
 
 1





1
 อยากชวนคุณนั่งนึกถึงวันที่ผานมา ต้ังแตแตงงาน คุณทําหนาที่หลาย
อยาง เปนภรรยา เปนแม และยงัตองเปนผูหญงิในแบบคุณเอง หากจะถาม
วาต้ังแตมีลูก คุณนึกถึงตัวเองบอยแคไหนในแตละวัน ในแตละสัปดาห  
ในแตละเดอืน ถานบัความสําคญัในการใชจายเพ่ือตวัเอง ดแูลตวัเองใหสวย  
ดูดี และแข็งแรง มีไหมที่คุณจะนึกถึงตัวเองกอน 

 บทบาทของแมทาํใหคณุตองเสยีสละหลายอยางเพือ่ดูแลลกู และยงัตอง
รบับทบาทของภรรยาท่ีดตีามทีส่งัคมคาดหวังดวย น่ันทาํใหผูหญงิหลายคน 
ลืมนึกถึงตัวเอง ลืมนึกถึงรางกายและจิตใจ วามันก็ตองการความสุข 
เหมอืนกนั บอยไหมทีค่ณุเหนือ่ยจากการทํางานมาท้ังวัน อยากลมตวัลงนอน 
โดยไมตองทําอะไร อยากมีเวลาไปเสริมสวย ช็อปปง ดูหนัง ออกกําลังกาย  
กินขาวกับเพ่ือนสนิท หรือทําอะไรที่อยากทําแตทําไมได เพราะคําวาหนาที่
ภรรยาและแม
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 อยาเพิ่งตกใจ ดิฉันไมไดอยากใหคุณปฏิวัติหรือทอถอยตอหนาที่ แต
ใหทําไปพรอมกับการดูแลตัวเองดวย 

 คุณควรใหสามีชวยทํางานบาน ซึ่งคนสวนใหญคิดวาเปนหนาที่ของ 
แมบาน ถึงแมวาสามจีะเหนือ่ยจากการทาํงาน แตคณุเองกเ็หนือ่ยเหมือนกนั  
ลองขอใหเขามาชวยทําอาหาร ลางจาน ซักผา รีดผา ถูบาน จัดบาน หรือ
อะไรที่เขาไมเคยทํา ผูหญิงบางคนอาจโชคดีที่หนาที่ทําอาหารเปนของสามี 
แตเช่ือวาผูหญิงสวนใหญตองทําหนาที่จัดหาอาหารใหคนในบาน 

 หากคณุรูสกึเหนือ่ยลา อยาลงัเลทีจ่ะขอความชวยเหลอืจากสาม ีเพราะ
ตราบใดที่คุณไมพูด สามีก็ไมรูวาคุณคิดอะไร ตองการใหชวยเหลืออะไร 
ไมมีนางเอกพระเอกหนังท่ีมองตาก็รูใจกันในชีวิตจริง ดิฉันเคยอานเจอ
บทความวาผูชายสวนใหญ ไมวาจะอายมุากแคไหน ความคิดของเขาก็เทากบั
เด็กอายุ 8 ป ที่ตองการใหผูหญิงปรนนิบัติดูแล การคิดแทน ละเอียดออน 
เขาใจผูหญิง มีความโรแมนติก หรือทําทุกอยางเพื่อคุณนั้นเปนไปไดนอย 
ผูหญิงที่เจอผูชายแบบน้ีนับวาโชคดีมาก แตผูหญิงสวนใหญ ไม!
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 ดังนั้นคุณควรบอกสามีวาตองการความชวยเหลือ แตการบอกไมใช
การออกคําสั่ง คุณตองหาเทคนิคการพูดที่แนบเนียน ไมเชนนั้นสามีอาจคิด
วาคุณเปนแมของเขาอีกคน เพราะนอกจากส่ังลูกแลวยังสั่งสามีดวย

