


ลิขสิทธิ์  : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

จัดทำโดย  : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

คณะที่ปรึกษา  :  วีระศักดิ์ โควสุรัตน์  : ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  เพ็ญสุดา ไพรอร่าม  : รองผู้ว่าการด้านบริหาร 

    รักษาการแทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

  ภราเดช พยัฆวิเชียร : ที่ปรึกษา ระดับ 11 

  สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์  : รองผู้ว่าการด้านตลาดต่างประเทศ 

  สุรพล เศวตเศรนี  : รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน 

  จุฑาพร เริงรณอาษา  : รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด  

  อักกพล พฤกษะวัน  : รองผู้ว่าการด้านสินค้าการท่องเที่ยว 

  วันเสด็จ ถาวรสุข  : รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  

  อุดม เมธาธำรงค์ศิริ  : ที่ปรึกษา ระดับ 10

  พงศธร เกษสำลี  : ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด  

  พัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ  : ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ข้อมูลและภาพ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  อนุสาร อ.ส.ท. 

  บริษัท บางกอก ไรท์เทอร์ จำกัด

  บริษัท โฟโต้สแควร์ แอนด์ กราฟฟิค จำกัด สุรจิต จามรมาน และทีมงาน 

ขอขอบคุณผู้ร่วมสนันสนุน : 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

  บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

    

“...คุณเคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้บ้างไหม...

เมื่อถึงเวลาที่เหล่าผีเสื้อนับแสนตัวเริ่มขยับปีกพร้อมกัน

เมื่อนั้นก็ถึงเวลาที่ป่าทั้งผืน...เริ่มตื่นจากกการหลับใหล

ทุ่งดอกไม้เริ่มบานล้อกับสายฝนพรำ กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา

ป่าบางแห่งถูกแต่งแต้มด้วยดอกไม้น้ำที่บานสะพรั่งงดงามดั่งป่าหิมพานต์

คุณอาจจะแปลกใจมากขึ้น...ถ้ารู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้ ไม่ได้เป็นเรื่องราวในจินตนาการ

หากแต่มีอยู่จริงในดินแดนแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า เมืองไทย...”

                                   เปรียบเสมือนคู่มือนำทาง

ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดทำขึ้น เพื่อจะพาคนไทย

ไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของแหล่งท่องเที่ยวทั่วเมืองไทย

ซึ่งถูกคัดสรรมาแล้วว่า น่าดูที่สุด สวยที่สุด ในแต่ละเดือน

รวมทั้งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทั้งตอนกลางวัน และยามค่ำคืน

และทั้งหมดนี้...สามารถสัมผัสได้จริง ถ้าไปให้ถูกที่ ถูกเวลา

พร้อมที่จะออกเดินทาง

เพื่อไปสัมผัสปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ที่แสนจะมหัศจรรย์เหล่านี้หรือยัง...
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ท่องเท่ียวท่ัวไทย...ด้วยใจรักษ์
 จะออกไปเที่ยวกันสักทีเตรียมตัวกันให้ดีก่อน นอกจากสัมภาระส่วนตัว และเพื่อนร่วมเดินทาง 
แล้ว สิ่งของที่จำเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้เตรียมเพื่อนำติดตัวไปเที่ยวด้วย คือ เตรียมความเข้าใจเบื้องต้น... 
ถึงการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง ถูกวิธี สำหรับการเที่ยวในรูปแบบต่างๆ

เที่ยวธรรมชาติและอุทยาน เข้าใจสถานท่ี เท่ียวอย่างเคารพกติกาของธรรรมชาติ ไม่ทำร้ายธรรมชาติ 
ปฏิบัติตามกฏระเบียบของอุทยานและเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

เที่ยวทุ่งดอกไม้ อย่าจับ อย่าเด็ด อย่าดึง เดินชมดอกไม้ในทางที่กำหนดเท่านั้น
เที่ยวดูนก ชมผีเสื้อ ควรใส่เสื้อผ้าที่มีสีกลมกลืนกับธรรมชาติ เช่น เขียว น้ำตาล เลี่ยงการ 

ใส่เสื้อผ้าสีสด อย่าง ฟ้า แดง เหลือง เพราะอาจทำให้ผีเสื้อตกใจ อย่า 
ทำเสียงดัง ไม่ทำกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการรบกวนการดำรงชีวิตของนก 

เที่ยวทะเลใส - ใต้น้ำสวย รักษาความสะอาด ไม่เหยียบย่ำปะการัง ไม่จับสัตว์ทะเลมาเป็นสมบัติ
 ส่วนตัว
เที่ยวโบราณสถานล้ำค่า ไม่ขีด ไม่เขียน เคารพสถานที่ แต่งกายให้สุภาพ สำรวมกิริยาทั้งกาย 
 วาจา และใจ

 ถ้าอยากสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของแหล่งท่องเท่ียวท่ัวเมืองไทย ท่ีน่าดูท่ีสุด สวยท่ีสุดในแต่ละเดือน 
รวมทั้งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทั้งตอนกลางวัน และยามค่ำคืน ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ก็ต้องช่วยกัน 
รักษา คงความสวยงามของธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเอาไว้ และช่วยกัน...เก็บเมืองไทยให้สวยงาม
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ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: 
07.00 - 09.00 น. ของทุกวัน

ฤดูกาลที่ดีที่สุด: 
ปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม

จุดชมวิวที่ดีที่สุด:	
ดอยสันป่าเกี๊ยะ	ดอยอินทนนท์	
ดอยขุนแม่ยะ	และดอยอ่างขาง

เส้นทางการเดินทาง จาก จ.เชียงใหม่ ใช้ 
ทางหลวงหมายเลข 1004 ไปดอยขนุชา่งเคีย่น 
ทางหลวงหมายเลข 1095 จาก อ.แม่แตง ไป 
ดอยขุนแม่ยะ ทางหลวงหมายเลข 107 และ 
1249 ไปดอยอ่างขาง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานเชียงใหม่
โทร. 053 248 604, 053 248 607

ความงามของดอกนางพญาเสือโคร่ง (Prunus cerasoides)  

อยู่ที่ยามเมื่อต้นทิ้งใบแล้วพากันออกดอกสะพรั่งเป็นสีชมพ ู

สวยสดใสคล้ายกับดอกซากุระของญี่ปุ่น มักชอบขึ้นอยู่ 

ตามพื้นที่ภูเขาสูงในภาคเหนือ มีแหล่งที่สำคัญไปดูได้อยู่ 

หลายแห่ง เช่น ดอยสันป่าเกี๊ยะ ดอยอินทนนท์ ดอยขุน

แมย่ะ และดอยอา่งขาง จงัหวดัเชยีงใหม ่หนาวนีไ้มต่อ้งไปไกล 

ถึงไหน พลาดไม่ได้ต้องไปให้เห็นกับตาว่าซากุระเมืองไทยมี

จริงที่เชียงใหม่

ฤดูหนาวดอกนางพ¬ญาเสือโคร่ง 
จะบานสะพรั่งทั้งขุนเขา ฤดูโรแมนติกนี้ 

หน่ึงปีมีหนเดียว สวยสุดอยู่ท่ีจังหวัดเชียงใหม่

มกราคม
สุดยอดเส้นทาง 
ชมนางพ¬ญาเสือโคร่ง
จ.เชียงใหม่
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มกราคม
บึงสวรรค์ของนกน้ำนับแสนตัว บึงบอระเพ็ด
จ.นครสวรรค์

ฤดูหนาวราวเดือนมกราคม บึงบอระเพ็ด คือ
แหล่งดูนกท่ีดีท่ีสุด ด้วยนกน้ำจำนวนมากจะ 

มาอาศัยอยู่เป็นบึงน้ำบึงสวรรค์แห่งสรรพชีวิต

ไป จ.กำแพงเพชร

ไป จ.ชัยนาท

     ไป อ.ทาตะโก

ไป จ.พิษณุโลก

นครสวรรค

อ.โกรกพระ

อ.ชุมแสง

วัดจอมคีรี
นาคพรต

1

1
3005 3004

225
117

อุทยานนกน้ำ
บึงบอระเพ็ด

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:	 ช่วงเวลาเช้าราว	07.00	-	09.00	น.	
	 และเวลาเย็นยามพระอาทิตย์ตกดิน
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:	 เดือนมกราคม
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:	 จุดชมวิวที่ดีที่สุดกลางบึงบอระเพ็ด
	 ที่รวมฝูงนกเป็ดน้ำนานาชนิด

ฤดูกาลเป็นตัวกำหนดให้นกเหล่านี้รู้เองว่า เมื่อถึงวันเวลา
ฤดูหนาวมาเยือนยังซีกโลกเหนือ อาหารที่จำกัดกับ 
อากาศหนาวเย็น ทำให้นกนับแสนนับล้านตัวต้องอพยพ 
มุ่งหน้าลงใต้ไปยังแหล่งต่างๆ ที่พวกมันเคยไป ปริศนา 
คือว่า พวกมันจดจำเส้นทางบินกลับมายังที่ เก่านั้นได้ 
อย่างไร ไม่เคยพลาด และนอกจากจะเป็นแหล่งชีวิต 
ดังกล่าว บึงบอระเพ็ดยังงดงามด้วยทะเลบัวสีชมพูบาน 
สะพรั่งก่อนเก้าโมงเช้าของทุกวัน ซึ่งคุณจะไม่เคยพบเห็นได ้
จากที่อื่นที่สวยงามเท่านี้

เส้นทางการเดินทาง จาก จ.นครสวรรค ์
ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ต่อด้วย
ทางหลวงหมายเลข 3004 มุ่งไปทาง 
อ.ท่าตะโก ระยะทาง 20 กิโลเมตร 
แล้วมีทางแยกซ้ายเข้าสู่อุทยานนกน้ำ
บึงบอระเพ็ดอีก 4 กิโลเมตร 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานอุทัยธานี
โทร. 056 514 982
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อ.เฉลิมพระเกียรติดอยภูแวอ.ทุงชาง

อ.เชียงกลาง

อ.บอเกลืออ.ปว

อ.สันติสุข

น้ำตก
ศิลาเพชร

อุทยานแหงชาติ
ดอยภูคา

1080

1081

1256
ชมพูภูคา

เส้นทางการเดินทาง จาก จ.น่าน ใช้ทาง 
หลวงหมายเลข 1080 ถึง อ.ปัว ต่อด้วยทาง 
หลวงหมายเลข 1256 สู่อุทยานแห่งชาต ิ
ดอยภูคา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานแพร่
โทร. 054 521 118-9, 054 521 127

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: ช่วงเวลาเช้า
ฤดูกาลที่ดีที่สุด: เดือนกุมภาพันธ์
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:	 จุดชมที่อุทยานฯ	จัดทำไว้โดยเฉพาะ

ชมพูภูคา (Bretschneidera sinensis) พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อว่า  
หายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบในมณฑลยูนนาน 
ของจีน ก่อนจะสูญพันธ์ุไป และมีการค้นพบอีกครั้งในประเทศ 
ไทยทีด่อยภคูา จงัหวดันา่น พนัธุไ์มช้นดินีจ้งึ หลงเหลอือยูใ่น 
โลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทย ในรอบหนึ่งปี      
ชมพู ภู ค านี้ จ ะออกดอกสี ชมพู เ ป็ นช่ อสวย  สด ใส  
เฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นเดือน 
เดียวที่ดอกชมพูภูคาจะบานบนดอยภูคา 

จังหวัดน่าน คุณทราบไหมว่า  นี่คือที่เดียว
ในโลกซึ่งสามารถพบเห็นดอกไม้ชนิดนี้

กุมภาพันธ์
ชมพูภูคา แหล่งเดียวที่พบได้ 
บนดอยภูคา
จ.น่าน
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พะเยา

อ.จุน

อ.ดอกคำใต
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ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:	 ช่วงเวลาเช้าและเย็น
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:		 เดือนกุมภาพันธ์
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:		ประมาณกม.ที่	5		
	 จาก	อ.ดอกคำใต้
	 ไป	อ.จุน

เส้นทางการเดินทาง จาก จ.พะเยา 
ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 และ 1021 
สู่ อ.ดอกคำใต้ แล้วมุ่งหน้าไปทาง อ.จุน 
เลย อ.ดอกคำใต้ไปราว 4 กิโลเมตร จะ 
เริ ่มมีต้นทองกวาวขึ้นเรียงรายสองข้างทาง 
รวมระยะทางราว 20 กิโลเมตร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานเชียงราย
โทร. 053 717 433, 053 744 674-5 

