เสือดาว
Leopard or Panther
เรียบเรียงโดยนายสวัสดิ์ วงศถิรวัฒน
.......................................
บทนํา
เสือดาว เปนเสือขนาดใหญ จัดอยูใ นสกุล Panthera เปนเสือที่มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากเสือ
ชนิดอื่น คือ มีลักษณะสีลําตัวไดเปน 2 ลักษณะในเสือดาวชนิดเดียวกัน (dimorphic in pelage color) และมี
ชื่อเรียกตางกันไปตามลักษณะที่เห็น คือลักษณะที่เปนสีเหลืองมีลายจุดสีดําเห็นชัดเจน (spotted form)
จัดเปนลักษณะปกติของเสือดาวธรรมดามีชื่อเรียกวา “เสือดาว หรือ เสือดาวจุด (leopard or spotted leopard)”
และลักษณะที่เห็นเปนสีดําหมดทั้งตัว (black form) มีชื่อเรียกวา “เสือดํา (black panther)” อันที่จริงแลว
เสือดําทุกตัวก็มีลายจุดสีดําตามลําตัวเชนเดียวกับเสือดาว แตเนื่องจากสีของลําตัวเปนสีดําเชนเดียวกับสีของ
ลายจุด ทําใหมองเห็นไมชดั เจน ลายจุดของเสือดํานี้จะมองเห็นไดชัดเจนขึ้นเมื่ออยูในที่ที่มีแสงสวางมากๆ
เสือดาวและเสือดําจึงเปนเสือชนิดเดียวกัน สามารถที่จะผสมพันธุกันเองตามธรรมชาติใหลูกหลาน
ตอไปไดเปนปกติ และลูกทีเ่ กิดใหมอาจเปนไดทั้งเสือดาว หรือเสือดํา หรือทั้ง 2 อยาง ในครอกเดียวกันก็ได
แตโดยทัว่ ไปแลว เสือดํา เปนเสือที่หาไดยากกวาเสือดาวธรรมดา ยกเวนในภาคใตของประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย สวนใหญพบเฉพาะที่เปนเสือดํา สวนเสือดาวมีนอยและหาไดยากกวา
เสือดาว จัดอยูในสัตวจําพวกเสือหรือแมวขนาดใหญ (big cat) ในสกุล Panthera เชนเดียวกัน เสือจากัวร
(Panthera onca) ซึ่งมีถิ่นที่อยูในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต สิงหโต (Panther leo) ซึ่งมีถิ่นที่อยูในทวีป
อาฟริกาและประเทศอินเดีย และเสือโครง (Panther tigris) ซึ่งมีถิ่นที่อยูทั่วไปในทวีปเอเซีย เสือทั้ง 4 ชนิด
มีความใกลชิดทางสายพันธุกนั มาก สามารถนํามาเลี้ยงและใหผสมขามพันธุกันได ภายใตการเลีย้ งดูและดูแล
อยางดี สําหรับเสือลูกผสมที่เกิดจากการผสมขามพันธุ ที่กระทําไดสําเร็จแลว ไดแก เสือลูกผสมที่เกิดจาก
สิงหโตตัวผุกบั เสือโครงตัวเมีย เสือโครงตัวผุกับสิงหโตตัวเมีย เสือดาวตัวผุกับสิงหโตตัวเมีย และเสือจากัวร
กับเสือดาว
ลักษณะทั่วไป
เสือดาว เปนสัตวจาํ พวกเสือที่มีขนาดใหญ ความยาววัดจากปลายจมูกถึงโคนหาง 108-130 เซนติเมตร
สวนหางยาว 80-100 เซนติเมตร ใบหูยาว 605-75 เซนติเมตร น้ําหนักตัว 45-65 กิโลกรัม (Lekagul and
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McNeely,1977)
ลักษณะรูปรางของเสือดาว ลําตัวเพรียวยาว ชวงขาคอนขางสั้น อุงเทาใหญและกวาง หางยาว ปลายหาง
กระดกงอนขึน้ สวนทองดานลางของหางเปนสีขาว เวลาเดินจะมองเห็นสวนของทองหางชัดเจนกวาสวนอืน่
ซึ่งแมเสือมักจะใชเปนเครื่องหมายนําทางลูกของตน
