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 Memorable Moment  ฉบับห้วงเวลา  
ของความทรงจำที่ตั้งใจนำเสนอเรื่องราวความ  
ทรงจำเกี่ยวกับพระราชดำรัส  พระกระยาหาร  
สตูรอาหารพระราชทาน  ของพระบาทสมเดจ็-  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มาบนัทกึ  
อยูใ่น “วนัวาน อาหาร และความทรงจำ” ฉบบันี ้ 
ทีมงานยังเลือกเดินทางไปหัวหิน  อำเภอ  
ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-  
มหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อหาเรื่องราวความ  
ทรงจำจากผู้คนที่นั่นเก็บมาเล่าให้คุณผู้อ่าน  
อีกด้วย   
  พวกเราโชคดีมากที่ได้รับความเมตตา  
จากเจ้าของร้านอาหารหลายแห่งที่อยู่คู่หัวหิน  
มายาวนาน  ทั้งแนะนำรายการอาหารและ  
ถ่ายทอดความทรงจำที่มีต่อพระบาทสมเด็จ-  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ให้เราได้  
นำมาบอกตอ่  เราเพิม่พืน้ทีเ่พือ่บนัทกึเรือ่งราว  
เหล่านี้ไว้ในคอลัมน์  H&C Recommends  
เชื่อว่าหลายท่านที่อ่านจบแล้วคงอยากไป  
หัวหินย้อนรอยความอร่อยและสนทนากับ  
บุคคลต้นเรื่องดังที่ดิฉันรู้สึกเป็นแน ่
  ในเล่มยังมีเมนูอาหารที่ได้แรงบันดาลใจ  

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

ติดตามอ่าน

 เฉพาะ Naiinpann

Connect with
us online

ทาง Instagram
healthand 

cuisinemagazine
อัพเดตสูตรอาหารและ
เร่ืองราวเก่ียวกับสุขภาพได้ท่ี
www.goodlifeupdate.com

แบ่งปันสูตรอาหารและพูดคุยกันได้ที่
www.facebook.com/
Health & Cuisine Magazine

EDITOR’S
NOTE

จากความทรงจำสมัยเด็กของ  
ทีมงานที่ ไม่ ใคร่ ได้พบเห็น  
กันแล้ว  โดยเฉพาะอาหาร  
จากสับปะรด  มานำเสนอ  
ไว้ด้วย 
  ก่อนที่จะส่งท้ายปี 2559  

นี้ ไ ป   เ ดื อ น ธั น ว าคมปี นี้  
เราคงได้ทบทวนเรื่ องราว  
วันเวลา  และความทรงจำ  
ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต  ก่อน  
เริ่มต้นปีใหม่กันอีกหน  เรา  
ต่างเป็นความทรงจำของกัน-  
และกัน   ทุกข์บ้ างสุขบ้าง  
แต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไร 
  แม้โมเมนต์ความทรงจำ  
เดือนธันวาคมปีนี้จะต่างจากทุกปีในช่วงชีวิต  
ที่ผ่านมาของดิฉัน  แต่ความเงียบ  เรียบ  
นิ่งแบบนี้ละ  ที่จะสอนให้ได้เรียนรู้และอยู่กับ  
ตัวเองอย่างแท้จริง 

...ไขพ่ระอาทติย์

ครัง้แรกของบอกอ 

ทีไ่ดล้งมอืทำกนิเอง

อกีหนึง่ความทรงจำของ 

ความคดิถงึ เชา้วนัเสารท์ี่ 

12 พฤศจกิายน 2559... 
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Yellow Spoon  
@ Eight Thonglor  

May’s  
Recipe 
ภัทรวรินทร์  ทิมกุล / สำนักพิมพ์ 

แสงแดด /  ราคา  450  บาท   

  หลายคนคงรูจ้กัสาวเกง่ทีช่ือ่  
เม  -  ภัทรวรินทร์   ทิมกุล  ใน  
บทบาทนักแสดงและนางแบบ  
มืออาชีพผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการ  
บันเทิงมานาน  แต่ใครจะรู้ว่า  
อีกหนึ่งบทบาทที่เธอชอบทำมาก  

นั่นคือการทำอาหาร  โดยเธอ  
บอกว่ า ไ ด้ มี โ อ ก าส เ ข้ า ค รั ว  
ครั้งแรกตั้งแต่อายุ  3 ขวบ  แม้  
จะไม่รู้เรื่องอะไรมากนัก  แต่เมื่อ  
โตขึ้น  การทำอาหารกลายเป็น  
สิง่ทีท่ำใหเ้ธอมคีวามสขุ  เปน็การ  
ทำสมาธอิยา่งหนึง่  โดยเมนทูีถ่นดั  
จะเป็นอาหารยุโรปที่ทำไม่ยาก  
รสชาติอร่อยแบบโฮมเมด  ซึ่ง  
เธอนั้นอยากจะแชร์สูตรอาหาร  
ให้หลายคนได้รับรู้  จึงทำคุกบุ๊ก  

เลม่นีอ้อกมา  โดยมคีรบทกุหมวด  
ตั้งแต่จานเรียกน้ำย่อย  เครื่อง-  
เคียง  จานหลัก  และขนมหวาน  
เช่น  ซุปฟักทองโรยอัลมอนด์อบ  
มันฝรั่งบดกับกระเทียม  เนื้อย่าง  
ไก่ทอดหมักชาเอิร์ลเกรย์  และ  
ช็อกโกแลตมูสเค้ก  ใครอยากได้  
สูตรอาหารอร่อยทำง่ายสไตล์เม  
อย่าลืมไปหาซื้อกันได้ตามร้าน  
หนังสือทั่วไปนะคะ 

 Yellow Spoon  ชั้น LG  โครงการ 
Eight Thonglor  ซอยทองหล่อ 8  ถนน 
สุขุมวิท 55  แขวงคลองตัน  เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ  เปิดบริการทุกวัน  เวลา 
9.00 น.  -  22.00 น.  โทร.  08-5482-2842 
www.yellowspoonpastry.com