กุมภาพันธ์
ถนนดอกไม้
ทองกวาวบาน ตระการตา
จ.พะเยา

เมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์จากอำเภอ 
ดอกคำใต้ไป อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 

คือเส้นทางซึ่งสวยที่สุด จนแทบไม่น่าเชื่อว่า  
จะมีเส้นทางเช่นนี้อยู่จริงในเมืองไทย

บนถนนสายน้ีมีส่ิงท่ีดีท่ีสุดคือ การได้เห็นดอกทองกวาวบาน 
เป็นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร นับจากกิโลเมตรท่ี 5 เป็นต้นไป 
โดยในฤดูนี้สองข้างทางของถนนสายธรรมดาๆ จะกลายเป็น
ถนนสายดอกไมบ้านทีม่สีสีนัตระการตาอยา่งไมน่า่เชือ่   นัน่ 
คือ ดอกทองกวาว (Butea monosperma) สีแสด ซึ่งมอง 
เห็นเด่นชัดไปไกลสุดสายตา เส้นทางนี้ยังสามารถเดินทาง 
ตอ่ไปขึน้ภชูีฟ้า้ได ้และในฤดเูดยีวกนันีบ้นภชูีฟ้า้ กม็ดีอกเสีย้ว 
กำลังบานรอคุณอยู่ด้วยเช่นกัน
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มีนาคม
เกาะห้อง มหัศจรรย์ธรรมชาติ ในป่าเกาะ 
จ.กระบี่

ยอนวายะากเ

เกาะยาวใหญ

าราธนตัรพนดาห

่ีบะรก

งานะรพำ้ถวาอ
งานวาอ ลเรไวาอ

ยอหนาสุส
ปนาล 57

ะดอปะากเูมห

งอหะากเ

4

4034

4203
4204

เกาะหอ้งเปน็เกาะใหญห่นึง่ในปา่เกาะ จงัหวดักระบี ่ทีม่เีกาะ 
อยู่มากมายนับร้อยเกาะ เกาะแห่งนี้มีจุดเด่นไม่เหมือนใคร 
ดว้ยชายหาดดา้นหนา้เกาะทีโ่คง้เกอืบจะเปน็ครึง่วงกลม รม่รืน่ 
ด้วยแนวป่าชายหาดด้านหลัง น้ำทะเลที่นี่เป็นสีเทอคอยส์ 
ชวนให้ลงแหวกว่ายไปกับฝูงปลาแสนเชื่อง และทุกเดือน 
มีนาคม เกาะแห่งน้ีจะเป็นท่ีรวมของฝูงปลาขนาดเล็กมากมาย 
ที่มาชุมนุมกันอย่างน่าอัศจรรย์ รวมไปถึงทะเลใน ที่ซ่อนไว้
ซึ่งมุมมองอันวิเศษสุดอีกด้านหนึ่งของเกาะ

ในพ้ืนท่ี “ป่าเกาะ” ของจังหวัดกระบ่ี เกาะท่ี

สวยท่ีสุด คือ เกาะห้อง ซ่ึงมีหาดทรายสวยท่ีสุด  

ฝูงปลามากมายที่สุด และทะเลในมหัศจรรย์ที่สุด 

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: 10.00 - 11.00 น. 
 และ 14.00 - 16.00 น.
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:		 ปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:		ชายหาดด้านหน้าและทะเลใน
	 ซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือ

เส้นทางการเดินทาง จากตัวจ.กระบี่ 
ใช้ทางหลวงหมายเลข 4204 ต่อด้วย 
ทางหลวงหมายเลข 4203 ถึง อ่าวพระนาง 
แล้วลงเรือที่อ่าวพระนางไปเกาะห้อง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานกระบี่
โทร. 075 622 163
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มีนาคม
ชมทะเลสวย
กับถิ่นปลาการ์ตูน
ที่หมู่เกาะสุรินทร์ 
จ.พังงา

ไปทาเรือ
คุระบุ

รี อ
.คุร
ะบรุ

ี

อ.ตะกั�วปา

อ.คุระบุรี

ทาเรือ
คุระบุรี

กองหินริเชลิว

เกาะ
พระทอง

เกาะ
คอเขา

เกาะระ

อช.ศรีพังงา

เกาะตอรินลาเกาะสุรินทรเหน�อ

เกาะสุรินทรใต

อาวสุเทพ

อาวไมงาม

อาวชองขาด

เส้นทางการเดินทาง	จาก จ.ชุมพร 
ใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ถึง อ.หลังสวน 
แยกทางหลวงหมายเลข 4006 แล้วมา
เจอกับทางหลวงหมายเลข 4 อีกครั้ง
ที ่บ้านราชกรูด มุ่งหน้าสู่ อ.คุระบุรี 
ท่าเรืออยู่ก่อนถึงตัวอำเภอ 6 กิโลเมตร 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานกระบี่
โทร. 075 622 163

หมู่เกาะสุรินทร์ ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะคือ เกาะ 
สุรินทร์เหนือและสุรินทร์ใต้ ตั้งอยู่กลางทะเลอันดามัน 
ห่างจากท่าเรือคุระบุรี จังหวัดพังงา ราวชั่วโมงครึ่ง โดย 
การเดินทางด้วยเรือเร็ว นอกจากน้ำทะเลใส หาดทราย 
ขาว ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ที่นี่ยังเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเลเผ่า 
มอเก็น เป็นบ้านแสนสวยของปลาการ์ตูนที่พบมากบริเวณ 
อ่าวช่องเขาขาด นอกจากนี้ที่เกาะบอน หมู่เกาะสิมิลันซึ่งอยู ่
ใกล้เคียง ยังเป็นแหล่งดูกระเบนราหูที่ดีที่สุด

หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ได้ชื่อว่า 
เป็นแหล่งที่มีปะการังน้ำตื้นที่สวยงาม
ที่สุดในประเทศไทย เป็นแหล่งดำน้ำ 

ชมปลาการ์ตูน และเต่าทะเลที่หาดูได้ยาก

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: 
10.00 - 11.00 น. 
และ 14.00 - 16.00 น.

ฤดูกาลที่ดีที่สุด: 
ปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม

จุดชมวิวที่ดีที่สุด: 
ดูปลาการ์ตูนที่ช่องเขาขาด	
ดูเต่าทะเลที่เกาะตอรินลา
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เมษายน
สามพันโบก มหัศจรรย์แห่งภูผา 
ใต้มหานทีแม่โขง จ.อุบลราชธานี

ลาวหาดสลึง

อ.โพธิ์ไทร

อ.ศรีเมืองใหม

ไป อ.เขมราฐ

ไป อ.โขงเจียม

ภูสมุย

ปาดง
นาทาม

เสาเฉลียงใหญ

น้ำตกแสงจันทร
หรือน้ำตกลงรู

สามพันโบก

2135

2112

2337

2050

แ
ม
น
้ำโข

ง

ไป จ.อุบลราชธาน�

ทุกฤดูแล้งเมื่อแม่น้ำโขงลดระดับลง 
“โบก” นับร้อย นับพัน ที่จมอยู่ใต้ท้องน้ำ

ก็ผุดโผล่ขึ้นกลายมาเป็นประติมากรรมหินผา
น่าพิศวงที่เรียกว่า “สามพันโบก”

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:  ชว่งเชา้กอ่น 08.00 น. ชมแมงกะพรนุ  
	 เย็นชมพระอาทิตย์ตก
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:		 ปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:  กลุ่มโบกริมน้ำโขง
	 ผาแคนยอนและหลุมแมงกะพรุน

เส้นทางการเดินทาง จาก จ.อุบลราชธานี 
ใช้ทางหลวงหมายเลข 2050 ผ่าน 
อ.ตระการพืชผล ถึงบ้านห้วยยาง 
แยกขวามือทางหลวงหมายเลข 2337 
ถึงหาดสลึง เลี้ยวขวาทางหลวงหมายเลข 
2112 อีกราว 7 กิโลเมตรถึง สามพันโบก 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานอุบลราชธานี
โทร. 045 243 770, 045 250 714 

ภูผาหินใต้น้ำเหล่านี้จะจมอยู่ใต้กระแสอันเชี่ยวกรากของ
แม่น้ำโขง มาตลอดช่วงเวลาฤดูฝน และเปลี่ยนแปร
รูปลักษณ์ของมันไปในทุกวินาทีที่พลังของสายน้ำทำงานไม่
เคยหยุด กลายเป็นหลุมกุมภลักษณ์หรือที่ชาวอีสานเรียกว่า  
“ โบก”  ขนาดต่างๆ กัน ราวกับมหัศจรรย์นครแห่งหินผา 
ใต้บาดาล อีกทั้งหน้าผาใต้น้ำที่กว้างใหญ่เกินกว่าใครจะ
จินตนาการได้ ที่สำคัญหากมาเที่ยวชมในเดือนเมษายน
จะได้พบ “แมงกะพรุนน้ำจืด” โผล่ขึ้นมาตามโบกเหล่านี้ 
ให้เห็นอีกด้วย
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แกงกระจาน

เพชรบุรี

อ.ทายาง

อ.ชะอำอุทยานแหงชาติ
แกงกระจาน

(แหลงชมผีเสื้อและสัตวปา)

3410

4

3449

3432

ไป 
แคมปบานกราง

เมษายน
ตระการตาลานผีเสื้อ ในป่าแก่งกระจาน 
จ.เพชรบุรี

ผืนป่าแก่งกระจาน ได้ชื่อว่าเป็นป่าดงดิบผืนกว้างใหญ่ 
ทีส่ดุของภาคกลาง อดุมสมบรูณด์ว้ยความหลากหลายทาง 
ชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ ทุกฤดูร้อนเมื่ออากาศร้อนจัด 
จนแหล่งน้ำเริ่มแห้งเหือด บรรดาเหล่าผีเสื้อนานาชนิด 
จะพากันมาหากินเกลือตามดินโป่งหรือแหล่งน้ำแฉะๆ 
มากมาย และบางครั้งอาจพบการอพยพของฝูงผีเสื้อนับ 
แสนตวัอยา่งไมน่า่เชือ่ นอกจากนีย้งัเปน็แหลง่ดนูกทีส่ำคญั 
มีนกหายาก เช่น นกกะลิงเขียดหางหนาม เป็นต้น

ผืนป่าแก่งกระจาน คือที่รวมพืชพันธุ์สัตว์ป่า 
นานาชนิด รวมทั้งผีเสื้อกว่า 200 ชนิด 

ที่พบได้มากมาย ในช่วงฤดูร้อนตามโป่งต่างๆ

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:  ช่วงเช้าแสงแดดอ่อน
 ราว 08.00 - 10.00 น.
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:		 ปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:		กม.10	-	18	ขึ้นเขาพะเนินทุ่ง
	 และหลังแคมป์บ้านกร่าง

เส้นทางการเดินทาง จากกรุงเทพฯ 
เดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 35 
ต่อด้วยหมายเลข 4 ถึง อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 
3499 สู่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ต่อด้วยเส้นทางภายในอุทยานฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานเพชรบุรี
โทร. 032 471 005-6 



๒๕๒๔

พฤษภาคม

เที่ยวน้ำหนาวฤดูฝน ไปยลกล้วยไม้ยักษ์
เอื้องบุษราคัม จ.เพชรบูรณ์

อ.หลมเกา

อ.หลมสัก

อ.เขาคอ

ไรบีเอ็น

พระตำหนัก
เขาคอ

ถ้ำผาหงษ

ถ้ำใหญน้ำหนาว

น้ำตก
ตาดหมอก

น้ำตก
เหวทราย

สวนสนภูกุมขาว
(เอื้องบุษราคัม)

สวนสนดงแปก

21

12

203

เพชรบูรณ

อุทยาน
แหงชาติ
น้ำหนาว

ไป จ.พิษณุโลก เส้นทางการเดินทาง	จาก	จ.เพชรบูรณ	์
ใช้ทางหลวงหมายเลข 21 ถึง อ.หล่มสัก 
เลี้ยวขวาทางหลวงหมายเลข 12 ถึง
กิโลเมตรที่ 50 ที่ตั ้งที ่ทำการ
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานพิษณุโลก
โทร. 055 252 742-3, 055 259 907
 

