชวง 

0.9642 - 0.9779 โดยนํ้าหนักตัวของลูกเตาจะผันแปร

ไปตามการเปล่ียนแปลงของความยาวและความกวาง

ของกระดองหลังและกระดองทองอยูในชวง 96.42 - 

97.79% ดังน้ัน จากคา R2 แสดงใหเห็นวาเม่ือนํ้าหนัก

ของลูกเตาเพิ่มขึ้น ขนาดความกวางและความยาวของ

กระดองหลังและกระดองทองจะเพิ่มขึ้นตามไปดวย

เสมอ และเม่ือเปรียบเทียบคา R2 จากทั้ง 4 สมการจะ

พบวา R2 ของความยาวกระดองทองมีคามากที่สุดคือ 

0.9779 โดยมีสมการของความสัมพันธคือ LogW = 

2.794log PL - log3.181 (R2= 0.9779, n = 160, p 

< 0.01) 

จากสมการความสัมพันธระหวางนํ้าหนักตัว

กับความยาวและความกวางของกระดองหลังและความ

ยาวและความกวางกระดองทองของเตาตัวเต็มวัยเพศผู 

มีคา R2 อยูระหวาง 0.9159 - 0.9468 โดยนํ้าหนักของ

เตาตัวเต็มวัยเพศผูจะผันแปรไปตามการเปล่ียนแปลง

ของความยาวและความกวางของกระดองหลังและ

กระดองทองอยูในชวง 91.95 -9 4.68 % และในกรณี

ของเตาตัวเต็มวัยเพศเมีย สมการความสัมพันธระหวาง

นํ้าหนักตัวกับความยาวและความกวางของกระดองหลัง

และกระดองทองมีคา R2 อยูในชวง 0.9273 - 0.9458 

โดยนํ้าหนักตัวของเตาตัวเต็มวัยเพศเมียจะผันแปรไป

ตามการเปล่ียนแปลงของความยาวและความกวาง

กระดองหลังและกระดองทองระหวาง 92.73 - 

94.58% แสดงใหเห็นวาเม่ือนํ้าหนักของเตาตัวเต็มวัย

เพศผูและเพศเมียเพิ่มขึ้น ขนาดความกวางและความ

ยาวของกระดองหลังและกระดองทองจะเพิ่มขึ้นตามไป

ดวยเสมอ ในเตาตัวเต็มวัยเพศผูพบวา R2 ของความ

กวางกระดองหลังมีคามากที่สุดคือ 0.9468 โดยมี

สมการความสัมพันธคือ LogW = 3.128log CW – log 

3.535 (R2 = 0.9468, n = 54, p < 0.01) และเตาตัว

เต็มวัยเพศเมียพบวา R2 ของความยาวกระดองทองมีคา

มากที่สุดคือ 0.9458 โดยมีสมการความสัมพันธคือ 

LogW = 3.028log PL – log 3.705 (R2 = 0.9458, n 

= 50, p < 0.01) 

กรณีลูกเตามีคา R2 ต่ําที่สุดคือ 0.9642 น่ัน

แสดงวา สมการของความแปร ผันของนํ้าหนักมี

ความสัมพันธกับชุดขอมูลมากกวา 96.42% ซ่ึงความ

แตกตางของสมการที่เกิดขึ้นคือ 3.58% และกรณีเตา

ตัวเต็มวัยเพศผูและเพศเมียมีคา R2 ที่ต่ําสุดคือ 0.9159 

และ 0.9273 ตามลําดับ ซ่ึงสมการของความแปรผัน

ของนํ้าหนักมีความสัมพันธ กับชุดข อมูลมากกว า 

91.59% และ 92.73% ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ความ

แตกตางที่เกิดขึ้นกับเตาตัวเต็มวัยเพศผูและเพศเมียคือ 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 43 ฉบับที่ 1 57 

 

 

