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	 สำ�หรับหม�ยในก�รสำ�รวจทองผ�ภูมิของเร�ในครั้งนี้อ�จจะ
แตกต่�งจ�กทั่วๆ	 ไป	 นั้นคือก�รไปสำ�รวจ	 เหมืองสองท่อ หรือ 
เหมืองแร่ เค็มโก้ (KEMCO) หรือบริษัท	ก�ญจนบุรีเอ็กโพลเรชั่น
แอนด์ไมนิ่ง	 จำ�กัด	 ของคุณคงศักดิ์	 กลีบบัว	 ในเขตเทศบ�ลนิคม
สหกรณ์	อำ�เภอทองผ�ภูมิ	จังหวัดก�ญจนบุรี	ซึ่งหยุดดำ�เนินก�รไป
ตั้งแต่วันที่	 14	 ธันว�คม	 2545	 จ�กประท�นบัตรที่หมดอ�ยุลง	
เหมืองแร่แห่งนี้จึงถูกทิ้งร้�ง	 แต่ก็ยังคงหลงเหลือสภ�พของคว�ม
เป็นเหมืองใต้ดินอยู่ค่อนข้�งสมบูรณ์	 ทั้งสภ�พลักษณะท�ง
ธรณีวิทย�แหล่งแร่และสภ�พแวดล้อมที่มนุษย์สร้�งขึ้น	 เช่น	 โรง
แต่งแร่	 อ�ค�รบ้�นพัก	 สำ�นักง�น	 เส้นท�งคมน�คม	 ตลอดจน
เครื่องจักรเครื่องมือที่ใช้ก�รทำ�เหมือง	 เทศบ�ลนิคมสหกรณ์จึงมี
คว�มคิดที่จะฟื้นฟูพื้นที่บริเวณดังกล่�วพัฒน�เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดจนพัฒน�เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	อีกทั้งใกล้ๆ	กันก็มี
แหล่งธรรมช�ติ	 เช่น	 น้ำ�ตก	 ผ�สวรรค์	 เนินสวรรค์	 ซึ่งถือเป็นก�ร
สร้�งง�นและหนท�งเพิ่มร�ยได้ให้กับชุมชนในพื้นที่อีกด้วย	 และนี่
คือก�รกลับม�ก�ญจนบุรี	อีกครั้งพร้อม	ภ�ระกิจเที่ยวกระจ�ย	กับ	
เอกOUTDOORในภ�ระกิ จก�รสำ �รวจ เส้นท�งพร้อมกับ
มอเตอร์ไซค์คู่ใจไปบนเส้นท�งวิบ�กในวันฉ่ำ�ฝนยลธรรมช�ติอัน
แสนพิสุทธิ์	 (กระซิบ…เชื่อเถอะไม่มีฤดูไหนที่จะลุยได้มันเท่�ช่วงนี้
อีกแล้ว)	 สภ�พธรรมช�ติก็เต็มไปด้วยคว�มเขียวขจีชุ่มฉ่ำ�ให้ได้ชื่น
ใจอีกด้วย

หากเอ่ยถึง ทองผาภูมิ อำ เภอที่ได้ชื่อว่าเป็น 
เมืองแห่งทะเลภูเขา จนได้รับการขนานนามว่า
เป็น สวิสเซอร์แลนด์แห่ง เมืองกาญจนบุรี ใน
อดีตเต็มไปด้วยความท้าทายของนักเดินทาง 
ด้วยเป็นอำ เภอที่อยู่ไกลไปถึงได้ยากลำ บาก แต่
ทุกวันนี้เป็นเรื่องง่ายมากด้วยมีถนน 4 เลนคือ 
ทางหลวงหมายเลข 323 ผ่านอำ เภอไทรโยค 
จึงทำ ให้นักเดินทางผู้ถวิลหาธรรมชาติและการ
ผจญภัยนิยมเดินทางไปสัมผัสธรรมชาติความ
งดงาม ของขุนเขา ณ อำ เภอแห่งนี้กันจำ นวน
ไม่น้อย 

