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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

แด่คุณ... คนส�ำคัญของโลกสีฟ้ำใบนี้

หำกพบว่ำกำรใช้ชีวิตในตอนนี้เหนื่อยล้ำจนเกินไป อยำกให้ 

ลองพลิกอ่ำน Thanks to Me ทีละหน้ำๆ แล้วคุณจะพบว่ำใน 

บำงข้อควำม บำงประโยคของ Jeon Seung-Hwan ที่ถ่ำยทอด 

ออกมำนั้นช่วยปลอบประโลมจิตใจของคุณได้ดีทีเดียวค่ะ

เรำหวังว่ำอย่ำงน้อยหนังสือเล่มนี้ก็จะช่วยเป็นก�ำลังใจในวันอัน

เหนื่อยล้ำ และช่วยให้คุณสำมำรถพูดขอบคุณตัวเองได้มำกขึ้น 

เพรำะคนที่ต้องดูแลใจของเรำในระหว่ำงที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี ้

ไม่ใช่ใคร แต่คือตัวเรำเองนะคะ ดังนั้นอย่ำพยำยำมเป็นคนแบบ 

ที่โลกต้องกำร เพ่ือได้รับควำมรักจำกคนอื่นเลยค่ะ แค่เรำรัก 

ตัวเองให้มำกที่สุดก็พอแล้ว :D

ด้วยไมตรีจิต

ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

หากท่านผู้อ่านพบหนังสือของสำานักพิมพ์แจ่มใสเล่มใดที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น 
หน้ากระดาษสลับกัน หน้าขาดหาย สำานักพิมพ์แจ่มใสยินดีรับผิดชอบเปลี่ยน 
หนังสือเล่มใหม่ให้ท่าน โปรดส่งหนังสือพร้อมระบุรายละเอียดการชำารุด หรือ
หน้าที่ชำารุดมาที่สำานักพิมพ์แจ่มใส
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แด่ตัวเอง

ที่รู้สึกขอบคุณในทุกๆ วัน
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ถ้อยค�ำมำกมำยที่เคยบอกคนอื่น

ถ้อยค�ำที่ไม่กล้ำบอกกับตัวเอง

“________________________”
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แด่คุณ 
ที่อดทน 
อย่ำงเต็มที่ 
มำจนถึงตอนนี้ 
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วันนี้ทั้งวันเป็นอย่ำงไรบ้ำง?
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พยำยำมอย่ำงเต็มที่แล้ว ขอบคุณที่อดทนอย่ำงหนัก ขอบคุณจริงๆ...
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วันแบบนั้น

 

วันที่อยำกดื่ม

วันที่อยำกเล่ำทุกอย่ำงที่อยู่ในใจ

วันที่อยำกปรับทุกข์

ว่ำ ‘ผมเคยเป็นคนแบบนี้’

ว่ำ ‘ผมเคยมีวันแบบนี้’

วันที่อยำกให้คนรัก

ถำมว่ำวันนี้เป็นอย่ำงไรบ้ำง

เหนื่อยหรือเปล่ำ

แล้วให้ยืมไหล่กว้ำงๆ พักพิง

วันที่หลังจำกจบทั้งวันอันหนักหน่วง

เพื่อนๆ ก็โทรตำมแล้วบอกว่ำ 

‘พวกเรำจะช่วยคลำยควำมเหนื่อยล้ำให้เอง’

 วันนี้คือของขวัญ 
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แอบคำดหวัง

ถึงวันแบบนั้น

ที่มีแต่ควำมสุข

ส�ำหรับผม

วันแบบนั้นคือวันนี้

วันที่คุณมีควำมสุข ผมก็มีควำมสุข

วันที่มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเรำะ

วันแบบนั้น

วันนี้ก็คือวันแบบนั้น
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วันทีอ่ยำกได้รับกำรปลอบโยนจำกใครสกัคนในขณะท่ีวันนัน้ก�ำลงัจะจบลง 

วันที่อยำกพบเจอเพ่ือนเก่ำเพื่อชนแก้วพร้อมร้ือฟื้นควำมทรงจ�ำหลัง 

พบเจอกับเร่ืองที่เหน็ดเหนื่อยมำทั้งวัน วันแบบนั้นที่แม้ ไม่ต้องเอ่ยปำก 

พูดว่ำอ่อนล้ำ แต่ก็ ได้รับกำรปลอบโยนเป็นอย่ำงดี...