8.41% และ 7.27% น้ันอาจจะเกิดขึ้นเน่ืองจากปจจัย

ตาง ๆ เชน เพศ อายุ และสภาวะทางสรีระของเตา 

เปนตน 

จากผลการศึกษาของเสาวคนธและพนิดา 

(2551) ศึกษาความสัมพันธระหวางนํ้าหนักตัวกับความ

กวางและความยาวของกระดองหลังและกระดองทอง

ในเตาเหลืองที่เล้ียงในคอกเลียนแบบธรรมชาติที่จังหวัด

สตูล พบวานํ้าหนักของเตาเหลืองจะเพิ่มขึ้นตามขนาด

ของความกวางและความยาวของกระดองหลังและ

กระดองทองเชนเดียวกับในการศึกษาครั้งน้ี แตแตกตาง

กันที่คา R2 โดยในเตาตัวเต็มวัยมีคาประมาณ 0.6246 - 

0.7808 เทาน้ัน น่ันอาจเปนไปไดวาเพราะจํานวนเตาที่

นํามาศึกษามีจํานวนนอยเกินไปคือมีเพียง 25 ตัว หรือ

อาจเปนเพราะปจจัยอ่ืนเชน อาหารที่ใชเล้ียง ซ่ึงในการ

ทดลองไดมีการใหอาหาร 3 ชนิดคือ ผักสด อาหารปลา

สําเร็จรูปชนิดเม็ดโปรตีน 25% และปลาสด โดยเตาจะ

เลือกกินผักสดมากกวาอาหารปลาสําเร็จรูป ในขณะที่

อาหารของเตาเหลืองบานกอกมีหลากหลายชนิดไดแก 

ใบออนของพืชลมลุกชนิดตาง ๆ ผัก ผลไม เห็ด หญา 

ไสเดือนดิน ซากสัตว เศษอาหาร และมูลสัตว เปนตน 

(กัลยา, 2553) สุวรรณดีและเสาวคนธ (2547) ศึกษา

ชีววิทยาบางประการของเตาลายตีนเปด painted 

batagur terrapin, Callagur borneoensis ในบอ

เล้ียงที่จังหวัดสตูล โดยศึกษาจากเตาจํานวน 51 ตัว 

เปนเพศผู 24 ตัว และเพศเมีย 27 ตัว อาหารที่ใชเล้ียง

ประกอบดวยผักบุง ลูกมะเดื่อสุก ปลาสด ผักตบชวา 

และอาหารเม็ดปลากินพืช จากผลการศึกษาพบวา

ความสัมพันธระหวางความกวางกระดองกับนํ้าหนักใน

เพศผูและเพศเมียเปนดังน้ี log W = 0.3043 log CW 

+1.2635, R2 = 0.9114 และ log W = 0.3874log 

CW + 1.1667, R2 = 0.9269 ตามลําดับ การศึกษา

ของ Aworer and Ramchurn (2003) ไดหา

ความสัมพันธของความยาวและนํ้าหนักของเต า 

Aldabra giant tortoise, Dipsochelys dussumieri 

ในสาธารณรัฐมอริเชียส จากลูกเตา 353 ตัว และเตาตัว

เต็มวัย 229 ตัว โดยวัดความยาวกระดองหลังตามแนว

เสนตรงและตามความโคงของกระดอง จากผล

การศึกษาพบวาลูกเตามีคา R2 = 0.9618 และ 0.9639 

ตามลําดับ สําหรับเตาตัวเต็มวัยมีคา R2 = 0.9005 และ 

0.9302 ตามลําดับ 

ดังน้ันการศึกษาความสัมพันธระหวางนํ้าหนัก

ตัวกับขนาดของกระดองเตาเหลืองสามารถใชประเมิน

นํ้าหนักตัวของสัตวได การวิเคราะหการถดถอยสามารถ

ใชไดกับเตาเหลืองทั่วโลกทั้งที่เปนสัตวเล้ียงและสัตวปา 

และยังใชเปนตัวบงช้ีที่ดีสําหรับการประเมินสุขภาพของ

สัตว (Aworer and Ramchurn, 2003) ซ่ึงจะเปน

ประโยชนในการอนุรักษเตาเหลืองที่บานกอกตอไป

 

ตารางท่ี 2 คาคงที่ของความสัมพันธระหวางนํ้าหนักตัวกับความยาวและความกวางของกระดองเตาเหลือง 
 LogW = b logCL + log a LogW = b logCW + log a LogW = b logPL + log a LogW = b logPW + log a 

 a b SE(b) R
2
 a b SE(b) R

2
 a b SE(b) R

2
 a b SE(b) R

2
 

Juvenile 

(0 - 6 ป) 
-3.379 2.819 0.042 0.965 -4.488 3.587 0.055 0.964 -3.181 2.794 0.033 0.978 -4.515 3.698 0.054 0.967 

Male 

(> 6 ป) 
-3.201 2.734 0.109 0.923 -3.535 3.128 0.103 0.947 -3.666 3.012 0.127 0.916 -3.217 3.056 0.110 0.937 

Female 

(> 6 ป) 
-3.488 2.853 0.104 0.940 -3.212 2.980 0.120 0.927 -3.705 3.028 0.105 0.946 -2.699 2.808 0.099 0.944 
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5. บทสรุป 

จากการช่ังนํ้าหนักและวัดความยาวและความ

กวางของกระดองเตาเหลืองที่บานกอก ตําบลสวน

หมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกนโดยวิธีการจับ

แบบสุม  จํานวนทั้งหมด 264 ตัว เปนลูกเตา (อายุแรก

เกิด-6ป) จํานวน 160 ตัว เตาตัวเต็มวัย (อายุ > 6 ป) 

แบงเปนเพศผู 54 ตัว และเพศเมีย 50 ตัว ผลการ

วิเคราะหคาคงที่ของการถดถอยหาความสัมพันธ

ระหวาง นํ้าหนักกับความยาวและความกวางของ

กระดองหลังและกระดองทองของเตาทั้ง 3 กลุมพบวา 

ลูกเตา เตาตัวเต็มวัยเพศผู และเพศเมีย มีความสัมพันธ

ที่บงบอกวานํ้าหนักตัวมีความผันแปรตามชุดขอมูล

ความยาวและความกวางของกระดองหลังและกระดอง

ทองที่ระดับความนาเช่ือถืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

99% (p<0.01) ดังน้ัน วิธีวิเคราะหคาคงที่ของการ

ถดถอยน้ีใชประมาณคาของนํ้าหนักกับความยาวและ

ความกวางของกระดองเตาได  ทําใหทราบขอมูล

ทางดานชีววิทยาเบื้องตนบางประการ และยังใชเปนตัว

บงช้ีที่ดีสําหรับการประเมินสุขภาพของสัตว เพื่อใชเปน

แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรเตาเหลืองตอไป 
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