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	 เ ม่ือพูดคำว่า  “ญ่ีปุ่น”	 หลายคนคงมี  
ความทรงจำและความรู้ สึ กกั บคำคำนี้  
แตกต่างกันไป	 แต่  “ญี่ปุ่น”  ในมุมของฉัน 
เป็นภาพเชิงบวกเสียมากกว่า	 ลองมานั่งนึก 
ไล่เลียงความเป็นญี่ปุ่นที่เข้ามาในชีวิตเล่น  ๆ 
ตั้งแต่เด็ก	 ก็หนีไม่พ้นการ์ตูน  อิคคิวซัง  และ 
นินจาฮาโตริ ท่ีได้ดูเป็นประจำ	 พอโตมาหน่อย 
ก็เห็นเพื่อน  ๆ  ฮิตใช้ของ  ซานริโอ  กัน	 พอเริ่ม 
ทำงานก็มีเพื่อนร่วมงานเป็นคนญี่ปุ่น	 จำได้ 
ว่าเธอชื่อ “ยูโกะ”	 พอมาทำงานนิตยสารก็ได้ 
เป็นสไตลิสท์ดูแลคอลัมน์ให้นักเขียนคนญี่ปุ่น 
(คุณเมกุมิ	 คิฮาตะ)	 เป็นเวลาร่วมสิบปีแล้ว 
ที่งานทำให้เราเป็นเพื่อนกันมาถึงวันนี้	 และ 
ฉันก็ยังได้รู้จักคนญี่ปุ่นที่ เข้ามาในชีวิตอีก 
มากมาย	 ในหลายบทบาท	 ทั้งเพื่อน	 เพื่อน 
ร่วมงาน	 ลูกศิษย์	 ลูกค้า	 และคุณครู	 และ 
ก็เชื่อว่าหลายท่านน่าจะมีประสบการณ์สัมผัส 
ความเป็นญ่ีปุ่นด้วย	 ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง	 ไม่ว่า 
จะเป็นอาหาร	 วัฒนธรรม	 ผู้คน	 ที่ถ่ายเทมา

	 เหตุที่คนไทยสนใจในความเป็นญี่ปุ่น 
และคนญ่ีปุ่นก็สนใจในความเป็นไทยไม่แพ้กัน 
ทำให้  เฮลท์แอนด์ควิซีน  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
อาหารญี่ปุ่นมานำเสนออยู่เนือง  ๆ	 ดังเช่น 
ฉบับที่อยู่ในมือท่าน
	 คราน้ีทีมงานใส่ความพิเศษ นำเสนอผ่าน 
มุมมองที่หลากหลาย	 จากทั้งเชฟ	 คนญี่ปุ่น 
ที่อาศัยในประเทศไทย	 และทีมงานเอง 
มาแนะนำแบ่งปันร้านโปรดและปรุงเมนูอร่อย 
ให้ผู้อ่านทุกท่านได้ลองไปสัมผัส	 รวมถึง 
สูตรขนมญี่ปุ่นที่คัดมาฝาก	 และสกู๊ปไอเดีย 
อาหารญี่ปุ่นที่คนไทยนำมาแปลง	 เรียกได้ว่า 
เมนูนี้มีในประเทศไทยเท่านั้น
	 และของฝากสุดพิเศษจากลูกค้าคนสำคัญ 
ในฉบับนี้	 เรามีคู่มือเมนูอร่อย  30 รายการ 
จากคิคโคแมน Tasty Japan	 ซอสสูตรใหม่ 
แถมให้คุณไว้เป็นไอเดียปรุงอาหารญี่ปุ่นอร่อย 
ได้ง่าย ๆ ด้วยซอสขวดเดียวอีกด้วย
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EDITOR’S
NOTE
ภาพ : จิรวัฒน์

	 ขอเชิญทุกท่านรื่นรมย์ไปกับภาพอาหาร 
สวย  ๆ	 สูตรอาหารอร่อย  ๆ	 และร้านอาหาร 
น่าไปลิ้มลอง	 ด้วยกันได้เลยค่ะ
	 อ้อ!	 ใครยังไม่เป็นแฟนเพจ Health & 

Cuisine	 ขอเชิญมากดไลค์	 ติดตามข่าวสาร 
ไอเดียทำอาหาร	 สูตรและคลิปอาหารน่ากิน ๆ 
พร้อมพิกัดความอร่อย	 ที่มีมาเสิร์ฟยั่วต่อมหิว 
ถึงมือทุกวันไว้ด้วยนะคะ



พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 00.00 กิโลแคลอรี
โปรตีน 00.00 กรัม  ไขมัน 00.00 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 00.00 กรัม  ไฟเบอร์ 00.00 กรัม

การใส่น้ำมะกรูดในเมนูนี้	 เพื่อช่วยดับกลิ่น
เหม็นเขียวของผักปลัง	 จัดเป็นภูมิปัญญา
ด้านการปรุงอาหารตามแบบภาคเหนือขอ
งไทย	

