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SUOMUSSALMEN
KUNTA

คำ�นำ�   

ในฟ นิแลนด์ ม สีตัว์ป�่ท ีล่�่เน ือ้เป น็อ�ห�รอ�ศยัอย ูส่ ีช่นดิ: หม (ีkarhu), ตวัลงิซ ์

ยโุรป(ilves), สนุขัป�่(susi) และตวัวลู์ฟเวอร นี(ahma)โดยเฉพ�ะอย�่งย ิง่จำ�นวนของหม ี

และตวัลงิซย์โุรปมจีำ�นวนเพ ิม่ข ึน้อย�่งชดัเจนในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี  ่21 และสตัว์ป�่ล�่

เน ือ้ไดแ้พรข่ย�ยไปอย�่งช�้ๆ ในเขตพ ืน้ท ีอ่�ศยัของสตัว์ป�่ในเขตตอนใตแ้ละตะวนัตก

ของฟ นิแลนด์ ดงัน ั น้จงึเป น็ก�รเพ ิม่โอก�สในก�รเผชญิหน�้กนัของสตัวเ์หล�่น ีแ้ละคน

ท ีเ่คล ือ่นท ี ่ไปต�มพ ืน้ท ีธ่รรมช�ต ิในเกอืบทกุพ ืน้ท ีข่องประเทศฟ นิแลนด ์แตค่นสว่น

ใหญม่กัไมท่ร�บเก ีย่วกบัก�รเผชญิหน�้กบัสตัวเ์หล�่น ี  ้เน ือ่งจ�กปกตแิลว้สตัวล์�่เน ือ้เหล�่

น ีจ้ะหลกีเล ีย่งก�รเผชญิหน�้และก�รเก ีย่วขอ้งกบัมนษุยจ์นน�ทสีดุท�้ย 

ทัง้น ี  ้สว่นหน ึง่ของค ูม่ อืน ี  ้เป น็สมมตุฐิ�น ว�่บคุคลท ีเ่คล ือ่นท ี ่ไปในพ ืน้ท ีธ่รรมช�ต ิ

น ั น้ไมม่ คีว�มร ูท้ ีเ่พ ยีงพอเก ีย่วกบัสตัว์ป�่ล�่เน ือ้และพฤตกิรรมของสตัวเ์หล�่น ั น้ใน

ประเทศฟ นิแลนด ์รวมทัง้คว�มร ูเ้ร ือ่งก�รหลกีเล ีย่งก�รเผชญิหน�้กบัสตัวเ์หล�่น ัน้และ

จะตอ้งปฏบิตัอิย�่งไรในสถ�นก�รณท์ ีต่อ้งเผชญิหน�้กบัสตัวเ์หล�่น ัน้ ทัง้น ีก้�รข�ดคว�ม

ร ูแ้ละก�รอปุ�ท�น ก�รดว่นสรปุเอ�เองนั น้เป น็ตวัเพ ิม่คว�มกลวัสตัว์ป�่ต�่งๆ ใหม้ มี�ก

ข ึน้ ก�รแบง่ปนัคว�มร ูแ้ละขอ้มลูต�่งๆ เก ีย่วกบัสตัว์ป�่ล�่เน ือ้และพฤตกิรรมของสตัว์

เหล�่น ัน้จะชว่ยลดคว�มขดัแยง้ระหว�่งคนและสตัวเ์หล�่น ัน้ และลดคว�มหว�ดกลวัสตัว์

ป�่ลงไปได ้ 

ค ูม่ อืท ีท่�่นถอือย ู่ในมอืนั น้ ม วีตัถปุระสงคเ์พ ือ่สรปุยอ่ภ�พรวมของสตัว์ป�่ล�่เน ือ้ ใน

ค ูม่ อืน ี ้ประกอบไปดว้ยขอ้มลูส ัน้ๆ เก ีย่วกบัลกัษณะท ีน่�่สงัเกตของสตัว์ป�่ และขอ้มลู

เก ีย่วกบัก�รใชช้ วีติ อ�ห�ร และพฤตกิรรมของสตัวเ์หล�่น ัน้ วตัถปุระสงคข์องค ูม่ อืน ีค้อื

เพ ือ่ชว่ยใหท้กุคนท ีเ่คล ือ่นท ี ่ไปม�ในพ ืน้ท ีธ่รรมช�ตริ ูจ้กัสงัเกตรอ่งรอยท ีส่ตัว์ป�่ท ิง้

ไว ้ในธรรมช�ต ิ และใหค้ว�มร ูเ้ก ีย่วกบัพฤตกิรรมของสตัวแ์ละทร�บว�่เร�จะตอ้งปฏบิตั ิ

ตวัอย�่งไร 

ค ูม่ อืน ี ้ ไดท้ ำาการรา่งโดยโครงการ PetoTieto (ความร ูเ้ก ีย่วกบัสตัว์ปา่) ภายใต ้

การบร หิารของเม อืง Suomussalmi โดยโครงการน ี ้ ไดร้บัเง นิทนุสนบัสนนุจาก 

โครงการพฒันาพ ืน้ท ีช่นบท Manner-Suomi ป  ี2007-2013 ผา่นศนูย ์ELY ของ

เขต Kainuu และ Pohjois-Pohjanmaa

ผ ูเ้ข ยีนค ูม่ อืน ี  ้คอื Juha Järvenpää และ Harri Norberg น�ยJärvenpää ปฏบิตัหิน�้ท ี ่

ผ ูบ้รหิ�รโครงก�ร Petoseutu และ Petotieto (โครงก�รพ ืน้ท ีเ่ขตสตัว์ป�่ และคว�มร ูเ้ก ีย่ว

กบัสตัว์ป�่) ของเมอืง Suomussalmi และเป น็ผ ูท้ ีศ่ กึษ�โครงก�รเก ีย่วกบัปญัห�ด�้นสตัว์

ป�่และวธิกี�รประกอบอ�ช พี รวมทัง้วธิกี�รปอ้งกนัปญัห�เหล�่นัน้ น�ยNorberg ปฏบิตั ิ

หน�้ท ีน่กัออกแบบในศนูยข์อ้มลูนกัล�่สตัว ์ซ ึง่ม พี ืน้ท ี ป่ฏบิตังิ�นในเขตดแูลรกัษ�กว�ง

เรนเดยีร ์และ ดแูลสตัว์ป�่อ ืน่ ๆ และยงัเป น็นกัวจิยัท ีศ่นูยว์จิยัด�้นก�รล�่สตัว ์และ ก�ร

ประมง โดยทำ�ก�รศ กึษ�เร ือ่งปฏสิมัพนัธร์ะหว�่ง สตัว์ป�่ล�่เน ือ้ และกว�งเรนเดยีร์ 

ภ�พประกอบ ปกหน�้ และปกหลงั: Hannu Huttu

สถ�นท ีป่ระกอบรปูเลม่และตพีมิพ:์ Kajaanin Offsetpaino Oy, 2011

คำ�แปล: Lingoneer Oy
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2009Ursus arctos

— 10-18 cm — — 10-16 cm —

หม  ี(Ursus arctos)

จ�กขอ้มลูของศนูยว์จิยัด�้นก�รล�่สตัว์ และ ก�รประมง (RKTL) ในฟ นิแลนด์ป ี 2010 

ระบวุ�่ในฟ นิแลนดม์ หีม ีประม�ณ 1500 ตวั หม ีไดแ้พรก่ระจ�ยตวัไปทั ว่พ ืน้ท ีข่อง

ฟ นิแลนด์โดยไมน่บัรวมเขต Ahvenanmaa พ ืน้ท ีท่ ีพ่บม�กคอืเขตพ ืน้ท ีต่ะวนัออก และ 

พ ืน้ท ีภ่�คกล�งของฟ นิแลนด์ รวมทัง้เขตแลปแลนดต์ลอดแนวช�ยแดนตะวนัออกของ

ประเทศ 

ลกัษณะเฉพ�ะของหม  ีและ ก�รแพรข่ย�ยพนัธุ์

หมตีวัเม ยีขน�ดโตเตม็ท ีอ่�จม นี ้ ำ�หนกัตวัถงึ 200 กก. และหมตีวัผ ูอ้�จม นี ้ ำ�หนกัตวัถงึ 

300 กก. ชว่งท ีห่ม จีำ�ศ ลีในฤดหูน�วหมสี�ม�รถลดน ้ ำ�หนกัลงไดถ้งึหน ึง่ในส�มของน ้ ำ�

หนกัปกต  ิเม ือ่โตเตม็ท ีห่�กวดัขน�ดจ�กก�รย นืส ีข่� จะสงู 90-125 ซม. และห�กย นืสอง

ข�จะวดัได  ้135-250 ซม. ขนของหม มีคีว�มหน�และมสี ตีัง้แตส่ นี ้ ำ�ต�ลดำ�จนถงึน ้ ำ�ต�ล

ออกเหลอืง ห�งมคีว�มย�วประม�ณ 5-15 ซม. และบ�งสว่นกซ็อ่นอย ู่ใตข้น หมู ขีน�ดเลก็

และกลม 1, 2, 6

ก�รดำ�รงช วีติของหม  ีและก�รกนิอ�ห�ร

ชว่งเดอืนตลุ�-พฤศจกิ�ยน  ม นี�-เมษ�ยน หมจีะนอนหลบัจำ�ศ ลีฤดหูน�วในรงัของตนเอง 

รงัหมอี�จจะเป น็ขอนไมข้น�ดใหญ่ หรอืก�รขดุถ ้ ำ�ใตร้งัมดหรอืไมท้ ีผ่แุลว้ บ�งคร ัง้ก ็

อย ูต่�มกล ุม่โขดหนิ หรอืบรเิวณเนนิดนิ หรอืใตต้น้สนครสิม�ส โดยมกี ิง่ไมค้อยป ดิบงั

อำ�พร�งไว ้ ถงึแมว้�่หมจีะนอนหลบัจำ�ศ ลีในชว่งฤดหูน�วและมกี�รใชช้ วีติท ีเ่ป น็พเิศษ

เหมอืนกบั ”สะสมพลงัง�น”  แตห่มกีส็�ม�รถต ืน่ไดห้ล�ยคร ัง้ในชว่งฤดหูน�ว และบ�ง

คร ัง้กก็ลบัพลกิตะแคงตวั ทัง้น ีห้มสี�ม�รถรบัร ูส้ ิง่ต�่ง ๆ ท ีเ่กดิข ึน้รอบตวัในชว่งฤด ู

หน�วไดด้ว้ย ดงัน ั น้ห�กท�่นไปเจอรงัของหม ีในชว่งฤดหูน�วกค็วรจะออกจ�กพ ืน้ท ีน่ ั น้

โดยเรว็ท ีส่ดุ

หม มี พีฒัน�ก�รของตวัออ่นท ีค่อ่นข�้งช�้ ทัง้น ีห้ม�ยคว�มว�่ ถงึแมว้�่หม ทีำ�ก�ร

ผสมพนัธุก์นัในชว่งเดอืน มถินุ�-กรกฏ�คม แตเ่ซลล์ ไขข่องหม ที ีผ่�่นก�รผสมพนัธุเ์ป น็

ตวัออ่นแลว้จะยดึตดิกบัผนงัมดลกูของแมห่ม ีในชว่งเดอืนธนัว�คมซ ึง่เป น็ชว่งท ีเ่ร ิม่ม ี

พฒัน�ก�รของตวัออ่น หมจีะคลอดลกูในเดอืนมกร�คมในรงัฤดหูน�วของตน โดยทัว่ไป

แลว้จะคลอดลกูหมสีองตวั บ�งคร ัง้กม็ ลี กูหมสี ีต่วั ลกูหม มี นี ้ ำ�หนกัแรกเกดิเพ ยีง ต่ ำ�

