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เรื่อง อุทยานแหงชาติแมวงก

รายละเอียด

บทนํา

         อุทยานแหงชาติ (national park) คือ อุทยานที่ใชเพื่อวัตถุประสงคในการสงวนรักษา มักเป็นแหลงสงวน

ที่ดินทางธรรมชาติ ที่ดินกึ่งธรรมชาติ หรือที่ดินที่สรางขึ้น ตามประกาศหรืออยูในความครอบครองของรัฐเอกราช

แมประเทศแตละแหงจะนิยามอุทยานแหงชาติของตนไวตางกัน แตมีแนวคิดรวมกัน คือ การสงวนรักษา

"ธรรมชาติแบบปา" ไวเพื่อคนรุนหลัง และเพื่อเป็นสัญลักษณแหงความภาคภูมิของชาติ สวนในระดับสากลนัน้

องคการระหวางประเทศชื่อ "สหภาพระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษธรรมชาติ" หรือ "ไอยูซีเอ็น" (International

Union for Conservation of Nature: IUCN) และหนวยงานในสังกัด คือ คณะกรรมการโลกวาดวยพื้นที่คุม

ครอง (World Commission on Protected Areas) เป็นผูนิยามอุทยานแหงชาติ และพื้นที่คุมครอง ประเภท

หมวด 2 ซึ่งจัดวาเป็นพื้นที่อันกวางใหญไพศาลมีทรัพยากรธรรมชาติสวยงามเป็นที่นาอัศจรรยเหมาะสําหรับการ

พักผอน มีคุณคาทางการศึกษาหาความรู เชน เป็นแหลงที่อยูอาศัยของพืช-สัตวหายาก หรือมีสิ่งที่นาสนใจเป็น
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พิเศษทางดานประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรม

         อทุยานแหงชาติที่ไดมาตรฐาน นอกจากจะมีคณุสมบตัิดงักลาวแลวจะตองมีขนาดพื้นที่อยางน อย 10 ตาราง

กิโลเมตร บริหารงานโดยรัฐบาลกลางที่มิใชรัฐหรือระดับจังหวัด มีเจาหน าที่ดูแลอยางเพียงพอที่จะสามารถ

ป องกันการบุกรุกไดอยางเด็ดขาด ขอสําคัญคือ จะตองอนุญาตใหไปทองเที่ยวไดและจะตองรักษาธรรมชาติใหคง

สภาพดัง้เดิมอยางมากที่สุด

         อุทยานแหงชาติ และวนอุทยาน เป็นคําที่มีความหมายไมเหมือนกัน ทัง้น้ีมักมีความเขาใจสับสนอยูเสมอ

โดยคําวา "วนอุทยาน" (Forest Park) จะหมายถึง พื้นที่ขนาดเล็ก จัดตัง้ขึ้นเพื่อจุดประสงคสําหรับการพักผอน

หยอนใจ โดยจะทําการปรับปรุงตกแตงสถานที่เหลาน้ีใหเหมาะสม มีความสวยงามและโดดเดนในระดับทองถิ่น 

จุดเดนอาจจะไดแก น้ําตก หุบเหว หน าผา ถํ้า หรือหาดทราย เป็นตน 

ความเป็นมาของการจัดตัง้อุทยานแหงชาติ

         หลงัจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 ไดยตุิลง อตัราการเพิม่ขึ้นของประชากรในประเทศไทยมีมากขึ้นอยางรวดเรว็

ทําใหเกิดความตองการในการดํารงชีวิต เพื่อความอยูรอดเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ เป็นเหตุใหมีการบุกรุกทําลาย

พื้นที่ป า เพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นไรนาและเพื่อการเพาะปลูกประกอบกับความเจริญเติบโตทางดานวัตถุและ

เทคโนโลยีก็ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เป็นผลใหมีการทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น เชน การตัดไม

ทําลายปา และการลาสัตวอยางไมมีขอบเขตจํากัด

         ในทีส่ดุรฐับาลจงึตระหนักเหน็ถงึความสาํคญัของการสงวนและคมุครองรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ

ปาไมและสัตวป า จึงมีการดําเนินการจัดตัง้สวนรุกขชาติ วนอุทยาน และอุทยานแหงชาติขึ้น โดยเมื่อปี พ.ศ.