TIP
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 Islero  ช้ัน  G  อาคาร  Athenee 
Tower  หลังโรงแรมพลาซ่า  แอทธินี 
กรุง เทพฯ  ถนนวิทยุ   แขวง ลุมพินี  
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Islero
 Islero (อิสเลโร่)  เป็นชื่อ 
วัวกระทิงท่ีสามารถโค่นมาทาดอร์ 
ชื่อดังได้ในปี 1947  ทำให้โด่งดัง 
มากในประเทศสเปน  จึงได้นำมา 
ตั้งเป็นชื่อร้านอาหารสเปนสไตล์ 
โมเดิ ร์นแห่งนี้   โดยนำเสนอ 
อาหารสเปนแบบคลาสสิกที่มี 
รสชาติแบบต้นตำรับ  พร้อม 
บรรยากาศเรียบหรู เหมาะกับ 
ทุกวัย   ภายในแบ่ ง เป็น โซน 
สำหรับนั่งแฮ้งเอ๊าต์ดื่มไวน์และ 
เอนจอยทาปาสแบบชาวสแปนิช 
และโซนนั่งรับประทานอาหารกัน 
อย่างผ่อนคลาย
  คอนเซ็ปต์อาหารเน้นเมนู 
คอมฟอร์ตฟู้ดที่กินง่าย  แต่มี  
การดัดแปลงวิธีการนำเสนอให้ดู 
ทันสมัยและน่าตื่นตาตื่นใจใน 
หลายเมนู  อาทิ  Deconstructed 
Spanish Omelette  เสิร์ฟมาใน 

แก้วมาร์ตินี่   แบ่งเป็นเลเยอร์  
โดยไล่จากคารามาไรซ์ออนเนียน 
ตามด้วยไข่แดง  ซอสซาบายอน 
และโฟมมันฝรั่ ง   โรยน้ำมัน- 
มะกอกก่อนเสิร์ฟ  Iberico Ham 
and Manchego Cheese with 
Black Truffle Puree Sandwich 
เชฟใช้ขนมปังที่บางที่สุดใส่ชีส 
สไลซ์ เต็ม  ๆ  และทรัฟเฟิลพู เร่  
กลายเป็นแซนด์วิชที่อร่อยมาก ๆ
  เมนูที่ขายดีที่สุดของร้าน 
ต้องยกให้  Gri l led  Octopus 
หนวดปลาหมึกย่าง  เสิร์ฟมาใน 
ชามที่มีน้ำสต๊อกรสกลมกล่อม 
ตกแต่งด้วยมันหมูปรุงรสสไลซ์บาง 
และถ่ัวเม็ดโต  ใครอยากลองซีฟู้ด 

แนะนำให้ส่ังเมนู Homemade 
Canned Shellfish แบบเป็นเซต 
3 อย่าง  ได้ลองทั้ง  Spanish 
Black Mussel, Prawn Garlic 
และ  Razor Clams  ส่วนเมนู 
สุดว้าวที่หากินยากในบ้านเราคือ 
Segovia Roasted Suckling 
Pig  เชฟนำเข้าเนื้อลูกหมูจาก 
สเปนโดยตรง  ซึ่งไม่มีมันแทรก 
นำมาหมักด้วยสูตรพิเศษของทาง 
ร้าน  และนำไปอบจนหนังกรอบ 
เนื้อนุ่ม
  ปิ ดท้ ายด้ วยขนมหวาน 
ที่อร่อยทรมานใจสาว  ๆ  กับเมนู 
Torrijas  ขนมปังบริออชชุบนม 
เสิร์ฟกับไอศกรีมเสาวรส
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เรื่อง : jujung,

Mambo, Kukkoo

ภาพ : อัศวิน  นรินท์ชัยรังษี,

นัทธี  ทองแจ้ง,

ภาพข่าว



BANGKOK JAPANESE RESTAURANT GUIDE 2016 - 2017
ทีมงานนิตยสาร BANGMESHI / สำนักพิมพ์โฟโกโม / ราคา 480 บาท

  ร้านอาหารพาร์เลอร์ (Par-  
lour)  ในบรรยากาศสบาย  ๆ  
สไตล์โพรวองซ์ของฝรั่งเศส  ได้  
ปรับโฉมรีโนเวตร้านใหม่  เน้น  
การนั่งรับประทานอาหารที่ผ่อน-  
คลายในโทนสีขาวสบายตา 
  ส่วนคอนเซ็ปต์อาหารก็ได้  
ปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกัน  ซึ่งจะ  
เน้นเป็นอาหารนานาชาติทั้งไทย  
ญี่ปุ่น  อิตาเลียน  และฝรั่งเศส  
มี เมนู ไฮไลต์ที่ต้องลองอย่าง  
เห็ดทอดพาร์เลอร์  เมนูกินเล่น  
ที่ ห ยุ ด ไ ม่ ไ ด้   เ ห็ ด ห อ ม ส ด  
ขนาดอวบอั๋นนำมาคลุกแป้ง  
แล้วทอด  โรยเกลือนิดหน่อย  
จิ้ ม กั บ น้ ำ ส ลั ด ม า ย อ ง เ น ส  
กระเทียม  บอกเลย  จานเดียว  
ไม่พอ  เมนูเรียกน้ำย่อยอีกจาน  

คือ  ปลาแซลมอนทาร์ทาร
์ 
ขนมปัง เชฟผสมผสานรสชาติ  
แบบญี่ปุ่นด้วยซอสยูสุรสเปรี้ยว  
เค็มกับมายองเนส  ทำให้รสชาติ  
กลมกล่อม  ปลามูเล็ดเกล็ด
 
กรอบ  หรือปลาหมูสี  ซึ่งเป็น  
ปลาทะเลตามฤดกูาล  เชฟไดน้ำ  
ปลามาแล่ให้ติดเกล็ดและขูด  
เกล็ดให้ตั้งขึ้นด้วยเทคนิคพิเศษ  
นำไปทอดในน้ำมันร้อนเพียง  
1 นาทีจนได้เกล็ดกรอบ  เนื้อนุ่ม  
หวานฉำ่  เสริฟ์กบันำ้สลดัเสาวรส  
และผลไม้สดตามฤดูกาล  ซุป
 
