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ditor’s talk

วันเวลาล่วงเลยผ่านไป อีกไม่นานก็จะเข้าสู่ปลายปีแล้วนะคะ ช่วงเวลา
Days are flying and the end of the year is nigh. “Ta panta rhei”,
ที่ผ่านมามีหลายสิ่งหลายอย่างผ่านเข้ามาในชีวิต ทำ�ให้ใครหลายๆ คน ได้คิด everything flows and everything changes and nothing remains still ... and
ได้เรียนรู้ไปกับช่วงเวลานั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใหม่ๆ หรือบทเรียนจากเรื่อง ... you cannot step twice into the same stream. We all learn from past
เก่าๆ และไม่เพียงชีวิตของคุณเองเท่านั้นนะคะ ไทย สเตมไลฟ์ เองก็ได้ใช้เวลาที่ experiences be it as individuals or as organizations, alone or together.
ล่วงเลยผ่านมาทั้งหมดนี้ เรียนรู้เรื่องต่างๆ มากมายไปพร้อมๆ กับคุณเช่นกัน Sharing is the important point here, sharing the learning, the experience and
และพร้อมที่จะแบ่งปันเรื่องราวของการเรียนรู้ให้กับทุกครอบครัวอยู่เสมอค่ะ the learning experience as well as not forgetting it is all a lifelong process!
Talking about learning, THAI StemLife wants to offer to our readers
เมื่อพูดถึงการเรียนรู้ ไทย สเตมไลฟ์ ก็ไม่พลาดที่จะขอเชิญครอบครัวที่
a great story of a highly educated family with both mom and dad
การันตีการเรียนรู้ระดับปริญญาเอกทั้งคุณพ่อและคุณแม่มาขึ้นปกกัน และ having earned doctoral degrees. So our front cover for this edition is
นั่นก็คือครอบครัวคุณผึ้ง นิรัญชา คุณแม่สาวสวยดีกรีอาจารย์มหาวิทยาลัย the family of Khun Peung, Niruncha, a beautiful university professor and
พร้อมลูกชาย รับรองว่าคุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการสอนลูกที่น่าประทับใจกัน her 5- year-old son. We are sure you will be impressed with techniques
ในคอลัมน์ Celeb Family อย่างแน่นอนค่ะ
for teaching children from her in Celeb Family.
นอกจากนั้น ในคอลัมน์  M om Moment ยังมีคำ�แนะนำ�ดีๆ สำ�หรับ
Then in Mom Moment we have good tips about how to become a good
การเรียนรู้ที่จะเป็นคุณภรรยาและคุณแม่ที่ดีไปพร้อมๆ กัน ‘เป็นภรรยา wife and a good mother at the same time in ‘A Wife, then a Mother: Learning
แล้วมาเป็นคุณแม่: เรียนรู้ลำ�ดับความสำ�คัญชีวิตสมรส’ ต่อกันด้วยเรื่องราว to Prioritize Marriage’, followed by a story about fathers and daughters’
learning in Family Man ‘Things Every Father Should
การเรียนรู้ระหว่างคุณพ่อและลูกสาวใน Family Man
Teach His Daughter’ and in Little Angel ‘Crying at
‘หลายเรื่องที่บรรดาคุณพ่อควรสอนลูกสาว’ และใน
Drop-Off — Perfecting the Preschool Separation’
Little Angel จะทำ�ให้การเรียนรู้ของเจ้าตัวเล็กก่อน
‘การเรียนรู้ในครอบครัว will help make it easier for your little angels to adjust
เข้าโรงเรียนเป็นเรื่องง่าย ‘ลูกร้องไห้ตอนไปส่งเข้า
to pre-school. And nothing could be more fun and
ไม่มีวันสิ้นสุด’
โรงเรียน – ทำ�ให้เด็กวัยอนุบาลยอมจากพ่อแม่โดยดี’
beneficial than this activity in Home Sweet Home,
และใน Home Sweet Home คงไม่มีอะไรน่าสนุกและ
‘Families’ Learning
‘Ready, Set, Grow: The Benefits of Gardening with
มีประโยชน์ไปกว่า ‘พร้อม จัด ปลูก: ประโยชน์ของ
is a Never-Ending Story’
Kids’. After that you can take your children’s hands
การทำ�สวนกับลูกๆ’ จากนั้นจูงมือคุณลูกไปสนุกกับ
and have a good time learning in the world of dark
การเรียนรู้ในโลกแฟนตาซีของความมืดใน Relaxing
fantasy in Relaxing Zone ‘An Amazing Halloween
Zone ‘สุดอะเมซิ่งกับค่ำ�คืนฮาโลวีนในโลกสุดแฟนตาซี
Night in the Fantasy World of Universal Studios
ณ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ออร์แลนโด’ และไม่พลาดอีกเช่นเคยกับไอเท็มสุดฮิต Orlando’. We never let you down with top-hit items in Stay Cool ‘Item
ใน Stay Cool ‘อัพเดทไอเท็มแห่งการเรียนรู้ของครอบครัว’ ก่อนปิดท้าย Updates for Families’ Learning’. The last column is On Focus ‘Top 10
ด้วย On Focus กับ ‘10 สุดยอดทักษะที่เด็กๆ เรียนรู้จากศิลปะ’ รับรองว่า Skills Children Learn from the Arts’. We guarantee that everything learned
ทุกการเรียนรู้ในฉบับนี้จะเป็นสิ่งดีๆ ให้กับครอบครัวของคุณอย่างแน่นอนค่ะ from this edition has great benefits for your family.
And our two columns are coming around again to share with you
และพบกันอีกครั้งกับสองคอลัมน์ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับสเต็มเซลล์ใน
Amazing Stem Cells กับเรื่อง ‘เซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดเลือดจากไขกระดูก more knowledge about stem cells, Amazing Stem Cells ‘Hematopoietic
หรือจากกระแสเลือดกับโรคตับ’ รับรองว่าเรื่องราวในฉบับนี้จะมอบความรู้ Stem Cells from the Bone Marrow or the Peripheral Blood and Liver Disease’
We are sure this edition will further your knowledge about stem cells.
ให้คุณถึงเบื้องลึกของสเต็มเซลล์กันเลยค่ะ
‘Learning never ends and is as long as Life itself’. This is the quote we
หลายครอบครัวคงเคยได้ยินคำ�ว่า ‘การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด’ และ
would like to share with all families and let you know that THAI StemLife
คำ�ๆ นี้เองที่จะเป็นสัญญาณบอกทุกครอบครัวว่า ไทย สเตมไลฟ์ เองก็พร้อม is willing to offer you lifelong knowledge. A big Thank you’ is another
ที่จะมอบความรู้ให้กับคุณอย่างไม่มีวันสิ้นสุด และสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คง expression of our gratitude towards all our THAI StemLife families
เป็นคำ� ‘ขอบคุณ’ ทีท่ กุ ครอบครัวเป็นเหมือนบทเรียนให้ ไทย สเตมไลฟ์ เกิด because every family is like a new lesson learned that makes us grow
การเรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเช่นกันค่ะ
and develop just like your precious children!
บรรณาธิการบริหาร
ไทย สเตมไลฟ์

4

Editor in Chief
THAI StemLife

ematopoietic Stem Cells
from the Bone Marrow
or the Peripheral Blood
and Liver Disease

เซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดเลือดจากไขกระดูกหรือจากกระแสเลือดกับโรคตับ
มีการเผยแพร่ผลการศึกษาที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยโบโลญญาใน
ประเทศอิตาลี เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 (1) โดยกลุ่มแพทย์ได้ศึกษา
เกี่ยวกับโรคตับแข็ง และแนวทางต่างๆ ในการรักษาโรคนี้ (โรคตับแข็ง
หรือ Liver Cirrhosis เป็นภาวะที่เนื้อเยื่อของตับเกิดมีลักษณะแข็งผิด
ปกติเนื่องจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ การติดเชื้อไวรัส เช่น ไวรัสตับอักเสบบี  
และซี การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อปรสิต
และ/หรือ โรคภูมิต้านเนื้อเยื่อของตนเอง) ระยะสุดท้ายของโรคตับแข็ง
เป็นสาเหตุสำ�คัญของการเสียชีวิตทั่วโลก และประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 10
อันดับแรกของประเทศทั่วโลกที่โรคนี้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากร
โดยสูงถึง 5% หรือ 26,000 คนต่อปี ทั้งนี้ไม่นับรวมการเสียชีวิตจากโรค
มะเร็งตับ ซึ่งเป็นต้นเหตุสำ�คัญของการเสียชีวิตในประเทศไทยซึ่งสูงเป็น
อันดับที่ 6 ของโลก โรคมะเร็งตับนั้นเชื่อกันว่าส่วนใหญ่เกิดจากการติด
เชื้อปรสิต เนื่องมาจากนิสัยการชอบกินปลาร้า/ปลาดิบที่มีเชื้อพยาธิใบไม้
ในตับของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเกิดภาวะตับแข็งเป็นระยะ
เวลานานไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใด สามารถนำ�ไปสู่โรคมะเร็งตับได้เช่นกัน
ปัจจุบันวิธีการรักษาโรคนี้ที่ได้ผลมีเพียงวิธีเดียวคือ การเปลี่ยนตับ แต่
เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนผู้บริจาค ความยุ่งยากและภาวะแทรกซ้อนใน
การผ่าตัด ความเสี่ยงสูงจากการต่อต้านอวัยวะของผู้บริจาค และค่าใช้จ่ายที่สูง
จึงมีความพยายามที่จะหาวิธีการรักษาแบบใหม่ ผู้เขียนบทความดังกล่าว
ได้พบว่าจนถึงปัจจุบัน มีผลงานการวิจัย 18 งานวิจัยที่รับการตีพิมพ์ที่
มีการเผยแพร่เกี่ยวกับการใช้สเต็มเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดเลือด

จากไขกระดูกหรือจากกระแสเลือดกับผู้ป่วยโรคตับแข็ง ซึ่งพบว่าล้วนมี
ความปลอดภัยดี สเต็มเซลล์ที่ถูกฉีดเข้าไปในร่างกายจะหาทางไปที่ตับเอง
และกระตุ้นให้สเต็มเซลล์เดิมที่ตับทำ�งาน ตับเป็นหนึ่งในอวัยวะไม่กี่อย่าง
ของมนุษย์ที่สามารถสร้างเซลล์ตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ (ใครสนใจเรื่องตำ�นาน
เทพของกรีกคงต้องไปหานิทานเรื่องเทพโพรมีเทียสอ่านกันเอาเอง!) และ
สเต็มเซลล์ที่ถูกฉีดเข้าไปนั้นสามารถเข้าไปช่วยในเรื่องนี้ได้ ยิ่งกว่านั้นยัง
พบว่า การใช้วิธีนี้ได้ผลดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
จากการตรวจการทำ�งานของตับ ตลอดจนระดับคะแนนจากการวัดผลที่ใช้
ทำ�นายโรคของผู้ป่วย และจากอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย ในการศึกษา
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n interesting study was published in July 2014 from
the University of Bologna in Italy (1). Doctors there looked
at Liver Cirrhosis (fibrous hardening of the liver due to
viral causes like hepatitis B and C, alcohol ingestion, parasitic
and/or autoimmune diseases) and the different treatment options.
End-stage disease due to liver cirrhosis is an important cause
of death worldwide and Thailand is one of the top 10 countries
worldwide with 5% of all deaths or almost 26,000 deaths per
year due to it. Observe that deaths due to liver cancer are
NOT included here. Liver cancer is another important cause of
mortality with Thailand ranking 6th in the world. Liver cancer
is though mostly due to parasitic infections due to traditional
eating habits in the northeastern areas of the country where
fermented/raw fish infected by liver fluke parasites is eaten.
Long standing liver cirrhosis of any cause can lead to liver
cancer as well.
Currently, the only effective treatment is liver transplantation, but

because ofthe lack of organ donors, surgical complications, risk of rejection
and high costs the pressure on finding new treatment strategies is
increasing. The authors looked at 18 studies published to date that have
used hematopoietic stem cells from the bone marrow or the peripheral
blood. Safety was demonstrated in all. The infused stem cells found
their way to the liver and stayed there activating local stem cells.
The liver is one of the very few human organs that can regenerate itself
(for the ones interested in Greek mythology please look for the tale

หลายครั้งได้มีการประเมินอาการแสดงที่เกี่ยวโยงกับโรคตับระยะสุดท้าย
ได้แก่ อาการที่เกี่ยวกับการทำ�งานของสมอง การบวมของขา การอาเจียน
เป็นเลือด ภาวะบวมน�ำ้ ในช่องท้อง และอาการของโรคดีซา่ น การศึกษา 7 ครัง้
จากทั้งหมด 18 ครั้ง รายงานว่าภาวะต่างๆ ดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งอย่าง
แสดงอาการที่ดีขึ้น
ผู้เขียนสรุปว่า มีรายงานว่าอาการแสดงต่างๆ คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับ
เรื่องสุขภาพและอัตราการรอดชีวิตล้วนแต่ดีขึ้นหลังจากการบำ�บัดรักษาด้วย
สเต็มเซลล์ที่เป็นต้นกำ�เนิดเม็ดเลือดจากไขกระดูกและจากกระแสโลหิต แต่
การค้นพบนี้จะต้องได้รับการประเมินผลเพิ่มเติมโดยการทดลองแบบสุ่มที่
มีผู้เข้าร่วมการทดลองจำ�นวนมาก มีการควบคุม และมีการติดตามผลเป็น
ระยะเวลานานกว่านี้ และยังคงมีค�ำ ถามในเรือ่ งกลไกการทำ�งาน และสเต็มเซลล์
ชนิดใดเหมาะสมกับการรักษามากที่สุด รวมถึงเรื่องที่ว่าควรจะใช้วิธีใด
ในการนำ�สเต็มเซลล์เข้าสู่ร่างกายจึงจะได้ประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม
นี่คือแสงแห่งความหวังของผู้ป่วยโรคตับทั้งหลาย
เราต้องไม่ลืมและไม่เดินหลงทางในประเด็นที่ว่า การต่อสู้กับโรคร้ายที่
ดีที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนั้นขึ้น เพราะฉะนั้น คุณควรจะเลิกนิสัย
การกินอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น การกินปลาน้ำ�จืดที่ดิบหรือปรุงไม่
สุกดี ต้องป้องกันตนเองจากไวรัสตับอักเสบบี และมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
เพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบทั้งบีและซี การหลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ก็มีความสำ�คัญมากเช่นกัน โดยเฉพาะการดื่มแบบเกินพิกัด
ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เพราะเป็นการทำ�ให้ตับทำ�งานหนักมากเกินไป
แอลกอฮอล์กับโรคตับแข็งนั้นเปรียบเสมือนโรคอ้วนคู่กับโรคเบาหวานนั่นเอง!
ถ้าคุณเผลอไปยุ่งกับข้อใดข้อหนึ่ง นานวันเข้าคุณก็ต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่จะ
เกิดขึ้นตามมา
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of Prometheus!) and the infused stem cells can aid to that direction.
Moreover, significant improvements were found in laboratory tests and
liver function as well as in prognostic scores and survival rates. Many
studies have evaluated the clinical manifestations associated with end
stage liver disease, including brain function symptoms, lower limb
swelling, vomiting blood, fluid retention in the abdomen and jaundice.
Seven of the 18 studies reported an improvement in at least one of
the previously mentioned clinical manifestations.
The Authors concluded that clinical manifestations, health-related
quality of life and survival rates have been reported to be improved after
hematopoietic bone marrow or peripheral blood stem cell therapy but
the findings need to be further evaluated in large randomized, controlled
clinical trials with longer follow-ups. Questions remains on the mechanism
of action and on which type of stem cells is best suited for treatment
as well as which route of administration offers the best advantages.
In any case, a ray of hope for liver disease patients.
Do not forget, and make no mistake that the best way to fight
a disease is to prevent it.  So, avoid unhealthy food practices with raw
or undercooked freshwater fish, protect yourself from hepatitis viruses
via vaccination for Hepatitis B, and use safe sex practices to avoid both
B and C viruses. Avoiding alcohol is imperative, especially binging on
weekends as this practice puts immense stress to the liver. Alcohol
and liver cirrhosis are like obesity and diabetes! You practice either
long enough, you will get the consequence!
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nterview with

emotional development. I talk and play with him a lot. Now
I try to focus in his physical development because he was

