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บทคัดย่อ 
การสํารวจการแพร่กระจายพันธ์ุและลักษณะสัณฐานวิทยาบางประการของเต่านา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย จาก 19 จังหวัดยกเว้นจังหวัดเลย สามารถจําแนกเต่านาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น 3 ชนิดคือ Malayemys khoratensis, 
M. subtrijuga และ M. macrocephala จากการสํารวจพบว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการแพร่กระจายของ M. khoratensis 
เป็นชนิดหลักโดยพบการกระจายตั้งแต่ตอนบนของแม่น้ํามูลจรดแม่น้ําโขง (16 จังหวัด) M. subtrijuga พบในตอนใต้ของแม่น้ํามูล  
(4 จังหวัด) และ M. macrocephala พบท่ีจังหวัดนครราชสีมาและอุดรธานี นอกจากนี้ยังพบว่า จังหวัดอุบลราชธานีสามารถพบเต่านา 
2 ชนิดคือ M. khoratensis และ M. subtrijuga และที่จังหวัดนครราชสีมาและอุดรธานี สามารถพบเต่านา 2 ชนิดคือ M. khoratensis 
และ M. macrocephala 
 

ABSTRACT 
We investigated species, distribution and some morphological characteristics of snail-eating turtles captured 

from 19 provinces in Northeastern Thailand except Loei Province. Some morphological characteristics of snail-eating 
turtle were used to classify the specimens from Northeastern Thailand into 3 species including Malayemys 
khoratensis, M.  subtrijuga and M.  macrocephala.  Field surveys presented that M.  khoratensis is dominant in 
Northeastern Thailand. It was found above the Mun River (16 provinces), while M. subtrijuga was found only below 
the Mun River ( 4 provinces) .  Moreover, M.  macrocephala was found in Nakhon Ratchasima province and Udon 
Thani province.  Two species (M. khoratensis and M.  subtrijuga)  coexisted in Ubon Ratchathani province, and M. 
khoratensis and M. macrocephala coexisted in Nakhon Ratchasima and Udon Thani province. 
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บทนํา 
เต่านา (Snail-eating turtle) เป็นเต่าน้ําจืดวงศ์เต่าน้ํา

จืดโลกเก่า (Family Geoemydidae (Lindhom, 1931)) สกุล
เต่านา (Genus Malayemys) ลักษณะเป็นเต่าน้ําจืดขนาดเล็ก มี
กระดองหลังสันนูนเป็นเส้นขนานกัน 3 เส้นจากส่วนหน้าไปยัง
ส่วนท้ายเห็นชัดบนแผ่นเกล็ดสันหลังทําให้บ้างคร้ังถูกเรียกว่าเต่า
สามสัน และแผ่นเกล็ดชายโครงหัวมีขนาดใหญ่กระดองหลัง 
สีน้ําตาลและที่ขอบของแผ่นเกล็ดขอบกระดองมีสีเหลือง กระดอง
ท้องสีนวลและมีจุดสีดําท่ีบริเวณมุมของแผ่นเกล็ดกระดองท้องแต่
ละแผ่นหัวมีสีดําสีผิวท่ัวไปเป็นสีน้ําตาลเทาหรือดํา บริเวณส่วน
หน้าและใต้จมูกมีลายเส้นขีดสีขาว เต่านาในธรรมชาติจะมีการ
เจริญพันธ์ุได้ดีแต่ถ้านํามาเลี้ยงในสถานท่ีกักขังพบว่าเลี้ยงให้รอด
ได้ยากมาก เนื่องจากเต่านาจะกินสัตว์น้ําเป็นอาหาร ได้แก่ หอย 
กุ้ง ปู ตัวอ่อนแมลง และปลาขนาดเล็ก โดยอาหารหลักของเต่า
นาคือหอยฝาเดียว ในธรรมชาติจะพบเต่านาได้ในหนองบึงและไร่
นา (Van Dijk and Thirakhupt, 1994; Srinarumol, 1995) เต่า
นาสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทย และพบในอินโดจีน 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (Srinarumol, 1995; วิโรจน์, 2543) 

Brophy (2002; 2004; 2005) จําแนกเต่าสกุลเต่านา 
(Malayemys spp.) จากลักษณะสัณฐานวิทยาออกเป็น 2 ชนิด 
ไ ด้ แ ก่  เ ต่ า น ามล า ยู  (Malayan snail -  eating Turtle M. 
macrocephala) โดยพบแพร่กระจายอยู่ในภาคกลาง ภาคใต้
ของประเทศไทย และตอนเหนือของประเทศมาเลเซียและเต่านา
แม่น้ําโขง (Mekong snail - eating Turtle M. subtrijuga) พบ
การแพร่กระจายของประชากรอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทย ลาว กัมพูชา และตอนใต้ของเวียดนาม โดยเต่านาท้ัง 2 
ชนิด มีลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือเต่านามลายู (M. 
macroephala) มีจํานวนเส้นสีขาวบริเวณจมูกจํานวน 2 - 4 
เส้น เส้นสีขาวใต้ตาส่วนท่ีเป็นเส้นต่ออ้อมไปด้านหน้าของตามี
ขนาดกว้าง ส่วนเต่านาแม่น้ําโขง (M. subtrijuga) จํานวนเส้นสี
ขาวบริเวณจมูกจะมีจํานวน 6-8 เส้น เส้นสีขาวใต้ตาส่วนท่ีเส้นต่อ
อ้อมไปด้านหน้าของตามีขนาดแคบ สําหรับเต่านาในประเทศไทย
เดิมเชื่อว่ามี 1 ชนิด คือ M. subtrijuga และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
จําพวกสัตว์เลื้อยคลานลําดับท่ี 77 ตามกฎกระทรวงกําหนดให้

สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ต่อมาในปี พ.ศ. 
2558 ได้ประกาศเพิ่มเติมให้เต่านามลายู (M. macrocephala) 
เป็นสัต ว์ป่าคุ้มครองในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเต่านาแม่น้ําโขงจัดอยู่
ในบัญชี หมายเลย 2 (Appendix II) เป็นสัตว์กลุ่มท่ี 1 ชนิดสัตว์
ป่าและซากสัตว์ป่าท้ายบัญชีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซ่ึงชนิดสัต ว์ป่าและพืชป่า ท่ี ใกล้สูญพัน ธ์ุ  (CITES: 
Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora) เป็นสัตว์เลื้อยคลานท่ีมี
แนวโน้มจะสูญพันธ์ุ (Vulnerable) ตาม IUCN RED LIST ค.ศ. 
2018 (Asian Turtle Trade Working Group, 2018) และเต่า
นาแม่น้ําโขง (M. subtrijuga) เป็นสัตว์เลื้อยคลานท่ีมีแนวโน้มจะ
สูญพันธ์ุ (Vulnerable) ตามบัญชีชนิดพันธ์ุท่ีถูกคุกคามของ
ประเทศไทย ส่วนเต่านามลายู (M. macrocephala) เป็น
สัตว์เลื้อยคลานท่ีอยู่ในสถานภาพกลุ่มท่ีเป็นกังวลน้อยท่ีสุด 
(Least concern) ตามบัญชีดังกล่าว (สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560) 

ปี ค.ศ. 2016 มีการศึกษาชนิดของเต่านาท่ีพบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัด
อุดรธานี จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย และนครหลวงเวียง-
จันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา พบว่าสามารถจําแนกเต่านาชนิดพันธ์ุใหม่ข้ึนมาได้
อีก 1 ชนิด คือ ชนิดพันธ์ุ M. isan ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกับเต่านา
มลายู แต่มีจํานวนเส้นสีขาวบริเวณจมูกจะมีจํานวน 2 เส้น และมี
เส้นสีขาวใต้ตาส่วนท่ีเส้นต่ออ้อมไปด้านหน้าของตามีขนาดแคบ
กว่า (Sumontha et al., 2016) นอกจากนี้การศึกษาชนิดของ
เต่านาในประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนจากการวิเคราะห์ 
ดีเอ็นเอไมโตคอนเดรียโดย Ihlow et al. (2016) สามารถจําแนก
เต่านาในประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน เป็น 3 ชนิด ได้แก่ 
เ ต่านามลายู  (M. macrocephala)  เ ต่านาแม่น้ํ า โขง  (M. 
subtrijuga) และเต่านาโคราช (Khorat snail-eating turtle M. 
khoratensis) โดยท้ัง 3 ชนิดแพร่กระจายอยู่เป็นกลุ่มตาม
ลักษณะภูมิประเทศอย่างชัดเจน โดย เต่านามลายูพบการ
แพร่กระจายในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาค
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ตะวันตกและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉพาะจังหวัดสกลนคร
เท่านั้น ส่วนเต่านาแม่น้ําโขงแพร่กระจายในอินโดจีนและแม่น้ํา
โขงตอนล่าง และ เต่านาโคราชเป็นเต่านาชนิดใหม่ของโลกพบ
การแพร่กระจายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจั งห วัด
นครราชสีมา อุดรธานี และหนองบัวลําภู จากข้อมูลดังกล่าว
พบว่าชนิด ท่ี  Sumontha et al.  (2016)  และ  Ihlow et al. 
(2016) จําแนกเป็นชนิดใหม่เป็นเต่านาชนิดเดียวกันท่ีพบใหม่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยให้ชื่อว่า M. isan 
แล ะ  M.  khoratensis ต ามลํ า ดั บ  โ ด ย  Thomson  and 
Lambertz (2017) ได้เสนอว่า ชื่อ M. khoratensis เป็นชื่อท่ี
ควรถูกนํามาใช้ เนื่องจาก M. khoratensis เป็นชื่อท่ีถูกเผยแพร่
ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ PLOS ONE ท่ีเป็นไปตามถูกต้องตาม
หลักการเรียกชื่อวิทยาศาสตร์สากล (International Code of 
Zoological Nomenclature)  ในขณะท่ี M. isan ได้ถูกตีพิมพ์
ในวารสาร Taprobanica ฉบับท่ี 8 คร้ังท่ี 1 ในเวลาท่ีช้ากว่า การ
จําแนกชนิดเต่านาโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาบางประการ
ตามการมีลักษณะท่ีแตกต่างกันดังตารางท่ี 1 และรูปท่ี 1 อย่างไร

