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ความผิดปกติของกระดองเต่าเหลอืง Indotestudo elongata 
(Blyth,1853) ที่บ้านกอก อ าเภอมัญจาคีรี จงัหวัดขอนแก่น 

Shell Anomalies in the Elongated Tortoise  
Indotestudo elongata (Blyth, 1853) at Ban Kok Village,  

Amphur Muncha Kriri, Khon Kaen Province 
กัลยา ศรีประทีป1*  และ  วรัญญู พรหมกุล1 

 

บทคัดย่อ 
การส ารวจความผิดปกติของกระดองเต่าเหลือง Indotestudo elongata ที่บ้านกอก อ าเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 โดยการเก็บรวบรวมและ
ตรวจสอบความผิดปกติของกระดองหลังและกระดองท้องจากตัวอย่างเต่าเหลือง 514 ตัว ผลการศึกษาพบว่าความ
ผิดปกติของกระดองจ านวน 41 ตัว (7.98%) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การเพิ่มหรือลดของจ านวนเกล็ด 
24 ตัว (4.67%) ส่วนใหญ่พบบริเวณแผ่นเกล็ดสันหลังและแผ่นเกล็ดชายโครง กลุ่มที่ 2 พบรอยโรคหรือรอย
แตกหักของกระดอง 12 ตัว (2.33%) และกลุ่มที่ 3 แผ่นเกล็ดมีขนาดผิดสัดส่วน 5 ตัว (0.97%) ความผิดปกติที่พบ
ของเต่าเหลืองทุกตัวเกิดขึ้นที่กระดองหลังเท่านั้น โดยเฉพาะการเกิดรอยโรคหรือรอยแตกหักของกระดองเต่าส่วน
ใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุเนื่องจากอาศัยกับชุมชนในหมู่บ้าน การศึกษานี้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการหาแนวทาง
ป้องกันและอนุรักษเ์ต่าเหลืองร่วมกับชุมชนต่อไป 
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ABSTRACT 
Exploration of shell anomalies in the elongated tortoise Indotestudo elongata is studied 

at Ban Kok Village, Amphur Muncha Kriri, Khon Kaen Province, from October 2013 to January 
2014. A total of 514 tortoises were corrected and determined the shell anomalies. Forty-one 
tortoises had shell anomalies that could be separated into 3 groups. The first group, 24 tortoises 
(4.67%) had the additions or reductions in the number of scutes especially vertebral and costal 
scutes. The second group, 12 tortoises (2.33%) had the lesion or fracture of shell and the third 
group, 5 tortoises (0.97%) had deformation. Anomalies were found only in the carapace. The 
lesion or fractures on the carapaces were caused by accident due to living with communities in 
the village. This study is the information for the way to protect and conserve elongated tortoise 
with the communities. 
 

ค าส าคัญ: วงศเ์ต่าบก  เต่าเหลือง  ความผิดปกติของกระดอง  มัญจาคีรี  ขอนแก่น 
Keywords: Testudinidae, Indotestudo elongata, Shell anomalies, Muncha Kriri, Khon Kaen 

 
1. บทน า 

เ ต่ า บก เป็ นสั ต ว์ เ ลื้ อ ยคลานอยู่ ใ น วงศ์ 
Testudinidae มีกระดองหลังโค้ง กระดองเต่า
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ กระดองหลัง (carapace) 
และกระดองท้อง (plastron) ทั้งสองส่วนประกอบด้วย
ช้ินกระดูกหลายช้ินที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นแผ่นแบน
เรียงต่อกัน ด้านบนปกคลุมด้วยแผ่นเกล็ด (horny 
shield หรือ scute) แผ่นเกล็ดที่ปกคลุมกระดองเต่าแต่
ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันทั้งในด้านรูปร่าง ขนาด 
ลวดลายและสีสัน จ านวนของเกล็ด และการเรียงของ
เกล็ด ซึ่งสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างเหล่านี้ในการ
จ าแนกชนิดของเต่าได้ (วิโรจน์, 2543) อีกทั้งยัง
สามารถบ่งบอกอายุ โรค หรือสุขภาพได้อีกด้วย (Berry, 
2002) ความผิดปกติของเกล็ดและกระดองเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นได้ทั่วไปในเต่า ตรวจสอบได้จากรูปร่างหรือ
โครงสร้างของเต่าที่เจริญผิดสัดส่วน และจ านวนของ
เกล็ดที่มากขึ้นหรือลดลง Zangerl and Johnson 
(1957) ได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติของเกล็ด

เต่าจาก 118 สปีชีส์ (7 แฟมิลี่) โดยพบว่าเต่าน้ ามีความ
ผิดปกติเกิดขึ้นที่กระดองหลังมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับเต่าบกและเต่าชนิดอื่น  ความผิดปกติเหล่านี้อาจ
เกิดจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในช่วง
ระหว่างที่มีการเจริญพัฒนาของตัวอ่อน พันธุกรรม 
และภาวะมลพิษ (Hildebrend, 1938; Bishop et al., 
1994; Bishop et al., 1998; Anton et al. 2011; 
McKnight and Ligon, 2014) ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับ
ความผิดปกติของเกล็ดและกระดองของเต่าเหลืองยังไม่
มีรายงาน 