 หลักการของการสื่อสารที่ดีจะตองใช I message คือการบอก
ความรูสึกและความตองการของตัวเองวาอยากใหเขาทําอะไร เชน “วันนี้แม
รูสกึเหน่ือยมากเลย อยากใหพอชวยลางจานใหหนอยไดไหม” ควรระวังคาํพดู
ที่ฟงดูเหมือนออกคําสั่งหรือประชดประชัน เชน “ไปลางจานตอนนี้เลย” 
“กินเสร็จแลวแทนท่ีจะชวยกันลางจาน กลับนั่งเฉย สบายใจ ฉันก็เหนื่อย
เปนเหมือนกันนะ” ถาคุณพูดแบบนี้จะทําใหเสียบรรยากาศและไมสบายใจ
กันทุกฝาย

 นอกจากจะใหสามีชวยแบงเบาภาระในบานแลว คุณจําเปนตองดูแล
ตวัเองและใชชวีติอยางสมดลุ ไมดแูลสามแีละลกูจนลืมดแูลตวัเอง ฟงเสยีง 
หัวใจตัวเองบาง หาเวลาพัก รูจักตอรองและพูดขอความชวยเหลือเพื่อใหมี
เวลาเพ่ิมขึ้น ควรหาเวลาไปทําสิ่งที่อยากทํา เชน ไปเสริมสวย เขาวัดทําบุญ 
เมื่ออยากไปออกกําลังกายที่ฟตเนสหลังเลิกงาน หรืออยากไปเดินเลน
สูดอากาศดี ๆ ท่ีสวนสาธารณะในวันหยุด ใหลองชวนลูกและสามีไปดวย 
เพราะคุณจะไดทําตามใจตัวเอง และยังชวยเพิ่มความสุขในครอบครัวจาก
การทํากิจกรรมรวมกันดวย
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 ถารางกายและจิตใจของคุณพดูได มนัอาจถามวาเม่ือไหรฉนัจะไดพกั 
เมื่อไหรจะดูแลฉันบาง หัวใจและสมองไมเคยหยุดทํางานเลย คุณทําอะไร
เพื่อดูแลมันบางไหม ถามันเหนื่อยมากจนหยุดทํางาน ตอใหคุณมีเงินเปน
รอยเปนพนัลานกเ็รยีกคืนมาไมได ดงันัน้อยาลมืดแูลหวัใจและสมองใหดดีวย

 อาหาร
 เลือกกินอาหารที่มีประโยชนตอหัวใจและสมอง น่ันคืออาหารประเภท
ธัญพืช ถ่ัว ปลา ผัก ผลไม ขาวไมขัดสี

 ออกกําลังกาย 
 มีงานวิจัยที่ไดผลชัดเจนวา การออกกําลังกายแบบแอโรบิก เชน ปน
จักรยาน เตนแอโรบิก วิ่งหรือเดินเร็วบนเคร่ืองออกกําลังกาย (ถาวัดอัตรา 
การเตนหัวใจไดยิง่ด)ี ครัง้ละ 15 - 30 นาทีเปนอยางนอย สปัดาหละ 3 - 5 คร้ัง  
จะชวยลดอาการซึมเศรา ทําใหสมองปลอดโปรงและหัวใจแข็งแรงได
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 การเจริญสติ (mindfulness)

 มีครูบาอาจารยหลายทานเขียนหนังสือเกี่ยวกับการเจริญสติไวชัดเจน 
แตเมือ่ชาวตางชาตมิาศกึษากน็าํไปเขยีนและวจิยัตามความเขาใจของเขา จน
ไดงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารชื่อดังหลายเรื่อง ที่เชื่อวาการเจริญสติจะชวย
ใหความจาํดขีึน้ สมองทํางานไดด ีอารมณสงบ จดัการกบัปญหาตาง ๆ ไดงาย