ก็ตามจากการศึกษาของ Ihlow et al. (2016) พบข้อมูลท่ี
น่าสนใจ คือการพบการแพร่กระจายของเต่านามลายู ในจังหวัด
สกลนคร ซ่ึงเต่าชนิดนี้เป็นชนิดท้องถ่ินในภาคเหนือ ภาคกลาง 
และภาคใต้ ของประเทศไทย และไม่น่าจะพบการแพร่กระจาย
พันธ์ุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ
ของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีถูกกั้นด้วยเทือกเขา
เพชรบูรณ์ เทือกเขาดงพญาเย็น และเทือกเขาสันกําแพง อย่างไร
ก็ตามการศึกษาของ Ihlow et al. (2016) ยังไม่ครอบคลุม
จํานวนตัวอย่างเต่านาท่ีพบในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ของประเทศไทย  ทํา ใ ห้ ไ ม่ทราบแน่ชัด ว่า เ ต่านาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีท้ังหมดกี่ชนิด งานวิจัยคร้ังนี้จึงมุ่งเน้นเพ่ือ
ศึกษาชนิดของเต่านาท่ีพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเก็บ
ตัวอย่างให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
เปรียบเทียบชนิดของเต่านาท่ีพบโดยวิเคราะห์จากลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาท่ีถูกต้องและเป็นข้อมูลในการอนุรักษ์เต่านาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทยต่อไป 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนเส้นขีดบริเวณใต้จมูก (Nasal strip) และเส้นใต้ตา (Infraorbital stripe) ของเต่านาทั้ง 3 ชนิด ตามการจําแนกของ 
Ihlow et al. (2016) และ Sumontha et al. (2016) 

ชนิดพันธุ ์
จํานวนเสน้ขีดบริเวณใต้จมูก 

(Nasal strip) 
เส้นใต้ตา (Infraorbital stripe) 

เต่านาแม่น้ําโขง 
(Malayemys subtrijuga) รูปที่ 1 (ก) 

6-8 เส้น เส้นใต้ตาส่วนที่เส้นต่ออ้อมไปด้านหน้าของตา แคบ (Narrow) และจรดหัว 

เต่านามลายู 
(M. macrocephala) รูปที่ 1 (ข) 

2-4 เส้น เส้นใต้ตาส่วนที่เป็นเส้นต่ออ้อมไปด้านหน้าของตากว้าง (Wide) และไม่จรดหัว 

เต่านาโคราช 
(M. khoratensis) รูปท่ี 1 (ค) 

2 เส้น เส้นใต้ตาส่วนที่เป็นเส้นต่ออ้อมไปด้านหน้าของตากว้าง (Wide) และไม่จรดหัว
เส้นสีขาวที่ผ่านแนวใต้ตาโค้งขึ้นเล็กน้อยถึงระดับหลังจมูก ไม่ชนเส้นขาวท่ี
ผ่านขอบบนของหัว นอกจากน้ีจะไม่มีเส้นขีดระหว่างเส้นสีขาวที่ผ่านเหนือตา
และใต้ตา 
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         (ก) เต่านาแม่น้ําโขง                                     (ข) เต่านามลายู                                      (ค) เต่านาโคราช 

         Malayemys subtrijuga                        Malayemys macrocephala                       Malayemys khoratensis 
 

รูปที่ 1 (ก) (ข) (ค) แสดงลักษณะภายนอกของเต่านาท้ัง 3 ชนิด โดยจําแนกตามลักษณะของจํานวนเส้นขีดบริเวณใต้จมูก (Nasal 
strip) (ภาพบน) และเส้นใต้ตา (Infraorbital stripe) (ภาพล่าง) ตามการจําแนก Ihlow et al. (2016) และ Sumontha et 
al. (2016) ภาพถ่ายโดย ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
พ้ืนท่ีศึกษาวิจัย 

พ้ืนท่ีเก็บตัวอย่างเต่านาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
19 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ 
นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร 
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลําภู 
อุดรธานี อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยกเว้นจังหวัดเลย รวม
ท้ังหมด 111 ตัว โดยได้รับอนุญาตจากกรมประมงในการเก็บ
ตั วอ ย่ า ง เต่ านา  เ ลข ท่ี  16/2561 และไ ด้ รั บอนุญาตจาก
คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเลขท่ี จส.มข. 24/61 
การสํารวจและเก็บตัวอย่างในภาคสนาม 

ทําการเก็บตัวอย่างเต่านาวัยเจริญพันธ์ุจากตลาด ต้ังแต่
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เม่ือได้
ตัวอย่างเต่านาจะบันทึกชื่อสถานท่ีเก็บและวันท่ีเก็บและ
แหล่งท่ีมาของเต่านา และทําข้ันตอนต่างๆดังนี้ 

