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จากใจส�านักพมิพ์

เชื่อว่ำคุณผู้อ่ำนหลำยท่ำนที่หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นพลิกอ่ำน

คงเคยสัมผัสผลงำนของ คิดมาก มำแล้ว

เดินทำงมำถึงเล่มนี้ แม้จะมีหลำยส่ิงดูไม่คุ้นตำ

แต่ส่ิงหนึ่งที่ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

คือถ้อยควำมที่เรียบง่ำย 

แต่ลึกซึ้งด้วยข้อคิดดี ๆ  ที่บำงทีเรำอำจหลงลืม

แค่ประโยคส้ัน ๆ  บำงประโยคที่เรำใช้สำยตำกวำดมอง 

ก็สำมำรถแปรเปลี่ยนเป็นพลังบวกซึมซับสู่ใจได้อย่ำงไม่น่ำเชื่อ

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีแฟนหนังสือมำกมำย

ตั้งตำรออ่ำนงำนเล่มใหม่ของเขำอยู่เสมอ

ขอขอบคุณ คิดมาก ที่ให้โอกำส ฟีก้า 

ได้ร่วมถ่ำยทอดมุมคิดที่เปี่ยมด้วยแรงบันดำลใจผ่ำนทุกตัวอักษร

เรำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ หนังสือเล่มเล็ก ๆ  เล่มนี้ 

จะเป็นแหล่งพลังงำนอบอุ่น ที่ช่วยเติมพลังใจให้คุณ 

ไม่ว่ำในวันที่รู ้สึกดี หรือแม้ในวันที่เหนื่อยล้ำอ่อนแรง

ให้กลับมำเข้มแข็งและก้ำวต่อไปได้อีกครั้ง

ส�านักพิมพ์ฟีก้า



จากใจผู้เขียน

เอำเข้ำจริงแล้ว คนทุกคนอยำกเป็นคนเข้มแข็ง

ไม่มีใครหรอกที่อยำกได้ชื่อว่ำเป็นคนอ่อนแอ

แม้ลึก ๆ  แล้ว ควำมรู้สึกที่แท้จริงจะอ่อนแอมำกแค่ไหนก็ตำม

เรำจึงพบเจอคนจ�ำนวนไม่น้อยเลย

ที่ฝืนยิ้มเก่ง ทั้งที่ในใจก�ำลังร้องไห้

คนท่ีชอบพูดค�ำว่ำ ไม่เป็นไร ทั้งที่ในใจรู้สึกไม่ไหวแล้ว

คนท่ีเฝ้ำถำมตัวเองว่ำ เรำจะเข้มแข็งกว่ำนี้ได้ไหม

เพรำะไม่ไหวแล้วกับกำรที่ต้องแกล้งท�ำเหมือนว่ำตัวเองยังดีอยู่

ผมเองก็เป็นคนคนหนึ่ง...

