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PREDATOR PROWL 
 

 
 

กล่าวสวัสดี 
 สวัสดีค่ะ(ครับ)  ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  รูปแบบใหม่แห่งความบันเทิงที่มีสาระในการศึกษาชีวิต
ธรรมชาติของสัตว์ป่า   
 ดิฉัน(ผม)..............................  และคุณ...................................  เราทั้งสองคนรับหน้าที่ดูแลและน าทุกท่านเดิ นทางเข้าสู่
โลกของสัตว์ป่าดุร้าย  ในโซน Predator Prowl  จากความหมายของชื่อเส้นทางแห่งนี้  แปลเป็นภาษาไทยแบบเข้าใจง่ายๆ ว่า 
“นักล่าซุ่มออกหาเหยื่อ”  ตลอดเส้นทางประมาณ 2.1 กิโลเมตรที่มีความลึกลับ  และเราจะใช้เวลาในการเข้าไปสัมผัสชีวิตสัตว์
นักล่าทั้งสิ้นประมาณ 30 นาทีค่ะ(ครับ) 

ก่อนอื่น  เพื่ออรรถรสในการชมสัตว์ในครั้งนี้  ทางเราต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านงดสูบบุหรี่       งดให้อาหารสัตว์
หรือขว้างปาสิ่งของต่างๆ ในโซนแสดงสัตว์  และงดแสดงอาการใดๆ ที่เป็นเหตุให้สัตว์ตกใจกลัว  ส าหรับท่านใดที่พกกล้อง
ถ่ายรูป, กล้องถ่ายวีดีโอมาด้วย  ท่านสามารถถ่ายภาพและบันทึกวีดีโอได้อย่างเต็มที่ค่ะ(ครับ)  แต่ขอความกรุณางดใช้ Flash 
ด้วยนะคะ(ครับ)  เพราะว่าสัตว์ป่ากลางคืนม่านตาจะเปิดกว้างมากๆ เลย  ถ้าหากเราใช้แสง Flash อาจกระทบตาสัตว์ได้มีผล
ถึงกับบอดเลยทีเดียวนะค่ะ(ครับ)  จึงขอความกรุณาทุกท่านมา ณ ที่นี้ขอบคุณค่ะ(ครับ) 
 

Good evening welcomes all the guest to CNS and welcome to the Predator Prowl zone. 
  I’m _________ your guide for tonight and ___________ the driver. 
 The first thing I would like to ask the guest on the tram when you see animal come around, please 
do not touch them for your safety.  All of you can take the picture but please do not use a flash because 
the flash can damage the eyes of animal and will go into the eyes of driver because along the zone, we 
will turn off the light while we are driving but we will apologize to use this spotlight beside the tram to 
show all of you the animals. If you come with the kids, please put them in the middle, for their safety. 
Don’t let them touch or feed the animal.  Thank you.  
 
 

อูฐ (Camel) 
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อูฐเป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกับ llama (ลามะ)    ทุกวันนี้ อูฐที่พบในแอฟริกาเหนือ และเอเชียเป็นอูฐอาหรับ 

(Camelusdronedanus) หนึ่งโหนก กับอูฐ Bactrian (Camelusbactriamus) ที่มีสองโหนก และถึงแม้จะอยู่คนละทวีป แต่อูฐ
ทั้งสองชนิดก็มีอะไรหลายอย่างท่ีคล้ายกัน 

โหนกบนหลังอูฐเป็นแหล่งสะสมไขมันเต็มเพียบ เวลาที่ขาดอาหารระหว่างการเดินทางในทะเลทราย ร่างกายก็จะดึง
ไขมันจากส่วนนั้นมาเป็นพลังงานหล่อเลี้ยงร่างกายแทน ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดการเดินทางอันหฤโหดไขมันที่สะสมไว้จะหมดไป ท าให้
โหนกที่เคยตั้งตึงแฟ่บล้มพับลง เรื่องของน้ าก็ไม่ต้องห่วง เพราะอูฐนั้นสามารถดื่มน้ ากักตุนไว้ได้ถึงครั้งละประมาณ 100 ลิตร 
เพ่ือน าไปเก็บไว้ที่เยื่อของกระเพาะอาหาร (ไม่ใช่ที่โหนกอย่างที่หลายๆคนเข้าใจ) ถึงไม่ได้กินน้ านานๆก็ไม่เป็นไร 

ในทะเลทราย มักจะมีพายุทรายอยู่เป็นประจ า แต่ส าหรับอูฐสบายมากเพราะ คุณลักษณะพิเศษให้เค้ามีขนตา 2 ชั้นซึ่ง
จะคอยดักทรายไม่ให้เข้าไปในดวงตาและขนหูที่ยาวไว้ป้องกันหูได้ ส่วนรูจมูกของเค้าก็ให้ปิดเปิดได้อย่างอิสระ ซึ่งสามารถ
ป้องกันทรายได้เช่นกัน 

 อูฐสามารถเดินทางกลางทะเลทรายด้วยระยะทาง 40 กิโลเมตรต่อวัน นานติดต่อกัน 3 วันได้อย่างสบาย ถึงแม้จะมี
อาหารกับน้ าเพียงน้อยนิด และมีสัมภาระหนักๆบรรทุกอยู่บนหลังก็ตาม ในทะเลทรายมีทรายลึกมาก รถยนต์ไม่สามารถวิ่งได้ 
อูฐจึงกลายเป็นพาหนะท่ีจ าเป็นในการบรรทุกทั้งคนทั้งสัมภาระ 

 
CAMEL 
Above all this is camel so we have 2 species of them.  There are 1 hump and 2 humps.  The one 

that welcome us here is called Bactrian camel because they have 2 humps on their back which is different 
from Dromedary’s who have only 1 hump. 
 Some people understand that inside of hump there is some water but in fact it’s a fat.  It can be 
changed to the energy making camel survive for 1 month without food and 2 weeks without water. This 2 
humps native to North Eastern Asia and Gobi desert.Food consisting of leaves, grasses, fruit and vegetable. 
 

 
ไฮยีน่าลายจุด (Spotted Hyena) 
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ไฮยีน่าลายจุด (Spotted Hyena)สัตว์ตัวถัดมาอีกด้านหนึ่งคือ ไฮยีนาลายจุด  พวกมันคือสัตว์ในสกุลไฮเยียนิเดอีที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุด  และมีพลังมากท่ีสุด  ซึ่งพวกมันมีความสามารถล้มสิงโตได้  อาศัยอยู่กันเป็นฝูงใหญ่ตั้งแต่ 80 - 100 ตัว  ในทุ่ง
หญ้าหรือที่ราบที่มีต้นไม้น้อยหรือไม่มีเลย  ของทวีปอัฟริกา 
 พวกมันมีหัวขนาดใหญ่และหูกลมกว้าง  ขาหน้ายาวกว่าขาหลังท าให้มีท่าเดินที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน 
 ตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้  พวกมันมีระบบการย่อยท่ีมีอ านาจมหาศาลกับของเหลวที่เป็นกรดสูง  ท าให้ไฮยีน่าลายจุด
สามารถกินและย่อยเหยื่อได้ทุกส่วน  ไม่ว่าจะเป็นหนัง  เขา  กระดูก  และแม้แต่กีบเท้าสัตว์ 
 แม้ว่าไฮยีน่าจะมีลักษณะคล้ายสุนัขป่าก็จริง  แต่โดยความสัมพันธ์แล้ว  พวกมันมีความใกล้ชิดกับสัตว์ประเภทพังพอน
และอีเห็นมาก 
 
Spotted Hyena 
 For the right hand side, this is the carnivore called spotted Hyena and also known as Laughing 
Hyena.  They are the larges one compare to those striped and Brown Hyena.  We can see this animal in ass 
of Africa.  They live in big pack called clans about 80 Hyenas.  Which is led by a single alpha female called 
the matriarch.  This species have powerful neck and big chest.  Their rump is rounded rather than angular, 
which prevents attackers chasing from behind getting a firm grip on it.  In fact spotted Hyena are nocturnal 
so they have a powerful night vision, which allows them to recognize each other in complete darkness, 
even if they are downwind. 
 
 
 

หมู่บ้านมาไซ 
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ชาวมาไซคือชนเผ่าเลี้ยงสัตว์ดั้งเดิมแห่งทวีปแอฟริกา พวกเขาด ารงชีวิตด้วยการเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อนจ าพวกวัว แพะ 
แกะ ในพ้ืนที่โล่งกว้างใหญ่ของแอ่ง “Great rift valley” บริเวณประเทศเคนยาและแทนซาเนียตอนเหนือ พวกเขาเลี้ยงสัตว์
ท่ามกลางฝูงนู ม้าลาย ยีราฟและสัตว์อ่ืนๆที่หากินในทุ่งราบ เหล่านักรบมาไซจะใช้หอกในการต่อสู้เพ่ือปกป้องฝูงสัตว์เลี้ยงจาก
สัตว์นักล่าอย่างสิงโต เสือดาว หรือแม้แต่ไฮอีนาที่ทุกท่านก าลังได้ชมกันอยู่ 

การเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนของชาวมาไซท าให้พวกเขาไม่มีวัฒนธรรมการสร้างที่อยู่อาศัยแบบถาวร แต่มีการสร้างที่พักชั่วคราว
ที่เรียกกันว่า “อินกาจิจิก” (Inkajijik) ซึ่งมีลักษณะเป็นเพิงพักรูปทรงกลม ทรงรีหรือรูปดาว ทรงตัวด้วยไม้เสาและหุ้มด้วยผนังที่
ท าขึ้นมาจากกิ่งไม้ขัดสานกับหญ้า แล้วใช้ส่วนผสมของโคลน หญ้า มูลวัว ปัสสาวะคนและขี้เถ้ามาเป็นตัวผสานเนื้อในของผนัง 
อินกาจิจิกนี้ถูกสร้างขึ้นโดยหญิงชาวมาไซ นอกจากใช้เป็นที่พักแล้วยังใช้เป็นที่เก็บทรัพย์สินและเก็บสัตว์เลี้ยงอีกด้วย ชาวมาไซ
นิยมสร้างที่พักอยู่กันเป็นกลุ่มๆล้อมรอบด้วยรั้วไม้หนามของต้นอะคาเซีย เพ่ือป้องกันภัยจากสัตว์นักล่าต่างๆด้วย 

ชาวมาไซเป็นชนเผ่าที่บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์เป็นหลัก ทุกส่วนของสัตว์ที่น ามาบริโภคจะน าไปใช้ประโยชน์ได้หมดไม่
ว่ากีบเท้า เขา กระดูก และหนัง เลือดวัวนิยมบริโภคในโอกาสพิเศษต่างๆ ส่วนไขวัวใช้ผสมผงแร่สีแดงที่บดละเอียดเพ่ือใช้ทาและ
วาดลวดลายบนร่างกาย หรือแม้แต่วาดลายเส้นลงบนวัวของพวกเขาเพ่ือเพ่ิมความสวยงาม สัตว์เลี้ยงเหล่านี้นอกจากจะใช้
บริโภคแล้วยังใช้แลกเปลี่ยนกับสิ่งต่างๆหรือขายเป็นเงินอีกด้วย 

ในอดีตชาวมาไซนิยมห่มร่างกายด้วยหนังสัตว์ แต่ปัจจุบันเรามักคุ้นเคยกับเสื้อคลุมชูก้าสีแดงสดเป็นเอกลักษณ์ที่ชาวมา
ไซสวมใส่ พร้อมทั้งเครื่องประดับคอที่เป็นแผ่นกลมขนาดใหญ่ร้อยด้วยลูกปัดหลากสี และยังมีก าไลโลหะอีกด้วย เมื่อหญิงชาวมา
ไซเต้นร า เครื่องประดับต่างๆเหล่านี้จะกระทบกับร่างกายเป็นจังหวะ เชื้อเชิญให้เหล่านักรบมาไซผลัดกันก้าวเข้ามากลางวงทีละ
คน แล้วแสดงการดีดตัวขึ้นตรงๆสูงๆติดต่อกันเป็นชุดอย่างสวยงาม 
 
Maasai 
 Before we talk about hyena.  Let’s see the nice little house up there first.  This is an imitated 
Maasai huts living style.  Maasai is a tribal people who lives in Kenya and northern Tanzania.  They live in 
the dome huts that are made of clay and dung mixed together.  And the hut is surrounded with the 
wooden fence for protecting their animals away from hyenas.  The hyena is the predator that prefers to eat 
cows and goats a lot.  Maasai raised these animals for milk, meat, blood and some of dung.  These animals 
are also used as the gift for ladies who he wants to married with. 
 