1. บันทึกลักษณะของหน้าและนับจํานวนเส้นขีด
บริเวณใต้จมูก (Nasal Strip) และจํานวนเส้นลายข้างแก้ม 
ลักษณะของเส้นใต้ตา (Infraorbital stripe) จรดหัวและไม่จรด
หัว จําแนกเพศเต่านาตัวเต็มวัยโดยดูจากลักษณะของความยาว
หางและช่องเปิดทวารร่วม (Cloaca) ตาม Keithmaleesatti 
(2008) 

2. วัดลักษณะสัณฐานวิทยาบางประการ ได้แก่ ความ
ยาวของกระดองหลัง (Carapace length, CL) ความกว้างของ
กระดองหลัง (Carapace width, CW) ความยาวของกระดอง
ท้อง  (Plastron length, PL)  ความกว้างของกระดองท้อง 
(Plastron width, PW) ความยาวของหาง (Tail length, TL) 
ความยาวของช่องเปิดรูทวารถึงปลายหางของเต่านา (Cloaca 
length, CLL) ด้วยเวอร์เนีย คาลิปเปอร์ (Mitutoyo) ความ
ละเอียด 0.02 มม. และบันทึกสีของกระดองหลังและกระดอง
ท้องลายแต้มท่ีกระดองหลังและกระดองท้องลายแต้มท่ีตําแหน่ง
แผ่นเกล็ดกระดองท้องกูลาร์ (Gular) และสีขอบกระดอง 

3. หลักจากบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นได้ถ่ายภาพเต่านาทุก
ตัวท่ีเก็บข้อมูลและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติใกล้เคียงกับจุดเก็บ
ตัวอย่าง 

4. การจัดจําแนกลักษณะของเต่านา จะจําแนกตาม
ลักษณะภายนอกได้แก่ จํานวนเส้นใต้ตา ได้แก่ 2 เส้น หรือ 3 
เส้น และขนาดของเส้นใต้ตา สีของกระดองหลัง ซ่ึงจําแนกเป็น 3 
สี ได้แก่ สีน้ําตาล สีน้ําตาลเข้ม หรือ สีน้ําตาลดํา สีขอบกระดอง
ท้อง ได้แก่ สีเหลืองแต้มดํา สีของกระดองท้อง ได้แก่ สีเหลือง
อ่อน สีเหลือง หรือสีเหลืองเข้ม สีของลายแต้มกระดองท้อง ได้แก่ 
สีน้ําตาล สีน้ําตาลดํา หรือสีดํา และร้อยละของสีดําท่ีแต้มท่ี
ตําแหน่งแผ่นเกล็ดกระดองท้องกูลาร์ (Gular) ได้แก่ ร้อยละ 10 
ร้อยละ 50 และมากกว่าร้อยละ 80 ของกระดองท้องกูลาร์ 
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5. จัดจําแนกเต่านาท้ังหมดด้วยลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาตามการจําแนกของ Ihlow et al. (2016) และ Sumontha 
et al.  (2016) ท่ีแบ่งเป็น  3 ชนิด ได้แก่ เ ต่านามลายู (M. 
macrocephala) เต่านาแม่น้ําโขง (M. subtrijuga) และเต่านา
โคราช (M. khoratensis) 

6 .  การวิ เ ค ร าะ ห์ทางส ถิ ติ แบบพรรณนา  และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยลักษณะทางสัณฐานวิทยาระหว่างเพศผู้และ
เพศเมีย เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยา ตามข้อ 2 
และจําแนกความแตกต่างของเต่านาแต่ละชนิดและความ

แตกต่างระหว่างเพศ ด้วยสถิติทดสอบ Independent sample 
t-test ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได้ในกลุ่มของเต่านาแม่น้ําโขง (M. 
subtrijuga) และเต่านาโคราช (M.  khoratensis) 
 

ผลการวิจัย 
ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาบางประการของเต่านา 

จากการสํารวจเต่านาในภาคสนามในพ้ืน ท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ท้ังหมด 19 จังหวัด ยกเว้น
จังหวัดเลย รวมท้ังหมด 111 ตัว เป็นเพศผู้ 57 ตัว เพศเมีย 54 
ตัว ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ลักษณะสัณฐานวิทยาบางประการและจํานวนเต่านาในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ท้ังหมด 19 จังหวัด 
ลักษณะ เพศผู้ (57 ตัว) เพศเมีย (54 ตัว) รวม (111 ตัว) ร้อยละ 

1. จํานวนเส้นขีดบริเวณใต้จมูก 
1.1) จํานวน 2 ขีด 28 ตัว 32 ตัว 60 ตัว 54.1 
1.2) จํานวน 4 ขีด 20 ตัว 16 ตัว 36 ตัว 32.4 
1.3) จํานวน 6 ขีด 9 ตัว 6 ตัว 15 ตัว 13.5 

2. เส้นลายข้างแก้ม 
2.1) จํานวน 2 ขีด 53 ตัว 46 ตัว 99 ตัว 89.2 
2.2) จํานวน 3 ขีด 4 ตัว 8 ตัว 12 ตัว 10.8 