2468 ไดมีการจัดตัง้ป าภูกระดึงขึ้นเป็นวนอุทยานแหงแรก

         จนกระทัง่ปี พ.ศ.2502 ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต นายกรัฐมนตรีสมัยนัน้ ไดเดินทางไปตรวจราชการ

ทางภาคเหนือ และใหความสนใจในเรื่องการคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะปาไม จึงไดเสนอคณะ

รัฐมนตรีใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงมหาดไทยดําเนินการจัดตัง้อุทยานแหงชาติ

         ตอมากระทรวงเกษตรและสหกรณไดพจิารณากาํหนด โครงการที่จะจดัพื้นที่ปาใหเป็นอทุยานแหงชาติจาํนวน

14 แหง เสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีใหมีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตัง้อุทยานแหงชาติไวได ดังน้ี

         1. ขอการจัดสรรที่ดินในบริเวณปารวม 14 แหง เพื่อจัดตัง้เป็นอุทยานแหงชาติ

         2. ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการประกาศเขตหวงหามในบริเวณปา รวม 4 แหง เพื่อจัดตัง้เป็นอุทยาน

แหงชาติ คือ ปาเทือกเขาสลอบ ปาเขาใหญ ป าทุงแสลงหลวง ปาดอย-อินทนนท

         3. ขอกําหนดปาที่จัดตัง้ เป็นอุทยานแหงชาติตามขอ 1 ใหเป็นป าสงวนตามพระราชบัญญัติคุมครอง และ

สงวนสัตวป าเวนแตป าภูกระดึง จังหวัดเลย ซึ่งไดกําหนดใหเป็นป าสงวนไวแลว

         วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2502  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหมีประกาศพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504
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ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู และในพระราชบัญญัติฉบับน้ี ยังไดกําหนด

ใหมีการแตงตัง้คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ การขยายหรือเพิกถอนพื้นที่อุทยานแหงชาติ รวมตลอดถึงการ

คุมครองและการดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ

         และเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2532 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรม

ราชโองการโปรดเกลาฯ ใหแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 เพื่อระวังไมใหมีการนําไม

ออกจากปาและเรงรัดฟ้ืนฟูสภาพปาไม พรอมทัง้ใหอํานาจแกเจาหน าที่ของรัฐ ในอันที่จะยับยัง้ในการที่จะนําไม

ออกจากปา รวมทัง้การสัง่แกไขเปลี่ยนแปลงสัมปทาน และการสิน้สุดสัมปทาน ในพื้นที่อุทยานแหงชาติ เป็นเหตุ

ใหมีการดําเนินการจัดตัง้อุทยานแหงชาติจากปาสงวนแหงชาติ (สํานักอุทยานแหงชาติ, 2562, ออนไลน)

         อทุยานแหงชาติแมวงก มีพื้นที่ครอบคลมุทองที่อาํเภอปางศลิาทอง จงัหวดักาํแพงเพชร และอาํเภอแมวงก

และอําเภอแมเปิน จังหวัดนครสวรรค พื้นที่สวนใหญเป็นแหลงกําเนิดตนน้ําลําธาร ตามเทือกเขาสูงชันกอกําเนิด

เป็นน้ําตกที่สวยงาม 4-5 แหง ทัง้เป็นตนกําเนิดของแมน้ําแมวงกอันเป็นตนน้ําของแมน้ําสะแกกรัง นอกจากน้ียัง

มีแกงหินทําใหเกิดน้ําตกเล็ก ๆ ตามแกงหินน้ี ตลอดจนมีหน าผาที่สวยงามตามธรรมชาติ อุทยาน  มีเน้ือที่ประมา

ณ 558,750 ไร หรือ 894 ตารางกิโลเมตร ซึ่งในขณะน้ีรัฐบาลกําลังดําเนินการกอสรางเขื่อนแมวงกในเขตพื้นที่

อุทยานดวย

ประวัติความเป็นมาอุทยานแหงชาติแมวงก

         นายสวสัดิ ์ คาํประกอบ รฐัมนตรีประจาํสาํนักนายกรฐัมนตรีมีหนังสอืถงึปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ (ดร

.เถลิง ธํารงนาวาสวัสดิ ์) ขอใหจัดพื้นที่ป าแมวงก-แมเปิน จังหวัดนครสวรรคซึ่งมีสภาพธรรมชาติและน้ําตกที่

สวยงามหลายแหง สภาพปาอุดมสมบูรณและเป็นป าตนน้ําลําธาร กําหนดเป็นอุทยานแหงชาติ กองอุทยานแหงชา

ติ กรมปาไม จากการสํารวจหาขอมูล ปรากฏวา พื้นที่ดังกลาว สวนใหญเป็นเทือกเขาสูงเป็นตนกําเนิดของ

