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เรื่อง อุทยานแหงชาติคลองวังเจา

รายละเอียด

บทนํา

         อุทยานแหงชาติ (National park) มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศอยางยัง่ยืนทัง้ในมิติสิ่งแวดลอม

สังคมเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม เป็นแหลงรวบรวมสรรพสิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ซึ่งมีปฏิสัมพันธตอกันอยาง

เป็นกระบวนการและมีระบบที่นําไปสูการผลิตและควบคุมตนเองตามธรรมชาติอันสงผลตอการดํารงชีวิตของ

มนุษยทัง้ดานตรง และ ทางออมที่สําคัญ ไดแก เป็นแหลงตนน้ําลําธาร ศูนยรวมของความหลากหลายทางชีว

ภาพ ชวยควบคุมสภาพภูมิอากาศ บรรเทาความรุนแรงของอุทกภัย วาตภัย และความแหงแลง และชวยลดกัน

พลังทลายของดิน ดานสังคม จากบทบาทสิ่งแวดลอมดังกลาว อุทยานแหงชาติจึงมีความสําคัญตอสังคม

นานัปการ เป็นแหลงกําเนิดของน้ํา ใชสอยในครัวเรือนเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพลังงาน เป็นแหลงอาหาร

และวัสดุใชสอยของชุมชนทองถิ่นเป็นสถานที่ทองเที่ยวและนันทนาการและเอื้อตอการ คนควา วิจัยและการ

ศึกษาหาความรูในศาสตรแขนงตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องความหลากหลายของชนิดพันธุและสายพันธุกรรม ที่จะเป็น
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ประโยชนตอเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมในอนาคต และดานเศรษฐกิจ เน่ืองจากอุทยานแหงชาติมีคุณคาดาน

ความงดงาม และความโดดเดนของทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ซึ่งมีศักยภาพสูงสําหรับใชเป็นฐาน ในการ

สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวอยางยัง่ยืน และการบริการ กระตุนใหเกิดอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวของกอใหเกิด

การหมุนเวียน ทางเศรษฐกิจ การจางงาน และการกระจายรายไดแกทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

         อทุยานแหงชาติที่ไดมาตรฐาน จะตองมีขนาดพื้นที่อยางน อย 10 ตารางกโิลเมตร บรหิารงานโดยรฐับาลกลาง

มิใชรัฐหรือระดับจังหวัด มีเจาหน าที่ดูแลอยางเพียงพอ ที่จะสามารถป องกันการบุกรุกไดอยางเด็ดขาด ขอสําคัญ

จะตองอนุญาตใหไปทองเที่ยวไดและจะตองรักษาธรรมชาติใหคงสภาพดังเดิมอยางมากที่สุด บทความน้ีมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1)สภาพพื้นที่อุทยานแหงชาติคลองวังเจา 2) ประวัติความเป็นมาอุทยานแหงชาติคลองวัง

เจา 3) พื้นที่ลุมน้ําและแหลงน้ํา 4) หนวยงานในพื้นที่ 5) จุดชมวิวในอุทยานแหงชาติคลองวังเจา 6) ขอมูลการ

เดินทาง 7) บานพักและสิ่งอํานวยความสะดวก 8) ขอปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานแหงชาติคลองวังเจา 9) ขอควร

ปฏิบัติการตัง้แคมป ป้ิง 10) อัตราคาบริการเขาอุทยานแหงชาติ 11) คาธรรมเนียมรถยนต

สภาพพืน้ที่อุทยานแหงชาติคลองวังเจา

         ตัง้อยูในพื้นที่อําเภอโกสัมพีนคร อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร และอําเภอวังเจา จังหวัดตาก รวม

เน้ือที่ประมาณ 466,875 ไร หรือประมาณ 747 ตารางกิโลเมตร พื้นที่โดยรอบประกอบไปดวย ปาอันอุดมสมบูร

ณ และยังเป็นตนน้ําลําธารของแมน้ําปิง จึงไมแปลกที่อุทยานแหงชาติแหงน้ีจะมีสถานที่ทองเที่ยวทางดานน้ําตก

อันสวยงามหลายแหง นอกจากน้ีพื้นที่บริเวณอุทยาน ยังเป็นพื้นที่สวนหน่ึงของลุมน้ําปิง ประกอบไปดวย 2 ลุม

น้ํา ไดแก ลุมน้ําคลองวังเจา และลุมน้ําคลองสวนหมาก ดวยนักทองเที่ยวจํานวนไมน อย นิยมมาพักผอนเลน

น้ําบริเวณลานกางเต็นท ภายในที่ทําการอุทยานเพราะบรรยากาศอันสุนทรียของลุมน้ําเหลาน้ี ไหลผานนัน่เอง

(อุทยานแหงชาติคลองวังเจา, 2562, ออนไลน)

         อุทยานแหงชาติคลองวังเจา มีที่ตัง้อยูระหวางพิกัด UTM ที่ 1780000 ถึง 1830000 N และระหวางพิกัด

UTM ที่ 500000 E ถึง 530000 E

             - ทศิเหนือ จดคลองแมะยะมาและคลองแมละเมา ซึ่งเป็นคลองที่แบงเขตระหวาง อทุยานแหงชาติคลองวงั

