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   การศึกษาโครงสร้าง องค์ประกอบธาตุ การกระจายตัวของธาตุในเปลือกไข่เต่าตนุ เต่ากระและเต่า
มะเฟืองดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด พบวา่เปลือกไข่เต่าทะเลประกอบดว้ย 3 ชนั คือ เปลือกไข่
ชนันอก (outer calcareous layer หรือ crystalline layer) เปลือกไข่ชนักลาง (middle layer หรือ middle multistrata 

layer) และเปลือกไข่ชนัใน (inner fibrous layer) โดยเปลือกไข่ชนันอกสามารถใชร้ะบุชนิดของเต่าทะเลได ้โดย
เต่าตนุและเต่ามะเฟืองมีลกัษณะเป็นผลึกหนามแหลมรวมตวักนัเป็นกลุ่มแผ่รัศมี แต่เต่ามะเฟืองมีขนาดของผลึก
เรียวเลก็กวา่เต่าตนุ ส่วนเต่ากระมีผลึกรูปร่างกลมแทรกอยูร่ะหวา่งกลุ่มผลึกหนามแหลม เปลือกไข่ชนักลางและ
ชนัในมีลกัษณะเป็นโครงสร้างของเส้นใยสานกนัเป็นร่างแห ความหนารวมของเปลือกไข่เต่าทงั 3 ชนั พบวา่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยเต่าตนุ เต่ากระและเต่ามะเฟืองมีความหนาเท่ากับ 
200.12±38.06, 235.38±35.50 และ 260.50±41.38 ไมโครเมตร ตามลาํดบั จากการวิเคราะห์ธาตุองคป์ระกอบของ
เปลือกไข่ทงั 3 ชนิด พบวา่ประกอบดว้ยธาตุคาร์บอน ออกซิเจน แคลเซียม กาํมะถนั ฟลูออไรด์ คลอไรด์ ซิลิกอน 
โซเดียม แมกนีเซียม ไอโอดีน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม โดยธาตุองคป์ระกอบหลกัของเปลือกไข่เต่าทะเลคือ 
คาร์บอน ออกซิเจน และแคลเซียม (92.5-95.5 เปอร์เซ็นต์) ซึงแคลเซียมสะสมอยู่มากในเปลือกไข่ชนันอก พบ
โลหะหนัก โลหะแทรนซิชันและโลหะอืนๆ ในเปลือกไข่ คือโมลิบดินัม เหล็ก ทองแดง ตะกัว พาลาเดียม 
แมงกานีส อะลูมิเนียมและโบรมีน พบอยูใ่นทุกชนัของเปลือกไข่ทงั 3 ชนิด มีปริมาณ 0.07-0.85  เปอร์เซ็นต ์จาก
การวเิคราะห์รูปผลึกดว้ยเครืองวเิคราะห์การเลียวเบนรังสีเอ็กซ์ ในเปลือกไข่แต่ละชนัของเต่าทะเล 3 ชนิด พบวา่
เปลือกไข่ชนันอกประกอบดว้ยแคลเซียมคาร์บอเนต มีโครงสร้างเป็นอะราโกไนท์ (98.6 เปอร์เซ็นตน์าํหนกัโดย
นาํหนกั) และแคลไซด ์(1.4 เปอร์เซ็นตน์าํหนกัโดยนาํหนกั)  เปลือกไข่ชนักลางมีโครงสร้างเป็นอสณัฐานผสมกบั
ผลึกอะราโกไนท์  (3.8 เปอร์เซ็นตน์าํหนกัโดยนาํหนกั)  ส่วนเปลือกไข่ชนัในมีโครงสร้างเป็นอสัณฐานผสมกบั
ผลึกอะราโกไนท์ (0.3 เปอร์เซ็นตน์าํหนกัโดยนาํหนกั) ในเต่าตนุและเต่ามะเฟืองตามลาํดบั และจากการศึกษา
เนือเยอืวทิยาของอวยัวะต่างๆ ของลูกเต่าตนุ (อาย ุ1-4 เดือน และ 6 เดือน) พบวา่มีลกัษณะเนือเยอือยูใ่นสภาพปกติ  
การศึกษาครังนีสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานของเปลือกไข่เต่าทะเลในการจดัจาํแนกชนิดของเต่าทะเล และขอ้มูล
ทางเนือเยอืวทิยาของลูกเต่าทะเลไทยในการศึกษาทางเนือเยือวิทยาของอวยัวะส่วนต่างๆ ของเต่าทะเล เพือใชใ้น
งานอนุรักษพ์นัธ์ุเต่าทะเลไทยต่อไป 
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    SOAWALUK SIKIWAT: STUDY ON STRUCTURE, ELEMENTAL ANALYSIS, 
ELEMENTAL DISTRIBUTION, CRYSTALLINE IN SEA TURTLE EGGSHELL AND HISTOLOGY 
OF JUVENILE SEA TURTLE. THESIS ADVISOR: Ph.D., ASSOC. PROF. MAYUVA 
AREEKIJSEREE. 147 pp. 
 