เต่าเหลือง (Indotestudo elongata) จัดอยู่
ในกลุ่มเต่าบกกระดองแข็ง (tortoise) ลักษณะ
ภายนอกแตกต่างอย่างเด่นชัดจากเต่าชนิดอื่นคือ 
กระดองหลัง และกระดองท้องมีสีเหลืองนวลสลับด้วยสี
ด าขนาดต่างๆ ปกคลุมแผ่นเกล็ดกระดองหลังและ
กระดองท้องชัดเจน แผ่นเกล็ดเหนือโคนหางใหญ่และ
งุ้มเข้าหาล าตัว ท าให้กระดองหลังมีลักษณะโค้งนูน สูง 
มีความชัน คล้ายหมวกทหาร แข็งและหนา กระดอง
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หลังปกคลุมด้วยแผ่นเกล็ด (scute) มีทั้งหมด 37 แผ่น 
ซึ่งประกอบด้วยแผ่นเกล็ดสันหลัง (vertebral scute, 
V) 5 แผ่น แผ่นเกล็ดชายโครง (costal scute, C) ข้าง
ละ 4 แผ่น แผ่นเกล็ดรอบกระดอง (marginal scute, 
M) ข้างละ 11 แผ่น แผ่นเกล็ดเหนือต้นคอ (nuchal 
scute, N) 1 แผ่น และแผ่นเกล็ดเหนือโคนหาง 
(supracaudal scute, S) 1 แผ่น กระดองท้องปกคลุม
ด้วยแผ่นเกล็ดทั้งหมด 12 แผ่น  ซึ่งประกอบด้วยแผ่น
เกล็ดใต้คอ (gular scute, G) ข้างละ 1 แผ่น แผ่นเกล็ด
ใต้โคนขาหน้า (humeral scute, H) ข้างละ 1 แผ่น 
แผ่นเกล็ดอก (pectoral scute, P) ข้างละ 1 แผ่น 
แผ่นเกล็ดท้อง (abdominal scute, Ab) ข้างละ 1 
แผ่น แผ่นเกล็ดโคนขาหลัง (femoral scute, F) ข้าง
ละ 1 แผ่น และแผ่นเกล็ดก้น (anal scute, An) ข้าง
ละ 1 แผ่น (วิโรจน์, 2543) (รูปที่ 1ก-ง) 

จากการจัดสถานภาพของ International 
Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources ในปี 2012 เต่าเหลืองถูกจัดให้เป็นสัตว์ที่
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (endangered species) และถูก
จัดอยู่ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของอนุสัญญา 
Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
ล าดับที่ 89 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่าพุทธศักราช 2546 ของประเทศไทย เต่าเหลืองมีการ
กร ะจ า ยอยู่ ทุ กภ าค ของปร ะ เทศ ไทย  ยก เ ว้ น 
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง (วิโรจน์, 2543) 
ปกติเต่าเหลืองมีแหล่งอาศัยอยู่ในป่า ที่สูง หรือท่ีราบสูง 
อากาศเย็นและช้ืน ดังนั้นจึงไม่พบการกระจายของสัตว์
เหล่านี้ในพ้ืนท่ีดังกล่าวซึ่งเป็นเขตที่ราบลุ่ม จากรายงาน
การส ารวจเต่าในธรรมชาติของประเทศไทยพบว่า เต่า
เหลืองเป็นเต่าบกชนิดหนึ่งที่มีจ านวนประชากรลดลง
ม า ก  ส่ ว น ให ญ่ เ นื่ อ ง ม า จ า ก สภ า พแ วดล้ อ ม ที่
เปลี่ยนแปลงไป การบุกรุกแหล่งอาศัยบริเวณต้นน้ า ล า
ธาร การถูกล่า และถูกจับโดยมนุษย์เพื่อการบริโภค
ห รื อ จ า ห น่ า ย แ ก่ ร้ า น อ า ห า ร ป่ า ใ น ร า ค า ที่ สู ง 
(Thirakhupt and van Dijk, 1994; Bryan et al., 
2001) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจรูปแบบ
ความผิดปกติของกระดองเต่าเหลืองที่อาศัยในหมู่บ้าน
กอก อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เพื่อจ าแนก
ลักษณะความผิดปกติและเป็นข้อมูลในการหาแนวทาง
ในการป้องกันและดูแลเต่าเหลืองเพื่อการอนุรักษ์อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

 

  
รูปที่ 1 ลักษณะกระดองหลังปกตขิองเต่าเหลือง (ก) รูปด้านข้าง (ข) รูปด้านบน; R = ด้านขวา และ L = ด้านซ้าย 
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รูปที่ 1 (ค) ภาพวาดลายเส้นกระดองด้านข้างเต่าเหลืองพร้อมช่ือเรียกล าดับของแผ่นเกล็ดกระดองหลัง, (ง) 

ภาพวาดลายเส้นลักษณะกระดองท้องปกติของเต่าเหลืองและช่ือเรียกล าดับของแผ่นเกล็ด (กัลยา, 2553) 

(ค) 

(ง) 
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2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
2.1 พ้ืนที่ศึกษา 

ท าการศึกษาที่บ้านกอก ต าบลสวนหม่อน 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
อยู่ที่ 48Q 238269 E และ 1787990.47 N (UTM 

system) แสดงในรูปที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ 4.92 ตาราง
กิโลเมตร ค่าเฉลี่ยความสูงของพื้นที่ประมาณ 150 
เมตร เหนือระดับน้ าทะเล สภาพภูมิอากาศเป็นแบบ
ร้อนช้ืนมีค่าเฉลี่ยน้ าฝน 1,213.78 มิลลิเมตรต่อปี 
อุณหภูมิอากาศในเดือนที่ร้อนที่สุด (เดือนเมษายน) 
อาจสูงถึง 42.8 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ าสุดใน
เดือนมกราคมประมาณ 14.2 องศาเซลเซียส (กัลยา, 
2553) ประชากรในหมู่บ้านมี  295 หลังคาเรือน 
ประชากร 1,355 คน ประชากรส่วนใหญ่ท านาเป็น
อาชีพหลัก และมีการปลูกพืชผักผลไม้ในสวนหลังบ้าน 
2.2 ขั้นตอนการศึกษา 

