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บทคัดย่อ 

          งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน ้าบริเวณบ่อเต่า ในบริเวณวัดโพสพผลเจริญ
จังหวัดปทุมธานี และ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเก็บตัวอย่างน ้าในช่วงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และน้ามาวิเคราะห์คุณภาพน ้า โดยมีพารามิเตอร์ที่ศึกษาประกอบด้วย อุณหภูมิ, 
กรด-ด่าง, ออกซิเจนละลายน ้า, แอมโมเนีย และสารโลหะหนัก ได้แก่ ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และ
แคดเมียม ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าพบว่า วัดใหญ่ชัยมงคลมีปริมาณออกซเิจนละลายน ้า 3.25 มิลลิกรมั
ต่อลิตร และแอมโมเนีย 5.16 มิลลิกรัมต่อลิตร และวัดโพสพผลเจริญมีปริมาณออกซิเจนละลายน ้า 7.78 
มิลลิกรัมต่อลิตร และแอมโมเนีย 3.53 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั งสองพื นที่ศึกษามีคุณภาพน ้าที่ยังไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน ้าที่เหมาะสมต่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ าจืด, สถาบันประมงน้ าจืดแห่งชาติ, กรม
ประมง (2530) ที่ก้าหนดค่ามาตรฐานปริมาณออกซิเจนละลายน ้า >4 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามาตรฐาน
ปริมาณแอมโมเนีย <0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการวิเคราะห์โลหะหนักในน ้าเมื่อเปรยีบเทยีบกับมาตรฐาน
ของการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ าจืด, สถาบันประมงน้ าจืดแห่งชาติ, กรมประมง (2530) วัดโพสพผล
เจริญพบปริมาณตะกั่ว 0.6 ± 0.89 มิลลิกรัมต่อลิตร  สังกะสี 0.57 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร  และ
ทองแดง 0.17 ± 0.13 มิลลิกรัมต่อลิตร พบปริมาณแคดเมียมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และวัดใหญ่ชัยมงคล
พบปริมาณตะกั่ว 0.73 ± 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร และทองแดง 0.03 ± 0.006 มิลลิกรัมต่อลิตร พบ
ปริมาณสังกะสีและแคดเมียมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ท้าให้แหล่งน ้าเน่าเสียและเกิดการปนเปื้อนของสาร
โลหะหนักเกินเกณ์ค่ามาตรฐาน จึงควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าอย่างต่อเนื่องตลอดจนวิเคราะห์
การปนเปื้อนของสารโลหะหนักหรือสารก้าจัดศัตรูพืชในอาหารของเต่า รวมทั งเพิ่มการล้ างท้าความ
สะอาดบ่อเต่า และอาหารที่น้ามาให้เต่าควรล้างให้สะอาด ปลอดภัยและมีความหลากหลายเพื่อให้เต่ามี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
ค้าส้าคัญ : เต่า, โลหะหนัก, คุณภาพน ้าบริเวณบอ่เต่า
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เต่าเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมานานกว่าสองร้อยล้านปีมาแล้วปัจจุบันทั่วโลกมีเต่าหลากหลาย
มากกว่า 320 ชนิด 12 วงศ์ ในประเทศไทยพบ 6วงศ์ เต่าพบได้ในสถานที่อยู่อาศัยหลายแบบ ตั้งแต่ใน
ทะเลปากแม่น้้า แม่น้้า หนอง บึง ล้าธาร ป่าเขาที่สูง ตลอดจนในทะเลทราย (ก้าธร ธีรคุปต์และคณะ
,2554) ในประเทศไทยพบพันธ์ุเต่าในแหล่งน้้าธรรมชาติคาดว่ามีจ้านวนได้ถึง 32 ชนิดหรือประมาณ 10% 
ของพันธ์ุเต่าทั้งหมด โดยเป็นพันธ์ุพื้นเมืองของไทยประมาณ 25 ชนิดเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานใน Class 
Reptilia ถูกจัดอยู่ใน Order Testudines (หรือ Order Chelonia) เต่าจัดว่ามีความส้าคัญต่อการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารช่วยควบคุมจ้านวนประชากรของพืชน้้า
และสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและปลาอีกหลายชนิด ตลอดจนช่วยรักษาความสมบูรณ์ของแหล่งน้้านั้นๆ 
ปัจจุบันเต่าของประเทศไทยก้าลังถูกคุกคามอย่างหนัก จากการส้ารวจสถานภาพของเต่าชนิดต่างๆ พบว่า
แทบทุกชนิดมีจ้านวนลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากหลายสาเหตุ รวมทั้งแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติมีการ
ปนเปื้อนของกลุ่มโลหะหนักที่ถือว่าเป็นภาวะมลพิษทางน้้ามากที่สุด เช่น ปรอท ตะกั่วและแคดเมียม ที่
หากมีมากเกิดขีดจ้ากัดจะท้าให้เป็นพิษต่อร่างกาย และอีกประการหนึ่งคือเต่าที่ปล่อยและพบในบ่อเต่า
บริเวณวัดต่างๆในประเทศไทย มีการให้อาหารประเภท ผักสด เช่น ผักบุ้งและแตงกวาที่อาจมีการ
ปนเปื้อนของโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ทองแดง สังกะสี และแคดเมียมซึ่งเป็นสารที่คงตัวไม่สามารถสลายตัว
ได้โดยกระบวนการธรรมชาติ เป็นสารพิษที่ตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อม บางส่วนละลายอยู่ในน้้า  
ตกตะกอนสะสมอยู่ในดินตะกอนท้องน้้า และสามารถสะสมในเนื้อเยื่อของสัตว์น้้าที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
นั้นๆ ซึ่งการสะสมดังกล่าวมีแนวทางเพิ่มสูงข้ึนตามห่วงโซ่อาหาร และส่งผลกระทบต่อเต่าและสิ่งมีชีวิต
ต่างๆ ที่อาศัยในแหล่งน้้า  

ดังนั้น การให้อาหารเต่าที่ไม่เหมาะสมและมีการปนเปื้อนของสารโลหะหนักนอกจากจะท้าให้เกดิ
สารตกค้างในแหล่งน้้าแล้ว และส่งผลในระยะยาวต่อเต่า ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงสนใจศึกษาคุณภาพน้้า
และปริมาณการปนเปื้อนของโลหะหนักที่อยู่ในแหล่งน้้าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเต่า เพื่อให้เป็นแนวทางใน
การอนุรักษ์เต่าในประเทศไทย การมีความตระหนัก และเผยแพร่ ความรู้การให้อาหารเต่าถูกลักษณะและ 
เหมาะสมกับการด้ารงชีวิตของเต่าเพือ่เป็นการช่วยชีวิตเต่าอย่างแท้จริง
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
(1) เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้้าบรเิวณบ่อเต่า 
(2) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมบริเวณบ่อเต่า 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

ศึกษาคุณภาพน้้าของบ่อเต่า โดยมีพารามิเตอร์ที่ส้าคัญดังต่อไปนี้ 
(1) ศึกษาคุณภาพน้้า ภาคสนามโดยมีพารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ คือ ออกซิเจนละลายน้้า  

กรด-ด่าง อุณหภูมิ  
(2) ศึกษาคุณภาพน้้า ในห้องปฏิบัติการ คือ แอมโมเนีย และสารโลหะหนักที่ตกค้างในแหล่ง 

น้้า โดยมีพารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ คือ ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียม  

2. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
การวิจัยครั้งนี้มีสถานที่ที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด  2 สถานที่ ได้แก่ 
(1) วัดโพสพผลเจริญ ถนนพหลโยธิน ต้าบลคูคต อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
(2) วัดใหญ่ชัยมงคล ต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ระยะเวลาในการวิจัย 7 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ถึง เดือนตุลาคม 2563  

ข้อจ ำกัดด้ำนระยะเวลำ 
 เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดข้ึนท้าให้ไม่สะดวกต่อการลงพื้นที่ในการเก็บตัวอย่างน้้า 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 

(1) เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมของประชากร 
เต่าในวัดใหญ่ชัยมงคลและวัดโพสพผลเจริญ 

(2) เป็นแนวทางในการฟื้นฟสูภาพแวดล้อมของเต่า และการน้าอาหารทีเ่หมาะสมใหก้ับเต่าที่อาศัย 
อยู่ในวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม 
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แผนกำรด ำเนินงำนวิจัย 
ในการศึกษาคุณภาพน้้าและการปนเปื้อนของโลหะหนักของน้้าในบ่อเต่า ณ วัดใหญ่ชัยมงคลและ

วัดโพสพผลเจริญ ได้วางแผนการด้าเนินงาน ดังตารางที่ 1.1 โดยใช้ระยะเวลาในการด้าเนินงานศึกษาวิจัย
ทั้งหมดประมาณ 7 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

ตำรำงท่ี 1.1 แผนการด้าเนินงานวิจัย 

 
ขั้นตอน 

ระยะเวลำ (เดือน) 

ก.พ. 
63 

มี.ค 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

ต.ค. 
63 

1. ศึกษำหัวข้อโครงกำรวิจัย 

2. วำงแผนกำรด ำเนินงำน 

3. ศึกษำพ้ืนท่ีท่ีท ำกำรศึกษำวิจัย 

4. เก็บข้อมูลในพ้ืนท่ี 

5. วิเครำะห์ข้อมูล 

6. สรุปผลกำรศึกษำวิจัย 

7. น ำเสนอโครงกำรวิจัย 

8. จัดท ำรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 

 

นิยำมศัพท์ 
(1) โลหะหนัก หมายถึง “เป็นธาตุที่พบได้ตามธรรมชาติ ทั้งบริเวณผิวของเปลือกโลก น้้า และอากาศ 

บางธาตุมีประโยชน์ต่อกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายมนุษย์ เช่น ทองแดง (Copper) ซีลีเนียม 
(Selenium) เหล็ก (Iron) และสังกะสี (Zinc) แต่ในทางกลับกัน บางธาตุท้าให้เกิดภาวะเป็นพิษได้ เมื่อ
ร่างกายมนุษย์ได้รับในปริมาณที่สูง เช่น สารตะกั่ว (Lead) โครเมียม (Chromium) นิกเกิล (Nickel) สาร
หนู (Arsenic) สารปรอท (Mercury) และโคบอลท์ (Cobolt)” (ดวงกมล วิรุฬห์อุดมผล และรัชนีกร มิ่ง
ขวัญ, 2548) 
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(2) การสะสมของโลหะหนัก หมายถึง “สารพิษจากโลหะหนักเมื่ออยู่ในแหล่งน้้าจะสะสมอยู่กับ
ตัวกลาง เช่น ดินตะกอนพืชน้้า สัตว์น้้า หรือแขวนลอยอยู่ในน้้าอย่างอิสระได้ในปริมาณต่างๆกัน  ซึ่ง
ปริมาณโลหะหนักที่ปะปนหรือสะสมอยู่ในตัวกลางเหล่านี้สามารถที่จะเปลี่ยนรูปหรือเคลื่อนย้ายไปตาม
ห่วงโซ่อาหารได้ (เกษมจันทร์แก้ว, 2541) 

(3) คุณภาพน้้า หมายถึง ลักษณะสมบัติของน้้าในทางกายภาพเคมีและชีวภาพ ลักษณะสมบัติ          
ทางกายภาพ ยกตัวอย่างเช่น อุณหภูมิน้้า สีของน้้า ลักษณะสมบัติทางเคมี เช่น อิออนต่างๆ ในน้้า       
สารแขวนลอยต่างๆ ตลอดจนสารที่เป็นพิษต่อมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตแม้ว่าจะมีอยู่ในปริมาณน้อยก็ตาม
ลักษณะสมบัติทางชีววิทยา เช่น เช้ือแบคทีเรียและไวรัสที่อาศัยอยู่ในน้้า ตลอดจนสาหร่ายหรอืสิ่งมีชีวิตใน
น้้าอื่นๆ ซึ่งปัจจัยต่างๆ ส่งผลต่อคุณภาพน้้าเหล่านี้รวมๆ กันว่ารายการวิเคราะห์หรือพารามิเตอร์ (คู่มือ
แนวทางและวิธีการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้า โดยภาคประชาชน, กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม) 

(4) แอมโมเนีย เป็นแก๊สไม่มีสีมีกลิ่นฉุน สามารถละลายน้้าได้ดี แอมโมเนียที่พบในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจะเกิดจากการย่อยสลายอินทรีย์ไนโตรเจน การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิต ซากของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วปุ๋ย
และอาหารสัตว์น้้าที่เหลือตกค้าง 
 

 



                                                                                                                                                                         
 

บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยเรื่อง คุณภาพน ้าในบ่อเต่าในบริเวณวัดโพสพผลเจริญและวัดใหญ่ชัยมงคล โดยมี
วัตถุประสงค์  (1) เพื่อส้ารวจคุณภาพน ้าบริเวณบ่อเต่า (2) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมบริเวณบ่อเต่า ดังนั น
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั งนี  โดยมีหัวข้อ
ดังต่อไปนี  

(1) ความรู้เกี่ยวกับเต่าในประเทศไทย 
(2) กฎหมายคุ้มครอง 
(3) ข้อมูลพื นฐานที่ส้าคัญของพื นที่ 
(4) โลหะหนัก 
(5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ความรู้เก่ียวกับเต่าบกในประเทศไทย 

1. ความหมายของเต่า 
 เต่า คือ สัตว์ในอันดับ Testudines จัดอยู่ในจ้าพวกสัตว์เลือดเย็น ในชั นสัตว์เลื อยคลาน เป็นสัตว์
ที่มีวิวัฒนาการมาแล้วกว่า 200 ล้านปี ซึ่งเต่านั นถือเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนมากที่สุดชนิดหนึ่ง โดยเต่าจะมี
กระดูกที่แข็งคลุมบริเวณหลังที่เรียกว่า "กระดอง" ซึ่งประกอบด้วยแคลเซียมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะ
สามารถหดหัว ขา และหางเข้าในกระดองเพื่อป้องกันตัวได้ แต่เต่าบางชนิดก็ไม่อาจจะท้าได้ เต่าเป็นสัตว์
ที่ไม่มีฟัน แต่มีริมฝีปากที่แข็งแรงและคมใช้ขบกัดอาหารแทนฟัน โดยส่วนมากแล้วเต่า เป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่
ได้ช้า ซึ่งมีถิ่นอาศัยทั งน ้าจืดและทะเล แต่เต่าบางจ้าพวกอาศัยอยู่บนบก เรียกว่า "เต่าบก" (Tortoise) 

เต่าและตะพาบเป็นสัตว์เลื อยคลานที่มีวิวัฒนาการตั งแต่ช่วงยุค Triassic หรือประมาณสองร้อย
ล้านปีมาแล้ว (Gaffney, 1986; Ernst, 1994)  โดยปี ค.ศ.1932 มีผู้คนพบฟอสซิลของเต่า Genus 
Proganochelys ในหินยุค Triassic ที่ประเทศเยอรมณี (Gaffney, 1986) ในปี ค.ศ. 1982 De Broin 
และคณะรายงานว่า ค้นพบชิ นส่วนของเต่าน ้าจืดในหินรูปแบบห้วยหินลาด (Huai Hin Lat formation) 
ซึ่งเป็นหินในช่วงยุค Triassic ที่บริเวณใกล้กับเข่ือนจุฬาภรณ์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย (De Broin, 1984) Gaffney (1986) รายงานว่าชิ นส่วนของเต่าน ้าจืด Proganochelys ruchae    
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(De Broin, 1984) ที่พบในประเทศไทยจัดเป็นชนิดที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียและน่าจะมีอายุในรุ่น
เดียวกับเต่า Genus Proganochelys ที่ประเทศเยอรมนี 

2. วงค์และชนิดของเต่าในประเทศไทย 

เต่าพบได้ในสถานที่อยู่อาศัยหลายแบบ ตั งแต่ใน ทะเล ปากแม่น ้า แม่น ้า หนอง บึง ล้าธาร ป่า
เขาที่สูง ตลอดจนในทะเลทราย ปัจจุบันทั่วโลกมีเต่าหลากหลายอยู่มากกว่า 320 ชนิด ในประเทศไทย
คาดว่ามีจ้านวนได้ถึง 31 ชนิด หรือประมาณ 10% ของเต่าที่มีในโลกและยังเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศของ
โลกที่มีพันธ์ุเต่ามากกว่า 25 ชนิดด้วย เต่าเป็นสัตว์เลื อยคลานใน Class Reptilia ถูกจัดอยู่ใน Order 
Testudines  (หรือ Order Chelonia) เต่าแต่ละวงศ์จะมีลักษณะเด่นที่บอกความแตกต่างได้อย่างชัดเจน 
เช่น เต่าบก มีขาทู่ ไม่พังผืดระหว่างนิ ว ขาหลังลักษณะเหมือนขาช้าง เหมาะกับการด้ารงชีพบนบกส่วน
รูปร่างของกระดองบนส่วนใหญ่จะมีลักษณะโค้งนูน ส่วนเต่าน ้ามีขาค่อนข้างจะแบนกว่าเต่าบก มีพังผืด
ระหว่างนิ วและรูปร่างของกระดองจะแบนกว่าเต่าบก เหมาะกับการด้ารงชีพอยู่ในน ้าและบนบกก ้ากึ่งกัน 
ส้าหรับเต่าทะเลจะอาศัยอยู่ในน ้าเกือบตลอดเวลา เต่าแต่ละชนิดในแต่ละวงศ์จึงมักมีแหล่งที่อยู่อาศัย
เฉพาะที่ ปัจจุบันมีเต่าทั งหมด 12 วงศ์ในประเทศไทยพบ 7 วงศ์ (ก้าธร ธีรคุปต์ และคณะ, 2554) คือ 

2.1 Family Testudinidae ได้แก่ พวกเต่าบก (Tortoise) มี 3 ชนิด คือ เต่าเหลือง  
(Indotestudo elongate) เต่าเดือย (Manouria impressa) และเต่าหก (Manouria emys) เต่าหกมี 
2 ชนิดย่อย เต่าหกเหลือง (Manouria emys emys) และเต่าหกด้า (Manouria emys phayrei) 

2.2 Family platysternidae ได้แก่ เต่าปูลู (Big-headed turtle) ในประเทศไทยคาดว่ามี 
อย่ า งน้ อย  2 ชนิดย่ อย  คือ  เ ต่ าปู ลู เ หนื อ  หรื อ  เ ต่ าปู ลู จี น  ( Platysternon megacephalum 
megacephalum) และเต่าปูลูใต้ (Platysternon megacephalum vogeli) 