ป่าน้ำหนาวเป็นป่าผืนใหญ่ในเทือกเขาเพชรบูรณ์ มากมาย 
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ จากสังคมป่าดงดิบ 
ป่าเบญจพรรณ ป่าสน จนถึงสังคมทุ่งหญ้าท่ีมีความน่าสนใจ 
ทั้งชีวิตพืชและสัตว์ป่าหายาก ช่วงต้นฤดูฝนบนภูกุ่มข้าวซึ่ง
มทีุง่หญา้และปา่สนสวยทีส่ดุของนำ้หนาว ทีน่ีม่สีิง่มหศัจรรย ์
ซ่อนอยูู่คือ กล้วยไม้ยักษ์เอื้องบุษราคัม (Eulophia flava) 
ซ่ึงความสูงใหญ่ของมันอาจสูงได้เกิน 2 เมตร ช่อดอก 
เหลืองอร่าม ราวบุษราคัมตามชื่อเรียก  

น้ำหนาว รู้จักกันดีว่าเป็นป่าเปลี่ยนสี
ที่สวยที่สุดยามต้นฤดูหนาว แต่ใครเล่า

จะรู้ว่า ถ้าไปน้ำหนาวต้นฝน คุณจะได้ยล
กล้วยไม้ยักษ์มหัศจรรย์ในโลกที่เขียวขจี

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:  ช่วงเวลาเช้าก่อน 09.00 น.
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:		 เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:		บริเวณเชิงภูกุ่มข้าว	
	 ที่สามารถชมวิวและดูนกได้ด้วย



๓๔ ๒๗

พฤษภาคม
ชมกระทิงฝูง กลางป่าดงพญาเย็น
จ.นครราชสีมา

ละลุ

อ.ตาพระยา

อ.นางรอง

อ.อรัญประเทศ

อ.กบินทรบุรี

อ.วังน้ำเขียว

อ.ปากชอง
อ.ปกธงชัย

2

33

304

348

3077

348

24

จุดชมกระทิง
คลองปลากั้ง

จุดชมกระทิง
เขาแผงมา จุดชม

กระทิง
ตาพระยา

ปราจีนบุรี

สระแกว

นครราชสีมา

อุทยาน
แหงชาติ
ปางสีดา

อุทยาน
แหงชาติ
ตาพระยา

อุทยาน
แหงชาติ
เขาใหญ

2090
ป่ามรดกโลกผืนล่าสุดนี้ คือกลุ่มป่าดงพญาเย็นในอดีต 
ซึ่งวันนี้กลายมาเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทับลาน 
ปางสีดา ตาพระยาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่  
หลังจากฝนแรกในเดอืนเมษายนผา่นไปหญา้ออ่นกจ็ะแตก 
ใบ นี่คือวันเวลาที่ดีที่สุด ที่กระทิงจะออกมาหากินตามทุ่ง 
หญ้า โป่งสัตว์และแหล่งน้ำซับ แหล่งดูกระทิงวันนี้ที่เห็นง่าย 
ที่สุด คือ คลองปลากั้ง เขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา 
และตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

แหล่งเดียวในเมืองไทยเห็นวัวกระทิงได้ง่ายสุด
คือที่กลุ่มป่าดงพญาเย็นรอยต่อ 5 จังหวัด 

นครราชสีมา นครนายก สระบุรี  
ปราจีนบุรี และสระแก้ว

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:		17.00	น.	ถึงพลบค่ำ
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:		 ต้นฤดูฝนราวเดือนพฤษภาคม
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:		จุดชมกระทิงคลองปลากั้ง	เขาแผงม้า
 และตาพระยา

เส้นทางการเดินทาง จาก อ.ปากช่อง 
ใช้ทางหลวงหมายเลข  2090 บริเวณ 
หน้าด่านขึ้นเขาใหญ่มีทางแยกซ้ายมือไป 
อ.วังน้ำเขียว ไปต่ออีกราว 45 กิโลเมตร
ถึงหน่วยพิทักษ์ป่าคลองปลากั้ง 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานนครราชสีมา
โทร. 044 213 030, 044 213 666 



๓๔ ๒๙

มิถุนายน
เที่ยวชมผืนพรม
ทะเลหญ้าเขียวขจี
สวยที่สุดในเมืองไทย 
ทุ่งแสลงหลวง 
จ.เพชรบูรณ์

     ไป 
จ.ขอนแกน

ไป
 จ

.เพ
ชร

บูร
ณ



อ.หลมสัก

แกงบางระจัน

ไรบีเอ็น

พระตำหนัก
เขาคอ

น้ำตก
ศรีดิษฐ

อนุสรณ
ผูเสียสละ
เขาคอ

อุทยานแหงชาติ
ทุงแสลงหลวง 21

12

2196

2302

2258

     ไป จ.พิษณุโลก

2325

เส้นทางการเดินทาง
จาก	จ.เพชรบูรณ์	ใช้ทางหลวงหมายเลข	12	
ถึงแยกไร่บีเอ็น เลี้ยวขวาทางหลวงหมายเลข 
2196 และ 2325 ไปยังบ้านหนองแม่นา ที่ตั ้ง
หน่วยพิทักษ์ป่าหนองแม่นา	จ.เพชรบูรณ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานพิษณุโลก
โทร. 055 252 742-3, 055 259 907

ทุ่งแสลงหลวง เป็นทุ่งหญ้าสะวันนาที่สวยงามที่สุด เมื่อย่าง 
เขา้สูฤ่ดฝูนราวเดอืนมถินุายน โดยจะเขยีวขจปีระดจุผนืพรม 
ธรรมชาต ิเปน็ฤดกูาลแหง่สรรพชวีติโดยเฉพาะดอกกระเจยีว 
ขาว (Curcuma parviflora) นับหมื่นดอกจะแทงช่อขึ้นรับ 
กับหยาดฝน นอกจากน้ันทุ่งนางพญาก็เป็นเส้นทางข่ีจักรยาน 
ที่มีสภาพธรรมชาติดีที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย อยู่ไม่ไกลทุ่ง 
แสลงหลวงและในชว่งเดอืนเมษายนถงึมถินุายน ในลำนำ้เขก็ 
ยังมีแมงกะพรุนน้ำจืดให้ชมอีกด้วย

ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และสวยที่สุดในเมืองไทย 
ต้องไปดูที่หน่วยพิทักษ์ป่าหนองแม่นา ในเขตอุทยาน

แห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ต้นฤดูฝนที่นี่ หญ้าทั้งทุ่งกลายเป็น
ผืนพรมเขียวมรกตได้เหลือเชื่อ

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:  
ช่วงเวลาเช้าราว 07.00 น. 

ฤดูกาลที่ดีที่สุด: 
ฤดูฝนเดือนมิถุนายนของทุกปี

จุดชมวิวที่ดีที่สุด: 
จุดชมวิวเส้นทางเข้าทุ่งนางพญา
และบริเวณรอบที่พัก



๓๑๓๐

มิถุนายน
เปราะภูในสายหมอก ที่แปกดำ ภูหลวง 
จ.เลย

ไป อ.ภูกระดึง

ไป อ.เชียงคาน
ไป อ.หลมสัก

บ.สานตม

อุทยานแหงชาติ
ภูเรือ เลย

อ.ภูหลวง

อ.วังสะพุงอ.ดานซาย

203

203

201

2016

เขตรักษาพันธุ
สัตวปาภูหลวง

แปกดำ
(ทุงเปราะภู)

ล่วงถึงต้นฤดูฝนราวเดือนมิถุนายน บนภูหลวง จังหวัดเลย    
นัน่คอืชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุของดอกไมต้น้ฤดฝูน ซึง่พากนัผลดิอก 
สวยงามขึน้อยูต่ามลานหนิ เชน่ โคกนกกระบาและลานสรุยินั 
แต่ไกลออกไปในป่าสนบริเวณที่เรียกว่า “แปกดำ” เดินเท้า 
ถึงได้ ในเวลาชั่ ว โมงเศษๆ ที่นั่นดอกเปราะภูสีชมพู 
(Caulokaempferia violacea) สวยสดกำลังพากันออก 
ดอกสะพรั่งทั้งผืนป่า มีเวลาสวยที่สุดอยู่แค่เดือนเดียว 
พลาดปีนี้ ต้องรอปีหน้าถึงจะมีใหม่โอกาสอีกครั้ง

มนต์ขลังของฤดูฝนบนภูหลวงนั้น คือ 
สายหมอกฉ่ำเย็น นี่เป็นเวลาของดอกเปราะภู 

สีชมพู ซึ่งจะพากันบานสะพรั่งทั้งผืนป่า

เส้นทางการเดินทาง จาก จ.เลย ใช้
ทางหลวงหมายเลข 203 สู่ อ.ภูเรือ 
ก่อนถึงบริเวณบ้านสานตมมีทางแยก
ซ้ายเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง	
ด้านโคกนกกระบาระยะทางราว	28	
กิโลเมตร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานเลย
โทร. 042 812 812

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:		เวลาที่มีหมอกลงส่วนมากเป็นช่วงเช้า	
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:		 กลางเดือนมิถุนายน
	 ถึงกลางเดือนกรกฎาคม
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:  ป่าสนบริเวณที่เรียกว่า “แปกดำ”



๓๔ ๓๓

กรกฎาคม
ภูหินร่องกล้า มหัศจรรย์ลานหินแตก 
น้ำตกหมันแดง แหล่งลิ้นมังกรสีชมพู 
จ.พิษณุโลก

ไป 
อ.ดานซาย

ไป จ.เพชรบูรณ

ภูทับเบิก

อ.นครไทย

อ.หลมสัก

อ.หลมเกา

อุทยานแหงชาติ
ภูหินรองกลา

อุทยานแหงชาติ
ทุงแสลงหลวง

น้ำตก
แกงโสภา

น้ำตก
รมเกลาภราดร

น้ำตก
หมันแดงน้ำตก

ปอย

12

21

203
23312013

ไป อ.ดานซาย

ร.ร.การเมืองทหาร

ลานหินปุม

เส้นทางการเดินทาง จาก จ.พิษณุโลก 
ใช้ทางหลวงหมายเลข 12 เลี้ยวซ้ายที่ 
บ้านแยง	กิโลเมตรที่	68	เข้าสู่ทางหลวง
หมายเลข	2013	ไปถึง	อ.นครไทย	
เลี ้ยวขวาทางหลวงหมายเลข 2331 
ถึงอุทยานฯ ภูหินร่องกล้า  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานพิษณุโลก
โทร. 055 252 742-3, 055 259 907

ภูหินร่องกล้า คือความโดดเด่นทางธรณีวิทยา ซึ่งไม่มี 
ที่ใดเหมือนในเมืองไทย เป็นแหล่งรวมของความหลากหลาย 
ทางชีวภาพสูงค่า ในช่วงฤดูฝนนอกจากลานหินแตก 
ลานหินปุ่มจะสวยที่สุดในรอบปี น้ำตกหมันแดง คือ อีกหนึ่ง
ความงามของภูหินร่องกล้าซึ่งพบกล้วยไม้ลิ้นมังกรสีชมพ ู
(Habenaria rhodochela) และบโีกเนยีสขีาว (Begonia sp.) 
ขึ้นอยู่หน้าน้ำตกชั้นที่ 5 เป็นสัญลักษณ์ความงามที่พบได้ 
เฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเท่านั้น

ฤดูฝนบนภูหินร่องกล้า คือวันเวลาวิเศษสุด 
ในธรรมชาติ ทั้งพืชพันธุ์นานา โลกของเฟิร์น 
เขียวขจี และแหล่งกล้วยไม้ลิ้นมังกรสีชมพู 

ที่น้ำตกหมันแดง



๓๔ ๓๕

กรกฎาคม
ชมกระเจียวบาน
ในม่านฝน 
ที่เทือกเขาพังเหย 
จ.ชัยภูมิ

ไป จ.นครราชสีมา

ไป จ.ชัยภูมิ

อ.หนองบัว
ระเหว

อ.บำเหน็จ
ณรงค

อ.เทพสถิต

อ.ลำสนธิ

อุทยานแหงชาติไทรทอง

อุทยานแหงชาติ
ปาหินงาม

น้ำตกไทรทอง
ทุงบัวสวรรค

225

2069

2354

205
2217

ปาหินงาม ทุงกระเจียว

จุดชมวิว
เขาพังเหย

กิ�งอ.ซับใหญ

กระเจยีวแถบเทอืกเขาพงัเหย จงัหวดัชยัภมู ินีม้ชีือ่แทจ้รงิวา่ 
บัวสวรรค์ (Curcuma alismatifolia) เป็นคนละพันธุ์กับ 
กระเจียวชนิดอื่น แต่จัดอยู่ในตระกูลเดียวกัน เดิมที
พบมากเฉพาะที่อำเภอเทพสถิต ป่าหินงาม แต่แหล่งใหม่
ที่ พบ ได้ คื อ  อุ ทยานฯ ไทรทอง  บนแนว เทื อก เ ข า
พงัเหยสว่นบน พบวา่มทีุง่กระเจยีว สวยไมแ่พก้นัซอ่นอยู ่สสีด
งดงามและดอกใหญ่กว่า โดยเฉพาะวันที่สายหมอก
ปกคลุมให้ภาพสวยงามน่าอัศจรรย์

ทุ่งกระเจียว สวยสุดแห่งปี
มีได้เฉพาะช่วงฤดูฝน บนเทือกเขาพังเหย 
ตั้งแต่เทพสถิต ป่าหินงามไปจนถึงไทรทอง

แหล่งใหม่ที่อยู่ไม่ไกล

เส้นทางการเดินทาง จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวง
หมายเลข 1 ถึง จ.สระบุรี ต่อด้วยทางหลวง
หมายเลข 21 ถึง อ.ชัยบาดาล แยกขวาทางหลวง
หมายเลข 205 ถึง อ.เทพสถิต แยกซ้ายทางหลวง 
หมายเลข	2354	ถึง	อุทยานฯ	ป่าหินงาม	 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานนครราชสีมา
โทร. 044 213 030, 044 213 666

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: 
ช่วงเวลาเช้าก่อน 09.00 น. 

