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บทคัดย่อ
การศึกษาแบบจาลองพื้นที่การใช้ประโยชน์ ร่วมกันของกระทิง (Bos gaurus) และช้างป่ า (Elephas
maximus) ในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายและพืน้ ทีก่ าร
ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกระทิงและช้างป่ า โดยใช้แบบจาลอง maximum entropy (MaxEnt) ในการประเมิน
พืน้ ทีก่ ารกระจายของกระทิงและช้างป่ าทีไ่ ด้จากการลาดตระเวนของเจ้าหน้าทีพ่ ทิ กั ษ์ป่า ปี พ.ศ. 2555-2559
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยแวดล้อมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการกระจายของสัตว์ป่าประกอบด้วยระยะห่างจากแหล่งโป่ ง
ประเภทการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ปริมาณน้ า ฝนของเดือนทีส่ ูงสุด ระยะห่างจากทุ่งหญ้า ระยะห่างจากหมู่บา้ น
ความลาดชัน และระยะห่างจากแหล่งน้ า มีค่าเฉลีย่ ร้อยละความสาคัญ 41.50, 13.50, 8.10, 6.95, 6.85, 5.40
และ 4.30 ตามลาดับ ส่วนปั จจัยทีเ่ หลือมีความสาคัญลดลงมาตามลาดับ เมื่อพิจารณาพืน้ ทีก่ ารกระจายของ
สัต ว์ป่า พบว่าพื้นที่การกระจายของกระทิงและช้างป่ ามีขนาดพื้นที่ 486.21 และ 399.57 ตารางกิโลเมตร
ตามลาดับ ส่วนพืน้ ทีก่ ารใช้ประโยชน์ร่วมกันของกระทิงและช้างป่ ามีขนาดพืน้ ที่ 315.92 ตารางกิโลเมตร รวม
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พื้น ที่ก ารกระจายของสัตว์ป่าทัง้ หมด 2 ชนิ ด มีข นาดพื้น ที่ 569.86 ตารางกิโ ลเมตร สาหรับ พื้น ที่การใช้
ประโยชน์ร่วมกันของกระทิงและช้างป่ าส่วนใหญ่อยู่ทางทิศเหนือของเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าภูเขียว
คาสาคัญ : สัตว์ป่า; การกระจาย; เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าภูเขียว

Abstract
This article attempted to predict the distributions and co- habitats of gaur ( Bos gaurus) and
elephant ( Elephas maximus) at Phu Khieo Wildlife Sanctuary ( PKWS) , Chaiyaphum Province. The
research study of the wildlife distribution was evaluated by using maximum entropy ( MaxEnt) model.
The selected mammal species included gaur and elephant, and their occurrences were gathered from
smart patrols conducted by the rangers during 2012-2016. The results revealed that at the considerable
environment factors on the wildlife distribution included distance from saltlicks ( 41. 50 % ) , land use
(13.50 %), precipitation of wettest month (8.10 %), distance from rangeland (4.95 %), distance from
villages (6.85 %), slope (5.40 %) and distance from water sources (4.3 %). Additionally, the maximum
range sizes of the sanctuary’s area were predicted to cover 486.21 and 399.57 sqkm., for gaur and
elephant, respectively. Furthermore, the co-habitats or overlapped habitats for 2 species cover 315.92
sqkm, most areas in the northern part. All habitats suitable for the wildlife distribution are 569.86 sqkm.
Keywords: wildlife; distribution; Phu Khieo Wildlife Sanctuary

1. คานา

ใหญ่มาจากภัยธรรมชาติหรือการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
รอบพืน้ ทีอ่ นุ รกั ษ์ เช่น การทาเกษตร การคมนาคม
ที่อ ยู่อ าศัย และโรงงานอุ ต สาหกรรม รวมถึง การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (climate change) ซึง่
สาเหตุ ด ังกล่ า วล้วนเป็ นสาเหตุ ท่สี ่ง ผลกระทบต่ อ
การกระจายของสัตว์ป่า (Trisurat et al., 2014)
เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เป็ นพื้นที่อนุ รกั ษ์ขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน และเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่ าภูเขียวน้ าหนาวที่มคี วามอุดมสมบูรณ์ เป็ นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ป่าสาคัญหลายชนิด ได้แก่ ช้าง กระทิง นกเงือก
และเพียงพอนเส้นหลังขาว (Mustela strigidorsa) ที่
หาได้ยาก เป็ นต้น (สุชาติ, 2558) หากมีการบุกรุก
พืน้ ทีป่ ่ าและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ อาจ
ทาให้สตั ว์ป่าบางชนิดที่ไม่สามารถปรับตัวได้ เกิด
การย้า ยถิ่น อาศัย ออกนอกแนวเขตพื้น ที่ เพื่อ หา

