
“เตา” เรื่องของซากที่ไมซ้ําซากจากโคราช 
โดย           จรูญ  ดวงกระยอม1 และ 

          ประเทือง จินตสกุล2 

 

เรื่องของซากท่ีไมซ้ําซากจากโคราชโอกาสนี้ ขอเสนอเรื่องราวของซากดึกดําบรรพ “เตา” แตกอนท่ีจะเขาเรื่อง
ซากดึกดําบรรพเตาของโคราช อยากจะกลาวถึงเตาท่ัวๆ ไป และเกร็ดความรูเล็กๆ นอยๆ เกี่ยวกับเตาเสียกอน หลาย
คนอาจเคยไดยินคําวา “ไดโนเสารเตาลานป” ซึ่งจากการพิจารณาอายุอันนานมาแลวของไดโนเสาร และอากัปกิริยาอัน
เชื่องชาของเตา เมื่อเราเอยคํา ๆ นี้ กลาวถึงใครสักคน จึงดูเหมือนวาคนๆ นั้นจะเปนคนท่ีลาหลัง ไมทันสมัย (อาจจะ
แกดวยก็ได) ทําอะไรก็เชื่องชาตามเขาไมทันสักเรื่อง ดูจากความเขาใจอยางนี้แลวก็ไมคอยเขาทาเทาไรนักสําหรับผูท่ี
ถูกกลาวถึง แตผูท่ีเขาใจอยางนี้ควรจะลองพิจารณาดู “คุณเตา” ท่ีเชื่องชาอยางรอบคอบดูนะครับ เพราะเตามีมา
พรอมๆ กับไดโนเสารโนน และก็สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี นั่นคือ ใครจะสูญพันธุอยางไร 
คุณเตาก็ไมสน ปรับตัวเองแบบคอยเปนคอยไปและไมสนใจใคร คือ “Slow but sure” นะครับ และก็ไมเคยคิดการใหญ
ท่ีจะครองโลก เฉกเชนไดโนเสาร และมนุษยชาติเราดวย พูดงายๆ คือ ไมหลงใหลในอํานาจนั่นเอง (ไมเกี่ยวการเมือง
นะครับ) และส่ิงท่ีคอยเปนคอยไปนี้เอง ทําใหคุณเตาของเรานอกจากจะอยูรอดมาตั้งแตยุคไดโนเสารแลว พวกเขายังมี
อายุท่ียาวนานในชวงท่ีมีชีวิตอยูอีกตางหาก ยกตัวอยางเตาบกยักษบางชนิด เชน เตากาลาปากอส มีอายุมากกวาสอง
รอยปทีเดียว รูอยางนี้แลวเราอาจจะกลับไปมองคนที่มีพฤติกรรมแบบไดโนเสารเตาลานปนั้นเสียใหม เพราะนั่นคือ
จุดเดน และอาจจะเปนผลดีตอตัวเขาเองอยางย่ิง จากการอยูอยางพอเพียง ไมตองไปสนใจใครไงละครับ  

หลายคนอาจจะยังของใจวา เขาปรับตัวเองอยางไรจึงอยูได
ยาวนานอยางนี้ เผื่อจะนํามาใชในชีวิตประจําวันไดบาง เราก็คงจะยอน
เวลากลับไปในยุคไดโนเสารโนนละครับ เพ่ือสืบหาบรรพบุรุษของเขาท่ี
ถายทอดพฤติกรรมอันนาอิจฉามาให จากการสืบคนด้ันดนหาขอมูลมา 
พบวาซากดึกดําบรรพท่ีเกาแกท่ีสุดของคุณเตานั้น ถูกพบอยูรุนราวคราว
เดียวกับไดโนเสาร คือ ในยุคไทรแอสสิกตอนปลาย (รูปท่ี 1) หรือเมื่อ
ประมาณ 210 ลานปกอน แตถาจะกลาววาเปนบรรพบุรุษแรกเริ่มของ
เตาก็คงไมใชเสียทีเดียว เพราะความเขาใจเก่ียวกับบรรพบุรุษแรกเริ่ม
ของเตายังไมเปนท่ีชัดเจนมากนัก แตก็ใชวาจะสืบหาไมเจอ เพราะถา

ยอนเวลากลับไปในยุคเพอรเมียน ประมาณ 290 ถึง 250 ลานปกอน มี
สัตวเล้ือยคลานจําพวกหน่ึงท่ีชื่อ Eunotosaurus ซึ่งมีลักษณะคลับคลาย
คลับคราคุณเตาของเราเหมือนกัน แตท่ีคลายเตาทุกชนิดเห็นจะเปนพวก 
Cotylosaur โดย เฉพาะวงศ  Captorhinidae ซึ่ ง ไม มี  กระ ดูกส วน 
Ectopterygoid และ กระดูกขมับ (Temporal bones) ในขณะที่บริเวณ
ชวงกลางๆ ของกระดูกโหนกแกม (Medial process of the jugal) กลับมี
ขนาดใหญ  

         เมื่อจะพิจารณาการปรับตัวท่ีทําใหเตาอายุยืนยาวนั้น ขอนําเอาเรื่องราวของ “คุณเตาบก” มาเปนกรณีศึกษาก็

แลวกันนะครับ คุณเตาบกนั้นไดอุบัติขึ้นและใชชีวิตอยูบนโลกรวมกับสัตวเล้ือยคลานชนิดอ่ืนๆ ในยุคกอนท่ีไดโนเสาร

ครองโลก แตเตาบกกลับเจียมเนื้อเจียมตัวไมคิดการณไกลใหใหญหลวงถึงขั้นจะครองโลกทั้งท่ีเปนผูมากอน อยางท่ี

เกริ่นในตอนตนครับ ตลอดชวงเวลาอันยาวนานของโลก สภาวะแวดลอมมีการเปล่ียนแปลงไปตลอด แมในชวงท่ีโลก

เย็นตัวและอุณหภูมิลดลงมาก คุณเตาก็ยังสามารถดํารงชีวิตอยูได  เพราะเมื่อรูตัวเองวาหากยังตองทนใชชีวิตกับความ

รูปที่ 1 เตา Proganochelys อยูรวมกับปลา

ฉลามนํ้าจืด Hybodont อายุไทรแอสสิกตอน

ปลาย ซ่ึงถือวาเปนเตาที่อายุเกาที่สุดท่ีพบใน

ประเทศเยอรมนี 

ที่มา: http://www.tolweb.org/Amniota/14990 

1นักธรณีวิทยา  2ผูอํานวยการ, ผศ.ดร. 

สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  



หนาวเหน็บสุดขั้วในฤดูหนาวเห็นทีจะตองสูญส้ินเผาพันธุเปนแนแท อีกท้ังเตาบกยังเปน Ecto-thermal คือตองการ

พลังงานความรอนจากภายนอกในการสันดาปอาหารที่กินเขาไป ดังนั้นการปรับตัวของคุณเตาบกก็คือการจําศีลตลอด

ชวงฤดูหนาว ไมสนใจใครเสียเลย การไมสนใจใครเลยของเขาก็ไมกลัวหรอกนะครับวาจะไมมีใครคบหาสมาคมดวย 

เพราะวาคุณเตาบกน้ันเขาไมใช “สัตวสังคม” ดังเชนมนุษยสุดประเสริฐนี้  ตามปกติโดยธรรมชาติแลว เตาจะหากิน

อยางโดดเด่ียวโดยไมมีคูหรือการรวมฝูง จะมีก็แตชวงฤดูผสมพันธุเทานั้นท่ีเขาจะใชชีวิตรวมกันเปนระยะเวลาส้ันๆ 

เพ่ือประกอบกามกิจหลังส้ินสุดชวงฤดูผสมพันธุ เตาแตละตัวก็จะแยกยายกันไป ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้ ลวนเปนกลไก

การรักษาเผาพันธุตามธรรมชาติ เพราะในกรณีท่ีเกิดโรคติดตอขึ้นในเตาตัวใดตัวหนึ่ง เตาตัวท่ีติดเชื้อเทานั้นจะตายไป

โดยไมระบาดสูเตาตัวอื่น..เพ่ิงรูนะครับวาการผสมพันธุเสร็จแลวแยกกันไป ดีอยางนี้นี่เอง แตอาจจะไมเปนผลดีกับเราๆ 

ทานๆ เพราะหัวอาจแตกไดนะครับ.. มิหนําซ้ําธรรมชาติยังชดเชยนิสัยความรักสันโดษของคุณเตาซึ่งอาจมีผลตอการ

ขยายพันธุ โดยเตาบกเพศเมียจะสามารถเก็บน้ําเชื้อตัวผูไวในตัวไดนานหลายเดือนหรือหลายปสําหรับเตาบางชนิด 

ดังนั้นการไมไดเจอะเจอกันหรือการมิไดมีกิจกามรวมกันบอยๆ จึงไมใชประเด็นหลักในการขยายพันธุของเตาเสียแลว 

(ไมเหมือนคนเลยนะครับ)  

นอกจากนี้ คุณเตาบกยังมีความพิลึกพิล่ันอีกอยางในเร่ืองของการรับน้ําเขาสูรางกายอีกดวย เขามี

ความสามารถในการรับน้ํา 2 วิธีดวยกัน วิธีแรกเปนวิธีการที่เปนธรรมดาสามัญแบบส่ิงมีชีวิตท่ัวไปบนโลก นั่นคือ การ

รับน้ําทางปาก ไมวาจะเปนจากพืชผักท่ีกินเขาไปหรือการด่ืมน้ําโดยตรง กับอีกวิธีท่ีพิลึกพิล่ัน คือคุณเตาเขาจะรับน้ํา

เขาสูรางกายจากทางกนเมื่อลงไปแชน้ํา (ฮื้อ..จั๊กจี๋) และดวยวิธีท่ีพิลึกพิล่ัน คุณเตาเขาก็นํามาใชใหเปนประโยชนในการ

ปองกันตัวจากภาวะขาดน้ําไดนั่นเอง เรื่องราวพ้ืนฐานอีกอยางหนึ่งของเตาท่ีมีมาเปนเวลาชานานก็คือ แมวากระดอง

เตาจะแข็งแรงในระดับท่ีใชเปนเกราะปองกันตัวไดเปนอยางดี แตผิวกระดองก็ไวตอความรูสึกรอน หนาวและแรงสัมผัส

ไดเปนอยางดี ดังนั้นการเคาะกระดองเตาแรงๆ การแกะสลักชื่อหรือตัวเลขลงบนกระดองเตา หรือกระท่ังบางคนที่เจาะ

ขอบกระดองเตาท่ีมีขนาดใหญแลวลามโซไวเพ่ือจํากัดบริเวณนั้น ถือวาเปนการกระทําท่ีไรมนุษยธรรมอยางแรงเลย

ทีเดียวนะครับ การไวตอความรูสึกของกระดองทําใหเขาทราบถึงภัยท่ีจะมาถึงตัวไดเร็วขึ้นนั้นเองครับ นอกจากนี้เรื่อง

อาหารการกินก็อาจเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคุณเตาบกน้ันมีอายุท่ียืนยาว คือเตาบกสวนใหญเปน Herbivore (มีเพียงบาง

ประเภทเทานั้นท่ีเปน Omnivore) ดังนั้นอาหารหลักของเตาบกสวนใหญคือพืชอยางเดียวโดยยึดหลักวา “ตองการเสน

ใยมาก และโปรตีนต่ํา” เพราะฉะนั้นใครอยากจะอายุยืนเชนคุณเตาก็ลอง

รับประทานผักเยอะๆ ดูนะครับ 

 นอกจากความมีอายุท่ียืนยาว และความสามารถในการปรับตัว

ใหเขากับสภาพแวดลอมแลว คุณเตาของเรายังมีดีดานศิลปะวัฒนธรรม 

และสังคมอีกดวย  เนื่องจากความเปนสัตวท่ีอยูคูโลกมาแตดึกดําบรรพ 

ชาวอินเดียโบราณจึงเชื่อกันวาโลกใบกลมของเรานี้ต้ังอยูบนหลังเตา 

และเตาอยูบนหัวพญานาคอีกที ดังนั้นการเกิดแผนดินไหวแตละครั้งก็

เชื่อวาเกิดจากการพลิกตัวของเตา คุณเตาของเราก็เลยพลอยซวยเปน

จําเลยไปดวย ในนิยายสรางโลกของไทยอาหมก็ไดกลาวถึงเรื่องเตา

เชนกัน คือ เตาถูกสรางโดยพระผูเปนเจาเมื่อครั้งสรางโลก จากท่ีกลาว

เชนนี้แสดงใหเห็นวาคนไทยอาหมก็มีความเชื่อวา คุณเตานั้นมีอายุท่ียาวนานพรอมๆ กับอายุโลกเลยทีเดียว คนโบร่ํา

รู ปที่  2  พร ะน า ร า ยณ อ ว ต า ร เ ป น เ ต า 

กูรมาวตาร ใชกระดองรองรับเกษียรสมุทร ใน

คราวเหตุการณกวนเกษียรสมุทร 

ที่มา:http://www.bloggang.com/viewblog.ph

p?id=allstory&group=4 



โบราณถือวามีจินตนาการท่ีไมเลวเลยนะครับ เพราะคุณเตาอายุยืนยาวจริงๆ  ในศตวรรษที่ 17 มีภาพเขียนหนึ่งท่ี