นกแร้ง(vulture) 
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นกแร้ง(vulture)  สัตว์ชนิดแรกที่ทุกท่านจะได้พบเจอในโซนนี้คือ แร้งด าหิมาลัยหรือที่รู้จักกันในชื่อ Eurasian black 
vulture(แร้งด ายูเรเซี่ยน)  เป็นพวกสัตว์กินซาก  และเป็นสัตว์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการกับสิ่งที่ตาย  มีความสามารถใน
การค้นหาสัตว์ที่ตายหรือก าลังจะตาย  และจะกินทุกส่วนของเนื้อ  เรียกได้ว่าเป็นหน่วยก าจัดสิ่งปฏิกูลของป่า 
 ในแร้งด าที่โตเต็มวัยจะมีลักษณะหัวล้าน  ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสัตว์ในวงศ์แร้ง  ส่วนในแร้งด าที่ยังอ่อนวัยจะมีขนสีด า
และหนังส่วนหัว ล าคอ และขา สีชมพู  มีปีกกว้าง  ในตัวที่โตเต็มวัย ปีกสามารถกางออกยาวถึง 2.4 - 3 เมตร  ส่วนจงอยปาก
ของแร้งนั้นลักษณะเหมือนตะขอและแข็งแรงมาก  ท าให้สามารถฉีกเอ็นและหนังของซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยได้ดีอีกด้วย 
 ส่วนขาของแร้งนั้นใหญ่ แข็งแรง และเล็บทื่อ  เหมาะส าหรับจับและยึดซากสัตว์ลักษณะทั้ง 2 เพศดูคล้ายกัน  แต่ตัวผู้
มักจะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย  ตัวที่โตเต็มวัยมีน้ าหนักประมาณ 28 ปอนด์ หรือ 13 กก. 
 ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกแร้งนั้น พบตามพ้ืนที่ภูเขาในสเปน  ภูเขาหิมาลัยของอินเดีย และธิเบต  จากตะวันออกไปยัง
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมองโกเลีย และในซูดาน 
 โดยปกติแล้วแร้งจะไม่อยู่รวมกันเป็นฝูง  แต่อาจพบอยู่เป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ บ้าง  แร้งด ามีสายตาดีเยี่ยม  ซึ่งช่วยให้
หาเหยื่อในระยะไกลมากได้  แต่บางครั้งก็จะขโมยแหล่งอาหารของแร้งอ่ืนๆ ที่หากินในช่วงกลางวัน  และจะก้าวร้าวในถิ่นหากิน
ของตัวเอง แร้งด าหิมาลัยปกติจะมีคู่อยู่ด้วยกันตลอดชีวิต  ซึ่งประสบความส าเร็จในการขยายพันธุ์  ทั้งคู่จะช่วยกันสร้างรังขนาด
ใหญ่บนยอดต้นไม้ใหญ่ หรือบนชะง่อนผา  ซึ่งจะมีการเสริมวัสดุสร้างรังทุกปี 
 
Vulture 
 After Maasai house living style.  We are going to talk about predators.  Some people think about the 
big animals.  Some people imagine to lions, tigers, bears.  But Infact, there is a bird or avian like we see on 
our right, Vulture. 
 Vultures are scavenging birds.  They feed mostly on carcasses of dead animals.  The main 
characteristic of vulture is their bald heads for keeping cool, and also easy to keep clean after eating.  
Another interesting thing of the vulture is their eyes.  Because they have very good eyesight to find dead 
animals when they fly on air.  Once the vulture are also found in Thailand but right now we have no more 
left because in the past many bad hunters try to kill the tigers so they would not to shoot the tigers.  They 
then put the poison into the dead deers.  As you know, vultures like to eat anything that dead. 
 At that time, so they all fly and came together to eat the dead deer with the poison.  That’s why 
they extinct from Thailand many years ago. 
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ไนอาล่า (Nyala) 
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ไนอาล่า (Nyala)  ไนอาล่าเป็นแอนทีโลฟหรือสัตว์ที่ดูคล้ายแพะ, แกะ หรือเนื้อขนาดกลาง  โดยตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่า
ตัวเมีย  ทั้งความสูงและน้ าหนัก  และจะมีเขาเฉพาะในตัวผู้  ยาวประมาณ 80 ซ.ม.   และบิดขึ้น  ในตัวเมียและลูกอ่อนจะมีสี
แดงสนิม  แต่ตัวผู้ที่โตเต็มวัยกลับมีสีเทาหินชนวน  ตามล าตัวจะมีลายแถบแนวดิ่งและจุดสีขาว  ใต้หางมีสีขาวอย่างที่ทุกท่าน
เห็นอยู่ขณะนี้อาศัยอยู่ใกล้ป่าทึบในป่าของทุ่งซาวานาแล้ง และชอบอยู่ใกล้ทุ่งหญ้าที่มีคุณภาพสูง และชอบน้ าสะอาด 
 ไนอาล่าเป็นสัตว์ที่อยู่รวมกลุ่มประมาณ 2 - 30 ตัว  ไม่หวงอาณาเขตและมีอาณาเขตพ้ืนที่ที่อาศัยอยู่มักซ้อนข้ามกัน  
บางครั้งอาจออกหากินช่วงกลางวัน  แต่โดยปกติแล้วกิจกรรมของไนอาล่าส่วนใหญ่  จะด าเนินไปในช่วงเวลาเย็นและกลางคืน 
 แอนทีโลฟชนิดนี้มีพฤติกรรมการกินทั้งแบบเล็มหญ้าและกัดกินใบไม้  ฉะนั้นอาหารก็คือ ใบไม้, กิ่งไม้, ดอกไม้ และ
ผลไม้ชนิดต่างๆ  หากมีน้ าให้กินก็จะกินน้ าได้ตลอดท้ังวัน 
 ไนอาล่าเป็นสัตว์ที่ผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี  แต่มีช่วงเวลาที่มีการผสมพันธุ์สูงสุดคือ ฤดูใบไม้ผลิ  และน้อยที่สุดคือ ฤดู
ใบไม้ร่วง  ตั้งท้องนาน 7 เดือน  ตกลูกครั้งละ 1 ตัว  หนัก 5 กก.  เมื่อเกิดลูกแล้ว  แม่จะเอาลูกไปซ่อนในป่าไม้ที่ขึ้นหนา  
ประมาณ 18 วัน  เพื่อป้องกันจากสัตว์นักล่า  และแม่จะดูแลลูกจนกว่าแม่จะตกลูกใหม่อีกครั้ง 
 
Nyala 
 Nyala is a south African antelope.  They live in dense forest and sometime can be found in open 
area and water holes.  Male and females look difference when they are in group.  The male have semi 
spiral horn and have dark brown with white on the face and neck and some white stripes on the body 
while females have reddish brown with white - cleared striping.  But when they were young, they look the 
same.  Nyala are social animals, they live together in herd from 10 to 50 looking for high quality green 
grasses, leaves, fruit and fresh water.  
 And you can see also another species of antelope in this zone, called Red lechwe. 
 
 

เรดเลชเว (Red Lechwe) 
 

 
 

เรดเลชเว (Red Lechwe)เรดเลชเว  เป็นสัตว์จ าพวกแอนทีโลฟขนาดกลางอีกชนิดหนึ่ง  สูงประมาณ 90-112 ซม.  
ตัวผู้จะมีสีเข้มและจะเข้มขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุ  และสีจะเข้มกว่าตัวเมีย  เรดเลชเวมีเขาเฉพาะในตัวผู้  ซึ่งเขามีความยาวระหว่าง 
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45 - 92 ซม.  ซึ่งถือว่าเล็กเมื่อเทียบกับแอนทีโลฟชนิดอ่ืน  มีกีบเท้าที่ปกคลุมด้วยสารไล่น้ า  ใช้ปรับตัวส าหรับพ้ืนที่มีน้ าขังและ
ช่วยให้วิ่งได้เร็วมากในน้ าทีมีความลึกระดับเข่า 
 เรดเลชเว พบในพ้ืนที่ซาวานา  ทางใต้ของทวีฟอัฟริกา  พวกมันชอบพ้ืนที่ราบน้ าท่วม  ซึ่งอยู่ติดกับพ้ืนที่น้ าขัง  เพราะ
เป็นแหล่งอาหารและน้ านั่นเอง 
 ปกติฝูงจะอยู่แยกเพศกัน  แต่จะอยู่ร่วมกันเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์  ตัวผู้บางตัวจะหวงอาณาเขตมากในบางระยะของปี  ตัว
เมียและลูกๆ มีชีวิตขึ้นอยู่กับน้ า  จึงมักจะพบอยู่ใกล้กับพ้ืนที่ชื้น  ในขณะที่ตัวผู้ไม่ต้องการน้ ามาก  จึงพบอยู่ห่างจากแหล่งน้ า   
ตัวผู้จะต่อสู้กันเพ่ืออาณาเขตระหว่างการเป็นสัด  ส่วนที่เหลือของปีจะอยู่รวมกันเป็นฝูง  เฉพาะในกลุ่มตัวผู้ (bachelor herd)  
ตัวเมียตั้งท้องนาน 7 - 8 เดือน 
 เมื่อได้รับชม Antelopeเหยื่อของนักล่าสัตว์กันไปแล้ว  ตอนนี้เรามาชมนักล่าตัวจริงกันดีกว่า  ที่ได้ชื่อว่าเป็น เจ้าแห่ง
ป่า ด้วยล่ะค่ะ(ครับ) 
 
Lechwe 
 The Lechwe is an antelope found in Botswana, Zambia, Congo, Namibia and Eastern Angola. 
 We mostly see this animal in marshy areas where they eat aquatic plants.  They also go into Knee - 
deep water as protection from predators.  Their black legs are covered in a water repelling substance 
allowing them to run quite fast in knee – deep water. 
 These animals are diurnal and socially.  They will come together in herds which can include many 
thousands of individuals.  Herds are usually all of one sex but during mating season they mix. 
 

สิงโตขาว (White Lion) 
 

 
 

สิงโตขาว (White lion)เป็นสิงโตประเภทหนึ่ง โดยที่ไม่ใช่ชนิดย่อย เป็นสิงโตที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสิงโตปกติหรือ
ชนิดย่อยต่าง ๆ อย่างเห็นได้ชัด คือ มีขนสัตว์ขนสีน้ าตาลอ่อนกว่าสิงโตทั่วไป จนคล้ายเป็นสีขาว ซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรม 
โดยที่มิใช่ภาวะผิวเผือก (Albino) หากแต่เป็นภาวะที่เรียกว่า "ภาวะด่าง" (Leucism) เช่นเดียวกับเสือโคร่งขาว 
สิงโตขาว เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่จะพบได้เฉพาะอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ในประเทศแอฟริกาใต้แห่งเดียวเท่านั้น ปัจจุบันเหลือ
จ านวนประชากรราว 300 ตัวเท่านั้น ซึ่งในธรรมชาติ โอกาสที่สิงโตขาวจะอยู่รอดได้มีน้อยกว่าสิงโตธรรมดา เนื่องจากสีขนที่เห็น
ได้ชัดเจน ท าให้ไม่มีโอกาสที่จะล่าอาหารได้เหมือนสิงโตธรรมดาที่แฝงตัวได้ดีกว่าในธรรมชาติ 
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White lions 

White lions are the same as any other lion, but with white fur. They are of the feline species, so 
they run around on four legs, have short pointed ears and cute little faces. They look like really big cats. 
White lions were, at one time, occurring in the wild, but today they are only found in zoos, animal shows, 
or animal studying facilities. They are kept in an environment similar to the one they would have in the 
wild, which is like an African savanna. 

As wild animals, white lions would learn to hunt their own meat, which would consist of any animal 
they could catch in the wild, but the existing white lions are fed daily by veterinarians. 
 
 
 
 
 
 
 

สิงโต (Lion) 
 

 
 

