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               คํานํา

     เที�ยวเขื�อน ถ่ายรูป ดนูก ตกปลา นอนแพ

ใกลช้ดิธรรมชาต ิ  ใครโปรดปรานกจิกรรม

แบบนี�  ต้องตดิตามอา่น E-BOOK เล่มนี�นะคะ 

  เพราะผูเ้ขยีนจะพาคุณผูอ่้านทกุทา่นไป

เที�ยวเขื�อนเชี�ยวหลานหรอืเขื�อนรชัชประภา ที�

ตั�งอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาตเิขาสก จงัหวัด

สรุาษฎรธ์านีค่ะ

    เขื�อนเชี�ยวหลานไดร้บัการขนานนามวา่

เป�น “กุย้หลินเมืองไทย”     เพราะเต็มไปดว้ย

ธรรมชาตทิี�สวยงามมาก ทั�งป�าเขา ลําธาร

น�าตก นอกจากนั�นยงัมีภูเขาหินปนูยอด

แหลม และแนวหน้าผาที�สูงชนักลางสายน�าดู

แปลกตาอีกดว้ย 

   เอาเป�นวา่เพิ�มเขื�อนเชี�ยวหลานไวใ้น

โปรแกรมทวัรไ์ด้เลย รบัรองคุ้มค่าน่าจดจํา

อยา่งแน่นอนค่ะ



       จงัหวดัที�มพืี�นที�มากที�สุดของภาคใตค้งหนีไมพ้่น

จังหวัดสุราษฎรธ์านี อยูใ่นฝ�� งตะวนัออกของภาคใต ้ มี

สภาพภมิูประเทศที�หลากหลาย ทั�งที�ราบสงู ที�ราบ

ชายฝ�� ง     ภมิูประเทศแบบภูเขา     ครอบคลมุถงึบรเิวณ

อ่าวไทยทั�งที�เป�นทะเลและเป�นเกาะ 

  ยอ่มแสดงให้เห็นวา่จงัหวดัสรุาษฎรธ์านีเป�นจงัหวดั

หนึ�งที�มีสถานที�ทอ่งเที�ยวที�หลากหลาย โดยเฉพาะเกาะ

แก่งตา่ง ๆ ที�มมีากถึง 98 เกาะ เกาะขนาดใหญท่ี�รูจั้กกนั  

เชน่ เกาะสมยุ เกาะพะงนั เกาะเตา่ และหมูเ่กาะอา่งทอง

ส่วนสถานที�ทอ่งเที�ยวทางธรรมชาติ   ที�เป�นป�าเขา

ลําเนาไพรกไ็ม่แพ้ที�ใดๆ เชน่กัน 

         เขื�อนเชี�ยวหลาน หรอืเขื�อนรชัชประภา อยูใ่นเขต

อุทยานแห่งชาตเิขาสก ซึ�งมแีหลง่ทอ่งเที�ยวทาง

ธรรมชาตทิี�สวยงาม ไม่วา่จะเป�นป�าเขา ลําธาร น�าตก  

          เป�นอ่างเก็บน�าขนาดใหญท่ี�อยูใ่นความสนใจของ     

นักทอ่งเที�ยวหลายคน มีลกัษณะเป�นภูเขาหินปนูยอด

แหลม         มแีนวหน้าผาที�สูงชนักลางสายน�าของเขื�อน

เชี�ยวหลานบรรยากาศด ี       สวยงามแปลกตาจนไดร้บั

สมญานามวา่ กุย้หลนิเมอืงไทย



       ผูเ้ขยีนเริ�มต้นเดนิทางจากตวัเมอืง

สุราษฎรธ์านี ดว้ยระยะทาง 77 กโิลเมตร

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมงเศษ

บนทางหลวงหมายเลข 401 จากนั�นตัด

เข้าทางหลวงชนบทหมายเลข 3062 

     ขับตามเส้นทางไปเรื�อย ๆ จนถงึเขื�อน

รชัชประภา อยูท่ี�อําเภอบา้นตาขุน จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี สุดทางที�ทา่เรอืจะสังเกต

