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         พาทัวรดินแดนลานนา เมืองแหงอารยธรรมที่อบอวลไปดวยกล่ินอายของประเพณีโบราณและธรรมชาติอัน

สวยงาม   รวมเอาแบรนดชื่อดังในจังหวัดเชียงใหมเลาขานผาน Brand Sense ตามแนวคิดของ Martin 

Lindstrom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 

http://www.lannaworld.com/views/view21.jpg�
http://www.lannaworld.com/views/view7.jpg�


 

BBBrrraaannnddd   TTTooouuurrr………
แดนลานนา 

 

   

 

   

  Brand Tour ขอประเดิมฉบับแรก กับ

การพาทัวรจังหวัดเชียงใหม เมืองแหงอาณาจักร

ลานนาที่อบอวลไปดวยกล่ินอายแหงวัฒนธรรม

ทองถ่ินประเพณีโบราณและธรรมชาติอันสวยงาม

ซึ่งถูกผสมผสานกับความเจริญแบบตะวันตกอยาง

ลงตัว อันเปนเสนหที่นับวันจะย่ิงสัมผัสไดยาก ใน

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของเราซึ่งปจจุบันถูก

ครอบงําจากเทคโนโลยีและความเปนวัตถุนิยมไป

เกือบจะแทบไมเหลือความงดงามแบบไทยๆ จน

เด๋ียวน้ี ตองใหฝร่ังมาสอนคนไทยใหหัดไหวกันแลว  

 ?? แลวเร่ืองราวของเราเก่ียวของกัน

อยางไรกับเร่ืองราวของแบรนดนะเหรอครับ ตองขอ

กระซิบดังๆ กับทานผูอานกอนเลยวาแรงบันดาลใจ

ของทีมงาน Brand Tour ที่เดินทางไปเก็บขอมูล

เพื่อรวบรวมนํามาเขียนในคร้ังนี้ เราไดทําการศึกษา

เร่ืองราวเก่ียวกับ  Brand sense  ซึ่งเปน

แนวความคิดเชิงกลยุทธในการสรางประสบการณ

ของแบรนดใหเกิดขึ้นกับผูบริโภค  ซึ่งเจาของ

แนวความคิดใหมนี้ก็คือ มารติน ลินสตอรม       

(Mr. Martin Linstrom) นักสรางแบรนดรุนใหมที่ได

เขียนเร่ืองราวเก่ียวกับสัมผัสแหงแบรนดหรือ  
Brand sense  โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับ

องคประกอบของสัมผัส (Sense) ที่จะกอใหเกิดการ

รับสัมผัสจากผูบริโภคได องคประกอบที่วาน้ีไดแก 

การมองเห็นวัตถุส่ิงของตางๆ  (Sight) การรับ

รสชาติ (Tastes) การไดกล่ิน (Smell) การไดยิน

เสียง (Sound) และการไดจับตองสัมผัส (Touch) 

โดยในคอลัมนนี้ จะเปนการประยุกตเอาแนวคิด

เก่ียวกับองคประกอบของ Brand sense  เขา

กับแบรนดไทยสไตลลานนา ลองมาติดตามกันนะ

ครับ 

สําหรับ Brand ตางๆท่ีเราจะพาทัวรใน

คร้ังนี้ เราขอเนนที่การพาทัวรแบรนดอาหาร (Food 

Brand) เพราะทีมงานนี้ชอบรับประทานเปนพิเศษ 

สําหรับคนที่เคยไปเที่ยวหรือคุนเคยกับจังหวัด

เชียงใหมแลวก็นึกเสียวาอานเลนๆก็แลวกัน เด๋ียว

จะกลายเปนวาผูเขียนเอามะพราวหาวไปขายสวน

เสียเปลาๆ
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เยือนถิ่นลานนา ตองข้ึนไปนมัสการ “พระธาตุดอยสุเทพ” แบรนดประจําจังหวัด 
และด่ืม “กาแฟสด” ชมวิวเมืองเชียงใหม 
   

        

 

