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	 ฉบบันีเ้ราชวนคณุผูอ้า่นมาประหยดัทรพัย	์ 
รบัความอรอ่ย	 คุม้คา่	 ทัง้สตูรและรา้นอาหาร	 
ที่จะช่วยเป็นแนวทางการปรุงและหาของกิน	 
ได้อย่างประหยัด	 คุ้ม!	
	 เศรษฐกจิแบบนี	้ เราทา่นตา่งตอ้งคดิหนา้	 
คิดหลังกับการใช้จ่ายมากขึ้น	 ถึงแม้จะต้อง	 
ประหยัด	 แต่ชาว  เฮลท์แอนด์ควิซีน ก็ยังต้อง	 
เลือกและหาวิธีที่จะช่วยให้ได้กินของอร่อย	 
ได้ประโยชน์คุ้มสตางค์อยู่ดี 	 วิธีง่าย  ๆ  คือ	 
ลงแรงค่ะ	 นิดเดียวก็ประหยัดได้ชัวร์	 	
	 นอกจากประหยัด	 การทำอาหารกินเอง	 
ยังทำให้ทุกท่านมีเวลากับของที่ เราจะกิน	 
ได้กินอาหารถูกปาก	 สะอาดปลอดภัย	 และ	 
มีพลังชีวิตมาเสริมสร้างให้ร่างกายและจิตใจ	 
เราแจ่มใส	 เพราะเดี๋ยวนี้ตัวอาหารมีความ	 
ซับซ้อน	 เพื่อคงรสชาติ	 ตอบสนองความด่วน	 
ประหยัด	 ได้ตามไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้	 และ	 
อยากบอกว่า	 เบื้องหลังความสำเร็จรูปนั้นมี	 
ความซับซ้อนที่เราไม่รู้มากมาย	 การกินอย่าง

ตรงไปตรงมาเลือกกินอาหารที่อุดมในฤดูนั้น	 	
	 การที่เราลงแรงจ่ายกับข้าวมาทำเองมัน	 
เลอค่ากว่าแกะกล่องพลาสติกใส่ไมโครเวฟ	 
เป็นไหนๆ	 	
	 การไปเดินตลาดสดบ้างก็ช่วยให้เรามี	 
ปฏิสัมพันธ์กับพ่อค้าแม่ขาย	 และอาจได้	 
วัตถุดิบดีราคาถูกมาทำอาหารด้วย	 อย่างเช่น	 
ผักบ้าน  ๆ  ที่ เรานำมาทำอาหารในคอลัมน์	 
Health Cuisine ฉบับนี้เป็นต้น	
 เฮลท์แอนด์ควิซีน  อยากขอเชิญชวน	 
ทุกท่านมาประหยัด	 กินของอร่อย	 ถูกและด	ี 
ด้วยการลงแรงทำกับข้าวกินเอง	 รับรองว่า	 
ในระยะยาวคุณจะประหยัดค่ารักษาพยาบาล	 
ไดโ้ขเชยีวละ	

 
Health & Cuisine E-Magazine
ได้แล้ววันนี้  เพียงดาวน์โหลด
Application Naiinpann 
หรือ OOKBEE อ่านได้ทั้ง

ติดตามอ่าน

 เฉพาะ Naiinpann

Connect with
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อัพเดตสูตรอาหารและ
เร่ืองราวเก่ียวกับสุขภาพได้ท่ี
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แบ่งปันสูตรอาหารและพูดคุยกันได้ที่
www.facebook.com/
Health & Cuisine Magazine
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MUNCH 
	 คาเฟ่น้องใหม่ที่ตอบโจทย์	 
คนรักบรั๊นช์ 	 เพราะเน้นเสิร์ฟ	 
ความอร่อยในแบบของ  Inter-  
national Brunch ตลอดวันด้วย	 
เมนูที่หลากหลาย	 ภายในเลือก	 
ใชเ้ฟอรน์เิจอรไ์มผ้สานการตกแตง่	 
สไตล์ ยุ โ รปด้ วย โทนสี ส ว่ า ง	 
สบายตา	 ใหบ้รรยากาศผอ่นคลาย	 
เหมาะจะเป็นสถานที่หลบความ	 
วุน่วายในเมอืงใหญไ่ดเ้ปน็อยา่งด ี 
แถมยงัมกีมิมกิเลก็ ๆ อยา่งเครือ่ง	 
ทำป็อปคอร์นให้ย้อนอดีตนึกถึง	 
วันวานกันด้วย	 	 	 	 	
	 มาถึงร้านนี้	 อยากให้ลอง	 
Bibimbub Pork Burger	 เบอร์-	 
เกอร์สไตล์เกาหลีที่ใช้หมูหมัก	 
ซอสบาร์บีคิวเนื้อนุ่ม	 เสิร์ฟคู่	 
เฟรนชฟ์รายสก์รบุกรอบ	 Chilled  
Salmon Angel Hair	 เมนูเบา ๆ	 

แสนอรอ่ยทีไ่ดก้ลิน่หอมของทรฟั-	 
เฟิลออยล์	 สปาเกตตีผัดดีหมึก
 
จานนี้ยกนิ้ วให้ซอสเพสโต้รส	 
เขม้ขน้กบัปลาหมกึชิน้โต	 ตอ่ดว้ย	 
ของหวาน	 ห้ามพลาด MUNCH  
Pancake	 ซเูฟลแ่พนเคก้เนือ้นุม่ฟ ู 
กินคู่ซอสเมเปิ้ล	 ครีมชีส และ	 
ฮกไกโดซอฟต์ครีม	 อร่อยลงตัว	 
มาก	 ปิดท้ายด้วย  Berry  Me  
เครือ่งดืม่ซาบซา่รสเปรีย้วอมหวาน	 
ท็อปด้วยบลู เบอร์ รี่ สด 	 ส่ วน	 
คอกาแฟแนะนำ  D.I .Y  Iced  
Latte	 ทำเก๋ด้วยการเสิร์ฟน้ำแข็ง	 
เอสเปรสโซ	 ให้คุณเติมนมและ	 
รสหวานด้วยตัวเอง	

 MUNCH  ชั้น 1 Mugendai House  ทองหล่อซอย 10  แขวงคลองเตย  เขตวัฒนา  
กรงุเทพฯ  เปดิบรกิารทกุวนั  เวลา 10.00 น. - 22.00 น.  โทร. 0-2381-4711, 08-7920-7222 

NEWS &
UPDATE

เรื่อง : jujung, Mambo

ภาพ : H & C, ภาพข่าว



Issaya La Patisserie Pastry Cookbook 
เชฟเอียน  กิตติชัย  และเชฟอริสรา  จงพาณิชกุล /  ราคา  1,250  บาท     

@ all Six To Twelve Caf  
& Social Bar

	 หนังสือคุกบุ๊กฉบับภาษา	 
อั ง กฤษจาก ร้ า นขนมหวาน	 
Issaya La Patisserie ที่ได้เชฟ	 
เปเปอร์และเชฟเอียนมารังสรรค์	 
เมนแูสนอรอ่ยกวา่ 56 สตูร	 แตล่ะ	 
เมนูล้วนเป็นขนมอร่อยขึ้นชื่อของ	 
ที่ร้าน	 อาทิ	 Ladybug, Kaffir  
Lime Madeleine,  Krob-Kem	 

Puff	 ซึ่งทั้งเชฟเอียนและเชฟ	 
เปเปอร์นั้นได้ ใช้ เวลาในการ	 
สร้างสรรค์เมนูรวมถึงเขียนเป็น	 
สูตรลงในคุกบุ๊กเล่มนี้นานถึง  2  

ปี	 พร้อมอธิบายวิธีการทำซึ่ง	 
อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย	 
หากใครเป็นแฟนพันธุ์ร้านขนม	 
Issaya La Patisserie ควรรีบ	 

ไปจับจองด่วนที่ร้านเอเซียบุ๊คส์	 
เพราะคณุกส็ามารถทำขนมอรอ่ย ๆ	 
แบบเดียวกับ	
เชฟเอียนและ	
เชฟเปเปอร์	
ได้ไม่ยาก	

	 ร้านอาหารออลเดย์ไดนิ่ง	 
สุดชิคใจกลางกรุงย่านหลังสวน	 
ออลซกิซ ์ ท ู ทเวลฟ ์ คาเฟ ่ แอนด	์ 
โซเชียล	 บาร์	 ได้ฤกษ์เปิดตัว	 
เมนใูหมก่วา่ 30 รายการ	 เริม่ดว้ย	 
อาหารจานเดยีวอยา่ง ฮนันีโ่ทสต
์ 
สลัด	 ขนมปังชุบน้ำผึ้งเสิร์ฟกับ	 
ผักสลัด	 โพชเอ้ก	 เบคอนกรอบ	 

และทับทิมอินเดีย	 คลุกเคล้า	 
น้ำสลัดงาบดผสมนมสด	 สลัด
 
ขนมจนี	 เมนนูีเ้ราสามารถเลอืกได	้ 
วา่จะใสป่ลารา้หรอืกะป	ิ จะเลอืก	 
แบบไหนก็แซ่บนัวเหมือนกัน	 
เรนโบวช์สีแซนดว์ชิ ทำจากแปง้	 
หมั่นโถวสอดไส้เกาด้าชีสสีรุ้ง	 
ครบทัง้ 7 สทีีน่ำเขา้มาจากประเทศ	 

เนเธอรแ์ลนด	์ ควรกนิตอนรอ้น ๆ  
ชสีจะยดืนุม่อรอ่ยฟนิมาก	 ตอ่มา	 
เป็นเมนูฟิวชั่นดัดแปลงจากเมนู	 
ข้าวมันไก่เป็น  เส้นเล็กมันไก่
 
ทางรา้นเสริฟ์พรอ้มกระบอกนำ้ซปุ	 
หมูตุ๋นสำหรับราดกินคู่กันร้อน  ๆ	 
บอกเลยว่าเข้ากันอย่างลงตัว	 
ไขป่ลาหมกึทอด	 ทีแ่ปลงกายมา	 
จากเมนหูอยทอด	 อรอ่ยเดด็มาก	 
ผัดซีอิ๊วหมูเห็ดทรัฟเฟิล หอม	 
กลิน่นำ้มนัทรฟัเฟลิผสมกบัเหด็ทรฟั-	 
เฟิลสไลซ์ อร่อยสะใจเลยทีเดียว	 
นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลาย	 
เมนู	 อาทิ	 หอยแมลงภู่อบไวน์	 
หมูสะเต๊ะทอด	 เมี่ยงสามกรอบ	 
รวมถงึคอ็กเทลและมอ็กเทลใหม ่ๆ  
ให้ดริ๊งค์กันอย่างจุใจ	
 

 all Six To Twelve Café & Social  
Bar  ชั้นล่าง  Fraser  Place  Urbana  
Langsuan  ถนนหลังสวน  แขวงลุมพิน ี 
เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  เปิดบริการ  
ทุกวัน  เวลา 6.00 น.  -  24.00 น.  โทร.  
0-2250-6799 

ชิมเมนูใหม่ 



	 ห้องอาหารซีซั่นนอล	 เทสต	์ 
โรงแรมเดอะเวสทิน	 แกรนด์	 
สุขุมวิท	 ปรับคอนเซ็ปต์บุฟเฟต์	 
มื้อค่ำใหม่	 เน้นอาหารไทยที่มี	 
เอกลกัษณจ์ากทัง้ 4 ภาค	 คดัสรร	 
วัตถุดิบและปรุงด้วยวิธีการพิถี-	 
พิถันจากเชฟผู้มากฝีมือ	 อาทิ	 
ต้มยำกุ้งแม่น้ำ	 ที่จะสั่งรสจัด	 
แคไ่หนกไ็ดต้ามใจเรา	 สเตชัน่ยำ	 
ขอแนะนำเมนูหากินยากอย่าง	 
ยำดอกดาหลา	 รสชาตจิะเปรีย้ว	 
นดิ ๆ กนิเคลา้กบันำ้ยำแลว้สดชืน่	 
ทีเดียว	 ยำเนื้อโพนยางคำ  ก็	 
รสชาติจัดจ้านสะใจ	 มุมน้ำพริก	 
นานาชาติ	 มี  น้ำพริกลงเรือ
 
นำ้พรกิกะป ิ นำ้พรกิออ่ง	 และ	 
นำ้พรกิไขเ่คม็	 ใหไ้ดเ้ลอืกตกัมา	 
กนิแกลม้ผกัสดผกัลวกตามสะดวก	 

นอกจากนี้ยังมีมุมอาหารไทย	 
ประยุกต์ที่ปรุ งสดใหม่ตลอด	 
เช่น	 พิซซ่าต้มยำทะเล
 พิซซ่า
 
กะเพราหมู	 รวมไปถึงอาหาร	 
ไทย  ๆ  อย่าง  แกงเผ็ดเป็ดย่าง
 
สะตอผดักะป
ิ กบทอด
 พะแนง
 
เนือ้
 และ ใบเหลยีงผดัไข	่ พร้อม	 
ข้าวสวยหลากสี	 ส่วนมุมสุดท้าย	 
เป็นของหวาน	 พลาดไม่ได้กับ	 
นำ้แขง็ไส ดบัรอ้น	 และ ไอศกรมี  
มะพรา้วและมะมว่ง ซึง่ทัง้หมดนี ้ 
จ่ายในราคา 999 บาทสุทธิ	 หาก	 
ใคร เป็ นสมาชิ ก  S ta rwood  
Preferred  Guest	 รับส่วนลด	 
ไปอีก  20 เปอร์เซ็นต์ด้วย  (บัตร	 
สมาชิกสมัครฟรีค่ะ)	

บุฟเฟต์อาหารไทยม้ือค่ำ
@ SeaSoNaL TaSTe 

 ห้องอาหาร  The  
S e a s o n a l  T a s t e  
โรงแรมเดอะ  เวสทิน  
แกรนด์ สุขุมวิท  ถนน  
สุขุมวิท 19  แขวงคลอง-  
เตยเหนือ   เขตวัฒนา  
กรุง เทพฯ  มื้อค่ำ เปิด  
บริการทุกวันพฤหัสบดี -  
วนัอาทติย ์ เวลา 18.00 น. -  
22.30 น.  โทร. 0-2207-8000 
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Shrimp Haus 
@ The Street

 Shrimp Haus  สาขา The Street  
Ratchada  ชั้น  4  ถนนรัชดาภิ เษก  
แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  
เปดิบรกิารทกุวนั  เวลา 11.00 น. - 22.00 น.  
โทร. 0-2121-1900 

	 สาวกคนรักกุ้งต้องแวะมา	 
ลองกุ้ งผัดซอสออริจินัลเคจุน	 
เครื่องเทศสูตรเด็ดนำเข้ามาจาก	 
ลุยเซียน่า	 สหรัฐอเมริกา	 กัน	 
เสียหน่อย 	 ซึ่ ง เคจุนนั้ นจะมี	 
รสชาติ เข้ากันได้ดีกับกุ้ งและ	 
อาหารทะเล	 ทางรา้นจะมวีธิกีาร	 
ลวกกุง้ทีป่ระณตี	 พรอ้มเคลด็ลบั	 
พิเศษที่ยังทำให้กุ้งมรีสชาตหิวาน	 
อร่อย	 หากไม่ชอบกินแต่กุ้ง	 จะ	 
เลือกเซตซีฟู้ดรวมก็คุ้มค่าดี	 ซึ่ง	 
เราสามารถเลือกระดับความเผ็ด	 
ของซอสได้ตามชอบ	 หรือจะ	 
เลือกแบบเนยกระเทียมก็อร่อย	 
ไปอีกแบบ	 แถมยังมีน้ำจิ้มซีฟู้ด	 
สุดแซ่บไว้สำหรับคนที่ชอบกิน	 
อาหารไทยอีกด้วย	

	 ส่ วน เมนูที่ น่ ากินในร้ าน	 
นอกจากกุ้งผัดซอสคือ	 กุ้งหิมะ
 
(Snow Shrimp)	 กุ้งสุกเสิร์ฟ	 
แบบเย็นบนน้ำแข็ง	 เมนูกินเล่น	 
ต้องลอง  2 อย่างนี้ 	 ข้าวโพด
 
เบรกแตก (Fried Sweet Corn)	 
และ มนัเทศทอด (Cajun Sweet  
Potato)	 กินเพลินดีจริง  ๆ	 รวม	 
ถึงเมนูอร่อยแบบไทยชนิดไม่ต้อง	 
ปรุงเพิ่มคือ	 ราดหน้ากุ้งไฟแดง
 
และ ขา้วผดันำ้พรกิกุง้และเครือ่ง
 
เทศ	 เหน็มเีมนอูาหารไทยแบบนี ้ 
ก็ไม่ต้องแปลกใจไป	 เพราะเป็น	 
เจ้าของเดียวกับร้านครัวอัปสร	 
เ อกมั ย 	 ทำให้มี เ มนู อาหาร	 
จานเดียวไว้บริการสำหรับมื้อ	 
เร่งด่วนอย่างหลากหลาย	

Philips  
airfryer รุน่ใหม่ 
 บรษิทัฟลิปิส	์ (ประเทศไทย)  
จำกัด	 นำเสนอหม้อทอดอากาศ	 
Philips Airfryer HD9621	 ซึง่เปน็	 
รุ่นใหม่ล่าสุด	 พร้อมนวัตกรรม	 
ที่ช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกจาก	 
อาหารและลดไขมันได้สูงสุด	 

ถึง  80  เปอร์ เซ็นต์ 	 แต่ยั งคง	 
รสชาติอร่อยไว้เหมือนเดิม	 อีก	 
ทั้งยังได้อัพเกรดเป็นเทคโนโลยี	 
TurboStar Rapid Air ใหม	่ ทีช่ว่ย	 
กระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง	 
และสม่ำเสมอกว่าเดิมถึง  50  

เปอรเ์ซน็ต์	 มขีนาดกวา้งกวา่เดมิ  
20 เปอร์เซ็นต์	 จุได้ 0.8 กิโลกรัม	 
ตั้ งอุณหภูมิได้ตั้ งแต่  80  -  200  

องศาเซลเซียส	 ที่	 
สำคญั	 ยงัทำความ	 
สะอาดง่ า ยดาย	 
อีกด้วย	 หม้อทอด	 
อากาศ  P h i l i p s  
Airfryer HD9621  

ราคา  8,990 บาท	 
หาซือ้ไดท้ีห่า้งสรรพ-	 
สินค้าชั้นนำทั่วไป 
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 M u g e n d a i  H o t e n   ชั้ น  2  

Mugendai House  ทองหล่อซอย 10  

แขวงคลองเตย  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ
เปิดบริการวันจันทร์  -  วันศุกร์   เวลา  
17.30 น. - 24.00 น.  วันเสาร์ - วันอาทิตย ์ 
เวลา 11.30 น. - 14.00 น.  และ 17.00 น.  
เปน็ตน้ไป โทร. 0-2726-9222, 08-7996-8888  

www.mugendaibkk.com 

MUGeNDaI  
HOTEN  
	 กลับมาอีกครั้งสำหรับร้าน	 
อาหารญี่ปุ่นต้นตำรับ	 โดยครั้งนี้	 
เปิดตัวบนทำเลใหม่ ใจกลาง	 
ทองหล่อซอย  10	 พร้อมความ
พิเศษกวา่เดมิ	 ดว้ยการเพิม่พืน้ที	่ 
ความเป็นส่วนตัวและห้องวีไอพี	 
ทีม่ใีหเ้ลอืกตามความตอ้งการ สว่น	 
การดไีซนไ์ดร้บัแรงบนัดาลใจจาก	 
แนวคดิแบบเซน็	 ซึง่นำมาประยกุต	์ 
ให้มีความเป็นมูเกนได	 จึงเรียบ	 
ง่ายแต่ดูหรู 	 ส่วนไฮไลต์อยู่ที่	 
เคาน์เตอร์ซูชิขนาดใหญ่	 ซึ่งทำ	 
จากไมฮ้โินกทิัง้ตน้ยาวถงึ 8 เมตร	 
ว่ากันว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของ	 
คนโบราณ	 	

	 ในส่วนของอาหารนั้นยัง	 
คงใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบ	 
คุณภาพมารังสรรค์เมนูรสเลิศ	 
เ ริ่ มจานแรกด้ วย  S a s h i m i  
Salad	 จุใจทั้งผักสลัด	 ปลาดิบ	 
และไข่ปลา	 เมื่อคลุกเคล้ากับ	 
น้ำสลัดแล้วบอกเลยว่าเข้ากั๊น	 
เขา้กนั Tamago Nama Tempura  
เท็มปุระไข่แดงที่ใช้ไข่ไก่ญี่ปุ่น	 
ทอดแบบกรอบนอก	 ด้านใน	 
ไข่แดงเป็นยางมะตูม	 โรยเกลือ	 
ชาเขียวลงไปหน่อยอร่อยเหาะ	 
Aburi Seven	 เป็นจานซูชิที่รวม	 
สุดยอดวัตถุดิบชั้นดี  7  อย่าง	 
ไดแ้ก	่ เนือ้วากวิเกรด A5	 โอโทโร	่ 

ท้องปลาแซลมอน	 หอยเชลล์	 
ยักษ์	 ขาปูยักษ์	 ปลากะพงแดง	 
และครีบปลาตาเดียว	 จัดเต็ม	 
ของคาวแล้ว	 อย่าลืมลอง Sake  
Jelly	 เยลลี่สาเกของหวานเบา ๆ  
รสสดชื่น 	 ปิดท้ายมื้อได้ เป็น	 
อย่างดี	



	 N o o t r o b o x  เ ปิ ด ตั ว	 
ผลิ ตภัณฑ์ ใหม่  G o  Cubes	 
(โกคิวบ์) 	 กาแฟเคี้ยวได้ที่ทำ	 
จากกาแฟเยน็	 มใีหเ้ลอืกทัง้หมด	 
3 รส	 คือ	 มอคค่า	 เพียวดริป	 
และลาเต้	 โกคิวบ์ 1 ห่อมี 2 ชิ้น	 
จะเท่ากับกาแฟขนาด  8 ออนซ์	 
1 แก้ว	 หรือมีปริมาณกาเฟอีน  
1 0 0  มิ ล ลิ ก รั ม 	 ส น น ร า ค า	 
กล่องใหญ่บรรจุ 20 แพ็ค (4 ชิ้น)	 

earth Net 
Foundation Seafood 
@ Erawan Tearoom

	 ห้องอาหารเอราวัณ	 ทีรูม	 
โรงแรมแกรนด	์ ไฮแอท	 เอราวณั	 
กรุงเทพฯ	 เปิดตัว  Earth Net  
Foundation Seafood โครงการ	 
ที่ ช่ วยส่ ง เสริมการทำประมง	 
พื้นบ้าน  -  สัตว์น้ำอินทรีย์แบบ	 
ยั่งยืน	 ดำเนินงานโดยมูลนิธิ	 
สายใยแผ่นดิน	 ซึ่ งได้รับเงิน	 
สนับสนุนจากสหภาพยุโรป	 โดย	 
จะไม่จับสัตว์น้ำวัยอ่อน	 ไม่จับ	 
ในฤดวูางไข	่ ไมท่ำลายระบบนเิวศ	 
และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ	 และ	 
ที่สำคัญคือ	 ไม่มีการใช้สารเคมี	 
ทุกชนิดทั้งในกระบวนการจับ	 
การเก็บรักษาคุณภาพ	 และการ	 
ขนส่งสัตว์น้ำจนถึงมือผู้บริโภค	 

คุณภาพของอาหารทะเลที่ได้จึง	 
สด	 สะอาด	 ปราศจากสารเคมี	 
และรสชาติอร่อยแบบธรรมชาติ	
	 ทางโรงแรมจะรับวัตถุดิบ	 
อาหารทะเลที่ส่งมาจากโครงการ	 
นี้ โดยตรง	 ซึ่ งมีจำนวนจำกัด	 
และราคาสูงกว่าวัตถุดิบที่หา	 
ซื้ อตามตลาดทั่ ว ไป เล็กน้อย	 
จากนั้นหัวหน้าพ่อครัว 	 เชฟ	 
เกรียงไกรจะนำมารังสรรค์เป็น	 
เมนูอร่อยสำหรับเสิร์ฟลูกค้า	 ซึ่ง	 
เราสามารถเลือกเมนูที่ทำจาก	 
วตัถดุบิอาหารทะเลจากโครงการนี้	 
ได้	 โดยดูจากสัญลักษณ์รูปปลา	 
สีฟ้าในเมนู	 ส่วนอาหารที่เสิร์ฟ	 
ในห้องเอราวัณ	 ทีรูม	 ก็มีให้	 

เลอืกหลากหลาย	 อาทิ	 ช่อม่วง
 
ไส้ปู 
 ปลาหมึ กแดดเดี ยว
 
ทอดมันกุ้ง
 ยำปลาสากทอด
 
ตม้ยำปลาเกา๋
 แกงคัว่ใบชะพล
ู 
เนือ้ป
ู ปลากะพงหนิยา่งใบเตย
 
กุ้งลายเสือนึ่งสมุนไพร
 และ  
กุง้กา้มกรามทะเลสาบสงขลาเผา
 
ฯลฯ	 บอกเลยว่าขนาดของอาหาร	 
ทะเลแต่ละชนิด	 ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง	 
ปู 	 ปลา	 และปลาหมึกนั้นมี	 
ขนาดใหญน่า่กนิมาก	 แถมรสชาต	ิ 
ยังอร่อยหวานจากตัววัตถุดิบเอง	 
ยิ่งผ่านการปรุงของเชฟฝีมือดี	 
ยิง่ทำใหม้ือ้นีอ้รอ่ยเพิม่เปน็ทวคีณู 

ราคา  53 . 10  ดอลลาร์ 	 หรื อ	 
ประมาณ 1,865 บาท	 ใครอยาก	 
กินคงต้องสั่งทางเว็บไซต์อเมซอน	 
เทา่นัน้นะ	 เพราะยงัไมเ่ขา้เมอืงไทย	 
ยงัไงกด็ืม่กาแฟเยน็บา้นเราแกข้ดั	 
ไปก่อนละกัน	 	

ข้อมูล : www.
nootrobox.

com/go-cubes

โกคิวบ์ กาแฟเค้ียวได้ 



	 ชวนคณุแมม่าทำสวยกบั Jasmine Herbal Facial  
ทรีตเมนต์ปรนนิบัติผิวด้วยดอกมะลิควบคู่ไปกับสุคนธ-	 
บำบัดจากพืชสมุนไพร	 ในราคาพิเศษเพียง  1,900  

บาท++	 เวลา  60 นาที	 ที่เทวารัณย์	 สปา	 โรงแรม	 
ดุสิตธานี	 สอบถามข้อมูลหรือสำรองที่	 โทร.  0-2636-	 
3596 

	 ห้องอาหารฟีสท์	 โรงแรมรอยัล	 ออคิด	 เชอราตัน 
ชวนคุณมาเฉลิมฉลองมื้อสายในวันแม่	 พบกับอาหาร 
ทะเล	 อาหารนานาชาติ	 อาหารปิ้งย่าง	 ของหวาน 
นานาชนิด	 และอาหารพิเศษประจำเดือนอีกมากมาย 
พิเศษ!	 คุณแม่รับประทานฟรี	 เมื่อมาฉลองกัน 4 ท่าน 
ต่อโต๊ะ	 ราคาท่านละ  1,500 บาทสุทธิ 	 สอบถาม 
รายละเอียดและสำรองที่นั่ง	 โทร. 0-2266-9214

Promotion of the Month 
August 2016  

	 Teuscher	 แบรนด์ช็อกโกแลตหรู	 จับมือกับร้าน 
อาหารวอเตอร์	 ไลบรารี่	 รังสรรค์เมนูเซตน้ำชายามบ่าย 
ในราคา  1,299 บาท	 โดยเสิร์ฟคานาเป้ระดับกูรเมต์ 
ชา	 Mariage  Frères จากฝรั่งเศส	 หรือแชมเปญ 
Goutorbe-Bouillot Carte d’Or Brut	 และทอยส์เชอร์ 
ไปลิ้มลองกันได้ที่ ร้านทอยส์เชอร์ 	 ชั้น  3	 เซ็นทรัล 
เอ็มบาสซี	 โทร. 0-2160-5724

	 มอบความทรงจำแสนพิเศษแด่คุณแม่ด้วยบุฟเฟต์ 
บรั๊นช์	 ณ  ห้องอาหารเอสเพรสโซ่	 โรงแรมอินเตอร์ 
คอนติเนนตัล	 เพิ่มเติมเมนูพิเศษในวันแม่ด้วย  “หอย 
นางรมฝรั่งเศสฟินเดอแคลร์”	 ส่งตรงจากฝรั่งเศสและ 
แซลมอนรมควัน	 คุณแม่ทุกท่านรับสปาร์กลิ้งไวน์ 
โพรเชคโก้ 1 แก้วฟรี	 ราคา 1,999 บาท++	 สำรองที่นั่ง 
และสอบถามเพิ่มเติม	 โทร. 0-2656-0444	 ต่อ 6273

12
AUG

	 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	 เซ็นทรัลพลาซา	 ลาด- 
พร้าว	 กรุงเทพฯ	 ร่วมฉลองวันแม่ด้วยการมอบส่วนลด 
25 เปอร์เซ็นต์ (เฉพาะอาหาร) ณ 3 ห้องอาหาร	 ได้แก่ 
ห้องสวนบัว	 ห้องเลอดานัง	 ห้องจตุจักรคาเฟ่	 ทั้งมื้อ 
กลางวันและมื้อค่ำ	 พร้อมรับพวงมาลัยสำหรับคุณแม่ 
เฉพาะวันที่  12 สิงหาคมนี้  เท่านั้น	 สอบถามเพิ่มเติม 
หรือสำรองที่นั่ง	 โทร. 0-2541-1234	 ต่อ 4151

	 เติมเต็มความสุขในวันแม่ปีนี้ที่ห้องอาหารจี  
คาเฟ่	 โรงแรมฮอลิเดย์	 อินน์	 กรุงเทพฯ	 กับบุฟเฟต์ 
มื้อกลางวันและมื้อเย็น	 ทั้งอาหารไทย	 ซีฟู้ดสดใหม่ 
เมนูซูชิ	 อาหารพิเศษ	 ขนมหวาน	 และผลไม้สดตลอด 
พิเศษ!	 ทุกโต๊ะรับของขวัญพิเศษสำหรับคุณแม่	 ราคา 
399 บาท++	 รวมน้ำสมุนไพร	 ชา	 และน้ำผลไม้  
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมหรือสำรองท่ีน่ัง	 โทร. 0-2656-1555

	 บอกรักแม่ในวันสำคัญด้วยอาหารไทยแท้และ 
ขนมหวานสูตรโบราณ	 ณ ห้องอาหารมิสสยาม	 โรงแรม 
หัวช้าง	 เฮอริ เทจ	 กรุงเทพฯ	 บุฟเฟต์มื้อกลางวัน 
(12.00 น. - 15.00 น.)	 ราคา 799 บาทสุทธิ	 ม้ือค่ำราคา 999 
บาทสุทธิ	 รวมน้ำสมุนไพรแบบไม่จำกัด	 พิเศษ!	 เม่ือมา 
ครบ 4 ท่าน	 คุณแม่รับประทานฟรี!	 พร้อมรับพวงมาลัย 
สำหรับวันแม่	 สำรองที่นั่งล่วงหน้า	 โทร. 0-2217-0777

NEWS &
UPDATE

12
AUG

	 ต้อนรับวันแม่ด้วยบุฟเฟต์มื้อกลางวันและมื้อเย็น 
ที่ห้องอาหารซีซั่นนอล	 เทสท์ส	 โรงแรมเดอะเวสทิน 
แกรนด์	 สุขุมวิท	 ราคาท่านละ 2,490 บาทถ้วน	 สมัคร 
สมาชิก  Starwood Preferred Guest (SPG)	 ฟรี 
เพื่อรับส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต์	 บุฟเฟต์วันแม่	 เมื่อมา 
รับประทาน 4 ท่านขึ้นไป	 สอบถามเพิ่มเติมและสำรอง 
ที่นั่ง	 โทร. 0-2207-8000

	 วันแม่ปีนี้ 	 เดอะเฮ้ าส์ออนสาทร	 ขอเสนอ 
อะลาคาร์ท	 บุฟเฟต์บาร์บีคิวที่ให้คุณและครอบครัว 
กินได้ไม่จำกัด	 ส่วนคุณแม่ทุก ๆ ท่านรับประทานอาหาร 
ฟรี! (สำหรับแขกอย่างน้อย 4 ท่านต่อโต๊ะ	 รวมคุณแม่ 
แล้ว)	 ตั้งแต่เวลา  12.00 น.  -  15.00 น.เท่านั้น	 ราคา 
1,350 บาท++ ต่อท่าน	 โทร. 0-2344-4025

AUG

12
AUG

12
AUG

12
AUG

12
AUG

12
AUG AUG



Promotion of the Month 
Mooncakes 

	 เทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้	 โรงแรมเพนนินซูลา	 กรุงเทพฯ	 นำเสนอ	 ขนม 
ไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดไข่แดง	 โดยเชฟแจ็กกี้	 โฮ	 หัวหน้าพ่อครัวอาหารจีน 
เพื่อเตรียมเป็นของขวัญแด่คุณ	 บรรจุเป็นกล่อง	 ชุดละ  8 ชิ้น	 ราคา  690 บาท 
มีจำหน่ายถึง 15 กันยายน ศกนี้	 สอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งจองได้ที่	 เดอะเพนนินซูลา 
บูติก	 โทร. 0-2020-2888

	 โรงแรมดิ	 โอกุระ	 เพรสทีจ	 กรุงเทพฯ	 แนะนำขนมไหว้พระจันทร์แสนอร่อย 
สูตรต้นตำรับ	 บรรจุในกล่องกระดาษดีไซน์พิเศษ	 จัดเป็นชุดจำนวน 8 ชิ้น	 จำหน่าย 
ในราคากล่องละ  708 บาท	 และราคากล่องละ  808 บาท	 สำหรับชุดไส้ขนม 
ไหว้พระจันทร์ตามความต้องการ	 มีจำหน่ายที่ร้านลา	 พาทิสเซอร์รี	 ถึง 15 กันยายน 
2559	 สั่งจองขนมไหว้พระจันทร์ล่วงหน้าได้ที่	 โทร. 0-2687-9000

1 AUG
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	 ขนมไหว้พระจันทร์  
สูตรต้นตำรับจากสิงคโปร์ 
เอกลักษณ์เฉพาะของห้อง 
อาหารจีน หม่าน ฟู่ หยวน 
ในบรรจุภัณฑ์สวยหรู	 ให้ 
คุณเลือกสรรถึง  7 รสชาติ 
ทั้งไส้เม็ดบัวกับไข่แดงเดี่ยว 
ไส้เม็ดบัวกับแมคาเดเมีย 

	 โรงแรมโซ	 โซฟิเทล 
แบ็งคอก	 ร่วมฉลองเทศกาล 
ไหว้พระจันทร์	 ด้วยขนม 
ไหว้พระจันทร์ช็อกโกแลต 
ทำจากช็อกโกแลตชั้นเยี่ยม 
มีหลากหลายรสชาติ ให้  
ลิ้มลอง	 ราคากล่องละ 650 
บาทสุทธิ  (บรรจุ  4  ชิ้ น ) 
พิ เศษ! 	 เมื่ อซื้ อครบ  30 
กล่อง	 รับฟรี	 บริการจัดส่ง 

1 AUG
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	 โรงแรมแกรนด์	 ไฮแอท	 เอราวัณ	 กรุงเทพฯ	 ต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ 
ด้วยขนมไหว้พระจันทร์สูตรพิเศษ	 1 เซตประกอบไปด้วย  4 ไส้ยอดนิยม	 บรรจุ 
ในกล่องสวยหรู	 ราคาเซตละ 555 บาท+	 สำหรับ 4 ชิ้น	 หรือกล่องแยก 1 ชิ้น	 ราคา 
กล่องละ 180 บาท+	 วางจำหน่ายที่เอราวัณ	 เบเกอรี่	 ถึง 30 กันยายน นี้	 สอบถาม 
เพิ่มเติมและสั่งจองล่วงหน้าได้ที่	 โทร. 0-2254-6250

1 AUG
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	 บริษัทหยู้	 หมิง	 จำกัด	 ตัวแทน 
จำหน่ายขนมไหว้พระจันทร์ Mei-Xin 
ต้นตำรับจากเกาะฮ่องกง	 พร้อมแล้ว 
ที่จะให้คุณได้ลิ้มลองความอร่อยของ 
ขนมไหว้พระจันทร์สูตรดั้งเดิม	 อาทิ 
ไส้เม็ดบัวขาว	 และสูตรคิดค้นใหม่ 
ได้แก่	 ไส้คัสตาร์ดไข่พรีเมียม	 ไส้ 
ลาวาคัสตาร์ด	 และไส้ลาวาช็อกโกแลต 
โดยปีนี้ยังเป็นปีแรกที่ได้ลิขสิทธิ์จาก 
ดิสนีย์	 ผลิตขนมไหว้พระจันทร์รุ่นพิเศษ 
“สตาร์	 วอร์ส	 ลิมิเต็ดเอดิชั่น  2016” 
วางจำหน่ายที่ป็อปอัพสโตร์  8 ร้าน 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 	 โทร. 
09-1780-2953, 09-8885-4874	 และ 
FB: meixinmooncakethailand 
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(1 สถานที่)	 พร้อมบัตรกำนัลรับประทานบุฟเฟต์มื้อค่ำสำหรับ 2 ท่าน	 ที่ห้องอาหาร 
เร้ด	 โอเว่น	 สินค้ามีจำหน่ายถึงวันที่ 16 กันยายนนี้	 ที่ห้องช็อกโกแล็บ	 สอบถาม 
เพิ่มเติมหรือสั่งจอง	 โทร. 0-2624-0000

ไส้ชาเขียวญี่ปุ่นกลิ่นมะลิ	 ไส้ถั่วรวมและแฮม	 หรือจะเลือกอร่อยกับขนมไหว้  
พระจันทร์ขนาดเล็กที่มีถึง  4 ไส้	 ทั้งไส้เหล้าหวานรสมะพร้าวกับช็อกโกแลตขาว 
ไส้ถั่วรวมและแฮม	 ไส้พรีเมียมรัมกับช็อกโกแลตขาว	 และไส้ทุเรียน	 ที่หม่าน	 ฟู่ 
หยวน	 ราชพฤกษ์คลับ	 โครงการนอร์ธปาร์ค	 และหม่าน	 ฟู่ 	 หยวน	 คิทเช่น 
เอ็มควอเทียร์	 ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กันยายน	 สั่งจองล่วงหน้าได้ที่	 โทร. 0-2955-0403
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เรื่องและสไตล ์ : ปรางรัตน์  ฤกษ์สง่า  ผู้ช่วยสไตล์ลิสท ์ : ปริชญา  เชื้อพรหม  ภาพ : จิรวัฒน์  มหาทรัพย์ถาวร  ผู้ช่วยช่างภาพ : พสชนัน,  ธิติสุดา

Save Save
ฉบับนี้เราเลือกสรรอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยออมแรง  ประหยัดทั้งสตางค์และเวลา 

มาเป็นผู้ช่วยคู่ครัวให้แม่บ้านยุคใหม่ได้เลือกช็อปกัน
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ขอบคุณ
- ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล  ชิดลม  โทร. 0-2793-7777

- IKEA  บางนา  โทร. 0-2708-7999
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13

1. ตะกร้าลวดเก็บของ  รุ่นรีซาทอร์ป  จากอิเกีย 
ราคา  369 บาท  2. ชุดอุปกรณ์ครัว  5 ชิ้นสุดคุ้ม 
รุ่นกนาร์ป  จากอิเกีย  ราคา 119 บาท  3. ขวดแก้ว 
ถนอมอาหาร  จากเซ็นทรัล  ชิดลม  ราคา 315 บาท 
4. ชุดซิลสุญญากาศ  จากเซ็นทรัล  ชิดลม  ราคา 
650 บาท  5. กล่องแก้วพร้อมฝา  จากเซ็นทรัล  ชิดลม 
ราคา 590 บาท  และราคา 780 บาท  6. ตะกร้าพับ 
เก็บได้  จากเซ็นทรัล  ชิดลม  ราคา 800 บาท  7. ผ้า 
เช็ดจานผืนใหญ่  แพ็ค 3 ชิ้น  จากเซ็นทรัล  ชิดลม 
ราคา 295 บาท  8. ที่คีบอาหาร  จากเซ็นทรัล  ชิดลม 
ราคา 655 บาท  9. เคร่ืองเก็บถนอมใบสมุนไพร  จาก 
เซ็นทรัล  ชิดลม  ราคา 1,050 บาท  10. อุปกรณ์สับผัก 
ผลไม้  จากเซ็นทรัล  ชิดลม  ราคา 995 บาท  11. ผ้า 
เช็ดจานผืนใหญ่  แพ็ค 3 ชิ้น  จากเซ็นทรัล  ชิดลม 
ราคา  295 บาท  12. กล่องถนอมอาหารพร้อมฝา 
จากเซ็นทรัล  ชิดลม  ราคา 780 บาท  และราคา 950 
บาท  13. ตะหลิวด้ามไม้พาย  จากเซ็นทรัล  ชิดลม 
ราคาชิ้นละ 555 บาท 



	 สะบายดี!	 มาดามขอทักทายแฟนคลับด้วยภาษาลาว 
กันหน่อยนะคะ	 แหม	 ก็ห่างหายไปนาน	 คิดถึงจะแย่อยู่แล้ว 
แต่ที่หายหน้าหายตาไป	 ไม่ใช่มัวแต่ไปอู้งานนอนอืดอยู่นะคะ 
มาดามแอบไปเที่ยวหลวงพระบางที่ประเทศลาวมาต่างหาก 
และถือเป็นครั้งแรกที่มาดามได้ไปเยือนเมืองมรดกโลกอย่าง 
เป็นทางการ (ใครเชิญมิทราบ)	 สมัยก่อนรู้สึกว่าเดินทางยากจัง 
แต่เดี๋ยวนี้เลิศเลอมากมาย	 เพราะว่าสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
เขามีบินตรงไป - กลับหลวงพระบางทุกวัน	 วันละ 1 เที่ยวบินแล้ว 
ราคาก็ย่อมเยา	 บินแค่ชั่วโมงนิด ๆ ก็ถึงแล้ว	 ถูกและดีมีอยู่จริง 
นะจะบอกให้
	 ช่วงที่มาดามไปเที่ยวนั้นไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นเท่าไร	 เพราะ 
เป็นหน้าฝน	 มีฝนโปรยมาบ้างเล็กน้อยให้อากาศเย็นชุ่มฉ่ำใจ 
สำหรับที่หลับที่นอนในทริปนี้ 	 มาดามก็ต้องเรียนคุณผู้อ่าน 
ตามตรงว่า	 เดี๊ยนขอพักหรูอยู่สบาย	 กินไม่ต้องจ่าย	 ตาม 
คอนเซ็ปต์มาดามเหมือนเดิมค่ะ

เรื่อง : Madame Reeves ภาพ : Madame Reeves,
Manda de Laos, The Luang Say Residence

นะคะ

หน้าฝนนี้
มาดามขอหนีไปเที่ยว

หลวงพระบาง 

SHOP
&CHILL



นอนสบาย เอนกายท้ังวันท่ี
The Luang Say Residence
	 โรงแรมที่มาดามได้รับเกียรติพักในครั้งนี้คือ	 The Luang Say 
Residence (เดอะ	 หลวงไซ	 เรสสิเดนซ์)	 บูติกรีสอร์ตระดับ 5 ดาว 
ของท่ีน่ีเลยนะ	 แค่เดินเข้ามามาดามก็ประทับใจกับอาคารแบบโคโลเนียล 
สีขาวสะอาดตา	 บรรยากาศเต็มไปด้วยต้นไม้ตลอดทาง	 ห้องพัก 
มีทั้งหมด  24 ห้อง	 แบ่งเป็น  2 ประเภท	 คือ	 Pioneer  Suite  และ 
Explorator Suite	 แต่ละห้องบอกเลย	 ที่นอนและหมอนนุ่มดีมากมาย 
จนอยากขโมยกลับเลยทีเดียว	 สิ่งอำนวยความสะดวกมีให้อย่าง 
ครบครัน	 ทั้งสระว่ายน้ำ	 ห้องอาหาร La Belle Epoque	 อาหารเช้า 
ดีมาก	 โดยเฉพาะข้าวต้มหมู	 อร่อยเว่อร์	 แก้อาการคิดถึงบ้านได้มาก 
ทีเดียว (ได้ข่าวไปแค่ 3 วันค่ะ)	 นอกจากนี้ยังมีขนมปังบาแกตต์เนื้อดี 
กรอบนอกนุ่มใน	 กินคู่กับแยมและเนยก็เพลินสิคะ	 ตกบ่ายที่ห้อง 
The 1861 Bar & Library  เขามีเซตน้ำชายามบ่ายอาฟเตอร์นูนทีไว้ 
บริการด้วยนะ	 ด้านหลังของโรงแรมยังเป็นสวนเล็ก ๆ ไว้สำหรับปลูก 
พืชผักสวนครัวแบบออร์แกนิกและได้นำมาใช้ปรุงอาหารให้ลูกค้า 
ที่มาพัก	 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลายสิ่งที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้ 
ลูกค้าได้ร่วมสนุกทุกวันอีกด้วย

 The Luang Say Residence 4 - 5 Ban Phonepheng, PO.Box 507 Luang Prabang, 
Lao PDR Tel. +856 (0) 7126-0891 www.luangsayresidence.com

http://www.luangsayresidence.com


เดินเล่นชมเมือง แวะชิลท่ีน่ันท่ีน่ี
@ หลวงพระบาง

	 มาหลวงพระบางทั้งที	 คงห้ามพลาดไฮไลต์ของคนเมืองนี้กันนะคะ 
นั่นคือการตักบาตรข้าวเหนียว	 ซึ่งเราจะต้องรีบตื่นแต่เช้าตรู่	 เตรียม 
กระติบข้าวเหนียว	 ขนม	 ผ้าพาดไหล่	 และเสื่อไว้ให้พร้อม	 แล้ว 
เดินทางไปจับจองพื้นที่เตรียมใส่บาตรพระกัน	 แอบกระซิบว่า	 ควรปั้น 
ก้อนข้าวเหนียวเตรียมไว้ก็ดี	 เพราะพระเดินเร็วมากจนอาจจะใส่ไม่ทัน
	 หลังจากตักบาตรเรียบร้อย	 ท้องน้อย ๆ ของมาดามก็ร้องโครกคราก 
อายคนแถวนั้นมาก	 มาดามเลยต้องตรงดิ่งไปหาอะไรกินโดยด่วน 
ร้านประชานิยม  ก็เป็นอีกหนึ่งร้านยอดฮิตที่ใคร  ๆ  ก็ไปกินกัน	 ซึ่ง 
ใครคาดหวังจะนั่งแบบไฮโซคงต้องไปร้านอื่นนะคะ	 เพราะร้านนี้ 
บรรยากาศเป็นแบบบ้าน  ๆ  ได้อารมณ์คนท้องถิ่นมาก	 อาหารเช้า 
ที่สั่งกันอย่างบ้าคลั่งเพราะหิวโฮกก็จะเป็น  ไข่ลวก  โจ๊ก  ปาท่องโก๋ 
โอวัลติน  และ  กาแฟ	 ใครอยากของหนัก  ๆ  อย่างไส้อั่ว	 ข้าวเหนียว 
ไก่ย่าง	 หรือบั๋นหมี่	 ก็สั่งร้านข้าง  ๆ เอามากินที่ร้านนี้ได้นะ	 รับรองว่า 
ไม่โดนเขม่นแน่นอน
	 พออิ่มได้สักพักก็เดินไปเที่ยวเล่นดูของที่ตลาดเช้า	 มาดามตื่นตา- 
ตื่นใจดีกับข้าวของที่พ่อค้าแม่ค้าขนมาขายกันมาก	 เพราะบางอย่างก็ดู 
ฮาร์ดคอร์เหลือเกิน	 เช่น	 เต่าเป็น ๆ	 กบผูกขากันเป็นยวง ๆ	 เป็ดไก่ก็ 
ขายกันเป็นตัวเป็น ๆ	 นอกจากนั้นก็มีผักสดผลไม้ไซส์ใหญ่ ๆ แลดูงามดี

MANDA de LAOS
อาหารลาวทุกภาครวมอยู่ท่ีร้านน้ี

	 นอกจากจะพักหรูอยู่ดีแล้ว	 ร้านอาหารชั้นนำของเมืองนี้	 มาดาม 
ก็ต้องมาเยือน  MANDA de LAOS	 ร้านอาหารลาวที่รวมเอาสูตร 
อาหารจานเด็ดจากทุกภาคมาไว้ที่นี่	 แค่เดินเข้ามาภายในร้านก็ร้อง 
ว้าว! แล้ว	 ก็บรรยากาศด้านในนั้นร่มรื่นสวยงามมาก	 เขาตกแต่งแบบ 
ใกล้ชิดธรรมชาติ	 มีบึงบัวรายล้อม	 แถมการพรีเซ้นต์อาหารแต่ละจาน 
ยังทำได้ เก๋อีกต่างหาก	 จานที่ขึ้นชื่อของที่ร้าน	 เช่น	 ไส้อั่ วหมู  
ยำหัวปลี  ก้อยปลารสเด็ด  ไม่ต้องห่วงเรื่องสุขอนามัย	 ที่ร้านเขา 
ทำสุกทุกจาน	 แถม  NO MSG ด้วยนะ  (หายากมาก	 ร้านที่ไม่ใส่ 
ผงชูรสเน่ีย)	 ตบท้ายด้วยขนมอร่อย ๆ	 สังขยามะพร้าว  หรือแครมบรูเล่ 
มะพร้าวอ่อนแบบฝรั่งนั่นเอง

 MANDA de LAOS Unit 1 Ban That Luang, 10 Norrassan Road, 
Luang Prabang Lao PDR Tel. +856 (0) 7125-3923 

บริการทุกวัน  เวลา 12.00 น. - 22.00 น.  www.mandadelaos.com

http://www.mandadelaos.com


	 กิจกรรมต่อมาเป็นการทัวร์วัดและมิวเซียม	 มาดามขอแนะนำ 
วัดเชียงทอง (Wat Xiengthong)	 ซึ่งถือเป็นวัดที่สำคัญและสวยที่สุด 
ในหลวงพระบาง	 เรียกได้ว่าเป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว 
เลยทีเดียว	 ภายในประกอบด้วยวิหารน้อย	 วิหารพระม่าน	 พระอุโบสถ 
และโรงเก็บราชรถพระโกศของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา	 รับรองว่า 
จะตะลึงในความสวยงามของศิลปะลาวกันจนถ่ายรูปไม่หยุด	 อ้อ! 
มาดามลืมบอกว่าตรงทางเข้าวัดด้านหน้ามีร้านข้าวเปียกเส้นหรือ 
กวยจ๊ับญวนท่ีบ้านเราเรียกกัน	 รสชาติอร่อยมาก-ก-ก	 เห็นชามใหญ่ ๆ 
แบบนี้มาดามฟาดเรียบจนไม่เหลือน้ำเลยค่ะ	 สงสัยอร่อยเพราะผงชูรส 
แน่เลย
	 ส่วนพิพิธภัณฑ์นั้น	 เราเดินเนิบ ๆ ไปดูกันที่ The Royal Palace 
หรือ Luang Prabang National Museum พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง 
ด้านในเต็มไปด้วยเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์	 พระ- 
มหากษัตริย์แห่งหลวงพระบาง	 และพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของ 
ลาวหลังจากได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส	 ทั้งยังมีของใช้ส่วนพระองค์ 
ที่จัดแสดงให้ดู	 รวมไปถึงของขวัญจากชาติต่าง  ๆ  ที่ส่งมาให้เจ้าเมือง 
หลวงพระบาง	 บริเวณเดียวกันมีหอพระบางที่ประดิษฐานพระบางซึ่ง 
เป็นพระประจำเมืองหลวงพระบางด้วย	 มาดามกราบไหว้เสียนาน 
สองนาน	 เขาว่าศักดิ์สิทธิ์นักแล	 กลับเมืองไทยไปงวดนี้ต้องเล่นหนัก ๆ 
มาดามหมายถึงเล่นกับลูกกับหลานนะคะ	 แหม!	 จากเมืองไทยมา 
2 วันก็คิดถึงจะแย่แล้ว (^_^	่่)
	 ช่วงบ่าย  ๆ  อากาศกำลังดี	 มาดามขอแวะไปดูผ้าทอลายสวย  ๆ 
งานแฮนด์เมดกันที่ร้านชื่อดังอย่าง  Ock Pop Tok Living Crafts 
Centre	 ชาวต่างชาติจะรู้จักที่นี่เป็นอย่างดี	 เพราะนอกจากจะมีผ้าทอ 
ลายงาม ๆ คุณภาพดีให้เลือกซื้อกันแล้ว	 ออก  พบ  ตก	 ยังเป็นแหล่ง 
เรียนรู้การทอผ้า	 ย้อมผ้า	 ปั่นด้าย	 เลี้ยงไหม	 แบบครบวงจร	 รวมถึง 
ห้องพักและคาเฟ่สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากมาพักผ่อนชิล ๆ

 Ock Pop Tok Living Crafts Centre
อยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องกับตลาดพูสี  เปิดบริการทุกวัน  เวลา 8.00 น. - 17.00 น.

