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 เติบใหญ่ เป็ น
อนาคตของชาติอย่างเต็มศักยภาพ ทรงทุ่มเทพระวรกาย
ด�ำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วยความ
เข้าใจ 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 งือ่ นไข มีบรรยากาศสนุกสนาน และเต็ม
เปี่ยมไปด้วยความรัก ความเมตตา
ด้วยความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และด้วยความ
ตระหนักถึงคุณค่าของค�ำปรึกษาพระราชทาน กรมสุขภาพ
จิตในฐานะเลขานุ การโครงการ TO BE NUMBER ONE
จึงได้ดำ� เนินการรวบรวมค�ำปรึกษาพระราชทาน จัดท�ำเป็ น
รูปเล่ม โดยมีความมุ่งหวัง ประการส�ำคัญ เพื่อเผยแพร่
พระเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏ และเพือ่ 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�ำปรึกษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิรวิ ฒั นาพรรณวดีชดุ นี้ เป็ นการรวบรวมค�ำปรึกษา
พระราชทานจากการเสด็จเยีย่ มการด�ำเนินงานในพืน้ ที่ และ

ในการบันทึกเทปรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY
ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2553 โดยจัดแบ่งเป็น 6 เล่ม ตามประเภท
ของปญั หา ได้แก่ 1) ปญั หาการเรียน 2) ปญั หาครอบครัว
3) ปญั หาความรัก 4) ปญั หาเรือ่ งเพือ่ น 5) ปญั หาบุคลิกภาพ
6) ปญั หาสังคมและยาเสพติด
กรมสุขภาพจิต หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าหนังสือ “ค�ำปรึกษา
พระราชทาน” นี้ จะเป็ นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทัง้ ทางด้านจิตใจ และ
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั

กรมสุขภาพจิต
เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE

ปัญหาครอบครัว
สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูคดิ ว่าพ่อกับแม่ไม่

เข้าใจลูก พ่อกับแม่เป็ นคนหัวโบราณค่ะ ท�ำไมหนูถงึ ออกไป
ไหนกับผูช้ ายทีห่ นูรกั ไม่ได้ พ่อกับแม่จะห้ามตลอดทัง้ ๆทีห่ นู
ก็เคยผ่านการมีแฟน(สามี)มาแล้ว แต่ไม่สมหวัง พ่อแม่ตอ้ ง
ให้ผูช้ ายมาขอแต่งก่อนถึงจะไปไหนด้วยกันได้ ตอนนี้หนู
เหมือนอยูใ่ นคุกเก็บตัวอยูแ่ ต่ในห้อง พ่อแม่กไ็ ม่เข้าใจ แฟน
ก็ไม่เข้าใจ ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ ถ้าไม่มใี ครมาขอแต่งงาน
หนู ต้องอยู่ทบ่ี า้ นแบบนี้ไปตลอดหรือคะ หนู รูว้ ่าพ่อแม่รกั
และหวังดี อยากให้ลกู ได้ดี แต่หา้ มเกินไปหรือเปล่า โดยที่
ไม่นึกถึงจิตใจลูกจะเป็ นยังไง หนูไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่
ห้ามหนูคะ่ หนูโตแล้ว ตอนนี้หนูกอ็ ายุ 24 ปี แล้ว หนูรวู้ า่
อะไรควรอะไรไม่ควรหนู อยู่กบั พ่อแม่หนู ไม่มคี วามสุขเลย
ไม่มใี ครเข้าใจหนูเลย
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ทูลกระหม่อม : น่าสงสาร เรือ่ งราวของน้อง คล้ายๆคลึงๆ

กับละครทีวลี ะครยอดฮิตของไทยเลย ทีน่ างเอกถูกกักขังไป
ไหนก็ไม่ได้นงร้
ั ่ องไห้น้�ำตาท่วมจอเลย อ่านแล้วก็เศร้าแต่อนั
ทีจ่ ริง น้องยังโชคดีนะ ทีน่ ้องยังมีพอ่ แม่เป็นห่วงคิดว่าในทีส่ ดุ
จากการอ่านจดหมายนี่น้องก็ผ่านการมีครอบครัวแล้วและ
ผิดหวังมาก่อน จะเป็ นผูช้ ายทีใ่ จร้ายและไม่ดกี บั น้อง น้องก็
เลยผิดหวังมาก คุณพ่อคุณแม่กเ็ ลยเป็ นห่วง กลัวจะเจอคน
อย่างนัน้ อีก น้องก็โชคดีทม่ี คี ณ
ุ พ่อคุณแม่คอยห่วงใย คนอืน่ ๆ
เค้าไม่มนี ะน้อง บางคนก็ไม่มคี รอบครัวทีค่ อยรักคอยห่วงใย
และก็คอยดูแลน้องอย่างนี้ น้องลองคิดดูให้ดๆี คิดดูดๆี น้อง
ลองเอาใจเค้ามาใส่ใจเรา ใจของคุณพ่อคุณแม่มาใส่ใจเรา
น้ องดูซวิ ่าผูช้ ายคนนี้เป็ นอย่างไรค่อยๆดูดๆี ให้เหตุผลว่า
น้องก็โตแล้วน้องก็มวี จิ ารณญาณทีด่ สี ามารถเลือกผูช้ ายดีกว่า
คนก่อน คงจะไม่โชคร้ายตลอดไป ท่านคงเข้าใจน้ องใน
วันหนึ่ง ระหว่างน้องถูกขังอยูใ่ นบ้านน้องก็ทำ� ตัวเป็ นลูกทีด่ ี
และก็ชว่ ยคุณพ่อคุณแม่ทำ� งานบ้าน ท�ำตัวให้เป็นทีไ่ ว้ใจท่าน
ก็จะเห็นน้องเป็นผูใ้ หญ่มวี ฒ
ุ ภิ าวะแล้วเลือกแฟนของน้องเองได้
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ท่านก็คงเลิกขังน้องได้แล้วอย่างนัน้ ก็ขอให้น้องโชคดี ท�ำใจ
ดีๆไว้กอ่ นอย่าใจร้อนทะเลาะเบาะแว้งกับคุณพ่อคุณแม่ พูดกัน
ด้วยเหตุผล ดูดๆี แล้วกันอย่าให้ประวัตศิ าสตร์ ซ�้ำรอย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : มีคนเคยบอกว่าผม

เป็ นคนขีส้ งสัย ชอบถามโน้น ถามนี่ตลอดเวลา จนคุณพ่อ
เบือ่ ทีจ่ ะตอบเหมือนกัน ล่าสุดเครือ่ งบินตก ผมอยากรูเ้ หมือน
กัน เขาต้องหากล่องด�ำ แล้วกล่องด�ำมันคืออะไร แล้วแปลว่า
อะไร ท�ำไมเขาจึงต้องหา มันช่วยอะไรได้ แล้วกล่องด�ำมันมี
สีดำ� จริงๆหรือครับ

ทูลกระหม่อม : การเป็นเด็กทีข่ ส้ี งสัย ช่างซักช่างถามนี้ดี

เพราะเป็ นเด็กฉลาด ในเครือ่ งบินทุกล�ำจะต้องมีกล่องด�ำไว้
บันทึกเหตุการณ์ต่างๆในระหว่างบิน
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แล้วกล่องด�ำมีสดี ำ� จริง ๆ หรือเปล่า ? อันทีจ่ ริงกล่อง
ด�ำเป็ นสีสม้ แสดที่ เรืองแสง ถ้าเครือ่ งบินตกไปแล้วจะได้หา
ง่าย ๆ เพราะเป็ นสิง่ แรก ๆทีจ่ ะต้องหา คือ ผูท้ ร่ี อดชีวติ และ
กล่องด�ำนี้แหละ เรียกว่า Black Box
แต่ Black Box ทีเ่ ขาเรียกสมัยก่อนจะเป็นสีดำ� หรือไม่ ?
แต่ดำ� แน่นอนถ้าระเบิดตูมแล้วไฟไหม้ แต่จะไม่พงั เพราะจะ
ต้องปกป้องระบบคอมพิวเตอร์ทอ่ี ยูข่ า้ งในทีเ่ รียกว่า Crash –
Serviable Memory Unit เป็ นเหมือนคอมพิวเตอร์ทบ่ี นั ทึก
ข้อมูลต่าง ๆ ในการบินว่ามีอะไรเกิดขึน้ ว่าเป็นความผิดของ
นักบิน หรือเป็ นความผิดของเครือ่ ง เพราะว่าในกล่องด�ำมี
ข้อมูลอยู่ 2 อย่าง คือค�ำพูดของนักบินทีพ่ ดู คุยกันในระหว่าง
บิน และยังบันทึกความเร็วของการบิน สภาวะต่าง ๆ ขณะ
ท�ำการบิน สภาพอากาศ ในขณะทีต่ ก เขาจะได้หาสาเหตุวา่
เป็ นความผิดของนักบินหรือเครือ่ งบิน กล่องมีความแข็งแรง
ทนทานต่อแรงกดของน�้ำหนักได้มากถึง 3,400 G คือแรงโน้ม
ถ่วงของโลก สามารถทนความร้อนได้ 1,000 องศาเซลเซียส
ซึง่ น้องเป็นคนฉลาดขีส้ งสัย อยากรูส้ งิ่ ทีค่ วรจะอยากรู้ เพราะ
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ฉะนัน้ ควรเป็นคนขีส้ งสัยและสังเกตต่อไป เวลาไหนทีค่ ณ
ุ พ่อ
อารมณ์ดกี ถ็ ามหรือไม่กค็ น้ หาใน Google หรือถามเราก็ได้

สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : จากจัง หวัด

ประจวบคีรขี นั ธ์ ครอบครัวผมหัวโบราณมาก โดยเฉพาะคุณ
ยายหัวโบราณมาก ไม่ยอมรับสิง่ ใหม่ๆของวัยรุน่ เลยครับ คือ
ผมก็อยากท�ำตัวแปลกๆ แบบวัยรุน่ ทัวไป
่ เช่น ท�ำสีผมบ้าง
เจาะหู สักบ้างตามกระแส แต่คณ
ุ ยายไม่เปิดรับ สิง่ เหล่านี้เลย
จะมีวธิ อี ย่างไรทีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ ยายเปิดรับสิง่ ใหม่ๆ ครับ

ทูลกระหม่อม : นอกจากทีเ่ คยพูดว่าเป็นช่องว่างระหว่างวัย

คุณยายอาจจะไม่หวั โบราณ แต่หวังดีกบั น้องก็ได้
ถ้าเกิดท�ำสีผม เจาะหูไปแล้วอาจจะไม่รบั กับใบหน้า
ของน้ องก็ได้ ผู้ใหญ่ ก็คดิ ไม่เหมือนกับเด็กๆ ไม่อยากมี
การเปลีย่ นแปลงอยากคงสภาพเหมือนสังคมในอดีต ซึง่ ใน

ปัญหาครอบครัว
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ั บนั มีแต่ความวุน่ วาย การไปเจาะอาจจะอักเสบ หรืออาจ
ปจจุ
จะติดเชือ้ หากใช้เข็มทีไ่ ม่สะอาด ยิง่ ไปสักตามตัวต้องระวังใช้
เข็มร่วมกันเขาอาจจะประหยัดไม่ลา้ ง ไม่ใช้แอลกอฮอล์ ต้อง
ระวังอาจจะติดเชือ้ โรคมาก็ได้ ถ้าไปสมัครเป็ นสจ๊วตก็ไม่ได้
เพราะสายการบินห้ามสักลาย รับราชการก็ไม่ได้ในสังคมก็
มีกฎเกณฑ์ ค�ำว่า “อินเทรนด์” คุณยายคงไม่เข้าใจ สมมุติ
ว่าอยากท�ำจริงๆ ถ้ารับกับใบหน้าก็บอกกับคุณยายตรงๆ
ว่ายุคสมัยนี้เขาท�ำกันอย่างนี้กนั แล้ว ก็ตอ้ งยอมรับข้อจ�ำกัด
ว่า ถ้าสักแล้วรับราชการ ทหาร ต�ำรวจไม่ได้ ถ้าสักแล้วจะ
ลบออกยาก คุณยายถึงจะแก่แต่กม็ องถึงอนาคตด้วย ฉะนัน้
ก็ตอ้ งมีสติวา่ จะท�ำอะไรไม่ทำ� อะไรไม่ใช่วา่ จะท�ำสิง่ ทีต่ รงกัน
ข้ามทีผ่ ใู้ หญ่บอกหมดเลย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเป็นนักเรียนประจ�ำ

จะกลับบ้านเดือนละครัง้ หนูเข้าใจว่าคุณพ่อคงเหนื่อยทีต่ อ้ ง
ดูลกู 3 คนเพียงคนเดียวเพราะคุณแม่เสียชีวติ แล้ว ท�ำให้คณ
ุ พ่อ
ไม่คอ่ ยมีเวลาต้องให้หนูไปอยูโ่ รงเรียนประจ�ำ หนูเหงาและ
คิดถึงคุณแม่มากโดยเฉพาะเวลาอยูห่ อไม่ได้กลับบ้าน หนู
ควรท�ำอย่างไรดีคะ่

ทูลกระหม่อม : น้องต้องไม่ปล่อยให้ตวั เองมีเวลาว่าง

มากไป จะได้ไม่คดิ เรื่องโน้นเรื่องนี้ ควรหางานอดิเรกท�ำ
อีกวิธหี นึ่งคือการคุยกับเพื่อนสนิทหรือเข้าใจกัน เพื่อแลก
เปลีย่ นความคิดเห็นระบายความในใจ สิง่ ส�ำคัญต้องอดทน
ต่อสูก้ บั ความเหงา เมือ่ คิดถึงแม่ควรคิดถึงอย่างเข้าใจไม่ใช่
ฟูมฟายหรือคร�่ำครวญ ข้อดีของโรงเรียนประจ�ำคือ เป็ นการ
ฝึกให้เข้มแข็ง รูจ้ กั ดูแลช่วยเหลือตัวเอง จะได้อยูไ่ ด้แม้ตอ้ ง
อยูโ่ ดยล�ำพัง

ปัญหาครอบครัว
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมอยูบ่ า้ นไม่คอ่ ย

มีความสุข พ่อแม่ไม่ค่อยพูดคุยล้อเล่น เหมือนผมไม่ใช่
คนในบ้าน พ่อหน้าเครียดตลอด อยากมีครอบครัวทีพ่ ดู คุย
กันเข้าใจ หรือผมเคยผิดพลาดจนท�ำให้พอ่ แม่ผดิ หวัง (สอบ
เตรียมทหารรอบสองไม่ผ่าน) เวลาเห็นพ่อแม่เพื่อนพูด
หยอกล้อกับเพือ่ น ผมอยากร้องไห้

ทูลกระหม่อม : ตอนนี้อย่าเพิง่ คิดมากให้บนทอนจิ
ั่
ตใจ

ลองหันกลับมามองตัวเรา ว่าอยูบ่ า้ นยิม้ แย้มบ้างหรือเปล่า
ลองมองมุมกลับ ความรูส้ กึ ของพ่อแม่ทอ่ี าจไม่มคี วามสุข
ทีค่ ดิ ว่าเราผิดหวังจากการสอบ ลองเปลีย่ นตัวเองเพื่อให้
ครอบครัวมีความสุขแทนทีจ่ ะมาคิดมาก ลองเดินเข้าไปหา
ท่านปรับความเข้าใจ พยายามอธิบายความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้
ั
ตรง ๆ ซึง่ บางทีทท่ี า่ นบึง้ ตึงท่านอาจจะมีปญหาอื
น่ ทีไ่ ม่เกีย่ วกับ
น้องอยูก่ ไ็ ด้ และท่านอาจจะได้น้องแหละทีเ่ ป็ นก�ำลังใจให้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมี 2 คนน้องพีค่ ะ่

หนูกบั พีช่ อบทะเลาะกันบ่อยๆ แต่บางครัง้ หนูกร็ สู้ กึ ว่าพีก่ ็
คอยห่วงใยช่วยเหลือหนู เช่น เวลาพ่อกับแม่ไม่วา่ ง พีก่ จ็ ะพา
หนูมาส่งโรงเรียนในตอนเช้าและมารับหนูเวลาหนูเลิกเรียน

ทูลกระหม่อม : เรื่องการทะเลาะกันระหว่างน้องกับพี่

น้องก็อย่าไปซีเรียสเก็บมาคิดมากมาย พีน่ ้องทะเลาะกัน
หรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง ก็คงเป็ นเรือ่ งธรรมดาของ
ทุกครอบครัว จะหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันไป น้องเป็ น
เด็กเป็ นลูกคนเล็ก คนในครอบครัวก็คงห่วงน้องมากเป็ น
พิเศษ เพราะฉะนัน้ ก็ทำ� ตัวให้น่ารักให้สมกับทีเ่ ค้ารักก็แล้ว
กัน แต่ฟงั จากทีน่ ้องเขียนเข้ามาเล่าให้ฟงั ก็คดิ ว่าน้องก็ไม่
ได้มปี ญั หาอะไรมาก ก็แค่เขียนมาเล่าเฉยๆ แต่ดๆู ไปน้อง
กับพีข่ องน้องก็ดรู กั กันดีนะ พีก่ ค็ อยช่วยเหลือน้องแทนพ่อ
แม่เป็ นอย่างดี ทัง้ ไปรับไปส่งทีโ่ รงเรียน น้องควรจะภูมใิ จ
มากๆ ทีม่ พี ท่ี ร่ี กั และคอยเป็ นห่วงน้องขนาดนี้

ปัญหาครอบครัว
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ยังหางานท�ำไม่ได้

ไปสมัครงานแล้วเขาไม่รบั ทางบ้านไม่ยอมให้เงินใช้ เคย
ติดต่อไปสถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงานในต่างจังหวัดหลายทีก่ ็
ยังไม่ได้รบั ค�ำตอบ ไม่รจู้ ะหาอาชีพอะไรดี

ทูล กระหม่ อ ม : ขัน้ แรกต้อ งเตรีย มหลัก ฐานให้ค รบ

แล้วไปสมัครงานทีส่ ถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานด้วยตนเอง
อาจท�ำให้มแี นวทางในการหางานมากขึน้ และไปติดต่อที่
ส�ำนักงานจัดหางานเอกชนด้วย ถ้าทางบ้านไม่เข้าใจ น้องต้อง
แสดงให้เขาเห็นว่าน้องมีความพยายามมุง่ มัน่ ทีจ่ ะหางานให้ได้
และต้องว่งเข้าหางานอย่ามัวรองาน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอยากขอค�ำปรึกษา

เกีย่ วกับลุงค่ะทีช่ อบดืม่ สุรามาก หนูพยายามบอกกับลุงแล้ว
ว่าอย่าดื่มสุรามาก แต่ลุงก็ไม่ยอมหยุดดื่ม หนู เลยอยาก
ปรึกษาว่าจะท�ำอย่างไรดี

ทูลกระหม่อม : ถ้าใช้วธิ พี ูดเตือนแล้วลุงไม่ฟงั ก็ลอง

เปลีย่ นวิธดี ู ก่อนอืน่ ให้ลองหาหนังสือเกีย่ วกับพิษภัยของสุรา
ไปวางไว้ในบ้านหลายๆ เล่ม เผือ่ ลุงจะหยิบมาอ่าน อย่าง
น้อยพิษภัยของสุราก็ผา่ นตาลุงไปบ้าง วันไหนลุงอารมณ์ดี
ไม่เมา ก็ลองพูดกับลุงและบอกว่าน้องเป็ นห่วงลุงมาก และ
ขอให้ลุงลดการดื่มลงบ้าง หรือ ให้ลุงได้ลองท�ำกิจกรรมที่
เหมาะสมกับลุง หรืออะไรทีล่ ุงชอบ เพือ่ เป็ นการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ อย่างน้อยการดืม่ เหล้าของลุงก็อาจจะน้อยลง
อยากให้น้องท�ำตามวิธที แ่ี นะดู แรกๆอาจจะยากล�ำบากสักนิด
แต่ถ้าน้ องมีความตัง้ ใจจริงมีความพยายามต่อไปเรื่อยๆ
สักวันลุงคงใจอ่อนยอมงดเหล้ายอมหันมาท�ำกิจกรรมดีๆ
เพือ่ หลานบ้าง

ปัญหาครอบครัว
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เวลาที่ พ่อ-แม่ หรือ

ญาติๆ บ่นหรือว่าผม พอผมจะอธิบายชีแ้ จง เค้าก็หาว่าผมเถียง
แล้วจะบ่นว่าด่ารุนแรงขึน้ ผมต้องท�ำอย่างไรดี

ทูลกระหม่อม : อยากให้น้องลองใจเย็น ๆ ก่อน แล้วค่อย ๆ

เปิดใจลองรับฟงั สิง่ ทีผ่ ใู้ หญ่ เค้าบอกหรือเค้าเตือน อย่าคิด
ว่าเค้าดุหรือด่าเลย เชือ่ ว่าผูใ้ หญ่ในครอบครัวน้องๆ ทุกคน
คงจะพูดกับน้องดุดา่ เพราะว่ารักและเป็ นห่วงมากกว่า ไม่ม ี
ครอบครัวไหนทีเ่ ค้าจะด่าว่าโดยไม่มเี หตุผลหรอก ลองใจ
เย็นๆ แล้วฟงั สิง่ ทีผ่ ใู้ หญ่พดู บ้างเผือ่ จะได้แง่มมุ ดีๆ ในชีวติ
ขึน้ อีกนะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมน้อยใจทีพ่ อ่ ไม่เคย

รับรูถ้ งึ ความดีทผ่ี มท�ำ จะว่ากล่าวตลอดเวลาทีไ่ ด้ทำ� อะไรไม่
ดีบา้ ง ทุกวันนี้ไม่เคยคุยกัน ไม่เคยมองหน้ากัน ทุกวันนี้คดิ
ว่าท�ำตัวเองให้ดที ส่ี ุด พยายามตัง้ ใจเรียนให้ดี แต่บางครัง้
ก็มนี อกลู่นอกทางบ้าง ดีทไ่ี ด้กำ� ลังใจจากอาจารย์ทา่ นหนึ่ง
ทีค่ อยย�ำ้ สอนอยูต่ ลอดเวลา ท�ำให้ตงั ้ ใจปรับปรุงตัวเองให้ดี
และตัง้ ใจเล่าเรียน

ทูลกระหม่อม : ขอบอกน้องไว้ ณ ทีน่ ้ีเลยว่า ไม่มพี อ่ คน

ไหนทีไ่ ม่รกั ลูกหรอก เพียงแต่เขาแสดงออกมาไม่เหมือนกัน
บางทีพอ่ ของน้องอาจจะเป็นห่วงน้องมาก ท�ำให้ตอ้ งว่ากล่าว
ตักเตือนในสิง่ ไม่ดตี ลอดเวลา บางทีถา้ เราเปิดใจยอมรับและ
หันหน้าเข้าคุยกัน ทุกอย่างอาจจะเกิดความเข้าใจกันก็ได้
เพียงแต่เรายังมีแง่คดิ ติดลบอยู่ในใจ ทุกอย่างมันจึงเป็ น
ก�ำแพงกัน้ ความรูส้ กึ ระหว่างพ่อกับเราก็เป็ นไปได้

ปัญหาครอบครัว
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูฝนั ว่าอยากเป็น

นักแบดมินตันทีมชาติ ตอนนี้อาศัยอยูก่ บั ยาย ยายมีอาชีพ
ขายฝาครอบรถ กระติกน�้ำ และเปล ส่วนแม่ไม่มอี าชีพอะไร
เชื่อว่าถ้าแม่ท�ำงานก็จะต้องขับรถไปท�ำงาน แต่เพราะแม่
ไม่มรี ถจึงไม่สามารถไปท�ำงานได้ ถึงแม้จะยากจนแต่กไ็ ม่
ทิง้ การเรียน พยายามหารายได้พเิ ศษด้วยการตอบค�ำถาม
ตามรายการเกมโชว์ทางทีว ี หนู เป็ นสมาชิกโครงการ TO
BE NUMBER ONE มาตัง้ แต่ ป. 5 จนเดีย๋ วนี้อยู่ ม.1 แล้ว
และสุดท้ายหนูอยากเห็นทูลกระหม่อมแบบใกล้ๆ และอยาก
มีโอกาสได้กราบเท้าทูลกระหม่อมสักครัง้ ในชีวติ ค่ะ

ทูลกระหม่อม : รูส้ กึ แปลกใจกับน้องทีเ่ ล่าเรือ่ งแม่ น้อง

บอกว่าแม่ไม่ได้ท�ำงานเพราะไม่มรี ถ เมื่อไม่มรี ถแม่กอ็ อก
ไปท�ำงานไม่ได้ ขอแนะน�ำว่า คงต้องให้แม่ของน้องลองหา
งานทีไ่ ม่ตอ้ งใช้รถดู มีงานอีกมากมายท�ำได้โดยไม่ตอ้ งมีรถ
ลองหาดู
ส่วนตัวน้องเองทีม่ คี วามฝนั อยากเป็ นนักแบดมินตัน
ทีมชาติ ก็ขอย�ำ้ ค�ำเดิมทีเ่ คยบอกกับน้องๆ สมาชิกทุกๆ ครัง้
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ั จ่ ะเป็นในสิง่ ใด ก็ตอ้ ง
ว่าถ้ามีความตัง้ ใจท�ำในสิง่ ใด มีความฝนที
พยายามหมันฝึ
่ กซ้อมฝึกฝนอยูต่ ลอดเวลา อย่าละทิง้ ความ
พยายาม ความพยายามอยูท่ ไ่ี หนความส�ำเร็จอยูท่ น่ี นั ่ ส่วนเรือ่ ง
ช่วยแบ่งเบาครอบครัวโดยการตอบค�ำถามในรายการเกมโชว์
ทางทีว ี ถ้าน้องคิดว่าตรงนี้มนั จะช่วยได้ ก็ขอให้น้องท�ำไป
เรือ่ ยๆก็แล้วกัน ถ้ามันไม่มอี ะไรเสียหายและถ้ามีโอกาสเรา
คงได้มโี อกาสเจอกันสักครัง้ ก็ขออวยพรให้น้องโชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอาศัยอยูก่ บั พ่อ

เพียงล�ำพัง เพราะแม่เพิง่ เสียชีวติ เนื่องจากเป็ นเนื้องอก
ในสมอง พ่อจึงต้องท�ำงานพิเศษเพื่อหารายได้มาจุนเจือ
ครอบครัว เช่น ขายหมูป้ิง ลูกชิน้ ปิ้ง หนูรจู้ กั โครงการ TO
BE NUMBER ONE แต่ยงั ไม่มโี อกาสได้เข้าร่วม หนูมคี วาม
ใฝ่ฝันอยากเป็ นสัตวแพทย์เพราะอยากท�ำคลอดสัตว์ใหญ่
อาทิ ช้าง ม้า วัว ควาย และทีส่ ำ� คัญอยากเป็ นสัตวแพทย์ใน
โครงการหลวงมากครับทูลกระหม่อมฯ

ปัญหาครอบครัว
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ทูลกระหม่อม : ก่อนอืน่ ต้องขอแสดงความเสียใจกับการ

จากไปของคุณแม่ของน้องด้วย และก็ขอต้อนรับน้อง เข้าเป็น
สมาชิกของโครงการ TO BE NUMBER ONE เพือ่ มาร่วม
สร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ ใี นสังคมร่วมกัน
ส่วนเรือ่ งทีน่ ้องมีความใฝ่ฝันอยากทีจ่ ะเป็นสัตวแพทย์
และอยากท�ำคลอดให้สตั ว์ใหญ่ ตรงนี้ขอชืน่ ชมในความคิด
เพราะการทีน่ ้องบอกว่าอยากท�ำคลอดให้ ช้าง ม้า วัว ควาย
ก็นบั ว่าเป็ นความคิดทีด่ มี าก เพราะสัตว์พวกนี้เป็ นสัตว์ทม่ี ี
บุญคุณต่อประเทศชาติเรามาก เพราะเป็ นสัตว์ใหญ่ทเ่ี ราใช้
ท�ำประโยชน์จากเค้าในทางเกษตรกรรมมาช้านาน เห็นว่าน้อง
อยากเป็ นสัตวแพทย์ของโครงการหลวงด้วย แสดงว่าน้อง
มีความคิดทีน่ ่ายกย่องในการทีจ่ ะตอบแทนบุญคุณประเทศ
ชาติ ก็ขอให้น้องท�ำได้ดงใจหวั
ั่
ง ขอให้ตงั ้ ใจอย่างจริงจัง อย่า
ลดละความพยายามเป็ นอันขาด และขอให้สมาชิกทุกคน
เอาใจช่วยน้องด้วย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : คุณพ่อเป็นทหาร รูส้ กึ

ไม่ดที กุ ครัง้ เมือ่ คุณพ่อสูบบุหรี่ อยากเป็ นตัวแทนรณรงค์ใน
การเลิกบุหรีแ่ ละอยากให้ทลู กระหม่อมฯรณรงค์ในเรือ่ งนี้ให้
มากขึน้ ด้วยครับ และขอฝากข้อแนะน�ำว่าให้เพิม่ ภาษีบุหรี่
ราคาบุหรีจ่ ะได้แพงขึน้ คนจะได้เลิกสูบอย่างถาวร

ทูลกระหม่อม : ถ้าน้องอยากจะเป็นตัวแทนในการรณรงค์

เรือ่ งบุหรีจ่ ริงๆ เริม่ แรกน้องต้องเริม่ ต้นจากครอบครัวและคน
ทีบ่ า้ นเราก่อนเป็นอันดับแรก เราต้องพูดชักจูงให้คณ
ุ พ่อเห็น
ถึงพิษภัยร้ายของบุหรี่ ให้ท่านเลิกบุหรีเ่ พือ่ สุขภาพของตัว
ท่านเอง รวมทัง้ ครอบครัวด้วย
ส�ำหรับโครงการ TO BE NUMBER ONE กับการเลิก
สูบบุหรีน่ ัน้ เรามีการรณรงค์เน้นย�้ำในเรื่องพิษภัยร้ายของ
บุหรีอ่ ยูเ่ สมอน้องไม่ตอ้ งเป็นห่วง ส่วนเรือ่ งข้อแนะน�ำทีเ่ สนอ
ให้เพิม่ ภาษีบหุ รีเ่ พือ่ ให้บุหรีม่ รี าคาแพงขึน้ คนจะได้สบู น้อย
ลงนัน้ ก็เป็นความคิดทีด่ ี ตรงนี้กฝ็ ากผ่านไปถึงผูใ้ หญ่ในบ้าน
เมืองทีม่ หี น้าทีด่ แู ลในเรือ่ งนี้ ช่วยพิจารณาด้วยก็แล้วกัน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอยูก่ บั พ่อ แม่
และป้า ครอบครัวมีอาชีพรับจ้าง ตอนนี้หาได้ไม่พอจ่ายใน
ช่วงปิดเทอม ก็จะต้องหารายได้เพือ่ ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่
อยากท�ำงานทางด้านบัญชีแต่ทางบ้านขัดสน

ทูลกระหม่อม : นี่เป็นประเด็นส�ำคัญ เพราะปญั หาความ

ยากจนก็เป็ นปญั หาหนึ่งของประเทศ ถ้าเราจะมัวมารอ
ให้คนอื่นช่วย ก็คงไม่ได้ทงั ้ หมด ทางทีด่ เี ราควรต้องช่วย
ตัว เองก่ อ นและท� ำ ตัว เองให้ดีท่ีสุ ด ความคิด ช่ ว ยเหลือ
ครอบครัวท�ำงานในช่วงปิ ดเทอมนัน้ เป็ นความคิดทีด่ แี ล้ว
น่ ายกย่องและน่ าชมเชยมาก เราต้องหาทางแก้ไขปญั หา
ด้วยตัวเองก่อน ก็ขอให้ตงั ้ ใจท�ำต่อไป อย่าท้อแท้ ขอให้น้อง
ประสบความส�ำเร็จในชีวติ และสิง่ ทีต่ งั ้ หวัง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : พ่อแม่หนูอยูอ่ ยุธยา

แต่เลิกกัน หนูจงึ ส่งมาอยูก่ บั ยายกับน้าทีส่ ระบุร ี พ่อกับแม่
ฐานะไม่ร่ำ� รวย แต่หนูกร็ สู้ กึ มีความสุข วันเสาร์จะไปหาพ่อ
ั
ส่วนวันอาทิตย์ไปหาแม่ หนูมคี วามฝนอยากเป็
นครูเพือ่ สอน
เด็กด้อยโอกาส

ทูลกระหม่อม : เพราะว่าน้องมีสุขภาพจิตทีด่ มี ากเลย

และมีทศั นคติทด่ี ี น้องเป็ นตัวอย่างทีด่ ที พ่ี ่อแม่เลิกกัน ใน
สังคมของเราไม่เป็ นสังคมทีส่ มบูรณ์ เพราะฉะนัน้ ไม่มอี ะไร
ทีส่ มบูรณ์ เราต้องช่วยกันแก้ปญั หา เราก็เลือกเกิดไม่ได้เรา
จะเกิดทีค่ รอบครัวทีส่ มบูรณ์ไม่ได้ ทุกทีก่ จ็ ะมีครอบครัวทีพ่ อ่
แม่เลิกกัน แต่น้องก็เป็ นคนทีไ่ ม่คดิ มาก ไม่เอาเรือ่ งนี้มาเป็ น
ปญั หาแม้วา่ น้องพ่อแม่จะเลิกกัน ก็เลือกทีจ่ ะมีชวี ติ ทีม่ คี วาม
สุขและท�ำอะไรดีๆต้องการจะเป็ นครูสอนเด็กด้อยโอกาส
มีความตัง้ ใจทีด่ ี ไม่ได้มปี มด้อยอะไร อยากจะให้ก�ำลังใจ
ให้น้องประสบความส�ำเร็จ ตัง้ ใจเรียนให้ดเี ป็นคนดีของสังคม
เป็ นสมาชิกทีด่ ขี องโครงการ TO BE NUMBER ONE และ
เชือ่ ว่าน้องเป็ นครูทด่ี ขี องเด็กในอนาคต ขอให้น้องโชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูชอบร้องเพลง

โดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งและมีความใฝ่ฝันว่าโตขึน้ อยากเป็ น
พิธกี รหญิง มีงานการดีๆท�ำเพือ่ ให้พอ่ แม่สขุ สบาย ทุกวันนี้
ครอบครัวอยู่กนั อย่างเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ร่�ำรวยแต่กม็ ี
ความสุข ชอบดูพระองค์ออกทีว ี ดูดมี สี ง่าราศีและมีรอยยิม้
ทีย่ ม้ิ แย้มอยู่ตลอดเวลา และขอให้โครงการนี้อยู่ค่เู ยาวชน
ไทยตลอดไปค่ะ

ทูลกระหม่อม : ขอขอบใจน้อง รวมถึงสมาชิก TO BE

NUMBER ONE ทุกคนทีค่ อยติดตามข่าวคราวผ่านช่องทาง
ต่างๆ ของโครงการ ทัง้ โทรทัศน์, นิตยสาร และ Website
โครงการ รวมถึงการทีไ่ ด้เข้ามามีสว่ นร่วมกับกิจกรรมต่างๆ
ของโครงการมาโดยตลอด เห็นตัวน้องมีความสุขเราเองก็
ยินดีดว้ ย เห็นบอกว่าชอบร้องเพลงลูกทุง่ ก็ลองตัง้ ใจฝึกฝน
แล้วมาสมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการก็ได้ แต่ถา้ อยาก
เป็ นพิธกี รหญิงก็ตอ้ งดูรายการ TO BE NUMBER ONE
VARIETY ก็ได้ ก็ขอเป็ นก�ำลังใจและอวยพรให้น้องท�ำได้
ดังใจหวั
่
ง และขอบใจทีเ่ ขียนมาบอกเล่าพูดคุยกัน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นเด็กทีถ่ กู เก็บ

มาเลีย้ งไม่รวู้ า่ ใครคือพ่อแม่ทแ่ี ท้จริง ทุกวันนี้อาศัยอยูก่ บั พ่อ
แม่บุญธรรม จึงท�ำให้ผมไม่มหี ลักฐานการเกิด ไม่สามารถมี
บัตรประจ�ำตัวประชาชน และบัตร 30 บาทรักษาทุกโรคได้
เกรงว่าถ้าเรียนจบ ม.6 จะไม่สามารถศึกษาต่อในระดับสูง
กว่านี้ได้ อยากจะเรียนให้จบปริญญาตรี เพือ่ หาเงินเลีย้ งดูพอ่
แม่บุญธรรม ภูมใิ จทีเ่ กิดมาเป็ นคนไทย และขอในโครงการ
นี้จงอยูค่ เู่ มืองไทยไปอีกนานแสนนาน

ทูลกระหม่อม : ได้ฟงั แล้วก็รสู้ กึ เห็นใจน้อง แต่กต็ อ้ งขอ

ชื่นชมนะว่าน้องมีความกตัญญูกตเวทีมากถึงแม้ว่าพ่อแม่
บุญธรรมจะไม่ใช่พ่อแม่ทแ่ี ท้จริง แต่เค้าก็รกั และเอ็นดูเรา
น้องคิดถูกแล้วทีค่ ดิ ทดแทนบุญคุณของท่าน
ส่วนเรือ่ งไม่มหี ลักฐานการเกิดกับบัตรประชาชน แนะน�ำ
ให้น้องลองปรึกษาอาจารย์ทโ่ี รงเรียนหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่
รัฐบาล ทีอ่ ำ� เภอหรือเขตทีน่ ้องอาศัยอยู่ ลองไปปรึกษาบุคคล
เหล่านี้ดใู ห้เค้าช่วยแนะน�ำให้และขออวยพรให้ตวั น้องท�ำได้
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ดังที
่ ห่ วังไว้อย่าลืมว่าถ้าเราเป็นคนดีสกั วันความดีตอ้ งกลับมา
ตอบสนองเรา ถ้าเรามีความมุ่งมันพยายามสั
่
กวันความ
พยายามนัน้ ก็จะสัมฤทธิ ์ผล ก็ขอเป็ นก�ำลังใจให้น้องอีกคน
หนึ่งด้วย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้ยา่ ของหนู

ไปอยูก่ บั ลุง ซึง่ คุณลุงไม่เคยเอาใจใส่ดแู ลคุณย่าเลย คุณย่า
ท่านอายุ 80 กว่าแล้ว ลุงกับป้าได้น�ำทีด่ นิ ของคุณย่าไปขาย
แล้วเอาเงินจ้างลูกสะใภ้ตวั เองมาดูแลคุณย่า หนูไม่เข้าใจว่า
ท�ำไมต้องมีคา่ จ้างในการทีล่ กู หลานแม้จะเป็นหลานสะใภ้ ดูแล
คุณย่าด้วย

ทูลกระหม่อม : ถ้าน้องคิดว่าลุงกับป้าของน้องดูแลคุณย่า

ได้ไม่ดี น้องเองก็ตอ้ งช่วยดูแลคุณย่าด้วย เพราะเราก็เป็ น
หลานเหมือนกัน ก็ตอ้ งช่วยกันดูแลท่าน ส่วนเรือ่ งการจ้าง
ลูกสะใภ้ของลุงกับป้ามาดูแลปรนนิบตั คิ ุณย่านัน้ อยากให้
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น้ องคิดในแง่ดี เพราะสังคมสมัยนี้คนชราถูกทอดทิ้งเป็ น
จ�ำนวนมาก บางคนไม่ได้รบั การเหลียวแลจากลูกหลานเลย
แต่น่ีลุงกับป้าของน้องยังจ้างลูกสะใภ้ให้เลีย้ งดู ซึง่ ก็ถอื ว่า
ยังไม่ทอดทิง้ ท่านยังคงเลีย้ งดูอยู่ น้องเองก็อย่าคิดมากจน
เกินไป

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : อยากท�ำงานหาเลีย้ ง

ครอบครัวให้พอ่ แม่และน้องมีความสุข เพราะตอนนี้พอ่ กับ
แม่เหนื่อยมาก ท่านเป็ นชาวนา อยากจะให้คนไทยเห็นใจ
ชาวนา แม้บางคนจะดูถกู ชาวนา แต่วา่ ชาวนาอย่างพ่อกับ
แม่หนูประเสริฐทีส่ ดุ ค่ะ

ทูลกระหม่อม : ขอชืน่ ชมในตัวน้องทีม่ คี วามกตัญญูตอ่ พ่อ

แม่และภาคภูมใิ จในสิง่ ทีเ่ ป็ นอันทีจ่ ริงแล้วอาชีพชาวนานัน้ มี
บุญคุณต่อประเทศชาติมาก ไม่มคี นดีทไ่ี หนดูถกู ชาวนาหรอก
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ตัวน้องเองก็ท�ำถูกแล้วทีค่ ดิ อย่างนี้กข็ อให้น้องตัง้ ใจศึกษา
เล่าเรียน จะได้เรียนจบสูงๆ มีงานการดีๆ จะได้มาเลีย้ งพ่อ
กับแม่ยามแก่ชรา ก็ขอให้น้องคิดถึงเรือ่ งเรียนไว้ก่อน คนคิดดี
ท�ำดี สักวันต้องประสบความส�ำเร็จในชีวติ อย่างแน่นอน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้ผมอยูก่ บั ปู่

และย่า พ่อเสียชีวติ แม่ไปท�ำงานต่างจังหวัด ท�ำให้ตอ้ งคอย
ต่อสูอ้ ปุ สรรคด้วยตนเอง หลายครัง้ เคยท้อ ช่วงหน้าเทศกาล
ต่างๆบางครัง้ ก็แอบมานังร้
่ องไห้คนเดียว ครอบครัวอื่นเค้า
ได้ฉลองกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ก็คดิ อยูเ่ สมอว่าคนเรา
เลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกทีจ่ ะเป็ นได้ และผมก็เขียนข้อความ
และวาดรูปตอนรับปริญญาไว้ทฝ่ี าผนังเมือ่ ไหร่ทม่ี องก็จะท�ำให้
มีกำ� ลังต่อสูอ้ ุปสรรคต่อไป
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ทูลกระหม่อม : น้องต้องเข้มแข็งและต้องยืนหยัดทีจ่ ะ

ต่อสูก้ บั อุปสรรคต่อไป ยังมีคนที่เค้ามีความทุกข์กว่าเรา
อีกมากมายบนโลกใบนี้ อย่างน้ อยเราก็มเี พื่อนๆสมาชิก
โครงการ ทีค่ อยให้กำ� ลังใจกับน้องอยูเ่ สมอ เราในฐานะองค์
ประธานโครงการ ก็ขอเป็ นก�ำลังใจด้วยอีกส่วนหนึ่ง นับว่า
เป็ นความคิดที่ดมี ากๆ น้ องคิดได้ถูกต้องแล้ว ถ้ารูส้ กึ ว่า
ไม่มใี ครเคียงข้างคอยให้กำ� ลังใจ ตัวเราเองนัน่ แหละทีต่ อ้ ง
คอยให้ก�ำลังใจตัวเอง เราต้องรักตัวเอง แต่ให้นึกไว้เสมอ
ว่าสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทัวทั
่ ง้ ประเทศกว่า
30 ล้านคน ทุกคนพร้อมทีจ่ ะคอยเป็ นก�ำลังใจให้กบั เพื่อน
สมาชิกทุกๆคน จงอย่าท้อ ต่อสูต้ ่อไป สูๆ้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : พ่อชอบเครียด

ไม่อยากเห็นพ่อเครียด เพราะเห็นทีไร ก็จะรูส้ กึ เครียดไปด้วย
ทุกที อยากปรึกษาทูลกระหม่อมว่า ท�ำอย่างไรดีให้พอ่ หาย
เครียด และให้ครอบครัวมีความสุขมากว่านี้ครับ

ทูลกระหม่อม : อันทีจ่ ริงความเครียดเป็ นเรื่องธรรมดา

ทุกคนย่อมมีความเครียดกันบ้างในบางเวลาทีป่ ระสบกับปญั หา
ชีวติ มีสงิ่ ใดทีค่ ดิ ไม่ตก ถ้าตัวน้องไม่อยากให้พอ่ กับแม่น้อง
เครียด ก็ให้แนะน�ำวิธผี อ่ นคลายความเครียด ให้กบั พ่อแม่
น้อง เช่น การออกก�ำลังกาย หรือหากิจกรรมทีส่ นุกๆ ท�ำกัน
ในครอบครัว นอกจากช่วยให้หายเครียดได้แล้ว ยังเป็ นการ
ส่งเสริมภูมติ า้ นทานของครอบครัว และสร้างความสัมพันธ์
ใกล้ชดิ กันอีกด้วย แล้วตัวน้องก็ต้องหนักแน่ น ไม่ต้องไป
เครียดตามพ่อแม่ แต่ให้แนะน�ำท่านจะดีกว่า ไม่งนั ้ ก็จะยิง่ แย่
กันไปทัง้ บ้าน ปญั หาทุกอย่างแก้ไขได้ถา้ มีสติพจิ ารณาให้ดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : พ่อแม่แยกทางกัน

