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10 ว�ธีโรแมนติก
กับภรรยาในชวงตั�งครรภ

10 อันดับเมือง
สุดโรแมนติกที่สุดในโลก
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10 เหตุผลสำ�คัญที่สุดที่ทำ�ให้ฉันรักก�รเป็นแม่โรคเบ�หว�นชนิดที่ 1 และสเต็มเซลล์
จ�กเลือดในส�ยสะดือ

10 อันดับเมืองสุดโรแมนติกที่สุดในโลก

สัมภ�ษณ์ครอบครัว คุณปอย ปริษ� ครบนพรัตน์  10 วิธีง่�ยๆ ที่จะแสดงให้ลูกๆ รู้ว่�คุณรักพวกเข�ทุกวัน

10 วิธีโรแมนติกกับภรรย�ในช่วงตั้งครรภ์ก�รแพทย์แม่นยำ� 10 อันดับเทรนด์ดอกไม้ในวันว�เลนไทน์
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รคเบาหวานชนิดที่ 1 นั้นมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าโรคเบาหวาน
ในเด็กและวัยรุ่น (Juvenile Diabetes) เนื่องจากโรคนี้มัก
จะเกิดขึ้นในเด็กและวัยรุ่นมากกว่าในผู้ใหญ่ โรคเบาหวาน

ชนิดที่ 1 เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับตับอ่อนส่วนที่มีหน้าที่ผลิตอินซูลิน  โดย
การเสียการหลั่งอินซูลินเกิดจากความผิดปกติที่ระบบภูมิคุ้มกัน ทำาให้
ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเข้าใจว่ากลุ่มเซลล์ในตับอ่อนที่ทำาหน้าที่ผลิตอินซูลิน
ของตนเองนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก จึงเข้าไปจับเพื่อทำาลาย
เซลล์พวกนั้น สาเหตุของความผิดปกติในระบบภูมิคุ้มกันนี้ยังไม่เป็น
ที่ทราบแน่ชัด แต่เรื่องพันธุกรรมและวิถีการดำาเนินชีวิตเป็นปัจจัยที่
น่าสงสัย ในที่สุดอินซูลินจะหายไปจากร่างกายและการควบคุมน้ำาตาลใน
เลือดล้มเหลว ส่งผลให้ระดับน้ำาตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เด็กหรือวัยรุ่น
ที่เป็นโรคนี้จะต้องรักษาด้วยอินซูลินทุกวันไปตลอดชีวิต โดยอาจจะใช้
อินซูลินแบบฉีด (มีทั้งแบบที่ใช้อินซูลินปัมพ์ซึ่งจะค่อยๆ ปล่อยอินซูลิน
เข้าสู่ร่างกาย หรือแบบฉีดเป็นครั้งๆ ไป) หรือในปัจจุบันเริ่มมีอินซูลินแบบ
สูดดมอีกด้วย การควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือดอย่างเข้มงวดเป็นสิ่งที่
จำาเป็นในการหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายของโรคเบาหวาน 
เช่น ภาวะไตวาย ตาบอด โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งอาจทำาให้เกิดแผล
เบาหวานและต้องตัดขา

โ

วัสดีทุกครอบครัวในปี 2558 นะคะ อันดับแรกไทย สเตมไลฟ์ต้องขอบคุณวันเวลาดีๆ ทุกวินาทีท่ีพาเราและ
คุณมาอยู่ตรงน้ีและก้าวข้ามผ่านช่วงเวลา 10 ปีแห่งความสุขมาด้วยกัน วันเวลาท่ียาวนานหลายครอบครัว
อาจลืมไปบ้างว่าเราได้ผ่านอะไรกันมาบ้าง แต่ส่ิงหน่ึงท่ีไทย สเตมไลฟ์ยังจำาได้เหมือนเดิมไม่เคยเปล่ียนตลอด

ระยะเวลา 10 ปีก็คือความรัก ความผูกพันธ์ท่ีทุกครอบครัวมีให้กับไทย สเตมไลฟ์ และความรักน้ีเองท่ีจะเป็นด่ังคำาม่ัน
สัญญาท่ีไม่ว่าจะอีกก่ี 10 ปี ไทย สเตมไลฟ์ก็จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปค่ะ 
 และแน่นอนเราไม่มีอะไรท่ีจะตอบแทนให้กับคุณได้นอกจากความรัก ความห่วงใยท่ีถูกกล่ันกรองออกไปเป็น
ตัวอักษรในหนังสือคุณภาพท่ีถูกรีโนเวทให้ดีย่ิงข้ึน กลายเป็นความรักท่ีทวีคูณเป็นสิบๆ เท่าย่ิงๆ ข้ึนไปซ่ึงไม่ต่างอะไรกับ
ครอบครัว Celeb ท่ีจะมาข้ึนปกในปีใหม่น้ีของเราเช่นกัน และน่ันจะเป็นครอบครัวไหนไปไม่ได้นอกจาก ครอบครัวคุณปอย 
ปริษา คุณแม่ดาราสาวสวยท่ีมาพร้อมความสดใสท่ีจะมาเพ่ิมเติมสีสันแห่งความรักให้กับทุกครอบครัว
 นอกจากเซเลปแห่งรักท่ีข้ึนปกแล้ว ไทย สเตมไลฟ์ยังคงอัดแน่นไปด้วยเน้ือหาใหม่ ในรูปแบบ 10 เร่ืองราวใน
แต่ละเน้ือหา รับรองว่าทุกครอบครัวจะได้รับความรู้พร้อมกับไอเดียสนุกๆ แน่นอน เร่ิมต้นด้วยเร่ืองราวสำาคัญสำาหรับคุณแม่
กับ ‘10 เหตุผลสำ�คัญที่สุดที่ทำ�ให้ฉันรักก�รเป็นแม่’ ต่อด้วยเรื่องรอบตัวกับคุณพ่อที่ตามมาใน ‘10 วิธีทำ�โรแมนติกกับ
ภรรย�ในช่วงต้ังครรภ์’ พร้อมกับเร่ืองราวสำาหรับคุณหนูๆ ท่ีจะทำาให้คุณเข้าใจเขามากกว่าเดิมกับ ‘10 วิธีง่�ยๆ ท่ีจะแสดง
ให้ลูกๆ รู้ว่�คุณรักพวกเข�ทุกวัน’ และตามมาติดๆ ด้วย 10 เทรนด์ใหม่สำาหรับครอบครัวในช่วงเวลาแห่งความรักกับ ‘10 
อันดับเทรนด์ดอกไม้ในวันว�เลนไทน์’ และยังไม่จบแค่น้ันเตรียมไปพบกับความโรแมนติกใน ‘10 อันดับเมืองท่ีสุดโรแมนติก

ท่ีสุดในโลก’ แน่นอนว่าประเด็นของครอบครัวในรูปแบบ 10 เร่ืองราวท่ีมานำาเสมอใหม่น้ีจะมอบส่ิงดีๆ ให้กับทุกครอบครัวในแบบท่ีอัดแน่นความรู้และประสบการณ์
มากว่า 10 ปีของไทย สเตมไลฟ์แน่นอน
 และพลาดไม่ได้กับวิทยาการความรู้ใหม่ๆ ในเร่ือง ‘โรคเบ�หว�นชนิดท่ี 1 และสเต็มเซลล์จ�กเลือดในส�ยสะดือ’ และ ‘ก�รแพทย์แม่นยำ�’ หากครอบครัว
ไหนท่ีได้สัมผัสกับความรู้ในไทย สเตมไลฟ์เล่มน้ีแล้วล่ะก็ รับรองว่าจะต้องรู้จักกับวิทยาการถึงก๋ึนระดับ 10 กันเลยทีเดียวค่ะ
 ไม่น่าเช่ือเลยนะคะว่าหลายๆ ครอบครัวจะอยู่เคียงข้างกันกับไทย สเตมไลฟ์มาถึงวันน้ี ต้องขอขอบคุณทุกๆ คนท่ีทำาให้ไทย สเตมไลฟ์มีวันท่ีอบอุ่นไป
ด้วยความรักเช่นน้ีตลอด 10 ปีมาน้ีด้วยค่ะ และไม่เพียงแค่ 10 ปีท่ีผ่านมาเท่าน้ันแต่ไม่ว่าจะอีกก่ี 100 ปีไทย สเตมไลฟ์ก็จะขอสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างคุณแบบน้ี
ตลอดไปค่ะ

บรรณาธิการบริหาร
ไทย สเตมไลฟ์

 arm greetings to every family for 2015! First of all THAI StemLife would like to thank you all for the 10 wonderful years we have
  shared together! There have been ups and downs, and here have been moments where personal, company and communal history
  became one. We remember every single moment for every single one of you, as one or more of your lives’ milestones is associated 
with us. This breeds love and this love  is like a promise that no matter how many decades will go by, THAI StemLife will always be by your side. 
 We will continuously strive for more innovative research, for higher academic achievements and ongoing improvements and new 
products highlight these efforts. We continuously document our love and devotion to you in this premium publication, our celeb families exemplify 
this and in this edition Khun Poi Parisa a bright and colorful mother makes her mark! 
 This edition of THAI StemLife magazine is also packed with content written in a new format that tells you of 10 ideas (or trends, etc.) 
in each topic. It is guaranteed that every family will find new fun ideas. We begin with an important story for mothers ‘Top 10 List: Why I Love 
Being a Mom’ followed by general knowledge for fathers in ‘10 Ways to Romance Your Pregnant Wife’ and an article for kids that will help you 
understand them better ‘10 Little Ways to Show Your Kids You Love Them Every Day’. Right after that you will find 10 new trends for families 
during the festival of love ‘Top 10 Floral Trends for Valentine’s Day’. And that’s not all yet. Get ready to feel the romance in ‘10 Most Romantic 
Cities in the World’. 
 And you cannot afford to miss all about the latest science in ‘Type 1 Diabetes and Cord Blood Stem Cells’ And ‘Precision medicine’. 
Any family who gets to go through this edition of the THAI StemLife magazine will certainly get to know about science at an astonishing depth and 
detail.
 It is rather fantastic to see the huge number of families with THAI StemLife growing continuously during the past decade. Thank you 
every one for being with us and showing your love and trust for the past 10 years. Many decades will pass but THAI StemLife promises that we 
will stay by your side forever.

Editor-in-Chief
THAI StemLife
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Type 1 Diabetes 
and Cord Blood Stem Cells

EDITOR S TALK
โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และสเต็มเซลล์จากเลือดในสายสะดือ

 ด้วยเหตุน้ี จึงไม่น่าประหลาดใจว่า มีคณะ
ทำางานหลายกลุ่มท่ีกำาลังให้ความสนใจเก่ียวกับการใช้
สเต็มเซลล์จากเลือดในสายสะดือกับโรคเบาหวานชนิด
ท่ี 1 จากข้อมูลล่าสุดน้ัน การฉีดเลือดจากรกและ
สายสะดือแก่ผู้ป่วยไม่ได้ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ในวงจรการเกิดโรคตามธรรมชาติของโรคเบาหวาน 
แต่สามารถเปล่ียนแปลงวิธีการทำางานของระบบ
ภูมิคุ้มกัน เร่ืองน้ีมีเหตุผลท่ีน่าเป็นไปได้ เน่ืองจากเวลา
ท่ีโรคเบาหวานแสดงอาการน้ัน เป็นเพราะว่าการผลิต
อินซูลินลดลงจนเกือบจะเหลือแค่ 2 - 3% ของระดับ
ท่ีควรจะผลิตได้เต็มท่ี ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการทำาลาย
ระบบคุมภูมิคุ้มกันอย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลานานก่อน
ท่ีอาการของโรคจะปรากฏข้ึน และสายเกินไปเสีย

เซลล์พิเศษสีขาวเหล่าน้ีเรียกว่า T-Regulatory Cell 
สามารถจะปรับลดพฤติกรรมของระบบภูมิคุ้มกัน
และป้องกันการทำาลายเซลล์ท่ีผลิตอินซูลินในผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดท่ี 1 นอกจากน้ันยังพบว่า เลือด
ในสายสะดือน้ันมีสารภูมิต้านทาน (Antibody) รูป
แบบพิเศษท่ีสามารถพยากรณ์โรคเบาหวานชนิดท่ี 1 
ได้เป็นเวลานานก่อนการเกิดโรค และสามารถใช้เป็น
กลวิธีท่ีจะทำาให้ทราบล่วงหน้าว่า ใครมีโอกาสท่ีจะ
เป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 1 และสามารถจะป้องกัน
โรคน้ีด้วยเลือดในสายสะดือได้ในอนาคต (4)

 เร่ืองน้ีเป็นข่าวท่ีน่าต่ืนเต้นจริงๆ! คุณล่ะ ได้เก็บ
รักษาเลือดในสายสะดือลูกของคุณแล้วหรือยัง?

