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55303204 : สาขาวิชาชีววทิยา 
คาํสาํคญั : เต่ากระ/เต่าตนุ/เต่ามะเฟือง/กลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด/เนือเยอืวทิยา 
                  เสาวลกัษณ์ ศิขิวฒัน์ : ศึกษาโครงสร้าง องคป์ระกอบธาตุ การกระจายตวัของธาตุ รูปผลึกในเปลือก
ไข่เต่าทะเลและเนือเยอืวทิยาของลูกเต่าทะเล. อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : รศ. ดร. มยวุา อารีกิจเสรี. 147 หนา้. 
 

   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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55303204 : MAJOR: BIOLOGY 
KEY WORD : Eretmochelys imbricate/Chelonia mydas/Dermochelys coriacea/ SCANNIN 
              ELECTRON MICROSCOPY 
    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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บทท ี1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัเต่าทะเลทุกชนิดถูกจดัเป็นสัตวท์ะเลหายากและใกลสู้ญพนัธ์ุในหลายๆ ประเทศทวั
โลก ต่างตระหนกัถึงจาํนวนประชากรของเต่าทะเลทีลดลงจนถึงขนัวิกฤติ และมีแนวโนม้วา่จะสูญ
พนัธ์ุไปในไม่ชา้ เต่าทะเลทวัโลกพบอยู่ 7 ชนิดดว้ยกนั (Eckert และคณะ, 1999) คือ เต่ามะเฟือง 
(Dermochelys coriacea) เต่าตนุ (Chelonia mydas) เต่าหลงัแบน (Chelonia depressa) เต่ากระ 
(Erethmochelys imbricata) เต่าหวัฆอ้น(Caretta caretta) เต่าหญา้ (Lepidochelys olivacea) และเต่า
หญา้แอตแลนติค (Lepidochelys kempii) ส่วนในประเทศไทยพบเต่าทะเลได ้5 ชนิด คือ เต่ากระ เต่า
ตนุ เต่าหญา้ เต่าหวัฆอ้น และเต่ามะเฟือง (Phasuk และ Rongmaungsart, 1973) โดยพบอาศยัอยูต่าม
แนวปะการังริมชายฝังทะเล ทงัในฝังอนัดามนัและอ่าวไทย มีเพียงเต่ามะเฟืองเท่านนัทีพบไดเ้ฉพาะ
ในทะเลฝังอนัดามนั อาจเป็นเพราะเต่ามะเฟืองเป็นเต่าทะเลทีมีขนาดใหญ่ทีสุด เมือโตเต็มวยัมี
ขนาดลาํตวัยาวถึง 2.25 เมตร ดว้ยเหตุนีจึงทาํให้พบเต่ามะเฟืองอาศยัอยูใ่นทะเลทีค่อนขา้งลึก และ
ไม่พบวา่อาศยัอยูใ่นทะเลฝังอ่าวไทย แต่ปัจจุบนัมีเต่าทะเลเหลือเพียง 4 ชนิด คือ เต่ากระ เต่าตนุ เต่า
มะเฟือง และเต่าหญา้เท่านนั (สุพจน์, 2544; Kittiwattanawong, 2002)  

นบัตงัแต่ปี พ.ศ. 2493 เกิดภยัคุกคามจากการอนุญาตสัมปทานเก็บฟองไข่เต่าทะเลไดถู้ก
ยกเลิกไป จนถึงปัจจุบนัยงัคงการลดลงของประชากรเต่าทะเลอยา่งต่อเนือง ซึงไดรั้บผลกระทบมา
จากสองสาเหตุหลกัๆ คือ สาเหตุทางธรรมชาติ เช่น การถูกทาํร้ายจากผูล่้า การเจ็บป่วยหรือการติด
เชือ ข้อจาํกัดทางชีววิทยา และวงจรชีวิตของเต่าทะเล ทาํให้อัตราการรอดของลูกเต่าทะเลใน
ธรรมชาติตาํมาก เพราะวา่ลูกเต่าทีจะมีโอกาสรอดจนถึงวยัเจริญพนัธ์ุ (สุพจน์และคณะ, 2544) นนัมี
เพียง 1 ใน 100 ถา้เทียบกบัไข่ทีแม่เต่าวางจาํนวน 1,000 ฟอง ก็จะมีเหลือรอดเพียง 10 ตวัเท่านนั อีก
ทงัยงัเกิดจากภยัพิบติัในปี 2547 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังทางทะเลและชายฝังรายงานวา่
คลืนสึนามิพดัพาเต่าทะเล มีเต่าทีเสียชีวติถึง 6 ตวั จากทงัหมด 37 ตวั ซึงเป็นเต่าตนุ เต่ากระ และเต่า
หญา้ และสาเหตุใหญ่มาจากกิจกรรมของมนุษย ์เช่น การวางอวนประมง การบุกรุกทาํลายแหล่ง
แพร่ขยายพนัธ์ุของเต่าทะเล  ลกัลอบเก็บไข่เต่าทะเล รวมทงัขยะจาํพวกพลาสติกในทะเล และ
มลภาวะต่างๆ (Chantrapornsyl และ Bhatiyasevi, 1994) 
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นอกจากนีประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นส่วนหนึงในองค์กรระดบันานาชาติ เช่น ในปี พ.ศ. 
2512 เขา้ประชุมกบัสหพนัธ์ระหว่างประเทศเพือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ 
(The World Conservation Union, IUCN) โดยมีการจดัตงักลุ่มผูเ้ชียวชาญศึกษาเรืองเต่าทะเลขึน 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 อนุสัญญาว่าดว้ยการคา้ระหว่างประเทศ ซึงชนิดสัตวป่์าและพืชป่าทีใกลจ้ะ
สูญพนัธ์ุ (Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 

CITES) ประกาศให้เต่าทะเลทุกชนิดพนัธ์ุขึนเป็นสัตวส์งวนในบญัชีที 1 (Appendix I ) ซึง
หมายความวา่ เต่าทะเลทุกชนิดถูกจดัเป็นสัตวที์หายากและใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ ห้ามผูใ้ดทาํการคา้ขาด
โดยเด็ดขาด แต่มีกรณียกเวน้ใชเ้พือการศึกษาวิจยัทางวิชาการเชิงอนุรักษเ์ท่านนั (Eckert และคณะ, 

1999; Chuen-Im และคณะ, 2010) จึงทาํใหมี้หน่วยงานหลายๆ หน่วยงาน ไดเ้ขา้มาศึกษาเชิงอนุรักษ์
ทงัทางดา้นชนิดพนัธ์ุ จาํนวน ถินอาศยั พฤติกรรม และแหล่งวางไข่ ยกตวัอยา่งเช่น โครงการสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถอนุรักษ์พนัธ์ุเต่าทะเล มีการจดัตงัสถานีอนุรักษ์พนัธ์ุเต่าทะเล ทีเกาะมนัใน 
จงัหวดัระยอง (บุญเลิศ, 2535) ในปัจจุบนัสถานีอนุรักษ์พนัธ์ุเต่าทะเลในชือ ศูนยอ์นุรักษพ์นัธ์ุเต่า
ทะเล อยูใ่นการดูแลของกองทพัเรือ ทีสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี ภายในศูนยมี์การส่งเสริมการอนุรักษเ์ต่า
ทะเลและบ่ออนุบาลลูกเต่าก่อนปล่อยลงสู่ทะเล เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจ เกียวกบัวงจร
ชีวติเต่าทะเลให้กบัประชาชนและเยาวชน อีกทงัยงัมีศูนยอ์นุรักษพ์นัธ์ุเต่าทะเลฝังอนัดามนั บริเวณ
ฐานทพัเรือพงังา ทพัเรือภาคที 3 โดยมีพืนทีการดูแลมีอยู ่2 พืนที คือ พืนทีเพาะฝักไข่เต่าเกาะหนึง 
(เกาะหูยง หมู่เกาะสิมิลนั) อาํเภอคุระบุรี และศูนยอ์นุรักษ์พนัธ์ุเต่าทะเลฝังอนัดามนั ฐานทพัเรือ
พงังา ทพัเรือภาคที 3 ตาํบลลาํแก่น อาํเภอทา้ยเหมือง จงัหวดัพงังา จดัตงัขึนเพือคุม้ครองแหล่งวาง
ไข่เต่า อนุบาลปล่อยลูกเต่ากลบัสู่ธรรมชาติกวา่ 10,000 ตวัต่อปี และปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนร่วม
อนุรักษเ์ต่าทะเล (สุพจน์, 2544; Phasuk และ Rongmaungsart, 1973) 

เต่าทะเลไทยจึงกลายเป็นทีสนใจของนกัวิทยาศาสตร์หลายท่านไดเ้ขา้มาศึกษาเกียวกบัเต่า
ทะเลอยูไ่ม่นอ้ย ไม่วา่จะเป็นการกาํหนดเพศของเต่าทะเลดว้ยอุณหภูมิ ลกัษณะสัณฐานวิทยาของเต่า
ทะเล แหล่งวางไข่เต่าทะเล การขยายพนัธ์ุ การอพยพยา้ยถินการอนุบาลเต่าในบ่อเพาะเลียง รวมไป
ถึงโรคของเต่าทะเล (ศนัสรียา, 2540; สุพจน์, 2544; กอ้งเกียรติ, 2551; Mrosovsky, 1994; Kaska 
และคณะ, 1998; Godley และคณะ, 2001) เพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจทีถูกตอ้งในขอ้มูลพืนฐาน
ทางชีววิทยาและนิเวศวิทยาของเต่าทะเลให้มากขึน แต่ยงัมีการศึกษารายละเอียดทางดา้นเนือเยือ
วทิยาและสัณฐานวทิยาของเปลือกไข่เต่าอยูไ่ม่มากนกั  

การศึกษาเกียวกบัโครงสร้าง วิเคราะห์ธาตุ การกระจายตวัของธาตุ ในเชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณของเปลือกไข่เต่าดว้ยหวัตรวจวดั secondary electron imaging (SEI) และ energy dispersive 

x-ray analysis (EDX) และการพิสูจน์รูปผลึกในเปลือกไข่เต่าทะเลจากชายหาดทะเลไทย ด้วย
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เทคนิคการเลียวเบนของรังสีเอก็ซ์ (x-ray diffraction, XRD) ซึงสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานในการ
จาํแนกของชนิดเต่าทะเลในเบืองตน้ และประกอบกบัขอ้มูลทีเคยมีผูศึ้กษามาก่อนหน้านี เพือเป็น
แหล่งความรู้แก่เยาวชนและเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทีเกียวขอ้งในอนาคตต่อไป  

งานวิจยัในครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาทางเนือเยือวิทยาของอวยัวะต่างๆ ของลูกเต่า
ทะเลดว้ยวธีิการตดัเนือเยอือยา่งบาง (paraffin sectioning) ซึงเก็บตวัอยา่งจากฐานทพัเรือพงังา ตงัอยู่
ทีบา้นทบัละมุ ตาํบลลาํแก่น อาํเภอทา้ยเหมือง จงัหวดัพงังา เพือเก็บเป็นขอ้มูลพืนฐานทางเนือเยือ
วทิยาของลูกเต่าทะเลไทย และสามารถจดัจาํแนกเนือเยอืของอวยัวะส่วนต่างๆ ของเต่าทะเลได ้โดย
การเก็บขอ้มูลจากเต่าตนุทีตายเพือดูลกัษณะโครงสร้างของเนือเยือแต่ละชนิดซึงประโยชน์ไดรั้บก็
คือการไดเ้รียนรู้จากสัตวต์วัทีตายแลว้ เพือนาํความรู้ทีไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลเทียบเคียงกบัขอ้มูลทีเคยมีผู ้
ศึกษามาก่อนและใชใ้นงานอนุรักษพ์นัธ์ุเต่าทะเลไทย 

 

2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
2.1 เพือศึกษาโครงสร้าง วเิคราะห์องคป์ระกอบธาตุ และการกระจายตวัของธาตุของเปลือก

ไข่ลูกเต่าทะเล 

2.2 เพือพิสูจน์โครงสร้างรูปผลึกในแต่ละชนัของเปลือกไข่ลูกเต่าทะเลเพือศึกษาเนือเยือ-

วทิยาจากอวยัวะต่างๆ ทีสามารถจดัจาํแนกไดข้องลูกเต่าทะเลระยะวยัอ่อน 

 

3. สมมติฐานของการศึกษา 
3.1 ลกัษณะโครงสร้าง ธาตุองค์ประกอบ กระจายตวัของธาตุ และโครงสร้างรูปผลึกของ

เปลือกไข่เต่าทะเลแต่ละชนิด น่าจะมีความแตกต่างกนั ซึงคาดว่าสามารถนาํขอ้มูลทีไดไ้ปจาํแนก
ชนิดเต่าทะเลของไทย ตลอดจนใชเ้ปรียบเทียบกบังานทีเคยมีผูศึ้กษามาก่อน  

3.2 ลกัษณะเนือเยือจากอวยัวะต่างๆ ของลูกเต่าตนุทีตายในบ่ออนุบาล สามารถนาํขอ้มูลที
ไดไ้ปจาํแนกอวยัวะต่างๆ ในลูกเต่าทะเลได ้

 

 
4. ขอบเขตของการศึกษา 

4.1 ศึกษาโครงสร้าง องคป์ระกอบธาตุ และการกระจายตวัของธาตุอยา่งละเอียดของเปลือก
ไข่ลูกเต่าทะเลไทย ซึงคาดหมายว่าจะได้ตวัอย่างเปลือกไข่ 3 ชนิด คือ เต่ากระ เต่าตนุ และเต่า
มะเฟือง จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาจากตวัอยา่งทีไดรั้บการอนุเคราะห์ นาํเปลือกไข่เต่าทะเลมาศึกษาดว้ย
กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดดว้ยหัวตรวจวดั SEI และ EDX และพิสูจน์รูปผลึกใน
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เปลือกไข่เต่าทะเล ดว้ยเทคนิคการเลียวเบนของรังสีเอ็กซ์ดว้ยเครืองเอ็กซ์เรยดิ์ฟแฟรกชนั (X-ray 

diffractrometer, XRD)   
4.2 ศึกษาเนือเยอืวทิยาของอวยัวะต่างๆ ของลูกเต่าทะเลโดยเก็บตวัอยา่งลูกเต่าทีตายในบ่อ

อนุบาลเท่าทีได้รับการอนุเคราะห์จากบ่ออนุบาลเต่าทะเลฐานทพัเรือพงังา ตงัอยู่ทีบา้นทบัละมุ 
ตาํบลลาํแก่น อาํเภอทา้ยเหมือง จงัหวดัพงังา เก็บรายละเอียดพืนฐานของลูกเต่า เช่น อายุ และ
นาํหนกัตวั และนาํเนือเยือทีไดม้าฝังในพาราฟินดว้ยวิธีการตดัเนือเยืออย่างบาง และศึกษาภายใต้
กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง 
 

5. ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
5.1 การศึกษาทางด้านสัณฐานวิทยาโครงสร้างและองค์ประกอบธาตุอย่างละเอียดของ

เปลือกไข่เต่าทะเลทีขึนวางไข่บริเวณชายหาดทะเลไทยโดยศึกษาดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราดโดยใชห้ัวตรวจวดั SEI และ EDX ในการศึกษารูปผลึกของเปลือกไข่เต่าทะเลดว้ย
เทคนิคการเลียวเบนของรังสีเอ็กซ์ (x-ray diffraction: XRD) ซึงผลการศึกษาทีไดจ้ะเป็นประโยชน์
ต่องานทางดา้นอนุกรมวธิานในการจาํแนกชนิดเต่าทะเลในเบืองตน้ นอกจากนียงัสามารถนาํขอ้มูล
ไปเปรียบเทียบกบัขอ้มูลทีเคยมีผูศึ้กษามาก่อนในเต่าชนิดต่างๆ และใชป้ระกอบการศึกษาเกียวกบั
เต่าทะเลอย่างละเอียดด้านอืนๆ เช่น ใช้เปลือกไข่เป็นตวับ่งชีต่อการปนเปือนทางมลภาวะทาง
สิงแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร และความสําเร็จในการเพาะฟัก เพือใช้เป็น
แนวทางในการอนุรักษคุ์ม้ครองเต่าทะเลไทยในอนาคต และขอ้มูลทีไดส้ามารถนาํไปประกอบการ
จดัตงัพิพิธภณัฑเ์ต่าทะเลใกลสู้ญพนัธ์ุ เพือใหค้วามรู้แก่เยาวชนและผูส้นใจต่อไป 

5.2 ทราบถึงลกัษณะเนือเยือวิทยาจากอวยัวะต่างๆ ของลูกเต่าทะเลทีตายในบ่ออนุบาลลูก
เต่าทะเลในศูนยอ์นุรักษ์พนัธ์ุเต่าทะเล ฐานทพัเรือพงังา จงัหวดัพงังา เพือใช้เป็นขอ้มูลพืนฐานใน
การศึกษาเนือเยอืวทิยาของลูกเต่าทะเลและใชเ้ป็นขอ้มูลเทียบเคียงกบัผูที้เคยศึกษามาก่อนในดา้นนี
ต่อไป  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
คําย่อ     คําเต็ม 
Å  =  angstrom 

°C  =  degree Celsius 

BEI  =  backscattered electron imaging 

BSE  =   backscattered electron 

EDX  =  energy dispersive X-ray analysis 

HQ   =   hazard quotient 

RIA    =   radioimmunoassay 

SE  =  secondary electron 

SEI  =  secondary electron imaging 

SEM  =  scanning electron microscopy 

XRD  =   X-ray diffraction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

บทท ี2 
เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 

1. เต่าทะเลไทย 
ในประเทศไทยพบเต่าทะเลได้ 5 ชนิดคือ เต่ากระ เต่าตนุ เต่าหญา้ เต่าหัวฆอ้น และเต่า

มะเฟือง (Phasuk และ Rongmaungsart, 1973) โดยพบอาศยัอยูต่ามแนวปะการังริมชายฝังทะเล ทงั
ในฝังอนัดามนัและอ่าวไทย มีเพียงเต่ามะเฟืองเท่านันที พบได้เฉพาะในทะเลฝังอนัดามนั ซึง
นกัวทิยาศาสตร์สันนิษฐานวา่เนืองจากเต่ามะเฟืองเป็นเต่าทะเลทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก และใหญ่
เป็นอนัดบัที 4 ในบรรดาสัตวเ์ลือยคลาน เมือโตเต็มวยัอาจมีขนาดลาํตวัยาวถึง 2.25 เมตร ส่งผลให้
เต่าทะเลชนิดนีมีแหล่งอาศยัอยู่ในทะเลทีค่อนขา้งลึก จึงไม่พบอาศยัอยู่ในทะเลฝังอ่าวไทย แต่
ปัจจุบนัมีเต่าทะเลเหลือเพียง 4 ชนิด คือ เต่ากระ เต่าตนุ เต่าหญา้ และ เต่ามะเฟืองเท่านนัทีขึนมา
วางไข่บนชายหาดของไทยทงัฝังอ่าวไทยและอนัดามนั บริเวณทีเคยพบเต่าทะเลขึนวางไข่ทางฝัง
อ่าวไทย ไดแ้ก่ ชายหาดตามเกาะต่างๆ ของจงัหวดัชลบุรี จงัหวดัตราด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เกาะ
กระ จงัหวดันครศรีธรรมราช ตามชายหาดจงัหวดัปัตตานี และจงัหวดันราธิวาส ส่วนทางฝังทะเล
อนัดามนัพบเต่าทะเลขึนวางไข่บริเวณหาดทรายฝังตะวนัตกของจงัหวดัภูเก็ต จงัหวดัพงังาและหมู่
เกาะใกลเ้คียง พบนอ้ยมากในบริเวณชาดหาดของจงัหวดัตรังและสตูล (บุญเลิศ, 2535; นิวติั, 2537) 
 เต่าทะเลทีขึนมาวางไข่บนชายหาดของประเทศไทยเท่าทีมีรายงานไวท้งัหมด 4 ชนิด (ภาพ
ที 1) จดัอยูใ่น 2 วงศ ์(Family) (สุพจน์, 2544; กอ้งเกียรติ, 2551) คือ 

1) Family Cheloniidae มีอยู ่4 ชนิดดว้ยกนั คือ 

1. เต่ากระ 

ชือองักฤษ: Hawksbill turtle 

ชือวทิยาศาสตร์: Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) 

ลกัษณะเด่น: จะงอยปากค่อนขา้งแหลมงุ้มคล้ายปากเหยียว เกล็ดบนส่วนหัวตอนหน้า 
(prefrontal scutes )  มี 2 คู่ เกล็ดบนหลงัแถวขา้ง (costal scutse)  มีจาํนวนขา้งละ 4 เกล็ด  
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ขนาด: โตเตม็ทีความยาวกระดองประมาณ 100 เซนติเมตร นาํหนกัประมาณ 120 กิโลกรัม 
ขนาดโตถึงขนัแพร่พนัธ์ุไดป้ระมาณ 70 เซนติเมตร  

อาหาร: เต่ากระอาศยัอยูต่ามแนวปะการัง โดยเฉพาะเมือขนาดเล็กจะอาศยัตามชายฝังนาํตืน 
กินสัตวจ์าํพวกฟองนาํ หอย และพวกสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัต่างๆและสัตวข์นาดเล็กเป็นอาหาร 

การแพร่กระจาย: แหล่งวางไข่เต่ากระพบมากในอ่าวไทยทีเกาะคราม จงัหวดัชลบุรี หมู่
เกาะใกลเ้คียง และพบกระจดักระจายเล็กนอ้ยบริเวณหมู่เกาะตะรุเตา และเกาะสุรินทร์ ทางฝังทะเล
อนัดามนั 

2. เต่าตนุ 

ชือองักฤษ: Green turtle  

ชือวทิยาศาสตร์: Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 
ลกัษณะเด่น: เกล็ดบนส่วนหวัตอนหนา้ (prefrontal scutes) มีจาํนวน 1 คู่ เกล็ดบนกระดอง

แถวขา้ง (costal scutes) มีจาํนวน 4 เกล็ด เกล็ดแรกสุดไม่ติดกบัเกล็ดขอบคอ (nuchal scutes) สีสัน
และลวดลายสวยงาม กระดองสีนาํตาลอมเหลืองมีลายริวสีจางกวา่กระจายจากส่วนกลางเกล็ด จึงมี
ชือเรียกอีกชือหนึงวา่ “เต่าแสงอาทิตย”์ 

ขนาด: โตเตม็ทีความยาวกระดองประมาณ 150 เซนติเมตร นาํหนกัถึง 200 กิโลกรัม ขนาด
โตถึงแพร่พนัธ์ุไดค้วามยาวกระดองประมาณ 80 เซนติเมตร  

อาหาร: เต่าตนุเป็นเต่าทะเลชนิดเดียวทีกินพืชเป็นอาหารเมือพน้ช่วงวยัอ่อนแลว้ อาหาร
หลกัไดแ้ก่ พวกหญา้ทะเลและสาหร่ายทะเลชนิดต่างๆ เต่าตนุในวยัอ่อนจะกินทงัพืชและเนือสัตว ์

การแพร่กระจาย: แหล่งวางไข่ของเต่าตนุพบมากในอ่าวไทย บริเวณเกาะคราม จงัหวดั
ชลบุรี เกาะกระ จงัหวดันครศรีธรรมราช ทางฝังทะเลอนัดามนัในบริเวณเกาะหูยง ของหมู่เกาะสิมิ-

ลนั เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะตะรุเตา และพบเล็กนอ้ยทีหาดทรายฝังตะวนัตกของจงัหวดัภูเก็ตและ
จงัหวดัพงังา 

3. เต่าหญา้ 
ชือองักฤษ: Olive Ridley Turtle 

ชือวทิยาศาสตร์: Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829) 

7 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ลกัษณะเด่น: กระดองเรียบสีเทาอมเขียว สีสันของกระดองไม่สวยงามเท่าเต่ากระ และเต่า
ตนุ ส่วนหัวค่อนขา้งโต จะงอยปากมนกว่าเต่าตนุ ทีแตกต่างกนัชัดคือเกล็ดบนส่วนหัวตอนหน้า
(prefront scutes) มีจาํนวน 2 คู่ และเกล็ดบนกระดองหลงัแถวขา้ง (costal scutes) มีจาํนวน 6-8  
แผ่น ในขณะทีเต่ากระและเต่าตนุมีเพียง 4 แผ่น เกล็ดหลงัแถวขา้งอนัแรกชิดติดกบัเกล็ดขอบคอ 
(nuchal scutes) และลกัษณะพิเศษของเต่าหญา้คือกระดองส่วนทอ้งแถวกลาง (inframarginal 

scales) จาํนวน 5 คู่ 
ขนาด: เต่าหญา้เป็นเต่าทะเลทีมีขนาดเล็กทีสุด ขนาดโตเต็มทีประมาณ 75-80 เซนติเมตร 

นาํหนักถึง 80 กิโลกรัม ขนาดโตเต็มทีสามารถแพร่พนัธ์ุได้ ความยาวกระดองประมาณ 60-65 
เซนติเมตร  

อาหาร: เต่าหญา้กินพวก หอย ปู ปลา และกุง้ เป็นอาหารจึงอาศยัอยูต่ามชายฝังทะเลทวัไป 
มีจะงอยปากใหญ่คมและแขง็แรง สาํหรับขบกดัปูและหอยทีมีเปลือกไม่แขง็มากกินเป็นอาหาร 

การแพร่กระจาย: แหล่งวางไข่เต่าหญา้พบมากทางฝังทะเลอนัดามนั บริเวณหาดทรายฝัง
ตะวนัตกของจงัหวดัภูเก็ต จงัหวดัพงังา และหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลอนัดามนั ไม่พบเต่าหญา้ขึน
วางไข่ฝังอ่าวไทย 

4. เต่าหวัฆอ้น 

ชือองักฤษ: Loggerhead Turtle  

ชือวทิยาศาสตร์: Caretta caretta (Linneaus, 1758) 
ลกัษณะเด่น: ลกัษณะทวัๆ ไปคลา้ยเต่าหญา้และเต่าตนุมากต่างกนัทีเกล็ดบนส่วนหวัตอน

หน้า (prefrontal scutes) มีจาํนวน 2 คู่ เท่ากบัเต่าหญา้แต่เกล็ดบนกระดองหลงัแถวขา้ง (costal 

scutes) มีจาํนวน 5 แผน่ และแผน่แรกอยูชิ่ดติดกบัเกล็ดขอบคอ ลกัษณะรูปทรงของกระดองหลงัจะ
เรียวเล็กลงมาทางส่วนทา้ย  

อาหาร: เช่นเดียวกบัเต่าหญา้คือกินสัตวจ์าํพวก กุง้ หอย ปู ปลา เป็นอาหาร 

การแพร่กระจาย: ในอดีตเคยมีรายงานพบเต่าหัวฆ้อนวางไข่ทางฝังทะเลอนัดามนั แต่
ปัจจุบนัไม่พบเต่าหวัฆอ้นขึนมาวางไข่อีกเลย 

 

 

8 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

2) Family Dermochelyidae มีอยูเ่พียงชนิดเดียวคือ 

1. เต่ามะเฟือง 

ชือองักฤษ: Leatherback Turtle 

ชือวทิยาศาสตร์: Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761) 

ลกัษณะเด่น: เต่ามะเฟืองแตกต่างจากเต่าทะเลชนิดอืนอยา่งชดัเจน ตรงทีมีขนาดใหญ่มาก  
จดัเป็นเต่าทะเลทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก กระดองไม่เป็นเกล็ด มีลกัษณะเป็นแผ่นหนงัหนาสีดาํ
อาจมีแตม้สีขาวประๆ ทวัตวั กระดองเป็นสันนูนตามแนวความยาวจากส่วนหวัถึงทา้ยจาํนวน 7 สัน 
(รวมขอบขา้ง) ไม่มีเกล็ดปกคลุมส่วนหวัจะงอยปากบนมีลกัษณะเป็นหยกั 3 หยกั 

ขนาด: ขนาดโตเต็มทีมีความยาวกระดองถึง 250 เซนติเมตร นาํหนกักว่า 1,000 กิโลกรัม 
ขนาดทีพบขึนมาวางไข่ไม่ตาํกวา่ 150 เซนติเมตร 

อาหาร: เต่ามะเฟืองอาศยัอยู่ในทะเลเปิด กินอาหารจาํพวกพืชและสัตวที์ล่องลอยตามนาํ
โดยอาหารหลกัไดแ้ก่ จาํพวกแมงกะพรุน 

การแพร่กระจาย: เต่ามะเฟืองปัจจุบนัมีจาํนวนน้อยมาก พบขึนมาวางไข่บา้งบริเวณหาด
ทรายฝังทะเลอนัดามนั ตะวนัตกของไทย จงัหวดัพงังา และจงัหวดัภูเก็ต และหมู่เกาะตรุเตา ไม่เคยมี
รายงานพบเต่ามะเฟืองขึนวางไข่ในบริเวณอ่าวไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

การจําแนกชนิดของเต่าทะเลไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1 แผนผงัแสดงการจาํแนกชนิดเต่าทะเลของไทย (ดดัแปลงมาจาก สุพจน์, 2544) 

 

 

 

- เกล็ดบนหวัตอนหนา้  
(prefrontal) 4 เกล็ด 

- เกล็ดบนกระดองซอ้นกนั 

- เกล็ดบนหวัตอนหนา้ 
 (prefrontal) 2 เกล็ด 

- เกล็ดบนกระดองไม่ ซอ้นกนั 

เต่าตนุ Green turtle 

 
เต่ากระ Hawksbill turtle 

 

- เกล็ดบนกระดองแถวขา้ง 
มี 4 เกล็ด 

- เกล็ดอนัแรกไม่ชิดกบั
เกล็ดขอบคอ (nuchal) 

- เกล็ดบนกระดองแถว
ขา้ง 6-8 เกล็ด  
- เกล็ดอนัแรกชิดกบั
เกล็ดขอบคอ (nuchal) 

- เกล็ดบนกระดองแถว
ขา้ง 5 เกล็ด  
- เกล็ดอนัแรกชิดกบั
เกล็ดขอบคอ (nuchal) 

เต่าหวัฆอ้น 

Loggerhead turtle 

 

เต่าหญา้ 
Olive ridley turtle 

ลกัษณะกระดอง 

-  เป็นสนันูนตามยาว 5 สนั 

-  ไม่มีเกล็ดบนกระดอง 

Carapace

ลกัษณะกระดอง 

-  ไม่เป็นสนันูน 

-  มีเกล็ดคลุมกระดอง 
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2. พฒันาการของไข่และตัวอ่อนของเต่าทะเล 
โครงสร้างของไข่สัตวเ์ลือยคลาน ประกอบดว้ย ตวัอ่อน ถุงหุ้มตวัอ่อนและถุงอลัเลนทอยด ์

(allantoic sac) โคเรียนและถุงไข่แดง ซึงเป็นถุงหุ้มภายนอกตวัอ่อน มีไข่แดง ไข่ขาวและเปลือกไข่
เป็นแหล่งพลงังานและธาตุอาหารสาํคญัต่อการเจริญของตวัอ่อน (ภาพที 2 ) 

 
ภาพที 2 โครงสร้างของไข่สัตวเ์ลือยคลาน ประกอบดว้ย ตวัอ่อน (embryo) ถุงหุม้ตวัอ่อน
 (amnion) และถุงอลัเลนทอยด ์(allantoic sac) โคเรียน (chorion) และถุงไข่แดง (yolk sac)  
ทีมา: Eckert, K. L., Bjorndal, K. A., Abreu-Grobois, F. A., & Donnelly, M. (1999). Research and 

management techniques for the conservation of sea turtles. Pensulvania U.S.A.: Consolidated 

Graphic Communication.  

 

Sotherland และ Rahn (1987) รายงานวา่ ไข่ของสัตวเ์ลือยคลานคลา้ยกบัไข่นกแต่วา่ไข่ของ
สัตวเ์ลือยคลานมีไข่ขาวน้อยกว่าไข่นก ส่วนการเปลียนแปลงในไข่เต่าไดมี้พฒันาการของตวัอ่อน 
(ภาพที 3) 
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ภาพที 3  ภาพวาดประกอบของการเปลียนแปลงในไข่เต่าเกียวกบัพฒันาการของตวัอ่อนตะพาบ
 ไตห้วนั (Chinese Soft-shelled Turtle) ของ 0 วนั (ก), 8 วนั(ข), 14 วนั (ค), 21วนั (ง), 28
  วนั (จ) และ 35วนั (ฉ) chorion avascular ทาํหนา้ทีผลิตเอนไซมก์ารฟักไข่ถูกวาดขึนใน
 ส่วนทีเป็นสีแดง, ถุงอลัเลนทอยด์ (allantoic sac) เป็นสีฟ้าเขม้; AV คือ area vasculosa เป็น
 สีเหลือง , allanto-Chorion เป็นสีนาํตาล, EW คือส่วนของไข่ขาวให้เป็นสีฟ้าอ่อน, VM คือ 
 เยือหุ้มไข่แดง (vitelline membrane) เป็นสีเขียว เยือหุ้มเปลือกไข่และเปลือกไข่ทีไม่ได้
 แสดงใหเ้ห็น                       
ทีมา: Yasumasu, S., Uzawa, M., Iwasawa, A., & Yoshizaki, N. (2010). Hatching mechanism of 

the Chinese soft-shelled turtle Pelodiscus sinensis. Comparative Biochemistry and  Physiology - 

Part B: Biochemistry & Molecular Biology, 155(4), 435-441. 