ฤดูกาลที่ดีที่สุด: 
ต้นฤดูฝนปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นกรกฎาคม

จุดชมวิวที่ดีที่สุด: 
จุดชมดอกกระเจียว	เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติป่าหินงาม



๓๗๓๖

สิงหาคม
ปีนภูดูทะเลดอกไม้ในป่าสน บนภูสอยดาว
จ.อุตรดิตถ์

ลาว

อช.
นาแหว

อช.ภูสอยดาว

อช.คลองตรอน

อางเก็บน้ำ
เขื่อนสิริกิติ์

น้ำตก
ตาดเหือง

   
  ไ

ป 
อ.ฟ

าก
ทา

     ไป อ.ชาติตระการ

อ.น้ำปาด

อ.นาแหว1237

1268

1268

1335

1047

ภูสอยดาว จั งหวัดอุตรดิตถ์  เป็นภู เขาอี กลู กหนึ่ ง 
ซึ่งท้าทายนักเดินทาง ให้ปีนขึ้นไปเป็นผู้พิชิต ด้วยระยะ 
เวลาผจญภัยไม่น้อยกว่า 4-5 ชั่วโมง รางวัลชีวิตที่ได้
คือภาพความสวยงามของทุ่งหญ้า และป่าสนสามใบ 
มุมมองสวยงามแปลกตากว่าที่ใด ในรอบปีมีวันเวลา 
ที่ สวยที่ สุ ดคื อช่ วง เดื อนสิ งหาคม ซึ่ งดอกหงอนนาค 
(Murdannia gigantia) จะออกดอกสะพรั่งท่ามกลางป่าสน 
ที่มักปกคลุมไปด้วยสายหมอก จนได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดของ   
ความโรแมนติกมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย

ป่าสนภูสอยดาวได้ชื่อว่าสวยสุดในเมืองไทย
โดยเฉพาะในช่วงกลางฤดูฝน 

ที่ทุ่งดอกหงอนนาคสีม่วงบานสะพรั่งทั้งภู

เส้นทางการเดินทาง	จาก	จ.อุตรดิตถ์	
ใช้ทางหลวงหมายเลข 1047 ถึง อ.น้ำปาด 
ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 1239 และ 
1268	ถึง	อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานแพร่

โทร. 054 521 118-9, 054 521 127

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:  ช่วงเวลาเช้าก่อน 09.00 น. 
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:		 เดือนสิงหาคม
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:		ลานป่าสนบริเวณที่ตั้งแคมป์ภูสอยดาว



๓๔ ๓๙

สิงหาคม
ชมผาเดียวดาย ไปดูทุ่งหญ้าข้าวก่ำ 
เขาใหญ่ ป่าใกล้กรุง จ.นครราชสีมา

ไป
 ก

รุง
เท

พฯ

ไป รังสิต
ไป จ.ฉะเชิงเทรา

ไป อ.เมือง
นครราชสีมา

ไป 
จ.สระแกว

อ.ปากชอง

อ.แกงคอย

อ.บานนา
อ.เมือง

นครนายก
อ.เมือง
ปราจีนบุรี

อ.ประจันตคาม

อ.นาดี

อ.วังน้ำเขียว

ทุงหญาขาวก่ำ
ผาเดียวดาย

2090

305

304

33
3077

2

1

แกงหินเพิงน้ำตก
เหวนรก

อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ

เส้นทางการเดินทาง จาก อ.ปากช่อง 
ใช้ทางหลวงหมายเลข 2090 ขึ้นสู่เขาใหญ่ 
ถึงบนนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข	3182	
ขึ้นสู่เขาเขียว ก่อนถึงยอดเขาเขียว
ราว 1 กิโลเมตร ซ้ายมือมีทางศึกษา
ธรรมชาติสู ่ผาเดียวดาย   
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานนครราชสีมา
โทร. 044 213 030, 044 213 666

เขาใหญ่ ใครก็อาจไปมาแล้วหลายหน แต่ช่วงฤดูฝนบนนี้ 
มีดี นอกจากทุ่งหญ้าเขียวขจี ฝูงเก้ง กวางออกหากิน        
นกเงือกรวมฝูงเห็นได้ฝูงใหญ่ น้ำตกก็สวยงาม เช่น 
น้ำตกเหวนรก เหวสุวัต สามารถชมวิวผืนป่าดงพญาเย็นที่  
เขียวขจีได้จากผาเดียวดายบนยอดเขาเขียว ไม่ไกลกัน 
ยังมีทุ่งหญ้าข้าวก่ำ (Burmannia Dist icha) ให้ชม 
ทุกปีที่เดียวบนเขาใหญ่ ง่ายและใกล้แค่นี้เอง คุณก็สามารถ 
เห็นเขาใหญ่ได้ในมุมมองที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

ฤดูฝนบนเขาใหญ่มีของดีซ่อนไว้ให้ไปค้นหา
คือหน้าผาเดียวดายแหล่งชมวิวป่าดงพญาเย็น 

อันยิ่งใหญ่และโลกแห่งสีสัน
ของหญ้าข้าวก่ำ ดอกไม้งามฤดูฝน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:  ตอนเช้าก่อน 09.00 น.  
	 และช่วงเวลาเย็นหลัง	15.00	น.
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:		 เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:		ผาเดียวดาย	ทุ่งหญ้าข้าวก่ำเขาเขียว



๓๔ ๔๑

กันยายน
ยลโลกสีเขียว
ปา่ดกึดำบรรพโ์ลกลา้นปี
ดอยอินทนนท์ 
จ.เชียงใหม่

ไป อ.ฮอดไป อ.แมสะเรียง

อ.จอมทอง

อ.แมแจม

น้ำตกแมยะ

น้ำตก
แมกลาง

น้ำตกวชิรธาร

วัดพระธาตุ
ศรีจอมทองวรวิหาร

น้ำตก
สิริภูมิ

อุทยาน
แหงชาติ

ดอยอินทนนท

ยอดดอย
ดอยอินทนนท

พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
พระมหาธาตุนภเมทน�ดล

กิ�วแมปาน

ปาดึกดำบรรพ
อางกาหลวง

108

1009

1088

     ไป
 จ.เชี

ยง

ให
ม

ยอดดอยอินทนนท์ สูงที่สุดในเมืองไทยถึง 2,565 เมตร 
จากระดับน้ำทะเล เป็นแหล่งรวมของพืชพันธุ์และสัตว์                           
ป่าหายากหลายชนิด โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนซึ่งผืนป่า       
อ่างกาหลวงฉ่ำเย็นไปด้วยสายหมอก จนตามต้นไม้มีมอส 
เฟิร์น ขึ้นเกาะอยู่ทั่ วไป จึงเป็นที่มาเรียกขานว่าป่า 
ดึกดำบรรพ์อันเป็นที่อยู่ของจิ้งจกน้ำ สัตว์เลื้อยคลานหายาก 
รวมทั้งเป็นแหล่งที่พบนกกินปลีหางยาวเขียว และกุหลาบพันปี 
(Rhododendron arboretum sub.delavayi) อีกด้วย

ป่าดึกดำบรรพ์ย้อนยุคราวป่าโลกล้านปี 
สวยที่สุดคือ ป่าอ่างกาหลวง

บนยอดดอยอินทนนท์ ฤดูฝนบนนี้  
คือวันมหัศจรรย์ธรรมชาติที่คุณต้องไปดู 

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: 
ช่วงเวลาเช้าก่อน 9.00 น. 

ฤดูกาลที่ดีที่สุด: เดือนกันยายน

จุดชมวิวที่ดีที่สุด: 
ทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกาหลวง 
กิ่วแม่ปาน

เส้นทางการเดินทาง จาก จ.เชียงใหม่ 
ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 ถึง อ.จอมทอง 
แยกขวาทางหลวงหมายเลข 1009 
สู่ยอดดอยอินทนนท์ ระยะทาง 48 กิโลเมตร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานเชียงใหม่
โทร. 053 248 604, 053 248 607



๔๓๔๒

กันยายน
ไปเฝ้าดูเหยี่ยวอพยพนับแสนตัว
จ.ชุมพร

สี่แยก
ปฐมพร ชุมพร

อ.ปะทิว

อ.สวี

น้ำตกกะเปาะ

แหลมแทน

หาดทุงวัวแลน

หาดภราดรภาพ
หาดทรายรี

ไป จ.ระนอง

จุดดูเหยี่ยวอพยพ
ชุมพร

41

ไป จ.ประจวบคีรีขันธ

ไป อ.ทุงตะโก

ฤดูอพยพของฝูงนกนานาชนิดจากซีกโลกทางเหนือ เช่น 
ไซบีเรีย และประเทศจีน มักจะเริ่มต้นราวเดือนกันยายน 
ของทุกปี เป็นวัฏจักรของวงจรชีวิต ที่ดิ้นรนเพื่อการดำรงอยู ่       
ของสายพันธุ์เมื่อฤดูหนาวมาเยือน ทุกปีฝูงเหยี่ยวอพยพ             
เช่น เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ เหยี่ยวต่างสี นกอินทรีเล็กและเหยี่ยว 
นานาชนิดจะพากันบินมาถึงจุดนี้ได้อย่างตรงเวลาน่าตื่นตา 
ตื่นใจนับแสนตัวตลอดฤดูอพยพ นอกจากนี้ ที่เขาเรดาร์ 
อ ำ เภอบา งสะพานน้ อ ย  จั ง ห วั ดป ระจวบคี รี ขั น ธ์  
ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดี ในการเฝ้าดูเหยี่ยวอพยพอีกด้วย

ฤดูอพยพของฝูงเหยี่ยวนั้นเป็นความลี้ลับ 
ว่าพวกมันเดินทางกลับมายังจุดหมายเดิม

อย่างแม่นยำทุกปีได้อย่างไร 
และแหล่งอัศจรรย์นั้นอยู่ที่จังหวัดชุมพร

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:  ช่วงเวลาเช้าตรู่ถึง 10.00 น.
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:  กลางกันยายนถึงเดือนตุลาคม
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:  ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร   
 และเขาเรดาร์ อ.บางสะพานน้อย 

เส้นทางการเดินทาง จาก จ.ชุมพร ใช้
ทางหลวงหมายเลข 4001 และ
ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 4098 
ถึงหาดทรายรี ระยะทางราว 
20 กิโลเมตร ถึงจุดชมเหยี่ยว  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานชุมพร

โทร. 077 501 831-2, 077 502 775-6



๓๔ ๓๔

ตุลาคม
ที่สุดในเมืองไทย สุดยอดผจญภัย 
ไปล่องแก่งน้ำว้าตอนกลาง จ.น่าน

ลำน้ำว้าท้าทายนักผจญภัยให้ไป 
สัมผัสผืนป่ากว้างใหญ่ ลำน้ำสวยใส 

เหลือแต่ใจว่า คุณพร้อมหรือไม่ เพราะแก่ง 
ที่นี่ได้ชื่อว่าโหดสุดๆ แห่งหนึ่งของเมืองไทย

เส
นท

า ง
ลอ

งแ
กง
น ้ำ

ว า
ตอนก

ลา
ง

อ.ปว อ.บอเกลือ

บานสบมาง
(จุดเริ�มตน)

บานวังลุง(จุดสิ้นสุด)

