
ทําไมเรียก   “ เตาหก ” 

 

                                                                         สวุรรณดี ขวัญเมือง   สุชาติ   ไกรสุรสีห   

                                                                                ณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ และวิฑารณ   เจียมตน 

                                                                                         ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล                                                                                                                                                                                   

Suwandee_k@hotmail.com 

 

 

 ทานผูอานท่ีรักท้ังหลาย  หลังจากไดอานเรื่องราวเก่ียวกับเตามาหลายเรื่องแลว คงจะเพลิดเพลิน  

สนุกสนาน  รวมท้ังไดสาระความรูกันนะคะ วันนี้ก็เชนกัน  ผูเขียนก็ไดนําสาระความรูเรื่องเตาหก มาใหทาน

ผูอานไดความรูอีกสักเรื่อง  รับรองเม่ืออานจบ  จะรักเตาข้ึนมากมายเชียวละคะ และอยากใหเตาทุกชนิดของไทย  

ไดอยูคูประเทศไทยไปอีกนานแสนนาน ฉะนั้นขอใหทานผูอานท่ีรักทุกทานจงชวยกันอนุรักษเตา  ไวใหไดเห็นกัน

จนตลอดชั่วลูกชั่วหลานของเรานะคะ 

 เตาหก ทําไมถึงเรียกกันวา  “เตาหก”  โกหกเกงรึเปลา?  (อาว แลวเตาพูดไดหรือ! ไมนาเก่ียว) 

หรือวามีอะไรเก่ียวของกับจํานวนเลขหก เปนอยางไรกันนะ  อยากรูซะแลวซิ  ถาง้ันก็เชิญติดตามกันไดเลยคะ 

เตาหกมีชื่อภาษาอังกฤษวา Asian forest tortoise  เปนเตาบก ขอเนนย้ํานะคะ  วาเปนเตาบก (ฮิๆๆๆ ขอเนน

ย้ํา)ฉะนั้นนําไปปลอยลงน้ําลึก  หรือปลอยลงแหลงน้ําท่ีมีกระแสน้ําไหลไมไดเด็ดขาด  รับรองจมน้ําตายแนนอน 

เพราะเตาหกวายน้ําไมได  เนื่องจากเทามีลักษณะกลม เทาไมแบนเหมือนใบพาย  ขามีลักษณะกลมคลายขาชาง 

ขาหนาดานบนมีเกล็ดขนาดใหญ  ขาหลังทูมีเล็บกลมใหญ พบแพรกระจายพันธุอยูในทวีปเอเชีย ตั้งแตเอเชียใต 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ไปจนถึงอินโดนีเซีย ชอบอาศัยอยูบริเวณปาเขา ปาดิบชื้น  ลักษณะเดนของเตาหกก็คือ  

ระหวางขาหลังกับโคนหางจะมีเดือยแข็ง แหลม ลักษณะคลายขา ยื่นออกมาขางละ 1 เดือย  รวมเปน 2  เดือย  

ทําใหมองดูคลายมีขาเพ่ิมมาอีก  2  ขา  รวมเปน 6 ขา  นี่ละซ่ึงเปนท่ีมาของชื่อ “ เตาหก ” นี่เอง  ซ่ึงเดือยแข็ง  

ท้ังสองอันนี้มีไวเพ่ือชวยในการทรงตัวและสามารถปนปายข้ึนท่ีสูงไดสะดวก เชน เนินเขา ภูเขาสูงชัน  เพราะเตา

หกเปนเตาท่ีมีขนาดใหญ มีน้ําหนักตัวมาก  (หนักเหมือนยกหินเลย)  อุยอาย เคลื่อนท่ีชา  เดือยท้ังสองอันจะมี

ประโยชนคือ ชวยในการคํ้ายัน จิกพ้ืน ไมใหเตาตกลงมาดานลางได   สําหรับผูท่ีเลี้ยงเตาหกไวเปนสัตวเลี้ยง  ควร

มีการจัดเตรียมคอกใหมีรั้วรอบและมีความสูงพอสมควร เพราะเตาหกสามารถปนรั้วเตี้ย ๆ ได เปนเหตุใหเตาสญู

หาย    ประเทศไทยจัดเตาหกเปนสัตวปาคุมครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา  พุทธศักราช 