  จากร้านขนมคูหาเล็ก  ๆ  
ในซอยเอกมยั 19  ปจัจบุนั Yellow


Spoon  ร้านขนมที่มีคอนเซ็ปต์  
Artisan Pastry  ไม่ใส่สารเคมี  
นำ้ตาลนอ้ย  และปราศจากไขมนั  
ทรานส์  ได้ขยายไปถึง 4 สาขา  
สาขาอื่นจะเป็นคีออสก์ขายขนม  
กลับบ้าน  ส่วนสาขาใหม่ล่าสุด  

คือที่โครงการ  Eight Thonglor  
เป็นบู๊ธเล็ก ๆ แต่มีโต๊ะนั่งสำหรับ  
คนทีอ่ยากจะกนิขนมทีร่า้น  ทกุวนั  
จะมขีนมมายัว่ใจคอเบเกอรีเ่พยีบ  
เช่น  Canele
 เมนูขนมฝรั่งเศส  
ทีข่ายดมีาก  Mochadamia  เคก้  
แมคคาเดเมีย Apple Rhubarb


Tart
 ทารต์แอป๊เปิล้ผสมรหูบ์ารบ์  

Sticky  Date  Pudding  พุดดิ้ง  
อิ นทผลั ม   S u p e r n a t u r a l


Brownie  มใีหเ้ลอืกทัง้รสธรรมดา  
ชีสเค้ก  เรดเวลเว็ต  เลมอน  
และแบล็กเบอร์รี่  ส่วนเค้กมีให้  
เลือกมากมาย  เช่น  Flourless


Choco la te  Cake ,  Lemon


Meringue Tart, Mixed Berries


Shortcake
 และ Mascarpone


Chocolate Pie  ใครทีช่อบกนิเคก้  
อร่อย  ๆ  ในสไตล์เฮลตี้แวะมา  
ที่นี่ได้นะคะ 
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Baan  
Phadthai 
 บ้านผัดไทย  ร้านอาหาร  
แนวสตรีทฟู้ ด ใน เครื ออิษยา  
ตกแต่งอย่างโดดเด่นด้วยโทน  
สีฟ้าสดใส  ประตูบานเฟี้ยม  
ผสมผสานกับของตกแต่งเก่า  ๆ  
อย่างโคมไฟหรือผนังบ้านไม้เก่า  
จากอยุธยาที่ยกมาติดผนังร้าน  
กันทั่วทุกมุม  ตู้กับข้าวเก่า  บวก  
กับเพลงสไตล์ดิสโก้ทำนองฝรั่ง  
แต่เนื้อไทย  ให้อารมณ์ย้อนยุค  
ไปแถวยา่นไชนา่ทาวนส์มยัเกา่จรงิ ๆ 
  คอนเซ็ปต์อาหารที่นี่ เน้น  
อาหารที่ทั้งคนไทยและต่างชาติ  
รู้จักเป็นอย่างดี  และยังประณีต  
ในการจัดวางอาหารในสไตล์ที่  

เก๋ไก๋ไม่ทิ้งกลิ่นอายความเป็น  
อิษยาเช่นเดิม  เช่น  ผัดไทย  
เมนูซิกเนเจอร์ของร้าน  โดยมี  
ให้ เ ลื อกหลายรสชาติ   เ ช่ น  
ผั ด ไทยปู   เ ชฟนั้ นพิ ถี พิ ถั น  
ใช้ปูม้ากับปูทะเลที่มีไข่มาปรุง  
เป็นน้ำซอสโดยเฉพาะ  ผัดไทย


ไก่ย่าง
 ไก่ย่างนั้นจะแยกหมัก  
อย่างดี  นำไปย่างจนหอม  จึง  
นำมาหั่ น เสิ ร์ฟพร้อมผัดไทย  
เมนูกินเล่นที่ทุกโต๊ะนิยมสั่งกัน  
คือ  เมี่ยงคะน้า  เสิร์ฟมาเป็น  
หาบ  และไก่ทอด  เสิร์ฟโดย  
มีสุ่มครอบมาด้วย  กินของคาว  
อิ่มแล้วก็มาต่อกันที่ของหวาน  
เชฟเปเปอร์  เชฟขนมหวานจาก  
อิษยาได้มาครีเอตเมนูอร่อยแบบ  
ไทยให้ด้วย  มีทั้ง  ทับทิมกรอบ


รสชาติหวานมันกำลังดี  หอมน้ำ  

กะทิอบควันเทียน  และ บัวลอย


เผอืก  นำ้กะทอิญัชนัอบควนัเทยีน  
กินร้อน  ๆ  อร่อยละมุนลิ้นเชียว  
ส่วนคนชอบทุเรียนไม่ควรพลาด  
เมนู  ซาลาเปาอบไส้ทุ เรียน


ด้านในเป็นไส้ครีมทุเรียนแท้  ๆ  
กินร้อน  ๆ  นี่ฟินอย่ าบอกใคร  
นอกจากนี้ยั งมี เมนู เครื่องดื่ม  
ใหล้องอกีเพยีบ  เชน่  ชาเสาวรส


ชาไทย
 โซดามะนาวบ้าน
 
ๆ

หรอืใครจะสั่งค็อกเทลที่นี่ก็มีนะ  
จะบอกให้ 

NEWS &
UPDATE

 Baan Phadthai  ซอยเจริญกรุง 44  

ถนนเจรญิกรงุ  แขวงบางรกั  เขตบางรกั  
กรงุเทพฯ  เปดิบรกิารทกุวนั  เวลา 11.00 น.  
- 22.00 น.  โทร.  0-2060-5553 - 4  และ  
06-3370-0220 
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Copper 
Cookware 

Lover

ฉบบันีเ้อาใจแมบ่า้นขาชอ็ป  นกัสะสมเครือ่งครวัสวยเก ๋ 

อย่างภาชนะเคลือบทองแดงมาฝาก  นอกจากหม้อ  

กระทะ  ยังมีอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมาย  ถูกใจชิ้นไหน  

ตามไปเลือกชมกันเลย 

31

2

4

5

6

7

SHOPPING 
GUIDE

เรื่องและสไตล ์ : ปรางรัตน์  ฤกษ์สง่า  ภาพ  : จิรวัฒน์  มหาทรัพย์ถาวร
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ขอบคุณ
1. ร้าน Pantry Magic  สาขา The Eight Thonglor  ชั้น FL