วันทีอ่ยำกเรยีกใครบำงคนให้ออกมำสนกุสนำนด้วยกันในยำมทีท้่องฟ้ำ 

ถูกย้อมเป็นสม่ีวง วนัทีเ่สยีดำยเวลำทีป่ล่อยไปอย่ำงไร้ประโยชน์จนอยำก 

นั่งดื่มกับ ‘คนของเรำ’ แม้จะมีผู้คนมำกมำยอยู่รำยรอบ ...ช่วงเวลำที่ 

เต็มไปด้วยควำมสุขเหล่ำนั้น

วงสนทนำที่ดื่มกินกันอย่ำงสนุกสนำนเคล้ำควำมทรงจ�ำในอดีตยังคง 

ท�ำให้หัวใจเต้นรัวอยู่เสมอ วงสนทนำนั้นช่วยปลอบโยนร่ำงกำยและจิตใจ 

ที่เหนื่อยอ่อนจำกควำมสัมพันธ์มำกมำย มันช่วยช�ำระล้ำงฝุ่นอันแสน 

เจ็บปวดที่อยู่ข้ำงในให้สะอำดหมดจด เพ่ือนๆ ผู้สดใส คนรักที่น่ำรัก 

ครอบครัวที่ส�ำคัญ ต่ำงช่วยล้ำงควำมเจ็บปวดของผมออกไปจนหมด

___

วันแบบนั้น

ขอให้วันนี้เป็นเหมือนวันแบบนั้นอยู่เสมอ

ไม่ว่ำจะเป็นวันไหน เมื่อหมดวัน

วันที่ทั้งคุณและผมต่ำงก็มีควำมสุข

ขอให้คุณจบวันด้วยควำมสุขแบบนั้นเช่นกัน
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 คุณค่ำของสิ่งเล็กน้อย 

เรำต้องเห็นคุณค่ำของสิ่งเล็กๆ

เพรำะชีวิตของเรำนั้นเกิดจำกกำรรวมสิ่งเล็กน้อยต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน

จนกลำยเป็นภำพของชีวิตที่สมบูรณ์

หลำยคนมองไปที่ป่ำใหญ่

มำกกว่ำที่จะมองต้นไม้

แล้วก็มองไม่เห็นต้นหญ้ำที่อยู่ใต้ต้นไม้

หำกไม่เห็นคุณค่ำของสิ่งเล็กๆ

ในที่สุดก็อำจไม่มีแม้แต่ป่ำใหญ่ให้ ได้เห็น

คนมำกมำยอยำกที่จะเป็น ‘ป่ำใหญ่’

แต่ต้องมีคนเป็น ‘ต้นหญ้ำ’ เล็กๆ ที่ประกอบกันเป็นป่ำ

เพรำะสุดท้ำยแล้วป่ำนั้นเกิดขึ้นได้จำก

กำรรวมสิ่งเล็กสิ่งน้อยมำกมำยเข้ำด้วยกัน
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แม้ไม่ได้เป็นนักแสดงน�ำที่ได้รับควำมรักจำกทุกคน ก็ไม่จ�ำเป็นต้องเสียใจ 

ที่เป็นแค่นักแสดงประกอบต๊อกต๋อย ทุกองค์กรต่ำงประกอบขึ้นได้จำก 

คนมำกมำย ถ้ำนักแสดงน�ำไม่มีนักแสดงประกอบก็คงจะเหงำหงอยน่ำด ู

อย่ำลืมว่ำแม้เรำจะเป็นเพียงแค่คนเล็กๆ แต่ก็ย่อมมีคนเห็นถึงคุณค่ำของ 

คนเล็กๆ เช่นนี้

คนบำงคนกลำยเป็นป่ำใหญ่ แต่กลบัใช้ชวิีตโดยหลงลืมผูค้นทีท่�ำให้ตัวเอง 

ประกอบขึ้นเป็นป่ำใหญ่ หลงลืมไปว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงล้วนเร่ิมต้นมำจำก 

สิ่งเล็กน้อย... สิ่งต่ำงๆ ล้วนแล้วแต่มีช่วงเวลำที่เป็นวัชพืช หรือช่วงเวลำ 

ที่เป็นต้นกล้ำด้วยกันทั้งนั้น

เรำต้องรับรู้ถึงควำมยิ่งใหญ่ของสิ่งเล็กๆ เหล่ำนั้น
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160624003.html

http://store.jamsai.com/9786160624003.html