ใหติดตามไปในปารกทึบไดโดยไมพลัดหลงกัน
นอกจากนี้ แมเสือยังใชเปนเครื่องกระตุน ใหลูกเสือกระทําตามในบางครั้งดวย เสือดาวธรรมดาทั่วไป ขน
บริเวณลําตัวจะเปนสีเหลืองแกมน้ําตาล เหลืองแกมแดง หรือเหลืองปนเทา สวนทองสีขาวบริเวณหลังและ
สีขางมีสีเขมกวา และมีแตมจุดสีดําเปนจุดๆ เรียงเปนวง ลักษณะคลายดอกกุหลาบ หรือรอยเทาสุนัข ตรงกลางขอ
งวงจุดสีจางกวาสีของแตมจุด แตเขมกวาสีขนทั่วไป วงของแตมจุดแตละวงนี้ชื่อเรียกวา “ขยุมตีนหมา หรือ
rosett” ขยุมตีนหมานีจ้ ะมีกระจายอยูทั่วไปบริเวณหลังและสีขางสวนบริเวณหัว ขา และทอง จะมีแตมจุดมี
ลักษณะเปนจุดเดี่ยวๆ กระจายอยูทวั่ ไปเทานั้น สีของขนและลวดลายของขยุมตีนหมา ชวยใหกลมกลืนไป
กับสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี
สําหรับเสือดํามีลักษณะทั่วไปเชนเดียวกับเสือดาว
แตเนื่องจากสีบริเวณลําตัวทัง้ หมดเปนสีดํา
เชนเดียวกับสีของขยุมลายตีนหมา จึงทําใหมองเห็นขยุม ตีนหมาไมชดั เจนเหมือนเสือดาว
เสือดาว เปนเสือที่มีรูปรางและลักษณะสวยงาม มีประสาทตา และการดมกลิ่นดี เชนเดียวกับเสือโครง
มีชวงหางยาว ชวยในการทรงตัวขณะปนตนไมไดดี จัดเปนเสือที่มีความแข็งแรง วองไว และปนตนไมได
เกงมากชนิดหนึ่ง
ลักษณะทางพันธุกรรมของเสือดาว
Robinson (1969) ไดทําการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเสือดาว และไดรายงานวา เสือดาว
(spotted leopard) และเสือดํา (black panther) เปนเสือชนิดเดียวกัน โดยพิจารณาจากลักษณะโครงรางและ
สัณฐานวิทยา (morphology) ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกันทั้ง 2 ตัว และสามารถผสมพันธุกันเองตามธรรมชาติ
ไดโดยสะดวก
นอกจากนี้ Robinson ยังรายงานการศึกษาทางพันธุกรรมของเสือดาวเพิ่มเติมวาลักษณะสีของเสือ
ดาวถูกควบคุมโดยยีน 1 คู (monogenic gene) ลักษณะสีดําของเสือดําเปนลักษณะที่ผิดปกติทเี่ กิดจากการ
กลายพันธุของยีน (mutation) จากลักษณะของสีเหลืองของเสือดาวทั่วไป แลวสามารถถายทอดลักษณะนี้
ตอไปทางกรรมพันธุได ยีนที่ควบคุมลักษณะสีดํานี้เปนยีนลักษณะดอย (recessive gene) สวนยีนที่ควบคุม
ลักษณะสีเหลืองเปนยีนลักษณะเดน (dominance gene) ดังนั้นเสือดาวที่มีสีเหลืองตัวหนึ่งๆ อาจมีลักษณะ
ของสีเปนพันธุแท (homozygous) คือมียีนที่ควบคุมลักษณะสีเหลือง ซึ่งเปนลักษณะเดนทั้งคู หรืออาจเปน
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เสือดาวที่มีลักษณะแฝง (heterozygous) คือมียีนที่ควบคุมลักษณะสีดํา ซึ่งเปนลักษณะดอยแฝงอยูรว มกันกับ
ยีนสีเหลือง และยีนสีเหลืองนี้จะขมไวหมด สวนเสือดําทุกตัวจะเปนพันธุแทชนิด (homozygous recessive)
คือมีเฉพาะยีนสีดํา อันเปนยีนลักษณะดอยเทานั้น จึงมีลักษณะเปนเสือดําได
จากรายงานฉบับนี้ ไดรวบรวมผลการศึกษาการผสมพันธุของเสือดาวและเสือดํา ในสวนสัตวทวั่ โลก
