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ภาพ : จรวัฒน

EDITOR’S
NOTE

 เปดศักราชใหม  2559  แลว  ขอยิ้ม 
หวาน  ๆ ยกมือสวัสดีปใหมทุกทานอยาง 
เปนทางการกอนนะคะ
 ชวงวันหยุดยาวท่ีผานมาไดไปพักผอน 
ที่ ไหนกันบาง  บ .ก . เองไดใช เวลาอยูกับ 
ครอบครัว ไปพรอม  ๆ  การจัดบาน ไดฤกษ 
ตัดใจเคลียรของใชที่เกินจำเปน สละใหคน 
ที่จะนำไปใชประโยชนสักที
 ในชีวิตเรามีของที่ซื้อมาแตไมเคยได  
ใชประโยชนจริง  ๆ  มากมาย พอไดนำไปให 
คนอื่น คุณคาของมันก็เฉิดฉายข้ึนมาทันที 
จริง ๆ ไมใชของอะไรท่ีมีราคาแพงหรอกนะคะ 
เพียงแตของนั้นไดทำหนาท่ีของมัน ไปอยู 
ถูกท่ี ถูกคน ถูกเวลา เทาน้ันเอง ลองทำดู 
ความสุขจะเขามาเยือนทันที
 ขอยิ้มหวานหนึ่งที กอนเขาเรื่อง
 ฉบับนี้เราเลือกเรื่องชากาแฟมาเสนอ 
เพราะเจตนานำเสนหและความหอมกรุน 
มาชวนคุณอะเลิรตรับปใหมไปดวยกัน ในเลม 
อบอวนไปดวยอารมณชา กาแฟ ที่นอกจาก 
ใหคุณด่ืมด่ำแลว ยังมีของอรอยมาแนมให 
กินอิ่มอีกดวย ณ จุดนี้ เรามาชงกาแฟแลว 
นั่งคุยกันสักนิดดีไหมคะ
 “เวลาผานไปเร็ว” ดูจะเปนประโยคท่ี 
ไดยินบอย และบางทีตนเสียงก็มาจากเราเอง 
มีคนบอกว า เพราะมีอะไรใหทำมากจน 
ลืมเวลา “นั่นสินะ” จริง  ๆ  ความเร็วหรือชา 
ของเวลามาจากความรูสึก ที่บนออกมาอาจ 

เ ป น เ พ ร า ะ เ ร า 
ยั ง ไม ได ล งมื อทำ 
บางอยางท่ีอยากทำ 
ก็เปนได
 ชวงวันหยุดที่ผาน 
มา บ.ก.ไดใชเวลาส้ัน ๆ 
นั่งลงขีดเขียน วางแผน 
ชีวิต ตั้งเปาหมายท้ังเร่ือง 
งานและเ ร่ืองสวนตัวเ พ่ือ 
เตรียมความพรอมกอนออก 
เดินทาง ใหทั้งสองเรื่องเดินไป 
ดวยกันอยางสมดุล มีความสุข 
เปนประโยชนแกทั้งตัวเองและ 
คนอ่ืนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทำได 
ปนี้มั่นใจมากวาส่ิงที่ตั้งใจไวตอง 
เปนไปตามนั้นอยางยอดเยี่ยมแนนอน
 ชากาแฟอาจเปนผู ช วยสร างสรรค  
ผลงานไดอยางดี แตความสำเร็จคงไมได 
อยูที่กาเฟอีนในถวยแน  ๆ  ความลับอยูที่ 
“ใจ” เพราะมีอำนาจเหนืออื่นใด หากคุณ 
พรอม พลังใจในตัวคุณก็จะชวยขับเคล่ือน 
ความสำเ ร็จขึ้นมา  เ ราทุกคนมีพลังนั้น 
อยูในตัวอยูแลว หามันใหเจอนะคะ แลว 
มาทำอะไรดี ๆ กัน

ดวยรัก : )
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สำนักงาน บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง จำกัด (มหาชน) 378 ถนนชัยพฤกษ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 กองบรรณาธิการ โทรศัพท 0-2422-9999 ตอ 4600 

โทรสาร 0-2422-9999 ตอ 4615 (โฆษณาตอ 4551) โทรสาร 0-2434-3555, 0-2434-3777, 0-2435-5111 E-mail: info@amarin.co.th Homepage: http://www.amarin.com 
แยกสีและพมิพที ่ สายธุรกิจโรงพิมพ บรษิทัอมรนิทรพร้ินติง้แอนดพบัลชิชิง่ จำกดั (มหาชน) 376 ถนนชัยพฤกษ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท 0-2422-9000, 0-2882-1010  

โทรสาร 0-2433-2742, 0-2434-1385  
จดัจำหนายโดย บรษิทัอมรนิทรบุคเซน็เตอร จำกดั 108 หมูที ่ 2 ถนนบางกรวย - จงถนอม ตำบลมหาสวสัดิ ์ อำเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท 0-2423-9999 

โทรสาร 0-2449-9222, 0-2449-9500 - 1 Homepage: http:///www.naiin.com ติดตอฝายสมาชิกไดที่ โทรศัพท 0-2423-9889 หรือ E-mail: member@amarin.co.th 

สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัตลิขสิทธ์ิ (ฉบับเพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ หามคัดลอกเน้ือหา ภาพประกอบ รวมท้ังดัดแปลงเปนแถบบันทึกเสียง ตลับวีดิทัศน หรือเผยแพรดวยรูปแบบและวิธีการอ่ืนใด 
กอนไดรับอนุญาต สื่อดิจิทัลนี้ใหบริการดาวนโหลดสำหรับผูรับบริการตามเงื่อนไขที่กำหนดเทานั้น การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร ไมวาวิธีใด ๆ นอกเหนือจากเง่ือนไขท่ีกำหนด 
ถือเปนความผิดอาญา ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิและ พ.ร.บ.วาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร

ผูกอตั้ง ชูเกียรติ อุทกะพันธุ
ประธานกรรมการบริหาร เมตตา อุทกะพันธุ

รองประธานกรรมการบริหาร สุภาวดี โกมารทัต
กรรมการผูจัดการใหญ ระริน อุทกะพันธุ ปญจรุงโรจน
กรรมการผูจัดการสายธุรกจิโรงพิมพ ชีวพัฒน ณ ถลาง

บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา
ระริน อุทกะพันธุ ปญจรุงโรจน

บรรณาธิการท่ีปรึกษา เมตตา อุทกะพันธุ
กรรมการผูจัดการสายงานนิตยสาร นวลจันทร ศุภนิมิตร

บรรณาธิการอำนวยการ ฉันทนา ยุทธนาภูมิ

บรรณาธิการบริหาร แสงปทีป แกวสาคร
หัวหนากองบรรณาธิการ ปยมาศ กังวานกิจไพศาล
บรรณาธิการฝายอาหาร พท.ภ.สิทธิโชค ศรีโช
ผูชวยบรรณาธิการฝายอาหาร ผกา เส็งพานิช 
รองบรรณาธิการฝายอาหาร เปนเอก ทรัพยสิน

กองบรรณาธิการ กัญญา เทพทวีพิทักษ,
จุฑาภรณ เทพแพง, กรองกาญน ชัยยะปะปง,
ซีเนียรอารตไดเร็คเตอร วรินทร อัคราวุธ
บรรณาธิการฝายศิลปกรรม สาวิตรี พึ่งสุข

ศิลปกรรม อัครวิช ชื่นวัฒนา
สไตลิสท พิมฝน ใจสงเคราะห, ปรางรัตน ฤกษสงา

ผูจัดการฝายภาพ อิทธิศักดิ์ บุญปราศภัย
หัวหนาชางภาพ พีระพัฒน พุมลำเจียก

รองหัวหนาชางภาพ จิรวัฒน มหาทรัพยถาวร
ฝายภาพ อัศวิน นรินทชัยรังษี

เลขานุการกองบรรณาธิการและประสานงานกิจกรรม
วทานีย แจงจิต

ผูอำนวยการฝายจัดการสำนักพิมพ ชัชฎา พรหมเลิศ
ซับเอดิเตอร ปาจารี ศรีพิพัฒนกุล

ผูจัดการสวนพิสูจนอักษร ปยะฉัตร กันสุธา
แผนกพิสูจนอักษร นิภาดา พลายศรี, หทัยรัตน สรรเพชุดา

ผูจัดการสวนคอมพิวเตอร นงนุช ศรีสุขโข
หัวหนาแผนกคอมพิวเตอร จันทนา เจิมจันทร

แผนกคอมพิวเตอร อโณทัย สุทธิรักษ, ศุภรัตน พรมหงษ
ผูจัดการฝายประสานงานการผลิต ยุทธทวี ศิริประยงค
ผูชวยผูจัดการฝายประสานงานการผลิต มนตรี ฉาไธสง

ที่ปรึกษาสายงานโฆษณา
อัจฉรา แตสุวรรณ

Executive Account Director สัณหฤทัย เส็ตตีวงค 
Account Manager ฐิติรัตน อิชยาวิโรจน

Account Executive ธัญญามาส สิงหะไกรวรรณ,
พัชรนันท โรจนวัลลี, วาสนา เจริญกิตติพร

Creative ภากร สายะวารานนท

ที่ปรึกษาฝายศิลปกรรมสรางสรรคและงานโฆษณา
อนุชา โสภาคยวิจิตร

ผูจัดการฝายศิลปกรรมโฆษณา จิตราวินี วิเชียรสรรค
เจาหนาท่ีสวนงานศิลปกรรมโฆษณาอาวุโส วชิระ แสงเงิน,  

ธัชสกล ธนคุรุธรรม 
สวนงานศิลปกรรมโฆษณา นารี ยูซบ, กรชนก ผจญกลา, 

อิทธิศักดิ์ อาชาล้ำเลิศ
เจาหนาท่ีสวนงานศิลปกรรมการตลาดและสื่อสารแบรนด 

อาวุโส ปรเมษฐ ชูวงศเติม
สวนงานศิลปกรรมการตลาดและสื่อสารแบรนด

ณัฏฐพร ณ นคร, นพวรรณ ไกรกมล, ชัยยุทธ แสงมณี
เจาหนาท่ีสวนงานศิลปกรรมสรางสรรคอาวุโส 

วิกัญดา ธรรมโอรส
สวนงานศิลปกรรมสรางสรรค รภัทร จันทรชุม, ขราวุธ กายโรจน

กอปปไรเตอร ปริญา โลศิริ
ผูจัดการสวนบัญชีโฆษณา วันนา จันทิมา

หัวหนาแผนกบัญชีโฆษณา อัญชล ี หลั่งน้ำสังข
เจาหนาท่ีบัญชีโฆษณาอาวุโส วิยะดา จันทร

ผูอำนวยการฝายการตลาดและสื่อสารแบรนด - นิตยสาร
น้ำทิพย เงินแยม

ฝายการตลาดและสื่อสารแบรนด - นิตยสาร
พุทธชาด ธเนศวาณิชย, นภัสดล ธรรมวรากรกุล
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NEWS &
UPDATE