 การเจรญิสติทาํไดตลอดเวลา ไมจาํเปนตองนัง่สมาธกิอนนอน คณุทาํได
แมขณะขับรถ รดนํ้าตนไม ทําอาหาร ลางจาน หรือแมกระทั่งตอนทํางาน 
หลักการคือจดจอกับส่ิงที่เรากําหนด ในที่นี้คือลมหายใจ หากคุณตองการ
ศึกษาเร่ืองนี้ และกลัววาจะอานหนังสือธรรมะที่มีภาษาบาลี - สันสกฤตไม
เขาใจ แนะนําใหลองอานหนงัสอืของดังตฤณ ซึง่เขียนไวดมีาก ทําใหฆราวาส
และพุทธศาสนิกชนท่ีใชชีวิตอยูในทางโลกอานเขาใจไดงาย 

 หลกัการงาย ๆ  ท่ีจาํไดคอื หายใจเขากร็ูวาหายใจเขา หายใจออกกร็ูวา
หายใจออก ใหจดจอกับลมหายใจและระลึกรูในตัวเองอยูตลอด เอางาย ๆ   
แครูสติวาขณะน้ันลมหายใจของคุณเปนลมหายใจเขาหรือลมหายใจออก 
หากตอบได แปลวาคุณจดจออยูกับลมหายใจไดดี หากตอบไมไดหรือตอง
หยุดคิดครูหนึ่ง แปลวาจิตของคุณตองฝกสติมากกวานี้ หรือฝกการรับรู
อารมณ เชน กําลังโกรธสามี ลูก หรือเพื่อนรวมงาน ก็ใหรูวากําลังโกรธและ
รูสตทินัเวลา เพือ่เฝาดแูละปลอยใหมนัดบัไป ไมมอีะไรอยูแนนอนในโลกนี้ 

 ดังน้ันใหรูเทาทันอารมณและความคิดตัวเอง เพ่ือแสดงออกอยาง
เหมาะสม ไมใชรับแลวเก็บกดไวในใจ แตใหมีสติรูทัน เฝามองมันและเห็น
ถงึการลดลงของอารมณความคดิทีไ่มดเีหลาน้ัน พดูเหมอืนงาย แตทาํไดยาก 
ตองอาศัยการฝกอยางสมํ่าเสมอ หากปฏิบัติไดจะเกิดผลดีกับตัวเอง
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 เมือ่ดแูลภายในใจใหดแีลว มาทําภายนอกใหดดูกีนันะคะ คุณตองหา
เวลาที่มีอยูนอยนิดเพ่ือดูแลตัวเองใหสวย โดยเลือกที่จะดูแลตัวเองดังนี้

      ¾Ñ¡¼‹Í¹ãËŒà¾ÕÂ§¾Í

 แนนอนวาในวัยของเรา ผูหญิงที่ผานการคลอดและเล้ียงลูกเอง ยอม
นอนนอยกวาชาวบาน เวลาที่ใชดูแลตัวเองก็ยิ่งนอย แตคุณตองทองจําไว
เสมอวาตองนอนใหไดในชวงเวลาท่ีโกรทฮอรโมน (growth hormone) ซึง่
เปนฮอรโมนแหงการเตบิโตและออนเยาวหล่ัง น่ันคอืเวลา 22.00 - 03.00 น. 
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 ผูหญิงเราเมื่ออายุมากขึ้น เลยเลข 4 ไปแลว รางกายจะยิ่งทรุดโทรม
เรว็ ถาคุณไมออกกาํลังกาย รปูรางจะยวย พงุปอง เอวหาย กนขยาย นองทู 
และสารพัดโรคจะตามมา ทั้งเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ ดังนั้น คุณควร
ตื่นใหเร็วขึ้นเพ่ือจะไดมีเวลาออกกําลังกาย 

 มีงานวิจัยบอกวาถาออกกําลังกายแบบแอโรบิกวันละ 15 - 30 นาที 
แคสัปดาหละ 3 ครั้ง จะทําใหสารแหงความสุขอยางเอนดอรฟนหลั่ง และ
ยังชวยลดอาการซึมเศราในระดับนอยได 