แล้วท่ีจะย้อนไปแก้ไขการทำาลายน้ัน อย่างไรก็ตามปี 
2555 มีคณะทำางานจากประเทศจีนคณะหน่ึงพบว่า 
การทำาให้สเต็มเซลล์เกิดการเรียนรู้ซ้ำา (Reeducating 
Stem Cells) จะส่งผลให้เซลล์ท่ีผลิตอินซูลินท่ียังคง
เหลืออยู่หลังจากการถูกทำาลายสามารถผลิตอินซูลิน
ได้มากข้ึน ย่ิงเร่ิมได้เร็วหลังทราบผลการวินิจฉัยโรค 
ก็จะย่ิงทำาให้สามารถปรับปรุงการผลิตอินซูลินได้ดีย่ิง
ข้ึน (1) กลุ่มท่ี 2 จากประเทศเยอรมนี (2) พบ
ว่า การผลิตอินซูลินมีความเก่ียวข้องกับจำานวนของ
สเต็มเซลล์จากเลือดในสายสะดือ (CD34+) ย่ิงมีมาก
ก็จะย่ิงมีการหล่ังอินซูลินมากข้ึนด้วย กลุ่มสุดท้าย (3) 
ได้ศึกษาเก่ียวกับสเต็มเซลล์สีขาวจากเลือดในรกและ
สายสะดือและหาวิธีท่ีจะเพ่ิมจำานวนสเต็มเซลล์เหล่าน้ี 
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ype 1 diabetes, also known 
as juvenile diabetes as it is 
more common in children and 

adolescents than adults, is a disease of 
the insulin producing part of the pancreas. 
Insulin secretion fails due to an immune 
disturbance that causes the immune system to 
think of the own insulin producing islet cells 
of the pancreas as “foreign” and mounts 
an attack to destroy them.  The cause of 
this short-circuit in the immune system is 
unknown but genetic and lifestyle factors 
are suspected. The end result is that insulin 
disappears from the body and blood sugar 
regulation fails with high blood sugar levels 
as a result. The child or young adolescent 
will then need a lifelong daily treatment with 
insulin, either as injections (insulin pump or 
single injections) or as nowadays also inhaled 
insulin. Strict control of blood sugar levels is 
required to avoid the dreaded complications 
of diabetes such as kidney failure, blindness, 
and heart and blood vessel disease leading 
to skin ulcers and amputations. 

T

 It is thus understandable that many groups 
are looking at the effect of CORD BLOOD 
STEM CELLS in type 1 diabetes. The latest 
update is that infusing cord blood does not 
change the natural course of the diabetes but 
it can alter how the immune system behaves! 
This is also logical as when diabetes becomes 
manifest, it is because the insulin production 
is almost down to 2-3% of total as the immune 
destruction has been ongoing for a long time 
before symptoms appear and it is too late to 
reverse the destruction. But still, a group from 
China in 2012 found that “reeducating the stem 
cells” resulted in increases in the remaining insulin 
production, higher the earlier one started after 
diagnosis (1). A second group from Germany 
(2) found that insulin production was associated 
with the number of stem cells in the cord 
blood (CD34+), the more one had, the higher 
the insulin secretion! The last group (3) looked 
at white stem cells in cord blood and how one 
can increase their number. These special white 
cells called T-regulatory cells, can modulate 
the behavior of the immune system and to 
prevent the destruction of insulin producing 
cells in patients with type 1 diabetes. The cord 
blood was also found to contain a special from 
of antibodies that can predict type 1 diabetes 
a long time before it happens and this can 

ณเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนหรือเปล่า? การแพทย์แม่นยำา? 
การแพทย์เฉพาะบุคคล? หรือว่าการแพทย์แบบ “5 P” ? 
ซึ่งหมายถึง Precise (แม่นยำา) Personalized (เฉพาะ

บุคคล) Predictive (เชิงพยากรณ์) Preventive (เชิงป้องกัน) และ 
Participatory (แบบมีส่วนร่วม) ถ้าคุณยังไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้ 
ขอให้อ่านต่อไป เรื่องนี้กำาลังจะเปลี่ยนชีวิตของคุณ การแพทย์แม่นยำา
คืออะไรกันแน่ และมันสามารถที่จะปฏิรูปแนวปฏิบัติทางการแพทย์
ในทุกวันนี้ได้อย่างไร วันนี้คุณก็คือผู้ป่วยหรือคนทั่วไปที่เป็นเป้าของ
กลยุทธ์สินค้าชนิดเดียวใช้ได้กับทุกคนในทุกๆ ด้านของชีวิต เนื่องจาก
นักการตลาดและอุตสาหกรรมต่างต้องการผลตอบแทนมากที่สุดจาก
การลงทุน ลองคิดดูดีๆ ลองบอกมาสักหนึ่งอย่างได้ไหมที่ทำามาโดย
เฉพาะสำาหรับคนพิเศษเช่นคุณ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า อาหาร อาหารเสริม 
การเดินทาง หรือว่ารถยนต์ ไม่มีอะไรเลยที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
สำาหรับคุณ บริษัทใหญ่ๆ มีบริการต่างๆ มากมายซึ่งคุณจะต้อง
พยายามหาเอาเองว่ามีบริการแบบไหนที่เหมาะกับตัวคุณ โรงพยาบาล
ต่างๆ เสนอโปรแกรมการตรวจร่างกายที่เหมือนกันสำาหรับทุกคน 
ยาต่างๆ ก็เป็นยาที่เหมือนกันสำาหรับคนไข้ทุกคนที่มีการวินิจฉัยว่า
เป็นโรคเดียวกัน บ่อยครั้งเหลือเกินที่วิธีนี้มีข้อบกพร่อง ใช้ไม่ได้ผล 
หรือส่งผลเสียอย่างแรงด้วย แต่ก็ยังมีบางกรณีที่เป็นเรื่องหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่จะต้องทำาอะไรแบบที่เตรียมมาเฉพาะสำาหรับคุณ ลองคิดดู
ว่าจะเป็นยังไงถ้ามีการให้เลือดผิดกลุ่ม หรือการสั่งตัดแว่นสายตาที่
เหมือนกันสำาหรับทุกคน หรือเวลาที่คุณเกิดอาการแพ้แล้วแพทย์ให้
ยาพร้อมกับบอกว่า “โอ๊ย! ไม่สำาคัญหรอกว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำาให้
คุณเกิดอาการแพ้” นี่คือการแพทย์ในปัจจุบัน ไม่ใช่การรักษาเฉพาะ
บุคคลแต่มีลักษณะเชิงอุตสาหกรรม รีบๆ เข้ามารักษาให้เสร็จออกไป
เร็วๆ แล้วผลเสียก็ตกอยู่กับผู้คนทั้งหลายนั่นเอง

คุ

 ลองเข้าไปดูเรื่องการแพทย์แม่นยำา การแพทย์แม่นยำาเป็นแนวทางใหม่
ที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรค โดยมีการพิจารณาถึงความแตก
ต่างระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และวิถีการ
ดำาเนินชีวิต ซึ่งช่วยให้สามารถออกแบบวิธีการรักษาที่ตรงเป้าหมายและได้ผล
ดีกว่าสำาหรับโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ กล่าวโดยย่อ การแพทย์แม่นยำาช่วยให้มี
เครื่องมือ มีวิชาการความรู้ และมีวิธีการบำาบัดแบบใหม่ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ
ในการรักษาโรคสามารถเลือกได้ว่าการรักษาด้วยวิธีใดจะใช้ได้ผลดีที่สุดสำาหรับ
ผู้ป่วยแต่ละราย (http://www.whitehouse.gov/blog/2015/01/21/
precision-medicine-improving-health-and-treating-disease) 

 นี่คือจุดที่ไทยสเตมไลฟ์พร้อมด้วยพันธมิตรของเราทั้งในประเทศไทย 
อาเซียน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันเป็นผู้นำาความก้าวหน้า
ของวิทยาการนี้  โดยใช้นวัตกรรมการทดสอบทางพันธุกรรมเชิงพยากรณ์ 
(PREDICTIVE GENETIC TESTS) และเรื่องของการปรับวิถีการดำาเนินชีวิต 
(โภชนาการและการออกกำาลังกาย) รวมทั้งการตรวจก่อนคลอด (PRENATAL 
TESTING) แบบใหม่ล่าสุดที่จะช่วยให้มั่นใจว่าการตั้งครรภ์เป็นไปอย่างราบรื่น 
พร้อมด้วยการตรวจคัดเลือกพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนใส่กลับ (PREIMPLANTATION 
GENETIC TESTING) ซึ่งเป็นการปฏิวัติขั้นตอนในกระบวนการช่วยเหลือผู้มีบุตร
ยากด้วยวิธีการปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF) และช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงโรค
ทางพันธุกรรมและโรคอื่นๆ ได้

become a strategy to find out in advance who 
is destined to get type 1 diabetes and prevent 
it with cord blood in the future (4).

 Exciting news indeed! Have you kept your 
child’s cord blood yet?
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ave you heard it before? Precision 
Medicine? Personalized Medicine? 
Or the “5 P” Medicine? Precise, 

Personalized, Predictive, Preventive, and 
Participatory. If not, well read on as this is 
going to change your life. What exactly is 
“precision medicine,” and how can it transform 
medicine as it is practiced today? Today, you 
are the “average person/patient” the “one-
size-fits-all” approach in EVERY aspect of 
life as the marketers and the industries they 
represent want to maximize their investment 
returns! Think about it. Name one thing that 
is tailored to the “special person” that you 
are! Clothes, food, supplements, travel, 
cars? Nothing is made specifically for you. 
Big Companies have services and you have 
to find yourself into them. Hospitals offer 
“checkup” programs that are the SAME for 
everyone! Drugs are the SAME for any patient 
with the same diagnosis. In too many cases 
this approach is flawed, not effective or down 
right HARMFUL. In some cases though, it 
is inevitable that things are tailored to you. 
Can you imagine a blood transfusion with 
the wrong blood group? Or prescription eye 
glasses same for all? Or, when you have 

H
an allergy, the doctor just gives you a drug 
and says “oh it doesn’t matter what gives you 
an allergy”! This is what Medicine is today. 
Non-personal, industrial, quick in and out! 
And people suffer. 

 Enter PRECISION MEDICINE: “Precision 
medicine is an emerging approach to promoting 
health and treating disease that takes into 
account individual differences in people’s 
genes, environments, and lifestyles, making 
it possible to design highly effective, targeted 
treatments for cancer and other diseases. In 
short, precision medicine gives clinicians new 
tools, knowledge, and therapies to select which 
treatments will work best for which patients.” 
(http://www.whitehouse.gov/blog/2015/01/21/
precision-medicine-improving-health-and-
treating-disease) 

 This is where THAI StemLife with its 
partners in Thailand, the ASEAN, Australia and 
the US, has been leading the progress with its 
innovative PREDICTIVE GENETIC TESTS and 
lifestyle (nutritional and exercise) adjustment, 
its groundbreaking PRENATAL TESTING to 
ensure a healthy pregnancy, and its revolutionary 

 อนาคตอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ หยุดเชื่อนักการตลาด
ที่ชอบขายสิ่งที่เหมาะสำาหรับพวกเขาให้แก่คุณ และ
จงหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ทำาให้คุณแตกต่างจาก
บุคคลอื่นในโลกใบนี้ ซึ่งก็คือสารพันธุกรรม (DNA) 
และโครงสร้างทางพันธุกรรมของคุณ นี่คือสิ่งที่ตัดสิน
ทุกอย่างในชีวิตของคุณ โภชนาการและอาหารที่คุณ
ควรจะบริโภค รูปแบบของการออกกำาลังกายที่เหมาะ
กับคุณ คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงวิถีการดำาเนินชีวิต
อย่างไรเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากโรคมะเร็ง และโรค
เรื้อรังต่างๆ ยาอะไรที่คุณควรจะกินเพื่อให้การรักษา
จะได้ผลดีและมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด

 โอบาม่าได้กล่าวถึงโครงการนี้และอุทิศงบประมาณ
มหาศาลสำาหรับโครงการนี้ในคำาแถลงนโยบายประจำาปี 
โดยกล่าวว่าโครงการนี้ออกแบบมาเพื่อนำาพาเราไปสู่
การรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน 
และช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคลที่
จำาเป็นสำาหรับการรักษาสุขภาพของเราและคนใน
ครอบครัวของเราให้ดียิ่งขึ้น 

 คุณสามารถที่จะหาข้อมูลเรื่องนี้ได้โดยการมาคุย
กับเรา นี่คือทางเดินสู่ชีวิตที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้น และ
เป็นทางเดินที่คุณจะสามารถตัดสินใจเลือกอนาคต
ของคุณเองได้!

PREIMPLANTATION GENETIC TESTING in IVF 
to avoid hereditary and other disease. 

 The future is HERE and NOW. Stop believing 
the marketers that sell you what suits them and 
gain knowledge on what makes you unique and 
different from any other person on this planet: 
your DNA, and genetic make-up. This is what 
decides everything in YOUR life. What nutrition 
and foods you should consume, what exercise 
regimen you should abide by, what lifestyle 
changes you need to make to ensure avoiding 
cancers and chronic disease, what drugs you 
should be prescribed to ensure treatment 
success and minimizing side effects!

 Obama mentioned the project and dedicated 
a huge budget for it in his State of the Union 
address, saying it is designed “to bring us closer 
to curing diseases like cancer and diabetes, 
and to give all of us access to the personalized 
information we need to keep ourselves and 
our families healthier.” 

