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 สวัสดีค่ะ ทางกองบรรณาธิการใคร่ขอเรียนแสดงความยินดีกับท่านผู ้มีอุปการคุณ              

 ที่ถูกรางวัล Newsletter ใน  ฉบับที่ 079 นะคะ  

รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่    1  กันยายน  2565  หมายเลข 83 
      -   ไม่มีผู้ถูกรางวัล              
 
 รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่   16  กันยายน  2565  หมายเลข 75 
      -    บริษัท เทอร์โม ซิสเทม โซลูช่ันส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) คณุเอกชัย รัตนไตร 175 
    
        รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่   1  ตุลาคม  2565   หมายเลข 50 
      -    สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี คุณพิยา คำม ี    50   
       
     
     

 

 

 
 

กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ เป็นอย่างสูง ที่ได้เสียสละเวลา
อันมีค่ายิ่งของท่าน   ตอบคำถามร่วมสนุกกันมาด้วยดีตลอด  ทางกองบรรณาธิการขออวยพรแด่
ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านให้โชคดีกับการส่งแบบสอบถามกลับมาลุ้นรางวัลใน ฉบับที่ 080 
เพ่ือลุ้นโชค 1,000 บาท ต่อไปนะคะ 

 

 
 
 

 
 
  
   

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมาสู่ปีที่ ๔๒ ได้อย่างมั่นคง ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มี
อุปการคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย และขอตอบแทนพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ โดยขอ
มอบสิ่งที่ทำให้ท่านมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่เปี่ยมไปด้วยความสุข พร้อมกับความรู้มากมาย 
รวมทั้งสาระต่างๆ เพื่อให้ท่านมีความ พึงพอใจสูงสุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลใน Newsletter 
ฉบับที่ ๐๘๐ ประจำปีที่ ๒๐ คงทำให้ “ท่านผู้มีอุปการคุณ ครอบครัว และคนที่ท่านรัก” ได้รับ
ประโยชน์ และมีสุขภาพกาย และใจท่ีดียิ่งขึ้น 
 

 สำหรับในเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื้อหาสาระใน Newsletter ฉบับที่ ๐๘๐ 
ของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม คือเน้นคุณภาพชีวิต มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ 
จำหน่าย ประกอบด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับเกร็ดความรู้ชีวิตประจำวัน คติสอนใจ การปฏิบัติธรรม 
ศาสนา/ปรัชญา อาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกาย คลายเครียด สถานที่ท่องเที่ยวการอบรม 
และพัฒนาจิต อย่างไรก็ดีเริ่มในฉบับนี้เป็นต้นไป ได้นำเนื้อหา และสาระมาจากปฏิทินของบริษัทฯ 
ดังมีรายละเอียดอยู่ในข่าวสารจากกองบรรณาธิการ 

 

 ในส่วนการจัดทำวารสารในปี ๒๕๖๕ ยังคงใช้วิธีเดิม คือ จัดส่งให้ท่านผู้มีอุปการคุณ           
ปีละ ๔ ครั้ง โดยช่วงที่ ๑ ของปี หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใช้ฐานข้อมูลตามใบกำกับภาษีของช่วง ๔ 
เดือนที่ผ่านมา คือ  ต.ค. – ธ.ค. ของปีท่ีผ่านมา ช่วงที่  ๒  ของปี หรือ เม.ย. – มิ.ย. จะใช้ฐานข้อมูล
ของท่านผู้มีอุปการคุณ เดือน  ก.ค. – ก.ย. และคล้ายคลึงต่อเนื่องถึงสิ้นปี  ๒๕๖๕ 
 

 ท้ายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุน
บริษัทฯ  ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ      
ติชม ในการจัดทำวารสาร 
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รายช่ือผู้โชคดีได้รับรางวัลในฉบับที่ 079 สารจากบริษัทฯ 
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สารบัญ 
 
 
 

สรรสาระ 

➢ RSV เชื้อโรคตัวร้ายในเด็ก                4-6 
➢ ข้อดีของการกินอาหารเจ      7-8 

➢ อุทยานแห่งชาติ ในประเทศไทย                9-14 
➢ คำสอน / คติธรรมที่ด ี                  15  
➢ พระอารามหลวงชัน้ (เอก,โท,ตรี) ในประเทศไทย          16-18 
➢ ตลก / ขำขัน               19-21 
 
 
     
ข่าวสาร  

  ข่าวสารจากแผนกบุคคล      22 
  บริการพิเศษ...จากแผนกช่างบริการ     23 
  รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตอบแบบสอบถาม ฉบับท่ี 079   24 
  ร่วมชิงโชคลุ้นรางวัลเงินสด มูลค่า 1,000 บาท ในแบบสอบถามฯ แนบท้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Validation for Biosafety Cabinet as EN 12469 
         คือ  การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู้  Biosafety  Cabinet ที่ใช้  ยังสามารถใช้งาน