หนูจงึ ต้องมาอยูก่ บั ครอบครัวของเพือ่ นพ่อ ซึง่ รักหนูเหมือน
ลูกให้ทกุ อย่างเท่าเทียมกับลูกของตัวเอง และตัวหนูเองก็รกั
พ่อแม่บุญธรรม นอกจากนี้ทางโรงเรียนก็ช่วยเหลือโดยให้
ทุนการศึกษาด้วย หนู ฝากขอบคุณทุกคนทีช่ ่วยเหลือและ
ให้โอกาสหนู

ทูลกระหม่อม : น้องเป็ นคนโชคดีมาก แม้ครอบครัวจะ

ไม่สมบูรณ์เหมือนคนอืน่ แต่กม็ คี รอบครัวของเพือ่ นพ่อ มีเพือ่ น
มีครูบาอาจารย์ให้ความเมตตา นันก็
่ อาจจะเป็นเพราะว่า ทุก
คนเห็นว่าน้องเป็ นเด็กน่ารักเป็นเด็กดีมคี วามคิดทีด่ ี มีความ
กตัญญูและใฝ่ดี ขอให้น้องจงรักษาความดี มีจติ ใจมุง่ มันที
่ ่
จะเพิ่ม ทุ น การเป็ น คนดี เพราะไม่ ว่ า เราจะเผชิ ญ กับ
ชะตากรรมอย่างไร อยู่ทไ่ี หน ความดีกจ็ ะอยู่คู่กบั เราและ
ปกป้องเราได้เสมอ

ปัญหาครอบครัว
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมพี น่ี ้องทัง้ หมด

2 คน หนูเป็ นลูกคนที่ 2 พ่อกับแม่ไม่คอ่ ยจะปล่อยให้ไปไหน
เพราะเป็ นห่วง หนูมคี วามสามารถทางด้านดนตรี และด้าน
กีฬา แต่สนใจด้านกีฬามากกว่า หนูอยากให้โครงการ TO BE
NUMBER ONE มีกจิ กรรมเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม
ไทยบ้าง เพราะหนูเห็นเพือ่ นๆนิยมวัฒนธรรมชาวตะวันตก
กันมาก หนูจงึ อยากให้คนไทยรักษาวัฒนธรรมไทยเอาไว้

ทูลกระหม่อม : น้องยังเด็กพ่อกับแม่เลยยังไม่คอ่ ยปล่อย

ให้ไปไหน เป็นลูกสาวพ่อกับแม่กค็ งห่วงเป็นธรรมดา ก็ขอบใจ
ทีน่ ้องให้คำ� แนะน�ำเรือ่ งการอนุรกั ษ์วฒั นธรรมไทยและกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็ นไทย
อันทีจ่ ริงการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมไทย โครงการ TO BE
NUMBER ONE ก็ได้จดั กิจกรรมอยูแ่ ล้วบ้าง เช่น การสอน
ศิลปะ มวยไทย นาฏศิลป์ ร�ำไทย แต่เพราะความเข้าใจ
ว่าเด็กสมัยใหม่ตอ้ งการอะไร ต้องการอยากรูอ้ ยากลองใน
วัฒนธรรมอื่นๆ ดูบ้าง ยิง่ สมัยนี้โลกเราไร้พรมแดนด้วย
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การสือ่ สารทีก่ า้ วไกลพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยัง้ การเปิ ดรับ
วัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามาเป็ นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ อยูเ่ ป็ นประจ�ำ ถ้าเรา
ตามไม่ทนั เราจะไม่รวู้ า่ พวกเด็กวัยรุน่ เขาคิดอย่างไร ต้องการ
อะไร ก็จะท�ำให้เข้าใจกันล�ำบาก การแก้ไขปญั หาก็อาจไม่
ถูกจุด
ฉะนัน้ เราต้องท�ำสองอย่างนี้ควบคู่กนั ไปคือ อนุ รกั ษ์
วัฒนธรรมดัง้ เดิมของเรา กับเปิดรับวัฒนธรรมสิง่ ใหม่ๆ เข้ามา
ให้ลองศึกษาหาข้อดีขอ้ เสีย การปรับปรุง ประยุกต์ใช้กนั ตาม
ความเหมาะสม ณ ช่วงเวลานัน้ เพือ่ ให้เด็ก เยาวชน ได้ม ี
ทางออกหลากหลายช่องทาง ให้พวกเขาได้เลือกได้ลองอย่าง
เหมาะสม ผูใ้ หญ่กจ็ ะเข้าใจพวกเยาวชนรุน่ ใหม่มากขึน้ นี่จงึ
เป็ นการน�ำเสนอ และแก้ไขปญั หาเพือ่ ทางออกส�ำหรับเด็ก
ยุคใหม่ทต่ี รงจุด
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอยากเรียนต่อ

แต่ทางบ้านไม่ให้เรียน หนูเลยต้องแอบหนีออกมาเรียน แต่
พอกลับบ้านก็ถกู แม่ตแี ละด่าว่าสารพัด หนูไม่เข้าใจว่าเป็ น
เพราะอะไร จนมีคนมาเล่าให้ฟงั ว่า เมือ่ ตอนพ่อกับแม่เลิก
กันใหม่ๆ แล้วมีหนูตดิ ท้องมา แม่กไ็ ปบอกกับญาติของพ่อว่า
ตัง้ ท้อง แต่ทางญาติพอ่ ไม่เชือ่ กลับว่าแม่ไปท้องกับใครมามีชู้
หรือเปล่า แม่บอกว่าหนูทำ� ให้แม่โดนด่า แม่เคยพูดกับหนูวา่
ถ้าจะเรียนก็ไปอยูท่ อ่ี ่นื ตอนนัน้ เครียดมากคิดอะไรไม่ออก
กินยาเข้าไปจนต้องเข้าโรงพยาบาล ตอนนัน้ หนูคดิ ว่าจะไป
โรงเรียนอย่างไร แล้วจะใส่ชดุ อะไร เพราะแม่เอาชุดนักเรียน
ไปเก็บหมด พอออกจากโรงพยาบาล แม่กใ็ ห้เรียนต่อ หนูดใี จ
มากทีแ่ ม่ให้เรียนต่อ แต่แม่บอกว่าให้เรียนแค่ ม.4 ตอนนี้จบ
ม.4 แล้วก็ตอ้ งออกจากโรงเรียน หนู อยากประกอบอาชีพ
ด้านกฎหมาย แต่คงไม่มสี ทิ ธิ ์แล้ว ไม่รวู้ า่ ควรท�ำอย่างไร

ทูลกระหม่อม : ได้อ่านจดหมายของน้องแล้วรูส้ กึ เศร้า

ใจและสะเทือนใจมาก ก็ไม่รวู้ ่าแม่ของน้องคิดอะไรอยูท่ ไ่ี ม่
ให้ลูกเรียนหนังสือ แต่อย่างไรก็ตาม ตอนนี้น้องก็ต้องไม่
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ฟูมฟายเสียใจอีกแล้ว น้องต้องลุกขึน้ มาเข้มแข็ง พยายาม
คิดหาวิธแี ก้ไขให้ได้ ทีส่ ำ� คัญอย่าไปเก็บมาคิดเป็ นปมด้อย
มากมาย จนต้องหาทางออกทีไ่ ม่ดอี ย่างการกินยา จนเข้า
โรงพยาบาล เพราะนันก็
่ ไม่ใช่ความคิดทีฉ่ ลาดเลย ถ้าน้อง
อยากเรียนต่อ ตราบใดทีย่ งั มีลมหายใจอยูน่ ้องหาโอกาสกลับ
ไปเรียนได้เสมอ
สิง่ ทีส่ ำ� คัญก็คอื น้องต้องใช้สติในการแก้ปญั หาไปทีละ
เปลาะ ต้องมีความตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำให้ชวี ติ ก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่
ถอยหลังด้วยการกินยา จ�ำไว้ว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เรา
เลือกทีจ่ ะเป็ นได้อย่างทีใ่ จเราฝนั ไว้ ไม่มอี ะไรเป็ นไปไม่ได้
ถ้าน้องมุง่ มันและมี
่
ความพยายามมากพอ
สุดท้ายก็ขอแนะน�ำว่าให้น้องลองเข้าไปคุยกับคุณครู
ทีโ่ รงเรียนเก่าน้องดูวา่ อยากเรียนต่อมากๆ จะท�ำอย่างไรดี
ขอค�ำแนะน� ำจากคุณครู ว่าจะสอบชิงทุนหรือขอทุนทีไ่ หน
ได้กว็ า่ กันไป และถ้าได้ทนุ แล้ว ก็อาจจะขอให้คณ
ุ ครูไปพูด
กับแม่ให้ หรือมีวธิ อี ่นื ๆ อีกร้อยแปดวิธี ขอแค่ให้น้องมีสติ
ในการแก้ปญั หาให้มากๆ เท่านัน้ เอง ก็ขอเอาใจช่วยน้องให้
ผ่านปญั หานี้ไปอย่างราบรื่น ขอให้น้องโชคดี ขอให้น้องมี
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ก�ำลังใจต่อสูเ้ พือ่ ครอบครัวต่อไป ไม่มคี วามรักใดจะยิง่ ใหญ่
เท่าความรักของคนในครอบครัว ขอให้เข้มแข็งและสูต้ ่อไป
อย่ายอมแพ้ เราจะส่งก�ำลังใจไปให้เสมอ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคี วามสามารถ

ทางด้า นลีล าศและวอลเล่ ย์บ อล ใฝ่ ฝ ั น ที่จ ะศึก ษาและ
หาประสบการณ์ให้มากทีส่ ุดแล้วน� ำประสบการณ์ทไ่ี ด้ มา
ประยุกต์ใช้กบั กิจการทีต่ อ้ งการเปิ ด คืออยากมีกจิ การเป็ น
ของตนเอง หนูมพี น่ี ้อง 2 คน หนูเป็ นลูกคนที่ 2 แต่ปจั จุบนั
หนูกลายเป็ นลูกสาวคนเดียวของพ่อกับแม่ เพราะเมือ่ 15 ปี
ก่อน พีช่ ายของหนูได้เสียชีวติ ตอนนัน้ พีช่ ายยังเด็กยังรูเ้ ท่า
ไม่ถงึ การณ์ จึงออกไปเล่นน�้ำและจมน�้ำเสียชีวติ พ่อกับแม่จงึ
เป็นห่วงหนูมาก ไปไหนก็ตอ้ งบอกให้ทราบก่อน อีกทัง้ หนูยงั
มีโรคประจ�ำตัวหลายโรค พ่อแม่จงึ ต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษ
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ทูลกระหม่อม : อ่านจดหมายน้องแล้วก็ขอแสดงความ

เสียใจกับการทีน่ ้องต้องสูญเสียพีช่ ายไป เพราะจมน�้ำถึงแม้
จะผ่านไป 15 ปีแล้วก็ตาม ส่วนทีน่ ่าเป็ นห่วงกว่าในตอนนี้
ก็คอื ตัวของน้ องเอง เห็นเขียนเล่ามาว่ามีโรคประจ�ำตัวที่
หลากหลาย พ่อแม่ถงึ ไม่ยอมให้ออกไปไหน เพราะห่วงน้อง
มาก เพราะฉะนัน้ ก็อยากให้น้องดูแลตัวเองให้ดๆี อยากให้
เห็นใจหัวอกพ่อกับแม่มากๆ แล้วก็ตอ้ งเข้าใจว่าพ่อกับแม่ม ี
ประสบการณ์ทแ่ี สนเจ็บปวดจากกรณีพช่ี ายของน้องมาแล้ว
ก็ตอ้ งห่วงน้องมากเป็ นพิเศษแน่นอน
ส่ ว นเรื่อ งที่น้ อ งมีค วามใฝ่ฝันอยากจะศึก ษาหา
ประสบการณ์ เพือ่ น�ำไปประยุกต์ใช้กบั กิจการทีจ่ ะเปิดเองนัน้
แสดงว่าน้องเป็ นคนทีม่ คี วามคิดกว้างไกลดีมาก การรูจ้ กั
วางแผนในอนาคตรูจ้ กั วางเป้าหมายในชีวติ นัน้ ก็จะสามารถ
ผลักดันตัวเราเองให้กา้ วไปถึงจุดนัน้ ได้ไม่ยาก ก็ขอให้กำ� ลังใจ
น้องว่าการจะได้เป็ นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนัน้ เป็ นเรื่อง
ไม่ไกลเกินฝนั ขอเพียงให้ตงั ้ ใจศึกษาเก็บเกีย่ วประสบการณ์
ให้มากๆ และอย่าละทิง้ ความพยายาม ทุกสิง่ ทุกอย่างจะเข้า
มาหาน้องเอง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนู ได้เข้าเป็ น

คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ได้เรียนรู้
การผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนหนัก หนูมปี ญั หา
หลายเรือ่ ง ทัง้ ปญั หาครอบครัวและการเรียน พ่อหนูจะเป็ น
คนพูดมาก มีเรื่องอะไรก็ชอบด่าว่าหนูอยู่ตลอด ส่วนแม่ก็
เป็ นคนขีบ้ ่นและรักลูกไม่เท่ากัน ชอบล�ำเอียงอยู่เสมอจน
บางครัง้ หนู น้อยใจและเสียใจมาก มีบางครัง้ ที่เรียนหนัก
จนรูส้ กึ ท้อและเรียนไม่ไหว แต่หนู กไ็ ด้เข้าพูดคุย ระบาย
พีๆ่ รวมทัง้ เข้าไปท�ำกิจกรรมดีๆในศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE หนูรสู้ กึ ว่ากิจกรรมในศูนย์ทำ� ให้เราค้นพบ
ตัวเอง และได้ทำ� ในสิง่ ทีช่ อบ จึงมีความสุขกับสิง่ ทีท่ ำ�

ทูลกระหม่อม : อ่านแล้วตอนแรกก็รสู้ กึ เศร้าใจ แต่พออ่าน

ไปเรื่อยๆ ก็รสู้ กึ ปลืม้ ใจ ทีน่ ้องหาทางออกทีด่ ใี ห้กบั ตัวเอง
ได้ และก็ภมู ใิ จทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE มี
ส่วนช่วยให้น้องได้คลายเครียดจากการเรียนทีห่ นักจนท้อแท้
หรือแม้แต่ปญั หาทางบ้านทีร่ มุ เร้า
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ส่วนเรื่องทางบ้านของน้ องนัน้ อยากให้น้องคิดอีก
มุมหนึ่งว่าเรารูส้ กึ หรือคิดมากไปเองหรือเปล่า จริงๆ แล้ว
มันอาจจะไม่มอี ะไร เวลาทีพ่ อ่ แม่เค้าบ่นเราก็คดิ เสียว่าเป็ น
เพราะเขาเป็นห่วงเรามากมาย ถ้าเราท�ำตัวดีๆ อยูใ่ นระเบียบ
วินยั ทีเ่ ค้าตัง้ มาตรฐานไว้เค้าก็คงไม่บน่ หรอก
ส่วนเรือ่ งเรียนถ้าเครียดมาก น้องก็ทำ� ถูกแล้วทีเ่ ข้าไป
ปรึกษาพีๆ่ วิทยากรเพราะจุดประสงค์หลักอย่างหนึ่งของ
ศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE คือ การให้ศนู ย์ฯ เป็น
ั
ั
ทีๆ่ น้องๆ ทุกคนทีม่ ปี ญหาสามารถเดิ
นเข้ามาปรึกษาปญหา
ได้ตลอดเวลา รวมทัง้ มีการร่วมท�ำกิจกรรมในการสร้างความ
สุขกันอย่างมากมายใครชอบท�ำกิจกรรมอะไรก็ไปเข้าร่วมได้
หมด ไม่มกี ารบังคับกันให้อสิ ระเต็มทีใ่ ครอยากท�ำอะไรก็ทำ�
ตามถนัด ตามใจชอบ ก็ขอฝากให้ใช้ประโยชน์กบั ศูนย์ฯนี้ให้
มากๆ สืบต่อไปถึงน้องๆ รุน่ หลังด้วยแล้วกัน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีปญั หาทางบ้าน

มากครับ ผมอาศัยอยูก่ บั ป้า ตา ยาย พวกเขาเลีย้ งผมมา
ตัง้ แต่เกิด พ่อแม่ไม่เลีย้ งผมครับ คุณตาส่งผมเรียนหนังสือ
ตัง้ แต่เด็กจนถึงปจั จุบนั ตอนนี้ทางบ้านผมมีปญั หาทางการ
เงินตามมา เพราะคุณตาปลดเกษียณ แต่ตอ้ งมาเลี้ยงผม
ท�ำให้ผมอยากหางานท�ำเพื่อมีรายได้พเิ ศษแบ่งเบาภาระ
ทางบ้าน แต่ทบ่ี า้ นไม่ให้ผมท�ำ แม่ผมเป็ นคนเอาแต่ใจตัวเอง
จะต้ อ งให้ ไ ด้ อ ย่ า งใจทุ ก อย่ า ง ตัว อย่ า งเช่ น ผมเรีย น
มหาวิทยาลัย ผมอยากไว้ผมยาวทรงรากไทรแบบวัยรุ่น
ทัวไป
่ แต่แม่จะสังให้
่ ผมไปตัดอยูเ่ สมอ พูดย�ำ้ กรอกหูผมใน
เรื่องต่างๆทุกครัง้ ทีเ่ จอผม ท�ำให้ผมอึดอัดและกดดันมาก
บางเรือ่ งผมก็ทำ� ให้ได้แต่บางเรือ่ งผมก็อยากเป็นตัวของตัวเอง
แม้ว่าผมจะมีปญั หาทางบ้านแต่ผมก็ไม่เคยคิดติดยามัวสุ
่ ม
แต่ตากับแม่จะด่าว่าผมเสียๆหายๆว่าผมไปติดยา ซึง่ ผมไม่
ได้ตดิ จริงๆ พวกเขาคิดไปเอง พยายามอธิบายแต่เค้าก็ดา่
ผมตลอดจนบางครัง้ ผมคิดอยากฆ่าตัวตายครับ
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ทูลกระหม่อม : ได้อ่านจดหมายของน้องแล้วรูส้ กึ เศร้าใจ

ถ้าน้ องไม่เคยติดยาแล้วมีคนเข้าใจผิด คิดว่าเราติดก็น่า
เห็นใจทีต่ อ้ งโดนกล่าวหาอย่างนี้ แต่อยากบอกกับน้องว่า
บางทีการทีเ่ ราเป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน อยู่ใกล้ชดิ กัน
ทุกวัน ก็เหมือนลิน้ กับฟนั ทีก่ ระทบกันได้ทุกเมือ่ สิง่ ส�ำคัญ
คือไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึน้ ต้องให้กำ� ลังใจกัน บางทีการคิด
ไปเองก็สร้างความไม่เข้าใจกันหลายเรือ่ ง น้องก็อย่าไปน้อย
เนื้อต�่ำใจมาก บางทีผูใ้ หญ่เค้าอาจเป็ นห่วงเรามาก แต่ก็
แสดงออกมาได้ไม่เหมือนกันทุกคน ถ้าเรามีใจบริสทุ ธิ ์จริง เรา
ก็ตอ้ งพิสจู น์ตวั เองให้คนยอมรับเราให้ได้ พยายามท�ำความ
เข้าใจกับคนในครอบครัวให้มากๆ บางทีเค้าอาจจะไม่ได้
โกรธเกลียดอะไรเราหรอก แต่อาจเพราะเป็ นห่วงเรามากไป
ก็ได้ หรือไม่กล็ องย้อนกลับมามองตัวเองอย่างยุตธิ รรม แบบ
ไม่เข้าข้างตัวเอง ว่าจริงๆแล้วเราท�ำให้เค้าหนักใจหรือเปล่า
เราท�ำตัวเป็นเด็กดีหรือยัง เราเจ้าอารมณ์มยั ้ เอาแต่ใจตัวเอง
หรือเปล่า ชอบขึน้ เสียง ชอบเถียงเค้ามัย้ ถ้ามีนิสยั แบบทีว่ า่
มาอยูบ่ า้ ง ก็ตอ้ งแก้ไขทีเ่ ราก่อนก่อนทีจ่ ะไปเปลีย่ นพ่อแม่
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ส่วนเรื่องทรงผมรากไทรทีน่ ้องอยากตัดนัน้ ลองพบ
กับครึง่ ทางดีมยั ้ ต่อรองกับแม่วา่ ขอตัดทรงรากไทร ก็ไม่ตอ้ ง
แฟชันจ๋
่ าเหมือนพวกนักร้องเกาหลี เอาแบบไทรเล็กๆ ได้มยั ้
พูดจากับแม่ดๆี เดีย๋ วแม่กใ็ จอ่อนเอง ทีส่ ำ� คัญห้ามใช้อารมณ์
ในการพูดคุยเด็ดขาด สุดท้ายก็อยากให้น้องต้องลองนังคุ
่ ย
กับทุกคนในครอบครัว ปรับความเข้าใจกันดู ปรับตัวเข้าหา
กันมากๆ ครอบครัวทุกครอบครัวมีความรักเป็ นพื้นฐาน
อยูแ่ ล้ว คิดว่าการหันหน้าเข้าหากันด้วยความรัก จะท�ำให้
ปญั หาต่างๆ ทุเลาลงแน่ นอน ก็ขอให้น้องปรับความเข้าใจ
กับครอบครัวได้สำ� เร็จในเร็ววันก็แล้วกัน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เวลาว่างหนูชอบ

ฟงั เพลงและวาดภาพค่ะ เพราะเมือ่ หนูได้ทำ� สิง่ เหล่านี้แล้ว
รูส้ กึ สบายใจผ่อนคลายขึน้ แต่ถา้ วันไหนทีเ่ บือ่ จริงๆ มี 2 วิธี
ทีห่ นูจะผ่อนคลายมันค่ะ
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วิธีที่ 1 ก็คอื นอนค่ะ หนูคดิ ว่าการนอนเป็ นการพัก
ผ่อนทีด่ ที ส่ี ดุ ไม่ตอ้ งคิดอะไรเลยแค่หลับตาแล้วลืมทุกอย่าง
ไปถึงแม้จะชัวขณะหนึ
่
่งก็ตาม
วิธีที่ 2 หนูจะโทรศัพท์ไปคุยปรึกษาพ่อและแม่คะ่ ถึง
ท่านสองคนจะแยกทางกันแล้ว แต่ความรักความอบอุ่นที่
ท่านมีให้หนูกย็ งั คงไม่เปลีย่ นแปลงค่ะ ท่านบอกหนูแบบนี้
ทูลกระหม่อมคิดว่าเป็นวิธที ถ่ี กู หรือยังคะ และหนูอยากทราบ
ว่า “ระหว่างสิง่ ทีพ่ อ่ แม่ตอ้ งการให้เราเป็นแต่เราไม่ชอบสิง่ นัน้
เลย กับสิง่ ทีเ่ ราชอบมากๆ อยากจะท�ำสิง่ นัน้ แต่พอ่ แม่เราไม่
ต้องการ ไม่ชอบ หนูควรจะเลือกสิง่ ไหนค่ะ”

ทูลกระหม่อม : วิธผี ่อนคลายความเครียดก็คอื การนอน

ซึ่ง เป็ น สิง่ ที่ถูก ต้อ ง การพัก ผ่อ นที่ดีท่ีสุด ก็ค ือ การนอน
เพราะการนอนเหมือนการทีเ่ ราดับเครือ่ ง ชะลอการท�ำงาน
ทัง้ ทางด้ า นร่ า งกายและจิต ใจ พอตื่น มาก็ เ หมือ นการ
REFRESH ตัวเองขึน้ มาใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง ท�ำให้ร่างกาย
สดชืน่ กระปรีก้ ระเปร่า
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ส่วนอีกวิธหี นึ่งทีน่ ่ าชื่นชมมากก็คอื น้องใช้วธิ คี ลาย
เครียดด้วยการคุยกับคุณพ่อคุณแม่ ข้อนี้เป็ นสิง่ ทีด่ มี ากๆ
เพราะคนทีร่ กั และหวังดีกบั เราทีส่ ุดในโลกนี้ ก็คอื คุณพ่อ
กับคุณแม่ ไม่ว่าจะทุกข์ใจยังไง เรื่องอะไรก็ตามคุณพ่อ
คุณแม่ยอ่ มให้คำ� แนะน�ำเราได้ดที ส่ี ดุ มากกว่าใครๆ ในโลก
ก็ดใี จแทนน้องมากๆ เพราะถึงแม้วา่ พ่อ-แม่ ของน้องจะแยก
ทางกันแล้ว แต่ท่านทัง้ สองยังคงรักและให้ความอบอุ่นกับ
น้องอย่างไม่มเี ปลีย่ นแปลง น้องก็เลยเป็ นเด็กทีส่ ดใสร่าเริง
จิตดีแบบนี้นนเอง
ั่
ส่วนอีกหนึ่งค�ำถามทีถ่ ามว่า จะท�ำอย่างไรหากสิง่ ทีเ่ รา
ต้องการเป็ นไม่ตรงกับใจของพ่อแม่ และสิง่ ทีพ่ อ่ แม่ตอ้ งการ
ให้เราเป็ น เรากลับไม่ชอบมัน เรือ่ งนี้เป็ นปญั หาของเด็กวัยรุน่
สมัยนี้แทบทุกคน เพราะส่วนใหญ่กม็ กั จะเลือกสิง่ ทีอ่ ยากเรียน
หรืออยากเป็ นตามเพือ่ นๆ หรือตามแฟชัน่ ตามกระแสกัน
เสียมาก พอเวลาเรียนจริงๆ หรือจบออกมาตอนโตแล้ว ก็
มักจะมาค้นพบว่า ไม่ได้อยากเป็ นหรือชอบในสิง่ ทีเ่ รียนมา
ตอนเลือกเรียนนัน้ ยังเด็ก ไม่ทนั คิดให้ถถ่ี ว้ นกันทัง้ นัน้ เพราะ
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ฉะนัน้ ก็ขอแนะน�ำน้องว่า ฟงั หัวใจตัวเองแล้วก็ลองฟงั หัวใจ
ของพ่อแม่ดูบา้ ง อย่างน้อยพ่อกับแม่กร็ จู้ กั ตัวตนทีแ่ ท้จริง
ของเรามาชัวชี
่ วติ ท่านเป็นคนทีร่ จู้ กั เราดีทส่ี ดุ ในโลก ว่านิสยั
อย่างเราจะมีชวี ติ เหมาะสมกับการประกอบอาชีพอะไร ก็คง
ต้องลองคุยกับท่านด้วยเหตุผลดูวา่ เราควรจะเป็ นอะไร
สุดท้ายก็จะขอให้ขอ้ คิดกับน้องว่า เมือ่ ไม่นานมานี้ได้
ดูรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งเค้าน�ำเสนอเรือ่ งของแพทย์
ทีเ่ ป็ นทัง้ นักแต่งเพลงและเป็ นนักร้องด้วย แพทย์หญิงคน
นัน้ เธอท�ำตามความฝ นั ของพ่อแม่ด้วยการเป็ นหมอ ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ทง้ิ ความฝนั ในการเป็ นนักแต่งเพลงและ
นักร้อง ในที่สุดหลังจากฝึ กแต่งเพลงในขณะที่เรียนหมอ
ไปด้วย ในวันนี้เธอก็ได้ออกอัลบัม้ อย่างทีเ่ ธอฝนั ไว้ในทีส่ ดุ
นี่คอื ตัวอย่างในการผสมผสานความฝนั ให้เป็ นจริง ก็ขอให้
น้องลองเก็บไปคิดดูเองก็แล้วกัน ว่าสิง่ ทีน่ ้องชอบกับสิง่ ที่
พ่อแม่ฝนั ไว้นนั ้ จะร่วมเดินทางไปด้วยกันได้หรือเปล่า แต่ก็
ขอให้คดิ ไว้เสมอว่าไม่มสี งิ่ ใดในโลกนี้เป็ นไปไม่ได้ ถ้าเรามี
ั ่ นั ขอให้น้องโชคดี
ความมุง่ มันที
่ จ่ ะก้าวไปสูฝ่ งฝ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเป็นเด็กคนหนึ่ง

ทีเ่ กิดมาในครอบครัวทีม่ ฐี านะยากจนและแตกแยก ต้องพบ
กับความผิดหวัง ความสูญเสีย พ่อเล่นการพนันสร้างหนี้สนิ
ให้กบั ครอบครัวแล้วก็ทง้ิ หนูกบั แม่ไป ท�ำให้แม่ตอ้ งท�ำงานหนัก
และรับภาระครอบครัวแต่เพียงผูเ้ ดียว หนูรสู้ กึ สงสารแม่มาก
จึงไม่เคยคิดไปแตะต้องอบายมุขและสิง่ เสพติดทัง้ หลาย
เพราะสิง่ เหล่านัน้ ไม่ใช่การแก้ปญั หาทีถ่ ูกต้อง และการทีม่ ี
ั
ปญหาต่
างๆ นี้เอง เป็นแรงผลักดันให้หนูตงั ้ ใจศึกษาเล่าเรียน
จนท�ำให้หนู ได้รบั การคัดเลือกเป็ นนักเรียนทุนของมูลนิธิ
ด�ำรงชัยธรรม และได้ไปเข้าค่ายสถานีอาสา ท�ำให้รจู้ กั ค�ำว่า
“มิตรภาพ” และ “อาสาสมัคร” อย่างแท้จริง ค�ำว่า “อาสาสมัคร”
คือ การที่เ ราท�ำสิง่ ใดด้ว ยใจและไม่หวังสิง่ ตอบแทนใดๆ
เหมือนกับโครงการทูบนี มั เบอร์วนั ทีต่ อ้ งการเสริมสร้างก�ำลังใจ
ั
และพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือเพือ่ นๆทีป่ ระสบกับปญหายาเสพติ
ด
อยากฝากบอกเพือ่ นๆว่า “ยิง่ มืดเท่าไหร่แสดงว่ายิง่ ดึก ยิง่
ดึกเท่าไหร่แสดงว่ายิง่ ใกล้สว่าง เพราะปญั หาทุกอย่างมีทาง
แก้เสมอ”
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ทูลกระหม่อม : อ่านจดหมายของน้อง แรกๆ ก็รสู้ กึ เห็นใจ

น้องทีม่ ปี ญั หาภายในครอบครัวมากมาย แต่พออ่านจบก็นกึ
ชมน้องทีเ่ ป็ นเด็กทีม่ คี วามคิดดี มองโลกในแง่บวก ไม่เอา
ั
ปญหาของครอบครั
วมาเป็นกังวล แต่กลับน�ำมาเป็นแรงผลัก
ให้ตวั เองตัง้ ใจเรียนจนได้รบั ทุนการศึกษา เป็ นการแบ่งเบา
ภาระของคุณแม่ไปได้อกี ขัน้ หนึ่ง น่ าภูมใิ จแทนคุณแม่ของ
น้องทีม่ ลี กู ทีน่ ่ารักแบบนี้
ส่วนทีน่ ้องรูส้ กึ สงสารคุณแม่และอยากแบ่งเบาภาระ
ก็ขอแนะน� ำว่าถ้าพอมีเวลาว่างหลังจากการเรียน ก็อยาก
ให้น้องลองหางานพิเศษท�ำดูจะได้มรี ายได้มาช่วยคุณแม่ได้
อีกทาง หรือถ้าไม่สะดวกในการท�ำงานพิเศษ ก็อาจจะช่วย
แบ่งเบาภาระในการท�ำงานบ้านต่างๆ แทนคุณแม่กไ็ ด้ เวลา
คุณแม่กลับมาจากท�ำงานเหนื่อยๆ เห็นบ้านเป็ นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาดสะอ้าน คุณแม่จะได้ชน่ื ใจทีไ่ ด้รวู้ า่ ลูกสาว
คนนี้ตงั ้ ใจทีจ่ ะแบ่งเบาภาระให้คุณแม่ ในทุกๆเรื่อง ก็ดใี จ
มากทีม่ เี ด็กคิดดีอย่างน้อง ให้ความสนใจรับรูถ้ งึ ประโยชน์
และวัตถุประสงค์ของโครงการทูบนี มั เบอร์วนั และในเมือ่ น้อง
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เข้าใจในความหมายของค�ำว่าอาสาสมัครแล้ว ก็หวังว่าน้อง
จะเป็ นอาสาสมัครของพวกเราชาว TO BE NUMBER ONE
ช่วยกันระแวดระวังคอยเตือนภัยไม่ให้เพื่อนๆ ไปยุ่งเกีย่ ว
กับยาเสพติด และชักชวนเพื่อนๆ ให้เข้ามาร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ทีไ่ ด้ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์กบั โครงการ TO BE
NUMBER ONE ของพวกเรา คนทีจ่ ะเป็ นอาสาสมัครนัน้
ไม่ได้เป็ นกันง่ายๆ เพราะนอกจากจะมีจติ ใจมุ่งมันที
่ จ่ ะท�ำ
ประโยชน์ ต่อสัง คมโดยไม่หวัง สิง่ ตอบแทนแล้ว ยังต้องมี
ความเสียสละอย่างมากเหมือนอย่างทีน่ ้องเป็ นอยู่ ส่วนคติ
ประจ�ำใจน้องทีว่ า่ ทุกปญั หามีทางแก้เสมอนัน้ เป็ นสิง่ ทีถ่ กู
ต้องทีส่ ดุ ก็ขอให้พวกเราชาว TO BE NUMBER ONE จ�ำคติ
ั
ประจ�ำใจของน้องไปใช้ในชีวติ เวลาทีม่ ปี ญหาจ�
ำไว้วา่ ทุกอย่าง
แก้ไขได้ถา้ เรามีสติมคี วามมุง่ มันและมี
่
ความพยายาม
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูรสู้ กึ ว่าแม่ไม่

ค่อยเข้าใจวัยรุ่นอย่างหนู ชอบบังคับหรือบ่นจูจ้ ้จี ุกจิกกับ
หนูในทุกๆ เรือ่ ง ท�ำให้หนูรสู้ กึ อึดอัดมาก เวลาคุยกันมักจะ
ทะเลาะกับแม่บ่อยๆ ซึง่ หนูกร็ วู้ า่ ไม่ดแี ละก็รดู้ ว้ ยว่าทีแ่ ม่วา่
แม่เตือนเพราะว่าแม่เป็ นห่วง แต่เวลาทีแ่ ม่มาจุกจิกกับหนูที
ไรหนูกจ็ ะหงุดหงิดทุกที และรูส้ กึ บางครัง้ ไม่อยากพูดกับแม่
จนบางครัง้ หนูรสู้ กึ เก็บกด หนูไม่สบายใจมากๆทีเ่ ป็ นแบบ
นี้แต่กไ็ ม่รจู้ ะท�ำอย่างไร หนูไม่ชอบให้แม่ดุในเรือ่ งของการ
แต่งตัว เพราะว่าถ้าหนูแต่งตัวเชยๆ ก็จะโดนเพือ่ นล้อ หนูก็
ไม่ได้แต่งตัวโป๊อะไร หรือเรือ่ งการคบเพือ่ นแม่กจ็ ะคอยบ่น
ว่าให้คบเพื่อนดีๆ ทัง้ ๆทีห่ นูกว็ ่าเพื่อนทีห่ นูคบก็ไม่เห็นจะ
ไม่ดตี รงไหน ทูลกระหม่อมคิดว่าหนูควรจะพูดกับแม่เรือ่ งนี้
ยังไง หนูถงึ จะไม่ทะเลาะกับแม่ แล้วหนูจะท�ำยังไงแม่ถงึ จะ
ไม่มายุง่ กับหนู

ทูลกระหม่อม : ขอบอกว่าไม่มวี ธิ ไี หนหรอกทีจ่ ะท�ำให้
แม่ไม่มายุ่งกับหนู ได้ เพราะแม่เป็ นแม่ทย่ี งั ไงๆ ก็ต้องยุ่ง
กับลูกด้วยความรักและความเป็ นห่วง แม่ไม่มวี นั ทอดทิ้ง
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ความรูส้ กึ ดีๆ ทีม่ ตี ่อลูกได้แม้วา่ จะตายจากกัน เพราะฉะนัน้
น้องท�ำใจได้เลยว่าปญั หาของน้องทีไ่ ม่อยากให้แม่มายุง่ นัน้
แก้ไม่ได้และก็จะไม่หาวิธแี ก้ให้ดว้ ยเพราะมันเป็ นไปไม่ได้
แต่ถา้ ถามว่า ควรจะพูดกับแม่ยงั ไงให้เข้าใจกันไม่ทะเลาะนัน้
ไม่ยากเลย ก่อนอื่นน้องต้องย้อนมาดูตวั เองก่อนว่าตัวเอง
มีลกั ษณะนิสยั อะไรทีท่ ำ� ให้แม่ตอ้ งจูจ้ จ้ี ุกจิกบ่นเราได้ทุกวัน
ดือ้ มัย้ ชอบเถียงมัย้ ท่านบอกให้แก้ไขอะไรแล้วไม่ท�ำตาม
หรือเปล่า น้องต้องพิจารณาอย่างเป็ นธรรม ห้ามเข้าข้าง
ตัวเองนะ แล้วก็กลับมาถามตัวเองด้วยว่า ทีแ่ ม่บน่ ก็เพราะอยาก
ให้เราได้ดหี รืออยากให้เราเป็ นคนเลว ถ้าน้องคิดว่าแม่บ่น
เพราะอยากให้น้องเป็ นคนเลว ก็ไม่ตอ้ งท�ำตามท่านเท่านัน้ เอง
ง่า ยจะตายไป แต่ ถ้า น้ อ งคิด ได้ว่ า ที่แ ม่บ่ น ก็เ พราะท่ า น
อยากให้เราเป็ นคนดี แล้วท่านก็มองในมุมของคนอาบน�้ำร้อน
มาก่ อ น มีป ระสบการณ์ ใ นชีว ิต มากกว่ า อะไรดีอ ะไร
ไม่ดที ่านรู้มาก่อนเราแล้ว ท่านก็เลยอยากให้น้องเรียนลัด
ไม่ตอ้ งเสียเวลาไปกับสิง่ ทีไ่ ม่ดกี เ็ ท่านัน้ เอง อยากให้น้องมอง
ในมุมแบบนี้มากกว่าจะมานัง่ รูส้ กึ ว่าตัวเองเป็ นเด็กเก็บกด
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ลองหัดท�ำใจให้เย็นๆ ลองเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของแม่
ฟงั เหตุผลของท่านอย่างอดทนและเป็ นกลาง น้องก็จะเข้าใจ
คุณแม่ได้ไม่ยากนัก ทีส่ ำ� คัญอย่าใช้อารมณ์ อย่าหงุดหงิดกับ
ค�ำพูดของท่าน ฟงั นิ่งๆ ก่อน แล้วถ้ามีอะไรทีแ่ ม่เข้าใจน้อง
ผิดไป ก็ใช้เหตุผลมาอธิบายให้ทา่ นเข้าใจ
ส่วนเรือ่ งแต่งตัวทีแ่ ม่ไม่เข้าใจนัน้ ก็ไม่รวู้ า่ น้องแต่งตัว
แบบไหน บางครัง้ เราซึ่งเป็ นคนแต่งก็มองว่าไม่โป๊ แต่ใน
สายตาของผูใ้ หญ่ยอ่ มมองไม่เหมือนเราแน่ๆ เพราะน้องเพิง่
อายุได้ 15 เอง คุณแม่อาจจะอยากให้น้องแต่งตัวน่ารักแบบ
เด็กๆ ทัวไปมากกว่
่
าจะแต่งแบบเซ็กซี่ ก็ขอแนะน�ำว่าเวลาจะ
ไปช็อปปิ้งก็ให้ลองพาคุณแม่ไปด้วย ช่วยกันเลือกช่วยกันดู
ว่าแบบไหนทีแ่ ม่ชอบแล้วน้องพอทีจ่ ะรับได้ หรือแบบไหนที่
น้องชอบ แล้วคุณแม่พยักหน้ายอมรับได้กเ็ ลือกชุดนัน้
ส่วนเรื่องการคบเพือ่ นก็ขอแนะน� ำว่าให้น้องลองชวน
เพือ่ นๆ มาเทีย่ วทีบ่ า้ น และแนะน�ำให้รจู้ กั กับคุณแม่บา้ ง ท่าน
ก็จะพิจารณาเองว่าเพือ่ นทีน่ ้องบอกว่าดีนนั ้ ดีจริงหรือเปล่า
บางทีท่านอาจจะมองแต่ภาพพจน์ภายนอกของเพื่อนน้อง
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ก็ได้ ถ้ารูจ้ กั แล้วท่านก็จะเปลีย่ นทัศนคติได้ในทีส่ ดุ ถ้าเพือ่ น
ของน้องเป็นเพือ่ นทีด่ จี ริง อย่าลืมว่าปญั หาทุกอย่างแก้ไขได้
ถ้า น้ อ งมีส ติแ ละใจเย็น พร้อ มที่จ ะอ่ อ นน้ อ มเข้า หาผู้ใ หญ่
แม่ยงั ไงก็เป็ นแม่ท่พี ร้อมจะโอบกอดลูกด้วยความรักและ
ความเข้าใจตลอดเวลา

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอยากเก่งภาษา

อยากเป็นคนน�ำเทีย่ วชาวต่างชาติ, อยากเป็นพนักงานบริษทั
เจ้าของกิจการ, อยากมีเงินให้พอ่ กับแม่มากๆ อยากให้พอ่
กับแม่หยุดท�ำงาน แล้วอยูบ่ า้ นให้หนูดแู ล... พ่อกับแม่ของหนู
มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ท่านทัง้ สองไม่มมี รดกอะไร มีแต่ตวั
การเริม่ ต้นครอบครัวจากศูนย์ ไม่มกี ารช่วยเหลือจากญาติ
พีน่ ้องคนใดเลย ซึง่ มีชว่ งชีวติ ระยะหนึ่งชีวติ ตกต�่ำ พ่อเกิด
อุบตั เิ หตุ แขน ขา ไหปลาร้าหัก ไม่สามารถท�ำอะไรได้เลย
แม่ไม่มอี าชีพ พีส่ าวก�ำลังศึกษา หนู จ�ำความได้ ต้องกิน
ข้าวเปล่า ไม่มเี งินเลย จากวันนัน้ ถึงวันนี้ฐานะครอบครัว
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เปลีย่ นไป แม่กบั พ่อสูท้ นกับความเหนื่อยและท้อ แต่เพราะ
ได้กำ� ลังใจทีด่ ขี องลูกๆ ก็ทำ� ให้ครอบครัวของเรามีวนั นี้ มีชวี ติ
ทีพ่ อเพียง ถึงวันนี้หนูได้ตงั ้ ใจศึกษาเล่าเรียน และอยากเรียน
ให้จบเร็วๆมีงานท�ำทีด่ ี ให้สามารถเลีย้ งพ่อแม่ให้สบายเสียที

