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ผมได้อ่านหนังสือทรงคุณค่าชุดหน่ึงที่เพ่ิงวางตลาดเมื่อ

เร็วๆ น้ี อยากแนะนําให้เด็กวัยรุ่นและผู้เร่ิมเป็นผู้ใหญ่ได้
อ่าน หนังสือชุดน้ีผลิตโดยมูลนิธิสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา 
เป็นผู้ริเร่ิมและผลักดันให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา
สําหรับคนรุ่นใหม่ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่าง
ยิ่งจนอาจมีความสับสนในชีวิต 
 
ร้าน "นายอินทร์" ของอมรินทร์พร้ินติ้งขายหนังสือ 3 
เล่ม รวมกันเป็นชุดมีช่ือว่า "ใกล้ใจ" เขียนโดย รศ.ประ
ทุมพร วัชรเสถียร ("หอมกลิ่นกรุงเทพ") คุณทมยันตี 
โปษยานนท์ ("กระจก (ไม่) ตกยุค") และ รศ.อรชุมา 
ยุทธวงศ์ ("วันรุ่งของพรุ่งน้ี") ทั้งหมดมุ่งเสนอแนวคิดใน
การดําเนินชีวิตโดยนําประสบการณ์และมุมมองของ
ตนเองท่ีต่างมีชีวิตเกิน 60 ปี มาประมวลเป็นข้อคิด
ให้แก่คนรุ่นใหม่อย่างน่าสนใจ 
 
ในโอกาสแรกขอนํา "วันรุ่งของพรุ่งน้ี" ของ รศ.อรชุมา 
ยุทธวงศ์ หรือ "ครูแอ๋ว" อันเป็นท่ีรักของศิษย์การละคร
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิษย์ใน
วงการบันเทิงจํานวนมากมาเล่าสู่กันฟังก่อน 
 
ผมเป็นเพ่ือน "ครูแอ๋ว" มาครบ 52 ปี เมื่อเร็วๆ น้ี รู้ว่า
เธอมีความสามารถเป็นเลิศในการเขียนและในทุกเร่ืองท่ี
เธอทํา เมื่อได้อ่านเล่มน้ีแล้วอยากหมุนเวลากลับไปเป็น
เด็กวัยรุ่นเพ่ือจะได้มีโอกาสอ่านสิ่งที่เธอเขียน  
 
"ครูแอ๋ว" สอนเด็กเร่ือง "รักอย่างไร" ดังน้ี 
 
"...ถ้าอยากเป็นท่ีรัก ก็ต้องรู้จักให้ความรักกับคนอื่นก่อน 
 
ถ้าจะรักให้เป็น ต้องตัดความคาดหวังออกไปให้มากที่สุด 
อย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องรักตอบ เขาจะต้องทําอย่าง
โน้นอย่างน้ีให้เรา จะต้องเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี และ
จะต้องเป็นของเราคนเดียว อันน้ีทุกข์แน่ เพราะรักแบบ 

 

 

 

 

หวังผลลัพธ์ที่ถูกใจเรา อย่าไปกําหนดอะไรที่เราควบคุม
ไม่ได้ คนที่เราควบคุมได้และรู้จักดีที่สุดคือตัวเราเอง เรา
ก็ยังจัดการไม่ได้ง่ายๆ เลย 
 
ทําความรู้จักและเข้าใจว่าคนอื่นเป็นอย่างไร ชอบไม่ชอบ
อะไร ข้อดีข้อเด่นข้อด้อยคืออะไร แล้วรับเขาอย่างท่ีเขา
เป็นจริงๆ รู้ข้อบกพร่องของเขา แต่ไม่จดจอ่ไปแก้ไขตัว
เขาให้ถูกใจเรา ข้ามไปดูที่ข้อดีข้อเด่นของเขา แล้วสบาย
ใจกับตรงน้ัน เช่น รู้ว่าเขาข้ีโมโห ปากไวแต่หายเร็ว แล้ว
จิตใจอ่อนโยนมาก เราก็ไม่ไปชนกับเขาตอนเขาโกรธ แต่
รอจนเขาอารมณ์ดีพูดกับเขาอย่างอ่อนโยน เราก็จะได้สิ่ง
ที่เราต้องการ อย่างน้ีเรียกว่ารักเป็น ที่สําคัญที่สุด รัก
ใครอย่าคิดว่าคนน้ันเป็นของเรา ไม่มีใครเป็นของใคร
หรอกค่ะ 
 
ในความรัก เรามักเห็นแก่ตัว และเพลินกับการอยาก
ได้รับลองคิดกลับกัน รักใครสักคน แล้วคิดว่าจะทําอะไร
ให้เขาได้บ้าง คิดอย่างน้ีเป็นสุข ลงมือทําอะไรให้เขา 
แล้วจะพบว่าความสุขกลับเป็นของเรามากกว่าอีก ยิ่งให้ก็
ยิ่งได้รับ 
 