ทรฟัเฟลิพาร์เลอร์  เมนูนี้ก็เริด  
แต่เสิร์ฟมาสำหรับ  1 ที่  ถ้าจะ  
ให้ดี  สั่งให้ครบคนจะได้ไม่แย่ง  
กัน  ส่วนอีกจานที่ชอบมากคือ  
พิซซ่าแซลมอน  รสชาติอร่อย  

 Parlour  ช้ัน 1  โซน E 
คริสตัล  ดีไซน์  เซ็นเตอร์ 
(CDC)  ถนนประดิษฐ์- 
มนูธรรม  (เลียบทางด่วน 
เ อ ก มัย  -  ร าม อินท ร า ) 
แขวงคลองจ่ัน  เขตบาง- 
กะปิ  กรุงเทพฯ  เปิดบริการ 
ทุกวัน  เวลา  11.00 น.  - 
23.00 น.  โทร. 0-2102-2566 
และ 0-2102-2599

Parlour โฉมใหม่ เว่อร์  เชฟใช้แป้งนานของอินเดีย  
แทนแป้งพิซซ่า  ผสมผสานกับ  
ชีส  3 ชนิด  คือ  มอซซาเรลลา  
มาสคาร์โปเน่  และพาร์มีซาน  
ด้านบนวางแซลมอนรมควัน  
อบจนแป้งกรอบนุ่มในตัว  และ  
ของหวานแสนละ ไมลิ้ น กั บ  
พานาคอตต้า   เนื้อนุ่มเนียน  
หนึบละลายในปาก  ทำเอามื้อนี้  
อิ่มอร่อยแบบสุด ๆ ไปเลย 

  ใครที่ชอบกินอาหารญี่ปุ่น 
เป็นชีวิตจิตใจต้องห้ามพลาด 
ไกด์บุ๊กเล่มนี้เลยทีเดียว  เพราะ 
หนังสือเล่มนี้เป็นไกด์บุ๊กที่คัดสรร 
ร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วกรุงเทพฯ 
จากกว่า  2,000 ร้าน  จนเหลือ 

ร้านระดับสุดยอดความอร่อยที่ 
ชาวญี่ปุ่นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า 
“อร่อย!”  เพียง 75 ร้าน  นำเสนอ 
ในหลายหมวดหมู่  ท้ังแนวไคเซกิ 
ซู ชิ   ร า เ ม็ ง   ท งคั ตสึ   และ 
อีกมากมาย  จัดทำโดยทีมงาน 

นิตยสารแจกฟรีภาษาญี่ปุ่ น 
BANGMESHI, freecopymap 
แ ล ะ  L a n n a R u n n a   ผู้ มี  
ประสบการณ์กินมาอย่างโชกโชน 
อ่านจบแล้วคงต้องรีบตามไปกิน 
ด่วน ๆ ค่ะ



มหานาก้า
  ร้านอาหารไทยประยุกต์  
ที่มีรูปลักษณ์ตระการตาแห่งนี้ 
โดดเด่นด้วยการผสมผสานความ 
เป็นตะวันออกและตะวันตก 
เข้ากันได้อย่างลงตัว  มีให้เลือก 
นั่งทั้งด้านในเรือนกระจก  ซึ่ง 
ตกแต่งแบบโมร็อกโก  บาหลี 
และอิน เดีย   สวยงามสะกด 
สายตาราวกับมีมนตร์ขลัง  หรือ 
จะเป็นด้านนอกที่แวดล้อมไป 
ด้วยต้นไม้เขียวขจี  ให้ความรู้สึก 
ผ่อนคลายสบายตา  ในส่วน 
ของอาหารยังคงเน้นการผสาน 
ความเป็นไทยเข้ากับสไตล์ตะวัน 
ตก  โดยได้ตัวเชฟผู้คร่ำหวอดใน 

แวดวงอาหารไทยนานกว่า 30 ปี 
มารังสรรค์เมนูไทย  ซึ่งใช้เทคนิค 
การปรุงแบบฝรั่ ง เศสที่มี เอก- 
ลักษณ์เฉพาะตัว  กลายเป็นเมนู 
Chef Recommends  ซึ่งพร้อม 
เสิร์ฟให้คุณได้ลิ้มลองเฉพาะที่ 
ร้านมหานาก้าเท่านั้น
  มาถึ งแล้ วต้ อ งลอง เมนู  
แนะนำอย่าง เปาะเปี๊ยะสดปลา 
กรอบ  แป้งเปาะเปี๊ยะสอดไส้ 
ปลาสลิดกรอบกรุบ  อร่อยเต็มคำ 
หมูกรอบซอสเบอร์ร่ี  ใช้เทคนิค 
นึ่ งหมูสามชั้นก่อนนำไปทอด 
เพื่อคงความชุ่มฉ่ำภายใน  กิน 
กับซอสรสเปรี้ยวอมหวานจาก 
เบอร์รี่  ผสานวัตถุดิบไทยอย่าง 
หอมเล็ก  ตะไคร้   ใบมะกรูด 