ทูลกระหม่อม : น้องเป็นลูกทีก่ ตัญญูต่อพ่อแม่จริงๆ น่า

ยกย่อง และน่ าน� ำไปเป็ นแบบอย่างให้กบั น้ องๆ หลายๆ
คนได้เ ลย ภูม ิใ จแทนคุ ณ พ่อ คุ ณ แม่ข องน้ อ งด้ว ยที่ม ีลูก
น่ารักแบบนี้ สิง่ ทีน่ ้องได้เล่ามาในจดหมาย ในช่วงทีค่ รอบครัว
ต้องล�ำบาก เพราะคุณพ่อประสบอุบตั เิ หตุนนั ้ อ่านแล้วก็น่า
เห็นใจมากๆ ท�ำให้เห็นถึงความยากล�ำบากของครอบครัวที่
่ นั อุปสรรคมาจนถึงวันนี้ได้ คิดว่าน้องคงภูมใิ จใน
ร่วมกันฝาฟ
ตัวคุณพ่อกับคุณแม่เช่นกัน ทีท่ า่ นจับมือกันต่อสูจ้ นมีชวี ติ ทีด่ ี
ขึน้ ได้กด็ ว้ ยความรักทีม่ ตี อ่ ลูกๆ นันเอง
่ เพราะฉะนัน้ ก็อยาก
ให้น้องน�ำคุณพ่อคุณแม่มาเป็ นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวติ
คิดฝนั อะไรไว้ ก็ตอ้ งมีความมุง่ มัน่ มีความพยายาม และมี
ความอดทน เพือ่ ไปถึงจุดหมายนัน้ ให้ได้
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ส่วนความใฝ่ ฝ ั น ที่น้องบอกมาว่า อยากเก่งภาษา,
อยากเป็ นคนน� ำเที่ยวชาวต่างชาติ, อยากเป็ นพนักงาน
บริษทั , อยากเป็ นเจ้าของกิจการ และอยากมีเงินเลีย้ งดูพอ่
แม่มากๆ นัน้ เป็ นความฝนั ทีไ่ ม่ไกลเกินคิดเลย ก่อนอืน่ ก็จะ
ต้องตัง้ ใจเรียนให้มากๆ ในเมือ่ น้องบอกว่าอยากเก่งภาษา
น้องก็ต้องหมันศึ
่ กษาหาความรูเ้ พิม่ เติมในเรื่องของภาษา
ต่างประเทศ ให้มากกว่าคนอื่น พยายามหัดเขียน หัดฟงั
และหัดพูดโต้ตอบบ่อยๆ โดยไม่ตอ้ งเขินอาย ไม่ตอ้ งกลัวผิด
น้ องก็จะเป็ นเร็ว เก่งเร็ว ไม่ว่าจะเป็ นภาษาอังกฤษ จีน
ฝรังเศส
่
หรือภาษาอะไรก็ตาม และถ้าน้องอยากเป็ นไกด์
หรือมัคคุเทศก์น�ำชาวต่างชาติท่องเทีย่ วจริงๆ หลังจากจบ
ชัน้ ปวช.ในสาขาบัญชีแล้ว ถ้าจะให้ดี ก็ตอ้ งไปเรียนต่อใน
ชัน้ ปวส. ภาควิชาการท่องเทีย่ วและการโรงแรมต่ออีกซัก
2 ปี น้องก็จะได้เป็ นไกด์หรือมัคคุเทศก์ได้เร็วขึน้ เพราะ
เรียนจบตรงกับสาขาทีจ่ ะท�ำงาน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า
น้องจะเรียนจบด้านบัญชี ก็ไม่ได้หมายความว่าน้องจะไม่
สามารถหางานทีเ่ ป็ นมัคคุเทศก์ไม่ได้ เพียงแต่อาจจะยาก
และใช้เวลานานหน่อยเท่านัน้ เอง ถ้าไม่สะดวกทีจ่ ะเรียนต่อ
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ในชัน้ ปวส.ภาควิชาการท่องเทีย่ วและการโรงแรม น้องก็
ต้องพยายามหาทีฝ่ ึ กงานด้านมัคคุเทศก์ให้ได้ซกั ระยะหนึ่ง
จะได้มปี ระสบการณ์ตรงและหางานได้งา่ ยขึน้ เวลาไปสมัคร
งานเป็ นมัคคุเทศก์

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีพน่ี ้องด้วยกัน

สองคน ตัวผมนัน้ เป็ นคนพี่ ส่วนน้องของผมนัน้ พอเรียนจบ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก็เลิกเรียนเพราะว่าไม่อยากเรียน จึงต้อง
ออกไปท�ำงานทีก่ รุงเทพฯ ท�ำให้ผมต้องเรียนคนเดียว และ
ท�ำให้ผมคิดมากมาจนถึงทุกวันนี้วา่ ผมเอาเปรียบน้องหรือเปล่า

ทูลกระหม่อม : ปญั หาทีน่ ้องคิดมาก เรือ่ งทีน่ ้องของน้อง

ไม่เรียนหนังสือ ท�ำให้น้องคิดว่าเอาเปรียบน้องนัน้ จริงๆ แล้ว
คิดว่าน้องของน้องไม่คดิ แบบนัน้ หรอกนะ เค้าอาจจะไม่ชอบ
เรียนหนังสือจริงๆ ก็ได้ คนเยอะแยะไป ทีอ่ ยากจะท�ำงาน
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มากกว่าเรียนหนังสือ ก็ไม่อยากให้น้องคิดมาอีก อยากให้
น้องตัง้ ใจเรียนให้ดี ท�ำเพื่อคุณพ่อคุณแม่และน้องของเรา
ถ้าจะคิดในแง่บวกก็ตอ้ งคิดว่าอย่างน้อยน้องของน้องเขาก็ไป
ท�ำงาน ไม่ได้ไปใช้ชวี ติ ในทางทีไ่ ม่ดเี ราเป็นพีก่ ค็ วรท�ำหน้าที่
ของพีท่ ด่ี ี นันคื
่ อท�ำหน้าทีเ่ รียนหนังสือเอาใบปริญญามาให้
พ่อแม่ชน่ื ใจแทนน้องทีเ่ ค้าตัดสินใจไม่เรียนแล้ว หลังจากนัน้
ก็พยายามหางานทีด่ ที ำ� จะได้สามารถดูแลคุณพ่อคุณแม่และ
น้องของน้องได้
สุดท้ายก็ขอให้นอ้ งเลิกคิดมากหันมาตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียน
เป็ นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ เป็ นพีท่ ด่ี ขี องน้องต่อไป
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ครอบครัวของหนูมี

พีน่ ้อง 3 คน หนูเป็ นลูกคนที่ 3 อายุ 20 ปี พ่อ แม่ รักลูกไม่
เท่ากัน ในสายตาพ่อกับแม่ หนูเป็ นเด็กทีน่ ิสยั ไม่ดที ส่ี ดุ ในบ้าน
เป็ นลูกนอกคอก เป็ นคนทีไ่ ม่ค่อยสนใจความรูส้ กึ ของใคร
ไม่เหมือนพี่ 2 คน พ่อแม่ชอบให้หนูเอาอย่างพีๆ่ ทีอ่ ะไรก็ดี
เรียนก็เก่ง หนู อยากให้พ่อแม่รกั หนู มากกว่านี้ หนู จะท�ำ
ทุกอย่างให้พอ่ แม่ภาคภูมใิ จในตัวของหนูมากทีส่ ดุ

ทูลกระหม่อม : อ่านจดหมายของน้องแล้วก็รเู้ ลยว่า น้อง

เป็ นคนทีเ่ ครียดและคิดมากคนหนึ่งทีเดียว ไม่อยากให้น้อง
มีความรูส้ กึ ว่าพ่อแม่รกั ลูกไม่เท่ากันแบบนี้เลย เพราะใน
ฐานะคนทีเ่ ป็ นแม่คนหนึ่ง ย่อมเข้าใจหัวอกของคนเป็ นแม่ดี
ว่าการทีเ่ ราแสดงออกกับลูกแต่ละคนไม่เหมือนกัน จนบาง
ครัง้ ท�ำให้ลกู คิดว่าเราล�ำเอียง ก็เป็นเพราะว่าเราเข้าใจดีทส่ี ดุ
ว่าลูกแต่ละคนนัน้ มีความแตกต่างกัน และมีจดุ ดีจดุ ด้อยตรง
ไหนบ้าง คนไหนควรจะห่วงมาก คนไหนควรจะห่วงน้อย
หรือคนไหนทีไ่ ม่ตอ้ งเป็นห่วงเลย เพราะเข้าใจโลกเข้าใจชีวติ
ได้ดกี ว่าลูกคนอืน่ ๆ
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อย่างกรณีของน้อง ถ้าคิดว่าเป็ นลูกนอกคอก ไม่มใี คร
รักจริงๆ ก็นบั ว่าเป็ นเรือ่ งทีแ่ ปลกมาก เพราะคนทีม่ กั จะคิด
ว่าพ่อแม่ไม่รกั ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคนกลาง แต่น่นี ้องเป็ นลูก
คนสุดท้อง ทีไ่ ม่วา่ บ้านไหนก็มกั จะได้รบั ความรักและได้รบั
การตามใจมากกว่าใคร แต่เท่าทีอ่ ่านส�ำนวนจดหมายของ
น้องแล้ว ก็คดิ ว่าค�ำพูดของน้องน่าจะเป็ นการประชดประชัน
พ่อแม่พน่ี ้อง ด้วยความน้อยใจมากกว่าทีจ่ ะคิดว่าไม่มใี คร
รักน้องจริงๆ ยิง่ น้องเขียนมาด้วยว่า เป็ นคนทีไ่ ม่คอ่ ยสนใจ
ความรูส้ กึ ของใคร ก็ยงิ่ มันใจว่
่ า น้องคงจะเป็ นลูกคนเล็ก
ของบ้าน ทีค่ อ่ นข้างเอาแต่ใจ ขีน้ ้อยใจ และคิดว่าตัวเองเป็ น
จุดศูนย์กลางของโลกอยูต่ ลอดเวลา ถึงเขียนจดหมายประชด
ประชันมาแบบนี้ ก็อยากให้น้องลองค่อยๆ ปรับเปลีย่ นความ
คิดในแง่ลบนี้ ไปคิดเป็ นแง่บวกดูบา้ ง เช่น ลองคิดว่า 20 ปี
ทีผ่ ่านมา หนู ได้รบั สิง่ ดีๆอะไรบ้างจากพ่อแม่ เค้าท�ำอะไร
กันนักหนาทีเ่ ป็ นการแสดงว่าเค้ารักน้องน้อยกว่าพีอ่ กี 2 คน
แล้วเวลาทีเ่ ค้าเอาน้องไปเปรียบกับพีๆ่ อยากให้เก่งเหมือน
พี่ๆ ท�ำไมน้ องถึงไม่ภูมใิ จว่า พี่ของเราเก่ง พี่ของเราดี
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น่าเอาเป็นแบบอย่าง เอางีน้ ้องลองคิดว่าถ้าตัวเองเป็นพ่อแม่
แล้วถ้ามีลกู ซักคนในบ้านเกิดไม่มคี วามสุข คิดอยูต่ ลอดเวลา
ว่าพ่อแม่ลำ� เอียง รักลูกไม่เท่ากัน น้องคิดว่าน้องจะเป็ นพ่อ
แม่ทม่ี คี วามสุขอยูไ่ ด้มยั ้ คิดดูเองแล้วกัน ก็หวังว่าการตอบ
จดหมายแบบพูดเจาะกันตรงๆแบบนี้ จะท�ำให้น้องเข้าใจโลก
และเข้าใจพ่อแม่พน่ี ้องได้เร็วขึน้ มากกว่าทีจ่ ะมานังตอบแบบ
่
อ้อมไปอ้อมมาสามวาสองศอก กว่าจะรูเ้ รือ่ งก็หมดเวลาพอดี
ก็ขอให้น้องลองปรับปรุงแก้ไขโดยเริม่ จากตัวเองก่อนอย่าง
ทีแ่ นะน� ำไปได้ผล หรือไม่ได้ผลยังไง ก็เขียนจดหมายมา
บอกเล่ากันบ้าง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมชี อ่ื ว่าพริกป่นคะ

มีพส่ี าวฝาแฝดชือ่ ว่าพริกไทย ตอนนี้เรา 2 คน เรียนอยูช่ นั ้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมักจะชอบทะเลาะกันอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะ
เรื่องการแต่งตัว หนู ไม่อยากแต่งตัวเหมือนกัน หนู ว่ามัน
ตลกทีไ่ ปไหนมาไหนคนก็จะชอบมองดู หนู อายเหมือนตัว
ประหลาด หนูกเ็ ลยพยายามอาบน�้ำทีหลังเพราะจะได้ไม่แต่ง
ตัวเหมือนพีพ่ ริกไทย แต่เรือ่ งทีจ่ ะทะเลาะกันบ่อยๆ ก็คอื เรา
ชอบดูละครเหมือนกันแต่เราชอบพระเอกไม่เหมือนกัน หนู
ชอบพีเ่ วียร์มาก ส่วนพริกไทยชอบพีว่ นิ มาก เราจะชอบเถียง
และทะเลาะกันบ่อยๆ ว่าใครหล่อกว่ากัน อีกเรือ่ งคะหนูรอ
ดูละครของทูลกระหม่อมอยูน่ ะคะ เมือ่ ไรจะมีละครให้หนูดู
ปล. ทูลกระหม่อมว่า ชือ่ ของหนู (พริกป่น) น่ารักกว่า
(พริกไทย) ไหมคะ แต่หนูวา่ ชือ่ หนูน่ารักกว่านะ

ทูลกระหม่อม : อยากจะบอกน้องพริกป่นว่า การทีเ่ รา

เป็ นฝาแฝดกันนัน้ ย่อมเป็ นจุดสนใจของคนอืน่ เป็ นธรรมดา
เพราะการเกิดมามีพน่ี ้องฝาแฝดหน้าตาเหมือนกัน เป็ นสิง่
ทีไ่ ม่ได้เกิดขึน้ ง่ายๆ แทนทีน่ ้องพริกป่นจะคิดว่าเราเป็ นคน
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พิเศษ กลับมารูส้ กึ อายทีม่ ฝี าแฝด น้องรูม้ ยั ้ ว่าเวลาทีเ่ ราเห็น
พีน่ ้องฝาแฝดแต่งตัวเหมือนกัน เรารูส้ กึ ว่าน่ารักดีออก แล้ว
ก็ไม่แปลกหรอกนะทีฝ่ าแฝดกันจะชอบอะไรทีไ่ ม่เหมือนกัน
หรือทะเลาะกันบ้างตามประสาพีน่ ้อง แต่ถา้ เราสามัคคีกนั
รักกัน ทะเลาะให้น้อยลง ทัง้ น้องสองคนและคุณพ่อคุณแม่
ก็ไม่ตอ้ งเครียด ทะเลาะกันได้นะแต่อย่าถือเป็ นเรือ่ งจริงจัง
ห�ำ้ หันกั
่ น ทะเลาะแบบข�ำๆ ก็น่าจะสนุกดี เหมือนเรือ่ งทีน่ ้อง
พริกป่นกับพริกไทยทะเลาะกันเรือ่ งความหล่อของเวียร์กบั วิน
แล้วมาให้เราตัดสิน ก็สนุกดีเหมือนกัน งันก็
้ ขอตัดสินว่า หล่อ
เท่าๆ กัน แต่หล่อไปคนละแบบ แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหน
เพราะทัง้ 2 คน ก็เป็ นนักแสดงทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความสามารถ
ทัง้ คู่ แถมยังเป็ นตัวอย่างทีด่ ใี ห้กบั เยาวชนด้วย น้องทัง้ 2
พริก ก็ควรดูพท่ี งั ้ สองเป็ นแบบอย่างด้วยเหมือนกัน
และสุดท้ายทีถ่ ามว่าชือ่ พริกป่นกับพริกไทยใครน่ารัก
กว่ากันนัน้ ถ้าเราบอกว่าใครน่ารักว่าก็ได้ทะเลาะกันสามวัน
ไม่จบแน่ เพราะฉะนัน้ ก็ตดั สินว่าน่ารักทัง้ สองชือ่ คุณพ่อคุณแม่
เก่งมากเข้าใจตัง้ ชือ่ ลูกให้แสบๆ ทัง้ นัน้ เลย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้หนูมเี รือ่ งที่

สงสัยอยากจะถามคะคือว่าท�ำไมน�้ ำมันแพงจังคะ คุณพ่อ
ของหนู ชอบบ่นบ่อยๆ และเราจะประหยัดกันอย่างไรดีคะ
จะหาอะไรมาใช้แทนน�้ำมันดีคะ หนูสงสารคุณพ่อทีต่ อ้ งเติม
น�้ ำมันแพงๆ สุดท้ายนี้หนู กอ็ ยากบอกว่าหนู จะท�ำความดี
คิดดี ตัง้ ใจเรียน และจะเป็ นที่ 1 ให้ได้ดว้ ยหัวใจทีด่ งี ามคะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ทูลกระหม่อม : ปญั หาน�้ำมันทีน่ ้องถามมาว่าท�ำไมราคา

น�้ ำมันถึงแพงเหลือเกิน แต่ส�ำหรับในมุมมองของเรานัน้
คงเป็นเรือ่ งธรรมดาทีท่ รัพยากรธรรมชาติทห่ี ายาก และมีแค่
ไม่กป่ี ระเทศในโลกอย่างน�้ำมันจะมีราคาแพงมากขึน้ เรือ่ ยๆ
เพราะเมือ่ คนเยอะขึน้ ความต้องการใช้น้�ำมันมากขึน้ คนขาย
หรือประเทศทีเ่ ป็นเจ้าของบ่อน�้ำมัน เค้าก็สามารถกุมอ�ำนาจ
การต่อรองได้ไม่ยาก
ส่วนทีน่ ้องถามว่า จะใช้อะไรแทนน�้ ำมันนัน้ ก็นับว่า
ประเทศไทยของเราโชคดีมากๆ ทีส่ ามารถคิดค้นพลังงาน
ทดแทนทีน่ �ำมาใช้แทนน�้ำมันได้หลายอย่างแล้ว อย่างเช่น
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น�้ำมันไบโอดีเซล ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ท่านได้
ทรงคิดค้นขึน้ มา เพือ่ ใช้เป็นพลังงานทดแทนน�้ำมัน หรือก๊าซ
โซฮอลล์ ก๊าช NGV และ ก๊าช LPG ก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง
ทีเ่ ป็ นพลังราคาย่อมเยากว่าน�้ำมัน และใช้ทดแทนน�้ำมันได้
เป็ นอย่างดี
ส�ำหรับตัวน้องเอง วิธที จ่ี ะช่วยคุณพ่อประหยัดเงินก็คอื
พยายามติดตามข่าวสารข้อมูลเรือ่ งของพลังงานทดแทนทีม่ ี
ราคาถูกกว่าน�้ ำมันอยู่เรื่อยๆ ถ้ามีอะไรอัพเดทก็คอยบอก
คุณพ่อให้ทราบ คุณพ่อจะได้มตี วั เลือกในการใช้พลังงานให้
คุม้ ค่าได้มากทีส่ ดุ ส่วนเรือ่ งอืน่ ๆน้องก็ตอ้ งช่วยทีบ่ า้ นประหยัด
ไม่เรียกร้องอะไรทีไ่ ม่จำ� เป็นต่อชีวติ มากนัก อย่างเช่น ของเล่น
หรืออะไรทีฟ่ ุ่มเฟือยก็ตอ้ งอดใจไว้ไม่ให้อยากได้ จะได้ชว่ ย
คุณพ่อคุณแม่ประหยัดเงินไว้ได้อกี ทางหนึ่ง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : พ่อหนูเป็นคนพูดมาก

และหงุดหงิดง่าย ส่วนแม่จะเป็ นคนทีล่ �ำเอียงท�ำให้หนูเป็ น
คนคิดมากและโกรธง่าย ไม่ค่อยมีสมาธิในเรื่องการเรียน
ท�ำให้เรียนไม่ค่อยรูเ้ รื่อง หนู ได้ไปปรับทุกข์ และเข้าร่วม
กิจกรรมสร้างสุข กับชมรมทูบนี ัมเบอร์วนั ทีน่ ่ีมกี จิ กรรม
ทีท่ ำ� ให้เราค้นพบตัวเองและท�ำมันไปอย่างทีใ่ จรัก ท�ำแล้วมี
ความสุขค่ะ

ทูลกระหม่อม : เรือ่ งคุณพ่อทีช่ อบบ่นนัน้ ก็อยากให้น้อง

เข้าใจว่า การบ่นไม่ได้แปลว่าคุณพ่อไม่รกั น้อง การบ่นของ
พ่อแม่มกั จะเกิดขึน้ เพราะว่าห่วงใยในตัวลูกมากๆ ทัง้ นัน้
และทีท่ า่ นบ่น ก็อาจจะเป็ นเพราะว่า ท่านเห็นน้องเป็ นคนที่
ไม่คอ่ ยมีสมาธิในการเรียน ท่านจึงต้องสังสอนและดู
่
แลเอาใจ
ใส่เราเป็นพิเศษกว่าลูกคนอืน่ ก็ได้ เพราะฉะนัน้ การทีจ่ ะท�ำให้
ท่านบ่นน้อยลง น้องก็ควรจะมีสมาธิกบั การเรียนให้มากขึน้
ด้วยการทบทวนบทเรียนและอ่านหนังสือให้มากขึน้ กว่าเดิม
อีกนิด คุณพ่อก็คงจะบ่นน้อยลงเอง ส่วนคุณแม่ทน่ี ้องโมบาย
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บอกว่าชอบล�ำเอียงนัน้ ก็ขอบอกน้องโมบายในฐานะทีเ่ ป็ น
แม่คนหนึ่งว่า ไม่มแี ม่คนไหนในโลกทีล่ ำ� เอียงรักลูกไม่เท่ากัน
หรอกนะ แม่รกั ลูกทุกคนเท่ากันเสมอ จะมีกแ็ ต่วา่ เอาใจใส่
คนไหนมากเป็ นพิเศษเท่านัน้ เอง เช่น ถ้าแม่มนี ้องอาจจะ
ดูแลน้องมากหน่อย เพราะน้องเค้ายังเด็กยังดูแลตัวเองไม่ได้
อยากให้น้องเข้าใจและไม่คดิ มาก ขอให้เอาสมองทีค่ ดิ มากไป
สนใจการเรียนให้มากขึน้ กว่าเดิมดีกว่า ถ้าน้องเรียนดีขน้ึ
พ่อแม่จะได้ช่นื ใจและเหนื่อยน้ อยลง อย่างไรก็ตามก็ขอ
ชมเชยน้อง ทีแ่ ยกแยะและเข้าใจในปญั หาของตัวเองได้เป็ น
อย่างดี ไม่เกเร หรือท�ำตัวไม่ดใี ห้เป็ นปญั หาครอบครัวและ
สังคม
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ความใฝ่ฝันของหนู

คือ การเรียนให้จบแล้วประกอบอาชีพทีส่ จุ ริต ได้ตอบแทน
พระคุณ ปู่ กับ ย่าทีเ่ ลีย้ งดูหนูมา 18 ปีเต็ม หนูภมู ใิ จทีไ่ ด้เกิด
มาอยูใ่ นครอบครัว “ชอบอินทร์” ถึงแม้วา่ หนูจะไม่เคยได้อยู่
กับพ่อแม่เลย แต่หนูกม็ ปี กู่ บั ย่าเป็นเสมือนพ่อกับแม่ของหนู
ย่าสอนหนูเสมอว่า เราไม่สามารถเลือกเกิดได้แต่เราสามารถ
เลือกทีจ่ ะท�ำและจะเป็ นได้ ทุกครัง้ ทีห่ นู รูส้ กึ ท้อแท้ หนู จะ
คิดถึงค�ำพูดทีย่ า่ สอนหนูและหนูกจ็ ะบอกกับตัวเองเสมอว่า
“ถึงแม้วา่ เราจะไม่ได้อยูก่ บั พ่อกับแม่เหมือนคนอืน่ แต่เราก็
ยังมีปู่กบั ย่าทีค่ อยเป็ นก�ำลังใจให้เราอยูน่ ะ เพราะฉะนัน้ เรา
ต้องสู”้ ส�ำหรับโครงการทูบนี มั เบอร์วนั ทีว่ ทิ ยาลัยของหนู
ก็มกี จิ กรรมต่อต้านยาเสพติด โดยจะมีการจัดนิทรรศการ
ต่างๆ มีกจิ กรรมให้นกั ศึกษาร่วมสนุก และก็มกี จิ กรรมการ
แข่งขันกีฬาอีกด้วย หนูเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านดนตรี
และเต้นลีลาศ โครงการทูบนี มั เบอร์วนั เป็นโครงการทีด่ มี าก
ช่วยให้เด็กและเยาวชนเป็ นพลเมืองทีด่ ขี องชาติ ไม่ยงุ่ เกีย่ ว
กับยาเสพติด
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ทูลกระหม่อม : ต้องขอแสดงความดีใจแทนคุณปู่คณ
ุ ย่า

ด้วยทีม่ หี ลานน่ารักๆ แบบน้อง ซึง่ น่าจะถือได้วา่ เป็นตัวแทน
ของคนรุ่นใหม่ทค่ี ดิ ดีทำ� ดีทน่ี ่ าเอาเป็ นแบบอย่าง ต้องขอชม
ที่น้องรู้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมทางด้านดนตรี และการเต้นลีลาศของโครงการ
TO BE NUMBER ONE
ส่วนในเรื่องของความฝนั ทีน่ ้องอยากเรียนให้จบและ
ประกอบอาชีพทีส่ จุ ริต เพือ่ ตอบแทนพระคุณของปูน่ นั ้ เป็นเรือ่ ง
ทีน่ ่าชืน่ ชมมาก ก็ขอให้น้องตัง้ ใจเรียน พยายามเรียนให้สงู
ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะสามารถท�ำได้ เมือ่ ใดทีน่ ้องมีความรูต้ ดิ ตัวแล้ว
ก็จะสามารถจะท�ำอย่างทีใ่ จเราต้องการได้ทกุ อย่าง
ในเรือ่ งของพ่อแม่นนั ้ อยากจะบอกน้องว่าน้องคิดถูกแล้ว
การทีเ่ ราไม่ได้อยูก่ บั คุณพ่อคุณแม่ ไม่ได้หมายความว่าเรา
จะต้องขาดความอบอุ่น น้องถือว่าเป็ นคนโชคดีมากๆ ทีม่ ี
คุณปูค่ ณ
ุ ย่าให้ความรักอย่างเต็มเปี่ยม จนน้องไม่รสู้ กึ ว่าขาด
อะไร ขอให้น้องได้ตอบแทนพระคุณท่านทัง้ สองอย่างทีต่ งั ้ ใจไว้
โดยการตัง้ ใจเรียนให้จบเป็ นเด็กดีให้ท่านภูมใิ จ แค่ได้เห็น
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ว่าน้องประสบความส�ำเร็จในชีวติ เป็ นคนดีของสังคม คุณปู่
คุณย่าของน้องก็คงมีความสุขมากแล้ว ก็ขออวยพรให้น้อง
ท�ำทุกอย่างได้สำ� เร็จอย่างทีค่ าดหวังไว้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ก่อนไปโรงเรียนผม

ถูกแม่บงั คับให้ทานอาหารเช้าทุกวันเลย บางวันไม่หวิ แม่ก็
บังคับให้กนิ อีก ผมกินจนอาเจียนเลย ผมสงสัยว่าท�ำไมเรา
ต้องกินอาหารเช้ากันด้วย มันส�ำคัญอย่างไรครับ

ทูลกระหม่อม : ตามทฤษฎี อาหารมือ้ เช้าส�ำคัญทีส่ ุด

และเขาว่ามื้อเช้ากินแบบราชา กลางวันกินแบบกรรมกร
ตอนเย็นกินแบบยาจก ถ้าทานมากก็จะอ้วน อย่างไรก็ตาม
อาหารเช้าเป็ นมือ้ ส�ำคัญทีส่ ุดโดยเฉพาะเด็กๆ อาหารเช้า
จะช่วยบ�ำรุงสมองเพราะไปโรงเรียนต้องใช้สมองเยอะ เพราะ
ฉะนัน้ เด็กควรทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนจะท�ำให้เรียนมี
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ประสิทธิภาพมากกว่าคนทีไ่ ม่ได้ทาน อาหารเช้าจะช่วยระบบ
การจ�ำ การเรียนรูแ้ ละช่วยให้อารมณ์ดดี ว้ ย มีการศึกษาจาก
แพทย์โรคหัวใจทีส่ หรัฐอเมริกา เมือ่ ปี 2003 บอกว่าอาหาร
เช้าช่วยให้ไม่เป็ นโรคหัวใจ เพราะตื่นมาตอนเช้าเลือดมันจะข้น
อาหารจะช่วยท�ำให้เลือดจางลงไปหน่ อย ถ้ารับประทาน
อาหารเช้า นอนไม่ดกึ และดื่มน�้ ำอุ่นก่อนนอน ก็จะท�ำให้
ร่างกายเราไม่อว้ น

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเี รือ่ งกลุม้ ใจมาก
เกี่ยวกับคุณแม่ เวลาแม่ส่องกระจกก็จะบ่นตัวเองว่าแก่
ชอบเก็บมาเป็ นกังวลทัง้ วันเลย หนู อยากจะช่วยท่านคะ
อยากเห็นคุณแม่อารมณ์ดแี ละสดใสเหมือนทูลกระหม่อมค่ะ
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ทูลกระหม่อม : ควรท�ำอารมณ์ให้ดเี สียก่อน ถ้าคนอารมณ์
ไม่ดหี น้าก็จะแก่เร็ว ตอนนี้แม่เขาอารมณ์เสียเพราะดูตวั เองแก่
หนูตอ้ งให้กำ� ลังใจคุณแม่ พูดเอาใจคุณแม่วา่ ยังไม่แก่ ยังดูดี
สวยอย่างวัยรุน่ อยูเ่ ลย พูดอย่างจริงใจ คุณแม่กจ็ ะมีกำ� ลังใจ
อารมณ์ดี คนอารมณ์ดี ไม่จกุ จิก จูจ้ จ้ี ะท�ำให้หน้าไม่แก่ คุณ
แม่กจ็ ะดูดขี น้ึ จะได้ไม่ตอ้ งเสียเงินไปหาหมอทีค่ ลินกิ หรือให้
คุณพ่อช่วยให้กำ� ลังใจ เอาใจใส่ให้คณ
ุ แม่มคี วามมันใจ
่ ถ้าไม่
ได้ผลก็ให้คณ
ุ แม่ทำ� สมาธิ หายใจเข้าทางจมูกและหายใจออก
ทางปากจะได้บุญและกุศลด้วย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอยู่กบั คุณตา

คุณแม่และน้องชาย คุณพ่อไม่ได้อยูก่ บั หนูมาตัง้ แต่เกิดค่ะ
ปญั หาคือหนูกบั คุณแม่ไม่ค่อยได้คุยกันเลย ขนาดนัง่ ดูทวี ี
ด้วยกันยังไม่คอ่ ยได้คยุ กันเลย ต่างคนก็ต่างดู ถ้าใครอยาก
เปลีย่ นช่องก็หยิบรีโมทมาเปลีย่ น หนูอยากรูห้ นูกบั คุณแม่ม ี
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อคติอะไรต่อกันหรือเปล่า จะท�ำอย่างไรดีทจ่ี ะเข้าหาคุณแม่
และคุยกันได้บอ่ ยขึน้ ค่ะ

ทูลกระหม่อม : เป็ นปญั หาทีป่ กติไม่แปลก ลูกทีโ่ ตเป็ น

วัยรุน่ แล้วจะเริม่ มีชอ่ งว่างระหว่างวัยกับคุณแม่ เด็กวัยรุน่ จะ
มีฮอร์โมนทีเ่ ปลีย่ นไป และธรรมชาติกอ็ ยากจะอยูก่ บั เพือ่ น ๆ
ทีเ่ ข้าใจมากกว่า อยูก่ บั พ่อแม่อาจจะมีขอ้ ขัดแย้งกัน พูดอะไร
ก็ไม่คอ่ ยจะถูกหูกนั เมือ่ เราพูดอะไรทีไ่ ม่ถกู หูกนั ก็อยูเ่ งียบ ๆ
ดีกว่า คุณแม่หรือตัวหนูกอ็ าจจะคิดอย่างนัน้ ก็เลยไม่คอ่ ยได้
พูดและสนิทใจกัน ซึง่ เป็นเรือ่ งปกติของวัยรุน่ ทีไ่ ม่คอ่ ยได้พดู
กับคุณพ่อคุณแม่ หากได้พดู ก็จะดี มีอะไรก็เคลียร์กนั ตรง ๆ
ปญั หาก็จะไม่เกิด ต้องถามใจตนเองก่อนว่าเราคิดไปเอง
หรือเปล่า ทีว่ า่ คุณแม่มอี คติต่อเรา คุณแม่ คุณตาทีอ่ ยูด่ ว้ ยกัน
ก็รกั หนู อยู่แล้ว หนู เป็ นวัยรุ่นก็เลยไม่สนิทใจกัน ถ้าอยาก
จะสนิทใจมากกว่านี้ตอ้ งเริม่ ทีต่ วั เราก่อนอย่างช้า ๆ คุณแม่
กลับมาจากท�ำงานก็ถามด้วยเสียงปกติ คุณแม่เหนื่อยมัย้ ค่ะ
หิวน�้ำมัย้ หนูกค็ อ่ ย ๆท�ำอย่างจริงใจ มีอะไรก็คยุ ปรึกษากัน
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ตอนหลังพอสนิทใจมากขึน้ อาจจะเอ็นดูเราทีม่ าปรึกษาพูดคุย
พอสนิทใจกันก็จะดีขน้ึ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ดิฉนั อายุ 22 ปี

เป็ นแม่ มีลกู ชาย 2 คน คนเล็กเป็ นสาวประเภทสองเป็ นมา
ตัง้ แต่เด็ก ไม่ถกู กับพีช่ ายและชอบต่อว่าดิฉนั ว่าดิฉนั ไม่รกั เขา
แต่ดฉิ นั รักเขามากค่ะ แต่เขาไม่เข้าใจดิฉนั เท่าไหร่ ลูกคนเล็ก
ผิว พรรณเหมือ นผู้ห ญิง มากและไม่เ ห็น ลูก กระเดือ กเลย
ผิวขาวเนียนสวยมาก ดิฉนั กลุม้ ใจมาก เวลาลูกบอกว่าไม่รกั
เขาบอกว่ารักแต่พช่ี าย เวลาลูกคนเล็กพูดดิฉนั จะแอบร้องไห้
ดิฉนั เลีย้ งลูกแบบไม่บงั คับเลย แต่ทำ� ไมลูกถึงไม่เข้าใจ ดิฉนั
อยากปรึกษาทูลกระหม่อมว่าจะท�ำอย่างไรดี
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ทูลกระหม่อม : การทีล่ กู ชายคนเล็กเป็นสาวประเภทสอง

เป็ นเพศที่ 3 ก็ไม่เห็นเป็ นไร เป็ นธรรมชาติและคุณก็รกั ลูก
คนนี้มาก แต่ลูกก็ไม่เข้าใจแม่ ว่าแม่ไม่รกั แต่คุณก็ไม่ได้
บอกว่ารักเขา แต่เป็ นคนทีเ่ ปิ ดใจกว้างแสดงว่ารักเขามาก
ต้องบอกเขาว่าเราภูมใิ จในตัวเขา รักเขา บางทีอาจไม่ได้
แสดงออก เด็กก็เลยคิดน้อยใจ แม่ดุ แม่วา่ หรือคิดว่าเรา
เป็ นเพศที่ 3 แม่กเ็ ลยไม่พอใจ ซึ่งไม่จริงเลย แม่รกั น้อง
มากๆ เลย อย่าลืมแสดงความรักให้กนั และกันบ้างก่อนที่
จะสายเกินไป บอกรักเขา เขารักคุณแน่ๆ อย่างนี้กจ็ ะช่วย
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและลูกคนเล็ก การพูดคุยเป็ นสิง่
ส�ำคัญมาก อย่าเอาแต่บน่ จูจ้ อ้ี ย่างนี้กไ็ ม่ดี อย่างนัน้ ก็ไม่ดี
ก็จะน่าเบือ่ ลองเอาค�ำแนะน�ำไปปรับใช้ เปิดเผยความรูส้ กึ
จริงๆของคุณแม่ อย่างไรก็ตามเขาจะเป็ นอะไร ก็ขอให้เรา
ภูมใิ จในตัวเขา ขอให้เลีย้ งดูเขาเป็ นคนดี คนเป็ นแม่กภ็ มู ใิ จ
และดีใจแล้ว ขอให้คณ
ุ โชคดี ครอบครัวมีความสุข
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมกังวลกับน้อง

ทีช่ อบเถียง ไม่เชื่อฟงั และทะเลาะกันทุกวันครับ อีกเรื่อง
ย่าของผมมีอาการเหมือนน้อง คือขีห้ งุดหงิดและเอาแต่ใจมาก
หมอบอกว่าอย่าถือของแต่ยา่ ก็ไม่ฟงั ถ้าถือของหนักอาการป่วย
อาจไม่หายแต่ยา่ ก็ไม่ฟงั ครับ

ทูลกระหม่อม : ขอชืน่ ชมน้องพีชมากทีใ่ ส่ใจและห่วงใย

ครอบครัวทัง้ น้องชายและคุณย่าทีไ่ ม่สบายอยู่ ในเรือ่ งของ
น้องชายคงเป็ นเพราะอายุใกล้กนั คงไม่เชือ่ ฟงั เตือนอะไรก็
ไม่ฟงั น้องพีชต้องใช้ความอดทนมากๆ น้องเขาเด็กกว่าไม่
ควรน้อยใจกับค�ำพูดเพราะเราหวังดีกบั น้อง ก็บอกดีๆ ด้วย
เหตุผลน้องคงเข้าใจ สอนว่าอะไรเป็นอะไร หรือใช้การกระท�ำ
ของตนเองเป็ นตัวอย่าง และใจเย็นมากกว่านี้ ส่วนเรื่อง
คุณย่าก็ตอ้ งอาศัยความใจเย็นอีก คนแก่กเ็ หมือนเด็ก คุณย่า
ไม่สบายอยูไ่ ม่อยากกินยาก็พดู ชักชวนเอาใจดีๆ มากกว่าเดิม
เวลาอารมณ์ดกี ค็ อ่ ยๆ พูด ถือของอะไรก็ชว่ ยหน่อย อาจจะ
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เรียกความสนใจ ให้คยุ เล่นกับท่านบ้างให้ทา่ นชืน่ ใจ อย่างไร
ก็ตามน้องพีชเป็ นเด็กดีอยู่แล้วก็ขอให้ตงั ้ ใจเรียนเล่าเรียน
เป็นเด็กดีของคุณพ่อ คุณแม่ และเป็นสมาชิกทีด่ ขี อง TO BE
NUMBER ONE

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้หนูมปี ญั หา

กับพ่อ พ่อไม่ซอ้ื โทรศัพท์ให้เพราะกลัวจะมีแฟนและท�ำให้
เสียการเรียน ตอนนี้หนูอายุ 17 ปี หนูอยากรูว้ า่ ท�ำไมพ่อ
ไม่เข้าใจหนู ตอนนี้โรงเรียนปิดเทอมอยากท�ำงานหาเงินใช้
แต่พ่อก็ไม่ให้หนู ไปท�ำ ให้อยู่แต่ท่บี ้านไม่ยอมให้ออกไป
เทีย่ วไหน หนูอยากเรียนจบเร็ว อยากท�ำงานหาเงินด้วยตนเอง
หนูขอให้ทลู กระหม่อมมีสขุ ภาพแข็งแรง และเป็นมิง่ ขวัญของ
ประชาชนคนไทยตลอดไปค่ะ
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ทูลกระหม่อม : รูส้ กึ เห็นใจน้องทีค่ ณ
ุ พ่อเป็ นคนเข้มงวด

มากๆ แต่ท่านก็หวังดีกบั น้อง ถึงจะหัวโบราณ ท่านก็รกั
และเป็ นห่วงน้อง น่าเห็นใจอยูเ่ พราะเป็ นช่องว่างระหว่างวัย
อย่างไรก็ตามลองมองในมุมของผูใ้ หญ่บ้าง ก็คงเป็ นห่วง
เพราะในโลกปจั จุบนั มีอะไรทีอ่ นั ตรายมากมาย ควรปิดช่อง
ว่างระหว่างวัยด้วยการพูดคุยด้วยเหตุผล ทีจ่ ริงก็มจี ดุ ยืนร่วม
กันคืออยากให้น้องเรียนจบ ลองพูดและให้เหตุผลกับคุณพ่อ
ดีๆ ว่ามีโทรศัพท์ทำ� ให้ชว่ ยได้หลายอย่าง ช่วยในการติดต่อ
เพือ่ นๆ เรือ่ งการเรียน หรือ ให้คณ
ุ พ่อมารับ หากติดต่อกัน
ไม่ได้อาจจะอันตรายกว่าด้วยซ�้ำ เชือ่ ว่าคุณพ่อจะเข้าใจเมือ่
คุยด้วยเหตุผลดีๆ ท่านก็จะซื้อให้ ถ้ามีแล้วจะไม่คุยสิง่ ที่
เหลวไหล ไม่ได้คยุ กับแฟน หรือส่ง SMS กับแฟน คุณพ่อก็น่า
จะใจกว้างหน่ อยเพราะโลกตอนนี้ไม่เหมือนก่อน แต่น้องก็
เห็นใจคุณพ่อบ้าง ยังอยูใ่ นวัยเรียน แสดงให้คณ
ุ พ่อเห็นว่า
เป็ นคนดี ตัง้ ใจเรียนให้จบ มีความมุง่ มัน่ เป็ นเด็กดีเชือ่ ฟงั
พ่อ แม่ ขอให้น้องโชคดีและอาจจะได้โทรศัพท์ในเร็ววันนี้กไ็ ด้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคี วามสามารถ

พิเศษท�ำบายศรีปากชาม แม้ว่าจะท�ำไม่ค่อยสวยนัก แต่ก็
จะชอบอะไรทีป่ ระณีต ส่วนความฝนั อยากเรียนสูงๆ อยาก
ให้มอี นาคต อยากท�ำงานให้เป็ นหลักเลี้ยงครอบครัวได้
ติดปญั หาคือครอบครัวยากจน พ่อแม่ทำ� งานก่อสร้างคงจะ
เรียนสูงๆไม่ได้เพราะไม่มเี งิน

ทูลกระหม่อม : น้องเป็นคนทีน่ ่ารักคนหนึ่ง น้องมีความ

คิดทีด่ ี อยากเป็ นคนดี อยากจะท�ำงานช่วยเหลือครอบครัว
เป็ นตัวอย่างทีด่ ี ก็อยากเป็ นก�ำลังใจให้ ส�ำหรับเยาวชนมี
ความกตัญญูต่อพ่อแม่ ส่วนเรือ่ งทีอ่ ยากจะเรียนสูงๆ แล้วก็
ไม่มเี งินก็เป็ นปญั หาทีเ่ ป็ นกันเยอะในเมืองไทย ขอให้น้องก็
ลองเข้าไปปรึกษาครูแนะแนวทีโ่ รงเรียนมีทนุ อะไรบ้าง น้อง
มีความตัง้ ใจ คงไม่ใช่เรือ่ งทีย่ ากนักทีจ่ ะสามารถขอทุนจาก
วิทยาลัย ก็ขอให้น้องโชคดี ตัง้ ใจเรียนเยอะๆ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีค่ะ ดิฉัน
มีค�ำถามอยากเรียนถามทูลกระหม่อม ดิฉันแต่งงานแล้ว
มีลูก 2 คน ตอนมีลูกคนแรกยังไม่มปี ญั หาอะไร ลูกชาย
เป็ นเด็กเลีย้ งง่ายไม่ดอ้ื แต่คอ่ นข้างขีอ้ อ้ น พอลูกคนโตอายุ
2 ขวบ ดิฉนั ก็คลอดลูกคนที่ 2 หลังจากนัน้ ก็เกิดเรือ่ งเลยค่ะ
เรือ่ งมีอยูว่ า่ ลูกคนโตดิฉนั เปลีย่ นนิสยั ไป แสดงพฤติกรรม
ถดถอย กลับเป็ นเหมือนเด็กเล็กๆ อีกครัง้ เช่น ฉี่หรืออึราด
โดยไม่บอก ดูดนิ้ว กลับไปดูดขวดนมหลังจากทีเ่ คยเลิกแล้ว
ก้า วร้า วขึ้น และจับ น้ อ งแรงๆ เวลาที่ดิฉั น เผลอ ดิฉั น
กลุม้ ใจมากค่ะ ไม่กล้าปล่อยให้อยูล่ ำ� พัง 2 คน ดิฉนั กลัวไปหมด
ดิฉนั จะท�ำอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม : คิดว่าเราสามารถแก้ไขปญั หาให้คณ
ุ แม่

มือใหม่ได้ ปกติเด็กอายุ 2 ขวบ จะเป็ นวัยทีม่ ปี ญั หา เขาจะ
ยุง่ อยูแ่ ล้ว หมายถึง เด็กวัยนี้เขาก�ำลังปรับตัว ปรับใจให้เป็ น
เด็กโตขึน้ จะเริม่ พูดได้ เขาอึดอัดทีต่ อ้ งเรียนรูภ้ าษา แทนที่
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จะร้องไห้แงๆ เขาเครียด ยิง่ มีน้องเขายิง่ เครียดใหญ่ จาก
ลูกคนโตทีเ่ คยเป็ นทีส่ นใจของพ่อแม่กเ็ คยตัว พอมีน้อง คุณพ่อ
คุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่จะเอาใจใส่น้อง เพราะน้องยังเล็ก
เด็กๆ วัย 2 ขวบ เป็นวัยก�ำลังเครียดพอดีเกิดมีน้องยิง่ เครียด
ไปใหญ่ ท�ำให้มพี ฤติกรรมถดถอยอย่างทีว่ า่ กลับไปเป็นเด็ก
อึราด ฉี่ราดโดยไม่บอก เด็กๆ ตอนอายุ 1 ขวบ จะใส่ผา้ อ้อม
พอขวบกว่าๆ น่าจะเลิกใส่ผา้ อ้อม แต่ตอนนี้ตอ้ งกลับมาใส่
ผ้าอ้อมใหม่ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นี้เป็ นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องยากที่
จะแก้ไข คุณแม่ตอ้ งหาเวลา ต้องใช้เวลาอยูก่ บั เขามากขึน้
ในการทีจ่ ะอยู่กนั สองต่อสอง โอ๋เขามากขึน้ ให้ความใส่ใจ
ว่าเขายังเป็ นทีส่ นใจของเรา เป็ นคนส�ำคัญ ถ้าเขาคุยรูเ้ รือ่ ง
ก็คยุ กับเขาว่า เขาเป็ นพีแ่ ล้วนะ ต้องเลีย้ งน้อง ต้องมีความ
รับผิดชอบ แต่อายุ 2 ขวบคงจะยากหน่อย อย่างไรก็ตาม
ต้องเล่นกับเขา ให้เวลาเขา อ่านหนังสือให้ฟงั พาเข้านอน
ั
อาจให้คณ
ุ พ่อดูแลลูกคนใหม่ไป คงไม่น่ามีปญหาอะไร
ท�ำให้
เขามีความรู้สกึ รักน้ อง ให้เขาช่วยหยิบผ้าอ้อมหรืออะไร
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เท่าทีท่ ำ� ได้ ให้เขารูส้ กึ ได้รบั ความรัก ได้รบั ความสนใจอยู่
ต้องสอนเขาว่า นี่เป็ นน้องเขา น้องน่ ารักนะ คุณแม่ตอ้ งมี
ความอดทน คุณแม่กล็ องท�ำดู รายการของเราก็ไม่ได้เป็ น
รายการแม่และเด็ก แต่ตอนนี้เป็นช่วงแม่และเด็กชัวครู
่ ่ ชัวคราว
่