	 ตกเย็นก็ไปเดินเล่นที่ถนนคนเดิน	 ขอช็อปปิ้งละลายทรัพย์กัน 
เสียหน่อย	 ของที่นำมาขายส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้า	 งานแฮนด์เมด 
อย่างร่ม	 ชา	 ภาพเขียน	 ผ้าทอ	 มาดามก็เลยช็อปของที่ระลึกพอ 
หอมปากหอมคอ	 เสียเงินไปแค่แสนกว่ากีบเท่านั้นเอง	 เป็นอันจบทริป 
ฟินฟรีดีเหลือหลายของมาดามแต่เพียงเท่านี้จ้า 



พกัไปขีจ่กัรยานไปที ่
Bangkok Bed & Bike 

เรื่อง : Madame Reeves ภาพ : จิรวัฒน์ มหาทรัพย์ถาวร

	 ฮัลโหล  ๆ  ชาว  H & C ทุกท่าน	 มาดามขออาสามารีวิวที่พักเก๋  ๆ	 
แทนบ่าวจวงผู้ภักดีของมาดามชั่วคราวนะคะ	 ปล่อยให้นางกินหรู	 
อยูส่บายมาเยอะ	 ไมรู่ว้า่นีแ่อบเอาชือ่มาดามไปพกัฟรกีนิฟรบีา้งหรอืเปลา่	 
สงสัยต้องตามสืบอย่างจริงจังละค่ะ	 ฉบับนี้มาดามไม่ไปไหนไกล	 
อยู่แค่ในเขตพระนครนี่แหละ	 เพราะดันไปเจอโฮสเทลชิค  ๆ  คูล  ๆ	 
ประหนึ่งโอเอซิสของย่านนี้ที่ชื่อ Bangkok Bed & Bike	 เดี๋ยวจะพา	 
ไปชมข้างในว่าจะสวยเท่แค่ไหน	 ตามไปดูกันเลยค่ะ	

	 หาก เดิน เข้ ามาด้ านใน	 
จะเจอโต๊ะพูลขนาดใหญ่ตั้งไว้	 
สำหรับลูกค้ามาแทงพูลกันชิล ๆ	 
ด้านข้างเป็นโซนนั่งเล่นสำหรับ	 
ชิตแชตคุยเมาท์มอยหรืออ่าน	 
หนังสือในบรรยากาศสบาย  ๆ	 
ด้วยเพลงแนวรีแล็กซ์ฟังสบาย	 
ที่ เ ปิ ดคลอตลอดวั น 	 และ	 

หากเป็นช่วงเช้าประมาณ  
7 . 00  น.  -  10 . 00  น.	 

บริเวณโต๊ะพูลนี้จะเปลี่ยนเป็น	 
โซนอาหารเช้าให้บริการแบบ	 
อนิเตอรค์อนตเินนตลั	 มนีำ้ผลไม	้ 
นม	 ซีเรียล	 ครัวซองต์	 โยเกิร์ต	 
และผลไม้ 	 รวมถึ ง โจ๊ กและ	 
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวางไว้ให้แขก	 
เลือกได้ตามชอบ	 หลังจากนั้น	 
เวลา 10.00 น. - 22.00 น.	 จะเปน็	 
เวลาของคาเฟ	่ ใหบ้รกิารเครือ่งดืม่  
กาแฟ	 และอาหารง่าย  ๆ	 เช่น	 

แซนดว์ชิ	 สลดั	 ซปุ	 นาโช	่ และ	 
เฟรนช์โทสต์	 คนนอกก็สามารถ	 
เ ข้ ามานั่ ง ชิ ล  ๆ  จิบกาแฟไป	 
ทำงานไป	 แถมใช้  WiFi  ฟรี	 
ได้ด้วย 
	 ส่วนโซนห้องพักบริเวณชั้น	 
2 - 3	 มาดามขอสาธยายนิดหนึ่ง	 
ว่าห้องพักมีหลายแบบ	 ราคา	 
เริ่มต้นที่  550 บาท	 ไปจนถึง	 
2,400 บาท	 โดยแบ่งห้องพัก	 

เป็น  3  ประเภท	 แบบแรกคือ	 
ห้องดับเบิล	 พักได้ 2 คน	 รวม	 
อาหารเชา้	 ตอ่มาเปน็ หอ้งแฟมลิี ่ 
แบบครอบครัว	 รวมอาหารเช้า	 
นอนได้  3 คน	 พ่อแม่ลูก	 หรือ	 
ใครจะมาเป็นกรุ๊ปเพื่อน 3 หนุ่ม	 
3 สาวกพ็กัหอ้งนีไ้ดส้บาย	 ภายใน	 
มีเตียงคิงไซส์และเตียงซิงเกิ้ล	 
และประเภทสุดท้ายคือห้องรวม	 
แบบหอพั ก ที่ เ รี ย ก สั้ น  ๆ  ว่ า	 

 Bangkok Bed & Bike  
แยกสี่กั๊กพระยาศรี  แขวง  
วังบูรพาภิรมย์  เขตพระนคร  
กรงุเทพฯ  โทร. 09-4487-8058 

www.bangkokbedandbike 
.com 

About Bangkok Bed & Bike : คณุ เอฟ - สวุชิา  ยอดปญัญาด	ี และคณุ โซดา - พนูศริ ิ จนัทรจ์ำป	ี สองสามภีรรยาเจา้ของ Bangkok  
Bed & Bike ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวและมีประสบการณ์พักแบบโฮสเทลมาหลายประเทศ	 ได้เก็บเอาความต้องการที่ตัวเองไปเป็นลูกค้า	 
ตามโฮสเทลต่าง ๆ มาปรับใช้กับโฮสเทลของตัวเองที่เป็นสไตล ์ Bed & Breakfast	 พร้อมมีจักรยานให้บริการ	 ส่วนการออกแบบคุณโซดา	 
รับหน้าที่ในการดีไซน์สถานที่จากตึกร้างเก่าที่มีโครงสร้างเป็นรูปพัดให้กลายเป็นที่พกัฮิป ๆ	 ด้านล่างเน้นกระจกใสบานใหญ่เพิม่แสงสว่าง	 
บวกกับโครงเหล็กเพิ่มความแข็งแกร่งและดูเท่ไปในตัว	 เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นคุณโซดาจะดีไซน์และสั่งทำขึ้นใหม่หมดเพื่อตอบโจทย์ในการ	 
ใช้งานและดูไม่ซ้ำใคร	 ในห้องพักตกแต่งด้วยภาพเพ้นต์สถาปัตยกรรมไทย	 และมีกิมมิกของตกแต่งที่เกี่ยวกับจักรยานทั้งหมด	
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เพียงแสดงความคิดเห็นว่าคุณ
 

อยากใหเ้ราไปรวีวิโรงแรมสดุฮปิ
 

ที่ไหน
 และแสดงความรู้สึก
 

ที่มีต่อนิตยสาร Health   

Cuisine
 พร้อมแนบคูปอง
 

ร่วมสนุก H & C Review  
ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลพักฟรี  

ในห้องพักประเภท Family  

(พักได้สูงสุด 3 ท่าน) พร้อม  

อาหารเชา้และคา่เชา่จกัรยานฟร ี 

จำนวน 2 วัน 1 คืน  

ที่ Bangkok Bed & Bike  

(มูลค่า 2,400 บาท) 
 

ส่งมาพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มาที่  
นิตยสาร Health & Cuisine  

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง  
จำกัด  (มหาชน)  348  ถนนชัยพฤกษ์  
(บรมราชชนนี)  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  

10170 (วงเล็บมุมซองว่า H & C  
Review)  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี  
ผ่านทาง www.facebook.com/  
HealthandCuisineMagazine  
ในวันที ่ 20 กันยายน  ศกนี้ 

ฟรี!
 สำหรับ
ผู้อ่าน H& C

ห้องดอร์ม	 มาจาก Dormitory  
ไม่รวมอาหารเช้า	 ด้านในเป็น	 
เตียง 2 ชั้น	 มีทั้งแบบแยกชาย -  
หญิง	 และแบบรวมชาย - หญิง	 
ทุกคนคงรู้นะคะว่ามาดามอยาก	 
จะพักห้องไหน	 โฮะ  ๆ  ๆ	 นอน	 
รวมนี่ละค่ะ	 คือเดี๊ยนอยากจะ	 
ฝกึภาษาบา้งอะไรบา้ง	 สิง่ทีแ่ขก	 
จะได้ ในแต่ละห้องนอกจาก	 
ล็อกเกอร์สำหรับเก็บของใช้	 
สำคัญ  ๆ  แล้ว	 ยังจะมีถุงผ้าใส่	 
นำ้ดืม่	 และผา้ขนหนคูนละ 2 ผนื	 
สำหรั บ ใช้ คื นต่ อคื นอี กด้ วย	 
ใช้เสร็จแล้วใส่ตะกร้าได้เลย	 ไม่	 
ต้องหาที่ตากให้ยุ่งยาก	 ในห้อง	 
อาบน้ำรวมแยกชาย - หญิงยังมี	 
แชมพ	ู ครมีนวด	 และสบูใ่หใ้ชฟ้ร	ี 
อีกด้วยนะ	 ถูกใจคนชอบของฟรี	 
อย่างมาดามมากเลย	
	 หลังจากเดินรีวิวไปจนทั่ว	 
ต้องบอกเลยว่าที่นี่ไม่ใช่โฮสเทล	 
ไกก่าราคาถกูแบบคนืละสองสาม	 
ร้อยนะ	 Bangkok Bed & Bike  
เ ขามี ร ะดับกว่ านั้ น 	 เพราะ	 
นอกจากจะเป็นสถานที่พักแนว  

Bed & Breakfast แล้วก็ยังมี	 
จักรยานเตรียมไว้สำหรับนัก-	 
ท่องเที่ยวที่อยากจะปั่นไปชม	 
เมืองบริเวณรอบ  ๆ	 บางคนก็	 
หาญกล้ าปั่ น ไปถึ งตลาดน้ ำ	 
ต ลิ่ ง ชั น ห รื อ จ ตุ จั ก ร ก็ มี น ะ	 
มาดามได้ยินนี่ ตา โพลง เลย	 
อยากจะถามว่า “ไม่ร้อนหรือยู”	 
แต่จะว่าไปคนต่างชาติมักจะ	 
ชอบปั่นจักรยาน	 เพราะได้ใช้	 
เวลาดบูรรยากาศบา้นเมอืงไดแ้บบ	 
ทุกซอกทุกมุม	 แถมไม่ต้องมา	 
ทรมานอยู่บนรถที่ติดอย่างกับ	 
ตังเมอีกด้วย	 อ้อ!	 คนนอกที่	 
ไม่ใช่แขกที่มาพักก็สามารถมา	 
เช่าจักรยานปั่นไปเที่ยวหรือ	 
ทำธุระปะปังได้ด้วยนะ	 ราคา	 

ชั่วโมงละ 50 บาท	 ครึ่งวัน 250  

บาท	 นอกจากนี้ยังมีโปรแกรม	 
ทัวร์ปั่นจักรยานรอบเกาะรัตน-	 
โกสินทร์	 โดยจะแบ่งเป็น Day  
Tour  ราคา  3,000 บาท	 เริ่ม  
9.00 น.  - 19.00 น.	 และ Night  
Tour  ราคา  1,800 บาท	 เริ่ม	 
18.00 น. - 23.00 น.	 แบบกลางคนื	 
จะเปน็ทีน่ยิมกวา่	 เพราะใชเ้วลา	 
ไม่นานและไม่ร้อน	 เส้นทาง	 
คร่าว  ๆ  จะพาวนรอบเกาะรัตน-	 
โกสินทร์	 วัดโพธิ์	 ปากคลอง-	 
ตลาด	 ออกมาเยาวราช	 ทัวร์นี้	 
ยังมีพาไปกินข้าวร้านดังอย่าง	 
ผัดไทยทิพย์สมัย	 หรือราดหน้า	 
ร้านดังอีกด้วยนะ	 ใครสนใจ	 
ก็มาจอยน์ได้ตลอดค่ะ  



รา้นอรอ่ย
อิม่คุม้

H C Recommends ฉบับน้ีเผยลายแทงร้านอาหารท่ีข้ึนช่ือเร่ืองรสอร่อย ท่ีสำคัญ

ราคาคุ้มค่า ซ่ึงในแต่ละร้านท่ีเลือกมาไม่ได้วัดท่ีตัวเงินอย่างเดียว เพราะมีร้านอาหาร

อร่อยราคาถูกและร้านหรูหราท่ีราคาสูงข้ึนมาสักหน่อย แต่ให้อาหารปริมาณมาก

แถมใช้ของคุณภาพดี ซ่ึงท้ังหมดน้ีซ่อนตัวอยู่ในเมืองบางกอกอันศิวิไลซ์

รอให้มนุษย์เงินเดือนท้ังหลายตามไปอร่อยประหยัดรับความคุ้มกันค่ะ

เรื่อง :กัญญา  เทพทวีพิทักษ์  ภาพ :พีระพัฒน์,  อัศวิน

H& C
RECOMMENDS
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ถูกและดี
สาขาป่ินเกล้า
	 เป็นร้านอาหารของฟู้ด - 
แลนด์	 ซูเปอร์มาร์เก็ต	 ที่ผู้เขียน 
มาฝากท้องบ่อยมาก	 เพราะ 
ที่นี่ เขาเลือกใช้วัตถุดิบชั้นดีกับ 
ราคาที่เหมาะสม	 ภายในร้าน 
ออกแบบเป็นครัวเปิดเพ่ือมองเห็น 
ทุกขั้นตอนในการปรุง	 ส่วนเมนู 
ก็มีให้ เลือกทั้งไทย	 จีน	 ฝรั่ ง 
ที่ไม่ควรพลาดคือ	 เมนูอาหาร 
เช้า	 มีทั้งไข่ 2 ฟอง	 เลือกได้ว่า 
จะเสิร์ฟกับเบคอน	 แฮม	 หรือ 
ไส้กรอก	 พร้อมด้วยสลัดผัก 
ชาหรือกาแฟ	 และน้ำผลไม้	 ต่อ 
ด้วย ไส้กรอกบุชเชอร์	 ทำจาก 
ไส้กรอกหมู 5 ชนิด	 ย่าง	 เสิร์ฟ 
พร้อมซาวร์เคราต์หรือกะหล่ำปลี 
ดองรสเปรี้ยวกินแก้เลี่ยนได้ดี 
นอกจากนี้มีบริการน้ำเปล่าเย็น ๆ 
ฟรี	 แถมพนักงานบริการดีไม่มี 
บกพร่อง

ความอร่อย  
บรรยากาศ    
ความสะอาด    
ความคุ้มค่า 

 เมนูอาหารเช้า	 ไส้กรอก 
	 บุชเชอร์	 ผัดไทยเส้นจันท์ 
	 กุ้งสด

 75 - 325 บาท	

 ชั้น G	 ฟู้ดแลนด์	 ซูเปอร์- 
	 มาร์ เก็ต	 สาขาปิ่นเกล้า 
	 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม 
	 (ปิ่นเกล้า)

 ตลอด 24 ชั่วโมง
 0-2446-8080



Ramen
Misoya
	 ใครว่าร้านหรูจะไม่มีเมนู 
ประหยัด	 สำหรับร้าน  “ราเม็ง 
มิ โซย่ า ”  เขาจัดโปรโมชั่ นทุก 
วันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของ 
เดือน	 มีราเม็ง  1 เมนูลดราคา 
50  เปอร์ เซ็นต์ 	 โดยให้ลูกค้า 
กดไลค์เพจร้านและแชร์รูปภาพ 
ก็ได้สิทธ์ิน้ีไปเลย	 ส่วนเอกลักษณ์ 
ความอร่อยของร้านมีสามอย่าง 
คือ	 1. มิโซะซุปจากแหล่งต่าง ๆ 
ของประเทศญี่ปุ่นที่มี รสชาติ  
แตกต่างกัน	 เช่น	 ฮกไกโดมิโซะ 
มีสี เข้ม 	 รสเค็มนำ	 โตเกียว 
มิโซะมีสีอ่อน	 รสเค็มนำหวาน 
นาโกย่ ามิ โซะ เป็นมิ โซะแดง 
และคิวชูมิ โซะ	 หมักกับข้าว 
บาร์ เลย์ให้กลิ่นหอม	 2.  เส้น 
ราเม็งทำสดใหม่	 เป็นเส้นหยิก 
เพื่อให้มิโซะเกาะตัวได้ดี	 3. หมู 
ชาชูหมักมิโซะ	 หั่นชิ้นหนาและ 
ย่างไฟให้หอมก่อนเสิร์ฟ

 ราเม็งไซง่อน	 โตเกียวมิโซะ 
	 ราเม็งพิเศษ	 ราเม็งหอย- 
	 ตลับ	 สลัดมิโซะหมูชาชู  
	 เก๊ียวกุ้งซุปมิโซะ	 น้ำบ๊วย 
	 โซดา

 80 - 300 บาท

 ชั้น  7	 อาคารฮีลิกซ์ควอ- 
	 เทียร์	 ศูนย์การค้าดิ	 เอ็ม- 
	 ควอเทียร์

 11.00 น. - 22.00 น.
 0-2003-6248

ความอร่อย 
บรรยากาศ 
ความสะอาด 
ความคุ้มค่า 



ข้าวต้ม
เพ่ือสุขภาพ 3 บาท
 หากใครกำลังมองหาร้าน
ข้าวต้มราคาคุ้มค่าต้องมาที่นี่  
เขามีข้าวต้มให้เลือกทั้ง  ข้าวต้ม 
ขาว ต้มผสมข้าวเหนียว (ราคา 3 
บาท) และ ข้าวต้มข้าวกล้องงอก 
สำหรับคนที่รักสุขภาพ  (ราคา 
5 บาท)	 พร้อมด้วยสารพัดเมนู 
อร่อยราคาไม่แรงมากกว่า  100 
เมนู	 ต้องส่ัง ยอดอ่อนผักบุ้งผัด 
น้ำมันหอย	 คัดเฉพาะยอดผักบุ้ง 
จีนออร์แกนิกต้นเรียวมาผัดกับ 
น้ำมันหอยรสเค็มอ่อน ๆ	 ต่อด้วย 
ยำปลาสลิด	 ใช้เฉพาะเนื้อปลา 
สลิดทอดจนกรอบราดน้ำยำรส 
เด็ดเติมความเปรี้ยวด้วยมะม่วง 
ซอย	 หรือจะสั่ง หูฉลาม	 ราคา 
เพียง 100 บาทเท่านั้น

 ข้าวต้มข้าวกล้องงอก	 ยอด 
	 อ่อนผักบุ้งผัดน้ำมันหอย 
	 ยำปลาสลิด	 หูฉลาม	 กุ้ง 
	 แม่น้ำทอดกระเทียม

 40 - 250 บาท

 จากแยกติวานนท์ตรงไปถนน 
	 นครอินทร์	 ร้านอยู่ซ้ายมือ 
	 ใกล้กับร้านไก่ย่างโคราช 
	 ก่อนถึงแยกพิบูลสงคราม

 16.00 น. - 2.30 น.
 08-6906-2814

ความอร่อย 
บรรยากาศ 
ความสะอาด 
ความคุ้มค่า 

วัชระโภชนา
	 มี 20 บาทก็อ่ิมได้	 ไม่อยาก 
เชื่ อก็ต้อง เชื่ อว่ า เขาขายข้าว 
ห่อใหญ่ขนาดที่กินกันได้  2 คน 
ด้วยราคาน้ีจริง ๆ	 แถมยังรวดเร็ว 
ทันใจ	 ถึงจะเป็นแผงในตลาด 
แต่ที่นี่เขามีทีมงานคุณภาพ	 ทั้ง 
ทีมผัด	 ทีมห่อ	 ทีมหุงข้าว	 เรื่อง 
รสชาติก็ไม่ทำให้ผิดหวัง ทางร้าน 
มีเพียง  2 เมนูคือ	 ผัดกะเพรา 
เลือกได้ว่าเป็นหมูหรือไก่	 ซึ่งใส่ 

ใบกะเพราแบบไม่หวง	 หอม 
กลิ่นพริกขี้หนูรสเผ็ดกำลังด	ี ใคร 
ช่ืนชอบรสจัดก็เติมน้ำปลาพริกได้ 
ตามใจ	 ส่วนอีกเมนูเป็น  หมูผัด 
หวาน	 ใช้เน้ือหมูผัดกับซีอ๊ิวดำ 
พอให้มีสีน้ำตาลอ่อน  ๆ	 ปรุงรส 
หวานนำเค็ม	 ในราคา 15 บาท 
เท่านั้น	 บอกก่อนว่าร้านนี้ไม่มีที่ 
ให้น่ังกิน ต้องซ้ือกลับเท่าน้ันนะจ๊ะ

 หมูผัดหวานราดข้าว	 ผัด 
	 กะเพราราดข้าว

 15 - 20 บาท

 อยู่ในตลาดบางกอกน้อย 
	 เข้าซอยตรงร้านข้าวแกง 
	 สามพี่น้อง	 ร้านอยู่ขวามือ

 ทุกวัน	 14.30 น. - 22.00 น.
 08-1483-6356ความอร่อย  

ความสะอาด  
ความคุ้มค่า 



ชาติ หัวปลา
(เว้ย...เฮ้ย)
 นอกจาก  ต้มยำหัวปลา 
แซลมอน  จี๊ดจ๊าดรสเด็ดแล้ว 
ยังมี ข้าวราดแกง ให้เลือกกว่า 
20  อย่างที่ซี้ดซ้าดไม่ เป็นรอง 
ทั้งแกงเผ็ด	 แกงอ่อม	 คั่วกลิ้ง 
และเมนูอ่ืน ๆ แล้วแต่จะเลือกสรร 
ใครจะกินข้ าว เยอะข้าวน้อย 
ก็ตามสบาย	 เพราะที่นี่ตักข้าว 
ได้ไม่อั้น	 หรือถ้าชอบกิน  น้ำ- 
พริก ผักสดเขาก็มีทั้งปลาร้าสับ 
น้ำพริกกะปิ	 น้ำพริกปลา	 น้ำจ้ิม 
แจ่วให้กินฟรี!!!	 แต่ตักแล้วต้อง 
กินให้หมด	 ไม่อย่างนั้นจะโดน 
ปรับ 3 เท่า	 หากใครอยากกินเส้น 
ทางร้านเขาก็มี  ก๋วยเตี๋ยวเรือ 
ใส่ผักหวานป่า 	 ที่ แนะนำว่า 
ต้องปรุงรสด้วยเต้าหู้ยี้ถึงจะแซ่บ 
ได้ใจ

 ต้มยำหัวปลา	 ข้าวแกง 
	 ก๋วยเตี๋ยวเรือ

 ข้าวเปล่า  10 บาท	 ข้าว 
	 ราดแกง  1 อย่าง  30 บาท 
	 ( เพิ่มกับข้าวอย่างละ  10 
 บาท)	 ต้มยำหัวปลา  80 
 บาท

 ถนนวิภาวดีฯ จากดอนเมือง 
	 ไปสี่แยกหลักสี่ 	 ร้านอยู่  
	 ซ้ายมือก่อนถึงแยกประมาณ 
 200 เมตร

 6.00 น. - 18.00 น.
 08-7927-2131, 09-5582- 

 2442

ความอร่อย 
บรรยากาศ 
ความสะอาด 
ความคุ้มค่า 



ข้าวแกง
5 บาท
	 หลายคนเวลาสั่งข้าวราด 
แกงแล้วไม่อยากราดหลายอย่าง 
ไว้ในจานเดียวกัน	 แต่หากสั่ง 
กับข้าวแยกจานก็เยอะจนกิน 
ไม่หมด	 ขอบอกว่าร้านข้าวแกงน้ี 
ตอบโจทย์ที่สุด	 เพราะเขาจะตัก 
ใส่ถ้วยเล็ก  ๆ  จานละ  10 บาท 
เท่านั้น!!	 ตอนเริ่มขายไม่มีชื่อ 
ร้าน	 ขายกับข้าวจานละ 5 บาท 
จนลูกค้าเรียกติดปากว่าข้าวแกง 
5 บาท	 ถึงแม้ตอนนี้จะขึ้นราคา 
แล้วก็ตามก็ยังมีขาประจำมา 
อุดหนุนอย่างเนืองแน่น	 เมนู  
แนะนำคือ ต้มเลือดหมู จุดเด่น 
อยู่ที่น้ำซุปใส	 รสชาติกลมกล่อม 
อุ่นร้อนให้ซดคล่องคอ	 ต่อด้วย 

ผัดเผ็ดปลาดุก เขาทอดปลาดุก 
จนกรอบท้ังช้ินรสเค็มหวาน	 หรือ 
จะส่ัง พะแนงเน้ือ กินคู่กับ ไข่เป็ด 
ต้มยางมะตูม ก็อร่อยเข้ากันดี

 ต้มเลือดหมู	 ผัดเผ็ดปลาดุก 
	 พะแนงเน้ือ	 ไข่เป็ดต้ม	 หมู 
	 ทอด

 กับข้าว 10 บาท	 ใส่ถุง 20 - 
 30 บาท

 ปากซอยลาดหญ้า 9

 21.00 น.  -  1.00 น.  (หยุด 
	 ทุกวันจันทร์)

 08-9243-1585

ความอร่อย 
บรรยากาศ 
ความสะอาด 
ความคุ้มค่า 

สหชัย
บะหม่ี เก๊ียว ปู
หมูแดง
 คุ้มค่าสุด  ๆ  กับ  บะหมี่ปู  ที่ 
อู้ฟู่ไปด้วยเนื้อปูเน้น ๆ	 ในราคา 
30 บาทเท่านั้น	 หากสั่งบะหมี่ 
แห้ง ทางร้านจะเสิร์ฟน้ำซุปร้อน ๆ 
ไว้ซดด้วย	 แม้ว่าสหชัย	 บะหมี่ 
เกี๊ยว	 ปู	 หมูแดง	 จะเป็นธุรกิจ 
แฟรนไชส์	 แต่สำหรับเจ้านี้ต้อง 
ยกนิ้วให้กับสูตร  เกี๊ยวหมู	 ที่ใช้ 
เนื้อหมูสับปรุงสูตรลับเฉพาะตัว 
จนได้รสอร่อย	 ห่อกับแป้งเกี๊ยว 
นุ่ม ๆ ก็เข้ากันได้เป็นอย่างดี

 30 - 40 บาท

 บะหมี่แห้งเนื้อปู 	 บะหมี่  
	 เกี๊ยวน้ำหมูแดง

 ถนนเพชรเกษม	 ร้านอยู่ 
	 ริมถนนก่อนถึงซอยเพชร- 
	 เกษม 1	 ใกล้กับร้านอาหาร 
	 เทวดาเดินดิน

 ทุกวัน	 17.00 น. - 21.00 น.
 08-6982-5745

ความอร่อย 
บรรยากาศ 
ความสะอาด 
ความคุ้มค่า 



ลุงก้ีเต๋ียวเรือ
บางกร่าง
 กว่า  18 ปีที่ลุงกี้ เตี๋ยวเรือ 
บางกร่างโลดแล่นบนเส้นทางนี้ 
นอกจากความใส่ใจในด้านบริการ 
แล้ว	 รสชาติก็ยังเย่ียมยอดไม่แพ้ 
กัน	 จุดเด่นอยู่ตรง ก๋วยเต๋ียวเรือ 
น้ำซุปเข้มข้นที่ปรุงมาอย่างพิถี- 
พินถันทำให้รสชาติกลมกล่อม 
อัดแน่นด้วยเครื่ องก๋วยเตี๋ ยว 
ไม่ว่าจะเป็นเน้ือหรือลูกช้ินท่ีใส่ให้ 
อย่างไม่กั๊กแม้ว่าจะราคาชามละ 
15 บาท	 เสิร์ฟพร้อมกับถั่วงอก 
และโหระพาที่เด็ดใบมาให้พร้อม 
กิน	 เสร็จของคาวมาต่อของหวาน 
ที่นี่ เขามีขนมให้เลือกค่อนข้าง 
หลากหลาย	 ห้ามพลาด น้ำกะทิ 
แตงไทย	 ทีเด็ดอยู่ตรงที่น้ำกะทิ 
เคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวอย่างดี 
จนมีกลิ่นหอม	 หากอยากจะใส่ 
ลูกตาลอ่อนเพิ่มลงไปด้วยก็ยิ่ง 
อร่อยละมุนลิ้น

ความอร่อย  
บรรยากาศ  
ความสะอาด  
ความคุ้มค่า 

 ก๋วยเตี๋ยวเรือ	 หมู  -  เนื้อ 
	 น้ำตก	 น้ำกะทิแตงไทย  - 
 ลูกตาลอ่อน

 ธรรมดา  15 บาท	 พิเศษ 
 35 บาท

 ถนนนครอินทร์	 ลงสะพาน 
	 พระรามห้าเลยวัดสังฆทาน 
	 ไปประมาณ 150 เมตร	 ร้าน 
	 อยู่ซ้ายมือ

 9.00 น.  -  16.00 น.  (หยุด 
	 ทุกวันพุธ)

 08-2444-5492, 08-3038- 
 5155, 08-4944-9614



ข้าวหมูทอด
อร่อยมาก
	 พิกัดนี้ทั้งอร่อย	 ประหยัด	 
สบายกระเป๋าเป็นที่สุด	 ร้านนี้	 
ขายข้าวหมูทอด	 ซึ่งมีให้เลือก	 
ระหว่าง  หมูสันนอก  และ  หมู
 
สามชั้นทอด	 เขาหมักหมูกับ	 
เครื่องปรุงไว้ข้ามคืนก่อนคลุก	 
แป้งแล้วทอดจนสุก	 วางลงบน	 
ข้าวสวยที่ใช้ข้าวหอมมะลิผสม	 
ข้าวเสาไห้	 จึงกินอร่อยไม่แข็ง	 
จนเกินไป	 ทางร้านเสิร์ฟพร้อม	 
น้ำซุปให้ฟรี	 แถมบนโต๊ะจะมี	 
ไข่ไก่ต้ม	 ฟองละ 5 บาท	 พร้อม	 
น้ำจิ้มให้ เลือกทั้ งพริกน้ำปลา	 
น้ำจิ้ มแจ่ว 	 และซอสปรุ งรส	 
อร่อยได้ตามใจชอบ 

 ข้าวหมูทอด

 20 - 30 บาท

 ปากซอยอรุณอมรินทร ์ 19

 6.30 น.  -  14.00 น.	 และ 
 16.00 น.  -  21.00 น.  (หยุด 
	 ทุกวันจันทร์)

 08-2324-7017

สเต๊กเฮียอ้วน
 ร้านนี้เปิดได้ไม่นาน	 แต่มี 
ลูกค้าเข้าร้านแน่นขนัด	 เพราะ 
อร่อย	 แถมราคาไม่แพง	 ขาย 
สเต๊กหลากชนิด	 มีให้เลือกทั้งไก่ 
หมู 	 เนื้อ	 และปลาแซลมอน 
ราคาเริ่มต้นเพียง  39 บาท	 ใน 
แต่ละวันเจ้าของร้านจะเตรียม 
หมักเ น้ือไว้กว่า  4  ช่ัวโมงเ พ่ือ 
ให้เนื้อนุ่มและรสชาติซึมเข้าถึง 
เน้ือใน หากใครกลัวไม่อ่ิม	 ทาง 
ร้านก็มีข้าวผัดปู	 ข้าวผัดกะเพรา 
ไว้คอยบริการด้วย

 สเต๊กไก่สไปซี่	 พอร์คช็อป 
	 สลัดผัก

 39 - 139 บาท

 ถนนจรัญสนิทวงศ์	 จาก 
	 แยกบางพลัดตรงไปก่อนถึง 
	 วัดภาณุรังษี	 ร้านอยู่ซ้ายมือ

 15.00 น. - 23.00 น.
 08-0424-0505 

ความอร่อย 
บรรยากาศ 
ความสะอาด 
ความคุ้มค่า 

ความอร่อย  
บรรยากาศ  
ความสะอาด   
ความคุ้มค่า 



เรื่องและสูตร : เป็นเอก  ทรัพย์สิน  ภาพ : อัศวิน  นรินท์ชัยรังษี  สไตล ์ : พิมฝัน  ใจสงเคราะห์

HEALTHY 
DRINK

Lucca Mocktail



Minty Mojito
(มินต้ี  โมจิโต)

	 Mojito	 ค็อกเทลยอดนิยม 
รสหวานอมเปร้ียว	 ด่ืมแล้วสดช่ืน 
เหมาะกับอากาศร้อนของเมืองไทย 
ทางร้านปรับให้ดื่มง่ายขึ้นและ 
ตอบโจทย์คนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ 
โดยตัดแอลกอฮอล์ออก	 แล้ว 
เติมมะนาวเพ่ิมมากข้ึนจากโมจิโต 
ตำรับเดิมให้ เปรี้ ยวจี๊ดสดชื่น 
แถมยังได้วิตามินซีสูงอีกด้วย
ส่วนผสม (สำหรับ 1 แก้ว)

 เตรียม 5 นาที  ปรุง 10 นาที

มะนาวหั่นชิ้น	 2	 ลูก
ใบสะระแหน่สด	 3	 ใบ
น้ำตาลทราย	 1	 ช้อนโต๊ะ
โซดาและน้ำแข็ง

วิธีทำ

	 บดมะนาว	 ใบสะระแหน่ 
และน้ำตาลในแก้วเชคพอแหลก 
เทโซดาและเติมน้ำแข็งลงไป	 เชค 
ให้เข้ากัน	 เทใส่แก้ว	 ตกแต่งด้วย 
ใบสะระแหน่	 พร้อมเสิร์ฟ

ขอบคุณสูตรจากร้าน Lucca 
ซอยสุขุมวิท 65  พระโขนงเหนือ 
เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 
โทร. 0-2714-2207 

Giacomo
Puccini
(จาโคโม  ปุชชินี)

	 ม็อกเทลสีแดงอ่อนกล่ินหอม 
รสหวานอมเปรี้ยวแก้วนี้ 	 ใช้  
น้ำเชื่อมกลิ่นสตรอว์เบอร์รี่และ 
วานิลลาผสมกับน้ำมะนาว	 เป็น 
เครื่องดื่มซิกเนเจอร์ประจำร้าน 
ตั้งชื่อตามนักแต่งเพลงโอเปร่า 
ชื่อดังชาวอิตาลีที่มีบ้านเกิดอยู่ที่ 
เมืองลุคคา	 ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับ 
ชื่อร้านเช่นกัน
ส่วนผสม (สำหรับ 1 แก้ว)

 เตรียม 5 นาที  ปรุง 10 นาที

MONIN Strawberry
 Syrup 30	 มิลลิลิตร
MONIN Vanilla

 Syrup 30	 มิลลิลิตร
น้ำมะนาว	 30	 มิลลิลิตร
โซดาและน้ำแข็ง
เชอร์รี่และเลมอนสำหรับตกแต่ง
วิธีทำ

	 เชคส่วนผสมท้ังหมดในแก้ว 
เชคให้เข้ากัน	 รินใส่แก้ว	 ตกแต่ง 
ด้วยเชอร์รี่และเลมอน	 พร้อม 
เสิร์ฟ 

Minty Mojito
พลังงานต่อหนึ่งแก้ว
50.64 กิโลแคลอรี
โปรตีน 11.00 กรัม
ไขมัน 0.07 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 12.86 กรัม
ไฟเบอร ์ 0.21 กรัม

Giacomo Puccini
พลังงานต่อหนึ่งแก้ว 
179.75 กิโลแคลอรี
โปรตีน 0.15 กรัม 
ไขมัน 0.00 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 47.06 กรัม
ไฟเบอร ์ 12.00 กรัม



ปิน่โต...มือ้เทีย่ง
อรอ่ยประหยดั

อิม่นีเ้พยีง 50 บาท 
เรื่องและสูตร : แอ๊วแอ๊ว  เดอ  ควิซีน  ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ : 

วริยา,  ธนภัทร  ภาพ : อัศวิน  นรินท์ชัยรังษี  ผู้ช่วยช่างภาพ : 

พสชนัน,  ธิติสุดา  สไตล ์ : พิมฝัน  ใจสงเคราะห์ 

ผู้ช่วยสไตลิสท ์ : ปริชญา  เชื้อพรหม

ENJOY
COOKING

with แอ๊วแอ๊ว



	 ในยุคข้าวยากหมากแพง	 
การหิ้วปิ่นโตมื้อกลางวันไปกิน	 
ที่ออฟฟิศก็ช่วยรัดเข็มขัดเซฟ	 
เงินในกระเป๋าเอาไปช็อปปิ้งได้	 
อีกเพียบ  (อุ๊ย…ลืมตัว)	 ทั้งนี้	 
การนำปิ่นโตไปกินเองนอกจาก	 
จะประหยัดแล้ว 	 ยังสะอาด	 
อร่ อยถู กปาก 	 แถมไม่ ต้ อ ง	 
เดินตากแดดร้อน  ๆ  ออกไป	 
หาของกินให้หน้าดำเสียสวย	 
ซึ่งฉบับนี้แอ๊วแอ๊วมีเทคนิคช่วย	 
ประหยัดแบบคูณสอง	 คือก่อน	 
ไปจ่ายตลาดให้คุณผู้อ่านลอง	 
ครเีอตจากวตัถดุบิทีจ่ะซือ้สำหรบั	 
1 สปัดาห	์ เชน่	 กะหลำ่ปล ี 1 หวั	 
แบ่งได้กี่มื้อและนำมาทำอะไร	 
ได้บ้าง	 วิธีนี้จะช่วยให้ไม่มีของ	 
เหลือใช้อีกด้วยค่ะ	
 

ขอบคุณ
อิเกีย บางนา โทร. 0-2708-7999

www.ikea.com/th เอื้อเฟื้ออุปกรณ์
ประกอบฉาก และแผนกเครื่องครัว

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม
โทร. 0-2793-7777



เสน้หมีผ่ดั 
หมูปัน้กอ้น 
	 ขอ้ดขีองเสน้หมีข่าวคอื	 เมือ่	 
ปรุงแล้วทิ้งไว้จนเย็นก็ไม่จับตัว	 
เปน็กอ้น	 จงึเหมาะนำมาปรงุเปน็	 
อาหารปิน่โตทีส่ดุ	 จานนีแ้อว๊แอว๊	 
ใช้หมูสันนอกมาสับแล้วปั้นเป็น	 
กอ้นทอดเพือ่ใหไ้ดเ้นือ้สมัผสันุม่ ๆ  
ผัดกับเส้นหมี่ขาวและผักช่วย	 
เติมเต็มความอร่อยครบครันตาม	 
หลักอาหาร 5 หมู่	
สว่นผสม (สำหรบั 1-2 ที)่

  เตรียม  15  นาที  ปรุง  10  นาที   

หมสูนันอก 200 กรมั | เสน้หมีข่าว	 
แชน่ำ้จนนิม่ 300 กรมั | กะหลำ่ปล	ี 
หั่นเป็นชิ้น  1 ถ้วย  |  แครอตขูด	 
เป็นเส้น 1-2 ถ้วย  | ต้นหอมซอย 1  

ตน้ | กระเทยีมกลบีใหญป่อกเปลอืก	 
สับหยาบ 3 กลีบ  | น้ำมันรำข้าว  
2 ช้อนโต๊ะ  |  เกลือ  1-2  ช้อนชา  |  
ซีอิ๊วขาว  1 ช้อนโต๊ะ  |  ซอสหอย	 

สลดัผกัไกย่า่ง  
เดรสซิง่โชยุ 
	 เอาใจสาว  ๆทีต่อ้งการลดหุน่	 
ด้วยเมนูสลัดมื้อเที่ยง	 จานนี้	 
เลอืกใชเ้นือ้สะโพกไกนุ่ม่ ๆ ปรุงรส	 
ด้วยเกลือและพริกไทย	 ย่างบน	 
กระทะจนหนั งกรอบเนื้ อนุ่ ม	 
หั่นเป็นชิ้นพอคำกินกับผักสลัด	 
ตามชอบ	 พร้อมเดรสซิ่งง่าย  ๆ  
ทำจากน้ำมันมะกอกผสมโชยุ	 	
สว่นผสม (สำหรบั 1 ที)่

  เตรียม  15  นาที  ปรุง  10  นาที   

เนื้อสะโพกไก่  1  ชิ้น  |  ผักสลัด	 
ตามชอบ  2  ถ้วย  |  มะเขือเทศ	 
ราชินี  1-4 ถ้วย  |  โชยุ 2 ช้อนโต๊ะ  |  
น้ ำมั นมะกอก  1  ช้ อน โต๊ ะ  |  
งาขาวคั่ว 1 ช้อนชา  |  เกลือและ	 
พริก ไทย 	 อย่ า งละ เล็ กน้ อย	 
สำหรับหมักไก่ 

วธิทีำ

1.  ทาเกลือและพริกไทยบน	 
เนื้อสะโพกไก่ให้ทั่ว	 แล้วนำไป	 
ยา่งบนกระทะโดยวางดา้นทีม่หีนงั	 
ลงไปย่างก่อน	 จากนั้นพลิกกลับ	 
ด้านย่างจนสุกทั่วทั้งชิ้น	 พักไว้	
2. ผสมโชย	ุ นำ้มนัมะกอก	 และ	 
งาขาวคั่ว	 คนให้เข้ากัน	
3.  จัดผักสลัดและมะเขือเทศ	 
ลงในภาชนะเสิร์ฟ	 วางไก่ลงไป	 
ราดด้วยเดรสซิ่งโชยุ	

นางรม 2 ช้อนชา  | น้ำตาลทราย  
1 ช้อนชา	
วธิทีำ

1. หั่นเนื้อหมูเป็นชิ้นเล็ก  ๆ  แล้ว	 
สับให้ละเอียด	 ปรุงรสด้วยเกลือ	 
นวดให้เข้ากัน	 แล้วปั้นเป็นก้อน	
2. เทน้ำมันลงกระทะ	 พอกระทะ	 
ร้อนใส่หมูสับปั้นก้อนลงทอด	 
พอสุก	
3. จากนั้นใส่กระเทียมลงผัดจนมี	 
กลิน่หอม	 ใสก่ะหลำ่ปล	ี แครอต	 
และเส้นหมี่	 ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว	 
ซอสหอยนางรม	 และนำ้ตาลทราย	 
ผัดเร็ว ๆ จนส่วนผสมสุกเข้ากันดี	 
ตักใส่ถ้วย	 โรยด้วยต้นหอมซอย	

The Receipt

หมูสันนอก 1-2 กก.	 75	 บาท	 สำหรับ 2 เมนู
ปลาซาบะ 2 ตัว	 40	 บาท	 สำหรับ 2 เมนู
สะโพกไก่ 2 ชิ้น	 32	 บาท	 สำหรับ 2 เมนู
ปลาหมึกกล้วย 1 ตัว	 45	 บาท	 สำหรับ 2 เมนู
ถั่วงอก 1 ถุง	 5	 บาท	 สำหรับ 1 เมนู
แครอต 3 หัว	 22	 บาท	 สำหรับ 4 เมนู
หอมหัวใหญ่ 1 หัว	 7	 บาท	 สำหรับ 1 เมนู
ขิงแก่	 20	 บาท	 สำหรับ 1 เมนู
ต้นหอม	 10	 บาท	 สำหรับ 1 เมนู
มะเขือเทศราชินี	 15	 บาท	 สำหรับ 1 เมนู
ตะไคร้	 5	 บาท	 สำหรับ 1 เมนู
ผักสลัด	 30	 บาท	 สำหรับ 2 เมนู
ผักคะน้า	 10	 บาท	 สำหรับ 1 เมนู
กะหล่ำปลี 1 หัว	 25	 บาท	 สำหรับ 2 เมนู
เส้นหมี่	 12	 บาท	 สำหรับ 2 เมนู
พริกจินดาแดง	 10	 บาท	 สำหรับ 2 เมนู
ขึ้นฉ่าย 1 กำ	 10	 บาท	 สำหรับ 1 เมนู
โหระพา	 5	 บาท	 สำหรับ 1 เมนู
รวม	 378	 บาท

ทำได้ 8 จาน
เฉลี่ยมื้อละ

47.25 บาท

พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
551.40 กิโลแคลอรี
โปรตีน 27.01 กรัม
ไขมัน 19.18 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 67.91 กรัม
ไฟเบอร์ 2.42 กรัม

พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
501.43 กิโลแคลอรี
โปรตีน 27.74 กรัม
ไขมัน 39.82 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 8.61 กรัม
ไฟเบอร์ 2.06 กรัม





ปลาซาบะ  
ตม้ซอีิว๊ 
	 อีกหนึ่งเมนูมื้อเที่ยงทำง่าย	 
ได้สุขภาพ	 แถมประหยัดอีก	 
ต่างหาก	 เพราะถ้ากินเมนูปลา	 
นอกบ้านจานหนึ่งราคาเกิน  50  

บาท	 แน่ ๆ	 แอ๊วแอ๊วใช้รากผักชี	 
กระเทียมพริกไทยโขลกมาผัดกับ	 
น้ำมันเพื่อเพิ่มกลิ่นหอม	 แล้วใส่	 
ปลาซาบะลงไป	 ก่อนเติมน้ำ	 

ตม้เคีย่วจนปลาสกุนุม่	 พอจะกนิ	 
ให้อุ่นร้อน  ๆ  พร้อมกับข้าวสวย	 
รับรองอร่อยล้ำ	
สว่นผสม (สำหรบั 1-2 ที)่

  เตรียม  15  นาที  ปรุง  15  นาที   

ปลาซาบะหัน่ทอ่น 1 ตวั | แครอต	 
หั่นแฉลบ  1 หัว  |  รากผักชีซอย  
2  ราก  |  กระ เที ยมกลีบใหญ่	 
ปอกเปลือก 4 กลีบ  | ซีอิ๊วขาว 3  

ช้อนโต๊ะ  |  ซีอิ๊วดำ  1  ช้อนชา  |  
นำ้ตาลทราย 1 ชอ้นโตะ๊ | พรกิไทย  
ป่น 1 ช้อนชา | น้ำเปล่า 2 ถ้วย |  

น้ำมันพืช 2 ช้อนโต๊ะ	
วธิทีำ

1. โขลกรากผักชีกับกระเทียม	 
จนละเอียด	 ใส่พริกไทยป่นโขลก	 
ให้เข้ากัน	 นำไปผัดกับน้ำมัน	 
จนมีกลิ่นหอม	
2. ใส่ปลาซาบะลงผัดพอสุก	 ใส่	 
แครอตและน้ำ	 ตามด้วยเครื่อง	 
ปรุงรสทั้งหมด	 	
3.  พอส่วนผสมเดือดให้ช้อน	 
ฟองออก	 ต้มไปเรื่อย  ๆ  จนสุก	 
ปิดไฟ	 ตักใส่ภาชนะเสิร์ฟ	

พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
294.58 กิโลแคลอรี
โปรตีน 21.42 กรัม
ไขมัน 14.55 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 17.30 กรัม
ไฟเบอร์ 2.73 กรัม
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ไกค่ัว่ตะไคร้ 
	 จากเมนไูกก่ระเทยีมราดขา้ว	 
แบบเดมิ	 ลองเปลีย่นมาเปน็ไกค่ัว่	 
ตะไคร	้ รบัรองวา่อรอ่ยไมเ่ปน็รอง	 
ทำจากเนื้อไก่หั่นเป็นชิ้นผัดกับ	 
ตะไคร้และข่าโขลกพอหยาบ	 
แลว้คัว่ไปเรือ่ย  ๆจนสมนุไพรกรอบ	 
และมีกลิ่นหอม	 กินพร้อมกับ	 
ข้าวสวยและผักสลัด	 ใครได้ชิม	 
เป็นต้องติดใจ	
สว่นผสม (สำหรบั 1 ที)่

  เตรียม  15  นาที  ปรุง  10  นาที   

เนือ้สะโพกไกห่ัน่ชิน้พอคำ 1 ถว้ย |  
ตะไคร้ซอย  3 ต้น  |  ข่าหั่นแว่น  
3  -  4 ชิ้น  |  กระเทียมกลีบใหญ่	 
ปอกเปลอืก 4 กลบี | ใบมะกรดูฉกี	 
2-3 ใบ  |  น้ำปลา  1

1-2  ช้อนโต๊ะ  |  
นำ้มนัรำขา้ว 2 ชอ้นโตะ๊ | ขา้วสวย	 
1

1-2 ถ้วย  | ผักสลัดหรือกะหล่ำปลี	 
ซอยตามชอบ	

พาสตา้  
ผดัปลาหมกึ  
นำ้พรกิเผา   
	 เมนูฟิวชั่นรับรองว่าถูกปาก	 
คนไทย	 เพราะใช้น้ำพริกเผารส	 
หวาน ๆ เผด็ ๆ มาผดักบัปลาหมกึ	 
ก่อนใส่เส้นเพนเน่เป็นเส้นที่มีรู	 
ตรงกลางทำใหซ้อสถกูดดูซบัรสชาต	ิ 
ได้ดี	
สว่นผสม (สำหรบั 1 ที)่

  เตรียม  15  นาที  ปรุง  10  นาที   

เ ส้ น เพน เน่ ต้ มสุ ก  1
1-2  ถ้ ว ย  |  

ปลาหมึ กหั่ น เป็ นชิ้ น  
1-4  ชิ้ น  |  

หอมหัวใหญ่หั่นตามยาว 1-4 ถ้วย |  
พริกจินดาแดงหั่นแฉลบ 2 ถ้วย |  

ใบโหระพา  1-3 ถ้วย  |  น้ำพริกเผา	 
2 ช้อนโต๊ะ  |  น้ำปลา 2 ช้อนชา  |  
น้ำมันพืช 2 ช้อนโต๊ะ	
วธิทีำ

1. ตั้งกะทะผัดหอมหัวใหญ่กับ	 
นำ้มนัจนสกุใส	 ใสป่ลาหมกึลงผดั	 
ใส่เส้นเพนเน่	
2. ปรงุรสดว้ยนำ้พรกิเผา	 นำ้ปลา  
ตามดว้ยพรกิจนิดาและใบโหระพา	 
ผัดจนส่วนผสมสุกดี	 พร้อมเสิร์ฟ	

พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
1,034.11 กิโลแคลอรี
โปรตีน 35.95 กรัม
ไขมัน 33.84 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 143.21 กรัม
ไฟเบอร์ 10.39 กรัม

พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
1,222.59 กิโลแคลอรี
โปรตีน 52.79 กรัม
ไขมัน 50.46 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 115.70 กรัม
ไฟเบอร์ 0.30 กรัม

วธิทีำ

1.  โขลกตะไคร้และข่ารวมกัน	 
พอแหลก	 ใสก่ระเทยีมลงไปโขลก	 
จนละเอียดเข้ากันดี	
2. ผัดไก่กับน้ำมัน	 พอไก่เริ่มสุก	 
ใสส่ว่นผสมทีโ่ขลกลงไปผดั	 คอย	 
คนอยู่เรื่อย  ๆ  เพื่อไม่ให้ตะไคร้	 
ติดกระทะ	
3. ปรงุรสดว้ยนำ้ปลา	 คนใหเ้ขา้กนั	 
พอไก่สุกใส่ใบมะกรูด	 ตักขึ้น	 
ใส่จาน	 เสิร์ฟกับข้าวสวยและ	 
ผักสลัดหรือกะหล่ำปลีซอย	 	



ราดหนา้  
ปลาหมกึ  
หมีก่รอบ 
	 ไมต่อ้งตอ่แถวรอซือ้ราดหนา้	 
อีกต่อไป	 เพราะคุณเองก็ทำได้	 
แถมอรอ่ยดว้ย	 สตูรนีท้ำจากเสน้	 
หมีข่าวทอด	 กนิคูก่บันำ้ราดหนา้	 
ใส่ปลาหมึกสดและยอดคะน้า	 
อ่อน  ๆ  ปรุงรสด้วยเต้าเจี้ยวให้	 
รสเค็ม	 กลิ่นหอมชวนกิน	
สว่นผสม (สำหรบั 1 ที)่

  เตรียม  15  นาที  ปรุง  10  นาที   

เส้นหมี่ขาวอบแห้ง  50  กรัม  |  
ปลาหมึกหั่นแว่น 1-4  ถ้วย  | ยอด-	 
คะน้าหั่นท่อน  1 ถ้วย  |  แครอต	 
หั่นแว่น 5 - 6 ชิ้น  | เห็ดหอมแห้ง	 
แช่น้ำจนนิ่มหั่นขวาง 1 - 2 ดอก |  
กระเทียมกลีบใหญ่ปอกเปลือก	 
สับละเอียด 3 กลีบ  | เต้าเจี้ยว 1  

ช้อนโต๊ะ  |  ซอสหอยนางรม  1  

ช้อนโต๊ะ  |  ซีอิ๊วขาว  2 ช้อนชา  |  
น้ำตาลทราย 1 ช้อนชา  | น้ำมัน-	 
รำข้าว  2  ช้อนโต๊ะ  |  แป้งมัน-	 

ปลาซาบะผดัขงิ 
	 เนื้อปลาซาบะผัดขิงสูตรนี้	 
แอ๊วแอ๊วทอดปลาพอเซตตัวก่อน	 
เวลาผดัเนือ้ปลาจะไดไ้มแ่ตก	 แลว้	 
ใส่กระเทียมและขิงลงไปผัดจน
หอมฉยุทีช่ว่ยดบักลิน่คาวปลาไดด้ี	
สว่นผสม (สำหรบั 1 ที)่

  เตรียม  15  นาที  ปรุง  10  นาที   

ปลาซาบะแล่เอาแต่เนื้อหั่นเป็น	 
ท่อน  1  ตัว  |  ขิงแก่หั่นเป็นเส้น  
1-2 ถว้ย | เหด็หอมแหง้แชน่ำ้จนนิม่	 
หั่นขวาง  1 -  2 ดอก  |  กระเทียม	 
กลีบใหญ่ปอกเปลือกสับละเอียด  
3 กลีบ | พริกจินดาแดงหั่นแฉลบ  
2 เม็ด  | ขึ้นฉ่ายหั่นท่อน 1-4 ถ้วย  |  
เตา้เจีย้ว 2 ชอ้นโตะ๊ | นำ้ตาลทราย	 
2 ช้อนชา | น้ำมันรำข้าว 1-4 ถ้วย |  

ข้าวสวย 1 ถ้วย	
วธิทีำ

1. ตัง้กระทะใสน่ำ้มนั	 พอกระทะ	 
ร้อนใส่ปลาซาบะลงไป	 พอปลา	 
ใกล้สุกใส่กระเทียม	 พริกจินดา	 
ผัดจนมีกลิ่นหอม	
2. ใส่เห็ดหอม	 ขิงซอย	 ปรุงรส	 
ด้วยเต้าเจี้ยวและน้ำตาลทราย	 
ผัดจนเข้ากันดี 	 โรยหน้าด้วย	 
ขึ้นฉ่าย	 เสิร์ฟกับข้าวสวย	

พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
970.83 กิโลแคลอรี
โปรตีน 48.10 กรัม
ไขมัน 54.86 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 66.63 กรัม
ไฟเบอร์ 3.92 กรัม

พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
613.42 กิโลแคลอรี
โปรตีน 15.84 กรัม
ไขมัน 23.31 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 85.28 กรัม
ไฟเบอร์ 7.01 กรัม

สำปะหลัง 3 ช้อนโต๊ะ  | น้ำเปล่า	 
สำหรับละลายแป้ ง  1-3  ถ้ วย  |  
นำ้เปลา่ 2 ถว้ย | นำ้มนัพชืสำหรบั	 
ทอดเส้นหมี่	
วธิทีำ

1. ทอดเส้นหมี่อบแห้งในน้ำมัน	 
รอ้นจนกรอบฟ	ู ตกัพกัไว้	
2.  ผัดกระเทียมกับน้ำมัน	 ใส่	 
ปลาหมึก	 เห็ดหอม	 แครอต	 
และเครือ่งปรงุรสทัง้หมดลงไปผดั 
3. ใส่น้ำ	 รอจนเดือด	 ใส่ยอด	 
คะน้า	 	
4. ละลายแป้งมันกับน้ำเทลงไป	 
ใช้ตะหลิวคนเร็ว  ๆ  จนส่วนผสม	 
เหนียวขึ้น	 ปิดไฟ	
5. ตักน้ำราดหน้าใส่กล่องแยก	 
กบัเสน้หมีท่อด	 เวลากนิจงึนำมา  
ผสมกัน	



หมยูา่งเนย
กระเทยีม 
	 ไม่ว่าพนักงานออฟฟิศหรือ	 
เดก็นกัเรยีนเหน็เมนนูีเ้ปน็ตอ้งกรีด๊	 
เพราะว่าหน้าตาดีชวนกินสุด  ๆ	 
จานนี้ทำจากเนื้อหมูสันนอกแล	่ 
บางหมักซอสย่างกับเนยหอม  ๆ  
เสิร์ฟพร้อมกับผักเคียงสีสันสวย-	 
งามทั้งถั่วงอกลวกคลุกน้ำมันงา	 

แครอตขูดเส้น	 และกวางตุ้งลวก	
สว่นผสม (สำหรบั 1 ที)่

  เตรียม  15  นาที  ปรุง  10  นาที   

หมูสันนอกหั่นชิ้นบาง 250 กรัม |  
กระเทียมกลีบใหญ่ปอกเปลือก	 
สับละเอียด  4 กลีบ  |  ซอสหอย	 
นางรม  1 ช้อนโต๊ะ  |  ซีอิ๊วขาว  1-2  
ชอ้นโตะ๊ | นำ้ตาลทราย 1-2 ชอ้นชา |  
เนยจืด  1-4 ถ้วย  |  ถั่วงอกลวก  1-4  
ถ้วย | กวางตุง้หัน่ทอ่นลวก 1 ตน้ |  
แครอตขูด เส้ นลวก  1-4  ถ้ วย  |  
งาขาวคั่ว  1-2 ช้อนชา  |  น้ำมันงา	 

เลก็นอ้ยสำหรบัคลกุผกั | ขา้วสวย	 
1 ถ้วย	
วธิทีำ

1. หมักหมูกับกระเทียม	 ซอส	 
หอยนางรม	 ซีอิ๊ วขาว 	 และ	 
น้ำตาลทราย	 คลุกให้ เข้ากัน	 
พักไว้ 5 นาที	
2.  ตั้ งกระทะใส่ เนยจืดลงไป	 
จากนัน้ใช้ตะเกียบคีบหมูลงย่าง	 
จนสกุทัง้สองดา้น	 ตกัพกัใสช่ามไว ้
3. นำถัว่งอกลวกมาคลกุกบังาขาว	 
และน้ำมันงา	 พักไว้	

4. ตักข้าวใส่กล่อง	 วางหมูย่าง	 
ทบัลงไป	 เคยีงดว้ยแครอตขดูเสน้	 
ลวก	 ถั่วงอกคลุกน้ำมันงา	 และ	 
กวางตุ้งลวก  

พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
1,133.17 กิโลแคลอรี
โปรตีน 89.89 กรัม
ไขมัน 63.52 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 51.19 กรัม
ไฟเบอร์ 3.48 กรัม



ขนมปงันมสด


สตูรคณุบุง๊ บลอ็กแกง๊ 

สูตร : กัณฐมณี
 เชาวนธำรง
 เรื่อง : จุฑาภรณ์
 เทพแพง


ภาพ : อัศวิน
 นรินท์ชัยรังษี
 สไตล์ : พิมฝัน
 ใจสงเคราะห์

พลังงานต่อหนึ่งชิ้น 2.881.69 กิโลแคลอรี
โปรตีน 45.90 กรัม  ไขมัน 210.46 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 209.19 กรัม  ไฟเบอร ์ 7.46 กรัม

BAKERY 
LOVER



	 คุณบุ๊งเล่าให้ H&C ฟังว่า	 
กอ่นหนา้ทีจ่ะกลายมาเปน็บลอ็ก-	 
เกอร์เขียนสูตรขนมลงเว็บพันทิป	 
และบล็อกแก๊งนั้น	 เธอเริ่มต้น	 
จากการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ	 
การเลี้ยงลูกชายคนโตที่ห้อง	 
ชานเรือนในเว็บพันทิปมาก่อน	 
หลังจากนั้นอีก 3 ปี	 พอลูกชาย	 
คนเล็ กคลอด 	 ซึ่ ง เลี้ ย ง ง่ าย	 
กินนอนเป็นเวลาทำให้มีเวลา	 
ว่างเยอะ	 จึงเริ่มเข้าอินเทอร์เน็ต	 
ดูสูตรทำขนมไปเรื่อย  “บุ๊งแค่	 
คิดว่าจะหาอะไรทำให้ลูกกิน	 

หากใครทีช่อบเขา้ไปหาสตูรขนมอรอ่ย ๆ ทีท่ำไดจ้รงิ  

ในหอ้งกน้ครวัแหง่เวบ็พนัทปิ เชือ่เลยวา่ชือ่ของคณุบุง๊  

พนัทปิ และคณุบุง๊ บลอ็กแกง๊ หรอืชือ่จรงิ  ๆคณุบุง๊ -  

กณัฐมณ ี เชาวนธำรง จะตอ้งตดิอยู่ในโผเจา้ของสตูร  

ขนมทีค่นตามเยอะเปน็อนัดบัตน้ ๆ แตเ่หน็เธอทำขนมเกง่  

คนตามเยอะขนาดนี ้ เชือ่หรอืไมว่า่ เธอไมเ่คยไปเรยีน  

ทำขนมทีส่ถาบนัไหนมากอ่นเลย 

เลยลองหาสูตรในเน็ตแล้วลอง	 
หัดทำดู	 อีกเหตุผลคือ	 บุ๊งเป็น	 
คนชอบกินขนมและกินเยอะ	 
ถา้ไปซือ้กนิบอ่ย ๆ กจ็ะสิน้เปลอืง	 
มาก	 เยอะชนิดที่ว่ากินโดนัท 1  

โหลคนเดียวหรือกินขนมปัง	 
ทั้งโลฟคนเดียวได้	 แม้เราจะ	 
ไม่มีพื้นฐานการทำขนมมาก่อน	 
ทำเป็นอย่างมากก็บลู เบอร์รี่	 
ชีสเค้กง่าย  ๆ	 แต่บุ๊งเป็นคนที่	 
ถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วต้องทำให้	 
สำเร็จให้ได้	 แรก  ๆ  เลยทำทิ้ง	 
ทำขว้างไปเยอะมาก	 เคยคิดนะ	 

ว่า	 ทำไมคนอื่นเขาทำได้	 แต่	 
เราทำไม่ได้	 ทั้งที่สูตรเหมือนกัน	 
แล้วเราก็ค้นพบว่า 	 มันอยู่ที่	 
ทักษะและความเชี่ยวชาญใน	 
การทำ	 พอทำไปนาน  ๆ  จะเริ่ม	 
รู้ ว่ ามั นต้ อ งทำแบบนี้ 	 ต้ อ ง	 
นวดให้ได้แบบนี้นะ	 อุณหภูมิ	 
ประมาณนี้	 ถ้าฝึกไปเรื่อย  ๆ  ก็	 
จะไม่ทำเสีย”	
	 ก า รฟั ง ค อม เ มนต์ ข อ ง	 
คนชิมก็เป็นเทคนิคของการหัด	 
ทำขนมให้อร่อยขึ้นด้วยตัวเอง	 
“บุ๊ งจะทำขนมตอนกลางคืน	 
แต่ละคืนจะฝึกทำขนม 3 อย่าง	 
เพราะไหน ๆ กต็อ้งลา้งแลว้	 เลย	 
ทำทเีดยีวเลย	 ทำเสรจ็กจ็ะกนิกนั	 
ในครอบครัว	 แจกญาติพี่น้อง	 
บ้ า ง 	 พอคนชอบก็ จ ะปลื้ ม	 
อย่างคุณพ่อบุ๊งเขาจะบอกเลย	 
ว่า	 ขนมนี้อร่อยหรือไม่อร่อย	 
เนือ้เคก้แขง็ไป	 คอมเมนตไ์ปเลย	 
ตรง  ๆ	 ทำให้เรานำมาปรับปรุง	 
การทำขนมใหด้ขีึน้”	 ซึง่หลงัจาก	 
หัดทำขนมไปเรื่อย  ๆ	 บางสูตร	 
ที่คุณบุ๊งเอามาจากห้องก้นครัว	 
แล้วดี	 หรือนำมาปรับสูตรแล้ว	 
ดีขึ้น	 เธอก็จะเขียนรีวิวตอบ	 
กลับไป	 “ตอนนั้นใช้กล้องมือถือ	 
ถา่ยเองทำเอง รปูจะมดื  ๆ เหลอืง  ๆ 

(หัวเราะ)	 ใครที่ดูบล็อกของบุ๊ง	 
บ่อย  ๆ  จะรู้ว่า	 แรก  ๆ  บุ๊งจะทำ	 
ตามสูตรเป๊ะเลย	 แต่พอเรา	 
ทำขนมมานานเข้าก็ เริ่มจะมี	 
ความเชี่ยวชาญ	 ดูแค่อัตราส่วน	 
ก็จะรู้เลยว่า	 อันนี้เค็มไป	 อันนี้	 
หวานไป	 พอเริ่มมีคนเอาสูตร	 
เราไปทำขนมแล้วอร่อย	 ทำได้	 
จริง	 เลยทำให้เราเป็นที่รู้จักกัน	 
ในนามคุณบุ๊ง 	 พันทิป	 และ	 
คุณบุ๊ง	 บล็อกแก๊ง”	   
	 ปัจจุบันคุณบุ๊ง	 บล็อกแก๊ง	 
ก็ยังเขียนบล็อกอยู่อย่างต่อเนื่อง	 
ซึ่งในบล็อก  www.close-to-	 
heaven.bloggang.com จะเนน้	 
ลงรูปและสูตรขนมและอาหาร	 
รี วิ ว ร้ าน 	 รวมถึ ง ไลฟ์ ส ไตล์	 
ท่อง เที่ ยว 	 โ รง เรี ยนของลูก	 
อี กทั้ ง ยั ง มี เ ฟซบุ๊ ก ข ายขนม	 
แบบไม่มีหน้าร้านชื่อ Close to  
Heaven Homemade Bakery  
รวมถึงหน้าที่ใหม่คือเจ้าของร้าน	 
กาแฟ Room 10 Kaffe	 คาเฟ่	 
นอ้งใหมซ่ึง่เปดิมาไดเ้พยีงไมน่าน	 
นี้ด้วย	 ส่วนสูตรขนมที่คุณบุ๊ง	 
นำมาสาธตินัน้เปน็ขนมปงันมสด	 
ที่รสชาติอร่อยมาก	 รับรองว่า	 
ใครได้ชิมต้องติดใจกันอย่าง	 
แน่นอน	 	 	 	 	



ขนมปงันมสด

	 ขนมปังนมสด	 หรือ White	 
So f t  B read  สูตรคุณบุ๊ งนั้ น	 
ดัดแปลงมาจากสูตรของฝรั่ง	 ใช้	 
ส่วนผสมไม่มาก	 เนื้อขนมปัง	 
มีความนุ่ม	 หอมกลิ่นนมเนย	 
แนะนำให้กินคู่กับแยมผลไม้	 
และ เนย 	 หรื อนำไปทำ เป็น	 
ขนมปังปิ้ งราดนมข้นหวานก็	 
อร่อยได้หลายแบบ	 	  
สว่นผสม (สำหรบั 8 กอ้นเลก็)


 เตรียม
 10
 นาที
 ปรุง
 40
 นาที
 



 (ไม่รวมระยะเวลาพักแป้ง)


แป้งขนมปัง	 770	 กรัม	
เกลือ		 2	 ช้อนโต๊ะ	
น้ำตาลทราย	 120	 กรัม	
ยีสต์ผงสำเร็จรูป	 3	 ช้อนโต๊ะ	
นมสดอุ่น	 480	 กรัม	

เนยจืด 

 (อุณหภูมิห้อง)	 150	 กรัม	
ไข่แดง  1  ฟองผสมน้ำเปล่า  1  

 ช้อนโต๊ะ 	 สำหรับทาหน้า	 
	 ขนมปัง	
วธิทีำ

1. เตรียมเตาอบไฟบน  -  ล่างที่	 
อุณหภูม ิ 180 องศาเซลเซียส	
2. นำแป้งขนมปังผสมกับเกลือ	 
ในโถตีอเนกประสงค์ 	 คนให้	 
เข้ากัน	 ตามด้วยน้ำตาลทราย	 
ยีสต์ 	 และนมสดอุ่น	 ใช้หัวตี	 
แบบตะขอตีด้วยความเร็วกลาง	 
ให้ส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อน	
3. ใสเ่นยจดืลงไป	 ตตีอ่ประมาณ	 
15 นาที	 	
4. พอได้แป้งโดเนื้อนิ่มเนียนจึง	 
นำไปใส่ในอ่างที่ทาเนยไว้	 คลุม	 

ด้วยผ้ า 	 พักไว้ประมาณ  1  -	 
1  ชั่วโมง  30 นาทีจนแป้งโดฟู	 
เป็นสองเท่า	
5.  ตัดแบ่งแป้งโดเป็น  4  ส่วน	 
(สำหรับโลฟใหญ่)	 หรือ 8 ส่วน	 
(สำหรบัโลฟเลก็)	 โดยใหม้นีำ้หนกั	 
เท่า ๆ กัน	 	
6. จากนั้นนำแป้งโดมาขึ้นเป็นรูป	 
รักบี้หรือรูปทรงตามต้องการ	 
นำไปวางบนถาดอบที่รองด้วย	 
กระดาษไข	 โดยเว้นระยะให้	 
ห่างกัน	 คลุมด้วยผ้า 	 พักไว้	 
ประมาณ 45 นาที  -  1 ชั่วโมงจน	 
แป้งฟูเป็นเท่าตัว	
7. ก่อนอบให้ทาไข่แดงผสมน้ำ	 
ด้านบนขนมปังให้ทั่ว	 ใช้มีดกรีด	 
ขนมปังให้เป็นรอยสวยงาม	 นำ	 
เข้าอบประมาณ  16  -  18 นาที	 

จนสุกเหลือง	 จากนั้นนำออกมา	 
พั กบนตะแกร งทั นที 	 ทิ้ ง ไ ว้	 
ให้เย็นจึงค่อยสไลซ์เป็นชิ้น ๆ	 	 	

หลังจากพักแป้งรอบแรกจน	 
ขึ้นฟูเป็นสองเท่าแล้ว	 ไม่ต้อง	 
ต่อยแป้งโดเพื่อไล่ลม	 ให้นำ	 
ออกมาตัดแบ่งเป็นส่วนได้เลย	 
เพื่อทำให้หน้าขนมปังเรียบ	 
เนียนสวย	
หากใช้เตาอบขนาดเล็กให้	 
เปิดไฟล่างอย่างเดียวก่อน	 
หลังจากอบไปสักระยะจึงค่อย	 
เปิ ด ไฟบน เพื่ อป้ อ งกั นผิ ว	 
ขนมปังด้านบนไหม้	

TIPS



Room 
10 Kaffe 
Review

คาเฟ่เล็ก  ๆ  แห่งนี้เกิดจากการจับมือกับเพื่อนสนิทของคุณบุ๊ง	 
เปิดเป็นร้านกาแฟและขนม	 ซึ่งแม้เธอจะทำขนมมานานแต่ก็	 
ยังไม่มีหน้าร้านสำหรับวางขาย	 ที่นี่จึงเป็นร้านแรกที่แฟนคลับ	 
คนรักขนมของคุณบุ๊งจะได้มาอุดหนุนขนมกันได้อย่างสะดวก	 	
	 ขนมแนะนำของร้านที่ขายดีมีทุกวันคือ  เค้กส้ม  เค้ก  

ช็อกโกแลต เค้กสตรอว์เบอร์รี่	 และ  เค้กอัลมอนด ์พราลีนคาราเมลคอฟฟี่  แนะนำให้	 
สั่งมากินคู่กับกาแฟคาราเมลมัคคีอาโตเย็นสักแก้ว	 หรือจะเป็นเครื่องดื่มใหม่ล่าสุดที่กินแล้วฟิน	 
ไปเลยอย่าง  ช็อกโกคาราเมลฟูจิ  (ช็อกโกแลตปั่นโรยด้วยขนมปังนมสดราดซอสคาราเมล)	 
หากใครไม่ดื่มกาแฟจะสั่งสมู้ตทีหรืออิตาเลียนโซดาก็ดีงามไม่แพ้กัน	 นอกจากนี้ยังมีกองทัพ	 
มาการอง  หลากสีให้เราเลือกซื้อได้ในราคาชิ้นละ 35 บาท	 และขนมปังนมสดสูตรที่คุณบุ๊ง	 
ให้ไว้ในคอลัมน์เบเกอรี่เลิฟเวอร์	 เธอก็ทำมาวางขายที่ร้านทุกวันด้วย	 และเห็นร้านเปิดบริการ	 
เช้าตรู่แบบนี้	 ใครอยากฝากท้องมื้อเช้าก็มาที่ร้านได้เลย	 เขามี  ชุดอาหารเช้า  ง่าย  ๆ  อย่าง	 
ไส้กรอก	 ไข่คน	 ผักสลัดไว้เสิร์ฟด้วยนะ  

 Room 10 Kaffe  ซอยวัดราชา-  
ธิวาส  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ  เปิดบริการทุกวันจันทร ์ -  
วันเสาร์  เวลา 6.00 น. - 18.00 น.  
(ปดิวนัอาทติย)์  โทร. 08-1924-9566 



COOKBOOK
review

เรื่อง : mambo  ภาพ : Amarin Cuisine

	 จุดเริ่มต้นของคุกบุ๊กเล่มนี้ 
เกิดจากความชื่นชอบและสนใจ 
ในวัฒนธรรมอาหารของหลาก- 
หลายประเทศ	 ไม่เฉพาะอาหาร 
กระแสหลักอย่างไทย	 จีน	 ญ่ีปุ่น 
เกาหลี	 หากแต่อาหารฮาลาล 
เป็นอีกชุดความรู้ที่ผู้เขียนเพียร 
พยายามศึกษา	 ค้นหาข้อมูลใน 
เชิงลึก	 จนเข้าใจวัฒธรรมของ 
อาหารชนิดนี้	 และพบว่าอาหาร 
ฮาลาลนั้นผ่านการคิดมาเป็น 
อย่างดี	 ทั้งยังถูกหลักโภชนาการ 

อาหารฮาลาล
ไม่บ่อยนักที่จะได้เห็นคุกบุ๊กที่รวบรวม 

สูตรอาหารฮาลาลและวัฒนธรรมการกิน 

ของชาวมุสลิม  รวมถึงข้อปฏิบัติต่าง ๆ มาไว้ด้วยกัน 

ทำให้ความเข้าใจในเมนูอาหารเฉพาะกลุ่มนี้ 

ไม่เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง  เราทราบกันเพียงว่า 

อาหารฮาลาลเป็นอาหารที่ใส่เครื่องเทศ 

จำนวนมากและปราศจากเนื้อหมู  แท้จริงแล้ว 

อาหารฮาลาลมีความน่าสนใจมากกว่านั้น 

เพราะมีทั้งข้อปฏิบัติ  ข้อห้าม  และขั้นตอนต่าง ๆ 

มากมายที่เป็นไปตามหลักศาสนา 

รวมถึงประวัติความเป็นมาของแต่ละเมนู

และสุขอนามัย	 เหนือส่ิงอ่ืนใดคือ 
การฝึกจิตใจ	 จึงอยากจะแบ่งปัน 
ชุดความรู้ดังกล่าว	 พร้อม  40 
สูตรอาหารฮาลาลยอดนิยม	 ให้ 
คุณได้ทำกินเองท่ีบ้าน	 และคร้ังน้ี 
เรามี 2 เมนูยอดนิยมมาให้ลอง 
ปรุงกันด้วย

เรื่อง : นันทนา  ปรมานุศิษฏ์
สำนักพิมพ์ Amarin Cuisine

ราคา 279 บาท



แกงมัสม่ัน
ส่วนผสม (สำหรับ 4 ท่ี)

เนื้อวัวหั่นเต๋า
	 ขนาด 2 นิ้ว	 700	 กรัม
หัวกะทิ	 2	 ถ้วย
หางกะทิ	 2	 ถ้วย
ถั่วลิสงคั่ว	 1-2	 ถ้วย
มันเทศหรือมันฝรั่ง
	 หั่นชิ้นพอคำ	 2	 หัว
น้ำตาลปี๊บ	 3 - 4	 ช้อนโต๊ะ

น้ำปลา	 3 - 4	 ช้อนโต๊ะ
น้ำมะขามเปียก	 3	 ช้อนโต๊ะ
ใบกระวาน	 4	 ใบ
ลูกกระวานคั่ว	 10	 ลูก
อบเชยคั่ว	 1	 ชิ้น
น้ำเปล่า	 1 - 2	 ถ้วย
ข้าวสวยสำหรับเสิร์ฟคู่กัน
ส่วนผสมพริกแกงมัสม่ัน

พริกแห้งกรีดเมล็ดออก
	 แช่น้ำ	 10	 เม็ด

หอมเล็ก
	 หั่นหยาบ	 7	 หัว
กระเทียม
	 หั่นหยาบ	 12	 กลีบ
รากผักชีซอย	 1	 ช้อนโต๊ะ
ตะไคร้ซอย	 2	 ต้น
ข่าซอย	 5	 แว่น
ผิวมะกรูด	 1-2	 ช้อนชา
ลูกผักชี	 1	 ช้อนโต๊ะ
ยี่หร่า	 1	 ช้อนโต๊ะ

เมล็ดกระวาน	 1-2	 ช้อนชา
กานพลู	 5	 ดอก
ลูกจันทน์เทศ	 1-2	 ช้อนชา
พริกไทยเม็ด	 1	 ช้อนชา
กะปิ	 	 1-2	 ช้อนชา
เกลือสมุทร	 1-2	 ช้อนชา
วิธีทำ

1.  ทำพริกแกงมัสมั่ น โดยคั่ ว 
เครื่องเทศทีละอย่างให้หอมด้วย 
ไฟอ่ อนแล้ ว โขลกรวมกันให้  
ละเอียด	 ตักขึ้น	 พักไว้	 จากนั้น 
โ ข ล ก พ ริ ก แ ห้ ง 	 ห อ ม เ ล็ ก 
กระเทียม	 รากผักชี	 ตะไคร้	 ข่า 
ผิวมะกรูด 	 กะปิ 	 และเกลือ 
รวมกัน	 เมื่อละเอียดดีแล้วจึง 
ใส่ เครื่องเทศที่พักไว้ลงโขลก 
ให้เข้ากัน
2.  ใส่หั วกะทิ  1  ถ้วยในหม้อ 
นำขึ้ นตั้ ง ไฟกลาง 	 ตามด้วย 
เครื่องแกง	 ผัดจนหอมและกะทิ
แตกมัน	 ใส่เนื้อวัวลงไปผัดพอ 
สุก	 เติมหัวกะทิที่เหลือและหาง 
กะทิลงไป	 เคี่ยวต่อด้วยไฟอ่อน 
(ถ้าน้ำน้อยไปใส่เพิ่มได้) จนเนื้อ 
วัวเริ่มเปื่อย
3. ใส่มัน	 ถั่วลิสง	 ใบกระวาน 
ลูกกระวาน	 และอบเชยลงไป 
ปรุงรสด้วยน้ำปลา	 น้ำมะขาม- 
เปียก	 และน้ำตาลปี๊บ	 ชิมให้มี 
รสเค็ม	 หวาน	 เผ็ด	 และเปรี้ยว 
เคี่ยวต่อจนส่วนผสมซึมเข้าเนื้อดี 
ปิดไฟ	 ตักใส่ชาม	 เสิร์ฟพร้อม 
ข้าวสวยร้อน ๆ

พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 
800.63 กิโลแคลอรี
โปรตีน 44.78 กรัม 
ไขมัน 50.94 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 44.01 กรัม 
ไฟเบอร ์ 4.86 กรัม



พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 
1,572.41 กิโลแคลอรี
โปรตีน 46.47 กรัม 
ไขมัน 107.91 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 108.00 กรัม 
ไฟเบอร ์ 3.19 กรัม

ก๋วยเต๋ียว
แกงเน้ือ
ส่วนผสม (สำหรับ 4 - 5 ท่ี)

เนื้อวัวสามชั้นหรือ
เนื้อน่องลาย	 700	 กรัม

น้ำเปล่า	 11-2	 ลิตร
เกลือสมุทร	 1	 ช้อนชา
หัวกะทิ	 3	 ถ้วย
หางกะทิ	 2	 ถ้วย	
น้ำปลา	 5 - 6	 ช้อนโต๊ะ
น้ำตาลปี๊บ	 2 - 3	 ช้อนโต๊ะ
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก	 500	 กรัม
ถั่วงอก	 300	 กรัม
หัวไช้โป๊วหวานซอย	 1-2	 ถ้วย
เต้าหู้เหลืองนึ่ง
	 หั่นชิ้นเล็ก	 1	 ก้อน
ไข่ต้มผ่าซีก	 2 - 4	 ฟอง
ถั่วลิสงคั่วป่น	 1-2	 ถ้วย
หอมเจียว	 1-2	 ถ้วย
น้ำมันหอมเจียว	 1-4	 ถ้วย
ต้นหอมและผักชีซอย
	 สำหรับโรยหน้า
ส่วนผสมเคร่ืองแกง

พริกแกงกะหรี่	 2 - 3	 ช้อนโต๊ะ
พริกแกงเผ็ด	 1	 ช้อนโต๊ะ
ใบกระวาน	 5	 ใบ
ลูกกระวาน	 8	 ลูก
กานพลู	 3	 ดอก
โป๊ยกั้ก	 4	 ดอก
น้ำมันพืช	 2	 ช้อนโต๊ะ
วิธีทำ

1. หั่นเนื้อเป็นชิ้นใหญ่ใส่ลงใน
หม้อ	 ตามด้วยเกลือ	 จากนั้น 
เทน้ำลงไปให้ท่วมชิ้นเนื้อ	 นำไป 
ตั้งไฟอ่อน	 เคี่ยวจนเนื้อเกือบ 
เปื่อย	 แล้วตักขึ้นพักไว้	 หั่นเป็น 
ชิ้นพอคำเตรียมไว้	 ส่วนน้ำต้ม- 
เนื้อให้เก็บไว้ใช้สำหรับทำน้ำซุป
2. ตั้งกระทะด้วยไฟกลาง	 ใส่
น้ำมันพืชลงไป	 รอให้ร้อน	 ใส่ 
ใบกระวาน	 ลูกกระวาน	 กานพลู 

และโป๊ยกั้กลงผัดจนหอม	 ตาม 
ด้วยพริกแกงกะหรี่และพริกแกง 
เผ็ด	 แล้วใส่หัวกะทิลงไป 1 ถ้วย 
ผัดให้เข้ากันดี	 ยกลงจากเตา
3 . ใส่ กะทิที่ เ หลื อลงในหม้อ
ใบใหญ่	 ตามด้วยน้ำต้มเนื้อใน 
ข้อ 1	 แล้วยกขึ้นตั้งไฟกลาง	 ใส่ 
เครื่องแกงที่ผัดไว้ในข้อ 2 ลงคน 
ให้ละลาย	 ต้มจนเดือด	 ปรุงรส 
ด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บ
4. ใส่เนื้อลงในหม้อใบเล็ก	 แล้ว

ใส่น้ำแกงในข้อ 3 ลงไป 2 ถ้วย 
ยกข้ึนต้ังไฟกลางให้เดือด	 ปิดไฟ 
พักไว้ให้น้ำแกงซึมเข้าเนื้อ
5. จัดเสิร์ฟโดยลวกเส้นก๋วยเตี๋ยว
และถั่วงอกใส่ชาม	 เคล้าด้วย 
น้ำมันหอมเจียว	 จากนั้นใส่เนื้อ 
วัว	 หัวไช้โป๊วหวาน	 เต้าหู้เหลือง 
ถั่วลิสง	 หอมเจียว	 และไข่ต้ม 
ผ่าซีก	 แล้วตักน้ำแกงร้อน  ๆ  ใส่ 
ลงไป	 โรยหน้าด้วยผักชีและ 
ต้นหอมซอย 





จึงควรรู้วิธีป้องกัน  ถ้าเรารู้วิธี 
ก า ร รั กษา โ รคที่ ถู กต้ อ งก็ จ ะ 
สามารถรักษาทั้ งตนเองและ 
ช่วยคนอื่นได้
  ดิฉันไม่เพียงแต่รักษาด้วย 
การนวดแบบราชสำนักเท่านั้น 
ยั งมี อาจารย์อี กสองท่ านคือ 
อาจารย์นิรันดร์  พงษ์สร้อยเพชร 
และอาจารย์ประกิต  สุมนกาญจน์ 
ที่ท่านยังวินิจฉัยว่าอาการของ 
ดิฉันในทางการแพทย์แผนไทย 
เรียกว่า   “โรคลมปะกัง”  หรือ 
“ลมตะกัง”  เป็นอาการปวดศีรษะ 
ที่มีอาการปวดตามแนวเส้นของ 
กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณคอ 
บ่า  ไหล่  มีอาการปวดและตึง 
ร่วมด้วย  ซึ่งอาจเป็นเพียงข้างใด 
ข้ างหนึ่ งหรือทั้ งสองข้างก็ ได้  
พอนานวันเข้าก็มีอาการตึงและ 
ปวดร้ าวขึ้ นบริ เวณคอ  ฐาน 
กะโหลกศีรษะ  ท้ายทอย  ปวด 
กระบอกตา  ขมับ  หรือในบางคน 
อาจมีอาการปวดกระตุกที่ขมับ
  ทางการแพทย์แผนไทยจะ 
มีวิธีการรักษาหลายโรคดังกล่าว 
ขึ้นอยู่กับอาการที่ตรวจพบ  และ 
จะใช้การนวดหรือประคบเพื่อ 
คลายเส้นต่าง  ๆ  ให้เลือดลมเดิน 
ปกติ  เนื่องจากอาการของโรค 

อาจารย์วันทนี  ธัญญา  เจตนธรรมจักร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย

สามจาน  
“ตา้นไมเกรน” 

“ปวดหัว” อาการยอดฮิตของคนยุคปัจจุบัน  ถ้าปวดบ้างเป็นคร้ังคราวก็คงไม่เป็นไร 

แต่ถ้าอาการดังกล่าวเลื่อนบรรดาศักดิ์ไปเป็น “ไมเกรน” เมื่อไร 

ผู้ที่ต้องเผชิญคงน้ำตาตกกับความทรมานไปตามกัน  ฉบับนี้คุณหมอทั้งสามท่าน 

จึงเตรียมทั้งความรู้และอาหารจานอร่อย  สำหรับรับมือ  ป้องกัน 

และเยียวยาไมเกรนให้ลาขาดจากชีวิตคุณไปเลย

เรียบเรียง : สิทธิโชค  ศรีโช  ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ : ธนภัทร,  วริยา  ภาพ : จิรวัฒน์  มหาทรัพย์ถาวร

ผู้ช่วยช่างภาพ : ธิติสุดา,  พสชนัน  สไตล ์ : ปรางรัตน์  ฤกษ์สง่า  ผู้ช่วยสไตลิสท ์ : ปริชญา  เชื้อพรหม

สลายไมเกรนด้วย

“ยำเทพจิตร”

  สมัยวัยรุ่ นดิฉันจำได้ ว่ า 
ต้องรับประทานยาแก้ปวดศีรษะ 
อยู่บ่อย  สัปดาห์ละ  2   -   3   ครั้ง 
แล้วนานวันเข้าอาการปวดก็  
รุ นแ ร งขึ้ น จนถึ ง ขั้ นอา เจี ยน 
ตอนแรกคิดว่าเป็นเพราะสายตา 
ไม่ปกติ  จึงไปตัดแว่นมาสวม 
แต่นั่นก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้น
  แถมความถี่ของการรับ- 
ประทานยาก็มากขึ้น  ๆ  จนต้องไป 
พบแพทย์  พอได้ยาที่คุณหมอ 
เจียดให้มารับประทาน  อาการ 
ก็ดีขึ้นใน  3   วัน  ทว่าก็กลับมา 
เป็นอีกจนต้องรับประทานยา 
หลายอย่างมากขึ้น  คุณหมอ 
วินิจฉัยว่าอาการปวดศีรษะของ 
ดิฉันคือ  “ไมเกรน”  ซ่ึงดิฉันเป็น  ๆ 
หาย  ๆ  อยู่นานหลายปี
  กระทั่งได้มีโอกาสเรียนการ 
แพทย์แผนไทยประยุกต์  ดิฉัน 
จึงได้รับการรักษาและเรียนวิชา 
ทางหัตถเวชศาสตร์จากอาจารย์ 
ณรงค์ศักดิ์  บุญรัตนหิรัญ  ท่าน 
ก็รักษาดิฉันอยู่หลายครั้ง  จน 
อาการปวดศีรษะไมเกรนที่เป็น 
หายไปนานหลายปี  แต่ท่านบอก 
ว่ามันอาจกลับมาเป็นใหม่ได้  

ลมปะกังนั้นเกิดจากการที่เลือด 
และลมเดินไม่ปกติ  สาเหตุหลัก 
คือ  มีอาการตึงของกล้ามเนื้อ 
และเส้นเอ็นนั้นตึงแข็ง   หรือ 
เกิดจากมีความร้อนมาก  ทำให้ 
เลือดและลมที่จะไหลเวียนใน 
ส่วนบนนั้นเดินไม่ปกติ  หรือเกิด 
จ ากการที่ ร่ า งกายนั้ น ได้ รั บ 
อุบัติเหตุมาหรือนอนผิดท่าอยู่  
บ่อย  ๆ  ทำให้มีอาการปวดตึงคอ 
อยู่เป็นประจำ  พอนานเข้าจะ 
ทำให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่  
ต่อเนื่องกันนั้นตึงหรือถูกดึงรั้งจน 
ส่งผลให้เกิดอาการปวดศีรษะได้
  แม้แต่การพักผ่อนไม่เพียง- 
พอ  เช่น  นอนดึกประจำ  นอน 
ไม่พอ  ทำงานหรือกิจกรรมที่  
ต้องเกร็งหรือใช้มัดกล้ามเนื้อ 
คอ  บ่า  ไหล่  ต้นแขน  และ 
สายตาอยู่เป็นประจำ  ก็ส่งผล 
ให้เกิดอาการปวดศีรษะไมเกรน 
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มอาการยอดฮิต 
ท่ีปัจจุบันเรียกติดปากว่า  “ออฟฟิศ 
ซินโดรม”
  อาการดังกล่าวน้ีเราสามารถ 
ป้องกันได้  ด้วยการหมั่นบริหาร 
กล้ามเน้ือคอ  บ่า  ไหล่  ต้นแขน 
อยู่ เป็นประจำ  ไม่ทำงานเกิน 
กำลัง  พักผ่อนเป็นเวลา  อาจใช้ 

NUTRITION  
THERAPY

น้ำอุ่นประคบหรือใช้ลูกประคบ 
ก็ได้  หรือจะใช้น้ำมันทาถูนวด 
หรือใช้การนวดเพื่อการบำบัด 
แบบแผนไทยก็ ได้ เช่นกันค่ะ 
และถ้ามีปัญหาสายตาควรไป 
ตรวจวัดสายตาเพื่อสวมแว่น 
ที่เหมาะสม  เพราะอาการปวด 
ศีรษะบางอาการเกิดจากปัญหา 
ทางสายตา
  ในทางแพทย์แผนไทยนั้น 
มักใช้การนวดและการประคบ 
เป็นหลักในการรักษา  ในบางราย 
อาจให้ยาร่วมด้วยในกรณีที่มี  
อาการปวด  นอนไม่หลับ  หรือ 
มีความเครียด  เพื่อเป็นการปรับ 
สมดุลในระบบเลือดและลมให้ 
เป็นปกติ  เช่น  การรับประทาน 
ยาหอมบางตำรับ  อาทิ  ยาหอม 
เทพจิตร  ยาหอมอินทจักร์  ใน 
ตอนเช้าและก่อนนอนจนกว่า 
อาการจะดีขึ้นหรือหาย  ซึ่งเป็น 
ยา ในบัญชี ยาหลั กแห่ งชาติ  
หรือถ้ามีอาการปวดศีรษะอันเกิด 
จากความร้อนแฝงในร่างกาย 
ม ากนั้ น อ า จ ให้ รั บป ร ะทาน 
เครื่องดื่มหรืออาหารที่มีฤทธิ์  
ไปทางสุขุม เย็นเล็กน้อยก็ ได้  
เช่นกัน  ในครั้งนี้ดิฉันจึงขอเสนอ 
เมนู ยำเทพจิตร



พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 
631.10 กิโลแคลอรี
โปรตีน 18.64 กรัม 
ไขมัน 53.65 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 21.25 กรัม 
ไฟเบอร ์ 3.90 กรัม

ยำเทพจิตร
ส่วนผสม (สำหรับ  1  ท่ี)

  เตรียม  20  นาที  ปรุง  20  นาที

บวบเหลี่ยมปอกเปลือก
  หั่นเต๋า  4  ช้อนโต๊ะ
ดอกแคขาว  10  ดอก
ผักกวางตุ้งดอกเอาแต่
  ยอดที่มีดอก  10  ยอด
ผักชีลาวหั่นท่อน  30  กรัม
บัวบก
  เด็ดเอาแต่ใบ 10  ใบ
อกไก่ต้มฉีก
  เป็นเส้นฝอย  60  กรัม
พริกชี้ฟ้าแห้ง  4  เม็ด
หอมเล็กซอย  2  หัว
กระเทียมไทย  20  กลีบ
งาขาวคั่ว  1  ช้อนชา
น้ำปลา  2  ช้อนโต๊ะ
น้ำตาลปี๊บ  1-4  ช้อนชา
น้ำมะนาว  2  ช้อนโต๊ะ
น้ำมันงา  2  ช้อนชา
น้ำมันมะกอก  3  ช้อนโต๊ะ
วิธีทำ 

1.  ลวกบวบในน้ำร้อนจนสุก  ตัก 
ขึ้นแช่ในน้ำเย็นเพื่อให้คงความ 
สดเขียวอยู่   แล้วลวกดอกแค 
และดอกผักกวางตุ้ งด้ วยวิ ธี  
เดียวกัน  พักสะเด็ดน้ำไว้
2.  คั่วพริกแห้ง  หอม  กระเทียม 
รวมกันในกระทะจนเหลือง  นำ 

ใส่ครกโขลกหยาบ  ตักใส่ชาม 
ผสม  ใส่น้ำมะนาว  น้ำปลา 
น้ำมันงา  ผสมให้เข้ากัน  ชิมรส 
ให้เผ็ดปานกลาง  เค็ม  หวาน 
และเปรี้ยว
3.  จัดผักที่เตรียมไว้ใส่จาน  วาง 
ดอกกวางตุ้งตรงกลาง  ตามด้วย 
ดอกแคและบวบ  วางใบบัวบก 
และผักชีลาวรอบ  ๆ
4.  โรยอกไก่ต้มฉีกด้านบน  เวลา 
รับประทานจึงใส่น้ำยำที่เตรียมไว ้
ราดบนผักและไก่  โรยงาขาวคั่ว 

ให้ทั่ว  เวลารับประทานให้คลุก- 
เคล้าเข้ากัน  รับประทานเป็น 
อาหารจานเดียวได้เลย  หาก 
ชอบรับประทานไข่ต้ม  สามารถ 
เพิ่มลงไปได้โดยต้มแบบยาง- 
มะตูมจะทำให้อร่อยอีกแบบหนึ่ง

สรรพคุณ
บวบ  บัวบก  ดอกแค 
เป็นพืชที่มีฤทธิ์เย็น  แก้ไข้ 
ระงับอาการปวดศีรษะ  แก้ร้อนภายใน 
เสริมฤทธิ์ช่วยให้หลับดีขึ้น  มีกากใย 
ป้องกันท้องผูก

ผักชีลาว  ช่วยขับลม 
ช่วยเสริมการไหลเวียนต่าง ๆ
บัวบก  ป้องกันการอุดตันของเลือด 
บำรุงประสาทและสมอง
น้ำมันงาและงาคั่ว  บำรุงกำลัง 
บำรุงประสาทและสมอง



โรคไมเกรนกบัอาหารสขุภาพ 
ตามศาสตรแ์พทยแ์ผนจนี 

โรคไมเกรนหรือโรคปวดหัวข้างเดียวเป็นความผิดปกติทางประสาทเรื้อรังอย่างหนึ่ง 

ลักษณะเด่นคือ  ส่วนใหญ่ปวดศีรษะข้างเดียว  แต่บางรายอาจปวดทั้งสองข้าง 

ปวดตุ้บ ๆ เป็นจังหวะ  ปวดศีรษะปานกลางถึงรุนแรง  โดยทั่วไปจะเป็นซ้ำ 

มีอาการปวดศีรษะนาน 4 - 72 ชั่วโมง  และมักมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและเวียนศีรษะ 

