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 มักจะไดยินคําถามจากผูมาเยี่ยมชมเตาอยูบอย ๆ วา  เตาตัวนี้อายุก่ีปครับ (คะ)  แลวเราจะรูไดอยางไร

วาเตาตัวนี้อายุก่ีป ดูจากสวนไหนไดบางครับ (คะ)   เม่ือไดยินคําถาม  ผูเขียนก็ไมรีรอ ไมชักชา รีบหาขอมูลทันที 

ทันใด  วันหลังไมตองรอใหผูเขาเยี่ยมชมถามละ   อธิบายซะกอนทันทีเลย  เอาละ  เรามาดูกันวา นับอายุเตากัน

อยางไร  ดูจากสวนไหนไดบาง ไมตองมาหลอกซะใหยากเหมือนคนสมัยนี้  ซ่ึงคนเดียวนี้ อายุปาเขาไปหลายวัน

แลว  แตคุณเธอยังดูละออนซะเหลือเกิน   หนาตาก็ยังเตงตึง  ผิวพรรณก็ดูนวลเนียนสดใส  รอยตีนตาง ๆ  ก็ไม

มีใหเห็น  แถมยังหลอกใหเพศตรงขาม มารักมาหลงใหล คลั่งไคล ไดสบาย ๆ  โดยไมสงสัยเลยวาอายุพ่ีแกเหลือ

อีกไมนานนักแลว  แตพอแอบเปดกระเปาดูบัตรปะชาชน  กลับตองรองวา  อุย...  ตาย...  วาย...  กรี๊ด...  เรา

เสร็จคุณลุง  คุณปา ซะแลว  ไมนาเลยเรา  นึกวาคุณเธอเพ่ิงวัยเบญจเพส    ยังดูเอาะ ๆ อยูเลย ดูไมออกเลยวา

อายุคุณเธอไปไกลมากแลว  เรานี่ชางตาถ่ัวซะจริง ๆ   แตจะโทษตัวเองก็ไมไดหรอกนะคะ  เพราะปจจุบันนี้  

เทคโนโลยีตาง ๆ กาวหนาไปไกลมาก  แพทยก็มีความเชี่ยวชาญ สามารถเปลี่ยนจากคนแกใหกลายเปนคนหนุม 

เปลี่ยนจากคนข้ีเหรใหกลายเปนคนสวย เปลี่ยนจากคนดําใหกลายเปนคนขาวได อีกท้ังเครื่องสําอาง ประทินผิว

ท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปน ทรีทเมนตบํารุงผิว เพ่ือผิวขาวใสเนียนนุม, โบทอกซลดเลือนริ้วรอย ใหคุณดูออนกวา

วัย, เลเซอรใหผิวกระจางใส และ เซลลบําบัดคืนความออนเยาว ฯลฯ  โอย... เยอะแยะไปหมด ท่ีจะทําใหคุณดู

ออนวัย  สดใส ซาบซา ขอใหมีเงินซะอยาง  รับรองคุณสวย  ออนวัยไดยาวนาน  หลอกหลอนคนท่ีพบเห็นได

สบาย ๆ  วาหนูอายุยังนอยอยูนะจะคุณพ่ีขา   หรือผมยังดูไมแกเลย     แตสําหรับเตาท่ีเดินตวมเตี้ยมอยูนี้  จะ

หลอกวาอายุยังนอย  หรืออายุมากแลว  เห็นทีจะหลอกยากสักหนอย  เพราะมีรองรอยของกาลเวลาท่ีผานมาให

เห็นอยู  วาไดลืมตาอาปากมองโลกมานานแคไหนแลว  ผานประสบการณมามากนอยเพียงใด    เอาละ.....ถา

ใครอยากรูวาเขานับอายุเตากันอยางไร ก็เชิญอานบทความตอไปนี้ไดคะ 

 ลักษณะเดนของเตาอยางหนึ่งก็คือ กระดอง ซ่ึงกระดองจะเชื่อมรวมตอเขากับกระดูกสันหลัง 

กระดูกซ่ีโครง กระดูกหนาอก  และกระดูกหัวไหลบางสวน  ทําใหกระดูกเหลานี้ถูก1ยึดติดกับกระดอง ท้ังกระดอง

หลังและกระดองทองของ1เตา ไมเหมือนกับสัตวชนิดอ่ืนๆ เตาไมสามารถแยกตัวเองออกจากกระดองได 



เพราะวากระดองจะเปนสวนหนึ่งของโครงสรางกระดูก กระดองยึดท้ังกระดูกสันหลัง และกระดูกซ่ีโครงของเตา

เอาไว  ฉะนั้น ถาแกะกระดองออกมาตอนท่ีเตายังมีชีวิตอยู  เตาก็จะตายแนนอนเลย อยาเชียวนะคะ จาก

