TO BE
NUMBER
ONE

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

โดยทรงตอบทุกประเด็นค�ำถามโดยใช้หลักจิตวิทยา การให้
ค�ำปรึกษาแบบไม่มเี งือ่ นไข มีบรรยากาศ สนุ กสนาน และ
เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความเมตตา
ด้วยความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และด้วยความ
ตระหนักถึงคุณค่าของค�ำปรึกษาพระราชทาน กรมสุขภาพจิต
ในฐานะเลขานุ การโครงการ TO BE NUMBER ONE จึง
ได้ด�ำเนินการรวบรวมค�ำปรึกษาพระราชทาน จัดท�ำเป็ น
รูป เล่ม โดยมีความมุ่ง หวัง ประการส�ำ คัญ 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 หาในลักษณะใกล้เคียงกันได้
ใช้คำ� ปรึกษาพระราชทานทีร่ วบรวมไว้น้เี ป็นแนวทางส�ำหรับ
การค้นหาทางออกของปญั หาที่ถูกต้อง เหมาะสมให้กบั
ตนเอง ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารสร้างสรรค์เยาวชนให้เติบใหญ่อย่าง
เต็มศักยภาพตามพระประสงค์

ค�ำปรึกษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญ ญา สิร ิว ฒ
ั นาพรรณวดี ชุ ด นี้ เป็ น การรวบรวม
ค�ำปรึกษาพระราชทานจากการเสด็จเยีย่ มการด�ำเนินงาน
ในพืน้ ที่ และในการบันทึกเทปรายการ TO BE NUMBER
ONE VARIETY ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2553 โดยจัดแบ่งเป็ น
6 เล่ม ตามประเภทของปญั หา ได้แก่ 1) ปญั หาการเรียน
2) ปญั หาครอบครัว 3) ปญั หาความรัก 4) ปญั หาเรือ่ งเพือ่ น
5) ปญั หาบุคลิกภาพ 6) ปญั หาสังคมและยาเสพติด
กรมสุ ข ภาพจิ ต หวัง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า หนั ง สื อ
“ค�ำปรึกษาพระราชทาน”นี้ จะเป็ น สิ่งที่มีคณ
ุ ค่าทัง้ ทาง
ด้านจิตใจ และประโยชน์ ที่ได้รบั

กรมสุขภาพจิต
เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE

ปัญหาความรัก
สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูแอบชอบผูช้ าย
คนหนึ่ง และหนูเห็นเขาคุยโทรศัพท์กบั ใครไม่รู้ ดูทา่ ทางมี
ความสุข หนูเห็นแล้วปวดใจ หนูเจ็บใจ ไม่รจู้ ะท�ำยังไงต่อ
แล้วค่ะ

ทูลกระหม่อม : น้องยังไม่รเู้ ลยว่าเขาคุยโทรศัพท์กบั ใคร

ก็เก็บมาคิดมากและเสียใจไปก่อนแล้ว จริงแล้วปญั หามันเกิด
จากการคิดไปเอง น้องต้องแก้นสิ ยั นี้เป็นอันดับแรก เลิกคิดมาก
เลิกคิดไปเอง เลิกจินตนาการเรื่องต่างๆ แล้วปญั หาก็จะ
คลีค่ ลายไปเอง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูคบกับแฟนพร้อม
กันทีเดียว 3 คน เขาก็รกั หนูเหมือนกัน แต่ไม่มนใจว่
ั ่ าเขาจะ
รักจริงหรือเปล่า หนู คดิ ว่าต้องมีสกั วันทีจ่ ะต้องเลือกว่าจะ
คบใครดี แต่มอี ยูค่ นหนึ่งทีค่ ดิ ว่ารักหนูจริง ซึง่ ทางบ้านหนูก็
รูจ้ กั เขา แต่ไม่มากเท่าไหร่ และหนูเองกลัวว่าทีบ่ า้ นเขารับ
หนูไม่ได้ เพราะหนูเป็ นหลานผูป้ ่วยโรคเรือ้ น จะท�ำอย่างไร
ดีคะ

ทูลกระหม่อม : น้องยังมีเวลาอีกมากทีจ่ ะพิสจู น์ว่าใคร
รักจริง ตอนนี้ควรคบทุกคนเป็ นเพือ่ นไปก่อนดีทส่ี ดุ ต้องดู
นิสยั และศึกษากันไปนานๆ อย่าใจร้อน ทีส่ ำ� คัญอย่ามีอะไร
เกินเลยมากไปกว่าค�ำว่าเพือ่ น และทีน่ ้องบอกว่าน้องรักเขา
น้องก็ตอ้ งเลิกสนใจคนอืน่ แล้วมาคบเพือ่ ศึกษาดูใจเป็นคนๆ
ดีกว่า เพราะถ้าเขารูว้ า่ คบทีละ 3 คน เขาจะเสียใจ ส่วนที่
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เรือ่ งทางบ้านเขาจะรังเกียจทีเ่ ป็นหลานคนไข้โรคเรือ้ น เชือ่ ว่า
ผูใ้ หญ่น่าจะแยกแยะออก ผูใ้ หญ่น่าจะดูทต่ี วั น้องมากกว่าว่า
นิสยั ใจคอเป็ นอย่างไร
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : แอบชอบผูห้ ญิง
คนหนึ่ง ซึ่งเป็ นเพื่อนกับผมตัง้ แต่ ป.6 ถ้าผมไปบอกว่า
ชอบเขา เขาจะชอบผมหรือเปล่าครับ ดูเขาไม่คอ่ ยชอบผม
เท่าไหร่

ทูลกระหม่อม : เป็ นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นทีม่ อี ารมณ์
อ่อนไหว ปรวนแปรไปต่างๆนานา น้องจะแอบรักใครก็ได้
ถ้าไม่ทำ� ให้เขาคนนัน้ เดือดร้อน หรือไม่ทำ� ร้ายความรูส้ กึ ของ
ตัวเองให้เจ็บปวดเวลาไม่สมหวัง การทีเ่ ราไปแอบรักคนที่
เขาไม่รู้ บางทีกช็ มุ่ ชืน่ หัวใจมีชวี ติ ชีวาดีเหมือนกัน เพราะฉะนัน้
ก็จะให้ค�ำแนะน� ำกับน้องเรื่องเพื่อนของน้อง ทีไ่ ม่แน่ ใจว่า
ควรจะบอกให้เขารูว้ ่า น้องแอบคิดอะไรไปไกลเกินเพื่อน
ก็คดิ ว่าอย่าเพิง่ บอกเขาในตอนนี้เลย แต่ให้น้องแสดงออกถึง
ความรูส้ กึ ดีๆ แสดงความห่วงใย ดูแลเทคแคร์เขาให้มากขึน้
ช่วยท�ำโน่ นท�ำนี่ เอาใจเขาให้บ่อยกว่าเดิม แล้วดูท่าทีของ
เขาว่าเป็ นยังไง เขาชอบหรือว่าเขาอึดอัดกับท่าทีของน้อง
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มากกว่ากัน ถ้าดูแล้วเขามีทา่ ทีโอนอ่อนยอมรับในท่าทีของ
น้องได้ น้องก็คอ่ ยตัดสินใจสารภาพกับเขาว่า น้องแอบชอบ
มานานแล้ว แต่ถา้ เขามีท่าทีอดึ อัด หรือไม่สบายใจในการ
กระท�ำของน้อง น้องก็จะได้รวู้ า่ ไม่ควรบอกความจริงในใจให้
เขารู้ ไม่งนั ้ เขาเลิกคบและไม่มองหน้าน้องแน่ๆ ทีส่ ำ� คัญคือ
อย่าใจร้อนค่อยๆดูไป การมีความรักทีส่ วยงามต้องใจเย็นๆ
อย่าผลีผลาม ไม่งนั ้ น้องจะเสียทัง้ เพือ่ น เสียทัง้ คนรักในเวลา
เดียวกัน เพราะฉะนัน้ ต้องอ่อนโยน นุ่มนวล ค่อยๆแสดงให้
เขารูว้ า่ เรารูส้ กึ ดี ห่วงใยเขาอย่างจริงใจ ให้เขาซึมซับความ
เสมอต้นเสมอปลายของเราไปนานๆ เหมือนน�้ำซึมบ่อทราย
ดีกว่าโผงผางไปบอกเขาให้ตกใจ และผละหนีจากน้องไป
จริงไหม
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมแอบชอบผูห้ ญิงที่
เป็ นรุน่ พี่ ผมรูจ้ กั เขาได้ไม่นาน แต่ยงั ไม่ได้คยุ กัน เห็นเพือ่ น
บอกว่าพีเ่ ขามีแฟนแล้ว แต่ยงั ไม่ได้อะไรกัน (เป็ นแค่แฟน)
ผมก็คดิ ว่าน่ าจะยังมีโอกาสอยู่ ผมไม่รู้จะบอกชอบพี่เขา
ยังไงดี แถมเพือ่ นผมก็แอบชอบพีเ่ ขาด้วยเหมือนกัน ผมจะท�ำ
อย่างไรดีครับ

ทูลกระหม่อม : รุน่ พีท่ น่ี ้องแอบชอบคิดว่าจะยากหน่อย
เพราะน้องยังไม่เคยพูดคุยกับเขาเลย แล้วอีกอย่างค่านิยม
ของเด็กผูห้ ญิงชัน้ มัธยม ส่วนใหญ่กม็ กั จะชอบรุน่ พีม่ ากกว่า
รุ่นน้องเสียด้วย น้องคงต้องมีจุดเด่นมากๆเลยนะ ทีจ่ ะให้
รุ่นพีเ่ ขาหันมามองน้อง แต่กไ็ ม่มอี ะไรเกินความพยายาม
ของมนุษย์ไปได้หรอก น้องก็ลองท�ำความรูจ้ กั เขาแบบค่อย
เป็ นค่อยไปดีกว่า อาจจะเริม่ จากการแอบมองเขาบ่อยๆ ให้เขา
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รู้ตวั ว่าเราแอบมอง หลังจากนัน้ ก็อาจจะให้เพื่อนให้รุ่นพี่
ทีร่ จู้ กั เป็นคนแนะน�ำเรา หรือถ้าน้องกล้ากว่านัน้ ก็เดินเข้าไป
แนะน�ำตัวเองกับเขาเลยก็ได้ แต่อย่างหลังต้องดูทศิ ทางลม
ดีๆก่อนนะ ถ้าเขาอยู่กบั เพื่อนกลุ่มใหญ่ หรืออยู่กบั แฟน
น้ อ งก็อ าจจะหน้ า แตกได้ หรือ น้ อ งอาจจะใช้ว ิธีโ บราณ
แต่คลาสสิค เช่น แอบเอาจดหมายบอกความในใจ ขนมหวาน
หรือดอกไม้ ไปแอบวางไว้ทโ่ี ต๊ะเรียนของเขา แต่วธิ นี ้ีกจ็ ะใช้
ไม่ได้กบั โรงเรียนสมัยใหม่ทใ่ี ช้วธิ เี ดินเรียน ไม่มหี อ้ งเรียน
ประจ�ำเป็ นของตัวเอง หรือวิธที ท่ี นั สมัยขึน้ มาหน่ อย ก็คอื
การไปเสาะแสวงหาเบอร์โทรศัพท์มอื ถือของเขา แล้วก็สง่
ข้อความไปบอกเขาว่าน้องรูส้ กึ ยังไง ซึง่ ก็คดิ ว่าวิธสี ุดท้ายนี้
คงจะเวิร์คสุด เพราะสมัยนี้น้องทุกคนก็มโี ทรศัพท์มอื ถือ
ใช้กนั น้องจะเลือกใช้วธิ ไี หน ก็เลือกได้ตามใจเลย แต่กข็ อ
เตือนไว้วา่ ต้องท�ำใจไว้เผือ่ ด้วย ถ้าหากรุน่ พีเ่ ขามีแฟนอยูแ่ ล้ว
และไม่ได้ชอบน้อง ก็อย่าเสียใจจนไม่เป็นอันเรียน อย่าลืมว่า
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วัย เราเป็ น วัย ที่ต้อ งเรีย นหนัง สือ เป็ น หลัก เพราะฉะนัน้
เรือ่ งรักต้องเป็นรอง จริงใจได้แต่อย่าจริงจังกับมันจนเกินควร
ก็ขอให้น้องโชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้หนูมคี วามรัก
ในวัยเรียน หนูแอบรักเขาแต่เขาไม่รวู้ า่ หนูรกั เขา หนูโทรหา
เขาทุกวัน หนูเคยถามเขาว่าคิดยังไงกับหนู แต่เขาไม่บอก
หนู อยากขอค�ำแนะน� ำจากทูลกระหม่อมว่า จะท�ำยังไงให้
เขามาสนใจเรา และท�ำให้หนู ไม่คดิ เรื่องความรักมากกว่า
เรือ่ งการเรียนค่ะ

ทูลกระหม่อม : น้องแอบรักเขาแต่เขาไม่รนู้ นั ้ เราคิดว่า
ไม่ใช่นะ เราว่าเขาคนนัน้ ของน้องต้องรูต้ วั แน่ ๆ ก็น้องโทร
หาเขาทุกวัน แถมยังถามเขาอีกว่าคิดยังไงกับน้อง แต่เท่า
ทีอ่ ่านจากจดหมายน้องแล้ว น้องไม่ได้เล่าว่าท�ำแบบนี้นาน
เท่าไรแล้ว แต่กค็ ดิ ว่าการชอบใครสักคนแล้วไม่รวู้ ่าเขาคิด
ยังไงกับเรา มันก็จะกระสับกระส่ายแบบนี้แหละ วิธกี ารสร้าง
ความสัมพันธ์ดว้ ยการโทรไปหาเขาทุกวันแบบนี้ ก็ตอ้ งคิด
นิดหนึ่ง ยังไงๆเราก็อยูใ่ นสังคมไทยทีผ่ หู้ ญิงต้องรักษาฟอร์ม
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เอาไว้บา้ ง ถ้าเราชอบเขามากๆ และรุกหนักแบบนี้ ต่อไปเขา
อาจจะกลัวในความบุ่มบ่ามของเราก็เป็ นได้ เพราะฉะนัน้ ก็
ควรจะมีระยะห่างสักนิดในการสร้างความสัมพันธ์ อันทีจ่ ริง
การแสดงความรูส้ กึ ตรงๆ มันก็ไม่ได้เสียหายอะไร ถ้ามันไม่
ย้อนกลับมาท�ำร้าย หรือรบกวนจิตใจให้น้องกระสับกระส่าย
แบบนี้ เพราะการทีน่ ้องโทรหาเขาทุกวันแล้วเขาเฉยๆ ไม่แสดง
ไม่บอกความรูส้ กึ อะไร น้องก็เก็บมาคิดมากฟุ้งซ่านอยูค่ นเดียว
มันก็คงไม่ใช่เรือ่ งดีแล้ว เพราะมันจะมีผลกระทบไปถึงการ
เรียนและชีวติ ประจ�ำวันของน้องไปเรื่อยๆ ก็ขอแนะน� ำให้
น้องเว้นระยะห่างจากเขาออกมาอีกสักหน่อย โทรหาเขาให้
น้อยลง แล้วก็เลิกคาดหวังว่าเขาจะต้องตอบว่าชอบน้อง หรือ
พูดอะไรในท�ำนองทีน่ ้องอยากได้ยนิ จ�ำไว้วา่ การรักใครสักคน
ไม่ได้ท�ำให้เราเป็ นทุกข์หรอก แต่การคาดหวังจะให้เขา
รักตอบเราต่างหากทีท่ ำ� ให้เราเป็ นทุกข์ เพราะฉะนัน้ รักได้
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แต่ตอ้ งไม่คาดหวัง อีกอย่างธรรมชาติของผูช้ ายไม่ชอบให้
ใครมาตามติด เพราะเขาจะรักอิสระมากๆ การทีน่ ้องโทรหา
เขาบ่อยๆ จนดูเหมือนกิจวัตรประจ�ำวันนัน้ เขาอาจจะเห็น
ความส�ำคัญของน้องไม่มากนัก แต่ถา้ น้องทิง้ ระยะห่างไปบ้าง
โทรหาน้อยลง เก็บง�ำความรูส้ กึ ไว้บ้าง อาจจะท�ำให้น้อง
น่าติดตามน่าค้นหามากขึน้ บางทีอาจจะเป็นข้อพิสจู น์ให้น้อง
ได้วา่ เขาชอบน้องหรือไม่ ถ้าเขาฉุกคิดขึน้ มาว่าเมือ่ ไม่มนี ้อง
เขารูส้ กึ เหงาและคิดถึงน้อง เขาก็จะต้องเป็ นฝ่ายโทรมาหา
น้องเองบ้าง แต่ถา้ เขาไม่ชอบน้องเลย เขาก็จะเงียบหายไป
น้ องก็จะรูค้ วามในใจเขาจากการกระท�ำได้ โดยไม่ต้องรอ
ค�ำตอบเลย
แม้จ ะเคยบอกเสมอว่ า มีค วามรัก ในวัยเรียนไม่ใช่
เรือ่ งผิด แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่า เราส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
น้องๆทุกคนมีความรักระหว่างเรียน เพียงแค่อยากเตือนสติวา่
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มีได้แต่ตอ้ งควบคุมมันได้เช่นกัน จ�ำไว้เสมอว่าการเรียนคือสิง่
ทีจ่ ะก�ำหนดอนาคตและชีวติ ของน้องในอีก 40 - 50 ปีขา้ งหน้า
ไม่ใช่ความรักแน่ นอน เพราะฉะนัน้ ปรับตัวปรับใจเสียใหม่
เอาเรือ่ งเรียนเป็ นหลักเรือ่ งรักเป็ นรอง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูจดั ว่าเป็ นคน
หน้ า ตาดีแ ละมีค นเข้า มาจีบ หลายคน และหนู ก็รู้ส ึก ว่ า
ยัง ไม่ถงึ วัย หนู จะปฏิเสธพวกเขาอย่างไรไม่ให้เสียน�้ ำใจ
เพราะอยากคบเขาไว้เป็ นเพื่อนมากกว่า จะมีวธิ ปี ฏิเสธ
อย่างไรไม่ให้เสียเพือ่ น