Khun Peung, Niruncha

very small at birth and I am worried about the development
of his movement skills. So, we let him play and do a lot of

Lewchalermwongse

exercise to get him strong. In the future, I will support him
to do whatever he is interested in because if he gets to

สัมภาษณ์คุณผึ้ง นิรัญชา ลิ่วเฉลิมวงศ์
THAI StemLife: กับการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ตรงนี้คุณผึ้งให้ความสำ�คัญกับ
การเรียนรู้อย่างไรบ้างคะ
คุณผึ้ง: ให้ความสำ�คัญมากค่ะ เพราะการเรียนรู้สำ�คัญกว่าความรู้ ความรู้มีมากมายเรียน
ไม่มีวันจบสิ้นค่ะ บางครั้งเรียนแล้วไม่ได้ใช้ก็ลืม ดังนั้น จะสอนนักเรียนเสมอว่าทักษะ
การเรียนรู้จำ�เป็นมากกว่า ถึงแม้เราไม่ได้อยู่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแล้ว เราก็ยังต้อง
เรียนรู้ในการทำ�งานหรือการใช้ชีวิต เราต้องการความรู้ใหม่ๆ เสมอ และในชีวิตจริงเราก็
ไม่มีอาจารย์มาคอยสอนหรือบังคับให้เรียน ความรู้บางอย่างที่เรียนในโรงเรียนมาแล้ว ก็
อาจจะล้าสมัยใช้ไม่ได้แล้ว หรือเรียนแล้วลืมแล้ว เวลาจะใช้ก็ต้องมาเริ่มเรียนรู้กันใหม่ค่ะ
ดังนั้น ทักษะการค้นคว้า ศึกษา ฝึกฝนด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่สำ�คัญมากๆ ที่จะใช้ใน
การพัฒนาตนเองเมื่อไม่ได้อยู่ในวัยเรียนแล้วค่ะ
THAI StemLife: ระหว่างลูกศิษย์กับลูกชาย ‘น้องพอ’ คุณผึ้งมีมุมมองในการสอนที่
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะ
คุณผึ้ง: มุมมองในการสอนคงจะไม่ต่างกัน เพราะเรามีเจตนาดีในการสอนลูกและลูกศิษย์
เหมือนกัน แต่คงจะต่างกันจากบทบาทของความเป็นแม่และความเป็นครูมากกว่า
เนื่องจากสอนระดับมหาวิทยาลัย ลูกศิษย์ทั้งหมดจะเป็นวัยรุ่นเข้าวัยผู้ใหญ่แล้วนะคะ
บางคนอายุใกล้เคียงกับอาจารย์เลย เหมือนเป็นน้องๆ ดังนั้น เค้าผ่านการอบรมขัดเกลา
จากครอบครัวมาเยอะแล้ว ส่วนมากจะสอนวิชาการแต่ก็สอดแทรกคุณธรรมบ่อยๆ โดย
เฉพาะคุณธรรมที่เกี่ยวกับอาชีพ สอนวิชาเกี่ยวกับการเงินก็จะมีหัวข้อที่เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม (Ethics) ของอาชีพในสายนี้ด้วย เพราะอนาคตเค้าอาจจะไปทำ�งานเกี่ยวกับ
เงินๆ ทองๆ ของคนอื่น เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำ�คัญค่ะ บางครั้งมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาปัญหา
ส่วนตัวของนักเรียนบ้าง ก็ให้ข้อคิดและคำ�ปรึกษาเต็มที่ ส่วนในบทบาทของแม่ต้องมี
โอกาสสอนในทุกๆ เรื่องอยู่แล้ว ยกเว้นเรื่องวิชาการอาจจะได้สอนน้อยหน่อยค่ะ เพราะ
ลูกต้องได้ไปเรียนที่โรงเรียนมากกว่า
THAI StemLife: แล้วคุณผึ้งให้ความสำ�คัญกับการเรียนรู้ด้านไหนเป็นพิเศษสำ�หรับ
น้องพอคะ
คุณผึ้ง: ให้ความสำ�คัญเท่าๆ กันนะคะ ส่วนจะส่งเสริมด้านไหนขึ้นกับวัยของลูกค่ะ ตอนนี้
น้องยังเล็กมากก็ส่งเสริมพัฒนาการไปตามวัย ทั้งด้านการคิด ภาษา ด้านอารมณ์สังคม
พูดคุยและเล่นกับเค้าเยอะๆ ช่วงนี้พยายามเน้นเรื่อง Physical เป็นพิเศษ เพราะเค้า
เกิดมาตัวเล็กมากเลยค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว พยายามเน้น
ให้เล่นแนวออกกำ�ลังกายเยอะๆ จะได้แข็งแรง ส่วนในอนาคตตั้งใจจะสนับสนุนในด้านที่
เค้าสนใจค่ะ เพราะเชื่อว่าถ้าเค้าได้เรียนและทำ�สิ่งที่ชอบ เค้าจะเก่งในเรื่องนั้นเอง หรือ
ถึงแม้ไม่ได้เก่งมาก เค้าก็จะมีความสุขและมีความพยายามในการพัฒนาตนเองต่อไปค่ะ
THAI StemLife: ก่อนที่จะตัดสินใจเก็บสเต็มเซลล์ให้น้องพอ คุณผึ้งศึกษาหาข้อมูล
มากน้อยขนาดไหน และทำ�ไมถึงเลือกไทย สเตมไลฟ์คะ
คุณผึ้ง: หาข้อมูลพอสมควรค่ะ ทั้งในด้านบวกและลบ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะยังใช้
รักษาโรคได้จำ�กัด และในกรณีของน้องพอซึ่งน้ำ�หนักน้อย จึงทำ�ให้เก็บจำ�นวนเซลล์ได้
น้อยกว่าปกติ ทำ�ให้การนำ�ไปใช้มีข้อจำ�กัดมากขึ้นไปอีก แต่ในอนาคตความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์อาจจะพัฒนาไปมากกว่านี้ และอาจได้ใช้ประโยชน์ค่ะ
การเก็บสเต็มเซลล์ก็เหมือนกับเป็นการซื้อประกันให้ลูกในอนาคตค่ะ ถ้าจำ�เป็นต้องใช้
ก็อาจจะเป็นทางเลือกนึง เหมือนซื้อ Option แต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็จะดีใจมากค่ะ ก่อนหน้านี้
พี่สาวและเพื่อนๆ ก็เก็บสเต็มเซลล์ให้หลานๆ กับไทย สเตมไลฟ์ และทุกคนก็แนะนำ�
ว่าบริการดีมากค่ะ ก่อตั้งมานาน มีมาตรฐานรับรอง และที่สำ�คัญมีการเบิกสเต็มเซลล์
มาใช้ได้จริงแล้วค่ะ จึงไม่ลังเลที่จะเก็บสเต็มเซลล์ลูกกับไทย สเตมไลฟ์เลยค่ะ
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learn and do what he likes, he will be good at it. Or even
if he is not very good at it, he will be happy and try to get
better by himself.
THAI StemLife: Before deciding to do the cord blood
collection for Nong Por, how much information did you
search for? And why did you choose THAI StemLife?
Khun Peung: I searched for a considerable amount of
information which had both positive and negative aspects.
Even though the conventional use of stem cells in treatment
of diseases is still limited to blood diseases and in case of
Nong Por with low birth weight leading to lower number
of stem cells collected there might be more limitations, I
think scientific and medical advances there will be more
benefits and areas of stem cell usage.
Compare it to  a prime insurance policy. If we need
to use the saved cord blood stem cells, at least they
THAI StemLife: As a university professor, in your opinion, how important is
learning?
Khun Peung: To me, it is very important. Learning is an important process and

are available. It is like buying an option. But we will be
happiest if we will never need them. My older sister and
my friends also did cord blood collection for their kids with

considering how much knowledge is available and around us, learning is the only

THAI StemLife and everyone recommended your great

way to tame it. Sometimes we learn something but we never use that knowledge

service to me. This is a long-established company with

and then we forget. So I always tell my students that the skills of learning are more

standards and certifications. And most importantly, there

important. Even when we are out of school or university, we still need to learn

have been real cases of cord blood stem cell usage already.

continuously about work and life. We always need new knowledge and in real life

So I had no hesitation at all to do cord blood collection for

there is no teacher who will be teaching you or forcing you to learn things. What

my son with THAI StemLife.

we learn in class may be out of date or out of our memory. By the time we need to
use that knowledge, we will need to re-learn it. So, the skills of searching, learning
and practicing by ourselves are very important for self-development especially
when we are out of our studying age.
THAI StemLife: Between your students and your son ‘Nong Por’, are there
any similarities or differences in the way you teach them?
Khun Peung: There is no difference in the way I teach them because I have
good intention for both my son and my students. The difference is more about
the role of a mother and a teacher. At university level, all students are teenagers
or young adolescents becoming adults. Some students and their professors are

จะสอนนักเรียนเสมอว่าทักษะการเรียนรู้
จำ�เป็นมากกว่า ถึงแม้เราไม่ได้อยู่ในโรงเรียน
หรือมหาวิทยาลัยแล้ว เราก็ยังต้องเรียนรู้
ในการทำ�งานหรือการใช้ชีวิต
So I always tell my students that
the skills of learning are more
important. Even when we are out
of school or university, we still
need to learn about work and life

of a very similar age and so they are like younger brothers and sisters. They have
been well trained by their families so we focus in our subject content integrated
with ethics especially professional ethics. In finance subjects, we need to include
lessons about ethics for finance professionals because they will have to work with
other people’s money and this is very important. Sometimes I also get to act as
a consultant for students’ personal issues where I try to do my best in giving them
suggestions and consultation. Back to my other role, as a mother, I get to teach
my son about everything, less about school subjects because he gets more of
that part  from school.  
THAI StemLife: Do you give a special priority to any area of learning for Nong Por?
Khun Peung: I see that all areas as important. Special support may be given
to some areas depending on his age. Now he is very young so we look after
development according to his age including thinking, language and social and
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| Mom Moment
Improve Communication

Learn to communicate around the kids: Set aside adult conversation
time early in the morning, during nap time by phone, or in the evening
without the television on.  
Seek first to understand. Each spouse needs to LISTEN first before
reacting to the others feelings or problems while encouraging honesty
between each other.
Actions speak louder than words. Follow through on commitments
to build trust, security, and respect between each spouse. If one says
they are going to do something, then do it!
Laugh together. Who wants to be around a person who is frumpy
all the time and miserable? Laughing at things together will remind
each spouse the joys of being together when they are apart.

Strive to Meet a Spouse’s Emotional and Physical Needs

Love in ways that meet a spouse’s needs. One spouse may need
gifts to feel loved while another spouse may need physical touch.  To
explore different love languages check out Gary Chapman’s book, The Five
Love Languages, at http://www.5lovelanguages.com/resources/books
Try to exceed a spouse’s needs with selfless intent. (Give a back rub
without sexual expectations in return!)
Keep things exciting in the bedroom. Sex between a husband
and wife is an important connection necessary for a healthy marriage.
Remember, physical intimacy is a love language for many.

Wife, then a Mother:

Learning to Prioritize Marriage

By Theresa Carver
เป็นภรรยา แล้วมาเป็นคุณแม่: เรียนรู้ลำ�ดับความสำ�คัญชีวิตสมรส
โดย เธเรซา่ คารเวอร
์ ์

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า  คู่สมรสถึงร้อยละ 90 มักจะรู้สึกว่าความหวาน
ซึ้งและความใกล้ชิดกันในฐานะคู่สามีภรรยา ดูเหมือนจะเจือจางลงเมื่อเริ่ม
มีลูกน้อยเข้ามาในชีวิต (สคุท 2552) แน่นอนอยู่แล้วว่าการมีลูกนั้นย่อม
มีผลต่อความสัมพันธ์ของคู่สมรส แต่ก็มีวิธีที่จะปกป้องชีวิตคู่ของคุณไม่ให้
ได้รับผลกระทบจากการมีเจ้าตัวเล็ก และช่วยจุดประกายไฟรักของคุณให้กลับ
ไปเป็นเหมือนช่วงฮันนีมูน ชีวิตคู่นั้นมักจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่และเติมเต็ม
เรื่องสำ�คัญๆ 4 เรื่องใหญ่ๆ คือ 1) การสื่อสารกัน 2) ความต้องการทาง
ด้านอารมณ์ 3) ความต้องการทางด้านร่างกาย และ 4) ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันในเรื่องของจิตวิญญาณและความศรัทธา
ปรับปรุงเรื่องการสื่อสาร
หาวิธีที่จะพูดคุยกันแม้เมื่อคุณต้องยุ่งอยู่กับการเลี้ยงลูก: หาเวลาคุยกัน
ตามลำ�พังในช่วงเช้าก่อนที่จะยุ่งกับงานอื่น หรือคุยโทรศัพท์ตอนลูกงีบหลับ
หรือตอนหัวค่ำ�โดยที่ไม่เปิดเสียงรบกวนจากโทรทัศน์
พยายามเข้าใจคู่สมรสของคุณโดยต้องตั้งใจรับฟังอีกฝ่ายก่อนเสมอ เพื่อ
ให้เข้าใจจริงๆ ถึงความรู้สึกและปัญหาของกันและกันก่อนที่จะโต้ตอบอะไร
ออกไป และจะต้องให้ความสำ�คัญเรื่องความซื่อสัตย์ต่อกันเสมอ
การกระทำ�ย่อมสำ�คัญกว่าคำ�พูด คุณต้องรักษาคำ�มั่นสัญญาเพื่อ
สร้างความไว้วางใจ ความรู้สึกมั่นคง และความนับถือซึ่งกันและกัน
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ถ้าคุณพูดว่าจะทำ�อะไร คุณก็ต้องทำ�สิ่งนั้นให้ได้
หัวเราะด้วยกัน มีใครบ้างที่อยากจะอยู่ใกล้ๆ คนที่ทำ�ตัวหมองเศร้าและ
เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลา? การหัวเราะด้วยกันจะช่วยเตือนให้คิดถึงกันเวลาที่
ต้องอยู่ห่างไกลกัน
พยายามเอาใจคู่ของคุณทั้งทางอารมณ์ จิตใจ และทางร่างกาย
แสดงความรักคู่ของคุณในแบบที่เขาหรือเธอต้องการ บางคนอาจ
จะอยากได้ของขวัญจากคนรัก ในขณะที่บางคนอาจจะต้องการสัมผัสที่
ใกล้ชิด คุณอาจจะลองศึกษาเรื่องภาษารักแบบต่างๆ จากหนังสือของ
แกรี่ แชปแมน เรื่อง ห้าภาษารัก (The Five Love Languages) ที่
http://www.5lovelanguages.com/resources/books
พยายามทำ�อะไรพิเศษให้คขู่ องคุณปลืม้ จนเกินความคาดหวัง โดยไม่คดิ ถึง
ตัวคุณเอง (เช่น เอาอกเอาใจเกาหลังให้โดยไม่หวังจะได้กกุ๊ กิก๊ กันต่อ)
สร้างสวรรค์ในห้องนอน เพศสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยานัน้ เป็นโซ่
เส้นสำ�คัญทีจ่ ะคล้องให้คนทัง้ สองมีชวี ติ คูท่ ส่ี มบูรณ์ จำ�ไว้เสมอว่า ความสัมพันธ์
ใกล้ชดิ ทางกายนัน้ เป็นภาษารักทีม่ คี วามหมายมากต่อคูส่ มรส
ให้ความสำ�คัญแก่ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสอง โดยเรื่องนี้จะต้องมี
ความสำ�คัญเหนือกว่าเรื่องของลูกๆ เด็กๆ จะต้องรับรู้และเคารพในกติกาข้อนี้
(เช่น อาจจะกำ�หนดวันประจำ�สำ�หรับการออกเดทตามลำ�พังกันสองคน)

