
360 องศา : ซับลังกา..ปาสมบูรณผืนสุดทายของลพบุร ี
 
 
เมื่อเขาหนาฝนครั้งใด การผจญภัยที่นาตื่นเตนก็มักจะเริ่มขึ้นดวยเสมอ ครั้งน้ีก็เหมือนกัน 

แตการผจญภัยในครั้งน้ีเปนการเดินหนาขึ้นสูที่สูงเพื่อ
สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติ ซึ่งเปนธรรมชาติ
ที่สมบูรณแบบ มีทั้งยอดเขา นํ้าตก ถ้ํา และพรรณไม
ที่สวยงาม ซึ่งสถานที่ที่วาน้ีคือ เขตรักษาพันธุสัตวปา
ซับลังกา อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุร ี
 
ยอนไปในอดีตปาซับลังกาแหงน้ี มีเน้ือที่ประมาณ 
248,987 ไร เปนปาตนนํ้าลําธารของ อําเภอลําสนธิ 
ซึ่งถือไดวาเปนปาใหญผืนสุดทายของจังหวัดลพบุรี 
ที่มีสภาพปาที่คอนขางอุดมสมบูรณ มีแหลงนํ้า และ
สัตวปาอยูหลายชนิด เชนเลียงผา และหมี แตไดถูก
ราษฎรบุกรุกเขาครอบครองพื้นที่เปนของตัวเอง 
รวมทั้งยังมีการลักลอบตัดไม เพื่อแปรรูปสงตอใหกับ
พอคาไม การลาสัตวปา และการเก็บของปาเพื่อ
การคาเปนจํานวนมาก ทําใหปาซับลังกาแหงน้ีเสื่อม

โทรมลงอยางรวดเร็ว จนเม่ือป พ.ศ. 2528 กรมปาไมจึงไดมีการอพยพราษฎรออกนอก
พื้นที่ โดยไดจัดใหราษฎรเหลาน้ันเขาไปอยูที่หมูบานปาไมซับลังกา และจัดสรรที่ดินให
ราษฎรเปนที่ทํากินอีกครอบครัวละ 14 ไร ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหปาซับ
ลังกา เปนเขตรักษาพันธุสัตวปา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2529 ปจจุบันเหลือพื้นที่อยูเพียง 
96,875 ไร 
 
 
จุดเดนของซับลังกาคือ ผืนปาที่มีความเปนธรรมชาติอยางสมบูรณ อากาศที่บริสุทธิ์ และ
การเดินศึกษาแหลงศึกษาทางธรรมชาติหลากหลายเสนทางเชน เสนทางศึกษา
ธรรมชาติหวยพริก-นํ้าตกผาผึ้ง, หวยประดู-ถ้ําพระนอก-ถ้ําสมยุกุย, จุดชมวิวถ้ําผากลาง, 
จุดชมวิวผาน้ํายอย และปาดอกกระเจียวใหญ พันธุบัวช้ัน 
 
เสนทางที่เราจะเดินทางในวันน้ีเพื่อเปนการ
เรียกนํ้ายอยใหกับผูที่รักการเดินปาเปนชีวิต
จิตใจก็คือ จุดชมวิวถ้ําผากลาง และเสนทาง
ศึกษาธรรมชาติหวยพริก – นํ้าตกผาผึ้ง 
 
จุดแรกที่เราจะไปคือ จุดชมวิวผาเขากลาง ที่
อยูหางจากที่ทําการเขตฯ ประมาณ 4 
กิโลเมตร จะขึ้นไปที่ผาเขากลางไดก็ตอง
อาศัยรถที่มีแรงขับเคล่ือนมากหนอย เชน
รถโฟววีล หรือรถกระบะ เพราะทางที่ขึ้นไป
ที่ผาเขากลางนั้นคอนขางที่จะสูงชัน จุดชม
วิวผาเขากลางแหงน้ีสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนสภาพปาไดโดยรอบ และยังสามารถ
มองเห็นที่ทําการเขตฯที่อยูในหุบเขาที่ต่ําลงมา ซึ่งถาเรามองไปเบื้องหนา เราจะ
มองเห็นเทือกเขาพังเหยและดานซายก็จะขนาบดวยเทือกเขารวก ชวงที่จะเห็นความ 

