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	 ทุุกครั้้ �งทุ่ �มี่โอกาสได้้ก้าวออกไปส้มีผั้สยั้งสถานทุ่ �ต่่างๆ

ซึ่่�งฉั้นมี้กให้้คำาจำำาก้ด้ความีว่า	 “โลกใบให้มี่”	 โลกทุ่�ให้้ปรั้ะสบการั้ณ์์

อ้นทุรั้งคุณ์ค่าต่่อการั้ไปเยัือน	 โลกทุ่ �ได้้ให้้โอกาสเรั้่ยันรั้้ ้เรั้่องรั้าว

วิถ่ความีรั้้้ส่กทุ่�เกิด้ขึ้่�น	ณ์	ห้้วงเวลาน้�น	

	 สำาห้รั้้บฉั้นสิ �งต่่างๆ	 เห้ล่าน่ �มี ่ค ่าเกินกว่า...ทุ่ �จำะปล่อยั

ให้้มี้นเลือนห้ายัไป	 จำ่งเลือกทุ่ �จำะบ้นทุ่กด้้วยัต่รั้ะห้น้กรั้้ ้ว ่าไมี่ควรั้

ให้้มี้นถ้กเผัาไห้มี้ไปพรั้้อมีก้บอนุภาคเล็กๆ	 ขึ้องห้น่ �งลมีห้ายัใจำ

ทุ่�ส้ญสิ�นไปในแต่่ละว้น	 ด้้วยัใจำห้ว้งให้้มี้นยั้งคงอยั้่ค้่ก้บจำิต่วิญญาณ์

ขึ้องความีรั้้้ส่กทุ่�ยั้งถ้กเรั้่ยักขึ้านอยั่างสง่างามีว่า	 “ความีทุรั้งจำำา”	

และปรั้ารั้ถนาให้้มี้นยั้งคง...มี่ชี่วิต่เพ่อทุำาห้น้าทุ่�	 “ปรัุ้งรั้้กให้้ใจำเล็กๆ”

ขึ้องก้นและก้น

	 และว้นน่�ก็ได้้ให้้อิสรั้ะ...ก้บทุุกถ้อยัคำาทุุกต้่วอ้กษรั้ทุ่�กล้�นออกมีา

จำากความีรั้้้ส่ก	 ได้้ออกมีาโลด้แล่น	 ออกมีาทุ้กทุายัก้บห้้วใจำขึ้องคุณ์

ทุ่�ผ่ัานมีาเจำอ	และม่ีความีร้้ั้ส่กทุ่�ต่รั้งก้น		เช่ีอเถอะว่า	ม้ีนไมี่ใชี่เรั้่องบ้งเอิญ!!!	

ขึ้อบคุณ์ทุุกคนทุ่ �ห้ยัิบห้น้งสือเล่มีน่ �ขึ้่ �นมีา	 เชี่ออยั่างเห้ลือเกินว่า

จำิต่วิญญาณ์ขึ้องฉั้นจำะสามีารั้ถเชี่อมีต่่อก้บความีรั้้้ส่ก	 และทุำาห้น้าทุ

เป็นเพ่อนทุ่�ด้่ทุ่�สุด้ขึ้องคุณ์	ไม่ีห้้วงเวลาใด้ก็เวลาห้น่�ง			

ด้้วยัร้ั้กจำากใจำ

กว่นาง	

09/01/2020

บางสิ�ง...ทุ่�อยัากบอก



การั้เดิ้นทุางขึ้องช่ีวิต่...ผ่ัานความีทุรั้งจำำา	

และจิำนต่นาการั้ขึ้อง...

กว่นาง
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บางสิ�ง...ทุ่�อย่้ัในใจำ

เป็นเร่ั้องธรั้รั้มีด้าทุ่�เข้ึ้าใจำก้นอย่้ัแล้ว...

บางคร้ั้�งสำานวนไทุยัอาจำไม่ีกินใจำฝร้ั้�ง	

และสำานวนฝร้ั้�งก็อาจำจำะไม่ีกินใจำคนไทุยั

ด้้งเช่ีน	It’s	raining	cats	and	dogs.	