เจาและป าสงวนแหงชาติป าประดางกและปาวังเจา

             - ทิศใต จดเขตอุทยานแหงชาติคลองลาน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

             - ทศิตะวนัออก จดคลองสวนหมาก ซึ่งเป็นคลองที่แบงเขตระหวางอทุยานแหงชาติคลองวงัเจา และปาสวน

หมาก

             - ทิศตะวันตก จดเขตรักษาพันธุสัตวป าอุมผาง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก (สมชาย วิเชียรกัลยารัตน,

2562, สัมภาษณ)
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ประวัติความเป็นมาอุทยานแหงชาติคลองวังเจา

         ดวย ฯพณฯ พนัโทสนัน่ ขจรประศาสน รฐัมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดไปตรวจราชการใน

ทองที่จังหวัดกําแพงเพชร เกี่ยวกับการบุกรุกทําลายปาในเขตปาสงวนแหงชาติ ป าคลองวังเจา และปาคลองสวน

หมาก ทองที่อําเภอคลองลาน และอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ไดบันทึกสัง่

การใหดําเนินการสํารวจพื้นที่ดังกลาวเพื่อจัดตัง้เป็นอุทยานแหงชาติ ซึ่งคณะกรรมการป องกันอนุรักษทรัพยากร

ปาไม จังหวัดกําแพงเพชร ไดประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2531 มีมติเห็นสมควรกําหนดบริเวณปาดังกลาว

เป็นอุทยานแหงชาติ เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพธรรมชาติใหอยูคงเดิม

         กองอทุยานแหงชาติไดมีหนังสอื ดวนที่สดุ ที่ กษ 0713/1499 ลงวนัที่ 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2531 เสนอกรมปา

ไมมีคําสัง่ที่ 1914/2531 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ใหนายวิฑูรย อุรัชโนประกร นักวิชาการป าไม 4

สํารวจจัดตัง้ป าบริเวณดังกลาวและพื้นที่ใกลเคียงในทองที่จังหวัดตากเป็นอุทยานแหงชาติ ผลการสํารวจตาม

หนังสืออุทยานแหงชาติคลองวังเจาที่ กษ 0713(วจ)/11 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2532 รายงานวาพื้นที่ป า

คลองวังเจา ป าคลองสวนหมาก จังหวัดกําแพงเพชร ไดประกาศเป็นป าสงวนแหงชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่

488 (พ.ศ. 2515) ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 89 ตอนที่ 175 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 และ

ปาประดาง-วังเจา อําเภอเมืองตาก ไดประกาศเป็นป าสงวนแหงชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2507) ลง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 81 ตอนที่ 116 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2507 มีสภาพภูมิประเทศเป็นป า

ตนน้ําลําธาร มีจุดเดนทางธรรมชาติที่สวยงามเหมาะสมจัดตัง้เป็นอุทยานแหงชาติ  ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกา

กําหนดบริเวณที่ดินป าประดาง และปาวังกเจา ในทองที่ตําบลเชียงทอง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และปา

คลองวังเจา และปาคลองสวนหมาก ในทองที่ตําบลโกสัมพี อําเภอเมืองกําแพงเพชร และตําบลโปงน้ํารอน อําเภอ

คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ใหเป็นอุทยานแหงชาติ โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 107 ตอนที่ 158

ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2533 เป็นอุทยานแหงชาติลําดับที่ 63 ของประเทศ (อุทยานแหงชาติคลองวังเจา,

2562, ออนไลน)

         อทุยานแหงชาติคลองวงัเจา ไดรบัการจดัตัง้เป็นอทุยานแหงชาติ เมื่อ พ.ศ.2533 ซึ่งอทุยานแหงชาติเป็นพื้นที่

คุมครองรูปแบบหน่ึงที่รัฐ โดยกรมปาไมจัด ตัง้ขึ้นตามพระราชบัญญัติ อุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 เพื่อคุมครอง

รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู เชน พันธุไม สัตวป า และของป า ตลอดจนทิวทัศนป าไม ภูเขา ใหคงอยูใน

สภาพธรรมชาติเดิม มิใหถูกทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็นแหลงศึกษาวิจัยใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ธรรมชาติ ตลอดจนเป็นแหลงทองเที่ยวพักผอน หยอนใจของประชาชน  

         ลักษณะภูมิประเทศบริเวณอุทยานแหงชาติคลองวังเจา อยูในเขตรอยตอระหวางบริเวณเขตเทือกเขาภาค

ตะวันตกกับบริเวณขอบที่ราบภาคกลาง สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซอน แนวเขาวางตัวในทิศ

เหนือ-ทิศใต เป็นสวนหน่ึงของเทือกเขาถนนธงชัย ที่ราบอยูทางตอนกลางพื้นที่ ซึ่งมีลักษณะอางกระทะขนาด
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เล็ก จํานวน 2 แอง พื้นที่ 2,000-5,000 ไร แนวเทือกเขาที่สําคัญไดแก เขาเย็น เขาสน เขาเตาดํา เขาขนุน เขา