ลําน้ําแมวงก มีเอกลักษณทางธรรมชาติที่สวยงาม เชน น้ําตกแมกระสาหรือน้ําตกแมกีซึ่งสูงประมาณ 200 เมตร

และหน าผาตาง ๆ สภาพปาที่อุดมสมบูรณดวยพันธุไมและสัตวป านานาชนิด เหมาะสมที่จะจัดตัง้เป็นอุทยานแหง

ชาติ กองอุทยานแหงชาติ กรมปาไม ไดนําเสนอคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ ซึ่งมีมติในการประชุมครัง้ที่

1/2528 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2528 เห็นชอบใหกําหนดพื้นที่ดังกลาว เป็นอุทยานแหงชาติซึ่งประกาศไวใน

ราชกิจจานุเบกษา เป็นอุทยานแหงชาติลําดับที่ 55 ของประเทศ

         สภาพภมูปิระเทศเป็นเทอืกเขาสงูสลบัซบัซอนเรยีงรายกนัอยูตามเทอืกเขาถนนธงชยัลดหลัน่ลงมาจนถงึพื้น

ราบ ประมาณ 40-50 ลูก ยอดที่สูงที่สุดคือ “ยอดเขาโมโกจู” สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,964 เมตร เป็น

แหลงตนน้ําลําธารตนกําเนิดของลําน้ําแมวงก สวนพื้นที่ราบมีไมมาก สวนใหญอยูบริเวณริมแมน้ํา โดยลําน้ําแม

วงก หรือแมเรวา เป็นแมน้ําหรือลําน้ําสายหลักของอุทยานแหงชาติแมวงก มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายมี

ระบบนิเวศพิเศษ มีลักษณะเป็นลําธารที่ราบมีเกาะแกงตาง ๆ มากมายเป็นที่ตัง้ของป าละเมาะอันเป็นที่อยูของสิ่ง
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มีชีวิตตาง ๆ ที่สําคัญและหายากใกลสูญพันธุ ขณะที่ป าริมน้ําเป็นถิ่นที่อยูของเสือโครงพันธุอินโดจีน แกงลานนก

ยูง เป็นที่อยูและจับคูผสมพันธุของนกยูงพันธุไทยที่เหลือเพียงไมกี่แหงในประเทศไทย รวมถึงนากใหญขนเรียบ

ขณะที่ในลําน้ําพบปลาน้ําจืดอีกกวา 60 ชนิด เชน ปลาตะพากสม ปลาเลียหินสภาพภูมิอากาศของอุทยานแหง

ชาติแมวงก

         ในชวงฤดูหนาวเริม่ตัง้แตเดอืนพฤศจกิายน - เดอืนกมุภาพนัธ เป็นชวงที่เหมาะแกการไปทองเทีย่วมากที่สดุ

เพราะอากาศคอนขางหนาวเย็น อันเน่ืองมาจากลิ่มความกดอากาศสูงมาจากประเทศจีนแผลงมาทางตอนใตเขาสู

ประเทศไทยตอนบนและปกคลุมทัว่ประเทศ ลมที่พัดสูประเทศไทยในฤดูน้ีคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

อุณหภูมิตําสุดในเดือนมกราคม ประมาณ 8.9 องศาเซลเซียส สวนชวงฤดูรอนเริ่มตนจากเดือนมีนาคม - เดือน

พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนประมาณ 38.1 องศาเซลเซียส อากาศคอนขางรอนจัดและมีฝนตก

นอย ทําใหสังคมพืชป าเต็งรังและป าเบญจพรรณผลัดใบ สําหรับฤดูฝนเริ่มตัง้แตเดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม มี

ปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ย 1,100 มิลลิเมตรตอปี (อุทยานแหงชาติ, 2562) 

พืชพันธุและสัตวป า

         อทุยานแหงชาติแมวงก มีพื้นที่ 558,750 ไร หรอื (894 ตร.กม.) สามารถจาํแนกลกัษณะพชืพรรณและสตัว

ป า ลักษณะพืชพรรณอุทยานแหงชาติแมวงก ประกอบดวย

         1. ปาดบิเขา ประมาณ 0.88% ขึ้นปกคลมุบนยอดเขาสงูที่มีสภาพอากาศคอนขางหนาวเยน็ตลอดปี ที่ระดบั

ความสูงมากกวา 1,000 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง พบไดในทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณที่เป็นยอด

เขาสูง พันธุไมเดน ไดแก ไมวงกอ Fagaceae และ Gymnosperm ไดแก พวกขุนไม สนสามพันปี ไมชัน้รอง