ร่วมด้วย  หรือมีอาการไม่สู้แสง  หรืออาการไม่สู้เสียง  ผู้ป่วยโรคไมเกรน 

ประมาณ 1 ใน 3 มีสัญญาณบอกเหต ุ (aura) คือ  การรบกวนทางภาพ 

การรับความรู้สึกหรือการสั่งการร่างกายซึ่งบ่งบอกว่าจะเกิดปวดศีรษะในไม่ช้า

แพทย์จีน  นพ.ภาสกิจ  วัณนาวิบูล 

อุปนายกและเลขาธิการสมาคม

แพทย์แผนจีนประเทศไทย

(www.samluangclinic.com)

NUTRITION  
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เรียบเรียง : สิทธิโชค  ศรีโช  ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ : ธนภัทร,  วริยา  ภาพ : จิรวัฒน์  มหาทรัพย์ถาวร

ผู้ช่วยช่างภาพ : ธิติสุดา,  พสชนัน  สไตล ์ : ปรางรัตน์  ฤกษ์สง่า  ผู้ช่วยสไตลิสท ์ : ปริชญา  เชื้อพรหม



ซานเย่า  เก๋ากี้  ตุ๋นกระดูกหมู
พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 
690.00 กิโลแคลอรี
โปรตีน 64.50 กรัม 
ไขมัน 41.00 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 2.25 กรัม 
ไฟเบอร ์ 0.00 กรัม



  การควบคุมอาการไมเกรน 
ไม่ให้กำเริบด้วยอาหารมีหลาย 
ชนิด  ยกตัวอย่างเช่น  โกโก้  
และแร่ธาตุที่พบว่านำมารักษา 
อาการไมเกรนได้ดีคือ  แมก- 
นี เ ซี ยม   ซึ่ ง พบมาก ในพวก 
เมล็ดธัญพืช
  โกโก้มีบทบาทช่วยปรับ 
เปลี่ยนการหลั่งสารสื่อประสาท 
เซโรโทนินให้เหมาะสม  ซึ่งสาร 
ตัวนี้มีสรรพคุณสำคัญในการลด 
ไมเกรน  ซึ่งมักพบว่าคนที่เป็น 
ไมเกรนมักมีระดับเซโรโทนินต่ำ 
หรือไม่เพียงพอ
  หากพิจารณาแมกนีเซียม 
อย่างลึกซึ้งแล้ว  จะพบว่าโครง- 
สร้างของคลอโรฟิลล์  สารสีเขียว 
ที่พืชใช้สังเคราะห์แสงนั้น  จะมี 
โครงสร้างโพรพิลีนที่เหมือนกับ 
โครงสร้างเฮโมโกลบินของเลือด 
มนุษย์อย่างมาก  แตกต่างกัน 
แค่ เฮโมโกลบินเป็นกลุ่มของ 
โพรพิรีนที่มีธาตุเหล็กเป็นแกน 

Migraine Free Energy Bars 
เคีย้วอรอ่ยแกป้วดหวั 

เคยได้ยินคนบ่นเวลาเครียดว่า “ไมเกรนขึ้น” ไหมคะ  เป็นอาการปวดหัวยอดฮิต 

ของชาวออฟฟิศเลยทีเดียว  อาการปวดศีรษะไมเกรน 

คือการปวดศีรษะข้างเดียว  ร่วมด้วยกับอาการคลื่นไส้อาเจียน 

ตาพร่าเห็นแสงออร่าเป็นคลื่น ๆ ก่อนที่จะปวดหัว

  สาเหตุของไมเกรนว่ากันว่า 
เกิดจากความผิดปกติของปลาย 
ประสาทที่ไปเลี้ยงหลอดเลือด 
บริเวณขมับ  การศึกษาต่อมา 
พบว่าอาจเชื่ อมโยงไปถึงยีน 
ที่ ผิ ด ป ก ติ   ร ว ม ถึ ง ปั จ จั ย ที่  
ควบคุมและมีอำนาจเหนือยีน 
ที่ เรียกว่า  Epigenetic   ได้เลย 
ที เ ดี ย ว   ส รุ ป ร ว มค ว าม ว่ า 
สุดท้ายแล้วปัจจัยท้ังหลายเหล่าน้ี 
สามารถกระตุ้นให้หลอดเลือด 
ที่ขมับขยายตัว  เกิดแรงดันและ 
มีอาการปวดตุ้บ  ๆ  ราว  4  ชั่วโมง 
บางคนปวดเป็นวันก็มี
  ปัจจัยที่กระตุ้นให้ไมเกรน 
กำเริบได้มีหลากหลาย  เช่น 
การได้กลิ่นฉุนบางอย่าง  เช่น 
กลิ่นน้ำหอม  กลิ่นบุหรี่   หรือ 
เกี่ยวกับฮอร์โมนช่วงประจำเดือน 
กำลังจะมา  การอดหลับอดนอน 
อ่อนเพลียเรื้อรัง  ความตึงเครียด 
ล้วนแล้วแต่มีส่วนทำให้อาการ 
ปวดศีรษะไมเกรนกำเริบได้ทั้งสิ้น

แพทย์หญิงกอบกาญจน์  ไพบูลย์ศิลป 

แพทย์ธรรมชาติบำบัด

Healthy  Flavor  Clinic  Restaurant

NUTRITION  
THERAPY

เรียบเรียง : สิทธิโชค  ศรีโช  ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ : ธนภัทร,  วริยา  ภาพ : จิรวัฒน์  มหาทรัพย์ถาวร

ผู้ช่วยช่างภาพ : ธิติสุดา,  พสชนัน  สไตล ์ : ปรางรัตน์  ฤกษ์สง่า  ผู้ช่วยสไตลิสท ์ : ปริชญา  เชื้อพรหม

กลาง  แต่คลอโรฟิลล์เป็นกลุ่ม 
ของโพรพิลีนที่มีแมกนีเซียมอยู่ 
แทนที่
  โพรพิ ลี น โดยตั วมั น เอง 
เป็นสารพิษที่รุนแรง  หากฉีด 
โพรพิลีนเข้าไปในสัตว์ทดลอง 
สัตว์นั้นจะไม่เป็นอะไรจนกระทั่ง 
สั ต ว์ ท ดลอ งตั ว นั้ น โ ดนแสง 
โพรพิลีนจะเกิดความเป็นพิษ 
ถึงตายได้  ดังนั้นการมีธาตุเหล็ก 
หรือแมกนีเซียมอยู่ในส่ิงมีชีวิต 
คือการสะเทินฤทธ์ิของโพรพิลีน 
ให้ดึงเอาพลังจากแสงอาทิตย์ 
มาใช้ได้  จากสิ่งที่เป็นพิษเมื่อ 
บวกเข้ากับแมกนีเซียม  กลับ 
กลายเป็นพลังชีวิตให้เซลล์ของ 
พืชได้งอกงาม  แต่ถ้าพืชขาด 
แมกนีเซียม  ใบก็จะเหลืองและ 
เฉาได้ง่าย
  เช่นเดียวกัน  ในร่างกาย 
ของมนุษย์  แมกนีเซียมจึงเป็น 
แร่ธาตุตัวหนึ่งที่มีความสำคัญ 
กับการใช้พลังงานพื้นฐานของ 

เซลล์อย่างเอทีพี  หากปราศจาก 
ซึ่งแมกนีเซียมแล้ว  เซลล์ต่าง  ๆ 
ก็จะใช้พลังงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
เราจะเห็นว่าคนเป็นไมเกรน 
มั ก เ ค รี ยดและพั กผ่ อนน้ อย 
แหล่งอาหารอย่างธัญพืชที่มี  
แมกนีเซียมสูงจึงช่วยบรรเทา 
อาการอักเสบของหลอดเลือด 
ที่เป็นสาเหตุของการปวดไมเกรน 
ได้อย่างดี



Migraine  Free
Energy  Bars
ส่วนผสม (สำหรับ  20  ช้ิน)

  เตรียม  30  นาที  ปรุง  30  นาที

ข้าวโอ๊ตอบ  1-2  ถ้วย
อัลมอนด์อบ  1-4  ถ้วย
เมล็ดทานตะวันอบ  1-4  ถ้วย
ถั่ววอลนัทอบ  1-4  ถ้วย
ถั่วพิสตาชิโอ  1-4  ถ้วย
เม็ดมะม่วง
  หิมพานต์อบ  1-4  ถ้วย
ลูกเกด  1-4  ถ้วย
ดาร์กช็อกโกแลต
  แบบแท่ง  300  กรัม
ผงกาแฟ  1  ช้อนชา
ผงโกโก้  1  ช้อนชา
น้ำผึ้ง  1-2  ถ้วย
เนยคาโนล่า  50  กรัม
น้ำร้อน  1  ช้อนโต๊ะ
วิธีทำ

1.   ผสมข้าวโอ๊ต  ลูกเกด  และ 
ถั่วต่าง  ๆ  ลงในชามผสม
2.   ละลายผงโกโก้และกาแฟใน 
น้ำร้อน  พักไว้
3.   ละลายดาร์กช็อกโกแลตกับ 
เนยจนอ่อนตัว  ใส่น้ำกาแฟและ 
น้ำผึ้งคนให้เข้ากัน  เทส่วนผสม 
ลงในข้อ  1  คนให้ทั่ว
4.  นำส่วนผสมในข้อ  3  เทลงบน  
ถาดทีร่องดว้ยพลาสตกิใส  เกลีย่  
ให้เสมอกัน  นำไปแช่ในตู้เย็น  
ช่ อ งธรรมดาจนแข็ งตั ว   นำ  
ออกมาตัดเป็นแท่งตามขนาด  
ที่ต้องการ   

พลังงานต่อหนึ่งชิ้น
591.70 กิโลแคลอรี
โปรตีน 13.80 กรัม 
ไขมัน 20.29 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 87.11 กรัม 
ไฟเบอร ์ 2.31 กรัม



9 จานอรอ่ย  
จาก  

ผกัราคาเยา  
เรื่องและสูตร : เป็นเอก ทรัพย์สิน ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ : วริยา, ธนภัทร 

ภาพ : พีระพัฒน์ พุ่มลำเจียก ผู้ช่วยช่างภาพ : พสชนัน, ธิติสุดา

สไตล ์ : พิมฝัน ใจสงเคราะห์ ผู้ช่วยสไตลิสท ์ : ปริชญา เชื้อพรหม

ขอบคุณ : เอื้อเฟื้อ
อุปกรณ์ประกอบฉาก
แผนกเครื่องครัว
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล  ชิดลม 
โทร. 0-2793-7777

HEALTH 
CUISINE



ดอกขจรผัดไข่เค็มกุ้งสับ
พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 246.30 กิโลแคลอรี
โปรตีน 19.72 กรัม  ไขมัน 15.21 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 11.84 กรัม  ไฟเบอร์ 0.19 กรัม



โสนแพ
พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 466.02 กิโลแคลอรี
โปรตีน 4.14 กรัม  ไขมัน 6.83 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 57.16 กรัม  ไฟเบอร ์ 6.83 กรัม



ดอกขจรผัด
ไข่เค็มกุ้งสับ
	 ด อกขจ รห รื อ ดอกสลิ ด 
นิยมลวกจิ้มน้ำพริกหรือผัดใส่ไข่ 
แต่เรานำมาปรับใช้เป็นผัดใส่ 
ไข่เค็มเพิ่มรสชาติให้อร่อยเข้มข้น 
มากยิ่งขึ้น	 เติมโปรตีนย่อยง่าย 

เมื่อฝนโปรยปรายลงมา  นั่นเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่า

พืชผักกำลังเจริญงอกงาม  แข่งกันแตกยอดอ่อนเขียวชอุ่ม 

ไปทั่วทุ่งทั่วสวน  พ่อค้าแม่ขายจะเก็บมาจำหน่ายในราคาย่อมเยา 

เพราะผลผลิตมีจำนวนมาก  เราจึงไม่รอช้า  รีบคว้าตะกร้า 

ไปจ่ายตลาดซื้อหาผักราคาเยาในฤดูนี้  อย่างผักบุ้ง  ดอกขจร 

โสน  มะระ  ใบบัวบก  และผักพื้นบ้านต่าง ๆ มาปรุงเป็นเมนูรสเลิศ 

ทั้งคาวและหวาน  ฝากคุณผู้อ่าน 

ถึง 9 เมนูให้ได้ลิ้มลองกัน

โสนแพ 
 
	 หยิบโสนที่มีมากในหน้าฝน	 
มาชุบแป้งทอดเลียนแบบกุ้งแพ	 
แตเ่ตมินำ้พรกิแกงเผด็ลงไป	 เพิม่	 
รสชาติตัดความเลี่ยน	 เสิร์ฟคู่	 
กับอาจาด	 กินเพลินเป็นของว่าง	 
ได้ดีไม่หยอก 
สว่นผสม (สำหรบั 4 ที)่ 

 เตรียม 10 นาที ปรุง 30 นาที 

ดอกโสน	 8 - 10	 ถ้วย	
แป้งทอดกรอบ	 200	 กรัม	
น้ำเปล่า	 350	 กรัม	
น้ำพริกแกงเผ็ด	 2	 ช้อนโต๊ะ	
น้ำตาลทราย	 2	 ช้อนชา	
เกลือ		 1-2	 ช้อนชา	
น้ำมันสำหรับทอด	
สว่นผสมนำ้จิม้ 

น้ำจิ้มไก่	 2	 ถ้วย	
แตงกวาซอย	 1-2	 ถ้วย	
หอมเล็กซอย	 1-2	 ถ้วย	

วธิทีำ

1.  ผสมแป้งทอดกรอบกับน้ำ	 
คนให้เข้ากัน	 เติมน้ำพริกแกง	 
น้ำตาล	 และเกลือลงไป	 คนให้	 
เข้ากัน	 นำดอกโสนมาชุบแล้ว	 
ทอดในน้ ำมันร้ อนจนเหลือง	 
กรอบ	 ตักขึ้นพักไว้	
2.  ทำน้ำจิ้มโดยผสมน้ำจิ้มไก่	 
แตงกวา	 และหอมเล็กใส่ลงใน	 
ถ้วย	 เสิร์ฟคู่กับโสนแพที่ทอดไว้	

อย่าง เนื้ อกุ้ งสับลงไปก็อร่อย 
เข้ากันดี
ส่วนผสม (สำหรับ 2 ท่ี)

 เตรียม 5 นาที ปรุง 15 นาที

ดอกขจร	 4	 ถ้วย
กุ้งทะเลสับ	 1-2	 ถ้วย
ไข่เค็มดิบ	 2	 ฟอง
กระเทียมกลีบเล็ก
	 สับละเอียด	 1	 ช้อนโต๊ะ
ซีอิ๊วขาว	 1-2	 ช้อนโต๊ะ
น้ำตาลทราย	 1	 ช้อนชา
พริกไทยขาวป่น	 1-2	 ช้อนชา
น้ำมันสำหรับผัด	 2	 ช้อนโต๊ะ
วิธีทำ

	 ตั้ งกระทะใส่น้ำมัน 	 พอ 
ร้ อนนำกระ เทียมลงไปเจียว 
พอเหลือง	 ใส่กุ้งลงไปผัดจนสุก 
จากนั้นใส่ไข่เค็มลงไป	 ผัดให้ไข่ 
สุก	 แล้วจึงใส่ดอกขจร	 ปรุงรส 
ด้วยซีอ๊ิวขาว	 น้ำตาลทราย	 และ 

ไข่เค็มดิบ	 เลือกซื้อที่ไข่แดง 
ยังไม่แข็งตัวหรือสำหรับทำ 
ไข่เค็มดาว

TIP

พริกไทยป่น	 ผัดพอเข้ากัน	 ปิด 
ไฟ	 ตักใส่จาน	 พร้อมเสิร์ฟ



ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งพระรามลงสรง
พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 667.37 กิโลแคลอรี
โปรตีน 39.93 กรัม  ไขมัน 69.85 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 51.90 กรัม  ไฟเบอร ์ 29.43 กรัม



แกงคั่วมะระลูกชิ้นปลากราย
พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 481.90 กิโลแคลอรี
โปรตีน 26.63 กรัม  ไขมัน 27.30 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 32.94 กรัม  ไฟเบอร์ 9.92 กรัม



ส้มตำบัวบกกรอบซีฟู้ด
พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 366.73 กิโลแคลอรี

โปรตีน 33.12 กรัม  ไขมัน 6.35 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 45.29 กรัม  ไฟเบอร ์ 2.64 กรัม



ใบบัวบก  นอกจากคั้นน้ำดื่มแก้ช้ำในหรือจิ้มแกล้มกับ 

น้ำพริกได้แล้ว  ยังนำมาชุบแป้งทอดจนกรอบเหลือง 

เคล้ากับเครื่องส้มตำไทย  ปรุงรสเปรี้ยวเค็มหวาน 

เพิ่มเครื่องเคราซีฟู้ดลงไปอีกหน่อย  อร่อยแบบเต็ม ๆ คำ

แกงคั่วมะระ
ลูกชิ้น
ปลากราย
	 มะระที่วางขายในตลาด 
มีทั้ งขายเป็นลูกและแบบหั่น 
ท่อนคว้านไส้พร้อมนำไปปรุง 
ที่สนนราคาไม่แพงนัก	 เราหยิบ 
มาแกงคั่วใส่ลูกชิ้นปลากราย 
เนื้อกรอบเด้ง	 รับประทานกับ 
ข้าวสวยร้อน ๆ
ส่วนผสม (สำหรับ 4 ท่ี)

 เตรียม 15 นาที ปรุง 30 นาที

มะระจีนลูกกลาง	 1	 ลูก
เนื้อปลากรายขูด	500	 กรัม
น้ำพริกแกงคั่ว	 150	 กรัม
กะทิ	 	 6	 ถ้วย
ใบมะกรูดฉีก	 4	 ใบ
น้ำปลา	 2	 ช้อนโต๊ะ
น้ำตาลปี๊บ	 3	 ช้อนโต๊ะ
เกลือสำหรับแช่มะระ

ส้มตำบัวบก
กรอบซีฟู้ด
ส่วนผสม (สำหรับ 2 ท่ี)

 เตรียม 10 นาที ปรุง 30 นาที

ใบบัวบก	 2	 ถ้วย
กุ้งสดลวก	 4	 ตัว
ปลาหมึกลวก
	 ชิ้นพอคำ	 4	 ชิ้น
หอยเชลล์ลวก	 8	 ตัว
กระเทียมกลีบเล็ก	10	 กลีบ
พริกขี้หนูแดง	 7	 เม็ด
พริกแห้งเม็ดเล็ก	 4	 เม็ด
ถั่วฝักยาว
	 หั่นท่อนสั้น	 11-4	 ถ้วย
มะเขือเทศเชอร์รี่	 8	 ลูก
ถั่วลิสงคั่ว	 2	 ช้อนโต๊ะ
กุ้งแห้ง	 1	 ช้อนโต๊ะ
น้ำมะนาว	 31-2	 ช้อนโต๊ะ
น้ำปลา	 3	 ช้อนโต๊ะ
น้ำตาลปี๊บ	 11-2	 ช้อนโต๊ะ
แป้งทอดกรอบ	 100	 กรัม
น้ำเปล่า	 150	 กรัม
น้ำมันสำหรับทอดใบบัวบก
วิธีทำ

1.  ผสมแป้งทอดกรอบกับน้ำ 
ให้เข้ากัน	 นำใบบัวบกมาชุบ 
แล้วทอดในน้ำมันร้อนจนเหลือง 
กรอบ	 ตักขึ้นพักไว้
2. ทำน้ำส้มตำโดยโขลกพริกสด 
พริกแห้ง	 และกระเทียมพอแหลก 

จากนั้นเติมน้ำมะนาว	 น้ำปลา 
และน้ำตาลป๊ีบ	 คนผสมให้เข้ากัน 
ในครก	 ตักขึ้นใส่ถ้วย	 พักไว้
3. นำใบบัวบกทอดและส่วนผสม 
อื่น  ๆ  จัดใส่จาน	 ราดด้วยน้ำ 
ส้มตำข้อ 2	 พร้อมเสิร์ฟ

วิธีทำ

1. ผ่าครึ่งมะระตามยาวของลูก 
คว้านไส้ทิ้ง	 หั่นเป็นชิ้นตามขวาง 
แช่ในน้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณ 15 
นาที	 แล้วล้างขึ้น	 พักไว้
2. ช้อนหัวกะทิออกมา 1 ถ้วยใส่ 
หม้อ	 ยกข้ึนต้ังไฟ	 ใส่น้ำพริกแกง 
ลงไปผัดจนกะทิแตกมัน	 เติม 
กะทิที่ เหลือ	 พอเดือดตักเนื้อ 
ปลากรายลงไปเป็นก้อน ๆ ขนาด 
พอคำ	 ต้มจนลูกช้ินปลาสุกลอย 
ข้ึน	 จากนั้นใส่มะระลงไป	 เคี่ยว 
พอมะระเริ่มนิ่ม	 ปรุงรสด้วย 
น้ำปลาและน้ำตาลปี๊บ	 ใส่ใบ 
มะกรูด	 พอเดือดอีกครั้งปิดไฟ 
ยกลง	 ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟ

กว๋ยเตีย๋ว 
เสน้เลก็แหง้ 
พระรามลงสรง
	 นอกจากผักบุ้งไทยที่มีชุก	 
ในหนา้ฝนแลว้	 ผกับุง้จนีกม็มีาก	 
และเป็นผักราคาเยา	 นำมา	 
ผัดผักบุ้งไฟแดงหรือจะปรุงเมนู	 
โบราณอย่างพระรามลงสรงนี้	 
ก็ได้	 แต่เราปรับมากินคู่กับเส้น	 
เล็กแทน	 กลายเป็นก๋วยเตี๋ยว	 
แห้งรสอร่อย	

สว่นผสม (สำหรบั 4 ที)่ 

 เตรียม 20 นาที ปรุง 50 นาที 

น้ำพริกแกงคั่ว	 100	 กรัม	
มะพร้าวขูด	 500	 กรัม	
น้ำสำหรับคั้นกะทิ	 2	 ถ้วย	
อกไก่	 500	 กรัม	
ผักบุ้งจีน	 800	 กรัม	
เส้นเล็กลวก	 4	 ถ้วย	 	
ถั่วลิสงคั่วป่น	 1-2	 ถ้วย	
น้ำมะขามเปียก	 2	 ช้อนโต๊ะ	
น้ำตาลปี๊บ	 21-2	 ช้อนโต๊ะ	
น้ำปลา	 2	 ช้อนโต๊ะ	
กระเทียมเจียวตามชอบ	
วธิทีำ

1. คัน้กะทใิหไ้ด ้ 21-2 ถว้ย แลว้ชอ้น	 
หัวกะทิแยกไว ้ 1 ถ้วย	 เตรียมไว้	
2. ต้มอกไก่ให้สุก	 ฉีกเป็นชิ้นเล็ก	 
เตรียมไว้	
3. ลวกผักบุ้งให้สุก	 หั่นเป็นชิ้น	 
พอคำ	 เตรียมไว้	
4.  ทำน้ำราดโดยตั้งกระทะใส่	 
หัวกะทิลงไป	 เติมน้ำพริกแกง	 
ผัดจนแตกมัน	 ใส่กะทิที่ เหลือ	 
ลงไป	 ปรงุรสดว้ยนำ้มะขามเปยีก	 
น้ำตาลปี๊บ	 และน้ำปลา	 พอ	 
เดือดใส่ถั่วลิสงคั่ว	 คนพอเข้ากัน	 
ปิดไฟ	 ยกลง	
5. จัดเส้นใส่จาน	 ตักผักบุ้งใส	่ 
ลงไป	 ตามด้วยไก่ฉีก	 แล้วราด	 
ดว้ยนำ้ในขอ้ 4 โรยดว้ยกระเทยีม	 
เจียว	 พร้อมเสิร์ฟ	



แกงแคหม้อไฟ
พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 266.73 กิโลแคลอรี
โปรตีน 23.01 กรัม  ไขมัน 13.71 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 13.31 กรัม  ไฟเบอร ์ 5.07 กรัม



ผักบุ้งฝอยผัดกะปิกุ้งกรอบ
พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 345.47 กิโลแคลอรี
โปรตีน 26.27 กรัม  ไขมัน 13.49 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 27.93 กรัม  ไฟเบอร์ 2.30 กรัม



แกงแคหม้อไฟ
	 ตลาดสดภาคเหนือจะจัด 
ผักแกงแคใส่จานไว้ เป็นชุด  ๆ 
ง่ายต่อการนำไปปรุง	 แถมราคา 
ถูก	 เราหยิบไอเดียนี้มาปรับ 
แกงแคให้เก๋ไก๋	 ปรุงเป็นสไตล์ 
หม้อไฟญ่ีปุ่น	 ทำน้ำแกงแคแยก 
ไว้	 เติมผักได้ไม่อั้น	 ต้มไปกินไป 
ก็อร่อยไปอีกแบบ

ผักบุ้งฝอย 
ผัดกะปิ
กุ้งกรอบ
ส่วนผสม (สำหรับ 2 ท่ี)

  เตรียม 15 นาที ปรุง 30 นาที

ผักบุ้งไทย
	 หั่นเส้นฝอย	 4	 ถ้วย
กะปิ	 	 1	 ช้อนโต๊ะ
กระเทียมกลีบเล็ก
	 สับละเอียด	 1	 ช้อนโต๊ะ
พริกขี้หนูแดง
	 หั่นแฉลบ	 2	 เม็ด
น้ำมันรำข้าว
	 สำหรับผัด	 2	 ช้อนโต๊ะ
น้ำเปล่าสำหรับผัด	 1-4	 ถ้วย
น้ำตาลทราย	 1	 ช้อนชา
น้ำปลา	 1-2	 ช้อนโต๊ะ
ใบมะกรูดซอยฝอย	 2	 ใบ
กุ้งทะเลแกะเปลือก
	 ไว้หาง	 8	 ตัว
แป้งทอดกรอบ	 100	 กรัม
น้ำเปล่าสำหรับ
	 ผสมแป้ง	 150	 กรัม
น้ำมันสำหรับทอด

หน้าฝนทีไร  ผักบุ้งไทยจะทอดยอดอ่อน 

ลำต้นก็จะกรอบอร่อย  เรานำมาหั่นให้เป็นเส้นฝอย ๆ 

ผัดกับกะปิแบบอาหารจีน  เติมกุ้งชุบแป้งทอดกรอบลงไป

เพิ่มสัมผัสให้ผัดผักบุ้งจานนี้อร่อยมากยิ่งขึ้น

วิธีทำ

1. ทำกุ้งทอดโดยผสมแป้งทอด 
กรอบกับน้ำให้เข้ากัน	 นำกุ้งลงไป 
ชุบแป้ง	 ทอดในน้ำมันร้อนให้ 
เหลืองกรอบ	 ตักขึ้น	 พักไว้
2. ตั้งกระทะใส่น้ำมัน	 พอร้อน 
ใส่กระเทียมกับพริกลงไปผัดพอ 
มีกลิ่นหอม	 ใส่กะปิลงไป	 ตาม 
ด้วยน้ำ	 ผัดให้กะปิละลาย	 ใส่ 
ผักบุ้งลงไป	 เปิดไฟแรง	 ปรุงรส 
ด้วยน้ำปลาและน้ำตาล	 ผัดพอ 
เข้ากัน	 ปิดไฟ	 ตักใส่จาน	 โรย 
ด้วยใบมะกรูด	 พร้อมเสิร์ฟ

ส่วนผสม (สำหรับ 4 ท่ี)

  เตรียม 20 นาที ปรุง 50 นาที

น้ำพริกแกงเผ็ด	 1-4	 ถ้วย
น้ำเปล่า	 4	 ถ้วย
มะแขว่นคั่ว
	 โขลกละเอียด	 11-2	 ช้อนชา
เม็ดผักชีคั่ว
	 โขลกละเอียด	 1-2	 ช้อนชา
ดอกงิ้วแห้ง	 8	 ดอก
น้ำปลา	 2	 ช้อนโต๊ะ
น้ำปลาร้าต้มสุก	 1	 ช้อนโต๊ะ
เนื้อไก่สไลซ์	 400	 กรัม
ตำลึง	 1	 ถ้วย
ชะอม	 1	 ถ้วย
ใบชะพลู	 2	 ถ้วย
ถั่วฝักยาว
	 หั่นท่อนสั้น	 1-2	 ถ้วย
มะเขือเปราะผ่าสี่	 8	 ลูก
หน่อไม้ต้ม
	 หั่นชิ้นพอคำ	 1	 ถ้วย
ดอกแคขาว	 1	 ถ้วย
เห็ดนางรม	 1	 ถ้วย
กระเทียมเจียว	 1-4	 ถ้วย
วิธีทำ

1. ละลายน้ำพริกแกงกับน้ำใน 

หม้อ	 ยกขึ้นตั้งไฟ	 เติมมะแขว่น 
และเม็ดผักชี โขลกลงไป	 ใส่  
ดอกงิ้ ว 	 ปรุ ง รสด้ วยน้ ำปลา 
และน้ำปลาร้า	 พอเดือดหรี่ไฟ 
ลง	 เคี่ยวไปเรื่อย  ๆ  พอดอกงิ้ว 
นิ่ม	 ปิดไฟ	 ยกลง
2. เรียงผักทุกอย่างใส่ลงในหม้อ 
ไฟ	 เติมน้ำแกงลงไป	 ยกขึ้นตั้ง 
ไฟอีกครั้ง	 พอเดือดใส่เนื้อไก่ 
ลงไปต้มจนสุก	 ตักใส่ถ้วย	 โรย 
ด้ วยกระ เที ยม เจี ยว 	 พร้ อม 
รับประทาน

delicious 



โสนบอล
พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 236.38 กิโลแคลอรี
โปรตีน 2.36 กรัม  ไขมัน 16.17 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 25.28 กรัม  ไฟเบอร์ 0.80 กรัม



มูสเค้กตำลึงชาเขียว
พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 279.20 กิโลแคลอรี

โปรตีน 3.37 กรัม  ไขมัน 10.46 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 43.60 กรัม  ไฟเบอร ์ 0.69 กรัม



มูสเค้กตำลึง
ชาเขียว
ส่วนผสม (สำหรับ 4 ท่ี)

  เตรียม 15 นาที ปรุง 50 นาที

 (ไม่รวมเวลาแช่เย็นให้ขนมเซตตัว)

เค้กวานิลลาตัดทรงกลม
	 เท่ากับก้นภาชนะ
	 เสิร์ฟ 4 ชิ้น
ยอดตำลึงสำหรับตกแต่ง
ภาชนะสำหรับใส่ขนม 4 ชิ้น
	 (เส้นผ่านศูนย์กลาง
	 ประมาณ 3 นิ้ว)
ส่วนผสมมูสตำลึง

ตำลึงลวก	 60	 กรัม
นมสด	 1	 ถ้วย
ครีมสด	 1-2	 ถ้วย
เจลาตินผง	 2	 ช้อนชา
น้ำเย็น	 1-4	 ถ้วย
น้ำตาลทราย	 1-4	 ถ้วย
ส่วนผสมเยลล่ีชาเขียว

ชาเขียวผง	 1	 ช้อนชา
เจลาตินผง	 2	 ช้อนชา
น้ำเย็น	 2	 ช้อนโต๊ะ

น้ำเปล่า	 1-2	 ถ้วย
น้ำตาลทราย	 1	 ช้อนโต๊ะ
วิธีทำ

1.  วางเค้กลงไปที่ก้นภาชนะ 
เตรียมไว้
2. ทำมูสโดยแช่เจลาตินในน้ำ 
เย็นให้พองตัว	 จากนั้นนำตำลึง 
ลวกมาป่ันกับนมจนละเ อียด 
เทใส่หม้อยกข้ึนต้ังไฟ	 ใส่ครีม 
สด	 น้ำตาลทราย	 พอร้อนใส่ 
เจลาตินที่พองตัวแล้วลงไป	 คน 
ให้เข้ากัน	 ปิดไฟ	 ยกลง	 คนให้ 
เย็น	 แบ่งเป็น  4 ส่วนเท่า  ๆ  กัน 
เทใส่ในภาชนะที่มีเค้กวางไว้	 นำ 
ไปแช่เย็นให้มูสเซตตัวประมาณ 
3 ชั่วโมง
3 .  ทำ เ ยลลี่ ช า เ ขี ย ว โ ดยแช่  
เจลาตินในน้ำ เย็นให้พองตัว 
จากนั้นเทน้ำใส่หม้อ	 พอร้อน 
ใส่ชาเขียวลงไป	 เติมน้ำตาล- 
ทราย	 พอเดือดปุด ๆ ปิดไฟ	 ใส่ 
เจลาตินที่พองตัวลงไป	 คนให้ 
เข้ากันจนส่วนผสมเย็น	 นำไป 
เททับหน้ามูสที่เซตตัวแล้วแล้ว 

นำกลับไปแช่เย็นต่ออีก 3 ชั่วโมง 
ก่อนเสิ ร์ฟแต่ งหน้ าด้ วยยอด 
ตำลึง

โสนบอล
	 โสนบอล	 ได้ไอเดียมาจาก 
ขนมดอกโสน	 แต่เปลี่ยนจาก 
แป้งข้าวเจ้าที่คลุกกับดอกโสน 
เป็นเนื้อเค้กวานิลลาแทน	 แล้ว 
เพิ่มลูกเกดรสเปรี้ยวอมหวาน 
ลงไป	 เคลือบด้วยไวท์ช็อกโกแลต 
รสหวานมัน	 กินอร่อยเข้ากันดี
ส่วนผสม (สำหรับ 12 ช้ิน)

  เตรียม 15 นาที ปรุง 30 นาที

ดอกโสนนึ่งสุก	 70	 กรัม
มะพร้าวทึนทึกค่อนอ่อน
	 ขูดฝอยนึ่งสุก	 50	 กรัม
เค้กวานิลลา
	 บดละเอียด	 100	 กรัม
ลูกเกดขาว	 50	 กรัม
เนยละลาย	 3	 ช้อนโต๊ะ
ไวท์ช็อกโกแลต	 350	 กรัม

ผักริมรั้วอย่างตำลึง  หลายบ้านคงมีปลูกไว้รับประทานเอง 

แต่ถ้าไปหาซื้อในตลาดก็ราคาไม่แพง  นำมาปรุงอาหาร 

ได้หลากหลาย  รวมถึงขนมหวานสูตรนี้ด้วย 

เรานำตำลึงมาเติมใส่ในเนื้อมูสนมรสหวานมันสลับชั้นกับ 

เค้กวานิลลานุ่ม ๆ และเยลลี่ชาเขียวกลิ่นหอมเนื้อเด้งดึ๋ง 

เหมาะเป็นขนมหวานสำหรับเด็ก ๆ ที่ไม่ชอบกินผัก

อัลมอนด์อบสุก
	 บดหยาบ	 1-4	 ถ้วย
วิธีทำ

1. ผสมดอกโสน	 มะพร้าว	 เค้ก 
วานิลลา 	 ลูก เกด 	 และเนย 
ละลายให้เข้ากัน	 ปั้นให้แน่น 
เป็นก้อนกลมเท่า ๆ กัน	 เตรียมไว้
2. ละลายไวท์ช็อกโกแลตด้วย 
วิธีการตุ๋น	 นำขนมที่ปั้นก้อนไว้ 
มาชุ บ ให้ ทั่ ว 	 โ ร ยหน้ า ด้ ว ย 
อัลมอนด์	 นำไปพักในตู้เย็นให้ 
ช็อกโกแลตเซตตัว	 นำออกมา 
เสิร์ฟ 

sw eet 
tim e 



FoodTravel.tv คุกก้ิงออนไลน์ยอดนิยม

การทำอาหารในโลกปัจจุบันเป็นอะไรที่ไม่ยากอีกต่อไป  ด้วยสิ่งอำนวย  

ความสะดวกทีม่ีใหเ้ลอืกมากมาย  ไปจนถงึคลปิสอนทำเมนตูา่ง   ๆทีห่างา่ยมาก  

ในโลกโซเชยีล  เพยีงเสริช์หาคณุกจ็ะไดเ้มนทูีอ่ยากทำ  แตห่ากยอ้นกลบัไป  

6  ปกีอ่น  หากพดูถงึคลปิสาธติการทำอาหารบนโลกออนไลนแ์ลว้  เรามกันกึถงึ  

FoodTravel.tv  ทีถ่อืวา่โดง่ดงัอยา่งมากบนยทูบู  และกลายมาเปน็คกุกิง้  

ออนไลนร์ะดบัตำนานทีย่งัคงไดร้บัความนยิมมาจนถงึวนันี ้ ดว้ยเพราะเปน็  

เวบ็ไซตแ์รก   ๆทีท่ำคลปิสอนทำอาหารเผยแพรบ่นยทูบู  รวมถงึเปน็แหลง่รวม  

สตูรและวธิทีำจำนวนมาก  ตอบโจทยผ์ูท้ีช่ืน่ชอบการทำอาหารไดเ้ปน็อยา่งดี 

Post 

  ครัง้นีเ้ราจงึชวน คณุอารม์ -  
กรวิทย์  สักแกแก้ว   หนึ่งใน  
ทมีงานของ FoodTravel.tv  ทีท่ำ  
หน้าที่ทั้ งเชฟ  จัดแต่งอาหาร  
ดูแลอุปกรณ์ประกอบฉาก  รวม  
ไปถึงดูแลเพจและเว็บไซต์  ร่วม  
พูดคุยถึงความเป็นมาและความ  
สำเร็จของเว็บไซต์นี้กัน 

BLOGGER
TALK

เรื่อง : mambo  ภาพ : เฟซบุ๊ก : FoodTravel.tv, Chef Arm and Friends

จดุเริม่ตน้ของ FoodTravel.tv 

  “ จุ ด เ ริ่ ม ต้ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ นี้  
สืบเนื่องมาจากการที่ผู้บริหาร  
ของเรามีสูตรอาหารไทยดี  ๆ  
จากคุณแม่และคุณยาย  จึ ง  
ตอ่ยอดเปน็ธรุกจิดว้ยการรวบรวม  
สูตรต่าง  ๆ  เหล่านั้นนำมาทำ  
ในรูปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์  

แล้ ว จึ ง เพิ่ ม เ นื้ อ หา เ กี่ ย วกั บ  
การท่องเที่ยวเพิ่ม เติมเข้าไป  
กลายมาเป็นเว็บไซต์  Food &  
Trave l . t v   ซึ่ งมีส โลแกนว่ า  
‘ควงตะหลิว  กิน  เที่ยวไทย  
ไปกับ FoodTravel.tv’  เน้นรีวิว  
ร้ านและแชร์ สู ต ร เมนูต่ า ง  ๆ  
จากนั้นจึงมีการผลิตรายการ  

ใคร  ๆ  ก็ เ ข้ าค รั ว   คลิ ปสอน  
ทำอาหารบนยทูบู  เปน็เมนงูา่ย ๆ  
ที่ใครก็ทำได้ 
 2 ปีต่อมาเราพักการรีวิว  
ร้านไว้  แล้วมุ่งไปที่การทำคลิป  
ขึ้นบนยูทูบ  นอกจากรายการ  
ใคร  ๆ  ก็เข้าครัว  แล้ว  ยังเพิ่ม  
คอนเทนต์ให้หลากหลายมากขึ้น  
ด้วย  เคล็ดลับก้นครัว  รายการที ่ 
รวบรวมเคลด็ลบัเกีย่วกบังานครัว  
ทั้งการทำอาหารและการทำความ  
สะอาดต่าง  ๆ  รวมถึง  Cut ie  
K i tchen  ซึ่ งสอนการตกแต่ง  
อาหารให้น่ารัก  น่ารับประทาน  
มากขึ้น  ในส่วนของเว็บไซต์  
ได้เพิ่มสูตรอาหารสัญชาติต่าง ๆ  
เ ข้ า ไปพร้ อมวิ ธี ทำ   สำหรับ  
เฟซบุ๊กเป็นช่องทางแชร์ลิงค์จาก  
ยูทูบและเว็บไซต์   มีกิจกรรม  
ให้แฟนเพจได้ ร่ วมสนุกตอบ  
คำถามชงิรางวลั  แถมยงัสามารถ  
อินบ็อกซ์มาสอบถามข้อสงสัย  
ต่าง ๆ ได้สะดวกขึ้น” 



กวา่จะเปน็คลปิสอนทำอาหาร
 

และเวบ็ไซตค์ณุภาพ


  “ทีมงานหลัก  ๆ  ของเรา  
จะเป็นส่วนโปรดักชั่น  เนื่องจาก  
เราเน้นการผลิตคลิปสอนทำ  
อาหาร  จึงมีทั้งครีเอทีฟ  โปร-  
ดิวเซอร์  ช่างภาพวิดีโอ  ฝ่าย  
ตัดต่อ  กับทีมที่ดูแลตัวอาหาร  
และอปุกรณป์ระกอบฉาก  สำหรบั  
เชฟผู้สอนที่ร่วมงานกันส่วนใหญ ่ 
จะเป็นฟรีแลนซ์  ซึ่งเราพิจารณา  
จากความเชี่ยวชาญในอาหาร  
แตล่ะประเภท  มทีกัษะการสือ่สาร  
ทีด่ ี ลลีาทา่ทางในการคกุกิง้ใชไ้ด ้ 
และ เมนูที่ น ำ เสนอรสชาติดี  
หากมีคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะได้  
ร่วมงานกัน” 

เ มนูอาหารและรสชาติที่
 

นำเสนอ 

  “เมนูที่สอนทำมีหลายแบบ  
1. ดูตามกระแส  เพราะอาหาร  
ที่อยู่ในกระแส  คนดูจะอยาก  
ติดตามและอยากรู้ วิธีทำ  2.  
เมนูพื้ นฐานที่ ทำ ไม่ ยาก   3 .  
เมนูน่ารัก  เห็นแล้วอยากลอง  
ทำตาม  และอย่างที่บอกว่ามี  
อาหารของหลายชาติ  ไม่ว่าจะ  
เป็นไทย  จีน  ญี่ปุ่น  เกาหลี  
อิตาลี  ยุโรป  โดยเราพยายาม  
ดัดแปลงวิ ธี ทำให้ ไม่ ยุ่ ง ยาก  
ไม่ซับซ้อน  และสามารถทำได้  
ง่ ายขึ้น   นอกจากนี้ ยั งมีสูตร  
เบ เกอรี่ ทั้ งแบบใช้และไม่ ใช้  
เตาอบ  ของหวาน  และเครือ่งดืม่  

ซึ่งตอนนี้น่าจะมีไม่ต่ำกว่า 5,000  

สูตร” 
 

เหตุผลที่  FoodTravel.tv  

มีผู้ติดตามกว่า  600,000  

ฟอลโลว์


  “อาจเป็นเพราะ  1.  คน  
สนใจการทำอาหารกันมากขึ้น  
และสิ่งที่เขาสนใจจริง  ๆ  คือเมนู  
งา่ย  ๆซึง่ตรงกบัคอนเซป็ตร์ายการ  
ของเราที่ว่า  ‘ใคร  ๆ  ก็เข้าครัว’  
นำเสนอเมนทูีไ่มว่า่ใครกท็ำตามได ้ 
2.  ด้วยความที่ เราอยู่บนยูทูบ  
คุณจึงดูเมื่อไรก็ได้ตามต้องการ  
ตรงไหนไม่ทันหรือไม่ เข้าใจก็  
สามารถย้อนกลับไปดูใหม่  แถม  
เรายังมีเมนูที่หลากหลายและ  
แยกเป็นหมวดหมู่ตามประเภท  
อาหาร  อยากทำเมนไูหนแคเ่สริช์  
หาเทา่นัน้  นอกจากสาธติการทำ  
แล้ว  ยังมีสูตรอย่างละเอียด  
ในเว็บไซต์อีกด้วย  3. ชื่นชอบ  
เชฟเปน็การสว่นตวั  เนือ่งจากเชฟ  
แต่ละคนจะมีบุคลิกและการ  
นำเสนอที่แตกต่างกัน  แฟน  

รายการชอบเชฟคนไหนก็มักจะ  
ติดตามคนนั้น  เหล่านี้เป็นปัจจัย  
ทีท่ำใหค้นตดิตาม FoodTravel.tv” 
 

อยากเป็นฟู้ดบล็อกเกอร
์ 

ตอ้งลงมอืทำ


  “สำหรบัคนทีอ่ยากทำบลอ็ก  
เป็นของตัวเอง  อย่างแรกเลยคือ  
ต้องลงมือทำ  จากประสบการณ์  
ที่ผ่านมา  ผมเริ่มจากการถ่ายรูป  
อาหารที่เราทำอัพลงไป  พร้อม  
บอกเทคนิคหรือเคล็ดลับว่าทำ  
อย่างไรให้อร่อย  เพราะเรามี  
ความรู้ในด้านนี้อยู่แล้ว  นำสิ่งที่  
เรามีมาทำให้เป็นรูปธรรม  บาง  
คนชอบจัดจานสวย  ๆ  ก็อาจจะ  
ถ่ายคลิปสอนการตกแต่ง  คือ  
มีทักษะ  มีความสามารถ  หรือ  
อยากนำเสนออะไร  ให้ลงมือทำ  
เลย  ซึ่งปัจจุบันมีหลายช่องทาง  
ที่ เลือกได้ตามความถนัด  ทั้ง
เฟซบุ๊ก  อินสตาแกรม  ยูทูบ  
หรืออาจจะใช้ช่องทางเหล่านี้  
ผนวกรวมกันก็ได้”  



สตูร : Ametiz Body and Beauty Club เรือ่ง : เปน็เอก  ทรพัยส์นิ  

ภาพ : จิรวัฒน์  มหาทรัพย์ถาวร  สไตล ์ : ปรางรัตน์  ฤกษ์สง่า 

อรอ่ย  สขุภาพด ี 
@ Ametiz Body and  

Beauty Club 

Ametiz Body and Beauty Club (อาเมทิส บอดี ้ แอนด ์ บวิตี ้ คลบั)  

คลบัสขุภาพและความงามระดบัพรเีมยีมเพือ่สภุาพสตรีโดยเฉพาะ
 

ภายใตก้ารบรหิารงานของบรษิทัไบโอคอส
 กรุป๊
 จำกดั
 ผูน้ำ
 

ดา้นสขุภาพและความงามแบบครบวงจรมากวา่สบิป
ี โดยมดีาราสาว  

มากความสามารถทีเ่รารูจ้กักนัดคีอืคณุแอน - สเิรยีม
 ภกัดดีำรงฤทธิ
์ 

เปน็ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารฝา่ยการตลาด


 Ametiz Body and Beauty Club  สาขา  
เดอะพรอมานาด  ชั้น 2  ถนนรามอินทรา  

โทร. 0-2108-5188 - 91  และสาขาเซ็นทรัลพลาซา  
ลาดพร้าว  ชั้น 7  ออฟฟิศทาวเวอร์  โทร. 0-2937-  

1655 - 56  เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 21.00 น.  
Call Center  โทร. 0-2196-2040  หรือติอต่อทาง  

 www.facebook.com/ametizclub  
และ  ametizclub 

EVERYDAY
VEGGIE

http://www.facebook.com/ametizclub
http://www.facebook.com/ametizclub


	 คลับสุขภาพและความงาม	 
ภายใต้แนวคิด Beauty Health  
Happiness แหง่นี	้ มกีารบรกิาร	 
ทรีตเมนต์ครบวงจร	 ใช้เทคโน-	 
โลยีที่ล้ำสมัย	 และผสมผสาน	 
ศาสต ร์ ข อ ง ท รี ต เ มนต์ จ า ก	 
ตะวนัตกกบัตะวนัออกเขา้ดว้ยกนั	 
นอกจากนี้ยั งพิถีพิถันในการ	 
คัดสรรทรีตเมนต์ชั้นดีที่ผ่านการ	 
วิจัยค้นคว้าจากสถาบันชั้นนำ	 
ระดับโลกและได้รับการยอมรับ	 
คุณภาพในมาตรฐานสากล	 	 	
	 ภายในคลับตกแต่งสไตล์	 
ร่วมสมัย	 ใช้โทนสีขาวสบายตา	 
ดูหรูหรา	 และผ่อนคลายใน	 
ทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการ	 โดย	 
แบ่งเป็นโซน	 คือ  Exclusive  
Treatment Room หอ้งทรตีเมนต	์ 
เฉพาะบุคคลพร้อมห้องน้ำในตัว	 
Checkup Room รองรับลูกค้าที่	 
ต้องการจะปรึกษาด้านสุขภาพ	 
ต่าง ๆ กับผู้เชี่ยวชาญ	 Lounge	 
ห้ อ ง พั ก ผ่ อ น ส ำ ห รั บ ลู ก ค้ า	 
สามารถดูหนัง	 ฟังเพลง	 พร้อม	 
สั่ งอาหารและเครื่ องดื่ม เพื่ อ	 

สุขภาพมารับประทานได้	 และ	 
S t u d i o  R o o m  ไ ว้ ส ำ ห รั บ	 
จัดกิจกรรมเพื่ อสุขภาพและ	 
ความงาม	 อาท	ิ Cooking Class,  
Make up Class, Yoga Class  
และ Dance Class 
	 นอกจากการบริการทรีต-	 
เ มนต์ ต่ า ง  ๆ  ที่ เ ป็ น เ ลิ ศแล้ ว	 
อาหารและเครื่องดื่มภายใน	 
คลับยังอร่อยและได้คุณค่าทาง	 
โภชนาการครบถว้น	 เพราะแตล่ะ	 
เมนูคิดค้นโดยเชฟและโภชนากร	 
มีการคำนวณพลังงานเพื่ อให้	 
เหมาะสมกบัลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิาร	 
แถมหน้าตาอาหารยังน่ารับ-	 
ประทาน	 เพราะมีฟู้ดสไตลิสท์	 
มาคอยดูแลอีกด้วย 
	 การ เลื อกใช้ วั ตถุดิบจะ	 
ควบคุมและคัดเลือกโดยเชฟ	 