 You can already obtain this information by 
talking to us. This is the road to a healthier life, 
a road where you decide your own future!
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THAI StemLife: ก่อนและหลังแต่งงาน ความ
สวีทของคุณปอยและคุณคุ้งเป็นยังไงบ้างคะ เหมือน
หรือแตกต่างกันมั้ยคะ
คุณปอย: ความสวีทก็มีอยู่ตลอดค่ะ ต่างกันตอนท่ี
เราไม่มีลูก เราเติมความหวานให้กันได้ตลอด ไปเท่ียว
ต่างประเทศ ดินเนอร์ ดูหนัง แต่พอมีลูกความสวีทท่ี
เกิดข้ึนก็กลายเป็นความกลมกล่อมของการมีสมาชิก
เพ่ิมมาอีกหน่ึง รู้สึกมีความสุขแบบไม่ต้องเติม แค่เห็น
หน้าลูก อยู่พร้อมหน้ากันความสวีทมันก็เพ่ิมมาเอง
แบบอธิบายไม่ถูก มีความสุขมากๆ ค่ะ

THAI StemLife: คุณปอยและคุณคุ้งให้ความรัก
ลูกสาวคนแรกของครอบครัว ‘น้องโมนา’ อย่างไรบ้างคะ
คุณปอย: ความรักลูกท่ีให้คือการดูแลเอาใจใส่เค้า
ตลอดเวลา กอดเค้า หอมเค้า อุ้มเค้า คุยกับเค้า 
ไม่ปล่อยให้เค้าร้องโดยไม่จำาเป็นในขวบปีแรก ช่วง
เดือนแรกเป็นอะไรท่ียากมาก พ่อแม่มือใหม่คงรู้สึก
เหมือนกันทุกคน ตัวเค้าเล็กมาก บอบบาง ต้องการ
การปฏิบัติอย่างทะนุถนอม ทำาให้เราเครียด กลัว
ไปหมด งงว่าเค้าต้องกินนมเท่าไหร่ เครียดเวลาเค้า
ไม่เรอ พอเค้าร้องก็เครียดอีก เพราะไม่รู้เป็นอะไร 
ก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้กันไป พอตัวเค้าเร่ิมโตก็โอเคข้ึน
ตามลำาดับ เครียดน้อยลง เข้าใจอะไรๆ มากข้ึน เรา
เป็นพ่อแม่ก็ต้องเร่ิมหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้เค้า ส่ิงท่ีดีท่ีสุด
ไม่จำาเป็นต้องราคาแพงท่ีสุดแต่เป็นส่ิงท่ีเหมาะสม
กับวันของเค้า และเราพยายามเล้ียงเค้าแบบสบายๆ 
ให้เจอแดด เจอลม เจอฝุ่นบ้าง ไม่ต้องสะอาดจ๋า ท่ี
สำาคัญรักเค้ามากๆ แต่ไม่ตามใจค่ะ

สถานท่ี/Place: Samitivej Srinakarin

THAI StemLife: Before and after your wedding, 
how sweet is your love? Has it changed?
Khun Poi: The sweetness is always there. 
The difference is that when we did not have 
a child, we were able to keep it up to each other 
all the time by travelling abroad and going out for 
dinner or to the movies. But when the child arrived 
we have less time for ourselves. The sweetness 
we have now turns to be the mellowness of 
having a new member of the family. We feel this 
kind of happiness that is self-fulfilling in itself. 
Just seeing our child’s face and being together, 
the sweetness automatically rises in a way I can 
hardly explain.

THAI StemLife: How do Khun Poi and Khun Kung 
show your love to the first daughter of your 
family, ‘Nong Mona’?
Khun Poi: For my child, to love her is to always 
take good care of her, to hug her, to hold her, to 
talk with her and to prevent unnecessary crying. 
In the first year, the first month is very difficult. 
All new moms and dads would be the same. 
She is so tiny and fragile so she needs to be 
handled gently. It makes me stressed and afraid 
of everything. I am confused about how much 
milk she should have. When she does not burp, 
I feel stressed and when she cries, I get stressed 

THAI StemLife: คุณปอยและคุณคุ้งรู ้จัก 
’ไทย สเตมไลฟ์’ ได้อย่างไรคะ แล้วทำาไมถึงไว้
วางใจให้เก็บสเต็มเซลล์ของน้องโมนาคะ
คุณปอย: มีเพื่อนสนิทชื่อคุณเจนเป็นคนแนะนำา
ค่ะ เค้าเก็บสเต็มเซลล์ของลูกชายคนแรกกับ
ไทย สเตมไลฟ์ค่ะ จริงๆ เริ ่มรู ้จักการเก็บสเต็มเซลล์
มานานพอสมควร รู ้ถึงข้อดีและประโยชน์ของ
การเก็บสเต็มเซลล์ว่าเก็บเพื่ออะไร แต่ยังไม่มี
บริษัทที่มั ่นใจว่าดี จนมีคุณเจนมาแนะนำาเล่า
รายละเอียดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ 
ที่สำาคัญเพื่อนเราคนนี้เป็นคนละเอียดระดับดี
เลยทีเดียว เราจึงมั่นใจว่าก่อนที่เค้าจะเลือก
ไทย สเตมไลฟ์ เค้าต้องศึกษาข้อมูลมีการเปรียบ
เทียบอย่างดีที ่สุดและต้องเลือกบริษัทที่ดีที ่สุด
แน่นอนค่ะ เลยไม่ลังเลที่จะเลือกไทย สเตมไลฟ์
ตามที่เพื ่อนแนะนำาค่ะ

THAI StemLife: อยากให้คุณปอยแนะนำาคุณพ่อ 
คุณแม่ที ่กำาลังตัดสินใจจะเก็บสเต็มเซลล์ให้กับ
ลูกๆ หน่อยค่ะ
คุณปอย: สำาหรับคุณพ่อคุณแม่ที ่กำาลังตัดสิน
ใจจะเก็บสเต็มเซลล์ให้ลูก ไม่ควรลังเลนะคะ 
เราสามารถสร้างอนาคตให้เค้าได้ว่าเค้าควรจะ
อยู่ยังไง เรียนที่ไหน มีเงินเท่าไหร่ การเก็บ
สเต็มเซลล์ก็เป็นการสร้างความปลอดภัยใน
อนาคตให้กับลูกคุณเช่นกัน โดยมีค่าใช้จ่ายใน
การสร้างความปลอดภัยอันน้อยนิด ซึ่งถือว่า
คุ ้มเกินคุ้มเลยทีเดียวค่ะ 

สัมภาษณ์ครอบครัว คุณปอย ปริษา ครบนพรัตน์  

A Special 
Interview with 
Khun Poi, Parisa 
Krobnopparat

again because I do not know what is wrong with 
her. We need time to learn about each other. As 
she grows up and becomes bigger, it gets better, 
less stressful and I gain better understanding. 
As moms and dads, we have to look for the best 
things for her. The best things do not need to be 
most expensive ones but should suitable for her. 
We try to raise her in a simple way. Sometimes 
we let her be in the sunlight, get in the wind and 
also the dust. No need to be sparkling clean all 
the time. Most importantly, give her lots of love 
but do not spoil her.

THAI StemLife: How did Khun Poi and Khun Kung 
know THAI StemLife? What lead you to choose 
to trust THAI StemLife to do the cord blood 
stem cell collection for Nong Mona?
Khun Poi: My close friend, Khun Jane, was the one 
who gave me the recommendation. She saved 
her first son’s cord blood with THAI StemLife. 
Actually I knew about cord blood collection a long 
time ago. I knew the good points and benefits and 
what it was for but I did not have a company I was 
sure of until I got the recommendation from Khun 
Jane. She gave me detailed information that helped 
me make the decision. The important point is that 
this friend of mine is a detail-oriented person. I was 
sure that before she chose THAI StemLife she must 
have studied the information and done a perfect 
comparison to select the best company. That was 
why I did not hesitate to choose THAI StemLife 
as recommended by my friend. 

THAI StemLife: I would like to ask Khun Poi to 
give suggestions for parents who are making 
the decision about saving their children’s cord 
blood, please.
Khun Poi: I think parents who are making 
the decision about saving your children cord blood 
should not hesitate. We can create a future for 
our children, how they are going to live, where 
to study and how much money they will have. 
Cord blood collection is also like creating another 
level of security for your children’s future for 
such a small cost which is more than worth it.
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  9   Daily inspiration
แรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นทุกวัน
 “สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ
ลูกๆ ก็คือ พวกเขาเป็นเสมือนตัวฉัน
และสามีของฉันในแบบฉบับที่บริสุทธิ์
กว่าและไร้เดียงสากว่า โดยนัยหนึ่ง 
พวกเขาบันดาลใจให้ฉันกลับไปเป็น 
“ตัวฉัน” ที่ไม่ใช่คนเคร่ง ขี้ระแวง รู้สึก
เครียดหรือเหน็ดเหนื่อยแบบนี้ โดยรวม
แล้วลูกๆ ช่วยกระตุ้นให้ฉันเป็นคนดีขึ้น 
ในขณะที่ฉันพยายามที่จะเป็นแม่ที่ดีใน
แต่ละวัน” 
-- ลินเซย์ คเนริ แม่ของลูกๆ ที่มีอายุ
ระหว่าง 16 เดือน ถึง 13 ปี
 “The thing I love most about my 
kids is that they are a purer, more 
innocent version of myself and my 
husband. In a sense they inspire me 
to go back to a “me” that wasn’t 
as hard, distrustful, stressed-out 
or tired. They motivate me to be 
a better person in general, as I try 
each day to be a good mom.” 
-- LinseyKnerl, mom to kids ranging 
in age from 16 months to 13 years.

 10  special moments
ช่วงเวลาที่พิเศษ
 “สิ่งที่ฉันชอบมากๆ เกี่ยวกับ
การเป็นแม่ก็คือ ลูกสาวของฉันสามารถ
จะทำาให้ทุกชั่วขณะเป็นเวลาที่พิเศษ 
การได้เห็นลูกเรียนรู้ ค้นหา เติบโต 
ยิ้มแย้ม หัวเราะ และแม้แต่ร้องไห้ 
สามารถทำาให้ทุกชั่วขณะเป็นเวลาที่
น่าจดจำา” 
-- ลินซี เราส์เซล โคทายา แม่ของ
ลูกอายุหนึ่งขวบ
 “My favorite thing about being 
a mom is that my daughter can 
make any moment special. To see 
her learn, explore, grow, smile, 
laugh and even cry can make any 
moment memorable.” 
-- LinzyRousselCotaya, mom to 
a one year old.

ที่มา/Source: http://www.sheknows.com/
parenting/articles/844165/top-10-list-why-
i-love-being-a-mom

  6   pure joy!
ความสุขที่บริสุทธิ์!
 “เหตุผลอันดับแรกที่ฉันรักการ
เป็นแม่ก็คือ ความสุขที่บริสุทธิ์ที่ฉัน
ได้รับจากการได้เป็นส่วนที่พิเศษของ
ชีวิตลูกสาวของฉัน ได้เฝ้าดูเธอเรียนรู้ 
ยิ้มแย้ม หัวเราะคิกคัก และเติบโต” 
-- แคเรน บีกัน แม่ของลูกอายุสามขวบ
 “My number one reason why 
I love being a mom is the pure joy 
I get from being a special part of 
my daughter’s life -- watching her 
learn, smile, giggle, and grow.” 
-- Caren Begun, mom to a 3 years 
old.

  7   making the worlD 
a better place
การทำาให้โลกนี้ดีขึ้น
 “ฉันรักที่จะเป็นแม่เพราะมันเป็นสิ่ง
ที่น่าภูมิใจที่สุดที่ฉันเคยทำา การเลี้ยงดู
คนอีกคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาช่วยสร้าง
การเปลี่ยนแปลงในโลกที่โหดร้ายนี้” 
-- ลินดา แวนเดสเลอร์ แม่ของลูก
ที่อายุ 27 ปี
 “I love being a mom because 
it is the proudest thing I have done 
-- raising another human being to 
make a difference in this hurting 
world.” 
-- Linda Van Kessler, mom to 
a 27 years old.

  8   bravery
ความกล้าหาญ
 “มันให้ความกล้าหาญแก่ฉัน ทำาให้
ฉันกล้าที่จะเผชิญหน้าและเอาชนะ
ความกลัวของตัวเอง เพื่อแสดงให้ลูก
เห็นว่า ไม่ว่าจะยากลำาบากสักแค่ไหน 
คุณก็สามารถทำาในสิ่งที่คุณต้องการ
ทำาให้สำาเร็จจนได้” 
-- ลิซ่า แมคโดนัลด์ แม่ของลูกอายุ 18 ปี
 “It gives me courage to face 
and conquer my own fears so that 
I can allow him to see that no matter 
the difficulty, you can accomplish 
what you want.” 
-- Lisa K McDonald, mom to 
an 18 years old.

เราก็แค่ปล่อยให้วันหยุดหรือเทศกาล
ต่างๆ ผ่านไปอย่างง่ายๆ ตอนนี้รู้สึก
เหมือนกับว่าชีวิตดูมีสาระมากขึ้น” 
-- สเตฟ เมอร์เคิล แม่ของเด็กอายุ
หนึ่งขวบ
 “Now that I’m a mom, I make 
time to do the fun things in life 
like color Easter eggs, go Trick-
or-Treating and bake Christmas 
cookies. When it was just 
my husband and me, we would 
just breeze past holidays and other 
traditions. Life just feels like it has 
more substance now,” 
-- StephMerkle, mom to a one 
year old.

my own. He brings out the best 
in me.” 
-- Emily Guy Birken, mom to a 13 
months old.

  5   a reminDer to stop 
to smell the roses
การมีลูกช่วยเตือนให้ฉันรู้จักหันมา
ชื่นชมสิ่งรอบข้างที่สวยงามในชีวิต
 “ในตอนนี้ที่ฉันเป็นแม่คน ฉันแบ่ง
เวลาทำาอะไรสนุกๆ ในชีวิต อย่างเช่น 
ระบายสีไข่สำาหรับเทศกาลอีสเตอร์ 
ออกไปเล่น trick or treat (เล่น
เคาะประตูเพื่อนบ้านเพื่อขอขนมใน
วันฮัลโลวีน) และทำาคุ้กกี้วันคริสต์มาส 
เมื่อก่อนตอนที่อยู่กันแค่สองคนกับสามี 

in my opinion, is that with young 
children every moment is a new 
adventure. I love seeing their eyes 
light up with every new discovery. 
From figuring out how to sound out 
words, to mastering that addition 
problem, to just playing house with 
the dolls from their doll house -- 
everything is done with an innocence 
and a sense of awe.” 
-- MeGanGalko, mom of kids ranging 
in ages from three to eight.

