TO
BE
NUMBER
ONE

ค�ำน�ำ
ทู ล กระหม่ อ มหญิง อุ บ ลรัต นราชกัญ ญา สิร ิว ฒ
ั นา
พรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ทรงมีพระปณิธานมุ่งมันพั
่ ฒนาเยาวชนไทยให้เป็ นคนเก่ง
คนดี มีความสุข ปลอดภัยจากยาเสพติด เติบใหญ่เป็นอนาคต
ของชาติอย่างเต็มศักยภาพ ทรงทุม่ เทพระวรกายด�ำเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วยความเข้าใจ เข้าถึง
อารมณ์จติ ใจของเยาวชนวัยรุน่ นับแต่ปี 2545 เป็ นต้นมา
ในการเสด็จเยีย่ มการด�ำเนินงานในพืน้ ที่ และในการ
บันทึกเทปรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ซึง่
ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
ทรงเปิดโอกาสให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE
ซักถามปญั หา ข้อกังวลทีต่ นเองประสบ ทัง้ ถามด้วยตนเอง
หรือเขียนจดหมายซักถาม เพือ่ ขอพระราชทานค�ำปรึกษา
โดยทรงตอบทุกประเด็นค�ำถามโดยใช้หลักจิตวิทยา การให้
ค�ำปรึกษาแบบไม่มเี งื่อนไข มีบรรยากาศสนุ กสนาน และ
เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความเมตตา

ด้วยความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และด้วยความ
ตระหนักถึงคุณค่าของค�ำปรึกษาพระราชทาน กรมสุขภาพจิต
ในฐานะเลขานุ การโครงการ TO BE NUMBER ONE
จึงได้ด�ำเนินการรวบรวมค�ำปรึกษาพระราชทาน จัดท�ำเป็ น
รูป เล่ ม โดยมีค วามมุ่ ง หวัง ประการส�ำ คัญ เพื่อ เผยแพร่
พระเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏและเพือ่ ประโยชน์ในการท�ำหน้าที่
ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาของอาสาสมัครประจ�ำศูนย์เพือ่ นใจ TO BE
NUMBER ONE ทัวประเทศ
่
รวมทัง้ เพือ่ ให้สมาชิก TO BE
NUMBER ONE ทีป่ ระสบปญั หาในลักษณะใกล้เคียงกัน
ได้ใช้คำ� ปรึกษาพระราชทานทีร่ วบรวมไว้น้เี ป็นแนวทางส�ำหรับ
การค้นหาทางออกของปญั หาที่ถูกต้อง เหมาะสมให้กบั
ตนเอง ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารสร้างสรรค์เยาวชนให้เติบใหญ่อย่าง
เต็มศักยภาพตามพระประสงค์
ค�ำปรึกษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิรวิ ฒั นาพรรณวดี ชุดนี้ เป็ นการรวบรวมค�ำปรึกษา
พระราชทานจากการเสด็จเยีย่ มการด�ำเนินงานในพืน้ ทีแ่ ละใน
การบันทึกเทปรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY
ั หา ได้แ ก่
โดยจัด แบ่ ง เป็ น 6 เล่ ม ตามประเภทของป ญ

1) ปญั หาการเรียน 2) ปญั หาครอบครัว 3) ปญั หาความรัก
4) ปญั หาเรือ่ งเพือ่ น 5) ปญั หาบุคลิกภาพ 6) ปญั หาสังคม
และยาเสพติด
กรมสุขภาพจิต หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าหนังสือ “ค�ำปรึกษา
พระราชทาน” นี้ จะเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่าทัง้ ทางด้านจิตใจและ
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั

กรมสุขภาพจิต
เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี

ปัญหาการเรียน
สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้ผมอายุ 22 ปี

เรียนอยูม่ หาวิทยาลัย ปี 1 เท่านัน้ เองครับ ทัง้ ๆ ทีผ่ มก็ตงั ้ ใจ
เรียนนะครับ แต่ผมอยูห่ อพักรวมกับเพือ่ นอีก 2 คน เพือ่ น
ร่วมห้องของผมชอบออกเทีย่ วกลางคืน ชอบดื่มเหล้าและ
ชอบชวนผมออกไปเทีย่ ว ผมออกไปกับเพือ่ นทุกครัง้ เพราะ
ไม่กล้าปฏิเสธ ผมถามตัวเองบ่อยครัง้ ว่า
ท�ำไมผมต้องดืม่ เหล้า ?
ท�ำไมผมต้องตื่นและไปโรงเรียนสาย ?
ท�ำไมต้องขาดเรียน เพราะตื่นไม่ไหว ?
ผมกลัวว่าผลการเรียนต�่ำ ได้เกรดไม่ดี
ผมไม่อยากเรียนปี 1 ซ�้ำแล้ว ซ�้ำอีก
ผมอยากจะน�ำปริญญาตรีไปให้พอ่ แม่ชน่ื ใจ
แต่..ผมไม่เข้าใจว่าท�ำไมผมปฏิเสธเพื่อนไม่ได้สกั ที
ผมควรจะท�ำอย่างไรดีครับ ทูลกระหม่อมช่วยแนะน� ำผม
หน่อยนะครับ
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ทูลกระหม่อม : น้ องเป็ นพี่ซิลของมหาลัย ย่อมาจาก

ฟอสซิล (fossil) คือ สัตว์โบราณไดโนเสาร์เฝ้าทีม่ หาวิทยาลัย
เรียนเท่าไรก็อยู่ปี 1 น้องคงรักมหาวิทยาลัยนี้มาก ถ้าไม่
อยากโดนเรียกว่า พีซ่ ลิ น้องต้องเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ของตัวเอง ซึ่งเป็ นป ญั หาที่รู้อยู่แล้วและน้ องน่ าจะแก้ได้
ตรงจุด คือต้องท�ำใจแข็งใครมาชวนไปเทีย่ วก็อย่าไป ต้องรูจ้ กั
แบ่งเวลาให้เป็ น เวลานี้เป็ นเวลาทีจ่ ะต้องตัง้ ใจอ่านหนังสือ
ตัง้ ใจเรียน
น้องควรย้ายออกจากหอพักนี้นะ เพราะน้องใจแข็ง
ไม่ พ อ พอเพื่อ นชวนดื่ม เหล้ า น้ อ งก็ด่ืม ท� ำ ให้ต่ืน สาย
เรียนหนังสือไม่ได้ สมองไม่ผอ่ งใส เกรดก็ไม่ดี ต้องอยูป่ ี 1
ไปเรือ่ ยๆ เฝ้ามหาวิทยาลัยอยูอ่ ย่างนัน้
สมัยนี้ไดโนเสาร์กไ็ ม่ม ี แต่เป็ นฟอสซิลทีถ่ ูกสต๊าฟไว้
อย่างไรก็ตามสิง่ ทีน่ ้องควรท�ำ คือ
1. ท�ำใจแข็ง
2. ถ้าท�ำใจแข็งไม่ได้ ควรแยกตัวจากเพื่อนรูมเมท
(roommate) ทีเ่ ป็ นเด็กเทีย่ วเจ้าส�ำราญมากๆ ไปเทีย่ วกัน
ทุกคืน น้องต้องแยกตัวออกมา เพราะต้องตัง้ ใจอ่านหนังสือ
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ต้องเลิกเทีย่ วโดยเด็ดขาดนะ.. สงสารคุณพ่อคุณแม่เถอะ
ส่งน้องเรียนทีม่ หาลัยแห่งนี้ ให้น้องอยู่หอพัก ท่านก็ไว้ใจ
ว่าน้องเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว อายุ 22 ปี แล้ว ดังนัน้ น้องต้องมีสติ
มีจุดยืนของตนเอง คุณพ่อคุณแม่จะได้มโี อกาสชื่นใจกับ
ปริญญาในอีก 2 - 3 ปีน้ี น้องก็อย่าพึง่ หมดก�ำลังใจแล้วกัน
และยังไม่สายเกินไปทีจ่ ะเลิกเทีย่ ว หันมาตัง้ ใจเรียนเชือ่ ว่า
น้องจะต้องท�ำได้.. ขอให้โชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้หนูเรียนอยู่
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทีโ่ รงเรียนมีชมรม TO BE NUMBER
ONE ด้วยนะคะ แต่นักเรียนสามารถเลือกชมรมคนละ 1
ชมรม หนูเป็ นนักศึกษาวิชาทหาร หนูจงึ เข้าชมรมนักศึกษา
วิชาทหาร (นศท.) แต่หนูอยากจะขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
ชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วยนะคะ ตอนนี้แถวบ้านหนู
วัยรุน่ ติดยาเกือบทุกคน หนูอยากจะเรียนพิเศษ เดิมอยาก
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เรียนกีตา้ ร์ แต่เห็นว่าวัยรุน่ แถวบ้านเล่นกันเยอะแล้วจึงอยาก
เรียนไวโอลีน และศิลปะป้องกันตัว เช่น เทควันโด คาราเต้
และยูโด เพราะหนูชอบแต่เสียดายว่าหนูไม่มเี งิน ถ้าหนูเกิด
ั
บนกองเงินกองทองก็คงจะดีนะคะ ความฝนของหนู
อยากเป็น
ต�ำรวจหรือไม่กเ็ ป็ นทหารเรือซึง่ ส่วนมากเขาจะรับแต่ผชู้ าย
ผูห้ ญิงจะรับน้อยมาก หนูแค่อยากบอกเล่าความฝนั ของหนู
สุดท้ายขอให้ทูลกระหม่อมรักษาสุขภาพนะคะ เพราะหนู
เห็นทูลกระหม่อมทรงงานเยอะและขอให้มโี ครงการแบบนี้
ไปเรือ่ ยๆ ค่ะ

ทูลกระหม่อม : ขอขอบใจน้องมากที่เป็ นห่วงสุขภาพ

การท�ำงานหนักๆ อย่างนี้ ถ้ามีกำ� ลังใจจากพวกเราสมาชิก
TO BE NUMBER ONE ก็ไม่เหนื่อยเลย ได้ก�ำลังใจดีๆ
ก็มแี รงทีจ่ ะท�ำงานร่วมมือร่วมใจกับพวกเราต่อไป
สัญญาเลยว่าโครงการของพวกเราจะอยู่เพื่อน้ องๆ
สมาชิก TO BE NUMBER ONE ต่อไปอย่างแน่นอน ขอบอก
ว่าน้องสามารถเป็ นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้เลย
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เพราะชมรม TO BE NUMBER ONE สามารถท�ำให้มคี ณ
ุ ค่า
ทัง้ โรงเรียนและทัง้ สังคม แถวบ้านของน้องซึง่ มีวยั รุน่ ติดยา
เสพติดมากเกือบทุกคนฟงั ดูแล้วน่ากลัว เราจึงต้องร่วมมือกัน
ก�ำจัดปญั หานี้ให้ได้ น้องอยากเรียนหลายอย่าง อยากเรียน
กีตา้ ร์ อยากเรียนเทควันโด อยากเรียนไวโอลีน อยากเรียน
ดนตรี ขอบอกว่าน้องสามารถสมัครและเลือกเรียนได้ในศูนย์
เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนของน้อง หรือ
ถ้าไม่มกี ไ็ ปโรงเรียนใกล้ๆ ก็ได้ ทุกกิจกรรมเรียนฟรี ไม่ตอ้ ง
เสียตังค์ น้องสามารถเลือกเรียนสิง่ ทีช่ อบได้ทกุ วัน ไม่ตอ้ ง
เกิดบนกองเงินกองทองก็เรียนได้ อย่างไรก็ตามขอให้น้อง
ตัง้ ใจเรียนหนังสือ ตัง้ ใจพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไป
เมื่อท�ำงานมีรายได้ กองเงินกองทองของน้องก็จะเพิม่ ขึน้
เอง.. ขอให้น้องโชคดี..

ปัญหาการเรียน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ปจั จุบนั หนูอายุ 18 ปี

พึง่ จบชัน้ ปวช.3 แต่ยงั ไม่เข้ามหาวิทยาลัยจึงอยูท่ บ่ี า้ นช่วย
แม่คะ่ แม่ของหนูแต่งงานกับคนฝรังเศส
่ ขอเรียกว่า ป๊า นะคะ
ป๊าเห็นว่าหนูอยูเ่ ฉยๆ ก็อยากให้เรียนภาษาฝรังเศส
่
จึงให้
เรียนพืน้ ฐาน แต่ตอนนี้เรียนไปแล้ว 60 ชัวโมง
่
วันละ 2
ชัวโมงค่
่
ะ แต่หนู ไม่เก่ง สักเท่าไร ยากกว่าภาษาอังกฤษ
มากค่ะ ตอนนี้กย็ งั ไปไม่ถงึ ไหน แม่กบ็ น่ ท�ำให้หนูน้อยใจทุก
ครัง้ ทีท่ ำ� ให้ป๊าผิดหวัง เพราะว่าป๊าลงทุนแล้ว เพือ่ อนาคต
ของหนูขนาดนี้ หนูเริม่ จะท้อแล้วค่ะ
หลังเดือนเมษายน ป๊าจะส่งหนูไปเรียนภาษาทีฝ่ รังเศส
่
3 เดือนค่ะ ปญั หาก็คอื หนูจะพูด จะฟงั ได้ไหม เพราะว่าพืน้
ฐานยังไม่คอ่ ยแน่ นเลย ช่วง 3 เดือน หนูจะพอรูเ้ รือ่ งไหม
หนู กลัวว่ากลับมาจะพูดหรือฟงั ไม่ได้ จะท�ำให้แม่กบั ป๊า
ผิดหวัง ต้องเสียเงินเสียเวลา ตอนนี้เครียดมาก กลัวมาก
หนูนงคิ
ั ่ ดนอนคิดแต่เรือ่ งนี้ กลัวทีจ่ ะสือ่ สารไม่เข้าใจ ร้องไห้
ทุกวัน ท้อแท้มากเลยค่ะ หนู จงึ อยากขอค�ำปรึกษาจาก
ทูลกระหม่อมค่ะ
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ทูลกระหม่อม : จะบอกว่าน้องโชคดีกว่าคนอืน่ มาก อย่า

เพิง่ รีบท้อ การไปฝรังเศสเป็
่
นโอกาสทีด่ มี ากส�ำหรับอนาคต
ของน้อง เพราะไปฝรังเศสก็
่
ตอ้ งพูดภาษาฝรังเศสพู
่
ดบ่อยๆ
3 เดือน ก็น่าจะได้ภาษาฝรังเศสเยอะจนสามารถพู
่
ดได้ ถ้า
น้องเรียนอยู่เมืองไทยอาจจะอาย ไม่กล้าบ้าง โอกาสทีจ่ ะ
ซ้อมพูดน้อยก็จะพูดเก่งไม่เหมือนเดิม
ถ้าไม่อยากให้คณ
ุ แม่และป๊าผิดหวัง เมือ่ น้องไปเรียนที่
ฝรังเศสต้
่
องรีบเร่งเรียน อย่างน้อยพอให้พดู รูเ้ รือ่ ง เพราะคน
ทีฝ่ รังเศสเขาไม่
่
คอ่ ยชอบพูดภาษาอังกฤษซึง่ เป็ นภาษาคน
อืน่ เขาชาตินยิ มพอสมควร ขอให้น้องลองไปติดต่อทีส่ มาคม
ฝรังเศสว่
่
ามีหลักสูตรเร่งรัดอะไรบ้างทีน่ ้องจะสามารถเรียน
ได้ หรือน้องอาจจะดูดวี ดี ภี าษาฝรังเศส
่ หรือแม้แต่ในเคเบิล้
ทีวเี ขาก็มชี อ่ งฝรังเศส
่ ถ้าน้องเป็นสมาชิกจะสามารถเปิดช่อง
ฝรังเศสทั
่
ง้ วันทัง้ คืน ฝึกภาษานัน้ ต้องพยายามพูดให้มากๆ
ก็น่าจะเก่งขึน้ เอง

ปัญหาการเรียน
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ฝรังเศสเป็
่
นประเทศทีส่ วยงามโรแมนติก น้องโชคดีท่ี
จะได้ไป ไปแล้วก็พยายามพูดกับฝรังให้
่ มากๆ อย่าพยายาม
จุกอยูก่ บั คนไทยมากนัก เพราะจะเสียโอกาสได้ฝึกพูดภาษา
ฝรังเศส
่ พยายามมีเพือ่ นฝรังเยอะๆ
่
แล้วก็จะได้ภาษามาเอง
แต่อย่างไรก็ตามเราต้องกล้า กล้าทีจ่ ะพูดออกมากเพือ่ จะเก่ง
ในภาษานัน้ ๆ อย่างไรก็สๆู้ ไปแล้วกัน..

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : อาชีพทีฝ่ นั ไว้ แต่

ยังไม่สูงสุด คือ อาชีพหมอและพยาบาลเรียนเก่งในด้าน
วิทยาศาสตร์แต่อ่อนด้านคณิตศาสตร์จะท�ำอย่างไรดี และ
ที่ส�ำ คัญ พ่อ อยากให้เรีย นเกี่ย วกับเกษตรซึ่งไม่ถ นัด เลย
อยากให้ทูลกระหม่อมแนะน� ำวิธที ่จี ะให้เรียนให้ดที งั ้ วิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
อีกความฝนั อันสูงสุด คือ อยากเป็ นนักร้อง เป็ นดีเจ
หรือนักแสดง อยากจะฝึ กร้องเพลงอยากได้เคล็ดลับจาก
ทูลกระหม่อมค่ะ
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ั
ั งสุด ความ
ทูลกระหม่อม : มีความฝนเยอะแยะ
ความฝนสู

ั สงู สุด ส�ำคัญทีส่ ดุ น้องต้องไปอธิบายกับคุณพ่อว่าน้อง
ฝนไม่
ไม่ชอบเรียนเกษตร น้องต้องบอกว่าไม่ถนัดจริงๆ เรียนไม่ได้
ไม่ชอบและคงท�ำไม่ได้
ส่วนจะให้เรียนดีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คือ
ต้องเรียนด้วยความเข้าใจ ท�ำความเข้าใจกับเบสิคทีน่ ้องต้อง
เรียนอยูต่ อนนี้
ส�ำหรับการจะเป็ นนักร้อง นักแสดงหรือเป็ นดีเจนี่ ต้อง
มีพรสวรรค์อยูใ่ นตัว น้องมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่คดิ ว่าคงพอ
มีอยู่ วิธรี อ้ งเพลงให้น่าฟงั ต้องฝึก ไปฝึกการพูด ฝึกการออก
เสียง ต้องฟงั เพลงเยอะๆ แล้วก็หดั ร้องเพลงอย่างถูกวิธี
ลองหัดจากพีๆ่ ศิลปินหลายๆ คนทีช่ อบดูก่อนก็ได้
อย่างไรก็ตามก็ขอให้น้องตัง้ ใจเรียน สิง่ แรกเรียนด้วย
ความเข้าใจ เรียนด้วยความตัง้ ใจและมีสมาธิทด่ี แี ละหลัง
จากนัน้ ก็ไปฝึกร้องเพลง อย่าทิง้ การเรียน อย่าคิดว่าเราจะ
เป็ นดารา นักแสดง แต่นกั แสดงอย่างเราก็ตอ้ งเรียนหนังสือ
ก่อน.. ขอให้น้องโชคดี..

ปัญหาการเรียน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นสมาชิกศูนย์
เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
ผมเคยเรียนตีกลองและเรียนกีฬาทีศ่ นู ย์ฯ สนุกมากครับ
1. ผมขอเสนอให้จดั การสอนกิจกรรมมวยสากลในศูนย์ฯ
เพราะผมชอบมวยสากลมาก อีกอย่างหนึ่งคือ อยากถาม
ทูลกระหม่อมว่าทูลกระหม่อมชอบพระเอกนางเอกคนไหน
มากทีส่ ดุ ครับ ผมอยากให้เต้ยจรินทร์พร จุนเกียรติ มาเป็ น
พิธกี รช่วงตอบจดหมายในรายการ TO BE NUMBER ONE
VARITY จังเลยครับ
2. ผมขอค�ำแนะน�ำวิธจี บี คนสวย คือ ผมอยากได้แฟน
สวยครับ ต้องท�ำอย่างไรบ้างถึงจะได้ผล
3. เป็ น ไปได้ไ หมครับ ที่จ ะเปิ ด ศูน ย์ฯ ที่แ จ้ง วัฒ นะ
เพราะบ้านผมอยูถ่ นนแจ้งวัฒนะครับ
4. ส่วนข้อสุดท้ายทูลกระหม่อมชอบสัตว์ชนิดใดมาก
ทีส่ ดุ ครับ
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ทูลกระหม่อม : น้องน่าจะชอบมวยไทยมากกว่ามวยสากล
เพราะว่าทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจฯ ของเรามีการสอนมวยไทยอยูแ่ ล้ว
แต่ต่อไปก็อาจจะมีสอนมวยสากลเพิม่ ขึน้ มาอีก ก็ต้องรอ
หน่อยหนึ่ง
น้องเป็นสมาชิกทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE
ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิตอยูแ่ ล้ว น้องจะให้เปิดศูนย์ฯ ทีแ่ จ้งวัฒนะ
ท�ำไม มันก็ไม่ไกลกันเท่าไรนะเพราะน้ องอยู่แถวๆ นัน้
สะดวกทีจ่ ะไป อย่างไรก็ตามอันนี้ตอ้ งรออีกเหมือนกัน เพราะ
ว่าจะเปิดศูนย์ฯ ไปอีกเรือ่ ย อันทีจ่ ริงตอนนี้เราก็มศี นู ย์ฯ ทัว่
ประเทศแล้ว ตามโรงเรียนต่างๆ ทีต่ า่ งๆ มีศนู ย์เพือ่ นใจฯ ใน
ศูนย์การค้าใหญ่ๆ ก็ตอ้ งค่อยๆ พิจารณาดูวา่ จะเปิดทีไ่ หนดี
น้องบอกว่าอยากจะให้เต้ยจรินทร์พร จุนเกียรติ มาเป็น
พิธกี ร วันนี้เราฟงั และดูพณ
่ี ฐั ก่อนแล้วค่อยๆ รอก่อน เพราะ
ว่าการเป็ นพิธกี รก็หมุนเวียนกันมา ก็มพี ่ๆี หลายคนมา
ช่วยกันท�ำต่อไป อาจเป็ นพีเ่ ต้ยก็ได้

ปัญหาการเรียน
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วิธจี บี คนสวย ในรูปน้องก็หล่อ หล่อแบบลูกทุง่ เหมือน
คนในสมัยโน้น เหมือนสมบัติ เมทะนี น้องอาจจะไม่รูจ้ กั
เพราะรุน่ เดอะแล้ว ผูช้ ายทุกคนก็ชอบผูห้ ญิงสวย การจะจีบ
คนสวยมาเป็ นแฟน
1. ต้องไม่ขเ้ี หนียว
2. ต้องเป็นคนทีม่ อี ธั ยาศัยดี มีอารมณ์ขนั เป็นคนน่ารัก
3. เป็ นคนแต่งกายสะอาดสะอ้าน
ความจริงคนหล่อก็ได้เปรียบไปหลายขุม สมมติว่า
ไม่หล่อ ต้องไม่ขเ้ี หนียว ผูห้ ญิงไม่ชอบคนขีเ้ หนียว ต้องเป็ น
คนสะอาดสะอ้า น มีจิต ใจกว้า งขว้า ง เล่ น กีฬ าเก่ ง และ
เล่นดนตรีได้กน็ ่ าจะมีเสน่ หไ์ ม่เบาเลย ผูห้ ญิงชอบคนทีด่ มี ี
น�้ ำใจเป็ นสุภาพบุรุษและให้เกียรติผหู้ ญิง แต่ถา้ น้องไม่ได้
แฟนสวย ก็คดิ เสียว่าต้องมาจากภายใน ไม่ใช่ดแู ต่ภายนอก
อย่างเดียว
ถามว่าทูลกระหม่อมชอบดารา พระเอกคนใด ชอบ
“แบรด พิตต์”
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ถามว่าชอบสัตว์อะไรมากทีส่ ุด ชอบงู ชอบงูเหลือม
งูหลาม เพราะว่ามันตัวใหญ่น่ารักดี
..ขอให้น้องโชคดีได้แฟนสวยและอย่าลืม อย่าขีเ้ หนียว..

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูชอบดูรายการ

TO BE NUMBER ONE VARIETY ดูทกุ สัปดาห์ ทูลกระหม่อม
สวยมากๆ ทูลกระหม่อมคะ ตอนทีพ่ ระองค์เป็ นเด็กเคยมี
ั อเปล่าคะ หนูมคี วามฝนั หนูอยากเป็ นพิธกี ร แต่
ความฝนหรื
หนูเป็ นคนทีต่ ่นื เต้นเวลาท�ำอะไรต่อหน้าคนอืน่ เยอะๆ เวลา
ทีต่ อ้ งออกไปน�ำเสนองานหน้าห้องต่อหน้าเพือ่ นเยอะๆ ต่อ
หน้าคุณครูหนูจะตื่นเต้นมาก ทูลกระหม่อมมีวธิ ที จ่ี ะให้หนู
หายตื่นเต้นไหมคะ และสุดท้ายนี้หนู ขอให้ทูลกระหม่อมมี
สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆ ค่ะ

ปัญหาการเรียน
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ทูลกระหม่อม : ขอบใจน้องมากๆ นะ ก็ดใี จนะ ทีเ่ จอแฟน

พันธุแ์ ท้รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY อีกคน
หนึ่ง ขอบใจทีช่ ม ให้กำ� ลังใจกัน น้องน่ารักมากๆ เช่นกัน
ดีแ ล้ว ที่น้ อ งมีค วามฝ นั เพราะเด็ก ๆ ทุ ก คนย่ อ มมี
ความฝนั และมันก็ไม่ใช่ความฝนั ทีเ่ กินจริงเป็ นความฝนั ที่
อยากจะเป็ นพิธกี ร
ไม่แปลกเรื่องประหม่า การท�ำอะไรครัง้ แรกย่อมมี
ประหม่าเป็ นธรรมดา แต่ถา้ น้องได้ฝึกฝน สร้างความมันใจ
่
ให้ตวั เองก็คงหายประหม่าลง
สิง่ ส�ำคัญ คือ เราควรรูส้ กึ สนุกกับงานทีเ่ ราท�ำอยู่ เพราะ
ถ้าเราไม่สนุ ก รูส้ กึ ฝื นใจ เราจะรูส้ กึ ไม่มนใจ
ั ่ รูส้ กึ กลัวก็จะ
ท�ำได้ไม่ดี แต่ถา้ รูส้ กึ สนุ ก รูส้ กึ ว่าดีจงั เลยทีจ่ ะได้ไปพูดต่อ
หน้าคนเยอะๆ คนดูเยอะเท่าไรก็ยงิ่ ดีกว่าเท่านัน้ อาจฝึกฝน
ให้เพือ่ นมานังซั
่ ก 10 -11 คน แล้วน้องก็ขน้ึ ไปซ้อมพูด ท�ำแบบ
นัน้ ๆ บ่อยๆ อีกอย่างหนึ่ง การฝึกอ่านหนังสือดังๆ จะท�ำให้
พูดคล่องขึน้ และพูดได้ชดั ข้อส�ำคัญในการเป็ นพิธกี รหรือ
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การเล่นละครอะไรก็ตาม เราต้องพูดให้ชดั ถ้อยชัดค�ำ ฝรัง่
เขามีคอร์สเรียน Speak ทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER
ONE เราก็มสี อนพูด สอนการแสดง น้องๆ สามารถไปเรียน
โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย ครูทส่ี อนมีอย่างพีเ่ ต้ ดราก้อนไฟว์
ใจดีมากๆ พีเ่ ต้ก็จะสอนในการออกเสียงสอนบุคลิกภาพ
สอนการพูด การมองก็สำ� คัญ เขาบอกว่าโอบาร์มา่ เวลาเขา
จะ Speak เขาต้องซ้อมและต้องเข้าคอร์สเหมือนกัน ไม่เสีย
เกียรติอะไรเวลาทีจ่ ะไปเรียน โอบาร์มา่ เขามีครูบอกว่าเวลา
พูดจะมองใคร 5 วินาที มองอีกคน 2 วินาที อย่างนี้เป็ นต้น
วิธใี ช้สายตา คือ Eye Contact น้องต้องฝึกฝน หมันฝึ
่ กซ้อม
ให้เพือ่ นมาฟงั น้องพูด น้องก็คงจะเก่งไปเอง ความฝนั ทีจ่ ะ
เป็ นพิธกี รก็จะเป็ นความจริง.. ก็ขอให้น้องโชคดี..

ปัญหาการเรียน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเี รือ่ งปรึกษา
ทูลกระหม่อมค่ะ ตอนนี้หนูกำ� ลังศึกษาอยูม่ ธั ยมศึกษาปีท่ี 3 และ
ก�ำลังจะสอบเพือ่ ศึกษาต่อ แต่หนูกำ� ลังสับสนมากค่ะ เพราะ
ว่าหนูจะเลือกเรียนด้านไหนดี เป้าหมายของหนู หนูจะเรียน
ต่อสายอาชีพสาขาการบัญชี แต่หนู กส็ บั สนว่าหนู จะเรียน
ไหวหรือเปล่า เพราะหนูไม่คอ่ ยเก่งคณิตศาสตร์ หนูจะเก่ง
ไปด้านศิลปะและภาษาไทยมากกว่า ตอนแรกหนู กค็ ดิ ว่า
จะเรียนด้านการออกแบบ แต่หนูกลัวว่าจะหางานยาก ทีห่ นู
อยากเลือกเรียนการบัญชีเพราะหนูคดิ ว่าหางานง่าย อีกอย่าง
หนูบอกตามตรงเลยนะคะว่า หนูเลือกตามเพือ่ นเพราะหนู
รักเพือ่ นคนนี้มาก อยากคบไปนานๆ ไม่รวู้ ่าความคิดของ
หนู ดหี รือเปล่า หนู ไม่กล้าปรึกษาพ่อแม่เลยอยากปรึกษา
ทูลกระหม่อมค่ะ

16

คู่มือค�ำปรึกษาพระราชทานฯ

ทูลกระหม่อม : O.K ปรึกษาได้เลย แต่อนั ที่จริงน้อง
ปรึกษาพ่อแม่กด็ เี หมือนกัน แต่จะบอกว่าทีส่ ารภาพเรือ่ งจะ
เรียนบัญชีตามเพือ่ นทีร่ กั มาก เพราะกลัวจะไม่ได้เจอเพือ่ น
แถมการเลือกในสิง่ ทีต่ วั เองไม่ถนัดเลือกเรียนบัญชี แต่ไม่เก่ง
คณิตศาสตร์เป็นเหตุผล เป็นเรือ่ งทีแ่ ย่และผิดมาก จะบอกว่า
เพือ่ นถึงไม่ได้เรียนด้วยกันก็สามารถเจอกันได้
ขอให้สำ� รวจตัวเอง คิดให้ดวี า่ ถนัดอะไร ชอบทางไหน
ชอบเรียนอะไร ลองไปปรึกษาอาจารย์แนะแนวทีโ่ รงเรียน
หรืออย่างทีบ่ อกดีทส่ี ุด คือ คุยกับคุณพ่อคุณแม่ ซึง่ บางที
ท่านอาจมีความสามารถ มีศกั ยภาพพอทีจ่ ะส่งน้องเรียน
สายสามัญเพือ่ ต่อมหาวิทยาลัยได้ เพราะถ้าเรียนสายอาชีพ
จะเจาะจงว่าเราจะไปท�ำอะไร เช่น เรียนบัญชีกไ็ ปท�ำบัญชี
เรียนท�ำกับข้าวก็ไปท�ำกับข้าว แต่ในขณะทีต่ อนนี้ยงั ไม่รวู้ า่
จะเรียนอะไร การเรียนต่อสายสามัญเพือ่ เข้ามหาวิทยาลัยไป
ก่อนจะมีเวลาส�ำรวจตัวเอง ถึงตอนนัน้ อาจได้คำ� ตอบว่าจริงๆ
แล้วเราถนัดอะไร จะเรียนด้านไหน เพือ่ ไปท�ำหรือเป็ นอะไร

ปัญหาการเรียน

17

ถ้าตอนนี้ยงั ไม่รจู้ ะเรียน จะท�ำอะไร ก็เรียนไปก่อน ปรึกษา
ผู้ใ หญ่ บ้ า ง ปรึก ษาอาจารย์ ป รึก ษาคุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ บ้ า ง
ทีร่ ายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY เรายินดีให้
ค�ำปรึกษามีอะไรก็มาคุย มาเล่าสูก่ นั ฟงั ได้เรือ่ ยๆ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : มีปญั หามาปรึกษา

ทูลกระหม่อม 2 เรือ่ งค่ะ
เรือ่ งที่ 1 หนูเริม่ ไม่มนใจกั
ั ่ บสาขาทีห่ นูเรียนว่าพอเรียน
จบไปจะมีงานรองรับไหม ยิง่ เศรษฐกิจเป็ นแบบนี้เลยท�ำให้
หนูไม่ชอบสาขาทีเ่ รียน
และอีก ค�ำ ถามคือ เรื่อ งเพื่อ น หนู เ รีย นไม่เ ก่ ง พอมี
ปญั หาหรือไม่เข้าใจการเรียนหนูกจ็ ะถามเพือ่ น มีเพือ่ นคน
หนึ่งทีบ่ างทีเขาดูไม่อยากให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือหนู
บางทีทำ� งานกลุม่ ทัง้ ๆ ทีห่ นูกช็ ว่ ยท�ำ แต่เขามักบอกกับคน
อื่นว่าหนูไม่ชว่ ยเขาเลย บางทีเขาท�ำอะไรผิด เขาก็ไม่คอ่ ย
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ยอมรับผิด ชอบโยนให้หนูอยูเ่ รือ่ ยๆ หนูจงึ รูส้ กึ เกิดอาการ
น้อยใจ ทัง้ ๆ ทีเ่ วลาเขาไม่สบายใจ หนูจะคอยคุย คอยเป็ น
ก�ำลังใจ คอยให้คำ� ปรึกษาเขาบ่อยๆ

ทูลกระหม่อม : สวัสดี น้องรูส้ กึ เป็นคนขีน้ ้อยใจ ขีก้ งั วล

ใช่ไหม
ค�ำถามข้อแรก กังวลเรื่องการเรียนเกิดไม่แน่ ใจขึน้
มาว่าสาขาที่เรียนจะดีหรือไม่ กลัวว่าจะหางานไม่ได้ใน
ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ จริงๆ น้องอยูป่ ี 2 อีก 2 ปี กว่าจะจบ
เศรษฐกิจอาจคลีค่ ลายและดีขน้ึ ส�ำคัญทีก่ ารตัง้ ใจเรียนของ
น้องมากกว่า อย่ามัวแต่กงั วล เรียนนี่กไ็ ม่ดเี รียนโน้นก็ไม่ดี
เรื่อ งหางานก็อ ย่า พึ่ง ไปกัง วล เรื่อ งสาขาที่เ รีย นก็เ รีย น
ไปก่อน ถ้าวิชาที่ไม่ชอบและเป็ นวิชาหลักในสาขา เช่น
คณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษน้องก็ตอ้ งพยายามให้มากขึน้
ต้องกล้าคุย กล้าถามครู ครูตอ้ งฝึกเป็ นคนทีม่ คี วามมันใจใน
่
ตนเอง สมาชิก TO BE NUMBER ONE ต้องกล้าคิดกล้าท�ำ
อีกเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งเพือ่ นไม่รวู้ า่ เพือ่ นคนนี้เป็นเพือ่ นทีด่ หี รือไม่
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ท�ำผิดก็ไม่ยอมรับผิดแล้วโยนมาให้น้อง เพื่อนบางคนอาจ
หวงวิชาไม่อยากให้ใครดีกว่า ถ้าเราไปถามเขาอาจบอก
ไม่หมด บอกแบบอ�ำๆ ไว้ อีกทีให้ลองมองทีต่ วั เอง เขาอาจ
ร�ำคาญทีน่ ้องไปจุกจิกกวนเขามากเกินไปหรือเปล่า หรือเขา
อาจอารมณ์ไม่ดแี ล้วน้องไปยุ่งกับเขา แต่อย่างไรดูแล้วคง
ไม่ใช่เพือ่ นทีด่ นี กั น้องลองหาเพือ่ นทีด่ กี ว่านี้ดกี ว่า แต่ถา้ แคร์
เขามากจริงๆ หาจังหวะตอนเขาอารมณ์ดๆี ถามเขาตรงๆ
ว่าน้องท�ำอะไรผิด หรือท�ำอะไรให้เขาไม่สบายใจ แต่ทงั ้ นี้
ทัง้ นัน้ อยากให้น้องเป็นตัวของตัวเองไม่เห็นต้องแคร์อะไรกับ
คนๆ เดียวทีก่ อ็ าจเป็ นเพือ่ นทีไ่ ม่ดนี กั
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเี พือ่ นอยูค่ นหนึ่ง

เก่งวิชาคณิตศาสตร์มาก พอถึงคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เขาจะตัง้ ใจเรียนวิชานี้มาก พอถึงคาบเรียนวิชาอื่นเขาจะ
ไม่สนใจ และจะบอกว่าเขาเรียนไม่คอ่ ยเก่ง พอครูสอนก็จะ
ไม่ตงั ้ ใจเรียน หนู อยากให้เพื่อนสนใจและให้ความส�ำคัญ
ทุกวิชาเท่าๆ กัน ควรจะท�ำอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม : ตามปกติคนเราถ้าไม่ได้ชอบอะไรก็จะ

ท�ำได้ไม่ดี ในทางกลับกัน ถ้ารักและชอบสิง่ ไหนก็จะท�ำสิง่ นัน้
ได้ดี แต่ชว่ งเรียนมัธยมต้นเราเลือกไม่ได้ ต้องเรียนทุกอย่าง
ถ้าเราปิ ดโลกของเราอย่างนี้ ไม่ชอบ ไม่อยากรูอ้ ยากเห็น
เราจะเสียโอกาส เราต้องมีความรูร้ อบตัว รูไ้ ปหลายๆ อย่าง
กว้างๆ ถ้าวันนี้เราไม่อยากรูเ้ รื่องนี้ ไม่อยากรูว้ ชิ าอังกฤษ
เราก็จะเสียโอกาสทุกวิชาก็มปี ระโยชน์กบั เราในระดับพืน้ ฐาน
เพราะอยูม่ ธั ยมต้องเรียนวิชาพืน้ ฐาน เมืองนอกจะให้เรียน
ระดับพืน้ ฐานไปจนถึงปี 2 ถึงจะให้เราตัดสินใจว่าจะเรียน
แขนงวิชาอะไร พอเราถึงระดับมหาวิทยาลัยแล้ว เราถนัด
วิชาอะไร เราก็ไปทางนัน้ ก็ให้บอกเพือ่ นแบบนี้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีลกู ชาย อายุ 12 ปี

มีปญั หาด้านการเรียนมากๆ ผลการเรียนไม่ดี ทีส่ ำ� คัญอ่าน
หนังสือได้ยงั ไม่คล่องผิดกับเด็ก ป. 6 ทัวไป
่ ไปตรวจระดับ
IQ ก็ปกติเหมือนเด็กทัวไป
่ ผมควรจะท�ำอย่างไรดีครับ

ทูลกระหม่อม : อาจจะมีการบกพร่องทางการเรียนรู้

ั หา IQ ต�่ำ หรือ สูง
Learning Disabilities มากกว่า ปญ
คนบางคน IQ สูง แต่กม็ ปี ญั หาทางด้านเล่าเรียน เช่น อาจมี
ปญั หาสมาธิสนั ้ หรือมีปญั หาทางด้านการอ่าน คือ เขาจะ
อ่านหนังสือไม่ได้เลยแต่ฉลาด หรือไม่อาจมีปญั หาทางด้าน
อารมณ์กไ็ ด้ เหล่านี้ตอ้ งใจเย็นๆ คอยสังเกตว่าลูกมีปญั หา
อะไรบ้าง ต้องปรึกษาแพทย์ทเ่ี ชีย่ วชาญทางจิตวิทยาเด็ก
โดยเฉพาะ ไป Test ต่างๆ เพือ่ ดูวา่ มีปญั หาอะไรทีต่ อ้ งแก้ไข
ถ้าทราบว่ามีความบกพร่องด้านไหนก็จะได้แก้ไขได้อย่าง
รวดเร็ว จะได้ทำ� การสอนให้ถกู วิธตี ามสาเหตุทเ่ี ป็ น เพราะ
การสอนเด็กแต่ละอย่างต่างกัน บางคนเรียนจากการฟงั
บางคนเรียนจากการดู ฉะนัน้ คุณพ่อต้องสังเกตและไปตรวจ
ขอค�ำแนะน�ำจากผูเ้ ชีย่ วชาญทางจิตวิทยาเด็ก
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นแฟนรายการ

TO BE NUMBER ONE VARIETY ดูรายการทุกครัง้ มี
สาระมากครับ โดยเฉพาะช่วงตอบจดหมายเป็ นช่วงทีช่ อบ
มากทีส่ ดุ เพราะเวลาทูลกระหม่อมตอบจดหมายเป็ นกันเอง
ผมประทับใจมาก ผมมีเรือ่ งปรึกษาทูลกระหม่อม 2 เรือ่ ง
เรื่องแรกเป็ นปญั หาเรื่องสิว คือ ไม่ว่าผมจะใช้โฟม
ล้างหน้ายีห่ อ้ อะไร สิวก็ไม่เคยหายเลยครับ ลองปรึกษาเพือ่ น
แล้วก็ไม่ได้ผล เพือ่ นบอกให้ลองวิธโี น้นวิธนี ้กี ไ็ ม่หาย ผมรูส้ กึ
ท้อถอยครับ
เรือ่ งที่ 2 เป็ นปญั หาเรือ่ งเครียดกับเรียนครับ อยาก
ถามว่าท�ำอย่างไรถึงจะไม่เครียดกับการเรียนและท�ำอย่างไร
ถึงจะรูส้ กึ สนุกสนานกับการเรียนครับ