 



เปลี่ยนแปลงของปาบริเวณเทือกเขาพังเหยไดมากที่สุดก็คงเปนชวงประมาณเดือน
พฤศจิกายน ซึ่งเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของปาอยางเดนชัด ทั้งปาเต็งรัง ปาไผ ปา
เบญจพรรณ และปาดิบแลง 
 
อีกจุดชมวิวอีกที่หน่ึงบริเวณผาเขากลางแหงน้ีจะอยูทางดานตรงขามกับจุดชมวิวผาเขา
กลาง ซึ่งจุดที่สองนี้เราจะสามารถมองเห็นผาแมแกว ซึ่งจะเปนที่อยูอาศัยของหมี และ
เลียงผา สัตวสงวนที่เหลืออยูไมมากแลว และนอกจากนั้นที่ผาแมแกวยังมีหินงอก หิน
ยอยที่สวยงามหลายจุด และโสมกระดุมทอง โสมพันธุปที่กอนหนาน้ีชาวบานนิยมเขามา
เก็บไปขาย และนําไปใชรับประทานเพื่อเปนยาบํารุงกําลัง 

 

 

 

  
 

 

จากจุดชมวิวผาเขากลาง เราจะน่ังรถลงไปที่เสนทางศึกษาธรรมชาติหวยพริก บางชวง
ของเสนทางที่มุงหนาลงมายังหวยพรกิ เราจะเห็นฝูงผีเสื้อจํานวนมากที่ออกมาทาน
นํ้าหวานจากดอกไม และเกลือในบริเวณที่เปนดินเค็ม ซึ่งเมื่อรถวิ่งผาน ฝูงผีเสื้อนับรอย
ตัวก็จะบินทะยานขึ้นสูทองฟา อวดโฉมใหกับผูมาเยือน และเสมือนหนึ่งเปนการตอนรับ
อาคันตุกะจากตางแดน นอกจากฝูงผีเสื้อแลวเราจะเห็นรอยเทา และรอยหญาที่ถูก
เหยียบใหราบเปนหนากองของฝูงชางที่ออกมาหาอาหาร 
 
กอนที่จะถึงหวยพริก เราก็แวะชมดอกกระเจียวบริเวณขางทางสักหนอย เพราะดอก
กระเจียวที่น่ีตางจากดอกกระเจียวที่ทุงดอกกระเจียว จังหวัดชัยภูมิ เพราะดอกกระเจียว
ที่น่ีเปนดอกกระเจียวพันธุบัวช้ัน ซึ่งลักษณะของดอกจะมีความยาวประมาณ 1 ฟุต ซึ่ง
ยาวกวาดอกกระเจียวพันธุบัวสวรรคของชัยภูมิอยูมากทีเดียว แตที่น่ีอาจจะมีดอก
กระเจียวใหดูนอยกวามาก แตขอการนัตีวาทุกดอกสวยไมแพที่ทุงดอกกระเจียวเลย 
 
หลังจากชื่นชมความงามของดอกกระเจียวกันพอหอมปากหอมคอแลว เราก็มุงหนาสู
หวยพริก ซึ่งถาใครจะไปเดินศึกษาธรรมชาติอยางเดียว โดยท่ีไมไปจุดชมวิวผาเขา
กลางก็สามารถนํารถขึ้นไดสบาย ไมจําเปนตองเปนรถกระบะ หรือโฟววีล เพราะเสนทาง
ไมสูงชันนัก 
 