 ถาคุณไมมีเวลาไปฟตเนส ก็ออกกําลังกายเบา ๆ อยูที่บานได เพียง
หาเวลาแค 10 - 15 นาที จ็อกกิ้งรอบบาน แกวงแขนไปมา โดยยืนกางขา
พอประมาณ แกวงแขนไปขางหนาประมาณ 30 องศา แกวงไปขางหลัง
ประมาณ 60 องศา อยางนอย 10 นาทีตอครั้ง และรวมกันใหมากกวา 
30 นาทีตอวนั ทาํเชนนีส้ปัดาหละ 5 คร้ัง หรือประมาณ 500 - 2,000 คร้ัง หรือ
เลือกเลนโยคะ บริหารรางกายดวยทาตาง ๆ เพ่ือลดพุง กนหอย ตนขาตัน 
ทาโยคะเหลานีม้สีอนเยอะแยะทัง้ใน Google และ YouTube แคพมิพคาํ
แลวเซิรชหา คุณจะพบเทคนิคการออกกําลังกายมากมายที่นํามาปรับใชให
เหมาะกับตัวเองได 

 ลองคิดดูงาย ๆ ใน 24 ชั่วโมงของคุณ ตองแบงเวลาสําหรับดูแลลูก 
สามี และทํางานใหคนอื่นมากกวา 10 ช่ัวโมงแลว ขอเวลาแค 10 - 15 นาที
ที่คุณจะมีเพ่ือดูแลรางกายตัวเอง ลุกขึ้นมาออกกําลังกายกันเถอะนะคะ
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 มนุษยแมที่ตองใชเงินหลายอยางอาจไมจําเปนตองไปทําเลเซอร ฉีด 
โบทอกซ รอยไหมหนาเรยีว เพราะสิง่เหลานีท้ําแลวตองทําซํา้ ไมคงอยูถาวร 

 ดฉินัเคยไปทาํเลเซอรถงึ 3 ครัง้ทีค่ลนิกิเวชกรรมซึง่มชีือ่เสียงนาเชือ่ถอื  
เพื่อหวังใหชวยลดฝาท่ีเกิดข้ึนหลังคลอดลูก แตกลับไมมีเวลาดูแลใบหนา 
ปลอยใหโดนแดด และทํางานหนาจอคอมพิวเตอรเปนเวลานาน หลังจาก
ทําเลเซอรครั้งแรกมีแตคนชมวาหนาสวยเนียน แตอยูไดเพียงไมกี่เดือน 
เพราะพฤติกรรมที่ตองออกขางนอกที่ทํางานตอนกลางวัน โดนแดดแตไม 
กางรม ขี้เกียจกินยาสารพัดที่คลินิกใหมา ไมนานฝากระก็เริ่มชัดขึ้นอีก 
จนตองกลับไปทําซํ้าในปตอมา และยังไมเข็ดจนคร้ังที่ 3 ถึงเลิกคิดที่จะทํา 
เพราะเริ่มคิดไดวาทําแคไหนก็ไมคงอยูถาวร ตราบใดท่ีเราไมดูแลตัวเอง 
อยางตอเนื่อง 

 คาํตอบท่ีดทีีส่ดุคอืครมีบาํรงุผวิ การบาํรงุผวิหนาใหดอียางสมํา่เสมอนัน้
สําคัญ เพราะผูหญิงทํางานและเลี้ยงลูกในวัยที่เลยวัยสาวไปแลว ผิวพรรณ 
ทีเ่คยสวยเตงตงึอาจหยอนคลอย มรีิว้รอย ฉะนัน้อยายอมเดด็ขาด ใหรางวัล
ตวัเองดวยการซือ้ครมีบํารงุผวิดี ๆ  มาใชบาง ไมไดหมายความวาตองลงทนุ
เปนหมื่น เอาแคพอดี ๆ ไมเกิน 3,000 บาทก็มีนะ 
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 สวนสาํคญัทีไ่มควรลมืคอืตา ตนีกาและความหยอนคลอยของตาปกปด
ดวยเครื่องสําอางไมได คุณจึงตองรักษาผิวรอบดวงตาไวใหดี ลองใชครีม
บาํรงุใตตา เอสเซนซ หรอืเซรัม่ด ีๆ  ดสู ิเลอืกผลติภณัฑทีเ่หมาะกบัสภาพผวิ
ราคาไมแพงและไมถูกเกินไปจนไมมีสารอะไรมาชวยบํารุง และควรหาเวลา
พอกหนามาสกหนาบาง แลวคุณจะรูวาผลลัพธของผิวหนาที่ใส เตงตึง และ
เครื่องสําอางติดทนนาน มันดีตอใจดีตอหนาแคไหน 

