
ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-18 21:42:05 หน า 1

เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ : อุทยานแหงชาติคลองลาน

รายละเอียด

บทนํา

         จงัหวดักาํแพงเพชร ตัง้อยูทางภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย ทศิเหนือและทศิใตของจงัหวดัเป็นที่ราบ

ทิศตะวันตกเป็นภูเขาสลับซับซอนและเป็นตนน้ําของลําธารสายตางๆ เชน คลองสวนหมาก คลองวังเจา คลอง

ขลุง และคลองแขยง ซึ่งจะไหลลงสูแมน้ําปิง เป็นแมน้ําสําคัญที่ไหลผานกลางพื้นที่ของจังหวัดตัง้แตเหนือสุดจน

ใตสุด กําแพงเพชรเป็นที่ตัง้ของเมืองเกาซึ่งมีอายุไมน อยกวา 700 ปี และเป็นเมืองหน าดานทางยุทธศาสตรที่

สําคัญ มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงซึ่งเป็นสวนหน่ึงของอาณาจักรสุโขทัย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร กอนเป็น

จังหวัดกําแพงเพชรเคยมีเมืองเกา 2 เมือง ไดแก เมืองชากังราว และเมืองนครชุม อุทยานประวัติศาสตร

กําแพงเพชรไดรับการยกยองใหเป็นเมืองมรดกโลก เมื่อปี พ.ศ. 2534 และจังหวัดกําแพงเพชรยังแหลงทอง

เที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณทัง้ป าไม นก สัตวตาง ไดแก อุทยานแหงชาติแมวงก อุทยานแหงชาติคลองวังเจา

และอุทยานแหงชาติคลองลาน
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อุทยานแหงชาติคลองลาน

         อุทยานแหงชาติคลองลาน ตัง้อยูทองที่อําเภอคลองลาน อําเภอเมืองกําแพงเพชรจังหวัดกําแพงเพชร

ครอบคลุมพื้นที่ป าคลองลานอันสมบูรณแหลงสุดทายของจังหวัดกําแพงเพชร ประกอบดวย ภูเขาชันสลับซับซอน

เป็นป าตนน้ําลําธาร ตนกําเนิดของน้ําหลายสาย เชน คลองขลุง คลองสวนมาก ซึ่งไหลรวมกันลงสูแมน้ําปิงและ

เป็นตนน้ําคลองลานไหลลงสูคลองขลุง เน้ือที่ประมา 187,500 ไร หรือ 300 ตารางกิโลเมตร (กรมอุทยานแหงชา

ติ สัตวป า และพันธุพืช, ม.ป.ป.)

ที่ตัง้พิกัดทางภูมิศาสตร

         ตัง้อยูทองที่ ตาํบลโปงน้ํารอน ตาํบลคลองน้ําไหล ตาํบลคลองลานพฒันา อาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพ

ชร อยูระหวางเสนรุงที่ 16 องศา 2 ลิปดา –16 องศา 20 ลิปดาเหนือ และอยูระหวางเสนแวงที่ 99 องศา 6 ลิปดา

– 99 องศา 19 ลิปดาตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 187,500 ไร หรือ 300 ตารางกิโลเมตร (สํานักอุทยาน

แหงชาติ, ม.ป.ป.)

สภาพธรณีวิทยา

         อทุยานแหงชาติคลองลานมีลกัษณะเป็นภเูขาสงูสลบัซบัซอน ดานทศิตะวนัออกเป็นที่ราบ ดนิรวนปนทราย

ภูเขาแตละลูกเชื่อมโยงติดตอกับขุนคลองลานซึ่งเป็นจุดสูงสุดในบริเวณน้ี สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,439

เมตร สภาพปาสมบูรณ เป็นป าตนน้ําลําธาร ตนกําเนิดของแมน้ําหลายสาย เชน คลองขลุง คลองสวนหมาก ไหล

รวมกันลงสูแมน้ําปิง (สํานักอุทยานแหงชาติ, ม.ป.ป.)

ลักษณะทางภูมิอากาศ

         อทุยานแหงชาติคลองลานในฤดูรอนคอนขางรอน ในฤดูหนาวคอนขางหนาวอากาศเยน็สบาย ในฤดูฝนมีฝน

ตกชุก อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน 38 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิตํ่าสุดในเดือนธันวาคม 17 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ย 1,300 มิลลิลิตรตอปี (สํานักอุทยาน

แหงชาติ, ม.ป.ป.)

