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บทคัดยอ
การศึกษาแหลงที่อยูระหวางการวางไข เสนทางการอพยพยายถิ่นหลังการวางไข และแหลงหากินระหวางการวางไขของเตาตนุ Chelonia
mydas ทําโดยการติดตั้งเครื่องสงสัญญาณดาวเทียม (Platform transmitter terminals, PTTs) บนหลังแมเตาตนุที่ขึ้นวางไขบนเกาะครามจํานวน 8
ตัว ฝงอาวไทย และเกาะหูยง หมูเกาะสิมิลัน ฝงทะเลอันดามัน จํานวน 7 ตัว พบวาในระหวางฤดูการวางไข แมเตาจะวนเวียนอยูในบริเวณเกาะที่ขึ้น
วางไข มีรัศมีประมาณ 30 กม หลังจากการวางไขครั้งสุดทายแมเตาที่ขึ้นวางไขบนเกาะครามอพยพไปตามแนวชายฝงไปยังแหลงหากินที่ ประเทศ
กัมพูชา เวียดนาม และทะเลซูลู ซึ่งเปนทะเลอาณาเขตของประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ในขณะที่แมเตาที่ขึ้นวางไขบนเกาะหูยง
อพยพขามทะเลอันดามันไปหากินยังหมูเกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
คําสําคัญ: เกาะสิมิลัน ทะเลอันดามัน แหลงวางไขเตาตนุ การเดินทางเตาตนุ แหลงอาหารเตาตนุ เครื่องสงสัญญาณดาวเทียม
Abstract
Platform transmitter terminals (PTTs) were employed to monitor the inter-nesting grounds, migration routes and feeding grounds
of nesting green turtles (Chelonia mydas) in Thailand. Eight green turtles nested on Khram Island in the Gulf of Thailand and seven ones
nested on Similan Islands in the Andaman Sea were attached with PTTS. The results indicated that the turtles stayed within 30 km from
the nesting islands during inter-nesting period. The post-nesting migration showed that the turtles from the Gulf of Thailand migrated
along the coasts of eastern Thailand, while the ones from the Andaman Sea swam directly across the Andaman Sea. The feeding
grounds of the turtles nested on Khram Island were at Cambodia, Vietnam, and Sulu Sea which is belonged to Malaysia, Indonesia, and
Philippines. The turtles nested on Huyong Island migrated to feed in several feeding sites in the Andaman Island, India.
Keywords: Similan Island, Andaman Sea, green turtle nesting ground, migration of green turtles, satellite tracking study

คํานํา
เตาตนุ (Chelonia mydas) เปนเตา
ทะเลที่พบขึ้นวางไขมากที่สุดในประเทศไทย
โดยพบทั้งทางฝงทะเลอันดามัน ที่เกาะหูยง
หมูเกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา และทางฝงอาว

ไทย ที่เกาะคราม จังหวัดชลบุรี เตาตนุวางไข
ตลอดป โดยมี ช  ว งชุ ก อยู  ร ะหว า งเดื อ น
มิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคมของทุกป โดยเตา
ตนุแตละตัวสามารถวางไขได 5-8 ครั้งในหนึ่ง
ฤดู แตละครั้งจะทิ้งชวงหางกันประมาณ 10-20
วัน จํานวนเตาทะเลที่ขึ้นวางไขในแหลงตาง ๆ

ลดลงอยางรวดเร็ว จากสาเหตุตาง ๆ หลาย
ประการ เชน การลักลอบเก็บไขเตา การฆา
เตาเพื่อบริโภค การติดเครื่องมือประมงโดย
บังเอิญ การประมงที่ผิดกฎหมาย ความเสื่อม
โทรมของสภาพแวดล อ มชายฝ  ง ฯลฯ
(Mananunsap & Charuchinda 1994 และ

Charuchinda & Chantrapornsyl 1999)
ปจจุบันจํ านวนเตาทะเลเหลืออยูนอยมากจน
เป น ที่ น  า เป น ห ว งว า จะสู ญ พั น ธุ  ไ ปในไม ช  า
ปญหาหลักประการหนึ่งที่กําลังเปนที่ถกเถียง
โตแยงกันอยูในระดับประเทศ คือการที่แมเตา
ถู ก ทํ าลายโดยเครื่ อ งมื อประมงประเภทอวน
ลาก โดยเฉพาะในประเทศไทย เปนปญหา
ใหญเกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจการคากุงทะเลไทย
นอกจากนั้นการศึกษาเตาทะเลไทยถึงแมจะ
เริ่มตนมานานหลายปแลวก็ตาม แตขอมูลยัง
ไมไดครบวงจร เนื่องจากการศึกษาหลายอยาง
ตองใชงบประมาณมาก และใชเทคโนโลยีสูง
ซึ่งหนวยงานของไทยยังไมไดรับการสนับสนุน
เพียงพอ วงจรชีวิตที่แทจริงของเตาทะเลก็ยัง
ไมชัดเจน เชน ในขณะที่เตาทะเลขึ้นวางไข
เมื่อวางไขครั้งแรกเสร็จแลว แมเตาจะไปทํา
อะไรที่ไหนเพื่อรอการกลับขึ้นวางไขครั้งตอ ๆ
ไป ในระยะนี้แมเตาตองการมีการผสมพันธุกัน
อีกหรือไม และเมื่อแมเตาทะเลวางไขครั้งสุด
ทายเสร็จแลว จะเดินทางไปอยูที่ไหน ซึ่งเปน
แหลงที่อยูอาศัยประจํา ตางๆ เหลานี้ลวนเปน
ปญหาที่ยังไมมีการศึกษาในประเทศไทย อีก
ประการหนึ่งเตาทะเลจัดเปนสัตวทะเลที่มีการ
เดินทางโยกยายถิ่นในระยะทางไกล และมี
แหลงหากินรวมกันในระหวางประเทศภูมิภาค
ดังนั้นแหลงที่อยูอาศัย และเสนทางการเดิน
ทางของเตาทะเลจึงมีความจําเปนมาก ที่ตองมี
การศึกษา เพื่อวิเคราะหผลกระทบที่จะเกิด
จากการทําการประมงอวนลากตาง ๆ อยาง
น อ ยเพื่ อ ให ไ ด ข  อ มู ล ถึ ง ความเกี่ ย วข อ ง
ระหวางแหลงทําการประมงอวนลากกับในตาง
ประเทศหลาย ๆ แหงไดมีการศึกษาการเดิน
ทางของเตาทะเลบางแลว และขอมูลที่ไดมี
ประโยชน ม ากในการเสนอเพื่ อ ดํ าเนิ น การ
อนุรักษเตาทะล รวมกันในระหวางประเทศที่
เกี่ย วขอ งเพื่อใหก ารอนุ รัก ษเ ตาทะลไดผลอ
ยางเต็มที่
ในเริ่ ม แรกการศึ ก ษาการเดิ น ทาง
และแหลงอาศัยเตาทะเล จะทําการศึกษาจาก
การติดเครื่องหมายโลหะ (Inconel Tag) เชน
การศึกษาของ Pritchard (1973) ทําการติด
เครื่องหมายเตาตนุ เตาหญาและเตามะเฟอง
ที่วางไขที่ Surinam อเมริกาใต พบวา เตาตนุ
วางไขที่ Surinam เดินทางไปอยูแหลงอาหาร