ทีมงานของเราไดจอดรถที่เชิงดอยเพื่อกราบรูปปน

ของครูบาศรีวิชัย ซึ่งทานเปนผูบุกเบิกการสรางทาง

ขึ้นวัดแหงนี้ เพื่อความเปนศิริมงคลของเราเสียกอน 

จากนั้น เราก็ขับรถอีกแค 13 กิโลเมตร ก็ถึงที่วัด

พระธาตุแลว

เมื่อเดินทางมาเชียงใหม อยาลืมวาส่ิงที่ขาด
ไมไดและแทบจะถือเปนธรรมเนียมปฎิบัติสําหรับ

นักทองเที่ยว นั่นก็คือ การขึ้นไปนมัสการพระธาตุ

ดอยสุเทพ ซึ่งต้ังอยูในบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพ

นั่นเอง  แนะนําใหเดินทางไปตั้งแตเชาๆ จะดีที่สุด 

เพราะอากาศเย็นสบาย ไมรอน กอนขึ้นวัดพระธาตุ  

 

 

        วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้ 

นับวาเปนสัญลักษณ

คูบานคูเมืองของจังหวัด

เชียงใหม นับไดวาเปน 

Endorser ที่ทรงพลังและเปน

แบรนดทองถ่ินดังระดับโลก 

(Global Brand) ที่ดึงดูด

นักทองเที่ยวจากท่ัวทุก

สารทิศ ใหมาเย่ียมชมความ

ย่ิงใหญและความงดงาม 

แบบนี้ตองขอยกใหเปน    

“แบรนดดังระดับชาติ” ทีเดียว 

 จากลานจอดรถของวัด ใครใครเดินขึ้นวัด

พระธาตุ....เชิญ แตเราขอขึ้นลิฟตไปยังบริเวณองค

พระธาตุ บรรยากาศนั้นสุดบรรยาย เพราะเปนวันที่

มีหมอกบางๆ เราเลยขอจิบกาแฟสดพรอมกับชมวิว

เมืองเชียงใหมจากยอดดอยเสียเลย  

 เม่ือพูดถึงกาแฟสดที่เราๆ ทานๆ ด่ืมกัน

นั้น ขอบอกเลยนะวาก็มีที่มาจากดินแดนลานนา

เสียสวนใหญ เพราะท่ีนี่เขา

ปลูกกาแฟกันเองอยางเปนลํ่า

เปนสันเมล็ดกาแฟมีขนาด

ใหญ กล่ินหอม เน่ืองจาก

สภาพอากาศที่เหมาะสมกับ

การปลูกกาแฟพันธุดี  แมแต

แบรนดรานกาแฟดังของไทย  

อยาง “บานใรกาแฟ” ก็ยังใช

เมล็ดกาแฟ ซึ่งเปนผลผลิต

ที่มาจากไรบนดอยสูงของ

ภาคเหนือ (บนดอยตั้งแต 

จังหวัดเชียงใหมขึ้นไป และ

ตองมีความสูงกวาระดับน้ําทะเล ๘๐๐ เมตร) จึง

นับวาจังหวัดเชียงใหมเปนบริเวณท่ีสามารถผลิต

เมล็ดกาแฟสดที่มีคุณภาพดีที่สุดแหงหนึ่งของโลก  

 สําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางขึ้นมา

สักการะบูชาองคพระธาตุ อยาลืมจิบกาแฟสดแบบ

ไทยๆ กับบรรยากาศบนภูเขา รับรองวาประทับใจ

ไมรูลืม 

 

 

 

 

 

 3 



 

 “โบต” รานอาหารแบรนดดังไมมีสาขาหนามอชอ ที่แนนตลอดเวลา 
  หิวแลวซิ ! เท่ียวดอยสุเทพแตเชา แตยัง