 

ระบบสืบพนัธ์ุของสัตวเ์ลือยคลานแบ่งออกเป็นส่วนๆ ประกอบด้วย ท่อนาํไข่ (uterine 

tube),  infundibulum, isthmus (utero-tubular junction), มดลูก (uterus) และ ช่องคลอด (vagina)  

(Girling, 2002) โดยกระบวนการสร้างไข่เริมจากการพฒันาของถุงไข่ (follicle) ซึงมีขนาด 2-3 

มิลลิเมตร โดยไข่แดงทีมีขนาด 3-4 เซนติเมตร ไข่แดงทีพฒันาเต็มทีแลว้จะเคลือนตวัสู่ท่อนาํไข่ 
และจะผสมพนัธ์ุกบันาํเชือของเต่าทะเลเพศผูซึ้งถูกเก็บไวใ้นท่อนาํไข่ส่วนตน้ ไข่ทีไดรั้บการผสม
แลว้จะเริมมีการเจริญของเซลล์และเคลือนไปตามท่อนาํไข่โดยการบีบตวัของกลา้มเนือของท่อนาํ-
ไข่เช่นเดียวกบัการบีบตวัของหลอดอาหารและกระตุน้ให้สร้างไข่ขาวขึนลอ้มรอบไข่แดง บริเวณ
ท่อนาํไข่ส่วน infundibulum จากนนัสร้างเปลือกไข่หุ้มอีกชนัหนึงบริเวณ anterior uterus (ภาพที 4) 
ใชเ้วลาประมาณ 18-24 ชวัโมง เต่าหลายชนิดออกไข่ทีมีเปลือกแข็งและเปลือกไข่มีสองชนัหลกัๆ 
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ชนันอกของเปลือกไข่เรียกวา่ calcium layer และชนัในเรียกวา่ membrane layer (Packard, 1980; 

Palmer และ Guillette, 1992)  

 

 
ภาพที 4 แสดงลกัษณะโครงสร้างของท่อนาํไข่ (oviduct) ของเต่าสแนปปิง (Chelydra serpentine)   
 ประกอบดว้ย infundibulum ซึงเป็นส่วนท่อนาํไข่ส่วนตน้เป็นบริเวณทีสร้างไข่ขาว ส่วน
 anterior uterus เป็นบริเวณส่วนทีสร้างเปลือกไข่และ posterior uterus คือท่อนาํไข่ส่วน
 ปลาย  

 ทีมา: AlKindi, A. Y. A., Mahmoud, I. Y., Woller, M. J., & Plude, J. L. (2006). Oviductal 

morphology in relation to hormonal levels in the snapping turtle, Chelydra serpentina. Tissue and 

cell, 38(1), 19-33. 

 

การพฒันาของตวัอ่อนในไข่เต่าทะเลจะเริมเจริญแบ่งเซลล์และเริมยึดเกาะติดกบัส่วนเยือ-

หุ้มเปลือกไข่บริเวณส่วนบนของไข่เต่า ในช่วงประมาณ 6-12 ชวัโมง หลงัจากทีแม่เต่าวางไข่แลว้
ซึงสังเกตได ้จากเปลือกไข่บริเวณบนเริมเปลียนเป็นสีขาวขุ่น โดยเริมเป็นจุดดา้นบนและจะเพิมวง
กวา้งขึนเรือยๆ โดยพฒันาการของตวัอ่อนเต่าตนุและเต่าหญา้เกิดขึนในแต่ระยะ (Chantrapornsyl, 

1992) เมือตวัอ่อนเจริญได ้12 วนั จะพฒันาส่วนหวัโต ลูกตาเห็นไดช้ดัเจน หวัใจและอวยัวะภายใน
เริมชดัเจน เมืออาย ุ15 วนั ส่วนของรยางคเ์ริมยนืออกแต่ยงัไม่เป็นรูปขา หางยาว กระดูกสันหลงัเริม
ปรากฏชดัขึน เมืออาย ุ25 วนั เริมปรากฏการแบ่งเกล็ดบนกระดอง ขาหนา้ขาหลงัเห็นไดช้ดัเจน หาง
ค่อนขา้งยาว เมืออายุได ้30 วนั ส่วนหางหดสันลง เกล็ดบนกระดองชดัเจนและเริมมีสีเขม้ อวยัวะ
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ทุกส่วนครบถว้นแต่ลกัษณะบางนิมอายุ 40 วนั ทุกอยา่งเจริญครบถว้นสีสันเหมือนลูกเต่าแรกเกิด
ทุกอยา่งเพียงแต่ขนาดเล็กกวา่  

การสร้างเปลือกไข่เริมตน้จากจุดกาํเนิด (primary spherite) ซึงติดกบัเยือเปลือกไข่และมี
การตกผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เป็นแบบอะราโกไนต์ เรียงตวัในแนวรัศมี (ภาพที 5) 
(Baird และ Solomon, 1979)  

 
ภาพที 5 โครงสร้างพืนฐานของเปลือกไข่ (ก) ไข่นกแพนกวิน (ข) ไข่นกกระจอกเทศ (ค) ไข่เต่า 
  (ง) ไข่จระเข ้(ก และ ข ดดัแปลงจาก Mikhailov, 1987b; ค และ ง ดดัแปลงจาก Mikhailov, 
  1996) 

 

เปลือกไข่ทวัๆ ไป ประกอบดว้ย 3 ชนั คือ ชนั calcareous layer จะอยู่ในชนันอกของ
เปลือกไข่ ถดัมาคือชนั fibrous shell membrane มีลกัษณะเป็นเส้นใย และชนัใน inner boundary 

layer ทาํหนา้ทีถ่ายเทอากาศระหวา่งภายในไข่ออกสู่สิงแวดลอ้มภายนอก (ภาพที 6) 
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ภาพที 6 แผนผงัแสดงส่วนประกอบของไข่ (ภาพตดัขวาง)  
ทีมา: Packard, M. J., & Demarco, V. G. (1991). Eggshell structure and formation in eggs of 

oviparous reptiles. Egg incubation: Its effects on embryonic development in birds and reptiles, 

United Kingdom: Cambridge University Press. 

  

 

 

3. โครงสร้างผลกึอะราโกไนท์และแคลไซด์ทพีบในเปลอืกไข่เต่าทะเล 
 อะราโกไนท ์

สูตรเคมีคือ CaCO3 มีระบบผลึกแบบ orthorhombic ลกัษณะผลึกมี 4 แบบ คือ 

     1. ปิรามิดรูปเข็ม เป็นปริซึมแนวตงัส่วนปลายถูกตดั โดยรูปผสมของปิรามิดคู่และ
ปริซึมมกัเกิดเป็นกลุ่มแผรั่ศมี 

     2. แท่ง เป็นระนาบเด่นซึงถูกตดัดว้ยระนาบและปริซึมทรงเตียในระนาบ 

     3. ปริซึมรูปหกเหลียมตดัปลายดว้ยระนาบฐาน รูปผลึกเกิดจากการแทรกในแนวระนาบ
ทงั 3 แถว 

     4. ทิศทางทีต่างกนั เนืองจากมุมของปริซึมไม่เท่ากบั 60 หน้า ประกอบหน้าแฝดของ
ปริซึมมกัทาํมุมกลบั (>180 องศา) และพบผลึกรูปไตหรือรูปแท่ง มีความถ่วงจาํเพาะเท่ากบั 2.95 มี
ความแขง็เท่ากบั 3.5-4 อาจไม่มีสี ขาว เหลืองอ่อนหรือสีพืนอ่อนๆ อะราโกไนทมี์ความสัมพนัธ์กบั
แคลเซียมคาร์บอเนตทีบริสุทธิ ซึงถา้มีสตรอนเทียมหรือตะกวั เพียงเล็กนอ้ยเขา้แทนทีแคลเซียมใน
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โครงสร้างเมือไดรั้บความร้อนสูงกว่า 400 องศาเซลเซียสจะเปลียนรูปผลึกเป็นแบบแคลไซด์และ
แคลไซด์จะสามารถเปลียนไปเป็นอะราโกไนทไ์ด ้ในสภาวะความดนัสูง อุณหภูมิตาํ อะราโกไนท์
เสถียรมากกวา่แคลไซดแ์ต่ในสภาวะปกติแคลไซดเ์สถียรมากกวา่อะราโกไนท ์

 

แคลไซด ์

สูตรเคมีคือ CaCO3 มีระบบผลึกแบบ hexagonal-R มีรูปร่างหลายแบบและค่อนขา้ง
ซบัซ้อน ลกัษณะผลึกมี 3 แบบคือ แบบแท่ง แบบแปดหนา้และแบบสามเหลียมดา้นไม่เท่า มีความ
ถ่วงจาํเพาะเท่ากับ 2.71 มีความแข็งเท่ากบั 3 โครงสร้างแคลไซด์ ประกอบด้วย CaO 56.0 

เปอร์เซ็นตแ์ละ CO2 44.0 เปอร์เซ็นต ์อาจเกิดการแทนทีของแคลเซียมดว้ยแมงกานีสไอออน เฟอรัส
ไอออนและแมกนีเซียมไอออน แคลไซด์พบส่วนใหญ่เป็นแร่ธาตุและองคป์ระกอบของหินปูน หิน
อ่อน  
 

4. หลกัการทาํงานของกล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด  
เป็นการใช ้electron gun ทาํหนา้ทีผลิตกลุ่มอิเล็กตรอนปฐมภูมิ (primary electron beam) 

ซึงลาํอิเล็กตรอนถูกโฟกสัให้มีความเขม้ขึนจนมีพลงังานประมาณ 2-50 กิโลโวลต์และเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางเล็กลงโดยการยิงผ่านคอนเดนเซอร์เลนส์ (condenser lens) จนมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 2-10 มิลลิเมตรและสแกนนิงคอยด์ (scanning coil) ทาํหน้าทีควบคุมการกวาดของลาํ
อิเล็กตรอนใหก้วาดจากซ้ายไปขวา เมือสุดก็เลือนลงอีกขนัและกวาดจากซ้ายไปขวาอีกครังจนครบ
เฟรม การกวาดลาํอิเล็กตรอนนีเรียกวา่ raster scan และเมือครบเฟรมแลว้จะไปเริมสแกนใหม่ทีจะ
แรกใหม่ จากนนัลาํอิเล็กตรอนจะถูกโฟกสัให้ตกลงบนผิวตวัอย่างโดยผ่าน objective lens วิง
กระทบพืนผวิของวตัถุ ทาํใหมี้การสะทอ้นกลบัของพลงังานในภาพแบบต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
(มยวุา, 2548) คือ  

4.1 การชนของอิเล็กตรอนแบบไม่ยดืหยุน่ (Inelastic scattering)   

- Secondary electron (SE) 
- Characteristic X-ray 

- Auger electron (AE) 
- Bremsstrahlung (continuous X-ray) 

- Transmitted electron (TE) 
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- Electron-hole pairs 

- Ultraviolet 

- Cathode luminescence 

4.2 การชนของอิเล็กตรอนแบบยดืหยุน่ (Elastic scattering) 

- Back scattered electron (BSE) 
              สัญญาณทีนิยมนาํมาใชป้ระโยชน์ทางชีววิทยาจากการศึกษาดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์

อิเล็กตรอนแบบส่องกราดมี 3 ชนิด (ภาพที 7) คือ 

 

 

ภาพที 7 ลกัษณะการกระเจิงของอิเล็กตรอนแบบต่างๆ ในระดบัความลึกของตวัอยา่งทีระดบั 
   ต่างกนั                      
ทีมา: Scanning Electron Microscopy & Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy. [Online]. 

Accessed 14 April 2013. Available from http://surfgroup.be/semedx 

 
1) อิเล็กตรอนแบบกระเจิงกลบั (back scattered electron; BSE) เป็นอิเล็กตรอนทีเกิดจาก

การทีลาํอิเล็กตรอนปฐมภูมิวิงเขา้ชนกบัชินงาน โดยสูญเสียพลงังานให้กบัอะตอมใน
ชินงานเพียงบางส่วน แล้วเกิดการกระเจิงกลับออกมาจากชินงาน ซึงพลงังานของ
อิเล็กตรอนชนิดนีจะมีค่าตังแต่พลังงานของอิเล็กตรอนปฐมภูมิไปจนถึงพลังงาน
อิเล็กตรอนทุติยภูมิ ค่าพลงังานต่างๆทีกระเจิงกลบัมานนัจะขึนกบัเลขมวลอะตอมของ
ธาตุทีเป็นองค์ประกอบในชินงาน ดงันนัอิเล็กตรอนชนิดนีจึงสามารถใช้สร้างภาพที
แสดงความแตกต่างของธาตุได ้โดยแสดงในรูปแบบของความเขม้ และความสวา่งของ
ภาพทีเกิดขึนในแต่ละบริเวณ ใช้ในการวิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุทีเป็น
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องค์ประกอบในชินงาน ภาพทีไดจ้าก BSE เรียกวา่ back scattered electron image 

(BSI) 

2) อิเล็กตรอนทุติยภูมิ  (secondary electron; SE) เป็นอิเล็กตรอนพลงังานตาํทีเกิดจาก
อิเล็กตรอนปฐมภูมิชนทาํใหอิ้เล็กตรอนทาํใหอิ้เล็กตรอนทีผิวตวัอยา่งหลุดออกมา โดย
จะหลุดออกจากผวิตวัอยา่งทีความลึกจากพืนผิวตวัอยา่งไม่เกิน 10 นาโนเมตร ให้ภาพ
ทีมีรายละเอียดสูง ความเขม้ของSE ขึนอยูก่บัมุมทีอิเล็กตรอนปฐมภูมิตกใส่และสภาพ
พนืผวิตวัอยา่ง ภาพทีไดจ้าก SE เรียกวา่ secondary electron image (SEI) 

3) characteristic X-rays เกิดจากการทีเมืออิเล็กตรอนวงในของธาตุตวัอย่างถูกชน โดย
อิเล็กตรอนปฐมภูมิจนหลุดออกไป ทาํให้อิเล็กตรอนในระดบัชนัโคจรต่างๆ (K, L, M, 

…) ไดรั้บพลงังานมากพอจนหลุดออกจากวงโคจร ทาํให้อิเล็กตรอนทีระดบัพลงังาน
สูงกวา่ลดระดบัพลงังานลง โดยอิเล็กตรอนจากชนัโคจรถดัไปเขา้มาแทนที พร้อมกนั
นีก็จะปล่อยพลงังานในรูปของ X-rays ออกมา พลงังานของ X-rays ทีไดจ้ะขึนอยูก่บั
พลงังานเฉพาะตวัทีอิเล็กตรอนนีปลดปล่อยออกมาซึงจะแตกต่างกนัไปในแต่ละธาตุ
เรียกว่า characteristic X-rays ดงันันจึงสามารถวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบทีผิว
ตวัอยา่งไดท้งัในเชิงคุณภาพและปริมาณ จากพลงังานหรือความยาวคลืนของ X-rays ที
เกิดขึน โดยค่าพลงังานนีจะขึนกบัเลขอะตอมของธาตุ ซึงจะใชห้วัวดัรังสีเอ็กซ์ (EDS) 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบกบักลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด (SEM) 

  ภายในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด (SEM) จะมีหัวตรวจวดัสัญญาณจะ
ตรวจวดัสัญญาณต่างๆ ทีเกิดขึน เช่น อิเล็กตรอนทุติยภูมิ หรือ backscatter electron เมืออิเล็กตรอน
เคลือนเขา้สู่หวัวดัสัญญาณจะถูกเร่งให้เคลือนทีเขา้ชน scintillator (ทาํจาก CaF2) ทาํให้เกิดโฟตอน 
ซึงจะถูกส่งไปตาม light guide เพือเปลียนสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้าและนาํไปขยายสัญญาณ
ต่อไปแลว้ส่งสัญญาณไปแสดงบนจอภาพ cathode ray tube (CRT) (ภาพที 8) ภาพทีไดจ้ะเป็นภาพ 
3 มิติ 
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ภาพที  8 ส่วนประกอบต่างๆภายในกล้อง จุลทรรศน์อิ เล็กตรอนแบบส่องกวาด  (SEM)               
ทีมา: กล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด. [ออนไลน์]. สืบคน้เมือ 14 เมษายน 2556. จาก 

http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit4-5.html 

 

 

การวิเคราะห์ธาตุโดยใชห้ัวตรวจวดั EDX สามารถวิเคราะห์ทงัเชิงคุณภาพ (qualitative) และเชิง
ปริมาณ (quantitative) โดยมีรายละเอียดดงันี (มยวุา, 2548; สุรัสวดี, 2552) 

ก. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (qualitative)  เป็นการอ่านค่าพลงังานของรังสีเอ็กซ์บนสเปคตรัม
การกระจายพลงังานของรังสีเอ็กซ์ทีตรวจวดัไดซึ้งจะรายงานค่าความเขม้ของรังสีบนแกน
ตงัและค่าพลงังานของรังสีบนแกนแนวนอน พลงังานของรังสีเอ็กซ์ทีคายออกมาเนืองจาก
การเปลียนระดบัพลงังานของอิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุหนึงๆ จะมีความเฉพาะเจาะจง
ในแต่ละธาตุ แมว้่าจะมีการซ้อนทบักนัของตาํแหน่งพีค ส่วนใหญ่สามารถทราบไดว้่ามี
ธาตุใดเป็นส่วนประกอบ โดยพิจารณาจากตาํแหน่งและความเขม้ของพีคขา้งเคียง (ภาพที 
9) 
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ภาพที 9 สเปคตรัมการกระจายพลงังานของรังสีเอก็ซ์ทีไดจ้ากการวเิคราะห์ EDX 

ทีมา: หสัวภิา หมายมนั. กล้องจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด. ศูนยเ์ครืองมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง [ออนไลน์]. สืบค้นเมือ 30 กันยายน 2557. จาก 

http://www.mfu.ac.th/center/stic/index.php/micro-analysis-instrument-menu/item/96-scaning-

electron-microscrope.html 

 

ข. การวเิคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative)  นิยมทาํโดยวดัปริมาณรังสีเอ็กซ์ทีเกิดขึนจากธาตุที
ต้องการวิเคราะห์ในสารมาตรฐาน  ซึงอาจเป็นสารบริสุทธิหรือของผสมทีทราบ
องคป์ระกอบแน่นอน เปรียบเทียบกบัปริมาณทีเกิดขึนจากธาตุทีตอ้งการวิเคราะห์ในสาร
ตัวอย่างซึงการวดัต้องทาํในสภาวะของลําอิเล็กตรอนและสภาวะอืนๆภายในกล้อง
จุลทรรศน์เหมือนกนั โดยใช้หวัตรวจวดั EDX และแสดงผลการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ
เป็นตารางของธาตุทีตรวจพบ โดยจบัสัญญาณไดจ้ากอิเล็กตรอนทีหลุดออกจากอะตอม
ของธาตุในระดบัพลงังาน (K, L, M, …) และแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์โดยนาํหนักและ
เปอร์เซ็นตโ์ดยอะตอม 

ซึงหลกัการทาํงานก็จะเริมตน้จากให้อิเล็กตรอนพลงังานสูง 50-200 กิโลโวลต ์ ทีผลิตจาก 

electron gun เคลือนทีเขา้ชนกบัสารตวัอยา่งทีตอ้งการศึกษาวิเคราะห์ เมืออิเล็กตรอนทาํอนัตรกิริยา
กบัอิเล็กตรอนในอะตอมของสารตวัอยา่งจะเกิดการถ่ายเทพลงังานระหวา่งกนั ทาํให้อิเล็กตรอนใน
อะตอมมีพลงังานสูงขึน และหากพลังงานนันมากพอที จะเอาชนะพลังงานยึดเหนียว (binding 

energy) ของอิเล็กตรอนกับนิวเคลียสอิเล็กตรอนจะหลุดออกไปจากอะตอมกลายเป็น
อิเล็กตรอนอิสระ 
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ภาพที 10 ระดบัพลงังานของธาตุจากวงอิเล็กตรอนวงในถึงวงนอก คือ K, L และ M ตามลาํดบั  
   ซึงระดบัพลงังานของอิเล็กตรอนจะเพิมขึนจากอิเล็กตรอนวงในสู่วงนอกสุด 

ทีมา: หลักการทาํงานของ Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy. [ออนไลน์]. สืบคน้เมือ 30 
กนัยายน 2557. จาก http://cleverich.com/xrf_work.html 

 

เมืออิเล็กตรอนหลุดออกไปจากอะตอมจะเกิดช่องว่างในชนัพลงังานนนั อะตอมจะอยู่ใน
สภานะกระตุน้  (excited state) เป็นสภาวะทีไม่เสถียร อิเล็กตรอนทีอยูใ่นระดบัพลงังานทีสูงกวา่จะ
เคลือนทีเขา้มาแทนทีเพือทาํให้อะตอมกลบัเขา้สู่สถานะพืน (ground state) ซึงการเปลียนระดบัขนั
พลังงานจากชันทีมีระดับพลงังานสูงมาสู่ชันทีมีพลงังานตาํ อิเล็กตรอนจะคายหรือปลดปล่อย
พลงังานส่วนเกินนันออกมาเมือให้มีระดับพลังงานเท่ากบัชันพลงังานทีใหม่และพลงังานทีถูก
ปลดปล่อยออกมานนัจะอยู่ในรูปของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าทีมีระดบัพลงังานหรือความยาวคลืนตรง
กบัช่วงของรังสีเอก็ซ์ (ภาพที 10) 

 
5. หลกัการทาํงานของเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน (X-ray diffraction: XRD)  

เอกซ์เรยดิ์ฟแฟรกชนัเป็นเทคนิควเิคราะห์เชิงคุณภาพ ใชใ้นการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์ทีไม่
ทาํลายสารตวัอยา่ง (non-destructive method) โดยใชห้ลกัการเลียวเบนของรังสีเอ็กซ์ ทีตกกระทบ
หนา้ผลึกของสารตวัอยา่งทีมุมต่างๆ กนั ซึงรังสีเอ็กซ์จดัเป็นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีมีความยาวคลืน
สัน อยู่ระหว่าง 0.01 ถึง 10 นาโนเมตร จึงเป็นคลืนทีมีพลังงานมาก  มีอาํนาจทะลุทะลวงสูง 
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(ศนัศนีย,์ 2557) ผลการวิเคราะห์ทีได้จะถูกนาํไปเปรียบเทียบกบัฐานขอ้มูลมาตรฐาน เพือระบุ
องคป์ระกอบของสารตวัอยา่งดว้ยเครือง X-ray diffractrometer (ภาพที 11) 

 

 

ภาพที 11 แสดงเครืองมือ X-ray diffractrometer (XRD) 

ทีมา: ศูนยบ์ริการเครืองมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั.  X-ray Diffractrometer (XRD). [ออนไลน์]. สืบคน้เมือ 30 กนัยายน 2557. จาก 
http://www.kmitl.ac.th/sisc/XRD/GettingStratOf_XRD1.htm 

 

5.1 หลกัการและวธีิการวเิคราะห์ 

         วสัดุทีเป็นผลึกคือวสัดุทีมีการจดัเรียงตวัของอะตอมภายในโครงสร้างอย่างเป็น
ระเบียบ ซึงการจดัเรียงตวัของอะตอมภายในผลึกจะมีลกัษณะเป็นระนาบเส้นตรงขนานกนั ซึงแต่
ละระนาบจะอยู่ห่างกนัเป็นระยะ d (ภาพที 12)ซึงค่าระยะห่าง d จะมีค่าแตกต่างกนัไปขึนกับ
ธรรมชาติของผลึก ในปี ค.ศ.1912 W.H. Bragg และ W.L. Bragg ไดเ้สนอแนวคิดวา่เมือรังสีเอ็กซ์ 
ตกกระทบระนาบของอะตอมภายในผลึกทีมุมตกกระทบ Theta รังสีเอ็กซ์บางส่วนจะเกิดการ
สะทอ้นกลบั (เลียวเบน) ทีมุมสะทอ้น Theta เท่ากบั มุมตกกระทบ ซึงความสัมพนัธ์ของค่าตวัแปร
ต่างๆ ถูกเสนอในรูปสมการทีเรียกวา่ " Bragg 's Law " 

n = 2d sin  
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โดยที      λ แทน ความยาวคลืนของรังสีเอก็ซ์ 
                n แทน ลาํดบัการสะทอ้น 

                          d แทน ระยะห่างระหวา่งระนาบ 

 θ แทน มุมทีเกิดการเลียวเบน 

 
 

ภาพที 12 การเลียวเบนของรังสีเอก็ซ์ในผลึกตามแนวคิดของ Bragg's Law 
ทีมา: ศูนยเ์ครืองมือวิทยาศาสตร์เพือมาตรฐานและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี. การวิเคราะห์องค์ประกอบสารด้วยเทคนิคการเลียวเบนของรังสีเอ็กซ์ . [ออนไลน์].  
สืบคน้เมือ 30 กนัยายน 2557. จาก http://science.kmutt.ac.th 

 
สําหรับเทคนิคการกระเจิงรังสีเอ็กซ์นนัอาศยัหลกัการของ Bragg เมือรังสีเอ็กซ์พลงังาน

เดียวตกกระทบผลึกหรือโครงสร้างทีมีการจดัเรียงตวัเป็นระนาบของอะตอมอยา่งมีระเบียบ จะเกิด
การสะทอ้นบนระนาบของผลึก และเมือผลต่างของระยะทางเดินของรังสีเอ็กซ์มีค่าเท่ากบัจาํนวน
เท่า (n) ของความยาวคลืนของรังสีเอ็กซ์ (λ) จะทาํให้เกิดรูปแบบการเลียวเบนของรังสี ซึงรูปแบบ
ดงักล่าวเรียกวา่ Diffraction pattern ดงันนัเมือเราทราบความยาวคลืน และวดัมุมทีเกิดการเลียวเบน 
(θ) เราก็สามารถคาํนวณหาค่าระยะระหวา่งระนาบของผลึกได ้(d) (ภาพที 12) 
  โดยแหล่งกาํเนิดรังสีเอ็กซ์จะมาจาก X-ray tube ทีมีขวัแอโนดเป็น Cu นิยมใชเ้ทคนิคการ
เลียวเบนรังสีเอก็ซ์ เพือหาโครงสร้างของอะตอม หรือโมเลกุลในธาตุ หรือสารประกอบทีมีการเรียง
ตวัเป็นระเบียบซาํๆ กนั เช่น เพชร โซเดียมคลอไรด์ รวมทงัชีวโมเลกุลทีมีโครงสร้างซบัซ้อน เช่น 
โปรตีน กรดนิวคลีอิก เป็นตน้ 
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เทคนิคทีใชห้ลกัการการเลียวเบนของรังสีเอก็ซ์นีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 เทคนิค ไดแ้ก่   

            1.single-crystal methods ใช้ในการตรวจวดัโครงสร้างอะตอม (ความสมมาตร ตาํแหน่ง 
ช่องวา่ง เป็นตน้) ซึงวิธีการดงัเดิมนนั (laue method ) จะใชผ้ลึกติดอยูก่บัทีและทาํการเปลียนแปลง
ค่าความยาวคลืนของรังสีเอ็กซ์ เมือฉายลาํรังสีให้ตกลงบนผลึกเดียว ทาํการบนัทึกผลการเลียวเบน
ลงบนแผ่น Photographic plate ซึงใช้ในการบนัทึกค่าความเขม้และตาํแหน่งของรังสีทีเกิดการ
เลียวเบน แต่ในปัจจุบนันนัจะทาํให้ผลึกเกิดการหมุนและอาศยัความกา้วหน้าของเทคโนโลยีของ
กลอ้งกา้วขา้มขีดจาํกดัของการตรวจวดัปริมาณของรังสีทีเลียวเบนจากวิธีการดงัเดิม วิธีการนีจะใช้
รังสีเอก็ซ์ทีมีความยาวคลืนค่าเดียวแต่อาศยัการเปลียนมุม q โดยการเคลือนทีของผลึกซึงอยูบ่นแท่น
หมุน แลว้ใช้ diffractometer และคอมพิวเตอร์ในการเก็บรวบรวมและจดัการขอ้มูล ซึงให้ผลทีมี
ความแม่นยาํมากกวา่  

2. powder method  วิธีการนีจะใชใ้นการระบุแร่ธาตุ โดยจะใช้บอกองค์ประกอบและ
ตรวจวดัความสัมพนัธ์ของธาตุทีมีอยูใ่นสารผสม เช่นเดียวกบั single-crystal methods คือ แต่เดิมนนั
จะใช้เทคนิคของการถ่ายภาพในการบนัทึกขอ้มูลการเลียวเบน แต่ในปัจจุบนัจะใช้เครืองมือที
เรียกวา่  X-ray powder diffractometer และยงัสามารถช่วยแกปั้ญหาทีเกิดขึนในการเตรียมตวัอยา่ง
ผลึกแลว้ไม่สามารถใชว้ธีิการแรกในการตรวจวดัได ้    
  

5.2 การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกในสารตวัอย่างเทียบกบัฐานขอ้มูลมาตรฐาน (phase 

analysis) 

         รูปแบบการเลียวเบนรังสีเอ็กซ์ของวฏัภาคทีเป็นผลึกจะมีลกัษณะแตกต่างกนัขึนกบั
การจดัเรียงตวัของอะตอมภายในผลึก ดงันนัรูปแบบการเลียวเบนรังสีเอ็กซ์ จึงสามารถใช้เป็นตวั
ชีบอกไดว้า่สารตวัอยา่งนนัประกอบดว้ยวฏัภาคทีเป็นผลึกชนิดใดบา้ง  
 

5.3 การวเิคราะห์องคป์ระกอบในสารตวัอยา่งในเชิงปริมาณ (quantitative analysis) 

         ความเขม้ของพีคการเลียวเบนรังสีเอ็กซ์จะเป็นค่าทีแปรผนัตามปริมาณของวฏัภาคที
เป็นผลึกภายในสารตวัอยา่ง ดงันนัจึงสามารถใชค้่าความเขม้ของพีคคาํนวณหาปริมาณของวฏัภาค
องคป์ระกอบต่างๆ ในสารตวัอยา่งได ้
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6. เนือเยอื (tissues) 
เนือเยือ หมายถึง กลุ่มของเซลล์ทีมีลกัษณะอยา่งเดียวกนัมารวมกนั เพือทาํหน้าทีอย่าง

เดียวกนัในอวยัวะใดๆ ทีอยูภ่ายในร่างกาย เนือเยือของสัตวช์นัสูงประกอบดว้ยเซลล์ต่างๆ หลาย
ชนิด แต่ละชนิดมีหนา้ทีเฉพาะอยา่ง เนือเยือพืนฐานของร่างกายมนุษย ์ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 

เนือเยอืบุผวิ เนือเยอืเกียวพนั เนือเยอืกลา้มเนือ และเนือเยอืประสาท (กนกธร, 2546) 
 

เนือเยอืบุผวิ (epithelial tissue) 
เนือเยือบุผิวเป็นกลุ่มเซลล์ทีบุอยูต่ามโครงสร้างต่างๆ ของร่างกาย เช่น ผิวหนงั ช่องวา่ง

และท่อภายในร่างกาย นอกจากนียงัรวมถึงอวยัวะภายใน และส่วนทีทาํหนา้ทีคดัหลงั เช่น ต่อม
ต่างๆ เป็นตน้ ส่วนผิวทีไม่ติดกบัโครงสร้างอืนจะติดกบัช่องวา่ง ส่วนอีกดา้นหนึงยึดไวก้บัเนือเยือ
เกียวพนัซึงเป็นฐานดา้นล่าง (basement membrane) ซึงเป็นส่วนทีทาํหนา้ทีคาํจุน และแยกเนือเยือบุ-

ผวิออกจากเนือเยอืเกียวพนัทีอยูท่างดา้นล่าง 
 

1) หนา้ทีของเนือเยอืบุผิว 

                           1.1 ป้องกนัโดยการปกคลุมอวยัวะภายนอกร่างกาย เช่น หนงักาํพร้า และอวยัวะ
ภายใน ไดแ้ก่เยอืบุอวยัวะภายในและช่องต่างๆ ภายในร่างกาย 

                           1.2 เป็นเนือเยอืทีมีคุณสมบติัรับความรู้สึก เช่น ภายในจมูกรับกลิน ผวิหนงั  
1.3 ทาํหนา้ทีในการดูดซึม คือ เยอืบุลาํไส้ 

                           1.4 เป็นเนือเยอืพิเศษสาํหรับขบัสิงต่างๆ เช่น ต่อมเหงือ ต่อมนาํลาย ฯลฯ 

 

2) ชนิดของเนือเยอืบุผิว 

               เนือเยือบุผิวจาํแนกตามโครงสร้างเป็น 2 ชนิด คือ จาํแนกตามจาํนวนชนัของ
เซลล์และรูปร่างของเซลล์ สําหรับการจาํแนกตามจาํนวนชนัของเซลล์นนัมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

เนือเยอืบุผวิชนัเดียว (simple epithelial) ซึงมีเซลลเ์รียงตวักนัเพียงชนัเดียว และเนือเยือบุผิวหลายชนั 

(stratified epithelial) ซึงประกอบดว้ยเซลล์เรียงตวักนัหลายชนัซ้อนกนั ส่วนรูปร่างของเซลล์
เนือเยอืบุผวิมี 3 ลกัษณะ คือ เซลลแ์บน (squamous) เซลลมี์รูปร่างแบน เซลล์รูปลูกบาศก์ (cuboidal) 