โทร. 0-2713-8650 - 1 www.facebook.com/PantryMagicThailand
2. ร้าน Color Me Pretty  สาขาเจ  อเวนิว  ทองหล่อ 

(โซนด้านหน้าวิลล่ามาร์เก็ต)  โทร. 0-2712-8169 www.color-me-pretty.com 

11

12

1. Copper Triply Sauce ขนาด 15 เซนตเิมตร  จาก Pantry Magic  ราคา 4,825 บาท  
2. Copper Set of 3 Dip Dishes  จาก Color Me Pretty  ราคา 690 บาท  3. La  
Cafetiere Copper Pisa จำนวน 3 คัพ  จาก Color Me Pretty  ราคา 1,800 บาท  
4. Colander Diameter  จาก Color Me Pretty  ขนาด 28 เซนติเมตร  ราคา 850 บาท  
5. La Teapot Copper  จาก Color Me Pretty  ราคา 2,650  บาท  6. La Cafetiere  
Copper Pisa จำนวน 8 คัพ  จาก Color Me Pretty  ราคา 2,500 บาท  7. Copper  
Triply Sauce ขนาด 10 เซนตเิมตร  จาก Pantry Magic  ราคา 1,955 บาท  8. ผา้เชด็จาน
 
ลายสีเหลือง  จาก Pantry Magic  ราคา 245 บาท 9. Copper Triply ขนาด 24  

เซนติเมตร  จาก Pantry Magic  สอบถามราคาไดท้ีร่า้น  10. Deluxe Frothing Pitcher  
จาก Pantry Magic ราคา 1,025 บาท  11. Silicone Base Mixing Bowl ขนาด 24  

เซนติเมตร  จาก Pantry Magic  ราคา 885 บาท  และขนาด 26 เซนติเมตร  ราคา  
985 บาท  12. Ribbon Loaf Pan จาก Pantry Magic  ราคา 1,725 บาท  13. Copper  
Cooking Cutter  จาก Pantry Magic ราคา 211 บาท 14. ชามผสม Copper  จาก  
Color Me Pretty  ขนาด 20 เซนติเมตร  ราคา 650 บาท  และขนาด 23 เซนติเมตร  
ราคา 850 บาท 

13

14
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เรื่อง : Madame Reeves ภาพ : ภารกิจพิชิตภูธร

	 สวัสดีค่ะผู้อ่านชาว Health  &  Cuisine ทุกท่าน	 ฉบับนี้ 
มาดามของดเดินสายต่างจังหวัดชั่วคราวนะคะ	 เหตุเพราะ 
ท้องแก่ใกล้คลอด	 คือกินจนพุงหลาม	 เดินเหินไม่สะดวกอะค่ะ 
มาดามเลยอยากจะมาแนะนำรายการสักหนึ่งรายการ	 นั่นคือ 
ภารกิจพิชิตภูธร	 ช่องอมรินทร์ทีวี  34	 ทุกวันเสาร์	 เวลา 

17.00 น. - 18.00 น.	 รายการท่ีจะพาทุกคนท่องเท่ียวไปท่ัวไทย 
ในสไตล์ค้นหาชีวิต	 พิชิตของดี	 คลุกคลีกับชาวบ้าน 
รายการน้ีเขาดี๊ดีนะจะบอกให้	 ใครไม่ดูถือว่าพลาด 
อย่างแรงนะคะ (อวยกันสุดฤทธ์ิ	 ขอมาดามฝากร้าน 
บ้างนะคะ)	 มาดามคัดตอนน้ำจิ้ม  ๆ  มายั่วสายตา 
คุณ  ๆ  กันก่อนนะคะ	 ขืนให้เอามาเล่าในนี้หมด 
ก็อดสนุกกันพอดี
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	 เกาะเตียบ	 หรือเกาะเสียบ 
ที่คนสมัยก่อนเรียก	 ที่นี่ เป็น 
ชุมชนแห่ งหนึ่ งที่ ขึ้ นชื่ อ เ รื่ อ ง 
ธนาคารปูม้า	 รับฝากเฉพาะแม่ปู 

	 ถ้าหิวก็ต้องกินสิคะ	 จะรอ 
อะไร	 มาดามขอไปต่อกันที่การ 
กินปูห้อยขาที่ศูนย์ เพาะพันธุ์  
สัตว์ทะเล	 เมนูเด็ดคือ	 ปูม้านึ่ง 
ปูทอดมัน	 ข้าวผัดปู	 หมึกสด 
สะดุ้งมะนาว	 และอาหารทะเล 
สด  ๆ  อีกมากมาย	 เห็นทีเดี๊ยน 
จะต้องห้อยขาอยู่ตรงนี้นาน 
หลายชั่วโมงแล้วค่ะ	 เจ๊จะฟาด 
ให้เรียบทุกเมนูเลยทีเดียว

แลน่เรอื
  กนิปหูอ้

ยขา 

ทีช่มุชนบ
า้นเกาะเต

ยีบ

อ.ปะทวิ
จ.ชมุพร

ถ้าหิว
ก็ต้องกินสิคะ 

จะรออะไร!!!

ท่ีมีไข่นอกกระดองเท่าน้ัน	 เพราะ 
ต้องรอให้แม่ปูปล่อยไข่ลงสู่ทะเล 
เสียก่อนจึงจะนำแม่ปูมาขาย 
ได้	 แต่ก่อนที่นี่ก็ไม่ได้มีธนาคาร 
ปูม้าแบบนี้นะ	 แต่เป็นเพราะ 
ชาวบ้านทำอวน	 ทำลอบจับปู 
กันเป็นอาชีพ	 จับกันแบบผิด  ๆ 
ถูก ๆ ทำให้จำนวนปูลดลง	 เลย 
ต้ อ ง ร่ วมมื อ ร่ วม ใจกั นฟื้ นฟู  
ปริมาณปูขึ้นมาด้วยวิธีนี้	 แถม 
ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วย 
นะ	 มาดามเห็นแล้วก็อยากไป 
ถอนดอกเบี้ยออกรัว ๆ	 มาดาม 
มีความหิวระดับสิบแล้วค่ะตอนน้ี