2535 และมีชื่อติดอยูในบัญชีหมายเลข 2  (Appendix II)  ของไซเตส   ซ่ึงหมายถึง ชนิดพันธุของสัตวปาและพืช



ปาท่ียังไมถึงกับใกลจะสูญพันธุ จึงยังอนุญาตใหคาได แตตองมีการควบคุมไมใหเกิดความเสียหาย หรือลดปริมาณ

ลงอยางรวดเร็วจนใกลจะสูญพันธุ โดยประเทศท่ีจะสงออกตองออกหนังสืออนุญาตใหสงออกและรับรองวาการ

สงออกแตละครั้ง จะไมกระทบกระเทือนตอการดํารงอยูของชนิดพันธุนั้นในธรรมชาติ  ซ่ึงในธรรมชาติพบเตาหก

ไดนอย  แตก็เปนท่ีนิยมเลี้ยงกันเปนสัตวเลี้ยง เพราะเปนเตาท่ีเลี้ยงงาย  เชื่อง ทนทาน ไมคอยเปนโรค เวลาให

อาหารจะคลานมาหาทันที  นารัก  คุนเคยกับเจาของ ชวงผสมพันธุ ตัวผูจะดุและตอสูกันเองเพ่ือแยงชิงตัวเมีย 

(เมียขาใครอยาแตะ) การตอสูจะใชหัวชนกันและกัดบริเวณขา คอ ตัวท่ีชนะจะสงเสียงรองดัง และเขาหาตัวเมีย

เพ่ือผสมพันธุ โดยมีพฤติกรรมในการวางไขท่ีโดดเดนยิ่งกวาเตาบกท่ัวไป เพราะแทนท่ีจะขุดดินใหเปนหลุมเพ่ือ

วางไข เหมือนเตาบกชนิดอ่ืน ๆ กลับไมเปนอยางนั้น เม่ือถึงชวงฤดูวางไข เตาหกตัวเมียตองสรางรังกอนท่ีจะ

วางไข โดยคาบเศษไม ใบไม หรือหญาแหงมาสุมกันเปนกอง และข้ึนไปกดทับเพ่ือใหวัสดุสรางรังแนนหนา  

หลังจากนั้นแมเตาจะใชขาหนาแหวกพ้ืนรังใหเปนโพรง กวางพอท่ีจะวางไขได  แลวเอาสวนทายหยอนเขาไปใน

โพรงและใชขาหลังแหวกเขาไปในรัง เพ่ือใหโพรงกวางข้ึน จากนั้นจึงคอยวางไข  วางไขครั้งละประมาณ 30-50 

ฟอง  ตอหลุม หลังจากวางไขเสร็จแลว แมเตาจะนอนทับรังตรงบริเวณท่ีวางไข  เพ่ือปกปองลูกนอยท่ีจะลืมตาดู

โลก หากมีสัตวอ่ืนมากล้ํากลายเขาใกลบริเวณ  ก็จะถูกแมเตาขับไลออกไป (ลูกขาใครอยาแตะ) จะเฝาจนลูกเตา

ฟกเปนตัวใชเวลาฟกประมาณ 70 วัน เม่ือลูกเตาฟกเปนตัว และแข็งแรงก็จะคลานออกจากรัง และกินพืช ผัก 

ตาง ๆ เปนอาหาร เตาหกมีขายกันท่ัวไปในเวปไซดตางๆ  ราคาคอนขางแพง  เตาหกแบงออกไดเปน 2 ชนิด 
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1. เตาหกเหลือง มีชื่อวิทยาศาสตรวา  Manouria  emys emys  มีชื่อภาษาอังกฤษวา Brown Asian 

Giant Tortoise เปนเตาขนาดใหญ  แตเล็กกวาเตาหกดํา  ความยาวของกระดองหลังตัวเต็มวัยประมาณ 47 

เซนติเมตร น้ําหนักประมาณ 31 กิโลกรัม ลักษณะของกระดองโคงสูง สีสรรสวยงาม กระดองมีสีเหลืองเหมือน

ข้ีผึ้ง ขอบกระดองมีสีน้ําตาลออน มีเกล็ดท่ีขาและมีเดือย 2 อัน เดือยมีลักษณะกลม  พบในประเทศมาเลเซีย 