สถานะการขึน้ทะเบียน

         ไดรบัการจดัตัง้และจดทะเบยีนใหเป็นอทุยานแหงชาติอยางเป็นทางการในวนัที่ 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2525 ซึ่ง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 99 ตอนที่ 191 เป็นอุทยานลับที่ 44 ของประเทศ

หนวยงานที่ดูแลรักษา

         สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 12 (นครสวรรค) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวป าและพันธุพืช
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             - หนวยจัดการตนน้ําขุนลาน

             - หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ คล.1 (แมพืช)

             - หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ คล.2 (คลองน้ําไหล)

             - หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ คล.3 (เพชรจะขอ)

             - หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ คล.4 (คลองสวนหมาก)

ขอมูลเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติ

         ประวัติความเป็นมา

         สบืเน่ืองจากนายเทพ ไสยานนท ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีหนังสอื ที่ กส 0215/230

ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2521 ถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รายงานผลการไปตรวจราชการที่จังหวัด

กําแพงเพชร เมื่อวันที่ 13 มกราคม  พ.ศ. 2521 วา น้ําตกคลองลาน กิ่งอําเภอคลองลานเป็นบริเวณปา

ตนน้ําลําธารและเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ แตขาดการดูแลรักษา และมีการลักลอบตัดไมไปใชสอย หากปลอย

ทิง้ไวบริเวณปาตนน้ําลําธารก็จะถูกทําลายลงไป ทัง้น้ีพื้นที่ดังกลาวอยูในเขตของศูนยพัฒนาสงเคราะหชาวเขา

กรมปาไมจึงมีหนังสือ ที่ กส 0808/1114 ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2521 แจงให ป าไมเขตนครสวรรคตรวจ

สอบ ซึ่งไดรับรายงานตามหนังสือ ที่ กส 0809 (นว)/1596 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2521 วาไดทําการสํารวจ

สภาพพื้นที่บรเิวณน้ําตกคลองลานไวแลว เพื่อจะขออนมุตัิกรมปาไมจดัตัง้เป็นวนอทุยาน เพราะเหน็วามีทวิทศัน

สวยงามเป็นที่พักผอนหยอนใจของประชาชน ซึ่งน้ําตกคลองลานอยูในพื้นที่สงวนไวเป็นพื้นที่ป าไม 40 เปอรเซ็น

ต ของเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาสงเคราะหชาวเขากําแพงเพชร กรมประชาสงเคราะห ป าไมเขตนครสวรรคจึงได

ประสานงานกับจังหวัดกําแพงเพชรและกรมประชาสงเคราะห ขอใชพื้นที่บริเวณน้ําตกคลองลาน จํานวน 5,000

ไร ที่อยูในพื้นที่สงวนไวเป็นพื้นที่ป าไม 40 เปอรเซ็นต เพื่อจัดเป็นวนอุทยาน ซึ่งกรมประชาสงเคราะหไมขัดของ

จังหวัดกําแพงเพชรจึงมีหนังสือ ที่ มท 0714/13/13438 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2521 แจงใหกรมปา

ไมดําเนินการจัดตัง้วนอุทยานเพื่อสงวนปาตนน้ําลําธารแหงน้ี

         ตอมากรมอทุยานแหงชาติ กรมปาไมไดมีคาํสัง่ที่ 192/2523 ลงวนัที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2523 ให นายปรชีา

จันทรศิริตานนท นักวิชาการป าไม 4 ไปทําการสํารวจและจัดพื้นที่บริเวณปาคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร เป็น

อุทยานแหงชาติ ปรากฏวา พื้นที่ดังกลาวมีสภาพปาทัง้ไมสักและไมกระยาเลยสมบูรณมาก เป็นภูเขาสูงมี

ธรรมชาติสวยงาม เป็นป าตนน้ําลําธารเหมาะสมที่จะจัดตัง้เป็นอุทยานแหงชาติ กองอุทยานแหงชาติ กรมปาไม

ไดนําเสนอคณะกรรมการอุทยานแหงชาติมีมติในการประชุมครัง้ที่ 1/2525 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2525
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เห็นสมควรใหออกพระราชกฤษฎีกากําหนดพื้นที่ป าคลองลานเป็นอุทยานแหงชาติ โดยไดมีพระราชกฤษฎีกา

กําหนดบริเวณที่ดินป าคลองลานในทองที่ตําบลโปงน้ํารอน ตําบลคลองลาน และตําบลคลองลานพัฒนา กิ่งอําเภอ

คลองลาน อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ใหเป็นอุทยานแหงชาติ ซึ่งประกาศในราชกิจจาอุเบกขา

เลม 99 ตอนที่ 191 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เป็นอุทยานแหงชาติลําดับที่ 44 ของประเทศ (กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวป า และพันธุพืช, ม.ป.ป.)