Let’s  
go! 
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	 สำหรับใครที่เป็นคอชาและ 
กาแฟ	 มาดามอยากจะแนะนำ 
ให้แวะเวียนไปเท่ียวท่ี 2 สถานท่ีน้ี 
ท่ีแรกคือ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอ 
ดอยสะเก็ด	 ชุมชนแห่งนี้มีกาแฟ 
ชั้นดีชื่อว่ากาแฟเทพเสด็จ	 เป็น 
สุดยอดกาแฟพันธุ์ อาราบิก้า 
ต้นกาแฟอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้ธรรม- 
ชาติ	 มีกลิ่นหอมของดอกไม้ป่า 
นั่นก็คือ	 ดอกก่อ	 โดยมีผึ้งเป็น 
ตัวผสมระหว่างเกสรดอกก่อกับ 
ดอกกาแฟ	 ทำให้กาแฟมีกลิ่น 
หอมที่เป็นเอกลักษณ์	 ใครที่มา 
เยือนชุมชนแห่งนี้จะเห็นได้ว่า 

หลายบ้านเขาทำอาชีพปลูก 
กาแฟกันทั้งนั้น	 และใครอยาก 
เข้าไปดูกระบวนการผลิตกาแฟ 
แบบครบวงจร 	 ลองแวะไป 
เยี่ยมชมได้ที่ไร่กาแฟเทพเสด็จ 
เจ้าของคือพี่สุวรรณ	 ไปถึงแล้ว 
อ ย่า ลืม ซ้ือกาแฟ ค่ัว ให ม่สด 
ติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วย	 รับรอง 
รสชาติดีการันตีโดยวิคเตอร์และ 
แพร	 พิธีกรรายการค่ะ

	 หลังจากจิบกาแฟ	 เราก็ 
แวะมาจิบชากันต่อที่บ้านแม่- 
กำปอง	 อำเภอแม่ออน	 จังหวัด 
เชียงใหม่	 อ้อ!	 ระหว่างทาง 
อย่าลืมแวะไปสักการะโบสถ์  
กลางน้ำที่วัดคันธาพฤกษา	 วัด 
ในหมู่บ้านแม่กำปองก่อนเพื่อ 
ความเป็นสิริมงคล	 ซึ่งในภาค 
เหนือมีอยู่แค่ 2 ที่เท่านั้น	 คือที่ 
จอมทองและแม่กำปอง	 ไหว้ 
พระจนสบายใจแล้วก็ออกเดิน- 
ทางต่อมายั งบ้ านแม่กำปอง 
ท่ามกลางป่าเมี่ยง	 มาดามลืม 
บอกว่าที่นี่ชาวบ้านเขาจะเรียก 
ต้นชาว่าต้นเมี่ยง	 แถมต้นยังสูง 
ไม่ตัดเตี้ย  ๆ  เหมือนไร่ชาที่เคย 
เห็นกันด้วย	 และด้วยความที่ 

กนิกาแฟ
เทพเสดจ็

 

จบิชาทีแ่
มก่ำปอง

 

จ.เชยีงให
ม่

บ้านแม่กำปองนั้นอุดมสมบูรณ์ 
ไปด้วยป่าเมี่ยง	 ชาวบ้านจึงใช้ 
ประโยชน์จากทุกส่วนของต้นชานี้ 
เลยทีเดียว	 เช่น	 ยอดนำไปทำ 
ชาขาว	 ส่วนที่เป็น 1 ยอด 2 ใบ 
ทำชาเขียว	 ใบสมบูรณ์ไม่อ่อน 
หรือแก่เกินไปนำไปทำใบเมี่ยง 
กิน	 ส่วนใบแก่จะถูกนำไปทำ 
เป็นหมอนใบชา
	 กิจกรรมที่ห้ามพลาดคือ 
จิบชาพร้อมกินเม่ียง	 วิถีชีวิตของ 
ชาวบ้านแถวน้ีเขาเลยละ ชาเขียว 
ของแม่กำปองนั้นได้รสชาติหวาน 
แบบธรรมชาติ	 กินคู่กับเมี่ยงรส 
เปรี้ยวฝาด	 กับเมี่ยงหวาน	 ก็ได้ 
รสชาติที่แปลกไปอีกแบบนะเนี่ย 
อีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือเป็นความ 
ภาคภูมิใจของชุมชนคือ	 การทำ 
หมอนใบชาท่ีมีกล่ินหอมของชา 
อ่อน ๆ ขากลับอย่าลืมซ้ือเป็นของ- 
ฝากที่ระลึก
กันด้วย
นะคะ
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	 ไปดูแหล่งผลิตขนมหวาน 
ไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
ทั้ ง ขนมหม้อแกง 	 ทองหยิบ 
ทองหยอด	 ฝอยทอง	 ผลิตโดย 
คนในชุมชนนาพันสาม	 ส่งตาม 
ร้านต่าง  ๆ	 รวมถึงบรรดาร้าน 
แม่  ๆ  ชื่อดังทั้งหลายด้วย	 นอก 
จากนี้ยังมีตลาดน้ำนาพันสาม 
แหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว ในชุมชนใน 
รูปแบบการท่องเที่ยววิถี ไทย 
วิถีพุทธ	 วิถีพอเพียง	 เปิดทุก 
วัน เสาร์  -  วันอาทิตย์ 	 ตั้ งแต่  
9.00 น.  - 17.00 น.	 ร้านรวงในนี้ 
ก็มากมายจนตาลาย	 แต่อย่างไร 
ก็ ห้ ามพลาดแวะซื้ อ แวะชิ ม 
ร้านขนมหวานไทยที่อร่อยจน 
แทบอยากจะเหมาไปเสียทุกร้าน 
เลยทีเดียว	 หลายร้านก็ยังมา 
สาธิตวิธีการทำให้ดูกันอีกด้วย
	 อีกไฮไลต์หนึ่งที่ห้ามพลาด 
คือ	 การทำสปาหู	 โดยผู้เชี่ยว- 
ชาญที่บอกเลยว่าเป็นศาสตร์  
ธรรมชาติบำบัดมาตั้งแต่โบราณ 
ที่นี่ยังไม่ใช้สารเคมีใด  ๆ	 โดย 
จะทำความสะอาดรูหูให้สะอาด 