             This study was conducted to analyze eggshells of 3 sea turtle species; green turtle 
(Chelonia mydas), hawksbill sea turtle (Eretmochelys imbricata) and leatherback turtle 
(Dermochelys coriacea) using scanning electron microscope. We explored that sea turtle 
eggshell was formed with 3 layers, which were outer cuticle layer or calcareous layer, middle 
layer or middle multistrata layer, and inner fibrous layer. Generally, morphology of the cuticle 
layers that composed of calcium carbonate (CaCO3). It is thick and porosity. The middle layer 
is compact thick and composed CaCO3 while the inner layer is compact thin. Different 
characteristics among 3 eggshell types were observed. The cuticle layers of green turtle 
eggshell contained loose nodular units forming as clusters of branching needle-like crystals 
without interlocking attachments. For leatherback turtle eggshell structure is similar to the 
green turtle but the crystals are smaller and more tapering. In contrast, the cuticle layers of 
hawksbill sea turtle eggshell consisted ball-shape and needle like crystals. The middle and 
the inner layers are firmly fibrous forming as network thorough the layer. For the middle 
layers, sodium chloride was seen as complexes in the compositions. Measurement of 
eggshell thickness of each species revealed significant different (P<0.05). The total eggshell 
layer thickness of green turtle, hawksbill sea turtle and leatherback turtle were 200.12±38.06, 
235.38±35.50 and 260.50±41.38 m, respectively. The elemental analysis in all sea turtle 
eggshell mainly detected carbon (C), oxygen (O), calcium (Ca), sulfur (S), fluorine (F), 
chlorine (Cl), silicon (Si), sodium (Na), magnesium (Mg), iodine (I), phosphorus (P) and 
potassium (K). Among elements detected, carbon, oxygen, and calcium were found at high 
percentages (approximately 92.5-95.5 %). It was found that calcium was accumulated in the 
outer cuticle layers (P<0.05). Interestingly, heavy metals found in turtle eggshell samples. 
Transition metals and other metals; including molybdenum (Mo), iron (Fe), copper (Cu), lead 
(Pb), palladium (Pd), manganese (Mn), aluminium (Al) and bromine (Br), detected in 3 
eggshell types at the percentages of 0.07-0.85 %. Analysis of the crystals of each layer found 
that for all 3 species the outer cuticle layer composed of calcium carbonate, mostly in 
aragonite form (approximately 98.6 % w/w) and in calcite form (approximately 1.4 % w/w) in 3 
eggshell types. Crystallites of the middle layer and the inner fibrous layer are mixes of 
amorphous material with aragonite; the middle layer is in aragonite form (approximately 3.8 % 
w/w) in green turtle, and leatherback turtle, respectively. The inner fibrous layer is in aragonite 
form (approximately 0.3 % w/w) in green turtle and leatherback turtle, respectively. Moreover, 
in this study histological of all tissue organs of the juvenile green sea turtle (1-4 and 6 months 
old). Normal ultrastructure of all tissue organs was seen. This data provides essential 
information on classification of sea turtle eggshells and normal juvenile sea turtle histology for 
conservation program.  
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การศึกษาวทิยานิพนธ์นี ดิฉนัขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. มยวุา อารีกิจเสรีทีได้
กรุณาใหค้าํ ปรึกษา ชีแนะและช่วยเหลือ ตลอดจนแกไ้ขปรับปรุงขอ้ผดิพลาดในการทาํวทิยานิพนธ์นี 

ขอขอบคุณคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และศูนย์เครืองมือ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัศิลปากร ทีกรุณาใหใ้ชก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด เครืองมือฉาบผวิตวัอยา่งดว้ยทองคาํ และเครืองมือวเิคราะห์การเลียวเบนรังสีเอก็ซ์ 

ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธนาพร ชืนอิม อาจารย ์ดร. กมัปนาท ธาราภูมิ 
และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา ปันยารชุน ทีได้กรุณาแนะนําและตรวจแก้ไข พร้อมทังให้
ขอ้เสนอแนะ ทาํใหง้านวจิยันีสมบูรณ์ยงิขึน 

ขอขอบคุณภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีสนับสนุนและ
กรุณาใหค้วามช่วยเหลือตลอดการทาํวจิยันี 

ขอขอบคุณสถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝังและป่าชายเลน กลุ่มสัตว์
ทะเลหายาก จงัหวดัภูเก็ต ทีกรุณาใหค้วามช่วยเหลือ เก็บรวบรวมและสนบัสนุนตวัอยา่งเปลือกไข่เต่า
ตนุ และเต่ากระทีผา่นการฟักแลว้และขอขอบคุณเจา้หนา้ทีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนัทีกรุณาให้
ความช่วยเหลือ เก็บรวบรวมและสนบัสนุนตวัอยา่งเปลือกไข่เต่าตนุและเต่ามะเฟืองทีผา่นการฟักแลว้
ซึงมีแหล่งวางไข่บริเวณเกาะหูยง หมู่เกาะสิมิลนั     

ขอขอบคุณศูนย์อนุรักษ์พนัธ์ุเต่าทะเล ฐานทพัเรือพงังา จงัหวดัพงังา ทีกรุณาให้ความ
ช่วยเหลือและสนบัสนุนตวัอยา่งลูกเต่าตนุทีตายในบ่ออนุบาล 
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เอกศกัดิณรินทร์ วรรณา ทีกรุณาใหค้วามช่วยเหลือและคาํชีแนะต่างๆ เกียวกบัเต่าทะเล 
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ชีววิทยาทุกคนทีให้ความสะดวกในดา้นต่างๆ ตลอดจนพีๆ เพือนๆและน้องๆ ทีให้ความช่วยเหลือ
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