ทรัพยากรแวดลอม

         ปาคลองลานยงัมีสภาพสมบรูณเป็นแหลงสดุทายในดานทศิใตของภาคเหนือ ประกอบดวยชนิดปาตาง ๆ คอื

"ปาดงดิบแลง" ซึ่งพบกระจายอยูทัว่ไปที่ระดับความสูงจากน้ําทะเลประมาณ 500 เมตรขึ้นไป เชน ขุนคลองลาน

ขุนคลองสวนมาก ขุนคลองขลุง  ขุนน้ําเย็น ชนิดไมที่สําคัญไดแก ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน สมพง ยมหอม พ

ะยอม สมอพิเภก ฯลฯ สัตวป าที่อาศัยอยูในป าประเภทน้ีไดแก ชะนีมือขาว ชางป า หนูหริ่งไมหางพู ปาดลายพื้น

เมืองเหนือ กบหวยขาป ุม เตาปูลู กิง้กาบิน ฯลฯ "ปาดิบชื้น" จะพบอยูตามริมหวยที่มีความชื้นสูง "ปาดิบเขา" จะ

พบเป็นหยอม ๆ "ปาเบญจพรรณ" สภาพปาสวนใหญจะเป็นป าเบญจพรรณผสมปาดงดิบ ชนิดไมที่สําคัญ ไดแก

สัก ประดู ตะแบก มะคาโมง และไผชนิดตาง ๆ

         สตัวปาที่พบในถิน่ที่อยูอาศยัประเภทน้ี ไดแก กระทงิ ววัแดง กวางปา เกง ตะกวด ฯลฯ และ "ปาเตง็รงั" พบ

ในระดับความสูงประมาณ 400-600 เมตรจากระดับน้ําทะเล  ชนิดไมที่สําคัญ ไดแก  เต็งรัง ยอป า สมอพิเภก รก

ฟ า และสมพง ฯลฯ สัตวป าที่พบในป าประเภทน้ีไดแก เขียดหลังป ุมที่ราบ เขียดออง อึ่งปากขวด เกง เป็นตน ใน

บริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงใตของอุทยานแหงชาติคลองลาน ซึ่งเคยเป็นที่อยูอาศัยของชาวเขาเผาตาง ๆ แต

ปัจจุบันทางราชการไดอพยพชาวเขาเหลาน้ีมาอยูพื้นที่ราบที่ทางราชการจัดสรรใหสภาพพื้นที่จึงถูกปลอยใหรกราง

และกลายสภาพเป็นป ารุนสอง ซึ่งเป็นที่อยูอาศัยของสัตวป าขนาดเล็ก จําพวกกระแตธรรมดา คางคาวขอบหูขาว

กระรอก หนูฟันขาว และหนูขนเสีย้น สวนในบริเวณที่เป็นถํ้า หนึบหิน และหน าผา เป็นแหลงที่อยูอาศัยของสัตว

ป าเฉพาะชนิด เชน เลียงผา คางคาวปีกถุงเคราแดง คางคาวมงกุฎเล็ก คางคาวแวมไพรแปลงใหญ และคางคาว

หน ายักษทศกัณฑ เป็นตน พื้นที่บริเวณริมลําหวย และลําคลองที่กระจายอยูทัว่พื้นที่อุทยานแหงชาติ เป็นแหลงที่

หลบซอนหรือถิ่นอาศัยหากินของสัตวหลายประเภท ไดแก กบ อึ่งกรายลายเลอะ ตะพาบธรรมดา ปลาสลา ปลา

เวียน และปลาติดดิน เป็นตน (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวป า และพันธุพืช, ม.ป.ป.)

สถานที่ทองเที่ยวภายในอุทยานแหงชาติคลองลาน

         1. น้ําตกคลองลาน เกดิจากเทอืกเขาขนุคลองลานซึ่งมียอดสงู 1,439 เมตรจากระดบัน้ําทะเล เหนือหน าผา

น้ําตกเป็นที่ราบกวางในฤดูฝนสายน้ําจะไหลจากลําหวยตาง ๆ ประมาณ 5 สาย ลงสูแองน้ํากลางหุบเขาเกิดเป็น

วังน้ําลึกและลําน้ํายาวประมาณ 3 กิโลเมตรแลวไหลผานหน าผาลงมาเป็นน้ําตกคลองลาน สูง 100 เมตร กวาง
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ประมาณ 40 เมตรบริเวณใตน้ําตกเป็นแองน้ําขนาดใหญ ซึ่งสามารถลงเลนน้ําไดอยูหางจากที่ทําการอุทยานแหง

