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ABSTRACT

 This study aims to assess potential of recreation resources and design interpretation 
program base on wild orchid resources for the Loan Tae Hiking Trail, approximately 12.60 
kilometers. The data were collected from October 2011 to September 2012. The assessment of 
recreation resources was determined using 11 indicators. A weighed score equation was used to 
evaluate the potential of recreation resources along the trail. The study showed that a potential of 
the Loan Tae Hiking Trail was very high. The indicators with highest score included a uniqueness 
of recreation resources along a trail, uniqueness of plant communities, the difficulty of the path in 
the activities, scenic quality of a landscape, the significance of nature interpretation, appropriate 
resources to the recreation activities and suitability of climate conditions for outdoor activities. 
A designed of interpretive nature program was based on basic potentials of recreation resources 
and biological and physical factors interpretive potential, diversity and phenology of wild orchid 
species, characteristics of plants communities as well as a slope profile of the trail. The interpretive 
nature themes were divided into three different interpretive nature topics, including 1) diversity of 
plant communities in the Loan Tae hiking trail 2) phenology and the importance of wild orchids 
and 3) the annual flowering of wild orchids, respectively. An appropriate media of this hiking 
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trail should be a guide book due to the fact that minimizing impacts resulting from introduced 
interpretative facilities is crucial to sustainability of wild orchid resources.

Keywords: Natural interpretation, Wild Orchids, Hiking trails, Phu Luang Wildlife Sanctuary

บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพทรัพยากรนันทนาการทางธรรมชาติ และเพื่อออกแบบ

โปรแกรมการสื่อความหมายบนพื้นฐานของทรัพยากรกล้วยไม้ป่า ในบริเวณเส้นทางเดินป่าระยะไกลโหล่นแต้ โดย

มีระยะทาง 12.60 กิโลเมตร ด�าเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงกันยายน พ.ศ. 2555 โดยการประเมิน

ศักยภาพทรพัยากรนนัทนาการ ได้ก�าหนดตัวชีว้ดั 11 ตัวชีว้ดัเพือ่น�าไปประเมนิศักยภาพของเส้นทางโดยใช้สมการถ่วง

น�้าหนัก (weighing score equation) ผลการประเมินศักยภาพพบว่า เส้นทางเดินป่าระยะไกลโหล่นแต้ มีศักยภาพอยู่

ในระดับสูง (high potential) โดยปัจจัยที่ได้ค่าคะแนนสูงสุด คือ ความมีเอกลักษณ์โดดเด่นของฐานทรัพยากรบริเวณ

เส้นทาง ความโดดเด่นของสังคมพืช ความยากง่ายของเส้นทางในการประกอบกิจกรรมคุณภาพด้านทัศนียภาพของ

ภมิูทศัน์ นัยส�าคญัต่อการส่ือความหมายธรรมชาติ ความเหมาะสมของทรพัยากรต่อการประกอบกจิกรรมนันทนาการ 

และภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบกิจกรรม การออกแบบโปรแกรมส่ือความหมายธรรมชาติ ได้พิจารณา

จากข้อมูลศักยภาพทรัพยากรนันทนาการร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพ ที่มีศักยภาพในการส่ือ

ความหมาย ได้แก่ ความหลากหลายและชีพลักษณ์ของกล้วยไม้ป่า สภาพสังคมพืช และสภาพความลาดชันของเส้น

ทาง เพื่อก�าหนดเค้าโครงเรื่อง (theme) ในการสื่อความหมายธรรมชาติ จากการศึกษาได้ก�าหนดเค้าโครงเรื่องจ�านวน 

3 หัวข้อ คือ 1) ความหลากหลายของสังคมพืชในเส้นทางเดนิปา่ระยะไกลโหลน่แต้ 2) ชีพลักษณ์และความส�าคญัของ

กล้วยไม้ป่า และ 3) ช่วงเวลาการออกดอกของกล้วยไม้ป่าตามล�าดับและรปูแบบโปรแกรมการส่ือความหมายท่ีเหมาะสม

คือ การจัดท�าคู่มือศึกษาธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบจากสิ่งก่อสร้างในการสื่อความหมายธรรมชาติ เพื่อให้ทรัพยากร

กล้วยไม้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ค�าส�าคัญ: การสื่อความหมายธรรมชาติ กล้วยไม้ป่า เส้นทางเดินป่าระยะไกลเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

ค�าน�า

 เขตรกัษาพนัธุส์ัตวป่์าภหูลวงจงัหวดัเลยเป็น

พื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและยังคง

ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ทรัพยากรทางชีวภาพ เป็นที่ทราบโดยท่ัวไปว่าเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงเป็นแหล่งกล้วยไม้ป่าแหล่ง

ใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศ เนื่องจากสภาพป่าท่ี

อุดมสมบูรณ์และมีสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นยาวนาน

กว่าพื้นที่อื่นในรอบปี กอปรกับลักษณะภูมิประเทศท่ี

มีความหลากหลายนับต้ังแต่เชิงเขาข้ึนไปจนถึงที่ราบ

กว้างใหญ่บนยอดเขาซึ่งมีความสูงจากระดับน�้าทะเล

เฉลี่ย 1,400-1,500 เมตร จึงท�าให้ป่าแห่งนี้อุดมไปด้วย

กลว้ยไม้ป่าหลากหลายชนิดทีส่ลับหมนุเวียนออกดอก

ตลอดทั้งปี (กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตาม

อนุสัญญากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 

2552) จงึเป็นสิง่ท่ีดงึดูดให้มีผูค้นเข้ามาใช้ประโยชน์เพือ่

การศึกษาเรยีนรูแ้ละเยีย่มชมความสวยงามของกล้วยไม้

เป็นจ�านวนมากจากการรายงานสถติิผูม้าเยอืนของเขตรกัษา

พนัธ์ุสัตว์ป่าภหูลวง พบว่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2552 

