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 “ปูม่า่นยา่มา่น” ฮปูแตม้หรอืจติรกรรมฝาผนังอนัระบอืโลกของจงัหวดันา่น ภาพชายหญงิ
ในลีลา “กระซิบรัก”ไปรู้จักกันใน Art&Culture จากนั้นชวนกันไปเที่ยว “ไหว้พระ ชมวัดเมืองน่าน” 
เมืองน่านหัวเมืองสำาคัญแห่งลานนาที่กว่าจะถึงวันนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 650 ปี จึงมี
วดัวาอารามเกา่แกแ่ละงดงามเลือ่งชือ่อยูม่ากมายให้ตระเวนเยีย่มยามกนัแบบตอ้งหลงเสนห่ไ์มอ่ยาก
กลับ ใน Good Trip
 “ห้วยโก๋น” สมรภูมิรบในอดีตที่วันนี้เป็นประตูสำาคัญสู่เพื่อนบ้าน ลาว ใน Did You 
Know ? และเปิดประตูบานนี้ก็ถึง “เมืองน้ำาเงิน” เมืองชาวไทลื้อ ที่ยังคงถูกแช่แข็งทางวัฒนธรรม
ไว้ได้อย่างน่าสัมผัส ไปรู้จัก ไทลื้อ กันใน Feature
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E d i t o r ’ s T a l k

 เพราะเป็นเมืองเก่าเมืองแก่ มีวัฒนธรรมรุ่งเรืองแบบวิถีชาว
ล้านนาอย่างนี้จึงมีวัดวาอารามคู่บ้านคู่เมืองมากมาย หลายแห่งหลง
เหลือความงดงาม ความวิจิตรบรรจงสร้าง ทั้งสถาปัตยกรรม ทั้ง
ศิลปกรรมประดับประดา และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ทรงคุณค่าทาง
จิตใจของชาวน่านมาหลายศตวรรษ ( อ่านต่อหน้า 22 ) 



04 What ’ s News

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัด
หน่วยแพทย์ เคลื่อนท่ี ณ 
โรงเรยีนวัดสบกเขยีว อ.เมือง 
จ.นครนายก นำาทีมโดย คุณ
สุธี เกตุศิริ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร พร้อมคณะ
ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล 
และเจ้าหน้าท่ี โรงพยาบาล

หวัเฉยีว บรกิารตรวจรกัษาโรคและจา่ยยา บรกิารทันตกรรม พรอ้ม
มอบกองทุนอาหารกลางวัน ชุดนักเรียน เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา 
ฯลฯ เมื่อเร็วๆ นี้

“ทรูคอฟฟี่” โดยนายวิรัตน์ เตชะนิรัตศัย 
ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั ทร ูไลฟ์สไตล์ รเีทล 
จำากัด ประกาศศักดาผู้นำากาแฟพรีเม่ียม
แบรนด์ไทย ขยายใหญ่ครบ 200 สาขา 
มุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้าให้โดนใจลูกค้า 
ไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ มั่นใจปีนี้ยอดขายเพิ่ม
อย่างต่ำา 30% และเอาใจสาวกทรูคอฟฟี่
ด้วยแคมเปญ “โอไฮโย นิชิโอะ... สัมผัส

ประสบการณพ์รเีมยีมกบันชิโิอะมทัฉะ ชง ชมิ ชลิล ์ทีเ่มอืงนชิโิอะ ประเทศญีปุ่น่กับ 
ทรคูอฟฟี”่  บนิลดัฟา้สูด่นิแดนแหง่ชาเขยีว ผูส้นใจสามารถรว่มสนุกไดท้ีร่า้นทรคูอฟ
ฟี่ ทุกสาขา หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sipandsurf

ฟาร์มาเทค เอฟซี มอบทุนการศึกษาเด็กกำาพร้า
โครงการทุนการศึกษา “ใต้ฟ้าเดียวกัน”

สาธิต ม.รังสิตเปิด “นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่อาชีพผู้นำาแห่งอนาคต”
พร้อมงัดไม้เด็ด หลักสูตร 2 ภาษา 

“สายศิลปะการประกอบอาหาร (เชฟ)” ครั้งแรกในไทย 

“ทรูคอฟฟี่” สยายปีกกาแฟพรีเมี่ยมแบรนด์ไทย 

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

รุกตลาดครบ 200 สาขา
บริษัทฟาร์มาเทค เอฟ.ซี จำากัด โดย 
น.สพ.ศราวุฒิ จันทวรรณ ผู้จัดการ
ทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มอบเงินจาก
การจัดกิจกรรมจำานวน 100,000 บาท 
สนบัสนนุโครงการทนุการศกึษา “ใตฟ้า้
เดียวกัน” เพื่อเด็กกำาพร้าจากเหตุความ
ไมส่งบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้แก่
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา 

(มลูนธิ ิEDF) โดยม ีนายธญัญากร รตันประสทิธิ ์ผูอ้ำานวยการฝา่ยรณรงค์
ทุน และนายสำาเริง รัตนคช ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรับมอบ  
ผู้สนใจร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา หรือทำากิจกรรมร่วมกับมูลนิธิ EDF 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิ EDF โทรศัพท์ 02 579 
9209-11 อเีมล์ public@edfthai.org หรอืคลิกเวบ็ไซต์ www.edfthai.org

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
ที่ใช้หลักสูตรทวิภาษาแบบองค์รวม  
(Unified Bilingual Curriculum) โดย
นำาหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
มาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรนานาชาติ 
จัดงาน “นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่
อาชีพผู้นำาแห่งอนาคต” พร้อมเปิดตัว 
หลักสูตรการศึกษาใหม่ “สายศิลปะ
การประกอบอาหาร (เชฟ)” ในระดับ
ชั้นมัธยมปลาย กับหลักสูตร 2 ภาษา 
เพือ่เปน็อกีทางเลอืกหนึง่สำาหรบันกัเรยีน
ที่สนใจก้าวสู่การเป็นเชฟมืออาชีพใน
อนาคต โดยได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยรังสิต

โฮมโปร  ก้าวสู่  No. 1 In Thailand and to be in AEC 
ประเดิมเปิดสาขาที่มาเลย์ฯ แล้ว
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด ( มหาชน ) เปิดตัว โฮมโปร มาเลเซีย สาขาแรกใน AEC  อย่าง
ไม่เป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยสาขาแรก ตั้งอยู่ใน ศูนย์การค้า lOl City Mall กรุง
กัวลาลมัเปอร ์โดยมสีนิคา้นำาเขา้จากเมอืงไทย และสนิคา้จากผูผ้ลติในประเทศมาเลเซยี พรอ้มบรกิารเรือ่ง
บ้านครบวงจร ตั้งเป้ายอดขาย 60 ล้านบาท / เดือน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากชาวมาเลเซีย โดยมีพิธี
เปิดอย่างเป็นทางการ ในช่วงกลางเดือนมกราคม 2558
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 เมอืงน้ำาเงนิ นามเมอืงเลก็ใน
ปา่ใหญ่ฟากฝัง่แดนประเทศลาวตรงขา้ม
ด่านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน...
 เพราะผู้คนที่นี่ทั้งชาย  ทั้ง
หญิง ทั้งเด็ก ทั้งเฒ่า เขาสวมใส่อาภรณ์ 
ทั้งเสื้อ ทั้งกางเกงเป็นสีน้ำาเงิน  คือที่มา
ของนามเมืองอย่างซื่อตรง ทว่าปัจจุบัน
อาจมีการเรียกให้สั้นลงเป็น “เมืองเงิน”
 หม้อฮ่อม หรือ ม่อฮ่อม 
อาภรณ์พื้นบ้านสีน้ำาเงินของชาวไทยถ่ิน
เหนอืทีเ่ราคุน้เคย เชน่เดยีวกนักบัเสือ้ผา้
ของชาวเมืองน้ำาเงินที่ว่า  คือผืนผ้าที่
ได้จากการย้อมด้วยสีน้ำาเงินเข้มจากใบ
ต้นฮ่อมหมักลงในหม้อ...นี่คือมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษชาวไทยถ่ินเหนือ
รวมทั้งชาวลาวเมืองน้ำาเงิน มอบให้ไว้ 
และพวกเขาก็มีต้นสายปลายตระกูล
เดียวกันคือ “ไทลื้อ”
 ไทลื้อยุคโบราณนับพันปี 
มีอาณาจักรตนเองอยู่ ในเขตแดนที่
กลายเป็นจีนแผ่นดินใหญ่ในปัจจุบัน 
อาณาจกัรไทลือ้นามวา่ “ลือ้หลวง” หรอื
ในคำาจีนว่า “ลือแจง” ต่อมาอาณาจักร
ชาวไทลื้อเติบใหญ่ขึ้นในนาม “โยนก” 
หรือ “ยวน” หรือ “ยูนนาน” ที่ชาวจีน
เรียกขาน...โยนกหรอืยนูนานมศีนูยก์ลาง
อยู่ที่ “เชียงรุ่ง” หรือ “จิ่งหง”
 เมื่ อ ถึ งสมั ย เจ้ าอิ่ น เมื อง 
ครองราชย์ในช่วงปี พ.ศ. 2122-2126 
แบ่งเขตการปกครองเป็นสิบสองหัวเมือง 
แต่ละหัวเมืองให้มีที่ทำานาสำาหรับพันธุ์
ข้าว 1,000 หาบต่อหนึ่งหัวเมือง นี่เอง
คือที่มาของนาม “สิบสองพันนา” แต่
อาจออกเสียงเป็น “สิบสองปันนา”
 