  4   learning important 
lessons
การเรียนรู้บทเรียนที่สำาคัญ

อิสระและสร้างสรรค์ ช่วยให้ฉันระลึก
ได้ว่า ความยากลำาบากในการเป็น
พ่อแม่นั้นเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวเมื่อ
เรามองไปให้ไกลถึงชีวิตในระยะยาว” 
-- เฮนริคส์ แม่ของลูกๆ อายุ 22, 
19 และ 14 ปีีี
 “Seeing the confident, free-
thinking, creative people they have 
become, helps me remember that 
the little stumbles in parenting mean 
very little in the long run.” 
-- Hays Henricks, mom to a 22, 19 
and 14 years old.

  3   seeing the wonDer
การได้เห็นความมหัศจรรย์
 “ส่วนที่ดีที่สุดในการเป็นแม่ ใน
ความคิดเห็นของฉันก็คือ เมื่ออยู่
กับลูกที่ยังเล็กอยู่ ทุกๆ ขณะก็คือ
การผจญภัยครั้งใหม่ ฉันชอบที่จะได้
เห็นเด็กๆ ตาเป็นประกายขึ้นมาเวลา
ที่ได้ค้นพบอะไรใหม่ๆ ทุกครั้ง ไม่ว่า
จะเป็นตอนที่พยายามออกเสียงคำา
ใหม่ๆ ออกมา ตอนที่แก้ปัญหาอะไร
ใหม่ๆ ได้สำาเร็จ หรือแค่เวลาที่ได้เล่น
กับตุ๊กตาจากบ้านตุ๊กตา แล้วเด็กๆ ก็
จะทำาทุกๆ อย่างด้วยความไร้เดียงสา
และเต็มไปด้วยความเลื่อมใส” 
-- เมแกน กาลโค แม่ของเด็กๆ อายุ
ระหว่าง 3-8 ขวบ
 “The best part of being a mother, 

  1   enjoying the successes
การได้ชื่นชมในความสำาเร็จของลูก
 “ส่วนที่ดีที่สุดของการเป็นแม่นั้น
ก็คือ การได้เห็นความสำาเร็จของลูกๆ 
ของฉันทุกวัน ฉันมีลูกชายที่เป็นโรค 
ออทิซึมและไม่มีอะไรง่ายเลยสำาหรับเขา 
เพราะฉะนั้นเราก็จะพิศวงมากกับการ
ที่คนอื่นๆ ช่างทำาอะไรได้อย่างง่ายดาย
เหลือเกิน อย่างเช่น การเรียนรู้เรื่อง
ของรูปทรงต่างๆ หรือการใช้ช้อนตัก
อาหารให้เป็น ฉันมีความสุขทุกๆ วัน
ที่ได้เห็นว่าลูกๆ นั้นลองทำาอะไรใหม่ๆ 
ได้บ้าง” 
-- ซินดิ โด แม่ของสเปนเซอร์ อายุ 6 
ขวบ และ เกรสัน อายุ 4 ขวบ
 The “best part of being a mom 
is getting to experience on a daily 
basis all of my kids’ successes. I have 
a son with autism and nothing 
comes easy to him. So we marvel 
at how people take so much for 
granted, like learning shapes or 
using a spoon. I get joy every day 
from what they both accomplish.” 
-- Cyndi Coe, mom to Spencer, 
six, and Grayson, four.

  2   watching them grow
การได้เฝ้าดูลูกๆ เติบโตขึ้น
 “การได้เห็นว่าลูกๆ เติบโตขึ้นมาเป็น
คนที่มีความมั่นใจในตนเอง มีความคิดที่

why having kiDs is worth it  เพราะเหตุใด การมีลูกจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่า
ารเป็นแม่นั้น แท้ที่จริงแล้วเป็นงานที่แสนจะยากลำาบากและท้าทายที่สุด
ในโลกอย่างหนึ่ง แต่ถ้าลองถามบรรดาคุณแม่ทั้งหลายดู ส่วนใหญ่
จะเห็นด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่ให้อะไรดีๆ ตอบแทนกลับมามากที่สุดด้วย

เช่นกัน คุณแม่ที่มีตัวตนจริงๆ เหล่านี้ได้บอกเล่าเหตุผลข้อสำาคัญที่สุดที่ทำาให้
พวกเขารักการเป็นแม่
 Being a mom is, indeed, one of the most difficult and challenging 
jobs in the world. But ask a group of moms and most would agree 
that it’s also the most rewarding. These real moms share the top 
reasons they love being a mom.

ก

 “ฉันชอบตรงที่ตัวเองรู้สึกเหมือน
กับว่าลูกชายกำาลังสอนให้ฉันเป็นคนใน
แบบฉบับที่ดีที่สุดที่ฉันจะสามารถเป็น
ได้ในฐานะคนเป็นแม่ ฉันต้องอดทน 
ต้องใจดี ต้องอ่อนโยน อ่อนหวาน และ
ต้องมีเหตุผลมากกว่าที่เป็นตัวของตัว
เองตามปกติ ลูกได้ช่วยดึงสิ่งที่ดีที่สุด
ในตัวฉันออกมา” 
-- เอมิลี่ กาย เบิร์คเคน แม่ของลูกชาย
อายุ 13 เดือน
 “I love how I feel like my son is 
teaching me to be the best version 
of myself that I can be. As a mom, 
I need to be more patient, kinder, 
gentler, sweeter and more rational 
than I generally am able to be on 

TOP      List: Why 
I Love Being a Mom
10 เหตุผลสำาคัญที่สุดที่ทำาให้ฉันรักการเป็นแม่

By Jennifer Coe
โดย เจนนิเฟอร์ โค
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เซอร์ไพรส์เธอด้วย
การชวนไปเที่ยวในวันหยุด
 ไม่จำาเป็นต้องเป็นอะไรที่หรูหรา แค่
ไปที่ไหนสักแห่งเพื่อให้คุณได้มีเวลาดีๆ 
อยู่ด้วยกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
 It doesn’t have to be anything 
fancy but just go somewhere together 
so you can spend some quality time 
in a stress-free environment with 
each other.

  6   scheDule a spa Day 
for her
หาวันให้เธอไปเข้าสปา
 ไม่มีอะไรจะทำาให้ผู้หญิงที่กำาลัง
ตั้งครรภ์รู้สึกได้รับการเอาอกเอาใจ
และสดชื่นมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้เท่ากับ
การไปเข้าสปาสักวัน
 Nothing will make a pregnant 
woman feel more pampered and 
rejuvenated than a day at a spa.

  7   pack a picnic
ไปปิกนิก
 ออกไปเที่ยวนอกบ้านตามที่สวยๆ 
และบอกเธอว่าเธอมีความหมายมาก
แค่ไหนสำาหรับคุณ
 Spend the day outside in 
a beautiful location and tell her 
how much she means to you.

นช่วงตั้งครรภ์นั้น ภรรยาของคุณอาจจะขี้หงุดหงิด อารมณ์
อ่อนไหวและแปรปรวนจนเดาใจเธอได้ยาก ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจาก
ความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ว่าที่คุณพ่อจะทำายังไงดี? คุณ

ก็ต้องเอาอกเอาใจและช่วยเติมความหวานความโรแมนติกให้เธออย่างสุด
ความสามารถ ลองมาดู 10 วิธีที่จะทำาให้เธอปลื้มอกปลื้มใจจนตัวลอยเท้าแทบ
ไม่ติดพื้นเลยทีเดียว (เท้าที่อาจจะกำาลังบวมเป่งนั่นแหละ)!
 Your pregnant partner may be moody, emotional and even 
unpredictable due to hormonal changes. What’s a baby daddy to 
do? Pamper and romance her like crazy. Here are 10 ways to sweep 
her off of her [probably very swollen] feet!

why is it so important that you make the woman who is 
carrying your chilD feel gooD about herself?
เพราะอะไรจึงเป็นสิ่งสำาคัญมากๆ ที่คุณจะต้องทำาให้ภรรยาที่กำาลังอุ้มท้องลูก
ของคุณรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเธอเอง?
 ตามท่ีสเตฟานี อเล็กซานเดอร์ ผู้ก่อต้ัง Woman Savers ได้กล่าวเอาไว้ว่า การมี
สุขภาพจิตท่ีดีน้ันสำาคัญมากสำาหรับสตรีต้ังครรภ์เพราะเป็นท่ีเช่ือกันว่า ทารกท่ียังอยู่ใน
ครรภ์น้ันรับรู้ได้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของคนเป็นแม่ การช่วยให้แม่ของลูกน้อยของ
คุณรู้สึกดีเก่ียวกับตัวเธอเองก็เท่ากับว่าคุณได้สร้างบรรยากาศแห่งความสุขในช่วงเวลา
แห่งการต้ังครรภ์ของเธอ ซ่ึงจะส่งผลให้การคลอดเป็นไปอย่างง่ายดายมากย่ิงข้ึน
 ผู้ชายน้ันควรจะสังเกตและไวต่อความต้องการของผู้หญิงท่ีกำาลังต้ังครรภ์ 
เพราะว่าระดับฮอร์โมนของเธอน้ันมีความแปรปรวน และเธออาจจะเจ้าอารมณ์กว่า
ปกติ นอกจากน้ีร่างกายของเธอก็กำาลังจะมีรูปร่างท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอาจจะทำาให้เธอ
รู้สึกว่าตัวเองดูไม่เซ็กซ่ีและไม่มีเสน่ห์เหมือนเดิม ผู้หญิงท่ีต้ังครรภ์ต้องการรับการยืนยันท่ี
สร้างความม่ันใจว่าเธอยังคงมีเสน่ห์ในสายตาของคุณ คุณยังรักเธอและลูกน้อยในครรภ์
ซ่ึงส่ิงน้ีจะเป็นกำาลังใจให้เธอตลอดการต้ังครรภ์ ไปจนกระท่ังหลังการคลอด
 คุณจะต้องพูดคุยเร่ืองดีๆ และบอกรักเธอเป็นประจำาอย่าได้ขาด และต้องทำาให้
มากกว่าปกติเพ่ือท่ีจะให้เธอรู้สึกเป็นคนพิเศษด้วยการแสดงความเอาใจใส่เธอให้มากๆ
 According to Stephany Alexander, founder of Woman Savers, a healthy 
state of mind is very important for a pregnant woman because many 
people believe that the unborn child is aware of the mother’s emotions 
and feelings.  By helping your baby mama feel good about herself, you 
will create a happier atmosphere surrounding her pregnancy which 
could result in an easier birthing process.
 A guy should be sensitive to a pregnant woman’s needs because 
her hormones are fluctuating now and she may be more emotional.  
Her body is also changing shape which may make her feel unsexy and 
unattractive.  A pregnant woman needs a lot of reassurance that she 
is still attractive to you and that you love her and the baby and will be 
supportive through the pregnancy even after the baby is born.
 Make sure you communicate positive and loving statements to her 
on a regular basis and go the extra mile to make her feel special by 
showering her with attention.

10 ways to make your 
pregnant wife feel loveD
10 วิธีทำาให้ภรรยาที่กำาลังตั้งครรภ์
รู้ว่าเธอนั้นเป็นที่รักของคุณ

  1   pick or buy her 
some flowers
เก็บดอกไม้มาฝากหรือซื้อดอกไม้ให้เธอ
 ดอกไม้ช่วยสร้างความสดชื่นเสมอ
ไม่ว่าจะในโอกาสไหน และเนื่องจาก
ว่าผู้หญิงตั้งครรภ์หลายคนมักจะไวต่อ
กลิ่นมากกว่าปกติ ดังนั้นถ้ามีดอกไม้
ที่มีกลิ่นหอมๆ วางอยู่ใกล้ๆ เตียง ก็
อาจจะช่วยให้เธอนอนหลับไปพร้อม
กับความฝันที่แสนหวาน
 Flowers always cheer up any 
situation and since many pregnant 
women become more sensitive 
to smells, some sweet smelling 
flowers placed next to her bed 
can help her dreams become 
even sweeter.

  2   foot rubs
นวดเท้าให้เธอ
 ลองนวดเท้าให้ว่าที่คุณแม่ในช่วง
ที่กำาลังตั้งครรภ์ด้วยน้ำามันกลิ่นใหม่ๆ 
ที่ออกแนวหวานหอม เท้าของเธอ
อาจอ่อนล้าจากการใช้งานมาทั้งวัน 
นอกจากนั้นการมีน้ำาหนักเพิ่มมาก

ใ

ขึ้น อาจทำาให้เกิดอาการเมื่อยเท้า
และปวดหลังได้ การนวดเท้าจะช่วย
ให้ว่าที่คุณแม่ที่กำาลังตั้งครรภ์รู้สึก
สดชื่นขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ
 Give your pregnant baby mama 
a foot rub with some exotic, sweet-
smelling oils.  She is probably on her 
feet working a lot and exhausted.  
Plus, the additional new weight 
can cause tired feet and an achey 
back.  A foot rub does wonders 
to lift a pregnant woman’s spirit.

  3   make Dinner anD 
clean up afterwarDs
ทำาอาหารให้เธอ 
และล้างจานให้เรียบร้อยด้วย
 ภรรยาที่กำาลังตั้งครรภ์ของคุณ
มักจะรู้สึกอยากจะรับประทานอาหาร
ต่างๆ หลากหลายชนิด ดังนั้นจง
เตรียมอาหารจานโปรดให้เธอและ
ลงมือทำาตั้งแต่เริ่มจนเสร็จ ตั้งแต่ไป
ซื้อของ ปรุงอาหาร แล้วก็ล้างถ้วย
ชามให้เสร็จสรรพ ทำาให้อาหารมื้อนี้
พิเศษยิ่งขึ้นโดยการเปิดเพลงโปรดของ
เธอ จุดเทียนสร้างบรรยากาศ และ
เป็นคนเสิร์ฟอาหารให้เธอ เธอจะต้อง
มีความสุขมากที่มีคนเสิร์ฟอาหารให้ 
และจะซาบซึ้งใจที่คุณอุตส่าห์ทำาอาหาร
ที่เธอกำาลังฝันอยากจะกิน

 Your pregnant lady is most likely 
having all sorts of food cravings 
so prepare her favorite meal from 
beginning to end by going shopping, 
cooking and cleaning up.  Make it 
special by playing her favorite music, 
lighting some candles and serving 
her.  She will love being waited 
on and appreciate you preparing 
the foods she is craving.