ขาแลง เขาลีโละโคะ เขาวังเจา เขาป๋ังใหญ ดอยลวก และเขาวุงกะสัง อุทยานแหงชาติคลองวังเจา มีคาระดับ

ความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ําทะเลปานกลางสูงที่สุดประมาณ 1,898 เมตร อยูบริเวณยอดเขาเขาเย็น พื้นที่สวนใหญ

ประมาณรอยละ 31.01 มีความสูงอยูระหวาง 500-700 เมตร สวนความลาดชันของพื้นที่มีคาเฉลี่ยประมาณ

30 % และมีคาความสูงประมาณ 87.5% ของพื้นที่ (สมชาย วิเชียรกัลยารัตน, 2562, สัมภาษณ)

         ลกัษณะภมูิอากาศบรเิวณอทุยานแหงชาติคลองวงัเจา จากการตรวจสอบวดัสภาพอากาศในคาบปีระหวางปี พ.

ศ. 2535-2561 พบวา อุณหภูมิเฉลี่ตลอดปีมีคาเทากับ 27.6 องศาเซลเซียส โดยเดือนที่มีคาอุณหภูมิรายเดือน

สูงสุดคือเดือนเมษายน และตํ่าสุดในเดือนธันวาคม มีคา เทากับ 30.5 และ 24.5 องศาเซลเซียส ตามลําดับ

อุณหภูมิสูงสุดและตํ่าสุดเฉลี่ยตลอดปีมีคาเทากับ 39 และ17.1 องศาเซลเซียส ตามลําดับ สวนเดือนที่อุณหภูมิ

ตํ่าสุดมีคาน อยที่สุดคือเดือนธันวาคม มีคาเทากับ8.2 องศาเซลเซียส และรายเดือนที่อุณหภูมิสูงสุดมีคามากที่สุด

คือเดือนเมษายน มีคาเทากับ 44 องศาเซลเซียส จํานวนวันที่ฝนตกตลอดทัง้ปีมีคาเฉลีเทากับ 10.3 วัน โดย

เดือนที่มีจํานวนวันที่ฝนตกมากที่สุดคือเดือน กรกฎาคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 19.6 วัน และเดือนที่มีจํานวนวันที่ฝน

ตกน อยที่สุดคือเดือน ธันวาคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.6 วัน ปริมาณน้ําฝนรายปีมีคาเฉลี่ยประมาณ 110.0 มิลลิเมตร

เดือนที่มีปริมาณน้ําฝนมากที่สุดเดือนพฤษภาคม และน อยที่สุดมีคาเฉลี่ยประมาณ 198.1 และ 5.5 มิลลิเมตร

ตามลําดับ สวนเดือนที่มีปริมาณน้ําฝนรายวันสูงสุดมากที่สุดคือเดือนพฤษภาคม มีคาเฉลี่ยประมาณ 248.9 มิลลิ

เมตร/วัน (อุทยานแหงชาติคลองวังเจา, 2562, ออนไลน)

         อทุยานแหงชาติคลองวงัเจา มีพื้นที่ รวมเน้ือที่ประมาณ 466,875 ไร 747 ตารางกโิลเมตร สามารถจาํแนก

ลักษณะพืชพรรณและสัตวป า ลักษณะพืชพรรณอุทยานแหงชาติคลองวังเจา ประกอบไปดวย

            1. ปาเบญจพรรณหรอืปาผสมผลดัใบ (MIXED DECIDUOS FOREST) เป็นสงัคมพื้นที่ปกคลมุพื้นที่อทุ

ยาน แหงชาติคลองวังเจามากที่สุด ตัง้แตระดับความสูงตํ่า สูตรของพื้นที่ประมาณ 200 เมตรจากระดับน้ําทะเล

ปานกลาง ทางทิศตะวันออกติดตอกันเป็นผืนใหญตลอดแนวเหนือใต ขึ้นไปบนภูเขาสูงชัน ทางดานทิศตะวันตก

ถึงระดับความสูงประมาณ 400 ถึง 1000 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ตอเน่ืองกับป าดิบเขา โดยมีป าดิบ

แลง ปาเต็งรัง ฝากศูนยกระจายแทรกอยูเป็นหยอม ปาเบญจพรรณในอุทยานแหงชาติ สามารถแบงออกเป็น 2

ชนิดยอย คือป าเบญจพรรณที่มีไมสัก (MIXED DECIDUOS FOREST WITH TEAK) และปาเบญจพรรณที่

ไมมีไมสัก (MIXED DECIDUOUS FOREST WIHOUT TEAK) ปาเบญจพรรณที่มีไมสักขึ้นอยูในพื้นที่ที่มี

ความลาดชันของพื้นที่ที่ไมสูงมาก ทางดานทิศตะวันออกของอุทยานแหงชาติ คลองวังเจา ตัง้แตบริเวณที่ทําการ

อุทยานแหงชาติคลองวังเจา ลงมาจนถึง บริเวณหนวยพิทักษฯ คลองมดแดงเดิมเป็นป าสักที่อุดมสมบูรณ มีไมสัก

ขนาดใหญ ขึ้นอยูอยางหนาแนน แตเน่ืองจากพื้นที่อุทยานแหงชาติ เคยผานการทํารายมาแลว ไมสักจึงถูกตัด