Ride



	 ก�รเดินท�งเริ่มต้นขึ้น	 ณ	 สันเขื่อน
ศรีนครินทร์ในเวล�	 10	 โมงเช้�ของวันที่
ท้องฟ้�ปกคลุมไปด้วยเมฆฝน	รถจักรย�นยนต์
ส�ยท�งฝุ่นจำ�นวน	 6	 คัน	 	 	 กับขุมพลังที่	
แตกต่�งกันซึ่งลำ�เลียงนำ�พ�กันม�ด้วยวิธีที่ 
แตกต่�งกันไป	ก่อนเริ่มเดินท�ง	ผู้นำ�กลุ่มที่
เร�เรียกเข�ว่�	 ลีดเดอร์	 ได้บรีฟ	 	 ให้ฟังถึง
สภ�พเส้นท�งของวันนี้	 อ�ทิ	 ระยะท�ง	
สภ�พเส้นท�ง	จุดพัก	จุดเติมน้ำ�มัน	และสิ่ง
ที่จะได้พบเจอในวันนี้	
	 เมื่อเช็คทุกอย่�งพร้อม...รถพร้อม...	
คนพร้อม...อุปกรณ์ป้องกันพร้อม...ทุก
อย่ �งพร้อมก�รผจญภัยจึ ง เริ่ มต้นขึ้ น	 
จุดหม�ยแรกคือ	 อุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์ 
เพื่อเที่ยวชมน้ำ�ตกห้วยแม่ขมิ้น	 จ�กสถ�นี
ตำ�รวจภูธรศรีสวัสดิ์	เลี้ยวซ้�ย	ผ่�นตล�ดสด
หน้�น้ำ�ตกเอร�วัณไป	ประม�ณ	1	กิโลเมตร	
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เสนทางที่เราเลือกใชในวันกลับกรุงวันนี้แนะนำ ใหกลับทางหลวง 323 ซึ่งเปนทางลาดยางตลอด 
เลยน้ำ ตกไทรโยคนอยไป ผานริเวอรแคว รีสอรท กาญจนบุรีไปใหเตรียมเลี้ยวซายสามแยกไฟแดง 
บนทางหลวง หมายเลข3457 จนขามสะพานแมน้ำ แควใหญแลวเลี้ยวซาย บน ทางหลวง 3199 
ผานเขื่อนทาทุงนา มุงหนาเขาสูเขื่อนศรีฯ และไปจบที่สถานีตำ  ์ิดสัวสีรศรธูภจวร
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น้ำ ตกหวยแมขมิ้น
จุดชมวิวเนินสวรรค



ก็จะม�พบท�งแยกขึ้นเข�ด้�นซ้�ยมือสู่
น้ำ�ตกห้วยแม่ขมิ้นไปต�มท�งหลวงชนบท
หม�ยเลข	 6043	 ระยะท�ง	 43	 กิโลเมตร	
เส้นท�งในช่วงแรกเป็นถนนล�ดย�งอย่�งดี	
ลัดเล�ะไปท�งฝั่งซ้�ยของทะเลส�บเหนือ
เขื่อนศรีนครินทร์	 ช่วงจะคดเคี้ยวขึ้นเนินลง
เนินลัดเล�ะ	ไปต�มไหล่เข�	ส่วนวิวทิวทัศน์
ก็ไม่ทำ�ให้ก�รเดินท�งน่�เบื่อด้วยบ�งจุด
ส�ม�รถมองเห็นทะเลส�บ	 และจุดชมวิว	
อื่นๆ	 บรรย�ก�ศสองข้�งท�ง	 จะผ่�นป่�	
และพื้นที่ไร่ของช�วบ้�นไปตลอดจนเข้�เขต
อุทย�นแห่งช�ติเขื่อนศรีนครินทร์ซึ่งเป็นที่
ตั้งของน้ำ�ตกห้วยแม่ขมิ้น	(เสียค่�ธรรมเนียม	
ทั้งรถ	และคน	เพื่อชมน้ำ�ตก)
 น้ำาตกห้วยแม่ขมิ้น	 วันนี้ยังคงเต็มไป
ด้วยมนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคล�ย	 กับน้ำ�ตก
หินปูนขน�ดใหญ่ที่มีคว�มซับซ้อนของชั้น
น้ำ�ตก	 เรียงร้อยต่อกันสวยง�มแปลกต�ยิ่ง	