ที่ Ceara, Brazil, เตาหญาเดินทางเปนระยะ
ทางกวา 3,800 กม. ไปทางเหนือของอเมริกา
ใต สวนเตามะเฟองพบเตาที่ติดเครื่องหมาย
ตัวเดียวเดินทางไปถึง Ghana ขณะที่ Balazs
(1976) ศึ ก ษาการเดิ น ทางของเต า ตนุ ที่
Hawaiian Archipelago พบวาเตาตนุมีการ
เดินทางยายถิ่นเปนระยะทางมากกวา 1,000
กม. ไปตามเกาะตาง ๆ Limpus et al. (1992)
ศึกษาการเดินทางและแหลงอาหารของเตาตนุ
และเตากระ ที่ Great Barrier Reef ออสเตร
เลีย พบวาแหลงอาหารของเตาทะเลทั้งสอง
ชนิด กระจัดกระจายไปตามที่ตาง ๆ และหาง
จากแหลงวางไขถึง 2,600 กม. ตอมาไดมีการ
พัฒนาการใชเครื่องสงสัญญาณดาวเทียม ใน
การติดตามการเดินทางของเตาทะเล ทําใหได
ขอมูลที่ละเอียดมากขึ้น การศึกษาที่เกี่ยวของ
เชน Luschi et al., (1996) ไดศึกษาการเดิน
ทางของเตาตนุที่ขึ้นวางไขที่เกาะ Redang ใน
รัฐ Terrengganu ประเทศมาเลเซีย โดยใช
เครื่องสงสัญญาณดาวเทียมของ Telonics รุน
ST-18 พบวาสองตัวเดินทางไปทางดานตะวัน
ออกไปทางเหนือของเกาะ บอรเนียว สวนอีก
สองตั วเดินทางลงทางใตโดยตัวหนึ่งไปอยูที่
เกาะ Bangka ของ สุมาตรา อีกตัวหนึ่ง
สัญญาณไดขาดหายไปกอน ซึ่งวัดระยะทาง
การเดินทางได 923-1,551 กม. นอกจากนั้น
จากการศึกษาของ Balazs (1994) และ
Balazs et al. (1994) ไดศึกษาเตาตนุที่วางไข
ที่ เกาะ French Frigate Shoals, หมูเกาะ
Hawaii และที่ Ross Atoll, American Samoa
ติดตามการเดิ น ทางของเต า โดยใช เครื่องสง
สัญญาณดาวเทียมของ Telonics รุน ST-3
พบวาเตาทะเลที่ขึ้นวางไขที่ French Frigate
Shoals มีแหลงอาศัยอยูที่เกาะ Oahu ทาง
ตะวั น ออกเฉี ย งใต และอี ก แหล ง หนึ่ ง ที่
Johnson Atoll ทางใต ซึ่งระยะทางการเดิน
ทางกวา 1,100 กม. สวนเตาทะเลที่วางไขที่
Ross Atoll เดินทางขามมหาสมุทรเปนระยะ
ทางกวา 1,400 กม. สูแหลงอาศัยที่ Vanua
Levu, Fiji
จากการศึกษาที่เกี่ยวของแสดงให
เห็นชัดเจนวาเตาทะเลโดยเฉพาะเตาตนุ มี
การเดินทางโยกยายถิ่นระหวางแหลงวางไข
และแหล ง อาศั ย เป น ระยะทางไกล ๆ ใน

ประเทศไทยมี แ หล ง วางไข เ ต าตนุทั้งทางฝง
ทะเลอันดามัน และฝงอาวไทย แตขอมูลดาน
การเดินทางยายถิ่นและแหลงอาหารของเตา
ทะเลไทยมีนอยมาก ในการศึกษาครั้งนี้จึงมี
ความประสงคศึกษาเสนทางการเดินทาง ยาย
ถิ่นและแหลงอาศัยของเตาตนุไทย วามีมีทิศ
ทางและรูปแบบเปนอยางไร เพื่อการวิเคราะห
ความเกี่ยวโยงกับการประมงอวนลากกุงของ
ไทย เพื่อแนวทางการอนุรักษเตาทะเลใหได
ผลในอนาคต
อุปกรณ วิธีการและสถานที่ดําเนินการ
สถานที่ทําการวิจัย
การศึ ก ษาการเดิ น ทางของเต า ตนุ ไ ด
ดํ าเนินการทั้งทางฝงอาวไทยและฝงทะเลอัน
ดามัน โดยฝงอาวไทยศึกษาเตาตนุที่ขึ้นวางไข
ที่ เกาะครามจังหวัดชลบุรีและที่เกาะมันใน
จั ง หวั ด ระยอง ส ว นทางฝ  ง ทะเลอั น ดามั น
ศึกษาเตาตนุที่ขึ้นวางไขบนเกาะ หูยง หมูเกาะ
สิมิลัน จังหวัดพังงา โดยทําการศึกษาเตาทะเล
จากแม เ ต า ตนุ ที่ ขึ้ น มาวางไข ใ นฝ  ง อ า วไทย
จํานวน 8 ตัว และ ฝงทะเลอันดามัน ที่เกาะหู
ยง จํานวน 7 ตัว ดําเนินการศึกษาในระหวาง
ป 2543-2544
อุ ป กรณเ ครื่ อ งส ง สั ญ ญาณดาวเที ย ม
(Platform Transmitter Terminal, PTT)
ใช 2 ชนิด คือ Telonics รุน ST-18 และ
Kiwisat 101
Telonics รุน ST-18 ผลิตโดยบริษัท
Telonics ประเทศอเมริกา รูปรางเปนสี่เหลี่ยม
คางหมู (รูปที่ 1a) ขนาดกวางXยาวXสูง =
4.7X13.4X2.1 เซนติเมตร นํ้าหนักของเครื่อง
200 กรัม เสาอากาศรุน TA5HFT/EXT ยาว
17 ซม. แบตเตอรี่ขนาด 0.5 วัตต ประกอบอยู
ภายใน แลวเคลือบดวยเรซิ่นอยางดีกันนํ้าได
100% แบตเตอรี่ มีอายุการใชงานประมาณ
255 วัน เครื่องจะถูกตั้งโปรแกรมใหทํางาน 8
ชั่วโมงและปด 16 ชั่วโมงในรอบวัน เพื่อเปน
การประหยัดไฟ และเนื่องจากการรับสัญญาณ
จะรับไดเฉพาะเมื่อเครื่องอยูเหนือนํ้ าเทานั้น
ไมสามารถรับสัญญาณไดขณะเครื่องอยูใตนํ้า
ดังนั้นเพื่อเปนการประหยัดไฟ จึงมีปุมโลหะ
เป น สวิ ท ช สํ าหรั บ ตั ด ไฟเมื่ อ เครื่ อ งอยู  ใ ต นํ้ า

(Salt water switch) ขอมูลที่ไดรับคือตําแหนง
ของสัญญาณจากดาวเทียมเพียงอยางเดียว
Kiwisat 101 ผลิตโดยบริษัท Sirtrack
Ltd. ในประเทศ นิวซีแลนด รูปรางโคงมน
ลักษณะเหมือนตัวหนู (รูปที่ 1b) ขนาดยาว
18 ซม. กวาง (สวนที่กวางสุด) 8.5 ซม. นํ้า
หนัก 610 กรัม เสาอากาศยาว 16.5 ซม.
แบตเตอรี่ขนาด 1 วัตต ตั้งโปรแกรมเปด
ทํางาน 12 ชั่วโมงและปด 12 ชั่วโมงในรอบวัน
และมี Salt water switch ปดการทํางานขณะ
อยูใตนํ้าเชนกัน Kiwisat 101 นอกจากจะบอก
ตํ าแหนงของเครื่องแลวยังบอกอุณหภูมิของ
นํ้าทะเลตําแหนงที่สงสัญญาณ และยังสามารถ
คํ านวณชวงเวลาที่ที่เตาทะเลอยูบนผิวนํ้ าอีก
ดวย จึงสามารถบอกไดวาเตาทะเลใชเวลา
สวนใหญเดินทางใตนํ้าหรือผิวนํ้า
อุปกรณและวิธีการติด PTT ตัวเตาทะเล
คือกาวซีเมนต (Putty), กาวอีพอกซี่
(ชนิดแหงภายใน 30 นาที) และผาใยแกว วิธี
การติด เริ่มดวยการทําความสะอาดกระดอง
หลังเตาทะเลเลือกตําแหนงที่อยูสูงที่สุดของตัว