การส ารวจความผิดปกติของกระดองเต่า
เหลือง ท าการศึกษาทั้งกระดองหลังและกระดองท้อง 
จากประชากรเต่าที่มีอยู่ ในหมู่บ้ านและสวนเต่ า 
การศึกษาเริ่มจากเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือน

มกราคม พ.ศ. 2557 ตัวอย่างเต่าทั้งหมดถูกเก็บ
รวบรวมโดยการจับด้วยมือเปล่าและเดินหาตามพุ่มไม้
ข้างทาง กอไผ่ ตามถนนในหมู่บ้าน และตามบ้านที่ให้
อาหารเต่าซึ่งเต่าจะออกหากินเป็นเวลา คือในช่วงเช้า 
07.00-08.30 น. และในช่วงเย็น 16.00-17.30 น. 
จากนั้นท าเครื่องหมายบนแผ่นเกล็ดชายโครงหรือบน
แผ่นเกล็ดรอบกระดองด้วยปากกาเคมีชนิดถาวรซึ่ง
สามารถคงอยู่ได้นานประมาณ 4 เดือน วิธีการนี้กระท า
จนกระทั่งไม่มี เต่าตัวใดที่ไม่มี เครื่องหมายปรากฏ 
จากนั้นบันทึกเพศ อายุ ขนาดความกว้างความยาว 
ตามวิธีการของ Sriprateep et al. (2013) และบันทึก
รูปแบบความผิดปกติของเต่า พร้อมบันทึกภาพ 

 

3. ผลการศึกษา 
จากการส ารวจตัวอย่างเต่าเหลืองทั้งหมด 

514 ตัว พบเต่ามีความผิดปกติเฉพาะที่กระดองหลัง
เท่านั้นจ านวน 41 ตัว (7.98%) ประกอบด้วย เพศผู้ 12 
ตัว เพศเมีย 19 ตัว และลูกเต่าซึ่งไม่สามารถจ าแนก
เพศได้ 10 ตัว ลักษณะความผิดปกติแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ม ดังนี ้

 

        

รูปที่ 2 พื้นที่ศึกษา (ก) สวนเต่าเพ็กหรือเต่าเหลือง หมู่บ้านกอก (ข) อ าเภอมัญจาคีรี (ค) จังหวัดขอนแก่น (กัลยา, 
2558) 

 

สวนเต่าเพ็ก 

อ 

อ.มัญจาคีรี 

จ.ขอนแก่น 

อ 

หมู่บ้านกอก 

อ 

(ก) (ข) (ค) 



646 KKU Science Journal Volume 43 Number 4 Research 

 

 

3.1 การเพ่ิมหรือลดของจ านวนเกล็ด 
เต่าเหลืองที่กระดองหลังผิดปกติเนื่องจากการ

เพิ่มหรือลดจ านวนเกล็ดมี 24 ตัว (4.67%) เป็นเพศผู้ 6 
ตัว เพศเมีย 8 ตัว และลูกเต่า 10 ตัว ความผิดปกติส่วน
ใหญ่พบที่แผ่นเกล็ดสันหลัง และแผ่นเกล็ดชายโครง 
เมื่อเปรียบเทียบลักษณะแผ่นเกล็ดของเต่าเหลืองที่
ลักษณะกระดองปกติแสดงในรูปที่ 1ก และ ข และ
เกล็ดที่มีการเพิ่มหรือลดของจ านวนเกล็ดแสดงในรูปที่ 
3 แบ่งออกเป็น 9 ลักษณะย่อยคือ 

ลักษณะที่ 1 (ก-ง) การเพิ่มของแผ่นเกล็ดสัน
หลังจ านวนมาก จากทั้ง 4 ตัว มีแผ่นเกล็ดเพิ่มขึ้นใน
ลักษณะต่างๆที่ไม่สามารถระบุล าดับของแผ่นเกล็ดได้
ชัดเจน 

ลักษณะที่ 2 (จ-ซ) การเพิ่มของแผ่นเกล็ด
สันหลังจ านวน 1 แผ่นเกล็ด ที่ต าแหน่งต่าง ๆ คือ (จ) 
การเพิ่มของแผ่นเกล็ดเชื่อมระหว่างแผ่นเกล็ดที่ 2 และ
แผ่นเกล็ดที่ 3 (V2–V3) (ฉ) การเพิ่มของแผ่นเกล็ด
เช่ือมระหว่างแผ่นเกล็ดที่ 4 และแผ่นเกล็ดที่ 5 (V4–
V5) (ช) การเพิ่มของแผ่นเกล็ด 2 จุด คือ เช่ือมระหว่าง
แผ่นเกล็ดที่  1 แผ่นเกล็ดที่  2 (V1–V2) และเช่ือม
ระหว่างแผ่นเกล็ดที่ 3 แผ่นเกล็ดที่ 4 (V3–V4) และ (ซ) 
การเพิ่มของแผ่นเกล็ดเชื่อมระหว่างแผ่นเกล็ดที่ 3 และ
แผ่นเกล็ดที่ 4 (V3–V4) 

ลักษณะที่ 3 (ฌ-ฎ) แผ่นเกล็ดสันหลังหายไป 
1 แผ่น จึงเหลือแผ่นเกล็ดสันหลังเพียง 4 แผ่นเกล็ด ซึ่ง
พบจ านวน 3 ตัว  