ลักษณะเชนนี้ จึงมีผลใหสวนของลําตัวเคลื่อนไหวโดยอิสระไมได  1ทําใหเตาสูญเสียความยืดหยุนในการ

เคลื่อนไหวไป การเคลื่อนไหวแตละครั้งดูเหมือน เทอะทะ หนัก เหนื่อย ยากลําบาก เพราะถากระดูกสันหลัง

เคลื่อน ก็หมายถึงกระดองหลังและกระดองทองตองเคลื่อนไปดวย  ซ่ึงทําใหมองดู เชื่องชา  อุยอาย   ซ่ึงเปน

ลักษณะจําเพาะของเตา ท่ีแตกตางไปจากสัตวเลื้อยคลาน และสัตวท่ีมีกระดูกสันหลังในชั้นอ่ืน ๆ ซ่ึงดูแลวก็นา

สงสารเตาซะเหลือเกินนะคะ  จะวิ่งหนีเอาตัวรอด ก็วิ่งไมทันใครเขา จะกระโดดหนีก็ทําไมได เพราะกระดอง

หนักซะขนาดนั้น อยาวาแตจะกระโดดเลย เดินยังไมคอยจะไหว  จะไปกัดตอสูกับสัตวอ่ืนก็ไมมีเข้ียวเล็บท่ีจะสู

กับใครได  จึงจําเปนตองมีกระดองแข็ง ๆ หนา ๆ เอาไวเปนเกราะปองกันตัวแทน กระดองเตาเปนโครงรางปก

คลุมลําตัว เอาไวสําหรับซอนตัวเวลามีอันตราย หรือยามตกใจเตาก็จะหดหัว หดขา  หดหาง เขาไปในกระดอง 

เพ่ือปองกันไมใหศัตรูทําอันตรายไดงาย ๆ กระดองเปรียบเสมือนโลแข็งๆนั้นเอง  แตก็ยังมีเตาบางชนิด เชน เตา

ปูลู  เตาคอยาว  เตาอัลลิเกเตอร  ท่ีไมสามารถหดหัว  ขา และหาง เขาภายในกระดองได จึงจําเปนตองมีการ

ปรับตัวดานอ่ืน ๆ เพ่ือความอยูรอด โดยการพลางตัวใหคลายธรรมชาติมากท่ีสุด ทําใหศัตรูมองเห็นไดยาก  สวน

เตาอัลลิเกเตอร นอกจากจะพลางตัวแลว  จะชอบอยูนิ่ง ๆ  ไมคอยเคลื่อนไหว  ศัตรูจึงมองเห็นไดยาก  และเปน

เตาท่ีมีความดุรายมาก  ฉกกัดอยางรวดเร็วเม่ืออาหารเขามาใกลปาก หรือศัตรูเขามาใกลตัว มีกรามท่ีแข็งแรง

และมีพลัง  และนี่ก็เปนการปรับตัวของเตาชนิดตาง ๆ  เพ่ือความอยูรอดนั่นเอง แตโดยปกติแลว  เตาเปนสัตว

ไมดุราย  นอกจากถูกรังแก จึงตองตอสูเพ่ือความอยูรอด  สําหรับผูเขียนคิดวา  การเลี้ยงเตามีผลดีกับผูเลี้ยงใน

เรื่องอารมณ การผอนคลายตางๆ  ไดดี   ทําใหผูเลี้ยงมีอารมณเย็น  ใจเย็น ลดความดุดัน  กาวราว ลดความ

รีบเรง รีบรอน ลงได    เพราะเวลาใหอาหารเตา  กวาเตาจะเดินมาถึงอาหาร  กวาจะกัดกินอาหารแตละคํา คอย 

ๆ กัด  คอย ๆ เค้ียว  คอย ๆ กลืน กินไปเรื่อยๆ  กินไดท้ังวัน ผูเลี้ยงนั่งมอง  นั่งดูดวยความใจเย็น  ปลอยใหเวลา

ผานไปเรื่อย ๆ  เตาก็ยังกินอาหารไมหมดสักที  แตก็ยังกินอยูไดเรื่อย ๆ   เหมือนกับเราอยูใกลคนอารมณเย็น 

ชาๆ  เรื่อย ๆ  เปอย ๆ ทําใหเราอารมณเย็น  ชาๆ ไปดวย  แตอยาใหถึงขนาดกินอาหารชาอยางเตา  หรือเดิน

ชาอยางเตานะคะ  แบบนั้นคงไมไหวแน ๆ ถาใครอยากมีอารมณเย็นๆ เรื่อยๆ ก็ไปหาเตามาเลี้ยงซะนะคะ แต

อยาใหมีความผิดในเรื่องพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 หรืออนุสัญญาไซเตส (CITES) 