กลาวถึงเรื่องราวลักษณะนี้ คือเรื่องวราหาวตาร ซึ่งเขียนเปนรูปวราหะกําลังงัดโลกขึ้นจากน้ํา โลกในภาพนั้นก็คือ

พญานาค และเตากับรูปนางธรณี หรืออยางในเรื่องพระนารายณ ซึ่งเปนเทพเจาของพราหมณ ก็เคยปรากฏเรื่องราว

เชนนี้ เมื่อพระนารายณ เคยอวตารเปนเตา ชื่อกูรมาวตาร ลงไปหนุนเขามันทร เมื่อคราวกวนเกษียรสมุทร (รูปท่ี 2) 

หรือแมแตการทําพิธีต้ังหลักเมือง กอนท่ีเขาจะฝงหลักลงไป เขาตองทําพิธีใหญโต และท่ีกนหลุมตองใสรูปสัตวท่ีมีความ

เกงกาจลงไปดวย เชนราชสีห แตขอโทษครับ คุณเตาของเราก็ถูกใสลงไปในกนหลุมดวย แสดงใหเห็นวาคุณเตาของเรา

ก็เจงไมแพราชสีหเจาแหงพงไพรเลยทีเดียว คาดวานาจะมาจากความท่ีเตามีอายุยืนและเปนผูท่ีค้ําจุนโลก ดวยความ

มานะอดทน นี่กระมังครับ 

 เราลองมาดูวิวัฒนาการของคุณเตาบาง  วาพวกเขามีญาติพ่ีนองอยางไรบาง  เผื่อจะพบลูกหลานเหลนโหลน 
ของเตาโคราชเราบาง คุณเตาปจจุบันท่ีพบท่ัวโลกสามารถจัดตามลําดับอนุกรมวิธาน (Zug et al., 2001 และ Frost et 
al., 2001) ไดดังนี้ คือ จัดอยูในชั้นเร็พทิเลีย (Class Reptilia) ชั้นยอยอะแน็พซิดา (Subclass Anapsida) และอยูใน
อันดับเทสทูดิเนส (Order Testudines) ซึ่งแบงไดเปน 2 อันดับยอย (Suborder) คือ Cryptodira และ Pleurodira แตละ
อันดับยอยมีใครบางลองดูเลยนะครับ  
 
Suborder Cryptodira 

ในอันดับยอยนี้จะประกอบไปดวยคุณเตาท่ีสามารถหดหัวเขาไปในกระดองได และพวกหัวใหญ ท่ีไมสามารถ
หดหัวเขาไปกระดองไดท้ังหมด แบงไดเปน 10 ครอบครัวดังนี้ครับ 

 
Superfamily Testudinoidea 
- Family Chelydridae (Snapping Turtles) คอื เตาในตระกูลเอลิเกเตอร 

คุณเตาในครอบครัวนี้จะเปนเตาน้ํา มีนิสัยออกจะเปนผูรายซะ
หนอย คือ มีความดุราย และมีวิธีการจับเหย่ือท่ีแยบยลและอดทนสูง คือ 
จะอยูนิ่งๆ เพ่ือรอคอยใหเหย่ือเขามาใกลและจับกิน มีอยูดวยกัน 3 สกุล 
และ  3 ชนิด  ใน  2  ครอบครัวเ ล็ก  (Subfamily) คือครอบครัวเ ล็ก 
Chelydrinae ประกอบดวยชนิด Chelydra serpentine และ 
Macroclemys temminckii หรือท่ีรูจักดีในชื่อ สแน็พปงเอลิเกเตอร อีก
ครอบครัวเล็ก คือ Platysterninae มีอยูชนิดเดียวเชนกัน คือ Platysternon 
megacephalum หรือเตาปูลูนั่นเอง เตาในครอบครัวนี้จะมีลักษณะท่ัวไป 
คือ ขนาดตัว หัว แขน และขา คอนขางใหญ ทําใหไมสามารถหดหัว แขน 
และขา เขาไปในกระดองไดท้ังหมด มีหางยาว และมีรูปรางคอนขาง
ประหลาด และแทนท่ีจะมีกระดองโคงเหมือนเตาครอบครัวอื่นๆ กลับมี
กระดองท่ีคอนขางแบน และบางชนิดกระดองเปนตะปุมตะปาคลายมี

หนามท่ีหลัง เราสามารถพบพวก Chelydrids ไดในแถบอเมริกาเหนือโนนนะครับ สวนในเอเชียเรานั้นจะพบพวกเตา
ปูลูโดยเฉพาะจีน และอินโดนีเซียครับ พวก Chelydra serpentina นั้นอาศัยอยูไดท้ังในน้ําจืดและน้ํากรอย ในครอบครัว
นี้เตาน้ําท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด ก็คือพวก Macrochelys ซึ่งจะมีความยาวกระดองประมาณ 80 เซนติเมตร และมีน้ําหนักตัว
ถึง 80 กิโลกรัมทีเดียว พวกน้ีจะชอบอาศัยตามบึง ทะเลสาบ และแมน้ํา อยางท่ีกลาวขางตนวาเตาในครอบครัวนี้จะมี
นิสัยออกจะเปนผูรายซะหนอย เพราะจัดเปนนักลาตัวฉกาจตัวหนึ่ง อาหารการกินของพวกเขาก็เลยเปนจําพวกสัตว

รูปที่ 3 Chelydra serpentina 

ที่มา:http://ip30.eti.uva.nl/BIS/turtles.php?s

elected=beschrijving&menuentry=soorten&

id=186 



เล็กๆ ไมวาจะเปน ปลา หอย หรือสัตวไมมีกระดูกสันหลัง อยางเชนหนอนตางๆ แตก็ไมใชจะกินเฉพาะสัตวอยางเดียว
หรอกนะครับ พวกแสน็พปง (Chelydra serpentina) เขาสามารถกินไดท้ังพืชและสัตวครับ 
 
