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ถ้าคุณเผชิญหน้ากบัหมีถ้าคุณเผชิญหน้ากบัหมี
ข้อแนะนำทีม่ปีระโยชน์สำหรับผู้ทีไ่
ปเยอืนอาณาเขตของหมี

โดยธรรมชาติแลว้ หมีสแกนดิเนเวยีนสีนํ้าตาลจะข้ีอายมากกบัคน 

มนัไดย้นิเสียงไว และดมกล่ินไดดี้ ปกติหมีจะไม่อยูใ่นบริเวณท่ีมีค

น ถา้คุณตอ้งการใหแ้น่ใจวา่ คุณไม่ไดท้ำใหห้มีตกใจ คุณควรจะพู

ดใหเ้สียงดงัข้ึนเลก็นอ้ย หรือร้องเพลงในขณะท่ีคุณอยูใ่นป่า นาน

ๆคร้ังหมีและคนถึงจะเจอกนั ถา้เกิดเจอกนั จึงควรจะไดเ้ตรียมตวั 

และรู้วา่คุณตอ้งทำอยา่งไร 

แผน่พบัน้ีมีขอ้มูลท่ีมีประโยชน ์ท่ีคุณควรจะทำตามเพ่ือหลีกเล่ีย

งการเผชิญหนา้อนัไม่พึงประสงคก์บัหมี หรือถา้คุณโดยบงัเอิญ 

ตอ้งเผชิญหนา้กบัหมี

ความจริงเกีย่วกบัหมี

ในประเทศสวเีดน มีหมีประมาณ  2,350 – 2,900 ตวั (พ.ศ. 2549) 

อาศยักระจายอยูใ่นพื้นท่ี สองในสามของประเทศ จากตอนเหนือ

สุดของนอร์แลนด ์(Norrland) ลงมาถึงสเวแลนด ์(Svealand) หมีจ

ะใชเ้วลาจำศีลในฤดูหนาว ประมาณคร่ึงปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 

ถึงเดือนเมษายน 

หมีจะจำศีลในจอมปลวก แต่อาจจะจำศีลในโพรงหิน  

หรือในถํ้าใตดิ้น หมีจะออกลูกในช่วงระหวา่งกลางฤดูหนาว 

และลกูหมีแรกคลอดจะมีนํ้าหนกัประมาณ 500 กรัม ปกติหมีตวัเ

มียจะออกลกูปีละ 2-3 ตวั  ส่วนใหญ่ลกูหมีจะอยูก่บัแม่ เป็นเวลา 

1 1/2 ปี บางตวัอาจจะอยูก่บัแม่นานกวา่น้ี เม่ือลกูหมีออกจากถํ้า 

จะมีนํ้าหนกัประมาณ  2-4 กก.และในปีแรกจะมีนํ้าหนกัประ

มาณ 50 กก.  หมีตวัเมียท่ีโตเตม็ท่ี อาจจะหนกัไดถึ้ง 150 กก. 

ในขณะท่ีตวัผู ้จะตวัโตกวา่และอาจจะหนกัไดถึ้งเกือบ 300 กก. 

มีขนาดแตกต่างกนัไดม้าก ในระหวา่งจำศีล หมีจะมีนํ้าหนกัลดลง

ประมาณ หน่ึงในสามของนํ้าหนกัตวัทั้งหมด 

หมีเป็นสตัวท่ี์กินทั้งพืชและสตัว ์และกินอาหารหลากหลายชนิด

เหมือนคน มนัจะปรับอาหารตามฤดู และกินอาหารท่ีหาไดง่้าย 

ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ อาหารส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย มด ซากสตัว ์