มีผูม้าเยอืนพืน้ท่ีรวมอย่างน้อย 28,000 คน ซึง่ส่งผลกระทบ
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ต่อระบบนเิวศและส่ิงแวดล้อมในบรเิวณพืน้ทีท่ีเ่ป็นถิน่

อาศัยของกล้วยไม้ป่าตามธรรมชาติอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ 

ดังนั้นการจัดการผู้ใช้ประโยชน์จึงเป็นประเด็นหน่ึง

ที่ส�าคัญส�าหรับการจัดการการท่องเที่ยวในเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงเพื่อลดผลกระทบต่อกล้วยไม้ป่า

และฐานทรพัยากรการท่องเทีย่วธรรมชาติอ่ืนๆ ในพืน้ท่ี

 การส่ือความหมายธรรมชาติเป็นเครื่องมือ

มาตรฐานทีส่�าคญัอย่างหน่ึงส�าหรบัการจดัการพืน้ท่ีและ

ผู้มาเยือนในพื้นที่คุ้มครองที่เน้นการให้ความรู้แก่ผู้มา

เยอืน โดยเฉพาะอย่างยิง่ความรูท่ี้เก่ียวข้องกับทรพัยากร

หลักในพื้นท่ี เพื่อการพัฒนาจิตส�านึกให้ตระหนักถึง

ความส�าคัญและบทบาทของทรัพยากรธรรมชาติ และ

ระบบนิเวศ อันจะน�าไปสู่พฤติกรรมในเชิงบวกท่ีจะ

ช่วยลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจกรรม

นนัทนาการในพืน้ท่ี รวมถงึท�าให้ผูม้าเยอืนได้รบัความ

เพลิดเพลินและได้รับประสบการณ์นันทนาการท่ีมี

คุณภาพ (Sharpe, 1976; Tilden, 1982)

 ดังน้ัน การพฒันาโปรแกรมการส่ือความหมาย

ธรรมชาติที่มีคุณภาพ จึงเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นส�าหรับการ

จัดการการท่องเที่ยวและนันทนาการในพื้นที่คุ้มครอง 

เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมือในการให้ความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบั

ทรพัยากร หน้าทีแ่ละเป้าหมายของหน่วยงานทีเ่ป็นเขต

รกัษาพนัธ์ุสัตว์ป่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตรกัษาพนัธ์ุ

สตัว์ป่าภหูลวงซึง่เป็นพืน้ท่ีทีม่กีล้วยไม้ป่าตามธรรมชาติ

ทีม่คีวามโดดเด่นและส�าคญั คุ้มค่าแก่การอนรุกัษ์ให้อยูใ่น

ถิน่อาศัยด้ังเดิม (in-situ conservation) ตลอดไปปัจจบัุน

ในเขตรกัษาพนัธ์ุสัตว์ป่าภหูลวงพบว่ามีการพฒันาการ

ท่องเที่ยวและมีโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติใน

พืน้ทีแ่ล้ว แต่ยงัไม่ปรากฏว่ามโีปรแกรมส่ือความหมาย

ทางด้านกล้วยไม้ป่าหรอืเรือ่งราวท่ีเกีย่วกบักล้วยไม้ป่า

แต่อย่างใดการศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการ

ออกแบบโปรแกรมส่ือความหมายธรรมชาติในเส้นทาง

เดินป่าระยะไกลโหล่นแต้บนพื้นฐานของทรัพยากร

กล้วยไม้ป่าและศักยภาพของทรัพยากรนันทนาการ

ในเส้นทาง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์และ

ให้ความรู้ความเข้าใจด้านกล้วยไม้ป่าแก่ผู้มาเยือน 

โดยเฉพาะเส้นทางเดินป่าระยะไกลโหล่นแต้น้ัน ถือว่าเป็น

เส้นทางเดินป่าท่ีเป็นที่นิยมของนักท่องเท่ียวกลุ่ม

ผจญภัย ต้องการเรียนรู้สภาพธรรมชาติ และชื่นชม

กล้วยไม้ โดยการออกแบบโปรแกรมส่ือความหมาย

ธรรมชาติ ได้จากข้อมูลการส�ารวจลกัษณะของเส้นทาง 

ความหลากหลายและชีพลักษณ์ของกล้วยไม้ และการ

ศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสงัคมพชื ซ่ึง

ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน�าไปวางแผนการจัดการเส้น

ทางเดินป่าระยะไกลโหล่นแต้เพือ่การอนรุกัษ์กล้วยไม้ป่า 

และตอบสนองความต้องการของผูม้าเยอืน รวมถงึการ

ลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในเขตรกัษาพันธุ์

สัตว์ป่าภูหลวงท่ีเกิดจากกิจกรรมนันทนาการให้น้อย

ที่สุด ท้ังนี้เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ในพื้นที่ให้มีความยั่งยืนตลอดไป

อุปกรณ์และวิธีการ

พื้นที่ศึกษา

 ก�าหนดพื้นที่ศึกษา โดยเลือกเส้นทางเดินป่า

ระยะไกลโหล่นแต้ (Figure 1) เป็นพืน้ท่ีศึกษา เนือ่งจาก

เป็นเส้นทางที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

ของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ

กล้วยไม้ป่าและเป็นเส้นทางที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว

กลุ่มผจญภัย
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Figure1 The Loan Tae Hiking Trail in Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei Province. 