- Family Emydidae (Pond Turtles/Box and Water Turtles) เตาน้ําจืด 

คุณเตาในครอบครัวนี้มีอยู 2 ครอบครัวเล็ก (Subfamily) คือ 
Emydinae และ Deirochelyinae โดยครอบครัวเล็ก Emydinae มีอยู 4 
สกุลดวยกันคือ Emydoidea, Emys, Clemmys, และ Terrapene และ
ครอบครัวเล็กDeirochelyinae มีอยู 6 สกุลคือ Chrysemys, Deirochelys, 
Graptemys, Malaclemys, Pseudemys และ Trachemys ซึ่งสวนใหญ
เปนเตาน้ําจืดท่ีมีกระดองรูปรางกลม ถึงกลมรีครับ และกระดองจะยาวไม
เกิน 20 เซนติเมตร แตก็มีบางสกุลท่ีใหญกวา เชนสกุล Pseudemys 
โดยเฉพาะในชนิด Pseudemys concinna มีความยาวกระดองถึง 40 
เซนติเมตร และในเพศเมียของสกุล Graptemys และ Trachemys 
สําหรับตัวผูของพวก Graptemys นั้นจะมีขนาดแคครึ่งหนึ่งของตัวเมีย
เทานั้นเองครับ เราสามารถพบคุณเตาครอบครัวนี้กระจายอยูในแถบยุโรปเรื่อยมาจนถึงเทือกเขา Ural ของประเทศรัส
ซียและบริเวณใกลเคียง นอกจากนั้นยังพบไดในอเมริกาเหนือไลลงมาทางตอนใตจนถึงตอนเหนือของประเทศบราซิล 
โดยจะอาศัยอยูตามแหลงน้ําจืด บริเวณท่ีลุม หนอง บึง แมน้ําตางๆ ทะเลสาบ บริเวณท่ีไมคอยจะมีน้ําหรือท่ีเปนโคลน
ตม แตก็มีบางสกุลท่ีชอบอยูบนบก อยางเชนสกุล Terrapene ยกเวนเจา T. coahuila และในบางพวกก็ชอบบริเวณท่ี
เปนโคลนตมของน้ํากรอย หรือบริเวณชายฝง อยางชนิด Malaclemys terrapin เตาในครอบครัวนี้ท้ังหมดตอนเปนเด็ก
เขาจะกินท้ังพืชและสัตว แตเมื่อโตเปนผูใหญแลวจะมีบางสกุลท่ีมีการปรับปรุงตัวเองเปนมังสวิรัติ ไมฆาสัตวตัดชีวิตอีก
ตอไป อยางเชนสกุล Pseudemys หรือบางสกุลก็เปนนักลาไปเลย คือกินเฉพาะสัตวเทานั้น อยางสกุล Emydoidea 
และ Deirochelys ท่ีลาพวกหอยและปูเปนอาหาร แตสวนใหญก็จะกินท้ังพืชและสัตวนั่นแหละครับ  

 
- Family Testudinidae (Tortoises) เตาบก 

 คุณเตาในครอบครัวนี้จะเปนเตาบกทั้งหมด มีอยูดวยกัน 15 
สกุล คือ Angonoka (เปนสกุลใหมครับ), Astrochelys, Chelonoidis, 
Chersina, Dipsochelys, Geochelone, Gopherus, Homopus, 
Indotestudo, Kinixys, Malacochersus, Manouria, Psammobates, 
Pyxis และ Testudo  เราสามารถพบคุณเตาบกไดเกือบทุกทวีป สวนใน
ประเทศไทยของเรานั้นพบอยู 3 ชนิดคือ เตาหก (Manouria emys) 
ไดแก เตาหกดําและหกเหลือง เตาเหลือง (Indotestudo elongatus) และ
เตาเดือยใน (Manouria impressa) นอกจากนี้เตาตางประเทศท่ีพอจะคุน
หูบาง ไดแก เตาซูลคาตาร (Geochelone sulcata) เตาเรเดียตาร 
(Geochelone radiata) เตาเลพเพิรด (Geochelone pardalis) เตาดาว
พมา (Geochelone platynota) เตาดาวอินเดียและเตาดาวศรีลังกา 
(Geochelone elegans) เตาสไปเดอร (Pyxis arachnoides) เตาเรดฟุต 

(Geochelone carbonaria) เตาอียิปต (Testudo kleinmanni) เตาอัลดาบรา (Geochelone gigantea) และเตากาลาปา
กอส เปนตน ในจํานวนนี้ท่ีตัวใหญท่ีสุดเห็นจะเปนเจา Geochelone ท่ีเรารูจักดีก็คือเตาอัลดาบรา และเตาแหงเกาะกา
ลาปากอส ซึ่งมีความกวางของกระดองถึง 1.25 เมตร และหนักมากกวา 360 กิโลกรัมเลยทีเดียว คุณเตาบกเขาจะมี
ลักษณะเดน คือ มีกระดองท่ีนูนสูง กลม หัวทู มีเกล็ดขนาดตางๆ คลุมชัดเจน ขาหนาเปนแทงรูปกระบอก สวนขาหลัง

รูปที่ 4 Chrysemys picta 

ที่มา:http://www.tigr.org/reptiles/families/Em

ydidae.html 

รูปที่ 5 Geochelone 

ที่มา:http://www.fromminitz.cz/drobek/pict/G

eochelone%20elephantopus.jpg 



คลายขาชาง ขาจะปกคลุมดวยเกล็ดขนาดใหญ เล็บใหญและแข็งแรง ซึ่งเกล็ดแข็งท่ีขาหนาจะชวยปองกันอันตราย
ตางๆ ใหกับเตา หัวและขา หดเขาไปในกระดองได หลายชนิดมีเดือยอยูระหวางขาหลังและโคนหาง ขาของเตาบกจะ
ไมมีพังผืดทําใหไมสามารถวายน้ําได แตตรงกันขามกลับปนเขาเกง เตาบางชนิดอาศัยอยูในท่ีแหงแลงจึงทําใหมี
ความสามารถกักเก็บน้ําไดดี สามารถรักษาสมดุลน้ําโดยไมตองกินน้ําเปนเวลานาน เตาบกจะกินอาหารจําพวกพืชเปน
หลัก พวกผักหรือผลไม  
 
- Family Geoemydidae (Bataguridae) (Asian River Turtles, Leaf and Roofed Turtles, Asian Box Turtles) 

คุณเตาในครอบครัวนี้ เขาอยูดวยกัน 2 ครอบครัวเล็ก คือ 
Batagurinae และ Geoemydinae แตละครอบครัวเล็กมีสมาชิกอยูฝาย
ละ 11 สกุล (ต้ังทีมฟุตบอลไดสองทีมเลย) ครอบครัวเล็ก Batagurinae 
ประกอบดวยสกุล Batagur, Callagur, Chinemys, Geoclemys, 
Hardella, Hieremys, Kachuga, Malayemys, Morenia, Ocadia และ 
Orlitia  สวนครอบครัวเล็ก Geoemydinae ประกอบดวยสกุล Cuora, 
Cyclemys, Geoemyda, Heosemys, Leucocephalon, Mauremys, 
Melanochelys, Notochelys, Rhinoclemmys, Sacalia และ 