ป้องกัน“สารตัวอย่าง”  และป้องกัน “ผู้ปฏิบัติ”รวมทั้งป้องกันการปนเปื้อนหรือการกระจาย 
ของเชื้อออกมานอกตู้ได้ในเกณฑ์ข้อกำหนดมาตรฐาน  หรือเกณฑ์ความถูกต้องและปลอดภัย    
เนื่องจากจุลชีพมีขนาดเล็กมาก เราไม่สามารถจะรู้ได้โดยการมองเห็น เมื่อมีการรั่ว หรือฉีกขาดที่
พื้นผิวของ HEPA  Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งความเร็วลมที่สูงหรือต่ำจากระดับมาตรฐาน 
ปัจจุบันแผนกช่างบริการ  ได้ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย
และไม่ได้จัดจำหน่ายมากกว่า  400  เครื่อง  โดยทางแผนกช่างมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยตรงจากต่างประเทศตามมาตรฐาน EN 12469 และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถบริการให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทั่วประเทศ 

 บริการตรวจสอบประสทิธิภาพตู้ (Validate) 
1. ตู้ชีวนิรภัย ; BSC Class I / II / III 
2. ตู้ Laminar Flow (HLF + VLF) 
3. ตู้ Isolator  
4. ตู้กำจัดไอสารเคมี (Fume Hood) 

*** ข้อ 1-3 Validate with EN 12469 *** 

 บริการ Preventive Maintenance & IQ/OQ/PQ 
1. ตู้ชีวนิรภัย (BSC) / Laminar Flow / Isolator 
2. ตู้กำจัดไอสารเคมี (Fume Hood) 
3. Autoclave 
4. เครื่องกลั่นน้ำ 
5. Oven, Incubator, Refrigerator, Freezer 

แผนกช่างบริการตระหนักดีถึงความสำคัญ ความจำเป็น และประโยชน์ที่ท่านผู้มีอุปการคุณ 
จักได้รับ จึงได้ลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแต่ง  และที่สำคัญ คือ 
บุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ  ซึ่งได้รับการอบรม ถ่ายทอดจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัท
ต่างประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญ 

สนใจการบริการ ติดต่อได้ที่แผนกช่างบริการ หรือเยี่ยมชมจาก www.sciencetech.th.com 
หรือ กรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ท่ี  E-mail :  service@sciencetech.th.com 

 

บริการพิเศษ...จากแผนกช่างบริการ 
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http://www.sciencetech.th.com/
mailto:service@sciencetech.th.com
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD&hl=th&sa=G&biw=1024&bih=546&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Jq0tKehgsgJQ5M:&imgrefurl=http://go2pasa.ning.com/xn/detail/2456660:Comment:285821&docid=aAmA36qcR14EFM&w=300&h=267&ei=NcowToX9Mc31mAXmhei-CQ&zoom=1


 
 

การส่งเสริมเพิ่มอัตรากำลังบุคลากรเพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯ 

เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการในหลายด้าน
เพื่อให้งานการบริการมีความสมบูรณ์มากที่สุด ซึ ่ ง  1 ในด้านงานบริการ คือการเพิ่ม
บุคลากรหลายอัตรา เพื่อบริการแด่ท่านผู้มีอุปการคุณ ให้ได้รับความรวดเร็ว สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งกำลังบุคลากรที่ต้องการเพิ่มเติมในขณะนี้  ดังนี้   

รับสมัครงาน 
1.  ผู้บริหารงานขาย  แผนกวิทยาศาสตร์  /  อุตสาหกรรม  / โรงพยาบาล 
วุฒิปริญญาโท และ ปรญิญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาเคมี, จุลชีววิทยา, ไบโอเทค,   

ฟู้ดส์ซายน์, เทคนิคการแพทย์, วิทยาศาสตรส์ุขภาพ, พยาบาล, หรือ สาขาใกล้เคียง   
มีประสบการณ์งานขายและดูแลทีมงานขาย    

2. ผู้แทนขาย แผนกวิทยาศาสตร์ / อุตสาหกรรม / โรงพยาบาล 
วุฒิปริญญาโท และ ปรญิญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาเคมี, จุลชีววิทยา,ไบโอเทค,   
 ฟู้ดส์ซายน์, เทคนิคการแพทย์, วิทยาศาสตรส์ุขภาพ, พยาบาล, หรือ สาขาใกล้เคียง   
กรณีมีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

ดังนั ้น  หากท่านผู้มีอุปการคุณ จะกรุณาสละเวลาในการแนะนำผู้ที ่ท่านพึงพอใจ หรือ 
บุคลากรจากหน่วยงานใดที่ท่านพึงพอใจ มาสมัครงานกับบริษัทฯใคร่ขอตอบแทนพระคุณด้วย
ส่วนลดสินค้า 3-5% ต่อจำนวนพนักงาน 1 ท่าน (โดยส่วนลด 3-5% ต่อมูลค่ายอดเงินในใบกำกับ
ภาษี 1 ใบ สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท) หรือให้สิทธิพักฟรีที่เรือนพักรับรองของบริษัทฯ โครงการแก่ง
กระจาน คันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรี 2 คืน (ต้องสำรองที่พักล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่าง
น้อย 7 วันทำการ โดยส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ) 