กระทิงและช้างป่ าเป็ นสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ท่ี
สาคัญของประเทศไทย โดยสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (2560) จัด
สถานภาพของกระทิง ให้อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ใกล้สูญ พัน ธุ์
(endangered) และ IUCN (2018) จัดสถานภาพของ
กระทิงให้อยู่ในกลุ่มมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulner
able) ส่วนสถานภาพของช้างป่ า สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (2560)
และ IUCN (2018) จัดสถานภาพของช้างป่ าให้อยู่
ในกลุ่มใกล้สญ
ู พันธุ์ แสดงให้เห็นถึงความสาคัญและ
ความเปราะบางของสัตว์ป่าทัง้ สองชนิดนี้ ลักษณะ
พืน้ ทีอ่ าศัยของกระทิงและช้างป่ ามีการกระจายเป็ น
บริเวณกว้าง และเป็ นสัตว์ป่าทีม่ แี นวโน้มออกนอก
พื้น ที่อ นุ ร ัก ษ์ ม ากที่สุ ด ตามข่ า วสารสถานการณ์
ปั จ จุบนั สาเหตุ ท่ที าให้สตั ว์ป่าออกนอกพื้นที่ส่ว น
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แหล่ ง น้ า หรือ อาหารในการดารงชีวิต (Trisurat et
al., 2014) ทาให้สตั ว์ป่านัน้ ถูกล่าและส่งผลต่ อ การ
ลดลงของประชากรสัตว์ป่าบางชนิดทีเ่ ปราะบางได้
ในทีส่ ุด นอกจากนี้ปัญหาดังกล่าวได้นามาซึง่ ความ
ขัดแย้งระหว่างชุมชนกับหน่ วยงานป่ าไม้ได้ (พิเชฐ
และคณะ, 2561) สาหรับ เขตรัก ษาพัน ธุ์สตั ว์ป่าภู
เขีย วมีง านวิจ ัย เกี่ย วกับ การกระจายของสัต ว์ป่ า
หลายเรื่ อ ง โดยใช้ ร ะบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์
(geographic information system, GIS) มาประยุกต์
ใช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อ มูลการกระจายของสัตว์ป่า
ประกอบด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมศิ าสตร์เพื่อวิเคราะห์การแพร่กระจายของช้างป่ า
(ศุภกิจ, 2546) แบบจาลองถิน่ อาศัยของกระทิงเพื่อ
ทานายพื้นที่การกระจายของกระทิง (เบญจรัต น์ ,
2553) และการประเมินถิน่ อาศัยทีเ่ หมาะสมของสัตว์
ป่ าชนิดสาคัญในกลุ่มป่ าภูเขียว-น้ าหนาว (สุชาติ,
2558) แต่ในงานวิจยั ดังกล่าวยังไม่ได้มกี ารนาแบบ
จาลอง maximum entropy (MaxEnt) มาใช้วเิ คราะห์
การกระจายของสัต ว์ป่ า ซึ่ง แบบจ าลองนี้ มีค วาม
สะดวกและง่ายต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Trisurat et
al., 2011) หากนาแบบจาลองนี้มาใช้วเิ คราะห์ถนิ่ ที่
อยู่อาศัยของสัตว์ป่า จะเป็ นวิธกี ารทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่อการจัดการสัตว์ป่าในพืน้ ทีป่ ่ าอนุรกั ษ์เพิม่ มากขึน้
ดัง นัน้ การศึก ษาในครัง้ นี้ จึง มีวตั ถุ ป ระสงค์
เพื่อ ศึก ษาการกระจายและพื้น ที่ก ารใช้ป ระโยชน์
ร่วมกันของกระทิงและช้างป่ า ในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์
ป่ าภู เ ขีย ว เพื่อ สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการ
กาหนดมาตรการ การวางแผน และจัดการถิน่ ทีอ่ ยู่
อาศัยของสัตว์ป่า สาหรับแก้ไขปั ญหาสัตว์ป่าออก
นอกพืน้ ทีต่ ่อไป

เหนือมีพน้ื ทีป่ ระมาณ 1,500 ตารางกิโลเมตร ตัง้ อยู่
ในช่วงเส้นรุ้งที่ 16° 5' ถึง 16° 35' เหนือ และเส้น
แวงที่ 101° 20' ถึง 101° 55' ตะวัน ออก (รูป ที่ 1)
พื้น ที่ส่ ว นใหญ่ มีค วามสูง จากระดับ น้ า ทะเลปาน
กลางประมาณ 250 ถึ ง 1,300 เมตร ค่ า เฉลี่ ย
ประมาณ 770 เมตร (อุทศิ , 2550)
2.2 การเก็บและเตรียมข้อมูล
2.2.1 รวบรวมจุดการปรากฏของกระทิง
(Bos gaurus) และช้างป่ า (Elephas maximus) จาก
การเดินสารวจลาดตระเวนของเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์
ป่ าภูเขียว (ข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพัน ธุ์พืช ) ปี พ.ศ. 2555-2559 และสารวจเพิ่ม
เติมในปี พ.ศ. 2558-2559 ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ได้แก่ ร่องรอย กองมูล เสียงร้อง และการพบเห็น
สั ต ว์ ป่ าด้ ว ยเครื่ อ งก าหนดพิ ก ั ด ต าแหน่ งบน
พืน้ ผิวโลก (global positioning system, GPS)
2.2.2 จัด เตรีย มข้อ มู ล ปั จ จัย แวดล้อ ม
ต่าง ๆ ของเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าภูเขียวทีจ่ าเป็ นต่อ
การดารงชีวติ ของสัตว์ป่า (นริศ, 2553) นามาเป็ น
ตัวแปรอิสระ (independent data) ในการศึกษาพืน้ ที่
การกระจายของสัตว์ป่า และข้อมูลปั จจัยแวดล้อม
ทัง้ หมดที่ส าคัญ ต่ อ สัต ว์ป่ าจะจัด ให้อ ยู่ใ นรูป แบบ
ข้อมูลเชิงพืน้ ที่ (spatial data) หรือรูปแบบกริด (grid
format) โดยมีข นาดจุ ด ภาพ (resolution) เท่ า กับ
100 x 100 เมตร (Trisurat and Texopeus, 2011)
(1) ปั จจัยด้านกายภาพ ประกอบด้วย
ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ความลาดชัน
ลาน้ า และแหล่ ง น้ า ถาวร จากแผนที่ภู มิป ระเทศ
มาตราส่วน 1 : 50,000 และแหล่งโป่ งจากการสารวจ
ของเขตรัก ษาพัน ธุ์ ส ัต ว์ ป่ าภู เ ขีย ว หลัง จากนั น้
ดาเนินการวิเคราะห์ระยะทาง (Euclidean distance)
โดยใช้ระบบสาระสนเทศภูมศิ าสตร์ (Trisurat et al.,
2010)
(2) ปั จจัยด้านชีวภาพ ประกอบด้วย
ประเภทการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ (ข้อมูลจากกรมพัฒนา