	 เพราะผู้คนที่นี่ทั ้งชาย		ทั้งหญิง	ทั้งเด็ก	ทั้งเฒ่า	เขา

สวมใส่อาภรณ์	ทั้งเสื้อ	ทั้งกางเกงเป็นสีนำาเงิน		คือที่มาของ

นามเมืองอย่างซื่อตรง	ทว่าปัจจุบันอาจมีการเรียกให้สั้นลงเป็น	

“เมืองเงิน”
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 เมืองน้ำาเงิน หรือ เมืองเงิน เมือง
หนา้ดา่นฯ ห้วยโกน๋ฝัง่ลาว เปน็เมอืงชาวไทล้ือ
ขนาดใหญ่ทียั่งคงรกัษาวฒันธรรมไทล้ือดัง้เดมิ
ไวไ้ดม้ากท่ีสดุแหง่หนึง่ และเขา้ถงึไดง้า่ย...ทัง้มี
คำาขวัญประจำาเมืองกล่าวไว้ว่า “เจิอนหมดตุ๊ก
คนไปแอ่วเมืองลื้อ สายน้ำาไหลลาวลื้อ เลื่อง
ลือพระธาตุหมัดคำา เชิญชมวัดสีบุญยืน” หรือ 
“เชิญหมดทุกคนไปแอ่วเมืองลื้อ สายน้ำาไหล
ลาวลื้อ เลื่องลือพระธาตุหมัดคำา เชิญชมวัดสี
บุญยืน”
 วิถีทุกแง่มุมของชาวไทลื้อโบราณ 
ไม่เพียงมุมบ้าน มุมครัวเรือน มุมไร่ มุมนา 
มุมวัด มุมตลาด มุมผู้ใหญ่ มุมเด็ก ก็ยังมี 
ฮีตสิบสองคองสิบสี่ เป็นจารีตประเพณีที่ต้อง
ถือปฏิบัติทั้ง 12 เดือนและแนวทาง 14 ข้อเพื่อ
การครองเรือนอยู่ร่วมกัน...ทุกอย่างของความ
เปน็ ไทลือ้โบราณ ยงัเหน็ไดท้ีน่ี ่ “เมอืงน้ำาเงนิ”

 อาณาจักรใหญ่ของชาวไทลื้อ
รุ่งเรืองอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำา “ลานช้าง” หรือ
ชาวจีนเรียก “หลานซาง” หรือนี่ก็คือแม่น้ำา 
“โขง” เมื่อไหลลงสู่เขตประเทศไทย คือแม่น้ำา
สายเดียวกัน และชาวไทลือ้กน็บัเปน็สายเลอืด
บรรพบุรุษเดียวกันกับชาวลานนา-ลานช้าง 
หรือชาวพื้นบ้านภาคเหนือและภาคอีสานของ
ประเทศไทย
 สมเด็จพระเจ้าหอคำาเชียงรุ่งที่ 1 
“พญาเจือ๋ง” คอืองคป์ฐมกษตัรย์ิของชาวไทลือ้ 
สืบต่อราชบัลลังก์จนถึง สมเด็จพระเจ้าหอคำา
เชียงรุ่งที่ 41 “เจ้าหม่อมคำาลือ” หรือรัฐบาล
จีนเรียก “ตาวซินซือ” กระท่ังรัฐบาลจีนได้
ปฏิวัติยกเลิกระบอบกษัตริย์ในยุคสมัยของ 
เจ้าหม่อมคำาลือ นี้เอง...หลังจากนั้นบรรดา
เชื้อสายกษัตริย์ไทลื้อก็ได้ลี้ภัยการเมืองเข้ามา
อยู่ในเขตประเทศไทยหลายท่านด้วยกัน 

	 “เจิอนหมดตุ๊กคนไปแอ่วเมืองลื้อ	สายนำาไหลลาวลื้อ	เลื่องลือพระธาตุหมัดคำา	เชิญชมวัดสีบุญยืน”
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 กว่า 40 ปีแล้วที่ “ห้วยโก๋น” พื้นที่ชายแดนไทย-
ลาวที่ห่างไกลสุดกู่แห่งน้ีเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้คน
ชาวไทย เพราะเหตุการณ์สู้รบระหว่างทหารรัฐบาลไทยและ
ทหารฝ่ายคอมมิวนิสต์ ทว่ามันเป็นฝันร้ายเพียงไม่กี่วัน และ
หลังจากนั้นมา ห้วยโก๋น ก็เริ่มมีความสุขสงบกลับคืนได้อย่าง
รวดเร็ว
 ห้วยโก๋น วันนี้ถูกตั้งเป็นอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ 
และกลายเป็นประตูสู่ประเทศลาวที่สำาคัญ  ในฐานะด่าน
สากลหรือจุดผ่านแดนถาวร 
 ด่านชายแดนห้วยโก๋น เป็นด่านสากลหนึ่งเดียว
ของจังหวัดน่าน ตรงกับ เมืองเงิน Muang Ngoen แขวง
ไซยบุรี ประเทศลาว  ด่านสากลเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวัน
ที่ 20 พฤศจิกายน 2537
 เมื่อรัฐบาลไทยเห็นความสำาคัญของการเป็นประตู
การค้า การท่องเที่ยว และการติดต่อประสานงานระหว่าง
ประเทศ จึงได้เกิดโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมจากด่าน
ชายแดนห้วยโก๋น สู่ เมืองเงิน แขวงไซยะบูลี ถึงเมืองปาก-
แบ่ง แขวงอุดมไซย ระยะทาง 53 กิโลเมตร งบประมาณ 
840 ล้านบาท โดยก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2553 ทั้งนี้
โดยความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย 
 ทุกวันเสาร์ ที่บริเวณหน้าด่านฯ จะเกิดตลาดนัด 
เริ่มตั้งแต่เวลาเช้าตรู่ไปจนถึงประมาณใกล้เที่ยง ข้าวของที่น่า
สนใจจากฝั่งลาว อาทิ ผ้าทอลายน้ำาไหลฝีมือชาวไทลื้อเมือง
เงิน และ ข้าวของจากธรรมชาติ
 สินค้าผ่านแดนจากลาว อาท ิสินค้าด้านการเกษตร 
ข้าว พืชผัก หอม กระเทียม และของป่า ส่วนสินค้าจากไทย 
มี สิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และน้ำามันเชื้อเพลิง
 หลวงพระบาง เมืองมรดกโลกอันเลื่องชื่อของ
ประเทศลาว ก็สามารถเดินทางผ่านด่านฯ นี้ไปกับเส้นทาง
ที่น่าสนใจอีกเส้นทางหนึ่ง โดยทางรถยนต์มีระยะทางเพียง 
230 กิโลเมตรจากห้วยโก๋น
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 140 กโิลเมตรจากยา่นตวัเมอืงนา่น บน
ทางหลวงหมายเลข 101 
 ประตูด่านพรมแดน เปิดให้บริการ
ประชาชนผ่านเข้า - ออกได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา  
08.00 - 20.00 น. ของทุกวัน 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยใช้หนังสือเดินทาง 
Passport สามารถประทบัตราผา่นเขา้ออกระหวา่ง
ประเทศไทย - ลาวที่หน้าด่านฯ ได้เลยโดยไม่ต้อง
ขอวีซ่าล่วงหน้า  หรือ ทำาบัตรผ่านแดนช่ัวคราว 
Border Pass สามารถทำาบตัรผา่นแดนไดท้ีว่า่การ
อำาเภอเฉลิมพระเกียรติและศาลากลางจังหวัดน่าน 
ซึ่งต้องเตรียมหลักฐานในการทำาบัตรผ่านแดนคือ 
รูปถ่าย 2 นิว้ จำานวน 2 ใบ และสำาเนาบตัรประจำา
ตัวประชาชน จำานวน 2 ใบ การทำาบัตรผ่านแดน 
สามารถอยู่ในประเทศลาวได้ไม่เกิน 3 วัน หรือ 2 
คืน 3 วัน และไม่สามารถเดินทางไปยังแขวงอื่นๆ 
ได้
 สำาหรบัรถยนตส่์วนตวั ตอ้งมคีูม่อืรถยนต์
ระหว่างประเทศ ออกให้โดยสำานักงานขนส่ง ทั้งนี้
รถยนตค์นันัน้ตอ้งเปน็เจา้ของโดยตรง (ไมม่กีารคา้ง
ผอ่นชำาระหรอืเช่าซือ้) จงึยืน่ขอคูม่อืดงักล่าวและนำา
รถออกนอกประเทศได้ การทำาคู่มือรถยนต์ระหว่าง
ประเทศสามารถยืน่ขอทำาไดท้ีส่ำานกังานขนส่งจงัหวดั
เลย  สำานกังานขนส่งกรงุเทพฯ และสำานกังานขนส่ง
ในจังหวัดชายแดนทั่วประเทศ
 ค่าธรรมเนียมผ่านแดน ที่ด่านไทย ค่า
ผ่านแดน 10 บาทต่อคน ค่ายานพาหนะ 4 ล้อ
ขึ้นไป คันละ 50 บาท  ระเบียบและค่าธรรมเนียม
ผา่นแดนทีด่า่นลาว คา่แบบฟอรม์และคา่ธรรมเนยีม 
60 บาท คา่ยานพาหนะ 4 ลอ้ขึน้ไป เขา้ลาว คนัละ 
250 บาท และต้องทำาประกันภัยรถกับ สปป.ลาว  
 เ นื่ อ ง จ า ก ร ะ เ บี ย บ อ า จ มี ก า ร
เปล่ียนแปลงได้ ควรสอบถามรายละเอียดข้อมูล
ก่อนเดินทางที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน 
โทร. 054 - 711513
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	 ใครวา่ปลกูตน้ไม้ ในบา้นกแ็คท่า	ใหบ้า้นรม่รืน่	สวยงาม	นา่อยู.่..หลายคนหาโอกาสไปรว่มกจิกรรม