ในแบบที่ เราเองทำไม่ได้ 	 ทำ 
อย่างไรน่ะหรือ	 มาดามแนะนำ 
ให้ลองไปชมในรายการย้อนหลัง 
หรือแวะไปทำเองให้รู้กันไปเลย 
นะคะ	 นอกจากนี้คนในชุมชน 
ยังรื้อฟื้นประเพณีตักบาตรพระ 
บนหลังเกวียน	 เทศกาลงานบุญ 
ใหญ่เข้าพรรษา	 ซึ่งจะจัดขึ้น 
เพียง 1 ครั้งเท่านั้น	 ปีนี้คงไม่ทัน 
แต่ปีหน้ารับรองมาดามไม่พลาด 
แน่ค่ะ
	 นี่แค่เพียงน้ำจิ้มนะคะ	 ยัง 
ทำให้มาดามอยากจะขึ้นเหนือ 
ล่ อง ใต้ ตามไป เที่ ย วแบบใน 
รายการเสียเดี๋ยวนี้เลย	 เพราะ 
เมืองไทยไม่ไปไม่รู้และมีอะไรดี 
มากกว่ าที่ เ ห็ น 	 ยั ง ไ งก็ ฝาก 
รายการท่องเที่ยวน้องใหม่ไว้ใน 
อ้อมใจทุกคน	 รักน้อย  ๆ  แต่รัก 
นาน ๆ นะคะ	 ฮิ้ว-ว-ว! 

ลอ่งเรอื
ชมตลาด

นำ้

ชมุชนนา
พนัสาม

จ.เพชรบ
รุี
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	 สวัสดีค่ะชาว H & C ทุกท่าน	 ฉบับนี้แอ๊วแอ๊วขออาสารีวิวโรงแรม	 
แทนมาดามเป็นการชั่วคราวนะคะ	 ด้วยความเป็นห่วงอยากให้คุณนาย	 
ไ ด้ พั กบ้ า ง อะ ไ รบ้ า ง 	 ฉบั บนี้ ช วนขึ้ น เ หนื อมาที่ อ ำ เ ภอภู เ รื อ	 
จังหวัดเลยเมืองเล็ก  ๆ  ที่นักท่องเที่ยวชอบแวะมาทักทายอากาศหนาว	 
ดูพระอาทิตย์ยามเช้า	 ชมทะเลหมอกบนยอดเขา	 และพามารู้จักแหล่ง	 
พกัผอ่นแหง่ใหมก่ับคอนเซ็ปต์น่าสนใจที่ชื่อ “ภเูรอื  แซงคฌ์วัร ี รสีอรท์  
แอนด ์ สปา” 
	 แตเ่ดมิทีด่นิผนืนีซ้ือ้ไวเ้พือ่เปน็ทีพ่กัผอ่นของ คณุพรศลิป ์ แตม้ศริชิยั  
ประธานกรรมการ	 ภูเรือ	 แซงค์ฌัวรี	 รีสอร์ท	 แอนด์	 สปา	 หลังจาก	 

สมัผสัเสนห่ร์อบกาย   
ใชช้วีติสโลวไ์ลฟ ์ ที ่  

“ภเูรอื  แซงคฌ์วัรี 
รสีอรท์  แอนด ์ สปา” 

เรื่องและสูตร  :  แอ๊วแอ๊ว  ภาพ  : ภูเรือ  แซงค์ฌัวรี   

ต่อสู้กับมะเร็งขั้นที่ 4 จนกลับมา	 
มีสุขภาพดีอีกครั้ง	 จึงเกิดแรง	 
บันดาลใจสร้างรีสอร์ทแห่งนี้ไว้	 
เป็นสถานที่พักผ่อนเชิงสุขภาพ	 
เพื่อฟื้นฟูจิตใจ	 พลังชีวิต	 และ	 
ฟื้นฟูวัย	 คุณพรศิลป์บอกว่า	 
“อยากให้แขกที่ เ ข้ ามาพัก	 

ทำทกุอยา่งชา้ลงอยา่งมสีติ	 
ไดล้องมองดวูวิทวิทศัน	์ 

ให้ร่างกายได้หยุดนิ่งสัมผัสลมที่	 
กระทบผ่าน	 แล้วปล่อยใจอยู่กับ	 
ปัจจุบัน	 ไม่คิดวิตกถึงปัญหา	 
เพียงสักครู่หนึ่ง	 ก็ถือว่าได้มา	 
พักผ่อนแล้ว”	
	 ที่พักแห่งนี้จึงอยู่ท่ามกลาง	 
ธรรมชาติบนเนื้อที่เกือบ 100 ไร่	 
ซึ่ ง โอบล้อมด้วยต้นไม้สี เขียว	 
สบายตา	 เนน้ดไีซนต์กแตง่สไตล	์ 

ไทยประยุกต์ผสมผสานความ	 
โม เดิ ร์ น ได้อย่ างลงตั ว 	 โดย	 
หอ้งพกัแบง่ออกเปน็ 4 แบบ	 คอื	 
Super Deluxe Rooms	 หอ้งพกั	 
ชัน้ลา่งสำหรบั 2 คน	 พรอ้มเตยีง	 
ขนาดควีนไซส์นอนสบาย	 เพียง	 
ก้าวออกจากประตูบานใหญ่ก็	 
สามารถลงสระว่ายน้ำได้ทันที	 
Deluxe Rooms	 หอ้งขนาดเทา่กนั	 

กับแบบแรก	 แตกต่ างกันที่	 
ทิวทัศน์สามารถมองเห็นความ	 
สวยงามของภู เ ขา ได้  V i l l a  
เหมาะสำหรับครอบครัวสามารถ	 
พักได้ถึง 4 คน	 แต่ละหลังจะมี	 
ห้องนอน  2  ห้อง	 พร้อมส่วน	 
ที่เตรียมอาหาร	 แวดล้อมด้วย	 
ต้นไม้นานาชนิด  S tanda rd  
Rooms	 เรยีกอกีชือ่วา่เรอืนแมคคา  

H&C 
REVIEW

"