สิงโต (Lion)  สิงโตเป็นหนึ่งในแมวขนาดใหญ่ในสกุล Panthera และเป็นสัตว์จ าพวกแมวที่มีชีวิตซึ่งมีความใหญ่เป็น
อันดับสอง รองจากเสือโคร่ง  ที่จริงแล้ว สิงโตและเสือมีรูปร่างทางกายภาพที่เหมือนกันมาก  ซึ่งหากปราศจากสีขนที่เด่นชัดแล้ว  
แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ยังมีปัญหาในการบอกถึงความแตกต่างระหว่างเสือและสิงโต 
 สิงโตตัวผู้จะมีแผงคอ  ซึ่งขนแผงคอจะหนาขึ้นและมีสีเข้มขึ้นตามอายุ  สิงโตเอเชียจะต่างจากสิงโตอัฟริกัน  ตรงที่สิงโต
เอเชียจะมีรอยย่อนของผิวหนังที่บริเวณท้องเรียกว่า belly folds(รอยพับท่ีท้อง) และสิงโตอัฟริกันตัวผู้มีขนแผงคอมากกว่าสิงโต
เอเชีย  และมีรูปหัวกะโหลกต่างกันเล็กน้อย 
 สิงโตอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  เรียกว่า Pride ประกอบไปด้วย ตัวเมียโตเต็มวัย 2-12 ตัว และลูกๆ โดยสิงโตตัวเมียทั้งหมดมี
ความสัมพันธ์กันทางสายเลือดทั้งนั้น เช่น เป็นพี่น้อง แม่ ป้า และลูกพ่ีลูกน้อง  หากสิงโตตัวเมียที่เกิดใน Pride ก็จะอยู่กับ Pride 
ตลอดชีวิตถึงแม้ว่าใน Pride ใหญ่ๆ  อาจแบ่งเป็น Pride ย่อยๆ ก็ตาม 
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 สิงโตตัวเมียใน Pride จะดูแลลูกร่วมกัน ทั้งล่าและกินด้วยกัน  ช่วยกันปกป้องพ้ืนที่ล่าเหยื่อและแหล่งน้ าจาก Pride 
อ่ืนๆ  รวมทั้งต้องป้องกันลูกๆ จากกลุ่มตัวผู้ใน Pride มีการแสดงออกถึงความรัก ด้วยการสัมผัส เช่น การเลียแก้มและการส่ง
เสียง  และลูกสิงโตตัวผู้จะถูกขับไล่ออกจาก Pride  เมื่ออายุ 2 - 4 ปี  ซึ่งหากโชคดีลูกสิงโตที่ถูกขับไล่อาจจะอาศัยรวมอยู่กับพ่ี
น้องตัวผู้และลูกพ่ีลูกน้อง หรือจะรวมกลุ่มกับตัวผู้อื่นๆ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยก็เป็นได้ 
 กลุ่มสิงโตตัวผู้ที่อยู่ด้วยกันจ านวน 2 - 6 ตัว จะเรียกว่า coalition (การรวมกลุ่ม)  โดยเป้าหมายของ coalition คือ 
การได้รวมกลุ่มกับ Pride ของตัวเมียเพ่ือผสมพันธุ์และมีลูก  มักมีการต่อสู้กันระหว่าง coalition โดย coalition ที่ใหญ่กว่าจะ
ชนะและได้ครอบครอง Pride 
 การเปลี่ยนแปลงตัวผู้ครอบครองฝูง Pride  เมื่อมีตัวผู้ใหม่เข้ามาครอบครองฝูงตัวเมียพวกมันจะพยายามฆ่าลูกสิงโต  
ประมาณหนึ่งส่วนสี่ของลูกสิงโตทั้งหมด  ซึ่งเกิดจากพ่อใน coalition เดิมที่ถูกขับไล่ออกไป  เมื่อตัวเมียเสียลูกไปจะเต็มใจผสม
พันธุ์เร็วขึ้นกับตัวผู้ที่ครอบครอง Pride ใหม่  โดยจะมีการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของ Pride ทุกๆ 2 - 4 ปี  ซึ่งระหว่าช่วงหลังการ
เปลี่ยนแปลงนั้น  ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างตัวผู้  ตัวเมีย และลูกๆ จะเต็มไปด้วยความสงบ 
 เมื่อสิงโตตัวเมียเป็นสัด  จะท าให้ตัวเมียยอมรับในกิจกรรมทางเพศกลับมาอีก  และตัวเมียจะผสมพันธุ์กับตัวผู้ทุกตัวใน 
coalition ซ้ าแล้วซ้ าอีก  หลังจากตั้งท้องนาน 110 วัน  ตัวเมียจะแยกออกมาจากกลุ่มเพ่ือคลอดลูก 1-4 ตัว  แม่สิงโตจะพาลูก
มาแนะน าให้ Pride รู้จักเมื่อลูกสิงโตมีอายุ  8  สัปดาห์  แม่สิงโตจะเลี้ยงดูลูกจนอายุได้ 8 เดือน  ถึงแม้ว่าจะพาลูกไปกินเหยื่อที่
ฆ่ามาได้  ตั้งแต่ลูกอายุ  3  เดือนก็ตาม 
 ตัวผู้ไม่มีบทบาทในการเลี้ยงลูก  แต่ตัวผู้มีหน้าที่ตรวจตราอาณาเขตที่กว้างใหญ่  ปล่อยกลิ่นปัสสาวะและการถ่ายมูล  
เพ่ือเป็นการเตือนผู้บุกรุก  สิงโตตัวผู้ใน Coalition  จะช่วยกันค าราม  เพ่ือเป็นสัญญาณความแข็งแรง  เพ่ือประกาศความเป็น
เจ้าของอาณาเขตและเพ่ือขมขู่ Pride ของมันให้นานที่สุด  เท่าท่ีจะท าได้  เพราะหากตัวผู้ที่ปราศจาก Pride  มักจะอายุไม่ยืน 
 เป็นการยากที่สิงโตตัวผู้จะมีอายุเกิน 12  ปี  ในขณะที่สิงโตตัวเมียอาจมีอายุยืนนานกว่าจนถึง 16 ปี  ส่วนในสถาน
เพาะเลี้ยงที่ซึ่งมีอาหารมากและไม่มีการต่อสู้กัน  สิงโตสามารถมีอายุนานถึง 25 ปี 
 สิงโตจะช่วยกันล่าสัตว์ขนาดใหญ่  เช่น  ม้าลายและควายป่า  และจะล่าตามล าพังเพ่ือฆ่าเหยื่อขนาดเล็ก  เช่น  
warthog ซึ่งทั้ง 2 กรณี  สิงโตตัวอ่ืนที่ไม่ได้ช่วยล่า  ก็จะมาแบ่งอาหารด้วย  เมื่อกินเหยื่อที่ฆ่ามาได้  สิงโตสามารถกินอาหาร
เกือบ 36 กิโลกรัม ต่อครั้ง  และจะไม่ล่าเหยื่อไปอีกหลายวัน  แต่โดยเฉลี่ยแล้วสิงโตต้องกินอาหารประมาณ  5  กิโลกรัม  ทุกวัน 
 
Lion 
 After the antelope we’re coming up to see some of the big cat both handsides ”Lion” second 
largest cat after tiger who weigh around 198 kg that for male and 160 kg for female but this cat can weigh 
up to 272 kg as record.  Lions are large cats with short, tawny coats, white underparts and long tails with a 
black tuft at the end.   
 Between the sex are different, the male lion looks very beautiful because of the mane around the 
neck.  The mane can be found after 3 years and vary in colour from black to blond.  Mane tends to be 
fuller in open habitats. 
 Most people believe that lions don’t have natural predator but actually got killed by people and 
themselves.  Lions are predatory carnivores.  They usually hunt together in team and they can bring down 
prey much bigger than themselves. 
 
 
 
 
 



 

WI-SV-009 -2  REV.002  23/09/2559    11 
 

 
 
 
 
 

นกออก (White – bellied  Sea  Eagle) 
 

 
 

นกออก (White – bellied  Sea  Eagle)นกออกรู้จักกันในชื่อ  white-bellied fish-eagle or white–breasted 
Sea eagleในวงศ์  Accipitridaeบริเวณหัว  ล าตัวและด้านล่างจะมีสีขาวและมีสีเทาเข้มที่หลังปีก  ทั้งตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะ
คล้ายกัน  แต่ตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย  ในลูกนกออกจะมีสีน้ าตาล  เมื่อยังไม่โตเต็มวัย  และจะค่อยๆ เปลี่ยนไปให้
เหมือนกับตัวที่โตเต็มวัยโดยใช้เวลา  4  ปี  จึงจะมีขนนกท่ีสมบูรณ์ทั้งตัว 
 นกออกเป็นนกที่พบเห็นได้ทั่วไปตามชายฝั่งทะเลและพ้ืนที่ที่ใกล้ชายฝั่งทะเลของออสเตรเลีย  นอกจากในออสเตรเลีย
แล้วยังพบนกชนิดนี้ใน  นิวกีนี , อินโดนีเซีย, จีน, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อินเดีย  รวมไปถึงในประเทศไทยด้วย 
 นกออกจะสร้างคู่ที่ถาวรอาศัยในอาณาเขตของมันตลอดปี  โดยมักจะสร้างรังบนต้นไม้สูงหรือบนหิน  นกออกมีเสียงร้อง
เหมือนเสียงห่าน  และจะร้องบ่อยๆ  ในฤดูผสมพันธุ์  อาหารของนกออกจะเป็นสัตว์น้ าเป็นส่วนใหญ่  เช่น  ปลา  เต่า  งูทะเล  
แต่บางครั้งก็จับนกและสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมด้วย   ซึ่งนกออกเป็นนักล่าที่มีความสามารถสูง  สามารถจู่โจมเหยื่อขนาดใ หญ่
ประมาณเท่าหงส์ได้  แต่บางทีนกออกก็กินซากสัตว์ เช่น ซากแกะและปลา  ที่อยู่ตามแนวแม่น้ า  นอออกมักออกล่าตามล าพัง  
เป็นคู่หรือทั้งครอบครัวได้การขยายพันธุ์  ตัวเมียจะกกไข่เกือบทั้งหมด  จ านวน 2 ฟอง  สีขาว  โดยช่วงผสมพันธุ์จะเริ่มระหว่าง
เดือน  พฤษภาคม-ตุลาคม 
 ส าหรับในประเทศไทย  นกออกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง  ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พุทธศักราช  
2535นักล่าตัวถัดไปเป็นสัตว์กินไม่เลือก เช่น สัตว์เล็กๆ แมลง ผลไม้ ใบไม้อ่อนรวมทั้งไส้เดือนก็กินหมด และท่ีชอบมากคือ น้ าผึ้ง 
 
White – bellied sea eagle 
 Now we are going to talk about predator.  Some people think that predator is the big animal.  Some 
imagine to lions, tigers, bears but in fact there is a bird or the avian like we see on our right here.  White - 
bellied sea eagle. 
 This is a large bird of prey in South East Asia and Australia.  They have while colour on head, rump 
and under part with dark grey on their back of wings.  They are common seen in coastal area.  This bird is 
monogamous because they live together in pairs for whole life.  The pairs of the bird will help each other 
build the nest, incubate the eggs and raise the chicky together every year. 
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 This bird feed mainly on aquatic animals such as fish, turtles, sea snakes and sometimes on bird 
and mammal.  
 It is a skill - hunter who can attack prey up to the size of swan.  Sometime it also steal the food 
from small birds as well.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมีหมา (Malayan  Sun  bear) 
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 หมีหมา (Malayan  Sun  bear)หมีหมา  บางครั้งในภาษาไทยเรียกว่า  หมีคน  เป็นหมีที่มีขนาดเล็กที่สุดในตระกูล
หมี  8  ชนิดและเป็นหมีที่มีการศึกษาขอมูลของมันน้อยที่สุด  และมีชื่อเล่นอ่ืนๆ เช่น Dog bear, Malay bear และ Honey 
bear 
 หมีหมามีขนสั้นสีด าหรือสีน้ าตาล  น้ าซึมเข้าไม่ได้  และมีเครื่องหมายรูปพระจันทร์เ อียง (รูปตัวยู)  สีขาวหรือแกม
เหลืองบนอกขนาดใหญ่  ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ Sun bear  เพราะหลายคนคิดว่าดูเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกนั่นเอง  หูของหมี
หมาเล็กและกลมกว่าหมีอ่ืนๆ  บริเวณเท้าทั้งหมดเกือบจะปราศจากขน  ซึ่งช่วยหมีในการปีนต้นไม้  ขาหน้าแต่ละขามีเล็บยาว 5 
เล็บ  รูปร่างเหมือนเคียว  ใช้ฉีกเปิดต้นไม้ที่มีผึ้งหรือแหล่งแมลง  ฟันกรามของหมีหมานั้นใหญ่ที่สุดในบรรดาหมีทั้งหมด  ซึ่งมี
ลักษณะพิเศษส าหรับใช้ฉีกเนื้อ  หรือใช้เป็นเครื่องมือในการฉีกต้นไม้เพ่ือหาแมลงถิ่นอาศัยของหมีหมากระจายอยู่ในจีน  อินเดีย  
และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และในป่าฝนเขตร้อนต่ า 
 หมีหมามีประสาทรับรู้ในการดมกลิ่นที่ดีมาก  และหูใช้ฟังได้ดีมากเช่นกัน  ปีนต้นไม้เก่ง  ออกหากินกลางคืน  ซึ่งกินได้
ทั้งพืชและสัตว์  เช่น แมลง น้ าหวานจากพืช ผลไม้ น้ าผึ้ง กิ้งก่า สัตว์ฟันแทะ และส่วนอ่อนๆ ของต้นปาล์ม  แม้ว่าจะเป็นหมีที่มี
ขนาดเล็กที่สุด  แต่อาจจะดุร้ายที่สุด  สามารถโจมตีโดยปราศจากการยั่วยุ  การเผชิญหน้าใกล้ๆ ก็เป็นอันตรายได้  (มีอายุยืนถึง 
30 ปีในสวนสัตว์)หมีหมาโตเต็มที่พร้อมผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ 3 - 5 ปี  ตั้งท้องนาน 95 - 100 วัน  ปกติตกลูก 1 - 3 ตัวต่อครอก 
 