ชาติ 800 เมตร

         2. น้ําตกคลองน้ําไหล (น้ําตกปางควาย) อยูหางจากที่ทําการประมาณ 25 กิโลเมตร จากเสนทางสายอุมผา

ง-คลองงาน กอนถึงอําเภอคลองลาน เรียกวา “ถนนปางควาย” ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ถึงน้ําตกคลองน้ําไหล

ซึ่งเป็นน้ําตกขนาดกลาง สายน้ําไหลลดหลัน่กันลงมา มีทัง้หมด 9 ชัน้ แตละชัน้มีแองน้ําและความสูงตางกัน ลาน

หินที่น่ีกวางมากเป็นสีนิลวาววับเมื่อตัดกับสายน้ํา ลําธารสวยดวยโขดหิน ในชัน้ที่ 3 น้ําตกจะแยกเป็น 2 สาย ดู

สวยงามทางฝ่ังขวาไหลลงสูแองน้ํากวางประมาณ 3 เมตร เหมาะสําหรับการเลนน้ําตก

         3. คลองสวนหมาก ลําน้ําคลองสวนหมาก เกิดจากน้ําซับจากปาอุทยานแหงชาติคลองลานและปาอุทยาน

แหงชาติคลองวังเจา ไหลลงมารวมกันเกิดลําน้ําคลองสวนหมาก เป็นสถานที่ที่โรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัด

กําแพงเพชรนิยมมาออกคายลูกเสือ

         4. น้ําตกเพชรจะขอ เป็นน้ําตกขนาดกลางที่นับวาสวยงามอีกแหงหน่ึง ไหลลดหลัน่กันลงมาเป็นชัน้ ๆ

ทัง้หมดสี่ชัน้ แตละชัน้มีความสูงมากกวา 30 เมตร โดยเฉพาะชัน้ที่สี่ที่สามารถมองเห็นไดจากถนนดานนอกเขต

อุทยานมีความสูงมากกวา 70 เมตร แตน้ําตกที่สวยงามไมไดอวดความสวยงามไดตลอดทัง้ปี เน่ืองจากฤดูแลง

น้ําจะน อย การเดินทางจากสามแยกที่เลีย้วซายไปคลองน้ําไหล ใหตรงไปตามทางประมาณ 10 กิโลเมตร จะถึง

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ คล.4 (คลองเพชรนิยม) จากนัน้เดินเทาเขาไปอีก 1.5 กิโลเมตร

         5. แกงเกาะรอย อยูในเสนทางอมุผาง-คลองลาน เขาทางถนนบานโปงน้ํารอนเขาไปประมาณ 15 กโิลเมตร

แกงเกาะรอยเกิดจากคลองสวนหมาก ในอดีตมีลักษณะเป็นลําธารสลับดวยแกงหิน และหาดทรายขาวสะอาด อยู

ทามกลางทิวทัศนแหงขุนเขาสลับซับซอน ประกอบดวยแกงหินตะป ุมตะป่ํานับรอยพันกอนเรียงรายเป็นลาน

กวาง ชวงกลางมีลําธารน้ําใสไหลผานเกาะแกงหินสีเทาหมนดูสวยงามยิ่ง แตปัจจุบันหลังจากไดมีการสรางฝาย

คลองสวนหมากทําใหสภาพแกงเกาะรอยไดเปลี่ยนไปไมเหลือลักษณะแกงอีกตอไป

         6. จุดชมวิวเขาหัวชาง เป็นจุดชมทิวทัศน ที่อยูไมไกลจากที่ทําการมากนัก มีความสูงประมาณ 500-600

เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ใชเวลาเดินเทาขึ้นไปประมาณ 1 ชัว่โมง สามารถมองเห็นน้ําตกคลองลาน ชม

พระอาทิตยตกยามเย็น และพระอาทิตยขึ้นยามเชา เพื่อความเหมาะสม ควรคางแรมบนสันเขาหัวชางใน ชวง

ปลายฝนตนหนาว ระหวางเดือนกันยายน-กุมภาพันธ

         7. ทางเดนิศกึษาธรรมชาติกิว่งวงชาง เสนทางน้ีเป็นสวนหน่ึงของเสนทางเดนิปาเขาหวัชาง ซึ่งแบงออกเป็น

2 ชวง โดยชวงแรกเป็นเสนทางศึกษาธรรมชาติที่จะนําทานไปสูจุดชมทิวทัศนกิ่วงวงชาง มีระยะทางประมาณ

735 เมตร ใชเวลาประมาณ 45 นาที ตลอดเสนทางคอนขางลาดชัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระยะ 100 เมตร สู