ลักษณะที่ 4 (ฏ-ฒ) การเพิ่มของแผ่นเกล็ด
ชายโครงจ านวนมากทั้งด้านซ้ายและด้านขวา พบ
จ านวน 4 ตัว  

ลักษณะที่ 5 (ณ-ด) การเพิ่มของแผ่นเกล็ด
ชายโครงจ านวน 1 แผ่น ทั้งสองด้าน และการเพิ่มแผ่น
เกล็ดสันหลัง 1 แผ่นเกล็ด 

ลักษณะที่ 6 (ต-ท) การเพิ่มของแผ่นเกล็ด
ชายโครงด้านขวาที่ต าแหน่งต่าง ๆ คือ (ต) เช่ือม
ระหว่างแผ่นเกล็ดที่ 2 และแผ่นเกล็ดที่ 3 (C2R–C3R) 
(ถ, ท) เชื่อมระหว่างแผ่นเกล็ดที่ 1 ด้านขวา (C1R–V1) 

ลักษณะที่ 7 (ธ-น) การเพิ่มของแผ่นเกล็ด
ชายโครงด้านซ้ายที่ต าแหน่งต่าง ๆ คือ (ธ) การเพิ่มของ
แผ่นเกล็ดชายโครง เ ช่ือมระหว่างแผ่นเกล็ดที่  1 
ด้านซ้าย (C1L–V1) และ (น) เช่ือมระหว่างแผ่นเกล็ดที่ 
2 และแผ่นเกล็ดที่ 3 (C2L–C3L) 

ลักษณะที่ 8 (บ) การเพิ่มของแผ่นเกล็ดชาย
โครงเช่ือมระหว่างแผ่นเกล็ดที่  1 ทั้งด้านซ้ายและ
ด้านขวา (C1L–V1) 

และ ลักษณะที่ 9 (ป) แผ่นเกล็ดที่ 1 ของ
แผ่นเกล็ดรอบกระดอง (M1R) ด้านขวาหายไป 1 เกล็ด 
ซึ่งปกติมีจ านวนทั้งหมด 11 แผ่นเกล็ด 

จากลักษณะความผิดปกติของการเพิ่มหรือ
ลดจ านวนเกล็ดกระดองเต่าเหลืองแบ่งออกตาม
ต าแหน่งของแผ่นเกล็ดบนกระดองหลังแสดงในตารางที่ 
1 ความผิดปกติที่แผ่นเกล็ดสันหลังลักษณะต่างๆ 11 
ตัว โดยมีการเพิ่มของแผ่นเกล็ดสันหลัง 8 ตัว และแผ่น
เกล็ดสันหลังลดลง 3 ตัว แผ่นเกล็ดชายโครงมีการเพิ่ม
จ านวนแผ่นเกล็ดทั้งทางด้านซ้าย ด้านขวา และเพิ่มขึ้น
ทั้งสองด้านจ านวน 10 ตัว การเพิ่มของแผ่นเกล็ดสัน
หลังและเกล็ดชายโครงทั้งด้านซ้ายและด้านขวาด้านละ 
1 แผ่นเกล็ด พบจ านวน 2 ตัว และการผิดปกติของแผ่น
เกล็ดรอบกระดองพบ 1 ตัว คือการลดลงของแผ่นเกล็ด
จ านวน 1 แผ่นเกล็ด 
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รูปที่ 3 ลักษณะความผิดปกติของการเพิ่มหรือลดของจ านวนแผ่นเกล็ด, (ก-ง) การเพิ่มแผ่นเกล็ดสันหลังจ านวน
มาก, (จ-ซ) การเพิ่มแผ่นเกล็ดสันหลังจ านวน 1 แผ่นเกล็ด, (ฌ-ฎ) การลดแผ่นเกล็ดสันหลัง 1 แผ่นเกล็ด, 
(ฏ-ฒ) การเพิ่มแผ่นเกล็ดชายโครงจ านวนมากทั้งสองด้าน 

(ก) (ข) (ค) 

(ง) (จ) (ฉ) 

(ช) (ซ) (ฌ) 

(ญ) (ฎ) (ฏ) 

(ฐ) (ฑ) (ฒ) 
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รูปที่ 3 ลักษณะความผิดปกติของการเพิ่มหรือลดของจ านวนแผ่นเกล็ด, (ณ-ด) การเพิ่มแผ่นเกล็ดชายโครงจ านวน 

1 แผ่นเกล็ด ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา และการเพิ่มแผ่นเกล็ดสันหลัง 1 แผ่นเกล็ด, (ต-ท) การเพิ่มแผ่น
เกล็ดชายโครงด้านขวา, (ธ-น) การเพิ่มแผ่นเกล็ดชายโครงด้านซ้าย, (บ) การเพิ่มแผ่นเกล็ดชายโครงที่ 1 
ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา, (ป) แผ่นเกล็ดที่ 1 ของแผ่นเกล็ดรอบกระดองด้านขวาหายไป 1 เกล็ด 

 

3.2 รอยโรคหรือรอยแตกหักของกระดอง 
พบรอยโรคหรือรอยแตกหักของกระดองหลัง 

12 ตัว (2.33%) แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะย่อยคือ 
ลักษณะที่ 1 รูปที่ 4 (ก-ฉ) พบรอยโรคหรือ

รอยแตกของกระดองโดยไม่มีแผ่นเกล็ดห่อหุ้ม หรือ
กระดองมีลักษณะคล้ายถูกไฟไหม้และแผ่นเกล็ดหลุด
ออก 

ลักษณะที่ 2 (ช-ฎ) พบรอยแตกของกระดอง
บริเวณแผ่นเกล็ดสันหลังและแผ่นเกล็ดชายโครงคล้าย
กับถูกเหล็ก จอบ หรือเสียมกระทบอย่างรุนแรง ท าให้
กระดองหลังและแผ่นเกล็ดแตกเป็นรอยซึ่งเกิดจาก
อุบัติเหตุ 