  4   let her sleep in
ปล่อยให้เธอนอนพักให้เต็มที่
 การตั้งครรภ์อาจจะทำาให้ร่างกาย
รู้สึกเหน็ดเหนื่อย ลองปล่อยให้ภรรยา
ที่ตั้งครรภ์ลูกน้อยของคุณได้พักเต็มที่
ในช่วงเช้าของวันในขณะที่คุณเป็นคน
ทำางานบ้าน หรือรับเอาภาระต่างๆ มา
ทำาแทน เพื่อให้เธอได้มีเวลาพักผ่อน
ชดเชยตามความต้องการของร่างกาย
อย่างเต็มที่
 Being pregnant can be physically 
exhausting.  Give your baby mama 
the morning off while you take care 
of chores or whatever else needs 
to be done so she can catch up on 
some much needed rest.

  5   surprise her with 
a weekenD getaway

  8   be creative
ใช้ความคิดสร้างสรรค์
 ถ้าคุณร้องเพลงได้ก็ร้องเพลงรักให้
เธอฟัง ถ้าคุณเขียนอะไรได้ก็จงเขียน
กลอนรักให้เธอ หรือถ้าคุณเต้นรำาได้
ก็จงพาเธอไปเต้นรำาและบอกเธอว่า 
เธอเซ็กซี่แค่ไหน แสดงความเอาใจใส่
ภรรยาที่กำาลังตั้งครรภ์ของคุณให้มาก
เป็นพิเศษในระหว่างการตั้งครรภ์ เพื่อ
ให้เธอรู้สึกมีกำาลังใจและรู้สึกได้ว่าคุณ
รักเธอ
 If you can sing, sing her a love 
song.  If you can write, write her 
a love poem.  If you can dance, 
take her dancing and tell her how 
hot she is.  Give your pregnant lady 
extra special attention while she is 
pregnant so she feels supported 
and loved.

  9   buy her something
ซื้อของให้เธอ
 ซื้อของให้เธอ เช่น เสื้อผ้าใหม่ๆ 
เครื่องประดับสักชิ้น รองเท้าใหม่สักคู่ 
อะไรก็ได้ที่จะช่วยให้เธอรู้สึกว่าตัวเองดูดี
มีเสน่ห์อีกครั้ง ถ้าจะซื้อเสื้อผ้า อย่าลืม
ว่าควรจะซื้อชุดที่หลวมๆ ใส่ง่ายๆ และ
สบายตัว ไม่ใช่ชุดที่คับพอดีจนเกินไป
 Buy her a new outfit, a piece 
of jewelry, a new pair of shoes, 

anything to help her feel attractive 
again.  If you buy her clothing, by 
her something loose, flowing and 
comfortable — not tight fitting.

 10  touch her
สัมผัสตัวเธอ
 จูบเธอ กอดเธอ โอบรัดใกล้ชิด
กับเธอ การสัมผัสทางกายนั้นเป็นการ
ช่วยทำาให้รู้สึกดีขึ้น เวลาที่คุณเทความ
สนใจทั้งหมดของคุณพร้อมทั้งสัมผัสที่
ใกล้ชิดให้กับผู้หญิงที่กำาลังอุ้มท้องลูก
น้อยของคุณอยู่ แล้วเธอจะไม่รู้สึกว่า
ตนเองกลับมามีเสน่ห์ดึงดูดใจอีกครั้ง
ได้อย่างไร?
 Kiss her, hug her, stroke her, 
cuddle with her. Physical touch is 
healing and when you are showering 
the woman who is carrying your child 
with attention and touch, how can 
she not feel attractive again?
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That you love her and the baby 
and will be supportive 
through the pregnancy 
even after the baby is born
คุณยังรักเธอและลูกน้อยในครรภ์
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them include: under their breakfast 
plate, in their coat pocket, in their 
car seat, on top of their toothbrush, 
folded inside their cereal bowl.

  2   stickers
สติกเกอร์
 สติกเกอร์นั้นเป็นของราคาถูก 
ใช้ง่าย และเด็กๆ ชอบกันทุกคนไม่ว่า
จะอยู่ในวัยไหน ซื้อสติกเกอร์หลายๆ 
แผ่นเก็บไว้แล้วใช้ติดบนเสื้อของลูกๆ 

ก่อนไปโรงเรียน บอกเด็กๆ ว่าพอเห็น
สติกเกอร์เมื่อไหร่ก็จะได้นึกถึงว่าคุณรัก
พวกเขามากแค่ไหน!
 Stickers are cheap, quick, and 
popular with kids of all ages. Buy 
many sheets of stickers in advance 
and then put them on your kids’ shirts 
before they go to school.  Tell them 
that whenever they see the sticker, 
they can remember that you love 
them!

  3   journal
สมุดบันทึก
 ซื้อสมุดบันทึกเล่มพิเศษที่ให้ลูก
เลือกแบบที่ชอบเอง จากนั้นก็เขียน
บันทึกทุกวันว่าเขาได้ทำาอะไรที่ชอบ
ทำาในแต่ละวัน พวกเขาจะได้เปิดอ่าน
เรื่องราวที่เขียนเอาไว้ในภายหลังเมื่อไร
ก็ได้ในชีวิต และจะเห็นถึงคุณค่าของ
สมุดนี้ ส่วนที่ดีที่สุดก็คือ มันใช้เวลา
เขียนจริงๆ เพียงแค่นาทีเดียวหรือน้อย
กว่านั้นด้วยซ้ำา ถ้าคุณทำาแบบนี้ในเวลา
เดิมทุกวัน อย่างเช่นเวลาอาหารเย็น 
ก็จะทำาให้ไม่ลืมที่จะทำากิจวัตรนี้
 Buy a special notebook that 
your child picks out.  Every day, 
write down their favorite thing they 
did that day.  They will be able to 
read this over later in life and will 
cherish it, and best of all, it literally 
only takes a minute or less.  If you 
get into the routine of doing it at 
the same time every day, like dinner 
time, it will be easy to remember.

  4   tattoo
รอยสัก
 ใช้ปากกาลูกลื่นวาดรูปเล็กๆ ที่มี
ความหมายบนท้องแขนของลูกและ
บอกว่า นี่คือ รอยสักพิเศษที่แสดง
ให้ทุกคนเห็นว่าคุณรักเขามากแค่ไหน 
หรือถ้าลูกคุณเป็นเด็กที่ขี้อาย คุณ
อาจจะบอกว่านี่เป็นรอยสักลับที่รู้กัน
สองคนเฉพาะกับคุณเท่านั้น ซึ่งเป็น
เครื่องหมายแสดงว่าคุณรักลูกแค่ไหน 
คุณอาจทำาให้เรื่องนี้พิเศษยิ่งขึ้นด้วยการ
อนุญาตให้ลูกวาดรูปนั้นลงบนแขนของ
คุณด้วยจะได้เป็นคู่กัน
 Using a ballpoint pen, draw 
your child a special little picture on 
the inside of their arm.  Tell them 

sibling pairs can all make up their 
own special codes.

  7   special book
หนังสือเล่มพิเศษ
 เลือกหนังสือรูปภาพเรื่องสั้นๆ ที่ลูก
ชอบให้เป็นหนังสือเล่มพิเศษ ก่อนจะเข้า
นอน ไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือเล่มอื่นหรือ
ไม่ (แน่นอนว่า ยิ่งอ่านมากก็ยิ่งดี) ก็จะ
ต้องอ่านหนังสือเล่มพิเศษนี้ด้วยเสมอ
 Designate one of your child’s 
favorite short picture books as 
your special book.  Before bed, no 
matter if you read other books or 
not (of course, the more reading, 
the better!), always read your special 
book too.

  8   aluminium foil animal
ตุ๊กตาอะลูมิเนียมฟอยล์รูปสัตว์
 ถ้าได้หัดทำาสักหน่อยคุณก็จะปั้น
ตุ๊กตาแบบนี้สักตัวได้ภายในเวลาแค่
นาทีเดียว แม้ว่ามันอาจจะดูไม่เหมือน
ซะทีเดียวแต่ลูกของคุณจะชอบตุ๊กตานี้
และจะพกมันไปโรงเรียนด้วย ถ้าลูกยัง
เล็กพอที่จะไม่ทันรู้ว่ารูปร่างมันแปลกๆ 
(ดูดีๆ สิ นี่น่ะเป็ดนะ)
 With practice, you can whip 
one of these up in a minute.  It’s 
not perfect, but your kid will love 
it and will like to take it to school, if 
they are little enough not to realize 
it’s weird looking (come on people, 
it’s a duck).

  9   special spy names
ชื่อสายลับพิเศษ
 คุณอาจจะตั้งชื่อสายลับพิเศษที่รู้
กันระหว่างคุณกับลูกเท่านั้น อย่างเช่น 
เต่าสีแดง หรือ นกกระเรียนเต้นระบำา 
ยิ่งเป็นชื่อที่ฟังดูบ๊องส์ๆ ก็ยิ่งดี

that this is a special tattoo that 
shows everyone how much you 
love them, or for a shyer child, tell 
them that this is a secret tattoo that 
only you and her know about, that 
means you love them.  For bonus 
points, let your child draw one on 
your arm too, so you match.

  5   kiss box
กล่องจูบ
 นี่คือกล่องเปล่าที่ลูกๆ อาจจะ
ตกแต่งให้สวยงาม คุณสามารถจะใส่
จูบของคุณ “ลงใน” กล่องนั้นเวลาที่คุณ
ต้องออกไปทำางานหรืออกไปข้างนอก 
บอกลูกว่าถ้ารู้สึกคิดถึงคุณก็ให้เปิด
กล่องนั้นเพื่อเอารอยจูบของคุณออก
มา มีหนังสือสนุกอยู่เล่มหนึ่งชื่อเรื่อง
กล่องจูบ (The Kiss Box) ซึ่งคุณอาจ
จะอ่านให้ฟังถ้าเด็กๆ ชอบเรื่องของ
กล่องจูบนี้
 This is an empty box that they 
can decorate. You can put a kiss 
“into” it when you leave for work or 
to go out. Tell them that if they ever 
miss you, they can open the box 
and take out a kiss.  There is a great 
picture book,The Kiss Box, that you 
can read with your child if they like 
the kiss box idea.

  6   special coDe
รหัสพิเศษ
 คุณอาจจะสร้างรหัสพิเศษข้ึนมาร่วม
กับลูกท่ีมีความหมายว่า “ฉันรักเธอ” 
สำาหรับลูกสาวของผู้เขียน รหัสพิเศษน้ี
คือ การเอาน้ิวใส่เข้าไปในหู ลูกของคุณ
จะสนุกกับการคิดค้นรหัสพิเศษของ
ตนเอง และเม่ือไรก็ตามท่ีคนหน่ึงคน
ใดทำาท่าทางเพ่ือส่งสัญญาณน้ัน อีกฝ่าย
จะต้องตอบกลับด้วยเช่นกัน พ่อ
แม่ และพี่น้องแต่ละคู่ ก็อาจจะคิด
รหัสพิเศษสำาหรับคู่ของพวกเขาเอง
ได้เช่นกัน
 You make up a special code 
with your child that means “I love 
you.”  For my daughter and I it is 
a finger in the ear. Your child will 
enjoy thinking up their own special 
code, and whenever one of you 
does the signal, the other should 
respond. Different parents and 

Every day, write down their favorite thing 
they did that day. They will be able to 
read this over later in life
เขียนบันทึกทุกวันว่�เข�ได้ทำ�อะไรที่ชอบทำ�
ในแต่ละวัน พวกเข�จะได้เปิดอ่�นเรื่องร�ว
ที่เขียนเอ�ไว้ในภ�ยหลังเมื่อไรก็ได้ในชีวิต

  Little Ways 
To Show Your Kids 
You Love Them Every Day
10 วิธีง่ายๆ ที่จะแสดงให้ลูกๆ รู้ว่าคุณรักพวกเขาทุกวัน

 ารบอกรักลูกแบบน่ารักๆ 
ที่จะพูดถึงต่อไปนี้เป็นอะไร
ที่ทำาได้ง่ายด้วยเวลาเพียง

นิดเดียว แต่จะทำาให้ลูกของคุณรู้สึก
ว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆ
 All of these sweet ways to tell 
your children you love them are 
quick to execute, but each will 
make your child feel very special.