เตา เพื่อใหเครื่อง PTT โผลพนนํ้างายที่สุด
ด ว ยสก อ ตไบร ท  แล ว เช็ ด ให ส ะอาดด ว ย
แอลกอฮอล ใชกาวซีเมนตซึ่งลักษณะเปนดิน
นํ้ามัน 2 สวนผสมกัน ปนใหเขากันใหทั่ว จาก
นั้นนํ ามากั้ นเป นขอบบนตํ าแหน ง ที่ ต อ งการ
ขนาดพอดีกับตัวเครื่อง PTT แลวผสมกาวอีพ
อกซี่ กวนใหเขากันใหดี แลวเทลงในชองกาว
ซีเมนต นําเครื่อง PTT มาวางทับบนกาวอีพ
อกซี่กดใหแนบ ผสมกาวอีพอกซี่อีก 1 ชุด
ราดบนตัว PTT ปูทับดวยผาใยแกวซึ่งตัดให
ขนาดคลุมตัว PTT แลวเหลือชายไวดานละ
ประมาณ 2 นิ้ว เจาะรูใหสวนของหัวนอต ซึ่ง
เปน Salt water switch สัมผัสนํ้าทะเลได ใช
กาวอี พ  อ กซี่ ย าให ทั่ ว ใยแก วให แนบสนิ ท กั บ
กระดองเตา เสร็จขั้นตอนการติดทิ้งใหกาวแหง
อยางนอย 30 นาที จากนั้นปลอยแมเตากลับ
ลงสูทะเล
วิธีการติดตามสัญญาณดาวเทียม และขอ
มูลจากดาวเทียม

ตารางที่ 1. รายละเอียดเตาตนุที่ติดตั้งเครื่องสงสัญญาณดาวเทียม
ขนาด (ซม.)
แหลงวาง
ชนิด PTT และ
ชื่อเตาทะเล
ไข
หมายเลข
กวาง
ยาว
อาวไทย
1
จาวสมุทร
86
98
Kiwisat 16723
2
ครามนอย
Kiwisat 9785
3
ศรีคราม
85
95
Kiwisat 17682
4
งามตา
Kiwisat 9786
5
เกาะคราม
85
98
Telonics 28534
6
ศรีอนันต
Kiwisat 9787
7
ครามใหญ
Kiwisat 9804
8
สามเพรียง
91
104
Telonics 16724
ฝงอันดามัน
1
ศรีนวล
100
119
Kiwisat 19278
2
บูรพา
Kiwisat 13062
3
ราชดําเนิน
86
96
Kiwisat 27445
4
ทองเบี้ยว
90.4
101.2 Kiwisat 9784
5
ศรีภูเก็ต
84
96
Kiwisat 9730
6
ศรีฟานคร
88
96
Kiwisat 9780
7
คายาโน
90
110
Kiwisat 18683

สั ญ ญาณดาวเที ย มระบุ ตํ าแหน ง
ของเต า ทะเลจะถู ก บั น ทึ ก ด ว ย ดาวเที ย ม
NOAA โดยบริษัท ARGOS ประเทศฝรั่งเศส
สามารถเข า ไปดึ ง ข อ มู ล ได ทุ ก วั น โดยทาง
Internet ขอมูลที่ไดจะเปนเวลา ตําแหนงแลต
ติจูต และลองติจูตของสัญญาณดาวเทียม ซึ่ง
ระบุตําแหนงของแมเตาทะเล ระดับความแมน
ยําของสัญญาณ และสําหรับ (Kiwisat101) จะ
บอกรหัสอุณหภูมิของนํ้าทะเลดวย ขอมูลทั้ง
หมดจะถูกนํ ามาลงในระบบฐานขอมูล Data
Base ใชโปรแกรม Microsoft Access และนํา
มาบันทึกลงตํ าแหนงในแผนที่เพื่อศึกษาเสน
ทางการเดินทาง โดยใชโปรแกรม Arc View
3.1
ผลการศึกษา
เตาทะเลทั้งหมดที่ทําการติดเครื่อง
สงสัญญาณดาวเทียม จํานวน 15 ตัว โดยเปน
เตาตนุ ฝงอาวไทยจํานวน 8 ตัว เตาตนุฝง
ทะเลอันดามัน 7 ตัว รายละเอียดของแมเตา
ทะเลแตละตัวแสดงไว ในตารางที่ 1

วันที่ปลอย

สถานที่
ปลอย

เวลาในการติด
ตามสัญญาณ

ระยะทางการ
เดินทาง (กม.)

12 ก.ย. 43
10 ส.ค. 44
3 ก.ย. 44
8 ส.ค. 44
14 มิ.ย. 43
10 ส.ค. 44
10 ส.ค. 44
8 พ.ค. 43

เกาะคราม
สัตหีบ
เกาะคราม
เกาะคราม
เกาะคราม
เกาะคราม
สัตหีบ
เกาะมันใน

83 วัน
96 วัน
87 วัน
93 วัน
64 วัน
93 วัน
74 วัน
64 วัน

420
1,212
2,876
2,539
2,470
2,068
1,475
1,568

10 มิ. ย. 43
10 มิ.ย. 44
11 มิ. ย. 44
2 ก.ย. 44
17 ก.ย. 44
3 ก.ย. 44
5 ก.ย. 43

เกาะหูยง
เกาะหูยง
เกาะหูยง
เกาะหูยง
เกาะหูยง
เกาะหูยง
เกาะหูยง

27 วัน
126 วัน
98 วัน
41 วัน
123 วัน
80 วัน
31 วัน

137
923
874
893
788
2,225
905

เสนทางการเดินทางของเตาทะเลฝงอาว
ไทย
เส น ทางการเดิ น ทางของของเต า
ทะเลทั้ง 8 ตัวแสดงไวในรูปที่ 2 มีรายละเอียด
ของแตละตัวดังตอไปนี้
1. จาวสมุทร เปนแมเตาทะเลที่ขึ้น
วางไขที่เกาะครามจังหวัดชลบุรี ทํ าการติด
เครื่องสงสัญญาณดาวเทียม Kiwisat 101
หมายเลข16723 เมื่อวันที่ 12 กย. 2543 หลัง
จากติดเครื่องสงสัญญาณดาวเทียมแลว แม
เตาเดินทางเรียบชายฝงไปทางตะวันออก ถึง
บริเวณใตของประเทศเขมร และหยุดอาศัยอยู
บริเวณนั้น จนถึงการรับสัญญาณครั้งสุดทาย
วันที่ 3 ธค. 2543 รวมเปนเวลาติดตาม
สัญญาณได 83 วัน แมเตาเดินทางทั้งสิ้นเปน
ระยะทาง 420 กม.
2. ครามนอย เปนเตาตนุที่ขึ้นวาง
ไขที่เกาะครามเชนกัน หลังจากเสร็จสิ้นการ
วางไขแลว ทําการลําเลียงแมเตาทะเลมาที่สัต
หีบและทําการติดเครื่องสงสัญญาณดาวเทียม
Kiwisat 101 หมายเลข 9785 เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2544 เมื่อปลอยแมเตากลับสูทะเล
แม ค รามน อ ยมี ก ารเดิ น ทางทิศ ทางเดีย วกับ
จาวสมุทร คือเรียบชายฝงไปทางตะวันออก
แตการเดินทางเลยออกไปนอกชายฝงประเทศ
เวียดนาม ไปสิ้นสุดที่ทางดานตะวันออกของ
ประเทศเวียดนามตอนกลาง จนวันสุดทายของ
การรับสัญญาณเมื่อ วันที่14 พย.2544 รวม
ระยะเวลาการติดตามสัญญาณ 96 วัน เปน
การเดินทางระยะไกลมาก ซึ่งการเดินทางเปน
ระยะทาง 1,212 กม.
3. ศรีคราม เปนแมเตาตนุที่ขึ้นวาง
ไขที่เกาะครามอีกตัวหนึ่ง ทําการติดเครื่องสง
สัญญาณดาวเทียม Kiwisat 101 หมายเลข
17682 เมื่อวันที่ 3 กย. 2544 การเดินทางของ
แมศ รีค รามในระยะแรกจะเปนเสนทางเดียว
กับจาวสมุทรและครามนอย โดยเดินทางตาม
แนวชายฝง แตพอถึงพนเขตประเทศเวียด
นาม จะเดินทางตัดตรงออกไปทางเกาะ บอร
เนียว จากนั้นเดินทางไปทางเหนือของเกาะ
บอรเนียว และสัญญาณสิ้นสุดตรงระหวางเกาะ
บอรเนียวกับประเทศฟลิปปนส ในวันที่ 30

