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"เออ คิดถึงพี่กิจจัง เราไปหาแกกันไหมจะ
ไดไปชวยแกเปดทางตรวจปาดวย" เสียงคําถาม
ออกมาจากลําคอเสืออ็อด เฟองจําป ซ่ึงนาจะกําลัง
อยูในอาการมึนต้ึบอยู “ไดเลยพ่ี“ เสียงตอบมา
ชัดเจนพรอมเพียงจากนองๆ “อาว งั้น ถ่ัวเขียวเช็ค
ขาวดวน”  “ไดเลยเดี๋ยวจัดให” นายถ่ัวเขียวสวน
ทันควัน "ฮัลโหล สวัสดีครับ ผมประกิจครับ จะ
มากันวันไหนหละมาจริงนะ ยังนึกถึงอยูเลยวา
เปนไงกันบาง มาเลย มาเลย น้ํากําลังสวย จะไดมา
ชวยผมเปดทางตรวจปาดวยไมไดเขาไปนานแลว 
รถท่ีหนวยก็พังหมดเลย" สําเนียงเสียงเหนออัน
นุมนวลชวนลอหมุนจากชายวัยกลางคนชาวกุยบุรี
ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติกุยบุรีตอบมา ..
การกําหนดวันและเวลา การเดินทางแหงมิตร จึง
เกิดข้ึน 
         เย็นวันศุกร ..หมุนลอคืบหนาเขาใกลท่ีหมาย
ปากุยบุรีเขามา หากเดินทางรวดเดียวถึงเลยคงดึก
โขอยู ไมเหมาะแนท่ีจะเขาถึงพื้นท่ีในยามวิกาล
เชนนั้น และชุดแรกท่ีลวงหนามากอนแตบายลง
หลักปกใจรออยูท่ีหาดชะอํา เม่ือทุกความเห็นเปน

หนึ่งเดียวแคมปพักแรมใน บรรยากาศโรแมนติก 
แบบยินเพียงแผวเบา ทะเล สายลม และฝูงเรา จึง
ขับขานทวงทํานองเพลงมิตรภาพแสนอบอุน แลว
การเดินทางถึงจุดหมายไปเร่ิมตนในวันพรุงนี้ก็อยู
แคเอ้ือม 
        แสงแรกแหงวันฉาบฟาวันนี้ดูไมสดใสนัก ที
ทาวาฝนจะตกมาในไมชานี้ หลังจัดการธุระสวน 
ตัวพรอมเตรียมเสบียงอาหารการกินงายๆ แบบ
ขาวกลองติดไวสําหรับม้ือเท่ียงระหวางทางกลาง
ปาดวยแลว ก็เรงเดินมายังอุทยานแหงชาติกุยบุรี 
อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ เพื่อติดตอเขาพื้นท่ี
อุทยานฯ ใหถูกตองตามระเบียบ ซ่ึงนายถ่ัวเขียว
ติดตอขออนุญาตมากอนแลวลวงหนา เปนการยืน
ยังจํานวนคนและรถที่จะขาไปใหถูกตองตรงตาม 
ท่ีไดรับอนุญาตอีกคร้ัง อีกเร่ืองท่ีไมควรขามผาน
เลยไปคือเร่ืองของการชวยจายชําระคาธรรมเนียม
เพื่อทางอุทยานจะไดนํารายไดสวนนี้ไปพัฒนา
อุทยานในดานตางๆ โดยเฉพาะชางปาท่ีควรคาแก
การอนุรักษไวเปนอยางยิ่ง 

สาระนารู
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             ปฐมบทแหงการเดินทางเร่ิมเปดปากุยบุรี
เร่ิมตนแลว จุดหมายลึกเขาไปตามเสนทางตรวจ
ปาท่ีรกชัดไมผานการใชงานมานานป  รถเกาๆ ท่ี
พอมีใชงานอยูของทางอุทยานก็พังหมดแลว คงรอ
การซอมแคพอใหใชงานไดถาจะมาลุยหนักๆ ใน
เสนทางท่ีไมอาจรูลวงหนาไดเลยวาจะเกิดอะไร
ข้ึนเชนนี้คงไมสามารถแน เปนความภูมิใจเล็กๆ ท่ี
การเดินทางพักผอนแบบลุยๆ ดวยแรงขับเคล่ือน
ของเครื่องยนต ในแบบที่ชอบของชาวออฟโรด
คร้ังนี้ ไดมีสวนรวมชวยตรวจตราดูแลผืนปา และ
กุยทางในบางชวงท่ีมีไมใหญลมทับขวางทางไว 
ดวยการชักลากหลบหลีกไปใหพนทางเพ่ือความ
สะดวก และปองกันการเปดทางใหม ซ่ึงมีผล
โดยตรงตอสภาพปา 
              เสนทางในชวงแรกเปนทางดินข้ึนลงหวย
ผานธารน้ําเล็กๆ ท่ียังพอมีน้ํารินไหลอยูบาง (ภาพ
ท่ี 1) พนจากนี้มาเพียงไมกี่กิโลเมตรจากปากทาง
อุปสรรคแรกเร่ิมดวยทางที่ชองแคบๆ ปกคลุมดวย
กิ่งไมนอยใหญท่ีเล้ือยมาปดเสนทางเอาไวแคพอ
เปนชองวิ่งรอดผานไปไดเทานั้น ตลอดท้ังคันของ
รถโดนกิ่งไมและหนามครูดเปนทางยาวไปตลอด