เซลลจ์ะมีรูปร่างกวา้งและสูงพอๆ กนั และเซลล์รูปแท่ง (columnar) เซลล์มีรูปร่างสูง การแบ่งชนิด
ของเนือเยือบุผิว เมือพิจารณาตามจาํนวนชนัของเซลล์ และรูปร่างของเซลล์ สามารถจาํแนกได้
ดงัต่อไปนี (ภาพที 13) 
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ภาพที 13 เนือเยอืบุผวิชนิดต่างๆ                                               
ทีมา: เนือเยือ. [ออนไลน์]. สืบคน้เมือ 4 ธนัวาคม 2557. จากวกิิพีเดีย  http://th.wikipedia.org/wiki/

เนือเยอื 

2.1 เนือเยือบุผิวเซลล์แบนชนัเดียว (simple squamous epithelium) เป็นเนือเยือทีมีเซลล์
แบนเรียงตวักนัชนัเดียว ไดแ้ก่ เยือบุถุงลมภายในปอด เยือบุช่องทอ้ง เยือบุหลอดเลือดเยือบุหลอด
นาํเหลือง 

2.2 เนือเยือบุผิวเซลล์รูปลูกบาศก์ชนัเดียว (simple cuboidal epithelium) เป็นเนือเยือทีมี
เซลลรู์ปลูกบาศก ์เรียงตวักนัชนัเดียว ไดแ้ก่ท่อไต ท่อและส่วนทีทาํหนา้ทีคดัหลงัของต่อมขนาดเล็ก 

เยอืบุผวิรังไข่ 
2.3 เนือเยือบุผิวเซลล์รูปแท่งชนัเดียว (simple columnar epithelium) เป็นเนือเยือทีมีเซลล์

รูปแท่งเรียงตวักนัชนัเดียว ไดแ้ก่ เยอืบุผวิลาํไส้ กระเพาะอาหาร ถุงนาํดี ท่อนาํดี และท่อนาํไข่ 
2.4 เนือเยือบุผิวเซลล์รูปแท่งชนัเดียวเทียม (pseudostratified epithelium) เป็นเนือเยือทีมี

เซลลเ์รียงตวักนัชนัเดียว เป็นเซลล์รูปแท่งทีแต่ละเซลล์สูงไม่เท่ากนั จึงทาํให้เห็นเป็นเซลล์ซ้อนกนั
หลายชนั ไดแ้ก่ กล่องเสียง โพรงจมูก โพรงอากาศรอบจมูก คอหอยและหลอดลม 

2.5 เนือเยือบุผิวเซลล์แบนหลายชนั (stratified quamous epithelium) เป็นเนือเยือทีมีเซลล์
แบนเรียงตวัซ้อนกนัหลายชนั ไดแ้ก่ ปาก คอหอย หลอดอาหาร กล่องเสียง จมูก ช่องคลอด
ช่องทวารหนกั 

2.6 เนือเยอืบุผิวเซลล์รูปลูกบาศก์ หลายชนั (stratified cuboidal epithelium) เป็นเนือเยือทีมี
เซลลรู์ปลูกบาศก ์เรียงตวัซอ้นกนัหลายชนั ไดแ้ก่ ต่อมนาํลาย ต่อมนาํนม ท่อของต่อมเหงือ 
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2.7 เนือเยือบุผิวเซลล์รูปแท่งหลายชนั (stratified columnar epithelium) เป็นเนือเยือทีมี
เซลลรู์ปแท่งเรียงตวัซอ้นกนัหลายชนั ไดแ้ก่ ท่อทางเดินปัสสาวะของเพศชาย ท่อของต่อมนาํนม 

2.8 เนือเยือบุผิวเปลียนรูปได ้ (transitional epithelium) เนือเยือชนิดนีมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กบัเนือเยอืสองชนิด คือ เนือเยอืบุผวิเซลลแ์บนหลายชนั และเนือเยือบุผิวเซลล์รูปลูกบาศก์หลายชนั 

ขึนอยูก่บัการเหยยีดตวัของอวยัวะ ไดแ้ก่ กระเพาะปัสสาวะ ส่วนบนของท่อปัสสาวะ 

 
7. งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

7.1 งานวจิยัเกียวกบัเปลือกไข่ 
Al-Bahry และคณะ (2011) ศึกษาโครงสร้างและธาตุองค์ประกอบของเปลือกไข่เต่าหัว

ฆอ้น (Caretta caretta) ประเทศโอมาน พบวา่ มีเปลือกไข่อยูส่ามชนั คือเปลือกไข่ชนันอก เรียกวา่ 
outer calcareous layer ประกอบเป็นผลึกกอ้นกลม (nodular) มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกนั ผลึกจะ
รวมตวัเป็นกอ้น แต่ละกอ้นอยูติ่ดกนัอยา่งหลวมๆส่งผลให้เกิดช่องวา่งและรูเปิดมากมาย ในแต่ละ
กอ้นกลมประกอบขึนมาจากผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ทีอยูใ่นรูปผลึกอะราโกไนท ์99 

เปอร์เซ็นต ์และแคลไซด ์1 เปอร์เซ็นต ์ส่วนเปลือกไข่ชนักลาง (middle layer) ประกอบดว้ยชนัทีมีรู
เปิดจาํนวนมากเชือมระหวา่งเปลือกไข่ชนันอกและชนัใน รูปผลึกของเปลือกไข่ชนักลางมีลกัษณะ
เป็นผลึกผสมระหวา่งอสัณฐาน (amorphous) กบัผลึกรูปอะราโกไนท ์62 เปอร์เซ็นต ์และแคลไซด์ 
38 เปอร์เซ็นต ์ส่วนเปลือกไข่ชนัใน (inner shell membrane) ประกอบดว้ยโครงสร้างของเส้นใยที
สานเป็นร่างแหทีเกิดจากผลึกเกลือทีอยูใ่นรูปเฮไลต ์(halite) และซิลไวท ์(Sylvite) จากการทาํเทอร์
โมกราวิเมตทรี (thermogravimetry) เพือศึกษาความบริสุทธิของผลึกจากเปลือกไข่ชันนอก 
พบว่าอะราโกไนท์สามารถเปลียนรูปไปเป็นแคลไซท์ได ้เมือทาํการระเหยนาํออกทีอุณหภูมิ 425 

องศาเซลเซียส ความดนัปกติและแคลไซท์เปลียนไปอยู่ในรูปของแคลเซียมออกไซด์ เมือระเหย
คาร์บอนไดออกไซด์ออกที 814 องศาเซลเซียส การเลียวเบนของอิเล็กตรอนไดรั้บการยืนยนัจาก
การพบผลึกโซเดียมคลอไรด์ ในรูปของเฮไลต์ซึงมีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัในร้อยละของ
องคป์ระกอบและการจดัเรียงผลึกในเปลือกไข่ทงัสามชนั 

Sahoo และคณะ (2010) ศึกษาโครงสร้างของเปลือกไข่ทีไม่ไดรั้บการผสมของเต่าหญา้ใน
ประเทศอินเดีย ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน พบวา่เปลือกไข่มีสองชนัคือ เปลือกไข่ชนันอกเป็น
แคลเซียมคาร์บอเนตทีอยู่ในรูปผลึกอะราโกไนท์ ส่วนเปลือกไข่ชันในมีลกัษณะเป็นเส้นใย ซึง
ความหนาของเปลือกไข่ชนันอกเท่ากบั 125-150 ไมโครเมตร ประกอบดว้ยหน่วยกอ้นกลม (10-40 
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ไมโครเมตร) เรียงตวักนัอย่างหลวมๆ และจดัเรียงตวัไม่สมาํเสมอ ส่วนเปลือกไข่ชนัเยือหุ้มเมม-    
เบรน พบวา่มีความหนานอ้ยกวา่และเส้นใยสานเป็นร่างแหอยา่งหลวมๆ เมือเทียบกบัเปลือกไข่ปกติ 

Al-Bahry และคณะ (2009) ศึกษาเต่าตนุในประเทศโอมานดว้ยกลอ้งอิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด พบว่าเปลือกไข่เต่าตนุ มี 3 ชนั คือ ชนันอก ชนักลาง และชนัใน โดยชนันอกมีความหนา
ประมาณ 200.0-263.9 ไมโครเมตร ซึงมีลกัษณะเป็นผลึกกอ้นกลม มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกนั 
และหนามแหลมผลึกจะรวมตัวเป็นก้อน  ส่วนชันกลางมีความหนาประมาณ  106.2-131.1 

ไมโครเมตร มีลกัษณะเป็นเส้นใยทีสานระหวา่งกนัอดัแน่นทงัชนั และชนัในมีความหนาประมาณ 
2.9-3.9 ไมโครเมตร ซึงประกอบไปดว้ยเส้นใยทีสานเป็นร่างแห มีรูเปิดของโครงร่างเส้นใยระหวา่ง
ชนักลางและชันใน และจากวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุด้วยหัวตรวจวดั EDX พบว่ามีคาร์บอน 
ออกซิเจนและแคลเซียมเป็นส่วนใหญ่ และธาตุองคป์ระกอบอืนๆ ทงัก่อนและหลงัเพาะฟัก พบวา่มี
ปริมาณแคลเซียมในเปลือกไข่หลงัเพาะฟักในเปลือกไข่ชนันอกและชนักลางลดลงอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติ ส่วนเปลือกไข่ชันในไม่มีความแตกต่างทงัก่อนและหลังเพาะฟัก เปลือกไข่ชันนอก
ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต มีโครงสร้างเป็นอะราโกไนท์ 91 เปอร์เซ็นต์ แคลไซท์ 6 

เปอร์เซ็นต ์และวาทีไรท ์3 เปอร์เซ็นต ์เปลือกไข่ชนักลางประกอบดว้ยอะราโกไนท ์89 เปอร์เซ็นต ์
และแคลไซท ์11 เปอร์เซ็นต ์ผลจากการทาํแผนทีขององคป์ระกอบธาตุ พบว่าส่วนใหญ่แคลเซียม
สะสมอยู่ในเปลือกไข่ชันนอก และจากการวิเคราะห์เทอร์โมกราวิเมตทรี พบว่า อะราโกไนท์
สามารถเปลียนรูปไปเป็นแคลไซทไ์ด ้เมือทาํการระเหยนาํออกทีอุณหภูมิ 480 องศาเซลเซียส ความ
ดนัปกติและแคลไซท์เปลียนไปอยู่ในรูปของแคลเซียมออกไซด์ เมือระเหยคาร์บอนไดออกไซด์
ออกที 830 องศาเซลเซียส  

Sahoo และคณะ (2009) ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างของเปลือกไข่เต่าหญา้ 
(Lepidochelys olivacea) ประเทศอินเดีย ในช่วงการพฒันาของตวัอ่อน เปลือกไข่มีส่วนประกอบ
หลกัเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตทีเป็นผลึกอะราโกไนท ์และทาํหนา้ทีเป็นแหล่งสะสมของแคลเซียม
สําหรับการพฒันาตวัอ่อนแคลเซียมในเปลือกไข่ถูกใช้ไปในช่วงทีมีการพฒันาของตวัอ่อน พบว่า
ปริมาณแคลเซียมลดลงต่อเนืองจากเปลือกไข่เพิงวางไข่ใหม่ๆ (191 มิลลิกรัม) จนมีการพฒันาผา่น
ไป 42 วนั (151 มิลลิกรัม) และระยะฟักไข่ (69 มิลลิกรัม) ในกระบวนการพฒันาของตวัอ่อนมีการ
นาํแคลเซียมไปใชใ้นการปรับเปลียนโครงสร้างของเปลือกไข่ เปลือกไข่ใหม่ (fresh eggshells) มี
หน่วยกอ้นกลมอยูชิ่ดกนั มีผลึกหนามแหลมเรียงตวัไม่เป็นระเบียบและเยือหุ้มมีเส้นใยสานกนัแน่น 
หลงัจาก 42 วนั ของการเพาะฟัก พบว่าหน่วยกอ้นกลมนนัมีรูปร่างเปลียนไปเป็นรูปหลายเหลียม 
(polygonal units) ทีมีช่องวา่งระหวา่งกนัและเส้นใยสานอยา่งหลวมๆ โดยทีส่วนรูปร่างและสัณฐาน
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เหมือนกนัในเปลือกไข่ผา่นการฟักแลว้ ความหนาของเปลือกไข่ลดลงถึง 37 เปอร์เซ็นต ์(เปลือกไข่
ใหม่ หนา 150 ไมโครเมตร และเปลือกไข่ผ่านการฟักหนา 100 ไมโครเมตร) แสดงให้เห็นว่าใน
ระหวา่งเปลือกไข่ใหม่และเปลือกไข่ผา่นการฟักมีความหนาของเปลือกลดลง และการปรับเปลียน
โครงสร้างดว้ยส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงของธาตุองคป์ระกอบ และนาํไปสู่การสลายแคลเซียม
จากเปลือกไข่ในระหวา่งการพฒันาตวัอ่อน 

Mitrus (2003) เปลือกไข่ชนันอกของเต่า European pond turtle (Emys orbicularis) ใน
ประเทศอิตาลี ด้วยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ชันนอก ประกอบด้วยกลุ่มผลึกทีเป็นผลึกหนาม
แหลมคลา้ยเข็มแผอ่อกมาจากแกนกลาง โดยมีรูเปิดอยู่บริเวณตรงกลางของฐานทีติดกบัเปลือกไข่
ชนักลาง มีความแตกต่างในลกัษณะของพืนผิวภายในระหวา่งกลุ่มผลึกของไข่ทีผา่นการฟักและไม่
ฟัก คือ เดิมจากกลุ่มผลึกอยูติ่ดกนัอยา่งหนาแน่นเมือเวลาผา่นไปพืนผวิของกลุ่มผลึกแผก่ระจายออก
แบนราบ  แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของตัวอ่อนทีเกิดขึน แคลเซียมจากเปลือกไข่ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตในรูปแบบอะราโกไนท์ จากการวิเคราะห์ของเปลือกไข่แห้ง
พบว่ามีแคลเซียม  (38 เปอร์เซ็นต์) ออกซิเจน (45 เปอร์เซ็นต์) คาร์บอน  (13 เปอร์เซ็นต์) 
และซัลเฟอร์ โซเดียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม โพแทสเซียม เหล็ก สังกะสี คลอไรด์ อะลูมิเนียม 
ทองแดง และซิลิกอนในปริมาณเพียงเล็กนอ้ย  

ศนัสรียา (2540) การศึกษาปัจจยัทางสิงแวดลอ้มทีคาดวา่มีผลต่อการขึนวางไข่ของเต่าหญา้
บนหาดทราย จงัหวดัภูเก็ต พบว่าหาดในธรรมชาติทีมีการขึนวางไข่ของเต่าหญา้มีค่าเฉลียความ
กวา้ง ความชนั ปริมาณนาํและเกลือในทรายและขนาดเม็ดทรายแตกต่างอย่างมีนยัสําคญักบัหาด
ทรายในธรรมชาติทีเต่าหญา้ไม่เคยมีขึนวางไข่ แต่พบวา่ปริมาณนาํและเกลือในทราย ความเป็นกรด
ด่าง ค่ากลางขนาดเม็ดทราย และค่าเฉลียความยาวของหาดทรายในธรรมชาติทีมีเต่าหญา้ขึนวางไข่
นนัไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญักบัหาดทรายเทียมในบ่อเลียง ซึงไม่สามารถระบุไดช้ดัเจนวา่
ปริมาณกิจกรรมของมนุษยจ์ากแหล่งชุมชนบนพืนทีหลงัหาดเป็นปัจจยัรบกวนการขึนวางไข่แต่
อย่างใด จากการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกไข่เต่าหญา้ทีได้จาก
ธรรมชาติและจากบ่อเลียง พบวา่ไข่ทีไดจ้ากธรรมชาติมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของไข่นาํหนกัของ
ไข่ นําหนักเปลือก นําหนักไข่แดง และพลังงานในไข่แดงน้อยกว่าไข่ทีได้จากบ่อเลียงอย่างมี
นยัสาํคญั แต่ความหนาของเปลือกไข่ในชนันอกและชนัเนือเยือของไข่ทีไดจ้ากธรรมชาติไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคญักับไข่ทีได้จากบ่อเลียงและจากการศึกษาลักษณะของโครงสร้างโดย
ละเอียดของเปลือกไข่ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ไม่พบความแตกต่างทีระดบั
โครงสร้างของเปลือกไข่ 
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7.2 งานวจิยัเนือเยอืและการเจริญเติบโตของตวัอ่อน 

วรรณษา (2555) ศึกษาการแยกเพศลูกเต่าตนุจากสัณฐานวิทยาภายนอกและเนือเยือวิทยา
จากลูกเต่าตนุทีตายระหว่างอนุบาลจากเกาะหูยง ในหมู่เกาะสิมิลนั จงัหวดัพงังา ระหว่างปี พ.ศ. 
2552 ถึง 2554 สามารถจาํแนกจากลูกเต่าตนุจาํนวน 135 ตวั เป็นเพศผูจ้าํนวน 25 ตวั และเพศเมีย
จาํนวน 110 ตวั อายตุงัแต่เริมเลียงจนถึง 3 เดือน โดยเปรียบเทียบสัดส่วนระหวา่งขนาดของสัณฐาน
วทิยาภายนอกกบัความกวา้งหวั พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ระหวา่งเพศจาํนวน 
50 คุณลกัษณะ โดย 49 คุณลกัษณะของเพศผูมี้ขนาดใหญ่กวา่เพศเมีย ผลจากการศึกษาเนือเยือของ
อวยัวะสืบพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ต่อมบ่งเพศ (gonad) และส่วนทีจะเจริญไปเป็นท่อนาํไข่ (paramesonephric 

duct) พบวา่ ลกัษณะของรังไข่ประกอบไปดว้ยชนัคอร์เท็กหนากวา่ในเพศผู ้ ซึงชนัคอร์เท็กในเพศ
เมียจะประกอบไปด้วยเนือเยือประเภทคอลมันาร์ (columnar epithelium) ส่วนทีชันเมดูลาร์ไม่
ปรากฏลกัษณะเป็นท่อ และมีทูนิกาอลับูจิเนียหนา ส่วนลกัษณะของอณัฑะ พบวา่มีชนัคอร์เท็กของ
เพศผูบ้างกว่าส่วนชนัคอร์เท็กในรังไข่ของเพศเมีย ชนัคอร์เท็กของเพศผู ้ประกอบไปดว้ยเนือเยือ
ประเภทสควอมสั (squamous epithelium) ส่วนทีชนัเมดูลาร์ประกอบดว้ยท่อนาํเชือ (seminiferous 

tubules) ภายในส่วนของลูเมนของเพศเมีย ประกอบด้วยเนือเยือประเภทแท่งยาว (collumnar 

epithelium) จากการใช้สีฮีมาทอกซีลิน พบว่าเพศเมียพบท่อนาํไข่ทีสมบรูณ์ ผนงัท่อภายในเป็น
เนือเยอืประเภทคอลมันาร์ มีกา้นสตอลค์ยาว ส่วนอวยัวะทีจะพฒันาไปเป็นท่อนาํไข่ในเพศผูน้นัไม่
พบรูภายในท่อ ซึงเนือเยอืผนงัในท่อยงัไม่พฒันาและมีกา้นสตอลค์สันกวา่ในเพศเมีย 

Ikonomopoulu และคณะ (2012) ไดศึ้กษาลกัษณะเนือเยอืของต่อมบ่งเพศและท่อนาํไข่ ดว้ย
วิธีเชิงปริมาณในการแยกความแตกต่างของตวัอ่อนเต่าตนุทีเป็นเพศผู ้เพศเมีย และตวัอ่อนทีไม่
สามารถแยกเพศได้จากคาบสมุทรมาเลเซีย โดยระบุเพศของตวัอ่อนทงัเพศผูแ้ละเพศเมียจาก
อุณหภูมิเพาะฟักเป็นอนัดับแรก คือถ้าอุณหภูมิทีใช้ในการเพาะฟักตาํกว่า 28 องศาเซลเซียส 

กาํหนดให้เป็นเพศผู ้และถา้อุณหภูมิทีใชใ้นการเพาะฟักสูงกวา่  32 องศาเซลเซียส กาํหนดให้เป็น
เพศเมีย ซึงดว้ยวธีิการดงัเดิมนนัทาํการยนืยนัเพศดว้ยการประเมินจากการดูเชิงคุณภาพของลกัษณะ
เนือเยอืต่อมบ่งเพศและท่อนาํไข่ ทงันีผูว้ิจยัจึงไดท้าํการอธิบายวิธีเชิงปริมาณสําหรับใชศึ้กษาปัจจยั
ดา้นความแตกต่างของเพศ โดยใชค้วามหนาของเยือบุท่อนาํไข่ ความสูงของนิวเคลียสภายในเยือบุ
ชนันอก และความกวา้งของโกนาดอลริดจ์ ซึงไดท้าํการศึกษาจากลกัษณะเนือเยือตวัอ่อนทงัหมด 
116 ตวัอยา่ง การประเมินจากทงัสามปัจจยั พบวา่ค่าเฉลียของกลุ่มเพศผูมี้ค่านอ้ยกวา่ในกลุ่มเพศเมีย
ซึงความกวา้งของโกนาดอลริดจมี์ค่าเฉลียแตกต่างกนัประมาณ 6 เท่า (104.6 และ 17.5 ไมโครเมตร) 

ความสูงของนิวเคลียสในเซลล์เยือบุชนันอกมีค่าเฉลียมากกว่า 2 เท่า (22.0 และ 9.2 ไมโครเมตร) 

และมีค่าเฉลียของบริเวณเยือบุของท่อนําไข่แตกต่างกันประมาณ 1 เท่า (238.3 และ 117.3
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ไมโครเมตร) โดยตวัอ่อนเพศเมียมีเยอืบุท่อนาํไข่หนา โกนาดอลริดจก์วา้ง และพบนิวเคลียสภายใน
เยือบุชันนอกมีความสูงมากกว่าในตวัอ่อนทีถูกจาํแนกเป็นเพศผูอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P-

value<0.001) นอกจากนียงัพบตวัอ่อนทีมีลกัษณะเนือเยอืของทงัสองเพศ (intersex) 
Valente และคณะ (2011) การศึกษาระดบัของฮอร์โมนสเตียรอยด์ คอร์ติโคสเทอโรน และ

ฮอร์โมนไทรอกซิน เพือใช้ประเมินการสืบพนัธ์ุในเต่าหัวฆอ้นเพศผูแ้ละเพศเมีย ในการทดลอง
ผูว้ิจยัได้นาํเต่าทงั 3 ตวัเลียงในบ่อทีร่มแยกบ่อเลียงกนัทีอุณหภูมิ 17 องศาเซลเซียส ตงัแต่เดือน
ธนัวาคมถึงพฤษภาคม ต่อมาในเดือนพฤษภาคมถึงธนัวาคม ไดย้า้ยเต่าไปเลียงไวด้ว้ยกนัในบ่อทะเล 
โดยเป็นสภาพตามธรรมชาติ อุณหภูมิประมาณ 19 ถึง 25 องศาเซลเซียส ช่วงเวลาแสงประมาณ 
11/13 ชัวโมง (สว่าง/มืด) ผลจากการศึกษาระดบัของฮอร์โมนดว้ยวิธี radioimmunoassay (RIA) 

พบว่าระดบัของอีสตราไดออลของเต่าเพศเมีย มีระดบัสูงขึนในช่วงเดือนกรกฎาคม ซึงเป็นช่วงที
อุณหภูมิและเวลาแสงทีเพิมขึน เช่นเดียวกบัระดบัฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนทีมีระดบัเพิมสูงในเดือน
กนัยายน สําหรับเต่าเพศผูมี้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงขึนในเดือนกันยายน และระดับ
ฮอร์โมนไทรอกซินสูงสุดในเดือนกรกฎาคมและเดือนกนัยายน ส่วนระดบัฮอร์โมนคอร์ติโคสเทอ-

โรน ทงัในเต่าเพศเมียและเพศผูจ้ะมีระดบัสูงสุดในเดือนกนัยายน จะเห็นวา่ระดบัฮอร์โมนทุกชนิด
มีค่าเพิมขึนสูงสุดในเดือนกรกฎาคมและกนัยายน ผลการวิจยัชีให้เห็นวา่การเพาะพนัธ์ุเต่า ควรเลียง
ในสภาพใกลเ้คียงกบัธรรมชาติมากทีสุดเท่าทีจะทาํไดต้ลอดทงัปี ซึงมีผลต่อระยะเวลาการสร้างไข่
แดงและต่อการกระตุน้ใหเ้กิดการขยายพนัธ์ุหรือการวางไข่ 

Ceriani และคณะ (2008) ศึกษาสัณฐานวิทยาระดบักายวิภาคของต่อมบ่งเพศ และท่อของ
ระบบสืบพนัธ์ุ (reproductive ducts) เพือใช้ระบุเพศของตวัอ่อนของเต่าทะเล และมีการยืนยนัจาก
การตรวจสอบดว้ยวิธีทางเนือเยือวิทยาของลูกเต่าทะเล ผลการศึกษาต่อมเพศของลูกเต่าทะเลเพศผู ้
ในส่วนของชนันอกมีการเรียงตวัของเซลลย์งัไม่ชดัเจนและภายในเริมมีการสร้างท่อสร้างเซลล์อสุจิ
เป็นวง ส่วนเพศเมียมีต่อมเพศชันนอกมีเซลล์เรียงตวักนัอย่างชัดเจนและชนัในมีเซลล์อยู่กระจดั
กระจาย 

Casal และคณะ (2007) รายงานวา่ลกัษณะโครงสร้างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือด
ขาวและเกล็ดเลือดในเต่าหวัคอ้น พบวา่มีลกัษณะโครงสร้างของเซลล์เม็ดเลือดและเซลล์เม็ดเลือด
ขาวคลา้ยกบัเต่าทะเลชนิดอืนๆ คือ เซลลเ์มด็เลือดแดงมีรูปร่างรี ภายในมีนิวเคลียสรูปไข่ พบถุงแว-

คิวโอลอยู่ภายในไซโตพลาสม เซลล์เฮทโรฟิลมีนิวเคลียสรูปร่างรีเอียงชิดขอบเซลล์ มีแกรนูลเป็น
แท่ง เซลลเ์บโซฟิล มีนิวเคลียสรูปร่างกลมอยูก่ลางเซลล ์แกรนูลรูปร่างกลมและมีไมโตคอนเดรียอยู่
ภายในไซโตพลาสม เซลลลิ์มโฟไซตมี์นิวเคลียสรูปร่างกลม ไซโตพลาสมมีปริมาณนอ้ย ในขณะที
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เซลล์โมโนไซต์มีนิวเคลียสรูปร่างเป็นเกือกม้าทีคอดเป็นหลายๆ พู ยกเวน้เซลล์อิโอซิโนฟิล
โครงสร้างในแกรนูลมีรูปร่างไม่แน่นอน 

 Solomon (1985) ศึกษาสัณฐานวิทยาของไตในเต่าตนุ พบว่าไตมีลกัษณะคลา้ยเมล็ดถวั 
แบน มีอยู ่2 ขา้ง ติดและอยูก่บัดา้นหลงัของช่องทอ้ง มีหน่วยไต หรือ เนฟรอน ประกอบดว้ย โกล-

เมอรูลสั และหลอดไตส่วนตน้ เป็นส่วนของหลอดไตทีต่อจากโบวแ์มนแคปซูลออกมามีลกัษณะขด
ไปขดมาอยา่งซบัซ้อน สามารถแบ่งออกเป็นท่อขดส่วนตน้ (proximal convoluted tublue) และท่อ
ขดส่วนปลาย (distal convoluted tubule) และท่อรวม (collecting duct) ทงัท่อขดส่วนตน้และส่วน
ปลายมีลกัษณะขดไปขดมาอยา่งซบัซอ้น  

 

7.3 งานวจิยัการพบโลหะหนกัในเต่าทะเล 
Silva และคณะ (2014) ศึกษาความเขม้ขน้และการกระจายของโลหะหนกัในเนือเยือของ

เต่าตนุแถบทางตอนใตข้องชายฝังมหาสมุทรแอตแลนติกของประเทศบราซิล ความเขม้ขน้ของ
โลหะในกลา้มเนือตาํกวา่ในตบัและไต ความเขม้ขน้ของสังกะสีสูงสุดในกลา้มเนือ (16.6 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม) ในไตมีความเขม้ขน้สูงสุดของตะกวั แคดเมียม และสังกะสี (5.4, 28.3 และ 54.3 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั) ในขณะทีตบัมีค่าของซิลเวอร์และทองแดงสูงสุด (0.8 และ 100.9 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั) ความเขม้ขน้ของซิลเวอร์ สังกะสี และแคดเมียมในเนือเยือนนัมีผล
คลา้ยคลึงกบัทีพบในเต่าตนุจากพืนทีอืน ๆ        

Lam และคณะ (2006) ศึกษาการปนเปือนโลหะหนกัของเปลือกไข่เต่าตนุในฮ่องกง พบวา่
ความเขม้ขน้ของ ซิลเวอร์ ซิลิเนียม สังกะสี ปรอทและตะกวั ทีปนเปือนอยูใ่นเปลือกไข่มีค่าสูงกวา่
รายงานในการศึกษาอืน ๆ สถาบนักาํหนดความเขม้ขน้ทีไม่ส่งผลต่อสิงมีชีวิต (The predicted no 

effect concentrations; PNEC) ได้กาํหนดความเขม้ข้นของโลหะทีสามารถยอมรับได้และไม่
ก่อให้เกิดอนัตรายต่อในไข่เต่าตนุดงันี ตะกวั (1000 นาโนกรัมต่อนาํหนกัตวั) ซิลิเนียม (340-6000 
นาโนกรัมต่อนาํหนกัตวั) และนิกเกิล (17 นาโนกรัมต่อนาํหนกัตวั) โดยประเมินจากค่าความเสียง 
(Hazard Quotient, HQ) ซิลิเนียม (HQs: 0.2–24.5) และนิกเกิล (HQs: 4.0–26.4) อาจก่อให้เกิด
อนัตรายบางอยา่งกบัเต่าได ้

 Alava และคณะ (2006) ศึกษาความเข้มข้นของสารมลพิษชีวภาพทีมีฤทธิระยะยาว 
(persistent organic pollutants; POPs) และไขมนัทีเพิมขึนในระหวา่งช่วงปลายของการพฒันาของ
ตวัอ่อนในไข่แดงของเต่าหญา้จากทางตอนใตข้องฟลอริดา้ ประเทศอเมริกา ในช่วงตน้และกลาง
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ของการพัฒนาไข่  พบว่า มีความเข้มข้นของ พี ซี บี  (PCBs) หรือโพลีคลอริ เนตไบฟีนิล 
(polychlorinated biphenyls) และสารกาํจดัศตัรูพืชกลุ่มออร์แกโนคลอรีน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
(นาโนกรัมต่อนาํหนกัของไขมนั; ng/g lipid) สารประกอบพีซีบี (65.0) สารประกอบกลุ่มดีดีที 

(67.1) คลอเดน (37.0) และดีลดริน (11.1) แต่ในช่วงปลายของการพฒันาของแดงไข่ มีความเขม้ขน้
ของสารพิษดงักล่าวเพิมขึนถึงสองเท่า และพบไขมนัมีปริมาณเพิมขึน 50 เปอร์เซ็นต์ในไข่แดง 
ไม่ใช่เพียงแต่ในเต่าทะเลเท่านนัทีมีการปนเปือนของสารกาํจดัศตัรูพืช แต่ยงัมีรายงานว่าพบสาร
ดงักล่าวในเต่าบกบางชนิดดว้ยเช่นกนั  

Keithmaleesatti (2009) ศึกษาการปนเปือนของสารกาํจดัศตัรูพืชกลุ่มออร์แกโนคลอรีนใน
ไข่เต่านา (Malayemys macrocephala) ในพืนทีลุ่มแม่นาํเจา้พระยาตอนล่าง พบว่ามีการปนเปือน
ของสารกลุ่มดงักล่าวในดินและไข่เต่า โดยพบการปนเปือนของสารกาํจดัศตัรูพืช 5 กลุ่ม ในไข่เต่า 
คือ เอชซีเอช คลอเดน ดีดีที เอนโดซลัแฟน และ อลัดรินและดีลดริน โดยเอชซีเอชเป็นกลุ่มทีพบ
มากทีสุดเมือนาํไข่เต่ามาฟักทีอุณหภูมิคงที 29 องศาเซลเซียส พบว่ามีอตัราการฟักร้อยละ 66.95 

และลูกเต่าทีไดมี้อตัราการอยูร่อดร้อยละ 92.40 ซึงปริมาณของคลอเดนในไข่เต่ามีความสัมพนัธ์กบั
สัดส่วนลูกเต่าทีไม่สามารถออกจากไข่ได้เองหลังการฟัก และปริมาณเอชซีเอชในไข่เต่ามี
ความสัมพนัธ์กบัสัดส่วนลูกเต่าทีมีลกัษณะผิดปกติ นอกจากนียงัพบวา่ปริมาณสารกาํจดัศตัรูพืชที
เพิมขึนมีผลทาํใหส้ัดส่วนเพศของลูกเต่ามีเพศผูม้ากขึน 

Maffucci และคณะ (2005) ศึกษาวา่โลหะหนกัจาํพวกแคดเมียม (Cd) ทองแดง (Cu) ปรอท 
(Hg) ซิลิเนียม (Se) และสังกะสี (Zn) ในตบั ไต และกลา้มเนือของเต่าหัวฆอ้นแทบทางใตข้อง
ประเทศอิตาลี โดยวดัปริมาณของโลหะหนกั ในกลา้มเนือมีความเขม้ขน้ของสังกะสีสูงสุดถึง176 

(ไมโครกรัมต่อนาํหนกั; μg g-1 dwt.) ในไตพบมีความเขม้ขน้ของแคดเมียมสูงสุด (57.2±34.6) 

รองลงมาเป็นซิลิเนียม (15.5±9.1) และในตบัมีความเขม้ขน้ของทองแดง (37.3±8.7) และปรอท 
(1.1±1.7) และไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัของโลหะหนกัในระหวา่งเต่าเพศผูแ้ละเพศเมีย 

Torrent และคณะ (2004) ไดท้าํการศึกษาการกระจายตวัของโลหะหนกัในเนือเยือของเต่า
หวัฆอ้น (Caretta Caretta) ในหมู่เกาะคานารี ประเทศสเปน พบวา่ระดบัโลหะหนกัจะสะสมอยูใ่น
เนือเยือ ตบั และกระดูกของเต่าทะเลทีดาํรงชีวิตอยู่ในแถบนัน เนืองจากโลหะหนักเหล่านีมีการ
ปนเปือนมากบัสารเคมีจากอุตสาหกรรมต่างๆ ซึงปล่อยลงสู่ทะเล ทาํให้นาํทะเลมีการปนเปือนของ
โลหะหนกัสูง ซึงส่งผลกระทบต่อเต่าทะเลเป็นอยา่งมาก 
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 Franzellitti และคณะ (2004) ศึกษาโลหะหนกัในเนือเยือของเต่าหัวฆอ้นในตะวนัตกเฉียง
เหนือทะเลเอเดรียติก ประเทศอิตาลี โลหะหนกัจาํพวกแคดเมียม (Cd) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) นิ-

กอน (Ni) แมงกานีส (Mn) และสังกะสี (Zn) พบว่าแคดเมียม (Cd) ทองแดง (Cu) และเหล็ก (Fe) 
ส่วนใหญ่สะสมในตบั (8.9, 23.7 และ 1180 mg/kg มวลแห้ง (d.w.) ตามลาํดบั) แมงกานีส (Mn) 
สะสมในปอด (29.5 mg/kg d.w.) พบนิกเกิล (Ni) ในเซลล์ไขมนัมีระดบัสูงกวา่เนือเยืออืนๆ (22 

mg/kg d.w.) และมีการสะสมของเหล็ก (Fe) ในกลา้มเนือทีมีความเขม้ขน้สูง (140 mg/kg d.w.) 