กว�่ 300 กรมั7 โดยปกตแิลว้ลกูหมจีะตดิต�มแมห่ม เีป น็ระยะเวล�ประม�ณหน ึง่ป  ีบ�ง

คร ัง้กเ็ป น็ระยะเวล�สองฤดรูอ้น ในชว่งฤดใูบไมผ้ลลิกูหม ที ีอ่อกจ�กรงัจะม นี ้ ำ�หนกัตวั

ประม�ณห�้ก ิโลกรมั ชว่งฤดใูบไมร้ว่งลกูหมจีะม นี ้ ำ�หนกัตวัถงึ 30-50 กก. เม ือ่เข�้ฤด ู

หน�วถดัไปลกูหมจีะม นี ้ ำ�หนกัตวัเพ ิม่ข ึน้ถงึ 60-75 กก. หมจีะเตบิโตมขีน�ดตวัเพ ิม่ข ึน้

ระยะเวล� 10 ป แีละจะมชี วีติอย ู่ไดถ้งึ 20 ป ี  

หม เีป น็สตัวท์ ีส่�ม�รถกนิไดท้กุอย�่ง ทัง้น ี ้ อ�ห�รท ีก่นิข ึน้อย ูก่บัฤดกู�ล: หมจีะ

กนิอ�ห�รท ีห่�ไดง้�่ยในขณะนัน้ ชว่งฤดใูบไมผ้ล  ิหมจีะกนิมด ซ�กสตัว ์และหญ�้ รวม

ถงึลกูกว�งมสูท ีส่�ม�รถล�่ไดง้�่ย ชว่งฤดใูบไมผ้ลหิมสี�ม�รถฆ�่กว�งเรนเดยีรข์น�ดโตเตม็

วยั หรอืกว�งมสูได  ้และชว่งท ีร่ะบบยอ่ยอ�ห�รทำ�ง�นเตม็ท ีน่ ั น้ หมสี�ม�รถกนิเน ือ้ไดจ้ ุ

ส บิกว�่ก ิโลกรมัตอ่วนัเลยทเีดยีว ชว่งฤดรูอ้นก�รกนิอ�ห�รจะเตม็ไปดว้ยพชืต�่ง ๆ เชน่

สมนุไพร หญ�้ และร�กไม ้ หม ชีอบไปต�มสวนท ีม่ ผี ึง้ตลอดชว่งฤดรูอ้นดว้ย นอกจ�ก

ภ�พ: ศนูยว์จิยัสตัว์ป�่และก�รประมง.  Hannu Huttu (หม )ี

น ้ ำ�หนกั: ♂ 100-300 กก, ♀ 60-200 กก

คว�มสงูของลำ�ตวั: 135-250 ซม

คว�มสงูถงึระดบัไหล:่ 90-125 ซม

ด�้นขว� หลงั

18-25 ซม
ด�้นขว� หน�้

12-15 ซม
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ภาพ: Hannu Huttu

น ีช้ว่งฤดรูอ้นหมยีงักนิเน ือ้สตัวต์�่งๆ ท ีส่�ม�รถห�ล�่ไดง้�่ย ชว่งท�้ยของฤดรูอ้นและฤด ู

ใบไมร้ว่งจะม พีวกเบอรร์ ีผ่ลไมป้�่ต�่ง ๆ เป น็อ�ห�รท ีส่ ำ�คญั หมสี�ม�รถกนิเบอรร์ ี ่ไดท้กุ

วนั วนัละเกอืบหน ึง่ในส�มของน ้ ำ�หนกัตวัของตวัเองและส�ม�รถไดร้บัพลงัง�นม�กกว�่

คร ึง่จ�กปรมิ�ณพลงัง�นท ีต่อ้งก�รโดยไดจ้�กเบอรร์ ี ่ 

โดยม�กแลว้ หมจีะเคล ือ่นไหว ไปไหนม�ไหนชว่งเยน็และกล�งคนืทกุคนื หรอื ตอน

เช�้ตร ู่ อ�ณ�เขตของหม ีในแตล่ะกล ุม่อ�จจะซอ้นทบักนับ�งสว่นกบักล ุม่อ ืน่ ถงึกระนัน้

แลว้ หมวียัโตเตม็ท ีจ่ะม�พบกนัเฉพ�ะในชว่งตดิสดั คอืระหว�่งเดอืนพฤษภ�-มถินุ�ยน

เท�่น ัน้

อ�ณ�เขตของหมตีวัผ ูน้ ั น้อ�จมขีน�ดถงึ 1500 ต�ร�งก ิโลเมตร หมตีวัเมยีท ี ่โตเตม็วยั

จะมอี�ณ�เขตอ�ศยัประม�ณ 500 ต�ร�งก ิโลเมตร และห�กแมห่ม ที ีม่ ลีกูหม เีคล ือ่นท ี ่ไป

ดว้ยกนันั น้ จะมอี�ณ�เขตเป น็คร ึ ่ง้หน ึง่จ�กปกต ิ หมสี�ม�รถเคล ือ่นท ี ่ไปในเวล�หน ึง่

คนืไดร้ะยะท�งประม�ณ 30-50 กม.  และเม ือ่ม เีหตจุำ�เป น็หมจีะส�ม�รถเคล ือ่นท ี ่ได ้

อย�่งรวดเรว็: โดยส�ม�รถเรง่คว�มเรว็ไดถ้งึ 60 กม./ชม. หมสี�ม�รถว�่ยน ้ ำ�ไดด้แีละป นี

ตน้ไมเ้กง่ดว้ย 

 

ประส�ทสมัผสัของหมแีละก�รสง่เส ยีง
 

หม มี ปีระส�ทรบัร ูก้ล ิน่ และก�รฟงัเส ยีงท ีพ่ฒัน�ด  ีในขณะเดยีวกนักม็ ปีระส�ทก�รมอง

เหน็ท ีค่อ่นข�้งออ่น หมจีะไดย้นิเส ยีงคนเข�้ใกล ้ในชว่งระยะท�งประม�ณ 200-300 เมตร 

และส�ม�รถรบัร ูก้ล ิน่จ�กใตล้มไดเ้ป น็ระยะหล�ยก ิโลเมตร ดงัน ั น้หม จีงึส�ม�รถหลกี

เล ีย่งผ ูค้นไดท้นัเวล�จ�กประส�ทก�รรบัร ูก้ล ิน่และประส�ทก�รฟงั 

ในฟ นิแลนด์ ไดม้กี�รตรวจสอบปฏกิริยิ�ของหม ี ในสถ�นก�รณก์�รเผชญิหน�้กนั

ระหว�่งหมแีละคนท ีเ่คล ือ่นท ี ่ไปในพ ืน้ท ีธ่รรมช�ต ิโดยไดม้กี�รตดิอปุกรณ ์GPS กบัหม  ี

และไดผ้ลก�รทดสอบว�่ ในเกอืบทกุกรณ  ีหมจีะพย�ย�มหลกีเล ีย่งคน  ม เีพยีงหน ึง่คร ัง้ใน

จำ�นวนก�รเข�้ใกลท้ัง้หมด 50 คร ัง้ท ีน่กัวจิยัส�ม�รถมองเหน็หมผี�่นไปอย�่งรวดเรว็ โดย

ไมม่สีถ�นก�รณก์�รเผชญิหน�้กนัแตอ่ย�่งใด ถงึแมว้�่คนจะเคล ือ่นท ีเ่ข�้ห�หม ีโดยตรง

ในระยะท�งประม�ณ 50 เมตร นกัวจิยัสองคนท ีท่ ำ�ง�นรว่มกนัเป น็ค ู่ไดส้ง่เส ยีงพดูคยุกนั

ตลอดเวล�ในขณะท ีเ่ข�้ใกลห้ม  ีเพ ือ่ใหห้มสี�ม�รถรบัร ูว้�่มคีนกำ�ลงัเข�้ใกล  ้ซ ึง่สง่ผลให ้

เกดิก�รหลกีเล ีย่งก�รเผชญิหน�้กนันัน่เอง7

เส ยีงของหม นี ั น้ ส�ม�รถไดย้ นิได ้ไมบ่อ่ยคร ัง้นกั แมห่ม แีละลกูหมจีะส ือ่ส�รกนั
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เม ือ่ลกูหมตีอ้งก�รกนินมหรอืเม ือ่แมห่ม เีตอืนลกูหมถีงึอนัตร�ยท ีอ่�จจะเกดิข ึน้หรอื

เม ือ่ตอ้งก�รส ัง่ใหล้กูหมขี ึน้ตน้ไมเ้พ ือ่คว�มปลอดภยั หมจีะสง่เส ยีงคำ�ร�มในขณะตอ่ส ู ้

กนั ในขณะท ีม่ อี�ก�รดรุ�้ย หรอืขณะท ีบ่�ดเจบ็1,2,5 เม ือ่เร�เดนิไปในป�่อ�จจะไดย้ นิ

เส ยีงเหมอืนเส ยีงผวิป�กของหม ี คอืเป น็เส ยีงท ีเ่กดิจ�กหมสีดูอ�ก�ศเข�้ไป เม ือ่มนั

ส ำ�รวจส ิง่รอบตวัต�มธรรมช�ต ิ 

ปจัจยัท ีอ่�จจะสง่ผลใหเ้กดิอนัตร�ยในสถ�นก�รณเ์ผชญิ
หน�้กนัระหว�่งคนกบัหม:ี  

1. หม ที ี ่ไดร้บับ�ดเจบ็: หม ที ีม่ บี�ดแผลหรอืไดร้บับ�ดเจบ็จะเป น็หม ที ีม่ อีนัตร�ยเสมอ 

และจะพย�ย�มปกปอ้งตวัเองเม ือ่ไมส่�ม�รถหลบหน ีได ้ 

2. หมตีวัเม ยีท ีอ่ย ูก่บัลกูหมอี�ยตุ่ ำ�กว�่หน ึง่ป :ี เหตกุ�รณท์ ีอ่นัตร�ยม�กท ีส่ดุคอื เม ือ่

ตอ้งตกไปอย ู่ในพ ืน้ท ีร่ะหว�่งแมห่ม แีละลกูหม ี แมห่ม จีะปกปอ้งลกูๆของมนัต�ม

สญัช�ตญ�ณ โดยตอ่ส ูก้บัผ ูท้ ีอ่�จจะทำ�อนัตร�ยตอ่ลกูหม ี 

3. หม ที ีก่ ำ�ลงักนิซ�กสตัว:์ หม ที ีก่ ำ�ลงักนิซ�กสตัวจ์ะม พีฤตกิรรมท ีด่รุ�้ยเม ือ่ตอ้งเจอ

เหตกุ�รณท์ ี ่ไมค่�ดคดิ หมจีะปกปอ้งอ�ห�รของมนั

4. หม ที ีต่กใจ: เม ือ่คนเข�้ใกลห้ม มี�กเกนิไปจะทำ�ใหห้ม เีกดิอ�ก�รตกใจและจะกระต ุน้ให ้

เกดิก�รปอ้งกนัตวัเอง ซ ึง่เป น็ก�รตอบโตจ้�กอ�ก�รหว�ดกลวั 

 5. หม ีในรงั: หม ที ีถ่กูปลกุใหต้ ืน่จ�กรงัของมนั หรอืต ืน่จ�กรงักอ่นเวล�อนัควรชว่งฤด ู

ใบไมผ้ลหิรอืใบไมร้ว่ง อ�จเป น็หม ที ีอ่นัตร�ยได ้ 

6. สนุขั: สนุขัอ�จทำ�ใหห้มรี ำ�ค�ญ ระดบัของคว�มดรุ�้ยข ึน้อย ูก่บัสถ�นก�รณต์�่ง :ๆ หม ี

ถกูรบกวนจ�กก�รล�่สตัว ์อ�ยแุละเพศของหม  ีและพฤตกิรรมของสนุขั มลีกูหมอีย ูด่ว้ย

หรอืไม ่หรอืมอี�ห�รท ีห่มตีอ้งก�รอย ู่ใกล ้ๆ  หรอืไม ่เป น็ตน้ 

7. ก�รใหอ้�ห�ร และก�รค ุน้เคยกบั

คน: อย�่ใหอ้�ห�รหม !ี เม ือ่หม ี

ไดร้บัอ�ห�รจ�กก�รเข�้ใกลค้นบอ่ย

คร ัง้เท�่ใด หมกีจ็ะปรบัตวัเข�้ใกล ้

กบัคนม�กข ึน้เท�่น ั น้ หม จีะเข�้ใจ

ว�่ก�รเข�้ใกลค้น ส�ม�รถทำ�ให ้ ได ้

อ�ห�รง�่ยข ึน้ ห�กแหลง่อ�ห�รต�ม

ธรรมช�ต ิในป�่ของหม มี จีำ�นวนนอ้ย

ลง หมกีจ็ะพย�ย�มเข�้ไปในพ ืน้ท ีอ่ย ู่

อ�ศยัของคนเพ ือ่ห�อ�ห�ร ซ ึง่ในขณะนัน้หมจีะหมด

คว�มหว�ดกลวัคนและจะทำ�ใหเ้กดิอนัตร�ยตอ่คน 2, 3, 4 

   

จะหลกีเล ีย่งก�รเผชญิหน�้กบัหม ีไดอ้ย�่งไร?