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 พืน้ ที่ศึกษา
เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าภูเขียวอยู่ในพื้นที่
กลุ่ ม ป่ าภู เ ขียว-น้ า หนาวของภาคตะวัน ออกเฉียง
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รูปที่ 1 พืน้ ทีเ่ ขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ทีด่ นิ ปี พ.ศ. 2558) โดยนามาจัดจาแนกออกเป็ น 5
กลุ่ม ประกอบด้วย (1) ทุ่งหญ้า ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม
พืน้ ทีท่ ห่ี ญ้าทีม่ หี นิ โผล่ (2) ป่ าผลัดใบ ได้แก่ ป่ าเต็ง
รัง ป่ าสนเขา และป่ าเบญจพรรณ (3) ป่ าไม่ผลัด
ใบ ได้แก่ ป่ าดิบแล้ง และป่ าดิบชื้น (4) แหล่งน้ า
ถาวร และ (5) อื่น ๆ ส่ ว นทุ่ ง หญ้ า น าข้อ มู ล มา
วิเคราะห์หาระยะห่างจากทุ่งหญ้าด้วย เนื่องจากเป็ น
ปั จจัยที่สาคัญต่อการอยู่อาศัยของสัตว์กบี เป็ นต้น
(นริศ, 2553)
(3) ปั จ จัย ด้า นภัย คุ ก คาม ประกอบ
ด้วยระยะห่างจากหมู่บา้ น ที่ตงั ้ รอบแนวเขต และมี
ระยะห่างจากถนน ซึ่งทัง้ 2 ปั จจัย มีผลทางลบต่ อ
การเลือ กถิ่น ที่อ ยู่อ าศัย ของสัต ว์ป่ า เพราะมนุ ษย์
เข้าถึงพื้นที่ได้ง่าย ส่วนระยะห่างจากหน่ วยพิทกั ษ์

ป่ าโดยมากเป็ นปั จจัยทางบวก เนื่องจากพื้นทีท่ อ่ี ยู่
ใกล้ ห น่ ว ยพิท ัก ษ์ ป่ าจะมีค วามปลอดภัย ต่ อ การ
รบกวนของมนุ ษ ย์ (การล่ า ) มากกว่ า พื้น ที่ท่ีอ ยู่
ห่างไกล
(4) ปั จจั ย ด้ า นสภาพภู มิ อ ากาศ
ป ระ กอบ ด้ ว ย ปั จ จั ย ภู มิ อ า กา ศ ด้ า นชี ว ภ าพ
(bioclimatic variable) จานวน 19 ปั จจัย ที่บ่งบอก
ลักษณะภูมิอากาศรายเดือน รายปั กษ์ และรายปี
โดยสร้ า งขึ้ น จากข้ อ มู ล อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย (องศา
เซลเซียส) และปริมาณน้ าฝนรายเดือน (มิลลิเมตร)
(Trisurat et al., 2014) ทัง้ นี้ข้อมูลสภาพอากาศใน
ปั จจุบนั ได้จากค่าเฉลี่ยปี ค.ศ. 1950-2000 (http://
www.worldclim.org) ของการท านายแบบจ าลอง
ทางสถิ ติ ตามภาพเหตุ ก ารณ์ IPCC AR5 ระดับ
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RCP 8.5 (WorldClim, 2016) โดยคั ด เลื อ กปั จจั ย
ภูมอิ ากาศที่เหมาะสมในการวิเคราะห์การกระจาย
ของสัตว์ป่าและลดความซ้าซ้อนของข้อมูล ทาให้
เกิด ปั ญ หา muti-collinearity มาก (Trisurat et al.,
2014) โดยใช้โปรแกรม R คานวณค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัม พัน ธ์ (coefficient correlation) หลัง จากนั น้
จึงคัดเลือกปั จจัยทีม่ คี ่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์น้อย
กว่า 0.80 (r < 0.80) ผลการวิเคราะห์พบว่าปั จจัยที่
สามารถน ามาวิเ คราะห์ข้อ มูล มีท งั ้ หมด 5 ปั จ จัย
ประกอบด้ว ยอุ ณ หภู มิเ ฉลี่ย รายปี (annual mean
temperature, BIO1) อยู่ ใ นช่ ว ง 21.2-26.6 องศา
เซลเซี ย ส และมี ค่ า เฉลี่ ย 23.9 องศาเซลเซี ย ส
ปริม าณน้ า ฝนสะสมรายปี (annual precipitation,
BIO12) อยู่ ใ นช่ ว ง 1,024-1,138 มิล ลิเ มตร และมี
ค่ า เฉลี่ย 10 มิลลิเ มตร ปริม าณน้ า ฝนของเดือนที่
สูงสุด (precipitation of wettest month, BIO13) อยู่
ในช่ ว ง 206-263 มิล ลิเ มตร และมีค่ า เฉลี่ ย 234.5
มิล ลิเ มตร ปริม าณน้ า ฝนของความแปรปรวนใน
ฤ ดู ก า ล ( precipitation seasonality, BIO15) อ ยู่
ในช่วง 71-81 มิลลิเมตร และมีค่าเฉลีย่ 76 มิลลิเมตร
และปริมาณน้าฝนของ 4 เดือน ทีส่ งู สุด (precipitation
of wettest quarter, BIO16) อ ยู่ ใ น ช่ ว ง 474-573
มิลลิเมตร ซึง่ มีค่าเฉลีย่ 523.5 มิลลิเมตร