อ.สันติสุข

อ.แมจริม

ลาว

1243

1169
1285

1081

1056

1256
อุทยานแหงชาติ
ดอยภูคา

แม

นำ้ว
า

บานนาขวาง

จากยอดภูแวสูงใหญ่ และผืนป่าดิบตอนบนของจังหวัดน่าน 
นัน่คอืตน้กำเนดิของแมน่ำ้วา้ ตน้นำ้สำคญัสายหนึง่ของแมน่ำ้ 
น่าน สายน้ำแห่งนี้มีเรื่องราวผจญภัยให้ผู้คนร่วมกันบันทึก 
ความทรงจำ นัน่คอื การลอ่งแกง่นำ้วา้ทีไ่ดช้ือ่วา่ แกง่โหดสดุ      
ในเมืองไทย จากบ้านสบมาง อำเภอบ่อเกลือ ระยะทาง 100 
กิโลเมตร ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน นี่คือสุดยอดความประทับใจ      
ที่คุณจะไม่มีวันลืมในชีวิต

เส้นทางการเดินทาง จาก จ.น่าน 
ใช้ทางหลวงหมายเลข 1169 และ 1081 
ถึงบ้านนาขวางมีทางแยกขวาไป
บ้านสบมาง จุดเริ่มต้นล่องแก่ง
น้ำว้าตอนกลาง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานแพร่
โทร. 054 521 118-9, 054 521 127

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:  ช่วงเช้าและบ่ายในแต่ละวัน
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:  เดือนตุลาคม
จุดชมวิวที่ดีที่สุด: แก่งผีป่า ผารถเมล์

๔๕๔๔



๓๔ ๔๗

ตุลาคม
อาณาจักรแห่งสีสัน ลานดอกไม้ผาแต้ม 
จ.อุบลราชธานี

ลาว

 ไป
 จ.อ

ุบลร
าชธ

าน�

 ไป อ.เขมราฐ

อ.โขงเจียม

อ.ศรีเมืองใหม

อุทยาน
แหงชาติ
ผาแตม

น้ำตกแสงจันทร
หรือน้ำตกลงรู

น้ำตก
ทุงนาเมือง

ทุงดอกไม
น้ำตกสรอยสวรรค

เขื่อนปากมูล

วัดคูหาสวรรค

2134

2222 แมน้ำสองสี
อช.แกงตะนะ

2173

แม น ้ำโข
ง

แม
น ้ำ

ม ูล

2112
น่ีคือถ่ินไม้กินแมลงซ่ึงแผ่อาณาจักรของมันครอบคลุมไปท่ัวตาม
ลานหินน้อยใหญ่ในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม กลไกธรรมชาติ 
ปลุกชีวิตของไม้กินแมลงเหล่านี้  ทั้ งสร้อยสุวรรณา 
(Utricularia bifida) รวมถึงดอกไม้กินแมลงชนิดอื่นให้ 
ออกดอกสวยงาม เพื่อล่อแมลงมาเป็นเหยื่อให้มันดักจับกิน
ได้อย่างน่าทึ่ง ทะเลแห่งสีสันมวลดอกไม้นี้จะมีอยู่ที่ลานหิน                    
เหนือน้ำตกสร้อยสวรรค์ มากที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมของ 
ทุกปี ไม่มีที่ใดงดงามเท่า

บนลานหินทรายผาแต้ม
เมื่อปลายฤดูฝนมาถึง เหนือลานหิน
ที่ชุ่มฉ่ำจะกลับกลายเป็นอาณาจักร

ดอกไม้สีทองละลานตาได้อย่างน่าประหลาด

เส้นทางการเดินทาง จาก จ.อุบลราชธานี 
ใช้ทางหลวงหมายเลข 217 ถึง อ.พิบูล 
มังสาหาร ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 
2222 ถึง อ.โขงเจียม แยกทางหลวง
หมายเลข 2112 สู่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานอุบลราชธานี
โทร. 045 243 770, 045 250 714

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:  ช่วงเวลาเช้าก่อน 09.00 น. 
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:  เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:  ลานหินน้ำตกสร้อยสวรรค์



๔๙๔๘

พฤศจิกายน
ดอยแม่อูคอ ขุนเขาแห่งทะเลดอกไม้สีทอง
จ.แม่ฮ่องสอน

ดอยแมอ่คูอ อยูใ่นเขตอำเภอขนุยวม เปน็แหลง่ของดอกบวัตอง 
ที่สวยงามที่สุดในเมืองไทย พันธุ์ไม้ชนิดนี้เดิมเป็นไม้พื้น 
เมืองของอเมริกาใต้ แต่นำมาปลูกในเมืองไทยจนกลายเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดัง เวลาที่สวยงามที่สุดของการดูดอก 
บัวตองนั้น ควรดูในตอนเช้าเมื่อแสงแรกของวันสาดส่อง  
เพราะสีทองของดอกจะเปล่งประกายเป็นทองมากกว่าเวลา
อื่นใด และใกล้ๆ กันก็ยังมีน้ำตกแม่สุรินทร์น้ำตกสูงใหญ่ 
ให้คุณเที่ยวชมอีกด้วย

เส้นทางการเดินทาง จาก จ.แม่ฮ่องสอน 
ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 ถึง อ.ขุนยวม 
แล้วแยกซ้ายทางหลวงหมายเลข 1263 
เลี ้ยวซ้ายทางย่อยไปดอยแม่อูคอ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน
โทร. 053 612 982-3

เมื่อลมหนาวพัดมา นั่นเป็นสัญญาณ
จากธรรมชาติว่า ดอกบัวตองดอยแม่อูคอ

จะพากันออกดอกสะพรั่งทั้งดอย
ดั่งทะเลดอกไม้สีทอง

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:  ช่วงเวลาเช้าราว 07.00 - 08.00 น.
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:  กลางเดือนพฤศจิกายน
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:  จุดชมวิวดอยแม่อูคอ



๓๔ ๕๑

พฤศจิกายน
พลับพลึงธารบานเร้นลับ ที่ผืนป่าคลองนาคา 
จ.ระนอง

4006

ผืนป่าคลองนาคา กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง  
เป็นป่าดงดิบผืนใหญ่ที่ต่อเนื่องกับป่าเขาสกและป่าคลอง 
แสงในเขตจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีและปา่ศรพีงังา อำเภอครุะบรุ ี
จังหวัดพังงา จนกลายเป็นผืนป่าที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่
ที่สุดในคาบสมุทรภาคใต้ ความลี้ลับของป่าดงดิบผืนนี้มี 
อยู่มากมาย หนึ่งในนั้นคือความงามของดอกพลับพลึงธาร 
(Crinum thaianum) ไม้น้ำหายากซึ่งพบที่เดียวในเมืองไทย
ที่คลองนาคา และเดือนพฤศจิกายนคือเดือนที่พลับพลึง 
ธารบานมากที่สุด

พลับพลึงธารคือที่สุดของความเร้นลับ
ในผืนป่าคลองนาคา เดือนพฤศจิกายน

ของทุกปี ทั้งคลองนาคาจะเต็ม
ไปด้วยดอกไม้หายากชนิดนี้

เส้นทางการเดินทาง จาก จ.ชุมพร ใช้
ทางหลวงหมายเลข 41 ถึง อ.หลังสวน 
แยกทางหลวงหมายเลข 4006 แล้วมาเจอ
กับทางหลวงหมายเลข 4 อีกครั้ง
ที ่บ้านราชกรูด มุ่งหน้าสู่ อ.กะเปอร์ 
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานชุมพร
โทร. 077 501 831-2, 077 502 775-6

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:  ช่วงเวลาเช้าก่อน 09.00 น. 
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:  เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:  จุดชมพลับพลึงธารคลองนาคา



๓๔ ๕๓

ธันวาคม
ท่องป่าปิด
ชมเมเปิ้ลเปลี่ยนสี
ที่ภูกระดึง 
จ.เลย

น้ำตกขุนพอง
น้ำตก

ผาน้ำผา
น้ำตก

เพ็ญพบใหม

น้ำตก
เพ็ญพบ

น้ำตกโผนพบ
น้ำตกวังกวาง

น้ำตก
ถ้ำใหญ

น้ำตก
ธารสวรรค

น้ำตก
ถ้ำสอเหน�อ

น้ำตก
ถ้ำสอใต

ผา
หลมสัก

ผาแดง
ผาเหยียบเมฆ

ผานานอย
ผาจำศีล

ผาหมากดูก

หลังแป

ไปที่ทำการ
อุทยาน 5 กม.

ผา
นกแอน

อาณาเขตป่าปิดด้านทิศเหนือบนภูกระดึง นอกจากเป็นเขต       
ป่าอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นที่รวมของลำธารเล็กๆ หลายสาย 
ซึ่งไหลผ่านผืนป่าแห่งนี้ ก่อเกิดเป็นน้ำตกน้อยใหญ่สวยงาม 
หลายแห่ง และริมลำธารเหล่าเป็นถิ่นของต้นเมเปิ้ล ที่
ทุกฤดูหนาวจะพากันเปลี่ยนสีใบเป็นสีแดงสด บ้างก็ 
ร่วงหล่นลงสู่พื้นดิน เป็นภาพที่งดงามที่สุด โดยเฉพาะต้น 
เมเปิ้ลที่อยู่หน้าน้ำตกขุนพอง ซึ่งต้องขออนุญาตก่อนเข้าไป 
เที่ยวชม

เส้นทางการเดินทาง จาก จ.เลย ใช้ทางหลวง
หมายเลข 201 ผ่าน อ.วังสะพุง ถึง 
อ.ภูกระดึง แยกขวาเข้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 
เดินเท้าขึ้นภูใช้เวลาราว 3-4 ชั่วโมง 
ควรมีเวลา 1 วัน ในการเที่ยวป่าปิด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานเลย
โทร. 042 812 812

เมเปิ้ลเปลี่ยนสี
อาจมีอยู่หลายแห่งในเมืองไทย 

แต่จะหาที่ไหนสวยงาม 
ไปกว่าเมเปิ้ลในป่าปิดของภูกระดึงนั้นไม่มี

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: 
ช่วงเวลาเช้าราว 08.00 - 10.00 น.

ฤดูกาลที่ดีที่สุด: เดือนธันวาคม

จุดชมวิวที่ดีที่สุด: 
บริเวณน้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกผาน้ำผ่า 
น้ำตกขุนพอง



๕๕๕๔

ธันวาคม
พายเรือลอดถ้ำ ข้ามสองอำเภอ
ที่ถ้ำเจ็ดคต แหล่งผจญภัยแห่งใหม่ จ.สตูล

อ.ทาแพ
อ.ละงู

อ.ทุงหวา

อ.ปะเลียน

อ.ควนโคน

เกาะตะรุเตา

น้ำตก
วังสายทอง

416

406

ถ้ำภูผาเพชร

กิ�ง อ.มะนัง

 สตูล

ถ้ำเจ็ดคต

สตูล จังหวัดใต้สุดด้านทะเลอันดามัน ที่รู้จักกันดีคือ 
หมู่เกาะตะรุเตา แต่ที่อำเภอละงู และกิ่งอำเภอมะนัง 
มี ถ้ ำ ใ หญ่  น้ ำ ลอด ได้ อ ยู่ แ ห่ ง หนึ่ ง คื อ  ถ้ ำ เ จ็ ดคต 
ปากถ้ำอยู่กิ่ง อำเภอมะนัง ส่วนหลังถ้ำอยู่ที่อำเภอละงู 
ภายในมีน้ำไหลลอดคดโค้ง ท้าทายให้ นักผจญภัย 
พายเรือลอดถ้ำ และชมความสวยงามของ หินงอก 
หินย้อย ถ้าใครพายลอดไปได้ ก็ต้องถือว่าสุดยอด 
เพราะพายเรือลอดถ้ำข้ามมาตั้ง 2 อำเภอ

ถ้ำขนาดใหญ่ แหล่งผจญภัยด้วยการพายเรือ
ลอดถ้ำที่โค้งถึง เจ็ดโค้ง เจ็ดคต งดงามด้วย

หินงอกหินย้อยและหาดทราย 
กลายเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ของเมืองสตูล

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:  ช่วงเวลา 11.00 - 12.00 น.
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:  เดือนธันวาคม
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:  ปากถ้ำทั้งสองด้าน

เส้นทางการเดินทาง จาก จ.สตูล ใช้
ทางหลวงหมายเลข 406 และ 416 
มุ่งหน้าสู่ อ.ละงู แล้วแยกขวาไปน้ำตก 
วังสายทองและถ้ำภูผาเพชร ก่อนถึงถ้ำ 
ภูผาเพชร มีทางแยกซ้ายไปถ้ำเจ็ดคต
รวมระยะทางราว 70 กิโลเมตร  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานตรัง
โทร. 075 211 085