ทูลกระหม่อม : ความรักในวัยเรียนถือเป็ นดาบสองคม
ขอแนะน�ำให้น้องพูดกับเขาอย่างตรงไปตรงมาว่า ไม่พร้อม
ทีจ่ ะคบเป็ นแฟน ไม่ต้องอ้อมค้อม เพราะถ้าปล่อยนานก็
เหมือนกับให้ความหวัง สิง่ ส�ำคัญขอให้พวกเขาตัง้ ใจเรียน
ไปกับน้ องด้วย และขอให้เวลาเป็ นเครื่องพิสูจน์ ถ้าเขา
รักเราจริง เขาต้องรอได้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเี พือ่ นสนิทอยู่
5 คน หญิง 3 ชาย 2 เรามีความสนิทกันมาก ไปไหนก็ไปด้วย
กันตลอด จนวันหนึ่งเพือ่ นชายทีห่ นูสนิทด้วยคนหนึ่ง ก็มา
บอกว่าชอบหนู ซึง่ ความจริงแล้วหนูกช็ อบเขาอยูล่ กึ ๆในใจ
เหมือนกัน แต่เพือ่ นหญิงทีห่ นูรกั ทีส่ ุดและสนิททีส่ ุด เขาก็
แอบชอบเพื่อนชายคนนี้เหมือนกัน โดยที่เขาแสดงออก
ทุกอย่างว่าชอบเพือ่ นชายคนนี้ ด้วยความทีห่ นูรกั และผูกพัน
กับเพือ่ นหญิงของหนูมาก หนูไม่อาจท�ำร้ายเขาได้ และไม่อาจ
ทนเห็นเวลาทีห่ นู มคี วามสุข แล้วเพื่อนหนู มคี วามทุกข์ได้
หนู เ ลยเก็บ ความรู้ส ึก ของหนู ม าตลอด หนู ค ิด ว่า หนู ก บั
เพื่อนชายน่ าจะคิดเหมือนเพื่อนแบบเดิม เพื่อทีห่ นู จะได้ไม่
เสียเพือ่ นทีห่ นูรกั ไปทัง้ 2 คน และอีกอย่างหนูกเ็ รียนอยูด่ ว้ ย
น่ าจะตัง้ ใจเรียนให้มากทีส่ ุดค่ะ ทูลกระหม่อมเห็นด้วยกับ
ความคิดของหนูหรือเปล่าคะ
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ทูลกระหม่อม : ขอบอกว่าเห็นด้วยกับความคิดของน้อง
เป็ นทีส่ ดุ น้องคิดได้ถกู ต้องแล้ว ความรักในวัยเรียนจะไม่ใช่
สิง่ ต้องห้าม ถ้าคบกันแบบรูล้ มิ ติ และมีสติ แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญไป
กว่านัน้ ก็คอื การเรียน อย่างทีน่ ้องบอกนันแหละ
่
จะท�ำอะไร
ก็ตาม ควรจะเอาเรื่องเรียนเป็ นตัวตัง้ ให้การเรียนเป็ นสิง่
ส�ำคัญ และเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามหมายเป็ นอันดับต้นๆของชีวติ
คือสิง่ ทีถ่ กู ต้องทีส่ ดุ ส่วนเรือ่ งรักกุ๊กกิก๊ ในวัยเรียน ก็มไี ด้บา้ ง
แต่ ใ ห้เ ป็ น อัน ดับ รองๆไป โดยเฉพาะในกรณี ข องน้ อ งที่
เป็ นการแอบรักกันไปมาในกลุม่ เพือ่ นสนิท ก็เห็นใจน้องนะ
ทีม่ คี วามล�ำบากใจมากมายในการเลือกครัง้ นี้ เพราะถ้าเลือก
ความรัก ก็ตอ้ งเสียเพือ่ นรักไป แต่ถา้ เลือกเพือ่ นรัก โอกาสที่
จะได้คบเพือ่ นชายเป็ นคนรักก็คงน้อยลง
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ส่วนเรือ่ งการตัดสินใจว่าจะเลือกทางไหนนัน้ ก็คงเป็ น
เรื่องของน้ องเอง น้ องคงต้องชังใจตั
่ วเองดูว่าใจของน้ อง
เอนเอียงไปทางไหนมากกว่ากัน ระหว่างการมีเพือ่ นรักกับ
การมีคนรัก ไม่มใี ครตอบแทนน้องได้นอกจากใจของน้องเอง
แต่ ถ้า จับ ใจความจากจดหมาย ก็พ อจะรู้แ ล้ว ว่ า น้ อ งจะ
ตัดสินใจเลือกทางไหน เพราะน้องบอกความในใจมาว่าน้อง
กับเพือ่ นชายน่าจะคิดกันเหมือนเพือ่ นแบบเดิม น้องจะได้ไม่
เสียเพือ่ นรักไปทัง้ 2 คน และในท้ายสุดน้องก็สรุปมาแล้วว่า
น้องยังเรียนอยู่น่าจะตัง้ ใจเรียนให้มากทีส่ ุด ซึง่ นัน่ ก็แสดง
ให้เห็นแล้วว่าน้องเป็ นเด็กทีม่ คี วามคิด คิดได้ คิดดี และ
คิดเป็น เพราะฉะนัน้ ก็คดิ ว่าคงไม่ตอ้ งให้คำ� แนะน�ำน้องมากมาย
เพราะน้องก็มคี ำ� ตอบให้ตวั เองอยูแ่ ล้ว ก็ขอให้น้องตัง้ ใจเรียน
ต่อไปเรือ่ ยๆ กลุม่ เพือ่ นทีม่ อี ยูแ่ ละรักกันดีอยูแ่ ล้ว ก็พยายาม
รักษามิตรภาพทีด่ ไี ว้นานๆ จะได้ชว่ ยเหลือพึง่ พากันต่อไป
ในอนาคต เพือ่ นดีๆหาไม่งา่ ยนัก ถ้าเจอแล้วก็รกั ษาไว้ให้ดี
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สุดท้ายขอฝากน้องไว้วา่ การแอบรักใครสักคน บางทีกท็ ำ� ให้
หัว ใจกระชุ่ม กระชวยมากกว่า การเปิ ด เผยตัว เสีย อีก นะ
จะบอกให้ ก็ขอให้น้องโชคดีและมีความสุขกับการแอบรัก
ก็แล้วกัน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพื่อนผมมีแฟน
แต่เขาไม่กล้าบอกรักแฟนเขา จะมีวธิ อี ย่างไรให้เขาบอก
รักแฟน

ทูลกระหม่อม : วิธเี บสิค ก็คอื ส่งดอกกุหลาบแดงให้
พร้อมกับข้อความบอกรักในการ์ดวันเกิด หรือวันวาเลนไทน์
แต่ปจั จุบนั น้องๆส่วนใหญ่มมี อื ถือกันเกือบทุกคน อาจจะ
หาเบอร์แล้วส่งข้อความ ส่งรูปภาพแทนดอกไม้กไ็ ด้ แต่ถา้
เขาไม่กล้าก็คงต้องปล่อยเขา แล้วเอาเวลามาคิดเรื่องอื่น
ดีกว่า
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมแอบชอบผูห้ ญิง
คนหนึ่ง เขาอายุมากกว่าผม 1 ปี เขาเป็ นแฝด 3 คน อีก 2 คน
อยู่ ม.6 เขาอยู่ ม.4 อาจเพระเข้าเรียนช้าหรืออะไรผมไม่ทราบ
ผมรูจ้ กั เขาเพราะรุน่ พีแ่ นะน�ำ ปญั หาอยูท่ เ่ี ขาชอบรุน่ พีผ่ มคนนี้
แล้วผมจะท�ำอย่างไร ดีครับ “เครียด”

ทูลกระหม่อม : เรือ่ งความรักทีน่ ้องแอบชอบรุน่ พีค่ นหนึ่ง
ถึงแม้เขาจะชอบคนอื่น ซึ่งก็คอื รุ่นพีท่ แ่ี นะน� ำน้ องให้รูจ้ กั
กับเขา น้องก็ไม่ตอ้ งใจเสียหรือถอดใจ บางทีถา้ เขารูจ้ กั น้อง
มากขึน้ จริงๆ น้องอาจเอาชนะใจเขาก็ได้ ถ้าชอบเขาจริงๆ
ก็ลองดูสกั ตัง้ แต่สดุ ท้ายถ้าเขาไม่ชอบเราก็ไม่เป็ นไร น้อง
ยังเด็กอยู่ อย่าเพิง่ จริงจังกับเรื่องนี้มากนัก ยังไงให้คดิ ถึง
เรื่องเรียนและครอบครัวเอาไว้ให้มากดีกว่านะ ขอให้น้อง
โชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีความใฝ่ฝนั
อยากเป็นต�ำรวจ เพราะผมชอบความถูกต้องยุตธิ รรม และผม
อยากเป็นคนดีของสังคม ผมมีเรือ่ งราวประสบการณ์มากมาย
แต่สงิ่ ทีอ่ ยากถ่ายทอดความรูส้ กึ คือ เรือ่ งราวความรักของผม
ตอนนี้ผมมีคนทีผ่ มรักแล้ว ผมรูส้ กึ ว่าผมรักผูห้ ญิงคนนี้มาก
และอยากให้เขามีชวี ติ อยูก่ บั ผมไปนานๆ ผมจะรักผูห้ ญิงคนนี้
ตลอดไป ผมจะไม่ทง้ิ เขาจะไม่ทำ� ให้ผหู้ ญิงคนนี้ตอ้ งเสียใจ
เพราะผม

ทูลกระหม่อม : เป็นสิง่ ทีด่ นี ะทีน่ ้องมีความฝนั วางไว้เป็น

เป้าหมายของชีวติ ไม่ว่าเรื่องอยากเป็ นต�ำรวจ หรือเรื่อง
ความรักทีแ่ น่ วแน่ ทม่ี อี ยู่ตอนนี้ ก็อยากบอกว่าการมีความ
รักไม่ใช่สงิ่ ที่ผดิ หรอกนะ ถ้ามีแล้วอยู่ในขอบเขตที่ดงี าม
ให้ความรักเป็นก�ำลังใจให้กนั และกัน พากันไปในทางทีถ่ กู ต้อง
ไม่ทำ� อะไรเสือ่ มเสียให้ครอบครัวเสียใจ และเราก็เชือ่ ว่าน้อง
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เป็นคนมีความคิดดี เห็นได้จากการทีน่ ้องสัญญาอย่างหนักแน่น
ว่าจะไม่ท�ำให้คนรักเสียใจเพราะน้ องเป็ นอันขาด นี่แหละ
สุภาพบุรษุ ตัวจริงต้องคิดแบบนี้ ก็ขอให้ตงั ้ ใจเรียน เพือ่ จะได้
สอบเข้าเป็ นต�ำรวจให้ได้อย่างทีม่ ุ่งมันวางฝ
่
นั เอาไว้ ขอให้
ระลึกไว้เสมอว่า ถ้าเราประสบความส�ำเร็จในชีวติ มีหน้าที่
การงานทีม่ นคง
ั ่ ความรักทีเ่ ราคาดหวังไว้กจ็ ะตามมาอย่าง
แน่ นอน แต่ตอนนี้หน้าทีข่ องน้องก็คอื ต้องตัง้ ใจเรียนให้ดี
ั ง้ หมดของน้องให้เป็นความจริง ก็ขอขอบใจ
ทีส่ ดุ เพือ่ ท�ำฝนทั
ทีเ่ ขียนมาบอกเล่าสิง่ ดีๆ ให้ฟงั
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้หนูเรียนอยู่
ม.5 หนูแอบรักเพือ่ นของหนูแต่หนูไม่กล้าบอกเขา เพราะ
กลัว เสีย เพื่อ น อีก เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ห นู ไ ม่ก ล้า บอกเขาก็ค ือ
เพือ่ นของเขามาชอบหนู และเขาก็รบั เป็ นพ่อสือ่ ให้กบั เพือ่ น
มันท�ำให้หนูลำ� บากใจมาก และตอนนี้หนูกย็ อมเป็ นแฟนกับ
เพือ่ นของเขาแล้วด้วย แต่วา่ หนูกย็ งั ชอบเขาอยูน่ ะคะ หนูจะ
ท�ำยังไงดีคะ เวลาไปไหนเราก็จะไปด้วยกันทัง้ 3 คนตลอดเลย
และเขาเทคแคร์หนูดกี ว่าแฟนหนูอกี จนบางครัง้ หนูคดิ ว่า
เขาก็รกั หนูเหมือนกัน เคยมีอยูค่ รัง้ หนึ่งตอนวันวาเลนไทน์
แฟนหนู เขาไม่มาเรียน วันนัน้ เพื่อนหนู กเ็ อาดอกกุหลาบ
สีขาวมาให้ (เขารูว้ า่ หนูชอบ) เขาบอกว่าแฟนหนูฝากมาให้
วัน ต่ อ มาแฟนหนู ก็เ อากุ ห ลาบแดงมาให้ และขอโทษที่
วันวาเลนไทน์ ไม่ได้เอากุหลาบมาให้ หนู ไม่รูว้ ่าเพื่อนหนู
ต้องการสือ่ อะไร จึงเขียนจดหมายมาปรึกษาทูลกระหม่อม
หวังว่าทูลกระหม่อมคงจะตอบนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
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ทู ล กระหม่ อ ม : น้ อ งมีต� ำ นานรัก 3 เส้ า ที่ดุ เ ดือ ด

ส่วนปญั หาทีน่ ้องถามมา ก็เป็ นปญั หาโลกแตกส�ำหรับวัยรุน่
ในยุค นี้ ซึ่ง ก็ค งหนี ไ ม่พ้น เรื่อ งของความรัก การที่เ รามี
ความรักไม่ใช่เรื่องผิด เพียงแต่น้องต้องท�ำความเข้าใจกับ
ความรูส้ กึ แบบนี้ให้ถกู ต้อง เพราะวัยของน้องเป็ นวัยทีก่ ำ� ลัง
สับสน อารมณ์แปรปรวน เหวีย่ งไปเหวีย่ งมา ค้นหาตัวตน
ของตัวเองอยูต่ ลอดเวลา เพราะฉะนัน้ เรือ่ งราววุน่ ๆ ชวนปวดหัว
เกีย่ วกับความรัก จึงเกิดกับเด็กวัยรุน่ นี้มากมาย
ส่วนเรือ่ งของน้อง ก่อนอืน่ ต้องถามใจตัวเองก่อนว่าจะ
ชอบใครกันแน่ ถ้าแน่ใจแล้วก็ตอ้ งหนักแน่น ตัดสินใจให้เด็ดขาด
อย่าโลเล ถ้าปล่อยให้คาราคาซังเช่นนี้ต่อไป มันจะเกิด
ความแตกแยกระหว่างเพือ่ นขึน้ มาได้ คนเรารักกันมันไม่ใช่
เรื่องผิด แต่เราต้องระมัดระวัง และต้องศึกษากันและกัน
ให้ดกี ่อนทีจ่ ะตัดสินใจคบใคร ไม่งนั ้ ก็จะเกิดเรือ่ งราวอย่างที่
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น้องประสบอยู่ คือกลืนไม่เข้าคายไม่ออก รักพีเ่ สียดายน้อง
แต่ยงั ไงเรือ่ งของน้องคงยังไม่มอี ะไรหนักหนามาก เราจะคอย
ช่วยลุน้ แล้วกัน
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สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : ผมอยากให้
ทูลกระหม่อม บอกวิธจี บี คนสวย คือ ผมอยากได้แฟนสวยครับ
ต้องท�ำอย่างไรบ้างครับถึงจะได้ผล

ทูลกระหม่อม : น้องเขียนเข้ามาขอเคล็ดลับของการจีบ
คนสวย เพราะน้องเล่นบอกมาตรงๆเลย ว่าน้องชอบคนสวย
เราอยากจะบอกน้องว่าใครๆ ก็ชอบคนสวยทัง้ นัน้ แหละ ไม่ได้
มีแค่น้องเพียงคนเดียวหรอกนะ การทีน่ ้องจะได้คนสวยมา
เป็ น แฟนนั น้ น้ อ งต้ อ งท� ำ ตัว ของน้ อ งเองให้ดีเ สีย ก่ อ น
ก่อนคิดเรือ่ งจะไปจีบเขา ซึง่ การจะเป็นผูช้ ายทีด่ ไี ด้นนั ้ มันต้อง
พร้อมทัง้ ภายนอกและภายใน ภายนอกน้องก็ตอ้ งแต่งตัว
ให้ดสู ะอาดสะอ้าน ดูดี ผูห้ ญิงทีไ่ หนเขาก็คงจะไม่ชอบน้องหรอก
ถ้าเกิดน้องแต่งตัวมอมแมม รวมไปถึงการเรียนน้องก็ตอ้ ง
ตัง้ ใจเรียน เพราะว่าผูห้ ญิงที่หน้ าตาดี เขาก็ต้องชอบคน
ที่มคี วามสามารถเหมือนกัน และอีกหนึ่ งเรื่องคือภายใน
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น้องต้องเป็นคนดี มีน้�ำใจ เป็นสุภาพบุรษุ และให้เกียรติผหู้ ญิง
รับรองได้วา่ น้องจะต้องได้แฟนทีส่ วยหน้าตาดีอย่างแน่นอน
และอีกหนึ่งเรื่องทีเ่ ราอยากจะให้น้องลองคิดดูกค็ อื คนเรา
จะงามก็ตอ้ งงามจากภายในมิใช่วา่ จะสวยเพียงแต่ภายนอก
อยากให้น้องมองคนที่นิสยั ใจคอมากกว่าที่จะตัดสินจาก
รูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียว
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคี ำ� ถามทีอ่ ยาก
จะถามทูลกระหม่อมค่ะ คือว่าตอนนี้หนู ก�ำลังจะเตรียมตัว
สอบเข้ามหาวิทยาลัย หนู มแี ฟนแล้ว แต่แฟนหนู ชอบพา
หนู ไปเที่ยว หนู ก็ไปไม่อยากขัดเขา บางทีหนู ก็ต้องโดน
ทีบ่ า้ นว่า ส่วนมากก็ชอบมาเตือนหนูวา่ ผูช้ ายคนนัน้ เป็ นคน
ไม่น่าคบหา แต่หนูกไ็ ม่เห็นว่าเขาจะไม่น่าคบตรงไหนเลย
ท�ำไมทุกคนต้องคอยแต่ว่าเขา แต่บางทีหนู ก็มคี วามคิด
เข้ามาในหัวบ้างเป็ นบางครัง้ ว่า หนู กอ็ ยากตัง้ ใจเรียนและ
อยากเอนทรานซ์ตดิ แต่พอหนูได้เจอกับเขาทีไร หนูกจ็ ะลืม
ทุกอย่างทันที หนูอยากถามว่าหนูควรปฏิบตั ติ วั อย่างไร และ
สิง่ ไหนคือสิง่ ทีถ่ กู ต้องทีห่ นูควรจะต้องท�ำ หนูคดิ มากจริงๆ
สับสนไปหมด หรือว่านี่คอื สิง่ ทีเ่ ขาเรียกว่า “ความรักท�ำให้
คนตาบอด” รบกวนขอค�ำแนะน� ำดีๆ จากทูลกระหม่อม
ด้วยค่ะ
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ทู ล กระหม่ อ ม : ป ญั หาหนั ก อกของน้ อ งก็ คือ เรื่อ ง
ความรัก ที่เราเคยตอบน้ องๆไปหลายครัง้ แล้วว่า ไม่ใช่
เรื่องผิดทีจ่ ะมีความรักในวัยเรียน เพราะความรูส้ กึ แบบนี้
เป็ นเรือ่ งธรรมชาติทท่ี ุกๆคนต้องประสบพบเจอ แล้วทีน่ ้อง
ร�ำพึงร�ำพันมาว่า “ความรัก ท�ำให้คนตาบอด” หรือเปล่านัน้
ก็ไม่ใช่เสมอไปหรอกนะ ถ้าเรารูจ้ กั รักอย่างเข้าใจและมีสติ
ในการด�ำเนินความรักของเรา ไปในทิศทางทีถ่ ูกต้องดีงาม
น�ำความรูส้ กึ ดีๆทีเ่ กิดขึน้ มาแปรเปลีย่ นให้เป็ นก�ำลังใจทีด่ ี
คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือชวนกันติวหนังสือเพื่อ
เตรียมตัวสอบ ถ้ารักแบบสร้างสรรค์แบบทีว่ า่ มานี้ ก็คงไม่ม ี
ใครมาต�ำหนิน้องได้ แต่ถา้ เป็นไปในทางทีน่ ้องเขียนเล่ามาว่า
แฟนของน้ องชอบพาไปเที่ยวบ่อยๆ จนโดนที่บ้านดุและ
ตักเตือน ก็เป็นธรรมดาบ้านใครเขาก็คงไม่ปลืม้ หรอก นี่แสดงว่า
แฟนของน้องคงชอบเทีย่ วมาก คงไม่คอ่ ยสนใจเรียนหนังสือ
สัก เท่า ไหร่ แล้ว ก็ค งอ้อ นเก่ ง มากๆ น้ อ งถึง ใจอ่ อ นและ
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ลื ม ทุ ก อย่ า งเวลาที่ เ จอหน้ า เขา ถ้ า เป็ น แบบนี้ ต่ อ ไป
เรื่อยๆ เห็นจะไม่ได้การแน่ น้องคงต้องใจอ่อนยวบตลอด
เวลาทีเ่ ขามาชวนไปเทีย่ ว ก็นบั ว่ายังดีทน่ี ้องเขียนจดหมาย
มาปรึกษากันเสียก่อน ไม่งนั ้ ต่อไปอาจจะเข้าข่ายความรัก
ท�ำให้น้องตาบอดจริงๆก็ได้ ก็ขอแนะน� ำน้องว่าหลังจากนี้
เป็ นต้นไป น้องต้องท�ำตัวเสียใหม่ ท�ำใจให้หนักแน่นมากขึน้
แฟนของน้องจะมาออดอ้อนให้ไปเทีย่ วอย่างไร ก็ใจแข็งๆ
เข้าไว้ อย่าใจอ่อนเด็ดขาด ให้ตระหนักไว้ว่าการสอบเข้า
มหาวิทยาลัย มีเพียงช่วงเดียวในชีวติ ของคนเรา แต่ความ
รักนัน้ ยังมีเวลาอีกหลายช่วงและยาวไกลนัก จะมีเมื่อไหร่
ก็ได้ จะเทีย่ วกับแฟนบ่อยแค่ไหนก็ได้ แต่การสอบนี้มเี พียง
ช่วงเดียวในชีวติ เพราะฉะนัน้ ก็ตอ้ งใช้โอกาสทีม่ เี พียงช่วง
เดียวนี้ให้ดที ส่ี ดุ ด้วยการพยายามอย่างเต็มที่ เราจะได้ไม่
เสียใจหรือเสียดายเมือ่ หันกลับไปมองมัน ส่วนผลการสอบ
จะออกมาเป็ นอย่างไร ก็คงไม่สำ� คัญเท่ากับความพยายามที่
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เราได้ตงั ้ ใจทุม่ เทลงไป และการได้ทำ� หน้าทีข่ องเราอย่างเต็มที่
ขอเป็ นก�ำลังใจให้น้องมีจติ ใจเข้มแข็ง หนักแน่น และมันคง
่
ในการเตรียมตัวสอบ ไม่หวันไหวไปกั
่
บค�ำชักชวนของแฟน
ต่อจากนี้ถา้ เขามาชวนเราไปเทีย่ ว เราก็ชวนเขาอ่านหนังสือ
เขาจะรบเร้าหรือออดอ้อนยังไง เราก็ใช้วธิ เี ช่นเดียวกันกลับไป
ต่างกันทีเ่ ราชวนอ่านหนังสือ แทนการไปเทีย่ วเท่านัน้ เอง
เชื่อ ว่า ถ้า เขามาชวนเราแล้ว เราใจแข็ง ไม่ไปด้ว ยบ่อยๆ
เขาก็จะรูเ้ องว่าน้องเอาจริง และน้องก็ไม่ตอ้ งกลัวเค้าโกรธ งอน
หรือเลิกรักน้องด้วย เพราะถ้าเขารักน้องจริง เขาก็ควรจะ
เข้าใจว่าน้องท�ำอะไรอยู่ ถ้าการไม่ยอมไปเทีย่ วเพราะต้อง
อ่านหนังสือสอบ แล้วท�ำให้เขาเลิกรา หรือเลิกรักน้ องได้
ก็ปล่อยเขาไปเถอะ แสดงว่าเขาไม่ได้รกั น้องจริงหรอก เขารัก
แต่ตวั เองเท่านัน้ ก็ขอให้น้องคิดไว้เสมอว่า เรียนเป็ นหลัก
รักเป็ นรอง ตอนนี้หน้าทีห่ ลักคือเรียนหนังสือ จ�ำไว้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีเรื่องอยาก
ทูล ถามทูล กระหม่อ ม ผมมีโ อกาสบัง เอิญ ได้เ จอผู้ห ญิง
คนหนึ่ง เมือ่ วันปีใหม่ทผ่ี า่ นมา หลังจากนัน้ ผมกับเขาก็เริม่
ติดต่อกัน ผมมีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อเขามาก แต่ความจริงก็คอื
เธอคนนัน้ ไม่ใช่หญิงแท้ ผมรู้ แต่ความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อเธอก็ยงั
เหมือนเดิม ผมอยากรูว้ า่ ผมมีความผิดปกติทางจิตหรือเปล่า
และควรท�ำอย่างไรดีครับ