ธค. 2544 รวมระยะเวลาการติดตามสัญญาณ
87 วัน โดยระยะทางการเดินทางประมาณ
2,876 กม.
4. งามตา เปนเตาตนุที่ขึ้นวางไขที่
เกาะคราม ทํ าการติดเครื่องสงสัญญาณดาว
เทียมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2544 เปนเครื่อง
หมาย Kiwisat 101 หมายเลข 9786 เมื่อติด
เครื่องสงสัญญาณดาวเทียมแลว แมเตาทะเล
เดินทางเสนทางเดียวกับแมศรีคราม ไปอาศัย
อยูระหวางเกาะบอรเนียวกับฟลลิปปนสเชน
กัน การติดตามสัญญาณใชเวลาทั้งสิ้น 93 วัน
แมเตาเดินทางทั้งสิ้นเปนระยะทาง 2539 กม.
5. เกาะคราม เปนเตาตนุที่ขึ้นวาง
ไขที่เกาะคราม ทําการติดเครื่องสงสัญญาณ
ดาวเทียมเมื่อวันที่ 14 มิย. 2543 เครื่องสง
สัญญาณดาวเทียมเปนเครื่อง Telonics ST-18
หมายเลข 28534 เมื่อติดเครื่องสงสัญญาณ
ดาวเทียมบนตัวแมเตาแลว แมเตาทะเลเดิน
ทางไปเสนทางเดียวกับแมศรีครามและแมงาม
ตา แตเมื่อพนเขตประเทศเวียดนามแลวแม
เต า เดิ น ทางตั ด ตรงสู  ช  อ งหั ว เกาะบอร เ นี ย ว
การเดินทางจะเดินตรงกวาศรีครามและงามตา
การติดตามสัญญาณครั้งสัดทาย วันที่17 สค.
2543 ใชเวลาในการติดตามสัญญาณ 64 วัน
แมเตาเดินทางทั้งสิ้นเปนระยะทาง 2,470 กม.
6. ศรีอนันท เตาตนุที่ขึ้นวางไขที่
เกาะครามอี ก ตั ว หนึ่ ง ทํ าการติ ด เครื่ อ งส ง
สัญญาณดาวเทียมเมื่อวันที่ 10 สค. 2544
เปนเครื่องสงสัญญาณดาวเทียม Kiwisat 101
หมายเลข 9787 เมื่อปลอยแมเตาแลวแมเตา
เดิ น ทางไปเส น ทางเดี ย วกั บ กั บ แม ศ รี ค ราม
งามตาและเกาะคราม มุงสูเกาะบอรเนียว แต
เสนทางจะลงทางใตกวาตัวอื่น จากนั้นก็เดิน
ทางเลียบชายฝงเกาะบอรเนียวไปทางเหนือ
ของเกาะเชนเดียวกับตัวอื่น สัญญาณรับครั้ง
สุดทายเมือวันที่ 11 พย. 2544 รวมระยะเวลา
ติดตามสัญญาณ 93 วัน แมเตาเดินทางเปน
ระยะทาง 2,068 กม.
7. ครามใหญ เปนเตาตนุที่ขึ้นวาง
ไขที่เกาะคราม เมื่อแมเตาวางไขเสร็จทําการ
ลําเลียงแมเตาไปที่ ฐานทัพเรือสัตหีบ ทําการ
ติดเครื่องสงสัญญาณดาวเทียมและปลอยแม
เตาเมื่อวันที่ 10 สค. 2544 เครื่องสงสัญญาณ

ดาวเทียมที่ใชเปน Kiwisat 101 หมายเลข
9804 ครามใหญ ใชเวลาในการรอขึ้นวางไข
ครั้ ง ต อไปบริเวณใตเกาะครามอยูพอสมควร
จากนั้ นจึ ง เดิ นทางลงทางใตฝงตะวันตกของ
อาวไทย เปนที่นาเสียดายที่ชวงสัญญาณขาด
หายไปเปนเวลาถึง 17 วัน โดยชวงวันที่ 4
กย. 2544 แมเตายังอยูที่ บริเวณเกาะคราม
และสัญญาณขาดชวงไปจนวันที่ 21 กย. 2544
พบแม เ ต า มาอยู  ท างเหนื อของประเทศมาเล
เซีย จากชวงสัญญาณที่ขาดหายไปทําใหไมได
รายละเอียดในเสนทางการเดินทาง อยางไรก็
ตามหลังจากวันที่ 21 กย. 2544 แมเตาไดเดิน
ทางลงใตเรื่อย ๆ โดยเดินทางเรียบชายฝง
ประเทศมาเลเซียจนเกือบถึงใตสุด และหยุด
หากินบริเวณหนาเตงการอ ของมาเลเซีย จน
ถึงวันที่ 23 ตค. 2544 เปนวันสุดทายที่รับ
สัญญาณได รวมชวงติดตามสัญญาณเปนเวลา
74 วัน แมเตาตนุเดินทางในระยะทางทั้งสิ้น
1,475 กม.
8. สามเพรียง เปนเตาตนุที่ขึ้นวาง
ไขที่เกาะมันใน จังหวัดระยอง ทํ าการติด
เครื่องสงสัญญาณดาวเทียมของ Telonics ST18 หมายเลขเครื่อง 16724 เมื่อวันที่ 8
พฤษภาคม 2543 หลังจากติดเครื่องสงแลว
ปรากฏวาสัญญาณขาดหายไป จนวันที่ 23
มิถุนายน 2543 เปนเวลา 45 วัน จึงรับ
สัญญาณไดครั้งแรกแมเตาอยูที่ฝงตะวันออก
ของประเทศมาเลเซีย บริเวณหนาตรังกานู
หลั ง จากนั้ น สั ญ ญาณหายไปอี ก จนวั น ที่ 8
กรกฎาคม 2543 พบแมเตาอยูที่เกือบใตสุด
ของประเทศมาเลเซีย และครั้งสุดทายพบวันที่
11 กรกฎาคม 2543 อยูทางเหนือของประเทศ
สิงคโปร สาเหตุที่ขอมูลที่ไดคอนขางนอยและ
ขาดชวงเปนเพราะความบกพลองของเครื่อง
สงสัญญาณ นอกจากนั้นชวงเวลานั้นทะเลมี
คลื่นลมแรง ทําใหเปนอุปสรรคตอการรับและ
สงของสัญญาณ ซึ่งทายสุดก็ยังไมสามารถ
สรุปไดวาแมเตาทะเลเดินทางถึงจุดหมายแลว
หรือยัง เพราะตําแหนงที่รับสัญญาณไดนอย
มาก รวมเวลาการติดตามสัญญาณ 64 วัน แม
เตาเดินทางทั้งสิ้นเปนระยะทาง 1,568 กม.
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รูปที่ 2 เสนทางการอพยพหลังการวางไขของแมเตาตนุจากเกาะคราม อาวไทย 1=เจาสมุทร 2=ครามนอย 3=ศรีคราม 4=งามตา 5=เกาะคราม
6=ศรีอนันต 7=ครามใหญ 8=สามเพรียง
เสนทางการเดินทางของเตาทะเลฝงอันดา
มัน
จากการศึกษาการเดินทางของเตา
ตนุ ฝ   ง ทะเลอั น ดามั น ข อมูล จากแมเ ต า ตนุ
จํานวน 7 ตัว เปนแมเตาที่ขึ้นวางไขที่เกาะหู
ยง หมูเกาะสิมิลัน โดยแมเตาเกือบทั้งหมด
เดินทางไปอาศัยอยูบริเวณหมูเกาะอันดามัน
ของประเทศอินเดีย ซึ่งระยะทางอยูหางจาก
แหลงวางไขประมาณ 800 กม. ดังนั้นแมเตา
ตนุจะเดินทางในระยะทางประมาณ 800 กม.
มากนอยกวากันตรงที่การเดินทางออมหรือตัด
ตรงกวากัน แหลงที่อยูระหวางการวางไขและ
เสนทางการเดินทางยายถิ่นของแมเตาตาง ๆ
แสดงไวในรูปที่ 3 โดยรายละเอียดของแตละ
ตัวดังตอไปนี้