คุณต้องเป็นกองหนุนให้กันและกัน อย่าปล่อยให้เรื่องของลูกมาทำ�ให้
คุณต้องทะเลาะกันเอง เวลาที่ต้องเข้มงวดและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องลูกๆ
คุณต้องยืนอยู่ฝ่ายเดียวกัน อย่าปล่อยให้ลูกๆ มากดดันหรือทำ�ให้คุณเขว
ในเรื่องนี้
สร้างความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันในเรือ่ งของจิตวิญญาณและความศรัทธา
เรื่องของความเชื่อทางจิตวิญญาณและความศรัทธาทางศาสนานั้น
เป็นสิ่งสำ�คัญสูงสุดสำ�หรับชีวิตคู่ ความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องนี้เป็นหลัก
สำ�คัญที่จะช่วยค้ำ�จุนความสัมพันธ์ของคู่สมรส
สามีและภรรยาควรจะส่งเสริมกันและกันให้มีการพัฒนาและพิสูจน์ตนเอง
ในเรื่องของจิตวิญญาณและความศรัทธา
พระเจ้าสร้างให้สามีและภรรยามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสมบูรณ์กว่า
การอยู่โดยลำ�พัง คู่สมรสควรจะเรียนรู้ที่จะพัฒนาไปด้วยกัน โดยการร่วม
กิจกรรมทางศาสนากับชุมชน อ่านคำ�สอนของพระเจ้าและสวดมนต์ด้วยกัน
เป็นประจำ�
ในสหรัฐอเมริกาปัจจุบันคู่สมรสถึงร้อยละ 50 ล้มเหลวในชีวิตคู่ ส่วน
ร้อยละ 50 ที่เหลือก็มีทั้งที่มีความสุขดี หรือไม่ก็แค่ฝืนหรือทนอยู่ด้วยกัน
คู่สมรสน่าจะนึกถึงตัวเลขทางสถิตินี้และมองชีวิตคู่ของตนเองตามความเป็น
จริง ทุกอย่างล้วนมีทางแก้ไข การเพิกเฉยต่อปัญหารังแต่จะทำ�ให้สถิติความ
ล้มเหลวในชีวิตคู่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ การมีชีวิตคู่ที่มีความสุขนั้นต้องใช้ความ
พยายามและความเสียสละ แต่ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นมรดกที่จะตกทอด
สู่คนรุ่นต่อไปให้ต้องพยายามพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าคนในรุ่นปัจจุบัน
xperts say that 90% of married couples feel the quality
of their relationship has deteriorated since they have
had children (Schutte, 2009). Kids, of course, change
a couple’s relationship, but there are ways to child proof
a marriage and reignite the honeymoon. There are four areas of
a marriage that typically need improvement: 1) Communication
Channels, 2) Emotional Needs, 3.) Physical Desires, and 4.)
Spiritual Connections.

Prioritize the husband and wife’s relationship above the children.
Children must see this to respect it. (Set date nights on a regular basis.)
Be a spouse’s greatest advocate. Do not allow children to play
the couple against each other. When disciplining and making decisions
regarding the kids, support one another and do not be swayed by
pressuring children.

Establish a Spiritual Connection

An individual’s spiritual life and relationship with their creator is of
utmost importance within a marriage. When shared together, it can
be a core strength and lead to a deeper connection together.
Spouses should encourage one another to spiritually grow and
be challenged.
God created husband and wife to function better as a unit then
individually. Learn to grow together by joining a church community,
reading God’s Word, and praying together regularly.
In the United States, 50% of the marriages fail today leaving the other
50% to be either happy or just hanging on. Married couples should
look at this statistic and then look at their own marriage realistically.
There’s always room for improvement and ignoring problems only
adds to this growing statistic. A healthy marriage takes hard work and
self-sacrifice, but has the potential to be a legacy for future generations
to strive to emulate.

ที่มา/Source:
http://www.examiner.com/article/a-wife-then-a-mother-learning-toprioritize-marriage
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พ่อนั้นเป็นฮีโร่คนแรกของลูกชาย
และเป็นผู้ชายคนแรก
ที่เป็นที่รักของลูกสาว
Fathers are every son’s first
hero and every daughter’s
first love

hings Every Father
Should Teach
His Daughter

By Catherine
หลายเรื่องที่บรรดาคุณพ่อควรสอนลูกสาว
โดย แคเธอรีน

มักเป็นเรื่องจริงที่ว่า พ่อนั้นเป็นฮีโร่คนแรกของลูกชาย และเป็นผู้ชายคนแรกที่เป็น
ที่รักของลูกสาว มีเด็กผู้หญิงมากมายที่ยึดเอาพ่อของตนเองเป็นไอดอล ซึ่งก็เนื่องมา
จากความผูกพันพิเศษที่เกิดขึ้นได้ก็แต่เฉพาะระหว่างพ่อกับลูกสาวตัวน้อยๆ เท่านั้น
สอนให้ลูกรู้สึกถึงความงามของตนเอง ความสวยงามของรูปร่างหน้าตาไม่ใช่
เรื่องสำ�คัญเท่ากับบุคลิกภาพและนิสัยใจคอ เด็กผู้หญิงต้องการคนที่จะช่วยสร้าง
ความมั่นใจให้เธอ ซึ่งมีแต่พ่อเท่านั้นที่จะช่วยเธอได้ พ่อจะต้องบอกให้ลูกสาวรู้ว่าตนเอง
เป็นคนสวย และไม่ใช่ความสวยงามที่รูปร่างหน้าตาภายนอก แต่เป็นความงามที่มาจาก
บุคลิกภาพ อุปนิสัย คุณค่า และความมั่นใจในตนเอง เรื่องนี้เป็นบทเรียนสำ�คัญที่ช่วย
สอนว่าเราไม่ควรจะตัดสินว่าหนังสือนี้ดีหรือไม่จากการดูแค่หน้าปก แต่จะต้องดูที่เนื้อหา
ภายในเล่ม ลูกสาวต้องการความรู้สึกมั่นใจในตนเอง และเมื่อความมั่นใจนั้นมาจากคนที่
พวกเธอมีความเชื่อมั่นและศรัทธา ก็จะยิ่งช่วยส่งผลในทางบวกมากยิ่งขึ้น
สอนว่าการกล้าแสดงออกนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร บางครั้งแม่ของคุณอาจจะ
มองว่าคุณเป็นคนกล้าแสดงออกมากเกินไป ซึ่งจะทำ�ให้ไม่มีผู้ชายคนไหนชอบ ถึงตรงนี้
คนเป็นพ่อจะต้องเข้ามาช่วยให้คำ�แนะนำ�แก่ลูกสาว ไม่มีผู้ชายคนไหนมีค่าพอที่ผู้หญิง
จะต้องยอมทิ้งความเป็นตัวของตัวเอง เพียงเพื่อที่จะได้เป็นผู้หญิงที่เป็นที่ชื่นชอบและ
ตรงกับรสนิยมของเขา จริงอยู่ว่าผู้ชายอาจจะรู้สึกสบายใจกับผู้หญิงที่โอนอ่อนผ่อนตามใน
เวลาที่เขาตัดสินใจเรื่องอะไรต่ออะไร แต่พ่อจะต้องแสดงให้ลูกเห็นว่า การกล้าแสดงออก
ของผู้หญิงนั้นเป็นสิ่งที่ดี บทเรียนนี้จะช่วยสอนให้ลูกสาวเป็นตัวของตัวเอง และไม่ต้อง
เปลี่ยนแปลงหรือทิ้งตัวตนเพียงเพื่อจะทำ�ให้คนอื่นพึงพอใจ
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สอนว่าครอบครัวคือหลักสำ�คัญของชีวิต
ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์กับผู้คน
คำ�กล่าวที่ว่า “เลือดข้นกว่าน้ำ�” นั้นไม่ได้เป็นแต่
เพียงแค่หลักการแต่เป็นเรื่องจริง พ่อจะต้องเป็น
ผูน้ �ำ ครอบครัวโดยใช้ความรักทีถ่ อ่ งแท้ ความใส่ใจ
ซึง่ กันและกัน ความมุง่ มัน่ ทุม่ เททีจ่ ะเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของลูก และการเห็นในคุณค่าของทุกคนใน
ครอบครัว ลูกสาวจะเรียนรูจ้ ากตัวอย่างทีด่ ี มีขอ้
พิสจู น์วา่ เด็กๆ จากครอบครัวทีแ่ ตกแยกกับครอบครัว
ทีอ่ บอุน่ นัน้ มีความแตกต่างกันในแง่ของบุคลิกภาพ
ความมัน่ ใจ และการประสบความสำ�เร็จในชีวติ
สอนว่าการที่จะอยู่รอดได้นั้น เราจะต้องดำ�เนิน
ชีวิตโดยอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง การเป็นผู้หญิง
ยังมีเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย และทางเดียวที่เธอจะ
ประสบความสำ�เร็จได้นั้นก็คือจะต้องได้รับการอบรม
สั่งสอนที่ดี พ่อควรจะเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้
ลูกสาวเติบโตขึ้นเป็นผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเอง มี
ความรับผิดชอบและใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะ
พบเจออุปสรรคอะไร และจะต้องเตรียมให้พร้อม
เสมอสำ�หรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด คนที่
ทำ�ได้อย่างนี้จะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพ และพึ่งพา
ตนเองได้ และมีสุขภาพจิตที่ดี
สอนลูกเรื่องการแข่งขันและความสำ�เร็จ
การแข่งขันเกิดขึ้นเสมอในชีวิต การที่จะเป็นผู้ชนะ
ได้นั้น ต้องใช้ความกล้าหาญ และแรงจูงใจใน
ตนเอง ความสำ�เร็จเป็นบทเรียนสำ�คัญที่มาพร้อม
กับการแข่งขัน และผู้ชายมักจะมีเลือดนักสู้ที่รัก
การแข่งขันอยู่ในตัว พ่อควรจะสอนลูกสาวว่า
ความสำ�เร็จไม่ได้เกิดจากเพียงแค่ประสิทธิภาพ
และความขยันในการทำ�งานเท่านั้น แต่คนที่จะ
ประสบความสำ�เร็จได้ จะต้องรู้จักวิธีที่จะรับมือกับ
การแข่งขันและต่อสู้เพื่อจะเป็นผู้ที่อยู่เหนือกว่าให้ได้

I

t is often true that fathers are every
son’s first hero and every daughter’s
first love. In the case of many daughters,
their idol is their father, as there is that
unique connection that only exists between
a dad and his little girl.
Teach Her That She is Beautiful Beauty

than water” is both practical and theoretically true.

boost that only a father can provide. Fathers

There is more to being a woman and the only

is not skin deep, and girls need that confidence
need to tell their daughters they are beautiful

not for their appearance but for their character,
self-worth, and confidence. This is basically
the important lesson of not judging a book by
the cover but for its content. Daughters need
self-assurance, but when that assurance comes
from someone who they look up to, it impacts
and pushes them in a very positive way.

Fathers need to lead the family with intense love,
affection, and passion to be a model figure,
who respects everyone in the family. Daughters
learn by example, and it’s been proven that
children from broken and close-knit homes
differ in character, confidence, and success.

Teach Her That Practical Living is Vital

way she will be able to be successful is by
being properly taught. Fathers should inspire
their daughters to be independent women
who will take responsibility and live life in
the best possible way no matter what obstacle
they face. It is always better to be prepared
for the worst, this way you are efficient and
independent with a sound presence of mind.  

Teach Her That There is Nothing Wrong
Teach Her About Competition and
with Assertiveness Maybe your mom Success Competition exists and how you
thinks that you are too assertive to please

any man; this is where a father needs to step
in to share his insight. No man is worth a woman
changing who she is just to please his desires
and taste. Men might find it convenient to have
a woman who is very submissive when
it comes to decision making. Fathers need
to show that assertiveness from a woman
is a positive aspect. This lesson will help
all daughters be able to be themselves and
not sacrifice who they are just for the sake of
a someone else.

Teach Her That Family is a Core
Principle Family is the beginning of all

excel beyond it is a matter of nerves and

self-motivation. Success is an important
lesson that comes with competition and
men inherently love to compete. Fathers
should teach their daughters that success
not just comes to those who are efficient and
hardworking but to those who know how to
handle competition and rise above it.