ทูลกระหม่อม : รูส้ กึ ได้เลยว่าน้องคงก�ำลังสับสนระหว่าง
ความถูกต้องกับเสียงหัวใจของตัวเอง จะท�ำอย่างไรดี ใจหนึ่ง
ก็แอบชอบพอเขา แต่อกี ใจหนึ่งก็รวู้ ่าเขาเป็ นผูช้ ายเหมือน
ตัวเอง ขอแนะน� ำน้องว่าต้องลองถามหัวใจตัวเองจริงๆว่า
น้องชอบเขาเพราะอะไร บางทีน้องอาจจะไม่ได้เป็ นเกย์หรือ
ชอบเพศเดียวกันหรอก อาจเป็นเพราะอารมณ์ชววู
ั ่ บหรือเปล่า
ทีท่ �ำให้น้องคิดไปอย่างนัน้ หรือว่าความจริงแล้วน้องชอบ
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เพศเดีย วกัน มาตัง้ แต่ แ รกอยู่แ ล้ว เพีย งแต่ น้ อ งไม่ รู้ต ัว
ลองนังคิ
่ ดและถามใจตัวเองให้ดเี สียก่อน และเรือ่ งทีส่ �ำคัญ
อีกเรื่องหนึ่งทีน่ ้องต้องท�ำใจไว้ก่อนเลยก็คอื ปฏิกริ ยิ าของ
คนรอบข้างที่มตี ่อตัวน้ องจะเปลี่ยนไป น้ องจะรับได้ไหม
จริง อยู่ ท่ียุ ค สมัย นี้ การยอมรับ ต่ อ เพศที่3 จะมีม ากขึ้น
แต่ความรูส้ กึ ด้านไม่ดขี องคนรอบข้าง ก็ยงั คงมีอยู่แน่ นอน
ถึงวันนัน้ น้องจะทนต่อสายตาของคนรอบข้างได้หรือเปล่า
ไหนจะครอบครัวของน้อง คุณพ่อคุณแม่ของน้อง ท่านก็
คงไม่ปลืม้ แน่ ๆ ถ้าท่านรูว้ ่าได้ลกู สะใภ้เป็ นเกย์ น้องคิดว่า
น้ องจะมีเหตุผลพอที่จะพูดให้ท่านเข้าใจในความรักแบบ
ของน้องเหรอ ดูอย่างในภาพยนตร์เรือ่ ง “รักแห่งสยาม” สิ
ตอนครัง้ แรกทีแ่ ม่ของเขารูว้ า่ ลูกเป็นเกย์ เขาก็ยงั รับไม่ได้เลย
เรื่องความคิดของคนรอบข้างเป็ นเรื่องส�ำคัญมากเลยนะ
น้องอย่าลืมความส�ำคัญของเรือ่ งนี้ดว้ ย การเป็นอย่างนี้มนั ไม่ใช่
เป็ นเรื่องทีผ่ ดิ เพียงแต่ทพ่ี ดู มาทัง้ หมดก็แค่อยากจะเตือน
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น้องเอาไว้วา่ ถ้าน้องเลือกแบบนี้แล้ว มันจะเป็ นอย่างไรบ้าง
ก็แค่นนั ้ เอง ก็ขอให้ถามใจตัวเองดีๆก็แล้วกัน ถ้าเกิดว่ารูใ้ จ
ตัวเองแล้วว่าตัวเองเป็ นแบบไหน ถึงตอนนัน้ ก็เป็ นไปเถอะ
ความดีของคนไม่ได้อยูท่ เ่ี พศอะไร แต่ความดีแสดงออกด้วย
สิง่ ทีเ่ ขาท�ำต่างหาก ขอให้น้องโชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูแอบชอบเพือ่ น
ชายในห้อง เขาชื่อเจค่ะ หนู แอบชอบเขา แต่เขาชอบพี่
ม.6 ค่ะ พีม่ .6 คนนี้หนูกร็ จู้ กั เพราะว่าตอนเข้าค่ายลูกเสือ
พีค่ นนัน้ เขาเป็ นพีเ่ ลีย้ งของหนูคะ่ และหนูคดิ ว่าเจน่าจะชอบ
พีเ่ ขาตอนนัน้ และมีอยูว่ นั หนึ่งหนูเคยคิดจะตัดใจเลิกชอบเจ
แต่หนูตดั ใจไม่ได้ค่ะ เพราะเวลาเจมาคุยและมาเล่นกับหนู
หนู กอ็ ่อนไหวได้ง่าย แค่คำ� พูดทีเ่ จมาพูดกับหนู แค่ไม่กค่ี ำ�
ก็ทำ� ให้หนูออ่ นไหวได้ หนูกเ็ ลยตัดใจไม่ได้สกั ทีคะ่ แต่เพือ่ น
สนิทของหนูชอ่ื แพรว บอกหนูเสมอว่าแอบชอบเขาได้แต่อย่า
คิดว่าเขาเป็นของเรา และแพรวก็ประสบปญั หาเช่นเดียวกับหนู
เพราะแพรวแอบชอบเพื่อ นผู้ช ายในห้อ งเหมือ นกัน ค่ ะ
และเพื่อนคนนัน้ ทีแ่ พรวแอบชอบ เขาก็ชอบเพื่อนผูห้ ญิง
ในห้อง หนู 2 คนเลยประสบปญั หาเดียวกันค่ะ และหนูไม่
สามารถบอกเจได้ว่าหนู ชอบเจ เพราะหนู สญ
ั ญากับแม่ไว้
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ว่าหนูจะไม่มแี ฟนจนกว่าจะจบ ม.3 ซึง่ อีกไม่นานหนูกจ็ ะจบ
แล้วค่ะ หนูอยากจะตัง้ ใจเรียนเพือ่ จะได้เกรดดีๆค่ะ จะได้ไป
สมัครเรียนได้งา่ ย หนูและแพรวควรจะท�ำอย่างไรดีคะ ทีแ่ อบ
ชอบเพือ่ นในห้อง

ทูลกระหม่อม : จดหมายฉบับนี้น่ารักมากเลย เป็นความรัก
แบบใสๆ น่ารักดี ทีน่ ้องสัญญากับแม่วา่ จะไม่มแี ฟนจนกว่า
จะจบ ม.3 จะรอก่อนนัน้ เป็ นเรือ่ งทีถ่ กู ต้องแล้ว เรือ่ งนี้เรา
ขอชมเชยเลย เพราะว่าตอนนี้น้องก็ยงั เด็กมาก ไม่เหมาะ
ต่อการจะมีแฟนหรอก ควรจะคิดถึงเรือ่ งเรียนให้มาก เพราะ
การเรียนส�ำคัญทีส่ ดุ ในชีวติ ของน้อง ความรักอาจไม่แน่นอน
แต่เรื่องเรียนส�ำคัญแน่ นอน เรารับรองได้ เรื่องทีน่ ้องกับ
น้องแพรวแอบชอบเพือ่ นในห้องของน้อง ก็เป็ นธรรมดาของ
วัยรุน่ อย่างน้องนี่แหละ ไม่ได้ถอื ว่าเป็ นเรือ่ งทีผ่ ดิ ปกติอะไร
เพราะว่าน้องก็ไม่ได้ทำ� อะไรเสียหาย ก็แค่แอบปลืม้ แอบกรีด๊
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เขาอยู่ในใจจริงไหม แต่น้องดูท่าทางจะเป็ นคนทีอ่ ่อนไหว
ใช่เล่นเลยนะ ขนาดว่าตัดใจเลิกชอบเขาไปแล้ว เพียงแค่เขา
มาคุยด้วยนิดหน่อย ก็ออ่ นไหวกลับมาชอบเขาเหมือนเดิมอีก
ใจอ่อนจริงๆเลย อยากแนะน�ำให้น้องหนักแน่ นมากกว่านี้
อีกสักหน่ อย ยิง่ ตอนนี้คนทีน่ ้องแอบชอบอยู่ เขาก็ชอบคนอื่น
ไปแล้วด้วย น้องก็อย่าไปคิดอะไรกับเขาให้มนั มากกว่านี้เลย
เปลืองหัวใจ เปลืองสมองเปล่าๆ กลับมาคิดเรือ่ งเรียนกันดีกว่า
ทัง้ น้องและน้องเจก็ไม่สามารถเป็นอะไรไปมากกว่าความเป็น
เพือ่ นหรอก เพราะน้องสัญญากับคุณแม่จะไม่มแี ฟน ตอนนี้
ขอให้ตงั ้ ใจเรียนกันดีกว่า หวังว่าน้องคงจะไม่ผดิ สัญญากับ
แม่นะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเป็นนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ หนูคบกับผูช้ าย
คนหนึ่งมาเป็ นเวลาสองปี แล้วค่ะ ผูช้ ายคนนี้หนูยอมรับว่า
หนู ไปแย่งเขามาจากแฟนเก่า แต่ตลอดเวลาทีอ่ ยู่ดว้ ยกัน
หนู รู้ส ึก ว่า ผู้ช ายคนนี้ ย งั รัก แฟนเก่ า อยู่ หนู พ ยายามท� ำ
ทุกวิถที างที่จะก�ำจัดผูห้ ญิงคนที่เป็ นแฟนเก่าออกไปจาก
ชีวติ เขา ตัง้ แต่ใส่รา้ ยว่ามาแกล้งหนูหลายเรือ่ ง พูดใส่รา้ ยกับ
พ่อแม่ฝ่ายชายให้เกลียด ตามไปราวีในออนไลน์โดยปลอม
ตัวใช้ชอ่ื เป็นผูห้ ญิงคนนัน้ ไปด่าทอเพือ่ นเขาจนคนเกลียดเขา
ทัง้ มหาวิทยาลัย หนู ยอมท�ำแม้กระทังแกล้
่ งว่าตัวเองท้อง
เพื่อเรียกร้องความสนใจจากแฟน หนู ท�ำทัง้ หมดนี้เพราะ
ความรัก หนูรกั แฟนมาก บางทีหนูกร็ สู้ กึ ผิดและกลัวว่าถ้า
ความจริงเปิดเผย ทุกคนจะเกลียดหนูและแฟนหนูจะกลับไป
หาแฟนเก่าของเขา
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ทูลกระหม่อม : เหมือนละครเลยนะ การทีน่ ้องจะรักใคร
สักคนมันไม่ใช่เรื่องทีผ่ ดิ หรอก แต่วธิ กี ารทีน่ ้องปฏิบตั กิ บั
ความรักของน้องต่างหากทีเ่ ป็ นเรือ่ งผิด น้องคงเคยได้ยนิ ค�ำที่
คนเขาชอบพูดว่า “ความรักเป็ นสิง่ ทีส่ วยงาม” กับการทีเ่ รา
รักใครสักคน เรือ่ งราวความรักของน้องน่าจะเป็นสิง่ ดีๆทีน่ ้อง
กับแฟนมีให้แก่กนั ซึง่ มันคงไม่ใช่แบบทีน่ ้องท�ำแน่ ๆ น้อง
ต้องปรับความคิดในเรื่องของความรักอย่างเร่งด่วนเลยนะ
น้องเล่นตามราวีแฟนเก่าของแฟนอย่างนี้มนั ไม่ถกู ต้องหรอก
มันเท่ากับน้องไม่สนใจว่าเขาจะเป็ นอย่างไรกัน ขอเพียง
แค่กำ� จัดคนทีด่ เู หมือนว่าจะมายุม่ ย่ามในชีวติ ของแฟนน้อง
ให้พน้ ไปเท่านัน้ และสิง่ ทีน่ ้องท�ำนัน้ มันก็ท�ำให้คนอื่นเขา
เดือดร้อนเสียด้วย ท�ำเขาเข้าใจผิดกันไปใหญ่โตเลยทีเดียว
ทัง้ ปลอมเป็นชือ่ ของเขาเข้าไป Comment ด่าทอในออนไลน์
หรือไปยุให้คนอื่นเกลียดผูห้ ญิงคนนัน้ หรือทีร่ า้ ยแรงทีส่ ุด
คือ แกล้งท�ำเป็ นท้องเพือ่ เรียกร้องความสนใจ ทัง้ หมดนี้มนั
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ท�ำให้คนอืน่ ปัน่ ป่วนกันไปเสียหมด ไม่ดเี ลยนะน้อง อยากให้
น้องกลับมาคิดใหม่ ถ้าน้องบอกว่าน้องรักเขามาก น้องก็ตอ้ ง
ท�ำดีกบั เขา มอบสิง่ ดีๆท�ำดีๆกับเขา สร้างความทรงจ�ำดีๆ
ให้กบั เขา เมือ่ นานวันเข้า น้องก็จะมีสงิ่ ทีเ่ ป็ นความทรงจ�ำ
ร่วมกัน ถึงวันนัน้ ต่อให้เป็ นผูห้ ญิงทีไ่ หน ก็ไม่สามารถแย่ง
เขาไปจากน้องได้หรอก ความรักมันต้องใช้เวลาสร้างขึน้ มา
ความรักมันไม่มที างลัดอย่างทีน่ ้องท�ำหรอก ถ้าน้องท�ำอย่างนี้
ไปเรือ่ ยๆ น้องก็ตอ้ งท�ำอย่างนี้ไปตลอดชีวติ เพราะแฟนน้อง
ก็ตอ้ งเปลีย่ นสังคมไปเรื่อยๆ น้องก็จะคอยตามราวีเขาไป
ตลอดเลยหรือ ถ้าทัง้ หมดทีน่ ้องเขียนเข้ามามันเป็ นเรือ่ งจริง
ก็ขอให้น้องเลิกพฤติกรรมแบบนี้เถอะ แต่ถา้ มันเป็ นเรือ่ งที่
น้ องเขียนแบบผสมกันระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องที่แต่งขึน้
เราว่าน้องน่าจะไปเขียนบทละครได้แล้วล่ะนะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ทูลกระหม่อมเล่าให้

ฟงั ได้ไหมคะ ว่าสมัยทูลกระหม่อมเป็ นวัยรุน่ จีบกันแบบไหน
เรื่องทีโ่ รแมนติคทีส่ ุดและประทับใจไม่รลู้ มื คือเรื่องอะไรคะ
หนู รู้สกึ ว่าการเขียนจดหมายจีบกันในสมัยก่อนเป็ นเรื่อง
คลาสสิคมากๆ อยากฟงั ทูลกระหม่อมพูดเรื่องนี้ ขอโทษ
นะคะทีถ่ ามเรือ่ งส่วนตัว แต่หนูวา่ “ความรักเป็ นสิง่ สวยงาม”
ทีค่ วรเล่าสูก่ นั ฟงั นะค่ะ

ทูลกระหม่อม : น้องคงจะอ่านนิยายประโลมโลกบ่อย
แน่ ๆเลย ถึงรูว้ ่าการเขียนจดหมายจีบกันในสมัยก่อนเป็ น
เรื่อ งคลาสสิค เพราะสมัย น้ อ งก็ค งจะมีแ ต่ Email หรือ
Line ทางโทรศัพท์มอื ถือเท่านัน้ เป็ นส่วนน้อยทีจ่ ะมาเขียน
จดหมายจีบกัน แต่ถา้ ถามว่าการเขียนจดหมายนัน้ คลาสสิค
หรือเปล่า ก็ตอ้ งยอมรับว่าเป็นอะไรทีค่ ลาสสิคและพิถพี ถิ นั จริงๆ
ตัง้ แต่การเลือกสรรกระดาษ การเลือกสีปากกา การบรรจง
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คัดลายมือ ไปจนถึงการเลือกซองจดหมายและแสตมป์ ทุกอย่าง
ล้วนท�ำด้วยมือ เลือกด้วยใจทุกขัน้ ตอน และสามารถสื่อ
ความหมายได้อย่างลึกซึ้งด้วยตัวของมันเอง และทีส่ ำ� คัญ
เป็นสิง่ ทีเ่ ก็บเอาไว้ได้ชวชี
ั ่ วติ วันไหนทีอ่ ยากหยิบออกมาอ่าน
ก็ท�ำได้ทนั ที เรื่องจดหมายถือว่าเป็ นเรื่องโรแมนติกจริงๆ
เพราะมีภาพยนตร์ไทยหลายเรือ่ งทีใ่ ช้จดหมายสือ่ ถึงเรือ่ งราว
ความรักทีส่ วยงามของหนุ่มสาว อย่างเช่น เรือ่ งเพือ่ นสนิท
หรือ THE LETTER ทีป่ ระสบความส�ำเร็จถล่มทลายมาแล้ว
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีเพื่อนสนิท
ผูห้ ญิงอยู่คนหนึ่ง เรา 2 คน คบกันเป็ นเพื่อนมานานแล้ว
จึงรูส้ กึ ผูกพันกันมาก เพือ่ นๆก็สนับสนุ นให้เราเป็ นแฟนกัน
จนกระทังเราคบกั
่
นได้ประมาณ 1 ปีแล้ว สนิทกันมาก เรียกว่า
แฟนก็คงได้ ช่วงแรกๆที่คบกันตอน ม.4 เรามีความสุข
อย่างมาก แต่ตอนนี้เริม่ เข้ามหาวิทยาลัยปี ท่ี 2 ผมเรียน
หนักมากจนไม่มเี วลาเหมือนสมัยก่อน ในหนึ่งสัปดาห์เราจะ
เจอกันได้ 1-2 วัน แล้วเธอเป็ นคนขีง้ อน เธอไม่เข้าใจผมเลย
สักเรื่องเดียว ผมอยากจะรูว้ ่าผมต้องท�ำยังไงดี ผมจะต้อง
เลือกระหว่างการเรียนกับความรัก ทัง้ ๆทีผ่ มรักทัง้ สองอย่าง
ผมจะท�ำอย่างไงดีครับทูลกระหม่อม
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ทูลกระหม่อม : ปญั หาทีน่ ้องปรึกษามาว่า แฟนของน้อง
เป็นคนทีข่ ง้ี อนมาก โดยเฉพาะเวลาทีน่ ้องเรียนหนังสือหนักๆ
ไม่ ม ีเ วลาโทรหา หรือ ได้เ จอกัน เหมือ นเมื่อ ก่ อ นตอนที่
คบกันใหม่ แฟนน้องไม่ยอมเข้าใจอะไร จะว่าไปแล้วปญั หา
เรือ่ งไม่มเี วลาให้แฟน เป็ นปญั หาของผูช้ ายทัง้ โลกนะ ก่อนอืน่
ก็ตอ้ งขอเตือนก่อนว่า น้องอายุแค่ 16 ปี มีหน้าทีห่ ลักคือ
เรียนหนังสือ ส่วนเรือ่ งความรักเป็นเรือ่ งรอง ไม่หา้ มหรอกนะ
เพราะเป็ นวัยของน้องทีห่ ลีกเลีย่ งสิง่ นี้ได้ยาก แต่มแี ฟนแล้ว
ต้องมีสติ ไม่นอกลูน่ อกทางจนจะท�ำให้เสียการเรียน อย่างเช่น
เหตุการณ์ ท่นี ้ องเขียนมาปรึกษาอยู่น้ี ทางแก้ในเบื้องต้น
ส�ำหรับปญั หาของน้องก็คอื ต้องรีบพูดจาท�ำความเข้าใจกัน
โดยด่วน ก่อนทีจ่ ะสายไป น้องก็ตอ้ งพยายามอธิบายกับแฟนดีๆ
ว่าช่วงนี้น้องต้องให้ความส�ำคัญกับการเรียนเป็ นอันดับหนึ่ง
เรือ่ งอืน่ ไม่ใช่ไม่สำ� คัญ แต่คนเราต้องเรียงล�ำดับความส�ำคัญ
ในชีวติ ให้ได้ก่อน ไม่ง นั ้ จะไปเรีย งล�ำ ดับความส�ำ คัญ ใน
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ชีวติ คนอืน่ ได้อย่างไร และบอกแฟนว่าตัวเขาเองก็ควรจะไป
เรียงล�ำดับความคิดตัวเองใหม่ ด้วยการให้การเรียนมาก่อน
ความรักเช่นกัน ถ้าขืนเอาน้องเป็ นความส�ำคัญอันดับแรก
ในชีวติ ของเขาแบบนี้ตอ่ ไป ชีวติ ของน้องสองคนก็จะวุน่ วาย
ไม่จบสิน้ ในทีส่ ดุ ก็ตอ้ งเลิกคบกันไป เพราะคิดไม่เหมือนกัน
ทางที่ดีน้ อ งทัง้ สองคน ควรจะหัน มาช่ ว ยเป็ น ก� ำ ลัง ใจ
ให้กนั และกันในเรื่องของการเรียน ดีกว่าทีจ่ ะมานัง่ น้อยใจ
นังทะเลาะกั
่
น เพราะอีกคนไปทุม่ เทให้กบั การเรียนหนังสือ
มากกว่า ก็อยากให้ทงั ้ สองคนรักษามิตรภาพตรงนี้ไว้ให้
งดงาม ค�ำว่าเพือ่ นเป็นสิง่ ทีม่ คี า่ มีความหมายมากกว่าสิง่ อืน่ ใด
อย่าเพิง่ ใจร้อนมองเรือ่ งความรักเร็วจนเกินไป น้องทัง้ คูก่ ย็ งั
เด็กอยูม่ าก อนาคตข้างหน้าอีกยาวไกล ยังมีเวลาศึกษากัน
อีกนาน ตอนนี้ขอให้ตงั ้ ใจเรียนให้ดที ส่ี ดุ ก่อน เพือ่ คุณพ่อคุณ
แม่และครอบครัวของเรา
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็ นคนทีช่ อบ
ผูช้ ายมาตัง้ แต่ผมอยู่ ม.3 แล้วครับ และก็เคยคบกับผูช้ าย
มาหลายคน แต่กเ็ ลิกรากันไป ตอนนี้ผมเรียนทีว่ ทิ ยาลัย
อาชีวศึกษา ผมได้กลับไปคบกับผูช้ ายซึง่ เคยคบและเลิกรา
กันไปนานพอสมควร เพราะเขามีแฟนใหม่ ต่อมาเมือ่ ผมมา
เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาใหม่ๆ เขาคนนัน้ ก็เริม่ ท�ำท่ามาคุย
กับผม โทรหาผมและเทคแคร์ผม เหมือนกับทีเ่ คยท�ำกับผม
ตอนก่อนเลิกรากัน การกลับมาในครัง้ นี้ของเขา ท�ำให้ผม
ระแวง กลัวว่าเขามีแฟนอยูแ่ ล้วเหมือนครัง้ ก่อน มีคนมาบอก
กับผมว่า เห็นเขาเดินจับมือถือแขนกันไปไหนมาไหนกับ
คนอื่น ผมจึงต้องการพิสจู น์ให้เห็นด้วยตนเอง ผมไปทุกทีๆ่
มีคนบอก แต่ผมก็ยงั ไม่เคยเจออะไรสักครัง้ เดียว ถึงกระนัน้
ผมก็ย ัง ไม่ ค่ อ ยไว้ใ จเขาจนถึง ทุ ก วัน นี้ ค รับ ผมขอถาม
ทูลกระหม่อมว่า ผมจะปฏิบตั ติ วั อย่างไรให้เขาประทับใจใน
ตัวผมมากทีส่ ดุ และรักผมตลอดไปโดยทีไ่ ม่ไปมีคนอืน่ ครับ
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ทูลกระหม่อม : เรื่องของน้องกับแฟนคนเก่าที่รเี ทิร์น
น้องก็ตอ้ งถามใจตัวเองว่ายังชอบเขาอยู่ไหม ถ้ายังชอบก็
คงต้องท�ำใจให้ไว้ใจเขา ไม่มวั แต่คดิ ว่าเขาจะมีใครหรือไม่
อย่างไร คิดมากไปก็ไม่มปี ระโยชน์ เพราะเราคงคุมเขาไม่ได้
แต่ถา้ เบือ่ แล้วก็ปล่อยเขาไป ส่วนเรือ่ งทีจ่ ะท�ำอย่างไรให้เขา
รักตลอดไปโดยทีเ่ ขาไม่มคี นอืน่ มันเป็ นไปไม่ได้ เพราะเรา
บังคับให้ใครรักเราไม่ได้ ถ้าเขาจะรักเขาต้องรักเอง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนู เรียนอยู่ชนั ้

มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ปญั หาทีห่ นูประสบเป็ นปญั หาเกีย่ วกับ
ความรักทีย่ ากต่อการแก้ไข หนูไม่ตงั ้ ใจทีจ่ ะมีความรักหรือ
มีแฟนในวัยเรียน แต่เพราะเพื่อนน� ำพาให้รูจ้ กั และคบหา
ดู ใ จกัน เวลาเขาอยู่ก ับ หนู เขาดู แ ลหนู อ ย่ า งดีไ ม่ ม ีข้อ
บกพร่องเลย แล้ววันหนึ่งเขาก็ขอสิง่ ๆหนึ่งทีห่ นูคดิ อยูน่ าน
ว่าจะให้เขาหรือไม่ นันคื
่ อการขอมีเพศสัมพันธ์ เขาบอกว่า
ตัง้ แต่คบกันมาเขาไม่เคยขอสิง่ ใดจากหนู แต่วนั นี้เขาขอ
เขาถามว่าหนูจะให้เขาได้ไหม เขาให้หนูไว้ใจว่าเขาจะไม่ทำ� ให้
หนูเสียใจ เขาบอกว่าพร้อมเมือ่ ไรให้บอกเขา เขาไม่บงั คับ
จะช้าจะเร็ว แต่หนูกลัวว่ามันจะพลาด กลัวจะเหมือนเพือ่ น
ทีต่ งั ้ ท้องต้องท�ำแท้ง เพราะผูช้ ายไม่สามารถรับผิดชอบได้
และหนูกก็ ลัวว่าถ้าไม่ให้เขา เขาก็จะหาว่าหนูไม่รกั เขาและ
ั
กลัวว่าจะเสียเขาไป หนูรดู้ วี า่ ปญหานี
้อยูท่ ต่ี วั หนูเอง และเชือ่
ว่ามีเพื่อนๆไม่น้อยทีป่ ระสบปญั หาเหมือนหนู จึงอยากให้
ทูลกระหม่อมช่วยแนะน�ำวิธกี ารแก้ปญั หานี้ดว้ ยค่ะ
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ทูลกระหม่อม : การมีเพศสัมพันธ์ ท�ำได้เมื่อเราพร้อม
ต้องรูว้ ่าเราก�ำลังท�ำอะไรอยู่ และผลของมันจะเป็ นอย่างไร
เราต้องมีสติ รูเ้ ขารูเ้ รา ว่าถึงเวลาทีส่ มควรหรือยังทีจ่ ะเข้าไป
เกีย่ วข้องกับคนๆนี้อย่างลึกซึ้ง โดยทีจ่ ะไม่ก่อความเดือด
ร้อนให้กบั ตัวเราและคนรอบๆตัว ถ้ายังไม่พร้อม ยังไม่แน่ใจ
ยังกลัวผลเสียทีจ่ ะตามมา ซึง่ อย่างทีเ่ คยเห็นๆอยูแ่ ล้ว น้องก็
ควรปฏิเสธเขาไป ยิง่ เขาขูว่ า่ จะเลิกถ้าน้องไม่ให้เขา หรือว่า
น้องไม่รกั เขา ยิง่ แสดงว่าเขาไม่มคี วามจริงใจให้น้อง ไม่ตอ้ ง
กลัวว่าจะเสียเขาไป ของทุกอย่างต้องมีจงั หวะเวลาทีถ่ กู ต้อง
คิดว่าตอนนี้น้องยังไม่น่าจะพร้อม ยังเป็ นเด็กหญิงอยู่เลย
จะกลายเป็ นนางแล้วเหรอ คิดว่าถ้ามีการสอนเพศศึกษา
อย่างถูกต้องในโรงเรียน น่ าจะช่วยให้มขี อ้ มูลความรู้ และ
เมือ่ เรารูแ้ ล้วเราก็สามารถควบคุมอารมณ์เหล่านี้ของเราได้
ดีขน้ึ จะช่วยแก้ปญั หาอย่างนี้ในสังคมได้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูคยุ กับเพือ่ นผูช้ าย
คนหนึ่งซึง่ อยูค่ นละห้อง เราคุยกันทางบีบี แต่พอเจอตัวจริง
เราต่างไม่กล้าคุยกัน แต่พอเดินห่างไปเราก็คุยบีบกี นั ปกติ
ในบีบเี ราก็คุยกันธรรมดาเหมือนเพือ่ นคุยกัน แต่บางทีหนู
ก็รสู้ กึ ว่ามันไม่ธรรมดา เพราะเขาเล่าเรือ่ งแฟนเก่าของเขา
เขาบอกว่าลืมแฟนเก่าไม่ได้ หนูกใ็ ห้คำ� ปรึกษากับเขา จนเขา
เรียกหนูในบีบวี า่ แม่ มาวันนี้ความรูส้ กึ ของหนูเปลีย่ นไป รูส้ กึ
หวงเขาเวลาเขาเล่าเรือ่ งผูห้ ญิงคนอืน่ หนูคงชอบเขาเข้าแล้ว
หนูรวบรวมความกล้าบอกเขาในบีบวี ่าหนูชอบเขา แต่เขา
ยังลืมแฟนเก่าเขาไม่ได้ เขาตอบกลับว่าไม่เห็นเกีย่ วกันเลย
กับแฟนเก่าเขาเลิกคุยกันนานแล้ว แต่ยงั ลืมไม่ได้เท่านัน้ เอง
แต่เขาไม่ได้ตอบว่าชอบหนู ตกลงเขาคิดกับหนูยงั ไงกันแน่
เขาให้ความหวังหนูใช่ไหมคะ หนูควรท�ำอย่างไรดีคะ
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ทูลกระหม่อม : ยุคนี้กด็ นี ะคุยกันทางบีบไี ด้ แต่พอเจอกัน
อยูต่ ่อหน้าต่อตากันก็เกิดเขินกัน ไม่กล้าคุยกัน พอห่างกัน
ก็คยุ บีบไี ด้ตามปกติ แต่อนั ทีจ่ ริงก็ไม่แปลกนัก เพราะเวลา
เราพูดอะไรกับใครต่อหน้าอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะ
เปิ ดเผยความรูส้ กึ ในใจให้เขารู้ มันก็จะยากเวลาทีพ่ ูดกัน
ต่อหน้า ท�ำให้เรารูส้ กึ อ่อนแอ เปราะบางและเสียเปรียบเขา
ถ้าเขียนไปในบีบหี รือติดต่อกันในสือ่ ออนไลน์ เราพิมพ์ไปก็
จะไม่รสู้ กึ ว่าเราเปิ ดเผยตัวเองให้เขารูม้ ากนัก การทีเ่ ราคุย
บีบีหรือสมัยก่อนส่งSMSคุยกับใคร ก็เป็ นสื่อให้ชอบกัน
ได้มานักต่อนักแล้ว นี่คอื ปญั หาของคนทีช่ อบหนุ่ มทางบีบี
แต่ของน้องไม่แน่ใจว่าเขาชอบน้องตอบหรือเปล่า เพราะเขา
ยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ ถ้าเขายังคุยกับน้องทางบีบี ก็เป็นนิมติ ร
หมายทีด่ ี ก็คยุ ๆกันทางบีบไี ปก่อน ไม่เสียหายอะไร ถ้าเรา
ไม่คยุ บีบกี นั จนไม่เป็ นอันเล่าอันเรียน ต่อไปก็อาจสะดวกใจ
ทีจ่ ะคุยกันต่อหน้าต่อตาก็ได้ หนูกย็ งั มีหวังอยู่ ก็คยุ ๆกันไปเถอะ
เป็ นก�ำลังใจให้กนั และกันก็เป็ นสิง่ ดีนะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีคะ่ หนูอายุ
13 ปี ค่ะ เรียนอยูช่ นั ้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หนูขอเล่าเรือ่ งให้
ฟงั ก่อนนะคะ หนูแอบชอบเพือ่ นผูช้ ายคนหนึ่งมานานมาก
ตัง้ แต่เรียนทีเ่ ดียวกันตอน ม.1 เขาเป็นคนเฮฮาชอบแกล้งเพือ่ น
หยอกล้อกันประจ�ำ การทีเ่ ขามาแกล้งท�ำให้หนูเริม่ สนใจเขา
คิดว่าเขาคงจะชอบหนู แต่เมือ่ นานๆเข้าเขาก็มแี ฟน ซึง่ แฟน
ของเขา คือ เพื่อ นสนิ ท ที่อ ยู่ต่ า งห้อ งของหนู เ อง แต่ นั น่
ก็ไม่ได้ท�ำให้หนู เลิกชอบเขา หนู ยงิ่ ชอบเขามากกว่าเดิม
หนูพยายามท�ำให้เขาสนใจหนู ไม่วา่ จะท�ำอะไร หนูจะพยายาม
ช่วยเขา โดยการเข้าไปถามว่าเข้าใจไหม ถ้าไม่เข้าใจก็จะ
อธิบายให้ฟงั หรือแม้แต่เวลาเขาท�ำงานผิด จนท�ำให้โดนดุ
ทัง้ กลุม่ หนูกไ็ ม่โกรธแต่จะเป็นคนท�ำงานนัน้ เอง จนโดนเพือ่ น
ล้อว่าหนูชอบเขา แต่หนูจะปฏิเสธทุกครัง้ เป็ นอยูอ่ ย่างนี้จน
กระทังหนู
่ ขน้ึ ม.2 มีคนแอบไปบอกเพือ่ นสนิทหนูทเ่ี ป็นแฟน
ของเขาว่าหนูชอบแฟนเพือ่ น ท�ำให้ทงั ้ สองทะเลาะกัน หนูจงึ
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ต้องเข้าไปบอก ว่าจริงๆแล้วหนูไม่ได้ชอบหรือคิดนอกเหนือ
จากเพือ่ นเลย เรือ่ งทัง้ หมดเป็ นเรือ่ งเข้าใจผิด เมือ่ บอกเสร็จ
หนูกต็ อ้ งหลีกให้เขาเคลียร์กนั เอง หลังจากวันนัน้ ประมาณ
1 เดือน หนูคยุ โทรศัพท์กบั เขา หนูตดั สินใจบอกเขาว่าหนู
ชอบเขา แล้ววางสาย พอเช้าหนู เจอเขาที่หน้ าโรงเรียน
หนูไม่กล้าแม้มองหน้าเขา รีบเดินเข้าโรงเรียนไปเลย นับตัง้ แต่
วันนัน้ เขาก็ไม่พดู กับหนู ไม่มาแกล้งหนูอกี เลย ถึงแม้วา่ จะ
อยูห่ อ้ งเดียวกัน แต่เขาท�ำเหมือนหนูเป็ นอากาศ ไม่ยม้ิ ให้
ไม่มองหน้า ไม่เดินผ่าน ไม่อยูใ่ กล้ สิง่ ทีห่ นูอยากจะถามคือ
หนูจะท�ำอย่างไรให้เขากลับมาพูดมาแกล้ง และให้เขาเห็นว่า
หนูเป็ นเพือ่ นของเขาเหมือนเดิมคะ

ทูลกระหม่อม : เสียใจด้วยนะ น้องข้ามช็อตรีบไปบอก
เพือ่ นผูช้ ายทีน่ ้องชอบ ก่อนจะเขียนมาปรึกษาเรา แล้วก็ได้
ค�ำตอบทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ความจริงเขาก็คงทราบอยู่แล้วว่า
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น้องชอบเขา เพราะน้องชอบเข้าไปตอแยเขาเป็ นประจ�ำ แต่
เขาก็กลับไปมีแฟนทีเ่ ป็นเพือ่ นของน้องเอง การทีเ่ ขาชอบแกล้ง
ชอบหยอกล้อน้อง ก็เพราะเขาเป็ นคนทีน่ ้องบอกเองว่าเขา
ชอบแกล้งชอบล้อเพื่อนๆทุกคน ไม่ใช่ชอบแกล้งน้องเป็ น
พิเศษอยูค่ นเดียว เมือ่ น้องด่วนไปบอกเขาว่าชอบเขา เขาก็
ล�ำบากใจน่ ะสิ จึงต้องถอยห่าง เพราะเขาไม่ได้ชอบน้ อง
อย่างแฟน น้องต้องตัดใจ ไม่คดิ ให้เพือ่ นผูช้ ายคนนี้มาชอบ
น้องอีก ให้เขากลับมาเป็นเพือ่ นคนเดิมของน้องดีกว่า ซึง่ อาจ
ต้อ งใช้เ วลาหน่ อ ย น้ อ งก็ป ฏิบ ัติต นให้เ ป็ น ปกติ ท� ำ ตัว
เป็ นเพือ่ นทีด่ กี บั เขาเหมือนกับเพือ่ นคนอืน่ แต่ทส่ี ำ� คัญก็คอื
อย่าตือ้ อย่าตอแยเขา แล้วเขาก็อาจจะกลับมาคุย มาหยอกล้อ
กับน้องเหมือนเดิม
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมปี ญั หาเรื่อง
ความรักค่ะ หนูคบกับแฟนของหนูมา 4 ปี จะ 5 ปีแล้วค่ะ
ตอน 3 ปีแรกก็รกั กันดี แต่พอมา 1 ปีหลัง เขาก็เปลีย่ นไป
ทัง้ พฤติกรรมและนิสยั เมือ่ ก่อนเขาจะเป็นคนทีน่ สิ ยั ดีมากค่ะ
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่เที่ยวกลางคืน พูดจาสุภาพ
ไม่กา้ วร้าว แต่พอมาเดีย๋ วนี้ เริม่ มีการสูบบุหรี่ เทีย่ วกลางคืน
บ่อยขึน้ พูดจาก็ใช้แต่อารมณ์ แต่หนูกค็ ดิ ว่าไม่เป็นไร เพราะมัน
เป็ นเรือ่ งธรรมดาของผูช้ าย แต่ทห่ี นูรบั ไม่ได้กค็ อื เขาได้ไป
กินเหล้ากับเพือ่ นๆของเขาจนเมา เขาได้มเี พศสัมพันธ์กบั
ผูห้ ญิงอืน่ เขาบอกหนูหลังเรือ่ งผ่านไปแล้ว 3 วัน หนูเสียใจ
มากค่ะ เพราะว่าตอนนัน้ ก็คบกันมาเป็ นปีท่ี 4 แล้ว ไม่คดิ ว่า
เขาจะท�ำได้ลง หลังจากทีเ่ ขาบอกหนู เราก็ได้เลิกกันค่ะ แต่เรา
ก็ไม่ได้ขาดการติดต่อกัน ยังไปมาหาสู่กนั บ้าง โทรศัพท์
พูดคุยกันบ้าง หลังจากนัน้ 2 เดือน เขาก็มาขอคืนดี เราก็ได้
กลับมาคบกันใหม่อกี ครัง้ คบกันมาได้ประมาณ 4 เดือน
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เขาก็เริม่ เปลีย่ นไปอีก เริม่ ท�ำตัวถอยออกห่าง ชอบร�ำคาญ
เวลาที่หนู ถาม ทัง้ ๆที่หนู ไม่รูห้ นู ถงึ ถาม เขาก็ยงั ร�ำคาญ
เลยค่ะ ต่อมาเราก็ยงั มีเรือ่ งมาทะเลาะกันเรือ่ ยๆ จนเลิกรา
กันไปอีกเป็ นครัง้ ที่ 2 แต่เราก็ยงั ไม่ขาดการติดต่อกัน ยังไป
มาหาสูก่ นั เหมือนเดิม เพราะต่างคนก็ไม่อยากให้ทบ่ี า้ นรูว้ า่
ั
เราสองคนได้มปี ญหากั
น และทีส่ ำ� คัญหนูยงั รักเขา และตลอด
เวลาทีห่ นูอยูก่ บั เขา หนูรบั รูไ้ ด้ว่าเขาก็ยงั รักหนู แต่หนูไม่
เข้าใจว่าทีเ่ ขาเลิกกับหนู เขาเฉยชากับหนู เขาจะท�ำไปเพือ่
อะไร เพราะยังไงเขากับหนูกย็ งั อยูด่ ว้ ยกัน หมายถึงการไปมา
หาสูก่ นั ทีบ่ า้ น ยังพูดคุย ยังเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่ ส่วนเรือ่ งเรียน
ไม่มผี ลกระทบมาถึงค่ะ เพราะเราได้ช่วยกันเรียน ไม่เอา
เรือ่ งส่วนตัวมายุง่ เกีย่ วค่ะ หนูควรท�ำอย่างไรดีคะ เพือ่ ให้หนู
ั เดีย๋ วรักเดีย๋ วเลิกแบบนี้หนูควรแก้ไข
คบกันอย่างไม่มปี ญหา
ปญั หาตรงนี้ยงั ไงดีคะ
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ทูลกระหม่อม : น้องรูไ้ ด้ยงั ไงว่าแฟนเขายังรักน้อง เท่าที่