ลักษณะที่ 3 (ฏ) รอยแตกหักของแผ่นเกล็ด
เหนือโคนหาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(น) (บ) (ป) 

(ถ) (ท) (ธ) 

(ณ) (ด) (ต) 
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ตารางที่ 1 ลักษณะความผิดปกตกิารเพิ่มหรือลดของจ านวนแผ่นเกล็ดกระดองหลัง 
เกล็ดกระดองหลังเตา่ ลักษณะการเพิ่มหรือลดของจ านวนแผ่นเกล็ด จ านวน (ตัว) รูปที่ 3 

แผ่นเกล็ดสันหลัง แผ่นเกล็ดเพิ่มแต่ระบุต าแหน่งไม่ได้ 4 ก,ข,ค,ง 

เพิ่ม 1 แผ่นเกล็ดเชื่อมระหว่าง V1-V2 1 ช 

เพิ่ม 1 แผ่นเกล็ดเชื่อมระหว่าง V2-V3 1 จ, 

เพิ่ม 1 แผ่นเกล็ดเชื่อมระหว่าง V3-V4 2 ช,ซ, 

เพิ่ม 1 แผ่นเกล็ดเชื่อมระหว่าง V4-V5 1 ฉ 

ลดลง 1 แผ่นเกล็ด 3 ฌ,ญ,ฎ 

แผ่นเกล็ดชายโครง แผ่นเกล็ดเพิ่มแต่ระบุต าแหน่งไม่ได้ 4 ฏ,ฐ,ฑ,ฒ 

เพิ่ม 1 แผ่นเกล็ดเชื่อมระหว่าง C1L-V1 ด้านซ้าย 1 ธ, 

เพิ่ม 1 แผ่นเกล็ดเชื่อมระหว่าง C2L-C3L ด้านซ้าย 1 น 

เพิ่ม 1 แผ่นเกล็ดเชื่อมระหว่าง C1R-V1 ด้านขวา 2 ถ,ท 

เพิ่ม 1 แผ่นเกล็ดเชื่อมระหว่าง C2R-C3R ด้านขวา 1 ต 

เพิ่ม 1 แผ่นเกล็ดเชื่อมระหว่าง C1-V1 ด้านซ้ายและ
ด้านขวา 

1 บ 

แผ่นเกล็ดสันหลังและเกล็ดชายโครง เกล็ดชายโครงเพิ่มด้านละ 1 เกล็ดและแผ่นเกล็ดสัน
หลังเพิ่ม 1 เกล็ด 

2 ณ,ด 

แผ่นเกล็ดรอบกระดอง แผ่นเกล็ดรอบกระดอง (M1R) ลดลง 1 แผ่นเกล็ด 1 ป 

รวม 25  
หมายเหต:ุ (ช) มีแผ่นเกล็ดสันหลังเพิ่ม 1 เกล็ด เชื่อมระหว่าง V1-V2 และอีก 1 แผ่นเกล็ดเพิ่มขึ้นระหว่าง V3-V4 ดังนั้น มีจ านวนรวมเท่ากับ 25 

จากจ านวนเต่าเหลืองที่ผิดปกติ 24 ตัว 
 

   

   
รูปที่ 4 รอยโรคหรือรอยแตกหักของกระดอง (ก-ฉ) กระดองไม่มีแผ่นเกล็ดห่อหุ้ม หรือมีลักษณะคล้ายถูกไฟไหม้ 

แผ่นเกล็ดหลุดออก 

(ก) (ข) (ค) 

(ง) (จ) (ฉ) 
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รูปที่ 4 รอยโรคหรือรอยแตกหักของกระดอง (ช-ฎ) เกิดรอยแตกบริเวณแผ่นเกล็ดสันหลังและแผ่นเกล็ดชายโครง
คล้ายกับถูกเหล็ก จอบ หรือเสียมแทง, (ฏ) รอยแตกหักของกระดองแผ่นเกล็ดเหนือโคนหาง 

 

3.3 แผ่นเกล็ดมีขนาดผิดสัดส่วน 
ลักษณะแผ่นเกล็ดมีขนาดผิดสัดส่วนพบ 5 

ตัว (0.97%) แสดงในรูปที่ 5 แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ
ย่อยคือ 

ลักษณะที่ 1 (ก-ข) เกิดปุ่มปมและขนาดของ
แผ่นเกล็ดไม่เท่ากัน 

ลักษณะที่ 2 (ค,ง) กระดองผิดปกติเนื่องจาก
การพิการแต่ก าเนิดท าให้รูปร่างแผ่นเกล็ดกระดองหลัง
ผิดสัดส่วนท้ังหมด 

ลักษณะที่ 3 (จ) ขนาดของแผ่นเกล็ดชาย
โครงที่ 2 และ 3 ด้านขวาไม่เท่ากัน 

 

   
รูปที่ 5 แผ่นเกล็ดมีขนาดผิดสัดส่วน (ก-ข) เกิดปุ่มปมและขนาดของแผ่นเกล็ดไม่เท่ากัน, (ค) พิการแต่ก าเนิด 

(ช) (ซ) (ฌ) 

(ญ) (ฎ) (ฏ) 

(ก) (ข) (ค) 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีท่ี 43 ฉบับท่ี 4 651 

 

 

  
รูปที่ 5 แผ่นเกล็ดมีขนาดผิดสัดส่วน (ง) พิการแต่ก าเนิด และ (จ) ขนาดแผ่นเกล็ดชายโครงที่ 2 และ 3 ด้านขวา 