 

 
 

Figure 2 The cross section shows a slope profile of The Loan Tae Hiking Trail. 
 
Remarks: MSF-Montane scrub forest, HEF-Hill evergreen forest, LMPF-Lower montane Pine forest 

Level slope-Low: (5-10degrees), Medium (11-20 degrees), High (More 21 degrees) 
 

 

 

Figure 1 The Loan Tae Hiking Trail in Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei Province.

การประเมินศักยภาพเส้นทางเดินป่าระยะไกล

โหล่นแต้
 1. ก�าหนดตัวชี้วัดในการประเมินศักยภาพ

ทรัพยากรนันทนาการในด้านการท่องเท่ียวและด้าน

การอนรุกัษ์ของเส้นทางเดินป่าระยะไกล โดยใช้ตัวชีวั้ด

จ�านวน 11 ตัว โดยดัดแปลงจากตัวชี้วัดเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติของ Bacon et al. (2002), Marion and Leung 

(2004), นภวรรณ และคณะ (2548) และ Human et al. 

(2010) ท�าการก�าหนดค่าถ่วงน�า้หนกั (w
i
) ซ่ึงเป็นค่าท่ีแสดง

ถงึความส�าคัญของแต่ละตัวชีว้ดัโดยก�าหนดระดับของ

ความส�าคัญ 2 ระดับ คือ มีความส�าคัญมาก (ค่าคะแนน 

= 2) และมีความส�าคญัน้อย (ค่าคะแนน = 1) โดยตัวชีว้ดั

ทีม่คีวามส�าคญัมาก ได้แก่ 1) ความมีเอกลกัษณ์โดดเด่น

ของฐานทรัพยากรในเส้นทาง 2) ความโดดเด่นของ

สังคมพืช 3) ความยากง่ายของเส้นทางในการประกอบ

กิจกรรม 4) นัยส�าคัญต่อการสื่อความหมายธรรมชาติ 

5) ความเหมาะสมของทรพัยากรต่อการประกอบกจิกรรม

นนัทนาการ 6) ความคงทนของสภาพแวดล้อมท่ีจะรองรบั

การใช้ประโยชน์โดยยงัคงลกัษณะเดมิของระบบนเิวศ 

7) ความปลอดภัย 8) ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการ

ประกอบกิจกรรมในรอบปี และ 9) อากาศที่เหมาะสม

ต่อการประกอบกจิกรรมขณะทีตั่วชีว้ดัท่ีมีความส�าคัญ

น้อย ได้แก่ 1) โอกาสในการพบสัตว์ป่า และ 2) คณุภาพ

ด้านทัศนียภาพของภูมิทัศน์

 2. ท�าการประเมินศักยภาพของเส้นทางเดินป่า

ระยะไกลโหล่นแต้ ให้ค่าคะแนนตามลักษณะท่ีพบเหน็

จรงิ (R
i
) ส�าหรบัแต่ละตัวชีว้ดั โดยก�าหนดค่าคะแนน 3 ระดับ

ได้แก่ ศักยภาพสูง (ค่าคะแนน = 3) ศักยภาพปานกลาง

(ค่าคะแนน = 2) และศักยภาพต�่า (ค่าคะแนน = 1)
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 3. วเิคราะห์ศักยภาพของเส้นทางเดินป่าระยะ

ไกลโหล่นแต้ จากตัวชี้วัด 11 ตัว โดยใช้สมการถ่วง

น�้าหนัก (weighting score equation) ในการประเมิน

ศักยภาพเส้นทางเดินป่า (Evalution of Hiking Trail’s 

Potential; EHTP) ค�านวณจาก

 EHTP = 
W

1
R

1 + W
2
R

2 + W
3
R

3 +...W
n
R

n 
W

1
 + W

2
 + W

3
 + ... + W

n

โดยท่ี R
n
 = ค่าคะแนนศักยภาพของตัวชี้วัดท่ี 1 

ถึง n

 W
n
 = ค่าถ่วงน�้าหนักของตัวชี้วัดที่ 1 ถึง n

 จากนัน้ท�าการเปรยีบเทียบระดับศักยภาพกับ

เกณฑ์ที่ก�าหนด โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ศักยภาพ

ระดับต�า่ (ค่าคะแนน 1.00-1.66) ศักยภาพระดับปานกลาง 

(ค่าคะแนน 1.67-2.33) และศักยภาพระดับสูง (ค่า

คะแนน 2.34-3.00) (นภวรรณ และคณะ, 2548; นิทัศ, 

2549; อ�านาจ, 2549 และ เอกสิทธิ์, 2549)

การออกแบบโปรแกรมการสือ่ความหมายธรรมชาติ

 การออกแบบโปรแกรมการส่ือความหมาย

ธรรมชาติพิจารณาจากข้อมูลความหลากหลายและ

ชพีลกัษณ์ของกล้วยไม้ป่า ความหลากหลายและโครงสร้าง

ของสังคมพืช ลักษณะของเส้นทางจากการสร้างภาพ

ตัดขวางแสดงความลาดชนัของ และศักยภาพทรพัยากร

นันทนาการในเส้นทาง

ผลและวิจารณ์

การประเมินศักยภาพเส้นทางเดินป่าระยะไกล

โหล่นแต้ 

 ผลการประเมินศักยภาพเส้นทางเดินป่าระยะ

ไกลโหล่นแต้โดยพิจารณาปัจจัยด้านการพัฒนาเป็น

แหล่งท่องเทีย่ว พบว่า มีศักยภาพอยูใ่นระดับสงู (Table 1) 