พริกชี้ฟ้า  และเม็ดมะม่วงหิม- 
พานต์  ส้มตำทอด  จัดเสิร์ฟ 
มะละกอชุบแป้ งทอดพร้ อม 
น้ำยำ  ขนมจีน  และปูอัดห่อ 
สาหร่าย  กินทั้งหมดในคำเดียว 
แล้วเลิศมาก  ผัดไทยล็อบ- 
สเตอร์ 
 จานหลักที่ เลือกใช้  
บอสตันล็อบสเตอร์ขนาดใหญ่ 
จุใจ  กินคู่ซอสเรดเคอร์แรนต์  
และผัดไทยแล้วเข้ากันมาก
  ปิ ดท้ า ยด้ ว ยขอ งหวาน 
สายบัวเชื่อมไอศกรีม  สายบัว 
เชื่อมกินคู่กับไอศกรีมเชอร์เบต 
ราดซอสสายบั วกับไวน์และ 
ซินนามอน  หอมหวานจนอยาก 
สั่งเพิ่ม

 มหานาก้า  ซอยสุขุมวิท 29  แขวง 
คลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 
เปิดบริการทุกวัน  เวลา 17.30 น. - 24.00 น. 
โทร.  0-2662-3060 www.mahanaga. 
com, www.facebook.com/mahanaga 
bangkok
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 Char Restaurant  ช้ัน 25  โฮเต็ล 
อินดิโก้  กรุงเทพ  ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  ห้องอาหารเปิด 
บริการทุกวัน  เวลา 18.00 น. - 24.00 น. 
รูฟท็อปบาร์เ ปิดบริการ วันอาทิตย์  - 
วันอังคาร  เวลา 17.00 น. - 1.00 น.  วัน 
พุธ  - วันเสาร์  เวลา 17.00 น.  - 2.00 น. 
โทร. 0-2207-4999

  ห้องอาหารชาร์  ร้านอาหาร 
ช่ือดังจากโฮเต็ล อินดิโก้ เซ่ียงไฮ้ 
เปิดตัวอย่าง เป็นทางการบน 
ชั้ น  2 5  ของ โฮ เต็ ล   อิ นดิ โ ก้  
กรุงเทพ  ซึ่งนับเป็นห้องอาหาร 
สไตล์รูฟท็อปแห่งแรกบนถนน 
วิทยุ   ภายในแบ่งเป็น  3  โซน 
ได้แก่  ชาร์ไพรเวต  ห้องดินเนอร์ 
ส่ วนตั ว   รองรั บ ได้  2 4  ที่ นั่ ง 

ห้องอาหารชาร์   และชาร์ รูฟ 
ท็อปบาร์  ซึ่งสามารถมองเห็น 
วิวเมืองได้มากกว่า 180 องศา
  คอนเซ็ปต์อาหารของร้าน 
เป็นแนวคอนเทมโพรารีกริลล์  
ในบรรยากาศเรียบหรูแต่เป็น 
กันเอง  โดยเชฟชาวฝรั่ ง เศส 
รับหน้าที่รังสรรค์เมนูคุณภาพ 
มาเสิร์ฟลูกค้าด้วยความใส่ใจทุก 
รายละเอียด  เมนูแนะนำ  ได้แก ่
Seared Hokkaido Scallops 
หอยเชลล์ไซส์ใหญ่จี่ไฟพอสุก 
ราดซอสแสนอร่อย  Foie Gras 
Parfait Crumble  ตับห่านหมัก 
และปรุงรสอย่างดี   เสิร์ฟกับ 
ขนมปังกรอบ กินคู่กันอร่อยเพลิน 
เกินห้ามใจ  Truffle Mashed 
Potatoes  มันบดผสมทรัฟเฟิล 
เนื้อเนียนรสดี  North Pacific 
Black Cod Steak  สเต๊กปลา 
ค็อดชิ้นใหญ่เนื้อแน่น  ราดซอส 
รสเปรี้ยว  ๆ  หวาน  ๆ  เข้ากันสุด  ๆ 
ใครชอบกินเนื้อรับรองไม่ผิดหวัง 
กับเมนูนี้  Tomohawk Wagyu 

Char Restaurant
@ Hotel INDIGO

เพราะเสิร์ฟมาทั้งซี่โครงไซส์ใหญ่ 
บึ้ม  เนื้อนุ่มชุ่มอร่อยเลยทีเดียว 
Tuna Tartar  เชฟใช้ปลาทูน่า 
ครี บ เ หลื อ งทำ เป็ นทา ร์ ท า ร์  
เสิร์ฟกับกัวคาโมเล่และขนมปัง 
กรอบแผ่นบาง  ส่วนขนมหวาน 
ต้องลอง  Banana  Cheese 
Cake
  ห ากกิ น อ าหา รอิ่ ม แล้ ว 
ควรย้ายขึ้นไปนั่งดริ๊งค์อีกสักแก้ว 
สองแก้ว  ชมวิวสวยกันเพลิน  ๆ 
ก่อนกลับ  รับรองจะประทับใจ 
มิรู้ลืม
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  หลังประสบความสำเร็จ 
เ ป็ น อ ย่ า ง ดี กั บ ส า ข า แ ร กที่  
ราชพฤกษ์คลับ  ห้องอาหารจีน 
หม่าน  ฟู่   หยวน  ต้นตำรับ 
อาหารจีนสไตล์กวางตุ้ งจาก 
สิงคโปร์  ก็ขยับขยายมาเปิดที่ 
ย่านใจกลางเมือง  พร้อมเสิร์ฟ 
แคชวลไดนิ่ งในบรรยากาศที่  
เรียบง่าย  อบอุ่นและเป็นกันเอง 
เน้นการตกแต่งแบบร่วมสมัย 
ใส่ใจในทุกรายละเอียด  ตั้งแต่ 
การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ลวดลาย 
ธรรมชาติอย่างผีเสื้อและดอกไม้ 
ภายใต้คอนเซ็ปต์  “สวนแห่ ง 
ความสุข”  ไปจนถึงแสงไฟที่ใช้ 
ซึ่ งควบคุมให้ เป็นไปตามแสง 
ธรรมชาติในแต่ละช่วงเวลาของ 
วัน  รวมถึงการคัดสรรวัตถุดิบ 
นำเข้าจากแหล่งที่ดีที่สุดทั่วโลก 