ออกไป นาเกลือพื้นที่ที่มีไมสักอยูอยางสมบูรณไมมากนัก บริเวณใกลเคียงบานวุงกระสัง ไมสักเป็นไมเดนมีรก
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ฟ า แดง ประดู และมะกอกเกลื้อน ปะปนอยู สวนปาเบญจพรรณที่ไมมีไมสักขึ้น อยูเป็นพื้นที่สวนใหญของ

อุทยานแหงชาติ คลองวังเจา พันธุไมเดน ไดแก พลวง กอแพะ เต็งรัง รักใหญ เสลา โมกมัน สะทิบ กางขี้มอด

ลําไยปา พลับพลา ตะครํ้า และปอตูบหูชาง เป็นไมดัชนี ของสังคมพืชชนิดน้ี นอกจากไมยืนตนแลว ยังมีไมไผ

หลายชนิด ขึ้นปะปนอยูดวย เชนไผซางนวล ไผไร เป็นตน

           2. ปาดบิเขา (HILL EVERGREEN FOREST) เป็นสงัคมพชืที่มีเน้ือที่ปกคลมุมากเป็นอนัดบั 2 รองจาก

ปาเบญจพรรณ พบกระจายบนเขาสูงชันทางดานทิศตะวันตก ตลอดแนวเหนือใต ของอุทยานแหงชาติคลองวัง

เจา ตัง้แตระดับความสูง ประมาณ 1000 เมตรเมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลางถึงยอดเขาสูงสุดของอุทยาน ที่

สูงประมาณ 1898 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ถัดขึ้นไปจากสังคมพืชป าเบญจพรรณ ปาดิบเขาในพื้นที่

อุทยานแหงชาติคลองวังเจา มีพันธุไมยืนตนชนิดเดนหลายชนิด ขึ้นผสมกันอยู ชนิดที่สําคัญๆ ไดแก กอนเดือย

กอใบเลี่ยม ฝาละมี คาหด สารภีดอย พะวา โพบาย กอหมน กอแดง นูดตน เหมือด มุนหลวงทะโลและตําเสาหนู

เป็นตน ไมพื้นลางคอนขาง แนนทึบ ประกอบดวย พันธุไมจําพวก เฟิรน ปอ กระวาน ออ แขม หญาเขาป าหวาย

และหญาคา เป็นตน

          3. ปาดิบแลง (DRY EVERGREEN FOREST) เป็นสังคมพืชที่มีเน้ือที่ปกคลุม พื้นที่อุทยานแหงชาติ

คลองวังเจา มากเป็นอันดับที่ 3 รองจากปาเบญจพรรณ และปาดิบเขา ปรากฏกระจายอยูบริเวณตอนกลาง ของ

อุทยานแหงชาติคลองวังเจา ตามแนวหุบตอนกลางของพื้นที่ ลอมรอบดวยสังคม พืชป าเบญจพรรณที่ระดับความ

สูงประมาณ 400 ถึง 1000 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ในสภาพภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่คอนขางราบ และ

บริเวณภูเขาหินปูน และหินแกรนิตไนส ที่ไมสูงมาก บริเวณตอนกลางอุทยานแหงชาติคลองวังเจา พื้นที่ป าดิบ

แลง ถูกบุกรุกแผวถางเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชมากที่สุด ปาดิบแลงในพื้นที่อุทยานแหงชาติคลองวังเจา มีพันธุไม

ยืนตนชนิดเดน ที่เป็นดัชนี ชี้ใหเห็นถึงสังคม พืชป าดิบแลง คือ ชุมแสงแดง เสลา ยมหิน กระโดนแดง เต็ม สบัน

งา และตาว เป็นตน แตบางแหง ก็มีกระทุมน้ํา ลําพูป า มะเดือ และพันธุไมเดน แตก็มีตาว เตารางและคอปะปน

อยูเชนกัน

          4. ปาเต็งรัง (DRY DIPTEROCARP FOREST) มีพื้นที่ปกคลุม มากเป็นอันดับที่ 4 พบปรากฏอยูเป็น

หยอม ตามบริเวณยอดเขาหรือเนินเขาเตีย้ๆ ที่มี หน าดินน อย หินโผลหรือเศษหินแตกหัก ปะปนอยูมาก ควา

มอุดมสมบูรณตํ่า มีวัตถุตนกําเนิดดินมาจากหินแกรนิตไนส ไบโอไทตหินแกรนิต และหินควอรตไซต ทางดาน

ตะวันออกและตอนเหนือของอุทยานแหงชาติคลองวังเจา ป าเต็งรังจะพบปรากฏ เป็นหยอมเล็กๆ หรืออาจขึ้นอยู

บนเขาทัง้ลูก ที่ระดับความสูงประมาณ 200 ถึง 800 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง

ปาเต็งรังเป็นสังคมพืชที่มีไมยืนตนขนาดเล็ก ขึ้นอยูอยางหนาแนน ชนิดพันธุไมเดนที่เป็นดัชนี ของสังคมพืชป า

เต็งรัง มีความแตกตางกันบาง บางบริเวณอาจพบ รัง เหียง พลวง กระทอมหมู กอนกและเต็งเป็นไมเดน แตบาง

