ทำอย่ำงไรเมื่อต้องเจอกับหมีควำย...ตัวต่อตัว
หมีควาย (Asiatic Black Bear)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ursus thibetanus
ชั้น : Mammalia
อันดับ : Carnivora
วงศ์ : Ursidae
สกุล : Ursus
สถานภาพการคุ้มครอง
ไทย : สัตว์ป่าคุ้มครอง,
ไซเตส : Appendix 1
ในความเป็ น จริ ง หมีนั้ น ไม่ไ ด้อยากจะทาร้ ายคนนัก พวกมนุษย์ เรานั้นท าร้ายและฆ่ามั น
มากกว่าที่พวกมันจะทาเราเสียอีก หมีอาจจะทาร้ายคนก็ต่อเมื่อหิว รู้สึกกลัวภัย หรือเมื่อมันต้องการปกป้องลูก
ของมันเท่านั้น และหมีมักจะอยู่ในป่าลึกห่างไกลจากคน ภายในบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เมื่อกลางปี 2559 อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อาเภอนาจะหลาย จังหวัดอุบลราชธานี
มีเหตุการณ์คนถูกหมีควายทาร้าย ในขณะที่เขาเข้าไปเก็บหาของป่า ทาให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและ
ล าคอ แม้ ว่าหมีบ างชนิ ด จะค่ อนข้างเชื่ องและขี้ตกใจ แต่ กระนั้น การทาความเข้า ใจหมีก็ ไม่ง่ ายนัก และ
เนื่องจากเราไม่สามารถสื่อความเป็นมิตรต่อพวกมันได้ เราก็ควรจะอยู่ห่าง ๆ หมีไว้ ในขณะเดียวกันการเจอ
เข้ากับหมีในธรรมชาติก็ไม่ได้มีโอกาสเป็นศูนย์เสมอไป และเราก็คงประหลาดใจเมื่อพบกับหมีไม่น้อยไปกว่าตัว
เจ้าหมีเองเลย
หมีควาย (Asiatic Black Bear) เป็นหมีขนาดกลาง และเป็นหมีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย ตัวผู้หนัก 100 - 200 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 50 - 125 กิโลกรัม ตัวยาวประมาณ 120 - 150
เซนติเมตร พวกมันมีฝ่าตีนใหญ่ เดินเต็มตีน รอยตีนของหมีจึงดูคล้ายรอยตีนคน มันมีเล็บยาวและแหลมคม
ลักษณะเด่นของพวกมันขนสีเหลืองอ่อนเป็นรูปตัววี (V) บนหน้าอกแผ่ไปเกือบถึงรักแร้ หมีควายชอบอาศัยอยู่
ในป่าเขา แต่ก็พบในที่ราบได้บ้าง กระจายพันธุ์อยู่ในเอเชียตะวันออก ตั้งแต่ตอนเหนือของปากีสถาน ทาง
ตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย ตอนเหนือของเวียดนาม ตอนใต้ของจีน และประเทศไทย
หมี ค วายมั ก หากิ น โดยล าพั ง ยกเว้ น ครอบครั ว แม่ ลู ก พื้ น ที่ ห ากิ น ราว 10 - 20 ตาราง
กิโลเมตร ส่วนใหญ่หากินเวลากลางคืน และชอบกินพืชเป็นอาหาร อาหารของหมีควายได้แก่ หญ้า ผลไม้ เมล็ด
พืช และน้าผึ้ง นอกจากนี้มันยังกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก อีกด้วย พวกมันปีนต้นไม้ได้เก่งมากแม้จะมี
รูปร่างอ้วนอุ้ยอ้ายแต่ก็วิ่งได้เร็วมาก และมีประสาทการดมกลิ่นที่ดี แต่มองและฟังได้ไม่ดีนัก
แม้หมีควายจะไม่ดุร้ายอย่างรูปร่างภายนอกที่น่ากลัว มันมักหลีกเลี่ยงคนมากกว่าที่จะเข้า
โจมตี แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะทาร้ายคนได้ และหากเข้าตาจนจริง ๆ เมื่อเราเจอหมีควายเข้า เราจะทาอย่างไร
มาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตัวในสถานการณ์คับขันที่ว่า เผื่อไว้เจอหมีควายเข้าจัง ๆ เมื่อไหร่จะได้ผ่อนหนักเป็นเบา