เร่อง : jujung, kukkoo,
Mambo

ภาพ : H & C, ภาพขาว

 Vi l la  de Bear ฟูดวิลเลจที่ถือเปน 
แลนดมารคแหงใหมในยานราชพฤกษ ดวย 
บรรยากาศการตกแตงรานแบบยุโรปคลาสสิก 
บอกเลยวาถายรูปสวยทุกมุม ภายใตคอน- 
เซ็ปตโรงงานผลิตตุกตาหมีสไตลฮอลแลนด 
โดยมีสัญลักษณเปนตุกตาหมีสีดำช่ือ  Villy 
ภายในถูกแบงออกเปนสวนงานตาง  ๆ  ที่  
เกี่ยวกับโรงงาน เชน โซนตัดเย็บตุกตา โซน 
ขนสงลำเลียง โซนจัดแสดงสินคา แตละ 
โซนประดับประดาดวยหลอดดายขนาดยักษ 
กระดุมเม็ดโต  ชิ้ นฟน เฟอง  ให เข า กับ 
บรรยากาศโรงงาน
 สวนอาหารเนนความหลากหลายของ 
รสชาติและวัตถุดิบ อาทิ De Bear Double 
Cheese Burger ดับเบิลชีสเบอรเกอรเน้ือ 
แบบกินคนเดียวอ่ิมยาว Cooked Crab Meat 
in Creamy Coconut Dip หลนเนื้อปูรส 

Villa de Bear
จัดจาน กินแกลมกับผักสดอรอยเพลินเลย 
Spaghe t t i  Ho t  Bas i l  w i th  Sea food 
สปาเกตตีผัดฉาทะเลเดือด Green Curry 
Ch icken  Served  w i th  Rot i  โรตีแกง 
เขียวหวานไกยาง Baked Salmon Croissant 
Pudding แซลมอนครัวซองตพุดดิ้ง ของ- 
หวานแสนถูกใจยกให Bar B Q French Toast 
ขนมปงเฟรนชโทสตเสียบไมคลายบารบีคิว 
เสิรฟกับไอศกรีมเย็น ๆ และซอสสตรอวเบอรร่ี 
กับซอสช็อกโกแลต สวนเคร่ืองดื่มรสเปร้ียว ๆ 
หวาน  ๆ  ตองแกวน้ีเลย Tea Foam ตกแตง 
อยางสวย แถมรสดี แบบนี้มีเบิ้ลคะ

 Vi l la  de  Bear  ถนนราชพฤกษ  (อยูขางซอย 
วัดอินทราวาส กอนถึงปม  ปตท.) แขวงบางระมาด 
เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ เปดบริการทุกวัน เวลา 11.00 น. - 
24.00 น. โทร. 09-8496-6245

Example



 เมททา รานอาหารและบารนั่งสบาย 
ในบรรยากาศสไตลเมโทรลอฟต บริเวณ 
ดานลาง ล็อบบี้ ของโรงแรมมายเท รียณ  
บริการอาหารไทยรสชาติดั้งเดิม เนนการใช 
วัตถุดิบและสวนผสมแบบครบเคร่ือง ไมวา 
คนไทยหรือตางชาติก็ตองติดใจในรสชาติ 
เปนแน
 เมนูกินเลนที่อรอยจนเกือบหยุดไมไดคือ 
เตาหูเสวย เด็ดตรงน้ำจ้ิมครบรส หมูและ 
ไกสะเตะ เสิรฟมาในพวงเครื่องปรุงเกไก 
จริงเชียว หมูกรอบคลุกงา จานเด็ดที่เชฟ 
แอบบอกวิธีการทำวา นำหมูสามช้ันไปตม 

จนสุก ปรุงรสใหทั่ว แลวนำไปคลุกเคลา 
แปงและงา จากน้ันทอดจนกรอบ จิ้มกับ 
น้ำจ้ิม  2 สไตลทั้งแบบหวานและเผ็ด สวน 
จานหลักแนะนำ ขาวผัดเมททา ขาวผัด 
มัน ปูกับน้ ำพ ริก เผาจนเข า กัน ดี เ สิ รฟใน 
สับปะรด และ ฉูฉ่ีกุง เชฟเลือกใชกุงลายเสือ 
เพราะขนาดตัวกำลังดี ไมใหญไมเล็กเกินไป 
เน้ือนุมอรอย เขากันกับพริกแกงฉูฉี่รสเขมขน 
ตออารมณการกินอยางตอเน่ืองดวยของหวาน 
กลวยบวชชีงาดำ ขนมหวานไทยเบสิก แต 
อรอยจนติดใจอยากกลับไปกินอีก

Taste of Happiness :
A Local Food Journey
จน - สาวตร โรจนพฤกษ / สำนักพิมพ polka dot 
ราคา 495 บาท

 หนังสือคุกบุกเลมที่  2 ของพิธีกรสาวคนเกง 
คุณจูน  - สาวิตรี โรจนพฤกษ เลมนี้เนนอาหารไทย 
ที่ไดรับความนิยมในระดับสากลและเปนเมนูที่เรา 
คุนเคยเปนอยางดี แบงเปนหมวดสำรับของวาง 
สำรับสำหรับทุกวัน สำรับรอยเอ็ด สำรับวันหยุด 
และสำรับมื้อเย็น อาทิ กากหมูหอมแดง บัวลอยหลากสี แกงเปอะ น้ำพริกหนุม 
และผักบุงผัดกะป ฯลฯ ซึ่งแตละสูตรอานแลวเขาใจงาย ทำตามกันไดไมยาก 
พรอมรูปบรรยากาศสวยใสสบายตา อานแลวเพลิดเพลินยิ่งนัก

Metta Eatery & Bar

 Metta Eatery & Bar บริเวณล็อบบ้ีโรงแรม Maitria 
Hotel Sukhumvit 18 – A Chatrium Collection ซอย 
สุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ เปดบริการทุกวัน เวลา 6.00 น. - 24.00 น. 
โทร. 0-2302-5777