ท่านผู้มีอุปการคุณ สามารถแจง้รายชื่อผู้สนใจสมัครงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ท่ีท่านแนะนำ     
ส่งผ่านมายัง คุณณภัทร สะมะโน กองบรรณาธิการ 

โดย  โทร.0-2285-4101  หรือ  0-2285-4915-6  ต่อ 112 Fax. 0-2285-4856  หรือ 
E-mail : news.sciencetech@gmail.com 

 
 

 

 

 เนื ่องจากสถานการโควิด-19 ระบาดอย่างหนักในประเทศ แล้วยังไม่มี
แนวโน้มว่าจะคลี่คลาย ทางกองบรรณาธิการขอส่งความปรารถนาดีอันอบอุ่นนี้ให้ 
ดูแลสุขภาพห่างไกลจากโรคร้าย ขอให้ผู้มีอุปการคุณทุกท่านมีแต่ความสุขทั้งกาย
และใจตลอดปี ๒๕๖๕ 

สำหรับเนื ้อหาสาระใน Newsletter ฉบับที ่ ๐๘๐ ปีที ่ ๒๐ ประจำเดือน 
ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕ ทางกองบรรณาธิการ ได้ร ับข้อแนะนำจากท่านผู ้มี          
อุปการคุณ บริษัทฯ ควรนำข้อมูลจากปฏิทินบริษัทฯ ที่ผ่านมา ซึ่งหลายปีที่ผ่านมามี
บางปีเกี่ยวข้องกับ “คุณภาพชีวิต” มาจัดทำ ดังนั้นในฉบับนี้ท่านจะพบกับ 

 พระอารามหลวงในประเทศไทย 
1. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร    (ชั้นเอก) 
2. วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร     (ชั้นโท) 
3. วัดดุสิดารามวรวิหาร     (ชั้นตรี) 

 สรรสาระ / คุณภาพชีวิต  ได้คัดสรรมาจาก Website ต่างๆ 
เกร็ดความรู้  หมวดความรู้ทั่วไป  “อุทยานแห่งชาติ ในประเทศไทย” 
 

 ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้มีอุปการคุณที่ถูกรางวัลใน Newsletter 
ฉบับท่ี 079 ด้วยครับ (รายช่ือผู้โชคดีตามรายละเอียด หน้า 24) 

ท้ายสุดนี้ขอให้ท่านผู ้มีอุปการคุณทุกท่าน ที ่กรุณาให้ข้อคิดเห็นและ
คำแนะนำต่างๆ แด่ศูนย์ CRC (http://www.crcst.sciencetech.co.th/) 
และ Newsletter ท ั ้ งน ี ้ทางกองบรรณาธ ิการจะได ้นำข ้อค ิดเห ็น / 
ข้อเสนอแนะของท่านไปพัฒนา / ปรับปรุง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ท่านมากที่สุด 
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RSV เชื้อโรคตัวร้ายในเด็ก 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
เชื้อโรค RSV (Respiratory Syncytial Virus) เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจที่พบระบาดมากในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปีทั่วโลก ในประเทศไทย
มักจะมีการระบาดในช่วงฤดูฝนจนถึงต้นฤดูหนาว เชื้อ RSV นี้ เมื่อเกิดการติดเชื้อจะมี
โอกาสเกิดเป็นซ้ำได้ เชื้อนี้ติดต่อกันได้ง่ายในเด็กเล็กทางการไอ จาม การสัมผัสสารคัด
หลั่ง เช่น น้ำมูก เสมหะ น้ำลาย ซึ่งปนเปื้อนที่โต๊ะ เก้าอ้ี ลูกบิดประตู ของเล่น เป็นต้น 
หรือติดต่อโดยการสูดหายใจเอาละอองฝอยที่มีเชื้อเข้าสู่ร่างกาย  

 
 

อาการ  
เด็กจะมีอาการไอมาก มีเสมหะมาก เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก หายใจมีเสียงวี้ดๆ อาจมี
น้ำมูกหรือจามร่วมด้วย บางครั้งเหมือนมีเสมหะคั่งค้างในหลอดลมตลอด ไอติดๆ แต่ขับ
เสมหะไม่ออก อาจมีไข้ต่ำ ๆ หรือไข้สูงก็ได้ 
 

 

 

 
 

  
 

เรื่อง : พ่อเราเปน็นัก......... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : pantip.com 
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เร่ือง :  วิธีระงับความโกรธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : GAG 

 

วิธีสังเกตอาการ  
ระยะฟักตัว 3-6 วันหลังได้รับเชื้อ จะมีอาการคล้ายไข้หวัด จากนั้น  
จะออกอาการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น  
 
