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My Diary
เพราะทุกวัน... มีเรื่องราวดีๆ 



“เขียนไดอารี่” สมัยนี้มีใครยังจดบันทึกอยู่ไหม?

เชือ่ว่าหลายคนไม่ค่อยชืน่ชอบการจดเท่าไหร่ ยิง่

ในยุคน้ีที่มีอะไรก็บันทึกลงในสมร์ทโฟน แต่

ส�าหรับคนที่รักในการจดบันทึก ก็คงต้องวิธีแบบ

อนาล็อกอย่างการจดบันทึก เล่าเรื่องราวของตัว

เองในแต่ละวันหรือบอกเล่าความประทับใจผ่าน

ปลายปากกาลงในสมุดเล่มโปรด

 การเขยีนเล่าเรือ่งราวลงในสมดุ หรอืทีเ่รยีก

ว่าการเขียนไดอารี่นั้นมีประโยชน์และมีข้อดี

หลายอย่าง แม้บางคนอาจจะมองว่าน่าเบือ่ เป็น

กิจกรรมชวนง่วง

1. ไดอารี่ช่วยประมวลเรื่องราวที่เกิดขึ้น

แน่นอนว่า จดดีกว่าจ�า! การจดบันทึกเรื่องราว

ต่างๆ ที่เราได้เจอะเจอในแต่ละวันเก็บไว้ เรา

สามารถกลับมาเปิดอ่านได้อีกเสมอ การเขียน

ไดอารีจ่งึเป็นเหมือนการเกบ็ความทรงจ�า ทุกครัง้

ที่เปิดอ่านก็จะท�าให้นึกถึงวันเวลาเก่าๆ และยัง

ท�าให้จดจ�าเรื่องราวในอดีตที่ส�าคัญได้

2. ปลดปล่อยความเป็นตัวเอง

สมุดโน๊ตหรือไดอารี่เป็นพื้นที่ส่วนตัว สมุดเลย

เป็นสถานท่ีหนึ่งที่เราสามารถปลดปล่อยความ

เป็นตัวเองได้อย่างเต็มท่ีผ่านตัวหนังสือ ถือว่า

เป็นการระบายอารมณ์ที่ดีอย่างหนึ่ง

3. การบันทึกช่วยท�าให้เข้าใจความคิดตัว

เอง 

การบันทึกประจ�าวัน หรือ ไดอารี่ จะช่วยให้ มี

เวลาตกตะกอนความคิดของเราได้มากมายกว่า

การเขียนในรูปแบบอื่นๆ และได้เปรียบเทียบตัว

เองในอดีตกับปัจจุบัน เข้าใจถึงอารมณ์ต่างๆ ที่

เกิดขึ้นในอดีต

4. พัฒนาทักษะด้านการเขียนของตนเอง

ในแต่ละวันท่ีได้ถ่ายทอดลงสู่สมุดคือ การฝึก

เขียนและถ่ายทอดเรื่องราวให้เป็นล�าดับ การ

เรียบเรียงระบบความคิด รวมถึงการถ่ายทอด

ความรู้สึกจากความคิดสู่ตัวอักษร เปรียบเทียบ

การเขียนจากช่วงแรกและปัจจุบัน จะเห็นได้ถึง

ความแตกต่างเลยล่ะ

5. ท�าให้ได้ใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับตัวเอง

เวลาเราเขยีนไดอารี ่เราต้องใช้สมาธเิพือ่ย้อนนึก

เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะได้

ทบทวนตัวเองแล้วยังได้มีสมาธิอยู่กับตัวเอง 

เหมือนเราได้ใช ้ เวลาสั้นๆ คุยกับตัวเองใน 

แต่ละวัน

 มาเขยีนไดอารีก่นัเถอะค่ะ เพราะทุกวนั...มี

เรื่องราวดีๆ

ที่มา : https://www.tkpark.or.th/, www.mangozero.com/writing-di-

ary/, book.mthai.com/editor-picks/12386.html, 

ข้อดีของการเขียนไดอารี่
เป็นประจำ ทุกวัน



STARTUP : SLOW LIFE & SLOW READING

      FEATURED BOOK

One-Day English 1 วนั เปลีย่นคนพดูภาษาองักฤษไม่ได้ให้พดูได้ในทนัท,ี ยวุนาฏ   คุ้ม-
ขาว (ครูกวาง)

เป็นหนังสือท่ีจะเปล่ียนคนพูดอังกฤษไม่ได้ให้พูดได้ในทันที เพียงแค่คุณลองจัดตารางเวลา 

ความตั้งใจใน 1 วัน วันละ 2 ชั่วโมง แล้วฝึกท่องศัพท์ ฝึกแต่งประโยค ฝึกการสนทนาไป

พร้อมกับหนังสือแสนน่ารักเล่มน้ี รับรองว่าคุณจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ภายในข้าม

คืน ลองดูสิ!