1. ศรี น วล ได รั บติ ด เครื่ อ งส ง
สัญญาณเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2543 ซึ่งเปน
การวางไขครั้งที่ 5 ของฤดูวางไข เครื่องสง
สัญญาณดาวเทียมเปนเครื่อง Kiwisat 101
หมายเลขเครื่อง 19278 เมื่อปลอยแมเตาแลว
แม เ ต า เดิ น ทางไปทางทิ ศ เหนื อ ของจั ง หวั ด
พังงา และอาศัยอยูบริเวณตอนเหนือของเกาะ
ระ หมูเกาะพระทอง เปนเวลา 10 วัน จึงเดิน
ทางกลับเกาะสิมิลันเพื่อวางไขครั้งที่ 6 และ
หลังจากวางไขครั้งที่ 7 เสร็จแลวจึงเดินทางมา
บริเวณตอนเหนือของเกาะระ ซึ่งเปนบริเวณที่
มีหญาทะเลหนาแนน จากนั้นจึงเดินทางตอไป
ทางตะวันตกเฉียงเหนือ แตเปนที่นาเสียดายที่
สัญ ญาณขาดหายไปก อ นที่จะสิ้นสุดการเดิน
ทาง

2. บูรพา แมเตาตนุที่วางไขที่เกาะ
หู ย งเช น กั น ทํ าการติ ด เครื่ อ งส ง สั ญ ญาณ
Kiwisat 101 หมายเลข 13062 วันที่ 10
มิถุนายน 2544 แมศรีบูรพาเปนแมเตาที่เคย
ขึ้นวางไขเมื่อป 2540 โดยขึ้นวางไขจํานวน 4
ครั้ง และแมเตาหายไป 4 ป จึงกลับมาวางไข
อีกครั้งในป 2544 ตอนที่ติดเครื่องสงสัญญาณ
ดาวเทียม แมศรีบูรพาขึ้นมาวางไขเปนครั้งที่
5 ของฤดู และวางไขจํานวน 89 ฟอง เปนการ
วางไข ค รั้ ง สุ ด ท า ยของแม บู ร พา เมื่ อ ติ ด
สัญญาณดาวเทียมเสร็จแลว แมเตาเดินทาง
ขึ้นเหนือและเฉียงออกสูหมูเกาะอันดามันของ
อินเดิยทันที่ ซึ่งการเดินทางเปนเสนทางที่ชัด
เจนแนนอน เหมือนเปนการเดินทางประจํ า
การเดินทางมาสิ้นสุดที่ดานตะวันออกของเกาะ
อันดามันเหนือ และอาศัยอยูบริเวณนั้นจนสิ้น

สุดการรับสัญญาณ เมื่อวันที่16 ตุลาคม 2544
ซึ่งแสดงวาแมเตาเดินทางมาถึงจุดหมายแลว
รวมระยะเวลาการติดตามสัญญาณดาวเทียม
130 วัน
3. ราชดําเนิน แมเตาที่ขึ้นวางไขที่
หูยง ติดเครื่องสงสัญญาณดาวเทียม Kiwisat
101 หมายเลข 27445 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน
2544 เปนการวางไขครั้งที่ 2 ของแมราช
ดํ าเนิน หลังจากที่ติดเครื่องสงสัญญาณดาว
เทียมแลว แมเตายังคงอาศัยอยูบริเวณรอบ ๆ
หมูเกาะสิมิลัน เพื่อรอการขึ้นวางไขครั้งตอไป
แมราชดํ าเนินขึ้นมาวางไขที่เกาะหูยงอีก 4
ครั้ง คือในวันที่ 6, 17, 30 กค.2544 และครั้ง
สุดทายวันที่ 15 สิงหาคม 2544 ตลอดเวลาแม
เตาจะอาศัยอยูบริเวณตะวันออกของหมูเกาะสิ
91°

92°

93°

2

13°

3

12°

6

มิลันจนวางไขครั้งสุดทายเสร็จรวมทั้งสิ้น 6
ครั้ง จากนั้นแมเตาเดินทางทันที่ออกจากเกาะ
สิ มิ ลั น ตั ด ตรงไปยั ง หมู  เ กาะอั น ดามั นด า น
ตะวันออก จากนั้นเดินทางเลียบชายเกาะขึ้น
ไปทางเหนือสูเกาะอันดามันเหนือ สัญญาณรับ
ครั้งสุดทายวันที่ 17 กันยายน 2545 รวมระยะ
การติดตาม ประมาณ 100 วัน จากจุดสุดทาย
ของสัญญาณยังแสดงวาแมเตายังคงเดินทาง
อยู แตมีเหตุผลที่เชื่อไดวาแมราชดํ าเนินจะ
เดินทางไปอยูบริเวณเกาะอันดามันเหนือเชน
เดียวกับแมบูรพา เพราะเตาทะเลจะมีแหลง
อาหารที่คอนขางจําเพาะและแนนอน
4. ทองเบี้ยว เปนแมเตาตนุที่พบ
ขึ้นวางไขที่เกาะหูยงเปนฤดูที่ 2 โดยปแรกขึ้น
วางไขเมื่อ 2541 จํานวน 5 ครั้ง ครั้งนี้เริ่มวาง
94°

95°

96°

หมูเกาะ
อันดามัน

97°

ไขครั้งแรกวันที่ 14 มิย. 2544 จํานวนไข 138
ฟอง เปนแมเตาที่มีความสมบูรณมาก ตอนที่
ทํ าการติดเครื่องสงสัญญาณดาวเทียม เปน
การขึ้นวางไขครั้งที่ 8 และเปนครั้งสุดทายของ
ฤดูของแมทองเบี้ยว เมื่อวันที่ 3 กย. 2544
เครื่ อ งส ง สั ญ ญาณดาวเที ย มเป น Kiwisat
หมายเลข 9784 หลังจากติดสัญญาณดาว
เทียมเสร็จแลว แมเตาเดินทางออกมุงตรงไป
ทิ ศ ตะวันตกเฉียงเหนือสูตอนเหนือของเกาะ
อันดามัน ของอินเดียทันที่เชนกัน และแมเตา
หากินอยูบริเวณนี้ จนสัญญาณครั้งสุดทายเมื่อ
วันที่ 14 ตค. 2544 รวมระยะเวลาติดตาม
สัญญาณ 44 วัน

98°

99°

แหลงวางไขเตาตนุ
ตําเหนงเตาครั้งสุดทาย
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รูปที่ 3 เสนทางการอพยพหลังการวางไขของแมเตาตนุจากเกาะหูยง หมูเกาะสิมิลัน 1=ศรีนวล 2=บูรพา 3=ราชดําเนิน 4=ศรีภูเก็ต 5=ทองเบี้ยว
6=ศรีฟานคร 7=คายาโน
5. ศรีภูเก็ต แมเตาตนุอีกตัวหนึ่งที่
พบขึ้นวางไขครั้งแรกเมื่อป 2539 โดยขึ้นวาง
ไขจํานวน 7 ครั้ง และเวนชวงเปนเวลา 5 ป
จึงกลับมาวางไขอีกในป 2544 ครั้งแรกเมื่อวัน