ปลูกป่า	ปลูกต้นไม้ ได้บ่อยครั้ง	นับว่า	“รักษ์โลก”	แต่ลืมปลูกที่บ้าน	ปลูกในบ้านตัวเอง

เรื่อง : เอิร์ทบาล 

ปลูกต้นไม้
ที่บ้านกันดีกว่า

 ทีนี้จะชวนให้ร่วมกัน “รักษ์บ้านตัวเอง” 
ด้วย  ปลูกกันคนละบ้าน แค่นี้เอาพื้นที่สีเขียวมารวม
กันก็เท่ากับเป็นป่าใหญ่ให้ รักษ์โลก ได้อีกทางหนึ่ง...
และแม้คนอยู่คอนโดฯ อยู่ห้องเช่า อยู่ตึกแถวก็ยังร่วม
ขบวนการรักษ์โลก ด้วยการ รักษ์บ้าน รักษ์ห้อง รักษ์
วิมานตัวเองก่อน ง่ายๆ ใส่กระถางสวยใบเล็ก ใบน้อย 
ตั้งไว้มุมโน้น มุมนี้
 ปลูกต้นไม้ในบ้านไม่ใช่แค่ให้ความร่มรื่น 
เพิ่มความน่าอยู่ หรือแค่สวยงามตามรสนิยม แต่ที่จริง
ยังมีประโยชน์ต่างๆ นานา  “มีประโยชน์ต่ออากาศที่
หายใจเข้าไปจากบรรยากาศในบ้าน จากรอบๆบ้าน” 
อย่างเหลือเชื่อ และอีกบางอย่าง “กินได้ด้วย”

 พรรณไม้ที่ดูดซับสารพิษ จำาพวกฟอร์มาดี-
ไฮด์ ที่จะมีอยู่ในอากาศโดยทั่วไป และช่วยคายความชุ่ม
ชืน้  เหมาะเจาะทัง้ใสก่ระถางตัง้ไวใ้นบา้น ทัง้ปลกูลงดนิ
นอกบ้าน อาทิ ลิ้นมังกร, หมากเหลือง, เดหลี, เยอบี-
รา่, วาสนา, แววมยุรา, พลดูา่งหรอืพวกตระกลูฟิโลเดน-
อออดรอนชนดิอืน่ๆ โดยเฉพาะมรกตแดง, สาวนอ้ยประ
แป้ง, ยางอินเดีย, เฟิร์นบอสตัน, เศรษฐีเรือนใน 
 Cactus หรือ ตะบองเพชร นี่สำาหรับคนที่
ตอ้งนัง่อยูก่บัคอมพิวเตอรเ์ปน็เวลานาน เพราะมันจะชว่ย
ดูดซับเอาคลื่นแม่เหล็กอันเป็นสาเหตุแห่งความเมื่อยล้า

 ต่อไปนี้ มาดูพืชผัก ที่ทั้งสวย ทั้งกินได้ ปลูกง่ายด้วย...
 กะหล่ำาดอก ช่วยยับยั้งการก่อตัวของเซลล์มะเร็งในปอดและ
ลำาไส้ใหญ่ มีวิตามินซีสูง ที่ช่วยในการป้องกันหวัดและเลือดออกตามไรฟัน 
 กุยช่าย เป็นผักที่มีฟอสฟอรัสสูง มีกากใยอาหารสูง สามารถ
กวาดสิ่งสกปรกตกค้างในลำาไส้ได้
 หอมแดง ลดไขมันในหลอดเลือดหัวใจ 
 บัวบก บำารุงสมอง ช่วยในเรื่องความจำา ป้องกันโรคอัลไซเมอร์
 ผักกาดเขียว แก้หวัด แก้ไอ ขับเสมหะ ช่วยทำาให้ความจำาดีขึ้น 
 ผักกาดหอม ช่วยให้นอนหลับ แก้ไอ รักษาโรคโลหิตจาง ต้าน
มะเร็ง แก้อาการท้องผูก
 ผักชี ขับปัสสาวะ บำารุงไต  ลดอาการบวมน้ำา 
 ผักบุ้ง บำารุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง ตาบอดกลางคืน และช่วยแก้
ท้องผูกได้เป็นอย่างดี 
 สลัดคอส  มีวิตามินสูงและมีธาตุเหล็กช่วยเพิ่มจำานวนเม็ดเลือด
แดงในร่างกาย ช่วยแก้โรคโลหิตจางได้
 วอเตอร์เครส ยับยั้งและป้องกันการเกิดมะเร็งได้ ช่วยลดการ
โตของเซลล์มะเร็งลำาไส้ใหญ่ และช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็งไป
ยังบริเวณต่างๆ ได้ มีแคลเซียมสูงกว่านมสด มีธาตุเหล็กสูงกว่าผักโขม มี
วิตามินเอและอีสูง
 เลือกเอา เดือนละต้น หรือสองเดือนต้น ปลูกแล้วจะรู้ว่าดีแค่
ไหน รักษ์โลกด้วย รักษ์ตัวเองด้วย
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 น้ำามันแพงระเบิด...น้ำามันลดราคา...
น้ำามันแพงมาก...น้ำามันลดราคา...น้ำามันยังแพง
อยู่ดี!!!
 ราคาน้ำามันทั้งโลกเราเป็นแบบนี้  มันเป็น
แบบ ข้ึนๆๆๆๆๆๆๆ ลงนิดหน่อยพอให้ตื่นเต้น  
รถยนต์ที่มีสมรรถนะดีแต่กินน้ำามันเหลือเกินอย่างใน
อดีตจึง “ถูกเมิน” ทำาให้ผู้ผลิตรถยนต์ทุกรายจำาเป็น
ต้องเร่งพัฒนาด้านการประหยัดน้ำามันควบคู่ไปกับ
สมรรถนะของรถยนต์ “อย่างเมินไม่ได้”  
 รถขนาดเล็ก เคยมีอัตราการกินน้ำามันอยู่
ที่ราว 12 กิโลเมตรต่อลิตร ตอนน้ีมันขอกินน้ำามัน
เพียง 20 กิโลเมตรต่อลิตรเท่าน้ันเมื่อแล่นอยู่นอก
เมือง อย่างพวก Nissan March, Mitsubishi 
Mirage...รถขนาดกลาง เคยมอีตัราการกนิน้ำามนัอยู่
ที่ราว 9 - 10 กิโลเมตรต่อลิตร รถใหม่วันนี้ทำาได้ 
15 - 17 กิโลเมตรต่อลิตร...รถขนาดใหญ่หรูหราหรือ
รถสมรรถนะสูงและรถ SUV ขับเคลื่อนสี่ล้อ ที่เคย
บริโภคน้ำามันกันอยู่ที่ราว 7 กิโลเมตรต่อลิตร วันนี้
เขาขอกินเพียง 12 - 15 กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้น
 แลว้อะไรบา้งทีท่ำาให ้ประหยดัไดถ้งึเทา่กบั 
“หาร 2” ไปดูกัน...
 หลักอากาศพลศาสตร์ Aerodynamics 
คือการออกแบบทรวดทรงภายนอกของรถยนต์ให้มี
การลูล่ม หรอืการตา้นลม ดว้ยหลักลดค่าสัมประสิทธิ์
เสียดทานอากาศ โดยเฉพาะเมือ่แลน่ไปดว้ยความเรว็
สงู และเมือ่ถกูกระแสลมแรงปะทะดา้นหน้ารถ ทัง้ยงั
ทำาให้รถคันนี้ยึดเกาะกับถนนได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย
 เครือ่งยนตด์บัอตัโนมตัิ ระบบนีม้ใีหก้บัรถ
หลายยี่ห้อแล้ว เป็นการหยุดใช้เครื่องยนต์เมื่อไม่ได้มี
การเคลือ่นที ่ระหวา่งการเหยยีบเบรก ทัง้นีจ้ะทำางาน
ร่วมกันกับระบบคันเร่ง และระบบปรับอากาศภายใน 
รวมท้ังระบบไฟฟา้อืน่ๆ ซ่ึงเมือ่ปลอ่ยเบรกเครือ่งยนต์
ก็จะทำางานในทันที