(ฝนต่กห้น้กมีาก	แบบไม่ีลืมีห้้ลืมีต่า)	

ซ่ึ่�งถ้าแปลต่รั้งต้่ว	เช่ีอว่า...ย้ังไงคนไทุยัก็ไม่ีอิน	

	ห้น้งสือเล่มีน่�ถ้กรั้จำนาภาษาด้้วยัจิำต่สำาน่ก

ขึ้องความีเป็นไทุยั	ด้้งน้�นจ่ำงจำงใจำทุ่�จำะร้ั้กษาโครั้งสร้ั้าง

ความีคิด้ขึ้องสำานวนไทุยั	และห้ากม่ีผ้้ัทุ่�เช่ี�ยัวชีาญ

ภาษาอ้งกฤษอย่ัางแต่กฉัานได้้อ่าน	

อาจำทุำาให้้ร้้ั้ส่กแปลกๆ	ก็ขึ้อให้้ทุ่านทุรั้าบว่า	

ผ้้ัเข่ึ้ยันจำงใจำให้้ม้ีนแปลก!	และเจำต่นาทุำาให้้ร้้ั้ส่กว่า	

ถ้าเรั้าคนไทุยัอ่านสำานวนขึ้องฝร้ั้�งแล้ว	ย้ังต้่อง

ร่ั้บไปค้นห้าความีห้มีายัแทุ้จำริั้งทุ่�เขึ้าต้่องการั้ส่อสารั้	

ก็คงไม่ีผิัด้ใช่ีม้ี�ยั?	ถ้าผ้้ัเข่ึ้ยันจำะจำงใจำให้้ฝร้ั้�งอ่าน	

แล้วอยัากต่ามีมีาค้นห้าความีห้มีายัทุ่�แทุ้จำริั้ง

ในจิำต่สำาน่กขึ้องความีเป็นไทุยัเรั้าบ้าง	

และไม่ีว่าทุ่านจำะเห็้นด้้วยัห้รืั้อไม่ีก็ต่ามี	

ขึ้อได้้โปรั้ด้อภ้ยัให้้ก้บความีจำงใจำขึ้องผ้้ัเข่ึ้ยัน	

ในการั้ร้ั้กษาความีห้มีายัให้้ต่รั้งก้บสำานวนไทุยั

ให้้มีากทุ่�สุด้	ไว้	ณ์	โอกาสน่�	

ด้้วยัความีเคารั้พ
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คำานิยัมี

ภาษาสวยั

						เมี่อห้ยัิบห้น้งสือเล่มีน่�ขึ้่�นมีาด้้ครั้้�งแรั้ก	รั้้้ส่กสะดุ้ด้ต่าก้บภาพแสนสวยั

ทุ่�ถ่ายัมีาจำากห้ลายัๆ	มีุมีโลก...ฝีมีือต่ากล้องน่�ชี่างสุด้ยัอด้นก้!		

						แต่่เมี่อร้้ั้ความีจำริั้งว่า		ภาพถ่ายัส่วนให้ญ่มีาจำากฝีมีือขึ้องเธอ...

ผ้้ัห้ญิงต้่วเล็กๆ	ทุ่�ไม่ีได้้เป็นช่ีางภาพมืีออาช่ีพ		ไม่ีได้้รั้ำ�าเร่ั้ยันการั้ถ่ายัร้ั้ปมีาจำากไห้น	

ก็ยัิ�งปรั้ะทุ้บใจำ	ก้บความีไมี่ธรั้รั้มีด้าขึ้องห้น้งสือเล่มีน่�	

						แต่่เมี่ออ่านล่กลงไปในทุุกต่้วอ้กษรั้	รั้้อยัเรั้่ยังขึ้่�นเป็นแต่่ละบทุ	

เป็นแต่่ละห้น้า	ภาษาทุ่�ด้้เรั้่ยับง่ายัแต่่ช่ีางสละสลวยั	แฝงไว้ด้้วยัมุีมีคิด้...