ด้วยคว�มที่ เข้�ถึงได้ง่�ยประกอบกับมี
น้ำ�ตกสวยเช่นนี้น้ำ�ตกห้วยแม่ขมิ้นและ
อุทย�นแห่งนี้จึงเป็นสถ�นที่ท่องเที่ยวก�ง
เต้นท์ฮอตฮิตไปโดยปริย�ยโดยเฉพ�ะตัว
น้ำ�ตกชั้นที่	 4	 ด้วยที่เต็มไปด้วยเสน่ห์อัน 
น่�ประทับใจยิ่งใกล้ๆ	 กันก็มีสน�มหญ้�
ขน�ดใหญ่สำ�หรับ	 ก�รแค้มปิ้ง	 และจุดชม
วิวทะเลส�บเหนือเขื ่อนศรีฯ	 ในมุมมอง 
พ�โนร�ม�มองออกไปไกลๆ	 สบ�ยต�เลย
ทีเดียว
	 เร�เดินชมน้ำ�ตกอยู่พักใหญ่ก่อนไปรับ
ประท�นอ�ห�รกล�งวันที่	 ร้านปิ่นไพร ซึ่ง
ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทย�นฯ	 บริห�รและจัดก�ร
ทำ�อ�ห�รแบบบ้�นๆ	 ในรสช�ติภัตต�ค�ร
โดยฝีมือป้�หยุด	 ให้นักเดินท�งได้ฝ�กท้อง
กัน	ด้วยวัตถุดิบในก�รทำ�อ�ห�รจ�กพื้นที่ที่
สดใหม่	เมนูที่ไม่ควรพล�ด	ของร้�นนี้	ได้แก่	
หน่อไม้ผัดไข่	 ไก่รวนเค็ม	 แกงป่�ไก่	 ต้มยำ�

ปล�คัง	 ผัดฉ่�ปล�คัง	 ปล�คังลวกจิ้ม	 
ไม่น�นนักหลังเมนูถูกเสิร์ฟมันก็ล่องหน
ห�ยไปในเวล�ไม่น�นนัก...
	 ก�รเดินท�งเริ่มขึ้นอีกครั้งพร้อมกับ
เมฆฝนก้อนใหญ่ที่ตั้งหลักทะมึนคอยเร�อยู่
เบื้องหน้�บนเส้นท�ง	 ซึ่งย�กนักที่เร�จะ
หลีกเลี่ยงได้พ้น	 หลังจ�กนี้ก็ได้ฤกษ์ขยับ
ร่�งก�ยและย�นพ�หนะคู่ใจด้วยเป็นก�ร
เข้�สู่เส้นท�งฝุ่นอย่�งแท้จริงกันเป็นครั้ง
แรกของทริปนี้	 ผ่�นสองข้�งท�งซึ่งเป็น	 ป่�
ไผ่	 ป่�เบญจพรรณ	 และพืชไร่ของช�วบ้�น	
สำ�หรับเส้นท�งที่เร�ใช้อยู่เป็นแนวกันไฟ
ของอุทย�นแห่งช�ติเขื่อนศรีนครินทร์	ระยะ
ท�งร�ว	36	กิโลเมตร	อันเป็นเส้นท�งถนน
ลูกรัง	 และท�งวิบ�กที่จะนำ�เร�ไปยังอุโมงค์
เหมืองแร่ตะกั่วในเขตเทศบ�ลนิคมสหกรณ์
อันเป็นจุดหม�ยที่ดั้นด้นกันม�รออยู่	 จ�ก
สภ�พเส้นท�งบอกได้คำ�เดียวว่�	 ห�กไม่มี



