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บทคัดย่อ
การศึกษาประชากรและการใช้พื้นที่อาศัยของกระทิงบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ดาเนินการระหว่างเดือนมกราคมถึง
เดือนตุลาคม 2559 รวมกับข้อมูลที่บันทึกอย่างสม่าเสมอเกี่ยวกับความถี่ ตาแหน่ง และจานวนตัวของกระทิงที่ออกมาหากินใน
พื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบ ในรอบ 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา จานวนประชากร สัดส่วน
เพศ และโครงสร้างประชากร การใช้ประโยชน์พื้นที่อาศัยของกระทิง โดยวิธีการนับมูลบนเส้นทางศึกษา (Line transect
method) เพื่อศึกษาความหนาแน่นจานวนประชากร ใช้เป็นดัชนีถึงการประโยชน์พื้นที่ ใช้การสังเกตโดยตรงสาหรับการ
จาแนกเพศและชั้นอายุกระทิงที่ออกมาอย่างสม่าเสมอ เพื่อศึกษา โครงสร้าง สัดส่วนเพศ และอัตราการเพิ่มของประชากร
กระทิง ผลการศึกษาความหนาแน่นของกองมูล จาการพบกองมูลทั้งสิ้น 1,679 กอง บนระยะทาง 38 กิโลเมตร คิดเป็นความ
หนาแน่นของกองมูลเท่ากับ 3,057 กอง/ตร.กม. ความหนาแน่นประชากรกระทิง 2.44 ตัว/ตร.กม. คิดเป็นประชากรกระทิง
ทั้งหมด 271 ตัว เมื่อพิจารณาจากขนาดพื้นที่ร วมที่ถูกใช้โดยกระทิงทั้งหมดที่มีขนาด 111.15 ตร.กม. ผลจากการพบกระทิง
ออกมาหากิน 368 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 รวมจานวนกระทิงที่พบสะสม 8,262 ตัว ขนาดของ
ฝูงที่พบมีความผันแปรระหว่าง 1–121 ตัว ค่าเฉลี่ย 22.20 ตัวต่อการพบ (SE=25.25) ส่วนใหญ่เป็นการพบกระทิงหากินเพียง
ตัวเดียวมากที่สุด จานวน 39 ครั้ง โครงสร้างประชากรกระทิงคิดเป็นตัวเต็มวัย: ก่อนเต็มวัย: วัยรุ่น: และลูก มีค่า 1: 0.14:
1.02: 0.23 ตามลาดับ สัดส่วนเพศผู้และเพศเมียเต็มวัยในประชากร คิดเป็น 1: 5.43 และ อัตราการเพิ่มของประชากรกระทิง
คิดเป็น ร้อยละ 27.29 จากผลการเก็บข้อมูลการพบโดยตรงระหว่าง ปี พ.ศ. 2556 ถึง ปี พ.ศ. 2558 พบว่าพื้นที่ที่กระทิง
ออกไปนอกพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า 21 บริเวณจานวน 313 ครั้ง รวมจานวนกระทิงสะสมที่พบในรอบ 3 ปี 9,036
ตัวโดยแต่ละปีพบจานวนกระทิงสะสมรวมทุกบริเวณจานวน 2,487 ตัว 1,986 ตัว และ 1,483 ตัว ตามลาดับ ผลการศึกษายัง
พบว่ากระทิงออกนอกพื้นที่มากที่สุดระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พบจานวนกระทิงระหว่าง 693–2,124 ตัว ขณะที่
ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พบกระทิงระหว่าง 128–348 ตัว กระทิงออกมาหากินใน 4 พืน้ ที่หลักนอกเขตห้ามล่าสัตว์
ป่า ได้แก่บ้านเขาแผงม้า บ้านคลองทราย บ้านโพธิ์ทองพัฒนา และบริเวณเขาสี่กุมาร ในอาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
กระทิงในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าต้องการใช้พื้นที่บริเวณที่เป็นทุ่งหญ้า พื้นที่บริเวณโป่ง และในป่าธรรมชาติ
ตามลาดับ ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาต่อไปได้แก่การศึกษาชนิดพืชอาหาร ความสามารถในการรองรับประชากรกระทิงของ
พื้นที่ การศึกษาการใช้พื้นที่ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่และการเคลื่อนที่ควรมีการศึกษาติดตามด้วยวิทยุติดตาม นอกจากนี้
ควรมีการศึกษาประชากรตลอดจนโรคและพันธุกรรมต่ อไป ขณะที่ข้อเสนอแนะการจัดการเน้นที่การจัดการการใช้ประโยชน์
ที่ดินและช่วงเวลาที่พบกระทิงออกมามาก ทั้งการป้องกัน การประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ควรมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป
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ABSTRACT
Population and habitat use studies of gaur around Khao Phaeng Ma Non-hunting Area was conducted during
January and October 2016. The data also regularly recorded of frequency, location and number animal that
went outside to roam in the agricultural area within 3 years round during January 2013 and December 2015.
The objectives were to investigate the animal’s population, age ratio and population structure. The study
also included habitat used of the animal. Line transect method was used to collected the dung density to
calculated the population density and index the habitat use. Direct sighting was also used to study age ratio,
population structure and the recruitment rate of the animal. The results reflected that the dung density
gained from 1,679 dung piles on 38 km transect length totally was 3,057 dung piles/km2. The population
density was 2.44 individuals/km2. The total gaur population was 271 individuals when determined from the
111.15 km2 total area used by the animal. The results gained from 368 times of directed observation during
January and October 2016, 8,262 individuals were observed showed that the group size of the animal vary
between 1-121 individuals. The average group size was 22.20 individuals (SE=25.25). The most number of
seen animals, 39 times, was solitary. The population structure, adult: sub adult: juvenile: calf was 1: 0.14:
1.02: 0.23 respectively. Sex ratio, adult male: adult female was 1: 5.43 and the recruitment rate of the
population was 27.29%. The data gained from directed observation during 2013 and 2015 showed 313
times of the animal went outside to roam in 21 locations of agricultural areas. Number 9,036 cumulative
individuals were observed totally with 2,487, 1,986, and 1,483 cumulative individuals each year respectively.
The study also found that most animal leaving the area during January-June that was found between 693
– 2,124 individuals whereas during July and December the animal was found between 128–348 individuals.
The animals roamed outside in 4 main areas outside non-hunting area. There were Ban Khao Phaeng Ma,
Ban Khlong Sai, Ban Poo Thong Pattana and Khao Si Kuman Mountain in Wang Nam khiao District, Nakhon
Ratchasima Province. The animal within Khao Phaeng Ma Non-hunting Area liked to use grassland habitat
fallowed by the area around saltlick side and dense forest area respectively index from the dung densities.
Recommendations for further studies were the animal’s forage study, carrying capacity of the area for
support the population. Habitat utilization and movement of the population both inside and outside of the
area should be investigated by radio telemetry. More ever population monitoring, potential wildlife diseases
and the animals’ genetic should be investigated. Whereas further managements should be concentrated on
land use management and also time span that found the animal went outside. Public relation for the species
conservation should be continued.
Keywords: population, habitat use, Gaur, Khao Phaeng Ma Non-hunting Area