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นเด็กทีช่ อบ
ทะเลาะกับคุณแม่ เถียงคุณแม่เป็นประจ�ำ แต่ผมรักคุณแม่ครับ
เวลาท่านสอนอะไรผมมักเถียงเสมอ ผมพยายามจะไม่เถียงแล้ว
เหมือนเป็ นนิสยั คนอืน่ ผมก็เถียงบ้าง ผมควรจะท�ำอย่างไร
ไม่ให้เถียงคุณแม่ครับ

ทูลกระหม่อม : คนอื่นเถียงนิดหน่ อยแต่ไม่เท่าคุณแม่
คนเราบางคนเป็ นคนดือ้ เป็ นคนชอบเถียง ใครพูดอะไรก็
เถียงๆ ความลับเผยออกมาว่า น้องไม่ได้เถียงคุณแม่คนเดียว
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แต่เถียงคนอืน่ ด้วย ใครพูดอะไรก็เถียง คิดว่าความคิดตัวเอง
ถูกทีส่ ดุ คุณแม่อยูใ่ กล้ทส่ี ดุ จึงเถียงคุณแม่ คุณแม่ชอบมาสัง่
มาสอนเราดีนกั กับคนอืน่ ก็เถียงด้วย อย่างนี้เป็ นพฤติกรรม
ค่อนข้างน่าเป็นห่วง สมมติเราโตขึน้ เราไปเจอใครก็เถียงเขา
หมดเลย การท�ำเช่นนี้จะท�ำให้เราไม่รวู้ า่ เขาพูดอะไร เพราะ
เราเถียงเขาหมด เราไม่รวู้ า่ เขาคิดอย่างไร เราต้องเปิ ดรับ
ความคิด เปิดทัศนคติกว้างไกล แม้เป็นคุณแม่กต็ าม ท่านยัง
มีทศั นคติทน่ี ่าสนใจ รักเรา มีประสบการณ์ทด่ี ี อยากสังสอน
่
เพราะเป็ นหน้าทีข่ องคุณแม่อยูแ่ ล้ว ถ้าเราเถียง เราก็ไม่รวู้ า่
คุณแม่หรือคนอืน่ คิดอย่างไร ท�ำให้เราไม่รเู้ ขา รูเ้ รา เพราะเรา
มัวแต่พดู ๆ โดยไม่ฟงั คนอืน่ คุณแม่พดู มาหนึ่งค�ำก็เถียงเป็น
ร้อยค�ำ กับคุณแม่คงไม่เท่าไหร่ ถ้าคนอื่นพูดมา เราก็ไม่รวู้ า่
เขาคิดอย่างไร แต่เขารูห้ มดว่าเราคิดอย่างไร ซุนวูบอกว่า
“รูเ้ ขารูเ้ รา รบร้อยครัง้ ชนะร้อยครัง้ ” เราต้องรูเ้ ขาบ้าง เราต้อง
ฟงั คนอืน่ บ้าง เราจะได้รคู้ วามคิดว่าเขาคิดอย่างไร เราเถียง
คุณแม่อาจจะโกรธบ้าง เราต้องเลิกเถียง ให้พดู กันดีๆ ให้คณ
ุ
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แม่พดู จบเสียก่อน เรามีความคิดอย่างไรก็เสนอได้ เพราะ
โลกนี้ทกุ คนมีสทิ ธิพดู ไม่ใช่ไปสอดแทรก เราต้องฟงั ความ
คิดของกันและกัน เราต้องฟงั คนอืน่ บ้าง

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีเรือ่ งจะปรึกษา
ทูลกระหม่อม ตอนนี้ผมกลัวมากครับ เพราะทีบ่ า้ นจะจับ
ผมแต่งงาน แต่ไม่ได้บงั คับอะไร ทีอ่ ยากให้รบี แต่งเพราะ
คุณย่าอยากได้หลานมากๆ ครับ ทีบ่ า้ นเห็นว่าผมไม่มแี ฟน
จึงพาผมไปดูตวั สาวซึง่ เป็ นครอบครัวทีส่ นิทสนมกันมานาน
ลูกสาวฝ่ายนัน้ เธอดูดี น่ ารักดี เพียงแต่ผมเป็ นเกย์ครับ
ผมไม่รจู้ ะบอกทุกคนอย่างไรดี ตอนนี้ผมอึดอัดมากๆ ครับ
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ทูลกระหม่อม : จะเป็นเกย์ เป็นเก้งก็ไม่เป็นอะไร ไม่ขดั ข้อง
สามารถเขียนจดหมายมาถามได้ คุยกันได้ การเป็ นเกย์
เป็ นสิง่ ไม่ผดิ ปกติ คนเราก็เป็ นกันได้ ข้อส�ำคัญคือทางบ้าน
ไม่รูท้ �ำให้น้องอึดอัดใจ เพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ คุณย่าก็
อยากได้หลาน อยากให้แต่งงาน ผูห้ ญิงก็น่ารักดี ผูห้ ญิงไม่รู้
ไม่ชอ้ี ะไรทัง้ สิน้ ถ้าน้องไปแต่งงานกับเขาจะเป็ นบาปกรรม
สงสารเขา ฉะนัน้ น้องต้องประวิงเวลาให้นานทีส่ ุด จนกว่า
น้องจะสามารถอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ฟงั ได้ว่า น้องเป็ น
อะไร ความจริงเขาคงรูใ้ นใจแล้ว ของอย่างนี้มาปิ ดบังกัน
ไม่ได้ เขาแกล้งท�ำเป็ นไม่รเู้ ท่านัน้ เอง คุณย่าอยากได้หลาน
เขาจึงต้องเอาใจคุณย่าเท่านัน้ เอง คุณย่าคงไม่เข้าใจ เพราะ
คุณย่าแก่แล้ว แต่คณ
ุ พ่อคุณแม่คงพอเข้าใจว่าน้องเป็ นอะไร
น้องต้องประวิงเวลา ไม่ไปหลอกผูห้ ญิง ไม่ไปบอกผูห้ ญิง
ว่าทีไ่ ม่อยากแต่งเพราะเธอไม่สวย ให้บอกเธอว่า เธอน่ารัก
ดีแต่ผมยังไม่พร้อม อันทีจ่ ริงอาจไม่ตอ้ งพูดอะไรเลย แต่ตอ้ ง
ประวิงเวลาและหาเวลาอธิบายกับคุณพ่อคุณแม่วา่ น้องเป็ น
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อะไรหรือเล่าให้คณ
ุ พ่อคุณแม่ฟงั ว่า น้องได้ปรึกษารายการ
TO BE NUMBER ONE VARIETY แล้วเราบอกว่า เป็ น
ธรรมชาติ เมือ่ เป็ นแล้วก็ช่วยไม่ได้ เราอย่าไปแต่งเลย จะ
ท�ำให้เป็ นบาปเป็ นกรรมกับผูห้ ญิงมากกว่า ให้เขาไปหาสามี
หาผูช้ ายดีกว่า ผูช้ ายคงมีเหลืออยูบ่ า้ ง ถ้าไม่มกี ค็ งเป็นกรรม
ของเขาเหมือนกัน น้องต้องหาค�ำพูดมาอธิบายคุณพ่อคุณแม่
ให้ได้ พยายามประวิงเวลาไม่ให้ตอ้ งแต่งงาน ถ้าแต่งงานก็
จะเป็ นกรรมของน้องทีท่ ำ� ให้ผหู้ ญิงไม่มคี วามสุขหรืออาจจะ
มีกไ็ ด้ ก็ไม่รู้ ขอให้น้องโชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ทางบ้านของผมไม่
ค่อยมีความสุข คุณพ่อคุณแม่ชอบท�ำหน้าเครียดๆ กัน ไม่รู้
เป็ นอะไรหรือเปล่า จากบ้านทีเ่ คยมีแต่เสียงหัวเราะ ตอนนี้
ไม่มแี ล้ว ทุกวันนี้กลับบ้านไปไม่คอ่ ยได้คยุ อะไรกันเลย ผม
ควรจะท�ำอย่างไรทีจ่ ะเอาความสุข ความอบอุ่นกลับคืนมา
ในครอบครัวผมครับ

ทูลกระหม่อม : เรือ่ งนี้เครียด น่าเป็นห่วงทีน่ ้องไม่มที ป่ี รึกษา
น้องคงรูส้ กึ เหงา ว้าเหว่ ไม่รจู้ ะปรึกษาใคร กลับไปบ้านไม่
ได้รบั ความอบอุน่ เหมือนอย่างเคย จากทีเ่ คยมีเสียงหัวเราะ
ความสุขต่างๆ นานาๆ คุณพ่อคุณแม่กลับมาเครียดใส่กนั
คุณพ่อคุณแม่ต้องมีปญั หาแน่ นอน เป็ นปญั หาของผูใ้ หญ่
แต่ไม่ทราบว่าเป็ นปญั หาอะไร ปญั หาทัวๆ
่ ไปทีเ่ จอมักจะ
เป็นปญั หาเรือ่ งเศรษฐกิจ เรือ่ งงาน เป็นสิง่ ทีน่ ่าห่วง น้องต้อง
สังเกตดูวา่ คุณพ่อคุณแม่บง้ึ ตึง เครียดใส่กนั เพราะอะไร อาจ
ถามท่านตรงๆ ว่าท่านมีปญั หาอะไร น้องช่วยได้บา้ งไหม
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หรือไม่น้องอาจโดนตีเสียก่อน แต่คงไม่หรอก เพราะเมือ่ ก่อน
ครอบครัวมีความสุข ตอนนี้ทา่ นอาจมีปญั หาเรือ่ งเงิน ทอง
ด้านเศรษฐกิจ หรือคุณพ่ออาจไปมีกก๊ิ ถ้าอย่างนัน้ ก็เป็นเรือ่ ง
ทีน่ ้องช่วยไม่ได้ เพราะเป็นเรือ่ งส่วนตัวของผูใ้ หญ่ ในระหว่าง
ทีค่ ณ
ุ พ่อคุณแม่เครียดน้องอาจช่วยได้หรือไม่ได้ ให้น้องช่วย
คุณพ่อคุณแม่โดยการท�ำตัวให้ดี ตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียน เรียนให้
ได้เกรดดีๆ คุณพ่อคุณแม่กม็ คี วามสุขใจ ค่อยๆ คลายเครียด
ทีอ่ ย่างน้อยไม่ตอ้ งเป็ นห่วงน้อง สมมติน้องท�ำตัวเรียกร้อง
ความสนใจ สร้างปญั หาให้คณ
ุ พ่อคุณแม่ จะท�ำให้ทบ่ี า้ นยิง่
เครียดใหญ่ ยิง่ ไม่มคี วามสุขมากขึน้ น้องต้องช่วยคุณพ่อ
คุณแม่โดยการท�ำให้ท่านเบาใจ ตัง้ ใจเล่าเรียน ให้คุณพ่อ
คุณแม่มคี วามสุข ต่อไปถ้าสามารถแก้ไขปญั หาได้ คุณพ่อ
คุณแม่จะคลายเครียดไปอย่างสิน้ เชิง บ้านจะกลับมีเสียงหัวเราะ
เหมือนเดิม ตอนนี้เศรษฐกิจดีขน้ึ มานิดหนึ่ง คุณพ่อคุณแม่
อาจหายเครียดแล้วก็ได้ ขอให้น้องโชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เมื่อก่อนหนู มี
พฤติกรรมไม่ค่อยเรียบร้อย กลับบ้านไม่ตรงเวลา ปล่อย
ปะละเลยเรือ่ งการเรียน พอโตก็มคี วามคิดมากขึน้ หนูจะท�ำ
อย่างไรทีจ่ ะให้พอ่ แม่และคุณครูไว้ใจเหมือนเดิมค่ะ

ทูลกระหม่อม : การท�ำให้คนไว้วางใจ เราต้องแสดงให้เขา
มันใจว่
่ า เราเปลีย่ นไปจริงๆ เรามีความประพฤติทด่ี ี การที่
หนูกลับบ้านช้า โดดเรียน ท�ำตัวไม่ดี เขาจะคอยตักเตือน
เกิดความไม่ไว้วางใจ เพราะหนู เคยท�ำอะไรไม่ดมี าแล้ว
การท�ำให้เขาไว้วางใจต้องใช้เวลา ตอนนี้เราท�ำความดีแล้ว
เราเปลีย่ นใจแล้ว เราควรกลับบ้านให้เร็วกว่านี้ เราไม่ท�ำ
อะไรทีเ่ ป็ นสิง่ ไม่ดี สิง่ ทีไ่ ม่ทำ� ให้ตวั เองเดือดร้อนเป็ นคนแรก
คุณพ่อคุณแม่กจ็ ะเดือดร้อน ตอนนี้หนูไม่ได้ทำ� หนูคดิ ได้แล้ว
ว่าไม่ดี ก็พยายามประพฤติตวั ให้ดี ใช้เวลาสร้างความมันใจ
่
ในการเปลีย่ นความคิด การสร้างความมันใจต้
่ องใช้เวลา การ
ท�ำสิง่ ดีตอ้ งใช้เวลา แต่สงิ่ ไม่ดที ำ� เร็วคนจดจ�ำได้ดี การเริม่ ต้น
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ท�ำความดีลำ� บาก หนูตอ้ งท�ำไปเรือ่ ยๆ ท�ำความดีดว้ ยความ
จริงใจ ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นสิง่ ทีด่ สี ำ� หรับตัวหนูเอง เราไม่ได้
ประชดประชัน ถ้าประชดประชันบอกแล้วว่าน่าเบือ่ เราก็ทำ�
ของเราไปเรือ่ ยๆ จนคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วมันใจ
่ เราต้องใช้
เวลา ท�ำดีสกั วันหนึ่งคนจะมองเห็น เราได้ประโยชน์เองและ
เราก็ทำ� ความดีต่อไป เราเป็ นสมาชิก TO BE NUMBER
ONE เป็ นสิง่ ดีแล้ว พวกเราก็เห็นว่าน้องปานไพลินเป็ นเด็ก
น่ารัก เป็ นคนดี เพราะเราเป็ น TO BE NUMBER ONE ด้วย
กัน ดังนัน้ หนูตอ้ งช่วยกันท�ำงาน ท�ำดี ท�ำกิจกรรมไปเรือ่ ยๆ
ตัง้ ใจเรียน หรืออะไรต่างๆ ทีห่ นูทำ� อยูต่ อนนี้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ข้าพเจ้าได้เข้าเป็น
คณะกรรมการชมรมทูบนี ัมเบอร์วนั เพื่อที่จะผ่อนคลาย
ความเครียดจากการเรียนหนัก ดิฉนั มีปญั หาอยูห่ ลายด้าน
ั
ทัง้ ปญหาครอบครั
วและการเรียน ทางครอบครัวดิฉนั คุณพ่อเป็น
คนทีพ่ ดู มากมีเรือ่ งอะไรก็ชอบด่าว่าดิฉนั อยูต่ ลอด ส่วนคุณแม่
ก็เ ป็ น คนขี้บ่ น และรัก ลูก ไม่เ ท่ า กัน ชอบล�ำ เอีย งอยู่เ สมอ
จนบางครัง้ ดิฉันน้อยใจจนดิฉันเสียใจมากและมีบางครัง้ ที่
เรียนหนักจนรูส้ กึ ท้อเรียนไม่ไหวแล้วดิฉนั ก็ได้เข้าไปปรับทุกข์
สร้างสุขต่างๆกับชมรมทูบนี ัมเบอร์วนั มีกจิ กรรมอะไรที่
ท�ำให้เราได้คน้ พบตัวเองแล้วก็ทำ� ไปด้วยใจรักแล้วมีความสุข
กับสิง่ ทีเ่ ราท�ำ

ทูลกระหม่อม : น้ องก็เดินทางไปในทางที่ถูกแล้วนะ

ก็ดใี จที่น้องรูจ้ กั แก้ปญั หาของตัวเองแล้วก็ไปคุยเกี่ยวกับ
เรื่องปญั หาทัง้ ปญั หาในการเรียนแล้วก็ป ญั หาครอบครัว
ที่ศนู ย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ของเรานันก็
่ คอื ใน
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สิง่ ทีเ่ ราอยากให้น้องๆท�ำทีส่ ดุ เลยเรามีศนู ย์เพือ่ นใจ TO BE
NUMBER ONE เรามีวทิ ยากรซึง่ เป็ นคนทีว่ ยั ไม่แตกต่าง
กับน้องมากเท่าไหร่กม็ คี วามเข้าใจในความรูส้ กึ ของน้องๆ
น้องมีอะไรก็ไปปรึกษาได้ เรือ่ งปญั หาในครอบครัวของน้อง
คุณพ่อพูดมากคุณแม่ลำ� เอียง ปญั หาครอบครัวทัวๆไปก็
่
มี
ปญั หา น้องอย่ามัวแต่น้อยใจอย่ามัวแต่คดิ ว่าคุณแม่ไม่รกั
คุณพ่อด่าว่าอะไร น้องมันใจในตั
่
วเองว่าน้องท�ำดีทส่ี ุดแล้ว
ความน้อยใจของคนเราก็จะบันทอนจิ
่
ตใจตัวเรา ท�ำให้เรา
ไม่มกี �ำลังใจท�ำอะไรได้สำ� เร็จ มัวแต่น้อยใจว่าคนนี้ไม่ชอบ
คนนัน้ ไม่ชอบ ไม่ตอ้ งน้อยใจ เพราะฉะนัน้ ก็อย่าลืมว่าน้อง
ก็รกั ตัวเองอย่าน้อยใจมันไม่ดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนู ไม่เข้าใจแม่
หนูรสู้ กึ ว่าแม่ไม่เข้าใจวัยรุน่ ชอบบังคับหรือบ่นจูจ้ ก้ี บั หนูใน
ทุกๆเรือ่ ง ท�ำให้หนูรสู้ กึ อึดอัดมากเลยค่ะ แล้วก็รดู้ ว้ ยว่าที่
แม่ว่าทีแ่ ม่เตือนเพราะว่าแม่ห่วง แต่เวลาทีแ่ ม่มาจุกจิกกับ
หนูทไี รหนูกจ็ ะหงุดหงิดทุกที หนูไม่ชอบให้แม่ดใุ นเรือ่ งของ
การแต่งตัว เพราะว่าถ้าหนูแต่งตัวเชยๆ ก็จะโดนเพือ่ นๆ ล้อ
หรือเรื่องการคบเพือ่ นแม่กจ็ ะคอยบ่น หนูควรจะพูดกับแม่
เรือ่ งนี้ยงั ไงค่ะ

ทูลกระหม่อม : ที่คุณแม่มายุ่งกับหนู เพราะเขารักหนู
เป็ นห่วงหนู หนูกร็ ดู้ ี แต่น่ีคอื ช่องว่างระหว่างวัย คุณแม่คดิ
อย่างนัน้ หนู คดิ อย่างนี้มนั ไม่เหมือนกัน ในการทีจ่ ะท�ำให้
ช่องว่างแคบลงไปน้องก็ตอ้ งพูดคุยกันให้รเู้ รือ่ ง อยากให้น้อง
ท�ำใจเย็นๆ เวลาคุยกับคุณแม่ เราก็ตอ้ งคอยฟงั คุณแม่บา้ ง
ถ้าแม่ไม่ชอบชุดทีห่ นู แต่งก็ตอ้ งคุยกันว่ามันเป็ นยังไง บางที่
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รสนิยมคนเรามันไม่เหมือนกัน และเพือ่ นๆของหนูทค่ี ณ
ุ แม่
ไม่ชอบเนี่ยแม่อาจจะไม่รูจ้ กั เค้าดีกไ็ ด้ อย่างไรก็ตามหนู ก็
ต้องชวนเพือ่ นๆมาให้คุณแม่คุยกันสิบางทีคุณแม่อาจจะไม่
เกลียดก็ได้ อย่างน้อยถ้าคุณแม่ดอู ยูก่ อ็ าจจะช่วยให้ชอ่ งว่าง
แคบลงก็ได้ แต่ถา้ จะให้คุณแม่ไม่มายุ่งกับหนู เนี่ยคงเป็ นไป
ไม่ได้ หนู ก็รู้อยู่แล้วว่าที่คุณแม่ว่าหนู เพราะคุณแม่หวังดี
คุณแม่ก็อาจจะคิดว่าอยู่มานานแล้วอาบน�้ ำร้อนมาก่อนมี
ประสบการณ์มากกว่า หนูลองเอากลับมาคิดสิบางทีคณ
ุ แม่
อาจจะคิดถูกก็ได้ ลองเปิดใจรับฟงั คุณแม่บา้ ง ถ้าหนูเปิดใจ
ฟงั คุณแม่คณ
ุ แม่กอ็ าจเปิดใจฟงั หนูกไ็ ด้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ข้าพเจ้ามีความสามารถ

พิเศษช่วยแม่ของข้าพเจ้าท�ำงานในร้านเสริมสวย ข้าพเจ้าท�ำ
ผมได้หลายอย่าง อาทิ เช่น สระผม ไดร์ผม รีดผม เป็ นต้น
นี่แหละคือความสามารถของข้าพเจ้าทีจ่ ะติดตัวของข้าพเจ้า
ไปตลอดชีวติ ความใฝ่ฝนั ของข้าพเจ้าอยากจะเป็นครู เพราะ
ข้าพเจ้าชอบอาชีพครูมาตัง้ แต่เด็กๆแล้วอาชีพครูเป็ นอาชีพ
ทีส่ จุ ริตและยังเป็นแม่คนทีส่ องของนักเรียนทุกคนด้วยตอนนี้
ั
ความฝนของข้
าพเจ้ายังเหมือนเดิมแต่มคี นมาบอกกับข้าพเจ้า
ว่าอาชีพครูเป็นอาชีพทีล่ ำ� บากเพราะนักเรียนสมัยนี้ไม่เหมือน
สมัยก่อน สมัยก่อนว่านอนสอนง่าย แต่ขา้ พเจ้าคิดว่าอาชีพครู
เป็นอาชีพทีป่ ระเสริฐท�ำให้คนเป็นคนดีของสังคม แต่ถา้ ข้าพเจ้า
ไม่ได้เป็นครูขา้ พเจ้าก็จะสืบสายอาชีพของแม่ขา้ พเจ้า เพราะ
อาชีพ ของแม่ข้า พเจ้า เป็ น อาชีพ อิส ระเป็ น อาชีพ ที่สุจ ริต
เหมือนกันเป็ นอาชีพทีแ่ ม่ขา้ พเจ้ารักเป็ นอาชีพทีแ่ ม่ขา้ พเจ้า
หาเลีย้ งข้าพเจ้ามาจนถึงปจั จุบนั

ทูลกระหม่อม : ที่น้องเล่ามานี่ก็เป็ นอะไรที่ฟงั แล้วมี
ความสุขทีน่ ้องมีความสามารถแล้วก็ฝึกงานกับคุณแม่มาตัง้ แต่
เด็กๆมีความสามารถในการท�ำผมในรูปทรงต่างๆก็น่ารักนะ
ปัญหาครอบครัว
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ทีช่ ว่ ยคุณแม่ทำ� งาน ท�ำได้ทกุ ๆอย่าง ความสามารถของน้อง
น้องก็เข้าใจถูกแล้วว่าจะติดตัวน้องไปตลอดชีวติ ไม่วา่ น้อง
จะท�ำอาชีพอะไรก็ตามน้องก็มคี วามสามารถตรงนี้อยู่
ส�ำหรับเป็ นอาชีพที่สองได้ ถ้าสมมติน้องอยากเปิ ด
ร้า นท�ำ ผมหรือ ช่ว ยคุณ แม่ท�ำ ผมจะเป็ น สิ่ง ทีดีม ากๆเลย
ส่วนเรือ่ งการเป็นครูเป็นความคิดทีน่ ่ายกย่องเพราะว่าการที่
เป็ น ครูเ ป็ น อาชีพ ที่ม ีเ กีย รติม ากเลยท�ำ ประโยชน์ ใ ห้แ ก่
ประเทศชาติมากมาย อาชีพครูเป็นอาชีพทีน่ ้องชอบเป็นอาชีพ
ทีน่ ้องใฝ่ฝันทีจ่ ะเป็ นน้องก็ควรจะตามฝนั นัน้ ไป อย่าไปฟงั
ใครพูดว่ามันไม่ดหี รืออะไรว่าเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อน
อะไรอย่างนี้กไ็ ม่จำ� เป็นต้องกลัวไปอย่างนัน้ คนสมัยนี้กล้าคิด
กล้าท�ำ กล้าพูด เพราะฉะนัน้ น่าจะสอนง่ายกว่าคนสมัยก่อน
ทีส่ มัยก่อนสอนอะไรก็นงอยู
ั ่ เ่ ฉยๆ น้องก็เป็ นคนสมัยใหม่น่า
จะสอนเด็กสมัยใหม่ได้ นอกจากนัน้ น้องไม่ได้เป็ นครูแล้ว
น้องยังเป็ นช่างเสริมสวยได้ชว่ ยคุณแม่ได้ในร้านหรือไม่กต็ งั ้
ร้านเอง อาชีพเสริมสวยน่าจะเป็ นอาชีพทีน่ �ำเงินมาให้เยอะ
เหมือนกัน น่าจะประสบความส�ำเร็จในเรือ่ งนี้เพราะใครๆเขา
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ก็อยากสวยอยากหล่อทัง้ นัน้ เพราะฉะนัน้ น้องไม่ตอ้ งทิง้ ตรงนี้
น้องสามารถช่วยพ่อแม่ได้ ก็ขออวยพรให้น้องประสบความ
ส�ำเร็จไม่วา่ จะเป็ นครู หรือ ช่างเสริมสวย

สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : ผมอยากได้

คอมพิวเตอร์ครับผมอยากได้มานานแล้วครับแต่พ่อแม่ผม
ไม่มเี งินซือ้ ให้ พ่อแม่มอี าชีพทัวไปท�
่ ำนาได้เงินวันละ 200 บาท
ผมชอบทูลกระหม่อมตอนทีร่ อ้ งเพลงมากครับ ไพเราะด้วย
ตอนทีถ่ ่ายหนังก็สวยผมขอชมเป็ นพิเศษเลยครับ และสุดท้ายนี้
ผมขอให้พระองค์อยูค่ กู่ บั รายการทูบนี มั เบอร์วนั วาไรตีแ้ ละ
อยูร่ อ้ งเพลงไปนานๆนะครับ

ทูลกระหม่อม : เริม่ ต้นน้องขอคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง

การขอคอมพิวเตอร์หรือขอเงินมันไม่ได้เป็ นเรื่องทีแ่ ปลก
ั
ปญหาของประเทศไทยในภู
มภิ าคต่างๆก็ขาดอุปกรณ์ทจ่ี ะใช้
ในการศึก ษาเยอะมากโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง คอมพิว เตอร์
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ซึง่ สมัยนี้กเ็ ป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับทุกๆคน อยากจะฝากกับคนที่
หน้าทีด่ แู ลการศึกษาของเด็กๆว่า เด็กๆของเราก็ดอ้ ยโอกาส
ยากจน ไม่สามารถเป็ นเจ้าของคอมพิวเตอร์ทบ่ี า้ นได้ แต่ท่ี
โรงเรียนทุกแห่งก็น่าจะมีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ เพราะว่าตอนนี้
เด็กๆก็มโี อกาสทีจ่ ะศึกษาหาความรู้ ถ้าน้องไม่มนี ้องก็ไปใช้ท่ี
โรงเรียน คิดว่าทีโ่ รงเรียนก็น่าจะมี อย่างไรก็ตามผูใ้ หญ่ใจบุญ
ใครอยากให้คอมพิวเตอร์กบั น้องๆติดต่อมาทีร่ ายการได้ และ
แนะน�ำว่าให้น้องไปทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE
ทีใ่ กล้ๆบ้านของน้อง ก็ไปเล่นคอมพิวเตอร์ทศ่ี นู ย์ใจวัยรุน่ ได้
มีวทิ ยากรใจดีสอนให้น้องเล่นคอมเก่งๆก็ได้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ครอบครัวหนูมพี น่ี ้อง

3 คน หนูเป็ นคนที3่ เป็ นเด็กทีน่ ิสยั ไม่ดที ส่ี ดุ ในบ้านเลยค่ะ
เป็นลูกนอกคอกของครอบครัวโดนเปรียบเทียบทุกอย่าง หนู
เป็ นคนทีไ่ ม่ค่อยสนใจความรูส้ กึ ของใคร แต่วชิ าทีห่ นูชอบ
มากทีส่ ดุ คือ พละศึกษา ทูลกระหม่อมว่าจริงมัย้ บุคคลไม่ได้
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เก่งทุกเรือ่ งหนูอยากให้พอ่ แม่รกั หนูมากกว่านี้ หนูจะท�ำทุก
อย่างให้พอ่ แม่ภาคภูมใิ จในตัวหนูมากทีส่ ดุ

ทูลกระหม่อม : น้องเป็นคนทีเ่ ครียดมาก คิดมากๆ เครียด

อย่างนี้ไม่ดนี ะ มัวแต่น้อยใจนู้นนี่นนั ่ น้อยใจว่าคุณพ่อคุณแม่
ไม่รกั ไม่เห็นว่าน้องพยายาม น้องอาจไม่เก่งเท่าพีๆ่ มัวแต่
น้อยใจ ถ้าเรามัวแต่น้อยใจมัวแต่เครียด อิจฉา น้องคงอิจฉา
พีๆ่ นะ ประชดประชันมันก็น่าเบือ่ อยูน่ ะ มันก็บนทอนจิ
ั่
ตใจเรา
อย่างน้อยก็ยงั ดีทน่ี ้องรูต้ วั ว่าเป็ นคนทีน่ ิสยั ไม่ดี น้องก็ยงั พอ
มีหวังทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตัวเอง น้องก็ยงั พอมีเวลาเปลีย่ นแปลง
ตัวเองทันเพราะน้องอายุ 21 เอง อันทีจ่ ริงน้องเป็ นลูกคนเล็ก
คนกลางต่างหากทีจ่ ะควรน้อยใจ อย่างไรก็ตามน้องก็พยายาม
ไม่น้อยใจดีทส่ี ดุ ท�ำจิตใจสบายๆคิดในแง่บวกบ้างอย่าเครียด
และน้องบอกว่าจะท�ำให้พอ่ แม่ภาคภูมอิ นั ดับแรกน้องต้องภูมใิ จ
ในตัวเองซะก่อนเพราะฉะนัน้ อย่ามัวแต่น้อยใจไปเลย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูชอบร้องเพลงมาก

ทีส่ ดุ เพราะว่าเป็นวิธกี ารระบายอารมณ์อย่างหนึ่ง เมือ่ มีเรือ่ ง
ทุกข์ใจต่าง ๆ ก็จะร้องเพลง เพือ่ สงบสติอารมณ์ และหนูก็
มีน้องชายอยูค่ นหนึ่ง บางครัง้ ก็ทะเลาะกันแรงมาก แต่เมือ่
เวลาผ่านไปก็กลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิม เหมือนค�ำโบราณ
ทีว่ า่ พีน่ ้องสายเลือดเดียวกันย่อมตัดกันไม่ขาด และก็มคี น
เล่าต่อๆ กันมาว่า น้องชายคนเดียวของหนูเหมือนเป็ นคน
ติดยาเสพติด เพราะว่าตัวสูงใหญ่กว่าเด็กรุน่ ราวคราวเดียวกัน
และหนู ถงึ กับสาบานเลยว่าน้องหนู ไม่มที างติดยาเสพติด
แน่ นอน ทีต่ วั สูงใหญ่เพราะว่าเล่นกีฬาและก็ยงั ใช้เวลาว่าง
เล่นดนตรีอกี ด้วย

ทูลกระหม่อม : น้องจุฬารัตน์ ร้องเพลงเพือ่ ระบายอารมณ์

เวลาทีเ่ ครียดและก็เวลาทีอ่ ารมณ์ไม่ดกี จ็ ะท�ำให้หายเครียด
เวลาน้องทะเลาะกับน้องชายของน้องก็ชว่ ยกันร้องเพลงจะได้
ไม่เครียด จะได้เลิกทะเลาะกันเสียที แต่กเ็ ป็ น Chorus กัน
ประสานเสียงร้องเพลงทะเลาะกันแบบ Opera แต่อย่างไร
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ก็ตาม ก็พน่ี ้องกันก็ทะเลาะกันเป็นของธรรมดา ทีน่ ้องบอกแล้ว
ไม่เป็ นไรก็ขอให้น้องฝึ กร้องเพลงไปเรื่อยๆ จะได้อารมณ์ดี
ไม่เครียด และก็หน้าไม่แก่ดว้ ย แต่อย่าลืมว่ายาเสพติดก็
ท�ำให้หน้าแก่ แต่กค็ ดิ ว่าน้องชายของน้องคงไม่ได้เสพยาหรอก
ทีม่ คี นมาเม้าว่าเสพยาเค้าคงอิจฉาหรือไง ตัวสูงใหญ่แล้วจะ
ไปเสพยาได้ไง รูปร่างแข็งแรง เล่นกีฬาและเล่นดนตรีดว้ ยใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ อย่างไรก็ตามน้องก็อย่าไปกังวล
อะไรหรอก ค�ำเม้าของคนก็เม้าไปเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม
น้องก็คอยดูแลน้องชายให้ดๆี อย่าทะเลาะกันบ่อยๆ ไม่งนั ้ จะ
เครียด ก็ชว่ ยกันร้องเพลงดีกว่า และก็เล่นกีฬาใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ ก็ขอเป็ นก�ำลังใจให้น้องมีความสุขมากๆ
และก็ไม่เครียด ร้องเพลงเวลาทีไ่ ม่เครียดก็ได้จะได้น�ำพาให้
ตัวเองมีความสุขและคนรอบๆ ข้างก็มคี วามสุข
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เรื่องคุณพ่อที่

พยายามจะเลิกบุหรีเ่ พราะลูกขอให้เลิกอยูน่ านมาก จนเดีย๋ วนี้
คุณพ่อสามารถเลิกได้แล้ว นอกจากนี้น้องเค้ายังมีความคิดเห็น
มาเสนอด้วยอยากให้มโี ครงการห่างไกลยาเสพติดด้วยมือเรา
คือโรงเรียนไหนขาดอุปกรณ์อะไรก็ให้น�ำอุปกรณ์อนั นัน้ มา
มอบให้รวมทัง้ สร้างงานให้กบั ทุกโรงเรียนด้วย เช่น มีการท�ำ
บ่อเลีย้ งปลา มีการท�ำส่วนผัก เป็นต้น หลังจากนัน้ ต้องมีการ
ตรวจประเมินผลในทุกปี

ทูลกระหม่อม : ขอแสดงความยินดีกบั คุณพ่อทีเ่ ลิกบุหรี่

ได้แล้ว และก็ขอแสดงความยินดีกบั คุณลูกด้วยทีไ่ ม่ตอ้ งดม
ควันบุหรีข่ องคุณพ่อ เพราะว่าอันทีจ่ ริงตามทีเ่ ค้าได้ทำ� Study
กันมาว่าบุหรีอ่ นั ตรายมากกว่าส�ำหรับคนทีไ่ ม่ได้สบู คนทีอ่ ยู่
รอบๆ ตัวเราด้วยก็ดใี จทีค่ ณ
ุ พ่อเลิกได้แล้ว ก็ทำ� ให้สขุ ภาพ
ของลูกๆ ดีขน้ึ และก็คณ
ุ พ่อตอนนี้คงหนุ่มหล่อขึน้ หน้าไม่แก่
เพราะสูบบุหรีท่ ำ� ให้แก่และหน้าย่น คุณพ่อตอนนี้หน้าไม่ยน่
ตายละ ! อยากดูคณ
ุ พ่อ ก็ขอให้น้องภูมใิ จในตัวคุณพ่อมากๆ
ทีส่ ามารถมีใจทีเ่ ข้มแข็งเลิกบุหรีไ่ ด้กเ็ ป็ นตัวอย่างทีด่ ขี อง
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ทุกๆคนด้วย ของลูกๆ ทุกอย่างขึน้ กับจิตใจทีเ่ ข้มแข็งใน
การทีจ่ ะไม่ไปยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติดก็เช่นกัน ต้องมีจติ ใจที่
เข้มแข็ง ต้องไม่ไปยุง่ กับอะไรทีไ่ ม่ดกี บั เรา ท�ำให้แก่กไ็ ม่ดี
อยู่แล้ว ยาเสพติดมีพษิ ภัยมากมายกับเราและสังคม และ
ดีใจทีน่ ้องๆ มีความคิดเห็นและก็แนะน�ำ ช่วยกันแชร์ความ
คิดเห็นมาก็เป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องการอยูแ่ ล้ว คือให้น้องๆ ทุกคน
มีความคิดริเริม่ เพราะว่าโครงการนี้เป็ นโครงการของทุกๆ คน
แสดงความคิด มาว่า เรามีโ ครงการ มีกิจ กรรมอะไรบ้า ง
พวกเราในโครงการทูบนี มั เบอร์วนั ก็พยายามท�ำให้โครงการ
มีกจิ กรรมต่าง ๆ ทีท่ ำ� ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดมาตลอด
เวลาแล้ว มีการตัง้ ศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่ ตามโรงเรียนและก็สถานที่
ต่างๆ ตามช็อปปิ้ งเซ็นเตอร์ต่างๆ ก็มหี ลายๆ ทีใ่ น กทม.
อยากให้พวกเราได้มกี จิ กรรมทีส่ ร้างสรรค์ทจ่ี ะมาช่วยให้เรา
เพิม่ พูนความเก่งของเราโดยไม่ตอ้ งไปพึง่ ยาเสพติดและไม่ตอ้ ง
ไปยุง่ กับยาเสพติดเลย ไม่ใช่เทรนใหม่แล้วแบบลดเทรดไป
เลยถ้าใครไปยุง่ กับยาเสพติด เรามีโครงการต่างๆ มากมาย
นอกจากกีฬา นอกจากการแสดง ร้องเพลง การฝึกพูด เราก็ม ี
การจัดการประกวดกิจกรรมประจ�ำปีของทูบนี มั เบอร์วนั ในช่วง
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วันยาเสพติดโลกก็ทุกๆ ปี เราก็มกี ารจัดการประกวดใหญ่
เราเป็ นอะไรทีท่ กุ ๆ คนก็ภมู ใิ จน�ำเสนออย่างมากเลย เพราะ
ฉะนัน้ ก็ขอแสดงความชืน่ ชมและให้กำ� ลังใจทุกๆ คนทีไ่ ด้ทำ�
กิจกรรมเหล่านี้อย่างดี แบ่งเป็ นประเภทจังหวัด ประเภท
สถานศึกษา ประเภทชุมชน สถานประกอบการ เป็ นการ
ประเมิน ผลการด�ำ เนิ น การความก้า วหน้ า ของโครงการ
ทูบีนัม เบอร์วนั ของเรา แล้ว ต่อไปเราจะได้ว างแผนการ
ด�ำเนินงานต่อๆ ไปในอนาคตของเราต่อไปก็เชื่อว่าทุกคน
จะได้รว่ มมือร่วมใจกันท�ำงานต่อไป อย่าลืมว่าเราเป็ นหนึ่งได้
โดยไม่ตอ้ งพึงยาเสพติด

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ทัง้ สองเป็นพีน่ ้องกัน

เขียนมาว่าประทับใจมากๆ ศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER
ONE ให้ประสบการณ์และความรูม้ ากมาย ตอนงานรวมพล
คนทูบนี ้องทัง้ สองคนได้รว่ มงานด้วย และได้เดินแฟชันโชว์
่
ศูนย์บางแคด้วย และน้องกุลนิษฐ์ ก็ดใี จมากอย่างน้อยสิง่ ที่
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ได้เรียนรูจ้ ากศูนย์กไ็ ด้มโี อกาสขึน้ ไปแสดงบนเวที ส่วนน้อง
เกวรินก็ดใี จทีไ่ ด้เดินแบบเพราะว่าเป็นสิง่ ทีน่ ้องเค้าชอบมาก
เหมือนกัน และอีกอย่างแม่มกั ปล่อยให้น้องเค้าออกมานอก
บ้านได้เฉพาะเวลาทีม่ าทีศ่ นู ย์ฯ เท่านัน้ ด้วยครับ เป็ นยังไง
บ้างครับทูลกระหม่อมส�ำหรับเรือ่ งพีน่ ้องสองคนนี้

ทูลกระหม่อม : อ่านจดหมายของน้องกุลนิษฐ์ และน้อง

เกวริน พีน่ ้องสองคน น่ารักมาก ๆ เลย และก็ดใี จทีน่ ้องได้
มาร่วมกิจกรรมคนทูบนี มั เบอร์วนั และได้เดินแบบในงานของ
เรานี่กช็ ่นื ชมน้องมาก ๆ ดีใจทีน่ ้องได้มาใช้ประโยชน์จาก
ศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ของเราและก็ดใี จที่
คุณแม่เข้าใจน้องและอนุญาตให้น้องได้มาท�ำกิจกรรมดีๆ กับ
พวกเราคุณแม่กเ็ ป็นคนทีม่ ใี จเปิดกว้าง และก็เป็นคนรุน่ ใหม่
อีกคนหนึ่งก็เข้าใจวัตถุประสงค์ของเราอย่าลืมว่าคนรุน่ ใหม่
ไม่เสพยาเสพติดและก็ทำ� กิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์
ในเรือ่ งการเดินแบบน้องก็ชอบใช่มยก็
ั ๊ ขอให้ฝึกฝนต่อไปแล้ว
วันหนึ่งจะได้ปรบมือกับการทีน่ ้องได้เดินแบบและดูกค็ งจะ
ดีใจมีความสุขมากทีจ่ ะได้ดนู ้องเป็ นนางแบบต่อไป
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เขียนมาบอกว่า

ตัวน้องไม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่ เพราะพ่อแม่แยกทางกันคนแถวบ้าน
ก็มาพูดว่าคนทีพ่ อ่ แม่ทง้ิ ก็มกั จะเรียนไม่จบ น้องอยากท�ำให้
เค้าเห็นว่าน้องเค้าก็มคี วามสามารถในการท�ำให้เรียนจบได้
แต่บางครัง้ ก็รูส้ กึ น้อยใจในชีวติ ท�ำไมเราไม่มพี ่อแม่ทอ่ี ยู่
ด้ว ยกัน แถวที่อ ยู่ก็ม ีแ ต่ ค นกิน เหล้า และก็ติด ยาเสพติด
น้องเค้าเลยฝากถามว่าถ้าเราติดยาเสพติดหรือมีคนมาชักชวน
ให้ลองจะท�ำอย่างไรครับ และก็โครงการทูบนี มั เบอร์วนั สามารถ
ให้คำ� ปรึกษาได้หรือไม่ และถ้าอยากจะเป็ นสมาชิกโครงการ
ต้องท�ำได้อย่างไร มีสถานที่จ�ำหน่ ายใบสมัครที่ไหนบ้าง
ทูลกระหม่อมมีความคิดเห็นอย่างไรครับเกีย่ วกับปญั หาของ
น้องจงลักษณ์