Siebenrockiella ซึ่งเตาในครอบครัวนี้จะมีลักษณะ คือ กระดองกลมมน
จนถึงยาวรี โคงหรือแบนก็ตามแตละชนิด เนื่องจากมีจํานวนชนิด
คอนขางมากเขาจึงมีรูปรางท่ีหลากหลายไงละครับ เราสามารถพบเตาใน
ครอบครัวนี้ไดแถบเอเชียตะวันออก อเมริกากลาง และตอนเหนือของ
อเมริกาใต สมาชิกสวนใหญจะเปนเตาน้ํา ท่ีอาศัยตามแหลงน้ําจืด แตก็มี
บางชนิดท่ีอยูไดท้ังบนบกและในน้ํา สวนอาหารการกินสวนใหญเขาจะกินพืช แตก็มีบางชนิดอีกนั่นแหละท่ีกินท้ังพืช
และสัตว ไดแก เตาแบล็ค เบร็ซลีฟ (Geoemyda spengleri) เตามาเลเซียไจแอนท (Orlitia borneensis) เตาบราวนวูด 
(Rhinoclemmys annulata) เปนตน ยังมีนักอนุกรมวิธานบางทานท่ีจัดลําดับแตกตางออกไปจากนี้เล็กนอย แตในท่ีนี้จะ
ขอยึดตามเอกสารของ Zug et al., 2001 และ Frost et al., 2001 ก็แลวกันนะครับเพ่ือไมใหเกิดความสับสน 
 
Superfamily Trionychoidea 
- Family Carettochelyidae (Pig-nose Turtles) 

 คุณเตาในครอบครัวนี้เขาคอนขางจะโดดเด่ียวเดียวดายซะ
เหลือเกินเพราะมีอยู เ พียงชนิดเดียวเทานั้น ก็คือ  Carettochelys 
insculpta และนอกจากจะอยูอยางเดียวดายแลว เขายังสับสนในชีวิต
ตัวเองอีกตางหากวาจะเปนเตาหรือเปนตะพาบนํ้าดี ซึ่งก็ยังเปนที่
ถกเถียงกันอยูในหมูนักอนุกรมวิธาน ลักษณะเดนของเขา ก็คือ มีแผน

หนังสีดําหุมตลอดกระดอง
จึงแลดูคลายตะพาบ และท่ี
เดนชัดท่ีสุดเห็นจะเปนจมูก
ท่ีปานและบานยื่นออกมา
เปนหลอดคู ดูคลายจมูกหมู 
นอกจากนั้นเวลาเขาวายน้ํา

ดูคลายกําลังบินเหินเหมือนนก จึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งวาเตาบิน ความยาวกระดองประมาณ 55 เซนติเมตร เราสามารถ

รูปที่ 6 Cuora amboinensis 

ที่มา:http://ip30.eti.uva.nl/BIS/turtles.php?m

enuentry=soorten&selected=beschrijving&i

d=269 

รูปที่ 7 Carettochelys insculpta 

ที่มา:http://ip30.eti.uva.nl/BIS/turtles.php?m

enuentry=soorten&selected=beschrijving&i

d=198 



พบเขาไดตามแหลงน้ําจืด ทะเลสาบและแมน้ํา แถวนิวกินีตอนใต และออสเตรเลียเหนือ ซึ่งถือวาเปนตนกําเนิดของเตา
ครอบครัวนี้ แตก็ไมแนนะครับ บรรพบุรุษของเจาจมูกหมูนี้อาจจะอยูไมใกลไมไกลเปนโคราชบานเองก็ได (บอกใบไว
กอน) เจาจมูกหมูนี้เขากินไดท้ังพืชและสัตวเลยนะครับ แตจะชอบกินพืชมากกวา อยางเชน เมล็ดพืช ผลไม รากไม 
ใบไม เปนตน  
 
- Family Trionychidae (Softshell Turtles)  

ในครอบครัวนี้จะเปนพวกท่ีมีหนังหุมกระดอง และมีกระดอง
ออน หรือท่ีเรารูจักกันดีคือ ตะพาบน้ํา นั่นเอง มีอยูดวยกัน 2 ครอบครัว
เล็ก (Subfamily) คือ Cyclanorbinae และ Trionychinae ครอบครัวเล็ก 
Cyclanorbinae มีสมาชิกประกอบดวยสกุล Cyclanorbis, Cycloderma 
และ Lissemys สวนครอบครัวเล็ก Trionychinae มีสมาชิกประกอบดวย
สกุล Amyda, Apalone, Aspideretes, Chitra, Dogania, Nilssonia, 
Palea, Pelochelys, Pelodiscus, Rafetus และ Trionyx  ลักษณะท่ัวไป
ของเตา เอะ! ตะพาบน้ําตางหาก ในครอบครัวนี้ คือ จะมีลําตัวท่ีแบนลง 
กระดองมีรูปรางยาวรี เปนรูปไข กินสัตวเปนอาหาร เชน กุง หอย ปู 
ปลา หลายชนิดมีนิสัยดุราย ตะพาบน้ําท่ีเราพอจะทราบกันก็เชน ตะพาบ
มานลาย (Chitra chitra) และตะพาบหัวกบ (Pelochelys cantorii) นั่นละ
ครับ ตะพาบน้ําสวนใหญจะมีขนาดกระดองเฉล่ียประมาณ 40 ถึง 60 
เซนติเมตร แตก็มีบางพวกท่ีมีขนาดใหญมากกวา 1 เมตร อยางเชนพวก 
Chitra (สกุลของตะพาบมานลาย) Pelochelys (สกุลของตะพาบหัวกบ) 
และชนิด Trionyx triunguis เราสามารถพบตะพาบน้ําครอบครัวเล็ก 
Cyclanorbinae บริเวณแถบทะเลทรายซาฮารา (Sub-Saharan) และทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของแอฟริกากลาง และพบไดในเอเชียใตดวย สวน
ตะพาบน้ําครอบครัวเล็ก Trionychinae พบบริเวณตะวันออกของอเมริกา
เหนือ เอเชียใตเรื่อยไปจนถึงญี่ปุนและตอนใตของนิวกินี รวมไปถึงทาง
ตอนกลางและทางเหนือของเขตกึ่งทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกา จนถึงเอเชียตะวันตกเฉียงใต  
 
Superfamily Kinosternoidea 
- Family Dermatemydidae (River Turtles) เตาแมน้ํา  

คุณเตาในครอบครัวนี้ก็คอนขางจะโดดเดี่ยวเชนกัน เพราะมี
สมาชิกแคสกุลและชนิดเดียว คือ Dermatemys mawii หรือท่ีเรียกกันติด
ปากวาเตาเมโสอเมริกัน ริเวอร มีลักษณะเดนคือ กระดองกลมรี โคง
เล็กนอย หัวเล็ก ความยาวกระดองประมาณ 65 เซนติเมตร สามารถพบ
เขาไดบริเวณตอนใตของเม็กซิโกจนถึงตอนเหนือของฮอนดูรัส เขาจะ
อาศัยตามแหลงน้ําจืดแตก็สามารถอยูไดในน้ํากรอย คุณ Dermatemys 
เขาเปนเตาน้ําท่ีมีขนาดคอนขางใหญอีกตัวหนึ่งและเปนมังสวิรัสเสียดวย 
แตมีพฤติกรรมท่ีชอบออกหากินในยามราตรีโดยการลอยคอเหนือน้ําเพ่ือ
หาอาหารครับ  