 
สําหรับเสนทางศึกษาธรรมชาติหวยพริก – นํ้าตกผาผึ้ง เหมาะ
สําหรับการเดินปา เพื่อศึกษาธรรมชาติในเชิงนิเวศ มีระยะทาง
ไป-กลับ ประมาณ 3,200 เมตร ใชเวลาในการเดินทางอยาง
นอย 3 ช่ัวโมง ฟงดูแลวเด็กๆ แค 3 ช่ัวโมงเล็กนอย 
 
เมื่อเริ่มเดินทางเขาสูเสนทางศึกษาธรรมชาติก็จะตองมีกฎ
สําหรับการเดินปาเล็กนอย เพื่อความปลอดภัยของผูรวม
เดินทาง มีอยูไมมาก เพยีง 4 ขอเทาน้ัน ขอแรกคือ หามออก
นอกเสนทาง จะตองเดินตามผูนําตลอด เพราะจะมีตัวสังที่มี



ลักษณะคลายแตน อาศัยอยูใตใบไม ซึ่งคนที่ไมคุนเคยเสนทางอาจจะไปเตะเอารังของ
มัน และเจาสังมันอาจจะทํารายเราก็ได ขอตอมากค็ือ ขยะทุกชนิด เราจะตองเก็บออกมา
ทิ้งดานนอก ไมทิ้งไวในปาเด็ดขาด ไมวาจะเปนขยะที่สามารถยอยสลายไดตาม
ธรรมชาติ อยางกระดาษทิชชูก็ตาม ขอถัดมาคือ เราจะไมเก็บอะไรที่เปนของปาออกมา 
นอกจากความประทับใจและภาพถายเทาน้ัน และสุดทายก็หามสงเสียงดัง เพราะอาจจะ

มีสัตวปาที่อาศัยอยูในบริเวณน้ัน ซึ่งเสียงของพวกเรา
อาจจะทําใหมันตกใจก็ได 
 
เมื่อพรอมแลวก็เริ่มเดินทางกันเลย เมื่อเดินเขาไปใน
เสนทางศึกษาธรรมชาติ เราจะเห็นความอุดมสมบูรณ
ของปาดิบแลง ซึ่งผสมกับปาผลัดใบและปาไมผลัดใบ 
อากาศที่เย็นสบาย ไมรอน เพราะมีรมเงาของตนไมปก
คลุมไปทั่ว และยังมีนํ้าตกที่ใส และเย็นจับใจ อีกทั้ง
เสียงเรไรที่รองประสานเสียงคอยตอนรับพวกเรา 
 
ในเสนทางศึกษาธรรมชาติน้ีเราจะไดเห็นตนพระเจา 5 
พระองค ซึ่งถือวาเปนจุดเดนของปาซับลังกาแหงน้ี 
เหตุที่เรียกวาตนพระเจา 5 พระองคก็เพราะวา เมล็ด
ของมันหลังจากที่ขูดเอาเยื่อไมออกแลว ก็จะเห็นวามี
ลักษณะคลายกับพระปดตา 5 องค ซึ่งกวาจะแหงเปน

เมล็ดพระเจา 5 พระองคใหเราเห็นน้ันยากมาก เพราะวาเมล็ดของมันเปนอาหารจาน
โปรดของเหลากระรอก และกระแต ตนพระเจา 5 พระองคน้ีเหลืออยูไมมากนัก แตที่ปา
ซับลังกา ยังพบไดอยูหลายตนทีเดียว 
 
หลังจากตนพระเจา 5 พระองค เดินมาไมไกลนัก เราจะเจอน้ําตกผาผึ้ง แตวาเปนสวน
ปลายของน้ําตกเทาน้ัน เพราะตนนํ้าของน้ําตกเราตองเดินไปอีกหลายกิโลเมตรทีเดียว 
นํ้าตกผาผึ้งเปนนํ้าตกขนาดกลาง เกิดจากหวยเล็กๆ และแหลงนํ้าที่เกิดจากรากไมในปา

ดงดิบบนเทือกเขารวกไหลมารวมกัน จะมีนํ้าไหล
อยางนี้ตลอดป แตหนาแลงอาจจะมีนํ้าขาดชวงไป
บาง เพราะปาตนนํ้าบนเทือกเขามีขนาดเล็ก 
 