คานา
กระทิงเป็นสัตว์ป่าที่มีแนวโน้มถูกคุกคาม (vulnerable) ปัจจุบันแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติ 11 ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประชากรระหว่าง 1,300–30,000 ตัว (Ashokkumar et al., 2011)
ขณะที่ Duckworth et al. (2016) รายงานจานวนประชากรกระทิงตัวเต็มวัยว่ามีประมาณ 6,000-21,000 ตัว ใน
ประเทศไทยกระทิงมีการกระจายในพื้นที่อนุรักษ์สาคัญบางแห่ง Srikosamatara & Suteethorn (1995) รายงาน
จานวนประชากรในประเทศไทยว่ามีประมาณ 950 ตัว ไม่ปรากฏนอกพื้นที่อนุรักษ์ โดยพื้นที่สาคัญสาหรับกระทิง
ได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง กระทิงบริเวณป่าเขาแผงม้ามีรายงานการเพิ่มจานวนจาก 2 ตัว เป็น 100 ตัว
ภายในระยะเวลาน้อยกว่า 10 ปี (Duckworth et al., 2016) Bidayabha (2001) รายงานจานวนประชากรกระทิง
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บริเวณป่าเขาแผงม้าว่ามีจานวนประมาณ 20 ตัว ในปี พ.ศ. 2543 ต่อมาเพิ่มจานวนเป็น 96 ตัว ใน พ.ศ. 2549
(Krating Khao Phaeng Ma Conservation Group, 2006) ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีจานวนกระทิง 160 ตัว
จนปัจจุบันมีมากกว่า 250 ตัว (Pharejeam, 2016) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถพบเห็นกระทิงได้
ตลอดปี
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า เริ่มดาเนินการในปี พ.ศ. 2554 ครอบคลุมพื้นที่เพียงประมาณ 5,000 ไร่ มีการ
จัดการพื้นที่ทั้งการปรับปรุงทุ่งหญ้า แหล่งน้า แหล่งโป่ง ตลอดจนการทารั้วไฟฟ้า เพื่อป้องกันการออกมาหากินในพื้นที่
เกษตร แต่มีกระทิงบางส่วนสามารถออกมาหากินด้านนอกรั้วไฟฟ้าได้ และเดินหากินไกลออกไปหลายสิบกิโลเมตร
(Wildlife Conservation Office, 2011) การเพิ่ ม ขึ้ น ของจ านวนประชากรกระทิ ง ในพื้ น ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ
ถิ่นที่อาศัยที่ยังต้องมีการศึกษา นอกเหนือจากปัญหาความขัดแย้งกับราษฎรโดยรอบพื้นที่จากการออกไปกินพืชผล
ทางการเกษตร การเกิดโรคระบาดจากปศุสัตว์สู่ประชากรกระทิง หรือการสัมผัสโรคที่อาจติดต่อจากสัตว์ป่าที่อาจมีผล
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
การศึกษาจานวนประชากรกระทิงจากกองมูลในพื้นที่จากเส้นทางศึกษา รวมถึงการเลือกใช้พื้นที่อาศัยเพื่อการ
แก้ปัญหายังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน การขาดข้อมูลทางวิชาการยากสาหรับการสร้างความเข้าใจเพื่อจัดการร่วมกัน
การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาได้แก่ การทารั้ วไฟฟ้า การสร้างทางตรวจการ การไล่ต้อนฝูงกระทิงให้กับเข้ามาในพื้นที่ การ
ปรับปรุง แหล่งน้า ทุ่งหญ้า แหล่งโป่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นที่ ในการรองรับประชากรกระทิงที่เพิ่มจานวนมากขึ้น
นอกจากนี้การศึกษาเรื่องการกระจายของกระทิง โครงสร้างอายุ สัดส่วนเพศ การเพิ่มของประชากรปัจจุบันก็ยังไม่มี
การศึกษา ผลการศึกษาที่ได้ สามารถนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อการอนุรักษ์ประชากรกระทิง เพื่อประโยชน์ทั้ง
ทางตรงทางอ้อม ตามความเหมาะสมให้อานวยประโยชน์ต่อไป