ท้ังน้ีเน่ืองจากเส้นทางเดินป่าระยะไกลโหล่นแต้ เป็น

เส้นทางที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เส้นทางประกอบด้วย

ป่าดิบเขา ป่าไม้สนผสมไม้ก่อ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ป่าดิบเขาแคระทีพ่บได้ไม่มากนกัในประเทศไทย (ธวชัชยั, 

2555) สลบักนัไปตลอดเส้นทาง กอปรกบัเส้นทางเดินป่า

ระยะไกลโหล่นแต้เป็นเส้นทางท่ีมีทัง้ความหลากหลาย

และความมากมายของกล้วยไม้ป่ากระจายอยูใ่นสงัคมพชื

ชนดิต่างๆ ตลอดเส้นทาง รวมถงึการปรากฏโครงสร้างของ

สังคมพืชที่มีลักษณะสวยงาม ท�าให้เกิดสภาพภูมิทัศน์

ทีส่วยงามแปลกตาไปจากทีอ่ืน่ๆ จงึมีศักยภาพทีส่ามารถ

ใช้ในการก�าหนดโปรแกรมส่ือความหมายธรรมชาติ

เพื่อใช้เป็นสื่อกลางให้ผู้มาเยือนตระหนักถึงคุณค่า

และความส�าคัญกล้วยไม้ป่าและฐานทรัพยากรอื่นๆ 

นอกจากนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงเป็นพื้นที่ท่ีมี

อากาศหนาวเย็นตลอดปีท�าให้เหมาะต่อการประกอบ

กจิกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และเนือ่งจากพืน้ทีดั่งกล่าว

เป็นพืน้ทีอ่นรุกัษ์ และพบว่าทรพัยากรในพืน้ทีม่คีณุค่า

และความส�าคัญท่ีต้องรกัษาไว้ให้อยูคู่่กบัพืน้ทีต่ลอดไป 

ซึง่สะท้อนให้เหน็ได้จากปัจจยัตัวชีว้ดัด้านความคงทน

ของสภาพแวดล้อมท่ีจะรองรบัการใช้ประโยชน์ได้โดย

ยงัคงรกัษาลกัษณะด้ังเดิมของระบบนเิวศ พบว่าตัวชีว้ดันี้

มีศักยภาพอยูใ่นระดับต�า่ (Table 1) ท้ังนีเ้นือ่งจากลกัษณะ

ของพรรณไม้บางชนิดและสังคมพืชคลุมดินมีความ

เปราะบางมากโดยเฉพาะเม่ือได้รับผลกระทบจากการ

เหยียบย�่าโดยผู้มาเยือน จึงท�าให้สังคมพืชแห่งน้ีมีท้ัง

ความทนทาน (resistance) และความสามารถในการฟ้ืนคืน 

(resilience) ในระดับต�่า กล่าวคือการปรากฏกิจกรรม

นันทนาการเพียงเล็กน้อยสามารถท�าให้เกิดการท�าลาย

อย่างถาวร และเม่ือปล่อยให้ฟ้ืนคนืตามธรรมชาต ิจ�าเป็น

ต้องใช้เวลายาวนานในการกลับคืนสภาพเดิมชนิดพืช

ดังกล่าว ได้แก่ กล้วยไม้ป่าชนดิต่างๆ และข้าวตอกฤๅษี 

(Sphagnum moss)โดยพนัธ์ุไม้ดงักล่าวมีความเปราะบาง

อย่างยิ่ง ในช่วงฤดูฝนพบว่าเกิดการกร่อนของดิน (soil 

erosion) ค่อนข้างสูงเป็นผลจากปริมาณน�้าฝนปริมาณ

มากร่วมกบัสภาพความลาดชนัของพืน้ที ่ซ่ึงหากในช่วงน้ี

มีการเข้าไปใช้ประโยชน์เส้นทางอกี กจ็ะเป็นการส่งผล

กระทบทางลบต่อระบบนิเวศและสังคมพืชอย่างยิ่ง
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Table 1 The assessment of Loan Tae Hiking Trail.

Indicators Weight (Wi) Score (Ri) WiRi

 1. A uniqueness of recreation resources along a trail.
 2. Uniqueness of plant communities.
 3. The difficulty of the path in the activity.
 4. Opportunity to see wildlife.
 5. Scenic quality of a landscape.
 6. The significance of nature interpretation.
 7. Appropriate resources to the recreation activities.
 8. Durability of the environment to support the continued 

use by original characteristics of the ecosystem.
 9. Safety.
 10. Suitability of climatic conditions for outdoor activities.
 11. Appropriate time in the activities of the year.
∑Wi