ที่มา/Source:
http://mommy.com/articles/view/things-everyfather-should-teach-his-daughter#sthash.
VwSpxW9u.dpuf

relationships. The theory of “blood is thicker
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rying at Drop-Off — Perfecting
the Preschool Separation
ลูกร้องไห้ตอนไปส่งเข้าโรงเรียน – ทำ�ให้เด็กวัยอนุบาลยอมจากพ่อแม่โดยดี
การแยกเด็กวัยอนุบาลออกจากพ่อแม่มักจะทำ�ให้เกิดความเครียด
เป็นธรรมดา แต่การที่ลูกยึดมือคุณหรือกอดคอคุณอย่างแน่นและไม่ยอม
ปล่อยนั้นไม่ใช่เรื่องสนุกนัก วันนี้เรามีเคล็ดลับการส่งลูกเข้าโรงเรียนอนุบาล
ได้โดยไม่ต้องเสียน้ำ�ตามาฝากให้คุณลองนำ�ไปทดลองใช้ดู
คุยให้คุณครูทราบ
เด็กส่วนใหญ่ที่ร้องไห้ตอนจะเข้าเรียนนั้นจะปิดสวิทช์น้ำ�ตาของแกทันที
หลังจากรำ�่ ลากับพ่อแม่แล้ว แต่เพื่อความแน่ใจ ลองโทรศัพท์หรืออีเมล์คุย
กับคุณครู ถ้าคุณครูบอกว่าทุกอย่างเป็นปกติหลังจากพ่อแม่กลับไปแล้ว
ก็แสดงว่าเจ้าตัวเล็กแค่ต้องการออดอ้อนถ่วงเวลานิดหน่อยตอนไปส่ง แต่ถ้าดู
เหมือนว่าแกจะไม่ชอบไปโรงเรียนเอาเสียเลย (เช่น ออกอาการเครียดเวลาที่
เปรยๆ ถึงเรื่องโรงเรียน) ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแกยังไม่พร้อมที่จะเข้าโรงเรียน
อนุบาล หรืออาจจะอยากได้ชั้นเรียนแบบอื่น หรือคุณครูคนอื่น
ไปถึงโรงเรียนตั้งแต่เช้า
เด็กที่กำ�ลังหิวหรือเหนื่อยล้า มักจะออกอาการติดพ่อแม่และขี้หงุดหงิด
ซึ่งก็คือเด็กวัยอนุบาลที่มีแนวโน้มจะเกิดอาการเครียดที่ต้องแยกจากพ่อแม่
เพราะฉะนั้นคุณควรจะสร้างนิสัยการนอนที่ดีต่อสุขภาพ เช่น พาลูกน้อยวัยอนุบาล
เข้านอนเร็วขึ้น และปลุกลูกให้ตื่นเช้าขึ้น จะได้มีเวลาสบายๆ สำ�หรับรับประทาน
อาหารเช้าเพือ่ เติมพลัง (เช่น ข้าวโอ๊ตบดใส่นม) ซึง่ จะช่วยให้ลกู สลัดความง่วง
งัวเงียทิ้งได้ทัน และเตรียมอารมณ์ให้พร้อมสำ�หรับโรงเรียน ข้อดีอีกข้อของการ
เข้านอนแต่หัวคำ�่ และตื่นแต่เช้าก็คือ คุณจะไปถึงโรงเรียนเร็วขึ้น ทำ�ให้ลูกน้อย
ได้มีเวลาปรับตัวและได้รับความเอาใจใส่จากคุณครูก่อนที่เด็กคนอื่นๆ จะมาถึง
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ชวนลูกคุยเรื่องน่าตื่นเต้นที่โรงเรียน
ระหว่างทางที่พาลูกไปส่งโรงเรียน ชวนลูกคุยว่าจะทำ�อะไรที่โรงเรียนบ้าง
(เช่น “สงสัยว่าเดีย๋ วหนูตอ้ งไปเล่นชิงช้าแน่ๆ เลยวันนี้ ใช่ไหมจ๊ะ”) และคุย
ถึงคนที่ลูกจะพบที่โรงเรียน รักษาบรรยากาศให้สดชื่น อย่าระดมคำ�ถาม
ใส่ลูกมากเกินไป ถ้ารู้สึกว่าเรื่องที่คุยกำ�ลังจะทำ�ให้ลูกเครียดก็ลองเปลี่ยน
ไปเป็นคุยเล่นสนุกๆ ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีไหนก็ตาม อย่าสร้างเรื่องหลอกๆ
(อย่าทำ�ให้เป็นเรื่องใหญ่) หรือเปรียบเทียบลูกกับเด็กคนอื่น (เช่น “แอชลี่
เขาไม่เห็นเคยร้องไห้งอแงเลยเวลาพ่อแม่มาส่งที่โรงเรียน”)
ให้ลกู เอาของทีเ่ ป็นทีพ่ ง่ึ ทางใจไปโรงเรียนด้วย
ถ้าที่โรงเรียนอนุญาตให้ลูกเอาของที่ช่วยให้เธอรู้สึกอุ่นใจไปด้วย (เช่น
ตุ๊กตาตัวโปรดหรือผ้าห่ม) แต่ถ้าโรงเรียนห้ามเอาของเล่นมาจากบ้าน คุณ
ก็อาจจะเปลีย่ นเป็นเอาอะไรทีเ่ ป็นของคุณให้ลกู เช่น รูปถ่าย หรือผ้าพันคอ
ที่ลูกจะเก็บไว้ได้ในที่เก็บของของแกที่โรงเรียน หรือเพียงแค่รอยลิปสติก
ที่คุณจุ๊บลงบนมือของแกตอนไปส่งที่โรงเรียนก็ยังได้
ช่วยให้ลูกมีอะไรทำ�ก่อนคุณกลับ
ก่อนที่คุณจะแยกออกมาจากการไปส่งที่โรงเรียน ลองหากิจกรรมให้ลูกทำ� 
– หรือขอดูผลงานศิลปะการตัดต่อรูป หรือหนังสือเล่มโปรดของแก
เพียงแต่อย่าทำ�ให้ลูกรู้สึกว่าคุณจะอยู่ต่อนานเท่าที่แกต้องการ และถ้า
คุณรู้สึกว่าการแยกตัวกลับออกมาเป็นเรื่องยาก ก็ลองขอให้คุณครูเข้า
มาช่วยขัดจังหวะ เพื่อให้คุณได้รีบฉีกตัวออกมาหลังจากร่ำ�ลาเจ้าตัวเล็ก
เรียบร้อยแล้ว

จงมองในทางที่ดีเสมอ
อย่าแสดงให้เห็นว่าคุณรู้สึกกังวลหรือกำ�ลัง
จะมีปัญหาในการส่งลูกเข้าเรียน ที่ถูกต้องแล้ว
คุณจะต้องแสดงความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่า
ลูกของคุณจะสามารถแยกจากพ่อแม่ได้ไม่ยาก
– พูดร่ำ�ลาลูกอย่างสดชื่นและทำ�ท่าทางเหมือน
เป็นเรื่องปกติ จากนั้นก็เดินออกมาโดยไม่ต้องหัน
กลับไปมอง (แม้จะทำ�ยากแต่ก็จำ�เป็นต้องทำ�)
ถ้าลูกของคุณยังคงมีปัญหาเรื่องการต้องแยก
จากคุณอยูอ่ กี ให้ลองอีกวิธหี นึง่ คือ ร�ำ่ ลาลูกทีบ่ า้ น
และขอให้สามีของคุณ (ถ้าลูกไม่ติดพ่อมากด้วย
อีกคน!) หรือผู้ปกครองเพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็น
คนพาลูกไปส่งที่โรงเรียนแทน

reschool separation anxiety is
common, not that that’s any
comfort when you have a clinger
on your hands…or around your neck.
Try these tear-taming tips for an easier
preschool good-bye each day.
Check in with the Teacher.

Most kids who cry at drop-off turn off
the tears right after the preschool good-bye.
To make sure that’s the case, ask the teacher

Become an Early Bird.

Hungry, tired kids are often clingy,
cranky kids — in other words, kids primed
for a preschool separation anxiety attack.
So start some healthy sleep habits: Put
your preschooler to bed earlier and wake
her up earlier so there’s time for a leisurely yet
energy-boosting breakfast (like oatmeal made
with milk) to help her shake off the sleepies
and get her preschool mojo on. Another good
reason for an early-to-bed-early-to-rise policy?
You can get to preschool sooner, so your little
one can settle in and get more teacher attention
before the other kids arrive.

Get Her Excited about the School Day.

On the way to preschool, talk about what

she might do (“I bet you’ll swing on the swings
today”) and who she’ll see. Stay upbeat,
don’t grill her with questions, and if you sense
the conversation is stressing her out, switch to
small talk. Whatever you do, don’t put any ideas
in her head (“Don’t make a scene”) or compare
her with the other kids (“Ashley never cries
at preschool drop-off”).

Give Her Something to Hold.

over the phone or by e-mail. If she says all is well

If the preschool allows it, let her bring

after preschool drop-off, then it’s the tricky

a security object (like a favorite stuffed animal

transition talking. If, instead, your little one isn’t

or blanket). Even if there’s a ban on toys from

enjoying school at all (she seems stressed by

home, give her something of yours — like

the mere mention of school), it may be that

a photo or scarf — that she can keep in

she’s not ready for preschool, or she needs

her cubby, or just a lipstick kiss on her hand

a different kind of preschool classroom or

at the preschool good-bye.

preschool teacher.

Get Her Busy.

Settle her in an activity before you head out
the door — or ask her to show you her most
recent collage masterpiece or her favorite book.
But don’t give your little one the impression
that you’ll stay as long as she needs you. And
if you’re having trouble with your exit strategy,
ask the teacher if she can step in while you
hightail it out of there after giving your little one
a breezy bye-bye.

Stay Positive.

Don’t let on that you’re worried or waiting
for trouble at the preschool drop-off. Instead,
appear completely confident that your child
will separate easily — say good-bye cheerfully
and matter-of-factly. Then walk out without
a backward glance (tough, but necessary).
If your child still has a hard time separating
from you, try this: Say your good-byes at home
and ask your partner (if your preschooler’s not
as attached to him!) or a classmate’s parent
to drop her off instead.

ที่มา/Source:
http://www.whattoexpect.com/toddler/
starting-preschool/problems/drop-off.aspx
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เด็กๆ นั้นมีความสุข
ที่จะเรียนรู้เวลาที่รู้สึกสนุก
Children love to learn
when they’re having fun

Dig In! Dress your kids in a hat and gardening clothes (meaning

anything you don’t mind getting dirty) when it’s time to plant, weed,
water or pick, and don’t forget to use sunscreen. Take your time with
the kids and remember that a young child’s attention span may wane
sooner than yours.

eady, Set, Grow:

The Benefits of
Gardening with Kids
By Christine Beaudry

พร้อม จัด ปลูก: ประโยชน์ของการทำ�สวนกับลูกๆ
โดย คริสทีน บูดรี

ถ้าคุณอยากจะทำ�กิจกรรมกลางแจ้งที่ให้ทุกคนในครอบครัวได้มีส่วนร่วม
ลองเลือกการทำ�สวนที่บ้านดูสิ
บทเรียนชีวิตในการทำ�สวน ลิซ่า เทย์เลอร์ ซึ่งเป็นผู้อำ�นวยการฝ่าย
การทำ�สวนของเด็กที่ซีแอตเทิล ทิลธ์ องค์กรเกี่ยวกับการทำ�สวนของ
ชุมชนที่ไม่หวังผลกำ�ไร ได้แสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจว่า เพราะเหตุใด
เด็กๆ จึงควรจะทำ�สวน “เด็กตัวเล็กๆ นั้นอยู่ใกล้ชิดกับดินทราย และมี
ความสัมพันธ์พิเศษกับโลกใบนี้ ถ้าเราสามารถจะดึงเอาความเป็นธรรมชาติ
ของพื้นดินเข้ามาสู่วิถีชีวิตของเราได้ ก็ถือเป็นเรื่องที่วิเศษมากๆ”
“เด็กๆ ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสิง่ มีชวี ติ และได้รวู้ า่ จะต้องทำ�ยังไงบ้าง
ทีจ่ ะไม่ให้สง่ิ มีชวี ติ นัน้ ตายไป” - จากคำ�กล่าวของเอมี่ กิฟฟอร์ด เจ้าหน้าที่
ด้านการศึกษาของสมาคมทำ�สวนแห่งชาติ กิฟฟอร์ดชืน่ ชมการออกกำ�ลังกาย
ของเด็กๆ โดยการลงมือทำ�สวน และเห็นว่าเป็นโอกาสที่ครอบครัว
จะได้เรียนรูท้ จ่ี ะทำ�งานด้วยกัน รูจ้ กั แบ่งงานกัน และการทำ�สวนยังช่วยใน
การพัฒนาสติปญ
ั ญาและประสาทสัมผัสของเด็กๆ อีกด้วย
คุณทำ�สวนอย่างไร? เทย์เลอร์กล่าวว่า เมื่อตกลงใจจะให้ลูกๆ ช่วยทำ�สวน
คุณจะต้องวางแผนให้ดีๆ ข้อสำ�คัญที่สุดก็คือว่า จะทำ�ที่ไหนและจะปลูกอะไร
สวนที่ให้เด็กๆ ช่วยทำ�นั้น จะต้องมีทางเดินที่สะดวก แปลงผักจะต้องไม่กว้าง
เกินไปและควรจะปลูกพืชที่กินได้ “เด็กๆ ควรจะสามารถเอื้อมมือข้าม
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ปลอดภัยไว้ก่อน ทั้งเทย์เลอร์และกิฟฟอร์ดย้ำ�ถึงความสำ�คัญของ
การทำ�สวนแบบอินทรีย์กับเด็กๆ “พ่อแม่ควรจะระมัดระวังเรื่องการฉีดพ่นยา
หรือสารเคมี (ในสวน)” กิฟฟอร์ดกล่าว และไม่ใช่เฉพาะเมื่อเด็กๆ กำ�ลัง
ทำ�งานอยู่ในสวนเท่านั้น “การจับใบพืชที่ถูกพ่นด้วยสารเคมีแล้วเอามือเข้า
ปากนั้นอันตรายมาก สารตกค้างสามารถทำ�อันตรายต่อเด็กๆ ได้แม้ว่าจะ
มีปริมาณที่น้อยกว่า เมื่อเทียบกับปริมาณที่อาจทำ�อันตรายสำ�หรับผู้ใหญ่
เนื่องจากมีขนาดตัวที่เล็กกว่า”
การทำ�สวนเป็นกิจกรรมครอบครัวที่วิเศษมาก มีทั้งการผจญภัย
การทดลอง และการเรียนรู้ และเด็กๆ นั้นมีความสุขที่จะเรียนรู้เวลาที่รู้สึก
สนุก เด็กๆ ไม่ได้ชอบเพียงแค่การได้ดูแลสิ่งมีชีวิตเท่านั้น แต่มีความสุขที่ได้
ทำ�อะไรร่วมกับพ่อแม่
f you’re looking for an engaging outdoor activity that allows
the whole family to participate, consider a family garden.
Life Lessons of Gardening Lisa Taylor, Children’s Garden Director

Creepers and Crawlers Looking for the wildlife in a garden

is a great part of the fun for little ones. “Kids love insects and worms,”
says Taylor. “Gardening introduces them to some of the living creatures
in the soil, under rocks and on plants. It’s all a part of opening the world
up to them.”

Play it Safe Both Taylor and Gifford emphasize the importance

of organic gardening with children. “Parents should be concerned
about sprays or chemicals [in the garden],” says Gifford. And not just
when the children are physically in the garden. “Touching leaves that
have been treated with chemicals and putting their hands into their
mouths is dangerous; the residue can be damaging in smaller doses
than it would be for adults because children’s bodies are smaller.”
Gardening can be a wonderful family project filled with adventure,
experimentation, and learning; and children love to learn when they’re
having fun. Not only will your kids enjoy the satisfaction of nurturing
life, but they’ll love spending time with you.

at Seattle Tilth, a non-profit community gardening organization, has
a unique take on why kids should garden. “With little people, they’re
a lot closer to the ground; they have an intimate relationship with

แปลงผักได้ และเด็กๆ จะเรียนรู้ว่าส่วนไหนเป็นทางเดินและส่วนไหนเป็น
แปลงผัก”
แครอทและแรดิช แล้วยังมีบร็อคโคลี่อีก – โอโหเฮะ! เมื่อคุณคิดจะ
ให้ลูกๆ ทำ�สวนก็ต้องเลือกว่าจะปลูกอะไรดี กิฟฟอร์ดแนะนำ�ให้ปลูกพืช
ที่แข็งแรงและโตง่าย และไม่ต้องประคบประหงมมาก อ่านข้อมูลเรื่อง
ลักษณะการเติบโตของพืชผัก การเตรียมดินปลูก การให้ปุ๋ย และการรดน้ำ�
ที่เหมาะสมกับชนิดของพืชผักได้จากหนังสือทำ�สวนทั่วไป หรือจะอ่านที่
ด้านหลังซองใส่เมล็ดผักที่ซื้อมาก็ได้ ความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจจากความสำ�เร็จ
จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการทำ�ให้เด็กๆ รู้สึกสนุกกับการทำ�สวน
มาลงมือขุดดินกันเถอะ! เมื่อถึงเวลาทำ�สวนไม่ว่าจะปลูกพืช ถอนหญ้า รดน้ำ� 
หรือเก็บผัก เด็กๆ ควรจะสวมหมวกและชุดทำ�สวน (หมายถึงเสื้อผ้าที่
คุณยอมให้สกปรกเลอะเทอะ) และอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วย เมื่ออยู่กับ
ลูกๆ คุณต้องไม่รีบร้อนและให้เวลากับเด็กๆ แต่ก็อย่าลืมว่าความสนใจของ
เจ้าตัวเล็กทั้งหลายอาจจะมอดหมดลงเร็วกว่าผู้ใหญ่อย่างเรา
เจ้าสัตว์ตัวเล็กที่ไต่ยั้วเยี้ยในสวน การค้นหาสัตว์แปลกๆ ในสวน
เป็นเรื่องสนุกสุดๆ  สำ�หรับเจ้าตัวเล็ก “เด็กๆ มักจะชอบพวกแมลงกับหนอน
ทั้งหลาย” เทย์เลอร์กล่าว “การทำ�สวนทำ�ให้เด็กๆ ได้รู้จักพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่
ในดิน ใต้หิน และอยู่ตามต้นพืช มันเป็นเหมือนการเปิดโลกให้เด็กๆ ได้เห็น”

the earth. Anything we can do to bring that non-descript terra firma
to life is good.”
“They learn about nurturing a life and what it takes to keep
something alive,” says Amy Gifford, an education associate for the
National Gardening Association. Gifford extols the value of exercise
as children physically work in the garden, that families learn to work
together and share, and that gardening helps build a child’s senses.