และผลที่ไดจากการศึกษาใกลเคียงกับทฤษฏีของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมคือพบวาอัตราสวนของ
ลูกเสือเกิดใหม ที่เกิดจากการผสมพันธุระหวางเสือดาวกับเสือดาวดวยกัน จะไดเปนเสือดาว/เสือดํา เปน 3/1
สวนอัตราสวนของลูกเสือที่เกิดจากการผสมพันธุระหวางเสือดาวกับเสือดําจะเปน 1/1 และลูกเสือที่เกิดจาก
การผสมพันธุระหวางเสือดําดวยกัน จะไดเปนเสือดําลวนๆ ทั้งหมด
การกระจายพันธุ
เสือดาว เปนสัตวจําพวกแมวขนาดใหญ ที่มีการกระจายพันธุกวางขวางที่สุด แตเดิมมีถิ่นที่อยูทั่วไป
ในทวีปอาฟริกา ยกเวน บริเวณทะเลทรายซาฮาราทางตอนกลางของทวีปปจจุบนั มีพบอาศัยอยูมากทางตอน
ใตของทวีป สวนทางตอนเหนือมีอาศัยอยูนอยกวา สวนในทวีปเอเซีย เสือดาวมีถิ่นที่อยูทั่วไปตัง้ แตบริเวณ
ชายฝงทะเลเมติเตอเรเนียนในประเทศซีเรีย จนจดอาวเปอรเซีย ทางตอนเหนือ มีการกระจายพันธุขึ้นไปถึง
แถบมณฑล Amur-Ussuri ของสหภาพโซเวียตรัสเซีย แมนจูเรีย เกาหลี และจีน ทางใตมีแพรกระจายไปทั้งใน
อินเดีย พมา ลงมาตลอดแหลมมาลายูทั้งหมด และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ยังมีเสือดาวอาศัยบนเกาะซีลอน
ประเทศศรีลังกาดวย ซึ่งตางไปจากเสือโครง ซึ่งไมมีอาศัยอยูบนเกาะนี้เลย
ชนิดพันธุของเสือดาว
เนื่องจาก เสือดาวเปนเสือขนาดใหญ ที่มีการกระจายพันธุก วางขวางที่สุด มีอาศัยอยูทงั้ ในทวีปอาฟริกา
และเอเซียเกือบทั้งหมด ทําใหเสือดาวมีขนาดรูปราง สีสรร และลวดลายแตกตางกันไปตามสภาพภูมิ
ประเทศของถิ่นที่อยู และสภาพภูมิอากาศในอาณาบริเวณนั้นๆ ของเสือดาวแตละพันธุ แมแตในเสือดาว
พันธุเดียวกัน ก็ยังมีความแตกตางกันทั้ง สี และลวดลาย ตองมีการศึกษาถึงลักษณะโครงรางบางอยาง
ประกอบดวย เชน ขนาดของกระโหลกศีรษะ เสือดาว ไดชื่อวาเปนสัตวที่มีลักษณะทีแ่ ตกตางกัน (variation)
ในพันธุเดียวกันมากที่สุดชนิดหนึ่ง นักสัตววิทยา ไดจดั จําแนกเสือดาวออกเปนพันธุตางๆ ตามลักษณะที่
แตกตางกันไป และถิ่นที่อยูอาศัยออกไดเปน 25 พันธุ แบงออกเปนเสือดาวที่มีถิ่นทีอ่ ยูในทวีปเอเซีย 14 พันธุ
และทวีปอาฟริกา 10 พันธุ (Grzimek,1975)
เสือดาวในทวีปเอเซีย
1. เสือดาวอาเมอร Amur Leopard

4
Panthera pardus orientalis
ลักษณะทั่วไป จัดเปนเสือดาวที่มีลักษณะสวยงามมากที่สุดพันธุหนึ่ง ขนยาวและหนาสีของขน
ในชวงฤดูหนาวจะมีซดี จาง สวนในชวงฤดูรอนสีขนจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองอมแดง ลายขยุมตีนหมามีขนาดใหญ
เฉพาะในเสือดาวตัวผุ จะมีแผงขนสั้นๆ ที่บริเวณตนคอ ลักษณะบางประการของเสือดาวพันธุนี้ คลายคลึง
กับเสือดาวหิมะ (snow leopard)
ถิ่นที่อยูของเสือดาวอาเมอร อาศัยอยูในแถบมณฑล Amur-Ussuri ในสหภาพโซเวียตรัสเซีย และ
ทางภาคเหนือของจีนและเกาหลี
2. เสือดาวนอรธไชนีส North Leopard
Panthera pardus japonensis