ทูลกระหม่อม : น้ องก็ไม่ต้องน้ อยใจ อันที่จริงน้ องก็

บอกว่าน้องเป็นคนดี ท�ำตัวเป็นคนดีมจี ติ ใจเข้มแข็ง พยายาม
ไม่สนใจทีค่ นว่า พ่อแม่ไม่อยูด่ ว้ ยกันอะไรก็ไม่จำ� เป็ นต้องมี
ปมด้อย
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ั
ั
อันทีจ่ ริงปญหายาเสพติ
ดนีก่ เ็ ป็นปญหามาจากครอบครั
ว
ั
ั
จ แต่เป็นปญหาครอบครั
วนี่เยอะมากเลย ต้อง
ปญหาเศรษฐกิ
พยายามท�ำจิตใจให้เข้มแข็ง ก็ให้รวู้ า่ ตรงนี้ยงั มีใครคนหนึ่ง
กลุม่ หนึ่งพวกเราตัง้ สามสิบล้านคนเป็ นก�ำลังใจให้กนั และกัน
น้องต้องท�ำใจให้เข้มแข็งและก็อย่าไปหวันไหวกั
่
บใครทีพ่ ดู ว่า
ครอบครัวแตกแยก แล้วก็จะติดยาเสพติดมันอยูท่ ต่ี วั ของน้อง
เองว่าจะมีจติ ใจเข้มแข็ง รักดีอยากจะท�ำอะไรดี ๆ ให้แก่ตนเอง
ครอบครัวและสังคม เพราะฉะนัน้ น้องบอกว่าแถวบ้านน้องก็
มีคนติดเหล้า ติดยาเสพติดเยอะแยะน้องก็ไม่ได้ไปยุง่ เกีย่ วกับ
ยาเสพติดก็เป็ นทีน่ ่าชืน่ ชมว่าน้องเข้มแข็งมาก เพราะฉะนัน้
น้องก็จงท�ำจิตใจให้เข้มแข็งต่อไปเราไม่ตอ้ งไปยุ่งเกีย่ วกับ
ยาเสพติด เรายังมีอะไรต่ออะไรท�ำอีกมากมายเลยน้องก็มา
ขอค�ำปรึกษาได้ท่ี Friend Corner ก็ได้ตามทีโ่ รงเรียนของน้อง
อาจจะมี Friend Corner ถ้าไม่มวี นั นี้กค็ งมีในเร็วๆ นี้กค็ ำ�
ปรึกษากับพีๆ่ ที่ Friend Corner และก็มาท�ำกิจกรรมอะไร
ต่างๆ ไม่จำ� เป็ นจะต้องไปท�ำตัวเองให้ไปยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติด
และก็ทำ� ตาม อย่าให้คนอื่นเค้ามาหัวเราะเยาะว่าเค้าพูดถูก
น้องไม่จ�ำเป็ นต้องเป็ นคนทีค่ รอบครัวแตกแยกแล้วก็จะไม่
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ได้ดมี นั อยูท่ ต่ี วั ของน้องเอง น้องตัง้ ใจเรียนดีๆ และก็ชว่ ยเหลือ
เพื่อนๆ มาเป็ นสมาชิกทูบนี ัมเบอร์วนั สมาชิกก็ไปตาม
Friend Corner ศูนย์เพือ่ นใจได้และก็สาธารณสุขจังหวัดก็ม ี
ใบสมัครไม่ต้องซื้อเลยไม่ได้จ�ำหน่ าย กิจกรรมที่ Friend
Corner ก็ฟรีไม่ตอ้ งเสียเงิน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เขียนมาบรรยายถึง

ความรูส้ กึ ไม่สบายใจครับแม้บางครัง้ จะได้รบั ค�ำแนะน�ำทีด่ ี
จากคุณแม่แล้ว แต่เมือ่ เวลาผ่านไปก็จะคิดเรือ่ งเดิมอีก และ
จะท�ำใจลืมไม่ได้ครับจนบางครัง้ จะเหมือนคนใจแคบ พาให้
จิต ใจเศร้า หมองลงทุ ก วัน จนเมื่อ ได้อ่ า นสัม ภาษณ์ ข อง
ทูลกระหม่อมแล้วได้ใจความว่า แม้พระองค์จะมีความทุกข์
แต่ก็ยงั ยิ้มให้ผูท้ ่เี ห็นรอยยิ้มมีความสุข น้ องเค้าอ่านแล้ว
รูส้ กึ ชืน่ ชอบและชืน่ ชมพระองค์มาก อยากจะท�ำให้ได้อย่าง
พระองค์บา้ ง จึงอยากจะถามทูลกระหม่อมว่ามีวธิ ที ำ� พระหทัย
ให้เข้มแข็งอย่างไรครับ
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ทูลกระหม่อม : น้องขวัญหทัย ทุก ๆ คนก็ตอ้ งเคยประสบ

หรือจะต้องประสบกับปญั หา มีความทุขก์ใจกันทัง้ นัน้ ก็จะมี
ความสุขไม่ได้ไปตลอดบางทีกม็ ที กุ ข์บางทีกม็ สี ขุ ใช่มยั ๊ บาง
คนก็มากบางคนก็น้อย เราต้องท�ำใจให้เข้มแข็งต่อสูก้ บั อะไร
ก็ตามทีจ่ ะต้องเจอ บางทีเราก็ไม่คดิ ว่าเราจะเจอความทุกข์
นัน้ ๆ ก็ไม่ทราบว่าน้องมีเรือ่ งอะไรเป็ นทุกข์ใจ ทายว่าเป็ น
เรือ่ งความรัก แต่อย่างไรก็ตามน้องก็โชคดีมากทีม่ คี ณ
ุ แม่ท่ี
เข้าใจ น้องได้ปรึกษาคุณแม่ แต่บางทีปรึกษาแล้วบางทีเรา
ก็ยงั ไม่รูส้ กึ ดีขน้ึ มันก็ขน้ึ อยู่กบั ตัวเราเอง แต่จะขอบอกว่า
ถ้าสมมุตเิ รามัวแต่หมกมุน่ จมอยูก่ บั ความทุกข์นนั ้ ก็ไม่หาย
ไปน้องต้องรวบรวมก�ำลังใจ ท�ำจิตใจให้เข้มแข็งแล้วก็อย่า
หดหู่อย่าเศร้าหมองมากขึน้ พยายาม อันทีจ่ ริงก็พยายาม
คิดถึงคนอื่นบ้าง คนอื่นทีม่ คี วามทุกข์กว่าน้องมีเยอะแยะ
แล้วก็ไม่มคี ุณแม่ทจ่ี ะมาช่วยให้ค�ำปรึกษา น้องยังมีคุณแม่
ยังมีพวกเราอยูต่ รงนี้ มีทบู นี มั เบอร์วนั มีเพือ่ นๆ อีกเยอะ
แยะทีจ่ ะให้ก�ำลังใจน้อง น้องอย่าจมอยู่กบั ความทุกข์ ท�ำ
จิตใจให้เป็ นสุข อย่าหมกมุ่นและก็เป็ นการท�ำร้ายตัวเองที่
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ท�ำให้จติ ใจทุกข์ น้องก็ตอ้ งเข้มแข็ง คิดถึงคนอืน่ บ้าง คิดถึง
ว่าเราวันนี้เราจะท�ำอะไรดีๆ ให้กบั คนอื่นๆ คุณแม่เป็ นการ
เริม่ ต้น คุณแม่ก็ดกี บั น้ องมาก มันไม่ใช่เรื่องยากที่จะท�ำ
จิตใจให้ดเี ราก็ตอ้ งมีจดุ มุง่ หมายในชีวติ หากิจกรรมต่างๆ ท�ำ
ท�ำประโยชน์ให้กบั ตัวเองและผูอ้ น่ื น้องจะฝึกทีจ่ ะเป็นนักร้อง
ทีด่ หี รือเป็ นนักกีฬาทีด่ นี ้องก็พยายามมองไปนอกจิตใจของ
ตัวเอง ถ้าหมกมุ่นแต่ความทุกข์ในใจตัวเองน้ องก็จะแย่
น้องอย่าลืมว่าน้องมีพวกเราเพือ่ นๆ สมาชิกทูบนี มั เบอร์วนั
อีกเยอะแยะเลย ครอบครัวทูบนี มั เบอร์วนั ก็เหมือนครอบครัว
เดียวกัน เพราะฉะนัน้ ถ้าน้องอยากจะเล่าว่าน้องมีปญั หา
อะไรก็น้ อ งเขีย นมาอีก แล้ว ก็เ ราจะได้คุ ย กัน ในรายการ
ทูบวี าไรตี้ หรือไม่กใ็ นนิตยสารทูบนี มั เบอร์วนั ก็สามารถเขียน
มาได้ น้องจะปรึกษาอะไรก็อย่าลืมอย่าช้าไปเลยก็เขียนมา
อีกก็แล้วกัน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมกั จะโดนพ่อแม่
ดุเวลาคุยโทรศัพท์ เป็ นเพราะเวลาหนูอยูบ่ า้ นบ่อยๆ เวลา
อยู่คนเดียวหนู จะรู้สกึ เหงาก็เลยคุยโทรศัพท์หาเพื่อนคุย
แก้เหงา พ่อแม่กจ็ ะดุว่าจะคุยอะไรกันอยู่ได้ไม่รจู้ ะท�ำอะไร
บ้างเลย หนูกไ็ ม่รจู้ ะท�ำอย่างไร เหงาก็ออกไปไหนไม่ได้กลัว
คุณพ่อคุณแม่จะเป็ นห่วงอีกหนูควรจะท�ำอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม : ความเหงาก็ธรรมดาใครๆ ก็เหงาได้

คุณพ่อคุณแม่กค็ งเคยเหงาเป็นเหมือนกันสมัยเด็กๆ ตอนนี้คง
ลืมไปแล้วว่ามันเหงาเป็นยังไง เพราะจะคอย เค้าอาจจะเหงา
ก็ได้ไม่งนั ้ เค้าจะคอยว่าหนูทำ� ไม อิจฉาทีห่ นูมเี พือ่ นโทรศัพท์
ทีห่ นูคยุ โทรศัพท์หนูทำ� งาน อ่านหนังสือ อะไรต่ออะไรเสร็จ
หรือยังละ หรืออาจจะเสียเวลาคุณพ่อคุณแม่คดิ ว่าเสียเวลา
ในการเรียน ในการท�ำการบ้าน อ่านหนังสือ ในการทีห่ นูกไ็ ม่
ได้ไปช่วยท�ำงานบ้านหรืออะไรต่างๆ นานา ไม่ได้ท�ำอะไร
สร้างสรรค์มากมาย หนูอาจจะพูดธุระก็ได้ หนูอาจจะพูดธุระ
ประชุมทางโทรศัพท์ไงละ อะไรก็ตามถ้าหนูคยุ ทางโทรศัพท์
ก็คยุ ได้ถา้ สมมติวา่ ถ้าหนูรจู้ กั แบ่งเวลา เราต้องรูจ้ กั แบ่งเวลา
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ตอนนี้ทำ� การบ้าน ตอนนี้เล่นกีฬา ออกก�ำลังกายบ้าง ตอนนี้
พักผ่อน ตอนนี้คยุ โทรศัพท์ วัยรุน่ กับการคุยโทรศัพท์มมี า
ตัง้ นานแล้วสมัยคุณพ่อคุณแม่เกิดอีก ตอนคุณพ่อคุณแม่
เด็กๆ คุณพ่อคุณแม่ก็คงคุยโทรศัพท์แต่สมัยโน้ นอาจยัง
ไม่มโี ทรศัพท์มอื ถือ สมัยโน้นใช้วธิ กี ารเขียนจดหมาย เมือ่ ย
มือ เปลืองกระดาษ กระดาษแต่ละแผ่นต้องตัดมาจากต้นไม้
เพราะฉะนัน้ เขียน E-mial ดีกว่า แต่อย่างไรก็ตามหนูกต็ งั ้ ใจ
เรียน ทีว่ า่ ตอนนี้เมือ่ ท�ำการบ้านเสร็จแล้ว เล่นกีฬาเสร็จแล้ว
หน้าทีอ่ ะไรเสร็จแล้วหนู จะพูดโทรศัพท์นิดๆ หน่ อยๆ เรา
ไม่ว่ากัน คุณพ่อคุณแม่กอ็ าจจะหมันไส้
่ เพราะว่าเมื่อสมัย
คุณพ่อคุณแม่เด็กๆ ไม่มโี ทรศัพท์มอื ถือต้องเขียนจดหมาย
แล้วให้นกพิราบส่ง ก็ท�ำอย่างที่ว่า คุณพ่อคุณแม่ก็คงจะ
เข้าใจไปเอง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้หนูรสู้ กึ กังวล

มากๆ เลยเพราะเมื่อถึงเวลาเปิ ดเทอมต้องกลับไปเรียน
โรงเรียนประจ�ำทีช่ ลบุรหี นูไม่อยากกลับไปเลยคะอยากอยูบ่ า้ น
กับคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ มากกว่าเพราะเวลาตกกลางคืน
ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยูใ่ กล้ๆ หนูจะรูส้ กึ เหงาและว้าเหว่มากๆ
เลยนอนร้องไห้คดิ ถึงบ้านเป็นประจ�ำเลยคะ หนูจะท�ำอย่างไรดี
หรือควรบอกคุณพ่อคุณแม่ตรงๆ ว่าหนูอยากย้ายโรงเรียนคะ

ทูลกระหม่อม : ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเหตุผลท�ำไม

หนู จ ะต้อ งไปอยู่โ รงเรีย นประจ�ำที่ช ลบุ รกี ็อาจจะเป็ นที่ดี
เป็ นโรงเรียนฝรัง่ โรงเรียนนานาชาติอะไรก็ไม่ทราบนะ
ไม่ทราบเหตุผลของคุณพ่อคุณแม่ทส่ี ง่ หนูไปไกลตัวขนาดนัน้
หรือคุณพ่อคุณแม่ไม่มเี วลาให้หนูแต่หนูบอกว่าถ้าหนูอยู่ท่ี
กรุงเทพฯ ก็จะเจอคุณพ่อคุณแม่กไ็ ม่ทราบว่าไงก็ตามเมือ่ หนู
ไปอยูโ่ รงเรียนประจ�ำทีช่ ลบุรแี ล้วเป็ นสิง่ ทีด่ กี ไ็ ด้ อาจจะเป็ น
โรงเรียนทีด่ ี โรงเรียนฝรัง่ โรงเรียนนานาชาติภาษาอังกฤษ
แต่ความเหงาก็ตอ้ งมีอยู่ แต่การทีไ่ ปอยูโ่ รงเรียนประจ�ำระยะ
เวลาแรกๆ เราก็ตอ้ งเหงาความเหงาเป็ นสิง่ ธรรมดาใช่มยั ๊
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ในเมือ่ เราจากบ้านไปเราก็เหงา ความเหงาก็เป็ นสิง่ ทีค่ ่กู บั
วัยรุน่ ก็รสู้ กึ เหงาในเมือ่ เราเหงาเราเป็ นคนใหม่เราก็ตอ้ งหา
กิจกรรมท�ำ เราท�ำกิจกรรมเราก็จะเจอเพื่อนแล้วเราก็จะ
หายเหงา ถ้าสมมติหนูตอ้ งอยูท่ น่ี นจริ
ั ่ งๆ ต้องอยูโ่ รงเรียนประจ�ำ
แล้วดีสำ� หรับหนู เป็นโอกาสทีด่ สี ำ� หรับหนู หนูกต็ อ้ งพยายาม
ก�ำจัดความเหงาออกไปซะ อย่างทีว่ ่าหากิจกรรมต่างๆ ที่
โรงเรียนนัน้ ถ้าไม่มชี มรมทูบนี มั เบอร์วนั หนูกต็ อ้ งอยากจะ
มีชมรมทูบนี ัมเบอร์วนั หนู ก็ต้องก่อตัง้ ขึน้ จะท�ำให้มเี พื่อน
เยอะแยะ เครือข่ายเพือ่ นเยอะแยะไม่ใช่เฉพาะในโรงเรียนนัน้
ก็หนูพดู ได้แต่ภาษาอังกฤษแล้วพูดภาษาไทยไม่ได้กเ็ ลยมี
เพื่อนน้อย ยังไงก็ตามก็พยายามหาอะไรท�ำซะไม่ให้เหงา
แต่ถา้ เหงามากจริงๆ แล้วโรงเรียนนัน้ เป็นโรงเรียนทีห่ นูรสู้ กึ
ว่ามันไม่ใช่หนูกพ็ ดู กับคุณแม่ตรงๆ ได้วา่ หนูไม่อยากอยูก่ บั
โรงเรียนนัน้ อยากจะกลับมาอยูใ่ กล้ๆ ก็ให้คณ
ุ พ่อคุณแม่หา
โรงเรียนทีใ่ กล้ๆ บ้านอยูใ่ นกรุงเทพฯ หรืออยูต่ รงไหนทีม่ นั
ใกล้ๆ บ้านทีห่ นูสามารถอยู่ทบ่ี า้ นได้กแ็ ล้วกัน แต่กด็ กู ่อน
พยายามอยู่ทโ่ี รงเรียนนี้ให้ดซี ะก่อน เมื่อหนู เจอเพื่อนหนู
อาจจะไม่อยากกลับบ้านก็ได้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : พ่อกับแม่ผมไม่ชอบ

ให้ผมเล่น Game หรือ Chat เพราะกลัวว่าผมจะเป็นอันตราย
ผมไปเล่น Game ทีร่ า้ น 1 ทุม่ ถึง 3 ทุม่ พ่อกับแม่บอกว่า
เดีย๋ วเรียนไม่ทนั เพือ่ นก็เลยบอกว่าให้พกั ก่อนยังไม่ตอ้ งเล่น
คุณพ่อคุณแม่เคยแอบตามไปดูไปเจอว่าไปเล่นจริง ๆ เพราะ
โกหกคุณพ่อคุณแม่วา่ ไม่ได้ไปเล่นจะไปท�ำการบ้านหายไป
ตัง้ สองสามชัวโมงนานมาก
่
คุณพ่อคุณแม่ไปตามเห็นก�ำลัง
เล่นเกมอยู่ คุณพ่อคุณแม่กโ็ กรธมากหนูจะท�ำไงดี อยากให้
คุณพ่อคุณแม่ให้อภัย

ทูลกระหม่อม : ยังไงก็ตามหนูกไ็ ปขอโทษคุณพ่อคุณแม่

ว่าหนูไม่ได้โกหก หนูไม่ได้ตงั ้ ใจ ท�ำงีก้ เ็ หมือนหนูตดิ Game
แล้วนะ ตอนเล่น Game วีดโี อเกมก็ไม่เป็นสิง่ ทีร่ า้ ยในตัวของ
มันเอง แต่บางเกมร้ายหน่อยหนึ่งเป็ น Game รุนแรง เกมที่
ไปฆ่าคนแล้วก็สะสมหัวหรืออะไรก็ตามคนได้เยอะแยะเท่าไหร่
ยิง่ ดีกท็ ำ� ให้มพี ฤติกรรมเลียนแบบก็รนุ แรงไป แต่อนั ทีจ่ ริงถ้า
เป็นเกมต่อสูอ้ ะไรอย่างนี้ บางทีมนั ก็ทำ� ให้ใช้ทกั ษะและท�ำให้
มือไม้ของเราคล่องแคล่ว หมายความว่าท�ำให้เราฉลาดขึน้
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ถ้าเราควบคุมตัวเองได้ บางทีเราอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้
ถ้าเป็นเกมทีร่ า้ ยๆ รุนแรง Game Online ไม่ได้รา้ ยทุก Game
และ Game Online บาง Game ก็รา้ ย บาง Game ก็ไม่รา้ ย
ถ้าสมมุตมิ นั ร้ายๆ ก็หลีกเลีย่ งซะ ถ้าสมมุตใิ นเรือ่ งนี้ถา้ หนู
จะเล่น Game เนี๊ยหนูกเ็ ล่นได้แต่หนูจะต้องจ�ำกัดตัวเองว่า
เล่นแค่น้ี วันละชัวโมงหรื
่
ออะไรก็ตามหลังจากท�ำการบ้าน
เสร็จแล้ว แต่ถา้ สมมุตหิ นูไปเล่นตามร้าน Game หนูกท็ ำ� ให้
คุณพ่อคุณแม่ตอ้ งเสียเงินแล้ว การทีโ่ กหกคุณพ่อคุณแม่กเ็ ป็ น
สิง่ ทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ เราโกหกเราก็จะไม่ได้รบั การไว้เนื้อเชือ่ ใจ
คนทีพ่ ดู ไม่จริง พูดไปแล้วหนหนึ่งคนโกหกถูกจับได้เนี๊ยคนก็
จะไม่เชือ่ อีกต่อไป หลังจากนัน้ เราจะท�ำดีอกี ร้อยปีมนั ก็ยากที่
เค้าจะไว้วางใจ แล้วหนูกไ็ ปขอโทษคุณพ่อคุณแม่ซะ พ่อแม่
โดยมากก็จะให้อภัยเราแล้วต่อไปนี้กไ็ ม่ตอ้ งโกหกอีก เราก็
ควบคุมเองถ้าสมมุตจิ ะเล่นเกมก็บอกคุณพ่อคุณแม่ตรงๆ
เล่น สัก วัน ละชัวโมงหลั
่
ง จากท�ำ การบ้า นเสร็จ ถ้า สมมติ
คุณพ่อคุณแม่ให้เงินไปเล่นแล้ว อย่าไปใช้วธิ ขี โมยเงินคุณพ่อ
คุณแม่ไปใช้เล่นเกมละ เพราะฉะนัน้ หนูกพ็ ยายามยัง้ คิดบ้าง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ครอบครัวหนูชอบมี
ั
ปญหาบ่
อยๆ เนื่องจากพ่อหนูเป็นคนอารมณ์รา้ ยและก็ไม่ฟงั
เหตุผลชอบทุบตีแม่แรงๆ จนถึงเข้าโรงพยาบาลจนหนูมอง
พ่อในแง่ลบและไม่อยากคุยกับพ่อบางครัง้ หนูกไ็ ม่เรียกพ่อ
ทานข้าวหรือพูดกับพ่อแรงๆ ทุกวันนี้พ่อไม่ยอมให้หนู คบ
เพื่อนผูช้ ายเลยสักคน พอหนู พูดอะไรก็มกั จะถูกด่าแรงๆ
พอท�ำอะไรหนู ไม่ได้ก็ไปลงกับแม่หนู หนู รู้สกึ อึดอัดและ
ล�ำบากใจมากคะหนูควรท�ำอย่างไรดีคะ

ั
ั
ทูลกระหม่อม : ก็น่าเห็นใจหนูเพราะว่าปญหานี
้เป็นปญหา

ทีเ่ ห็นได้งา่ ยเจอบ่อย ๆ กับค�ำถามนี้วา่ พ่อจะอารมณ์รา้ ยบางที
ก็กนิ เหล้ามาก็มาทุบตีคณ
ุ แม่อะไรอย่างนี้ แล้วก็คณ
ุ พ่อก็ถงึ
จะไม่ดกี บั ครอบครัววางอ�ำนาจจะไม่ให้ลกู ท�ำอะไรอย่างโน้น
อย่างนี้กบั ลูกเมียก็ทำ� อะไรไม่ได้ ขยับตัวไม่ได้แต่หนูลองคิด
ดูสวิ า่ คุณพ่อไม่ให้หนูคบผูช้ ายก็เป็ นความคิดอย่างหนึ่งของ
สมัยโบราณว่าคบผูช้ ายไม่ดอี าจจะมีเรือ่ งเสียหายได้ ไม่นึกว่า
จะเป็ นการชีโ้ พลงให้กระรอกแต่ความจริงเราคบผูช้ ายได้แต่
ทีน้ีคณ
ุ พ่อไม่อยากให้คบ เพราะฉะนัน้ เราก็ตอ้ งค่อยๆ พูด
กันไป
ปัญหาครอบครัว
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อย่างไรก็ตามหนูกอ็ ย่าท�ำตัวเป็ นคนก้าวร้าว คุณพ่อ
เค้าก็เป็ นคุณพ่อของเรา เราก็พดู กับเค้าดี ๆ ให้ความเคารพ
เค้าเพราะเค้าเป็ นพ่อ อย่างน้อยก็มพี ระคุณเพราะเค้าเป็ น
คุณพ่ออยู่ดถี งึ จะดุจะด่าอย่างไรเค้าก็คงต้องมีความหวังดี
ให้หนูบา้ ง การทีไ่ ม่ให้คบผูช้ ายก็เป็ นตัวอย่างหนึ่งเพราะว่า
เค้าเป็ นห่วงหนู ให้คดิ ในแง่ดวี า่ เค้าเป็ นห่วงหนู หนูกค็ วามจริง
ในปจั จุบนั จะบอกว่าไม่ให้คบคนโน้นไม่ให้คบคนนี้กไ็ ม่ได้
เรามีชวี ติ อยูเ่ ราก็ตอ้ งปฏิสมั พันธ์กบั คนทัวๆ
่ ไป แต่ในการทีห่ นู
จะคบผูช้ ายหนูกต็ อ้ งคบผูช้ ายอย่างมีสติเพราะว่าในปจั จุบนั นี้
โลกนี้ ในสังคมนี้มนั ก็อนั ตราย แล้วก็ในการทีจ่ ะคบผูช้ ายก็
อาจจะเสียการเรียนได้เพราะฉะนัน้ หนูกต็ อ้ งมีสติหนูตอ้ งรูว้ า่
หนูกำ� ลังท�ำอะไรอยู่ เพราะถ้าสมมติวา่ หนูยงิ่ ท�ำไม่ดคี ณ
ุ พ่อ
ก็จะอารมณ์เสียแล้วก็ไปลงทีค่ ุณแม่หนู ก็อย่างทีว่ ่าก็ตอ้ ง
สงสารคุณแม่ยงั ไงก็สร้างความสงบกับครอบครัวโดยตัวเอง
ก็ต้องใจเย็นๆ ไม่ใช้อารมณ์ มาก หนู กต็ งั ้ ใจท�ำหน้ าที่หนู
เป็ นลูกหนู ก็ต้องท�ำหน้ าที่ลูกแล้วก็ตงั ้ ใจเรียนช่วยคุณแม่
ท�ำงานบ้าน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามก็อย่าคิดในแง่รา้ ยมองโลก
ในแง่บวกคิดว่าคุณพ่อหวังดีแล้วกัน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีคะหนูเป็ น

กะเทยคะ แต่พอ่ รับไม่ได้ทห่ี นูเป็นพ่อบอกว่าเสียชาติเกิดและ
บ่อยครัง้ ทีพ่ อ่ และแม่ทะเลาะกันเรือ่ งหนู หนูไม่เข้าใจว่าการเกิด
มาเป็ นกะเทยท�ำไมถึงยากล�ำบากมากเลยคะ หนูอยากให้
ครอบครัวยอมรับหนูบา้ ง หนูควรท�ำอย่างไรดีคะ ขอบคุณคะ

ทูลกระหม่อม : ก็ยอมรับล�ำบากหน่ อยหนึ่งเพราะว่า

เป็ น กะเทยโดยมากก็ ในโลกนี้ ก็จ ะมีผู้ห ญิง ผู้ช ายคู่ก นั
อย่างอดัมแอนด์อฟี แล้วตอนนี้เราเกิดเป็ นกะเทยขึ้นมา
เราเป็ นเพศที่ส ามขึ้น มานี้ คนก็ต้องใช้เ วลาที่จะท�ำ ความ
คุน้ เคย Concept กะเทย ซึง่ Concept กะเทยทุกคนก็คง
คุน้ เคยแล้ว ผูใ้ หญ่อย่างคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้บางทีก็
ต้องท�ำใจหน่ อยหนึ่งก็เพราะว่าคนไทยคนจีนอะไรอย่างนี้
ชอบลูกผูช้ ายมากกว่า นี่ถา้ เกิดมีลกู ผูช้ ายแล้วกลายไปเป็ น
ลูกสาวเค้าก็ตอ้ งผิดหวังเป็ นธรรมดา ความจริงคุณพ่อต้อง
โทษตัวเองเพราะว่าพายีนส์กะเทยมาให้หนูมนั ก็ตอ้ งมีกะเทย
ในตัวคุณพ่อคุณแม่อยูแ่ ล้ว มีสว่ นเป็ นกรรมพันธุ์ แต่ทนี ้ีหนู
เป็ นกะเทยแล้วหนู เป็ นกะเทยทีด่ ที จ่ี ะท�ำให้คุณพ่อคุณแม่
ยอมรับหนู เนี๊ย หนู กต็ อ้ งท�ำตัวเป็ น อย่าว่าเป็ นเพศไหนก็
ปัญหาครอบครัว
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แล้วกัน เป็ นลูกทีด่ ี ช่วยเหลือพ่อแม่ทำ� งาน อย่าท�ำให้ทา่ น
หนักใจ อย่ากินเหล้าสูบบุหรี่ อย่าเสพยาเสพติด แล้วหนูก็
เรียนหนังสือให้ดๆี มีอนาคตทีด่ ๆี เพราะกะเทยส่วนมาก
ก็จะมีความสามารถ เพราะฉะนัน้ เมือ่ หนูทำ� ความดีกจ็ ะต้อง
ใช้เวลาหน่ อยทีค่ ุณพ่อคุณแม่จะท�ำใจได้ท่านไม่รบั กะเทย
ท่านอาจมีลกู คนเดียวก็อาจจะให้สบื สกุลตอนนี้กส็ บื ไม่ได้ก็
คงจะท�ำใจได้ อย่างไรก็ตามก็ไม่ตอ้ งเดือดร้อนอะไรหรอกก็
ท�ำตัวดีๆ คุณพ่อคุณแม่กย็ อมรับเองแหละ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีคะทูลกระหม่อม

ดิฉันมีเ รื่อ งทุกข์ใจมากเลยคะอยากจะขอค�ำ แนะน� ำ จาก
ทูลกระหม่อม ดิฉนั เป็ นคุณแม่มลี กู สาวก�ำลังเป็ นวัยรุน่ อายุ
18 ปี โดยปกติลกู สาวก็เป็ นเด็กดีอยูใ่ นโอวาทมาตลอด แต่มา
ระยะหลังๆ เนี๊ยแก่เริม่ ติดเพือ่ นมักออกไปข้างโดยบอกว่า
ไปติวหนังสือบ้านเพือ่ นดิฉนั ก็ไม่ได้คดิ อะไรคะ คิดว่าคงจะไป
ติวหนังสือกันจริงๆ วันหนึ่งดิฉนั เดินเข้าไปท�ำความสะอาดใน
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ห้องนอนของลูกสาวขณะทีก่ ำ� ลังท�ำความสะอาดอยูป่ รากฎว่า
ดิฉนั เนี๊ยไปเจอยาคุมก�ำเนิดอยูใ่ นลิน้ ชักโต๊ะคะ ดิฉนั ตกใจมาก
ท�ำอะไรไม่ถกู เลยคิดไปต่างๆ นานา ไม่กล้าทีจ่ ะถามลูกตรง ๆ
กลัวค�ำตอบทีจ่ ะได้รบั เสียใจ ดิฉนั ควรท�ำอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม : โอ้โห ! คุณลูกสาวนี่โชคดีนะมีคุณแม่

เข้าไปอาจจะเข้าไปค้นของก็ได้ แต่ไปช่วยท�ำความสะอาด
ให้แต่กไ็ ปเจอยาคุมก�ำเนิดซึง่ ความจริงคุณลูกสาวก็อายุ 18 ปี
ก็ไม่ใช่เด็กแล้วก็มสี ทิ ธิจะมี
์ ยาคุมก�ำเนิดอยูใ่ นห้องก็ไม่ใช่เป็น
สิง่ ทีค่ ุณแม่จะต้องตกอกตกใจมากมายเพราะฉะนัน้ มียาคุม
ก�ำเนิดดีกว่าไม่ม ี ถ้าสมมติมถี ุงยางยิง่ ดีใหญ่เลย ถ้าเค้าจะมี
Sex มีอะไรไปเนี๊ยเค้าก็ยงั มีจติ ส�ำนึกว่าจะต้องป้องกันจริงมัย๊
จะได้ไม่ทอ้ ง หรืออะไรก็ตามแต่คณ
ุ แม่ คุณแม่วรรณาก็อย่า
เพิง่ ตีตนไปก่อนไข้ท�ำตัวให้มคี วามทุกข์มากเกินไปใช่มยั ๊
ถึงแม้วา่ เราจะท�ำใจไม่ได้ สมัยนี้เรือ่ ง Sex มันเป็นเรือ่ งธรรมดา
เป็ นสิง่ ทีเ่ ราจะต้องมี Sex อย่างมีสติ อย่างน้อยลูกสาวของ
คุณก็มสี ติ

ปัญหาครอบครัว
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อย่างไรก็ตามแต่ถา้ เราท�ำใจไม่ได้จริง ๆ เราก็อย่าเพิง่
ตีโพยตีพาย จะตีโพยตีพายไปให้มคี วามทุกข์กบั ตัวเองไป
ท�ำไม แล้วก็อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันวุน่ วาย ไปถาม
เธอท�ำไมถึงมียาคุมก�ำเนิดอยูใ่ นห้อง อ้าวเค้าอาจจะมียาคุม
ก�ำเนิดถ้าสมมุตคิ ดิ ในแง่ดี คิดในแง่บวกก่อนว่าเค้าอาจจะ
กินยาคุมก�ำเนิดเมือ่ เค้าปวดท้องเวลามีประจ�ำเดือนหมอก็ให้
กินยาคุมก�ำเนิดจริงมัย๊ ท�ำให้รอบเดือนมาอย่างสม�่ำเสมอ
แล้วก็ไม่ปวดท้อง มันก็มเี หตุผลตัง้ เยอะตัง้ แยะนะคุณแม่
วรรณา อาจจะไม่ใช่อย่างทีค่ ุณแม่วรรณาคิดก็ได้ ซึง่ เราก็
ต้องท�ำใจไว้แล้วว่ามันใช่อะ่ ใช่มยคนเรามั
ั๊
นต้องมี Sex เป็ น
เรือ่ งธรรมชาติ แต่ในการมี Sex เราต้องพร้อมก่อนแล้วเราก็
ต้องรูว้ า่ มี Sex แล้วมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึน้ บ้างเราต้องมี
การป้องกันแล้วก็ไม่ให้เสียการเรียนอะไรอย่างนี้ ก็ตอ้ งคิดถึง
การเรียนคิดถึงตัวเราก่อน ถนอมตัวเราก่อนแล้วก็ไม่ไปหลง
ผูช้ ายมากเกินไป คุณแม่กต็ อ้ งสอนสิ คุณแม่เป็ นคุณแม่ ใน
สมัยนี้คนเราต้องพูดกันตรงไปตรงมาไม่ใช่ปิดบังกันลูกสาว
เราลองถามลูกสาว เออเนี๊ยยาคุมก�ำเนิดนี่ซอ้ื มาแพงมากมัย๊
เดีย๋ วแม่ซอ้ื ให้ดมี ยั ๊ อย่างนี้ ท�ำไมต้องใช้กพ็ ดู กันดีๆ พูดกัน
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ตรงๆ คุณลูกสาวก็ไม่ตอ้ งกลัวคุณแม่พดู กันตรง ๆ คุณแม่จะ
ต้องเป็นคนให้ขอ้ มูลให้แก่ลกู ของตัวเองมากกว่า เพราะฉะนัน้
คุณแม่เป็นผูใ้ หญ่แล้วคุณแม่กค็ ยุ กันดีๆ ให้รเู้ รือ่ งอาจจะไม่ใช่
อย่างนัน้ ก็ได้เค้าอาจจะต้องการให้ผวิ เค้าสวยก็ได้ ไม่ตอ้ งตีตน
ไปก่อนไข้ แต่เรือ่ งนี้คอื เป็นหน้าทีข่ องคุณแม่ทจ่ี ะไปบอกกับ
คุณลูก แล้วก็พดู กันดีๆ ตรงๆ ไม่ใช้อารมณ์

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : มีคำ� ถามอยากจะ

ถามทูลกระหม่อมว่า ในฐานะที่ทูลกระหม่อมได้ทรงเห็น
พระเจ้าอยูห่ วั ท�ำงานในแต่ละวันเนี๊ย ทรงประทับใจอะไรใน
พระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั คะ และในฐานะของ
คนเป็ นแม่หว่ งอะไรในตัวลูกสาวคะ ในเรือ่ งอะไรมากทีส่ ดุ

ทูลกระหม่อม : มันเป็นสองค�ำถามทีไ่ ม่เกีย่ วกัน อย่างไร

ก็ตามค�ำถามแรกเราก็ตอบกันมาแล้วเมื่อสองสัปดาห์ก่อน
ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงงานหนักมากส�ำหรับ

ปัญหาครอบครัว

117

ประชาชน ส�ำหรับประเทศชาติ ท่านทรงเสียสละความสุข
ทัง้ หมด เสียสละทุกอย่าง เสียสละความสุขทางครอบครัว
ความสุขทางพระองค์เองต่างๆ นานาทุกอย่างเพือ่ ประชาชน
และก็ท�ำโครงการเยอะแยะเพื่อประเทศชาติของเราเนี๊ย
ก้าวไปข้างหน้าอย่างดีไม่แพ้ประเทศอื่นๆ ก็ ตอนนี้เราก็ไม่
แพ้แล้ว เพราะฉะนัน้ ท่านก็ได้ท�ำส�ำเร็จแล้ว ท่านก็ได้ท รง
ท�ำ เป็ น ตัว อย่ า งให้แ ก่ พ วกเราคนไทยทุ ก คนว่ า พวกเรา
ต้องท�ำประโยชน์ แล้วก็คดิ ถึงคนอื่นให้มากกว่าตัวเองบ้าง
ไม่ใช่คดิ ถึงแต่เรื่องตัวเอง ประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียว
เพราะฉะนัน้ ท่านก็คงเป็ นตัวอย่างทีด่ ี เป็ นสิง่ ทีน่ ่าประทับใจ
มากเพราะฉะนัน้ พวกเราเด็กๆ เนี๊ยก็ควรจะน�ำท่านมาเป็ น
ตัวอย่างในการด�ำรงชีวติ ของเราว่าอย่างน้อยนิดหน่อยก็ได้
อย่างน้อยเราก็ควรจะเสียสละกับสังคมให้กบั ประเทศชาติบา้ ง
ไม่ใช่นกึ ถึงแต่ประโยชน์และความสุขของตัวเองอย่างเดียวนี่
คือค�ำถามทีห่ นึ่งใช่มยั ๊
ค�ำถามทีส่ องคือคนเป็นแม่เป็นห่วงอะไรลูกสาวมากทีส่ ดุ
อันที่จริงๆ แล้วในสมัยนี้ก็เป็ นสมัยใหม่แล้ว เป็ นสมัยที่
เปิดกว้างเราต้องมีโลกทัศน์ทเ่ี ปิดกว้างเมือ่ กีน้ ้คี ณ
ุ แม่วรรณา
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ก็ได้เขียนจดหมายมา พึง่ ตอบจดหมายจากคุณแม่วรรณา
ทีไ่ ปเจอยาคุมก�ำเนิดในห้องของลูกสาว แต่ลกู สาวนี่มสี ติใช่
มัยรู
๊ ว้ า่ ตัวเองท�ำอะไรอยู่ ถ้าสมมติวา่ ลูกสาวจะมีเพศสัมพันธ์
หรืออะไรก็ต้องป้ องกัน เพราะสิง่ ที่น่ากลัวที่สุดก็คอื เมื่อ
ผิดพลาดไปแล้วโดยเราไม่รเู้ ราไม่มสี ติเราไม่พร้อมเราท�ำอะไร
โดยไม่มคี วามรูเ้ ลยว่าเราก�ำลังไม่มสี ติ ไม่มคี วามยัง้ คิดว่า
เราก�ำลังท�ำอะไรอยู่ เพราะฉะนัน้ สิง่ ทีเ่ ป็ นห่วงมากทีส่ ดุ คือ
ลูกสาวจะไปหลงผูช้ าย เราต้องไม่ไปหลงผูช้ ายเพราะว่า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้ว โดยมากผูห้ ญิง
ก็อาจจะตกอยูใ่ นความรัก คิดว่าเป็ นแฟนกันแล้วท�ำตัวเป็ น
เจ้าข้าวเจ้าของ เราหลงผูช้ ายมากเกินไปก็จะเสียหายให้คน
เค้าหัวเราะเยาะเปล่าๆ แล้วก็ผชู้ ายทีว่ า่ นี้กจ็ ะร�ำคาญเรา แล้ว
ก็อาจจะมาปลอกลอกเรา ใช้ประโยชน์เรา เมือ่ หลงแล้วเราก็
จะท�ำอะไรให้เค้าหมดเลย เราก็ทำ� โดยไม่นกึ ถึงตัวเอง นึกถึง
ว่าเป็ นโทษกับตัวเองและคนรอบตัวยังไง มันก็เกิดขึน้ แล้ว
หลายหนแบบนี้คอื สิง่ ทีน่ ่าเป็ นห่วงทีส่ ดุ นันแหละ
่
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เวลาอยูบ่ า้ นผมไม่มี

ความสุขเลย พ่อแม่ไม่เคยพูดคุยล้อเล่นกับผม เหมือนว่า
บ้านไม่ใช่บา้ น ผมเห็นหน้าพ่อ พ่อก็มแี ต่น่าบึงตึงเครียดตลอด
ผมไม่มคี วามสุขเลย ผมอยากจะมีครอบครัวทีเ่ ข้าใจกัน ทุกวัน
ผมเหน็ดเหนื่อยกับการเรียน กลับไปบ้านแทนทีผ่ มจะได้
พักกายพักใจ แต่ผมกลับต้องเหนื่อยการเหนื่อยใจมากกว่าเดิม
หรือผมเคยผิดพลาดจนพ่อแม่ไม่ให้อภัยผม น้องป๊อปก็เล่ามา
ในวงเล็บว่าเขาเคยสอบเตรียมทหารผ่านในรอบแรก แต่รอบ
ทีส่ องสอบไม่ผา่ น ผมไม่เข้าใจจริงๆเลยครับ ยิง่ ผมไปบ้าน
เพือ่ นเห็นพ่อแม่เพือ่ นหยอกล้อกันยิง่ ท�ำให้ผมอยากร้องไห้
ตอนนี้ผมร่างกายแข็งแรงดี แต่พ่อแม่ผมจะรูไ้ หมว่าจิตใจ
ผมปวดร้า วแค่ไ หน ชีว ิต นี้ ผ มไม่ต้อ งการอะไรมากมาย
ไม่ตอ้ งการเงินทอง ไม่ตอ้ งมีบา้ นใหญ่โต ไม่ตอ้ งมีรถสวย
แต่ขอใครสักคนทีร่ กั แล้วเข้าใจก็พอ แค่น้พี อ ผมจะรอค�ำตอบ
จากทูลกระหม่อมครับ
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ทูลกระหม่อม : อือ อ่านจากจดหมายจากป๊อป ถามว่า

เข้าใจความรู้น้องป๊ อปไหม ก็เข้าใจน้ องนะและเป็ นห่วง
น้ องด้วย ก็เลยรีบตอบเพราะกลัวน้ องเครียดไปกันใหญ่
ทีค่ ณ
ุ พ่อคุณแม่หน้าบึงหน้าง้อ หรือทะเลาะกัน หรืออารมณ์
ไม่ดตี ลอดเวลา น้องคิดว่าท่านโกรธน้อง หรือทีน่ ้องเล่าว่า
น้องสอบเตรียมทหารผ่านรอบแรกแล้วรอบสองไม่ผา่ น มัน
ไม่น่าจะเป็ นเหตุผล น้องลองถามตัวเองซิวา่ น้องท�ำอะไรอีก
น้องเป็ นเด็กเทีย่ วหรือเด็กเรียน หรือน้องเทีย่ วมากเกินไป
หรือคบเพือ่ นฝูงไม่ดี ถ้าสมมติน้องไม่ได้ทำ� อะไร น้องต้อง
ถามตัวเองว่าอยู่ท่ีบ้านหน้ าบึงหน้ างอ ไม่พูดกับคุณพ่อ
คุณแม่หรือปา่ ว ถ้าสมมติน้องท�ำอย่างนัน้ คุณพ่อกับคุณแม่ก็
ท�ำหน้าบึงหน้างอใส่น้องได้ แต่อนั ทีจ่ ริงคิดว่าน่าจะเป็นปญั หา
ั
ของผูใ้ หญ่นะมากกว่า คุณพ่อคุณแม่ผใู้ หญ่น่าจะมีปญหาของ
ั
ั
เขา ปญหาเรื
อ่ งงาน ปญหาเรื
อ่ งเงิน เยอะแยะมากมายเพราะ
ตอนนี้ เราก็อยู่ในเศรษฐกิจที่ไม่ดีและบ้านเมืองก็วุ่นวาย
คุณพ่อคุณแม่กอ็ าจจะเครียดอยู่ ก็ไม่อาจจะยิม้ แย้มแจ่มใสได้
ไม่น่าจะเกีย่ วกับน้องนะ คุณพ่อคุณแม่กอ็ ยากให้น้องช่วยท�ำ
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อะไรบ้างก็ลองไปถามไปพูดคุยดู น้องก็จะไปช่วยแบ่งเบา
ภาระและคงจะท�ำให้ทา่ นยิม้ แย้มน่าดูไม่น่าง้อหงิก
แต่ถ้าน้องเครียดมากๆก็ขอแนะน� ำให้น้องไปทีศ่ ูนย์
เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ดู แล้วก็ไปคุยกับพีๆ่
ทีป่ รึกษาในศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ในโครงการ
เพือ่ นช่วยเพือ่ น ถ้าน้องอยากสบายใจมากกว่านัน้ น้องไม่
อยากปวดร้าวหัวใจอย่างทุกวันนี้ น้องก็เอาเวลาทีป่ วดร้าว
หัวใจในโชคชะตาไปท�ำกิจกรรมที่ศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE ดีกว่า ดีไหม ซึง่ มีกจิ กรรมากมาย จะได้ม ี
เพือ่ นๆก็คงจะหายเครียดไป ลองเดินเข้าไปในศูนย์เพือ่ นใจ
TO BE NUMBER ONE ดูซวิ า่ ชีวติ ของน้องก็จะเปลีย่ นแปลง
ไปในทางทีด่ ี ถ้าน้องยิม้ ได้กจ็ ะท�ำให้คณ
ุ พ่อคุณแม่ของน้อง
ยิม้ ได้ แล้วอย่าลืมเขียนจดหมายมาคุยอีกทีละ ว่าความคืบหน้า
เป็ นอย่างไรบ้าง ในการทีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ พ่อคุณแม่ยม้ิ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้หนูจะจบ ม.3