หม แีตล่ะตวัม ลีกัษณะนสิยัเฉพ�ะตวัต�่งกนั โดยจะม พีฤตกิรรมแตกต�่งกนัในแตล่ะ

สถ�นก�รณ ์หม บี�งตวัอ�จมคีว�มอย�กร ูอ้ย�กเหน็ แตบ่�งตวักอ็�จจะดรุ�้ย ส ิ ่ง่ส ำ�คญัท ี ่

ควรจำ�คอื:  ไมม่ หีมตีวัใดท ี ่ไมอ่นัตร�ย 5  โดยทัว่ไปแลว้หมจีะพย�ย�มหลกีเล ีย่งก�รเผชญิ

หน�้กบัคน ดว้ยประส�ทรบัร ูก้ล ิน่และเส ยีงท ีด่  ีชว่ยใหห้มสี�ม�รถร ูว้�่มคีนอย ู่ไดต้ัง้แต่

ระยะไกล และส�ม�รถหลบซอ่นตวัหรอืออกจ�กท ีน่ ั น้ๆ ไดท้นัเวล� 

โดยม�กแลว้ก�รเผชญิหน�้กบัหมมีกัเกดิข ึน้โดยไมค่�ดคดิ ดงัน ัน้ ในขณะท ีค่ณุเดนิไป

ในป�่ ใหพ้ย�ย�มทำ�ใหเ้กดิเส ยีงเพ ือ่ใหห้ม ที ีอ่ย ู่ในบรเิวณนัน้ร ูว้�่คณุอย ูแ่ถวๆ นัน้ เม ือ่

คณุเดนิไปสองคนหรอืเปน็กล ุม่ ใหพ้ย�ย�มพดูคยุกบัคนอ ืน่ ๆ  ในกล ุม่ ห�กคนเดนิไปเพยีง

ลำ�พงัในป�่อย�่งเงยีบๆ และอย ูเ่หนอืลม อ�จทำ�ใหห้มตีกใจได  ้ซ ึง่จะทำ�ใหท้ัง้คนทัง้หมตีก

ใจเท�่ๆ กนั และจะไมน่�่จะกอ่ใหเ้กดิอนัตร�ยห�กหมวี ิง่หน ีไปเอง ทัง้น ีเ้ร�ไมส่�ม�รถท ีจ่ะ

ค�ดเด�ปฏกิริยิ�ของหมลีว่งหน�้ได ้

เม ือ่คณุไปเดนิป�่ กรณุ�นำ�ขยะหรอืส ิง่ต�่ง ๆ ท ีค่ณุนำ�เข�้ป�่ไปท ิง้ดว้ย ทัง้น ี ้ ใน

พ ืน้ท ี ่ในชนบท หรอืเขตท ีพ่กัอ�ศยัท ีห่�่งไกลชมุชนควรจดัก�รเกบ็ขยะจ�กบ�้นในพ ืน้ท ี ่

ป ดิเพ ือ่ไม่ใหก้ล ิน่แพรก่ระจ�ยออกไป หม มี ีประส�ทรบัร ูก้ล ิน่ท ีพ่ฒัน�เป น็อย�่งม�ก 

และมคีว�มจำ�ท ีด่  ีหม มีกัจะกลบัไปท ีเ่ดมิท ีม่นัเคยเจออ�ห�รม�กอ่นหน�้น ี  ้ส ิง่ส ำ�คญัคอื

ใหร้กัษ�ลกัษณะคว�มกลวัคนต�มธรรมช�ตขิองหม เีอ�ไว  ้ หมสี�ม�รถท ีจ่ะผสมเอ�กล ิน่

ของอ�ห�รเข�้กบักล ิน่ของคน และเรยีนร ู ้ในก�รเข�้ใกลค้นเพ ือ่ให ้ไดอ้�ห�รม� 

 

   

ภาพ: Hannu Huttu



สญัลกัษณแ์สดงว�่พ ืน้ท ีน่ ั น้เป น็พ ืน้ท ีท่ ีม่ หีมอีย ู่

หม มีกัทำ�ล�ยรงัมด ขดุห�รงัผ ึง้ หรอืทำ�ล�ยขอนไมผ้เุพ ือ่ห�ตวัหนอนดกัแด  ้ตวัอย�่งเชน่ 

นกหวัขว�นดำ�มกัจะสร�้งรอยต�่งๆ ในป�่เหมอืน ๆ กบัหม ีไดเ้ชน่กนั

บ�งคร ัง้หมจีะทำ�ล�ยรงัผ ึง้เพ ือ่ห�น ้ ำ�ผ ึง้ และจะโยนช ิน้สว่นของรงัผ ึง้ไปรอบ ๆ 

รอยเลบ็ท ีเ่จ�ะลกึท ีต่น้ไม  ้ท ี ่โดยม�กมรีอยท ีค่ว�มสงูระดบัหน ึง่เมตรอ�จจะเป น็รอยป นี

ตน้ไมห้รอืรอยขว่นของหม ี

ท ีท่ ุง่ข�้วโอต๊ หมจีะหกัก ิง่ตน้ข�้วและรวบรวมตน้พชืเหล�่น ัน้เป น็กอ ๆ รวมกนั

ห�กคณุพบเหน็ซ�กสตัวท์ ีห่ม เีพ ิง่ฆ�่ต�ย ใหร้ บีออกจ�กสถ�นท ีน่ ั น้ในทศิท�งท ีค่ณุ

เดนิม� หมอี�จจะอย ู่ใกล ้ ๆ บรเิวณนัน้ สว่นม�กแลว้หมจีะพย�ย�มปกป ดิซ�กสตัว์ ไว ้

บ�งสว่นท ีพ่ ืน้ดนิหรอืแอง่น ้ ำ� และจะกลบัม�

ยงัท ีท่ ีม่นัซอ่นอ�ห�รไว ้  หมอี�จจะ ”เกบ็ตนุ” ซ�กสตัว์ ไวท้ ีธ่�รน ้ ำ�เยน็หรอืซอ่นไวท้ ี ่

บอ่น ้ ำ�แรธ่รรมช�ต ิ   

สว่นม�กกองมลูของหม  ีจะกองใหญม่�กจนสงัเกตไดง้�่ย ซ ึง่จะต�่งจ�กมลูววัตรงท ีจ่ะมสี ี

ดำ�และอ�จจะมชี ิน้สว่นของกระดกู ขนสตัว ์ผลไมป้�่ หรอืใบไม  ้ข ึน้อย ูก่บัว�่หมกีนิอะไร

เข�้ไป โดยเฉพ�ะอย�่งย ิง่ ลงิกอนเบอรร์ ี  ่และ แบลค็คล�วดเ์บอรร์ ีจ่ะแปลกแยกออกม�ได ้

อย�่งชดัเจน สว่นม�กจะเป น็ทัง้ลกู เหมอืน”ไขม่กุ” ท ีบ่ร เิวณพ ืน้ผวิของมลูหม  ี 

ก�รสงัเกตรอยเท�้หม ี

รอยเท�้หมจีะมองเหน็น ิว้เท�้ห�้น ิว้ และรอยเลบ็จกิกด ข�หน�้ของหมจีะส ัน้และกว�้ง 

ข�หลงัของหม จีะดคูล�้ยรอยเท�้คน แตจ่ะกว�้งกว�่เลก็นอ้ยและด เูหมอืนส�มเหล ีย่ม

ม�กกว�่  หมจีะเดนิลงสน้เท�้ ดงัน ัน้ในพ ืน้ดนิท ีน่ ุม่จะมองเหน็รอยกดของสน้เท�้หม ีได ้ 

ก�รวดัรอยเท�้หม  ีโดยวดัท ีข่�หน�้จ�กอ ุง้เท�้ สว่นท ีก่ว�้งท ีส่ดุ ห�กรอยเท�้จ�กข�หน�้วดั

ไดก้ว�้งนอ้ยกว�่ 7 ซม. จะเป น็รอยเท�้ของลกูหมซี ึง่เพ ิง่เกดิในป นี ัน้ หมตีวัเมยีท ี ่โตเตม็

วยัจะมรีอยเท�้กว�้งม�กท ีส่ดุ 14 ซม. และตวัผ ู  ้20 ซม. 1, 2, 5, 6

รอ่งรอยของสตัวเ์ท�้กบีท ีก่ ำ�ลงัคลัง่อ�จเป น็สญัญ�ณของก�รล�่อ�ห�รของสตัว์ป�่

ดว้ย

ภาพ: Hannu Huttu
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จะทำ�อย�่งไร เม ือ่
…มองเหน็หมจี�กรถของคณุ...
ใหอ้ย ู่ในรถ อย�่ออกจ�กรถไปถ�่ยรปู ห�กคณุเจอกบัหม ีในขณะท ีค่ณุอย ู่ในรถ จงอย�่ออก

จ�กรถเปน็อนัข�ด ให ้โทรศพัท์ไปยงัหม�ยเลขฉกุเฉนิ 112 ห�กหมอีย ู่ในอ�ก�รบ�ดเจบ็ ให ้

เตอืนบคุคลอ ืน่ ๆ ท ีอ่�จจะเคล ือ่นท ีอ่ย ูต่�มถนนโดยรอบ ใหเ้ป ดิสญัญ�ณไฟฉกุเฉนิท ีร่ถ 

เจ�้หน�้ท ีต่ ำ�รวจจะควบคมุสถ�นก�รณแ์ละจะแจง้ไปยงันกัล�่สตัวผ์ ูเ้ช ยีวช�ญด�้นก�รจบั

สตัว์ป�่ พรอ้มสนุขั ม�ยงัท ีท่ ีพ่บหม  ี(SRVA หรอื ศนูย ์ใหค้ว�มชว่ยเหลอืสตัว์ป�่)

 

…เม ือ่ตอ้งไปในท ีท่ ีม่ หีม ีในชว่งเช�้ตร ูข่องฤดรูอ้น...
ฤดผูสมพนัธุข์องหมคีอืชว่งเดอืน พฤษภ�-มถินุ�ยน ชว่งน ีห้ม จีะมคีว�มกระตอืรอืรน้

เป น็พเิศษแม ้ในชว่งเวล�กล�งวนั ซ ึง่จะมคีว�มเส ีย่งตอ่ก�รเผชญิหน�้หม มี�กท ีส่ดุ หม ี

วยัหน ุม่จะเดนิท�งบ�งคร ัง้เป น็ระยะท�งไกลเพ ือ่ห�ค ูผ่สมพนัธุ์ หม ที ีอ่�ยนุอ้ยเหล�่น ั น้

เพ ิง่จะออกม�พน้จ�กแมข่องพวกมนัม�อย ูด่ว้ยตวัเองในธรรมช�ตเิป น็คร ัง้แรก หมอี�ย ุ