เช่นเดียวกนั แต่ยงัไม่พบความแตกต่างของโลหะหนกัทีสะสมในเนือเยือของเต่าเพศผูแ้ละเพศเมีย 
นอกจากนียงัสามารถใชข้อ้มูลเหล่านีไปประกอบกบัการตรวจสอบเส้นทางการอพยพของเต่าทะเล
หวัฆอ้นต่อไป 

  Storelli และ Marcotrigiano (2003) พบความเขม้ขน้ของโลหะหนกัในเนือเยือของเต่าทะเล 
ในประเทศอิตาลี โลหะหนกัทีถูกจบัตามองบ่อยทีสุดไดแ้ก่ ปรอท แคดเมียม และตะกวั ส่วนใหญ่
พบปรอทสูงในกล้ามเนือ ตบั และไต แคดเมียมพบในตบัและไต ส่วนตะกวัพบในกระดูกและ
กระดองตามลาํดบั นอกจากนียงัพบสารหนูในรูปเมทิลเมอร์คิวรี (Methylmercury) และเมทิลออแก-

นิก (metallorganic) สะสมอยูใ่นเนือเยอืของกลา้มเนือ ตบั โดยเฉพาะในไข่แดง ส่งผลให้เป็นดชันีชี
วดัสภาพแวดล้อมในแหล่งทีอยู่อาศยั การกินอาหารจากแหล่งทีมีสิงปนเปือนเข้าไปและเขา้ไป
สะสมในเนือเยอืของเต่า 

Pople และคณะ (1998) ติดตามความเขม้ขน้ของโลหะในตบัและไตของเต่าทะเลจากทาง
ตะวนัออกเฉียงใตข้องควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย รายงานวา่พบความเขม้ขน้ของแคดเมียม   
ซิลีเนียม และสังกะสีในไตมีแนวโน้มลดลงตามอายุ ในขณะทีความเขม้ขน้ของสังกะสีในตบัมี
แนวโน้มเพิมขึน ความเขม้ข้นของแคดเมียมในทุกสายพนัธ์ุเต่าทะเล (1.7-75.9 ไมโครกรัมต่อ
นาํหนกัตวั)  

Sakai และคณะ (1995) รายงานว่าพบโลหะหนกัในกลา้มเนือ ตบั ไต และไข่ในเต่าหญา้
และเต่าตนุในประเทศญีปุ่น พบวา่ความเขม้ขน้ของโลหะหนกัมีค่าสูงในตบัและไต รองลงมาเป็น
กลา้มเนือและไข่ (ไข่แดง) ซึงความเขม้ขน้ของโลหะหนกัในไข่แดง สามารถบ่งบอกถึงระดบัการ
สะสมในเต่าเพศเมียได ้
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บทท ี3 

อุปกรณ์ สารเคมี และวธีิการทดลอง 
 1. วสัดุ อุปกรณ์และสารเคมี 
ตารางที 1 รายชือวสัดุและอุปกรณ์ มีดงัต่อไปนี 

รายชือวสัดุและอุปกรณ์ 

1. บีกเกอร์ ขนาด 10, 25, 50, 100 และ 250 มิลลิลิตร 17. กระดาษเช็ดเลนส์ 

2. บีกเกอร์พลาสติก 18. ใบมีดผา่ตดักบัดา้มมีดผา่ตดั 

3. จานเพาะเชือ 19. สไลดแ์ละกระจกปิดสไลด์ 
4. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 20. กรรไกรตดัเนือเยอืขนาดใหญ่ 

5. ขวดดองเนือเยอืขนาดเล็ก 22. กรรไกรตดัเนือเยอืขนาดเล็ก 

6. ถาดสแตนเลส 23. คีมจบัเนือเยอืแบบมีเขียว 

7. ถาดกระดาษใส่สไลด ์ 24. คีมจบัเนือเยอืแบบไม่มีเขียว 

8. ดินสอเขียนแกว้ 25. กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 

9. เขม็เขีย 26. ไมบ้รรทดั 

10. เขม็หมุด 27. กรรไกร 

11. หลอดหยด 28. ถุงซิป 

12. จุกยาง 29. ฐานรองตวัอยา่ง  

13. พูก่นั 30. ปากคีบหกัตวัอยา่ง 

14. ชอ้น 31. เทปคาร์บอน  

15. กะละมงั 32. ลวดทองแดง 

16. ไมขี้ดไฟ 33. โกร่งบดสาร พร้อมสาก 
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ตารางที 2 รายชือสารเคมี มีดงัต่อไปนี 

รายชือสารเคมี 

1. นาํยารักษาสภาพสาํหรับแช่เนือ คือ สารละลายนิวเทริลบฟัเฟอร์ฟอร์มาลีน (10% neutral 

buffered formalin solution: NBF) 

2. 40% ฟอร์มาลีน (formalin) 

3. 50%, 70%, 95% และ 100% เอทิลแอลกอฮอล ์(ethyl alcohol) 

4. ไซลีน (xylene) 

5. พาราฟิน (paraffin) 

6. เจลาติน (gelatin) 

7. สีฮีมาทอกซีลิน (hematoxylin) 

8. สีอีโอซิน (eosin) 

9. สารเมาทส์ไลด ์(DePeX mounting medium: DPX) 

10. ลิเทียมคาร์บอเนต (lithium carbonate: LiCO3) 

10. แอซิดแอลกอฮอล ์(acid alcohol) 

12. ไนโตรเจนเหลว (liquid nitrogen) 

 

ตารางที 3 รายชือเครืองมือ มีดงัต่อไปนี 
รายชือเครืองมือ 

1. เครืองดูดความชืน (desiccator) 

2. กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) รุ่น JEOL JSM-6460LV 

3. กลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ  

4. หวัตรวจวดั energy dispersive X-ray analysis (EDX) 

5. หวัตรวจวดั secondary electron imaging (SEI) 

6. เครืองฉาบผวิตวัอยา่ง (sputter coater) รุ่น SPI-Module 

7. เครืองลา้งความถีสูง (ultrasonicator) รุ่น Crest Ultrasonic Cleaner (3Qt.) 

8. เครืองมือ X-ray diffractometer (XRD) รุ่น Bruker AXS Model D8 Discover 

9. หวัตรวจวดั VÅNTEC-1 detector (super speed detector) 
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2. วธีิการศึกษา 
2.1 ศึกษาทางสัณฐานวทิยาของเปลือกไข่เต่าทะเล  

2.1.1) ตวัอยา่งเปลือกไข่เต่าทะเล 

ตวัอย่างเปลือกไข่เต่าทะเลได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบนัวิจัยและพฒันา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝังและป่าชายเลน กลุ่มสัตวท์ะเลหายาก จงัหวดัภูเก็ต และศูนย์
อนุรักษพ์นัธ์ุเต่าทะเล ฐานทพัเรือพงังา ทพัเรือภาคที 3 ตงัศูนยอ์นุรักษพ์นัธ์ุเต่าทะเลฝังอนั-

ดามนั โดยมีพืนทีการดาํเนินการคือ พืนทีเพาะฝักไข่เต่าเกาะหนึง (เกาะหูยง หมู่เกาะสิมิ-

ลนั) อาํเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา (ภาพที 14-16)  
 

 

ภาพที 14 หาดทรายแหล่งวางไข่เต่าทะเลทีเกาะหูยง หมู่เกาะสิมิลนั จงัหวดัพงังา 
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ภาพที 15 แผนทีแสดงตาํแหน่งของแหล่งเพาะฟักไข่เต่าตนุทีมีแหล่งวางไข่บริเวณหมู่เกาะสิมิลนั
ทีมา: แผนทีหมู่ เกาะสิมิลัน. [ออนไลน์]. สืบคน้เมือ 14 เมษายน 2556, จาก https://maps.google.co. 

th/maps 

 

 
ภาพที 16 แหล่งกาํเนิดเต่าตนุ เกาะหูยง หน่วยอนุรักษพ์นัธ์ุเต่าทะเลฐานทพัเรือพงังา               
ทีมา: ภาพถ่ายไดรั้บความอนุเคราะห์จากคุณชาลี ปัดกอง 
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1.1 เต่าตนุ (Chelonia mydas) 

- เก็บเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 จากสถาบนัวิจยัและ
พฒันาทรัพยากรทางทะเลชายฝังและป่าชายเลน กลุ่มสัตวท์ะเลหายาก จงัหวดัภูเก็ต    

- เก็บเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 จากศูนยอ์นุรักษพ์นัธ์ุเต่าทะเล ฐานทพัเรือพงังา จงัหวดัพงังา
 - เก็บเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 จากสถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝังและ
ป่าชายเลน กลุ่มสัตวท์ะเลหายาก จงัหวดัภูเก็ต  

1.2 เต่ากระ (Eretmochelys imbricata) 

- เก็บเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 จากสถาบนัวจิยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝังและ
ป่าชายเลน กลุ่มสัตวท์ะเลหายาก จ.ภูเก็ต 

1.3 เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) 
- เก็บเดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 จากสถาบนัวจิยัและพฒันาทรัพยากรทาง

ทะเล ชายฝังและป่าชายเลน กลุ่มสัตวท์ะเลหายาก จงัหวดัภูเก็ต 
การเก็บเปลือกไข่เต่ามีขอ้จาํกดั คือ เต่ากระ มีโอกาสขึนวางไข่นอ้ยมากตลอด 5 ปี ทีผา่นมา 

อาจยงัพบเชือราขึนในเปลือกไข่ทีเก็บได ้และการขนส่งตวัอย่างจากแหล่งเก็บซึงอาจได้รับการ
กระทบกระเทือนจนทาํให้เปลือกไข่ชนันอกหลุดได้ จึงไม่นาํตวัอย่างมาศึกษาตลอดจนการเก็บ
ตวัอย่างเปลือกไข่เต่าทะเลได้รับการอนุเคราะห์จากฐานทพัเรือพงังา และศูนย์วิจยัและพฒันา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝังทะเลอนัดามนั ซึงเป็นผูเ้ก็บรวบรวมตวัอยา่งจากหลายแหล่งทีมีการ
ขึนวางไข่ของเต่าทะเล 

 

2.1.2) การเตรียมตวัอยา่งเปลือกไข่เต่าทะเล  
ก) การทาํความสะอาดตวัอยา่งเปลือกไข่เต่าทะเล 

1. ทาํความสะอาดตวัอยา่งเปลือกไข่ดว้ยนาํกลนัโดยใชเ้ครืองลา้งความถีสูง  
2. ทาํตวัอยา่งเปลือกไข่เต่าใหแ้หง้ โดยเก็บไวใ้นตูดู้ดความชืนจนแหง้สนิท 
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3. เก็บตวัอยา่งเปลือกไข่ทีแห้งสนิท จากนนันาํมาบรรจุลงในถุงซิปเก็บตวัอยา่ง เขียน
รหสั ชนิดของเต่าและวนัทีเก็บ 

4. บนัทึกรายละเอียดต่างๆ ไดแ้ก่ ชนิดเต่าทะเล ชือผูเ้ก็บ สถานทีเก็บ วนัทีเก็บ อาย ุ
ขนาดและนาํหนกัของแม่เต่า (ถา้มี) 

ข) การเตรียมตวัอยา่งเปลือกไข่เต่าทะเลเพือศึกษาดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด (ดดัแปลงจากวธีิของ สุรัสวดี, 2552; Al-Bahry, 2009) 

1. หักชินตวัอย่างๆ ละ 3 ชิน โดยสุ่ม ขนาด 0.5x0.5 ตารางเซนติเมตร ติดลงบน
ฐานรองตวัอย่างอะลูมิเนียมดว้ยเทปคาร์บอน โดยตงัดา้นหักใหม่อยูด่า้นบน เพราะจะไดห้น้า
ตดัทีเรียบและสมบูรณ์ทีสุด (ภาพที 17) เก็บไวใ้นตูดู้ดความชืนจนกวา่จะนาํมาศึกษาดว้ยกลอ้ง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (ภาพที 18) 

2. นาํมาศึกษาธาตุทีเป็นองค์ประกอบของเปลือกไข่ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราด โดยใช้หัวตรวจ EDX ในการวิเคราะห์ธาตุทีเป็นองค์ประกอบในเปลือกไข่
ภายใตร้ะบบสุญญากาศสูง 

3. ใช้เครืองฉาบผิวตวัอย่างเพือให้สามารถกระแสไฟฟ้าได ้ใช้กระแสไฟฟ้า 10-15 

มิลลิแอมแปร์ นาน 2 นาที จะไดท้องคาํหนาประมาณ 20 นาโนเมตร (ภาพที 19) โดยตวัอยา่งที
ศึกษาดว้ยหัวตรวจ EDX ซึงไม่ฉาบผิวตวัอยา่งดว้ยทองคาํและวางตวัอย่างในช่องใส่ตวัอย่าง
ภายในกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) 

1) ศึกษาโครงสร้างของเปลือกไข่อย่างละเอียดดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด (SEM) ถ่ายภาพดว้ยหวัตรวจวดั SEI ภายใตร้ะบบสุญญากาศสูง เพือ
ศึกษาโครงสร้างดา้นใน ดา้นนอกและดา้นตงัฉากของเปลือก 

2) วดัความหนาของเปลือกไข่ชนัต่างๆดงันี 

-ชนั cuticle layer เป็นชนัทีปกคลุมผวินอกของเปลือกไข่ทงัหมด 

-ชนั calcium layer หรือ middle layer 

-ชนั membrane layer หรือ inner fibrous layer 

ทาํการวดัขนาดความหนาของเปลือกไข่เต่าตนุ เต่ากระและเต่ามะเฟืองในแต่ละชนัดว้ย
โปรแกรม Smile view และนาํผลมาวเิคราะห์ทางสถิติเปรียบเทียบความหนาแต่ละชนัในเต่าทงั
สามชนิด (ภาพที 20) 
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ภาพที 17 แสดงการวางชินตวัอยา่งของเปลือกไข่เต่าทะเลบนเทปคาร์บอนในการศึกษาดว้ยกลอ้ง
    จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (ก) ผิวดา้นนอก (ข) ผิวด้านในและ (ค) ดา้นขา้ง 
    (มุมมองจากดา้นบน) เป็นส่วนหนาของเปลือกไข่ 
 

 

 
ภาพที 18 การวางตวัอยา่งลงในช่องตวัอยา่งในกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

 

ฐานรองตวัอยา่ง 

ชินตวัอยา่ง 

ขวัแม่เหล็กไฟฟ้า 
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ภาพที 19 การฉาบทองคาํบนผวิตวัอยา่งดว้ยเครืองฉาบตวัอยา่ง (Sputter coater) รุ่น SPI-Module 

 

 

 

 
ภาพที 20 การวดัความหนาของเปลือกไข่ดว้ยโปรแกรม Smile view 
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2.1.3) การเตรียมตวัอย่างเปลือกไข่เต่าทะเลเพือศึกษาด้วยการเลียวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray 

diffraction: XRD) (ตามวธีิของ Al-Bahry และคณะ, 2009; 2011) 
1. หกัชินตวัอยา่งแต่ละชนิดโดยสุ่ม ขนาด 5x5 ตารางเซนติเมตรโดยประมาณ 

2. ใชมี้ดผา่ตดัขดูเปลือกไข่ชนันอกออกโดยส่องภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ เพือตรวจ 
สอบวา่ไดข้ดูเอาส่วนทีเป็นเปลือกชนันอกออกจนหมด นาํตวัอยา่งทีไดใ้ส่ในจานเพาะเชือ 

3. จากนนัขดูเปลือกไข่ชนักลางและชนัในออกจากกนั ซึงทาํเช่นเดียวกบัขอ้ 2  

4. นาํเปลือกไข่เต่าทะเลทีผา่นการแยกชนัแลว้ มาบดใหล้ะเอียด 

5. นาํเปลือกไข่แต่ละชนัทีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยเครืองมือ X-ray diffractrometer (XRD) โดย
กาํหนดให้ Cu เป็น target ความละเอียดของการวดัมุม อยูที่ 0.002 องศา 2θ  ทีตาํแหน่ง 15-80 

ความเร็วสแกน 0.5 วนิาที ความต่างศกัยไ์ฟฟ้าเท่ากบั 40 กิโลโวลต ์และกระแสไฟ เท่ากบั 40 มิลลิ-

แอมแปร์ โดยวเิคราะห์ทีอุณหภูมิหอ้ง 25 องศาเซลเซียส เพือศึกษาโครงสร้างของผลึกของตวัอยา่ง  

 

2.1.4) การวเิคราะห์ทางสถิติ 

ก) ขอ้มูลทีนาํไปวเิคราะห์ทางสถิติ 

1. เปอร์เซ็นต์ของธาตุองคป์ระกอบในเปลือกไข่ เปรียบเทียบความแตกต่างของธาตุทีพบ
ในเปลือกไข่แต่ละชนัของเต่าชนิดเดียวกนัและเปรียบเทียบความแตกต่างของธาตุทีพบในเปลือกไข่
แต่ละชนิด 

2. ความหนาของเปลือกไข่ เปรียบเทียบความหนาของเปลือกไข่แต่ละชันของเต่าชนิด
เดียวกนัและเปรียบเทียบความหนาของเปลือกไข่เต่าแต่ละชนิด 

3. เปรียบเทียบเปอร์เซ็นตข์องรูปผลึกแต่ละชนัในเปลือกไข่เต่าทะเลทีพบแต่ละชนิด 
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        ข) วิธีวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS for window (SPSS เวอร์ชนั 11.5 ลิขสิทธิของ
มหาวทิยาลยัศิลปากร) 

1. ทดสอบการทดสอบการแจกแจงวา่ขอ้มูลมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ 
2. ทดสอบความแปรปรวนของขอ้มูลวา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่โดยใช ้Levene’s test 
3. ถา้ขอ้มูลมีความแจกแจงปกติและความแปรปรวนเท่ากนัทาํการวเิคราะห์โดยใช ้one way 

ANOVA หากมีการวดัซาํในตวัอยา่งเดิมใช ้ANOVA แบบวดัซาํและจดักลุ่มโดยใช ้Duncan’s test ที
ระดบันยัสาํคญั 0.05 ซึงแบ่งกลุ่มจากนอ้ยไปมาก (a, b, c, …) 

4. ถา้ขอ้มูลมีความแปรปรวนไม่แตกต่างทาํการวิเคราะห์โดยใช ้Nonparametric Kruskal-

Wallis test ทีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

2.2 ศึกษาทางเนือเยอืวทิยาจากอวยัวะต่างๆ ของลูกเต่าทะเล  

2.2.1) สถานทีเก็บตวัอยา่งลูกเต่าทะเล 

 
ภาพที 21 สถานทีเก็บตวัอยา่งลูกเต่าทะเล (ก) ศูนยอ์นุรักษพ์นัธ์ุเต่าทะเลฐานทพัเรือพงังา และ (ข) 
   บ่ออนุบาลเต่าทะเล 

 

ลูกเต่าทีนํามาศึกษาเป็นลูกเต่าตนุทีได้จากการเพาะฟักทีแหล่งวางไข่ทีหมู่เกาะสิมิลัน 
จงัหวดัพงังา ซึงนาํมาเลียงในบ่ออนุบาลศูนยอ์นุรักษพ์นัธ์ุเต่าทะเล ฐานทพัเรือพงังา ตงัอยูที่บา้นทบั
ละมุ ตาํบลลาํแก่น อาํเภอทา้ยเหมือง จงัหวดัพงังา (ภาพที 21) โดยเก็บตวัอย่างลูกเต่าทีตายในบ่อ
อนุบาล อาย ุ1-4 เดือน และ 6 เดือน ซึงการเลือกลูกเต่าตายมีเกณฑด์งัต่อไปนี 
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1) ตรวจสอบการตายของลูกเต่าทุก 1-2 ชวัโมง 

2) ลูกเต่าตาย สังเกตจากลูกเต่าไม่มีการเคลือนไหว ไม่หายใจ ลอยอยูผ่วินาํ คอและขา
ตก ลาํตวัซีด เป็นตน้ หากเปิดช่องทอ้งแลว้พบวา่อวยัวะภายในเน่าเสียจะไม่เก็บมา
ศึกษา 

การเก็บตวัอยา่งลูกเต่าทะเลมีขอ้จาํกดัคือ ไม่สามารถกาํหนดจาํนวนและอายุของลูกเต่าที
เก็บได ้ตลอดจนลูกเต่าบางตวัมีอวยัวะภายในเน่าเสีย จึงเป็นอุปสรรคในการเก็บตวัอย่างและการ
ปฏิบติังานครังนีไดรั้บการอนุเคราะห์จากศูนยอ์นุรักษพ์นัธ์ุเต่าทะเล ฐานทพัเรือพงังา  
 

2.2.2) การเตรียมตวัอยา่งเนือเยือของลูกเต่าทะเล มีการปฏิบติังานดงัต่อไปนี (ดดัแปลงวิธี
จาก สุลกัษณ์ นามโชติ, 2553) 
 1. เก็บตวัอยา่งลูกเต่าตนุทีเพิงตายใหม่ บนัทึกรายละเอียดเบืองตน้ของอายแุละนาํหนกัตวั  

2. เก็บตวัอยา่งลูกเต่าตนุเพิงทีตายใหม่ ใชมี้ดผา่ตดัผา่เพือเปิดดา้นทอ้งซึงเรียกวา่ กระดอง
ทอ้ง (plastron) ของลูกเต่าตนุ จากนนัเทฟอร์มาลีนใหท้่วมตวัเต่า เพือรักษาสภาพเนือเยือของอวยัวะ
ภายในของตวัเต่า 

 
ภาพที 22 การผา่ตดัผา่เพือเปิดดา้นทอ้งและอวยัวะภายในของลูกเต่าตนุ 

 
3. เมือเปิดกระดองทอ้งแลว้ ทาํการผ่าตดัเอาอวยัวะ ไดแ้ก่ หลอดอาหาร หลอดลม หวัใจ 

กระเพาะอาหาร กระเพาะพกั (ท่อพกั) ลาํไส้เล็กส่วนตน้ ลาํไส้เล็กส่วนปลาย ลาํไส้ใหญ่ กระเพาะ-

ปัสสาวะ ตบั ไต กลา้มเนือ ผิวหนงั ต่อมหมวกไต ปอดและอวยัวะสืบพนัธ์ุ เป็นตน้ (ภาพที 22) นาํ
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อวยัวะดงักล่าวใส่ลงในขวดขนาดเล็กทีมีนาํยารักษาสภาพเนือเยือ (10% neutral buffered formalin; 

NBF) ทนัที เพือรักษาสภาพเนือเยือครังที 1 และป้องกนัการเกิดการยอ่ยสลายของเนือเยือ สามารถ
เก็บไวไ้ดน้าน 1-2 เดือน 

 
ภาพที 23 การรักษาสภาพเนือเยอืดว้ยนาํยา 10% neutral buffered formalin (NBF) 
 

4. นาํอวยัวะตวัอยา่งทีศึกษาในแต่ละขวด นาํมาตดัตามแนวขวางให้ห่างจากกนัชินละ 5-10 
มิลลิเมตร แลว้แช่ลงในนาํยารักษาสภาพเนือเยอื ครังที 2 เป็นเวลานาน 24 ชวัโมง (ภาพที 23) 
 5. ลา้งนาํยารักษาสภาพเนือเยือออกจากเนือเยือดว้ย 70% เอทิลแอลกอฮอล์ หลายๆ ครัง 
จากนนัดึงนาํออกจากเนือเยอืดว้ยแช่ใน 95% เอทิลแอลกอฮอล ์จาํนวน 2 ครัง ครังละ 1 ชวัโมง ครบ
เวลาเปลียนมาแช่ใน 100% เอทิลแอลกอฮอล ์จาํนวน 1 ครัง ครังละ 1 ชวัโมง  
 6. เมือครบเวลาใหเ้ทสารละลายเดิมทิง แลว้เติมไซลีน จาํนวน 2 ครัง ครังละ 1 ชวัโมง เพือ
ทาํใหเ้นือเยอืใส 

7. เมือครบเวลาให้เทสารละลายเดิมทิง แลว้เติมพาราฟินเหลว (P1) นาํใส่ในตูอ้บ 60 องศา
เซลเซียส นาน 1 ชวัโมง เทพาราฟินเหลว (P1) ออกไป และเติมพาราฟินเหลว (P2) นาํใส่ในตูอ้บ 60 

องศาเซลเซียส นาน 1 ชวัโมง เทพาราฟินเหลว (P2) ออกไปและเติมพาราฟินเหลว (P3) ในตูอ้บ 60 

องศาเซลเซียส นาน 30 นาที 

 8. ทาํการฝังเนือเยอืในพาราฟิน ปฏิบติัตามขนัตอนดงันี 

  8.1 ประกอบแบบพิมพรู์ปตวั L จาํนวน 2 ตวั เขา้หากนัให้สนิท (หากประกอบกนั
แลว้ไม่สนิท เมือเทพาราฟินเหลวอาจรัวได)้ วางบนแผน่เหล็กสีเหลียม (ภาพที 24) 
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ภาพที 24 การประกอบพาราฟินบล็อก 

  8.2 เทพาราฟินเหลว ทีมีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ลงในแบบพิมพใ์หท้่วมพอดี 

  8.3 ใชป้ากคีบปลายแหลมแบบมีเขียวขนาดเล็ก ลนไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล์ให้
ร้อนแล้วหยิบชินเนือเยือในพาราฟินเหลว (P3) ทีอยู่ในตูอ้บอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จุ่มชิน
เนือเยือลงในแบบพิมพด์งัภาพที 5 ลงไปตรงๆ บริเวณตรงกลางให้ถึงกน้แบบพิมพ ์พร้อมกดเบาๆ 
เพือใหเ้นือเยอืติดตงัตรงไม่เอนเอียง และระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดฟองอากาศอยูภ่ายใน (ภาพที 25) 

 
ภาพที 25 การฝังเนือเยือในพาราฟินบล็อก (ก) การฝังเนือเยอืตดัตามขวาง และ (ข) การฝังเนือเยอื
   ตดัตามยาว 

  8.4 นาํกระดาษสามเหลียมเขียนรายละเอียดและหมายเลขกาํกบัเนือเยือ หกัมุมดา้น
ปลายแหลมลง แลว้กดจุ่มลงตรงมุมแบบพิมพ ์แลว้ปล่อยทิงไวจ้นพาราฟินแขง็ตวัเอง 

  8.5 แกะแบบพิมพอ์อก โดยการเคาะเบาๆ จะไดพ้าราฟินบล็อก 
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 9. นาํพาราฟินบล็อกทีฝังเนือเยือแลว้มาทาํการตกแต่งพาราฟินบล็อก จากนนัติดพาราฟิน
บล็อกลงบนแท่นวตัถุ และนาํไปเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ ทีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส พร้อมใช้ตดัเนือเยือ
ต่อไป  

10. ทาํการตดัเนือเยืออยา่งบางให้มีความหนา 6 ไมโครเมตรดว้ยเครืองตดัชินเนือ (ภาพที 
26) ในบล็อกพาราฟิน  

 
ภาพที 26 การตดัเนือเยอือยา่งบางดว้ยเครืองตดัชินเนือ (microtome) 

11. นาํแผ่นเนือเยืออย่างบางทีตดัไดม้าแผ่ลอยในอ่างลอยเนือเยือควบคุมอุณหภูมิ 45-49 

องศาเซลเซียส รอจนกระทงัแผ่นเนือเยืออย่างบางแผ่ออก และเรียงลาํดบัเนือเยือแบบต่อเนือง 
(serial section) 10 ชิน  
 12. นาํสไลด์มาชอ้นแผน่เนือเยืออยา่งบางขึน ให้ติดกบัแผน่สไลด์ เมือไดส้ไลด์ทีมีเนือเยือ
ติดอยูเ่ขียนรายละเอียดและหมายเลขกาํกบัเนือเยอืไวด้า้นบนของสไลด ์

13. ทาํการยอ้มสีเนือเยือดว้ยสีฮีมาทอกซีลิน (hematoxylin) และอีโอซิน (eosin) โดยมี
ขนัตอนดงัต่อไปนี 

       13.1 นาํสไลด์ทีมีเนือเยือติดอยูม่าแช่ ไซลีน 2 ครัง ขนัตอนละ 10 นาที ตามลาํดบั เพือ
ลา้งพาราฟินออกจากชินเนือเยอื 

       13.2 จากนนัแช่ลงใน 95% เอทิลแอลกอฮอล์ 2 ครัง 70% เอทิลแอลกอฮอล์ 70% 

เอทิลแอลกอฮอล์ 2 ครัง 50% เอทิลแอลกอฮอล์ 1 ครัง และนาํประปา 1 ครัง ขนัตอนละ 3 นาที 
ตามลาํดบั เพือใหน้าํค่อยๆ เขา้ไปในเนือเยอื 
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13.3 ยอ้มสีฮีมาทอกซีลิน นาน 7 นาที เพือยอ้มสีนิวเคลียสติดสีม่วงนาํเงิน 

       13.4 ลา้งดว้ยนาํประปาหลายๆ ครัง เพือลา้งสีฮีมาทอกซีลิน ส่วนเกินออกจากเนือเยือ
และช่วยปรับสีเนือเยอืใหติ้ดเป็นสีนาํเงิน 

       13.5 ลา้งสีฮีมาทอกซีลิน ส่วนเกินออกดว้ยแอซิดแอลกอฮอล์ (acid alcohol) จุ่มขึนลง
อยา่งรวดเร็ว 8-10 ครัง เพือใหติ้ดสีเฉพาะนิวเคลียส ส่วนไซโทพลาสซึมจะไม่ติดสี               

       13.6 ลา้งดว้ยนาํประปาหลายๆ ครัง เพือหยดุปฏิกิริยาของแอซิดแอลกอฮอล ์ 
       13.7 แช่เนือเยอืลงใน sat. LiCO3 นาน 2 นาที ทาํใหนิ้วเคลียสติดสีฮีมาทอกซีลิน เป็นสี

ม่วงนาํเงิน 

       13.8 ลา้งดว้ยนาํประปาหลายๆ ครัง เพือลา้ง sat. LiCO3 ออกจากชินเนือเยือ ทาํให้
เนือเยอืมีคุณสมบติัเป็นกลางซึงถา้ลา้งออกไม่หมดจะติดสีอีโอซิน ไม่สมาํเสมอกนั 

       13.9 ยอ้มสีอีโอซิน นาน 40 วนิาที เพือยอ้มสีไซโทรพลาสซึมใหติ้ดสีแดงชมพู 
       13.10 ดึงนาํออกจากเนือเยือดว้ย 50% เอทิลแอลกอฮอล์ 1 ครัง 70% เอทิลแอลกอฮอล์ 

2 ครัง 95% เอทิลแอลกอฮอล์ 2 ครัง จุ่มขึนลงซาํหลายๆ ครัง หากจุ่มนานเกินไปสีอีโอซินจะหลุด
ออกไปหมด จากนนัจุ่มลงในเอทิลแอลกอฮอลผ์สมกบัไซลีน (1:1) นาน 5 นาที 