เห็นจดุบรกิารนักทอ่งเที�ยวกห็าที�จอดรถ

ได้เลยค่ะ นั�งรอสมาชกิจนครบ จากนั�น

นั�งเรอืต่อไปยงัแพโตนเตย ใชเ้วลาอยูท่ี�นี�

1 คืน แพคลองหยา อีก 1 คืน 



       การมาเขื�อนเชี�ยวหลานของผูเ้ขยีน

ในครั�งนี�มใิชเ่รื�องบงัเอิญ  แตเ่ป�นการ

เชื�อเชญิของรุน่พี� ที�อยูใ่นกลุม่ที�รกัการ

ถา่ยภาพดว้ยกนั 

    เป�นผูใ้หญใ่จดทีี�ดแูลเรื�องค่าใชจ้า่ย

ตา่งๆ ของการลอ่งแพในครั�งนี�  พวกเรา

รูสึ้กซาบซึ�งในน�าใจไมตรคีรั�งนี�มาก และ

พลาดไมไ่ดท้ี�จะตอ้งรบีควา้โอกาสแบกเป�

สะพายกล้อง ลอ่งลําน�า เก็บภาพสวยๆ

ดว้ยมอืของเราเอง 



       เขื�อนรชัชประภา หรอืที�หลายคนเรยีกกนัตดิปากวา่ เขื�อนเชี�ยว

หลาน มีพื�นที�กวา่ 100,000 ไรข่องอ่างเกบ็น�าเหนือเขื�อน มีภเูขาสลบั

ซบัซอ้นเรยีงรายอย่างสวยงาม ระดบัน�าลึกประมาณ 20 เมตรไป

จนถึงลึกกวา่ 100 เมตร 

      น�าใสจนมองเห็นเป�นสีเขยีวทั�วทั�งเขื�อน เสมือนวา่เป�นทะเลน�า

จดื เรอืกําลงัเคลื�อนตวัออกจากทา่ ความพลกุพลา่นของทา่เรอืกําลงั

จะกลายเป�นฉากหลงั เบื�องหน้ามีแต่ผนืน�า กบัทอ้งฟ�า และภเูขาที�

เขียวขจ ี เสียงพูดคุยเริ�มเงยีบลง เสียงเครื�องยนตข์องเรอืดงัชดัเจน

มากขึ�น เพราะแต่ละคน กําลังใชหั้วใจสัมผสัความงามที�อยูเ่บื�องหน้า

            เรอืเรง่เครื�องอยา่งเต็มที�เพื�อให้ถึงที�หมายในเวลาอนัรวดเรว็

เป�นความงดงามที�ไม่สามารถอธบิายได ้ แตล่ะคนตา่งยกกลอ้งขึ�น

ถ่ายรูปเพื�อเก็บความงามนั�นไวใ้นความทรงจําให้มากที�สดุ



       แพพักที�เห็นอยูไ่กลลิบ เริ�มชดัเจนขึ�น เรอืหางยาวที�เรง่เครื�อง

มาเต็มกําลงัก็เริ�มผอ่นแรง จนในที�สดุเรอืเขา้เทยีบทา่ ผูเ้ขียนรูสึ้กวา่

ตัวเองนั�นโยกเยก โคลงเคลงเมื�อก้าวขาลงมาจากเรอื แตแ่ลว้ความ

รูสึ้กนั�นกห็ายไป 

     เมื�อได้ยืนมองผนืน�าที�เป�นฉากหน้า และฉากหลงัที�โอบลอ้มไป

ด้วยภเูขา แมกไมน้านาพรรณที�ขึ�นปกคลมุหนาแน่น แพโตนเตยเป�น

ที�ตั�งของที�ทาํการหน่วยพิทกัษ์อุทยานเขาสกที� ขส.4 (คลองแปะ) ซึ�ง

เป�นที�พักในคืนแรกของเรา 

           แพโตนเตยหรอืแพคลองแปะ ตั�งอยูล่กึเข้าไปในบรเิวณ

คลองแปะทางด้านทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องเขื�อนเชี�ยวหลาน ที�พัก