บริเวณยอดปลายงวงชาง กอนจะลาดลงสูบริเวณ “กิ่วงวงชาง” ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศนยามดวงอาทิตย

ขึ้นและตกในจุดเดียวกัน และยังเป็นจุดชมความสวยงามของน้ําตกคลองลานในอีกมุมมองหน่ึง สวนชวงที่ 2
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เป็นเสนทางเดินป าไปยังยอดเขาหัวชาง มีระยะทางตอจากชวงแรกประมาณ 700 เมตร โดยตองมีเจาหน าที่

นําทาง เสนทางน้ีไมเหมาะสําหรับเด็กเล็ก ผูสูงอายุ และผูมีโรคประจําตัว บางระยะเป็นทางเดินขึ้นตามสันเขา

เสี่ยงที่จะพลัดตกลงมา จึงหามเดินออกนอกเสนทางโดยเด็ดขาด และหากตองการขึ้นชมในชวงเวลาแสงน อยใน

ตอนเชามืดหรือพลบคํ่าควรประสานเจาหน าที่อุทยานแหงชาติเพื่อความปลอดภัย

        8. ทางเดนิป าศกึษาธรรมชาติน้ําตกคลองลาน อยูใกลกบัทีท่าํการอทุยาน นักทองเทีย่วสามารถเดนิชม และ

สัมผัสกับธรรมชาติไดในระยะทาง ประมาณ 1 กิโลเมตร ภายในเสนทางมีฐานใหความรูทัง้หมด 11 ฐาน

การเดินทาง

         การเดินทางโดยรถยนต จากกรุงเทพฯ ใชทางหลวงหมายเลข 1 ผานจังหวัดนครสวรรค มาประมาณ 17

กิโลเมตรถึงหนองเบนจะมีทางแยกซายมือเขาอําเภอลาดยาว จากนัน้ใชทางหลวง 1072 ลาดยาว – คลองลาน

ระยะทาง 102 กิโลเมตร ถึงสี่แยกตลาดคลองลานตรงไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทําการอุทยานฯหรือ

จากตัวจังหวัดกําแพงเพชรใชทางหลวงหมายเลข 1 ถึงกิโลเมตรที่ 346 บานคลองแมลาย ใชเสนทางแยกขวาไป

อําเภอคลองลานตามทางหลวง 1117 สายคลองลานอุมผาง ระยะทาง 46 กิโลเมตร ถึงสี่แยกตลาดคลองลาน

แยกขวามือไปอุทยานฯ อีก 6 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอดสายหรือนัง่รถโดยสารประจําทางจากสถานีขนสง

จังหวัดหรือรถสองแถวจากทารถถนนวิจิตร ใชรถสายกําแพงเพชร-คลองลานลงที่สี่แยกตลาดคลองลานแลวเหมา

รถสองแถวหรือมอเตอรไซดไปยังที่ทําการอุทยาน

การติดตอ

         สอบถามขอมลูเพิม่เตมิไดที่ อทุยานแหงชาติคลองลาน อาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพชร 62180 โทร.

055-766022-3 ติดตอกรมอุทยานแหงชาติ สัตวป า และพันธุพืช โทร.02-560760 หรือ

www.facebook.com/อุทยานแหงชาติคลองลาน

บทสรุป

         กลุมชาติพันธุ ชุมชนและสังคม : หมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกคลองลาน ซึ่งมีชนเผาปะกาเกอะญอ หรือชนเผา

กะเหรี่ยงอาศัยอยูมารวมรอยปี ยังคงมีอัตลักษณทางชาติพันธุของกลุมในดานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่น

ทัง้ดานภาษา ประเพณี และการแตงกายประจําเผา ทัง้น้ีหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกคลองลานยังไดรับการสงเสริมจาก

จังหวัดกําแพงเพชรใหเป็นหมูบานอัตลักษณโอทอปเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใชภูมิปัญญาของคนใน

ชุมชนและภายนอกชุมชนรวมกันสรางอาชีพ สรางรายไดใหกับชุมชน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับคนใน

หมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกคลองลาน ใหเกิดเป็นชุมชนเขมแข็งโดยยังคงรักษาวัฒนธรรม ประเพณีดัง้เดิมของชาวปะ

กาเกอะญอไวไมใหสูญหาย
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คําสําคัญ : ทรัพยากรธรรมชาติ, อุทยานแหงชาติคลองลาน, น้ําตกคลองลาน, น้ําตกคลองน้ําไหล, คลอง

สวนหมาก

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=ทรัพยากรธรรมชาติ_:_อุทยานแหงชาติ

คลองลาน

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-21

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2105&code_db=610002&code_type=05
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