ไดแก เป ง สะเดา ขมิน้ตน ปาดิบเขาในประเทศไทย อาจแบงยอยไดเป็น 2 สังคมยอย คือ ปาดงดิบเขาระดับตํ่า

พบที่ระดับความสูง 1,000 – 1,800 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางและปาดิบเขาระดับสูงพบที่ระดับความสูง 2

,000 เมตร

         2. ปาดิบแลง ประมาณ 21.85% ปาดิบแลง (Dry Evergreen Forest) มีอยูทัว่ไปตามภาคตาง ๆ ของประ

เทศ ตามที่ราบเรียบหรือตามหุบเขา มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 500 เมตร และมีปริมาณน้ําฝนระ

หวาง 1,000-1,500 ม.ม. พันธุไมที่สําคัญ เชน ยางแดง มะคาโมง เป็นตน พื้นที่ป าชัน้ลางจะไมหนาแนนและ

คอนขางโลงเตียนโครงสรางของป าดงดิบแลงจะมีเรือนยอดไมปกคลุมตอเน่ืองกันตลอด มีพันธุไมหลายชนิด เชน

ยางแดง กระบาก ตะเคียนหิน เคี่ยมคะนอง ขึ้นผสมกับไมผลัดใบ เชน ตะแบก สมพง มะคาโมง พยุง สภาพพื้น

ลางปกคลุมไปดวยไมพุม กลวยไม และเถาวัลยเลื้อยพันไปมา ปาชนิดน้ีเหมาะสมเป็นแหลงอาศัยของสัตวป า

หลายประเภท อาทิ ลิง ชะนีมงกุฎ กระทิง วัวแดง เน้ือทราย และ ไกฟ าพญาลอ เป็นตน เน่ืองจากมีพืชอาหาร

มากอีกทัง้ป ายังไมชื้นจัดจนเกินไป นับเป็นป าที่มีคุณคาตอประชาชนทองถิ่นเพราะสามารถใชเป็นแหลงอาหาร

และเก็บหาของป าที่สําคัญ นอกจากนัน้ยังเป็นแหลงพืชสมุนไพร เชน เรว กระวาน และวานตาง ๆ ปาดงดิบแลง
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เป็นสังคมปาไมผลัดใบที่มีพืชผลัดใบขึ้นผสมอยูคอนขางมาก ทําใหตนไมสวนหน่ึงพากันผลัดใบในฤดูแลง ปัจจัย

หลักที่กําหนดการคงอยูของป าชนิดน้ีคือ ตองมีชวงแหงแลงชัดเจนอยางน อย 3-4 เดือน ดินลึกกักเก็บน้ําไดดีพอ

สมควร เพื่อเอื้ออํานวยใหพรรณไมบางชนิดคงใบอยูไดตลอดฤดูแลง ปกติจะพบปาดงดิบแลงที่ระดับความสูงประ

มาณ 100-800 เมตร

         3. ปาดิบแลงผสมปาเบญจพรรณชื้นประมาณ 9.24%

         4. ปาเบญจพรรณ ประมาณ 59.05% ปาเบญจพรรณหรอืปาผมผลดัใบมีลกัษณะเป็นปาโปรง ตนไมทัง้หมด

มีการผลัดใบในฤดูแลง ดินมักเป็นดินรวนทราย พบไดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางที่

ระดับความสูง 50 – 800 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง มีปริมาณน้ําฝน 1,200 – 1,300 มม./ปี

         5. ปาเต็งรัง ประมาณ 6.77% ปาเต็งรังเป็นป าผลัดใบที่มีไมวงศยางบางชนิดเป็นไมเดน ไดแก เต็ง รัง

เหียง พลวง และยางกราด โดยทัว่ไปความหนาแนนของตนไมในป าเตงรังจะน อยกวาป าเบญจพรรณ เพราะดิน

ตื้นกักเก็บน้ําไดน อย มีหินบนผิวดินมาก กอใหเกิดความแหงแลง ปาเต็งรังเป็นสังคมพืชเดนของภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ พบเกิดขึ้นที่ระดับความสูงประมาณ 50-1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเล มีชวงแหงแลงจัดเกิน 4

เดือนตอปี ประกอบกับปริมาณน้ําฝนตกน อยคือ 900-1,200 มิลลิเมตรตอปีเทานัน้ ปัจจัยสําคัญที่สุดที่กําหนดการ

คงอยูของป าเต็งรังคือ ไฟปา ซึ่งมักเกิดขึ้นระหวางเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม เน่ืองจากไฟเป็นตัวจัดการ