ไมไดกินอาหารเชาเลย พอลงจากดอยแลวเราก็รีบ

ไป Breakfast ที่ “โบต” รานอาหารชื่อดังของเด็ก

มอชอ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) ก็อยูไมไกลหรอก 

หนามอชอนี่เอง ต้ังอยูบนถนนหวยแกว ซึ่งเปนถนน

สายเดียวกับทางลงดอยสุเทพ พอลงดอย ขับรถ

ผานหนาประตูมอชอ ก็ถึงแลว 

 บรรยากาศของรานนี้โปรง โลงสบาย ไม

ติดแอร ก็อากาศเชียงใหมดีอยูแลว จะติดแอรทําไม

ใหรบกวนส่ิงแวดลอม พนักงานนารักเปนกันเอง 

และแตละคน อยูกันนานๆท้ังนั้น บางคนอยูกันมา

ต้ังแตรานเปดก็มี ตองขอชมเจาของรานที่โอบออม

อารีแกลูกนอง แบบนี้เขาเรียกวาลูกนองก็รัก ลูกคา

ก็รักราน “โบต” นี่เขาเปนรานอาหารชื่อดัง มีแฟน 

อยูทั่วทุกหนทุกแหง  ใครมาเที่ยวเชียงใหมก็ตองมา

รับประทานอาหารที่นี่ เพราะอาหารอรอย บริการดี 

เสียอยางเดียว คนแนนตลอดเวลา โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงชวงเทศกาลวันหยุดตางๆ แตเราไมวากัน แบบน้ี

เขาเรียกวา ลูกคามีความจงรักภักดีตอแบรนด 

(Brand Loyalty) อยางเหนียวแนน วันที่เราไปกัน

นั้น ตองยืนรอกันจนงอน กวาจะไดที่นั่ง และตองนั่ง

รออีกพักใหญ กวาจะไดอาหาร แตก็คุมคากับการ

รอคอย อรอยทุกอยางจริงๆ ขอแนะนํากวยเต๋ียว 

หมูสับ ขาวคะนาหมูทอด และกวยเต๋ียวโบต (เขียน

ไปหิวไป)  

เย่ียม “ตลาดวโรรส” แหลงรวมแบรนดอาหารพื้นเมืองช่ือดังและของฝากเล่ือง
ช่ือของเชียงใหม 
  สายๆ แบบนี้ อากาศยังไมรอนเทาไหร 

ไปเที่ยว “ตลาดวโรรส” กันดีกวา ตลาดแหงนี้ก็อยู

ใกลๆกับสะพานนวรัฐ ติดริมแมน้ําปง ดูบรรยากาศ

แลวก็คลายๆกับปากคลองตลาดในกรุงเทพฯ แต

ผิดกันตรงที่ตลาดแหงนี้เปนแหลงรวมอาหาร

พื้นเมืองและของฝาก

ขึ้นชื่อของจังหวัด

เชียงใหมอยางแทจริง 

ไมวาจะเปนแคบหมู 

น้ําพริกหนุม “เจหงษ” หมูทอด ไสอั่ว “ดํารงค” หมู

ยอ “สุจินต” และแหนม  “ปายน”  