       13.11 ลา้งแอลกอฮอล์ออกจากเนือเยือ และทาํให้เนือเยือใสดว้ยการจุ่มลงในไซลีน 2 

ครัง ขนัตอนละ 5-10 นาที ตามลาํดบั 
          13.12 ปิดสไลดด์ว้ย DPX ทนัที และทิงใหแ้หง้ 
14. แลว้นาํไปส่องภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์และถ่ายภาพเนือเยืออวยัวะส่วนสําคญัต่างๆ โดย

ส่องจากกาํลงัขยายตาํไปสูง 
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2.2.3) การวเิคราะห์ทางสถิติ 

ก) ขอ้มูลทีนาํไปวเิคราะห์ทางสถิติ  

 เปรียบเทียบนาํหนกัในแต่ละช่วงอายขุองลูกเต่าทะเลทีตายจากบ่ออนุบาล  
       ข) วิธีวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS for window (SPSS เวอร์ชัน 11.5 ลิขสิทธิของ
มหาวทิยาลยัศิลปากร) 

1. ทดสอบการทดสอบการแจกแจงวา่ขอ้มูลมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ 
2. ทดสอบความแปรปรวนของขอ้มูลวา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่โดยใช ้Levene’s test 
3. ถา้ขอ้มูลมีความแจกแจงปกติและความแปรปรวนเท่ากนัทาํการวเิคราะห์โดยใช ้one way 

ANOVA หากมีการวดัซาํในตวัอยา่งเดิมใช ้ANOVA แบบวดัซาํและจดักลุ่มโดยใช ้Duncan’s test ที
ระดบันยัสาํคญั 0.05 ซึงแบ่งกลุ่มจากนอ้ยไปมาก (a, b, c, …) 

4. ถา้ขอ้มูลมีความแปรปรวนไม่แตกต่างทาํการวิเคราะห์โดยใช ้Nonparametric Kruskal-

Wallis test ทีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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บทท ี4 
ผลการทดลอง 

1.  ศึกษาสัณฐานวทิยาและโครงสร้างอย่างละเอยีดของเปลือกไข่เต่าตนุ เต่ากระและเต่ามะเฟือง 
2.1 ผลการศึกษาเปลือกไข่เต่าทะเล 3 ชนิด คือ เต่าตนุ กระ และเต่ามะเฟืองดว้ยกลอ้ง

จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด โดยใชห้วัตรวจวดั SEI พบวา่เปลือกไข่เต่าทะเลประกอบดว้ย 
3 ชนั คือชนันอก ชนักลาง และชนัใน เมือศึกษาทีกาํลงัขยายตาํกวา่ 400 เท่า สามารถแยกไดเ้พียง 2 

ชนั คือชนันอกและชนักลาง ส่วนเปลือกไข่ชนัในจะมองเห็นไดไ้ม่ชดัเจน (ภาพที 27-29) 
2.1.1 เปลือกไข่ชนันอก เรียกวา่ outer calcareous layer หรือ crystalline layer เมือสังเกต

ด้วยตาเปล่าเปลือกไข่ชันนอกมีลักษณะเป็นผลึกสีขาว แข็งและหลุดออกได้ง่าย ผิวด้านบนมี
ลกัษณะแตกต่างกนัในเต่าทะเลแต่ละชนิด เมือสัมผสัผิวด้านบนของเปลือกไข่ชันนอกของเต่า
มะเฟืองพบว่ารู้สึกสากมือมากกว่าในเต่าตนุและเต่ากระ เมือศึกษาด้านขา้งดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราดโดยใชห้วัตรวจวดั SEI พบวา่เปลือกไข่ชนันอกของเต่าทะเลทงั 3 ชนิด 
ประกอบดว้ยผลึกหนามแหลมรวมตวักนัเป็นกลุ่มก้อนแผ่รัศมี (ภาพที 30-33) โดยเต่าตนุมีขนาด
ของผลึกรูปหนามแหลมเฉลียเท่ากบั 2-4 ไมโครเมตร (ภาพที 34-37) แต่ในเต่ามะเฟืองมีขนาดของ
ผลึกรูปหนามแหลมเล็กเฉลียเท่ากบั 1 ไมโครเมตรและเรียวกว่าเต่าตนุ (ภาพที 33) เปลือกไข่
ชนันอกของเต่ากระมีขนาดของผลึกรูปหนามแหลมใหญ่กว่าเต่าตนุเฉลียเท่ากบั 3-4 ไมโครเมตร 
แต่มีผลึกรูปทรงกลมทีมีขนาดแตกต่างกนัแทรกอยูร่ะหวา่งผลึกรูปหนามแหลม ซึงผลึกรูปทรงกลม
มีขนาดโดยเฉลียเท่ากบั 5 ไมโครเมตร (ภาพที 40-41) เมือศึกษาผิวดา้นบนของเปลือกไข่ชนันอก
ของเต่าทะเลทงั 3 ชนิด ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดโดยใช้หัวตรวจวดั SEI 
พบวา่เปลือกไข่ชนันอกมีลกัษณะเป็นกลุ่มผลึกหนามแหลมรวมตวักนัเป็นกลุ่มหรือกอ้นโดยกลุ่ม
ผลึกแต่ละกลุ่มจะมีการเรียงตวัชิดติดกนัแน่นในแนวระนาบ แต่ในบางบริเวณสามารถเห็นกลุ่มผลึก
แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ จะเห็นไดว้า่ผิวดา้นบนของเปลือกไข่ชนันอกของเต่าตนุมีกลุ่มผลึกเรียงตวัชิด
ติดกนัแน่นในแนวระนาบอย่างสมาํเสมอมากกว่าในเต่ากระ (ภาพที 37-39) ส่วนในเต่ามะเฟืองมี
กลุ่มผลึกเรียงตวัชิดติดกนัแน่นในแนวระนาบอยา่งไม่สมาํเสมอทาํให้เห็นผิวดา้นบนของเปลือกไข่
ชนันอกมีความสูงตาํไม่เท่ากนั (ภาพที 42) บริเวณตรงกลางของกลุ่มผลึกยดึติดกบัฐานเปลือกไข่ชนั
กลาง อาจมีรู (pore) เดียวหรือหลายรูมีขนาดประมาณ 4-15 ไมโครเมตรในเต่าทงั 3 ชนิด ในแต่ละรู 
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เชือมต่อระหวา่งเปลือกไข่ชนันอกและเปลือกไข่ชนักลาง โดยรูเหล่านีทาํหนา้ทีเป็นช่องทางสําหรับ
กระบวนการแลกเปลียนก๊าซของเปลือกไข่ (ภาพที 43-47) ความหนาของเปลือกไข่ชนันอกและชนั
กลางของเต่าทงั 3 ชนิด มีความหนาค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั (ภาพที 27-29) 

2.1.2 เปลือกไข่ชนักลาง เรียกวา่ middle layer หรือ middle multistrata layer ประกอบไป
ดว้ยโครงสร้างของเส้นใยทีมีขนาดประมาณ 0.5-2.0 ไมโครเมตร (ภาพที 49-51) สานกนัเป็นร่างแห
อดัแน่นทงัชนั (ภาพที 27-29) เมือศึกษาเปลือกไข่ชนักลางทีกาํลงัขยายสูงกวา่ 2000 เท่า ดว้ยกลอ้ง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดโดยใชห้วัตรวจวดั SEI จะเห็นช่องวา่งระหวา่งเส้นใยทีสานกนั 
มีลกัษณะคลา้ยกบัรูพรุนของปะการังฟองนาํและเป็นช่องทางสําหรับกระบวนการแลกเปลียนก๊าซ
ระหวา่งตวัอ่อนทีอยูภ่ายในเปลือกไข่กบัสิงแวดลอ้มภายนอก (ภาพที 48-55) 

 2.1.3 เปลือกไข่ชนัใน เรียกวา่ inner fibrous layer ประกอบดว้ยเส้นใยขนาดเล็กมากสาน
กนัแน่นผวิดา้นในมีลกัษณะเรียบและบางกวา่ชนัอืนๆ ทาํใหเ้ห็นเส้นใยของเปลือกไข่ชนักลาง (ภาพ
ที 56-58) 

 
ภาพที 27 ภาพจาก SEI แสดงสัณฐานวิทยาของเปลือกไข่เต่าตนุ ซึงสามารถแยกออกเป็น 2 ชนั คือ
   ชนันอก (crystalline layer) มีลกัษณะเป็นกลุ่มผลึกหนามแหลมรวมตวักนัเป็นกลุ่มกอ้น
   แผรั่ศมีคลา้ยรูปพดัและชนักลาง (middle layer) หนาและอดักนัแน่นทงัชนั  
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ภาพที 28 ภาพจาก SEI แสดงสัณฐานวทิยาของเปลือกไข่เต่ากระ สามารถแยกออกเป็น 2 ชนั คือ
   ชนันอก (crystalline layer) มีลกัษณะเป็นกลุ่มผลึกหนามแหลมรวมตวักนัเป็นกลุ่มกอ้น
   แผรั่ศมีคลา้ยรูปพดั และชนักลาง (middle layer) หนาและอดักนัแน่นทงัชนั  
 

 
ภาพที 29 ภาพจาก SEI แสดงสัณฐานวิทยาของเปลือกไข่เต่ามะเฟือง สามารถแยกออกเป็น 2 ชนั 
   คือ ชนันอก (crystalline layer) มีลกัษณะเป็นกลุ่มผลึกหนามแหลมรวมตวักนัเป็นกลุ่ม
   กอ้นแผรั่ศมีคลา้ยรูปพดัและชนักลาง (middle layer) หนาและอดักนัแน่นทงัชนั  

53 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
ภาพที 30 ภาพจาก SEI แสดงสัณฐานวิทยาของเปลือกไข่ชนันอกเป็นผลึกหนามแหลมรวมตวักนั
   เป็นกลุ่มแผรั่ศมีของเต่าตนุ (ก) 10 ไมโครเมตร (ข) 20 ไมโครเมตร   
 

 
ภาพที 31 ภาพจาก SEI แสดงสัณฐานวิทยาของเปลือกไข่ชนันอกเป็นผลึกหนามแหลมรวมตวักนั
   เป็นกลุ่มแผรั่ศมีของเต่ากระ (ก) 10 ไมโครเมตร (ข) 20 ไมโครเมตร   
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ภาพที 32 ภาพจาก SEI แสดงสัณฐานวิทยาของเปลือกไข่ชนันอกเป็นผลึกหนามแหลมรวมตวักนั
   เป็นกลุ่มแผรั่ศมีของเต่ามะเฟือง (ก) 10 ไมโครเมตร (ข) 20 ไมโครเมตร   
 

 
ภาพที 33 ภาพจาก SEI แสดงสัณฐานวทิยาของเปลือกไข่ชนันอก มีลกัษณะเป็นผลึกรูปแท่งรวมตวั
   กนัเป็นกลุ่มแผรั่ศมีของเต่ามะเฟือง (ก) 10 ไมโครเมตร (ข) 20 ไมโครเมตร   
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ภาพที 34 ภาพจาก SEI แสดงสัณฐานวทิยาของเปลือกไข่ชนันอก มีลกัษณะเป็นผลึกรูปแท่งรวมตวั
   กนัเป็นกลุ่มแผรั่ศมีของเต่าตนุ (ก) 20 ไมโครเมตร (      แสดงกลุ่มผลึกรูปแท่งรวมตวักนั) 
   (ข) 10 ไมโครเมตร   
 

 
ภาพที 35 ภาพจาก SEI แสดงโครงสร้างผลึกรูปแท่งของเปลือกไข่ชนันอกของเต่าตนุ มีลกัษณะเป็น
    ผลึกรูปแท่งรวมตวักนัเป็นกลุ่มแผรั่ศมีโดยมีจุดศูนยร์วมอยูต่รงกลางของกลุ่มผลึก (ก) 5
    ไมโครเมตร (ข) 10 ไมโครเมตร   
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ภาพที 36 ภาพจาก SEI แสดงลกัษณะโครงสร้างผลึกรูปหนามแหลมในเปลือกไข่ชนันอกของเต่า
   ตนุ มีผลึกรูปแท่งหลากหลายขนาด และหนา้ตดัของผลึกรูปแท่งมีหลายเหลียม (ก) 5   
   ไมโครเมตร (ข) 2.5 ไมโครเมตร   
 

 
ภาพที 37 ภาพจาก SEI แสดงสัณฐานวทิยาของเปลือกไข่ชนันอกของเต่าตนุเป็นผลึกรูปแท่งรวมตวั
   กนัเป็นกลุ่มกอ้นแผรั่ศมี  
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ภาพที 38 ภาพจาก SEI แสดงสัณฐานวทิยาของเปลือกไข่ชนันอกของเต่าตนุ มีลกัษณะเป็นกลุ่มผลึก
   หลายๆ กลุ่มเรียงตวัชิดติดกนัแน่นในแนวระนาบ แต่ในบางบริเวณสามารถเห็นผลึกแบ่ง 
   เป็นกลุ่มยอ่ย    
 

 
ภาพที 39 ภาพจาก SEI แสดงสัณฐานวิทยาของเปลือกไข่ชนันอกของเต่ากระ มีลกัษณะเป็นกลุ่ม
    ผลึกเรียงตวัชิดติดกนัแน่นในแนวระนาบค่อนขา้งสมาํเสมอกนั  
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ภาพที 40 ภาพจาก SEI แสดงสัณฐานวทิยาของเปลือกไข่ชนันอกของเต่ากระ มีลกัษณะเป็นผลึกรูป
    แท่งรวมตวักนัเป็นกลุ่มแผ่รัศมี และมีผลึกรูปทรงกลมแทรกอยู่ระหว่างผลึกรูปหนาม
    แหลมเป็นจาํนวนมาก (ก) 50 ไมโครเมตร (ข) 20 ไมโครเมตร 

 

 
ภาพที 41 ภาพจาก SEI แสดงสัณฐานวทิยาของเปลือกไข่ชนันอกของเต่ากระ มีลกัษณะเป็นผลึกรูป
   แท่งรวมตวักนัเป็นกลุ่มแผรั่ศมีและมีผลึกทรงกลมแทรกตวัอยูร่ะหวา่งผลึกรูปทรงหนาม 
   แหลมเป็นจาํนวนมาก (ก) 10 ไมโครเมตร (ข) 5 ไมโครเมตร (      ) คือผลึกแคลเซียม 
   คาร์บอเนตแบบแคลไซด ์
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ภาพที 42 ภาพจาก SEI แสดงสัณฐานวิทยาของเปลือกไข่ชนันอกของเต่ามะเฟือง มีลกัษณะเป็น
    กลุ่มผลึกหลายกลุ่มเรียงตวัชิดติดกนัแน่นในแนวระนาบอยา่งไม่สมาํเสมอทาํให้เห็นผิว
    ดา้นบนของเปลือกไข่ชนันอกมีความสูงตาํไม่เท่ากนั  

 

 
ภาพที 43 ภาพจาก SEI แสดงสัณฐานวทิยาเปลือกไข่ชนันอกของเต่ามะเฟือง มีลกัษณะเป็นผลึกรูป
    แท่งยาวคลา้ยทรงกระบอกบางส่วนหักเป็นท่อนสันๆ รวมตวักนัและมีรู (P=pore) เป็น
    ช่องทางสาํหรับกระบวนการแลกเปลียนก๊าซของเปลือกไข่ 

P 
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ภาพที 44 ภาพจาก SEI แสดงลกัษณะฐานของกลุ่มผลึกทีเกิดจากผลึกรูปหนามแหลมรวมตวักนัแผ่
   รัศมีใน เปลือกไข่ชนันอกของเต่ามะเฟืองโดยบริเวณฐานของกลุ่มผลึกมีรู (P=pore) ทียึด
   ติดกบัเปลือกไข่ชนักลาง อาจมีรูเดียวหรือหลายรูเชือมต่อระหวา่งเปลือกไข่ชนันอกและ
   ชนักลางโดยเป็นช่องทางสาํหรับกระบวนการแลกเปลียนก๊าซของเปลือกไข่ 

 
ภาพที 45 ภาพจาก SEI แสดงลกัษณะรูของเต่ามะเฟือง เป็นบริเวณตรงกลางของกลุ่มผลึกทียึดติด
   กบัฐานเปลือกไข่ชนักลาง อาจมีรูเดียวหรือหลายรูเชือมต่อระหวา่งเปลือกไข่ชนันอกไป
   ยงัเปลือกไข่ชนักลาง  

P 
P 
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ภาพที 46 ภาพจาก SEI แสดงลกัษณะรูของเต่าตนุ เป็นบริเวณตรงกลางของกลุ่มผลึกทียดึติดกบัฐาน
    ของเปลือกไข่ชนักลาง โดยมีรูเชือมต่อระหวา่งเปลือกไข่ชนันอกไปยงัเปลือกไข่ชนักลาง 
    ซึงเป็นช่องทางสาํหรับกระบวนการแลกเปลียนก๊าซของเปลือกไข่ 
 

 
ภาพที 47 ภาพจาก SEI แสดงลกัษณะรูของเต่ากระ เป็นบริเวณตรงกลางของกลุ่มผลึกทียึดติดกบั
    ฐานของเปลือกไข่ชนักลาง โดยมีรูเชือมต่อระหวา่งเปลือกไข่ชนันอกไปยงัเปลือกไข่ชนั
    กลาง ซึงเป็นช่องทางสาํหรับกระบวนการแลกเปลียนก๊าซของเปลือกไข่ 

P 

P 
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ภาพที 48 ภาพจาก SEI แสดงลกัษณะของการหลุดลอกของเปลือกไข่ชนันอกของเต่ามะเฟือง ทาํให้
   สังเกตเห็นพืนผวิดา้นบนของเปลือกไข่ชนักลางไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

 
ภาพที 49 ภาพจาก SEI แสดงลกัษณะเส้นใย (fiber) ทีสานกนัเป็นร่างแหและช่องวา่งเชือมต่อกนั
    ระหวา่งเส้นใย (       ) ของเปลือกไข่ชนักลางในเต่าตนุ 

 

fiber 

63 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
ภาพที 50 ภาพจาก SEI แสดงลกัษณะเส้นใย (fiber) ทีสานกนัเป็นร่างแหและช่องวา่งเชือมต่อกนั
    ระหวา่ง เส้นใย (       ) ของเปลือกไข่ชนักลางในเต่ากระ 

 

 
ภาพที 51 ภาพจาก SEI แสดงลกัษณะเส้นใย (fiber) ทีเรียงตวัสานกนัแน่นและช่องวา่งเชือมต่อกนั
    ระหวา่ง เส้นใย (       ) ของเปลือกไข่ชนักลางในเต่ามะเฟือง  
 

fiber 

fiber 
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ภาพที 52 ภาพจาก SEI แสดงลกัษณะสัณฐานวทิยาเปลือกไข่ชนักลางและชนัใน (ถ่ายจากผวิ    
    ดา้นขา้ง) ของเต่าตนุ  
 

 
ภาพที 53 ภาพจาก SEI แสดงลกัษณะเปลือกไข่ชนักลางและชนัในของเต่าตนุ (ถ่ายจากผวิดา้นใน)
    ผวิดา้นในมีลกัษณะบางเรียบทาํใหเ้ห็นเส้นใยทีสานกนัแน่นทงัชนัของเปลือกไข่ชนักลาง  
 

 inner fibrous layer 

middle layer 

 inner fibrous layer 

middle layer 
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ภาพที 54 ภาพจาก SEI แสดงลกัษณะเปลือกไข่ชนัในและชนักลาง (ถ่ายจากผวิดา้นใน) ของเต่ากระ 
    ผวิดา้นในมีลกัษณะบางเรียบทาํใหเ้ห็นเส้นใยทีสานกนัแน่นทงัชนัของเปลือกไข่ชนักลาง 

 

 
  ภาพที 55 ภาพจาก SEI แสดงลกัษณะเปลือกไข่ชนักลางและชนัใน (ถ่ายจากผวิดา้นใน) ของเต่า
      มะเฟืองผวิดา้นในมีลกัษณะบางเรียบทาํใหเ้ห็นเส้นใยทีสานกนัแน่นทงัชนัของเปลือก
     ไข่ชนักลาง  

 inner fibrous layer 

middle layer 

middle layer 

inner fibrous layer 
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ภาพที 56 ภาพจาก SEI แสดงลกัษณะเปลือกไข่ชนัใน (ถ่ายจากผิวดา้นใน) ของเต่าตนุผิวดา้นในมี
    ลกัษณะเรียบและบาง ทาํใหเ้ห็นเส้นใยทีสานกนัของเปลือกไข่ชนักลาง  
 

  
ภาพที 57 ภาพจาก SEI แสดงลกัษณะเปลือกไข่ชนัใน (ถ่ายจากผวิดา้นใน) ของเต่ากระเป็นเส้นใย
    สานกนัแน่นทงัชนั ผวิดา้นในมีลกัษณะเรียบและบาง  
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ภาพที 58 ภาพจาก SEI แสดงลกัษณะเปลือกไข่ชนัใน (ถ่ายจากผิวดา้นใน) ของเต่ามะเฟืองเป็นเส้น
   ใยผวิดา้นในมีลกัษณะเรียบและบาง ทาํใหเ้ห็นเส้นใยของเปลือกไข่ชนักลาง  
 

 

1.2 ความหนาของชนัเปลือกไข่เต่าทะเล 

      1.2.1 เปลือกไข่ชนันอก 

         จากการวัดความหนาของชันนอกของเต่าตนุ  เต่ากระและเต่ามะเฟืองเท่ากับ 
91.52±27.76, 122.07±22.99 และ 120.83±25.73 ไมโครเมตร ตามลาํดบั ซึงจากการวิเคราะห์ทาง
สถิติทีระดบันยัสาํคญั 0.05 ความหนาของเปลือกไข่ชนันอกของเต่ากระและเต่ามะเฟืองมีความหนา
ใกลเ้คียงกนั แต่หนากวา่เต่าตนุอยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05) (ตารางที 4)    

ตารางที 4 ความหนาของเปลือกไข่ชนันอกของเต่าตนุ เต่ากระและเต่ามะเฟือง 
ชนิดเต่าทะเล จาํนวนชิน ความหนา (Mean±S.D.; ไมโครเมตร) 

เต่าตนุ 75 91.52±27.76a 

เต่ากระ 27 122.07±22.99b 

เต่ามะเฟือง 75 120.83±25.73b 

*a และ b แบ่งกลุ่มความแตกต่างจากนอ้ยไปมากโดยใช ้Duncan’s test (P<0.05) 
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1.2.2 เปลือกไข่ชนักลาง 

         จากการวดัความหนาของชันกลางของเต่าตนุ เต่ากระและเต่ามะเฟืองเท่ากับ 
101.88±16.22, 106.58±21.96 และ 131.12±22.17 ไมโครเมตร ตามลาํดบั จากการวิเคราะห์ทางสถิติ
ทีระดบันยัสาํคญั 0.05 ความหนาของเปลือกไข่ชนักลางของเต่าตนุและเต่ากระนอ้ยกวา่เต่ามะเฟือง
อยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05) (ตารางที 5)        

ตารางที 5 ความหนาของเปลือกไข่ชนักลางของเต่าตนุ เต่ากระและเต่ามะเฟือง 
ชนิดเต่าทะเล จาํนวนชิน ความหนา (Mean±S.D.; ไมโครเมตร) 

เต่าตนุ 75 101.88±16.22a 

เต่ากระ 27 106.58±21.96a 

เต่ามะเฟือง 75 131.12±22.17b 

*a และ b แบ่งกลุ่มความแตกต่างจากนอ้ยไปมากโดยใช ้Duncan’s test (P<0.05) 

 

1.2.3 เปลือกไข่ชนัใน 

         จากการวดัความหนาของชนัในของเต่าตนุ เต่ากระและเต่ามะเฟืองเท่ากบั 6.53±2.65, 

6.74±1.82 และ 8.56±2.36 ไมโครเมตร ตามลาํดบั จากการวิเคราะห์ทางสถิติทีระดบันยัสําคญั 0.05 

ความหนาของเปลือกไข่ชนัในของเต่าตนุและเต่ากระนอ้ยกวา่เต่ามะเฟืองอยา่งมีนยัสําคญั (P<0.05) 

(ตารางที 6)  
ตารางที 6 ความหนาของเปลือกไข่ชนัในของเต่าตนุ เต่ากระและเต่ามะเฟือง 
ชนิดเต่าทะเล จาํนวนชิน ความหนา (Mean±S.D.; ไมโครเมตร) 

เต่าตนุ 75  6.53±2.65a 

เต่ากระ 27 6.74±1.82a 

เต่ามะเฟือง 75 8.56±2.36b 

*a และ b แบ่งกลุ่มความแตกต่างจากนอ้ยไปมากโดยใช ้Duncan’s test (P<0.05) 
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1.2.4 ความหนาของเปลือกไข่เต่าทะเลรวมทงั 3 ชนั 
         จากการวดัความหนาของเปลือกไข่เต่าทะเลรวมทงั 3 ชนัของเต่าตนุ เต่ากระและเต่า

มะเฟืองเท่ากบั 200.12±38.06, 235.38±35.50 และ 260.50±41.38 ไมโครเมตร ตามลาํดบั ซึงจากการ
วเิคราะห์ทางสถิติทีระดบันยัสาํคญั 0.05 ความหนาของเปลือกไข่เต่าทะเลรวมทงั 3 ชนัของเต่าทงั 3 

ชนิด มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05) (ตารางที 7)      

ตารางที 7 ความหนาของเปลือกไข่ของเต่าตนุ เต่ากระและเต่ามะเฟือง 
ชนิดเต่าทะเล N ความหนา (Mean±S.D.; ไมโครเมตร) 

เต่าตนุ 75 200.12±38.06a 

เต่ากระ 27 235.38±35.50b 

เต่ามะเฟือง 75 260.50±41.38c 

*a, b และ c แบ่งกลุ่มความแตกต่างจากนอ้ยไปมากโดยใช ้Duncan’s test (P<0.05) 

 

กราฟที 1 ความหนาของเปลือกไข่เต่าตนุ เต่ากระและเต่ามะเฟือง 

 
*a, b และ c แบ่งกลุ่มความแตกต่างจากนอ้ยไปมากโดยใช ้Duncan’s test (P<0.05) 
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2. ศึกษาธาตุองค์ประกอบของเปลอืกไข่เต่าตนุ เต่ากระและเต่ามะเฟืองด้วยหัวตรวจวดั EDX 
2.1 เต่าตนุ  

    จากการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบเป็นเปอร์เซ็นต์ในเปลือกไข่เต่าตนุจาํนวน 25 

ฟอง ศึกษาฟองละ 3 ชิน พบว่าประกอบด้วยธาตุเรียงจากมากไปน้อยคือ คาร์บอน ออกซิเจน 
แคลเซียม กาํมะถัน ฟลูออไรด์ โมลิบดินัม ตะกัว ไอโอดีน คลอไรด์ ซิลิกอน เหล็ก ทองแดง 
โซเดียม พาลาเดียม แมงกานีส  แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โบรมีน อะลูมิเนียมและโพแทสเซียม
ตามลาํดบั (ตารางที 8) โดยธาตุองค์ประกอบหลกัของเปลือกไข่เต่าทะเลคือ คาร์บอน ออกซิเจน 
และแคลเซียม ซึงจากการวิเคราะห์พบวา่แคลเซียมมีการสะสมในเปลือกไข่ชนันอกมากกวา่เปลือก
ไข่ชันกลางและชนัในอย่างมีนยัสําคญั (P<0.05) และพบโลหะหนัก โลหะแทรนซิชนัและโลหะ
อืนๆ 0.07-0.45 เปอร์เซ็นต ์คือ โมลิบดินมั เหล็ก ทองแดง ตะกวั พาลาเดียม แมงกานีส อะลูมิเนียม
และโบรมีน ซึงเหล็ก ทองแดงและแมงกานีสส่วนใหญ่พบอยูใ่นเปลือกไข่ชนันอก ตะกวัพบมากอยู่
ในเปลือกไข่ชนักลาง ส่วนโมลิบดินมัและพาลาเดียมพบมากอยูใ่นเปลือกไข่ชนัใน นอกจากนียงัพบ
อะลูมิเนียมและโบรมีนอยูใ่นทุกชนัของเปลือกไข่ 

 

2.2 เต่ากระ 

     จากการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบเป็นเปอร์เซ็นต์ในเปลือกไข่เต่ากระจาํนวน 9 

ฟอง ศึกษาฟองละ 3 ชิน พบว่าประกอบด้วยธาตุเรียงจากมากไปน้อยคือ คาร์บอน ออกซิเจน 
แคลเซียม กาํมะถนั คลอไรด ์โซเดียม ฟอสฟอรัส ฟลูออไรด์ ตะกวั ซิลิกอน แมกนีเซียม โมลิบดินมั 
ไอโอดีน โพแทสเซียม ทองแดง โบรมีน พาลาเดียม เหล็ก แมงกานีสและอะลูมิเนียมตามลาํดบั 
(ตารางที 9) โดยธาตุองคป์ระกอบหลกัของเปลือกไข่เต่าทะเลคือ คาร์บอน ออกซิเจน และแคลเซียม 
ซึงจากการวเิคราะห์พบวา่แคลเซียมมีการสะสมในเปลือกไข่ชนันอกมากกวา่เปลือกไข่ชนัอืนอยา่ง
มีนยัสาํคญั (P<0.05) และพบโลหะหนกั โลหะแทรนซิชนัและโลหะอืนๆ 0.11-0.51 เปอร์เซ็นต ์คือ 
โมลิบดินมั เหล็ก ทองแดง ตะกวั พาลาเดียม แมงกานีส อะลูมิเนียมและโบรมีน พบอยูใ่นทุกชนั
ของเปลือกไข่ 
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2.3 เต่ามะเฟือง 

     จากการวิเคราะห์ธาตุองคป์ระกอบเป็นเปอร์เซ็นตใ์นเปลือกไข่เต่ามะเฟืองจาํนวน 
25 ฟอง ศึกษาฟองละ 3 ชิน พบวา่ประกอบดว้ยธาตุเรียงจากมากไปน้อยคือ คาร์บอน ออกซิเจน 
แคลเซียม กาํมะถนั คลอไรด์ โมลิบดินมั ฟลูออไรด์ ตะกวั พาลาเดียม ไอโอดีน เหล็ก โบรมีน 
ซิลิกอน โพแทสเซียม ทองแดง แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส อะลูมิเนียมและแมงกานีสตามลาํดับ 
(ตารางที 10) โดยธาตุองค์ประกอบหลักของเปลือกไข่เต่าทะเลคือ คาร์บอน ออกซิเจน และ
แคลเซียม ซึงจากการวิเคราะห์พบวา่แคลเซียมมีการสะสมในเปลือกไข่ชนันอกมากกว่าเปลือกไข่
ชนัอืนอย่างมีนัยสําคญั (P<0.05) และพบโลหะหนัก โลหะแทรนซิชันและโลหะอืนๆ 0.09-0.85 

เปอร์เซ็นต ์คือ โมลิบดินมั เหล็ก ทองแดง ตะกวั พาลาเดียม แมงกานีส อะลูมิเนียมและโบรมีน ซึง
พบในทุกชนัของเปลือกไข่ 
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ตารางที 8 เปอร์เซ็นตธ์าตุองคป์ระกอบในเปลือกไข่เต่าตนุ (จาํนวน 25 ฟอง ฟองละ 3 ชิน) 

ธาตุ 

เปอร์เซ็นตใ์นเปลือกไข่ (Mean±S.D.) 

ชนันอก ชนักลาง ชนัใน รวม 

C 44.94±15.50a 58.50±14.17b 86.88±4.44c 57.44±15.65 

O 38.28±11.35b 31.80±10.80b 23.92±4.76a 31.33±10.98 

Ca 13.74±12.24b 5.30±5.99a 0.72±0.94a 6.72±9.50 

S 2.13±2.53a 3.71±2.19a 5.80±3.55b 3.88±3.14 

F 0.37±0.38 0.51±0.41 0.49±0.58 0.46±0.47 

Mo 0.26±0.14 0.43±0.46 0.66±0.83 0.45±0.55 

Pb 0.21±0.17 0.59±0.88 ND 0.40±0.63 

I 0.15±0.17 0.19±0.21 0.48±0.97 0.25±0.54 

Cl 0.23±0.51 0.23±0.20 0.24±0.15 0.23±0.32 

Si 0.25±0.29b 0.09±0.07a 0.15±0.11ab 0.16±0.19 

Fe 0.26±0.15 0.04±0.04 0.17±0.26 0.16±0.19 

Cu 0.20±0.07 0.13±0.11 0.17±0.07 0.16±0.08 

Na 0.17±0.11 0.18±0.10 0.12±0.06 0.16±0.09 

Pd 0.10±0.06 0.11±0.10 0.21±0.14 0.15±0.11 

Mn 0.22±0.26 0.14±0.13 0.03±0.02 0.14±0.17 

Mg 0.16±0.15 0.08±0.06 0.12±0.10 0.12±0.11 

P 0.10±0.10 0.12±0.13 0.08±0.07 0.10±0.10 

Br 0.10±0.06 0.10±0.09 0.12±0.12 0.10±0.09 

Al 0.05±0.03 0.07±0.01 0.08±0.07 0.07±0.05 

K 0.06±0.05 0.05±0.04 0.03±0.02 0.05±0.03 

*a, b, c แบ่งกลุ่มความแตกต่างของเปอร์เซ็นตข์องธาตุในแต่ละชนัจากนอ้ยไปมากโดยใช ้Duncan’s 
test (P<0.05)            

ND คือ ไม่มีขอ้มูล 
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ตารางที 9 เปอร์เซ็นตธ์าตุองคป์ระกอบในเปลือกไข่เต่ากระ (จาํนวน 9 ฟอง ฟองละ 3 ชิน) 

ธาตุ 

เปอร์เซ็นตใ์นเปลือกไข่ (Mean±S.D.) 