โครงสรางป าและคัดเลือกพันธุไม ตนฤดูแลงใบไมในป าเต็งรังจะพรอมใจกันผลัดใบเป็นสีแดง เหลือง สม อยาง

สวยงาม แลวจะสลัดใบทิง้จนหมด กลายเป็นเชื้อเพลิงชัน้ดีเมื่อไฟป าเกิดขึ้น หลักจากไฟผานไปพื้นป าจะโลง

เตียน แตเมื่อไดรับน้ําฝน ปาเต็งรังก็จะกลับเขียวสดขึ้นอีกครัง้ดวยหญาระบัด ดึงดูดสัตวกินพืชหลายชนิดเขามา

สูป าเต็งรัง อาทิ วัวแดง กวางป า เกง กระทิง กระตายป า ความรอนจากไฟยังชวยไลแมลงบนพื้นดินหรือใต

เปลือกไมใหเผยตัวออกมา กลายเป็นอาหารอันอุดมสมบูรณของเหลานกกินแมลงนานาชนิดอีกดวย ปัจจุบัน ปา

เต็งรังในประเทศไทยมีความเสื่อมโทรมลงมาก เพราะการตัดไมที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจออกไปใชงาน สัตวเลีย้ง

พวกวัวควายเขาไปหากินในป าเหยียบยํ่าทําลายพันธุไมตาง ๆ รวมทัง้ผลกระทบจากไฟปาที่เกิดขึ้นมักรุนแรงเกิน

กวาป าจะฟ้ืนตัวไดทัน   

         6. ทุงหญาหรือไรราง ประมาณ 2.21 %พบกระจัดกระจายไปตามปาประเภทตาง ๆ ที่มีอยู เกิดจากการ

ทําลายปาของชาวเขาเผาตาง ๆ ที่เคยอยูอาศัยในพื้นที่ สังคมพืชที่ขึ้นทดแทนในพื้นที่ไดแก หญาคา หญาน้ิวหนู

เลา สาบเสือ พง แขมหลวง มะเดื่อ ไมยราบเครือ ไมยราบตน ลําพูป า หวา ติว้แดง งิว้ป า มะเดื่อหอม เป็นตน

(อุทยานแหงชาติ, 2562, ออนไลน) 

ทรัพยากรสัตวป า สามารถจําแนกได ดังน้ี

         1. สัตวเลีย้งลูกดวยนม จํานวน 57 ชนิด 26 วงศ

         2. สัตวจําพวกนก จํานวน 305 ชนิด 53 วงศ
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         3. สัตวเลื้อยคลาน จํานวน 22 ชนิด 11 วงศ

         4. สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก จํานวน 7 ชนิด 4 วงศ

         5. ปลา จําพวกปลาน้ําจืด จํานวน 68 ชนิด 14 วงศ

หนวยงานในพืน้ที่

         1. หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติแมวงก ที่ มว.1 (ดานตรวจ กม.57)

         2. หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติแมวงก ที่ มว.2 (ปางขาวสาร)

         3. หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติแมวงก ที่ มว.3 (เขาเขียว)

         4. หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติแมวงก ที่ มว.4 (แมเรวา)

         5. หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติแมวงก ที่ มว.5 (ปางสัก)

         6. หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติแมวงก ที่ มว.6 (ซับตามิ่ง)

         7. หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติแมวงก ที่ มว.7 (คลองเสือขาม)

         8. หนวยจัดการตนน้ําขุนน้ําเย็น

จุดชมวิวในอุทยานแหงชาติแมวงกจังหวัดกําแพงเพชร

         1. เขาโมโกจู

         2. ชองเย็น

         3. เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ (เหมาะสําหรับนักดูนก)

         4. จุดชมวิวภูสวรรค (1,429 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล)

         5. จุดชมวิวกิ่วกระทิง

         6. ขุนน้ําเย็น

         7. แกงนกยูง

         8. แกงผานางคอย

เขาโมโกจู

         ยอดเขาโมโกจู เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแหงชาติแมวงก และสูงที่สุดในผืนป าตะวันตก หางจากอุท

ยานฯ ประมาณ 38 กิโลเมตร เป็นยอดเขา ที่นักนิยมการทองเที่ยวแบบเดินป า ปีนเขา ตองการที่จะไปเยือนสัก

ครัง้ ดวยความสูง 1,964 เมตร

         คาํวา โมโกจู เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลวา เหมอืนฝนจะตก จดุเดนบนยอดโมโกจูก็คอื หนิที่เป็นลกัษณะคลาย