 ยางรถลดแรงต้านผิวถนน Low Rolling 
Resistant Tire คือยางทีถ่กูออกแบบดอกยางใหม้กีาร
สัมผัสกับผิวถนนแบบลดแรงต้าน  ยางแบบนี้สามารถ
ทำาใหป้ระหยดัน้ำามนัเพิม่ขึน้ไดถ้งึ 1.5 - 4.5% แมไ้มม่าก
นักแต่ก็ได้ผล ซึ่งก็มีหลายยี่ห้อ อาทิ  Bridgestone 
Ecopia และ Michelin Energy XM2  
 Mode ECO ปุ่มหรือสวิทช์สำาหรับการสั่ง
งานไปยังระบบเครื่องยนต์ ควบคุมการสั่งจ่ายน้ำามัน
และอากาศ ให้ลดสมรรถนะสูงสุดของเคร่ืองนั้นลงไป
จาก 100% ให้เหลือเพียง 80% ลดทั้งความเร็วสูงสุด
และการตอบสนองในอัตราเร่ง ระบบนี้ทำาให้ประหยัด
มากขึ้นแน่นอน แต่เมื่อต้องขับรถไปตามภูเขาสูงชันน้ัน
การปิดระบบนี้อาจจะประหยัดกว่า
 พวงมาลยัเพาเวอรไ์ฟฟา้ เพราะในการใชแ้รง
ขบัชว่ยหมนุพวงมาลยัให้เบาหววิน้ัน รถยนตร์ุน่เกา่จะใช้
แรงจากเครื่องยนต์หมุนปั้มไฮโดรลิกเพื่อถ่ายทอดกำาลัง
ไปชุดควบคุมพวงมาลัย เท่ากับว่ามันจะต้องกินกำาลัง
เครื่องยนต์อยู่ตลอดเวลา หมายถึงว่ามันทำาให้ต้องกิน
น้ำามันมากข้ึน  แต่เมื่อระบบพวงมาลัยเพาเวอร์หันไป
ใช้พลังจากไฟฟ้าแล้ว เครื่องยนต์ก็จะกินน้ำามันน้อยลง
 นอกจากนีย้งัมรีะบบพเิศษในรถบางรุ่น บาง
ยี่ห้อ อย่าง เครื่องยนต์แปรผันการทำางานของลูกสูบ 
ซึ่งมันจะแปรผันไปตามความต้องการ ควบคุมโดย
คอมพิวเตอร์,  เทอร์โบชาร์จ ที่สามารถเพิ่มสมรรถนะ
ของเครื่องยนต์ขนาดเล็กให้มีพละกำาลังสูงขึ้นเท่ากับ
เครือ่งยนตข์นาดใหญก่วา่ได ้อยา่งใน Ford Ecoboost
 ทั้งนี้ยังไม่รวมรถยนต์ประเภท Hybrid ที่
นับว่าประหยัดอย่างยอดเยี่ยม ด้วยใช้พลังไฟฟ้าบ้าง 
ใช้พลังน้ำามันบ้าง แต่ทว่าราคาจะสูงขึ้นอีกก็เพราะ
มันต้องมีทั้งเครื่องยนต์ และมอเตอร์ไฟฟ้าพลังแรง
ซ่อนอยู่
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รถยนต์รุ่นใหม่





แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก 1 ปี (12 ฉบับ) ราคา 250 บาท

สมัครในหน่วยงานชื่อ ..................................................................

สมัครเอง นาย   นาง     นางสาว

ชื่อ............................................ สกุล...............................................

อาชีพ  พนง.บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ 

สถานที่จัดส่ง 

การชำาระเงิน 
โอนเงินผ่านธนาคารออมทรัพย์ ชื่อ คุณบุณเกียรติ วิวัฒนเดชา 
และ คุณบุญทรัพย์ วิวัฒนเดชา ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง 

กรุณาส่งสลิปใบโอนเงินและใบสมัครมาทาง Fax 038-411497 
หรือทางอีเมล์ Together@vcspot.co.th ติดต่อคุณขวัญนภา
038-713405-6 ต่อ 102

( แบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายสำาเนาได้ หรือคัดลอกลงกระดาษขนาด A4
แล้วส่งกลับตามรายละเอียดด้านบน )

เลขที่ 227-1-16926-7 

เลขที่ ............ หมู่ที่ ........... อาคาร/หมู่บ้าน ................................ 

ชั้น ....... ห้อง ........... ซอย................. ถนน .................................

แขวง/ตำาบล ............................. เขต/อำาเภอ.................................

จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์.................................

โทรศัพท์........................ โทรศัพท์มือถือ ......................................

อีเมล์ .............................................................................................

เริ่มตั้งแต่เดือน................................ พ.ศ.............เป็นฉบับแรก

ข้าราชการ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  แม่บ้าน 

ร้านอาหาร/โรงแรม/ท่องเที่ยว อื่นๆ.....................................

ติดกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
Se r v i c e  Apa r tmen t 

299 หมู่ 1 ต.คลองตำ�หรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

บริการห้องพัก รายเดือน รายสัปดาห์

โทร 038 146 068



บริการห้องพัก รายเดือน รายสัปดาห์
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 “ฮูปแต้ม” 
วัดภูมินทร์ และ ปู่ม่านย่าม่าน 
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 “ฮูปแต้ม” ถ้าออกเสียงสำาเนียงไทยภาคกลาง
ก็ต้องว่า “รูปแต้ม” คือรูปวาดแต้มสี หรืองานจิตรกรรม
นั่นเอง ทว่าทางด้านศิลปกรรม คำาว่า ฮูปแต้ม มักจะใช้
กับ จิตรกรรมฝาผนัง ตามวัด ในโบสถ์ แถบถิ่นอีสาน ถิ่น
เหนือ ถิ่นลานนา-ลานช้าง และในประเทศลาว
 “ช่างแต้ม” หรือ จิตรกรผู้วาดจะนิยมถ่ายทอด
เรื่องราวจากวรรณกรรมทางศาสนา เช่น พุทธประวัติ  
พระมาลัย  ไตรภูมิ  อรรถกถาชาดก  ปริศนาธรรม รวม
ท้ังตำานานหรือวรรณกรรมท้องถิ่น โดยมีบรรยากาศเร่ือง
ราวบรรยากาศวถีิชวีติของผูค้นในยคุสมยันัน้ประกอบบอก
เล่าร่วมอยู่ด้วย 
 ฮูปแต้ม จะบอกเล่าเร่ืองราวอย่างต่อเนื่องไป
บนผนังขนาดใหญ่ของโบสถ์หรือวิหาร เรียงร้อยเร่ืองราว
ถัดเป็นตอนๆ ตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบ ทั้งยังมีอักษรตามยุค
สมัยและท้องถิ่นกำากับบรรยายไว้ด้วย
 ฮปูแตม้ ในวหิารหลวง วดัภมูนิทร ์จงัหวดันา่น 
ไดร้บัการยกย่องวา่เปน็ จติรกรรมเอกแหง่ลานนา-ลานชา้ง 
แห่งหนึ่ง ฮูปแต้มที่นี่บอกเล่าชาดกเรื่อง “คันธกุมาร” เป็น
หลัก และที่น่าชื่นชมยิ่งขึ้นไปกว่าเรื่องราวก็คือภาพบุคคล
ต่างๆ หลากหลายอิริยาบถ มีภาพ “ปู่ม่านย่าม่าน” ที่

นับเป็นพระเอกนางเอกในผลงานจิตรกรรมนี้
 “ปู่มา่นยา่มา่น” คอืถอ้ยคำาภาษาลานนาโบราณกำากบัไวข้า้งภาพชายและหญงิคูห่นึง่ โดยฝา่ยชาย
วางมอืข้างหนึง่เกาะไหลห่ญงิเอาไว ้สว่นมอือกีขา้งหนึง่ยกขึน้ปอ้งขา้งปากลักษณะทา่ทางกระซิบกระซาบ ทัง้
ยังส่งสายตาอ่อนหวาน  ภาพแสดงออกถึงความรักได้อย่างน่าประทับใจ จนภาพนี้รู้จักกันทั่วไปอีกชื่อหนึ่ง
ว่า “กระซิบรัก” 
         