ทุำาให้้ผัมีเปิด้อ่านต่้�งแต่่ห้น้าแรั้ก	ถ่งห้น้าสุด้ทุ้ายัในครั้้�งแรั้กทุ่�ได้้รั้้บมีา

						“กวน่าง”	อาจำไมี่เคยัอยั้่ในทุำาเน่ยับน้กเขึ้่ยันชี่อด้้ง	

แต่่เธออยั้่เบื�องห้ล้งบทุเพลง	บทุกว่	ด้่ๆ	มีากมีายัในห้ลายัสถานทุ่�...

น้�นแสด้งถ่งฝีไมี้ลายัมีือ	ทุ่�ไมี่ธรั้รั้มีด้าขึ้องเธอผั้้น่�

						ลองไล่เรั้่ยังเปิด้อ่านทุ่ละห้น้า...ด้้ทุล่ะบทุ	จำะเห้็นว่า...

การั้รั้้อยัเรั้่ยังต่้วห้น้งสือ...ชี่างเป็น	“ภาษาสวยั”	ยัิ�งน้ก

							เป็นกำาล้งใจำให้้เธอ...	กว่นาง

อภิชีาต่ิ		ศิริั้ิอุด้มีเศิรั้ษฐ

อด้่ต่บรั้รั้ณ์าธิการั้นิต่ยัสารั้	Travel	Guide	
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มีุมีมีองขึ้องชี่วิต่	ผั่านจำิต่วิญญาณ์ขึ้องกว่นาง

ทุ่�พรั้รั้ณ์นาออกมีาด้้วยัภาษาทุ่�เรั้่ยับง่ายั	แต่ล่ก่ซึ่่�งด้้วยัความีห้มีายั

ทุ่�จำะทุำาให้้คุณ์เขึ้้าใจำความีเป็นมีนุษยั์มีากขึ้่�น	เปล่�ยันลบให้้เป็นบวก

แล้วความีสุขึ้ในทุุกมีิต่ิก็จำะห้ล้�งไห้ลส้่ชี่วิต่คุณ์	อยั่างต้่�งต่้วไม่ีทุ้นเลยัทุ่เด้่ยัว

ทุ้นทุ่ทุ่�ได้้ห้น้งสือเล่มีน่�มีา...	จำิ�กอ่านรั้วด้เด้่ยัวจำบเลยัค่ะ	

ต้่�งแต่่ห้น้าแรั้กจำนถ่งห้น้าสุด้ทุ้ายั	เน่องจำากภาพปรั้ะกอบในแต่่ละห้น้าสวยัมีาก

จำนอยัากไปเห้็นด้้วยัต่าต่้วเอง		ภาษาทุ่�	“กว่นาง”	เขึ้่ยัน	เป็นคำาทุ่�เขึ้้าใจำง่ายั	

อ่านเพ่ยังปรั้ะโยัคส้�นๆ	แต่่แฝงไว้ด้้วยัความีจำริั้งและแง่คิด้	

ใครั้อยัากอ่านห้น้งสือเล่มีน่�	แล้วอมียัิ�มีทุ่�มุีมีปาก		อยั่าพลาด้เล่มีน่�นะคะ

ไพโรั้จำน์	สง้วรั้ิบุต่รั้

น้กแสด้ง	/	ผ้้ักำากบ้ภาพยันต่รั้์

จำุ�กจำิ�ก	-	สุภาด้า		วิจำ้กรั้ชี้ยัวงศิ์

ผั้้ปรั้ะกาศิขึ้่าว	/	นก้เขึ้่ยัน
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If you feel tired, tell yourself 

“everything is going to be alright.” 

Eveybody has to go through tests. 

No matter how hard it is, 

you will get by. Find a way 

to make yourself happy.

When your heart is happy, 

that is a start. 