BOOK
ญ่ีปุ ่น เล ่มเดียวเที่ยวทั่ว
ประเทศ Japan All Around

โดย DPlus Guide Team

รวม ที่ เที่ยวไม่ควรพลาดทั่ว
ประเทศญี่ปุ่น ครบทั้ง 8 ภูมิภาค 
ตั้ งแต ่  Hokkaido Tohoku 
Kanto Chubu Kansai Chu-
goku Shikoku Kyushu จนถึง 
Okinawa แผนที่ชัดเจน ราย
ละเอียดการเดินทาง ค่าใช้จ่าย 
และสาระน่ารู ้อีกมากมาย ให้
คุณได้อ่านได้ใช้เป็นแนวทาง
ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น ไ ป เ ที่ ย ว
เยอรมันนีได้อย่างคุ้มค่า สนุก 
สะดวก สบาย เรียกว่าไปญ่ีปุ่น
ได้ทั่วประเทศ ครบ จบในเล่ม
เดียว

LONGMAN DICTIONARY 
OF CONTEMPORARY EN-
GLISH: FOR ADVANCED 
LEARNERS

โดย CHRISTOPHER FOX

ดกิชนันารทีีต่ดิอนัดบัขายดทีีส่ดุ

ในเอเชีย ซึ่งจะเป ็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเขียนและ

พูดภาษาอังกฤษด้วย และได้

รวบรวมค�าวลีและความหมาย 

รวมถึงรายการค�าศัพท ์ทาง

วิชาการ ค�าจ�ากัดความที่ชัดเจน

ซึ่งเขียนโดยใช้ค�าทั่วไปเพียง 

2,000 ค�า และยงัมแีบบฝึกหดัเชิง

โต้ตอบเพ่ือฝึกฝนการอ่านการ

เขียนการฟ ังไวยากรณ์และ 

ค�าศัพท์

ภาษาอังกฤษ (โคตรจะ) 
ง ่าย

โดย อาจารย์เอก

ครบเครื่องเรื่องสนทนาภาษา
อังกฤษ เรียนรู้แบบสนุก ไม่
น่าเบ่ือเหมือนท่ีเคยเป็นมา!! 
ครอบคลุมทุกสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ�าวันสุด ๆ  รับรองจ�า
แม่น ไม่มีลืม... ไม่ว่าจะเป็น 
การทักทาย ขอความช ่วย
เหลือ ขอโทษ ให้ก�าลังใจ 
และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่คัด
สรรมาอย่างดีแล้ว น�าเสนอ
ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ช่วย
ให้จดจ�าได้ง่ายขึ้น ส�าหรับผู้
ที่ก�าลังฝึกฝนภาษาอังกฤษไม่
ควรพลาด!



BOOK
ENGLISH GRAMMAR IN USE

โดย RAYMOND MURPHY

เป็นหนังสืออ้างอิงไวยากรณ์

และแบบฝึกหัดที่ขายดีที่สุดใน

โลกส� าหรับผู้ ที ่ เ รี ยนภาษา

อังกฤษระดับกลาง มีค�าอธิบาย

และแบบฝึกหัดที่ชัดเจนซึ่งจะ

ช่วยให้พัฒนาภาษาอังกฤษได้

และยังเหมาะส�าหรับการเรียน

ด้วยตนเอง และยังสามารถใช้

เป็นหนังสือเสริมในห้องเรียน

ของครูได้อีกด้วย

Essential Grammar in 
Use

โดย Raymond Murphy

หนงัสอื “Essential Grammar in 
Use ส�าหรบัผูเ้รยีนภาษาองักฤษ
ระดับต้น เพือ่ใช้ในการค้นคว้าและ
ศึกษาด้วยตนเอง รวบรวมหลัก
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษท่ีส�าคัญ 
อธิบายโครงสร้างการใช้ชัดเจน 
พร้อมตวัอย่างและแบบทดสอบท่ี
หลากหลาย เข้าใจง่าย เหมาะ
ส�าหรับผู้ศึกษาภาษาอังกฤษใน
ระดบัเริม่ต้น ไม่ว่าจะเป็น นกัเรยีน 
นักศึกษา รวมไปถึงผู ้ที่สนใจ
พฒันาภาษาองักฤษทัว่ไป

ใบไม้ที่ปลิดปลิว

โดย ทมยนัตี

นิรา เสมือนใบไม้อ่อนแรกผลิ 
เธอมิใช่ดอกไม้ตูม ถ้าเธอเป็น
ภาพป้ัน มอืศลัยแพทย์ทัง้หลาย
กค็อืช่างแกะสลกั จนเป็นวจิติร
ศลิป์ แต่เขาต่างหาก ใส่ชวีติลง
ไป เขา ‘หวงั’ ให้เธอ...
‘เธอ’ ชนะธรรมชาติด้วยรูป
ลักษณ์ หากความอ่อนหวาน 
สุขสม รมย์รืน่ ธรรมชาตมิยิอม
หลัง่โลมให้ !
มนุษย์...ไม่มีใครเคยได้ทั้งหมด 
เพียงแต่ได้เกอืบหมดก็ควรพอใจ
แล้ว ผู้ใดด�ารงอยูด้่วยสจัจะ ผูน้ั้น
ย่อมตระหนกัได้...ธรรมชาตพ่ิาย
แพ้มนษุย์จรงิหรอื? เฉกนีแ้ล้ว ไย
มนุษย ์ จึ ง ไม ่ ยิ นดี ต ่ อสิ่ งที่
ธรรมชาตมิอบให้
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