ของแพโตนเตยเป�นกระทอ่มไม้ไผแ่บบดั�งเดมิ เรยีงตดิกนัเป�นหลงัๆ

มีทางเดนิเชื�อมถึงกันดา้นหน้า มีห้องน�ารวมแยกชายหญงิชดัเจนอยู่

ห่างไปทางดา้นหลังแพ แพพักที�ออกแบบมาไดอ้ย่างลงตวั เรยีบงา่ย

เข้ากับธรรมชาต ิ เต็มเป�� ยมไปดว้ยมนต์เสน่ห์แห่งแมกไม ้ และสายน�า

เรยีกได้ว่าอยูท่า่มกลางธรรมชาติที�เงยีบสงบจรงิๆ 

            ด้วยสภาพป�า เป�นป�าดงดบิที�สมบรูณ์มากทาํให้ที�นี� มีเหลา่

สัตวป์�านานาชนิดแวะเวยีนกันมาอวดโฉมแกผู่ม้าเยือน และที�พบเห็น

อยูบ่่อย เชน่ เก้งหมอ้ สมเสรจ็ แมวลายหินออ่น ถ้าโชคดอียูบ่า้งคง

ไดเ้ห็น



       ยงัพอมีเวลาระหวา่งรออาหารมื�อเยน็  ที�ทางอุทยานกําลงัจัด

เตรยีม อากาศที�บรสิทุธิ�ทาํให้ผูเ้ขยีนรูสึ้กวา่พลงัจากธรรมชาตกํิาลงั

เคลื�อนเข้าไปในรา่งกายดว้ยการสูดลมหายใจเข้าและออก เสียงดงั

ตูมอยูห่น้าแพพัก เพราะมีบางคนทนเสียงรอ้งเรยีกของหัวใจไมไ่หว

       น�าแผก่ระจายเป�นวงกวา้ง เสียงหัวเราะพดูคุยดงัแตพ่อประมาณ

เสมือนทกุคนจะรูว้า่เราต้องอยูใ่ห้เป�นส่วนหนึ�งของธรรมชาต ิ วง

สนทนายังคงดําเนินไปหลังจากอาหารมื�อเยน็ เสียงพดูคุยถงึความ

ประทบัใจของธรรมชาตทิี�นี�ลอยตามลมมาไมข่าดสาย

     เป�นค�าคืนที�น่าจดสําหรบัผูเ้ขียน อากาศเริ�มเย็นลงพรอ้มกบั

ความมืดที�คืบคลานเขา้มาอยา่งชา้ๆ เสียงสัตวป์�านานาชนิดคือ

บทเพลงขับกล่อมของเราในคืนนี�  ดาวประดบัฟ�าส่องแสงระยิบระยับ

จะมีอะไรไหมที�กวา้งกวา่ฟ�าในยามนี�  วรรคหนึ�งของบทเพลง ที�คุณ

ศักดิ�สิร ิ มีสมสืบ เคยเขียนไวว้า่ “ฟ�าบอกเรา กี�ครั�ง กี�หน ว่าใจคน

ควรกว้างใหญดั่�งใจฟ�า” ชา่งลกึซึ�ง กนิใจ



       ยามเชา้ที�สดชื�น ไม่มีอะไรสําคัญไปว่า การไดล้อ่งเรอืเพื�อเกบ็

ภาพสวยๆ ยามเชา้ เรอืหางยาวเคลื�อนตวัไปอยา่งชา้ๆ และหยดุเป�น

บางชว่งเพื�อให้พวกเราไดเ้ก็บความงามผา่นชอ่งสี�เหลี�ยมเลก็ๆ ที�

เรยีกวา่กล้องถ่ายรูป หลงัอาหารเชา้เราจะนั�งเรอืเข้าคลองหยา หรอื

เรยีกอีกชื�อวา่คลองแสง หลายคนใจจดจอ่อยูก่บัชื�อนี�  จนผูเ้ขยีนรูสึ้ก

ได้ถึงความไมธ่รรมดา

          คลองหยาหรอืคลองแสง เรยีกอยา่งเป�นทางการวา่ เขตรกัษา

พันธุสั์ตว์ป�าคลองแสง เป�นแพพักกลางน�าที�อยูล่กึสดุของอา่งเกบ็น�า

เลยก็กวา่ได้ แวดลอ้มไปดว้ยป�าดงดบิ และสัตวป์�านานาชนิดส่งเสียง