2 ส่วน โดยการใช้โปรแกรม R สุ่มตัวอย่างข้อมูล
(random sampling) ประกอบด้ว ยส่ว นที่ 1 ข้อ มูล
การปรากฏ (presence) ของสัต ว์ ป่ าร้ อ ยละ 75
สาหรับ น าไปวิเ คราะห์ข้อ มู ล (training data) และ
สร้ า งแผนที่ค วามน่ า จะเป็ นในการกระจายของ
สัต ว์ ป่ า และส่ ว นที่ 2 ข้ อ มู ล การปรากฏและไม่
ปรากฏ (precence and absence) ของสัตว์ป่าอย่าง
ละร้อยละ 25 สาหรับนามาใช้ทดสอบความถูกต้อง
(testing) ของแผนที่ (Trisurat et al., 2014)
3.3 กาหนดการแสดงผลแบบ logistic ส่วน
ค่ า อื่น ๆ ก าหนดตามค่ า default ของแบบจ าลอง
จากโปรแกรมสาเร็จรูป MaxEnt software version
3.1.0 และดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล จานวน 5 ครัง้
(replication) เพื่ อ ลดความคลาดเคลื่ อ นในการ
จาลองข้อมูล (Trisurat et al., 2014) ซึง่ ผลจากการ
วิ เ คราะห์ ค่ า ความน่ าจะเป็ นของการปรากฏ
(probability of presence) มี ค่ า ระหว่ า ง 0-1 ค่ า
บทบาทของปั จจัยแวดล้อมต่อการกระจายของสัตว์
ป่ า (contribution) และค่ า ความน่ า เชื่ อ ถื อ แบบ
จาลอง area under curve (AUC) ของสมการ ถ้าค่า
ของ AUC เข้าใกล้ 1 แสดงว่าแบบจาลองจะมีความ
น่าเชื่อถือมาก (Phillips and Dudik, 2008)
3.4 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ของโปรแกรม
MaxEnt จะได้ค่า logistic threshold จานวน 11 ค่า
ในการศึก ษาครัง้ นี้ เ ลือ กใช้ 6 ค่ า ประกอบด้ ว ย
maximum training sensitivity plus specificity
logistic threshold (MTRSPS), equal training
sensitivity and specificity logistic threshold
(ETRSAS), maximum test sensitivity plus
specificity logistic threshold (MTESPS), equal
test sensitivity and specificity logistic threshold
(ETESAS), 10 percentile training presence
logistic threshold (PTP) แ ล ะ minimum training
presence logistic threshold (MTP) เนื่ องจากใ ห้
ความถูกต้องสูง (Liu et al., 2005; Trisurat and Bhum

3. การวิ เคราะห์ข้อมูล
น าข้อ มู ล ปั จ จัย แวดล้อ มต่ า ง ๆ ที่มีค วาม
สาคัญต่อสัตว์ป่ามาสร้างแบบจาลองทางสถิติ โดย
ใช้ โ ปรแกรม MaxEnt (Phillips and Dudik, 2008)
เพื่ อ น าไปใช้ อ ธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ข องปั จจั ย
แวดล้ อ มต่ า ง ๆ กับ การปรากฏของสัต ว์ ป่ า ซึ่ง
ประกอบด้วยขัน้ ตอนต่าง ๆ ดังนี้
3.1 แปลงข้อมูลปั จจัยแวดล้อมให้เป็ นข้อมูล
ASCII ที่ มี ข นาดจุ ด ภาพเท่ า กั น ทุ ก ชั ้น ข้ อ มู ล
(นิรนั ดร์รตั น์, 2558)
3.2 แบ่งข้อมูลจุดสารวจสัตว์ป่าทัง้ หมดเป็ น
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pakphan, 2018) มาแบ่งชัน้ ความน่ าจะเป็ นในการ
ปรากฏและไม่ปรากฏ ของสัตว์ป่าในแต่ละค่า โดย
ให้ค่าการปรากฏเป็ นหนึ่งและไม่ปรากฏเป็ น ศูน ย์
จากนัน้ จึงทดสอบความถูกต้องของแบบจาลองจาก
ข้อมูลการปรากฏและไม่ปรากฏร้อยละ 25 ของแต่
ละชนิดที่จดั เตรียมไว้ขา้ งต้นมาซ้อนทับ (overlay)
กับแผนทีท่ งั ้ 6 แผนที่ แล้วเลือกแผนทีท่ ใ่ี ห้ค่าความ
ถูกต้องมากทีส่ ดุ
3.5 นาแผนที่การกระจายของสัตว์ป่าทัง้ 2
ชนิ ด มาซ้อ นทับ กัน และเปรีย บเทียบพื้น ที่การใช้
ประโยชน์ร่วมกันของสัตว์ป่าทัง้ 2 ชนิด