เล่ามา ฟงั ๆดูเขาก็น่าจะเบือ่ น้องแล้วนะ เพราะเวลาผูช้ ายเขา
เลิกรักเรา จะพูดจาอะไรเขาก็จะร�ำคาญเรา เมือ่ ก่อนก็บอกว่า
น่ารัก แต่ตอนนี้เห็นว่าน่าร�ำคาญ เขานิสยั เปลีย่ นไป ออกไป
เทีย่ วเตร่ กินเหล้าเคล้าผูห้ ญิงอืน่ อย่างเปิดเผย โดยไม่แคร์
กับความรูส้ กึ ของเรา ทีเ่ ขากลับมาคบกับน้องอีกครัง้ หลังจาก
เลิกกันไปแล้ว ก็คงเป็ นเพราะการไปตามตื้อ ตามตอแย
การตัดไม่ขาดของเราเอง เมือ่ กลับมาก็ยงั ทะเลาะกันเรือ่ ยๆ
พูดอะไรกันก็ไม่ถกู หูไปทัง้ สิน้ แล้วเขาก็เฉยชากับน้อง แล้วจะ
อยู่ ก ัน เพื่อ อะไร ยัง ดีท่ีน้ อ งออกตัว ว่ า ความสัม พัน ธ์ร ัก
ลุม่ ๆดอนๆของน้องกับแฟน ไม่กระทบกับการเรียน เพราะถึง
อย่างไร การเรียนก็เป็ นหน้าทีห่ ลักของวัยรุ่นอย่างน้องกับ
แฟนอยู่แล้ว ทีพ่ ูดมาทัง้ หมดไม่ได้ต้องการให้น้องรูส้ กึ แย่
ไปกว่าทีเ่ ป็ นอยู่ แต่มนั เป็ นความจริงทีว่ ่าแฟนเขาคงเบื่อ
น้องแล้ว อย่ามัวไปยึดเขาไว้เป็ นแฟนต่อไปเลย ปล่อยเขา
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ไปเถอะ แล้วทัง้ น้องและแฟน รวมทัง้ ทางบ้านของน้องทัง้ สอง
ก็จะมีความสุข และสบายใจขึน้ และไม่เสียเวลากับความรัก
รันทด ทีเ่ ต็มไปด้วยปญั หาและความตึงเครียดด้วย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีคะ่ หนูอายุ 17 ปี
เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เหตุการณ์มอี ยูว่ า่ หนูมเี พือ่ นชือ่ เอ
คบกับน้องบี ทีอ่ ยูช่ นั ้ ม.4 นานสักพักใหญ่ๆแล้ว น่าจะถึง
1 ปีแล้วค่ะ แล้วเมือ่ คืนหนูนงั ่ On Facebook อยู่ น้องบีก็
ทักเข้ามาถามว่า หนู ทราบหรือเปล่าว่าเอเพื่อนหนู คุยกับ
คนอืน่ อยู่ หนูเลยถามกลับไปว่าทราบได้อย่างไรว่าเขาคุยกัน
น้องบีเลยบอกว่าตอนนัน้ เขานัง่ อยู่ดว้ ยกัน โทรศัพท์ของ
พีเ่ อก็ดงั ขึน้ แล้วก็เดินออกไปคุยข้างนอกท่าทางคุยกันคิกคัก
น้องบีเลยถามพีเ่ อว่าตกลงจะเอาอย่างไรกับความสัมพันธ์
ของเรา เพือ่ นของหนูตอบไปว่า พีเ่ อรักน้องบีนะ แต่ไม่อยาก
มีน้องบีแค่คนเดียว น้องบีเลยถามหนู ว่าควรจะท�ำยังไงดี
ซึง่ หนูกต็ อบไม่ได้ ทูลกระหม่อมจะมีคำ� แนะน�ำอย่างไรบ้างคะ
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ทูลกระหม่อม : อันทีจ่ ริงแล้วก็เป็นเรือ่ งส่วนตัวของเขานะ
ถ้าน้องให้คำ� แนะน�ำอะไรไป ถ้าเกิดทีหลังเขาไปคุยกันเข้าใจ
เขาก็จะพากันมาถล่มน้องให้กลายเป็ นหมาหัวเน่ า เป็ นคน
ทีย่ ุยงให้เขาแตกกัน เรื่องแฟนๆกิก๊ ๆ คงต้องปล่อยให้เขา
ตกลงกันเอง ความจริงเอเขาก็พดู ตรงดีนะ ถ้าบีรบั ได้กไ็ ม่
น่าจะมีปญั หา แต่ถา้ บีอยากมีกก๊ิ บ้าง และพูดด้วยประโยค
เดียวกัน เอจะรับได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามก็ปล่อยให้บเี ขา
ตัดสินใจเองดีกว่า บอกให้บเี ขาใจเย็นๆไว้กแ็ ล้วกัน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีคะ่ หนูอายุ

17 ปี หนูมปี ญั หากับเพือ่ นคนหนึ่งในห้อง คือว่าเขาเลิกกับ
แฟนเขา แล้วแฟนเขาก็มาจีบหนู พอหลังจากนัน้ เพือ่ นหนู
ก็ไม่ชอบหนู หาว่าหนู ไปแย่งแฟนเขา ทัง้ ๆทีห่ นู กบั แฟน
เขาไม่ได้เป็ นอะไรกันเลย เรือ่ งมันผ่านไปตัง้ นานแล้วเขาก็
ยังไม่เลิกโกรธหนู แล้วเขาก็ชอบไปพูดกับเพือ่ นในห้องว่า
เป็นเพราะหนูจงึ ท�ำให้เขาเลิกกัน หนูกบ็ อกเขาไปหลายครัง้ แล้ว
ว่าหนู กบั แฟนเขาไม่ได้เป็ นอะไรกัน เพราะทุกวันนี้หนู ก็
มีแฟนของหนู อยู่แล้ว เขาก็ยงั หาว่าหนู ชอบแฟนเขาอยู่ดี
หนูจงึ ถามทูลกระหม่อมว่าหนูจะท�ำอย่างไรดีคะ เขาจึงจะเลิก
คิดว่าหนูเป็ นอะไรกับแฟนเขาสักทีคะ่

ทูลกระหม่อม : เพือ่ นน้องคงอิจฉาน้องทีแ่ ฟนเก่าของเขา
ก็มาจีบน้อง และน้องยังมีแฟนเป็นของตัวเองด้วย ก็เลยพาล
เทีย่ วพูดว่าน้องไปแย่งแฟนเขามา ถ้าน้องไม่ได้แย่ง ก็ไม่เห็น
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ต้องเดือดร้อน เขาจะคิดยังไงก็ชา่ ง เราห้ามความคิดของคน
ไม่ได้ และห้ามปากคนไม่ให้นนิ ทาว่าร้ายเราก็ไม่ได้อกี ไม่ตอ้ ง
ไปสนใจ ใครจะว่าอะไรก็ชา่ ง เพราะเราไม่ได้ทำ�
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอายุ 17 ปี หนูมี

ั
ปญหาอยากจะถามทู
ลกระหม่อมว่าหนูคบกับแฟนมาเกือบปี
แล้วค่ะ แต่มชี ว่ งหนึ่งหนูหา่ งกับแฟนของหนู เขาขอหนูหา่ ง
เพราะเขาอยากมีอสิ ระบ้าง เขาว่าหนูวุน่ วายตีกรอบให้เขา
มากเกินไป เขาบอกหนูวา่ ห่างกันแล้วไม่ใช่วา่ เขาจะไปคุย
กับคนอืน่ เราก็ยงั คุยโทรศัพท์กนั ได้เหมือนเดิม แต่หนูรมู้ าว่า
เขาแอบไปคุยกับคนอืน่ ซึง่ ผูห้ ญิงคนนัน้ ก็เป็นรุน่ พีท่ ห่ี นูรจู้ กั
หนู เพิง่ มารู้ความจริงว่าเขาแอบคุยกัน หนู เลยทนไม่ได้
เขาบอกว่าจะไม่เลือกใคร วันนัน้ หนูรอ้ งไห้ไม่เป็นอันกินอันนอน
พร�่ำเพ้ออยูต่ ลอดเวลา จนกระทังหนู
่ เริม่ ท�ำใจได้ เขาก็กลับ
มาคุยกับหนูเหมือนเดิม คุยดีมาก หนูกไ็ ม่รวู้ า่ ท�ำไม หนูกลัว
หนูใจอ่อนกลับไปหาเขา และกลัวว่ากลับไปแล้วอาจจะเจ็บ
กว่าเดิม หนูอยากถามทูลกระหม่อมว่าหนูควรจะตัดใจจากเขา
หรือจะกลับไปหาเขาดีคะ
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ทูลกระหม่อม : น้องไม่ตอ้ งกลับไปหาเขาอีกแล้ว เพราะ
เขาไม่ได้รกั เรา เขาอยากจะเก็บแฟนไว้ทงั ้ 2 คน ประดับ
ความโก้เก๋เท่สุดของเขาต่างหาก น้องอยากไปเป็ นมเหสี
ซ้ายขวาของเขาเหรอ อย่างนัน้ ยิง่ เจ็บใจไปใหญ่
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ด.ช.ประพงษ์ศกั ดิ ์

จังหวัดมหาสารคาม ถามว่าท�ำไมปจั จุบนั นี้ วัยรุน่ ถึงมีความ
รักกันมากจังเลยครับ ทัง้ เดินจูงมือกัน กอดกัน หอม จูบ
และยังถ่ายวิดโี อคลิปเวลามีอะไรกัน แล้วเอาคลิปวิดโี อนัน้
ไปลงอินเตอร์เน็ต เขาท�ำเพือ่ อะไรกันครับ เอาลงอินเตอร์เน็ต
แล้วเขาได้สตางค์ด้วยหรือครับ ผมว่าท�ำไปแล้วเสียหน้ า
ตัวเองมากกว่า และท�ำลายอนาคตตัวเองด้วย ผมว่าอยูเ่ ฉยๆ
จะดีกว่า ตัง้ ใจเรียนให้มากขึน้ ท�ำเกรดให้ดๆี พ่อแม่น่าจะ
ชื่น ใจมากกว่ า นะครับ ถึง เวลามีคู่ ร ัก แล้ ว ค่ อ ยมีดีก ว่ า
ไหมครับ แล้วมีอกี เรือ่ งนะครับ คือมีคนทีผ่ มแอบรักคนหนึ่ง
เขาเป็ น รุ่ น พี่ค รับ แต่ ผ มคิด อยู่ เ สมอว่ า ถ้า มีคู่ ร ัก ค่ อ ยมี
ดีกว่าไหม แล้วผมควรจะแอบรักต่อไปเรือ่ ยๆ หรือว่าตัดใจ
ดีกว่าครับ แต่ถา้ แอบรักพีเ่ ขาไปเรือ่ ยๆ น่าจะมีความสุข หรือ
ว่า แอบรักไปข้างเดีย ว ถ้าพี่เขารู้เรื่องแล้ว เขาอาจไม่สน
ผมก็ได้ แล้วผมควรท�ำอย่างไรดีครับทูลกระหม่อม
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ทูลกระหม่อม : ความรักกับวัยรุน่ เป็นสิง่ คูก่ นั เป็นธรรมดา
เป็นธรรมชาติ ถ้าจะมีความรักในวัยเรียน เราต้องรูจ้ กั รักอย่าง
มีสติและปฎิบตั กิ บั ความรักอย่างเหมาะสม และให้เหมาะสม
กับวัยเรียน การทีเ่ ราเข้าสูว่ ยั รุน่ ก็ตอ้ งเกิดความสนใจในเพศ
ตรงข้ามหรือเพศเดียวกัน ก็ตามแต่สถานการณ์ เราจะรักใคร
ก็เป็ นเรือ่ งของธรรมชาติทงั ้ สิน้ แต่เราทุกๆคนต้องมีสติ รูว้ า่
อะไรจะเหมาะสมกับการแสดงออก เหมาะสมกับทัง้ เวลาและ
สถานที่ ตอนนี้เราเป็ นนักเรียนอยู่ เราก็ตอ้ งตัง้ ใจเล่าเรียน
เป็ นเวลาทีพ่ ฒ
ั นาตัวเอง พัฒนาศักยภาพตนเอง หาความรู้
ให้เรามีความรูส้ �ำหรับอนาคตของเรา มากกว่าหมกหมุ่น
ในเรือ่ งความรัก มีความรักก็สดชืน่ ดี แต่ตอ้ งปฎิบตั ติ วั อย่าง
เหมาะสม น้องประพงษ์ศกั ดิ ์ ก็ปฎิบตั ดิ อี ยูแ่ ล้ว ส�ำหรับเรือ่ ง
คลิปวิดโี อทีน่ ้องเป็ นห่วงนัน้ ก็เป็ นเรือ่ งทีน่ ่าเป็ นห่วงอย่างมาก
ในปจุั บนั เป็นค่านิยมทีผ่ ดิ ๆทีอ่ ยากจะโชว์ตวั เอง เพราะฉะนัน้
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คนทีอ่ ยากจะโพสต์ภาพตัวเองเข้าไปในเน็ต ก็ถามตัวเอง
ก่ อ นว่า อยากจะเป็ น ดาราหนัง โป๊ ห รือ เปล่ า ส่ว นคนที่ม ี
พฤติกรรมไปแอบถ่ายคนอืน่ ก็ไม่มสี ทิ ธิท�์ ำนะ ก็อยากให้เลิก
พฤติกรรมนัน้ มันเดือนร้อนคนอืน่ และถ้าโดนจับก็เดือนร้อน
ตัวเองด้วย เพราะฉะนัน้ เลิกเสีย เพราะเป็ นการละเมิดสิทธิ ์
ผูอ้ น่ื ด้วย เขาจะมีอะไรกัน เขาจะท�ำอะไรกัน ไปถ่ายเขามัน
ก็เป็ นความผิด
มาถึงเรือ่ งทีน่ ้องประพงษ์ศกั ดิ ์ปรึกษามา น้องเองก็ม ี
ความรักเช่นกัน ความรักเป็ นสิง่ สวยงาม แอบรักก็ไม่เป็ นไร
ถ้าน้องใช้เป็ นก�ำลังใจเป็ นก�ำลังสร้างสรรค์ น้องอย่าหมด
ก�ำลังใจ พีเ่ ขาไม่รกั เราน้องก็แอบรักต่อไป ถ้าน้องอยากให้
รุน่ พีค่ นนัน้ เห็นว่าน้องเก่ง น้องจะต้องตัง้ ใจเรียน ถ้าสมมุติ
น้องเล่นกีฬาเก่งๆก็จะดี ตอนนี้น้องมีจติ ส�ำนึกว่าอะไรควร
อะไรไม่ควร น้องโตขึน้ เมื่อถึงเวลาเหมาะสมจะมีความรัก
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มีคู่ คูข่ องน้องก็จะมาหาเอง ซึง่ จะมีแทบทุกคน ถึงแม้บางคน
จะไม่สวยไม่หล่อ แต่ทุกคนก็จะมีคู่ของตัวเอง ขอให้น้อง
ตัง้ ใจเรียน ท�ำตัวให้ดี รักอย่างมีสติ เป็ นตัวอย่างทีด่ สี ำ� หรับ
เพือ่ นๆเป็ นสมาชิกทีด่ ขี องทูบี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เด็กชายพงษ์พฒั น์
จังหวัดล�ำปาง ทูลกระหม่อมครับ ผมมีเรื่องจะปรึกษา 2
เรื่องครับ เรื่องแรก ในตอนนี้ผมมีอาการเป็ นผูห้ ญิงอยู่ใน
ตัวเองครับ ผมชอบเดินกับผูห้ ญิงบ่อยๆ แล้วผมเกิดไปชอบ
รุน่ น้อง ม.1 ซึง่ เป็ นผูช้ าย และน้องคนนัน้ ก็มอี าการหญิงๆ
เหมือนกับผมครับ ผมก็ชอบผูห้ ญิงเหมือนกัน แต่ผมก็ชอบ
ผูช้ ายมากกว่า ผมก็อยากจะถามว่าตอนนี้ผมเป็ นอะไรไป
แล้วผมจะบอกเพื่อนผมให้เข้าใจอย่างไร เรื่องที่ 2 นะครับ
มีรุน่ น้องคนหนึ่ง เขาชอบมองหน้าผมครับ นานเข้าๆผมก็
รูส้ กึ ว่าผมก็ชอบเขา ผมก็เลยไปถามเพื่อนของน้องคนนัน้
ว่าชอบผูช้ ายด้วยกันหรือเปล่า ผมจึงปรึกษาเพือ่ นของผม
ว่า จะบอกน้ องคนนัน้ เขาอย่างไรดี ว่า ผมก็ชอบน้ องเขา
เหมือนกัน จึงขอให้ทลู กระหม่อมช่วยบอกผม ว่าจะไปพูด
สารภาพกับน้องคนนี้อย่างไร และขอให้ทลู กระหม่อมช่วยตอบ
ปญั หาของผมด้วยนะครับ ผมจะได้รจู้ กั ตนเองมากขึน้ ครับ
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ทูลกระหม่อม : อันทีจ่ ริงน้องก็รจู้ กั ตัวเองดีอยูแ่ ล้ว แต่น้อง
อาจยังเด็กเลยยังไม่รใู้ จตนเอง ว่าเป็นผูห้ ญิงหรือว่าเป็นผูช้ าย
ฟงั ๆดูแล้วน้องก็จะชอบผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิง ก็ทำ� เป็ นชอบ
ผูห้ ญิงไปอย่างนัน้ เอง อันทีจ่ ริงถ้าน้องชอบ มันก็ไม่เห็นเสียหาย
ั
อะไรเลย ก็ชอบไป ปญหาของน้
องไม่ใช่วา่ น้องจะชอบผูห้ ญิง
หรือผูช้ าย แต่ปญั หาของน้องคือน้องจะจีบรุ่นน้องอย่างไร
รุน่ น้องทีท่ ำ� ให้น้องจิตใจหวันไหว
่
ก็บอกเขาไปตรงๆว่าน้อง
รักเขาก็ไม่เห็นเสียหายอะไร ไม่เป็ นไรน้องใจรักเสียอย่าง
แม้วา่ น้องจะชอบผูช้ ายหรือว่าผูห้ ญิงไม่สำ� คัญ แต่น้องต้อง
เป็ นคนดี ไม่ให้ใครเดือดร้อนกับการกระท�ำของน้อง แต่อย่า
ลืมว่าน้องยังเด็ก น้องยังอยู่ในวัยเรียน เพราะฉะนัน้ ต้อง
คิดถึงเรื่องเรียนเป็ นหลักเสียก่อน พ่อแม่พน่ี ้องก็คงเสียใจ
ถ้าน้องเสียการเรียนไปเพราะชอบผูช้ ายมากไปนิดหนึ่ง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวน�้ ำฝน
จังหวัดปทุมธานี หนู ช่อื หน่ อยค่ะ อายุ 20 ปี เรียนอยู่ท่ี
มหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง ชอบดูรายการ TO BE NUMBER
ONE VARIETY มากๆ โดยเฉพาะช่วงทีท่ ลู กระหม่อมตอบ
จดหมาย หนูรสู้ กึ ว่าโดนใจวัยรุน่ มากๆเลยค่ะ ดูแล้วก็อยาก
จะเขียนจดหมายถามทูลกระหม่อมบ้างค่ะ คือตอนนี้หนู ม ี
ปญั หาหนักอกมากๆเลยค่ะ มีคนมาชอบหนูถงึ 2 คน คนหนึ่ง
เป็ นรุน่ พีอ่ ายุแก่กว่า 5 ปี อีกคนเป็ นรุน่ น้องทีอ่ ายุออ่ นกว่า 3 ปี
ถ้าดูตามความเหมาะสม ก็น่าจะคบคนทีแ่ ก่กว่า แต่ใจหนูชอบ
รุน่ น้องมากกว่า หนูมคี วามสุขมากเมือ่ อยูใ่ กล้กบั รุน่ น้อง รูส้ กึ
สดชืน่ แต่เวลาอยูก่ บั รุน่ พีก่ ร็ สู้ กึ มันคงและอบอุ
่
น่ ดี แต่ยงั ไง
หนู กช็ อบและมีความสุข ตื่นเต้นเวลาทีอ่ ยู่กบั หนุ่ มรุ่นน้อง
มากกว่า มันมีชวี ติ ชีวาไม่จดื ชืด ทีจ่ ริงก็ดที งั ้ 2 คน ท�ำให้หนู
ตัดสินใจไม่ได้เลยค่ะ คนหนึ่งก็ดี อีกคนก็รกั จึงอยากเก็บไว้
ทัง้ 2 คนเลยค่ะ ทูลกระหม่อมช่วยหนู ตดั สินใจได้ไหมคะ
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ว่าหนูควรจะท�ำอย่างไรดี เพราะตอนนี้เขาทัง้ คูร่ วู้ า่ หนูคบทัง้
2 คน เขาอยากให้หนูเลือกค่ะว่าจะเลือกใคร หนูกลุม้ มากค่ะ
ตอบด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