เพื่อนขี่คงไม่เสี่ยงลุยม�ต�มลำ�พังอย่�ง
แน่นอน
	 สภ�พเส้นท�งช่วงแรกเป็นลูกรังหิน
ลอย	 สลับกับเนินปูนที่เทไว้บ�งช่วง	 และมี
แยกเป็นกิ่งอยู่บ้�ง	 แต่เร�เลือกที่จะไปต�ม
ท�งเมน	 ประม�ณ	 6.5	 กิโลเมตร	 ถึงแยก 
ทีตันเล้ียวซ้�ย	 (เพร�ะท�งขว�ไปแพขน�นยนต์)	
ขับไปอีกประม�ณ	 13.5	 กิโลเมตร	 พบท�ง
แยกว�ยไปซ้�ย	มุ่งหน้�ต�มป้�ยสู่ทองผ�ภูมิ	
จ�กนั้นอีกประม�ณ	 1	 กิโลเมตร	 จะพบกับ
ด่�นไม้กระดกของหน่วยอุทย�นฯ	 ขับผ่�น
ด่�นไม้กระดกตรงไปอีกประม�ณ	1	กิโลเมตร	
จะพบกับส�มแยก	 ให้ไปท�งซ้�ยต�มป้�ย
ทองผ�ภูมิ	ลุยท�งเมน	(ระวังแยกท�งกิ่ง)	ที่
เป็นลูกรังในป่�ผสมพืชไร่ของ	 ช�วบ้�นอีก	
10	 กิโลเมตร	 บ�งช่วงจะตัดผ่�น	 เข�สูงชัน
และล�ดลึกต่อเนื่องช่วงดังกล่�วจะมีก�ร
ล�ดปูนไว้	 คอยป้องกันดินพังเป็นช่วงๆ	
ส่วนท�งร�บหรือเนินสลับสูงต่ำ�ปกติ	 ก็จะ
เป็นท�ง	ลูกรังหินลอยไว้ให้ได้สนุกกันย�วๆ	
ตลอดช่วง	 ร�วๆ	 ชั่วโมง	 จวบจนหนท�ง
สอบแคบเข้�ม�	 สองข้�งท�งเต็มไปด้วย
หญ้�ค�ระเริงฝนขึ้นปกคลุม	 ผิวท�งมีหลุม
บ่อสลับหินคมจ�กหน้�ดินที่ถูกฝนชะห�ย

ไป	 แอ่งน้ำ�กว้�งขว�งท�งเป็นหย่อม	 ถี่ห่�ง
ไม่ได้ว่�งเว้น	 ประม�ณบ่�ยส�มโมง	 เมฆ
ท้องแก่	 ก็เริ่มทิ้งตัวลงม�กระแทกชิลด์หน้�
ล้�งคร�บฝุ่นออกไปสิ้น	 สักพักท�งข้�งหน้�
ก็จ�งห�ยไป	 ในม่�นฝน	 จนผ่�นม�พบด่�น
ไม้กระดกช่วงที่	 2ซึ่งเป็น	 เพิงพักของจุดชม
วิวด่�นตรวจเนินสวรรค์	 ให้เร�ได้หลบ	 หลัง
ส�ยฝนล่ำ�ล�ไป	 ฟ้�ก็เปิดให้	 เห็นท�งเบื้อง
ล่�ง	 ณ	 จุดชมวิวเนินสวรรค์	 นี้ซึ่งห�กฟ้�	

เปิดเต็มๆ	น่�จะเป็นอีกจุดที่สวยง�ม	
	 จ�กจุดพักหลบฝน	(จุดชมวิวเนินสวรรค์)	
เร�ขี่ต�มลีดเดอร์ลงไปช้�ๆ	เพื่อห�ท�งแยก
เล็กๆ	 ข้�งพงป่�ท�งขว�มือ	 ห�กไม่สังเกต
หรือ	 ถ�มช�วบ้�นแล้ว	 เชื่อเหลือเกินว่�คง
ต้องเลยผ่�นไปอย่�งแน่นอน	 ด้วยมันเป็น
ท�งรกร้�งที่ไม่ค่อยได้ใช้กันบ่อยนักของ
อดีตเส้นท�งเหมือง	ที่มีชื่อว่� “เหมืองสอง
ท่อ”	 และที่นี่ซึ่งเป็นสถ�นที่ที่เร�จะเข้�ไป