How Does Your Garden Grow? If you’ve decided to involve

your kids in gardening, you need to make some decisions—most

importantly where and what your child will be gardening. “The essentials
for a children’s garden are clear paths, narrow beds, and edible plants,”
says Taylor. “Kids should be able to reach across the beds. They can
learn where people go and where plants go.”

Carrots and Radishes and Broccoli – Oh My! Once you’ve

decided where to let your children garden, it’s time to decide what
to plant. Gifford recommends planting crops that are hearty enough
to succeed and don’t require unusual care. A local nursery, good

ที่มา/Source:

gardening book, and even the backs of seed packets should answer

http://www.babyzone.com/kids/kids-fun/gardening-

questions about growing habits of plants, the soil and nutrition needed,

benefits_67895?&name=jyothi

and proper watering. Instant gratification helps a lot.
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ความตื่นตาตื่นใจอาจมาพร้อม
กับความตื่นตระหนก
แต่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถสอน
ให้เขารู้จักแยกแยะระหว่าง
โลกในจินตนาการและโลกของ
ความเป็นจริงได้
The kids’ excitement may
sometimes become fear,
but the parents can teach
them to separate between
the world of imaginations
and the real one

n amazing Halloween night
in the Fantasy World of Universal Studios Orlando

สุดอะเมซิ่งกับค่ำ�คืนฮาโลวีนในโลกสุดแฟนตาซี ณ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ออร์แลนโด
เข้าสู่ช่วงปิดเทอมเล็ก คุณหนูๆ ทั้งหลายไม่ต้องรีบเข้า
นอนเร็ว เพื่อตื่นเช้าไปโรงเรียน ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ นี้
ทำ�ไมไม่ทำ�ให้ช่วงเวลาของกลางคืนกลับกลายเป็นราตรีแห่งการ
เรียนรู้ไปพร้อมๆ กันล่ะค่ะ ว่าแล้วขอชวนคุณพาครอบครัวและ
เจ้าตัวเล็กไปร่วมเฉลิมฉลองวันฮาโลวีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกา 
ณ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ออร์แลนโด (Universal Studios
Orlando) รัฐฟลอริด้า  สหรัฐอเมริกา แน่นอนค่ะว่า  การเรียนรู้
ในโลกของความมืดที่หาไม่ได้จากในโรงเรียนและที่บ้านนี้ กำ�ลังจะ
เกิดขึ้นกับคุณหนูๆ ในค่ำ�คืนฮาโลวีนนี้อย่างสนุกสุดๆ จริงๆ ค่ะ
เมื่อมีโลกแห่งแสงสว่างในตอนกลางวัน ก็ต้องมีโลกของ
ความมืดมิดในตอนกลางคืน และจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนกับความสนุก
ครั้งใหม่ในความมืดมิดที่สวนสนุกแห่งภาพยนตร์ระดับโลก ที่ถูก
เนรมิตให้กลายเป็นค่ำ�คืนวันฮาโลวีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา
ความน่าตื่นตาตื่นใจของงานนี้ถูกการันตีความสนุกจากงาน Halloween
Horror Nights ที่จัดขึ้นที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ แห่งแรกของโลกที่
ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (Universal Studios
Los Angeles) โดยมอบรางวัล Best Halloween Event Golden
Ticket Award ให้กับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ออร์แลนโด ด้วยกัน
ถึง 6 ปีซ้อน ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกที่หลงใหลในสีสันของเทศกาล
ฮาโลวีน ต่างถูกสะกดด้วยเวทมนต์แห่งความสนุกให้พร้อมใจกัน
ซื้อบัตรเข้างานครั้งที่ 24 นี้อย่างไม่ลังเล โดยราคา Individual
Tickets อยู่ที่ 95.99 ดอลล่าสหรัฐ และยังสามารถเพิ่มความสนุก
แบบ Express Plus ที่จะให้คุณและลูกๆ สะสมประสบการณ์ยาม
ค่ำ�คืนนี้แบบไม่ต้องต่อคิวกันเลยในราคาเพียง 189.99 ดอลล่าสหรัฐ
รับรองว่าความคุ้มค่าของราคาบัตรนี้ จะพาครอบครัวของคุณก้าว
เข้าสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สุดสนุกกับเรื่องราวของภาพยนตร์
ได้ครบมิติแห่งความสุขอย่างแน่นอน
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ในช่วงเวลาแห่งแสงสว่าง ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ออร์แลนโด จะเปิดต้อนรับเจ้าตัวน้อยพร้อม
คุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ให้ร่วม
ผจญภัยไปในโลกกว้างกับ Universal’s Islands
of Adventure โซนแห่งศูนย์รวมเครื่องเล่นที่มา
พร้อมกับรถรางแห่งจินตนาการ ที่จะพาครอบครัว
ของคุณทะยานเข้าสู่โลกของภาพยนตร์ เจ้าตัวน้อย
จะได้เห็นวิธีการ เทคนิคการถ่ายทำ� ฉาก ฯลฯ ไม่
ว่าจะเป็นจากเรื่อง Jaws, MIB, Jurassic Park
ฯลฯ และแน่นอนเด็กๆ ที่อยู่ในช่วงอายุ 4-7 ขวบ
เป็นวัยที่สามารถจดจำ�สิ่งต่างๆ ได้ดี กิจกรรมนี้อาจ
จะช่วยสร้างความฝันและแรงบันดาลใจในอนาคต
ให้ลูกของคุณได้ และที่น่าตื่นตาตื่นใจกว่าเมื่อรถราง
มุ่งสู่มิติลี้ลับในโลก The Wizarding World โลก
ของพ่อมดน้อยแฮรี่ที่มีอยู่แต่ในภาพยนตร์ ได้ถูก
สร้างสรรค์ขึ้นมาในโลกแห่งความจริง เจ้าตัวน้อยจะ
ได้พบกับโรงเรียนเวทมนต์ ‘ฮอกวอตส์’ ได้เห็น
ไม้กวาดวิเศษที่ล่องลอยอยู่ในฉากมหัศจรรย์ที่
กำ�ลังชักชวนให้เด็กๆ โลดแล่นไปกับจินตนาการ
ความสมจริงของฮอกวอตส์กันเลยทีเดียวค่ะ
และไม่น่าเชื่อว่าเพียงแค่คุณหลับตา เสียง
คาถายอดฮิต ‘ลูมอส’ ที่ใช้กันในโรงเรียนเวทมนต์
แห่งนี้จะดังขึ้นในความรู้สึกนึกคิด แสงไฟจาก
ไม้กายสิทธิ์จะส่องนำ�ทางให้คุณพบกับความ
มหัศจรรย์ของสถาปัตยกรรม ที่ดูราวกับปราสาท
ซึ่งปรากฏอยู่ ณ เบื้องหน้าของสายตา นั่นคือ
รีสอร์ทสุดหรู 4 สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น Portofino
Bay Hotel, Hard Rock Hotel, Royal Pacific

Resort และหนึ่งในโรงแรมเปิดใหม่ในปี 2014 นี้
ที่จะมาต้อนรับคุณด้วยความหรูหรา ที่เรียกได้ว่า
เป็นรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในเมืองออร์แลนโด อย่าง
Universal’s Cabana Bay Beach Resort
Hotel ที่ประกอบไปด้วยห้องสวีทกว่า 900 ห้อง
สระว่ายน้ำ�สุดหรูเสมือนยืนอยู่บนหาดทราย และ
สไลเดอร์สุดสนุกที่มาพร้อมกับบาร์สระว่ายน้ำ� 
ทุกองค์ประกอบนี้ได้สร้างสระว่ายน้ำ�ธรรมดาให้
กลายเป็นสวนน้ำ�ขนาดมหึมาขึ้นมา แถมด้วย
ความบันเทิงของลานโบว์ลิ่งอีก 10 เลน กลายเป็น
สวรรค์บนดินที่สัมผัสได้ในราคาเริ่มต้นเพียง 174
ดอลล่าสหรัฐ ที่นี่คุณจะได้สลัดความเหนื่อยล้าและ
กดปุ่มรีเฟรชตัวเองปลุกสัญชาตญาณครอบครัว
แห่งการเรียนรู้ให้พร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกัน
เมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดลง มิติของความมืดจะเข้า
ครอบงำ�  แสงไฟดวงเล็กๆ เปิดขึ้นมาเหมือนจุด
ประกายไอเดียในตัวของเจ้าหนูน้อย ดวงไฟที่ทยอย
เปิดไล่เรียงเป็นทางยาว สร้างสีสันของวันฮาโลวีน
ให้ปะทุขึ้นเป็นเส้นทางการเรียนรู้ยามค่ำ�คืน
คุณจะได้พบกับโชว์และการแสดงตลอดทาง
เครื่องเล่น 3D ถูกเปิดให้เข้าไปทดสอบความกล้า
กับฉากการต่อสู้ของ Transformers หรือแม้แต่
ความตื่นเต้นสุดผจญภัยไปกับ Revenge of
the Mummy และการกอบกู้โลกไปกับเจ้าตัว
เหลือง Minion ความตื่นตาตื่นใจอาจมาพร้อม
กับความตื่นตระหนก แต่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถ
สอนให้เขารู้จักแยกแยะระหว่างโลกในจินตนาการ
และโลกของความเป็นจริงได้ และเมื่อเขาได้พบกับ
หมู่บ้านแห่งการผจญภัยถึง 8 ฉากภาพยนตร์ด้วย
กัน และ 1 ในฉากที่เซอร์ไพรส์ที่สุด คงเป็นฉาก
จากซีรี่ย์ชื่อดังเรื่อง The Walking Dead คุณและ
เด็กๆ จะได้ย้อนวัยไปด้วยกันกับการวิ่งไล่จับกับเหล่า
ซอมบี้ที่ความสนุกเกิดขึ้นง่ายๆ โดยไร้ซึ่งกฎเกณฑ์
ในวัยที่มีพลังงานเหลือเฟือแบบเจ้าตัวน้อย ก็จะได้
ปลดปล่อยพลังงานอย่างเต็มที่ การที่ได้ซ่อนตัว
อยู่ในสถานที่ที่เจ้าตัวสามารถประเมินได้จากตัว
เขาเอง จะทำ�ให้ลูกของคุณเป็นคนช่างสังเกต

นอกจากนั้น ครอบครัวของคุณจะถูกล้อมรอบ
ด้วยสิ่งมีชีวิตในชุดแฟนตาซีที่มาจากภาพยนตร์
ฮอลลีวู้ดอีก 4 เรื่องกับ The Purge: Anarchy,
Face Off – In the Flesh, Bayou of Blood และ
MASKerade: Unstitched พร้อมทั้งโชว์การแสดง
The Rocky Horror Picture a Tribute ที่จะทำ�ให้
คุณได้สัมผัสกับค่ำ�คืนวันฮาโลวีนในรูปแบบที่ทำ�ให้
คุณสนุกไปพร้อมกับรอยยิ้ม รับรองว่าลานกว้างที่
ถูกเนรมิตให้เป็นสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่นี้ จะพา
เจ้าตัวน้อยโลดแล่นไปบนการเรียนรู้ที่แสนสนุกไป
กับคนที่เขารักและก็รักเขาด้วยเช่นกัน
ค่ำ�คืนแห่งความสนุกที่มาพร้อมการเรียนรู้
ครัง้ ใหม่น้ี ใน 1 ปีจะมีเพียง 1 ครัง้ เท่านัน้ คงจะไม่มี
ค�ำ่ คืนทีเ่ ด็กๆ จะได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเอง และ
ได้ใช้ความคิดทีอ่ สิ ระกว่าทุกครัง้ ไม่นา่ เชือ่ ว่าราตรีท่ี
เด็กๆ ไม่เคยได้สมั ผัสมาก่อนจะมอบประสบการณ์
ดีๆ และโลกทัศน์ใหม่นอกจากชีวติ ในตอนกลางวัน
ให้กบั เขา โอกาสดีๆ ทีเ่ จ้าหนูทง้ั หลายจะได้เปิดโลก
กว้างมีไม่มากนัก อย่าพลาดโอกาสทีจ่ ะทำ�ให้ค�ำ่ คืน
ในช่วงปิดเทอมสัน้ ๆ นี้ ให้มคี วามหมายมากกว่า
ทุกคืนทีผ่ า่ นมาสำ�หรับครอบครัวนะคะ
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| Relaxing Zone

When darkness begins to take over the sky, it
seems like a little light is sparkling inside a little kid.
With all the light bulbs on both side of the road
on, the colorful pathto Halloween fun shines
brightly and scares darkness away. You can
enjoy many different shows and performances
along the way. 3D players are turned on to let

chool vacations are here again.
Kids don’t have to go to bed early in
order to get up and go to school in
the morning. Why don’t you make nighttime
the time for you and your kid to learn
something fun together? Well, may I invite
you to take your family and your little one
to celebrate the best Halloween in America
at Universal Studios Orlando in Florida,
USA? Absolutely, learning in the world of
darkness, which can’t be found at school
or home, is about to happen to your kid
on Halloween night. It’s going to be lots
of fun. Let’s take a ride!
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Behold the world of darkness at night.

These activities may contribute to your kids’

Imagine how exciting it would be to be in

dreams and inspirations in the future. What’s

darkness in a world-class movie theme park

even more interesting is when the tram rushes

that will be magically turned into the greatest

to the mystery of The Wizarding World of Harry

Halloween celebration night in the United

Potter. That’s right! The world of Harry Potter

States of America. The fun and excitement

does not exist only on the film anymore, but

can be guaranteed by Halloween Horror

it has turned into reality here. Your little ones

Nights, an event introduced for the first time

will find Hogwarts School of Witchcraft and

at Universal Studios Los Angeles, California,

Wizardry and magic wand drifting in this amazing

USA. The Best Halloween Event Golden Ticket

scene, just like it is inviting the kids to jump

Award has been awarded to Universal Studios

into the realistic imagination of Hogwarts.