คนท่ีเคยเชื่อว่ำ ควำมเข้มแข็งควรเป็นค�ำตอบเดียวของชีวิต

คนท่ีเคยเชื่อว่ำ เรำไม่ควรเปิดเปลือยด้ำนที่อ่อนแอให้ใครเห็น

จนกระทั่งวันหนึ่ง

วันท่ีปัญหำต่ำง ๆ  ได้เข้ำมำ และโถมทับชีวิตไว้

วันท่ีน�้ำตำไม่อำจกลั้นได้อยู่อีกต่อไป

ตอนแรก...ผมคิดว่ำตัวเองจะรู้สึกแย่ที่ร้องไห้

แต่น่ำแปลก ผมกลับรู้สึกดีที่ได้ปลดปล่อยควำมรู้สึกออกมำจำกหัวใจ

น�้ำหนักควำมทุกข์ในหัวใจที่หนักหนำแสนสำหัส

แต่พอผมกล้ำที่จะเผชิญหน้ำกับควำมอ่อนแอ

ผมก็รู้สึกว่ำ ปัญหำต่ำง ๆ  ดูจะเบำบำงลง

เพรำะเมื่อเรำได้ซื่อสัตย์กับตัวเองมำกพอแล้ว

เรำจะมีสติมำกพอที่จะเผชิญกับปัญหำอะไรก็ตำมที่ผ่ำนเข้ำมำในชีวิต



ไม่ใช่แค่กับตัวผม

บ่อยครั้ง เมื่อมีคนมำขอค�ำแนะน�ำว่ำ

จะผ่ำนพ้นปัญหำชีวิตต่ำง ๆ  ที่ก�ำลังเผชิญหน้ำอยู่ได้อย่ำงไร

ผมจะบอกว่ำ ให้เริ่มต้นจำกกำรซื่อสัตย์กับควำมรู้สึกของตัวเองก่อน

ให้มองย้อนเข้ำไปในหัวใจของตัวเรำเองว่ำ ตอนน้ีรู้สึกอย่ำงไร

และถ้ำพบว่ำ ตัวเองอ่อนแอ ก็แค่ยอมรับมัน ไม่ต้องท�ำอะไร

หำกอยำกร้องไห้ ก็จงร้องออกมำ

เมื่ออ่อนแอเต็มที่แล้ว จึงค่อยบอกตัวเองว่ำ เข้มแข็งได้สักทีนะ

ถึงเวลำที่จะเริ่มต้นใหม่แล้ว

หนังสือเล่มนี้ที่คุณก�ำลังอ่ำน

มีเรื่องรำวต่ำง ๆ  มำกมำยก�ำลังบอกคุณ 

เหมือนที่ผมเคยบอกหลำย ๆ  คนในชีวิต

ไม่เป็นไรหำกวันนี้คุณก�ำลังรู้สึกอ่อนแอ

ไม่เป็นไรเลย...

ขอแค่คุณรู้ว่ำ เมื่อไหร่ถึงเวลำที่คุณต้องเข้มแข็ง

แล้ววันหนึ่งเมื่อคุณกลับมำเข้มแข็งได้อีกครั้ง

ใครจะไปรู้ คุณอำจย้อนกลับไปขอบคุณช่วงเวลำเหล่ำน้ัน

ช่วงเวลำที่คุณเคยรู้สึกอ่อนแอ...

คิดมาก
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ใส่ใจเร่ืองเล็ก 
มองข้ามเร่ืองใหญ่



โดยไม่ได้ตั้งใจ
ธรรมชำติของคนเรำมักสนใจเรื่องใหญ่มำกกว่ำเรื่องเล็ก
ทั้งที่จริงแล้ว เรื่องเล็กนั่นแหละที่อำจเป็นเรื่องใหญ่
บิวกับหมิวเป็นแฟนกันมำตั้งแต่สมัยเรียนมหำวิทยำลัย
หำกตัดสินด้วยสำยตำของคนภำยนอก อำจรู้สึกว่ำ 
คนทั้งคู่ไม่ได้เหมำะสมกันเท่ำไหร่
หมิวเป็นผู้หญิงที่จัดว่ำสวยมำก ๆ  คนหนึ่ง
แม้ไม่ถึงกับเป็นดำวคณะ
แต่ก็สวยจนท�ำให้ผู้ชำยหลำยคนต้องเหลียวมอง
นอกจำกควำมสวย หมิวยังมีสิ่งที่โดดเด่นกว่ำนั้น
คือหมิวเป็นคนที่เรียนเก่งสุด ๆ
และยังเป็นคนที่คอยติววิชำต่ำง ๆ  ให้กับเพื่อนตอนใกล้สอบ

ส่วนบิวเป็นผู้ชำยธรรมดำ ที่แสนธรรมดำ
คือไม่ได้แย่อะไร แต่ก็ไม่โดดเด่นเลยสักอย่ำง
เรียกว่ำเป็นคนปำนกลำงในทุกเรื่อง 
ทั้งหน้ำตำ กิจกรรม และกำรเรียน

10    ไม่เป็นไรหากวันนี้จะอ่อนแอ แค่รู้ว่าเมื่อไหร่ต้องเข้มแข็ง



แต่ท่ำมกลำงควำมพิเศษ จำกคนพิเศษมำกมำยที่อยู่รอบตัว
หมิวกลับเลือกคนธรรมดำ ๆ  อย่ำงบิว

ทั้งคู่คบกันมำนำนถึง 9 ปี
นับจำกเรียนมหำวิทยำลัยจนจบมำ
จนวันที่ทั้งสองคนตัดสินใจเปลี่ยนค�ำว่ำ รัก 
ให้กลำยเป็นค�ำว่ำ เรา
และคิดว่ำถึงเวลำแล้วที่จะใช้ลมหำยใจข้ำง ๆ  กัน