สำ�รวจคว�มตื่นต�ของอุโมงค์เหมือง	 เพื่อ
ย้อนเวล�กลับไปสู่คว�มรุ่งเรืองของยุคตื่น	
ดีบุก	และแร่ตะกั่วที่เคยบูมในพื้นที่บริเวณนี้
เมื่อในอดีต	 สภ�พเส้นท�งมีร่องรอยก�ร
สัญจรอยู่เลือนร�ง	 ด้วยถูกปกคลุมด้วยพืช
ล้มลุกที่ขึ้นเต็มพรืดเบียดท�งเข้�ม�จนแทบ
มองไม่เห็นพื้นกรวดเก่�	ฝนเมื่อครู่ได้ชะเอ�
ตะกอนและตะไคร่ไหลพัดม�บดบังพื้นท�ง
จนอ่�นไลน์ไม่ออก	 ง�นนี้ต้องไว้ใจลีดเดอร์	
คนขี่นำ�เป็นที่สุด	 เร�กรอคันเร่งเดินรอบ
ต�มกันไปบนพื้นลื่นๆ	 ที่นำ�สู่แอ่งน้ำ�กว้�ง
เรื่อยๆ	จนในที่สุดท�งก็ห�ยไปเฉยๆ	 ในทุ่ง
น้ำ�ตรงหน้�	 ที่มีระดับน้ำ�สูงท่วมกล�งน่อง	
ฝนปรอยลงม�ซ้ำ�เติมเป็นส�ย	แม้จะหวั่นใจ
อยู่บ้�งกับสิ่งพบแต่ก็ไม่คิดจะหันหลังกลับ	
เพร�ะรู้ว่�อุโมงค์	 ที่หลบฝนได้นั้นรออยู่ใน
ภูเข�ตรงหน้�นี้แล้ว	 สุดท้�ยเร�จึงตัดใจขี่ลุย
เข้�ไปต�มแนวไม้เก่�ทวนกระแสน้ำ�ไปจน
พบป�กอุโมงค์	
	 แต่ทว่�เมื่อไปถึง!	...กลับไม่มีใครคิดจะ
เดินคันเร่งนำ�พ�รถคู่ชีพเข้�ไปหลบอยู่ด้�น
ในเลยสักคน	
	 ทำ�ไมน่ะหรือ?	 ก็เพร�ะทันทีที่เห็น	
ป�กอุโมงค์ถึงกับตะลึงกับคว�มใหญ่ของ
ป�กท�งเข้�ที่ รถแทรคเตอร์คันใหญ่ๆ	
ส�ม�รถเข้�ไปออก	 ได้ชำ�เลืองมองด้�นใน
เห็นเส้นท�งที่ตรงและห�ยไปในคว�มมืด	
เหมือนหลุมดำ�หรือ	 Black	 hole	 ในอวก�ศ
เลยทีเดียว	 บริเวณด้�นหน้�อุโมงค์มีน้ำ�ไหล
เอ่อออกม�อยู่ตลอด	 ปริม�ณน้ำ�ไม่ม�กไป
กว่�ลำ�ธ�รน้อยๆ	แต่คว�มมืดสนิทภ�ยในที่
ส่งสัญญ�นออกม�สร้�งคว�มสงสัยกริ่ง

เกรงต่อเร�	ให้ต้องพูดคุยตระเตรียมกันก่อน
จะขี่ตรงเข้�ไปเฉยๆได้	ด้วยเท่�ที่รู้ม�อุโมงค์
เหมืองแห่งนี้ถูกขุดขึ้นด้วยน้ำ�มือมนุษย์เส้น
ท�งหลักมีคว�มย�วร่วม	 3	 กิโลเมตร	 ลอด
ผ่�นใต้ขุนเข�ไปออกยังอีกฝั่งหนึ่งที่เป็น
บ่อแร่ใหญ่	 ไม่นับรวมท�งแยกย่อยนับสิบ	 
มีห้องทำ�ง�น	 ห้องประชุม	 และซอกหลืบ
ต่�งๆ	 ที่ทิ้งร้�งไว้นับสิบส�มปี	 โครงสร้�ง
เท่�ที่ดูแม้ยังไม่มีอะไรแตกหักเสียห�ยหรือ
ทรุดลงม�ให้น่�กลัว	 แต่ปัญห�ที่กวนใจเร�
อยู่คือน้ำ�บนพื้นที่ไหลม�จ�กอีกฝั่งอุโมงค์	
และที่รั่วซึมลงม�เป็นระยะจ�กท�งน้ำ�ใต้ดิน
เหนือขุนเข�ที่สูงทะมึนเหนือหัวพวกเร�ขึ้น
ไปเท่�นั้น	
	 เมื่อเตรียมหัวใจพร้อม	ทุกคัน…ค่อยๆ	
เดินคันเร่งสั่งพ�หนะคู่ชีพให้เคลื่อนไปสู่