ที่ 23 สค. 2544 ทําการติดเครื่องสงสัญญาณ
ดาวเทียมเมื่อวันที่ 17 กย. 2544 เปนการขึ้น
วางไขครั้งที่ 3 ของแมศรีภูเก็ต เครื่องสง
สัญญาณดาวเทียมเปน Kiwisat หมายเลข

9730 หลั ง จากที่ ติ ด เครื่ อ งส ง สั ญ ญาณดาว
เทียมแลวแมเตาจะอาศัยอยูบริเวณเกาะสิมิลัน
เพื่อขึ้นวางไขตออีก 4 ครั้งรวมแมศรีภูเก็ตวาง

ไขทั้งหมด 7 ครั้งกอนเดินทางมุงสูแหลงอาศัย
ที่เกาะอันดามันเชนเดียวกับตัวอื่น ๆ
6. ศรีฟานคร เปนเตาตนุที่เพิ่งพบวาง
ไขที่เกาะหูยงป 2544 ครั้งแรกขึ้นวางไขเมื่อ 22
สค. 2544 ทําการติดเครื่องสงสัญญาณดาวเทียม
ขณะที่แมเตาวางไขครั้งที่ 2 และแมสีฟานคร ขึ้น
มาวางไขเพียง 2 ครั้งในฤดูนี้ เครื่องสงสัญญาณ
ดาวเทียมเปน Kiwisat หมายเลข 9780 หลังจาก
ที่แมเตาทะเลวางไขเสร็จแลว แมเตามีการเดิน
ทางสะเปะสะปะ เหมื อ นกั บ ไร จุ ด หมายอยู 
ประมาณ 24 วัน (ประมาณวันที่ 28 กย. 2544)
จึงเริ่มเดินทางตัดตรงสูหมูเกาะอันดามัน และไป
อาศัยอยูตะวันออกของหมูเกาะอันดามัน รวม
ระยะเวลารับสัญญาณทั้งสิ้น 80 วัน
7. คายาโน เปนแมเตาตนุที่ขึ้นวางไข
ที่ เ กาะหู ย ง ติ ด เครื่ อ งส ง สั ญ ญาณดาวเที ย ม
Kiwisat 101 หมายเลข 18683 ปลอยสูทะเลวันที่
5 กันยายน 2543 เปนการพบขึ้นวางไขครั้งแรก
ของแมคายาโน และพบวางไขเพียงครั้งเดียวที่
เกาะหู ย ง เมื่ อ วางไข เ สร็ จ แล ว จึ ง เดิ น ทางสู 
มหาสมุทร ตรงสูหมูเกาะ นิโคบา แลวเดินทาง
เลาะไปตามเกาะตาง ๆ ขึ้นไปทางใตหมูเกาะอัน
ดามัน ของอินเดีย และอาศัยอยูบริเวณนั้น จน
สัญญาณหยุดรับ รวมเวลาการติดตาม 1 เดือน
(วันสุดทายที่รับสัญญาณได 6 ตุลาคม 2543)
เปนการเดินทางที่คอนขางมีจุดมุงหมายและเสน
ทางการเดินที่ชัดเจน
แหลงที่อยูระหวางการรอวางไข
เต า ทะเลที่ ศึ ก ษาการเดิ น ทางนั้ น
บางตัวทําการติดเครื่องสงสัญญาณดาวเทียม
ขณะที่ขึ้นวางไขครั้งที่ 3 หรือ 4 ซึ่งเมื่อติด
เครื่องสงสัญญาณแลวยังมีการกลับขึ้นมาวาง
ไขอีก ซึ่งเตาตนุสามารถขึ้นวางไขได 5-8 ครั้ง
ตอตัวในหนึ่งฤดู ในชวงเวลาที่รอการกลับขึ้น
วางขึ้นครั้งตอไปนั้น แมเตาจะมีแหลงอาศัย
หรื อ แหลง อาหารชั่ ว คราว จากการติ ดตาม
พฤติกรรมระหวางการวางไข พบวาทางฝง
อาวไทยมีแหลงอาศัยชั่วคราวขณะรอขึ้นวาง
ไข อยู  บริเ วณใกลเ คี ย งกั บ แหลงวางไข คือ
บริเวณ รอบ ๆ เกาะครามถึงอาวสัตหีบ จาก

ตําแหนงตาง ๆ ที่รับสัญญาณดาวเทียมได
พบวาเตาทะเลอาศัยอยูในรัศมี 60 กิโลเมตร
รอบเกาะคราม (รูปที่ 4ก) บริเวณรอบ ๆ เกาะ
ครามจะเปนชานฝงนํ้าตื้น มีทั้งแนวปะการัง
และแนวหิน เปนแหลงอาศัยของสัตวทะเล
หลายชนิ ด มี อ าหารค อ นข า งอุ ดมสมบู รณ
นอกจากนั้นยังเปนเขตในความดูแลของกอง
ทัพเรือ การทําการประมงตาง ๆ อยูในระยะที่
ควบคุมได
สวนทางฝงทะเลอันดามัน พบวา
เตาทะเลมีแหลงที่อยูระหวางการวางไขที่แตก
ตางกันมาก 2 แหง คือ กลุมหนึ่งเมื่อวางไข
แลว จะอาศัยอยู รอบ ๆ แหลงวางไขคือ
บริเวณเกาะหูยงเชนกัน และจะวนเวียนอยูใน
รัศมีประมาณ 58 กิโลเมตรรอบ ๆ เกาะหูยง
เพื่อหากินหรือพักระหวางรอการขึ้นวางไขครั้ง
ตอไป (รูปที่ 4ข) บริเวณนี้จะเปนแนวปะการัง
ที่สมบูรณมาก จัดเปนแหลงปะการังที่สวยงาม
ที่ สุดของไทย จั ดเป น แหล ง ที่ มีอ าหารอุ ดม
สมบูรณ สวนอีกแหงหนึ่งคือบริเวณคุระบุรี
เหนือเกาะระ ของหมูเกาะพระทอง ซึ่งเปน
บริเวณแหลงหญาทะเลที่สําคัญแหงหนึ่ง (รูปที่
5) แมเตาตนุที่มาหากินชั่วคราวบริเวณนี้คือ
แมศรีนวล ซึ่งมาหากินในชวงรอการขึ้นวางไข
ที่บริเวณนี้ เมื่อแมเตาพรอมจะวางไขอีกครั้ง
จึงเดินทางไปยังแหลงวางไขที่เกาะหูยง และ
เมื่อวางไขเสร็จแลวก็กลับมาอาศัยอยูบริเวณนี้
อีก นับเปนแหลงหากินระหวางการวางไขที่
คอนขางไกลจากแหลงวางไขซึ่งแมเตาตองมี
การเดินทางมาก
แหลงอาศัยถาวรของเตาทะเล
ฝงอาวไทย จากการศึกษาพบวา
เตาตนุที่วางไขในอาวไทยแหลงใหญที่สุดคือที่
เกาะคราม จังหวัดชลบุรี ประชากรเตาทะเลที่
วางไขที่ นี่มีแ หล ง อาศั ย ที่ ก ระจายหลายแห ง
และมีการเดินทางที่ยาวไกลมาก (รูปที่ 3) แต
ขอมูลที่ไดคอนขางขาดชวงและคอนขางนอย
บางตัวสัญญาณขาดหายไปกอนที่จะมีการเดิน
ทางกลับถิ่น จึงเปนการยากที่จะบอกไดชัดเจน
วาที่พบครั้งสุดทายนั้น แมเตาไดเดินทางถึง
จุดหมายปลายทางแลวหรือยัง อยางไรก็ตามมี
บางตัวมีไดรับสัญญาณชัดเจน ตอเนื่องและ
คอนขางสมบูรณ สามารถระบุเสนทางการเดิน

