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10 อนัดับสถานที่ท่องเที่ยวไทย ยอดฮิต รับลมหนาว 
  

 

10 อนัดบัสถานทีท่่องเทีย่วไทย ยอดฮิต รับลมหนาว 

อนัดบั ที ่10 

 

วนอุทยานทุ่งบัวตองดอยแม่คาํอู 

            และขอปิดทา้ยดว้ยแห่งท่องเท่ียวทาง ธรรมชาติช่ือดงัของจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ซ่ึงจะทวคีวามงามอยา่งยิง่ในช่วงปลายปีเช่นน้ี อนัเป็นช่วงท่ี

ทั้งภูเขาจะถูกปกคลุมไปดว้ยสี เหลืองอร่ามของดอกบวัตองท่ีเบ่ง บาน

สุดขีด สาํหรับภูมิประเทศของ “วนอุทยานทุ่งดอกบวัตอง ” นั้น

ประกอบดว้ยภูเขาสลบัซบัซอ้นคลา้ยคล่ืนทะเล โดยมีป่าธรรมชาติและ

ป่าสนปลูกข้ึนสลบักนั นอกจากทุ่งบวัตองแลว้ ป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ 

ความหลากหลายของสัตวป่์า รวมทั้งนํ้าตกท่ีสวยงาม ก็เป็นเหตุผลสาํคญั

ท่ีทาํใหบ้รรดานกัท่องเท่ียวหลงรักวนอุทยานแห่งน้ี 
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อันดับ ท่ี 9 

อุทยานแห่งชิต่ภูสอยดาว  

                  

        ชว่งนีสํ้าหรับ ท่ีนีเ้ป็นท่ีท่ีเหมาะกบัการมาเท่ียวชมความงามของ

ทิวทศัน์โดยรอบาของอทุยาน เป็นอยา่งย่ิง เน่ืองจากเป็นชว่งท่ีกล้วยไม้

รองเท้านารีพนัธุ์ อินทนนท์ออกดอก รวมถึงใบเมเปิล้แดงท่ีเปล่ียนสี ทํา

ให้ลานสนสามใบภสูอยดาวซึง่เป็นท่ีราบบนภสูอยดาวงดงามตระการ

ตา นอกจากนี ้ความลดหลัน่สงูกลบัซบัซ้อน หบุเขา เนินเขาถือเป็น

เสนห์่ เฉพาะอยา่งย่ิงในยามเช้าท่ีมีเมฆหมอกปกคลมุ สําหรับสถานท่ี

เท่ียวท่ีนา่สนใจท่ีขาเท่ียวธรรมชาตมิคึวรพลาด ได้แก่นํา้ตกสอยดาว 
 

อันดับ ท่ี 8 

 

อุทยานแห่งชาตเิขาค้อ...  

                 ไดช่ื้อวา่เป็น “เมืองทะเลภูเขา” หรือ “ดินแดนสวสิเซอร์แลนด์

เมืองไทย” เพราะมีความสวยงามของธรรมชาติและมีอากาศเยน็สบาย

ตลอดทั้งปี อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีซ่ึงมีความหลากหลายทางชีวภาพอีกดว้ย

นะ ไม่วา่จะเป็นพนัธ์ุพืช และพนัธ์ุสัตว ์แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

และทิวทศัน์ท่ีสวยงาม เช่น นํ้าตก ถํ้า เกาะ แก่ง หนา้ผา จุดชมทิวทศัน์ 

โดยป่าไมข้องอุทยานแห่งชาติเขาคอ้ มีทั้งธรรมชาติและป่าปลูก ซ่ึงเป็นท่ี

อยูอ่าศยัของสัตวป่์าหายากนานาชนิด เช่น เสือไฟ, กระจง, ค่าง, อีเห็น, 

ลิงลม, นางอาย, งูชนิดต่าง ๆ ชนิดสุดทา้ยน้ีคงไม่มีใครชอบสักเท่าไหร่

นกัเอาไปวา่ทางใครทางมนัก็แลว้กนันะ และรวมทั้งนกชนิดต่าง ๆ อีก

กวา่ 100 ชนิด เหมาะสาํหรับคนท่ีชอบดูนกชนิดแปลก ๆ ท่ีหาพบไดย้าก

นะ            
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อันดับ ท่ี 7 

อุทยานแห่งชาตภิูหนิร่องกล้า 

            ถือเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียงท่ีนอกจาก จะมีคณุคา่ทาง