ป�กอุโมงค์	แสงไฟหน้�รถทุกคันพุ่งไปในจุด
เดียวกัน	 คือข้�งหน้�	 วิ่งต�มกันไปไม่ห่�ง
กันม�กนัก	 สภ�พพื้นท�งในอุโมงค์เป็นหิน
แข็งที่ขรุขระเป็นหลุมเล็กบ้�งใหญ่บ้�ง	 ไม่
ส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้	 เพร�ะน้ำ�เจิ่งนอง	
เต็มท�งไปหมด	 นึกเอ�ไว้อย่�งเดียวว่�	 ให้
วิ่งช่วงกล�งเพร�ะริมขว�ซ้�ยจะเป็นร่องน้ำ�
ที่ขุดไว้ระบ�ยน้ำ�ออกจ�กอุโมงค์	 แต่ตอนนี้	
มันถูกน้ำ�ท่วมจนมองไม่เห็นร่องน้ำ�	 เสียง
ท่อไอเสียของรถทั้ง	 6คันบวกกับเสียงไหล 
ของน้ำ�ประส�นดังกึงก้องกระหึ่มในอุโมงค์
สร้�งแรงสะเทือนคว�มถี่ต่ำ�จนผนังหัวอก
หัวใจของเร�เต้นอย่�งไม่เป็นจังหวะในทุก
ครั้งที่ผ่�นท�งแยก	 4	 แพร่งขน�ดใหญ่	 โถง
หลังค�อุโมงค์จะสูงขึ้นเป็นโดม	 ณ	 ปล�ย
ด้�นข้�งซ้�ยขว�ของแสงไฟรถ	 แอบใช้



ส�ยต�ชำ�เลืองทั้งที่คอยังตั้งตรงพบเห็นท�ง
แยกย่อยทั้งซ้�ยขว�ไปตลอดท�ง	 เร�แทบ	
ดังนั้นจึงใคร่ขอเตือนให้ผู้ที่สนใจจะม�เที่ยว
ชมในอุโมงค์นี้ควรจะมีผู้ชำ�น�ญเส้นท�งใน
อุโมงค์ม�ด้วย	
	 เสียงเครื่องยนต์ยังคงดังก้องหูแต่เสียง
หัวใจก็เต้นดังในร่�งก�ยไม่แพ้กันเปิดคั่นเร่ง
กรอไปเบ�ๆ	 รักษ�รอบเครื่องยนต์ให้คงที่
ในใจก็แอบลุ้นทุกครั้ งที่ เห็นโค้งภ�ยใน
อุโมงค์	 ว่�พ้นโค้งหน้�ไปคงจะได้เห็นแสง
สว่�งที่ปล�ยอุโมงค์	โค้งแล้ว	โค้งเล่�	จนไม่
อย�กลุ้นอีกต่อไปแล้ว	 	 แต่กลับม�คิดว่�	 3	
กิโลในคว�มมืดนี้มันช่�งย�วไกลเหมือน	 10	
กิโล	 เมื่อไหร่นะเมื่อไหร่...	 จวบจนพื้น
อุโมงค์ก็เริ่มค่อยๆ	เปลี่ยนองศ�ขึ้นที่สูงและ
คว�มมืดก็ค่อยจ�งลง	 ต�มม�ด้วยแสงที่
ปล�ยอุโมงค์ที่รออยู่เบื้องหน้�	 เร�แอบสูด
ห�ยใจเข้�แบบเต็มปอดอีกครั้ง	 และเมื่อพ้น
ป�กอุโมงค์ออกม�	 หยุดรถและหันหลังไป
มองอย่�งชื่นชมถึงคว�มใหญ่โตที่หลงเหลือ
เป็นอนุสรณ์ของมนุษย์ง�นสมัยก่อนที่
ทุ่มเทแรงก�ยสติปัญญ�และเวล�เป็นปีๆ	
เพื่อบุกเบิกสำ�รวจทำ�เหมืองแร่แห่งนี้จน
สำ�เร็จเสร็จสิ้น	จวบจนต้องหยุดตัวลงเพร�ะ
สัญญ�สัมปท�นเหมืองกับรัฐบ�ลหมดลง
	 เร�ใช้ เวล�ในอุโมงค์ไปร่วมชั่วโมง	
ก่อนขับฝ่�ส�ยฝนสู่จุดหม�ยถัดไป	 ณ	 จุด
ชมวิวป้อมปี่	 ในพื้นที่อุทย�นแห่งช�ติ	 เข�
แหลม	 โดยขับต่อไปอีกเกือบ	 20	 กิโลเมตร	
ผ่�น	 เทศบาลนิคมสหกรณ์ ก่อนเข้�สู่ท�ง	
หลวงส�ย	 323	 เลี้ยวขว�มุ่งหน้�สู่อำ�เภอ