ภาพที่ 1 พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าและบริเวณที่ศึกษาความหนาแน่ของกองมูลกระทิงด้วยเส้นทางศึกษา

อุปกรณ์และวิธีการ
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สาหรับวางเส้นสารวจและเก็บข้อมูลประกอบด้วย แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ของกรมแผนที่
ทหารระวางที่ เกี่ยวข้อง เครื่องกาหนดต าแหน่ งตามพื้น ที่ โลก เข็มทิ ศ ตลั บเมตร เชื อกวั ดระยะ ขนาด 50 เมตร
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล และสมุดบันทึก และคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการ
1. เลือกพื้นที่ศึกษาภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นตัวแทนของพื้นที่ทั้งหมด
ความสามารถในการเข้าถึง (ภาพที่ 1) วางเส้นทางการสารวจโดยให้กระจายครอบคลุมในพื้นที่ที่มีการสารวจเบื้องต้น
แต่ละเส้นยาว 500 เมตร และห่างกัน 250 เมตร ในพื้นที่ป่า และทุ่งหญ้า จานวน 6 เส้น และในพื้นที่โป่งธรรมชาติเส้น
ละ 400 เมตร จานวน 2 เส้น เพื่อศึกษาความหนาแน่นมูลกระทิงจากกองมูลโดยอาศัยหลักการศึกษา ตาม Barnes &
Jensen (1987) และ Dawson & Dekker (1992) และ โดยการคานวณความหนาแน่นของกองมูลและแปรผลกลับมา
เป็นจานวนประชากร (Barnes & Jensen, 1987; Dawson & Dekker, 1992) ที่ใช้ศึกษาประชากรช้างป่าด้วยการนับ
มูลบนเส้นทางศึกษา
2. เดิ น เท้ า เก็บ ข้อ มู ล จ านวนกองมู ล กระทิ ง บนเส้ น ทางศึกษาเป็ น ประจ าทุ กเดื อนๆละครั้ง เมื่ อ พบมู ล วั ด
ระยะทางตั้งฉากจากกึ่งกลางเส้นสารวจถึงกึ่งกลางกองมูล หาค่าพิกัดภูมิศาสตร์กองมูลที่พบ แล้วทาสัญลักษณ์ไว้เพื่อ
ไม่นับซ้าอีก ระหว่างเดือน มกราคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 บันทึกข้อมูลในแบบบันทึก
3. นาข้อมูลที่ได้มาคานวณหาความหนาแน่นกองมูลด้วยโปรแกรม DISTANCE 6.2 (Thomas et al., 2010) มี
ซึ่งมีวิธีการคานวณบนพื้นฐานของ Fourier series analysis จากสูตรพื้นฐาน (Burnham et al., 1980) ดังนี้

เมื่อ D
คือ
ความหนาแน่น (จานวนตัวหรือจานวนกอง/หน่วยพื้นที่)
n
คือ
จานวนตัวอย่าง (จานวนตัวหรือจานวนกอง)
f(0) คือ
ฟังก์ชั่นความน่าจะเป็นที่จะพบเห็นตัวสัตว์ที่ระยะทางเท่ากับ 0
L
คือ
ระยะทางสารวจ (กิโลเมตร)
4. คานวณความหนาแน่นประชากรจากสูตร (Barnes & Jensen, 1987; Varman et al., 1995)
ดังนั้น
เมื่อ E
D
Y
r

คือ
คือ
คือ
คือ

EXD = YXr
E = YXr/D

จานวนสัตว์ต่อหน่วยพื้นที่ (ตัว/หน่วยพื้นที่)
อัตราการถ่ายมูล (ต่อตัวต่อวัน)
จานวนกองมูลต่อหน่วยพื้นที่
อัตราการสลายตัวของมูล(ต่อวัน)

การศึกษานี้ใช้อัตราการถ่ายมูลของกระทิง 12.5 กอง/ตัว/วัน (Bhumpakphan, 2000) และอัตราการย่อย
สลายของกระทิง-วัวแดง เท่ากับ 0.0150 กอง/วัน (Bhumpakphan, 1997)
5. ศึกษาโครงสร้างประชากรกระทิง ศึกษาโดยการสารวจประชากรที่พบออกมาหากินบนทุ่งหญ้า บริเวณเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ทั้งจากบริเวณที่สูงจากกล้องส่องทางไกล และกล้องบันทึกภาพ ระหว่างเวลา 16.00-19.00
น. หรือก่อนเวลา 16.00 น. ในวันที่อากาศเย็นหรือมีฝนตก ดาเนินสารวจในเวลาที่พบ ซึ่งในบางเดือนได้ดาเนินการ
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สารวจประชากรในช่วงเวลาเช้าประกอบข้อมูลด้วย ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากการติดตามกระทิงที่ออกไปหากินนอกพื้นที่
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยรอบพื้นที่ตลอดระยะเวลา 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 บันทึกจานวนตัว โครงสร้าง
ชั้นอายุเป็น 4 ชั้นได้แก่ ตัวเต็มวัย (adult) ก่อนเต็มวัย (sub adult) วัยรุ่น (juvenile) และลูก (calf) และตัวเต็มวัยที่
สามารถจาแนกเพศตาม Bhumpakphan (1997) และ Parida et al. (2015) ตลอดจนลักษณะที่แ ตกต่างกันของ
กระทิงเพื่อจาแนกเพศและชั้นอายุตามเกณฑ์ของ Schaller (1967) และ Krishnan (1972)
ค านวณสั ด ส่ ว นเพศ โครงสร้า งชั้ น อายุ และอั ต ราการทดแทนในประชากรจากสู ต ร ลู ก/ตั ว เต็ ม วั ย ตาม
Bhumpakphan (2000)
6. การศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่อาศัย โดยใช้ข้อมูลการพบเห็น จานวนตาแหน่งกระทิงที่พบทั้งในและนอก
พื้นที่จากข้อมูลที่ได้จากการเก็บอย่างสม่าเสมอ ตลอดระยะเวลา 3 ปี นาตาแหน่งที่พบมาคานวณขนาดพื้นที่ที่กระทิง
ใช้ประโยชน์ทั้งหมดด้วยวิธีลากเส้นเชื่อมตาแหน่งรอบนอก (Minimum convex polygon method) โดยใช้โปรแกรม
BIOTA ช่วยคานวณ คานวณประชากรทั้งหมด จากผลคูณความหนาแน่น และพื้นที่อาศัยที่คานวณได้ (Mary et al.,
2015)