ทาง จบทริปกลับไปเหมือนไดมาทําสีใหมกลาง
ปาจากฝมือชางวาดธรรมชาติอยางง้ันเลยหละ 
เหอะ เหอะ .. อีกอยาง ถือเปนขอหาม อยาเปด
กระจกหรือยื่นหนาออกมานอกตัวรถเด็ดขาด 
เพราะหากใครเผลอเปดกระจกออกมาดูทางแลว
ลืมปด รับประกันไดเลยเจ็บหนาเพราะถูกไมดีด
และหนามเกี่ยวแนนอน ฮาๆๆรองรอยขีดขวนเปน
รวดลายใหมกันทุก 

ลึกเขาไปพอพนอุปสรรคขวากหนาม ก็
เจอเสนทางดินปนหินท่ีโคงแคบขามผานลําหวย
แหงขอด ภายใตรมเงาปาดิบแลงท่ีสมบูรณไปดวย
ไมยืนตนสูงใหญ ใหรมเงาบดบังแสงแดดรอด
ผานมาเพียงรําไร (ภาพท่ี 2) ชวงนี้ทุกคนตองลง
จากรถมาชวยกันดูราย จะไปซายไปขวา ถอยหนา
ถอยหลัง กันอยางไรเหมาะเสียกอนขับเคล่ือน
ตอไป ในสภาพเสนทางแบบน้ีเราไมสามารถทํา
เวลาไดอยูแลวซ่ึงเปนเร่ืองปกติของการเดินทาง 
ทุกคนก็ดูจะไมได ทุกขไดรอนอะไรกัน  ตาง
สนุกสนานท่ีไดลงจากรถมาพูดมาคุยกันมากกวา 
เพราะทันทีท่ีข้ึนนั่งประจําท่ี ทุกตารางนิ้วคือความ
ปลอดภัย ไมบุมบามบุกตะลุยไปดวยความคะนอง 

 

       
ภาพท่ี 1. ปูและแมลงปอเข็มในปากยุบุรี 
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ภาพท่ี 2. พรรณไมในปากยุบุรี 

 

หลากอุปสรรครายทางท่ีพานพบแลว
เพียรพยามแกปญหาไปไดดวยดีในตลอดเสนทาง
คร่ึงวันแรก  ลึกเขาไปตามเสนทางพบเห็นมูลชาง
ปาไดบอยข้ึนโดยเฉพาะบริเวณริมหวยตางๆ ซ่ึงก็
แสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณแหงผืนปาท่ียัง
ประโยชนใหสัตวปานอยใหญไดพึ่งพิง (ภาพท่ี 3) 
เท่ียงกวาเล็กนอยจากการคาดเดานาจะมาถึงคลอง 
6 แลว เทากับระยะทางท่ีเหลืออยูไมหางจากจุดพัก
แรมกลางปาดิบบริเวณคลอง 8 คืนนี้ ..บรรยากาศ

ดี น้ําทาอุดมสมบูรณ มีธารน้ําใสไหลเร่ือยดูแลว
ช่ืนใจ วาแลวก็พักกินม้ือกลางวันกันกอนดีกวา 
ระยะทางท่ีเหลือสบายๆ ไมตองเรงรีบ อ่ิมแลว
คอยเดินทางกันตอในชวงบาย ท้ังเค้ียวท้ังคุยกัน
เปนท่ีสนุกสนาน  ยังไม ทัน อ่ิมพี่ประกิจเดิน
กลับมาบอกวา “อีก 500 เมตร ถึงท่ีพักแลวครับ” 
... อ้ึง !! เปนไปได เหอะ เหอะ แลวเรามาเสียเวลา
พักกันทําไมเนี๊ยะ อีกนิดเดียวเองก็ไดพักยาวแลวนี่ 

 