2.3 Family Geoemydidae (ช่ือเดิมคือ Bataguridae และ Emydidae)  ได้แก่ กลุ่มของเต่า 
น ้า (Freshwater Brackishwater turtle) ในประเทศไทยคาดว่ามีประมาณ 16 ชนิด คือ (1) เต่ากระอาน 
(Batagur baskar) (2) เต่าลายตีนเป็ดหรือเต่าหัวแดง (Batagur borneoensis) (3) เต่าหับ (Cuora 
amboinensis) (4) เต่าแดงหรือเต่าใบไม้ (Cyclemys spp.) คาดว่าอาจมีได้ถึง 3 ชนิดในประเทศไทย (5) 
เ ต่ าหวาย  (Heosemys grandis)  (6)  เ ต่ าจั ก ร  (Heosemys spinosa)  (7)  เ ต่ าบั ว  (Heosemys 
annandalii)  (8)  เ ต่ านา  (Malayemys macrocephala)  (ปั จ จุ บั นแบ่ งออก เป็น  3 ชนิด  คือ 
(Malayemys macrocephala, Malayemys subtrijuga, Malayemys khoratensis) เต่าปากเหลือง 
(Melanochelys trijuga) (เคยมีรายงานการพบทางภาคตะวันตกแนวชายแดนไทย-พม่า แต่ไม่ได้ระบุ
ต้าแหน่งที่พบ) เต่าทับทิม (Notochelys platynota) เต่าจัน (Cuora mouhoti) (มีรายงานว่าเคยพบ



7 
 

และมีจ้านวนน้อยมากในบริเวณภาคเหนือเขตแดนไทย-ลาว) และเต่าด้า (Siebenrockiella crassicollis) 
Family Emydidae 1 ชนิดและเต่าแก้มแดง (Trachemys scripta elegans) (เป็นเต่าที่น้าเข้ามาใน
ประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันพบว่าสามารถสืบพันธ์ุได้และแพร่กระจายในแหล่งน ้าหลายแห่งของไทย)  

2.4 Family Trionychidae ได้แก่ พวกตะพาบ (Softshell turtle) คาดว่ามีอยู่ 7 ชนิด คือ  
ตะพาบน ้า (Amyda cartilaginea) ตะพาบม่านลายไทย (Chitra chitra) ตะพาบม่านลายพม่า (Chitra 
vandijki) ตะพาบแก้มแดง (Dogania subplana) ตะพาบหับ (Lissemys scutata) (อาจพบในประเทศ
ไทยทางภาคตะวันตกของเขตชายแดนไทย-พม่า) ตะพาบหัวกบ (Pelochelys cantorii) และตะพาบ
ไต้หวัน (Pelodiscus sinensis) (เป็นตะพาบที่น้ามาเลี ยงในประเทศไทย ปัจจุบันพบว่าสามารถสืบพันธ์ุได้
และแพร่กระจายในแหล่งน ้าบางแห่งของประเทศไทย)   

2.5 Family Cheloniidae ได้แก่ เต่าทะเล (Sea turtle) คาดว่ามีจ้านวน 4 ชนิด คือเต่าตะนุ  
(Chelonia mydas) เต่ากระ (Eretmochelys imbricate) เต่าหญ้า (Lepidochelys olivacea) และ
เต่าหัวค้อน (Caretta caretta) (มีรายงานว่าพบนานๆครั งในน่านน ้าไทยแต่ไม่ขึ นวางไข่บนเกาะหรือ
ชายฝั่งทะเลของไทย) 

2.6 Family Dermochelyidae ได้แก่เต่ามะเฟือง (Leatherback turtle) มีอยู่ 1 ชนิด คือ  
เต่ามะเฟืองหรือเต่าเหลี่ยม (Dermochelys coriacea) 

3. ความแตกต่างเต่าน ้าและเต่าบกในประเทศไทย 
เต่าบก (Tortoise) คือ เต่าที่ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในน ้าได้ เนื่องจากเต่าบกจะมีกระดอง เป็นโดม 

นูนสูง มีน ้าหนักมาก ส่วนขามีลักษณะกลม ผิวหนังเป็นเกล็ดหยาบ มีเล็บที่แข็งแรงเพื่อใช้ขุดดินหาอาหาร
และป้องกันตัวเองจากนักล่า ลักษณะเหล่านี ท้าให้เต่าบกไม่สามารถว่ายน ้าได้พฤติกรรมของเต่าบกส่วน
ใหญ่จะอยู่บนบกหรือบนพื นดินตลอด เวลาเดินจะยกตัวสูงเพื่อไม่ให้ท้องขูดกับพื นดินและกินพืชเป็น
อาหาร แต่มีบางสายพันธ์ุที่กินทั งพืช สัตว์และแมลง 

เต่าน ้า / เต่าน ้าจืด (Terrapin) ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน ้าจืด จะขึ นบกมาเมื่อต้องการวางไข่หรือ
อาบแดดบ้างในบางครั งเท่านั น มีกระดองเรียบค่อนข้างแบน นูนต่้าและมีน ้าหนักเบากว่าเต่าบก เพื่อช่วย
ในการลอยตัวเวลาอยู่ในน ้า ผิวหนังชุ่มชื นและค่อนข้างยืดหยุ่น เท้าแบนและมีพังผืดระหว่างนิ วเท้า เพื่อใช้
ในการว่ายน ้ามีเล็บขนาดเล็ก กินสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในน ้าบางชนิดกินพืชน ้าเป็นอาหารด้วย 

ทั งนี  เต่าน ้าและเต่าบกมีลักษณะที่แตกต่างกัน สรุปได้ดังตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 ความแตกต่างเต่าน ้าและเต่าบกในประเทศไทย 

ข้อเปรียบเทียบ เต่าบก เต่าน ้า 
1. กระดอง 

 
 

2. ขาและเท้า 
 
 
 

3. อาหาร 
 
 

4. พฤติกรรม 
 

รูปทรงกระดองส่วนมากมักเป็นโดม 
นู นสู ง  ขอบมี ค ว ามหนาน ้ า ห นั ก
มากกว่า 
ขามีเกร็ดขนาดใหญ่เพื่อใช้ขุดดินและ
ป้องกันตัวเองจากนักล่าในธรรมชาติ 
เท้ามีลักษณะกลมและมีเล็บที่แข็งแรง
ไว้ใช้ขุดดินและฉีกอาหาร 
โดยมากแล้วกินพืชเป็นอาหารหลัก 
บางสายพันธ์ุกินเนื อสัตว์และแมลงเป็น
อาหารเสริม 
อยู่บนผิวดินตลอดเวลา เวลาเดินจะยก
ตัวสูงเพื่อไม่ให้ท้องขูดกับพื นดิน 

กระดองรูปทรงค่อนข้างแบน นูนต่้า 
ขอบกระดองบาง มีน ้าหนักเบากว่าเต่า
บก 
มีผิวหนังค่อนข้างยืดหยุ่น เท้ามีลักษณะ
แบน มีพังผืดระหว่างนิ วเพื่อใช้ว่ายน ้า
และมีเล็บขนาดเล็ก 
 
กินสิ่งมีชีวิตเล็กๆในน ้าเป็นอาหารหลัก 
บางชนิดกินพืชผักในแหล่งน ้าด้วย 
 
ใช้เวลาอยู่ในน ้าเป็นส่วนใหญ่ และจะ
ขึ นมาอาบแดดไม่นาน  วิธีเคลื่อนไหว
บนพื นดินจะดูเหมือนคลานมากกว่าเดิน
เพราะเต่าน ้า จะเคลื่อนที่บนบกได้ไม่
คล่องแคล่ว 

ท่ีมา : สุขสันต์ พนาวิชัยกุล (2556) 

4. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเต่าที่พบในประเทศไทย 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเต่าที่พบมากในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลักษณะ
สัณฐานวิทยาและนิเวศธรรมชาติวิทยาของเต่าในประเทศไทย (ไม่รวมเต่าทะเล) มีดังต่อไปนี  

4.1 Family Geoemydidae (วงศ์เต่าน ้า) ประกอบด้วยเต่าชนิดต่างๆ ได้แก่   
(1) เต่าหับ (Cuora amboinensis) ดังภาพที่ 2.1 ตัวโตเต็มวัยมีกระดองหลังยาวประมาณ 

22 เซนติเมตร น ้าหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม กระดองหลังโค้งนูนสงูเหมอืนเต่าบกสนี ้าตาลลอมด้ามีสนั ที่
กึ่งกลางกระดองส่วนท้ายกระดองเรียบไม่เป็นแฉกกระดองท้องสีขาวนวลและอาจมีรอยแต้มสีด้าที่แผ่น
เกล็ดแต่ละแผ่นมีรอยแยกลักษณะเป็นบานพับที่บริเวณส่วนต่อ ระหว่างแผ่นเกล็ดอกและแผ่นเกล็ดท้อง 
กระดองหลังและกระดองท้องเช่ือมต่อกันด้วยเนื อเยื่อ สามารถเก็บหัว ขาและหางเข้ากระดองได้อย่าง
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มิดชิด หัวมีสีน ้าตาลและมีแถบสีเหลืองพาดยาวจากปลายจมูกไปถึงคอระหว่างนิ วมีพังผืด เต่าหับพบบ่อย
ทางภาคใต้และภาคกลางของประเทศไทย และพบที่อินเดีย อินโดจีน มาเลเซีย สุมาตรา ชวา บอร์เนียว 
และฟิลิปปินส์ มีแหล่งที่อยู่อาศัยในแหล่งน ้าและบนบก ในล้าธารและบึงของป่า ที่ราบต่้า นาข้าว                    
และทางน ้าขนาดเล็กในป่าชายเลน บางครั งพบอยู่ไกลจากแหล่งน ้ามาก เต่าชนิดนี กินทั งพืชและสัตว์             
เป็นอาหาร เช่น พืชบก พืชน ้า เห็ด หนอน หอยทาก กุ้ง และปู 

 

 

ภาพท่ี 2.1 เต่าหับ Cuora amboinensis ในบริเวณวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร. 
ท่ีมา: พฒัน์ชนัน ภูธราดล และศิรลิักษณ์ ฟือสันเทียะ, 2561 

(2) เต่าบัว (Hieremys annandalii) ดังภาพที่ 2.2 เป็นเต่าน ้าขนาดใหญ่มีความยาว
กระดองหลังประมาณ 45 เซนติเมตร ในวัยอ่อนกระดองหลังมีสีเทาเข้าและมีลักษณะกลม เมื่อโตขึ น
กระดองหลัง จะเป็นสีน ้าตาลด้าหรือสีด้าและมีลักษณะยาวรี ลูกเต่ามีสันที่กึ่งกลางกระดองหลัง เมื่อโตขึ น
สันจะหายไป กระดองท้องมีสีเหลือง ขาทั งสี่ขามีสีเทาด้าในเต่าขนาดเล็กจะมีหัวสีเทาน ้าตาล มีจุดและ
แถบลายสีเหลือง เมื่อโตเต็มวัยหัวมีสีเทาด้าและมีลายจุดสีเหลืองกระจายทั่วหัว เต่าบัวในประเทศไทยพบ
บริเวณที่ราบต่้าบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้บนแผ่นดินใหญ่ ลาวพบบริเวณที่ราบต่้าแม่น า้
โขง ทางตะวันตกเฉียงใต้ เวียดนามพบบริเวณที่ราบต่้าทางตอนใต้ กัมพูชาพบบริเวณที่ราบต่้าแหล่งที่อยู่
อาศัย อยู่ในแหล่งน ้า หนองน ้า บ่อน ้า และแหล่งน ้าอื่นๆ ที่มีน ้าไหลช้าหรือน ้านิ่ง ในบริเวณที่ราบและ
สามารถอยู่รอดได้บริเวณน ้ากร่อย เต่าชนิดนี กินทั งพืชเป็นอาหารใบบัวและก้านบัว พืชลอยน ้าและพืช
ริมน ้า (บางครั งพบกินหนอนและแมลงแต่ไม่บ่อยนัก) 
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ภาพท่ี 2.2 เต่าบัว Hieremys annandalii  ในบรเิวณวัดโพสพผลเจริญ ปทุมธานี. 

ท่ีมา : พัฒน์ชนัน ภูธราดล และศิริลกัษณ์ ฟือสันเทียะ, 2561 

(3) เต่านา  (Malayemys subtrijuga) ดังภาพที่ 2.3 มีกระดองหลังสีน ้าตาลอ่อนจนถึงสี
น ้าตาลแก่ ขอบกระดองมีสีเหลือง มีสัน 3 สันบนกระดองหลังโดยสันกลางจะอยู่บริเวณกึ่งกลางแผ่นเกลด็
สันหลังทั ง 5 แผ่น กระดองท้องมีสีขาวอมเหลืองและอาจมีปื้นสีด้า หัวโตและมีสีด้า มีแถบสีเหลืองพาด
ยาวจากหัวถึงคอ เต่านาทั งสองเพศ มีกระดองท้องแบนราบเหมือนกัน ตัวเต็มวัยเพศผู้ จะมีขนาดเล็กกว่า
เพศเมีย แต่ตัวผู้จะมีหางยาวและหนากว่า ปัจจุบันถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เต่านา แม่โขงและเต่านา
ไทย โดยดูจากลวดลายที่แตกต่างกันบริเวณหัว เต่านาพบบริเวณที่ราบต่้าทั่วประเทศไทยและพบที่อินโด
จีน มาเลเซียและชวา โดยมีแหล่งที่อยู่อาศัยในแหล่งน ้าบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่น แหล่งน ้าจืดที่ไหล
ช้าหรือน ้านิ่ง แหล่งน ้าตื นบริเวณที่ราบต่้า เช่น หนองน ้า คูคลองที่ขุดลอก และทุ่งนาที่มีน ้าท่วมขัง เต่า
ชนิดนี  กินสัตว์เป็นอาหาร หอยน ้าจืด กุ้งและบางครั งกินหอยสองฝาขนาดเล็ก 
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ภาพท่ี 2.3 เต่านา Malayemys subtrijuga ในบริเวณวัดประยรุวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร. 

ท่ีมา : พัฒน์ชนัน ภูธราดล และศิริลกัษณ์ ฟือสันเทียะ, 2561 

(4) เต่าหวาย (Heosemys grandis) ดังภาพที่ 2.4 กระดองหลังมีสีน ้าตาลขอบกระดอง
ส่วนท้ายหยักคล้ายฟันเลื่อย มีลักษณะคล้ายเส้นหวายที่กึ่งกลางกระดองหลัง โดยจะเห็นชัดเจนมากในวัย
อ่อน ส่วนต่อระหว่างกระดองหลังกับกระดองท้องและแผ่นเกล็ดขอบกระดองด้านล่างมีสีเหลืองในเต่า
ขนาดเล็กจะมีลวดลายเหล่านี จะค่อยๆ หายไป หัวมีสีเทาไปถึงสีน ้าตาล และมีจุดสีส้มกระจายอยู่ทั่วไป 
เต่าหวาย ในประเทศไทยบริเวณที่ราบต่้าและเนินเขาทางภาควันตกภาคตะวันออก และภาคใต้ พบใน
ลาว เวียดนามและกัมพูชาแหล่งที่อยู่อาศัยในแหล่งน ้าในล้าธารและบึงน ้าจืดที่ระดับความสูงต่้าถึงสูงปาน
กลาง เต่าชนิดนี กินทั งพืชและสัตว์เป็นอาหาร เช่น ผลไม้ พืชผัก (โดยเฉพาะใบผักตบชวา) 

 

 

ภาพท่ี 2.4 เต่าหวาย Heosemys grandis 
ท่ีมา : องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 
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(5) เต่าด้า (Siebenrockiella crassicollis) ดังภาพที่ 2.5 เต่าด้ามีกระดองหลังสีน ้าตาลด้า
หรือด้า ส่วนท้ายกระดองเป็นแฉกเล็กน้อย ในเต่าขนาดเล็กกระดองหลังมีสัน  3 สัน แต่เมื่อโตเต็มวัยสัน
ข้าง 2 เส้นจะเลือนไปเหลือเพียงสันที่อยู่กึ่งกลางกระดองสันเดียว กระดองและส่วนต่อระหว่างกระดอง
หลังกับกระดองท้องมีสีด้าหรือน ้าตาลด้า หัวมีสีด้าหรือสีเทาด้าและมีจุดสีขาว ครีมหรือเหลืองที่ข้างแก้ม
และเหนือตา ตัวผู้เต็มวัยกระดองท้องจะเว้าเล็กน้อย มีหางยาวและหนากว่าตัวเมีย เต่าด้าในประเทศไทย
พบได้ทุกทั่วภาค แต่จะพบได้มากในภาคกลางและภาคใต้มีแหล่งที่อยู่อาศัยทั่วไปตามแหล่งน ้าประเภท
หนองหรือบึง เต่าด้ากินอาหารได้ทั งพืชและสัตว์น ้า 

 

 
ภาพท่ี 2.5 เต่าด้า Siebenrockiella crassicollis  

ท่ีมา : สวนสัตว์ดุสิต, 2560 

(6) เต่าแก้มแดง (Trachemys scripta) ดังภาพที่ 2.6 เป็นเต่าพื นเมืองของทวีปเมรกิาเหนอื
และอเมริกากลาง เป็นสัตว์ต่างถ่ินที่ถูกน้ามาขายในร้านขายสัตว์น ้าเพื่อเป็นสัตว์เลี ยงในประเทศไทย มีช่ือ
เรียกกันทั่วไปว่าเต่าญี่ปุ่นและเนื่องจากประเทศไทยมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย และ
สืบพันธ์ุรวมทั งมีการน้าไปปล่อยแหล่งน ้าต่างๆ ท้าให้เต่าชนิดนี สามารถกระจายไปได้ในบริเวณกว้าง ซึ่ง
ต่อไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเต่าพื นเมืองของไทย เต่าแก้มแดงจ้าแนกได้หลายชนิดย่อยส้าหรับชนิด
ย่อยที่พบในประเทศไทยคือ (Trachemys scripta elegans) กระดองหลังมีสีเขียวจนถึงสีน ้าตาลและมี
ลายเหลือง ตัวที่อายุมากจะมีกระดองสีด้า ส่วนท้ายกระดองเป็นแฉกเล็กน้อยกระดองท้องมีสีเหลืองและ
แต้มสีด้ามีแถบสีเหลืองจนถึงแดงที่ข้างแก้ม ตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย ขาหน้ามีเล็บยาวมีหางที่ยาว
และหนากว่าตัวเมียเต่าแก้มแดงมีแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติอาศัยในแหล่งน ้าจืดและทะเลสาบ แต่ถูก
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น้าเข้ามาปล่อยบริเวณสวนสาธารณะในเมืองบ่อน ้าในวัด อ่างเก็บน ้า และคลองระบายน ้าเต่าชนิดนี กินทั ง
พืชและสัตว์เป็นอาหาร พืชผัก ผลไม้ และสัตว์น ้าขนาดเล็ก 
 

 
ภาพท่ี 2.6 เต่าแก้มแดง Trachemys scripta ในบริเวณวัดประยรุวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร. 