แล้ว แต่คณ
ุ พ่อของหนูกย็ งั ดืม่ เหล้าอยูเ่ ลย หนูกอ็ ยากเรียน
ต่ อ มาก ความใฝ่ ฝ ั น ของหนู คืออยากเป็ น ต� ำ รวจพิท กั ษ์
ความดีคะ่ ทูลกระหม่อมคิดว่าหนูควรจะหยุดความฝนั ไว้ท่ี
ม.3 หรือจะไปให้ถงึ ฝนั ดีคะ่ ชีวติ หนูมคี วามกดดันมาก เวลา
คุณพ่อกับคุณย่าทะเลาะกันหนูไม่รจู้ ะท�ำยังไงให้มนั ดีขน้ึ และ
ก็ไม่รจู้ ะท�ำยังไงให้คณ
ุ พ่อหยุดกินเหล้า ทูลกระหม่อมช่วยให้
ค�ำแนะน�ำหนูดว้ ยค่ะ

ทูลกระหม่อม : ปญั หาของน้องสายฝนก็เป็ นปญั หาที่

น้องๆสมาชิกทูบนี มั เบอร์วนั ถามเข้ามากันมาก หลายๆคน
ก็ประสบปญั หานี้อยู่ โดยทีไ่ ม่รวู้ า่ จะแก้ไขยังไง ปญั หาทีม่ ี
คุณพ่อดืม่ เหล้าหรือสูบบุหรี่ และก็เรือ่ งทุนการศึกษาในการ
สานต่อความฝนั ของตัวเองแต่ของน้องสายฝนก็หนักหน่อย
เพราะมีทงั ้ 2 ปญั หาเลย
นอกจากคุณพ่อจะชอบดืม่ เหล้าจนเมามายแล้วก็ยงั ชอบ
ทะเลาะกับคุณย่าจนท�ำให้น้องเครียดไปหมด อย่างไรก็ขอ
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แนะน�ำเบือ้ งต้น เวลาคุณพ่อกับคุณย่าทะเลาะกันเขาทะเลาะ
กันก็เรื่องของผูใ้ หญ่ใช่ไหม น้องห้ามเขาไม่ได้เวลาคุณพ่อ
เมาแล้วทะเลาะกันคุณย่ามันก็หา้ มยากอยู่ น้องก็อย่าไปยุง่
กับเขาเลย หลบอยูใ่ นห้อง อ่านหนังสือ ดูทวี ี เปิดเพลงจะได้
กลบเสียงจะได้ไม่เครียดเพราะเรื่องของผูใ้ หญ่น้องก็คงแก้
ไม่ได้หรอก ยิง่ ไปยุง่ ยิง่ ไปห้าม คุณพ่อยิง่ เมาๆอยูอ่ าจจะ
โดนลูกหลงได้ อย่างไรก็ตามไม่ใช่หน้าทีข่ องเรา ไม่ใช่เรือ่ ง
ของเรา หน้าทีข่ องน้องก็อ่านหนังสือ เรียนหนังสือให้ดๆี
ถ้าเครียดมากก็เปิดเพลงซะ จะได้ไม่ได้ไม่ได้ยนิ เรือ่ งคุณพ่อ
ดื่มเหล้าก็ตอ้ งรอให้คุณพ่อไม่เมามาย ก�ำลังอารมณ์ดๆี อยู่
หนู กไ็ ปบอกคุณพ่อซิ บอกทีละเรื่อง เรื่องหนึ่งบอกให้ลด
และบรรเทา เรือ่ งดืม่ เหล้าเนี่ยท�ำให้น้องเครียดไปหมดแล้ว
ส่วนเรือ่ งต่อไปก็รอตอนทีอ่ ารมณ์ดมี ากๆ น้องก็บอก
ตรงๆว่าอยากจะเป็นต�ำรวจพิทกั ษ์ความดีและอยากจะเรียนต่อ
ั
เรียนแค่ม.3 มันก็ไม่พอนะ ถ้าคุณพ่อไม่สนับสนุนความฝนจะ
เป็นต�ำรวจของน้อง ไม่ชว่ ยเรือ่ งการเรียนต่อของน้อง สมมติ
คุณพ่อมีปญั หาเรื่องเงิน ก็ให้น้องไปปรึกษาครูท่ปี รึกษา
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น้ อ งก็ต้ อ งมีค วามมุ่ ง มัน่ อย่ า หมดก� ำ ลัง ใจไปเสีย ก่ อ น
เพราะเดีย๋ วนี้ระบบการศึกษาของเราก็สนับสนุนเด็กทีต่ งั ้ ใจเรียน
และมีผลการเรียนดี ขอให้น้องพยายามให้เป็ นเด็กทีเ่ ข้าข่าย
ขยันเรียนและก็มเี กรดเฉลีย่ ทีด่ ี น้องก็สามารถขอทุนเรียน
ต่อได้ ถ้าไม่ได้ทนุ ก็มกี องทุนกูย้ มื ให้พง่ึ พา มีเด็กทูบนี มั เบอร์วนั
เยอะทีพ่ ง่ึ พาใช้บริการกองทุนกูย้ มื ก็จบการศึกษามาได้ทงั ้ ที่
พ่อแม่ไม่มกี ำ� ลังส่ง หรือไม่สง่ เสียเลย เพราะฉะนัน้ มันส�ำคัญ
มากเรื่องการศึกษา อย่างไรก็ตามไม่น่าหยุดความฝนั ไว้ท่ี
ม.3 ขอให้มงุ่ มันตั
่ ง้ ใจไปต่อให้ได้ไม่วา่ จะสานฝนั เป็ นต�ำรวจ
หรืออยากจะเรียนต่อให้มากขึน้ ทางใดทีน่ ้องเกิดชอบขึน้ มา
ก็ขอให้อดทน อย่าทิง้ ความฝนั น้องก็มคี วามมุง่ มันคิ
่ ดดีทำ� ดี
น้องก็จะประสบความส�ำเร็จแน่นอน ก็ขอให้น้องโชคดี และ
เป็ นก�ำลังใจให้น้องด้วย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องราลีขอเข้ามา

เรียนในกทม.โดยทีต่ อ้ งแบกภาระทีบ่ า้ นมาด้วยและค่อนข้าง
จะเหนื่อยจากการเรียนและการท�ำงานทีห่ าเลีย้ งทีบ่ า้ นควบคู่
กันไป ซึง่ ก็เกิดปญั หาไม่สามารถไปสอบเพราะลางานไปไม่
ได้โดยทีน่ ้องราลีขอกลับมาทีต่ ่างจังหวัด โดยมีสองค�ำถาม
คือ 1. ดิฉนั คิดถูกหรือคิดผิดทีก่ ลับมาเรียนต่างจังหวัดทัง้ ที่
ยังเรียนไม่จบ 2. การแบกรับภาระครอบครัวโดยต้องแลกมา
กับการไม่ได้รบั ปริญญาในสิง่ ทีเ่ ราตัง้ ใจไว้ ท่านมีความเห็นว่า
ยังไงค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้พระองค์มพี ลานามัยทีส่ มบูรณ์แข็งแรง
น้องให้คติประจ�ำใจของตัวเองไว้ดว้ ยนะค่ะว่า คนเราเลือก
เกิดไม่ได้ แต่เลือกทีจ่ ะเป็ นคนดีได้

ทูลกระหม่อม : อันทีจ่ ริงคติประจ�ำใจของน้องเป็นสิง่ ทีด่ ี

เลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกทีจ่ ะเป็ นคนดีได้ อันทีจ่ ริงน้องก็เป็ น
คนดีแล้วนะ ช่วยครอบครัว ส่วนทีน่ ้องต้องเลิกเรียนกลับไป
อยู่ต่างจังหวัดเสียก่อน ก็เป็ นเรื่องทีน่ ่ าเศร้า ก็เห็นใจน้อง
มากเลย แต่คนเราก็มคี วามจ�ำเป็ นแตกต่างกัน ก็ไม่ใช่เป็ น
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เรื่องผิดทีน่ ้อง เป็ นเรื่องดีเสียอีกทีน่ ้องมีน้� ำใจกลับไปช่วย
ครอบครัว ต่อไปถ้าครอบครัวมีความจ�ำเป็ นลดลงแล้ว น้อง
ก็จะมีโอกาสกลับไปเรียนต่อได้กไ็ ม่มอี ะไรทีต่ อ้ งเสียใจมาก
ส่วนเรื่องทีส่ องรับภาระครอบครัวโดยต้องแลกมากับ
การไม่ได้รบั ปริญญา เรือ่ งนี้กไ็ ม่ใช่เรือ่ งทีผ่ ดิ นะ เป็นเรือ่ งทีด่ ี
ทีน่ ้องมีน้�ำใจ มีจติ ส�ำนักทีจ่ ะช่วยครอบครัวของน้อง อย่างไร
ก็ตามน้องก็มโี อกาสทีจ่ ะได้เรียนต่อแล้วได้รบั ปริญญา มันไม่
ได้สายเกินไป จะบอกให้วา่ ฝรังนะ
่ คนอายุ 80 เขายังเรียนต่อ
กันเลย อย่าลืมว่ามันไม่สายทีจ่ ะเรียนต่อ ขอให้น้องมีกำ� ลังใจ
มากๆ ก็ขอให้น้องยึดว่า คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกทีจ่ ะ
เป็ นคนดีได้ ขอให้น้องคิดดี พูดดี ท�ำดี ก็แล้วกัน น้องก็จะได้
รับสิง่ ดีๆกลับมา ขอให้ทกุ คนดูน้องเป็ นตัวอย่าง ว่าน้องคิดดี
ใฝ่ดี ขอให้น้องและทุกคนรอบข้างน้องและน้องทีด่ รู ายการ
รวมทัง้ น้องโต๋โชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้หนูอายุ 9 ปี

แล้วค่ะ ได้ตดิ ตามรายการนี้มานานแล้วค่ะ แต่ทบ่ี า้ นหนูไม่
ค่อยได้ยนิ เสียงทีไ่ พเราะซักเท่าไร ชอบโดนคุณพ่อคุณแม่ดุ
ไม่รวู้ า่ ดุเรือ่ งอะไรจนหนูแอบไปร้องไห้หลายครัง้ จนไม่อยาก
จะเจอพ่อแม่ บ้านนี้อดึ อัดเหลือเกิน แต่คดิ ว่าท่านเป็ นคน
ทีร่ กั เราทีส่ ดุ คนหนึ่งเลยไปขอโทษท่าน แต่ตอนนี้หนูกไ็ ม่รวู้ า่
หนูอยากเป็ นอะไร ตอนแรกก็อยากเป็ นครู แล้วก็อยากเป็ น
นักร้อง ล่าสุดอยากเป็นต�ำรวจ ตอนนี้ไม่รอู้ ยากเป็นอะไร แต่
ขอแต่งกลอนให้ทลู กระหม่อมก่อนนะค่ะ เขียนมาว่า

“ โครงการทูบนี ัมเบอร์วนั ก่อตัง้ มาเพือ่ สังคมไทย
ได้สงสอนให้
ั่
เราเป็ นเด็กไทย เด็กดีในสังคมทีเ่ ฝ้ ารอ
ขอให้ทรงด�ำเนินรายการไป ให้สำ� เร็จในขัน้ ตอนอย่าพลัง้ เผลอ
ขอให้เจริญยิง่ ขึ้นนาน
อยู่ค่ปู ระชากรตลอดไป ”
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ทูลกระหม่อม : อืม เก่งมากๆเลยน้องกัลชรัตน์ เป็นแฟน

รุ่นจิว๋ ของเรา สมาชิกทูบนี ัมเบอร์วนั รุ่นเล็ก น้องได้ส่งรูป
มาด้วยและบทกลอนทีไ่ พเราะมากเลย จะขอเก็บไว้อย่างดี
แล้วก็เป็ นธรรมชาติมากเลย ดูจากรูปดูเหมือนน้องจะเป็ น
นักร้อง ตอนนี้กอ็ ยากเป็ นต�ำรวจด้วย น้องแต่งกลอนมาก็ดู
เป็ นธรรมชาติ ก็ขอให้แต่งต่อไปมีแนวว่าจะแต่งกลอนเก่ง
มีภาษาทีส่ วยและมีสมั ผัสบ้าง เป็ นกลอนเปล่าเป็ นกลอน
สมัยใหม่ น้องเป็ นคนสมัยใหม่ น้องคงไม่ตอ้ งเดือดร้อนว่า
น้องอยากจะเป็นอะไร อยากเป็นอะไรน้องก็คดิ ไปก่อน เรียน
หนังสือให้ดกี ่อน
อีกอย่างหนึ่งน้องบอกว่าน้องถูกดุบอ่ ย แต่น้องก็เข้าใจ
ว่าคุณพ่อคุณแม่ดเุ พราะอยากให้น้องดีหน่อย อยากให้น้อง
เป็นเด็กทีน่ ่ารัก แต่ถา้ ดุบอ่ ยๆก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนึง ก็เป็น
ธรรมดาทีห่ นูบอกไม่อยากเจอหน้าท่าน น้องก็เข้าใจแล้วว่า
ท่านเป็ นคนทีร่ กั เราทีส่ ดุ และท่านอยากสอนเราให้เป็ นคนดี
น้องก็ลองถามตัวเองว่าน้องท�ำผิดอะไร เวลาคุณพ่อคุณแม่
ดุน้องจะได้ปรับปรุงตัวเองท�ำอะไรให้ดขี น้ึ จะได้ไม่โดนดุ ก็ขอ
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ให้น้องโชคดี เป็นธรรมชาติแบบนี้ตลอดไป อย่าลืมฝึกแต่งกลอน
ต่อไป เพราะน้องมีแนว ลายมือน้องก็สวย ก็จะเก็บจดหมาย
น้องไว้ ขอให้น้องเป็นสมาชิกทีด่ แี ละอนาคตทีด่ ขี องโครงการ
ทูบนี มั เบอร์วนั

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเี รือ่ ง คือหนู

ตกงานค่ะ หนูกลับบ้านมาอยูก่ บั พ่อกับแม่ แต่วา่ หนูอยาก
ท�ำงาน แต่ว่าหนู ยงั หางานไม่ได้ซกั ที ตอนนี้เงินหนู กเ็ ริม่
จะหมด ตอนนี้ตอ้ งอาศัยอยูก่ บั พ่อแม่ พ่อแม่หนูกไ็ ม่มรี ายได้
เหมือนกัน พ่อต้องหาถ่านกระสอบมาขาย ได้กระสอบละ
200 บาท หนูสงสารพ่อกับแม่มาก หนูยงั หางานท�ำไม่ได้
เลยค่ะ เพราหนู ไม่มเี งินซักบาท เลยออกไปหางานไม่ได้
คนแถวบ้านก็มแี ต่คนซ�้ำเติมหนู หาว่าหนูเกาะพ่อแม่กนิ ไป
วันๆ ทัง้ ทีห่ นูอยากท�ำงานใจแทบขาด เพราะว่าตอนนี้หนู
อยากท�ำงานมากเลยค่ะ รูส้ กึ ตัวเองหายใจไม่ทวท้
ั ่ อง หนูไม่ม ี
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ก�ำลังใจตอนนี้หนูสบั สนมากเลยค่ะ ทุกวันนี้หนูตอ้ งเก็บตัว
อยู่แต่ในบ้าน แต่มบี างอย่างทีท่ �ำให้หนู หายเครียดได้บา้ ง
เวลา คือหนูชอบระบายให้กระต่ายฟงั มันเป็นสิง่ เดียวทีท่ ำ� ให้
หนูไม่เครียดเวลาอยูก่ บั มันค่ะ

ทูลกระหม่อม : น่าสงสารมาก ส�ำหรับน้องตรีทพิ ยนิภา
เจ้าของจดหมายก็เศร้าจนต้องไประบายกับกระต่าย ก็เป็ น
ภาวะทีน่ ่าเห็นใจเพราะตอนนี้คนตกงานเยอะ ตกงานตังค์หมด
แต่ยงั ไงก็ต้องออกไปหานะงานนี่ หรือน้ องจะเพาะพันธุ์
กระต่ายขาย เพราะกระต่ายเป็นสัตว์ทแ่ี อคทีฟมาก มันสามารถ
ผลิตลูกผลิตหลานออกมาโดยทีเ่ ราไม่ตอ้ งท�ำอะไรเลย อันทีจ่ ริง
สิง่ ทีน่ ้องต้องท�ำคือออกไปหางาน หรืองานอะไรทีพ่ อท�ำได้ก็
ท�ำไปก่อน จะได้มรี ายได้ ได้ชว่ ยคุณพ่อคุณแม่ จะได้ไม่ตอ้ ง
มานังหดหู
่
ร่ ะบายกับกระต่าย น้องท�ำใจให้สบาย อย่าเครียด
มากนัก ไม่งนั ้ กระต่ายน้องตายก่อนแน่ นอน ก็ไม่มโี อกาส
เพาะพันธุก์ ระต่ายขาย น้องต้องรีบหางานท�ำ ความพยายาม
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อยู่ท่ไี หนความส�ำเร็จอยู่ท่นี ัน้ เข้าใจว่าเวลาตกงานแล้ว
มันไม่มที างไปมันก็ยากเหมือนกัน น้ องจะได้งานถ้าน้ อง
ขวนขวายหา

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เรื่องก็มอี ยู่ว่า

ข้าพเจ้าชืน่ ชมทีพ่ ระองค์มตี อ่ ประชาชน ทีส่ ละเวลามาต่อต้าน
ยาเสพติด และทรงเป็นแม่ทด่ี อี บรมลูกได้เก่งมากค่ะ ข้าพเจ้า
ได้ตดิ ตามรายการทูบนี ัมเบอร์วนั ทุกวันเสาร์นัง่ อยู่หน้าจอ
เวลา 20.30 น. เป็ นเวลาทีแ่ ฟนพันธุแ์ ท้ทลู กระหม่อมชอบ
ฟงั การตอบค�ำถามทรงให้คำ� แนะน�ำแก่เยาวชนไทยได้ดมี าก
เลยค่ะ ทรงวัยรุ่นมาก ข้าพเจ้าคงเป็ นสมาชิกทูบนี ัมเบอร์
ทีอ่ ยู่มากทีส่ ุด 57 ปี ใช่ไหมค่ะ ไม่ทราบคัดออกหรือเปล่า
ข้าพเจ้ามีลกู ชาย 2 ลูกหญิง 2 ข้าพเจ้าจะสังสอนลู
่
กข้าพเจ้า
เป็ นเป็ นคนดีของสังคมไทยค่ะ อยากจะขอเข็มกลัดติดเสือ้
ทูลกระหม่อมซักอันได้ไหมค่ะเป็นของขวัญวันเกิด ขอมากไป
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หรือเปล่าค่ะ ขออาราธนาสิง่ ศักดิสิ์ ทธิให้
์ ทลู กระหม่อมและ
พระราชวงศ์ทกุ พระองค์มพี ลานามัยทีแ่ ข็งแรง คูก่ บั รายการ
ดีๆแบบนี้ไปนานๆค่ะ

ทูลกระหม่อม : คุณอรวรรณ ก็เป็นคุณแม่ของครอบครัว
ปิ ยะ เจริญวัฒนา ขอบใจก็เป็ นแฟนพันธ์แท้ทงั ้ ครอบครัว
ทัง้ ลูกชายลูกสาวและคุณแม่ก็เป็ นแฟนพันธ์ของรายการ
ทูบนี มั เบอร์วนั วาไรตี้ ครอบครัวนี้กน็ ่าจะเป็นครอบครัวทีอ่ บอุน่
อีกครอบครัวหนึ่ง ก่อนหน้านี้เราก็ได้ตอบค�ำถามของน้องเป้
และน้องปอยไปแล้ว วันนี้กเ็ ป็นทีของคุณแม่นะ คุณอรวรรณ
บอกว่าตนเป็นสมาชิกทีแ่ ก่ทส่ี ดุ ก็ไม่น่าจะใช่นะก็น่าจะมีคนแก่
กว่านัน้ คนแก่กม็ คี า่ กับโครงการทูบนี มั เบอร์วนั มาก เพราะ
คนแก่กช็ ว่ ยงานทูบนี มั เบอร์ ช่วยสนับสนุนลูกๆ และก็รวม
โครงการทูบีนัม เบอร์ว นั ได้อ ย่า งดี ถือ ว่า เป็ น ครอบครัว
เดียวกัน ทุกคนเป็ นหนึ่งโดยไม่พง่ึ ยาเสพติด
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อย่า งไรก็ต ามก็ข อให้ค รอบครัว ปิ ย ะเจริญ วัฒ นามี
ความสุข ขอให้เ ป็ น ครอบครัว ที่อ บอุ่ น มากๆยิ่ง ๆขึ้น ไป
ขอให้ลกู ๆของคุณอรวรรณเติบโตขึน้ มาด้วยการสังสอนของ
่
คุณอรวรรณเป็ นผูใ้ หญ่ทด่ี มี ปี ระโยชน์ต่อสังคม เป็ นผูใ้ หญ่
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ก็จะเป็นสิง่ ทีด่ มี ากๆส�ำหรับประเทศชาติของเรา
ส�ำหรับของขวัญวันเกิด 10 ส.ค. นี้อาจจะช้าไปหน่อยหนึ่ง
ก็ขออวยพรวันเกิดเป็นเลท เบิรท์ เดย์กแ็ ล้วกัน อย่างไรก็ตาม
ก็ขอเปลีย่ นจากเข้มกลัดมาเป็ นของใหญ่กว่านัน้ เป็ น เสือ้ ยืด
ทูบนี มั เบอร์วนั วาไรตี้ คุณอรวรรณจะได้น�ำไปใช้กบั ลูกๆ เอา
ไปใส่ดว้ ยกันเพราะลูกก็ได้รบั คนละตัวแล้วเราก็จะส่งเสือ้ ยืดไป
ให้เป็ นของขวัญวันเกิด ใส่พร้อมกันสามคนเลย ก็ขออวยพร
วันเกิดย้อนหลังให้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้มปี ญั หาคือ

พึง่ จะสอบเข้าม.4 ได้ แล้วจะต้องเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน
ทุกวันกว่า 110 กิโลเมตร และต้องเอาเงินไปโรงเรียนวันละ
100 บาท เพือ่ จ่ายค่าโดยสาร 70 บาทและค่าอาหาร 30 บาท
ซึง่ เป็ นเงินทีม่ ากพอสมควร ผมเห็นแม่เหนื่อยทุกวัน ต้อง
ทอผ้า และให้น้องมีการศึกษา ผมพยายามใช้เงินแม่อย่าง
ประหยัด เหตุทผ่ี มต้องเดินทางไปกลับจากบ้านมาโรงเรียน
ทุกวันเพราะผมอยากมาช่วยแม่ทำ� งานบ้านเพือ่ ให้แม่เหนื่อย
น้อยลง งานทีผ่ มก็มซี กั ผ้า ท�ำกับข้าว กวาดบ้านสิง่ เหล่านี้แม่
ไม่มเี วลาท�ำผมเลยต้องมาช่วยแม่อย่างเต็มที่ แล้วผมก็ไม่รู้
จะท�ำอย่างไรเพือ่ ให้มเี งินค่ารถไปกลับโรงเรียนมาแบ่งเบา
ภาระของแม่ นี้คอื เรือ่ งราวในจดหมายของน้องตูมตามครับ

ทูลกระหม่อม : น้องตูมตามเป็นเด็กทีน่ ่ารัก และดีมากๆเลย

เข้าใจภาระของแม่ มีจติ ใจทีด่ งี ามทีจ่ ะมาช่วยคุณแม่ทำ� งาน
บ้านนับว่าเป็ นลูกทีด่ ี ไม่งนั ้ บ้านน้องตูมตามคงรกตายเลย
น้ องมีความคิดที่น่ารักมากเลยอยากแบ่งเบาภาระคุณแม่
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สิ่ง แรกที่น้ อ งท� ำ ได้ค ือ ตัง้ ใจเรีย น ถ้า น้ อ งไม่ ต ัง้ ใจเรีย น
ความเหนื่อยคงคุณแม่กเ็ สียไปหมดเลยคุณแม่คงเสียก�ำลังใจ
อันทีจ่ ริงปญั หานี้กม็ คี นประสบมากมายนะ ปญั หาในการที่
ไม่มที ุนการศึกษา ทุนการศึกษาน้อยไม่เพียงพอก็แนะน�ำมา
หลายหนแล้วว่าโรงเรียนหรือราชการเขาก็มที นุ การศึกษาต่างๆ
น้องลองไปถามอาจารย์แนะแนวทีโ่ รงเรียนว่ามีทุนอะไรบ้าง
ทีน่ ้องพอจะสามารถได้มาน้องก็ตอ้ งตัง้ ใจเรียนดีๆ ก็จะช่วยได้
คุณแม่กเ็ ห็นอย่างเดียวกันในเรือ่ งความส�ำคัญของการศึกษา
ไม่งนั ้ คุณแม่ไม่ทำ� งานหนักเพือ่ ส่งน้องตูมตามและน้องเรียน
ฉะนัน้ น้องต้องตัง้ ใจเรียน และเป็นเด็กดี น้องเป็ นเด็กดีอยูแ่ ล้ว
เพราะมีจติ ส�ำนึกทีจ่ ะมาช่วยคุณแม่ ช่วยได้อกี อย่างหนึ่งนะ
ถ้าน้องตูมตามอายุถงึ น้องสามารถไปท�ำงานพิเศษได้ ก็ขอให้
น้องตูมตามโชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ทีบ่ า้ นของดิฉนั มีแม่

ทีข่ ายของอยูใ่ นตลาดแต่กม็ เี รือ่ งอยูใ่ นตลาดเลยท�ำให้คณ
ุ แม่
หาเงินได้ลำ� บากขึน้ ส่วนคุณพ่อท�ำงานขับรถทัวร์ ส่วนมาก
จะมีชาวต่างชาติมาเทีย่ วในเชียงใหม่เยอะ พอมีปญั หาทาง
ด้านเศรษฐกิจเลยท�ำให้มคี นมาเที่ยวในเชียงใหม่น้อยลง
พ่อของดิฉนั เลยได้เงินจากการท�ำงานมาน้อยลง พอได้เงินมา
ก็ต้องเอาเงินไปจ่ายค่าของจนหมด ท�ำให้ไม่มเี งินมาจ่าย
ค่าเทอมของดิฉนั ถามว่าปญั หานี้ควรจะแก้ปญั หาอย่างไร

ทูลกระหม่อม : ก็เป็ นปญั หาทีบ่ อกแล้วไงว่าทุกคนต้อง

เทีย่ วในประเทศไทย คนไทยเทีย่ วในไทยไปเทีย่ วเชียงใหม่
เยอะขึน้ พ่อของน้องก็จะรายได้ดขี น้ึ ตอนนี้เราก็พยายาม
ชักชวนให้คนไทยเทีย่ วในประเทศไทย แต่บางทีกย็ ากนะ
เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดี ไม่มเี งินไปเทีย่ ว แต่อย่างไรก็ตาม
เป็นปญั หาทีเ่ จอบ่อยๆ คนเป็นลูกทีค่ วรจะท�ำได้กค็ อื ตัง้ ใจเรียน
ตัง้ ใจอ่านหนังสือ เพราะคุณพ่อคุณแม่ทำ� งานล�ำบากเอาเงิน
มาให้เราเรียนเลีย้ งดูให้เราเติบใหญ่ขน้ึ มา ก็อย่าท�ำตัวเกเร
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ถ้ามีโอกาสก็ควรหางานพิเศษท�ำ เดีย๋ วนี้เด็กๆก็หางาน
พิเศษท�ำเป็ นประสบการณ์ทด่ี ี ท�ำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
น่าภูมใิ จนะ น้องตัง้ ใจเรียน ตัง้ ใจท�ำดี ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่
ก็เป็ นสิง่ ทีด่ มี ากแล้ว น้องก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ ก็ขอให้
น้องโชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมพึง่ จะเรียนจบ

ครับตอนนี้เป็ นผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้านอาหารแห่งหนึ่ง งานผม
ทุกอย่างลงตัวหมดเลยครับติดตรงทีพ่ ่อผมไม่อยากให้ผม
ท�ำงานนี้เลยเพราะเป็ นร้านกึง่ ผับทีเ่ ปิดเฉพาะกลางคืนครับ
ผมควรจะอธิบายให้คณ
ุ พ่อเข้าใจได้ยงั ไงครับ เพราะผมชอบ
งานทีน่ ้ีมากๆ คนทีร่ า้ นนี้กน็ ิสยั ดีมากๆ และทีส่ ำ� คัญ ได้เงิน
ดีมากๆ เลยนะครับ
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ทูลกระหม่อม : ฟงั ๆดูกไ็ ม่น่าจะมีปญั หาอะไร งานก็ดี

เพือ่ นร่วมงานก็ดี เงินก็ดี แถมชอบงานนี้ดว้ ย ติดทีค่ ณ
ุ พ่อ
ไม่ชอบ มันก็เป็ นช่วงว่างระหว่างวัยนะ ผูใ้ หญ่กค็ ดิ ว่าการ
ท�ำงานกลางคืนมันไม่ดี เป็ นทีจ่ ะต้องข้องเกีย่ วกับอบายมุข
ได้งา่ ยขึน้ หรือว่าเราอาจจะไปกินเหล้า หรืออะไรต่อมิอะไร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ร้านนี้กเ็ ป็ นกึง่ ผับด้วย ผูใ้ หญ่กค็ ดิ ว่าน้อง
จะไปยุง่ เกีย่ วกับสิง่ ทีไ่ ม่ดี แต่น้องเป็นสมาชิกทูบนี มั เบอร์วนั
น้องก็ตอ้ งรูข้ อ้ นี้มนั อยู่ทต่ี วั น้องเองด้วย ว่าจะมีใจเข้มแข็ง
ยังไง มีทศั นคติยงั ไง มีความรับผิดชอบยังไง ถ้าคนไม่ดี
ท�ำงานกลางวันก็ไม่ดี ถ้าคนดี ท�ำงานกลางคืน มันไม่ดยี งั ไง
ท�ำงานกลางคืนท�ำให้มสี มาธิ อย่างไรก็ตามนี้กเ็ ป็ นช่องว่าง
ระหว่างวัย คุณพ่อก็ไม่เข้าใจ ฉะนัน้ เราก็ต้องอธิบายให้
คุณพ่อเข้าใจ อันทีจ่ ริงน้องนครินทร์น่าจะให้คุณพ่อมาชม
รายการนี้ ถ้าไม่ได้ดนู ้องก็ตอ้ งอธิบายให้คณ
ุ พ่อฟงั อธิบาย
ดีๆใช้เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ อย่างทีพ่ ดู มาคราวก่อนอาทิตย์
ก่อน ถ้าอธิบายเราใช้อารมณ์ เราแพ้แน่นอน คุณพ่อก็น่าจะ
เข้าใจ เพราะน้องก็ไม่ได้ท�ำผิดอะไรทีไ่ ม่ดี ดูจะเป็ นสิง่ ทีด่ ี
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น้องมีความรับผิดชอบและเป็นงานทีน่ ้องชอบด้วย เป็นงานที่
สุจริตไม่ได้ไปท�ำความเดือดร้อนให้ใคร น้องต้องตกลงกับคุณ
พ่อให้รู้ น้องจะต้องท�ำงานอย่างมีสติ และมีความเข้มแข็งใน
จิตใจ และไม่ยงุ่ เกีย่ วกับอบายมุข เหล้า และยาเสพติด การ
ท�ำงานก็จะก่อให้เกิดประสบการณ์ ยิง่ ท�ำงานได้มากเท่าไร
ก็จะเพิม่ ประสบการณ์ ขอย�้ำว่าทุกสิง่ ทุกอย่างขึน้ อยูก่ บั ตัว
น้องเอง น้องท�ำงานได้เงินแล้วก็ชว่ ยเหลือทางบ้านบ้างตาม
สมควร เป็ นก�ำลังใจให้น้อง

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ปญั หาทีผ่ มจะมา

ปรึกษาวันนี้คอื ผมชอบมีปญั หากับคุณพ่อของผมอยูบ่ อ่ ยๆ
เพราะเวลาทีผ่ มออกความคิดเห็นไป คุณพ่อก็มกั ออกความ
คิดเห็นตรงข้ามผมอยูเ่ สมอ แล้วเวลาคุณพ่อออกความคิดเห็น
ผมรูส้ กึ ว่ามันไม่ใช่ไม่จริงนะครับ ท�ำให้ผมกับคุณพ่อต้อง
เถียงกันอยูต่ ลอดผมเลยอยากถามทูลกระหม่อมว่า ผมควร
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ท�ำตัวอย่างไรครับ ให้ผมกับคุณพ่อคุยกันด้วยความเข้าใจ
เพราะจริงๆแล้วผมรูส้ กึ ดีกบั คุณพ่อ และก็รกั ท่านมาด้วย

ทูลกระหม่อม : ก็เป็ นเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยอีก

เหมือนกัน มันเป็ นเรื่องของการทีค่ นเราขวางกัน น้องพูด
อะไรคุณพ่อก็หมันไส้
่ วา่ น้องพูดอะไรไม่ได้เรือ่ ง ฟงั แล้วขวาง
หูจงั เลย ก็เลยทะเลาะกันทุกวันตลอดเวลา แต่จริงๆต่างคน
ต่างรักกันเพราะเป็ นพ่อเป็ นลูกกัน บางทีความคิดเห็นก็ไม่
ตรงกันเพราะน้องก็ยงั เด็กอยู่ คุณพ่อก็แก่แล้ว ก็เป็ นช่อง
ว่างระหว่างวัย คนเราความเห็นก็ไม่ตอ้ งเหมือนกันหมด แต่
ต้องรูจ้ กั ยอมรับกันและกันบ้าง แต่อย่างคุณพ่อถ้าดูอยูก่ อ็ ย่า
ขวางมากนะ ฟงั สบายๆชิวๆ ฟงั ดูซวิ า่ เขาพูดว่าอะไร เด็กๆ
เขาพูดบางทีกอ็ าจจะพูดถูกก็ได้ เด็กเขาอาจจะมีความคิดที่
แปลกๆทีส่ ร้างสรรค์อะไรขึน้ เราอาจจะแก่แล้ว
อย่างไรก็ตามน้องก็เป็นเด็กน้องก็ลองฟงั ความคิดเห็น
ของคุณพ่อก็ซิ หันยอมคุณพ่อก่อนซิ ถ้าท่านพูดอะไรน้อง
ก็อย่าลืมซิว่าท่านเป็ นคุณพ่อ ท�ำคุณพ่อเสียใจก็บาปกรรม
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สมมติถ้าท่านสังอะไร
่
บอกอะไร ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรง
เราต้องอดทน เราก็ออ่ นให้ก่อน ท่านก็จะเห็นความดีของเรา
ท่า นก็จ ะอ่ อ นให้เ ราบ้า ง ไม่ง นั ้ ท่า นก็เ สีย หน้ า ซิ ถ้า เกิด
เถียงกันแล้วเราชนะท่านก็เสียหน้าซิ เราก็คยุ กันดีๆอย่าให้
อารมณ์ขน้ึ มากเกินไป ใช้เหตุผล ไม่งนั ้ ความขัดแย้งก็จะมี
ไปเรือ่ ยๆ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีลกู ชายคนหนึ่ง

อายุ 15 ปี เขามักจะดือ้ กับผมมากๆ พูดอะไรก็ไม่ฟงั เคยทะเลาะ
จนหนีออกจากบ้านมาแล้วครัง้ หนึ่งครับ ผมก็ไม่รวู้ า่ มันเป็ น
เพราะอะไรทัง้ ทีผ่ มก็มเี วลาให้เขาตัง้ แต่เด็ก ความอบอุ่น
ก็ให้อย่างเต็มที่ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ แต่เขากลับ
เชื่อฟงั แม่ของเขามากกว่า ทุกวันนี้ผมกลุม้ ใจมากเลยครับ
ไม่รจู้ ะท�ำยังไงดี
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ทูลกระหม่อม : อ้าว ! แล้วแม่เขาเป็นยังไงละ ฟงั ดูคณ
ุ อนันต์

ก็เป็ นคนจุกจิกจูจ้ น้ี ะ ก็จกุ จิกจูจ้ ม้ี ากลูกทนไม่ได้เลยต้องหนี
ออกจากบ้าน มันก็เป็นเรือ่ งช่องว่างระหว่างวัยอีกนัน้ ละ แล้ว
คุณพ่อก็ดจู ะเป็นคนหมกหมุน่ จุกจิกจูจ้ ้ี คงเป็นคุณพ่อทีค่ อ่ นข้าง
จะเข้มงวดพอสมควร ก็เป็ นสิง่ ทีท่ ำ� เพราะให้ความรักกับลูก
ก็น้อยใจว่าท�ำไมลูกไม่เข้าใจ ดูแล้วว่าคงเป็ นคุณพ่อทีด่ ุพอ
สมควร คุณพ่ออาจจะพูดไม่ดกี บั คุณแม่ไว้หรือเปล่า ลูกกับ
แม่เขาก็ตอ้ งรักกัน
เมือ่ กีเ้ ราพูดในมุมของลูก อันนี้เราพูดในมุมของคุณพ่อ
ถ้าคุณอนันต์ผดิ พลาดคงทีด่ มุ ากเกินไป เขีย้ วเข็นมากเกินไป
ลูกก็เปิดใจไม่ได้ ลูกก็กา้ วร้าวใส่ คุณอนันต์กท็ นไม่ได้ใช่ไหม
ก็เลยทะเลาะกันใหญ่วยั รุน่ ส่วนมากก็มอี ารมณ์ตอ่ ต้าน อันนี้
ก็พดู ถึงการไม่ใช้อารมณ์ แต่อารมณ์มนั ก็คมุ ยากอยู่ เราเป็ น
ผูใ้ หญ่เราก็ไม่ควรใช่อารมณ์ หวังว่าคุณอนันต์กค็ วรควบคุม
อารมณ์ให้อยู่มากกว่าลูกชาย เราต้องควบคุมอารมณ์ให้ดี
ใช้เหตุผลดีๆ ท�ำตัวเป็ นเพือ่ นเขา ต้องเปิดใจเข้าใจเขาบ้าง
ว่าเขาคิดยังไง เพราะวัยรุ่นเขาก็อยากท�ำไรอะไรของเขา
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เขาก�ำลังเติบโต เห็นโลกกว้างอันนัน้ ก็อยากลอง อันนี้ก็
อยากลอง ก็ลองได้ แต่อย่าไปลองยาเสพติดเพราะยาเสพติด
เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี เราต้องชีแ้ นะ แต่ไม่ใช่บงั คับเขีย้ วเข็น ไม่ม ี
ใครชอบการบังคับ การทีจ่ ะออกค�ำสังก็
่ พดู ดีนมิ่ นวล เพือ่ ลด
พฤติกรรมต่อต้าน พูดด้วยเหตุผลเขาก็น่าจะเข้าใจ อย่าวาง
อ�ำนาจ อย่าตะคอก อย่าพูดจาใช้แต่อารมณ์ของเรา ต้องใช้
ความเข้าใจ ถ้าคุณอนันต์เปลีย่ นมาเป็ นพ่อทีเ่ ป็ นเพือ่ นลูก
ลูกก็อาจจะมีพฤติกรรมทีด่ ขี น้ึ ก็ขอให้คณ
ุ อนันต์โชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ดิฉันมีปญั หาจะ

ปรึกษา คือลูกสาวของดิฉนั โตเป็ นสาวแล้ว ปีน้ีกอ็ ายุ 19 ปี
หน้าตาก็ใช้ได้ ทีน้ีเพือ่ นของลูกสาวฉันก็ชอบชวนไปท�ำงาน
พิเศษพวกพริตตี้ ดิฉันก็เป็ นห่วงไม่อยากให้ลูกไปท�ำงาน
แบบนี้ เพราะทีบ่ า้ นก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร แต่ลกู สาวของดิฉนั
บอกว่าอยากหาประสบการณ์ ดิฉนั ควรจะท�ำยังไงดีคะ่
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ทูลกระหม่อม : ก็ดใี จนะทีค่ ณ
ุ แม่กด็ รู ายการนี้อยู่ ไม่วา่

จะ 42 หรือ 80 ก็เขียนเข้ามาได้ ถ้าเป็ นปญั หาทีน่ ่าสนใจ
เราก็น�ำมาออกรายการคนนัน้ ก็จะได้เสือ้ จากทางรายการ
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้กเ็ ป็ นเรื่องช่องว่างระหว่างวัยอีกแล้ว
คุณแม่กเ็ ป็ นคนสมัยเก่า ลูกก็อยู่สบายแล้วจะไปกระเสือก
กระสนหางานท�ำไม แต่สมัยนี้มนั เปลีย่ นไปแล้ว เราต้องหา
ประสบการณ์ เมืองนอกถ้าเขาอายุ 16 เขาก็ท�ำงานได้
ไม่ว่ายากดีมจี น เขาก็ออกไปหางานท�ำ หาประสบการณ์
ถ้าใครไม่มปี ระสบการณ์ในการท�ำงานก็จะหางานยาก แต่ใน
ประเทศไทยมันก็เป็นเรือ่ งน่าอับอายเพราะไม่ได้จนซะหน่อย
ท�ำไมต้องไปท�ำงานล�ำบากล�ำบน ก็เข้าใจว่าคุณแม่เป็ นห่วง
ลูกสาว ซึง่ อายุ 19 เท่านัน้ เอง แต่เขาก็โตแล้วนะและมีความคิด
ทีด่ ใี นการทีจ่ ะไปหาประสบการณ์ทำ� งาน และก็เป็ นสิง่ ทีด่ ี
ออกที่ลูกรู้จกั หารายได้พเิ ศษมาใช้ส่วนตัว ไม่พ่งึ พาเงิน
คุณพ่อคุณแม่เท่าไร ถ้าเขาได้ทำ� งานกับคนเยอะๆ เขาจะรูจ้ กั
การท�ำงานร่วมกันคนอื่น ถ้าเขาปรับตัวได้ ต่อไปเขาก็จะ
ไม่มปี ญั หาในการท�ำงาน งานบางงานอาจจะไม่ได้มเี กียรติ
มากมาย แต่เราต้องรูจ้ กั เริม่ งานในระดับเริม่ ต้นนี้ เมื่อเรา
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เป็ นนายเราจะได้รปู้ ญั หาว่าเราจะแก้ยงั ไงกับลูกน้อง อาจจะ
มีความเห็นใจความเข้าใจมากขึน้ ท�ำให้การท�ำงานง่ายขึน้
มีการจัดระบบความคิดการท�ำงานได้ดี ในการพูดคุยกับ
ลูกสาว ต้องคุยกับเขาดีๆคุยด้วยความเข้าใจ ถ้าเข้าใจเขา
ไว้ใจเขา เขาก็จะไม่ทำ� อะไรทีอ่ อกนอกลูน่ อกทาง เพราะเรา
สอนเขามาดีแล้ว ยังไงก็ไว้ใจลูกสาว ดีใจทีเ่ ขามีความคิดทีด่ ี
ทีจ่ ะหาประสบการณ์ในการท�ำงาน เพราะงานตอนนี้หายาก
สร้างความพร้อมซะก่อน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีเรือ่ งข้องใจครับ

ว่าท�ำไมคุณแม่ของผมถึงได้ขบ้ี น่ จังครับ ทูลกระหม่อมเชือ่ ไหม
ครับว่าคุณแม่ของผม พูดโน่นบ่นนี้ได้ตลอดเวลา ผมเดินเข้าบ้าน
คุณแม่กจ็ ะบ่นเรื่องเสือ้ ผ้าสกปรก พอผมไปอาบน�้ำลงมาก็
จะบ่นบอกใช้น้�ำเปลือง จะบ่นอย่างนี้ไปเรือ่ ยๆจนกว่าผมจะ
เข้านอนละครับ ผมควรจะท�ำยังไงดีครับให้คุณแม่เปลีย่ น
พฤติกรรมนี้ได้ เพราะจริงๆแล้วผมก็รกั ท่านมาก
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ทูลกระหม่อม : อันนี้น้องปฐมพรก็ท�ำอะไรไม่ได้แล้ว