Orlando 6 years in a row. People from all over

It’s unbelievable that only if you close

the world who are enchanted by colorful and

your eyes, you will hear ‘Lumos,’ a famous

fun Halloween celebrations do not hesitate

incantation used in this magical school, loud

to buy tickets to enjoy this 24 Halloween

and clear in your head. Light from the wand

Horror Nights. The Individual Tickets cost 95.99

will guide you to the wonderful architectures

USD, but you can add the Express Plus, which

of castles, which appear in front of you. They

allows you and your kids to enjoy the fun night

actually are luxury resorts in four different styles,

experiences without having to wait in line at

including Portofino Bay Hotel, Hard Rock Hotel,

only 189.99 USD. I can guarantee that it’s really

Royal Pacific Resort, and Universal’s Cabana Bay

worth the price since you can take your family

Beach Resort Hotel. This last one just opened

to another level of fun with learning experience

this year and is regarded as the large stand

beyond your imagination in the movie world.

most luxurious resort in Orlando, consisting of

During the time of daylight, Universal Studios

900 suites, a luxury swimming pool that makes

Orlando will be open to welcome the little ones

you feel like you are standing on a sandy

and their parents from 10.00 – 21.00 hours.

beach, and the best slider standing beside

Let’s go on an adventure at Universal’s

a pool bar. This turns a normal swimming pool

Islands of Adventure, the center of attractions

into a huge water park. That’s not enough.

with the tram of imaginations, which will take

There are 10 lanes of bowling for you to relax

th

your family into the world of movies where you

as well. You can experience this paradise on

little ones will see filming techniques, settings

earth at the starting price of only 174 USD.

and many more from many famous movies,

Leave all of your worries behind and press

such as Jaws, MIB and Jurassic Park. Definitely,

the ‘refresh’ button to wake your fun instinct

4-7 years old kids can remember things very well.

up. Let’s have fun with your little ones.

you test your courage with the fighting scenes

the Flesh, Bayou of Blood, and MASKerade:

of Transformers, have an exciting adventure with

Unstitched. Moreover, you can enjoy the show

Revenge of the Mummy, and save the world

of The Rocky Horror Picture a Tribute, which

with yellow Minions. The kids’ excitement may

will make your Halloween night a fun and

sometimes become fear, but the parents can

happy experience filled with smiles. I can

teach them to separate between the world of

guarantee that this huge field that has been

imaginations and the real one. The kids can

turned into a large playground will encourage

also have fun adventures in 8 famous scenes

your little ones to have fun with a new learning

from movies and series. One of the most

experience with the ones they love and truly

surprising scenes would be that from the hit

love them.

series, The Walking Dead. You can turn back

These nights of fun that come with learning

time and work with your kids to run away from

are available only once a year. There will be no

zombies. Being a kid is maybe the best time

other nights that the kids will be themselves

in life since you can have fun so easily without

and use their imaginations more freely. It’s

any rules or conditions. Your kids’ excessive

unbelievable that nighttime can give the kids

energy can be fully released here. Your kids

new experiences and perspectives that they

can choose where to hide from zombies. This

have never had before in their daytime world.

helps them to become more observant. In this

A good chance like this may not come so often.

world of fantasy, your family will be surrounded

Don’t miss the time to make the nighttime during

by characters from four Hollywood movies,

this year’s school vacation a more meaningful

namely The Purge: Anarchy, Face Off: In

time for your little angles.
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| Stay Cool

Item Updates

for Families’ Learning

อัพเดทไอเท็มแห่งการเรียนรู้ของครอบครัว

iPhone 6 and iPhone 6 Plus,

5.5 นิ้ว

the Coolest Smartphones
with 2 Trendy Screen Sizes

iPHONE 6 PLUS

สุดยอดสมาร์ทโฟนกับหน้าจอสุดล้ำ� 2 ขนาด
ส่งท้ายไตรมาสสุดท้ายของปีด้วยสุดยอดสมาร์ทโฟนจากค่ายแอปเปิ้ล
อีกครั้ง กับ iPhone 6 จุดเด่นๆ ของซีรีย์นี้ คือ มีหน้าจอถึง 2 ขนาดให้เลือก
4.7 นิ้ว ของ iPhone 6 และ 5.5 นิ้ว ของ iPhone 6 Plus คุณภาพจอ
เป็น Retina HD รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ HD 1080p Full HD แม้กล้อง
ด้านหลังยังคงเป็น 8 ล้านพิกเซล แต่ก็ได้ปรับปรุงเซ็นเซอร์ใหม่ ดีไซน์ตัว
เครื่องบางลง มาพร้อมระบบปฏิบัติการ iOS 8 ชัวร์ว่าบรรดาคุณพ่อคุณแม่ที่
ชอบเรียนรู้สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ คงเตรียมจับจองเป็นเจ้าของเร็วๆ นี้แน่นอน
Say good-bye to the last quarter of this year with iPhone 6 series,

4.7 นิ้ว
iPHONE 6

Apple’s coolest smartphones. The highlight of this series is that
there are 2 available screen sizes, 4.7 inches for iPhone 6 and 5.5

1080
p
FULL HD

8

mpx

inches for iPhone 6 Plus. With the Retina HD screen you will be able to
shoot HD 1080p Full HD videos. Even though the rear camera remains
at 8 million pixels, the sensor has been upgraded. Both iPhones feature
a slimmer design and an iOS 8 operating system. Moms and dads who
love to follow the smartphone trend are probably getting ready to own one!

Luxurious Electric Kids Cars,

Safe Driving Lessons
for Your Little Chauffeurs

ฝึกทักษะขับขี่ของลูกน้อยอย่างปลอดภัย
คงจะดีไม่ใช่น้อยเลย ถ้าปิดเทอมเล็กนี้ เด็กๆ จะถูกต้อนรับด้วยของเล่น
ไฮเทคชิ้นใหม่ ที่ผลิตและออกแบบโดย Hense บริษัทผู้ผลิตรถอิเล็คทริค
จากดินแดนกิมจิ รถยนต์คันจิ๋วที่ประกอบด้วยเบาะหนังระดับพรีเมี่ยม
ลำ�โพงสเตริโอ และแท็บเล็ตขนาด 7 นิ้ว พร้อมเซ็นเซอร์ป้องกันสิ่งกีดขวาง
ที่จะมาช่วยฝึกทักษะการเรียนรู้ให้เด็กๆ ในเรื่องความปลอดภัย และ
ติดตั้งบลูทูธระยะไกล ที่จะช่วยให้เหล่าผู้ปกครองติดตามเจ้าตัวน้อยได้ เมื่อ
พวกเค้าหายออกไปจากสายตาของคุณ

It would be great if kids are welcomed into this midyear school break

with a new high-tech toy designed by Hense, the electric car producer
from the land of Kimchi. This mini car has premium leather seats, stereo
speakers and 7-inch tablet with a sensor to detect obstacles. This toy
helps train kids about safety. It comes with a long-distance blue tooth
to help parents find your little kids when they go out of sight.
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Rubik’s Cube Projectors- Beam,

Every Moment of Your Life
from Your Own Hand

Top 10 Skills

ฉายภาพทุกช่วงเวลาของชีวิตในมือคุณ

Children Learn from the Arts

เตรียมพบกับความบันเทิงรูปแบบใหม่ที่จะติดตัวคุณไปได้ทุกที่กับ
สมาร์ทมินิโปรเจ็คเตอร์แบบพกพาจาก SKT โปรเจ็คเตอร์ทรงลูกบาศก์หลากสีสัน
สามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Gadget อื่นๆ ได้ ลองเสียบกับสมาร์ทโฟน
ของคุณ และนั่งดูคลิปความทรงจำ�ของครอบครัวด้วยกันที่บ้านดูสิคะ อาจ
ทำ�ให้คณ
ุ รูส้ กึ เหมือนกำ�ลังเรียนรูก้ ารใช้ชวี ติ ร่วมกันอย่างอบอุน่ ก็เป็นได้นะคะ

By Valerie Strauss & Lisa Phillips
10 สุดยอดทักษะที่เด็กๆ เรียนรู้จากศิลปะ
โดย วาเลอรี สเตราส์ & ลิซา่ ฟิลลิปส์

Get ready for a new way of entertainment that you can carry with

you everywhere, a smart portable pico projector from SKT, a cube
design and multi-colored projector that can pull pictures from any other
gadget device. Connect it with your smartphone, watch your family’s
memories together at home and you may feel like you are learning how
to live a warm life together.

Water Therapy Accessories,

Relax Under No Control
and Flow with the Water

ผ่อนคลายไร้การคอนโทรลไปกับสายน้ำ�
สัมผัสความผ่อนคลายรูปแบบใหม่จากแรงบันดาลใจวัฒนธรรมการอาบน้ำ�
ของไอซ์แลนด์ ด้วยนวัตกรรมของหมวกลอยน้ำ�ที่คุณไม่จำ�เป็นต้องว่ายน้ำ�เป็น
ก็สามารถเรียนรู้จากการลอยตัวบนน้ำ�  เพียงแค่ตีขาและปล่อยตัวคุณให้
ไหลไปได้ โดยที่หน้าของคุณจะไม่จมน้ำ�  ถือเป็นความผ่อนคลายที่ช่วยลด
ความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ และความดันโลหิตได้อย่างดี คุณลูกของคุณก็
สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะ
Experience a new way of relaxation with an innovative float cap

inspired by Iceland bathing culture. You do not need to know how to swim,
just practice while floating in the water, kick your legs and let your body
flow with your face staying above the water. This relaxation helps reduce

Shake-Powered
Portable Washers,

muscle tension and blood pressure. Your kids can use this too.

Just Shake It
and All Your Laundry is Clean
แค่ออกแรงเขย่าก็ซักผ้าได้หมดจด

ความฝันของครอบครัวนักเรียนรู้ที่รักการเดินทางกำ�ลังจะเป็นจริง
เมื่อ Jung Seub Lee ดีไซเนอร์ชาวเกาหลีใต้ ได้ออกแบบเครื่องซักผ้า
The Shaking Washer แบบพกพา เพียงแค่คุณจับเอาเสื้อผ้าใส่ลงไปพร้อม
กับน้ำ�หรือผงซักฟอก แล้วเพียงแค่เขย่า ตาข่ายดักจับความสกปรกจะทำ�งาน
แบบนี้ต่อให้ครอบครัวตะลอนไปกี่ทริปกี่ทริปๆ ก็สามารถเก็บเกี่ยวการเรียนรู้
ระหว่างทางได้แบบไม่ต้องกังวลเรื่องซักผ้าแต่อย่างใดค่ะ
If your family loves traveling and learning new things, your dream

		 Creativity

		 Confidence

		 Problem Solving

ความสามารถคิดด้วยตนเอง การทำ�งาน
ด้วยมุมมองที่แตกต่าง และการคิด “นอกกรอบ”
จะทำ�ให้ลูกๆ ของคุณแตกต่างจากเด็กอื่นในโครงการ
ศิลปะ ลูกของคุณจะถูกขอให้ท่องบทพูดเดี่ยวใน 6
แบบที่แตกต่างกัน วาดภาพที่สื่อถึงความทรงจำ� 
หรือเขียนจังหวะใหม่เพื่อเสริมดนตรีหนึ่งท่อน
ถ้าเด็กๆ ได้มีโอกาสคิดอย่างสร้างสรรค์ ทักษะ
นี้จะเป็นธรรมชาติที่ติดตัวพวกเขาไปตั้งแต่ตอน
นี้ และจะยังคงอยู่ไปจนถึงการทำ�งานในอนาคต

ทักษะที่พัฒนาขึ้นจากเวทีละครนั้น ไม่เพียงแต่
จะช่วยฝึกให้คุณรู้จักวิธีที่จะสื่อสารอย่างได้ผล
เท่านั้น แต่จะช่วยสร้างความมั่นใจที่คุณต้องใช้ใน
การควบคุมการแสดงบนเวที การฝึกเล่นละครช่วย
สอนให้เด็กๆ กล้าที่จะทำ�ในสิ่งที่ตนเองไม่คุ้นเคย
และเปิดโอกาสให้เด็กทำ�อะไรที่ผิดพลาดแล้วเรียนรู้
จากข้อผิดพลาดนั้นในการฝึกซ้อม กระบวนการ
เรียนรู้นี้ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่เด็กในการแสดง
ต่อหน้าผู้ชมจำ�นวนมาก

การสร้างสรรค์งานศิลปะนั้นเกิดขึ้นได้โดย
การรู้จักแก้ปัญหา เช่น จะทำ�รูปปั้นจากดินโคลน
ได้ยังไง? จะแสดงอารมณ์ต่างๆ ด้วยการเต้นรำ�
ได้อย่างไร? ตัวละครที่แสดงอยู่นั้นจะตอบสนอง
ต่อสถานการณ์นี้ยังไง? การฝึกการแก้ปัญหานี้
ช่วยพัฒนาทักษะของเด็กในเรื่องของเหตุผลและ
ความเข้าใจ ช่วยพัฒนาทักษะสำ�คัญในการแก้ปัญหา
ซึ่งจำ�เป็นสำ�หรับการประสบความสำ�เร็จไม่ว่าจะ
ทำ�งานในสายอาชีพใด

tasks from different perspectives and think

only train you how to convincingly deliver

the solving of problems. How do I turn this

‘outside of the box’ will distinguish your child

a message, but also build the confidence you

clay into a sculpture? How do I portray

from others. In an arts program, your child will be

need to take command of the stage. Theater

a particular emotion through dance? How

asked to recite a monologue in 6 different ways,

training gives children practice stepping out of

will my character react in this situation? All this

create a painting that represents a memory, or

their comfort zone and allows them to make

practice problem solving develops children’s

compose a new rhythm to enhance a piece

mistakes and learn from them in rehearsal.

skills in reasoning and understanding. This will

of music. If children have practice thinking

This process gives children the confidence

help develop important problem-solving skills

creatively, it will come naturally to them now

to perform in front of large audiences.

necessary for success in any career

  ความคิดสร้างสรรค์

Being able to think on your feet, approach

อ้างอิง/References:

is coming true with a portable shaking washer, by Jung Seub Lee,

1.http://www.techmoblog.com/iphone-6/

a designer from South Korea. You can just put your laundry inside with

2.http://www.trendhunter.com/trends/electric-kids-cars

water or detergent and simply shake it; the net will start working to catch

3.http://www.trendhunter.com/trends/portable-projector

the dirt. Now your family can make as many trips and learn as much as

4.http://www.trendhunter.com/trends/the-shaking-washer

you want without having to worry about doing your laundry any more.

5.http://www.trendhunter.com/trends/float-cap-and-support
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คุณทราบหรือไม่ว่ามีทักษะหลายอย่างที่คนในวัยเยาว์สามารถเรียนรู้ได้จากการศึกษาศิลปะ ซึ่งทักษะเหล่านี้ช่วยชี้ให้เห็นว่า วิชาศิลปะนั้นนอกจาก
จะมีความสำ�คัญโดยคุณค่าที่แท้จริงในตัวเองแล้ว ยังช่วยสร้างทักษะที่มีความสำ�คัญทางวิชาการและสำ�คัญต่อความสำ�เร็จในชีวิตอีกด้วย
Here’s a list of skills that young people learn from studying the arts. They serve as a reminder that the arts — while important
to study for their intrinsic value — also promote skills seen as important in academic and life success.