ท่ีมา : พัฒน์ชนัน ภูธราดล และศิริลกัษณ์ ฟือสันเทียะ, 2561 

4.2 Family Trionychidae (วงศ์ตะพาบ) ดังภาพที่ 2.7 ได้แก่ ตะพาบน ้า (Amyda  
cartilaginea) มีหัวตะพาบที่มีขนาดใหญ่และตะพาบน ้าตัวเล็กกระดองค่อนข้างกลมแต่ยาวรีขึ นเมื่อโต
เต็มวัย กระดองหลังมีสีน ้าตาลอ่อนจนกระทั่งสีน ้าตาลเข้ม ในตะพาบขนาดเล็กจะมีจุดสีเหลืองและสีด้าที่
บริเวณหลังกระจายอู่ทั่วไป ลักษณะเหล่านี จะหายไปเมื่อโตเต็มวัย ขอบกระดองด้านหลังเหนือต้นคอเป็น
ปุ่มขรุขระและกระดองหลังมีสันเล็กๆ เป็นริ วยาวลายเส้น กระดองท้องมีสีขาวอมเทา หัว คอและขามีสี
เขียว ตะพาบน ้าในประเทศไทยพบได้ใหนองน ้าและแหล่งน ้าจืดทั่วประเทศ โดยมีแหล่งที่อยู่อาศัยในน ้า
มากกว่าบนบก โดยตะพาบสามารถกบดานอยู่ใต้น ้าได้นานกว่าเต่าและเป็นสัตว์ที่ชอบกินเนื อมากกว่ากิน
พืช 
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ภาพท่ี 2.7 ตะพาบน ้า Amydacartilaginea 
ท่ีมา : องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

5. สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการด้ารงชีวิตของเต่า 
สภาพสิ่งแวดล้อมที่รวมถึงแหล่งน ้าที่มีคุณภาพน ้าที่เหมาะสมส้าหรับการด้ารงชีวิตของเต่า และ

บริเวณโดยรอบที่เอื ออ้านวยต่อการด้ารงชีวิตของเต่า เช่น มีที่ส้าหรับผึ่งแดดและหายใจ เนื่องจากเต่า
ต้องการพักหายใจ และพักเหนื่อย เพราะเต่าเป็นสัตว์เลื อยคลาน เต่าต้องการผึ่งแดด เพื่อให้ปลิงที่ติดอยู่
ตามตัวหลุดออก และเต่าต้องอาศัยแสงแดดในการสร้างวิตามินที่จ้าเป็นส้าหรับร่างกายตลอดจนมีที่
ส้าหรับให้เต่าได้วางไข่อย่างเหมาะสม 

 5.1 สภาพแวดล้อมและสถานท่ีเลี ยง สภาพแวดล้อมควรที่เป็นอยู่จริงของเต่าแต่ละชนิด    
เต่าบางชนิดจะอยู่อาศัยไม่เหมือนกันแต่ละชนิด เต่าบกนั นจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่บนบก มีกระดอกที่นูนหนา
เพื่อป้องกันตัว บริเวณเท้าจะมีเกล็ดหน้าและเล็บยาวเพื่อขุดดิน กินพืชเป็นอาหารแต่บางสายพันธ์ุก็จะกิน
เนื อหรือแมลงอีกด้วย ส่วนเต่าน ้าจืด หรือเต่าน ้า ใช้ชีวิตอยู่ในน ้าเป็นส่วนใหญ่และขึ นมาอาบแดดใน
บางครั ง จะมีกระดองค่อนข้างแบนกว่าเต่าบกและน ้าหนักเบา เพื่อลอยตัวเวลาอยู่ในน ้าเท้าไม่มีเกล็ดและ
มีพังผืดระหว่างนิ วเท้าเพื่อใช้ในการว่ายน ้า มักล่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในน ้ากินเป็นอาหาร 

สถานที่เลี ยงก็เป็นสิ่งทีส่้าคัญสา้หรับเต่า ถ้าเป็นไปได้ควรเป็นแบบสภาพแวดล้อมที่เป็นอยูจ่รงิ
ของเต่าแต่ละชนิด เต่าบางชนิดจะชอบอยู่แบบค่อนข้างแห้งๆร้อนๆ หรือจะชอบอยู่ชื นนิดหน่อย ทั งนี  เต่า
บกควรเลี ยงบนบกเท่านั น ห้ามเอาเต่าบกไปปล่อยลงน ้าลึก เพราะเต่าบกว่ายน ้าไม่ได้ จะจมน ้าตาย แต่
ควรมีแหล่งน ้าหรือภาชนะใส่น ้าไว้ให้เต่าบกกินและแช่น ้าด้วย ส่วนเต่าน ้าสามารถว่ายน ้าได้หากินในน ้าแต่
ถึงอย่างไรก็ต้องขึ นมาหายใจโดยการชูคอขึ นมาพ้นน ้าต้องมีช่วงพักขึ นมาบนบกด้วย เพราะฉะนั นควรจะ
เลี ยงในสภาพกึ่งธรรมชาติ เพราะเต่าต้องการพื นที่ว่ายน ้าและมีพื นที่กว้างขวางในการเดินออกก้าลังกาย
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และพื นที่ส้าหรับการขึ นมาตากแดดเพื่อสุขภาพที่ดี อยู่ในสภาพอากาศที่ปลอดโปร่ง เป็นธรรมชาติ เต่าจะ
มีการเจริญเติบโตค่อนข้างดี ควรมีรั วป้องกันให้มิดชิด เพราะเต่าค่อนข้างขุดเก่ง แนะน้าบ่อธรรมชาติ
กลางแจ้งที่มีพื นที่แห้งและบ่อน ้าขนาดเล็ก แต่ต้องเพียงพอรองรับการเติบโตในอนาคตได้ด้วยเพราะเต่า
บางชนิดโตเต็มที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระดอง ไม่ต่้ากว่า 30 เซนติเมตร หรือ 1 ฟุต ส่วนความสูงของ
ขอบบ่อหรือก็ไม่ควรจะต่้ากว่า 30 เซนติเมตร เพราะเต่าบางชนิดปีนเก่งมากและควรมีที่หลบให้ เพราะ
เวลาเต่านอนจะชอบซุกตัวตามมุมๆ หรือบริเวณที่เต่ารู้สึกว่าปลอดภัย หากท้าที่หลบภัยให้จะช่วยลด
ความเครียดที่เกิดขึ นกับตัวเต่าได้เป็นอย่างดี  

5.2 คุณภาพน ้าท่ีเหมาะสมในการอยู่อาศัยของเต่า ประกอบด้วยอุณหภูมิและแสงแดดดัง 
รายละเอียดดังต่อไปนี  

(1) อุณหภูมิน ้าควรอยู่ในช่วง 23-32 องศาเซลเซียส โดยน ้าจะต้องไม่ร้อนหรือเย็น
จนเกินไป  ถ้าน ้าเย็นมากเต่าจะกินอาหารน้อยลง ควรลดปริมาณน ้าในบ่อและลดปริมาณอาหารลง 
ปริมาณออกซิเจนโดยเฉลี่ยปริมาณออกซิเจนในรอบวันไม่ควรต่้ากว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ถ้าต้่ากว่านี อาจ
ท้าให้เต่าเจริญเติบโตไม่ดีหรือตายได้ เมื่อปริมาณออกซิเจนต้่าให้ใช้เครื่องตีน ้าหรือสูบพ่นน ้าไปในอากาศก็
ได้  เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณในน ้า โดยเฉพาะเวลากลางคืนและเช้ามืดปริมาณออกซิเจน ความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) ควรอยู่ระหว่าง 6.5-9 การเปลี่ยนแปลงของ pH ที่เกิดขึ นจะท้าให้คุณสมบัติของน ้าเปลี่ยนไปและมี
ผลต่อความเป็นพิษของสารบางชนิดได้ เช่น ความเป็นพิษของแอมโมโนเนียมากขึ นหรือลดลงได้ความเป็น
ด่างเป็นตัวที่คอยควบคุมไม่ให้แหล่งน ้ามีการเปลี่ยนแปลง pH ควรมีค่าอยู่ในระหว่าง 100-200 มิลลิกรัม
ต่อลิตร แอมโมเนียเป็นแก๊สที่มีพิษต่อปลามาก เกิดจากของเสียและมูลต่างๆ ที่สัตว์น ้าขับถ่ายออกมา ถ้า
ปริมาณสูงจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น ้ามากความขุ่นตะกอนดินที่แขวนลอยอยู่ในน ้า ถ้าปริมาณมากเกินไป
จะเป็นตัวขวางกั นไม่ให้แสงสว่างลงไปได้ลึก ท้าให้พืชและแพลงก์ตอนไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ ดังนั น
ควรก้ากับคุณภาพน ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะตลอดเวลา (พัฒน์ชนัน ภูธราดล และศิริลักษณ์ ฟือสันเทียะ, 
2561) 
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ตารางท่ี 2.2 เกณฑ์คุณภาพน ้าที่เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า 

ล้าดับ ดัชนีคุณภาพน ้า หน่วย ระดับความเข้มข้น
ท่ีเหมาะสม 

หมายเหต ุ

1.  
 
 

2. 
 
 

3. 
4. 
5. 

อุณหภูมิ (Temperature) 
 
 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
 
 
ออกซเิจนละลาย (DO) 

แอมโมเนีย (NH3-N)  
บีโอดี (BOD) 

ซซ. 
 
 
 
 
 

มก./ล.
มก./ล.
มก./ล. 

23-32 
 
 

5-9 
 
 

ต่้าสุด 4 
0.02 

ไม่เกิน 6 

โดยมีการเปลี่ยน แปลงตาม
ธร ร มชาติ แ ล ะ ไม่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โดยมีการเปลี่ยนแปลงใน
รอบวันไม่ควรเกินกว่า 2.0 
หน่วย 

- 
- 
- 

ท่ีมา : การคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ าจืด, สถาบันประมงน้ าจืดแห่งชาติ, กรมประมง (2530) 

เต่าบกโดยส่วนใหญ่จะเป็นเต่าที่ชอบอุณหภูมิสูง ควรจะอยู่ที่ประมาณ 30 องศา
เซลเซียสในตอนกลางวันและไม่ต่้ากว่า 21 องศาเซลเซียสในตอนกลางคืนควรโดนแดดทุกวันย่ิงดี แนะน้า
ให้โดนแดดในช่วงเช้า จะช่วยท้าให้กระดองแข็งแรง ไม่เปราะนิ่ม ถ้าเต่าที่ไม่ค่อยกิน ไม่ค่อยเคลื่อนไหว 
เต่าก็จะไม่ค่อยแข็งแรง สาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากอากาศเย็น อากาศชื นอาจจะท้าให้เต่าไม่สบายได้ เต่าบกมี
การควบคุมอุณหภูมิร่างกายผ่านวิธีการผ่านนอก เช่น การผึ่งแดด หรือการแช่น ้าอุ่น เป็นกระตุ้นให้ระบบ
ต่างๆของเต่าบกท้างานให้เป็นปรกติดียิ่งขึ น ท้าให้เต่าหายใจได้ลึกขึ นเลือดสูบฉีดได้ดีขึ น หัวใจเต้นแรงขึ น 
ท้าให้แอคทีฟ และเจริญอาหารในวันใหม่ เป็นการกระตุ้นการขับถ่ายให้เป็นปรกติของทุกๆวัน และ
เสริมสร้างภูมิต้านทานเป็นอย่างดี โดยอุณหภูมินั นส่งผลโดยตรงต่อการหมักย่อยอาหารหยาบด้วยจุลชีพ 
และถ้าอาหารมื อนั นมีโปรตีนสูง แป้งสูง น ้าตาลสูง ก็จะท้าให้เกิดผลเสียต่อระบบย่อยในล้าไส้เล็กและ
กระเพาะหลกั (ปัณณวัชญ์ เตชพัฒนสิริกุล, 2556) 

(2) แสงแดด ควรมีพื นที่ให้ส้าหรับเต่าขึ นมาตากแดดเพื่อสุขภาพที่ดี อยู่ในสภาพอากาศ
ที่ปลอดโปร่งเป็นธรรมชาติเต่าทุกชนิดเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง สามารถใช้แสงแดดช่วยในการสร้าง
วิตามินดี 3 ได้ วันละประมาณ 1 - 2 ช่ัวโมง โดยแสงยูวีที่เป็นประโยชน์กับเต่านั นแสงยูวีที่เป็นประโยชน์
กับเต่านั น จะต้องเป็นแสงที่มีตามความยาวคลื่นอื่นๆอีกด้วย เช่น รังสี Infrared , UV โดยรังสีอินฟราเรด
นี ที่เป็นตัวให้ความร้อน และความอบอุ่นแก่เต่า  โดยเราจะเรียกรังสีต่างๆตามความถ่ี ชนิด และความยาว
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ของรังสีว่าช่วงรังสีช่วงแรกคือ รังสียูวี A ในเต่าบกนั นใช้ประโยชน์ในการแยกแยะสิ่งต่างๆได้ นอกจากนี ยัง
ช่วยเพิ่มพฤติกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหว การกินอาหาร การผสมพันธ์ุ หรือการขับถ่าย เป็น
ต้น รังสีช่วงต่อมาคือ รังสียูวี B คือช่วงแสงยูวีที่มีประโยชน์มากที่สุดกับเต่าบก ที่เป็นตัวช่วยสร้างวิตามินดี 
3 ในผิวหนังและกระดอง ซึ่งจะถูกดูดซึมต่อไปและช่วยในการดูดซึมแคลเซียม ดังนั นหากขาดวิตามินดี 3 
ระดับของแคลเซียมในร่างกายเต่าก็จะลดลง ส่งผลให้วิตามินดีในกลุ่มต่างๆ เช่น วิตามินดี  1 วิตามินดี 2 
เข้ามาแทนที่ ส่งผลท้าให้ต่อมไทรอยด์ท้างานผิดปกติและท้าให้เต่าโตผิดรูปผิดร่างโรค MBD หรือ 
Metabolic bone disease ได้ ทั งนี ทั งหมดเป็นปัจจัยที่เกี่ยวพันกับโปรตีนและฟอสฟอรัสด้วย กลุ่ม
วิตามินดี และวิตามินดี 3 จากแสงแดดจะช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส มีความส้าคัญในการ
สร้างกระดูกและกระดอง กลุ่มวิตามินดีมีผลต่อการดูดซึมกลับของกรดอะมิโน (โปรตีน) ที่ไต (จึงไม่ท้าให้
เกิดนิ่วจากเกลือกยูเลต) ช่วยสังเคราะห์น ้าย่อยในกระเพาะหมัก ส่งผลให้เกิดฮอร์โมนโมติลิน ที่ช่วยในการ
ย่อย ในการขับมูลและนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ วิตามินดี 3 จะควบคุมปริมาณของแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัสร่วมกับต่อมไทรอยด์และพาราไทรอยด์ในกระแสเลือดไม่ให้ต่้าลงจนถึงขีดอันตราย ดังนั นถ้า
สัดส่วนอาหารที่ไม่สมดุลและขาดแสงยูวี B และความอบอุ่นจะท้าให้เต่าบกเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ 
เพราะเต่าขาดวิตามินดี 3 ไม่สามารถน้าแคลเซียมไปใช้ได้กระดองบางไม่โต โตผิดรูปผิดร่างและขนาดจะ
เล็กกว่าสายพันธ์ุปรกติ  (ปัณณวัชญ์ เตชพัฒนสิริกุล, 2556) 

5.3 อาหารท่ีเหมาะสมแก่การด้ารงชีวิต 
เต่าเป็นสัตว์ที่กินง่าย กินได้หลายอย่าง การที่เต่าที่ได้กินอาหารที่หลากหลายนั นก็จะยิ่ง

ได้สารอาหารที่หลากหลายเช่นกัน เต่าก็จะมีสุขภาพแข็งแรง ท้าให้กินอาหารได้มาก ไม่เบื่ออาหาร ส่งผล
ให้เต่ามีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ส่วนอาหารได้แก่ผักหลายๆ ชนิด เช่น ผักบุ้งจีน ยอดมะระ ผักคะน้า 
ผักหวานบ้าน กวางตุ้ง ใบองุ่น ใบและดอกดาวเรือง อาหารเม็ดเต่าบก กระบองเพชรเสมา หญ้ามาเลย์ 
สารพัดผัก ฯลฯ แต่ควรงดเว้นพวกผักใบม่วงๆ เช่น กะหล่้าปลีม่วง 

ก่อนจะน้ามาให้เต่ากินนั นควรล้างให้สะอาดซะก่อน จากนั นสับเป็นฝอยๆ รวมกันแล้ว
แช่เย็นไว้ใด้สัก สาม – สี่วันแล้วเสริมด้วยผลไม้หลากหลายชนิด 

ผักกาดหอมนี่ไม่ควรให้บ่อยหรืออย่าให้เลย เพราะไม่มีคุณค่าทางสารอาหาร ให้เฉพาะ
ตอนที่เต่าไม่ค่อยจะกินก็พอ จะช่วยกระตุ้นการกินได้ พืชตระกูลถ่ัว เช่น ถ่ัวแขก ถ่ัวฝักยาว นานๆ ทีให้ได้              
ส่วนแครอท ฟักทอง มะเขือเทศ เสริมให้บ้างแต่นานๆ จะให้ อย่าให้บ่อยเพราะพวกผักผลไม้ที่มีสีเหลือง    
สีแสดๆ แดงๆ จะมีฟอสฟอรัสสูง กินมากเกินไปจะไปดูดซึมแคลเซียมไปหมด ควรให้เป็นผักใบเขียวเป็น
หลักน่าจะดีกว่า 
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ส่วนอาหารสุนัข อาหารแมว อาหารนกขุนทองเม็ดกลมๆ เขียวๆ แนะน้าให้ทานได้ (แต่
ควรเลือกแบบที่มีไขมันต่้าๆ) จึงไม่ส่งผลต่อสุขภาพไตและตับ ให้เดือนละครั ง 2 ครั ง แต่อย่าให้บ่อยนัก ให้
ไม่ต้องมาก ไขมันจะช่วยท้าให้เต่าขับถ่ายได้สะดวกมากขึ น แต่ถ้าหากเต่าไตหรือกระทั่งการเกิดก้อนนิ่วขึ น
ได้หรืออาจส่งผลกระทบในเรื่องของกระดองที่เติบโตผิดรูปร่างได้ 

บางคนเช่ือว่าการที่เต่าได้รับน ้าจากผักผลไม้เพียงพอแล้ว แต่ความเป็นจริงก็คือ แม้ว่า
เต่าจะดื่มน ้าเพียงเล็กน้อยก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเต่าจะไม่ดื่มน ้าเลย ควรให้เผื่อไว้ในกรณีที่น ้าใน
ผักผลไม้ไม่เพียงพอ นอกจากนี ส้าหรับผู้เลี ยงเต่าในกรงดิน การที่เต่ากินอาหารบนพื นดินแล้วกลืนกินทราย
หรือกรวดเม็ดโตๆ ปะปนลงไปด้วยนั นถือว่าเป็นอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากทรายหรือกรวดเม็ด
โตๆ ก้อนใดก้อนหนึ่ง อาจจะเข้าไปอุดตันล้าไส้หรืออาจเป็นสาเหตุของภาวะนิ่มหรือภาวะเกี่ยวกับไตที่จะ
ตามมาในภายหลังได้ 