ลักษณะทั่วไป เปนเสือดาวพันธุที่มีขนสีออกเหลือง แตมจุดของขยุม ตีนหมา มีขนาดเล็กกวาเสือ
ดาวอาเมอร
3. เสือดาวเซาทไชนีส South Chinese Leopard
Panthera pardus delacouri
ลักษณะทั่วไป สีขนออกเปนสีแดงเขม แตมจุดรอบนอกของขยุมตีนหมาคอนขางหนา ขนาดของ
ขยุมตีนหมาโดยเฉลี่ยเล็กกวาของเสือดาวอาเมอรและนอรธไชนีส มีถิ่นที่อยูในบริเวณภาคใตของจีน
ภาคตะวันออกของอินเดีย ในเวียตนาม และประเทศไทย
4. เสือดาวอินเดีย Indian Leopard
Panthera pardus fusca
ลักษณะทั่วไป มีลักษณะคลายคลึงกับเสือดาวพันธุเซาทไชนีสมาก ขนสั้นเกรียนยาวประมาณ 1 นิว้
ขนเรียบเปนมันและนุม สีของนกโดยทัว่ ไปมักเปนสีสดใส เชน สีเหลืองทอง สีสม หรือน้ําตาลแกมเหลือง
สีขนบริเวณหลังจะเขมกวาบริเวณอืน่ ลักษณะของขยุมตีนหมา ไมมีแบบแผนแนนอน บางตัวอาจมี
ขยุมตีนหมาขนาดเล็ก และแตมจุดในขยุม ลายเชื่อมตอกันเปนวง แตเสือดาวบางตัว อาจมีขยุมตีนหมาขนาด
ใหญ และแตมจุดอยูห างกัน แตลักษณะของขยุมตีนหมานี้ สีขนตรงกลางของขยุมลายจะเขมกวาสีพื้นทั่วไป
ขาดานในสีขาว และมีแตมจุดสีดํากระจายทั่วไป
ถิ่นที่อยูของเสือดาวอินเดีย มีอาศัยอยูทวั่ ไปในประเทศอินเดีย ตั้งแตแควนแคลเมียรและบริเวณเชิง
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เขาหิมาลัย ลงมาจดแหลมคอมอรินทางภาคใต และบนเกาะซีลอนประเทศศรีลังกา นอกจากนี้ยังมีพบอาศัย
อยูในปาประเทศพมา และไทยดวย
5. เสือดาวชวา Javan Leopard
Panthera pardus melas
ลักษณะทั่วไป แตมจุดของขยุมตีนหมามักมีขนาดเล็ก และเรียงติดกันเปนกระจุก
6. เสือดาวซีลอน Ceylon Leopard
Panthera pardus kotiya
ลักษณะทั่วไป เปนเสือดาวขนาดเล็ก และมีหางยาวมากพันธุหนึ่ง แตมจุดของขยุมตีนหมา มีขนาด
เล็กๆ และสีเขมมาก
7. เสือดาวเนปาล Nepal Leopard
Panthera pardus pernigra
ลักษณะทั่วไป ขนหนาและหยาบกวาขนของเสือดาวพันธุอินเดีย โดยเฉพาะขนในชวงฤดูหนาว
ขยุมตีนหมามีขนาดใหญ สีเขมเดนชัด สวนสีขนบริเวณลําตัวคอนขางซีดจาง หางยาวมีถิ่นที่อยูใ น สิขิม และ
เนปาล
8. เสือดาวแคชเมียร Kashmir Leopard
Panthera pardus millardi
ลักษณะทั่วไป ขนหนา สีขนบริเวณลําตัวเปนสีเหลืองอมเทาคอนขางคล้ํา สีไมสดใสอยางพันธุอื่น
ขยุมตีนหมามีขนาดเล็ก และแตมจุดในขยุมลายมักเชือ่ มติดกันเปนวง มีถิ่นที่อยูเฉพาะในแควนแคชเมียร
ในประเทศอินเดีย
9. เสือดาวบาลูคิสตัน Baluchistan Leopard
Panthera pardus sindica
ลักษณะทั่วไป สีขนบริเวณลําตัวเปนสีเหลืองซีดกวาเสือดาวพันธุอินเดีย แตเขมกวาพันธุเปอรเซีย
ขนในชวงฤดูหนาว จะหยาบหนาและตั้งชัน ขนยาวประมาณ 26 มิลลิเมตร บริเวณปลายขนหยิกงอ
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ขยุมตีนหมามีขนาดใหญ แตมจุดของขยุมลาย เปนแตมบางๆ ทําใหมีชองวางตรงกลางของขยุมลายมาก
ถิ่นที่อยูอาศัย อยูในรัฐ เคอรทาร (Kirthar) และทางใตของ วาซาริสถาน (Wazaristan)