ความรุนแรง 
เด็กเล็กท่ีมีโรคหรือภาวะประจำตัว อาทิเช่น เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี เด็กคลอดก่อน
กำหนด เด็กที่มีโรคปอด โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังหรือ โรคหลอดลมไวเกิน โรคหัวใจ 
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เมื่อโชคร้ายติดเชื้อ RSV จะมีอาการทรุดหนักกว่าเด็กท่ัวไป 
บางครั้งการอักเสบถึงกับลงหลอดลมส่วนลึกหรือลงเนื้อปอด เกิดภาวะขาดออกซิเจน 
ภาวะการหายใจล้มเหลว หรืออาจถึงแก่ชีวิตได้ ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่าง
ทันท่วงทีและเหมาะสม สำหรับเด็กเล็กท่ีเดิมมีสุขภาพแข็งแรง เด็กโต หรือผู้ใหญ่ 
อาการจะคล้ายไข้หวัดและจะสามารถหายได้เอง โดยทั่วไป เด็กเล็กอาจมีอาการนาน
ถึง 1-2 สัปดาห์จึงจะดีขึ้น  

 

วิธีการป้องกัน 
แม้ว่าในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะค้นพบเชื้อไวรัส RSV มานานกว่า 60 ปีแล้ว 
แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการคิดค้นหรือผลิตวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนี้ได้ ดังนั้น 
การป้องกันก็ใช้วิธีเดียวกันกับการป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ คือ การ
ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชนหรือมีคนอยู่แออัด หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำกับ
สบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ พยายามสอนหรือฝึกเด็กเล็กไม่ให้นำนิ้วมือใส่จมูก ปาก หรือ 
ขยี้ตา รักษาระยะห่างจากคนที่ป่วย หลีกเลี่ยงการนำเด็กไปเล่นคลุกคลีใกล้ชิดกับกลุ่ม
เด็กเล็ก หรือเด็กท่ีป่วย ไอ ไม่สบาย ทำความสะอาดของเล่นเด็กและของใช้เป็นประจำ 
ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกันกับเด็กคนอื่น หลีกเลี่ยงควันบุหรี่หรือมลพิษฝุ่นพิษในอากาศ 
ดื่มน้ำอุ่นน้ำสะอาดเป็นประจำ  

 
 

 

ขำขัน 

5 



 

การรักษา 
ยังไม่มีการใช้ยาต้านไวรัสที่จำเพาะเจาะจงอย่างแพร่หลาย จะพิจารณาใช้ยาได้ใน
ผู้ป่วยหนักบางกรณีเท่านั้น เนื่องจากยามีผลข้างเคียงท่ีค่อนข้างอันตราย โดยทั่วไป จึง
เป็นการรักษาประคับประคองตามอาการ อาทิเช่น การให้ออกซิเจนทางจมูกหรือทาง
ปาก การให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดดำเพ่ือเพ่ิมสารน้ำในร่างกาย การเคาะปอด การดูด
เสมหะ สามารถให้ยาพ่นและยากินช่วยขยายหลอดลม ยาละลายเสมหะ ถ้ามีไข้ ให้เช็ด
ตัวลดไข้หรือกินยาน้ำแก้ไข้พาราเซ็ตตามอลได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://www.chulabhornchannel.com/ 

 

 

 

 

เรื่อง : ใช่พ่อเอ็งหรือเปล่า 
 
ณ. งานเผาศพ พิธีกรก็ได้บรรยาย คุณงามความดีของผูต้าย 

พิธีกร   : ผู้ตายเป็นคนรักครอบครัว เหล้าไมด่ื่ม บุหรีไ่ม่สูบ  

             ขยันทำงานเก็บเงิน 

ภรรยาผู้ตาย : ไอ้น้อย ไปเปิดโลงดูหนอ่ยดิ ว่าใช่พ่อเอ็งไหม ? 

ไอ้น้อย : เปิดดูทำไมล่ะแม่ ! 

ภรรยาผู้ตาย : ไอที่พิธกีรพูดมา ก็ถ้าพ่อเอ็ง ไม่มีซักข้อ ! 

ไอ้น้อย : !%$@$#@! 

 
 
 

 
 

ที่มา : FB : เรื่องตลก ขำขัน 
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 3. วัดดุสิดารามวรวิหาร (ชั้นตรี) 
 วัดดุสิดาราม เป็นพระอารามหลวงชัน้ตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 176 ซอยสมเด็จ
พระปิ่นเกล้า 1 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร 10700 ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เหนือปากคลองบางกอกน้อย 
ปัจจุบนัมีพระเทพสทิธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต) เป็นเจ้าอาวาส ประวัติความเปน็มา พระ
อารามนี้เป็นวัดโบราณ เดิมชื่อวา่วัดเสาประโคน ส่วนเร่ืองที่จะมีมูลเหตุเป็นมาอย่างไรจึงมีชื่อ
ดังนั้น ไม่ทราบแนน่อน เพราะยงัไม่พบหลักฐานยนืยัน มีเพียงแต่เรื่องเล่าว่าเมื่อท่านสนุทรภู่
แต่งนิราศภูเขาทองในราว พ.ศ. 2371  
          ในสมัยที่ล่วงมาแลว้ประมาณ 60 ปีเศษ ขณะที่ทา่นผู้เล่ายังเยาว์อยู่ได้เคยเห็นเสาหิน
ต้นหนึ่ง ขนาดโตประมาณเท่าเสา 4 กำ หรือ 5 กำ สูง 2 ศอกเศษ ปักอยู่ที่มุมภายในพระ
ระเบียงรายรอบพระอุโบสถ ใกล้กับพระเจดีย์ที่ตั้งอยู่ในทิศเหนือด้านหลังพระอุโบสถที่ยัง
ปรากฏอยู่ ณ บัดนี้ ซึง่ในขณะนัน้สถานที่นัน้ยังรกเป็นป่าหญา้คาเป็นที่เคารพนับถือของ
ประชาชนในสมัยนั้น ( นัยวา่ ผูท้ี่มาดูบางคนก็เห็น แต่บางคนไม่เห็น ) ต่อภายหลังผู้บอกเล่า
ได้มาดูอีกแต่ไม่เห็น และไม่ทราบว่าเสาหินนัน้สูญหายไปอยา่งไร เม่ือไร ดังนั้น เร่ืองนี้จึงนา่จะ
ลงมติสนันิษฐานได้วา่การขนานนามวัดนี้ว่า “เสาประโคน” อาจถือเอาเสาหินนั้นเป็นนิมิตก็ได้ 
ทั้งตรงกับความหมายของคำว่า “ประโคน” ซึ่งใช้เปน็ชื่อเรียกเสาใหญ่ที่ปักหมายเขตแดนอีก
ด้วย พิจารณาดูก็พอสมเหตุสมผล แต่จะรับรองวา่ยุติแนน่อนกไ็ม่ได้ 