การกระจายของสัตว์ป่ าทัง้ 2 ชนิ ด ประกอบด้วย
ระยะห่างจากแหล่งโป่ ง (≤ 10 กิโลเมตร) ปริมาณ
น้ าฝนของเดื อ นที่ สู ง สุ ด (205-263 มิ ล ลิ เ มตร)
ระยะห่า งจากทุ่งหญ้า (≤ 10 กิโลเมตร) ระยะห่าง
จากหมู่บ้าน (≥ 4 กิโลเมตร) ความลาดชัน (45-50
%) และระยะห่างจากแหล่งน้ า (≤ 5 กิโลเมตร) มี
ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละความส าคั ญ 41.50, 8.10, 6.95,
6.85, 5.40 และ 4.30 ตามล าดั บ เมื่ อ พิ จ ารณา
ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ดี ินพบว่าสิง่ ปกคลุมดิน
ประเภทแหล่ ง น้ า ทุ่ ง หญ้า และป่ าดิบ แล้งมีความ
สาคัญสูง ส่วนความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง
(ระหว่าง 300-1,200 เมตร) มีความสาคัญระดับปาน
กลาง และปั จจัยที่เหลือมีความสาคัญลดลงมาตาม
ลาดับ (ตารางที่ 2)
ผลการศึ ก ษาค่ า ความน่ า เชื่อ ถื อ ของ
แบบจ าลอง (AUC) ของสัต ว์ป่าทัง้ 2 ชนิ ด พบว่า
แบบจาลองการกระจายของกระทิงและช้างป่ ามีค่า
ความน่าเชื่อถือของแบบจาลอง 0.76 จัดอยู่ในระดับ
ดี เมื่อพิจารณาจากการทดสอบความถูกต้องของ
แผนทีซ่ ง่ึ ได้จากค่า logistic threshold จานวน 6 ค่า
โดยใช้ข้อ มู ล ร้อ ยละ 25 พบว่ า ค่ า equal training
sensitivity and specificity logistic threshold
(ETRSAS) เหมาะสาหรับช้างป่ า และค่า maximum
training sensitivity plus specificity logistic
threshold (MTRSPS) เหมาะสาหรับกระทิง (ตาราง
ที่ 2) สาหรับพืน้ ทีก่ ารกระจายของสัตว์ป่าแต่ละชนิด
มีรายละเอียด ดังนี้

5. ผลและวิ จารณ์
5.1 ตาแหน่ งการปรากฏของสัตว์ป่า
การสารวจและรวบรวมข้อมูลตาแหน่ ง
การปรากฏร่องรอยหรือพบเห็นโดยตรงของสัตว์ป่า
ในพืน้ ทีเ่ ขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
พบจุดการปรากฏของสัตว์ป่าจากการเดินสารวจใน
ปี พ.ศ. 2558-2559 ของผูศ้ กึ ษา และจากฐานข้อมูล
การลาดตระเวนของเจ้าหน้าทีใ่ นช่วงปี พ.ศ. 25552559 รวมทัง้ หมด 2,240 จุ ด กระทิง พบมากที่สุด
จานวน 1,272 จุด และช้างป่ า จานวน 968 จุด ดัง
ตารางที่ 1
5.2 แบบจาลองถิ่ นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ปรากฏของสัตว์ป่าและปั จจัยแวดล้อมโดยใช้แบบ
จาลอง MaxEnt พบว่าปั จจัยแวดล้อมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ

ตารางที่ 1 จานวนจุดของสัตว์ป่า สาหรับวิเคราะห์และทดสอบข้อมูล
Species

Presence (100 %)

กระทิง
ช้างป่ า
รวม

1,272
968
2,240

Training
Presence (75 %)
954
726
1,680
121

Testing
Presence (25 %)
Absence (25 %)
318
318
242
242
560
560
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ตารางที่ 2 ร้อยละความสาคัญของปั จจัยแวดล้อมต่อสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าภูเขียว
ชนิด