 อาหารพื้นเมืองและของฝากที่นี่จะไมให

ดังไดอยางไร อยางน้ําพริกหนุม “เจหงษ” นี่ 

รับประกันความอรอยแบบละลายในปากทีเดียว 

สูตรลับของเจก็คือ การใชวัตถุดิบเปนพริกหยวกวัย

หนุม ที่เวลานํามาทําเปนน้ําพริกแลวยังมีลักษณะ

เปนเสนใยอยู ไมแหลกละเอียดมากจนเละ รสชาติ

เผ็ดกําลังพอดีและสามารถเก็บไดนานโดยไมตอง

แชตูเย็น แทบทุกรานในตลาดที่มีขายน้ําพริกหนุม

“เจหงษ”อางวาเปนเครือญาติของเจแทบทั้งส้ินเรา

เลยสันนิษฐานวาเจแก

คงมีลูกหลานเยอะและมี

พวกที่อยากเปน

ลูกหลานเต็มบานเต็ม

เมืองเชนกัน ไมเห็น

แปลก เราเองยังอยาก

เปนลูกหลานของเจแกเ
 

บอกขนาดนี้แล

ลย....ก็ชื่อเสียงดังขนาดน้ี 

ถามีโอกาสไดไปเท่ียวท่ี

เชียงใหม



กวา

ง



ไมตองเปนหวงเร่ืองการหาท่ีจอด

ว 

แลวไมไดแวะไปซื้อของฝากที่       

“ตลาดวโรรส” แลวก็เหมือนมาไมถึงเชียงใหม

เชนกัน   เพราะตลาดแหงนี้เปนสถานท่ีสําคัญ

อันดับตนๆ ที่คนสวนใหญจะนึกถึง ออ...ลืมบอ

ถาขับรถไปเอง ก็ทําใจหนอยก็แลวกัน เพราะท่ีจอด

รถหายาก และคาจอดคอนขางแพง ถาเปนชวง

เทศกาล ขอแนะนําใหใชบริการของรถประจําทา

สองแถวแดง (รถประจําทางคูเมืองเชียงใหม) จะได
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าดหรู กว” 

    มื้อ เท่ียงวันนี้เราจะพาไป “กาดสวนแกว” 

ศ

 ที่เปน

ler)   

วไป

นๆ 

าถูก 

ู

บริเวณดานหลังของหางฯ ที่ติดกับ

โรงแรมโล ดเมือง

เล็กๆ เอาไวสรางบรรยากาศใหดูเปนแบบพื้นเมือง 

 



า

ขา

ขอ

 

 
  
ตลาดแบรนดดังของหางเซ็นทรัลนั่นเอง ที่นี่มี

อาหารใหเลือกมากมาย หลากหลายบรรยากา

ดวยกัน ถาชอบแบบอาหารฝรั่งๆ หนอย ก็มี

รานอาหารประเภทแฟรนสไชส (Franchise)