หมิวและบิวตัดสินใจแต่งงำนกัน
และในงำนแต่งงำนของทั้งคู่นี่เอง
ที่ท�ำให้หลำย ๆ  คนรวมถึงผม ได้รับค�ำตอบว่ำ 
ท�ำไมหมิวถึงเลือกบิว

ตอนที่พิธีกรถำมค�ำถำมนี้
ปรำกฏว่ำหมิวหัวเรำะ
เธอบอกว่ำ ไม่ใช่หมิวหรอกที่เลือกบิว
แต่บิวต่ำงหำกที่เลือกหมิว

เลือกที่จะ...สังเกต
เลือกที่จะ...ใส่ใจ
และเลือกที่จะ...รัก

ผู้ชำยคนอื่นอำจสรรหำสิ่งต่ำง ๆ  มำเสนอให้หมิว
แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่หมิวต้องกำรเลย
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ขณะที่บิวจะคอยสังเกตว่ำ 
อะไรคือสิ่งส�ำคัญ คือสิ่งที่หมิวต้องกำรจริง ๆ
แล้วเขำก็ท�ำสิ่งนั้นให้หมิว ด้วยควำมเสมอต้นเสมอปลำย

หมิวชอบที่บิวใส่ใจกับเรื่องเล็ก ๆ  น้อย ๆ
เมื่อบิวรู้ว่ำหมิวไม่ชอบแดด
เวลำไปไหนด้วยกัน บิวจะพกร่มไปเสมอ
เพื่อใช้บังแดดให้หมิว
เมื่อบิวรู้ว่ำหมิวไม่ชอบกินกระเทียมเจียว
ทุกครั้งที่สั่งก๋วยเตี๋ยว บิวจะยืนดูให้แน่ใจว่ำ
คนขำยไม่ได้ใส่กระเทียมเจียวลงไปในชำมของหมิว

นี่คือเรื่องเล็ก
ที่เรำมักมองข้ำม
เพรำะมีแต่เรื่องใหญ่ ๆ  เรื่องส�ำคัญ ๆ  เท่ำนั้นที่เรำจะใส่ใจ

ควำมจริง  
เรื่องเล็กหรือว่ำเรื่องใหญ่
อำจอยู่ที่เรำให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องไหน

ถ้ำเรำมองว่ำเรื่องไหนไม่ส�ำคัญ
เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องเล็ก
ถ้ำเรำมองว่ำเรื่องไหนส�ำคัญ
เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่

12    ไม่เป็นไรหากวันนี้จะอ่อนแอ แค่รู้ว่าเมื่อไหร่ต้องเข้มแข็ง



บ่อยครั้ง
เรำก็ท�ำผิดพลำด
มองบำงเรื่องที่เรำคิดว่ำไม่ส�ำคัญเป็นเรื่องเล็ก
แต่พอปล่อยไปนำน ๆ  เข้ำ เรื่องนั้นก็กลำยเป็นเรื่องใหญ่

ขณะเดียวกัน
เรื่องบำงเรื่อง เรำรู้สึกว่ำเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกิน
เป็นเรื่องควำมเป็นควำมตำย
เรื่องหนักอึ้งที่เรำแบกมันไว้
ควำมจริงเรื่องนั้นอำจเป็นแค่เรื่องเล็ก ๆ

บำงทีนะ...บำงที
กับควำมสัมพันธ์และกำรใช้ชีวิต
เรื่องไหนที่เรำคิดว่ำเป็นเรื่องเล็ก
เรำอำจต้องใส่ใจให้มำกขึ้น
ส่วนเรื่องไหนที่เรำรู้สึกว่ำเป็นเรื่องใหญ่
เรำลองปล่อยวำงมันลงบ้ำงก็ได้
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บางทีนะ...บางที
กับความสัมพนัธแ์ละการใชช้วีติ
เรื่องไหนท่ีเราคิดวา่เป็นเรื่องเลก็
เราอาจต้องใส่ใจใหม้ากขึ้น
ส่วนเรื่องไหนท่ีเรารูสึ้กวา่เป็นเรื่องใหญ่
เราลองปลอ่ยวางมนัลงบ้างก็ได้