∑WiRi

∑ (WiRi)/∑Wi

potential level

2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00

2.00
2.00
2.00

20.00

3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
1.00

2.00
3.00
2.00

6.00
6.00
6.00
2.00
3.00
6.00
6.00
2.00

4.00
6.00
4.00

51.00
2.55
High

การออกแบบโปรแกรมการสือ่ความหมายธรรมชาติ

ในเส้นทางเดินป่าระยะไกลโหล่นแต้

 การศึกษาครัง้น้ีได้น�ามาก�าหนดเค้าโครงเรือ่ง 

(theme) ในการส่ือความหมายธรรมชาติได้จ�านวน 3 

เค้าโครงหลัก ดังนี้

 1. ความหลากหลายของสังคมพืชในเส้นทาง

เดินป่าระยะไกลโหล่นแต้ 

 เส้นทางเดินป่าระยะไกลโหล่นแต้เป็นเส้นทาง

ท่ีมีลักษณะเดินไปกลับในเส้นทางเดียวใช้เวลาใน

การเดินประมาณ 5-7 ชั่วโมง เริ่มต้นจากทางแยกลาน

สุริยันไปส้ินสุดที่ผาโหล่นแต้ ระยะทางรวมประมาณ 

12.60 กิโลเมตร ความสูงจากระดับน�้า 1,265-1,550 

เมตร ตลอดเส้นทาง ส่วนใหญ่มีความลาดชันระดับต�่า 

(5-10 องศา) คิดเป็นร้อยละ 81 มีความลาดชันระดับ

ปานกลาง (11-20 องศา) คิดเป็นร้อยละ 2 และมีความ

ลาดชันระดับสูง (มากกว่า 21 องศา) คิดเป็นร้อยละ 17 

ของระยะทางทัง้หมด ในเส้นทางประกอบด้วย 1) ป่าดิบ

เขา (ร้อยละ 61) โดยพรรณไม้เกือบทุกชนิดไม่ผลัดใบ 

มีฝนตกชุก เมฆหมอกปกคลุมทั้งสามฤดู ท�าให้ป่าดิบ

เขาเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี ต้นไม้มีขนาดล�าต้นที่สูงใหญ่ 

โครงสร้างทางด้านตั้งแบ่งออกได้ 3 ชั้นเรือนยอด โดย

เรอืนยอดชัน้บนมีความสูง 20-25 เมตร และมีการปกคลุม

เรอืนยอดร้อยละ 82.59  มีพรรณไม้ทีส่�าคญั เช่น พรรณไม้

วงศ์ก่อ (Fagaceae) สนสามพันปี (Dacrydium elatum) 

พญามะขามป้อม (Dacrycarpus imbricatus) 2) ป่าสน

ผสมไม้ก่อ (ร้อยละ 12) ลกัษณะเป็นป่าโล่ง ดินเป็นทราย 

ประกอบด้วยสนสามใบ (Pinusk esiya) และสองใบ (Pinus 

merkusii) ทีม่ลี�าต้นสูงใหญ่ สามารถแบ่งโครงสร้างทาง

ด้านต้ังได้ 3 ชัน้เรอืนยอด โดยเรอืนยอดชัน้บนมีความสงู 

20-30 เมตร มีการปกคลุมเรือนยอดร้อยละ 40.36 ขึ้น

อาศัยร่วมกับพรรณไม้พุ่มที่มีลักษณะแคระแกรน และ 

3) ป่าดิบเขาแคระ (ร้อยละ 23) ป่าชนิดนี้มีลักษณะเป็น

ป่าโปร่ง ลมแรง ดินเป็นทราย ชั้นดินตื้น พรรณไม้เป็น

ไม้พุม่แคระแกรน มีโครงสร้างทางด้านต้ังชัน้เรอืนยอด

เดียว ความสูง 1-5 เมตร และมีการปกคลุมเรือนยอด

ร้อยละ 40.99 พรรณไม้ท่ีส�าคัญได้แก่ กุหลาบแดง 
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(Rhododendron simsii) กหุลาบขาว (Rhododendron lyi) 

และเป็นสังคมพืชท่ีมีจ�านวนต้นกล้วยไม้อาศัยอยู่มาก

ที่สุด และอีกร้อยละ 4 เป็นเส้นทางที่ผ่านบริเวณหน่วย

พทัิกษ์ป่าโหล่นแต้ และทางเดินขึน้ผาโหล่นแต้ ดังภาพ

แสดงไว้ใน Figure 2

 
 

Figure1 The Loan Tae Hiking Trail in Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei Province. 

 

 
 

Figure 2 The cross section shows a slope profile of The Loan Tae Hiking Trail. 
 
Remarks: MSF-Montane scrub forest, HEF-Hill evergreen forest, LMPF-Lower montane Pine forest 

Level slope-Low: (5-10degrees), Medium (11-20 degrees), High (More 21 degrees) 
 

 

 

Figure 2 The cross section shows a slope profile of The Loan Tae Hiking Trail.

Remarks: MSF-Montane scrub forest, HEF-Hill evergreen forest, LMPF-Lower montane Pine 
forest Level slope-Low: (5-10degrees), Medium (11-20 degrees), High (More 21 
degrees)