รอ้งตลอดทั�งวนั จากการที�ไดพ้ดูคุยกบัเจา้หน้าที�ไดค้วามว่า คลอง

แสงเป�นที�นิยมของนักทอ่งเที�ยวทั�งชาวไทยและชาวตา่งชาต ิ เป�น

สวรรค์ของนักตกปลา โดยแต่ละป�จะมีนักตกปลามาประลองฝ�มอืกนั

มิใชน้่อย คลองแสงเป�นเขตห้ามจบัสัตวน์�าเพื�อการประมง แตถ้่าการ

ตกปลาเป�นกีฬาสามารถทาํได ้ เพราะมปีลาชกุชมุหลายชนิด ทั�งปลา

เล็กปลาใหญ่ 



       ไม่นานเรอืหางยาวเขา้มาจอดเทยีบทา่หน้าแพพักคลองแสง แพ

ที�อยูก่ลางน�าไมไ่ดห้รูหราเหมอืนแพที�อยูด่า้นนอก เจา้หน้าที�เดนิ

ออกมาตอ้นรบัด้วยใบหน้ายิ�มแยม้แจม่ใส เสียงนกนานาชนิดรอ้ง

ก้องกังวานไปทั�วผนืป�า หลังจากเกบ็ของเขา้ที�พัก เราลงเรอืเพื�อออก

เก็บภาพความประทบัใจ ถา้โชคดคีงไดเ้ห็นฝงูกระทงิออกมากนิหญา้

เหมือนกับที�ใครหลายๆ คนไดเ้ห็น ต้นไม้ยืนตน้ตายในน�า เกดิจาก

น�าในเขื�อนมปีรมิาณน้อยลง ดคูลา้ยกบัเป�นสสุานตน้ไมเ้รยีงรายให้

เห็นอยูเ่บื�องหน้า ความอุดมสมบรูณ์ของป�าในเขตรกัษาพันธุสั์ตวป์�า

คลองแสงเคยเป�นเสมอืนบา้น ที�สงบสุขของสัตวป์�ามากมายหลาย

ชนิดก่อนการสรา้งเขื�อนรชัชประภา 

       ทา่มกลางสายหมอกแห่งรุง่อรุณ สัตว์ป�านานาชนิดตา่งกส่็ง

เสียงรอ้งทกัทายกนัไปทั�วทั�งป�า บง่บอกถงึการเริ�มตน้วนัใหมข่อง

สรรพชวิีต อุทยานแห่งชาติเขาสก กลายเป�นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�ใครก็

อยากมาสัมผสั งดงามจนไดร้บัสมญานามว่า กุย้หลนิเมอืงไทย แต่

ใครจะรูบ้า้งวา่ยอดเขาที�เห็นโผล่พ้นน�ามานั�น คือผนืป�าดงดบินับ

แสนไรท่ี�จมอยูใ่ต้น�าลกึกวา่ 100 เมตร สายน�าในคลองแสงที�เคย

ไหลไปตามธรรมชาติถูกป�ดกั�นอยา่งถาวร ระดบัสูงขึ�นอย่างรวดเรว็

จนป�าผนืใหญจ่มหายไปอยูใ่ต้น�า สัตวป์�าลม้ตายเป�นจํานวนมาก ซึ�งมี

สัตวช์นิดที�หายากและสัตวท์ี�กําลงัจะสญูพันธุร์วมอยูด่ว้ย



      อุทยานแห่งชาตเิขาสก คือขุมพลงัแห่งความ

งามของธรรมชาต ิที�หลายคนไม่ควรพลาด ความ

งดงามเหนือเขื�อน ยงัคงอยูท่ี�เดมิ เพื�อรอคอยผูม้า

เยี�ยมเยยีน 

     สายลมพัดโชยมาพรอ้มกบักลิ�นหอมออ่นๆ

ของแมกไม ้ เสียงนกรอ้ง ดงัก้องทั�วทั�งผนืป�า ถงึ

คราที�ต้องเดนิทางกลับ   ยงัคงเป�นความทรงจํา

มิรูลื้มสําหรบัผูเ้ขยีนและเพื�อนรว่มเดนิทาง

ออกแบบปก : จุรีพร ชาติเสรี 