3. ลักษณะเส้นใต้ตา 
3.1) ไม่จรดหัว 47 ตัว 46 ตัว 93 ตัว 83.8 
3.2) จรดหัว 9 ตัว 9 ตัว 18 ตัว 16.2 

4. กระดองหลัง (Carapace) 
4.1) สีกระดอง  

4.1.1) สีน้ําตาล 35 ตัว 32 ตัว 67 ตัว 60.4 
4.1.2) สีน้ําตาลเข้ม 12 ตัว 7 ตัว 19 ตัว 17.1 
4.1.3) สีน้ําตาลดํา 10 ตัว 15 ตัว 25 ตัว 22.5 

4.2) สีขอบกระดอง  
4.2.1) สีเหลืองแต้มดํา 57 ตัว 54 ตัว 111ตัว 100 

5. กระดองท้อง (Plastron) 
5.1) สีกระดองท้อง  

5.1.1) สีเหลืองอ่อน 2 ตัว 1 ตัว 3 ตัว 2.7 
5.1.2) สีเหลือง 52 ตัว 52 ตัว 104 ตัว 93.7 
5.1.3) สีเหลืองเข้ม 3 ตัว 1 ตัว 4 ตัว 3.6 

5.2) ลายแต้ม  
5.2.1) สีน้ําตาล 2 ตัว 3 ตัว 5 ตัว 4.5 
5.2.2) สีน้ําตาลดํา 3 ตัว 1 ตัว 4 ตัว 3.6 
5.2.3) สีดํา 52 ตัว 50 ตัว 102 ตัว 91.9 

    5.3) ร้อยละสีแต้มตําแหน่งแผ่นเกล็ดกระดองท้องกูลาร ์  
5.3.1) มีสีดําคิดเป็นร้อยละ 10 ของแผ่นเกล็ด 1 ตัว 1 ตัว 2 ตัว 1.8 
5.3.2) มีสีดําคิดเป็นร้อยละ 50 ของแผ่นเกล็ด 9 ตัว 9 ตัว 18 ตัว 16.2 
5.3.3) มีสีดําคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 80 ของกระดองท้องทั้งหมด 46 ตัว 45 ตัว 91 ตัว 82.0 
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จากตารางท่ี 2 พบว่าเต่านามีจํานวนเส้นขีดบริเวณใต้
จมูก 2-6 ขีด โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 54.1 มีจํานวนเส้นขีดบริเวณ
ใต้จมูก 2 เส้น ท้ังนี้ไม่พบเต่านาท่ีมีจํานวนเส้นขีดบริเวณใต้จมูก 
8 เส้น และจํานวนเส้นลายข้างแก้ม 2 ขีด โดยร้อยละ 89.2 มี
จํานวนเส้นลายข้างแก้มจํานวน 2 ขีด ลักษณะเส้นใต้ตามี 2 แบบ
คือ แบบจรดหัวและไม่จรดหัว โดยส่วนใหญ่พบว่าร้อยละ 83.8  

มีลักษณะเส้นใต้ตาไม่จรดหัว สีกระดองหลังส่วนใหญ่เป็นสี
น้ําตาลและสีขอบกระดองหลังเหลืองแต้มดํา สีกระดองท้องร้อย
ละ 93.7 เป็นสีเหลืองและส่วนใหญ่ร้อยละ 91.9 มีลายแต้มสีดํา 
สีแต้มตําแหน่งแผ่นเกล็ดกระดองท้องกูลาร์ พบว่าร้อยละ 82.0 มี
สีดําคิดเป็นร้อยละ 80-90 ของแผ่นเกล็ด 

 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและลักษณะสัณฐานวิทยาของเต่านา ท้ัง 3 ชนิด ท่ีพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
ลักษณะสัณฐานวิทยาของเต่านา ชนิดพันธุ์และจํานวนตัวที่พบ 

จํานวนเส้นขีดบริเวณใต้จมูก 6-8 ขีด 
จํานวนเส้นลายข้างแก้ม 3 เส้นและเส้นใต้ตาแคบ (Narrow) จรดหัว (รูปที่ 2) 

เต่านาแม่น้ําโขง (M. subtrijuga) 
จํานวน 18 ตัว (ร้อยละ 16.2) 

จํานวนเส้นขีดบริเวณใต้จมูก 2-4 ขีด 
จํานวนเส้นลายข้างแก้ม 2 เส้น และเส้นใต้ตากว้าง (Wide) ไม่จรดหัว (รูปที่ 3) 

เต่านาโคราช (M. khoratensis) 
จํานวน 91 ตัว (ร้อยละ 82.0) 

จํานวนเส้นขีดบริเวณใต้จมูก 2-4 ขีด 
จํานวนเส้นลายข้างแก้ม 2-3 เส้นและเส้นใต้ตาแคบ (Narrow) ไม่จรดหัว (รูปที่ 4) 

เต่านามลายู (M. macrocephala) 
จํานวน 2 ตัว (ร้อยละ 1.8) 

 