6. ในการด้ารงชีวิตของเต่า 
6.1 ด้านการบริโภคอาหาร มีรายละเอียดดังนี  

6.1.1 เต่าบก จะมีการด้ารงชีวิตบนบก โดยอาหารการกินส่วนใหญ่ของเต่าบกจะเป็น 
หญ้า วัชพืช ผักต่างๆ ซึ่งในเต่าแต่ละชนิด ก็จะมีอาหารการกินที่แตกต่างกันไปตามต้นก้าเนิดของเต่าสาย
พันธ์ุนั นๆ 

6.1.2 เต่าน ้า จะมีการด้ารงชีวิตอยู่ในน ้าเป็นส่วนใหญ่ จะมีขึ นมาบนบกบ้างเพื่อตาก 
แดดให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย หรือ ขึ นมาเพื่อวางไข่ โดยเต่าน ้าส่วนใหญ่จะกินสัตว์เป็นอาหาร เช่น ปลา 
กุ้ง หอย หรือสัตว์น ้าเล็กๆ เป็นอาหาร แต่ก็มีเต่าน ้าหลายชนิดที่กินทั งพืชและสัตว์เป็นอาหาร ทั งนี ก็ขึ นอยู่
กับสายพันธ์ุของเต่าน ้าแต่ละชนิด (พิริยะ สุขพัฒน์, 2558) 

6.2 ด้านท่ีอยู่อาศัย มีรายละเอียดดังนี  

6.2.1 เต่าบก นั นจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่บนบก มีกระดอกที่นูนหนาเพื่อป้องกันตัว  
บริเวณเท้าจะมีเกล็ดหน้าและเล็บยาวเพื่อขุดดิน กินพืชเป็นอาหารแต่บางสายพันธ์ุก็จะกินเนื อหรือแมลง
อีกด้วย 

6.2.2 เต่าน ้าจืดหรือเต่าน ้า ใช้ชีวิตอยู่ในน ้าเป็นส่วนใหญ่และขึ นมาอาบแดดใน 
บางครั ง จะมีกระดองค่อนข้างแบนกว่าเต่าบกและน ้าหนักเบา เพื่อลอยตัวเวลาอยู่ในน ้าเท้าไม่มีเกล็ดและ
มีพังผืดระหว่างนิ วเท้าเพื่อใช้ในการว่ายน ้า มักล่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆในน ้ากนิเป็นอาหาร  (ภุชงค์ แซ่เล้า, 2560) 
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6.3 ด้านพฤติกรรมการผสมพันธุ์ 

เต่าผสมพันธ์ุได้ทั งบนบกและในน ้า ในช่วงฤดูผสมพันธ์ุเริ่มตั งแต่ฤดูฝนถึงฤดูหนาว เต่า 
ตัวผู้จะแสดงพฤติกรรมเกี ยวพาราสีเพศเมียโดยเดินตามและคลอเคลียด้านหน้าเพศเมีย คอยเพื่อกันไม่ให้
เพศผู้ตัวอื่นเข้าใกล้ หลังจากนั นขึ นคร่อมกระดองหลัง โดยใช้ปากกัดบริเวณคอของเพศเมียพร้อมกด
กระดองให้ต่้าลงจนสามารถสอดปลายหางหรืออวัยวะเพศผู้ เพื่อปล่อยน ้าเชื อเข้าไปในช่องของเพศเมีย 
นานประมาณ 5 นาที หลังจากผสมพันธ์ุประมาณ 2 เดือน เต่าเมียจะหาที่วางไข่ 

6.4 ด้านการวางไข่ 

โดยตัวเมียสามารถออกไข่เฉลี่ยครั งละ 18-30 ฟองเต่าเพศเมียจะเดินวนเวียนบริเวณ 
พื นดินเพื่อขุดหลุมวางไข่ โดยจะปัสสาวะรดพื นดินหรือพื นทรายเพื่อให้ดินนุ่นและอ่อนตัว หลังจากนั น ตัว
เมียจะใช้เท้าหลังขุดหรือเกลี่ยดินลึกประมาณ 5 เซนติเมตร แล้ววางไข่ครั งละฟอง สลับกับเกลี่ยดินกลบ
ไข่ทีละฟองจนเสร็จ จึงกลบดินปากหลุมให้เรียบและแน่น และจะใช้ระยะเวลาในการฟักตัวประมาณ 90-
120 วัน พอไข่ฟักออกมาแล้ว จะมีถุงไข่แดงติดอยู่บริเวณท้องออกมาพร้อมลูกเต่าด้วย ซึ่งถุงไข่นี เองที่จะ
เป็นแหล่งอาหารส้าหรับลูกเต่าช่วงสองสามวันแรก จนกว่าลูกเต่าจะสามารถกินอาหารแข็งได้ และใน
ช่วงแรกเกิดนี  แม่เต่าจะดูแลลูกเต่าก่อนประมาณ 80 วัน หลังจากนั นลูกเต่าต้องพยายามเอาตัวรอดด้วย
ตัวเอง ทั งนี ขึ นอยู่กับเต่าแต่ละสายพันธ์ุด้วย (เสาวคนธ์ รุ่งเรือง, 2548) 

7. การลดลงของประชากรเต่าบกและเต่าน ้า 
Sokatra (2011) ได้กล่าวว่าเต่าเป็นสัตว์ที่เติบโตช้า บางชนิดอาจต้องใช้เวลา 10-15 ปีกว่าจะถึง

วัยเจริญพันธ์ุ ประชากรของเต่าจะเพิ่มขึ นได้ดีนั นต้องอาศัยเต่าที่อยู่รอดและมีอายุหลายปี หากเต่าโตเต็ม
วัยในประชากรจ้านวนลดลงหรือเริ่มลดจ้านวนลง ประชากรนั นอาจเพิ่มจ้านวนได้ช้ามากอย่างไม่ต้อง
สงสัย เนื่องด้วยลักษณะดังกล่าว ภัยคุกคามอันดับแรก คือ การสูญเสียและเสื่อมสภาพของแหล่งที่อยู่
อาศัย เต่าหลายชนิดมีการแพร่กระจายที่จ้ากัด กล่าวคือ พบได้เฉพาะบางแห่ง จึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการสูญพันธ์ุเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่อาศัย เต่าน ้าจืดอาศัยทั งในแหล่งน ้า และพื นที่รอบ
แหล่งน ้าที่ซึ่งพวกมันใช้วางไข่ พื นที่เหล่านี สุ่มเสี่ยงต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพที่อยู่อาศัยโดยมนุษย์         
เช่น พื นที่ชุ่มน ้า (Wetland) เมื่อมีการสูญเสยีหรอืเสือ่มโทรมของแหลง่ทีอ่ยู่อาศัยของชนิดที่มีการกระจาย
กว้างเนื่องจากการพัฒนาพื นที่หรือการใช้ประโยชน์พื นที่อื่นๆ ประชากรที่มีขนาดใหญ่จะแยกออกจากกัน 
พื นที่ส้าหรับหาอาหาร สืบพันธ์ุ หรือวางไข่นั นจะหายากขึ น ช่วงเวลาอันสั นอาจน้าไปสู่การลดลงของ
จ้านวนประชากรของชนิดที่เคยพบได้ทั่วไป (Common species) การเสื่อมสภาพของแหล่งที่อยู่อาศัย
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อาจเกิดได้หลายรูปแบบ ทั งมลพิษทางเคมี คราบน ้ามันซึ่งส่งผลทั งเต่าทะเลและเต่าน ้าจืด ส้าหรับเต่า
ทะเลนั น แสงไฟจากที่อยู่อาศัยของมนุษย์อาจรบกวนการหาทิศทางของมัน 

เต่าที่พบประเทศไทยในปัจจุบนัมีหลายชนิดก้าลังอยู่ในสภาวะถูกคุกคามอย่างหนักและมีแนวโนม้
ที่จะหมดไปจากประเทศไทยในอนาคต เนื่องจากแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติถูกท้าลายจากปัจจัยทาง
ธรรมชาติและจากมนุษย์ ดังนั นโอกาสที่เต่าหลายชนิดจะสูญพันธ์ุไปจากประเทศไทยจึงมีมาก เช่น เต่า
กระอาน เต่าลายตีนเป็ด และตะพาบหัวกบ ที่เคยมีรายงานว่าพบในประเทศไทยมากในอดีต ปัจจุบันไม่มี
รายงานว่าส้ารวจพบอีกแล้ว และเต่าอีกหลายชนิด เช่น เต่าหกเหลือง เต่าจักร เต่าทับทิม เต่าหญ้า และ
เต่ามะเฟือง มีจ้านวนลดลงมากจนอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธ์ุไปจากประเทศไทย สิ่งเหล่านี เกิดจากภัยจาก
มนุษย์และภัยธรรมชาติ (พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554) ได้มีสาเหตุ
ดังนี  

7.1 สาเหตุจากธรรมชาติ ประกอบด้วย  

7.1.1 การแปรปรวนของสภาพอากาศ เช่น การเกิดพายุรุนแรง การเกิดแผ่นดินไหว  
การเกิดคลื่นใต้น ้า 

7.1.2 การถูกท้าลายจากสัตว์ขนาดใหญ่กว่า เนื่องจากเต่ามีขนาดเล็กกว่ามักจะถูกเป็น 
อาหารของสัตว์ใหญ่กว่าที่ท้าร้าย หรือกินเป็นอาหารอีกด้วย 

7.1.3 การเจ็บป่วยและโรคจากธรรมชาติ 
7.2 สาเหตุจากมนุษย์ ประกอบด้วย 

7.2.1 การบุกรุกแหล่งที่อยู่อาศัย เช่น ด้านการตัดไม้ท้าลายป่า การเกิดมลภาวะในแหล่ง 
น ้า 

7.2.2 การถูกจับมากิน หรือ จ้าหน่ายตามความเช่ือของการปล่อยเต่า 

กฎหมายคุ้มครองเต่า 
1. พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

1.1 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 
  มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง 
  มาตรา 13 ผู้ใดล่าสัตว์ป่าที่เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี  ด้วยความ

จ้าเป็นและภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี  ผู้นั นไม่ต้องรับโทษ (2) การล่านั นได้กระท้าพอสมควรแก่เหตุ 
  มาตรา 14 ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ท้าอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าสงวน

เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ที่มีสัตว์ป่าสงวนไว้ในครอบครองโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติ 
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  มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ งหรือปล่อยเป็นอิสระซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือ
สัตว์ป่าควบคุม หรือกระท้าการใด ๆ ให้สัตว์ป่านั นพ้นจากการดูแลของตน 

1.2 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 
  มาตรา 19 ห้ามมิให้บุคคลใด เท ทิ ง ระบาย หรือท้าให้วัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรีประกาศ

ก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา ลงในที่จับสัตว์น ้า หรือกระท้าการใดๆอันท้าให้สัตว์น ้ามึนเมา หรือเท ทิ ง 
ระบาย หรือท้าให้สิ่งใดลงไปในที่จับสัตว์น ้า ในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น ้า หรือท้าให้สัตว์น ้าเกิด
มลพิษ เว้นแต่เป็นการทดลองเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  

  มาตรา 20 ทวิ ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น ้า 
  มาตรา 53 ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น ้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ชนิดใด

ชนิดหนึ่ง ตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือมีไว้ในครอบครอง 
  มาตรา 55 ห้ามมิให้บุคคลใดน้าสัตว์น ้าชนิดหนึ่งชนิดใด ตามที่ระบุในพระราชกฤษฎีกา

ไปปล่อยในที่จับสัตว์น ้าแห่งหนึ่งแห่งใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
1.3 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

  มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดล่า หรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง  
มาตรา 18 ห้ามมิให้ผู้ใดเพาะพันธ์ุสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองเว้นแต่ (1) เป็นการ 

เพาะพันธ์ุสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ก้าหนดตามมาตรา 17 โดยได้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธ์ุจากอธิบดี (2) 
เป็นการเพาะพันธ์ุสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้รับใบอนุญาตจัดตั งและด้าเนินกิจการสวนสัตว์
สาธารณะตามมาตรา 29 

มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ 
ป่าสงวน หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ก้าหนดตามมาตรา 17 ที่ได้มา
จากการเพาะพันธ์ุ หรือซากของสัตว์ป่า 

  มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใดค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน ซากของ
สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว เว้นแต่เป็นการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่
ก้าหนดตามมาตรา 17 

  มาตรา 21 ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ท้าอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าสงวน
หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง 

  มาตรา 23 ภายใต้บังคับมาตรา 24 ห้ามมิให้ผู้ใดน้าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าหรือซาก
ของสัตว์ 
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  มาตรา 24 การน้าเข้า ส่งออกหรือน้าผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่ต้องมี
ใบอนุญาตหรือใบรับรองให้น้าเข้า ส่งออกหรือน้าผ่าน ตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์
ป่าและซากของสัตว์ป่า 

1.4 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  
  พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาตินี เป็นกฏหมายที่มุ่งคุ้มครองแหล่งที่อยู่อาศัย และหาด

วางไข่ของเต่าทะเล ซึ่งอยู่ในพื นที่ของอุทยานแห่งชาติทางทะเลหลายแห่ง 

2. ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเต่าทะเล 
2.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงวันท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2490  

  อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 32 (7) แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 
ห้ามมิให้บุคคลใด จับ ดัก ล่อ ท้าอันตราย หรือ ฆ่าเต่าทะเล และกระ-ทะเลทุกชนิดโดจะติดหรือถูกจับ
ขึ นมาด้วยเครื่องมือใดๆ ก็ตามให้ปล่อยลงทะเลไปทันที่รวมทั งห้ามมิให้บุคคลใด เก็บ หรือ ท้าอันตราย
ไข่เต่าทะเล และไข่กระทะเลทุกชนิดในหาดทุกแห่ง เว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

    2.2 กฎกระทรวงฉบับท่ี 14 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและ 
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503  

  ก้าหนดให้เต่ากระเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภท 1 ดังนั นจึงห้ามฆ่าหรือมีไว้ครอบครอง 
ซากของเต่ากระ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

2.3 พระราชกฤษฎีการระบุสัตว์น ้า  
  ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าบางชนิดห้ามมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า พ.ศ. 2535 ซึ่งเนื อหาของ

พระราชกฤษฎีกาครอบคลุมรวมทั งเต่าและกระทะเล ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของเต่า และกระทะเลด้วย 
     2.4 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรฉบับท่ี 58 ปี        

พ.ศ. 2534  
  ข้อความในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับนี ครอบคลุมถึงการห้ามส่งออกเต่าและกระ

ทะเล ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของเต่าและกระทะเลด้วย 
2.5 ประกาศกรมประมง เรื่องการใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.  

2535  
  ข้อความในประกาศกรมประมงฉบับนี  ได้รวมเต่าทะเลและกระทะเลเป็นสัตว์สงวน

เช่นเดียวกันกับสัตว์อื่นๆ อีกหลายชนิด นอกจากกฎหมายในประเทศหลายข้อที่มุ่งอนุรักษ์เต่าทะเลของ
ไทยแล้ว 



23 
 

3. กฎหมายระหว่างประเทศ 
     ที่ได้เห็นพ้องต้องกันให้มีการเข้มงวดในการอนุรักษ์เต่าทะเลของโลกไว้ด้วย ซึ่งมาตรการที่

ส้าคัญได้แก่ อนุสัญญา CITES ห้ามประเทศสมาชิกน้าเข้าและส่งออก เต่า กระ ซากเต่าหรือส่วนหนึ่งส่วน
ใด ของเต่าและกระเพื่อการค้า ซึ่งนับว่าเป็นการร่วมมือกันอนุรักษ์เต่าทะเลในระดับประเทศ รวมถึงการ
รณรงค์ให้ใช้เครื่องมือแยกเต่าออกจากอวนลาก Turtle Exclusive Device (TED) 

ข้อมูลพื นฐานที่ส้าคัญของพื นท่ีท้าการวิจัย 
1. วัดโพสพผลเจริญ   
วัดโพสพผลเจริญ ตั งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ต้าบลคูคต อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานีวัดโพสพ

ผลเจริญสร้างขึ นในปี พ.ศ. 2436 ในสมัยรัชกาลที่ 5 เดิมมีช่ือว่า วัดลาดกระแซง เป็นวัดที่มีผนังพระ
อุโบสถที่สวยงาม บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ นับเป็นศิลปกรรมที่งดงาม มีศาลาการเปรียญมีขนาดใหญ่
ที่สุดในจังหวัดปทุมธานี วัดนี มีปูชนียวัตถุที่ส้าคัญ คือ พระพุทธศรีทศพลเป็นพระพุทธรูปประจ้า ในพระ
อุโบสถ และตู้พระไตรปิฎก มีเต่าในบ่อน ้าของวัดกว่า 1,000 ตัว อาหารที่ใช้ในการจ้าหน่าย ได้แก่ แตงกวา 
(ในที่นี ได้ท้าการล้างท้าความสะอาด และหั่นเป็นชิ นเล็ก เพื่อให้สะดวกต่อการกินของเต่า) ดังภาพที่ 2.8 
และมีอาหารอื่นๆ เช่น ขนมครก ผักบุ้ง ที่ประชาชนน้ามาเอง บ่อน ้าเป็นบ่อระบบปิด มีพื นที่ส้าหรับให้เตา่
ได้ขึ นมาผึ่งแดด ลักษณะเป็นพื นปูน  

 