 ปู่ม่านสักลายตามตัว ขมวดผมไว้กลาง
กระหม่อมพร้อมผ้าพันผม นุ่งผ้าลุนตะยา  หญิงแต่งกาย
อย่างชาวไทลื้อ...คำาว่า “ม่าน” หมายถึงชาวไทยใหญ่หรือ
ชาวไทกลุ่มหนึ่งในตอนใต้ของจีนรวมท้ังตอนเหนือของไทย 
ลาว และในรัฐฉานของพม่า
 ภาพชายหญิงกระซิบรักคู่นี้ อาจมีนัยสื่อความ
หมายว่า บรรพบุรุษชาวน่านนั้นมาจาก ชาวม่านและชาว
ไทยลื้อ นี่คือหนึ่งในข้อสันนิษฐาน 
 นอกจากนี้ยังมีภาพบุคคลต่างๆ ที่น่าสนใจอีก
มากมาย อาท ิภาพนางสีเวย,  ภาพพระเจา้อนนัตวรฤทธ-ิ
เดช,  ภาพพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช,  อีกทั้งภาพชาวเขา 
ชาวกะเหรี่ยง ชาวไทลื้อ ชาวลัวะ ชาวจีนบนเรือที่มีอักษร
จีนอยู่ด้วย รวมทั้งชาวฝรั่ง ชาวตะวันตกก็มีไม่น้อย อย่าง 
“หมอกุมมาลเป๊ก”
 หมอกุมมาลเป๊ก เป็นมิชชันนารีชาวตะวันตกที่
เคยมาพำานกัอยูใ่นเมอืงนา่นเมือ่ครัง้นัน้  สวมเส้ือคลุมสีแดง 
สะพายยา่ม สวมหมวกสดีำา  และยงัมภีาพเรอืกลไฟท่ีท่าน้ำา 
ในเรือมีชาวตะวันตกอยู่หลายคน  ภาพทหารชาวตะวันตก
มีธงชาติฝรั่งเศส  ภาพชายหญิงนั่งอยู่บนม้านั่งแบบยุโรป
 “หนานบัวผัน” ช่างแต้ม หรือ จิตรกรเอกชาว
ไทลือ้ เปน็ผูส้รา้งผลงานจติรกรรมเอกแหง่ลานนา-ลานช้าง 
เมื่อระหว่างการบูรณะวัดภูมินทร์  ปี พ.ศ. 2410 สมัยพระ
เจา้อนนัตวรฤทธเิดช เจา้ผูค้รองนครนา่น ตรงกับช่วงปลาย
สมัยรัชกาลที่ 4 ต่อรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เรื่องและภาพ : ยอด เนตรสุวรรณ

 “ฮูปแต้ม” ถ้าออกเสียงสำาเนียงไทยภาคกลางก็ต้องว่า “รูปแต้ม” คือรูปวาดแต้มสี หรืองานจิตรกรรมนั่นเอง ทว่า
ทางด้านศิลปกรรม คำาว่า ฮูปแต้ม มักจะใช้กับ จิตรกรรมฝาผนัง ตามวัด ในโบสถ์ แถบถิ่นอีสาน ถิ่นเหนือ ถิ่นลานนา-ลาน
ช้าง และในประเทศลาว

 “ฮูปแต้ม” 
วัดภูมินทร์ และ ปู่ม่านย่าม่าน 
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 ยุคนี้สมัยนี้ ไม่ว่าจะเป็นสาวๆ 
หรือหนุ่มๆ ก็อยากดูดีกันทั้งนั้น และยิ่ง
ตอนนี้อยู่ในยุคโซเซียลด้วยแล้ว อะไรก็ต้อง
ดูดีไว้ก่อน เพราะไปไหนมาไหนก็ต้องมีการ
อัพเดทกันตลอดเวลา แต่จะทำาอย่างไร ให้
ดูดีเหมือนสมัยอายุ 17-18 ใครอายุมาก
แล้วก็ต้องดูแลตัวเองกันเยอะหน่อย แต่ถ้า
อายุน้อยๆ ก็ดูแลตั้งแต่อายุน้อยๆ จะดี
กว่า หลายคนก็บอกว่าไม่มีอะไรเลย แค่รับ
ประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำาลัง
กาย ดื่มน้ำาวันละ 8 แก้ว นอนให้ครบ 8 
ชั่วโมง แค่นี้เอง แหม...แค่นี้ที่ไหน เยอะนะ
นั่น บางคนบอกไม่มีเวลาเลย ทำางานทั้งวัน 
กินข้าวหน้าคอม เย็นกลับบ้านก็มืด เดี๋ยว
ตืน่เชา้ตอ้งมาทำางานอกี แตแ่หม....เชือ่เถอะ
คะ่ รอ้ยทัง้รอ้ย ท่ีพดูแบบนี ้เขายงัมเีวลาไป
ปาร์ตี้กับเพื่อนๆ นะคะ
 หมดข้ออ้างท่ีคุณจะอ้างโน่นอ้าง
นี่แล้วค่ะ นาทีนี้ เวลานี้หันมาดูแลสุขภาพ
ตัวเองกันดีกว่า อย่าให้อ้วนไป ผอมไป 
ง่ายๆ แค่คุณแบ่งเวลาให้เป็น ตื่นให้เช้า
หน่อย รับประทานอาหารให้ตรงเวลา ออก
กำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ เท่านี้ใครๆ ก็
ทำาได้ ถ้าคุณไม่มีข้ออ้าง ให้คิดถึงแค่ว่า
พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ อย่างใครที่ตัวอ้วน
พลี คุณอาจจะเป็น โรคความดันโรคหิตสูง 
เบาหวาน โรคไต ไขมันในเลือดสูง วิธีการ
ป้องกัน รับประทานผักและผลไม้เยอะๆ  
ออกกำาลังกาย เช่น โยคะ เดินเร็ว ปั่น
จักรยาน ตื่นแต่เช้าเพื่อสูดอากาศที่บริสุทธิ์ 
หรือถ้าคุณเป็นคนที่รักการปาร์ตี้ คุณจะได้
โรคต่างๆ ตามมาเช่น มะเร็งปอด ตับแข็ง 
โรคแก่ก่อนวัยอันควร ลงพุง

วิธีป้องกัน ควรเลิกปาร์ตี้ก่อน 4 ทุ่ม ควร
ปาร์ตี้แค่ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ไม่ควรดื่ม 
แอลกอฮอล์มากเกินไป ควรปาร์ตี้ในสถาน
ที่เปิด ไม่ควรอยู่ในห้องที่อับ เพราะอากาศ
จะได้ถ่ายเทนั่นเองค่ะ  และถ้าคุณเป็นคน
ที่ไม่ชอบการปาร์ตี้ ชอบกลับบ้านเร็ว ชอบ
นอนอยู่เฉยๆ หลังเลิกงาน อาจจะดูดีใช่
มั้ย แต่จริงๆ แล้วไม่ดีเลยนะคะ เพราะ
การที่คุณอยู่เฉยๆ ไม่ชอบเข้าสังคม ไม่
ชอบออกกำาลงักายน้ัน อาจจะทำาให้คณุเปน็
โรคเครียด เก็บกด ร่างกายทรุดโทรม เป็น
คนไม่สดใส เพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าสังคม
บ้าง เพราะสุขภาพจิตจะได้ดีขึ้น และควร
ออกกำาลังกายเพื่อร่างกายของคุณจะได้รับ
การผอ่นคลายจากอาการตงึเครยีดของงาน
ในแต่ละวัน 
 ที่บอกเล่ามาทั้งหมด สรุปง่ายๆ 
ก็คือ การดูแลตัวเองไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อ
ใครเลย นอกจากตัวคุณเอง  เพราะการ
ดูแลสุขภาพจะทำาให้คุณมีร่างการที่แข็งแรง 
แก่ช้า ไม่ป่วยไข้ แล้วยังทำาให้คุณอยู่กับคน
ที่คุณรักได้อีกนานแสนนานด้วยนะคะ ไม่
ต้องคิดว่าจะเริ่มวันไหน เริ่มวันน้ีตอนนี้
เลยดกีวา่คะ่ เอาคำาดหูมิน่ของคนอืน่มาเปน็
แรงใจในการทำาตวัเองใหด้ขีึน้จะดกีวา่นะคะ 
เอาใจช่วยทุกคนนะคะ

พรุ่งนี้ วันนี้ ตอนนี้ 
ฉันต้องดูดี??