 
สวนปาไผที่น่ีก็จะเปนปาไผปลองหาง สาเหตุที่
เรียกวาไผปลองหางก็เพราะวา ปลองของไมๆไผจะ
มีความยาวของแตละปลอง ประมาณ 1 เมตร ซึ่งถือ
วายาวมาก เมื่อเทียบกับไผธรรมดา ถัดมาก็จะเปน
ตนไทร ซึ่งมีฉายานามวา “นักบุญแหงปา นักฆา
เลือดเย็น” เหตุที่เรียกเชนน้ีก็เพราะวา ตนไทรจะ
เปนตนไมใหอาหารแกเหลาบรรดานกตัวนอย และ
เปนแหลงอาหารใหกับตนไมตนอื่น แตตนไทรมักจะ
มีตนแม ที่มันจะสามารถโอบรัด เพื่อเปนที่ยึดจนโต 
และมันก็จะโอบรัดตนแมน้ีไปเรื่อยๆจนตนแมตาย 
แตกวาจะตายก็ตองใชเวลาหลาย 10 ปทีเดียว 
 
หลังจากนั้นเราก็จะปนขึ้นสูถ้ําผาผึ้ง ซึ่งหนทาง

อาจจะลําบากสักหนอย เพราะตองปนขึ้นสูที่สูง แตก็สูงไมมากเทาไรนัก แตก็ไมสบาย
เทาไรนักสําหรับผูที่กลัวความสูง ซึ่งก็มีหลักอยูเล็กนอยวา “อยาหันไปมองดานหลัง
เด็ดขาด” 



 
 
เมื่อขึ้นสูถ้ําผาผึ้งไดแลว เราก็จะเห็นวาภายในถ้ําแหงน้ีจะมีหินงอก หินยอยอยูหลายจุด
ดวยกัน บางจุดก็จะมีบางสวนที่เปนหินที่ตาย แตบางสวนก็ยังสามารถงอกและยอยไดอีก 
สวนที่เปนหินตายนั้น ก็เพราะวาบางครั้งเกิดจากการสัมผัสของมนุษย ภายในถ้ําแหงน้ี
นอกจากหินงอก หินยอยที่สวยงามแลว เรายังสามารถเห็นถึงความโลภของมนุษยดวย 
น่ันก็คือ ลอยตัดหินยอยขนาดใหญ ซึ่งจะเห็นลอยตัดอยางชัดเจน ซึ่งก็เปนฝมือของ
ชาวบานที่ไดรับการวาจางมาจากนายหนา ในการหาหินสวยๆ ไปประดับบานนั่นเอง  
 
หลังจากนั้นเราก็จะปนขึ้นสูยอดเขาจันทรผา ซึ่งบนยอดเขานั้น เราจะไดเห็นกลวยไม
รองเทานารีเหลืองปราจีน ซึ่งเปนกลวยไมที่พบไดสวนมากทางภาคเหนือ และภาค
อีสาน แตที่เขาจันทนผาแหงน้ีมีใหเราไดเห็น นอกจากกลวยไมรองเทานารีเหลือง
ปราจีนแลว เรายังไดเห็นตนล้ินมังกรซึ่งเปนอีกหนึ่งตนไมที่หายากอีกดวย 
 
แตการปนยอดเขาจันทนผาแหงน้ีทุกคนจะตองสวมรองเทา เพราะวาสวนที่เราจะเหยียบ
เพื่อดันตัวของเราขึ้นสูยอดเขานั้น จะมีลักษณะทีเ่ปนหินแหลม ซึ่งถาไมสวมรองเทาจะ
เจ็บมากทีเดียว และการปนขึ้นสูยอดเขาจันทรผา ก็ตองใชความระมัดระวังมากทีเดียว 
เพราะตนไมบางตน มีแกนกลางที่ไมแข็งแรง ซึ่งเรา
ไมสามารถทีจ่ะยึดหรือถวงน้ําหนักตัวลงไปไดมาก
นัก ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายไดถาไมระวัง 
 