 2. ชพีลกัษณ์และความส�าคญัของกล้วยไม้ป่า

 จากการศึกษาตลอดเส้นทางพบกล้วยไม้ป่า 

23 สกลุ 51 ชนิด ประกอบด้วยกลุม่กล้วยไม้ดิน (terrestrial 

orchid) 10 สกุล 14 ชนิด และกลุ่มกล้วยไม้อิงอาศัย 

(epiphytic orchid) 13 สกลุ 37 ชนิดจากการศึกษาชพีลกัษณ์

พบว่า ทัง้เดือนกมุภาพนัธ์และมีนาคม มีชนดิกล้วยไม้ป่า

ที่ผลัดใบจ�านวน 6 ชนิด เท่ากัน ถือได้ว่าเป็นช่วงเดือน

ท่ีมีกล้วยไม้ผลัดใบมากที่สุดในรอบปี สอดคล้องกับ

ข้อมูลช่วงการออกดอกของกล้วยไม้ป่า ท่ีพบว่ามจี�านวน

ชนดิกล้วยไม้ออกดอกมากทีสุ่ดในช่วงนี ้พบชนดิกล้วยไม้

ท่ีผลแก่พร้อมโปรยเมล็ดมากที่สุดในเดือนเมษายน

จ�านวน 13 ชนดิ พบชนดิกล้วยไม้แตกหน่อ ผลิใบใหม่มาก

ทีส่ดุในเดือนพฤษภาคมจ�านวน 21 ชนิด พบชนิดกล้วยไม้

ติดผลมากท่ีสุดในเดือนมนีาคมจ�านวน 16 ชนิด ซึง่สอดคล้อง

กบัช่วงท่ีกล้วยไม้ออกดอกมากท่ีสุดในช่วงเดือนมกราคม

ถึงเดือนมีนาคม จากการศึกษาครั้งนี้กล้วยไม้ออกดอก

มากท่ีสุดถงึ 29 ชนดิ และในจ�านวนนีเ้ป็นกล้วยไม้ในสกลุ 

Dendrobium ออกดอกมากท่ีสุดถึง 8 ชนิด จากการ

ตรวจสอบสถานภาพของกล้วยไม้ท้ัง 51 ชนิดตาม 

Thailand Red List (Santisuk et al., 2006) มีกล้วยไม้ที่

จัดอยู่ในสภาพพืชถิ่นเดียวและใกล้สูญพันธุ์ (endemic 

andendangered species) 1 ชนดิ คอื รองเท้านารปีีกแมลงปอ 

(Paphiopedilum sukhakulii) พบว่ามีการออกดอกช่วง

เดือนสิงหาคมถึงกันยายน พบพืชหายาก (rare species) 

2 ชนิด ได้แก่ เอื้องน�้าต้น (Calanthe cardioglossa) ซึ่ง

ออกดอกช่วงเดือนตุลาคมถงึกมุภาพนัธ์ และส�าเภางาม 

(Cymbidium insigne) ซึ่งออกดอกช่วงเดือนตุลาคมถึง

มีนาคม พบพชืใกล้สูญพนัธ์ุ (endangered species) 1 ชนดิ 

คือ รองเท้านารีอินทนนท์ (Paphiopedilum villosum) 

ซ่ึงออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมและพบ

พืชถิ่นเดียว (endemic species) 1 ชนิด คือ สิงโตนิพนธ์ 

(Bulbophyllum nipondhii) ซึง่ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม

ถงึพฤศจกิายน (Figure 3) เหน็ได้ว่าพืน้ท่ีคุ้มครองแห่งน้ี

มีกล้วยไม้ถิ่นเดียวถึง 2 ชนิด ความหลากหลายของ

กล้วยไม้เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงระดับความหนาแน่น

และการกระจายของประชากรทีสั่มพนัธ์กบัสภาพถิน่ที่
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อาศัยและสภาพแวดล้อมที่มีความเฉพาะเจาะจง

กล้วยไม้บางชนดิพบเฉพาะในประเภทป่าท่ีเฉพาะเจาะจง

เท่าน้ัน เช่น เอือ้งแซะดอยปุย (Dendrobium bellatulum) 

ขึน้องิอาศัยเฉพาะไม้สนสองใบเท่านัน้ (สลลิ, 2552) และ

เมือ่สภาพแวดล้อมของถิน่อาศัยถกูเปลีย่นแปลงไปจาก

การพฒันาการท่องเท่ียว ความสามารถในการเติบโตและ

การด�ารงชีวิตถูกรบกวน บางชนิดในรอบปีไม่พบการ

ติดผลท�าให้การกระจายตัว (distribution) อยู่ในพื้นท่ี

เฉพาะ รวมถงึการท�าลายถิน่ทีอ่าศัยของกล้วยไม้โดยตรง

เพื่อสร้างสิ่งอ�านวยสะดวกต่างๆ ส�าหรับนักท่องเท่ียว

เป็นผลให้ให้ชนิดพันธุ์กล้วยไม้ลดระดับของความ

หลากหลายและความชกุชมุดังท่ีเหน็ในปัจจบัุน ดังนัน้

การประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน

พืน้ที ่อาจส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะ

เป็นการเอากล้วยไม้ออกจากพืน้ทีโ่ดยไม่ได้รบัอนุญาต

หรอืการเหยยีบย�า่กล้วยไม้ด้วยความไม่ต้ังใจ โดยเฉพาะ

กล้วยไม้ดินที่มีหัวหรือเหง้าเป็นส่วนในการขยายพันธุ์ 

เช่น รองเท้านารปีีกแมลงปอ (Paphiopedilum sukhakulii)  

เป็นกล้วยไม้ดินท่ีมีรากเป็นกระจกุและแผ่กระจายไปใน

แนวราบ ยดึติดกบัหน้าดินทีม่เีศษซากพชืทบัถมเพือ่ใช้

อนิทรยีวตัถแุละธาตุอาหารเพือ่การเจรญิเติบโต (อไุร, 2547) 

ซ่ึงหากบริเวณพื้นที่อาศัยถูกรบกวนจากการเหยียบย�่า

เป็นประจ�า อาจส่งผลให้คณุสมบัติดินเปลีย่นแปลงไปจาก

สภาพดั้งเดิม ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโต การด�ารงชีพ 

และการเจริญทดแทนตามธรรมชาติ
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villosum (Lindl.) Stein (C), Paphiopedilum sukhakulii Schoser&Senghas. (D) and 
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 3. ช่วงเวลาการออกดอกของกล้วยไม้ป่า 

 จากการศึกษาบรเิวณเส้นทางพบว่ากล้วยไม้ป่า

อาศัยอยูใ่นสงัคมพชืทัง้สามประเภทตลอดเส้นทาง แต่มี

ระดับของความร�า่รวยของชนดิ (species richness) และ

ความชุกชุม (abundance) แตกต่างกัน ในป่าดิบเขาพบ

กล้วยไม้อิงอาศัยบนต้นไม้และขึ้นบนดินเป็นกล้วยไม้

ทีห่ายากและสวยงามหลายชนดิทีเ่ติมสสีนัให้กบัป่าดิบ

เขา ไม่ว่าจะเป็น เอือ้งเทยีนสส้ีม (Coelogyne fuscescens) 