ส่วนหลักฐานที่จะแสดงให้รู้ ว่าวัดนี้ไดส้ร้างขึ้นในปไีหน ใครเป็นผู้สร้าง และได้สรา้ง
ถาวรวัตถุหรือปูชนียวัตถุอะไรไวบ้้างในยุคแรก ก็ไม่มีปรากฏ จึงทราบไมไ่ด้ 

ข้อดขีองการกินอาหารเจ 

     อาหารเจ เป็นอาหารที่ปรุงขึ้นโดยไม่มีเนื้อสัตว์ หรือส่วนประกอบที่มาจากสัตว์ทุก
ประเภท และไม่ปรุงด้วยผักฉุนทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ กระเทียม หัวหอม หลักเกียว กุยช่าย 
และใบยาสูบ สำหรับผู้ที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จะใช้ภาชนะที่ใส่อาหารเจ แยกจาก
ภาชนะท่ีใส่เนื้อสัตว์อีกท้ังเลือกผู้ปรุงอาหารเจที่กินเจด้วย เพ่ือให้ “อาหารเจ” นั้น
บริสุทธิ์จริงๆ 
     นอกจากนี้มีบางกระแสเชื่อว่าการกินเจเป็นการสักการะพระพุทธเจ้าในอดีต 7 
พระองค์ และพระมหาโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ รวมเป็น 9 พระองค์ โดยการตั้งปณิธาน
ในการกินเจ งดเว้นอาหารคาว เว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาบำรุงชีวิตของตน และ
เว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาเพ่ิมเลือดเนื้อของตน 
     การกินเจในไทยนั้น น่าจะเกิดขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2170 ตรงกับสมัยอยุธยา เริ่ม
ประมาณเดือนเก้า แต่จะไม่ตรงกันทุกๆ ปี เนื่องจากต้องดูจากปฏิทินจีนเป็นหลัก (เริ่ม
ตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี) เทศกาลกินเจจะกิน
เวลา 9 วัน 9 คืน บ้างก็นิยมทานก่อน 1 วัน เพ่ือเป็นการล้างท้องเตรียมร่างกายและ
จิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนเริ่มเทศกาล ผู้กินเจนั้นควรดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มีความ
บริสุทธิ์ สะอาด ทั้งกาย วาจา ใจ เพ่ือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล ด้วยการละ เลิก เพ่ือ
ชีวิต เรียกได้ว่าเป็นการถือศีลกินเจ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B5_(%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%BA%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
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 ประโยชน์ในด้านของศาสนา 
     บังเกิดเมตตาจิต เกิดความสงบ สุขุม เยือกเย็น อารมณ์ไม่ฉุนเฉียว ไม่หุนหันพลัน
แล่น โมโหง่าย ดวงธรรมญาณอันบริสุทธิ์จะปรากฏออกมาซึ่งจะช่วยเกื้อกูลส่งเสริม ให้
บารมีธรรมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้มีสติมั่นคง มีสมาธิแน่วแน่ ไม่ประมาทเลินเล่อเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนิน ชีวิตและการทำงาน สามารถรอดพ้นจากภัยต่างๆ เช่น ภัย
ธรรมชาติ ภัยจากสัตว์ ภัยจากเคราะห์กรรม เมื่อวิญญาณออกจากร่าง ก็จะไปสู่ภพภูมิที่
ดี หยุดการทำบาป ตัดเวรกรรมที่ผูกพัน ทำให้ไม่เกิดการอาฆาตพยาบาท ทำให้
ปราศจากศัตรูทั้งมนุษย์และสัตว์ที่คิดมุ่งร้ายตามจองเวร สิ่งไม่ดีจะถูกขับออกไป 
ความรู้สึกขุ่นมัว มืดมนจะหมดไป หลังจากกินเจต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆ ความ
สดใสจะปรากฏขึ้นในจิตใจ และถ่ายทอดออกไปสู่ใบ หน้าให้มีความสะอาดสดใส ผู้ที่กิน
เจรวมทั้งครอบครัวและบุตรหลาน และคนในปกครองจะเกิดความรุ่งเรืองในชีวิต มีเหตุ
ให้เกิดอยู่ในดินแดนอารยะ มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ ปราศจากการทำร้ายรบราฆ่าฟัน ไม่
มุ่งร้ายทำลายชีวิตซึ่งกัน และกัน ทำให้จิตใจสะอาดไม่ฟุ้งซ่านจิตใจที่สะอาดทำให้
มองเห็นกายอันแท้จริงสามารถสู่นิพพานได้ในที่สุด เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความ
คุ้มครองอารักขาไม่ให้สิ่งเลวร้ายหรือวิญญาณชั้นต่ำเข้ามาทำร้าย 
ประโยชน์ในด้านวิทยาศาสตร์  
     มีผลดีต่อสุขภาพร่างกาย โดยขับสารพิษท่ีตกค้างอยู่ในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก
เนื้อสัตว์ ระบบเลือดสมดุล ผิวพรรณดี ร่างกายเบาสบายไม่อึดอัด อวัยวะสำคัญๆภายใน
ร่างกายแข็งแรง ทำงานได้เป็นปกติสมบูรณ์ร่างกายได้รับสารต้านออกซิเดชั่น  
สารพฤกษเคมีจากพืชผัก ช่วยลดปัญหาโรคหัวใจ เบาหวาน เก๊าท์ และอ่ืนๆ สำหรับผู้ที่
กินเจเป็นประจำ มักไม่ปรากฏโรคที่รุนแรงหรือเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจความดัน
โลหิตสูง เส้นเลือดตีบ ไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคไต ไขข้ออักเสบ โรคเก๊าส์ 
โรคเบาหวานฯลฯ 
 