ทูลกระหม่อม : เป็นปญั หาหนักอกน่าอิจฉานะ มาอีกแล้ว

ปญั หาแบบนี้ ปญั หาของสาวเจ้าเสน่ห์ ความจริงน้องก็ไม่น่า
กลุม้ อกกลุม้ ใจทีม่ คี นมาชอบถึง 2 คน แล้วดูน่ารักทัง้ 2 คน
จริงๆด้วย ก็ตดั สินใจไม่ถกู จะเลือกใครดี จะเลือกรุน่ พีท่ แ่ี ก่
กว่า 5 ปี หรือรุน่ น้อง ทีเ่ ด็กกว่า 3 ปี น้องก็ตอ้ งถามใจตัวเอง
แล้วว่าชอบคนไหนมากกว่า อันทีจ่ ริงรูแ้ ล้วว่าน้องชอบคน
ไหนมากกว่า แต่จะให้ทลู กระหม่อมเลือกให้ใช่ไหม ขอบอก
ว่าน้องคงต้องเลือกแล้ว เพราะว่าทัง้ คูเ่ ขารูแ้ ล้วว่าน้องมี 2 คน
น้องต้องเลือกคนหนึ่ง ไม่งนั ้ อาจเสียไปทัง้ 2 คน แต่ถา้ เขา
ยอมรับได้เราก็เก็บไว้ทงั ้ 2 คน สดชื่นดี อันทีจ่ ริงคนแก่ก็
อบอุ่น คนน้องก็สดชื่น ฟงั แล้วมีความสุขจริงๆ ถ้าน้องจะ
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ต้องเลือกก็คดิ ว่าเลือกคนเด็กดีกว่า เด็กสดชื่นดี เพราะว่า
เรายังเด็กอยู่ เราไม่ได้จะหาหลักของชีวติ เรายังไม่อยากมี
ครอบครัว เพราะฉะนัน้ เลือกคนทีท่ ำ� ให้เรามีความสุขมาก
ทีส่ ดุ ดีกว่า มีแฟนเด็กๆจะได้ไม่แก่ อย่างไรก็ตาม มีความรัก
อย่าลืมเรือ่ งเรียนก็แล้วกัน ตัง้ ใจเรียนด้วย มีรกั ในวัยเรียน
ไม่เป็ นไร แต่ตอ้ งตัง้ ใจเรียน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายจิรกฤต จังหวัด

ขอนแก่ น คนที่อ กหัก ท� ำ ไมจึง ฟ งั แต่ เ พลงเศร้ า ๆครับ
ยิ่ง ฟ งั ก็ย ิ่ง เศร้า แล้ว เขาก็ย ัง ฟ งั อีก ครับ ฟ งั ท� ำ ไมครับ
ทูลกระหม่อม

ทูลกระหม่อม : คนอกหักจะไปฟงั เพลงจังหวะเร้าใจก็ไม่ได้
มันขัดกับความรูส้ กึ ถ้าท�ำอะไรทีข่ ดั กับความรูส้ กึ ก็จะไม่ม ี
ความสุข กลายเป็ นฝืน ยิง่ อกหักถ้าใครมาหัวเราะอยูข่ า้ งๆ
ก็จะโดนว่าได้ คนอกหักทีฟ่ งั เพลงเศร้า ก็เพราะเขาต้องการ
ความเห็นอกเห็นใจ เมือ่ มีความทุกข์เขาก็ตอ้ งการความสนใจ
จากผูค้ นรอบๆตัว แต่กอ็ ย่าอกหักนาน ถ้านานจะกลายเป็ น
โรคซึมเศร้า อาจต้องแย่กนิ ยาไปตลอดชีวติ เมื่ออกหักก็
พยายามหางานอดิเรกท�ำ อยู่กบั เพื่อน ไปศูนย์เพื่อนใจฯ
ทีก่ รุงเทพ ฯ ก็ม ี 4 แห่ง ทีศ่ ูนย์การค้าแฟชันไอส์
่ แลนด์,
ซีคอน สแควร์, ฟิวเจอร์พราค์ รังสิต และเดอะมอลล์ บางแค
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องโรบอท ตอนนี้
ผมอายุ 9 ขวบ มีความตัง้ ใจแน่วแน่วา่ จะหาแฟนให้ได้ก่อน
อายุ 12 ปี ที่ส�ำ คัญ ต้อ งเป็ น คนแรกในกลุ่ ม เพื่อ นด้ว ย
ทูลกระหม่อมช่วยแนะน�ำวิธจี บี หญิงให้ผมด้วยนะครับ

ทูลกระหม่อม : เด็กสมัยนี้ก้าวหน้ามากเลย ท�ำไมถึง
อยากมีแฟน จะเร็วไปไหม ให้ตงั ้ ใจเรียนหนังสือก่อนดีกว่า
เล่ น กีฬ าเยอะๆ ร่า งกายจะได้แ ข็ง แรงบึก บึน เล่ น กีฬ า
ให้ร่างกายเติบโตจะได้มคี นมาชอบ เรียนหนังสือให้รอบรู้
และฉลาด ถ้า ไม่ม คี วามรอบรู้แ ละไม่ส นใจเรีย นหนัง สือ
ใครทีไ่ หนจะมาชอบ คนทีไ่ ม่มคี วามรูก้ จ็ ะเป็ นคนทีน่ ่ าเบื่อ
ไม่มคี วามรูแ้ ล้วจะไปคุยกับใครได้ยงั ไง เรียกว่าคารมเป็ นต่อ
รูปหล่อเป็ นรอง ถ้าจะมีคารมเป็ นต่อก็ตอ้ งมีไหวพริบ ซึง่ เกิด
จากการฝึ กฝน การเล่าเรียน ยิง่ เป็ นเด็กอาจจะสูเ้ ขาไม่ได้
อาจจะแห้วก็ได้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เด็กหญิงวนัญญา
จัง หวัด นครนายก ญาติส นิ ท ของหนู ก� ำ ลัง จะเรีย นจบ
มหาวิทยาลัยปีหน้า มีผชู้ ายมาชอบ อายุหา่ งกัน 7 ปี และ
ตามตื้อจะพาพ่อแม่มาสู่ขอเมื่อพี่เรียนจบ ทัง้ ๆที่พ่ไี ม่ได้
ตกลงเป็นแฟนกับเขาเลย พีข่ องหนูหนักใจมากควรจะแก้ไข
อย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม : ความจริงเรื่องนี้จะมาคลุมถุงชนไม่ได้
ซึง่ พ่อแม่เองก็คงยังไม่รู้ ถ้าเราไม่ชอบก็บอกว่าเราไม่ชอบ
แต่ถา้ พ่อแม่เกิดชอบขึน้ มา ก็มาคลุมถุงชนเราไม่ได้อยูแ่ ล้ว
ยังไงก็ให้พส่ี าวบอกเขาตรงๆ ไม่ต้องดุด่าเขา บอกว่าไม่
ชอบก็คอื ไม่ชอบ อาจเพราะว่ามีอายุแก่กว่ากัน 7 ปี ถ้าชอบ
ก็คอื ชอบ ก็ยงั ไม่ตอ้ งให้เขามาสู่ขอ เมื่อไม่ชอบก็ไม่มใี คร
บังคับจิตใจกันได้ ทุกคนมีสทิ ธิ ์เท่าเทียมกัน พ่อแม่กบ็ งั คับ
ไม่ได้ เรียนจบมาใหม่ๆ ไม่จำ� เป็ นต้องมีคเู่ สมอไป ท�ำงาน
หาประสบการณ์ไปก่อน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาววรรณพร
หนูเป็ นเด็กทีว่ ยั ก�ำลังละอ่อนเลยค่ะ 15 หยกๆ 16 หย่อนๆ
หนู มเี พื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชอบมาปรึกษาหนู เหมือนเป็ น
ศิราณีเลยค่ะ ไม่ว่าจะรักกันหรือทะเลาะกับแฟนก็จะมา
ปรึกษาตลอด หนู เองก็ไม่เคยมีแฟน จะให้ค�ำปรึกษากับ
เพือ่ นยังไงดีคะ

ทูลกระหม่อม : ตอนนี้หนูยงั ไม่มแี ฟนก็ดแี ล้ว ยังไงก็ตอ้ ง
รอตอนเราพร้อม ทีจ่ ริงเพือ่ นอาจจะไม่ตอ้ งการปรึกษาเรือ่ ง
ความรักจากหนูหรอก คนทีม่ คี วามรักก็อยากพูดถึงแฟนเขา
ในช่วงเวลาที่ Happy ก็ตอ้ งพูดชมว่าแฟนฉันดี แฟนฉันหล่อ
ให้ของขวัญฉัน ตามใจฉัน อยากจะอวดเพือ่ นๆทีไ่ ม่มแี ฟน
จะได้อจิ ฉาเล่น แต่ถา้ ทะเลาะกันขึน้ มาก็อยากจะระบาย และ
เล่าให้เพือ่ นฟงั ถ้าหนูแนะน�ำให้เขาเลิกกันไปเลย เกิดเขา
ดีกนั หนูกเ็ ป็ นหมาหัวเน่า เพราะฉะนัน้ มันก็อนั ตรายกับคน
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ทีจ่ ะให้คำ� ปรึกษาเขา ถ้าไม่แน่ ใจจริงๆ เพราะมันเป็ นเรือ่ ง
ระหว่างเขากับแฟนไม่ใช่เรือ่ งของเรา ก็ไม่จำ� เป็นต้องแนะน�ำ
อะไร เราก็ฟงั เฉยๆ เขาต้องการอย่างเดียวคือผูฟ้ งั เขาจะ
ได้ระบายไม่หนักอก ไม่มคี วามทุกข์มากในกรณีทท่ี ะเลาะ
กับแฟน หนูอาจจะไม่ถนัดในเรือ่ งให้คำ� ปรึกษาด้านนี้ ก็ให้
ก�ำลังใจ ออกความเห็นได้นดิ ๆ หน่อย เขาก็จะได้สบายใจขึน้
เราก็ให้สติและให้กำ� ลังใจ เพราะเราเป็ นเพือ่ นทีด่ ี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องฝุ่น จังหวัด

พิษณุโลก หนูมพี ส่ี าวตอนนี้กำ� ลังอินเลิฟเอามากๆ ยิง่ ได้ฟงั
เวลาคุยโทรศัพท์เขาใช้เสียงกระซิบกระซาบ เบาๆ งุง๊ งิง๊ ๆ
ขนาดหนูฟงั อยูใ่ กล้ๆ ยังฟงั ไม่รเู้ รือ่ งเลยค่ะ แล้วแฟนเขาจะ
ฟงั รูเ้ รือ่ งหรือคะ

ทู ล กระหม่ อ ม : เป็ น ธรรมดาแฟนกัน ก็ คุ ย กัน ตาม

ประสาแฟน จะต้องมีโค๊ดลับระหว่างกัน ไม่งนจะมี
ั ้ คนแอบฟงั
เหมือนน้องฝุ่นทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ เขาก็พดู กระซิบกระซาบกลัวน้อง
ฝุ่นได้ยนิ ถ้าพูดหวานๆ เขาอาจจะอายก็ได้ และในอนาคต
น้องฝุ่นก็ตอ้ งมีแฟนและพูดตามประสาแฟนกัน ถ้ามีใครไป
อยูใ่ กล้ๆน้องก็คงไม่ชอบเหมือนกัน ก็ไม่เห็นเป็นไร เขาก็พดู
ตามประสาโค๊ดลับทีร่ กู้ นั 2 คน ไม่อยากให้ใครได้ยนิ
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สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : น้ อ งน�้ ำ ตาล
กรุงเทพมหานคร หนู มเี รื่องอยากปรึกษา คือหนู แอบรัก
รุน่ พีค่ นหนึ่ง เราโทรคุยกันทุกวัน หนูมคี วามสุขและดีใจมาก
ทุกครัง้ ทีไ่ ด้โทรคุยกับเขา หนู เคยปรึกษาเพื่อนว่าหนู ควร
จะบอกพีเ่ ขาดีไหม ว่าหนูชอบเขา แต่เพือ่ นก็บอกว่าไม่ควร
ล่าสุดหนูได้ไปดูหนังกับเขา หลังจากวันนัน้ หนูจงึ ตัดสินใจ
ส่งข้อความบอกความในใจ หนู ได้ค�ำตอบว่าเขาคิดกับหนู
แบบพีน่ ้อง ตอนนี้หนูควรท�ำตัวยังไง ควรโกรธเขาไหม แต่
หนูกผ็ ดิ เอง ผิดทีพ่ ดู ไป ทูลกระหม่อมคะ การบอกรักคนที่
เราแอบรักแม้ไม่มคี วามรักตอบ แต่กด็ ใี จทีไ่ ด้บอกให้เขา
รับรูด้ กี ว่าไม่ได้บอก ถ้าเป็นทูลกระหม่อมจะเลือกท�ำอย่างไร
หากท�ำไปแล้วผลเป็ นแบบนี้ เสียความรูส้ กึ และไม่คุยกัน
เหมือนเดิม
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ทูลกระหม่อม : ความสัมพันธ์ตอนนี้เป็ นพีเ่ ป็ นน้องกัน
รูต้ อนนี้ยงั ดีกว่ารูต้ อนหน้า มันเสียเวลา ก็น่าเห็นใจถ้าเขา
ไม่ชอบเรา แต่รเู้ นิ่นๆจะดีกว่ามัวเฝ้าถวิลหา คิดอยูค่ นเดียว
ั
ฝนกลางวั
นคนเดียว ท�ำให้เสียเวลา คนทีร่ กั เรายังมีมากมาย
ต่อไปได้เจอคนใหม่ทอ่ี าจหล่อกว่า น่ารักกว่า อย่าไปเสียใจ
ตอนนี้อาจผิดหวัง แต่ยงั ดีกว่าอกหักรักไม่เป็น อดีตทีผ่ า่ นมา
ก็อ ย่า สนใจ ท�ำ ให้แ ก่ เ ร็ว ยัง มีอ นาคตอีก ไกล ความรัก
ออกแบบไม่ได้ บางทีใจไม่ตรงกัน วันข้างหน้าอาจได้เจอคน
ทีม่ ใี จตรงกัน และจะมีความสุขมากๆ ขอให้ใจเย็นๆ คนอืน่
น่ า จะดีก ว่ า คนนี้ และอย่ า ลืม รัก ตนเอง ตอนนี้ ก็ร ัก พ่ อ
รักแม่ รักเพือ่ นไปก่อน ต่อไปก็จะได้เจอคนทีใ่ ช่
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สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : น้ อ งอิ น ดี้
กรุงเทพมหานคร ผมติดตามรายการ TO BE NUMBER
ONE VARIETY มาร่วม 2 ปี เพราะเป็ นรายการทีด่ ี มีสาระ
ได้ค วามรู้ เรื่อ งของผมคือ ผมมีแ ฟนตัง้ แต่ อ ยู่ช นั ้ ม.5
ั หาที่ว่ า
จนตอนนี้ อ ยู่ ปี 3 แล้ว เรารัก กัน ดีม าก แต่ ม ีป ญ
พีส่ าวของแฟนดูจะชอบผมครับ เวลาเจอก็คยุ กันนานๆ ถูกเนื้อ
ต้องตัวกันบ่อยครัง้ มีครัง้ หนึ่งในงานวันเกิดแฟน พีส่ าว
ซบไหล่ผมตลอด ผมจะแก้ปญั หานี้อย่างไร วันหนึ่งกลัวจะ
เผลอใจไป เพราะพีส่ าวก็น่ารักดีครับ

ทูลกระหม่อม : น้องอินดีเ้ ป็นชือ่ ทีจ่ ๊าบมากเลย และเป็น
หนุ่ มเจ้าเสน่ ห์ มีสาวๆรุมรัก ตอนแรกอ่านไปก็โอเค รูส้ กึ
สดชืน่ กับความรักทีร่ กั มายังยื
่ นตัง้ แต่ ม.5 จนถึงปี 3 น้องคง
จะเบือ่ กันแล้วมัง้ มันจึงเกิดปญั หานี้ขน้ึ น่าเป็ นห่วงตรงทีว่ า่
พีส่ าวของแฟนก็ชอบน้องอินดีเ้ หมือนกัน การทีจ่ ะมาคบซ้อน
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2 คน คงเป็ นไปไม่ได้ แฟนของน้องคงไม่ชอบ อย่าไปอ่อน
ไหวความมีเสน่หข์ องพีส่ าว ต้องหนักแน่นและไม่สนใจอะไร
พีส่ าวคงไม่มายุง่ ไปเอง ถ้าไม่หนักแน่นอาจจะเสียไปทัง้ 2 คน
น้ องอย่าเพิง่ สนใจแต่ความรัก ตอนนี้จวนจะเรียนจบแล้ว
ให้ตงั ้ ใจเรียนเอาปริญญามาฝากคุณพ่อคุณแม่ให้ชน่ื ใจ หรือ
สดชืน่ กับความรักไปด้วยก็ได้ และขอให้น้องโชคดี

82

คู่มือค�ำปรึกษาพระราชทานฯ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เด็กหญิงนริศรา
กรุงเทพมหานคร เพื่อนที่โรงเรียนแอบรักผู้ชายคนหนึ่ง
ชือ่ เล่นว่าตะวัน แล้ววันหนึ่งตะวันมีคนรักใหม่ทำ� ให้เพือ่ นเสียใจ
โศกเศร้ามาก ตัง้ แต่ผชู้ ายคนนัน้ เลิก เพือ่ นก็เข้าร้านเกมส์
ทุกวัน จนท�ำให้เขาติดเกมส์ หนูอยากทราบว่าจะช่วยเหลือ
เขาอย่างไร ทีจ่ ะท�ำให้เขาสดใสและไม่ตดิ เกมส์อกี ต่อไป

ทูลกระหม่อม : น้องเป็ นเพื่อนทีป่ ระเสริฐจริงๆ ทีเ่ ป็ น
ห่วงเพื่อนมากๆ หรือว่าเพื่อนของน้องใช้ความอกหักเป็ น
ข้อแก้ตวั หรือเปล่าทีจ่ ะไปเล่นเกมส์ เพราะปญั หาการเล่น
เกมส์กเ็ ป็ นปญั หาใหญ่ของวัยรุน่ คนทีจ่ ะติดเกมส์ไม่จำ� เป็ น
ต้องอกหัก คนไม่อกหักก็ตดิ เกมส์ได้ การเล่นเกมส์กเ็ หมือน
เป็ นสิง่ เสพติดหากแบ่งเวลาไม่ได้ ก่อนทีเ่ พื่อนจะหลงใหล
เกมส์ไปมากกว่านี้ น้องควรรีบไปช่วย ด้วยการพูดคุยหรือ
ชวนท�ำกิจกรรมอย่างอื่นทีส่ ร้างสรรค์กว่านี้ เช่น เล่นกีฬา
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เดินเล่น ทางทีด่ นี ้องควรชวนเพือ่ นไปศูนย์เพือ่ นใจ TO BE
NUMBER ONE ไปท�ำกิจกรรมดีๆมากมายทีไ่ ม่เสียเงิน
ซึง่ ในกรุงเทพมี 4 แห่ง เพือ่ นจะได้สบายใจ แล้วจะได้เลิก
อกหักและหายซึมเศร้า และเลิกติดเกมส์ ความรักไม่ใช่เรือ่ ง
เลวร้าย แต่อย่าลืมว่าตอนนี้ยงั เป็ นเด็ก ควรตัง้ ใจเรียนและ
ขอให้น้องโชคดี ในการช่วยเหลือเพือ่ นให้หายจากอาการอกหัก
และการติดเกมส์
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เด็กชายมนัสศักดิ ์
กรุงเทพมหานคร ผมหลงรักผูห้ ญิงคนหนึ่งครับ เขาน่ ารัก
พูดเก่ง และมีเสน่หม์ ากๆ แม้ผมอายุเพียง 14 ปี แต่ผมมี
ความรูส้ กึ ว่าอยากแต่งงานกับเธอมากๆ แต่เธอเป็ นอาจารย์
สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของผมครับ ผมควรท�ำอย่างไร
ดีครับทูลกระหม่อม

ทู ล กระหม่ อ ม : หลงรัก อาจารย์ ก็ไ ม่ ใ ช่ เ รื่อ งแปลก
เด็กผูช้ ายวัยรุน่ ถ้าไม่ได้เป็ นเกย์ ก็จะหลงรักผูห้ ญิงทีโ่ ตกว่า
เพราะผูห้ ญิงทีเ่ ด็กกว่าไม่น่าสนใจ ไม่ทำ� ให้อบอุ่น อาจารย์
ท่านนี้คงไม่แก่มากนัก ความจริงเป็ นปกติของเด็กผูช้ ายวัยรุน่
จะชอบผูห้ ญิงทีแ่ ก่กว่าอยู่แล้ว แต่ผหู้ ญิงท่านนี้เป็ นคุณครู
ของน้ อง เพราะคุณครูคงใจดี คงสวย สอนภาษาอังกฤษ
คงเท่ห์ จึงท�ำให้น้องหลงรัก เป็นธรรมดาเดีย๋ วมันก็จะผ่านไป
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น้องไม่ตอ้ งซีเรียส แต่สมมติวา่ ถ้าคุณครูเขารักน้องด้วยนันแหละ
่
เป็ นสิง่ แปลก ความจริงที่เมืองนอกมีแยะที่คุณครูรกั เด็ก
เมืองไทยก็มที ร่ี กั เด็ก แต่คณ
ุ ครูไม่ได้เป็ นนางงาม คุณครูคง
เอ็นดูน้องเฉยๆ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เด็กหญิงวรัญญา
จังหวัดแพร่ หนูแอบชอบเพือ่ นคนหนึ่ง ภายนอกเขานิสยั ดู
เป็ นคนเย็นชา ไม่ใส่ใจโลก พูดน้อย พอรูจ้ กั จริงๆ เขาเป็ น
คนร่าเริง มีน้�ำใจ พูดมาก ทีส่ ำ� คัญเวลาหนูทำ� อะไรผิดหรือ
ท�ำการบ้านไม่ได้ เขาจะคอยบอกคอยสอนหนูเสมอ หนูกบั
เขาสนิทกันมาก หนูอยากจะบอกว่าหนูคดิ กับเขาเกินเพือ่ นค่ะ
หนู คดิ กับเขาแค่เพื่อนไม่ได้แล้ว แต่หนู กลัวเขาจะรับไม่ได้
ว่าคนทีย่ นื อยูข่ า้ งกายรักเขา หนูอยากจะบอกเขาเหลือเกิน
หนูอดึ อัดมาก หนูกลัวว่าหากบอกเขาไป กลัวจะไม่เหมือนเดิม
กลัวเขาไม่ยอมเป็นเพือ่ นกับหนูอกี หนูควรจะท�ำอย่างไรดีคะ
หนูสบั สนมากๆ ค่ะ