ชุดกระเชาของขวัญปใหม
ตราแมประนอม

 ขอแนะนำชุดกระเชาของขวัญปใหม ตรา 
แมประนอม สำหรับสงความสุข ความหวงใย 
ในเทศกาลปใหมนี้ ราคาเร่ิมตนกระเชาละ  500 
บาท ประกอบดวยผลิตภัณฑ
แมประนอมแสนอรอย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
และสั่งซื้อไดที่ www.
maepranom.com

Example



 L’Atelier de Joël Robuchon Bangkok ช้ัน  5 
อาคารมหานครคิวบ ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวง 
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เปดบริการทุกวัน เวลา 
11.30 น.  -  14.30 น. และ  18.30 น.  -  22.30 น. โทร. 
0-2001-0698

เมนูฉลองครบรอบ 1 ป 
L’Atelier de Joe..l Robuchon Bangkok

NEWS &
UPDATE

 ใครเปนแฟน มร.โจเอล โรบูชง สุดยอด 
เชฟมิชลินสตารระดับโลก 25 ดาวชาวฝร่ังเศส 
บอกเลยวาไมควรพลาดเมนูใหมเพ่ือฉลอง 
ครบรอบ 1 ปของรานลัตเตอลิเย เดอ โจเอล 
โรบูชง สาขากรุงเทพฯ ท่ีปรุงจากวัตถุดิบช้ันดี 
ของโครงการหลวงดวยกรรมวิธีแบบฝร่ังเศส 
ซ่ึงรับหนาท่ีโดยเชฟโอลิวิเย ลิมูแซง เอกเซ็ก- 
คิวทีฟเชฟของรานท่ีมีประสบการณทำงาน 
รวมกับโจเอล โรบูชง มาตลอด 12 ป และ 
ยังไดเปนเชฟระดับมิชลินสตาร 2 ดาวอีกดวย
 เมนูใหมที่ครีเอตมากระตุนตอมน้ำยอย 
จานแรกคือ Crisp and Soft  Quinoa, 
Smoked Piquillo Flavors คีนัวผสมกับ 
มายองเนส ปนเปนลูกแลวทอดกรอบ กินคู 
กับพริกสเปนรมควัน Apple and Beetroot 
Tartare with Guacamole and Green 
Mustard Sherbet เมนูแอปเปลผสมกับบีตรูต 
คลุกซอสกัวคาโมเล รสชาติออกหวานสดชื่น 
Glazed Egg, White Truffle, Golden Rice 
with Shaved Parmesan ขาวรีซอตโตยาง 
ในกระทะเทปนยากิจนกรอบ ดานบนวางไข 
นกกระทาทอด เสิรฟคูกับไวททรัฟเฟลและ 
พารมีซานชีส Mushroom in Black Forest 
Style with Grillotine and Chocolate Cream 
Flavored with Kirsh เมนูของหวานในฤดู 

ใบไมรวงท่ีนำวานิลลาครีมมาปนเปนรูปเห็ด 
ชุบดวยราสปเบอรรี่ เกลซ เสิรฟคูกับซอส 
เชอรรี่ผสมเหลาหวาน โรยหนาดวยโยเกิรต 
กรอบสีขาว
 นอกจากจะเอนจอยกับเมนูใหมแลวก็ 
หามพลาดเมนูซิกเนเจอรของรานท่ีหลายคน 
ติดใจอยาง Milk Fed Lamb Cutlets with 
Fresh Thyme, Potato Purée  ซี่โครง 
ลูกแกะอายุไมเกิน 3 เดือนเสิรฟคูกับมันบด 
ซึ่งเปนซิกเนเจอรไซดดิชที่ดังท่ีสุดของราน 
และจานสุดทาย A Surpr ise Imperial 
Caviar ชั้นลางสุดเปนเน้ือปูอลาสกา ตาม 
ดวยเจลลี่ล็อบสเตอร  ท็อปดวยไขปลา 
คาเ วียรอิมพี เ รียล  ตกแต งด วยทองคำ 
บริสุทธ์ิ ถาสังเกตดี ๆ เชฟจะบรรจงหยดครีม 
ดอกกะหล่ำใหเปนจุดเล็ก  ๆ  เวนระยะหาง 
เทากันเปะ ประณีตสมกับที่เปนรานอาหาร 
มิชลินสตารระดับโลกจริง ๆ

Example



 คาเฟและรานอาหารในบรรยากาศเงียบ 
สงบ เหมาะจะมาน่ังชิลหาอะไรอรอย ๆ กินได 
ทั้งวัน บริเวณรานแบงเปน 2 โซน คือคาเฟ 
เบเกอร่ีดานหนา สำหรับนั่งจิบชา กาแฟ 
และกินขนมนมเนย เมนูนากินวางเรียงราย 
กันอยูในตู อาทิ สตรอวเบอรรี่ช็อรตเคก 
ช็อกโกแลตลาวา  เ สิรฟพรอมไอศกรีม 
วานิลลา เอแคลรไสคาราเมล และ ชูครีม 

ชิ้นโตนากิน ชาก็มีใหเลือกตามชอบ โซนนี้ 
สามารถสั่งเมนูกินเลนมาจอยไดดวย หรือ 
ใครหิวจะยายไปกินจริงจังที่โซนรานอาหาร 
ที่ตกแตงดวยกระจกใสรอบดานใหบรรยากาศ 
โปรงใสสบายตา เมนูหามพลาดคือ ไกทอด 
ซอสทริปเปล ซอสสูตรเด็ดของทางราน 
อีกจานคือ ยำถั่วพู ที่รสแซบไมแพกัน
 

 Triple Trees  ถนนชัยพฤกษ ตำบลบางพลับ 
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปดบริการทุกวัน เวลา 
9.00 น. - 22.00 น. โทร. 0-2150-2403