ทูลกระหม่อม : โครงการของเราต้องกล้าคิด กล้าท�ำใน

สิง่ ทีถ่ กู ไม่ใช่วา่ กล้าทีจ่ ะไปลองยาเสพติดนันไม่
่ ถกู เพราะ
น้องเป็ นสมาชิกของโครงการ TO BE NUMBER ONE
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เริม่ ทีข่ อ้ แรก เรือ่ งสิวใช้โฟมอะไรก็ไม่เป็ นผล จะบอกว่า
เรือ่ งสิวเป็นเรือ่ งธรรมดาของวัยรุน่ เป็นเรือ่ งฮอร์โมนพอหน้า
มันก็เป็ นสิว ใช้โฟมชนิดไหนก็เป็ นสิวอยูด่ ี สิง่ แรกทีต่ อ้ งท�ำ
คือ รักษาความสะอาด แม้จะรักษาความสะอาดอย่างไร
ก็ไม่หาย ควรไปหาหมอซึง่ จะได้ยามารักษา แต่กบ็ อกว่า
ส�ำหรับวัยรุน่ แล้วหายยากเหมือนกันทีส่ ำ� คัญมากๆ คือ อย่า
แกะสิวเพราะอาจจะท�ำให้เป็นหลุมคล้ายผิวพระจันทร์ได้ กับ
อีกอย่างคือ อย่ารับประทานอาหารมันๆ มาก.. และอย่าลืม
บอกเล่ามาอีกว่าสิวดีขน้ึ หรือยัง
ส่วนค�ำถามที่ 2 เรือ่ งเครียดกับการเรียน ก็ไม่รวู้ า่ น้อง
จะเครียดไปถึงไหน การเรียนถ้าเรามันใจว่
่ าท�ำได้ เราก็จะ
หายเครียดไปได้บา้ ง และการทีจ่ ะท�ำได้ตอ้ งตัง้ ใจอ่านหนังสือ
ตัง้ ใจท�ำงาน ตัง้ ใจท�ำแบบฝึกหัดสม�่ำเสมอ ไม่ใช่วา่ พอใกล้
สอบแล้วเพิง่ จะมาอ่านอย่างนี้จะท�ำให้เครียด อีกอย่างน้อง
ต้องกล้าคิด กล้าถาม ถ้ามีทศั นคติไม่ดี เบื่อการเรียนก็จะ
ท�ำให้เครียดได้เหมือนกัน ค�ำตอบทีจ่ ะไม่ให้เครียดเรือ่ งเรียน
คือ ให้ตงั ้ ใจเรียนให้ดที ส่ี ุด ให้เด่น ให้กล้า ขจัดความเบื่อ
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โดยอาจคุยกับเพือ่ น ตัง้ กลุม่ ขึน้ มาช่วยกันท�ำงานก็ได้ จะได้
สนุกกัน หรือไปผ่อนคลายทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER
ONE ก็ได้

สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : ผมเรีย นชัน้

มัธยมศึกษาที่ 5 ห้องเรียนของผมเป็ นห้องเรียนศิลป์ภาษา
อาจารย์ทม่ี าสอนต่างบอกว่าห้องเรียนนี้ เป็นห้องทีห่ ว่ ยทีส่ ดุ
ในโรงเรียน ทัง้ คุย วิง่ เล่น ขณะทีอ่ าจารย์สอนก็ยงั ตะโกน
เดินไป - มา แม้อาจารย์ดุพวกเราก็ไม่เคยอยูน่ ิ่งเฉย ต้อง
ลุ กเดิน และพูดสลับ จนท�ำให้ผู้อ�ำนวยการโรงเรีย นต้อง
มาท�ำหน้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษาของห้องไปอีกคน เมื่อโรงเรียน
มีงานหรือกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ห้องอืน่ ๆ จะมีสว่ นร่วม
มากกว่าห้องผม อาจารย์กไ็ ม่เคยพาไปไหน ทัง้ ทีห่ อ้ งผมก็ม ี
ความสามารถเท่าเทียมกัน ผมจึงอยากถามทูลกระหม่อมว่า
อาจารย์ลำ� เอียงหรือว่าห้องผมไม่ดจี ริงๆ ครับ
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ตอนนี้ในกลุม่ ผมมี 10 คน คิดอยากจะตัง้ ศูนย์เพือ่ นใจ
TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน แต่คดิ ไม่ออกว่าจะตัง้
อย่างไร ท�ำอย่างไร จึงจะตัง้ ศูนย์ฯ ขึน้ มาได้ จึงอยากได้รบั
ค�ำแนะน�ำวิธกี ารจัดตัง้ ศูนย์ฯ จากทูลกระหม่อมครับ
สุด ท้า ยอยากถามว่า ท�ำ ไมทูล กระหม่อ มถึง ได้ส วย
ขนาดนี้ครับ

ทูลกระหม่อม : ถึงแม้จะเป็นนักเรียนทีด่ วู นุ่ วาย ไม่เรียบร้อย

แต่กป็ ากหวาน ขอขอบใจน้องทีช่ มมา กลุม่ น้องเป็ นตัวป่วน
ของโรงเรียนมีแกงค์อยู่ 10 คน ตอนทีค่ รูมาสอนก็ทำ� อะไร
ต่าง ๆ เสียงดัง ขอบอกว่าดูแล้วไม่คอ่ ยเท่หเ์ ท่าไหร่ เพราะว่าไป
โรงเรียนต้องพัฒนาตัวเอง ต้องพยายามท�ำตัวให้มศี กั ยภาพ
มีความรู้ แต่น่ีกลับท�ำตัวให้วนุ่ วาย ด้วยเหตุน้ีอาจารย์กเ็ ลย
ไม่กล้าจะพาไปร่วมกิจกรรมทีอ่ ่นื ถามว่าอาจารย์ล�ำเอียง
หรือไม่ ก็คงไม่ใช่ เพราะน้องดูวนุ่ เกินไปอาจารย์ทำ� งานล�ำบาก
ผูอ้ ำ� นวยการก็น่ารักมากอุตส่าห์เข้ามาช่วยในห้องนี้เอง
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การทีจ่ ะตัง้ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ก็ไม่ยากนัก ก่อนอื่นต้องท�ำตัวเป็ นผูน้ �ำในทางทีด่ กี ่อน ครู
อาจารย์จะได้เชือ่ ว่าน้องท�ำได้และก็อย่าวุน่ มาก ตัง้ ใจเล่าเรียน
และปรึกษากับอาจารย์ให้ตดิ ต่อกับกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุ ข ว่ า จะเริ่ม ต้น อย่า งไรในการตัง้ ศูน ย์เ พื่อ นใจ
TO BE NUMBER ONE ส�ำคัญตอนนี้ คือ ต้องเปลีย่ นตัวเอง
ให้วนุ่ น้อยกว่านี้นิดหนึ่ง ถ้าท�ำส�ำเร็จแล้วเราก็มาคุยกัน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีความใฝ่ฝนั

อยากเป็ นนักบิน F16 โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักบินในกองทัพ
อากาศของไทย ประเด็นอยูท่ ว่ี า่ ผมเป็ นชาวต่างชาติ ก�ำลัง
ศึกษาอยูใ่ นเมืองไทย อยากปรึกษาทูลกระหม่อมว่าจะศึกษา
อยู่ในประเทศไทยได้นานแค่ไหน และมีสทิ ธิจะเรี
์ ยนต่อใน
ประเทศไทยได้หรือเปล่า รวมไปถึงถ้าอยากเป็นคนไทยต้อง
ท�ำอย่างไรจะได้เป็ นคนไทย 100%

ปัญหาการเรียน
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ทูลกระหม่อม : ปญั หาด้านสิทธิ ์การเป็นคนไทยเป็นเรือ่ ง

ทีต่ อ้ งปรึกษาผูร้ ดู้ า้ นกฎหมายในขัน้ ต้น น้องต้องไปปรึกษา
ผูใ้ หญ่ ปรึกษาคุณครูทใ่ี นโรงเรียนก่อน ให้ท่านแนะน� ำว่า
น้องจะท�ำอย่างไรต่อไป เพราะน้องมีความมุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ น
คนไทย โดยเฉพาะอยากเป็ นนักบิน F16 ก็ขอให้เป็ นก�ำลัง
ใจให้น้องได้เป็ นคนไทย อันทีจ่ ริงน้องก็เป็ นคนไทยอยูแ่ ล้ว
ตอนนี้นนคื
ั ่ อน้องมีความตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำงานให้กบั ประเทศไทย
ให้กบั สังคมของเรา ขอให้น้องตัง้ ใจเล่าเรียนให้ดมี ากๆ ได้
เรียนสูงๆ ตามทีต่ งั ้ ใจไว้ น้องต้องมีความมุง่ มันสานฝ
่
นั ของ
ั องจะส�ำเร็จผลได้
ตัวเองให้ถงึ ทีส่ ดุ สักวันหนึ่งคิดว่าความฝนน้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคี วามฝนั อยาก

เป็ นพยาบาล อยากช่วยเหลือผูอ้ น่ื แต่ฐานะทางบ้านยากจน
พอเรียนจบ ม.6 พ่อแม่กจ็ ะให้ทำ� งานโรงงาน เพือ่ ช่วยให้น้อง
2 คน ได้เรียนต่อ หนู ไม่อยากเป็ นสาวโรงงาน จึงอยากจะ
ขอค�ำปรึกษาจากทูลกระหม่อมว่าจะท�ำอย่างไรดี จะเลือกท�ำ
ตามพ่อแม่ หรือท�ำตามความฝนั ของตัวเอง แต่ทำ� ให้พอ่ แม่
ล�ำบาก เป็ นหนี้เป็ นสิน และถ้าเป็ นอย่างนี้หนูจะกลายเป็ น
ลูกเนรคุณหรือเปล่าคะ

ทูลกระหม่อม : เข้าใจและเห็นใจน้องมาก น้องอยากท�ำ

ตามความฝนั อยากเป็ นพยาบาลเพือ่ ช่วยเหลือคนเป็ นสิง่ ดี
ถ้าน้องไม่มที นุ ทรัพย์ให้น้องลองถามอาจารย์แนะแนวดูอาจจะ
มีทนุ ทีน่ ้องสามารถสอบชิงทุนได้ หรือตามโรงเรียนพยาบาล
น่ าจะมีทุน แต่อย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่อยากให้น้องไป
ท�ำงานหาเงินก่อน เพือ่ ช่วยเหลือครอบครัวส่งน้องอีก 2 คน
เข้าเรียน น้องบอกว่าไม่อยากเป็ นสาวโรงงาน อันทีจ่ ริงสาว
โรงงานก็ไม่เสียหายอะไร เราท�ำงานสุจริต ท�ำงานหาเงิน
หาประสบการณ์ ก่อน แล้วก็ท�ำงานเก็บเงินได้สกั พัก ก็ม ี

ปัญหาการเรียน
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เงินเก็บไปเล่าเรียนต่อได้ ถ้าเราเก็บเงินได้ น้ องก็จะได้
ศึกษาต่อ ถ้าตอนนัน้ น้องยังอยากเป็ นพยาบาลและก็น่าจะ
หาทุนจากโรงเรียนพยาบาลได้ สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ น้องต้อง
ตัง้ ใจท�ำงานให้ดแี ละตัง้ ใจอ่านหนังสือ น้องน่าจะมีอนาคตทีด่ ี
เป็ นลูกทีด่ ี มีความคิดแบบนี้ไม่เนรคุณแล้วละ ขอเป็ นก�ำลัง
ใจให้น้องโชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนู อาศัยอยู่กบั

พ่อแม่และป้า ครอบครัวมีอาชีพรับจ้าง รายได้ไม่พอกับ
รายจ่ า ย ในช่ ว งปิ ด เทอมหนู ก็ไ ปท�ำ งานหารายได้เ พื่อ
แบ่งเบาภาระของพ่อแม่

ทู ล กระหม่ อ ม : อัน นี้ เ ป็ น ประเด็น ส�ำ คัญ ที่อ ยากจะ

คุยด้วย คือว่าความยากจนก็เป็ นปญั หาทีใ่ หญ่ปญั หาหนึ่ง
ของประเทศ เราก็หวังว่าจะได้รบั ความสนใจทีจ่ ะแก้ปญั หานี้
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เป็ นการเร่งด่วนจากผูใ้ หญ่ของบ้านเมือง อย่างไรก็ตามน้อง
ท�ำความดีแล้วท�ำถูกแล้วทีไ่ ปหารายได้พเิ ศษตอนปิดเทอม
อันทีจ่ ริงการหารายได้พเิ ศษตอนปิดเทอมนี้เป็นเรือ่ งดีมากเลย
เป็นการหาประสบการณ์ในการท�ำงานต่อไป เด็กๆ ทีเ่ มืองนอก
ก็ทำ� งานกันทัง้ นัน้ ไม่วา่ จะเลิกเรียนหรือปิดเทอม ถ้าใครไม่
ท�ำงานถือว่าเป็นเรือ่ งแปลก เพราะทีน่ นเขาหาทุ
ั่
นเล่าเรียนเอง
เป็ นสิง่ ทีน่ ่ าชื่นชมมากเลย การทีน่ ้องท�ำงานแบ่งเบาภาระ
ของครอบครัวเป็ นสิง่ ทีด่ ี ควรภาคภูมใิ จมีปญั หาอะไรเราก็
ต้องช่วยตัวเองก่อน ก่อนทีค่ นอืน่ จะมาช่วย เคยบอกย�ำ้ กับ
สมาชิก TO BE NUMBER ONE บ่อยๆ ว่าการทีโ่ ครงการ
TO BE NUMBER ONE ส่งเสริมให้พวกเรามีความสามารถ
พิเศษ เช่น การร้องเพลง เต้น วัตถุประสงค์หนึ่งก็เพือ่ ให้ม ี
ความสามารถหารายได้ชว่ ยตัวเองได้ ก็ขอให้ทำ� ดีตอ่ ไป รูส้ กึ
ว่าชืน่ ชมน้อง.. ขอให้น้องโชคดีนะ..
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สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : สวัส ดี ค รับ

ทูล กระหม่อ ม ผมเป็ น เด็กกิจกรรมของโรงเรีย น ผมท� ำ
กิจกรรมควบคู่กบั การเรียนหนังสือ การท�ำกิจกรรมท�ำให้
ผมได้พบอะไรหลายอย่าง ท�ำให้ผมมีจดุ มุง่ หมายในอนาคต
ที่ช ดั เจนขึ้น แต่ เ รื่อ งเรีย นก็ส�ำ คัญ ยิ่ง เรีย นมากเท่ า ไหร่
ยิง่ ท�ำให้มคี วามรูแ้ ละพัฒนาตัวเองมากขึน้ เท่านัน้ ปญั หาคือ
ผมแบ่งเวลาไม่ถกู บางครัง้ เอาเวลาเรียนมาท�ำกิจกรรม เช่น
ผมเป็ นประธานชมรม TO BE NUMBER ONE และจะมี
คณะผูม้ าศึกษาดูงานทีโ่ รงเรียนค่อนข้างบ่อย ท�ำให้ตอ้ งสละ
เวลาเรียนเพือ่ มาต้อนรับคณะผูม้ าดูงาน คุณครูบางวิชาไม่
เข้าใจก็มาต�ำหนิ ท�ำให้ผมไม่มคี วามสุข รูส้ กึ อึดอัดเป็ นบางครัง้
ผมไม่ได้อยากทิง้ การเรียน แต่เป็ นหน้าทีท่ ต่ี อ้ งท�ำในฐานะ
ประธานชมรม ผมอยากทูลถามทูลกระหม่อมว่าผมจะมีวธิ ี
การอย่างไรทีจ่ ะเรียนหนังสือควบคูก่ บั การท�ำกิจกรรมได้อย่าง
มีความสุขครับ
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ทูลกระหม่อม : ภูมใิ จน้องมากทีม่ าร่วมมือกันท�ำกิจกรรม

ดีๆ การเป็ นประธานชมรม TO BE NUMBER ONE เป็ น
สิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่ามีโอกาสได้ชว่ ยสังคม ช่วยเพือ่ นๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กิจกรรมการต่อต้านยาเสพติดเป็นสิง่ ยาก แต่นอ้ งก็ทำ�
ค�ำถามของน้อง คือ การแบ่งเวลาในการท�ำกิจกรรม
น้องไม่รูว้ ่าควรท�ำอย่างไร ท�ำตอนไหนทีจ่ ะไม่กระทบกับ
การเรียน จนท�ำให้คุณครูบางท่านไม่พอใจ ท�ำให้การท�ำ
กิจกรรมดีๆ กลับกลายเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ดี จนท�ำให้น้องไม่สบายใจ
ความจริงทัง้ การเรียนและการท�ำกิจกรรมเป็ นสิง่ คู่
กันไปส�ำหรับชีวติ นักเรียน การเรียนการศึกษาเป็นสิง่ ส�ำคัญมาก
เป็ นการก�ำหนดอนาคตเรา ส่วนการท�ำกิจกรรมดีๆ จะท�ำให้
เรามีประสบการณ์มากขึน้ ได้ปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่นๆ และ
อีกหลายอย่าง เป็ นสิง่ มีคา่ ในการใช้ชวี ติ ภายภาคหน้า แต่
น้องต้องรูจ้ กั แบ่งเวลา บริหารเวลาให้ถกู ต้องว่าเวลาไหนที่
จะเรียน จะท�ำกิจกรรม เวลามีคณะศึกษาดูงานมาอาจช่วย
ไม่ได้ เพราะน้องเป็นประธานชมรมฯ อาจต้องไปเจอเขาบ้าง
แต่ในการทีจ่ ะท�ำกิจกรรม TO BE NUMBER ONE เราต้องมี

ปัญหาการเรียน

33

วิธที ำ� งาน สมมติเราบอกว่าเราเก่ง ต้องท�ำงานคนเดียว เราก็
จะท�ำไม่ได้ นันคื
่ อเราต้องแบ่งหน้าที่ แบ่งงาน แจกงานให้คน
อืน่ ท�ำบ้าง เราจะได้มเี วลาในการเรียน เราต้องจัดเวลาของ
เราว่าจะท�ำตอนไหน แบ่งงาน แบ่งเวลาให้ลงตัว อย่างทีบ่ อก
ว่าการเรียน การศึกษากับการท�ำกิจกรรมเป็ นของคูก่ นั เป็ น
สิง่ ทีด่ สี ำ� หรับเราทัง้ สองอย่าง ไปจัดเวลาว่าตอนไหนจะเรียน
ตอนไหนจะท�ำกิจกรรม ตอนไหนเรือ่ งไหนจะให้เพือ่ นช่วย
เราต้องไม่ทำ� คนเดียว ให้เพือ่ นๆ ช่วยกันท�ำ.. ลองไปท�ำดู..

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็ นสมาชิก

ศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE คนหนึ่งครับ ผมมี
ปญั หาอยากปรึกษา ผมไม่คอ่ ยมีความสุขกับการเรียน เวลา
อยู่ทโ่ี รงเรียน ผมจะเรียนให้หมดสัปดาห์เร็วๆ ทุกวันศุกร์
ผมจะดีใจมาก เพราะรูส้ กึ ว่าจะได้หยุด 2 วัน แต่เมื่อถึงเย็น
วันอาทิตย์จะรูส้ กึ ทรมานใจมากครับ ไม่อยากให้ถงึ วันจันทร์
ผมจะท�ำอย่างไรให้รสู้ กึ อยากมาเรียนครับ
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ทูลกระหม่อม : จ�ำได้เมือ่ สมัยเด็กๆ นี่เป็นความลับของ

ทูลกระหม่อมเอง เป็ นความลับสุดยอด ตอนเด็กๆ ตอนอยู่
ทีต่ า่ งประเทศรูส้ กึ เกลียดการไปโรงเรียนมาก เพราะตอนเช้า
ต้องไปเข้าโบสถ์ รูส้ กึ ว่าทรมาน พอหยุดวันเสาร์ - อาทิตย์
วันจันทร์ตอ้ งกลับไปเข้าโบสถ์อกี ไม่อยากไปโรงเรียนเพราะ
ไม่อยากเข้าโบสถ์เลยเข้าใจความรู้สกึ ของน้ อง น้ องต้อง
พยายามหาสาเหตุและแก้ไขโดยด่วน เพราะการเรียนเป็ น
สิง่ ส�ำคัญ เป็ นตัวก�ำหนดชีวติ ทีด่ ใี นอนาคต จึงต้องแก้ไขไม่
ให้เบื่อโรงเรียน เบื่อการเรียน หาสาเหตุให้เจอว่าไม่ชอบ
โรงเรียนเพราะอะไร ไม่ชอบเพราะมีปญั หากับทางโรงเรียน
ถูกเพือ่ นล้อ เรียนไม่เก่ง ขีเ้ กียจเรียน ไม่มเี พือ่ น เพือ่ นแกล้ง
เกลียดวิชาทีเ่ รียน บทเรียนยากเกินไป ไม่ชอบเรียนสักวิชา
เล่นกีฬาไม่เก่ง เบื่อบรรยากาศของโรงเรียน เบื่อคุณครู
เบือ่ เพือ่ น
ปญั หาเกิดจากคนรอบตัวหรือตัวเอง สมมติมปี ญั หา
การเรียน ตามเพือ่ นไม่ทนั เรียนไม่ดกี ต็ อ้ งพยายามให้มากขึน้
พยายามปรึกษาคุณครูทป่ี รึกษา ปรึกษาเพื่อนๆ ถ้าไม่ม ี
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เพือ่ นเลย ต้องมาส�ำรวจตัวเองว่าท�ำไมไม่มเี พือ่ น ไม่มใี คร
ชอบ ขีบ้ น่ เห็นแก่ตวั ขีป้ ระชดประชันหรืออารมณ์เสียบ่อย
เหล่านี้กต็ อ้ งเปลีย่ น ต้องแก้ไข ต้องแก้ทต่ี วั เองก่อน.. ขอให้
น้องโชคดี แก้ไขปญั หาได้ เพือ่ การมีอนาคตทีด่ .ี .

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่ นหนูกลุม่ หนึ่ง

ชอบโดดเรียนเป็ นประจ�ำ หัวหน้าตักเตือนอย่างไรก็ไม่ฟงั
จนในทีส่ ุดหัวหน้าจดชื่อส่งให้อาจารย์ พอเพื่อนๆ กลุ่มที่
โดดเรียนรูก้ โ็ กรธกลุม่ ทีจ่ ดชือ่ จึงอยากทูลถามทูลกระหม่อม
ว่าจะมีวธิ อี ย่างไรทีช่ ว่ ยให้เพือ่ นทัง้ 2 กลุม่ กลับมาคืนดีกนั
และจะพูดกับเพือ่ นทีช่ อบโดดเรียนอย่างไรให้เพือ่ นกลับมา
เรียนตามปกติคะ่

ทูลกระหม่อม : ปญั หานี้ฟงั คุน้ ๆ เหมือนเคยตอบมาแล้ว

ั หาที่เ กิด ขึ้น บ่ อ ย ที่นั ก เรีย นกลุ่ ม หนึ่ ง ชอบ
คงเป็ น ป ญ
โดดเรียน ฝ่ายหัวหน้าห้องมีหน้าทีจ่ ดชือ่ ใครโดดเรียนไว้ และ
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น�ำส่งอาจารย์ เพือ่ นทีโ่ ดดเรียนอาจคิดว่าช่างฟ้อง หาความดี
ใส่ตวั เอง จริงๆ จะไปว่าเขาขีฟ้ ้ องก็ไม่ได้ เพราะเขาเป็ น
หัวหน้ามีหน้าทีจ่ ดชือ่ คนทีโ่ ดดเรียน เขามีหน้าทีต่ อ้ งรักษา
กฎระเบียบของโรงเรียน ประเทศชาติกต็ อ้ งมีกฎระเบียบ การ
เรียนเป็นสิง่ ส�ำคัญ เป็นอนาคตของน้องๆ ถ้าโดดเรียนบ่อยๆ
เป็ นสิง่ ไม่ดี เป็ นผลเสียกับตัวเอง ต่อไปอาจหางานท�ำดีๆ
ไม่ได้ ไม่มอี นาคตทีด่ ี ถ้าโดดเรียนครัง้ 2 ครัง้ อาจท�ำไม่รู้
ไม่ช้เี พราะเราไม่ขฟ้ี ้ อง ทางทีด่ นี ้องต้องให้หวั หน้าพูดกับ
เพือ่ นกลุม่ นัน้ ตรงๆ ว่าอย่าโดดเรียนเลย “ถ้าโดดเรียนฉันก็
มีหน้าทีจ่ ดชือ่ รายงานเธอนะ อย่ามาโกรธ” ไม่ใช่ทำ� เพราะ
ไม่ชอบเพื่อนกลุ่มนี้ หรืออาจอคติกนั อยู่แล้วมาใช้อ�ำนาจ
หน้าทีก่ เ็ ป็ นได้ แต่อาจไม่ใช่ เราต้องคิดในแง่ดี มองโลก
ในแง่บวกบ้าง เมื่อไม่ได้เกิดจากอคติส่วนตัว ต้องบอกให้
เพือ่ นเข้าใจว่าการโดดเรียนจะท�ำลายอนาคตเธอนะ ท�ำให้
เรียนไม่ทนั เพือ่ น ถ้าออกไปท�ำอะไรอาจเกิดเหตุการณ์ทไ่ี ม่
ดีขน้ึ ได้ สมมติเขาโดดเรียนไม่มาเรียนเลย พูดกันไม่รเู้ รือ่ ง
หัวหน้ าซึ่งมีหน้ าที่ต้องไปรายงานให้อาจารย์ทราบจะมา
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โทษว่าเขาขีฟ้ ้ องไม่ได้ เป็ นกฎระเบียบต้องจัดการกันไป ไม่
อย่างนัน้ จะยุง่ วุน่ วาย บอกเพือ่ นว่าแทนทีจ่ ะโดดเรียนมาท�ำ
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กันดีกว่า

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนู มเี รื่องจะขอ

ค�ำแนะน� ำจากทูลกระหม่อมค่ะ คือ หนู มคี วามสามารถ
หลายด้าน ด้านวิชาการหนูสามารถเรียนรูไ้ ด้เร็วทันเพือ่ นๆ
พอสมควร ด้านดนตรีหนูสามารถเล่นดนตรีไทยได้ ด้านศิลปะ
หนูวาดรูปไม่คอ่ ยเก่งแต่ระบายสีสวย ความใฝ่ฝนั อยากเป็ น
พยาบาลช่วยเหลือชีวติ คน เรือ่ งครอบครัวน้องชายก�ำลังย่าง
เข้าสู่การเป็ นวัยรุ่นมีนิสยั ทีอ่ ยากรูอ้ ยากลอง แต่น้องชาย
ของหนูลองจนติดไปซะแล้ว ครัง้ แรกทีเ่ ห็นน้องชายสูบบุหรี่
หนูรสู้ กึ ตกใจมาก แต่ไม่สามารถเล่าให้ใครฟงั ได้และไม่กล้า
เตือนน้องชายเพราะรูด้ วี ่าอย่างไรน้องก็ไม่เชื่อฟงั หนู อยู่ดี
และต้องทะเลาะกันอีกด้วย แต่ถ้าบอกพ่อกับแม่ไปกลัว
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น้องชายจะโดนพ่อกับแม่โกรธ หนู เป็ นคนกลางล�ำบากใจ
มากค่ะทูลกระหม่อม หนูจะแก้ปญั หาอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม : จดหมายของน้องก็ดูน่ารักดีนะ ทัง้ ชม

ตัวเอง ทัง้ ถ่อมตัวนิดๆ ขณะเดียวกันก็ภูมใิ จตัวเองด้วย
ดูน่ารักดี ก็ดใี จที่น้องเล่ามาให้เราฟงั ว่ามีความสามารถ
ั
พิเศษอย่างไร แล้วมีความใฝ่ฝนอยากเป็
นอะไร ส�ำหรับเรือ่ ง
น้องชายน้องก็พดู ถูกแล้วว่าการเป็ นวัยรุ่นเป็ นวัยทีอ่ ยากรู้
อยากลอง อยากตามเพือ่ น อันทีจ่ ริงน้องก็ควรเตือนน้องชาย
เพราะเป็ นพีน่ ้องกัน เป็ นคนในครอบครัวเดียวกันต้องดูแล
ซึง่ กันและกัน ไม่ปล่อยให้น้องชายท�ำอะไรทีเ่ ป็ นอันตราย
ต่อตัวเขา ไม่ตอ้ งกลัวว่าน้องจะไม่พอใจหรือไม่เชือ่ เราบอก
ด้วยความหวังดีวา่ สูบบุหรีไ่ ม่ดนี ะ ท�ำให้หน้าแก่นะ ไม่ดตี ่อ
สุขภาพต่างๆ นาๆ อาจจะไม่ตอ้ งถึงคุณพ่อคุณแม่แค่น้อง
บอกด้วยความหวังดี น้องชายคงจะคิด ก็ลองดูกแ็ ล้วกัน..
แต่เชือ่ ว่าน้องชายคงจะเชือ่ ฟงั ..
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนู ฟงั เพลงใน

โครงการทุกเพลง หนู อยากให้ทูลกระหม่อมแนะแนวทาง
ว่าการร้องเพลงแต่ละครัง้ จ�ำเป็ นหรือไม่ทจ่ี ะต้องรักษาเสียง
และมีวธิ อี ย่างไรให้เสียงดีและไพเราะค่ะ สุดท้ายหนูเป็ นคน
ทีช่ ่นื ชอบวิชาภาษาอังกฤษเป็ นชีวติ จิตใจเพราะเป็ นภาษา
ทีน่ ่าสนใจ เนื่องจากมีคำ� ศัพท์เยอะดี จนคุณครูทส่ี อนภาษา
อังกฤษให้ฉายาหนูวา่ ดิกชันนารีประจ�ำห้องค่ะ

ทูลกระหม่อม : ดีใจมากทีน่ ้องติดตามโครงการของเรา

แล้วก็ชอบเพลง TO BE NUMBER ONE ทุกๆ เวอร์ชนเพลง
ั่
ั ก็เป็นเพลงทีส่ นุกสนานและให้กำ� ลังใจ
“ไม่มอี ะไรไกลเกินฝน”
ั
ทุกๆ คน ให้ไปถึงฝนและไม่
มอี ะไรทีจ่ ะไกลเกินความสามารถ
ของเราทีจ่ ะท�ำความฝนั ให้เป็ นความจริง ก่อนร้องเพลงเรา
ต้องวอร์มเสียง และเราก็ตอ้ งฝึกฝนการร้องให้ถกู ต้อง ถ้าสมมติ
ไม่ม ีโ อกาสฝึ ก ฝนกับ ครูก็ฝึ ก ฝนด้ว ยตัว เอง ซ้อ มทุ ก วัน
ส่วนเสียงทีไ่ พเราะอยูท่ แ่ี ก้วเสียงของเรา สมมติเรามีแก้วเสียง
ทีไ่ พเราะก็โชคดี แต่ถา้ เราเสียงน่าเกลียดก็โชคร้ายหน่อยหนึ่ง
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ถ้าอย่างนัน้ เราต้องฝึ กเยอะหน่ อย ส่วนเรื่องภาษาอังกฤษ
ก็น่าภูมใิ จมากทีน่ ้องเป็ นดิกชันนารีประจ�ำห้อง ขอให้น้อง
โชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูได้ตดิ ตามข่าว

เกีย่ วกับทูลกระหม่อมและชมรม TO BE NUMBER ONE
มาโดยตลอดเลยค่ะ โดยเฉพาะเรือ่ งภาพยนตร์ทท่ี ลู กระหม่อม
แต่งขึน้ เอง และร่วมแสดงน�ำเรือ่ ง “หนึ่งใจเดียวกัน” หนูอยาก
ชมมากๆ เลยค่ะ
ตอนนี้ อ ยู่ ช่ ว งประเมิน ผลงานโครงการ TO BE
NUMBER ONE ในโรงเรียนของหนูซง่ึ เป็ นโรงเรียนเล็กๆ
ในจังหวัดพังงา ก็ได้มโี อกาสเข้าไปประกวดในระดับประเทศ
ตอนแรกหนูไม่คดิ ว่าโรงเรียนหนูจะผ่านเข้ารอบ หนูไม่รวู้ า่
ทูลกระหม่อมจะจ�ำหนูได้หรือเปล่า เพราะทูลกระหม่อมมีงาน
ต้องท�ำและพบปะผูค้ นมากมาย แต่ไม่เป็ นไรค่ะ หนูจะบอก
ว่าหนูไม่เคยลืมเลยนะคะ ทีค่ รัง้ หนึ่งในชีวติ หนูได้มโี อกาส
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กราบทูลรายงานต่อหน้าพระพักตร์ ตอนนัน้ หนูต่นื เต้นมาก
จนสันไปหมด
่
ไม่รวู้ า่ กราบทูลรายงานผิดไปบ้างหรือเปล่า
แต่เห็นรอยยิม้ ของทูลกระหม่อมหนูกล็ ดความประหม่าลง
ได้บา้ ง น่าข�ำจริงๆ เลยนะคะ

ทูลกระหม่อม : หนูกเ็ ป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE

คนหนึ่ง ทีท่ ำ� กิจกรรมเป็นทีน่ ่าภูมใิ จ แต่กค็ งจ�ำชือ่ ของทุกคน
ไม่ได้หมด เพราะสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทัง้ หมด
ตัง้ 30 กว่าล้านคน แต่หนูกเ็ ป็ นแกนน�ำคนหนึ่งซึง่ อยูใ่ นช่วง
ทีป่ ระเมินผลงานเข้ารอบแล้ว อย่างไรก็ตามน้องเป็ นแฟน
พันธุแ์ ท้เลย ก็ขอบใจน้องทีต่ ดิ ตามรายการของเราตลอดมา
ส�ำหรับภาพยนตร์เรือ่ งหนึ่งใจเดียวกัน อย่าลืมติดตาม อย่า
พลาด เพราะเราเป็ นแฟนพันธ์แุ ท้อยูแ่ ล้ว.. ก็ขอให้น้องตัง้ ใจ
เรียนให้ดๆี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคี วามสามารถ

พิเศษ คือ เล่นดนตรีไทยได้หลายอย่าง เช่น เล่นขิม ซอด้วง
จะเข้ ขลุ่ย แต่เรื่องพิเศษสุด คือ หนู ชอบแมวมากๆ ค่ะ
เรียกได้วา่ คลังไคล้
่ เลยทีเดียว แมวจะท�ำอะไร รูส้ กึ อย่างไร
ขอให้หนูได้อยูก่ บั แมวตัวนัน้ สักครึง่ ชัวโมงก็
่
จะพอทราบแล้วค่ะ
ในครอบครัวของหนูอยูก่ นั 3 คน มีพอ่ แม่ หนูและมีแมวที่
เหมือนน้องแท้ๆ อีก 4 ตัว หนูตอ้ งหักเงินจากค่าขนมเพือ่
ที่จะเอามาซื้ออาหารให้แมวกินเดือนละ 200 บาท มีคน
แนะน�ำให้หนูเป็ นสัตวแพทย์เพราะเห็นหนูรกั สัตว์ แต่วา่ หนู
ไม่อยากผ่าหัว ผ่าตา ผ่าท้องแมวค่ะ หนูทำ� ไม่ลงก็เลยคิดว่า
จะตัง้ ใจเรียนหนังสือ พอโตขึน้ มา หนูจะได้ทำ� งานมีเงินพอที่
จะสร้างสถานอุปการะสัตว์กำ� พร้า ทูลกระหม่อมช่วยอวยพร
ให้หนูเก่งๆ มีงานท�ำดีๆ และทีส่ ำ� คัญก็ขอให้ความฝนั ของ
หนูสำ� เร็จด้วยค่ะ

ทู ล กระหม่ อ ม : รู้สึก ประทับ ใจมากในการชอบแมว

ของน้อง น้องมีจติ ใจเมตตา อย่างทีเ่ พือ่ นน้องแนะน�ำว่าน้อง
น่าจะเป็ นสัตวแพทย์ อันทีจ่ ริงถ้าน้องเรียนได้กจ็ ะดีมาก จะ
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ช่วยน้องแมวของน้องได้เป็ นอย่างดีเลย ขออวยพรให้น้อง
เรียนเก่งๆ ขอให้น้องตัง้ ใจเรียน แบ่งเวลาให้เป็ นประโยชน์
อย่ามัวแต่พูดกับแมวจนลืมเรียน ขอให้ความฝนั ของน้อง
ส�ำเร็จ ดีใจมากทีน่ ้องมีความคิดทีเ่ มตตากับสัตว์แล้วก็ตงั ้ ใจ
จะท�ำสิง่ ดีๆ ให้กบั สังคม

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีคะ่ ทูลกระหม่อม

ั
หนูมเี รือ่ งอยากจะปรึกษาคือ หนูมคี วามใฝ่ฝนอยากเป็
นแอร์
โฮสเตส แต่หนูสงู เพียง 156 เซนติเมตร จึงยากทีจ่ ะท�ำตาม
ความฝนั หนู ชอบภาษาอังกฤษและการบริการมาก แต่ท่ี
บ้านแนะน�ำให้เรียนกฎหมาย ซึง่ หนูไม่ชอบการท่องจ�ำและ
ไม่ชอบการท�ำงานทีต่ อ้ งเป็ นผูน้ �ำคน หนูไม่ทราบว่าจะต้อง
ท�ำอย่างไรดี จะตัดทิง้ ความฝนั หรือพยายามสานฝนั ต่อไป
ดีคะ
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ทูลกระหม่อม : น้องอยู่ ม.4 ก็คงอายุประมาณ 15 - 16 ปี

ไม่สงู พอทีจ่ ะเป็นแอร์โฮสเตสทีใ่ ฝ่ฝนั ถ้าเป็นอย่างทีเ่ มืองจีน
เขาจะผ่าตัดต่อขากัน แต่ไม่แนะน� ำนะ เพราะต่อขาต้อง
พักฟื้ น นอนอยู่โดยเดินไม่ได้เป็ นปี สองปี น้องก็ตอ้ งท�ำใจ
ว่าคงเป็ นแอร์ไม่ได้เพราะกฎเกณฑ์เขามีอยูว่ า่ เป็ นแอร์ตอ้ ง
สูงประมาณ 160 เซนติเมตร แต่น้องไม่ถงึ น้องอาจคิดว่า
เป็ นแอร์สบาย ได้ไปเทีย่ ว ได้รบั เงินเดือนดี แต่อกี มุมหนึ่ง
เป็ นแอร์ตอ้ งบริการคน ต้องยิม้ ตลอดเวลา ต้องท�ำงานหนัก
ต้องเสิรฟ์ ต้องเดินทางตลอด มันไม่ได้สนุกมากนักหรอกนะ
และการเดินทางตลอดเวลาท�ำให้หน้าแก่ หน้าก็เหีย่ วเพราะ
บนเครือ่ งบินอากาศน้อยถ่ายเทไม่ดี จริงๆ แอร์ต่างประเทศ
เขาไม่ได้เน้นสวยอย่างแอร์อเมริกา แอร์ฝรัง่ อังกฤษตัวใหญ่
มากก็ยงั เป็ นแอร์ได้ ทีจ่ ะบอกคือ เป็ นแอร์อาจไม่ใช่อาชีพที่
เท่หห์ รือเก๋อย่างทีน่ ้องคิด น้องชอบวิชาภาษาอังกฤษและ
ชอบบริการก็ต้องคิดดูสวิ ่าอะไรที่เหมาะ เป็ นไกด์? เป็ น
ประชาสัมพันธ์โรงแรม? หรืออะไร น้องก็พอจะรูจ้ กั ตัวเอง
แล้วว่าน้องชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ก็ขอให้โชคดี หาวิชาทีจ่ ะ
เรียนต่อและหาอาชีพทีด่ ที เ่ี หมาะกับตัวเองได้นะ

ปัญหาการเรียน

45

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอยากจะถาม

ทูลกระหม่อมว่าตอนนี้หนูเรียนอยูช่ นั ้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลัง
จากนี้หนูกต็ อ้ งเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว ตอนนี้มปี ญั หาทีส่ ำ� คัญ
คือหนู ยงั ไม่รเู้ ลยว่าตัวหนู อยากจะเรียนคณะอะไร หรือว่า
อยากจะประกอบอาชีพอะไรในอนาคต เวลาลองไปถาม
เพือ่ น ๆ หลายคน เขาก็มกั จะมีความฝนั ของตัวเองกันแล้ว
ทัง้ สิ้น ท�ำให้หนู รู้สกึ เหมือนกับว่าหนู ยงั หาตัวเองไม่เจอ
หนูควรจะท�ำอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม : ไม่เป็นไรหรอก น้องไม่ตอ้ งกังวลเพราะว่า

วัยรุน่ ก็เป็นวัยหัวเลีย้ วต่อ บางทีเราก็มคี วามรูส้ กึ ว่าหาตัวเอง
ไม่เจอ ตัวเองอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ มันไม่ใช่ปญั หาที่แปลก
บางคนอยู่มหาวิทยาลัยปี หนึ่งยังไม่รู้เลยว่าจะเรียนอะไร
อย่างเราเข้ามหาวิทยาลัยก็ยงั ไม่รู้ ไม่แน่ ใจ ตัง้ ใจเรียน
อย่างหนึ่งพอเข้าไปถึงก็ไม่แน่ใจแล้วว่าชอบหรือเปล่า เพราะ
ฉะนัน้ มหาวิทยาลัยที่เมืองนอกเขาจะให้โอกาสนักศึกษา
เรียนแบบทัวไปก่
่ อนประมาณ 2 ปี แต่ถา้ เป็นโรงเรียนทีเ่ รียน
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ทางวิศวกรรม ทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะให้เรียน 1 ปี หนึ่งปีน้ี
เราไม่ตอ้ งบอกว่าจะเรียนวิชาอะไร มีเวลาทีจ่ ะค้นหาตัวเอง
แต่ถา้ อีกหนึ่งปี สองปีแล้วยังค้นหาตัวเองไม่ได้คงต้องล�ำบาก
นิดหนึ่ง ก็อาจจะไปเรียนแล้วค่อยเปลีย่ น แต่ทนี ้เี ราต้องรูส้ วิ า่
เราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร วิชาไหนทีเ่ ราเรียนได้ดที ส่ี ดุ
เรียนได้ดกี จ็ ะมีทกั ษะในด้านนัน้ ถ้าเก่งคณิตศาสตร์กอ็ าจ
จะเรียนวิทยาศาสตร์ได้ เรียนวิศวะได้ น้องต้องไปปรึกษา
อาจารย์แนะแนวหรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะได้รบั ค�ำแนะน� ำ
ทีด่ ี ถ้าสมมติชอบอ่านนิยาย ชอบภาษาก็อาจจะเรียนอักษร
เรียนนิเทศก็ได้ ถ้าชอบอยากเป็ นนักแสดง นี่หมายถึงให้
น้องลองคิดดู สังเกตตัวเองว่าชอบหรืออยากเป็ นอะไร ถ้า
เก่งคณิตศาสตร์ เก่งวิทยาศาสตร์จะได้เปรียบเพราะว่าจะมี
วิชาทีก่ ว้างเป็นวิชาทีส่ ามารถเรียนอะไรได้หลายอย่าง เพราะ
ฉะนัน้ เราต้องสังเกตตัวเองว่าเราชอบอะไร มีความสุขกับการ
เรียนวิชาอะไร ก็ให้เรียนและท�ำสิง่ นัน้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอายุ 16 ปี พอถึง

วันเสาร์ เวลามืดๆ หนูจะตัง้ ตารอเพือ่ ทีจ่ ะดูรายการ TO BE
NUMBER ONE VARITY เพราะให้อะไรดีๆ กับหนูเสมอ
โดยเฉพาะทีท่ ลู กระหม่อมตอบจดหมายเป็นช่วงทีห่ นูชอบทีส่ ดุ
หนู ว่าทูลกระหม่อมตอบจดหมายสนุ กดีค่ะ ทูลกระหม่อม
ดูเข้าใจวัยรุน่ หนูมปี ญั หา 2 เรือ่ งทีอ่ ยากให้ทลู กระหม่อมให้
ค�ำแนะน�ำค่ะ
เรือ่ งแรก หนูเห็นทูลกระหม่อมทรงเก่งภาษาอังกฤษ
มาก เพราะรูว้ า่ อยู่ เมืองนอกมานาน อยากได้คำ� แนะน�ำหรือ
เทคนิคในการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง หรือให้จำ� ศัพท์ หรือ
ไวยากรณ์ได้ดี
เรื่องทีส่ อง หนู มปี ญั หาเรื่องกลิน่ ตามร่างกายซึ่งหนู
ก็ไม่รตู้ วั แต่ทร่ี ตู้ วั เพราะญาติทเ่ี ป็ นลูกพีล่ กู น้องเขาบอกว่า
หนู ตวั เหม็น หัวก็เหม็น เท้าก็เหม็น พอหนู รูว้ ่าหนู เหม็น
ทุกส่วนในร่างกาย หนูกก็ ลุม้ ใจมากเลยค่ะ ไม่รจู้ ะท�ำอย่างไรดี
แต่หนูกอ็ าบน�้ำสะอาดทุกวัน เอ๊าะ..เขาบอกว่าหนูปากเหม็น
ด้วยค่ะ แต่หนูกแ็ ปรงฟนั ทุกวันนะคะ หนูกลุม้ ใจมากเลยค่ะ
ว่าจะท�ำอย่างไรดีให้กลิน่ ตามร่างกายหมดไป
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ทูลกระหม่อม : เอาเรือ่ งเรียนภาษาอังกฤษก่อน การเรียน