H   C  Review

ฉบับ  ธ.ค.  2559 

ภูเรือ  แซงค์ฌ
วัรี

รีสอร์ท  แอนด์ สปา
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เป็นบ้านพักที่แยกออกมาจาก	 
อาคารหลกั	 สามารถพกัได ้ 2 คน	 
บรรยากาศรม่รืน่ดว้ยตน้แมคคา-	 
เดเมยีและตน้กลว้ย	 เหมาะสำหรบั	 
ผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว	 
และอยากสัมผัสธรรมชาติอย่าง	 
ใกลช้ดิ	 ทีส่ำคญั	 แตล่ะหอ้งจะมี	 
ภาพจิตรกรรมที่ไม่ เหมือนกัน	 
ทกุภาพสือ่ความหมายถงึการรกัษา	 
สมดุลผ่านวงกลมหยินหยาง	 
ตกแตง่ดว้ยสทีองจากทองคำเปลว	 

บริสุทธิ์	 ซึ่งภาพทั้งหมด	 
ใช้เวลากว่า 9 ปีจึง	 

เสร็จสมบูรณ์	
	 ส่ ว นกิ จ -	 
กรรมในรีสอร์ท	 
บอก เ ล ย ว่ า	 
สร้ างความ	 

ประทบัใจ  

และแตกต่างจากที่อื่ นอย่าง	 
แน่นอน 	 เพราะนอกจากมี	 
สระว่ายน้ำ	 ฟิตเนส	 ให้ออก-	 
กำลังกายแล้ว	 ยังมีอีกกิจกรรม	 
เชิงสุขภาพคือเก็บผักสดออร์-	 
แกนิกจากสวนในพื้นที่รีสอร์ท	 
มทีัง้พรกิขีห้น	ู ผกัสลดั	 เหด็ฟาง	 
เห็ดหอมสด	 ถั่วฝักยาว	 ชะอม	 
ต้นข้าว	 ต้นกล้วย	 กาแฟ	 และ	 
อีกสารพัดมาให้เชฟประกอบ	 
อาหารได้ตามชอบโดยไม่เสีย	 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (แต่คิดเฉพาะ	 
ราคาเมนูอาหารที่สั่งเท่านั้น)	 	
	 หลังจากเสียเหงื่อกับการ	 
เก็บผัก	 แอ๊วแอ๊วนำเห็ดหอมสด	 
และต้นหอมที่ ได้มาให้ เชฟที่	 
หอ้งอาหารภหูลวง ปรงุเปน็เมน	ู 
เรียบง่ายอย่าง  “เห็ดหอมสด	 
ผดันำ้มนัหอย”	 ซึง่เหด็มกีลิน่หอม	 
เนื้อสัมผัสกรอบมีรสหวานแบบ	 
ไมเ่คยกนิทีไ่หนมากอ่น	 แถมเชฟ	 
ยังจัดอาหารพื้นบ้านอย่างตำถั่ว	 
ปปูลารา้	 ปลานลิเผาเกลอื	 และ	 
หมกหยวกกล้วยใส่หมูสามชั้น	 

บอก เลยว่ า อ ร่ อ ยแซ่ บมาก	 
ได้รสชาติบ้าน ๆ	 แถมปลอดภัย	 
จากผักปลอดสารเคมี	 นอกจาก	 
อาหารอรอ่ย  ๆแลว้	 รสีอรท์แหง่นี ้ 
ยังเป็นศูนย์รวมสินค้าโอทอป	 
ของดีจากอำเภอตา่ง  ๆ ในจงัหวดั	 
เลย	 เช่น	 แมคคาเดเมียอบ	 
อะโวคาโดสด	 ข้าวไรซ์เบอร์รี่	 
เสื้อ	 กระเป๋าย่ามจากผ้าทอมือ	 
ถือว่าช่วยสนับสนุนชาวบ้านได	้ 
อยา่งดเียีย่ม...ขอปรบมือให้รัว ๆ	
	 หากใครอยากสมัผสัรสชาต	ิ 
การพักผ่อนรูปแบบใหม่	 ได้ใช้	 
ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างช้า ๆ	 
“ภู เรือ	 แซงค์ฌัวรี”  ก็เป็นอีก	 
สถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาด  
 

 ภูเรือ  แซงค์ฌัวรี  รีสอร์ท  แอนด์  
สปา (Phurua Sanctuary Resort and  
Spa)  หมู่ที ่ 8  ตำบลหนองบัว  อำเภอ  
ภูเรือ  จังหวัดเลย  โทร. 0-4281-0890 - 2,  

0-2261-7876 - 9, 0-2642-6100 

เพยีงแสดงความคดิเหน็วา่  

คณุอยากใหเ้ราไปรวีวิโรงแรม  

สุดฮิปที่ไหน  จังหวัดใด  

และแสดงความรู้สึกที่มีต่อ  

นิตยสาร  Health  Cuisine  

พร้อมแนบคูปองร่วมสนุก  

H & C  Review  

ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลพักฟรี  

ในห้องพัก  Deluxe  Rooms  

พร้อมอาหารเช้า  สำหรับ  

2  ท่าน  จำนวน  1  คืน  

ณ ภเูรอื  แซงคฌ์วัร ี รสีอรท์  

แอนด์  สปา  มลูคา่  4,500  บาท  

จำนวน  2  รางวัล  (ใช้ได้ถึง  

31  มีนาคม  2560)  
สง่ความคดิเหน็ของคณุ  พรอ้มทีอ่ยูแ่ละ  
เบอรโ์ทรศพัทม์าที ่ นติยสาร Health &  

Cuisine  บรษิทัอมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนด์
พบัลชิชิง่  จำกดั  (มหาชน)  378  ถนน
ชยัพฤกษ ์ (บรมราชชนน)ี  เขตตลิง่ชนั  

กรงุเทพฯ  10170  (วงเลบ็มมุซองวา่ H & C  
Review  ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดผีา่นทาง  
นติยสาร Health & Cuisine  และ  

www.facebook.com/  
Health & Cuisine Magazine  
ในวนัที ่ 20 มกราคม 2560 

ฟรี!  สำหรับ
ผู้อ่าน  H& C
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เรื่อง : mambo ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ : ณัฐยา  วิชัยกุล  ภาพ : อัศวิน  นรินท์ชัยรังษี