        
ภาพท่ี 3. ผีเส้ือ
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พอถึงจุดพักแรม ผูท่ีนิยมสายน้ําใสไหล
เย็นก็โดดตูม ลงเลนน้ํากันเปนท่ีสนุกสนานเย็นฉํ่า
ใจ สวนชุดพอบานลอหมุนก็จัดการตอกหมุดหลัก
ปกเต็นท สรางบานแปรงเมืองหลังโตกลางปาดิบ
เสร็จรวดเร็วในพริบตา ฟายชีทผืนใหญขึงคลุม
เต็มพื้นท่ี โอว.. มันชางอลังการเหมือนจะมีงานวัด
อยางไงอยางง้ันเลยวุย อิ อิ  ..หันกลับมาทางชุด
แมบานเคล่ือนท่ี ไมนอยหนาเตรียมปรุงหุงอาหาร
กันคลองแคลว  ลาภปากทริปนะน้ีมีอาหารดี
รสชาดอรอยให ล้ิมลอง  ถือ เปนโชคดีของ
ครอบครัวเฟองจําปท่ีไมเรียกเราเขาไปชวยในครัว 
โชคชวยแลวนะนาท่ีสงไปลางจานถึงแมบางใบจะ
ติดมันอยูบาง แตตั้งใจลางนะ เอ๊ิกๆ 

ตกเย็นใกลเวลานกกาบินกลับรวงรัง ชุด
ปฏิบัติการละพวงมาลัยมาสวมชุดพราง ใสรองเทา
ผาใบ ออกจุดพักแรมเดินเขาปาลึกไปเฝาคอยสอง
สัตวกันตามธรรมเนียมนักทองไพร สภาพปาท่ี
สมบูรณเชนนี้เปนแหลงอาหารช้ันเยี่ยมของเหลา
สัตวปา และนกหลากชนิดท่ีสงเสียงรองนารักไป

ท่ัวผืนปากุยบุรี หากโชคดีเรานาจะมีโอกาสได
เห็นนกเงือกบินผานมาเปนคูๆ ซุมงียบคอยอยูเปน
นานนกเงือกก็ไมบินผานมาเลย นอกจากเจานก
แกกบินผานมาใหเห็นตัวหนึ่งแนะ  ..รออยูพัก
ใหญเห็นทาวาไมเจอแน ใกลคํ่าแลวดวยตัดสินใจ
กลับดีกวาเพราะตองเดินลุยปากลับไปท่ีพักไกล
พอสมควรเดี๋ยวจะมืดเสียกอน ..พอพนโคงใกลลํา
ธารมองสูงข้ึนไปบนตนไมใหญบนเขาสูง เห็น
ส่ิ ง มี ชี วิ ต เ ป น ก ลุ ม ใ หญ สี ดํ า ห ล า ย สิ บ ตั ว
เคล่ือนไหวดวยความรวดเร็ว เรารีบหมอบตัวลง
นิ่งเงียบเพื่อใหเจาส่ิงมีชีวิตนั้นหยุดความตื่นตะ
หนก พอเรานิ่งเคาก็นิ่งในคร้ังแรกหัวใจเราพองโต
วาเปนนกเงือกฝูงใหญเกาะบนกิ่งไม แตทําไมถึง
ไมบินกลับกระโดดไปกิ่งโนนกิ่งนี้วองไวนัก เม่ือ
ทุกอยางอยูในความสงบน้ันแหละ ตางมุมตางมอง
เรามองเคาเคามองเรา ถึงไมใชนกเงือกแตก็ไม
ธรรมดา คางแวน (ภาพท่ี 4) ฝูงใหญเฉพาะถ่ินนี่ก็
ใชวาจะไดเห็นกันงายๆ กลางผืนปาเชนนี้ 

 

              
 

ภาพท่ี 4. คางแวน 
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ขอบคุณแทนผืนปา  ปล้ืมมากกับภาพ
ประทับใจท่ีไมคุนตานัก ดีใจท่ีมีโอกาสไดมาเห็น
กลุมนักเดินทางท่ีมีความรับผิดชอบตอผืนปา ท่ีนํา
ขยะถุงใหญกลับออกมาโดยไมท้ิงไวทํารายปา
แมแตเพียงช้ินเดียว ขอบคุณมิตรแทรวมทาง อยาง
นอยก็รับรูไดวามิตรภาพเกิดข้ึนไดในทุกเสนทาง 
และขอบคุณเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติกุยบุรีทุก
ทาน รวมถึงพี่ชายชาวกุยบุรีท่ีแบงปนมะมวงแสน
อรอยใหล้ิมลอง  

เสียงหรีดหร่ิงเรไรรองขับขานเปนตํานาน
เพลงปาแผวพล้ิวกลอมไพร    คลอดวยเสียง   
กีตารโปงในทวงทํานองดนตรีของคนเมืองในคํ่า
คืนนี้หลอมรวมผสมกลมกลืนกันไดอยางลงตัว 
หากมนุษยเลือกรับและปรับตัวเขาหาธรรมชาติ
ตามสมควรแกสมถะ ทุกสรรพส่ิงยอมคงอยูคูเคียง
กันไปตามครรลอง เพลินสําเนียงเรียงรอยถอยกวี
กาล  ตราบแสงตะวันใหมมา เ ยือนจุดหมาย
ปลายทางที่ผานมา จะหวนคืนเสนทางเดิมๆ ให 
กลับมาเร่ิมตนใหมอีกวาระ 
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