นอ้ยพวกน ี  ้หรอืท ีเ่ร ยีกว�่หมอี�ยหุน ึง่ป  ีเป น็หม ที ีม่ คีว�มอย�กร ูอ้ย�กเหน็และอ�จจะ

ไมก่ลวัคน ห�กคณุสงัเกตเหน็หม ีใกลต้วัคณุ ใหพ้ย�ย�มแสดงตวัดว้ยก�รพดูเส ยีงดงัหรอื

ใหค้อ่ย ๆ เล ีย่งจ�กท ีน่ ัน่ไปในทศิท�งท ีค่ณุเดนิม�

…เม ือ่คณุกำ�ลงัเกบ็ผลไมป้�่...
อ�ห�รของหมกีว�่คร ึง่หน ึง่คอืผลไมป้�่ โดยเฉพ�ะบลเูบอรร์ ี  ่หมจีะกนิผลไมป้�่เพ ือ่ให ้

ไดร้บัไขมนัสะสมในร�่งก�ยส ำ�หรบัฤดหูน�วท ีย่�วน�น ใหค้ณุพย�ย�มสง่เส ยีงตลอดเวล�

เม ือ่คณุเดนิไปในป�่ โดยทั ว่ไปแลว้หม จีะส�ม�รถรบัร ูเ้ก ีย่วกบัตวัเข�้ไดจ้�กกล ิน่และ

เส ยีง ไดท้นัเวล�กอ่นท ีค่ณุจะเข�้ม�  แตถ่�้คณุมองเหน็หม  ีใหพ้ย�ย�มสง่เส ยีงดงัโดยก�ร

พดูหรอืใหถ้อยกลบัไปอย�่งสงบในทศิท�งท ีค่ณุเดนิม�

…เม ือ่เหน็หมกีำ�ลงัพกัผอ่นหรอืกำ�ลงักนิซ�กสตัว.์..
ห�กคณุโผล่ไปทำ�ใหห้ม แีปลกใจเม ือ่หมกีำ�ลงักนิซ�กสตัวอ์ย ู่ ใหพ้ย�ย�มอย ู่ในคว�ม

สงบ ย ดืตวัใหต้รงและทำ�ใหห้ม รีบัร ูเ้ก ีย่วกบัตวัคณุดว้ยก�รสง่เส ยีงพดูคยุดงั ๆ คอ่ยๆ 

ปลกีตวัออกจ�กสถ�นท ีน่ ั น้อย�่งสงบในทศิท�งท ีค่ณุเดนิม� - อย�่ว ิง่หน เีดด็ข�ด! ก�ร

ว ิง่จะเป น็ก�รกระต ุน้สญัช�ตญ�ณก�รล�่ของหม ี และก�รว ิง่ก ็ไมส่�ม�รถหน หีม ีไดท้นั

เน ือ่งจ�กหมวี ิง่เรว็กว�่คนหล�ยเท�่นกั ก�รป นีข ึน้ตน้ไมก้ ็ไมม่ ปีระโยชนอ์นัใดเน ือ่งจ�ก

หม ปี นีตน้ไม ้ไดอ้ย�่งคลอ่งแคลว่ ในกรณเีชน่น ี  ้คณุส�ม�รถท ิง้เส ือ้แจก๊เกต๊และกระเป�๋

ของคณุไวก้บัพ ืน้ หมอี�จจะสนใจส ิง่ของเหล�่น ัน้และไม่ไปย ุง่กบัคณุก ็ได ้ 

… เม ือ่คณุเจอลกูหมที ีม่ คีว�มอย�กร ูอ้ย�กเหน็...
อย�่พย�ย�มเข�้ไปย ุง่กบัลกูหม  ีและอย�่ถ�่ยรปู แมห่ม มีกัมสีญัช�ตญ�ณก�รปกปอ้งลกูท ี ่

รนุแรงและมกัจะอย ู่ไม่ไกลลกูของมนั  ใหค้ณุหนัไปดรูอบ ตวัคณุและร บีออกจ�กสถ�นท ี ่

น ัน้ไปในทศิท�งท ีค่ณุเดนิเข�้ม� สถ�นก�รณท์ ีอ่นัตร�ยท ีส่ดุอ�จเกดิข ึน้เม ือ่คนไปอย ูต่รง

กล�งระหว�่งลกูหมแีละแมห่ม  ีหมจีะพย�ย�มปกปอ้งลกูของมนัจ�กอนัตร�ยท ีอ่�จจะเกดิ

ข ึน้ แตจ่ะไมพ่ย�ย�มทำ�ร�้ยคณุ หมอี�จจะพย�ย�มทำ�ท�่จ ู่โจมแบบหลอก ๆ หล�ย ๆ คร ัง้ 

แตก่จ็ะกลบัตวัถอยหน ีไปในระยะไมก่ ีเ่มตร

หมเีขา้ไปท ีร่งัผ ึ ง้
ภาพ: Pekka Karoniemi

ตน้ไมผ้ทุ ี ถ่ กูหมทีำาลาย. 
ภาพ: Harri Norberg

 มลูหม  ีภาพ: Harri Norberg รอยเทา้หม.ี ภาพ:  Petri Piisilä
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…เม ือ่คณุเดนิไปกบัสนุขัของคณุในพ ืน้ท ีท่ ีม่ ี
หม.ี..
ใหผ้กูส�ยจงูสนุขัไว ้ในขณะท ีเ่ดนิป�่ ใหส้งัเกตพฤตกิรรมท ีแ่ปลก

จ�กปกตขิองสนุขั สนุขัท ีว่ ิง่อย�่งอสิระโดยไมม่ สี�ยจงูจะเพ ิม่

คว�มเส ีย่งในก�รเผชญิหน�้กบัหม  ีสนุขัท ี ่ไม่ไดร้บัก�รฝ กึ ห�ก

ตอ้งเจอกบัหม  ีกจ็ะหน ีไปหลบใกล  ้ๆ เจ�้ของเพ ือ่คว�มปลอดภยั 

หมอี�จจะต�มสนุขัไปและอ�จจะถอืว�่คนเป น็ปจัจยัเส ีย่งของมนั

ดว้ย 

…เม ือ่เจอหม ีในขณะล�่สตัว…์
นกัล�่สตัวท์ ีซ่ ุม่อย ูก่บัท ีอ่ย�่งเง ยีบๆมคีว�มเส ีย่งสงูในก�รเผชญิ

หน�้กบัหม มี�กกว�่คนท ีเ่ดนิไปเร ือ่ยๆ ห�กหม ีไมส่งัเกตเหน็คณุ 

คณุจะตอ้งทำ�ใหม้นัร ู ้โดยก�รตบมอื หรอืสง่เส ยีงดงั บอ่ยคร ัง้ท ี ่

ก�รเผชญิหน�้กนัของนกัล�่สตัวแ์ละหมกีอ่ใหเ้กดิอบุตัเิหตตุ�มม�

คอื เม ือ่สตัวถ์กูจ ู่โจมและทำ�ร�้ย และเข�้ทำ�ร�้ยนกัล�่สตัวด์ว้ย หม ี

ท ี ่ไดร้บับ�ดเจบ็เป น็หม ที ีอ่นัตร�ย แตห่ม ที ีย่ นืดว้ยข�หลงัไม่ได ้

เป น็หม ที ีด่รุ�้ยเสมอไป มนัเพ ยีงแคก่ำ�ลงัวเิคร�ะหแ์ละไมแ่น่ใจ 

หรอืกำ�ลงัอย�กร ูอ้ย�กเหน็ กบัสถ�นก�รณท์ ี ่ไมค่�ดคดิม�กอ่น 

… ห�กไดพ้ย�ย�มทกุอย�่งแลว้แตห่มยีงัคงม ี
พฤตกิรรมขม่ข ู…่
ถอยออกม�อย�่งสงบ จบัต�มองพฤตกิรรมของหมแีละพดูดว้ย

เส ยีงปกต  ิหลกีเล ีย่งก�รสบต�กบัหม  ีเน ือ่งจ�กถอืว�่เป น็ก�ร

ท�้ท�ยหม  ีอย�่ว ิง่หน !ี

ห�กหม ทีำ�ท�่จ ู่โจมอย�่งหลอก ๆ ใหอ้ย ูก่บัท ีห่ร อืถอยออกม�

ช�้ ๆ โดยทัว่ไปแลว้หมจีะหน ีไปหรอืจะหยดุ ใหพ้ย�ย�มอย ู่

ในคว�มสงบและพดูคยุกบัหม  ีว�งถงัเกบ็ผลไมป้�่ อปุกรณต์ก

ปล� ฯลฯ ไวข้�้งหน�้คณุเพ ือ่เบ ีย่งเบนคว�มสนใจของหมอีอก

ไปจ�กตวัคณุ แสดงใหห้ม เีหน็ว�่คณุไม่ไดข้ม่ข ูม่นัโดยก�รถอย

ออกม�อย�่งช�้ ๆ  

ห�กหม เีข�้จ ู่โจมทำ�ร�้ยคณุ ใหห้มอบลงกบัพ ืน้โดยคว่ ำ�หน�้

ลงหรอืขดตวัในท�่เหมอืนเดก็ในทอ้งและทำ�ท�่แกลง้ต�ยเพ ือ่

ใหห้ม เีหน็ว�่คณุไมม่ อีนัตร�ยตอ่หม ี พย�ย�มปกปอ้งมอื คอ 

และหวัของคณุเอง กระเป�๋เปท้ ีอ่ย ูด่�้นหลงัของคณุถอืเป น็

เคร ือ่งปอ้งกนัท ีด่ ี อย�่ป นีข ึน้ตน้ไมเ่พร�ะหม ีป นีตน้ไมเ้กง่

กว�่คณุ 1, 4, 5

ภาพ: Hannu Huttu

ภาพ: Hannu Huttu

ภาพ: Ilpo Kojola



9

— 6,5-10 cm — — 8-12,5 cm —

2009Canis lupus

…เม ือ่คณุเดนิไปกบัสนุขัของคณุในพ ืน้ท ีท่ ีม่ ี
หม.ี..
ใหผ้กูส�ยจงูสนุขัไว ้ในขณะท ีเ่ดนิป�่ ใหส้งัเกตพฤตกิรรมท ีแ่ปลก

จ�กปกตขิองสนุขั สนุขัท ีว่ ิง่อย�่งอสิระโดยไมม่ สี�ยจงูจะเพ ิม่

คว�มเส ีย่งในก�รเผชญิหน�้กบัหม  ีสนุขัท ี ่ไม่ไดร้บัก�รฝ กึ ห�ก

ตอ้งเจอกบัหม  ีกจ็ะหน ีไปหลบใกล  ้ๆ เจ�้ของเพ ือ่คว�มปลอดภยั 

หมอี�จจะต�มสนุขัไปและอ�จจะถอืว�่คนเป น็ปจัจยัเส ีย่งของมนั

ดว้ย 

…เม ือ่เจอหม ีในขณะล�่สตัว…์
นกัล�่สตัวท์ ีซ่ ุม่อย ูก่บัท ีอ่ย�่งเง ยีบๆมคีว�มเส ีย่งสงูในก�รเผชญิ

หน�้กบัหม มี�กกว�่คนท ีเ่ดนิไปเร ือ่ยๆ ห�กหม ีไมส่งัเกตเหน็คณุ 

คณุจะตอ้งทำ�ใหม้นัร ู ้โดยก�รตบมอื หรอืสง่เส ยีงดงั บอ่ยคร ัง้ท ี ่

ก�รเผชญิหน�้กนัของนกัล�่สตัวแ์ละหมกีอ่ใหเ้กดิอบุตัเิหตตุ�มม�

คอื เม ือ่สตัวถ์กูจ ู่โจมและทำ�ร�้ย และเข�้ทำ�ร�้ยนกัล�่สตัวด์ว้ย หม ี

ท ี ่ไดร้บับ�ดเจบ็เป น็หม ที ีอ่นัตร�ย แตห่ม ที ีย่ นืดว้ยข�หลงัไม่ได ้

เป น็หม ที ีด่รุ�้ยเสมอไป มนัเพ ยีงแคก่ำ�ลงัวเิคร�ะหแ์ละไมแ่น่ใจ 

หรอืกำ�ลงัอย�กร ูอ้ย�กเหน็ กบัสถ�นก�รณท์ ี ่ไมค่�ดคดิม�กอ่น 

สนุขัป�่ (Canis lupus)