แบรนดของตางชาติ เราก็ไปซ้ือลิขสิทธิ์มา

ดําเนินการ ตัวอยางเชน รานซิสเลอร (Sizz

พิซซาฮัท (Pizza Hut) หรือ เคเอฟซี (KFC) ใหเลือก

ที่ชั้นสองของหางฯ แตถาใครชอบอาหารแบบ

รับประทานงายๆ จานเดียวอิ่ม รับประทานแล

แบบชาวออฟฟศ ก็ขอเชิญที่ฟูดคอรทอยูตรง

บริเวณโถงดานลางของหางอาหารที่นี่ก็เหมือ

กันกับทุกหาง มีต้ังแตอาหารตามส่ัง สมตํา 

กวยเต๋ียว และขาวซอย อาหารอรอยและราค

แบรนดหอยทอด ผัดไท “วิภาวรรณ” ที่ยึดครอง

พื้นที่ในฟูดคอรทตามหางสรรพสินคาตางๆ ก็มีอย

ที่นี่ดวย 

ตัส ปางสวนแกวเขาจัดทําเปนตลา

อาหารที่ขายก็เปนพวกขาวซอย ขนมจีนน้ําเงี้ยว 

กวยเต๋ียว และขนมหนาตานาอรอยอยูหลายอยาง

หลังจากซื้อเสร็จแลวก็มานั่งทานกันบนเกาอี้เต้ีย

และโตะไมไผทําใหไดบรรยากาศแบบพื้นบาน    

แลดูติดดินดี อาหารถูกมากๆ อยาลืมชิม กาแฟ

โบราณท่ีคงความโบราณท้ังรสชาติ อุปกรณ (ถุง

กาแฟโบราณ) ตลอดจนหนาตาเจาของราน ทําให

นึกถึงอดีตสมัยที่โอเล้ียงยังราคาถุงละบาทเดียว 

ตองขอชมผูบริหารเครือเซ็นทรัลที่รูจักการนําเอา

คุณคาของสินคาและบริการมาประยุกตและพัฒน

เพิ่มคุณคาใหกับแบรนด (Brand Value) ไดอยาง

ยอดเย่ียม ก็จะไมใหชมไดอยางไร ก็อาหารแบบ

จานเดียวตามรถเข็นจานละ 15-20 บาท พอนําเ

หางปุบ พี่แกก็สามารถเพิ่มราคาไดกวาเทาตัว 

เอาหละ...มีอาหารมากมายตั้งหลายบรรยากาศ

แบบนี้ เลือกรับประทานกันไดตามใจชอบ แตเรา

ชิมขาวซอย เด๋ียวจะหาวามาไมถึงเชียงใหม 
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แวะราน “ดอยคํา” แบรนดดังผักและผลไมเมืองหนาวของโครงการหลวง ที่มีตน
กําเนิดมาจากดินแดนลานนา 

ปเย่ียม

 “ดอยคํา” กันดีกวา รานนี้ในจังหวัดเชียงใหมมี 

ม 

าสนใจ

ม่ือ

ูหนาว 

ี่

ตําหนัก และทรงตระหนักวา

จึงมีพระกระแส

ง 

ดวยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองคทาน   

าให “ดอยคํา” เปนแบรนดที่มีเอกลักษณโดดเดน 

น

บรนด

วาม

     ถาไมอยากไปถึง มีที่ให

ซื้อสินคาดอยคําอย นดอย

   
     ทาน อาหารเที่ยงอิ่มแลว บายน้ี เราไ

 

ทํราน

2 (Brand Identity) ที่ไมเหมือนใคร นอกจากน้ียังมี

ตําแหนงทางการตลาดของสินคา (Brand 

Positioning) ที่แตกตางจากสินคาประเภทเดียวกั

อยางเห็นไดชัด เพราะแ

ดอยคําเปนสินคาที่ทําจาก

ธรรมชาติอยางแทจริง ซึ่งมีทั้ง

ประเภทผักและผลไมเมือง

หนาวทั้งแบบสด และแปรรูปที่

ราคาไมแพง และผลิตใน

ประเทศไทย เปนการสราง

ความรูสึกใหผูบริโภคเกิดค

ภาคภูมิใจที่ไดใชสินคาใน

ประเทศ และชวยเหลือ

เกษตรกรไทยดวยกัน 

เชียงใหม ที่กรุงเทพฯ ก็

ูหลายที่ดวยกัน เชน รา

สาขา คือ ที่ รานดอยคํา สาขาสุเทพ ต้ังอยูที่

อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม   ราน

ดอยคํา สาขาสนามบินในบริเวณ

ทาอากาศยานจังหวัดเชียงให

ชื่อ “ดอยคํา” นี่เปนชื่อ

พระราชทาน เปนสินคาของ

โครงการหลวงมีที่มาที่น

ทีเดียว เร่ืองมีอยูวาคร้ังหนึ่งเ

ในหลวงของเราทรงแปร

พระราชฐานไปจังหวัดเชียงใหม

เพื่อทรงตากอากาศในฤด

พระองคไดเสด็จไป

ทอดพระเนตรชีวิตของชาวดอยท

หมูบานแมวใกลพระ

ชาวดอยนิยมปลูกฝนขาย พระองค

รับส่ังใหโครงการหลวงปลูกพืชเมืองหนาว เชน 

แอปเปล สาล่ี พลับ และผักผลไมเมืองหนาวชนิด

อื่นๆดวย เน่ืองจากผลผลิตเหลานี้ จะมีราคาแพ

ถาหากขายในเมืองรอนแบบประเทศไทย  
 

 

คํา สาขาตลาด อ.ต.ก.  สาขาม.เกษตรศาสตร  

สาขาดิโอลสยาม  สาขาทาอากาศยานดอนเมือง

และท่ีหางสรรพสินคาซูปเปอรมาเก็ตท่ัวไป  
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ดินเนอรที่ “เฮือนขาเจา” แบรนดรานอาหารเมืองทองถิ่น ในบรรยากาศบาน

่ําวันนี้ ทีมงานขอพา

สัมผัส

กล่ิน (Smell) เสียง (Sound) และสัมผัส (Touch) 