4 รา้น Foodtruck มาแรง 
นาทนีีค้งไมม่ีใครไมรู่จ้กัธรุกจิอาหารอยา่ง “ฟูด้ทรคั”  เพราะนอกจากเปน็เทรนด ์ 

ขายอาหารที่ไดร้บัความนยิมอยา่งมากแลว้  ยงัเปน็จดุเริม่ตน้ของผูท้ีอ่ยากเริม่  

ทำธรุกจิขายของกนิไดเ้ปน็อยา่งด ี จงึไมแ่ปลกทีป่จัจบุนัฟูด้ทรคัจะกลายเปน็  

สว่นสำคญัในงานเทศกาลอาหารทีจ่ดัขึน้ตลอดป ี และ 4 รา้นทีอ่ยากแนะนำ  

ใหรู้จ้กักนันี ้ กบ็อกเลยวา่แจง้เกดิไดอ้ยา่งงดงาม  ดว้ยเพราะมเีอกลกัษณ ์ 

ไมเ่หมอืนใครและมคีวามเก๋ไกเ๋ฉพาะตวั  จนอยากบอกตอ่ให้ไดต้ามไปพสิจูนก์นั 

ตำกะเตีย๋ว 
 
	 “ตำกะเตีย๋ว” คอืรา้นอาหาร	 
มีชื่ อซึ่ ง เป็นที่ รู้ จั กกันอย่ างดี	 
ก่อนที่จะต่อยอดเป็นฟู้ดทรัคซึ่ง	 
ใช้ชื่อเดียวกันเพื่อตอกย้ำแบรนด	์ 
ให้ เป็นที่ รู้ จั กมากยิ่ งขึ้ นผ่ าน	 
ฟู้ดทรัคสีแดงสด	 สื่อถึงความ	 
เผ็ดร้อนและเชื้อเชิญลูกค้าที่	 
ต้องการลิ้มลองเมนูรสจัดจ้าน	 
แรกเริ่มดึงเมนูต้มยำแห้ง	 เมนู	 
ขายดีจากหน้าร้านมาจำหน่าย	 
เพียงอย่างเดียว	 จนกลายเป็น	 
“ต้นตำรับต้มยำแห้ง”	 มีลูกค้า	 
ทั้ งไทยและเทศแวะเวียนมา	 
อุดหนุนไม่ขาดสาย	 จากนั้นจึง	 

เพิ่มความหลากหลายของเมนู	 
เข้าไปภายหลังเพื่อเป็นตัวเลือก	 
ให้แก่ลูกค้า	 โดยเน้นว่าต้องมี	 
ความแปลกแตกต่าง	 จึงเป็น	 
ที่มาของการครีเอตเมนูมาม่า	 
ต้มยำชีส	 ที่เลือกใส่ท็อปปิ้งได้	 
ทั้งหมูสับ	 ทูน่า	 หรือกรรเชียงปู	 
สำหรับขายบนรถและออกบู๊ธ	 
ตามงานต่าง  ๆ	 ทั้งยังวางแผน	 
จะขยายสาขาฟู้ดทรัคในรูปแบบ	 
ของการขายแฟรนไชส์ในอนาคต	
	 แม้จะเปิดขายก๋วยเตี๋ยว	 
แต่ความเก๋าของร้านนี้คือ	 ไม่มี	 
เส้นให้ เลือก	 มีให้สั่ ง เพียง  4  

เมนู	 ทว่ามั่นใจได้ในเรื่องของ	 
รสชาติ ที่ จั ด จ้ านและความ	 
กลมกล่อมตามมาตรฐานของ	 
ทางรา้น	 มาถงึแลว้อยากใหล้อง	 

หมี่ วุ้ นต้มยำแห้ ง ไข่มะตูม


เมนูซิ ก เน เจอร์ที่ เ ลื่ อ งลือกัน	 
เพราะมีทีเด็ดอยู่ที่น้ำพริกเผา	 
สูตรเฉพาะของทางร้าน	 ซึ่ ง	 
ปรุงรสมาเสร็จสรรพ	 เพียงแค	่ 
นำมาคลุกเคล้ากับเส้นหมี่และ	 
วุ้นเส้นที่ เตรียมไว้โดยไม่ต้อง	 
เติมเครื่องปรุงใดเพิ่ม	 ท็อปด้วย	 
ไข่ยางมะตูม	 ก็อร่อยได้ครบรส	 
ต้มยำ	 โดยซอสดั งกล่าวยั ง	 
ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ	 
ทางร้าน	 ที่หากคุณติดใจรสชาติ	 
แล้วสามารถซื้อหากลับไปได้	 
ด้วย	 มาม่าต้มยำชีสไข่มะตูม


ใช้เส้นมาม่าเกาหลีเหนียวนุ่ม	 
แถมเครื่องต้มยำเข้ากับชีสสุด  ๆ	 
มาม่าต้มยำชีสกรรเชียงปูล้น


บอกเลยว่าใส่กรรเชียงปูมาแบบ	 
จัดเต็ม	 คุ้มค่าน่าลอง	 หาก	 
ต้องการซื้อกลับบ้านจะมีบริการ	 
ใสห่อ่	 แยกนำ้แยกซอสใหค้รบชดุ	 
ตามไปชิมกันได้ตามงานต่าง  ๆ 
และทีต่ัง้ประจำ 2 แหง่คอื	 Artbox	 
จตุจักร	 และเอเชียทีค 
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Guss Damn 
Good 
 
	 แบรนด์ไอศกรีมที่ต่อยอด	 
จากโปรเจ็คท์ของสองเพื่อนซี้	 
ขณะเรียนเอ็มบี เอที่แบ็บสัน	 
คอลเลจ	 เมอืงบอสตนั	 ปจัจบุนั	 
เป็นที่รู้จักในนาม Guss Damn  
Good  ซึ่งนิยามตัวเองว่าเป็น	 
Feeling Crafted  Icecream	 
ไอศกรมีซึง่ใสใ่จในทกุรายละเอยีด	 
และพิ ถี พิ ถั น ใ นทุ ก ขั้ น ตอน	 
โดยเฉพาะการคัดสรรวัตถุดิบ	 
ชั้นดี	 มีแหล่งที่มาชัดเจน	 เน้น	 
ความสดใหม	่ ทัง้ยงัเปีย่มไปดว้ย  
เรื่องราว	 เนื่องจากจุดเริ่มต้น	 