การจําแนกชนิดของเต่านาด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
เ ม่ือนําเต่านาท้ัง 111 ตัวจัดจําแนกตามลักษณะ

สัณฐานวิทยาของเต่านาตามการจําแนกของ Ihlow et al. 
(2016) และ Sumontha et al. (2016) สามารถจําแนกได้เป็น 3 
ชนิด คือ เต่านามลายู (M. macrocephala) เต่านาแม่น้ําโขง 
(M. subtrijuga) และเต่านาโคราช (M. khoratensis) ดังตาราง
ท่ี 3 

จากตารางท่ี 3 พบว่าเต่านาชนิดท่ีพบมากในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือคือเต่านาโคราช (M. khoratensis) คิดเป็น
ร้อยละ 82.0 ของเต่านาท้ังหมดในการศึกษาน้ีและพบว่ามี
ลักษณะท่ีแตกต่างจากการบรรยายของ Ihlow et al. (2016) 
และ Sumontha et al. (2016) เล็กน้อยคือ มีจํานวนเส้นขีดใต้

จมูก 2 และ 4 ขีด ซ่ึงแต่เดิมรายงานว่าเต่านาชนิดนี้จะมีจํานวน
เส้นขีดใต้จมูก 2 ขีดเท่านั้น พบการแพร่กระจายในจังหวัดต่างๆ 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด 
ยโสธร อุบลราชธานี อํานาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร 
บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานีและหนองบัวลําภู ส่วนเต่านาท่ีพบ
รองลงมาคือเต่านาแม่น้ําโขง (M. subtrijuga) คิดเป็นร้อยละ 
16.2 พบการแพร่กระจายในจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี และเต่านามลายู (M. 
macrocephala) พบในจังหวัดนครราชสีมาและอุดรธานีจํานวน
จังหวัดละ 1 ตัวอย่าง ดังรูปท่ี 5 

 

           
                               (ก)                         (ข)                (ค) 

รูปที่ 2 แสดงลักษณะเต่านาแม่น้ําโขง (M. subtrijuga) เส้นขีดใต้จมูก (ก) เส้นข้างแก้ม (ข) และกระดองท้อง (ค) ของเต่านาเพศผู้
ตัวอย่างท่ีเก็บท่ี จ.สุรินทร์ ถ่ายภาพโดย ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ 
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               (ก)                                               (ข)                           (ค)  

         
                                         (ง)                                              (จ)                                         (ฉ) 
รูปที่ 3 แสดงลักษณะเต่านาโคราช (M. khoratensis) เส้นขีดใต้จมูก 2 ขีด (ก) เส้นข้างแก้ม (ข) และกระดองท้อง (ค) ของเต่านาเพศ

ผู้ ตัวอย่างท่ีเก็บท่ี จ. อํานาจเจริญและ มีเส้นขีดใต้จมูก 4 ขีด (ง) เส้นข้างแก้ม (จ) และกระดองท้อง (ฉ) ตัวอย่างท่ีเก็บท่ี จ. 
สกลนคร ถ่ายภาพโดย ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ 

 

           
            (ก)                                             (ข)                 (ค)  

รูปที่ 4 แสดงลักษณะเต่านามลายู (M. macrocephala) เส้นขีดใต้จมูก 2 ขีด (ก) เส้นข้างแก้ม (ข) และกระดองท้อง (ค) ของเต่านา
เพศผู้ ตัวอย่างท่ีเก็บท่ี จ.อุดรธานี ถ่ายภาพโดย มนทกานต์ โมฆรัตน์ 
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รูปที่ 5 แสดงการแพร่กระจายของเต่านาแม่น้ําโขง (Malayemys subtrijuga) (วงกลมสีส้ม) เต่านามลายู (M. macrocephala) 
(แถบสีน้ําเงิน) และเต่านาโคราช (M. khoratensis) (วงกลมสีเขียว) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย (ปรับปรุงรูป
จาก https://de.wikipedia.org/wiki/Mae_Nam_Chi#/media/File:Isaanmountains.png) 

 

การเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาบางประการของ 
เต่านา 
 เต่านาตัวเต็มวัยท้ัง 3 ชนิดพันธ์ุ ถูกจําแนกเพศและ
นํามาวัดความยาวของกระดองหลัง (Carapace length, CL) 
ความกว้างของกระดองหลัง (Carapace width, CW) ความยาว

ของกระดองท้อง (Plastron length, PL) ความกว้างของกระดอง
ท้อง (Plastron width, PW) ความยาวของหาง (Tail length, 
TL) ความยาวของช่องเปิดรูทวารถึงปลายหางของเต่านา 
(Cloaca length, CLL) และเปรียบเทียบค่าดังตารางท่ี 4  
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ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± SD) ความยาวของกระดองหลัง (Carapace length, CL) ความกว้างของ

กระดองหลัง (Carapace width, CW) ความยาวของกระดองท้อง (Plastron length, PL) ความกว้างของกระดองท้อง 
(Plastron width, PW) ความยาวของหาง (Tail length, TL) ความยาวของช่องเปิดรูทวารถึงปลายหางของเต่านา 
(Cloaca length, CLL) 

