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What are the Benefits of DIY? ประโยชน์ของการ DIY คืออะไร?
The best benefit of DIY is the awesome product you built for yourself
and now get to use and gain from, but before we get into the less
obvious benefits of DIY, what exactly is it?
สิ่งที่ดีที่สดุ ที่ได้จาก DIY คือคุณได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมด้วยตัวคุณเองและสามารถใช้ประโยชน์จาก
มันได้อย่างเต็มที่ แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงประโยชน์ของ DIY, ควรรูว้ า่ DIY คืออะไร?
Do-it-yourself is building or repairing something yourself, instead of
purchasing a product or hiring a professional. Have you ever fixed
your own faucet or made your own homemade birthday cards?
Congratulations, you are a DIY-er. DIY offers an individual a lot more
than just a way to kill some time or a hobby, It offers tangible life
benefits. Below are just a few of the potential benefits of doing it
yourself.
DIY คือการสร้างหรือซ่อมแซมบางสิ่งบางอย่างด้วยคุณตัวเอง แทนที่จะจ่ายเงินซือ้ หรือจ้างช่างมืออาชีพ
คุณเคยซ่อมก๊อกนา้ ด้วยตัวคุณเอง หรือทาการ์ดวันเกิดของคุณเองไหม? ขอแสดงความยินดีดว้ ย คุณเป็ นนัก
ประดิษฐ์ DIY ให้ประโยชน์กบั คุณมากกว่าการฆ่าเวลาหรืองานอดิเรกมัน ให้คณ
ุ ค่ากับชีวิตอย่างเห็นชัด
ประโยชน์ของ DIY มีดงั นี ้
Learning a New Skill เรียนรูท้ กั ษะใหม่
By taking on DIY projects outside of your comfort zone you can gain
new skills. These skills can include wood working, coding, and
everything in between. You might find that you truly enjoy this and
it’ll become a new hobby. If you get good enough you might be able
to sell your work or might have a new marketable job skill!
ด้วยการทาโครงการ DIY นอกจากการออกจาก comfort zone ออกจากความถนัด ซึ่งทักษะเหล่านี ้
อาจจะเป็ นงานไม้ไปจนถึงการเขียนโปรแกรมหรือสิ่งอื่น ๆ อีกมากมายแล้ว คุณจะมีความสุขกับมันจนกลาย
มาเป็ นงานอดิเรกใหม่ของคุณและถ้าสิ่งที่คณ
ุ สร้างดีพอสามารถขายได้จะเป็ นการสร้างอาชีพใหม่ให้คณ
ุ ได้
อีกด้วย คุณจะพบว่ามันเป็ นงานอดิเรก และคุณทาและอาชีพใหม่ของคุณ
Satisfaction ความพอใจ
One of the best parts of a project is when you get to see something
that you built work. There is a certain satisfaction gained by using
something you built yourself, this satisfaction often brings people
back to DIY projects.
สิ่งที่ดีที่สดุ อีกอย่างหนึ่ง คือคุณมอบหรือใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คณ
ุ สร้างเอง จะทาให้คณ
ุ รูส้ กึ พอใจและภูมิใจ
ทาให้คณ
ุ กลับมาสร้างผลงาน DIY ใหม่ๆ ได้ตอ่ ไป
You can make it your own คุณสามารถทาให้มนั เป็ นของคุณเอง
DIY is like building your house instead of buying one on the market.
You can put all the things you like in it, and none of the things you
don’t like. DIY allows you to customize your project. You can choose
your own colors, or upgrade certain parts, or modify parts of code to
make it unique to you.
DIY เปรียบเป็ นการสร้างบ้านของคุณเอง แทนที่จะซือ้ บ้านสาเร็จรูปคุณสามารถเลือกใส่สิ่งของที่คณ
ุ ชอบลง
ไปในนัน้ ได้ และไม่เลือกใส่สิ่งที่คณ
ุ ไม่ชอบลงไปได้ DIY ช่วยให้คณ
ุ ปรับแต่งงานของคุณเองอาทิ เช่น คุณ
สามารถเลือกสี, ชิน้ ส่วนทีดีขนึ ้ หรือแก้ไขชิน้ ส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดชิน้ งานที่เป็ นเอกลักษณ์ของคุณ
Way to spend time with your family วิธีใช้เวลากับครอบครัวของคุณ
Doing DIY projects on the weekends is a great way to spend time
with your family. Whether you are soldering or coding, spending
time with your loved ones always makes it more enjoyable. Plus, you
can teach them how to do it as well, and show them the benefits of
DIY so that they want to help out.
การทา DIY ในสุดสัปดาห์เป็ นวิธีที่ดีในการใช้เวลาอยู่กบั ครอบครัวของคุณ ไม่วา่ คุณจะเชื่อม หรือเขียน
โปรแกรมคือการ ใช้เวลาอยู่กบั คนที่คณ
ุ รักจะทาให้สนุกมากขึน้ คุณสามารถสอนเขาได้อีกด้วย และแสดงให้
เขาเห็นถึงประโยชน์ของ DIY และเมื่อเขาเห็นประโยชน์ของมันเขาอยากช่วยเหลือคุณเอง
Of course you can’t forget that you get an awesome project built by
yourself to use at the end!
แน่นอนว่าคุณอย่าลืมว่าสิ่งยอดเยี่ยมที่คณ
ุ สร้างด้วยตัวเองสามารถใช้คนและอยู่กบั คุณได้ตลอดไป!
Faucet (n) ก๊อกนา้
Tangible (adj) ชัดเจน, จับต้องได้
Awesome (adj) ยอดเยี่ยม
Benefit (vt) ได้รบั ผลดี
Satisfaction (N) ความพอใจ, การทาให้พอใจ
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The best benefit of DIY is the awesome product you built for yourself and now
get to use and gain from, but before we get into the less obvious benefits of
DIY, what exactly is it?
Do-it-yourself is building or repairing something yourself, instead of
purchasing a product or hiring a professional. Have you ever fixed your own
faucet or made your own homemade birthday cards? Congratulations, you are
a DIY-er. DIY offers an individual a lot more than just a way to kill some time or
a hobby, It offers tangible life benefits. Below are just a few of the potential
benefits of doing it yourself.
Learning a New Skill
By taking on DIY projects outside of your comfort zone you can gain new skills.
These skills can include wood working, coding, and everything in between. You
might find that you truly enjoy this and it’ll become a new hobby. If you get
good enough you might be able to sell your work or might have a new
marketable job skill!
Satisfaction
One of the best parts of a project is when you get to see something that you
built work. There is a certain satisfaction gained by using something you built
yourself, this satisfaction often brings people back to DIY projects.
You can make it your own
DIY is like building your house instead of buying one on the market. You can
put all the things you like in it, and none of the things you don’t like. DIY allows
you to customize your project. You can choose your own colors, or upgrade
certain parts, or modify parts of code to make it unique to you.
Way to spend time with your family
Doing DIY projects on the weekends is a great way to spend time with your
family. Whether you are soldering or coding, spending time with your loved
ones always makes it more enjoyable. Plus, you can teach them how to do it as
well, and show them the benefits of DIY so that they want to help out.
Of course you can’t forget that you get an awesome project built by yourself to
use at the end!
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