๓๔ ๕๙

จองพารา เทศกาลแห่งสีสัน
วันแห่ปราสาทไม้ จ.แม่ฮ่องสอน

ประเพณีนี้ถือกำเนิดมาจากความเชื่อของชาวพุทธเชื้อสาย 

ชาวไตว่า ในวันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จกลับลงมา

สู่โลกมนุษย์จากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากเสด็จไปเทศนา 

โปรดพระมารดา ผู้คนจึงมีศรัทธาพากันสักการะบูชาด้วย 

การสร้างปราสาทจำลอง ทำด้วยโครงไม้ไผ่ประดับประดา 

สวยงาม และตามไฟในยามค่ำคืนกันทุกบ้านเรือน วัดวา 

อารามต่างๆ ก็จะจุดผางจุดเทียนสว่างไสว นับเป็นเทศกาล 

แห่งสีสันวันออกพรรษาที่หาดูได้ที่นี่แห่งเดียวในเมืองไทย

เส้นทางการเดินทาง จาก จ.เชียงใหม่ 
ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 ถึง อ.แม่แตง 
ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 1095 ผ่าน 
อ.ปาย อ.ปางมะผ้า สู่ จ.แม่ฮ่องสอน 
ในเมืองใช้ถนนสิงหนาทบำรุง
และถนนประดิษฐ์จองคำสู่หนองจองคำ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน 
โทร. 053 612 982-3

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:  ช่วงเวลาราว 18.45 น. หรือใกล้ค่ำ
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:  ช่วงวันออกพรรษา หรือวันขึ้น 11 ค่ำ  
 เดือน 11 ไปจนถึงวันแรม 8 ค่ำ เดือน 11
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:  หนองจองคำ หน้าวัดจองคำ 
 และวัดจองกลาง

วันออกพรรษา งานประเพณียิ่งใหญ่ 
ของชาวไต วันที่ปราสาทไม้จำลอง
จะถูกจุดเทียน ประดับไฟนับหมื่น 

นับแสนดวง งดงามราวกับเมืองสวรรค์



๓๔ ๖๑

คืนมหัศจรรย์นอนนับดาว
ที่มอหินขาว เสาหินมหัศจรรย์ จ.ชัยภูมิ

ไป อ.บัวใหญไป อ.จตุรัส

ไป อ.ภูเขียว

ชัยภูมิ

อ.หนองบัวระเหว

อ.บานเขวา

อ.หนองบัวแดง
อ.แกงครอ

กิ�ง อ.โคก
โพธิ์ไชย

ผาเกิ้ง

ภูพระ

น้ำตก
ตาดโตน

พระพุทธบาท
ภูแฝด

อช.ภูแลนคา

201

225

2359

2159

201

202

มอหินขาว

กลุ่มเสาหินสูงใหญ่เรียงรายที่อยู่บนสันเขาภูแลนคา จังหวัด 
ชัยภูมิ ก่อกำเนิดทางธรณีวิทยามาจากแรงยกตัวของเปลือกโลก 
ผ่านวันเวลามานานนับสิบๆ ล้านปี ด้วยอิทธิพลของลมฝน 
อีกทั้งแสงแดด จนผุกร่อนมีรูปทรงแปลกตา ณ ยามราตรี   
เม่ือเหล่าดวงดาวนับล้านดวงโคจรอยู่เหนือกลุ่มหินมหัศจรรย์ 
เหล่านี้ เกล็ดเพชรของทางช้างเผือกเหนือฟากฟ้าก็จะระยิบ 
ระยับราวกับอยู่ใกล้แค่เอื้อม

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:  ช่วงเวลา 23.00 น. ถึงราวตี 2
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:  ฤดูร้อนราวเดือนกุมภาพันธ์
 ถึงเดือนมีนาคม
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:  กลุ่มหินมอหินขาวด้านทิศตะวันออก
 และตะวันตก

เสาหินยิ่งใหญ่ต้องยกให้ “มอหินขาว” 
จังหวัดชัยภูมิ ใครได้นอนนับดาวที่นี่ 
จะรู้ว่าพลังมหัศจรรย์บนฟากฟ้า

ของดาวล้านดวงมีจริง

เส้นทางการเดินทาง จากกรุงเทพฯ ใช้
ทางหลวงหมายเลข 1 และ 2 ถึง อ.สีคิ ้ว 
ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 201 ถึง 
จ.ชัยภูมิ แล้วใช้เส้นทางสู่น้ำตกตาดโตน 
ก่อนถึงเล็กน้อยมีทางแยกซ้าย
เส้นทางสู่มอหินขาว    
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานนครราชสีมา
โทร. 044 213 030, 044 213 666



๓๔ ๖๓

ไหลเรือไฟ 
เทศกาลจดุไฟลอยนำ้โขง  
จ.นครพนม

ลาว

ไป 
จ.สกลนคร

ถ.เลี่ยงเมือง

ถ.นิต
โย

นครพนม
วัดโพธิ์ศรี

วัดโอภาส

ททท.

วัดกลาง

วัดมหาธาตุ

หาดทรายทอง
ศรีโคตรบูรณ

วัดศรีเทพ
ประดิษฐาราม

212

22

ถ.โพธิ์ศรี

ถ.ราชวง
ศ

เส นท
างไห ลเรื อไฟ

แม่น้ำโขง มหานทีแห่งชีวิตซึ่งเดินทางมายาวไกล ช่วงปลาย 
ฝนตน้หนาว สิน้ฤดเูกบ็เกีย่ว ผูค้นเมอืงนครพนมมวีถิปีระเพณ ี
ปฏบิตัสิบืตอ่กนัมาชา้นานในเทศกาลออกพรรษา ดว้ยการทำ 
“ เ รื อ ไฟ” ประดับประดาสวยงามตระการตาด้ วย 
สีสันและพลุไฟ ก่อนจะจุดไฟให้โชติช่วงเรืองรอง ปล่อยไหล
ลอ่งเปน็ขบวนเรอืไฟไกลสดุแรงศรทัธา เพือ่สกัการะบชูาพระ 
พุทธเจ้า ในวันเสด็จจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ลงมาโปรดมนุษย์โลก

หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวที่มหานทีแม่โขง 
เขาจุดเรือไฟปล่อยลอยไปกับสายน้ำ

ตระการตาด้วยแสงไฟ ลุกโชติช่วงยามราตรี 
ทั้งโลกหาดูได้ที่นี่ที่เดียว

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: 
ช่วงหัวค่ำของคืนวันออกพรรษา

ฤดูกาลที่ดีที่สุด: คืนวันออกพรรษา
หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11

จุดชมวิวที่ดีที่สุด: ริมแม่น้ำโขง 
หน้าเมืองนครพนม

เส้นทางการเดินทาง จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวง
หมายเลข 1 และ 2 ถึง จ.ขอนแก่น ต่อด้วย
ทางหลวงหมายเลข 209 และ 213 ถึง จ.สกลนคร 
ต่อด้วย ทางหลวงหมายเลข 22 สู่ จ.นครพนม 
และทางหลวงหมายเลข 212 เลียบริมแม่น้ำโขง  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานนครพนม
โทร. 042 513 490-1



๖๕๖๔

อลังการดาวอยู่บนดิน เทศกาลแห่ดาว  
จ.สกลนคร

ลาว
สกลนคร

นครพนม

อ.เตางอย
อ.นาแก

อ.หวานใหญ

อ.ธาตุพนม

อ.เรณูนคร

อ.กุสุมาลย

ไป อ.ทาอุเทน

ไป
อ.กุฉินารายณ

พระธาตุ
พนม

พระธาตุ
เรณูนคร

วัดนักบุญอันนา

สักการะสถานพระมารดา
แหงมรณสักขี

ชุมชนคาทอลิกทาแร
(เทศกาลแหดาว)

223

22

22

แ
ม
 น

้ำโข
ง

ไป อ.พังโคน

เส้นทางการเดินทาง จากกรุงเทพฯ 
ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 และ 2 
ถึง จ.ขอนแก่น ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 
209 และ 213 ถึงตัว จ.สกลนคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานนครพนม
โทร. 042 513 490-1

ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร คือบ้านของชุมชน 
ช า ว ค ริ ส ต์ ค า ท อ ลิ ก ที่ ใ ห ญ่ ที่ สุ ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
วันคริสต์มาสของที่นี่ ชาวคริสต์จะประดิษฐ์ดวงดาวกระดาษ 
ขนาดน้อยใหญ่ประดับประดาด้วยดวงไฟหลากสีสัน นำไป 
ตกแต่งขบวนรถ ประดับประดายามราตรีอย่างสวยงาม 
และแห่เฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ สนุกสนาน เรียกว่า 
“เทศกาลแห่ดาว” นับได้ว่าเป็นขบวนแห่เหนือจินตนาการ
ซึ่งเล่าขานกันว่า งามที่สุดในเมืองไทย

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:  ช่วงหัวค่ำของคืนวันคริสต์มาส
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:  วันคริสต์มาสของทุกปี
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:  ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

ค่ำคืนวันฉลองเทศกาลคริสต์มาส คนเมือง
สกลนครเขาจินตนาการ ดาวบนท้องฟ้า 
เอามาแห่อยู่บนดิน เป็นเทศกาลรื่นเริง 

สนุกสนานกว่าที่ไหนในเมืองไทย



๓๔ ๖๗

ที่สุดความโรแมนติก
พระจันทร์วันเพ็ญ
ขึ้นที่อ่าวประจวบฯ
จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาวประจวบฯ

ประจวบคีรีขันธ

  
  
 ไ
ป 

อ.
ทับ

สะ
แก

  
  
 ไ
ป 

อ.
กุย

บุร
ี

อาวมะนาว

เขาชองกระจก

อางเก็บน้ำ
บางนางรม

สะพานปลา
วัดธรรมิการาม

กองบินนอยที่ 5

วัดเกาะหลัก
4

326

อ่าวประจวบฯ ทอดยาวเป็นวงโค้ง งดงามด้วยทัศนียภาพ 
อันมีเรื่องราวตามตำนานพื้นบ้าน “ตาม่องลาย” ซึ่งกล่าวถึง 
การกำเนิดของภูเขาและเกาะน้อยใหญ่ที่เรียงรายอยู่ในอ่าว 
ประจวบฯ ไม่ว่ามุมไหนๆ ใครมองออกไปกลางอ่าว ก็จะพบ 
ว่าจินตนาการของคนโบราณนั้นสุดลึกล้ำ แต่เรื่องราวเหนือ 
จินตนาการของพระจันทร์เพ็ญกลางอ่าวแห่งนี้ คือสุดยอด 
ความโรแมนติกของเมืองไทย ที่คุณจะไม่มีวันลืม

เส้นทางการเดินทาง จากกรุงเทพฯ เดินทางโดย 
ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ต่อด้วยหมายเลข 4 ถึง 
จ.ประจวบฯ แยกซ้ายทางหลวงหมายเลข 326 
ไปถึงถนนเลียบชายทะเล เลี้ยวขวาไปทางกองบินน้อย
ที่ 5 มุมมองจะดีที่สุด  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์
โทร. 032 513 885, 032 513 854

พระจันทร์วันเพ็ญขึ้นที่อ่าวประจวบฯ 
ความโรแมนติกที่ซ่อนไว้ในหนึ่งเดือน

 มีเวลาเพียง 2 วันเท่านั้น 
คือในวันขึ้น 15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: 
ช่วงเวลาโพล้เพล้ใกล้ค่ำ
คืนวันขึ้น 15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ

ฤดูกาลที่ดีที่สุด: 
ฤดูร้อนราวเดือนมีนาคม

จุดชมวิวที่ดีที่สุด: 
อ่าวประจวบฯ บริเวณค่อนมา
ทางกองบินน้อยที่ 5



๓๔ ๖๙

ตระการตา พิพิธภัณฑ์ 
มังกรทองล้ำค่า
หนึ่งเดียวในเมืองไทย 
จ.สุพรรณบุรี

     ไปเ.จ

กมโาป.อ ปไ     สุพรรณบุร ี

ปูระรพดัว หอคอย
สใมจแ-ราหรรบ

มิลฉเนวส

ิมูภณรรพุสดัว

นตัรีรศะรพดัว
มหาธาตุ

จ็ดเมสปูรมรบะรพ
พระนเรศวร

าปดัว
เลไลยก

ฑณัภธิพิพ
งอทรกงัม

งอืมเกัลหลาศ
321

350
7

329

แม
น้ำ

สพุ
รรณ

บุรี

3431

�
�
�

�

เส้นทางการเดินทาง จาก จ.นนทบุรี ใช้ถนน 
รัตนาธิเบศร์เดินทางถึงบางใหญ่ ต่อด้วย
ทางหลวงหมายเลข 340 ถึงตัว จ.สุพรรณบุรี 
เลี้ยวซ้ายทางหลวงหมายเลข 321 ข้ามแม่น้ำ
สุพรรณบุรีแล้วแยกขวาสู่ศาลหลักเมือง 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี
โทร. 035 536 030, 035 535 789