ทูลกระหม่อม : เป็ นเรื่องปกติของวัยรุ่นที่จะมีปญั หา
ความรัก ไม่ใช่เรือ่ งแปลก หนูมเี พือ่ นเป็ นแวมไพร์ ทไวไลท์
ทีเ่ ขาเย็นชาในสายตาคนอืน่ แต่หนูเข้าไปถึงก้นบึง้ หัวใจของเขา

ปัญหาความรัก

87

และพบว่าเขาเป็ นคนใจดี มีน้� ำใจช่วยเหลือหนู แต่ปญั หา
อยูท่ ว่ี า่ เขาไม่รคู้ วามจริงว่าเขาเป็ นแวมไพร์ ทไวไลท์ เขาคง
หล่อมากใช่ไหม ถ้าเขาเป็ นเอ็ดเวิร์ด เขาจะมีนางเอกชื่อ
เบลล่า หนูไม่ได้ชอ่ื เบลล่า หนูชอ่ื วรัญญา ชือ่ สระอาเหมือนกัน
หนูไม่ตอ้ งไปบอกเขาว่าชอบเขา อย่าเพิง่ ไปท�ำอะไรให้เขา
รู้ส ึก ไม่ ส บายใจ ไม่ อ ย่ า งนั น้ เขาจะไม่ เ ป็ น เพื่อ นกับ หนู
หนูอาจอดเป็นแฟน อดเป็นนางเอกในตอนหน้าของแวมไพร์
ทไวไลท์ ขอให้คำ� แนะน�ำเท่านี้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวสมจิตร
พอดีตอนนี้หนูคบกับแฟนของหนูมาได้สกั ระยะหนึ่งแล้วค่ะ
ในช่วงแรกเราสองคนก็มคี วามสุขกันดีตามประสาวัยรุ่น
มีไปเทีย่ วกันดูหนังกันบ้าง แฟนของหนู เขาเป็ นคนดีมาก
เลยค่ะ เป็ นสุภาพบุรษุ ให้เกียรติหนูตลอดเวลา คอยดูแลหนู
จนแม่ของหนูไว้ใจเขา เวลาหนูออกไปข้างนอกทางบ้านก็จะ
ทราบตลอดเวลาเลยค่ะ และหนูกไ็ ม่ทำ� เรือ่ งเสียหายอะไรเลย
นะคะ แต่มนั มีปญั หาอยูค่ ะ่ ตอนนี้หนูเพิง่ ค้นพบว่าความจริง
แล้วแฟนหนูเป็นเกย์คะ่ หนูควรท�ำอย่างไรดีคะทูลกระหม่อม
เขาเป็ นคนดีมากๆ แล้วหนูกร็ กั เขาด้วยค่ะ

ทูลกระหม่อม : มิน่าล่ะเขาถึงเป็ นคนดี รูแ้ ล้วว่าท�ำไม
เขาให้เกียรติหนู เพราะเขาเป็ นเกย์ แต่เป็ นเกย์กไ็ ม่เป็ นไร
ตอนนี้การมีแฟนเป็ นเกย์เป็ นสิง่ ที่อนิ เทรนด์มาก ใครๆก็
อยากมีแฟนเป็นเกย์ทงั ้ นัน้ มีแฟนเป็นเกย์งา่ ยกว่ามีแฟนเป็น
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ผูช้ าย ข้อหนึ่ง เกย์โดยมากจะหน้าตาดี ข้อสอง เกย์เข้าใจเรา
ข้อสาม คนทีไ่ ม่ได้เป็ นเกย์จะหน้าตาไม่หล่อ ก็อย่างทีว่ า่ คน
ทีเ่ ป็ นเกย์เขาเข้าใจเรามากกว่า ก็ให้เขาเป็ นเกย์ตอ่ ไปแล้วก็
มีความสุขต่อไป เป็นเพือ่ นไปก็แล้วกัน เขาเป็นคนดี เขาเป็น
สุภาพบุรษุ แม่กช็ อบ ไม่เป็ นไรหนูกท็ ำ� ใจดีๆไว้ คบกันแล้ว
มัน ไม่ เ สีย การเรีย นด้ว ย เพราะว่ า ช่ ว ยเหลือ เกื้อ กู ล กัน
เป็ นเพื่อนสาวกันก็เข้าใจกัน มีความสุข หนู จะได้มสี มาธิ
มีจติ ใจเรียน ก็ไม่รวู้ า่ หนูรกั กันแบบไหน คิดว่าหนูน่าจะรักกัน
แบบเพือ่ นมากกว่า รักแบบเพือ่ นมันยังยื
่ นกว่ารักแบบแฟน
แต่ถงึ อย่างไรถ้าหนูเบือ่ เขาแล้ว หรือไม่อยากมีแฟนเป็นเกย์
เมือ่ ไหร่ ก็เปลีย่ นแฟนเป็ นผูช้ ายก็ได้ แต่ไม่รบั รองว่าเขาจะ
หน้าตาดี เพราะว่าผูช้ ายจริงๆ จะหน้าตาไม่คอ่ ยจะดีเท่าไหร่
ตอนนี้ผชู้ ายส่วนมาก ก็เป็ นเกย์ไปแล้ว

90

คู่มือค�ำปรึกษาพระราชทานฯ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมปี ญั หาเกีย่ วกับ
ความรัก พ่อ กับ แม่ใ ห้ห นู เ ลิก กับ แฟน แต่ ห นู ไ ม่ไ ด้เ ลิก
กะทันหันค่ะ คือพยายามถอยห่างจากเขา แล้วตอนนี้เรา
ทัง้ สองก็ไม่ได้ตดิ ต่อกันอีกเลย แต่วา่ พ่อกับแม่ไม่เชือ่ คอยจ้อง
จับผิดตลอดเลย เวลาหนู ท�ำอะไรผิดนิดหน่ อยก็จะกลาย
เป็ นเรื่องใหญ่เลยค่ะ หนู กไ็ ม่รูจ้ ะท�ำยังไงค่ะ หนู อยากได้
ค�ำแนะน�ำจากท่าน

ทูลกระหม่อม : อย่างนี้เขาเรียกว่าชี้โพรงให้กระรอก
ถ้าหนูบอกเลิกกันแล้วจริงๆ พ่อแม่กต็ อ้ งดูไปก่อน อย่าไปว่า
อย่าไปกระแนะกระแหนลูก คนเราประชดประชันกันมัน
ก็รำ� คาญ ลูกเขาก็รำ� คาญ พอน้องจันจิราร�ำคาญก็กลับไป
ติดต่อกับแฟนอีก คุณพ่อคุณแม่กจ็ ะเดือดร้อนใช่ไหม แต่ถา้
น้องเลิกกันจริงๆ ก็ตอ้ งเชือ่ ว่าเลิก ตอนนี้หนูยงั อยูใ่ นวัยเรียน
คุณพ่อคุณแม่เขาก็เป็ นห่วง กลัวว่าหนู จะมีความรักและ
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ไปสนใจแต่ แ ฟน คนเรารัก กัน มัน ก็อ ยากมีเ วลาด้ว ยกัน
คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ค งกลัว ไปต่ า งๆนาๆว่ า จะมีอ ะไรเกิน เลย
หนูยงั เด็กอยูย่ งั เรียนหนังสือ หนูกต็ งั ้ ใจเรียนให้มนั ดีๆ ท�ำเกรด
ให้ม นั ดีๆ ช่ ว ยคุ ณ พ่อ คุ ณ แม่ท� ำ งานบ้า น แล้ว ก็ท�ำ งาน
ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ได้ผลงานดีๆ
คุณพ่อคุณแม่กจ็ ะภูมใิ จ แล้วก็เมือ่ หนูเกรดดี คุณพ่อคุณแม่
ก็จะเริม่ เชือ่ ทีห่ นูบอกว่าหนูเลิกกับแฟนแล้ว มันต้องใช้เวลา
อย่างทีห่ นูวา่ และมันต้องใช้เวลาทีจ่ ะให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อหนู
ว่ า หนู ไ ม่ ไ ด้เ ป็ น แฟนกัน แล้ว หนู ก็ย งั เด็ก ถ้า คนนี้ ไ ม่ ดี
หรือเบือ่ เขาแล้ว หนูกท็ ง้ิ ไปก่อนไม่เห็นเป็ นไรเลย เพราะเรา
ยัง เด็ก ยัง มีโ อกาสอีก เยอะ ให้ห นู ค ิด อยู่ใ นใจตัว เองเลย
ว่าหนูมหี น้าทีต่ อ้ งเรียน มีเวลาอีกตัง้ เยอะแยะทีจ่ ะเจอผูช้ าย
ดีๆหล่อๆ และไม่ได้เป็ นเกย์ อย่างไรก็ตาม ก็ขอให้กำ� ลังใจ
ให้หนูกแ็ ล้วกันว่า อีกต่อไปในภายภาคหน้า หนูกจ็ ะได้เจอ
ผูช้ ายหล่อๆ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวพนิดา จังหวัด
อุบลราชธานี หนูเคยคบกับแฟนเก่ามา 3 ปี แต่ตอนนี้หนูเลิก
กับเขาแล้ว และหนูมแี ฟนคนใหม่และคบกับแฟนใหม่มาถึง
6 ปี แล้ว วันหนึ่งแฟนเก่าหนูกลับมาแล้วบอกหนูว่าตอนนี้
เขาติดยาเสพติด ถ้าหนูกลับไปคบกับเขา เขาก็จะเลิกยุง่ กับ
ยาเสพติด หนูควรท�ำยังไงดีคะ

ทูลกระหม่อม : เขาเรียกเป็นการข่มขูม่ ากกว่า อันทีจ่ ริง
หนูเบือ่ เขาแล้ว เลิกกันไปตัง้ 3 ปีแล้ว จะเอากลับคืนมาท�ำไม
ในเมือ่ เขาเสพยาเสพติดอยู่ เขาบอกว่าติดยาเสพติด ก็ไม่รวู้ า่
เขาติดยาเสพติดจริงๆ หรือเขาขูห่ นู แต่กไ็ ม่ใช่สงิ่ ดีใช่ไหม
ที่เขาติดยาเสพติด แล้วมาขู่หนู ว่าถ้าได้กลับไปเป็ นแฟน
กับเขา แล้วเขาจะเลิกยาเสพติด ซึง่ มันเป็ นไปไม่ได้ หนูไม่
ต้องไปยุง่ กับเขา เลิกคิดไปเลย คิดได้อย่างเดียวถ้าเขาติด
ยาเสพติดจริงๆ ก็ช่วยเขาได้ในฐานะเพื่อน แนะน� ำให้เขา
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ไปรับการบ�ำบัด ให้เขาเลิกยา ซึ่งเป็ นบุญของเราทีเ่ ราจะ
ท�ำให้เขาเลิกเสพยา ก็คงจะต้องแนะน�ำให้เขาโทรไปทีส่ ายด่วน
ถ้าเขาไม่กล้าพอทีจ่ ะเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือ ไม่กล้าพอที่
จะไปบ�ำบัด ก็ให้โทรไปทีส่ ายด่วน 1165 ซึง่ เป็นศูนย์กลางรับ
ส่งต่อผูป้ ว่ ยยาเสพติด เข้ารับการรักษาในสถานบ�ำบัด ทัง้ ใน
และนอกสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข เพราะฉะนัน้ โทรไป
เขาก็จะสามารถได้รบั ค�ำแนะน�ำทีถ่ ูกต้อง ว่าเขาควรจะไป
ตรงไหนทีม่ นั ใกล้บา้ นและสะดวก ก็บอกเขาไปแค่น้ี แล้วชวน
ให้เขามาเป็นสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ก็แล้วกัน
จะได้ไ ม่ยุ่งเกี่ย วกับยาเสพติด เราก็เท่ได้โดยไม่ต้องพึ่ง
ยาเสพติด บุญของน้องถ้าน้องช่วยเขาให้เลิกยาเสพติดได้
ถ้าเขาติดยาจริงๆ นะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวอัครมณี
จังหวัดชลบุร ี ตอนนี้หนูมแี ฟนทีก่ ำ� ลังคบกันอยู่ แล้วต่อมา
หนูมารูว้ า่ เพือ่ นในกลุม่ ของหนูทค่ี บกันมานาน ตอนนี้เขามา
แอบชอบแฟนของหนู หนู จะปฏิบตั ติ วั อย่างไรดีคะ ที่จะ
สามารถรักษาความสัมพันธ์ ระหว่างหนูกบั เพือ่ นทัง้ สองคน
เอาไว้ได้ เพราะว่าคนหนึ่งก็เป็ นแฟน คนหนึ่งก็เป็ นเพื่อน
ของหนูนะคะ

ทูลกระหม่อม : ปญั หาความรักก็ได้รบั ค�ำถามนี้อยูต่ ลอด
เวลา เพราะความรักก็เป็ นของทีค่ กู่ บั วัยรุน่ จริงไหม จะถาม
น้องเปรียวก่อนว่า แฟนของน้องเปรียวหล่อไหม
น้ องเปรียว : ก็หน้าตาดีคะ
ทูลกระหม่อม : คนหน้าตาดีกต็ อ้ งมีคนชอบเป็นธรรมดา
ใช่ไหม เรามีแฟนหล่อก็ตอ้ งหนักใจเป็นธรรมดา ก็ไม่รวู้ า่ เขา
จะไปชอบใคร หรือใครจะมาชอบเขา วุน่ วายไปหมด ก็หา้ ม
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ไม่ได้หรอกทีไ่ ม่ให้ใครไปชอบเขา แต่ขอ้ ส�ำคัญปญั หาอยู่
ทีว่ ่าคนทีม่ าชอบแฟนของน้องคนนี้ คือเพื่อนของน้องเอง
มันมีปญั หาว่าแล้วจะเป็ นเพื่อนต่อไปได้เหรอ ฉะนัน้ น้ อง
ก็ต้องท�ำความเข้าใจกับเพื่อนก่อนอื่นใด แต่เพื่อนเขาคง
ไม่ยอมรับหรอก เคยท�ำความเข้าใจกับเพื่อนไหมว่าคนนี้
เป็ นแฟนของฉันนะ
น้ องเปรียว : ยังไม่เคยคะ
ทูลกระหม่อม : แล้วรูอ้ ย่างไรว่าเขาชอบ
น้ องเปรียว : เพือ่ นในกลุม่ อีกคนบอกค่ะ
ั
ทูลกระหม่อม : มีคนมายุ เรือ่ งนี้กช็ ว่ ยไม่ได้ ปญหาอยู
ท่ ว่ี า่
ถ้าแฟนน้องเปรียวไปชอบกับเพือ่ นคนนี้ดว้ ยก็จบกัน เลิกคบ
ทัง้ สองคนเลย เพราะว่าเป็นการทรยศ แต่ถา้ แฟนน้องเปรียว
ไม่ได้ชอบเพือ่ นของน้องก็ไม่มปี ญั หาอะไรใช่ไหม แต่ยงั ไง
เพือ่ นก็คงไม่ยอมรับว่าชอบ อย่างไรก็ตาม ความรักเด็กๆก็เป็น
แบบ Puppy love เราก็ไม่ตอ้ งซีเรียสมาก มาซีเรียสกับการ
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เรียนดีกว่านะน้องเปรียว อย่างไรการเรียนก็เป็ นสิง่ ส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ส�ำหรับชีวติ ของเรา แต่เรือ่ งแฟนก็ทำ� ให้ชมุ่ ชืน่ ใจเล็กๆ
น้อยๆ มันก็ตอ้ งมีบา้ ง ไม่ใช่ไม่มเี ลย ถ้าสมมุตวิ า่ เขาหล่อเรา
ก็เก็บไว้ แต่เราก็ไม่รจู้ ะเก็บเขายังไง ล่ามโซ่กไ็ ม่ได้ เก็บไว้
ในตูก้ ไ็ ม่ได้ เขาไม่ใช่ตุ๊กตา ยังไงก็ทำ� ใจก็แล้วกัน ก็ถา้ เขาไม่
ชอบเราแล้ว เราก็ไปหาใหม่ แต่ถา้ ชอบอยูก่ ็ Happy Ending
ก็ยงั Happy Happy กันอยู่ ก็ไม่ตอ้ งซีเรียสอะไรมากนัก
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�ำถามทาง E-MAIL
ทีไ่ ม่ประสงค์จะออกนามจากจังหวัดเพชรบูรณ์ หนูอายุ 16 ปีคะ่
หนูแอบชอบรุน่ พีค่ นหนึ่ง หนูคดิ ว่าพีเ่ ขาจะท�ำให้หนูมคี วามสุข
ทีส่ ดุ เวลาเจอหน้าพีเ่ ขาหนูจะยิม้ ตลอดเลยคะ หนูยอมลงทุน
ทุกๆอย่างเพื่อให้พเ่ี ขาชอบหนู แต่อยู่ดๆี เราก็ทะเลาะกัน
พีเ่ ขาเอาของทีห่ นูให้มาโยนทิง้ และเผาทุกอย่าง หนูเสียใจมาก
คิดว่าหนูไม่เหลืออะไรอีกแล้ว มีเพือ่ นมาบอกว่าพีเ่ กลียดหนู
ทัง้ ๆทีห่ นู ไม่เคยท�ำอะไรให้พเ่ี ขาไม่พอใจ หรือเป็ นเพราะ
ว่าหนูทำ� ตัวเหมือนทอมคะ แต่หนูชอบผูช้ ายค่ะ หนูควรท�ำ
อย่างไรดีให้พเ่ี ขาเลิกเกลียดหนู

ทูลกระหม่อม : น้องไม่น่าจะเป็ นทอมนะ เพราะน้องชอบ
ผูช้ าย น้องผูไ้ ม่ประสงค์ออกนามไม่รูจ้ ะเรียกว่าน้องอะไร
ขอว่าน้องเอดีกว่า น้องรักเขาข้างเดียวเหมือนเกลียวเชือก
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น้องเอไปรักพีค่ นนี้ แล้วเขารักน้องด้วยไหม แล้วน้องซือ้ ของ
ให้เขา ท�ำตัวเป็นนักยูโด ทุม่ เทอะไรต่ออะไรให้เขา คอยตาม
เขาตลอดเวลา เขาคงร�ำคาญน้อง แล้วเขาก็เลยเอาของๆ
น้องไปเผาทิง้ หมด ก็เศร้าใจแทนน้องนะ เพราะว่าน้องเป็ น
ผูห้ ญิง น้องต้องเป็ นกุลสตรี น้องไปทุม่ ไปตามเขา คอยถาม
คอยวุ่น วายกับ เขา เขาร�ำ คาญ เขาก็เ ผาของไป เขาคง
ไม่พอใจน้อง เพราะน้องท�ำตัวเป็ นเจ้าข้าวเจ้าของมากเกินไป
คนเราไม่อยากให้ใครมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ คอยตามคอยถาม
ว่าวันนี้จะไปไหน ท�ำอะไร แล้วเอาของมาให้ แล้วก็คอยตามว่า
ฉันเป็นเจ้าของเธอนะเพราะว่าฉันให้ของเธอ ให้ของเขาต้อง
ให้ดว้ ยจิตเมตตา เพราะเราอยากให้ ไม่ใช่ให้เพราะอยากให้
เขามาชอบเรา จะบังคับให้ใครรักใครมันบังคับไม่ได้ แต่หนู
ท�ำตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของจนเกินไป หนูพลาดไป เพราะฉะนัน้
พีค่ นนี้เขาก็ไม่ชอบหนูแล้ว ร�ำคาญหนูแล้ว หนูกช็ งิ่ ออกมา
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ดีกว่า ตัง้ ใจเล่าเรียนดีกว่า อายุ 16 ปี ก็คงจะอยู่ ม.4- ม. 5
ตัง้ ใจเรียนไม่กป่ี ี หนูกจ็ บ หนูจะได้เข้ามหาวิทยาลัยก็จะได้
เจอคนอีกเยอะแยะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากจังหวัดเพชรบูรณ์
หนูไปรักผูช้ ายคนหนึ่งซึง่ เขามีภรรยาแล้ว หนูเคยถามเขา
ว่ามีใครหรือเปล่า แต่เขาโกหกหนูมาตลอดว่าไม่มใี คร แต่
สุดท้ายหนู กร็ วู้ ่าเขามีภรรยาแล้ว ตัง้ แต่นัน้ มาเขาก็เริม่ ท�ำ
ไม่ดกี บั หนู พยายามหลบหน้าหนู หนู ควรท�ำอย่างไรดีคะ
หนูทำ� ใจไม่ได้ หนูรกั เขามาก และลืมเขาไม่ได้คะ่