 
ภาพท่ี 2.8 จุดจ้าหน่ายอาหาร ณ วัดโพสพผลเจริญ  
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2. วัดใหญ่ชัยมงคล  
วัดใหญ่ชัยมงคล ตั งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 40/3 ต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ถือว่าเป็นวัดมีความส้าคัญทางประวัติศาตร์มากที่สุดและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมา
มากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่ง สร้างขึ นในสมัยอยุธยาตอนต้นคือใน
รัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิปดีที่ 1 หรืออีกพระนามหนึ่งคือ สมเด็จพระเจ้าอู่ทองพระมหากษัตริย์ผู้
สถาปนากรุงศรีอยุธยา ตามต้านานกล่าวว่า เมื่อ พ.ศ.1900 สมเด็จพระเจ้าอู่ทองได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯให้ขุดศพเจ้าแก้ว ซึ่งทิวงคตด้วยอหิวาตกโรคขึ นมาเผา ที่ปลงศพนั นโปรดให้สถาปนาเป็นพระอาราม 
นามว่า วัดป่าแก้ว ต่อมาคณะสงฆ์ส้านักวัดป่าแก้วบวชเรียนมา จากส้านักรัตนมหาเถระ ในประเทศศรี
ลังกาคณะสงฆ์นี ได้เป็นที่เคารพเลื่อมใสแก่ชาวกรุงศรีอยุธยาเป็นอันมาก ท้าให้ผู้คนต่างมาบวชเรียนใน
ส้านักสงฆ์คณะป่าแก้วมากขึ น สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จึงทรงตั งอธิบดีสงฆ์นิกายนี เป็นสมเด็จพระวันรัตน มี
ต้าแหน่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายขวาคู่กับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งมีต้าแหน่งเป็นสังฆราชฝ่ายคันถธุระ 
อาหารที่ใช้ในการจ้าหน่าย ได้แก่ กล้วย (ในที่นี ได้ท้าการปลอกเปลือกและหั่นเป็นชิ นเล็กๆ เพื่อให้สะดวก
ต่อการกินของเต่า) ดังภาพที่ 2.9 และอื่นๆ เช่น ผักบุ้ง ที่ประชาชนน้ามาเอง บ่อน ้าที่ปรากฎเป็นบ่อ
ลักษณะระบบเปิด และมีเครื่องเติมอากาศในบริเวณบ่อ เต่าที่พบส่วนใหญ่เป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ โดยเต่าที่
พบได้แก่ เต่าแก้มแดง เต่าด้า เต่าหวาย และเต่าบัว  

 

 
ภาพท่ี 2.9 จุดจ้าหน่ายอาหารให้แก่เต่า ณ วัดใหญ่ชัยมงคล 
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โลหะหนัก  
 โลหะหนัก หมายถึง กลุ่มธาตุที่มีความถ่วงจ้าเพาะตั งแต่ 5 ขึ นไป มีสถานะเป็นของแข็ง (ยกเว้น 
ปรอทเป็นของเหลวที่อุณภูมิปกติ) มีลักษณะเป็นมันวาวสะท้อนแสง เหนียว และสามารถน้ามาตีเป็นแผ่น
บางๆ ได้ มีค่าออกซิเดช่ันได้หลายค่า และส่วนใหญ่เป็นธาตุที่อยู่ในกลุ่ม Transition metals ซึ่งเป็นพิษ
ต่อสิ่งมีชีวิต โลหะหนักเป็นสารที่คงตัว ไม่สามารถสลายตัวได้ในกระบวนการธรรมชาติจึงมีบางส่วน
ตกตะกอนสะสมอยู่ในดิน ดินตะกอนที่อยู่ในน ้า รวมถึงการสะสมอยู่ในสัตว์น ้า 
 โลหะหนักส่วนใหญ่มีคุณสมบัติทางกายภาพคล้ายคลึงกัน แต่คุณสมบัติทางเคมีต่างกันจึงมีผลท้า
ให้ความเป็นพิษที่เกิดขึ นกับสิ่งมีชีวิตแตกต่างกันไป ขึ นอยู่กับชนิดและปริมาณที่ได้รับเข้าไป ถึงแม้ว่าโลหะ
หนักหลายชนิด เช่น ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม สังกะสี จะมีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต ท้าให้มีโอกาสที่จะ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้น้อย แต่ในปัจจุบันธรรมชาติถูกรบกวนด้วยกระบวนการทางด้าน
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ท้าให้โลหะหนักมีการสะสมเพิ่มปริมาณมากขึ นจนถึงขั นมีอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิต เมื่อบริโภคเข้าไปแม้จะมีปริมาณเลก็น้อยก็จะมีความเป็นพิษต่อรา่งกายสูงมาก ความเป็นพิษของ
โลหะหนักขึ นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น คุณสมบัติของโลหะหนักระยะเวลาที่ได้รับ อายุ และความ
แตกต่างด้านความต่านทานของแต่ละบุคคล เป้นต็น (ทัศนีย์ เฉิดนอก และโสมรัศมี ทองดี, 2547) 
 Unep (1980) บรรยายไว้ในหนังสือ “The State of the World Environment” ว่า “โลหะ
หนัก” คือ โลหะที่มีความถ่วงจ้าเพาะมากกว่า 5.0 เป็นโลหะที่เกิดขึ นเองตามธรรมชาติมีทั งประโยชน์และ
โทษควบคู่กันไป คือ หากมีมากเกินไปในสิ่งแวดล้อม อาจเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตทั งพืชและสัตว์ ส่วน
ประโยชน์นั นแล้วแต่ผู้ใช้จะน้าไปใช้เพื่อกิจการใด 

1. แหล่งก้าเนิดของสารโลหะหนัก 
แหล่งก้าเนิดของสารโลหะหนักที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะที่ส้าคัญ คือ 
(1) แหล่งชุมชน โลหะหนักจากชุมชนสามารถปนเปื้อนสู่แหล่งน ้าได้ง่าย โดยส่วนใหญ่เป็นโลหะ

หนักที่ปนมากับสิ่งปฏิกูล เช่น ขยะมูลฝอยต่างๆ ซึ่งมีชิ นส่วนวัสดุที่มีโลหะหนักเป็นองค์ประกอบอยู่ เช่น 
กระดาษ สีทาบ้าน ถ่านไฟฉาย หม้อแบตเตอรี่รถยนต์ และเศษภาชนะที่เคลือบด้วยโลหะ เป็นต้น 

(2) แหล่งอุตสาหกรรม น ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักปล่อยลงสู่แหล่งน ้า จึงมี
โอกาสที่โลหะหนักซึ่งปนเปื้อนกับน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทจะถูกถ่ายเทลงในแหล่งน ้า 
โดยอาจจะสะสมอยู่ในดินตะกอน และบางส่วนจะถูกพัดเคลื่อนย้ายลงสู่ทะเล โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี 
ได้แก่ โรงงานชุบโลหะ โรงงานฟอกย้อมและสิ่งทอ โรงงานฟอกหนังสัตว์ โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 
โรงงานผลิตสารเคมี โรงงานแบตเตอรี่และถ่านไฟฉาย เป็นต้น 
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(3) แหล่งเกษตรกรรม ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรท้าอาชีพเกษตรกรรมอยู่มาก ท้าให้
การน้ายาก้าจัดศัตรูพืชมาใช้มากด้วย ส่งผลท้าให้เกิดมียาก้าจัดศัตรูพืชตกค้างอยู่ในพื นที่เกษตรกรรมมาก 
ทั งนี ยาก้าจัดศัตรูพืชหลายชนิดมีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบอยู่ เช่น ยาก้าจัดเชื อรา มีทองแดงเป็น
องค์ประกอบอยู่ เป็นต้น ซึ่งยาก้าจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่สลายตัวยาก และสารพิษตกค้างเหล่านี จะถูกชะล้าง
ลงสู่แหล่งน ้าเมื่อเกิดการกัดเซาะหน้าดินโดยน ้าฝน 

2. การสะสมของโลหะหนัก 
 สารพิษจากโลหะหนัก เมื่ออยู่ในแหล่งน ้าจะสะสมอยู่กับตัวกลาง เช่น ดินตะกอนพืชน ้า สัตว์น ้า 
หรือแขวนลอยอยู่ในน ้าอย่างอิสระได้ในปริมาณต่างๆกัน ซึ่งปริมาณโลหะหนักที่ปะปนหรือสะสมอยู่ใน
ตัวกลางเหล่านี สามารถที่จะเปลี่ยนรูปหรือเคลื่อนย้ายไปตามห่วงโซ่อาหารได้ ลักษณะการสะสมและการ
เคลื่อนย้ายในตัวกลางแต่ละชนิดในแหล่งน ้า สามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี  (โสภาพรรณ, 2534) 

(1) การสะสมของโลหะหนักในน ้า โลหะหนักที่สะสมในแหล่งน ้ามีทั งอยู่ในรูปทีล่ะลายน ้า และอยู่
ในรูปสารแขวนลอย โดยปริมาณความเข้มข้นของโลหะหนักในน ้ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
เนื่องจากความสามารถในการผสมผสานของสารแขวนลอยพวกที่ละลายน ้าแตกต่างกัน โดยพวกที่อยู่ใน
รูปแขวนลอยจะมีเวลาอยู่ในน ้ายาวนานกว่าพวกที่ละลายน ้า 

(2) การสะสมโลหะหนักในดินตะกอน ส่วนหนึ่งเป็นโลหะหนักที่เกิดจากการสะสมตามธรรมชาติ 
ซึ่งได้แก่ การชะล้างพวกเกลือแร่ที่อยู่บนพื นดินลงสูงแหล่งน ้า หรือโลหะหนักที่เป็นส่วนประกอบของแร่ที่
มีอยู่ในธรรมชาติบริเวณนั นตามสภาพทางธรณีวิทยา แล้วละลายออกมาปะปนอยู่ในน ้าได้และอีกส่วนหนึง่
เป็นผลมาจากการใช้และการปล่อยโลหะหนักลงสู่แหล่งน ้า อันเป็นผลมาจากการท้ากิจกรรมต่างๆ ของ
มนุษย์ โดยทั่วไปโลหะหนักสามารถเกิดการสะสมอยู่ในดินตะกอนโดยมีปริมาณความเข้มข้นสูงกว่าที่มีอยู่
ในน ้ามาก เนื่องจากมีขบวนการเข้ามาเกี่ยวข้องทั งทางด้านเคมี ฟิสิกส์ และชีวภาพ องค์ประกอบในดิน
ตะกอนที่มีผลต่อการสะสมของโลหะหนักได้แก่ พวกคาร์บอเนต ออกไซด์ของแมงกานีส และเหล็ก 
ตลอดจนองค์ประกอบของสารอินทรีย์ต่างๆ 

(3) การสะสมของโลหะหนักในพืชน ้า โดยดูดซับจากน ้าโดยตรง ซึ่งพืชน ้าจะไม่สามารถควบคุม
ปริมาณโลหะหนักในตัวเองได้ ปริมาณการสะสมจะขึ นอยู่กับความเข้มข้นของโลหะหนักที่ละลาย หรือ
แขวนลอยอยู่ในน ้าเป็นส้าคัญ รวมถึงอายุของพืชเหล่านั นด้วย ทั งนี พืชน ้าต่างชนิดกันก็จะมีการสะสมของ
ปริมาณโลหะหนักแตกต่างกัน 

(4) การสะสมของโลหะหนักในสัตว์น ้า สัตว์น ้าส่วนใหญ่ได้รับสารพิษโลหะหนักเข้าไปด้วยการกิน
อาหารในลักษณะต่างๆ ตามชนิดของสัตว์น ้านั น การสะสมของโลหะหนักโดยการดูดซึมจากน ้าเข้าไป
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โดยตรงเป็นไปได้น้อยมาก การสะสมของโลหะหนักในสัตว์น ้าจะเพิ่มขึ นตามล้าดับการบริโภค  ซึ่งทาง 
(สถาบันประมงน ้าจืดแห่งชาติ , 2530)  ได้มีการก้าหนดค่าระดับความเข้มข้นสูงสุด (maximum 
allowance concentration) ของสารพิษประเภทโลหะหนัก (heavy metals) ที่ยินยอมให้มีอยู่ในน ้าได้
โดยไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น ้า ดังตารางที่ 2.3 ดังนี  

ตารางท่ี 2.3 ระดับความเข้มข้นสูงสุด (maximum allowance concentration) ของสารพิษประเภท      
                 โลหะหนัก (heavy metals) ที่ยินยอมให้มีอยู่ในน ้าได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น ้า 

โลหะหนัก ระดับความเข้มข้นสูงสุดท่ียินยอม
ให้มีได้ในแหล่งน ้า (มก./ลิตร) 

หมายเหต ุ

แคดเมียม (Cd) 
ทองแดง (Cu) 
ตะกั่ว (Pb) 
ปรอท (Hg) 
เหล็ก (Fe) 

สังกะสี (Zn) 

0.001 
0.02 
0.02 

0.0005 
0.3 
0.1 

▪  ค่าที่ก้าหนดไว้คิดเป็นความเข้มข้นของอิ  
ออนของโลหะแต่ละชนิดโลหะส่วนใหญ่มี
พิษต่อสัตว์น ้าเพิ่มมากขึ นในน ้าอ่อนและ
จะมีพิษลดลงในน ้ากระด้าง  

▪  ดังนั น ค่าที่ก้าหนดไว้นี จึงเป็นเกณฑ์ที่
ใช้ได้ทั งในน ้าที่มีความกระด้างต่้ากว่า 
100 มก./ลิตร ของแคลเซียมคาร์บอเนต 
และสูงกว่า 

ท่ีมา : เกณฑ์คุณภาพน้ าเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ าจืด. สถาบันประมงน้ าจืดแห่งชาติ,2530 

3. คุณภาพน ้าทางเคมีที่เป็นโลหะหนักทั่วไป 

 แร่ธาตุที่เป็นโลหะหนักทั่วไปที่มีอยู่ตามเปลือกโลกเช่น เหล็กแมงกานีส ทองแดงและสังกะสีซึ่งมี
โอกาสเจือปนในน ้า โดยเฉพาะแหล่งน ้าดิบที่มาจากน ้าใต้ดินมากกว่าน ้าผิวดินตามปรากฏการณ์ตาม
ธรรมชาติและผลจากการท้า เหมืองแร่โดยปนมากับน ้าไหลบ่า น ้าชะล้างและน ้าไหลซึม เป็นต้น ซึ่งโลหะ
หนักทั่วไปเหล่านี ถ้ามีปริมาณที่เหมาะสมไม่เกินมาตรฐานตามที่ก้าหนด จะเป็นแร่ธาตุที่จ้าเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายถ้ามีมากเกินมาตรฐานที่ก้าหนดจะท้าให้เกิดสีความขุ่น กลิ่นและรสชาติซึ่งเป็นที่
รังเกียจต่อผู้บริโภคเพราะไม่ชวนใช้และไม่ชวนดื่ม และถ้าอยู่ในรูปของสารประกอบและสะสมในร่างกาย
เป็นระยะยาวจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกาย 
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3.1 ทองแดง (Copper) 
ทองแดง (Cu) เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีแดง พบได้ตามธรรมชาติทั งในดิน หิน น ้า 

และอากาศ อยู่ในรูปธาตุอิสระและสารประกอบ ใช้เป็นส่วนประกอบของสารเคมีทางการเกษตร สาร
ก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ โดยใช้สารประกอบทองแดง ในการท้าอุตสาหกรรมแต่ล่ะประเภท ดังนี  คิวปริก

ออกไซด์ (CuO) ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst) ผลิตสารฆ่าแมลง คิวปรัสออกไซด์ (Cu2O) ใช้ผลิตสาร

ฆ่าเ ชื อรา คิวปริกอะซี เตต  (Cu(C2H3O2)2∙H2O) ผลิตสาร ฆ่าเ ชื อรา คิวปริกอะซี โตอาร์ซี ไนท์  

 (Cu3As2O3Cu (C2H2)2) ผลิตสารฆ่าแมลง คิวปริกอาซีเนต (CuHAsO3) ผลิตสารฆ่าเชื อรา แมลงและหนู 

คิวปริกคาร์บอเนต (CuCO3) ผลิตสารฆ่าเชื อรา คิวปริกคลอไรด์ (CuCl2∙2H2O) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสาร

ป้องกันเชื อรา คิวปริโครเมต (CuCrO4) ผลิตสารฆ่าเชื อรา คิวปริกไฮดรอกไซด์ (Cu(OH)2) การผลิตสารฆ่า

เชื อรา แมลง คิวปริกไนเตรต (Cu(NO3)2 ∙ H2O) ผลิตสารก้าจัดวัชพืช เ ชื อรา คิวปริกซัลเฟต 

(CuSO4. 5H2O) สารฆ่าเชื อรา และคิวปรัสไซยาไนด์ (CuCN) สารฆ่าเชื อรา แมลง และอุตสาหกรรม
ประเภทการท้าสีย้อม และเป็นโลหะผสมของท่อน ้าของระบบประปา 

การเกิดพิษจากทองแดงขึ นอยู่กับปริมาณที่ได้รับเข้าไป และความแข็งแรงหรืออ่อนไหวของ
ร่างกายของผู้รับทองแดงถูกดูดซับได้ดีในกระเพาะอาหารและล้าไส้ส่วนบน โดยซึมผ่านเข้าผนังล้าไส้ไปที่
ตับ จากนั นจะรวมตัวกับน ้าดีแล้วถูกหลัง่ออกมาบริเวณล้าไส้ขับออกไปกับอุจจาระ หรืออาจถูกดูดกลับเข้า
สู่ร่างกายได้ร้อยละ30 โดยไปสะสมที่กระดูกกล้ามเนื อ ตับ สมอง การสะสมจะพบมากที่ตับและสมอง 
ผลกระทบต่อสุขภาพหากได้รับทองแดงเข้าสู่ร่างกายมีทั งเฉียบพลันและเรื อรัง ดังนี  

ผลกระทบแบบเฉียบพลัน เมื่อได้รับทองแดงในปริมาณมากจะท้าให้เกิดความเป็นพิษต่อ
ร่างกาย คือ คลื่นไส้อาเจียน เกิดการอักเสบในช่องท้องและกล้ามเนื อ ท้อ งเสียเป็นไข้ (Metal fume 
fever) อาจท้าให้ผิวหนังและผมเปลีย่นสี การท้างานของหัวใจผิดปกติ กดระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและ
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้เกิดโรคโลหิตจางการท้างานของหัวใจผิดปกติ  

ผลกระทบแบบเรื อรัง หากได้รับติดต่อกันเป็นเวลานานในปริมาณมาก จะสะสมที่กระดูก 
กล้ามเนื อ ตับ และสมอง จนกระทบการท้างานของตับและสมอง ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของร่างกาย
หรือกลุ่มอาการ Wilson’s Diseases คือ ร่างกายสั่นเทาอยู่ตลอดเวลากล้ามเนื อแข็งเกรง็ มีน ้ามูก น ้าลาย
ไหล ควบคุมการพูดล้าบาก 

3.2 สังกะสี (Zinc) 
สังกะสีส่วนใหญ่ที่พบ มักเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจเอาฝุ่นหรือฟูมของสังกะสีเข้าไปหรือโดย

การกินอาหารและน ้าที่ปนเปื้อนฝุ่นของสังกะสี หรือการสัมผัสกับฝุ่นของสังกะสีทางผิวหนังประมาณร้อย
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ละ 20-30 ของสังกะสีที่กินเข้าไป จะถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารและสังกะสีที่เข้าไปในปอด จะถูกดูดซึม
เข้าไปในเลือด และประมาณร้อยละ 20 ถูกขับออกทางปัสสาวะ อวัยวะเป้าหมายของสังกะสี ได้แก่ 

ทางเดินอาหาร ระบบสร้างเม็ดเลือดและกระดูก สังกะสีที่พบในอากาศ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของ ZnO, ZnS 