เรือใบ หรือที่นักทองเที่ยวเรียกกันวา หินเรือใบ ประกอบกับบริเวณหินเรือใบ สามารถชมวิวไดรอบตัว 360 องศา

ซึ่งจะสวยงามทัง้ชวงเชาและชวงเย็น จึงเป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่นักทองเที่ยวตองการที่จะมาพิชิตหินเรือใบใหไดสัก
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ครัง้ในชีวิต แตการจะหาโอกาสมาเที่ยวที่น่ีก็ไมงายเชนกัน เน่ืองจากอุทยานแหงชาติแมวงก กําหนดใหมี

กิจกรรมเดินป าระยะไกล (โมโกจู) แคระหวางเดือน พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ

         ทางอทุยานฯ จะเปิดเสนทางเดนิปาเพื่อใหนักทองเทีย่วไดพชิติยอดเขาโมโกจู สมัผสักบัความงดงามของผนื

ปา ซึ่งประกอบไปดวยป ากวาง 3 แหงดวยกัน คือ ผืนป าคลองลาน ผืนป าหวยขาแขง และผืนป าอุมผาง นักทอง

เที่ยวที่พิชิตยอดเขาโมโกจู มักจะไมพลาดที่ถายภาพหินรูปเรือใบ ที่ตัง้เดนตระหงานอยูริมยอดเขา มองดานลาง

ก็จะเห็นไอหมอกที่ปกคลุมผืนป า เป็นอีกหน่ึงภาพที่งดงามยิ่งนักเทานัน้เน่ืองจากบนยอดเขามักถูกปกคลุมดวย

เมฆหมอกและมีอากาศหนาวเย็นตลอดเวลา อุทยานแหงชาติแมวงก นับไดวาเป็นมีผืนป าที่มีความอุดมสมบูรณ

แหงหน่ึง มีพันธุไมที่สําคัญมากมาย อาทิเชน มะคาโมง สัก ประดู ยางแดง เต็งรัง เป็นตัน อีกทัง้ยังมีสัตวป าที่หา

ยาก เชน ชางป า กระทิง เสือ กวาง เกง หมี แมวลาย และนกตาง ๆ โดย ดวยสภาพเสนทางเดินขึ้นเขา ที่มี

ความลาดชันไมตํ่ากวา 60 องศา และใชเวลาในการเดินทางไป – กลับ ใชระยะเวลา 5 วัน ซึ่งตองพักแรมในปา

ตามจุดที่ไดมีการกําหนดไว นักทองเที่ยวจึงตองเตรียมรางกายใหพรอมกอนออกเดินทางจริง

         นอกจากน้ีในเขตอทุยานฯยงัมีน้ําตกขนาดใหญที่สวยงามหลายแหง อาทิ น้ําตกแมกระสา เป็นน้ําตกที่สงูทีส่ดุ

ในอุทยานฯ มี 9 ชัน้ สูงถึง 900 เมตร  น้ําตกแมรีวา เป็นน้ําตกขนาดใหญสวยงามมาก มี 5 ชัน้ และน้ําตกแมกี

มีความสูงประมาณ 200 เมตร แบงเป็น 9 ชัน้ น้ําตกแหงน้ีไดรับคํากลาวชมจากหนังสือ ASEAN MAGAZINE

เมื่อปี พ.ศ. 2518 วาเป็นน้ําตกที่สวยงามที่สุดในเอเชีย การเขาถึงน้ําตกเหลาน้ีตองเดินป าอยางน อย 3 วัน

         น้ําตกแมรีวา อยูหางจากทีท่าํการอทุยานฯ ประมาณ 21 กโิลเมตร เป็นน้ําตกขนาดใหญสวยงามมาก มี 5 ชัน้

รถเขาไมถึงเชนเดียวกันตองใชเวลาใน การเดินทางไป-กลับ 2 วัน

         น้ําตกแมก ีเป็นน้ําตกที่ตัง้อยูบรเิวณเดยีวกบัน้ําตกแมรีวาและน้ําตกแมกระสา มีตนกาํเนิดจากเทอืกเขาถนน

ธงชัย การเขาไปยังน้ําตกตองเดินเทาเวลาไป-กลับ 3-4 วัน

         น้ําตกแมกระสา เป็นน้ําตกขนาดใหญ มี 9 ชัน้ สงู 900 เมตร อยูหางจากอทุยานฯ ประมาณ 18 กโิลเมตร ใช

เวลาในการเดินเทาไป-กลับ 3-4 วัน

         ขอมูลการเดินทาง

         1. แตละกลุมตองมีสมาชิกไมน อยกวา 5 คน และไมเกิน 12 คน

         2. ตองแบกสมัภาระเอง แตหากทานตองการลกูหาบโปรดตดิตออทุยานฯ ลวงหน า เพื่อขอจางลกูหาบโดยมี