แหงพบวาไมพลวง กอแพะ เพลง รักใหญและกอนก หรือ รัง พลวง กอแพะ รกฟ า เป็นพันธุไมเดนตามลําดับ ไม
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พื้นลางจําพวกหญา เชน หญาเพ็ก โจด หญาคา และหญาหนวดฤาษีเล็ก เป็นไมพื้นลางที่สําคัญของป าเต็งรัง

         5. ปาเขาสน (PINE FOREST) พบปกคลุมพื้นที่อุทยานแหงชาติคลองวังเจาน อยที่สุด เพียงรอยละ 0.48

ของพื้นที่ อุทยานปรากฏกระจายอยูเป็นหยอมเล็กๆ ตามแนวสันขาวและบนยอดเขาบริเวณตอนกลาง ตามแนว

เหนือใต ที่ระดับความสูงประมาณ 900 ถึง 1,200 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง บนดินที่มีหน าดินลึกเกิด

จาก การผุกรอน ของหินตนกําเนิดพวก แกรนิตไนส ไบโอไทต หินดินดาน หินชนวน และหินทราย

         พนัธุไมที่เป็นชนิดเดนและเป็นดชันีของปาสนเขาที่สาํคญัคอื สนสามใบ อาจพบพนัธุไมยนืตนชนิดอื่นปะปน

อยูบาง เชน มะกอ ทะโล สารภีดอย ตําเสาหนู และอาจพบไมในวงศกอขึ้นอยูดวยในบางพื้นที่ 

ทรัพยากรสัตวป าสามารถจําแนกไดดังนี้

         1. สัตวเลีย้งลูกดวยนม จํานวน 80 ชนิด 28 วงศ 65 สกุล

         2. สัตวเลื้อยคลาน จํานวน 70 ชนิด 12 วงศ 47 สกุล

         3. สัตวสะเทินบกสะเทินน้ํา จํานวน 45 ชนิด 5 วงศ 16 สกุล

         4. นก จํานวน 189 ชนิด 55 วงศ 127 สกุล

         5. ปลา จํานวน 41 ชนิด 13 วงศ 30 สกุล 

         6. แมลงปาไม จํานวน 35 ชนิด 5 วงศ 25 สกุล

พืน้ที่ลุมน้ําและแหลงน้ํา

         พื้นที่อทุยานแหงชาติคลองวงัเจาเป็นสวนหน่ึงในพื้นที่ลมุน้ําหลกัลมุน้ําปิง แบงเป็นกลมุน้ําสาขายอยของลมุ

น้ําปิงตอนลาง 2 ลุมน้ํา คือ ลุมน้ําคลองวังเจา และลุมน้ําคลองสวนหมาก (อุทยานแหงชาติคลองวังเจา, 2562,

ออนไลน)

         1. ลุมน้ําคลองวัง มีพื้นที่ลุมน้ําทัง้หมด 626.35 ตารางกิโลเมตร อยูบริเวณตอนเหนือของอุทยานแหงชาติ

คลองวังเจา มีทิศดานลาดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ลําธารมีน้ําไหลตลอดทัง้ปี ไหลลงแมน้ําปิงที่บานวังเจา

อําเภอวังเจา จังหวังกําแพงเพชร

         2. ลมุน้ําคลองสวนหมาก มีพื้นที่ลมุน้ําทัง้หมด 1,129.29 ตารางกโิลเมตร มีพนที่ลมุน้ําที่อยูในเขตอทุยาน

แหงชาติ เทากับ 404.36 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นรอยละ 54.14 ของพื้นที่ลุมแมน้ํา ลุมน้ําคลองสวนหมาก

ประกอบไปดวยลุมน้ํายอยตางๆ ดังน้ี

             2.1 คลองสวนไพร1 มีพื้นที่อยูในเขตอทุยานแหงชาติ เทากบั 27.43 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอยละ 3.67

ของพื้นที่อุทยานแหงชาติ มีทิศดานลาดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือและทิศตะวันตกติดตอกับลุม

น้ําคลองวังเจา 1 ทิศใตติดกับลุมน้ําคลองขุนหมากและลุมน้ําคลองวุงกะสัง รูปรางลุมน้ําเป็นแบบ Fan-Shape

รูปแบบลําธารเป็น Dendeitic trellised
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             2.2 คลองวงุกะสงั มีพื้นที่อยูในเขตอทุยานแหงชาติ เทากบั 43.09 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอยละ 5.77

ของพื้นที่อุทยานแหงชาติ มีทิศดานทางลาดตะวันออกเฉียงใตมีทิศเหนือติดตอกับลุมน้ําคลองไพร 1 และลุม

น้ําคลองไพร 2 ทิศตะวันตกติดกับลุมน้ําคลองขุนหมากทิศตะวันออกติดตอกับลุมน้ําคลองสวนหมาก 10 และทิศ

ใตติดตอกับลุมน้ําคลองอีหมีและลุมน้ํายอยคลองสวนหมาก 9 รูปรางลุมน้ําเป็นแบบ Fan-Shape รูปแบบลําธาร