กระทิง
ช้างป่ า ค่าเฉลีย่ ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด
อุณหภูมเิ ฉลีย่ รายปี
0.2
0.3
0.25
0.3
0.2
ปริมาณน้าฝนรายปี
4.1
0.3
2.2
4.1
0.3
ปริมาณน้าฝนของเดือนทีส่ งู สุด
14.
2.2
8.1
14
2.2
ปริมาณน้าฝนแปรปรวนในฤดูกาล
0.8
0.1
0.45
0.8
0.1
ปริมาณน้าฝนของสีเ่ ดือนทีส่ งู สุด
0.8
0.7
0.75
0.8
0.7
ความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง
2
1.6
1.8
2
1.6
ทุ่งหญ้า
5.4
8.5
6.95
5.4
8.5
การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
9.9
17.1
13.5
17.1
9.9
หน่วยพิทกั ษ์ป่า
1.7
0.8
1.25
1.7
0.8
ถนน
3.5
2.7
3.1
3.5
2.7
แหล่งโป่ ง
41.8
41.2
41.5
41.8
41.2
ความลาดชัน
4.7
6.1
5.4
4.7
6.1
ลาน้า
4.7
2.5
3.6
4.7
2.5
หมู่บา้ น
4.4
9.3
6.85
4.4
9.3
แหล่งน้า
2
6.6
4.3
2
6.6
ผลรวมร้อยละความสาคัญ
100
100
ค่าความน่าเชื่อถือของแบบจาลอง (AUC)
0.76
0.76
ค่าการปรากฏและไม่ปรากฏ (logistic threshold) MTRSPS ETRSAS
ค่าจุดตัดการปรากฏ (cut-off value)
0.40
0.42
5.2.1 กระทิง แบบจ าลองการกระจาย
ของกระทิง มีค่ า ความน่ า เชื่อ ถือ ของแบบจ าลอง
(AUC) เท่ากับ 0.76 พืน้ ทีเ่ หมาะสมต่อการอยู่อาศัย
ของกระทิงมีขนาดร้อยละ 30.81 (รูปที่ 2ก) ทีร่ ะดับ
ความสูงจากน้ าทะเลปานกลางระหว่าง 350-1,150
เมตร ความลาดชันประมาณร้อยละ 45 อยู่ในบริเวณ
ทุ่ ง หญ้า ที่มีพ้นื หินโผล่ ร อบแนวเขต แหล่ ง น้ า ใกล้
เขื่อนจุฬาภรณ์ และป่ าไม่ผลัดใบของทิศเหนือและ
ทิ ศ ใต้ ข องเขตรั ก ษาพั น ธุ์ ส ัต ว์ ป่ าภู เ ขี ย ว ส่ ว น
ระยะห่างการใช้ประโยชน์ จากทุ่ง หญ้า (≤ 10 กิโล
เมตร) หน่ วยพิทกั ษ์ป่า (≤ 8 กิโลเมตร) แหล่งโป่ ง
(≤ 4 กิโลเมตร) แหล่งน้า (≤ 4 กิโลเมตร) ลาน้า (≤ 2

กิโ ลเมตร) ถนน (ประมาณ 3-8 กิโ ลเมตร) และ
ชุ ม ชน (ประมาณ 5-8 กิโ ลเมตร) ส าหรับ ปั จ จัย
ภูมิอากาศที่เหมาะสม ได้แก่ ปริมาณน้ าฝนรายปี
ช่ ว ง 1,045-1,118 มิล ลิเ มตร ปริม าณน้ า ฝนของ
เดือนทีส่ งู สุดช่วง 215-235 มิลลิเมตร และอุณหภูมิ
เฉลี่ย รายปี ช่ ว ง 21.7-25.8 องศาเซลเซีย ส ซึ่ง มี
ความสอดคล้ อ งกับ ผลการวิจ ัย ของ เบญจรัต น์
(2553) ที่ร ะบุ ว่ า ปั จ จัย ปริม าณน้ า ฝน แหล่ ง โป่ ง
สภาพการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ประเภททุ่งหญ้า และป่ า
ไม่ผลัดใบมีความสาคัญเป็ นลาดับต้น ๆ จากปั จจัย
ทัง้ หมด
5.2.2 ช้างป่ า แบบจาลองการกระจาย
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ของช้า งป่ า มีค่ า ความน่ า เชื่อ ถือ ของแบบจ าลอง
(AUC) เท่ากับ 0.76 พืน้ ทีก่ ารกระจายของช้างป่ ามี
ขนาดร้อยละ 25.24 (รูปที่ 2ข) ทีร่ ะดับความสูงจาก
ระดับ น้ า ทะเลปานกลางระหว่ า ง 350-900 เมตร
ความลาดชันประมาณร้อยละ 50 อยู่ในบริเวณแหล่ง
น้ าถาวร ทุ่งหญ้า และป่ าไม่ผลัดใบ ส่ว นระยะห่าง
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากแหล่ ง โป่ ง ( ≤ 4 กิโ ลเมตร)
แหล่งน้ า (≤ 5 กิโลเมตร) ทุ่งหญ้า (≤ 6 กิโลเมตร)
ลาน้ า (≤ 1.7 กิโลเมตร) ชุมชน (≤ 4 กิโลเมตร) และ
ถนน ( ≤ 5 กิ โ ลเมตร ส่ ว นปั จจั ย ภู มิ อ ากาศที่

เหมาะสม ได้แก่ ปริมาณน้าฝนของเดือนทีส่ งู สุดช่วง
215-235 มิลลิเมตร ปริมาณน้ าของสี่เดือนที่สูงสุด
ช่ ว ง 495-530 มิลลิเ มตร และอุ ณหภูมิเ ฉลี่ยรายปี
ช่วง 22-24 องศาเซลเซียส ซึง่ สอดคล้องกับการวิจยั
ของ ศุภกิจ (2546) ยกเว้นขนาดพื้นที่การกระจาย
ของช้างป่ า มีพน้ื ทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจากปริมาณน้าฝนที่
ลดลงและอุณหภูมทิ ส่ี งู ขึน้ (ข้อมูลภูมอิ ากาศของเขต
รัก ษาพัน ธุ์สตั ว์ป่าภูเ ขียว, 2559) ส่ง ผลให้ช้างป่ า
กระจายตัวเข้าหาแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการดารงชีวติ
(รองลาภ, 2536; Trisurat et al., 2014)