 แตระวังไวนิดนะคะสําหรับคนที่ชอบลองผลิตภัณฑขายตรง สินคา
ออนไลนทีม่สีารพดัยีห่อตางโฆษณาวาดทีัง้นัน้ เหน็ผลเร็ว ขาวนาน ผวิเนยีน 
แตเช่ือเถอะวาไมมีครีมบํารุงผิวอะไรที่ดีขนาดน้ัน ยิ่งไดผลเร็วยิ่งตองระวัง
วาเขาใสสารปรอทหรือสารอื่นที่มีผลตอผิวหนังเราหรือเปลา 

 ดิฉันเลือกใชครีมเคานเตอรแบรนดที่นิยมกัน เพราะไดมาตรฐานและ
นาเชือ่ถอืกวา ลงทนุปละครัง้สองครัง้แตใชไดนาน หารออกมาก็ตกวันละไม
กี่บาท ผลิตภัณฑจําพวกเอสเซนซกับเซรั่มชวยใหสัมผัสไดถึงความบางเบา
เย็น ซึมเขาสูผิวหนาแลวดูกระชับเนียนใสขึ้น 

 วันไหนดฉินัจะออกงานกใ็ชโยเกริตรสธรรมชาต ิบบีน้ํามะนาวผสมลง
ไปเล็กนอย ทาบาง ๆ บนใบหนากอนนอน หรือแปะแผนมาสกหนาไดยิ่งดี 
ตอนน้ีมีหลายแบรนดผลิตแผนมาสกหนาแบบอัดเม็ดเปนกอนกลม ๆ  ขาย 
แคเทเอสเซนซใหทวมมาสก แลวดึงแผนมาสกออกมาแปะหนาขณะนอน 
หรือจะแปะไว 20 นาทีขึ้นไปกอนแตงหนาก็ได จะชวยใหหนาใส เนียนนุม 
แตงหนาแลวติดทนนานมาก
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 ครีมกันแดดก็มีสารพัดยี่หอใหเลือกลอง ควรเลือกใชผลิตภัณฑที่
เหมาะกับสภาพผิวตัวเองดวย อยางตัวดิฉันเองมีผิวผสม จึงเลือกใชแบบ 
เนือ้ซลิโิคน ทําใหผวิเนยีนไมมนั บางตวัทีเ่ปนเนือ้โลชัน่ใชไปสักพกัหนาจะมนั  
จึงเหมาะกับคนผิวแหงมากกวา และอยาลืมทาซ้ําอีกครั้งตอนกลางวัน 
เพราะครมีกนัแดดจะคงประสทิธภิาพแค 2 ชัว่โมงหลังทา ถาออกไปเจอแดด
ตองทาไวกอนเลยอยางนอย 15 - 30 นาท ีจะชวยปองกนัความหมองคล้ําและ 
ฝากระไดดี 