ชนันอก ชนักลาง ชนัใน รวม 

C 26.71±9.28a 45.99±6.88b 57.68±11.33c 43.46±15.81 

O 46.39±10.32b 37.05±6.92a 30.56±6.88a 38.00±10.29 

Ca 23.17±13.41b 8.61±6.44a 1.38±1.57a 11.05±12.41 

S 1.02±1.00a 2.74±1.49b 4.45±2.03c 2.74±2.07 

Cl 0.37±0.36a 1.95±1.96ab 3.35±3.13b 1.85±2.38 

Na 0.76±0.70 1.05±0.99 1.56±1.43 1.12±1.09 

P 2.22±4.05 0.30±0.36 0.12±0.09 0.93±2.49 

F 0.44±0.28 0.71±0.96 0.21±0.11 0.52±0.65 

Pb 0.23±0.05a 0.47±0.25ab 0.09±0.56b 0.51±0.42 

Si 0.28±0.19 0.58±1.26 0.13±0.16 0.33±0.75 

Mg 0.32±0.22 0.42±0.55 0.26±0.19 0.33±0.36 

Mo 0.33±0.13 0.77±0.67 0.26±0.19 0.33±0.36 

I 0.19±0.10 0.56±0.65 0.16±0.10 0.29±0.40 

K 0.14±0.08a 0.37±0.20b 0.34±0.15ab 0.29±0.18 

Cu 0.13±0.13 0.38±0.38 0.25±0.17 0.27±0.26 

Br 0.28±0.18 0.27±0.23 0.17±0.14 0.24±0.18 

Pd 0.15±0.10 0.31±0.20 0.15±0.04 0.19±0.13 

Fe 0.08±0.05 0.30±0.23 0.16±0.07 0.18±0.15 

Mn 0.09±0.05 0.17±0.13 0.16±0.11 0.14±0.10 

Al 0.13±0.10 0.11±0.08 0.08±0.03 0.11±0.08 

*a, b, c แบ่งกลุ่มความแตกต่างของเปอร์เซ็นตข์องธาตุในแต่ละชนัจากนอ้ยไปมากโดยใช ้Duncan’s 
test (P<0.05) 
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ตารางที 10 เปอร์เซ็นตธ์าตุองคป์ระกอบในเปลือกไข่เต่ามะเฟือง (จาํนวน 25 ฟอง ฟองละ 3 ชิน) 

ธาตุ 

เปอร์เซ็นตใ์นเปลือกไข่ (Mean±S.D.) 

ชนันอก ชนักลาง ชนัใน รวม 

C 32.94±12.84a 60.29±8.44b 66.08±9.74b 53.10±17.87 

O 44.28±9.46b 27.82±5.11a 25.87±8.84a 32.65±11.46 

Ca 20.22±8.37c 6.73±6.90b 1.74±2.19a 9.56±10.07 

S 1.51±1.75a 4.25±2.49b 3.25±2.83ab 3.00±2.61 

Cl 0.09±0.06a 0.14±0.07a 2.31±3.88b 0.85±2.42 

Mo 0.34±0.35 0.51±0.28 0.47±0.27 0.85±2.42 

F 0.23±0.16 0.43±0.30 0.73±1.37 0.49±0.87 

Pb 0.22±0.16 0.24±0.09 0.49±0.25 0.32±0.21 

Pd 0.36±0.17b 0.25±0.17ab 0.07±0.07a 0.24±0.18 

I 0.18±0.14 0.18±0.19 0.34±0.64 0.23±0.37 

Fe 0.13±0.09 0.32±0.28 ND 0.23±0.23 

Br 0.16±0.07 0.23±0.10 0.27±0.21 0.21±0.14 

Si 0.31±0.54 0.10±0.06 0.17±0.25 0.20±0.36 

K 0.13±0.07 0.16±0.11 0.24±0.12 0.19±0.10 

Cu 0.28±0.10 0.13±0.16 0.13±0.09 0.17±0.12 

Mg 0.23±0.43 0.07±0.05 0.16±0.19 0.16±0.28 

P 0.16±0.39 0.07±0.06 0.21±0.38 0.15±0.32 

Al 0.14±0.14 0.12±0.09 0.14±0.09 0.13±0.11 

Mn 0.07±0.03 0.10±0.06 0.10±0.03 0.09±0.04 

*a, b, c แบ่งกลุ่มความแตกต่างของเปอร์เซ็นตข์องธาตุในแต่ละชนัจากนอ้ยไปมากโดยใช ้Duncan’s 
test (P<0.05)             

ND คือ ไม่มีขอ้มูล 
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3. ศึกษาการทาํแผนทธีาตุ (Mapping) ในเปลอืกไข่เต่าตนุ เต่ากระและเต่ามะเฟือง 
3.1 เต่าตนุ 

  ผลจากการทําแผนทีธาตุพบว่าเปลือกไข่เต่าตนุมีธาตุองค์ประกอบหลักคือ 
คาร์บอน ออกซิเจน และแคลเซียมอยู่ในรูปของสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนต พบว่าการ
กระจายตวัของแคลเซียมส่วนใหญ่อยูใ่นเปลือกไข่ชนันอก ส่วนคาร์บอน ออกซิเจน โซเดียม คลอ-

ไรด์ อะลูมิเนียม กาํมะถนั ซิลิกอน และฟอสฟอรัสพบว่ามีการกระจายอยู่ทวัไปในเปลือกไข่ทงั 3 

ชัน โซเดียมและคลอไรด์มีการสะสมอยู่ในเปลือกไข่ชันกลางในรูปของเกลือโซเดียมคลอไรด ์
(NaCl) นอกจากนีพบว่าโมลิบดินัมมีการสะสมในเปลือกไข่ชันกลางมากกว่าเปลือกไข่ชันอืนๆ 
(ภาพที 59-61) 

 

3.2 เต่ากระ 

  ผลจากการทําแผนทีธาตุพบว่าเปลือกไข่เต่ากระประกอบด้วยธาตุคาร์บอน 
ออกซิเจน และแคลเซียมอยูใ่นรูปของสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนต พบวา่การกระจายตวัของ
แคลเซียมส่วนใหญ่อยู่ในเปลือกไข่ชันนอก ส่วนธาตุคาร์บอน ออกซิเจน โซเดียม คลอไรด์ 
กาํมะถนั ซิลิกอน แมกนีเซียมและฟอสฟอรัสพบว่ามีการกระจายอยู่ทวัไปในเปลือกไข่ทงั 3 ชนั 
ส่วนกาํมะถนั โซเดียม คลอไรดแ์ละโมลิบดินมัมีการสะสมอยูใ่นเปลือกไข่ชนักลางมากกวา่เปลือก
ไข่ชนัอืนๆ (ภาพที 62-63) 

 

3.3 เต่ามะเฟือง 

   ผลจากการทาํแผนทีธาตุพบว่าเปลือกไข่เต่ามะเฟืองประกอบด้วยธาตุคาร์บอน 
ออกซิเจน และแคลเซียมอยูใ่นรูปของสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนต พบวา่การกระจายตวัของ
แคลเซียมและไอโอดีนส่วนใหญ่อยูใ่นเปลือกไข่ชนันอก ส่วนคาร์บอน ออกซิเจน โซเดียม คลอไรด์ 
แมกนีเซียม ซิลิกอน และอะลูมิเนียมพบว่ามีการกระจายอยู่ทวัไปในเปลือกไข่ทงั 3 ชัน ส่วน
กาํมะถนัและโมลิบดินมัมีการสะสมอยูใ่นเปลือกไข่ชนักลางมากกวา่เปลือกไข่ชนัอืนๆ (ภาพที 64-

65) 
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ภาพที 59 แผนทีธาตุองคป์ระกอบของเปลือกไข่เต่าตนุพบวา่ ธาตุคาร์บอน ออกซิเจน โซเดียม และ
   คลอไรด์กระจายอยู่ทวัไปในเปลือกไข่ทุกชนั ส่วนใหญ่กาํมะถนัมีการสะสมมากอยู่ใน
   เปลือกไข่ชนักลาง ส่วนแคลเซียมส่วนใหญ่สะสมอยูม่ากในเปลือกไข่ชนันอก 
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ภาพที 60 แผนทีธาตุองคป์ระกอบของเปลือกไข่เต่าตนุ พบวา่ธาตุคาร์บอน ออกซิเจน และ อะลูมิ-

   เนียมกระจายอยูท่วัไปในเปลือกไข่ทุกชนั กาํมะถนัและโมลิบดินมัส่วนใหญ่มีการสะสม
   มากอยูใ่นเปลือกไข่ชนักลาง ส่วนแคลเซียมส่วนใหญ่สะสมอยูม่ากในเปลือกไข่ชนันอก 
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ภาพที 61 แผนทีธาตุองคป์ระกอบของเปลือกไข่เต่าตนุพบวา่ ธาตุคาร์บอน ออกซิเจน ซิลิกอน แมก-

   นีเซียมและฟอสฟอรัสกระจายอยูท่วัไปในเปลือกไข่ทุกชนั ส่วนแคลเซียมสะสมอยู่มาก
   ในเปลือกไข่ชนันอก 
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ภาพที 62 แผนทีธาตุองคป์ระกอบของเปลือกไข่เต่ากระพบวา่ คาร์บอน ออกซิเจน และแมกนีเซียม
   กระจายอยู่ทวัไปในเปลือกไข่ทุกชนั แคลเซียมส่วนใหญ่สะสมอยู่มากในเปลือกไข่ชนั 
   นอก ส่วนกาํมะถนั โซเดียมและคลอไรดพ์บมากในเปลือกไข่ชนักลาง 
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ภาพที 63 แผนทีธาตุองค์ประกอบของเปลือกไข่เต่ากระพบว่า คาร์บอน ออกซิเจน ซิลิกอน และ
   ฟอสฟอรัสกระจายอยูท่วัไปในเปลือกไข่ทุกชนั แคลเซียมสะสมอยู่มากในเปลือกไข่ชนั
   นอก ส่วนโมลิบดินมัพบมากในเปลือกไข่ชนักลาง 
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ภาพที 64 แผนทีธาตุองคป์ระกอบของเปลือกไข่เต่ามะเฟืองพบวา่ คาร์บอน ออกซิเจน โซเดียมและ
   คลอไรด์กระจายอยูท่วัไปในเปลือกไข่ทุกชนั แคลเซียมและไอโอดีนส่วนใหญ่สะสมอยู่
   มากในเปลือกไข่ชนันอก ส่วนโมลิบดินมัและกาํมะถนัพบมากในเปลือกไข่ชนักลาง 
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ภาพที 65 แผนทีธาตุองคป์ระกอบของเปลือกไข่เต่ามะเฟืองพบวา่ คาร์บอน ออกซิเจน ซิลิกอนและ
   อะลูมิเนียมกระจายอยูท่วัไปในเปลือกไข่ทุกชนั แคลเซียมสะสมอยู่มากในเปลือกไข่ชนั
   นอก  
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4. การศึกษารูปผลึกในแต่ละชันของเปลือกไข่เต่าทะเลด้วยเทคนิคการเลียวเบนของรังสีเอ็กซ์ 
(XRD) 

4.1 เปลือกไข่ชนันอก 

      จากผลการวเิคราะห์รูปผลึกของเปลือกไข่ชนันอกของเต่าทะเลทงั 3 ชนิด โดยพิจารณา
จากรูปแบบการเลียวเบนของรังสีเอ็กซ์ พบวา่เปลือกไข่ชนันอกประกอบดว้ยแคลเซียมคาร์บอเนต 
ส่วนใหญ่มีโครงสร้างเป็นอะราโกไนท ์98.54, 98.77 และ 98.52 เปอร์เซ็นต์นาํหนกัโดยนาํหนกั ใน
เต่าตนุ เต่ามะเฟืองและเต่ากระตามลาํดบั และมีโครงสร้างเป็นแคลไซด์ 1.46, 1.23 และ 1.48 
เปอร์เซ็นต์นาํหนักโดยนําหนัก ซึงปะปนอยู่เล็กน้อย (ตารางที 11) เมือเปรียบเทียบกับข้อมูล
มาตรฐาน จากรูปแบบการเลียวเบนรังสีเอ็กซ์ของอะราโกไนท์และแคลไซด์ พบว่ารูปแบบการ
เลียวเบนรังสีเอ็กซ์ของอะราโกไนท์ มีค่าความเขม้ของรังสีเอ็กซ์ (intensity) สูงและแคลไซด์มีค่า
ความเขม้ของรังสีเอ็กซ์ตาํ แสดงให้เห็นว่าเปลือกไข่ชันนอกประกอบด้วยผลึกอะราโกไนท์ทีมี
ความเป็นผลึกสูงและผลึกแคลไซด์ทีมีความเป็นผลึกตาํ ซึงพบพีคทีมุมการเลียวเบนของรังสีเอ็กซ์ 
(2-Theta) อยูใ่นช่วง 15-80 องศา (กราฟที 2-4)   

 

4.2 เปลือกไข่ชนักลาง 

      จากผลการวิเคราะห์รูปผลึกของเปลือกไข่ชันกลางของเต่าตนุและเต่ามะเฟือง โดย
พิจารณาจากรูปแบบการเลียวเบนของรังสีเอ็กซ์ พบว่าเปลือกไข่ชนักลางประกอบดว้ยโครงสร้าง
ของเส้นใยสานกันเป็นร่างแห ซึงในเปลือกไข่ชันกลางของเต่าตนุและเต่ามะเฟืองส่วนใหญ่มี
โครงสร้างเป็นอสัณฐาน (amorphous) เท่ากบั 96.19 และ 96.25 เปอร์เซ็นต์นาํหนกัโดยนาํหนัก 
ตามลาํดบั แต่อย่างไรก็ตามยงัคงพบโครงสร้างแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นอะราโกไนท์ 3.81 และ 
3.75 เปอร์เซ็นตน์าํหนกัโดยนาํหนกัในเต่าตนุและเต่ามะเฟือง ตามลาํดบั (ตารางที 12) โดยรูปแบบ
การเลียวเบนรังสีเอก็ซ์ของอะราโกไนท ์มีค่าความเขม้ของรังสีเอก็ซ์ (intensity) ตาํมาก โดยพบพีคที
มุมการเลียวเบนของรังสีเอก็ซ์ (2-Theta) อยูใ่นช่วง 15-80 องศา (กราฟที 5-6)   
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4.3 เปลือกไข่ชนัใน 
      จากผลการวิเคราะห์รูปผลึกของเปลือกไข่ชันในของเต่าตนุและเต่ามะเฟือง โดย

พิจารณาจากรูปแบบการเลียวเบนของรังสีเอ็กซ์ เปลือกไข่ชนัในประกอบดว้ยเส้นใยทีสานกนัแน่น 
ซึงพบวา่ในเปลือกไข่ชนัในของเต่าตนุและเต่ามะเฟืองมีโครงสร้างเป็นอะราโกไนท์ 0.42 และ 0.11 
เปอร์เซ็นต์นาํหนกัโดยนาํหนกั (กราฟที 7-10) และมีโครงสร้างเป็นอสัณฐานเท่ากบั 99.54 และ 
99.89 เปอร์เซ็นตน์าํหนกัโดยนาํหนกัในเต่าตนุและเต่ามะเฟือง ตามลาํดบั (ตารางที 13) 

 

ตารางที 11 ค่าเฉลียของเปอร์เซ็นตน์าํหนกัโดยนาํหนกัในเปลือกไข่ชนันอกของเต่าทะเลทงั 3 ชนิด 
       (Mean±S.D.) จาํนวน 1 ฟอง 

ชนิดเต่าทะเล จาํนวนชิน 
ค่าเฉลียของเปอร์เซ็นตน์าํหนกัโดยนาํหนกั (w/w) 

อะราโกไนท ์ แคลไซด ์

เต่าตนุ 3 98.54±0.43 1.46±0.43 

เต่ามะเฟือง 3 98.77±0.10 1.23±0.10 

เต่ากระ 1 98.52 1.48 

 

 

ตารางที 12 ค่าเฉลียของเปอร์เซ็นตน์าํหนกัโดยนาํหนกัในเปลือกไข่ชนักลางของเต่าตนุและเต่า 
      มะเฟือง (Mean±S.D.) จาํนวน 1 ฟอง 

ชนิดเต่าทะเล จาํนวนชิน 
ค่าเฉลียของเปอร์เซ็นตน์าํหนกัโดยนาํหนกั (w/w) 

อะราโกไนท ์ อสัณฐาน 

เต่าตนุ 3 3.81±0.75 96.19±0.75 

เต่ามะเฟือง 3 3.75±0.90 96.25±0.90 
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ตารางที 13 ค่าเฉลียของเปอร์เซ็นตน์าํหนกัโดยนาํหนกัในเปลือกไข่ชนัในของเต่าตนุและเต่า   
       มะเฟือง (Mean±S.D.) จาํนวน 1 ฟอง 

ชนิดเต่าทะเล จาํนวนชิน 
ค่าเฉลียของเปอร์เซ็นตน์าํหนกัโดยนาํหนกั (w/w) 

อะราโกไนท ์ อสัณฐาน 

เต่าตนุ 3 0.46±0.40 99.54±0.04 

เต่ามะเฟือง 3 0.11±0.10 99.89±0.10 
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5. ศึกษาเนือเยอืวทิยาของอวัยวะต่างๆ ของลูกเต่าทะเล 
5.1 รายละเอียดเบืองตน้ของลูกเต่าทะเล 
      เก็บตวัอยา่งลูกเต่าตนุทีตายในบ่ออนุบาลอายุ 1-4 เดือน และอายุ 6 เดือน จาํนวน 30 ตวั 

ได้รับการอนุเคราะห์จากบ่ออนุบาลเต่าทะเลฐานทัพเรือพงังา ตังอยู่ทีบ้านทับละมุ ตําบลลํา
แก่น อาํเภอทา้ยเหมือง จงัหวดัพงังา ในช่วงวนัที 10-15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 และวนัที 16-20 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 พบวา่ลูกเต่าตนุอายุ 1-4 เดือน และอายุ 6 เดือน มีนาํหนกัตวัโดยเฉลียอยู่
ระหว่าง 27.90-209.00 กรัม แสดงว่าลูกเต่ามีการเจริญเติบโตทีปกติ เนืองจากนําหนักตัวมี
ความสัมพนัธ์กบัอายทีุเพิมขึน (ตารางที 14) 
 

ตารางที 14 รายละเอียดของตวัอยา่งเต่าตนุอาย ุ1-4 เดือน และ 6 เดือน ทีตายในบ่ออนุบาล 

 

อาย ุ(เดือน) จาํนวน (ตวั) นาํหนกั (กรัม) 
1 2 27.50±3.54 

2 5 41.60±5.03 

3 3 47.50±3.54 

4 4 62.50±9.57 

6 2 209.00±12.73 

 

5.2 ลกัษณะเนือเยอืวทิยา 
      ศึกษาเนือเยือวิทยาของอวยัวะต่างๆ ของลูกเต่าตนุอายุ 1-4 เดือนดว้ยวิธีการตดัเนือเยือ

อยา่งบาง (paraffin sectioning) โดยศึกษาจากหลอดอาหาร ท่อพกั กระเพาะอาหาร ลาํไส้เล็กส่วน
ตน้ ลาํไส้เล็กส่วนปลาย ลาํไส้ใหญ่ หลอดลม ปอด หวัใจ กลา้มเนือ ผวิหนงั ตบั มา้ม ไต ต่อมหมวก
ไต และกระเพาะปัสสาวะ เป็นตน้ ส่วนลูกเต่าตนุอาย ุ6 เดือน ศึกษาเนือเยอืของอวยัวะสืบพนัธ์ุ 

 

       5.2.1 หลอดอาหาร (esophagus) 
                หลอดอาหารเป็นส่วนหนึงของทางเดินอาหารทีต่อจากคอหอยจนสินสุดบริเวณ

กระเพาะอาหาร มีหนา้ทีส่งผา่นอาหารไปยงักระเพาะอาหาร ทางเดินอาหารตงัแต่หลอดอาหารเป็น
ตน้ไปมีโครงสร้างเนือเยอืจาํนวน 4 ชนั เป็นองคป์ระกอบ คือ mucosa, submucosa, muscularis และ 
serosa  
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                           จากการศึกษาเนือเยือวิทยาของหลอดอาหารพบว่าผนงัของเนือเยือถูกบุดว้ยเยือบุ
ผวิแบบ stratified squamous epithelium ประกอบดว้ยเซลลบุ์ผวิรูปแบนเรียงซ้อนกนัหลายชนัแทรก
ดว้ย goblet cells จาํนวนมาก ไม่มี cilia และพบชนั lamina propria เป็นเนือเยือเกียวพนัทีอยูใ่ตเ้ยือบุ
ผิวและยืนเขา้ไปในลูเมน (ภาพที 66) ส่วนชนั muscularis mucosae ทีค่อนขา้งสังเกตยาก แต่จะมี
ลกัษณะบางๆ อยูถ่ดัจากชนั lamina propria ประกอบดว้ยกลา้มเนือเรียบถดัไปเป็นชนั submucosa 

เป็นเนือเยือเกียวพนั (loose connective tissue) ทีมีหลอดเลือดแทรก ชนั muscularis ประกอบดว้ย
ชนักลา้มเนือเรียบ 2 ชนั คือ ชนัในทีเรียงแบบวงกลม (inner circular smooth muscular layer) และ
ชนันอกทีเรียงแบบตามความยาว (longitudinal smooth muscular layer) ชนันอกสุดคือ serosa 

ประกอบด้วยเนือเยือเกียวพนัชันบางๆ และมีเซลล์รูปแบนบางชันเดียว (simple squamous 

epithelium) อยูน่อกสุด (ภาพที 67) แต่ในลูกเต่าอาย ุ4 เดือน มีชนั mucosa ยนืเขา้ไปในลูเมนมากขึน
และพบเซลลส์ร้างเมือกอยา่งเห็นไดช้ดัเจน 

 

       5.2.2 กระเพาะพกั (crop) 
                กระเพาะพกั ทาํหนา้ทีเก็บอาหารก่อนทีจะเขา้สู่กระเพาะอาหาร จากการศึกษา

เนือเยือวิทยาของกระเพาะพกั พบว่าลูกเต่าอายุ 1-4 เดือน กระเพาะพกัมีลกัษณะของเนือเยือชัน 
mucosa ประกอบดว้ยเยือบุผิวแบบ stratified squamous epithelium (ภาพที 68) แต่ในลูกเต่าอายุ 4 

เดือน มีเซลล์เยือเมือก (mucous secretory cells หรือ goblet cell) อยูจ่าํนวนมากอย่างเห็นไดช้ดั 
(ภาพที 69) ส่วนชนัอืนๆ มีลกัษณะเนือเยอืเช่นเดียวกบัหลอดอาหาร  

 
       5.2.3 กระเพาะอาหาร (stomas) 
                จากการศึกษาเนือเยอืวทิยาของกระเพาะอาหารในลูกเต่าอายุ 1-4 เดือนพบวา่ เยือ

บุผิวเปลียนจาก stratified squamous epithelium เป็นชันเดียวรูปทรงสูง (simple columnar 

epithelium) และพบ gastric gland กระจายตวัอยูเ่ป็นจาํนวนมากและเปิดออกบริเวณ gastric pit 
(ภาพที 70-71) กระเพาะอาหารประกอบดว้ยผนงั 4 ชนั ไดแ้ก่  

                 (1) ชนั mucosa มีลกัษณะเป็น longitudinal fold ยืนเขา้ไปในลูเมน ผิวของ
กระเพาะอาหารมี investigation เรียกวา่ gastric pit ชนั mucosa แบ่งออกเป็น 3 ชนัยอ่ยๆ (ภาพที 72) 
ดงันี  

                       (1.1) ชนั epithelialium เยือบุผิวชนันีประกอบดว้ยเซลล์รูปแท่งทรงสูงเรียง
ชนัเดียว (simple high columnar epithelium) 
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                       (1.2) ชนั lamina propria ประกอบดว้ยชนัเนือเยือเกียวพนัและพบ gastric 

gland แทรกอยูใ่นชนันีเป็นจาํนวนมาก หนา้ทีของ gastric gland คือ สร้างเอนไซม์เปปซิโนเจนและ
กรดไฮโดรคลอริก 

                       (1.3) ชนั muscularis mucosae ประกอบดว้ยกลา้มเนือเรียบชนับางๆ ทีแยก
จากชนั submucosa ไดค้่อนขา้งยาก 

                 (2) ชนั submucosa ประกอบดว้ยเนือเยือเกียวพนัทีเรียงตวัอยา่งหลวมๆ (loose 

connective tissue) ทีมีเส้นเลือดขนาดเล็กแทรกตวัอยู ่ 
                 (3) ชนั muscularis ประกอบดว้ยกลา้มเนือเรียบ 2 ชนั ทีเรียงกนัในแนววงกลมที

หนามากกวา่แนวตามยาว  
                 (4) ชัน serosa ประกอบด้วยเนือเยือเกียวพนับางๆ อยู่นอกสุดและค่อนขา้ง

สังเกตไดย้าก              
 

       5.2.4 ลาํไส้เล็กส่วนตน้ (duodenum) 
                ลาํไส้เล็กเป็นทางเดินอาหารส่วนทีต่อกบักระเพาะอาหารไปยงัลาํไส้ใหญ่ จาก

การศึกษาเนือเยือวิทยาของลาํไส้เล็กส่วนตน้ในลูกเต่าอายุ 1-4 เดือนพบวา่ผนงัชนัในของลาํไส้เล็ก
ส่วนตน้ มี 4 ชนั คือ mucosa, submucosa, muscular layer และserosa เป็นตน้  

               (1) ชนั mucosa มีการเพมิพืนทีผิวโดยยืนไปเป็น villi จาํนวนมาก ซึงเยือบุผิวเป็น
แบบเซลลรู์ปแท่งทรงสูงเรียงชนัเดียว (simple high columnar epithelium) และพบ goblet cells หรือ 
mucous secretory cells ซึงพบน้อยกว่าเมือเทียบกบัในลาํไส้เล็กส่วนปลาย นอกจากนียงัพบ 
intestinal gland อยูใ่นชนั lamina propria ส่วนชนั muscularis mucosae ประกอบดว้ยกลา้มเนือเรียบ
ชนับางๆ ทีแยกจากชนั submucosa ไดค้่อนขา้งยาก 

               (2) ชนั submucosa ประกอบดว้ยเนือเยือเกียวพนัทีเรียงตวัอยา่งหลวมๆ (loose 

connective tissue) ทีมีเส้นเลือดขนาดเล็กแทรกตวัอยูแ่ละพบ brunner’s gland 

               (3) ชนั muscularis ประกอบดว้ยกลา้มเนือเรียบ 2 ชนั ทีเรียงกนัในแนววงกลมที
หนามากกวา่แนวตามยาว  

            (4) ชัน serosa ประกอบด้วยเนือเยือเกียวพนับางๆ อยู่นอกสุดและคลุมอยู่
บางส่วน (ภาพที 73) 
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       5.2.5 ลาํไส้เล็กส่วนปลาย (ileum) 
                จากการศึกษาเนือเยอืวทิยาของลาํไส้เล็กส่วนปลายในลูกเต่าอายุ 1-4 เดือนพบวา่

ผนงัชนัในของลาํไส้เล็กส่วนปลาย มี 4 ชนั คือ mucosa, submucosa, muscular layer และserosa ซึง
มีลกัษณะโครงสร้างเนือเยือเหมือนกบัลาํไส้เล็กส่วนตน้ แต่ต่างกนัทีชนั mucosa มีการเพิมพืนทีผิว
โดยยนืไปเป็น villi จาํนวนมากกวา่ลาํไส้เล็กส่วนตน้ (ภาพที 74) 
 

       5.2.6 ลาํไส้ใหญ่ (colon) 
                จากการศึกษาเนือเยือวิทยาของลาํไส้ใหญ่ ในลูกเต่าอายุ 1-4 เดือนพบว่าลาํไส้

ใหญ่ แบ่งออกเป็นชนัๆ คลา้ยกบัลาํไส้เล็กซึงมี 4 ชนั คือ mucosa, submucosa, muscular layer และ
serosa โดยชนั serosa ชนั mucosa ของลาํไส้ใหญ่มีเยือบุดว้ย simple columnar epithelium ชนั
submucosa ของลาํไส้ใหญ่จะเหมือนกบัลาํไส้เล็ก ชนั muscular layer จะมีการเรียงตวัของชัน
กลา้มเนือเรียบต่างจากสําไส้เล็ก โดยชนั outer longitudinal layer มีการเรียงตวัแบบ 3 แถบ เรียกวา่ 
taenia coil ระหวา่งแถบกลา้มเนือชนันีจะบางและไม่ต่อเนือง ส่วน inner circular layer เหมือนกบั
ลาํไส้เล็ก (ภาพที 75) 

 

       5.2.6 หลอดลม (trachea) 

                จากการศึกษาเนือเยอืวิทยาของหลอดลมในลูกเต่าอายุ 1-4 เดือน พบวา่มีเยือบุผิว
แบบ pseudostratified ciliated columnar epithelium ทีมี goblet cell จาํนวนมาก มีกลา้มเนือเรียบ
เรียงแยกกนัและพบกระดูกอ่อนทงัแบบ hyaline และ elastic cartilage (ภาพที 76) 

 

       5.2.7 ปอด (lung) 

                จากการศึกษาเนือเยือวิทยาของปอดในลูกเต่าอายุ 1-4 เดือน พบวา่มีถุงลมเล็กๆ 
(alveoli) ซึงมี alveolar spaces เป็นช่องว่างทีลอ้มรอบดว้ยผนงับางๆ ประกอบดว้ย epithelium บุ
เป็น squamous cell (type I alveolar cell) บาง และ cuboidal cell (type II alveolar cell) ซึงนูนเขา้ไป
ในลูเมนของ alveolus วางอยูบ่น basement membrane และผนงัทีอยู่ระหวา่งถุงลมปอดทีติดกนั
เรียกวา่ interalveolar septum (ภาพที 77) 

 
       5.2.7 หวัใจ (heart) 

                จากการศึกษาเนือเยือวิทยาของหัวใจในลูกเต่าอายุ 1-4 เดือน หวัใจมีผนงัอยู่ 3 ชนั คือ 
epicardium, myocardium และ endocardium เป็นตน้ โดยผนงัหวัใจชนั epicardium เป็นชนัทีอยู่
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นอกสุด ภายในชนันีมีหลอดเลือดกบัเส้นประสาททีเลียงหัวใจและยงัมีไขมนัแทรกอยู่ดว้ยถดัไป
เป็นชนั myocardium เป็นชนักลางประกอบดว้ยกลา้มเนือหวัใจ (cardiac muscle) ซึงภายในเซลล์
พบนิวเคลียส กลา้มเนือหวัใจมีความหนาบางไม่เท่ากนั นอกจากนียงัมีส่วนยืนนูนทางดา้นในของ
หัวใจ และพบเซลล์เม็ดเลือดแดงจาํนวนมากทีหัวใจกาํลงัทาํหน้าทีสูบฉีดโลหิตไปยงัหัวใจห้อง
ต่างๆ (ภาพที 78) 

 

       5.2.8 กลา้มเนือลาย (skeleton muscle)        
                จากการศึกษาเนือเยือวิทยาของกลา้มเนือลายในลูกเต่าอายุ 1-4 เดือน พบวา่มดั

กลา้มเนือลายประกอบดว้ย myofiber และพบเห็นนิวเคลียสของเซลล์กลา้มเนือติดสีเขม้ รูปร่างรี
เรียงอยูต่ามขอบของเซลลก์ระจายตวัอยูใ่นเซลลก์ลา้มเนือลาย (ภาพที 79)          

 

       5.2.9 ผวิหนงั (skin) 

                จากการศึกษาเนือเยอืวทิยาของผวิหนงัคอในลูกเต่าอาย ุ1-4 เดือน พบวา่ผิวหนงัมี
อยู ่2 ชนั คือ ชนัหนงักาํพร้า (epidermis) เป็นผิวหนงัทีอยูช่นับนสุด มีลกัษณะบางมาก ประกอบไป
ดว้ยเซลล์เรียงซ้อนกนัเป็นชนัๆ มีเคราติน มีเนือเยือบุผิวชนิด keratinized stratified squamous 

epithelium และชนัหนงัแท ้(dermis) จะพบเนือเยอืเกียวพนัชนิดแน่นทึบ มีความเหนียวและยืดหยุน่ 
ประกอบดว้ย collagen fiber ประสานกนัแน่นทุกทิศทาง (ภาพที 80)  

         

       5.2.10 ตบั (liver) 

                             จากการศึกษาเนือเยือวิทยาของตบัในลูกเต่าอายุ 1-4 เดือน พบวา่ส่วนของบริเวณ 

portal triads ประกอบดว้ยหลอดเลือดดาํ (portal vein) ขนาดใหญ่ ผนงับุดว้ย endothelium หลอด
เลือดแดง (hepatic artery) และท่อนาํดี (bile duct) มีศูนยก์ลางเป็น central vein โดยสังเกตเห็น
แขนงของเส้นเลือดใน portal triads ผา่นไปยงั sinusoids และเทลงสู่ central vein (ภาพที 81)  
 

       5.2.11 มา้ม (spleen) 