และหญา้ ในฤดูร้อนจะมี กวาง ลูกววั และสมุนไพรเพิ่มข้ึนในอาห

าร ในตน้ฤดูใบไมร่้วง อาหารส่วนสำคญัจะเป็นพวกลูกเบอร์ร่ี ซ่ึงมี 

บลเูบอร์ร่ี และโครเบอร่ีเป็นส่วนมาก ในช่วงน้ี หมีจะกินลกูเบอร์ร่ี

ประมาณ หน่ึงในสามของนํ้าหนกัตวัต่อวนั ลกูเบอร์ร่ีเป็นแหล่งอา

หารท่ีสำคญัท่ีสุดของหมี และหมีกินลกูเบอร์ร่ีในปริมาณเกือบคร่ึง

หน่ึงของอาหารท่ีหมีกินในหน่ึงปี 

โดยทัว่ไป หมีเป็นสตัวส์นัโดษ มนัจะอาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีคาบ

เก่ียวกนั หมีท่ีโตเตม็ท่ีมกัจะพบเฉพาะในช่วงเวลาฤดูผสมพนัธ์ุ 

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน  ในหน่ึงปี หมีตวัเมีย 

จะอยูใ่นบริเวณ ประมาณ 500 ตร.กม. ตวัเมียท่ีมีลกูอ่อนอยูด่ว้ย 

จะอยู ่ประมาณคร่ึงหน่ึงของบริเวณน้ี ในขณะท่ีตวัผูจ้ะเคล่ือ

นท่ีอยูใ่นบริเวณท่ีกวา้งถึงสามเท่า (1,500 ตร.กม.) ในบรรดา

ประสาททั้งหมดของหมี  ประสาทดมกล่ินจะพฒันามากท่ีสุด 

ตามดว้ยการไดย้นิ แต่การมองเห็นจะไม่ดี

รอยเท้าและเสียงของหมี
 

รอยเทา้ของหมีจะเป็นรอยอุง้เทา้หา้เลบ็  เทา้หนา้สั้นและกวา้ง  

ในขณะท่ีเทา้หลงัมีลกัษณะคลา้ยกบัรอยเทา้ของคน เป็นการยากท่ีจ

ะบอกขนาดของหมีโดยการดูรอยเทา้ ถา้ความกวา้งของเทา้หนา้นอ้

ยกวา่ 7 ซม. จะเป็นลกูหมี 

เทา้หนา้ของหมีตวัเมียอาจมีความกวา้งไดถึ้ง13.5 ซม.ในขณะท่ีหมี

ตวัผูอ้าจจะมีความกวา้งของเทา้หนา้ไดถึ้ง 17 ซม.

เรามกัจะไม่ค่อยไดย้นิเสียงหมี เพราะหมีเป็นสตัวท่ี์เงียบและข้ีอ

าย  อยา่งไรกต็ามเราอาจจะไดย้นิเสียง เม่ือหมีตวัเมียเล่นกบัลกู 

ตวัเมียจะทำเสียงกระห่ึมเตือนลกูเม่ือมีภยั และพวกมนัมกัจะปี

นข้ึนบนตน้ไม ้หมีมกัจะแผดเสียงดงัเม่ือมนัทำท่ารุกรานต่อกนั 

เม่ือมนัเจอกบัคน หรือเม่ือมนัไดรั้บบาดเจบ็ 
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เมือ่คุณน่ังอยู่ในรถและมองเ
ห็นหม.ี..

ใหค้งนัง่อยูใ่นรถ อยา่ออกมานอกรถ เพื่อถ่ายรูปหมี อยา่ไปลบูคล

ำลกูหมีท่ีหยดุอยูข่า้งถนน แมว้า่มนัจะดูน่ารัก หมีตวัเมียจะมีสญัช

าตญาณในการปกป้อง และไม่ตอ้งสงสยัเลยวา่มนัจะตอ้งอยูใ่กลแ้

ถวนั้น

เมือ่คุณทิง้เศษอาหารหรื
อขยะ...