สุพรรณบุรี เมืองที่น่าศึกษาทั้งเรื่องราวครั้งประวัติศาสตร์ 
ความเจริญรุ่งเรือง ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ พืชพันธุ์ 
ธัญญาหารไม่เป็นรองที่ไหนในเมืองไทย ผู้คนยิ่งใหญ่ 
ความคิดกว้างไกล สร้างพิพิธภัณฑ์เป็นรูปมังกรตัวยักษ์ 
ทะยานฟ้า พาเรื่องราวของเผ่าพันธุ์คนจีนมาให้ผู้คนรู้จัก 
ภูมิใจในท่ีมาของตน จะก่ีวันก่ีเดือนก่ีปีมังกรตัวน้ีก็ยังผงาด 
ไดไ้มม่เีสือ่มสญู แตห่ากถามถงึความงาม ใหไ้ปดตูอนใกลค้ำ่
เพราะมังกรตัวนี้แปลงร่างทุกวัน เป็นมังกรทองล้ำค่าไม่ 
น่าเชื่อ

ที่เดียวในเมืองไทย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ถูกออกแบบ สร้างรูปร่างให้เป็นมังกร ยามใกล้ค่ำ

มังกรตัวนี้จะกลายร่างเป็นมังกรทองล้ำค่า 
ถ้าไม่ไป ไม่เห็น ไม่รู้ คงไม่เชื่อ

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:
ช่วงเวลาราว 18.45 น. 
หรือช่วงโพล้เพล้ใกล้ค่ำ

ฤดูกาลที่ดีที่สุด: 
ราวเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม

จุดชมวิวที่ดีที่สุด: 
บนเนินสูงด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของตัวมังกร



๗๑๗๐

อลังการมรดกโลก เมืองเก่าอยุธยา 
ยามราตร ีจ.พระนครศรีอยุธยา

ไป จ.อางทอง

ไป อ.บางปะอิน ไป
 อ

.บ
าง

ปะ
อิน

ถ.โรจนะ

ถ.ปาโทน

ถ.ชีกุน

ถ.นเรศวร

ถ.ปามะพราว

วัดไชย
วัฒนาราม

วัดพระราม

วัดมหาธาตุ
วัดราชบูรณะ

วัดพระศรี
สรรเพชญ

วัดพุทไธสวรรค

เจดีย
ศรีสุริโยทัย

วัดสุวรรณาราม3263

309 3053

เส้นทางการเดินทาง จากกรุงเทพฯ ใช้
ทางหลวงหมายเลข 1 และ 32 ถึง 
จ.พระนครศรีอยุธยา แยกซ้ายทางหลวง 
หมายเลข 309 ข้ามแม่น้ำป่าสัก 
สู่ตัวเมืองเก่าเขตโบราณสถาน สำหรับ
วัดไชยวัฒนาราม อยู่นอกเกาะเมือง
ด้านตะวันตก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035 246 076-7

อยุธยา ราชธานีในประวัติศาสตร์ชาติไทยยาวนานถึง 417 ปี 
มรดกโลกแหง่นีอ้ลงัการดว้ยโบราณสถานอนัทรงคณุคา่งดงาม 
ผสมผสานด้วยวิถีชีวิตผู้คนกับความเป็นเมืองประวัติศาสตร ์
อย่างลงตัว ทุกวันเมื่อแสงสุดท้ายแห่งเวลาสิ้นลง แสงไฟ 
ประดับประดา ตามโบราณสถานต่างๆ จะค่อยๆ เจิดจรัส 
ราวกับเนรมิตให้ราชธานีศรีอยุธยาเรืองรองขึ้นมาอีกครั้ง 
เหมือนอดีตอันรุ่งโรจน์

อยุธยาเมืองมรดกโลก 
ยามเมื่อแสงแห่งวันสิ้นไป 

โบราณสถานซึ่งประดับด้วยแสงไฟ 
คือความงามล้ำลึกเรืองรอง 

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:  ช่วงเวลาราว 18.45 น.   
 หรือโพล้เพล้ใกล้ค่ำ
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:  ราวเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:  วัดพระศรีสรรเพชญ์





๓๔ ๗๕

ชมทะเลหมอก 
360 องศา ที่ดอยกาดผี 
จ. เชียงราย

ไปอ.พานไป ยวรสมแ.อ

ยารงยีชเ

นัจมแ.อ

วาลมแ.อ

ดอยวาวี
)าชรไ(

งอลสมแยอด

งาชยอด
)ะรุกาซ ,ฟแากรไ(

นายทุอนว
ณรกนุขกตำ้น

นุขงอรดัว

วิวมชดุจ
ดอยกาดผี

1

118

1089

1234 1130

ชม

เส้นทางการเดินทาง จากตัวจ.เชียงราย
ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 และ 118 ก่อนถึง 
อ.แม่สรวย มีทางเลี้ยวขวาขึ้นดอยวาวี
พอเลยดอยวาวีจะมีทางแยกขวาขึ้นห้วยชมภู 
เป็นทางเล็กระหว่างหมู่บ้านต่อไปจนถึงดอยกาดผี  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานเชียงราย
โทร. 053 717 433, 053 744 674-5

ดอยกาดผี แหล่งชมทะเลหมอกใหม่ล่าสุด สวยที่สุดและ 
มหัศจรรย์ที่สุดของจังหวัดเชียงราย ซ่อนความงามอยู่ใน 
เทือกเขาดอยวาวี อำเภอแม่สรวย ใช้เวลาเดินทางจาก 
เชียงรายใช้เวลาราว 3 ชั่วโมงโดยรถยนต์ มุมมองที่สวย 
ที่สุดอยู่ทางทิศตะวันออก เป็นมุมพานอรามา เห็นเทือกเขา 
สลับซับซ้อนสวยงาม และยังมีมุมอ่ืนๆ ท่ีสามารถชมได้รอบตัว 
ใกล้กับดอยน้ี มีท่ีเท่ียวคือดอยวาวีแหล่งปลูกชา และ
ดอยช้างซึ่งเป็นแหล่งปลูกกาแฟขึ้นชื่อของเมืองไทย เมื่อมาที่นี่
ยังสามารถชมดอกนางพญาเสือโคร่ง (ซากุระเมืองไทย) 
บานได้อีกด้วย 

ทะเลหมอกที่ ไหนๆ ก็ดูได้เพียง 180 องศา 
แต่ทางทิศตะวันออกของดอยกาดผี 

มีดี ไม่เหมือนใคร 
ทะเลหมอกสวย ดูได้รอบตัว 360 องศา

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: 
05.30 - 06.30 น.

ฤดูกาลที่ดีที่สุด: 
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม

จุดชมวิวที่ดีที่สุด: 
จุดชมวิวด้านล่าง
และบริเวณสันเนินขึ้นดอยด้านบน



๓๔

พมา

ไป จ.ลำปาง

ไป จ.กำแพงเพชร

ไป
จ.สุโขทัย

ตาก

จุดชมทะเลหมอก
มอนกิ�วลม

อ.แมระมาด

อ.แมสอด

อ.ทาสองยาง

อ.สบเมย
อ.ลี้

อ.เถิน
หมูบาน
กะเหรี่ยง 200 ป

105

106

105

1

๗๖

ตะวันข้ึนเหนือทะเลหมอก
สวยในฝัน ท่ีดอยแม่ระเมิง 
จ.ตาก

เส้นทางการเดินทาง จากตัวจ.ตาก
ใช้ทางหลวงหมายเลข 105 ถึง อ.แม่สอด 
เลี้ยวขวาผ่าน อ.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง 
จนถึงแยกขวาทางหลวงหมายเลข 1267 
ขึ้นสู่ดอยแม่ระเมิง อุทยานแห่งชาติแม่เมย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานตาก
โทร. 055 514 341-3

คุ้มค่าน่าไปและไม่ไกลเหมือนจุดชมทะเลหมอกแห่งอื่น คือ 
ทะ เลหมอกสวยในฝัน ซึ่ งยื นยัน ได้ ว่ า ไม่มี ผิ ดหวั ง 
หากคุณไปตรงวันเวลา ถูกฤดูกาล ทุกเช้าก่อนรุ่งสางรอชม 
ตะวันขึ้นกับทะเลหมอกมองได้ 180 องศา ก่อนกลับแวะไป 
ชมหมู่บ้านกะเหรี่ยง 200 ปี เป็นของแถม จะรู้ว่าทำไมผู้คน 
อยู่ลึกเร้นกลางขุนเขาไม่เคยย้ายถิ่นฐานยาวนานถึง 200 ปี

ดอยแม่ระเมิง จังหวัดตาก 
หลายคนว่าเป็นทะเลหมอกสวยในฝัน 

วันปลายฤดูฝนต้นหนาว คือช่วงเวลาดีที่สุด    
ซึ่งคุณพลาดไม่ได้อีกแล้ว 

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: 
ช่วงเวลาราว 06.00 น.

ฤดูกาลที่ดีที่สุด: 
ปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวราว
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม

จุดชมวิวที่ดีที่สุด: ม่อนกิ่วลม



๓๔ ๗๙

มหัศจรรย์รุ้งกินน้ำ ที่น้ำตกทีลอซู 
จ.ตาก

กำแพงเพชร

ตาก

พมา

ไป จ.นครสวรรค

อ.แมสอด

อ.คลองลาน

อ.พบพระ

อ.อุมผาง

น้ำตกธารารักษ

น้ำตกพาเจริญน้ำตก
นางครวญ

น้ำตก
ทีลอซู

น้ำตกทีลอจอ

1
105

1090

1090

1288

1206

น้ำตกแห่งนี้อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง มี
หลายชั้นตกลดหลั่นลงมาจากหน้าผาสูงผ่านโขดเขาหินปูน
และดงไม้เขียวขจี พลังมหัศจรรย์ของสายน้ำตกแห่งนี้ หาก
ใครปีนขึ้นไปเที่ยวชมบริเวณน้ำตกชั้นบนสุดในเวลาช่วงเช้า 
ก็จะพบว่า มีพลังแห่งแสงที่สาดส่องผ่านละอองน้ำที่ฟุ้ง 
กระจาย กลายเป็นสายน้ำตกงดงามด้วยรุ้งกินน้ำตัวโตที่ 
พาดผ่านอย่างน่าอัศจรรย์

น้ำตกทีลอซู น้ำตกที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความเร้นลับ

มหัศจรรย์ของรุ้งกินน้ำ ซ่อนไว้
เห็นได้ทุกเช้าช่วงฤดูน้ำมาก

เส้นทางการเดินทาง จากตัวจังหวัดตาก
ใช้ทางหลวงหมายเลข 105 ถึง อ.แม่สอด 
เลี ้ยวซ้ายทางหลวงหมายเลข 1090 
สู่ อ.อุ ้มผาง ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 
1288 แล้วมีถนนแยกเข้าสู่น้ำตกทีลอซู 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานตาก
โทร. 055 514 341-3

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:  ช่วงเวลาราว 10.00 น.
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:  ปลายฤดูฝนราวเดือนตุลาคม
 ถึงเดือนพฤศจิกายน
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:  หน้าน้ำตกชั้นบนสุด



๓๔ ๘๑

เวียนเทียนกลางน้ำ 
หนึ่งเดียวในโลก 
ที่กว๊านพะเยา 
จ.พะเยา

พะเยา

ไป จ.ลำปาง

ไป จ.เชียงราย

วัดศรีอุโมงคคำ

ทาเรือ

อนุสาวรีย
พอขุนงำเมือง

หอวัฒนธรรมนิทัศน
วัดศรีโคมคำ

วัดพระธาตุ
จอมทอง

วัดศรีโคมคำ

กวานพะเยา

วัดติโลกอาราม
(เวียนเทียนกลางน้ำ)