เพราะคนแก่นะ คนแก่ขบ้ี น่ โดยเฉพาะผูห้ ญิงแก่ๆ มันช่วย
ไม่ไ ด้เ พราะมัน ไปตามวัย ก็แนะน� ำ ว่า เอาส�ำ ลีมาอุ ด หูซะ
อันทีจ่ ริงเขาบ่นเพราะเขารักน้องเขาไม่อยากให้น้องใส่เสือ้
สกปรก เขาก็บน่ ไปเรือ่ ยๆ น้องก็พยายามท�ำตัวให้ดๆี ไม่ให้
คุณแม่บน่ ซิ ผูใ้ หญ่บน่ ก็เหมือนผูใ้ หญ่ให้พร เหมือนพระท่านว่า
คนด่าเหมือนคนชี้ขุมทรัพย์ให้เรา เขาบอกทางที่ดใี ห้เรา
เราจะได้เอามาพิจารณา ทางเทิงมันยิง่ หายากด้วยทุกวันนี้
อย่างไรคุณแม่กร็ กั น้อง น้องก็ยอมๆ ท่านหน่อยเอาส�ำลีมา
อุดหูซะ ก็พยายามเข้าใจคุณแม่ของน้องเพราะคุณแม่เป็ น
ห่วงลูกเป็ นห่วงหลาน คนแก่กม็ ที างออกด้วยการบ่นๆ ถ้ามี
เวลาว่างก็บอกรักคุณแม่ดงั ๆ กอดคุณแม่จะได้เลิกบ่น
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมข้องใจมากเลย

ครับ ว่าการเป็ นผูใ้ หญ่มนั เป็ นยังไงกันแน่ ทุกวันนี้ผมอายุ
20 แล้ว เรียนอยู่ ปี 2 ก็ยงั ไม่เข้าใจอยูด่ วี า่ ท�ำไมพ่อแม่ผม
ต้องบอกให้ผมท�ำตัวเป็นผูใ้ หญ่ซกั ที ผมไม่เข้าใจครับว่าการ
เป็ นผูใ้ หญ่มนั เป็ นยังไง

ทูลกระหม่อม : ส่วนมากคนเป็นพ่อเป็นแม่กม็ กั จะเห็นลูก

เป็นเด็กอยูด่ ี ถึงลูกจะแก่อายุ 80 แล้ว ก็ยงั นึกว่าเป็นเด็กอยูด่ ี
เหมือนน้องฟรอยด์ถงึ จะโตแล้ว เรียนจบแล้ว คุณพ่อคุณ
แม่กย็ งั เป็ นห่วงอยูด่ ี เพราะเขาเป็ นห่วง เพราะเขาปลืม้ ใจ
อย่างไรก็ตามถ้าเรามองโลกให้แง่ดี ก็จะเห็นความรักความ
ห่วงใยของคุณแม่ น้องบอกอายุ 20 แล้ว น้องเป็นผูใ้ หญ่ น้อง
ก็ตอ้ งท�ำตัวให้สมวัย ท�ำตัวให้มคี วามรับผิดชอบ และท�ำตัวให้
ท่านไม่เป็ นห่วง ตัง้ ใจเรียนหนังสือ แบ่งเวลาให้เป็ น ถ้าเขา
เห็นเป็ นผูใ้ หญ่แล้วเขาก็จะเลิกจ�ำจีจ้ ำ� ไช ก็ขอให้น้องโชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีลกู พีล่ กู น้อง

คนหนึ่งอายุ 6 ขวบนะครับ เขาพูดไม่ค่อยได้ครับ พูดได้
แค่บางครับ แบบ ปะป๊า มะม๊า แต่เวลาเขาท�ำโน่นนี่เขาท�ำ
ได้หมด เวลาผมพูดกับเขา เขาก็เข้าใจ เขาเคยได้ไปตรวจ
ทีโ่ รงพยาบาลเมือ่ 4 – 5 ปีก่อนนะครับ หูเขาก็กไ็ ม่ได้เป็ น
อะไร แต่เขาแค่พูดออกมาไม่ออกนะครับ แต่เขาไปเรียน
ไม่ได้ครับ คุณครูไม่ให้เรียน เขาหาว่าไม่ปกติ

ทูลกระหม่อม : อาจจะเป็ นออทิสติกก็ได้ แต่เราไปลง

ความเห็นว่าเป็ นออทิสติกก็ไม่ได้ เพราะเราไม่ทราบและไม่
รูจ้ กั เขา และเราก็ไม่เคยเจอเขา ถ้าจะให้แน่ ใจก็ให้ไปหา
คุณหมอทีเ่ ชีย่ วชาญในด้านเด็กทีม่ คี วามบกพร่องในการทีจ่ ะ
เรียนหรือศึกษา ว่ามันมีหลายสาเหตุ ถ้าเรารูว้ า่ เขาเป็นอะไร
แล้วดูแลเขาให้ถกู ต้อง หรือเข้าเรียนชัน้ พิเศษก็ได้ แต่ยงั ไง
เขาก็ค วรได้ร บั การศึก ษาที่เ ท่ า เทีย มเท่ า ที่เ ขาจะท�ำ ได้
น้องริชาร์ดก็เป็นเด็กทีน่ ่ารักทีเ่ ป็นห่วงคนในครอบครัว ห่วงญาติ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ครอบครัวของผม

ชอบไปท�ำบุญบ่อยมากเลยครับ พ่อแม่ของผมก็ชอบชวนผม
ไปท�ำบุญ แม่ผมไม่คอ่ ยอยากไป เพราะรูส้ กึ ว่าการไปวัดมัน
น่าเบือ่ มีวดั ทีไ่ หนท�ำบุญสนุกๆ เหมาะกับวัยรุน่ บ้างไหมครับ

ทูลกระหม่อม : อันทีจ่ ริงมีคนบอกว่าการไปวัดท�ำบุญ

มันเป็ นเรื่องของคนแก่ ตอนนี้อาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้ เพราะ
วัย รุ่ น อย่ า งน้ อ งริช าร์ ด ยัง อยากไปท� ำ บุ ญ เลย การไป
วัดนี้ไปท�ำบุญไปท�ำให้จติ ใจสงบ สมัยนี้พระท่านก็มคี ำ� สอน
อินเทรนด์อย่างทีว่ า่ พูดอะไรก็ไม่น่าเบือ่ แล้ว ในหลักธรรมการ
เรียนแล้วท�ำให้เรามีสติมสี มาธิ เพราะตอนนี้เราจะท�ำอะไร
เราก็ตอ้ งท�ำอย่างมีสติ อย่างเช่นเรือ่ งความรัก รักแบบมีสติ
เรียนก็ตอ้ งมีสมาธิ ถ้าเรามีสมาธิแล้วจิตใจเรามีสมาธิทำ� อะไร
เราก็จะได้ดี ท�ำงานได้ดกี ว่าคนอืน่ เพราะฉะนัน้ เราไปวัด เราก็
ไปฝึกสมาธิ อย่างทีฝ่ รังเขาว่
่
า in focus ไม่งนั ้ เราก็จะไม่รทู้ ำ�
อะไรอยู่ แข่งขันกับใครก็จะไม่ชนะ ถ้าสมาธิเราก็จะชนะ
ในวัดค�ำสอนของพระพุทธเจ้าจะช่วยในแง่น้ี ควบคุมจิตใจ
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ตัวเอง เอาชนะตัวเองเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนัน้
โลกนี้มแี ต่การแข่งขัน ถ้าเรามีสมาธิเวลาจะพูดอะไร ท�ำอะไร
เราก็จะเหนือคนอื่นเขา ฉะนัน้ การเขาวัดก็ไม่ได้เป็ นอะไรที่
น่ าเบื่อ น้ องก็ลองไปวัดกับครอบครัวของน้ องซักทีสองที
ท�ำสมาธิแล้วเรียนเก่งนะน้อง

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีคำ� ถามทีจ่ ะถาม

ทูลกระหม่อมว่า เพือ่ นผมเป็นคนชอบกิจกรรมมากครับ ไม่วา่
กิจกรรมทูบฯี หรือกิจกรรมอื่น เขาก็จะท�ำอยู่เป็ นประจ�ำ
แต่เขามักจะมีปญั หากับพ่อแม่ของเขาอยู่เสมอ พ่อแม่เขา
ถามว่ากิจกรรมนัน้ ท�ำไปเพือ่ อะไร แล้วมันจะได้อะไรขึน้ มา
ผมจะให้เขาอธิบายอย่างไรเกีย่ วกับกิจกรรมทีเ่ ขาชอบครับ

ทูลกระหม่อม : ส่วนมากผูใ้ หญ่หลายๆ คนก็ไม่เข้าใจ

ในสิง่ ทีเ่ ราท�ำ เขาอยากให้เราเรียนหนังสือไม่เสียเวลาไป
ท�ำ กิจ กรรมอย่า งอื่น ๆ ในการที่จ ะอยู่ร่ว มกัน อย่า งมีส ติ
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ั
โดยไม่ทะเลาะและมีปญหาซึ
ง่ กันและกันนี้ เราต้องคุยกันตรงๆ
คุ ย กัน ให้รู้เ รื่อ ง น้ อ งต้อ งให้เ พื่อ นเล่ า ให้พ่อ แม่ฟ งั ว่า ท�ำ
กิจกรรมอะไรเล่าให้พอ่ แม่ฟงั ว่ากิจกรรมมันเกีย่ วกับอะไร
การท�ำกิจกรรมไม่สงิ่ ที่ไม่ดี เวลาท�ำกิจกรรมอะไรก็ต้อง
บอกพ่อแม่ ว่าเราท�ำทูบนี ัมเบอร์วนั นะเราท�ำเพื่อต่อต้าน
ยาเสพติด เราต้องมีวธิ ที ำ� งานของเราโดยใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ เราต้องรูจ้ กั แบ่งเวลา
อีกอย่างหนึ่งคุณพ่อคุณแม่คดิ ว่าเราแบ่งเวลาไม่เป็ น
เราต้องมีวนิ ยั ของตัวเอง ตอนนี้เราจะอ่านหนังสือ ตอนนี้เรา
จะท�ำกิจกรรม นอกจากนัน้ เราต้องตัง้ ใจเรียนด้วยให้ผลการ
เรียนดีขน้ึ มาท�ำให้คณ
ุ พ่อคุณแม่ไม่รงั เกียจกิจกรรมมากไปนัก
บางกิจกรรมต้องกลับบ้านดึกต้องให้เขารูบ้ างว่าเราท�ำอะไร
เราต้องท�ำให้เขาเข้าใจว่าเราท�ำสิง่ ดีๆให้กบั สังคมได้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีเรือ่ งทีจ่ ะทูล

ถามทูลกระหม่อมว่า ครอบครัวของผม มีพน่ี ้องอยู่ 3 คน
ผมเป็ นคนกลาง มีพช่ี าย 1 คนน้องชาย 1 คน แต่ก่อนทีจ่ ะ
มีน้องชายคนเล็กนัน้ ครอบครัวผมก็ดแู ลผมอย่างดี ผมอยาก
ได้อะไร ก็จะท�ำให้ ตอนนี้ แต่พอมีน้องชายครอบครัวผมให้
ความส�ำคัญกับน้องชายผมเพียงคนเดียว ท�ำให้บางครัง้ ผม
รูส้ กึ อิจฉา และน้อยใจครอบครัวมากทีไ่ ม่เห็นค่าในตัวของผม
เวลาผมจะท�ำอะไรครอบครัวก็ทำ� เหมือนว่าผมไร้คา่ ไม่สนใจ

ทูลกระหม่อม : เป็ นปกติธรรมดาที่ครอบครัวที่มลี ูก

หลายๆ คนพ่อแม่กจ็ ะไม่มเี วลาเอาใจหรือสนใจมากๆ กับ
ลูกทุกคนมากๆ ลูกคนเล็กก็ตอ้ งได้รบั ความสนใจมากกว่า
เพราะเขายังเด็ก เป็ นห่วงเขามากกว่าเพราะเขาตัวเล็กกว่า
แล้วน้องก็โตแล้วสามารถดูแลตัวเองได้ดกี ว่า ยังไงก็ตาม
คุณพ่อคุณแม่กย็ งั รักน้องอยู่ น้องไม่ตอ้ งน้อยใจ อิจฉานี้เลิกไป
เลยเพราะคุณพ่อคุณแม่รกั น้องอย่างแน่ นอน ทีส่ นใจน้อง
คนเล็กเพราะน้องยังเด็กอยู่ หรือน้องท�ำตัวเรียกร้องความสนใจ
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ในทางทีผ่ ดิ หรือเปล่า สิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ทกุ คนเห็นใจเห็นค่า
น้องและชืน่ ชมในตัวน้อง น้องก็ตอ้ งท�ำตัวให้น่าชืน่ ชม เรียน
หนังสือให้ดี เล่นกีฬา ยังไงก็ขอให้น้องโชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ดิฉนั มี ลูกสาวหนึ่ง

คน อายุ 14 ปี ดิฉนั อยากให้ลกู ของดิฉนั เป็ นนักร้องมากเลย
ค่ะ บางวันในตอนเย็นดิฉนั ก็ไปเรียนร้องเป็นพิเศษ เมือ่ มีการ
ประกวดก็จะส่งลูกไปประกวดทุกครัง้ แต่กย็ งั ไม่ถงึ ดวงดาว
ซักที ทัง้ ทีล่ กู ดิฉนั ก็เสียงดี ดิฉนั อยากให้ทลู กระหม่อมชีแ้ นะ
ได้ไหมค่ะ ว่าควรจะท�ำยังไง

ทูลกระหม่อม : ข้อหนึ่ง คุณแม่คดิ เอาเองหรือเปล่าว่า

ลูกสาวเสียงดี ข้อสอง ลูกสาวอยากเป็นนักร้องด้วยหรือเปล่า
หรือคุณแม่อยากเอง ส่วนมากคุณแม่นนั ้ จะเป็ นตัวยุง่ เห็น
เป็ นแม่เป็ นผูจ้ ดั การดาราเข้าไปยุง่ ในกองเยอะแยะมากมาย
ท�ำให้คนเขาเกลียดลูกสาวคนแม่ คุณแม่ดงึ ดันพยายามดัน
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ลูกสาว แต่ลูกสาวจะชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้ อาจจะชอบแต่
ไม่มพี รสวรรค์ แต่อาจจะมีพรสวรรค์แต่คนอืน่ เขามีมากกว่า
เพราะใครๆ เขาก็แข่งกันทัง้ นัน้ ถ้าลูกสาวเสียงดีจริงๆ ก็
เรียนต่อไปเพราะอายุ 14 ปี เอง ต่อไปพยายามหมันฝึ
่ ก
หมันร้
่ องหมันเข้
่ าประกวดก็จะพัฒนาความสามารถมากขึน้
แต่คณ
ุ แม่อย่าไปกดดันลูกสาวมากเกินไป อย่าคาดหวังมาก
เกินไปอาจจะท�ำให้ลกู สาวเครียด คาดหวังมากเกินไปแต่อาจ
จะผิดหวังก็ได้ ในโลกนี้ประเทศนี้กม็ กี ารแข่งขันสูง มาทีศ่ นู ย์
เพือ่ นใจวันรุน่ ก็ได้เรามีคอร์สทีไ่ ม่ตอ้ งเสียเงิน ลองมาและอาจ
จะได้เพือ่ นมากขึน้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : พ่อผมเป็นต�ำรวจ

ใครๆก็วา่ ผมเป็นลูกต�ำรวจขีเ้ มา แต่แม่บอกว่าถึงจะเมาก็เป็น
พ่อ ปญั หาผมมีอยูเ่ รือ่ งเดียวครับ จะท�ำยังไงให้พอ่ เลิกเมา เวลา
เมาจะเป็นอันธพาล ทุบท�ำลายข้าวของ ตบตีภรรยา ยายออก
รถให้คณ
ุ พ่อจะได้เลิกเมาแต่กลับหนักกว่าเดิม โดนชนนี้เป็น
ประจ�ำ แม่กไ็ ม่ได้วา่ อะไร แต่คราวนี้กบั หนักขึน้ ขนาดบอก
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ว่าจะทุบรถทิง้ แม่เคยบอกว่าสิง่ ทีด่ ขี องพ่อก็ให้ดเู ป็ นแบบ
อย่างแต่สงิ่ ไหนไม่ดกี อ็ ย่าไปเลียนแบบ ผมไม่รจู้ ะไปปรึกษา
ใคร ผมอยากเป็นสมาชิกทูบนี มั เบอร์วนั ถ้าพ่อเลิกเมาผมจะ
ตัง้ ใจเรียนและเป็ นคนดีของสังคม

ทูลกระหม่อม : น้องไม่ตอ้ งรอจนกว่าคุณพ่อจะเลิกเมา

ทีจ่ ะเป็นคนดีของสังคม เป็นคนตัง้ ใจเรียน น้องเริม่ ท�ำวันนี้เลย
และควรหาโอกาสไปสมัครสมาชิกทูบนี มั เบอร์วนั ทีโ่ รงเรียนน้อง
น้องเป็ นคนดีได้เลยไม่ตอ้ งไปยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติดและช่วย
คุณแม่ ท�ำงานบ้านให้ก�ำลังใจคุณแม่ เพราะคุณแม่พดู ถูก
ถึงจะเมาก็เป็ นพ่อ มันเป็ นเรือ่ งทีเ่ กินความสามารถทีจ่ ะท�ำให้
คุณ พ่อ เลิกเหล้า เพราะเป็ น เรื่องที่คุณ พ่อก็ยงั เลิกไม่ได้
มันเป็ นเรื่องของผูใ้ หญ่ คุณแม่เองก็ท�ำให้คุณพ่อเลิกไม่ได้
นอกจากคุณพ่อจะอยากเลิกเอง ไม่งนั ้ ก็ไปบ�ำบัดซะ เมาแบบนี้
ไม่ดนี ะ เมาแล้วท�ำลายข้าวของ ตบตีภรรยา มันเป็นการยาก
น้องต้องช่วยคนแม่ดว้ ยการท�ำตัวเป็นคนดี ตัง้ ใจเรียนดีๆ จะ
ได้มอี นาคตดีๆ คุณแม่จะได้ภมู ใิ จ ไม่หนักใจต่อไป
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมผี ลการเรียน

ปานกลางค่ะ แต่ คุณ พ่อ คุณ แม่ค าดหวัง มาก และสนใจ
ผลการเรียนของหนูเป็นพิเศษ หนูเลยรูส้ กึ กดดัน กลัวท�ำไม่ได้
ควรบอกพวกท่านยังไงดีคะ่

ทูลกระหม่อม : หนูไม่ตอ้ งกดดัน คุณพ่อคุณแม่เขาหวังดี

อยากให้เรียนดี เขารักและใส่ใจน้องดีกว่าเขาตัดหางปล่อยวัด
เขาตัง้ ความหวังไว้สงู หนูไม่ตอ้ งเครียด หนูควรท�ำหน้าทีใ่ ห้
ดีทส่ี ุดแล้วคุณพ่อคุณแม่กจ็ ะเข้าใจเอง แต่หนูอาจจะท�ำได้
ดีกว่าทีค่ ดิ ก็ได้ ท�ำให้ดที ส่ี ดุ คุณพ่อคุณแม่กป็ ลืม้ ใจแล้ว ใน
อนาคตก็จะมีอนาคตทีด่ แู ลคุณพ่อคุณแม่ได้ การกดดันตัว
เองมากๆอาจท�ำให้เราเรียนไม่ได้ดี จึงควรท�ำตัวให้สบาย
ตัง้ ใจเรียนให้ดที ส่ี ดุ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเี รือ่ งกลุม้ ใจ

ั
บคุณแม่บอ่ ยมาก เรือ่ ง
อยากจะปรึกษา หนูมปี ญหาทะเลาะกั
หนูกบั เพือ่ นท�ำกิจกรรมบ้าง เทีย่ วบ้าง ทุกครัง้ จะถูกดุถกู ว่า
ั
จนเสียใจจนเกือบหนีปญหาพึ
ง่ ยาเสพติดหลายครัง้ บางทีหนู
อยากท�ำอะไรกับเพือ่ นบ้าง มีเวลาเป็นของตัวเองบ้าง หรือท�ำ
กิจกรรม ท�ำการบ้าน ท�ำรายงานทีโ่ รงเรียน แม่ยงั ไม่เข้าใจอีก
จนไม่สบายใจ หนูควรหาทางออกยังไงดีคะ่

ทูลกระหม่อม : การหาทางออกโดยใช้ยาเสพติดเป็นเรือ่ ง

ทีผ่ ดิ ยาเสพติดท�ำให้ยงิ่ มีปญั หากับสังคม บ้าน ครอบครัว
เพือ่ น โรงเรียน ตนเอง ท�ำให้ทะเลาะกับแม่มากขึน้ ควรที่
เลีย่ งให้ไกลเลย จะยิง่ ท�ำให้เดือดร้อน ยิง่ ท�ำให้สมองฝ่อ ฯลฯ
เรือ่ งแบบนี้อย่าคิดมากแค่ชอ่ งว่างระหว่างวัย แค่คณ
ุ แม่เป็ น
ห่วงอยากให้ตงั ้ ใจเรียนมาก ตามประสาผูใ้ หญ่ น้องต้องบอก
ความจริงว่าไปท�ำกิจกรรมดีๆ ให้เวลาเป็นเครือ่ งพิสจู น์ ให้งาน
และผลการเรียนพิสจู น์มา ท่านจะภูมใิ จเอง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีเรือ่ งอยากจะ

ปรึกษาค่ะ พ่อผมเป็ นคนขยันท�ำงาน ออกเช้ากลับดึก ชอบ
สูบบุหรี่ พอบอกให้เลิกสูบก็ไม่ยอม พ่อบอกว่าอยากจะเลิกอยู่
แต่เลิกไม่ได้ จนตอนนี้ตอ้ งพกยาแก้หอบหืด จะมีวธิ ใี ดบ้าง
จะท�ำให้พอ่ เลิกบุหรีไ่ ด้ครับ

ทู ล กระหม่ อ ม : คุ ณ พ่ อ ท� ำ งานมากก็อ าจจะเครีย ด

การสูบบุหรีอ่ าจจะท�ำให้เข้าใจผิดว่าเท่ แต่ทจ่ี ริงมันท�ำลาย
สุขภาพ ฉะนัน้ น้องต้องบอกและเป็ นก�ำลังใจให้คณ
ุ พ่อ บอก
ขอเสีย และให้คณ
ุ พ่อใจแข็งหน่อย นอกจากนัน้ มีเคล็ดลับคือ
ให้กนิ เปลือกมะนาวจะท�ำให้ได้รสเฝื่อน ขมคอ จนไม่อยาก
สูบบุหรี่ ลองท�ำดู ถูกแล้วทีน่ ้องรักและเป็ นห่วงคุณพ่อหวังดี
กับท่าน เลิกได้จะดีทส่ี ดุ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : คุณพ่อคุณแม่อยาก

ให้หนูเลิกกับแฟน หนูกใ็ ช้วธิ คี อ่ ยๆ ถอยห่างออกมาจนไม่
ได้ตดิ ต่อกันแล้ว แต่คณ
ุ พ่อคุณแม่กย็ งั ไม่ยอมเชือ่ คอยแต่
จะจ้องจับผิด จนกลายเป็ นเรือ่ งใหญ่หนูไม่รจู้ ะท�ำยังไงดีคะ่

ทูลกระหม่อม : น้องเชือ่ คุณพ่อคุณแม่นนั ้ ดีแล้วเพราะเรา

ยังเด็กอยู่ แต่คณ
ุ พ่อคุณแม่ดอู ยูก่ ารท�ำแบบนี้เป็นการชีโ้ พรง
ให้กระรอก อยูท่ ว่ี า่ อย่าพึง่ กระแนะกระแหน่ ถ้าเด็กร�ำคาญ
อาจตะเลิดได้ ควรค่อยๆดู ค่อยๆว่ากัน ว่าความจริงเป็ น
อย่างไร น้องเป็ นเด็กวัยรุน่ ก็ไม่ควรไปมุง่ ในด้านการมีแฟน
และการมีความรักมากนัก ควรตัง้ ใจเรียนให้ดชี ่วยเหลือ
คุณพ่อคุณแม่ เรือ่ งแบบนี้ตอ้ งใช้เวลาทีจ่ ะให้ทา่ นเชือ่ เรายังมี
โอกาสอีกเยอะทีจ่ ะเจอสิง่ ดีๆ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมกั ถูกคุณพ่อ

คุณแม่ดุ เวลาคุยโทรศัพท์บ่อยๆ เวลาอยู่บา้ นคนเดียวจะ
เหงาก็เลยคุยโทรศัพท์กบั เพือ่ นๆ คุณพ่อคุณแม่เลยดุวา่ คุย
อยูไ่ ด้ ไม่ทำ� อะไรเลย หนูไม่รจู้ ะท�ำยังไงอยากออกจากบ้าน
กลัวคุณพ่อคุณแม่เป็ นห่วง เวลาไม่ไปใช้วธิ คี ยุ โทรศัพท์กบั
เพือ่ นแทนแต่กย็ งั เป็ นห่วงอีกหนูจะท�ำยังไงดีคะ่

ทูลกระหม่อม : เหงาก็เป็นเรือ่ งธรรมดา จริงๆ เขาอาจ

จะห่วงเหมือนกันอยากเป็ นเพื่อนคุยด้วย แล้วการทีจ่ ะคุย
โทรศัพท์นนั ้ ก็ควรท�ำงานบ้าน ท�ำการบ้าน อ่านหนังสือให้
เสร็จก่อนไม่งนั ้ อาจเสียเวลาในการเรียน ท�ำงาน อ่านหนังสือ
การคุยโทรศัพท์นนั ้ คุยได้ คุยในเรือ่ งทีด่ มี ปี ระโยชน์หรือรูจ้ กั
แบ่งเวลา แล้วคุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจไปเอง

ปัญหาครอบครัว

161

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเี รือ่ งอึดอัดใจ

ไม่รจู้ ะท�ำอย่างไรดีคะ่ ครอบครัวของหนูเป็ นครอบครัวใหญ่
มีพน่ี ้องทัง้ หมด 2 คน พีส่ าวคนโตท�ำงานปกติแล้วงานบ้าน
ทุ ก อย่ า งหนู จ ะเป็ น คนท� ำ ทัง้ หมด รวมถึง กิจ กรรมของ
โรงเรียนด้วย เมือ่ มาท�ำกิจกรรมของโรงเรียนจึงท�ำให้หนูขาด
การท�ำงานบ้าน คุณแม่จงึ บ่นว่าไม่รจู้ กั ท�ำงานบ้านบ้างเลย
แล้วคุณแม่พดู เหมือนว่าเราไม่เคยท�ำงานบ้านมาก่อนทัง้ ที่
หนูทำ� มาตลอดเลย แต่เพราะในบ้างครัง้ เราต้องท�ำงานของ
เราด้วย เมือ่ เราใช้เหตุผลพูดกับท่าน ท่านก็หาว่าเราเถียงท่าน
จนบ้างครัง้ ก็อดร้องไห้ไม่ได้คะ่ จะร้องไห้ทกุ ครัง้ ทีค่ ณ
ุ แม่ไม่
เข้าใจ หนูอย่างได้คำ� แนะน�ำจากทูลกระหม่อมฯ

ทูลกระหม่อม : ก็เข้าใจน้องแพรวนะว่าต้องรูส้ กึ น้อยใจบ้าง

ต้องทีค่ ณ
ุ แม่พดู มาอย่างนี้ แต่กข็ อชมน้องว่าน้องเป็ นเด็กที่
น่ ารักเด็กดีรูจ้ กั ช่วยคุณแม่แบ่งเบาภาระของคุณแม่เพราะ
คุณแม่ตอ้ งท�ำงานนอกบ้านมาเหนื่อยแล้วเพือ่ เลีย้ งหนู แล้ว
พีส่ าวของหนู กท็ �ำงานช่วยกันดูแลครอบครัวก็เป็ นสิง่ ทีด่ ที ่ี
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น้องรูจ้ กั แบ่งเบาภาระของคุณแม่ ในการทีต่ อ้ งท�ำงานบ้าน
ด้วยงานของ ตัวเองด้วยงานของโรงเรียนด้วยอะไรต่างๆ
นานา น้องก็ตอ้ งมีวธิ แี บ่งเวลา วิธจี ดั การกับเวลาของเราต้อง
แบ่งเวลาให้ เป็ นน้องต้องท�ำความเข้าใจกับคุณแม่ดว้ ยว่า
น้องก็มกี ารบ้าน มีงานทีจ่ ะต้องอ่านหนังสือ มีกจิ กรรมต่างๆ
ต้องท�ำอยู่ แล้วเราต้องเข้าใจผูใ้ หญ่ ผูใ้ หญ่บางคนทีเ่ ขาแก่แล้ว
ท�ำงานเหนื่อยเขาก็ตอ้ งบ่นบ้าง น้องก็ได้บุญอีกอย่างหนึ่ง
ท�ำให้คณ
ุ แม่หายเครียด แม่บน่ แม่กจ็ ะหายเครียด น้องก็ตอ้ ง
จัดสรรเวลาให้ถูก มีตารางว่าเวลาไหนที่จะท�ำ โรงเรียน
เลิกแล้วมาท�ำการบ้านก่อน อาบน�้ำแต่งตัวแล้วท�ำการบ้าน
ของน้องอ่านหนังสือ น้องต้องมีตารางทีแ่ น่นอนว่าเวลานัน้
เวลาเรียน เวลานัน้ ท�ำการบ้าน และเวลาไหนน้ องจะได้
พัก ผ่ อ นบ้ า ง ถ้ า จัด เวลาเป็ น น้ อ งก็ท� ำ ได้ แต่ น้ อ งอย่ า
น้อยใจเลย สมมติน้อยใจน้องก็รอ้ งออกมาได้นะ จะได้ไม่เครียด
บอกคุณแม่วา่ บ่นมากๆแล้วหน้าจะเหีย่ วนะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีปญั หาปรึกษา

ทูลกระหม่อมฯครับ คือเมือ่ เร็วๆนี้พส่ี าวของผมไปทานเลีย้ ง
งานวัน เกิด ของเพื่อ นมา ซึ่ง พี่ส าวของผมเนี๊ ย ะก็ด่ืม มา
นิดหน่อย ขากลับพีข่ องผมก็ขบั รถผ่านด่านต�ำรวจครับ ก็โดน
เปา่ แอลกอฮอล์ครับ แล้วก็ต�ำรวจก็จบั พีผ่ มไปโรงพักทันที
ทีบ่ า้ นผมก็เลยวุน่ วายหาเงินไปประกันตัวพีส่ าวกันยกใหญ่
เลยครับ เขาก็เลยไม่เข้าใจว่าท�ำไมต้องเคร่งครัดเรือ่ งเมาแล้ว
ขับขนาดนี้ เพราะพีส่ าวผมก็ไม่ได้เมามากมาย ท�ำไมต�ำรวจ
ถึงไม่ดเู ป็ นคนๆไปครับ

ทูลกระหม่อม : อย่างไรก็ตามค�ำถามของน้องการยฤทธิ ์

ก็เป็ นค�ำถามทีห่ น้าสนใจมาก เพราะว่าเรือ่ งเมาแล้วขับนี้ก็
เป็ นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญมาก การดืม่ แอลกอฮอล์เข้าไปท�ำให้สติเรา
ลดน้อยลง คือปฏิกริ ยิ าของเราก็จะช้าไป แล้วเราไม่มสี ติพอที่
จะยับยัง้ อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ ได้ คนทีเ่ มาแล้วขับเนี๊ยะไปชนคน
แล้วเกิดความเสียหายมีมากมาย น่ากลัวมากส�ำหรับผูใ้ ช้รถ
ใช้ถนน และก็สำ� หรับตัวเองด้วย
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ในตามหลักก็เป็ นสิง่ ทีผ่ ดิ ทีไ่ ม่ควรท�ำแล้วก็ตำ� รวจเขา
มีหน้ าที่ท่จี ะต้องสอดส่องดูแลในเรื่องนี้ถ้าเขาไม่ท�ำเขาก็
ไม่ได้ท�ำหน้ าที่ของเขา ถ้าสมมติในกรณีท่ตี �ำรวจตัง้ ด่าน
แล้วก็จบั คนทีไ่ ม่ผดิ นัน้ ก็เป็ นอีกกรณีหนึ่งซึง่ เราไม่พดู ถึง
ในกรณีนนั ้ ต�ำรวจก็ไม่ควรท�ำ เรียกส่วย เรียกเงิน แล้วหาเรือ่ ง
ว่าคนนัน้ เมาซึง่ เขาอาจจะไม่ได้เมาในกรณีน้ีต�ำรวจคงจะไม่
ผิดหรอกเพราะว่าพีส่ าวของน้องเมาจริงๆ น้องก็ยอมรับว่า
พีส่ าวเมาวงเล็บว่านิดหน่ อย แต่นิดหน่ อยไม่รวู้ ่านิดหน่ อย
แค่ไหน แต่ถ้าเป็ นเมืองนอกเนี๊ยะเขาจะริบใบขับขีไ่ ปเลย
เป็ นสิง่ ทีผ่ ดิ กฎหมายมาก เพราะเมาแล้วขับจะเกิดข้อเสีย
หายมาก ในโฆษณาทีเ่ ขาบอกเอาคนทีเ่ ป็ นเหยือ่ เมาแล้วขับ
มา เขาเดินไม่ได้ ชีวติ เขาก็ถกู ท�ำลายไปทัง้ ชีวติ เพราะฉะนัน้
เป็ นสิง่ ทีอ่ นั ตรายมาก เพราะต�ำรวจเขาก็ทำ� ถูกแล้วทีเ่ ขาจับ
พีส่ าวของน้องไป เขาต้องวัดแอลกอฮอล์เขามีมาตรฐานของ
เขาว่าผูท้ ไ่ี ด้รบั ตรวจวัดต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 50
มิลลิกรัมต่อเปอร์เซ็นต์ ก็ยงั มีประสิทธิภาพมากกว่าถ้ามี
น้อยกว่านัน้ แต่ถา้ เกินนัน้ ไปสติสมั ปชัญญะก็จะหายไปตาม
เปอร์เซนต์ของแอลกอฮอล์ทม่ี อี ยูใ่ นเลือด ก็ตอ้ งคิดดูวา่ บ้าน
เราทุกๆ คนจะต้องมีกฎมีเกณฑ์ในการท�ำอะไรต้องมีกฎมี
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เกณฑ์บา้ งและ ก็ตอ้ งท�ำตามกฎท�ำตามเกณฑ์นนั ้ โดยทีไ่ ม่
ได้มกี ารยกเว้น เพราะฉะนัน้ ถ้าไม่มกี ฎมีเกณฑ์ ขนาดตอน
มีกฎมีเกณฑ์แค่น้กี ย็ งั วุน่ วายขนาดนี้ ถ้าไม่มกี ฎมีเกณฑ์กย็ งิ่
จะวุน่ วายมากเข้าไป เพราะฉะนัน้ การดื่มแอลกอฮอล์เนี๊ยะ
ก็เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่น่าจะท�ำหรือไม่น่าจะท�ำมากเกินไป เพราะว่า
ดืม่ แอลกอฮอล์กอ็ ย่างทีว่ า่ ดืม่ ไปแล้วก็สติสมั ปชัญญะก็ลด
ลงก็ทำ� ให้ทำ� อะไรในสิง่ ทีเ่ ราอาจจะไม่อยากจะท�ำก็ได้ เป็ น
อบายมุข เพราะฉะนัน้ พวกเรา TO BE NUMBER ONE เรา
ก็ตอ้ งระวังเรือ่ งนี้ดว้ ย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูกำ� ลังหัดท�ำอาหาร

ค่ะ เพราะหนูคดิ ว่าเป็ นผูห้ ญิงแล้วท�ำอาหารเป็ นจะดูมเี สน่ห์
มากๆ เหมือนคุณแม่ของหนู เพราะคุณพ่อมักจะพูดว่ากิน
ข้าวทีไ่ หนก็ไม่อร่อยเหมือนฝีมอื คุณแม่เลย หนูเลยอยากจะ
ท�ำเป็ นบ้างค่ะ ทูลกระหม่อมพอจะมีสตู รอาหารเด็ดๆบ้าง
ไหมคะ และทูลกระหม่อมท�ำอาหารเก่งไหมคะ และชอบท�ำ
อาหารอะไรคะ
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ทูลกระหม่อม : อย่างทีโ่ บราณเขาว่ามีเสน่ หป์ ลายจวัก

แล้วก็มเี สน่หม์ ากท�ำให้สามีรกั ได้ เหมือนอย่างคุณพ่อคุณแม่
ของหนู หนูกอ็ ยากเป็ นอย่างนัน้ บ้างใช่ไหม เพราะว่าเสน่ห์
ปลายจวักนี่สำ� คัญมาก เพราะเขาก็รกู้ นั มาตัง้ แต่โบร�่ำโบราณ
ในสังคมปจั จุบนั สมาชิกค่อนข้างยุ่ง พ่อแม่กท็ �ำงาน ลูกก็
เรียนหนังสือ การรับประทานอาหารร่วมกันท�ำให้เกิดการ
ปฏิสมั พันธ์กนั เป็ นเวลาทีไ่ ด้แสดงความรักความเอาใจใส่กนั
อาหารก็เปรียบเสมือนกับความรัก อย่างเวลาทีเ่ ราเครียดก็
มักจะกินเยอะ น้องอาจจะอยากเป็นแดจังกึมเลยอยากฝึกท�ำ
อาหาร ซึง่ ก็เป็ นสิง่ ทีน่ ่าชืน่ ชม เป็ นแม่บา้ นแม่เรือนเหมือน
คุณแม่ ทีน่ ้องถามถึงสูตรเด็ดคงให้คำ� แนะน�ำน้องไม่ได้เพราะ
ท�ำอาหารไม่คอ่ ยเป็ น ท�ำได้แต่ไม่เก่ง แต่จะบอกว่าอาหาร
สูตรเด็ดทีส่ ดุ คือสตอเบอรี่
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ทุกวันนี้ครอบครัว

ของหนู ไม่ค่อยมีความสุขเหมือนเคยเลยค่ะ หนู กเ็ ลยพาล
ไม่มคี วามสุขด้วย หนูควรจะท�ำอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม : ก็น่าเห็นใจมาก ก่อนอื่นท�ำให้น้องดีใจ

สบายใจก่อน น้องกาแฟชือ่ น่ารักมากเลย จากชือ่ น้องคิดว่า
ครอบครัวน้องคงเคยมีความสุข เคยมีอารมณ์ขนั เพราะ
เป็ นชือ่ ทีน่ ่ารัก อย่างไรก็ตามก็น่าเป็ นห่วงทีน่ ้องกาแฟรูส้ กึ
อึดอัดในครอบครัว เพราะเด็กทีร่ สู้ กึ อัดอัดในครอบครัว บางที
ก็จะน� ำพาให้มปี ญั หาในครอบครัว อาจจะไม่อยากคุยกับ
คุณพ่อคุณแม่ ไม่อยากคุยกับคนในครอบครัว กลายเป็ น
ครอบครัวไม่อบอุ่น ต้องถามน้องว่ามีเหตุการณ์ไหนไหม
ทีท่ ำ� ให้พอ่ กับแม่มอี ารมณ์เครียด อารมณ์ไม่ดบี า้ ง ก็คดิ ว่า
ตอนนี้ใครๆก็เป็ น เพราะว่าตอนนี้บา้ นเมืองเราเกิดปญั หา
เศรษฐกิจ ข้าวยากหมากแพง ของทุกอย่างขึน้ ราคาไปหมด
แต่เงินเดือนเท่าเดิมหรืออาจจะลดลงท�ำให้คนทีเ่ ป็ นคุณพ่อ
คุณแม่ทม่ี หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ ก็เกิดความเครียดขึน้ มา ก็ตอ้ ง
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ฝากให้รฐั บาลช่วยแก้ปญั หา ตอนนี้สงิ่ ทีน่ ้องท�ำได้คอื เอาใจ
พ่อแม่ให้มากๆก็แล้วกัน เช่น อย่าเถียงท่าน อย่าท�ำตัวให้
ท่านเป็ นกังวล ช่วยท�ำงานบ้านบ้าง ตัง้ ใจเรียน ให้ท่านมี
ความสุข รูส้ กึ ปลืม้ ใจบ้าง ในสถานการณ์ทท่ี า่ นมีความเครียด
แบบนี้ อีกหน่อยเหตุการณ์กค็ งจะดีขน้ึ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่ นของหนูอยากมา

ร่วมกิจกรรม แต่ผปู้ กครองมักห้ามไว้เสมอเพราะกลัวว่าจะ
มามัวสุ
่ มกัน ทัง้ ทีจ่ ริงไม่ได้เป็นแบบนัน้ เลยค่ะ หนูรสู้ กึ สงสาร
เพือ่ นค่ะ หนูกบั เพือ่ นพยายามไปขออนุญาตหลายครัง้ แล้ว
แต่กไ็ ด้รบั การปฏิเสธตลอดค่ะ หนูจะช่วยเพือ่ นอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม : ผูป้ กครองมักจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเราท�ำ

อะไรอยู่ ก็ขอถามน้องว่าเพือ่ นของน้องมีพฤติกรรมเกเร หรือ
มีพฤติกรรมอะไรทีไ่ ม่น่าไว้วางใจหรือเปล่า ถ้าสมมติมกี อ็ าจ
ท�ำ ให้คุณ พ่อคุณแม่ไม่ไว้ว างใจได้ ค�ำ ว่า มัวสุ
่ มเป็ นค�ำ ที่
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ค่อนข้างแรง ก็เลยไม่แน่ใจว่ามีเหตุการณ์อะไรทีท่ ำ� ให้ผใู้ หญ่
คิด ไปอย่ า งนั น้ เพราะฉะนั น้ เพื่อ นของน้ อ งต้ อ งท� ำ ให้
คุณพ่อคุณแม่ไว้วางใจให้ได้วา่ จะไม่พฤติกรรมเหล่านัน้ ถ้า
สมมติเคยเกเรไม่ตงั ้ ใจเล่าเรียน ก็หนั มาตัง้ ใจเล่าเรียน ท�ำให้
ผลการเรียนดีขน้ึ เป็ นสองเท่าสามเท่า สมมติว่าเราต้องมี
กิจกรรมที่ต้องท�ำที่ต้องกลับดึกกลับช้า เราก็ต้องแจ้งให้
คุณพ่อคุณแม่ทราบก่อน บอกให้คณ
ุ พ่อคุณแม่สบายใจ เล่าให้
ท่านฟงั ว่าเราท�ำกิจกรรมอะไรบ้าง เราท�ำกิจกรรมเพือ่ สร้าง
ศักยภาพของเรา เราสร้างกระแสให้ทกุ คนไม่ไปมัวสุ
่ มกับยา
เสพติด เราไม่ได้ทำ� สิง่ ทีไ่ ม่ดี เราท�ำสิง่ ทีด่ ี เมือ่ คุณพ่อคุณแม่
มองเห็นแล้วก็จะชืน่ ชมกับเรา ร่วมมือกับเรา เพราะผูใ้ หญ่ก็
มาร่วมมือกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้
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สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : สวัส ดี ค รับ

ทูลกระหม่อม ผมมีเรือ่ งอยากจะขอค�ำปรึกษาทูลกระหม่อม
คือมีเรือ่ งอยูว่ า่ ช่วงนี้คณ
ุ พ่อของผมไม่รเู้ ป็นอะไร มักจะถาม
ผมเกีย่ วกับการใช้ชวี ติ ของผมอยูบ่ อ่ ยๆ ว่าปกติผมไปเทีย่ ว
ทีไ่ หน ไปกับใครบ้าง ผมก็ตอบคุณพ่อตามความจริงทุกอย่าง
ไม่มอี ะไรปิดบัง แต่แล้วอยูด่ ๆี คุณพ่อก็ยน่ื ของอย่างหนึ่งให้
ผมครับ ผมก็รบั มาดูพอเห็นแล้วผมตกใจมาก เพราะว่าสิง่ ที่
คุณพ่อซือ้ ให้เป็นถุงยางอนามัย 1 กล่อง ผมควรจะท�ำอย่างไร
ดีครับ ทีจ่ ะไม่ให้คณ
ุ พ่อมองผมเป็ นคนแบบนี้