 สวนสิวนั้นสวนตัวเคยเปนสิวเม็ดใหญมากที่เรียกวา สิวหัวชาง พบ
สาเหตทุีเ่รยีนรูดวยตวัเองคอืเกดิจากการลางหนาไมสะอาด เชด็เครือ่งสาํอาง 
ไมหมดรูขุมขนจึงอุดตัน และไดเรียนรูจากแพทยผิวหนังที่ไปรักษาหนา
และทําเลเซอรวา หลังจากเช็ดเครื่องสําอางออกดวยคลีนซิ่งวอเทอรหรือ
ผลิตภัณฑเช็ดลางเครื่องสําอาง (makeup remover) แลว ใหใชยารักษา
สิวท่ีมีสวนผสมของ BP (benzoyl peroxide) ทาทิ้งไว 5 - 15 นาที 
(ระยะเวลาในการทาทิ้งไวขึ้นอยูกับสภาพผิว ถาเปนคนผิวแหง ไมควรทา
ทิง้ไวนานเกิน 10 นาที เพราะจะทําใหผวิยิง่แหงและลอก) แลวลางหนาออก
ดวยเจลชนิดที่ไมมีฟองจะใหผลดีมาก จึงทํามาตลอดและไมเกิดสิวอุดตัน
อีกเลย แถมไมกลับไปเปนซ้ําเหมือนฝาดวยคะ 

 สวนฝานั้นขึ้นอยูกับพฤติกรรมการดูแลตัวเองและหลีกเลี่ยงสาเหตุที่
ทาํใหเกดิฝา เชน ความเครียด แสงแดด แสงสีฟาจากจอคอมพวิเตอร แทบ็เลต  
การทาครมีกนัแดดจะชวยไดมาก แตครมีบาํรงุผวิขาว (whitening cream)  
อาจชวยไดแคชั่วคราว ดังนั้นคุณควรดูแลตัวเองและบํารุงผิวอยางตอเนื่อง
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 เวลาคุณถายรูปแลวจะโพสตลงโซเชียลมีเดียใหคนอื่นดู ตองใช
แอปพลิเคชัน 1 - 2 แอปพลิเคชันขึ้นไปแตงรูปจนกวาภาพจะออกมาดีที่สุด
ใชไหม แตในชวีติจรงิคณุไมมแีอปพลิเคชนัลบสิวฝาหนาหมองคลํา้ ใตตาดาํ
เปนหมีแพนดา ดังน้ันการแตงหนาคือแอปพลิเคชันในชีวิตจริงที่ดีที่สุด
ที่จะชวยคุณได 

 การแตงหนาที่ดีทําใหดูดีและสวยสมวัย เปนประตูนําทางไปสู
ความสําเร็จ เคยมีงานวิจัยที่บอกวาเมื่อคนหนาตาดีไปสัมภาษณงาน มัก
มีแนวโนมจะไดงานมากกวาคนหนาตาธรรมดา แมจะไมไดมีหนาตาดีเปน 
ทุนเดิม แตเราก็สรางได! แคมีเทคนิคดี ๆ ในการแตงหนารับรองวาสวย 
ทกุคน ลองหาเวลาเปดเขาไปดคูลปิวดิโีอทีบ่รรดาบวิตีบ้ลอ็กเกอรพรอมใจกนั 
อัปโหลดวิธีแตงหนาแบบน้ันแบบนี้ใหดูฟรี ๆ โดยไมตองเสียเงินเรียน 
แตงหนา ดูแลวลองทําตามบอย ๆ  ลองผิดลองถูก แลวคุณจะรูวาแบบไหน
เหมาะกับตัวเองและทําใหรูสึกมั่นใจ
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 รองพื้นเปนเครื่องสําอางพื้นฐานที่จะทําใหผิวเรานามอง ลองลงทุนกับ
รองพ้ืนดี ๆ ท่ีทาแลวไมดูเหมือนโบกปูนขาว 10 ช้ันดูสิ รองพื้นสมัยใหม
ออกแบบมาใหบางเบา แตปกปดไดเนยีน คณุตองดวูาแตละรุนออกแบบมา
สําหรับสภาพผิวแบบไหน 