ภาษาอังกฤษเราก็ตอ้ งชอบ ต้องสนใจก่อน อย่างไรก็ตาม
หลังจากชอบแล้วน้องก็ต้องหมันฝึ
่ กฝนมากๆ ตัง้ ใจเรียน
หมันพู
่ ด หมันใช้
่ ภาษาอังกฤษมากๆ วิธกี ารก็คอื อ่านหนังสือ
ภาษาอังกฤษมากๆ อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษทุกวัน
หรือดูหนังภาษาอังกฤษ
แรกๆ อาจดูซบั ไทยก่อน อีกอย่างหนึ่งถ้าน้องชอบ
ร้องเพลงก็ให้รอ้ งเพลงสากล เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง
ก็จะท�ำให้งา่ ยขึน้ ต้องใช้มากๆ ต้องฝึกพูด ฝึกใช้มากๆ แนะน�ำ
อีกอย่าง คือ หาและมีเพือ่ นฝรังบ้
่ างจะได้คยุ กัน เพราะคุยกัน
แบบสบายๆ จะท�ำให้น้องไม่เกร็งในการพูดภาษาอังกฤษ
และจะท�ำให้เรียนภาษาอังกฤษได้ดขี น้ึ น้องต้องไม่อาย ต้อง
กล้าพูด
ั หาใหญ่ คือ ความเหม็น .. ตัว ก็เ หม็น ..
มาถึง ป ญ
หัวก็เหม็น.. ปากก็เหม็น.. เท้าก็เหม็น.. เหม็นไปทุกส่วน
น้องบอกว่าอาบน�้ำแล้ว น้องอาบน�้ำดีหรือเปล่า น้องสระผม
บ่อยพอหรือเปล่า หรือปล่อยให้เป็นชันตุ เป็นเชือ้ ราหรือเปล่า
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น้องต้องถูตวั ให้ดี ใช้เครือ่ งดับกลิน่ ทารักแร้บา้ ง เพราะตรง
รักแร้จะท�ำให้เหม็นมาก หรือถ้ายังเหม็นอาจจะไม่ใช่เรื่อง
การรักษาความสะอาด แต่อาจจะเป็ นโรคผิวหนัง ในเรื่อง
กลิน่ ปาก น้องชอบทานอะไรเหม็นๆ หรือเปล่า ปากเหม็น
อาจจะฟนั เสีย หรืออาจจะท้องไม่ดี เป็ นโรคกระเพาะก็ทำ� ให้
ปากเหม็นจากภายในเหมือนสวยจากภายใน อันนี้กแ็ นะน�ำ
ให้น้องไปหาหมอ มันคงไม่เหม็นไปตลอดชีวติ หรอก อย่างไร
มันก็คงจะช่วยได้บา้ ง ขอให้น้องโชคดี ในการก�ำจัดความเหม็น

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เหลือเวลาอีกไม่นาน

ผมจะเรียนจบ ม.6 และจะสอบเรียนต่อในระดับปริญญาตรี
แต่ผมก็ยงั ไม่ทราบเลยครับว่าจะเรียนคณะอะไร สิง่ หนึ่งที่
ผมกลัวทีส่ ดุ คือ สอบไม่ตดิ ครับ ผลการเรียนของผมเทอมนี้
ไม่คอ่ ยดี เพราะว่าผมท�ำกิจกรรมมากเกินไป โดยเฉพาะการ
อยู่ ค่ า ย บางค่ า ยก็ ต รงกั บ เวลาเรี ย น เวลากลั บ มา
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งานก็ดนิ พอกหางหมู ท�ำเกือบไม่ทนั ส่งครู บางครัง้ ก็เรียน
ไม่ท นั เพื่อน แต่ผมรักและชอบการท�ำ กิจกรรมมากครับ
เพราะท�ำให้ผมมีประสบการณ์ มีความรูน้ อกเหนือจากการ
เรีย นในห้อ ง ที่ส�ำ คัญ คือ ได้ม ิต รภาพระหว่า งเพื่อ นครับ
ผมเสียใจและผิดหวังกับตนเองมากเกี่ยวกับผลการเรียน
ผมควรท�ำอย่างไรดีครับ ผมอยากท�ำกิจกรรมไปด้วยและ
เรียนไปด้วย แต่ผลตอบแทนที่ได้รบั กลับแย่ลง ตอนนี้ม ี
มหาวิทยาลัยหลายแห่งเริม่ มาแนะแนวแล้ว ผมยังไม่ทราบ
ว่าจะเลือกเรียนทีไ่ หนดีครับ

ทูลกระหม่อม : น้ องต้องปรับตัวใหม่ ท�ำกิจกรรมให้

น้อยลง จากผลการเรียนแสดงว่าแบ่งเวลาไม่ถูก ช่วง ม.5
เป็ นช่วงทีเ่ รียนหนักเพราะก�ำลังจะเข้าสูร่ ะดับมหาวิทยาลัย
ถ้าน้องโหมท�ำกิจกรรมทุกอย่าง จะไม่มเี วลาท่องหนังสือ
หรือท�ำงานส่งอาจารย์ได้ทนั ตอนนี้ควรมุ่งเรื่องการเรียน
เป็ นหลัก ยามว่างจริงๆ ค่อยคิดถึงเรือ่ งกิจกรรมทีส่ ามารถ
ท�ำในช่วงทีว่ ่างจากการเรียน การไปค่ายทีต่ ้องขาดเรียน
หลายๆ วันควรพักไว้ก่อน การหาประสบการณ์ยงั มีเยอะ
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ในวันข้างหน้า ในมหาวิทยาลัยยังมีโอกาสเจอกับเพือ่ นหรือ
กิจกรรมดีๆ รออยูอ่ กี มากมาย ตอนนี้น้องยังไม่รวู้ า่ จะเลือก
เรียนคณะไหน ขอแนะน�ำคณะนิเทศศาสตร์ เพราะน่าจะตรง
กับลักษณะนิสยั ทีช่ อบพบปะผูค้ น ชอบท�ำกิจกรรม จงจ�ำว่า
หน้าทีห่ ลักตอนนี้ คือ การเรียน ทุกอย่างๆ เป็นเรือ่ งรองลงมา
ท�ำหน้าทีห่ ลักของตนเองให้ดที ส่ี ดุ ก่อน หลังจากนัน้ ค่อยคิด
ท�ำอย่างอื่น ไม่เช่นนัน้ อาจต้องเจอกับสิง่ ที่น้องกลัว คือ
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้

สมาชิ กTO BE NUMBER ONE : หนู ส อบติ ด

คณะวิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย ตัวเองก็รสู้ กึ ดีใจเพราะอยากเรียนทีค่ ณะนี้มาก
แต่ทางครอบครัวก็ยงั ไม่ค่อยเข้าใจ เป็ นห่วงถึงอนาคตว่า
จบแล้วจะไปท�ำงานอะไร งานจะมันคงหรื
่
อไม่ อยากให้
ทูลกระหม่อมช่วยชีแ้ นะแนวทางให้ดว้ ยค่ะ
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ทูลกระหม่อม : ต้องขอแสดงความยินดีท่นี ้องได้เรียน

ในสิง่ ตัวเองต้องการ ต้องขอบอกเลยว่าถ้าใจรักในสิง่ ทีท่ ำ� และ
ตัง้ ใจท�ำมันให้ดที ส่ี ดุ ผลแห่งความพยายามมุง่ มันก็
่ จะส่งผล
ส�ำเร็จในอนาคตต่อไปอย่างแน่ นอน บางทีครอบครัวก็อาจ
กังวล เป็ นห่วง แต่จงแสดงความตัง้ ใจให้ทางครอบครัวเห็น
ถ้าน้องมันใจที
่ เ่ รียนตรงนี้จริงๆ รับรองว่าครอบครัวก็คงจะ
ส่งเสริม จบออกมาไม่ต้องกลัว ตลาดแรงงานทางด้า นนี้
ยังต้องการคนอีกมาก น้องอาจจะไปท�ำงานทางด้านการวิจยั
หรืองานด้านตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ งานทางด้านนี้
ยังคงขาดแคลนบุคลากรอีกมากมาย ก็ขอให้ตงั ้ ใจศึกษา
เล่าเรียนก่อนอันดับแรกก็แล้วกัน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูรสู้ กึ ท้อแท้ในใจ

ทีต่ นเองต้องเข้ามาเรียนสายวิทย์ - คณิต โดยทีต่ วั เองเป็ น
คนทีเ่ รียนไม่เก่ง และรูส้ กึ ว่าตนไม่มคี วามถนัดในสายนี้เลย
จึงท�ำให้เกรดตกต�่ำลงเรือ่ ยๆ ไม่มกี ำ� ลังใจทีจ่ ะเรียนต่อ จน
บางครัง้ อยากจะลาออกไปเรียนสายอาชีพ แต่เนื่องจากพ่อ
กับแม่อยากให้เข้ารับราชการและตัง้ ความหวังไว้กบั หนูมาก
จึงเป็ นเหตุท�ำให้หนู เครียดและรู้สกึ กดดัน จึงอยากจะให้
ทูลกระหม่อมช่วยแนะแนวทาง และบอกวิธสี ร้างก�ำลังใจในยาม
ทีท่ อ้ แท้ให้ดว้ ยค่ะ

ทูลกระหม่อม : ต้องถามตัวเองให้ดวี า่ จะเอาตัวเองไปรอด

ในสายนี้ต่อไปไหม ถ้าคิดแล้วว่าไม่ได้กต็ อ้ งตัดสินใจพูดคุย
บอกกับทางบ้านให้เข้าใจ อธิบายถึงเหตุผลทีต่ นเองประสบ
อย่าเก็บเงียบไว้ เพราะจะเป็ นการกดดันตัวเอง พ่อแม่คงจะ
เข้าใจและช่วยหาทางออกให้ ถ้าคิดว่าเรียนสายอืน่ แล้วดีกว่า
ก็ตอ้ งพูดคุยปรึกษากันในครอบครัว

54

คู่มือค�ำปรึกษาพระราชทานฯ

ส่วนวิธกี ารสร้างก�ำลังใจ คือ เราต้องไม่มองปญั หาของ
เราว่าใหญ่ทส่ี ุด ยังมีคนอีกมากมายทีเ่ ขามีปญั หาหนักหนา
มากมาย หลายคนยังแก้ไขให้พลิกกลับมาดีได้เลย ถ้าหมด
ก�ำลังใจท้อแท้ ขอให้คดิ ว่ายังมีเพือ่ นๆ ชาว TO BE NUMBER
ONE คอยเป็นก�ำลังใจอยู่ พวกเขาพร้อมพูดคุยให้คำ� ปรึกษา
และช่วยเหลือกันเสมอ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็ นคนพิการ

แขนขาขาดจากอุบตั เิ หตุเมื่อหลายปี ก่อน แต่สามารถทีจ่ ะ
กระโดดไปไหนมาไหนขาเดียวได้ แต่ไปได้แค่รอบๆ บ้าน
ไม่เคยได้เจอผูค้ นเลยรูส้ กึ เหงามาก อยากจะเรียนคอมพิวเตอร์
เหมือนกับคนพิการคนอืน่ จึงขอค�ำแนะน�ำจากทูลกระหม่อม
ด้วยครับ
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ทู ล กระหม่ อ ม : ขอชื่น ชมน้ อ งมากที่ถึง แม้จ ะพิก าร

แต่ก็ยงั มีพลังใจที่จะสู้ คิดหาหนทางเพื่อให้มชี วี ติ ที่ดขี ้นึ
ไม่ทดท้อใจ น้องมีจติ ใจทีด่ มี ากทีอ่ ยากเรียนคอมพิวเตอร์
ขอแนะน� ำว่าให้ไปปรึกษาหน่ วยราชการที่จงั หวัดดู เช่น
หน่วยสังคมสงเคราะห์ของจังหวัดหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เชือ่ ว่าทางหน่วยงานคงจะให้ความช่วยเหลือให้น้องได้เรียน
คอมพิวเตอร์อย่างทีต่ อ้ งการ ขอให้ก�ำลังใจน้องให้สตู้ ่อไป
จ�ำไว้วา่ “คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกทีจ่ ะเป็ นได้”

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคี วามสามารถ

ทางด้านศิลปะและการวาดการ์ตนู ต่างๆ แต่กย็ งั มีความรูไ้ ม่
มากพอ เพราะไม่มอี าจารย์สอนด้านนี้โดยตรง ได้แต่หดั วาด
ตามแบบการ์ตนู เอาเอง อนาคตอยากจะเป็นนักเขียน - นักวาด
การ์ตูน จะพยายามและฝึ ก ฝนเพื่อ อนาคตของการเป็ น
นักออกแบบการ์ตนู แอนิเมชันให้
่ เด็กไทยได้ชม ขอค�ำแนะน�ำ
จากทูลกระหม่อมในการท�ำความฝนั ให้เป็ นความจริงค่ะ
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ทูลกระหม่อม : ต้องขอชืน่ ชมในความตัง้ ใจและความมุง่ มัน่

ทีจ่ ะเป็นนักวาดการ์ตนู ของน้องทีน่ ่าจะน�ำไปเป็นแบบอย่างที่
ดีได้ เพราะน้องค้นพบความฝนั ของตัวเองเร็วและตรงดิง่ ไป
ั น้ โดยไม่ลงั เลและไม่เสียเวลา ในขณะทีบ่ างคน
หาความฝนนั
กว่าจะค้นพบก็อายุมากแล้วก็เลยเริม่ ต้นช้ากว่าคนอืน่ บางครัง้
ก็ทำ� ให้เสียโอกาสดีๆ ไป ก็ขอให้กำ� ลังใจให้น้องฝึกฝนฝีมอื
ในการวาดการ์ตนู ของตัวเองให้หนักขึน้ แม้จะไม่มอี าจารย์
ในโรงเรียนทีส่ อนเรื่องนี้โดยตรง ก็ขอให้ใช้ความพยายาม
ด้วยตัวเองเป็ นอันดับแรก ท�ำให้ดที ส่ี ดุ ด้วยตัวเองก่อน ถ้ามี
หนทางในการไปเรียนพิเศษเพิม่ เติม ก็ตอ้ งใช้โอกาสนัน้ ให้
เต็มที่ ทีส่ ำ� คัญคือต้องเตรียมตัวให้พร้อมทีส่ ดุ ก่อนทีจ่ ะไป
สอบเข้าภาควิชาศิลปะของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทีม่ ใี ห้เลือก
เรียนมากมาย และหวังว่า สักวันคงได้ชมผลงานการ์ตูน
แอนิเมชันของน้
่
อง ขอให้อย่าละทิง้ ความพยายาม หมันฝึ
่ กฝน
การใช้คอมพิวเตอร์ ฝึกใช้โปรแกรมต่างๆ ให้เก่ง ไม่แน่ใน
อนาคตน้องอาจเป็ นนักวาดการ์ตูนแอนิเมชันของฮอลลี
่
วดู้
คนไทยคนแรกก็ได้ ใครจะไปรู้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ในการเรียน ม.ปลาย

หนูรสู้ กึ ว่าแตกต่างกับ ม.ต้นมาก เนื้อหาการเรียนยากกว่า
และทีส่ ำ� คัญอ่านหนังสือไปสักพักเดีย๋ วก็ลมื หนูจงึ รูส้ กึ เป็ น
กังวลว่าเมือ่ ถึง ม.6 หนูจะท�ำข้อสอบไม่ได้ และถ้ากลับมา
อ่านบทเรียนทัง้ 3 ปี ก็คงไม่มเี วลาพอทีจ่ ะอ่านทัง้ หมด ดังนัน้
หนูจงึ ขอปรึกษาว่าจะมีเทคนิคการเรียนทีร่ วดเร็วและจดจ�ำ
ได้ดี ทีห่ นูสามารถน�ำไปใช้ได้คะ่
ส่วนเรื่องการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน นอกต�ำราเรียนหนู
มีความสุขดี เพราะหนู รูว้ ่าจะท�ำอย่างไรให้มคี วามสุข ซึ่ง
เคล็ดลับก็คอื การให้กำ� ลังใจตัวเองค่ะ เนื่องจากทุกสิง่ ทุกอย่าง
จะด�ำเนินต่อไปได้ถ้าเรามีพลังใจ หนู ก็เลยอยากแนะน� ำ
เพือ่ นๆ ทุกคนด้วยว่าจะท�ำสิง่ ใด ต้องไม่ทอ้ แท้แล้วทุกอย่าง
จะดีเองค่ะ แล้วหนูจะเป็นก�ำลังใจในการท�ำสิง่ ดีๆ ต่างๆ ของ
เพือ่ นๆ เช่นกันค่ะ

ทู ล กระหม่ อ ม : น้ อ งเป็ น เด็ก ที่น่ า รัก มีท ัศ นคติท่ีดี

มีมมุ มองและมีวธิ คี ดิ ในการใช้ชวี ติ ให้มคี วามสุขได้ตงั ้ แต่ยงั
อายุน้อย นับว่าฉลาดมาก รูจ้ กั ให้ก�ำลังใจตัวเอง ท�ำอะไร
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ก็ไม่ทอ้ แท้ แถมยังใช้พลังใจทีใ่ ห้ตวั เองเผือ่ แผ่และแบ่งปนั
ไปยังเพือ่ นๆ ด้วย ส�ำหรับปญั หาอ่านหนังสือไปสักพักแล้วลืม
ขอแนะน�ำให้ถามคุณพ่อคุณแม่ หรือคุณครูดวู ่าตัวน้องนัน้
เป็ นคนสมาธิสนั ้ หรือเปล่า หรือลองส�ำรวจตัวเองว่าเราเป็ น
คนทีใ่ จจดจ่ออยูก่ บั อะไรนานๆ ไม่ได้ใช่ไหม ถ้าใช่กใ็ ห้ลอง
ฝึกนังสมาธิ
่
ดู การนังสมาธิ
่
จะเป็ นการฝึกให้ใจเรานิ่งมากขึน้
มีสมาธิยาวนานมากขึน้ รวมถึงท�ำให้มจี ติ ใจทีส่ บายและสงบ
ท�ำให้อา่ นหนังสือได้เข้าใจมากขึน้ และจดจ�ำเนื้อหาในหนังสือ
ได้มากกว่าเดิม อย่างไรก็ตามก็ไม่อยากให้เครียดกับการ
อ่านหรือท่องหนังสือเรียนมากเกินไปนัก ต้องแบ่งเวลาให้ดี
นอกเหนือจากเวลาเรียน ควรหาเวลาว่างท�ำกิจกรรมอื่นๆ
เป็ นการผ่อนคลายบ้าง เช่น เล่นกีฬา ท�ำงานอดิเรกทีช่ อบ
หรือดูหนังฟงั เพลงบ้างเพื่อเป็ นการผ่อนคลายไม่ให้สมอง
วุน่ วาย หรือเคร่งเครียดมากเกินไป สุดท้ายทีอ่ ยากแนะน�ำ
คือ อย่าไปกังวลกับสิง่ ทีย่ งั มาไม่ถงึ อย่างทีน่ ้องกลัวว่าถ้า
ขึน้ ม.6 แล้วจะท�ำข้อสอบไม่ได้ ทัง้ ๆ ทีต่ อนนี้น้องอยูแ่ ค่ ม.4
เหลือเวลาอีกตัง้ 2 ปีกว่าๆ น้องก็ไปเครียดล่วงหน้าซะแล้ว
เพราะฉะนัน้ ต้องเลิกนิสยั กังวลล่วงหน้าแบบนี้ให้ได้ จ�ำไว้วา่

ปัญหาการเรียน

59

คนเราต้องอยูก่ บั ปจั จุบนั ให้ได้ อดีตเป็ นสิง่ ทีเ่ รียกกลับมาไม่
ได้ อนาคตยังไม่รยู้ งั มาไม่ถงึ แต่กบั ปจั จุบนั ถ้าท�ำดีอนาคตก็
จะดีแน่นอน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูกำ� ลังศึกษาอยู่

ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็ นสมาชิก TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนธีรกานท์บา้ นโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน อนาคตหนูอยาก
เป็ นหลายอย่าง เช่น ครู, นักแสดง, นางแบบ, กุ๊กในโรงแรม
5 ดาว, เจ้าของร้านอาหาร แต่ทห่ี นูอยากเป็ นทีส่ ดุ อันดับ 1
คือ กุ๊กในโรงแรม 5 ดาว และอันดับ 2 คือ เจ้าของร้านอาหาร
เราต้องมีความพยายามและท�ำความฝนั ให้เป็ นจริงด้วย
ตัวของเราเอง ต้องขยัน มุ่งมันและการที
่
ห่ นู จะเป็ นกุ๊กใน
โรงแรม 5 ดาวนัน้ หนูคดิ ว่าหนูควรไปเรียนการท�ำอาหารก่อน
เพราะการทีเ่ ราจะท�ำอาหารนัน้ ต้องตัง้ ใจมีสมาธิให้มากและ
พอหนู เรียนจบ หนู จะไปสมัครไปเป็ นกุ๊ก หรือไม่อาจเปิ ด
ร้านอาหารของตัวเอง จะได้มรี ายได้สามารถเลีย้ งดูพ่อแม่
ครอบครัวได้
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ทูลกระหม่อม : การทีม่ คี วามฝนั มากมายหลากหลายอย่าง

จริงๆ แล้วเป็นเรือ่ งทีด่ มี ากทีน่ ้องตัง้ ความหวังและมีความฝนั
ั หลายอย่างมากเกินไป ต่อไปก็อาจจะ
ในอนาคต แต่ถา้ ฝนไว้
ท�ำให้น้องสับสนได้ เหมือนอย่างทีน่ ้องเล่ามาว่าอยากเป็นไป
หมด ทัง้ ครู ทัง้ นักแสดง ทัง้ นางแบบ ทัง้ กุ๊ก และในทีส่ ดุ ก็คน้
พบว่าน้องอยากเป็ นกุ๊กในโรงแรม 5 ดาวมากทีส่ ดุ ก็ดใี จกับ
น้องด้วยทีอ่ า่ นใจตัวเองได้ขาดเสียที คนเราถ้าอยากจะเป็ น
หรืออยากจะท�ำอะไรสักอย่าง ก็ควรมุ่งมันไปทางนั
่
น้ อย่าง
เต็มที่ ถ้าไขว้เขว สับสนไปมาก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆ อาชีพ
ของการเป็นเชฟนัน้ จ�ำเป็นต้องอาศัยทักษะ ความเชีย่ วชาญ
และประสบการณ์ในการท�ำอาหารอย่างมาก เพราะฉะนัน้ ก็
ขอแนะน�ำน้องว่าก่อนทีน่ ้องจะไปเทคคอร์สเรียนท�ำอาหาร
อย่างจริงๆ จังๆ ก็ควรเรียนให้จบ ม.3 เสียก่อน จากนัน้ ก็
อาจจะไปเรียนทางสายวิชาชีพในด้านอาหารโดยตรง เพือ่
ให้มพี น้ื ฐานในเรื่องอาหารให้รอบด้านและแน่ นทีส่ ุด เวลา
ทีเ่ ข้าไปเรียนทีส่ ถาบันสอนการท�ำอาหารจะได้ไปได้เร็วขึน้
เพราะเรามีพน้ื ฐานทีด่ มี าก่อน ในระหว่างนี้น้องก็พยายาม
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เข้าครัวฝึกฝนการเป็นผูช้ ว่ ยเชฟจากคุณพ่อคุณแม่และคนใน
ครอบครัวก่อน ฝึกฝนการหยิบจับเครือ่ งครัวให้คล่องแคล่ว
จดจ�ำ เทคนิคต่างๆ ในการเตรียมอาหารสดถูกวิธใี ห้ได้
มากทีส่ ดุ พอคล่องแคล่วว่องไวในเรือ่ งพวกนี้แล้ว ขัน้ ต่อมา
ก็ลองท�ำเมนูอาหารง่ายๆ จากในหนังสือให้คนในบ้านลองชิม
ถ้าทุกคนชมว่าใช้ได้อร่อยดีแล้วก็ลองท�ำเมนูทย่ี ากมากขึน้
เรือ่ ยๆ ทัง้ หมดทีแ่ นะน�ำนี้จะเป็นการสังสมประสบการณ์
่
ให้น้อง
ได้เป็ นอย่างดี พอน้องเรียนจบในสายวิชาชีพ ด้านอาหาร
แล้วจะไปเรียนในสถาบันอาหารไหน จะในเมืองไทยหรือ
ต่างประเทศ น้องก็จะไปได้เร็วเพราะมีพน้ื ฐานอยูแ่ ล้วนันเอง
่
ก็ขออวยพรให้น้องประสบความส�ำเร็จในสิง่ ทีฝ่ นั ไว้ มีความ
ตัง้ ใจมุง่ มันในการศึ
่
กษาหาความรูแ้ ละประสบการณ์ ในการ
เป็ นเชฟให้ได้มากที่สุด ในวันข้างหน้ าเมื่อน้ องเป็ นเชฟ
สมใจแล้ว ไม่แน่นะเราอาจจะได้ชมิ ฝีมอื ปรุงอาหารของน้อง
ก็ได้ ก็ขอให้โชคดี
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สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : หนู มีป ญั หา

เรือ่ งที่ 1 ก็คอื อาชีพทีห่ นูฝนั ไว้แต่ยงั ไม่สงู สุด คือ หมอหรือ
พยาบาล หนู เรียนเก่งในด้านวิชาวิทยาศาสตร์ แต่อ่อน
วิชาคณิตศาสตร์จะท�ำอย่างไรดีคะ เพราะว่าถ้าจะเป็ นหมอ
ก็ต้องเรียนสายวิทย์ - คณิต แล้วที่ส�ำคัญคุณพ่อก็อยาก
ให้เรียนเกี่ยวกับการเกษตรทีห่ นู ไม่ถนัด หนู เลยอยากให้
ทูลกระหม่อมแนะน�ำวิธที จ่ี ะเรียนให้ดที งั ้ วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
ั งสุดของหนู คือ อยากเป็น
เรือ่ งที่ 2 คือ เรือ่ งความฝนสู
นักร้อง เป็ น DJ หรือนักแสดง อย่างพีแ่ ก้ม THE STAR
พีป่ นัดดา พีโ่ บ สุนติ า พีเ่ ต้น กับพีพ่ ลอย MIC IDOL พีต่ กแตน
ั๊
ชลดา หนู เลยอยากจะฝึ กร้องเพลง เลยอยากได้เคล็ดลับ
การร้องเพลงจากทูลกระหม่อมค่ะ

ทูลกระหม่อม : เริม่ ทีเ่ รือ่ งความฝนั แต่ยงั ไม่สงู สุด นันคื
่ อ

ั
หมอและพยาบาลทีน่ ้องฝนเอาไว้
วา่ อยากจะเป็นก็มอี ปุ สรรค
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ตรงที่น้องเรียนดีในวิชาวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ถนัดในวิชา
คณิตศาสตร์ อยากได้วธิ ที จ่ี ะเรียนได้ดใี นทัง้ สองวิชาเท่าๆ กัน
เรื่องนี้ น้องต้องดูท่ีตวั น้ องก่อนเลยนะว่าเป็ นเพราะอะไร
น้องได้พยายามเต็มทีแ่ ล้วหรือยัง ไม่ใช่วา่ พอรูส้ กึ ว่าตัวเอง
ไม่ถนัดปุ๊บก็ไม่ใส่ใจกับมัน คิดว่าตัวเองเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ไม่เก่ง ก็ทง้ิ มันไปเลย ซึง่ เป็ นเรือ่ งทีผ่ ดิ มากๆ ความจริงเมือ่
เราไม่ถนัดวิชาไหน เราก็ต้องยิง่ พยายามและตัง้ ใจกับมัน
มากกว่า วิช าอื่น ยิ่ง น้ อ งอยากจะเป็ น หมอหรือ พยาบาล
วิชาคณิตศาสตร์เป็ นวิชาทีน่ ้องจะต้องเจอไปอีกนาน วิชา
คณิตศาสตร์เป็ น วิชาที่ไม่ได้ใช้ความจ�ำ เพีย งอย่า งเดีย ว
ต้องใช้ความเข้าใจจากการท�ำแบบฝึกหัดและหัดท�ำโจทย์ท่ี
อาจารย์ให้บอ่ ยๆ จะช่วยน้องให้เข้าใจได้มากขึน้ ส่วนเรือ่ ง
ทีน่ ้องบอกว่าคุณพ่ออยากให้น้องเรียนทางด้านการเกษตร
ที่น้องไม่ถนัดเอาเสียเลย เรื่องนี้ไม่ต้องกังวลให้มากนัก
ถ้าน้องพูดคุยกับคุณพ่อของน้องจริงๆ ว่าน้องไม่ถนัดและก็
ไม่ชอบทีจ่ ะเรียนด้านการเกษตรจริงๆ เชือ่ ว่าคุณพ่อของน้อง
ต้องเข้าใจแน่ๆ
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ั ส่ งู สุดของน้องกันบ้างว่าอยากเป็น
มาทีเ่ รือ่ งความฝนที
นักร้อง DJ หรือนักแสดง น้องต้องเริม่ จากการฟงั เพลงให้มาก
เสียก่อนเพราะการฟงั เพลงมากๆ จะช่วยให้น้องคุน้ เคยกับ
ระดับเสียงและการจับจังหวะของเพลงแต่ละเพลง การร้อง
เพลงมันมีอยู่ 2 จุดส�ำคัญ ก็คอื การเปล่งเสียงให้เป็ นโน้ตที่
เราเรียกเป็ นภาษาอังกฤษว่า melody ส่วนอีกหนึ่งเรือ่ งก็คอื
Rhythm หมายถึง จังหวะการร้องเพลง เราต้องเปล่งเสียง
ให้ถกู โน้ต ถูกคียแ์ ละตรงจังหวะจะโคนมันถึงจะออกมาน่าฟงั
น้องต้องฟงั เพลงให้มากๆ และฝึกซ้อมบ่อยๆ การร้องเพลง
ของน้ องก็จะพัฒนาขึ้นเอง แต่สุดท้ายสิง่ ที่อยากบอกคือ
สิง่ ส�ำคัญในวัยของน้ องคือการศึกษา การศึกษาเป็ นสิง่ ที่
สามารถก�ำหนดชีวติ ในวันข้างหน้า ยิง่ ขยันเรียนมากเท่าไร
ชีวติ ข้างหน้าก็จะได้มโี อกาสท�ำงานทีด่ ี แล้วชีวติ ก็จะดีขน้ึ
ตามล�ำดับ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้หนูกำ� ลังศึกษา

อยูช่ นั ้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 แล้วก�ำลังจะสอบเข้าเพือ่ เรียนต่อ
แต่ ห นู ก� ำ ลัง สับ สนมากค่ ะ หนู ย งั เลือ กไม่ ไ ด้ว่ า จะเรีย น
ด้านไหนดี หนูจะเรียนต่อสายอาชีพ สาขาการบัญชี แต่ไม่แน่ใจ
ว่าจะเรียนไหวหรือเปล่า เพราะหนูไม่คอ่ ยเก่งคณิตศาสตร์
หนูเก่งด้านศิลปะ ภาษาไทย ตอนแรกก็คดิ จะเรียนด้านการ
ออกแบบแต่กลัวว่าจะหางานยาก จะเรียนการบัญชีซง่ึ น่าจะ
หางานง่ายและมีเพือ่ นเรียน หนูรกั เพือ่ นคนนี้มาก หนูอยาก
คบกับเขาไปนานๆ หนูรวู้ า่ ไม่ถกู ต้องจึงไม่กล้าปรึกษาพ่อกับ
แม่เลยอยากขอค�ำปรึกษาจากทูลกระหม่อมค่ะ
ทูลกระหม่อม : วัย รุ่น เป็ น ช่ว งหัว เลี้ย วหัว ต่ อ ของชีว ิต
เพราะเป็นวัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงหลายๆ อย่าง ทังเปลี
้ ย่ นจาก
เด็กก้าวเข้าสูค่ วามเป็ นผูใ้ หญ่มอี ารมณ์ทอ่ี อ่ นไหวแปรปรวน
ได้งา่ ย จึงสามารถหลงทางหรือตัดสินใจอะไรผิดๆ ได้งา่ ย
น้องเป็ นอีกหนึ่งคนทีอ่ ยูใ่ นช่วงวัยหัวเลีย้ วหัวต่อ น้องก�ำลัง
สับสนเป็ นอย่างมากว่าตัวเองควรจะเลือกเรียนทางไหน
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แต่อยากบอกว่าน้องตัดสินใจไม่ถกู ต้องนัก หากเลือกเรียนต่อ
ตามเพื่อน ต้องเข้าใจว่าไม่ว่าน้องจะเลือกเรียนสาขาไหน
น้องก็สามารถคบเพือ่ นคนเดิมได้ทงั ้ นัน้ น้องไม่เคยเห็นหรือ
ว่าคนทีเ่ ขาโตกว่าน้องเขาก็มเี พือ่ นสนิทมากมายทีไ่ ม่ได้เรียน
มาด้วยกัน ไม่จำ� เป็ นว่าพอน้องไม่ได้เรียนด้วยกันแล้วน้อง
จะต้องเลิกคบเขา กลับมาถามตัวเองดีกว่าว่าเรามีความถนัด
กับสิง่ ไหน หรือใจของเราจริงๆ อยากเรียนอะไร ถ้าไม่เก่ง
คณิตศาสตร์แต่ยงั ฝื นจะต่อบัญชีตามเพื่อนแบบทีก่ �ำลังจะ
ตัดสินใจ บอกได้ว่าไม่รอดแน่ ๆ ถ้าน้องไม่รูจ้ ะเลือกเรียน
ทางไหน หรือยังไม่พบความถนัดของตนเองจริงๆ ก็ลองไป
ปรึกษากับอาจารย์ทเ่ี ป็นฝ่ายแนะแนว หรืออาจารย์ทป่ี รึกษา
ของน้องดู เพราะเป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ เขาอาจจะบอกน้อง
ได้วา่ ความถนัดของน้องคืออะไร และควรเลือกเรียนสาขาใด
สิง่ ส�ำคัญทีอ่ ยากให้พวกเราจ�ำไว้คอื เมื่อมีอะไรทีไ่ ม่
เข้าใจ ไม่รจู้ ะท�ำอย่างไร สิง่ ทีค่ วรท�ำมากทีส่ ดุ คือปรึกษาพ่อ
แม่ไว้ก่อน บางทีถา้ น้องน�ำเรือ่ งนี้ไปปรึกษาท่าน ท่านอาจมี
ทางออกทีด่ กี ไ็ ด้ เพราะการเรียนสายอาชีพนัน้ เรียนเพือ่ ทีจ่ ะ
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รีบท�ำงานออกมาหาประสบการณ์อย่างรวดเร็ว แต่ผปู้ กครอง
ของน้องอาจอยากทีจ่ ะส่งเสียน้องให้เรียนมัธยมปลายแล้ว
ต่อมหาวิทยาลัยจนได้ปริญญาตรีกไ็ ด้ มันก็จะเป็ นทางเลือก
ทีด่ กี ว่าน้องจะมานังคิ
่ ดเองแน่นอน จะเลือกเรียนอะไรก็อยาก
ให้น้องคิดให้ดๆี ปรึกษาผูใ้ หญ่บา้ ง

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้ผมอายุ 16 ปี

ผมเรียนอยู่ชนั ้ ม.4 ครับ ตอนผมเรียนมัธยมต้น ผมอยู่
ห้อง 6 ครับ ถือว่าเป็ นห้องทีเ่ รียนไม่คอ่ ยเก่ง และพอผมขึน้
มาเรียนชัน้ ม.4 ผมได้เลือ่ นมาอยูห่ อ้ ง 1 ผมมีความรูส้ กึ ว่า
ผมเรียนหนังสือไม่เก่งเท่าเพือ่ นคนอื่นครับ โดยเฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษผมเรียนไม่เข้าใจเลยครับ และวิชาทีผ่ มชอบ
เรียนมาก คือ คณิตศาสตร์และฟิสกิ ส์ แต่เรียนไม่คอ่ ยเข้าใจครับ
อาจารย์เ ขาสอนกลับ ไปกลับ มาจนท�ำ ให้ผ มรู้ส ึก งงมาก
และก็ไม่เข้าใจเลยครับ ผมอยากให้ทลู กระหม่อมช่วยแนะน�ำ
การเรียนของผมด้วยครับ ว่าจะเรียนอย่างไรให้เข้าใจ

68

คู่มือค�ำปรึกษาพระราชทานฯ

ทูลกระหม่อม : ตอนมัธยมต้นอยูห่ อ้ ง 6 เป็นห้องทีเ่ รียน

ไม่คอ่ ยเก่ง แต่พอขึน้ มัธยมปลายน้องก็มาอยูใ่ นห้อง 1 ซึง่ เป็น
ั
ห้องทีเ่ รียนเก่ง จึงอาจเกิดปญหาเรี
ยนไม่ทนั เพือ่ นคนอืน่ บ้าง
เป็ นธรรมดา จริงๆ แล้วการเรียนหนังสือให้ได้ผลการเรียน
ทีด่ นี นั ้ ต้องเริม่ ทีต่ วั เอง ต้องถามตัวเองว่าเราเต็มทีก่ บั มัน
หรือยัง เวลาเรียนตัง้ ใจเต็มทีห่ รือเปล่า ถ้าเกิดเรียนไป คุยไป
แบบไม่ ม ีส มาธิ มัน ก็ค งจะไม่ รู้เ รื่อ ง เรีย นไม่ ท ัน คนอื่น
ถ้าเราเต็มทีแ่ ล้ว แต่ยงั ไม่เข้าใจบทเรียนอยูอ่ กี ก็ตอ้ งมีความ
กล้าทีจ่ ะพูดและถามอาจารย์ อย่ากลัวอาจารย์ เพราะไม่ม ี
อาจารย์ทไ่ี หนจะดุลกู ศิษย์ทส่ี งสัยและคอยถามในเรือ่ งทีต่ น
ไม่เข้าใจ คนเป็ นอาจารย์มแี ต่อยากจะให้ความรูก้ บั ลูกศิษย์
ทัง้ นัน้ เพราะฉะนัน้ ถ้าน้องไม่เข้าใจตรงไหนเมือ่ อาจารย์เปิด
โอกาสให้ได้ซกั ถามก็ถามในจุดทีเ่ ราสงสัยอยูไ่ ด้เลย น้องจะ
ได้เข้าใจในสิง่ ทีเ่ รียนผ่านไปอย่างถ่องแท้ ทีจ่ ะแนะน�ำเพิม่
เติมคือควรรวมกลุ่มเพื่อนๆ ในห้องเรียนนัดติวหนังสือกัน
เพื่อแชร์ความคิดของกันและกัน เพราะไม่มใี ครในโลกนี้
ที่เก่งไปเสียทุกอย่าง บางคนเก่งคณิตศาสตร์ แต่ไม่เก่ง
ภาษาอังกฤษ ในทางกลับกันเพือ่ นบางคนก็อาจจะเก่งภาษา
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แต่อ่อนคณิตศาสตร์ แต่ละคนก็จะแบ่งปนั ในสิง่ ทีเ่ ก่งและ
ได้รบั ความช่วยเหลือในสิง่ ทีเ่ ราไม่ถนัดได้ บางทีกอ็ าจจะเป็น
หลังเลิกเรียนหรือวันเสาร์ - อาทิตย์ นอกจากจะได้ความรู้
แล้วยังท�ำให้สนิทสนมกันมากขึน้ ด้วย ยังไงก็ขอให้พยายาม
มากๆ ไม่มอี ะไรยากเกินความพยายามของเรา ยิง่ เรารูว้ า่
เราอ่อนวิชาไหนก็ต้องยิง่ เพิม่ ความพยายามให้มากขึ้น..
ขอเป็นก�ำลังใจให้น้องเรียนเก่งขึน้ และเรียนทันเพือ่ นในเร็ววัน..