เป็นแบบ Dendeitic

             2.3 คลองผใูหญเลา มีพื้นที่อยูในเขตอทุยานแหงชาติ เทากบั 51.23 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอยละ 6.86

ของพื้นที่อุทยานแหงชาติ มีทิศดานลาดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือติดตอกับลุมน้ําคลองเตาดํา ทิศ

ตะวันตกติดตอกับเขตรักษาพันธุสัตวป าอุมผาง ทิศใตติดตอกับลุมน้ําคลองนายปู ทิศตะวันออกติดตอกับลุม

น้ําคลองปางขบและลุมน้ําคลองนายปู รูปรางลุมน้ําเป็นแบบ Fan-Shape รูปแบบลําธารเป็นแบบ Dendritic และ

Parallel

หนวยงานในพืน้ที่

         หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติคลองวังเจาที่ วจ.1 (เกาะรอย)

         หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติคลองวังเจาที่ วจ.2 (คลองมดแดง)

         หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติคลองวังเจาที่ วจ.3 (ปางสังกะสี)

         หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติคลองวังเจาที่ วจ.4 (แมยะมา)

         หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติคลองวังเจาที่ วจ.5 (โละโคะ)

         หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติคลองวังเจาที่ วจ.6 (ผาผึ้ง)

จุดชมวิวในอุทยานแหงชาติคลองวังเจา

         1. จุดชมวิวผาตัง้ อยูริมเสนทางบานโละโคะ หางจากที่ทําการอุทยานแหงชาติ 3 กิโลเมตร ตัง้อยูบนเสน

ทางที่จะไปบานโละโคะ เป็นจุดที่สามารถมองลงไปเห็นดอยผาตัง้ เหมาะแกการชมสภาพปาเป็นอยางยิ่ง โดย

เฉพาะความงามของดวงอาทิตยตกลับเหลี่ยมเขาในยามเย็น

         2. เขากระดาน  เป็นหน าผาของเขาเตาดาํ อยูใกลน้ําตกเตาดาํ มีลกัษณะเหมอืนมีคนเอากระดานมาเรยีงตอ

กันเป็นหน าผาสูงขึ้นประมาณ 300 เมตร

         3. ผากลม เป็นหน าผาสูงชันทุกดาน 360 องศา มีลักษณะคลายเอาแทงดินสอขนาดใหญมาปักไวบนดินมี

ลักษณะเดนงดงามมาก การเดินทางตองใชวิธีเดินเทาหางจากน้ําเขารู ประมาณ 3 กิโลเมตร

         4. ปากคลองนาคีรี เป็นแกงน้ําตามธรรมชาติที่สวยงามไหลผานโขดหินแกรนิตสีขาวสะอาด สะทอนแสง

เป็นจุดบริเวณที่คลองนาคีรีไหลมารวมกับคลองวังเจา

         นอกจากน้ีในเขตอทุยานแหงชาติคลองวงัเจายงัมีน้ําตกและถํ้าที่สวยงามหลายแหง ภายในอทุยานแหงชาติ
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คลองวังเจามีสถานที่ทองเที่ยวนาสนใจหลายแหงดวยกัน อันดับหน่ึงที่คุณไมควรพลาดคือ น้ําตกเตาดํา ตัง้อยู

หางจากที่ทําการอุทยานฯ ประมาณ 34 กิโลเมตร ซึ่งรถยนตที่สามารถเขาถึงน้ําตกเตาดําควรเป็นรถยนตขับ

เคลื่อน 4 ลอเทานัน้ โดยไปตามเสนทางหมูบานโละโคะจนสุดทางที่ป าไผ จากนัน้เดินเทาลงเขาประมาณ 500

เมตรจะพบน้ําตก น้ําตกเตาดําลักษณะเป็นน้ําตกขนาดใหญ แบงออกเป็น 3 ชัน้ แตละชัน้มีความสูงกวา 200

เมตร โดยเฉพาะชัน้ที่ 3 ที่มีความสูงประมาณ 270 เมตร รวมแลวน้ําตกเตาดํามีความสูงถึง 600 เมตร ซึ่งความ

งดงามของน้ําตกเตาดํา คือสายน้ําที่ไหลตัง้ฉากลงมาอยางยิ่งใหญตระการตานัน่เอง

         1. น้ําตกคลองวังเจา น้ําตกชัน้เดียวไหลทิง้ตัวในแนวตัง้ฉาก สูงประมาณ 60 เมตร ความกวางประมาณ

100 เมตร ถือเป็นน้ําตกขนาดกลาง และเป็นจุดที่สามารถมองเห็นทิวทัศนของผืนป าธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ

อยูหางจากถนนพหลโยธิน 29 กิโลเมตร บนถนนวังเจา-โละโคะ หลักกิโลเมตรที่ 29 การเดินทางสะดวก

         2. น้ําตกคลองสมอกลวย เป็นน้ําตกขนาดกลาง แตมีลกัษณะเดนสวยงาม มี 5 ชัน้ ชัน้ที่ 1 มีความสงู ประ

มาณ 40 เมตร ทิง้ตัวลงมาในแนวดิ่ง สวนชัน้อื่นๆ มีความสูงแตกตางกันไป เป็นน้ําตกที่มีสีบุษราคัม มีลักษณะ