10. เสือดาวเซนทรัลเปอรเซีย Central Persian Leopard
Panthera pardus dathei
ลักษณะทั่วไป เปนเสือดาวขนาดเล็ก สีขนคอนขางซีดจาง ขนสั้นเกรียน มีถิ่นที่อยูทางภาคกลางของ
ประเทศอิหราน
11. เสือดาวนอรธเปอรเซีย North Persian Leopard
Panthera pardus saxicolor
ลักษณะทั่วไป เปนเสือดาวขนาดใหญ สีขนทั่วไปเปนสีเทาคอนขางซีด สวนสีขนบริเวณหลังของ
ลําตัว เปนสีเหลืองซีด ขนในชวงฤดูหนาวจะยาว หนา และฟูมาก สวนขนในชวงฤดูรอนจะสั้นและเรียบเปน
มัน มีถิ่นที่อยูท างภาคเหนือของประเทศอิหราน
12. เสือดาวคอยเคซัส Caucasus Leopard
Panthera pardus ciscaucasica
ลักษณะทั่วไป เปนเสือดาวขนาดเล็ก สีขนซีดจางมาก
13. เสือดาวเอเซียไมเนอร Asia Minor Leopard
Panthera pardus tulliana
ลักษณะทั่วไป สีขนทั่วไปมักจะเปนสีน้ําตาลแดงสดใส หรืออาจเปนสีเทาก็ได ขยุมตีนหมามีขนาดใหญ
แตมจุดของขยุม ลาย เปนแตมบางๆ
14. เสือดาวไซไน Sinai Leopard
Panthera pardus jarvisi
ลักษณะทั่วไป เปนเสือดาวขนาดใหญ สีขนทั่วไปซีดไมสดใส มีขยุมตีนหมาขนาดใหญ
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เสือดาวในทวีปอาฟริกา
ลักษณะสีสรรของเสือดาว ที่มีถิ่นที่อยูในอาฟริกา แตกตางกันไปตามสภาพภูมิประเทศอยางเดนชัด
มีทั้งที่เปนสีซีดจาง พบในพวกที่อาศัยอยูในที่ราบโลง หรือพวกที่มีสีสดใส มักพบในเสือดาวที่อาศัยอยูตาม
ทุงหญาชาวานาชื้น และพวกที่มีสีเหลืองปนเทา หรือน้ําตาลปนเทา ไดแกเสือดาวที่อาศัยอยูตามปาทั่วๆไป
ซึ่งชนิดพันธุของเสือดาวอาฟริกันมีดังนี้
15. เสือดาวนอรธอาฟริกัน North African Leopard
Panthera pardus pardus
ลักษณะทั่วไป เปนเสือดาวขนาดใหญสีเหลือง เดิมมีถิ่นที่อยูทางตอนเหนือของทวีปอาฟริกา
แตปจ จุบันคงมีเหลืออยูเฉพาะที่นํามาเลี้ยงไวเทานัน้
16. เสือดาวอิรเิ ทรียน Eritrean Leopard
Panthera pardus antinorii
ลักษณะทั่วไป เปนเสือดาวขนาดเล็ก ขนสั้นเกรียม
17. เสือดาวอีสตอาฟริกัน East African Leopard
Panthera pardus suahelica
ลักษณะทั่วไป เปนเสือดาวขนาดใหญ มีถิ่นที่อยูใน เคนยา และ แทนซาเนีย
18. เสือดาวแซนซิบาร Zanzibar Leopard
Panthera pardus adersi
ลักษณะทั่วไป เปนเสือดาวขนาดเล็ก และมีขนาดของลายขยุมตีนหมาเล็กมาก
19. เสือดาวเซนทรัลอาฟริกัน Central African Leopard
Panthera pardus shortridgei
ลักษณะทั่วไป เปนเสือดาวทีม่ ีถิ่นที่อยูใน โมซัมปค แองโกลา และทรานสวาล
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20. เสือดาวเคป Cape Leopard
Panthera pardus melanotica
ลักษณะทั่วไป สีขนออกเปนสีแดงมากกวาพันธุอื่นๆ มีลายขยุมคีนหมาขนาดเล็ก
21. เสือดาวอูกานดา Ugandan Leopard
Panthera pardus chui
ลักษณะทั่วไป เปนเสือดาวขนาดใหญ ขนสีแดงแกมเหลืองหรือสีน้ําตาลแกมแดง ลายขยุมตีนหมา