เพชรบุรี

สัตหีบ
60 กม

ประจวบฯ

ก)
เกาะสุรินทร

พังงา
เกาะสิมิลัน
58 กม

ข)

รูปที่ 4. แหลงอาศัยเตาตนุระหวางรอการขึ้น
วางไข ก) แหลงวางไขอาวไทย ข) แหลงวางไข
ทะเลอันดามัน
ทางและแหลงอาศัยไดชัดเจน โดยระบุไดจาก
ที่แมเตาสิ้นสุดการเดินทางแลวและอาศัยอยูใน
บริเวณเดียวกันเปนเวลานาน ตํ าแหนงของ
แหลงอาศัยตาง ๆ พอจะระบุไดดังนี้
1) ตอนเหนือของประเทศสิงคโปร ตามเสน
ทางการเดินทางของแมเตา ครามใหญ
และ สามเพรียง แตเนื่องจากขอมูลที่ได
มีคอนขางนอย จึงไมสามารถระบุชี้ชัดวา
แมเตาไดเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง
แลวหรือยัง แตอยางไรก็ตามจากขอมูล
ของ แมครามใหญ ที่อาศัยอยูบริเวณนั้น
เปนเวลาพอสมควรและไมมีแนวโนมเดิน
ทางไกลตอ ก็พอจะบงบอกได นอกจาก
นั้นยังตองทําการศึกษาขอมูลของแหลงที่
แมเตาอยูแหงสุดทายตวย วาสภาพแวด
ล อ มมี ค วามเหมาะสมที่ จ ะเป น แหล ง
อาหารของเตาทะเลหรือไมอยางไร ซึ่ง
ตองมีการศึกษาคนควาเพิ่มเติมตอไป
2) บริเวณหนาประเทศเขมร เตาตนุกลุม
หนึ่งที่วางไขที่เกาะครามจะมีแหลงอาศัย
อยูบริเวณนี้ จากพฤติกรรมของแมเตา
จาวสมุทร ซึ่งไดรับการติดตอสัญญาณที่

ชัดเจนตอเนื่อง โดยหลังจากแมเตาวาง
ไขครั้งสุดทายแลวจะเดินทางตามชายฝง
การเดินทางจะเปนการเคลื่อนที่เรื่อย ๆ
จนถึ ง บริ เ วณแหลง อาศั ย ดั ง กล า ว ใช
เวลาในการเดินทางประมาณ 20 วัน และ
เมื่อถึงแหลงอาศัยแลวก็จะอยูวนเวียนใน
บริเวณนั้น จนหมดการรับสัญญาณคือ
วันที่ 3 ธันวาคม 2543 ซึ่งเห็นชัดเจนวา
แมเตาอยูบริเวณนี้ตลอดเวลา 2 เดือน
กอนหมดสัญญาณ จึงเชื่อถือไดวาแมเตา
ไดเดินทางถึงจุดหมายปลายทางแลว
3) บริเวณตะวันออกของประเทศเวียดนาม
ติดตามจากการเดินทางของเตาแมคราม
นอย ซึ่งมีทาทีสิ้นสุดการเดินทางที่ตะวัน
ออกของเวียดนาม และอาศัยถาวรอยูใน
บริเวณนี้
4) บริ เ วณตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของเกาะ
บอรเนียว จากการติเตามสัญญาณของ
ศรีคราม งามตา เกาะคราม และศรีอ
นันท ทั้ง 4 ตัวมีแนวโนมเดินทางไปอยู
แหล ง อาศั ย เดี ย วกั น จากการศึ ก ษา
สภาพทางภูมิศาสตรของพื้นที่บริเวณนี้
เรียกวา Turtle Island ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยการเดินทางและแหลงอาหาร
ของเตาทะเล จากนักวิจัยทั้งมาเลเซีย
และฟลิปปนส วาเปนแหลงอาศัยใหญ
ของเตาทะเลจํ านวนมาก จึงเชื่อไดวา
เป น แหล ง อาศั ย ร ว มของเต า ทะเลไทย
แหงหนึ่ง ซึ่งจะอาศัยรวมกันกับประชา
กรเตาทะเลอีกหลายประเทศ
วิจารณผล
1. ชนิดของเครื่องสงสัญญาณดาว
เทียมที่ใช 2 ชนิดคือ Telonic ST-18 ซึ่งผลิตจาก
ประเทศอเมริกา มีกําลังสงคลื่น 0.5 Wattและ
Kiwisat 101 ผลิตจากประเทศนิวซีแลนด มี
กําลังสงคลื่น 1 Watt ซึ่งมีความแรงกวา และ
สามารถใชงานไดนานกวา จะเห็นไดวา การรับ
สัญญาณจากเครื่อง Telonics นั้น ตําแหนงที่รับ
ไดจะมีนอยกวามาก และสัญญาณมักขาดชวง มี
ความแนนอนนอยกวา ตางกับเครื่อง Kiwisat
101 ซึ่งมีการรับตํ าแหนงสัญญาณไดอยางตอ

เนือ่ ง จึงไดรายละเอียดเสนทางการเดินทางของ
เตาทะเลไดดีกวา
2. แหล ง อาศั ย ชั่ ว คราวเต า ทะเล
ระหวางการรอขึ้นวางไข จะเห็นไดวาแมเตา
ทะเลสวนใหญ จะเลือกแหลงอาศัยหรือแหลง
อาหารที่อยูใกลบริเวณแหลงวางไข ซึ่งจากการ
ศึกษาชีววิทยาของเตาทะเล แมเตาทะเลสามารถ
อดอาหารไดยาวนานตลอดชวงการวางไข ซึ่งถา
ไมมีแหลงอาหารที่สมบูรณใกลเคียงก็สามารถ
อยูได แตในบางครั้งแมเตาก็เลือกที่จะเดินทาง
ระยะไกลเพื่อกินอาหาร อยางไรก็ตามแมเตา
สวนใหญจะอาศัยบริเวณใกลเคียงแหลงวางไข
ซึ่งคํานวนจากการรับสัญญาณดาวเทียม พบวา
แมเตาจะอาศัยในรัศมีประมาณ 30 กม. รอบ ๆ
บริเวณแหลงวางไข ดังนั้นการเพิ่มมาตรการการ
อนุรักษเตาทะเลควรมีการเขมงวด การทําการ
ประมงที่ เ ป น อั น ตรายต อ เต า ทะเลในพื้ น ที่
ประมาณ 30 กม. ของแหลงวางไขเตาทะเล เพื่อ
เปนการสงวนพอแมพันธุเตาทะเล
3. เส น ทางการเดิ น ทางและพฤติ
กรรมการเดินทางของเตาทะเล จะเห็นวาเตา
ทะเลมักจะเลือกการเดินทางเลียบชายฝง มาก
กวานอกทะเลลึก (รูปที่ 2) ยกเวนชวงที่ตองวาย
ตัดผานมหาสมุทร เมื่อมาดูการเดินทางของเตา
ทะเลฝงทะเลอันดามัน (รูปที่ 3) แมเตาเกือบทั้ง
หมดมี แ หล ง อาศั ย อยู  ที่ ห มู  เ กาะอั น ดามั น ของ
ประเทศอินเดีย ซึ่งการเดินทางจํ าเปนตองตัด
ผานมหาสมุทร ซึ่งเชื่อวา แนวกระแสนํ้าที่ผิวใน
ชวงที่ลูกเตาทะเลเกิดเปนตัว และมีการเดินทางสู
มหาสมุทร ในชวงอายุปแรก ๆ เปนหลักใหญ
และในการเดินทาง และจะอาศัยคลื่นสนามแม
เหล็กโลกในการกําหนดทิศทางของการเดินทาง
เพื่อสามารถเดินทางกลับถิ่นเดิมได Wyneken
(2000) จะเห็นวาระยะจากแหลงวางไขเกาะหูยง
และหมูเกาะอันดามัน มีระยะทางประมาณ 800
กม. จึงเห็นวาแมเตาที่นั่นสวนใหญมีการเดิน
ทางเปนระยะประมาณ 800-900 กม. ขึ้นอยูกับ
การเดินตรงหรือออมกวากัน ยกเวนแมศรีนวล
ซึ่งสัญญาณขาดหายไปกอนการเดินทางสิ้นสุด
จึงไดเสนทางระยะคอนขางสั้น และอีกตัวคือแม