ลกัษณะเฉพ�ะของสนุขัป�่และก�รแพรข่ย�ยพนัธุ์

 เขตท ีพ่บสนุขัป�่ม�ก ไดแ้กเ่ขตพ ืน้ท ีท่�งตะวนัออกของฟ นิแลนด์ สนุขัป�่ท ีย่ �้ยท ี ่

ไปเร ือ่ยๆ และ สนุขัป�่ท ีท่ ำ�รงัดว้ยจะปร�กฏใหเ้หน็ตวัไดเ้กอืบทัว่ประเทศยกเวน้เขต 

Ahvennanmaa พ ืน้ท ีอ่�ศยัของสนุขัป�่ในฟ นิแลนดข์ย�ยตวัข ึน้อย�่งทัว่ถงึกนัไปถงึป ี 

2006 ซ ึง่มสีนุขัป�่ประม�ณ 250 ตวั จ�กก�รประเมนิของ RKTL พบว�่ในฤดใูบไมร้ว่งป ี 

2010 มสีนุขัป�่ในฟ นิแลนดร์ะหว�่ง 150 – 160 ตวั ฝงูสนุขัป�่เท�่ท ีท่ร�บขอ้มลูประม�ณ 

14-16 ฝงู 

ร�่งก�ยสนุขัป�่มสีว่นสงู 90-140 ซม. ม หี�งย�วตรง และมขีนหน� สนุขัป�่ท ีถ่กูยงิ

ต�ยในฟ นิแลนด์ สว่นม�กแลว้ม นี ้ ำ�หนกัเกนิ 60 กก. แตน่ ้ ำ�หนกัตวันั น้จะเปล ีย่นไปได ้

ตลอด น ้ ำ�หนกัตวัสนุขัป�่ตวัผ ูอ้ย ูร่ะหว�่ง 30-65 กก. และ ตวัเมยี 20-45 กก. สนุขัป�่ตวัผ ู ้

เม ือ่โตเตม็ท ีส่�ม�รถวดัคว�มสงูเม ือ่ย นืส ีข่�ได  ้70-90 ซม. ตวัเมยีจะสงูนอ้ยกว�่ สนุขัป�่

จะเตบิโตเตม็ท ีต่ ัง้แตป่ แีรกท ีม่นัเกดิม� 

สนุขัป�่มลีกัษณะเหมอืนสนุขัธรรมด�ท ีม่ ขีน�ดใหญแ่ละม หี�งตรง แตล่กัษณะท ี ่ไม่

เหมอืนสนุขัทัว่ไปคอืห�งของสนุขัป�่เวล�ตกลงจะตรง ดวงต�เฉยีง ม เีข ีย้วย�วและใหญ่

กว�่ของสนุขั

ส ีปกตขิองสนุขัป�่ คอืส เีท�ออกเหลอืง โดยจะม ขีนส ดีำ�ปกคลมุบรเิวณแผน่หลงั

ด�้นหน�้ บรเิวณไหลแ่ละห�ง ท ีท่อ้งจะมสี อีอ่นกว�่ อ�จมลี�ยส อีอ่นท ีแ่กม้ ส ที ี ฝ่�่เท�้

จะเป น็ม เีท� ข�หน�้บรเิวณด�้นหน�้อ�จจะมแีถบส ดีำ� ส จีะเปล ีย่นไปไดบ้�้งต�มฤดกู�ล 

ส ขีนชว่งฤดหูน�วจะออ่นและเป น็ส เีท�ม�กกว�่ส ชีว่งฤดรูอ้น6,8,9

น ้ ำ�หนกั: ♂ 20-80 กก, ♀ 20-50 กก

คว�มสงูของลำ�ตวั: 90-140 ซม

คว�มสงูถงึระดบัไหล:่ 70-90 ซม

ด�้นขว� หลงั

9-10 ซม
ด�้นขว� หน�้

10-11 ซม

ภาพ: ศนูยว์จิยัสตัว์ ปา่และการประมง ,  Ilpo Kojola (สนุขัปา่)
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วธิกี�รดำ�รงช วีติ และอ�ห�รของสนุขัป�่

ฝงูสนุขัป�่ มลีกัษณะเป น็ครอบครวัซ ึง่รวมตวักนัจ�กสนุขัป�่ตวัผ ูแ้ละตวัเม ยีท ี ่โตเตม็วยั 

โดยมคี ูข่องจ�่ฝงูและรุน่ลกู ๆ ของมนั ในฟ นิแลนด์ฝงูสนุขัป�่จะมขีน�ดเฉล ีย่ฝงูละเจด็

ตวั10 

ระยะตดิสดัของสนุขัป�่จะม ีป ลีะคร ั ง้ชว่งเดอืนกมุภ�พนัธ-์ม นี�คม ค ูจ่�่ฝงูจะ

เคล ือ่นท ี ่ไปสองตวัใกล ้ๆ  กบัฝงู หลงัชว่งตดิสดั สนุขัป�่จะห�ท ีท่ ีเ่หม�ะส ำ�หรบัสร�้งรงั

ใหค้รอบครวัใหมข่องมนั รงัสนุขัป�่อ�จจะอย ู่ในพ ืน้ท ีท่ ีม่ ตีน้ไมล้ม้หรอืใตร้�กไม  ้ทัง้น ี ้

สนุขัป�่อ�จจะใชร้งัเก�่ของสนุขัจ ิง้จอก ซ ึง่จะนำ�ม�ขย�ยต�มท ีม่นัตอ้งก�รเป น็รงัใหม่ 

สนุขัป�่จะอ ุม้ทอ้งประม�ณ 60-63 วั นั ตวัเม ยีจะคลอดลกูชว่งกล�งเดอืนพฤษภ�คม โดย

ม�กประม�ณ 3-6 ตวัโดยจะขดุรงัไวก้อ่นจะคลอดลกู ตวัเม ยีจะใหน้มลกูประม�ณแปด

ส ัปด�ห ์ซ ึง่ชว่งนัน้ตวัเมยีจะอย ู่ใกลล้กู ๆ ของมนั สม�ชกิตวัอ ืน่ในฝงูจะห�อ�ห�รม�ให ้

ตวัเมยีท ี ่ใหน้มลกู 

หลงั 8-10 ส ัปด�หแ์ละลกูสนุขัป�่จะออกจ�กรงัเป น็คร ัง้แรกและจะย�้ยไปอกีรงัหน ึง่

หลงัจ�กส�มส ัปด�ห์ ไปแลว้ สนุขัป�่อ�จจะใชร้งัเดมิสลบัไปม�ข�้มป ี ชว่งท ี ่ใหน้มลกู

นัน้ สม�ชกิในฝงูบ�งตวัจะทำ�หน�้ท ีด่ แูลลกูสนุขัป�่ชว่งท ีต่วัแม่ไปห�อ�ห�รกบัสม�ชกิ

ในฝงูตวัอ ืน่ ๆ ส�เหตกุ�รเส ยีช วีติของลกูสนุขัป�่ อ�จม�จ�กก�รเจบ็ปว่ย ตวัปรสติ หรอื

ก�รข�ดส�รอ�ห�ร

อ�ณ�เขตของฝงูสนุขัป�่ ข ึน้อย ูก่บัคว�มหน�แนน่ของสนุขัป�่และ อ�ห�รท ีม่ ีใน

พ ืน้ท ี  ่ในฟ นิแลนดข์น�ดพ ืน้ท ี ่โดยเฉล ีย่ท ีส่นุขัป�่อ�ศยัคอื 1000-1300 ต�ร�งก ิโลเมตร2 

โดยทัว่ไปแลว้มอี�ณ�เขตประม�ณ 30x40 กม. สนุขัป�่จะท ิง้ฝงูของมนัเม ือ่มอี�ยปุระม�ณ 

1-2 ป ี สนุขัป�่ท ีอ่�ยนุอ้ยส�ม�รถเดนิท�งเป น็ระยะไกลไดห้ล�ยรอ้ยก ิโลเมตรจ�กท ีท่ ี ่

มนัเกดิเพ ือ่ต�มห�ค ูผ่สมพนัธุ์ สว่นม�กแลว้สนุขัป�่มกัจะทำ�รงัในระยะท�งต่ ำ�กว�่ 200 

กม.จ�กท ีท่ ีม่นัเกดิ 11 

สนุขัป�่จะเคล ือ่นท ี ่ไปตลอดวนั สว่นม�กจะเป น็เวล�เยน็และตอนกล�งคนื สนุขัป�่

มคีว�มอดทนม�ก และเคล ือ่นไหวอย�่งรวดเรว็ และม ปีระส�ทรบัฟงัเส ยีงและรบัร ูก้ล ิน่

ท ีแ่มน่ย ำ�ม�ก

สนุขัป�่เป น็สตัวก์นิเน ือ้ อ�ห�รท ีม่ อีย ู่ในธรรมช�ตจิะมผีลม�กท ีส่ดุตอ่ก�รรวบรวม

ส�รอ�ห�รของสนุขัป�่ ชว่งตน้ฤดรูอ้นเป น็ชว่งท ี ่ไดส้�รอ�ห�รจ�กอ�ห�รท ีห่�ง�่ยๆ 

เพร�ะเป น็ชว่งท ีล่ กูสนุขัป�่ตอ้งไดอ้�ห�รทกุวนั ชว่งฤดใูบไมร้ว่งเม ือ่ลกูสนุขัป�่เข�้รว่ม

ก�รล�่ห�อ�ห�รและเคล ือ่นไหวไปกบัสม�ชกิในฝงูแลว้ อ�ห�รท ี ่ไดส้ว่นม�กจะเป น็อ�ห�ร

จ�กสตัวม์ ขีนขน�ดใหญ ่อ�ห�รของสนุขัป�่ท ีส่ ำ�คญัท ีส่ดุคอืกว�งมสู และ กว�งเรนเดยีร์

ป�่  และสตัวจ์ำ�พวกกว�งตัง้แตข่น�ดเลก็ถงึขน�ดกล�ง ชว่งฤดรูอ้น สนุขัป�่จะล�่ลกูกว�งม ู

สม�กเป น็พเิศษ ในพ ืน้ท ีเ่ล ีย้งกว�งเรนเดยีร ์ อ�ห�รของสนุขัป�่คอืกว�งเรนเดยีร ์ ปกต ิ

แลว้สนุขัป�่และล�่เหย ือ่เป น็ฝงู สนุขัป�่ลำ�พงัตวัเดยีว ส�ม�รถฆ�่กว�งมสูไดแ้ตอ่�จจะม ี

โอก�สไดร้บับ�ดเจบ็ม�กกว�่เม ือ่ล�่เหย ือ่เป น็ฝงู

สนุขัป�่มวีธิ แีสดงออกของตวัเองเหมอืนๆกบัสนุขัทัว่ไป คอื ก�รคำ�ร�ม สง่เส ยีงรอ้ง 

เห�่ สง่เส ยีงแหลมสงู ข ึน้อย ูก่บัสถ�นก�รณ ์6, 9,12,13

ภาพ: Hannu Huttu
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สนุขัป�่เปน็อนัตร�ยตอ่คนหรอืไม?่

สนุขัป�่ท ีแ่ขง็แรงซ ึง่ล�่เหย ือ่เป น็อ�ห�รไดเ้พยีงพอ โดยม�กแลว้จะไมเ่ป น็อนัตร�ยตอ่คน 

ทฤษฏนี ีส้นบัสนนุคว�มจรงิท ีว่�่ชว่งส บิกว�่ป ที ีผ่�่นม� สนุขัป�่เข�้ทำ�ร�้ยคนนอ้ยม�ก - 

ซ ึง่เป น็แบบน ีท้ ัว่โลกดว้ย

เหตกุ�รณล์�่สดุในฟ นิแลนด์ ท ีม่ สีนุขัป�่ (หรอืม�กกว�่หน ึง่ตวั) ทำ�ร�้ยคนจนเส ยี

ช วีติ เกดิข ึน้ในเขตTurku ชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษท ี  ่1880 ส�เหตขุองก�รทำ�ร�้ยยงัไมเ่ป น็

ท ีท่ร�บแนช่ดั แต่ไดม้กี�รตรวจสอบสนุขัป�่ในภ�ยหลงัพบว�่เป น็สนุขัป�่ท ี ป่ว่ยและหวิ

โซ ส�เหตอุ�จเกดิจ�กสนุขัท ีม่ คีว�มป�่เถ ือ่น  ซ ึง่เป น็สนุขัป�่และสนุขับ�้นท ีผ่สมกนั

หรอืเป น็สนุขัป�่ท ีม่ คีว�มค ุน้เคยกบัคน และชว่งกอ่นป ี 1880 ม บีนัทกึว�่สนุขัป�่เข�้

ทำ�ร�้ยคนในฟ นิแลนด ์14, 15

จะทำ�อย�่งไรเม ือ่เจอกบัสนุขัป�่เช ือ่ง หรอื สนุขัป�่ท ีม่ ี
อ�ก�รดรุ�้ย?