มีขนาดใหญ มีพบอาศัยอยูต ามทุงหญาซาวานาชื้น
22. เสือดาวเวสตอาฟริกัน West African Leopard
Panthera pardus reichenowi
ลักษณะทั่วไป คลายคลึงกับเสือดาวอูกานดา แตลายขยุมตีนหมามีสีเขมจัดกวา มีถิ่นที่อยูตามทุงหญา
ใน คาเมอรูน และไลบีเรีย
23. เสือดาวเวสตอาฟริกันฟอเรสต West African Forest Leopard
Panthera pardus Leopardus
ลักษณะทั่วไป ขนเปนสีมะกอกอมเทา หรือสีมะกอกอมน้ําตาล
24. เสือดาวคองโก Cango Leopard
Panthera pardus ituriensis
ลักษณะทั่วไป เปนเสือดาวขนาดเล็ก สีขนออกเปนสีเหลืองมากกวาพันธุอื่นๆ อาศัยอยูตามปาดิบชื้น
ใน คองโก
สําหรับเสือดาวที่มีถิ่นที่อยูใ นประเทศไทย เทาที่พบมีอยู 2 พันธุ คือ เสือดาวพันธุอนิ เดีย (Panthera
pardus fusca) ซึ่งมีขนาดเล็กกวาอีกพันธุหนึ่ง คือ พันธุเซาทไชนีส (Panthera pardus delacouri) เสือดาวทั้ง 2 พันธุนี้
เทาที่พบสวนใหญจะเปนเสือดํา สวนเสือดาวที่มีสีเหลืองธรรมดา มีนอยและหาไดยากกวา สาเหตุสําคัญ
เนื่องมาจาก ลักษณะสีดําของเสือดํา มีความกลมกลืนกับสภาพแวดลอมมากกวา โดยเฉพาะทางภาคใตของไทย
สภาพสวนใหญเปนปาดิบชืน้ ที่คอนขางมืดครึ้มเกือบตลอดทั้งวัน

9
ปจจุบัน จํานวนประชากรของเสือดาวทั้ง 2 พันธุ ที่มีอยูในประเทศไทย คาดวาคงมีเหลืออยู
ประมาณไมเกิน 400-500 ตัว (Lekagul and McNeely, 1977)
ที่อยูอาศัยและความเปนอยู
เสือดาว เปนสัตวที่มีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมตางๆ กันไดดี สามารถอาศัยอยูไดทั้งใน
บริเวณที่เปนทุง หญาแหงแลง หรือปาดิบชื้น ที่ราบทั่วไปหรือบนเขาสูงๆ สามารถที่จะอยูไดในแถบหนาวจัด
หรือในเขตรอนแถบศูนยสูตร เสือดาวสามารถทนตออากาศรอนและแหงแลงไดดีกวาเสือโครง จึงตองการ
ปจจัยที่มีความจําเปนตอความเปนอยูเพียง 2 ประการ คือ น้ําและอาหาร นิสัยบางประการของเสือดาวตางไป
จากเสือโครง คือ ปกติไมคอยชอบน้ํา จะวายน้ําเฉพาะในคราวจําเปนเทานั้น แตเสือดาวปนตนไมเกง และมัก
ชอบที่จะปนขึน้ ไปอาศัยพักผอนอยูบนคาคบไมสูงๆ เสมอๆ
โดยปกติแลวเสือดาวชอบทีจ่ ะอาศัยอยูเปนหลักแหลงแนนอน ไมคอยชอบเปลี่ยนหรือยายที่อยู หรือ
แหลงหากินใหมโดยไมจําเปน ตราบใดที่บริเวณดังกลาวยังมีอาหาร หรือสัตวปาอุดมสมบูรณ ที่อยูอาศัยย
และแหลงหากินนี้ เสือดาวแตละตัวจะยึดครองและถือเปนอาณาบริเวณทีเ่ ปนเขตหวงหามเฉพาะของตน
(territories) เชนเดียวกับเสือโครงและสัตวจําพวกเสือชนิดอื่นๆ และมีวธิ ีการในการแสดงขอบเขตของอาณา
บริเวณของตน หรือการถือกรรมสิทธิ์ในบริเวณนั้นๆ คลายคลึงกัน โดยการฉีดพนปสสาวะ ถายมูล และการ
ใชกรงเล็บขวนตะกุยตามเปลือกตนไม ภายในบริเวณถือครองของตน เปนการทําเครือ่ งหมายใหเสือตัวอื่นๆ
รับทราบ และไมบุกรุกเขามา แตจากการศึกษายังไมทราบแนชัดวา การทําเครื่องหมายนี้มีเฉพาะในเสือดาว