Sun bear 
 Next animal is Sun bear that you can see on your both hand sides. 
 The Sun bear is a bear found primarily in the tropical rainforests of Southeast Asia.  Males tend to 
be larger than females.  They weigh between 30 and 60 kg. 
 The Sun bear’s claws appear like hook.  And their teeth are so big with strong jaws, helping them 
tear at tree to get insects easily. 
 They have large paws with naked soles, probably to assist in climbing.  Their inward - turned feet 
make their walk pigeon - toed, but they are the excellent climber.  They have small, round ears and black 
nose. 
 Sun bear have black, short and sleek fur, except on the chest where can be found white U - shape.  
Some people think that the white U - shape look very similar to raising sun or setting sun, maybe their 
name ”Sun bear” come from this symbol. 
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หมูป่า (Wild Boar) 
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หมูป่า (Wild Boar)  หมูป่า คือ บรรพบุรุษของหมูบ้าน  ค าว่า “boar”  ใช้เรียกตัวผู้ที่โตเต็มวัย  และค าว่า “sow”  
ส าหรับตัวเมีย  หมูป่ามีล าตัวยาว  ขาสั้น  และหัวใหญ่อยู่บนคอสั้น  ในลูกหมูป่าจะมีสีแทนและมีลายแถบสีจางที่ชัดเจน  ตัวผู้มี
เขี้ยว  ตัวเมียไม่มี  จมูกแข็งแรง  ซึ่งช่วยในการขุด  มีประสาทสัมผัสด้านการดมกลิ่นดีมาก  ช่วยให้หาอาหารที่อยู่ในดินได้  แต่
สายตาไม่ค่อยดี  ประสาทหูดีมาก  หูมีลักษณะตั้งตรง  ไม่ห้อยลงเหมือนหมูที่อยู่ในฟาร์ม  มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  เรียกว่า 
“Sounders”“ซาวน์เดอร์ส”  จ านวน 20 ตัว และเคยพบถึง 50 ตัว 
 หมูป่าชอบอาศัยในป่าใกล้ล าธาร  หรือหนองน้ า  ในพ้ืนที่ทั่วยุโรปตอนกลางแถบเมดิเตอร์เรเนียน  รวมไปถึงเอเชียไป
ทางใต้ถึงอินโดนีเซีย  และอ่ืนๆ 
 หมูป่าทั้งตัวผู้และตัวเมียถึงวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 18 เดือน  ตั้งท้องนาน 115 วัน  ให้ลูกปีละ 3 ครอก  ครอกละ 3 - 12 
ตัว  และจะอยู่กับแม่จนกระทั่งแม่มีลูกใหม่  หย่านมภายหลังอายุ 3 เดือน  เมื่ออายุครบ 1 ปี ลูกหมูจะโตเต็มที่และมีขนสีด ามี
อายุยืน 15 - 20 ปี 
 
Wild boar 
 Wild boar or wild hog are ancestor of domestic pig.  It is native to central Europe and Asia.        
 Adult boars are average 120 - 180 cm in range.  They weigh 50 - 90 kg.  Only in male have canine 
teeth about 20 cm out from the mouse function as weapon and tools.  A new born piglet is different from 
the adult because they have white striped on their body look like water melon which help them hiding 
from predator.   
 Wild boars are main food source for tiger in the regions where they group together.  Tiger typically 
follow boar’s herd and pick off the weak or sick ones.  
 

  

กวางแซมบ้า (Sambar deer) 
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กวางแซมบ้า (Sambar deer)  กวางแซมบ้า  เป็นชื่อเรียกพ้ืนเมืองของกวางเอเชีย  ที่มีสีน้ าตาลด า  รูปร่างใหญ่และ
มีขนแผงคอ  กวางแซมบ้าในตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย และมีแผงคอหนาแน่น กวางแซมบ้ามีความสูงถึงไหล่ 102 - 160 
ซม.  น้ าหนักประมาณ 272 กก. 
 กวางแซมบ้าอินเดีย  อาศัยอยู่มากในเอเชียใต้  ในแผ่นดินของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(เมียนมาร์ ไทย อินโดจีน แหลม
มาลายู)  ทางใต้ของจีน  ไต้หวัน  เกาะสุมาตราและบอร์เนียวของอินโดนีเซีย  และยังได้ถูกน าไปเลี้ยงในออสเตรเลีย  ที่มีการล่า
สัตว์เป็นนักกีฬาในอเมริกาและนิวซีแลนด์ 
 กวางแซมบ้า  เป็นสัตว์ที่มีกิจกรรมเวลากลางคืน  พักผ่อนในตอนกลางวันในป่าหนาแน่น  หากินโดยเล็มใบไม้  ชอบอยู่
ใกล้กับแหล่งน้ าและยังว่ายน้ าเก่งอีกด้วย  ในตัวผู้ชอบอยู่ตามล าพัง  และดุร้ายมากระหว่างฤดูผสมพันธุ์  ในขณะที่ตัวเมียจะอยู่
รวมกัน  โดยเฉพาะตัวที่ยังโตไม่เต็มวัย  ซึ่งยังต้องพ่ึงพาตัวเมีย  ประมาณ 8 ตัว  และจะร่วมเดินทางไปด้วยกันกวางแซมบ้าจะมี
อายุยืนในสถานเลี้ยงนาน 26 ปี  และอายุยืนนานในธรรมชาติ 20 ปีผสมพันธุ์ปีละครั้ง และไม่มีฤดูผสมพันธุ์ที่แน่นอน ตั้งท้อง
นาน 8-9 เดือน ตกลูกครั้งละ1-2 ตัวต่อครอก 
 
Sambar deer 
 Sambar deer is the common name for several large dark brown and maned Asian deer, particularly 
for the Indian species.  The coat is dark brown with chestnut marks on the rump and underparts.        
 Sambars are primarily browzers that live in woodlands and feed mainly on coarse vegetations, 
grasses and herbs.  They are diurnal animals who live in herds of 5 - 6 members, grazing on grass, sprigs, 
fruit and bamboo buds.   
 Sambars commonly mate from September to January.  Males defend rutting territories and attempt 
to attract females by vocal and nasal displays.  The gestation period for females is around 9 months with 
one fawn born at a time.  
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กวางดาว (Spotted deer) 

 
กวางดาว (Spotted deer)รู้จักกันในอีกชื่อว่า Chital หรือ Cheetalหรือ Axis deer  เป็นกวางซึ่งส่วนใหญ่อาศัยใน

พ้ืนที่ที่เป็นป่าไม้ของศรีลังกา  บังคลาเทศ  และอินเดีย  ในตัวผู้จะมีการผลัดเขาทุกปี  ปกติมี 3 กิ่ง  และโค้งเป็นรูปพิณ  อาจ
ยาวถึง 75 ซม. 
 กวางดาวอาศัยอยู่ในป่าที่หนาแน่นใน Hindustan ของอินเดีย  และศรีลังกา  ต่อมาได้ถูกมนุษย์น าไปในหลายพ้ืนที่ เช่น 
ในออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  สหรัฐอเมริกา(เท็กซัส)  อเมริกาใต้  และยุโรป 
 กวางดาวชอบอยู่ใกล้แหล่งน้ าในที่ราบ  และพ้ืนที่ที่เป็นเนินปกคลุมด้วยป่าเบญจพรรณ  ในป่าไม้พุ่มมีหนาม  หรือป่าไม้
ไผ่  และในทุ่งหญ้าแห้งแล้ง 
 พฤติกรรมทั่วไปของกวางดาว คือ จะตื่นตัวในช่วงเช้าตรู่และตอนพระอาทิตย์ตกดิน  ส่วนในช่วงที่อากาศร้อน  ตอน
กลางวันเป็นเวลาพักผ่อน  โดยกวางดาวส่วนใหญ่กินหญ้าและพืช  รวมไปถึงกินเขาของตัวเองที่หลุดออกมาด้วย  มีอายุยืน 20 - 
30 ปีการขยายพันธุ์นั้น  กวางดาวสามารถผสมพันธุ์ปีละครั้ง ตั้งท้องนาน 7 เดือนครึ่ง ตกลูกครั้งละ 1 ตัว 
 
Axis deer 
 Axis deer or spotted deer is a deer which commonly inhabits wooded regions of Sri Lanka, Nepal, 
Bangladesh and India.        
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 They can live in large number in dense forest and open grassland.   
 Their coat is reddish brown with white spots.  Just only males have three - tines grow on each 
antler.  And the antler shed every years. 
 In captivity this animal is very easy to approach.  And they have very good sense of small to help 
them keeping away from predator. 
 Axis deers eat grasses and vegetation but also eat their antlers as a source of nutrients.  Their 
lifespan is around 20 - 30 years.  
 

เสือโคร่งเบงกอล (Bengal Tiger) 
 

 
 

เสือโคร่งเบงกอล (Bengal Tiger)  เสือโคร่งเบงกอล  รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า Royal Begal Tiger  เป็นชนิดย่อยหนึ่ง
ของเสือ  ส่วนใหญ่พบในอินเดีย  บังคลาเทศ  อีกทั้งยังพบในเนปาล  ภูฐาน  เมียนมาร์  และภาคใต้ของธิเบต  ซึ่งเสือโคร่งเบ
งกอลยังเป็นสัตว์ประจ าชาติของอินเดียและบังคลาเทศด้วย 
 เสือโคร่งเบงกอล  ถือว่าเป็นเสือชนิดใหญ่  โดยตัวผู้วัดได้ยาวถึง 275 - 310 ซม.  มีน้ าหนักตัวปกติระหว่าง 180 - 275 
กก.  และหนักเฉลี่ย 200 - 236 กก. 
 ปกติชอบอยู่ตามล าพังแต่บางครั้งก็จะร่วมเดินทางด้วยกันประมาณ 3 - 4 ตัว  ล่าสัตว์ในเวลากลางคืน  และตื่นในตอน
กลางวันด้วย  เสือโคร่งเบงกอลจะฆ่าเหยื่อโดยใช้พลังที่มากกว่ากับเหยื่อ  และท าอันตรายอย่างรุนแรงต่อเส้นประสาทที่กระดูด
สันหลัง  หรือใช้วิธีกัดเหยื่อขนาดใหญ่ที่คอให้ขาดลมหายใจ 
 เสือโคร่งเบงกอล  เป็นนักว่ายน้ าเก่ง  มักจะซุ่มโจมตีเหยื่อที่ก าลังกินน้ าหรือว่ายน้ า  หรือไล่เหยื่อที่ ล่าถอยลงน้ า  
สามารถปีนต้นไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ไม่คล่องเหมือนเสือดาว  ซึ่งมีขนาดตัวเล็กกว่า 
 เสือโคร่งเบงกอลเคยฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น ช้างตัวผู้มาแล้ว  และสามารถกินเนื้อถึงประมาณ 30 กก. ต่อครั้ง  และไม่
ต้องกินไปอีกหลายวัน 
 ตั้งท้องนาน 3 เดือนครึ่ง  ตัวเมียให้ลูก 1 ครอก ทุก 2 - 3 ปี  อายุยืนเฉลี่ย 10 - 12 ปี  ในตัวผู้  และตัวเมียมีอายุยืน
กว่า  ซึ่งในสถานเลี้ยงดูสามารถมีอายุยาวถึง 30 ปี 
 
Bengal tiger 
 And the tiger on our right hand side here is Bengal tiger.  
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 The Bengal tiger or Royal bengal tiger is a subspecies of tiger primarily found in India and 
Bangladesh. 
 They are also found in parts of Nepal, Bhutan, Burma and Southern Tibet. 
 This tiger is regarded as the second largest subspecies after the Siberian tiger. 
 However a recent study suggests that maybe this subspecies could be, on average, the largest of 
tigers.  The average weight is 222 kg and can be 235 kg.  Tiger and lion are different by size and behaviour; 
the tigers are bigger than lion and they do not live in prides as lions do. 
 They do not live as family units because the male plays no part in his baby’s keeping.  This tiger is 
very strong they can kill and eat even big animal like bull elephant, human, crocodiles and also black bear 
and sloth bear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสือโคร่งอินโดจีน (Indochinese Tiger) 
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เสือโคร่งอินโดจีน (Indochinese Tiger)  เสือโคร่งอินโดจีน  มีลักษณะคล้ายเสือโคร่งเบงกอลมาก  แต่เล็กกว่า  ตัว
สั้นกว่าและสีทึบกว่า  ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้  เสือโคร่งอินโดจีนมีพละก าลังมาก  สามารถกระโดดข้างรั้วสูง 3 เมตร  ฆ่าลุก
วัวและกระโดดข้ามกลับพร้อมกับคาบลูกวัวหนัก 60 กก. ไว้ในปากได้ 
 เสือโคร่งอินโดจีน  อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง  อีกทั้งยังพบในเมียนมาร์  จีนตอนใต้  เขมร  ลาว  และ
เวียดนาม  อาศัยอยู่ในป่าที่ห่างไกล  ในพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาเล็กๆ และเขาใหญ่  ถูกลอบล่าในพ้ืนที่อยู่อาศัยและได้หายไปจากเขต
สงวนบางแห่งในเขมร  และประเทศไทยเมื่อสิบปีที่ผ่านมา 
 
Indochinese tiger 
 Tiger is the biggest animal in the cat family.  The one that you see here is Indochinese tiger.  The 
Indochinese tiger or Corbett’s tiger found in Cambodia, China, Laos, Burma, Thailand and Vietnam.Only one 
species occur in Thailand 
 The average male Indochinese tiger is approximately 2.74 m long and weighs about 180 kg.  Large 
individuals can weigh well over 250 kg.  The average female Indochinese tiger is approximately 2.44 m in 
length and weighs about 115 kg. 
 Indochinese tigers live in secluded forests in hilly to mountainous terrain, the majority of which lies 
along the borders between countries.  Mother tigers give birth to 2 or 3 cubs at a time. 
 Indochinese tigers prey mainly on medium - and large - sized wild ungulates Sambar deer, wild pigs, 
serow and large bovids such as banteng and juvenile gaur comprise the majority of Indochinese tiger’s diet. 