 ถาหากมีปญหาผิวมาก เชน มีสิว ฝา แนะนํารองพื้นขั้นเทพที่ดิฉันใช
แลวชอบมาก ๆ อยาง Yves Saint Laurent All hours foundation 
รองพ้ืนท่ีโฆษณาวาติดทนนานตลอดวัน แตดิฉันทาเขาจริงก็ไมไดติดทน
ขนาดน้ัน แตนับวาเอาอยู คือเนียนสวยปงมากท่ีสุดเทาที่เคยใชมาหลาย
ยี่หอ สวนรองพื้นของ Estee Lauder หรือ Mac ทาแลวเหมือนปูแพร
ไหมสีทองใหผิว และอาจตองใชรวมกับคอนซีลเลอรดี ๆ แตถาคุณไมมี
ปญหาผิวนัก แนะนํา Bobbi Brown, Kanebo Impress, Lancome 
หรือ Laura Mercier ผลิตภัณฑเหลานี้เทาที่ใชดูจะไมปกปดติดทน 
รถชนหนาก็ไมหลุดเมื่อเทียบกับ 3 แบรนดกอนหนา แตถือวาโอเคมาก 
ถาตองการงานเบา ๆ  สบาย ๆ  ผิวดูเปนธรรมชาติ ใหลุคตื่นมาแลวฉันสวย
แบบนี้เลย (แตความจริงคือพยายามอยางหนักที่จะโบกปดความนากลัว)

'

^
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 ผูหญิงทํางาน ถาสวมเคร่ืองแบบก็จะหมดปญหาเร่ืองการแตงตัว
มาทํางาน แตถาทํางานออฟฟศที่ตองแตงตัวทุกวัน คุณควรจะหาเส้ือผามา
มกิซแอนดแมตซกนัเอง การสวมเสือ้ผาสเีอริทโทนหรือสีเรยีบ ๆ  เบา ๆ  จะหรู 
ดูดีกวาสีฉูดฉาดหรือผาลาย ยกเวนงานที่คุณตองโดดเดน จําไววาสีเรียบ
ใสแลวรอดทุกคน สีดํา นํ้าตาล เทา ครีม เปนสีที่ใสเขากันไดงาย 

 ลองหาเส้ือผาแบรนดดี ๆ  ที่ใสไดทน และผลิตจากเนื้อผาที่ไมตองรีด
ดูสิ สมัยนี้ไมมีใครเสียเวลารีดผากันแลว ยิ่งเวลาเดินทางไปประชุม
ตางจังหวัด ตองจัดกระเปาคางคืน สิ่งที่งายที่สุดคือ ใชเสื้อผาที่พับเก็บใน
กระเปาแลวนําออกมาสวมไดแบบไมยับ ไมตองรีด มันดีมากเลย

       
 ยําวาจําเปนมากท่ีคุณตองมีรองเทาดี ๆ สักคูที่สวมใสแลวดีตอเทา 
ใหเทาไดสัมผัสกับความนุม เบาสบาย และดูดี เทาสําคัญมากนะคะ คุณ
ตองดแูลใหด ีเพราะเปนอวยัวะสาํคญัทีจ่ะพาคุณเดนิไปไหนมาไหนไดอยาง
คลองแคลว 

 คณุควรหารองเทาทีร่องรบัเทาไดพอดี ไมบบีปลายเทา ไมระคายขอเทา 
และไมสูงเกินไปจนเทาจิกเปนมุมฉากกับพื้น ซึ่งนอกจากไมดีตอเทาแลวยัง
จะทําใหมีปญหาปวดหลังดวย เพราะหลังจะทํางานหนักมากเพื่อพยุงคุณไว 
ดังนั้นอยาทํารายตัวเองดวยการใสรองเทาที่มีสนสูงเกินไป
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คืน สิง
แบบไมยักมาสวม

กท่ีคณท

คุณต
รีม เปนสี

ที่ใสไดทน และผลิตจากเนื้
ผากันแลว ยิ่งเวลาเดิ

ที่งายที่สุดคือ 


วาจา ําเปนม
ใหเทาไดสัมผัสกับ
ตองดแูลใหด ีเพ
ลองแคลว