อาทิ  ปลาหิมะจากสกอตแลนด์ 
หอยเชลล์จากสหรัฐอเมริกา 
และกรรมวิ ธี ก า รปรุ งที่ ดี ต่ อ 
สุขภาพ  โดยเฉพาะข้าวสวยของ 
ทางร้านที่ใช้วิธีนึ่งในลังถึงแทน 
การใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า  เพราะ 
ดีต่อสุขภาพมากกว่า  ที่สำคัญ 
คือ  คุ้มค่า  ราคาสมเหตุสมผล
  ประเดิมจานแรกด้วย ฮะเก๋า 
กุ้ ง   ติ่ ม ซำคุณภาพดี   ไม่ มี  
ส่วนผสมของมันหมู  ใช้เนื้อกุ้ง 
สัมผัสกรอบเด้ง  ปรุงรสมากำลังดี 
กุ้งห่อทอง  ทีเด็ดคือแป้งฟิโล 
นำเข้าจากสิงคโปร์ที่ห่ออยู่ด้าน 
นอก  ทอดจนกรอบ  รสเข้ากันดี 
กับไส้กุ้ง  มะม่วงพันกุ้งทอด 
ซอสวาซาบิ  เป็นจานที่ผสม- 
ผสานวัตถุดิบต่าง  ๆ  ได้อย่าง 
ลงตัว  กินเพลิน  ๆ  ก๋วยเตี๋ยว 

Man Fu Yuan Kitchen
สาขา The Emquatier

 Man Fu Yuan Kitchen ช้ัน 8 Helix 
Quartier  ห้างสรรพสินค้าดิ  เอ็มควอ- 
เทียร์  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  เปิดบริการ 
ทุกวัน  เวลา 10.00 น.  - 22.00 น.  โทร. 
0-2003-6240 www.facebook.com/Man 
Fu Yuan Bangkok

หลอดหอยเชลล์  แป้งก๋วยเต๋ียว 
นุ่มมาก-ก-ก  ด้านในอัดแน่น 
ไปด้วยหอยเชลล์  ห้ามพลาด 
ขนมผักกาดผัดซอส  X .O . 
กรอบนอกนุ่มใน  ไช้เท้าเยอะ 
แป้งน้อย  ผัดกับซอสเอกซ์โอ 
ที่ ใ ส่ กั ง ป๋ ว ยม าแบบ ไม่ ห ว ง 
อร่อยจริง  ฟินเว่อร์   เป็ดอบ 
ใบชาหม่าน
 ฟู่
 หยวน  เป็ด 
เนื้ อนุ่ มหอมกลิ่ น ใบชา   ที่ นี่  
ยังมีชาร้อนคุณภาพเยี่ยมที่ปรุง 
อย่างพิถีพิถันให้คุณได้เลือกกิน 
คู่เมนูแสนอร่อยอีกด้วย

http://www.facebook.com/Man


  ร้านอาหารสุดชิคบรรยากาศ 
ดีแห่งนี้พื้นที่กว้างขวาง  มีให้ 
เลือกนั่งชิล 4 โซน  ทั้ง Indoor, 
Semi-Outdoor,  Outdoor  และ 
ช้ัน Upper Floor  ท่ีสามารถจอง 
เป็นห้องจัดเลี้ยงแบบส่วนตัวได้ 
เมนูในร้านมีให้เลือกทั้งอาหาร 
ไทย  ฟิวชั่น   และนานาชาติ  
จานเด็ดแนะนำเร่ิมจาก  เปาะ- 
เปี๊ยะครีมชีสปู  เสิร์ฟกับน้ำจิ้ม 
ตะไคร้สูตรพิเศษรสเปรี้ยวอม 
หวาน  ทูน่าซัลซ่าไข่เค็ม  รับ- 
ประทานกับน้ำจ้ิมซีฟู้ดมายองเนส 
และผักสลัดที่เคียงมาให้อร่อย 
เข้ากันดี  ส้มตำ  -  ทอดมันปู  
ส้มตำไทยรสดีเสิร์ฟกับทอดมันปู 
ที่ทางร้านทำเอง  ผัดไทยกุ้ ง 
ลายเสือ  เสิร์ฟมากับยำหัวปลี 
รสเข้มข้น  ขาหมูเยอรมัน  เมนู 

ขายดีที่ต้องนำขาหมูไปดองใน 
เกลือและน้ำส้มสายชู  2 -  3 วัน 
ก่อนนำมาทอด  ทำให้ได้ขาหมู 
ที่กรอบนอกนุ่มใน  กินกับมันบด 
และผักดองที่ทางร้านทำเอง 
อร่อยจนลืมอิ่มเชียวละ
  เครื่ องดื่ มในร้ านมี เยอะ 
มาก-ก-ก  เริ่มจากเบียร์ที่มีให้ 
เลือกกว่า  100 ชนิด  เบียร์สด 