  

 
เสือโคร่งสีทอง (Golden tabby tiger) 
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เสือโคร่งสีทอง (Golden tabby tiger)เป็นเสือโคร่งที่เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของสีขนโดยยีนส์ด้อยโดยที่มนุษย์

เป็นผู้เพาะพันธุ์ขึ้น  พวกมันไม่ใช่เสือโคร่งสายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใดเช่นเดียวกันกับเสือโคร่งขาว ตัวเลขที่ยังไม่ยืนยันชัดเจนถึง
จ านวนเสือโคร่งสีทองในปัจจุบันนี้คือประมาณ 30 ตัว พวกมันไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ บางครั้งถูกเรียกว่า Strawberry 
tiger เพราะสีขนที่คล้ายเฉดสี บลอนด์สตรอเบอรี  ลายพาดกลอนของพวกมันมีสีซีดจางกว่าปกติซึ่งบางตัวอาจจางลงมากจน
เหมือนเป็นจุดหรือป้าน เสือโคร่งสีทองอาจดูมีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มันมีขนฟูนุ่มกว่าเสือโคร่งปกติญาติๆของพวกมัน
นั่นเอง 

เคยมีบันทึกกล่าวถึงเสือโคร่งสีทองป่าในประเทศอินเดีย ย้อนไปในช่วงต้นทศวรรษที่19 มีข้อสังเกตว่าเสือโคร่งกลุ่ม
เล็กๆที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่มีสภาพของดินเป็นดินเหนียวสูง มีแนวโน้มในการปรับเปลี่ยนสีขนไปอย่างช้าๆ  สีที่ผิดแปลกไปนี้ช่ว ย
เอ้ือให้พวกมันพรางตัวได้เป็นอย่างดี แต่ก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีที่ไม่ได้รับการพิสูจน์แต่อย่างใด อย่างไรก็ดีการผสมพันธุ์กันเองใน
กลุ่มเล็กๆของเสือโคร่งพวกนี้อาจเป็นเหตุให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้สีขนเปลี่ยนไป 

เสือโคร่งสีทองอาจเกิดมาในครอกเดียวกันกับเสือโคร่งที่ไม่มีลายหรือแทบไม่มีลาย สิ่งนี้เกิดขึ้นจากการจับคู่กันในล าดับ
ที่เหมาะสมของของลักษณะทางพันธุกรรมในวงกว้างของเสือโคร่งปกติกับเสือโคร่งขาว การกลายพันธุ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่จะพบใน
เสือโคร่งขาวเท่านั้น แต่อาจมีแฝงอยู่ในเสือโคร่งปกติด้วย 

ลูกเสือโคร่งสีทองตัวแรกท่ีเกิดในสถานเพาะเลี้ยง เกิดในปี1983 โดยการผสมพันธุ์กันระหว่างเสือโคร่งเบงกอลสีปกติ ใน
รัฐฟลอริดา 

 
Golden tiger 
 A golden tiger, golden tabby tiger or strawberry tiger is a tiger with a color variation caused by a 
recessive gene. The coloration is a result of captive breeding and does not occur in the wild. Like the white 
tiger, it is a color form and not a separate species. 
No official name has been designated for the colour. It is sometimes referred to as the strawberry tiger due 
to the strawberry blonde coloration. Their striping is much paler than usual and may fade into spots or 
large prominent patches. Golden tigers also tend to be larger and, due to the effect of the gene on the hair 
shaft, have softer fur than their orange relatives 

จระเข้น ้าจืด (Siamese Crocodiles) 
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จระเข้น ้าจืด 

จระเข้ จัดเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมด 4 กลุ่ม สืบสายพันธุ์ยาวนานมาตั้งแต่
ยุคจูราสสิคและครีเทเซียสจนถึงยุคปัจจุบัน คงลักษณะโบราณทางด้านกายวิภาคเกือบทั้งหมดของร่างกาย ตั้งแต่ปลายจมูกจรด
ปลายหาง ไม่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้แตกต่างไปจากบรรพบุรุษในยุคโบราณ แบ่งออกได้เป็น 13 ชนิด พบได้ในเขตอบอุ่น
และเขตร้อนของทุกทวีปทั่วโลก หนึ่งในนั้นคือจระเข้น้ าจืด หรือจระเข้สยาม ซึ่งในสมัยอดีตพบได้มาในสยามหรือประเทศไทยใน
ปัจจุบัน 

จระเข้ทุกสายพันธุ์มโีครงสร้างเหมือนกันโดยรวมคือ มีหัวกับล าตัวขนานไปแนวเดียวกัน ส่วนกะโหลกจะแบนลง มีปาก
ยาวเป็นเอกลักษณ์ มีขากรรไกรที่แข็งแรงรวมถึงฟันที่แหลมคม ฟันเหล่านี้ถ้าหากหักหลุดออกไปสามารถงอกออกมาได้ใหม่ มีลิ้น
ที่หนาใหญ่ติดอยู่กับผนังปากล่าง ส่วนปลายจมูกเป็นก้อนนูนสูงขึ้นเป็นช่องเปิดของรูจมูกเรียกว่าก้อนขี้หมา สามารถปิดเปิดได้ 
ในขณะด าน้ ารูจมูกจะปิดสนิทเพ่ือป้องกันไม่ให้น้ าเข้าจมูก ดวงตาตั้งอยู่บนยอดของหัวช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้น หนังตาชั้นที่3
เป็นม่านตาใสปิดไปด้านข้างช่วยป้องกันตาขณะด าน้ าได้เป็นอย่างดี  รูปร่างปกคลุมด้วยผิวหนังแข็งแรง ลักษณะคล้ายเกราะคลุม
ตัว มีเกล็ดซึ่งมีลักษณะเป็นกระดูกแข็งปกคลุมส่วนหลัง ขา และหาง  ส่วนหนังด้านท้องจะมีลักษณะอ่อนนิ่ม แต่มีความเหนียว
มาก  โคนหางเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่และแข็งแรงเรียกว่า "บ้องตัน" ใช้ในการฟาดเพ่ือป้องกันตัว หางแบนยาวใช้โบกว่ายน้ า
ลักษณะคล้ายใบพาย  มีขา 4 ขา โดยคู่หน้ามีขนาดเล็กและสั้นกว่าคู่หลัง ขาหลังมีความแข็งแรงมากใช้ยันตัวในการเดินหรือการ
ปีนป่าย ขาของจระเข้ใช้ส าหรับเดินเท่านั้น ขณะว่ายน้ าขาทั้ง 4 ข้างจะพับแนบไปข้างล าตัว ขาหน้ามีนิ้วเท้าข้างละ 5 นิ้วแยก
ออกจากกัน ปลายนิ้วเท้ามีเล็บหนา ยาวงุ้ม ส่วนขาหลังมีนิ้วเท้าข้างละ 4 นิ้วและมีพังผืดยึดระหว่างนิ้ว ส่วนของพังผืดนี้ช่วยให้
จระเข้พยุงตัวในลักษณะการว่ายน้ าช้าๆได้  ลักษณะที่เด่นชัดของจระเข้น้ าจืดคือ มีเกล็ดท้ายทอย 4 เกล็ด จระเข้น้ าเค็มไม่มี
เกล็ดท้ายทอย ส่วนพังผืดนิ้วเท้าหลังจะมีเพียงบางส่วนไม่ยาวจรดปลายน้ าเหมือนจระเข้น้ าเค็ม  จระเข้น้ าจืดมีขนาดปานกลาง
ค่อนไปทางใหญ่ คือยาวประมาณ 3-4 เมตร 

จระเข้น้ าจืดในสภาพธรรมชาติมักอยู่เดี่ยวๆ อาศัยตามแหล่งน้ าจืดต่างๆที่มีกระแสน้ าไหลเอ่ือยๆหรือน้ านิ่ง มีความลึก
ไม่เกิน 5 ฟุต มีร่มเงาพอสมควร ถ้าอากาศร้อนมันจะแช่อยู่ในน้ ามากกว่าอยู่บนบก แต่ถ้าอากาศหนาวจะขึ้นมานอนผึ่งแดดบน
บกในตอนกลางวัน โดยจะนอนนิ่งอ้าปากกว้างเพ่ือช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายด้วย  จระเข้สามารถรับรู้กลิ่นได้ทั้งบนบกและใน
น้ า ประสาทสัมผัสพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือการรับรู้ทางผิวหนังเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนพื้นดินหรือน้ า  ในการล่าเหยื่อจระเข้จะรอคอย
อยู่นิ่งๆใกล้ริมน้ า เมื่อเหยื่อดื่มน้ าจระเข้จะเข้าจู่โจมทันทีโดยใช้วิธีพุ่งกระโจนขึ้นมางับ หากเหยื่อมีขนาดใหญ่จระเข้จะใช้การลาก
เหยื่อลงไปในน้ าและกดเหยื่อให้ส าลักน้ าตาย จากนั้นจะใช้การสะบัดหัวอย่างรุนแรงจนเหยื่อฉีกเป็นชิ้นๆ หรือใช้วิธีการบิดหมุน
ตัวอย่างรวดเร็วเพ่ือฉีกเนื้อของเหยื่อที่งับอยู่ให้หลุดแล้วกลืนลงไปทั้งก้อน นอกจากนี้แล้วจระเข้ยังกลืนก้อนกรวดหรือก้อนหิน
เข้าไปในกระเพาะเพ่ือช่วยในการบดอาหารด้วย  จระเข้พุ่งกระโจนได้สูงเกือบเท่าช่วงตัว มีประสาทตาและประสาทโต้ตอบที่
รวดเร็ว อีกทั้งยังมองได้รอบทิศเป็นมุม 180 องศา มันจึงสามารถมองเห็นวัตถุเหนือหัวและงับนกที่บินผ่าน หรืออาหารที่คนโยน
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ให้ไว้ได้ก่อนตกถึงพ้ืน พวกมันจะกินอาหารเพียงวันละครั้ง คิดเป็นน้ าหนักประมาณ 3-5% ของน้ าหนักตัว จระเข้ตัวเมียจะวางไข่
ปีละครั้ง เฉลี่ยครั้งละ20-40ฟอง โดยจะขุดหลุมเพ่ือวางไข่บนฝั่ง 

 

Crocodile 
 Crocodiles are large aquatic reptiles that live throughout the tropics in Africa, Asia, America and 
Australia.  They tend to live in fresh water like rivers, lakes, wetlands and brackish water.  These crocodiles 
that you see here, they are flesh water crocodiles.  They are smaller than salt water crocodile.  Crocodiles 
are ambush hunters, waiting for fish or land animals to come close, then rushing out to attack.  Despite 
their appearance of being slow, they are very fast over short distance, even out of water.  Crocodile are top 
predator in their environment.  They grab their preys and drag into water to turn around the preys for 
tearing flesh.  However, crocodile can survive long periods without food and rarely need to go hunting.  
They eat aquatic animals and small mammals.  For the eggs of crocodile, sex is determined by 
temperature.  Male is 31.6 °C besides they are female. 
 Crocodiles like to stay on land to keep warm and they release heat through their months.  They 
often sleep with their mouths open.  This animal is an ancient line age and are believed to be 200 million 
years old.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมนด์โวฟ (Maned Wolf) 
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เมนด์โวฟ (Maned Wolf)Maned Wolf   เป็นสัตว์จ าพวกสุนัขที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้  ลักษณะโดยทั่วไปของ 
Maned Wolf  นั้น  ส่วนด้านหน้าของขนแผงคอที่ตั้งตรงและยาว  จะมีสีด า  และเมื่อถูกรุกรานหรือข่มขู่  จะพองขนแผงคอท า
ให้มีขนาดตัวใหญ่ขึ้น  ส่วนล าตัวแคบ  หูใหญ่และตั้งตรง  ในตัวโตเต็มวัยจะมีความยาวของล าตัวถึง 1 เมตร  เมื่อวัดจากหัวไหล่  
และน้ าหนักประมาณ 20 - 25 กก. 
 ถิ่นที่พบอยู่ในทุ่งหญ้า  และทุ่งหญ้าซาวานา  ป่าละเมาะแห้งแล้ง  พ้ืนที่น้ าขังริมป่าและบริเวณแม่น้ า  เช่น ปากแม่น้ า 
Parnaiba ของบราซิลไปถึง Pampas del Heath ในเปรู  และยังพบในอุรุกวัยและอาร์เจนตินาด้วย 
 Maned Wolf  เป็นสัตว์ผัวเดียวเมียเดียว  และจะช่วยกันปกป้องอาณาเขตร่วมกัน  มักใช้ปัสสาวะในการติดต่อสื่อสาร
กัน  ซึ่งมีกลิ่นที่เด่นชัด  คล้ายกับกลิ่นเบียร์หรือกัญชา  สุนัขชนิดนี้เป็นสัตว์ที่กินทั้งเนื้อและพืช  อาหารของมันได้แก่ ตัวนิ่ ม  
กระต่าย  สัตว์ฟันแทะ  และสัตว์ขนาดเล็ก เช่น ปลา  นก  ไข่นก  สัตว์เลื้อยคลาน  ผลไม้ตามฤดูกาล  และพืชพรรณอื่นๆ 
 ManedWolf  ตั้งท้องนาน 65 วัน  ในสถานเพาะเลี้ยง  ตกลูกครอกละ 1 - 6 ตัว 
 
Maned wolf 
 Maned wolf is the largest dog of South America, like a large fox with reddish fur.  This mammal is 
found in open and semi-open habitats, especially grasslands with scattered bushes and trees in South - 
Eastern Brazil and far South - Eastern Peru.       
 Maned wolf is the tallest of the wild dog.  The adult animal stands almost 1 m tall at the shoulder.  
The long legs probably help them to see above tall grasses of their native habitat.   
 Maned wolf is also known for its distinctive smell, which has named ”Skunk Wolf”.  Both male and 
female maned wolves use their urine to communicate to each other, because they are not in packs.  This 
wolf hunts alone, usually between sundown and midnight.  Wolf will kill its prey by biting on the neck or 
back and shaking it violently if necessary. 
 The maned wolf is good at hunting a small and medium - sized prey, like birds and even fish 
cluding small mammals typically rodents and hares. 