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนู ศกึ ษาอยู่ท่ี

โรงเรีย นเตรีย มอุ ด มศึก ษาภาคเหนื อ จัง หวัด พิษ ณุ โ ลก
มีความสามารถทางด้านดนตรีสากลเล็กน้อย หนูสนใจทีจ่ ะ
เล่นดนตรีสากลมากๆ เพราะว่าชอบและสามารถเล่นเป็ น
วงได้ หนูใฝ่ฝนั ทีจ่ ะเป็ นอะไรมากมาย ได้แก่ นักร้อง ดีเจ
นักข่าว แอร์โฮสเตส ตัง้ ใจจะเรียนคณะนิเทศศาสตร์ เพราะ
ใฝ่ฝนั ทีจ่ ะท�ำงานทางด้านนี้ แต่พอเลือกเรียนจริงหนู กลับ
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เลือกตามเพือ่ น คือเลือกเรียนสายวิทย์ ผลทีต่ ามมาคือหนู
ไม่ชอบวิชาทีเ่ รียนเลย และเรียนไม่รเู้ รือ่ ง อยากจะเปลีย่ น
แต่กส็ ายไปเสียแล้ว หนูอยากถามทูลกระหม่อมว่าหนูควร
ท�ำอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม : การทีน่ ้องมีความสนใจทางด้านดนตรี

และมีพน้ื ฐานทางด้านดนตรีสากลนัน้ ถือเป็ นสิง่ ทีด่ มี ากๆ
การทีเ่ ด็กผูห้ ญิงจะตัง้ วงดนตรีกบั เพือ่ นได้นนั ้ ไม่ใช่เรื่องที่
จะท�ำกันง่ายๆ เพราะฉะนัน้ ก็ขอให้น้องพยายามรักษาความ
สามารถตรงนี้ไว้ หมันฝึ
่ กซ้อมกันบ่อยๆ เล่นให้เก่งๆ แล้วก็
เขียนจดหมายมาบอกกันทีร่ ายการ TO BE NUMBER ONE
VARITY จะได้มาแสดงความสามารถในรายการ ให้พวกเรา
ชาว TO BE NUMBER ONE ได้ชน่ื ชมกัน
ั
เรือ่ งที่ 2 เรือ่ งความใฝ่ฝนของน้
องทีม่ มี ากมายหลายอย่าง
ทุกสิง่ ไม่ไกลเกินความฝนั ของน้องหรอก ถ้ามีความตัง้ ใจ
มีความพยายามและมีความมุง่ มัน่ ก่อนอืน่ น้องต้องถามตัวเอง
ให้ดกี อ่ นว่าอยากเป็นอะไรกันแน่ จะได้โฟกัสหรือพุง่ เป้าหมาย
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ไปฝึกฝนสิง่ นัน้ ให้เต็มที่ เช่น ถ้าน้องอยากเป็ นนักร้องก็ตอ้ ง
หมันร้
่ อง หมันฟ
่ งั หมันศึ
่ กษาหาความรูใ้ นเรือ่ งของเทคนิค
การร้องเพลงให้มากๆ และถ้ามีโอกาสก็ไปเรียนร้องเพลงกับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญตามโรงเรียนสอนร้องเพลงต่างๆ หรือถ้าอยาก
เป็ นดีเจ เบือ้ งต้นก็ตอ้ งหมันฟ
่ งั หมันพู
่ ด หมันรู
่ จ้ กั เพลงและ
ศิลปิ นนักร้องให้มากมายหลากหลายแนว เวลาฟงั รายการ
อะไรก็พยายามเรียนรูว้ ธิ กี ารพูดของดีเจว่าเขามีวธิ สี ่อื สาร
กับคนดูอย่างไร มีลกู ล่อลูกชน มีมขุ อะไรเด็ดๆ มาเล่นกับ
คนฟงั และหลังจากนัน้ ก็ฝึกไปเรือ่ ยๆ อย่างสม�่ำเสมอ ส่วน
นักข่าวก่อนจะเป็ นนักข่าวต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าชอบ
ดูขา่ วประเภทไหน เพราะนักข่าวเดีย๋ วนี้กม็ หี ลายสาย เช่น
สายข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ ข่าวกีฬา ข่าวบันเทิงหรือ
ข่าวอาชญากรรม เมือ่ ตอบตัวเองได้แล้วก็เริม่ ศึกษาหาความรู้
เพิม่ เติมในสิง่ ทีเ่ ลือกนัน้ ๆ จะได้มคี วามถนัดเฉพาะทางด้าน
และสุดท้ายแอร์โฮสเตส การเป็นแอร์โฮสเตสนัน้ นอกจากจะ
ต้องเก่งภาษาอังกฤษแล้ว ยังต้องมีจติ ใจรักในการให้บริการ
มีบคุ ลิกภาพทีด่ แี ละมีรปู ร่างทีด่ ดี ว้ ย โดยเฉพาะเรือ่ งของส่วนสูง
ที่ส่ว นใหญ่ ส ายการบิน ต่ า งๆ มัก จะก� ำ หนดไว้ค่ อ นข้า ง
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ชัดเจน ถ้าน้องตัวเล็กไม่สงู มากนักก็คงไม่สามารถเป็ นแอร์
โฮสเตสได้ หรือไม่กเ็ ป็นได้เฉพาะสายการบินภายในประเทศ
เท่านัน้ ก็ลองส�ำรวจตัวเองดูวา่ คุณสมบัตขิ องเรานัน้ ตรงตาม
ทีเ่ ขาก�ำหนดไว้หรือเปล่า สุดท้ายเรือ่ งทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ น้องบอก
ว่าจริงๆ แล้ว รูต้ วั ว่าสนใจเรียนทางด้านนิเทศศาสตร์ แต่
ปจั จุบนั กลับเลือกเรียนสายวิทย์ตามเพื่อน พอรูต้ วั อีกทีก็
เปลีย่ นไม่ได้แล้วนัน้ อยากให้น้องรีบไปปรึกษาคุณครูหรือ
อาจารย์ทป่ี รึกษาโดยด่วน เพราะเห็นน้องบอกว่าไม่ชอบวิชา
ที่เรียนและเรียนไม่รูเ้ รื่องด้วย ปญั หาแบบนี้อย่าปล่อยไว้
ให้รบี แก้ไขทันที แต่ไม่วา่ น้องจะแก้ไขในวิธใี ดก็ตาม ไม่วา่ จะ
เริม่ ต้นกลับมาเรียนสายศิลป์ใหม่ หรือเรียนสายวิทย์เหมือน
เดิม สิง่ ทีต่ อ้ งท�ำคือต้องพยายามท�ำความเข้าใจในวิชาทีไ่ ม่
รูเ้ รือ่ งให้มากขึน้ ขอให้น้องตัง้ ใจและมุง่ มันท�
่ ำให้ดที ส่ี ดุ ถ้ามี
ความคืบหน้ าอย่างไรก็อย่าลืมเล่าให้ฟงั อีก พวกเราชาว
TO BE NUMBER ONE จะรอดูความส�ำเร็จของน้อง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูชน่ื ชอบในสโมสร

ฟุตบอลลิเวอร์พลู เพราะไมเคิล โอเวน ตัง้ แต่ครัง้ แรกทีไ่ ด้เห็น
ลีลาการเล่นของเขาก็รสู้ กึ ทึง่ เพราะโอเวนเป็ น นักฟุตบอลที่
ถือได้ว่าตัวเล็กในระดับมาตรฐานของวงการลูกหนังฟี ฟ่า
แต่ เ ขาเล่ น ฟุ ต บอลยอดเยี่ย มจริง ๆ จนได้ร บั ฉายาเป็ น
“เจ้าหนูน้อยเบบีโ้ กลด์” เมือ่ โอเวนย้ายทีมไปสโมสรอืน่ ท�ำให้
หนูรสู้ กึ เสียใจและเสียดายมากทีล่ เิ วอร์พลู ต้องขาดคนนี้ไป
ท�ำให้หนูหนั ไปปลืม้ ฟอร์มการเล่นของสตีเวน เจอร์ราร์ด ที่
ก�ำลังมาเป็ นดาวรุ่งดวงใหม่ในขณะนัน้ แทน ตัง้ แต่นัน้ มา
หนูกต็ ดิ ตามเจอร์ราร์ดและหลงรักสโมสรลิเวอร์พลู มาจนถึง
ป จั จุ บ ัน หนู ห วัง ว่ า ทู ล กระหม่ อ มจะรับ รู้ ค วามรู้ ส ึก ว่ า
เด็กผูห้ ญิงก็สามารถทีจ่ ะชื่นชมและชื่นชอบสโมสรฟุตบอล
ได้อย่างภาคภูมใิ จไม่ต่างจากผูช้ าย

ทูลกระหม่อม : อ่านจดหมายของน้องแล้วก็ยอมรับว่า

แปลกใจจริงๆ เพราะไม่คดิ ว่าจะมีเด็กผูห้ ญิงทีช่ น่ื ชอบและ
รักในกีฬาฟุตบอลได้ขนาดนี้ และทีส่ ำ� คัญทีมลิเวอร์พลู ทีน่ ้อง
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หลงรักและเชียร์อยูน่ นั ้ ก็เป็นทีมทีเ่ ก่งในระดับต้นๆ และเป็น
ต�ำนานของประเทศอังกฤษก็ว่าได้ แสดงว่าน้องเป็ นเด็กที่
มีสายตากว้างไกลคนหนึ่งทีน่ อกจากรูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ดว้ ยการติดตามกีฬาฟุตบอลแล้ว ยังเลือกเชียร์ทมี
ฟุตบอลทีค่ ลาสสิคมากๆ อีกด้วย แต่ขอเตือนไว้อย่างหนึ่งว่า
ทีมฟุตบอลทีน่ ้องเชียร์อยูน่ นั ้ เวลาโทรทัศน์เขาถ่ายทอดสด
ให้ชมมักจะเป็ นเวลาดึกๆ เป็ นส่วนใหญ่ น้องต้องรูจ้ กั แบ่ง
เวลา อย่าอดนอน ดูจนดึกดื่น แล้วตื่นไปโรงเรียนไม่ไหว
สมองก็เบลอ ร่างกายยังต้องการการพักผ่อนนอนหลับอยู่
มากพอสมควร นอนดึกบ่อยๆ ระวังจะไม่สงู แล้วก็ระวังหน้า
แก่ดว้ ย อีกอย่างหนึ่งทีเ่ ป็ นห่วงมากๆ แต่คาดว่าน้องคงไม่
ไปยุง่ เกีย่ วก็คอื เรือ่ งการพนันบอล ซึง่ ส่วนใหญ่น้องๆ ผูช้ าย
จะมีปญั หานี้กนั มาก เชียร์ฟุตบอลไม่พอ ต้องเล่นพนันด้วย
พอเสียมากๆ เข้าก็เดือดร้อนพ่อแม่ เดือดร้อนคนรอบข้าง
ไปหมด น้องคงเคยอ่านเจอในหนังสือพิมพ์บอ่ ยๆ ว่านักเรียน
นักศึกษาติดพนันบอล โดนตามทวงหนี้จนต้องหนีหวั ซุก
หัวซุน ไปเรียนไม่ได้เลย เสียอนาคตไปตามๆ กัน ก็ขอให้
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น้องเชียร์จริงๆ อย่าไปยุง่ เกีย่ วกับการพนันเป็ นอันขาด และ
ก็ขอให้สโมสรลิเวอร์พลู ทีน่ ้องเชียร์อยูเ่ ป็ นแชมป์พรีเมียร์ลกี
ปีน้ีให้สมใจน้องก็แล้วกัน

สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : ผมอยากได้

คอมพิวเตอร์ 1 เครือ่ ง ผมอยากได้มานานแล้ว แต่พอ่ แม่ไม่ม ี
เงินซือ้ พ่อแม่มอี าชีพรับจ้างทัวไปและท�
่
ำนาบ้าง ได้เงินวันละ
200 บาท ผมชอบทูลกระหม่อมตอนทีร่ อ้ งเพลง ไพเราะมาก
ตอนทีถ่ ่ายหนังก็สวยครับ

ทูลกระหม่อม : ทีบ่ อกมาว่าอยากได้คอมพิวเตอร์แล้วก็

รูส้ กึ ว่าตอนนี้เยาวชนไทย ในภูมภิ าคต่างๆ ยังคงขาดแคลน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์กนั อยูม่ ากพอสมควร ในยุคสมัยทีเ่ รา
อยู่ในโลกแห่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดนแบบนี้ การศึกษา
หาข้อมูลความรูด้ ว้ ยตนเองเป็ นเรื่องทีส่ ำ� คัญต่อการพัฒนา
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ศักยภาพของเด็กไทยมาก เด็กหลายคนมีความสามารถและ
มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ แต่ขาดแคลนไม่มอี ุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ให้ฝึ กฝน ไม่ว่าจะทัง้ ที่บ้า นหรือที่โรงเรีย น
ั ท้ ม่ี หี น้าดูแล
ก็ถอื ว่าเด็กคนนัน้ เสียโอกาสไป ก็อยากฝากฝงผู
การศึกษาของเด็กๆ ด้วยว่าถึงแม้เด็กบางคนจะยากจนไม่
สามารถซือ้ หาคอมพิวเตอร์ไว้ทบ่ี า้ นได้ แต่ทโ่ี รงเรียนทุกแห่ง
ก็ควรจะมีคอมพิวเตอร์ไว้ให้เด็กได้ศกึ ษาหาความรูใ้ นโลก
ไซเบอร์อย่างทัวถึ
่ ง เพราะโลกเราในตอนนี้มนั เปลี่ยนไป
เป็ นยุคของเทคโนโลยีแล้ว ต้องให้เด็กของเราตามโลกให้ทนั
ก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยก็แล้วกัน กรณีของน้ องตอนนี้คุณพ่อ
คุณแม่ยงั ไม่มกี �ำลังเงินทีจ่ ะหาซือ้ มาให้ได้ เพราะฉะนัน้ ถ้า
น้องอยากเล่นคอมพิวเตอร์กใ็ ห้เล่นทีโ่ รงเรียนไปก่อน เชือ่ ว่า
ที่โ รงเรีย นน้ อ งต้อ งมีค อมพิว เตอร์แ น่ น อน เพราะอยู่ใ น
อ�ำเภอเมืองอุดรธานี ไม่ได้อยูน่ อกเมืองไกลๆ หรือถ้าเป็ น
วัน เสาร์ - อาทิต ย์ โรงเรีย นปิ ด ก็ล องไปศู น ย์เ พื่อ นใจ
TO BE NUMBER ONE ทีจ่ งั หวัดอุดรธานีดกู ไ็ ด้ ไม่แน่อาจ
จะมีวทิ ยากรใจดีสอนการใช้คอมพิวเตอร์อยูก่ ไ็ ด้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเรียนอยู่ ม.1

หนู มคี วามสามารถทางด้านร�ำไทย ดนตรีไทยและดนตรี
สากล หนู มปี ญั หาอยากปรึกษาค่ะ คือ เรื่องที่หนู รกั ครู
คนหนึ่ง แล้วท�ำให้ครูเสียใจ หนูพยายามคุยกับครู แต่เวลา
ครูเจอหนู เขาท�ำเป็ นเบื่อและไม่อยากยุ่งกับหนู หนู ไม่รวู้ ่า
จะขอโทษครูอย่างไรดี หนูเลยอยากขอค�ำปรึกษาทีจ่ ะน�ำไป
ปฏิบตั แิ ละขอโทษคุณครู หนูขอสัญญาว่าจะไม่ยุง่ เกีย่ วกับ
อบายมุขต่างๆ ขอบคุณทีใ่ ห้หนูได้ปรึกษาค่ะ

ทูลกระหม่อม : น้ องมีความสามารถทางด้านร�ำไทย

ดนตรีไทยและดนตรีสากล รูส้ กึ เป็ นห่วงน้ องมาก เพราะ
ถ้อยค�ำทีเ่ ขียนมาดูสบั สน ท�ำให้รวู้ า่ ก�ำลังไม่สบายใจอย่างมาก
ส่วนเรือ่ งราวทีน่ ้องมีปญั หาเรือ่ งรักครูแล้วท�ำให้ครูเสียใจและ
ท�ำท่าเบื่อน้องจนท�ำให้น้องกลุม้ ใจอย่างมากนัน้ ก็ไม่ทราบ
ว่ามีทม่ี าทีไ่ ปอย่างไร เพราะน้องไม่ได้เล่ารายละเอียดมาว่า
รักครูแบบไหน แล้วท�ำให้ครูเสียใจเรือ่ งอะไร แต่เท่าทีจ่ บั ใจ
ความจากเนื้อความในจดหมายก็ขอให้ค�ำแนะน� ำเบื้องต้น
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ก่อนว่าขอให้น้องใจเย็นๆ ไว้ก่อน ค่อยๆ คิด ค่อยแก้ไข
ป ญั หา ความรักที่น้ องมีต่ อครูไ ม่ว่า จะเป็ น ในรูป แบบใด
ก็ถอื ว่าเป็ นสิง่ ทีส่ วยงาม แต่ในความสวยงามก็ตอ้ งดูทค่ี วาม
เหมาะสมด้วย น้ องยังเด็กมากเรียนอยู่แค่ ม.1 ถ้าน้ อง
มีความรู้สกึ สับสนในตัวเอง มีความทุกข์หรือไม่สบายใจ
ก็อยากให้น้องเล่าให้คณ
ุ พ่อคุณแม่ฟงั ทุกๆ เรือ่ ง พ่อแม่เป็ น
คนทีร่ กั เรามากทีส่ ดุ ท่านย่อมอยากเห็นเรามีความสุข ไม่คดิ
อะไรทีไ่ ม่เหมาะสม และท่านจะแก้ปญั หาให้เราได้ทุกเรื่อง
อย่างแน่นอน นี่พดู ถึงในกรณีทน่ี ้องมีความรูส้ กึ ต่อครูพเิ ศษ
กว่าความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กบั ครูทวไปนะ
ั่
แต่ถ้าน้อง
รักคุณครูในแบบลูกศิษย์ทเ่ี คารพนับถือ ผูท้ ใ่ี ห้วชิ าความรู้
ปญั หานี้กแ็ ก้ไขง่ายมากกว่าเดิมอีก ถ้าน้องท�ำให้ครูเสียใจ
เรื่องอะไรก็ตาม น้องก็แค่เดินเข้าไปกราบขอโทษ สัญญา
ว่าจะไม่ทำ� ให้ครูเสียใจอีกก็จบ คนเป็ นครูย่อมต้องให้อภัย
ลูกศิษย์ได้เสมออยูแ่ ล้ว
สุด ท้า ยก็ไ ม่อ ยากให้น้ อ งคิด มาก เรื่อ งอะไรก็ต าม
ที่ไ ม่ใ ช่เ รื่องเรีย น ถ้ารู้ต วั เองว่าเป็ นคนคิด มากก็ล องหา
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กิจกรรมอืน่ ๆ ท�ำไม่ให้วา่ งและฟุ้งซ่าน โดยเฉพาะทีน่ ้องบอก
มาว่าเป็นคนทีม่ คี วามสามารถทางด้านร�ำไทย ดนตรีไทยและ
ดนตรีสากลก็น่าจะใช้เวลาฝึ กฝนเล่นดนตรีไทย และดนตรี
สากลให้เก่งๆ มากกว่าจะมาคิดมากเรื่องความรูส้ กึ ต่างๆ
แบบนี้ ก็ขอเอาใจช่วยให้ผา่ นพ้นความรูส้ กึ สับสนทีเ่ ป็ นอยู่
ได้เร็ว กลับมาเป็นนักเรียนทีต่ งั ้ ใจเรียนเพือ่ พ่อแม่เหมือนเดิม

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : อนาคตหนูอยาก

เป็ นมัคคุเทศก์ค่ะ อยากพูดภาษาต่างประเทศได้ ภาษาที่
หนูอยากเรียน คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรังเศสและภาษา
่
ญีป่ ่ นุ เพราะว่าหนูอยากไปเทีย่ วแต่ละทีแ่ ละอยากสนทนากับ
ชาวต่างชาติ อยากขึน้ เครือ่ งบิน หนูอยากมีอนาคตทีส่ ดใส
มีอาชีพทีม่ นคง
ั ่ ไม่ตอ้ งไปรับจ้างท�ำนา ไปตากแดด หนูอยาก
มีอาชีพทีด่ ี อยากให้พอ่ แม่ภมู ใิ จ พ่อกับแม่บอกหนูเสมอว่า
“เมื่อไหร่เราจะได้รบั ปริญญาอย่างคนอื่น” หนู จะพยายาม
เรียนให้ดเี พือ่ ทีจ่ ะได้ทุนหรือได้โควตาในการเรียนต่อระดับ
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ปริญญาให้ได้ หนูได้ตดิ ตามอ่านข่าวสารเกีย่ วกับ TO BE
NUMBER ONE เสมอ และหนูกจ็ ะไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด
และเป็ นคนดีคะ่

ทูลกระหม่อม : ก่อนอืน่ ต้องขอชืน่ ชมน้องเยาวชนรุน่ ใหม่

ทีม่ คี วามใส่ใจในเรื่องของการใช้ภาษาซึง่ นับว่าเป็ นเรื่องที่
ดีมาก และขอให้น้องรักษาความใฝรู่ ้ และมีความใฝ่ฝนั ทีจ่ ะ
พูดภาษาต่างประเทศให้เก่งแบบนี้ตลอดไป ส่วนเรือ่ งทีน่ ้อง
บอกว่าอยากทีจ่ ะเป็นมัคคุเทศก์กถ็ อื ว่าเป็นเรือ่ งทีด่ ี อีกเรือ่ ง
หนึ่งสถานทีท่ ่องเทีย่ วของไทยเราสวยงามและไม่แพ้ทใ่ี ด
ในโลก อาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ชาวต่างชาติ
ได้รจู้ กั สิง่ ดีๆ ในบ้านเราให้มากยิง่ ขึน้ สิง่ ส�ำคัญทีเ่ ป็นคุณสมบัติ
เฉพาะส�ำ หรับ มัค คุเ ทศก์ก็ค ือ การใช้ภ าษาต้อ งเก่ ง และ
หลากหลาย โดยเฉพาะภาษาอัง กฤษที่เ ป็ น ภาษากลาง
ของโลก เพราะฉะนัน้ น้องต้องฝึกฝนให้มากๆ ทัง้ ด้านการอ่าน
การเขียนและการพูด เมือ่ มีเวลาว่างก็พยายามชมภาพยนตร์
ต่างประเทศทีเ่ ป็ นเสียงในฟิลม์ บ่อยๆ แล้วก็ลองฟงั แปลและ
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พูดตามตัวละครไปเรื่อยๆ จะท�ำให้น้องเคยชินกับส�ำเนียง
ของเจ้าของภาษาและได้ฝึกพูดไปในตัว หรือไม่กล็ องฟงั
เพลงสากลทีก่ �ำลังเป็ นทีน่ ิยมก็ได้ โดยการไปหาเนื้อร้องที่
ถูกต้องมาอ่านและร้องตามไปด้วย ถ้าน้องท�ำเช่นนี้ไปเรือ่ ยๆ
นานเข้าน้องก็จะมีความรู้ มีพน้ื ฐานในการพูดและฟงั ภาษา
อังกฤษเพิม่ ขึน้ เอง หลังจากนัน้ ก็อาจจะต้องไปเรียนหรือ
อบรมเพิม่ เติมให้ตรงกับสิง่ ทีต่ อ้ งการจะท�ำ
เราเชื่อว่าถ้าน้องมีความต้องการทีจ่ ะเป็ นมัคคุเทศก์
จริงๆ ความฝนั นัน้ ไม่ไกลเกินไปแน่ ขออย่างเดียว ขอให้ม ี
ความมุ่งมันและมี
่
ความพยายามทีจ่ ะก้าวไปถึงตรงจุดนัน้
ความหวังของคุณพ่อคุณแม่ทอ่ี ยากเห็นน้องใส่ชดุ รับปริญญา
อยูไ่ ม่ไกลเลย ส่วนเรื่องเงินหรือทุนการศึกษานัน้ ไม่สำ� คัญ
เท่ากับผลการเรียน ถ้าน้องมีผลการเรียนทีด่ แี ล้วจะไปเรียน
ทีไ่ หนก็สามารถขอทุนการศึกษาได้ไม่ยากหรอก รัฐบาลเอง
ก็สนับสนุนทุกวิถที างเพือ่ ให้เยาวชนของชาติได้เรียนหนังสือ
ั ได้
ให้มากทีส่ ดุ อยูแ่ ล้ว ก็ขอให้ตงั ้ ใจไปให้ถงึ อาชีพทีใ่ ฝ่ฝนให้
ขอให้โชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมอายุ 17 ปี ก�ำลังศึกษา

อยูช่ นั ้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จังหวัดเชียงใหม่ “ผมและเพือ่ นผมที่
อยูด่ ว้ ยกันมานาน ตัง้ แต่ชนั ้ ม.1 - ม.5 ความสัมพันธ์ของเรา
ก็สนิทสนมกันดี เป็ นเพือ่ นซีท้ พ่ี ร้อมจะตายด้วยกันก็กลาย
เป็ นห่างเหิน เดินเจอกันก็ยงั จะไม่ทกั กันเลย ผมไม่เข้าใจ
เลยว่าเพือ่ นของผมเขาเป็ นอะไรไป ท�ำไมดูแปลกไป ผมจึง
อยากถามทูลกระหม่อมว่าจะท�ำอย่างไรกับเพื่อนของผมดี
พฤติกรรมของเขาเปลีย่ นแปลงไปมาก ผมอยากจะท�ำให้เขา
กลับมาเป็ นเหมือนเดิม”

ทูลกระหม่อม : “ฟงั แล้วก็เห็นใจน้องทีจ่ ู่ๆ เพื่อนทีเ่ คย

รักกันแทบจะตายแทนกันได้ มาเปลี่ยนไปเป็ นคนละคน
จากทีเ่ คยไปไหนมาไหนด้วยกันก็แยกย้ายกันไปคนละทาง
น้องบอกรายละเอียดแค่ว่าอยู่ดๆี เพื่อนของน้องก็เปลีย่ น
ไปไม่เหมือนเดิม โดยไม่รู้สาเหตุซ่งึ เราคิดว่าจริงๆ แล้ว
มันน่ าจะมีอะไรบางอย่างทีท่ �ำให้เพื่อนของน้องเข้าใจน้อง
ผิด ไป โดยที่ไ ม่ไ ด้ม าถามหรือ ปรับ ความเข้า ใจกัน ก่ อ น
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เพราะฉะนัน้ วิธแี ก้ปญั หาของน้องก็คอื วันไหนทีท่ ศิ ทางลมดี
มีความสะดวกในเรือ่ งเวลา ดูแล้วทัง้ น้องทัง้ เพือ่ นอารมณ์ดี
ทัง้ คูก่ ล็ องนัดกันมาคุย มาปรับความเข้าใจกันแบบลูกผูช้ าย
คือ เปิดอกพูดกันอย่างจริงใจ ถ้าเขาอธิบายมาแล้ว น้องคิด
ว่าน้องผิดหรือท�ำให้เพื่อนโกรธโดยไม่รูต้ วั ก็ต้องยอมรับ
และขอไม่โทษกัน แต่ถา้ เป็ นเรือ่ งทีเ่ พือ่ นเข้าใจผิดในตัวเรา
เราก็ตอ้ งใจเย็นๆ พยายามอธิบายให้เพือ่ นเข้าใจให้ได้ ถ้า
เรามันใจว่
่ าความเป็ นเพือ่ นไม่มอี ะไรมาตัดขาดกันได้งา่ ยๆ
ลองพูดคุยท�ำความเข้าใจกันดู ถ้าน้องนับเขาเป็ นเพือ่ นตาย
ก็ย่อมเข้าใจกันได้อยู่แล้ว ก็ขอให้น้องปรับความเข้าใจกับ
เพือ่ นได้โดยเร็วและส�ำเร็จไปได้ดว้ ยดีกแ็ ล้วกัน”
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูกำ� ลังศึกษาอยู่

ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หนูมปี ญั หามากค่ะ คือ ตอนนี้หนูจะจบ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ความใฝ่ฝนั ของหนูคอื อยากเป็ นต�ำรวจ
พิทกั ษ์ความดีค่ะ หนู อยากเรียนต่อมาก แต่คุณพ่อหนู ซง่ึ
เป็ นต�ำรวจยังดื่มเหล้าอยู่เลย ชีวติ หนู มคี วามกดดันมาก
เวลาคุณพ่อกับคุณย่าทะเลาะกัน หนู ไม่รูว้ ่าจะท�ำอย่างไร
ให้มนั ดีขน้ึ และก็ไม่รวู้ า่ จะท�ำอย่างไรให้คณ
ุ พ่อหยุดดืม่ เหล้า
ั แค่มธั ยมศึกษา
ทูลกระหม่อมคิดว่าหนูควรจะหยุดความฝนไว้
ปีท่ี 3 หรือไปให้ถงึ ฝนั ดีคะ ทูลกระหม่อมช่วยให้คำ� แนะน�ำ
หนูดว้ ยนะคะ

ทูลกระหม่อม : ปญั หาของน้ องเป็ นอีกปญั หาหนึ่ งที่
สมาชิก TO BE NUMBER ONE หลายๆ คนประสบอยู่
โดยทีไ่ ม่รวู้ า่ จะแก้ไขอย่างไร ทัง้ เรือ่ งทีม่ คี ณ
ุ พ่อชอบดืม่ เหล้า
ั
หรือเรือ่ งทุนการศึกษาในการสานต่อความฝนของตั
วเอง แต่
ของน้องจะหนักหน่อย ก็คอื นอกจากพ่อจะชอบดืม่ เหล้าจน
เมามายแล้ว ยังชอบทะเลาะกับคุณย่า สร้างความเครียดให้
กับน้องหนักเข้าไปอีก
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ส�ำหรับข้อแนะน�ำในเบือ้ งต้นก็ขอบอกว่าเวลาทีพ่ อ่ เมา
มาแล้วทะเลาะกับย่า ถ้าน้องคิดว่าห้ามพวกเขาไม่ได้จริงๆ
ก็ให้หลบไปอยู่ในห้อง ไปอ่านหนังสือ ดูทวี ี ฟงั เพลงหรือ
อะไรก็ได้ท่ีจะไม่ท�ำให้เราคิดมาก หรือท�ำเป็ นหูทวนลม
ไม่ได้ยนิ เสียบ้างก็ได้ จะได้ไม่ตอ้ งเก็บค�ำพูดของพวกเขามา
ั
กดดันตัวเอง ท�ำให้ไม่สบายใจอย่างทีน่ ้องเป็นอยู่ ปญหาของ
ผูใ้ หญ่นนั ้ บางครัง้ เราก็ไม่สามารถแก้ไขหรือเข้าไปยุง่ เกีย่ ว
มากได้ เพราะเรือ่ งของผูใ้ หญ่บางทีกซ็ บั ซ้อนจนเราไม่เข้าใจ
แล้วหลังจากนัน้ ก็หาเวลาทีพ่ อ่ ไม่เมาและอารมณ์ดๆี เข้าไป
พูดกับเขาเรือ่ งเรียนต่ออย่างจริงจัง อยากให้น้องบอกพ่อไป
ตรงๆ ว่าอยากเรียนต่อ อยากเป็นต�ำรวจเหมือนพ่อ น้องเห็น
เขาเป็นไอดอลเชือ่ ว่าพ่อคงจะตืน้ ตันหรือปลืม้ ใจมาก ไม่แน่นะ
อาจจะท�ำให้พอ่ ของน้องคิดได้ว่าควรจะเก็บเงินเพือ่ ให้น้อง
ได้เรียนต�ำรวจแล้วดืม่ เหล้าน้อยลงก็เป็ นได้ เรือ่ งแบบนี้ไม่ม ี
ใครรูห้ รอกว่าอะไรจะเกิด ต้องลองดูก่อนและถ้าพูดกับพ่อ
ั
แล้วเขาไม่สนับสนุนความฝนในการเป็
นต�ำรวจของน้องก็อย่า
ท้อถอย หรือละทิง้ ความฝนั ยังมีอกี หลายหนทาง ทีจ่ ะท�ำให้
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ฝนั ของเราเป็ นจริง ขอเพียงตัง้ มันและมี
่
ความพยายามทีจ่ ะ
่ นั อุปสรรคไปให้ได้ เพราะเดีย๋ วนี้ระบบการศึกษาของเรา
ฝาฟ
สนับสนุนเด็กทีม่ งุ่ มัน่ ขยันเรียนมากขึน้ ขอให้น้องตัง้ ใจเรียน
ให้ดี ท�ำเกรดให้ดี เพือ่ ทีจ่ ะขอทุนในการเรียนต่อ หรือหากไม่
ได้ทนุ ก็ยงั มีกองทุนกูย้ มื ให้พง่ึ พามีเด็ก TO BE NUMBER
ONE มากมายหลายคน ทีใ่ ช้บริการกองทุนกูย้ มื จนจบการ
ศึกษามาได้ทงั ้ ๆ ทีพ่ อ่ แม่ไม่ได้สง่ เสียเลย เพราะฉะนัน้ ทีน่ ้อง
ถามว่าควรจะหยุดความฝนั ไว้แค่มธั ยมศึกษาปีท่ี 3 หรือไป
ให้ถงึ ฝนั ดี ก็ขอฟนั ธงว่าน้องต้องไปต่อ ไปให้ไกลทีส่ ดุ เท่า
ทีจ่ ะท�ำได้ หนทางข้างหน้ามีให้เลือกเดินมากมาย ขออย่าง
เดียวขอให้อดทน อย่าทิง้ ความฝนั ของตนเองไปก่อน เรา
มันใจว่
่ าถ้าน้องมีความมุง่ มัน่ คิดดีทำ� ดีแล้ว น้องต้องไปถึง
จุดทีน่ ้องฝนั ไว้แน่นอน ขอเป็ นก�ำลังใจให้จนถึงทีส่ ดุ

ปัญหาการเรียน

87

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอยากเป็นพยาบาล

เพราะอยากช่วยเหลือผูอ้ ่นื แต่ฐานะทางบ้านยากจน พอ
เรียนจบ ม.6 พ่อแม่จะให้ไปท�ำงานในโรงงานเพือ่ ส่งน้องอีก
2 คนเรียนต่อ จึงอยากขอค�ำปรึกษาทูลกระหม่อมว่าจะท�ำ
ั วเองก็จะท�ำให้พอ่ แม่
อย่างไรดี ถ้าจะเลือกท�ำตามความฝนตั
ล�ำบาก เป็ นหนี้สนิ จะกลายเป็ นลูกเนรคุณไหม

ทูลกระหม่อม : รูส้ กึ เห็นใจและเข้าใจ ค�ำแนะน�ำส�ำหรับ

น้องก็คอื ขอให้น้องมีกำ� ลังใจทีด่ ี มีความมุง่ มันต่
่ อไป แม้เรียน
จบ ม.6 ออกไปแล้วยังไม่มโี อกาสได้เรียนต่อ ก็ขอให้ทำ� งาน
เก็บเงินไปก่อน เพราะโอกาสในการศึกษาต่อยังมีอกี มาก เรา
สามารถกลับมาเรียนต่อได้เมือ่ เราพร้อม ถ้าน้องยังยืนยันที่
อยากจะเป็ นพยาบาล คอยช่วยเหลือผูค้ นหรือว่าจะเปลีย่ น
แนวทางไปเรียนอย่างอื่น ก็ขอให้คน้ หาตัวเองให้พบให้ได้
จ�ำไว้วา่ ถ้าน้องเป็ นคนดี คิดดี สิง่ ดีๆ ก็จะเกิดขึน้ กับชีวติ ของ
น้องแน่นอน ขอเป็ นก�ำลังให้เสมอและตลอดไป
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนู ก�ำลังศึกษา

ชัน้ ม.3 ทีจ่ งั หวัดอ�ำนาจเจริญ ถึงตอนนี้หนูยงั หาความถนัด
ของตัวเองไม่เจอเลย ยังตัดสินใจไม่ได้วา่ จะเลือกเรียนสาย
สามัญหรือสายอาชีพดี ถ้าเกิดไปทางวิทย์หรือคณิตก็ไม่
ค่อยถนัด คิดเลขไม่เก่ง แต่ครอบครัวอยากให้เรียนสายสามัญ
มากกว่า ตรงนี้ ก็ยงั ไม่ได้ถามให้แน่ ใ จแต่ คดิ ว่า ต้องเป็ น
แบบนัน้ เลยลังเล เพราะเพือ่ นส่วนใหญ่ไปเรียนสายอาชีพ
เพราะความคิดทีว่ า่ สายอาชีพน่าจะแน่นกว่าเพราะได้ทงั ้ ทฤษฎี
และปฏิบตั ิ แต่ไม่รูค้ รอบครัวจะว่าอย่างไร หนู ยงั ไม่กล้า
เข้าไปคุยเลยค่ะ อาจเพราะเป็ นผูห้ ญิงเลยคิดว่าจะท�ำให้
ท่านเป็ นห่วงมาก ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องทีอ่ ยู่หรือการคบเพื่อน
ทูลกระหม่อมช่วยแนะน�ำด้วยนะคะ อาจจะท�ำให้หนูตดั สินใจ
ได้ดแี ละเร็วขึน้ ค่ะ

ทูลกระหม่อม : แล้วน้องอยากเรียนอะไร ไม่ใช่เรียนตาม

เพือ่ น หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ให้เรียนมันอยูท่ ต่ี วั เรา น้องไม่ม ี
ปญั หาอืน่ ทีค่ รอบครัวไม่ให้เรียนต่อ ครอบครัวอยากให้เรียน
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ต่อสายสามัญก็มที งั ้ สายศิลปะ สายภาษาศิลป์คำ� นวณ มีตงั ้
เยอะตัง้ แยะทีเ่ น้นภาษา น้องอาจจะชอบทางภาษาก็ได้ น้อง
อยากเป็ นอะไร อยากท�ำอะไร ถ้าน้องแน่นอนว่าอยากจะมี
อาชีพไหน ถ้ารูแ้ น่ชดั ก็เรียนสายอาชีพได้ แต่ตอนนี้น้องยัง
ไม่รเู้ ลย ซึง่ ไม่ใช่ความผิดทีไ่ ม่รู้ ก็อยากแนะน�ำให้น้องเรียน
สายสามัญไปก่อน ต่อไปอาจจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ แล้วค่อย
ไปเลือกเรียน หรือไม่กล็ องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ หรือปรึกษา
ครูอกี ทีว่าน้องจะไปเรียนทางด้านไหนดี ถ้ามีอะไรสงสัยก็
เขียนจดหมายมาคุยกันได้อกี นะ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเป็นคนทีเ่ รียน

ไม่ค่อยเก่ง โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ อยากได้เทคนิค
หรือวิธกี ารทีจ่ ะเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งหรือจ�ำเรือ่ งค�ำศัพท์
จะมีวธิ อี ย่างไร
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ทูลกระหม่อม : ภาษาอังกฤษนอกจากจะเรียนในห้องแล้ว

ควรหาความรู้เพิม่ เติมด้วยตนเองด้วย เช่น การฝึ กอ่าน
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วแปลตาม หรือการดูภาพยนตร์
ทีเ่ ป็ นเสียงภาษาอังกฤษ เพราะจะท�ำให้เราจ�ำได้ดี ฟงั เข้าใจ
และทีส่ ำ� คัญต้องไม่อายทีจ่ ะใช้ภาษาอังกฤษคุยกับเพือ่ นหรือ
ครูผสู้ อน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมและเพือ่ นมีความ

สามารถในการเล่นฟุ ตซอล เลยรวมตัวกันเพื่อจะไปแข่ง
ฟุตซอลทีโ่ รงเรียนอืน่ โดยต้องมีใบรับรองในนามโรงเรียน ผมจึง
ไปขออาจารย์ แต่ทำ� ไมอาจารย์ไม่สนับสนุนบอกว่าไร้สาระ
ผมรูส้ กึ ว่าโรงเรียนของผมและโรงเรียนโดยทัวไปไม่
่
ให้ความ
ส�ำคัญกับการแสดงความสามารถของนักเรียน พยายาม
ปิดกัน้ ผมจึงอยากให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เข้า
มาเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้แสดงความสามารถของตนเองใน
ด้านต่างๆ
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ทูลกระหม่อม : ขอให้กลับไปขอใบรับรองจากอาจารย์
คนเดิมอีกครัง้ ถ้าอาจารย์ยงั ยืนยันค�ำเดิมก็ขอเหตุผลว่า
ท�ำไมจึงไม่ออกให้ ถ้าไม่ได้รบั ค�ำตอบก็ให้ปรึกษาอาจารย์
ทีป่ รึกษาว่าเป็ นเพราะอะไร ติดขัดตรงไหน มีเหตุผลอะไร
ทีข่ ดั กับกฎระเบียบหรือนโยบายของโรงเรียนทีท่ �ำให้ออก
ใบรับรองไม่ได้ เมื่อทราบเหตุผลทีแ่ ท้จริงก็จะได้แก้ไขได้
ตรงจุด จริงๆ ไม่อยากให้น้องมีทศั นคติไม่ดกี บั โรงเรียน
โรงเรียนแต่ละทีม่ แี นวคิดต่างๆ กันออกไป ตามนโยบายของ
โรงเรียนนัน้ ๆ แต่ละโรงเรียนก็มคี วามโดดเด่นไม่เหมือนกัน
อย่าเพิง่ เหมารวมว่าทุกโรงเรียนปิ ดกัน้ ความสามารถของ
นักเรียน โรงเรียนอืน่ อาจจะไม่ได้เป็ นอย่างทีน่ ้องคิด ถ้าน้อง
มีเวลาว่างจากการซ้อมฟุ ตซอล อยากจะผ่อนคลายด้วย
กิจกรรมอื่นก็ลองไปที่ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE ใกล้บา้ น แล้วจะรูว้ า่ เป็ นโครงการทีส่ นับสนุนให้เด็กได้
แสดงออกถึงความสามารถจริงๆ ขอให้น้องมุ่งมันต่
่ อไป
อย่าพึง่ ท้อถอย การเล่นกีฬาไม่วา่ จะเป็ นประเภทไหนก็เป็ น
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สิง่ ที่ดสี �ำหรับตัวเอง ส่วนเรื่องการแข่งขันก็อดทนรอและ
พยายามต่อสูก้ บั อุปสรรคต่างๆ ด้วยความอดทน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เราจะรูไ้ ด้อย่างไรครับ

ว่าเราถนัดการเรียนด้านไหน สามารถเป็นอะไรได้ อยากรูว้ า่
ในอนาคตของเราจะสามารถด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้หรือเปล่า หรือ
ว่าโลกยังอยูไ่ หม

ทูลกระหม่อม : ขอแนะน�ำในเบือ้ งต้นให้ลองตอบค�ำถาม

ตัวเองให้ได้ก่อนว่า น้องมีความใฝ่ฝนั อยากเป็ นอะไร ชอบ
อะไรหรือเหมาะกับอาชีพประเภทไหน เมื่อได้ค�ำตอบแล้ว
น้องก็อาจจะเข้าไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ดวู า่ สิง่ ทีน่ ้องอยาก
เรียนและอยากเป็นนัน้ เหมาะกับนิสยั หรือตัวตนของน้องหรือ
เปล่า จากนัน้ ก็ให้เข้าไปขอค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
ขอความคิดเห็นจากท่านว่าสิง่ ทีน่ ้องอยากเรียนสอดคล้องกับ
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ผลการเรียนของน้องหรือเปล่า ไม่ใช่วา่ อยากเรียนสถาปตั ย์
อยากเรียนสถาปนิกแต่ไม่เก่งเลขคงไม่ได้ อาจารย์ผูส้ อน
ท่านน่ าจะทราบมากกว่าใครว่าน้องเก่งด้านไหน วิชาไหน
คิดว่าอาจารย์กค็ งจะแนะน�ำได้ดที ส่ี ดุ หลังจากนัน้ น้องลอง
น�ำความคิดเห็นทีไ่ ด้มาคิดไตร่ตรองและตัดสินใจด้วยตัวเอง
อีกครัง้ ก่อนทีจ่ ะเลือกเรียนหรือเลือกคณะ
ส่ว นค�ำ ถามเรื่อ งอนาคตของโลกว่า เราจะสามารถ
ด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้รเึ ปล่า หรือว่าโลกจะยังอยูไ่ หม ก็คดิ ว่าน้อง
คงจะไปฟงั หรืออ่านหนังสือเรื่องโลกแตกหรือน�้ ำท่วมโลก
มาแน่ ๆ ขอบอกว่าไม่มใี ครจะล่วงรูอ้ นาคตทีแ่ น่ นอนหรอก
สิ่ง ที่เ ขาท�ำ นายก็เ ป็ น เพีย งการคาดการณ์ ล่ ว งหน้ า แบบ
นักวิทยาศาสตร์ เมื่อถึงเวลานัน้ จริงๆ อะไรเกิดขึน้ เราคง
ไม่อาจไปฝื นธรรมชาติได้ อะไรจะเกิดต้องปล่อยให้มนั เกิด
ให้เป็ นไปตามวิถที างของธรรมชาติ เพราะธรรมชาติกม็ วี ธิ ี
การจัดการตัวเองให้เกิดความสมดุล อย่าไปคิดไกลขนาดนัน้
ถ้าเราท�ำวันนี้ให้ดี วันข้างหน้าต้องดีแน่นอน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เวลาเรียนจะมองหา

สิง่ อืน่ คือ เริม่ ไม่มสี มาธิในการเรียนแล้วควรท�ำอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม : เรือ่ งไม่มสี มาธิในการเรียนนัน้ เชือ่ ว่าเด็ก