  ความมั่นใจ

The skills developed through theater, not

  การแก้ปัญหา

Artistic creations are born through

and in their future career.
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		 Perseverance

  ความมานะอุตสาหะ

เวลาที่หยิบไวโอลินขึ้นมาลองสีในครั้งแรก เด็ก
จะรู้ดีว่าไม่มีทางที่จะเล่นเพลงคลาสสิคของบาค
ได้ทันที แต่เมื่อได้ฝึกฝน เรียนรู้ทักษะและเทคนิค
ต่างๆ โดยที่ไม่เลิกกลางคันเสียก่อน การเล่นเพลง
ของบาคก็จะใกล้เอื้อมเข้ามาอย่างมาก ในโลกที่มี
การแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ และผู้คนถูกคาดหวังให้
พัฒนาทักษะใหม่ๆ อยู่เสมอ ความมานะอุตสาหะ
เป็นสิ่งที่จำ�เป็นอย่างยิ่งสำ�หรับการที่จะประสบ
ความสำ�เร็จในชีวิต
When a child picks up a violin for the first

time, she/he knows that playing Bach right
away is not an option; however, when that child
practices, learns the skills and techniques and
doesn’t give up, that Bach concerto is that much
closer. In an increasingly competitive world,
where people are being asked to continually
develop new skills, perseverance is essential
to achieving success.

		 Focus
  สมาธิ

ความสามารถที่จะมีสมาธินั้นเป็นทักษะสำ�คัญ
ที่พัฒนาได้โดยการแสดงร่วมกับผู้อื่น การรักษา
สมดุลระหว่างการฟังและการแสดงบทของตนนั้น
จะต้องใช้สมาธิและความตั้งใจอย่างมาก ผู้เล่น
จะต้องไม่คิดเพียงแค่บทบาทของตนเอง แต่
จะต้องเข้าใจด้วยว่าบทบาทของเขานั้นส่งผล
อย่างไรต่อภาพรวมของงานแสดงนั้น  
The ability to focus is a key skill developed

through ensemble work. Keeping a balance
between listening and contributing involves
a great deal of concentration and focus. It
requires each participant to not only think
about their role, but how their role contributes
to the big picture of what is being created.

		

Non-Verbal Communication

  การใช้ภาษาภาย

การได้รับประสบการณ์ในวิชาละครและการ
เต้นรำ�จะช่วยให้เด็กเรียนรู้วิธีการใช้ภาษากาย
เด็กๆ จะได้รู้จักการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ และ
ทราบว่าการเคลื่อนไหวเหล่านั้นสื่อถึงอารมณ์ที่
แตกต่างกัน จากนั้นก็จะได้ฝึกทักษะการแสดงเพื่อ
ให้สามารถสื่อถึงผู้ชมได้ดีถึงตัวละครที่ตนแสดง
Through experiences in theater and

dance education, children learn to breakdown
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the mechanics of body language. They
experience different ways of moving and how those
movements communicate different emotions.
They are then coached in performance skills
to ensure they are portraying their character
effectively to the audience.

Receiving Constructive
Feedback

การรับฟังความคิดเห็น
สะท้อนกลับ

การรับฟังความคิดเห็นสะท้อนกลับที่มีเหตุผล
เกี่ยวกับการแสดง หรืองานทัศนศิลป์นั้นเป็นส่วน
หนึ่งของการเรียนการสอนเกี่ยวกับศิลปะ เด็กๆ ได้
เรียนรู้ว่าความคิดเห็นสะท้อนกลับเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนรู้ ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องรู้สึกขุ่นเคืองกัน
เป็นการส่วนตัว และเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ โดยมี
เป้าหมายคือการพัฒนาทักษะ จะมีการประเมิน
ผลอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้
Receiving constructive feedback about

a performance or visual art piece is a regular
part of any arts instruction. Children learn
that feedback is part of learning and it is not
something to be offended by or to be taken
personally. It is something helpful. The goal
is the improvement of skills and evaluation is
incorporated at every step of the process.

		 Collaboration

  การให้ความร่วมมือ

การทำ�งานศิลปะสาขาต่างๆ นั้นจะต้องมีการ
ประสานงานที่ดี เด็กๆ จะได้ฝึกทำ�งานด้วยกัน แบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบกัน และรู้จักประนีประนอมกับ
ผู้อื่นเพื่อให้ประสบความสำ�เร็จในเป้าหมายเดียวกัน
พวกเขาจะเริ่มเข้าใจว่าตัวเขานั้นมีความสำ�คัญต่อ
ความสำ�เร็จของหมู่คณะ ประสบการณ์เหล่านี้ช่วย
ให้เด็กเกิดความมั่นใจในตนเอง และเรียนรู้ว่าสิ่ง
ที่ตนทำ�ให้กลุ่มนั้นมีคุณค่า แม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่
บทบาทที่สำ�คัญที่สุด
Most arts disciplines are collaborative in

nature. Through the arts, children practice
working together, sharing responsibility, and
compromising with others to accomplish
a common goal. They begin to understand that
their contribution is necessary for the success
of the group. Through these experiences
children gain confidence and start to learn
that their contributions have value even if they
don’t have the biggest role.

		 Dedication
  การเสียสละ

เด็กๆ ได้ฝึกพัฒนานิสัยการทำ�งานที่ดี ไม่ว่า
จะเป็นการตรงต่อเวลาในการมาซ้อมและการแสดง
การเห็นคุณค่าของผู้อื่น และความเพียรพยายาม
เพื่อผลสำ�เร็จขั้นสุดท้ายของงาน ในงานศิลปะการ
แสดงนั้น รางวัลของความเสียสละและการทุ่มเท
ก็คือเสียงปรบมือที่กึกก้องของผู้ชมในตอบจบซึ่งจะ
ทำ�ให้คุณรู้สึกว่าคุ้มค่ากับความมานะพยายามของ
ตนเอง
They practice developing healthy work

habits of being on time for rehearsals and
performances, respecting the contributions
of others, and putting effort into the success
of the final piece. In the performing arts,
the reward for dedication is the warm feeling
of an audience’s applause that comes rushing
over you, making all your efforts worthwhile.

		 Accountability
  ความรับผิดชอบ

เมื่อเด็กๆ ฝึกที่จะสร้างสรรค์งานร่วมกัน ก็จะ
เริ่มได้รับการปลูกฝังว่าการกระทำ�ของตนเองนั้นส่ง
ผลต่อผู้อื่น ได้เรียนรู้ว่าเมื่อไม่เตรียมตัวให้พร้อม
หรือไม่ตรงต่อเวลา ก็จะทำ�ให้คนอื่นเดือดร้อน
และโดยการเรียนศิลปะ เด็กๆ ยังได้เรียนรู้ว่า
สิ่งสำ�คัญคือการรู้จักยอมรับในความผิดพลาดที่
ตนเองได้ทำ�ไปแล้ว และแสดงความรับผิดชอบ
ต่อเรื่องนั้น และเนื่องจากความผิดพลาดนั้นเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ�ในกระบวนการเรียนรู้เรื่อง
ศิลปะ ดังนั้นเด็กๆ ก็จะเริ่มเห็นว่า ความผิดพลาด
เป็นเรื่องธรรมดา เรารับรู้ข้อผิดพลาดนั้น เรียนรู้
จากมัน และสามารถก้าวเดินต่อไปได้

When children practice creating something

collaboratively they get used to the idea that
their actions affect other people. They learn that
when they are not prepared or on-time, that

MERIT MAKING CEREMONY
FOR NEW OFFICE OF
THAI StemLife
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ผู้บริหารและพนักงานไทย สเตมไลฟ์ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ
ได้ร่วมกันทำ�บุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสย้ายที่ตั้งใหม่ของบริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำ�กัด
ณ ซอยสหการประมูล (เหม่งจ๋าย) เพือ่ เสริมสร้างความเป็นสิรมิ งคล และเป็นขวัญกำ�ลังใจ
แก่บุคลากรในองค์กร
On 1st September 2014, Executives and Staff of THAI StemLife including

guests participated in a merit making ceremony on the occasion of the relocation
of THAI StemLife Offices to its own building in Soi Sahakarnpramoon (Meng Jai).
The sense of Unity and wish to Achieve Greater Things was apparent in the organization.

other people suffer. Through the arts, children
also learn that it is important to admit that you
made a mistake and take responsibility for it.
Because mistakes are a regular part of
the process of learning in the arts, children begin
to see that mistakes happen. We acknowledge
them, learn from them and move on.

ที่มา/Source:
http://www.washingtonpost.com/blogs/
answer-sheet/wp/2013/01/22/top-10-skillschildren-learn-from-the-arts

27

Privileges for the MEMBERS of the

Too Tired

to WORK OUT? (PART II)
เหนื่อยเกินไปที่จะออกกำ�ลังกายหรือเปล่า? (ตอนที่ 2)

สิทธิประโยชน์สำ�หรับสมาชิกไทย สเตมไลฟ์
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:

กติกาในการใช้สิทธิประโยชน์

ตัดคูปองที่อยู่ด้านขวาของนิตยสารไทย สเตมไลฟ์ เพื่อนำ�ไปใช้ทุกครั้งร่วมกับ
การชำ�ระเงิน ของสินค้าแต่ละรายการ สิทธิประโยชน์ของแต่ละร้านค้า
(ตัดส่วนนี้)

ให้กับลูกค้าสมาชิกไทย สเตมไลฟ์

สมัครเรียนหลักสูตรร้องเพลง
รับส่วนลด 5%
ระยะเวลา: วันนี้ - 31 ธันวาคม 2558
เงื่อนไข

• ราคาค่าเรียนคิดจากอัตราปกติ
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษอื่นๆ
• ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียนและตำ�ราเรียน
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับหลักสูตรส่วนตัวได้
• ต้องแสดงหลักฐานบัตรสมาชิกไทย สเตมไลฟ์ ก่อนใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เซ็นทรัลปิ่นเกล้า โทร. 0-2884-8558-9, เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ โทร.
0-2969-9290-1, เซ็นทรัลบางนา โทร. 0-2745-6141-3, เซ็นทรัลพระราม 2 โทร. 0-2872-4676-7,
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ โทร. 0-2835-3430-1, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน โทร. 0-2550-0458, เดอะมอลล์
บางกะปิ โทร. 0-2363-3011, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต โทร. 0-2958-5466-7, เมเจอร์อเวนิว รัชโยธิน
โทร. 0-2930-3570-1, สยามพารากอน โทร. 0-2610-9763-4

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 0-2641-6800 (อัตโนมัต)ิ , 084-088-9909,
089-123-2338 (Hotline 24 ชั่วโมง) หรือ Email: jubilee@asia.co.th
คลิกดูโปรแกรมได้ที่ www.jubileetravel.co.th
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ระยะเวลา: วันนี้ - 31 ธันวาคม 2557
เงื่อนไข

• ทดลองเรียนฟรี 1 ครั้ง ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
• ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
• หากมีข้อขัดแย้งไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้ถือคำ�ตัดสินของทางบริษัทเป็นอันสิ้นสุด
• ผู้เข้ารับบริการโทรจองเวลาเรียนล่วงหน้า โทร. 0-2934-5600, 080-452-1888,
089-188-2434

บรอง เดย์ สปา 

ขอมอบสิทธิพิเศษ
ให้กับลูกค้าสมาชิกไทย สเตมไลฟ์์
สปาตัวหินร้อนและสปาหน้า 

จากราคาปกติ 9,500 บาท
เหลือเพียง 1,999 บาท
ระยะเวลา: วันนี้ - 31 ธันวาคม 2557
เงื่อนไข
•
•
•
•

1 ท่าน/1 สิทธิ์
กรุณาโทรจองล่วงหน้า 3 วัน
สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า THAI Stemlife เท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2864-4727

• สาขาที่ร่วมรายการ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 3 โทร. 0-2835-3220, เซ็นทรัลพระราม 3
ชั้นใต้ดิน โทร. 0-2673-6283, เซ็นทรัลพระราม 2 ชัน้ 3 โทร. 0-2872-4419, เซ็นทรัลบางนา ชัน้
3 โทร. 0-2361-0749, เซ็นทรัลชลบุรี ชั้น 2 โทร. 038–053-611, ซีคอนแสควร์ ชั้นใต้ดิน โทร.
0-2721-9280

PRIVILEGES FOR BEING MEMBERSHIP
OF THAI STEMLIFE MAGAZINE

• คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ
บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำ�กัด
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมาชิกใช้สทิ ธิท์ ดลองเรียนฟรี 1 ครัง้ มูลค่า 650 บาท
สมัครเรียนดนตรี 12 ชัว่ โมง รับส่วนลด 10%

(ตัดส่วนนี้)

PRIVILEGES FOR BEING MEMBERSHIP
OF THAI STEMLIFE MAGAZINE

เงื่อนไข

ขอมอบสิทธิพเิ ศษให้กบั ลูกค้าสมาชิกไทย สเตมไลฟ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.chintasilp.com

(ตัดส่วนนี้)

บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำ�กัด
ขอมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าสมาชิกไทย สเตมไลฟ์
ตัว๋ เครือ่ งบินภายในประเทศทุกเส้นทาง การบินไทย (TG)
และ บางกอกแอร์เวย์ (PG) ส่วนลด 5%
จองทัวร์ญป่ี นุ่ ทัวร์เกาหลี และประเทศอืน่ ๆ ทัว่ โลก
ส่วนลด 500 - 1,000 บาท
ระยะเวลา: วันนี้ - 31 ธันวาคม 2557

โรงเรียนจินตศิลป์การดนตรี

PRIVILEGES FOR BEING MEMBERSHIP
OF THAI STEMLIFE MAGAZINE

ขอมอบสิทธิพเิ ศษ

PRIVILEGES FOR BEING MEMBERSHIP
OF THAI STEMLIFE MAGAZINE

Star Maker

(ตัดส่วนนี้)