1. อย่ำให้มันได้กลิ่นอำหำร ป้องกันไม่ให้หมีมาป้วนเปี้ยนด้วยการเก็บอาหาร ขยะ และ
แม้แต่อาหารนกก็ควรนาไปไว้ให้ไกลจากตัวเรา และห่างจากแคมป์พัก
2. ทำตัวใหญ่ ทำเสียงดัง เมื่อต้ องประจันหน้ ากับหมีควายให้ ยืนกางขาออก ยกมือขึ ้นสอง
ข้ างขึ ้นโบก และตะโกนให้ ดงั สุดเสียงใส่มนั หมีจะกลัวแล้ วจากไปเมื่อเราทาตัวใหญ่ และเสียงดัง
3. ตื่นตัว พยายามคาดเดาความเคลื่อนไหวของมันไว้ ถ้าหลบเลี่ยงได้ก็ควรทา หรือถ้าหลบ
ไม่ได้ หรือเราคิดว่ามีหมีควายอยู่แถว ๆ นั้น ให้พูด ร้องเพลง หรือทาเสียงอะไรก็ได้ เพื่อให้มันไม่ตกใจจน
กระโจนเข้าหาเรา และให้มันถอยห่างออกไปเอง
4. ตั้งหลักให้มั่น ควรถอยหลังช้า ๆ ถ้าเป็นไปได้ควรพกสเปรย์หมีเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงด้วย
ถ้าหมียื น ขึ้น อย่ าตกใจไปเพราะมัน อาจอยากรู้อ ยากเห็ นและกาลั งส ารวจตัว เรา อย่าวิ่งหนี จากหมีควาย
หมีมักจะเข้าโจมตี เพราะฉะนั้นการตั้งหลักให้มั่นพร้อมกับสเปรย์หมีในมือจะดีกว่า
5. เบี่ยงเบนควำมสนใจ และต่อสู้ ถ้าสติของเรายังมั่นอยู่แล้วละก็ การต่อสู้กับหมีควายคือ
วิธีที่ดีกว่าการหมอบไปกับพื้นและแกล้งตาย ถ้าจาเป็นต้องเผชิญหน้ากันต้องทาตัวให้ใหญ่และเสียงดังเข้าไว้
ควรโยนกระเป๋าเป้ หรือตะกร้า หรือสิ่งของอื่น ๆ ไปที่พื้นด้านอื่นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ แต่ถ้ามันเข้ามาใกล้
ก็ควรใช้สิ่งของใกล้ ๆ ตัวเป็นอาวุธ แต่ถ้าเราไม่มีอะไรที่ใช้ได้แล้วก็ต้องต่อสู้มันโดยการต่อยหรือเตะจมูก หรือ
ทาอะไรก็ได้ที่จะไล่มันไป พุ่งเป้าไปที่จุดอ่อนต่าง ๆ เพื่อขู่ พยายามสร้างช่องว่างระหว่างตัวเราและเจ้าหมี
แต่อย่าวิ่งหนีหากไม่มั่นใจว่าจะพ้นเพราะมันวิ่งเร็วมาก
ฟังดูแล้วดูเหมือนว่าหมีควายช่างเป็นสัตว์ป่าตัวใหญ่ที่น่ากลัว แต่หมีควายกลับถูกคุกคามจาก
มนุ ษย์ หลายรูป แบบ ชาวบ้านชายป่ าอาจจะทาร้ายหรือฆ่ามันเพราะเป็นสัตว์อันตรายต่อสัตว์เลี้ยง และที่
ร้ายแรงคือมันใกล้จะสูญพันธุ์ด้วยสาเหตุจากป่าที่อยู่อาศัยของมันถูกทาลายและมันเป็นที่ต้องการในตลาดยาจีน
มีพรานหลายคนยอมเสี่ยงตายเพื่อล่าหมีเอาถุงน้าดี กับอุ้งตีนไปขาย จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะช่วยกัน
คุ้มครอง อนุรักษ์หมีควายและเหล่าสัตว์ป่าทุกชนิดอั นเป็นสมบัติล้าค่าของโลก ช่วยพวกมันให้ได้อาศัยอยู่ตาม
ธรรมชาติในป่าที่เป็นบ้านของมันอย่างปลอดภัยนานเท่านาน
ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่การอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

อ้างอิง ฐานข้อมูลสัตว์ป่าเมืองไทย กลุม่ งานวิจยั สัตว์ป่า สานักอนุรักษ์สัตว์ปา่
โลกสีเขียว http://www.verdantplanet.org/index.php
https://www.washingtonpost.com/
www.youtube.com “Swedish man scares the living shit out of an attacking bear”