ประจำคลับ	 วัตถุดิบทั้งหมด	 
ที่นำมาปรุงอาหารจะต้องสด	 
สะอาด	 และปลอดภัย	 เพื่อให้	 
ไดค้ณุคา่และสารอาหารครบถว้น	 
ส่วนเมนูแนะนำที่ไม่ควรพลาด	 
Salmon with Signature Salsa  
Sauce	 ปลาแซลมอนอบราดซอส	 
ซัลซ่ารสเปรี้ยวอมหวาน	 หอม	 
กลิ่นสมุนไพรไทย	 อาเมทิส
 
คอบบ์สลัด
 สลัดผักกับแซล-	 
มอนรมควัน	 ทีเด็ดอยู่ที่น้ำสลัด	 
เสาวรสรสเปรีย้วจีด๊ถงึใจไดว้ติามนิ	 
ปลาดอรีย่า่งเหด็กบัสลดัลกูพรนุ
 
ปลาดอรี่และเห็ดย่างราดด้วย	 
ซอสครีมพลังงานต่ำจากโยเกิร์ต	 
รับประทานคู่กับสลัดลูกพรุน	 
อร่อยเข้ากัน	 ปลาแซลมอนยา่ง
 
กบั สลดัแอป๊เปิล้
 สลัดแอ๊ปเปิ้ล	 
รสเปรี้ยวอมหวานเพิ่มสัมผัส	 
กรอบเมือ่รบัประทานคูก่บัเนือ้ปลา	 
นุ่ม ๆ	 	
	 ส่วนใครที่ไม่รับประทาน	 
เนื้อสัตว์	 สามารถสั่งแบบไม่ใส่	 
เนื้อสัตว์หรือเปลี่ยนเป็นโปรตีน	 
ชนิดอื่น	 เช่น	 เห็ดหรือเต้าหู้	 
แทนได	้ นอกจากนีย้งัมเีครือ่งดืม่	 
ชื่ น ใจอย่ า ง  สมู้ ตที สละกั บ
 
พริกเกลือ
 และ น้ำหมักส้มสด  
รสชาติเยี่ยมไว้คอยบริการ	 แต่	 

ถ้าใครยังไม่สะดวกไปเยือนกัน	 
ถึงคลับ	 ก็ลองปรุงเมนูมังสวิรัติ	 
เพื่อสุขภาพ  Vegetarian  with  
S i gna t u r e  Sa l sa  Sauce  
อาเมทิสสลัดเจ
 และ น้ำแยก
 
กากสม้สดและแอป๊เปิล้	 ทีเ่ชฟ	 
ปรั บมา ให้ เ หมาะกั บผู้ ที่ ไ ม	่ 
รับประทานเนื้อสัตว์ไปพลาง  ๆ  
ก่อนก็ได้	 แล้วมีโอกาสเมื่อไร	 
ก็ไปลิ้มลองความอร่อยกันถึงที่	
 



พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 1,403.30 กิโลแคลอรี
โปรตีน 11.80 กรัม  ไขมัน 144.00 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 34.90 กรัม  ไฟเบอร ์ 6.80 กรัม



Vegetarian  
with Signature  
Salsa Sauce 
 

สว่นผสม (สำหรบั 1 ที)่ 

 เตรียม 15 นาที  ปรุง 30 นาที 

เต้าหู้อ่อน	 100	 	 กรัม	
ผักชีสับละเอียด	 10	 	 กรัม	
กระเทียม	
	 สับละเอียด	 3	 	 กรัม	
น้ำมันมะกอก	 15	 	 กรัม	
เกลือและพริกไทย	 อย่างละ	 
	 เล็กน้อย	
ผักสลัดสำหรับรับประทานเคียง	 
	 ตามชอบ	
ส่วนผสม  Signature Salsa  

Sauce (สำหรบั 5 ที)่ 

เซเลอรี่ล้างสะอาด	
	 หั่นท่อนสั้น	 1-2	 	 ถ้วย	 	

ใบโหระพา	 100	 	 กรัม	 	
กระเทียม	 20	 	 กรัม	 	
น้ำตาลทราย	
	 สีรำ	 1	 	 ช้อนโต๊ะ	
น้ำมะนาว	 2 	 ช้อนโต๊ะ	
น้ำมันมะกอก	 1-2	 	 ถ้วย	 	
เกลือเล็กน้อย	 	
วธิทีำ

1. ทำซอสโดยปัน่สว่นผสมทัง้หมด	 
ให้เข้า	 กันเทใส่ถ้วย	 พักไว้	
2. หมักเต้าหู้กับส่วนผสมทั้งหมด	 
เข้าด้วยกัน	 นำไปย่างบนกระทะ	 
จนเหลือง	 ตักขึ้นใส่จาน	 เคียง	 
ด้วยผักสลัด	 ราด Signature 

Salsa Sauce	 พร้อมเสิร์ฟ	

ไม่ควรปั่นซอสนานเกินไป  
เพราะจะทำให้สีของซอสดำ	 
ไม่น่ารับประทาน	

TIP

อาเมทสิ 
สลดัเจ 
สว่นผสม (สำหรบั 1 ที)่ 

 เตรียม 10 นาที  ปรุง 10 นาที 

ผักสลัด	 80	 กรัม	 	
มะเขือเทศราชินี	 20	 กรัม	 	
อะโวคาโด	 1-4	 ลูก	 	
ลูกพรุนอบแห้ง	 15	 กรัม	 	
แครอตขูดฝอย	 20	 กรัม	 	
เห็ดเออรินจิลวก	 80	 กรัม	
เต้าหู้อ่อนหั่นเต๋า	 80	 กรัม	
เสาวรส	 1	 ลูก	
วธิทีำ 

	 เ จาะรู ที่ เ ปลื อก เสาวรส	 
ประมาณ 2 - 3 ร	ู นำไปอบดว้ยไฟ	 
บน  -  ล่างที่อุณหภูมิ  180 องศา	 
เซลเซียส	 ประมาณ  10 นาที	 
ระหวา่งรออบ	 นำสว่นผสมทีเ่หลอื	 
จดัใสจ่าน พอครบเวลานำเสาวรส	 
ออกมาผ่าครึ่ง	 ตักเนื้อด้านใน	 
ราดบนจานสลัด	 พร้อมเสิร์ฟ	

นำ้แยกกาก 
สม้สดและ 
แอป๊เปิล้   
สว่นผสม (สำหรบั 1 แกว้) 

 เตรียม 5 นาที  ปรุง 10 นาที 

แอ๊ปเปิ้ลเขียว	 1	 ลูก	 	
แอ๊ปเปิ้ลแดง	 1	 ลูก	 	
ส้มเขียวหวาน	
	 ขนาดกลาง	 2	 ลูก	 	
เกลือเล็กน้อย	 	
น้ำมะนาวเล็กน้อย	 	
วธิทีำ 

	 คั้นส้มเตรียมไว้	 จากนั้น	 
นำแอ๊ปเปิ้ลทั้ง 2 ชนิดมาคั้นด้วย	 
เครื่ อ งคั้ นแยกกาก 	 แล้ วนำ	 
น้ำแอ๊ปเปิ้ลที่ได้ไปผสมกับน้ำส้ม	 
ปรุงรสด้วยเกลือและน้ำมะนาว	 
เทใส่แก้ว	 พร้อมเสิร์ฟ  

พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 190.10 กิโลแคลอรี
โปรตีน 9.38 กรัม  ไขมัน 6.22 กรัม

คาร์โบไฮเดรต 25.13 กรัม  ไฟเบอร ์ 5.70 กรัม

พลังงานต่อหนึ่งแก้ว
250.01 กิโลแคลอรี
โปรตีน 1.97 กรัม 
ไขมัน 0.59 กรัม

คาร์โบไฮเดรต 58.97 กรัม 
ไฟเบอร ์ 14.28 กรัม



พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 559.30 กิโลแคลอรี
โปรตีน 10.10 กรัม  ไขมัน 44.70 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 33.20 กรัม  ไฟเบอร ์ 3.30 กรัม

วอฟเฟลิกลเูตนฟร
ี

สตูรพลกิเตา

เรื่อง
 :
คุณแม่เอ-ศศวรรณ กาญจนพนัง
 เรียบเรียง
 :
สิทธิโชค ศรีโช

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
 :
พัชราวรรณ, พิชชาอร ภาพ
 :
 จิรวัฒน์ มหาทรัพย์ถาวร

ผู้ช่วยช่างภาพ
 :
บี อุดม สไตล
์ :
พิมฝัน ใจสงเคราะห์

ผู้ช่วยสไตลิสท์
 :
อรุณมณี ปาคาพิทักษ์

GOOD
FOR KIDS



หากอยากให้วอฟเฟิลสวย


ให้ใช้ เทคนิคพลิกเตากลับ


โดยเมื่อหยอดแป้งวอฟเฟิล


ลงเครื่องแล้ว
 กะว่าแป้งเริม่


เซตตัวแต่ยังไม่แข็งทั้งหมด


ใหพ้ลกิเตาวอฟเฟลิเอาฝาดา้น


บนคว่ำลง
 วิธีนี้จะทำให้แป้ง


วอฟเฟลิสว่นบนทีย่งัไมแ่ขง็ตวั


ไหลลงไปติดกับพมิพด์า้นบน


ทำใหไ้ดว้อฟเฟลิทีเ่ตม็แผน่สวย


และมี เนื้ อด้านนอกกรอบ


ดา้นในมโีพรงกรอบอรอ่ย

สูตรนี้ควรคนส่วนผสมของ


แป้งให้นานขึ้นและพักแป้ง


ให้นาน
 เทคนิคนี้จะทำให้


วอฟเฟิลฟูสวย
 หากไม่ม
ี

เวลามากควรคนสว่นผสมแปง้


วอฟเฟิลให้มากหน่อย

หากลูกของคุณเป็นเด็กแพ้


นมวัวและจำเป็นต้องใช้นม


ชนิดอื่น
 ให้รู้ว่าเนื้อแป้งที่ได้


จะเหลวใสกว่าปกติ
 เวลาตัก


หยอดต้องระวังจะฟูล้นพิมพ์


ควรเทแป้งไม่ต้องเต็มพิมพ์


มาก
 และจำเปน็ตอ้งใชเ้ทคนคิ


พลิกกลับเตาเพื่อให้วอฟเฟิล


ฟูเต็มพิมพ์
 

ไม่แนะนำให้ตอกไข่ใส่ลงไป


ขณะอบวอฟเฟิล
 เพราะเนื้อ


วอฟเฟิลจะแฉะ
 ของที่จะ


ใส่ลงไปในวอฟเฟิลขณะอบ


ควรแห้ง
 ไม่เหลว
 


TIPS


 โ ดยมี ตั้ ง แต่ แพ้ กลู เ ตน


จากแป้งสาลี
 แพ้ไข่
 (มีทั้งแพ้


เฉพาะไข่แดง
 เฉพาะไข่ขาว


และแพ้ทั้ งหมด) 
 แพ้ผลไม้


กลุ่มเบอร์รี่สีแดง
 แพ้ผักผลไม้


สีส้ม
 แพ้ธัญพืช
 แพ้ข้าวกล้อง


และแพ้กล้วย
 ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่


นา่แพ
้ ดงันัน้จากทีเ่ราเริม่ทำขนม


สำหรับน้องแพ้ถั่ว
 แพ้นม
 เลย


กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย


มีลูกค้าหลายท่านโทร.เข้ามาสั่ง


ขนมหรอืปรกึษา
 เราจะตอ้งถาม


กันอย่างละเอียดว่า
 ไปทดสอบ


ภูมิแพ้ด้านอาหารมาหรือยัง
 ให้


แน่ใจว่าแพ้หรือไม่แพ้อะไรบ้าง


เพื่อจะได้ปรับสูตรให้ได้ถูกต้อง


ดังนั้นจึงเป็นงาน
 made-by-


order
 เพราะมันเฉพาะเจาะจง


แต่ละคนไม่เหมือนกันจริง
 ๆ
 


 ถึงช่วงนี้จะหยุดรับออร์ -


เดอร์
 แต่ก็มีผู้สนใจติดต่อมา


สั่งขนมหรือขอเรียนอยู่เรื่อย
 ๆ


ตอนนี้ เอจึงเริ่มเตรียมสถานที่


เพื่อสอนทำขนมสำหรับเด็กแพ้


เพราะอยากให้คุณแม่หลาย
 ๆ


ทา่นไดน้ำกลบัไปดดัแปลงทำเอง


ที่บ้านได้
 แต่ถ้าอดใจรอเรียน


กบัเอไมไ่หว
 ฉบบันีม้สีตูรวอฟเฟลิ



หลังจากที่เริ่มทำขนมให้ลูกซึ่งแพ้ทั้งนม
 ถั่ว



เปลอืกแขง็
 ถัว่เปลอืกนิม่
 และไขข่าวแลว้
 ก็โพสต
์


อวดเพือ่นในเฟซบุก๊
 ชว่งนัน้เราเปน็เจา้แรก
ๆ



เลยทีท่ำขนมเดก็แพอ้าหารเมือ่ประมาณ
 5
 ปทีีแ่ลว้



ซึง่เมือ่ทำขนมของลกู
 เรากจ็ะนำภาพไปลง
 กม็
ี


คนสนใจตดิตอ่มาขอใหท้ำใหล้กูเขาบา้ง
 แต่โจทย
์


กย็ากขึน้เรือ่ย
ๆ
 เพราะเดก็ทีแ่พจ้ะแพอ้าหาร



แตกตา่งกนัไป
 เรากเ็ริม่ไดร้บัความสนใจจากกลุม่



คณุแมท่ีม่ลีกูแพอ้าหารมากขึน้เรือ่ย
ๆ



 สนใจเรียนปรุงขนมสำหรับเด็ก

ภูมิแพ้หรือสั่งทำขนมสำหรับเด็กแพ้กับ

แม่เอ
 ติดต่อได้ที่
 โทรศัพท์
 08-6392-

9922
 หรือ
 
 THE_LOVE_EATORY_

BY_AMMIE
 และ
 
 The
 Love
 Eatory

สไตล์อเมริกันแต่ เป็นแบบไร้


กลูเตนมาฝากค่ะ
 เอปรับสูตร


มาจากตำราของฝรั่งเพื่อให้ได้


เนื้อวอฟเฟิลในอุดมคติที่ชอบ


แต่ด้วยเป็นสูตรไร้กลูเตน แป้ง


จะเหลวกว่าสูตรทั่วไป
 เอจึงมี


เทคนิคสำคัญมาบอก
 คือใช้วิธี


พลิกเตาวอฟเฟิลกลับด้านเมื่อ


อบขนมได้กลางทาง
 เพื่อให
้

แป้งไหลลงมาแตะพิมพ์ส่วนบน


ทำให้ได้วอฟเฟิลที่เต็มแผ่นสวย


อยา่งไรกล็องทำดนูะคะ
 เอรบัรอง


ว่าอร่อยติดใจเด็ก
 ๆ
 แน่นอนค่ะ


วอฟเฟลิ
กลเูตนฟรี
สว่นผสม
 (สำหรบั
 4
ที ่ ) 

 เตรียม 2 ชั่วโมง ปรุง 30 นาที 

แป้งกลูเตนฟรี
 250
 กรัม

ไข่ไก่

 2
 ฟอง

น้ำมันพืช
 150
 กรัม

น้ำตาลทราย
 15
 กรัม

ผงฟู
 
 5
 ช้อนชา

เกลือ

 1-2
 ช้อนชา

วานิลลาสกัด
 1
 ช้อนชา

นมสดหรือนม


 ที่ไม่แพ้
 450
 กรัม


วธิทีำ

1.
 ใสแ่ปง้ในกะละมงั
 ใสน่ำ้ตาล


ใส่ เกลือ 
 คนด้วยตะกร้อมือ


ไม่จำเป็นต้องร่อน
 แล้วแหวก


ใหเ้ปน็วงตรงกลาง
 ใสน่ำ้มนั
 ไข
่

นม
 และวานิลลา
 คนให้เข้ากัน


อยา่งเรว็จนเนือ้เนยีน
 (ยิง่คนมาก


จะยิ่งเหนียว
 คนน้อยเนื้อจะเบา


ถ้าคนเยอะเนื้อจะแน่นเหนียว


แล้วแต่ชอบ)
 พักในตู้เย็น
 30



นาท
ี -
 2
 ชั่วโมง

2.
 อุ่นเตาวอฟเฟิลด้วยไฟสูงสุด


ให้ร้อนก่อนแล้วค่อยหรี่ไฟลง


ก่อนใช้สเปรย์น้ำมันพ่น
 (ถ้าใช้


เนยวอฟเฟิลที่ ได้ จะไหม้ดำ


เป็นคราบไม่สวย)
 จึงหยอด


แป้งลงไป
 แล้วใส่ผลไม้สด


ผลไม้แห้ง
 แฮม
 เบคอน
 หรือ


ชีสได้ตามชอบ
 ปิดฝารอให้สุก




กว่าจะเป็นเชฟเพ็ญณี
	 จุดเริ่มต้นของสาวร่างเล็กก่อนจะมาเป็นเชฟฝีมือดีในวันนี้ผ่าน 
บททดสอบมามากมาย	 จนทำให้ค้นพบว่า	 การทำอาหารคือสิ่งที่ 
เธอรักและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำ	 จึงเดินหน้าสานฝันจนเป็นจริง 
“เพ็ญณีเติบโตในครอบครัวชาวจีน	 อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนให้ความ 
สำคัญกับอาหารการกินมาโดยตลอด	 อาหารจึงไม่ใช่แค่สิ่งที่กินเข้าไป 
แต่มีความหมายมากกว่าน้ัน”	 หลังจบปริญญาตรี	 คณะพาณิชยศาสตร์ 
และการบัญชี	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 จึงเดินทางไปเรียนต่อ MBA 
ที่เมืองชิคาโก	 สหรัฐอเมริกา	 และนี่เองที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอ 
ตัดสินใจเบนเข็มสู่สายอาหารอย่างเต็มตัว	 “ตอนนั้นต้องทำทุกอย่าง 
ด้วยตัวเอง	 ทั้งที่อยู่ที่นี่ไม่เคยทำ	 ตั้งแต่หาที่อยู่ไปจนถึงการทำอาหาร 
เวลาอ่านหนังสือเครียด  ๆ  จะเข้าครัว	 แถมยังเป็นกิจกรรมที่ทำทั้ง 
ยามว่างและไม่ว่าง	 เพราะรู้สึกชอบและมีความสุข	 พอรู้ว่านี่คือทาง 
ที่ใช่	 จึงเริ่มหาโรงเรียนสอนทำอาหาร	 ตอนนั้นไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย 
อาศัยถามจากเชฟ	 เพราะเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ตรง
	 “สุดท้ายลงตัวที่ CIA (The Culinary Institute of America)	 ซึ่ง 
เราได้เข้าไปฟัง  Open House แล้วชอบมาก	 แต่แม่ยื่นคำขาดว่า 
เรียนเอ็มบีเอจบแล้วค่อยมาคุยกัน	 ก็เลยรีบเรียนให้จบภายในปีครึ่ง 
แล้วจึงย้ายไปเรียน CIA ที่นิวยอร์ก	 โดยระหว่างเรียนก็ทำงานไปด้วย 
เพราะเราประสบการณ์น้อยกว่าคนอื่น	 อย่างวันหยุดจะเข้าเมืองเพื่อ 
ขอลองทำงานในร้านดัง ๆ	 หรือเป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่แคมปัส	 จนเรียน 
จบตามหลักสูตร 2 ปี	 โดยก่อนหน้าที่จะเรียนจบ 6 เดือนก็เริ่มหางาน 

รูจ้กั “เชฟเพญ็ณ ี จริายวุฒันา” 
เจา้ของประสบการณง์านครวัระดบัเวลิดค์ลาส

เรื่อง  : ปิยมาศ ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ  :  วริยา, พสชนัน ภาพ  : อัศวิน ผู้ช่วยช่างภาพ  :  ธิติสุดา สไตล ์ : ปรางรัตน์ ผู้ช่วยสไตลิสท ์ : ปริชญา

หากกล่าวถึงแวดวงอาหารในบ้านเรา  ชื่อของ “เชฟเพ็ญณี  จิรายุวัฒนา” อาจยังไม่เป็นที่รู้จัก 

ในวงกว้างนัก  แต่เชื่อไหมว่า  ชื่อของเชฟสาวท่านนี้กลับเป็นที่รู้จักอย่างดีในวงการอาหารต่างประเทศ 

โดยเฉพาะที่มหานครของโลกอย่างนิวยอร์กและลอนดอน  เพราะนอกจากฝีมือที่ทำให้ชื่อชั้นของเธอ 

ได้รับการยอมรับแล้ว  ระยะเวลา  17  ปีที่เธอได้ร่วมงานกับเชฟระดับโลก  ร้านอาหารมิชลิน 

และโรงแรมห้าดาวของที่นั่น  ยังทำให้เธอก้าวสู่เชฟหญิงที่น่าจับตามอง  หลังเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ ์

ทำอาหารมาทุกรูปแบบจนอิ่มตัว  เธอจึงตัดสินใจบินกลับเมืองไทยเมื่อไม่นานมานี ้

เราจึงไม่รอช้า  พาคุณมาทำความรู้จักกับเธอ

ส่งใบสมัครไปที่ต่าง ๆ จนได้งาน	 และเป็นเชฟเรื่อยมากว่า 17 ปี”

เรียนรู้งานครัวในร้านช่ือดังกับเชฟระดับโลก
	 ต้องบอกว่าประสบการณ์ทำงานของเชฟสาวคนนี้ไม่ธรรมดา 
เพราะนอกจากจะได้ร่วมงานกับเชฟที่มีเสียงระดับโลกแล้ว	 เชฟ 
เพ็ญณียังมีโอกาสได้ทำงานในร้านชื่อดังอีกไม่น้อย	 ส่งผลให้เธอ 
ก้าวขึ้นไปสู่ทำเนียบเชฟหญิงฝีมือดี	 ที่แม้แต่เชฟมิชลินก็อยากจะดึงตัว 
มาร่วมงาน	 “สมัยเรียน  CIA เคยฝึกงานที่  Tru	 ร้านอาหารที่มีชื่อ 
ที่สุดร้านหนึ่งของชิคาโก	 ร้านนี้เป็นของเชฟริค	 ทรามอนโต	 และเชฟ 
เกล	 แกรนด์	 ผู้ชนะรางวัล James Beard Foundation	 จำได้ว่า 
ได้ความรู้จากที่นี่ เยอะมาก	 ได้ฝึกฝนการเตรียมของขั้นพื้นฐาน 
ไปจนถึงการชำแหละล็อบสเตอร์และอื่น  ๆ  อีกมากมาย	 พอเรียนจบ 
เราส่งใบสมัครไปร้านมิชลินท่ีลอนดอน 2 - 3 แห่ง	 และได้รับการตอบรับ 
จากห้องอาหาร  Foliage	 โรงแรม  Mandarin Oriental	 แต่กลับ 
เกิดเหตุการณ์ถล่มตึกเวิลด์เทรดก่อน	 สัญญาที่เซ็นไว้มีอันต้องยกเลิก”
	 ทว่าด้วยความมุ่งมั่น	 หลังจากเดินเข้าออกร้านต่าง ๆ นับไม่ถ้วน 
ในที่สุดก็ได้งานที่ร้าน  Vong และ  The Mercer Kitchen ของเชฟ 
ชื่อดังระดับโลกอย่างเชฟฌอง-จอร์จ	 วองเกอริชเทน	 เชฟมิชลิน 
3 ดาว	 ผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการอาหารในปัจจุบัน	 “วันหนึ่งเขาเรียก 
เราไปคุย	 บอกว่าไอชอบยูนะ	 อยู่ที่นี่นาน  ๆ  อย่าเพิ่งออก	 เพราะ 
จะเลื่อนตำแหน่งให้	 เขาประทับใจที่เราเข้ามาในครัวพร้อมรอยยิ้ม 
ทุกวัน	 ซึ่งเขาไม่เคยเจอแบบนั้น	 เพราะงานในครัวทั้งหนักและรีบเร่ง 

CELEBRITY 
GUIDE&
RECIPE



	 อาชีพเชฟไม่ใช่งานท่ีสวยหรู	 แต่ต้องต่อสู้ 

อดทน	 และฝึกฝนตัวเองอย่างหนัก	 น้อยคน 

จะเข้าใจถึงความยากลำบากในครัว	 ท่ีผ่านมา 

เคยเสียน้ำตา	 เหน่ือยและท้อ	 แต่ไม่เคยถอดใจ 

ไม่เคยคิดจะเลิกทำอาชีพน้ี	 และยังคงมีความสุข 

ทุกคร้ังท่ีได้ทำอาหาร



	 นอกจากงานมหกรรมกีฬาระดับโลกแล้ว	 เธอยังได้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของการจัดพระกระยาหารถวายเจ้าฟ้าชายชาร์ลที่พระราชวังวินด์เซอร์ 
ซึ่งทราบกันดีว่าเป็นสถานที่สำคัญสำหรับชาวอังกฤษ	 “ด้วยความที่เป็น 
พระราชวัง	 จึงต้องมีการตรวจตราการเข้าออกอย่างละเอียด	 ทั้งยังมีกฎ 
3 ข้อต้องปฏิบัติตาม	 ที่จำได้แม่นคือ	 ห้ามถ่ายรูปและห้ามเดินเล่น 
เพราะคุณอาจหลงทางได้	 เนื่องจากที่นี่มีพื้นที่กว้างมาก	 แต่ละห้อง 
ก็ลักษณะคล้าย  ๆ  กัน	 ในส่วนห้องครัวก็ใหญ่มาก	 เป็นครัวฝรั่งแบบ 
สมัยโบราณท่ีกว้างสุดลูกหูลูกตา	 มีหม้อทองแดงแขวนเรียงราย	 อาหาร 
ท่ีทำก็เป็นเมนูง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน	 จานเรียกน้ำย่อยเป็นสลัด	 ส่วนจานหลัก 
เป็นปลา	 และจำได้ว่าสลัดจานหนึ่งพิเศษกว่าจานอื่นตรงที่มีไข่ต้ม 
เน่ืองจากเจ้าฟ้าชายชาร์ลรับส่ังมา	 เป็นอีกงานท่ีประทับใจไม่แพ้กัน”

เมนูพิเศษสำหรับแขกคนสำคัญ
	 ด้วยความที่ทำงานในร้านดังอย่าง the Mercer Kitchen	 ซึ่งอยู่ใน 
โรงแรมบูติกย่านโซโหของนิวยอร์ก	 จึงมีดาราฮอลลีวู้ดแวะเวียนมาเป็น 
ลูกค้าประจำมากมายจนกลายเป็นเรื่องปกติของที่นี่	 โดยออร์เดอร์ของ 
ดาราเหล่านี้จะส่งตรงถึงครัวในนามเมนูของวีไอพ	ี “คำว่าวีไอพี	 ในที่นี้ 
หมายถึงการที่ต้องดูแลความเรียบร้อยของจานนี้เป็นพิเศษ	 เพราะหาก 
เขากลายเป็นแขกประจำของเรา	 ก็เท่ากับเป็นการประชาสัมพันธ์ร้าน 
ไปด้วยในตัว	 และแม้ดารามีชื่อจะแวะมาไม่ขาดสาย	 แต่ที่จำได้แม่น 
คือ	 นิโคล	 คิดแมน	 เพราะชื่นชอบเธอมานาน	 จานที่ เธอสั่งคือ 
Shrimp Salad	 โดยไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษ	 เราจึงลงมือทำอย่าง 
ตั้งใจเช่นทุกครั้ ง 	 แล้วเฝ้ารอจานสลัดที่กลับมา	 ปรากฏว่าเธอ 
รับประทานหมดเกลี้ยง	 เป็นปลื้มมาก	 นอกจากนั้นก็มีลูซี่ 	 ลิว 
และคาเมรอน	 ดิแอซ	 2 สาวนางฟ้าชาร์ลีที่เดินทางมานิวยอร์กเพื่อ 
เปิดตัวฉายในรอบปฐมทัศน์ของหนังเรื่อง Charlie’s Angels”

งานหนักแค่ไหนก็มีวิธีดูแลกายและใจท่ีดี
	 แม้จะต้องเผชิญกับงานหนักในครัว	 รวมถึงภาวะความเครียดจาก 
การทำงาน	 แต่เธอมีวิธีจัดการกับส่ิงเหล่าน้ีได้อย่างดี	 “เวลาทำงานในครัว 
ต้องใช้ท้ังแรงกายและแรงใจ	 ยกของหนักมาก ๆ	 นานวันทำให้ปวดเม่ือย 
ไปหมด	 การเล่นโยคะช่วยได้ค่ะ	 สิ่งนี้เกิดจากการปลูกฝังของคุณแม่ 
ที่สอนให้ลูก  ๆ  ตื่นมาเล่นโยคะทุกเช้า	 ซึ่งแรก  ๆ  ไม่ชอบเลย	 แต่มี 
ประโยชน์มากเม่ืออยู่ท่ีโน่น	 เพราะทำท่ีไหนก็ได้	 แค่มีเส่ือ	 แก้ปวดเม่ือย 
ได้ดี	 ส่วนเวลาที่เครียดมาก  ๆ	 โชคดีว่าได้เกิดในเมืองพุทธ	 เคยไป 
วิปัสสนามาบ้าง	 จึงใช้การเดินจงกรม	 นั่งสมาธิ	 ช่วยเรียกสติกลับมา”

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
	 เมื่อถามถึงความสำเร็จวันนี้	 เชฟเพ็ญณีบอกว่า	 “อย่างแรกคือ 
ต้องรักในสิ่งที่ทำ	 เปรียบเสมือนตัวกระตุ้นที่ทำให้เราเดินกลับมา 
ในครัววันแล้ววันเล่า	 มีความเป็นมืออาชีพ	 เช่น	 มาทำงานไม่ใช่แค่ 
ตรงเวลา	 แต่ต้องมาก่อน	 เพราะมักจะมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น 

เขาถามว่าทำได้ยังไง	 เราบอกว่า I love what I do.	 มีความสุขท่ีได้ทำ 
ถึงจะรู้ว่ามีงานมหาศาลรออยู่ก็ตาม”
	 แม้จะอยากร่วมงานกับเชฟฌอง-จอร์จ	 วองเกอริชเทน  ต่อ 
แต่เมื่อได้รับการติดต่อจากห้องอาหาร Foliage	 โรงแรม Mandarin 
Oriental	 ร้านมิชลินที่เคยสมัครไว้	 เธอไม่ลังเลที่จะบินลัดฟ้าสู่มหานคร 
ลอนดอนทันที	 ที่นี่เชฟเพ็ญณีได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยววิชาเด็ดเคล็ดลับ 
จากกูรูด้านอาหารอีกหลายท่านในเวลาต่อมา	 ทั้งเชฟเดวิด	 นิโคลส์ 
(Mandarin Oriental Group Director of F & B)	 และเชฟมาร์ค	 ฮิซ 
เชฟชื่อดังของอังกฤษ	 ตลอดจนได้ทำงานที่  English Tea Room 
ห้องน้ำชาระดับตำนาน	 สำหรับผู้ที่โปรดปรานอาฟเตอร์นูนทีของ 
Brown’s Hotel	 โรงแรมระดับห้าดาวเก่าแก่ที่สุดในลอนดอน	 ทั้ง 
ยังเป็นไพรเวตเชฟให้  Goldman Sachs	 บริษัทการลงทุนการเงิน 
ที่โด่งดังไปทั่วโลก	 ไล่เลียงกันมาถึงตรงนี้	 จึงไม่แปลกใจว่าทำไมเธอ 
จึงเป็นที่ยอมรับจากแวดวงอาหารในต่างแดน

ประสบการณ์งานครัวสุดเอกซ์คลูซีฟ
	 ไม่ใช่เพียงได้ร่วมงานกับเชฟชื่อดังมากหน้าหลายตา	 ทว่าเธอ 
ยังเป็นหนึ่งในทีมเชฟซึ่งรับหน้าที่ปรุงอาหารในงานสำคัญ	 ที่บอกเลยว่า 
เอกซ์คลูซีฟมาก  ๆ	 “ตอนทำงานเป็นไพรเวตเชฟ	 ณ  กรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ	 ขณะน้ันมีการแข่งขันลอนดอนโอลิมปิก 2012	 มีโอกาส 
ได้เข้าไปทำอาหารท่ี Queen Elizabeth Olympic Park	 โดยดูแลอาหาร 
สำหรับส่ือกีฬาท้ังหมดท่ี Olympic Village	 จึงต้องทำอาหารจำนวนมาก 
รองรับในแต่ละวัน	 อย่างเนื้อต้องใช้มากถึงวันละ 90 กิโลกรัม	 ส่วน 
เมนูที่ทำจะจัดไว้เป็นเซตแล้วเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ	 ได้เจอนักกีฬาโอลิมปิก 
ช่ือดัง	 ได้ดูการแข่งขันแบบติดขอบสนาม	 เป็นประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่”



สลัดปูใบชะมวงและขนมรังผึ้ง 
ผสมผงพริกปาปริก้ารมควัน
พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 649.30 กิโลแคลอรี
โปรตีน 5.20 กรัม  ไขมัน 4.58 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 21.20 กรัม  ไฟเบอร์ 2.10 กรัม

TH& CUISINE สิงหาคม	 2559    81



ในครัวอยู่เสมอ	 มีความรับผิดชอบ	 เชฟที่ดีต้องสู้และอดทน	 เคารพ 
เพื่อนร่วมงาน	 เปิดใจให้กว้างและให้เกียรติคนที่ทำงานด้วยทุกคน 
ตั้งแต่คนล้างจานไปจนถึงเชฟระดับหัวหน้า	 เพราะล้วนมีความสำคัญ 
ด้วยกันท้ังน้ัน	 อ่านให้มากท่ีสุด	 สำหรับคนท่ีอยู่ในครัวท้ังวัน	 การอ่าน 
เป็นตัวช่วยอย่างมากให้เรารู้จักโลกมากขึ้น	 มีความนอบน้อมถ่อมตน 
ความนอบน้อมแบบไทย ๆ เป็นส่ิงดีงาม	 ไปไหนมีแต่คนต้อนรับและอยาก 
จะถ่ายทอดส่ิงดี ๆ ให้	 ขยันเข้าไว้	 ตอนเรียนเพ็ญณีทำงานหลังเลิกเรียน 
และวันหยุด	 เม่ือมีงานประจำแล้วก็ยังทำงานพิเศษช่วงวันหยุด	 สุดท้าย 
คือ	 เซย์ ‘Yes, Chef!’ ตลอด	 ไม่ว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ตาม”
	 ปัจจุบันเชฟเพ็ญณีรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ธุรกิจอาหารหลายแห่ง 
และกำลังจะมีผลงานเขียนออกมาให้ติดตามกัน	 เธอยังแบ่งเวลา 
มาดูแลเพจ  “Penny  the  Chef” 	 และ  IG:  @pennythechef 
เพจสำหรับแบ่งปันความรู้	 เคล็ดลับการทำอาหารต่าง  ๆ  ที่น่าสนใจ 
นอกจากนี้เธอยังทำขนมโฮมเมดมาวางจำหน่ายที่ร้าน meat bar 31 
อีกด้วย	 แต่หากอ่านเรื่องราวของเธอแล้วอยากเข้าครัวเสียเดี๋ยวนี้ 
เชฟเพ็ญณีก็มีเมนูแสนอร่อยมาฝากกัน	 โดยรังสรรค์  2 จานพิเศษ 
เพื่อมอบให้ H & C โดยเฉพาะ	 “สลัดปู	 เป็นเมนูที่ได้ไอเดียจากการ 
หยิบวัตถุดิบที่อยู่รอบตัวมาผสมผสานกัน	 อย่างใบชะมวง	 นำมา 
ดัดแปลงใส่ในเมนูฝร่ัง	 รสชาติเข้ากันดี	 นอกจากน้ี	 ขนมรังผ้ึงซ่ึงรสชาติ 
เหมือนขนมไม้ที่เราคุ้นเคยในอดีต	 ก็นำมาประยุกต์ใส่ในเมนูนี้ได้	 เพิ่ม 
รสสัมผัสให้หลากหลายยิ่งขึ้น	 ส่วนเค้กคลอโรฟิลล์  (Chloro-Phill 
Cake) สูตรนี้พัฒนามาจากร้านที่ทำกับเจ้านายเก่าชื่อ Phill	 เป็นขนม 
พื้นฐานที่ใช้ผักโขมเป็นส่วนประกอบ	 สีสันน่ารับประทาน	 ส่วนผลไม้ 
สำหรับแต่งหน้าก็สวยงามและมีประโยชน์”

ขอบคุณ

เครื่องใช้ไฟฟ้า Sub-Zero และ De Dietrich

สถานที ่ the COMMONS Kitchen & Bar

สลัดปู
ใบชะมวง
และขนมรังผ้ึง 
ผสมผงพริก 
ปาปริก้า 
รมควัน
ส่วนผสม  (สำหรับ 4 - 5 ท่ี)

 เตรียม 25 นาที ปรุง 45 นาที

เนื้ อปูต้ม  400  กรัม  |  เกลือ  1-2 
ช้อนชา  |  พริกไทย  1-2 ช้อนชา  | 
น้ำมันมะกอก  2 ช้อนโต๊ะ  |  ยูสุ 
มายองเนสปริมาณตามสูตร  | 
แอ๊ปเปิ้ลดองปริมาณตามสูตร  | 
ขนมรังผึ้งสำหรับโรยหน้าตาม 
ชอบ  |  ผิวเลมอนสไลซ์เล็กน้อย  | 
ใบชะมวงตามชอบ

ส่วนผสมยูสุมายองเนส

ไข่ไก่เบอร์สอง  (เฉพาะไข่แดง) 
2 ฟอง  |  ดิจองมัสตาร์ด 1 ช้อน- 
โต๊ะ  |  เกลือ  1 ช้อนชา  |  น้ำส้ม- 
สายชูแอ๊ป เปิ้ ล  1  ช้ อนโต๊ ะ  | 
น้ำมันคาโนลา 240 กรัม  | น้ำยูสุ 
หรือน้ำเลมอน 1 ช้อนโต๊ะ
ส่วนผสมแอ๊ปเป้ิลดอง

น้ำตาลทรายขาว 20 กรัม | น้ำส้ม- 
สายชูแอ๊ปเป้ิล 20 กรัม | แอ๊ปเป้ิล 
เขียวปอกเปลือกห่ันเต๋าเล็ก 1 ลูก
ส่วนผสมขนมรังผ้ึง

น้ำตาลทรายขาว 200 กรัม | น้ำ- 
ผึ้ง  30 กรัม  |  น้ำเชื่อมข้าวโพด 
75 กรัม  |  น้ำเปล่า  2 ช้อนโต๊ะ  | 
เบกกิ้งโซดา  10 กรัม  |  ผงพริก- 
ปาปริก้ารมควัน 1 ช้อนโต๊ะ
วิธีทำ

1.  ทำมายองเนสโดยตีไข่แดง 
มัสตาร์ด	 เกลือ	 และน้ำส้ม- 
สายชูในชามด้วยตะกร้อมือให้ 



เค้กคลอโรฟิลล์
พลังงานต่อหนึ่งชิ้น 476.80 กิโลแคลอรี
โปรตีน 6.40 กรัม  ไขมัน 30.00 กรัม

คาร์โบไฮเดรต 47.50 กรัม  ไฟเบอร ์ 1.40 กรัม



เข้ากัน	 จากนั้นค่อย  ๆ  เทน้ำมัน 
ลงผสม	 โดยหมั่ นคนตลอด 
ตามด้วยน้ำยูสุ	 ผสมให้เข้ากัน 
พักไว้	 อาจปรุงรสด้วยเกลือหรือ 
พริกไทยขาวเพิ่มได้ตามต้องการ
2.  ทำแอ๊ป เปิ้ ลดองโดยผสม 
น้ำส้มสายชูและน้ำตาลในหม้อ 
แล้วยกขึ้นตั้งไฟ	 ต้มจนเดือด 
ปิดไฟ	 พักให้พออุ่นแล้วเทลง 
แช่กับแอ๊ปเปิ้ล	 ทิ้งไว้ประมาณ 
30 นาที
3. ทำขนมรังผึ้งโดยใส่น้ำตาล 
น้ำผึ้ง	 น้ำเชื่อม	 ข้าวโพด	 และ 
น้ำในหม้อ	 ยกขึ้นตั้งไฟ	 ต้มให้ 
เดือดจนได้อุณหภูมิ  150 องศา 
เ ซ ล เ ซี ย ส 	 ปิ ด ไ ฟ 	 แ ล้ ว เ ท 
เบกกิ้งโซดาลงไปและคนผสม 
อย่างรวดเร็ว	 ระวังโดนมือเพราะ 
ส่วนผสมจะฟูขึ้นมาอย่างรวดเร็ว 
จากนั้นเทรังผึ้งลงบนถาดรอง 
ด้วยแผ่นซิลิ โคน	 โรยด้วยผง 
พริกปาปริก้า	 พักไว้จนรังผึ้งเย็น 
แบ่งมาเล็กน้อยสำหรับโรยหน้า 
สามารถเพิ่มปริมาณได้ตามชอบ 
ส่วนท่ีเหลือเก็บในภาชนะมีฝาปิด 
เพื่อป้องกันความชื้น

4. ทำสลัดโดยผสมเนื้อปู	 เกลือ 
พริกไทย	 น้ำมันมะกอก	 มายอง- 
เนส	 และผิวเลมอนให้เข้ากัน 
ในชามผสม	 ตักใส่จาน	 ตาม 
ด้วยแอ๊ปเปิ้ลดอง	 โรยด้านบน 
ด้วยขนมรังผึ้งที่บิเป็นชิ้นเล็ก  ๆ 
เสิร์ฟพร้อมใบชะมวง

เค้ก 
คลอโรฟิลล์ 
(Chloro-Phill 
Cake)
ส่วนผสม  (สำหรับ 10 - 12 ช้ิน)

 เตรียม 45 นาที ปรุง 60 นาที

แป้งสาลีอเนกประสงค์ 300 กรัม | 
ผงฟู  15 กรัม  |  ไข่ไก่ เบอร์สอง 
3 ฟอง  |  น้ำตาลทรายขาว  210 
กรัม | น้ำมันพืช 260 กรัม | ผักโขม 
ลวกบดละเอียด  300 กรัม  |  น้ำ- 
มะนาว  10 กรัม  |  ผิวมะนาวขูด 
1 ลูก  |  ทับทิมหรือผลไม้ที่ชอบ 
สำหรับแต่งหน้าเค้ก  | พิมพ์ขนม 
ทรงกลมขนาด 8 นิ้ว 3 ใบ

ส่วนผสมฟรอสต้ิง

ครีมชีส 300 กรัม  | น้ำตาลทราย 
ขาว  55 กรัม  |  วิปปิ้งครีม  150 
กรัม
วิธีทำ

1.  อุ่ น เตาอบที่ อุณหภูมิ  170 
องศาเซลเซียส
2. สเปรย์น้ำมันแล้วปูกระดาษไข 
ที่พิมพ์ขนมทั้ง 3 ใบ	 เตรียมไว้
3. ทำเค้กโดยร่อนแป้งสาลีกับ 
ผงฟูด้วยกัน	 พักไว้	 จากนั้นตี 
ไข่กับน้ำตาลทรายขาวด้วยหัวตี 
ตะกร้อจนส่วนผสมขึ้นฟู	 ค่อย ๆ 
เทน้ำมันลงไปผสมจนหมด	 ปิด 
เคร่ืองตี	 นำมาใส่ในแป้งท่ีร่อนไว้ 
ใช้พายคนผสมเบา  ๆ  พอเข้ากัน 
จึงเทผักโขมบด	 น้ำมะนาว	 และ 
ผิวมะนาวลงไปผสมให้เข้ากัน 

อีกคร้ัง	 แบ่งส่วนผสมเป็น 3 ส่วน 
เท่า ๆ กัน	 เทใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้ 
แล้วนำเข้าอบประมาณ 20 นาที 
หรือจนสุก	 พักให้เย็น
4.  ทำฟรอสติ้ ง โดยตีครีมชีส 
กับน้ำตาลด้วยหัวตีใบพายจน 
น้ำตาลละลายหมด	 ค่อย  ๆ  เท 
ครีมลงไปตีจนหมด	 แล้วตีต่อ 
จนได้ความข้นของเนื้อครีมที่  
ต้องการ
5. ประกอบเค้กโดยทาฟรอสติ้ง 
ระหว่างชั้นเค้กประมาณ  200 
กรัม	 ตกแต่งชั้นบนสุดด้วยผลไม้ 
ที่ชอบ 
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“ไกท่อดมสิเตอรเ์อม็” 
ปรงุรสแรงฝนัดว้ย “ความรกั” 

สูตร : จารุวรรณ  คล้ายเจ๊ก  ร้านไก่ทอดมิสเตอร์เอ็ม  เรื่อง : สิทธิโชค  ศรีโช

ภาพ : พีระพัฒน์  พุ่มลำเจียก  สไตล ์ : พิมฝัน  ใจสงเคราะห์

PRO
RECIPE



“วันที ่ 15 กุมภาพันธ ์2559  เราตั้งใจจะเปิดตัวรถฟู้ดทรัคคันแรกของเรา 

แต่พี่กิตมาล้มป่วยวันที่ 13  ตอนนั้นเราคิดว่า  ยังไงก็ต้องเปิดร้านใหม่นี้ให้ได้ตามกำหนดเดิม 

เพราะแก้วกลัวพี่กิตจะรู้สึกโทษตัวเองว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ธุรกิจเกิดปัญหา”



	 ฉันกับ  แก้ว  (จารุวรรณ 
คล้ายเจ๊ก) เคยทำงานในแผนก 
เดียวกัน	 แก้วเป็นคนบ้าจี้	 ตลก 
เพื่อน  ๆ  ชอบแกล้งจี๋เอวให้แก้ว 
ตกใจแล้วสบถคำตลก  ๆ ออกมา
	 กระทั่งฉันต้องย้ายแผนก 
เราจึงไม่ค่อยได้คุยกันดังเดิม 
แต่ก็รู้ ว่าหลังจากย้ายไม่นาน 
แก้วกับพี่กิตสามีของเธอได้เปิด 
ร้านขายไก่ทอดที่ตลาดรถไฟ 
ศรีนครินทร์	 แต่จนแล้วจนรอด 
ฉันก็ไม่เคยได้ลิ้มลองฝีมือไก่ทอด 
ของเพื่อนสักหน	 จนเวลาผ่าน 
ล่วงไป
	 ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
ฉันนั่งแท็กซี่กลับบ้านผ่านซอย 
สวนผัก	 แล้วเห็นว่ามีฟู้ดทรัค 
หน้าตาน่ารักจอดขายไก่ทอด 
ติดป้ายว่า  “ไก่ทอด  MR.  M” 
จึงลองแวะเข้าไปซื้อชิม	 เพราะ 
ถ้าอร่อยก็จะได้มีแหล่งกินใหม่ 
ใกล้ออฟฟิศ	 แต่นั่นไม่สำคัญ 
เท่ากับที่ฉันได้รู้ว่าฟู้ดทรัคคันนี้ 
คือร้านไก่ทอดของแก้วนั่นเอง

	 วันที่แวะไปอุดหนุน	 แก้ว 
ดูทะมัดทะแมง 	 มาดแม่ค้ า 
ของเพื่อนดูเข้าทีไม่แพ้กับมาด 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลปกรรมที่ เธอ 
เป็นอยู่	 ทว่าวันนั้นสิ่งที่แตกต่าง 
ออกไปคือแววตาของเพื่อนแล 
เหนื่อยพิกล	 จนเมื่อได้พูดคุย 
กับแก้ วจึ ง รู้ ว่ า 	 พี่ กิ ต  (กิ ตติ  
ปิ่นวิเศษ) สามีของเธอเส้นเลือด 
ในสมองแตก	 ตอนนี้พักฟื้นอยู่ 
จึงถึงบางอ้อ
	 วันนั้นฉันรู้สึกทึ่งที่ไก่ทอด 
ของแก้วอร่อยมาก	 เทียบเท่าไก่ 
ทอดเจ้าดังได้เลย	 แต่ในอีกทาง 
ก็สัมผัสได้ถึงจิตใจที่เข้มแข็งของ 
เพื่อนคนนี้
	 เราคุยสัพเพเหระกันหลาย 
เรื่อง 	 ฉันช่วยวิจารณ์รสชาติ  
ไก่ทอดของแก้ว	 และลองเปรย 
ขอสูตรไก่ทอดของเธอมาลง 
นิตยสาร	 แก้วตอบกลับฉันทันที 
ว่า “เอาสิ	 ยินดีเลย”	 นั่นจึงเป็น 
ที่มาของสูตรไก่ทอดขั้นเทพของ 
เธอที่นำมาฝากคุณ	 พร้อมกับ 

เรื่องราวมรสุมชีวิตที่แก้วต้อง 
เผชิญ

วันท่ีคนในครอบครัวเรา 

หกล้ม  เราต้องประคอง

	 จุดเริ่มต้นของไก่ทอดมิส- 
เตอร์เอ็ม	 คือพี่สะใภ้ของแก้ว 
(คุณตั๊ก  -  รัชดาวัลย์	 หวานฉ่ำ) 
ซ่ึงเป็นคนทำอาหารอร่อย	 วันหน่ึง 
เธอไปเรียนทำไก่ทอดมา	 แล้ว 
รู้สึกว่ารสชาติยังไม่ถูกปาก	 จึง 
ปรับรสนู่นนี่กระทั่ งได้ไก่ทอด 
ร สอ ร่ อ ยที่ ถู ก ใ จคนทั้ ง บ้ า น 
ครอบครัวของแก้วจึงคุยกันว่า 
น่าจะลองทำขายดู	 แต่อยาก 
เจาะตลาดวัยรุ่น	 เพราะไม่อยาก 
เป็นร้านที่ขายไก่ทอดในตลาด 
ทั่วไป	 และสร้างแบรนด์ของ 
ตัวเอง	 ทุกคนในครอบครัวเห็น 
ด้วย	 จึงนำอักษรย่อภาษาอังกฤษ 
จากชื่ อของพี่ ชายแก้ว 	 ก็คือ 
คุณมืด (เกียรติศักดิ์	 คล้ายเจ๊ก) 
ผู้เป็นพี่ใหญ่ของบ้าน	 กลายเป็น 
“ไก่ทอดมิสเตอร์เอ็ม”	 ใต้คอน- 