ช่วยปกป้องรักษาธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม โดยการนำขยะและเศษอา

หารไปดว้ยเม่ือคุณกลบัออกไป หมีจะไดก้ล่ินไวและมีความจำดีเยี่

ยม  หมีมกัจะกลบัมายงัท่ีๆมนัหาอาหารไดง่้าย ขยะท่ีอยูใ่นถงัขยะ

พลาสติกกย็งัส่งกล่ินออกมาล่อได ้ 

อยา่ลืมห่อหรือเกบ็ขยะใหดี้จริง  เป็นเร่ืองสำคญัทีจะรักษาธรรมชา

ติความข้ีอายของหมีท่ีมีต่อคนเอาไว ้และอยา่ทำใหห้มีสบัสนโดยก

ารใหอ้าหาร ในขณะเดียวกนัมนักจ็ะคุน้เคยกบักล่ินของคน

เมือ่คุณอยู่ในอาณาเขตของห
มใีนช่วงต้นฤดูร้อน...

ฤดูผสมพนัธ์ุของหมี จะอยูใ่นช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุน

ายน ในช่วงน้ีหมีจะเคล่ือนไหวมากท่ีสุด และมีความคล่องแคล่ว

วอ่งไวในช่วงกลางวนั ในช่วงน้ีคุณจะมีแนวโนม้ท่ีจะเจอฝงูหมี  

หมีหนุ่มตวัผูท่ี้ออกหาคู่สามารถท่ีจะเดินไปไดไ้กลในช่วงกลางวนั 

ลกูหมีท่ีเพิ่งแยกจากแม่ และท่องเท่ียวไปตามลำพงัเป็นคร้ังแรก 

หมีหนุ่มโดดเด่ียวมกัจะมีความอยากรู้อยากเห็น และไม่กลวัคน 

คุณควรทำใหห้มีทราบวา่คุณอยูแ่ถวนั้น โดยการพดูเสียงดงั และออ

กไปจากบริเวณนั้นอยา่งชา้ๆ  

เมือ่คุณออกไปเกบ็ลูกเบอร์ร่ีใ
นป่าในช่วงปลายฤดูร้อน...

คร่ึงหน่ึงของอาหารท่ีหมีกินในหน่ึงปี ประกอบข้ึนดว้ยลกูเบอร์ร่ี 

ส่วนใหญ่คือ บลเูบอร์ร่ี ในระหวา่งฤดูลกูเบอร์ร่ี หมีส่วนใหญ่จ

ะยุง่อยูก่บัการกินลกูเบอร์ร่ีจำนวนมาก เพ่ือนำไปสร้างเป็นไขมั

นเกบ็เอาไวส้ำรองก่อนจะจำศีล ผูท่ี้เกบ็ลกูเบอร์ร่ีควรจะทราบวา่ 

โอกาสท่ีหมีจะอยูใ่กลใ้นบริเวณท่ีมีลกูเบอร์ร่ีชุกชุมเป็นไปไดน้อ้ย  

อยา่งไรกต็าม หมีจะไม่อยูติ่ดบริเวณเม่ือมนัมาถึงท่ีๆมีลกูเบอร์ร่ี

ชุกชุม ส่วนใหญ่หมีจะออกไปจากบริเวณนั้น ก่อนท่ีคุณจะมาถึง 

เน่ืองจากมนัมีประสาทท่ีไวเก่ียวกบัการดมกล่ินและฟังเสียง  

ถา้คุณเกิดไปเจอกบัหมี คุณควรทำใหห้มีทราบวา่คุณอยูแ่ถวนั้น 

โดยการพดูเสียงดงั และออกไปจากบริเวณนั้นอยา่งชา้ๆ อยา่วิง่

เมือ่คุณพบหมกีำลงักนิซากสั
ตว์อยู่...

ก่อนอ่ืน พยายามอยูใ่นความสงบ แสดงใหห้มีเห็นวา่ คุณไม่ไดพ้

ยายามท่ีจะขโมยอาหารของมนั ยนืตวัตรงและทำใหห้มีรู้วา่คุณอยู่

ดว้ย โดยการพดูอยา่งสงบ ออกไปจากบริเวณนั้นอยา่งระมดัระวงั 

โดยใชท้างเดิมท่ีคุณเขา้มา อยา่วิง่

เมือ่คุณพบลูกหม ี
ทีม่คีวามอยากรู้อยากเห็น 
และเข้ามาหาคุณ...

