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		 Ways to Romance
Your
Pregnant
Wife
10 วิธีโรแมนติกกับภรรยาในช่วงตั้งครรภ์
By Melissa Chapman

โดย เมลิสสา แชปแมน

นช่วงตั้งครรภ์นั้น ภรรยาของคุณอาจจะขี้หงุดหงิด อารมณ์
อ่อนไหวและแปรปรวนจนเดาใจเธอได้ยาก ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจาก
ความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ว่าที่คุณพ่อจะทำ�ยังไงดี? คุณ
ก็ต้องเอาอกเอาใจและช่วยเติมความหวานความโรแมนติกให้เธออย่างสุด
ความสามารถ ลองมาดู 10 วิธีที่จะทำ�ให้เธอปลื้มอกปลื้มใจจนตัวลอยเท้าแทบ
ไม่ติดพื้นเลยทีเดียว (เท้าที่อาจจะกำ�ลังบวมเป่งนั่นแหละ)!
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!
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Why is it so important that you make the woman who is
carrying your child feel good about herself?
เพราะอะไรจึงเป็นสิ่งสำ�คัญมากๆ ที่คุณจะต้องทำ�ให้ภรรยาที่กำ�ลังอุ้มท้องลูก
ของคุณรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเธอเอง?
ตามทีส่ เตฟานี อเล็กซานเดอร์ ผูก้ อ่ ตัง้ Woman Savers ได้กล่าวเอาไว้วา 
่ การมี
สุขภาพจิตทีด่ นี น้ั สำ�คัญมากสำ�หรับสตรีตง้ั ครรภ์เพราะเป็นทีเ่ ชือ่ กันว่า ทารกทีย่ งั อยูใ่ น
ครรภ์นน้ั รับรูไ้ ด้ถงึ อารมณ์และความรูส้ กึ ของคนเป็นแม่ การช่วยให้แม่ของลูกน้อยของ
คุณรูส้ กึ ดีเกีย่ วกับตัวเธอเองก็เท่ากับว่าคุณได้สร้างบรรยากาศแห่งความสุขในช่วงเวลา
แห่งการตัง้ ครรภ์ของเธอ ซึง่ จะส่งผลให้การคลอดเป็นไปอย่างง่ายดายมากยิง่ ขึน้
ผูช้ ายนัน้ ควรจะสังเกตและไวต่อความต้องการของผูห้ ญิงทีก่ �ำ ลังตัง้ ครรภ์
เพราะว่าระดับฮอร์โมนของเธอนัน้ มีความแปรปรวน และเธออาจจะเจ้าอารมณ์กว่า
ปกติ นอกจากนีร้ า่ งกายของเธอก็ก�ำ ลังจะมีรปู ร่างทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ซึง่ อาจจะทำ�ให้เธอ
รูส้ กึ ว่าตัวเองดูไม่เซ็กซีแ่ ละไม่มเี สน่หเ์ หมือนเดิม ผูห้ ญิงทีต่ ง้ั ครรภ์ตอ้ งการรับการยืนยันที่
สร้างความมัน่ ใจว่าเธอยังคงมีเสน่หใ์ นสายตาของคุณ คุณยังรักเธอและลูกน้อยในครรภ์
ซึง่ สิง่ นีจ้ ะเป็นกำ�ลังใจให้เธอตลอดการตัง้ ครรภ์ ไปจนกระทัง่ หลังการคลอด
คุณจะต้องพูดคุยเรือ่ งดีๆ และบอกรักเธอเป็นประจำ�อย่าได้ขาด และต้องทำ�ให้
มากกว่าปกติเพือ่ ทีจ่ ะให้เธอรูส้ กึ เป็นคนพิเศษด้วยการแสดงความเอาใจใส่เธอให้มากๆ
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.
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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
ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นกำ�ลังใจให้เธอตลอดการตั้งครรภ์
ไปจนกระทั่งหลังการคลอด
10 Ways to make your
pregnant wife feel loved
10 วิธีทำ�ให้ภรรยาที่กำ�ลังตั้งครรภ์
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
ที่กำ�ลังตั้งครรภ์ด้วยน้ำ�มันกลิ่นใหม่ๆ
ที่ออกแนวหวานหอม เท้าของเธอ
อาจอ่อนล้าจากการใช้งานมาทั้งวัน
นอกจากนั้นการมีน้ำ�หนักเพิ่มมาก