ทูลกระหม่อม : คุณ พ่อ ของน้ อ งธนภูมิน่ี อิน เทรนด์

มากเลย เป็ นคุณพ่อทีท่ นั สมัย ทันต่อเหตุการณ์ รูเ้ ท่าทัน
วัยรุน่ อย่างไรก็ตามการทีค่ ณ
ุ พ่อให้ถุงยางอนามัย เป็ นสิง่ ที่
คุณพ่อก็ได้บอกน้องธนภูมใิ นทางอ้อมว่า น้องธนภูมโิ ตแล้ว
ถ้าน้องจะมีเซ็กส์มนั ก็เป็ นเรือ่ งของธรรมชาติ เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ ง
เกิดขึน้ ในวันใดวันหนึ่ง ถ้าเกิดขึน้ ในโอกาสทีเ่ หมาะสมทีเ่ รา
พร้อมแล้ว ก็จะเป็ นสิง่ ทีด่ ี เพราะเราจะได้มสี ติ รูเ้ ท่าทันมัน
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แต่ก่อนอื่นแทนที่คุณพ่อจะยื่นกล่องถุ งยางอนามัย
ให้ก บั ลูก ชาย ควรมีก ารพูด คุย กัน ก่ อ น ซึ่ง พ่อ ลูก จะพูด
อะไรกันตรงๆ ก็ได้ อย่างน้อยคุณพ่อกับคุณลูกชายก็เป็ น
เพศเดียวกัน พูดไรกันก็ไม่เห็นต้องอายกัน น้องธนภูมมิ ี
พฤติกรรมอะไรน้องก็ไม่ได้โกหก ไม่ได้แต่งเรือ่ งขึน้ มา ไม่ได้
ปิ ดบังอะไร ในเมือ่ เปิ ดใจกว้างอย่างนี้แล้ว คุณพ่อก็ควรจะ
พูดกับลูกตรงๆ สอนลูกเกีย่ วกับเรือ่ งเหล่านี้วา่ “เราโตแล้ว”
เราต้องท�ำตัวอย่างไรในความรูส้ กึ ทางเพศ
แต่สงิ่ ที่เราควรตระหนักในตอนนี้ คือ เราเป็ นเด็ก
เป็ นนักเรียน มีหน้าทีเ่ รียนหนังสือ เพือ่ ท�ำให้เรามีศกั ยภาพ
มีความรู้ ความสามารถดีขน้ึ เป็นโอกาสของเรา เพราะฉะนัน้
เราอย่าทิง้ โอกาสนี้ไป เราไม่ควรไปสนใจ ไปหมกมุน่ เรือ่ ง
เซ็กส์ เรื่องอะไรต่ออะไร แต่มนั ก็ตอ้ งมีอยู่ใช่ไหม เพราะ
เป็ นเรือ่ งธรรมชาติ เราพูดกันตรงๆ เราต้องรับฟงั ความคิด
เห็นของคนอืน่ เช่น ฟงั คุณพ่อ เพราะเป็ นความคิดเห็นทีม่ ี
ประโยชน์กบั เราและช่วยเหลือเราได้ อย่างไรก็ตาม น้องก็
ต้องท�ำตัวให้เป็นคนดี ตัง้ ใจเรียน พัฒนาตนให้เป็นประโยชน์
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ต่อสังคม ท�ำให้คณ
ุ พ่อภูมใิ จในภายภาคหน้าต่อไป ก็ขอให้
น้องและคุณพ่อโชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมชอบดูรายการ

ทูบวี าไรตีม้ ากเลยครับ โดยเฉพาะช่วงตอบค�ำถาม เพราะ
ดูแล้วได้แง่คดิ และน� ำไปปรับใช้ได้จริง ผมมีค�ำถามอยาก
จะถามว่า เพื่อนผูห้ ญิงของผมเธอมีน้องสาว อายุห่างกัน
4 - 5 ปี น้องสาวของเธอชอบมาวุน่ วายกับเธอ ชอบมาค้นของ
มาแอบดูวา่ เธอซือ้ อะไร เขียนอะไรไว้ในสมุดบ้าง บางครัง้
ก็จะเอาของๆ เธอไปใช้โดยไม่ขออนุ ญาตก่อน เธอไม่รจู้ ะ
ท�ำอย่างไร เพราะพ่อแม่มกั จะให้ทา้ ยน้องสาวเสมอ ผมจะ
แนะน�ำเธออย่างไรดีครับ

ทูลกระหม่อม : ปญั หานี้กเ็ กิดขึน้ ในครอบครัวได้ เขาเป็น

น้องสาว เขาคงอาจจะเห็นว่า พีส่ าวเป็นไอดอลมัง้ อยากแต่ง
ตัวเหมือนพีส่ าว อาจจะยืมข้าวของพีส่ าวมาใช้บา้ งเพียงแต่
เขาไม่บอก เราก็ตอ้ งสอนมารยาทให้เขา ก็คนเรามันไม่ม ี
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มารยาท ยิง่ พ่อแม่ให้ท้ายเพราะเป็ นลูกสาวคนเล็กด้วย
คุณพ่อคุณแม่อาจจะใช้ให้ไปอ่านไดอารีห่ นูกไ็ ด้ เป็ นสายสืบ
ว่า หนูทำ� อะไรบ้าง หนูกค็ งไม่ชอบ แต่จริงๆ แล้วน้องไม่ม ี
มารยาททีจ่ ะไปสอดรูส้ อดเห็น ค้นข้าวของๆ เรา เราก็ไม่อยาก
ให้ใครมาค้นของเรา หนู กไ็ ม่ตอ้ งไปว่าอะไรเขามากหรอก
เพราะเขาเป็ นน้อง ถ้าสมมติเป็ นคนอื่นก็วา่ เขาได้ ไม่ใช่วา่
คุณพ่อคุณแม่อยากจะให้น้องไปสืบว่า หนูไปอะไรบ้าง เขาอาจ
ไม่ใช่สไปส์ เขาอาจจะท�ำเองก็ได้ อย่างไรก็ตาม เขาชอบเรา
เขารักเรา เขาอยากเหมือนเรา หนูเป็ นพีส่ าวก็ตอ้ งสอนน้อง
ให้เป็ นคนมีมารยาท ถ้าหนูไม่อยากให้คนอืน่ ว่าน้องหนูไม่ม ี
มารยาท หนูกต็ อ้ งพูดก่อน ค่อยๆ พูดไป พูดกันตรงๆ ดีๆ
ว่า ท�ำอย่างนี้มนั ไม่ดหี รอกนะ ถ้าสมมติทำ� กับพีส่ าว ท�ำกับ
คนในครอบครัวก็อาจไม่มอี ะไร ถ้าท�ำกับเพือ่ นๆ อาจจะไม่ม ี
ใครคบก็ได้ แต่ถา้ ไปท�ำกับคนอืน่ มันก็ไม่คอ่ ยดี ท�ำให้คนอืน่
ว่าน้องของหนู หนูกไ็ ม่อยากให้ใครมาว่าน้อง เราต้องเคารพ
ในสิทธิสว่ นบุคคลของคนแต่ละคน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมทะเลาะกับ

คุณแม่บอ่ ยมากครับ เรือ่ งทีผ่ มไม่ชว่ ยงานบ้านเหมือนแต่ก่อน
เพราะช่วงนี้ผมเป็ นนักบาสเกตบอลของเขตครับ ช่วงหลังๆ
ซ้อมหนักมาก ไม่มเี วลาพักเลยครับ จึงไม่ได้ชว่ ยงานคุณแม่
เหมือนแต่ก่อน แต่คุณแม่กไ็ ม่ค่อยเข้าใจ ผมเครียดมากๆ
ั ทัง้ ๆทีผ่ มก็ทำ� สิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์
ครับว่าท�ำไมคุณแม่จงึ มีปญหา
ไม่ได้ไปมัวสุ
่ มทีไ่ หน ผมจะเลิกเล่นบาสเกตบอลดีไหมครับ

ทูลกระหม่อม : เป็ นสิง่ ที่ดีท่ีน้องเล่นกีฬา ซ้อมกีฬา

ถ้าน้องซ้อมกีฬาแล้วรูจ้ กั แบ่งเวลา ไม่ใช่ไม่เรียนหนังสือเลย
มัวเล่นบาสเกตบอลอย่างเดียวก็ไม่ดี น้องต้องเรียนหนังสือด้วย
ใช้เวลาว่างจากการเรียนมาซ้อมกีฬาก็เป็นสิง่ ทีด่ ี แต่กลับไป
ก็คงจะเหนื่อย ท�ำงานบ้านไม่ไหวแล้ว อย่างไรก็ตามน้องยัง
เด็กไม่เหมือนคุณแม่กฝ็ ืนใจหน่อย พอกลับบ้านก็ชว่ ยคุณแม่
ท�ำงานบ้านนิดนึง คงไม่ถงึ กับเป็ นลมตายไป คงพอมีเวลา
คงพอช่วยได้บา้ ง เวลาทีเ่ หลือก็ไปท�ำการบ้าน ต้องใช้เวลา
ทุกนาทีให้เป็ นประโยชน์ ไม่ใช่นอนแบะๆอยู่เฉยๆ บอก
เหนื่อยจากการเล่นกีฬาแล้วท�ำอย่างอื่นไม่ไหว คุณแม่กค็ ง

ปัญหาครอบครัว

175

ไม่โกรธ ไม่เกรีย้ ว ไม่น้อยใจอะไรเกินไป น้องต้องท�ำแต่สงิ่ ที่
เป็ นประโยชน์และเล่นกีฬาด้วย ถ้าคุณแม่ยงั โกรธอยูน่ ้องก็
ภูมใิ จในตัวเองแล้วกัน พวกเราชาว TO BE NUMBER ONE
และเพือ่ นๆ ก็ภมู ใิ จทีน่ ้องเป็ นนักกีฬา ถ้าพัฒนามากๆ อาจ
จะติดทีมชาติ ติดทีมโรงเรียนก็ได้ ท�ำอะไรก็ทำ� ให้ดี อย่าลืม
การเรียนแล้วกัน อย่าลืมว่าเราต้องเรียนหนังสือให้ดดี ว้ ย
เพราะความรูจ้ ะก�ำหนดอนาคตของเรา

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องชายของผม

มีนิสยั ชอบขโมยของครับ เวลาทีผ่ มเปิ ดห้องไว้หรือไม่ได้
ล๊อกห้องจะต้องมีของหายทุกทีเลยครับ ไม่ว่าจะเป็ นซีดี
หนังสือการ์ตนู หรือแม้แต่เงินครับ แม้จะเป็ นจ�ำนวนไม่มาก
เพราะเขาเรียนชัน้ ป.2 เองครับ ผมอยากจะสอนเขา ผมควร
จะท�ำอย่างไรดีครับ
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ทูลกระหม่อม : เรารูไ้ ด้ไงว่าน้องชายขโมย อาจจะเป็นคน

อืน่ ก็ได้ การดุแรงๆหรือตีแรงๆ ก็ไม่ใช่สงิ่ ทีด่ นี ะ น้องชายก็
เรียนชัน้ ป.2 เท่านัน้ เอง เป็ นไม้อ่อนดัดง่าย ไม่ได้เป็ นไม้
แก่ดดั ยาก ไม่ได้เป็ นคนมีนิสยั ชอบขโมยใช่ไหม ฉะนัน้ ต้อง
ค่อยๆ สอนน้องว่ามันเป็ นสิง่ ไม่ดี แน่ ใจนะว่าน้องเป็ นคน
ขโมย ไม่ได้ไปปรักปร�ำน้อง ถ้าสมมติน้องขโมยอะไรไปก็
อธิบายกับว่า เป็ นสิง่ ไม่ดี ไม่มใี ครไว้ใจ ไม่มใี ครเป็ นเพือ่ น
ไม่มใี ครคบ คนทีข่ โมยไม่มใี ครอยากอยูใ่ กล้ เดีย๋ วข้าวของ
หายหมดของเหล่านัน้ ก็ไม่ใช่ของตัวเอง แต่คนส่วนมากอาจ
จะอยากได้ของคนอื่น เห็นคนอื่นมีอะไรก็อยากได้เห็นพีม่ ี
ไอพอดทีด่ ๆี มีเพลงเยอะๆ ก็อาจอยากใช้บา้ ง อยากจะยืม
แต่ตอ้ งบอกตรงๆ ไม่ใช่หยิบไปโดยไม่บอก เงินก็เป็ นเงิน
ของพี่ ถ้าน้องโตขึน้ น้องท�ำงานได้กม็ เี งิน เราก็ไม่ตอ้ งยก
ให้เขา มีอะไรก็พดู กันตรงๆ พูดกันได้ใช่ไหมถ้ามาขโมยก็
ไม่มใี ครชอบหรอก บางทีอาจจะต้องท�ำโทษน้อง ซึ่งน้อง
ยุทธพิชยั เป็ นพีก่ ท็ ำ� โทษน้องได้ แต่ไม่ควรจะตีแรงๆ อาจจะ
ตีม ือ หน่ อ ยนึ ง ทางที่ดีอ าจท�ำ โทษด้ว ย การคัด ลายมือ
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1,000 รอบว่า “ต่อไปนี้ฉนั จะไม่ขโมยของพีอ่ กี แล้ว” อาจต้อง
ใช้เวลานาน น้องก็อดไปเล่น จะได้จำ� ได้ แล้วเขาจะไม่ขโมย
อีกต่อไป ก็เป็ นอีกวิธหี นึ่ง

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ท�ำไมคุณพ่อคุณแม่

ต้องห้ามผมเลี้ยงสัตว์ดว้ ยครับ ผมจะเลี้ยงสุนัขหรือแมวก็
ไม่ได้ ผมอยากเลีย้ งมากๆ ผมจะขออนุ ญาตคุณพ่อคุณแม่
อย่างไรดีครับ

ทูลกระหม่อม : คงเพราะน้องยังไม่พร้อมทีจ่ ะเลีย้ งสัตว์
น้องเพิง่ อายุ 10 ขวบ ในการทีจ่ ะเลีย้ งอะไร เราต้องรับผิดชอบ
สิง่ ทีจ่ ะเลีย้ ง ถ้าเลีย้ งเด็กก็ตอ้ งรับผิดชอบ เด็กเลีย้ งสัตว์ก็
ต้องรับผิดชอบสัตว์ ต้องดูแลอาบน�้ำ ป้อนข้าว ป้อนน�้ำ ต้อง
ท�ำความสะอาดสิง่ สกปรกให้ ถ้าน้องไม่ทำ� แล้วใครจะเป็นคน
ท�ำ คุณพ่อคุณแม่คงเล็งเห็นตรงนี้เลยขีเ้ กียจท�ำหรือบ้านอาจ
ไม่พร้อมทีจ่ ะเลีย้ ง เพราะเลีย้ งน้องคนเดียวก็เหนื่อยตายแล้ว
น้องต้องรอเวลาหน่ อยนึงจนกว่าจะพร้อม พอน้องโตแล้ว
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คุณพ่อคุณแม่เห็นว่ามีความรับผิดชอบทีจ่ ะเลีย้ งอีกชีวติ หนึ่ง
ต้องท�ำความสะอาด ต้องให้กนิ ข้าวกินปลา ถ้าไม่ให้กนิ ข้าว
มันก็ตายหมด ก็รอให้น้องโตอีกนิดนึงคุณพ่อคุณแม่คงอนุญาต
ให้เลีย้ งเอง เพราะน้องอยากจะเลีย้ งหมา แมวใช่ไหม ไม่ใช่
จะเลีย้ งกิง้ ก่า ตุ๊กแก จิง้ จก หรืองูเสียหน่ อย ถ้าเลีย้ งหมา
เราต้องดูแลไม่ให้ไปกัดคนหรือไปท�ำความสกปรกไม่งนั ้ ก็ไป
ทะเลาะกับเพือ่ นบ้านแย่เลย ฉะนัน้ ก็รออีกนิดนึง

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนู รู้สกึ ว่าหนู

กังวลมากทีผ่ ปู้ กครองแนะน�ำในสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ หนูควรจะ
ท�ำตัวอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม : เป็นเพราะว่าผูป้ กครองและหนูตา่ งวัยกัน

บางทีความคิดของเขาหนูกไ็ ม่ชอบเสมอไป ท�ำให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างวัย เวลาผูใ้ หญ่แนะน�ำอะไรเขาก็คดิ อย่างหนึ่งเพราะ
ความหวังดี แต่ความหวังดีทอ่ี ยูใ่ นกรอบในระเบียบแบบแผน
เราก็ไม่ชอบ มันก็ยากที่จะท�ำอะไรตามใจชอบ คนเรามี
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ช่องว่างคนละวัย คนละความคิด แม้อยู่วยั เดียวกันก็ต่าง
ความคิด เราต้องฟงั ซึง่ กันและกัน สมมุตนิ ้องอยากให้เขาฟงั
ความคิดของเรา เราต้องฟงั ความคิดของเขาก่อน อย่างน้อย
เราเป็ นเด็กเราสามารถยืดหยุน่ ได้มากกว่าผูใ้ หญ่ โดยมาก
ต้องฟงั ความคิดเขาว่ามีเหตุ ผลอย่างไรจึงแนะน� ำแบบนี้
สมุมติเช่น แนะน� ำว่าไม่อยากให้ไปเที่ยวนอกบ้านให้ท�ำ
การบ้านน้องก็อาจจะไม่ชอบ คิดว่าเขาบังคับจิตใจซึง่ เป็ น
ช่องว่างระหว่างวัย ผูใ้ หญ่จะคิดแบบหนึ่ง เด็กคิดแบบหนึ่ง
เราต้องจูนเข้าหากันคุยกันให้รเู้ รือ่ งพูดกันดีๆ ไม่ใช่เถียงจน
น�ำพาไปสูก่ ารทะเลาะกัน ท�ำให้ไม่เข้าใจกันในทีส่ ดุ ก็ตอ้ ง
ฟงั กันบ้าง

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ดิฉนั มีปญั หาฝงั ใจ

ตลอดมา ดิฉนั เคยติดยาเสพติด ปจั จุบนั แต่งงานแล้ว ไม่ได้
ไปยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติดอีกเลยค่ะ ตอนนี้มลี กู ชาย 1 คน อายุ
10 ขวบ ดิฉนั กลัวบาปกรรมทีท่ ำ� ไว้ จะส่งผลต่อลูกชายดิฉนั ค่ะ
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ทู ล กระหม่ อ ม : เห็น ใจน้ อ งแพรวที่ก ลัว บาปกรรม

กลัวลูกชายไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตราบใดทีน่ ้องไม่ได้
ใช้ยาเสพติดตอนท้องคงไม่เป็ นอะไร สมมติในบ้านไม่ม ี
ใครท�ำเป็ นตัวอย่างว่าเสพ ผลของการเสพยาตอนน้องสมัย
สาวๆ ก่อนมีลกู ก็ไม่ทำ� ให้ลกู ชายไปยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติดได้
ให้น้องใช้ประสบการณ์สอนลูกไม่ให้ไปยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติด
ให้มาเป็ นสมาชิก TO BE NUMBER ONE เลีย้ งดูเขาด้วย
ความรัก ความเข้าใจ เอาใจใส่ เพราะปญั หายาเสพติดเกิดจาก
ั
ั
ปญหาครอบครั
ว ปญหาเศรษฐกิ
จ ต้องเข้าใจต้องเปิดใจกว้าง
เปิดทัศนคติ ปญั หายาเสพติดก็จะลดลง ต้องให้ความอบอุน่
ความรัก ความเข้าใจในครอบครัว ซึง่ เป็ นเกราะป้องกันปญั หา
ยาเสพติดทีด่ มี าก พวกเราชาว TO BE NUMBER ONE ทุกคน
ขอให้กำ� ลังใจน้องแพรวเพราะพวกเราทุกคนเป็ นครอบครัว
เดียวกัน ขอให้น้องจิตใจสบายขึน้ มีความสุข ไม่ตอ้ งเครียด
ว่าลูกชายจะได้รบั ผลบาปกรรมกับสิง่ ทีน่ ้องท�ำในอดีต
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : แฟนของหนูชอบไป

ดืม่ สุรากับเพือ่ นๆ มาก กลับมาก็อาเจียนเต็มห้องเป็นอย่างนี้
แทบทุกครัง้ หนูไม่เข้าใจว่าเมือ่ ดืม่ แล้วทรมานอย่างนี้ ท�ำไม
ต้องดืม่ คะ

ทู ล กระหม่ อ ม : ฟ งั แล้ว ก็เ ห็น ใจ ขี้เ มาดื่ม สุ ร าเยอะ

เสพยาเยอะ สุราเป็ นยาเสพติดอย่างหนึ่ง ไม่วา่ บุหรี่ ไม่วา่
จะยาเสพติดชนิดใดก็เป็ นโทษต่อร่างกายทัง้ นัน้ เมื่อเสพ
จะท�ำให้ร่างกายอ่อนแอจะโง่ลงเป็ นขยะสังคม ท�ำให้สงั คม
วุน่ วาย ท�ำลายสมอง ท�ำลายร่างกาย การเสพสุราเยอะเกินไป
จะท�ำให้เป็ นโรคมะเร็งตับ มะเร็งล�ำคอ / กล่องเสียง และ
มะเร็งอืน่ ๆ เจอเยอะทีต่ ายไปแล้ว การพยายามทีจ่ ะบอกให้
เขาเลิกสุราคงไม่ได้ เพราะเขาอยากไปสังสรรค์กบั เพือ่ นๆ
ในสังคมผูช้ ายไทยหลายๆ คน ต้องสังสรรค์ตอ้ งดื่มให้เมา
ผูช้ ายฝรังก็
่ เช่นเดียวกันเพราะเป็ นเมืองหนาวเขาจึงดืม่ ใน
เมืองไทยร้อนก็ด่มื เพราะเขาเครียด แฟนเขาคงเข้าสังคม
แยะไปหน่อย น้องจะเตือนอะไรเขาคงไม่เชือ่ อย่างน้อยมา
ท�ำให้เขารูต้ วั สิ ให้ลองแอบถ่ายวิดโี อตอนเขาเมาหรืออ๊วก
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ดีกว่าว่าเขาทุเรศแค่ไหน น่ารังเกียจแค่ไหน เขาอาจไม่รสู้ กึ
ถ้าไม่รสู้ กึ ก็ไม่ได้ผล เราไม่ตอ้ งไปเช็ดอ๊วกเขา ให้เราไปอยู่
ทีอ่ น่ื ปล่อยให้เขาอยูแ่ บบเละๆ เทะๆ อย่างนัน้ เขาจะรูต้ วั เอง
ถ้าไม่รเู้ ราก็เลิกกับเขาดีกว่า ถ้าต้องการจะเลิกสุรา ในต่างประเทศ
มีองค์กรต่างๆ ช่วยให้เลิกสุรา แต่สว่ นมากเลิกไม่ได้เพราะ
เลิกยาก ในเมืองไทยไม่ทราบว่า มีองค์กรอย่างนัน้ หรือเปล่า
แต่มเี บอร์โทรศัพท์ให้ตดิ ต่อปรึกษาว่า จะเลิกสุราอย่างไร
จะท�ำอย่างไร บางทีเลิกสุรายากกว่าเลิกยาเสพติดอย่างอื่น
เพราะเลิกยาเสพติดยังมีพวกเราชาว TO BE NUMBER ONE
ช่ ว ยกัน มีส ถานบ� ำ บัด เยอะแยะ สุ ร าไม่ ไ ด้ป ระกาศว่ า
ผิดกฎหมาย นอกจากเมาแล้วขับ เป็ นต้น ส�ำหรับเบอร์
โทรศัพ ท์ติดต่อ 1413 ให้บริการปรึก ษาป ญั หาสุร าทาง
โทรศัพท์ บริการปรึกษาฟรี ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่าง
เวลา 09.00 - 17.00 น. น้องและแฟนก็โทรศัพท์ไปปรึกษา
แล้วกัน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ท�ำไมคุณแม่ผมเมือ่

ก้าวเข้าสู่วยั ทีม่ ากขึน้ เรื่อยๆ ปจั จุบนั อายุ 50 ปี แล้วครับ
ชอบบ่นมากๆ ผมพยายามเดินหนี ท�ำเป็ นไม่ได้ยนิ คุณแม่
ก็ยงั ไม่หยุดบ่นเลย ผมจะท�ำอย่างไรดีครับ ทุกวันนี้ผมปวดหัว
มากครับ

ทูลกระหม่อม : คุณแม่คงเข้าสูว่ ยั ทอง คนวัยทองมักจะ

ขีบ้ น่ สังเกตไหมว่า คุณแม่ คุณป้าแก่ๆ จะขีบ้ น่ มีอะไรก็ไม่
พอใจหมดเลย เห็นอะไรร้อนๆ หนาวๆ ขัดหูขดั ตาไปหมด
อย่างไรก็ตามคุณแม่รกั น้อง อยากสังสอน
่
น้องจึงคิดว่าเขา
บ่นวิธสี อนในสมัยก่อนเมือ่ เข้าสูว่ ยั ทอง ต้องมีเหตุ มีผล ควร
พูดคุยกับลูกแบบเพือ่ น พอแก่จะพูดกับลูกแบบเพือ่ นก็ไม่รู้
จะพูดอย่างไร ท�ำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยมากขึน้ สมมติ
น้องไม่ได้ทำ� อะไรผิด ก็ทำ� เฉยๆ ท�ำหูทวนลมไป เขาอยากบ่น
ก็ให้บน่ ไป เพราะเขาร้อนๆ หนาวๆ วูบวาบๆอยู่ ความจริง
ถ้าคุณแม่เตือนก็ฟงั บ้าง เพราะเป็ นประโยชน์กบั เรา การฟงั
คนท�ำให้รเู้ ขารูเ้ รา รูอ้ ะไรดีๆ มากขึน้ มีขอ้ มูลมากขึน้ สมมติ
ร�ำคาญก็ทำ� หูทวนลม น้องต้องพิจารณาตัวเองด้วยว่า น้องท�ำดี
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หรือยัง สมมติน้องตัง้ ใจเรียนหนังสือ อ่านหนังสือ ท�ำการบ้าน
ช่วยคุณแม่ทำ� งานบ้าน ไม่ได้ทำ� อะไรเหลวไหลก็ทำ� หูทวน
ลมไป คุณแม่อาจจะบ่นถูกก็ได้เพราะน้องอาจเล่นเกมมาก
เกินไป ติดเน็ต แชททัง้ วันทัง้ คืน โดยไม่อ่านหนังสือก็ให้
พิจารณาตัวเอง รูจ้ กั แบ่งเวลา เป็ นต้น อย่างไรก็ตามคนเข้า
วัยทองก็ตอ้ งชิวๆ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้หนูอยู่กบั

คุณแม่ คุณพ่อเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆ คุณแม่ตอ้ งท�ำงานหนัก
เวลากลางคืนชอบบ่นว่าปวดหลัง หนูอยากช่วยคุณแม่มาก
หนูควรท�ำอย่างไรคะ

ทูลกระหม่อม : หนูมจี ติ ใจดีทเ่ี ป็นห่วงคุณแม่ ถ้าคุณแม่

ทราบคงภูมใิ จ สิง่ ทีห่ นูทำ� ได้และส�ำคัญทีส่ ดุ คือ เป็ นเด็กดี
ตัง้ ใจเรียน มีผลการเรียนดี คุณแม่จะได้ภมู ใิ จมีความสุขใจ
ทีห่ นู เรียนดี ไม่ท�ำให้คุณแม่กงั วลใจมาก นอกจากคุณแม่
ต้ อ งท� ำ งานหนั ก แล้ ว คุ ณ แม่ อ าจเครีย ดหลายๆอย่ า ง
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185

ทัง้ คุ ณ พ่อ ไม่ส บาย เข้า โรงพยาบาลบ่ อ ย ความเครีย ด
และความไม่สบายใจอาจท�ำให้ปวดหลัง หนู ต้องไม่ท�ำให้
คุณแม่เครียดคือตัง้ ใจเรียน ช่วยท�ำงานบ้านคุณแม่จะได้ไม่
ต้องท�ำงานบ้าน ถูพน้ื ยกของหนัก ท�ำกับข้าว หนูกช็ ว่ ยได้
หนูตอ้ งท�ำตัวดีไม่ทำ� ให้คณ
ุ แม่กงั วลใจเอาใจคุณแม่ อย่าเถียง
คุณแม่มาก ระหว่างทีค่ ุณแม่เครียดต้องท�ำงานหนักท�ำให้
ปวดหลัง ไม่แนะน�ำให้หนูไปนวดคุณแม่ เพราะเคยปวดหลัง
แล้ว มีค นมานวดๆ ยิง่ จะท�ำ ให้ป วดหลัง เดี้ย ง ต้อ งเข้า
โรงพยาบาล เรานวดไม่เป็ น ไม่รูจ้ กั เส้น พอไปนวดอาจ
ท�ำให้หลังเดีย้ งได้ หนูอาจนวดแขน นวดขา แนะน�ำให้เอาใจ
คุณแม่ดๆี กับอย่าเถียงมาก แนะน� ำให้ท�ำน�้ ำแยกกากให้
คุณแม่รบั ประทาน นอกจากจะท�ำให้คณ
ุ แม่หายเครียดแล้ว
ผักต่างๆ ยังท�ำให้สขุ ภาพดี แต่ไม่บอกวิธที ำ� หรอก เพราะ
รายการนี้ไม่ใช่รายการท�ำกับข้าว และท�ำกับข้าวไม่เก่ง
เท่าไหร่ ให้หนูไปหาวิธที ำ� เอง น�้ำแยกกากจะท�ำให้คุณแม่
หุน่ ดี และท�ำให้เครียดน้อยลง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : โบอยากได้คา่ ขนม

เพิม่ ค่ะ พูดตรงๆ เลยนะคะว่า โลกนี้บางทีใช้ไม่พอหรอกค่ะ
คุณแม่ให้วนั ละ 80 บาทเท่านัน้ ทูลกระหม่อมมีวธิ ใี ห้โบไป
ขอคุณแม่เพิม่ ค่าขนมไหมคะ

ทูลกระหม่อม : โลกไหนจะใช้พอหรือไม่พอล่ะ เงิน 80 บาท

คุณแม่คงคิดว่าเหมาะสมแล้ว คุณแม่อาจมีขดี ความสามารถ
แบ่งให้ได้วนั ละเกิน 80 บาท คิดว่าน้องโบต้องเคยไปขอ
คุณแม่แล้วไม่ให้ จึงเขียนจดหมายมาถามใช่ไหม ทีค่ ณ
ุ แม่
ไม่ให้มเี หตุผลอะไรเพราะคิดว่าเงินทีใ่ ห้เหมาะสมกับน้องแล้ว
น้องน่าจะใช้พอ น้องไม่ได้ใช้เงินไปท�ำอะไรใช่ไหม ไม่ได้ไป
เลีย้ งน้อง เลีย้ งเพือ่ น หรือใช้อะไรเยอะแยะ ใช้แค่น้ีคณ
ุ แม่
คิดว่าพอและคุณแม่สามารถให้ได้แค่น้ี น้องขอแล้วก็ไม่ให้
สมมติขอดีๆ อีกที เอาใจคุณแม่มากๆ ยังไม่ให้และไม่มวี ธิ ี
อื่นๆ น้องต้องเข้าใจว่า เงินมีแค่น้ี คุณแม่ให้ได้เท่านี้ หรือ
ด้วยเหตุผลอะไรต่างๆ ของคุณแม่เอง ไม่ใช่คุณแม่คดิ จะ
แกล้งน้องโบ ไม่มคี ณ
ุ แม่ทไ่ี หนจะแกล้งลูกไม่ให้มเี งิน ไม่ม ี
อาหารกิน คุณแม่คงให้ได้เท่านี้ ก็ให้น้องนึกถึงความรูส้ กึ
คุณแม่แล้วกัน อย่าไปรบกวนคุณแม่ เพราะคุณแม่มใี ห้เท่านี้
ปัญหาครอบครัว
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แล้วน้องโบเคยคิดจะหางานพิเศษท�ำไหมล่ะ น้องเก่งเรื่อง
อะไร ถ้าเก่งเรือ่ งงานฝีมอื ก็ทำ� อะไรขายได้ เขียนรูป พวกเรา
เพือ่ นๆ ชาว TO BE NUMBER ONE ศูนย์เพือ่ นใจ เขาก็
ท�ำ อะไรขายกัน เยอะแยะ เช่น ท�ำ พวงกุ ญ แจ เขีย นรูป
ร้อยพวงมาลัย นอกจากนัน้ ยังมีงานพิเศษ งานร้านอาหาร
เด็กฝรังเมื
่ อ่ อายุ 16 ก็ทำ� งานด้วย เรียนไปด้วย โดยไม่จำ� เป็น
ว่ามีเงินหรือไม่ม ี แต่เขาท�ำงานพิเศษเพื่อได้เงินมาใช้จ่าย
ตามทีต่ วั เองอยากใช้ ท�ำงานได้เงินและประสบการณ์ดว้ ย
น้องก็ตอ้ งเลือกงานทีส่ มควรท�ำ น่าภูมใิ จและได้ประสบการณ์
ทีด่ ี ในการทีน่ ้องจะน�ำไปท�ำงานต่อไป

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : คนส่วนมากบอกว่า

คนแก่มกั ท�ำตัวเหมือนเด็ก จะไม่ยอมไปหาหมอเวลาป่วย
หนูจะท�ำอย่างไรให้คนแก่เขาไปหาหมอ ส่วนมากจะพูดว่าไม่
ไปหรอกเสียเงิน เปลืองเงิน ฟุ่มเฟือย ไร้สาระ เวลาคุณพ่อ
คุณแม่คยุ กับหนูไม่รจู้ ะท�ำอย่างไร จะมีวธิ เี กลีย้ กล่อมอย่างไร
ดีคะ
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ทูลกระหม่อม : คนแก่โดยมากจะท�ำตัวเหมือนเด็ก คนแก่

จะหลงๆ ลืมๆ เป็นอัลไซเมอร์ เหมือนเด็กเกิดมาไม่รอู้ ะไรเลย
ลืมว่าตัวเองเป็ นใคร วันนี้ทำ� อะไร กินข้าวหรือยังก็หลง แต่
คนแก่ทย่ี งั ไม่ถงึ ขนาดนัน้ คืออาจหลงพอดีๆ อาจต้องการ
ความสนใจจากลูกหลาน จะดือ้ ชอบพูดประชดว่าไม่ตอ้ งไป
หาหมอหรอกแก่แล้ว เสียเงิน หรือบางทีอาจคิดอย่างนัน้ ก็ได้
อาจเป็นห่วงลูกหลานทีต่ อ้ งใช้เงินมารักษา ส่วนมากเป็นการ
ประชดมากกว่าว่าจะมารักษาท�ำไม “แก่แล้ว” แต่แท้ทจ่ี ริง
แล้วอยากให้เราสนใจต้องการความสนใจจากลูกหลานบ้าง
ทีล่ กู หลานไม่สนใจอาจเพราะคนละวัย เลยท�ำตัวเรียกร้อง
ความสนใจ สมมติอาม่าไม่อยากไปหาหมอก็พดู ดีๆว่าสมมติ
อาม่าไม่ไปหาหมอ ถ้าตายไปหนูจะอยูก่ บั ใคร พูดให้แกข�ำ
ให้รสู้ กึ ว่าเราสนใจ ให้แกมีความสุข รูส้ กึ มีคนสนใจเยอะๆ
แล้วแกก็จะยอมไปหาหมอเอง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมพี ส่ี าวคนหนึ่ง

เราจะนอนด้วยกันทุกคืน เวลานอนหลับมักได้ยนิ เสียงพีส่ าว
นอนกัดฟนั กรอดๆ ทัง้ คืน ตอนแรกนึกว่าผีหลอก แต่จริงๆ
มันใช่ เพราะเป็ นอาการนอนกัดฟนั จะมีวธิ รี กั ษาบ้างไหม
เพราะหนูนอนไม่หลับเลยค่ะ

ทูลกระหม่อม : จริงๆน่าเห็นใจน้องมีนนะ เวลานอนหลับแล้ว

มีใครมากัดฟนั กรอดๆ มันน่ าร�ำคาญ เหมือนคนนอนกรน
ไม่รวู้ า่ นอนกรนหรือกัดฟนั จะน่าร�ำคาญกว่ากัน แต่คนกรน
จะมีเยอะกว่าคนกัดฟนั เราก็อาจจะกรนเหมือนกัน แต่เรา
หลับก็ไม่รวู้ า่ เรานอนกรนจริงไหม เราก็ไม่รำ� คาญตัวเราเอง
แต่คนอื่นเขาคงร�ำคาญเรา แต่ทน่ี ้องมีนร�ำคาญพีส่ าวนอน
กัดฟนั จะมีวธิ อี ย่างไรให้เขาเลิกกัดฟนั การกัดฟนั มีสาเหตุ
มาจากความเครียด ส่วนมากในเวลากลางวันคนจะเครียด
พอกลางคืนนอนหลับก็ไม่สามารถปล่อยความเครียดได้
มีการสะสมความเครียด ท�ำให้นอนกัดฟนั กรอดๆ หรืออยาก
ไปตื๊บคนนัน้ ทุบคนนี้ สมมติเรามีทศั นคติบวก เราอาจไม่
นอนกัดฟนั ก็ได้ ไม่ท�ำความร�ำคาญแก่ประชาชีทวไป
ั ่ แต่
บางทีอาจมีสาเหตุจากเหงือก ฟนั ไม่ลงตัว ฟนั ยืน่ เราควรขจัด
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ความเครียดออกไป มีทศั นคติบวกอย่างทีบ่ อก รูว้ า่ ท�ำยาก
แต่เราก็ควรท�ำ สมมติเครียดมากๆ จะท�ำให้หน้าแก่ดว้ ย การ
นอนกัดฟนั ท�ำให้ฟนั กร่อน บางทีตอ้ งเสียเงินไปหาหมอฟนั
ฟนั ยืน่ ต้องเสียเงินไปจัดฟนั ต้องขจัดความเครียด ต้องมี
ทัศนคติบวก ท�ำจิตใจให้เข้มแข็ง พยายามรับสถานการณ์
ให้ได้ ไม่เครียด และให้รกั ษาความสะอาดในห้องนอน บางครัง้
ห้องนอนอาจสกปรก เครื่องปรับอากาศร้อนหรือเย็นไป
อากาศไม่ถา่ ยเท มีฝนุ่ เยอะ เราต้องดูแลสภาพห้องนอนให้ดี
พยายามท�ำจิตใจให้ผ่องใส ไม่เครียด อย่าออกก�ำลังกาย
ก่อนนอน เดีย๋ วนอนไม่หลับ ทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ
ทานน�้ ำเยอะๆ ก็จะคลายความเครียดลง ถ้ายังกัดฟนั อยู่
จะท�ำให้ฟนั กร่อน แนะน�ำให้ไปหาหมอฟนั ดีกว่า น้องอย่าไป
ว่าพีส่ าวว่า “ร�ำคาญจะตาย นอนไม่หลับ” ให้พูดดีๆ ว่า
“ทีพ่ น่ี อนกัดฟนั ไม่ดี ท�ำให้สขุ ภาพปากไม่ดี ท�ำให้เราเครียด
เจ็บคอ ไปหาหมอดีกว่า” เขาคงไม่รวู้ า่ เขากัดฟนั เราคงต้อง
บอกดีๆ ไม่ใช่กระแนะกระแหนหรือเยาะเย้ย ด่าว่า เขาจะได้
รูส้ กึ ดี แล้วไปหาหมอฟนั น้องจะได้ไม่รำ� คาญ นอนไม่หลับ
อย่างทีเ่ ป็ นอยู่
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมนี ้องชาย 1 คน

อายุ 11 ขวบ เขาชอบโกหกมากค่ะ เวลาท�ำผิดเขาจะไม่
ยอมรับ ผิด หนู เ หนื่ อ ยใจมากเลย หนู จ ะท� ำ อย่า งไรกับ
น้องชายดีคะ

ทูลกระหม่อม : ฟงั แล้วเหนื่อยใจแทนหนูจริงๆ คนท�ำผิด

แล้วไม่ยอมรับผิด คนทีโ่ กหกมากๆ มีเยอะแยะ และไม่จำ� เป็น
ต้องเป็นเด็ก ผูใ้ หญ่ทช่ี อบโกหก ชอบสร้างเรือ่ ง ท�ำผิดแล้วไม่
ยอมรับผิดมีเยอะแยะ เพราะเป็นมาตัง้ แต่เด็กแล้วไม่ได้แก้ไข
น้องชายหนูอายุ 11 ขวบยังแก้ไขได้ ต้องรีบแก้ไขโดยด่วน
พูดกับเขาดีๆ ว่า “การโกหกไม่ด”ี ความจริงคนโกหกนี่ “เคย”
จนเป็นนิสยั ทีม่ เี รือ่ งอะไรไม่จำ� เป็นต้องโกหกก็โกหก เมือ่ คน
จับโกหกได้ ก็ไม่มใี ครเชือ่ ถือ ถ้าเป็ นเด็กต้องเป็ นเด็กเลีย้ ง
แกะทีไ่ ม่มใี ครเชือ่ ถือ ถ้าเป็ นผูใ้ หญ่กไ็ ม่มใี ครเชือ่ ถือ ใครๆ
ก็เห็นว่าโกหกพูดอะไรก็พดู ไม่จริงทัง้ หมด เป็นคนทีไ่ ม่มใี คร
เชื่อต่อไป ไม่มคี วามน่ าเชื่อถือ ท�ำอะไรก็ไม่ใครสนับสนุ น
ใครๆ ก็เกลียด คนทีโ่ กหกเป็ นนิสยั แม้เรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ จะ
โกหกหมด น้องชายเขาคงกลัวความผิด คนเราท�ำอะไรต้อง
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รับผิดชอบ ทีน่ ้องโกหกเพราะกลัวความผิดและท�ำให้ตวั เองดี
ขึน้ ในโลกนี้ถา้ มีคนซือ่ สัตย์ พูดแต่ความจริงมีเยอะๆ จะยิง่ ดี
น้องดาวต้องท�ำตัวเป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องน้อง เป็ นคนซื่อสัตย์
พูดความจริง กล้ารับความจริงในสิง่ ทีต่ นเองท�ำ เป็นตัวอย่าง
ทีด่ ใี ห้กบั น้อง บอกน้องว่า การโกหกเป็ นสิง่ ไม่ดแี ละกล้ารับ
ความจริงดีกว่า ถ้าน้องกล้ารับความจริงเราก็ชว่ ยกันแก้ไข
ปญั หา เราก็ชมน้องว่า ดีมาก น้องจะไม่โกหกอีกต่อไป

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคี ำ� ถามเกีย่ วกับ

โซเชียลเน็ตเวิรค์ พีข่ องหนู ตดิ เฟสบุ๊คมาก เขาเปิ ดมือถือ
ทัง้ วันเพือ่ แชท บางทีเวลาอยูบ่ า้ นจะใช้คอมพิวเตอร์ตลอด
หนูจะมีวธิ แี ก้ไขปญั หาอย่างไรบ้างคะ

ทูลกระหม่อม : หนูเดือดร้อนทีม่ คี นแย่งใช้คอมพิวเตอร์
ทีบ่ า้ น หนูไม่มโี อกาสได้ใช้เลย เพราะเขาออนแชทอยูต่ ลอด
เวลาทัง้ วันทัง้ คืน หนูไม่ได้เดือดร้อนตอนทีเ่ ขาใช้โทรศัพท์

ปัญหาครอบครัว
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เพราะเป็ นโทรศัพท์สว่ นตัวเขา แต่กเ็ ป็ นสิง่ ไม่ดี เพราะมัว
แต่แชท ใครจะกดไลน์หรือไม่ไลน์ทโ่ี พสต์ไว้หรือเปล่า หรือมี
อะไรก็นงเล่
ั ่ นทัง้ วันทัง้ คืน ในห้องเรียนคงแอบเล่น ไม่ได้เรียน
หนังสือ ก็เป็นผลร้ายกับตัวเอง อยูท่ บ่ี า้ นก็ทำ� ให้หนูเดือดร้อน
หนูตอ้ งพูดกับเขาตรงๆ ว่า คอมพิวเตอร์ทบ่ี า้ นไม่ใช่ของเขา
คนเดียว เป็ นของเราด้วย เราต้องใช้หาความรู้ ท�ำการบ้าน
หรือท�ำกิจกรรมต่างๆ นานา เราต้องแชร์กนั ก็ไม่ถกู ต้องที่
พีจ่ ะใช้อยู่คนเดียว เล่นเฟสบุ๊ค ไม่เรียนหนังสือ ไม่หลับ
ไม่นอน เป็ นโทษกับเขาและกับเรา เราต้องพูดกันตรงๆ
ว่า ต้องแบ่งเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ทบ่ี า้ น เวลาทีน่ ้อง
ใช้คอมพิวเตอร์ เขาอาจจะไปท�ำการบ้านหรือท�ำธุระต่างๆ
ต้องตัง้ กฎเกณฑ์ ข้อตกลงให้ดี อย่าทะเลาะกัน พอพีแ่ บ่ง
คอมพิวเตอร์ให้น้องใช้ น้องก็อย่าไปติดเฟสบุ๊คล่ะ
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