ประวตัศิาสตร์ใน ฐานะเป็นสถานท่ีอยูอ่าศยัของอดีตผู้ ก่อการร้าย

คอมมิวนิสต์ แล้วยงัมีทรัพยากรทางธรรมชาตท่ีิสวยงามแปลกตาควรคา่

แก่การมาเยือน อาทิ ลายหินแตก ซึง่มีลกัษณะเป็นรอยหินท่ีมีรอยแตก

เป็นแนวเป็นร่องเหมือนแผน่ดนิแยก โดยรอยแตกนีมี้ตัง้แตข่นาดแคบ

ตัง้แตร่ากหญ้าชอนไชไปได้ จนถึงขนาดกว้างมากจนคนไมส่ามารถ

กระโดดข้ามถึง สว่นความลกึของร่องหินแตกมกัปกคลมุไปด้วยมอส , ไล

เคนส์, ตะไคร่, เฟิร์น, และกล้วยไม้ชนิดตา่ง ๆ 
 

อันดับ ท่ี 6 

 

อุทยานแห่งชาตภิูเรือ 

 

            ก็เป็นอีกสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีนา่ประทบัใจเหมือน กนัสําหรับ

ธรรมชาตใินเมืองไทยเรา ด้วยลกัษณะเป็นภเูขาสงูใหญ่ ซึง่บนยอดเขา

เป็นท่ีราบกว้างใหญ่ มีต้นสนขึน้สลบัซบัซ้อน ลกัษณะเดน่ของภเูรือคือมี

สว่นหนึง่เป็นผา ชะโงกย่ืนออกมาเหมือนหวัเรือสําเภาใหญ่ จดุทอ่งเท่ียว

ท่ีนา่สนใจของอทุยานแหง่ชาตภิเูรือ ได้แก่ยอดภเูรือ ซึง่เป็นจดุสงูสดุใน

อทุยาน ท่ีสามารถมองเห็นแมนํ่า้เหืองและแมนํ่า้โขงท่ีกัน้พรมแดน

ระหวา่งไทย – ลาว สําหรับบริเวณโดยรอบของยอดภเูรือนัน้เป็นลานหิน

ท่ีมีทุ้งหญ้าขึน้แซมสลบักบั ป่าสน มีทัง้สนสองใบท่ีขึน้ตามธรรมชาต ิ

และสนสามใบท่ีเป็นสนท่ีทางอทุยานเป็นผู้ปลกู        
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อนัดบั ที ่5 

ดอยอ่างขาง 

           เป็นอีกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามมากเป็นพิเศษในช่วงฤดูหนาว

ท่ีกาํลงัมา ถึงอยูน้ี่ เพราะเป็นช่วงท่ีดอกไมเ้มืองหนาวกาํลงัแข่งกนัออก

ดอกมาใหเ้ราชมกนัมากมายหลาย สายพนัธ์ุ นอกจากสีส้นของดอกไมย้งั

มีแม่คะน้ิงใหช้มอีก (ตอ้งไปดูตอนท่ีแสงแดดยงัอ่อนอยูจ่ะสวยงามมาก) 

และอีกจุดท่ีนกัท่องเท่ียงหา้มพลาดไม่ไดก้็คือ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 

ซ่ึงภายในโครงการมีส่ิงท่ีน่าสนมากมาย เช่นแปลงปลูกไมด้อกไม้

ประดบักลางแจง้, แปลงปลูกไมใ้นร่ม , แปลงทดลองปลูกกุหลาบ , แปลง

ปลูกผกัในร่ม , สวนทอ้, สวนบว๊ย, ป่าซากุระ, ป่าเมเป้ิล และพระตาํหนกั

อ่างขาง สาํหรับสาว ๆ ท่ีช่ืนชอบทั้งดอกไมแ้ละผลไมเ้มืองเหนือ หา้ม

พลาด 

 

อันดับ ท่ี 4 

 

อุทยานแห่งชาตห้ิวยนํา้ดัง 

 

            เป็นอทุยานแหง่ชาตลิกัษณะเป็นเทือกเขา และภเูขาสงู

สลบัซบัซ้อนสถานท่ีเท่ียวยอดนิยมในอทุยานแหง่ชาตแิหง่นี ้ได้แก่

บริเวณห้วยนํา้ดงั (ดอยก่ิวลม)ท่ีได้ช่ือวา่เป็นทะเลหมอกท่ีงดงามย่ิงใน 

ประเทศไทยสามารถ มองเห็นดอยเชียงดาวรวมทัง้รอชมพระอาทิตย์ขึน้

และชมทะเลหมอกอนัสวยงามในชว่ง เช้าตรู่ไดใน ชว่งปลายฤดหูนาวท่ี

ดอกไม้กําลงับาน บริเวณดงักลา่วจะทวีความงดงามมาก ๆ  
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อันดับ ท่ี 3 