อยา่หยดุเพื่อถ่ายรูปหมี หรือพยายามท่ีจะติดต่อกบัมนั อยา่ใหอ้าหา

รหมีป่าเป็นเดด็ขาด ใหร้ะลึกไวว้า่แม่หมีอาจจะอยูใ่กล้ๆ  ใหถ้อยก

ลบัและออกไปจากบริเวณนั้นทนัที คงความสงบไวแ้ละใชท้างเดิม

ท่ีคุณเขา้มา

เมือ่คุณเอาสุนัขออกไปเดนิใน
ป่าทีซ่ึ่งเป็นบริเวณของหม.ี..

ใชเ้ชือกจูงสุนขัตลอดเวลา สุนขัท่ีไม่มีเชือกจูงจะเส่ียงกบัการเ

จอกบัหมี ถา้สุนขัไม่ไดรั้บการฝึกวา่ ตอ้งทำอยา่งไรเม่ือเจอหมี  

อาจจะต่ืนตกใจกลวัไดง่้าย และจะวิง่กลบัมาหาเจา้ของเพื่อใหคุ้ม้กั

น หมีอาจจะรู้สึกวา่ เจา้ของสุนขัจะคุกคามมนั ทั้งๆท่ีสุนขัคือตวัท

ำใหห้มีโกรธ

เมือ่คุณพบหมทีีไ่ม่ถอยกลบั
และวิง่หนี แต่กลบัเดนิเข้าม
าหาคุณ...

นัน่คือ การท่ีคุณอยูท่ี่นัน่ ทำใหห้มีโกรธ คำอธิบายท่ีน่าเป็นไปได ้

อาจจะเน่ืองจากเหตุผลหน่ึงหรือมากกวา่ ดงัต่อไปน้ี 

มนัเป็นหมีตวัเมียท่ีมีลกูอ่อน 

มนัเป็นหมีท่ีมีซากสตัวอ์ยูใ่กล ้หรือตกใจท่ีคุณปรากฏตวัอยา่งกระ

ทนัหนั และไม่สามารถท่ีจะหนีไปท่ีๆปลอดภยัได ้มนัอาจจะเป็นห

มีท่ีเพิ่งจะต่ืนภายในถํ้า หรือถกูรบกวนภายนอกถํ้า 

สุนขัของคุณอาจทำใหห้มีโกรธ

เมือ่หมไีม่พอใจกบัการล่าถอ
ยของคุณ และต้องการทีจ่ะท
ำร้ายคุณ... 

ใหพ้ยายามทำส่ิงสุดทา้ยเพื่อหนัเหความสนใจของ

หมี  โยนของไปขา้งหนา้หมี  เช่น ถงัใส่ลกูเบอร์ร่ี 

หรือมว้นสายเบด็ตกปลา ถา้อนัน้ีไม่ไดผ้ล ส่ิงเดียวเท่านั้นท่ีคุณสา

มารถทำได ้คือลงนอนบนพื้น แกลง้ทำเป็นตาย งอตวัเหมือนท่าลู

กอ่อนอยูใ่นครรภ ์หรือนอนควํ่าและเอามือวางไวท่ี้คอเพื่อป้องกนั

ศีรษะของคุณ แบค็แพค็ใชเ้ป็นเคร่ืองป้องกนัไดดี้ โดยการทำอะไ

รใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะทำไดแ้ละอยูน่ิ่งๆ หมีจะรู้สึกวา่คุณคุกคามมั

นนอ้ยลง

หมีท่ีถกูแหยใ่หโ้กรธอาจจะทำร้ายคุณ แต่มกัจะเป็นการแกลง้ทำ 

คุณควรจะทำใหห้มีรู้วา่คุณมีเจตนาสนัติภาพ พดูอยา่งสงบและอยา่

ทำอาการข่มขู่  ออกไปจากสถานท่ีนั้นอยา่งชา้ๆ และอยา่วิง่