หมดขอ้อา้งทีค่ณุจะ
อา้งโนน่อา้งนีแ่ล้วคะ่ 
น�ทีนี้ เวล�นี้หันม�
ดูแลสุขภาพตัวเอง
กันดีกว่� อย่�ให้
อ้วนไป ผอมไป 
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 วัดหลายแห่งอยู่ในย่านตัวเมือง 
อาจเดินเท้าทอดน่องท่องชมแบบไม่รีบเร่งกัน
ทั้งวัน  หรือปั่นจักรยานที่มีให้เช่าให้ยืมจาก
โรงแรมที่พักหลายแห่ง ปั่นไปบนเส้นทางที่
เทศบาลเมืองน่านเขาขีดเส้นแบ่งปันกับรถรา
ไว้เป็นอย่างดีมีระเบียบ หรือจะเลือกใช้บริการ
สามล้อปั่น สามล้อถีบก็ไม่เลว
 ยังมีวัดอีกมากที่อยู่ชานเมืองหรือ
ตอ้งออกนอกเมอืงไปราว 2-4 กโิลเมตร อยา่ง
นี้ใช้วิธีเดินทอดน่อง ปั่นจักรยาน หรือสามล้อ
ถบี ต้องเรยีกวา่ไกลไปหนอ่ย...หากไมม่รีถสว่น
ตัวไปก็เหมารถสองแถวไป น่าจะดีกว่า

ไหว้พระ	ชมวัดเมืองน่าน
 เมืองน่าน หัวเมืองสำาคัญ
แห่งลานนาที่กว่าจะถึงวันนี้มีประวัติความเป็น
มายาวนานกวา่ 650 ป ีหรอือยา่งนอ้ยกต็ัง้แตป่ ี
พ.ศ. 1902 เป็นปีที่ชาวน่านพากันย้ายถิ่น ย้าย
ฐานมาตั้งบ้านแปงเมืองบริเวณภูเพียง ฟากฝั่ง
แม่น้ำาน่าน และไม่นานก็ย้ายศูนย์กลางเมืองมา
อีกฟากฝั่งแม่น้ำา
 เพราะเป็นเมืองเก่าเมืองแก่ มี
วัฒนธรรมรุ่งเรืองแบบวิถีชาวล้านนาอย่างนี้จึง
มีวัดวาอารามคู่บ้านคู่เมืองมากมาย หลายแห่ง
หลงเหลอืความงดงาม ความวจิติรบรรจงสรา้ง 
ทั้งสถาปัตยกรรม ทั้งศิลปกรรมประดับประดา 
และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ทรงคุณค่าทางจิตใจ
ของชาวน่านมาหลายศตวรรษ



วัดย่านตัวเมืองน่าน  เริ่มกันที่...
 วัดภูมินทร ์  กับจิตรกรรม
ฝาผนัง “ปู่ม่านย่าม่าน” หรือ “กระซิบ
รัก” อันเล่ืองชื่อ ในวิหารทรงจตุรมุข
ทรวดทรงสวยงาม เดิมชื่อ “วัดพรหม-   
มินทร์” ซึ่งเป็นชื่อของเจ้าเจตบุตร พรหม
มินทร์ ผู้สร้างวัด พระอุโบสถและพระ
วิหารทรงจตุรมุข นาคสะดุ้งขนาดใหญ่
แห่แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลำาตัว
นาค พระอุโบสถจตุรมุขนี้ กรมศิลปากร
ได้สันนิษฐานว่าเป็นอุโบสถจตุรมุขหลัง
แรกของประเทศไทย ภายในประดิษฐาน
พระประธานจตุรพักตร์ หันพระพักตร์
ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศ
 วดัพระธาตุชา้งค้ำาวรวหิาร  พระธาตุเจดียมี์ประตมิากรรมรปูช้างเรยีง
รายรอบฐานลักษณะค้ำาจุนเอาไว้ ศิลปะสมัยสุโขทัย และมีหอไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย  เดิมชื่อ วัดหลวงกลางเวียง มีพระพุทธรูปทองคำาปางลีลาชื่อ 
พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี ซึ่งเป็นทองคำา 65% สูง 145 ซม. เจ้างั่วฬารผา-
สุม เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 14 แห่งราชวงศ์ภูคา เป็นผู้สร้าง เมื่อวันพุธ เดือน 
6 เหนือ พ.ศ. 1969 ประดิษฐานอยู่ที่กุฏิเจ้าอาวาส
 วัดสวนตาล  สร้างขึ้นโดยพระนางปทุมมาวดี เมื่อ พ.ศ. 1770 เจดีย์
มีสัญฐานงดงาม ชั้นล่างมีซุ้มประตูทั้งส่ีทิศ ภายในวัดมีพระพุทธรูปที่สำาคัญคือ 
พระเจ้าทองทิพย์ ซึ่งพระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่ โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
ขึ้นในปี พ.ศ. 1993 ลักษณะเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ปางมารวิชัย
ประดิษฐานในวิหารสวนตาล และบริเวณลานวัดมีบ่อน้ำาทิพย์โบราณ
 วดัหวัขว่ง  ชม หอไตร สถาปัตยกรรมเอกลักษณช์า่งสกลุนา่น...วดัพญา-
ภ ูสักการะพระคูง่ามศลิปะสุโขทยั...วดัมิง่เมอืง พระเสาหลักเมอืงนา่น และปนูปัน้
วิจิตรศิลปะลานนา... วัดศรีพันต้น ฮูปแต้มตำานานเมืองน่าน หน้าบันพระวิหาร
เป็นปูนปั้นลวดลายนักษัตร...วัดกู่คำา  มีพระเกศาธาตุและผ้าอาบน้ำาทองคำาของ
พระพุทธเจ้าและพระพุทธรูปนั่งศิลปะสุโขทัยซึ่งได้รับพระราชทานมาจาก รัชกาล
ที่ 5...วัดไผ่เหลือง วัดเก่าแก่อายุกว่า 430 ปี ประดิษฐานพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้า...วัดพวงพยอม  สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 1220...วัดมณเฑียร วัดเก่า
แก่อายุกว่า 250 ปี
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วัดภูมินทร์ วัดสวนตาล

 เสื้อยืดและภาพวาดรูป “ปู่ม่านย่าม่าน” เป็นของฝากยอด
นิยม มีให้เลือกซื้อไปทั่วหัวระแหง...เครื่องเงิน เครื่องประดับกายฝีไม้
ลายมือช่างหัตถศิลป์พื้นเมืองน่าน ทั้งสูงค่า มากความงดงามวิจิตร...
ผ้าทอมือ ผ้าปักลาย ศิลปะน่านลูกหลานไทลื้อ ทั้งลายน้ำาไหล ทั้งลาย
ดอกไมเ้ครอืเถาวส์ดสวยดว้ยสสีนั...ชาชัน้ด ีชาสมนุไพร และของกนิขึน้
ชื่ออย่าง มะไฟจีนอบแห้ง  สาหร่ายน้ำาจืดแปรรูป  
 และอีกหลากหลายจากฝีไม้ลายมือชาวน่าน อาจหาซื้อได้
จากลานจอดรถหรือซุ้มขายของฝากในวัด แต่อยากแนะนำาที่ “ศูนย์โอ-
ท็อปน่าน” มี 2 สาขา สาขาที่สะดวกที่สุดตั้งอยู่หน้าวัดมิ่งเมือง ใกล้ๆ 
วัดภูมินทร์ มีที่จอดรถสะดวก ติดแอร์เย็นฉ่ำา ราคาไม่ต้องต่อรอง...  

ของฝากจากเมืองน่าน

วัดศรีพันต้น

วัดพระธาตุแช่แห้ง



 วัดดอนแก้ว วัดงามริมแม่น้ำาน่าน...
วัดหัวเวียงใต ้ วัดนี้สีสันสดใสสุดสวยอยู่ใกล้
ตลาด และวัดอีกหลายสิบวัดคู่เมืองน่าน รวม
ทั้ง วัดน้อย วัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย เป็น
ลักษณะวิหารสีขาวก่ออิฐถือปูน มีความกว้าง 
1.98 เมตร ยาว 2.34 เมตร สูง 3.35 เมตร 
ตั้งอยู่ใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองน่าน 
 วดัยา่นชานเมอืงนา่น หา่งกลางเมอืง
ออกไปนับว่ายังมีอีกมาก แต่ที่พลาดไม่ได้ ยังไง
ก็ต้องชม ต้องเยี่ยมเป็นสำาคัญ เป็นลำาดับอย่างนี้ 
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 เที่ยวเยี่ยมเที่ยวยาม เมืองเหนือเมืองน่าน  
ก็ต้องเลือกกินตำารับอาหารเหนือสำารับกับข้าวชาวน่าน 
นี่สิถึงจะเข้าท่าเข้าทาง
 เฮอืนฮอม รา้นนีช้าวบา้นชาวนา่นรูจ้กัมกัจี่
กันดี ที่ตั้งร้านก็หาง่าย ใกล้ๆ เยื้องๆ กับวัดมิ่งเมือง
และวัดภูมินทร์ หลังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน...
บรรยากาศร้านเป็นเรือนไม้ เก้าอี้และโต๊ะไม้ สบายๆ 
สไตล์เมืองเหนือ ทั้งยังมีมุมนั่งแบบขันโตกให้เลือก
 สำารบักบัขา้วชาวเหนอืท่ีพลาดไม่ได ้ท่องจำา
ไว้ก่อน นี่เลย...น้ำาพริกหนุ่ม แคบหมู ไส้อั่ว ผักลวก...
น้ำาพริกน้ำาปู ๋ ทำาจากปูนาโขลกผสมกับตะไคร้ ขมิ้น...
ตามด้วย ลาบหมูคั่ว ส้มตำาเมือง แกงส้มเมือง แล้วก็ 
ข้าวนึ่ง ข้าวเหนียวร้อนๆ
 อีกมื้อเบาๆ  กับ สำารับขนมจีน กับเมนู
ขนมจนีชดุใหญ ่น้ำาเงีย้ว น้ำากะทิ และน้ำาพรกิ มาพรอ้ม
ผักเครื่องเคียง หรือไม่ก็ ข้าวซอยไก่ ที่ขึ้นชื่อ
 ถ้าเป็นมื้อใหญ่ โต๊ะใหญ่ ก็เริ่มที่ ออเดิร์ฟ
เฮือนฮอม, ปลาทอดขมิ้น, ปลาทอดเฮือนฮอม, เห็ด 3 
อยา่งผดัฉา่, ปลาผดัพรกิขมิน้, คัว่โฮะ๊. ไกท่อดมะแท่น, 
ตำาลกูชดิกุง้สด, กอ้ยปลาคงั, ปลาทอดซอสมะขาม, กบ
ทอด และแกงแคกบ แคน่ีก็้ลมืเมอืงนา่น ลมืเฮอืนฮอม
ไม่ลง...
 เฮือนฮอม เปิดบริการตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 
15.00 น. โทร 08-1961-7711, 0-5475-1122