ผลและวิจารณ์
ความหนาแน่นกองมูล
ความหนาแน่นกองมูลกระทิงบริเวณจุดสกัดเขาสูง จากการเก็บข้อมูลบนเส้นทางศึกษา จานวน 8 เส้น เส้นทาง
ละ 400–500 เมตร เดือนละครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 จานวน 10 เดือน รวมระยะทาง
ที่เดินศึกษาสะสมทั้งหมด 38 กิโลเมตร พบกองมูลกระทิงรวมทั้งสิ้น 1,679 กอง คิดเป็นความหนาแน่นของกองมูล
กระทิงเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลรวม 3,057 กอง/ตร.กม. ค่า % Coefficient of variation ซึ่งบ่งบอกถึงความเที่ยงตรงใน
การเก็บข้อมูลมีค่า 11% ได้ผลเป็นที่ยอมรับหากมีค่าน้อยกว่า 20% (Dawson & Dekker, 1992) ขณะที่ผลการศึกษา
จานวนกระทิ งจากการพบเห็น ตัวโดยตรงมี ค่า (%CV) 20.81 % (Pharejeam, 2016) ซึ่งมากกว่าการศึกษานี้ซึ่ ง
หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่มากกว่า ระยะทางที่มีประสิทธิภาพในการมองเห็นกองมูลบนเส้นทาง
(Effective stripe width: ESW) มี ค่า 7.61 เมตร เมื่ อเปรีย บเทีย บกับ Pharejeam (2016) ที่ พบว่ าระยะทางที่ มี
ประสิทธิภาพในการมองเห็นตัวกระทิงมีค่า 39.40 เมตร นับว่าวิธีการการศึกษานี้มีค่าความผิดพลาดน้อยกว่าเมื่อ
พิจารณาโอกาสของความผิดพลาดจากระยะทางที่เพิ่มมากขึ้นที่เกิดจากการมองเห็นตัวหรือมูลสัตว์ป่าในระยะทางที่
ใกล้กว่า ผลที่ได้จากการศึกษาด้วยวิธี การนี้จึงมีความเหมาะสมมากกว่าการส่องไฟนับกระทิงในเวลากลางคืน เมื่อ
พิจารณาผลการศึกษาในแต่ละเดือนพบว่าความหนาแน่นกองมูลกระทิงมีความผันแปรไปในแต่ละเดือนในพื้นที่ศึกษา
ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการเดินทางเคลื่อนย้ายของกระทิงจากพื้นที่ศึกษาไปมาระหว่างพื้นที่ข้างเคียงหรื อออกไปยังพื้นที่ด้าน
นอก โดยมีค่าสูงสุดในเดือนสิงหาคม 5,030 กอง/ตร.กม. ต่าสุดเดือนมิถุนายน 1,568 กอง/ตร.กม. ดังรายละเอียดตาม
ตารางที่ 1
ความหนาแน่นประชากร
จากการคานวณความหนาแน่นของกองมูล สามารถนามาหาความหนาแน่นของประชากรโดยใช้อัตราการย่อย
สลายกองมูล 0.0150 อัตราการถ่ายมูลของกระทิง 12.50 กอง/ตัว/วัน (Bhumpakphan, 2000) ได้ค่าความหนาแน่น
ของกระทิงในพื้นที่บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า เท่ากับ 2.44 ตัว/ตร.กม. นับเป็นความหนาแน่นประชากรของ
กระทิ ง ในเชิ ง นิ เ วศวิ ท ยาครั้ ง แรกของพื้ น ที่ ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ นั บ ว่ า มี ค่ า มาก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ที่ ศึ ก ษาโดย
Narasimmarajan et al. (2014) ที่ศึกษาประชากรกระทิงและเหยื่อของเสือโคร่งในเขตสงวนเสือโคร่ง Melghat ซึ่ง
ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศอินเดีย ที่มีค่า 5.8±1.7 ตัว/ตร.กม. ขณะที่ความหนาแน่นประชากรที่ได้ครั้งนี้ใกล้เคียง
กับผลการศึกษาของ Sukmasuang et al. (1996) ที่ดาเนินการในบริเวณคลองควน ปลายลาห้วยคลองแสง และหุบ
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ห้วยถ้าจันทร์ ในเขตรักษาพั นธุ์สัต ว์ป่าคลองแสง จั งหวั ดสุราษฎร์ธ านี ซึ่ งเป็น แหล่ง อาศัย ของกระทิง โดยมี ความ
หนาแน่นประชากร 2.05 ตัว/ตร.กม. และ 3.30 ตัว/ตร.กม. ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ความหนาแน่นกองมูลกระทิง (กอง/เฮกแตร์) วิเคราะห์แต่ละเดือน และโดยรวมข้อมูลในเขตห้ามล่าสัตว์
ป่าเขาแผงม้าระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
Month/year
Jan 2016
Feb 2016
Mar 2016
Apr 2016
May 2016
Jun 2016
Jul 2016
Aug 2016
Sep 2016
Oct 2016
Pooled data