เซ็ปต์ “ไก่ทอดสัญชาติไทย”	 คือ 
มีรสชาติแบบไทย  ๆ  ที่ทุกคน 
คุ้นเคยและถูกปาก
	 นับแต่น้ัน “ไก่ทอด MR. M” 
ก็ถือกำเนิดขึ้น	 โดยพี่ชายและ 
พี่สะใภ้ของแก้วจะขายอยู่หน้า 
ตลาดกรุงนนท์และหน้าโรงเรียน 
โพธิสารพิทยากร	 ขณะที่แก้วกับ 
พี่กิตจะไปขายไก่ทอดที่ตลาดนัด 
รถไฟศรีนครินทร์ 	 กลายเป็น 
จุดสร้างช่ือท่ีทำให้คนรู้จักแบรนด์ 
ไก่ทอดของเธอ	 แต่นั่นก็อาจเป็น 
เหตุที่ทำให้พี่กิตต้องล้มป่วย
	 “ไก่ทอดเราขายดีมาก	 แก้ว 
กับพี่กิตทำงานกันไม่มีวันหยุดอยู่ 
ปีครึ่ง	 เลยคิดว่าตรงนั้นแหละที่ 
อาจทำให้พี่กิตล้มป่วย	 เพราะ 
เขาเป็นโรคความดันสูงอยู่แล้ว
	 พอถึงวันที่  13 กุมภาพันธ์ 
2559	 แก้วกับพี่กิตเตรียมตัวจะ 
ไปบริจาคเสื้อผ้าเก่ากัน	 แก้ว 
แต่งตัวอยู่บนบ้านได้ยินเสียง 
เหมือนคนตกบันได	 วิ่งลงมาดู 
เห็นพี่ กิ ตล้มลงขยับตั ว ไม่ ได้  

แก้วกับฟู้ดทรัคไก่ทอด  

เปี่ยมฝันของเธอ  

และครอบครัว  พร้อม  

ให้บริการความอร่อย 

 



เลยรีบพาส่งโรงพยาบาล	 หมอ 
บอกว่าพี่กิตเส้นเลือดในสมอง 
แตกต้องผ่าตัดด่วน	 ตอนนั้น 
เครียดมาก	 เพราะเรามีแผนว่า 
จะเปิดตัวรถฟู้ดทรัคในวันที่  15 
กุมภาพันธ์	 พอคิดไปคิดมา	 แก้ว 
ก็ตัดสินใจว่า	 ยังไงก็ต้องเปิดร้าน 
ให้ได้	 เพราะไม่อย่างนั้น	 พอ 
พ่ีกิตฟ้ืนเขาอาจโทษตัวเองว่าเป็น 
เหตุที่ทำให้เราเปิดร้านไม่สำเร็จ 
แก้วเป็นห่วงความรู้สึกเขา”
	 ฉันถามแก้วกลับไปว่า	 แล้ว 
จัดการกับมรสุมชีวิตท่ีเจออย่างไร 
แก้วตอบกลับมาว่า
	 “ช่วงแรกเราร้องไห้หนักมาก 
แต่ก็มาฉุกคิดได้ว่า	 ร้องไห้ไป 
ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา	 จึงเลิกร้อง 
แล้ ว เปลี่ ยน เป็นคิดหาวิ ธี แก้  
ปัญหาแทน	 ในสมองนี่ไม่เคย 
ว่าง	 บางวันคิดจนขับรถเลยบ้าน 
ตัวเองไปก็มี (หัวเราะ)	 เราไม่กล้า 
บอกครอบครัว	 เพราะไม่อยาก 
ให้ทุกคนมาเครียดด้วย	 แต่รู้  
ไหมว่าทุกสิ่งที่เราเผชิญ	 พี่ชาย 
พี่สะใภ้	 น้องชายเรา	 และน้อง 
พนักงานที่ช่วยทอดไก่ขาย	 พวก 
เขาคอยมองดูด้วยความห่วงใย 
อยู่ห่าง  ๆ  เสมอ	 จนวันหนึ่งเขา 
คงเห็นเราไม่ไหวจึงเดินเข้ามา 
บอกว่า	 มีอะไรให้บอกเลย	 เขา 
ยินดีช่วย	 ตรงนั้นแหละที่เราได้ 
ตระหนักว่าการมีครอบครัวที่รัก 

และสามัคคีกันนั้นดียังไง	 วันที่ 
15 พ่ีกิตต้องผ่าตัด	 ร้านก็ต้องเปิด 
ลูกสาวท่่ีต่างจังหวัดก็ต้องมอบตัว 
เข้าเรียน	 ทุกอย่างถาโถมเข้ามา 
แต่มันผ่ านพ้นไปได้ 	 เพราะ 
ครอบครัวเราช่วยกัน”
	 ปัจจุบันพี่ กิตกลับมาอยู่  
บ้าน	 โดยมีแก้ว 	 ศรีภรรยา 
คอยทำกายภาพบำบัดให้ทุกเช้า 
ป้อนข้าว	 แต่งตัว	 ก่อนที่ เธอ 
จะออกมาทำงานประจำ	 แล้ว 
กลับไปรับพี่กิตช่วงเย็นเพื่อเปิด 
ร้านฟู้ดทรัคขายไก่ทอดแสนอร่อย 
ของเธอในช่วงเย็น	 ภาพแก้ว 
วิ่งวุ่นขายไก่โดยมีพี่กิตที่กำลัง 
ฟื้นฟูร่างกายเดินกายภาพอยู่  
ใกล้บริเวณร้าน	 กลายเป็นภาพ 
ประทับใจที่ฉันได้เห็น

เผยเคล็ดลับไก่ทอดท่ีปรุงรส 

ด้วยรักและแรงฝัน

	 แก้วบอกกับฉันว่า	 ไก่ทอด 
ของเธอคือ “ไก่ทอดสำหรับทุกคน 
ในครอบครัว”	 คำนี้สำหรับฉัน 
มันลึกซ้ึงมาก	 เพราะไก่ทอดน้ีถูก 
คิดค้นและก่อร่างสร้างตัวขึ้น 
ด้วยทุกคนในครอบครัว	 ขณะ 
เดียวกันก็ยังคำนึงอีกว่า	 อยาก 
เป็นไก่ทอดสำหรับลูกค้าทุกวัย 
มีไก่ไม่ เผ็ดสำหรับเด็ก  ๆ  และ 
คนสู งอายุ 	 มีข้ าวยำไก่แซ่บ 
สำหรับคุณผู้หญิง 	 มี ไก่ทอด 

รสเผ็ดแซ่บสำหรับคุณผู้ ชาย 
เน้นปรุงรสแบบไทย ๆ	 แก้วบอก 
กับฉันว่า
	 “เราเป็นคนไทย	 เรารู้ว่า 
รสชาติอาหารไทยที่อร่อยเป็น 
ยังไง	 และเราเชื่อว่าอย่างไร 
คนไทยก็ชอบกินอาหารไทย 
เลยตั้งใจให้ไก่ทอดของแก้วเป็น 
ตัวแทนไก่ทอดสัญชาติไทย”
	 แก้วยังเล่าถึงความฝันของ 
เธอด้วยแววตาเป็นประกายว่า
	 “ เ ราฝันไว้ ในอนาคตว่ า 
อยากมีร้านไก่ทอดดี  ๆ  เป็นของ 
ครอบครัว เราสักร้ าน 	 เพื่ อที่  
พี่ชายและพี่สะใภ้จะได้ไม่ต้องไป 
ตากแดดตากฝนขายไก่ทอดอีก 
ต่อไป	 และลูกค้าของแก้วก็จะ 
ได้มีที่นั่งกินไก่ทอดได้สบายขึ้น 
แก้วอยากให้ร้านแห่งนั้นเป็น 

สัญลักษณ์ของครอบครัว”	 แก้ว 
กล่าวก่อนจะเผยสูตรไก่ทอด
	 “การทอดไก่ให้อร่อย	 นอก 
จากเทคนิคเรื่องการหมักที่ลงตัว 
วิธีตีแป้งกับไก่ให้จับเกล็ดสวย 
แล้ว	 น้ำมันที่ทอดต้องร้อนจัด 
และได้อุณหภูมิท่ีพอเหมาะ	 แล้ว 
กินตอนร้อน ๆ ทอดสุกใหม่ถึงจะ 
ได้ไก่ทอดที่หน้าตาสวย	 กรอบ 
นอก	 เนื้อไก่ด้านในยังนุ่มชุ่มฉ่ำ”
	 ซึ่งพอได้เข้าครัวกับเธอก็รู้ 
ว่าที่แก้วกล่าวมานั้นจริงทั้งหมด 
หากแต่ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ 
คนนอกอย่างฉันได้มองเห็นว่า 
เป็นหัวใจที่แท้จริงของไก่ทอด 
มิสเตอร์เอ็ม	 นั่นก็คือ	 ไก่ทอด 
ทุ ก ชิ้ น ล้ ว น อ บ อ ว ล อ ยู่ ด้ ว ย 
ความรักและแรงไฟแห่งฝันที่  
ครอบครัวมิสเตอร์เอ็มมีให้แก่กัน 
ซึ่งฉันเชื่อว่าสิ่งนั้นจะสัมผัสถึงใจ 
คุณผู้อ่านทุกคน	 เหมือนอย่าง 
ที่ ได้สัมผัสใจฉันมาแล้วอย่าง 
แน่นอน

ฟู้ดทรัคไก่ทอด MR. M 
เปิดให้บริการ  วันจันทร ์ - วันเสาร์ 
เวลา 17.00 น. - 22.00 น. 
ตรงลานร้านล้างรถ  ฝั่งตรงข้าม 
ซอยสวนผัก 2  โทรศัพท ์ 08-1190-9198

 

คุณมืด (ซ้าย)  พี่ชายของแก้ว  และคุณตั๊ก (ขวา) 
พี่สะใภ้  ผู้เป็นต้นตำรับสูตรไก่ทอดมิสเตอร์เอ็ม

แก้วกำลังทำกายภาพบำบัด
ให้พี่กิต  โดยมีเจ้าหมากะทิ
คอยให้กำลังใจอยู่ข้าง ๆ



พลังงานต่อ 2 กิโลกรัม 4,411.95 กิโลแคลอรี
โปรตีน 360.18 กรัม  ไขมัน 281.74 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 108.81 กรัม  ไฟเบอร ์ 4.55 กรัม



ก็ได้ (ทางร้านใช้ยี่ห้อดาวฟ้า) ลง 
ในชามอ่าง	 ร่อนสองครั้งเพื่อให้ 
แป้งฟูเบา	 โดยกะปริมาณแป้งว่า 
อกไก่ 4 ชิ้นต่อแป้ง 1 ถ้วย
	 จากนั้นนำชิ้นไก่ที่หมักได้ที่ 
แล้วใส่ลงกระชอนแล้วนำไปจุ่ม 
น้ำเกลือสักอึดใจ	 ยกกระชอน 
ขึ้นพักสะเด็ดน้ำสัก  2  วินาที  
แล้วใส่ชิ้นไก่ลงในชามอ่างที่  
ใส่แป้งไว้	 จากนั้นใช้มือทั้งสอง 
ที่สวมถุงมือเคล้าไก่โดยใช้วิธี  
ช้อนจากด้านล่างแล้วยกสะบัด 
ชิ้นไก่ขึ้นด้านบนให้แป้งเคลือบ 
จนทั่ว	 เคาะแป้งส่วนเกินออก 
จากชิ้นไก่
	 ใส่ชิ้นไก่ที่คลุกแป้งลงใน 
กระชอนอีกครั้ง	 จุ่มกระชอนลง 
น้ำเกลือแล้วยกขึ้นอย่างรวดเร็ว 
พักสะเด็ดน้ำ  2 วินาที	 แล้วใส่ 
ลงในชามอ่างที่มีแป้งค้างอยู่แล้ว 
เคล้าด้วยวิธีเดิมแต่ทำให้นานขึ้น 
จากน้ันใช้มือหยิบช้ินไก่ข้ึนทีละช้ิน 
เคาะแป้งส่วนเกินออก	 จะเห็น 
ว่ามีแป้งเกาะทั่วชิ้นไก่เป็นสาย 
เล็ก  ๆ  ยาวราว  1 เซนติเมตรทั่ว 
ทั้งชิ้นไก่	 จึงนำไปทอดทันที
•  ควรตีแป้งกับไก่แค่ไม่เกิน 
4 ชิ้นต่อครั้ง	 เพื่อให้แป้งเกาะ 
สวย	 หากใส่ไก่ลงคลุกมากไป 
จะเพิ่มความชื้นที่มากขึ้นและ 
ทำให้แป้งที่เกาะมีลักษณะเป็น 
ปึก	 ไม่เป็นเกล็ดสวย
•  ไก่ชิ้นเล็กตีแป้งรอบเดียว 
ไก่ชิ้นใหญ่ต้องตีแป้งหลาย 
รอบ	 การตีแป้งกับไก่สองหน 
ตามที่ระบุไว้ในเทคนิคด้านบน 
ใช้กับอกไก่ชิ้นเล็ก (ขนาด 4 × 2 
นิ้ว)	 หากเป็นชิ้นไก่ที่ใหญ่ขึ้น 
เช่น	 สะโพกไก่	 ต้องตีแป้งกับ 
ไก่มากกว่าสองรอบ	 จึงจะได้ 
เกล็ดแป้งที่สวย	 แต่หากเป็นไก่ 
ชิ้นที่ เล็กลงกว่าขนาดที่ระบุไว้  

ให้นำไก่ชุบน้ำเกลือแล้วตีกับแป้ง 
เพียงรอบเดียวก็ใส่ลงทอดได้  
จึงจะได้แป้งที่ เกาะหนาพอดี  
หากตีแป้งสองรอบแป้งจะหนาไป 
กินไม่อร่อย
•  หากจะตีแป้งเดิมกับไก่ชิ้น 
ใหม่ต้องร่อนแป้งทุกครั้ง	 แป้ง 
ที่เหลือจากคลุกไก่	 หากจะนำ 
ไปตีกับไก่เซตใหม่	 ต้องนำไป 
ร่อนผ่านกระชอนก่อนเพื่อคัด 
เอาเกล็ดแป้งที่เปียกน้ำในการ 
คลุกไก่ครั้งแรกออกไปก่อน	 ไม่ 
อย่างนั้นแป้งที่ขึ้นเกาะบนชิ้นไก่ 
จะหนาและไม่จับเกล็ดสวย
•  ตีแป้งเสร็จแล้วต้องทอด 
ทันที 	 แต่ทอดทีละชุด	 ก่อน 
จะตีแป้งกับไก่	 ให้ตั้งน้ำมันใส่ 
กระทะให้ร้อนเตรียมไว้ท่ีอุณหภูมิ 
120 - 160 องศาเซลเซียส	 จากน้ัน 
เมื่อตีแป้งกับไก่เสร็จ  1 เซตให้ 
ใส่ลงทอดทันทีห้ามรอ	 ไม่เช่นน้ัน 
เกล็ดแป้งที่เกิดขึ้นจะกลับไปติด 
กันเป็นปึก	 เมื่อทอดออกมาแล้ว 
จะไม่ฟูสวย	 พอไก่ที่ ใส่ทอด 
เป็ นสี เ หลื อ งทองก็ ให้ ตั กขึ้ น 
พักสะเด็ดน้ำมัน 	 แล้วนำไป 
รับประทานทันที	 หรือนำไปคลุก 
กับผงปรุงรสก่อนรับประทานก็ได้
• ใช้น้ำมันปาล์มทอดท่วม  ๆ 
เพราะมีจุดเดือดสูงและทำให้  
ไก่กรอบนาน	 โดยปริมาณน้ำมัน 
ต้องเพียงพอที่จะท่วมชิ้นไก่ที่จะ 
ใส่ลงทอด	 และหากจะให้ได้  
ชิ้นไก่ที่ทอดแล้วเป็นสีเหลืองทอง 
เหมือนไก่ทอดเจ้าดัง  ๆ	 จำเป็น 
ต้องใช้ เครื่องทอดดีปฟรายด์  
เพราะสามารถคุมอุณหภูมิได้
• ไก่ต่างส่วนทอดต่างไฟ  ไก่ 
จึงจะนุ่มและสีสวย 	 แม้แต่  
อกไก่ที่ไร้ไขมันก็ยังจะนุ่มชุ่มฉ่ำ 
ความลับก็คือต้องทอดในน้ำมัน 
ที่ ร้อนจัด	 อุณหภูมิประมาณ 

120 -  160 องศาเซลเซียส	 โดย 
เนื้อน่องไก่และสะโพก	 น้ำมัน 
ต้องไม่ร้อนจัดมาก	 แค่ 120 องศา 
เซลเซียสก็พอ	 เพราะหากสูง 
กว่านี้	 ไก่ด้านในจะไม่สุก	 โดย 
สะโพกบั้งแล้วทอดเพียง 5 นาที 
น่องปีกบน 8 - 10 นาที	 เพราะมี 
เอ็นและกระดูก	 อกไก่ให้ทอดที่ 
160 องศาเซลเซียส	 8 -  10 นาที

ไก่ทอด
มิสเตอร์เอ็ม
ส่วนผสม

(สำหรับอกไก่ 2 กิโลกรัม)

  เตรียม 3 ชั่วโมง (รวมเวลาหมักไก่) 

  ปรุง 15 นาที

อกไก่ลอกหนัง 2 กิโลกรัม | พริก 
ป่น  1  ช้ อน โต๊ ะ  |  ซี อิ๊ ว ขาว  3 
ช้อนโต๊ะ | พริกไทยป่นตามชอบ | 
แป้งสาลีอเนกประสงค์สำหรับ 
คลุกไก่ตามเหมาะสม  | น้ำเปล่า 
ผสมเกลือ เล็ กน้ อย 	 สำหรับ 
ข้ันตอนการชุบไก่ |  น้ำมันปาล์ม 
สำหรับทอดตามควร  |  ผงปรุงรส 
สำหรับคลุกไก่ตามชอบ
วิธีทำ

1. หมักไก่กับเคร่ืองปรุงรส	 ได้แก่ 
พริกป่น	 ซีอิ๊วขาว	 พริกไทยป่น 
ตามวิธีและเวลาที่ระบุไว้ใน Pro 
Knowledge
2. เตรียมทอด	 โดยนำไก่ที่หมัก 
ได้ที่แล้วชุบน้ำเกลือ	 ก่อนชุบ 
แป้ง	 แล้วใส่ลงชุบน้ำเกลืออีก 
ครั้ง	 ก่อนลงตีเคล้าในแป้งตาม 
วิธี Pro Knowledge	 แล้วนำไป 
ทอดจนสุก
3. รับประทานขณะยังร้อน	 หรือ 
นำไปเคล้ากับผงปรุงรสที่ชอบ 
ก่อนรับประทาน 

Pro Knowledge

•  หมักไก่ต้องให้ซึมเข้าเนื้อ 
ป้องกัน ไก่ จื ด 	 โดยขณะใส่  
เคร่ืองปรุงลงเคล้ากับไก่	 ให้ใช้มือ 
เคล้าให้ทั่ว	 และสังเกตว่าของ- 
เหลวที่ใส่ลงไปจะซึมเข้าเนื้อไก่ 
จนหมดไม่เหลือค้าง	 จึงนำไป 
พักไว้ราว 3 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ 
ก่อนนำไปตีแป้งแล้วทอด	 หาก 
ไม่ทำเช่นนี้จะทำให้ไก่คลายรส 
และจืดลง	 เพราะเมื่อจะทอด 
ต้องนำไก่ไปตีกับแป้ง	 ก่อนนำ 
ไก่ไปตีกับแป้งต้องนำช้ินไก่จุ่ม 
น้ำก่อน	 หากไก่หมักไม่เข้าเนื้อ 
จะทำให้ไก่จืดไม่อร่อย
• ไก่ต่างส่วนต้องหมักต่างสูตร 
ปีกไก่บนส่วนผสมน้ำหมักจะเข้า 
เนื้ อยากสุด 	 เพราะหนั งปิ ด 
ทั้ งหมด	 ต้องหมักนานที่ สุ ด 
สะโพกติดหนังต้องกะส่วนเกลือ 
ท่ีใช้หมักดี ๆ	 เพราะหนังท่ีมีไขมัน 
จะซึมรสชาติเร็วและดูดเกลือไป 
เก็บไว้ในตัว	 เวลาทอดถ้าใส่เกลือ 
มากไปหนังจะเค็มจัดไม่อร่อย 
ควรใช้วิธีลดเกลือ	 แต่เพิ่มเวลา 
หมักให้นานขึ้น	 อกไก่หมักง่าย 
ท่ีสุดเพราะไม่มีหนัง	 ให้หมักตาม 
สัดส่วนเครื่องปรุงที่ให้ไว้ได้เลย
•  น้ำเกลือคือเคล็ดลับ	 เมื่อ 
หมักไก่ได้ที่แล้วจะนำไปทำการ 
ตีแป้ง  (คลุกแป้ง) แล้วจึงนำไป 
ทอด	 ซ่ึงก่อนนำไก่ไปตีกับแป้ง 
ต้องนำชิ้นไก่ชุบน้ำเกลือก่อน 
เพื่อทำให้ชิ้นไก่เปียกช่วยให้แป้ง 
เกาะติดชิ้นไก่	 เหตุที่ต้องจุ่มไก่ 
ในน้ำเกลือ	 เพราะเมื่อชิ้นไก่ถูก 
น้ำที่หมักไว้จะซึมออกนอกชิ้นไก่ 
การใช้น้ำเกลือจะทำให้ไก่ยังคง 
รสชาติที่ดีดังเดิม	 ซึ่งอัตราส่วน 
ของน้ำเปล่าและเกลือให้กะว่า 
ชิมดูแล้วมีรสเค็มเล็กน้อยเท่านั้น
•  เทคนิคตีแป้งให้จับเกล็ด 
เทแป้งสาลีอเนกประสงค์ยี่ห้อใด 
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Just Healthy แคส่ขุภาพดกีส็วยแลว้ 
poiluang_healthy : เขยีน / สำนกัพมิพ ์ Steps / 295 บาท


ใครที่ เ ริ่มหันมาดูแล  
สุขภาพ  ทั้งเรื่องของ  
ร่างกาย  ความงาม  
แ ล ะ จิ ต ใ จ   อ ย า ก  
แนะนำให้รู้จักเล่มนี้  
เพราะมีทั้งอาหารเฮลตี้  
เนน้การเลอืกใชว้ตัถดุบิ  
คุณภาพดี   ที่ปรุงรส  
น้อยหรือไม่ปรุงรสเลย  
พรอ้มวธิกีารออกกำลงั-  
กายง่าย  ๆ  เคลด็ลบัผวิ  
สวยและการดูแลจิตใจ  
ให้ผ่องใสที่สามารถ  
ทำตามได้ไม่ยาก 

อาหาร 

ตา้นวยั  ตา้นโรค 

ฉบบัปรบัปรงุ 
อ.ศลัยา
 คงสมบรูณเ์วช
 

สำนกัพมิพ ์ Amarin Health  

225 บาท


มาหาคำตอบวา่  “ทำไม  
คนเราจึงแก่”   ในทุก  
แ ง่ มุ ม   พ ร้ อมรู้ จั ก  
อาหารที่มีฤทธิ์ ช่ วย  
ชะลอวัยและต้านโรค  
รวมถึงเทคนิคการกิน  
อาหารเพือ่ลดการอกัเสบ  ลดความเสือ่ม  และลดแคลอร ี 
ที่ได้ผล  มายับยั้งความแก่  แลดูอ่อนวัย  และห่างไกล  
จากโรคด้วยคัมภีร์สุขภาพเล่มนี้กันค่ะ 

จดับา้นเรยีกโชคด ี  

แคร่เีซตฮวงจุย้ 
มยิะซะก
ิ ฮโิระม
ิ:
เขยีน / ปาวนั
 การสมใจ
:
 

แปล / สำนกัพมิพ ์ Steps / 235 บาท


การจัดบ้านตามฮวงจุ้ยนั้น  เพียงแค่  
เขา้ใจหลกัการและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  
ในการเก็บ  ทิ้ง  และจัดวางข้าวของ  
ในบ้าน  ก็สามารถรีเซตฮวงจุ้ยให้เป็น  
พลั งบวกได้   แถมยั ง เสริมโชคด้าน  
การงาน  การเงิน  ความรัก  และปัดเป่า  
อปุสรรคตา่ง  ๆ  ไดอ้ยา่งงา่ยดายและเหน็ผล  
ทนัตาดว้ย  ทัง้หมดทีว่า่มามใีนเลม่นีแ้ลว้ 

 
amarin

BOOk CLuB
ภาพ : พีระพัฒน ์ สไตล ์ : พิมฝัน



สำลีวีแคร์  แผ่นใหญ่พิเศษ  อ่อนโยนต่อผิวบอบบาง  
ปราศจากสารเคมแีละสารเรอืงแสง  ปลอดภยั  ไมร่ะคาย-  
เคืองผิว  วางจำหน่ายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพ-  
สินค้าทั่วประเทศ 

Seamless Bra  บราไร้รอยตะเข็บ  กระชับ  เข้ารูป  
ตามสรีระ  มีฟองน้ำรองรับหน้าอก  พร้อมช่วยเก็บ  
ส่วนเกินด้านข้าง  มี  3 แบบให้เลือก  แบบ  Classic  
แบบ Sport  แบบ Smooth  และขนาดให้เลือก M, L,  
XL  มีจำหน่ายที่เคาน์เตอร์เชอรีล่อนในห้างสรรพสินค้า  
ชั้นนำทั่วประเทศ 

Animal Planting  จาก Zeen Zone  ชุดปลูกต้นไม้  
รปูสตัวต์า่ง ๆ  เพยีงเตมินำ้ไวท้ีก่ระถาง  ตวัตุก๊ตาจะดดูนำ้  
ไปหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ให้เติบโตสวยงาม  ราคา  
ชิ้นละ  299 บาท  หาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล  
ทุกสาขา 

ถว้ยนำ้สญุญากาศ 0.5 ลติร  ตราซกีลั  สามารถ  
เก็บความร้อน  -  เย็นได้นาน  ด้านในเป็นสเตนเลสสตีล  
สะอาด  ปลอดภัย  ฝามีช่องเปิดเสียบหลอดดูดและ  
ปิดเพื่อป้องกันฝุ่นละออง  สะดวกต่อการพกพา  ราคา  
525 บาท  วางจำหน่ายแล้วในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ  
ทั่วประเทศ 

มิตเต้ไซรัป  ผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมแต่งกลิ่น 3 กลิ่นใหม่  
กลิ่นทรอปิคอลพั้นช์   กลิ่นเจแปนนีสเมลอน  กลิ่น  
มะม่วง  มีให้เลือก 2 ขนาด  ขนาด 250 มิลลิลิตร  และ  
ขนาด 750 มิลลิลิตร  วางจำหน่ายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ต  
ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ 

ชีโตส  ทวิสตี้  และทวิสตี้  ทไวซ์  เอาใจคอหนัง  
แอนิเมชั่นเหล่าสัตว์โลกยุคน้ำแข็ง  เปิดตัว  “ไอซ์  เอจ  
ลิมิ เต็ดเอดิชั่น”   ผจญภัยไปกับความอร่อยสุดมัน  
ขนาด  5  บาท  10 บาท  20 บาท  และขนาดพิเศษ  
25 บาท  วางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศ 
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NEW
PRODUCTS

เรื่อง : วทานีย์  แจ้งจิต

ตู้ เย็น  LG Dual  Door-in-DoorTM  ดีไซน์หรู  
นวัตกรรมประตูซ้อนประตูทั้งสองฝั่งของช่องแช่เย็น  
สามารถเปิด-ปิดได้ถึง  4 ประตู  ช่วยกักเก็บความเย็น  
เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ  ขนาด 23.7 คิว  
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.lg.com/th  

7 8 9

EAU THERMALE Av ne Soothing Moisture  

Mask เนื้อมาสก์ซึมซาบสู่ผิวเร็ว  คืนความชุ่มชื้น  
ฟื้นฟูผิวจากความเหนื่อยล้า  ปราศจากพาราเบน  ขนาด  
50 มิลลิลิตร  ราคา 980 บาท  วางจำหน่ายแล้วในห้าง  
สรรพสินค้าชั้นทั่วประเทศ 

เครือ่งปัน่รุน่ EBR9804S  จากอเีลคโทรลกัซ ์ มาพรอ้ม  
ดีไซน์ เรียบหรู   โทนสีสเตนเลสคลาสสิก  ตัวโถปั่น  
Tritan เป็นวัสดุพลาสติกเกรดพรีเมียม  ปลอดสาร  
BPA (Bisphenol) ทนทาน  พร้อมด้วยฟังก์ชันครบครัน  
ความจุ  2.2 ลิตร  ราคา  9,490 บาท  หาซื้อได้ที่ห้าง  
สรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ 
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ผา่ตดันิว่ในถงุนำ้ดแีบบไรแ้ผลสำเรจ็เปน็แหง่แรกในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้Grand Opening
72 Courtyard

 เปิดตัวไปอย่างสุดมันและ 
อลังการกับโครงการใหม่  72 
Courtyard  ณ  ซอยทองหล่อ 
ซึ่งถือเป็นแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ 
ระดับไฮเอนด์  ภายในประกอบ 
ด้วยร้านอาหารพรีเมียมชั้นนำ 
อาทิ Rocket X, Lady Brett, 
U.N.C.L.E, Evil Man Blues, 
L i t t l e  B a o ,  B e e r  B e l l y , 
T o u c h e  H o m b r e ,  T o r o , 
Beam  ภายในงานเต็มไปด้วย 
เซเลบริตี้  ดารานักร้องมากมาย 
ที่ต่างมาร่วมแสดงความยินดี  
และสนุกไปกับปาร์ตี้เครื่องดื่ม 
หลากหลาย  อาหารอร่อย ๆ ของ 
แต่ละร้านเสิร์ฟให้ชิมกันไม่อั้น 
และยังมันไปกับเสียงเพลงจาก 
ดีเจชื่อดังตลอดทั้งคืน

หยัน่ หวอ่ หยุน่ THAIFEX 2016

 บริษัทหยั่น  หว่อ  หยุ่น  คอร์ปอเรชั่น  กรุ๊ป  จำกัด  เข้าร่วมงาน  
มหกรรมการแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-World of Food ASIA 2016  
โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี  ให้เกียรติ  
มาเปน็ประธานเปดิงาน  และเขา้เยีย่มชมสนิคา้ของเดก็สมบรูณ ์ ไอเชฟ  
และแม็กชัพ  ซึ่งมีสมหวัง  ตั้งสมบัติวิสิทธิ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัทหยั่น  หว่อ  หยุ่น  คอร์ปอเรชั่น  กรุ๊ป  จำกัด  ให้การต้อนรับ  
โดยปีนี้ทางบริษัทมีสินค้าใหม่มาร่วมแสดงและจำหน่ายในราคาพิเศษ  
พร้อมกับกิจกรรมมากมาย  อาทิ  การเปิดตัว  “ซอสปลาเค็ม”  ตราเด็ก  
สมบูรณ์  และคุกกิ้งโชว์จากร้านอาหารชื่อดัง 

 ทีมศัลยแพทย์ผ่าตัด  
ส่องกล้องของโรงพยาบาล  
ตำรวจประสบความสำเร็จ  

 

EVENTS
เรื่อง : jujung

Cooking Chronicle 
@ OSHA Caf  Asiatique 

 โอชา  คาเฟ่  จัดคลาส  
สอนทำอาหารไทยในเมนู  
ขา้วมนัสม้ตำ  โดยเชฟศภุนทั  
คณารกัษ ์ เชฟผูม้ากประสบ-  
การณ์ด้านอาหารไทยจาก  
โรงแรมชัน้นำระดบัโลก  เพือ่  
แนะนำหลักสูตรสอนทำ  
อาหารสำหรับเชฟหรือผู้  
มีประสบการณ์ในการทำ  
อาหารทีต่อ้งการเรยีนรูศ้าสตร ์ 
และศิลปะของอาหารไทย  
แบบดั้ ง เดิมอย่างจริ งจั ง  

แบ่งออกเป็น 3  

หลกัสตูร  ไดแ้ก ่ 
F u l l  D a y  
C l a s s ,  H a l f  
D a y  C l a s s  
และ  Tailored  
Made Class  
หลักสูตรพิเศษ  
ที่ผู้ เรียนสามารถเลือกได้ตาม  
ความสนใจ  โดยจะทำการเรียน  
การสอนที่ Cooking Chronicle  
สตูดิโอคุกกิ้งภายในร้านโอชา  

คาเฟ่  ที่สาขาเอเชียทีค  เดอะ  
ริ เวอร์ฟร้อนท์   สอบถามราย  
ละเอียด  โทร. 0-2046-9442 

และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย  
อกีครัง้  ในการผา่ตดันิว่ในถงุนำ้ด ี 
ผา่นกลอ้งแบบไรแ้ผลเปน็แหง่แรก  

ข อ ง เ อ เ ชี ย  
ต ะ วั น อ อ ก  
เฉียงใต้  โดย  
ใช้วิธีนี้ในการ  
ผ่าตัดผู้ป่วย  
ตั้ งแต่ เดื อน  
มีนาคม 2559  

จนถึงปัจจุบัน 

รวม  15  ราย  ทุกรายประสบ  
ความสำเร็จในการผ่าตัดด้วยดี  
โดยไม่พบภาวะแทรกซ้อนใด  ๆ  
ความสำเร็จนี้ได้สร้างชื่อเสียงใน  
ระดบันานาชาตใิหแ้กโ่รงพยาบาล  
ตำรวจและประเทศไทย  ซึ่ ง  
สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ยทั ศน์ ขอ ง  
โรงพยาบาลในการมุ่ งสู่ การ  
เป็นศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องแบบ  
ไร้แผลชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย  
ตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต 



 

MONIN เปดิตวั 3 ผลติภณัฑใ์หมท่ีง่าน THAIFEX 2016
 งาน THAIFEX-World of Food  

Asia 2016 ที่ผ่านมา  แบรนด์  
MONIN มกีารเปดิตวั 3 ผลติภณัฑ ์ 
ใหม ่ ไดแ้ก่ MONIN Yuzu Fruit  
Mix, MONIN Sipping Powder  
Frappe  และ MONIN Premium  
Syrup Falernum  ภายในงาน  
มจีกัรกฤษณ ์ เบเนเดดตี ้ ผูบ้รหิาร  
บริ ษั ทอิ ต า เ ล เ ซี ย   เ ท รดดิ้ ง  
(ประเทศไทย)  จำกัด  ให้เกียรติ  
เข้าร่วมงาน  ซึ่งได้มิกโซโลจิสต์  
มาปรงุเครือ่งดืม่จากผลติภณัฑใ์หม ่ 
ให้เซเลบริตี้และผู้ร่วมงานได้ชิม  
รสชาตกินั  นอกจากนีย้งัถอืโอกาส  

เปิดตัว  Social  Online อย่าง  
P a g e  M O N I N  T h a i l a n d  
Facebook และ  Instagram  
เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ทุกคน  
ได้ รู้ จั กกับ  MONIN  มากขึ้ น  
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิผลติภณัฑ ์ 
ได้ที่  บริษัทอิตาเลเซีย  เทรดดิ้ง  
(ประเทศไทย)  
จำกัด   โทร .  
0-2261-7990 - 9 

ทวัรห์อ้งคลอด โรงพยาบาลสมติเิวช

Central Plaza Pinklao The Best is Back
 เซน็ทรลัพลาซา่  

ปิ่นเกล้า  จัดงาน  
ฉลองการเปิดตัว  
ขอทวงบัลลังก์ใน  
รอบ  20 ปี  หลัง  
จากปรับโฉมใหม่ล่าสุด  ด้วย  
คอนเซ็ปต์  The Best is Back  
กับ 5 นิยามใหม่สู่การเป็น Style  
Destination ทีด่ทีีส่ดุของกรงุเทพฯ  
ฝั่งตะวันตก  ตอบโจทย์ทุกไลฟ์  
สไตล์อย่างลงตัวด้วยแบรนด์  
แฟชัน่ชัน้นำและรา้นอาหารระดบั  
พรีเมียมกว่า 200 รา้นภายในงาน  

 แผนกห้องคลอด  โรง-  
พยาบาลสมิติเวช  สุขุมวิท  
เห็นถึงความสำคัญและ  
สนับสนุนการคลอดธรรม-  
ชาติ  จึงเชิญสื่อมวลชน  
เยี่ยมชมห้องคลอดแบบ  
ธรรมชาติที่ปรับปรุงใหม่  

ลา่สดุ  ประกอบดว้ยหอ้งรอคลอด  
ตามธรรมชาติและห้องคลอด  
ในนำ้  ซึง่มสีิง่อำนวยความสะดวก  
ครบครัน  อาทิ  เตียงที่สามารถ  
ปรับขนาดได้  อุปกรณ์ให้คุณแม่  
ได้จับพยุงตัว  และอ่างน้ำร้อน  
เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและ  

ดำเนินการคลอดใต้น้ำ  โดยห้อง  
คลอดทั้ง  2 แบบจะมีห้องน้ำที่  
ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ  
วา่ทีค่ณุแมท่ีเ่คลือ่นไหวไมส่ะดวก  
อีกทั้งยังมีห้องผ่าคลอดที่ทันสมัย  
เพื่อรองรับการผ่าคลอดทุกกรณี  
รวมถึงการคลอดฉุกเฉินอีกด้วย 

ฉลองมีโชว์สุดอลังการจาก  
ซปุ’ตารอ์ยา่งโดม - ปกรณ ์ ลมั,  
ใหม ่ - ดาวกิา  โฮรเ์น,่  ปุก๊ลกุ -  
ฝนทิพย์  และเกรซ - กาญจน์-  
เกล้า  พร้อมด้วยดาราและ  
เซเลบรติีม้ากมาย  สรา้งความ  
ตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ร่วมงาน  
เปน็อย่างมาก 

ไทยฟรุต๊1975
นำผลไมไ้ทยสูส่ากล 

 บริษัทไทยฟรุ๊ต1975  จำกัด  

ผู้นำด้านธุรกิจซื้อ  - ขายผลไม ้ 
สง่ออกประเทศจนี อาท ิ ทเุรยีน  
มงัคดุ  ลำไย  มะมว่ง  เสาวรส  
ฯลฯ   จับมือร่ วมกับบริษัท  
สยามกวางสเีทคโนโลยกีารเกษตร  
จำกัด  ประเทศจีน  ในการ  
ประกอบธุรกิจประเภทนำเข้า  
ส่งออกผลไม้จากประเทศไทย  
ภายใต้การดำเนินงานของเว็บ  
อี - คอมเมิร์ซระดับโลก “อาลี-  

บาบา”  แถลงขา่ว “เทศกาลผลไม ้ 
ไทย ครัง้แรก ในทมีอลอาหารสด”  
(ทีมอล  -  ตลาดออนไลน์ที่ได้รับ  
ความนยิมระดบัตน้  ๆของประเทศ  
จีนและโลก)  เพื่อการทำตลาด  
ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมระดับ  
มากขึ้นเรื่อย  ๆ  ณ โรงแรมสวิส  
โซเทล  เลอ  คองคอรด์  รชัดา  



ราคาพิเศษเพียง 
990 บาท
รับฟรี  หนังสือคุณภาพจากสำนักพิมพ์

อมรินทร ์ CUISINE  1  เล่ม

รายชื่อหนังสือเลือกรับฟรี

  Easy  Japanese  Cooking  (ENG) 

มูลค่า  475  บาท

  สลัดจานผลไม้  มูลค่า  239  บาท

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการเป็น
สมาชิกนิตยสาร  รับทันทีส่วนลด  30% 
เม่ือซ้ือหนังสือคุณภาพในเครืออมรินทร์ 
และรับคูปองส่วนลด  30%  เพิ่มอีก 
1  ใบในเดือนเกิด (สั่งซื้อที่แผนกสมาชิก 

โทร.  0-2423-9889  หรือร้านนายอินทร์ท่ีร่วมรายการ)
 ส่วนลด 10% ในการส่ังซ้ือหนังสือท่ีจัดจำหน่ายโดย บริษัทอมรินทร์
บุ๊คเซ็นเตอร์  จำกัด ฟรี!  ค่าจัดส่ง พร้อมรับหนังสือส่งถึงบ้าน 
ภายใน 7 วัน

 ส่วนลด 5 - 10% ในการซื้อหนังสือที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขา
 ส่วนลดพิเศษ 10% ในการซ้ือสินค้าและบริการจากร้านอาหาร 
สปา  ฟิตเนส  และสินค้าสุขภาพที่ร่วมรายการ 

 สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม กับทางนิตยสาร
Health & Cuisine ฟรี! 
ส่งใบสมัครได้ที่  บริษัทอมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร ์ จำกัด 108  หมู่ที ่ 2 

ถนนบางกรวย - จงถนอม  ตำบลมหาสวัสด์ิ อำเภอบางกรวย จังหวัด 
นนทบุรี 11300  โทรศัพท ์ 0-2423-9889 โทรสาร 0-2449-9222, 
0-2449-9500 - 1 หรือสมัครที่ www.healthandcuisine.com 
อีเมล : member@amarin.co.th
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนและคืนการเป็นสมาชิกนิตยสาร*

พิเศษ!!  สำหรับสมาชิก
The 1 Card  เพียง 9,900 คะแนน

สามารถสมัครสมาชิกนิตยสาร 
Health &  Cuisine 12 ฉบับ / 1 ปี
  วันนี้   -   31   ธันวาคม  2559  แลกคะแนนได้ที่  
จุดแลกคะแนน  The  1  Card  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
โรบินสัน  บีทูเอส  ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

เช็กคะแนน The 1 Card ก่อนแลกได้ที่
  Customer  Call  Center  โทร.  0-2660-1000    The  1  Card  iPhone  App
  SMS  4264011  (3  บาท  /  ครั้ง)    www.the-1-card.com

ในรูปแบบ  E-Magazine  ในราคาเพียง  659  บาท

(12  ฉบับ  /  1  ปี)  ได้ง่าย  ๆ  เพียงคุณสแกน  QR-Code 

คลิกง่าย   ๆ ท่ี  www.naiin.com/e-magazines/bestseller

สมัครสมาชิกนิตยสาร
Health &  Cuisine

Subscription 
สมคัรหรอืตอ่อายสุมาชกิวนันี้ 



สนใจสมัครสมาชิก  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 0-2423-9889

หรือที ่www.healthandcuisine.com  อีเมล : member@amarin.co.th

 ชำระค่าสมัครโดย

  ธนาณัติสั่งจ่าย ปณจ. บางกอกน้อย 10700

  ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์   เช็คขีดคร่อม (ต่างจังหวัดบวกค่าเรียกเก็บ 10 บาท)
  ธนาคาร  สาขา  เลขที่  วันที่  (สั่งจ่ายในนามบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์  จำกัด)

  โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย ์ ชื่อบัญชี บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด  (กรุณาระบุสาขาธนาคาร  และส่งไปรษณีย์หรือโทรสารหลักฐานใบโอนเงินและใบสมัครมายังแผนกสมาชิก

  เพื่อยืนยันการชำระเงิน โทรสาร  0-2449-9222, 0-2449-9500 - 1)       

  ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางลำพ ู เลขที่บัญช ี 116-0-88265-8       ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาย่อยท่าพระจันทร ์ เลขที่บัญช ี 114-2-00057-2

  ธนาคารกรุงไทย สาขาพระปิ่นเกล้า เลขที่บัญช ี 031-1-54806-7       ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน เลขที่บัญช ี 047-2-06444-6

    ชำระด้วยบัตรเครดิต 
  VISA (ธนาคาร     )         หมายเลขบัตร  

  MASTER CARD (ธนาคาร    )         วันหมดอายุ   

  ลายมือชื่อผู้ถือบัตร  

  โอนเงินผ่านตู ้ ATM ส่งโทรสารหรือโทร.มาแจ้ง Code วันที ่ จำนวนเงิน  เพื่อยืนยันการชำระค่าสมาชิก 
 (แผนกสมาชิก โทร. 0-2423-9889 โทรสาร  0-2449-9222, 0-2449-9500 - 1) 
  ใบเสร็จรับเงินนี้ออกในนามชื่อ - บริษัท  

ตดิตามความเคลือ่นไหวของ Health&Cuisine  ไดท้ี ่ www.healthandcuisine.com 
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Good Life fair #2
	 ประสบความสำเร็จอย่าง 
งดงาม	 สำหรับงาน Good Life 
Fair #2	 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 - 10 
กรกฎาคม  ที่ผ่านมา	 ณ  ศูนย์ 
การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 โดย 
ในปีน้ี	 นิตยสาร ชีวจิต	 นิตยสาร 
ซีเคร็ต	 และนิตยสาร Health  & 

Cuisine 	 ผนึกกำลังกันสร้าง 
ปรากฏการณ์งานแฟร์เพ่ือสุขภาพ 
สุดย่ิงใหญ่	 ขนทัพมหกรรมสินค้า 
และบริการที่ เลือกสรรของดี  
มีคุณภาพ	 ทั้งสินค้าอุปโภคและ 
บริโภคเกี่ยวกับอาหาร	 สุขภาพ 
และความงามมาให้เลือกช็อป 
กันอย่างจุใจ	 นอกจากนี้ยังมี  
กิจกรรมดี  ๆ  มาให้ร่วมสนุกกัน 

อีกเพียบ	 ในส่วนของนิตยสาร 
ชีวจิต	 พบกับการออกกำลังกาย 
รูปแบบต่าง ๆ บนเวที Cheewajit 
Activ Studio	 จากคุณครูมาก 
ประสบการณ์	 รวมถึงเทรนด์การ 
ออกกำลังกายแนวใหม่	 งานนี้ 
ยังได้กูรูตัวแม่อย่างเมจิ - อโณมา 
ศรัณย์ศิขริน	 และกาละแมร์  - 
พัชรศรี 	 เบญจมาศ	 มาร่วม 
พูดคุยและชวนเอ็กเซอร์ไซส์ไป 
พร้อมกัน	 ด้านนิตยสาร  ซีเคร็ต 
ก็มีกิจกรรมฟังฟรีในหัวข้อ  “ทำ 
อย่างไรให้ชีวิตดี๊...ดี	 มีความสุข” 
โดยพศิน	 อินทรวงศ์	 และขุนเขา 
สินธุเสน	 เขจรบุตร	 มอบแง่คิด 
ดี  ๆ  ในการใช้ชีวิตให้ผู้ร่วมงาน



HeaLtH & Cuisine studio
	 สำหรับนิตยสาร Health  & 

Cuisine ก็ไม่น้อยหน้า	 จัดเต็ม 
กับสารพันความรู้และความอร่อย 
ที่  Health  &  Cuisine Studio 
ซึ่งมีทั้งคาเฟ่	 เวทีสาธิตการทำ 
อาหารและมุมเวิร์คชอป	 โดย 
คาเฟ่ดีไซน์เก๋ไก๋นั้นพร้อมเสิร์ฟ 
เมนูอร่อยอย่างวอฟเฟิลไก่กรอบ 
กั บ เ ด รสซิ่ ง เ ม เ ปิ้ ล มั ส ต า ร์ ด 
วอฟเฟิลโอะโกะโนะมิยากิ	 และ 
วอฟเฟิลผลไม้รวมครีมสด 3 เมนู 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากผลิต- 
ภัณฑ์คิคโคแมนและผลิตภัณฑ์ 
เ ฮ ล ตี้ เ ม ท 	 ร ว ม ถึ ง  3  เ ม นู  
เครื่องดื่ม	 คือ	 โกโก้ป็อปคอร์น 

บีชไทม์	 และกุหลาบล้ินจ่ี	 ฟลับ- 
เ ป อ ร์ โ ซ ด า 	 ส นั บ สนุ น โ ด ย 
ผลิตภัณฑ์ MONIN	 สปอนเซอร์ 
ใจดีของเรา
	 นอกจากนี้ ใ นแต่ ล ะ วั น 
ยังมีป็อปอัพเมนูจากทีมกอง 
บรรณาธิการมาปรุงกันสด ๆ และ 
จำหน่ายให้ได้ลิ้มลองกันแบบ 
มาไวได้ก่อน	 เพราะมีจำนวน 
จำกัด	 ไม่ว่าจะเป็นข้าวคลุกพริก 
เกลือ 	 ขนมเปี๊ ยะ เบญจมาศ 
ไส้กรอกปลาหมึกเก๊เก๋	 กุ้งต้ม 
สไตล์เคจุน	 และสโคนงาดำกับ 
ครีมขิ ง 	 ที่ เ รียกว่าถูกสั่ งจอง 
ตั้งแต่เริ่มทำกันเลยทีเดียว
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Workshop Corner 
	 สว่นทีไ่ดร้บัความนยิมไมแ่พ	้ 
กันคือ	 มุมเวิร์คชอปที่ทางนิตย-	 
สารจัดเตรียมมาเพื่อเหล่าบรรดา	 
สาวกงานฝีมื อ 	 ผู้ ที่ ชื่ น ชอบ	 
โฮมเมดคุกกิ้งและการประดิษฐ์	 
ตกแตง่อาหาร	 เตม็อิม่กบัสารพดั	 
กิจกรรมที่บอกเลยว่าเต็มตั้งแต่	 
เริ่มเปิดจองไม่นาน	 ประเดิม	 
เวิร์คชอปแรกกับ Food Styling  
โดยทีมสไตลิสท์และช่างภาพ	 

นิตยสาร Health  & Cuisine ที่มี	 
ไอเดียดี  ๆ  ในการจัดอาหารเพิ่ม	 
มูลค่าและน่ารับประทาน	 พร้อม	 
เรียนรู้มุมมองถ่ายภาพอาหาร	 
งา่ย ๆ สนบัสนนุอปุกรณถ์า่ยภาพ	 
โดยแคนนอน	 มาร์เก็ตติ้ง	 ไทย-	 
แลนด์	 ซึ่งนำกล้องมาให้ทดลอง	 
ใช้และบริการพริ้นต์ภาพให้กับ	 
ผู้ร่วมเวิร์คชอปตลอดงานอีกด้วย	 
DIY Ceramic Mug	 สนุกกับ	 