สวยงามแฝงดวยความนากลัวอยูหางจากที่ทําการอุทยานแหงชาติ 800 เมตร เดินทางไดสะดวก

         3. น้ําเขารู เป็นชื่อที่ชาวเขาใชเรียกชื่อบริเวณหน่ึง ที่มีลักษณะตรงตัว คือ ลําหวยโละโคะไหลลงมา ถึง

บริเวณน้ีจะมุดหายเขาไปในภูเขา เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ไปโผลอีกดานหน่ึงของภูเขา จึงเรียก

บริเวณน้ีวา “น้ําเขารู”

         4. น้ําตกคลองโปง มีชื่อเรียกอีกหน่ึงวา น้ําตกคลองน้ําแดง เป็นน้ําตกหินชนวนมี 4 ชัน้ ชัน้บนสูง 100

เมตร จากบานโละโคะตองเดินเทาอีกประมาณ 20 กิโลเมตร ผานป าดิบแลง โดยพักแรมในปาประมาณ 2 คืน

ระหวางทางมีน้ําพุรอนธรรมชาติใหแวะชม และในฤดูที่มีความชื้นสูงจะพบกลวยไมประเภทลิน้มังกรขึ้นบริเวณ

ตัวน้ําตกอยางหนาแนนสวยงาม

         5. น้ําตกกระแตไตไม หางจากที่ทําการอุทยานแหงชาติประมาณ 1.7 กิโลเมตร เป็นน้ําตกขนาดเล็กที่มี

ความสวยงาม มีแองใหเลนน้ํา และลานหินกวางสําหรับนัง่พักผอน ในบริเวณนัน้จะมีเฟินกระแตไตไมขึ้นอยูเป็น

จํานวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อน้ําตก เสนทางการเขาถึงเป็นเสนทางเดียวกับน้ําตกคลองสมอกลวย

         6. น้ําตกนาฬิกาทราย หางจากที่ทําการอุทยานแหงชาติประมาณ 1.9 กิโลเมตร เป็นน้ําตกที่มีความสูง

ประมาณ 20 เมตร แตมีรูปรางที่เป็นเอกลักษณสวยงาม มีแองใหเลนน้ํา บริเวณน้ําตกมีความรมรื่นของตนไม

เสนทางการเขาถึงเป็นเสนทางเดียวกับน้ําตกคลองสมอกลวยและน้ําตกกระแตไตไม

         7. น้ําตกเขาเยน็ เป็นน้ําตกชัน้เดยีวขนาดใหญ มีความสงูเกอืบ 1,000 เมตร ตัง้อยูบนยอดเขาเยน็ ซึ่งเป็น

ยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตอุทยานแหงชาติ การเขาถึงตองเดินทางจากที่ทําการอุทยานแหงชาติไปหมูบานโละโค

ะประมาณ 29 กิโลเมตร เลีย้วขวาเขาสูเสนทางไปน้ําตกเขาเย็นประมาณ 6 กิโลเมตร จากนัน้เดินเทาตอไปอีก

ประมาณ 10 กิโลเมตร จึงจะถึงตัวน้ําตก ควรติดตอเจาหน าที่กอนเดินทาง
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          8. โปงน้ํารอน เป็นบอน้ํารอนที่ผดุขึ้นมาจากใตดนิ อยูหางจากน้ําตกเตาดาํประมาณ 1.5 กโิลเมตร มีพื้นที่

ประมาณ 1 ไร เป็นโปงน้ํารอนที่สัตวป าชอบมาอาศัยอยู เชน หมูป า เกง กวางป า เป็นตน อุณหภูมิประมาณ

50-70 องศาเซลเซียส

          9. ถํ้าเขาพนัง เป็นถํ้าขนาดใหญอยูริมคลองสวนหมาก เป็นถํ้าหินงอกหินยอยสวยงามมากมีความลึกประ

มาณ 100 เมตร

          10. ถํ้าเทพพนม เป็นถํ้าขนาดใหญ มีหินงอกหินยอยสวยงาม มีคางคาวอาศัยอยูเป็นจํานวนมาก มีสภาพ

คลายถํ้าเขาพนัง อยูหางจากที่ทําการอุทยานแหงชาติประมาณ 17 กิโลเมตร และอยูหางจากหนวยพิทักษอุทยาน

แหงชาติที่ วจ.5 (โละโคะ) ประมาณ 1.5 กิโลเมตร

ขอมูลการเดินทาง

          1. สอบถามขอมูลของสถานที่ที่จะไป เพื่อจะไดเตรียมอุปกรณตางๆ ใหพรอม

          2. เตรียมอุปกรณเดินป าที่คลองตัวและจําเป็น เชน ถุงนอน เต็นท ผายางกันฝน ยารักษาโรค ไฟฉาย มีด

พก ยาไลแมลง และเข็มทิศ

          3. ศึกษาเสนทางตรวจดูแผนที่กอนออกเดินทาง เลือกเสนทางเดินตามสันเขาจะเดินงายกวาตามหุบเขา

และปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหน าที่อยางเครงครัด

เสนทางการเดินทาง

         ทางรถยนต การเดนิทางไปอทุยานแหงชาติคลองวงัเจา มีความสะดวก สามารถเดนิทางได 2 เสนทาง ดงัน้ี