รอยไหมรักษาอาการกรน
 นาทีนี้คงไมมีใครไมรูจักการเสริมความงาม 
และผิวหนาใหตึงกระชับดวยการรอยไหม แตที่ 
สรางเซอรไพรสอยางมากคือ การรอยไหมท่ีวาน้ี 
กลับสามารถรักษาอาการนอนกรนไดดวยเทคนิค 
ที่เรียกวา “Spring Thread Snoreplasty” ซึ่ง 
ใชนวัตกรรม “Spring Thread with Memory” 
ที่นำไหมสปริงมาเย็บเพดานออน ทำใหสามารถ 
ยกกระชับเพดานออนไดดีขึ้นกวาเดิม และอยูได 
คงทนกวาการใชไหมธรรมดา จึงรักษาอาการกรน 
จากเพดานหยอนคลอยและภาวะหยุดหายใจ 
ขณะหลับชนิดไมรุนแรงโดยไมตองผาตัด แถม 
ทำไดงาย  ไดผลดี  ปลอดภัย  ที่สำคัญคือ 
ประหยัดคาใชจายและเจ็บตัวนอยมากเม่ือเทียบ 
กับการรักษาวิธีอื่น ๆ

จบชา น่ังชล
@ Triple Trees

ชาเขยวตรามารุเซ็น
 ชาเขียวท่ีผลิตโดยบริษัทมารุเซ็น ฟูด 
(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเกิดจากการรวมมือ 
ระหวางบริษัทบุญรอดฟารม จำกัด และ 
บริษัทมารุเซ็น ที เจแปน จำกัด ผูเช่ียว- 
ชาญการผลิตชาเขียวญ่ีปุนระดับพรีเมียมจาก 
จังหวัดชิสึโอกะมากวา  70 ป ซึ่งที่บุญรอด 
ฟารม จังหวัดเชียงราย ถือเปนแหลงผลิต 
ชาเขียวของมารุเซ็นแหงแรกนอกประเทศญ่ีปุน 
ที่สามารถปลูกชาเขียวไดคุณภาพและใช  
เทคโนโลยีการผลิตดวยระบบไอน้ำแบบ 
เดียวกับโรงงานในประเทศญี่ปุนแหงแรก 
ในประเทศไทย  ผลิตเปนชาเขียวสีสวย 
มีกล่ินหอมสงออกไปทั่วโลก สินคาปจจุบัน 
แบงเปนกลุมชาเขียวใบ ชาเขียวชนิดซอง 

และชาเขียวผง  (มัตฉะ) หาซื้อไดที่ 
สิงหปารค จังหวัดเชียงราย โทร. 
09-1576-0374 และ 0-5317-2870

Example



NEWS &
UPDATE

Le Banyan Pressed Duck นับวาหากิน 
ยากมากในปจจุบัน ความอรอยอยูที่ซอส 
รสเขมขนท่ีไดจากการนำกระดูกและเน้ือเปด 
ทั้งตัวมาเขาเครื่องอัด (Press Duck) จากนั้น 
นำน้ำท่ีไดไปผสมกับเครื่องปรุงสูตรพิเศษ 
และราดบนเปดยางหนังกรอบหั่นสไลซ หาก 
ใครมาแลวไมสั่งก็ถือวายังมาไมถึงหองลับ 
โจรสลัดอยางแทจริง

 Pirate Chambre ช้ัน  3 อาคารมณียา ถนน 
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เปด 
บริการทุกวัน เวลา 11.00 น. - 15.00 น. และ 17.00 น. - 
24.00 น. โทร. 0-2252-5131 - 3

Pirate
Chambre

 หองลับโจรสลัดแหงนี้ถูกเปดเพ่ือให  
บริการความอรอยในบรรยากาศท่ีแปลกใหม 
กันแลว ซึ่งมีทั้งบรรยากาศกลางวันดูสวาง 
สดใส เนนอาหารไทยและอีสานรสจัดจาน 
อาทิ เมนู สมตำถาด ไกยางไพเรต ไกยาง 
สูตรลับของคุณกอลฟ  -  ณชนก รัตนทารส 
เจาของราน เน้ือในนุมชุมฉ่ำ แตหนังกรอบ 
ถึงใจ ยางดวยเตาพิเศษ Rotisserie ที่สั่งตรง 
มาจากฝรั่งเศสโดยเฉพาะ ขาวผัดนายหญิง 
ขาวผัดกุงแมน้ำผสมมันกุง และเมนูเบา  ๆ 
อยาง ขนมเบ้ืองญวน แปงบางกรอบ พรอม 
น้ำอาจาดรสเปรี้ยวหวาน 
 พอตกเย็นบรรยากาศของรานก็จะเปล่ียน 
ไปอีกอารมณ เหมาะกับการมาดินเนอรกับ 
คูรัก หรือนัดมาแฮงเอาตตามประสาเพื่อนฝูง 
เพราะเขามีการแบงเปนโซนไดนิ่งและเลานจ 
พรอมเสิรฟอาหารตะวันตกขนานแท อาทิ 
แซฟฟรอนรีซอตโตพารมาแฮม ใชขาว 
อิตาเลียนคุณภาพดีปรุงจนไดรสชาติครีมมี่ 
แบบตนตำรับ ซี่โครงหมูอบซอสบารบีคิว 
เสิรฟคูกับหมั่นโถวเนื้อนุมรอน ๆ บอกเลยวา 
เขากันดีมาก  ๆ สวนเมนูซิกเนเจอรตัวเด็ด 
ที่ทุกคนรอคอยคือ เมนูเปดอัดในตำนาน 

Example



แคมเปญ
“Scrumptious Circus” 