 

รูปที่ 8 Chitra chitra 

ที่มา:http://ip30.eti.uva.nl/BIS/turtles.php?m

enuentry=soorten&selected=beschrijving&i

d=213 

รูปที่ 9 Dermatemys mawii 

ที่มา: http://www.teknos.hu/tabasco.htm 



- Family Kinosternidae (Mud and Musk Turtles)  
ในครอบครัวนี้ เขามีสมาชิกอยูดวยกัน  2 ครอบครัวเล็ก 

(Subfamily) คือ Kinosterninae และ Staurotypinae ในครอบครัวเล็ก 
Kinosterninae มีสมาชิกประกอบดวยสกุล Kinosternon และ 
Sternotherus สวนครอบครัวเล็ก Staurotypinae มีสมาชิก คือสกุล 
Claudius และ Staurotypus เตาในครอบครัวนี้เปนพวกท่ีชอบสกปรก

เสียกระไร เพราะพวกเขาอาศัยอยูตามโคลน และมักฝงตัวอยูในโคลน
เปนเวลานานๆ หรือหากินกันตามกนแหลงน้ํา จะขึ้นมาท่ีผิวน้ําหรือบน
บกนอยมาก นอกจากนั้นยังมีการจําศีลในฤดูแลงและฤดูหนาวอีก
ตางหาก ลักษณะเตาในครอบครัวนี้คอนขางหลากหลายแลวแตวาจะเปน
ชนิดไหน พวก Kinosterninae จะมีขนาดกระดองใหญต้ังแต 8 เซนติเมตร (Sternotherus depressus) ถึง 27 
เซนติเมตร (Kinosternon scorpioides) สวนพวก Staurotypinae จะมีขนาดกระดองใหญต้ังแต 9 เซนติเมตร 
(Claudius angustatus) ถึง 38 เซนติเมตร (Staurotypus triporcatus) เราสามารถพบพวก Kinosterninae ไดทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกา ปาอเมซอน สวนพวก Staurotypinae พบตามแหลงน้ําจืด แถบคาบสมุทรคาริบ
เบียน แปซิฟก และอาวเม็กซิโก สําหรับอาหารการกินของพวกเขาก็ท้ังพืชและสัตวนั่นละครับ สัตวท่ีกิน ก็เชน สัตว
จําพวกท่ีไมมีกระดูกสันหลัง และพวกหอยตางๆ เตาในครอบครัวนี้ ท่ีพอจะรูจักบางก็คือ เตาโคลนสกอเปยน 
(Kinosternon scorpiodes) นั่นเองครับ 

 
Superfamily Chelonioidea 
- Family Cheloniidae (Sea Turtles) เตาทะเล 

คุณเตาในครอบครัวนี้เขามีสมาชิกท้ังหมดเพียง 5 สกุลและ 7 
ชนิดเทานั้น ภายในสองครอบครัวเล็ก (Subfamily) คือครอบครัวเล็ก 
Carettinae ประกอบดวยสกุล Caretta และ Lepidochelys และครอบครัว
เล็ก Cheloniinae ประกอบดวยสกุล Chelonia, Eretmochelys และ 
Natator ท่ีรูจักกันดีในบานเราก็ไดแก เตาตนุ (Chelonia mydas) มี
ลักษณะปากบนไมงุม เตากระ (Eretmochelys imbricata) ปากบนจะงุม
เหมือนปากเหยี่ยว เตาจา
ระเม็ด (Caretta caretta 
gigas) เปนตน คุณเตา
ทะเลเขาจะมีลักษณะเดน 
คือ มีขาท่ีแบนเปนใบพาย
เพราะตองดํารงชีพอยูใน

น้ําเกือบตลอดเวลา จะขึ้นมาบนบกเฉพาะชวงวางไขเทานั้น อาหารการ
กินก็ท้ังพืชและสัตวนั่นละครับ เชนพวก สาหรายทะเล ปู ปลา หอย และ 
แมงกะพรุน ไงครับ  
 

- Family Dermochelyidae (Leatherback Turtles) เตามะเฟอง  
ในครอบครัวนี้มีเพียงเตามะเฟอง (Dermochelys coriacea) 

ชนิดเดียวนะครับ เขาเปนเตาทะเลที่มีแผนหนังแข็งหุมกระดอง โดย

รูปที่ 10 Kinosternon scorpiodes 

ที่มา:http://www.tigr.org/reptiles/families/Kin

osternidae.html 

รูปที่ 11 Chelonia mydas 

ที่มา:http://ip30.eti.uva.nl/BIS/turtles.php?m

enuentry=soorten&selected=beschrijving&i

d=190 

รูปที่ 12 Dermochelys coriacea 

ที่มา:http://www.rspg.org/anurak/anurak10.

htm 



กระดองจะไมมีแผนเกล็ด แตเปนกระดูกชิ้นเล็กๆ ฝงตัวอยูใตแผนหนังอีกที ขาหนามีลักษณะเปนใบพายขนาดใหญและ
ยาว ปจจุบันคุณเตามะเฟองของเราเขาเปนเตาท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก โดยมีความยาวของกระดองถึง 1.7 เมตร และ
หนักถึง 680 กิโลกรัมเลยทีเดียว สําหรับความเปนอยูของเขา คือ เขาจะจับสัตวน้ํากินเปนอาหาร อยางเชน พวกกุง 
หอย ปู และปลาตัวเล็กๆ ครับ สวนถ่ินท่ีอยูของเขานั้นก็คือ ทะเลครับ พวกเขาจะไปทั่ว แตเราก็ไมพบพวกเขาบอยนัก
เพราะวาพวกเขามีประชากรอยูไมมากนั่นเอง 

 
Suborder Pleurodira  

ในอันดับยอยนี้จะกลาวถึงเตาท่ีไมยอมหดหัวครับ (ถาจะหย่ิง) ไมใชหย่ิงนะครับ แตพวกเขามีคอท่ียาวมาก 
จนไมสามารถหดหัวเขาไปในกระดองไดตางหาก พวกเขาจึงพับเก็บไวท่ีดานขางกระดองแทน แบงออกเปน 3 
ครอบครัว (อาจจะมีการจําแนกแตกตางไปบาง แตขอยึดเอกสารของ Zug et al., 2001 และ Frost et al., 2001 ดังท่ี
เรียนตั้งแตตนนะครับ) คือ 

 
- Family Chelidae (Austro-American Sideneck Turtles)  