AIC
1650.24
647.87
719.02
753.70
632.61
378.50
874.64
908.55
953.54
1134.27
8761.90

ESW
8.33
8.72
5.09
6.80
7.47
6.63
9.06
5.05
9.36
8.38
7.61

D
49.91
17.20
39.84
29.78
22.36
15.68
23.53
50.30
28.16
36.14
30.57

DLCL
22.08
12.32
22.66
19.40
12.68
9.64
11.75
25.94
9.54
15.53
24.56

DUCL
112.82
24.02
70.06
45.72
39.44
25.51
47.11
97.54
83.14
84.09
38.04

DCV
0.35
0.15
0.24
0.18
0.24
0.21
0.30
0.29
0.46
0.36
0.11

หมายเหตุ: AIC = Akaike’s information criteria, ESW = Effective strip width (m), D = Dung density
(dungs/ha), DLCL = Lower confidence limit at 95% CI, DCV = Coefficient of variation, ULCL = Upper
confidence limit at 95% CI

ภาพที่ 2 พื้นที่หากินของกระทิงบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าในระหว่างการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ 111.15 ตร.
กม. เมื่อคานวณโดยวิธีลากเส้นเชื่อมรอบนอก (Minimum convex polygon method)
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เมื่อพิจารณาจากผลการเก็บข้อมูลการออกมานอกพื้นที่ของกระทิงจานวน 62 ครั้ง ในรอบ 3 ปี ระหว่าง ปี
พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 พบว่าครอบคลุมพื้นที่ 111,153,997.50 ตร.ม. หรือ 111.15 ตร.กม. (ภาพที่ 2) ดังนั้น
จานวนประชากรกระทิงที่ได้จากการศึกษานี้ภายในพื้นที่ดังกล่าวคิดเป็น 271.20 ตัว หรือ 271 ตัว ซึ่งนับว่าใกล้เคียง
กับผลการศึกษาของ Pharejeam (2016) ที่รายงานจานวนกระทิงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ว่ามีจานวน
รวม 253 ตัว ขณะที่รายงานความหนาแน่นประชากรกระทิงไว้ 11.89 ตัว/ตร.กม. อันเป็นผลจากการส่องไฟนับ
ประชากรกระทิงจากการพบเห็นตัวโดยตรงในเวลากลางคืนตามเส้นทางรถยนต์ภายในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ความถี่ที่พบ
ผลจากการสังเกตฝูงกระทิงบนพื้นที่สูง ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ในช่วงเวลาเช้าและ
เย็นเป็นประจาทุกวันพบกระทิงออกมาหากินรวม 368 ครั้ง รวมจานวนกระทิงที่พบ 8,262 ตัว จานวนตัวที่พบมีความ
ผันแปรระหว่าง 1–121 ตัว ค่าเฉลี่ยฝูง 22.20 ตัว (SE=25.25) (ภาพที่ 3) โดยส่วนใหญ่เป็นการพบกระทิงหากินเพียง
ตัวเดียวมากที่สุด จานวน 39 ครั้ง นอกจากนั้นเป็นการพบกระทิงหากินเป็นฝูงตั้งแต่ 2 ตัว ปกติกระทิงเพศผู้เมื่อโตมัก
เดิ น ทางออกไปหาพื้ น ที่ เ พื่ อ หาที่ เ หมาะสมส าหรั บ ตั ว เองหรื อ อยู่ ร วมกั บ กระทิ ง เพศผู้ ตั ว อื่ น ขณะที่ ก ระทิ ง ฝู ง
ประกอบด้วยเพศเมียเป็นผู้นาสมาชิกภายในฝูงเป็นเพศเมีย และลูกที่ยังไม่โต (Lekagul & McNeely, 1977) จนถึง
ขนาดฝูง 121 ตัว ซึ่งเป็นขนาดฝูงกระทิงที่ใหญ่ที่สุดที่พบในพื้นที่ ขณะที่ขนาดฝูงของกระทิงจากผลการศึกษาของ
Sukmasuang et al. (1996) ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง มีค่าเฉลี่ย 6.55 (พิสัย 2-13, N=7)