ว้นใด้ทุ่�รั้้้ส่กเห้น่อยั	เรั้าก็แค่ต่้�งสต่ิ	

และบอกก้บต่้วเองว่าไมี่เป็นไรั้	

ทุุกคนล้วนมี่บทุทุด้สอบ

ต่่อให้ย้ัากแค่ไห้นเรั้าก็จำะผ่ัานมี้นได้้	

จำากน้�นจำงห้าชี่องทุางเล็กๆ	

ทุ่�จำะทุำาให้้ต่้วเองมี่ความีสุขึ้	

เรั้ิ�มีจำากภายัในใจำต่้วเองก่อน

เมี่อใจำเป็นสุขึ้	ความีสุขึ้อ่นๆ	จำะต่ามีมีา

เรั้ิ�มีจำากใจำ
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จำิต่วิญญาณ์ไมี่เคยัไปไห้น
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Something makes you feel fresh, just stare. 

But when we walking to near. Its fragrance 

attacks and calls for my nose to closer. 

I intend to inhaled the breath that mixed it 

with the smell of it into the lungs, and many 

times I think, thanks to the natural for 

sharing and recognition. Happiness is 

scattered around. “From the Little Things 

That Make Me Happy.” 

บางสิ�งทุำาให้้รั้้้ส่กสด้ช่ีน	

แค่เพ่ยังจ้ำองมีองด้้วยัสายัต่า	

แต่่เม่ีอเด้ินเขึ้้าไปใกล้ๆ	กลิ�นห้อมีขึ้องมี้นกล้บจำ้่โจำมี

และเรั้่ยักรั้้องให้้ฉั้น	โน้มีจำมี้กเขึ้้าไปแนบชีิด้	

ฉั้นต่้�งใจำส้ด้ลมีห้ายัใจำ	ทุ่�มี่กลิ�นขึ้องมี้น

ผัสมีอยั้่เขึ้้าไปจำนชีุ่มีปอด้	และห้ลายัครั้้�งก็น่ก

ขึ้อบคุณ์ทุ่�ธรั้รั้มีชีาต่ิได้้แบ่งปัน	และทุำาให้ร้ั้้บรั้้้ว่า	

ความีสุขึ้น้�นกรั้ะจำ้ด้กรั้ะจำายัไปรั้อบต่้ว	

“เรั้ิ�มีต้่นจำากสิ�งเล็กๆ	ทุ่�ทุำาให้้ใจำเป็นสุขึ้”

ความีสุขึ้
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Some lives desire the freedom to fly,

showcasing its beauty in its 

natural habitat. The same way this 

butterfly is able to flutter its wings 

gracefully...away from concrete jungles

in an environment worth living.

 

บางชี่วิต่ต่้องการั้อิสรั้ภาพทุ่�จำะโบยับิน	

และอวด้โฉัมีอ้นงด้งามีต่ามีวิถ่ทุ่�เห้มีาะสมี	

ผั่เสื�อต่้วน่�ก็เชี่นก้น	มี้นจำะสะบ้ด้ปีก

บินได้้อย่ัางงด้งามีก็เมี่อ..อยั้่ในป�า

ทุ่�ห้่างไกลจำากส้งคมีเมีือง	

และมี่สภาพแวด้ล้อมีทุ่�ค้ค่วรั้กบ้ชี่วิต่

อิสรั้ภาพ
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Regardless of the venecular you 

choose to put on. Just make sure it 

won’t result in a trample of one’s heart. 

ไมี่ว่าจำะมีองมีุมีไห้น	ส้งห้รั้ือต่ำ�า

	ขึ้อเพ่ยังไมี่เห้ยั่ยับยัำ�าห้้วใจำใครั้...เทุ่าน้�นพอ

มีุมีมีอง
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Sometimes the universe has 

her way of mischievously 

surprising you with 

a worthless present.

Do you see that spec of light?

Something is about to begin.

บางเวลาจัักรวาลก็มีวีิธีีอัันแยบยล

ที่ี�จัะส่่งมีอับขอังขวัญอัันลำ�าค่่าให้้...

โดยที่ี�เราไมี่ที่ันตั้ั�งตั้ัว 

เห้็นจัุดเล็กๆ ขอังแส่งนั�นไห้มี? 

ส่ิ�งให้มี่ๆ กำาลังเริ�มีต้ั้นข้�น

จำ้กรั้วาล
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The world revolves around itself 

but my love revolves around you. 