จากจังหวัดกําแพงเพชร ไปจังหวัดตากตามถนนสายเอเชีย (A1) ถึงสี่แยกตลาดวังเจา แยกซายไปทางบานนา

โบสถ ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1110 ประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงสามแยกบานเดนคา แยกซายไปทางบาน

หนองแดนและแยกขวาตรงบานหนองแดนอีก 7 กิโลเมตร ถึงที่ทําการอุทยานแหงชาติคลองวังเจา ระยะทาง

ประมาณ 28 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนตเขาอุทยานแหงชาติ ไดสะดวกตลอดทัง้ปี ถนนลาดยางตลอด

เสนทาง จากจังหวัดกําแพงเพชร ไปจังหวัดตาก ตามถนนสายเอเชีย (A1) กอนถึงสี่แยกบานวังเจา ประมาณ

500 เมตร แยกซายมือไปบานโละโคะ ผานบานหนองแดนถึงที่ทําการอุทยานแหงชาติ ระยะทางรวม ประมาณ

30 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนตเขาอุทยานแหงชาติไดสะดวกตลอดทัง้ปี ถนนลาดยางตลอดเสนทาง

บานพักและสิ่งอํานวยความสะดวก

         อทุยานแหงชาติคลองวงัเจามีบานพกัใหบรกิาร สาํหรบัผูที่ตองการพกัเตน็ทสามารถนําเตน็ทไปเองได และยงั

มีบริการใหเชาเต็นท โดยเสียคาธรรมเนียมสถานที่กางเต็นท ระบบไฟฟ า รานสวัสดิการ และสัญญาณโทรศัพท

         1. บานพัก ราคาคืนละ 1,800 บาท พักได 6 คน และคืนละ 900 บาท พักได 4 คน

         2. ลานกางเต็นท เชาเต็นทราคาคืนละ 225 บาท นอนได 2-3 คน นําเต็นทมาเอง ราคา 30 บาท
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ขอควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานแหงชาติคลองวังเจา

         1. ไมทาํการยดึถอื ครอบครอง แผวถางปา นําออกไปซึ่งแร, ดนิ, หนิ, พรรณไม และสตัวป า ตลอดจนของ

ปาทุกชนิด

         2. ไมลาสัตวและไมนําสัตวเลีย้งทุกชนิดเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติ

         3. ไมทําเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแกนักทองเที่ยวและสัตว

         4. ตองชวยระมัดระวังมิใหเกิดไฟไหมป า หากมีความจําเป็นตองกอไฟ เมื่อเสร็จแลวกรุณาชวยดับใหดวย

         5. หากมีความประสงคจะขึ้นน้ําตกเตาดํา ตองมาถึงภายในอุทยานกอนเวลา 15.00 น. หากเกินกําหนด

เวลา จะตองพักแรมบริเวณที่ทําการอุทยานแหงชาติเทานัน้

ขอปฏิบัติการตัง้แคมป ป้ิง

        1. เตรียมเต็นท ถุงนอน ผาใบกันฝน อุปกรณเครื่องครัว เชน หมอสนาม เตาแกส เตาน้ํามัน อาหารแหง

น้ําดื่ม รองเทาผาใบ และหมวก

        2. ตรวจสอบทิศทางลมกอนกางเต็นท และกางเต็นทตนลม สวนกองไฟ หองสวม ตองอยูใตลม กางเต็นท

บนเนินหรือที่สูงอยูในที่โลงริมหวย

        3. กวาดเศษหญา ใบไม กอนตัง้แคมป  เพราะอาจเป็นที่อยูของแมลงสัตวเลื้อยคลานตางๆ

        4. หาเชื้อฟืนจากเศษไมในปา/คลื่นซดั มาตดิหาดและดบักองไฟกอนเขานอน ดแูลความสะอาดทกุครัง้ที่เกบ็

แคมป ใหเหมือนสภาพเดิมเรียบรอย หากมีขอสงสัย โปรดติดตอเจาหน าที่

อัตราคาบริการเขาอุทยานแหงชาติ

         ชาวไทย : ผูใหญ 40 บาท เด็ก 20 บาท

         ชาวตางชาติ : ผูใหญ 200 บาท เด็ก 100 บาท

คาธรรมเนียมรถยนต (เปิดใหขึน้ตัง้แตเวลา 06.00 - 21.00 น.)

         รถเล็ก รถเกง รถตู ฯลฯ                                                        คันละ   30 บาท

         รถยนตโดยสารขนาดไมเกิน 24 ที่นัง่และไมเกิน 4 ตัน (6 ลอ)           คันละ 100 บาท

         รถยนตโดยสารขนาดตัง้แต 24 ที่นัง่และไมเกิน 10 ลอ                    คันละ 200 บาท

คําสําคัญ : อุทยานแหงชาติ, คลองวังเจา, อุทยานแหงชาติคลองวังเจา

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

รวบรวมและจัดทําขอมูล :

วันที่ : 2017-02-22
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 16:37:17 หน า 11

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=218&code_db=610002&code_type=02
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https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=218&code_db=610002&code_type=02