จ�ำนวนมากก็น่าจะมีปญั หานี้เหมือนกัน นันคื
่ อ การมีสมาธิสนั ้
อยูน่ ิ่งๆ ไม่ได้ เวลาให้ความสนใจหรือต้องจดจ่ออยูก่ บั อะไร
นานๆ ก็จะเบือ่ และหันเหความสนใจไปอยูท่ อ่ี ่นื เรือ่ ยไป
วิธแี ก้ไขก็คอื ต้องฝึกเจริญสติดว้ ยสมาธิ เพือ่ ให้จติ ใจ
อยูก่ บั ปจั จุบนั และเคยชินกับการเอาใจไปจดจ่ออยูก่ บั สิง่ ใด
สิง่ หนึ่งนานๆ ทีส่ ำ� คัญต้องหัดบังคับใจตัวเอง พยายามสนใจ
และให้ความส�ำคัญกับสิง่ ทีเ่ ราก�ำลังท�ำอยู่ให้มากขึน้ อย่า
ตามใจตัวเอง โดยการปล่อยให้ใจไหลไปคิดไปเรือ่ ย ต้องหัด
ควบคุมความคิดของตัวเองให้ได้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องๆ สมาชิก

หลายคนส่วนใหญ่จะขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ
บางคนก็มคี วามสามารถพิเศษเป็ นนักดนตรีวงดุรยิ างค์ของ
โรงเรียนและต้องท�ำงานไปด้วย เพือ่ หาทุนทรัพย์น�ำมาใช้ใน
การเรียนต่อ ทูลกระหม่อมจะชีแ้ นะแนวทางให้น้องๆ อย่างไร
บ้างครับ

ทูลกระหม่อม : ขอให้มคี วามตัง้ ใจ มุง่ มันกั
่ บการเรียนให้

มากๆ เพราะว่าความรูน้ ้ีจะมีประโยชน์กบั ชีวติ เรามาก เป็ น
พืน้ ฐานในการก้าวสู่ความส�ำเร็จในขัน้ ต่อๆ ไป ส่วนผูท้ ม่ี ี
ปญั หาในเรื่องทุนทรัพย์ในการเล่าเรียนเบือ้ งต้นก็ให้เข้าไป
ขอค�ำแนะน�ำจากครูหรืออาจารย์ในโรงเรียนในเรือ่ งทุนการ
ศึกษาก่อน เพราะทราบว่าตอนนี้จะมีทนุ การศึกษาให้เด็กๆ
เกือบจะทุกโรงเรียน
ส่วนคนทีม่ คี วามสามารถพิเศษในการเล่นดนตรีหรือ
กีฬาก็พยายามสร้างโอกาสให้ตวั เอง แล้วใช้ความสามารถ
พิเศษนัน้ ท�ำให้งอกเงยเป็ นรายได้พเิ ศษในขัน้ ต่อไป เราก็
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ขอเป็ นก�ำลังใจให้กบั น้องๆ ทุกๆ คน ให้มคี วามตัง้ ใจดี ขยัน
หมนั่เพยีร เป็ นเดก็ดขีองคณ
ุ พอ่คณ
ุ แมแ่ละสงัคม

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นคนพิการแขน

ขาขาดจากอุบตั เิ หตุเมือ่ หลายปีกอ่ น แต่สามารถทีจ่ ะกระโดด
ไปไหนมาไหนขาเดียวได้ แต่กเ็ ป็ นแค่รอบๆ บ้าน ไม่เคยได้
เจอผูค้ นเลยรูส้ กึ เหงามาก อยากจะเรียนคอมพิวเตอร์เหมือน
กับคนพิการคนอื่น ขอค�ำแนะน�ำจากทูลกระหม่อมด้วยครับ

ทู ล กระหม่ อ ม : ขอชื่น ชมน้ อ งมากที่ถึง แม้จ ะพิก าร

แต่กย็ งั มีพลังใจทีจ่ ะสู้ คิดทีห่ าหนทางเพื่อให้มชี วี ติ ทีด่ ขี น้ึ
ไม่ทดท้อใจ น้องมีจติ ใจทีด่ มี ากทีอ่ ยากเรียนคอมพิวเตอร์
ขอแนะน� ำว่า ให้ไปปรึกษาหน่ วยราชการทีจ่ งั หวัดดู เช่น
หน่วยสังคมสงเคราะห์ของจังหวัด หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เชือ่ ว่าทางหน่วยงานคงจะให้ความช่วยเหลือให้น้องได้เรียน
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คอมพิวเตอร์อย่างทีต่ อ้ งการ ขอให้ก�ำลังใจน้องให้สตู้ ่อไป
จ�ำไว้วา่ “คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกทีจ่ ะเป็ นได้”

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้หนูเป็นประธาน

ชมรม TO BE NUMBER ONE หนูได้รบั ฉายาจากเพือ่ นๆ
ว่าเป็ น “ศิราณี” สามารถให้คำ� ปรึกษาเพือ่ นหรือรุน่ น้องได้
ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการเรียน ความรัก ครอบครัว
ต่างๆ นานา แต่พอหนู มปี ญั หาหนู ไม่สามารถปรึกษาใคร
ได้เลย ส�ำหรับเรือ่ งการเรียน ตอนนี้หนูกำ� ลังสอบ O-NET
และ A-NET แล้วค่ะ แต่หนูกลัวจะสอบ Admission ไม่ได้
ตามคณะทีห่ นูตอ้ งการ หนูอยากเรียนคณะพยาบาลมากเลย
โดยเฉพาะทีม่ หิดล ถ้าหากหนูสอบ Admission ไม่ได้ หนูอยาก
จะให้ทลู กระหม่อมฝากหนูเรียนทีม่ หาวิทยาลัยมหิดลได้ไหมคะ
เพราะมหิดลคือความฝนั ทีส่ ดุ ในชีวติ ของหนูเลยค่ะ หวังว่า
ทูลกระหม่อมคงจะช่วยหนูได้นะคะ
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ทูลกระหม่อม : ก็ดนู ่ารักดีทเ่ี ล่าถึงว่าตนเองเป็น “ศิราณี”

รับปรึกษาปญั หาเพือ่ นๆ ทุกเรือ่ ง แล้วก็แอบน้อยใจทีต่ วั เอง
ไม่เคยปรึกษาใครได้ วันนี้กเ็ ลยมาปรึกษาเรา น้องคงกลุม้ ใจ
อยูม่ ากในเรือ่ งการเรียน เพราะกลัวสอบเข้าในคณะทีห่ วังไม่ได้
ถึงขนาดขอร้องให้ฝากเข้า เรือ่ งนี้ตอ้ งขอชีแ้ จงว่าตัวเราเองหรือ
พีน่ ้องในครอบครัวของเราจะเรียนทีไ่ หนยังต้องอ่านหนังสือ
กันอย่างหนัก เพื่อทีจ่ ะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันทุกคน
การทีน่ ้องให้เราฝากเข้ามหาวิทยาลัยคงไม่สามารถท�ำได้
ลองคิดดูถา้ มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทัวประเทศ
่
มาขอให้ฝากเข้ามหาวิทยาลัยกันทัวประเทศจะเกิ
่
ดความวุน่ วาย
แค่ไหน
โดยส่วนตัวแล้ว เราเชือ่ มันในน้
่ องๆ ทุกคนว่าต่างคน
ต่างมีความพยายาม มีความตัง้ ใจในการเรียนและขยันท่อง
หนังสือ ก็อยากให้น้องถามตัวเองก่อนว่า มีความตัง้ ใจและ
ใส่ใจกับการท่องหนังสือเต็มทีแ่ ล้วหรือยัง ถ้าคิดว่าท�ำเต็มทีแ่ ล้ว
อะไรจะเกิดขึน้ จะสอบได้หรือไม่ได้กไ็ ม่ตอ้ งเสียใจกับผลที่
ออกมา ไม่ได้ก็พยายามใหม่ให้มากกว่าเดิม คนเราถ้ามี
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ความฝนั มีความพยายาม ตัง้ ใจท�ำให้ถงึ ทีส่ ดุ ร้อยทัง้ ร้อยมัก
จะได้มาในสิง่ ทีเ่ ราหวังแน่นอน เชือ่ ว่าน้องคงไม่อยากเข้าไป
เรียนโดยไม่ได้ใช้ความสามารถของตนเอง ต้องคิดทบทวน
ตัวเองเหมือนทีใ่ ห้ค�ำปรึกษาเพื่อนๆ ว่าเราควรท�ำในสิง่ ที่
ถู ก ต้ อ งอย่ า งไร เข้า ใจว่ า น้ อ งมีค วามใฝ่ ฝ นั ที่จ ะเรีย น
คณะนี้มาก แต่การได้มาซึง่ วิธที ไ่ี ม่ถกู ต้อง ไม่ได้มาด้วยความ
พยายามของตัวเอง เราจะรูส้ กึ ภูมใิ จหรือเปล่า เราช่วยให้
ค�ำปรึกษาได้ทกุ เรือ่ ง แต่การให้ชว่ ยเรือ่ งแบบนี้มนั ไม่ถกู ต้อง
ก็ขอเอาใจช่วยน้องให้สอบเข้าคณะทีห่ วังไว้ให้ได้กแ็ ล้วกัน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูขอค�ำแนะน�ำเรือ่ ง

การเรียนค่ะ คือ ตอนนี้หนู เรียนอยู่ชนั ้ ม.4 ซึง่ หนู รสู้ กึ ว่า
การเรียนในชัน้ นี้ต่างจากตอนเรียนอยูช่ นั ้ ม.ต้น มาก หนูจะมี
วิธปี รับตัวอย่างไรบ้างคะ
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ทูลกระหม่อม : ทีน่ ้องบอกว่าตอนนี้ขน้ึ ชัน้ มัธยมปลายแล้ว

และรูส้ กึ ว่าเรียนต่างจากมัธยมต้นมากจะปรับตัวอย่างไรดี
ก็ขอบอกว่าเป็ นธรรมดาทีเ่ รียนชัน้ สูงขึน้ ก็ตอ้ งยากขึน้ เป็ น
ธรรมดา การเรียนมัธยมต้นส่วนใหญ่จะเป็ นวิชาพืน้ ฐานที่
เหมือ นๆ กัน แต่พอขึ้น ชัน้ มัธยมปลายก็จะแยกไปเป็ น
แผนการเรียนต่างๆ ตามแต่ใครจะชอบอะไร เช่น สายวิทย์
สายศิลป์ สายค�ำนวณ ในจดหมายน้องไม่ได้บอกว่าเรียน
แผนไหน แต่ทกุ แผนน้องก็คงต้องพยายามปรับตัวด้วยการ
ตัง้ ใจเรียนให้มากขึน้ อ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนให้
บ่อยๆ มีปญั หาไม่เข้าใจวิชาอะไรก็อย่าปล่อยค้างคา ต้องรีบ
ไปปรึกษาคุณครูให้เร็วทีส่ ดุ แล้วปญั หาทุกอย่างก็จะผ่านพ้น
ไปได้ดว้ ยดี
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ั
สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมปี ญหาจะปรึ
กษา

ทูลกระหม่อม สืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมครอบครัวทีห่ นู
อาศัยอยู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ค่อนข้างยากจน แม่ท�ำงานอยู่
ล�ำพัง พ่อถูกจับข้อหาขโมยของ ต้องโทษ 9 เดือน หนูอยาก
ปรึกษาเรื่องเรียนด้วยค่ะ คือหนู ไม่รูจ้ ะศึกษาต่ออย่างไรดี
หนู อ ยากศึกษาต่อด้านศึกษาศาสตร์ สาขาคณิต ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ แต่ตอนนี้หนู เรียนคณิตศาสตร์
ไม่เก่งเลย แถมไม่มเี งินด้วยค่ะ เพราะเงินทุนในการศึกษา
หมดแล้ว ต้องหาเงินเอง ขอบพระคุณมากๆ เลยค่ะ ทีร่ บั ฟงั
ปญั หาของหนู

ทูลกระหม่อม : ปญั หาของน้องก็น่าหนักใจนะ และก็

น่าเห็นใจด้วย เพราะคุณพ่อก็ตดิ อยูข่ า้ งใน อีกตัง้ 9 เดือน
คุณแม่กต็ อ้ งท�ำงานโดยล�ำพัง น้องก็เรียนหนังสือไม่คอ่ ยเก่ง
เท่าไหร่ ขอให้น้องมีกำ� ลังใจ พวกเราชาว TO BE NUMBER
ONE ขอเป็นก�ำลังใจให้ทกุ อย่างผ่านไปด้วยดี ตัง้ ใจเล่าเรียน
และช่วยคุณแม่ในการท�ำมาหากินด้วย เรือ่ งการศึกษาก็เป็น
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สิง่ ส�ำคัญทีก่ ำ� หนดอนาคตของเราให้มชี วี ติ ทีด่ ี ก�ำหนดอาชีพ
ทีน่ ้องจะท�ำให้เป็นพลเมืองทีด่ แี ละเป็นอนาคตของชาติตอ่ ไป
ั หาที่จ ะเรีย นอะไร ท� ำ ไมน้ อ งอยากเรีย น
ส่ ว นป ญ
คณิตศาสตร์กไ็ ม่รเู้ หมือนกันว่าการเรียนคณิตศาสตร์เป็นการ
ปูทางเพือ่ การไปเรียนคอมพิวเตอร์ ท�ำให้ทำ� งานได้เงินเยอะ
หน่อยหนึ่ง แนะน�ำว่าให้ปรึกษาอาจารย์วา่ จะเรียนอะไร ใน
การเรียนน้องก็ตอ้ งมีสมาธิในการเรียน ทบทวนการเรียนเพือ่
ท�ำข้อสอบด้วย
เรื่อ งการเรีย นป จั จุ บ ัน ก็ม ีก องทุ น ในการศึก ษาอยู่
เป็ นโครงการให้นักศึกษายื่นเรื่องขอทุนได้กบั ทางสถาบัน
ทีไ่ ปศึกษาเพือ่ แบ่งภาระค่าใช้จ่ายก็ขอให้น้องคลิกเข้าไปดู
http://www.studentloan.or.th/ และน้องก็จะเข้าใจในการ
สมัครเข้าโครงการและเข้าใจเงือ่ นไขต่างๆ ด้วย น้องตัง้ ใจว่า
จะเรียนให้ได้ดที ส่ี ดุ ตอนนี้น้องต้องอยูช่ ว่ ยให้กำ� ลังใจคุณแม่
ช่วยงานบ้านหรือท�ำงานพิเศษ แบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ ยจาก
คุณแม่ เป็ นเด็กดี พยายามดูแลตัวเอง ตัง้ ใจเล่าเรียนต่อไป
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จะได้ทำ� งานดี เป็ นทีพ่ ง่ึ ให้คณ
ุ พ่อคุณแม่ภมู ใิ จ อีก 9 เดือน
คุณพ่อก็จะออกมาแล้ว คนเราก็ตอ้ งมองไปในอนาคตด้วย
ดังนัน้ ก็ขอให้น้องโชคดีเพือ่ อนาคตทีด่ ขี องน้อง

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมศึกษาอยู่ ชัน้ ม.5

แผนการเรียนวิทย์ - คณิต โรงเรียนศรัทธาราชินี จังหวัดตรัง
อีกไม่ถงึ หนึ่งปีแล้วทีผ่ มจะต้องเตรียมตัวเอ็นทรานซ์ เตรียม
ทีจ่ ะศึกษาต่อ เวลาคุยกับผูป้ กครองมักจะมีความคิดเห็นไม่
ตรงกัน ผมเลยอยากจะทูลถามพระองค์
ข้อแรก ท�ำอย่างไรให้เราเรียนเก่ง เพราะคนเรียนเก่ง
เขามีโอกาสได้คณะ ได้สถาบันดีๆ ให้โอกาสกับตัวเองได้ แต่
ผมว่าคนเก่งก็ยอมแพ้คนขยัน
ข้อสอง ผมต้องท�ำอย่างไรให้ได้เรียนสถาปตั ยกรรม
เพราะโดยส่วนตัวผมชอบการออกแบบ เป็ นสิง่ ที่ท้าทาย
ได้ใช้ความคิดตัวเอง แล้วผมก็ชอบมากครับ ชอบจริงๆ
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ข้อสาม อยากเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ไม่อยาก
เรียนใกล้บา้ น ผมจะอธิบายให้ผปู้ กครองฟงั อย่างไร เพราะ
โอกาสทางการศึกษาดีกว่า แต่เผือ่ ใจไว้ว่าเรียนทีไ่ หนก็ไม่
ส�ำคัญ ถ้าขยันตัง้ ใจเรียนก็ได้ปริญญาเหมือนกัน สุดท้าย
ผมขอขอบคุณในเรื่องทีท่ ลู ถามและให้คำ� แนะน�ำดีๆ ขอให้
มีพลานามัยแข็งแรงและสวยยิง่ ขึน้ ครับ

ทูลกระหม่อม : อวยพรให้สวย อันนี้ถกู ใจมากนะ อย่างไร

ก็ตามโครงการของเราก็จะมีต่อไป ขอสัญญาจะช่วยกัน
ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด เพราะปญั หายาเสพติด
เป็ นปญั หาเรื้อรังและรุ่นแรงตลอดมา ในเศรษฐกิจที่ไม่ดี
อย่างนี้ โครงการของเราก็จะพยายามสร้างสรรค์และหา
กิจกรรมดีๆ เพือ่ ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จะได้หา่ งไกล
อบายมุขและยาเสพติด ขอบคุณทุกก�ำลังใจทีส่ มาชิก TO BE
NUMBER ONE มีให้กนั มา
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น้องดูจะสับสนเป็ นห่วงเรื่องการศึกษา ช่วงนี้น้องอยู่
ม.5 จะขึน้ ม.6 ค�ำถามของน้องทัง้ สามค�ำถามก็เป็ นเรื่อง
เกีย่ วกับการศึกษาทัง้ นัน้ น้องพูดถูกแล้วว่าการจะเรียนให้ดี
ต้องขยัน อย่างไรก็ตามเมื่อขยันแล้วต้องมีความกล้าทีจ่ ะ
ท�ำความเข้าใจกับบทเรียน ถ้าไม่เข้าใจก็ถามคุณครูได้
ข้อสอง น้ องอยากเรียนสถาปตั ยกรรม การจะเข้า
สถาปตั ยกรรมต้องเก่งในหลายๆ เรือ่ ง ต้องเก่งทัง้ ทางวิทย์
และทางศิลป์ ต้องใช้คำ� นวณ ต้องใช้คณิตศาสตร์และฟิสกิ ส์เยอะ
และต้องมีหวั ทางศิลป์ดว้ ย เพราะต้องออกแบบทางศิลปะด้วย
ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ต้องขยัน ขอให้น้องโชคดี สานฝนั
เป็ นนักสถาปนิกได้ น้องลองพิจารณาดีๆ ว่าน้องถนัดทางนี้
จริงหรือเปล่า
มาเรือ่ งทีส่ าม เรือ่ งมหาวิทยาลัย อยากเรียนมหาวิทยาลัย
ในกรุงเทพฯ มากกว่าแถวบ้าน โดยส่วนมากคนทัวไปก็
่ อยาก
เข้ามหาวิทยาลัยของส่วนกลาง แต่ในท้องถิน่ ก็มมี หาวิทยาลัย
ทีด่ แี ล้ว ในสมัยนี้กม็ มี หาวิทยาลัยทีเ่ ข้ามาตรฐาน ในทุกๆ
จังหวัด ทุกๆ พืน้ ทีอ่ ยูแ่ ล้ว เรือ่ งนี้น้องก็คยุ กับคุณพ่อคุณแม่
ดูวา่ พร้อมทีจ่ ะส่งน้องเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ
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หรือ ไม่ เพราะมัน ต้อ งใช้ค่ า ใช้จ่ า ยที่แ พงขึ้น อัน ที่จ ริง
ความคิด ที่ว่า เรีย นที่ไ หนก็ไ ม่ส�ำ คัญ ถ้า ขยัน ตัง้ ใจเรีย น
เป็ นเรือ่ งทีถ่ กู ต้อง ขอให้น้องโชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูจะท�ำอย่างไรดีคะ

ให้ได้เกรด 4 ทุกวิชา แล้วบางวิชาทีเ่ รียนก็เข้าใจดี แต่บาง
วิชาก็ไม่เข้าใจ หนูกลัวว่าเวลาท�ำสอบปลายภาค จะท�ำไม่ได้
กลัวจะไม่ได้เลื่อนชัน้ แล้วอีกเรื่องคือ เรื่องต่อยตีกนั ค่ะ
เพราะในโรงเรียนหนูมที งั ้ คนดีและไม่ดคี ะ่ ชอบมีเรือ่ งทะเลาะ
วิวาทกัน พอครูตกี จ็ ะหายไป สักพักแล้วก็กลับมาทะเลาะ
วิวาทกันอีก หนูอยากให้เพือ่ น พีๆ่ สามัคคีกนั ค่ะ แล้วจะ
ท�ำอย่างไรดีคะถึงจะแก้นิสยั นี้ได้ หนู ขอให้ทูลกระหม่อมมี
สุขภาพและพลานามัยแข็งแรงค่ะ
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ทูลกระหม่อม : สวัสดีและขอบใจส�ำหรับค�ำอวยพรท�ำให้

แข็งแรง ตอนนี้กต็ อ้ งการค�ำอวยพรนี้พอดีเลย ก็จะเปิดกล้อง
ถ่ายหนังแล้วก็ตอ้ งท�ำสุขภาพให้ดๆี หน่อย
ั
ส�ำหรับปญหาของน้
องมีอยู่ 2 เรือ่ ง เรือ่ งแรกทีน่ ้องถาม
ถึงคือเรือ่ งการเรียนท�ำอย่างไรถึงจะได้เกรด 4 ทุกวิชา เราก็
ต้องตัง้ ใจเรียน ตัง้ ใจอ่านหนังสือ ท�ำความเข้าใจกับบทเรียน
เข้าใจแล้วอย่าอมภูมใิ ห้ถามเลย หาโอกาสถามคุณครูหรือ
เพือ่ นได้ ท�ำกิจกรรมกลุ่ม อ่านหนังสือด้วยกัน ติวด้วยกัน
ก็ดเี หมือนกันตัง้ ใจดีๆ มีความมันใจ
่ น้องก็จะท�ำข้อสอบได้
แต่อย่างไรก็ตามก็อย่าหวังมาก หวังมากเกินไปก็จะผิดหวัง
เราตัง้ ใจท�ำดีทส่ี ดุ แล้ว ถ้าพลาดไปก็อาจจะเสียใจนิดหน่อย
แต่อย่าเสียใจมาก พยายามให้ได้เกรด 4 ทุกวิชา บางวิชา
น้องอาจจะไม่เก่ง บางวิชาน้องไม่ได้กอ็ ย่าสิน้ หวัง พยายาม
ต่อไปเพราะเราท�ำดีทส่ี ดุ แล้ว
ส่วนเรือ่ งทีส่ อง เพือ่ นในโรงเรียนน้องทะเลาะเบาะแว้งกัน
ชอบใช้ความรุนแรงตบ ตี ต่อยกัน น้องก็อยากจะแก้ไขปญั หานี้
ช่วยเหลือไม่ให้มเี หตุการณ์เหล่านี้ ก็เป็นเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
ทัวๆ
่ ไป ทะเลาะเบาะแว้ง สังคมเราก็เป็ นสังคมทีแ่ ตกแยก
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ผูใ้ หญ่กท็ ะเลาะกัน ผูใ้ หญ่เป็ นตัวอย่างในทางทีไ่ ม่ดใี ห้เด็ก
ตอนเด็กก็ตบตีกนั โตขึน้ จะตบตีกนั ใหญ่เลย มันเป็นสิง่ ทีค่ วร
แก้ไข แต่มนั เกินก�ำลังของเด็กในโรงเรียน เราก็ใช้วธิ ไี ปแจ้ง
ให้ฝ่ายปกครองในโรงเรียนว่ามีการตบตี ทะเลาะต่อยกัน
ทุกวันมากๆ ทางคุณครูกน็ ่าจะช่วยได้ จะได้จบั คนผิดมาลงโทษ
มาห้ามปรามเป็ นคนๆไป แล้วก็จดั กิจกรรมสร้างมิตรภาพ
ก็จะท�ำให้เหตุการณ์ในโรงเรียนของน้องดีขน้ึ อย่างไรก็ตาม
ก็ขอให้น้องโชคดีนะ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเรียนอยูช่ นั ้ อนุบาล 3

ค่ะ หนูอยากรูว้ า่ ท�ำไมคนเราต้องเรียนหนังสือด้วย

ทูลกระหม่อม : นันสิ
่ ท�ำไมเราต้องเรียนหนังสือ น้องถาม

ว่าท�ำไมต้องเรียนหนังสือแทนทีเ่ ราจะได้วงิ่ เล่น การเรียน
ก็คอื การเล่นเรียน คนเราใครจะไปมีความรูม้ าจากท้องพ่อ
ท้องแม่ เกิดมาถึงแม้บางคนจะฉลาดกว่าบางคน แต่กค็ งไม่
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ได้รมู้ าทุกอย่างหรอก ฉะนัน้ เราต้องไปเรียนหนังสือไปฝึกฝน
วิทยายุทธของเรา คนเราก็ตอ้ งผ่านการเรียนทัง้ นัน้ ไม่วา่ จะ
เป็ นดารา เป็ นวิศวกร เป็ นชาวนา หรือเป็ นจิตรกร ทุกคนก็
ต้องเรียนในสิง่ ทีเ่ ราท�ำอยูใ่ ช่ไหม เพราะฉะนัน้ ดูน้องริชชาร์ด
เป็ นตัวอย่าง เราต้องไปเรียนหนังสือ ตัง้ ใจเล่าเรียนให้มาก
น้องยังเป็ นไม้อ่อนดัดง่าย ขอให้น้องตัง้ ใจเล่าเรียนและก็
ตัง้ ใจอ่านหนังสือ ฝึกวิทยายุทธไป ไม่อย่างนัน้ น้องก็ตอ้ งพึง่
ตังค์จากคุณพ่อคุณแม่ตลอดชีวติ เมือ่ น้องโตขึน้ มาน้องก็ตอ้ ง
พึง่ ตัวเอง หวังว่าน้องคงพึง่ ตัวเองได้ ในตอนนัน้ ก็ไม่มบี งั คับ
แล้ว ตอนนัน้ ก็เขียนจดหมายมาบอกเราอีกที ถ้าน้องไม่เรียน
หนังสือจะเขียนจดหมายมาได้อย่างไร
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคี ำ� ถามอยากจะถาม

ั บนั นี้การศึกษาของไทยเรานับจะวุน่ วาย
ทูลกระหม่อมว่าปจจุ
มากขึน้ ค่ะ ไม่ว่าจะเป็ นการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย
ซึ่ง ก็ท� ำ ให้ห นู เ ครีย ดมากค่ ะ ท� ำ ให้ห นู ไ ม่ ม ีเ วลาให้ก ับ
ครอบครัวค่ะ อีกอย่างต้องอ่านหนังสือ ต้องเรียนพิเศษ บาง
วันเลิกเรียน 4 ทุม่ หนูเองได้มโี อกาสไปศึกษาต่างประเทศ
มาค่ะ หนูเห็นเด็กต่างชาติเรียนแบบสนุกสนานไม่เครียดเท่า
เด็กไทยและน� ำความรูท้ ไ่ี ด้ไปใช้อย่างคุม้ ค่า หนู เลยอยาก
ให้ทลู กระหม่อมแนะน�ำแนวทางให้ และอยากทราบว่าท่าน
มีความคิดเห็นอย่างไรกับการศึกษาของไทยและอเมริกาที่
อิลนิ อยส์ ชิคาโกคะ

ทูลกระหม่อม : ออ เป็ นนักเรียนแลกเปลีย่ นก็ต่างจาก

ประเทศเราก็จริง ประเทศเราก็ปวดหัว มีสอบเยอะแยะ
ไปหมด การศึกษาของไทยก็พยายามเลียนแบบอเมริกา
พยายามเก็บ คะแนน 4 ปี ในไฮสคู ล เวลาจะสอบเข้า
มหาวิทยาลัยเขาก็สอบ SAT เขาก็สอบไป แต่เขาจะเก็บ

ปัญหาการเรียน
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คะแนนไปเรื่อยๆ เขาจะมีความรับผิดชอบในการเล่าเรียน
อย่างมาก ส่วนมากเขาจะไปหาความรูด้ ว้ ยตนเอง เขาถูก
สอนว่าให้เป็ นคนมีระเบียบ มีความรับผิดชอบ เด็กของเขา
ก็ต้องพึง่ ตัวเองมาก เขาต้องไปท�ำงาน แต่เขามีความสุข
ในการเรียนเพราะเขารูจ้ กั วิธเี รียน เด็กไทยพ่อแม่จะบังคับ
ให้ทำ� อย่างนี้ อย่างนัน้ ฝรังเขาจะถู
่
กสอนให้มรี ะเบียบแล้ว
เคารพสิทธิของผูอ้ ่นื อย่างเมืองไทยพ่อแม่กจ็ ะบังคับให้ทำ�
จนบางทีมนั ก็มากเกินไป ฝรังเขารู
่ จ้ กั แบ่งเวลา เพราะฉะนัน้
ปญั หาติดเกม เมืองไทยจะเป็ นมากกว่า เพราะคนไทยไม่ได้
รับความเป็นอิสระทางความคิด ในการทีจ่ ะท�ำกิจกรรมไหนๆ
ก็วนเวียนอยูเ่ ป็ นวัฏจักรอยูอ่ ย่างนัน้ ไม่ได้รบั ความไว้วางใจ
และไม่มคี วามรับผิดชอบ ระบบการศึกษานี้เขาก็พยายาม
ท�ำตามอเมริกาแล้ว

112

คู่มือค�ำปรึกษาพระราชทานฯ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้ผมรูส้ กึ เบื่อ

การเรียนมากๆ เลยครับ จากทีข่ ยันเรียนมาก อยูด่ ๆี ก็หมดไฟ
เอาดือ้ ๆ เลยครับ ผมจะท�ำอย่างไรดีครับ เพราะตอนนี้ผมก็
อยูป่ ีท่ี 2 แล้วครับ อีกไม่นานก็จะจบแล้ว ช่วยหาวิธที จ่ี ะท�ำให้
ผมกลับมาขยันเหมือนเดิมได้ไหมครับ

ทูลกระหม่อม : ตายแล้ว มันเกิดอะไรขึน้ กับน้อง คนเรา

จะเบือ่ จะเซ็งมันก็ตอ้ งมีเหตุผลหน่อยนะ การทีเ่ ราหมดไฟ
มันคงเพราะเบือ่ ในเรือ่ งนี้ถา้ เบือ่ ก็ไม่มใี ครช่วยน้องได้ นอกจาก
ตัวน้องเอง เราต้องขุดอารมณ์ของตัวเอง เราเป็ นอนาคต
ของชาติ เราต้องกระฉับกระเฉง เราจะไปเบือ่ ไปเซ็งอยูไ่ ด้
อย่างไร ถ้าเกิดว่าน้องเป็ นคนตัง้ ใจเรียนมากๆ แต่เกิดผิดหวัง
อะไรก็อาจจะท�ำให้เกิดอาการเบือ่ หรือเซ็งได้ น้องก็อย่าเครียด
เดินสายกลาง น้องต้องอ่านหนังสือเตรียมตัวไว้ตงั ้ แต่เนิ่นๆ
เวลาเหนื่อยเข้าก็ตอ้ งมีเบรก มีพกั ไปท�ำกิจกรรมอืน่ ๆ เล่นกีฬา
เล่นดนตรีหรือศูนย์เพื่อนใจ ท�ำกิจกรรมรวมกันกับเพื่อน
การเรียนของเราเป็ นสิง่ หลัก ธรรมชาติของเราต้องมีสงั คม
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จะท�ำให้อคี วิ ของเราดีขน้ึ น้องก็มาทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจก็แล้วกัน
จะได้พฒ
ั นาอีควิ มีกจิ กรรมรวมกับเพือ่ นๆ มาหาเพือ่ นใหม่
จะได้ไม่เครียด ศูนย์เพือ่ นใจก็ม ี 4 แห่งนะ ฟิ วเจอร์พาร์ค
รังสิต แฟชันไอส์
่ แลนด์ ซีคอนสแควร์และเดอะมอลล์บางแค

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคี ำ� ถามอยาก

จะปรึกษาทูลกระหม่อมค่ะ หนู เกรดไม่ดเี กีย่ วกับเรื่องวิชา
คณิตศาสตร์ หนู ไม่กล้าไปโรงเรียนค่ะ กลับมาบ้านก็โดน
ผูป้ กครองว่าหนูควรจะท�ำอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม : เรือ่ งแรกหนูไม่ควรไม่กล้าไปโรงเรียนนะ

คนเรามันไม่ได้เก่งไปทุกอย่าง โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์
มันเป็ นวิชาทีย่ าก คนส่วนมากไม่เก่งวิชาคณิตศาสตร์ แต่
ตัง้ ใจเล่าเรียน ตัง้ ใจฝึกฝนเกีย่ วกับวิชานี้ ไม่ใช่ได้ศนู ย์ตลอด
เวลา ทีไ่ ด้ศนู ย์เพราะเรากลัวมัน เราต้องรูเ้ ท่าทันมัน ถ้าเรา
ไม่มที กั ษะก็ไม่เป็ นไร แต่เราต้องมีพรแสวง มีอะไรก็ตอ้ งไป
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ถามคุณครู ถ้าใช้วธิ ไี ม่ไปโรงเรียนเลยก็เหมือนเจ้าหญิงไอโกะ
เจ้าหญิงญีป่ ุ่น เขาไม่ไปโรงเรียน เขาอ้างว่าถูกเพือ่ นแกล้ง
ไม่ได้เป็ นสิง่ ทีน่ ่ ารัก ถ้าเราไม่ชอบคณิตศาสตร์ เราก็ตงั ้ ใจ
คนเราต้องมีความพยายาม ถ้าไม่เข้าใจก็ไปถามครู ไม่ชอบ
เราก็ตอ้ งเรียน ตอนนี้น้องมีหน้าทีไ่ ปโรงเรียนก็ไปโรงเรียน
ถ้าไม่ไปโรงเรียนก็จะยิง่ โง่ใหญ่เลย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�ำถามมาจากจังหวัด

นครราชสีมา เขียนเข้ามาว่าตอนนี้ผมก�ำลังจะจบมัธยมศึกษา
แล้วครับ ผมก�ำลังตัดสินใจว่าจะเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ
ดีหรือเปล่า เพราะเพือ่ นผมตัดสินใจเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ
หมดแล้ว แต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่จำ� เป็ นทีเ่ ราจะต้องเข้ามา
เรียนในกรุงเทพฯ เพราะเรียนทีไ่ หนก็น่าจะมีความสามารถ
เหมือนกันทัง้ นัน้ ทูลกระหม่อมคิดว่าผมควรจะตัดสินใจ
อย่างไรดีครับ
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ทูลกระหม่อม : น้องก็คดิ ถูกนะ อาจจะไม่จำ� เป็นก็ได้วา่

ตอนนี้จะต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ ถ้าเข้ามาเรียนใน
กรุงเทพฯ หมด เมืองโคราชก็จะเงียบ น้องก็มคี วามคิดที่
โอเคอยู่ น้องลังเลเพราะเห็นเพื่อนเข้ามาเยอะแยะ นี่เป็ น
ปญั หาของวัยรุ่นใช่ไหมที่ท�ำตามเพื่อน ไม่มคี วามมันใจ
่
ในตนเองว่าอะไรจะดีส�ำหรับตัวเอง ต้องคิดให้เป็ น ไม่ใช่
ว่าเพื่อนจะเรียนอะไรก็ตามเพื่อนทัง้ ๆ ทีไ่ ม่เหมาะกับเรา
อย่างไรก็ตามการเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ ก็เป็ นการเปิ ด
วิสยั ทัศน์ให้กว้างขึน้ ช่วยตัวเองได้ ในกรุงเทพฯ ก็อาจจะ
มีการแก่งแย่งแข่งขัน มีอาชญากรรมและอันตรายกว่าบ้าน
ของน้อง ถ้าอยูโ่ น่นก็จะได้อยูก่ บั คุณพ่อคุณแม่ ท่านก็อาจจะ
ชืน่ ใจขึน้ มา และก็ไม่ตอ้ งเสียเงินมากมายด้วย อะไรทีเ่ หมาะ
กับน้องก็ทำ� มันใจว่
่ ามันดีสำ� หรับเรา เราก็ปรึกษาอาจารย์
ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ดู ถามตัวเองว่ามันจ�ำเป็ นหรือเปล่าที่
ต้องเข้ามากรุงเทพฯ ไม่ตอ้ งท�ำตามเพือ่ นไปหมด ท�ำตามใจ
ตัวเองบ้าง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีครับ ผมมี

ค�ำถามอยากจะถามทูลกระหม่อมครับ ตอนสมัยผมเรียน
ม.ต้น ผมเกเรมากเลยครับ โดดเรียนไม่ตงั ้ ใจเรียนจนผม
เข้า ม.4 ผมก็ดร๊อปพักการเรียนไป ตอนนัน้ เหลือเวลาอีก 3
เดือน จะเปิดรับสมัครเตรียมทหาร ผมเลยใช้เวลา 3 เดือน
ทีเ่ หลือในการอ่านหนังสือ เอาต�ำรามาอ่าน ท�ำแบบฝึ กหัด
เวลาไปสอบผมก็ไปครับ ท�ำได้บา้ งไม่ได้บา้ งผมก็ภมู ใิ จครับ
ส�ำหรับคนทีไ่ ม่รอู้ ะไรเลยแต่ทำ� คะแนนได้มากขนาดนัน้ ตอนนี้
ผมก�ำลังจะจบ ม.6 แล้วครับ ถ้าจบแล้วผมอาจจะสมัคร
สอบโรงเรียนเหล่าอีกครัง้ ผมเลยอยากขอค�ำแนะน� ำจาก
ทูลกระหม่อม

ทูลกระหม่อม : น้องก็เหมาะทีจ่ ะเรียนโรงเรียนแบบนัน้

น้องก็ดตู วั ใหญ่ดี ในการทีจ่ ะสอบ เราก็ตอ้ งเตรียมตัวให้พร้อม
การทีจ่ ะเข้าโรงเรียนเหล่าก็ยากมาก น้องเคยสอบมาแล้ว
ก็พอจะรูแ้ นวทาง น้องต้องเตรียมตัวเองให้มากๆ ซ้อมท�ำ
ข้อสอบมากๆ อ่านหนังสือมากๆ และออกก�ำลังด้วย นักเรียน
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เหล่าต้องแข็งแรง ถ้าไม่แข็งแรงจะไม่ไหว ถ้าเราไม่แข็งแรง
จิตใจไม่เข้มแข็งก็จะทนไม่ได้ อ่านหนังสือให้พร้อม ซ้อมท�ำ
ข้อสอบเก่า อ่านหนังสือให้ความรูม้ ากขึน้ ร่างกายและจิตใจ
ต้องพร้อมด้วย รุน่ พีเ่ ขาอาจจะแกล้งน้อง จิตใจต้องเข้มแข็ง
ก็ขอให้ความตัง้ ใจจริงของน้องประสบความส�ำเร็จ โชคดีนะ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีครับ ผมเป็นเด็ก

ต่างจังหวัดทีเ่ ข้ามาศึกษาในกรุงเทพฯ ครับ ช่วงทีผ่ มเรียน
ผมรูส้ กึ ว่าเพื่อนท�ำให้ผมมีความสุขเลยท�ำให้การเรียนผม
ดีขน้ึ เรียนอย่างมีความสุข แล้วพอผมย้ายมาเรียนโรงเรียน
ใหม่ในชัน้ ทีส่ งู ผมรูส้ กึ ไม่มคี วามสุข ผมเข้ากับเพือ่ นไม่คอ่ ย
ได้ ผมไม่รวู้ า่ เกิดจากสาเหตุอะไรหรือเพราะผมเป็ นเด็กต่าง
จังหวัด ผมอยากได้เพือ่ นทีเ่ ข้าใจผม
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ทูลกระหม่อม : ถ้าอยากให้เพื่อนเข้าใจเรา เราก็ต้อง

เข้าใจเขาก่อน ตอนนี้น้องยังสับสน พึง่ มาอยูโ่ รงเรียนใหม่
สิง่ แวดล้อมใหม่ ในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ว่าเราคุย
รูเ้ รือ่ งไหม เข้ากับเขาได้ไหม คนอืน่ เขาเป็ นเพือ่ นกันอยูแ่ ล้ว
ก็จะเข้ากับเขายากหน่ อย อย่าคิดว่าน้องแก่หรือคิดว่าเป็ น
คนต่างจังหวัด คิดแบบนัน้ น้องเองจะมีปญั หา อยากให้มคี น
เข้าใจเราต้องมันใจและเข้
่
าใจตัวเองก่อน น้องยังไม่เข้าใจ
ตัวเอง น้องต้องท�ำความเข้าใจตัวเองก่อน และออกสังคม
มากขึน้ ท�ำกิจกรรมมากขึน้ ต้องใช้เวลา น้องก็จะมีเพือ่ นเอง
เราต้องเลือกเพื่อน จิตใจเข้มแข็งไม่อ่อนแอ ท�ำกิจกรรมก็
ท�ำให้มเี พือ่ นมากขึน้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีครับ ผมมีเรือ่ ง

อยากจะปรึกษาทูลกระหม่อมครับ ผมเห็นคนอืน่ ท�ำอะไรได้ดี
กว่า ผมก็จะอิจฉาครับ เช่น เวลาสอบ เวลาผมท�ำคะแนนได้
สูงแต่คนอื่นได้สงู กว่า ท�ำให้อยากท�ำได้ดกี ว่าเพือ่ น เพราะ
นิสยั ของผมเลยท�ำให้เข้ากับเพือ่ นไม่ได้ครับ บางครัง้ ก็ทำ� ให้
ผมมีแรงผลักดันพยายามท�ำให้เต็มที่ ผมเลยอยากถามท่าน
ว่าผมควรจะท�ำอย่างไรดีกบั นิสยั ของผม
ทูลกระหม่อม : พูดตรงๆ นะ น้องต้องก�ำจัดนิสยั นี้ออก
ไปหน่อย เพราะนิสยั นี้เป็นนิสยั ทีเ่ ลวร้ายมากเลย นิสยั ขีอ้ จิ ฉา
ริษยาเป็ นบ่อเกิดแห่งความหายนะทัง้ หมดทัง้ มวล คนหลาย
คนในสังคมเป็นคนขีอ้ จิ ฉาจนท�ำให้วนุ่ วาย ตัวเองก็เป็นทุกข์
มีไฟเผาอยูใ่ นใจ เพือ่ นๆ ก็ไม่มใี ครอยากคบ ขีอ้ จิ ฉา ถ้าไม่
เปิดเผยและไม่มคี วามคิดทีจ่ ะท�ำร้ายใครเอามาเป็ นแรงผลัก
ดันอยูใ่ นใจให้เราประสบความส�ำเร็จนัน้ ก็โอเค ส่วนมากคน
ทีข่ อ้ี จิ ฉาริษยาจะก่อความยุง่ เหยิงให้กบั คนรอบตัว ให้สงั คม
น้องต้องก�ำจัดความอิจฉาออกจากตน ถ้าเห็นใครเก่งๆ ดีๆ
แล้วอยากเป็น ต้องมีความอุตสาหะ พยายามท�ำให้เราฮึกเหิม
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ขึน้ มา ถ้าเราอิจฉาเฉยๆ มันจะบันทอนจิ
่
ตใจเรา อันทีจ่ ริง
มันท�ำร้ายจิตใจเราก่อน คนเราอย่าน้อยเนื้อต�่ำใจไปเสียก่อน
คนเราเก่งไม่เหมือนกัน แต่ถ้าอยากเก่งเหมือนเพื่อนเรา
ก็ตอ้ งพยายามอ่านหนังสือ หาความรูม้ ากๆ คนทีอ่ จิ ฉาริษยา
มันจะฉายออกมาและจะน่าเกลียดมากๆ ฉะนัน้ น้องต้องเลิก
นิสยั นี้ซะ อิจฉาคือไม่อยากเห็นใครดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีคะ่ ทีผ่ า่ นมา