และ ZnSO4 จากอุตสาหกรรมท้าเหมืองแร่ เช่น การบด ย่อยแร่ ส่วนประกอบรั วบ้านหลังคาหรือวัสดุอื่น
ที่ใช้สังกะสีเป็นโลหะผสม นอกจากนี ยังเกิดจากสารประกอบของสังกะสทีี่น้ามาท้าสารฆ่าเชื อรา เช่น zinc 
dimethyl dithiocarbamate ผลที่เกิดต่อมนุษย์ ท้าให้เกิดอาการอ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ และอาการ
ท้องร่วง ถ้าได้รับไอฝุ่นของ Zn เข้าร่างกายมากๆ จะเกิดอาการไข้ที่เรียกว่า zinc chills ซึ่งมีอาการจับไข้ 
หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื อ อาเจียน เป็นต้น สังกะสีมีลักษณะเหมือนกับแร่ธาตุและวิตามินอื่นๆ  คือ เป็น
สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่ท้าหน้าที่เป็นเพียงตัวก้ากับการท้างานของร่างกาย มีบทบาทส้าคัญในการ
สังเคราะห์กรดนิวคลิอิกและโปรตีนเอนไซม์ในร่างกายมากกว่า 100 ชนิด อาจกล่าวได้ว่าเอนไซม์ที่เป็น
สารมีความส้าคัญในการเกิดปฏิกิริยาภายในร่างกายเกือบทุกชนิดต้องการสังกะสีเป็นส่วนประกอบจึงจะ
ท้าหน้าที่ได้ดี ดังนั นสังกะสีจึงมีความส้าคัญต่อการท้างานของทุกอวัยวะในร่างกายเรา (จานุพงศ์ บุญหลง, 
2544) 

การได้รับสังกะสีเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่อาจท้าให้เกิดพิษสามารถแบ่งได้หลายกรณี ได้แก่ 
การได้รับสังกะสีจากภาวะมลพิษ สังกะสีที่ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมมักเกิดจากกระบวนการผลติ

ในอุตสาหกรรมที่บ้าบัดไม่หมดหรอืการผลิตภัณฑ์ที่มีสงักะสเีป็นสว่นประกอบ มลพิษที่ปนเปื้อนสังกะสมีกั
อยู่ในรูปของฝุ่นหรือไอสารที่ลอยในอากาศ ซึ่งมีโอกาสสัมผัสและได้รับสารได้ง่าย โดยเฉพาะคนงานที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตฝุ่นหรือไอของซิงค์ออกไซด์สามารถท้าให้เกิดความระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ ส่วนการสัมผัสทางผิวหนังเป็นเวลานานจะท้าให้เกิดผิวหนังอักเสบอย่างรุนแรง ที่เรี ยกว่า         
โรคออกไซด์พ็อกซ์ (Oxide pox) อาการเมื่อได้รับฝุ่นหรือไอของสังกะสีในปริมาณมากจากการสูดดมจะ
เกิดอาการกระหายน ้า ไอ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม เหนื่อยล้าง่าย อ่อนแรง มีอาการปวดกล้ามเนื อ 
คลื่นไส้ มีไข้ มีอาการหนาวสะท้าน และผิวหนังเปลีย่นเป็นสนี ้าเงนิ ซึ่งมักเกิดภายใน 4-12 ช่ัวโมง หลังการ
สัมผัส อาการเหล่านี จะหายเป็นปกติภายใน 1-2 เรียกช่ือโรคนี ว่า โรคไข้วันจันทร์ (Monday fever) หรือ
โรคไข้พิษโลหะ (Metal fume fever) 

การปนเปื้อนจากอาหารและน ้าดื่ม สารประกอบซิงค์ออกไซด์มักปะปนในแหล่งน ้าหรืออาหาร
ได้ง่าย โดยเฉพาะพื นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งแร่สังกะสี เมื่อร่างกายได้รับสารและสะสมเป็นเวลานานจะก่อให้
เอนไซม์ของตับเกิดความผิดปกติ และพบอาการเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ได้ก้าหนดให้มีสังกะสีปนเปื้อนในแหล่งน ้าไม่
เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร การเกิดพิษในระบบทางเดินอาหาร จากการกินสังกะสีเข้าไปจะเกิดกัดกรอ่นบริเวณ
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ทางเดินอาหารส่วนต้น ได้แก่ หลอดอาหารและกระเพาะอาหาร ท้าให้มีอาการอักเสบ ปวดท้องอย่าง
รุนแรง และอาจท้าให้ทางเดินอาหารตีบตันได้ 

4. คุณภาพน ้าทางเคมีที่เป็นโลหะหนักที่เป็นพิษ 
 โลหะหนักที่เป็นพิษ เช่น ตะกั่ว โครเมียม แคดเมียม สารหนูและปรอท เป็นธาตุที่พบได้ตาม
เปลือกโลกและมีโอกาสปนเปื้อนในน ้าใต้ดินและน ้าผิวดิน ซึ่งเป็นแหล่งน ้าดิบที่ส้าคัญของน ้าประปา 
นอกจากนี โลหะหนักที่เป็นพิษเหล่านี ยังเกิดได้จากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติและการปนเปื้อนมากับน ้า 
เสียหรือน ้า ทิ งจากกิจกรรมด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและการท้าเหมืองแร่ เป็นต้น 

4.1 ตะกั่ว (Lead) 
ตะกั่ว (Pb) เป็นโลหะสีขาวแกมน ้า เงิน ลักษณะเป็นของแข็งเนื ออ่อนหลอมละลายที่ 327.4 

องศาเซลเซียส ปัจจุบันอุตสาหกรรมหลายประเภทใช้ตะกั่วเป็นวัตถุดิบ เช่น ใช้ผสมกับโลหะอื่นให้เป็น
โลหะเจือ สารประกอบของตะกั่ว ใช้ในทางเกษตรกรรม โดยผสมเป็นยาปราบศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง เปน็ 
lead arsenate และ lead arsenite ใช้ในอุตสาหกรรมสีทา เป็นส่วนผสมของระบบเส้นท่อโลหะผสม
ของระบบประปา ใช้เป็นส่วนประกอบในการบัดกรีแผ่นวงจรพิมพ์หลอดภาพรังสีแคโทดและแบตเตอรี่ 
เป็นต้น ซึ่งอาจท้าให้การปนเปื้อนของตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่วในรูปสารพิษออกสู่สิง่แวดล้อม ท้า 
ให้เกิดการปนเปื้อนทั งในน ้า ดิน และอากาศ 

ส้าหรับมนุษย์มีโอกาสได้รับสารตะกั่วโดยตรงจากการบริโภคอาหาร น ้าดื่ม หรือหายใจเอา
สารตะกั่วปนเข้าไป กลุ่มผู้ เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษตะกั่ว ได้แก่ คนงานที่ท้าเหมืองตะกั่ว โรงงานผลิต
แบตเตอรี่ โรงงานผลิตชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โรงงานผลิตสี โรงงานผลิตสารพิษก้าจัด
ศัตรูพืช และคนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณโรงงานหลอมตะกั่วหรือใกล้โรงงานที่มีการใช้สารตะกั่วเป็นวัตถุดิบ 
ต้ารวจจราจร และคนที่อยู่ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นเป็นเวลานาน เด็กอาจได้รับสารตะกั่วจากการ
หยิบสิ่งที่มีสารตะกัว่ปนเปื้อนเข้าปาก หรือรับจากน ้านมแม่ที่มีสารตะกั่ว แม้แต่ทารกในครรภ์ก็สามารถรบั
สารตะกั่วจากมารดาได้ทางสายสะดือ สารตะกั่วมีพิษมากโดยเฉพาะเด็กซึ่งอาจมผีลท้าให้สมองพิการ ส่วน
ผู้ใหญ่อาจมีผลต่อระบบทางเดินอาหารและระบบประสาท ส้าหรับอันตรายโดยทั่วไปนั น ท้าให้เม็ดเลือด
แดงอายุสั นลง ท้าให้เป็นโรคโลหิตจาง และเป็นอันตรายต่อระบบประสาท ไต ทางเดินอาหาร ตับและ
หัวใจ 

ความเป็นพิษของตะกั่วมีผลต่อพืชในน ้าในระดับที่อาจจะพบทั่วไปในสิ่งแวดล้อม ซึ่งตะกั่วมี
ความเป็นพิษแบบเฉียบพลันต่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในระบบนิเวศแหล่งน ้าที่ระดับความเข้มข้น             
0.1 - 40 มิลลิกรัมต่อลิตร ในแหล่งน ้าจืดและ 2.5 - 500 มิลลิกรัมต่อลิตรในน ้าทะเล (WHO, 1989)    ดัง
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในบริเวณแหล่งน ้าใกล้เหมืองแร่ที่ก้าลัง
ด้าเนินการและเหมืองแร่ร้าง พบว่าชนิดของสัตว์หน้าดินในบริเวณดังกล่าวลดจ้านวนลง (Humphrey 
and Lister, 2004; Lister and Humphrey, 2005) นอกจากนี การศึกษาของ Reinhold et al. (1999) 
พบว่า การปนเปื้อนของตะกั่วในแหล่งน ้าส่งผลกระทบต่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่โดยท้าให้
สังคมสิ่งมีชีวิตดังกล่าวลดลง 

4.2 แคดเมียม (Cadmium)  
แคดเมียม (Cd) เป็นโลหะลักษณะเป็นของแข็งสีเงิน เนื ออ่อน หลอมละลายที่ 321 องศา

เซลเซียส มีอยู่น้อยตามธรรมชาติแคดเมียมใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเหล็กกล้า พลาสติก แบตเตอรี่ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า และอะไหล่รถยนต์ ผสมเป็นสารฆ่าเชื อรา ผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่
ต้องการให้ทนความร้อนเช่นหม้อน ้ารถยนต์ ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น การผสมกับโลหะอื่นเพื่อให้มี
คุณสมบัติกึ่งตัวน้า ใช้ในการชุบโลหะส่วนประกอบของเครื่องบิน รถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยประเทศไทย 
พบการปนเปื้อนสารแคดเมียมมากในตะกอนดินที่ห้วยแม่ตาว ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จังหวัดตาก ระดับสาร
แคดเมียมในดินและนาข้าวเกินค่ามาตรฐานและอาจปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม โดยการปล่อยออกจากโรงงาน 
แหล่งท้าเหมืองสังกะสีและตะกั่ว ในอุตสาหกรรมยาสูบและบุหรี่ ยางและพลาสติก โดยอาจปนมากับน ้า
เสีย นอกจากนี ยังพบการปนเปื้อนแคดเมียมในน ้าบริโภคที่อาจมีสาเหตุมาจากปนเปื้อนแคดเมียมในเส้น
ท่อซึ่งมักเป็นโลหะผสมที่เคลือบสารแคดเมียม 

แคดเมียมที่ปนเปื้อนอยู่ในสภาวะแวดล้อมจากอุตสาหกรรมหลายประเภท อาจเข้าสู่ร่างกาย
มนุษย์ได้ คือ ทางอากาศโดยการหายใจ ทางอาหาร น ้า เมื่อได้รับเนื่องจากการสูดดมหรือการหายใจเอา
ควัน ที่มีแคดเมียมปนเปื้อนเข้าไปเล็กน้อยจะมีอาการแบบเฉียบพลันอย่างอ่อนที่เกิดขึ น คือ คอแห้ง 
ระคายคอและหน้าอก ปวดศีรษะ เมื่อได้รับมากขึ นจะมีอาการหายใจไม่ออก ไอไม่หยุด ถ้ายังคงสูดหายใจ
เข้าไปอีกก็อาจตายได้ ยิ่งไปกว่านั นมีความเป็นพิษที่สูงมากต่อมนุษย์สัตว์และพืชแม้ว่าจะได้รับในปริมาณ
เพียงเล็กน้อยก็ตาม (Benavidies et al.., 2005) ส่วนอาการที่เกิดจากการกินอาหารหรือน ้าที่มีแคดเมียม
ปน คือ อาเจียนและท้องร่วง การได้รับพิษเรื อรัง ที่เรียกว่า อิไต-อิไต ท้าให้ผู้ได้รับพิษ ได้รับความเจ็บปวด
ทรมานมาก เพราะเกิดอาการกระดูกและไตพิการ แคดเมียมที่เข้าสู่ร่างกายจะท้าความเสียหายต่อระบบ
ต่างๆ ภายในร่างกาย ได้แก่ ไต กระดูก หัวใจและการท้างานของเอนไซม์ 

ส้าหรับความเป็นพิษของแคดเมียมที่มีต่อสภาพแวดล้อม เช่น การศึกษาของ Sriyaraj and 
Shutes (2001) พบว่ามีการปนเปื้อนของแคดเมียมในแหล่งน ้าบางแห่งในประเทศอังกฤษ จนท้าให้
คุณภาพน ้าต้่าลงและท้าให้องค์ประกอบทางชีวภาพลดลงด้วย และความเป็นพิษของแคดเมียมที่มีต่อสัตว์
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หน้าดินจ้าพวกหอย ดังเช่น การศึกษาของ Bebianno and Langston (1998) ท้าการศึกษาผลของ
แคดเมียมต่อเนื อเยื่อของหอยฝาเดียวชนิดพบว่า แคดเมียมมีผลต่อการเกิดและตายของหอยฝาเดียวชนิด 
Littorina littorea พบว่าแคดเมียมมีผลต่อเหงือกและไตของหอย ยิ่งไปกว่านั น Ivanina et al. (2008) 
ได้ท้าการศึกษาความไวของแคดเมียมต่อเซลล์ไมโทรคอนเดรียในหอยแมลงภู่ชนิด Crassostrea 
virginica พบว่าแคดเมียมมีผลไปลดกิจกรรมของไมโทรคอนเดรียในเซลล์ 

5. ความเป็นพิษของโลหะหนักที่เกิดกับสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไป 
 ความเป็นพิษของโลหะหนักแต่ละชนิดจะเห็นว่ามีความรุนแรงมาก หากได้รับในปริมาณที่สูงก็จะ
ยิ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในระบบห่วงโซ่อาหาร ดังนั นจึงสามารถที่จะบอกได้ว่าความเป็นพิษของโลหะ
หนักที่เกิดขึ นกับสิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปก็น่าจะมีความเป็นพิษเหมือนกับที่มนุษย์ได้รับในความเป็นพิษของ
โลหะหนักจะมีผลต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย และจะมีผลไปรบกวนการท้างานของเอนไซม์ของเซลล์ 
หลังจากนั นจะยึดกับเยื่อหุ้มเซลล์ท้าให้การควบคุมการล้าเลียงของสารต่างๆ ของเยื่อหุ้มเซลล์ผิดปกติไป 
โลหะบางชนิดมีผลต่อสมบัติทางด้านโครงสร้างหรือเคมีไฟฟ้าของเซลล์ สิ่งมีชีวิตความเป็นพิษของโลหะ
หนักขึ นอยู่กับรูปแบบทางเคมีของสารประกอบของโลหะหนักแต่ละชนิด และเส้นทางที่ร่างกายของ
สิ่งมีชีวิตได้รับเข้าไป เช่น ทางระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ผิวหนังของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแหล่ง
น ้านั นๆ โดยผลของความเป็นพิษของโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตเกิดจากกลไกระดับ เซลล์ 5 แบบคือ 

(1) ท้าให้เซลล์ตาย  
(2) เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการท้างานของเซลล์  
(3) เป็นตัวชักน้าให้เกิดมะเร็ง  
(4) เป็นตัวท้าให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม  
(5) ท้าความเสียหายต่อโครโมโซมซึ่งเป็นปัจจัยทางพันธุกรรม 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 รจฤดี โชติกาวินทร์ และคณะ (2541) ได้ท้าการศึกษาปริมาณโลหะหนักในน ้าบริเวณบางปะกง
เอสทูรี ที่มีความส้าคัญในทางเศรษฐกิจ การอุปโภคและการคมนาคม เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั ง
ของชุมชนชาวประมงขนาดใหญ่ มีการท้าฟาร์มเลี ยงกุ้งกุลาด้า และยังเป็นที่ตั งของนิคมอุตสาหกรรมและ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มักมีการปล่อยของเสียลงสู่แม่น ้าในแต่ละวันเป็นจ้านวนมาก จึงท้าให้
แม่น ้าบางปะกงมีคุณภาพเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลหะหนักที่สะสมอยู่ในแหล่งน ้า เป็น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน ้าและสุขอนามัยของผู้ใช้น ้า ซึ่งจากการศึกษาพบว่า บริเวณปากแม่น ้า (Estuary) 
บางปะกง ห่างจากปากแม่น ้า 0,2.5,5,8 และ 12 กม. มีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ทองแดง เหล็ก ตะกั่ว 
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แคดเมียม โครเมี่ยม ปรอท สังกะสีและแมงกานีส มีค่าใกล้เคียงกันในแต่ล่ะเดือน แต่บริเวณกิโลเมตรที่ 0 
จะมีการสะสมของปริมาณโลหะหนักค่อนข้างมากกว่าที่สถานีอื่นๆ 

อภิชัย จ้าปานิล (2545) ท้าการศึกษาการปนเปื้อนของสารก้าจัดศัตรูพืชกลุ่มฟอสเฟตอินทรีย์
และคาร์บอเนตในดินและน ้าบาดาลพื นที่ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น โดยท้าการรวบรวมข้อมูลหลุมเจาะ
จัดท้าแบบสอบถามการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช จากข้อมูลส้ารวจพบว่าพื นที่ศึกษารองรับด้วยชุดหิน
โคราชหน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยาประกอบด้วยชั นตะกอนลุ่มน ้าหน่วยหินภูทอกและหน่วยหิน
มหาสารคาม จากข้อมูลแบบสอบถามว่าเกษตรกรมีการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็น
สารก้าจัดแมลงและสารก้าจัดวัชพืช ในกลุ่มฟอสเฟตอินทรีย์และคาร์บอเนตเพื่อรักษาปริมาณผลผลิตและ
ป้องกันก้าจัดศัตรูพืชวัชพืชและโรคพืช จากการเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึกสูงถึง 0-30 เซนติเมตร
และ 30-60 เซนติเมตร พบว่ามีการปนเปื้อนของสารก้าจัดศัตรูพืชอย่างชัดเจนทั ง 2 ระดับความลึก           
การวิเคราะห์น ้าบาดาลพบว่าไม่พบการปนเปื้อนของสารก้าจัดศัตรูพืชและคุณภาพน ้าจืดเป็นน ้าจืดจะอยู่
บริเวณตอนกลางของพื นที่ส่วนตามขอบพื นที่ด้านทิศเหนือใต้ตะวันตกและตะวันออกเฉียงเหนือน ้าบาดาล
บางพื นที่มีคุณภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค 
 กิตติพงษ์ ชูจิตร (2546) ได้ท้าการวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้างในน ้าอ่างเก็บน ้าหมาน
ตอนบนโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง โดยหาปริมาณสารก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่ม
คาร์บอเนตชนิดคาบาริลและคาร์โบฟูรานจากอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าหมานตอนบนโดยท้าการเก็บตัวอย่าง 6 
จุดตัวอย่างต่อเนื่อง 4 เดือนตั งแต่เดือน เม.ย. – ก.ย. โดยท้าการวิเคราะห์ทั งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ด้วยเทคนิค HPLC ผลการวิเคราะห์พบว่ามีการตกค้างของค้าบาลี ในอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าหมานโดยเฉพาะ
ในเดอืนมิถุนายนสิงหาคมและกันยายน พ.ศ 2547 มีปริมาณการตกค้างของคาร์บาริลในปริมาณที่สูงมาก 
เพราะว่าช่วงนี มีการใช้สารคาร์บาริลกันมากท้าให้สารเกิดการชะล้างลงสู่อ่างเก็บน ้าและสภาพน ้ามีความ
เป็นกรดเล็กน้อยท้าให้สารดังกล่าวสลายตัวช้าส่วนคาร์โบฟูรานมีในปริมาณที่ตรวจไม่พบ 