ภูชีฟ้้า 

           อีกสกัหนึง่ภนูะคะ่อยา่พงึ เบ่ือกบัไปเสียก่อนละเป็นเทือกเขา

ท่ีมคนบอกกนัวา่ธรรมชาตสิร้างขึน้มาได้เก๋ ๆๆ สดุ ๆเลยเป็น 

ลกัษณะเฉพาะของยอดภชีูฟ้้าซึง่มีลกัษณะเป็นหน้าผามีปลายยอด

แหลมชีเ้ข้าไปยงัฝัง้ประเทศ ลาวอนัเป็น ชดุชมทะเลหมอกในตอนเช้าท่ี

สวยงามแล้วบริเวณไหลเ่ขาของภชีูฟ้้านัน้ยงัเป็นทุง่ หญ้าท่ีมีดอกไม้

สวยงามนานาชนิดอีกด้วยสําหรับนกัทอ่งเท่ียวทอ่ยากซมึวบับรรยากาศ 

เมืองเหนือแท้ ๆขอแนะนะให้ไปเท่ียวภชีูฟ้้าในชว่งปีใหมท่ี่จะถึงนะเพราะ

ชาวเขาท่ีนัน่จะแตง่ตวัแบบม้งรวม ทัง้มีการโยนลกูชว่งหรือลกูหิน

ระหวา่งหนุม่ ๆสาว ๆ ก้นด้วยนะ 

 

อันดับ ท่ี 2 

 

  

อุทยานแห่งชาตภิูกระดงึ 

 

              (ท่ีนีน้ะยงัไมไ่ด้ไปเลย ..)ท่ีนีเ้ป็นท่ียอดนิยมสําหรับนกัทอ่ง 

เท่ียงขาลยุทัง้หลายนะคะ่ เอาเป็นวา่ "สกัครัง้หนึง่ในชีวิตต้องไปให้ได้

นะ" คํานีส้ามารถใช้ได้กบัขาเท่ียวขาลยุทัง้หลายเน่ืองจากท่ีภกูระดงึมี

สภาพธรรมชาตท่ีิ สมบรูณ์ประกอบ ด้วยระบบนิเวศและภมูิประเทศท่ี

หลากหลาย ไมว่า่จะเป็นทุง่หญ้า ป่าสนเขาป่าดงดบิ นํา้ตก และหน้า

ผาชมทิวทศัน์อีกทัง้นกัทอ่งเท่ียวท่ีหวงัจะพิชิตป่า เขาทภ่กูระดงึ ต้อง

ใช้คําวา่อดึนะเพราะวา่จะต้องเดนิและปีนเขาเป็นระยะทางราว 9 

กิโลเมตร ซึง่นบัวา่เหน่ือยไมน้่อยสําหรับสถานท่ีท่ีแนะนําวา่ไมค่วร

พลาด ได้แก่ ผานกแอน่ ผาหลม่สกั นํา้ตกขนุพองและนํา้ตกเพ็ญท่ี

ค้นพบใหม่ 
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อันดับ ท่ี 1 

อุทยานแห่งชาตดิอยอินทนนท์ 

     อา่นแคช่ื่อก็ต้องนกึถึงคําวา่"สงูสดุแดนสยาม"สําหรับดอยอิน

ทนนท์ท่ียอมรับก้คือเร่ือง ของความหนาวเย็นท่ีสดุยอด ๆ จริงๆ 

สําหรับฤดหูนาว (ชว่งกลางคืนนะขอบอก) และเสนห์่สําคญัททํ่าให้

นกัทอ่งเท่ียวมาเยือนเป็นครัง้แล้วครัง้เลา่ นา่จะเป็นเพราะความ

สวยงามทางธรรมชาต ิตัง้แตท่างขึน้เลย (ไปมาแล้วนะ) รับรองเลย

วา่มีธรรมชาตขิองป่าท่ีหลากหลายมาก ทัง้ป่าดบิป่าสนป่าเบญจ

พรรณรวมถึง สีสนัของดอกไม้นานาพรรณ สตัว์ป่าหลากชนิดโดยเฉพาะนกพนัธุ์หายาก ทสํ่าคยัในชว่งฤดหูนาวจะมีหมอกปก

คลมุดอย เกือบทัง้วนัและบางครัง้จะมีนํา้ค้างแข็งเกาะอยูต่าม ต้นไม้ใบหญ้า  

 

 

เท่ียวให้สนุก  อย่าลืมมีสตใินการเดนิทาง 
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