ตัวผูหรือทั้งตัวผูและตัวเมีย เชนเดียวกับเสือโครง
เสือดาว เปนสัตวที่หากินตอนกลางคืน มักจะเริ่มออกลาเหยื่อในตอนเย็นและตอนกลางคืน สวนใน
ตอนกลางวัน มักจะแอบซอนเพื่อพักผอนตามพุมไม หรือพงหญาสูงๆ หรือปนขึ้นไปหลบนอนอยูบ นคาคบ
ไมใหญๆ เปนประจํา ปกติชอบอาศัยอยูต ามลําพังและออกลาเหยื่อตามลําพัง เชนเดียวกัน เหมือนกับเสือ
โครงและเสือชนิดอื่นๆ เสือดาวจะมาอยูรวมกันหลายตัวได เฉพาะในชวงฤดูหาคูเพือ่ ผสมพันธุเทานั้น
อาหารและการลาเหยื่อ
เสือดาว เปนสัตวกินเนื้อ ปกติจะหากินโดยการลาเหยือ่ ที่ยังมีชีวิต แตในบางครั้งหากขาดแคลน
อาหาร หรือจับสัตวเปนๆ กินไมได เสือดาวก็จะกินไมเลือกแมกระทัง่ ซากสัตวที่ตายแลว ปกติแลวเสือดาว
จะลาเหยื่อตามลําพังตัวเดียว แตในชวงทีม่ ีการจับคูในฤดูผสมพันธุ เสือดาวทั้งคูมักจะชวยกันลาเหยื่อเสมอๆ
การลาเหยื่อ เสือดาวมักจะพยายามเลือกลาเฉพาะสัตวที่มีขนาดเล็กและออนแอกวาตนเอง เชน ลูกสัตวที่ยัง
ไมโตเต็มที่ หรือสัตวที่มีอายุมากๆ หรือสัตวที่ไดรับบาดเจ็บ ไมสบาย เปนตน เพราะลาไดงายและไม
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คอยมีอันตราย
อาหารของเสือดาว ไดแกสตั วปาทั่วๆ ไป สําหรับเสือดาวอาฟริกา สัตวปาที่เสือดาวชอบกินมาก
ไดแก ลิงบาบูน หมูปา และพวกกวางเขาเกลียว (antelope) นอกจากนีก้ ็มีพวก กระตายปา หนู นก ปลา และ
สัตวเล็กๆ อื่นๆ สวนเสือดาวเอเซียโดยเฉพาะเสือดาวในประเทศไทย สัตวปาที่ชอบลากินมากไดแก หมูปา
กวาง และลิง เปนตน ปกติแลวเสือดาวมักจะไมคอยเลือกชนิดของอาหารที่กิน เสือดาวจะกินสัตวที่พบและ
สามารถลาไดเกือบทุกอยาง แตก็มีเสือดาวบางตัวที่มีความเคยชิน หรือชอบที่จะเลือกกินอาหารเฉพาะอยาง
เชน หมูปา หรือลิง เสือดาว เหลานี้จะพยายามหาและลาเฉพาะสัตวที่ตอ งการเสมอๆ เสือดาวจําพวกนี้รวมไป
ถึงเสือดาวทีก่ นิ คนดวย เสือดาวขนาดโตเต็มที่ จะตองการอาหารจําพวกเนือ้ สัตววันละประมาณ 5-6 กิโลกรัม
โดยธรรมชาติ เสือดาวและสัตวปาทั่วๆ ไป จะกลัวคนและพยายามหลบหลีกไมเขาใกลคนอยูเสมอ
แตบางครั้งเมื่อไมสามารถจะหลีกเลีย่ งไดทัน หรือเสือดาวตัวนั้นกําลังหิวจัด หรือโกรธจัด เสือดาวก็จะ
สามารถฆาคนไดอยางงายดาย และถาเสือดาวตัวใดไดเคยฆาและกินคนมาแลว เสือดาวตัวนั้นจะหมดความ
เกรงกลัวคน และติดนิสัยชอบกินเนื้อคน กลายเปนเสือกินคนได เชนเดียวกับเสือโครง เสือดาว หรือเสือชนิด
อื่นๆ ที่เคยกินคนมาแลว จะเปนเสือที่มีความดุรายและเปนอันตรายตอคนมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและคนแก สวน
ใหญแลวเสือดาวที่จะกลายเปนเสือกินคนได มักจะเปนเสือแกที่มีอายุมากๆ หรือเสือที่ไดรับบาดเจ็บ หรือ
เสือพิการกลายเปนเสือลําบาก เสือดาวจําพวกนี้จะไมสามารถลาสัตวปาไดตามปกติ จึงจําเปนตองหันมาลา
คนกินเปนอาหารแทน เพราะลาไดงายกวา
การผสมพันธุและเลี้ยงดูลกู ออน