จากยอดเขาเราก็จะปนลงอีกทางหนึ่งซึ่งเปนทางลง
ที่คอนขางลาดชัน แตทางเขตรักษาพันธุสัตวปาได
ทําราวเหล็กไวใหจับเพื่อยึดตัวเอง ปองกันการลื่นลง
สูดานลาง ซึ่งหลักการปนลงก็มีอยูอยางงายๆคือ 
อยาลงในแนวดิ่ง ใหเราตะแคงตัวเอง ลงทาง
ดานขาง แลวจับราวใหมั่น เทาน้ีก็จะปลอดภัย  
 
เมื่อลงมาถึงยังพื้นราบ และเดินออกจากปามาได
แลว จะเห็นไดวาอากาศนั้นจะตางจากตอนที่อยูดาน
ในปา เพราะขางในจะมีอุณหภูมิต่ํากําลังดี แตเมื่อ
เดินออกมาดานนอก กลับรูสึกรอนขึ้นทันทีทันใด 
 
 
การผจญภัยครั้งน้ีนอกจากจะทําใหเรารูจักคุณของปาแลว อีกอยางที่เราไดคือ การ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะเสนทางแตละเสนทางคอนขางที่จะลําบาก แตวาเมื่อเรา
ชวยกันดัน ผลัดกันจูง เราก็สามารถเดินขึ้นสูจุดหมายที่แสนยากลําบากไดอยางไมยาก
นัก 
 
เตรียมตัวกอนเดินทาง 
 
การเดินทางในเสนทางศึกษาธรรมชาติน้ันจะตองมีการเดินลุยนํ้าบาง ขึ้นเขาบาง ซึ่งเรา
ก็ควรที่จะสวมรองเทาที่สามารถเปยกนํ้าได และสวมรองเทาที่มีดอกยาง เพื่อกันล่ืน 
นอกจากรองเทาแลว การสวมเสื้อผาก็เปนสิ่งที่จําเปนเชนกัน เพราะวาเราไมควรที่จะใส
กางเกงยีนสที่คอนขางฟต เพราะเวลาที่เราปนเขา เราจะไมสามารถกาวขาได ควรใส
กางเกงที่มีความยืดหยุน หรือกางเกงผาจะดีกวา และไมควรที่จะใสนํ้าหอม เพราะจะมี
เจาตัวมิ้ม ที่ชอบกลิ่นนํ้าหอมเปนชีวิตจิตใจ เขามาตอมเรา  
 



ในเรื่องของนํ้าดื่ม เวลาที่เราเดินทาง อยาทานน้ําเยอะเกินครั้งละ 2 อึก เพราะวา
นอกจากจะทําใหเราปวดปสสาวะแลว ยังทําใหเราจุกเวลาที่เราปนเขาดวย 
 
คูมือการเดินทาง 
 
จากกรุงเทพฯ ใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผานจังหวัดสระบุร ีถึงสาม
แยกพุแค ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 21 สระบุรี – ชัย
บาดาล ระยะทาง 70 กิโลเมตร ถึงสามแยกหอนาฬิกาลํานารายณ เดินทางตออีก
ประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงสี่แยกตลาดลํานารายณ เล้ียวซาย ใชทางหลวงหมายเลข 205 
ชัยบาดาล – ลําสนธิ ระยะทาง 30 กิโลเมตร กอนถึงที่วาการอําเภอลําสนธิประมาณ 
300 เมตร เขาถนนลําสนธิ – บานวังเช่ือม เดินทางอีกประมาณ 37 กิโลเมตรก็จะถึงที่ทํา
การเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 0-3645-1936 
 
“ปา คือธรรมชาติ ถาเราเก็บของปาออกมา ก็เทากับวา เราไดทําลายความเปนธรรมชาติ
ของปาแลว” 
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