10  ชนิด  ม็อกเทล  ค็อกเทล 
รวมถึงเมนูผลไม้ป่ันท่ีดีต่อสุขภาพ 
อย่าง  Paradise No.5   ที่นำ 
กล้วย  โยเกิร์ต  สตรอว์เบอร์รี่ 
แตงโม  และน้ำส้มมาปั่นรวมกัน 
หรือ Sun Cooler  นำแอ๊ปเปิ้ล 
เขียว  สับปะรด  และน้ำส้ม 
นำมาปั่นรวมกันจนได้รสชาติ  
อร่อยลงตัว

 BRICK Bistro Restaurant & Bar 
ห้อง T05  เอเชียทีค  เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ 
แขวงวัดพระยาไกร  เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพฯ  เปิดบริการทุกวัน  เวลา 
16.00 น. - 24.00 น.  โทร. 0-2108-8744

BRICK BIStRO
Restaurant & Bar
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Organic Seeds  ซูเปอร์ฟู้ดเพ่ือสุขภาพ

NESPRESSO เปิดตัวนวัตกรรมเคร่ืองชงกาแฟ
สุดหรู  รุ่น CitiZ และ CitiZ & Milk

  Organic Seeds  แบรนด์ 
ผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ฟู้ดระดับพรี- 
เมียมสัญชาติไทยท่ีนำเข้าวัตถุดิบ 
คุณภาพดีจากประเทศออสเตรเลีย 
โดยใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต 
ตั้ งแต่ การคั ดสรร เมล็ ดพันธุ์  
แหล่งผลิต  วิธีการเพาะปลูก 
ไปจนถึงการบรรจุพร้อมจำหน่าย 

จึงมั่นใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ 
เป่ียมไปด้วยคุณค่าและปลอดภัย 
ต่อผู้ บริ โภค   จึ ง เป็นอีกหนึ่ ง 
ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ 
ซึ่งมีผลิตภัณฑ์  2 กลุ่มให้เลือก 
ได้แก่   แบบเมล็ด  ประกอบ 
ไปด้วย Chia Seed, Quinoa, 
Flaxseeds, Cacao Nibs, Bee 

  Nespresso  ผู้ผลิตกาแฟ 
คุณภาพรูปแบบแคปซูลสำเร็จ 
ได้นำเอาเส้นขอบฟ้าจากหลาก- 
หลายเมืองทั่วโลกมาเป็นแรง 
บันดาลใจในการดีไซน์รูปลักษณ์ 
ใหม่ให้เครื่องชงกาแฟ  รุ่น CitiZ 
ซึ่ งมีดี ไซน์ที่ เพรียวบาง  และ 
คลาสสิก  พร้อมเพิ่มฟังก์ชัน 
ใหม่   ถาดรองชุดทำฟองนม 
Aeroccino ให้เครื่องชงกาแฟ 
รุ่ น  C i t i Z  &  Mi l k   เพื่ อ ช่ ว ย 
ประหยัดพื้นที่การใช้งานห้องครัว 
ท่ีมีพ้ืนท่ีจำกัด  ท้ัง 2 รุ่นยังรองรับ 
ขนาดถ้วย  2 ระดับ  คือ  เอส- 

Pollen, Goji Berry  และ 
แบบผง  คือ Maca Pow- 
der, Kale Powder, Acai 
P o w d e r ,  S p i r u l i n a 
Powder, Cacao Pow- 
der   ซึ่ งสามารถนำมา 
สร้างสรรค์ได้หลากหลาย 
เมนู  ท้ังจานหลัก  ของว่าง 
ของหวาน  และเครื่องดื่ม 
ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ 
มี จำหน่ ายผ่ าน  I G :  @ 
ORGANIC_SEEDS  ร้าน 
จำหน่ายอาหารเพ่ือสุขภาพ 
กว่า 20 แห่ง  และฟิตเนส 
อี ก ก ว่ า  1 0  แ ห่ ง ทั่ ว 
กรุงเทพฯ  ป็อปอัพสโตร์ 
@เซ็นทรัลเวิลด์  เซ็นทรัล 
พระราม  9   K -V i l lage 
และป็อปอัพมาร์เก็ตทั่วไป

เปรสโซ  และลุงโก  พร้อมโปร- 
แกรมการหยุดอัตโนมัติ   ทำ 
ความร้อนได้ เร็ ว  ( 25  วินาที ) 
และมีสวิตช์ปิดเครื่องอัตโนมัติ 
หลังหยุดใช้งานนาน 9 นาที
เครื่องทำกาแฟ Nespresso
รุ่น CitiZ  ราคา 10,500 บาท
และรุ่น CitiZ & Milk  ราคา
14,300 บาท  มีวางจำหน่าย
ที่ร้านเนสเพรสโซ  บูติก
(Nespresso Boutique)
สยามพารากอน  ชั้น 1