ภาพที่ 3 ความถี่ของการพบจานวนกระทิงในแต่ละครั้งบริเวณโดยรอบเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าระหว่างเดือน
มกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
โครงสร้างประชากร
ผลการศึกษาจากการสังเกตในรอบ 10 เดือนรวมจานวน 368 ครั้ง จากจานวนกระทิงที่สามารถสังเกตได้
ทั้งหมด 8,166 ตัว ที่สามารถจาแนกเพศ และชั้นอายุ ได้จานวน 3,890 ตัว พบกระทิงเพศผู้เต็มวัย (adult male)
จานวน 253 ตัว หรือ 6.5% เพศเมียเต็มวัย (adult female) 1,374 ตัว (35.21%) กระทิงตัวก่อนเต็มวัย (sub adult)
225 ตัว (5.78%) วัยรุ่น (juvenile) 1,663 ตัว (42.75%) และลูก (calf) 375 ตัว (9.64%) คิดเป็นสัดส่วน ตัวเต็มวัย:
ก่อนเต็มวัย: วัยรุ่น: และลูก มีค่า 1: 0.14: 1.02: 0.23 ตามลาดับ คิดเป็นสัดส่วนเพศผู้เต็มวัยต่อเพศเมียเต็มวัย ใน
ประชากรกระทิง 1: 5.43 สัดส่วนระหว่างลูก กระทิง ต่อกระทิงตัวเต็มวัยทั้งหมด เท่ากับ 1: 1.1 (ภาพที่ 4) เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการศึกษาประชากรกระทิง โดย Parida et al. (2015) ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Kuldhia
ประเทศอินเดีย ซึ่งมีลักษณะเป็นธรรมชาติ จากการพบ 453 ตัว ส่วนใหญ่เป็นเพศเมียตัวเต็มวัย (54.75%) รองลงมา
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เป็นเพศผู้เต็มวัย (22.52%) ลูก (16.78%) และวัยรุ่น (5.96%) พบว่ามีลักษณะคล้ายที่พบว่าเพศเมียตัวเต็มวัยมี
จานวนมากที่สุด ผลการศึกษานี้พบว่าลูกวัยรุ่นมีจานวนมากกว่าลูกอ่อน ขณะที่ ผลการศึกษาในประเทศอินเดียพบว่า
ลูกอ่อนในประชากรมีมากกว่ากระทิงวัยรุ่น (Parida et al., 2015)
ผลการศึกษาอัตราการทดแทน (Recruitment rate) ประชากรกระทิงเมื่อใช้จานวนลูกอ่อนต่อเพศเมีย มีค่า
27.29 % ต่ อ ปี (375/1374X100) ซึ่ ง นั บ ว่ า สู ง มากแต่ อ ยู่ ในสภาพปกติ ใกล้ เคี ย งกั บ ที่ Steinmetz et al. (2009)
รายงานการเพิ่มจานวนประชากรในบริเวณพื้นที่ไร่ร้างบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
จังหวัดกาญจนบุรีว่ามีประมาณ 31% ต่อปี
สาหรับการศึกษาสัดส่วนเพศระหว่างตัวเต็มวัย พบว่า สัดส่วนระหว่างเพศผู้ต่อเพศเมียมีค่าเท่ากับ 253: 1,374
หรือ 1: 5.43 ขณะที่ Parida et al. (2015) รายงานสัดส่วนเพศของกระทิงที่ศึกษาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Kuldhia
ประเทศอินเดียว่ามีค่า 1: 2.43

ภาพที่ 4 โครงสร้างประชากรและสัดส่วนเพศของประชากรกระทิงที่จาแนกจากการพบเห็นตัวโดยตรงบริเวณเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ภาพที่ 5 จานวนตัวกระทิง ที่พบในแต่ละเดือนที่ออกมาหากินในพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผง
ม้าที่พบแบบสะสมในรอบ 3 ปี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
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การออกมานอกพื้นที่
พิจารณาจานวนครั้ง และจานวนตัวของกระทิงที่ออกมาหากินนอกพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่ าเขาแผงม้าในรอบ 3
ปี ที่เข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบพบว่าปรากฏทุกเดือนตลอดปี ระหว่าง 16–39 ครั้ง รวมจานวน 313 ครั้ง ใน
รอบ 3 ปี ช่วงเดือนมีจานวนกระทิงออกนอกพื้นที่มากที่สุดในคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เมื่อพิจารณา
จากภาพที่ 5 พบว่าจานวนครั้งที่ออกมาในแต่ละเดือนในรอบสามปีไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ขณะที่จานวนตัวที่กระทิง
ออกในแต่ละเดือนมีความแตกต่างกันมาก โดยมีค่าระหว่าง 128–2,124 ตัว ซึ่งเดือนที่พบจานวนกระทิงออกมานอก
พื้นที่ปรากฏระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้งมากกว่าฤดูฝน สาเหตุการออกมานอกพื้นที่
เกิ ด ทั้ ง จากพื ช ไร่ ที่ ที่ มี อ ยู่ ร อบพื้ น ที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต ดึ ง ดู ด ให้ กระทิ ง ออกไปนอกพื้ น ที่ ตลอดจนแหล่ ง น้ าที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่
เกษตรกรรม ประกอบกับราษฎรไม่ทาร้ายกระทิงจึงทาให้กระทิงกระจายออกไปจากแนวเขตเป็นระยะทางไกลมากกว่า
10 กิโลเมตร (ดูภาพที่ 2) เมื่อลากเส้นเชื่อมขอบเขตรอบนอกของตาแหน่งที่พบกระทิงจานวน 62 ตาแหน่งในรอบ 3 ปี
พบว่าครอบคลุมพื้นที่ 111.15 ตร.กม. ซึ่งหมายความว่าการจัดการพื้นที่และการแก้ไขปัญหาปัจจุบันไม่สามารถ
ดาเนินการให้สาเร็จได้หากพิจารณาขนาดพื้นที่ที่กระทิงกระจายออกไป หรือแม้มีการปรับปรุงถิ่นอาศั ยสาหรับเพิ่ม
ศักยภาพการรองรับประชากรกระทิงก็ไม่เพียงพอ เนื่องจากขนาดพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าทั้งหมดมีเพียง
ประมาณ 8 ตร.กม. แนวทางการแก้ปัญหาเมื่อพิจารณาจากขนาดพื้นที่ที่กระทิงกระจายออกไปจึงได้แก่ การประกาศ
ผนวกพื้นที่หย่อมป่าที่เหลือ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า การสร้างเส้นทางเชื่อมระหว่างพื้นที่หย่อมป่าดังกล่าว รวมถึงการ
จัดการพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมพื้นที่ลาดชันให้กลับเป็นพื้นที่ธรรมชาติ นอกจากนี้ควรมีการขยายพื้นที่ทุ่งหญ้าภายใน
โดยเฉพาะบริเวณหุบห้วยด้านที่อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อรองรับประชากรกระทิงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากข้อมูลในรอบ 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 พบกระทิงเดินหากินออกจากแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เขาแผงม้า 313 ครั้ง รวมจานวนกระทิงที่นับแบบสะสม 9,036 ตัว เข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรมที่ปลูกมันสาปะหลัง
ข้าวโพดและฟักทองของราษฎรรวม 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ บ้านคลองทรายและบ้านเขา
แผงม้า ตาบลวังน้าเขียว อาเภอวังน้าเขียว บ้านโพธิ์ทองพัฒนาและบริเวณเขาสี่กุมาร จังหวัดนครราชสีมา โดยบริเวณ
ที่กระทิงออกไปหากินจากผลการศึกษาพบว่ามี 21 บริเวณหลักๆ บริเวณที่พบกระทิงเข้าไปหากินมากเกินกว่า 10 ครั้ง
มีจานวน 8 แห่ง ได้แก่บริเวณบ้านเขาแผงม้า บ้านคลองทราย บ้านไทรทองพัฒนา บ้านโพธิ์ทองพัฒนาและบริเวณที่
พบกระทิงเข้าไปหากินน้อยกว่า 10 ครั้ง พบ 13 แห่ง ดังรายละเอียดตามภาพที่ 6
ตารางที่ 2 ความหนาแน่นกองมูลกระทิงเมื่อจาแนกตามบริเวณพื้นที่ 3ประเภท ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
1. Grassland
2. Saltlick
3. Forest