(C2R-C3R) ไม่สมมาตร 
 

3.4 วิเคราะห์ผล 
จากการส ารวจลักษณะความผิดปกติของ

กระดองหลังและกระดองท้องของกลุ่มตัวอย่างเต่า
เหลืองจ านวน 514 ตัว พบเต่าที่มีกระดองผิดปกติ 41 
ตัว หรือ 7.98% ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดย
พบความผิดปกติเฉพาะที่บริเวณกระดองหลังเท่านั้น 
ลักษณะความผิดปกติต่างๆที่พบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
แสดงในรูปที่ 3-5 ดังนี ้

กลุ่มแรก (รูปที่ 3) การเพิ่มหรือลดของ
จ านวนเกล็ดมี 24 ตัว คิดเป็น 4.67% ของเต่าที่ส ารวจ
ทั้งหมด หรือ 58.3% ของจ านวนเต่าที่มีความผิดปกติ 
ขนาดความยาวกระดองหลังที่พบความผิดปกติอยู่
ในช่วงประมาณ 50- 270 มิลลิเมตร หรืออายุประมาณ 
1-10 ปี สอดคล้องกับ Vyas (2012) ที่ส ารวจความ
ผิดปกติของกระดองเต่า Star tortoise (Geochelone 
elegans) ซึ่งอาศัยอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ
อินเดีย โดยส ารวจเต่าป่าและเต่าเลี้ยงจ านวน 200 ตัว 
พบกระดองเต่าผิดปกติ 3% และพบเฉพาะที่กระดอง
หลัง บริเวณเกล็ดสันหลัง และเกล็ดชายโครง อายุของ
เต่าที่ตรวจพบอยู่ในช่วง 4-14 ปี นั่นแสดงว่าความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นไม่มีผลในทางลบต่อสุขภาพของเต่า 
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ozdemir and 
Turrkozan (2006) ทีศ่ึกษาการเปลี่ยนแปลงของล าดับ
และรูปแบบของเกล็ดกระดองหลังในลูกเต่าตนุ Green 

turtle, Chelonia mydas ซึ่งพบว่าล าดับของเกล็ดสัน
หลัง เกล็ดชายโครง และเกล็ดรอบกระดองมีความผัน
แปรมากที่สุด ส่วนเกล็ดก้นมักจะมีจ านวนคงที่ ใน
การศึกษานี้ความผิดปกติของจ านวนเกล็ดที่พบส่วน
ใหญ่มีจ านวนเกล็ดมากเกินปกติ และมักพบที่บริเวณ
แผ่นเกล็ดสันหลัง และแผ่นเกล็ดชายโครง ซึ่งพบในลูก
เต่า ตัวเต็มวัยเพศเมียและเพศผู้ในอัตราส่วน 10:8:6 
ตัวตามล าดับ หรือมีการผิดปกติเกิดขึ้นในอัตราส่วน 
1.95% : 1.55% : 1.17% ตามล าดับ การที่พบความ
ผิดปกติของเกล็ดกระดองในลูกเต่า แสดงว่าความ
ผิดปกติเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงระหว่างการพัฒนาของตัวอ่อน 
และการที่พบความผิดปกติเกิดขึ้นมากในตัวเต็มวัย
แสดงว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีผลต่อสุขภาพหรือ
การด ารงชีวิตของเต่า 

สาเหตุของความผิดปกติของเกล็ดกระดองที่มี
การพัฒนาของเกล็ดจ านวนมากเกิน (supernumerary) มี
นักวิจัยที่มีความคิดเห็นที่หลากหลายดังนี้  Coker 
(1910) มีความเห็นว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมา
จากการผ่าเหล่าในช่วงของการเจริญพัฒนาของตัวอ่อน 
ซึ่งความคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศึกษาคนอื่น ๆ 
ในเวลาต่อมาโดย Lynn (1937) และ Lynn and 
Ullrich (1950) นอกจากนี้ความผิดปกติของเกล็ดอาจ
เกิดได้จากปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบเกล็ดในช่วงระหว่างการฟักไข่ 

(ง) (จ) 
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เช่น จากการศึกษาของ Hildebrend (1938) ให้
ความเห็นว่าความผิดปกติของเกล็ดเต่า Diamonback 
Terrapins (Malaclemys terrapin) เป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณออกซิเจนที่มีความ
เหมาะสมในช่วงระหว่างการฟักไข่ นอกจากนี้ความผัน
แปรของอุณหภูมิในช่วงการฟักไข่มีผลต่อการก าหนด
เพศในเต่าและมีผลต่อความผิดปกติของเกล็ดกระดอง
ได้เช่นกัน (Yntema, 1976, Yntema and 
Mrosovsky, 1980) ในขณะที่ Fife (2007) พบว่า
ความผิดปกติของเกล็ดกระดองของเต่า Star tortoise 
(Geochelone elegans) เกิดจากการได้รับอุณหภูมิที่
สูงมากเกินไปในช่วงระหว่างการเพาะฟักไข่ การที่ไข่ถูก
บ่มเพาะในระดับอุณหภูมิสูงมากเกินไปจะท าให้เกล็ด
ผิดปกติ ไม่เป็นระเบียบ หรือเกล็ดผิดรูปร่างในลักษณะ
ต่าง ๆ นอกจากนั้น Hill (1971) พบว่าถ้ามีการ
เคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนที่ของไข่ในช่วงที่มีการพัฒนาของ
ตัวอ่อนก็สามารถท าให้เกิดความผันแปรของเกล็ดเพิ่ม
มากขึ้น และชักน าให้เกิดการตายของตัวอ่อน Mast 
และ Carr (1989) ระบุว่าการเคลื่อนย้ายไข่หลังจากแม่
เต่าวางไข่จะมีผลต่อต าแหน่งของแผ่นเกล็ด (marked 
effect) บนเกล็ดกระดองหลัง ดังนั้นการเคลื่อนย้าย
ในขณะฟักไข่ในสภาพแวดล้อมแบบเทียม (artificial 
incubation) อาจส่งผลต่อความผิดปกติของล าดับหรือ
จ านวนของเกล็ดกระดองหลัง สอดคล้องกับ Ewert 
(1979) ซึ่งกล่าวไว้ว่าการพัฒนารูปแบบของกระดอง
หลังจะมีช่วงระยะเวลาวิกฤตของการพัฒนาในตัวอ่อน
คล้ายกับการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสืบพันธุ์ของเต่า
ในช่วงกลางของระยะที่สาม (middle third) ของการ
ฟักไข่ (Yntema and Mrosovsky, 1980) เมื่อกลไก
ของกระดองที่ผิดปกติถูกเข้าใจมากขึ้น สามารถช่วยให้
นักชีววิทยาเพื่อการอนุรักษ์มีทางเลือกที่ถูกต้องในการ
เคลื่อนย้ายไข่ และแนะน าว่าการป้องกันภายในรังไม่
เพีย งแต่มี เปอร์ เ ซ็นสู งที่ท า ให้ กระดองไม่มี การ