ในขึ้ณ์ะทุ่�โลกห้มีุนรั้อบต่ว้เอง	

ความีร้ั้กขึ้องฉ้ัน	กำาล้งห้มุีนรั้อบต้่วคุณ์เช่ีนก้น

โลกห้มีุน
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Your thought of someone is only 

truly recieved with a connected heart. 

ความีคิด้ถ่งทุ่�ถ้กส่งต่่อถ่งใครั้บางคน

จำะมี่คุณ์ค่า	ก็ต่่อเมี่อคนคนน้�นรั้้บรั้้้ด้้วยัห้้วใจำ

คิด้ถง่
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We were brought up in different worlds!!! 

You are fortunate to lead such a simple life, surrounded 

by nature, being close to the sky and embraced by 

mountains and shades of trees. So benign. Unlike me 

who live in a pretend world with structures and facilities 

for a life of convenience...but how come I always feel like 

my world is nothing compared to yours??  

เรั้าเต่ิบโต่มีาในสภาพแวด้ล้อมีทุ่�ต่่างก้น!!!	

พวกเธอชี่างโชีคด้่ทุ่�มี่ช่ีวิต่เรั้่ยับง่ายั	ในความีจำริั้งอ้นบรั้ิสุทุธิ�	

ได้้ใกล้ชิีด้ก้บขึ้อบฟ้้า	ได้้อยั้่ในอ้อมีกอด้ขึ้องขึุ้นเขึ้า

และเงาขึ้องธรั้รั้มีชีาต่ิ	ซึ่่�งเป็นมีิต่รั้กบ้ทุุกสรั้รั้พสิ�ง

ต่่างจำากฉั้นซึ่่�งอยั้่ในโลกสมีมุีต่ิ	ทุ่�มี่แสงส่	

มี่สิ�งปล้กสรั้้างมีากมีายั	มี่ความีสะด้วกสบายั	

แต่่ทุำาไมี??	ภาพทุ่�เห็้นจำ่งทุำาให้้ฉ้ันร้้ั้ส่กว่า	

มีน้เทุ่ยับไม่ีได้ก้้บโลกขึ้องเธอ

ต่่างก้น
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Forest Flower, the mysterious beauty. It is unlike any other 

flowers. Nature gives its strong outer shell so that they 

are resilient accompanied with an outstanding beauty that 

come in mysterious colors. On the similar note, a strong 

and beautiful women, though not conformatively sweet and 

charming, her unique appeal is what holding your gaze.

ด้อกไมี้ป�า	ความีงด้งามีทุ่�ด้้ล่กล้บน่าค้นห้า	มีน้ม่ีความีแต่กต่่าง

จำากด้อกไมี้ทุ้�วไป	เมี่อธรั้รั้มีชีาต่ิได้ม้ีอบเปลือกหุ้้มีทุ่�แขึ้็งแกรั้่ง

เพ่อให้้ทุนทุานต่่อทุุกสภาวะ	มี่ความีงด้งามีทุ่�โด้ด้เด่้น	ส่สน้สวยังามี

ในแบบล่กล้บ	อาจำเปรั้่ยับได้้ก้บ	ผั้้ห้ญิงทุ่�สวยัแกรั้่ง

ซึ่่�งแมี้ว่าจำะไม่ีอ่อนห้วาน	แต่่ก็มี่เสน่ห์้ด้่งด้้ด้ชีวนให้คุ้ณ์มีอง

ด้อกไมี้ป�า
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When I’m in love, I don’t wish to love more 

or to love less. I wish to love consistently and 

tirelessly. I will choose to look at all those 

good memories rather than the bad ones and to 

always restore our relationship. I don’t know 

how long our love will last, but I hope that it 

will be as long as the hearts can continue to 

love. Now that I have let you in, please don’t 

ever walk away. Let’s put your hand on mine 

and never let go.  Ultimately, all I want to say 

is that, “I love you.”

...เมี่อห้้วใจำมี่รั้้ก...	