การปัน้แกว้มคัและชอ้นคนนา่รกั ๆ	 
ในแบบของคุณ	 โดยวิทยากร	 
จาก  Tree Ra Chin (ทีละชิ้น)	 
แกะสลกัผกัเครือ่งจิม้ เรียนแกะ-	 
สลักผักกับคุณกิติภูมิ	 ดวงทิพย์	 
หัวหน้าห้องเครื่องหวานวังสวน-	 
จิตรลดา	 ปทุมประดิษฐ์	 สอน	 
พับดอกบัว  5 แบบ	 พร้อมจัด	 
แจกนั	 และ ปัน้ลกูชบุชดุนำ้พรกิ  
โดยคุณเป็นเอก	 ทรัพย์สิน	 กอง	 
บรรณาธิการนิตยสาร	 ต่อด้วย	 
ความรู้แน่น  ๆ  จากคุณ  Stella  
นักธรรมชาติบำบัดที่ใส่ใจการ	 
กินอยู่วิถีธรรมชาติ 	 กับ  DIY  
Kimchi 	 ชวนมาเรียนรู้วิธีการ	 
ถนอมอาหารและทำกิมจิด้วย	 
ตวัเอง	 How to Make Probiotic  
Soda 	 เรียนรู้การเลี้ยงคีเฟอร์	 
เพื่อทำน้ำหมักที่มีความซ่าตาม	 
ธรรมชาติ	 รวมถึงไอเดียหลาก-	 

หลายเมนูจากคีเฟอร์น้ำ	 และ	 
How to Make Kombucha Tea  
วิธีทำชาหมักเพื่อสุขภาพ	 ส่วน	 
สาวกเค้กเทใจให้กับ 3D Butter-  
cream Flower Cake 	 เรียน	 
บีบเค้ก  3D  รูปดอกไม้ 	 และ	 
Cactus Cupcake	 บีบหน้าเค้ก	 
3D เป็นต้นกระบองเพชรน่ารัก ๆ	 
พร้อมแจกสูตรบัตเตอร์ครีมกับ	 
ครูจอย	 Junjira Sweet & Class  
สำหรับคนรักอาหารไทยต่าง	 
ยกนิ้วให้ของว่างโบราณอย่าง	 
ชอ่มว่ง  ขนมจบีไทยและขนม-  
จีบหัวนก 	 โดยศิษย์ เอกของ	 
อาจารย์จำลอง	 เจริญมาตย์	 
อดีตห้องเครื่องฯวังสวนจิตรลดา	 
และอาจารย์พิ เศษโรง เ รี ยน	 
ช่างฝีมือในวัง (หญิง)	 How to  
Drip Coffee	 โดยบาริสต้าจาก  
Laliart Coffee 
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CookinG sHoW by kikkoman
	 นอกจากน้ียังมีกิจกรรมคุกก้ิง 
โชว์  5  วัน  5  เมนูสไตล์ญี่ปุ่ น 
จาก  ผลิ ตภัณฑ์คิ ค โคแมน 
ที่ ไ ด้ คุณ เป็ น เอก 	 ทรั พย์ สิ น 
และคุณกัญญา	 เทพทวีพิทักษ์ 
กองบรรณาธิการจากนิตยสาร 
เป็นผู้สาธิตเมนูแสนอร่อยให้ได้ 
ลิ้มลองกัน	 ได้แก่	 เต้าหู้ทอด 
คลุกปลาโอแห้งและงา	 เป็นเมนู 
แสนอร่อย	 ขั้นตอนไม่ซับซ้อน 
และมีเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ 

คิค โคแมนซอสปรุ ง รส เทสตี้  
เจแปน	 อิ่มท้องขึ้นมาอีกนิดกับ 
เบอร์เกอร์หมูเทริยากิ	 เพียง 
ปรุ งรสหมูบดด้วยคิคโคแมน 
ซ อ ส เ ท ริ ย า กิ เ ท ส ตี้ เ จ แ ป น 
แล้วใช้ซอสชนิดเดียวกันผสม 
กับมายองเนสทำเป็นซอส	 ก็  
รับรองเลยว่าอิ่มฟินกับเมนูนี้  
อย่างแน่นอน	 ใครชอบเนื้อต้อง 
ติดใจ  สเต๊กเนื้อเทริยากิ ที่ใช้ 
คิคโคแมนซอสเทริยากิ เทสตี้  



เจแปนหมักกับเนื้อสันวัวสไลซ์ 
จนได้ท่ี	 นำมาผัดจนสุกกับเคร่ือง 
เคราต่าง  ๆ	 เท่านี้ก็อร่อยล้ำ 
Chahan	 เมนูข้าวผัดรสกลม- 
กล่อมที่ ใครได้ลองต้องติดใจ 
ทีเด็ดอยู่ท่ีคิคโคแมนซอสผัดเทสต้ี 
เจแปน	 มีติดบ้านไว้ไม่ผิดหวัง 

ปิดท้ายด้วย Pork Steak	 สเต๊ก 
ห มู ที่ เ คี่ ย ว จ น สุ ก ด้ ว ย ซ อ ส 
สู ต รพิ เ ศษที่ มี ส่ ว นผสมของ 
คิคโคแมนซอสผัดเทสตี้เจแปน 
แค่มีซอสดี  ๆ  เป็นตัวช่วยในการ 
ทำอาหาร	 ก็อร่อยกับเมนูญี่ปุ่น 
ที่บ้านได้ไม่ยากแล้ว
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Japan Zone
	 ปิดท้ายด้วยโซนอาหารญ่ีปุ่น 
ตลาดนัดไซส์มินิที่อัดแน่นไปด้วย 
ของอร่อยสไตล์เจแปนและสินค้า 
คุณภาพให้เลือกช็อปกันแบบจุใจ 
เดินมาเจอเข้ากับร้านแรก	 แค่ 
ชื่อร้านก็ญี่ปุ่นจ๋าแล้ว	 ซึ่งไม่น่า 
แปลก	 เพราะนี่คือร้านนำเข้า 
สินค้าขายดีจากญี่ปุ่น	 ไม่ต้อง 
บินไปไกลก็หาซื้อได้ในงานนี้  
มีตั้ งแต่คุกกี้น่ารัก  ๆ	 ไข่ปลา 
แซลมอนพร้อมรับประทาน	 ผัก 
ยำปรุงรส	 และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

ถัดมาคือร้าน Yamamori	 สินค้า 
เด่น ๆ จะเป็นกลุ่มน้ำสลัด	 ซอส 
ปรุงรส	 อาหารสำเร็จรูปและ 
แป้งแพนเค้ก	 ลังเลใจยังไงมีให้ 
ชิมกันก่อนตัดสินใจด้วย	 ติดกัน 
เป็นร้านยากิโซบะ  Fukuchan 
ได้ชิมตอนร้อน  ๆ  แล้วต้องร้อง 
สุโก้ย	 เส้นเหนียวนุ่ม	 เข้มข้น 
ถึงรสญี่ปุ่น	 ถัดมาร้าน Maizen 
มาพร้อมสินค้าข้ึนช่ืออย่างทงคัตสึ 
พ็อกเก็ตแซนด์วิช	 ไส้อัดแน่น 
จนล้นทะลักมาพร้อมโปรโมชั่นที่ 
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น่าโดน	 ส่วนเครื่องดื่มประเภท 
ชาญี่ปุ่นต้องแวะร้านนี้ 	 โออิชิ 
ที่ น ำ โ ออิ ชิ 	 ค าบู เ ซ ฉ ะ 	 ม า 
จำหน่ายแบบซื้อ  1 แถม  1	 มี 
ให้เลือกถึง  3 รสชาติ	 ส่วนใคร 
อยากชิมโอเด้ งต้อง เดินมาที่  
Family Mart	 ร้านสะดวกซื้อที่มี 
โอเด้ง	 เนื้อเด้งสมชื่อ	 พร้อม 
น้ำซุปร้อน ๆ ให้ซดกันด้วย	 ถัดมา 
คือ Shakariki 432	 ร้านซูชิคำโต 
สุดคุ้ม	 ที่แพ็คใส่กล่องมาแบบ 
พกง่าย	 แวะนั่งพักกินตรงไหน 
ก็สะดวก	 สำหรับใครท่ีชอบผลิต- 
ภัณฑ์จำพวกซอส	 ซุป	 เครื่อง 
ปรุงรส	 และอาหารสำเร็จรูป 
ต่างพุ่งตรงมายังร้าน Marukome 

ที่มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ
	 ภายในงานยังมีบู๊ธสินค้า 
เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพให้ 
เลือกช็อปกันอย่างเต็มอิ่มอีกกว่า 
300 บู๊ธ	 ใครพลาดโอกาสมา 
ช็อป	 ชิม	 ชิล	 ท่ีงานน้ีไม่ต้อง 
เสียใจ	 พบกับงาน  Good Life 
F a i r  ไ ด้ อี ก ค รั้ ง ใ น วั น ที่  2 6 
ตุลาคม  -  6  พฤศจิกายน  2559 
ณ ชาเลนเจอร์	 อิมแพ็ค	 เมือง- 
ทองธานี 	 และติดตามความ 
เคลื่อนไหวของเราได้ที่  www. 
healthandcuisine.com	 และ 
www.facebook.com/Health& 
Cuisine Magazine

http://www.healthandcuisine.com
http://www.healthandcuisine.com
%22http://


Food Styling for photography  
	 เมือ่ไมน่านมานี ้ บรรณาธกิาร	 
บริหาร ช่างภาพ และสไตลิสท์	 
นิตยสาร Health  & Cuisine ได้	 
รบัเชญิเปน็วทิยากรใหค้วามรูเ้รือ่ง	 
การจัดอาหารเพื่อการถ่ายภาพ	 
แก่นักเรียนอาหารไทยที่สถาบัน	 
สอนการประกอบอาหาร	 เลอ	 
กอร์ดอง	 เบลอ	 ดุสิต	 โดยมี	 
บริษัทแคนนอน	 มาร์ เก็ตติ้ ง	 
(ประเทศไทย)	 จำกัด	 นำกล้อง	 
ดิจิทัล  Mirrorless EOS M 10  
รุ่นใหม่ล่าสุด	 มาให้นักเรียนได้	 

ทดลองใชถ้า่ยภาพ	 และพริน้ตก์บั	 
เครือ่งพมิพค์ณุภาพของแคนนอน 
	 งานนีน้อกจากนกัเรยีนจะได	้ 
ความรูเ้รือ่งการจดัอาหารถา่ยภาพ	 
และสนุกกับการจัดอาหารไทย	 
ทัง้แกงเขยีวหวาน	 เมีย่งคำ	 และ	 
ขา้วเหนยีวหนา้ตา่ง ๆ แลว้	 ยงัได	้ 
ถา่ยภาพดว้ยตวัเอง	 แถมไดภ้าพ	 
ผลงานสวย ๆ  กลับไปป็นที่ระลึก	 
อีกด้วย  



เฉลยเกม
เดือนมิถุนายน 2559
มาเชก็คำตอบกนัคะ่  วา่ทางออกวตัถดุบิปรศินาคอืเมนอูะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้โชคดี  5  ท่านที่ตอบคำถามถูกต้องครบถ้วนตามกติกา  จะได้รับผลิตภัณฑ์  
Nutriris  Quinoa  มลูคา่  321  บาท  ทา่นละ  1  รางวลั 
1.  คณุสวุมิล  ตัง้เทีย่งธรรม  นา่น 
2.  คณุภทัราชยั  อทิธวิรรณพงศ ์ กรงุเทพฯ 
3.  คณุวราภรณ ์ คำมา  เชยีงใหม่ 
4.  คณุธติสิดุา  ไทยแกว้  นครสวรรค์ 
5.  คณุธนภทัร  ควนสวุรรณ  นครปฐม 
ตดิตอ่รบัของรางวลัไดท้ีค่ณุวทานยี ์ โทร.  0-2422-9999  ตอ่  4600  ภายในวนัที ่ 
31  สงิหาคม  ศกนี ้ มฉิะนัน้จะถอืวา่สละสทิธิ ์  

ส่วนผสมใดไม่ได้ใช้ในเมนูน้ี ลองหาคำตอบกัน

	 เมื่อหาคำตอบครบแล้ว	 ถ่ายเอกสารหน้านี้แล้วตัดคูปอง  H &  C  
Club Game ด้านล่างแนบมาพร้อมกับแสดงความคิดเห็นที่มีต่อนิตยสาร	 
เขียนชื่อ - นามสกุล	 ที่อยู่	 และเบอร์โทรศัพท์	 จ่าหน้าซองถึงเราที่	 นิตยสาร	 

Health  Cuisine	 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	 จำกัด	 (มหาชน)	 
378	 ถนนชัยพฤกษ ์ (บรมราชชนนี)	 เขตตลิ่งชัน	 กรุงเทพฯ	 10170 

เจ้าของคำตอบที่ถูกต้อง 5 ท่าน	 รับไปเลย 
Organic Neem Soap	 ผลิตภัณฑ์จาก 
ZNYA Organics	 มูลค่า 450 บาท	 ท่านละ 
1 รางวัล	 หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2559

H &  C CLUB
GAME

ฉบับ ส.ค. 2559

ทุกวัน
อังคารพบกับ H&C CLUB : GAME ฉบับออนไลน์ได้ที่ 

แฟนเพจ   Health & Cuisine Magazine
อย่าลืมมาสนุกลุ้นรับรางวัลกันเยอะๆ นะคะ

PUZZLE INGREDIENT

มสูเคก้ตำลงึชาเขยีว  
วตัถดุบิ 

1.____________________________ 

2.____________________________ 

3.____________________________ 

start

ชาเขยีวผง 

ตำลงึ 
นมสด 

นำ้ตาลมะพรา้ว 

ครมีสด 
ผกับุง้ 

เจลาตนิผง 

นำ้ตาลทราย 

มะพรา้วออ่นขดู 



เฮฮากับเร�่องน�ารู�
ที่ต�องแชร�

ศุกร 22.45 น.
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	 เจ้าของจดหมายทั้ง 3 ฉบับ	 จะได้รับ Gift Voucher  
Facial Treatment จาก New You Clinic	 มลูคา่ 5,000 บาท	 
ท่านละ  1 รางวัล	 ติดต่อรับของรางวัลได้ที่	 
คุณวทานีย์	 โทร.  0-2422-  
9999	 ตอ่ 4600	 ภายในวนัที ่ 
31 สิงหาคม  ศกนี้ เท่านั้น	 
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์	

H &  C CLUB
LETTERS

 ดใีจนะคะ	 ทีย่งัเหน็ Health  
&  Cuisine วางอยูบ่นแผงหนงัสอื	 
ในขณะที่นิตยสารหลายเล่มได้	 
ปิดตัวลงไปจากแผงแล้ว	 แต ่ 
H & C ยังคงเฉิดฉายอยู่ได้อย่าง	 
สงา่งาม	 เมนอูาหารทีน่ำเสนอมา	 
ถูกปากคนในครอบครัวของดิฉัน	 
มาก	 รวมถึงร้านอาหารแนะนำก็	 
อรอ่ยยกนิว้ใหเ้ลยคะ่	 ภาพอาหาร	 
สวย	 สรปุวา่ถูกใจมากเลยค่ะ	

อำพรรัตน์  นราภิรมย์อนันต์  
ชลบุรี 

 
 ขอบคุณจากใจจริงค่ะ	 

ขอบคุณที่สนับสนุนและคอย	 
ตดิตามกนัมาดว้ยดมีาตลอดนะคะ 

 สวัสดีกอง บ.ก.ทุกท่านครับ	 ผมติดตามอ่าน	 
H & C มา 7 เดือน	 ชอบฉบับเดือนมิถุนายน 2559  

เมนูไข่สร้างแรงบันดาลใจ	 เล่มนี้สร้างแรงบันดาลใจ	 
ให้ผมเข้าครัวทุกวัน	 เมนูและเนื้อหามีคุณภาพมาก	 
วธิทีำละเอยีดดมีากเลย	 อา่นแลว้ไดค้วามรู	้ สามารถ	 
นำมาใชใ้นชวีติประจำวนัได	้ ขอฝากทมีงานนำเสนอ	 
เมนูอาหารไทยโบราณและสูตรขนมไทยชาววังให้	 
ผู้อ่านได้อ่านกันหน่อยนะครับ	

 ขอบคุณสำหรับการ์ด	 
อวยพรวัน เกิ ดที่ ทางทีมงาน	 
ส่งมาให้นะคะ	 ถ้าเปรียบเทียบ	 
H  & C  เป็นร้านค้า 	 ในตอนนี้	 
ลูกค้าของ H & C คงแน่นไปด้วย	 
ลูกค้าที่มีทั้งขาประจำและขาจร	 
ขอให้ H & C มีลูกค้าเพิ่มขึ้นทุก ๆ	 
วันนะคะ	

สร้อยสิริ  เฮงหลี  ฉะเชิงเทรา 
 

 ทีมงานยิ้ มแก้มปริ กั น	 
ถ้ ว น หน้ า เ ล ย ค่ ะ 	 ข อบคุณ	 
คุณสร้อยสิริเช่นกันค่ะ	 ที่คอย	 
ติดตามผลงานของ  H  & C มา	 
โดยตลอด	 ขอให้เป็นแฟนคลับ	 
ที่เหนียวแน่นกันแบบนี้ตลอดไป	 
นะคะ  

นันทวัฒน์  เลิศอรุณไพศาล  
กรุงเทพฯ 

 
 ขอบคุณคำชมของคุณนันท-	 

วัฒน์มาก  ๆ  นะคะ	 ทีมงานจะเก็บ	 
คำแนะนำไว้สำหรับฉบับต่อ ๆ ไปค่ะ	 
และสามารถดูสูตรอาหารและ	 
ขนมไทยที่เคยทำไปบ้างแล้วได้ใน	 
www.healthandcuisine.com นะคะ	

http://www.healthandcuisine.com


สนุกกับการแต�งบ�านยิ�งข�้นกับ my home โฉมใหม�

โดยน้ำหวาน และเสนาลิง จะพาไปเคาะประตูดูไอเดีย

แบบคิดเอง ทำเอง ที่คุณก็ทำได�

พร�อมป�วนชวนเจ�าของบ�านทำกิจกรรมสุดฮา

เสาร� 10.30 น. 
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เด็กไทยดร�มทีม
สมรภูมิว�ชาการ  เพ�่อเฟ�นหา
สุดยอด!!…(เด็ก)มัธยมไทย

 
และ www.dekthaidreamteam.comเด็กไทยดร�มทีม

ครูก�อย : ในขณะที่ช�องโทรทัศน�ของบ�านเมืองเรา
มีเพ��มข�้นกว�าแต�ก�อนมากมาย แต�รายการที่ส�งเสร�ม
ความรู� และคุณธรรมให�กับเด็กและเยาวชนไทย
กลับน�อยลง ครูก�อยรู�สึกขอบคุณ อมร�นทร� ทีว� 
และผู�สนับสนุน รายการ “เด็กไทยดร�มทีม” ที่ร�วมกัน
ทำให�วันนี้เกิดเวทีแห�งการแข�งขันทางว�ชาการ ที่ไม�เพ�ยง
เป�นการสนับสนุนให�เด็กและเยาวชนได�แสดงความรู�
แสดงความสามารถ แต�ยังเป�ดโอกาสให�พวกเขา
ได�กล�าคิดกล�าแสดงออก

รายการนี้ไม�ได�ต�องการ
ให�รางวัลแก�เด็กฉลาดเท�านั้น 

แต�ต�องการส�งเสร�ม
ให�สังคมเราใฝ�รู�และมีคุณธรรม

โบ ธนากร : มีใครบ�างท่ีเคยลองตอบคำถามของรายการ 
“เด็กไทยดร�มทีม” ผมเคยลองตอบดูแล�ว คำถาม 10 ข�อ ผมว�าผม
ตอบได� 2-3 ข�อเท�าน้ัน หมายความว�า ยังมีอีกหลายสิ�งท่ีเรายังไม�รู� 
ไม�เช่ือทดสอบด�วยตัวคุณ ลองตอบคำถามสนุกๆ กันดู แล�วจากท่ีไม�รู� 
คุณจะรู� และรู�มากข�น้เร�อ่ยๆ โดยไม�ต�องไปขวนขวายหาท่ีไหน แค�เลือกกด 
ร�โมทมาดูรายการ “เด็กไทยดร�มทีม” ทุกวันจันทร�-ศุกร� เวลา 18.20 น.   
ทาง อมร�นทร� ทีว� เอชดี ช�อง 34

อยากให�ประเทศมีแต�เด็กเก�งๆ 
เป�ดเลย! เด็กไทยดร�มทีม

ภาพ : นิตยสารสุดสัปดาห�
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SWEET
ENDING

Nothing can bring you 

peace but yourself 

  

ไมม่อีะไรทำใหค้ณุสงบสขุได
้ 

นอกจากตวัคณุเอง

 
 

Ralph Waldo Emerson
ราล์ฟ  วอลโด  เอเมอร์สัน  กวีและนักเขียนบทความชาวอเมริกัน 
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2

ราคา 490.-

กรรไกรตัดเล็บ Bocas 
รุ่น NC-3000F
สีฟ้า รหัส 2000021195 
สีแดง รหัส 2000021216
สีด�า รหัส 2000021217 

กรรไกรตัดเล็บ Bocas 
รุ่น NC-3020F
สีฟ้า รหัส 2000021218
สีชมพู รหัส 2000021219
สีด�า รหัส 2000021220

ราคา 295.-

ราคา 335.-

ซื้อเป็นคู่

Enfant Organic Moisture Shampoo 
แชมพูส�ำหรับเด็ก
ขนำด 300 ml. รำคำ 245 บำท

แถมฟรี  
Enfant Organic Hair Conditioner 
ครีมนวดผมส�ำหรับเด็ก 1 ชิ้น  
มูลค่ำ 245 บำท

Enfant Extra Friming Body Gel เจลกระชับสัดส่วน
ขนำด 200 ml. รำคำ 875 บำท

แถมฟรี  
Enfant Gentel Exofoliating Body Scrub  
บอดี้สครับ 1 ชิ้น มูลค่ำ 475 บำท

3. 

4. 

5. 

6. 

รหัส 2000014874 รหัส 2000014875

ที่ขัดเงำเล็บ รุ่น 
BBN-300T (10 ซม.) 
สีขาว รหัส 2000021223
สีด�า รหัส 2000021224

ที่ขัดเงำเล็บ รุ่น 
BBN-200T (14 ซม.) 
สีขาว รหัส 2000021221
สีด�า รหัส 2000021222

ซื้อ 
แถม 1 +

รหัส 2000018545 รหัส 2000018544

+

กรรไกรตัดเล็บส�ำหรับเด็ก 
Bocas รุ่น NC-2000BT 
สีฟ้า รหัส 2000021190 
สีชมพู รหัส 2000021191
ออกแบบพิเศษมาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในขณะตัด
เล็บให้เด็กๆใบมีดท�าจากสแตนเลสแบบเดียวกับ
เครื่องมือแพทย์ ใบมีดหมุนได้ 180 องศา

ราคา 475.-

กรรไกรตัดเล็บพร้อมแว่นขยำย 
Bocas รุ่น NC-3020FMT
สีฟ้า รหัส 2000021192 
สีชมพู รหัส 2000021193

สีด�า รหัส 2000021194
กรรไกรตัดเล็บพร้อมแว่นขยาย เหมาะส�าหรับผู้สูงอายุ 
และผู้มีปัญหาทางสุขภาพที่ไม่สามารถก้มตัดเล็บเท้าได้ถนัด 
ใบมีดหมุนได้ 360 องศา

ซื้อคู่กัน กรรไกรตัดเล็บเด็ก (1) 
+ กรรไกรตัดเล็บแว่นขยำย (2) 
 ราคาปกติ 965 บาท

1. 2. 

ราคาปกติ 965 บาท

ราคาพิเศษ 899.-

ซื้อคู่กัน กรรไกรตัดเล็บ3D (3,4) 
+ ที่ขัดเงำเล็บ 14 ซม. (5) 
 ราคาปกติ 755 บาทราคาปกติ 755 บาท

ราคาพิเศษ 549.-

ซื้อคู่กัน กรรไกรตัดเล็บ3D (3,4) 
+ ที่ขัดเงำเล็บ 10 ซม. (6) 
 ราคาปกติ 715 บาท

ราคาพิเศษ 509.-

+

+

+
ใบมีดแบบ 3D โค้งตามรูปเล็บ 
ท�าจากสแตนเลส ใบมีดหมุนได้ 360 องศา

ที่ขัดเงาเล็บ ผลิดจากสแตนเลสอย่างดีจึงมีอายุการใช้งาน
ที่ยาวนานกว่าฟองน�้าขัดเงาทั่วไป และขัดเพียงขั้นตอน
เดียวคุณก็จะได้เล็บที่เงางาม

ราคา 420.-

ราคา 420.-

www.mashops.net
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กลิ่น Original 
รหัส 2000020677

กลิ่น Very Berry 
รหัส 2000020678

กลิ่น Zen
รหัส 2000020679

กลิ่น Lavender Tangerine 
รหัส 2000020681

กลิ่น Wild Flower
รหัส 2000020680

กลิ่น Flower Bouquet
รหัส 2000020682

Toilet Odor Deodorizer

ราคาพเิศษ 
180.-

สเปรย์ซ่อนกลิ่นส�ำหรับโถส้วม ใช้ง่ำย ให้กลิ่นหอมแบบธรรมชำติ เพียงฉีดลงในชักโครก ก่อนกำรถ่ำยหนักทุกครั้ง

ขนาด 100 ml.

หมอนขนห่ำนเทียม Baby size 
(ส�ำหรับเด็กทำรกและเด็กเล็ก) 
รหัส 2000021274 
ขนาด 12x20 นิ้ว 
ราคาปกติ 500 บาท

ราคาพิเศษ 

 380.-
ราคาพิเศษ 

 550.-

หมอนขนห่ำนเทียม Body size (ใช้เป็นหมอนข้ำงหรือหมอนหนุนคู่)
รหัส 2000021528 
ขนาด 19x50 นิ้ว
ราคาปกติ 2,200 บาท

ชุดสุดคุ้ม Nutrii Honey Zider (แพ็คคู่ 3 แพ็ค)
รหัส 2000021552 ขนาด 310 ml. / ขวด

น�้าผึ้งไซเดอร์หลังอาหาร รับประทาน 1-2 ช้อนโต๊ะ 

หลังอาหารมื้อสุดท้ายของวัน หรือหลังมื้อหนักระหว่างวัน

ดีท็อกซ์หลังอาหาร จบทุกมื้อแบบคลีนคลีน

ราคาปกติ 2,340 บาท  

แถมฟรี 
น�้ำผึ้งไตรฟลอร่ำฮันนี่ 1 ชิ้น ขนำด 730 ml. มูลค่ำ 475 บำท

ราคาพิเศษ 1,755.-

พิเศษ

1. Odori Extreme
สเปรย์ดับกลิ่นอับ ส�ำหรับของใช้ที่ไม่ค่อยได้ซัก

รหัส 2000020683 ขนาด 100 ml.

2. Odori Home
สเปรย์ดับกลิ่นอับ ประจ�ำในบำ้นและรถยนต์

รหัส 2000020684 ขนาด 300 ml.

3. Odori Sport 
สเปรย์ดับกลิ่นอับ ส�ำหรับนักเรียน, นักกีฬำ

รหัส 2000020683 ขนาด 100 ml.

ราคา 120.-

ราคา 250.-

ราคา 150.-

หมอนขนห่ำนเทียม Junior size 
(ส�ำหรับเด็กโต) 
รหัส 2000021275 
ขนาด 16x24 นิ้ว 
ราคาปกติ 750 บาท

แถมฟรี 
ปลอกหมอนผ้า

คอตตอนลายริ้วสีขาว 
มูลค่า 110 บาท

แถมฟรี 
ปลอกหมอนผ้า
คอตตอนลายริ้วสีขาว
มูลค่า 270 บาท

หมอนขนหำ่นเทียม Standard size 
(กลุ่มคนทั่วไป)
รหัส 2000021526 
ขนาด 19x29 นิ้ว 
ราคาปกติ 1,300 บาท

หมอนขนหำ่นเทียม Jumbo size 
(ขนำดใหญ่ ใช้หนุน ใช้อิง)
รหัส 2000021527 
ขนาด 24x35 นิ้ว
ราคาปกติ 2,000 บาท

แถมฟรี
รองกันเปื้อนหมอน
มูลค่า 450 บาท

3

1. 2. 3. 

วัสดุภายใน : ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ละเอียด ผ่านกระบวนการ
แปลรูปด้วยเทคโนโลยีนาโนขั้นสูง มีขนาดเล็กกว่าเส้นผม 25 เท่า 
ให้สัมผัสเหมือนขนท้องของห่าน ให้ความนุ่มสบายพิเศษ แต่ไร้กลิ่น
ไร้ฝุ่นผงโปรตีนที่เป็นสารก่อภูมิแพ้

วัสดุห่อหุ้ม : เป็นผ้าคอตตอนสีขาวเนื้อละเอียด เคลือบสารป้องกัน 
ไรฝุ่นถึง 2 ชั้น ป้องกันสิ่งสกปรกเล็ดลอดเข้าภายในไม่ท�าให้เกิด 
ภูมิแพ้ เหมาะส�าหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือกลุ่มคนที่รักสุขภาพ

Enfant Organic Moisture Shampoo 
แชมพูส�ำหรับเด็ก
ขนำด 300 ml. รำคำ 245 บำท

แถมฟรี  
Enfant Organic Hair Conditioner 
ครีมนวดผมส�ำหรับเด็ก 1 ชิ้น  
มูลค่ำ 245 บำท

+

สุดคุ้ม ซื้อ 3 แถม 1

ราคาพิเศษ 

 950.-
ราคาพิเศษ 

1,500.-

ราคาพิเศษ 

1,700.-

ราคาพิเศษ 549.-

ราคาพิเศษ 509.-

0 2423 9889
สนใจสั่งซื้อสินค้า
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เริ่มต้นจำกควำมตั้งใจเสำะหำและคัดสรรข้ำวอินทรีย์คุณภำพดีจำกแปลงนำจังหวัดสุรินทร์
เป็นขำ้ว Organic จำกชุมชนที่ปลูกข้ำว แบบดูแลทั้งระบบ ไม่ใช้สำรเคมีทุกขั้นตอนในกำรปลูก

จึงเป็นข้ำวออร์แกนิคที่ได้รับตรำมำตรฐำนรับรองท�ำให้มั่นใจวำ่ปลอดภัยไร้สำรเคมี
เพื่อควำมสุขของคนปลูกข้ำว เพื่อสุขภำพที่ดีของผู้บริโภคทุกคน

Nathary White Quinoa 
(ควินัวขำว)

กล่องของขวัญข้ำวนำยอินทร์
แบบสวม 2 กก.
สามารถบรรจุข้าวได้ 2 กก. 
ราคาปกติ 120 บาท รหัส 2000016031 และ รหัส 2000016032

*เฉพาะข้าว Standard เท่านั้น

กล่องของขวัญข้ำวนำยอินทร์
แบบสวม 4 กก.
สามารถบรรจุข้าวได้ 4 กก. 
ราคาปกติ 150 บาท 

ขนาด 2 กก. (18.7 x 26.9 x 7.3 ซม.)

ขนาด 4 กก. (26.6 x 36 x 7.3 ซม.)

Rice Box 
ข้ำวนำยอินทรฺ์
*Rice Box ข้าวนายอินทร์
ทุกขนาดลูกค้าสามารถเลือกใส่
ขนิดข้าวนายอินทร์และขนาด 
Rice Box ได้

ขนาด 2 กก. ราคา 150.- ขนาด 4 กก. ราคา 239.-

ราคา 120.-

ราคา 85.-

สินค้าออร์แกนิค4

ข้ำวหอมมะลิอินทรีย์
• มีวิตามินบี1 , บี2 และธาตุ  
  เหล็ก ช่วยบ�ารุงผิวพรรณ 
  ผม และเล็บให้แข็งแรง
• ช่วยในการท�างานของระบบ 
  ผิวหนังและระบบประสาท

ข้ำวกล้องหอมมะลิแดง
อินทรีย์
• ช่วยสร้างความแข็งแรง
  ของหลอดเลือด และต้าน 
  อนุมูลอิสระ
• มีวิตามินอี และธาตุเหล็ก
  สูงกว่าข้าวทั่วไป
• มีดัชนีน�้าตาลต�่า

ข้ำวมะลินิลอินทรีย์
• อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ,          
  วิตามินบี 1, บี2, บี6, บี9, 
  และวิตามินอี 
• มีโอเมก้า 3 ช่วยบ�ารุงสมอง
• ช่วยควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด

รหัส 3000000199

รหัส 3000000292รหัส 3000000293 รหัส 3000000128

รหัส 3000000294

รหัส 3000000295

รหัส 3000000284 รหัส 3000000130

รหัส 3000000285

รหัส 3000000286

ราคา 75.-

ราคา 85.-ราคา 85.- ราคา 85.-

ราคา 130.-

ราคา 125.-

ราคา 75.- ราคา 75.-

ราคา 90.-

ราคา 90.-

Premium

Standard

ข้ำวกล้องหอมมะลิ
อินทรีย์
• มีวิตามินบี1, บี2
• ข้าวเต็มเมล็ดมีจมูกข้าว        
  มีกาบาสูงช่วยให้สมอง
  ผ่อนคลาย เพิ่มสมาธิ
• มีใยอาหารสูง ช่วยกระตุ้น 
  ระบบขับถ่ายที่ดี

สินค้ำ

แนะน�ำ

ข้ำวไรซ์เบอรี่อินทรีย์
• ช่วยลดระดับคอเรสเตอรอล • มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง 
• ลดอัตราเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ
• ช่วยควบคุมน�า้หนัก ช่วยระบบขับถ่าย

ราคา 90.-
รหัส 3000000287

www.mashops.net
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Bleed 5 mm

เริ่มต้นจำกควำมตั้งใจเสำะหำและคัดสรรข้ำวอินทรีย์คุณภำพดีจำกแปลงนำจังหวัดสุรินทร์
เป็นขำ้ว Organic จำกชุมชนที่ปลูกข้ำว แบบดูแลทั้งระบบ ไม่ใช้สำรเคมีทุกขั้นตอนในกำรปลูก

จึงเป็นข้ำวออร์แกนิคที่ได้รับตรำมำตรฐำนรับรองท�ำให้มั่นใจว่ำปลอดภัยไร้สำรเคมี
เพื่อควำมสุขของคนปลูกข้ำว เพื่อสุขภำพที่ดีของผู้บริโภคทุกคน

เมล็ดพืชมหัศจรรย์ ปลูกท่ามกลางหุบเขาของเม็กซิโก ที่ใช้ทานเพื่อบ�ารุงสุขภาพมานานกว่า 5,000 ป ี
เพราะมีสารอาหารที่สูงเป็นพิเศษ จนได้รับการยกย่องให้เป็น Super Food ทานง่าย  
เพียงแค่ผสมในเครื่องดื่มและอาหารได้ทุกประเภทเพื่อรูปร่างและสุขภาพที่ดีของคุณ 

เมล็ดเชีย สุดยอดอาหารเพื่อ
คนรักสุขภาพ มีโอเมก้า 3 มากกว่า
ปลาแซลมอนถึง 8 เท่า
มีแคลเซียมและโบรอน 
มากกว่านมถึง 6 เท่ามีโปรตีนสูง
มากกว่าเมล็ดถั่วถึง 6 เท่า

รหัส 3000000297
ขนาด 450 g.

รหัส 3000000311
ขนาด 450 g.

Nathary Chia Seed 
(เมล็ดเชีย)

Nathary White Quinoa 
(ควินัวขำว)

รหัส 3000000300
ขนาด 215 g.

รหัส 3000000312
ขนาด 300 g.

รหัส 3000000313
ขนาด 450 g.

Nathary Quinoa Flakes 
(ควินัวเฟลก)

Nathary Tri-Quinoa 
(ควินัว 3 สี)

พิเศษ
เมื่อซื้อ เมล็ดเชีย 450 g. 1 กล่อง
แถมฟรี สบู่เชีย White Soap 1 ก้อน 
มูลค่ำ 190 บำท

“มสีขุกบัเบาหวาน ด้วยชาเวยีเซ่”

ชำเพื่อกำรดูแลสุขภำพลดกำรใช้เคมีในผู้มีภำวะเบำหวำน สูตรสกัดคำเฟอีน
- ดื่มง่าย หลับสบาย ท้องไม่ผูก
- ประกอบด้วย สมุนไพรหญ้าหวานออร์แกนิค ชาขาว ใบเตย ใบหม่อน และเจียวกู่หลาน 
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอินซูลิน ลดน�า้ตาลในเลือด ปรับความดัน ลดไขมัน 
  ปราศจากน�้าตาล และสารกันเสีย 
- เหมาะส�าหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยสามารถทานร่วมกับยาของแพทย์ได้ 
  แม้ไม่มีภาวะเบาหวานก็สามารถดื่มได้

พิเศษสุดคุ้ม
เฉพาะสมาชิก MaSHOPS เท่านั้น 
"ซื้อ 3 กล่อง
จากราคาปกติ 960 บาท

รหัสของแถม 20000401609

ราคาปกติ 320.-
1 กล่อง / บรรจุ 14 ซอง

ราคาพเิศษ 
590.-

ราคาพเิศษ 
360.-

ราคาพิเศษ 
350.-

ราคาพิเศษ 
390.-

ราคาพเิศษ 
299.-

รหัส 2000020685

Rice Box 
ข้ำวนำยอินทรฺ์
*Rice Box ข้าวนายอินทร์
ทุกขนาดลูกค้าสามารถเลือกใส่
ขนิดข้าวนายอินทร์และขนาด 
Rice Box ได้

ราคา 85.-

สินค้าออร์แกนิค 5

“ลดโรคอ้วน ไชมนัในตบัและเส้นเลอืดด้วยชาลิน้จี่"

เครื่องดื่มล�ำไยอินทรีย์
สกัด (ชนิดซอง)
รหัส2000018052
เครื่องดื่มล�าไยอินทรีย์ เป็นเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ มีคุณค่าสูง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคุณสมบัติในการ รักษำข้อเข่ำ
เสื่อม  เกำต์ ตำ้นกำรอักเสบเรื้อรัง 
และมีสารต้านอนุมูลอิสระ
ขนาดซอง 8 g. 
1 กล่อง / บรรจุ 12 ซอง 

*พิเศษ  ซื้อ 3 กล่องจากราคาปกติ 720 บาท เหลือ 650 บำท คละรสได้

“ลดอาการปวดข้อเข่าอกัเสบด้วยชาล�าไย”

"สุขภำพดี ที่มอบให้ผู้ใหญ่หรือคนที่คุณรักนับถือ"

ราคา 
240.-

ราคา 
240.-

เครื่องดื่มลิ้นจี่อินทรีย์
สกัด (ชนิดซอง)
รหัส2000021204
มีสารออกฤทธิ์ Polyphenol 
ช่วยเรื่องโรคอ้วน,ลดไขมันในตับ
และในเส้นเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของโรคเบาหวานและโรคหลอด
เลือดหัวใจ
ขนาดซอง 8 g. 
1 กล่อง / บรรจุ 12 ซอง 

ราคาพเิศษ 
850.-

• อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ
• มีโปรตีนสูงถึง ร้อยละ12 - 18

• มีแคลเซียมมากกว่าข้าวสาลีสองเท่า

ขำ้วมะลินิลอินทรีย์
• อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ,          
  วิตามินบี 1, บี2, บี6, บี9, 
  และวิตามินอี 
• มีโอเมก้า 3 ช่วยบ�ารุงสมอง
• ช่วยควบคุมระดับน�า้ตาลในเลือด

0 2423 9889
สนใจสั่งซื้อสินค้า

ราคาพเิศษ 
250.-
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9สินค้าออร์แกนิค6

Organic Golden FlaxSeeds
(เมล็ดแฟลกซ์สีทอง)
รหัส 2000020043 ขนาด 140 g.

Organic Brown FlaxSeeds
(เมล็ดแฟลกซ์สีน�้ำตำล)
รหัส 200002044 ขนาด 140 g.

เมล็ดแฟลกซ์หรือเมล็ดลินิน  
อุดมไปด้วยน�้ามันแฟลกซ์ มีกรดไขมันชนิด โอเม
ก้า 3 และโอเมก้า 6 ซึ่งเป็นไขมันชนิดไม่อิ่มตัว
ที่เป็นประโยชน์กับร่างกาย ช่วยลดระดับ
คอเลสเตอรอล ช่วยป้องกันเลือดจับกันเป็นก้อน
ช่วยควบคุมระดับความดันโลหิต 

เกลือหิมาลายัน 
ปรับสมดุลความเป็นกรด-ด่างและแรงดันเลือดใน
ร่างกาย ช่วยละลายและขจัดโลหะหนักออกจาก
ร่างกาย ช่วยดูแลโรคผิวหนังต่างๆ ช่วยปรับระดับ
น�้าตาลในเลือด กระตุ้นการดูดซึมอาหารในล�าใส้เล็ก
ขจัดเสมหะในปอด และสลายเสมหะในโพรงไซนัส  
ช่วยให้กระดูกแข็งแรง                            

ราคาพเิศษ 
95.-

ราคาพเิศษ 
91.-

ราคาพิเศษ 
255.-

เมล็ดเชีย ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล รักษาสมดุลของน�้าตาลในเลือด 
มีกรดไขมันโอเมก้า 3 ไฟเบอร์ โปรตีน และกรดไขมัน ปรับสมดุลระบบ
เผาผลาญพลังงานของร่างกายได้ บ�ารุงประสาทและสมอง เสริมสร้าง
กระดูกและฟันที่แข็งแรง ช่วยให้ระบบย่อยอาหารท�างานเป็นปกติ

เมล็ดเชีย 
(ออแกนิคส์เชียซีด) 
รหัส 2000021530 ขนาด 250 g.

ราคาพเิศษ 
270.-

ซื้อ2
แถม1

Natural Himalayan fine salt 
(เกลือหิมำลำยัน) 
รหัส 2000021529 ขนาด 230 g.

Organic Maca Powder (ผงมำคำ)
ช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย  
ต้านทานอาการเมื่อยล้าอ่อนแรง  
กระตุ้นความกระปรี้กระเปร่า เสริมภูมิคุ้มกัน 
ของร่างกาย เพิ่มความสมบูรณ์ในสุขภาพทางเพศ  
ช่วยเรื่องโรคกระดูกพรุน และการบ�าบัดของ 
กระดูกหักในผู้สูงอายุ เนื่องจากมีผลอย่างมาก 
ในการดูดซึมแคลเซียม และแมกนิเซียม
 
วิธีรับประทาน
ผงมาคา 1 ช้อน ผสมน�้า 1แก้ว
วันละ 1-2 มื้อ เวลาใดก็ได้
รหัส 2000020048 ขนาด 150 g.

ราคาพเิศษ 
1,000.-
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สินค้าออร์แกนิค

เกลือหิมาลายัน 
ปรับสมดุลความเป็นกรด-ด่างและแรงดันเลือดใน
ร่างกาย ช่วยละลายและขจัดโลหะหนักออกจาก
ร่างกาย ช่วยดูแลโรคผิวหนังต่างๆ ช่วยปรับระดับ
น�า้ตาลในเลือด กระตุ้นการดูดซึมอาหารในล�าใส้เล็ก
ขจัดเสมหะในปอด และสลายเสมหะในโพรงไซนัส  
ช่วยให้กระดูกแข็งแรง                            

7

ขนาด 500 ml.

รหัสของแถม 0000401644

รหัสของแถม 0000401643

ราคา
450.-

เมื่อซื้อสบู่เหลว + แชมพู 
แถมฟรี Tester 
โลชั่นบ�ำรุงผิว 1 ขวด

Rose Shower Gel
รหัส 2000021014 

Jasmine Shower Gel
รหัส 2000021015 

Peppermint Shower Gel
รหัส 2000021076

95% Natural Origin Ingredients เจลอำบน�้ำสูตรอ่อนโยน 
ฟองละเอียดนุม ล้ำงออกง่ำย ไม่ท�ำให้ผิวแห้ง ด้วยสำรสกัด
ธรรมชำติจำกว่ำนหำงจระเข้และทับทิม เพิ่มควำมชุ่มชื้นให้
แก่ผิว เมื่อใช้เป็นประจ�ำจะท�ำให้ผิวแลดูสุขภำพดีอย่ำงเป็น
ธรรมชำติ

Rose mild shampoo
รหัส 2000021082 

Jasmine mild shampoo
รหัส 2000021083

Peppermint shampoo
รหัส 2000021084

94% Natural Origin Ingredients แชมพูสูตรอ่อนโยนต่อ
เส้นผม ด้วยสำรสกัดธรรมชำติจำก โสม พริกและฮอปส์ 
ช่วยลดอัตรำกำรหลุดร่วงของเส้นผม ลดควำมมันบน
หนังศีรษะ และช่วยให้รำกผมแข็งแรง

0 2423 9889
สนใจสั่งซื้อสินค้า

ราคาพิเศษ 
850.-

#01 ส�ำหรับผิวสองสี  รหัส 2000018054
#02 ส�ำหรับผิวขำวเหลือง รหัส 2000018055

เจลอำบน�้ำขำ้วหอมนิลผสมเม็ด
สครับธรรมชำติ ไม่บำดผิว 
สำมำรถใช้อำบน�้ำพร้อมขัดผิวได้
ทุกวันพร้อมบ�ำรุงผิวด้วยสำรสกัด
จำกดอกคำโมมำยด์ วำ่นหำงจระเข้
และผลไม้หลำกชนิด ช่วยให้ผิวเนียน
นุ่มชุ่มชื้นอยำ่งเป็นธรรมชำติขนาด 500 ml. ขนาด 500 ml. 

ราคา
550.-

Hom-Nin Rice SCRUB 
SHOWER GEL

รหัส 2000021088

โลชั่นบ�ำรุงผิวขำ้วหอมนิล อุดมด้วยน�้ำมันร�ำข้ำว น�ำมันมะกอก ช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื้น เหมำะส�ำหรับคนผิวแห้ง

ราคา
550.-

MOISTURIZING 
BODY LOTION
รหัส 2000021089

เมื่อซื้อสบู่เหลว + โลชั่น 
แถมฟรี Tester 
คอนดิชั่นนิ่งแชมพู 1 ขวด

Organic Maca Powder (ผงมำคำ)
ช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย  
ต้านทานอาการเมื่อยล้าอ่อนแรง  
กระตุ้นความกระปรี้กระเปร่า เสริมภูมิคุ้มกัน 
ของร่างกาย เพิ่มความสมบูรณ์ในสุขภาพทางเพศ  
ช่วยเรื่องโรคกระดูกพรุน และการบ�าบัดของ 
กระดูกหักในผู้สูงอายุ เนื่องจากมีผลอย่างมาก 
ในการดูดซึมแคลเซียม และแมกนิเซียม
 
วิธีรับประทาน
ผงมาคา 1 ช้อน ผสมน�้า 1แก้ว
วันละ 1-2 มื้อ เวลาใดก็ได้
รหัส 2000020048 ขนาด 150 g.

วรบลุลา 95 % ออร์แกนิค “ผิวสวยใส ไร้เคมตีกค้าง”
คุณจึงมั่นใจในคุณภาพ ที่ไม่มีสารปรุงแต่งทางเคมี ที่ท�าร้ายผิว 

NoTalc/No silicone/ Paraben/ mineral oil/ SLS/ SLES/ PEG/ DEA/ fragrance

วรบุลลำ ออร์แกนิค ไวล์ โลตัส ทัล-ฟรี มิเนรัล 
ฟำยเนส ฟำวด์เดชั่น เพำเดอร์ เอสพีเอฟ20 พีเอ++
ด้วยแร่ธาตุ และน�้ามันออร์แกนิคจากเยื่อบัว และขนาดแป้งที่มี
อนูเล็ก 5 ไมครอน เนื้อแป้งจึงละเอียดติดทน ปกปิดได้ดี ให้ผิว
เปล่งประกายสดใส สุขภาพดีตลอดวัน (Talc Free) ไร้เคมีตกค้าง
ขนาด 10 g.