โทร. 1800-019090
www.nespresso.com

“ผักเบ้ียใหญ่”
สุดยอดแหล่ง
โอเมก้า - 3
ของไทย
 เป็นข่าวท่ีน่ายินดีของแวดวง 
สมุนไพรไทย   เพราะตอนนี้  
สมุนไพรพ้ืนบ้านอย่างผักเบ้ียใหญ่ 
พืชที่ทางองค์การอนามัยโลกระบุ 
ว่าสามารถใช้เป็นยารักษาโรค 
ทั้งภายในและภายนอก  ทั้งยัง 
มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง  และองค์การ 
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา 
ได้รับรองให้ใช้เป็นยารักษาโรค 
สมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ได้ 
สรรพคุณครอบจักรวาลเช่นนี้ 
สืบเนื่ องมาจากมีคุณค่าทาง 
โภชนาการสูงมาก  โดยเฉพาะ 
ใบที่มีโอเมก้า  -  3  แถมมีดีกว่า 
น้ำมันปลา  เพราะเส้นใยอาหาร 
ให้แคลอรีและไขมันต่ำ  ส่งผลดี 
ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด 
ช่วยลดไขมันไม่ดี  ขณะที่ช่วยให้ 
ไขมันดีมีเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ยังมี 
วิตามินและแร่ธาตุอีกหลายชนิด 
แถมกินง่าย  ทำได้หลายเมนู 
โดยนิยมกินสด  เป็นผักสลัด 
หรือนำมาลวกกินกับน้ำพริก

http://www.nespresso.com


  ห้องอาหารฝรั่งเศส “ลา  วู”  สยาม  แอ็ท  สยาม 
ดีไซน์  โฮเต็ล  กรุงเทพ  นำเสนอชุดเซตดินเนอร์สไตล์ 
French Degustation Menu  อาทิ  Homemade Duck 
Rillette,  Vanilla Cardamom Custard Cream  ฯลฯ 
โดยมีแบบ 3 คอร์ส  ราคา 1,700 บาท++  และ 4 คอร์ส 
2,000 บาท++ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิต้ีแบงก์และเคทีซี 
ซ้ือ 1 แถม 1 กับคอร์สราคา 2,000 บาท++  โทร. 0-2217-3000

  เดอะ  เซนต์รีจิส  กรุงเทพฯ  นำเสนอรายการ 
พิเศษ Crack A Crab  หรือ “ปูผัดสไตล์สิงคโปร์”  โดย 
เชฟคาซซิดี  เซน  เชฟมือหนึ่งด้านอาหารจีน  โชว์ฝีมือ 
การปรุงอาหารแบบต้นตำรับ  ณ  ห้องอาหารวูว์  ทุก 
วันจันทร์  ตั้งแต่ 18.00 น.  -  21.00 น.  ในราคาท่านละ 
1,850 บาท++  และบริการเสิร์ฟเบียร์ 1 บัคเก็ต  บรรจุ 
4 ขวดในราคา 400 บาท++  โทร. 0-2207-7777

Promotion of the Month 
September 2016  

  ห้องอาหารไฟร์ เพลส  กริลล์   แอนด์   บาร์  
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล  กรุงเทพฯ  ชวนลิ้มลอง 
เห็ดชานเทอเรลล์ส่งตรงจากฝรั่งเศส  หนึ่งในสุดยอดเห็ด 
ที่มีรสชาติและกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์  โดยเชฟ 
เซบาสเตียน  ไรเชอร์  หัวหน้าพ่อครัวประจำห้องอาหาร 
ซึ่งรังสรรค์เมนูพิเศษเพื่อมอบประการณ์ลิ้มรสวัตถุดิบ 
ขึ้นชื่อประจำฤดูกาล  โทร. 0-2656-0444  ต่อ 5505

  ห้องละติจูด  13 39  โรงแรมเลอ  เมอริเดียน 
สุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  กอล์ฟ  รีสอร์ท  แอนด์  สปา 
นำเสนอโปรโมช่ันเซตอาฟเตอร์นูนทีมะม่วง  อาทิ  มะม่วง 
พุดดิ้ง  ชีสเค้กมะม่วง  เอแคลร์มะม่วง  เสิร์ฟคู่กับ 
กาแฟพรีเมียมอย่าง illy  หรือชารสเลิศ  ในราคา 850 
บาท++ ต่อ 1 เซต (สำหรับ 2 ท่าน)  ให้บริการทุกวัน 
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 17.00 น.  โทร. 0-2118-7771

  ห้องอาหารฟีสท์  โรงแรมรอยัล  ออคิด  เชอราตัน 
ได้รับเกียรติจากเชฟโทโมฮิโกะ  มิยาโมโต  เชฟอาหาร 
ญี่ปุ่นจากโรงแรมเชอราตัน  ฮิโรชิมา  บินตรงมาจัด 
เทศกาลบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับแท้  ๆ  เช่น 
โซบะเย็นซอสซีอ๊ิวน้ำผ้ึง  เต้าหู้และผักในซุปดาชิ  เน้ือย่าง 
พร้อมน้ำจิ้มสูตรพิเศษ  ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 22.00 น. 
ราคา 1,250 บาท++ต่อท่าน  โทร. 0-2266-9214

  พ บ กั บ สุ ด ย อ ด 
เบอร์เกอร์ในตำนาน 25 
Deg rees  M a n s i o n 
Burger  ที่จะมาเขย่า 
ต่อมความฟินกับเบอร์- 
เกอร์ชิ้นใหญ่คำโตสูงถึง 

  โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส  หลานหลวง  กรุงเทพฯ 
ชวนคุณมาอิ่มอร่อยจัดเต็มกับ  “ซูชิ”  หลากหลายชนิด 
ด้วยวัตถุดิบชั้นเยี่ยมที่คัดสรรมาเพื่อคุณ  โดยสามารถ 
เลือกแบบเซตหรือส่ังเมนูเด่ียว  ท้ังม้ือกลางวันและม้ือค่ำ 
ที่ห้องอาหารญี่ปุ่นมิกาโดะ  โทร. 0-2281-3088  ต่อ 109