ชนิดของเต่านา 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean ± SD) หนว่ย เซนติเมตร 

เพศ 
ความยาวของ
กระดองหลัง 

ความกว้างของ
กระดองหลัง 

ความยาวของ
กระดองท้อง 

ความกว้าง 
ของกระดอง

หลัง 

ความยาว
หาง 

ความยาวของช่องเปิด
รูทวารถึงปลายหาง

ของเต่านา 

เต่านาแม่น้ําโขง 
(M. subtrijuga) 

ตัวผู้ 
(n=9) 

13.80±0.98 9.96±0.53 11.38±1.10 5.82±0.36 4.48±0.48 1.56±0.22 

ตัวมีย 
(n=9) 

12.05±1.31 9.34±0.93 10.44±0.54 5.32±0.54 2.60±0.92 1.34±0.48 

เต่านาโคราช 
(M. khoratensis) 

ตัวผู้ 
(n=46) 

12.38± 1.07 8.96±0.65 9.96±0.90 5.08±0.47 4.26±0.67 1.56±0.31 

ตัวเมีย 
(n=45) 

13.18±2.72 9.98±1.96 11.18±2.34 5.58±1.15 2.86±0.73 1.38±0.31 

เต่านามลายู 
(M. macrocephala) 

ตัวผู้ 
(n=1) 

11.06 8.18 8.79 4.82 4.16 1.76 

ตัวเมีย 
(n=1) 

11.05 9.21 9.248 5.60 2.34 0.14 

 

จากตารางท่ี 4 จะเห็นว่าลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ
เต่านาท้ัง 3 ชนิด พบว่าเต่านาเพศผู้มีความแตกต่างกันกับเต่านา
เพศเมียโดยเฉพาะอย่างย่ิงขนาดของความยาวของหาง (Tail 
length, TL) ซ่ึงเต่านาเพศผู้จะมีความยาวของหางมากกว่าเต่านา
เพศเมีย เม่ือทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Independent sample t-
test พบว่า เต่านาโคราชเพศผู้และเพศเมีย มีความแตกต่างกัน
ของค่าความยาวของกระดองหลัง ค่าความกว้างของกระดองหลัง 
( Carapace width, CW)  ค่ า ค ว ามย า ว ขอ ง ก ร ะดอ ง ท้ อ ง 
( Plastron length, PL)  ค่ า ค ว ามก ว้ า ง ข อ ง ก ร ะดอ ง ท้ อ ง 
(Plastron width, PW) ค่าความยาวของหาง (Tail length, TL) 
และค่าความยาวของช่องเปิดรูทวารถึงปลายหางของเต่านา 
(Cloaca length, CLL) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
ส่วนเต่านาแม่น้ําโขง พบว่าค่าความยาวของกระดองหลัง 
( Carapace length, CL)  ค่ า ค ว ามย า ว ขอ ง ก ร ะดอ ง ท้ อ ง 
(Plastron length, PL) และค่าความยาวของหาง (Tail length, 
TL) ของเพศผู้และเพศเมียมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) 
 
 

วิจารณ์ผลการวิจัย 
การศึกษาน้ีทําการสํารวจชนิดพันธ์ุเต่านาครอบคลุม 

19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นจังหวัดเลย โดย
อาศัยการจัดจําแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ Brophy 
(2002; 2004; 2005); Sumontha et al. (2016); Ihlow et al. 
(2016) ทําให้ทราบว่าเต่านาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยมี 3 ชนิดพันธ์ุ ได้แก่ เต่านามลายู (Malayemys 
macrocephala) เต่านาแม่น้ําโขง (M. subtrijuga) และเต่านา
โคราช (M. khoratensis) โดยกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ ท่ีพบ
แพร่กระจายพันธ์ุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย คือ 
เต่านาโคราช ซ่ึงพบการแพร่กระจายใน 15 จังหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือต้ังแต่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถึงตอนเหนือของแม่น้ํามูล ซ่ึงสอดคล้องกับการรายงานของ 
Sumontha et al. (2016) ท่ีพบการแพร่กระจายของเต่านา
โคราชในจังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดหนองคายและจังหวัด
อุดรธานี และ Ihlow et al. (2016) รายงานว่าพบเต่านาชนิดนี้
ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดหนองบัวลําภูและจังหวัดอุดรธานี 
รวมท้ังไม่แตกต่างจาก Rhodin et al. (2017) ท่ีรายงานว่า 
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เต่านาโคราช แพร่กระจายพันธ์ุในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลําภูและจังหวัด
หนองคาย การสํารวจคร้ังนี้พบการแพร่กระจายของเต่านาโคราช 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีกว้างกว่ารายงานก่อนหน้านี้ 