AIC
4856.91
2239.14
1638.68

EWS
6.96
8.10
6.40

D
44.21
35.09
17.39

DLCL
31.10
26.35
14.29

DUCL
62.83
46.71
21.16

DCV
0.17
0.13
0.09

หมายเหตุ: AIC = Akaike’s information criteria, ESW = Effective strip width (m), D = Dung density
(dungs/ha), DLCL = Lower confidence limit at 95% CI, DCV = Coefficient of variation, ULCL = Upper
confidence limit at 95% CI
การใช้พื้นที่อาศัย
การใช้พื้นที่อาศัยของกระทิงภายในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า จากการวิเคราะห์ความหนาแน่นกองมูล
ตามถิ่นอาศัยหลักได้แก่บริเวณที่เป็นทุ่งหญ้า บริเวณโป่ง และภายในป่าธรรมชาติ ในพื้นที่ศึกษาพบว่าความหนาแน่น
กองมูลกระทิงในพื้นที่ทุ่งหญ้ามีค่าสูงสุด รองลงมาคือบริเวณพื้นที่โป่ง และภายในป่า โดยมีค่า 4,421 3,509 และ
1,739 กอง/ตร.กม. ตามลาดับ (ตารางที่ 2) ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ทุ่งหญ้าเป็นพื้นที่ที่กระทิงใช้ประโยชน์มากที่สุด
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ภาพที่ 6 ความถี่ของการพบกระทิงที่ออกมาหากินในพืน้ ที่เกษตรกรรมโดยรอบเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าใน 4
หมู่บ้านหลัก บริเวณ 21 ตาแหน่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
1 = เขาสี่กุมาร (UTM 791903 1592008), 2 = บ้านคลองทราย (UTM796947 1591246), 3 = บ้านไทร
ทองพัฒนา (UTM7970901591415), 4 = เขาสี่กุมาร (UTM797090 1591465), 5 = บ้านคลองทราย (UTM798430
1589543), 6 = บ้านคลองทราย (UTM798456 1590703), 7 = บ้านไทรทองพัฒนา (UTM799078 1592319), 8 =
บ้านคลองทราย (UTM799108 1580107), 9 = บ้านคลองทราย (UTM799113 1589202), 10 = บ้านคลองทราย
(UTM799523 1590475), 11 = บ้านคลองทราย (UTM799123 1589102), 12 = บ้านคลองทราย (UTM 799178
1591568), 13 = บ้านคลองทราย (UTM799485 1599790), 14 = บ้านคลองทราย (UTM800173 1590613), 15 =
บ้านโพธิ์ทองพัฒนา (UTM800196 1592464), 16 = บ้านโพธิ์ทองพัฒนา (UTM800296 1592464), 17 = บ้านโพธิ์
ทองพัฒนา (UTM801208 1592141), 18 = บ้านโพธิ์ทองพัฒนา (UTM801248 1592331), 19 = บ้านเขาแผงม้ า
(UTM801887 1590399), 20 = บ้ า นเขาแผงม้ า (UTM802011 1590751), 21 = บ้ า นเขาแผงม้ า (UTM803148
1589428)