ในที่ต่างๆ อย่างเช่น ใต้จานอาหารเช้า
ของลูกๆ ในกระเป๋าเสื้อกันหนาวบน
คาร์ซีท (เบาะนั่งนิรภัยในรถสำาหรับ
เด็ก) บนแปรงสีฟัน หรือม้วนใส่ไว้ใน
ชามซีเรียลที่เป็นอาหารเช้าของเด็กๆ
 Even if your little one can’t read 
yet, you can draw them a picture.  
Kids will love this surprise in their 
pocket and will treasure knowing that 
you planned this especially for them. 
Examples of places you could put 

ก

By saManTha roDMan
โดย ซ�แมนธ� ร็อดแมน 

  1   notes in 
unexpecteD places
เขียนโน้ตวางไว้ในที่ที่ลูกๆ นึกไม่ถึง
 แม้ว่าเจ้าตัวเล็กของคุณจะยังอ่าน
หนังสือไม่ออก คุณก็อาจจะใช้การ
วาดรูปแทนได้ เด็กๆ นั้นมีความสุขมาก
ที่จะได้เจอเรื่องน่าประหลาดใจนี้ซ่อน
อยู่ในกระเป๋าเสื้อของพวกเขา และจะ
เห็นมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากเพราะรู้ว่าคุณ
วางแผนเรื่องนี้เป็นพิเศษสำาหรับพวก
เขา คุณอาจจะแอบวางกระดาษโน้ตไว้

มีแต่คุณสองคนเท่านั้นที่รู้ชื่อลับเฉพาะนี้ 
ซึ่งจะทำาให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษ 
ถ้าลูกของคุณชอบเล่นละครเป็นสายลับ 
คุณอาจจะเล่นเกมนี้ต่อและตั้งรหัส
สายลับใหม่กันทุกวัน
 You can make up secret spy 
names with your child, like Red Turtle 
or Dancing Flamingo.  The sillier 
the better.  Only you two know 
the secret names, so your child 
will feel special.  If your child likes 
pretending to be a spy, you can 
keep this game going and make 
up a new spy code word every day.

 10  special song
เพลงพิเศษ
 แต่งเพลงสั้นๆ สำาหรับลูกโดยใช้
ทำานองเพลงที่คุณชอบให้เป็นเพลง
ของคุณและลูกโดยเฉพาะ ตัวอย่าง
เช่น You are my Clara, my only 
Clara, you make me happy when 
skies are gray, you’ll never know 
dear, how much Mommy loves 
you, please don’t take my Clara 
Bear away.
 Make up a little song for 
your child based on a melody you 
love, that is only for you and her.  For 
example: You are my Clara, my only 
Clara, you make me happy when 
skies are gray, you’ll never know 
dear, how much Mommy loves you, 
please don’t take my Clara Bear 
away.

ที่มา/Source: http://www.lifehack.org/articles/
lifestyle/10-little-ways-show-your-kids-you-
love-them-every-day.html
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างแผนไปเติมความรักสุด
หวานฉ่ำากับ 10 เมือง ซึ่งจัดอันดับ
โดยเว็บไซต์ดังอย่าง www.

ucityguides.com ที่กำาลังจะทำาให้คุณ
ซาบซึ้งไปกับคำาว่า ‘โรแมนติก’ กันค่ะ
 Let’s plan to add sweetness to 
your love in 10 cities that will make 
you indulge in the word ‘romantic’. 
The ranking was done by a famous 
website www.ucityguides.com.

ว

  venice, italy 
เมืองแห่งความโรแมนติกที่ติดอันดับ 1 และ

เป็นที่สุดของโลกตลอดกาล หลากหลายความ
โรแมนติกไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือกอนโดลาชมวิวของ
บ้านเรือนแห่งสายน้ำาสองฝั่งคูคลองสุดคลาสสิกของโลก 
การเดินชมความงดงามของ Paiazza San Marco 
ที่ได้สมญานามว่า ‘ห้องจิตกรรมของยุโรป’ หรือไป
ดื่มด่ำากับสีสันของผู้คนที่จัตุรัส St. Mark’s Square 
พร้อมกับตามกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟอิตาเลี่ยนต้น
ตำารับไปยังร้าน Florian ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี
ซึ่งล้วนเป็นสุดยอดของความโรแมนติกทั้งสิ้นค่ะ
 This is the world’s all-time most romantic city 
where you can feel the romance all around  various 
activities such as  taking a scenic gondola ride 
along the world’s most classic canals to enjoy 
the view of Venetian houses on both sides, 
walking through and exploring the beauty of 
Piazza San Marco which has famously been 
called “the finest drawing room in Europe” or 
indulging in the fascinating crowd at St. Mark’s 
Square and following the inviting smell of original 
Italian  coffee to Florian, the coffee house that 
has been there for over 300 years. All of these 
are no doubt the most romantic moments.

10 อันดับเมืองสุดโรแมนติกที่สุดในโลก
IN THE WORLD
ROMANTIC CITIES

MOST
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 ไม่แน่นะคะว่า ทริปสุดโรแมนติกของเมืองใด
เมืองหนึ่งในนี้ อาจสร้างเซอร์ไพรส์เพิ่มสมาชิกใหม่
เป็นเจ้าตัวน้อยให้ครอบครัวของคุณก็เป็นได้นะคะ
 Who knows a romantic trip to one of these 
cities may bring about a new little member of 
the family as a surprise for both of you.

อ้างอิง/Reference: http://www.ucityguides.com/cities/
top-10-most-romantic-cities.html

  prague, czech republic

  florence, italy  

  rome, italy

  lisbon, portugal 

  marrakesh, morocco

  vienna, austria  

  sevilla (pronounceD ‘sebeeya’), spain 

  buenos aires, argentina 

เมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีเสน่ห์ที่สุดในโลก บ้านเรือน 
ตึก อาคาร ที่เป็นสีชมพูทำาให้ Pink City แห่งนี้ได้
สมญานามว่าเป็น A City of Drama ด้วยความ
สวยงามดั่งเมืองในละครที่ไม่น่าเป็นชีวิตจริงได้ และ
ยังมีจตุรัสกลางเมือง Djemaa Fnaa Square ซึ่ง
คู่รักสามารถเก็บความโรแมนติกที่มีสีสันในสไตล์
โมร็อกโกขนานแท้ได้ที่นี่พร้อมกับความโรแมนติกที่
ไม่ได้หากันได้ง่ายๆ บนหลังอูฐ ที่จะพาคุณไปพบกับ 
Riads บูติกโรงแรมที่ขึ้นชื่อว่าโรแมนติกที่สุดในโลก
อีกด้วยค่ะ
 This may be known as the most attractive city 
in the world. Pink houses and buildings made 
this pink city named as A City of Drama due to 
its beauty like a city in a drama which seems 
so unreal. Djemaa Fnaa Square in the heart of 
the city is where lovers can feel the colorful 
romance in an original Moroccan style together 
with the unique romance on a camel ride that will 
take you to Riads, the most romantic boutique 
hotel in the world.

จุดศูนย์รวมที่เอาจุดเด่นของประเทศสเปนมา
อยู่ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าเชอรี่ วัวกระทิง หรือระบำา
ฟลามิงโก เมืองๆ นี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความฝัน
ที่เป็นจริงของ ‘โคลัมบัส’ ผู้สร้างแผนที่เปิดโลกใหม่
บนทวีปยุโรป ไม่เพียงแค่นั้นผู้ชายและผู้หญิงที่อาศัย
อยู่ในเมืองนี้ ยังถูกเรียกแบ่งเพศอย่างชัดเจน โดย
ใช้คำาว่าเซบียาโนส (Sevillanos) สำาหรับผู้ชาย 
และเซบียานัส (Sevillanas) สำาหรับผู้หญิง บางที
การเรียกช่ือชายหญิงแบบน้ีอาจทำาให้คู่รักอย่างคุณหวน
คิดถึงจุดเร่ิมต้นของความรักของคุณเองก็เป็นได้นะคะ
 This is the center of all Spain’s highlights 
including the cherry brandy, the fighting bulls 
and the flamenco dance. This city is known 
as the dream-comes-true city of Columbus, 
the man who created the map that opened up 
a new world in the continent Europe. Not only 
that, men and women living in this city are clearly 
called differently according to their gender, 
Sevillanos for men and Sevillanas for women. 
Maybe this way of calling men and women will 
make you recall the origins of your own love. 

ปารีสแห่งอเมริกาใต้ที่ได้เปลี่ยนโลกทั้งเมืองให้
กลายเป็นสีสันนำาไปสู่ความโรแมนติกแบบสนุกสนาน
ในสไตล์ละติน แม้แต่ทำาเนียบประธานาธิบดี Casa 
Rosada ก็ยังใช้หินสีชมพูในการก่อสร้างหรือย่าน
ที่อยู่อาศัย La Boca ก็ยังมีสีสันสดใสด้วยสังกะสี
หลากสี รวมทั้งความคึกคักของตลาดย่าน San 
Telmo และที่คู่รักพลาดไม่ได้ก็คือการไปสัมผัสกับ
จังหวะแทงโก้ ด้วยท่วงท่าการเต้นรำาที่เร่าร้อนแบบ
เรือนร่างที่แนบชิดกันปานจะกลืนกินกันทีเดียวค่ะ

แหล่งรวบรวมสถาปัตยกรรมหลากหลายที่เก่าแก่
และงดงาม ไม่ว่าจะเป็นปราสาท อาคาร บ้านเรือน 

บรรยากาศโรแมนติกท่ามกลางความงดงามของ
เมืองแสงเทียนแห่งยุค Renaissance ซึ่งถือเป็น
ดินแดนศิลปะที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงเอก
ของศิลปะโลก ทุกตารางนิ้วของฟลอเรนซ์เต็มไป
ด้วยงานศิลปะและเป็นต้นกำาเนิดของงานศิลปะชื่อ
ดังไม่ว่าจะเป็นรูปปั้น David ของ Michelangelo 
หรือภาพวาด Monaliza ของ Da Vinci งานศิลป์
มากมายยังละเอียดละออไปถึงรสชาติของอาหาร 
และน้ำามันมะกอกของที่นี่ยังได้ชื่อว่ามีคุณภาพดีที่สุด
ของโลกอีกด้วยค่ะ
 The romance surrounded by the beauty of 
a Renaissance city of candlelight which is a place 
of arts that has been praised as the capital of 
world arts. Every square inch of Florence is 
full of art works and is the origin of famous art 
works such Michelangelo’s sculpture, “David” 
and Da Vinci’s painting, “Mona Liza” and many 
more. The art even gets down to the taste of 
food; olive oil from here is known for its best 
quality in the world. 

คำากล่าวที่ว่า “กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวัน
เดียว” บ่งบอกความยิ่งใหญ่อลังการของกรุงโรมได้
ดีโดยเฉพาะโคลอสเซี่ยม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ
โลกที่เวลาค่ำาคืนก็ไม่ได้สวยน้อยไปกว่าสิ่งมหัศจรรย์
อื่นๆ บนโลก พร้อมกับน้ำาพุเทรวี่ที่จะมาโปรย
ละอองความโรแมนติก และเป็นสถานที่ๆ ผู้คน
ไม่เคยเหือดแห้ง คู่รักหลายคู่จะทำาการอธิษฐาน
แล้วโยนเหรียญลงน้ำาพุแห่งนี้เพื่อที่จะได้กลับมาที่นี่
อีกครั้ง และนี่คือสัญลักษณ์ของความรักอย่างมั่นคง
ในกรุงโรมอย่างแท้จริงค่ะ
 The expression “Rome was not built in 
one day” clearly explains Rome’s greatness. In 
particular, the Coliseum, named one of seven 
Wonders of the World is so beautiful especially 
at night that it is second to none among all other 
Wonders of the World. The Travi Fountain is 
there to sprinkle the mist of romance and it 
never runs out of people. Many lovers make 
wishes and throw coins in this fountain hoping to 
come back once again. This is truly the symbol 
of long lasting love in Rome.

สุดแผ่นดินตะวันตกของยุโรปที่ Cape De Roca 
พร้อมความเบ่งบานของดอกไม้แบบทุ่งหญ้ามากมาย 
โดยเฉพาะ Thistle ดอกไม้ประจำาชาติของสก๊อตแลนด์ 
ที่มาเบ่งบานนอกแผ่นดินแม่ความอบอุ่นของทิวทัศน์
ที่เป็นทุ่งกว้างทำาให้ใครนึกย้อนกลับไปยุคโบฮีเมี่ยน 
พร้อมที่คู่รักจะใส่ชุดโบฮีเมี่ยนนั่งรถรางสีเหลืองสุด

เมืองที่ทำาให้ผู้คนทั่วโลกรู้จักกับความ
โรแมนติกแห่งเสียงเพลง เมืองแห่งแม่น้ำาดานูบ
สายน้ำาที่ยาวที่สุดในยุโรปได้พัดพาเอาศิลปินชื่อ
ดังหลายคนมารวมตัวกันไม่ว่าจะเป็น  Mozart, 
Ludwigvan Beethoven, Franz Schubert, 
Johann Strauss ฯลฯ และแล้วเสียงดนตรีบรรเลง
บทเพลงอมตะ By the Beautiful Blue Danube 
ก็แว่วขึ้นมาในโสตประสาทพร้อมกับวิวข้างหน้าที่
เป็นพระราชวังเชินบรุนน์ อัญมณีแสนสวยแห่ง
กรุงเวียนนา ช่างเป็นส่วนผสมที่พิเศษที่สุดสำาหรับ
ทริปคู่รักในอารมณ์เจ้าชายกับเจ้าหญิงค่ะ
 The city that makes people around the world 
appreciate the romance of songs. The city of 
the Danube River, the longest river in Europe, that 
brought together many artists such as Mozart, 
Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johann 
Strauss, etc. Then the song “By the Beautiful 
Blue Danube” just comes up to our mind while 
in front of us we can see Schönbrunn Palace, 
the beautiful gem of Vienna. It is the most special 
combination for a lovers’ trip that will make you 
feel just like a prince and a princess
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คลาสสิกไปชมเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเซ็กซี่ที่สุดของโลกนี้ 
และความโรแมนติกที่พลาดไม่ได้คงเป็นการได้ชมวิว
แบบ 360 องศาบนลิฟท์ใจกลางเมืองอย่าง Santa 
Justa Elevator ค่ะ
 The most western extent of continental 
Europe, Capo De Roca is full of blooming flowers 
in the prairie especially thistles, Scotland’s 
national flowers that are blooming away from 
their motherland. The heartwarming scenery of 
the big field brings us back in time to the Bohemian 
Period making it a perfect place for lovers to 
dress up in Bohemian costumes and take a yellow 
tram tour around the city known as the sexiest 
city in the world. The romantic moment you 
cannot miss is probably the 360-degree view 
on an elevator in the heart of the city, Santa 
Justa Elevator.  