ธงชัย สุธีรศักดิ์ และไตรภพ ผ่องสุวรรณ (2551) ท้าการศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนัก Al As 
Cu Cr Mn Ni Pb Sn Zn และ Fe ในดินตะกอนท้องน ้าคลองบางใหญ่และพื นที่รองรับน ้าทิ งคลองบาง
ใหญ่ จังหวัดถูเก็ต  พบว่าความเข้มข้นของโลหะหนัก Al และ Fe มีค่อนข้างมาก รองลงมาคือ Sn และ 
Pb โดยพบการปนเปื้อนโลหะหนักในจะกอนดินมากกว่าพื นที่รองรับน ้าทิ ง แต่จัดว่าอยู่เกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
ส่วนโลหะหนักที่เหลืออยู่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่พบการปนเปื้อนในธรรมชาติ 
 สมชาย วิบญพันธ์ และธิดารัตน์ คงชัย (2556) ท้าการศึกษาปริมาณแคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง 
เหล็ก อาร์เซนิค และปรอท ในสัตว์น ้า น ้าทะเล และดินตะกอนบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกปี 2556 
ผลการศึกษาครั งนี สรปุว่าปรมิาณโลหะหนักทั ง 6 ชนิด ที่สะสมในสัตว์น ้า น ้าทะเล และดินตะกอน บริเวณ
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ทะเลสาบสงขลาตอนนอกยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และระบบนิเวศ ซึ่งต่้ากว่าค่ามาตรฐานที่
ยอมให้มีสารปนเปื้อนในอาหารได้โดยกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมมลพิษและค่ามาตรฐานสากล 

สุพรรษา เกียรติสยมภู (2557) ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการบริโภค
สัตว์น ้าทั งที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณแหล่งประมงหนองน ้าล้น ด้วยการวิเคราะห์ความเข้มข้นของ
สารตะกั่วที่ปนเปื้อนในน ้าและสัตว์น ้าด้วยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรีในปลานิลปลา
ตะเพียนหอยขมและหอยเชอรี่ชนิดละ 20 ตัวอย่างพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.02-0.07, 0.01-0.22, 0.36-
2.38 และช่วงที่ตรวจวัดไม่ได้ -0.95 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม น ้าหนักแห้งตามล้าดับความเข้มข้นของตะกั่วใน
สัตว์น ้าส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินมาตรฐาน ยกเว้นหอยขมมีความเข้มข้นของตะกั่วเกินมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข  

ผกาสินี คล้ายมาลา (2558) ท้าการศึกษาความรุนแรงของผลกระทบและการเฝ้าระวังสารเคมี
ป้องกันก้าจัดศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรงหรือมีความคงทนในสภาพแวดล้อม ผลการด้าเนินงานวิจัยพบว่า 
สถานการณ์ความรุนแรงของการใช้สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืชต้องมีการเฝ้าระวังการใช้อย่างต่อเนื่อง 
สรุปผลงานวิจัยใน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 งานวิจัยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายและ
ผลิตภัณฑ์สารธรรมชาติที่วางจ้าหน่ายในท้องตลาด กิจกรรมที่ 2 งานวิจัยการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างใน
พืชผัก ผลไม้ มีการเก็บตัวอย่างผลผลิตในกลุ่มพืชหลายชนิด และตัวอย่างในระบบปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดี กิจกรรมที่ 3 การสะสมและการแพร่กระจายสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมบริเวณพื นที่เกษตรกรรม เป็น
การศึกษาการเคลื่อนย้ายของสารพิษตกค้างที่ตรวจพบในน ้าผิวดิน ดิน ตะกอน และสิ่งมีชีวิตในแหล่งน ้า
ผิวดิน สารก้าจัดวัชพืชที่มีศักยภาพบางชนิดเคลื่อนย้ายสู่น ้าแหล่งน ้าใต้ดินได้ กิจกรรมที่ 4 การศึกษา
ปัญหาและความรุนแรงของผลกระทบจากการใช้สารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช พบว่าเกษตรกรมีความเสี่ยง
จากการรับสัมผสัสารจากการใช้สาร ระดับของความเสี่ยงอยู่ระหว่างระดับทีย่อมรบัได้ (Accept) ถึงระดับ
เสี่ยง (Risk) รวมทั งตรวจพบสารพิษตกค้างในผลผลิต ดิน น ้า ตะกอน และสัตว์น ้าบริเวณแปลงทดลอง 

พจนลักษณ์ ตรีอุดม (2559) ท้าการศึกษาปริมาณสารหนูและตะกั่วในน ้า ดินตะกอน และพืชน ้า
บางชนิด บริเวณทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง โดนท้าการเก็บตัวอย่างในช่วงเดือนมกราคม เมษายน กรกฏาคม
และตุลาคม พ.ศ.2558 จาก 6 สถานี และพืชน ้า 4 ชนิด ได้แก่ สาหร่ายพุงชะโด บัวเผื่อน บัวสาย และ
สาหร่ายหางกระรอก โดยพบว่า ปริมาณสารหนูในน ้าและดินตะกอนอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถวิเคราะห์ค่าได้ 
(ND)-0.010 มิลลิกรัม/ลิตร ในสาหร่ายพุงชะโดและสาหร่ายหางกระรอก มีค่าอยู่ในช่วง 0.452-2.263 
และ 1.096-2.374 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนักแห้ง ปริมาณตะกั่วในน ้าและดินตะกอน อยู่ในช่วง ND-
0.015 มิลลิกรัม/ลิตร และพืชน ้าสาหร่ายพุงชะโด บัวเผื่อน บัวสาย และสาหร่ายหางกระรอก มีค่าอยู่
ในช่วง 0.505-1.968 , ND-1.729 ,ND-2.252 และ 0.901-2.870 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนักแห้ง 
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ตามล้าดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน ้าและตะกอนดินไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่พืชน ้าทั ง         
4 ชนิด มีปริมาณตะกั่วเกินค่ามาตรฐานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ 

พัชรี ภคกษมา, สุวรรณี สายสิน และศรมน สุทิน (2559) ท้าการตรวจสอบสารเคมีฆ่าแมลง
ตกค้างของสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผักในพื นที่จังหวัดสมุทรปราการ ผลสรุปงานวิจัย 
ในผักตัวอย่าง 5 ชนิดคือผักคะน้า, ถ่ัวฝักยาว, พริกสด, แตงกวาและมะเขือจ้านวนรวมทั งสิ น 225 ตัวอย่าง
จากผักที่จ้าหน่ายในตลาดสดจ้านวน 200 ตัวอย่างและผักปลอดสารพิษซึ่งจ้าหน่ายในห้างสรรพสินค้า
จ้านวน 25 ตัวอย่างผลการวิจัยด้วยชุดทดสอบพบว่ามีการตกค้างของสารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและ
คาร์บาเมตในผักตัวอย่างจากทั ง 2 แหล่งอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัยค่อนข้างสูงคือ 194 ตัวอย่าง (คิดเป็น
ร้อยละ 86.22) โดยเป็นผักจากตลาดสด 173 ตัวอย่างและจากผักปลอดสารพิษจากห้างสรรพสินค้า 21 
ตัวอย่างจากผลการทดลองพบว่าแตงกวาและมะเขือ มีการตรวจพบสารเคมีตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัย
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 95.56 ของจ้านวนตัวอย่างแตงกวาและมะเขือเปราะที่น้ามาตรวจสอบ ส่วน
ถ่ัวฝักยาวคะน้าและพริกสด ตรวจพบระดับสารเคมีในระดับที่ไม่ปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 86.67 ,80.00 
และ 73.33 ของตัวอย่างที่เก็บมาตามล้าดับและพบว่าชนิดของผักทั งสองแหล่งมีสารเคมีฆ่าแมลงในกลุ่ม
ออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยที่ไม่แตกต่างกัน 

สุดชฎา ศรประสิทธ์ิ, กิ่งแก้ว กาญจนรัตน์ และอรัญญา อัศวอารีย์ (2560) ได้ท้าการประเมิน
ความเสี่ยงโลหะหนักในปลาและกุง้จากทะเลสาบสงขลาต่อคนไทย โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 
สงขลา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่งเขต 6 สงขลา สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น ้า 
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2558 รวม 179 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ปลา 38 ชนิด รวม 141 
ตัวอย่าง และกุ้ง 5 ชนิด รวม 38 ตัวอย่าง วิเคราะห์การปนเปื้อน ตะกั่ว และแคดเมียม ด้วยอะตอม       มิ
กแอบซอร์พชันสเปกโทรมิเตอร์ และปรอทด้วยเครื่องวิเคราะห์ปรอท โดยสรุปได้ว่าการประเมินความ
ปลอดภัยของการบริโภคสัตว์น ้าที่ปนเปื้อนโลหะหนัก ตะกั่ว แคดเมียม และปรอท ยังอยู่ในระดับที่
ปลอดภัย แต่ปริมาณได้รับปรอทจากการบรโิภคปลาสูงถึงร้อยละ 82 ของค่าความปลอดภัยและระดับการ
ปนเปื้อนปรอท ในปลาค่อนข้างสูงด้วยเช่นกัน ดังนั นการบริโภคปลาจากทะเลสาบสงขลาอย่างต่อเนื่อง 
อาจเพิม่ความเสี่ยงต่อผู้บริโภคได ้



 
 

 

บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้าตัวอย่างน้้ามาวิเคราะห์ในห้อ งปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์
คุณภาพน้้าในบ่อเต่าบริเวณวัดโพสพผลเจริญและวัดใหญชั่ยมงคลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด้าเนินการวิจัยตามล้าดับ
และข้ันตอนการวิจัยดังต่อไปนี้ 

(1) พื้นที่ท้าการวิจัย 
(2) เครื่องมือและอุปกรณ์ในนการวิจัย 
(3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(4) การเก็บตัวอย่างน้้า 
(5) ข้ันตอนการด้าเนินการวิจัย 
(6) การวิเคราะห์ข้อมูล   

พื้นท่ีท ำกำรวิจัย 
พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษางานวิจัย แบ่งพื้นที่วิจัยเป็น 2 แห่ง ซึ่งได้แก่  
(1) วัดวัดโพสพผลเจริญ ถนนพหลโยธิน ต้าบลคูคต อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
(2) วัดใหญ่ชัยมงคล ต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในกำรวิจัย 
1.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรลงภำคสนำม 

1.1.1 แบบบันทึกจดรายละเอียด 
1.1.2 ปากกาจดบันทึก 
1.1.3 กล้องถ่ายรูป 

1.1.4 ปากกาเคมี ฉลากบันทึกรายละเอียดของตัวอย่างน้้า 

1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเกบ็ตัวอย่ำงวิเครำะห์คณุภำพน้ ำ มีดังนี้ 
1.2.1 เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้้า Multiparamet 

1.2.2 ขวดเก็บตัวอย่างน้้า 

1.2.3 กล่องเกบ็รกัษาตัวอย่างน้้า 

1.2.4 เครื่องวัดกรด–ด่าง 
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1.2.5 เครื่องช่ังน้้าหนัก (Balance) ชนิดละเอียดทศนิยม 4 ต้าแหน่ง 
1.2.6 เครื่องแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 
1.2.7 สารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้้า 
1.2.8 กระดาษกรองเบอร์ 42 
1.2.9 ชุดเครื่องกลั่นไอน้้า Glass beads 
1.2.10 เครื่องมือวิเคราะห์โลหะหนัก Avio® 200 ICP Optical Emission Spectromete 
1.2.11 ตู้ดูดควัน 
1.2.12 เตาไฟฟ้า 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 

1.1.1 รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการปนเปื้อน 
ของโลหะหนัก เพื่อเป็นแนวทางในการท้าวิจัย และศึกษาท้าความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ของบ่อเต่าที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆ 

1.1.2 ท้าการศึกษาเกี่ยวกับข้ันตอนการหาสารปนเปื้อนของโลหะหนัก 

1.1.3 รวบรวมข้อมูลที่ได้ เพื่อน้ามาวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม  

1.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
1.2.1 ส้ารวจพื้นที่ศึกษาเพื่อก้าหนดจุดเก็บตัวอย่างน้้าเบื้องต้นในสถานที่ที่มีเต่าอาศัยอยู่ 

1.2.2 ท้าการเก็บตัวอย่างที่จุดก้าหนด และดูลักษณะทางกายภาพ 

1.2.3 คุณภาพน้้า 

1.2.4 สภาพแวดล้อม 

กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำ 
           การศึกษาสารโลหะหนักและแอมโมเนีย ณ วัด  วัดโพสพผลเจริญ ถนนพหลโยธิน ต้าบลคูคต 
อ้าเภอล้าลูกกาจังหวัดปทุมธานี และวัดใหญ่ชัยมงคล ต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยท้าการเกบ็ตัวอย่างทั้งหมด 1 ครั้ง  จ้านวน 2 จุด ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2563 ทั้งนี้ไม่สามารถเก็บได้หลายครั้งเพราะสถานะการณ์ Covid-19 โดยแต่ละจุดห่างกัน 20 เมตรโดย
ใช้การเก็บน้้าแบบรวม การเก็บแบบรวมเป็นการเก็บตัวอย่างแบบจ้วง (Grab Sampling) หลายๆ จุดใน
เวลาเดียวกัน แล้วน้้าตัวอย่างในแต่ละจุดมารวมกันเป็นตัวอย่างเดียว และน้ามาวิเคราะห์ปริมาณสารโลหะ
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หนักและแอมโมเนีย ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  

ข้ันตอนในกำรด ำเนินงำนวิจัย 

           งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยศึกษาหาการปนเปื้อนของโลหะหนักทีเ่ป็นที่อยู่อาศัยของเต่า ณ วัดใหญ่
ชัยมงคลและวัดโพสพผลเจริญ ซึง่มีขั้นตอนในการวิจัยดังนี้ 

1.1 ศึกษาหัวข้อโครงการวิจัย 
1.2 ปรึกษาอาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการวิจัย 
1.3 ศึกษาข้อมูลแต่ละพื้นที่ก่อนลงพื้นที่ทัง้ 2 สถานที่ 
1.4 เตรียมเครื่องและอุปกรณ์ในการส้ารวจพื้นที่ 
1.5 ลงพื้นที่ส้ารวจประชากรเต่า รวมทัง้เกบ็ตัวอย่างน้้า เพือ่น้ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
1.6 สรปุผลตัวอย่างน้าในแต่ละพื้นที่ รวมทัง้รวบรวมข้อมลูทัง้หมดแล้วน้าเสนอ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1.1 กำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ 
           ในภาคสนามมีค่า อุณหภูมิ (°C) กรด-ด่าง (pH) ค่าออกซิเจนละลายน้้า โดยใช้เครื่อง 

Multiparameter เป็นเครื่องมือที่ใ ช้ส้าหรับการตรวจวัดค่าภาคสนาม ดังภาพที่  ก-6 และอีก 2 
พารามิเตอร์ คือ แอมโมเนีย และโลหะหนัก เก็บตัวอย่างน้้ามาวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการ 

1.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ 
                การวิเคราะห์ข้อมลูสภาพแวดล้อมในบ่อเต่า ทั้งคุณภาพน้้าการปนเปื้อนของโลหะหนักและ

แอมโมเนีย คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 



 
 

บทท่ี 4 

ผลการวิจยั 

การวิเคราะห์คุณภาพน ้าบริเวณบ่อเต่า 
ผลการวิเคราะหค์ณุภาพน ้า 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตของเต่า ได้ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์คุณภาพน  าใน
บ่อที่มีการพบเต่าในพื นที่ศึกษาวัดโพสพผลเจริญ วัดใหญ่ชัยมงคล และได้วิเคราะห์ 3 พารามิเตอร์ 
ประกอบด้วย ค่าออกซิเจนละลายน  า , กรด-ด่าง , อุณหภูมิ และผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าใน
ห้องปฏิบัติการประกอบด้วย ค่าแอมโมเนียและโลหะหนัก สรุปได้ดังตารางที่ 4.1 และ 4.2 ตามล าดับดังนี  

ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าในบ่อเต่า 

สถานท่ีศึกษา  ค่าเฉลี่ยคุณภาพน ้าในบ่อเต่า 

DO (mg/l) pH Temp (°C) NH3-N (mg/l) 

1. วัดโพสพผลเจริญ 

2. วัดใหญ่ชัยมงคล  

7.78 ± 1.76 

3.25 ± 0.46* 

6.50 ± 0.26 

6.67 ± 0.13 

31.86 ± 0.12 

31.99 ± 0.24 

3.53 ± 0.24* 

5.16  ± 0.30* 

ค่ามาตรฐาน** >4 (mg/l) 5-9 23-32 (°C)  <0.02 (mg/l) 

หมายเหตุ   * ค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ค่ามาตรฐาน 
                ** สถาบันประมงน  าจืดแห่งชาติ (2530) 

จากตารางที่ 4.2 สามารถสรปุผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าแยกเป็นพารามเิตอร์ ได้ดังนี  
1. อุณหภูมิ  
วัดโพสพผลเจริญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.86 องศาเซลเซียส วัดใหญ่ชัยมงคลอุณหภูมิของน  า 

 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.99 องศาเซลเซียส 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้ว พบว่า วัดโพสพผลเจริญและวัดใหญ่ชัยมงคล มีค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน  าที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น  าของการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น  าจืด , 
สถาบันประมงน  าจืดแห่งชาติ, กรมประมง (2530) ที่ก าหนดให้มีค่า อยู่ในช่วง 23 - 32 องศาเซลเซียส
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2. ออกซิเจนละลายน ้า 
วัดโพสพผลเจริญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.78 มิลลิกรัมต่อลิตร วัดใหญ่ชัยมงคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.25 มิลลิกรัมต่อลิตร 
             เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วพบว่าค่าเฉลี่ยของการตรวจวัดโพสพผลเจริญมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน  า ที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัต ว์น  าของการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น  าจืด, 
สถาบันประมงน  าจืดแห่งชาติ, กรมประมง (2530) ที่ก าหนดให้มีค่ามากกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร หากมีค่า
ต่ ากว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร  สัตว์น  าจะเริ่มตาย  
 วัดใหญ่ชัยมงคลมีค่าเฉลี่ยที่ไม่เป็นไปตามในเกณฑ์มาตรฐานคุณน  าที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต
ของสัตว์น  า โดยมีค่าเฉลี่ย 3.25 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอาจท าให้มีผลต่อสัตว์น  าที่อาศัยอยู่ 
 3. ความเป็นกรด-ด่าง  
 วัดโพสพผลเจริญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.50 วัดใหญ่ชัยมงคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.50 
 เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้ว พบว่า วัดโพสพผลเจริญและวัดใหญ่ชัยมงคล มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน  าที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น  าของการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น  าจืด , 
สถาบันประมงน  าจืดแห่งชาติ, กรมประมง (2530)  ที่ก าหนดให้มีค่า pH อยู่ในช่วง 5-9 
 4. แอมโมเนีย  
 วัดโพสพผลเจริญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 มิลลิกรัมต่อลิตร วัดใหญ่ชัยมงคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
5.16 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้ว พบว่า วัดโพสพผลเจริญและวัดใหญ่ชัยมงคล มีค่าเฉลี่ยของ
การตรวจวัดมีค่าที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน  าที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น  าของ
การคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น  าจืด, สถาบันประมงน  าจืดแห่งชาติ, กรมประมง (2530) ที่ก าหนดให้มีค่าไม่
เกินกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร  ซึ่งอาจท าให้มีผลต่อสัตว์น  าที่อาศัยอยู่ 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน  า การปนเปื้อนของโลหะหนักที่ตกค้างในน  า ซึ่งประกอบด้วย       

                ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง และแคดเมียม 

สถานท่ีศึกษา ปริมาณสารโลหะหนัก (มก./ล.)  

ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) แคดเมียม (Cd) 

3. วัดโพสพผลเจริญ 

4. วัดใหญ่ชัยมงคล  

0.6 ± 0.89* 

0.73 ± 0.250* 

0.57 ± 0.02* 

ND 

0.17 ± 0.13* 

0.03 ± 0.006* 

ND  

ND 

ค่ามาตรฐาน  <0.02 (mg/l) <0.1 (mg/l) <0.02 (mg/l) <0.001 (mg/l) 

หมายเหต ุ* ND (NOT Detected) ไม่พบปริมาณสารโลหะหนัก 

 จากตารางที่ 4.2 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าแยกเป็นพารามิเตอร์ได้ดังนี  
 5. ปริมาณตะกั่ว  
 วัดโพสพผลเจริญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร วัดใหญ่ชัยมงคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.73 
มิลลิกรัมต่อลิตร 
 เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้ว พบว่า วัดโพสพผลเจริญและวัดใหญ่ชัยมงคล มีค่าเฉลี่ยของ
การตรวจวัดไม่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน  าที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น  า ของการ
คุ้มครองทรัพยากรสัตว์น  าจืด, สถาบันประมงน  าจืดแห่งชาติ, กรมประมง (2530) ที่ก าหนดให้มีค่าไม่เกิน
กว่า  0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 6. ปริมาณสังกะสี  
 วัดโพสพผลเจริญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.57  มิลลิกรัมต่อลิตร วัดใหญ่ชัยมงคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วพบว่าวัดใหญ่ชัยมงคลมีค่าเฉลี่ยของการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน  าที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น  าของการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น  าจืด , 
สถาบันประมงน  าจืดแห่งชาติ, กรมประมง (2530) ที่ก าหนดให้มีค่าไม่เกินกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 วัดโพสพผลเจริญ มีค่าเฉลี่ยที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณน  าที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์
น  า มีค่าเฉลี่ย 0.57  มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอาจท าให้มีผลต่อสัตว์น  าที่อาศัยอยู่ 
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 7. ปริมาณทองแดง  
 วัดโพสพผลเจริญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.17 มิลลิกรัมต่อลิตรวัดใหญ่ชัยมงคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.03 
มิลลิกรัมต่อลิตร 
 เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วพบว่าวัดโพสพผลเจริญและวัดใหญ่ชัยมงคลค่าเฉลี่ยของการ
ตรวจวัดมีค่าที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน  าที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น  าของการ
คุ้มครองทรัพยากรสัตว์น  าจืด, สถาบันประมงน  าจืดแห่งชาติ, กรมประมง (2530) ที่ก าหนดให้มีค่าไม่เกิน
กว่า 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น  า  
 8. ปริมาณแคดเมียม  
 วัดโพสพผลเจริญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรวัดใหญ่ชัยมงคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.01 
มิลลิกรัมต่อลิตร 
 เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วพบว่าวัดโพสพผลเจริญและวัดใหญ่ชัยมงคลมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน  าที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น  าของการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น  าจืด , 
สถาบันประมงน  าจืดแห่งชาติ, กรมประมง (2530) ที่ก าหนดให้มีค่า อยู่ในช่วง 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ผลการส้ารวจสภาพแวดล้อมบริเวณบ่อเต่า 

ตารางท่ี 4.3 ผลการส ารวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยในพื นที่ศึกษา 

สิ่งแวดล้อมบริเวณท่ีอยู่อาศัยในพื นท่ีศึกษา 

 วัดโพสพผลเจริญ วัดใหญ่ชัยมงคล 

1. ลักษณะบ่อ 
   ความลึกของบอ่ (เมตร) 
   ขนาดรอบบ่อ (กว้างxยาว) 
2. อาหาร 
3. การเติมอากาศ 
4. การท าความสะอาด 
5. ระบบหมุนเวียนของน  า 
6. พื นที่วางไข่ 
7. พื นที่ผึ่งแดด 

 
2 เมตร 

22.0 x 25.0 เมตร 
แตงกวา ขนมครก 

มี 
1 เดือนครั ง 

ไม่มี 
เป็นทราย มีพื นที่ไมเ่พียงพอ 

พื นปูน ลักษณะพื นลาด 

 
มากกว่า 2 เมตร 

20.0 x 45.0 เมตร 
กล้วย ผักบุ้ง 

ม ี
ไม่มี  (ระบบเปิด) 

ม ี
ไม่มี 

แพไม้ มีหลงัคา 
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จากการตาราง 4.3 ผลการส ารวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยในพื นที่ศึกษา  

 1. ความลึก 

 วัดโพสพผลเจริญ มีความลึกของบ่อเต่าขนาด 2 เมตร และวัดใหญ่ชัยมงคล มีความลึกของบ่อเต่า 
มากกว่า 2 เมตร 
 2. ขนาดรอบบ่อ  
 วัดโพสพผลเจริญ มีลักษณะขนาดของบ่อเต่า 22.0 x 25.0 เมตร และวัดใหญ่ชัยมงคล มีลักษณะ
ของบ่อเต่า 18.0 x 45.0 เมตร (เลือกบริเวณที่เต่าอาศัยอยู่เยอะเพราะบ่อเป็นระบบเปิด) 
 3. อาหาร  
 วัดโพสพผลเจริญ อาหารที่พบ ได้แก่ แตงกวา ขนมครก และผักบุ้งที่ประชาชนน ามาเอง และวัด
ใหญ่ชัยมงคล อาหารที่พบ ได้แก่ กล้วย และผักบุ้ง ดังภาพที่ 4.1 - 4.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.1 อาหารที่พบในวัดโพสพผลเจรญิ (แตงกวา) 
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ภาพท่ี 4.2 อาหารที่พบในวัดโพสพผลเจรญิ (ขนมครก) 

 

 
ภาพท่ี 4.3 อาหารที่พบในวัดโพสพผลเจรญิ (กล้วย) 
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ภาพท่ี 4.4 อาหารที่พบในวัดโพสพผลเจรญิ (ผักบุ้ง) 

 
 4. การเติมอากาศ 
 วัดโพสพผลเจริญ พบเครื่องเติมอากาศ 1 จุด อยู่บริเวณกลางบ่อ และวัดใหญ่ชัยมงคล พบเครื่องเติม
อากาศในหลายๆ จุด เป็นช่วงๆ (บริเวณที่มีเต่าอาศัยอยู่ พบเครื่องเติมอากาศ 1 จุด) ดังภาพที่ 4.5 – 4.6 
 

 
ภาพท่ี 4.5 เครื่องเติมอากาศวัดโพสพผลเจริญ 
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ภาพท่ี 4.6 เครื่องเติมอากาศวัดใหญ่ชัยมงคล 

 
 5. การท้าความสะอาด 
 วัดโพสพผลเจริญ มีการท าความสะอาด 1 ครั ง/เดือน และวัดใหญ่ชัยมงคล ไม่มีการท าความ
สะอาด เพราะเป็นระบบเปิด มีน  าไหลเข้าออกจากบริเวณรอบๆ ได้  

6. ระบบการไหลเวียนของน ้า 
 วัดโพสพผลเจริญ พบว่า เป็นบ่อน  าระบบปิด ไม่มีระบบหมุนเวียนของน  า  และวัดใหญ่ชัยมงคล 
พบว่า มีระบบไหลเวียนของน  า 
 7. พื นท่ีวางไข่ 
 วัดโพสพผลเจริญ พบว่า ลักษณะของพื นที่ในการวางไข่ ดังภาพที่ 4.7 มีไม่เพียงพอต่อประชากรเต่าทีพ่บ 
และวัดใหญ่ชัยมงคล ไม่พบพื นที่วางไข่ที่ปรากฎอย่างชัดเจน  
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ภาพท่ี 4.7 พื นที่วางไข่วัดโพสพผลเจรญิ 

 
 8. พื นท่ีผ่ึงแดด 
 วัดโพสพผลเจรญิ พบว่า มีพื นที่ผึง่แดด ที่มลีักษณะเป็นพื นปูน และเป็นทางลาด ดังภาพที่ 4.8 ส่วนวัด
ใหญ่ชัยมงคล พบว่า มีพื นทีผ่ึ่งแดด ที่มลีักษณะแพไม้ มีหลังคามีบันได้ให้เต่าสามารถขึ นลงได้  ดังภาพที่
4.9 
 

 
ภาพท่ี 4.8 พื นที่ผึง่แดดวัดโพสพผลเจริญ 
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ภาพท่ี 4.9 พื นที่ผึง่แดดวัดใหญ่ชัยมงคล 



 
 

บทท่ี 5 

สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยเรื่อง คุณภาพน ้าในบ่อเต่าบริเวณวัดโพสพผลเจริญและวัดใหญ่ชัยมงคล สรุปผล
การศึกษา ดังนี  

สรุปผลการวิจัย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน ้าบรเิวณบ่อเต่า 
(2) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมบริเวณบ่อเต่า 

วิธีด าเนนิงานวิจัย 
การศึกษาคุณภาพน ้าที่บ่อเต่าในวัดโพสพผลเจริญและวัดใหญ่ชัยมงคล โดยศึกษา 
(1) คุณภาพน ้าในภาคสนาม พารามิเตอรท์ี่วิเคราะห์ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนละลายน ้า 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูม ิ
(2) คุณภาพน ้า โดยการวิเคราะห์ในหอ้งปฏิบัติการ ได้แก่ แอมโนเนียและโลหะหนกัในน ้าที่พบ 

ในน ้า (ตะกั่ว แคดเมียม สังกะสี ทองแดง) 

ผลการวิจัย  
1. ผลวิเคราะห์คุณภาพน  าบริเวณบ่อเต่า สามารถสรปุได้ดังนี  

1.1 พารามเิตอร์ (DO)  
 พบว่ามีค่าไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่ก้าหนดไว้ คือ 4 (mg/l) 1 พื นที่ คือ วัดใหญ่ชัย

มงคล ซึ่งถ้าหากผล DO ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะส่งผลต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า  
 ส่วนพารามิเตอร์อื่นๆ เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วพบว่าค่าเฉลี่ยของการตรวจวัดมี

ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าที่เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้าของการคุ้มครองทรัพยากร
สัตว์น้ าจืด, สถาบันประมงน้ าจืดแห่งชาติ, กรมประมง (2530) 

1.2 ค่าแอมโมเนีย (NH3-N)  
 พบว่ามีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานที่ก้าหนดไว้ <0.02 (mg/l)  ทั ง 2 พื นที่ คือ วัดโพสพผล

เจริญและวัดใหญ่ชัยมงคล ซึ่งแอมโมเนียเป็นสารพิษทีเ่กิดจากของเสียและมูลต่างๆ ทีส่ัตว์น ้าขับถ่าย
ออกมาถ้ามปีริมาณสูงจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น ้ามาก



50 
 

1.3 ค่าโลหะหนัก ที่วัดโพสพผลเจริญที่พบว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้า ได้แก่ 
ตะกั่ว (Pb), ทองแดง (Cu), สังกะสี (Zn) จากการส้ารวจมีการพบเต่าตายอยู่บริเวณรอบๆ บ่อเต่า อาจมา
จากหลายสาเหตุ เช่น การปนเปื้อนของตะกั่ว ทองแดง สังกะสี มาจากผัก เช่น บุ้งและแตงกวาที่อาจมกีาร
ปนเปื้อนของโลหะหนัก ที่มาจากการใช้สารประกอบเป็นตัวเร่งเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาผลิตสารฆ่าแมลง
และเป็นส่วนผสมของเป็นยาปราบศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง 

1.4 ค่าโลหะหนัก ที่พบวัดใหญ่ชัยมงคลที่พบว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้า ได้แก่ 
ตะกั่ว (Pb), ทองแดง (Cu)  

2. สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเต่าอาศัยอยู่พบมาก มีดงันี  

ปัญหาอาหารที่ไม่หลากหลายและไมเ่พียงพอ ในวัดโพสพผลเจริญและวัดใหญ่ชัยมงคล  จากการ
ส้ารวจพบว่า มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื ออ้านวย บ่อน ้าไม่มพีื นที่ให้เต่าขึ นมาพกัมากพอส้าหรบัประชากรเต่า 
ท้าให้เต่าไม่มทีี่ขึ นมาผึง่แดดหรือวางไข่ แหล่งน ้าเน่าเสีย อีกทั งอาหารที่พบ ไม่มีความหลากหลายทีเ่พียง 
พอต่อสุขอนามัยของเต่า  

จากพื นที่ข้างต้นที่กล่าวมายังมีปัจจัยอื่นๆ อีก เช่น ขนาดพื นที่เล็กคับแคบ ท้าให้เต่าอยู่กันแออัด 
ดังนั น การปล่อยเต่าเพื่อหวังให้ได้บุญ จึงกลับกลายเป็นบาปเพราะน้าเต่าไปปล่อยผดิที่ ท้าให้เต่าส่วนต้อง
ตายไป สถานที่ปล่อยเต่าควรมีสภาพแวดล้อมที่เอื ออ้านวยต่อการด้ารงชีวิตของเต่า พื นที่ที่เหมาะสมกับ
การปล่อยเต่า คือ แหล่งน ้าสะอาด มีทางลาดขึ นจากน ้า เพื่อให้เต่าขึ นบนบกเพื่อผึ่งแดดและวางไข่ มีพืช
ใบเขียวและสัตว์น ้าขนาดเล็ก เช่น ปลา หรือหอย ให้เต่ากินเป็นอาหารธรรมชาติ เต่าที่จะน้าไปปล่อยควร
เลือกเฉพาะเต่าพื นเมืองของไทย โดยไม่ควรน้าเต่าต่างถิ่นไปปล่อย โดยไม่ควรปล่อยเต่าต่างถ่ิน เช่น เต่า
ญี่ปุ่น เป็นสัตว์ที่ไม่ควรน้าไปปล่อยในแหล่งน ้าของไทย เพราะจะก่อให้เกิดปัญหากับเต่าพื นเมืองของไทย
และท้าให้ระบบนิเวศเสียสมดุล เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางอนุรักษ์เต่าในประเทศไทยต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั งนี   

(1) สถานที่ปล่อยเต่าควรมีสภาพแวดล้อมที่เอื ออ้านวยต่อการด้ารงชีวิตของเต่า ทั งในด้าน 
คุณภาพน ้า มีพื นที่ให้เต่าได้ขึ นมาผึ่งแดดและสถานทีส่้าหรบัวางไข่และไม่ควรมีความแออัดมากเกินไป 

(2) ควรที่จะท้าการล้างหรือท้าความสะอาดบ่อเต่า เพื่อเป็นการล้างมูลของเต่าที่อยู่ในน ้า  
ซึ่งช่วยลดค่าแอมโมเนียทีเ่ป็นอันตรายต่อสัตว์ได้  

     (3) อาหารที่เหมาะสมส้าหรับการด้ารงชีวิตของเต่าควรมีความหลากหลาย ซึ่งจากการส้ารวจ
อาหารทั ง 2 พื นที่ พบว่าบ่อเต่าทั ง 2 พื นที่ได้รับอาหารที่ไม่เหมาะสม เช่น แตงกวา ผักบุ้ง กล้วย  จึงอาจ
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ท้าให้ขาดสารอาหารและไม่สามารถด้ารงชีวิตอยู่รอดได้ ประกอบกับผักละผลไม้ที่น้ามาให้เต่าอาจมีการ
ปนเปื้อนจากสารจ้ากัดศัตรูพืช ผู้ที่ดูแลควรล้างท้าความสะอาดตลอด จนเตรียมอาหารที่เหมาะสมกับเต่า
ให้มีความหลากหลาย เช่น อาหารเม็ด ขนมปัง และอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกับอาหารในธรรมชาติของเต่ามาก
ที่สุด 

2. ข้อเสนอแนะเพือ่งานวิจัยครั งต่อไป 
(1) ควรส้ารวจเพิ่มเติมในวัดที่เป็นที่นิยมในการปลอ่ยเต่าเพิม่เติมเพราะอาจพบสภาพ 

ปัญหาที่แตกต่างจากการศึกษาครั งนี  เพือ่จะได้เป็นแนวทางในการอนุรกัษ์เต่า 
(2) เพิ่มจุดเกบ็ตัวอย่างในการวิเคราะห์คุณภาพน ้าในบ่อเต่าที่มีประชากรเต่าอย่างหนาแน่น 
(3) ควรศึกษาเพิ่มเตมิให้ครอบคลุมตลอดทั งปี เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาประชากร 

ช่วงฤดูวางไข่และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้า  
(4) ศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนักในน ้าและอาหารของเต่า เพื่อน้าผลในการวิเคราะหม์า 

เช่ือมโยงกันในผลการศึกษา 
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