อัตราคาตอบแทน 300 บาท/คน/วัน (ลูกหาบแบกสัมภาระไมเกิน 20 กก./คน)

         3. ตองเตรียมเสบียงสวนตัวใหเหมาะสมกับระยะเวลาการเดินทาง หากทานใชบริการลูกหาบ ทานตองเตรี

ยมเสบียงสําหรับลูกหาบดวย

         4. ในเชาวันเดินทาง (07.00 น.) ทานตองมาติดตอลงทะเบียนเดินป าระยะไกลที่ศูนยบริการนักทองเที่ยว

ของอุทยานแหงชาติแมวงก เพื่อประชุมชีแ้จงการเดินป าระยะไกล รับทราบขอปฏิบัติ นับจํานวนกระป อง ขวด
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แกว พลาสติก รวมถึงขยะที่ไมสามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ (หามนําภาชนะที่ทําดวยโฟมเขามาในเขต

อุทยานฯ โดยเด็ดขาด) เพื่อนํากลับออกมาทิง้ขางนอก โดยออกเดินทางจากที่ทําการอุทยานฯ เวลา 08.00 น.

         5. เมื่อเดนิกลบัออกมาแลว ใหรายงานตวัที่ศนูยบรกิารนักทองเทีย่ว เพื่อตรวจนับจาํนวนขยะและตอบแบบ

สอบถาม เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการการเดินป าระยะไกลครัง้ตอไป (สํานักอุทยานแหงชาติ, 2562,

ออนไลน)

ชองเย็น

         ชองเย็น กม.ที่ 93 อยูหางจากที่ทําการอุทยานฯ 28 กิโลเมตร เป็นจุดสูงสุดของถนนคลองลาน-อุมผาง สูง

1,340 เมตร จากระดับน้ําทะเล มีสายลม พัดผานและหมอกปกคลุมอยูเสมอ อากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี และ

เป็นที่ดูพระอาทิตยตกไดอยางสวยงามอีกจุดหน่ึง อุณหภูมิเฉลี่ยทัง้ปีตํ่ากวา 20 องศาเซลเซียล เน่ืองจากบริเวณ

น้ีเป็นชองเขาที่มีสายลมพัดผานตลอดเวลา จึงถูกขนานนามวา “ชองเย็น” ตามสภาพภูมิอากาศของพื้นที่แหงน้ี

เน่ืองจากชองเย็นมีสภาพอากาศที่เย็นและชื้น จึงพบพันธุไมที่ชอบความชุมชื้นบริเวณน้ี ไดแก กลวยไม เฟิรน

มหัสดํา (Treefern)

         นอกจากชองเย็นจะเป็นสถานที่ที่ผูคนนิยมมาเยือนเน่ืองจากเดินทางงาย สะดวก และสวยงามแลวยังเป็น

สถานที่ที่ผูคนนิยมมาตัง้เต็นทและพักแรมอีกดวย ซึ่งสถานที่แหงน้ียังเพียบพรอมไปดวยบานพักและสถานที่กาง

เต็นท

         - บานพักและสิ่งอํานวยความสะดวก

         อทุยานแหงชาติแมวงก มีบานพกัและสถานที่กางเตน็ทไวบรกิารนักทองเทีย่ว แตตองนําเตน็ทไปเอง ระบบ

ไฟฟ า มีใชบริเวณที่ทําการอุทยานแหงชาติ สวนบริเวณแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ ยังไมมีไฟฟ าใช

         - ลานกางเต็นท

         นักทองเทีย่วตองมาลงทะเบยีนที่ศนูยบรกิารฯ และแจงความประสงคสาํรองทีพ่กัเตน็ท หรอืจองเตน็ทใด ๆ

กอนทัง้สิน้ ณ เวลานัน้ เทานัน้การสํารองที่พักเต็นทสามารถติดตอสอบถามรายละเอียดและสํารองที่พักเต็นทได

กับอุทยานแหงชาติโดยตรง สําหรับอัตราคาบริการอยูระหวาง 250-800 บาท ขึ้นอยูกับชนิดขนาดของเต็นท และ

อุปกรณประกอบอื่น ๆ มีเต็นทใหเชาขนาดเดียว คือ เต็นทโดม พักได 1-3 คน หลังละ 225 บาท ไมรวมชุด

เครื่องนอนใด ชุดเครื่องนอนมีใหเชา หมอน 10 บาท แผนรองนอน 20 บาท และถุงนอน 30 บาท /ชิน้