  ทุกวันเสาร์   ตั้งแต่เวลา  18.00 น.  -  22.00 น. 
คอบาร์บีคิวและซีฟู้ดเลิฟเวอร์ห้ามพลาดกับโปรโมชั่น 
BBQ Seafood Buffet  ณ ห้องอาหาร Radius  โรงแรม 
เคปดารา  รีสอร์ท  พัทยา  ราคา 1,199 บาท++ต่อท่าน 
จัดเต็มกับกุ้งไซส์ใหญ่  หอยนางรมสด ๆ  กั้งเผา  ปูนึ่ง 
และอาหารทะเลอีกมากมายให้เลือกอย่างละลานตา 
นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นเครื่องดื่ม Free Flow ในราคา 
499 บาท++  ให้ดื่มกันแบบไม่อั้น  โทร. 0-3893-3888
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12 น้ิว  พร้อมเสิร์ฟ 3 ช้ัน  จุใจไปกับเน้ือเน้น ๆ  เคร่ือง 
แน่น ๆ  ที่ร้าน 25 Degrees  ชั้น G  โรงแรมพูลแมน 
กรุงเทพ  จี (สีลม)  โทร. 0-2267-5272

  โรงแรมยู  เชียง- 
ใหม่  เอาใจแฟนอาหาร 
เหนือให้ได้อิ่มอร่อยกับ 
โปรโมช่ันชุดอาหารเหนือ 
สูตรเด็ด  ทั้งชุดน้ำเงี้ยว 
ชุดข้าวซอย  และปิดท้าย 
ด้วยของหวานกับชุดแมงโก้เลิฟเวอร์  ที่ห้องอาหาร EAT 
ในราคาเพียงชุดละ  199 บาท  โดยพร้อมเสิร์ฟทุกวัน 
เวลา 11.30 น. - 22.30 น.  โทร. 0-5332-7000 

SEP
OCT



COOKBOOK
review

100 เมนเูสน้  
อร่อยเน้น ๆ เต็มชาม

	 ห า ก คุ ณ เ ป็ น ค นหนึ่ ง ที่	 
ชื่นชอบเมนูเส้นของแดนอาทิตย์	 
อุทัย	 ไม่ว่าจะเป็นโซบะ	 ราเม็ง	 
โซเม็ง	 อุด้ง	 จนอยากทำรับ-	 
ประทานเองทกุวนั	 ไมจ่ำเปน็ตอ้ง	 
พึง่พารา้นอาหารญีปุ่น่ใหส้ิน้เปลอืง	 
ต้องเปิดเล่มนี้	 คุกบุ๊กที่มีไอเดีย	 
จานเส้นสไตล์ญี่ปุ่นถึง 100 เมนู	 
ให้คุณสนุกและอร่อยกับเส้นชนิด	 
ต่าง ๆ ได้แบบไม่ซ้ำ	 โดยผู้เขียน	 
จดัมาทกุหมวด	 จะเปน็แบบแหง้	 
แบบเย็น	 น้ำขลุกขลิก	 ผัดแห้ง	 
ไปจนถงึมนีำ้ซุปร้อน ๆ ใหซ้ดตาม	 
แถมสูตรท็อปปิ้งทำง่าย	 แค่ราด	 
บนเส้นก็อร่อยได้ทันที	 พร้อม	 
เครือ่งเคยีงตา่ง ๆ	 บอกเลยวา่แค่	 

เห็นภาพแต่ละเมนูก็น้ำลายสอ	 
จนอยากจะเขา้ครวัปรงุเสยีเดีย๋วนี ้ 
ส่วนใครที่กังวลว่าจะทำได้อร่อย	 
อยา่งทีบ่อกหรอืไม่	 อยากใหล้อง	 
ปรงุสตูรทีน่ำมาฝากด	ู แลว้จะรูว้า่	 
แคส่ตูรด	ี ไมต่อ้งมทีกัษะงานครวั	 
ขัน้เทพ	 กท็ำราเมง็อรอ่ยไดไ้มย่าก 
 

เรื่อง : ชิโมะโจ  มิโอะ, 
คาเนโกะ  เคนอิจิ  และ  

มัตสึระ  ยูทากะ 
แปล : โมริตะ  โทมิ 

สำนักพิมพ์ Amarin Cuisine 
ราคา 295 บาท 

เรื่อง : mambo ภาพ : Amarin Cuisine

Cookbook Review ฉบบันีต้อ้งบอกวา่พเิศษมาก ๆ เพราะเราคดัสรรสดุยอดคกุบุก๊อาหาร  

ญีปุ่น่ทีข่ายดทีีส่ดุ 5 เลม่มาฝากกนัอยา่งจใุจ ไมว่า่จะเปน็นำ้ผกัผลไม ้ สมทูตี ้ ขนมปงัโฮมเมด  

อาหารเชา้หลากสไตล ์ และเมนเูสน้ ใหเ้ลอืกอา่นกนักอ่นตดัสนิใจวา่จะหยบิเลม่ไหนด ี ทีส่ำคญัคอื  

มเีมนมูาใหล้องทำกนัดว้ย ชอบเลม่ไหนยงัไงอยา่รอชา้ ตามมาดรูวีวิกนัดกีวา่ 

5 อนัดบัคกุบุก๊ 
ญีปุ่น่ยอดนยิม
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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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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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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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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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Bleed 5 mm

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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Bleed 5 mm

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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Bleed 5 mm

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.-
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