สรุป
1. ความหนาแน่นของกองมูล ปรากฏพบกองมูลทั้งสิ้น 1,679 กอง คิดเป็นความหนาแน่นของกองมูลเท่ากับ
3,057 กอง/ตร.กม. ได้ค่าความหนาแน่นของกระทิงในพื้นที่บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าเท่ากับ 2.44 ตัว/ตร.
กม. หรือคิดเป็นประชากรกระทิงทั้งหมด 271 ตัว เมื่อพิจารณาจากขอบเขตการใช้พื้นที่อาศัยของกระทิงทั้งหมดขนาด
111.15 ตร.กม.
2. กระทิงออกมาหากินรวม 368 ครั้ง รวมจานวนกระทิงที่พบแบบสะสม 8,262 ตัว จานวนตัวที่พบมีความผัน
แปรระหว่าง 1–121 ตัว ค่าเฉลี่ยฝูง 22.20 ตัว (SE=25.25) โดยส่วนใหญ่เป็นการพบกระทิงหากินเพียงตัวเดียวมาก
ที่สุด จานวน 39 ครั้ง
3. โครงสร้า งประชากรกระทิ ง คิด เป็ น ตั ว เต็ ม วั ย : ก่อนเต็ ม วั ย : วั ย รุ่น : และลู กมี ค่า 1: 0.14: 1.02: 0.23
ตามลาดับ สัดส่วนเพศผู้และเพศเมียเต็มวัยในประชากร คิดเป็น 1: 5.43 อัตราการเพิ่มของประชากรกระทิงคิดเป็น
ร้อยละ 27.29
4. จากการเก็บข้อมูล ระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง ปี พ.ศ. 2558 พบว่าพื้นที่ที่กระทิงออกไปใช้ประโยชน์นอก
พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า พบ 21 บริเวณ โดยแต่ละปีพบกระทิงแบบสะสมรวมทุกบริเวณจานวน 2,487 ตัว
1,986 ตัว และ 1,483 ตัว ตามลาดับ รวมจานวนกระทิงที่พบในรอบ 3 ปีแบบสะสม 9,036 ตัว การลดลงการออกมา
นอกพื้นที่เกิดจากการสร้างรั้วไฟฟ้าป้องกันกระทิงในปี พ.ศ. 2557 และการจัดการเพิ่มแหล่งน้าและทุ่งหญ้าในพื้นที่ ปี
พ.ศ. 2557 เช่นกัน
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5. ช่วงเดือนที่พบกระทิงออกนอกพื้นที่มากที่สุดในคือช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ระหว่าง 693–2,124
ตัว ขณะที่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พบกระทิงระหว่าง 128–348 ตัว โดยบริเวณที่พบว่ากระทิงออกมาหา
กินบ่อยมากกว่า 10 ครั้ง มี 8 แห่ง และที่น้อยกว่า 10 ครั้ง มี 13 แห่ง บริเวณที่กระทิงออกมาหากินพบใน 4 พื้นที่
หลัก ได้แก่ บ้านเขาแผงม้า บ้านคลองทราย บ้านโพธิ์ทองพัฒนาและบริเวณเขาสี่กุมาร ในตาบลวังน้าเขียว อาเภอวัง
น้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
6. พบว่ากระทิงในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าต้องการใช้พื้นที่บริเวณที่เป็นทุ่งหญ้า พื้นที่บริเวณโป่ง
และในป่าธรรมชาติ จากมากไปน้อยตามลาดับ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาพืชอาหาร ความสามารถในการรองรับประชากรของกระทิงบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผง
ม้า เพื่อให้สามารถรองรับจานวนประชากรของกระทิงในพื้นที่อย่างเพียงพอ ตลอดจนการปรับปรุงถิ่นอาศัยภายใน
พื้นที่อนุรักษ์ในบริเวณอื่น เพื่อให้กระทิงอาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างปลอดภัย
2. ควรมีการติดตามศึกษาการเคลื่อนที่ ขนาดพื้นที่อาศัยของกระทิงโดยการติดวิทยุติดตามตัวเพื่อให้ทราบ
ความต้องการใช้พื้นที่อาศัย ปัจจัยคุกคาม
3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของกระทิงกับสัตว์ป่าชนิดอื่น โดยเฉพาะสัตว์กินเนื้อ ตลอดจนสัตว์ป่าที่เป็นคู่
แข่งขัน ด้วยกล้องดักถ่ายภาพ สาเหตุการตายและปัจจัยคุกคามอย่างต่อเนื่องต่อไป
4. การพบว่ากระทิงออกมานอกพื้นที่ช่วงต้นปี จึงควรหาแนวทางในการป้องกันพื้นที่เกษตรกรรม การปรับปรุง
ถิ่นอาศัยภายในโดยเฉพาะพืชอาหารในทุ่งหญ้า แหล่งน้า แหล่งโป่ง เพื่อลดการออกมานอกพื้นที่
5. การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับกระทิงสามารถดาเนินการโดยมุ่งเน้นพื้นที่ที่พบว่ากระทิง
ออกมามาก ได้แก่บ้านเขาแผงม้า บ้านคลองทราย บ้านโพธิ์ทองพัฒนา เป็นต้น การพิจารณาประกาศพื้นที่ที่ยังคงเป็น
หย่อมป่าให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า การจัดการพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่บางแห่งที่ไม่เหมาะสม มีความลาดชันสูงให้
กลับมาเป็นพื้นที่อนุรักษ์ การสร้างเส้นทางเชื่อมต่อหย่อมป่า การประกาศให้เป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์กระทิง ตลอดจน
การประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
6. ควรมีการศึกษาด้านโรค และพันธุกรรมของกระทิงเพื่อพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการระบาดของโรคจากปศุ
สัตว์ สู่สัตว์ป่า ตลอดจนความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อเป็นต้นแบบสาหรับการอนุรักษ์กระทิงต่อไป
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