ฉ้ันพยัายัามีทุ่�จำะไม่ีร้ั้กคุณ์มีากข่ึ้�น	ห้รืั้อร้ั้กคุณ์น้อยัลง	

ฉั้นพยัายัามีทุ่�จำะทุำาให้้รั้้กมี้�นคง	และสมีำ�าเสมีอ	

ฉั้นพยัายัามีทุ่�จำะเลือกมีองในมีุมีทุ่�ด้่	และลืมีมีุมีทุ่�แยั่	

เพ่อสรั้้างสมีดุ้ลให้้ก้บความีรั้้ก

ฉ้ันไมี่รั้้้ห้รั้อกว่า	เรั้าจำะรั้้กก้นได้้นานแค่ไห้น	

แต่่ก็ห้ว้งให้้นานทุ่�สุด้	เทุ่าทุ่�ห้้วใจำขึ้องเรั้าจำะปรั้ะคองก้นไปได้

เมี่อคุณ์เลือกทุ่�จำะเด้ินเขึ้้ามีาในชี่วิต่ฉั้นแล้ว

อยั่าเพิ�งห้น่จำากไปไห้น	จำ้บมีือก้นไปนานๆ			

อยั่าปล่อยัมีือก้นนะ	สุด้ทุ้ายัอยัากบอกว่า	

“ฉ้ันรั้้กคุณ์”

มี่รั้ก้
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I choose to live my life with joy because every 
passing minute is life running towards the finish line. 
For those remaining minutes, I choose to make it 
count with happiness and beams. Thank you for all 
the tests that I dared to face. Now I’m ready to laugh 

off all of my own fears.

ฉั้นเลือกทุ่�จำะอยั้่ก้บความีเบิกบาน	

น้�นเพรั้าะเข้ึ้าใจำว่า	เวลาในชี่วิต่คนเรั้าส้�นลงทุุกขึ้ณ์ะ		

ถ้าเรั้าต่รั้ะห้นก้ร้้ั้...นาทุ่ทุ่�เห้ลืออยั้่

เรั้าจำะเลือกทุำาให้้ต่้วเองมี่ความีสุขึ้	และยัิ�มีได้้เสมีอ		

ขึ้อบคุณ์ทุุกบทุทุด้สอบซึ่่�งทุำาให้้ฉั้นกล้าเผัชีิญ	

และพร้ั้อมีทุ่�จำะห้้วเรั้าะเยัาะ	ให้้ก้บทุุกๆ	ความีขึ้ลาด้กล้วขึ้องต้่วเอง

เบิกบาน
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Every flower is beautiful in its own way. No matter what 
you do always remember that you can’t transform 

the beauty of a hibiscus to that of a rose. 

ด้อกไมี้ทุุกด้อก	ล้วนมี่ความีงด้งามีในแบบขึ้องมี้นเอง	

จำงรั้ะล่กไว้เสมีอว่า	

คุณ์ไมี่สามีารั้ถเปล่�ยันด้อกชีบาให้้งด้งามี

เห้มีือนด้อกกุห้ลาบได้้

ด้อกไม้ี
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As long as the sun continues to burn and 

unconquerable, my feelings for you, too, 

will forever be sleepless. 

It will always be awaken for you...

my one and only love.  

ต่รั้าบเทุ่าทุ่�ด้วงอาทุิต่ยั์ยั้งคงเผัาไห้มี้

และไม่ีม่ีว้นด้้บ	ความีร้้ั้ส่กทุ่�ฉ้ันม่ีให้้ก้บคุณ์ก็เช่ีนก้น

มี้นจำะไมี่ม่ีว้นห้ล้บไห้ล	ความีรั้้กขึ้องฉั้น

จำะต่่นรั้้้ต่ลอด้เวลา	เพ่อรั้้กเด้่ยัวทุ่�มี่คือ...คุณ์

อาทุิต่ยั์
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My heart is fascinated by the mastery of 

the hand that gave colors to the universe.

ฉั้นต่กห้ลุมีรั้้กจิำต่รั้กรั้เอก

ผั้้ทุ่�ให้้ส่ส้นขึ้องจำ้กรั้วาลน่�จำรั้ิงๆ	

ส่ส้น
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