รักพ่อแม่ ทําอะไรให้พ่อแม่เล็กน้อยเพียงใด พ่อแม่ช่ืนใจ 
เราก็เป็นสุข 
 
รักครูอาจารย์ ตั้งใจเรียนหนังสือ ครูอาจารย์มีความสุข 
เราได้ช่ือว่าเป็นคนเรียนหนังสือเก่ง 
 
รักโรงเรียน หมั่นทํากิจกรรม โรงเรียนมีช่ือเสียง เราก็
ภูมิใจเป็นศิษย์ของโรงเรียนช้ันนํา 
 
รักเพ่ือน รับฟังทุกข์สุข ปลอบใจเพ่ือน เพ่ือนไว้วางใจ 
เรารู้สึกตัวเองมีค่า 
 
รักแฟน ดูแลทะนุถนอมใจและกาย ความรักสวยงาม เรา
รู้สึกอบอุ่น เป็นท่ีรัก 
 
รักครอบครัว ทําอะไรก็นึกถึงความรู้สึกของญาติพ่ีน้อง
และช่ือเสียงของครอบครัว เราก็มีหลักยึดใจให้ทําความดี 



 
รักชุมชน ดูแลถ่ินฐานบ้านช่องและทุกข์สุขของคนอ่ืน 
เราก็เป็นคนอัธยาศัยดี กว้างขวาง เป็นท่ีรักของคนทั่วไป 
 
รักชาติ มุ่งทํางานด้วยความรู้สึกว่า สิ่งที่เราทํามีผลต่อ
ส่วนรวม เราเป็นส่วนหน่ึงของสังคมใหญ่ เราก็จะเป็นคน
ที่มีพลังในการทําความดีเพ่ือส่วนรวม เสียสละรัก
ความก้าวหน้า  
 
และถ้าเรารักศาสนา ทําความดี ไม่ทําความช่ัว ทําจิตใจ
ให้บริสุทธ์ิอยู่เสมอ เราจะรู้จักกับความดีงาม ความสงบ
สุขของจิตใจ มีพลังในการทําความดี ทําหน้าที่ด้วยใจที่
เป็นสุข และมีเคร่ืองยึดเหน่ียวใจให้ทําแต่ความดี......." 
 
"ครูแอ๋ว" ได้นําชีวิตต้นแบบของคนหลายคนมาร้อยเรียง
ว่ามีสิ่งใดท่ีเป็นพลังผลักดันเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจ ตั้งแต่ 
"อยู่อย่างพอเพียง" ของเทพ โพธ์ิงาม "ไปให้ถึงดวงดาว" 
ของหม่ํา จ๊กมก "ไม่ใกลเกินฝัน" ของจา พนม "ยืนหยัด
ในหลักการ" ของ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ "กล้าที่จะต่าง" 
ของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม เธอได้ยก "ด้วยรักและ
พอเพียง" ของเพ่ือนของเราคนหน่ึงซ่ึงเป็นคนดีน่ารักและ
มีความสุขมากกับชีวิต ดังน้ี  
 
".......หม่อมหลวงสุดาวดี เกรียงไกร เป็นนักออกแบบ
ตกแต่งภายใน และเจ้าของภูใจใสรีสอร์ท แอนด์ สปา ให้
สัมภาษณ์ในนิตยสารเฮลโหล ไว้อย่างน่าอ่านยิ่ง 
 
เธอมีชีวิตวัยเด็กท่ีไม่อบอุ่นนัก พ่อแม่หย่ากันตั้งแต่อายุ 1 
ขวบ ทําให้พ่ีชาย พ่ีสาวและเธอต้องแยกกันอยู่ ได้พบ
หน้าแม่คร้ังแรกเมื่ออายุ 18 ปี เธอสารภาพว่าช่วงหน่ึง
ของชีวิตเกลียดท้ังพ่อและแม่ ในวันเกิดบางคร้ังพ่อให้เงิน
ก็อยากปาท้ิง พ่อไม่เคยกอดเลย โชคดีที่มีต้นแบบคือคุณ
ยายทวด ซ่ึงเลี้ยงดูด้วยความรัก บางคร้ังถึงกับปกป้อง
เธอ โดยเอาตวักันไม่ให้คุณยายตี จนคุณยายทวดตัวลาย
ไปหมด ความรักน้ีเองท่ีช่วยกล่อมเกลาให้เธอเกิดความ
เข้าใจ และมีความรักต่อคนอ่ืนได้ 
 
เธอเช่ือว่า "ชีวิตคนเราถ้าได้รับความรักความอบอุ่นอย่าง
บริสุทธ์ิใจเติมเต็มให้เรา เราก็จะมีความรักความอบอุ่น
เต็มร้อยเช่นกัน ไม่ใช่ความรักท่ีให้แต่วัตถุนิยม" 
 
เธอหัดท่ีจะไม่เปรียบเทียบกับพ่ีสาว ซ่ึงสวยและเติบโตมา
อย่างชาววัง เป็นดาราประจําโรงเรียน เปรียบเสมือน
นางฟ้าและเธอเป็นผ้าข้ีร้ิว เธอเรียนรู้ที่จะให้ความสําคัญ
กับจิตใจภายในมากกว่าภายนอก จนเกิดความมั่นใจใน