 This is Paris of South America where the whole 
world of the city is changed into colors of romance 
in a fun Latin style. Even the main office building 
of the President of Argentina, The Casa Rosada, 
was built with pink stone. The living area, La Boca 
looks so bright and colorful with zinc in multiple 
colors.  Be fascinated with the vigorous way life 
in the market of San Telmo area. And what lovers 
cannot miss is the hot and sexy tango dance 
which will get you so close together almost like 
you are going to melt into each other.

  paris, france 
ทุกย่างก้าวของคุณทั้งสองช่างโรแมนติกเหลือเกิน

บนถนนสายหนึ่งที่สวยที่สุดในโลกอย่าง Champs 
Elysee ถนนสายสำาคัญที่มุ่งหน้าสู่ประตูชัย Arc de 
Triomphe สองข้างทางที่เรียงรายด้วยต้นเกาลัดไป
จนถึงโรงระบำาระดับโลกอย่าง Lido และที่สุดของถนน
คุณจะเห็นแสงสีทองจากยอดโดมของ Hotel des 
Invalides อันเป็นสุสานจักรพรรดิ์นโปเลียนที่ 1 ที่ได้
มอบตำานานรักอันยิ่งใหญ่ระหว่างโยเซฟีนสาวเจ้าเสน่ห์
แห่งปารีสที่นโปเลียนรักและเทิดทูนตั้งแต่แรกพบค่ะ
 Every step both of you take will be so romantic 
on one of the most beautiful roads in the world, 
Champs Elysee, the main road leading towards 
the victory gate, Arc de Triomphe, where both 
sides are lined with elm trees and theaters such 
as Lido. At the end of the road you will see 
the golden light shining from the dome of Hotel 
des Invalides which is the tomb of Napoleon I 
who left behind the story of his legendary love 
with Josephine, a charming and beautiful lady 
of Paris whom he adored and fell in love with 
at the first sight.   

2

สะพาน หรือโบสถ์ที่มีแม่น้ำาวัตตาวาโอบกอดล้อม
เมืองไว้ รวมไปถึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่สวยงามบรรยากาศของเมืองที่สงบและเรียบง่าย 
ทำาให้ไฮไลท์อย่างสะพาน Charles แห่งกรุงปราก
กลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสุนทรีย์ซึ่งเหล่า
นักกวีและนักดนตรีจะมารวมตัวกันที่นี่ และสถานที่
แห่งนี้คือบ้านเกิดของนักดนตรีชื่อดังของโลกอย่าง 
Mozart ค่ะ
 A home to a number of various beautiful 
historic architectural structures being castles, 
buildings, houses, bridges and churches, and 
a city in the hug of the Wattawa river. In addition, 
beautiful natural tourist attractions and the peaceful 
and simple way of life in town make Prague’s 
highlights like Charles Bridge become such 
an aesthetic place where poets and musicians 
gather. This is also the hometown of one of 
the most famous musicians in the world, Mozart.
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   ของอังกฤษด้วยดอกเดลฟีเนียม 
ดอกกุหลาบ และดอกลิลล่ี

Flowers can help spark memories of romantic destinations   
       you may have enjoyed with your loved one. Reminisce about 

your tropical honeymoon with birds of paradise, ginger and palm leaves 
or recreate the fragrant scent of your English countryside vacation with 
delphiniums, roses and lilies. 

  7   aDD style to your arrangements 
จัดดอกไม้ให้ดูมีสไตล์
 การจัดดอกไม้เป็นช่อยังคงกลับมาเป็นที่นิยมและเหมาะที่สุดสำาหรับคน
ที่ไม่ชอบความยุ่งยาก คุณสามารถจะใส่ช่อดอกไม้ลงในแจกันที่ใส่น้ำาสะอาด
ได้เลยอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องแก้ริบบิ้นหรือที่เชือกที่ใช้มัดช่อออก สไตล์อื่นๆ 
ที่เป็นที่นิยมกัน ได้แก่ แบบ Monobotanical ซึ่งเป็นการจัดแบบที่ใช้ดอกไม้
ชนิดเดียว และแบบ monochromatic ซึ่งก็คือการจัดด้วยดอกไม้หลากชนิดที่
มีสีเดียวกัน
 Hand-tied bouquets continue to make a comeback and are perfect 
for people who don’t like to fuss. You can simply place the hand-tied 
bouquet in a vase of fresh water without removing the ribbon or twine. 
Other popular styles of arrangements are monobotanical designs, which 
consist of one type of flower and monochromatic arrangements, which 
have different types of flowers that are all the same colour.  

  1   experiment with colour 
ลองเล่นกับสีสันใหม่ๆ
 ดอกไม้สีแดงและสีขาวจะยังคงเป็นสีที่นิยมกัน แต่ในปีนี้สีสันที่สดใส
เป็นกระแสที่กำาลังจะมาแรงแซงทางโค้ง เฉดสีสดๆ พวกสีชมพู สีม่วง สีพลัม 
สีมาเจนต้า สีเขียว สีม่วง สีขาว และสีเหลืองมะม่วง จะถูกนำามาใช้จัดช่อดอกไม้
ให้ดูสดใสมีชีวิตชีวา สำาหรับการผสมผสานสีสันที่ร้อนแรงนั้น ที่น่าลองก็ได้แก่ 
สีแดงกับสีส้ม สีชมพูแบบดอกฟิวเซีย (ดอกโคมญี่ปุ่น) หรือสีชมพูราสเบอร์รี่ 
แล้วแต่งแต้มด้วยสีเขียวมะนาว
 Red and white flowers continue to be the favourite, but this year, 
vibrant colours are leading the popularity contest. Rich shades of pink, 
violet, plum, magentas, green, purple, white and mango will be showcased 
in brilliant bouquets. For hot colour combinations, why not try red with 
orange or fuchsia, or raspberry pink with lime green accents.

  2   finD flowers on a buDget 
เลือกใช้ดอกไม้ที่ราคาสบายกระเป๋า
 ถ้าคุณอยากจะประหยัดเงินสักหน่อย ลองใช้กุหลาบก้านยาวแบบดอกเดี่ยว 
หรือกุหลาบก้านสั้นสักช่อ แทนที่จะใช้แบบก้านยาวเต็มช่อแบบตามธรรมเนียม
เดิมๆ แบบอื่นๆ ที่ไม่แพงก็ยังมี เช่น ใช้แจกันทรงผอมเพรียวขนาดเล็กๆ ใส่
ดอกกล้วยไม้จัดแบบดอกเดี่ยว ดอกแอฟริกันไวโอเล็ตทั้งต้นที่ปลูกในกระถาง 
หรือจะใช้ดอกไม้หลายๆ ชนิดตามฤดูกาลจัดเป็นช่อก็ได้
 If you’re looking to save a few extra dollars, opt for a single, 
long-stemmed rose or a bouquet of shorter-stemmed roses instead of 
the traditional long-stemmed bunch. Other inexpensive arrangements 
include a small bud vase with a single orchid bloom, a potted African 
violet or a bouquet of mixed seasonal flowers.   

  3   try a fusion arrangement
ลองจัดดอกไม้แบบผสมผสาน (ฟิวชั่น)
 ลองถามร้านดอกไม้เกี่ยวกับ “การจัดดอกไม้แบบฟิวชั่น” (Fusion Floristry) 
เทรนด์การจัดดอกไม้ที่เพิ่งจะเริ่มเป็นที่นิยมนี้เป็นการจัดดอกไม้ร่วมกับผลไม้
หรือพืชผัก เช่น ใส่ผลมะนาว กีวี และแอปเปิลลงไปให้เต็มแจกันหรือภาชนะ
ที่จะใช้ แล้วก็เติมแต่งด้วยผักคะน้า ดอกกล้วยไม้ ดอกลิลลี่ และดอกกุหลาบ 
ก็จะได้แจกันดอกไม้ที่ดูสดชื่นมีชีวิตชีวา
 Ask your florist about “Fusion Floristry.” This emerging floral trend 
combines flowers with fruits or vegetables. Vases are stuffed with lemons, 
kiwis and apples and then filled with kale, orchids, lilies and roses to 
create dynamic arrangements.   

  4   inDulge your senses
กระตุ้นประสาทสัมผัสของคุณ
 ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมไม่เพียงแต่จะดึงดูด
สายตาเท่านั้น แต่ยังช่วยเร้าประสาทสัมผัส
ในเรื่องกลิ่นด้วย แม้ว่าจะมีกุหลาบพันธุ์ใหม่ๆ 
มากมายถูกผสมขึ้นมาเพื่อให้ได้คุณสมบัติข้ออื่นๆ 
นอกเหนือจากเรื่องกลิ่นหอม แต่ก็ยังมีดอกไม้อีก
มากมายสำาหรับจัดช่อดอกไม้ที่มีทั้งความสวยงาม
และกลิ่นหอมสดชื่นด้วย เช่น คาร์เนชั่น สวีทพี ลิลลี่ 
โบตั๋น และลิลลี่ ออฟ เดอะ แวลลี่ย์ เป็นต้น
 Fragrant flowers are not only appealing to the eyes, 
but they indulge the sense of smell. Although many newer 
rose varieties have been bred for other characteristics 
besides fragrance, there are many flowers including carnations, 
sweet peas, lilies, peonies and lily-of-the-valley that will make 
a beautiful and delightfully fragrant bouquet.

  5   set the mooD with flowers 
สร้างบรรยากาศด้วยดอกไม้
 ร้านดอกไม้หลายร้านขายกลีบกุหลาบ ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนห้องธรรมดาๆ 
ของคุณให้เป็นอะไรที่พิเศษยิ่งกว่า แทนที่จะไปเที่ยวที่อื่นในวันหยุดสุดสัปดาห์ 
ลองจัดบ้านของคุณเองให้โรแมนติก ใช้กลีบกุหลาบโรยเป็นทางจากประตูไป
จนถึงห้องนอน โปรยกลีบกุหลาบบนโต๊ะอาหาร หรือรอบๆ อ่างอาบน้ำาที่เต็ม
ไปด้วยฟองนุ่มๆ ของบับเบิ้ล บาธ หรือลอยกลีบกุหลาบในแก้วแชมเปญ ซึ่ง
จะต้องแน่ใจว่าเป็นกุหลาบที่ปราศจากยาฆ่าแมลง
 Many florists sell rose petals, which can help transform your ordinary 
room into something extraordinary. Instead of going away for a weekend, 
create a romantic setting in your own home. Try a trail of rose petals 
from the doorway to the bedroom, petals scattered on the dining room 
table or around a bubble bath, or even a few petals floating in a glass 
of champagne—from pesticide-free roses, of course. 

  6   recreate a memory 
รื้อฟื้นความทรงจำา
 ดอกไม้น้ันช่วยจุดประกายความทรงจำาถึงสถานท่ีโรแมนติกท่ีคุณอาจจะเคย
มีความประทับใจกับคนท่ีคุณรัก หวนระลึกถึงตอนท่ีคุณไปด่ืมน้ำาผ้ึงพระจันทร์
ในประเทศเขตร้อน ท่ามกลางต้นเบิร์ด ออฟ พาราไดซ์ แมกไม้ตระกูลขิง และ
ใบปาล์ม มิเช่นน้ันก็สร้างบรรยากาศท่ีหอมหวนเหมือนเม่ือตอนไปเท่ียวแถบชนบท

8   toss the bouquet for a potteD plant  
ใช้ไม้ดอกในกระถางแทนช่อดอกไม้
     ผลการวิจัยแสดงว่า การมีต้นไม้อยู่ใกล้ๆ 
ช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็น
ที่บ้านหรือที่ทำางาน ไม้ดอกที่ปลูกในกระถาง 
เช่นทิวลิป แอฟริกันไวโอเล็ต กุหลาบ
หนู หรือกล้วยไม้ ล้วนเป็นตัวเลือกที่
ยอดเยี่ยมสำาหรับใช้แทนช่อดอกไม้ตาม
ธรรมเนียมเดิมๆ
 Research shows that having 
plants around can help create a relaxing 

atmosphere, whether at home or 
in the office. Potted tulips, African 

violets, miniature roses and orchids are 
all excellent alternatives to a traditional 

bouquet.

9   finD a manly bouquet 
หาช่อดอกไม้แบบที่ดูเหมาะกับผู้ชาย

แม้ว่าพวกเขาจะไม่ค่อยยอมรับ แต่แท้ที่จริงผู้ชายก็ดีใจ
เหมือนกันเวลาที่ได้รับดอกไม้ ดอกไม้เขตร้อน อย่างเช่น 

ดอกเบิร์ด ออฟ พาราไดซ์ ดอกโพรเทีย และดอกหน้าวัว จะทำาให้
ช่อดอกไม้ดูเด่นสะดุดตาและเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก ถ้าคุณกำาลัง

มองหาช่อดอกไม้แบบที่เหมาะสำาหรับผู้ชายอยู่แล้วละก็ ลองพิจารณาพวก
ไม้กระถาง เช่น บอนไซ ทิวลิปกระถาง กล้วยไม้ สับปะรดสี หรือตะบองเพชร
 They may not admit it, but men love to get flowers, too. Tropical 
blooms, like birds of paradise, proteas and anthuriums create bold 
and dramatic bouquets that are a great choice. If you’re looking for 
a masculine alternative to a bouquet, consider a potted plant such as 
a bonsai, potted tulip, orchid, bromeliad or cactus.