         นอกจากน้ีชองเยน็ ยงัเป็นถิน่อาศยัของนกหลากหลายชนิด จงึเป็นแหลงดูนกที่สาํคญัแหงหน่ึงของเมอืงไทย 

บริเวณ ชองเย็น มีบานพักและสถานที่กางเต็นทไวบริการ แตจะตองเตรียมอุปกรณมาเอง คือ ผาพลาสติก เสื้อ

กันหนาว โลชัน่กันแมลง และถุงสําหรับนําขยะลงไปทิง้ เพราะชองเย็นไมสามารถกําจัดขยะได ตะเกียงหรือไฟ

ฉาย เพราะไฟฟ ามีใหใชตัง้แตเวลา 17.00 - 21.00 น.  ชองเย็นยังมีจุดชมวิวพระอาทิตยขึ้นที่สวยงาม คือ จุดชม

วิวภูสวรรค สามารถชม วิวได 360 องศา
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จุดชมวิวกิ่วกระทิง

         จดุชมทวิทศัน กม. 57-115 : ตลอดเสนทางคลองลาน-อมุผาง ระหวางกโิลเมตรที่ 57 - 115 มีจดุชมทวิทศัน

หลายแหง เชน จุดชมทิวทัศนกิโลเมตรที่ 81 กิโลเมตรที่ 87 กิโลเมตรที่ 93 กิโลเมตรที่ 102 และกิโลเมตรที่

115 แตละแหงสามารถมองทัศนียภาพที่สวยงามมองเห็นทิวเขาไกลสุด โดยในจุดชมวิวกิ่วกระทิงนัน้ตัง้อยูหลัก

กิโลเมตรที่ 81 ไปตามถนนคลองลาน-อุมผาง ประมาณ 16 กิโลเมตร จะถึงบริเวณหน าผาเป็นจุดชมวิวที่สามารถ

มองเห็นทัศนียภาพของปารอบ ๆ ไดอยางสวยงาม

ขุนน้ําเย็น

         ขนุน้ําเยน็เป็นจดุชมววิของอทุยานแหงชาติแมวงกอกีที่หน่ึงที่เปิดในนักทองเทีย่วสามารถกลางเตน็ทนอนได

ซึ่งมีลานกลางเต็นทขุนน้ําเย็น-อยูหางจากอุทยาน 24 กิโลเมตร (กิโลที่ 89) เป็นสถานที่กางเต็นทเป็นจุดชม

พระอาทิตยขึ้น-ตก และสามารถชมทัศนียภาพของปาดงดิบเขาได 360 องศา เป็นจุดหน่ึงที่สมารถรับนักทอง

เที่ยวกางเต็นทพักแรมไดจํานวน 200 คน ตอวัน มีหองสุขาไวใหบริการนักทองเที่ยว เหมาะแกการมาพักผอน

กับครอบครัวเป็นอยางยิ่ง

แกงผานางคอย

         แกงผานางคอยเป็นแกงน้ําและแกงหนิ จากถนนคลองลาน-อมุผาง หางจากทีท่าํการอทุยานแหงชาติแมวงก

1,400 เมตร จะมีทางแยกเขาไปอีก 400 เมตร จะถึงบริเวณแกงหินขนาดใหญที่มีลําน้ําคลองขลุงไหลผาน ซึ่ง

เป็นลําน้ําสายหน่ึงในหลาย ๆ สายที่ไหลลงสูแมน้ําปิง จากบริเวณแกงเดินขึ้นไปตามลําน้ําอีกประมาณ 350 เมตร

จะถึง น้ําตกผาคอยนาง น้ําตกขนาดเล็กที่เดนและสะดุดตา มีน้ําตก 4 ชัน้ แตละชัน้มีความสูงประมาณ 20 เมตร

และบริเวณใกลน้ําตกสามารถกางเต็นทพักแรมไดดวย

ขอปฏิบัติในการเลนน้ํา

        1. หามลงเลนน้ําในบริเวณที่มีป ายเตือน

        2. เด็กลงเลนน้ํา ตองอยูในความดูแลของผูปกครองโดยใกลชิด

        3. โปรดลงเลนน้ําดวยความระมัดระวัง

        4. หากพบสิ่งผิดปกติโปรดแจงเจาหน าที่โดยดวน

คําสําคัญ : แมวงก , อุทยานแหงชาติ

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

รวบรวมและจัดทําขอมูล :

วันที่ : 2017-02-05
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https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=214&code_db=610002&code_type=05
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