ปกตแิลว้สนุขัป�่เป น็สตัวท์ ีข่ ีก้ลวั และโอก�สเผชญิหน�้กบัมนัในธรรมช�ตมิคีอ่นข�้ง

นอ้ย สนุขัป�่ม ปีระส�ทรบัร ูก้ล ิน่และก�รฟงัท ีด่  ีใหค้ณุพย�ย�มสง่เส ยีงเม ือ่เดนิป�่ ห�ก

ตอ้งก�รทำ�ใหแ้น่ใจว�่จะไมเ่จอสนุขัป�่ 

ห�กสนุขัป�่ไมย่อมถอยไปในขณะท ีเ่ผชญิหน�้กนั ใหป้ฏบิตัดิงัน ี:้

• พย�ย�มออกจ�กสถ�นท ีน่ ั น้ๆ อย�่งสงบ

• อย�่ว ิง่หน !ี ก�รว ิง่เป น็ก�รกระต ุน้สญัช�ตญ�ณก�รล�่เหย ือ่ของมนั โดยเฉพ�ะอย�่ง

ย ิง่ห�กคณุหกลม้ในขณะว ิง่หน ี

• ห�กสนุขัป�่ต�มคณุม� ถงึแมค้ณุจะถอยออกม�แลว้ใหห้ยดุและพย�ย�มแสดงท�่ท�ง

ยกแขนออกใหด้ใูหญท่ ีส่ดุ ยกกระเป�๋เปข้ ึน้เป น็ตน้ เดนิเข�้ห�สนุขัป�่สองส�มเก�้ 

คณุส�ม�รถลองข ึน้ไปบนกอ้นหนิหรอืพย�ย�มข ึน้ท ีส่งูหรอืป นีข ึน้ตน้ไม  ้สนุขัป�่

ป นีตน้ไม ้ไมเ่ป น็ 

• ห�กสนุขัป�่ยงัจ ู่โจมทำ�ร�้ยถงึแมจ้ะลองปฏบิตัติ�มคำ�แนะนำ�ข�้งตน้แลว้ อย�่พย�ย�ม

แกลง้ต�ย! ใหเ้ตะและตสีนุขัป�่ใหแ้รงท ีส่ดุเท�่ท ีจ่ะส�ม�รถทำ�ได ้ อย�่ยอมแพ!้ 

พย�ย�มทำ�ร�้ยสนุขัป�่ท ีบ่ร เิวณต�หร อืลำ�คอ เม ือ่ม กี�รตอ่ส ูป้อ้งกนัตวัท ีร่นุแรง 

สนุขัป�่อ�จจะตกใจและถอยห�่งจ�กสถ�นก�รณน์ ัน้ ๆ 13,16

 

สนุขัป�่อ�จมพีฤตกิรรมดรุ�้ยตอ่คนได  ้เม ือ่

• ก�รท ีแ่หลง่อ�ห�รต�มธรรมช�ตทิ ีส่นุขัป�่ส�ม�รถล�่ไดม้ นีอ้ยลง หรอืหมดลง อ�จ

ทำ�ใหส้นุขัป�่ท ีห่วิโหยพย�ย�มเข�้ม�ห�อ�ห�รท ีห่�ไดง้�่ยในเขตใกลพ้ ืน้ท ีพ่กัอ�ศยั

ของคนและอ�จทำ�ใหเ้กดิเหตกุ�รณก์�รเผชญิหน�้กนัระหว�่งสนุขัป�่และคน

• สนุขัป�่หมดคว�มกลวัคน อย�่ทำ�ใหส้นุขัป�่ช นิกบัคนโดยก�รใหอ้�ห�รแกม่นั - ควร

จดัก�รกบัส ิง่ของและขยะท ีน่ ำ�เข�้ไปในป�่อย�่งสมเหตสุมผล! สนุขัป�่ท ีเ่ช ือ่งและค ุน้

เคยกบัก�รไดร้บัอ�ห�รจ�กคนอ�จม พีฤตกิรรมท ีค่�ดเด�ไม่ไดแ้ละอ�จเป น็อนัตร�ยได ้ 

แตค่นไมน่บัรวมอย ู่ในเหย ือ่ท ีส่นุขัป�่มกัล�่เป น็อ�ห�ร 

• สนุขัป�่จะปกปอ้งตวัเองและลกูของมนั ในสถ�นก�รณเ์ส ีย่งอนัตร�ยซ ึง่ไมส่�ม�รถ

หลบหน ีไดส้นุขัป�่อ�จม พีฤตกิรรมดรุ�้ยตอ่คนเป น็พเิศษ

• สนุขัป�่อ�จพ ุง่คว�มสนใจไปท ีส่นุขัท ี ่ไปกบัคณุอย�่งเตม็ท ีจ่นลมืคว�มกลวัคน โดย

เฉพ�ะอย�่งย ิง่ในสถ�นก�รณก์�รล�่สตัว์ สนุขัอ�จจะว ิง่เข�้ม�ห�เจ�้ของเพ ือ่คว�ม

ปลอดภยัโดยมสีนุขัป�่ต�มหลงัม� ก�รเผชญิหน�้กนัอ�จทำ�ใหเ้กดิสถ�นก�รณอ์นัตร�ย

ได  ้ห�กคณุส�ม�รถทำ�ได  ้อย�่ไปล�่สตัว์ในป�่บรเิวณท ีท่ร�บว�่มสีนุขัป�่เคล ือ่นไหว

อย ูก่บัสนุขัของคณุ  13,16,17

• สนุขัป�่ม อี�ก�รปว่ยหนกั หน ึง่ส�เหตทุ ีท่ ำ�ใหส้นุขัป�่ม พีฤตกิรรมดรุ�้ยคอื โรค

กลวัน ้ ำ� หรอืโรคพษิสนุขับ�้ สตัวท์ ี ป่ว่ยอ�จจะเปล ีย่นพฤตกิรรมเป น็ดรุ�้ยและเป น็

อนัตร�ยตอ่คนซ ึง่ถกูสนุขัป�่กดัและอ�จตดิเช ือ้พษิสนุขับ�้ไดด้ว้ย ทัง้น ี ้ โรคพษิสนุขั

บ�้ไมพ่บในสตัว์ป�่กนิเน ือ้ของฟ นิแลนดม์�เป น็ระยะเวล�น�นม�กแลว้ คร ัง้ล�่สดุท ี ่

ม กี�รระบ�ดของโรคพษิสนุขับ�้ในพ ืน้ท ีข่องประเทศฟ นิแลนดค์อืชว่งระหว�่งป ี 

1988-1989 ซ ึง่พบเช ือ้พษิสนุขับ�้ในตวัท�นกุ  ิและสนุขัจ ิง้จอก แตช่ว่งนัน้เม ือ่มกี�ร

ตรวจเช ือ้พษิสนุขับ�้ในสตัว์ป�่กนิเน ือ้ขน�ดใหญก่ ็ไมต่รวจพบแตอ่ย�่งใด
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ก�รสงัเกตรอยเท�้ของสนุขัป�่ 

ก�รแยกรอยเท�้ของสนุขัตวัใหญแ่ละสนุขัป�่ทำ�ไดย้�กม�ก

สนุขัป�่จะมรีอยเท�้ของอ ุง้เท�้หน�้ (10-11ซม.)ใหญก่ว�่รอยเท�้หลงั(9-10ซม.)เหมอืนสตัว์

ประเภทสนุขัโดยทัว่ไป ทัง้น ีเ้ม ือ่ทำ�ก�รวดัรอยเท�้สนุขัป�่จะไมว่ดัรวมเลบ็เข�้ไปดว้ย

มลูสนุขัป�่: มลูสนุขัป�่จะมคีว�มหน�ประม�ณ 2.5-3 ซม. ขน�ดย�วและมกีล ิน่เหมน็

รนุแรง ดคูล�้ยๆ กบักองมลูสนุขั โดยม�กแลว้มลูของสนุขัป�่จะมขีนสตัวห์รอืช ิน้สว่น

กระดกูสตัวอ์ย ูด่ว้ย ห�กมลูสนุขัป�่เป น็ส ดีำ�ม�กเท�่ไร แปลว�่มนัไดก้นิเน ือ้สตัว์ ไปม�ก

เท�่น ัน้ 

สญัญ�ณท ีบ่อกว�่มสีนุขัป�่ในพ ืน้ท ีอ่กีสญัญ�ณหน ึง่ คอืในชว่งเวล�ตดิสดัมนัจะท ิง้

รอยเลอืดท ีป่นกบัปสัส�วะไวบ้รเิวณกองหมิะ รอ่งรอยซ�กสตัวท์ ีส่นุขัป�่ล�่ไวเ้ป น็

อ�ห�รถอืเป น็รอ่งรอยท ีบ่อกว�่มสีนุขัป�่เคล ือ่นไหวอย ู่ในบรเิวณนัน้ แต่ในขณะเดยีวกนั

ซ�กสตัวน์ ั น้อ�จเกดิจ�กก�รล�่ของสตัวก์นิเน ือ้ประเภทอ ืน่ก ็ได  ้สว่นม�กแลว้จำ�เป น็ตอ้ง

ใหผ้ ูเ้ช ีย่วช�ญเป น็ผ ูต้รวจสอบว�่สตัวเ์หล�่น ัน้ถกูล�่โดยสตัวก์นิเน ือ้ประเภทใด และรอ่ง

รอยท ีท่ ิง้ไวน้ ั น้เป น็รอ่งรอยของสตัว์ประเภทใด 8

ภาพ:  Ilpo Kojola

ภาพ:  Harri Norberg

ภาพ: Vilho Pesonen

ภาพ: www.suurpedot.fi
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2009Gulo gulo

— 6-14 cm — — 7-14 cm —

ตวัวลู์ฟเวอรนี (Gulo gulo)

ลกัษณะเดน่และก�รแพรข่ย�ยพนัธุ์

วลู์ฟเวอร นีเป น็สตัวเ์ล ีย้งลกูดว้ยนมกนิเน ือ้ท ีม่ ขีน�ดใหญท่ ีส่ดุในประเทศฟ นิแลนด ์ม ี

ขน�ดคว�มสงู 69-83 ซม. คว�มสงูเม ือ่ย นืส ีข่� 40-45 ซม. ห�งย�ว 16-25 ซม. ตวัเมยีม ี

น ้ ำ�หนกัตวัเฉล ีย่ 8-12 กก.และตวัผ ู  ้8-28 กก. 