                 จากการศึกษาเนือเยือวิทยาของมา้มในลูกเต่าอายุ 1-4 เดือน พบวา่เนือเยือมา้มมี 
connective tissue capsule ลอ้มรอบ มีหลอดเลือด (trabecular vessel) แทรกอยูภ่ายในทีสามารถ
สังเกตเห็นได ้เนือมา้มประกอบดว้ย red pulp และ white pulp ซึงมี central arteriole เห็นไดช้ดัเจน
หลอดเลือดนียงัแตกแขนงเล็กๆ เพือไปเลียงส่วน white pulp ดว้ย (ภาพที 82)  
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       5.2.12 ต่อมหมวกไต (adrenal gland) 

                              จากการศึกษาเนือเยือวิทยาของต่อมหมวกไตในลูกเต่าอายุ 1-4 เดือน พบวา่ต่อม
หมวกไตมี capsule หุ้ม และมีบางส่วนยืนเขา้ไปในเนือต่อมเป็น trabeculae โดยให้เป็นทางผา่นเขา้
ออก ของหลอดเลือด ท่อนาํเหลือง และเส้นประสาทเพือเขา้ไปเลียงเนือต่อม ต่อมหมวกไตแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน adrenal cortex พบอยูน่อกสุด ซึงส่วนนีมีไขมนัแทรกอยูด่ว้ยและส่วน 

adrenal medulla อยูใ่นชนัในสุด ประกอบดว้ยกลุ่มของ secretory cells ทีเรียงตวักนัแน่น (ภาพที 
83)          

       5.1.13 ไต (kidney)  

                     จากการศึกษาเนือเยือวิทยาของไตในลูกเต่าตนุอายุ 1-4 เดือน พบวา่ไตมีรูปร่าง
เหมือนเมล็ดถวัผวิดา้นนอกมีเยอืหุม้ทีบางและเหนียวเรียกวา่ renal capsules และ renal corpuscles มี
ลกัษณะเป็นกระเปาะปลายปิดรูปถว้ยเรียกวา่ bowmann’s capsule เป็นกระจุกของเส้นเลือดฝอยที
เรียกวา่ glomerulus (ภาพที 84) 
 

       5.2.13 เนือเยอืของอวยัวะสืบพนัธ์ุ  
                              จากการศึกษาเนือเยอืวทิยาของอวยัวะสืบพนัธ์ุในลูกเต่าตนุอายุ 6 เดือนมีลกัษณะ
เนือเยอือยูใ่นสภาพปกติ พบวา่อวยัวะสืบพนัธ์ุของลูกเต่าตนุประกอบดว้ย ต่อมบ่งเพศ (gonad) และ
ส่วนทีจะเจริญไปเป็นท่อนาํไข่ (paramesonephric duct) (ภาพที 85) ซึงต่อมบ่งเพศมีลกัษณะเนือเยือ
ส่วนคอร์เท็กและเมดูลาร์หนาไม่มีท่ออยู่ภายใน ส่วนท่อนาํไข่มีรูภายในท่อชัดเจนผนังภายใน
ประกอบดว้ยเนือเยอืชนิด columnar epithelium และมีกา้นสตอ็ค (stalk) ทียาวพบไดบ้ริเวณดา้นขา้ง
ของไต (ภาพที 86)  
        

       5.2.15 กระเพาะปัสสาวะ (urinary bladder)  

                  จากการศึกษาเนือเยอืวทิยาของกระเพาะปัสสาวะในลูกเต่าอายุ 1-4 เดือน พบวา่
กระเพาะปัสสาวะมีผนงั 3 ชนั คือ mucosa, muscular layer และ adventitia โดยชนั mucosa ยน่เป็น
สันตามยาว มีเยือบุผิวเป็นแบบ transitional epithelium ถดัไปเป็น laminar propria ทีมีหลอดเลือด
มากมาย ส่วนชนั muscular layer ประกอบดว้ยชนักลา้มเนือเรียบ 2 ชนั คือ ชนัในทีเรียงแบบวงกลม
และชนันอกทีเรียงแบบตามความยาว และชนั adventitia เป็นชนันอกสุด ชนันีบริเวณตวักระเพาะ-

ปัสสาวะถูกปกคลุมดา้นนอกดว้ยชนั mesothelium (simple squamous epithelium) (ภาพที 87) 
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บทท ี5 
อภิปรายผลการทดลอง 

1. ศึกษาสัณฐานวทิยาและโครงสร้างอย่างละเอยีดของเปลอืกไข่เต่าตนุ เต่ากระและเต่ามะเฟือง 
 1.1 ชนัของเปลือกไข่เต่าทะเล 

        จากการศึกษาสัณฐานวิทยาและโครงสร้างอยา่งละเอียดของเปลือกไข่เต่าตนุ เต่ากระ
และเต่ามะเฟืองดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดโดยใชห้วัตรวจวดั SEI พบวา่เปลือก
ไข่เต่าทะเลประกอบดว้ย 3 ชนั คือ ชนันอก ชนักลาง และชนัใน ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Al-

Bahry และคณะ (2011) ศึกษาเต่าตนุในประเทศโอมานดว้ยกลอ้งอิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่า
เปลือกไข่เต่าตนุ มี 3 ชนั คือ ชนันอก ชนักลาง และชนัใน โดยเปลือกไข่ชนันอก ซึงมีลกัษณะเป็น
ผลึกกอ้นกลม มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกนั และหนามแหลม ผลึกจะรวมตวัเป็นกอ้น ส่วนเปลือก
ไข่ชนักลางมีลกัษณะเป็นเส้นใยทีสานระหวา่งกนัอดัแน่นทงัชนัและเปลือกไข่ชนัในประกอบดว้ย
เส้นใยทีสานเป็นร่างแห มีรูเปิดของโครงร่างเส้นใยระหวา่งชนักลางและชนัใน จากการเปรียบเทียบ
ลกัษณะของเปลือกไข่ทะเล 3 ชนิด คือ เต่าตนุ เต่ากระและเต่ามะเฟือง พบว่าเปลือกไข่ชนันอกมี
ลกัษณะเป็นผลึกหนามแหลมรวมตวักนัเป็นกลุ่มแผ่รัศมี เมือศึกษาดา้นขา้งของเปลือกไข่พบว่ามี
ลกัษณะคลา้ยรูปพดั ในแต่ละกลุ่มผลึกของเต่าแต่ละชนิดมีลกัษณะทีแตกต่างกนัโดยเต่าตนุและเต่า
มะเฟืองมีกลุ่มผลึกทีมีผลึกหนามแหลมรวมตวักนัเป็นกลุ่มรัศมี ซึงในเต่ามะเฟืองจะมีผลึกหนาม
แหลมทีเรียวเล็กกวา่ของเต่าตนุ ส่วนในเต่ากระมีผลึกทรงกลมแทรกอยูร่ะหวา่งผลึกหนามแหลมที
เรียงตวัชิดติดกนัแน่น เมือศึกษาผิวดา้นบนของเปลือกไข่ชนันอกของเต่าตนุมีกลุ่มผลึกเรียงตวัชิด
ติดกนัแน่นในแนวระนาบอยา่งสมาํเสมอมากกวา่ในเต่ากระ ส่วนในเต่ามะเฟืองมีกลุ่มผลึกเรียงตวั
ชิดติดกนัแน่นในแนวระนาบอย่างไม่สมาํเสมอทาํให้เห็นผิวดา้นบนของเปลือกไข่ชนันอกมีความ
สูงตาํไม่เท่ากนั บริเวณตรงกลางของกลุ่มผลึกยึดติดกบัฐานเปลือกไข่ชนักลาง (สุรัสวดี, 2552; 

Mitrus, 2003) อาจมีรู (pore) เดียวหรือหลายรูมีขนาดประมาณ 4-15 ไมโครเมตรในเต่าทงั 3 ชนิด 
ในแต่ละรูเชือมต่อระหว่างเปลือกไข่ชนันอกและเปลือกไข่ชนักลาง ความหนาเปลือกไข่ชนันอก
และชนักลางของเต่าทงั 3 ชนิด มีความหนาค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั (92-131 ไมโครเมตร) เปลือกไข่
ชนักลางประกอบดว้ยโครงสร้างของเส้นใยสานกนัเป็นร่างแหแน่น และมีช่องวา่งระหวา่งเส้นใยที 
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สานกนั มีลกัษณะรูพรุนและเป็นช่องทางสําหรับกระบวนการแลกเปลียนก๊าซระหวา่งตวัอ่อนทีอยู่
ภายในเปลือกไข่กบัสิงแวดลอ้มภายนอก (Sahoo และคณะ, 2010; Al-Bahry และคณะ, 2011) ส่วน
เปลือกไข่ชนัในมีลกัษณะเป็นโครงสร้างเส้นใยสานกนัเป็นร่างแหอดัแน่นทงัชนั ซึงเส้นใยสานกนั
แน่นกว่าเปลือกไข่ชันกลางมาก (ศนัสรียา, 2540; สุรัสวดี, 2552; Sahoo และคณะ, 2009; 

Areekijseree และคณะ, 2010) ลกัษณะของเปลือกไข่ชนันอกของเต่าทงั 3 ชนิด มีความแตกต่างกนั 
สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานในการจาํแนกชนิดของเต่าทะเลในเบืองตน้ได ้

1.2 ความหนาของชนัเปลือกไข่เต่าทะเล 

      ผลจากการวดัความหนาของเปลือกไข่เต่าทะเลรวมทงั 3 ชนัของเต่าตนุ เต่ามะเฟืองและเต่ากระ 
พบว่าเปลือกไข่เต่ามะเฟืองหนากว่าเต่ากระและเต่าตนุอย่างมีนยัสําคญั (P<0.05) ความหนาของ
เปลือกไข่เต่าเต่าตนุ เต่ากระ และเต่ามะเฟืองเท่ากับ 200.12±38.06 ไมโครเมตร 235.38±35.50 

ไมโครเมตรและ 260.50±41.38 ไมโครเมตร ตามลาํดบั ความหนาของชนันอกของเต่าตนุ เต่ากระ
และเต่ามะเฟืองเท่ากบั 91.52±27.76 ไมโครเมตร 122.07±22.99 ไมโครเมตรและ 120.83±25.73

ไมโครเมตร ตามลําดับ ความหนาของชันกลางของเต่าตนุ เต่ากระและเต่ามะเฟืองเท่ากับ 
101.88±16.22 ไมโครเมตร 106.58±21.96 ไมโครเมตรและ 131.12±22.17 ไมโครเมตร ตามลาํดบั 
ความหนาของชนัในของเต่าตนุ เต่ากระ และเต่ามะเฟืองเท่ากบั 6.53±2.65 ไมโครเมตร 6.74±1.82 

ไมโครเมตรและ 8.56±2.36 ไมโครเมตร ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Al-Bahry และคณะ 
(2009) ศึกษาเปลือกไข่เต่าตนุก่อนเพาะฟัก เปลือกไข่ชนันอกมีความหนาประมาณ 200.00-263.90 

ไมโครเมตรซึงมีลกัษณะเป็นผลึกกอ้นกลม มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกนัและผลึกหนามแหลม
รวมตวัเป็นกลุ่มกอ้น ส่วนชนักลาง มีความหนาประมาณ 106.20-131.10 ไมโครเมตร มีลกัษณะเป็น
เส้นใยทีสานระหวา่งกนัอดัแน่นทงัชนั และชนัในมีความหนาประมาณ 2.90-3.90 ไมโครเมตร ซึง
ประกอบไปดว้ยเส้นใยทีสานเป็นร่างแห มีรูเปิดของโครงร่างเส้นใยระหวา่งชนักลางและชนัใน ซึง
แตกต่างกบังานวจิยัของสุรัสวดี (2552) ศึกษาเปลือกไข่เต่าทะเลของเต่าตนุ เต่ามะเฟืองและเต่ากระ
พบวา่เปลือกไข่เต่ามะเฟืองและเต่ากระบางกวา่เต่าตนุอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) ความหนา
ของเปลือกไข่เต่าเต่าตนุ เต่ามะเฟืองและเต่ากระ เท่ากบั 251.92±40.86 ไมโครเมตร 236.94±19.28 

ไมโครเมตรและ 237.57±18.32 ไมโครเมตร ตามลาํดบั แต่ความหนาของเปลือกไข่ของเต่าทะเลทงั 
3 ชนิด ไปในทางเดียวกนัคือ เปลือกไข่ชนันอกมีความหนา  83.67-129.88 ไมโครเมตร เปลือกไข่
ชันกลางมีความหนาประมาณ 108.06-144.20 ไมโครเมตร และเปลือกไข่ชันในมีความหนา
ประมาณ 3.82-11.38 ไมโครเมตร จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าเปลือกไข่ชันในของเต่าทงั 3 

ชนิด บางกว่าเปลือกไข่ชนันอกและชนักลางอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) เปลือกไข่ของเต่า
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มะเฟืองมีความหนาของเปลือกไข่ชนันอก ชันกลางและชนัในมากกว่าเต่ากระและเต่าตนุอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) ความหนาของเปลือกไข่เต่าทะเลทงั 3 ชนิดในแต่ละชนัมีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัสถิติ (P<0.05) 

 

 

2. ศึกษาธาตุองค์ประกอบของเปลอืกไข่เต่าตนุ เต่ากระและเต่ามะเฟืองด้วยหัวตรวจวดั EDX 
 ผลจากการศึกษาพบวา่เปลือกไข่เต่าตนุ เต่ากระ และเต่ามะเฟือง ประกอบดว้ยธาตุคาร์บอน 
ออกซิเจน แคลเซียม กาํมะถนั ฟลูออไรด์ โมลิบดินัม ตะกวั ไอโอดีน คลอไรด์ ซิลิกอน เหล็ก
ทองแดง  โซเดียม พาลาเดียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส  โบรมีน และอะลูมิเนียม ตามลาํดบั (สุรัสวดี, 

2552; Kitimasak และคณะ, 2003; Mitrus, 2003; Al-Bahry และคณะ, 2009; Sahoo และคณะ, 2009) 
โดยธาตุองคป์ระกอบหลกัของเปลือกไข่เต่าทะเล คือ คาร์บอน ออกซิเจน และแคลเซียม (92.5-95.5 

เปอร์เซ็นต)์ ซึงธาตุคาร์บอนพบมากในเปลือกไข่ชนัใน แคลเซียมจดัเป็นธาตุทีมีความจาํเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของตวัอ่อนซึง พบมากในเปลือกไข่ชนันอกและมีส่วนประกอบหลกัเป็นแคลเซียม
คาร์บอเนต และทาํหน้าทีแหล่งสะสมแคลเซียมไวส้ําหรับการพฒันาของตวัอ่อน ซึงแคลเซียมใน
เปลือกไข่ถูกนาํใชไ้ปในช่วงทีมีการพฒันาของตวัอ่อน (Sahoo และคณะ, 1998; Nuamsukon และ
คณะ, 2009; Areekijseree และคณะ, 2010) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Al-Bahry และคณะ (2009) 
ทาํการศึกษาองค์ประกอบธาตุของเต่าตนุด้วย EDX พบว่าเปลือกไข่เต่าตนุประกอบด้วยธาตุ
คาร์บอน ออกซิเจน และแคลเซียมเป็นส่วนใหญ่และมีธาตุอืนๆ ในปริมาณนอ้ยมาก เช่น คลอไรด ์
โซเดียม ซิลิกอน กาํมะถนั แมกนีเซียม อะลูมิเนียมและอืนๆ ในเปลือกไข่ทงัก่อนและหลงัเพาะฟัก 
จากการเปรียบเทียบปริมาณธาตุในเปลือกไข่ทงั 3 ชนั พบวา่เปอร์เซ็นตข์องแคลเซียมในเปลือกไข่
ชันนอกมากทีสุด แต่มีเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนในเปลือกไข่ชันนอกน้อยทีสุด นอกจากนียงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรัสวดี (2552) ศึกษาองคป์ระกอบธาตุของเปลือกไข่เต่าทะเลทงั 3 ชนิด 
ดว้ย EDX โดยเปลือกไข่เต่าตนุพบว่าคาร์บอน (48.32-63.35 เปอร์เซ็นต์) ออกซิเจน (33.09-43.36 
เปอร์เซ็นต์) แคลเซียม (0.36-5.72 เปอร์เซ็นต์) และมีธาตุอืนๆ ในปริมาณน้อยมาก เช่น กาํมะถนั 
โซเดียม คลอไรด ์ซิลิกอน แมกนีเซียมและอืนๆ ผลจากวิเคราะห์ธาตุองคป์ระกอบของเปลือกไข่ใน
แต่ละชนัของเต่าทงั 3 ชนิด สอดคลอ้งกบัแผนทีธาตุโดยการเปรียบเทียบเปลือกไข่เต่าทะเลทงั 3 ชนั 
พบว่าเปลือกไข่มีการกระจายตวัของคาร์บอน ออกซิเจนและแคลเซียม ซึงเป็นสารประกอบของ
แคลเซียมคาร์บอเนตทีประกอบดว้ยกลุ่มผลึกหนามแหลมรวมตวักนัแผ่รัศมีในเปลือกไข่ชนันอก 
โดยเปอร์เซ็นตข์องแคลเซียมส่วนใหญ่มีการสะสมในเปลือกไข่ชนันอกมากกวา่เปลือกไข่ชนัอืนๆ 
แต่เปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนและออกซิเจนในเปลือกไข่ชนันอกน้อยทีสุดอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
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(P<0.05) พบโลหะหนกั โลหะแทรนซิชนัและโลหะอืนๆ ในเต่าทะเลทงั 3 ชนิด คือ โมลิบดินมั 
เหล็ก ทองแดง ตะกวั พาลาเดียม แมงกานีส อะลูมิเนียมและโบรมีน ปริมาณ 0.07-0.85 เปอร์เซ็นต ์
กระจายตวัอยู่ทวัไปในเปลือกไข่ทงั 3 ชนั โดยพบมากในเต่าตนุ รองลงมาเป็นเต่ามะเฟืองและเต่า
กระ ตามลาํดบั (Nuamsukon และคณะ, 2009; Areekijseree และคณะ, 2010) แสดงให้เห็นวา่การพบ
โลหะหนักในทุกชันเปลือกไข่เต่าทะเลนัน จึงสันนิษฐานได้ว่าโลหะหนักทีพบไม่ได้มาจาก
สภาพแวดล้อม แต่มาจากแม่เต่าเอง ซึงเกิดขึนในระหว่างกระบวนการสร้างเปลือกไข่เนืองจาก
สภาพแวดล้อมบริเวณแหล่งทีอยู่อาศยัและแหล่งอาหาร เช่น มีการปนเปือนมากับสารเคมีจาก
อุตสาหกรรมต่างๆซึงปล่อยลงสู่ทะเล เต่าทะเลมีโอกาสทีจะไดรั้บโลหะหนกัเขา้สู่ร่างกายโดยเขา้
ไปสะสมในเนือเยือ เมือมีกระบวนการสร้างเปลือกไข่จะมีความตอ้งการใชธ้าตุซึงอาจมีการปะปน
ของโลหะหนกัรวมอยูด่ว้ย (Alava และคณะ, 2006; Al-Rawhy และคณะ, 2007) สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Lam และคณะ (2006) ศึกษาการปนเปือนโลหะหนกัของเปลือกไข่เต่าตนุในฮ่องกง 
พบวา่ความเขม้ขน้ของซิลเวอร์ ซิลิเนียม สังกะสี ปรอทและตะกวัทีปนเปือนอยูใ่นเปลือกไข่มีค่าสูง
กวา่รายงานในการศึกษาอืน ๆ สถาบนั The predicted no effect concentrations (PNEC) ไดก้าํหนด
ความเขม้ขน้ของโลหะทีสามารถยอมรับไดแ้ละไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อในไข่เต่าตนุดงันี ตะกวั 

(1000 นาโนกรัมต่อนาํหนกัตวั) ซิลิเนียม (340-6000 นาโนกรัมต่อนาํหนกัตวั) และนิกเกิล (17 นา-
โนกรัมต่อนาํหนกัตวั) โดยประเมินจากค่าความเสียง (Hazard Quotient, HQ) ซิลิเนียม (HQs: 0.2–
24.5) และนิกเกิล (HQs: 4.0–26.4) อาจก่อให้เกิดอนัตรายบางอย่างกบัเต่าได ้ แต่ไม่อาจนาํค่าที
กาํหนดในขา้งตน้มาเทียบกบัค่าทีพบโลหะหนกัในงานวิจยันีเนืองจากการวิเคราะห์ EDX มีหน่วย
เป็นเปอร์เซ็นต ์แต่สามารถคาํนวณค่าความเขม้ขน้ของโลหะหนกัในเนือเยอืไดจ้ากการวิเคราะห์ทาง
เคมี และสอดคลอ้งงานวจิยัของ Storelli และ Marcotrigiano (2003) ใชไ้ข่แดงของเต่าทะเลเป็นดชันี
ชีวดัสภาพแวดลอ้มในแหล่งทีอยู่อาศยั การกินอาหารจากแหล่งทีมีสิงปนเปือนเขา้ไปและเขา้ไป
สะสมในเนือเยอืของเต่า 

 

 

3. ศึกษาการทาํแผนทธีาตุ (Mapping) ในแต่ละชันของเปลอืกไข่เต่าตนุ เต่ากระและเต่ามะเฟือง 
 ผลการศึกษาการทาํแผนทีธาตุในเปลือกไข่เต่าทะเลทงั 3 ชนิด พบวา่มีความสอดคลอ้งกบั
ผลการวเิคราะห์ธาตุโดยใชห้วัตรวจ EDX คือเปลือกไข่ของเต่าทะเลเป็นส่วนใหญ่สารประกอบของ
แคลเซียมคาร์บอเนต (ศนัสรียา, 2540; สุรัสวดี, 2552; Al-Bahry และคณะ, 2009; Sahoo และคณะ, 

2009) ซึงการทาํแผนทีธาตุนีแสดงให้เห็นถึงการกระจายตวัของธาตุคาร์บอน ออกซิเจน โซเดียม 
คลอไรด ์อะลูมิเนียม กาํมะถนั ซิลิกอน และฟอสฟอรัสพบวา่มีการกระจายอยูท่วัไปในเปลือกไข่ทงั 
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3 ชนั และทีเห็นไดช้ดัเจนคือแคลเซียมส่วนใหญ่สะสมในเปลือกไข่ชนันอก (สุรัสวดี, 2552; Al-

Bahry และคณะ, 2009; Areekijseree และคณะ, 2010; Al-Bahry และคณะ, 2011) สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาด้วย EDX สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Al-Bahry และคณะ (2009) ทาํแผนทีธาตุพบว่า
แคลเซียมส่วนใหญ่สะสมอยู่มากในในเปลือกไข่ชนันอกอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ส่วนชนักลาง
และชนัในมีเปอร์เซ็นตข์องคาร์บอนและแคลเซียมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) 
ปริมาณของออกซิเจนชนัในมากกว่าชนันอกและชันกลาง ปริมาณคลอไรด์ในเปลือกไข่ชันนอก
และชนัในนอ้ยกวา่เปลือกไข่ชนักลางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) 

 

 

4. การศึกษารูปผลกึในแต่ละชันของเปลอืกไข่เต่าทะเลด้วยเทคนิคการเลยีวเบนของรังสีเอก็ซ์  
 จากผลการวิเคราะห์รูปผลึกของเปลือกไข่ชนันอกของเต่าตนุ เต่ามะเฟืองและเต่ากระดว้ย
เทคนิคการเลียวเบนของรังสีเอ็กซ์ พบว่าเปลือกไข่ชันนอกประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต 

(Sahoo และคณะ, 2009; Al-Bahry และคณะ, 2011) มีโครงสร้างของผลึกอยู ่2 รูป คือ ผลึกแบบอะ-

ราโกไนท์ และแคลไซด์ประกอบกนัเป็นผลึกหนามแหลมรวมตวักนัเป็นกลุ่มแผรั่ศมี ส่วนใหญ่มี
โครงสร้างเป็นอะราโกไนทเ์ท่ากบั 98.54, 98.77 และ 98.52 เปอร์เซ็นต์นาํหนกัโดยนาํหนกั และมี
โครงสร้างเป็นแคลไซด์เท่ากบั 1.46, 1.23 และ 1.48 เปอร์เซ็นต์นาํหนกัโดยนาํหนกัในเต่าตนุ เต่า
มะเฟืองและเต่ากระอยา่งมีนยัสําคญัทางสิถิติ (P<0.05) ในเปลือกไข่ชนักลางและชนัในของเต่าตนุ
และเต่ามะเฟือง มีโครงสร้างของผลึกอยู่ 2 รูป คือ อะราโกไนท์และอสัณฐาน (amorphous) ซึง
เปลือกไข่ชนักลางของเต่าตนุและเต่ามะเฟือง ส่วนใหญ่มีโครงสร้างเป็นอสัณฐานเท่ากบั 96.19 และ 
96.25 เปอร์เซ็นต์นาํหนกัโดยนาํหนัก และโครงสร้างเป็นอะราโกไนท์เท่ากบั 3.81 และ 3.75 
เปอร์เซ็นตน์าํหนกัโดยนาํหนกั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) ส่วนเปลือกไข่ชนัในของเต่าตนุ
และเต่ามะเฟืองมีโครงสร้างเป็นอสัณฐานเท่ากบั 99.54 และ 99.89 เปอร์เซ็นต์ นาํหนกัโดยนาํหนกั 
และมีโครงสร้างเป็นอะราโกไนท์เท่ากบั 0.42 และ 0.11 เปอร์เซ็นต์นาํหนกัโดยนาํหนัก อย่างมี
นยัสําคญั (P<0.05) จะเห็นไดว้่าเปลือกไข่มีโครงสร้างของผลึกเป็นอะราโกไนท์อยู่ในเปลือกไข่
ชันนอกในปริมาณมาก แต่พบในเปลือกไข่ชันกลางและชันในเพียงเล็กน้อย และพบแคลไซด์
เล็กน้อยอยู่ในเปลือกไข่ชนันอกเท่านนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาดว้ย SEM และ EDX พบว่า
เปลือกไข่ชนันอกประกอบดว้ยผลึกแคลเซียมคาร์บอเนต มีลกัษณะเป็นผลึกหนามแหลมรวมตวักนั
เป็นกลุ่มแผรั่ศมี ส่วนในเปลือกไข่ชนักลางและชนัในพบโครงสร้างอะราโกไนทเ์ล็กนอ้ยปะปนอยู่
กบัโครงสร้างทีเป็นอสัณฐาน 99 เปอร์เซ็นตน์าํหนกัโดยนาํหนกั (Al-Bahry และคณะ, 2011) อาจมา
จากโครงสร้างของเปลือกไข่ชันกลางและชันในประกอบดว้ยโครงสร้างของเส้นใยสานกนัเป็น
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ร่างแหอดัแน่นกนัทงัชนั ผลึกอะราโกไนต์มีโครงสร้างแบบ orthorhombic เมือไดรั้บความร้อนสูง
กว่า 400 องศาเซลเซียสจะเปลียนรูปผลึกเป็นแบบแคลไซด์ ความดนัตาํในทางกลบักนัแคลไซด ์

เปลียนไปอะราโกไนต์ได้ ซึงแคลไซด์มีโครงสร้างแบบ hexagonal-R ผลึกหลายรูปร่างค่อนขา้ง
ซบัซอ้น และผลึกอะราโกไนตมี์ความแขง็กวา่และมีการจดัเรียงตวัของอะตอมแน่นกวา่แคลไซด์ จึง
พบผลึกอะราโกไนตใ์นเปลือกไข่ชนันอกเป็นส่วนใหญ่ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Al-Bahry และ
คณะ (2009) ศึกษาโครงสร้างของผลึกในเปลือกไข่เต่าตนุพบว่าเปลือกไข่ชันนอกประกอบด้วย
แคลเซียมคาร์บอเนต มีโครงสร้างเป็นผลึกแบบอะราโกไนท ์91 เปอร์เซ็นต ์แคลไซด์ 6 เปอร์เซ็นต ์
และวาทีไรท์ 3 เปอร์เซ็นต์ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Al-Bahry และคณะ (2011) ศึกษา
โครงสร้างและธาตุองคป์ระกอบของเปลือกไข่เต่าหวัฆอ้น พบวา่เปลือกไข่ชนันอกมีรูปผลึกอะรา-

โกไนท์ 99 เปอร์เซ็นต์ และแคลไซด์ 1 เปอร์เซ็นต์ เปลือกไข่ชนักลางมีลกัษณะเป็นผลึกผสม
ระหวา่งอสัณฐานกบัผลึกรูปอะราโกไนท ์62 เปอร์เซ็นต ์และแคลไซด์ 38 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเปลือก
ไข่ชนัใน ประกอบดว้ยโครงสร้างของเส้นใยทีสานเป็นร่างแหทีเกิดจากผลึกเกลือทีอยูใ่นรูปเฮไลต์
และซิลไวท์ จากการพิสูจน์รูปผลึกในเปลือกไข่เต่าทะเลด้วยเทคนิคการเลียวเบนของรังสีเอ็กซ์ 
สามารถใช้เป็นขอ้มูลพืนฐานในการจาํแนกของชนิดเต่าทะเลในเบืองตน้และประกอบกบัขอ้มูลที
เคยมีผูศึ้กษามาก่อนหนา้ เพือเป็นแหล่งความรู้แก่เยาวชนและเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทีเกียวขอ้งใน
อนาคตต่อไปได ้

 

 

5. ศึกษาเนือเยอืวทิยาของอวยัวะต่างๆ ของลูกเต่าทะเล 
การศึกษาดา้นสัณฐานวิทยาและเนือเยือวิทยา โดยใชว้ิธี paraffin sectioning ในการศึกษา

เนือเยอือวยัวะส่วนต่างๆ ของลูกเต่าตนุอาย ุ1-4 เดือน และ 6 เดือน โดยไดรั้บการอนุเคราะห์จากบ่อ
อนุบาลเต่าทะเลฐานทพัเรือพงังา ตงัอยูที่บา้นทบัละมุ ตาํบลลาํแก่น อาํเภอทา้ยเหมือง จงัหวดัพงังา 
ในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 พบวา่ลูกเต่าตนุอายุ 1-4 เดือน และอายุ 6 เดือน 
จาํนวน 30 ตวั มีนาํหนกัตวัโดยเฉลียอยูร่ะหวา่ง 27.90-209.00 กรัม ซึงนาํหนกัตวัมีความสัมพนัธ์
กบัอายุทีเพิมขึน ผลจากการศึกษาเนือเยืออวยัวะต่างๆ ของลูกเต่าตนุอายุ 1-4 เดือน ไดศึ้กษาจาก
หลอดอาหาร กระเพาะพกั กระเพาะอาหาร ลาํไส้เล็กส่วนต้น ลาํไส้เล็กส่วนปลาย ลาํไส้ใหญ่ 
หลอดลม ปอด หวัใจ ตบั มา้ม ไต ต่อมหมวกไต กระเพาะปัสสาวะ กลา้มเนือ และผิวหนงัเป็นตน้ 

และศึกษาอวยัวะสืบพนัธ์ุของลูกเต่าตนุอาย ุ6 เดือน  
 ผลจากการศึกษาเนือเยือระบบทางเดินอาหารตงัแต่หลอดอาหาร กระเพาะพกั กระเพาะ-

อาหาร ลาํไส้เล็กส่วนตน้ ลาํไส้เล็กส่วนปลาย และลาํไส้ใหญ่พบว่ามีโครงสร้างเนือเยือจาํนวน 4 
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ชนั เป็นองคป์ระกอบ คือ mucosa, submucosa, muscularis และ serosa เมือศึกษาเนือเยือวิทยาของ
หลอดอาหาร พบวา่หลอดอาหารมีชนั mucosa ยืนเขา้ไปในลูเมนมากขึนและพบเซลล์สร้างเมือก
อยา่งเห็นไดช้ดั ผนงัของเนือเยือหลอดอาหารถูกบุดว้ยเยือบุผิวแบบ stratified squamous epithelium 

ประกอบดว้ยเซลล์บุผิวรูปแบนเรียงซ้อนกนัหลายชนัแทรกดว้ย goblet cells จาํนวนมากไม่มี cilia 
(Fawcett, 1994) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Flint และคณะ (2009) ศึกษาการตรวจสอบการวินิจฉยั
การชนัสูตรศพของโรคในประชากรเต่าทะเล กล่าววา่ เนือเยือวิทยาของหลอดอาหารในเต่ามะเฟือง 
พบว่าชนั mucosa ผนงัของเนือเยือมีเยือบุผิวแบบ stratified squamous epithelium เช่นเดียวกนั
ลกัษณะเนือเยอืวทิยาของกระเพาะพกั พบวา่มีลกัษณะเนือเยอืของชนั mucosa ประกอบดว้ยเยือบุผิว
แบบ stratified squamous epithelium ซึงกระเพาะพกัอยู่ในบริเวณส่วนปลายของหลอดอาหาร มี
ลกัษณะเป็นรูปกระเปาะ  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Thompson (1980) ไดศึ้กษาลกัษณะเนือเยือ
ของกระเพาะพกัในเต่าตนุและหวัฆอ้นจากมหาสมุทรแปรซิฟิก พบวา่ชนั mucosa ประกอบดว้ยเยือ
บุผิวแบบ stratified squamous epithelium และประกอบดว้ยเซลล์สร้างเมือกมีขนาดแตกต่างกนัใน
เต่าตนุและหวัฆอ้น และกระเพาะพกั ทาํหนา้ทีเป็นทีพกัอาหารชวัคราวเพือให้อาหารอ่อนตวัลงดว้ย
นาํลายทีคลุกเคลา้มาจากปาก ส่วนลกัษณะเนือเยือวิทยาของกระเพาะอาหารพบว่าเยือบุผิวเปลียน
จาก stratified squamous epithelium เป็นชนัเดียวรูปทรงสูง simple columnar epithelium และพบ 

gastric gland กระจายตวัอยูเ่ป็นจาํนวนมากและเปิดออกบริเวณ gastric pit (Junqueira และคณะ, 