ที่กิน เมืองน่าน

วัดพญาวัด

วัดหัวข่วง
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 เสน้ทางรถยนต์จากกรงุเทพฯ ผา่น
จงัหวดันครสวรรค์ ผ่านจังหวัดพิษณโุลก ผา่น
จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านจังหวัดแพร่ไปจนถึง
จังหวัดน่าน รวมระยะทางประมาณ 668 
กิโลเมตร
 รถประจำาทาง มีรถประจำาทาง
ปรับอากาศสายกรงุเทพฯ-นา่น ออกจากสถานี
ขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำาแพงเพชร 
2 ทุกวัน วันละหลายเท่ียว ทั้งรถโดยสาร
แบบธรรมดาและปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 9-10 ชั่วโมง
 เครื่องบิน บริษัท โซล่าร์แอร์ ให้
บริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-น่าน ใช้เวลาเดิน
ทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ติดต่อ
สอบถาม ที่ โทร 02-535-2455-6 www.
solarair.co.th
 ที่พัก โรงแรมย่านตัวเมืองน่านมี
ใหเ้ลอืกหลากหลายระดับ หลายราคา ทัง้แบบ
มาตรฐานและแบบบทูคี เลอืกทีพั่กถกูใจไดจ้าก
ระบบอินเตอร์เน็ต แนะนำาให้หาเป้าหมายใจ
กลางเมือง ใกล้ย่านตลาดและเมืองเก่า

	 บนเนินเขาไม่สูงนักมีพระบรมธาตุสีทองคำาอร่ามโดดเด่น	 และบริเวณนี้คือภูเพียง	

ศูนย์กลางของเมืองน่านก่อนที่จะย้ายลงไปริมฝั่งแม่นำาน่านฟากตะวันตก		วัดนี้นับเป็นปฐมบรม-

ปูชนียสถาน	อายุกว่า	600	ปี	

ไปอย่างไร นอนไหนดี

 วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง  จากย่านตัวเมือง ข้าม
สะพานแม่น้ำาน่านจากย่านตลาด ไปตามเส้นทางสายน่าน-
แมจ่รมิ หรอืทางหลวงหมายเลข 1168 ประมาณ 2 กโิลเมตร 
บนเนินเขาไม่สูงนักมีพระบรมธาตุสีทองคำาอร่ามโดดเด่น 
และบริเวณนี้คือภูเพียง ศูนย์กลางของเมืองน่านก่อนที่จะ
ย้ายลงไปริมฝั่งแม่น้ำาน่านฟากตะวันตก  วัดนี้นับเป็นปฐม
บรมปูชนียสถาน อายุกว่า 600 ป ี บรรจุพระธาตุที่ได้รับ
มาจากเมืองสุโขทัยระหว่างปี พ.ศ. 1897-1901 ปัจจุบันองค์
เจดียต้ั์งอยูบ่นฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัสยาวด้านละ 22.5 เมตร สงู 
55.5 เมตร บุด้วยทองเหลือง ลงรักปิดทองตลอดทั้งองค์ 
 จะมีงานนมัสการพระบรมธาตุเป็นประจำาทุกปี 
ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำา ถึง 15 ค่ำา เดือน 6 ทางเหนือ โดย
นบัทางจนัทรคต ิซึง่จะอยูใ่นราวปลายเดอืนกมุภาพนัธ ์หรอื 
ประมาณเดือนมีนาคม
 วดัพญาวดั ออกจากยา่นตัวเมอืงนา่นไปตามเสน้
ทางหลวงหมายเลข 101 ราว 2 กโิลเมตร ม ีพระธาตวัุดพญา
วัด และ พระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระเจ้าสาย-
ฝน สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมวจิติรงดงามนา่ชมอยา่งยิง่ 
 วดัพระธาตเุขานอ้ย ไปทางเดยีวกันกับวัดพญา-
วัด เลยต่อไปอีกราว 2 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนยอดเขา มีบันได
นาคทอดยาวขึ้นเชิงเขา 303 ขั้น แต่ก็ยังมีถนนลาดยางให้
รถยนต์ขึ้นถึงได้ด้วย นอกจากมีพระบรมธาตุอายุหลายร้อย
ปีและเป็นโบราณสถานทีส่ำาคญัแล้ว บนยอดเขาบรเิวณวดัยงั
เป็นจุดชมวิวเมืองน่านจากที่สูง โดยมี พระพุทธมหาอุตม-
มงคลนันทบุรี ศรีเมืองน่าน พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ 
ที่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นองค์ประกอบที่งดงาม
 เอาแค่นี้เป็นพอสำาหรับคนที่มีเวลาจำากัดในการ
ท่องเที่ยว  แต่หากมีเวลามากหน่อย หลายวันหน่อยก็ไป 
“ไหวพ้ระ ชมวดัเมอืงนา่น” ใหค้รบทกุวดัก็ไมน่า่เบือ่ เพราะ
วัดที่นี่ วัดเมืองน่าน สวยงามจริงๆ

วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดหัวเวียงใต้

วัดช้างค้ำา

วัดพญาวัด

วัดกู่คำา

วัดดอนแก้ว



28 Good Dish

 แหนม พระเอกของเราในจานนี้ ชาว
เหนอืเขาเรยีกวา่ “จิน้สม้” แปลตรงตวั “หมเูปรีย้ว” 
 จะกินแหนมท่ีมั่นใจได้ว่าไม่มีดินประ-
สวิ ไมม่สีารพดัสารอนัตราย กต็อ้งใชเ้วลาลว่งหนา้
หนอ่ยนะ...ทำากันอยา่งนี ้เอาเนือ้หมตูดิมนัพอชุม่ฉ่ำา
สกัครึง่กิโลกรมัมาสบัหยาบๆ แลว้บบีคัน้น้ำาในเนือ้
หมูออกไป  หนังหมูต้มสุกหั่นฝอย ตำากระเทียม
ปลอกเปลือกสักหัวกับเกลือให้ละเอียด ข้าวสวย 2 
ช้อนโต๊ะ...เตรียมเสร็จสรรพ นำาทั้งหมดลงกะลามัง 
ขยำา ขย้ำา บีบเคล้าให้เข้ากัน ยิ่งนานยิ่งดี ยิ่งนาน 
20-30 นาทียิ่งเข้าเนื้อ
         

 แบ่งแหนมสดออกเป็นส่วนพอดิบ
พอดี แนมพริกขี้หนูสักหน่อย ที่นี้ก็ห่อใบตอง 
4-5 ชั้นนั่นแหละ มัดให้แน่นตึงเปรี๊ยะ เก็บไว้
ก่อน 3 วันกินได้แล้ว...
 กนิแหนมใหดี้ต้องปรุงสุกสักหนอ่ย 
“ผัดไข่ใส่มะระกับหอมใหญ่” นี่ก็เข้าที
 แกะแหนมท่ีทำาเองกับมือ ออก
มาขยี้ยีให้เนื้อร่วนซุย มะระซอยบางๆ หอม
ใหญห่ัน่เปน็เสีย้วพระจนัทร ์เทา่นีเ้ทลงกระทะ
ผัดกับน้ำามันหมูร้อนๆ ไม่ต้องเติมอะไรเลย 
เปรี้ยว เค็ม จากแหนมอยู่แล้ว หวานจาก
หอมหัวใหญ่ไม่ต้องใช้น้ำาตาล...
 “แหนมทำาเอง ผัดไข่ใส่มะระกับ
หอมใหญ่ กับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยเหาะอย่า
บอกใคร”