คุณเตาในครอบครัวนี้จะเปนเตาท่ีมีคอยาว หรือท่ีเราเรียกวา
เตาคองูนั่นเอง ลักษณะท่ัวไป คือ มีหัวท่ีเล็กและคอยาว พวกเขาจะเก็บ
หัวและคอ พับเขาทางดานขางของกระดอง ซึ่งกระดองจะมีลักษณะแบน 
กลมรี และมีสีเขมไมมีสีสันท่ีสวยงาม กินอาหารจําพวกกุง หอย ปู และ
ปลาขนาดเล็ก แตก็มีบางชนิดท่ีกินพืชไดดวย เราสามารถพบคุณเตา
ครอบครัวนี้ไดในแถบออสเตรเลีย นิวกินี และอเมริกาใต มีจํานวนสมาชิก
ในครอบครัวท้ังหมดประมาณ 40 ชนิด ใน 12 สกุล ของ 3 ครอบครัวเล็ก 

(Subfamily) คือ Chelodininae ประกอบดวยสกุล Chelodina, Elseya, 
Elusor, Emydura, Pseudemydura และ Rheodytes ครอบครัวเล็ก 

Chelidinae ประกอบดวยสกุล Acanthochelys, Chelus, Phrynops, 
Platemys และ Rhinemys (สกุลใหม) และครอบครัวเล็ก 

Hydromedusinae มีเพียงสกุลเดียว คือ Hydromedusa สําหรับคุณเตาใน
ครอบครัวนี้ท่ีเราพอจะรูจักมักคุนบาง ก็คือ เตาคองู (Chelodina longicollis) เตามาตามาตา (Chelus fimbriatus) และ
เตาคองูอเมริกาใต (Hydromedusa tectifera) เปนตน 
  
Superfamily Pelomedusoidea 

- Family Pelomedusidae (Afro-American Sideneck Turtles)  

คุณเตาในครอบครัวนี้ก็เปนเตาท่ีมีคอยาว เก็บหัวและคอพับเขา

ทางดานขางของกระดองเชนกัน กระดองลักษณะกลมรี แตท่ีตางกับ

ครอบครัว Chelidae ก็ในสวนของกระดองที่มีสีสันขึ้นมาบางก็คือสีเขียว

มะกอก เคยมีผูพบซากดึกดําบรรพของเตาในวงศนี้มีความยาวกระดอง

ถึง 2.3 เมตร ซึ่งคาดวานาจะเปนเตาน้ําจืดท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกท่ี

เคยพบมา (ก็ไมแนนะครับ อาจแพของโคราชเรา) แตสมาชิกในวงศนี้

กลับมีขนาดท่ีหลากหลายต้ังแต 12 – 107 เซนติเมตร  มีอยู  2  สกุล  

คือ  Pelomedusa  และ  Pelusios   ซึ่งไมเปนท่ีรูจักนักในบานเรา  ท่ี

รูปที่ 13 Hydromedusa tectifera 

ที่มา:http://ip30.eti.uva.nl/BIS/turtles.php?m

enuentry=soorten&selected=beschrijving&i

d=167 

รูปที่ 14 Pelomedusa subrufa 

ที่มา:http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id11707/ 



พอจะคุนๆ  ก็คือ เตาแอฟริกันฟอรเรส (Pelusios gabonensis) เตาเฮลเมท (Pelomedusa subrufa) พบในแถบแอฟ

ริกา มาดากัสการ และอเมริกาใตโนนนะครับ  

 

- Family Podocnemididae (Madagascan Big-headed Turtles and American Sideneck River Turtles) 

 เตาในครอบครัวนี้มีสมาชิกอยู 3 สกุล คือ Erymnochelys, 

Peltocephalus และ Podocnemis ท่ีรูจักบาง เชนเตามาดากัสกาหัวใหญ 

(Erymnochelys madagascariensis) เตาแมนํ้าหัวแดง (Podocnemis 

erythrocephala) และ เตาแมน้ําอเมซอนจุดเหลือง (Podocnemis 

expansa) เปนตน เจาเตามาดากัสกาหัวใหญ และเตาคอยาวอเมริกา จะ

มีกระดองท่ีกวาง แตเพรียวซึ่งพัฒนามาเพ่ือการวายน้ําท่ีรวดเร็ว เรา

สามารถพบพวกเขาไดตามแมน้ํา ในแถบมาดากัสกา และตอนเหนือของ

อเมริกาใต เตาในครอบครัวนี้ถาพิจารณาจากการบริโภคอาหารแลวตอง

บอกวาตนเปนพระเอก แตปลายนั้นรายนัก เพราะขณะยังเล็กเด็กไม

ประสา พวกเขาจะกินแตมังสวิรัติ แตเมื่อโตขึ้นรูความ กลับจับพวกสัตว

ท่ีวายน้ําเชื่องชากินแทนเสียนี่  

   

เราก็ไดเห็นหนาคราตากันแลวสําหรับคุณเตาท่ีกําลังดําเนินชีวิตอยูในโลกใบกลมแปนของเรา ทีนี้เราลองมาดู

ซากดึกดําบรรพเตาจากโคราชของเราบางวาเขานาจะเปนตนตระกูลของใครไดบาง...เราคงตองยอนกลับไปหาคุณเตา

โคราชท่ีมีอายุเกาแกท่ีสุดโนนละครับ สําหรับคุณเตาอายุเกาแกท่ีสุดท่ีเราคนพบในโคราชนั้นอยูในยุคเดียวกับไดโนเสาร 

คือ ยุคครีเทเชียสตอนตน ถึงตอนกลาง ประมาณ 110 ลานปกอน ซึ่งพบฝงตัวอยูในหมวดหินโคกกรวด โดยทีมนักวิจัย

รวมไทยฝรั่งเศส (แตผูศึกษากลับเปนคนจีนไปเสียนี่) ไดทําการศึกษากระดองเตาชิ้นหนึ่ง (NRRU A1861) ท่ีโคราช

บานเอง ซึ่งจากผลการศึกษาทําใหนาต่ืนเตน เพราะวาเขาคือคุณเตาชนิดใหมของโลกนั่นเองครับ เขาตั้งชื่อเปนเกียรติ

แกบานเรา คือ Kizylkumemys khoratensis (Tong et al., 2005) เราลองมาดูสายสัมพันธของคุณเตาแหงโคราชบางวา

เขาจะไปใกลชิดกับใคร...คุณเตาโคราชเขาอยูในครอบครัวใหญ (Superfamily) Trionychoidea (Fitzinger, 1826) 

ครอบครัว (Family) Carettochelyidae (Boulenger, 1887) ครอบครัวเล็ก (Subfamily) Anosteirinae (Lydekker, 

1889) และในสกุล Kizylkumemys (Nesov, 1977) จากที่กลาวขางตน เมื่อเราพิจารณาดูหนาคราตาของคุณเตาท่ียัง

หลงเหลืออยู ณ ปจจุบัน ก็ทําใหพอจะเห็นเคาโครงรางๆ ของเหลนโหลนที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษท่ีใกลเคียงคุณ