เกาะสุมาตรา ไปจนถึงเกาะตางๆ ในอินโดนีเซีย สําหรับประเทศไทยพบทางภาคใต เชน จังหวัดระนอง 

นครศรีธรรมราช  เตาหกเหลืองกินพืชผัก ผลไม หัวเผือก รวมท้ังหอย และ ทาก ตางๆ (ไมใชกินเฉพาะผักบุงนะ

จะ) ชอบอยูบริเวณท่ีดอน ท่ีมีความชื้นสูง ชอบอยูตามภูเขา ไมชอบพ้ืนดินท่ีแข็งและแหง  ชอบขุดหลุมและซุกตัว

อยูในดิน  หรือพ้ืนดินท่ีมีน้ําขัง เพ่ือใหตัวเปยกชื้น เปนเตาท่ีมีอายุยืน  ถาเลี้ยงใหถูกวิธีจะมีอายุมากกวา 100 ป   

เตาหกเหลือง 

 

 

 

 

     
2. เตาหกดํา มีชื่อวิทยาศาสตรวา Manouria  emys phryeri  มีชื่อภาษาอังกฤษวา Black Asian 

Giant  Tortoise ซ่ึงเปนเตาบกท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในเอเชีย  และเปนเตาบกท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับ 4 ของโลก 

กระดองหลังจะนูนสูงสีดํา  กระดองมีขนาดใหญ หนัก  เม่ือโตเต็มท่ีขนาดใหญกวาเตาหกเหลืองเกือบ 2 เทา โต

เต็มวัยขนาดกระดองยาว 2 ฟุต น้ําหนัก 30-40 กิโลกรัม เคยพบมีน้ําหนักมากถึง 50 กิโลกรัม เตาหกดําเปนเตา

ท่ีเลี้ยงงาย โตไว  และท่ีสําคัญมักไมมีอาการเจ็บไขไดปวย เปนเตาท่ีทนตอสภาพอากาศท่ีมีความชื้นสูง และ

อากาศรอนไดเปนอยางดี  ชอบซุกตัวอยูบริเวณซอกไม หรือบริเวณท่ีมีน้ําขังตื้น ๆ สําหรับประเทศไทยพบเตาหก

ดําไดทางตอนเหนือ และตะวันตก เชน จังหวัดตาก กาญจนบุรี  

เตาหกดํา 

 

 

                                                                           



 แหม  เตาหก  ท่ีแทก็มี 6 ขานี่เอง  แตเปนขาเทียมซะสองขา  ท่ีมาท่ีไปก็เปนแบบนี้เอง  แตจริงๆ แลว 

เตาหกมีนิสัยข้ีออน นารักดวยนะคะ  เวลาเห็นคน  จะคลานเขามาหา  แลวผงกหัวหลาย ๆ ครั้ง สงสายตาเศรา 

ๆ เห็นแลวทําใหนึกสงสารจับใจ   ผูเขียนก็พยายามเดาวาความหมายคือ อะไร นึกวาขออาหารก็ไมนาใช เพราะ

อาหาร ผักตางๆ ก็ยังมีอยูมากมาย   ถามผูเลี้ยงก็ตอบไมได  (นึกวาเลี้ยงเตาอยูหลายป จะเขาใจภาษาเตา แตก็

เปลาเลย)  ผูเขียนก็เลยเดาวา  เขาอยากเปนมิตร  อยากไดความรักจากผูท่ีมาชม หรืออยากอะไรก็ไมรู แตท่ีแนๆ 

เม่ือเห็นอาการแบบนี้  ผูเขียน รัก เตาหกซะหมดใจเลยละ  เห็นม๊ัยคะ แมแตสัตวยังรูจักประจบเลย (รูจักพาตัว

รอดเปนยอดดี)  นารักจริงๆ   ทานผูอานเม่ือไดทราบถึงความนารักของเตาหกแลว  ขอไดโปรดชวยกันอนุรักษให

เตาหก รวมถึงเตาทุกชนิด ไดแพรขยายพันธุ และอยูคูประเทศไทยไปตราบนานเทานานนะคะ  ขอขอบคุณทุก

ทานท่ีรักเตา   จุบ จุบ 
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