รูปที่ 2 การกระจายของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าภูเขียว (ก) กระทิง (ข) ช้างป่ า
5.3 พื้ น ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกัน ของ
สัตว์ป่า
ผลการศึ ก ษาพื้ น ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์
ร่ ว มกัน ของสัต ว์ป่ าพบว่ ามีก ารใช้ประโยชน์ พ้นื ที่
ร่วมกัน 3 ประเภท (รูปที่ 3) ประกอบด้วยประเภทที่
1 พื้น ที่ก ารใช้ประโยชน์ ข องกระทิง มีข นาดพื้นที่
486.21 ตารางกิ โ ลเมตร คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 30.96
ถิน่ อาศัยส่วนใหญ่อยู่บริเวณทางทิศเหนือและทิศใต้
ของพื้นที่ ประเภทที่ 2 พื้นที่การใช้ประโยชน์ ของ
ช้างป่ า มีขนาดพื้นที่ 399.57 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็ นร้อยละ 25.44 ถิน่ อาศัยส่วนใหญ่อยู่บริเวณทาง

ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และรอบ ๆ ที่ทาการเขต
รักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าภูเขียว และประเภทที่ 3 พืน้ ทีก่ าร
ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกระทิงและช้างป่ า มีขนาด
พืน้ ที่ 315.92 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 20.11
ถิน่ อาศัยการใช้ประโยชน์พน้ื ทีร่ ่วมกันอยู่ในบริเวณ
รอบ ๆ ที่ท าการเขตรัก ษาพัน ธุ์ส ัต ว์ป่ าขึ้น ไปถึง
เขื่อนจุฬาภรณ์ทางทิศเหนือ รวมการใช้ประโยชน์
พื้นที่ร่วมกันทัง้ หมด 569.86 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็ น ร้อ ยละ 36.29 ของพื้น ที่ท งั ้ หมด ซึ่ง พื้น ที่ก าร
กระจายของกระทิงและช้างป่ ามีความสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุชาติ (2558) เมื่อพิจารณาพื้นที่การ
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กระจายของสัต ว์ป่ าพบว่ า พื้น ที่ก ารกระจายส่ว น
ใหญ่ อยู่ใกล้กบั หน่ วยพิทกั ษ์ป่าหนองไรไก่ หน่ วย
พิทกั ษ์ป่าแก้งตาดไซ หน่ วยพิทกั ษ์ป่าสะพุงเหนือ
และหน่ วยพิทกั ษ์ป่าบ้านโหล่น บริเวณพื้นที่หน่ วย
พิทกั ษ์ป่าดังกล่าวมีลกั ษณะภูมปิ ระเทศเป็ นหุบเขา
ที่มีค วามลาดชัน น้ อ ยและมีล าน้ า ถาวรไหลผ่ า น
เหมาะสมกับ การเป็ น ถิ่นอาศัย ของสัต ว์ป่า (นริศ,
2553) แต่ มีโอกาสเสี่ยงที่สตั ว์ป่าจะออกนอกพื้นที่
เนื่ อ งจากบริเ วณดัง กล่ า วอยู่ใ กล้ก ับ หมู่บ้า นหรือ
ชุ ม ชน ซึ่ง อาจส่ ง ผลให้ เ กิด ปั ญ หาความขัด แย้ ง
ระหว่างชุมชนกับสัตว์ป่าได้ จึงควรมีการเฝ้ าระวัง
และลาดตระเวนอย่างต่ อเนื่อง เพื่อป้ องกันปั ญหา
ความขัดแย้งกับชุมชนและการล่าสัตว์ป่า นอกจากนี้

ข้อมูลการกระจายของกระทิงและช้างป่ า สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการและฟื้ นฟูประชากร
ของสัตว์ผู้ล่าในพื้นที่ เช่น หมาใน (Cuon alpinus)
และเสือ โคร่ ง (Panthera tigris) ตามงานวิจ ัย ของ
ขวัญฤทัย และคณะ (2558) ศุภกร และคณะ (2560)
อัจฉรา (2543) ส่วนลักษณะการปรากฏของกระทิง
และช้า งป่ าพบว่ า พื้น ที่บ ริเ วณด้า นตะวัน ตกของ
พืน้ ที่ (รูปที่ 3) มีจานวนการปรากฏน้อย เนื่องจากมี
ลักษณะภูมิประเทศเป็ นภูเขาสูงชัน เข้าถึงได้ยาก
ประกอบกับมีก ารปกคลุ มเรือ นยอดของพรรณไม้
หนาแน่น ทาให้เครื่อง GPS ไม่สามารถรับสัญญาณ
จากดาวเทียมได้ จึงเป็ นข้อจากัดในการบันทึกข้อมูล
และวิเคราะห์ขอ้ มูล

รูปที่ 3 พืน้ ทีก่ ารใช้ประโยชน์รว่ มกันของสัตว์ป่า

6. สรุป

6.2 พืน้ ทีก่ ารใช้ประโยชน์ร่วมกันของกระทิง
และช้ า งป่ าแบ่ ง เป็ น 3 ประเภท ประกอบด้ ว ย
ประเภทที่ 1 พื้น ที่ก ารใช้ป ระโยชน์ ข องกระทิง มี
ขนาดพืน้ ที่ 486.21 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ
30.96 ประเภทที่ 2 พื้นที่การใช้ประโยชน์ ของช้าง

6.1 การศึกษาการกระจายของกระทิง และ
ช้างป่ าในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าภูเขียวพบว่ามีขนาด
พืน้ ทีก่ ารกระจายร้อยละ 30.81 และ 25.24 ตาม
ลาดับ
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ป่ า มีขนาดพื้นที่ 399.57 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 25.44 และประเภทที่ 3 พื้ น ที่ ก ารใช้
ประโยชน์ ร่ ว มกัน ของกระทิง และช้า งป่ า มีข นาด
พืน้ ที่ 315.92 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 20.11
รวมการใช้ประโยชน์ พ้นื ที่ร่วมกันทัง้ หมด 569.86
ตารางกิโ ลเมตร คิด เป็ น ร้อ ยละ 36.29 ของพื้น ที่
ทัง้ หมด