เปลี่ยนแปลงแต่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ประสบ
ผลส าเร็จในการเพาะเลี้ยงท่ีมีเปอร์เซ็นการอยู่รอดสูงขึน้ 
(Carretero-Montes and Trejo-Robles, 2000) นอก 
จากนี้จะท าให้สัดส่วนของเพศตามธรรมชาติของตัว
อ่อนยังคงเป็นปกติ Vyas (2012) ได้กล่าวในภาพรวม
ว่า การจัดเรียงที่ไม่สม่ าเสมอของเกล็ดบนกระดองมี
สาเหตุมาจากปัจจัยที่มีชีวิต (biotic factor) และปัจจัย
ที่ไม่มีชีวิต (abiotic factor) เช่น ปรสิต สารเคมี หรือ
สภาพสิ่ งแวดล้อมอื่น  ๆ และยังมีสาเหตุมาจาก 
multiple genetic ซึ่งหมายถึงลักษณะทางกรรมพันธุ์
ของสิ่งมี ชีวิตที่มียีนหลายคู่ที่ท าหน้าที่ร่วมกันเพื่อ
ควบคุมลักษณะที่แสดงออกมาอย่างเดียวกัน จึงท าให้
เ กิ ดลั กษณะที่ มี ค วามผั นแปรกั นแบบต่ อ เนื่ อ ง 
นอกจากนี้ยังมีอีก 3 สาเหตุหลักที่ท าให้เกิดความ
ผิดปกติของเกล็ดในพวกสัตว์เลื้อยคลานได้แก่ (1) 
อุณหภูมิและความช้ืนที่เป็นปัจจัยจ ากัดในช่วงของการ
ฟักไข่ (2) ผลจากภาวะมลพิษ (3) เกิดจากการสูญเสีย
ความหลากหลายทางพันธุกรรม หรือ การผสมเลือดชิด
ในกลุ่มประชากร 

กลุ่มที่ 2 พบรอยโรคหรือรอยแตกหักของ
กระดองหลัง (รูปที่ 4) จ านวน 12 ตัว (2.33%) ปกติ
หลังฤดูเก็บเกี่ยว (มกราคม-เมษายน) ชาวบ้านจะเผาไร่
นา ท าให้ เต่าที่อยู่บริ เวณนั้นถูกไฟไหม้ เกล็ดและ
กระดอง แผ่นเกล็ดบางส่วนหลุดออกมา เมื่อเต่าไม่มี
เกล็ดห่อหุ้มจึงมีโอกาสเกิดโรคต่างๆขึ้นกับเต่า ในกรณี
พบรอยแตกบริเวณแผ่นเกล็ดสันหลังและแผ่นเกล็ดชาย
โครงคล้ายกับถูกเหล็ก จอบ หรือเสียมกระแทกอย่าง
รุนแรงท าให้กระดองหลังเกิดรอยแตก อุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นเนื่องจากเต่าอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ในสวนหลัง
บ้าน หรือพื้นที่ เกษตรกรรมรอบบริเวณหมู่บ้าน ซึ่ง
ชาวบ้านต้องใช้อุปกรณ์ทางการเกษตรเช่น มีด จอบ 
เสียม เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุกับเต่า และ
ลักษณะรอยแตกหักของกระดองที่แผ่นเกล็ดเหนือโคน
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หางและบางส่วนของแผ่นเกล็ดสันหลังที่ 5 (V5) จาก
ลักษณะของรอยแตกแสดงว่าแผ่นเกล็ดกระดองก้น
ได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงท าให้แผ่นเกล็ดแตกออก 