นอกจากนี้ยังพบความแตกต่างของการแพร่กระจาย
พันธ์ุของเต่านาชนิดอ่ืนๆ ดังต่อไปนี้จากรายงานของ Ihlow et 
al. (2016) ระบุว่าพบเต่านามลายู ในจังหวัดสกลนคร โดย
การศึกษาครั้งนี้พบว่าตัวอย่างเต่านาในจังหวัดสกลนครเป็นเต่า
นาโคราช แต่อย่างไรก็ตามจากการสํารวจคร้ังนี้พบว่าเต่านามลายู 
สามารถพบได้ในจังหวัดนครราชสีมาและอุดรธานี โดยพบปะปน
กับเต่านาโคราช เม่ือพิจารณาจากลักษณะทางธรณีวิทยาของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาเพชรบรูณ์และ
เทือกเขาสันกําแพงจรดเทือกเขาพนมดงรัก และการแยกกันของ
แม่น้ํา เชื่อได้ว่าเต่านามลายู ไม่น่าจะใช่เต่าประจําถ่ินของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อาจถูกอพยพเคล่ือนย้ายด้วยกิจกรรมของ
มนุษย์หรือโดยบังเอิญ เพราะเต่านามลายู เป็นเต่านาชนิดพันธ์ุ
หลักของภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย 
( Chan- ard et al. , 2015; Rhodin et al. , 2017)  ซ่ึ ง โ อ ก า ส
แพร่กระจายมาสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามธรรมชาติน้อย
มาก 

การแพร่กระจายพันธ์ุของเต่านาแม่น้ําโขง  ซ่ึงมีการ
รายงานท่ีไม่สอดคล้องกัน โดยรายงานของ Rhodin et al. 
(2017) และ Ihlow et al. (2016)  ระบุว่าเต่านาแม่น้ําโขงพบ
การแพร่กระจายพันธ์ุในประเทศกัมพูชาเป็นหลัก และพบในลาว
ตอนใต้และเวียดนามตอนใต้ ไม่พบแพร่กระจายพันธ์ุในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม Chan-ard 
et al. (2015) ระบุว่าเต่านาแม่น้ําโขงกระจายพันธ์ุอยู่เฉพาะใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเท่านั้น ซ่ึงการสํารวจ
คร้ังนี้พบไม่แตกต่างกับรายงานการแพร่กระจายพันธ์ุของ Chan-
ard et al. (2015) โดยพบว่ามีการกระจายตัวเฉพาะบริเวณ 4 
จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทยเท่านั้นคือ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยจะมีการ
แพร่กระจายพันธ์ุอยู่ใต้แม่น้ํามูลจรดเทือกเขาสันกําแพงและ
เทือกเขาพนมดงรักเท่านั้น สําหรับจังหวัดท่ีแม่น้ํามูล ไหลผ่าน
เช่น จังหวัดอุบลราชธานีพบว่าเหนือแม่น้ํามูล จะพบเต่านาโคราช
และใต้แม่น้ํามูลเป็นเต่านาแม่น้ําโขง โดยจะต้องทําการศึกษา

ลักษณะทางพันธุกรรมเพ่ือยืนยันของเต่านาทั้ง 3 ชนิดพันธ์ุ
เพ่ิมเติม เพ่ือจะใช้ในการจําแนกชนิดท่ีถูกต้องมากข้ึน  
 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเต่านาตัวเต็มวัยท้ัง 3 
ชนิ ด  ท่ี พบ ในการศึ กษา น้ี สอดคล้ อ งกั บการศึ กษาของ 
Srinarumol (1995) ท่ีพบว่าเต่านาเพศเมียและเพศผู้มีความ
แตกต่างกัน โดยเต่านาตัวเต็มวัยเพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าเต่า
นาตัวเต็มวัยเพศผู้ และเต่านาตัวเต็มวัยเพศผู้จะมีสัดส่วนของ
ขนาดความกว้างของหางกับความยาวกระดองหลังมากกว่าเพศ
เมีย โดยพบว่าเต่านาท้ัง 3 ชนิดมีขนาดความยาวหางของเพศผู้
มากกว่าเพศเมีย 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึ กษาสัณฐาน วิทยาของ เต่ านา ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 19 จังหวัด รวม 111 ตัว 
เป็นเพศผู้ 57 ตัว เพศเมีย 54 ตัว จําแนกเป็นเต่านา 3 ชนิดพันธ์ุ 
คือ เต่านามลายู (Malayemys macrocephala) พบท้ังหมด 2 
ตัว เต่านาแม่น้ําโขง (M. subtrijuga) พบท้ังหมด 18 ตัว และเต่า
นาโคราช (M. khoratensis) พบท้ังหมด 91 ตัว โดยพบการ
แพร่กระจายของเต่านาแม่น้ําโขง ในจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์  
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เต่านามลายูพบในจังหวัดนครราชสีมา 
อุดรธานี  และเ ต่านาโคราช  พบในจั งห วัดนครราชสีมา 
อํานาจเจริญ อุบลราชธานี หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู  
บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น มหาสารคาม 
กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุดรธานี และชัยภูมิ และจากลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาบางประการพบว่าเต่านาตัวเต็มวัยท้ัง 3 ชนิด มี
ขนาดความยาวหางของเพศผู้มากกว่าเพศเมีย 
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