อั้วดอกม่วง (Calanthe sylvatica) สิงโตปากนกแก้ว 

(Bulbophyllum psittacoglossum) และรองเท้านารีปีก

แมลงปอ (Paphiopedilum sukhakulii) ท่ีออกดอกในช่วง

ฤดูฝน ในช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงท่ีรองเท้านารอีนิทนนท์ 

(Paphiopedilum villosum) ออกดอกซึ่งพบได้ท้ังบน

พื้นดินและคบไม้ นอกจากนั้นแล้วยังพบสิงโตนิพนธ์ 

(Bulbophyllum nipondhii) ขึ้นอยู่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ 

พบเอื้องน�้าต้น (Calanthecardioglossa) ท่ีมีดอกถึง

สามสี ได้แก่ขาว ชมพู และเหลืองอมส้ม เปลี่ยนแปลง

ไปตามอายุของดอก ขณะที่ช่วงฤดูร้อนพบเอื้องสุริยัน 

(Dendrobium henryi) อาศัยและออกดอกอยูบ่นโขดหนิ

ทีมี่มอสส์ข้ึนผสมอยูด้่วย ในป่าสนผสมไม้ก่อตามกิง่ไม้

สนมักพบกล้วยไม้ป่าข้ึนองิอาศัยอยูม่าก เช่น เอือ้งตาเหนิ 

(Dendrobium  infundibulum) เอื้องแซะภูกระดึง 

(Dendrobium christyanum) ที่ออกดอกในช่วงฤดูฝน

เอือ้งล�าต่อเหลีย่ม (Pholidota recurva) ออกดอกในช่วงฤดูร้อน

และเอือ้งแซะดอยปุย (Dendrobium bellatulum) ออกดอก

ในช่วงฤดูหนาวและจากการศึกษาน้ีพบว่าเอือ้งแซะดอยปยุ 

(Dendrobium bellatulum) ขึน้องิอาศัยเฉพาะไม้สนสองใบ

เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ สลิล (2552) และ
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ป่าดิบเขาแคระเป็นสังคมพชืทีม่กีล้วยไม้อาศัยอยูจ่�านวน

มากที่สุด โดยกล้วยไม้ขึ้นอิงอาศัยตามกิ่งเกือบท้ังต้น 

สลบัหมนุเวียนกนัออกดอกตลอดท้ังปี โดยเฉพาะเอือ้ง

ตาเหิน (Dendrobium infundibulum) นอกจากนี้ยังมี

กล้วยไม้ชนิดอืน่ๆ อกีหลายชนดิท่ีมีสสีนัและรปูร่างของ

ดอกแตกต่างกนัไป เช่น ส�าเภางาม (Cymbidium insigne) 

ทีอ่อกดอกช่วงปลายฤดูฝนถึงปลายฤดูหนาว เอือ้งแซะ

ภูกระดึง (Dendrobium christyanum) ออกดอกในช่วง

ฤดูฝน ขณะท่ีในช่วงฤดูร้อนเอือ้งครัง่แสด (Dendrobium 

unicum) ออกดอกสส้ีมอย่างโดดเด่นในสังคมพชืชนดินี้ 

อีกท้ังยังพบเอื้องล�าต่อเหลี่ยม (Pholidota recurva) 

เอื้องเทียนหนู (Coelogyne schultesii) และสร้อยระย้า 

(Otochilus fuscus) อาศัยอยู่ท้ังบนพื้นดิน โขดหิน 

และบนต้นไม้ เป็นท่ีชัดแจ้งว่าในช่วงฤดูหนาวเป็นช่วง

ท่ีมีกล้วยไม้ในสังคมป่าดิบเขาแคระน้ีออกดอกมาก

ท่ีสุด โดยเฉพาะสกุล Dendrobium เช่น เอ้ืองสาย

ประสาท (Dendrobium polyanthum) เอือ้งมอนไข่ใบมน 

(Dendrobium thyrsiflorum) และสกุลอื่นๆ เช่น สิงโต

รวงข้าว (Bulbophyllum morphologorum) เอ้ืองเทยีนน้อย 

(Coelogyne lactea) และเอื้องนิมมานรดี (Eria amica) 