หนู เ ป็ น คนที่ต ัง้ ใจเรีย นมาก เวลาว่ า งจะไปเรีย นพิเ ศษ
อ่านหนังสือ และร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์เพื่อนใจแฟชัน่
ไอส์แลนด์คะ่ พอร่วมกิจกรรมมากๆ ก็จะเหนื่อย ทางบ้าน
ก็จะบังคับให้เรียนค่ะ รูส้ กึ เหนื่อยมาก อยากหยุดทุกอย่างไว้
แล้วไปเทีย่ วเล่นแบบเพื่อนบางคน หนู เห็นทูลกระหม่อม
ท�ำงานมากมาย ทูลกระหม่อมเหนื่อยไหมคะ แล้วจะแก้ปญั หานี้
อย่างไร
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ทูลกระหม่อม : ไม่ว่า จะเป็ น การท�ำ งาน ตัง้ ใจเรีย น

อ่านหนังสือ ถ้าเราท�ำมันมาก ก็ตอ้ งรูส้ กึ เหนื่อย แต่ตอ้ งไม่ม ี
ค�ำว่าท้อ ถ้าท้อก็ลมื ไปเลย ต้องตัง้ ใจท�ำและท�ำให้สำ� เร็จ ไม่วา่
จะเรียนหนังสือหรือท�ำกิจกรรมอะไร ก็ตอ้ งท�ำให้ดที ส่ี ดุ ถ้าเรา
เหนื่อยเพราะท�ำกิจกรรมเยอะๆ น้องก็ต้องรูจ้ กั แบ่งเวลา
ต้องมีเวลาพักผ่อนบ้าง น้องชอบท�ำยังไงก็ทำ� แบบนัน้ งาน
TO BE NUMBER ONE เป็ นงานต่อต้านยาเสพติด เป็ นเรือ่ ง
ทีซ่ เี รียสมาก ท�ำแล้วได้ผลก็ดใี จ ถ้าเราท�ำต่อไปทุกวันๆ
ถ้าเกิดเหนื่อยขึน้ มาก็ต้องพักบ้าง ไปท�ำสิง่ ทีเ่ ราชอบบ้าง
ดีทส่ี ุดคือนอนเยอะๆ และอย่าลืมขยันเรียนต่อไป แล้วถ้า
หยิบจับอะไรก็ตอ้ งท�ำให้สำ� เร็จ ก็ขอเป็ นก�ำลังใจให้น้องนะ
คนทีไ่ ม่ประสบความส�ำเร็จมักจะหยุดเดินทัง้ ทีอ่ กี ไม่กก่ี า้ ว
จะถึงเส้นชัยแล้ว
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีคะ่ ในช่วงการ

รับน้องทีผ่ า่ นมาหนูรสู้ กึ ไม่สบายใจเลยค่ะ เพราะถูกรุน่ พีใ่ ช้
อ�ำนาจรับน้องแบบผิดๆ นะคะ มีการกดดันให้ทำ� ตามรุน่ พี่
มีการดืม่ เหล้า เล่นการพนันและมีการลวนลามเกิดขึน้ ด้วยค่ะ
ถ้าไม่ท�ำ ก็จะโดนลอยแพจากพีๆ่ หนู คดิ ว่าควรเป็ นสิทธิ
ส่วนบุคคลทีจ่ ะเลือกกิจกรรม เลยไม่รว่ มกิจกรรมนัน้ ผลทีอ่ อกมา
คือ เขากันหนูออกจากกลุม่ หนูกลุม้ ใจมากเพราะหนูไม่สามารถ
เรียนคนเดียวได้จนถึงปี 4 นะคะ

ทูลกระหม่อม : ก็เห็นใจนะ เพราะเรือ่ งนี้มนั เป็ นปญั หา

ใหญ่ ท่ไี ด้ยนิ มาบ่อยๆ เรื่องรับน้ องที่เกินเลยมากเกินไป
มีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ท�ำให้เรารู้สกึ ล�ำบากใจที่จะไป
ร่วมด้วย และบางครัง้ ก็อนั ตรายจนถึงแก่ชวี ติ มีคนเจ็บ
คนตาย มีการลวนลาม มีการข่มขืนกัน เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่น่าฟงั นัก
เป็ นสิง่ ที่ไม่ดี มันเป็ นระบบโซตัสให้รุ่นน้ อง เชื่อฟงั รุ่นพี่
มีละลายพฤติกรรมให้สนิทสนมกันดี แต่บางทีวธิ รี บั น้องมัน
เกินไป ไม่เหมาะสม น้องก็คดิ ถูกแล้วทีไ่ ม่ไปร่วมด้วย ใครจะ
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ลอยแพก็ชา่ ง มันคงไม่ได้เรียนคนเดียวไปตลอดชีวติ หรอก
ฉะนัน้ น้องก็วางตัวเป็ นธรรมชาติกแ็ ล้วกัน น้องก็สามารถมี
เพือ่ นอืน่ ได้ ถ้าท�ำกิจกรรมทีเ่ หมาะสมร่วมกันก็ดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ในวัยเด็กอยากเป็น

หมอเพราะแม่เป็นแรงบันดาลใจ แม่เป็นพยาบาล แต่กลัวท�ำ
ไม่ได้ ตอนนี้เรียนวิชาชีวะและผ่าปลาเป็ นๆ แล้วท�ำใจไม่ได้
เลยกลัวว่าจะผ่าไม่ได้ เป็ นหมอไม่ได้ ท�ำอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม : กลัวบาป ท�ำร้ายสิง่ มีชวี ติ อืน่ แต่การอยาก

เป็ นหมอเป็ นสิง่ ทีด่ ี ไปช่วยเพือ่ นมนุษย์ การศึกษาอาจต้อง
ใช้สงิ่ มีชวี ติ อืน่ แล้วเราจึงได้มาซึง่ ความรู้ จริงๆ แล้วถือว่าเป็น
บุญนะ ไม่ถอื ว่าเป็ นบาป
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมปี ญั หาเรื่อง

การเรียน อยากจะปรึกษาค่ะ หนูอยากเรียนมัณฑนศิลป์ แต่ท่ี
บ้านอยากให้เรียนบัญชี วิศวะ เนื่องจากเรียนสายวิทย์ - คณิต
หนูควรเรียนสิง่ ทีห่ นูชอบหรือเลือกเรียนตามความต้องการ
ของครอบครัวดีคะ

ทูลกระหม่อม : คุณพ่อคุณแม่เขาอาจคาดหวังและผลักดัน

อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง น้องเลือกเรียนสายวิทย์ - คณิตเอง
พอตอนนี้เกิดชอบมัณฑนศิลป์ขน้ึ มา น้องพอมีพรสวรรค์ไหม
โดยทีไ่ ม่มแี รงบันดาลใจ น้องต้องมันใจว่
่ าชอบจริงๆ และ
สามารถท�ำได้ดใี นสิง่ ทีเ่ ราชอบ เรียนอะไร ชอบอะไร จะไม่ฝืนใจ
สนุ กในด้านนัน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ต้องชัดเจนว่าจะ
ไม่เปลีย่ นใจ มันจะไม่ดี ท�ำให้ลำ� บาก ถ้าชัดเจนแล้วอธิบาย
ให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจ ถ้าน้องไม่มนใจให้
ั่
ปรึกษาอาจารย์
แนะแนวว่าจะไปทางไหน แล้วท�ำให้ดที ส่ี ุด ถ้าชัดเจนแล้ว
คุณพ่อคุณแม่กจ็ ะสนับสนุนเอง ดังนัน้ ต้องมันใจและชั
่
ดเจน
ในตัวเองก่อน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเรียนไม่คอ่ ยเก่ง

อยากเรียนจบ ป.ตรี เป็ นมัคคุเทศก์เพราะอาชีพนี้จะได้พบ
คนมาก เทีย่ วทีต่ ่างๆ แต่หนูไม่เก่งอังกฤษ จะมีทางไหนให้
หนูเก่งได้ไหมคะ จะได้ทำ� ความฝนั ให้เป็ นความจริง

ทูลกระหม่อม : ถ้าไม่เก่งอังกฤษก็ต้องตัง้ ใจเรียนให้ดี

วิชาอืน่ ๆ ด้วย ต้องฝึกซ้อมพูดจา เด็กไทยส่วนมากใช้องั กฤษ
ไม่คล่องเพราะไม่ได้ซอ้ ม ฉะนัน้ ต้องกล้าพูด ผิดก็ไม่เป็ นไร
เราก็ตอ้ งพูดต่อไปเดีย๋ วก็ถูกเอง ต้องทัง้ อ่านภาษาอังกฤษ
ดูทวี ภี าษาอังกฤษ ดูหนังฝรังไม่
่ ซบั ภาษาไทย หรือมีเพือ่ น
ฝรังจะท�
่ ำให้ภาษาอังกฤษดีขน้ึ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เวลาที่ผมโดน

อาจารย์ถาม ผมจะรูส้ กึ ตืน่ เต้นแล้วก็ลมื อยากให้ทลู กระหม่อม
แนะน�ำแนวทางแก้ปญั หาหน่อยครับ ผมจะท�ำอย่างไรเวลา
อาจารย์ถามครับ

ทูลกระหม่อม : ตอนนี้น้องคงตื่นเต้นเพราะจดหมายของ

น้ องได้รบั การออกอากาศ ก็ระงับการตื่นเต้นหน่ อยหนึ่ง
อย่างไรก็ตามน้ องก็ถามสัน้ ๆ ตรงประเด็นดี แม้ว่าจะท�ำ
อย่างไรให้หายตื่นเต้นเวลาอาจารย์ถามค�ำถาม
การที่เราตื่นเต้นเวลาที่ครูเรียกเราในห้องเรียนหรือ
เวลาเราขึน้ ไป Presents งาน ไปท�ำรายงานต่อหน้าชัน้ ก็เป็น
สิง่ ธรรมดา ในการทีจ่ ะแก้ปญั หาอาการตื่นเต้น เราพูดอะไร
ไม่ถกู เราประหม่า เราก็ตอ้ งท�ำตัวของเราให้พร้อม ในการที่
จะตอบค�ำถามของครู อย่างไรก็ตามต้องสร้างความมันใจให้
่
ตัวเองก่อนว่าเราท�ำได้ เพราะฉะนัน้ เวลาเรียนหนังสือเราก็
ต้องตัง้ ใจฟงั ครู มีสมาธิในการฟงั ตัง้ ใจฟงั ตัง้ ใจอ่านหนังสือ
หรือเตรียมตัวให้พร้อม เมือ่ มีความมันใจเราก็
่
จะไม่ตน่ื เต้นมาก
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วิธที ท่ี �ำให้หายตื่นเต้นก็คอื การสูดหายใจเข้า อย่างขึน้ เวที
เราก็สดู หายใจหน่ อยหนึ่ง เราก็สดู หายใจเข้า - ออกช้าๆ
สัก 2 - 3 หน เหมือนกับการท�ำสมาธิ เหมือนเราตัง้ สติสมาธิ
การทีเ่ ราท�ำอะไรมันก็อยูท่ ส่ี มาธิ เรามีสติทจ่ี ะท�ำ เราก็จะหาย
ตื่นเต้น จิตใจทีว่ นุ่ วายสับสนในใจก็จะหายไป เราก็อย่าพูด
เร็วนัก เราพูดช้าๆ หน่อย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจาก

ทางบ้าน ตอนนี้หนูเรียนอยูช่ นั ้ ม. 3 แล้วค่ะ ช่วงนี้ชวี ติ ของ
หนู สบั สน และอยากปรึกษาทูลกระหม่อมเรื่องการศึกษา
ต่อว่าจะเรียนต่อด้านไหนดี ทีบ่ า้ นอยากให้เรียนต่อ ม.ปลาย
แต่ใจหนูอยากเรียนสายอาชีพมากกว่า เพราะเพือ่ นๆ ก็เลือก
เรียนด้านนี้ แต่เราควรเลือกทีจ่ บมาแล้วมีงานท�ำ เลือกอะไรดี
คะ เพราะหนูคดิ ว่าคนเราปจั จุบนั นี้จบมาแล้วหางานยากมากๆ
ถ้าสถาบันไม่ดงั จริงก็จะไม่รบั เราเข้าท�ำงานเหมือนไม่ได้วดั
คนทีค่ วามสามารถค่ะ เพราะฉะนัน้ ถ้าต้องเรียนสายอาชีพจะ
ดีกว่าไหมคะ
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ทูลกระหม่อม : จริงๆ แล้วทีน่ ้องจะเรียนสายอาชีพ น้อง

อยากตามเพือ่ นใช่ไหม จะเรียนอะไร ท�ำอะไร จะเดินไปทาง
ไหน อันทีจ่ ริงก็เป็ นสิง่ ธรรมดาทีว่ ยั รุน่ เด็กๆ อย่างพวกเรา
ก็อยากจะท�ำอย่างทีเ่ พื่อนท�ำ อยากตามเพื่อนไป กลัวว่า
ไปทางนี้แล้วเราจะไม่มเี พือ่ น ท�ำอย่างนัน้ ไม่ถกู นะ เราต้อง
เป็ นตัวของตัวเอง แล้วน้องก็โชคดีทท่ี างบ้านสนับสนุ น ให้
เรียนต่อ ม.ปลาย เพราะว่าการเรียน ม.ปลาย น่าจะต้องใช้
ทุนเยอะกว่าการทีจ่ ะเรียนสายอาชีพ ถ้าสมมติมขี อ้ จ�ำกัด
ในเรื่องทุน เรียนสายอาชีพออกมาท�ำงานเลยก็จะใช้เวลา
น้อยกว่าแล้วก็ใช้ทนุ น้อยกว่า แต่ครอบครัวก็สนับสนุนให้เรียน
ม.ปลาย อยูแ่ ล้ว น้องก็โชคดีอยูแ่ ล้ว เพราะฉะนัน้ น้องก็เลือก
ได้ เพือ่ นๆ ก็อาจจะเลือกด้วยก็ได้ อย่างไรก็ตามน้องอย่าคิด
ว่าสายทีเ่ รียนจะตัดสินอนาคต จะตัดสินใจท�ำอะไร อย่าท�ำ
อย่างทีเ่ พือ่ นเขาท�ำ เพราะเพือ่ นอาจจะมีขอ้ จ�ำกัดกว่า น้อง
อาจจะเรียนได้
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อีกอย่างหนึ่ง ปจั จุบนั นี้ จริงๆ อย่างทีน่ ้องพูด ก็หางาน
ยากอยู่แล้วเพราะเศรษฐกิจมันก็ไม่ดี แต่ก่อนน้ องจะจบ
มันก็น่าจะดีขน้ึ แล้ว หวังว่าแนวโน้มน่าจะดีขน้ึ มันอีกตัง้ นาน
อย่างไรก็ตามน้องบอกว่าจบมาหางานยาก สถาบันไม่ดงั จริง
ก็ไม่รบั แต่ความจริงแล้วก็อยูท่ ป่ี ระสบการณ์ของเรา อยูท่ ่ี
ตัวเรา สถาบันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นส่วนทัง้ หมด มันอยู่
ทีต่ วั เรา อย่างทีว่ ่าน้องควรจะเลือกเรียนสิง่ ทีน่ ้องถนัดและ
สิง่ ทีน่ ้องชอบ อยากจะเรียนและน้องก็จะท�ำได้ดี อย่างไร
ก็ตามถ้าน้องมีอะไรลองไปปรึกษาคุณครูทป่ี รึกษา อย่างคุณ
พ่อ คุณ แม่ป รึก ษาดูอีก ทีว่า จะเรีย นอะไรดี แต่ ค วามจริง
ถ้าน้องมีโอกาสเรียนสายสามัญ ทางครอบครัวไม่มขี อ้ จ�ำกัด
ก็น่าจะไปเรียนสายสามัญ ข้อส�ำคัญทีส่ ดุ คืออย่าท�ำตามเพือ่ น
ท�ำตามสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ ส�ำหรับตัวเราดีกว่า
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมจะบอกทูลกระหม่อม

ว่าทุกวันทีผ่ มไปเรียนหนังสือ ผมมีความสุขมากทีผ่ มได้เรียน
หนังสือ มีคณ
ุ ครูทใ่ี จดีแล้วผมก็มคี วามสุขมากเลยครับ ได้อยู่
กับเพื่อนๆ ได้เล่นกีฬากับเพื่อนๆ แล้วผมก็เป็ นนักกีฬา
วิง่ แข่งได้เหรียญทองมา 2 เหรียญแล้วครับ อยากถาม
ทูลกระหม่อมว่าในชีวติ ทูลกระหม่อม ตอนเด็กๆ ตอนทีเ่ รียน
หนังสือเป็นอย่างไรบ้างครับ แล้วทูลกระหม่อมมีความสุขกับ
การเรียนตอนนัน้ ไหมครับ

ทูลกระหม่อม : ฟงั ดูแล้วน้องเก่งนะ น้องเป็นนักกีฬาอยูท่ ่ี

โรงเรียนมีความสุขมากๆ กับเพือ่ นๆ แล้วก็ได้เล่นกีฬานักวิง่
แข่งเจ้าของเหรียญทอง 2 สมัยอีกด้วย น้องไม่ใช่เป็นแค่ดารา
ทีเ่ ก่งกาจ น้องเล่นเก่งมากเลยนะ อย่าลอยล่ะ จะชมว่าเล่น
เก่งกว่าพระเอกซะอีก หรือเป็ นพระเอก อย่างไรก็ตามเก่ง
ทัง้ การแสดง เก่งทัง้ กีฬา พวกเรา TO BE NUMBER ONE
ก็สนับสนุ นให้น้องๆ เล่นกีฬาอยู่แล้ว เพราะการเล่นกีฬา
มีประโยชน์มากเลย ทัง้ ร่างกายและจิตใจ นอกจากหน้าตา
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น่ารัก โตขึน้ คงหล่อ มีแฟนเยอะ เหมือนน้องริชาร์ด น้องมี
ความคิดดีๆ เยอะแยะเลย เป็ นนักเรียนทีร่ กั โรงเรียน และก็
ชอบเล่นกีฬาด้วย
สมัย ก่ อ นทูล กระหม่อ ม ก็ช อบเล่ น กีฬ าเหมือ นกัน
ตอนทีเ่ รียนอยูก่ ช็ อบเล่นกีฬาหลายๆ อย่าง ตีแบดมินตันบ้าง
ได้ไปแข่งขัน ชอบเล่นกีฬาที่มนั แข่งๆ กัน แล้วก็เคยได้
เหรียญทองจากการเล่นเรือใบด้วย ในสมัยเด็กๆ ความสุข
ก็อยู่ตรงนี้แหละ ความสุขคือตอนสมัยเด็กๆ เรียนหนังสือ
ค่อนข้างเก่ง ไม่ได้ชมตัวเองนะ มันเป็ นความจริง เราก็ตอ้ ง
ยอมรับความจริง จริงไหม ก็มคี วามสุขกับการเรียนด้วย และก็ม ี
ความสุขในการเล่นกีฬา มีความสุขทีจ่ ะแข่งขันอะไรแล้วชนะ
จริงไหม แล้วมันก็ดี เพราะฉะนัน้ ก็ขอฝากไปทีน่ ้องๆ ทุกคน
น้องบางคนเขาก็ไม่มโี อกาสได้เรียนหนังสือ อะไรต่ออะไร
มันก็ลำ� บากหน่อยหนึ่งนะ ถ้ามีโอกาสไปโรงเรียนก็พยายาม
เรียนหนังสือให้ตวั เองได้ความรูแ้ ละก็ได้เพิม่ ศักยภาพตัวเอง
ให้ดมี ากขึน้ ดูน้องริชาร์ดเป็นตัวอย่าง ไปโรงเรียนก็สนุก มีแง่มมุ
สนุ กต่างๆ มากมาย ได้ความรู้ มีเพื่อนและก็ได้เล่นกีฬา
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ท�ำให้เราหุน่ ดีดว้ ย น้องริชาร์ดก็หนุ่ ดี น้องต้องรักษาร่างกาย
ให้แข็งแรง

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูรสู้ กึ ว่านักเรียนไทย

มักจะไปเรียนต่อทีป่ ระเทศออสเตรเลียกันเยอะ บางทีหนูก็
สงสัยว่าท�ำไมถึงต้องไปกันเยอะมากมายขนาดนัน้ แต่ถา้ มัน
เป็นโอกาสในการศึกษาทีด่ กี ว่าหนูกอ็ ยากจะไปบ้างนะคะ แต่
ก็คงต้องรอให้ถงึ ปริญญาโทเสียก่อน เพราะตอนนี้คงยังไม่ม ี
โอกาส แต่หนูกจ็ ะพยายามท�ำให้ได้คะ่ ทูลกระหม่อมคิดว่า
ท�ำไมวัยรุน่ ยุคใหม่จงึ ชอบไปเรียนต่อต่างประเทศกันคะ แล้ว
มันเป็ นสิง่ ทีห่ น้าจ�ำเป็ นหรือเปล่าคะ

ทูลกระหม่อม : เพราะการไปเรียนต่างประเทศเป็ นการ

เปิ ด โลกทัศ น์ แล้ว เราก็ไ ปเห็น อะไรที่ใ หม่ ๆ ที่ไ ม่ ม ีใ น
ประเทศเรา แต่มนั ก็เป็ นจังหวะเวลาของชีวติ เหมือนกัน
ถ้าเราตอนนี้ยงั ไม่มโี อกาสทีจ่ ะท�ำก็รอก่อนมันเป็นสิง่ ทีใ่ ครๆ
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ก็อยากท�ำ อยากไปจริงไหม เพราะว่าไปทีต่ า่ งประเทศเขาก็
มีวชิ าทีแ่ ปลกใหม่ เขาเป็นต้นแบบของวิชาการต่างๆ ก็ทำ� ให้
เรามีโลกทัศน์แล้วก็ได้รบั ความรูเ้ พิม่ ขึน้ ได้รบั ภาษามากขึน้
เราได้พดู ภาษาอังกฤษ อย่างทีไ่ ปออสเตรเลีย ไปอเมริกา
ไปอังกฤษเช่นนี้มนั เป็ นภาษาทีจ่ ำ� เป็ นในชีวติ ประจ�ำวันและ
การท�ำงาน ถ้าสมมติเราเก่งภาษาเราก็จะได้เปรียบ เพราะ
ฉะนัน้ คนก็อยากจะไปเรียนต่อทีเ่ มืองนอก บางคนก็อาจจะ
คิดว่าเป็ นสิง่ โก้ อันทีจ่ ริงมันเป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ แต่ตอนนี้
หนู ก็เรียนอยู่ในประเทศไทยดีแล้ว หนู ก็ยงั อยู่ชนั ้ มัธยม
ไม่ได้อยู่มหาวิทยาลัย ถ้าสมมติต่อมหาวิทยาลัยของเรา
ก็มเี ยอะแยะ มีมากมาย เป็ นมหาวิทยาลัยทีด่ ี เราก็เรียนต่อ
ได้ในระดับปริญญาตรีทป่ี ระเทศไทย ปริญญาโททีเ่ มืองนอก
หนู บอกว่าหนู ต้องรอถึงปริญญาโทก็มที ุนอะไรต่างๆ อีก
มากมาย คุณพ่อคุณแม่อาจจะรอส่งได้ตอนนัน้ หลังจาก
จบปริญญาตรี หนูกท็ ำ� งานได้ หนูกส็ ง่ ตัวเองได้ มีหลายคน
ทีเ่ รียนเมืองนอกท�ำงานไปด้วย เรียนไปด้วย ได้ประโยชน์
ได้ท งั ้ ประสบการณ์ ใ นการท�ำ งานและก็ไ ด้ท งั ้ ภาษาด้ว ย
เพราะฉะนัน้ ตอนนี้หนูไม่มโี อกาสเรียนในประเทศไทยดีแล้ว
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แต่ถามว่ามันดีหรือไม่ดที ไ่ี ปเรียนเมืองนอก มันก็เป็ น
โอกาสทีด่ ี มันได้ประสบการณ์ ได้ภาษาอย่างทีว่ า่ อันทีจ่ ริง
มีคนเขาคุยกันว่าถ้าสมมติเราเรียนภาษาแล้วก็ไปเมืองนอก
ตอนจบปริญญา จะต่างจากตอนเด็ก ถ้าเราเรียนภาษาตอน
เด็กๆ เราจะพูดได้ดี แต่สมมติวา่ เรียนตอนแก่แล้วตอนจบ
ปริญญาตรีกอ็ าจจะพูดส�ำเนียงอะไรได้น้อยกว่าไม่เหมือน
คนฝรัง่ แต่เราก็ไม่จำ� เป็ นต้องพูดส�ำเนียงเหมือนฝรัง่ เพราะ
เราไม่ใช่คนฝรัง่ พูดให้รูเ้ รื่องก็เท่านัน้ เอง บางคนพูดเร็ว
ท�ำพูดเก่ง ฟงั ไม่รเู้ รือ่ งก็จะยากกว่า แต่ถา้ สมมติวา่ คนทีพ่ ดู
ส�ำเนียงไทยๆ แต่พดู อย่างชัดเจน ชัดถ้อย ชัดค�ำก็ฟงั รูเ้ รือ่ งกว่า
เพราะฉะนัน้ เราเป็ นคนไทยอยูท่ เ่ี มืองไทยเราก็เรียนเมืองไทย
ก็ OK นะ ไปทีโ่ น่นเราก็เรียนภาษา เราก็ได้เหมือนกัน แต่
ส�ำเนียงอาจจะไม่ได้เหมือนกับคนอื่น อย่างไรก็ตามก็ขอให้
ก�ำลังใจน้องให้เรียนให้ดที ส่ี ุด ไม่ว่าจะเป็ นในประเทศหรือ
นอกประเทศก็ตาม
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเรียนในสายคณิต -

วิทย์ แล้วต่อไปหนูจะเลือกเรียนต่อในสายศิลป์ เช่น การร้อง
เพลงหรือด้านดนตรีคะ่ ทูลกระหม่อมคิดว่ามันจะเป็นการเสีย
โอกาสหรือสิง่ ทีไ่ ด้เรียนมาในสายคณิต - วิทย์ไหมคะ

ทูลกระหม่อม : ในสิง่ ทีห่ นูชอบหรืออยากจะเรียนต่อใน

ด้านนาฏศิลป์ ด้านการร้องเพลง การเต้นก็ไม่เห็นจะเสียหาย
อะไรนี่

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเสียดายมากครับ

ทีผ่ มไม่สามารถร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ได้
เพราะเกรดผมน้อยครับ ผมจึงอยากทราบว่าถ้าปีหน้ามีการ
ประกวดอีก แล้วผมจะตัง้ ใจเรียนเพือ่ ให้เกรดถึง ผมจะสมัคร
ได้ไหมครับ แอบบอกว่าเสียงผมดีมากครับ
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ทูลกระหม่อม : ตอนนี้น้องก็รแู้ ล้วว่าต้องท�ำอะไร คือต้อง

ตัง้ ใจเรียนมากๆ เพือ่ อัพเกรดขึน้ มา เพราะคนทีจ่ ะมาสมัคร
ได้ตอ้ งเกรดอย่างน้อย 2.7 แล้วก็ตอ้ งมีอายุ 16 - 21 ปี คราว
หน้าน้องก็คอยฟงั คอยอัพเดทเรือ่ งราวของพวกเราดูวา่ จะ
รับสมัครประกวดตอนไหน หลังจากอัพเกรดขึน้ มาแล้ว ก็ตอ้ ง
ซ้อมร้องเพลง เพราะเดีย๋ วเสียชื่อทีค่ ุยไว้เยอะแยะว่าร้อง
เพลงเก่ง ยังไงก็ตงั ้ ใจเรียนก่อนแล้วกัน แล้วก็หาเวลาว่าง
หรือตอนเครียดๆ ฝึกร้องเพลง จะได้ไม่เสียราคาคุย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเป็นนักกิจกรรม

ตัวอย่าง ถ้าโรงเรียนมีกจิ กรรมอะไรหนูจะเข้าร่วมตลอด โดย
เฉพาะกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE หนูจะเข้า
ร่วมตลอด เพราะเป็ นกิจกรรมทีห่ นูชน่ื ชอบมาก แต่บางครัง้
ในการท�ำกิจกรรมก็จะส่งผลกระทบต่อการเรียน หนูอยาก
เรียนปรึกษาทูลกระหม่อมว่า หนู จะแบ่งเวลาเรียนกับการ
ท�ำกิจกรรมอย่างไรดีคะ
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ทูลกระหม่อม : ในการท�ำกิจกรรมกับการเรียนเคยพูด

มาหลายครัง้ แล้วว่า ส�ำคัญทัง้ 2 อย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่
เราต้องช่วยกันท�ำงาน TO BE NUMBER ONE อยู่แล้ว
เราต้องรูจ้ กั แบ่งเวลา เรือ่ งเรียนเป็นกิจกรรมหลัก เป็นสิง่ ส�ำคัญ
ทีต่ อ้ งท�ำ ต้องแบ่งเวลาให้เยอะในการเรียนหนังสือและต้อง
ท�ำก่อน แต่กจิ กรรมอื่นๆ ก็ท�ำให้เรามีประสบการณ์ เช่น
TO BE NUMBER ONE เป็ นกิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์ เป็ นสิง่ ที่
ยากในการต่อต้านและแก้ไขปญั หายาเสพติด ไม่ใช่ทำ� ง่ายๆ
เห็นชัดภายในระยะเวลาอันสัน้ ต้องท�ำไปเรื่อยๆ ต้องมี
กิจกรรมใหม่ๆ ต้องใช้เวลา อย่างน้อยถ้าเรารูจ้ กั แบ่งเวลาก็
ท�ำได้ รูจ้ กั เลือกกิจกรรมอื่นๆ นอกจากการเรียน น้องควร
มีเรตติง้ ว่ากิจกรรมไหนมีประโยชน์มากทีส่ ดุ อยากเข้าร่วม
มากทีส่ ุด ก็ให้ใช้เวลากับตรงนัน้ มากทีส่ ุด เช่น กิจกรรม
TO BE NUMBER ONE เป็ นต้น กิจกรรมอืน่ ๆ เราก็ตดั ไปบ้าง
เราต้องให้เวลากับการเรียน จะท�ำให้เราได้ทำ� กิจกรรมด้วย
ได้เรียนด้วย ไม่เสียประโยชน์ทงั ้ 2 อย่าง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้ผมท�ำงานและ

เรียนปริญญาตรีไปพร้อมกัน เพราะฐานะผมไม่ดี ไม่สามารถ
เรียนอย่างเดียวได้ ต้องช่วยตนเองโดยท�ำงานไปด้วย ถามว่า
การเรียนและท�ำงานไปด้วยแบบนี้ จะมีผลดี ผลเสียอย่างไร
ั ่ อเปล่า ในส่วนตัวผมว่าผมไหว แต่...
เรียนตลอดรอดฝงหรื
เวลาท�ำอะไรหลายๆ อย่างพร้อมกันผมก็เครียดนะครับ
ผมอยากหาวิธคี ลายเครียดด้วยวิธที ไ่ี ม่พง่ึ พาสิง่ ไม่ดตี ่างๆ

ทูลกระหม่อม : ขอชืน่ ชมน้องมากทีเ่ รียนไปด้วย ท�ำงาน

ไปด้วย มีความมุง่ มันสู
่ ค่ วามฝนั เพือ่ การมีอนาคตทีด่ ี นับเป็น
สิง่ ทีด่ ี แต่กไ็ ม่ใช่เรือ่ งแปลก เพราะเมืองนอกไม่วา่ มีเงินหรือ
ไม่มกี ท็ ำ� กัน เด็กส่วนมากส่งตัวเองเรียนมหาวิทยาลัย ท�ำงาน
ไปด้วย ขณะทีเ่ รียนไฮสคูล อายุ 16 ปี พอเขาท�ำงานได้
ก็จะท�ำงานและเรียนไปด้วย เป็ นการสร้างประสบการณ์
สร้างสังคม ได้ไปเจอผูค้ น ถ้าเราท�ำงานก่อนทีจ่ ะเรียนจบ
เราจะได้ประสบการณ์ การท�ำงานท�ำให้ได้เปรียบ เพราะ
นายจ้างส่วนใหญ่เขาต้องการคนทีม่ ปี ระสบการณ์
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ฉะนัน้ น้องนับว่าโชคดีทม่ี งี านท�ำ สามารถส่งตัวเอง
เรียนได้ เป็ นสิง่ ทีน่ ่ าภาคภูมใิ จ แต่คงเหนื่อยกว่าเด็กไทย
หลายๆ คน ทีพ่ อ่ แม่ไม่อนุญาต หรือไม่อยากให้ลกู ท�ำงาน
ให้เรียนอย่างเดียว ท�ำให้ลกู ไม่มปี ระสบการณ์
ท�ำงานและเรียนไปด้วย น้องอาจเหนื่อย อาจเครียดที่
ต้องท�ำอะไรหลายอย่างพร้อมกัน แต่ถา้ เรารูว้ า่ อันไหนควร
ท�ำก่อน ท�ำหลัง รูจ้ กั แบ่งเวลา เราจะเครียดน้อยลง เราต้อง
รูจ้ กั ล�ำดับความส�ำคัญ ในแต่ละวันเราควรจะเขียนบันทึก
ไว้วา่ เราจะท�ำอะไรก่อนหลัง วันนี้ควรท�ำอะไรบ้าง นี่คอื ทีม่ า
ของ “การจดบันทึก” บางทีในการจดบันทึกก็เพือ่ วิเคราะห์วา่
เราท�ำดีหรือไม่ดี ท�ำส�ำเร็จหรือไม่สำ� เร็จ วันนี้ทเ่ี ราต้องเขียน
เป้าหมาย เรามีจดุ มุง่ หมาย เราท�ำส�ำเร็จหรือยัง เป็ นการจัด
กระบวนการความคิด เราจะได้เปรียบ เพราะเรามีกระบวน
คิดทีถ่ กู ต้อง ถ้าชีวติ เราวุน่ วายมาก ก็ให้สวดมนต์ นังสมาธิ
่
เพื่อคลายเครียด แต่อย่างไรการคลายเครียดทีด่ ที ส่ี ุด คือ
การออกก�ำลังกาย นอกจากได้คลายเครียดแล้ว ยังท�ำให้
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เรามีสุขภาพดี มีหุ่นดี การออกก�ำลังกายท�ำให้หลังสาร
่
เอ็นโดรฟิน ท�ำให้เรามีความสุข มีความสงบ จิตใจผ่อนคลาย
และเป็ นสิง่ ทีน่ ้องถามหา

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ทูลกระหม่อมคะ

ท�ำไมเราต้องเรียนวิชาประวัตศิ าสตร์ดว้ ยคะ ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นวิชา
ทีเ่ ป็ นเรือ่ งราวในอดีต เราไม่จำ� เป็ นต้องรูก้ ไ็ ด้ หนูชอบวิชา
วิทยาศาสตร์เพราะสามารถน�ำมาใช้ได้จริง หนูไม่เข้าใจว่า
ท�ำไมต้องเรียนวิชาประวัตศิ าสตร์ดว้ ยคะ

ทูลกระหม่อม : คนเราชอบไม่เหมือนกัน หนูชอบวิชา

วิทยาศาสตร์ เพราะมีเหตุมผี ล เป็ นอะไรทีจ่ บั ต้องได้ แต่
บางคนก็ชอบวิชาประวัตศิ าสตร์ เพราะจะได้รเู้ รื่องในอดีต
อย่างไรก็ตามการเรียนในวิชาเจาะจง คือเราจะเลือกวิชา
เรียนได้ ตอนเรียนในมหาวิทยาลัย ปี 2 แต่ในระดับมัธยม
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เราต้องมีความรูร้ อบตัว คนเราต้องรูท้ กุ อย่าง ถ้าเราไม่มคี วามรู้
รอบตัว เราจะโง่ จะคุยกับใครก็คยุ ยาก หรือหนูนึกว่าตัวเอง
เป็ นไอน์สไตน์ แต่บางทีหนูอาจไม่รจู้ กั ไอน์สไตน์กไ็ ด้ เพราะ
หนู ไม่สนใจประวัตศิ าสตร์ ไอน์สไตน์เป็ นคนทีต่ ายไปแล้ว
เป็ นคนในอดีต เราควรเรียนรูท้ งั ้ หมด ทัง้ ในอดีต ปจั จุบนั
และอนาคตในวิชาต่างๆ ทีเ่ รียน เราควรจะเรียนรูใ้ ห้รอบตัว
เรียกว่า “ความรูร้ อบตัว” ไม่อย่างนัน้ เราจะคุยกับใครไม่ได้
พอไปคุยกับใครก็ไม่มคี วามน่าสนใจ
วิชาประวัตศิ าสตร์เป็ นวิชาจ�ำเป็ นต้องเรียน ทีจ่ ำ� เป็ น
ต้องเรียนเพราะให้รวู้ ่าเราเป็ นใคร มาจากไหน บรรพบุรุษ
ของเรา ปู่ยา่ ตายาย คนในอดีตสร้างชาติมาได้อย่างไร โดย
เฉพาะอย่างยิง่ การเรียนประวัตศิ าสตร์ไทย สมมติเรารูเ้ รือ่ ง
ประวัตศิ าสตร์ รูเ้ รือ่ งบรรพบุรษุ ของเราว่า เขาสร้างชาติมา
ให้เราอยูแ่ ละเจริญรุง่ เรืองมาในปจั จุบนั นี้ได้อย่างไร จะท�ำให้
เกิดความภาคภูมใิ จในความเป็นคนไทย เกิดก�ำลังใจร่วมกัน
พัฒนาประเทศ คนสมัยก่อนเขาท�ำกันอย่างไร เราต้องรูไ้ ว้
บ้างว่า วิชาประวัตศิ าสตร์มปี ระโยชน์คอื ท�ำให้เราเกิดความ
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ภาคภูมใิ จ ท�ำให้เรารูว้ า่ บรรพบุรษุ เราเก่งอย่างไร สร้างชาติ
มาอย่างไร ไม่อย่างนัน้ เราอาจจะเป็ น “คนรู” เป็ นมนุษย์หนิ
อยูใ่ นถ�้ำ
ส�ำหรับประวัตศิ าสตร์โลกเราก็ตอ้ งเรียนด้วย จะได้รวู้ า่
คนอื่นเขาท�ำกันอย่างไร รูเ้ ขารูเ้ รา รูห้ ลายๆ อย่าง มีความรู้
รอบตัว เราต้องรูไ้ ว้ และเมื่อหนู เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
หนู กส็ ามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะเจาะจงทีห่ นู สนใจและ
ชอบได้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเป็นสมาชิกศูนย์

เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ตอนนี้หนูใกล้จะเรียน
จบมัธยมปลาย ปีหน้าก็เข้าเรียนมหาวิทยาลัย หนูจงึ กังวล
เรือ่ งการรับน้อง หนูกลัวจะโดนแกล้ง หนูจะมีวธิ กี ารเตรียมตัว
อย่างไรดีคะ
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ทูลกระหม่อม : การทีร่ นุ่ พีร่ บั น้องใหม่เป็ นการท�ำความ

สนิทสนมกับน้องใหม่ เหมือนละลายพฤติกรรม ลดความเครียด
ให้น้องรูจ้ กั ชีวติ ในมหาวิทยาลัย ไม่ทำ� ตัวหยิง่ ยโส ให้นบั ถือพี่
สมัยก่อนมีพธิ รี บั น้ องที่ไม่น่าเกลียดน่ ากลัวเหมือนสมัยนี้
ทีผ่ า่ นมามีคนตาย ความจริงฝรังเขาไม่
่
รบั น้องกันแล้ว แต่ในคลับ
ในชมรมทีเ่ ขาไปอยู่กนั ก็ยงั มีการรับน้องหนัก บางทีกเ็ ป็ น
อันตรายเหมือนกัน ตอนนี้น่าจะลดลงแล้วเพราะถ้าแกล้งกัน
มากเกินไปก็ผดิ กฎหมาย
จริงๆ ประเทศไทยมีการรับน้ องตัง้ แต่สมัยโบราณ
ตัง้ แต่ พ.ศ.2474 นานเกือบ 100 ปี มาแล้ว คือในการแข่งขัน
ฟุ ตบอลระหว่างคณะแพทย์ศาสตร์กบั คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเหตุการณ์ไม่ดเี กิดขึน้ นักศึกษา
คณะแพทย์ศาสตร์ถูกผูเ้ ล่นตรงข้ามแกล้ง อัดเข้าไป เขาก็
โกรธกัน ฟ้องไปก็ไม่มใี ครท�ำอะไร เขาก็คดิ ว่าจะต้องมีแกล้ง
กันอีก เพราะนักศึกษาต้องมาเรียนในคณะเขา แต่เขาคิด
วิธแี กล้งไม่ได้ เขาเลยชิลล์ๆ ไป ดีดว้ ยกันดีกว่า เขาเลยไม่
แกล้งกัน คณะกรรมการ อาจารย์กค็ ดิ ว่าการแก้แค้นไม่ดี
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หากจะมีพธิ กี ารอะไรให้เกิดความสามัคคีกนั ก็ท�ำ จึงเกิด
การรับน้องขึน้ มา ตอนหลังก็มเี หตุการณ์ วิธกี ารรับน้องทีไ่ ม่
เหมาะสมเกิดขึน้ แต่น้องไม่ตอ้ งกลัวหรอก ตอนนี้มกี ฎหมาย
มีการควบคุม มีกฎของมหาวิทยาลัยไม่ให้รบั น้องมากเกินไป
แต่อย่างทีว่ า่ ถ้าน้องไม่ทำ� ตัวน่าแกล้ง ก็จะไม่โดนแกล้งมาก

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมอยูจ่ งั หวัดสุรนิ ทร์

เร็วๆ นี้ ผมจะได้ไปใช้ชวี ติ ทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นเวลา
1 ปี ในฐานะนักเรียนแลกเปลีย่ น ผมมีปญั หาการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ พูดทีไรออกส�ำเนียงไทยทุกทีเลยครับ ผมอยาก
ขอค�ำแนะน� ำจากทูลกระหม่อมว่า ผมควรออกเสียงภาษา
อังกฤษอย่างไรให้ถกู ต้องครับ