ทองผ�ภูมิ	 แวะเติมน้ำ�มันเชื้อเพลิง	 ที่พร่อง
ไปให้เต็มถังไว้ก่อน	 ก่อนเลี้ยวซ้�ยออกจ�ก
ปั้มเชลล์	 ถึงแยกทองผ�ภูมิเลี้ยวขว�ต�ม
ป้�ย	มุ่งหน้�อำ�เภอสังขละบุรี	มุ่งหน้�สู่	จุด
ชมวิวป้อมปี่ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา
แหลม อีกประม�ณ	40	กิโลเมตร
	 อ�ห�รเย็นมื้อนั้นตั้งโต๊ะเมื่ออ�ทิตย์
ลับขอบฟ้�ไปน�นแล้วร้�นอ�ห�รสวัสดิก�ร
ของหน่วยฯ	ป้อมปี่ปลูกสร้�งอย่�งเรียบง่�ย	
อยู่ริมเนินล�ดต่อทะเลส�บ	ระเบียงไม้กว้�ง
ขว�งยกพื้นสูงเปิดวิวโล่งตลอด	 ลมช�ยน้ำ�
พัดพ�คว�มเย็นสบ�ยเหนือทะเลส�บขึ้นม�	
กล่�วกันว่�ห�กม�นอนที่ป้อมปี่แล้วพล�ด
พระอ�ทิตย์ตกสวยๆ	ที่เป็น	Signature	ก็ไม่
ต้องเสียใจ	 เพร�ะบรรย�ก�ศริมน้ำ�ย�มเช้�
ก็สวยพิสุทธิ์สดชื่นไม่แพ้กัน	 ถ้�ขยันตื่นเช้�
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หน่อย	หรือชอบ	Morning	Walk	ที่นี่เหม�ะ
ม�กๆลองม�เดินเท้�เปล่�เหยียบยอดหญ้�	
สูดอ�ก�ศรสดีที่นี่สักครั้ง	 แล้วจะรู้ว่�ทำ�ไม	
ที่นี่จึงติดอันดับทำ�เนียบสถ�นที่ก�งเต้นท์	
Top	 Ten	 หนึ่งของประเทศไทย	 พวกเร�นั่ง
คุยกันถึงที่ม�ของชื่อ	 และคว�มหม�ยของ
สถ�นที่พัก	 จนได้คว�มจ�กเจ้�หน้�ที่ถึงที่
ม�ของคำ�ว่�ป้อมปี่นั้นม�จ�กภ�ษ�กระเหรี่
ยงคือ	“เปอปี่”	หม�ยถึงต้นอ้อ	ต่อม�ออก
เสียงเพี้ยนม�เป็นป้อมปี่	 เมื่อเข้�ใจ	กันแล้ว
ก็แยกย้�ยกันไปพักผ่อนหลังจ�กผจญภัย
กันม�ทั้งวัน	