@ On the Table

NEWS &
UPDATE

 On the Table (ออน เดอะ เทเบิล) 
รานอาหารสไตล Tokyo Cafe ภายใตคอน- 
เซ็ปต where happiness is…จัดแคมเปญ 
“Scrumptious Circus” เพ่ือตอนรับเทศกาล 
แหงความสุขที่กำลังจะมาถึง ดวย  10 เมนู 
คาว  - หวานพรอมเครื่องดื่มสุดพิเศษสำหรับ 
แคมเปญนี้ ไดแก ซี่โครงหมูยาง สูตรเชฟ 
คาเมล โรลอะตอมมิคบอมบ พิซซาหอยอบ 
เนยกระเทียม มันฝรั่งอบเบคอนเชดดารชีส 

ปกไกทอดสไตลนาโกยา ไสกรอกรวม 
ยาง ช็อกโกแลตทารต โดโรธีแมงโก  
เท็ดดี้บราวน และบอลลูนเฮาส พบ 
ความสนุก ท่ีมาพรอมความอรอยใน 
แคมเปญนี้ไดตั้งแตวันนี้  -  31 มกราคม 
2559 ท่ีราน On the Table Tokyo Cafe 
(ออน เดอะ เทเบิล โตเกียวคาเฟ) ทุก 
สาขา

Passion Delivery
 เป ล่ียนชีวิตใหสะดวก ย่ิงขึ้ นกับ 
Passion Delivery เว็บไซตท่ีรวมเอาสินคา 
คุณภาพดีจากรานดัง อาทิ ธรรมชาติ 
ซีฟูด ผลิตภัณฑปลอดกลูเตน Dr.G 

Organics และอ่ืน ๆ อีกมากมายมาใหคุณเลือกช็อปอาหารเพื่อสุขภาพ เน้ือสัตว ขนมปง 
เคร่ืองดื่ม ฯลฯ ไดงาย ๆ ผานหนาเว็บไซต แลวทำการจัดสงถึงหนาบานคุณภายใน 2 วัน 
(นับจากส่ังซ้ือ) โดยในกรุงเทพฯคิดคาจัดสงเร่ิมตน 90 บาท (ตางจังหวัดจัดสงไดเฉพาะอาหาร 
แหง) สวนการชำระเงินสามารถโอนเงินหรือเลือกจายเปนเงินสดเม่ือสินคาไปสงมือแลวก็ได 
สนใจสั่งซื้อไดที่ www.passiondelivery.com โทร. 08-1828-8522 (ตั้งแต 8.00 น. - 20.00 น.)

วรรณกรรม
ทำใหไอคิวดี
อีคิวเลิศ
 ตองบอกวาอาน 
ขาวน้ีแลวอาจทำให  
กระแสการอานกลับมา 
ไดรับความนิยมอีกคร้ัง 
ก็เปนได เม่ือนักวิจัย 
จ า ก มห า วิ ท ย า ลั ย 
ลิ เวอรพูล  ประเทศ 
อั ง กฤษ  ค นพบว า 
วรรณกรรมของนักประพันธชื่อกองโลกอยาง 
วิลเลียม เชกสเปยร ชวยกระตุนสมองซีกซาย 
และขวาไดอยางนาท่ึง เน่ืองจากเขาใชเทคนิค 
ทางภาษาศาสตรดวยการเปล่ียนหนาท่ีของคำ 
ที่ เ ก่ียวของจากนามมาเปนกริยา รวมถึง 
การผูกเร่ืองที่มีความนาสนใจ ทำใหผูอาน 
ตองใชการคิดวิเคราะหและตีความไปตาม 
เร่ืองราวและจินตนาการไปพรอม ๆ กัน ชวยให 
การทำงานของสมองซีกขวาซ่ึงเก่ียวของกับ 
อารมณมีประสิทธิภาพมากข้ึน ขณะเดียวกัน 
ก็กระตุนการทำงานของสมองซีกซายซ่ึง 
สัมพันธกับการอาน - เขียนและภาษา เห็นที 
ตองหาผลงานของกวีผูนี้มาอานบางแลว

รานอาหารในโครงการ
“คุมอาหารไทยท้ังโลกรสเดียว”
 หลั งสำนักงานนวัตกรรมแห งชาติดำ เ นิน 
โครงการ Thai Delicious ผลิตเครื่องตรวจวัดรสชาติ 
อาหารและพัฒนาน้ำซอสมาตรฐานปรุงสำเร็จ (ซึ่ง 
เปนซอสปรุงอาหารไทยเมนูยอดนิยม) ออกมาเพ่ือ 
หวังสรางมาตรฐานใหอาหารไทยมีรสชาติอรอยเหมือนกันทั่วโลกมาต้ังแตป  2556 ลาสุด 
ไดเปดตัว “กะทิ” รานอาหารไทยตนแบบขึ้นในซอยสุขุมวิท 49 โดยนำซอสและผลิตภัณฑ 
จากโครงการดังกลาวมาใช หลังเปดแลวประสบความสำเร็จเปนอยางดี ตอนนี้จึงมีแผน 
ขยายแฟรนไชสไปยังประเทศญ่ีปุนตนปหนา รวมถึงเตรียมขยายไปปารีส สตอกโฮลม 
เกาหลีใต จีน และสหรัฐอเมริกาในเร็ว ๆ นี้ดวย

ภาพ : www.facebook.com/KATI.ThaiDelicious
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 รานน้ีตั้ งชื่อตามเจาของบานเดิมคือ 
คุณตาฉันและคุณยายยุพา โดยคุณการะเกด 
วหาวิศาล (หลานของคุณตาคุณยาย) ไดนำ 
บานสีขาวท่ีมีอายุกวา 60 ปหลังนี้มาปรับปรุง 
ใหม พรอมจัดสวนสวยรอบบริเวณเพ่ือให 
ผูมาเยือนรูสึกอบอุนเหมือนนั่งอยูในบาน 
หลังงาม มองวิวตนไมเขียวขจีพรอมไปกับ 
การจิบชาและลิ้มรสอาหารรวมถึงของหวาน 
แสนอรอย  เมนูแนะนำที่ห ามพลาดคือ 
Afternoon Tea Set for 2 เซตของวางและ 
ขนมหวานหลากหลายที่มาพรอมกับชา 