แบล็คบัค (Black Buck) 

 
 

แบล็คบัค (Black Buck)แบล็คบัค  เป็นแอนทีโลฟขนาดเล็กชนิดหนึ่ง  พบทั่วไปในอินเดีย  และยังพบบางส่วนใน
ปากีสถานและเนปาล  ในตัวผู้จะมีเขาที่มีลักษณะเป็นวงรอบ 3 - 4 เกรียว  ยาวถึง 28 นิ้ว  แบล็คบัคเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดชนิด
หนึ่ง  โดยเฉพาะเมื่อวิ่งในที่ราบและสามารถวิ่งได้เร็วในระยะไกลกว่านักล่าทั่วไป 
 มักพบแบล็คบัคอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ป่าเปิด  ทุ่งหญ้า  และพ้ืนที่กึ่งทะเลทราย  ในป่าเบญจพรรณแล้งหรือมีไม้หนาม  
แต่ต้องอาศัยอยู่ในพื้นท่ีที่มีน้ าตลอด 
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 พฤติกรรมของแบล็คบัคนั้น  มักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตั้งแต่ 5 - 50 ตัว  ฝูงของแบล็คบัคมีลักษณะเป็นฮาเร็ม  โดยมีตัวผู้
โตเต็มวัยหนึ่งตัวและตัวเมียโตเต็มวัยจ านวนหนึ่งและลูกๆ  มักออกหากินตอนกลางวันในช่วงฤดูที่มีอากาศเย็น  ถ้าอยู่ในช่วงฤดู
ร้อนจะออกหากินช่วงเช้าตรู่และบ่ายแก่ๆ  นอกจากเวลานั้นจะเป็นเวลาพักผ่อน 
 นิสัยของแบล็คบัคออกจะเป็นสัตว์ที่ข้ีอายและระวังตัวมาก  เมื่อมีอันตรายตัวหนึ่งในฝูงจะกระโดดขึ้นไปในอากาศ  และ
ตัวอ่ืนๆ ในฝูงจะท าตาม หรือบางครั้งตัวเมียก็จะส่งเสียงเตือนฝูงถึงอันตราย มีอายุยืน 10-12 ปี 
 สามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดปี  โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน  และเดือนสิงหาคม - ตุลาคม  ตัวเมียตั้งท้อง
นาน 5-6 เดือน ตกลูกครอกละ 1 ตัว ลูกแบล็คบัคหย่านมเม่ืออายุ 5-6 เดือน และจะอยู่กับแม่ถึง 1 ปี 
 แบล็คบัคมักถูกล่าเพ่ือเป็นกีฬา  เพ่ือเอาเนื้อและหนัง  ถึงแม้ว่าอินเดียจะมีกฎหมายห้ามล่าอย่างเข้มงวดส าหรับสัตว์ที่
ก าลังหายากนี้  แต่ก็ยังมีการลอบล่าเป็นครั้งคราว 
 
Black buck 
 Black buck is an antelope which is mainly found in India, and some parts of Pakistan and Nepal.  
This is one of the fastest land animal who is able to out run any mammals even cheetah.  
 They have been introduced in various parts of the world. Male and female black bucks look 
different, in male the upper body is black and the belly and eye rings are white.  The light - brown female 
is hornless.  The horns can be as long as 79 cm with 3 to 4 spiral turns. 
 The diet of Black buck mostly consists of grasses, it also eats pods, flowers and fruits to supplement 
its diet.  The maximum life span recorded is 16 years and the average is 12 years. 
 
 

ออริกซ์ (Orix) 
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ออริกซ์ (Orix)  ออริกซ์โดยทั่วไปมี 4 ชนิด  แต่ออริกซ์ที่อยู่ในเชียงใหม่เป็นชนิด Gemsbox  ส าหรับลักษณะทั่วไป
ของออริกซ์จะมีเขายาวตั้งขึ้นเกือบตรง  ยาวประมาณ 75 - 120 ซม.  ซึ่งจะมีเขาทั้ง 2 เพศ  แต่เขาในตัวเมียจะเล็กกว่า  แต่
ความยาวของเขาจะเท่าๆ กัน  ส่วนล าตัวยาว 160 - 190 ซม.  ความสูงถึงไหล่ 110 - 120 ซม.  และหนัก 150 - 200 กก. 
 ออริกซ์ท้ังหมดอาศัยอยู่ตามธรรมชาติในอัฟริกาตะวันออกและใต้  และมีการน าไปเลี้ยงในรัฐเท็กซัสและนิวเม็กซิโกของ
สหรัฐอเมริกา 
 ส าหรับพฤติกรรมของออริกซ์นั้น  ในตัวผู้ที่ไม่สร้างอาณาเขตของตนเอง  จะอาศัยอยู่ในกลุ่มกับตัวเมียและลูกๆ  ออ
ริกซ์จัดว่าเป็นแอนทีโลฟที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่มีอาหารน้อย  อยู่กระจัดกระจาย  ความร้อนสูง  และมีน้ าน้อย
หรือไม่มีน้ าเลย  ส่วนช่วงเวลาที่ออริกซ์ออกหากินนั้น  มักจะเป็นตอนเช้าตรู่  และตอนบ่ายแก่ๆ อาหารของออริกซ์ ได้แก่ หญ้า
หยาบ  และเล็มใบไม้จากไม้พุ่มหนาม 
 ออริกซ์ตัวเมียพร้อมผสมพันธุ์ที่อายุ 1.5 - 2 ปี  ตั้งท้องนาน 8.5 - 10 เดือน  ตกลูกครั้งละ 1 ตัว  โดยตัวเมียเป็นสัด
ทันทีกลังจากตกลูกแล้ว  และการที่เป็นสัดบ่อยๆ  ท าให้ตัวเมียมีระยะตกลูกห่างกัน 9 เดือน 
 
Gemsbok or Oryx gazella 
 Gemsbok is a large antelope who is found in arid regions of Africa.  They have long straight horns 
which up to 30 inches, making them formidable weapons and have been found in both sexes but the 
horns of male are often shorter than female.  This animal can survive in the dry environment like space 
food, little water or no water or even Sahara dessert, they can be found as well.   
 Gemsbok can go with out water tar many days or even weeks.  Their diets consist mainly of grasses, 
thorny shrubs, leaves, wild melons, roots and tubers.    
 Gemsbok is gregarious and nomadic in nature, forming group that can range from 50 to 200 
members.  There is not a specific breeding season for gemsbok, female become sexually mature at about 2 
years of age.  The life of gemsbok is 18 years in the wild and up to 20 years in captivity.  
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ออริกซ์เขาดาบ Scimitar oryx or scimitar-horned oryx 
 

 
 

รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือ Sahara oryxเป็นสายพันธุ์ออริกซ์ที่สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ก่อนหน้า
นั้นพวกมันเคยมีการกระจายพันธุ์อยู่ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ทางแถบประเทศเซเนกัล และอียิปต์ ชาวอียิปต์โบราณ
เลี้ยงพวกมันไว้เพ่ือบริโภคและใช้เป็นเครื่องสังเวยแด่เหล่าเทพเจ้า ยังมีการเพาะพันธุ์พวกมันในกรุงโรมโบราณอีกด้วย เขาและ
หนังของพวกมันมีค่ามากในช่วงยุคกลางเป็นเหตุให้พวกมันถูกล่าเป็นจ านวนมาก อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท า
ให้จ านวนของพวกมันลดลงอย่างรวดเร็ว 

ลักษณะทางกายภาพของเจ้าออริกซ์เขาดาบคือเขาที่โค้งยาวไปด้านหลังอันเป็นเอกลักษณ์ทั้ง 2 เพศ แต่เขาของตัวเมีย
จะเรียวกว่า เขาของพวกมันยาวได้ถึง 1-1.2 เมตรเลยทีเดียว เขาท่ีเรียวบางของพวกมันเป็นเหตุให้หักง่าย ซึ่งต านานของม้ามีเขา
ยูนิคอร์นก็อาจมีต้นก าเนิดมาจากการที่คนในอดีตเห็นเจ้าออริกซ์ที่เขาหักออกไปนั่นเอง  ออริกซ์เขาดาบมีความสูงจากกีบเท้าถึง
ช่วงไหล่ไม่ต่ ากว่า 1 เมตร ความยาวตั้งแต่ส่วนหัวจนถึงโคนหางประมาณ 1.4 - 2.4 เมตร และส่วนหางยาวประมาณ 45 – 60 
เซนติเมตร พวกมันมีขนที่ล าตัวและขาเป็นสีขาว ส่วนคอจะเป็นสีน้ าตาลแดง มีแถบสีด าที่หน้าไล่ตั้งแต่หน้าผากไปจนถึงจมูก  ลูก
ออริกซ์เขาดาบเมื่อเกิดมาจะมีสีขนออกเหลืองและยังไม่มีลายแถบบนหน้า  ขนสีขาวของพวกมันช่วยในการสะท้อนแสงอาทิตย์
และรังสีความร้อนในทะเลทรายได้เป็นอย่างดี  กีบเท้าจะมีขนาดใหญ่และแผ่คล้ายจานท าให้พวกมันสามารถเคลื่อนที่บนพ้ืน
ทรายได้ดี  อีกทั้งพวกมันยังมีกลไกในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้ขึ้นสูงได้ถึง 46.5 องศาเซลเซียส เพ่ือป้องกันน้ าระเหย
ออกจากตัวได้อีกด้วย 

ออริกซ์เขาดาบเป็นสัตว์สังคม เดินทางกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ 2 – 40 ตัวต่อฝูงโดยมีจ่าฝูงเป็นตัวผู้ พวกมันออกหากินตั้งแต่
ช่วงกลางวันจนถึงพลบค่ า ตัวผู้มักต่อสู้กันเสมอแต่ไม่ถึงกับยืดเยื้อและรุนแรงมากนัก อาหารของพวกมันคือหญ้าหยาบ รากไม้ 
ใบไม้ พืชสมุนไพร พวกมันเริ่มเข้าสู่ช่วงเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้ 1.5 - 2 ปี โดยมีระยะตั้งท้องไม่เกิน 332 วัน 
ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ออริกซ์เขาดาบในสถานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ในประเทศเซเนกัล ตูนิเซีย และโมรอคโค โดยได้รับ
การสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ และได้มีการปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติเป็นชุดแรกในปี 2016 นี้เอง 
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Scimitar oryx 
 The scimitar oryx or scimitar-horned oryx (Oryx dammah), also known as the Sahara oryx, is a 
species of Oryx extinct in the wild since 2000. It formerly inhabited all of North Africa. It has a long 
taxonomic history since its discovery in 1816 by Lorenz Oken, who named it the Oryx algazel. This spiral-
horned antelope stands a little more than 1 metre (3.3 ft) at the shoulder. The males weigh 140–210 kg 
(310–460 lb) and the females weigh 91–140 kg (201–309 lb). The coat is white with a red-brown chest and 
black markings on the forehead and down the length of the nose. The calves are born with a yellow coat, 
and the distinguishing marks are initially absent. The coats change to adult coloration at 3–12 months old. 