ทูลกระหม่อม : การพูดภาษาอังกฤษให้เก่ง อันดับแรก
ต้อ งไม่อ าย ต้อ งหน้ า แข็ง ถ้า พูด ผิด แล้ว เจ้า ของภาษา
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เขาหัวเราะก็ไม่เป็นอะไร อย่าเอาความอายมาปิดกัน้ การพูด
เราต้องฝึกพูด ถ้าไม่ฝึกพูดก็ไม่มวี นั พูดได้ น้องต้องไม่อาย
ทีจ่ ะพูดภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับเจ้าของภาษา
วิธที ่จี ะเรียนภาษาอังกฤษได้ดี คือ มีเพื่อน มีแฟน
เป็ นเจ้าของภาษา การฝึกพูดภาษาอังกฤษเราต้องรูค้ ำ� ศัพท์
เด็กๆ คนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่ใช่อ่านหนังสือภาษา
ไทยนะ อ่านหนังสือภาษาอังกฤษ เราต้องซ้อมเพือ่ รูค้ ำ� ศัพท์
อ่านภาษาอังกฤษเยอะๆ เปิดพจนานุกรม เราต้องอ่าน ฟงั
พูดเยอะๆ สมมติยงั หาแฟนไม่ได้กใ็ ห้ดโู ทรทัศน์ ภาพยนตร์
ภาคภาษาอังกฤษ ให้ดูค�ำศัพท์ว่าเขาเขียน พูดอย่างไร
ไม่อย่างนัน้ ก็จะพูดไม่รเู้ รือ่ ง ไม่รวู้ า่ ค�ำนัน้ คืออะไร ออกเสียง
อย่างไร ต้องดูหลายๆ ครัง้ แล้วเราก็ออกเสียงตาม ดูให้
คุน้ หูไว้ เราอาจหาวิดโี อสนทนาภาษาอังกฤษแล้วซ้อมอยู่
หน้ากระจก ก่อนทีจ่ ะออกไปพูดกับใครๆ การทีจ่ ะพูดภาษา
อังกฤษเก่ง เราต้องอย่าลืมอ่าน ฟงั และฝึกซ้อมพูดเยอะๆ ให้
ท�ำอย่างทีว่ า่ แล้วน้องจะพูดภาษาอังกฤษเก่ง ให้ซอ้ มมากๆ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ทูลกระหม่อมคิดว่า

นักเรียนสมัยนี้ควรใส่เครื่องแบบไปเรียนไหมคะ หนู เห็น
ภาพยนตร์ต่างประเทศเขาใส่ชดุ ตามใจตัวเอง อยากถามว่า
เป็นไปได้ไหมทีเ่ ราไม่ตอ้ งใส่เครือ่ งแบบไปเรียน ทูลกระหม่อม
ว่ามันน่ารักกว่าไหมคะ

ทูลกระหม่อม : ก็น่ารักดี การแต่งเครือ่ งแบบหรือไม่แต่ง

ในต่างประเทศทัง้ โรงเรียนเอกชนหรือไม่เอกชน บางโรงเรียน
ก็แต่งเครื่องแบบ ถ้าไม่แต่งเครื่องแบบจะท�ำให้เกิดปญั หา
เพราะนักเรียนหญิงวัยรุน่ ส่วนมากแต่งตัวโป๊ ใส่เสือ้ คอลึกๆ
ทีจ่ ริงคุณครูกไ็ ม่กล้าพูด ก็จะเรียกผูป้ กครองมาขอร้องว่าให้
ลูกสาวของคุณแต่งตัวให้มดิ ชิดหน่อย เพราะไม่เป็นอันเรียน
นอนอ้าซ่ากับพืน้ หรือไม่กค็ ยุ โทรศัพท์ ไม่เป็นอันเรียน บางที
เขาก็ฟรี บางโรงเรียนก็แต่งเครือ่ งแบบ
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โรงเรียนทีแ่ ต่งเครื่องแบบไม่ใช่ไม่อนิ เทรนด์ การแต่ง
เครือ่ งแบบนี่อนิ เทรนด์ นักเรียนทีอ่ นิ เทรนด์มากๆ ชุดต่างๆ จะ
มาจากเครือ่ งแบบเด็กนักเรียนญีป่ นุ่ มากกว่า นักเรียนญีป่ นุ่
จะแต่งเครือ่ งแบบน่ ารักๆ กระโปรงสัน้ ๆ ในญี่ปุ่นนักเรียน
สาวจะมีอทิ ธิพลต่อวัยรุ่นมาก อินเทรนด์มาก กระโปรงจะ
สัน้ กว่าฝรัง่ ชุดน่ารักกว่าชุดนอกเครือ่ งแบบอีก ฉะนัน้ น้อง
ก็ลองดูหนังเกาหลี ญีป่ ุ่น ก็ไม่รวู้ า่ ดีหรือไม่ดี เป็ นอินเทรนด์
น�ำแฟชันแบบเซตเทรนด์
่
ทีจ่ ริงการแต่งเครือ่ งแบบก็ไม่ได้
เลวร้าย เช่น หมอ พยาบาลก็ตอ้ งแต่งเครือ่ งแบบ เขารูว้ า่ เป็น
หมอมีหน้าทีอ่ ย่างไร บางทีเครือ่ งแบบก็บอกว่าฉันมีหน้าที่
อย่างไร ชุดนักเรียนก็บอกว่าฉันมีหน้าทีเ่ ป็ นนักเรียน ทหาร
ต�ำรวจเขาก็แต่งเครือ่ งแบบ เขาดูเท่ห์ บางคนนอกเครือ่ งแบบ
ดูไม่ได้เรือ่ ง น่าเกลียดมาก พอในเครือ่ งแบบก็ดเู ท่หข์ น้ึ มา
ไปหลอกสาวๆ ได้
การแต่งเครือ่ งแบบเหมือนเป็นส่วนหนึ่ง เป็นกฎเกณฑ์
ทีก่ ำ� หนดในสังคม เราต้องรูจ้ กั ใช้อย่างถูกต้องให้เหมาะกับ
ตัวเรา ถ้าเราแต่งเครื่องแบบก็ไม่เห็นต้องเดือดร้อนอะไร
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สมมติเราไม่แต่งเครื่องแบบก็ให้แต่งตัวเข้ากับตัวเรา ก็ดู
น่ารักดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีคะ่ ทูลกระหม่อม

(คนทีส่ วยทีส่ ุด) หนู ดูรายการ TO BE NUMBER ONE
VARIETY มาตลอดเลยค่ะ หนูชอบรายการของทูลกระหม่อม
มากค่ะ
หนูมเี รือ่ งอยากจะถามทูลกระหม่อมค่ะ ถ้าหนูไปเรียน
ในเมืองจะดีไหมคะ มีแต่คนแนะน� ำให้หนู ไปเรียนในเมือง
หนูกอ็ ยากไปเรียนในเมืองนะคะ แต่ถา้ หนูไปเรียนหนูกลัว
ว่าค่าใช้จา่ ยจะสูงมาก หนูกเ็ ลยเรียนอยูโ่ รงเรียนใกล้บา้ นค่ะ
ทูลกระหม่อมว่าดีไหมคะ
ทูลกระหม่อมคะ หนูได้เกรดเฉลีย่ ตอน ม.1 อยูท่ ่ี 3.54 ค่ะ
ทูลกระหม่อมคิดว่าผลการเรียนของหนู เป็ นอย่างไรบ้าง
หนูอยากได้เทคนิคทีท่ ำ� ให้เรียนเก่งๆ ค่ะ ทูลกระหม่อมบอก
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หนู ได้ไหมคะ หนู เรียนภาษาจีนค่ะ ทูลกระหม่อมว่าเป็ น
ภาษาทีส่ ำ� คัญไหมคะ แล้วจะได้ใช้ในอนาคตไหมคะ สุดท้าย
นี้ขอให้ทลู กระหม่อมสวยตลอดไปค่ะ

ทูลกระหม่อม : ขอบใจน้องมากๆ เลยทีช่ มมาและขอบใจ

ทีอ่ วยพรให้สวยตลอดไป น้องน่ารักมาก ดูจากรูปของน้องนะ
ทีส่ ง่ มา น้องก็สวยเหมือนกัน ชมกันไปชมกันมา ยอกันไป
ยอกันมา ตอนนี้เราก็ควรเข้าเรือ่ งกันได้แล้วเพือ่ ไม่ให้เป็นการ
เสียเวลา
น้องก็ดนู ่ารักมากเลย เป็ นสาวนักกีฬาด้วย อย่างไรก็
เป็ นเคล็ดลับความสวยอย่างหนึ่ง คือ เล่นกีฬา อันทีจ่ ริงน้อง
ก็เก่งทัง้ กีฬาด้วยเก่งทัง้ เรียนด้วย น้องบอกว่าน้องได้เกรดดี
มากเลยได้ 3.54 ก็เก่งพอตัวเหมือนกัน เรียนโรงเรียนใกล้ๆ
บ้านก็ดอี ยู่แล้วนี่ น้องมีความคิดทีด่ นี ะทีไ่ ม่อยากไปเรียน
ในเมือง เพราะว่าจะเปลืองคุณพ่อคุณแม่ เรียนโรงเรียนใกล้
บ้านปลอดภัย ไม่เสียเวลาทีจ่ ะท�ำการบ้าน ไม่เสียเวลาอ่าน
หนังสือ มีเวลาเล่นกีฬา แล้วก็ประหยัดด้วย เพราะฉะนัน้ น้อง
คงยังไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องไปเรียนในเมืองอย่างทีค่ นอืน่ แนะน�ำมา
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อย่างไรก็ตามในการทีจ่ ะเรียนให้เก่ง น้องไม่ตอ้ งไป
ยึดติด สิง่ ทีน่ ้องควรท�ำตอนนี้ คือ ขยันเรียนเป็ นอย่างแรก
ขยันอ่านหนังสือ ขยันท�ำการบ้าน ไม่เข้าใจอะไรน้องก็ไป
ถามคุณครู ไม่ตอ้ งกลัว ไม่ตอ้ งทะนงตัวว่าตัวเองเก่งอยูแ่ ล้ว
ไม่ตอ้ งอายทีจ่ ะถาม อะไรทีไ่ ม่เข้าใจก็พยายามขวนขวาย
หาความรู้ บางทีอาจจะตัง้ กลุม่ ขึน้ มาท�ำการบ้านกับเพือ่ นๆ
ก็แลกเปลีย่ นความคิดกันได้ อย่างไรก็ตามก็ตอ้ งอ่านหนังสือ
ให้มากๆ น้องต้องอ่านให้มสี มาธิดว้ ย แล้วก็ไฮไลท์หวั ข้อ
ส�ำคัญทีน่ ้องอยากจะจ�ำได้ใช้หลายๆ สี เปลีย่ นสีจะได้จ�ำ
ได้งา่ ยๆ เวลาสอบ เขาเรียกว่าภาพพจน์ นึกถึงค�ำนี้ตรงนี้
สีชมพู ตรงนี้สเี ขียว หนังสือสาธารณะ หนังสือของโรงเรียน
ก็จะเป็นสีเขียว สีแดงเต็มกระดาษ ไม่ตอ้ งห่วงโรงเรียนจะว่า
เรารึเปล่าไม่เป็ นไร
อย่างไรก็ตามน้ องก�ำลังเรียนภาษาจีนอยู่ น้ องถาม
ว่าเป็ นสิง่ ทีด่ ไี หม เรียนภาษาจีนเป็ นภาษาส�ำคัญไหม ก็ขอ
ตอบว่าเป็ นภาษาทีส่ ำ� คัญมากๆ เรียนภาษาจีนดีมาก เป็ น
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ประโยชน์ในอนาคตทีน่ ้องจะท�ำงาน เพราะว่าตอนนี้ประเทศ
จีนก็เป็ นมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจอยูแ่ ล้ว แล้วก็จวนจะแซง
อเมริกาอยูแ่ ล้ว น้องก็เรียนภาษาจีนไปเถอะ ภาษาจีนก็ยาก
กว่าภาษาอังกฤษเน๊าะ แต่อย่างไรก็ตามขอให้น้องเรียนอย่าง
ตัง้ ใจต่อไป ขอให้โชคดี เรียนภาษานี่ดเี พราะว่าท�ำให้เรา
ได้ เ ปรี ย บ เราเก่ ง ภาษาเราก็ ส ามารถท� ำ งานกับ คน
ต่างประเทศได้ หาความรูไ้ ด้งา่ ย ความรูเ้ ป็ นอาวุธทีส่ ำ� คัญ
น้องก็รดู้ เี พราะน้องเป็นคนเรียนเก่งอยูแ่ ล้วก็ขอให้น้องโชคดี

		

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมปี ญั หาเรื่อง

การเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาค่ะ
ป ญั หามีอยู่ว่าคุณแม่อยากให้หนู เ รีย นวิศ วะไฟฟ้ า
ส่วนตัวหนูเองอยากจะเรียนนิติ หนูกเ็ ลยตัดสินใจเต็มทีเ่ ลย
พยายามเรียนคณะทีค่ ุณแม่เขาอยากได้ หนูทำ� ถูกต้องหรือ
เปล่าคะ แล้วตอนนี้หนูเครียดมากๆค่ะ อ่านหนังสือก็ไม่เข้า
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หัวสักเท่าไหร่ เพือ่ นๆ นี่ซุ่มอ่านหนังสือกันมากค่ะ พักเทีย่ ง
เขาก็อา่ น พักเล็กพักน้อยก็ยงั อ่าน แถมบางทีเวลามีขา่ วอะไร
ใหม่กไ็ ม่ยอมบอกกันด้วยค่ะ หนูน่ีฮดึ ขึน้ มาเลย เพือ่ นอ่าน
หนูกต็ อ้ งอ่านเพราะว่าหนูเป็ นพีส่ าวคนโต หนูตอ้ งไปสอบ
แอดมิสชันระดั
่ บใหม่ เป็ นครัง้ แรกเลยนะคะ หนู อยากให้
ทูลกระหม่อมช่วยแนะน�ำการอ่านหนังสือด้วยค่ะ

ทูลกระหม่อม : เราก็ตอ้ งขอสวัสดีผชู้ มรายการ TO BE

NUMBER ONE VARIETY แล้วก็น้องๆ สมาชิก TO BE
NUMBER ONE รวมทัง้ น้ อ งอิ ค คิว ซึ่ ง มาเป็ น พิธี ก ร
ในสัปดาห์ท่ี 3 แล้ว น้องอิคคิวก็ทำ� หน้าทีไ่ ด้ดมี ากๆ เลย
เพราะว่ า ต้อ งช่ ว ยกัน ตอบจดหมายที่รู้ส ึก ว่ า จะเครีย ดๆ
หน่ อยหนึ่ง ตอบจดหมายน้องทีค่ ุณแม่อยากให้เรียนวิศวะ
ไฟฟ้า ส่วนตัวเองอยากจะเรียนนิติ
อันทีจ่ ริงในการทีจ่ ะเรียนอะไร ขอแนะน�ำว่าต้องเรียน
สิง่ ทีเ่ ราถนัด ในการทีจ่ ะเรียนในขัน้ อุดมศึกษาไม่ใช่เป็ นสิง่
ทีค่ ุณพ่อคุณแม่อยากให้ท�ำ เราไม่ถนัดในทางนัน้ ก็คงจะ
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ล�ำบากหน่ อยทีจ่ ะเรียน เรียนแล้วก็เครียดแล้วก็ท�ำไม่ได้ดี
สมองอาจจะไม่ได้เวิรค์ ไปในทางนัน้ ก็ได้ น้องลองไปปรึกษา
อาจารย์แ นะแนวสิ อาจารย์จ ะรู้ม ากกว่า รายละเอีย ดว่า
น้องเรียนดีแค่ไหน เรียนแผนกอะไร น้องก็ยงั ไม่ได้เล่าเลย
อาจารย์กค็ งจะรูม้ ากกว่าพิจารณาเกรดและความถนัดของน้อง
ก็คงจะให้คำ� ปรึกษาได้ น้องก็คงจะไม่เครียด แล้วน้องก็จะ
สามารถเรียนต่ออย่างทีน่ ้องถนัด
แล้วถ้าสมมติต่อไปคุณแม่เขาซีเรียสจริงๆ อยากให้
เรียนวิศวะไฟฟ้าเป็นสิง่ ทีข่ อมากเกินไปหรือเปล่าก็ขอให้อาจารย์
ไปช่วยบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วกันว่าน้องไม่ถนัดทางวิศวกรรม
ไฟฟ้าเพราะฉะนัน้ น้องก็ตอ้ งถามใจตัวเอง ไปถามอาจารย์
แนะแนวให้ท่านแนะน�ำถูกแนวทาง แล้วก็ไปคุยกับคุณแม่
แต่สงิ่ ทีน่ ้องบอกไม่คอ่ ยจะเข้าหัวก็คงเพราะว่าน้องขาดสมาธิ
ในการเรียน มัวแต่กงั วลในเรือ่ งต่างๆ เพราะว่าดูจะเป็ นคน
ทีเ่ ครียดกดดันตัวเอง เพราะบอกเพือ่ นคนนัน้ ก็ทอ่ งหนังสือ
เพือ่ นคนนี้กอ็ า่ นหนังสือ เวลาพักเทีย่ งก็แอบไปอ่านหนังสือ
ก็เป็ นเรือ่ งทีด่ แี ล้วก็เป็ นแนวโน้มทีด่ ที ท่ี ุกคนตัง้ ใจ อยากจะ
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เข้าสอบมหาวิทยาลัยได้ แล้วก็ในการที่อยากจะสอบเข้า
มหาวิทยาลัยต้องตัง้ ใจต้องมุง่ มัน่ ไม่ขเ้ี กียจต้องขยันเพราะ
ฉะนัน้ น้ องก็อย่ากดดันตัวเองจนเกินไป ในขณะเดียวกัน
ถ้าเครียดมากก็ไปนังสมาธิ
่
นะ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้หนูเรียนอยู่ ม.3

เป็นเด็กกิจกรรม หนูรกั ในการท�ำกิจกรรมมาก หนูเป็นส่วนหนึง่
ของสมาชิก TO BE NUMBER ONE เป็นเด็กค่ายสิง่ แวดล้อม
หนูเป็ นคฑากรของโรงเรียนค่ะ แต่วา่ ตอนนี้หนูใกล้ทจ่ี ะขึน้
ม.4 แล้ว หนูเรียนแผนวิทย์ - คณิต ซึง่ พีเ่ ขาบอกว่ามันยากมาก
หนูอยากจะบอกกับตัวเองว่าหนูตอ้ งตัง้ ใจเรียน ต้องตัง้ ใจท�ำ
กิจกรรม แต่บอ่ ยครัง้ หัวใจหนูรสู้ กึ หวันไหวมั
่
นท�ำให้หนูรสู้ กึ
ว่าจะต้องเลือกสิง่ ใดสิง่ หนึ่งระหว่างสิง่ ทีห่ นู อยากจะท�ำกับ
สิง่ ทีห่ นูตอ้ งท�ำเพราะว่ามันคือหน้าที่ ถ้าหนูไม่เลือกหนูคง
เรียนไม่ทนั เพือ่ นแน่เลยค่ะ หนูยงั จ�ำได้ตอนนัน้ ทีห่ นูไปอบรม
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TO BE NUMBER ONE ไม่ได้เรียน 8 วัน พอกลับมาหนูตอ้ ง
มาเขียนรายงานจนเทีย่ งคืน จนหนูไม่ได้นอน เสร็จแล้วนะคะ
ก็รบี ไปโรงเรียนค่ะ แล้วเอารายงานไปส่งอาจารย์ตอนเข้าแถว
แต่คำ� ตอบทีห่ นูได้มาค่ะ ครูบอกว่าครูไม่รบั แล้ว มันเกินก�ำหนด
หนูน้�ำตาแทบจะไหลค่ะ จะต้องยิม้ ทัง้ น�้ำตา เหนื่อย เบือ่ เรียน
คาบเช้าไม่รูเ้ รื่องเลยสักวิชา แต่ว่าพอพักเทีย่ งค่ะ ไปห้อง
ศูนย์เพือ่ นใจ หนูมองรูปทูลกระหม่อมรูปใหญ่ ทูลกระหม่อม
ยิม้ ให้ก�ำลังใจหนู หนู กย็ ม้ิ กลับให้ทูลกระหม่อม หนู รูส้ กึ ดี
มากๆ เลยค่ะ ภาคบ่ายนะคะ หนูเรียนรูเ้ รือ่ งทุกวิชาเลยค่ะ
นี่เป็นเพราะรอยยิม้ ของทูลกระหม่อมเป็นสิง่ มหัศจรรย์มากๆ
เลยค่ะ จนถึงวันนี้นะคะหนูกย็ งั ไม่ลมื เลยค่ะ

ทูลกระหม่อม : โอ้โห ! ประทับใจ รูส้ กึ ได้ อารมณ์ดจี ริงๆ
เมือ่ กีเ้ กือบน�้ำตาไหลตามนะ ทีน่ ้องเอารายงานไปส่งแล้วเขา
ไม่รบั น่าสงสารมากเลย อย่างไรก็ตามหนูรสู้ กึ มีความรักใน
กิจกรรมมากไปหน่อยหนึ่งนะ ถึงแม้หนูจะบอกเป็ นกิจกรรม
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ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ก็ตาม หนูไปเข้าค่าย
ท�ำกิจกรรม 8 วัน ต้องเรียนด้วย แต่หนูกเ็ อาเป็ นข้อแก้ตวั ว่า
หนูไปอบรมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE หนูไม่มเี วลาท�ำ
รายงาน ท�ำให้สง่ รายงานช้า อันทีจ่ ริงนี่คอื โลกแห่งความจริง
หนูจะต้องแบ่งเวลาให้เป็ น หนูรกั กิจกรรมมากกว่าการเรียน
อันทีจ่ ริงหนูกท็ ำ� ทัง้ ชมรม TO BE NUMBER ONE ท�ำทัง้
ค่ายสิง่ แวดล้อม แล้วก็เป็ นคฑากรของโรงเรียนด้วย หนูใกล้
ขึน้ ม.4 ทุกๆ คนบอกว่าหลังจากขึน้ ม.4 มันยากกว่า ม.3
เยอะเลย เพราะฉะนัน้ หนูตอ้ งเตรียมตัวไว้ ต้องแบ่งเวลาให้เป็น
แล้วก็รจู้ กั รับผิดชอบในงานทีท่ ำ� ต้องจัดเวลาให้ถกู แบ่งเวลา
ให้เป็ น ต้องให้มนั สมดุลกัน
เพราะฉะนัน้ ในระหว่างทีเ่ ราชอบท�ำกิจกรรม หนูกต็ อ้ ง
เรียนด้วย ทุกอย่างมันต้องเดินไปด้วยกันได้ ก็อยูท่ ห่ี นูเอง
เป็ นคนก�ำหนด มันอยูท่ ต่ี วั เอง ต้องบาลานซ์กนั ให้ได้ ก็ให้
ประสบความส�ำเร็จ ขอให้หนูโชคดีดว้ ย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอยากเรียนสาย

ภาษา หนูชอบและสนุกกับภาษาต่างประเทศจึงอยากเรียน
ต่อทางด้านนี้ แต่ผปู้ กครองอยากให้เลือกเรียนสายวิทย์ - คณิต
เพือ่ สามารถเลือกได้หลายทางมากกว่าสายภาษา หนูคดิ ว่า
ถ้าหนูมจี ดุ มุง่ หมายของตัวเองหรือท�ำในสิง่ ทีต่ วั เองชอบก็อาจ
จะดีกว่าเราจะไปเผือ่ เลือก ทูลกระหม่อมคิดว่าหนูควรจะท�ำ
อย่างไรดีคะ

ทู ล กระหม่ อ ม : บางที ผู้ ป กครองของหนู ก็ คิ ด ถู ก

เพราะเลือกเรียนทางสายวิทย์ - คณิต ก็จะมีทางเลือกมากกว่า
สายต่างๆ ถ้าพูดถึงอยากเป็นแอร์โฮสเตส เราก็สามารถเลือก
เรียนทางสายวิทย์ - คณิต ได้ ไม่วา่ จะเรียนทางสายไหนก็
สามารถทีจ่ ะเป็ นแอร์โฮสเตสได้ เพราะสายวิทย์ - คณิต จะ
ช่วยให้เรามีพฒ
ั นาการด้านความคิด
แต่อย่างไรก็ตามถ้าหนูชอบภาษา หนูกต็ อ้ งรูว้ า่ ต่อไป
จะเรียนสายภาษาและเรียนอย่างมีความสุขตามทีห่ นูเลือก
และเราก็ตอ้ งท�ำในสิง่ ทีเ่ ราถนัด และพูดถึงผูป้ กครองของ
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หนูทา่ นก็มเี หตุผลทีอ่ ยากให้หนูเรียนสายนี้ เพราะมีโอกาส
มากกว่า แต่ถา้ ไม่ชอบหนู กต็ อ้ งเลือกสายทีช่ อบเพราะต่อ
ไปหนูกต็ อ้ งอยูก่ บั ตัวเองในอนาคต ฉะนัน้ ก็ตอ้ งตัดสินใจใน
สิง่ ทีถ่ นัด

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้ผมศึกษาอยู่

ในสายวิทย์ - คณิต ครับ ครูทป่ี รึกษาอยากให้เด็กเรียนเก่ง
จึงให้เด็กๆ เรียนอย่างเดียวครับ แบบไม่ท�ำกิจกรรมอะไร
เลยครับ ถ้าเกิดมีงานกิจกรรมทีจ่ ะต้องท�ำหรืออย่างงาน TO BE
NUMBER ONE ผมควรจะบอกครูทป่ี รึกษาอย่างไรดีครับ

ทูลกระหม่อม : น้องต้องรูจ้ กั แบ่งเวลาให้เป็ น ครูซ่งึ มี

หน้าทีส่ อนงานวิชาการ เขาก็ทำ� หน้าทีข่ องเขาในการสอน
เขาก็อยากให้เราเรียนให้ดที ส่ี ุด เราก็ตอ้ งแบ่งเวลาในการ
ท�ำกิจกรรมในการเรียน ซึง่ เวลาในการเรียนก็ตอ้ งเยอะทีส่ ดุ
อยูแ่ ล้ว ในการอ่านหนังสือ ในการค้นคว้าอะไรต่างๆ ในการ
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ท�ำกิจกรรม เราก็ตอ้ งแบ่งเวลาอีกส่วนหนึ่งในการท�ำกิจกรรม
อาจจะเป็ นเศษหนึ่งส่วนสี่ ทุกคนก็ตอ้ งมีเวลาทีต่ ่างกันไป
การท�ำกิจกรรมจะเป็ นการช่วยเพิม่ ประสบการณ์ ต่อไปถ้า
น้องได้เข้ามหาวิทยาลัยน้องก็ตอ้ งท�ำกิจกรรมควบคู่ไปกับ
การเรียน การเรียนก็ตอ้ งดีกจิ กรรมก็ตอ้ งท�ำ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นคนทีเ่ รียนไป

ด้วยท�ำงานไปด้วยครับ คือ ผมขายของในเวลากลางคืนครับ
ท�ำให้เวลาผมไปเรียนมักจะเรียนไม่ทนั เพือ่ น ผมจะมีวธิ กี าร
แก้ไขปญั หานี้อย่างไรครับ

ทูลกระหม่อม : น้องก็ตอ้ งรูจ้ กั แบ่งเวลา อันนี้เป็ นสิง่ ที่

น้องภาคภูมใิ จได้วา่ เราท�ำงานเพือ่ หารายได้พเิ ศษ ท�ำงาน
เพือ่ ส่งตัวเองเรียนด้วย ช่วยคุณพ่อคุณแม่ดว้ ย ก็เป็ นสิง่ ที่
น่าภาคภูมใิ จว่าเราสามารถท�ำได้
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แต่การท�ำงานท�ำให้ในเวลาเรียนอาจจะง่วงอยู่บ้าง
เหนื่อยอยูบ่ า้ ง ชีวติ คนเราไม่ใช่งา่ ยๆ มันก็ตอ้ งต่อสูบ้ า้ ง เรา
ต้องภูมใิ จในเรือ่ งนี้ แต่ถา้ เรารูส้ กึ ง่วง เราต้องรูจ้ กั แบ่งเวลา
เรามีส ิ่ง ที่ต้อ งท�ำ เยอะกว่า เพื่อ นๆ เราก็ต้อ งพัก ผ่อ นให้
เพียงพอด้วย เราต้องท�ำงานให้เร็วด้วย อ่านหนังสือก็ตอ้ งอ่าน
ให้เร็วกว่าคนอืน่ ท�ำงานก็ตอ้ งมีสมาธิมากกว่าคนอืน่ ถ้ามีสมาธิ
เวลาเรียนก็ให้เราสร้างสมาธิ ท�ำงานให้เร็ว ไม่ทำ� อะไรให้เสีย
เวลา น้องต้องมีเป้าหมายในชีวติ วันหนึ่งๆ ต้องจดไว้วา่ จะท�ำ
อะไรบ้าง ต้องไม่ให้เสียเวลาเลย แล้วน้องก็จะท�ำได้ทกุ อย่าง

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีครับ ผมเป็น

ลูกคนเดียวนะครับ เลยเป็ นความหวังของครอบครัว ผมเลย
ต้องตัง้ ใจเรียนมาก แล้วผมก็สามารถสอบติดมหาวิทยาลัยที่
ผมต้องการได้ แต่ในขณะเดียวกันนัน้ ก็เป็นวันทีผ่ มได้ IDOL
ด้วยคือได้เป็ นตัวแทนของภาคเหนือครับผม แล้วระหว่างที่
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เก็บตัวอยูท่ บ่ี า้ น IDOL คือทางมหาวิทยาลัยเขาเปิดโอกาส
ให้นิสติ ใหม่เข้าไปปรับพืน้ ฐานครับผม แล้วผมก็เกรงว่าผม
จะเรียนไม่ทนั เพือ่ นครับ แต่การทีผ่ มได้เป็ น IDOL ก็เป็ น
สิง่ ทีผ่ มภูมใิ จและตัง้ ใจไม่แพ้กนั กับการเรียนเลยครับ ผมจึง
อยากทูลถามทูลกระหม่อมว่าผมจะต้องท�ำตัวอย่างไรดีครับ

ทูลกระหม่อม : คนเรามันก็อยูท่ จ่ี งั หวะเวลาว่าเราก�ำลังท�ำ

อะไรอยู่ แล้วก็อยูท่ เ่ี ป้าหมายชีวติ เราด้วย การเรียนก็เป็ นสิง่
ส�ำคัญ แต่ตอนนี้เราเป็ น IDOL เรามาอยูใ่ นบ้าน IDOL เรา
เข้าแข่งขัน เราศึกษาพัฒนาตัวเองในด้านการร้อง การเต้น
การแสดงและก็สงิ่ ต่างๆ หลายๆ อย่างทีเ่ ราท�ำอยูค่ อื การเป็น
สมาชิกทีด่ ขี อง TO BE NUMBER ONE เพราะตอนนี้น้อง
อยูใ่ นบ้านแล้วก็แสดงว่าน้องตัดสินใจว่าน้องจะมาท�ำ IDOL
กับเรา ก่อนจะไปเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งก็ไม่ได้เป็ นเวลาที่
ขัดแย้งกันหรืออะไร เพราะว่ากว่ามหาวิทยาลัยจะเปิด น้องก็
แข่งขัน IDOL เสร็จแล้ว เราก็จะได้ทราบผลของการประกวด
ครัง้ นี้ดว้ ยก่อนทีน่ ้องจะเข้ามหาวิทยาลัย ก็ไม่เป็ นไร ไม่ตอ้ ง

162

คู่มือค�ำปรึกษาพระราชทานฯ

กังวลอะไร คิดว่าเราไม่ได้ขาดประสบการณ์อะไรตรงนัน้ ไป
มากมาย เพราะประสบการณ์ตรงนี้น่าจะมีประโยชน์มากกว่า
และสนุกมากกว่าด้วย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : “สวัสดีคะ่ หนูมเี รือ่ ง

อยากจะถามสมมติหนู มกี ารบ้านเยอะ หนู ต้องท�ำให้เสร็จ
ภายในวันนี้ เพือ่ จะได้เอาไปส่งครูในวันพรุง่ นี้ กว่าหนูจะได้
ท�ำการบ้านเสร็จก็ 4 - 5 ทุม่ บางวันก็เทีย่ งคืน พอตื่นนอน
ตอนเช้าท�ำไมหนู ถงึ เวียนหัว หน้ามืด ปวดหลัง ปวดเอว
ตอนเรียนหนังสือก็จะง่วงนอน ทีเ่ ป็ นอย่างนี้ เพราะหนูนอน
ไม่พอหรือคะจึงท�ำให้หนูงว่ งนอน แต่อาการนี้หนูไม่ได้เป็ น
คนเดียวนะคะ เพือ่ นในห้องก็เป็ น แต่ทห่ี นูทมุ่ เทท�ำการบ้าน
ขนาดนี้ ก็ไม่เสียเปล่าเพราะเกรดเฉลีย่ ของหนูออกมาดีมาก
และทิง้ ท้ายหนูอยากจะบอกว่าเสือ้ TO BE NUMBER ONE
สวยดีนะคะ ถ้าเป็ นไซส์ M จะดีมากเลยค่ะ”
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ทูลกระหม่อม : เดีย๋ วทีมงานเขาคงได้ยนิ เองว่าหนูอยาก

ได้เสือ้ ไซส์ M หนูได้แน่นอนเพราะว่าจดหมายของหนูได้น�ำ
มาออกอากาศ หนูกจ็ ะได้เสือ้ เป็ นของขวัญส�ำหรับการออก
อากาศครัง้ นี้เป็ นทีร่ ะลึก และทีห่ นูบอกว่าหนูกบั เพือ่ นๆ มี
การบ้านเยอะต้องท�ำการบ้านถึง 4 - 5 ทุม่ ถึงเทีย่ งคืน ไม่รู้
ว่าหนูแบ่งเวลาท�ำการบ้านหรือเปล่า หรือหนูแบ่งเวลาเป็ น
หรือเปล่า ถ้าหนูทำ� การบ้านตัง้ แต่หนูกลับมาจากโรงเรียน
หนูกอ็ าจจะท�ำเสร็จนะ อาจไม่ใช้เวลาท�ำขนาดนัน้ หนูตอ้ ง
แบ่งเวลาให้ถูกและใช้เวลา ให้ได้ประโยชน์ ทส่ี ุด ไม่ใช่ว่า
ท�ำการบ้านได้หน่อยหนึ่ง อ่านหนังสือได้หน่อยหนึ่ง แล้วก็
นังเหม่
่ อลอยถึงแฟน หรืออะไร
หนู ท�ำการบ้านหนู ตอ้ งมีสมาธิ แล้วก็ตอ้ งท�ำให้เสร็จ
ภายในเวลาทีก่ ำ� หนด เวลาเขาสอบก็ตอ้ งมีกำ� หนดเวลาใน
การท�ำ ไม่ใช่ท�ำได้ทงั ้ วันทัง้ คืน หนู จะเหนื่อย นอนไม่พอ
ก็ไม่ดกี บั สมองไม่ผอ่ งใส ต้องนอนให้พอไม่อย่างนัน้ ก็จะกลาย
เป็ นคนสมองทึบจะได้เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ทม่ี คี วามคิดแจ่มใส
เพราะฉะนัน้ หนูกอ็ ย่าลืมแบ่งเวลาให้เป็ น เวลาท�ำการบ้านก็
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ใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์ทส่ี ดุ ไม่ใช่ทำ� การบ้านไปนิดหนึ่งก็
ไปเล่นกับหมา ท�ำการบ้านไปนิดหนึ่งก็ไปดูละครทีว ี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่า

เราถนัดเรียนด้านไหน สามารถเป็ นอะไรได้ และอยากรูว้ า่
ในอนาคตเราสามารถด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้หรือเปล่า หรือว่าโลก
ยังอยูไ่ หมครับ

ทูล กระหม่ อม : “เราจะรู้ไ ด้อ ย่า งไรว่า เราถนัด เรีย น

ด้า นไหนหรือ สามารถเป็ น อะไรได้” ก็เ ป็ น ค�ำ ถามที่เ ป็ น
ประโยชน์สำ� หรับวัยรุน่ ต่างๆ ตอนเราเป็ นวัยรุน่ บางทีเราก็
ไม่รวู้ า่ เราอยากจะเรียนอะไร ก็ตอ้ งค่อยๆ เรียนกันไป ต้องถาม
ตัวเองสิวา่ เมือ่ โตเป็ นผูใ้ หญ่ เราอยากจะท�ำอะไร เรามีความ
ใฝ่ฝนั อย่างไร ถ้าไม่มเี ลยเราก็ไปปรึกษาครูทป่ี รึกษาหรือ
ครูประจ�ำชัน้ ดูวา่ เราเรียนได้แค่น้ี เราถนัดวิชานี้ เราควรจะ
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เรียนในสายอาชีพหรือเรียนด้านวิทย์หรือเรียนด้านศิลป์กไ็ ป
ปรึกษา หรือลองไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ดู แต่สว่ นมากพวก
ั
เราก็รนู้ ะว่าเราชอบอะไร หรือมีความใฝ่ฝนอะไร
น้องก็เรียน
ไปในด้านนัน้ ๆ
แล้วน้องถามอีกว่า “ในอนาคตของเราจะสามารถด�ำรง
ชีวติ อยูไ่ ด้หรือเปล่า และโลกจะแตกหรือเปล่า ถามว่าโลกจะ
ยังอยูไ่ หม” มันก็คล้ายๆ กัน โอว...น้องอย่าคิดมากเลย ถ้า
คิดในทางร้ายจะท�ำให้เราไม่มคี วามสุข อันทีจ่ ริงน้องก็ไม่ได้
บอกว่าน้องควรจะเพิกเฉยต่อการอนุ รกั ษ์ธรรมชาติ ต่อการ
ทีจ่ ะรักษาสิง่ แวดล้อม เราต้องรักษาสิง่ แวดล้อมของเราไว้
ถ้าเรารูว้ ธิ ที จ่ี ะแก้ไขไม่ตดั ไม้ทำ� ลายป่าเราก็ทำ� ไป ไม่มใี คร
ล่วงรู้ ไม่มใี ครสามารถบอกได้ว่าจะมีอะไรเกิด ขึ้นในวัน
ข้างหน้า เพราะฉะนัน้ น้องต้องตัง้ ใจเรียนหนังสือก็แล้วกัน
จะได้รวู้ า่ อนาคตต่อไปข้างหน้าก็จะสดใสในวันทีโ่ ลกยังไม่แตก
แต่โลกคงไม่แตกหรอก
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ฉบับต่อไปนะครับ

มาจากจัง หวัด สมุ ท รสงครามนี่ เ องครับ เขีย นมาเล่ า ว่ า
น้ องเขามีความสามารถทางด้านศิลปะในการวาดการ์ตูน
ต่างๆ ครับ น้องรูต้ วั ว่าความรูย้ งั มีไม่มากพอครับ เพราะไม่ม ี
อาจารย์สอนทางด้านนี้โดยตรง ได้แต่หดั วาดตามแบบการ์ตนู
เองครับ อนาคตน้องเขาอยากเป็ นนักเขียน นักวาดการ์ตนู
และพยายามฝึ กฝน พยายามจะเป็ นนักออกแบบการ์ตูน
แอนนิเมชันให้
่ เด็กไทยได้ชมกันเลยครับทูลกระหม่อม

ทูลกระหม่อม : ก็ขอชืน่ ชมน้องทีม่ คี วามสามารถในการ

วาดภาพการ์ตูน แล้วน้องบอกมาในจดหมายว่าน้องเก่งใน
การใช้คอมพิวเตอร์ท�ำโปรแกรมโฟโต้ชอปอะไรต่างๆ ก็
ฝึกฝนไปเรือ่ ยๆ ฝึกฝนด้วยตัวเองก่อน เปิดคอมพิวเตอร์ดใู น
อินเตอร์เน็ตให้เป็ นประโยชน์ สามารถใช้เขียนการ์ตนู ใช้ทำ�
แอนนิเมชันได้
่ ดี เราก็ปลืม้ ใจ ดีใจทีส่ มาชิกชอบการเขียน
การ์ตูนทางแอนนิเมชัน่ ท�ำคอมพิวเตอร์น่ี ชอบมากเลย
เวลาไปเจอน้องๆ ทีช่ อบท�ำก็จะคุยกันได้นาน แล้วน้องก็ลอง
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หา Work shop ลองหา Cast อะไรแถวๆ ทีน่ ้องอยู่ หรือใน
กรุงเทพฯ ก็เข้ามาเรียน Work shop ได้ เรียนพิเศษเพิม่ เติม

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายถามพระองค์

ดังนี้ครับ
1. พระองค์ใช้กำ� ลังใจจากสิง่ ใดจากการท�ำภารกิจต่างๆ
2. กระผมจะมีวธิ เี รียนอย่างไร ให้ประสบความส�ำเร็จ
ได้เกรดดีๆ
3. เมือ่ ไหร่จงั หวัดพิจติ รจะมีศนู ย์เพือ่ นใจครับ
4. พระองค์ท่ า นจะเสด็จ มาเปิ ด โรงเรีย นสิร ิว ัฒ นา
บริหารธุรกิจและพณิชยการ อ�ำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร
หรือเปล่าครับ

ทูลกระหม่อม : ก่อนอื่นก็ขอทักทาย สวัสดีน้องสมาชิก

TO BE NUMBER ONE และก็ทา่ นผูช้ มทีก่ ำ� ลังชมรายการ
TO BE NUMBER ONE VARIETY อยู่ ณ ขณะนี้ ก็ดใี จมาก
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ทีท่ กุ ๆ คนดูอยู่ แล้วก็ขอบใจน้องทีเ่ ขียนจดหมายมาคุย แล้ว
ก็ถามค�ำถามถึง 4 ข้อ ด้วยกัน
ก�ำลังใจก็บอกไปหลายๆ ครัง้ แล้วว่ามาจากน้องๆ เอง
เราเป็ นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ก็ให้กำ� ลังใจซึง่ กัน
และกันอยูแ่ ล้ว ก็ยงั ได้กำ� ลังใจจากสมาชิก TO BE NUMBER
ONE ทีไ่ ม่ใช่เด็กๆ แก่ๆ ก็อนุ ญาตให้ดูรายการ TO BE
NUMBER ONE VARIETY ก็ได้กำ� ลังใจจากผูช้ มมากมาย
ทีเ่ จอหน้าก็คยุ กัน เรือ่ งรายการ TO BE NUMBER ONE
VARIETY ก็ได้จากตรงนัน้ ทุกๆ ภาค ส่วนทีช่ ว่ ยกัน ร่วมมือ
ร่วมใจท�ำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และก็
โครงการต่างๆ ทุกงานที่ท�ำด้วยกัน ก็จะได้ก�ำลังใจจาก
ผูร้ ว่ มงานด้วย
ส่วนข้อที่ 2 การทีจ่ ะเรียนอะไรก็ตอ้ งมีความเข้าใจใน
เนื้อหาสิง่ ทีเ่ ราเรียน ก่อนอื่นก็ตอ้ งท�ำความเข้าใจในวิชาที่
เราเรียน แล้วก็มคี วามมุง่ มัน่ ตัง้ ใจเรียนให้สำ� เร็จ อย่าขีเ้ กียจ
หวังว่าน้องก็จะเรียนได้ดยี งิ่ ๆ ขึน้ ไป
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ส่วนข้อที่ 3 น้ องถามว่าเมื่อไหร่จงั หวัดพิจติ รจะมี
ศูนย์เพือ่ นใจบ้าง อันทีจ่ ริงถ้าจ�ำไม่ผดิ ศูนย์เพือ่ นใจก็จะมีอยู่
หลายๆ โรงเรียนในจังหวัดพิจติ รอยูแ่ ล้ว น้องก็ลองไปสืบดู
ไปถามทีส่ ำ� นักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจติ รก็ได้ ถามทีโ่ รงเรียน
ของน้องก็ได้วา่ ทีไ่ หนบ้างทีม่ กี ารเปิดศูนย์เพือ่ นใจจ�ำได้วา่ มี
หลายแห่งทีเดียว
ั หาสุ ด ท้า ยว่ า จะไปเปิ ด โรงเรีย นสิร ิว ฒ
ส่ ว นป ญ
ั นา
บริหารธุรกิจและพณิชยการ เมือ่ ไหร่นนั ้ ก็คงจะได้ไปเปิดใน
วันใดวันหนึ่ง น้องก็คอยติดตามข่าวก็แล้วกันว่าจะไปเปิ ด
เมือ่ ไหร่