 

 
 

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://food.trueid.net/detail/kmzb69ew7WO 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. วัดบพติรพมุิขวรวิหาร (ชั้นโท) 

 วัดบพิตรพิมุข เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร ตั้งอยู่ที่เลขที่ 266 
ถนนจักรวรรดิ แขวง จักรวรรดิ เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร 

วัดบพิตรพิมุข มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า วัดเชิงเลน ประมาณ พ.ศ.2328 สมเด็จ
พระเจ้าหลายเธอ เจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (วัง
หลัง) ทรงสถาปนาใหม่หมดทั้งพระอาราม และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นพระ
อารามหลวงและพระราชทานนามว่า "วัดบพิตรพิมุข" เพื่อเฉลิมพระเกียรติกรม
พระราชวังบวรสถานพิมุขพระองค์นั้น วัดบพิตรพิมุขได้รับการสมโภช พร้อมกับการ
สมโภชพระมหานคร สมโภชวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และสมโภชอารามอ่ืน ๆ 

วัดบพิตรพิมุข เดิมเป็นวัดราษฎร์ และเป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัย
พระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้าง มีการสันนิษฐานกันว่า คงสร้าง
ภายหลังรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.๒๒๓๑) เพราะไม่ปรากฏในแผนที่
ป้อมเมืองธนบุรี ที่เมอชิเออร์ วอลสันเดส เวอร์เกนส์ ได้เขียนไว้ใน พ.ศ.๒๒๓๑ 
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1. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร (ชั้นเอก) 
 พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ 
ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์ฯ  
เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นทีป่ระดิษฐานพระสิงห์  
(พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา  
พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง" 
 ประวัติ พญาผายู กษัตริย์เชียงใหม่ราชวงศ์มังราย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี 
พ.ศ. 1888 ขั้นแรกให้ก่อสร้างเจดีย์สูง 23 วา เพื่อบรรจุพระอัฐิของพญาคำฟู พระราช
บิดา ต่อมาอีก 2 ปี จึงได้สร้างพระอาราม เสนาสนวิหาร ศาลาการเปรียญ หอไตร และ
กุฏิสงฆ์ เมื่อเสร็จเรียบร้อย ทรงตั้งชื่อว่า "วัดลีเชียงพระ" สมัยพญาแสนเมืองมาขึ้นครอง
เวียงเชียงใหม่ โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาจากเมืองเชียงราย มาประดิษฐาน 
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 วัดพระสิงห์ได้รับพระกรุณาโปรดให้ยกเป็นพระ
อารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร 
 การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  
ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม 52 ตอนที่ 0ง วันที่ 8 มีนาคม 2478 พร้อมกับวัดอีกหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่  
 

  
 

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า (Khlong Wang Chao) 
สถานที่ติดต่อ : 446 หมู่ 22 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 
โทรศัพท์ : 093 790 0935 (สนง.), 081 128 3903 

อีเมล : np12.khlongwangchao@hotmail.com  

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายเนรมิต สงแสง 
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ขนาดพื้นที่ : 466,875.00 ไร่ 
สถานที่ท่องเที่ยวในอุทยาน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
กิจกรรมภายในอุทยาน 

ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ⇔ ทางเดินป่าระยะไกล ⇔ เที่ยวน้ำตก ⇔  ดูนก/ดูผีเสื้อ 

ร้านค้าสวัสดิการ เปิดบริการทุกวันเวลา                       08.00 - 16.30 น. 
                      ช่วงเทศกาลเปิดบริการเวลา                08.00 - 20.00 น 
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อุทยานแหง่ชาติในประเทศไทย พระอารามหลวงในประเทศไทย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9F%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
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สัญญาณโทรศัพท์ 
บริเวณท่ีทำการอุทยานแห่งชาติ AIS 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อยู่ในเขตรอยต่อระหว่างบริเวณเขตเทือกเขาภาค
ตะวันตกกับบริเวณขอบที่ราบภาคกลาง สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชัน
สลับซับซ้อน แนวเขาวางตัวในทิศเหนือ-ใต้ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัย ที่ราบ
อยู่ทางตอนกลางพ้ืนที่ ซึ่งมีลักษณะเป็นอ่างกะทะขนาดเล็ก จำนวน 2 แอ่ง พื้นที่ 
2,000-5,000 ไร่ แนวเทือกเขาที่สำคัญได้แก่ เขาเย็น เขาสน เขาเต่าดำ เขาขนุน เขาขา
แล้ง เขาอีโละโคะ เขาวังเจ้า เขาปั๋งใหญ่ ดอยลวก และเขาวุ้งกะสัง เป็นต้น ความสูงของ
พ้ืนที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 200-1,898 เมตรโดยมียอดเขาเย็นที่อยู่ทางทิศ
ตะวันตกของพ้ืนที่สูงที่สุด พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ
ปิง ประกอบด้วย 2 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำคลองวังเจ้า ประกอบด้วย คลองแม่ยะมา คลองวัง
เจ้า คลองขุนหมาก คลองแขยง และลุ่มน้ำคลองสวนหมาก ประกอบด้วย คลองไพร 
คลองวุ้งกะสัง คลองพลู คลองอีหมี คลองส้มโอ คลองปั๋งใหญ่ คลองสวนหมาก คลองเต่า
ดำ คลองผู้ใหญ่เลา คลองนายปู คลองขาแข้ง คลองจำปา คลองตะเนาะ และคลองปาง
ขบ เป็นต้น 
 
ลักษณะภูมิอากาศ 
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่กลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ทำให้มีความชื้นในอากาศสูง มีเมฆมาก ฝนตกหนัก มี
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,318 มิลลิเมตรต่อปี และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้มีอากาศ
หนาวเย็น ท้องฟ้าโปร่ง มีอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนมกราคม 14 องศาเซลเซียส และช่วงฤดู
ร้อนจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างลมมรสุมทั้งสอง อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน 36 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 26 องศาเซลเซียส 
 
 

 

 

 
 
 
 

  
 
 

พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ สอนว่า 
ขอให้รู้ดีแล้วก็ทำดี รู้ชัว่แล้วก็ละชั่ว ก็พอแล้ว 

อย่ามัวมองอนาคตที่ยังมาไม่ถึง 
อย่ามัวคะนึงถึงแต่อดีตที่ผ่านมา 
อดีตแย่ ปัจจุบันด ีอนาคตดีแน ่

อดีตแย่ ปัจจุบันแย่ อนาคตแย่แน ่
 
 
 

เครดิต :  หน้า 120 หนังสือธรรมะอารมณ์ดี 6 “100 ทำมะ วาทะทำดี”  
 
 

คำสอน / คติธรรมที่ดี  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเดินทาง 
รถยนต์ การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า มีความสะดวก สามารถเดินทาง
ได้ 2 เส้นทาง ดังนี้  จากจังหวัดกำแพงเพชร ไปจังหวัดตากตามถนนสายเอเซีย (A1) 
ถึงสี่แยกตลาดวังเจ้า แยกซ้ายไปทางบ้านนาโบสถ์ ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 
1110 ประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงสามแยกบ้านเด่นคา แยกซ้ายไปทางบ้านหนองแดน
และแยกขวาตรงบ้านหนองแดนอีก 7 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองวัง
เจ้า ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์เข้าอุทยาน
แห่งชาติ ได้สะดวกตลอดทั้งปี ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง  หรือ จากจังหวัด
กำแพงเพชร ไปจังหวัดตาก ตามถนนสายเอเชีย (A1) ก่อนถึงสี่แยกบ้านวังเจ้า 
ประมาณ 500 เมตร แยกซ้ายมือไปบ้านโละโคะ ผ่านบ้านหนองแดนถึงท่ีทำการ
อุทยานแห่งชาติ ระยะทางรวม ประมาณ 30 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์
เข้าอุทยานแห่งชาติได้สะดวกตลอดทั้งปี ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง   
ข้อมูลจาก : https://portal.dnp.go.th/ 

 
หน่วยงานในพื้นที่ 
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าที่ วจ.1 (เกาะร้อย) 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าที่ วจ.2 (คลองมดแดง) 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าที่ วจ.3 (ปางสังกะสี) 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าที่ วจ.4 (แม่ยะมา) 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าที่ วจ.5 (โละโคะ) 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าที่ วจ.6 (ผาผึ้ง) 