1

เส้นทางการเดินทาง จากแยกประตูชัยเข้าสู่ตัวเมือง 
พะเยาใช้ถนนประตูชัย ต่อด้วยถนนพหลโยธินไป
จนถึงธนาคารกสิกรไทยเลี้ยวซ้ายลงสู่ถนนท่ากว๊าน 
วิ่งเลาะริมกว๊านจนถึงท่าเรือแจว ข้ามไป
วัดติโลกอาราม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานเชียงราย
โทร. 053 717 433, 053 744 674-5

เทศกาลเวียนเทียน จังหวัดพะเยา 
เขาลอยเรือเวียนเทียนกันกลางน้ำ 
หนึ่งปีมีเพียง 3 ครั้งเท่านั้น คือ  

วันมาฆะบูชา วิสาขบูชา และอาสาฬหบูชา 

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: 
ช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดิน

ฤดูกาลที่ดีที่สุด: 
วันเพ็ญเดือน 3 เดือน 6 และเดือน 8

จุดชมวิวที่ดีที่สุด: วัดติโลกอาราม 
กลางกว๊านพะเยา



๘๓๘๒

วันแห่งพลังดวงอาทิตย์พิศวง
ที่ปราสาทหินพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

ไป จ.สระแกว

ไป จ.บุรีรัมย
ไป
จ.นครราชสีมา

อ.ละหานทราย

อ.ประโคนชัย
อ.นางรอง

อ.เฉลิม
พระเกียรติ

แหลงหินตัด

เขตหามลาสัตวปา

อางเก็บน้ำ
สนามบิน

อนุสาวรียเราสู

วัดเขา
พระอังคาร

ปราสาท
เมืองต่ำ

อุทยานประวัติศาสตร
เขาพนมรุง

218

24

348

219

ไป จ.สุรินทร

เส้นทางการเดินทาง จากกรุงเทพฯ 
ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 และ 2 จนถึง 
อ.สีคิ้ว เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 
24 ผ่าน อ.นางรอง แยกขวาทางหลวง 
หมายเลข 2117 สู่ อ.เฉลิมพระเกียรติ
และปราสาทหินพนมรุ้ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานสุรินทร์

โทร. 044 514 447-8

ภูมิปัญญาของคนโบราณนั้นน่าทึ่ง นอกจากสถาปัตยกรรม 
ของปราสาทหินพนมรุ้งอันยิ่งใหญ่และงดงามแล้ว ใคร 
เลยจะรู้ว่า มีวันเวลาที่เขาคำนวณได้อย่างน่าพิศวง ตรงที่ 
ในฤดูกาลต่างกัน เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น จะส่องแสงลอดช่อง 
ตรงกรอบประตูทั้ง 15 บาน ที่เรียงกันได้อย่างเหลือเชื่อ 
ในเดือนเมษายนและกันยายน และ จะเหน็มหศัจรรยพ์ระอาทติย ์
ตกลอดช่องกรอบประตูในเดือนมีนาคมและเดือนตุลาคม

ในหนึ่งปีจะมีเพียง 4 วัน เท่านั้นที่ 
ปราสาทหินพนมรุ้งจะมีตะวันขึ้น

หรือตก ตรงลอดช่องประตูทั้ง 15 ช่อง 
ได้ตรงอย่างน่าพิศวง 

ปรากฏการณ์แบบนี้ชีวิตหนึ่งต้องไปดู

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:  ราว 06.00 น.
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:  วันพระอาทิตย์ขึ้น
 ตรงกรอบประตูในฤดูร้อน
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:  ด้านหน้ากรอบประตูด้านทิศตะวันตก



๓๔ ๘๕

อัศจรรย์ลำแสง แห่งองศาของความลงตัว
ที่ถ้ำพระยานคร จ.ประจวบคีรีขันธ์

  
  
 ไ
ป 

อ.
ชะ

อำ ทุงสามรอยยอด

กิ�ง อ.สามรอยยอด

ถ้ำไทร

ถ้ำแกว

หาดสามพระยา

หาดแหลมศาลา

เกาะนมสาว

เกาะโครำ

หาดบอนอก

อุทยานแหงชาติ
เขาสามรอยยอด

ถ้ำพระยานคร4

ไป
 จ
.ป
ระ
จว

บคี
รีขั

นธ
หนึ่งในดินแดนแห่งถ้ำงามของเมืองไทย คือ จังหวัด 

ประจวบครีขีนัธ ์หนึง่ในถำ้งามทีล่อืเลือ่งนัน้ คอืถำ้พระยานคร 
ที่อุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอด ด้วยรัชกาลที่  5 
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์โดดเด่นเป็น
สง่าอยู่กลางถ้ำ ยามท่ีย่างเข้าสู่ฤดูร้อนเวลาราว 11.00 น. ลำแสง 
แห่งองศาของความลงตัวจะสาดส่องผ่านปล่องเบื้องบนลง
สู่พลับพลาที่ประทับงามราวกับเมืองสวรรค์ ด้วยพลับพลา   
นั้นจะกลายเป็นสีทองสุกสกาวราวกับทองคำ

เส้นทางการเดินทาง
จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้ทางหลวง
หมายเลข 4 ผ่าน อ.กุยบุรี ถึงแยกตลาด
ไฟไหม้เลี ้ยวขวาเส้นทางเข้าสู่อุทยาน
แห่งชาติเขาสามร้อยยอดจนถึงบ้านบางปู 
แล้วลงเรือต่อไปจนถึงถ้ำพระยานคร  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์
โทร. 032 513 885, 032 513 854

ถ้ำพระยานครนั้น สวยงามไม่เหมือนใคร 
ในองศาของแสงที่ลงตัว
ตามวันเวลา และฤดูกาล 

นี่คือลำแสงแห่งความงามอันเป็นที่สุด

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:  ประมาณ 11.00 น.
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:  ฤดูร้อนราวเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:  จากมุมมองด้านหน้าพลับพลาที่ประทับ



๘๗๘๖

สุดยอดมุมมอง ชมพระอาทิตย์ตกได้
จากในถ้ำที่ถ้ำพระนาง จ.กระบี่

มุมอัศจรรย์มุมนี้ต้องเดินลึกเข้าไปจนสุดชายหาด อันเป็น 
ท่ีต้ังของถ้ำพระนาง ด้วยเป็นท่ีสถิตของพระนางอันศักด์ิสิทธ์ิ 
ซึ่งชาวเรือแถบนี้เคารพสักการะ มุมมองนี้เป็นเอกลักษณ์ไม่ 
เหมือนที่ใด คือเมื่อเข้าไปอยู่ภายในถ้ำมองออกมาจะเห็น 
ปากโพรงถ้ำมีหินย้อยลงมาเป็นฉากระย้าสวยงาม มีท้อง
ทะเลกว้างและเกาะน้อยใหญ่เรียงรายในยามพระอาทิตย์ตก
จะเป็นมุมมองสวยงาม แปลกตา น่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่งใน 
เมืองไทย

มุมมองพระอาทิตย์ตกจากในถ้ำ
ก็สวยได้ไม่เหมือนใคร 

และต้องไปพิสูจน์คือพระอาทิตย์ตก
ที่ถ้ำพระนาง

ช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุด:  ช่วงพระอาทิตย์ตก คือประมาณ 18.00 น. 
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:  ฤดูร้อนราวเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:  ด้านในของถ้ำพระนาง

เส้นทางการเดินทาง จากตัวจังหวัดกระบี่ 
ใช้ทางหลวงหมายเลข 4202 
ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 4201 
และ 4203 ถึงอ่าวพระนาง แล้วลงเรือ 
ที่อ่าวพระนางไปหาดถ้ำพระนาง 
และถ้ำพระนาง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานกระบี่
โทร. 075 622 163



๓๔ ๘๙

พิสูจน์พลังแสง
แห่งมรกต ที่ถ้ำมรกต  
จ.ตรัง

ไป อ.วังวิเศษ ไป
อ.นาโยง

ตรัง

อ.สิเกา

อ.กันตัง

อ.ยานตาขาว

เกาะสุกร

เกาะกระดาน

เกาะไหง

เกาะมา
เกาะเชือก
เกาะแหวน เกาะมุก

หาดฉางหลาง

หาดปากเมง

เกาะตะลิบง

หาดเจาไหม
หาดยาว

4046

404
403

4162

ถ้ำมรกตเส้นทางการเดินทาง จากตัว จ.ตรัง ใช้ทางหลวง 
หมายเลข 4046 มุ่งหน้า อ.สิเกา ก่อนถึงตัว 
อ.สิเกาแยกซ้ายทางหลวงหมายเลข 4162 
สู่หาดปากเมง ลงเรือที่หาดปากเมงต่อไปถ้ำมรกต 
ซึ่งตั ้งอยู่บนเกาะมุก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานตรัง
โทร. 075 215 867, 075 211 058

ทุกวันเวลาในยามบ่าย เมื่อพลังแสงแห่ง 
ดวงตะวันสาดส่องพื้นน้ำ ถ้ำมรกตก็พลัน 

เปล่งประกาย เป็นสีมรกตได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: 
ประมาณ 14.00 น.

ฤดูกาลที่ดีที่สุด: 
ฤดูร้อนราวเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม

จุดชมวิวที่ดีที่สุด: 
ปากถ้ำมรกตด้านนอกทางด้านทิศตะวันตก

ถ้ำมหัศจรรย์กลางทะเลตรังตั้งอยู่ที่เกาะมุก คือ ถ้ำมรกต 
เปน็ถำ้ทะเลทีม่โีพรงลอดเขา้ไปภายในถำ้ไดเ้ฉพาะในยามนำ้
ลง ซึ่งต้องลอยคอหรือล่องเรือแคนูเข้าไป ผจญภัยท่ามกลาง 
ความมดืจนทะลสุูถ่ำ้ดา้นใน ซึง่เปน็หาดทรายขาวนวลมปีา่ไม ้
เขียวขจีเป็นฉากหลัง และมีโพรงรับแสงสว่างลงมาจากด้าน 
บนได ้อยา่งไรกด็ ีทีส่ดุแหง่ความมหศัจรรยน์ัน้ ยงัอยูท่ีบ่รเิวณ 
ปากทางเข้าถ้ำซึ่งน้ำทะเลเป็นสีเขียวมรกตงดงามยิ่งนัก



๓๔ ๙๑

ชมพระอาทิตย์ตกทะเล
สวยที่สุดในเมืองไทย
ที่แหลมพรหมเทพ 
จ.ภูเก็ต

ภูเก็ต
อ.กะทู

วัดฉลอง

หาดปาตอง

หาดกะรน

หาดกะตะ

แหลมพรหมเทพ

เกาะแกวใหญ
เกาะเฮ

เกาะแอวเกาะบอน

หาดราไวย
เกาะโหลน

ศูนยชีววิทยา
ทางทะเล

อาวมะขาม

402

40244233

4022

แม้จะรู้จักกันดีว่านี่คือแหล่งท่องเที่ยวอันดับ 1 ของเกาะ 
ภูเก็ต แต่แหลมพรหมเทพก็ยังเป็นสัญลักษณ์อันมั่นคง 
ที่คนมาภูเก็ตต้องไปดู พระอาทิตย์ตกทะเลผ่านดงตาลและ 
ปลายแหลมอันเป็นเอกลักษณ์ วันเวลาพิเศษสุดพลาดไม่ได้ 
ต้องไปในฤดูแล้งที่ฟ้าใสทะเลสวย เดือนธันวาคมหญ้าบน 
ปลายแหลมจะกลายเป็นสีทอง ในยามเย็นใครเห็นก็ต้อง
ยอมรับว่าพระอาทิตย์ตกทะเลสวยที่สุดของประเทศไทย 
อยู่ที่นี่

เส้นทางการเดินทาง จากตัวจ.ภูเก็ต
เดินทางด้วยทางหลวงหมายเลข 4022 จนถึง
ห้าแยกฉลองแล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 4024 
ผ่านหาดราไวย์ ไปจนถึงแหลมพรหมเทพ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อที่ ททท.สำนักงานภูเก็ต
โทร. 076 211 036, 076 212 213

จุดท่องเที่ยวยอดนิยมของเกาะภูเก็ต 
มุมมองสวยที่สุดในการชมพระอาทิตย์ตก
และได้รับการประกาศให้เป็นจุดสำคัญ
ทางดาราศาสตร์จุดหนึ่งของเมืองไทย

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: 
ช่วงพระอาทิตย์ตกประมาณ 18.00 น.

ฤดูกาลที่ดีที่สุด: ฤดูร้อน
ราวเดือนธันวาคมเดือนถึงมีนาคม

จุดชมวิวที่ดีที่สุด: 
บริเวณสันเขื่อนบนแหลมพรหมเทพ
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