 เนื้อหมู เป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพดี เป็นแหล่งของ
แร่เหล็ก และวิตามินบี ที่จำาเป็นต่อร่างกายคน
 มะระ มีการนำามาบรรจุในรูปแคปซูลเป็นยารักษาโรค
เบาหวาน  อีกทั้งยังมีสรรพคุณมากมาย อาทิเช่น ช่วยเสริมสร้าง
ภมูคิุม้กนัโรคและชว่ยปกปอ้งเซลลจ์ากการทำาลายของสารกอ่มะเรง็
ต่างๆ, ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง, ช่วยลดระดับ
น้ำาตาลในเลือด, ช่วยกระตุ้นการทำางานของตับให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น, ช่วยแก้ลมเข้าข้อ ลดอาการปวดบวมที่เข่า
 หัวหอมใหญ่ มีวิตามินซีสูง และยังมีสารอื่นๆ เช่น 
สารเคอรซ์ทีนิ ทีช่ว่ยตอ่ตา้นอนมุลูอสิระในรา่งกายและช่วยป้องกัน
โรคมะเร็งและโรคร้ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  สารไซโคลอัลลิอิน
ในหัวหอมใหญ่ ช่วยในการสลายล่ิมเลือด ยับยั้งการรวบตัวกัน
ของเกล็ดเลือด ปกป้องหลอดเลือดเลี้ยงสมองเกิดการอุดตัน ช่วย
ลดความดันโลหิต แก้ความดันโลหิตสูง  ช่วยลดการเป็นพิษต่อ
เซลล์ไขมันในเลือดชนิดเลว ช่วยลดระดับไขมันเลว (LDL) และ
ชว่ยเพิม่ไขมนัด ี(HDL) สารอลัลลิโพรพลิไดซลัไฟด ์(Allyl propy 
disulphide หรอื APDS) ในหอมใหญ ่มคีณุสมบตัชิว่ยลดน้ำาตาล
ในเลอืด ชว่ยปอ้งกนัและรกัษาโรคเบาหวาน  หอมหวัใหญ่สามารถ
ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ดีกว่ายารักษาโรคกระดูกพรุนอย่าง
แคลซิโทนิน (Calcitonin) แต่นักวิจัยระบุว่าอาจจะต้องกินหอม
ใหญ่วันละ 200-300 กรัมจึงจะได้ผล…หอมหัวใหญ่จึงมีคุณค่า
อนันต์สำาหรับคนสูงวัย

แหนมทำ�เอง 
ผัดไข่ใส่มะระกับหอมใหญ่ 

เรื่อง : ตุ้มตุ้ย  ภาพ : ยอด เนตรสุวรรณ

“เนื้อหมู” “มะระ” “หอมหัวใหญ่”
ในจ�นนี้มีประโยชน์



คอนเสิร์ต บรรเลงชล-กุศลจันท์

Eat  Drink  Relax
B e a c h  B a r & R e s t a u r a n t s

F a c e b o o k / B l u e f i n  b e a c h  b a r & r e s t a u r a n t s

080-247-7779เปิดบริการ
17.00-24.00 น.

โจ-ก้องพบกับ..ศิลปิน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ Blue Fin Beach Bar & Restuarant
รายได้ส่วนหนึ่งร่วมสบทบทุนพัฒนาโรงเรียนตชด.บ้านน้ำาแดง จ.จันทบุรี

จัดโดย : นิสิต วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
EX-MBA#38, EX-MBA#39-1, OD#1, OD#2

“เนื้อหมู” “มะระ” “หอมหัวใหญ่”



Artis : Taylor Swift
Style  : Pop
Label  : Universal Music
เริ่มต้นจากการเป็นนักร้องแนวคันทรี่ 
และนบัจากนัน้เปน็ตน้มาเธอคนนีก้ก็า้ว
เท้าขยับออกจากจุดเดิมมาตลอด จน
ก้าวขึ้นสู่ความเป็นป๊อปสตาร์ที่มีแฟน
เพลงอยู่ทั่วทุกมุมโลก สำาหรับเพลงใน
อัลบั้มชุดนี้ถูกวางไว้ให้เป็นป๊อปที่เรียก
ได้ว่าเข้มข้น รวมไปถึงเนื้อร้องที่เธอ
แต่งเองซะเป็นส่วนใหญ่ ยิ่งทำาให้ภาพ
รวมของอัลบั้มนี้ดูพอเหมาะพอเจาะกับ
เธอ และด้วยงานในแต่ละอัลบั้มมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เลยอดคิดไม่ได้
ว่างานในอัลบั้มหน้าของเธอจะไปไกล
กว่านี้อีกแค่ไหน

Album : 1989
แนว : Animation / Adventure / 
Comedy
ให้เสียงพากษ์  : Benedict Cumber-
batch, John Malkovich, Ken Jeong
ผู้กำากับ : Eric Darnell, Simon J. Smith
แลว้ก็มาถึงควิของแกง๊คน์กเพนกวนิ ตวัละคร
จอมขโมยซีนจากเรื่อง Madagascar ที่จะ
มีหนังภาคแยกเป็นของตัวเองเสียที โดยหลัง
จากทีส่รา้งความปว่นในหนงั Madagascar 
ทั้งสามภาคได้ไม่นาน ทั้งหมดก็ปรากฏตัวใน
ทวีซีรีีส ์The Penguins Of Madagascar 
ซ่ึงออกฉายทางช่อง Nickelodeon และ
แนน่อนวา่การกลบัมาครัง้ลา่สดุในรปูแบบของ
จอเงนิ นา่จะสรา้งความสนกุสนานใหก้บัผูช้ม
ทีห่ลงรกัความปว่นของเหลา่นกเพนกวนิแกง๊ค์
นี้อย่างแน่นนอน

The Penguins of Madagascar ญี่ปุ่นหมุนรอบตัว
ผู้เขียน : Pogghi 
สำานักพิมพ์ : Hideaway
ใครที่ฝันไว้ว่าต้องไปเที่ยวญี่ปุ่นให้ได้สัก
ครั้งในชีวิต หนังสือเล่มนี้จะมากระตุ้น
แรงบันดาลใจของคุณให้ลุกโชนขึ้นไปอีก 
ผ่านบันทึกการเดินทางผสมความเรียง
จากประสบการณใ์นเมอืง 2 บคุลกิอย่าง
โตเกยีวและเกยีวโต กบัการบอกเลา่ดว้ย
สไตล์สบายๆ ชิลล์ๆ พร้อมกับพูดถึง
ความเป็นญี่ปุ่น เช่น ความมีระเบียบ
วินัย ความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรม 
การเดินทางโดยรถไฟ ในบางช่วงก็เล่า
ถึงที่ที่คนอื่นเขาไม่ไปกัน แต่ผู้เขียนรู้สึก
ประทับใจเป็นพิเศษ อ่านเพลินๆ ไป
กับภาพประกอบสวยงาม ชวนติดตาม
ตลอดเล่ม

30 Recommended เรื่อง : DJ แจ็ค 
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MONEY EXPO 2015 @ Chonburi
มหกรรมการเงิน ประจำาปี 2558 MONEY EXPO 2015 ในธีม “BEAUTIFUL 
ASEAN” พบกับบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจร อาทิ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำา เงิน
ฝากดอกเบี้ยสูง ฯลฯ  ณ ศูนย์ประชุมพีช รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป

JAPAN EXPO IN THAILAND 2015 
รวมทุกเรื่องราวของญี่ปุ่นท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แนะนำาหลาก
หลายสินค้า และบริการจากกลุ่มผู้ผลิตญี่ปุ่นรวมทั้งแนะแนวศึกษา
ต่อประเทศญี่ปุ่น และบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยกับการรับสมัคร
พนักงาน ณ ชั้น 5 รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน

พิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2015
ขบวนแห่คู่บ่าวสาวรอบตัวเมืองตรัง พิธีรดน้ำาสังข์ พิธีกินเหนียน พิธีจดทะเบียน
สมรสใต้ทะเล ณ ตัวเมืองตรัง และหาดปากเมง  อำาเภอสิเกา จังหวัดตรัง

Thailand International Dog Show & Pet Variety 
ช็อปจุใจกับโปรโมชั่นราคาลดสุดพิเศษ อาทิเช่น อาหารสัตว์, 
อปุกรณเ์กีย่วกบัสตัวเ์ลีย้ง และบรกิารตา่งๆ อกีมากมาย  ณ เชยีง-
ใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต

6 - 8 ก.พ. 58
งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (TITF) ครั้งที่ 16
ภายในงานพบโปรโมชั่นแพคเก็จทัวร์ราคาพิเศษจากหลากหลาย
บริษัทนำาเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงที่พัก อุปกรณ์การท่อง
เที่ยว และสินค้า OTOP กว่า 629 บูธ ณ ศูนย์การประชุมแห่ง
ชาติสิริกิติ์ 

25 ก.พ. - 1 มี.ค. 58

12  - 14 ก.พ. 58

26 ก.พ. - 2 มี.ค. 586 - 8 ก.พ. 58
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