พืชพรรณและสัตว์ป่า 

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าปกคลุมด้วยพื้นที่ป่า 5 ชนิด ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ 
เป็นสังคมพืชที่ปกคลุมพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติมากท่ีสุดประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์ของ
พ้ืนที่ พบกระจายตั้งแต่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 200-1,000 เมตร ชนิดไม้ที่พบ
ได้แก่ สัก รกฟ้า แดง ประดู่ และมะกอกเกลื้อน รักใหญ่ เสลา โมกมัน สะทิบ กาง
ขี้มอด ปอตูบหูช้าง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีไผ่ขึ้นปะปนอยู่ด้วย เช่น ไผ่ซางนวล ไผ่ไร่ เป็น
ต้น เป็นแหล่งอาศัยและหลบภัยของ กระทิง เก้ง กวางป่า เสือปลา หมูป่า สัตว์ฟันแทะ
ต่างๆ ไก่ป่า เป็นต้น  
            ป่าดิบเขา พบกระจายบนเขาสูงชันทางด้านทิศตะวันตก ตลอดแนวเหนือ-ใต้ 
ตั้งแต่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป ชนิดไม้ที่พบได้แก่ ก่อเดือย 
ก่อใบเลื่อม ฝาละมี ค่าหด สารภีดอย พะวา โพบาย ก่อหม่น ทะโล้ ฯลฯ พืชพ้ืนล่าง
ค่อนข้างแน่นทึบ เช่น เฟิน ปอ กระวาน อ้อ แขม หวาย เป็นต้น มีสัตว์ขนาดใหญ่เข้า
มาใช้ประโยชน์พื้นที่ในบางฤดู เช่น กระทิง และยังมีสัตว์ขนาดเล็กอาศัยอยู่ เช่น 
กระรอกบินเล็กแก้มขาว กระรอกบินจิ๋วท้องขาว นกพญาไฟใหญ่ นกพญาไฟเล็ก นก
ไต่ไม้ท้องสีเม็ดมะขาม เป็นต้น  
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             ป่าดิบแล้ง พบกระจายอยู่บริเวณแนวหุบเขาตอนกลางของพ้ืนที่ ในระดับ
ความสูงประมาณ 400-1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ชนิดไม้ที่พบได้แก่ ชุมแสงแดง 
เสลา ยมหิน กระโดงแดง เติม สะบันงา กระทุ่มน้ำ ลำพูป่า มะเดื่อ ตาว เต่าร้าง ค้อ 
ฯลฯ เป็นแหล่งอาศัย แหล่งอาหาร และหลบภัยของ กระทิง กวางป่า กระจงหนู เสือไฟ 
แมวดาว พญากระรอกท้องดำ นกกก นกเงือกกรามช้าง และนกตั้งล้อ เป็นต้น  

 
            ป่าเต็งรัง พบกระจายเป็นหย่อมๆ ตามบริเวณยอดเขาหรือเนินเขาเตี้ยๆ 
ทางด้านตะวันออกและตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติ ในระดับความสูงประมาณ 200-
800 เมตร ชนิดไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง กระท่อมหมู ก่อนก ก่อแพะ ส้านใหญ่ 
มะม่วงหัวแมงวัน ฯลฯ พืชพื้นล่างที่พบเป็นจำพวกหญ้า เช่น หญ้าเพ็ก โจด หญ้าคา 
หญ้าหนวดฤาษีเล็ก เป็นต้น สัตว์ป่าที่พบได้แก่ หมูป่า เก้ง ตะกวด เต่าเหลือง เป็นต้น 

  
            ป่าสนเขา พบกระจายเป็นหย่อมๆ ตามแนวสันเขาและบนยอดเขาบริเวณ
ตอนกลางตามแนวเหนือ-ใต้ ที่ระดับความสูงประมาณ 900-1,200 เมตรจาก
ระดับน้ำทะเล ชนิดไม้ที่พบได้แก่ สนสามใบ มะก่อ ทะโล้ สารภีดอย ตำเสาหนู เป็นต้น 
มีสัตว์ป่าเข้าไปใช้ประโยชน์บางฤดู เช่น เลียงผา หมูป่า ลิงกัง ชะมดแผงหางปล้อง เม่น
เล็กหางพวง หนูฟานเหลือง เป็นต้น บริเวณแหล่งน้ำและลำคลองต่างๆ ในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ นกเงือกกรามช้าง นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ นกกะเต็น
หัวดำ นกเป็ดผีเล็ก เขียดว้าก กบหนอง กบห้วยขาปุ่ม อึ่งกรายห้วยเล็ก กบทูด อึ่งขาคำ 
จงโคร่ง อึ่งน้ำเต้า อ่ึงอ่างก้นขีด คางคกแคระ เขียดจะนา ปลาจาด ปลาซิวควายแถบดำ 
ปลาตะเพียนน้ำตก ปลาพลวงหิน ปลาแขยงหิน ปลาช่อน ปลาสลาด ปลากด เป็นต้น  
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