ศรีฟานคร ซึ่งเดินทางวนไปมาและออมทิศทาง
กอนถึงหมูเกาะอันดามัน ซึ่งรวมระยะทางทั้ง
สิ้นถึง 2,225 กม.
อีกประการหนึ่งในการเดินทางของ
แมเตาทะเลสวนมากจะเลือกเดินทางเลียบชาย
ฝง และจากขอมูลของ Sakamoto et al. (2000)
พบวาแมเตาทะเลจะใชชวงเวลากลางคืนในการ
เดินทางที่ผิวนํ้า มากกวากลางวัน โดยกลางวัน
จะเดินทางอยูใตนํ้ามากกวา ซึ่งอาจเพราะวาชวง
กลางคืนมีสตรูนอยและอุณหภูมิเย็นกวากลาง
วัน อยางไรก็ตามในชวงเดินทางไกลสูแหลง
อาศัยแมเตาไมคอยไดหยุดหาอาหารดังนั้นการ
เดินทางมักอยูที่ผิวนํ้าและใตนํ้าที่ไมถึงพื้นทะเล
ในการนี้ จึ ง ไม น  า เป น อั น ตรายมากจากการ
ประมงเรืออวนลากซึ่งมักลากสัตวหนาดินเปน
หลัก
4. แหลงอาศัยของเตาทะเลไทย จะ
เห็นวาเตาตนุที่ขึ้นวางไขในประเทศไทยมีแหลง
อาศัยอยูกระจัดกระจายหลายประเทศ และมีการ
เดิ น ทางโยกย า ยถิ่ น ในระยะไกล ซึ่ ง ข อ มู ล
สนับสนุนผลงานวิจัยหลายทาน ที่ระบุเตาทะเล
เป น ทรั พ ยากรร ว มกั นในระหว า งประเทศภู มิ
ภาค การกระทํ าการใดที่ เ ป น อัน ตรายตอ เตา
ทะเลของประเทศใด ก็จะมีผลกระทบตอประชา
กรเตาทะเลของประเทศอื่นดวย ซึ่งจะเห็นวาเตา
ทะเลที่วางไขในประเทศไทยสวนใหญเดินทาง
ไปอาศัยที่อื่น แตยังมีเตาทะเลที่อาศัยอยูในเขต
ไทย อี กจํ านวนมากที่ ยั ง ต องหาแนวทางการ
ศึกษาวาประชากรเตาทะเลประเทศใดบาง ซึ่ง
เปนขอมูลที่มีความจําเปนที่ตองทําการศึกษาตอ
อยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการอนุรักษเตา
ทะเลตองมีการรวมมือจากทุกประเทศในภูมิภาค
และการดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน จึงจะ
ใหการอนุรักษเตาทะเลไดผล
5. การศึกษาครั้งนี้แมวาจะไดขอมูล
ชี ว วิ ท ยาและพฤติ กรรมของเตาทะเลในระดับ
หนึ่ง แตยังมีความจํ าเปนที่ตองศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับดานพันธุกรรมประชากรเพื่อใหไดราย
ละเอียดของกลุมประชากรเตาทะเลที่อาศัยอยูใน
แต ล ะประเทศ นอกจานั้ น ควรมีกรศึกษาราย

ละเอียดทางภูมิศาสตรของแหลงอาศัยที่สําคัญ ๆ
ของเตาทะเลแตละแหลง เพื่อประกอบในการ
กําหนดพื้นที่อนุรักษแหลงอาศัยของเตาทะเลที่
สําคัญตาง ๆ
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ใชจายคารับสงขอมูลจากสัญญาณดาวเทียมทั้ง
หมด ขอขอบคุณเจาหนาที่ทหารเรือในโครงการ
อนุรักษเตาทะเล เกาะคราม จังหวัดชลบุรี ที่ชวย
เหลือในการรวบรวมแมเตาทะเลจากเกาะคราม

และขอบคุณเจาหนาที่ทหารเรือกองเรือภาคที่ 3
จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาที่ไดใหความชวย
เหลือในการรวบรวมเตาทะเลที่เกาะหูยงเพื่อใน
การศึกษาครั้งนี้ ขอขอบคุณเจาหนาที่กลุมสัตว
ทะเลหายาก สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมง
ทะเลที่ ร  ว มในการติ ด เครื่ อ งส ง สั ญ ญาณดาว
เทียมกับแมเตาทะเล

เอกสารอางอิง
Balazs, G.H., 1994. Homeward bound: Satellite tracking of Hawaiian green turtles from nesting beaches to foraging pastures.
Proceedings of the Thirteenth Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. U.S. Dep. Commer. NOAA Tech.
Memo. NMFS, NOAA-TM-NMFS-SEFSC-341: 205-208.
Balazs, G.H., P. Craig, B. R. Winton and R. K. Miya, 1994. Satellite telemetry of green turtles nesting at French Frigate Shoals, Hawaii,
and Soaa Atoll, American Samoa. Proceedings of the Thirteenth Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation.
U.S. Dep. Commer. NOAA Tech. Memo. NMFS, NOAA-TM-NMFS-SEFSC-351: 184-187.
Balazs, G.H., 1976. Green turtle migration in the Hawaiian Archipalago. Biol. Conserv. (9): 125-140.
Charuchinda, M. and S. Chantrapornsyl. 1999. Status of sea turtle conservation and management in Thailand. Report of the SEAFDECASEAN Regional Workshop on Sea Turtle Conservation and Managenemt. MFRDMD-SEAFDEC Kuala Terengganu,
Malaysia26-28 July 1999.160-174.
Mananunsap, S. and M. Charuchinda 1994 (in Thai). Nesting of sea turtles around Khram Island, Chonburi during 1988-1993. Technical
Report of Sea Turtle Conservation Station, Marine Fosheries Division, Department of Fisheries. No. 1:2537: 35pp.
Pritchard, P.C.H., 1973. International migration of South America turtles (Cheloniidae and Dermochelonidae).Animal Behaviour 21 18-27.
Limpus, C.J., J.D. Miller, C.J., Parmenter, D. Reimer, McLachlan and R. Webb, 1992. Migration of green (Chelonia mydas) aand
loggerhead (Caretta caretta) turtles to and from Eastern Australian Rookeries. Wildl. Res., 19: 347-358.

Luschi, P., F. Papi, H.C. Liew and Chan, 1996. Long-distance migration and homing after displacement in the green turtle
(Chelonia mydas): a satellite tracking study. Comp. Physiol. A (1996) 178:447-452.
Sakamoto, W., S. Chantrapornsyl, K. Kittiwattanawong and N. Arai. 2000 Report on PTT-Attached green turtles Chelonia mydas in the
Andaman Sea. The Proceeding of the First SEASTAR 2000 Workshop (Southeast Asia Sea Turtle Associated Research 2000).
Kyoto University, Japan. 27-*30 November 2000, pp. 25-32.
Wyneken, J., 2000. The migratory behaviour of hatchling sea turtles beyond the beach. In: Pilcher, N. and G. Ismail (Edis.), Sea Turtles
of the Indo-Pacific, Research Management and Conservation. Proceedings of the Second ASEAN Symposium and Workshop
on Sea Turtle Biology and Conservation. ASEAN Academic Press Ltd. Pp. 121-129.