วลู์ฟเวอร นีม ีโครงสร�้งลำ�ตวัท ีแ่ขง็แรง โดยทัว่ไปมสี นี ้ ำ�ต�ลเขม้หรอืน ้ ำ�ต�ลดำ� ชว่ง

ลำ�ตวัชว่งซ ี ่โครงมขีนหน�ไปจนถงึโคนห�งและมแีถบส อีอ่น ตรงสว่นหน�้ผ�กและแกม้

มสี อีอ่นกว�่ ชว่งคอและหน�้อกอ�จมจีดุส อีอ่น ชว่งป�กและจมกูท ีย่ ืน่ออกม� ห�ง และ 

ข� จะมสี ดีำ� วลู์ฟเวอร นีจะผลดัขนป ลีะสองคร ัง้: พฤษภ�-มถินุ�ยน และ กนัย�-ตลุ�คม 

หขูองวลู์ฟเวอร นี ม ขีน�ดเลก็ และมสี นี ้ ำ�ต�ลออกเหลอืง ปกคล ุม่ดว้ยขนคอ่นข�้งเป น็

มนัเง�

วลู์ฟเวอร นีจะปร�กฏตวัในเขตตะวนัออกของฟ นิแลนดแ์ละเขตแลปแลนด์ 

วธิกี�รดำ�รงช วีติและอ�ห�ร

วลู์ฟเวอร นีเป น็สตัวอ์ย�กร ูอ้ย�กเหน็และมกัจะเคล ือ่นไหวอย ูต่ลอดเวล� มนัอ�จจะ

เคล ือ่นท ี ่ไปในชว่งหน ึง่วนัโดยก�รกระโดดเป น็ระยะท�งหล�ยส บิก ิโลเมตร วลู์ฟเว

อร นีไมช่อบอย ูร่วมกบัวลู์ฟเวอร นีดว้ยกนัในอ�ณ�เขต วลู์ฟเวอร นีตวัผ ูอ้�จมอี�ณ�เขต

กว�่ 2000 ต�ร�งก ิโลเมตร และตวัเม ยีจะม อี�ณ�เขตกว�่ม�ก วลู์ฟเวอร นีจะมวีธิ ที ำ�

เคร ือ่งหม�ยแสดงอ�ณ�เขตของตนโดยก�รถ�่ยมลู ปสัส�วะ และหลัง่ส�รจ�กสว่นกน้ออก

ม� วลู์ฟเวอร นีตวัอ ืน่ๆ จะพย�ย�มหลกีเล ีย่งก�รเคล ือ่นไหวในพ ืน้ท ีท่ ี ่ไดท้ ำ�เคร ือ่งหม�ย

แสดงอ�ณ�เขตไวแ้ลว้ 

วลู์ฟเวอร นีส�ม�รถปรบัตวัเข�้กบัก�รเคล ือ่นท ีบ่นหมิะไดอ้ย�่งด  ีเน ือ่งจ�กขน�ดและ

น ้ ำ�หนกัตวัของมนั รวมถงึอ ุง้เท�้ท ีม่ ขีน�ดใหญ ่วลู์ฟเวอร นีจะกระโดดในพ ืน้ท ีท่ ีม่ หีมิะ

น ้ ำ�หนกั: 8-28 กก

คว�มสงูของลำ�ตวั: 69-83 ซม

คว�มสงูถงึระดบัไหล:่ 40-45 ซม

ด�้นขว� หลงั

8-10 ซม
ด�้นขว� หน�้

12-16 ซม

ภาพ:  Hannu Huttu

ในพ ื ้นท ีอ่าศยัของตวัวล์ูฟเวอรนีทางตอนเหนอืของฟ นิแลนด์นั ้น ไม่มกีารระบพุ ื ้นท ี แ่พร่กระจายไว ้ในแผนท ี ่

ภาพ: ศนูยว์จิยัสต้ว์ ปา่และการประมง. Hannu Huttu (ตวัวล์ูฟเวอรนี)
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นุม่เหมอืนสตัวก์ล ุม่น ี ้ประเภทอ ืน่ วลู์ฟเวอร นีเป น็สตัวท์ ี ป่ นีป�่ยเกง่ถงึแมจ้ะมลีกัษณะ

คว�มซุม่ซ�่มอย ู่ในตวักต็�ม 

วลู์ฟเวอร นีเป น็สตัวท์ ีก่นิซ�กสตัวท์กุชนดิ ห�กม ีโอก�สมนัอ�จจะล�่เหย ือ่เป น็ๆ 

เพ ือ่กนิเป น็อ�ห�รดว้ย ชว่งฤดหูน�วท ีม่ หีมิะปกคลมุ มนัอ�จจะฆ�่กว�งเรนเดยีร์ ไดค้ร ัง้

ละหล�ย ๆ ตวัทเีดยีว ก�รกกัตนุอ�ห�รเป น็ลกัษณะปกตขิองสตัว์ประเภทน ี  ้บอ่ยคร ัง้ท ี ่

วลู์ฟเวอร นีจะซอ่นอ�ห�รไว ้ใตห้มิะ ซอกในโขดหนิ หรอืต�มก ิง่ไมแ้ละกลบัม�ท ีท่ ีม่นั

ซอ่นอ�ห�รไว ้ วลู์ฟเวอร นีม ปีระส�ทรบักล ิน่ท ีพ่ฒัน�ด ี ซ ึง่ชว่ยในก�รห�ซ�กสตัว์ ได ้

ลกึลงไปใตห้มิะกว�่หน ึง่เมตรเลยทเีดยีว ในฤดรูอ้นวลู์ฟเวอร นีจะกนิสตัวเ์ล ีย้งลกูดว้ย

นมขน�ดเลก็ นก และ ผลไมป้�่เป น็อ�ห�รดว้ย

ระยะตดิสดัของวลู์ฟเวอร นีคอืชว่งเดอืนมถินุ�-กรกฏ�คม และม พีฒัน�ก�รของตวั

ออ่นช�้เหมอืนกบัหม  ีวลู์ฟเวอร นีจะคลอดลกูคร ัง้ละหน ึง่ถงึส�มตวัใตห้มิะโดยจะขดุรงั

ชว่งเดอืนม นี�-เมษ�ยน รงัของมนัอ�จจะมคีว�มย�วหล�ยส บิเมตรและอ�จม ที�งเข�้ออก

หล�ยท�ง วลู์ฟเวอร นีจะย�้ยลกูๆของมนัไปยงัท ีท่ ี ป่ลอดภยัเม ือ่มนัถกูรบกวน ลกูวลู์ฟเว

อร นีจะต�มแมข่องมนัไปเร ือ่ยๆ จนกว�่จะคลอดลกูคร ัง้ใหม ่19

สญัลกัษณท์ ีแ่สดงว�่มวีลู์ฟเวอรนีอย ู่ในพ ืน้ท ี ่

ลกัษณะภ�ยนอกของมลูของวลู์ฟเวอร นีจะเปล ีย่นไปต�มอ�ห�รท ีม่นักนิ เม ือ่มนักนิ

เน ือ้สตัวเ์ข�้ไปจะทำ�ใหม้ มีลูส เีขม้ ในมลูของมนัอ�จมชี ิน้สว่นของกระดกูและขนสตัว์ 

มลูของวลู์ฟเวอร นีมกัจะมลีกัษณะเหมอืนไสก้รอก เป น็เกลยีว และเร ยีวท ีอ่กีด�้นหน ึง่ 

และมคีว�มหน�ประม�ณ 2.5 ซม. 19

เม ือ่วลู์ฟเวอร นีกระโดดไปข�้งหน�้จะทำ�ใหเ้กดิรอยเท�้สองรอย และมรีอยเปน็จงัหวะ

ของก�รกดของอุง้เท�้ท ีม่ ลีกัษณะเฉยีงและเป น็แถวส�มรอยเท�้ดว้ยกนั 

วลู์ฟเวอร นีไมส่ง่เส ยีง บ�งคร ัง้อ�จจะม เีส ยีงคำ�ร�มหรอืฟ ดืฟ�ดในขณะล�่เหย ือ่หรอื

ขณะท ีก่ ำ�ลงัเครยีด

ทัง้น ีย้งัไมเ่คยมกี�รบนัทกึใดๆ ท ีร่ะบวุ�่ วลู์ฟเวอร นีเป น็อนัตร�ยตอ่คน แตอ่�จม ี

เหตกุ�รณท์ ีค่นโดนกดัม�บ�้ง แตม่กัจะเก ีย่วขอ้งกบัเหตกุ�รณก์�รล�่สตัวห์รอืเม ือ่ถกูจบั

ไดห้รอืในบ�งตวัท ีเ่จบ็ปว่ย  

เม ือ่เผชญิหน�้กบัวลู์ฟเวอร นี ใหถ้อยออกจ�กสถ�นท ีน่ ั น้อย�่งสงบในทศิท�งท ีค่ณุ

เดนิเข�้ม� 19 

ภาพ: Hannu Huttu
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2009Lynx lynx

— 7-9 cm — — 5,5-11,5 cm —

ตวัลงิซย์โุรป  (Lynx lynx)

ลกัษณะเฉพ�ะและก�รแพรข่ย�ยพนัธุ์

ตวัลงิซเ์ป น็สตัวจ์ำ�พวกแมวท ีพ่บในธรรมช�ตชินดิเดยีวในฟ นิแลนด์ ลงิซม์ รี�่งก�ยสงู

ประม�ณ 70-140 ซม. และน ้ ำ�หนกั 6-28 กก. เม ือ่ย นืส ีข่�จะวดัคว�มสงูได ้ 60-75 ซม. 

ตวัผ ูจ้ะมขีน�ดใหญก่ว�่ตวัเมยี  ขนของตวัลงิซม์สี เีท�หรอืน ้ ำ�ต�ลแดง ขนในฤดหูน�วจะ

มสี อีอ่นกว�่ขนในฤดรูอ้น ชว่งทอ้งจะมสี อีอ่นเสมอ สว่นม�กท ีข่นจะมจีดุหรอืแถบส เีขม้ 

ตวัลงิซม์ หี�งส ดีำ�ย�ว 15-25 ซม. และม หีทูมีสี อีอ่นท�งด�้นหลงัและปล�ยช ีข้ ึน้ อ ุง้เท�้ม ี

ขน�ดใหญแ่ละกลม ดวงต�มสี เีหลอืง ตวัลงิคม์ ขี�ย�วกว�่แมวบ�้นม�ก ตวัลงิคส์�ม�รถเกบ็

เลบ็ไวข้�้งในอุง้เท�้ไดเ้หมอืนกบัแมวทัว่ไป เฉพ�ะพ ืน้มคีว�มแขง็และล ืน่ รอยอ ุง้เท�้ของ

ตวัลงิซจ์ะก�งออกจ�กกนัเป น็พเิศษ และรอยเลบ็จ�กน ิว้เท�้ทัง้ส ีจ่ะแยกออกจ�กกนั แต่

ในกรณทีัว่ไปจะเหน็รอยเท�้เป น็ลกัษณะกลม รอยเท�้จ�กข�หลงัท ี ป่ร�กฏบนหมิะ จะม ี

ลกัษณะเหมอืนลกูแพร ์กลมว�่รอยจ�กข�หน�้

ก�รดำ�รงช วีติและอ�ห�ร

ตวัลงิซเ์ป น็สตัวร์กัสนัโดษท ีช่อบอย ูต่�มซอกหนิ และในพ ืน้ท ีส่งูชนัท ีเ่ข�้ถงึไดย้�ก ตวั

ลงิซจ์ะเคล ือ่นไหวและออกห�กนิอย�่งกระตอืร อืรน้ในชว่งมดืและชว่งพลบค่ ำ� มนัจะ

เคล ือ่นไหวดว้ยคว�มเงยีบ คลอ่งแคลว่ และมกัจะป นีข ึน้ตน้ไมห้ร อืยอดผ�เหมอืนกบั

สตัวจ์ำ�พวกแมวอ ืน่ๆ เพ ือ่คอยมองห�เหย ือ่ ตวัลงิซเ์ป น็สตัวก์นิเน ือ้ อ�ห�รท ีล่�่ไดส้ว่น