 10  anD if you still want to buy roses…
และถ้าคุณยังคงอยากจะซื้อดอกกุหลาบ...
 ดอกกุหลาบสีแดงนั้นเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์มา
โดยตลอด แต่ในวันนี้เรามีกุหลาบพันธุ์ต่างๆ เป็นตัวเลือกถึงกว่า 120 ชนิด 
กุหลาบพันธุ์ใหม่ๆ นั้น ถูกผสมขึ้นมาให้มีกลิ่นหอมยิ่งกว่าเดิม ดอกขนาด
ใหญ่ขึ้น ก้านยาวขึ้น และมีสีสันให้เลือกมากมาย ดอกกุหลาบในเฉดสีแดง 
สีชมพู สีเหลือง สีพีช สีส้ม สีชมพูฟิวเชีย และสีขาว กำาลังเป็นที่นิยมมากขึ้น 
สำาหรับคนซื้อที่มองหาอะไรที่แตกต่างออกไป
 Red roses have always been the traditional Valentine’s Day flower, 
but today, there are close to 120 varieties to choose from. The newer 
varieties have been bred to be more fragrant and have larger blooms, 
longer stems, and a greater colour palette of options. Roses in shades 
of red, pink, yellow, peach, orange, fuchsia and white are becoming 
increasingly popular with consumers who are looking for something 
different.  

ที่มา/Source: http://www.canadiangardening.com/design-and-decor/flower-arranging/
top-ten-floral-trends-for-valentine-s-day/a/20258

TOP

10 อันดับเทรนด์ดอกไม้ในวันวาเลนไทน์
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โดย แอนจ� ซอนเนนเบิร์ก 

VALENTINE  S DAY

022 023



024 025

Magazine

เงื่อนไข แสดงคูปองนี้กับพนักงานก่อนใช้บริการทุกครั้ง •ไม่สามารถใช้คูปองนี้ร่วมกับ
รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ •คูปอง 1 ใบ ต่อการซื้อ 1 ชิ้น ต่อ 1 สิทธิ์ 
•ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ •ใช้ได้สำาหรับสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-613-1377 •www.anantajewelry.com

เงื่อนไข แสดงคูปองนี้กับพนักงานก่อนใช้บริการทุกครั้ง •ไม่สามารถใช้คูปองนี้
ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ •คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน 
•ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม โทร. 053-603-000 www.katiliya.com/e-mail: info@katiliya.com

เงื ่อนไข ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ 
•สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ •เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 081-502-1795

เงื ่อนไข ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ 
•สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ •เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-108-4288

กติกาในการใช้สิทธิประโยชน์
ตัดคูปองที่อยู่ด้านขวาของนิตยสารไทย สเตมไลฟ์ เพื่อนำาไปใช้ทุกครั้งร่วมกับ การชำาระเงิน 
ของสินค้าแต่ละรายการ สิทธิประโยชน์ของแต่ละร้านค้า

Rules & Regulations
Cut the coupons on the right page of THAI StemLife Magazine and bring them 
along to use with the participating shops below.  Privileges for each participating 
shop as follows:

Privileges for the MEMBERS of the

สิทธิประโยชน์สำาหรับสมาชิกไทย สเตมไลฟ์

เมื่อวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิต์ ไทย สเตมไลฟ์ ได้ร่วมจัดกิจกรรม 
THAILAND Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 20 
เพื่อให้คำาปรึกษาวางแผนสุขภาพพร้อมหลักประกัน
ชีวิตของลูกน้อยในอนาคต และให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของการเก็บสเต็มเซลล์ รวมไปถึงสิทธิ
สุดพิเศษต่างๆ มากมายอีกด้วย

During 5th– 8th February 2015, THAI StemLife 
joined the 20th THAILAND BABY & KIDS BEST 
BUY at Queen Sirikit National Convention 
Center in order to offer advice on cord blood 
stem cell collection. Many privileges were 
offered to participating families.

THE 20th THAILAND BABY & KIDS BEST BUY

มื่อเร็วๆ นี้ สำานักข่าวบีบีซี สหราชอาณาจักร/ยุโรป ได้เริ่มทำาชุด
สารคดีเรื่อง “การค้นหาอาหารเฉพาะบุคคล” และสิ่งนี้เป็นการ
ประกาศให้ทราบถึงจุดเริ่มต้นยุคที่เรา ไทย สเตมไลฟ์ ได้สนับสนุน

มานานหลายปีในเรื่องของการค้นหายีน (สารพันธุกรรม) ที่ควบคุมตัวคุณว่า 
โภชนาการ (และการออกกำาลังกาย) แบบไหนที่ดีที่สุดสำาหรับคุณ! แล้วมา
ติดตามสูตรที่จะเหมาะกับยีนของคุณตลอดไป ในตอนจบของเรื่องนี้กัน 

 การได้ทราบถึงองค์ประกอบของสารพันธุกรรมหรือยีนของตนเองนั้น จะ
ช่วยให้คุณได้เห็นอย่างชัดเจนถึงภาวะต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพของคุณโดยเฉพาะ 
คุณจะไม่ต้องอาศัยการคาดเดาอีกต่อไปว่าสาเหตุของปัญหานั้นมาจากเรื่องของ
ดวง ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก แรงกดดันจากเพื่อนร่วมงาน กำาลังใจหรือ
การขาดกำาลังใจ หรือข้อแก้ตัวอื่นๆ ที่คุณเคยอ้างมาก่อน น้ำาลายเพียงแค่ไม่กี่
มิลลิลิตรของคุณจะช่วยเผยความรู้ที่คุณจำาเป็นต้องใช้ในการกำาหนดชะตาชีวิต
ของคุณ จำาเป็นยิ่งกว่าข้อมูลที่ได้จากประวัติและยีนของครอบครัวของคุณ

 โดยการทำางานร่วมกับพันธมิตรทางกลยุทธ์ของเรา ไทย สเตมไลฟ์ได้พัฒนา
ระบบที่เรียกว่า  Genetically Efficient Nutrition and Exercise System 
(G.E.N.E.S.) ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำาหรับ
การแพทย์แม่นยำาเฉพาะบุคคล (Personalized PRECISION Medicine) ซึ่ง
เป็นการผสมผสานระหว่างข้อมูลทางพันธุกรรมที่จำาเพาะของแต่ละบุคคล
เกี่ยวกับสุขภาพ โภชนาการ และความแข็งแรง เพื่อการป้องกันโรคและ
การเสริมสร้างสมรรถนะสู่ชีวิตที่ดี (Life and Performance Enhancement) 
โดยวางแผนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ การมีข้อมูลความรู้ที่ถูก
ต้องเกี่ยวกับพันธุกรรมของตนเอง ควบคู่กับการประเมินผลที่ซื่อสัตย์และไม่มี
การผ่อนปรนโดยนำาเอาแนวคิดเรื่องการสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองมาใช้
ร่วมด้วย จะช่วยผลักดันให้เกิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่
จะคงอยู่ไปตลอดชีวิต

 จงหยุดหลอกตัวเองหรือแค่พยายามทำาให้คนอื่นทึ่งในตัวคุณ ไม่มีเคล็ดลับ
อื่นใดที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จ จะมีก็แต่สิ่งที่คุณเลือกที่จะละเลยมาก่อน ถ้าคุณ
ยังคงมองหาแต่ทางลัด ไม่ว่าจะเป็นยาเม็ด ยาน้ำาหรือเครื่องดื่มสูตรวิเศษใดๆ  
วิตามิน อาหารเสริม สารต้านอนุมูลอิสระ การล้างพิษ (ที่ชาญฉลาดกว่าตับ
ของคุณเองนะหรือ?) ครีมลดเลือนริ้วรอย การออกกำาลังกายแบบพิเศษที่ใช้
เวลาหรือออกแรงแค่คร่ึงเดียวแล้วจะช่วยให้คุณได้ผลเป็นสองเท่า ก็หมายความว่า
คุณยังไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง รูปร่างหน้าตานั้นอาจปรุงแต่งได้ แต่จะไม่
คงอยู่ข้ามคืน ไม่ว่าคุณจะแอบกินอะไรโดยไม่ให้ใครเห็นในที่สุดผลของมันก็จะ
ออกสู่สายตาคนอื่นๆ อยู่ดี
  

What is
Personalized Medicine?
How can it Help You?
(Part II)

การแพทย์เฉพาะบุคคลคืออะไร?
สิ่งนี้ช่วยอะไรคุณได้? (ตอนที่ 2)
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 Knowing your genetic make-up, will make it personal, and 
shed light on most areas of your health. You will not anymore be 
prone to ascribe it to chance, outside influence, peer pressure, 
willpower or lack thereof, or whatever excuse you may have used in 
the past. A few milliliters of your saliva will divulge all the knowledge 
you will need to write a different end to your story than the one 
suggested by your family history and genes.

 THAI StemLife along with its Strategic Partners has developed 
the Genetically Efficient Nutrition and Exercise System (G.E.N.E.S.) 
Lifestyle. It is to date the most powerful tool for Personalized 
PRECISION Medicine that Integrates Personalized Genetic 
Health, Nutrition, and Fitness Information for BESPOKE Disease 
Prevention, Life and Performance Enhancement. The accurate 
Genetic SELF-KNOWLEDGE paired with mutually HONEST and 
RUTHLESS Assessments incorporating ACCOUNTABILITY modules 
will propel BEHAVIOURAL modification and lifelong change.

 Stop fooling Yourself or only try to Impress others. There is no 
other secret to success but the one you have decide to selectively 
ignore: if you are still looking for a shortcut, a pill, a potion, a vitamin, 
a supplement, an antioxidant, a detoxification cure (That is More 
Clever Than your Own Liver?!), an anti-aging cream, a super 
work out that in half the time, half the effort will give you double 
the results, it means that you still have not believed in yourself. 
Appearance can be faked, but it won’t last through the night. What 
you eat in secrecy, you display in public.

 Acquiring self-knowledge changes you one the same way 
your actions can change your genes. Do not lie to yourself. Do 
not listen to the people telling you how handsome or pretty and 
fit you look; don’t listen to that voice in your head because deep 
inside you don’t want to leave your comfort zone; don’t negotiate, 
don’t make resolutions, just acknowledge and renounce what 
you have done in the past. Burn the bridges and your ships and 
commit to the one issue that matters: Your Own Health. Don’t allow 
marketers to exploit your wish to quick results and be complicit 
to your own deception.

 Predictive genetic testing gives you a strong cue of unique and 
personal connection between your past family history, your current 
clinical picture (Blood Tests, Disease Symptoms, Fitness Levels) 
and the genes you carry, which may aid you to resolve future 
uncertainties; when one removes as much as it is possible of 
uncertainty and the decision is a matter of pure knowledge, it all 
becomes far easier. Lifestyle changes based on this personalized 
background help you realize that it will be a four to six-months 
rather than a three-day miracle before you see results in your weight 
and fitness. By not relying on intuition but on actionable scientific 
knowledge of your future, your behavior in the present becomes 
easier to control.

 การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับตนเองจะเปลี่ยนแปลงคุณเหมือนกับที่
การกระทำาของคุณสามารถจะเปลี่ยนแปลงยีนของคุณได้ อย่าหลอกตัวเอง 
อย่าฟังที่คนอื่นบอกว่าคุณหล่อหรือสวยและดูแข็งแรงขนาดไหน อย่าฟังเสียง
ที่ก้องอยู่ในหัวของคุณเอง เพราะว่าลึกลงไปข้างในแล้ว คุณไม่อยากจะออกไป
จาก Comfort Zone หรือชีวิตแบบสบายๆ ที่คุณคุ้นเคย จงอย่าต่อรอง อย่า
พยายามหาคำาตอบ แต่ขอเพียงแค่จงรับรู้และสัญญาว่า คุณจะไม่ทำาอย่างใน
อดีตที่ผ่านมาอีก จงเผาสะพานและเรือที่จะพาคุณกลับไปสู่ทางเก่าในอดีตทิ้ง
เสีย และหันมามุ่งมั่นแก้ไขปัญหาเพียงข้อเดียวที่สำาคัญต่อคุณ นั่นก็คือ สุขภาพ
ของคุณเอง อย่าปล่อยให้นักการตลาดใช้ประโยชน์จากความปรารถนาของคุณ
ที่จะหาทางลัดสู่การสัมฤทธิ์ผลโดยเร็วและพลอยหลอกตนเองไปด้วย

 การทดสอบทางพันธุกรรมในเชิงพยากรณ์จะช่วยให้ข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนที่
จำาเพาะสำาหรับตัวคุณเองและไม่เหมือนใครเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง
ประวัติครอบครัวของคุณที่ผ่านมา ภาพรวมทางด้านการรักษาพยาบาลของ
คุณในปัจจุบัน (ผลการตรวจเลือด อาการของโรค ระดับความแข็งแรง) และ
ยีนที่คุณมี ซึ่งจะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนในอนาคต เวลาที่
เราตัดสิ่งที่ไม่แน่นอนออกไปให้มากที่สุดและตัดสินใจบนพื้นฐานของความรู้ที่แท้
จริงก็จะทำาให้ทุกอย่างง่ายขึ้นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ตามข้อมูล
พ้ืนฐานส่วนบุคคลน้ี จะช่วยให้คุณทราบว่าจะต้องใช้เวลา 4-6 เดือน ไม่ใช่ 3 วัน
อันมหัศจรรย์ ก่อนที่คุณจะเห็นผลในเรื่องน้ำาหนักตัวและความแข็งแรง โดยไม่
ใช้แค่เพียงสัญชาตญาณ แต่ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตของ
คุณที่นำาไปปฏิบัติได้ พฤติกรรมของคุณในปัจจุบันก็จะสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้น

ately BBC in the UK/Europe has started 
a documentary series named “In search of 
a Personalized Diet” and it heralds the start 

of an Era we at THAI StemLife has been advocating 
since many years: Find out your genes that regulate 
what nutrition (and exercise) is best for you! Then 
follow a gene appropriate regime, forever. End of 
the story.
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