ตัวเอง 
 
ปัจจุบันเธอมีครอบครัวอบอุ่น อยู่บนภูเขาหลายลูกท่ี
เชียงราย สร้างภูใจใส รีสอร์ทที่สวยงาม เป็นที่รู้จักท่ัว
โลก ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ สร้างสรรค์ออกแบบงานท่ี
สวยงาม ปลูกผักสวนครัว ทําไร่ชา ทําบุญ หางานให้
ชาวบ้านชาวเขา อยู่อย่างพอเพียง รักกัน เก้ือหนุนกัน 
 
หม่อมหลวงสุดาวดีย้ําว่า "คนเราทํางานหาเงินเพ่ืออะไร 
เงินไม่ได้ทําให้มีความสุขเสมอไป อยู่กับธรรมชาติก็
ธรรมะดีๆ น่ีเอง สงบสบายใจ สมาธิเกิดข้ึนเอง คนเรา
จะเอาอะไรนักหนา น่ีเป็นความสุขที่สุดแล้ว ที่คนเราจะ
หาได้......." 
 
อีกส่วนหน่ึงที่น่าสนใจ "ครูแอ๋ว" ให้ "คาถาใจ" ไว้ดังน้ี  
 
"??.สําหรับครูแอ๋ว ซ่ึงคุ้นเคยกับการคิด พูด และทําอะไร
จากการกลั่นกรองด้วยตัวเอง "ฟ้ามีตา" ทําให้รู้สึกอุ่นใจ
ว่าคงจะไม่หลงผิดพลั้งเผลอทําอะไรพลาดอย่างชนิดที่
แก้ไขไม่ได้ เพราะมี "เบื้องบน" เป็นพลังช้ีนํา กํากับดูแล
ความคิด คําพูด และการกระทํา ในความเว้ิงว้างของ
โลกที่เราอาศัยอยู่ ยังมีเคร่ืองยึดเหน่ียวใจให้ประคองชีวิต
ไปได้ เป็นกรอบแห่งความวางใจอย่างท่ีสุด ทําให้คิดเป็น
บวก และเช่ือว่าจะมีสิ่งดีๆ เกิดข้ึนในชีวิตตลอดไป ถึงแม้
บางคร้ังดูท่าว่าจะมีอุปสรรค แต่ก็คิดได้ว่าเป็นแบบฝึกหัด
ทดสอบสําหรับการดําเนินชีวิต และทุกอย่างท่ีเกิดข้ึน
เป็นไปเพ่ือเหตุและผลบางอย่างท่ีจะเป็นประโยชน์ในการ
เรียนรู้และใช้ชีวิตต่อไป 
 
เมื่อมองย้อนอดีต รู้สึกโชคดีที่ในหลากหลายบทบาทของ
ตัวเอง มีคาถาใจ "ฟ้ามีตา" ไว้กํากับในการเป็นลูก เป็น
ญาติ เป็นเพ่ือน เป็นคนรัก เป็นนักเรียน เป็นครู เป็น
ภรรยา เป็นหัวหน้า เป็นลูกน้อง เป็นผู้ร่วมงาน เป็นผู้
ช้ีนําด้านสร้างสรรค์ เป็นคู่สมรสรัฐมนตรี เป็นคนวัย
เกษียณ เป็นคนใฝ่ธรรมะ เป็นคนรักการเขียน การอ่าน 
และการเรียนรู้ ทําให้รู้สึกขอบคุณชีวิตและ "ฟ้า" ที่มีตา
คอยดูแลเรา 
 
เร่ืองท่ีเล่ามาน้ี เรียนรู้จากคําพูดของหมอนวดขาประจํา 
เป็นแรงบันดาลใจ ได้ยินแล้วชวนให้คิดต่อ 
 
ถ้าใจน่ิงพอ เราจะได้ยินเสียง ได้ยินคําพูดของคนรอบๆ 
ตัว แล้วนํามากลั่นกรองใช้ให้เป็นประโยชน์ ดังคําสอน
ทางการละครว่า  
 



"มองให้เห็น ฟังให้ได้ยิน" 
 
"ถ้าใจน่ิงพอ เราจะมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้รอบตัว และ
เข้าใจการกระทําของผู้คนต่างๆ ได้ ทําให้กระบวนการ
เรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด เบิกบาน เป็นสุข และพอเพียงกับ
ความต้องการของทุกช่วงชีวิต ความน่ิงน้ีได้มาจากใจท่ีมี 
"ฟ้า" คอยดูแล......." 
 
"วันรุ่งของพรุ่งน้ี" ของ รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์ ให้
คําแนะนําสําหรับการดําเนินชีวิตและให้ความหวังแก่ทุก
คนที่มีวันพรุ่งน้ีเสมอ ามสายนํ้า 