ม�กคอืกระต�่ยและนกขน�ดใหญ ่รวมทัง้สตัวเ์ล ีย้งลกูดว้ยนมขน�ดใหญอ่ ืน่ ๆ ดว้ย เชน่ 

กว�งห�งข�วและกว�งขน�ดเลก็ และในพ ืน้ท ีเ่ล ีย้งดกูว�งเรนเดยีร ์ตวัลงิซจ์ะกนิกว�งเรน

เดยีรเ์ป น็อ�ห�รดว้ย ตวัลงิซส์�ม�รถมองห�ตำ�แหนง่ของเหย ือ่ของมนัได  ้จ�กประส�ทก�ร

รบัฟงั และ ก�รมองเหน็ท ีแ่มน่ย ำ� ก�รล�่จะทำ�ในขณะท ีเ่หย ือ่ตกใจและตวัลงิซส์�ม�รถเข�้

จ ู่โจมเหย ือ่ไดจ้�กระยะห�่งหล�ยเมตร ตวัลงิซจ์ะฆ�่เหย ือ่โดยก�รกดัเหย ือ่เข�้ท ีค่อ เหมอืน

กบัสตัวจ์ำ�พวกแมวอ ืน่ ๆ  ฟนัของตวัลงิซ ์ ไมเ่หม�ะส ำ�หรบัก�รกนิอ�ห�รท ีเ่ยน็เปน็น ้ ำ�แขง็ 

น ้ ำ�หนกั: ♂ 7-25 กก, ♀ 7-20 กก

คว�มสงูของลำ�ตวั: 70-120 ซม

คว�มสงูถงึระดบัไหล:่ 60-75 ซม

ด�้นขว� หลงั

7-9 ซม

ด�้นขว� หน�้ 7-9 ซม

สว่นม�กส�ม�รถเกบ็เลบ็เข�้

ข�้งในได ้

ภาพ: ศนูยว์จิยัสตัว์ ปา่และการประมง. Hannu Huttu ( ตวัลงิซย์โุรป)



16

ดงันัน้มนัจงึไมส่�ม�รถกนิซ�กสตัว์ในชว่งฤดหูน�วได  ้มนัจงึตอ้งคอยล�่เหย ือ่ใหม่ๆ  เพ ือ่

ให ้ไดอ้�ห�รสดอย ูเ่สมอ 

ชว่งเวล�ตดิสดัของตวัลงิซค์อืระหว�่งเดอืน กมุภ�-ม นี�คม ตวัลงิซจ์ะคลอดลกูหลงั

จ�กผสมพนัธุ์ ไดป้ระม�ณ 68-73 วนัคอืชว่ง พฤษภ�-มถินุ�ยน ประม�ณ 2-3 ตวัซ ึง่จ�ก

ตดิต�มแมข่องมนัไปจนถงึฤดใูบไมผ้ล ิป ถีดัไป พ ืน้ท ีห่�กนิของตวัลงิซข์ ึน้อย ูก่บัปรมิ�ณ

ประช�กรและจำ�นวนอ�ห�รท ีม่นัส�ม�รถล�่ได  ้ระยะท�งท ีต่วัลงิซเ์ดนิไปในชว่งกล�งคนื 

มรีะยะส ัน้ท ีส่ดุต่ ำ�กว�่ 1 กม. และไกลท ีส่ดุเกนิ 20 กม. ในชว่งท ีต่ดิสดัตวัผ ูจ้ะมอี�ณ�เขต

เกนิกว�่ 1000 ต�ร�งก ิโลเมตรเลยทเีดยีว แตอ่�ณ�เขตของตวัเม ยีท ีม่ ลี กู ๆ อย ูด่ว้ยจะม ี

ขน�ดเลก็กว�่ม�ก20 

สญัลกัษณท์ ีแ่สดงว�่มตีวัลงิคอ์ย ู่ในบรเิวณนัน้

รอ่งรอยทัว่ไปของตวัลงิซค์อืรอยเท�้ซ ึง่มยี�่งก�้วย�ว 80-110 ซม. ตวัลงิซม์กัเดนิว ิง่เหย�ะๆ 

ย่ ำ�ๆ ซ ึง่มนัจะล�กข�ของมนัไป เวล�ว ิง่เหย�ะ ตวั

ลงิซจ์ะมยี�่งก�้วประม�ณ 130-150 ซม. บ�งคร ัง้ม�กกว�่เมตรคร ึง่ ซ ึง่ใน

ขณะนัน้จะมองเหน็รอยบนพ ืน้หมิะเป น็สองรอยไปในทศิท�งเดยีวกนั ตวัลงิซจ์ะก�้ว

ดว้ยข�หน�้และข�หลงัท ีร่อยเดมิ รอยเท�้ของตวัลงิซบ์นพ ืน้หมิะน ุม่อ�จทำ�ใหเ้ข�้ใจผดิว�่

เป น็รอยเท�้ของสนุขัป�่ได ้ โดยเฉพ�ะอย�่งย ิง่เม ือ่หมิะตกทบัรอยเท�้ของมนัซ ึง่ทำ�ให ้

ตรวจดรูอ่งรอยไดย้�ก ในกรณนี ีจ้ะตอ้งใชว้ธิ วีดัระยะท�งระหว�่งรอยเท�้ และตดิต�มด ู

รอ่งรอยอ ืน่ ๆ เพ ือ่ใหร้ ูว้�่เป น็รอ่งรอยของสตัวช์นดิใด

มลูของตวัลงิซเ์ป น็ส ดีำ� เน ือ่งจ�กมนักนิเน ือ้สตัวเ์ป น็อ�ห�ร และมลูสดๆ จะมกีล ิน่

เหมน็ มนัจะกลบรอยปสัส�วะและกองอจุจ�ระของมนัดว้ยดนิหรอืหมิะเชน่เดยีวกบัสตัว์

จำ�พวกแมวอ ืน่ ๆ  

ภาพ: Hannu Huttu



ในชว่งตดิสดัเดอืนกมุภ�พนัธ-์ม นี�คม มนัจะสง่เส ยีงรอ้ง และเส ยีงคล�้ยเห�่

คนส�ม�รถพบเหน็ตวัลงิซ ์ ไดย้�กม�ก เน ือ่งจ�กมนัม ปีระส�ทสมัผสัท ีแ่มน่ย ำ�ม�ก ตวั

ลงิซ ์ ไมม่ศีตัรใูนธรรมช�ต  ิแตม่นัจะหลกีเล ีย่งสนุขัป�่

ในประเทศฟ นิแลนดย์งัไมเ่คยพบว�่ม เีหตกุ�รณท์ ีต่วัลงิซก์อ่ใหเ้กดิอนัตร�ยตอ่คน แต่

อ�จม เีหตกุ�รณท์ ีค่นโดนกดัม�บ�้ง แตม่กัจะเก ีย่วขอ้งกบัเหตกุ�รณก์�รล�่สตัวห์รอืเม ือ่

ถกูจบัไดห้รอืในบ�งตวัท ีเ่จบ็ปว่ย 20 

กรณุ�แจง้ใหเ้จ�้หน�้ท ีท่ร�บ ห�ก
คณุพบเหน็สตัว์ป�่ล�่เน ือ้

ห�กคณุพบเหน็สตัว์ป�่ล�่เน ือ้ หรอืเช ือ่ว�่พบสญัลกัษณท์ ีร่ะบวุ�่มสีตัวเ์หล�่น ั น้

อย ู่ในพ ืน้ท ี ่ ใหแ้จง้ใหเ้จ�้หน�้ท ีท่ร�บทกุคร ัง้ โดยอ�จแจง้ไปท ีก่ล ุม่อ�ส�สมคัรผ ู ้

เช ีย่วช�ญด�้นสตัว์ป�่ในทอ้งถ ิน่ท ีค่ณุอ�ศยัอย ู่ ทัง้น ีข้ ึน้อย ูก่บัสถ�นก�รณ์ หรอื

แจง้ไปยงัสม�คมผ ูด้ แูลสตัว์ป�่ในทอ้งถ ิน่ หรอื ในกรณฉีกุเฉนิใหแ้จง้เจ�้หน�้ท ี ่

ตำ�รวจท ีห่ม�ยเลข 112  คณุส�ม�รถห�ร�ยละเอยีดขอ้มลูก�รตดิตอ่ไปยงับคุคลท ี ่

ดแูลด�้นสตัว์ป�่ หรอื สม�คมดแูลสตัว์ป�่ในพ ืน้ท ี ่ใกลบ้�้นคณุไดจ้�กอนิเตอรเ์นท 

ในเวปไซตน์ ี  ้http://riistaweb.riista.fi/ 

บคุคลท ีเ่ช ีย่วช�ญด�้นสตัว์ป�่ล�่เน ือ้ จะม�ตรวจสอบรอ่งรอยท ีค่ณุแจง้ไป และจะ

จดบนัทกึไวเ้ป น็ขอ้มลูส ำ�หรบัทัง้ประเทศ โดยเกบ็บนัทกึลงในฐ�นขอ้มลูท�งอนิเต

อรเ์นทของศนูยว์จิยัสตัว์ป�่และก�รประมงเรยีกว�่ระบบ TASSU ขอ้มลูท ีค่ณุแจง้ไป

จะชว่ยในก�รปรบัขอ้มลูด�้นก�รเคล ือ่นไหวของสตัว์ป�่ใหท้นัเหตกุ�รณ ์นอกจ�กน ี ้

ก�รแจง้ขอ้มลูของคณุยงัม ปีระโยชนต์อ่ก�รประเมนิจำ�นวนของสตัว์ป�่เหล�่น ัน้ดว้ย 

ก�รปฏบิตังิ�นของ SRVA

หนว่ยง�น SRVA หรอืองคก์รใหค้ว�มชว่ยเหลอืด�้นก�รปฏบิตังิ�นเก ีย่วกบัสตัว์ป�่

ขน�ดใหญ่ ม หีน�้ท ีแ่กป้ญัห�คว�มขดัแยง้เด ีย่วกบัสตัว์ป�่ล�่เน ือ้ขน�ดใหญ่ โดย

ผ�่นก�รรว่มมอืและก�รพฒัน�ด�้นก�รปฏบิตังิ�นกบัเจ�้หน�้ท ีต่ ำ�รวจและผ ูบ้รหิ�ร

ง�นด�้นสตัว์ป�่ในฟ นิแลนด ์เจ�้หน�้ท ีต่ ำ�รวจปฏบิตังิ�นกบักล ุม่นกัล�่สตัวแ์ละสนุขั

ล�่สตัวเ์ป น็กองกำ�ลงัในก�รตรวจสอบพ ืน้ท ี  ่ในก�รชว่ยเหลอืในก�รคน้ห�และขบัไล่

สตัว์ป�่ท ีห่ลงเข�้ไปอย ู่ใกลพ้ ืน้ท ีพ่กัอ�ศยัของคนม�กเกนิไป เพ ือ่ใหก้ลบัไปอย ู่ใน

เขตพ ืน้ท ีท่ ี ป่ลอดภยั นอกจ�กน ี  ้องคก์ร SRVA ยงัปฏบิตังิ�นในกรณที ีม่กี�รตดิต�ม

สตัว์ป�่ท ี ่ไดร้บับ�ดเจบ็จ�กอบุตัเิหตจุ�กก�รจร�จรและบ�งคร ัง้อ�จชว่ยเหลอืโดยก�ร

ฆ�่สตัว์ป�่ท ี ่ไดร้บับ�ดเจบ็เหล�่น ัน้ ห�กจำ�เป น็ 

ภาพ: Ilpo Kojola

ภาพ: Marko Mikkola
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