เตาโคราชของเราที่สุด นั่นคือเจาเตาจมูกหมู หรือเตาบินนั่นเอง เจาเตาจมูกหมูอยูในครอบครัวเดียวกับเตาโคราชของ

เรา แตวาก็อยูกันคนละครอบครัวเล็ก (Subfamily) เด๋ียวเราลองมาดูวาในครอบครัวนี้ในอดีตกาลนานมาแลวเขามีญาติ

โกโหติกาเปนใครบาง กอนจะอยูอยางโดดเดี่ยวในปจจุบัน  

 คุณเตาในครอบครัว Carettochelyidae นั้นเมื่อกอนเขามีอยู 2 ครอบครัวเล็ก คือ  Carettochelyinae และ 

Anosteirinae ครอบครัวเล็ก Carettochelyinae ประกอบดวยสมาชิกในครอบครัวอยู 3 สกุลคือ Carettochelys (เจา

จมูกหมูนั่นเอง), Allaeochelys และ Chorlakkichelys สวนครอบครัวเล็ก Anosteirinae ประกอบดวยสมาชิกใน

ครอบครัวอยู 3 สกุล คือ  Anosteira, Pseudanosteira และ Kizylkumemys (สกุลของคุณเตาโคราชนั่นเองครับ) 

รูปที่ 15 Erymnochelys madagascariensis 

ที่มา:http://animaldiversity.ummz.umich.ed

u/site/resources/Grzimek_herps/Podocne

mididae/Erymnochelys_madagascariens.jp

g/view.html 



(Williams, 1950a; Meylan, 1988a) เราลองมาวิเคราะหอายุกันดูบางวา

ใครจะเกาแกกวากัน เจาจมูกหมูนั้นเพ่ิงจะพบท่ีเปนซากดึกดําบรรพใน

สมัยอีโอซีน หรือประมาณ 55 ถึง 33 ลานปกอน นี่เองครับ โดยพบท่ี

อเมริกาเหนือ ยุโรป และปากีสถาน แตซากดึกดําบรรพของคุณเตาใน

ครอบครัวนี้ท่ีเกาแกท่ีสุด คือ Kizylkumemys schultzi (Nesov, 1987) มี

อายุในยุคครีเทเชียสตอนปลาย หรือประมาณ 98 ถึง 65 ลานปกอน พบ

ท่ีอุซเบกิสถาน จะเห็นไดวาสกุลเดียวกับคุณเตาโคราชของเราเลย แตท่ี

นาสนใจย่ิงก็คือ คุณเตาโคราชของเราอายุมากกวาเจา Kizylkumemys 

schultzi อีกต้ังหลายลานปนะครับ รูอยางนี้แลวไมแนวาเจาเตาจมูกหมูท่ี

ปจจุบันเหลือเพียงชนิดเดียว และพบไดเฉพาะเกาะนิวกินีตอนใต และออสเตรเลียตอนเหนือนั้น อาจจะ “วิวัฒนาการ” 

มาจากคุณเตาของโคราชบานเองนี่แหละครับ  

    คุณเตาท่ีพบในโคราชเรานั้นไมไดโดดเดนเฉพาะความเกา

เทานั้น ยังเกาในเรื่องความใหญอีกตางหาก จากการพบซากดึกดําบรรพ

เตาบกยักษ ในสมัยไพลสโตซีน หรือประมาณ 1.8 ถึง 0.01 ลานปกอน 

(รูปท่ี 16) เราลองมาพิจารณาความใหญของคุณเตาท่ียังหลงเหลืออยูใน

ปจจุบันกอนนะครับ แลวมาดูวาใครจะเกากวากัน...จากขอมูลท่ีสืบเสาะ

มาไดพบวา เตาปจจุบันท่ีใหญกวาเตาท้ังมวลไมวาจะเปนเตาบก เตาน้ํา 

เตาโคลน หรือแมแตเตาทะเล นั่นก็คือ “เตามะเฟอง” ซึ่งมีความยาวของ

กระดองประมาณ 1.7 เมตร และมีน้ําหนักถึง 680 กิโลกรัม แตในอดีต

นั้นมีเตาหลายชนิดท่ีมีความใหญกวาเตามะเฟองเปนอยางมาก และท่ี

เปนสถิติขณะนี้เห็นจะเปนคุณเตาน้ําจืดในครอบครัว Pelomedusidae 

ซึ่งพบซากดึกดําบรรพของเจา Stupendemys geographicus (รูปท่ี 17) 

ท่ีมีกระดองยาวถึง 2.3 เมตร (Wood, 1976) เลยทีเดียว สําหรับคุณเตา

โคราชซึ่งพบซากดึกดํา

บรรพกระดองคอนขาง

สมบูรณ บริเวณบอทราย

ตําบลทาชาง อําเภอเฉลิม

พระเกียรตินั้น มีความยาว

ของกระดอง 1.5 เมตร 

(รูปท่ี 16) ซึ่งถานับเฉพาะเตาบก ปจจุบันท่ีใหญท่ีสุดเห็นจะเปนเจา 

“อัลดาบรา” และเตาแหงเกาะ “กาลาปากอส” ท่ีมีความยาวกระดอง

ประมาณ 1.3 เมตร และหนักประมาณ 360 กิโลกรัม เราก็ยังดูเกากวา

เยอะ แตเมื่อพิจารณาจากซากดึกดําบรรพขาของคุณเตาโคราชอีกตัวหนึ่งจากทาชาง พบวามีความใหญมาก และจาก

การศึกษาเบ้ืองตนจากผูเชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศส เขาคาดวาคุณเตาดังกลาวอาจจะมีความใหญไมนอยกวา 2 เมตรเลย

รูปที่ 16 ซากดึกดําบรรพเตาบกยักษ ที่บอทราย 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

รูปที่ 17 ซากดึกดําบรรพ Stupendemys 

geographicus จัดแสดงท่ี Kaiyukan Aquarium 

จังหวัด Osaka ประเทศญ่ีปุน 

ที่มา :http://commons.wikimedia.org/wiki/Imag

e:Stupendemys_geographicus_replica_Osak

a.jpg 

รูปที่ 18 ซากดึกดําบรรพกระดูกขาของเตาบก

ยักษ พบที่บอทราย อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึง

คาดวาจะมีกระดองใหญไมนอยกวา 2 เมตร 



ทีเดียว (รูปท่ี 18) เพราะฉะนั้นแลวคุณเตาบกโคราชของเราก็ยังคงเกากวาเตาบกท้ังมวลอยู ณ ขณะน้ี และอาจจะเกา

เทียบเทาเจา Stupendemys geographicus ก็ได ถามีการศึกษาอยางละเอียดอีกคร้ังหนึ่ง และน่ีก็คือเรื่องซากที่ไม

ซ้ําซากแตมีความเกาและเกาของเตาลานป แหงโคราชครับผม...  
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