ขึ้น อาจทำ�ให้เกิดอาการเมื่อยเท้า
และปวดหลังได้ การนวดเท้าจะช่วย
ให้ว่าที่คุณแม่ที่กำ�ลังตั้งครรภ์รู้สึก
สดชื่นขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ
Give your pregnant baby mama
a foot rub with some exotic, sweetsmelling 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
ทำ�อาหารให้เธอ
และล้างจานให้เรียบร้อยด้วย
ภรรยาที่กำ�ลังตั้งครรภ์ของคุณ
มักจะรู้สึกอยากจะรับประทานอาหาร
ต่างๆ หลากหลายชนิด ดังนั้นจง
เตรียมอาหารจานโปรดให้เธอและ
ลงมือทำ�ตั้งแต่เริ่มจนเสร็จ ตั้งแต่ไป
ซื้อของ ปรุงอาหาร แล้วก็ล้างถ้วย
ชามให้เสร็จสรรพ ทำ�ให้อาหารมื้อนี้
พิเศษยิ่งขึ้นโดยการเปิดเพลงโปรดของ
เธอ จุดเทียนสร้างบรรยากาศ และ
เป็นคนเสิร์ฟอาหารให้เธอ เธอจะต้อง
มีความสุขมากที่มีคนเสิร์ฟอาหารให้
และจะซาบซึ้งใจที่คุณอุตส่าห์ทำ�อาหาร
ที่เธอกำ�ลังฝันอยากจะกิน

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.

เซอร์ไพรส์เธอด้วย
การชวนไปเที่ยวในวันหยุด
ไม่จำ�เป็นต้องเป็นอะไรที่หรูหรา 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.

4 Let her sleep in
ปล่อยให้เธอนอนพักให้เต็มที่
การตั้งครรภ์อาจจะทำ�ให้ร่างกาย
รู้สึกเหน็ดเหนื่อย ลองปล่อยให้ภรรยา
ที่ตั้งครรภ์ลูกน้อยของคุณได้พักเต็มที่
ในช่วงเช้าของวันในขณะที่คุณเป็นคน
ทำ�งานบ้าน หรือรับเอาภาระต่างๆ มา
ทำ�แทน 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.

6 Schedule a spa day
for her
หาวันให้เธอไปเข้าสปา
ไม่มีอะไรจะทำ�ให้ผู้หญิงที่กำ�ลัง
ตั้งครรภ์รู้สึกได้รับการเอาอกเอาใจ
และสดชื่นมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้เท่ากับ
การไปเข้าสปาสักวัน
Nothing will make a pregnant
woman feel more pampered and
rejuvenated than a day at a spa.

5 Surprise her with
a weekend getaway

8 Be creative
ใช้ความคิดสร้างสรรค์
ถ้าคุณร้องเพลงได้ก็ร้องเพลงรักให้
เธอฟัง ถ้าคุณเขียนอะไรได้ก็จงเขียน
กลอนรักให้เธอ หรือถ้าคุณเต้นรำ�ได้
ก็จงพาเธอไปเต้นรำ�และบอกเธอว่า 
เธอเซ็กซี่แค่ไหน แสดงความเอาใจใส่
ภรรยาที่กำ�ลังตั้งครรภ์ของคุณให้มาก
เป็นพิเศษในระหว่างการตั้งครรภ์ เพื่อ
ให้เธอรู้สึกมีกำ�ลังใจและรู้สึกได้ว่าคุณ
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.

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
ช่วยทำ�ให้รู้สึกดีขึ้น เวลาที่คุณเทความ
สนใจทั้งหมดของคุณพร้อมทั้งสัมผัสที่
ใกล้ชิดให้กับผู้หญิงที่กำ�ลังอุ้มท้องลูก
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?

9 Buy her something
ซื้อของให้เธอ
7 Pack a picnic
ซื้อของให้เธอ เช่น เสื้อผ้าใหม่ๆ ที่มา/Source: http://articles.lovingyou.
ไปปิกนิก
เครื่องประดับสักชิ้น รองเท้าใหม่สักคู่ com/love/10-ways-to-romance-yourออกไปเที่ยวนอกบ้านตามที่สวยๆ อะไรก็ได้ที่จะช่วยให้เธอรู้สึกว่าตัวเองดูดี pregnant-wife
และบอกเธอว่าเธอมีความหมายมาก มีเสน่ห์อีกครั้ง ถ้าจะซื้อเสื้อผ้า อย่าลืม
แค่ไหนสำ�หรับคุณ
ว่าควรจะซื้อชุดที่หลวมๆ ใส่ง่ายๆ และ
Spend the day outside in สบายตัว ไม่ใช่ชุดที่คับพอดีจนเกินไป
a beautiful location and tell her
Buy her a new outfit, a piece
how much she means to you.
of jewelry, a new pair of shoes,
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