Gryphon กล่ินหอม เมนู All Day Brunch 
ที่ใหบริการท้ังวันตองลอง Fish and Cheese 
ปลากะพงชุบเกล็ดขนมปงทอดกรอบแลว 
โปะเชดดารชีสแผนใหญดานบน  Ebiko 
Salad  แซนดวิชเก  ๆ  ที่นำขนมปงโฮลวีต 
มาสอดไสผักแลวมวนเปนซูชิกอนโรยดวย 
ไขกุง เสิรฟพรอมกับสลัดผัก ของหวาน 
ปดทายขอลอง Apple Rose รูสึกไดถึงแปง 
พัฟฟเน้ือนุมเขากันดีแอปเปลรสเปรี้ยวหวาน

ฉันท & ยุพา ทีรูม

 ฉันท  & ยุพา ทีรูม ซอยสุขุมวิท 10 (เลยสวนชูวิทยไปเล็กนอย 
รานจะอยูทางขวามือ) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
เปดบริการทุกวันอังคาร - วันอาทิตย เวลา 8.00 น. - 18.00 น. (หยุด 
วันจันทร) โทร. 0-2252-6601
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NEWS &
UPDATE

Magnetic Tool
สรางสมดุลรางกาย
 สิ่งสำคัญของการมีสุขภาพท่ีดีพรอมอายุ 
ที่ยืนยาวน้ัน คือการรักษาสภาวะภายใน 
รางกายใหมีความสมดุล ทั้งอวัยวะตาง  ๆ 
และระดับฮอรโมน ซึ่งสะทอนผานสุขภาพ 
กายใจ ผิวพรรณ และอารมณ หากปจจัย 
เหลาน้ีมีความสมดุลยอมทำใหอวัยวะตาง  ๆ 
ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สุขภาพดี  
มีความสุข และผิวพรรณเปลงปลั่งสดใส 
นี่จึงเปนที่มาของอุปกรณที่มีชื่อวา Magnetic 
Tool กับการดูแลสุขภาพและผิวพรรณ
 Magnetic Tool คืออุปกรณแมเหล็ก 
ธรรมชาติซึ่ งมีพลังงานในการนำพาสาร- 
อาหารและออกซิเจนเจาะลึกไปยังใตผิวหนัง 
ถึงระดับเซลลไดอยางเ ต็มประสิทธิภาพ 
มีทั้งหมด  5 แบบ สำหรับการใชงานที่ตาง 
กันไป โดยอุปกรณที่วาน้ีจะทำงานรวมกับ 
Rejeune แบรนดผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 
ซึ่งมีความเช่ียวชาญในการผสมผสานแพทย 
แผนจีนโบราณเขากับความทันสมัยของ 
เทคโนโลยีตะวันตกผาน  Meridian Line 
หรือเสนลมปราณ  35 จุด ซึ่งเ ช่ือมตอกับ 
อวัยวะภายใน และศาสตรการแพทยแผนจีน 
ใชสำหรับการฝงเข็มเพื่อกระตุนการทำงาน 
ของอวัยวะสวนตาง  ๆ  เชน  หัวใจ  ตับ 
ถุงน้ำดี กระเพาะอาหาร เปนตน ชวยให 
ระบบไหลเวียนโลหิตในรางกายดีขึ้น ทั้งยัง 

เนนการปรับสมดุลฮอรโมนเอสโตรเจน 
และโปร เจสเทอโรน  รวมถึ งฟ นฟู  
โครงสรางระดับเซลลและฟนกระชับผิว 
ไดเปนอยางดี
 สำหรับการดูแลสุขภาพและผิว- 
พรรณวิธีนี้ อ ยู ใน รูปของทรี ต เมนต  
2  แบบ ไดแก CC-M (Cell  Code 
Magnetic) การปรนนิบัติเซลลผิวหนา 
ผลลัพธที่ไดคือความออนเยาว กระชับ 
เปลงปลั่ง เรียบเนียน และลดอาการ 
บวมของถุงใตตาไดอยางเปนอยางดี 
สวน  W-Magnet ic  คือทรีต เมนต  
ผิวกาย ที่ใชอุปกรณแทงแมเหล็กไลไป 
ตามจุดฝงเข็ม ผลที่ไดคือชวยใหตับ 
ถุงน้ำดี และระบบการยอย ทำงานได 
อยางเต็มที่ นอนหลับไดดีขึ้น รูสึกถึง 
ความผอนคลาย เปนอีกวิธีในการดูแล 
สุขภาพแบบองครวม ชวยในการชะลอ 
วัย ทำใหสุขภาพดี
 สั มผั สประสบการณ กา ร ดูแล 
สุขภาพจากภายในไดที่  Philip Wain 
สาขา  C l ub  ลาดพร าว  ชั้ น  12A 
เซ็นทรัล ลาดพราว โทร. 0-2541-1555 
และสาขา Club ราชประสงค ชั้น 19 
อัมรินทรทาวเวอร โทร.  0-2252-9858