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมอายุ 18 ปี ครับ

ตอนนี้กำ� ลังศึกษาอยูท่ ม่ี หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชาครับ แล้วก็เรียนทีร่ ามค�ำแหงควบคูไ่ ปด้วย แต่ผม
ท�ำข้อสอบเกรดเฉลีย่ ออกมาไม่ดคี รับ แต่กจ็ ะตัง้ ใจเรียน แล้ว
ก็ตงั ้ ใจอ่านหนังสือให้มากกว่าเดิม เวลาเครียดหรือไม่พอใจ
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อะไรก็จะระบายออกด้วยการเล่นกีฬาและศิลปะการป้องกันตัว
ก็คอื เทควันโดนันเอง
่ อนาคตอยากเป็นต�ำรวจหรือไม่กท็ หาร
นะครับ อยากให้ทูล กระหม่อ มอวยพรให้ส อบเลื่อ นสาย
เทควันโดได้ครับ

ทูลกระหม่อม : ขออวยพรให้น้องสามารถท�ำอะไรได้อย่าง

สมใจปรารถนา ทัง้ นี้ทงั ้ นัน้ ก็ขน้ึ อยูก่ บั น้องนันแหละ
่
น้องจะ
ต้องมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจฝึกฝนในสิง่ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นเทควันโด
หรือในการเรียนก็ขออวยพรให้น้องประสบความส�ำเร็จได้เป็ น
ต�ำรวจ ได้เป็ นทหาร ก็อย่างว่าน้องคงจะเป็ นคนทีแ่ ข็งแรง
เป็ นนักกีฬาทีเ่ ก่ง น้องก็พยายามอ่านหนังสือเยอะๆ น้อง
บอกจะสัญญาว่าจะอ่านหนัง สือเยอะๆ อยู่แ ล้ว ก็ขอให้
ประสบความส�ำเร็จ แล้วก็ได้เป็ นต�ำรวจหรือทหารทีด่ ขี อง
ชาติต่อไปสูๆ้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สมัยหนูเรียนจบ ม.6

สามารถเอ็นทรานซ์ตดิ มหาวิทยาลัยชือ่ ดังของรัฐบาลแห่งหนึ่ง
ในจัง หวัด เชีย งราย ตอนนัน้ บ้า นอยู่แ ปดริ้ว มัน ไกลมาก
หนูเลยไม่ไป ถามว่าหนูโง่ไหม หนูวา่ พอสมควรเลยแหละค่ะ
ทูลกระหม่อมว่าอย่างนัน้ ไหมคะ และแล้วประวัติศาสตร์
ก็ซ้�ำรอยน้องของหนู ค่ะ เขาสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ชือ่ ดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ แต่น้องก็ไม่ไปรายงานตัว เพราะได้
คณะทีย่ าก แล้วตอนนี้กย็ งั ไม่มที เ่ี รียน หนูไม่ได้ให้คำ� แนะน�ำ
อะไรน้องมาก เพราะว่าก็ประสบพบเจอมาเหมือนกัน ตอนนี้
ก็ก�ำลังลงสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแบบแอดมิน อยากให้
ทูลกระหม่อมช่วยอวยพรให้น้องด้วยค่ะ เผื่อว่ามันจะติด
มหาวิทยาลัยทีม่ นั อยากเข้าบ้าง ทีใ่ ช้คำ� สรรพนามว่า “มัน”
นี่คงจะชินค่ะ

ทูล กระหม่ อ ม : ก็ไ ม่เ ป็ น ไร ได้ยิน เด็ก ก็คุ ย กัน ถึง พี่
ถึงน้อง ถึงเพือ่ นว่า “มัน” เหมือนกันคงเป็ นกันเอง เพราะพี่
เพราะน้องกัน อันทีจ่ ริงเรื่องทีเ่ รียนของน้องมันไกลเกินไป
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ก็เข้าใจนะ เพราะน้องอยูแ่ ปดริว้ น้องก็มเี หตุผล แล้วตอนนี้
น้องก็เล่าว่าเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง ก็ไม่เป็ นอะไร
ก็โอเค เหตุผลของน้องทีว่ า่ คณะมันยากเกินไป ก็เป็นเหตุผล
ที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะ ถ้าสมมติสมัครและสอบติดแล้ว
ไม่ไปเรียนมันเสียโอกาสของคนอืน่ ด้วย เราท�ำไม่ได้ มันเป็ น
ความคิด ที่ไ ม่ ค่ อ ยจะดีเ ท่ า ไหร่ อยู่ ๆ เรายัง ไม่ ท ัน เริ่ม
ไม่พยายามเลย เราก็คดิ ว่าท�ำไม่ได้ซะแล้ว อยากให้น้องมี
ความมานะอุตสาหะมากกว่าทีเ่ ป็ น แล้วก็พยายามมากขึน้
ต้องช่วยตัวเองมากขึน้ ไม่ใช่คดิ ว่าเป็ นโชคเป็ นลางไปก่อน
ถ้าสมมติว่าไม่พยายาม ไม่ตงั ้ ใจท�ำด้วยตัวเอง พรอะไรก็
ช่วยไม่ได้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นลูกคนเดียว

พ่อกับแม่จงึ ตัง้ ความหวังไว้ทผ่ี มสูงครับ เช่น เรือ่ งการเรียน
ผมเป็ นคนเรียนปานกลางครับ มีอยูเ่ ทอมหนึ่งผลการเรียน
ของผมตกครับ พ่อแม่กด็ ผุ ม แต่อกี เทอมหนึ่งผมก็มาพัฒนา
การเรียนให้เกรดออกมาดีขน้ึ ครับ แต่ผมไม่ได้รบั ค�ำชมจาก
พ่อแม่เลย จึงอยากถามทูลกระหม่อมว่าท�ำไมพ่อแม่ถงึ ไม่ชม
เราบ้าง เวลาเราท�ำดีครับ

ทูลกระหม่อม : น้ องอย่าใจน้ อยไปเลยนะ เพราะว่า

แน่ นอนล่ะทีน่ ้องเป็ นลูกคนเดียว คุณพ่อคุณแม่กจ็ ะสนใจ
มากเป็ นพิเศษและตัง้ ความหวัง อยากจะให้ลกู ได้ดี อยากให้
ลูกสุดยอด เป็นลูกคนเดียวก็อาจจะเครียดหน่อยหนึ่ง เพราะ
คุณพ่อคุณแม่ให้ความสนใจมาก ด้วยความทีพ่ อ่ กับแม่ทา่ น
เป็ นผูใ้ หญ่ ท่านก็ไม่อยากให้เราเหลิงเหมือนกับทีห่ นูคดิ ว่า
ถ้าเราท�ำดีหน่อยหนึ่งต้องได้รบั ค�ำชม แต่พอเขาไม่ชมเราก็
รูส้ กึ น้อยใจ อันทีจ่ ริงเขากลัวเราจะเหลิง ผูใ้ หญ่สมัยโบราณ
จะเป็ นอย่างนัน้ พอเขาไม่ชมก็น้อยใจ
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การเป็ นลูกคนเดียวก็จะเป็ นจุดศูนย์กลางทีจ่ ะมีคนมา
สนใจ น้องก็ตอ้ งคิดไว้เสมอว่าเขาอยากให้เราได้ดี น้องพัฒนา
ตัวเองก็ดแี ล้วทีก่ ารเรียนตกต�่ำก็พฒ
ั นาให้ดขี น้ึ อ่านหนังสือ
ให้มากขึน้ พยายามท�ำความเข้าใจกับบทเรียนให้มากขึน้
น้องก็ได้ประโยชน์เอง ไม่จำ� เป็ นต้องรอค�ำชมจากใคร ชม
ตัวเองก็ได้ อย่างไรก็ตามก็ขอให้ตงั ้ ใจเรียนต่อไป วันหนึ่ง
คุณพ่อคุณแม่อาจทนไม่ไหวก็จะชมเอง ขอให้ก�ำลังใจน้อง
เพราะทุกอย่างทีเ่ ราท�ำดีกจ็ ะเข้าตัวเราเองก็ทำ� ให้คณ
ุ พ่อคุณ
แม่ภมู ใิ จ แล้วก็จะได้รบั ค�ำชมเอง แต่อาจต้องรอนานหน่อย
เพราะเขาก็มศี กั ดิศรี
์ ของเขา ยังไงก็ขอให้น้องโชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ดิฉนั มีความสนใจ

ทางด้านการใช้ภาษาของชาวต่างชาติมาก ดิฉนั อยากพูดได้
หลายๆ ภาษาและอีกความฝนั หนึ่ง อยากจะเป็ นทหารเรือ
แต่ดฉิ นั คงเป็ นทหารเรือไม่ได้หรอก เพราะว่าทหารเรือต้อง
ว่ายน�้ำเก่ง แต่ดฉิ นั ว่ายน�้ำไม่เก่ง
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ั
และฝากความห่วงใยกับสังคมด้วยว่าตอนนี้เป็นปญหา
ของวัยรุน่ มากทีส่ ดุ ก็คอื เรือ่ งของผูห้ ญิงขายบริการทางเพศ
ทีท่ ำ� ให้เกิดปญั หาต่างๆ ตามมามากมาย แล้วก็หวังอยากจะ
ให้ทลู กระหม่อมแนะน�ำให้ขอ้ คิดเรือ่ งนี้คะ่

ทูลกระหม่อม : โอเค ก็รสู้ กึ ชืน่ ชมในความชืน่ ชอบ แล้วก็

สนใจภาษาต่างๆ ของน้อง น้องอยากพูดภาษาอะไรได้บา้ ง
น้องไม่ได้ระบุมาไม่วา่ จะเป็ นภาษาตะวันตก ภาษาตะวันออก
การทีจ่ ะเก่งภาษาจะต้องมีการฝึกฝนมากๆ ต้องฝึกฝนการพูด
การอ่านการเขียนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการพูด ถ้าสมมติได้
พูดมากๆ ตัง้ ใจมากๆ ก็จะเก่งในภาษานัน้ ๆ เอง เคยแนะน�ำ
น้องต่างๆ หลายคนแล้วว่า ถ้าจะเรียนภาษาได้ดที ส่ี ดุ ก็ตอ้ ง
มีเพื่อนเป็ นชาวต่างชาตินัน้ แต่น้องก็ต้องพยายามเรียน
ตัง้ ใจเรียน เพราะการเรียนภาษานัน้ ก็ตอ้ งฝึ กฝนและอ่าน
ให้เยอะๆ ด้วย
ส่ ว นความฝ นั ที่จ ะเป็ น ทหารเรือ ท� ำ ไมอยากเป็ น
ทหารเรือ อยากทราบเหมือนกัน ถ้าอยากเป็ นทหารเรือ
ั เป็นไปได้ ไม่ใช่อะไรยากเย็น น้องก็ไปหัดว่ายน�้ำ
ความใฝ่ฝนก็
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ซะก่อน ท�ำตัวให้แข็งแรง ออกก�ำลังกายเอ็กเซอร์ไซส์มากๆ
รับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ แล้วก็ถา้ ว่ายน�้ำได้กอ็ าจจะ
ไม่มปี ญั หา
ส�ำหรับเรือ่ งทีน่ ้องฝากความห่วงใยเรือ่ งผูห้ ญิงขายบริการ
ข้อนี้กข็ น้ึ อยูก่ บั หลายๆ ประการทีผ่ หู้ ญิงไปขายบริการก็ขน้ึ
อยูก่ บั เศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ เป็นปญั หาทีจ่ ะต้องแก้สำ� หรับ
ปญั หาวัยรุน่ พวกเราก็ตอ้ งช่วยกันสอดส่องดูแล แต่อย่างไร
ก็ตามขอฝากไว้นดิ หนึ่งคือ เราจะท�ำอะไรก็ตาม ไม่วา่ มันจะผิด
จะถูกขึน้ อยูก่ บั ตัวเอง น้องเป็นชาว TO BE NUMBER ONE
ก็ตอ้ งช่วยกันดูแลเพือ่ นๆ ก็แล้วกัน วัยรุน่ ก็ดแู ลซึง่ กันและกัน
แล้วก็คา่ นิยมต่างๆ เราก็ลองคิดดูซวิ า่ อะไรดี อะไรไม่ดสี ำ� หรับ
ตัวเอง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคี ำ� ถามอยากจะ

ถามทูลกระหม่อมค่ะ หนูได้ชมข่าวทางโทรทัศน์ ตอนนี้มกี าร
วิจารณ์กนั หนาหูเกีย่ วกับสิทธิเพศที่ 3 ค่ะ ในการใส่กระโปรง
ในวันรับปริญญา บางคนเขาก็เห็นด้วยกับเรือ่ งนี้ แต่บางคน
ก็ต่อต้าน ทูลกระหม่อมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรือ่ งนี้

ทูลกระหม่อม : เรือ่ งเพศที่ 3 เรือ่ งอะไร เขาจะใส่กระโปรง

หรือจะใส่กางเกง ไม่ให้เขาเป็นเพศที่ 3 พูดมาตัง้ หลายครัง้
แล้วว่าเรื่องที่เขาเป็ นกระเทย เป็ นตุ๊ด เป็ นเกย์เป็ นอะไร
เป็ นเรือ่ งธรรมชาติ เป็ นเรือ่ งของร่างกาย เป็ นเรือ่ งของสมอง
ไปบังคับไม่ให้เขาเป็นย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่การทีจ่ ะใส่กระโปรง
มารับปริญญาในงานที่ศกั ดิ ์สิทธ์ เขาจบการศึกษา เขาจะ
ใส่กระโปรง อันทีจ่ ริงใส่กระโปรงมันก็ไม่เห็นนะ เพราะเขา
ต้อ งใส่ เ สื้อ ชุ ด คลุ ม แต่ อ ย่ า งไรก็ต ามก็ไ ม่ ไ ด้ผ ิด ที่จ ะใส่
กระโปรงนะ เท่ า ที่เ ห็น เท่ า ที่ไ ปแจกปริญ ญามาหลายๆ
ทีน่ ะ เขาไม่ได้ใส่กระโปรงหรอก เขาก็จะแต่งหน้าใส่ขนตา
ปลอมยาวมาก ท�ำผมมวยกล้วยหอมแต่เขาก็ใส่กางเกงนะ
ผูห้ ญิงก็ใส่กางเกงได้ ไม่เป็ นไร อันทีจ่ ริงในวันรับปริญญา
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เขามีกฎเกณฑ์ให้เพศที่ 3 ใส่กางเกงก็ใส่กางเกงไปเถอะ
เพราะว่าทางโรงเรียนมีกฎเกณฑ์ ถ้าเป็ นนายก็ใส่กางเกง
เพราะเป็ นนายอยู่ นิดหน่ อยก็ใส่ไปเหอะ ใส่กางเกงง่าย
กว่าอีก ใส่กระโปรงก็มองไม่เห็นใช่ไหม ใส่กระโปรงต้อง
ใส่รองเท้าส้นสูงเดินไปเดินมา เดินเร็วๆ หกล้มขึน้ มาว่าไง
ใส่กางเกงก็ได้ วันนัน้ ก็ยอมสักวันหนึ่ง อย่างไรก็ตามปริญญา
เขาก็เรียนมาได้ดว้ ยตนเอง ไม่ได้ไปจ้างใครให้ไปสอบให้
ใส่กางเกงจะดีกว่า ถ้านังนานๆ
่
ยุง่ เหยิงกว่าใช่ไหม

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ทูลกระหม่อมคะ

ใจจริงหนูอยากเรียนครูมากๆ เลยค่ะ เพราะอยากน�ำความรู้
มาสอนเด็กๆ แต่ทางผูใ้ หญ่อยากให้หนูเรียนพยาบาล เพราะ
จะได้ชว่ ยเหลือชีวติ คนและได้บุญด้วย ทูลกระหม่อมว่าหนู
ควรตามใจใครดีคะ ตอนนี้หนูกลุม้ ใจมากๆ ไม่รจู้ ะตัดสินใจ
อย่างไรดีคะ
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ทูลกระหม่อม : อุดมคติจงั เลยเป็ นนางงามรึเปล่าเนี่ย

อย่างไรก็ตามจะเป็นครูหรือเป็นพยาบาลก็ได้ชว่ ยคนทัง้ สอง
อาชีพใช่ไหม หนูไม่อยากเป็ นพยาบาล เพราะคงเข้าใจว่า
พยาบาลเป็นงานหนักเหมือนกันนะ เป็นงานทีจ่ ะต้องเห็นเลือด
ถ้าหนู ไม่ชอบเห็นเลือดหรืออะไรแหยะๆ สกปรกอย่างนี้
หนูกค็ งไม่อยากเป็ นพยาบาล ถ้าอยากเป็ นครูกต็ อ้ งไปเช็ด
ขีม้ กู เด็กๆ ก็ยากพอๆ กัน แต่จริงๆ ไม่ได้แย่หรอก เป็นอาชีพ
ทีด่ ที งั ้ สองอาชีพ
แต่ทนี ้ีจะไปถามท�ำไมว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบให้เป็ น
พยาบาล เอ๊ะ ! ท�ำไมให้เป็ นพยาบาล เป็ นครูกช็ ่วยเด็ก
ช่วยคนได้ แต่อาจจะเป็ นเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจคือ
เป็นพยาบาลมีโอกาสทีจ่ ะท�ำงานได้มากกว่า ได้เงินมากกว่า
เพราะเป็ นครูเค้าบอกว่าครูเป็ นหนี้เยอะอะไรอย่างนี้ ก็จะมี
ปญั หามากกว่า ได้เงินเดือนน้อยอะไรต่ออะไร แต่หนูอยาก
เป็ นครูกน็ ่าชืน่ ชม
อย่างไรก็ตามท�ำในสิง่ ทีเ่ ราถนัด ท�ำในสิง่ ทีเ่ ราชอบ
จริงไหม เราก็จะท�ำได้ดี แต่ถา้ สมมติเราไม่ชอบเรากลัวเลือด
เรากลัวเข็มฉีดยา เรากลัวความสกปรกก็โทษไม่ได้ใช่ไหม
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เป็นพยาบาลนี่ตอ้ งแข็งแรง เราไม่เหมาะสมกับอาชีพพยาบาล
เราก็ตอ้ งพูดกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเราตัง้ ใจทีจ่ ะช่วยคนจริงๆ
เราเป็ นครูน่ี เราก็ชว่ ยสอนเด็ก เป็ นครูทด่ี ไี ด้ ถ้าเราไม่ชอบ
เราท�ำอีกอาชีพหนึ่ง เราก็ไม่สามารถที่จะท�ำได้ดเี ท่าไหร่
ก็คอ่ ยๆ พูดกับคุณพ่อคุณแม่กน็ ่าจะเข้าใจ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เรือ่ งทีห่ นูอยากจะ

ปรึกษาทูลกระหม่อมก็คอื หนูอยากมีรายได้พเิ ศษเป็ นของ
ตัวเองค่ะ เพราะว่าอยากเอาไว้ใช้จา่ ยโดยทีไ่ ม่ตอ้ งขอเงินพ่อ
แม่ค่ะ แล้วก็อยากแบ่งเบาภาระของท่านด้วย ดังนัน้ เวลา
วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์หนูจงึ ไปช่วยเขาขายเสือ้ ผ้าทีต่ ลาดค่ะ
แต่วา่ พอท�ำไปได้สกั พักก็รสู้ กึ ท้อแล้วค่ะ เพราะว่าวันจันทร์ - ศุกร์
ก็เรียนหนักมากแล้ว อยากถามทูลกระหม่อมว่ามีวธิ ไี หนบ้าง
ที่จะท�ำให้หนู มกี �ำลังใจมากขึ้นค่ะ ที่จะท�ำงานหารายได้
ต่อไปค่ะ
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ทูลกระหม่อม : ก็ขอให้กำ� ลังใจหนูนะ เพราะหนูเป็นคน

ทีม่ คี วามกตัญญู เป็ นสิง่ ส�ำคัญนะ คนทีม่ คี วามกตัญญูแล้ว
ก็อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่เป็ นสิง่ ทีด่ ี ไม่ใช่เป็ น
สิง่ ทีร่ า้ ยหรืออะไร แต่มนั ก็ทอ้ ก็เหนื่อยใช่ไหม
แต่อย่างไรก็ตามท�ำงานก็ต้องเหนื่อย เราจะพูดถึง
ความกตัญญูก่อน บางคนหรือเยอะมากทีไ่ ม่มคี วามกตัญญู
ใครท�ำอะไรให้ก็ไม่นึกถึง มันก็ไม่เจริญใช่ไหม มันก็เกิด
ปญั หาหมด แต่หนูเป็ นคนมีความกตัญญูกด็ แี ล้ว อยากจะ
ช่วยพ่อแม่ก็เป็ นความตัง้ ใจ เมื่อเรามีความตัง้ ใจดีก็เป็ น
สิง่ ที่ดกี ็ดอี ยู่แล้ว แต่ปญั หาอยู่ท่วี ่าเราท�ำแล้วมันเหนื่อย
ใช่ไหม เราเรียนหนังสือแล้วเราก็ไปท�ำงาน เราก็เหนื่อยเป็ น
ของธรรมดาเราก็ทอ้ ในการทีจ่ ะท�ำ ความดีมนั ก็เป็นสิง่ ทีย่ าก
หน่อยหนึ่ง แต่จะบอกให้การทีท่ ำ� งานในระหว่างเรียนเป็นสิง่
ทีด่ ี นอกจากเรามีรายได้พเิ ศษแล้ว ยังท�ำให้เราสามารถซือ้
อะไรก็ได้ ไม่ตอ้ งไปรบกวนพ่อแม่ แล้วก็น�ำมาช่วยครอบครัว
ได้ดว้ ย เป็ นสิง่ ทีด่ อี ย่างหนึ่งเลย
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อย่างทีส่ องได้ประสบการณ์ในการท�ำงาน งานทุกอย่าง
ไม่วา่ จะเป็นงานอะไรก็ดหี มดเพราะเราไปท�ำงาน ไปขายเสื้อ
ก็ไ ด้ป ระสบการณ์ ท างการตลาดเหนื่ อ ยแค่ ไ หนเราก็ไ ด้
ประโยชน์มากกว่า เพราะฉะนัน้ สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือเรารูแ้ ล้วว่า
ท�ำงานก็ตอ้ งเหนื่อย มีคนหลายคนทีเ่ ขาท�ำงานแล้วก็เรียน
หนังสือไปด้วยอย่าง เช่น ริชาร์ด เป็ นตัวอย่างทีด่ ใี ช่ไหม

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีคะ่ หนูเป็น

สมาชิกเยาวชนเก่งและดีคะ่ ส�ำหรับหนูกจ็ ะมีเรือ่ งการเรียน
แล้วก็ทำ� งานไปด้วยค่ะ อย่างแรกก็คอื หนูทำ� งานร้องเพลงค่ะ
เวลาท�ำงานก็จะเป็ นช่วงของเวลากลางคืนก็จะมีปญั หาเกีย่ วกับ
การเรียนไม่ทนั เพือ่ นค่ะ แล้วอีกในแง่มมุ หนึ่งก็คอื ในมุมมอง
ของผูใ้ หญ่หลายๆ คนก็อาจจะมองว่าหนูเป็ นคนทีเ่ กเรหรือ
เปล่าคะ ท�ำงานในช่วงตอนกลางคืน ในบางครัง้ หนู กร็ ูส้ กึ
เหนื่อยมากเพราะว่าได้ยนิ เสียงตอบรับจากผูใ้ หญ่หลายๆ ท่าน
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ในแง่มมุ ว่าเป็ นคนทีเ่ กเรค่ะ แต่หนูกไ็ ม่ได้ทำ� ตาม เลยอยาก
จะถามแง่มุมของทูลกระหม่อมว่าการท�ำงานตอนกลางคืน
เป็ นอย่างไรบ้าง การทีห่ นูท�ำงานก็ตอ้ งน�ำเงินมาสนับสนุ น
ในเรือ่ งการเรียนด้วยค่ะ

ทูลกระหม่อม : อันทีจ่ ริงเป็ นทีน่ ่าชืน่ ชมนะ ทีห่ นูมงี าน

พิเศษท�ำ แล้วก็น�ำรายได้มาสนับสนุนในการเรียน นอกจาก
ได้พฒ
ั นาตัวเองแล้วก็จะได้ไม่รบกวนผูป้ กครอง เด็กฝรังเขา
่
ก็ทำ� กัน หมายความถึงพออายุ 16 ปี ท�ำงานได้แล้ว เขาก็ทำ�
ทุกคนจะต้องมีงานพิเศษท�ำ ถ้าไม่ท�ำก็รูส้ กึ ว่าประหลาด
ฝรังเขามองว่
่
าเด็กไทยแปลกที่ไม่เคยท�ำงาน ไม่ท�ำงาน
ก็จะไม่มปี ระสบการณ์ท�ำงาน ก็จะหางานยาก นี่พดู ถึงใน
ต่างประเทศนะ นี่กอ็ าจจะเป็ นเช่นเดียวกันในประเทศไทย
ในอีกไม่ชา้
ส่วนคนทีพ่ ดู ไปว่าท�ำงานตอนกลางคืนเป็นสิง่ ไม่ดี มันก็
ขึน้ อยูก่ บั ตัวเราเอง ถ้าสมมติหนูบอกว่าหนูไม่ได้เกเร หรือ
ไม่ได้ทำ� อะไรทีไ่ ม่เหมาะ ไม่ควร เพราะถ้าสมมติว่าเราท�ำ
อะไรไม่ดี มันก็เข้าตัวเองเป็ นคนแรกเลย ไม่ใช่คนอืน่ ทีจ่ ะมา
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เดือดร้อน เราก็เดือดร้อน ถ้าเราท�ำอะไรไม่ดี เราไปเกีย่ วข้อง
กับสิง่ ไม่ดี อย่างไรก็ตามการทีค่ นจะคิดอย่างไร จะพูดอะไร
เราก็ช่วยไม่ได้ แต่เราช่วยได้โดยการทีเ่ ราไม่ได้ท�ำ ถ้าเรา
ไม่ได้ท�ำเราก็ไม่เดือดร้อน แล้วก็ให้ท�ำสิง่ ดีๆ ต่อไป ก็ให้
มันใจว่
่ าไม่ใช่สงิ่ ไม่ดที ห่ี นู ท�ำงานแล้วเผอิญมีงานร้องเพลง
ส่วนมากตอนกลางวันจะไม่มงี านร้องเพลง มีงานตอนกลางคืน
มันก็ไม่ได้เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดอี ะไร ก็ภมู ใิ จในตัวหนู

สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : สวัส ดี ค รับ

ทูลกระหม่อม ผมเป็ นสมาชิกเยาวชนเก่งและดี ผมเป็ นคนที่
ไม่คอ่ ยปฏิเสธใครครับ เป็นเรือ่ งทีด่ นี ะครับ ไม่คอ่ ยปฏิเสธใคร
จึงท�ำให้ผมโดนครูอาจารย์หรือเพือ่ นๆ ชวนไปท�ำกิจกรรม
อยูบ่ อ่ ยๆ ครับ ท�ำให้การพักผ่อนของผมน้อยลง การเรียน
ก็มเี วลาน้อยลงนะครับ ผมจะสามารถประคองความเป็ นคน
เก่งและดีได้นานแค่ไหน ผมจึงอยากรูค้ รับว่าต้องแบ่งเวลา
อย่างไรบ้างครับ
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ทูลกระหม่อม : สิง่ ส�ำคัญก็คอื ก็พดู มาแล้วว่าต้องแบ่งเวลา

เราต้องรูจ้ กั แบ่งเวลาให้ถูก อันทีจ่ ริงตอนนี้น้องก็เป็ นเด็ก
เป็นนักเรียนใช่ไหม การศึกษาก็เป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ เพราะฉะนัน้
เราต้อ งแบ่ ง เวลาให้ก ับ การอ่ า นหนั ง สือ กับ การศึก ษา
ของเรามากทีส่ ดุ กับการทีจ่ ะท�ำกิจกรรมนี่กเ็ ป็ นสิง่ ทีด่ ี เป็ น
ประสบการณ์ เป็ นการท�ำความดี เรามีจติ อาสา เราท�ำงาน
TO BE NUMBER ONE ก็เรียกมีจติ อาสา เราท�ำในสิง่ ทีด่ ี
อันทีจ่ ริงสิง่ ทีด่ เี ป็นสิง่ ทีย่ าก ท�ำแล้วมีประโยชน์มากแต่กย็ าก
ที่จะไปต่อสู้กบั ยาเสพติดก็ขอยอมรับว่ามันเป็ นสิง่ ที่ยาก
สูเ้ ท่าไหร่ยาเสพติดก็เพิม่ เข้ามาทุกปีๆ แต่ถา้ เราไม่สู้ เราจะมี
อะไรเกิดขึน้ มันก็คงเต็มโลก
เราต้อ งรู้จกั แบ่ง เวลา เราต้องรู้ว่า อะไรส�ำ คัญ มาก
ส�ำคัญน้อยแค่ไหน ไม่ใช่วา่ กิจกรรมไม่สำ� คัญ ซึง่ ส�ำคัญมาก
ในชีว ิต ของเรา คือ เมื่อ เราเติบ โตขึ้น มา กิจ กรรมมัน ให้
ประสบการณ์กบั เรา ไม่ใช่นงเรี
ั ่ ยนอย่างเดียว อะไรทีส่ ำ� คัญสุด
เราก็เอามาเรียงล�ำดับ แล้วก็รจู้ กั แบ่งเวลาจากตรงนัน้ ไปก็คง
น่าจะท�ำได้นะน้อง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมอายุ 45 ปี

มีลกู ชาย 2 คน ไม่คอ่ ยตัง้ ใจเรียน และก็ไม่เข้าใจว่าท�ำไม
เพราะสมัยก่อนตัวผมเองต้องเก็บตังค์คา่ เรียนเอง ท�ำงานไป
เรียนไป สร้างเนื้อสร้างตัวขึน้ มา แต่สมัยนี้ให้เรียนฟรีทำ� ไม
คนรุน่ ใหม่ถงึ ไม่ตงั ้ ใจเรียน

ทูลกระหม่อม : คิดว่าลูกชายของคุณพ่อคงจะได้อะไร

มาง่ายๆ เกินไป เพราะสมัยคุณพ่อเรียนไป ท�ำงานไป รูจ้ กั
ค่าของเงิน แต่สมัยนี้การหยิบยืน่ ความสบายให้กบั ลูก อาจจะ
ท�ำ ให้เ ขาคิด ว่า เขาได้ม าแบบง่า ยๆ เดีย๋ วพ่อ แม่ก็ห าให้
สมัยนี้พอ่ แม่ตอ้ งท�ำงานนอกบ้าน ไม่มเี วลาให้ลกู เขาเลยมี
เวลาอยูก่ บั เพือ่ นมากกว่า อยากท�ำตามเพือ่ น การแข่งขัน
ฉะนัน้ พ่อแม่ควรให้ความสนใจ ให้เวลาพูดคุย ให้เวลามาก
กว่าเดิม ให้ความมันใจ
่ ให้กำ� ลังใจ ท�ำให้เขารูส้ กึ มีคา่ ถ้าเขา
รูส้ กึ ว่าตัวเองมีค่าก็จะดีขน้ึ แนะน� ำให้ร่วมกิจกรรมในศูนย์
เพือ่ นใจ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูจะขอค�ำชีแ้ จงและ

ค�ำชีน้ �ำจากทูลกระหม่อม หนูกำ� ลังจะขึน้ ชัน้ ม.1 หนูไม่รวู้ า่
หนูจะเรียนเก่งเท่าเพือ่ นหรือเปล่าค่ะ หนูจะท�ำอย่างไรดีคะ
และหนูจะขอเข้าเป็ นสมาชิกของ TO BE NUMBER ONE
ได้ไหมคะ

ทูลกระหม่อม : หนูตโี พยตีพายไปก่อนหรือเปล่าคะ การที่
เรามันใจว่
่ าเราจะเป็ นอะไร เราก็ตอ้ งตัง้ ใจท�ำให้ดี หมันอ่
่ าน
หนังสือ หาความรูเ้ ข้าไว้ ก็ขอให้น้องโชคดี และตอนนี้น้องก็
เป็ นสมาชิก TO BE NUMBER ONE แล้ว

					

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมอยากทราบว่า

ท�ำไมเดีย๋ วนี้ผมถึงอ่านหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่องทัง้ ที่ใช้เวลา
อ่านนาน แต่เวลาสอบท�ำไม่ได้ ก็เลยไม่รู้จะท�ำอย่างไร
ดีครับ
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ทูลกระหม่อม : การอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องคือการไม่มี

สมาธิ ไปสนใจเรือ่ งอื่น หรือวิชาอาจจะยากขึน้ และอาจจะ
มีเรื่องทีก่ งั วลอยู่ อย่างไรก็ตามก็อย่าเครียด เราคาดหวัง
กับตัวเอง กดดันตัวเอง ค่อยๆ ตัง้ สมาธิ ตัง้ สติ ตัง้ ใจเรียน
อย่าเครียด ขยันและเล่นกีฬาตอนนี้เรามีหน้าทีใ่ นการเรียน
ก็ควรจะท�ำให้ดที ส่ี ดุ

ั
สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องหลายคนมีปญหา

เรือ่ งค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษาในการเรียน ทูลกระหม่อม
จะให้คำ� แนะน�ำน้องๆ กับเรือ่ งนี้อย่างไรบ้างคะ

ทูลกระหม่อม : ในเรือ่ งการเรียน เรือ่ งทัง้ หมดในกิจกรรม

ต่างๆ น้องก็ถามมาหลายคน สิง่ ส�ำคัญทีส่ ุดส�ำหรับน้องก็
คือ น้องต้องมีความตัง้ ใจ มีความมุง่ มันในการเรี
่
ยน ท�ำงาน
ให้มากๆ ท�ำให้สดุ ความสามารถและก็อย่าขีเ้ กียจ เพราะว่า
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ความรูก้ เ็ ป็ นประโยชน์ พน้ื ฐานในชีวติ ทีจ่ ะน� ำมาใช้ในการ
เรียนต่อหรือการทีจ่ ะท�ำงานต่อไป
ส�ำ หรับ เรื่อ งทุ น ทรัพ ย์น่ี ก็เ ข้า ใจและเห็น ใจ เท่ า ที่
อ่านจดหมายของน้ องก็มหี ลายคนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ั บนั ส่วนมากก็จะมีทนุ หลายๆ ทุน ก็ขอให้น้อง
ในโรงเรียนปจจุ
เข้าไปปรึกษาคุณครูในเบือ้ งต้น คุยกับเพือ่ นก่อนก็ได้วา่ มีทนุ
อะไรบ้าง แล้วก็ปรึกษาคุณครู แล้วก็น้องทีม่ คี วามสามารถ
พิเศษ สามารถทีจ่ ะใช้ความสามารถนัน้ ๆ ไปประกอบอาชีพ
เสริมได้ เรามีศนู ย์เพือ่ นใจ น้องทีม่ คี วามสามารถ หรืออยาก
จะเรียนอะไรก็เข้าไปเรียนในศูนย์เพือ่ นใจได้ เช่น ร้องเพลง
ตีกลอง เต้น B-Boy , Dance หรือเล่นหลายๆ อย่าง ก็มนี ้อง
หลายๆ คน ไปท�ำกิจกรรมทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจแล้วก็น�ำมา ใช้เป็น
อาชีพเสริม มีน้องทีเ่ ป็ นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้
ไปแสดง B-Boy ตามทีต่ า่ งๆ และก็ได้เป็นรายได้เสริม รายได้
พิเศษ ยังไงก็ตอ้ งสนใจฝึกซ้อม สิง่ ส�ำคัญคือไม่ขเ้ี กียจและก็
ตัง้ ใจ มีความมุง่ มัน่

190

คู่มือค�ำปรึกษาพระราชทานฯ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูตงั ้ ใจจะท�ำเกรด

ให้เกิน 3.50 เพราะว่าเทอมทีแ่ ล้วเกรดไม่ดี ท�ำให้ตอ้ งเร่ง
อ่านหนังสือ จนบางทีร่างกายไม่ไหวต้องใช้ยาแก้เครียด
อยูเ่ ป็ นประจ�ำ หนูจะท�ำอย่างไรไม่ให้เครียดคะ

ทู ล กระหม่ อ ม : ฟ งั แล้ว ก็เ ครีย ดสุ ด ๆ น้ อ งอย่ า เพิ่ง

เครียดเลย เครียดมันก็สะสมไปเรื่อยๆ เครียดไปไม่มที ่ี
สิน้ สุด น้องก็ตอ้ งรับประทานยาแก้เครียด ซึง่ ถ้าเป็ นไปได้ก็
อย่าทานเลย ยาแก้เครียดทานแล้วหน้าแก่ อย่างทีเ่ คยพูดมา
ตลอดว่าสิง่ ทีท่ ำ� ได้คอื ต้องพยายามท�ำให้ดที ส่ี ดุ เราท�ำให้ดี
ทีส่ ดุ แล้วเราก็จะไม่เครียด อย่างน้อยในเรือ่ งการเรียน หรือ
การท�ำงานก็ตาม เราก็ตอ้ งมีความตัง้ ใจและก็มคี วามขยัน
ไม่ขเ้ี กียจ ตัง้ อกตัง้ ใจเรียนให้ดที ส่ี ดุ ผลทีอ่ อกมาก็จะเป็ นที่
น่าพอใจ อย่าไปกดดันตัวเองมากๆ ส�ำหรับน้อง
ถ้ามีโอกาสก็รจู้ กั แบ่งเวลาคลายเครียดบ้าง น้องชอบ
ท�ำอะไรก็ไปท�ำอย่างนัน้ ชอบร้องเพลงก็รอ้ งเพลง ชอบดู
ทีวกี ด็ ู ท�ำอะไรก็รจู้ กั แบ่งเวลาให้พอเหมาะ พอควรก็แล้วกัน
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หรือน้องจะไปเล่นกีฬาก็ได้ ก็จะท�ำให้หายเครียด เหงือ่ ออก
รูปร่างก็ดดี ว้ ย เพราะฉะนัน้ น้องก็ตงั ้ ใจอ่านหนังสือเท่าทีจ่ ะ
ท�ำได้ ไม่ตอ้ งเครียด เครียดมากๆ ก็เห็นใจ ยายิง่ ทานไป
เรือ่ ยๆ ก็ยงิ่ กดประสาทมันจะเป็ นผลต่อสุขภาพ ความจ�ำก็
อาจจะเลอะเลือนไปได้

			
สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ท�ำอย่างไรจึงจะไม่เสีย
การเรียนและการท�ำกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ต้อง
ท�ำอย่างไรดี

ทูลกระหม่อม : เราก็พดู เรือ่ งการแบ่งเวลามาพอสมควร

แต่คดิ ว่ากิจกรรมของ TO BE NUMBER ONE เป็ นอะไรที่
เราต้องการเน้นว่าให้น้องๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
กิจกรรมนอกเวลาเรียนไม่ใช่จะเอาเวลาเรียนมาท�ำกิจกรรม
ก็ตอ้ งรูจ้ กั แบ่งเวลา เวลาเราเรียนหนังสือ เวลาอ่านหนังสือ
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ศึกษาหาความรูเ้ ราก็ทำ� ไป เวลาทีจ่ ะท�ำกิจกรรม TO BE
NUMBER ONE เป็ นกิจกรรมทีจ่ ะไม่ไปเบียดเบียนเวลา
ของการเรียน เป็ นกิจกรรมในเวลาทีน่ ้องว่างอยู่ ไม่ได้เรียน
หนังสือ ก็ให้น้องตัง้ ใจเรียน เรียนเป็ นหลัก กิจกรรมก็มา
ช่วยกันท�ำด้วย เป็ นสิง่ ส�ำคัญมากในการที่จะท�ำกิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติด แต่เราก็เน้นว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ในการศึกษาในสิง่ ทีเ่ ราไม่ได้เรียนในห้องเรียน เราต้องรูจ้ กั
แบ่งเวลาให้เป็ น

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เมือ่ ก่อนครอบครัว

ของหนูไม่ค่อยจะอบอุ่น เพราะว่าคุณพ่อดื่มเหล้า แต่ตอนนี้
เลิก แล้ว เพราะคุ ณ พ่อ ท�ำ ถวายเพื่อ เป็ น พระราชกุ ศ ลที่
ในหลวงทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และทรงมีพระชนมายุครบ
80 พรรษา ส่วนคุณแม่เป็นคนทีใ่ ช้จา่ ยฟุม่ เฟือย ร่างกายก็ไม่
ค่อยแข็งแรง ท�ำให้ตวั เองรูส้ กึ ท้อ แต่กต็ งั ้ ใจเล่าเรียนให้เต็มที่
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เพือ่ จะได้ทำ� งานดีๆ หาเงินมาเลีย้ งครอบครัวให้ได้ ถึงแม้จะ
เรียนไม่คอ่ ยเก่ง ตามเพือ่ นๆ ไม่คอ่ ยทัน แต่กจ็ ะให้เพือ่ นๆ
คอยติวให้เสมอ หนูอยากได้กำ� ลังจากทูลกระหม่อมค่ะ

ทูลกระหม่อม : ก็ดใี จทีค่ ณ
ุ พ่อเลิกเหล้าได้แล้ว ในเรือ่ งที่

คุณแม่ใช้จา่ ยฟุม่ เฟือย ก็เป็นเรือ่ งของคุณแม่นดิ หนึ่งนะ และ
ก็เรือ่ งร่างกายไม่แข็งแรงก็ไม่เป็ นไร น้องต้องตัง้ สติให้มนคง
ั่
และก็ตงั ้ ใจเล่าเรียนต่อไป ดูแลคุณแม่ดๆี คุณแม่ก็คงจะ
แข็งแรงขึน้
สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ก็คอื ให้น้องตัง้ ใจเรียน ตัง้ ใจอ่านหนังสือ
แค่น้คี ณ
ุ พ่อคุณแม่กเ็ บาใจ สบายใจและก็มคี วามสุข คุณแม่ก็
คงสุขภาพดีขน้ึ ก็ดใี จและชืน่ ชมน้องนะทีต่ งั ้ ใจเรียน ถึงเรียน
ไม่เก่งก็ไม่เป็ นไร น้องตัง้ ใจ ไม่ขเ้ี กียจ มีความพยายาม แค่
นัน้ ก็ดแี ล้ว น้องจบไปมีการงานท�ำ ก็ดแู ลคุณพ่อคุณแม่สร้าง
ความสบายใจให้คณ
ุ พ่อคุณแม่ ก็ให้กำ� ลังใจให้น้องเป็ นคนดี
มีความตัง้ ใจดีๆ ทีจ่ ะท�ำอะไร เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE
ทีด่ ี
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