และไมเปนภาระเรื่องสถานท่ี เรื่องความสะอาด   สกปรกเหม็นข้ีเตา  จนภรรยาหรือสามีตองขอเลิก  เพราะ

เหม็นข้ีเตาจนทนไมไหว  ถาเปนแบบนีน้อกจากอารมณจะไมเย็นแลว   อาจตองกลายเปนฆาตกร ติดคุก ติด

ตะรางไดอีกตางหาก   ผูเขียนไมรับรูดวยนะคะ  อิ....อิ....อิ 
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กระดองเตานอกจากเพ่ือปกคลุมสวนตาง ๆ ของรางกายแลว  ยังสามารถบงบอกถึงอายุของเตาไดอีก

ดวย กระดองเตาจะขยายขนาดข้ึนตามอายุของเตา กระดองเตาประกอบดวยแผนเกล็ดชิ้นเล็กๆ เชื่อมตอกัน

อยางเปนระเบียบ แผนเกล็ดจะขยายขนาดตามกระดองดวย ยิ่งเตาอายุมากกระดองก็จะมีขนาดใหญข้ึน แผน

เกล็ดบนกระดองหลังของเตาแตละชนิด มีลักษณะแตกตางกันออกไป  แผนเกล็ดทําใหเตามีสีสันสวยงาม  แผน

เกล็ดท่ีมีลวดลายสวยงาม จะเปนท่ีนิยมและเปนท่ีตองการของผูคา และผูเลี้ยงเตา  ทําใหเตามีราคาแพง รอยท่ี

เราเห็นเปนวงๆ บนแผนเกล็ดนี้มีลักษณะคลายวงปของตนไม ซ่ึงเราสามารถนับและประมาณอายุของเตาได

คลาย ๆ กับการนับอายุของตนไมจากการนับวงปของตนไมนั่นเองคะ   

23การนับอายุเตา23  เราจะสังเกตเห็นไดวา บนกระดองหลังของเตาแตละชนิด จะประกอบดวยแผนเกล็ด

เรียงกันเปนแถว ถาเปนเตาท่ีมีอายุนอย หรืออายุไมมากนัก จะเห็นแผนเกล็ด สีสวยงาม สดใสแวววาว ลวดลาย

ตาง ๆ รวมท้ังวงปจะชัดเจน แตถาเตาท่ีมีอายุมาก  แกมาก  จะสังเกตไดยากข้ึน วงจะซอนกันชิดมาก การนับ

อายุจะยากข้ึน การนับอายุเตานั้นจะนับจากวงขางใน ออกมาขางนอก เริ่มจากวงในสุดตรงกลางของแผนเกล็ด 

ท่ีอยูบนกระดองหลังของเตา จะเห็นเปนวงออกมาเรื่อยๆ ซ่ึงนักวิทยาศาสตรไดประมาณไววาขนาดของวงปท่ี

เพ่ิมข้ึน 1 วงนั้นเทากับจํานวนปท่ีเพ่ิมข้ึน 1 ป  และอาจจะเดาสภาพความอุดมสมบูรณของเตาในชวงอายุตาง ๆ

กันไดอีกดวย เชน ถาชวงไหนอาหารการกินอุดมสมบูรณวงก็จะกวาง และถาวงแคบก็แสดงวาชวงนั้น เตาหา

อาหารไดนอย ขาดแคลนอาหารจึงทําใหโตชา แตการคํานวณอายุของเตาท่ีมีอายุมากๆนั้นจะลําบากเพราะการ

เพ่ิมข้ึนของวงปจะชิดกันมากจนสังเกตไดยาก  และเตาท่ีมีอายุมาก ๆ กระดองจะดูเกา มีริ้วรอย สีสันของ

กระดองไมสดใสเหมือนเตาท่ีอายุยังนอย หรือบางครั้งกระดองมีการสึกกรอน   ลักษณะก็จะคลาย ๆ กับคนเรา

นั่นละคะ  พออายุมากๆ เขา ริ้วรอยตางๆ ตีนกา ตีนไก ก็ปรากฏใหเห็น  ความหยอนยานก็มากข้ึน รอยตกกระ 

ข้ีแมงวันก็มากข้ึนดูแลวไมสวยงาม ไมสดใสเหมือนวัยรุน แรกแยม ถาสังเกตเห็นลักษณะแบบนี้ ก็เดาไดทันทีเลย 

วาเตาตัวนี้อายุมากแลวละ แตจะมากเทาไร ก่ีป  ก็ลองเอาแวนขยาย   สองดูวงป  ก็จะสามารถประมาณอายุเจา

เตาตัวนี้ไดเลยละคะ  วาไดลืมตาดูโลกมานานก่ีปแลว 
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