The scimitar oryx was once widespread in northern Africa. Its decline began as a result of climate 
change, and later it was hunted extensively for its horns. Today, it is bred in captivity in special reserves in 
Tunisia, Morocco and Senegal. The scimitar oryx was domesticated in Ancient Egypt and is believed to have 
been used as food and sacrificed as offerings to gods. Wealthy people in Ancient Rome also bred them. 
The use of their valuable hides began in the Middle Ages. The unicorn myth may have originated from 
sightings of a scimitar oryx with a broken horn. 
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เสือโคร่งไซบีเรีย Siberian tiger (Amur tiger) 
 

 
 

เสือโคร่งไซบีเรียเป็นชนิดย่อยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีสีสว่างที่สุด เคยมีรายงานว่าวัดขนาดได้ถึง 13 ฟุตจากปลายจมูก
ถึงปลายหาง หนักถึง 360 กิโลกรัม มีขนที่คอ หลัง และท้องฟูยาวกว่าชนิดย่อยอ่ืน ๆ เพราะอยู่ในเขตหนาว 

เป็นสัตว์ที่อยู่อาศัยในเขตหนาวมีหิมะปกคลุม พบแถบไซบีเรียบริเวณตอนเหนือของประเทศเกาหลีเหนือและจีน 
ตะวันออกเฉียงใต้ของรัสเซีย พบในพ้ืนที่ป่า Temperate woodland ป่าสนเขาในเขตหนาวในธรรมชาติจ านวนลดลงมาก ล่า
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นอาหาร ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดกลางและขนาดเล็กจะกัดที่บริเวณหลังคอ แต่ถ้าเป็นสัตว์ขนาด
ใหญ่ เช่น กวางป่า กระทิง วัว จะกัดที่บริเวณคอหอย ปกติเสือ 1 ตัวจะกินเนื้อประมาณ 25 -35 กิโลกรัม อ่ิมไปประมาณ 4-6 
วัน ถ้าตัวเมีย 1 ตัว เลี้ยงลูก 2 ตัว จะล่าสัตว์ที่น้ าหนักตัว 100 กิโลกรัมอ่ิมได้ 2 วัน 

เสือโคร่งเป็นสัตว์ที่อยู่อาศัยตามล าพัง และจะอยู่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในช่วงผสมพันธุ์ตัวผู้มักไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการดูแลลูก 
ตัวเมียตั้งท้องนานประมาณ 100-120 วัน ออกลูกครั้งละ 1-3 ตัว เฉลี่ย 2 ตัว เลี้ยงลูกจนลูกอายุประมาณ 18-30 เดือน ลูกเริ่ม
กินอาหารที่เป็นเนื้อ มื้อแรกอายุประมาณ 2 เดือน และเริ่มล่าอาหารได้เองอายุประมาณ 18-20 เดือน 
Siberian tiger (Amur tige) 
 The Siberian tiger (Pantheratigrisaltaica), also known as the Amur tiger, is a tiger subspecies inhabiting 
mainly the SikhoteAlin mountain region with a small population in southwest Primorye Province in the 
Russian Far East. The Siberian tiger once ranged throughout all of Korea, north-eastern China, Russian Far 
East, and Eastern Mongolia. In 2005, there were 331–393 adult and subadult Amur tigers in this region, with 
a breeding adult population of about 250 individuals. The population had been stable for more than a 
decade due to intensive conservation efforts, but partial surveys conducted after 2005 indicate that the 
Russian tiger population was declining. By 2015, the Siberian tiger population had increased to 480–540 
individuals in the Russian Far East, including 100 cubs.[2][3] A more detailed census revealed a total 
population of 562 wild Siberian tigers in Russia.[4] 

The Siberian tiger and Bengal tiger subspecies rank among the biggest living cats. An average adult 
male Siberian outweighs an average adult male lion by around 45.5 kg (100 lb) A comparison of data on 
body weights of Siberian tigers indicates that up to the first half of the 20th century both males and 
females were on average heavier than post-1970 ones. Today's wild Siberian tigers are smaller than Bengal 
tigers. Their reduced weight as compared to historical Siberian tigers may be due to a combination of 
causes: when captured, they were usually sick or injured and involved in a conflict situation with people.  
Results of a phylogeographic study comparing mitochondrial DNA from Caspian tigers and living tiger 
subspecies indicate that the common ancestor of the Amur and Caspian subspecies colonized Central Asia 
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from eastern China via the Gansu−Silk Road corridor from eastern China, and then subsequently traversed 
Siberia eastward to establish the Amur tiger population in the Russian Far East. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสือขาว (White Tiger) 
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เสือขาว (White Tiger)  เสือขาวไม่ใช่เสือเผือก  เพราะเสือเผือกจะต้องไม่มีสีใดๆ หรือไม่มีลายแถบนอกจากสีขาว  
ขณะที่เสือขาวมีขนสีขาวคาดด าหรือน้ าตาล  มีตาสีฟ้า  ซึ่งเสือเผือกจะมีตาเป็นสีแดง  ส่วนจุดเด่นอ่ืนของเสือขาวคือจะมีจมูก
และฝ่าเท้าสีชมพู  ความจริงแล้วเสือขาวก็คือเสือโครงเบงกอลที่มียีนส์ขนสีขาวแทนสีส้มนั่นเอง  แต่อย่างไรก็ตามเสือโคร่งขาวได้
สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของอินเดียแล้ว  ตัวสุดท้ายที่มีผู้พบเห็นเป็นลูกเสือตัวผู้ที่ถูกจับได้มาจากรีวา  ในตอนกลางของอินเดีย
โดยมหาราชาแห่งรีวาในปี พ.ศ. 2494  มีชื่อว่า โมฮัน  เสือโคร่งขาวเกือบทั้งหมดมีอยู่ในสวนสัตว์  และแหล่งเพาะเลี้ยงต่างๆ ทั่ว
โลก  และเสือโคร่งขาวที่เห็นในปัจจุบันก็ล้วนแต่เป็นลูกหลานของโมฮันทั้งสิ้น 
 ชาวป่าอินเดียเชื่อว่าเสือโคร่งสีขาวเป็นพญาเสือและเป็นเทพเจ้าผู้ทรงพลัง  ดังนั้น จึงนิยมล่าเอาส่วนต่างๆ ของร่างกาย
เสือขาว  เช่น หนวด  หนังหน้าผาก  หนังส่วนไหล่ (เพ่ือน ามาเป็นผ้าคลุมไหล่ของหัวหน้าเผ่า)  เล็บ  เขี้ยว  หาง  มาเป็น
เครื่องรางของขลัง  จนเป็นสาเหตุให้เสือขาวสูญพันธุ์ในที่สุด 
 ในอดีต  เคยมีเสือโคร่งอยู่เป็นจ านวนมาก  ในป่าไม้และทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์  อาณาเขตของมันไกลถึงชายฝั่งมหาสมุทร
อาร์กติก  ซึ่งแสดงถึงอาณาเขตที่กว้างขวางกว่าในปัจจุบันมาก  มีนิสัยขี้ร้อน  ชอบอยู่กับน้ าและอาศัยอยู่ในป่าลึกที่เย็นชื้นใน
เวลากลางวัน 
 ในสภาพการเพาะเลี้ยงเสือขาวอาจมีอายุยืนถึง 20 ปี  จะตกลูกครั้งละ 3 - 4 ตัว  ลูกของเสือขาวที่มีขนสีเหลืองเรียกว่า 
พันทางแต่ก็มีพันธุกรรมของเสือขาวอยู่ในเลือด  ดังนั้น ลูกรุ่นต่อมาจึงมีโอกาสเป็นสีขาวได้เช่นกัน 
 
White tiger 
 A white tiger is bengal tiger with a recessive gene that makes the pale coloration.  So they can be 
called snow - white or ”pure white” but white tigers are not albinos; true albino tiger would not have 
stripes.  They have a pink nose, pink paw pads, ice - blue eyes, and white to cream - coloured fur with 
black or chocolate - coloured stripes.  In medical problem, it’s also said, white tigers are from inbreeding 
procession; mother with son and father with daughter give the poor gene like this.  There is one thing sticks 
in the poor gene of this animal is cross - eyes, sway back and leak dental pad.  Some have wounded and 
it’s hard to cure as well.  
 Currently, several hundred white tigers are in captivity worldwide with about 100 of them in India 
and their numbers are on the increase.  In the world, there are 250 white tiger.  In CNS, there are 12 
individuals white tigers.  There are 2 in Predator prowl zone and you can see 2 more in Jaguar trail.  
However, if you’d like to see baby white tiger, you can go to photo corner. 
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สุนัขจิ งจอกสีทอง (Golden Jackal) 
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สุนัขจิ งจอกสีทอง (Golden Jackal)  ลักษณะทั่วไปของสุนัขจิ้งจอก  จะมีขนหยาบสั้น  สีเหลืองหรือสีทองจาง  

ปลายขนมีสีน้ าตาล  ซึ่งสีของขนจะผันแปรไปตามฤดูกาลและถิ่นที่อยู่อาศัย  อีกทั้งยังมีต่อมกลิ่นบริเวณใบหน้าและทวาร  และ
บริเวณอวัยวะเพศ  ในตัวเมียมีเต้านม 4 - 8 เต้า 
 สุนัขจิ้งจอกอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าซาวานาที่เปิดโล่ง  ทะเลทราย  ทุ่งหญ้าแห้งแล้ง  ทางตอนเหนือและตะวันออกของ
ทวีปอัฟริกา  รวมไปถึงตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป  และเอเชียใต้ 
 พฤติกรรมของสุนัขจิ้งจอกนั้นจะอาศัยอยู่ตามล าพัง  หรือเป็นคู่  หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ คู่ของตัวผู้และตัวเมียจะอยู่ด้วยกัน
ตลอดชีวิต  และจะหวงอาณาเขต  โดยท าเครื่องหมาย  เพ่ือป้องกันแนวเขตไว้  สุนัขจิ้งจอกส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมในเวลา
กลางคืน  แต่ก็อาจมีกิจกรรมตอนกลางวันบ้าง  มักจะล่าเหยื่อจ าพวกสัตว์เท้ากีบที่มีขนาดตัวใหญ่ถึง 4 - 5 เท่าของสุนัขจิ้งจอก  
บางครั้งก็จะล่าลูกๆ ของเหยื่อด้วย  อีกท้ังสุนัขจิ้งจอกมีการได้ยินที่ดีมาก  จึงช่วยในการแยกแยะเหยื่อขนาดเล็กในพงหญ้าได้ 
 บางครั้งสุนัขจิ้งจอกจะตามนักล่า เช่น สิงโต  หรือสัตว์พวกแมวขนาดใหญ่  เพ่ือกินซากสัตว์ของนักล่าเหล่านั้นซึ่งทิ้งไว้  
สุนัขจิ้งจอกมีอายุยืนถึง 16 ปี ในสถานเลี้ยงดู  และ 8 - 9 ปี ในธรรมชาติ 
 ในส่วนของการขยายพันธุ์  สุนัขจิ้งจอกพร้อมผสมพันธุ์เมื่ออายุ 11 เดือน  ตั้งท้องนาน 9 สัปดาห์  ตกลูกครั้งละ 6 - 9 
ตัว  น้ าหนักแรกเกิดประมาณ 200 - 250 กรัม  สุนัขจิ้งจอกสามารถผสมพันธุ์กับสุนัขบ้านอ่ืนๆ ได้  เช่น Siberian Husky  ซึ่ง
ลูกที่เกิดมาจะถูกเรียกว่า sniffer dogs  หรือสุนัขดมกลิ่น 
 
Golden jackal 
 Golden jackal is the largest jackal species in the world found in Europe, Asia and Northern African.  
Eventhough they look so small and cute like the one you see here but in fact they can take down the 
animal that bigger than themselves because the jackal hunt together in a pack.      
 They are feeder with a diet which consists of 54% animal food and 46% plant food.  It is a very 
capital hunter of small to medium sized prey such as rabbits, rodents, birds, insects, fish and monkeys. 
 The hearing is very excellent that they can identify small prey hiding in the bush. 

นกกาบบัว (Painted Stork) 
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นกกาบบัว (Painted Stork)  มีอีกชื่อหนึ่งว่า JanghilหรือDokh  เป็นนกลุยน้ าขนาดใหญ่ในพวกนกกระสาในวงศ์ 
Ciconiidae  มีรูปร่างสูงและเพรียว  สูงประมาณ 90 ซม.  ลักษณะเด่นอยู่ที่ขนด้านในของปีก  มีสีชมพูที่สดใส  เหมือนกลีบ
ดอกบัว  ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนกกาบบัวนั่นเอง  นอกจากนั้นยังมีขาและจงอยปากด้านล่างเป็นสีชมพูอีกด้วย  ทั้งตัวผู้และตัวเมีย  
มีลักษณะเหมือนกัน  แต่ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่า 
 ถิ่นอาศัยพบในพ้ืนที่น้ าขัง  หนองน้ า  และพ้ืนที่น้ าท่วม  พบอยู่ในหลายประเทศ  เช่น อินเดีย  ปากีสถาน  ศรีลังกา  
เขมร  เวียดนาม  และพบเล็กน้อยในประเทศไทย 
 มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ใกล้แหล่งน้ า  รวมกับนกสกุลอ่ืนๆ  โดยจะท ารังขนาดใหญ่บนต้นไม้ใกล้กับริมน้ า  
ซึ่งรังมักท าจากก่ิงไม้และบุด้วยใบไม้  นกกาบบัวสื่อสารกันโดยท าเสียงดังจะใช้จงอยปากกระทบกันหรือการแสดงอารมณ์ที่เห็น
ได้ชัด  เช่น กระพือปีกเข้าหากัน  หรือกางปีกออก  และเมื่อนกกาบบัวมีอายุครบ 18 เดือนแล้ว  นกชนิดนี้แทบจะไม่มีเสียงร้อง
ให้ได้ยินอีกเลย 
 ช่วงฤดูผสมพันธุ์จะเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดฤดูฝน  ตัวเมียออกไข่ 2 - 5 ฟอง  โดยทิ้งตัวผู้  ตัวเมียจะช่วยกันกกไข่นาน 27 
- 32 วัน 
 
Painted stork 
 The painted stork is a tall and slender bird, standing about 3 feet tall.  It is mostly white in colour, 
with black and white markings on its wings and chest feathers.  It also has light pink on its lower back.  Its 
legs are pink also.  Both male and female look the same, though the female is slightly smaller in height.  
Their favorite food is fish, though sometime they eat frogs. 
 This species of stork can be found in the freshwater marshes, ponds and flooded fields of India, 
Pakistan, Sri Lanka, eastern China, Cambodia and Vietnam.  It is also found in small number in Thailand.  It 
is a protected species in this time. 
 Painted storks live together in large colonies near water.  Breeding season for the painted stork is at 
the end of the rainy season.  The female stork lays at 3 to 5 eggs and then the incubation lasts for 27 to 32 
days.  Both parents incubate their eggs and take care of their young.  When the storks are young, they are 
able to make a loud call to attract the attention of their parents, but by the time they are 18 months old 
they are practically voiceless, just like the adult storks. 
 
