จากการศึกษาพฤติกรรมจับคูผสมพันธุและวางไขของเตาดาวพมาในสภาพกรงเลี้ยง
ชื่อผูรวมวิจัย : นายสุนทร จองกลาง นายกีรติ กันยา นายบุญชู ปอกระโทก อ.น.สพ.ตุลยวรรธ สุทธิแพทย

บทคัดยอ
จากการศึกษาพฤติกรรมจับคูผสมพันธุและวางไขของเตาดาวพมาในสภาพกรง
เลี้ยง ในสวนแสดงสัตวเลื้อยคลาน สวนสัตวนครราชสีมา จํานวน 10 ตัว (เพศผู 5 ตัว เพศเมีย 5
ตัว) ที่มีการเลี้ยงมาแลว 2 ป พฤติกรรมการเขาคูกันของเตาดาวพมา ที่มีการเลี้ยงอยูในสภาพคอก
เพาะเลี้ยง พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี การผสมพันธุ การตั้งทอง การวางไข และพัฒนาของเตาดาว
พมา เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการอนุรักษ และขยายพันธุเ ตาดาวพมาในอนาคต พฤติกรรมที่
พบไมมีความแตกตางกันระหวางเพศทั้ง การกินอาหาร การดื่มน้ํา การนอนพักผอน การขับถาย
สวนพฤติกรรมการกาวราว การเกี้ยวพาราสี การผสมพันธุ เพศผูมีการแสดงพฤติกรรมแตกตางที่
ชัดเจนกวาเพศเมีย
การตั้งทองของเตาดาวพมาไมสามารถตรวจพบระยะการตั้งทองจากการศึกษา
การวางไขมีการวางไขบริเวณพื้นทรายที่โกยหลุมไดสะดวกและมีความชื้นของทรายสูง เวลาในการ
โกยหลุมไขเฉลี่ย 37.5 นาที ชวงการออกไขของเตาดาวพมาความถี่ของการออกไขในแตละฟอง
เฉลี่ย 5.05 นาทีตอ 1 ฟอง หลังจากมีการออกไขเสร็จแมเตาก็จะกลบหลุมฝงไขโดยใชเวลาเฉลี่ย
30.5 นาที เมื่อจบสิ้นการวางไขแมเตาจะนอนบริเวณหลุมไข ขนาดหลุมที่แมเตาโกยวางไข เฉลี่ย
ความลึก 18 เซนติเมตร ปากหลุมกวาง เฉลี่ย 16.50 เซนติเมตร ความกวางของกนหลุม เฉลี่ย
11.75 เซนติเมตร พฤติก รรมที่พบชวงที่มีก ารออกไขของแมเตา จะมีตัว ผูเดินเขามาหาแมเตา
บางครั้งใชกระดองทองสวนหนางัดดานขางและกนของแมเตา พยายามจะขึ้นทับจนแมเตาบางตัว
ไมสามารถที่จะวางไขได การฟกไขในตูฟกพบความแตกตางของการควบคุมอุณหภูมิภายในตูฟก
อุณหภูมิที่เหมาะสม 27-32 องศาเซลเซียส มีร ะยะการฟกออกในหองปฏิบัติการ 151 วัน การ
พัฒนาการของลูกเตาดาวพมามีการพัฒนาการอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมและ
คุณคาทางโภชนาการในอาหารที่ใชเลี้ยง
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Abstract
Research of Captive Breeding and lay egg in Burmese Star Tortoise. Nakhonratchasima
Zoo has been researching of captive breeding and lay egg of 10 Burmese Star Tortoises for 2
years . The research is particularly about how Tortoise pay attention to each other , breeding ,
gestation period , lay egg , and the development of Tortoises for the purpose of conservation and
increase species of Burmese Star Tortoises in the future. The react that we found which the
way they eat , drink , rest time ,excretory not different from both sex. But the behavior of
pay attention to each other and Breeding of male more different than female .
The gestation period could not find from the research .The Burmese Star Tortoises lays
egg in the sand by making a hole and the sand must be high clammy . Tortoise spend 37.5
minutes to make the hole the frequent of give egg is average 5.05 minutes per 1 egg . After
giving egg the female spend another 30.5 minutes to fill the sand cover the hole then the
female stays around to look after of the eggs. The hole is deep about 18 centimeters , meter
wide of the top is average 16.50 centimeters , meter wide of the hole’s bottom is average 11.75
centimeters . During the female lay egg the male always come to female sometime use the front
shell to whip out the bottom of female and try to go on top , so some of female unable to lay
egg. The incubation in incubator has different temperature the appropriate temperature is 2732 degree the period of incubation 151 days . The development of baby’s Burmese Star
Tortoises is depend on the environment and nutrition of food that feed them.