Eclipse Yoga Pilates
สตูดิโอโยคะรูปแบบใหม
 Eclipse Yoga Pilates โยคะรูปแบบ 
ใหมลาสุด ซึ่งโดดเดนดวยการใชแบล็กไลต 
ไปจนถึงการใชสีสะทอนแสง นีออน หรือ 
ไฟดิสโก ที่ชวยสรางอารมณและปรับเปลี่ยน 
บรรยากาศไดหลายอารมณ พรอมทั้งเสริม 
เสียงดนตรี ตั้งแตแจซ ร็อค เฮาส หรือ 
แดนซ เพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานและผอนคลาย 
เปนการเปดประสบการณโยคะสไตลใหม 
ที่นาสนใจไมนอย  ที่นี่ยั งมี  Muay  Thai 
Yoga ที่ชวยยืดเสนและเรียกเหง่ือไดอยางดี 
Iron Yoga ซึ่งนำเวตยกน้ำหนักมาประกอบ 
ทาโยคะเพ่ิมความยากและทาทายมากกวา 
การทำโยคะปกติ Piloxing ผสานโยคะกับ 
พิลาทีส  การชกมวยและเตนไวดวยกัน 
นอกจากน้ียังมีมุม  Kombucha Bar ซึ่งให 
บริการเคร่ืองด่ืมน้ำหมักตามแบบฉบับของ 
โยคีอีกดวย สนใจไปลองกันไดที่  Eclipse 
Yoga Pilates ทั้ง  2 สาขา คือ ขาวสาร 
โทร. 0-2629-0060 และรัชดา โทร. 0-2276- 
5016
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Promotion of the Month 
January 2016 

 รานอาหารอินเดียน บาย เนเจอร  
พัทยา ชวนลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อสี่สหายใน 
เทศกาลเฉลิมฉลองดิวาลี ดวยเมนูสุดพิเศษ 
ราคาเร่ิมตนเพียง 240 บาท++ พรอมดื่มด่ำ 
กับเครื่องดื่มนานาชนิด พิเศษ สวนลด 
เครื่องดื่ม 10 เปอรเซ็นต โทร. 08-3836-4656

 คนรักเบอร เกอรหามพลาดกับ  DIY 
Burger การทำเบอรเกอรในแบบที่คุณเลือก 
ไดเอง ณ  หองอาหาร  T Station โรงแรม 
อีสติน ตัน เชียงใหม พิเศษกับโปรโมชั่น 
ในชวงเปดตัวชุด  DIY Burger 1 ชิ้นกับน้ำ 
ผลไม 1 แกว เพียง 299 บาท โทร. 0-5200-1999

อิ่มอรอยกับอาหารสไตลโบเนนไกและ 
ชินเนนไกท่ีหองอาหารคิซาระ  โรงแรม 
คอนราด กรุงเทพฯ อาหารเซตเมนูเร่ิมตนที ่
1,800 บาท++ ตอทาน และแพ็คเกจเคร่ืองด่ืม 
พรอมเสิรฟไมอั้นตลอดสองชั่วโมง เร่ิมตนที่ 
900 บาท++ ตอทาน โทร. 0-2690-9233

 เลท แอนด เลซ่ี บรั๊นชวันปใหม ที่ 
หองอาหารเลเทส  เ ร ซิพี  โรงแรมเลอ 
เมอริเดียน กรุงเทพฯ ในราคา 1,407 บาทสุทธิ 
รวมเครื่องดื่มและสปารคกล้ิงไวน พิเศษ 
รับสวนลดเพ่ิมถึง  15 เปอรเซ็นตเม่ือชำระ 
เงินลวงหนาที่เว็บไซต โทร. 0-2232-8888

 โ ร ง แ ร ม 
พลาซา แอท- 
ธิ นี  ร อ ยั ล 
เมอริเดียน ขอ 
แนะนำชุดกระเชาของขวัญจากรานเดอะ 
เบเกอร่ี ท้ังแบบ DIY หรือแบบสำเร็จรูปพิเศษ 
สมาชิก SPG รับสวนลดเพิ่ม 10 เปอรเซ็นต 
และ 15 เปอรเซ็นต สำหรับสมาชิกเลอคลับ 
พลาซา โทร. 0-2650-8800 ตอ 5137

NOW
31 JAN

 ห อ ง อ า ห า ร 
ยามาซาโตะ โรง- 
แ ร ม ดิ  โ อ กุ ร ะ 
เพรสทีจ กรุงเทพฯ 
จัดอาหารชุดพิเศษ 
สำหรับฉลองเทศ- 

กาลเซ็ตสึบุน มีทั้งอาหารม้ือกลางวัน ราคา 
ชุดละ  900 บาท++ และอาหารชุดมื้อค่ำ 
ไคเซกิ ราคาชุดละ  3,000 บาท++ โทร. 
0-2687-9000

DON’T MISS!

1
JAN

NOW
29 FEB JAN

เครือ่งดืม่สดุเกตอนรบัป 2016 
@ Amontre Playroom & Brasserie 
 อมลเธ เพลยรูม แอนด บราสซีรี  
รานอาหารสุดชิคสไตลหองน่ังเลน ณ เออร-  
บานา สาทร ครีเอตเมนูคอ็กเทลเพ่ือตอนรบั  
เทศกาลปใหม  2016 Coffee  Crunch,  
Foamy Margarita, Movie Night, Rocky  
Garden, Watermelon Fizz, Jingle Bells  
และ  Snowman ในราคา  280 บาท และ  
ม็อกเทลสีสันสดใสในราคา 150 บาท อยาง  
Silent Night และ Snow Flake พเิศษ เม่ือ  
รับประทานอาหารและเครื่องดื่มครบ 3,000  

บาท รับเฟสทีฟดร๊ิงคฟรี 1 แกว ครบ 5,000  

บาท รบัโวลเคโนเซต 3 ปารตีด้ริง๊คฟรี 1 ชดุ  
และครบ 10,000 บาท รับโปรเซ็กโก (Pro-  
secco )  ฟรี  1  ขวด  ตั้ งแต วั น น้ีถึ ง  31  

มกราคม 2016 โทร. 0-2359-9667  
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