1998)  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Oros และคณะ (2004) ทีศึกษาพยาธิสภาพในระบบยอ่ยอาหาร
ของเต่าทะเลในเกาะคานารี ประเทศสเปน ลกัษณะเนือเยอืวทิยาของกระเพาะอาหารโดยทวัไปมีเยือ
บุผิวชนัเดียวรูปทรงสูงและพบ gastric gland และพบตวัอ่อนของพยาธิตวักลมอยูใ่นเนือเยือของ
กระเพาะอาหาร พบการอกัเสบและบาดแผลในเนือเยือดงักล่าว แตกต่างในการศึกษาครังนีไม่พบ
การติดเชือและร่องรอยของบาดแผลในเนือเยือกระเพาะอาหารแต่อย่างใด นอกจากนีเนือเยือของ
หลอดอาหารและกระเพาะอาหารในเต่าตนุ ยงัมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัลกัษณะเนือเยือของหลอด
อาหารและกระเพาะอาหารของปลากดเหลือง โดยงานวิจยัของศิลปชัย และคณะ (2557) พบว่า
หลอดอาหารและกระเพาะอาหารของปลากดเหลืองประกอบด้วยผนัง 4 ชัน คือ mucosa, 

submucosa, muscularis และชนั serosa หลอดอาหารสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน ทีมีโครงสร้าง
เนือเยอืทีต่างกนัโดยเฉพาะส่วนของ longitudinal fold ในชนั mucosa ขณะทีกระเพาะอาหารมีเยือบุ
ผิวเป็นแบบเซลล์ชนัเดียวรูปทรงสูง พบต่อมสร้างสาร (gastric gland) แทรกอยูเ่ป็นจานวนมากใน
ชนั lamina propria เช่นเดียวกบัในเต่าตนุ  
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ในการศึกษาลกัษณะเนือเยือวิทยาของลาํไส้เล็กส่วนตน้พบว่าในชนั mucosa มีการเพิม
พืนทีผิวโดยยืนไปเป็น villi จาํนวนมาก ซึงเยือบุผิวเป็นแบบเซลล์รูปแท่งทรงสูงเรียงชนัเดียว และ
พบ goblet cells หรือ mucous secretory cells ซึงพบนอ้ยกวา่เมือเทียบกบัในลาํไส้เล็กส่วนปลาย ซึง
ลกัษณะเนือเยือของลาํไส้เล็กส่วนปลายพบว่าผนังของลาํไส้เล็กส่วนปลายมีลกัษณะโครงสร้าง
เนือเยือเหมือนกบัลาํไส้เล็กส่วนตน้ แต่ต่างกนัทีชนั mucosa มีการเพิมพืนทีผิวโดยยืนไปเป็น villi 
จาํนวนมากกวา่ลาํไส้เล็กส่วนตน้ (Thiruvathukal และ Kuriakose, 1965; Fawcett, 1994; Flint และ
คณะ, 2009) ส่วนลกัษณะเนือเยือวิทยาของลาํไส้ใหญ่ แบ่งออกเป็นชนัๆ คลา้ยกบัลาํไส้เล็ก แต่ชนั 

serosa มีเฉพาะลาํไส้ใหญ่บางส่วนเท่านนั (Fawcett, 1994) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ahmed และ
คณะ (2009) ศึกษาลกัษณะโครงสร้างของลาํไส้เล็กในตะกวดแม่นาํไนล์ (Varanus niloticus) พบวา่
ลาํไส้เล็กมีความยาวอย่างสมาํเสมอ พบเซลล์ 2 ชนิดในเยือบุผิวของลาํไส้เล็ก คือ columnar 

absorptive cells และ goblet cells ส่วนดา้นล่างของเยือบุผิวเป็นส่วนของ lamina propria 

ประกอบดว้ยหลอดเลือดและเนือเยือเกียวพนั ถดัไปเป็นชนัของ muscularis mucosa ชนันีค่อนขา้ง
บาง เป็นกลา้มเนือเรียบชนัเดียวติดกบัชนั submucosa และชนั serosa  นอกจากนีลกัษณะของลาํไส้
เล็กโดยทวัไปพบว่ามีลกัษณะคล้ายคลึงกับในจระเขแ้ละจิงจก (Holmberg และคณะ, 2002; 

Jacobson, 2007) ส่วนลกัษณะเนือเยอืสาํไส้ใหญ่ของงูไตห้วนั (Coluber florulentus) ในงานวิจยัของ 
Dehlawi และ Zaher (1989) รายงานว่าชนั mucosa ของสําไส้ใหญ่ พบเยือบุผิวเป็นแบบ simple 

columnar epithelium มีขนาดใหญ่ goblet cells และ endocrine cells ทีมีขนาดเล็กทีพบอยูใ่นชนั 

mucosa ของสําไส้ใหญ่ และพบชนั submucosa, muscularis และ serosa โดยมีลกัษณะทวัไป
เช่นเดียวกบัในอวยัะอืนในระบบยอ่ยอาหาร 

 ผลจากการศึกษาเนือเยือวิทยาของหลอดลมพบว่ามีเยือบุผิวแบบ pseudostratified ciliated 

columnar epithelium และพบกระดูกอ่อนทงัแบบ hyaline และ elastic cartilage (Solomon และ 

Purton, 1984; Junqueira และคณะ, 1998) และผลจากการศึกษาเนือเยือวิทยาของปอดพบวา่ มีถุงลม
ขนาดเล็กๆ ซึงมี alveolar spaces เป็นช่องว่างทีลอ้มรอบด้วยผนงับางๆ เยือบุผิวประกอบด้วย 
squamous cell (type I alveolar cell) บาง และ cuboidal cell (type II alveolar cell) สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Solomon และ Purton (1984) ศึกษาลกัษณะเยือบุผิวของปอดในเต่าตนุ พบวา่เยือบุผิว
ทาง เ ดินหายใจ  (หลอดลม )โดยทัวไปของสัตว์เ ลี ยง ลูกด้วยนมจะมี เยือบุผิว เ ป็นแบบ 
pseudostratified, pseudostratified columnar ทีมี cilia และพืนทีแลกเปลียนก๊าซทีเชือมจากหลอดลม
ไปยงัถุงลมในปอด โดยมีเส้นเลือดฝอยและถุงลมในปอดมีเยือบุผิวอยู่ 2 ชนิด ซึงประกอบดว้ย 
squamous cell  และ cuboidal cell นอกจากนียงัมีการกระจายตวัของคอลลาเจน เนือเยือยืดหยุ่น 
กระดูกอ่อนและกลา้มเนือเรียบในหลอดลมทีช่วยส่งเสริมในการทาํงานของระบบหายใจ 

129 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ผลจากการศึกษาเนือเยอืวทิยาของหวัใจพบวา่ลกัษณะเนือเยืออยูใ่นสภาพปกติ หวัใจมีผนงั
อยู่ 3 ชนั คือ epicardium, myocardium และ endocardium เป็นตน้ (Junqueira และคณะ, 1998) 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Jacobson (2007) ศึกษาลกัษณะเนือเยือหวัใจของอีกวัน่าเขียว (Iguana 

iguana) พบวา่หวัใจถูกปกคลุมดว้ยเยือหุ้ม epicardium และส่วนของ myocardium ประกอบดว้ยมดั
ของกลา้มเนือทีมี myocardial cell โดยมีช่องวา่งระหวา่งเซลล์ และมี endocardium เป็นชนัในสุด
ของกลา้มเนือหวัใจ 

 ผลจากการศึกษาเนือเยือวิทยาของกล้ามเนือลาย พบว่ามีมดักล้ามเนือลายประกอบด้วย 

myofiber และพบเห็นนิวเคลียสกระจายตวัอยูใ่นเซลล์กลา้มเนือลาย ผิวหนงัมีอยู ่2 ชนั คือ ชนัหนงั
กาํพร้าและชนัหนงัแท ้ (Junqueira และคณะ, 1998) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Flint และคณะ 

(2009) พบว่าลกัษณะเนือเยือของผิวหนงัของเต่าทะเลประกอบด้วยชันหนงักาํพร้ามีเนือเยือบุผิว
ชนิด keratinized stratified squamous epithelium และชนัหนงัแท ้ประกอบดว้ยเนือเยือเกียวพนัมี
เส้นใย collagen fiber  

 ผลจากการศึกษาเนือเยอืวทิยาของตบัพบวา่มีบริเวณ portal triads ประกอบดว้ยหลอดเลือด
ดาํขนาดใหญ่ ผนงับุดว้ย endothelium หลอดเลือดแดง (hepatic artery) และท่อนาํดี (bile duct) มี
ศูนยก์ลางเป็น central vein โดยสังเกตเห็นแขนงของเส้นเลือดใน portal triads ผา่นไปยงั sinusoids 

และเทลงสู่ central vein  (Snell, 1984; Fawcett, 1994) โดยงานวิจยัของ Moura และคณะ (2009) 
ศึกษาลกัษณะของตบัในเต่านาํจืด Phrynops geoffroanus ตบัมีขนาดใหญ่สีนาํตาลอ่อนและมีจุดด่าง
ดาํอยูใ่นบริเวณเนือตบั พบเซลล์ hepatocyte มีรูปร่างเป็น polyhedral และมีขนาดแตกต่างกนั ซึง
นิวเคลียสจะอยูบ่ริเวณตรงกลางของเซลล์ hepatocyte ทีเรียกวา่ central vein  เป็นบริเวณทีมีแขนง
ของเส้นเลือด และพบท่อนาํดีทีมีเยอืบุผวิแบบ cuboidal epithelium  

 ผลจากการศึกษาเนือเยือวิทยาของมา้มพบวา่มา้มมี connective tissue capsule อยูล่อ้มรอบ 
เนือมา้มประกอบดว้ย red pulp และ white pulp ซึงมี central arteriole เห็นไดช้ดัเจนหลอดเลือดนียงั
แตกแขนงเล็กๆ เพือไปเลียงส่วน white pulp ดว้ย (Leceta และ Zapata, 1985; Fawcett, 1994) 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Zhao และ Bie (2003) ศึกษาเนือเยือวิทยาของมา้มในตะพาบนาํ พบว่า
มา้มของตะพาบสามารถแบ่งออกเป็นส่วนของ capsule และ parenchyma ส่วนนีประกอบดว้ย red 

130 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

pulp และ white pulp โดยมา้มถูกหุ้มดว้ยส่วนของ capsule ทีบางมาก แต่ส่วนของ trabeculae มีการ
พฒันาไดไ้ม่ดี 

ผลจากการศึกษาเนือเยอืวทิยาของต่อมหมวกไตพบวา่ต่อมหมวกไตประกอบดว้ยเนือเยือ 2 

ชนิด คือ เนือเยือชนันอก เรียกวา่ ต่อมหมวกไตส่วนนอกพบอยูน่อกสุด ซึงส่วนนีมีไขมนัแทรกอยู่
ด้วยและเนือเยือชันใน เรียกว่า ต่อมหมวกไตส่วนในอยู่ในชันในสุด ประกอบด้วยกลุ่มของ 
secretory cells ทีเรียงตวักนัแน่น ต่อมหมวกไตมีหน้าทีผลิตฮอร์โมนสําคญัๆ หลายชนิด เช่น 
อะดรีนาลินจะอยู่เหนือไตทงั 2 ขา้ง มีหน้าทีควบคุมการไหลเวียนของโลหิตและการหดตวัของ
เลือด มี trabeculae เป็นทางผ่านเขา้ออกของหลอดเลือด ท่อนาํเหลือง และเส้นประสาทเพือเขา้ไป
เลียงเนือต่อม (Carola และคณะ, 1990; Junqueira และคณะ, 1998; Flint และคณะ, 2009) สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ Ahmadpanahi (2007) ศึกษาลกัษณะเนือเยอืวทิยาของต่อมหมวกไตในมา้แคสเปียน
มิเนเจอร์ พบวา่ adrenal nodule จะมีต่อมหมวกไตอยูภ่ายใน และถูกหุ้มดว้ย capsule ทีเป็นเนือเยือ
เกียวพนั ส่วน adrenal nodule ประกอบดว้ย zona glomerulosa, zona intermedia และ zona 

fasciculate   
 

 ผลจากการศึกษาเนือเยือวิทยาของไต พบวา่ไตส่วนของ renal corpuscles ซึงประกอบดว้ย 
glomerulus และ bowmann capsule และมีหลอดเลือด (Junqueira และคณะ, 1998)  สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Solomon (1985) ศึกษาสัณฐานวทิยาของไตในเต่าตนุ พบวา่ไตมีลกัษณะคลา้ยเมล็ดถวั 
แบน มีอยู่ 2 ขา้ง ติดและอยู่กบัดา้นหลงัของช่องทอ้ง มีเนฟรอนหรือหน่วยไตประกอบดว้ย โกล-

เมอรูลสัและหลอดไตส่วนตน้ ซึงเป็นส่วนของหลอดไตทีต่อจากโบวแ์มนแคปซูลออกมามีลกัษณะ
ขดไปขดมาอย่างซับซ้อน ท่อของหน่วยไตสามารถแบ่งออกเป็นท่อขดส่วนตน้ ท่อขดส่วนปลาย
และท่อรวม  ซึงท่อขดส่วนต้นและส่วนปลายมีลักษณะขดไปขดมาอย่างซับซ้อน  และได้
ทาํการศึกษาต่อมบ่งเพศในลูกเต่าอายุ 6 เดือน เพือใชใ้นการบ่งชีเพศของลูกเต่าได ้การจาํแนกเพศ
ของลูกเต่าแรกเกิดนนัทาํไดย้ากเนืองจากความแตกต่างของลกัษณะภายนอกทีใชใ้นการจาํแนกเพศ
นนัยงัไม่ค่อยชดัเจน (Ceriania และ Wyneken, 2008) ส่วนใหญ่ตอ้งรอจนกวา่จะเขา้สู่ระยะเต็มวยัจึง
สามารถระบุเพศได ้(Vitt และ Caldwell, 2013) ผลจากการศึกษาในครังนีไดต้วัอยา่งลูกเต่าตนุอายุ 6 

เดือน จาํนวน 2 ตวั ในการพิจารณาอวยัวะสืบพนัธ์ุควรสังเกตบริเวณดา้นขา้งของไต ซึงอวยัวะ
สืบพนัธ์ุของลูกเต่าตนุประกอบดว้ย ต่อมบ่งเพศและส่วนทีจะเจริญไปเป็นท่อนาํไข่ ซึงต่อมบ่งเพศมี
ลกัษณะเนือเยือส่วนคอร์เท็กและเมดูลาร์หนาไม่มีท่ออยูภ่ายใน ส่วนท่อนาํไข่มีรูภายในท่อชดัเจน
ผนงัภายในประกอบดว้ยเนือเยือชนิด columnar epithelium และมีกา้น (stalk) ทียาวพบไดบ้ริเวณ
ดา้นขา้งของไต (Ikonomopoulu และคณะ, 2012; Ceriani และคณะ, 2008) สอดคลอ้งกบังานวิจยั
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ของวรรณษา (2555) ไดศึ้กษาการแยกเพศลูกเต่าตนุจากสัณฐานวิทยาภายนอกและเนือเยือวิทยาจาก
ลูกเต่าตนุทีตาย ในระหว่างอนุบาลจากเกาะหูยงในหมู่เกาะสิมิลนั จงัหวดัพงังา ระหว่างปี 2552-

2554 สามารถจาํแนกจากลูกเต่าตนุจาํนวน 135 ตวั เป็นเพศผูจ้าํนวน 25 ตวั และเพศเมียจาํนวน 110 

ตวั ตงัแต่เริมเลียงจนถึงอายุ 3 เดือนโดยเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างขนาดของสัณฐานวิทยา
ภายนอกกบัความกวา้งหวั พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เพศผูมี้ขนาดใหญ่กวา่เพศ
เมีย ผลจากการศึกษาเนือเยือของต่อมบ่งเพศ และส่วนทีจะเจริญไปเป็นท่อนาํไข่พบวา่ลกัษณะของ
รังไข่ประกอบไปดว้ยชนัคอร์เทก็หนากวา่ในเพศผู ้ส่วนทีชนัเมดูลาร์ไม่ปรากฏลกัษณะเป็นท่อและ
มีทูนิกาอลับูจิเนียหนา ลกัษณะของอณัฑะพบวา่มีชนัคอร์เท็กของเพศผูบ้างกวา่ส่วนชนัคอร์เท็กใน
รังไข่ของเพศเมีย จากการใชสี้ฮีมาทอกซีลินพบวา่เพศเมียพบท่อนาํไข่ทีสมบรูณ์ ผนงัท่อภายในเป็น
เนือเยอืประเภทคอลมันาร์ มีกา้นสตอล์คยาวส่วนอวยัวะทีจะพฒันาไปเป็นท่อนาํไข่ในเพศผูน้นัไม่
พบรูภายในท่อซึงเนือเยือผนงัในท่อยงัไม่พฒันาและมีกา้นสตอล์คสันกว่าในเพศเมีย แต่อย่างไรก็
ตามการศึกษาในครังนีไดศึ้กษาลกัษณะเนือเยือวิทยาของอวยัวะสืบพนัธ์ุจากลูกเต่าทะเล อายุ 1-4 

เดือน จาํนวน 28 ตวั ซึงไม่พบอวยัวะสืบพนัธ์ุอยูเ่ลย แต่มาพบการเจริญพฒันาของอวยัวะสืบพนัธ์ุ
ในอาย ุ6 เดือน อาจเป็นเพราะส่วนของอวยัวะสืบพนัธ์ุยงัมีการเจริญพฒันายงัไม่สมบูรณ์และสังเกต
ค่อนขา้งยากในลูกเต่าทีอายุน้อย นอกจากนีการใชก้ารผ่าตดัเพือศึกษาจากอวยัวะนีอาจไม่ประสบ
ความสําเร็จเสมอไป ซึงปัญหาทีพบจากการเก็บตวัอย่างทีผา่นการแช่นาํยารักษาสภาพมาแลว้เป็น
เวลานาน ส่งผลให้เกิดการเหียวของเนือเยือได ้ ดงันนัการศึกษาลกัษณะเนือเยือวิทยาของอวยัวะ
สืบพนัธ์ุน่าจะให้ผลในการระบุเพศได้ค่อนข้างแม่นยาํมากกว่าการใช้วิธีผ่าตดัเพียงอย่างเดียว 
ประกอบกับการพิจารณาสังเกตจากลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกของลูกเต่าทะเลด้วย 
(Mrosovsky, 1994) 

ผลจากการศึกษาเนือเยอืวทิยาของกระเพาะปัสสาวะในลูกเต่าอาย ุ1-4 เดือน พบวา่กระเพาะ
ปัสสาวะมีผนงั 3 ชนั คือ mucosa, muscular layer และ adventitia โดยชนั mucosa มีเยือบุผิวเป็น
แบบ transitional epithelium เป็นเซลลที์สามารถเปลียนแปลงยืดหดไดต้ามแต่ปริมาณของปัสสาวะ
ซึงลกัษณะแตกต่างจากเนือเยือทางระบบทางเดินอาหารทีมีผนงั 4 ชนั (Junqueira และคณะ, 1998) 
สอดคล้องกบังานวิจยัในเต่าทะเลทราย (Gopherus agassizll) พบว่ากระเพาะปัสสาวะในชัน 
mucosa มีเยอืบุผวิแบบ transitional epithelium มีการเรียงตวัของเซลล์หลายชนั ส่วนชนั muscularis 

เกิดจากการรวมกลุ่มมดัของกลา้มเนือเรียบ และชนันอกสุดคือชนั adventitia (Jacobson, 2007) 
  การศึกษาเนือเยือวิทยาของอวยัวะต่างๆ ของลูกเต่าตนุระยะวยัอ่อน สามารถจดัจาํแนก
เนือเยือของอวยัวะส่วนต่างๆ ของเต่าทะเลได้ โดยการเก็บข้อมูลจากเต่าทะเลทีตายเพือศึกษา
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ลกัษณะโครงสร้างของเนือเยือแต่ละชนิดซึงประโยชน์คือไดข้อ้มูลนาํมาเป็นขอ้มูลเทียบเคียงกบั
ขอ้มูลทีเคยมีผูศึ้กษามาก่อน เพือใชใ้นงานอนุรักษพ์นัธ์ุเต่าทะเลไทย 
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บทท ี6 

สรุปผลการทดลอง 
1. ศึกษาสัณฐานวทิยาและโครงสร้างอย่างละเอยีดของเปลอืกไข่เต่าตนุ เต่ากระและเต่ามะเฟือง 

 เปลือกไข่เต่าทะเลมี 3 ชนั ประกอบดว้ย ชนันอก (outer calcareous layer, crystalline layer) 
ชนักลาง (middle layer, middle multistrata layer) และชนัใน (inner fibrous layer) ความหนาของ
เปลือกไข่เต่าตนุ เต่ากระ และเต่ามะเฟือง เท่ากบั 200.12±38.06, 235.38±35.50 และ 260.50±41.38 

ไมโครเมตร ตามลาํดบั โดยเปลือกไข่ชนันอกมีลกัษณะเป็นผลึกหนามแหลมรวมตวักนัเป็นกลุ่ม
กอ้นแผ่รัศมี เมือดูจากด้านขา้งของเปลือกไข่ชันนอกพบว่ามีลกัษณะคล้ายรูปพดั ซึงกลุ่มผลึกจะ 
แตกต่างกนัในเต่าแต่ละชนิดโดยเต่าตนุและเต่ามะเฟืองมีผลึกรูปหนามแหลมเท่านนัทีรวมตวักนั
เป็นกลุ่ม แต่เต่ากระมีผลึกรูปทรงกลมทีมีขนาดแตกต่างกนัแทรกอยูร่ะหวา่งผลึกรูปหนามแหลมซึง
เรียงชิดติดกนัแน่น บริเวณส่วนกลางของกลุ่มผลึกยึดติดกบัฐานส่วนบนของเปลือกไข่ชนักลางเกิด
จากการตกผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตจากจุดกาํเนิดบนเปลือกไข่ชนักลาง บริเวณทีกลุ่มยึดกบั
ฐานมีรู ซึงอาจมีรูเดียวหรือหลายรูเชือมต่อกบัเปลือกไข่ชนักลาง เปลือกไข่ชนักลางมีลกัษณะเป็น 
โครงสร้างของเส้นใยสานกนัเป็นร่างแหมีลกัษณะคลา้ยกบัรูพรุนของปะการังฟองนาํและมีช่องวา่ง
ระหว่างเส้นใยทีสานกันซึงเชือมต่อกับเปลือกไข่ชันในและเป็นช่องทางสําหรับกระบวนการ
แลกเปลียนก๊าซระหว่างตวัอ่อนทีอยู่ภายในเปลือกไข่กับสิงแวดล้อมภายนอก มีสารประกอบ
โซเดียมคลอไรด์ ส่วนเปลือกไข่ชนัในประกอบดว้ยเส้นใยสานกนัแน่นมากกวา่เปลือกไข่ชนักลาง
(ภาพที 88) ผิวดา้นในมีลกัษณะเรียบและบางกว่าชนัอืนๆ ทาํให้เห็นเส้นใยของเปลือกไข่ชนักลาง 
ซึงเป็นชนันีจะสัมผสักบัเซลล์ไข่โดยตรง จากผลการวิเคราะห์สามารถใช้ขอ้มูลของสัณฐานวิทยา
และโครงสร้างของเปลือกไข่เป็นเกณฑ์ในการจาํแนกชนิดของเต่าทะเลได้ ประกอบกบัตอ้งใช้
ขอ้มูลทีเกียวขอ้งอืนๆ เช่น ขอ้มูลทางชีววทิยาของเต่าทะเล รายงานการขึนวางไข่ของเต่าทะเลในแต่
ละทอ้งที เป็นตน้ 
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ภาพที 88 แสดงโครงสร้างของเปลือกไข่เต่าทะเล (ก) เปลือกไข่เต่าตนุ (ข) เต่ามะเฟืองมีผลึกรูป
   หนามแหลมเท่านนัทีรวมตวักนัเป็นกลุ่ม และ (ค) เปลือกไข่เต่ากระมีผลึกรูปทรงกลม
   ทีมีขนาดแตกต่างกนัแทรกอยูร่ะหวา่งผลึกรูปหนามแหลม ส่วนเปลือกไข่ชนักลางและ
   ชนัใน เป็นเส้นใยสานเป็นร่างแหอดัแน่นทงัชนั 

 

2. ศึกษาธาตุองค์ประกอบในแต่ละชันของเปลอืกไข่เต่าตนุ เต่ากระและเต่ามะเฟือง 
 เปลือกไข่เต่าตนุ เต่ากระและเต่ามะเฟือง ประกอบดว้ยธาตุคาร์บอน ออกซิเจน แคลเซียม 
กาํมะถนั ฟลูออไรด ์คลอไรด ์ซิลิกอน โซเดียม แมกนีเซียม ไอโอดีน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและ
อะลูมิเนียม โดยธาตุองคป์ระกอบหลกัของเปลือกไข่เต่าทะเลคือ คาร์บอน ออกซิเจนและแคลเซียม 
อยูใ่นรูปของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตซึงมีลกัษณะเป็นผลึกรูปหนามแหลม โดยเฉพาะแคลเซียมซึง
จดัเป็นธาตุทีมีบทบาทสําคญัต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อน ส่วนใหญ่สะสมอยู่ในเปลือกไข่
ชนันอก ส่วนธาตุอืนๆ กระจายอยูท่วัไปในเปลือกไข่ทงั 3 ชนัในเปอร์เซ็นตที์นอ้ยมาก ในเปลือกไข่
ชนักลางมีสารประกอบของโซเดียมคลอไรด์ นอกจากนียงัพบโลหะหนัก โลหะแทรนซิชันและ
โลหะอืนๆ ปริมาณ 0.07-0.85 เปอร์เซ็นต์ คือ โมลิบดินัม เหล็ก ทองแดง ตะกัว พาลาเดียม 
แมงกานีส อะลูมิเนียมและโบรมีน มกัพบอยูใ่นทุกชนัของเปลือกไข่ทงั 3 ชนิด  
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3. ศึกษาทาํแผนทธีาตุ ในแต่ละชันของเปลอืกไข่เต่าตนุ เต่ากระและเต่ามะเฟือง 
เปลือกไข่เต่าตนุ เต่ากระและเต่ามะเฟืองมีธาตุคาร์บอน ออกซิเจนและแคลเซียมเป็นธาตุ

องค์ประกอบหลัก  โดยมีการกระจายตัวของธาตุต่างกัน  ธาตุคาร์บอน ออกซิเจน  ซิลิกอน 
ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม อะลูมิเนียมและธาตุอืนๆ กระจายอยูท่วัไปในเปลือกไข่ทุกชนั แคลเซียมพบ
มากในเปลือกไข่ชันนอกซึงจะรวมตวักบัคาร์บอนและออกซิเจนเป็นธาตุสารประกอบแคลเซียม
คาร์บอเนตทีมีลกัษณะเป็นผลึกหนามแหลมรวมตวักนัแผ่รัศมีในเปลือกไข่ชันนอกของเต่าทะเล 
ส่วนกาํมะถนั โมลิบดินัม โซเดียมและคลอไรด์พบมากในเปลือกไข่ชันกลางเป็นส่วนใหญ่ ซึง
โซเดียมและคลอไรดจ์ะรวมตวักนัเป็นสารประกอบโซเดียมคลอไรด ์

 

4. ศึกษารูปผลึกในแต่ละชันของเปลือกไข่เต่าตนุ เต่ากระและเต่ามะเฟืองด้วยเทคนิคการเลยีวเบน
ของรังสีเอก็ซ์ (XRD) 

รูปผลึกของเปลือกไข่เต่าทะเลทําการศึกษาด้วยเทคนิคการเลียวเบนของรังสีเอ็กซ์
ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบหลัก เปลือกไข่ชันนอกของเต่าทะเลพบ
แคลเซียมคาร์บอเนตมีโครงสร้างผลึก 2 แบบ คือ ผลึกแบบอะราโกไนท์และแคลไซด์โดยพบผลึก
แบบอะราโกไนท ์(98.6 เปอร์เซ็นตน์าํหนกัโดยนาํหนกั) มีลกัษณะเป็นออร์โธรอมบิก ทีผลึกแต่ละ
ดา้นทาํมุมกนั 90 องศา แต่มีความยาวของผลึกไม่เท่ากนั เป็นผลึกแบบแคลไซด์ (1.4 เปอร์เซ็นต์
นาํหนกัโดยนาํหนกั) มีลกัษณะเป็นแบบหกเหลียม มีรูปร่างหลายแบบ ในเปลือกไข่ชนักลางของเต่า
ตนุและเต่ามะเฟืองมีโครงสร้างผลึกเป็นอสัณฐานเป็นส่วนใหญ่ และพบผลึกแบบอะราโกไนท์ (3.8 

เปอร์เซ็นต์นาํหนกัโดยนาํหนกั) เช่นเดียวกบัในเปลือกไข่ชนัในส่วนใหญ่มีโครงสร้างผลึกเป็นอ-

สัณฐาน แต่มีผลึกแบบอะราโกไนท์ (0.3 เปอร์เซ็นตน์าํหนกัโดยนาํหนกั) เพียงเล็กน้อย เนืองจาก
เปลือกไข่ชันกลางและชันในของเต่าทะเลประกอบด้วยโครงสร้างของเส้นใยสานกันแน่นเป็น
ร่างแห  
 
5. ศึกษาเนือเยอืวทิยาของอวัยวะต่างๆ ของลูกเต่าทะเล 
 การศึกษาครังนีมีตวัอยา่งลูกเต่าตนุทงัหมดจาํนวน 30 ตวั (อายุ 1-4 เดือน และ 6 เดือน) มี
นาํหนกัตวัโดยเฉลียอยูร่ะหวา่ง 27.90-209.00 กรัม โดยทาํการศึกษาเนือเยือทงัหมด 17 อวยัวะ ซึง
ประกอบดว้ย หลอดอาหาร กระเพาะพกั กระเพาะอาหาร ลาํไส้เล็กส่วนตน้ ลาํไส้เล็กส่วนปลาย
ลาํไส้ใหญ่ หลอดลม ปอด หวัใจ ตบั มา้ม ไต ต่อมหมวกไต กระเพาะปัสสาวะ กลา้มเนือ ผิวหนงั 

และอวยัวะสืบพนัธ์ุ พบวา่มีลกัษณะเนือเยืออยู่ในสภาพปกติ เช่น เนือเยือในระบบทางเดินอาหาร
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ประกอบไปดว้ยผนงั 4 ชนั คือ mucosa, submucosa, muscularis และ serosa เป็นตน้ ซึงมีผนงัของ
เซลล์แต่ละชนัสมบูรณ์ เซลล์ไม่แยกออกจากกนั เนืองจากเนือเยือไม่เกิดการ ยอ่ยสลายตวัเองและ
สามารถจาํแนกอวยัวะต่างๆ ของลูกเต่าทะเลได ้ในการศึกษาเนือเยอืวิทยาของอวยัวะสืบพนัธ์ุ (ต่อม
บ่งเพศ) พบวา่ในลูกเต่าตนุอาย ุ1-4 เดือน ยงัไม่พบการเจริญพฒันาของอวยัวะส่วนนี แต่พบต่อมบ่ง
เพศไดจ้ากลูกเต่าตนุอายุ 6 เดือน โดยใชบ้ริเวณดา้นขา้งของไตเป็นจุดสําคญัทีให้สังเกต การศึกษา
ครังนีสามารถใช้เป็นขอ้มูลพืนฐานทางเนือเยือวิทยาของลูกเต่าทะเลไทยในการจดัจาํแนกเนือเยือ
ของอวยัวะส่วนต่างๆ ของเต่าทะเล เนือเยือวิทยาของลูกเต่าทะเลรวมถึงใชเ้ป็นขอ้มูลเทียบเคียงกบั
ขอ้มูลทีเคยมีผูศึ้กษามาก่อนเพือใชใ้นงานอนุรักษพ์นัธ์ุเต่าทะเลไทยต่อไป 
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ประวติัการศึกษา 

 พ.ศ.2551  สาํเร็จการศึกษาชนัมธัยมศึกษาปีที 6 จากโรงเรียนสุราษฏร์พิทยา 
พ.ศ.2554  สาํเร็จการศึกษาปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณะวทิยาศาสตร์           

สาขาชีววทิยา มหาวทิยาลยัศิลปากร                 
โครงงานวจิยัเรือง “การใชเ้ทคนิค Micronucleus test และ comet assay 

สาํรวจการปนเปือนสารพิษในสิงแวดลอ้มทีมีฤทธิทาํลายสารพนัธุกรรม
ของคางคกบา้น” 

พ.ศ.2555  ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาชีววทิยา บณัฑิตวิทยาลยั     
  มหาวทิยาลยัศิลปากร       
              วทิยานิพนธ์เรือง “ศึกษาโครงสร้าง องคป์ระกอบธาตุ การกระจายตวัของ
               ธาตุ รูปผลึกในเปลือกไข่เต่าทะเลและเนือเยือวทิยาของลูกเต่าทะเล” 

ประวติัการทาํงาน 

พ.ศ.2556-2557 ผูช่้วยสอนรายวชิา 512 504 เทคนิคทางชีววทิยาสาํหรับกลอ้งจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ภาคชีววทิยา สาขาชีววทิยา มหาวทิยาลยั
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