ลองผิดลองถูกมานานจนเจอ	 
สูตรที่ใช่	 เนื้อสัมผัสที่ชอบใน	 
แบบบอสตัน	 ซึ่ งผสมผสาน	 
ระหว่ า งความ เป็ นอ เม ริ กั น	 
มี ความ เข้ มข้ น 	 เ นื้ อ สั มผั ส	 
เหนียวแน่นหนึบหนับกับเจลาโต้	 
เนื้อนุ่ม	 สิ่งถัดไปคือดีไซน์ที่ต้อง	 
ตอบโจทย	์ ทัง้บรรจภุัณฑ์	 สีสัน	 
การนำเสนอผ่านตู้ไอศกรีมที่มี	 
จักรยานพ่วงมาดว้ยนัน้	 นบัเปน็	 
อีกความเก๋ไก๋ที่ดึงดูดให้ผู้คน	 
อยากมาโพสท่าถ่ายรูปพร้อม  ๆ  
กับไอศกรีมถ้วยโปรด	 ส่วน	 
รสชาตหิา้มพลาดคอื Don’t
 Give


Up 
 # 
 18	 เลือกใช้นมคุณภาพ	 
เยี่ยม	 โดดเด่นด้วยรสหอมมัน	 
จากฟาร์มที่จังหวัดลพบุรีและ	 
ครีมคุณภาพดี	 เป็นรสที่มีการ	 
ปรับสูตรอยู่หลายครั้งและสำเร็จ	 
ในครั้งที่ 18 จนเป็นที่มาของชื่อ  
Don’t Give Up # 18  สำหรับ  
เบสต์ เซล เลอร์ ของทางร้ าน	 
คื อ  C r u n c h 
 M e 
 C r a z y


ไอศกรีมที่มีส่วนผสมของโคน	 
รสช็อกโกแลตกรอบ  ๆ  ผสาน	 
ความเข้มข้นของคาราเมล	 และ	 
Naughty 
 Honey  ไอศกรีมรส	 
น้ำผึ้ งหอมหวาน	 ที่ ใช้น้ำผึ้ ง	 
ดอกลำไยจากราชบรุ	ี มสีว่นผสม	 
ของ  Honey  Comb  Candy	 
ทำเอง	 หากใครชอบไอศกรีม	 
เนื้ อ เบา	 รสหวานอมเปรี้ยว	 

ของแต่ ละ รสชาติ นั้ นล้ วนมี	 
แรงบนัดาลใจมาจากผู้คน	 เหต-ุ	 
การณ์ต่าง  ๆ	 ความประทับใจ	 
ในแตล่ะชว่งเวลา	 รวมถงึบอสตนั	 
เมื องที่ มี คนบริ โภคไอศกรีม	 
มากที่สุดในอเมริกา	 จึงไม่ต้อง	 
แปลกใจว่าเมืองนี้จะเต็มไปด้วย	 
ร้ า น ไ อ ศก รี ม ดี  ๆ  มากมาย	 
จนกลายเป็นจุด เ ริ่ มต้นของ  
G u s s  D a m n  Good 	 และ	 
ด้วยความชื่นชอบขนมหวาน	 
ชนิดนี้เป็นการส่วนตัว	 พวกเขา	 
จึงตระเวนชิมไอศกรีมอยู่ตลอด	 
จากนั้นนำประสบการณ์ที่ ได้	 
ลิม้ลองรวมเขา้กบัการไดท้อ่งเทีย่ว	 
ไปยังที่ต่าง  ๆ	 รังสรรค์ออกมา	 
เป็นรสชาติซึ่ งมีคาแร็คเตอร์	 
แตกต่างกัน	 ที่สำคัญคือ Guss  
Damn  Good  เป็นมากกว่ า	 
ไอศกรีม	 เพราะมีความรู้สึก	 
ซุกซ่อนอยู่ในทุกรสชาติ	
	 ค ว า ม ห ล ง ใ ห ล ที่ มี ต่ อ	 
ไอศกรีมของพวกเขานั้นทำให	้ 
เกดิการคน้ควา้ทดลองเพื่อค้นหา	 
ไอศกรมีสตูรทีต่อ้งการ	 หลงัจาก	 

กินแล้วนึกถึงญี่ปุ่น	 ต้องลอง	 
Virgin
 Umeshu	 ไอศกรีมที่ได้	 
แรงบันดาลใจมาจากเหล้าบ๊วย	 
แตไ่มม่สีว่นผสมของแอลกอฮอล	์ 
และ  Tokyo 
 Mist	 มีส่วนผสม	 
ของยูสุที่นำเข้าจากญี่ปุ่น	 ส่วน	 
Maine
 Rocky
 Coast คอืรสใหม	่ 
ที่ทำให้หวนระลึกถึงชายหาด	 
เมือง เมน	 ทางร้ านเลือกใช้	 
ไอศกรีมรส  Sea Salt  ผสมกับ	 
Almond  Bri t t les  อัลมอนด์	 
และน้ำตาลกรอบ  ๆ  ให้สัมผัส	 
กรุบ ๆ รสเค็มมัน	
	 ล่าสุด GussDamn Good	 
เพิง่เปดิรา้นเลก็ ๆ ย่านศาลาแดง	 
เพื่ อ เพิ่ มความสะดวกให้แก่	 
ลู กค้ า ได้มานั่ งกินและหาซื้อ	 
กันได้ง่ายขึ้น	 นอกจากนี้คุณยัง	 
สามารถอร่อยกับ Guss Damn  
Good  ได้ที่ ร้าน  Kuppadel i	 
สาขาสยามสแควร์  -  ดิ	 เอ็ม-	 
โพเรียม	 ร้าน  Camp สยามฯ	 
ซอย  5	 และงานอีเว้นต์ต่าง  ๆ 
ส่วนใครที่ไม่อยากเดินทาง	 เขา	 
มีบริการเดลิเวอรี่แพ็คใส่กล่อง	 
อย่างดีส่งถึงบ้านกันด้วย 

 08-1915-8111  Guss Damn Good	  GussDamnGood	  @GussDamnGood
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Bleed 5 mm

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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