งคุณผู้อ่านทุกท่าน ในฉบับที่แล้วเราคุยกันเรื่องอุณหภูมิภายในของ
ร่างกาย (CORE temperature: อุณหภูมิแกน) (ซึ่งเราสามารถลด
อุณหภูมิส่วนนี้ได้โดยการดื่มน้ำ�เย็นใส่น้ำ�แข็ง หรือโดยการลดอุณหภูมิห้อง
หรืออากาศรอบๆ ตัวเรา) กินโปรตีนมากขึ้น และดื่มชาเขียวมากๆ เพื่อเพิ่ม
การใช้ (การเผาผลาญ) แคลอรี่ในกระบวนการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย
เคยมีผู้อ่านถามว่าจะกินโยเกิร์ตกรีกแช่แข็งที่มีรสชาเขียวได้หรือไม่ เพื่อให้เกิด
ผลทั้ง 3 ประการในคราวเดียวกันตามที่กล่าวมา และคำ�ตอบก็คือ ได้ ขอแต่
ให้เป็นโยเกิร์ตกรีกใส่สารสกัดบริสุทธิ์จากชาเขียวที่ปราศจากสารเติมแต่งใดๆ
(ต้องไม่มีน้ำ�ตาลเลย) ในฉบับนี้เราจะคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอื่นๆ ที่จะ
ช่วยเรื่องนี้ โปรดอ่านใน..
ใส่พริกแบบจัดเต็ม!
เราอยู่ในเมืองไทย อาหารไทยจะเป็นยังไงนะถ้าขาดพริก? ส้มตำ�แต่ละ
จานต้องใส่พริกอย่างน้อยก็ 5 เม็ด ต้มยำ�หรือยำ�อะไรก็ตามที่ใส่พริกแบบไม่
นับเม็ดจะให้สารแคปไซซีน (Capsaicin เป็นสารที่ให้ความเผ็ดในพริก) อย่าง
เหลือเฟือสำ�หรับช่วยกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญพลังงาน ขบวนการผลิต
ความร้อนของร่างกาย พร้อมทั้งการทำ�งานของระบบประสาทอัตโนมัติอีกด้วย
ซึ่งจะทำ�ให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นประมาณ 50 แคลอรี่ต่อวัน พริก
ยิ่งเผ็ดก็ยิ่งดี และเมื่ออยู่ในที่ที่มีอากาศร้อน คุณก็จะมีเหงื่อออกเยอะ เพราะ
ฉะนั้นคนที่ไม่ชอบกินอะไรเผ็ดๆ ก็เห็นจะต้องไปออกกำ�ลังกายเรียกเหงื่อแทน!
ยกน้ำ�หนัก
เพื่ออะไร? การออกกำ�ลังกายแบบคาร์ดิโอหรือแบบแอโรบิก เพื่อเพิ่ม
ความคงทน (Endurance Work) และการออกกำ�ลังกายในลักษณะนี้เป็นสิ่ง
ที่ดีมากๆ สำ�หรับหัวใจ และช่วยสร้างพื้นฐานเพื่อให้คุณพัฒนาความแข็งแรง
ต่อไปได้ แต่ไม่ได้ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ ถ้าคุณออกกำ�ลังกายในลักษณะนี้เท่านั้น
คุณก็อาจจะสูญเสียกล้ามเนื้อ เรามาทำ�ความเข้าใจเรื่องนี้กันสักนิด ลองนึกถึง
การเล่นกรีฑาระยะไกล เช่น การวิ่งมาราธอน หรือการวิ่งระยะ 10,000 เมตร
ขึ้นไป นักกีฬาประเภทนี้จะมีน้ำ�หนักน้อยและไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อขนาดใหญ่มาก
นัก จากนั้นหันมาดูกีฬาอื่นๆ บ้าง เช่น พวกการวิ่งระยะสั้นที่ต้องใช้กำ�ลังของ
กล้ามเนื้อมากๆ นักกีฬาประเภทนี้จะมีกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์มาก เรามาดูที่มาที่ไป
ของเรื่องนี้กันดีกว่าว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร การออกกำ�ลังกล้ามเนื้ออย่างแรงใน
ระยะเวลาสั้นๆ ทั้งแบบที่มีและไม่มีการยกน้ำ�หนัก ทำ�ให้เกิดการปรับตัวของ
กล้ามเนื้อ และสร้างกล้ามเนื้อใหม่ต่อไปด้วย! การออกกำ�ลังกายแบบ HighIntensity Interval Training (การฝึกแบบความเข้มข้นสูงหรือออกกำ�ลัง
กายอย่างแรงเป็นช่วงๆ สลับกับการฝึกแบบเบาๆ) ทั้งแบบที่ต้องและไม่ต้อง
ออกแรงต้าน (Resistance Training) การออกกำ�ลังกายในเวลาสั้นๆ แบบที่
มีการยกน้ำ�หนักจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานของคุณต่อไปอีกนานถึง
24 ชั่วโมงหลังการออกกำ�ลังกาย นี่เป็นส่วนแถมเพิ่มขึ้นมาบวกกับการเผา
ผลาญที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ออกกำ�ลังกายอยู่ด้วย เพราะอะไร? คำ�ตอบก็คือ
หลังจากการฝึก กล้ามเนื้อของคุณจะต้องสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ เพื่อเตรียม
พร้อมสำ�หรับจะให้คุณออกแรงใช้มันในรอบต่อไป ซึ่งทำ�ให้ร่างกายเผาผลาญ
แคลอรี่ แต่คุณต้องไม่ลืมที่จะหยุดพักด้วย เพื่อให้ร่างกายมีเวลาฟื้นตัวและ
เตรียมพร้อมสำ�หรับการออกกำ�ลังกายในรอบต่อไป แบบนี้ก็เท่ากับลดเวลา
ที่ต้องออกแรงได้อีก จริงไหม?

นอนให้มากขึ้น
คุณนอนคืนละกี่ชั่วโมง? การนอนน้อยกว่า 7 ชั่วโมงนั้นมีความสัมพันธ์กับ
โรคอ้วนเช่นเดียวกับการนอนมากกว่า 10 ชั่วโมง คุณควรจะนอนประมาณ
8-9 ชั่วโมง และถ้าทำ�ได้ก็อาจจะงีบเติมพลังอีกสักครั้งในตอนบ่าย 2 การนอน
ที่ดีนั้นต้องนอนในห้องที่มืดสนิท ไม่มีแสงแอลอีดีจากบรรดาอุปกรณ์สื่อสารทั้ง
หลายในห้องนอน ปลอดจากการรบกวนของโทรศัพท์มือถือ ไอแพ็ด หรือทีวี
คุณควรจะปิดบรรดาอุปกรณ์ที่มีจอภาพทั้งหลายสัก 30 นาทีก่อนเข้านอน อ่าน
หนังสือก่อนนอนจะดีกว่า และอย่าเปิดดูอีเมล์ก่อนเข้านอน พวกฮอร์โมน
กระตุ้นการเจริญเติบโต เทสโตสเตอโรน เลปติน เกรลิน และฮอร์โมนทุกชนิด
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกล้ามเนื้อ ความรู้สึกอยากกินอาหาร พลังงาน ความ
รู้สึกอิ่มจากการกินอาหาร และฮอร์โมนอื่นๆ อีกมากมายจะหลั่งอย่างเป็น
จังหวะสม่ำ�เสมอในช่วงเวลากลางคืน เพราะฉะนั้น การนอนไม่พอก็จะทำ�ให้
ฮอร์โมนพวกนี้หลุดออกจากวงจรการหลั่งที่ปกติ และจะส่งผลกระทบต่อตัว
คุณอย่างรุนแรงในตอนกลางวัน ทั้งในระยะสั้นและที่สำ�คัญที่สุดก็คือผลกระทบ
ในระยะยาวด้วย การนอนไม่พอเป็นระยะเวลานานนั้น ทำ�ให้กระบวนการเผา
ผลาญพลังงานของร่างกายหลายๆ อย่างถูกรบกวน นอกจากนั้นยิ่งคุณดูทีวีดึก
ขึ้นมากเท่าไร คุณก็จะกินหรือดื่มอะไรต่ออะไรมากขึ้น และก็มักจะเป็นอาหารที่
ไม่ดีต่อสุขภาพเอาเสียเลย ลองนึกถึงคืนที่คุณกินพวกบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปแกล้ม
กับเบียร์แถมด้วยมันฝรั่งอบกรอบพวกนั้น
กินอาหารอินทรีย์
เหตุผลสำ�คัญทีส่ ดุ ทีผ่ เู้ ขียนเลือกกินอาหารอินทรีย์ ก็เพือ่ หลีกเลีย่ งยาฆ่าแมลง
ในยุโรปและสหรัฐอเมริกานั้นมีกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ (แม้ว่าจริงๆ แล้ว
ก็คงไม่มีใครแน่ใจได้เต็มที่ว่าคนจะทำ�ตามกฎ) แต่ในแถบเอเชียนั้น เราทราบว่า
ยังคงมีการใช้ยาฆ่าแมลงบางชนิดที่ถูกห้ามใช้ในประเทศแถบตะวันตก เดี๋ยวนี้
คุณสามารถล้างสารเคมีพวกนี้ออกและได้แต่หวังว่าจะ
ล้างออกได้หมด แต่ยังไงๆ ก็คงไม่สามารถจะมั่นใจ
ได้อย่างเต็มร้อยอีกนั่นแหละ สารไกลโพเสต
(ยากำ�จัดวัชพืชที่ใช้กันทั่วไป) สารบิสฟีนอล
หรือบีพีเอ เนื้อสัตว์บกและสัตว์ปีกที่เลี้ยง
ด้วยอาหารผสมฮอร์โมนนั้น มีความสัมพันธ์
กับโรคอ้วน นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆ ที่เรียก
กันว่าเป็นสารรบกวน
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การทำ�งานของต่อมไร้ท่อ ซึ่งหมายความว่าสารพวกนี้จะเลียนแบบการออกฤทธิ์
ของฮอร์โมน และสามารถกระตุ้นหรือยับยั้งการทำ�งานตามปกติของฮอร์โมน
ในร่างกายเรา มีสารเคมีพวกนี้อยู่มากมายรายชื่อยาวเป็นหางว่าวทีเดียว
ถ้าเป็นไปได้ละก็ พยายามเลือกกินอาหารสดๆ แทนที่จะเป็นอาหารแปรรูป
ในกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ทั้งหลาย หรือไม่ก็ซื้อพืชผักจากตลาดนัดเกษตรกร
หรือปลูกเองเสียเลยถ้าคุณมีสวนหรือระเบียงบ้านเล็กๆ ที่พอจะปลูกผัก
ได้ ทางที่ดีควรจะเลือกซื้อผักผลไม้อินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นแอปเปิล พริกยักษ์
เซเลอรี่ (ขึ้นฉ่าย) สตรอว์เบอร์รี่ เชอร์รี่ หรือผักกาดหอม ซึ่งพวกนี้จะเป็น
ผักผลไม้ที่ขึ้นชื่อว่ามียาฆ่าแมลงปนเปื้อนมากที่สุด กฎอีกข้อหนึ่งที่ผู้เขียนใช้
ก็คือ ตรวจดูส่วนผสมของอาหารแปรรูปที่คุณจะซื้อ ถ้าคุณไม่รู้จักหรือแค่จะ
เรียกชื่อส่วนผสมในอาหารนั้นก็ยังเรียกไม่ถูกแล้วล่ะก็ คุณไม่ควรจะนับมันเป็น
อาหาร มันอาจจะเป็นสิ่งที่โรงงานผู้ผลิตจำ�เป็นต้องเติมลงไป เพื่อจะให้อาหาร
นั้นมีอายุการเก็บรักษาได้นาน ๆ ! ถ้าเมื่อ 50 ปีก่อนมันไม่ใช่อาหาร มันก็ไม่
ควรจะนับเป็นอาหารในวันนี้และคุณก็ไม่ควรจะกินมัน
ขอย้ำ�กับผู้อ่านอีกครั้งว่า ข้อแนะนำ�ที่กล่าวมานั้นก็เพื่อช่วยให้คุณได้มีวิถี
ชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ใช่เพื่อให้คุณหลีกเลี่ยงการออกกำ�ลังกาย ไม่มีอาหารหรืออาหาร
เสริมชนิดใดจะมาชดเชยประโยชน์ของการออกกำ�ลังกายได้ แต่ในขณะเดียวกัน
ไม่ว่าคุณจะออกกำ�ลังกายมากขนาดไหน ก็ไม่สามารถจะช่วยกำ�จัดอาหารแย่ๆ
ออกไปจากร่างกายได้ การกินอาหารที่ดีและการออกกำ�ลังกายอย่างสม่ำ�เสมอ
เป็นของคู่กัน ควรกินอย่างมีเป้าหมาย และจงหาเป้าหมายนั้นให้เจอในชีวิต
ของคุณ

ear Readers, in our last issue we talked about CORE temperature
(lowering it either through drinking ice cold water or by lowering

ambient temperature), and eating more protein as well as drinking
more green tea to increase calories expended (burned) through our
metabolism. I even had a reader asking if he could eat Greek frozen
yogurt with green tea flavor to combine all 3 measures mentioned and
the answer is yes as long as it is pure green tea extract in unadulterated
(no sugar added at all) Greek yogurt! In this issue we will talk about
more strategic measures. Read on…
Bring the Chilies!

Sleep More
How many hours do you sleep per night? Less than 7 hours is
associated with obesity as is more than 10.  Make sure you get 8 to 9
hours and maybe a power nap at 2 pm if you can. Make sure you sleep
in a completely dark room, no LED lights from the thousands of gadgets
in your room, no disruptions from cell phones and ipads or TV. Turn of all
screens 30 minutes before you got to bed. Read a book, do not check
emails before bed. Growth hormone, testosterone, leptin, ghrelin, all are
hormones associated with muscle building, appetite, energy, satiety and
so much more and all are secreted in rhythms and during the night, so
not getting enough sleep will throw these hormones out of their usual
secretion patterns and affect your day severely both in the short but most
importantly in the long term. Long term sleep deprivations is the cause
of many metabolic disturbances. Plus the later you are up watching TV,
the more you eat or drink and the nutritional choices are usually very-very
bad. Remember those night with mama noodles, beer and potato chips?
Try Eating Organic
The most important reason for me to choose organic is the pesticides.
In Europe and the US, there are rules for that (although one can never be
sure) but here in Asia we do know that some of the pesticides that are
forbidden in the West are still used. Now, most of time you can wash them
off and hope it’s all gone but you can never be sure. Glyphosate (a common
herbicide), bisphenol or BPA, and meats and poultry from hormone-fed
livestock have been associated with obesity. Other substances are so called
endocrine disruptors, meaning they mimic the effect of hormones and can
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stimulate or inhibit regular hormonal effects in our bodies. The list is long,

Y

really long. Whenever possible, skip the packaged goods for fresh ones.
May be buy at local farmers markets or even better grow them yourself if
you have a small garden or a balcony. Always choose organic versions of
apples, bell peppers, celery, strawberries, cherries, and lettuce, these are
the so called dirty ones with most pesticides. Another rule I have is to look
at the ingredients list of a processed food you buy. If you do not know or

We live in Thailand. What would Thai food be like without chilies? Papaya

cannot even pronounce the names of the ingredients, then it’s not food.

salad with 5 chilies or more, Tom Yam of any kind, any Yams with lots and

It’s what the food industry needs to put in to make sure the product lasts

lots of chilies will give you all the Capsaicin you need to fire up the oven of

long on the shelves of the shops! If it was not food 50 years ago, it is not

your metabolism and increase your body’s production of heat as well as

food today and you should not eat it.

the activity of your sympathetic nervous system by about 50 calories a day.

Again, dear Readers, these are tips to prepare you for a better lifestyle

The hotter the pepper, the better. You will sweat a lot in the hot weather so

not to avoid exercise.  No food or supplements can give you the benefits of

for those of you that don’t like it spice, hit the gym instead and sweat there!

exercise but also no amount of exercise will erase BAD FOOD CHOICES.

Hit the Weights

Good Nutrition and Consistent Exercise always go together. Eat for

Why? Cardio, aerobics, endurance work and similar activities are really
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a purpose. Find that purpose in your life.

good for the heart and give you the fitness base to progress.  But, these
activities do not build muscle. If you only do these kind of activities you
may also see muscle loss. To understand what I am talking about look at
the athletes of long distance running like marathons or 10,000 m and up.
They are light and not muscular. Now, look at the other sports and also
short distance running where muscle power is essential. They are all really
muscular. How does that happen? Short bursts of muscular activity with
or without weights will cause muscle adaptation, and subsequent new
muscle! High-intensity interval with or without resistance training. Brief
workouts using weights can increase your metabolism for the following 24
hours, on top of what is already expended during the workout. Why? Well,
after the workout your muscles have to rebuild themselves to be ready for
the next time you will push them. That costs calories. Remember to rest
so that you can recover and be ready for the next time. Now that is time
saving right?
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