อง

น

รอย (Ta

อดีตไปสักสองสามรอยปกอนในยุคท่ีเจาเมืองฝาย

 คน

ว  

ะพันธ

า” 

ักษณะการสรางแบบโบราณ มีหองหับ

ละหองก็ยังคงความเกาแก และ

รงที่

ี้แหละ ที่เขาเรียกวาเจาของรานได

ชองคปร

บ

ไทยลานนาโบราณ 
  สําหรับอาหารค
มา บรรยากาศและมิติของแบรนด (Brand 

Sense) อันประกอบดวยรูป (Sight) รส (Taste) 

แบบลานนาที่หรูหราอลังการ ในบานทรงไทยแบบ

ลานนา ที่ใชไมสักเปนสวนประกอบท้ังหลัง ที่ราน 

“เฮือนขาเจา”   ต้ังอยูในซอยแกวนวรัฐ 3 บนถนน

แกวนวรัฐ ใกลสะพานนครพิงค จากมิติแรกที่เราได

สัมผัสกับมิติของการเห็น (Sight) ก็คือรานอาหารที่

ใหญโต สวยงาม สไตลเรือนไมโบราณมีกาแลอยู

เดนเปนสงาบนหลังคาเรือนไม ดานหนาจัดใหเปน

ลานไมกวาง เพื่อใหนั่งรับประทานอาหาร มีทั้งที่นั่ง

แบบนั่งบนโตะ และแบบที่นั่งกับพื้น ทีมงานของเรา

ขอนั่งกับพื้นเพื่อใหไดบรรยากาศแบบพื้นเมือง และ

ชมการแสดงศิลปะและฟอนรําแบบลานนาอยาง

ใกลชิด ซึ่งมีทั้งรําวง ฟอนเล็บ ฟอนเทียน และการ

แสดงตลก ซึ่งการแสดงจะเร่ิมประมาณทุมคร่ึง ที่

บริเวณเวทีดานทางขึ้นตัวบานโบราณหลังงาม 

 แตกอนที่จะมีการแสดง เราก็ไดฟงเพลงโฟลคซ

เบาๆ ขับกลองโดยศิลปนที่ทั้งหนาตาและน้ําเสียงก็

สุดแสนท่ีจะเปนแบบลานนาจริงๆ เรียกไดวามิติ

แหงเสียง (Sound) ที่นี่ถือวาสุดยอด  เชนกัน 

 อาหารที่รานนี้ ก็มีมิติแหงรสชาติที่แส

อ ste) และเปนแบบพื้นเมืองโดยแท ชวย

เสริมบรรยากาศใหพวกเรารูสึกเหมือนกับไดยอน

เหนือยังปกครองเมืองกันอยู อาหารแนะนําไดแก 

ปลาชอนโบราณ สเตกเมือง ลาบเมือง แกงฮังเล 

และออเดิรบเมือง แตที่ทีมงานชอบเปนพิเศษ ก็คือ

ของหวานที่มีชื่อวา “ผลไมงานวัด” ที่เห็นส่ังกันแทบ

ทุกโตะ เปนผลไมรวมประกอบดวย แตงโมแดงฉํ่า 

มะละกอ  แกวมังกร ในจานเปลใบโต โปะดวย

น้ําแข็งใส แลวราดดวยนํ้าแดง ใหญขนาดกิน 4

แทบไมหมดทีเดียว แตกินแลวชื่นใจดีครับ แถมซํ้า

ยังมีมิติแหงกล่ิน (Smell) หอมหวานย่ัวยวนของ

ผลไมและนํ้าแดง แบบที่เรียกวาไดกล่ินก็ชื่นใจแล

  พออิ่มกันแลว ประมาณสามทุม คุณ

 

ปร     

สุขทรัพยถาวร 

เจาของราน 

“เฮือนขาเจ

ก็นําชม

ภายในตัว

บาน ซึ่งมีล

หลายหอง และแต

สวยงามเปนเอกลักษณแบบลานนาอยางแทจริง 

ทําใหเราไดรับรูถึงมิติแหงการสัมผัส (Touch) 