ราคาพิเศษ 
900.-

วรบุลลำ ออร์แกนิค ไวล์ โลตัส 
ซันโพรเทคชั่น อีมัลชั่น SPF50PA+++
รหัส 2000018514
ครีมกันแดดออร์แกนิค เอส พี เอฟ 50  
ส�าหรับทุกสภาพผิว จากสารสกัดออร์แกนิค  
จาก ECOCERT ประเทศฝรั่งเศส ไม่ใส่ซิลิโคน  
และไม่ใช้น�้ามันจากปิโตเคมี จึงไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน
“ปกป้องแดดได้นาน 12 ชั่วโมง กับครีมกันแดดออร์แกนิค 
วรบุลลา ด้วย SPF50 PA+++ 
พร้อมบ�ารุงให้ผิวเนียน ไม่เหนอะหนะ ไร้เคมีตกค้าง”
ขนาด 40 g.
ราคาปกติ 990 บาท

วรบุลลำ ดิ มิรำเคิล รีโคฟเวอร์รี่ ไวล์ 
โลตัส ออร์แกนิค ดีพ เพียวรีไฟว์อิ้ง 
คลีนซิ่งออยล์
รหัส 2000015812

น�้ามันออร์แกนิค ส�าหรับล้างหน้าและเครื่อง
ส�าอางจากเมล็ดดอกทานตะวัน และผลมะกอก 
ที่ช่วยขจัดความมันและสิ่งอุดตันบนใบหน้า
ให้ผิวสะอาดอย่างล�้าลึก เนียนนุ่ม เพียงนวด
และชโลมด้วยน�้า น�้ามันจะเปลี่ยนเป็นน�า้นม 
แล้วล้างออกด้วยน�้าเปล่าอีกครั้ง
ขนาด 150 ml. 
ราคาปกติ 990 บาท

ราคาพิเศษ 
890.-

แถมฟรี แป้งฝุ่นเยื่อบัวผสมแร่ธำตุ (Talc Free) 
ไร้เคมีตกค้ำง ขนำด 20 g สีชมพูเบจ  
มูลคำ่ 750 บำท / เมื่อซื้อสินคำ้วรบุลลำใดก็ได้ 
(แป้งพัฟ, Cleansing Oil, Sun) จ�ำนวน 1 ชิ้น  
รหัสของแถม 2000018053
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สินค้าออร์แกนิค

MOIST LABO BB ESSENCE BEIGE 
รหัส 2000020963
เบลมมิชบาล์มสีเบจเพิ่มออร่าพรางริ้วรอย 6 in 1 
รวมเซรั่ม/บ�ารุง/กันแดด/ไพร์เมอร์/คอนซีลเลอร์/
เบส/รองพื้นในขั้นตอนเดียว
ขนาด 15 g. ราคา 385 บาท
เมโชกุ ผลิตภัณฑ์น�าเข้าจากญี่ปุ่น

MOIST LABO BB MAT BEIGE
รหัส 2000020962
เบลมมิชบาล์มสีเบจลดมันพรางรูขุมขน 6 in 1 
รวมเซรั่ม/บ�ารุง/กันแดด/ไพร์เมอร์/คอนซีลเลอร์/
เบส/รองพื้นในขั้นตอนเดียว
เมโชกุ ผลิตภัณฑ์น�าเข้าจากญี่ปุ่น
ขนาด 15 g. ราคา 385 บาท

HYALCOLLABO EMOLLIENT 
LOTION X MOISTURE TYPE 
รหัส 2000020984 
บูสเตอร์คอลลาเจน ส�าหรับผิวแห้ง ดูแลริ้ว
รอย Q10 ซ่อมเซลล์เสื่อมฟีบขาด02 
และกักความชุ่มชื้นด้วยนาโนไฮยารูรอน
เมโชกุ ผลิตภัณฑ์น�าเข้าจากญี่ปุ่น
ขนาด 180 ml. ราคา 592 บาท

HYALCOLLABO LOTION 
X MOI
รหัส 2000020959
บูสเตอร์คอลลาเจนดูแลริ้วรอย Q10 
ซ่อมเซลล์เสื่อมฟีบขาด 02
และกักความชุ่มชื้นด้วยนาโนไฮยารูรอน
เมโชกุ ผลิตภัณฑ์น�าเข้าจากญี่ปุ่น
ขนาด 60 ml. ราคา 265 บาท

MINT & GREEN TEA TOOTHPASTE 
ORGANIC
รหัส 2000021013
ยาสีฟัน ออร์แกนิก มิ้นท์-ชาเขียว ต้านอนุมูล
อิสระ&กลิ่นปาก ให้ลมหายใจเย็น หอมจากมินท์
ธรรมชาติไม่ใช่น�้าหอม ไม่มีสารกัดกร่อน 
กลืนได้ไม่เป็นอันตราย
เอิร์ธคัม ผลิตภัณฑ์น�าเข้าจากเดนมาร์ก

ขนาด 75 ml. ราคา 395 บาท

ALOE VERA TOOTHPASTE 
ORGANIC
รหัส 2000021012
ยาสีฟันอโลเวรา ออร์แกนิก เพื่อสุขภาพเหงือกดี
ไม่กัดร่น ดูแลช่องปากที่เป็นแผลร้อนในบ่อยๆ 
ไม่มีสารกัดกร่อน กลืนได้ไม่เป็นอันตราย
เอิร์ธคัม ผลิตภัณฑ์น�าเข้าจากเดนมาร์ก

ขนาด 75 ml. ราคา 395 บาท

LAVENDER SHAM NORMAL 
ORGANIC
รหัส 2000020991
แชมพูลาเวนเดอร์ ออร์แกนิก ส�าหรับผมท�าสี ยืด 
ดัด ที่กรอบแห้งเสียจากเคมี หนังศีรษะเครียดจาก
เคมีท�าสีหรือการท�ารีบอนดิ้ง และต้องการดีท็อคน�้า
ยาดัดหรือย้อมเคมี ออกจากหนังศีรษะและเส้นผม
เอิร์ธคัม ผลิตภัณฑ์น�าเข้าจากเดนมาร์ก
ขนาด 250 ml. ราคา 650 บาท

ALOE VERA CONDITIONER 
ORGANIC
รหัส 2000020993
ครีมนวดผมอโลเวรา ออร์แกนิก ส�าหรับผมมี
ปัญหารังแค หนังศีรษะแห้งจนเป็นสะเก็ดรังแค 
คัน เสียสมดุล ผมไม่เงา สีผมด้าน ไม่เงางาม
เอิร์ธคัม ผลิตภัณฑ์น�าเข้าจากเดนมาร์ก
ขนาด 250 ml. ราคา 750 บาท

8

ALOE VERA SHAM DANDRUF 
ORGANIC
รหัส 2000020989
แชมพูอโลเวรา ออร์แกนิก ส�าหรับผมมีปัญหา
รังแค หนังศีรษะร่อนเป็นแผ่นๆ เป็นสะเก็ดรังแค
เรื้อรัง ช่วยให้เส้นผมเงา แลดูสุขภาพดีจากภายใน
เอิร์ธคัม ผลิตภัณฑ์น�าเข้าจากเดนมาร์ก
ขนาด 250 ml. ราคา 650 บาท

ราคาพเิศษ 
550.-

ราคาพเิศษ 
640.-

LAVENDER CONDITIONER 
ORGANIC
รหัส 2000020995
ครีมนวดผมลาเวนเดอร์ออร์แกนิก ส�าหรับผมท�าสี 
ยืด ดัด เสียจากเคมี หนังศีรษะเครียดจากเคมี
ท�าสีหรือการท�ารีบอนดิ้ง 
เอิร์ธคัม ผลิตภัณฑ์น�าเข้าจากเดนมาร์ก
ขนาด 250 ml. ราคา 750 บาท

ราคาพเิศษ 
550.-

ราคาพเิศษ 
640.-

ราคาพเิศษ 
299.-

ราคาพเิศษ 
299.-

ราคาพเิศษ 
199.-

ราคาพเิศษ 
459.-

ราคาพเิศษ 
325.-

ราคาพเิศษ 
325.-

DETCLEAR FRUITS ENzYME
POwDER wASH
รหัส 2000020987
ผงเอ็นไซม์ผลไม้ญี่ปุ่นละลายน�้าตีเป็น
วิปวิตามินสดล้างหน้าได้เท่ากับโฟม 3 หลอด
เพื่อความกระจ่างใส
เมโชกุ ผลิตภัณฑ์น�าเข้าจากญี่ปุ่น
ขนาด 175 ml. ราคา 688 บาท

ราคาพเิศษ 
499.-

www.mashops.net
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DETCLEAR FRUITS ENzYME
POWDER WASH
รหัส 2000020987
ผงเอ็นไซม์ผลไม้ญี่ปุ่นละลายน�า้ตีเป็น
วิปวิตามินสดล้างหน้าได้เท่ากับโฟม 3 หลอด
เพื่อความกระจ่างใส
เมโชกุ ผลิตภัณฑ์น�าเข้าจากญี่ปุ่น
ขนาด 175 ml. ราคา 688 บาท

รหัส 2000021520รหัส 2000021521

รหัส 2000021522
รหัส 2000021523

รหัส 2000021524
รหัส 2000021525

รหัส 2000021546 รหัส 2000021547

รหัส 2000021548

0 2423 9889
สนใจสั่งซื้อสินค้า
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10 สินค้าเพื่อสุขภาพ

รหัส 2000020693
รหัส 2000020694

รหัส 2000020695

รหัส 2000020696

สูตรสมุนไพร ประกอบด้วย
“กำนพลู” ลดแบคทีเรียในช่องปำก   “ เกลือ ” ลดปัญหำแผลในช่องปำกและแผลร้อนใน 
“สำรสกัดใบฝรั่ง ” ช่วยลดกลิ่นปำก แบคทีเรีย  “ ใบข่อย ” ลดกำรปวดฟันและ จุลินทรีย์ ช่วยให้ฟันแข็งแรง
“ ฟลูออไรด์ ”  ช่วยป้องกันฟันผุ   “ โปแตสเซียมไนเตรต ”  ลดเสียวฟัน

ขนำด 25 g. 
รำคำปกติ 69.-

ขนำด 50 g. 
รำคำปกติ 89.-

รหัส 2000017692 รหัส 2000018062 รหัส 2000020633 รหัส 2000020634

ขนำด 50 g. 
รำคำปกติ 267.-

ขนำด 25 g.
รำคำปกติ 207.-

ราคาพิเศษ  
75.-

ราคาพิเศษ 
139.-

ราคาพิเศษ 
179.-

ราคาพิเศษ   
55.-
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11สินค้าเพื่อสุขภาพ
แว่นตากรองแสง
คอมพิวเตอร์ 

ใช้ป้องกันรังสีจากหน้าจอ

คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์

และ แสงเทียมต่างๆ 

เหมาะส�าหรับผู้ที่ต้อง

ท�างานกับคอมพิวเตอร์ 

เป็นเวลานานๆ

ราคาพิเศษ   

219.-

ราคาปกติ 

299 บาท

นูทอลวี
รหัส 2000021549
เครื่องดื่มสมุนไพรว่านหางจระเข้สด ปราศจาก
น�้าตาลพร้อมดื่ม ช่วยรักษาแผลในกระเพาะ 
รักษาและบ�าบัดโรคเบาหวาน ,กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ต่างๆในร่างกายให้แข็งแรงขึ้น
ขนาด 700 cc

วีโกลด์ 
รหัส 2000021550
เครื่องดื่มสมุนไพรว่านหางจระเข้สด ผสมน�า้องุ่นขาว 
บ�ารุงผิวพรรณ,ตับ กระเพาะอาหาร สมอง และแผลใน
ช่องปาก
ขนาด 180 ml.

ราคา 45.-ราคา 800.-

เจลว่านหางจระเข้ 
รหัส 2000020893
รักษาสิว , รักษาแผลเป็นที่เกิดจากสิวและแผลเป็นอื่นๆ 
รักษาจุดด่างด�าจากฝา กระ ,ลดริ้วรอย ,ให้ความชุ่มชื้น 
ลดรอยหมองค�้าจากแสงแดดท�าให้หน้ากระชับ ขาวใส
120 g.

ราคา 259.-
แถมฟรีขนาดพกพา 15 กรัม 
มูลค่า 49 บาท

เจลว่านตาลเดี่ยว 
รหัส 2000021551
สารสกัดว่านตาลเดี่ยว มาส์กข้ามคืน เผยผิวใส 
ช่วยให้ผิวกระจายใส ,ลดริ้วรอยก่อนวัย
รักษาสิว ,จุดด่างด�า และช่วยกระตุ้นการสร้าง
คอลาเจน
ขนาด 100 g.

ราคา 220.-

0 2423 9889
สนใจสั่งซื้อสินค้า

สีด�า รหัส 2000020739

สีแดง รหัส 2000020740สีเหลือง รหัส 2000020741

สีฟ้า รหัส 2000020742 สีเขียว รหัส 2000020743 สีกระ รหัส 2000020744

รหัสของแถม 0000401638

สูตรสมุนไพร ประกอบด้วย
“กานพลู” ลดแบคทีเรียในช่องปาก   “ เกลือ ” ลดปัญหาแผลในช่องปากและแผลร้อนใน 
“สารสกัดใบฝรั่ง ” ช่วยลดกลิ่นปาก แบคทีเรีย  “ ใบข่อย ” ลดการปวดฟันและ จุลินทรีย์ ช่วยให้ฟันแข็งแรง
“ ฟลูออไรด์ ”  ช่วยป้องกันฟันผุ   “ โปแตสเซียมไนเตรต ”  ลดเสียวฟัน

ขนาด 25 g.
ราคาปกติ 207.-

Cayla Rae
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รหัส 2000021205 ขนาด 75 ml.

รหัส 2000021208 ขนาด 75 ml.

รหัส 2000021206 ขนาด 75 ml.รหัส 2000021207 ขนาด 75 ml.

SET โลชั่นน�้าหอมคู่อาบน�้า ST.ANDREWS 
กลิ่นการ์ดีเนีย

เต็มเปี่ยมด้วยกลิ่นไอความหวานน่าจุมพิศจากการ์ดิเนีย 
มอบความสะอาดสดชื่น พร้อมคุณค่าชาขาวและสารสกัด
จากเปลือกสน คืนความเนียนนุ่ม ชุ่มชื้น พร้อมปกป้อง
ผิวจากมลภาวะ เผยผิวกระจ่างใสสุขภาพดี  ผสานการ
บ�ารุงจากสารสกัดไผ่เผยผิวใหม่ที่นุ่มนวลกว่าเคย
ขนาด 250 ml. /ขวด

SET โลชั่นน�้าหอมคู่อาบน�า้ ST.ANDREWS 
กลิ่นดอกกุหลาบ

หอมจรุงใจ สร้างเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ จากกุหลาบ
พันธุ์หรูแห่งอังกฤษ เพิ่มการปรนนิบัติผิวจากคุณค่า
น�้าสกัดดอกกุหลาบ มอบความสดชื่นให้ผิวที่อ่อนล้า  
คืนความเรียบเนียน ผิวนุ่มละมุนเปล่งปลั่งสดใส  
พร้อมคุณค่า Rose Hip Extract เผยผิวสวยให้กลับ
มีชีวิตชีวาอีกครั้ง
ขนาด 250 ml. /ขวด

ราคาพเิศษ 
219.-

ราคาพเิศษ 
219.-

รหัส 2000020946รหัส 2000020945

ราคาปกติ 500 บาท ราคาปกติ 500 บาท

Charming Shine Collection

59-03-008_001-020 Mashops_new15-3_J-Coated.indd   12 3/15/16   7:33 PM



 
 
 
Bleed 5 mm

BSC Bio Perfect Organic Powder Foundation SPF 25 PA +++ 
แป้งผสมรองพื้น เนื้อบางเบา ละเอียดเนียนนุ่ม ด้วยสารสกัดจากออร์แกนิคที่อ่อนโยนต่อผิว
พร้อมคุณค่าสารสกัดน�้าดอกกุหลาบออร์แกนิค และออร์แกนิคโจโจบาออยล์ 
มี 2 สี ให้เลือก 1. C1 ผิวขาว 2. C2 ผิวสองสี  ราคาปกติ 1,100 บาท

ราคาพเิศษ 
890.-

Charming Shine Make up 
(แป้งฝุ่น+CCครีม+Lip Crayon)
ในชุดประกอบด้วย
1. BSC Charming shine Loose Powder 
ขนาด 15 g.
- แป้งฝุ่นเนื้อเนียนละเอียดบางเบาดุจใยไหม
ผสานกลิ่นหอมละมุนชวนหลงใหลพร้อมส่วนผสม
ของสารป้องกันแสงแดด      
2. BSC Charming shine CC Primer Cream 
SPF30 PA++ ขนาด 15 g.
- CC cream ผสมPrimer เนื้อนุ่มละมุนพร้อมช่วย
ปรับสีผิวให้สม�า่เสมอเรียบเนียนเป็นธรรมชาติ

แถมฟรี Lip Crayon
สีชมพู ขนาด 2.5 g.
มูลค่า 300.-

ราคาพเิศษ 
595.-

ผิวสองสี

รหัส 2000021588

รหัสของแถม 0000401641

รหัส 2000021589

รหัส 2000021590

*หมายเหตุ รายการสินค้านี้ กรุณากรอกรหัสสินค้าทั้งสองรายการ

รหัส 2000021587

ผิวขาว

สินค้าเพื่อสุขภาพ 13

BSC Expert White  
Genius Sunscreen 
SPF50 PA++++
ช่วยปกป้องผิวจากรังสี UVA 
และUVBด้วยค่า SPF50 PA++++ 
พร้อมช่วยลดอุณหภูมิผิว เมื่อโดน
แสงแดด เติมเต็มความชุ่มฉ�่า  
ช่วยให้ผิวเย็นสดชื่นให้ผิวเปล่ง
ประกายสว่างใส คงความอ่อนเยาว์
ให้กับผิวคุณ ขนาด 80 g. 

แถมฟรี ขนาดพกพา 1 ชิ้น 
ขนาด 40 g. มูลค่า 1,200 บาท

รหัส 2000021591 รหัส 0000401642

สวยใสแบบสาว 
Charming Girl

เนรมิตความกระจ่างใส ให้ใบหน้าดูโดดเด่น 
   เนื้อบางเบา ละเอียดเนียนนุ่ม ติดทนยาวนานตลอดวัน

Charming Shine Collection

+

ราคา 
1,800.-

ปกติ 895 บาท

ตลับแป้ง รหัส 2000021595 
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บิวตี้ ฟุต Beauty Foot
ผลิตภัณฑ์ลอกเท้าจากประเทศญี่ปุ่น 
ที่ช่วยก�าจัดผิวที่ด้านออกอย่างอ่อนโยน 
หลังจากใช้เพียง 5-7 วัน ผิวที่ด้านจะค่อยๆ
ลอกออก จนเผยให้เห็นผิวใหม่ที่เนียนนุ่ม
น่าสัมผัส นอกจากนี้ยังช่วยก�าจัดกลิ่นเท้า
ราคาปกติ 600 บาท

ราคาพเิศษ 
399.-

Startor Kit
อุปกรณ์ท�าเล็บสีเจลและขั้นตอนแสนง่าย
ไม่ต้องตะไบหน้าเล็บ เป็นสีเจลทาเล็บ 
ที่แห้ง 100% ไม่ต้องเช็ด ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า 
พกพาสะดวกที่ไหนเมื่อไหร่ก็ใช้ง่าย แล้ว
คุณจะมีเล็บที่สวย เงางาม ติดทนนาน
ราคาปกติ 2,980บาท

ราคาพเิศษ 
2,689.-

Miranga Gel Nudie

เป็นสีทาเล็บที่มี ความหนา เงางามเหมือนสีเจล
แห้งไวเงางามติดทนล้างง่าย เหมาะมากส�าหรับผู้ที่
ต้องการพักเล็บหลังทาเจลเพิ่มความแข็งแรงให้เล็บที่
เปราะ แตกง่าย ลอกเป็นเส้น โดดเด่นด้วยธรรมชาติ
กว่า 10 ชนิด

ราคาพเิศษ 
539.-

Miranga Gel pink gold Miranga Champangne gold

ราคาปกติ 595 บาท

0 2423 9889
สนใจสั่งซื้อสินค้า

รหัส 2000021545รหัส 2000021576

ราคาพิเศษ 
559.-

Jelly Nail 044 Jelly Nail 047 Jelly Nail 052 Jelly Nail 059 Jelly Nail 060 สีเจลทาเล็บ น�าเข้า
จากประเทศญี่ปุ่น 
100% โดดเด่นด้วย
คุณสมบัติแห้งไว
ภายใน 1 นาที 
ด้วยแสง LED สีสดเข้ม 
แวววาว ติดทนกว่า 
20 วัน ท�าให้สาวๆ
ออกไปสวยได้ทันทีที่
ส�าคัญเล็บไม่เหลือง
แน่นอน

ราคาปกติ 599 บาท
รหัส 2000021577 รหัส 2000021578 รหัส 2000021579 รหัส 2000021580 รหัส 2000021581

รหัส 2000021582 รหัส 2000021583 รหัส 2000021584

สินค้าเพื่อสุขภาพ 15
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สินค้าเพื่อสุขภาพ16

ราคาปกติขวดละ 
215 บาท

Nogecko สเปรย์สมุนไพรไล่จิ้งจก
ไม่ท�าอันตรายต่อสัตว์ที่ฉีด 

แต่สร้างความร�าคาญจนต้องย้ายที่อยู่

สเปร์ยสมุนไพรไล่จิ้งจก ตุ๊กแก งู และ สัตว์ลิ้น 2 แฉก
ทุกชนิด ไม่ฆ่า แต่ไล่ด้วยวิธี ธรรมชาติ ปลอดภัยกับ 
เด็กเล็ก และ สัตว์เลี้ยง เพราะผลิตจากสมุนไพร100%
น�้าหนัก 200 ml

รหัส 2000015649

สเปรย์ไล่หนู
เข้มข้นด้วยพืชสมุนไพร เช่น 
ใบพลู บอระเพ็ด ฉีดบริเวณ
ห้องครัว ถังขยะ หนูจะ
หนีห่าง จนหมดไปที่สุด 
รหัส 2000017489

สเปรย์ไล่ยุง
สกัดจากเปลือกส้มโอ ผิว
มะนาว ฉีดได้ทั้งในห้องและ
บริเวณที่นั่งเล่น ป้องกันยุง
และไล่ยุงได้ตาม มาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข
รหัส 2000017490  
 

สเปรย์ไล่ตุ๊กแก
สารสกัดจากพืชธรรมชาติ
กว่า 20 ชนิด ป้องกันและไล่
จิ้งจก ตุ๊กแก ด้วยน�้ามัน
ธรรมชาติจากพืช ไม่ทิ้งคราบ
เปื้อน หัวสเปรย์ปรับพุ่ง
ได้ถึงเพดาน
รหัส 2000017491   

สเปรย์ไล่มด แมงสาป
สกัดจากใบกะเพรา 
ใบสะระแหน่ ฉีดบนโต๊ะอาหาร 
ห้องครัว ใช้ได้ทุกครั้ง
เมื่อต้องการ ไร้สารพิษ
รหัส 2000017492   

ขนาด 360 ml. / ขวด
ราคาปกติ 189.-  

สเปรย์ไล่นกพิราบ
พืชธรรมชาติกว่า 10 ฃนิด 
คัดสรรผ่านการผลิตอย่าง
เข้มข้น ใช้ไล่นกได้ทุกประเภท 
ฉีดได้ไกลกว่า 3 เมตร
รหัส 2000017493   

ราคาพิเศษ 
150.-

ราคาพิเศษ  
180.-

ลดราคาพิเศษ เฉพาะเดือน 
   มีนาคม – เมษายน

ราคา 74.-

ผงจุลินทรีย์กรีนเมทเอสเอ็ม 700
ใช้ก�าจัดกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฎิกูล ของเสียจากการขับถ่าย  
ชักโครก ท่ออุดตัน กดน้�าไม่ลง 
แก้ปัญหากลิ่นย้อนกลับจากท่อระบายน้�า แก้ปัญหาส้วมเต็ม 
ท่อตัน ช่วยลดกากตะกอนสะสม 
• แก้ปัญหาส้วมเต็ม 
• ปัญหาท่อตัน 
• ใช้ง่าย เพียงแค่เทใส่ลงในชักโครก แล้วกดน้�า
• ได้ผลเร็ว 
ขนาด 150 g.

เจลล้างมือ ธรรมชาติ
รหัส 2000021203

เจลล้างมือธรรมชาติ ใช้ล้างมือโดยไม่ใช้น้�า
และไม่ต้องล้างออก สะอาดปลอดภัย กลิ่น
หอมสดชื่น มีส่วนผสมเปปเปอร์มิ้นท์และ

ทีทรีออยล์
ขนาด 100 CC.

รหัส 2000018512 ราคา 52.-

www.mashops.net

"สร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการสร้างถวายตู้พระไตรปิฎก"

อานิสงส์ผลบุญอย่างมากมาย ในเรื่องของความเจริญทางด้านสติปัญญา จะเป็นผู้ที่มี ไหวพริบ 

และช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของคุณไม่โดดเดี่ยว ทั้งในยามทุกข์และสุข

*หมายเหตุ รายการสินค้านี้ กรุณากรอกรหัสสินค้าทั้งสองรายการ

• สินค้าน�าเข้า ผลิตในประเทศเกาหลี
• กล่องผลิตจาก กระจกนิรภัย ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ส�าหรับกล่อง   
  บรรจุอาหาร
• แข็งแรง ทนทาน กว่าแก้วปกติถึง 3 เท่า
• รับประกันการแตก 1ปี (เฉพาะตัวแก้ว) แตกเปลี่ยนฟรี

พิเศษ!! 
แถมฟรี กล่องแก้วผืนผ้า ขนาดใหญ่ 

มูลค่า 759 บาท ของแถมในแพ็ค

ราคาปกติ  
4,195 บาท

ของขวัญปีใหม่ Combo Set
ชุด 12 ใบ (24ชิ้นรวมฝา/ชุด) 
ความจุรวม 11,020 ml รหัส 2000019602

แถม

ราคาพเิศษ 
2,199.-

ชุดกล่องแก้วเทมเปอร์ Glasslock  รุ่น 56-171-B ทรงกลม 2 ใบ
(4 ชิ้นรวมฝา/ชุด) ความจุรวม 1,960 ml.
รหัส 2000018519 ราคาปกติ  1,137 บาท

แถม
ราคาพเิศษ 
689.-

แถมฟรี!! แก้วเชคเกอร์ 1 ใบ มูลค่า 269 บาท
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ขนาด 360 ml. / ขวด
ราคาปกติ 189.-  

สินค้าธรรมะ 17"สร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการสร้างถวายตู้พระไตรปิฎก"

อานิสงส์ผลบุญอย่างมากมาย ในเรื่องของความเจริญทางด้านสติปัญญา จะเป็นผู้ที่มี ไหวพริบ 

และช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของคุณไม่โดดเดี่ยว ทั้งในยามทุกข์และสุข

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้

 

หนังสือพระไตรปิฎก 

ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ภาษาไทย 45 เล่ม

รหัส 1000161247

ก 80 ซม. x ส 160 ซม. x ล 30 ซม. (ทรงตรง)

รหัส 2000018881

 • สามารถผ่อน 0% 3 เดือน ธนาคารกสิกรไทย, กรุงไทย และกรุงศรีอยุธยา

 • บริการจัดส่งสินค้าฟรี ในกรุงเทพฯ  ต่างจังหวัดคิดค่าจัดส่งตามระยะทางตามจริง

พร้อมชุดหนังสือพระไตรปิฎก

*หมายเหตุ รายการสินค้านี้ กรุณากรอกรหัสสินค้าทั้งสองรายการ

   ราคา 
29,900.-

+

สีกรัก

รหัส 2000006617 

สีแก่นขนุน

รหัส 2000006618 

สีกรัก

รหัส 2000006619

สีแก่นขนุน

รหัส 2000006620  

แบบนั่ง

แบบนอน

แบบนั่ง ขนาด 109x109x109 cm. แบบนอน ขนาด 130x180x110 cm.

กระโจมวิปัสสนา

ราคาปกติ 1,800 บาท

ชุดเครื่องนอน เหมาะส�าหรับ

1. น�าไปถวายสังฆทานพระสงฆ์

2. น�าไปถวายสถานที่ปฏิบัติธรรมที่

   ขาดแคลน

3. ใช้ระหว่างกิจกรรมปฏิบัติธรรม

4. ใช้เป็นที่นอนอเนกประสงค์

   พกพาสะดวก

บรรจุในกระเป๋าแบรนด์ SECRET 

อย่างดี ใช้พกพา ส�าหรับค้างคืนใน

สถานปฏิบัติธรรมหรือสถานที่ต่างๆ

ประกอบด้วย

• หมอน (15*22 นิ้ว)

• ที่นอน (48*100 นิ้ว)

• ผ้าห่ม (50*80 นิ้ว)

• อาสนะ (24*28นิ้ว)

ราคาปกติ 2,500 บาท

รหัส 2000010875

ราคาพิเศษ 

1,490.-

ราคาพิเศษ 

1,799.-

ราคาปกติ 2,200 บาท 

ราคาพิเศษ 

1,199.-

ชุดที่นอน Secret

ชุดที่นอนถวายพระ กระโจมวิปัสสนาแบบนอน

(สีกรัก หรือ สีแก่นขนุน) + ชุดที่นอน Secret

ราคาปกติ 

4,299 บาทชุดอิ่มบุญ อิ่มใจ

*หมายเหตุ รายการสินค้านี้ กรุณากรอกรหัสสินค้าทั้งสองรายการ

ราคาพิเศษ 

2,999.-

ชุดตู้ยาสามัญประจ�าบ้าน 

รหัส 2000016870

ประกอบด้วย

1.ตู้ขนาด  

(ก 30 ซม. x ส 30 ซม. x ล 10 ซม.)

2.ยาแก้ไอน้�าด�าตราเสือดาว

3.ยาธาตุน้�าขาวตรากระต่ายบิน

4.ยาบรรเทาปวดไทลินอล

5.ยาหอม 5 เจดีย์

6.เกลือแร่ออริด้า

7.ยาแก้แพ้ซีร์เทค

8.ยาทาแผลเบตาดีน

9.ยาทาแก้คัน คารามาย

10.พลาสเตอร์ปิดแผล

   เทนโซพลาส

11.แอลกอฮอล์

12.ส�าลี

ราคาปกติ 2,499 บาท

อานิสงฆ์ของการถวายยารักษาโรค

1. ก่อให้เกิดสุขภาพร่มเย็นทั้งครอบครัว

2. โรคที่ไม่หายจะทุเลา

3. สุขภาพกาย จิต แข็งแรง

4. อายุยืนทั้งภพนี้และภพหน้า

5. ถ้าป่วย ก็จะไม่ขาดแคลน

   การรักษา

ขนาด 100 กรัม / กล่อง  จ�านวน 10 กล่อง

ลดปริมาณสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง 

ปลอดภัยต่อร่างกาย และไม่ก่อให้เกิดอาการ

ระคายเคือง เช่น แสบตา แสบจมูก

ราคาพิเศษ 
1,479.-

เมือ่ซือ้ 10 กล่อง 

   รหัส 2000014114

เมือ่ซือ้ 2 กล่อง

ราคาปกติ 
790 บาท

ราคาปกติ 
130 บาท

แถมฟรี 2 กล่อง

รหัส 2000016879

 (มูลค่า 158 บาท)

ราคาพเิศษ 
120.-

ราคาพเิศษ 
650.-

0 2423 9889
สนใจสั่งซื้อสินค้า

ชุดกล่องแก้วเทมเปอร์ Glasslock  รุ่น 56-171-B ทรงกลม 2 ใบ
(4 ชิ้นรวมฝา/ชุด) ความจุรวม 1,960 ml.
รหัส 2000018519 ราคาปกติ  1,137 บาท

 แก้วเชคเกอร์ 1 ใบ มูลค่า 269 บาท
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การถวายสังฆทานเป็นการสร้างบุญ

ที่มีอานิสงส์มากกว่าปกติ

อานิสงส์ของการถวายสังฆทาน 

จะช่วยส่งผลให้ผู้ที่ถวายนั้นมีแต่ความสุข

จะท�าสิ่งใดก็ราบรื่นไม่ติดขัด พบแต่ความส�าเร็จสมปรารถนา 

ด้วยทานที่มีผลมากแม้ ไปเกิดชาติใดภพใดความยากจนนั้นไม่มี 

จะมีแต่ความเจริญบริบูรณ์ ไปด้วยลาภยศและทรัยพ์สิน

สินค้าธรรมะ18

ชุดรวมเล็ก

ประกอบด้วย

• ผ้าอาบน�้าฝน 1.8 เมตร

• เสื้ออังสะ

• กระเป๋าอเนกประสงค์

• ผ้าเช็ดหน้า 12x12 นิ้ว

• ยาสามัญประจ�าบ้าน

• ผ้าเข็ดบาตร

รหัส 2000015713

ราคา
499.-

ชุดสบงอังสะ

ประกอบด้วย

• ผ้าเช็ดตัว 27x54 นิ้ว

• สบง 2 เมตร 10 ซม.

• เสื้ออังสะ

• กระเป๋าคาดเอว

• ผ้ารับประเคน

• รัดประคด

• ผ้าเช็ดบาตรรหัส 2000015717

ราคา 
799.- ชุดผ้าอาบน�้าฝนร่ม

ประกอบด้วย

• ผ้าเช็ดตัว 27x54 นิ้ว

• ผ้าอาบน�้าฝน 1.8 เมตร

• ผ้ารับประเคน

• ยาดมสมุนไพรและยาหม่อง

• ร่ม

• ผ้าเช็ดบาตร

รหัส 2000015714

ราคา 
699.-

ชุดรวมกลาง

ประกอบด้วย

• อาสนะ

• ผ้าเช็ดตัว 27x54 นิ้ว

• ผ้าเช็ดตัว 12x12 นิ้ว

• กระเป๋าอเนกประสงค์

• กระเป๋าคาดเอว

• ด้านมีดโกนตรา ขนนก 

• ซองช้อน ส้อม

• ผ้าเช็ดบาตร

รหัส 2000015715

ราคา 
999.-

ชุดผ้าอาบน�า้ฝน

ประกอบด้วย

• ผ้าอาบน�้าฝน 1.8 เมตร

• ผ้าเช็ดศีรษะ 15x30 นิ้ว

• ผ้ารับประเคน

• ผ้าเช็ดบาตร

รหัส 2000015712

ราคา 
299.-

ชุดอังสะ

ประกอบด้วย

• เสื้ออังสะ ผ้ามัสลิน

• กระเป๋าคาดเอว

•  ผ้าเช็ดหน้า 12x12 นิ้ว

• ผ้าเช็ดบาตร

รหัส 2000015710

ราคา 
299.-

ชุดใหญ่รวม

ประกอบด้วย

• ผ้าเช็ดตัว 27x54 นิ้ว

• ผ้าเช็ดศีรษะ 15x30 นิ้ว

• ผ้าขนเช็ดหน้า 12x12 นิ้ว

• ผ้ารับประเคน

• กระเป๋าอเนกประสงค์

• กระเป๋าคาดเอว

• ด้ามมีดโกน ตราขนนก

• เสื้ออังสะ

• อาสนะ

• สบง 2 เมตร 10 ซม.

• รัดประคด

• ร่ม

• ผ้าเช็ดบาตรรหัส 2000015711

ราคา 
1,499.-

ชุดกระเป๋ายา

ประกอบด้วย

• กระเป๋าอเนกประสงค์

• ซองข้อน ส้อม

• ยาสามัญประจ�าบ้าน

• ผ้ารับประเคน

รหัส 2000015708

ราคา 
299.-

ไตรอาศัย

ผ้ามัสลิน ขนาด 2 เมตร (จีวร, สบง, อังสะ)จีวร 9 ขันธ ์ผ้ามัสลิน ขนาด 2 เมตร

ผ้าอาบน�้าฝน  ผ้ามัสลิน ขนาด 2.5 เมตร

รหัส 2000018283 (สีพระราชทาน)
รหัส 2000018284 (สีแก่นบวร)
รหัส 2000018285 (สีส้มเข้ม)

รหัส 2000018278 (สีส้มอ่อน)
รหัส 2000018279 (สีแก่นบวร)

รหัส 2000018277 (สีส้มเข้ม)
รหัส 2000018276 (สีแก่นบวช)

ผ้าขนหนูใยไผ่  

ผลิตจากใยที่มีความอ่อนนุ่มเป็นพิเศษ ซึมซับน�้าได้ดีเยี่ยม และต้านเชื้อแบคทีเรีย

รหัส 2000018289
(ใหญ่)

รหัส 2000018288
(กลาง) 

รหัส 2000018287
(เล็ก)

ราคา 
279.-

ราคา 
749.-

ราคา 
159.- ชุดถวายพระป่า

ประกอบด้วย

1. ผ้าอาบน�้าฝน

2. ผ้ารองนั่ง

3. ผ้าขนหนูใยไผ่ผืนใหญ่

รหัส 2000018282

ราคา 
1,499.-

Set รวมผ้า

ขนหนูใยไผ่ 

3 ชิ้น

(ขนาด เล็ก, กลาง, 

ใหญ่)

รหัส 2000018286

ราคา 
990.-

ราคา 
2,999.-

ราคา 
1,619.-

ราคา 
375.-

รหัส 2000018280 (สีพระราชทาน)
รหัส 2000018281 (สีส้มเข้ม)

รหัส 2000018255 (สีส้มอ่อน)

รหัส 2000016904

ประกอบด้วย

• ร่มกลด เส้นผ่าศูนย์กลาง 140 ซม. สูง 99 ซม.

• มุ้งกลดพระ ขนาด 210 x 216 ซม.

• ไฟฉาย(ตรงด้ามร่ม)

นวัตกรรมพิเศษ

1. โครงผลิตจาก “อลูมิเนียมไฟเบอร์” น้�าหนักเบา

   ไม่เป็นสนิมหรือขึ้นรา สามารถใช้เป็นร่ม และ  

   กลดพระได้สะดวก ใช้งานง่าย

2. ซี่ร่มไฟเบอร์ ยืดหยุ่นและกันลมได้ดี

3. แกนสามารถถอดได้ ด้านจับถนัดมือ

4. “ด้ามมีไฟฉาย” เพื่อความสะดวกและปลอดภัย 

   ในการเดินทาง หรือธุดงค์ตามสถานที่ต่างๆ

5. ผ้ากันความร้อนและรังสี UV อย่างดี

6. ปลายทิฟเหล็กเพิ่มความทนทาน

7. หัวจุดสามารถคล้องเชือกแขวนได้

ข้อแนะน�าการใช้

ควรสะบัดให้ผ้าคลายก่อนกาง ควรตากให้แห้ง

ก่อนเก็บ

ราคา 
2,200.-

59-03-008_001-020 Mashops_new15-3_J-Coated.indd   18 3/15/16   7:38 PM



 
 
 
Bleed 5 mm

0 2423 9889
สนใจสั่งซื้อสินค้า

ชุดผ้าอาบน�้าฝน

ประกอบด้วย

• ผ้าอาบน�้าฝน 1.8 เมตร

• ผ้าเช็ดศีรษะ 15x30 นิ้ว

• ผ้ารับประเคน

• ผ้าเช็ดบาตร

ชุดอังสะ

ประกอบด้วย

• เสื้ออังสะ ผ้ามัสลิน

• กระเป๋าคาดเอว

•  ผ้าเช็ดหน้า 12x12 นิ้ว

• ผ้าเช็ดบาตร

ชุดกระเป๋ายา

ประกอบด้วย

• กระเป๋าอเนกประสงค์

• ซองข้อน ส้อม

• ยาสามัญประจ�าบ้าน

• ผ้ารับประเคน

1. ชุดคลังบุญ ถุงทอง (วันอาทิตย์)  

"ช่วยเสริมหน้าที่การงานให้ประสบความส�าเร็จ"

ประกอบด้วย  

เสื่อนั่งสมาธิ 60x80 ซม. 1 ผืน  

ตะเกียงไฟฉาย 1 อัน 

ย่ามพระ 1 อัน 

ผ้าขนหนู 12*12 นิ้ว 1 ผืน  

ยาบุญรักษาชุดเล็ก 1 กล่อง  

นมไวตามิลล์เจ 1 กล่อง

2. ชุดเพิ่มพูนบารมี (วันจันทร์)  

"ส่งผลให้พ้นจากอุปสรรคต่างๆ ชีวิตสงบสุข ร่มเย็น"

ประกอบด้วย  

อาสนะ 1 อัน 

แชมพู 170 มล. 1 ขวด 

น�้ายาซัก 170 มล. 1 ขวด 

สบู่แพ็ค 3 ก้อน 

ยาบุญรักษาชุดเล็ก 1 กล่อง 

มีดโกนขนนก 1 ด้าม 

3. ชุดโตกพร้อมของใช้ (วันอังคาร)  

   "อุทิศส่วนบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร และมีโชคมีลาภ"

ประกอบด้วย  

ขันโตก ขนาด 10นิ้ว 1 อัน 

ผ้าขนหนู 12*12 นิ้ว 

โจ๊กกึ่งส�าเร็จรูปแบบถ้วย 1 ถ้วย 

โรซ่า ย�าผักกาดดอง 145 กรัม 

น�้ามะม่วง 3 กล่อง

แชมพู 100 มล. 1 ขวด 

ยาบุญรักษาชุดเล็ก 1 กล่อง 

ประกอบด้วย  

กล่องไม้ไผ่ 16x21 ซม. 1 กล่อง 

ผ้าขนหนู 15*30 ซม. 1 ผืน 

กระดาษเช็ดหน้า 1 กล่อง 

ยาแก้ไอโยคี 60 ซีซี. 1 กล่อง 

ยาธาตุน�้าแดง 180มล. 1 ขวด

ยาธาตุน�้าขาว 200 มล. 1 ขวด 

พาราเซ็ทตามอล 500 มก. 10 เม็ด 

ยาเหลืองสหการ 15 มล. 1 ขวด 

เกลือแร่ OREDA 1 ซอง 

ยาหอม 5 เจดีย์ 1 ซอง 

ยาหม่อง 2 กรัม 1 กล่อง

ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน�้ามูก 2 มก. 10 เม็ด 

5. ชุดผ้า (วันพฤหัสบดี) 

   "ช่วยเสริมให้มีโชคลาภ และเงินทอง"

ประกอบด้วย 

อังสะ 1 ผืน 

สบง 1 ผืน 

ผ้ากราบ 1 ผืน 

ผ้าเช็ดตัว 27*54 นิ้ว 1 ผืน

6. ชุดสะพานบุญ (วันศุกร์) 

   "ช่วยเสริมบารมีและเปิดแสงสว่างให้ชีวิต"

ประกอบด้วย 

ตะแกรงขาวใหญ่พร้อมผ้าหุ้ม 1 ชุด 

ย่ามพระ 1 อัน 

ผ้าอาบน�้าฝน 1 ผืน 

ผ้าขนหนู 12*12 นิ้ว 1 ผืน 

ร่มพระสีน�้าตาล 1 อัน 

แชมพู 170 มล. 1 ขวด

น�้ายาซัก 170 มล. 1 ขวด 

แปรงสีฟัน 1 ด้าม 

ยาสีฟัน 1 กล่อง 

7. ชุดเสริมลาภเสริมยศ (วันเสาร์)

   "ช่วยเสริมสติปัญญา และลาภยศเงินทอง"

ประกอบด้วย 

กล่องบุญรักษา 1 กล่อง 

ผ้าขนหนู 15*30 นิ้ว 1 ผืน 

ผ้าอาบน�้าฝน 1 ผืน 

ซองแว่นตา 1 อัน 

ร่มพระสีน�้าตาล 1 อัน 

ตะเกียงไฟฉาย 1 อัน

2

5

1

6

7

น�้าดื่มบุญรักษา 350 มล. 2 ขวด 

ทิชชู่ 2 ม้วน 

มีดโกนขนนก 1 ด้าม 

แชมพู 100 มล. 1ขวด 

สบู่ขิง 60 กรัม 1 กล่อง  

ธูปตะไคร้1 กล่อง 

ไม้ขีดไฟ 1 กล่อง

ถุงทองพร้อมโบว์ทอง 1 ชุดบุญรักษาทิชชู่กล่อง 1 กล่อง 

ร่มพระสีน�้าตาล 1 อัน 

รองเท้าฟองน�้า 1 คู่ 

ธูปเทียน 1 ชุด 

หนังสือพระ 1 เล่ม 

โบว์ทอง 1 อัน

รหัส 2000019841

ยาสีฟัน 1 หลอด 

แปรงสีฟัน 1 ด้าม 

สบู่ขิง 60 กรัม 1 กล่อง 

ทิชชู่กล่อง 1 กล่อง 

ข้าวธรรม 100 กรัม 1 ถุง

มีดโกนขนนก 1 ด้าม 

ถุงหุ้มพร้อมโบว์ทอง 1 ชุด

รหัส 2000019842 

กรรไกรตัดเล็บ 1 อัน 

แชมพู 170 มล. 1 ขวด 

น�้ายาซัก 170 มล. 1 ขวด 

โบว์ทอง 1 ชุด

รหัส 2000019843

รหัส 2000019844 

สบู่ขิง 60 กรัม 1 กล่อง 

มีดโกนขนนก 1 ด้าม 

ผงซักฟอก 120 กรัม 1ซอง 

ฟองน�้าเหลืองใหญ่ 1 อัน 

ทิชชู 2 ม้วน

บุญรักษาทิชชู่กล่อง 1 กล่อง 

น�้ายาล้างจานไฮวอช 180 มล. 1ขวด 

ตะเกียงไฟฉาย 1 อัน 

ยาบุญรักษาชุดเล็ก 1 กล่อง 

น�้าดื่มบุญรักษา 350 มล. 1ขวด 

ถุงทองพร้อมโบว์ทอง 1ชุด

รองเท้าฟองน�้า 1 คู่ 

ส�าลีก้าน 25 ก้าน 

แปรงสีฟัน 1 ด้าม 

ยาสีฟัน 1กล่อง 

แชมพู 50 มล. 1 ขวด 

สบู่เปลือกส้ม 1 ก้อน 

มีดโกนขนนก 1 ด้าม 

เทียนกล่อง 2 เล่ม 

ธูปเทียน 1 ชุด

3 4

สินค้าธรรมะ 19
ชุดสังฆทานเสริมบารมี (วันเกิด)

4. ชุดยามงคลพร้อมของใช้ (วันพุธ)  

   "ส่งผลให้ร่างกายไม่เจ็บป่วย สุขภาพแข็งแรง"

ราคา 
860.- ราคา 

910.-

ราคา 
1,130.-

ราคา 
610.-

ราคา 
570.-

ราคา 
1,290.-

ราคา 
930.-

0 2423 9889
สนใจสั่งซื้อสินค้า

รหัส 2000016904

ประกอบด้วย

• ร่มกลด เส้นผ่าศูนย์กลาง 140 ซม. สูง 99 ซม.

• มุ้งกลดพระ ขนาด 210 x 216 ซม.

• ไฟฉาย(ตรงด้ามร่ม)

นวัตกรรมพิเศษ

1. โครงผลิตจาก “อลูมิเนียมไฟเบอร์” น้�าหนักเบา

   ไม่เป็นสนิมหรือขึ้นรา สามารถใช้เป็นร่ม และ  

   กลดพระได้สะดวก ใช้งานง่าย

2. ซี่ร่มไฟเบอร์ ยืดหยุ่นและกันลมได้ดี

3. แกนสามารถถอดได้ ด้านจับถนัดมือ

4. “ด้ามมีไฟฉาย” เพื่อความสะดวกและปลอดภัย 

   ในการเดินทาง หรือธุดงค์ตามสถานที่ต่างๆ

5. ผ้ากันความร้อนและรังสี UV อย่างดี

6. ปลายทิฟเหล็กเพิ่มความทนทาน

7. หัวจุดสามารถคล้องเชือกแขวนได้

ข้อแนะน�าการใช้

ควรสะบัดให้ผ้าคลายก่อนกาง ควรตากให้แห้ง

ก่อนเก็บ

รหัส 2000019877 

รหัส 2000019845

รหัส 2000019876 
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โปรดกรอกแบบฟอร์มใบสั่งซื้อนี้ แล้วส่งกลบัมายัง โทรสารหมายเลข 02-449-9222 บรษิทั อมรนิทร์ บุค๊ เซน็เตอร์ จ�ากดัแบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้าแบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้า

ล�าดับที่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า / ขนาด / สี ราคา / หน่วย จ�านวน (ซื้อ) รวมเงิน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

รวมเงนิ ...................................บาท

ล�าดับที่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า / ขนาด / สี ราคา / หน่วย จ�านวน (ซื้อ) รวมเงิน

ตัวอย่าง 3 0 0 0 0 0 0 2 9 4 ข้าวไรซ์เบอร์รี่อนิทรย์ี 130 2 260

ฝ่ายสมาชิก
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ากัด
108 ม.2 ถ.บางกรวย-จงถนอม
ต.มหาสวัสดิ์  อ.บางกรวย
นนทบุรี 11130

ใบอนุญาตเลฃที่ ปน.(น) /3135 ปณศ.บางกรวย
ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

บริ ก ารธุ รกิ จตอบรั บ

ข้อมูลผู้สั่งซื้อ

รหสัสมาชิก ........................................................................................................................................................................................

ช่ือ – นามสกลุ ................................................................................................................................................................................

โทรศัพท์ (บ้าน).......................................................... โทรศัพท์ (ท่ีท�างาน) ....................................................................

โทรศัพท์มอืถอื............................................................. อเีมลล์ ....................................................................................................

ส� า หรั บล ูกค ้ า ตอบกล ับก ารสั ่ง ซื ้อ

สถานที่จัดส่งสินค้า

เลขท่ี..............................หมู่ที.่................ อาคาร/หมู่บ้าน ....................................................................................................

ตรอก/ซอย........................................................................ ถนน......................................................................................................

ต�าบล/แขวง.................................................................. อ�าเภอ/เขต ......................................................................................

จังหวดั............................................................................... รหัสไปรษณย์ี ................................................................................

• การช�าระสินค้า

  ธนาณติั ส่ังจ่าย ปณจ. บางกอกน้อย 10700 สั่งจ่าย บรษัิท อมรนิทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ากดั 

  โอนเงนิเข้าบัญชีออมทรพัย์ ช่ือบัญชี บรษิทั อมรนิทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ากดั

    ธ.กรงุเทพ สาขาบางล�าพู เลขท่ี 116-0-88265-8

    ธ.กสิกรไทย สาขาบางยี่ขนั เลขท่ี 047-2-06444-6

    ธ.กรงุไทย สาขาพระป่ินเกล้า เลขท่ี 031-1-54806-7

    ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยท่าพระจันทร์ เลขที่ 114-2-00057-2

  ช�าระแบ่งจ่ายด้วยบตัรเครดติ ผ่อน 0% นาน 3 เดอืน ธนาคารที่ร่วมรายการ 

  (ตดิต่อcall center 0-2423-9889)

  ช�าระด้วยบตัรเครดติ  VISA   MASTER

ธนาคาร.................................................................................วนัหมดอาย ุ...................................................................................

หมายเลขบตัร

ลายเซ็นผู้ถอืบตัร ..........................................................................................................................................................................x

ใบเสรจ็รบัเงนินี้ออกในนามช่ือ/บรษัิท ...........................................................................................................................

กรุณาส่งใบสัง่ซื้อ/ใบโอนเงนิ ยืนยันมาที่ FAX : 0-2449-9222

เมื่อซื้อสินค้า ครบ 800.- ขึ้นไป รับบริการส่งสินค้า ฟรี

ใบสั่งซื้อนี้สามารถถ่ายส�าเนาเอกสารเพื่อใช้งานได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จ�ากัด  โทร. 0-2423-9889 

Fax : 0-2449-9222    Email : mashops@amarin.co.th    

www.mashops.net@maSHOPSmaSHOPS
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