โดยทั่วไปแลว เสือดาวจะอาศัยอยูตามลําพังเพียงตัวเดียว เหมือนกับเสือชนิดอื่นทัว่ ๆ ไป เสือดาวจะ
เขามาอยูรวมกันหลายๆ ตัวเฉพาะในชวงฤดูหาคูและผสมพันธุ ซึ่งในชวงฤดูหาคูนี้ มักจะเกิดมีการตอสูกัน
ระหวางเสือดาวตัวผูดว ยกัน เพื่อแยงชิงเสือดาวตัวเมียเดียวกันทีก่ ําลังเปนสัด เสือดาวตัวผูที่ชนะก็จะไดเขา
จับคูอยูรวมกันกับเสือดาวตัวเมียตัวนั้น และผสมพันธุกันตอไป สวนเสือดาวตัวที่แพกจ็ ะหลีกหนีไป เสือดาว
เมื่อเลือกคูไดแลว จะอยูรวมกันและออกหากินรวมกันจนตลอดฤดูผสมพันธุ เสือดาวบางคูจะอยูรวมกัน
ตอไปจนเสือดาวตัวเมียออกลูกแลว และชวยตัวเมียเลี้ยงดูลูกเสือเกิดใหมดวย ซึ่งลักษณะเชนนี้คลายคลึงกับ
สิงหโต แตแตกตางกับเสือโครง ซึ่งเมื่อเสือโครงตัวเมียใกลจะคลอดลูก เสือโครงตัวผูจะแยกตัวจากไปปลอย
ใหตวั เมียคลอดลูกและเลีย้ งดูลูกตามลําพัง
ฤดูผสมพันธุของเสือดาวไมมีแนนอน อาจมีการผสมพันธุไดตลอดทั้งป เสือดาวที่อาศัยอยูในบริเวณ
คอยเคเซียและทะเลสาบแคสเบียน ฤดูผสมพันธุสวนใหญจะอยูใ นระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม
สวนเสือดาวทีอ่ าศัยอยูทางภาคเหนือของจีน ฤดูผสมพันธุสวนใหญมักจะในชวงครึ่งหลังของเดือนมกราคม
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เสือดาวที่ไดผสมพันธุแลว จะตองทองนานประมาณ 90-105 วัน ออกลูกคราวละ 1-6 ตัว แตสวน
ใหญประมาณ 2-4 ตัว น้ําหนักของลูกเสือดาวแรกเกิดประมาณ 500-600 กรัม ลูกเสือดาวแรกเกิดจะยังไมลืมตา
จนอายุไดประมาณ 9 วัน จึงจะลืมตาได แตลูกเสือดาวบางตัวที่เกิดในสวนสัตว อาจลืมตาไดตั้งแตแรกเกิด
น้ําหนักตัวของลูกเสือดาวจะเพิ่มมากขึน้ เทาตัว เมื่ออายุไดประมาณ 4 และ 9 สัปดาหตามลําดับ
อัตราการตาย ของลูกเสือดาวในชวงแรกเกิดถึงอายุ 1 วัน คอนขางสูงมาก โดยทัว่ ไปแลว ลูกเสือดาว
จะมีชีวติ รอดได 1-2 ตัว ตอลูกเสือดาวครอกหนึ่งๆ ในระยะแรกนีพ้ อเสือคาวจะคอยชวยเลี้ยงดูลูกอยูดว ย
โดยหาอาหารมาให ลูกเสือดาวอายุ 5 เดือน ก็จะมีพันเจริญดีและมีขนาดเกือบเทาเสือดาวตัวโตเต็มวัย เสือดาว
ขนาดโตเต็มทีจ่ ะมีอายุประมาณ 3-4 ป
เสือดาวที่อาศัยอยูในปาตามธรรมชาติ จะเจริญเติบโตจนสามารถผสมพันธุได เมื่ออายุประมาณ 3 ป
ซึ่งมักจะเร็วกวาเสือดาวทีเ่ ลี้ยงอยูในสวนสัตว ลูกเสือดาวจะแยกจากแมตอเมื่อจะมีการผสมพันธุคราวตอไป
แตลูกเสือดาวบางตัว ที่ยังมีอายุนอยกวาอาจยังคงอยูรว มกับแมของตนตอไปได ซึ่งการแยกครอบครัวของ
เสือดาว มักจะเริ่มดวย เสือดาวตัวพอแยกตัวไปกอน ตอไปถึงจะเปนลูกตัวทีโ่ ตที่สุด และรองลงไป
ตามลําดับ จนเหลือเพียงแมเสือดาวตัวเดียวอาศัยอยูตามลําพัง เสือดาวที่นํามาเลี้ยงไว จะมีอายุยนื ประมาณ
20-23 ป
หมายเหตุ
เสือดาว หรือ เสือดํา ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2503 จัดเปนสัตวปา
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