 



 

WI-SV-009 -2  REV.002  23/09/2559    35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมีควาย (Asiatic Black Bear) 

 
หมีควาย (Asiatic Black Bear)  หมีควาย  ยังมีอีกหลายชื่อ  เช่น Thibetan black bear, Himalayan black bear 

หรือ moon bear  เป็นหมีขนาดกลาง  ขนสีด า  มีเล็บแหลมคม  มีเครื่องหมายรูป “V”  สีขาวหรือสีครีมที่บริเวณหน้าอก
ชัดเจน  อีกทั้ง หมีควายยังมีความใกล้ชิดกับ American black bear  ซึ่งมาจากบรรพบุรุษหมียุโรป  หมีควายมีขาหน้าที่
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แข็งแรงและเล็บที่คม  ซึ่งช่วยให้หมีปีนต้นไม้ได้ดี  โตเต็มที่จะมีความสูง 130 - 190 ซม.  ตัวผู้หนัก 100 - 200 กก.  ขณะที่ตัว
เมียหนัก 50 - 125 กก. 
 หมีควายพบในเอเชียตะวันออก  อัฟกานิสถาน  บังคลาเทศ  ภูฐาน  เขมร  ไทย  จีน  อินเดีย  ญี่ปุ่น  เกาหลีเหนือ  
ลาว  เวียดนาม  มาเลเซีย  เนปาล  ซึ่งมีแหล่งอาศัยอยู่ในพื้นท่ีป่า  ที่เป็นเขาเล็กๆ  และเขาขนาดใหญ่ 
 หมีควายชอบอยู่ตามล าพัง  ยกเว้นแม่ที่จะอยู่กับลูก  เป็นสัตว์หากินกลางคืน  แต่บางพ้ืนที่ก็อาจออกหากินช่วงกลางวัน
ด้วย  แต่ช่วงกลางวันส่วนใหญ่แล้วจะนอนในถ้ าหรือบนต้นไม้ 
 ส าหรับมนุษย์แล้วหมีควายถือว่ามีความดุร้ายมาก  หากท าให้มันตกใจจะโจมตีท าร้ายมนุษย์ได้ทันที  หมีควายมีอายุยืน
กว่า 30 ปีทีเดียวในสวนสัตว์  แต่ในธรรมชาติมีอายุที่ไม่แน่นอน 
 หมีควายโตเต็มวัยพร้อมผสมพันธุ์เมื่ออายุ 3 - 4 ปี  ตัวเมียให้ลูกครั้งละ 3 - 4 ตัว 
 
Asian Black bear 
 The Asia Black bear is a medium size bear found from the east to west of the Asian continents.  This 
bear is mostly found in mountainous areas but also met in lower land as well.  Male black bear weighs 
between 100 - 218 kg and female 50 - 125 kg.  They have black fur with a distinctive white or cream ”V” 
making on the chest which look similar to crescent earn them another nickname for ”Moon Bear”.  They 
are excellent tree climber, their climbing skill help them reach for fruit and nuts in the tree to make up 
their diets.  Asian Black bears are known to eat carrion, sometimes attack live stock and taken when 
available but they still be more vegetarian than the other bears.  This bear has been known to be quite 
aggressive towards human beings.  Although they have been numerous records of bear attack and kill 
human, they still less aggressive than sun bear.  Black bears who live in a tropical areas do not need 
hibernation unlike their relative in the Northern range that need a long sleeping during the winter for 5 
months.  Due to their size and disposition, adult bears have few natural enemies.   
 

หมาป่าเกรวู๊ลฟ์ (Gray Wolf) 

 
 

หมาป่าเกรวู๊ลฟ์ (Gray Wolf)  หรือรู้จักกันในชื่อ Timber Wolf หรือ Wolf เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  และยังเป็น
สมาชิกที่ใหญ่ที่สุดของวงศ์หมาป่า (Canidae)  เป็นสัตว์ที่เต็มไปด้วยพละก าลัง มีหน้าที่คล้ายสุนัข  หางใหญ่เป็นพวง  ขายาว  
และมีเท้าใหญ่  ขนสั้นและแข็ง  ปลายเล็บทื่อช่วยให้จมไปบนพ้ืนที่ลื่นได้ดี  มีหลอดเลือดพิเศษท าให้แผ่นอุ้ งเท้าไม่แข็งตัว  เมื่อ
จมอยู่ในพ้ืนที่เต็มไปด้วยหิมะ  อีกทั้งมีต่อมกลิ่นอยู่ระหว่างนิ้วเท้า  สามารถทิ้งร่องรอยกลิ่นไว้  ช่วยให้หมาป่าตัวอ่ืนๆ ติดตาม
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กลิ่นได้ในพ้ืนที่กว้างอย่างมีประสิทธิภาพ  ขนฟู 2 ชั้น  ชั้นแรกประกอบด้วยขนที่ใช้ป้องกันมีลักษณะหยาบเพ่ือให้ไ ล่น้ าและฝุ่น  
ขนชั้นที่ 2  จะอยู่ด้านในใช้ป้องกันน้ าอีกด้วย 
 Gray Wolvesตัวที่โตเต็มวัย  วัดได้ยาวถึง 2 เมตร  จากจมูกถึงปลายทาง  หนักประมาณ 80 กก.  มีความสูงถึงไหล่ 
0.5 - 1.0 เมตร  ซึ่งตัวเมียมีขนาดตัวเล็กกว่าตัวผู้ครึ่งหนึ่ง  Gray Wolves ถูกพบมากและกระจายไปตามพ้ืนที่ของทวีปอเมริกา
เหนือ  ยูเรเซีย  และตะวันออกกลางGray Wolves สร้างกลุ่มที่มีจ านวนสมาชิกประมาณ 24 ตัว  เพ่ือช่วยกันล่าสัตว์กินพืช
ขนาดใหญ่  เช่น กวาง  คาริบูและมูส  โดยการล่าเหยื่อมักเกิดขึ้นในช่วงแรกของตอนเย็น  จนกระท่ังเช้าของอีกวัน  ในสังคมของ 
Gray Wolves จะมีการจัดล าดับชั้นอย่างเคร่งครัด  บางตัวมีต าแหน่งสูงและบางตัวมีต าแหน่งต่ า  เป็นสัตว์ผัวเดียวเมียเดียว
ตลอดชีวิต  ภายในแต่ละกลุ่มจะมีเพียงตัวผู้และตัวเมียที่เป็นผู้น า เรียกว่า alpha pair  ซึ่งจะผสมพันธุ์กันได้ 
 Gray Wolves (เฉพาะ alpha pair)  จะผสมพันธุ์ปีละ 1 ครั้ง  ตั้งท้องนาน 2 เดือน  ออกลูกครั้งละ 4 - 7  ตัว  โดยมี
ตัวเมียตัวอื่นๆ ช่วยกันเลี้ยงลูก  ลูกสุนัขจะหย่านมหลังจากอายุได้ 45 วัน  อายุยืน 8 - 12 ปี 
 
Gray wolf 
 Gray wolf is the largest wild member of the wolf (canidae) family.  They are found  in Eurasia and 
North America.  They prefer to live in temperate forests, deserts, mountains tundra, glassland and even 
urban areas.  They are not only grey colour but also grayish - brown, white, red, brown or even black 
colour.  Their colour depend on environment. 
 For example, the wolves who live in cold area have white fur to camouflage themselves in snow.  
The coats have 2 layers and can be shed in late spring or early summer.  They commonly live in pack from 
2 – 20 members.  Wolf packs are strongly hierarchic communities, with a dominant breeding ”Alpha pairs” 
and others call ”Beta”.  This animal is territorial.  Their territory is close to 200 km2 and they mark their 
areas by urine.      
 Gray wolf eats any meat that is available and sometime carrion or even garbage.  The howling of 
this wolf helps pack members to communicate and call their pack to a specific location.  Although they are 
wild animal, some people keep them as pet and working animal because they can be trained easily. 
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พูมา (Puma) 

 
พูมา (Puma)Puma  รู้จักกันในชื่อ Cougar หรือ Mountain Lion (สิงโตภูเขา)  เป็นสัตว์จ าพวกแมวขนาดใหญ่  มี

ขนสีน้ าตาลแกมเหลือง  อุ้งเท้ายืดหยุ่นได้  มีรูปร่างแข็งแรง  ขาหลังใหญ่กว่าขาหน้า  ตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมีย  ในตัวผู้หนัก 36 - 
120 กก.  ส่วนตัวเมียหนัก 29 - 64 กก.  
 พูมามีที่อยู่อาศัยกว้างขวางที่สุดในบรรดาพวกแมวป่า  พบระหว่างเส้นรุ้ง 110 องศา  จากทางเหนือของ Yukon ใน
แคนนาดา  ไปจนถึงทางใต้ของเทือกเขาแอนดีส  ทั้งด้านของชิลี  และอาร์เจนตินา   
 พูมาเป็นสัตว์หวงอาณาเขตมากกว่าสัตว์จ าพวกแมวทั้งหมด  แต่เป็นสัตว์ขี้อายชอบอยู่ตามล าพัง  มักหลีกเลี่ยงการต่อสู้  
ยกเว้นบางทีจะต่อสู่กันอย่างรุนแรงเพ่ืออาณาเขต  ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในตัวผู้เท่านั้น 
 พูมาวิ่งเร็วได้ถึง 70 กม.ต่อชั่วโมง  กระโดดได้ไกลถึง 6 เมตร จากจุดที่ยืนอยู่และกระโดดในแนวดิ่งขึ้นไปได้ถึง 2.5 
เมตร  และยังสามารถกระโดดขึ้นต้นไม้สูงถึง 3.6 เมตร  ได้ในขณะที่คาบกวางอยู่ในปาก  ซึ่งที่เด่นชัดอีกอย่างหนึ่งคือ  พูมาไม่
สามารถค ารามได้  แต่เสียงจะคล้ายกับสัตว์พวกแมวขนาดเล็กตัวผู้ 1 ตัว  สามารถผสมพันธุ์กับตัวเมียได้หลายตัว  ตัวเมียตั้งท้อง
นาน 82 - 96 วัน  ออกลูกทุกๆ 2 ปี  ครอกละ 1 - 6 ปี 
 
Puma 
 For the last animal on the left hand here is Puma.  
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 Puma, Cougar, mountain lion, catamount or panther, these are the varieties of the name for this 
animal which is depending on the region. 
 Puma is the mammal of the cat family native to the American countries.  It’s the 2nd largest cat in 
the American continents after the jaguar. 
 Their food does not consist of mammals or ungulates like deer and domestic cattles but also 
insects and rodents.  Puma live in dense underbrush and rocky areas, but they can also live in open areas. 
 Puma will be territorial and persists when the population density is low. 
 Like all cats, puma is a solitary animal.  Only mothers and cubs live in pack, while adults male 
come in pack only mating season. 
 The gestation period is approximately 91 days and they give 2 cubs of litter.  

บทสรุปและกล่าวอ้าลา 
 ส าหรับการนั่งรถชมสัตว์ในโซนแรกPredator Prowl ในค่ าคืนนี้ก็ได้สิ้นสุดลงแล้ว  นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายหมื่น
หลายแสนชีวิตของสัตว์นักล่าในธรรมชาติ  ซึ่งล่าเพ่ือที่จะมีชีวิตรอดต่อไป  แต่ถึงแม้สัตว์จะมีขนาดใหญ่และดุร้ายเพียงใด  
ปัจจุบันกลับพบว่าสัตว์นักล่าที่สวยงามหลายๆ ชนิดก าลังจะสูญพันธุ์  โดยส่วนใหญ่เกิดจากการไล่ล่าของมนุษย์นั่นเอง  และหาก
เราไม่ร่วมช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมแล้ว  ในอนาคตข้างหน้าอาจไม่มีสัตว์ป่าหลงเหลือให้เราศึกษาอีกเลย 
 และส าหรับโซนที่ 2  Savanna Safari  โซนชมสัตว์กินพืช  เชิญขึ้นรถลากได้อีกฟากหนึ่งของตัวอาคารลานนาวิลเลจ  
แต่ก่อนไปข้ึนรถโซนที่ 2  เรามีการแสดงน้ าพุดนตรี ณ กลางสระน้ า Swan Lake ให้ท่านได้ชมร่วมกันเวลา 2 ทุ่ม  และอีกรอบ
คือ 3 ทุ่ม 10  อย่าลืมส ารวจตรวจสอบสัมภาระก่อนลงจากรถนะครับ  ส าหรับค่ าคืนนี้  เที่ยวให้สนุกนะคะ(ครับ)   ราตรีสวัสดิ์  
สวัสดีค่ะ(ครับ) 
 

After Predator prowl zone, for the new ticket, you have to be on the tram car again at savanna 
station at 9.30.  If you’re already done for 2 zones, then you can walk around swan lake or jaguar trail.  
Thank you all the guest for visiting us and have a good time. สวัสดีค่ะ/ครับ 
 