ความเปนลานนาโบราณโดยเฉพาะอยางย่ิงต

ประตูทางเขาซึ่งสลักกรอบบานประตูไมสักถูก

แกะสลักเปนรูปดอกรักท้ังหมด เจาของบานบอกวา 

ใครที่ลอดผานประตูบานนี้จะทําใหสมหวังในความ

รัก  

 แบบน

ใ ะกอบของมิติของแบรนด หรือ Brand 

Sense มาชวยเสริมใหแบรนดย่ิงนาสนใจ และคร

ทุกมิติในการทําแบรนดอยางแทจริง 
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เดินชมสินคาพื้นเมืองและชิม “โรตีกรอบ” เจาอรอยท่ี “เชียงใหมไนทบาซาร” 

 

 
  

 ปดทาย การทัวรในคร้ังนี้ ดวยการเดิน
เท่ียว

บา ด 

หของ

       

 

 

 

ื่นตาต่ืนใจแกผูไดมาเยือน เปน Brand 

ริง พวกเรา

ากัน

เดินไปซักพัก เร่ิมยอย เราสังเกตเห็นราน

ตีอยูเจ

อบ

ร 

……สงทายดวยการแนะนํา “รานอาหาร” แบรนดดังทองถิ่นที่ไมควรพลาด 

รนดดั ู

แบรนดอาเขตที่ไมมีใครไมรูจัก 

ต
ยอยอาหารหลังม้ือคํ่าที่ “เชียงใหมไนท

ซาร” ยานการคาหรืออาเขตที่กลายเปนแบรน

ดังระดับจังหวัดไปเรียบรอยแลว สองขางทางของ

ถนนชางคลานยามค่ําคืนคลาคลํ่าไปดวยรานคา

และผูคนจนแทบไมมีทางเดิน การจัดระเบียบ

รานคายังไมดีเทาที่ควร แตกลับกลายเปนเสน

ไนทบาซาร ที่มีบุคลิกภาพที่สดใสมีชีวิตชีวาและ      

 

 

 

 

 

 

 

 

Personality ของสถานที่แหงนี้อยางแทจ

เลยไดสนุกสนานกับการเดินเบียดคนไปมา และดู

สินคาตางๆซ่ึงคลายๆกับตลาดนัดจตุจักรใน

กรุงเทพ แตตางกันตรงท่ีอากาศเย็นสบายกว

เยอะ 

 

โร าหน่ึง บริเวณตรงขามโรงแรมสุริวงศ คน

รอคิวกันแนน ก็เลยตองขอชิมซักหนอย ตองขอ 

บอกวาอรอยจริงๆ เน้ือโรตีขางในนุม ขางนอกกร

ไมอมน้ํามัน เราเลยทดลองซ้ือมาชิมกันคนละสอง

แผน (ขนาดชิมนะเน่ีย) จําไมไดจริงๆวาช่ือรานอะไ

แตถาไป ขอใหลอง ถึงเปนรานที่ไมมีแบรนดดัง

อะไร แตพวกเราขอจดจําไวเปนประสบการณวา

ไดมากินโรตีอรอยในบรรยากาศเย็นสบายของ

เชียงใหมไนทบาซารคร้ังหนึ่งในชีวิต

…
กอนจบ ไมลืมที่แนะนํารานอาหาร  วิทยาลัย และขาวมันไกศิริชัย ตรงอนุสาวรียสาม  

แบ งทองถ่ินที่อรอยขึ้นชื่อใหทานลองไปชิมด

วาอรอยตามความดังหรือไม ไดแกรานขาวซอย

อิสลามท่ีถนนเจริญประเทศ รานโจกพิงพยอมที่

ตลาดตนพยอม สเตกบานไร ติดโรงเรียนยุพราช

กษัตริย สําหรับฉบับนี้ขอจบแตเพียงเทานี้ และ

โปรดติดตาม Brand Tour ในตอนตอไปนะครับ 
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