กลุ่มที่ 3 ลักษณะแผ่นเกล็ดมีขนาดผิด
สัดส่วน (รูปที่ 5) พบจ านวน 5 ตัว (0.97%) กรณีของ
กระดองเกิดปุ่มปม ลักษณะคล้ายรูปปิรามิดมีสันนูน 
เ ป็ นอ ากา รขอ ง โ รค สภาวะที่ ก ร ะดู ก โ ตผิ ด รู ป 
(metabolic bone disease) เกิดจากความไม่สมดุล
ของโภชนาการโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัสและ
การได้รับแสงไม่เพียงพอ (ธาดาและคณะ, 2539) จาก
ประวัติของเต่าตัวนี้ พบว่าเป็นเต่าเลี้ยงจากที่อื่นแล้วถูก
น ามาปล่อยทิ้งในหมู่บ้าน ส าหรับกรณีลักษณะความ
ผิดปกติทางรูปร่างของเกล็ดกระดองที่เกิดจากความ
พิการแต่ก าเนิด อาจเกิดจากการรบกวนโดยมนุษย์ 
ในช่วงการฟักไข่ โดยการจับวางไม่ถูกวิธีท าให้การ
พัฒนาตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ หรืออาจเกิดจากความไม่
เหมาะสมของสภาพแวดล้อมต่อการพัฒนาของตัวอ่อน 

(Hill, 1971: Ewert, 1979: Limpus et al. 1979: 
Mast and Carr, 1989) จากการศึกษาก่อนหน้านี้ 
(กัลยา, 2553) พบว่าการวางไข่ของเต่าในพื้นที่นี้บางตัว
มีการวางไข่บนพื้นดิน หรือบริ เวณใต้ถุนบ้านของ
ชาวบ้าน ซึ่งไข่บางฟองก็สามารถฟักเป็นตัวได้ แต่
สันนิษฐานว่าอาจไม่สมบูรณ์เนื่องจากการพัฒนาของตัว
อ่อนถูกกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ส าหรับ
ลักษณะเกล็ดที่ไม่สมมาตร และความผิดปกติทาง
รูปร่างของอวัยวะ (malformation) นั้น ความไม่
สมมาตรของอวัยวะในสัตว์ป่าเป็นตัวบ่งช้ีถึงการพัฒนา
ของตัวอ่อนที่ไม่สมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงในเชิงลบนี้มี
ผลต่อสุขภาพของสัตว์ (fitness) (Moller, 1997 ; 
Anton et al., 2011) 

จากลักษณะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเต่าทั้ง 
3 กลุ่ม มีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น เกิดจากการผสม
เลือดชิดท าให้มีการถ่ายทอดของยีนด้อยทางพันธุกรรม 

หรือจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อมอื่น  ๆ เช่น 
เ คลื่ อ นย้ าย ไข่ เ ต่ าหลั งจ ากแม่ เ ต่ า ว า ง ไข่  ก า ร
เปลี่ยนแปลงของปริมาณออกซิเจนที่มีความเหมาะสม
ในช่วงระหว่างการฟักไข่ ความผันแปรของอุณหภูมิ
ในช่วงการฟักไข่ การได้รับอุณหภูมิที่สูงมากเกินไป
ในช่วงระหว่างการเพาะฟักไข่ เกิดจากความไม่สมดุล
ของโภชนาการ และจากอุบัติเหตุ เป็นต้น ดังนั้นปัจจัย
ต่างๆเหล่านี้สามารถป้องกันหรือหาทางแก้ไขได้ตาม
ลักษณะของปัญหา ซึ่งต้องท าการศึกษาและหาแนวทาง
ในการอนุรักษ์ร่วมกับชุมชนต่อไป 
 

4. บทสรุป 
ผลส ารวจพบว่า ความผิดปกติ เกิดขึ้นที่

กระดองหลังเท่านั้น โดยมีการเพิ่มหรือลดจ านวนของ
เกล็ด 24 ตัว (4.67%) ของประชากรเต่าเหลืองที่
ส ารวจ ส่วนใหญ่พบที่บริเวณเกล็ดสันหลัง เกล็ดชาย
โครง และเกล็ดรอบกระดอง เป็นลักษณะการมีจ านวน
เกล็ดมากเกินปกติมากที่สุด การเพิ่มหรือลดจ านวน
เกล็ดเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การผ่าเหล่าในช่วง
การพัฒนาของตัวอ่อน การผสมเลือดชิดและมีการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมท าให้เกิดการแสดงออกของยีน
ด้อยที่มี รูปแบบของเกล็ดกระดองที่ผิดปกติ  การ
เคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนที่ของไข่ในช่วงที่มีการพัฒนาของ
ตัวอ่อน การเปลี่ยนแปลงของปริมาณออกซิเจนที่มี
ความเหมาะสมในช่วงระหว่างการฟักไข่ ความผันแปร
ของอุณหภูมิในช่วงการฟักไข่ เป็นต้น ในกรณีความ
ผิดปกติจากการพบรอยโรคหรือรอยแตกหักของ
กระดองหลังจ านวน 12 ตัว (2.33%) ส่วนใหญ่เกิดจาก
อุบัติเหตุจากการที่เต่าอาศัยกับชุมชน เช่น การเผาป่า 
ถูกฟัน ถูกตี เป็นต้น และความผิดปกติของแผ่นเกล็ดมี
ขนาดผิดสัดส่วนจ านวน 5 ตัว (0.97%) โดยที่กระดอง
เกิดปุ่มปม อาจเกิดจากความไม่สมดุลของโภชนาการ
โดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัส และรูปร่างของ
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เกล็ดกระดองที่เกิดจากความพิการแต่ก าเนิด อาจเกิด
จากการรบกวนการฟักไข่โดยมนุษย์ โดยการจับวางไข่
ไม่ถูกวิธีท าให้การพัฒนาตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ หรือเกิด
จากความไม่เหมาะสมของสภาพแวดล้อมต่อการพัฒนา
ของตัวอ่อน ซึ่งสาเหตุที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อ
การด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของเต่าเหลืองโดยตรง 
ดังนั้น การศึกษานี้จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการหา
แนวทางป้องกันและอนุรักษ์ร่วมกับชุมชนต่อไป 
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