คณะกรรมการวิจ ัย แห่ ง ชาติ ประจ าปี 2560 และ
ขอขอบคุณ หัวหน้ าเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูเ ขีย ว
และเจ้าหน้าทีท่ ุกท่าน

9. รายการอ้างอิ ง
ขวัญ ฤทัย จรัส เพ็ช ร, รองลาภ สุ ข มาสรวง และ
ประทีป ด้วงแค, 2558, ชนิดเหยื่อและการใช้
พืน้ ทีอ่ าศัยของหมาใน (Cuon alpinus) ในเขต
รัก ษาพัน ธุ์สตั ว์ป่ าสลัก พระ, ว.สัต ว์ป่ าเมือง
ไทย 22(1): 101-109.
นริ ศ ภู มิ ภ าคพัน ธ์ , 2553, นิ เ วศวิ ท ยาและการ
จัดการสัตว์ป่า, ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้ คณะ
วนศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ,
กรุงเทพฯ.
นิรนั ดร์รตั น์ ป้ อมอิ่ม, 2558, การแพร่กระจายและ
สถานภาพการอนุ รกั ษ์พลับพลึงธาร (Crinum
thaianum J. Schulze) ในประเทศไทย, วิทยา
นิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
กรุงเทพฯ.
เบญจรัตน์ พรหมเพ็ญ, 2553, แบบจาลองถิน่ อาศัย
ของกระทิ ง (Bos gaurus H. Smith) ในเขต
รั ก ษาพั น ธุ์ ส ัต ว์ ป่ าภู เ ขีย ว จั ง หวัด ชัย ภู มิ ,
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์, กรุงเทพฯ.
พิเชฐ นุ่ นโต, ชุติอร ซาวีนี, มัทนา ศรีกระจ่าง และ
ชิษนุวฒ
ั น์ มณีศรีขา, 2561, เสียงคน เสียงช้าง
ป่ า : แนวโน้มการตอบสนองของชุมชนต่อการ
จัดการปั ญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง
ป่ าในประเทศไทย, กองทุนสนับสนุ นการวิจยั
(สกว.) ฝ่ ายวิจยั เพื่อท้องถิน่ , กรุงเทพฯ.
รองลาภ สุขมาสรวง, 2536, นิเวศวิทยาของช้างป่ า
(Elephas maximus Linnaeus, 1758) ในเขต
รักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทยั ธานี
และตาก, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยา
ลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรมีการลาดตระเวนเพิม่ เติมในบริเวณ
ที่ไม่มขี อ้ มูลการปรากฏของสัตว์ป่าและบริเวณที่มี
แนวโน้มสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ เพื่อป้ องกันปั ญหา
ความขัดแย้งระหว่างชุมชนรอบแนวเขต โดยหน่วย
พิท ัก ษ์ ป่ าที่มีแ นวโน้ ม สัต ว์ ป่ าจะออกนอกพื้ น ที่
ประกอบด้ว ยหน่ ว ยพิท ัก ษ์ ป่ าแก้ง ตาดไซ หน่ ว ย
พิทกั ษ์ป่าหนองไรไก่ หน่ วยพิทกั ษ์ป่าบึงแปน และ
หน่ วยพิทกั ษ์ป่าศาลาพรม รวมถึงหน่ วยพิทกั ษ์ป่า
อื่น ๆ ที่มีพ้ืน ที่ค วามลาดชัน น้ อ ยหรือ หุ บ เขาที่มี
ลาน้าไหลลงสูช่ ุมชนนอกพืน้ ที่
7.2 การศึกษาการกระจายของกระทิง และ
ช้างป่ าสามารถนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
พื้นที่ และวางแผนการลาดตระเวนของเขตรัก ษา
พัน ธุ์ ส ัต ว์ ป่ าภู เ ขีย วได้ แต่ ปั จ จุ บ ัน มีแ บบจ าลอง
หลายแบบ ในอนาคตควรศึกษาแบบจาลองอื่น ๆ
เพิ่มเติม เช่น แบบจาลองการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ดี นิ แบบจาลองการเปลี่ยนแปลงสังคม
พืช และแบบจ าลองการการเปลี่ย นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ เพื่อนามารองรับปั ญหาต่าง ๆ ที่จะเกิด
ขึน้ ในพืน้ ทีป่ ่ าอนุรกั ษ์

8. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ สานัก งานคณะกรรมการวิจ ัย
แห่ ง ชาติ (วช.) ที่สนับ สนุ น การวิจ ัย โดยได้ม อบ
ทุ น อุ ด หนุ น การท ากิจกรรมส่ง เสริม และสนับสนุ น
การวิจยั ประเภททุนบัณฑิตศึกษา จากสานักงาน
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ศุ ภ กร อิน ทรประสิท ธิ,์ รองลาภ สุข มาสรวง และ
ประทีป ด้วงแค, 2560, ความมากมายและการ
เลือกกินเหยื่อของหมาใน (Cuon alpinus) ใน
เขตรัก ษาพัน ธุ์ส ัต ว์ ป่ าห้ว ยขาแข้ง จัง หวัด
อุทยั ธานี, ว.สัตว์ป่าเมืองไทย 24(1): 63-74.
ศุภกิจ วินิตพรสวรรค์, 2546, การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางภู มิศาสตร์เ พื่อ วิเ คราะห์การ
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