เป็นต้น จากความหลากหลายและความชุกชุมของ

กล้วยไม้ป่าในบริเวณพื้นที่ศึกษา กล่าวได้ว่าเป็นผล

มาจากอิทธิพลของท้ังความหลากหลายของสภาพถิ่น

ทีอ่าศัยและความเฉพาะเจาะจงของสภาพภมูอิากาศทีมี่

ความชื้นสูงและอากาศหนาวเย็นตลอดเกือบทั้งปี

สรุป

 1. ผลการประเมินศักยภาพเส้นทางเดินป่า

ระยะไกลโหล่นแต้ พบว่า มีศักยภาพอยูใ่นระดับสงู ทัง้

ในด้านของการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวและด้าน

การอนุรักษ์ความหลากหลายของกล้วยไม้และถิ่นท่ี

อาศยัดงันัน้การก�าหนดพืน้ทีส่�าหรบัประกอบกจิกรรม

นันทนาการกลางแจ้ง เช่น เส้นทางเดินป่าและการ

พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

ต่างๆ เช่น บ้านพกั ห้องน�า้ ลานจอดรถ และเส้นทางการ

คมนาคมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ต้องกระท�า

ด้วยความระมัดระวงัเป็นอย่างยิง่ เพือ่หลกีเลีย่งผลกระทบ

ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของกล้วยไม้ทั้งสาม

ระดบั ได้แก่ พนัธุกรรม ชนดิ และถิน่ทีอ่ยูอ่าศัย รวมถงึ

ศักยภาพการฟื้นคืนของระบบนิเวศ ความยั่งยืนของ

ทรพัยากรและสิง่แวดล้อม นอกจากน้ีจากวตัถปุระสงค์

หลกัของพืน้ท่ีคุม้ครองแห่งน้ีท่ีเป็นเขตรกัษาพนัธ์ุสตัว์ป่า 

และทรัพยากรกล้วยไม้ที่ปรากฏอย่างหลากหลาย การ

ให้ความส�าคัญต่อการอนุรักษ์พื้นที่ในฐานะเป็นถิ่น

ก�าเนิดของกล้วยไม้ป่ามีความส�าคัญมากกว่าการพฒันา

พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

 2. การออกแบบโปรแกรมการส่ือความหมาย

ธรรมชาติได้พิจารณาจากข้อมูลศักยภาพทรัพยากร

นันทนาการร่วมกับการส�ารวจความหลากหลายและ

ชพีลกัษณ์ของกล้วยไม้ป่า สภาพสังคมพชื และลักษณะ

ของเส้นทาง สามารถก�าหนดเค้าโครงเรื่องได้ 3 หัวข้อ 

คือ 1) ความหลากหลายของสังคมพืชในเส้นทางเดิน

ป่าระยะไกลโหล่นแต้ 2) ชีพลักษณ์และความส�าคัญ

ของกล้วยไม้ป่า และ 3) และช่วงเวลาการออกดอกของ

กล้วยไม้ป่า เพื่อน�าไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้ความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกบัการอนุรกัษ์กล้วยไม้ป่าต่อนกัท่องเท่ียว

และผู้มาเยือนโดยทั่วไป

 3. การควบคุมผลกระทบจากกิจกรรม

นันทนาการต่อกล้วยไม้ป่าจ�าเป็นต้องมีการควบคุม

ปริมาณนักท่องเที่ยว ระดับการใช้ประโยชน์ ความง่าย

ต่อการเข้าถงึพืน้ที ่และจ�ากัดช่วงเวลาการใช้ประโยชน์

อย่างเข้มงวด ตัวอย่างแนวทางการจดัการกระท�าได้โดย 

1) จ�าแนกเขตการใช้ประโยชน์ตามความเปราะบางและ

ถิน่ทีอ่าศัยของกล้วยไม้ป่า 2) จ�ากดัช่วงเวลาการใช้ประโยชน์ 

ในช่วงฤดูฝนควรปิดการใช้ประโยชน์ของเส้นทาง

เนือ่งจากเป็นช่วงฟ้ืนตัวของพชืพรรณ (vegetation) และ

กล้วยไม้ป่าหลายชนิด ตลอดจนเป็นช่วงเวลาท่ีสร้าง

ความเสียหายโดยตรงมากท่ีสุดต่อกล้วยไม้ป่าจากการ

เหยยีบย�า่โดยผูม้าเยอืน 3) จ�ากัดขนาดกลุ่มในการเข้าไป
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ใช้ประโยชน์ ซ่ึงควรให้มีการศึกษาด้านขดีความสามารถ

การรองรับได้ของพื้นที่ (carrying capacity) ให้ชัดเจน 

เน่ืองจากกล้วยไม้ป่าในพืน้ท่ีมีความเปราะบางมาก และ

พบว่าหลายชนิดเป็นกล้วยไม้ป่าหายาก และ/หรือเป็น

พชืถิน่เดียว ฉะน้ันการก�าหนดเขตการใช้ประโยชน์ต้อง

สอดคล้องกบัความเปราะบางของถิน่ทีอ่ยูอ่าศัยกล้วยไม้

ป่า ซึง่การก�าหนดเขตดังกล่าวน้ีจ�าเป็นต้องใช้ความรูท้าง

นเิวศวทิยาของกล้วยไม้ป่าทีย่งัขาดแคลนอยูใ่นปัจจบุนั

เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ

 4. เน่ืองจากพืน้ทีศึ่กษาเป็นพืน้ทีเ่ขตรกัษาพนัธ์ุ

สตัว์ป่า ดงันัน้ รปูแบบการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพืน้ที่

จะต้องเป็นการเข้าไปเพื่อเรียนรู้ ศึกษาวิจัยและสัมผัส

ความเป็นธรรมชาติทีย่งัอดุมสมบูรณ์ของทรพัยากรใน

พื้นที่ ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าภูหลวงควรเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

(eco-tourism) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ศึกษา

ทรพัยากรธรรมชาติในเส้นทาง และการเข้าไปในเส้นทาง

ต้องมีเจ้าหน้าที่น�าทางอย่างน้อยหนึ่งคนด้วย 

 5. วธีิการส่ือความหมายธรรมชาติทีเ่หมาะสม

ส�าหรบัเส้นทางน้ีควรเป็นรปูแบบคู่มือศึกษาธรรมชาติ

ควบคูก่บัการมีเจ้าหน้าทีน่�าทางในการศึกษาเรยีนรูแ้ละ

ให้ข้อมูล เนือ่งจากเส้นทางท่ีมรีะยะทางไกล การเดินทาง

ค่อนข้างมีความยากล�าบาก สภาพภมิูอากาศทีม่คีวามชืน้
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