ทูลกระหม่อม : ความจริงเขาหลบหน้าหนูกด็ แี ล้ว เขาอาจ
จะเบือ่ หนูแล้วก็ได้ เพราะว่าหนูรกั เขามากเกินไป เขาโกหก
หนูๆก็ยงั รักเขา มันก็เป็นของธรรมดาเพราะความรักมันห้าม
กันไม่ได้ หนูกร็ วู้ า่ เขามีภรรยาแล้ว การทีจ่ ะไปเป็ นแฟนกับ
คนทีม่ ภี รรยาแล้วก็มปี ญั หาเยอะ แล้วมันก็ไม่สมหวังในความรัก
เพราะเขาหลบหน้าหนีหนูไป เขาก็ตอ้ งเกรงใจภรรยา เขามี
ภรรยาเขาคงไม่อยากเลิกกับภรรยา เขาโกหกหนู เขาไม่ได้
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จริงใจกับหนู พอรูว้ า่ หนูรเู้ รือ่ งเขาก็หลบหน้าหนูไป ซึง่ เป็ น
โชคดีของหนูทเ่ี ขาหลบหน้าหนูไป คนไม่ดกี ไ็ ม่เห็นจะต้องไป
รักเขาเลย หนูกไ็ ม่ได้เจอเขา เขาก็หายไปจากชีวติ หนู เขาเบือ่
หนูแล้วๆ หนูจะไปรักเขาท�ำไม หนูกท็ ำ� ใจ เวลาจะเป็นเครือ่ ง
รักษาบาดแผลหัวใจของหนู ถ้าหนู เป็ นนักเรียนอยู่ ก็หนั
กลับไปตัง้ ใจเรียนหนังสือดีกว่า เพราะว่าการศึกษาก�ำหนด
อนาคตของเรา ถ้าไม่ได้เป็ นนักเรียน เป็ นวัยท�ำงานแล้ว
ก็ตงั ้ ใจท�ำงานให้ดที ส่ี ดุ ไม่งนั ้ มัวแต่ระทมใจอกหักรักคนทีม่ ี
เจ้าของอยู่ มันเสียศักดิ ์ศรี และมันท�ำให้เราไม่ภมู ใิ จในตัวเอง
ไม่มนใจในตั
ั่
วเอง อย่างนัน้ ก็ขอให้หนู กลับไปตัง้ ใจท�ำงาน
หรือเรียนหนังสือดีกว่า เพื่ออนาคตของหนู เอง เพื่อตัวอง
คนเราถ้ารักตัวเองไม่เป็ นแล้วจะไปรักใครได้ละ่
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวจุฑามาศ
จ.เพชรบูรณ์ หนูมรี นุ่ พีร่ นุ่ น้องทีโ่ รงเรียนมาจีบหลายคนค่ะ
หนูไม่ชอบเลยตัดสินใจคบกับรุน่ พีค่ นหนึ่ง เพือ่ หลีกปญั หา
คนอื่นทีม่ าชอบ แต่แล้วหนูเกิดรักพีเ่ ขาจริงๆ แต่หนูไม่กล้า
บอกแม่ เพราะว่าแม่เป็ นคนดุและมักพูดเสมอว่ารักไม่ยุ่ง
มุ่งแต่เรียน หนู กม็ ุ่งแต่เรียนนะคะ แต่รกั มายุ่งกับหนู เอง
แม่เลยขู่ว่าอย่าให้รู้ว่ามีแฟน ถ้ามีจะไม่ให้ท�ำกิจกรรมที่
โรงเรียนอีก หนูควรตัดใจจากพีเ่ ขาหรือว่าบอกแม่ดคี ะ ถึงจะ
เป็ นผลดีต่อทุกฝ่าย

ทูลกระหม่อม : หนู คงเป็ นคนสวยใช่ไหม รักถึงมายุ่ง

ั
กับหนู แต่วา่ หนูกไ็ ปยุง่ กับรักเหมือนกัน หนูไม่รจู้ ะแก้ปญหา
ยังไงทีม่ คี นมาจีบเยอะแยะ มันน่าภูมใิ จนะ หนูคงสวยมาก
น่ าภูมใิ จมาก หนู กค็ ดิ จะตัดปญั หาคนมาจีบเยอะด้วยการ
มีแฟนแล้วคือพีค่ นนี้ แต่ตอนนี้หนูกเ็ กิดไปรักเขา แล้วเขา
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รักหนูหรือเปล่าก็ไม่รู้ ถ้าพีค่ นนี้รกั หนูก็ Happy Ending ไป
แต่หนูกต็ อ้ งคอยปิ ดบังคุณแม่ หรือไม่หนูกอ็ าจจะต้องเปิ ด
การเจรจากับคุณแม่ ว่าหนูชอบคนนี้ แต่หนูจะไม่ทำ� อะไรให้
เสียหาย หนูจะท�ำตัวให้เหมาะสม และก็ตงั ้ ใจเรียนหนังสือ
ไม่ใช่สนใจแต่พค่ี นนี้ สนใจแต่ความรัก แล้วมัวแต่ไปออกเดท
ไปเทีย่ ว ถ้าหนู ทำ� ตัวให้เป็ นทีไ่ ว้วางใจของคุณแม่ คุณแม่
ก็อาจจะไม่ว่าก็ได้ในเรื่องความรัก ถ้าหนู เห็นว่าการเรียน
ส�ำคัญ แต่ถ้าเขาไม่ชอบหนู หนู ก็ตดั ใจอย่าไปรักเขาเลย
หนู กร็ อเวลาทีเ่ หมาะสมดีกว่า ตอนนี้มนั เป็ นเวลาทีเ่ ราจะ
Enjoy ตัวเอง มีแฟนก็มไี ด้แต่เราต้องตัง้ ใจเรียนด้วย เพือ่
อนาคตของเรา บางทีเรามีแฟนเราก็อาจจะละเลยเพื่อน
ไปบ้าง กิจกรรมต่างๆ ทีห่ นูอยากท�ำ หนูกอ็ าจจะไม่อยากท�ำ
ก็ได้เมือ่ มีแฟน หนูยงั มีชวี ติ อีกเยอะแยะ หนูก็ Enjoy Enjoy
Happy Happy Chill Chill Enjoy ชีวติ แล้วก็อยูก่ บั เพือ่ นๆ
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แล้วก็เป็ นเพือ่ นกันดีกว่า แต่อย่างไรก็ตาม หนูกต็ อ้ งท�ำตัว
ให้เหมาะสมแล้วก็ไม่ทง้ิ การเรียน ถ้าหนูทำ� ตัวให้เหมาะสม
แม่กค็ งจะไม่วา่ หรอก
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ด.ช. พีรณัฐ จังหวัด
นครราชสีมา คือผมไปแอบชอบผูห้ ญิงคนหนึ่ง แล้วผูห้ ญิง
คนนัน้ ก็เป็ นเพือ่ นกับผมมาตัง้ แต่ ป.6 แล้วครับ ผมไม่รวู้ า่
ถ้าผมไปบอกชอบเขา แล้วเขาจะชอบผมหรือเปล่า แต่ดเู ขา
จะไม่ค่อยชอบผม และอีกปญั หาหนึ่ง ก็เกีย่ วกับความรัก
เหมือนกัน ผมไปแอบชอบผูห้ ญิงคนหนึ่ง แต่วา่ เขาเป็ นรุน่
พี่ของผม ผมได้รู้จกั เขาเมื่อไม่นานมานี้ แต่ไม่ได้คุยกัน
เห็นเพือ่ นพีเ่ ขาบอกว่าเขามีแฟนแล้ว แต่กย็ งั ไม่ได้อะไรกัน
ผมก็คดิ ว่าผมก็มโี อกาสอยู่ แต่ผมไม่รจู้ ะบอกชอบพีเ่ ขายังไง
แล้วก็มเี พือ่ นทีผ่ มรูจ้ กั กัน ก็แอบชอบพีเ่ ขาเหมือนกัน ผมรูส้ กึ ว่า
ผมจะมีอุปสรรคมาก ผมเลยอยากปรึกษาทูลกระหม่อมครับ

ทูลกระหม่อม : น้องเป็นคาสโนว่ารุน่ จิว๋ จริงๆด้วย ริอาจ
จะมีแฟนพร้อมกันหลายๆคน ที่อ่านๆมาก็มแี ล้ว 2 คน
แล้วทีไ่ ม่บอกอีกจะมีอกี กีค่ น น้องดูจะเป็นคนทีอ่ อ่ นไหวอยูน่ ะ
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ไปแอบชอบคนโน่ นไปแอบชอบคนนี้ เห็นใครก็รกั เขาไป
เสียหมด ทัง้ เพือ่ นทัง้ รุ่นพี่ ถ้าเจอสวยๆหลายคนๆน้องไม่
วุน่ แย่หรือ แล้วยังต้องไปแอบรักเขาอีก ยังไม่ได้บอกรักเขา
ก็ยงั เป็ นปญั หาอยู่ เริม่ ต้นด้วยCase แรกเลยก็แล้วกัน เรือ่ งแรก
น้ อ งแอบรัก เพื่อ นของน้ อ งเองที่เ รีย นกัน มาตัง้ แต่ ป.6
น้องถามว่าจะบอกเขายังไงดี จริงๆแล้วอย่าเพิง่ บอกเขาดีกว่า
แอบชอบเขาอยูอ่ ย่างนัน้ ไปก่อน ช้าๆได้พร้าเล่มงาม ค่อยๆ
ซึมซับเขาไป ค่อยเอาใจเขา ค่อยแสดงความรูส้ กึ ดีๆให้เขา
ผูห้ ญิงชอบคนเอาใจ ชอบคนอ่อนโยน น่ารัก เทคแคร์ น้องก็
ค่อยๆท�ำ ค่อยเป็นค่อยไป เขาก็จะซึมซับความดีของน้องเอง
ส่วนรุน่ พี่ เด็กผูห้ ญิงมัธยมส่วนมากก็จะไม่คอ่ ยชอบรุน่ น้องนะ
ส่วนใหญ่จะชอบรุน่ พีม่ ากกว่า แต่กไ็ ม่เป็นไร ความพยายาม
อยูท่ ไ่ี หนส�ำเร็จก็อยูท่ น่ี นั ่ ไม่มอี ะไรทีเ่ กินความพยายามของ
มนุษย์หรอก วิธที ก่ี ารซึมซับอะไรดีๆ น้องก็ลองส่ง sms หรือ
mms น่ารักไปให้เขา พยายามหาเบอร์โทรเขา ซึง่ ก็คงไม่ยาก
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เท่าไร เพราะทุกๆคนก็ตอ้ งมีเบอร์โทรศัพท์อยูแ่ ล้ว เขาก็จะ
ซาบซึง้ กับความรักของน้องแน่ แต่ถา้ เขาไม่ชอบน้อง น้องก็
อย่าเสียใจเลยนะ คิดว่าน้องก็คงหาใหม่ได้ เพราะน้องก็เป็นคน
ทีจ่ ติ ใจอ่อนไหวอยู่แล้ว เจอคนโน้นก็ชอบคนนี้กช็ อบ ถ้ามี
หลายๆคนอาจจะท�ำให้เกิดปญั หาได้ และท�ำให้เสียไปหมดเลย
น้องอย่าลืมว่าการเรียนเป็ นหลัก ความรักเป็ นรอง ก็ขอให้
น้องโชคดีในความรักของน้องก็แล้วกัน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น.ส.วันวิสา จังหวัด

ขอนแก่น ตอนนี้หนูมปี ญั หาความรักในวัยเรียน แต่เขาไม่รู้
ว่าหนูรกั เขา หนูโทรหาเขาทุกวัน ถามว่าเขาคิดยังไงกับหนู
แต่เขาก็ไม่บอก หนูเลยอยากขอค�ำแนะน�ำจากทูลกระหม่อม
ว่าจะท�ำอย่างไรให้เขาสนใจหนู และท�ำให้หนูไม่คดิ มากเรือ่ ง
ความรักมากกว่าเรือ่ งการเรียนอีกคะ ด้วยรักและภักดี

ทูลกระหม่อม : ปญั หาเรือ่ งความรักปญั หาเรือ่ งหัวใจเป็น

ปญั หาฮอตฮิตของกลุม่ วัยรุน่ ทุกๆทีท่ เ่ี ราไป และทุกๆครัง้ ที่
มีรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ก็จะมีปญั หา
เรื่องความรัก เพราะฉะนัน้ เขียนมาถูกทีแ่ ล้ว เราช�ำนาญ
ในการตอบปญั หานี้ เข้าใจว่าหนูคงรักเขาเต็มที่ เพราะศร
แห่งกามเทพปกั อกหนูอย่างเต็มๆอย่างนี้ เขาก็แอบเล่นตัว
นิดหน่ อย ก็ขอแนะน� ำว่าหนูตอ้ งไว้ฟอร์มบ้าง อย่าโทรหา
เขาทุกวัน ถ้าโทรหาเขาทุกวัน เขาก็คดิ ว่าเขาเป็ นต่อว่ามี
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ผูห้ ญิงมารักเขา แล้วถ้าหนูโทรหาเขาทุกวันแต่เขาไม่ชอบหนู
เขาก็คงร�ำคาญหนูแย่เลย แล้ววันหนึ่งเขาก็คงต้องไล่หนูไป
ถ้าหนูทำ� ตัวเป็ นปริศนาบ้าง นานๆจะโทรหาเขาที ดูวา่ เขา
จะโทรหาหนูไหม ถ้าหนูเลิกโทรหาเขา เขาอาจจะคิดถึงหนู
ขึน้ มาก็ได้ ถึงไม่ชอบแต่กอ็ าจ จะเห็นคุณค่าของหนูขน้ึ มาบ้าง
แต่ถา้ เขาไม่เห็นคุณค่าหนูเลยก็จบเรื่องไป หนูกร็ เู้ ลยว่าเขา
ไม่ช อบหนู เขาร�ำ คาญหนู หนู ก็ค วรจะหยุด โทรได้แ ล้ว
หยุดชอบเขาได้แล้ว หนูจะได้ไม่ฟ้ ุงซ่านอยูค่ นเดียว ฟุ้งซ่าน
เรือ่ งความรักมันเสียเวลา และ ยิง่ เสียเวลาไปใหญ่เลยถ้าเขา
ไม่ชอบหนู ถ้าหนูมวั แต่ฟ้ ุงซ่านก็เสียเวลาเรียนแย่เลย ตอนนี้
เป็นเวลาทีห่ นูจะต้องพัฒนาตัวเอง เรียนหนังสือเป็นหน้าทีข่ อง
พวกเราเด็กๆ ถ้าเราไม่เรียนหนังสือ อนาคตเราจะเป็ นยังไง
ความรักมันมีมาเสมอ ไม่วา่ จะเป็ นคนน่ารัก หรือไม่น่ารักก็ตาม
ยังไงก็มคี อู่ ยูใ่ นโลกนี้ อีกอย่างหนึ่งจะบอกเคล็ดลับธรรมชาติ
ของผู้ช าย ว่า เขาไม่ช อบให้ใ ครมาตื้อ มายุ่ง กับ เขามาก
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ถ้าตามติดเขามากเขาก็จะยิง่ หนี หนูคดิ ดูกแ็ ล้วกัน และตัง้ ใจ
เรีย นมากๆจะดีก ว่ า ท� ำ กิจ กรรมต่ า งๆ มาเป็ น แกนน� ำ
ท�ำกิจกรรมทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจฯ อาจจะเจอกิก๊ ใหม่กไ็ ด้ สมาชิก
ศูนย์เพื่อนใจฯหล่อๆเยอะแยะไป หนู เคยได้ยนิ ไหมทีไ่ หน
มีรกั ที่นัน่ มีทุกข์ ปรับตัวปรับใจใหม่ให้การเรียนเป็ นหนึ่ง
ความรักเป็ นรองก็แล้วกัน ก็ขอให้หนูประสบความส�ำเร็จใน
การเรียน และความรักด้วยก็แล้วกันนะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องเก๋ อายุ 16 ปี
เรียนอยู่ชนั ้ ม.5 จังหวัดนนทบุร ี หนู มเี รื่องกลุม้ ใจตรงทีม่ ี
คนมาบอกหนูวา่ หนูหน้าตาน่ารักค่ะ เลยท�ำให้มผี ชู้ ายเข้า
มาจีบหนูเยอะ นับดูกร็ ว่ ม 10 คนค่ะ หนูคดิ ว่ายังไม่ใช่วยั ที่
จะมีความรัก แต่หนูไม่รจู้ ะปฏิเสธพวกเขายังไง โดยไม่ให้
เสียน�้ำใจค่ะ เพราะหนูอยากคบพวกเขาไว้เป็นเพือ่ นมากกว่า
ทูล กระหม่อ มว่าหนู ควรจะท�ำยัง ไงดีค ะ ถึงไม่เ สีย เพื่อน
ตอนนี้หนูเบือ่ มากๆเลยค่ะ เพราะไปทางไหนก็มแี ต่คนเอาใจ

ทูลกระหม่อม : น่ารักสุดๆ สวยเลือกได้ ฟงั ดูกน็ ่าอิจฉา
จริงๆเลย คนสวยไปทีไ่ หนก็มแี ต่คนเอาใจ มีคนมาจีบร่วม
10 คน ผูห้ ญิงทีไ่ หนก็คงอยากจะเป็ นแบบน้อง แต่น้องบอก
ว่าเบื่อๆ อันทีจ่ ริงน้องเก๋กม็ คี วามคิดทีถ่ กู ต้องแล้วนะ ทีว่ า่
ตอนนี้ อายุ 16 เรียนอยูช่ นั ้ ม.5 เท่านัน้ เอง ไม่ได้อยูใ่ นวัย
ทีม่ คี วามรักมากเกินไป น้องคิดถูกแล้ว ความรักไม่ใช่สงิ่ ที่
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ไม่ดี แต่วา่ ตอนนี้เรือ่ งเรียนส�ำคัญทีส่ ดุ เรือ่ งเรียนเป็ นเรือ่ งที่
ก�ำหนดอนาคตของเรา เป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญมากในเวลานี้ น้องก็
ต้องเรียนก่อนทีจ่ ะรักจะชอบใคร อย่าหมกหมุ่นกับเรื่องนี้
แต่น้องเก๋เองก็ไม่ได้หมกหมุน่ น้องลองดูวา่ ใน 10 คนทีเ่ ข้ามา
หาน้อง มีใครไหมทีจ่ ริงใจกับน้องบ้าง น้องเก๋กต็ อ้ งฉลาดพอที่
จะบอกเขาว่าเป็นเพือ่ นกันดีกว่า และไม่เสียน�้ำใจทีไ่ ม่รบั เป็น
กิก๊ หรือเป็ นแฟน ไม่ใช่แฟนกันก็คบกันเป็ นเพื่อนไปก่อน
ตอนนี้ น้ อ งก็ย งั เด็ก อยู่ ตอนพูด กับ เขาน้ อ งก็ย้ิม หวานๆ
พูดเพราะๆ แล้วก็วางตัวให้ดี ก็ให้นอ้ งรอดูไปก่อน เพราะน้อง
ยังอายุแค่16 ปี เท่านัน้ เอง อย่างไรก็ตาม ความรักมีอทิ ธิพล
กับชีวติ ท�ำลายชีวติ ก็ได้ ส่งเสริมเราก็ได้ ท�ำให้มกี �ำลังใจ
แล้วแต่วา่ เราจะมีสติรจู้ กั ใช้มนั อย่างรอบคอบและถูกต้องยังไง
น้องเก๋กใ็ จเย็นๆ เพราะสวยเลือกได้อยูแ่ ล้ว ใครรักน้องจริง
ก็รอน้องได้ ขอให้น้องโชคดีในเรือ่ งเรียนและเรือ่ งรัก น้องมีสติ
อย่างนี้กถ็ กู ต้องแล้ว ขอให้น้องโชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น.ส.อรุณี ชัน้ ม.5
จังหวัดขอนแก่น ณ วันนี้หนูเลิกกับแฟนไปแล้ว แต่หนูยงั รัก
เขาอยู่ เพราะเขาเป็ นคนน่ารัก แต่พอเขาย้ายโรงเรียน เขาก็
เปลีย่ นไปไม่เหมือนเดิม เราเพิง่ เลิกกันไม่มกี ว่ี นั เอง เขาบอกว่า
เราเป็นเพือ่ นกันดีกว่าจะได้คยุ กันได้ แต่หนูยงั รักเขาอยูม่ าก
หนูไม่อยากให้เขาเป็ นแบบนี้เลย แต่มนั ก็เป็ นไปแล้ว หนูจะ
ท�ำอย่างไรดี (เพราะหนูรกั เขา)

ทูลกระหม่อม : หนูรกั เขา หนูกเ็ ลิกรักเขาได้ เขาไม่รกั

ั
เราแล้ว จะไปเสียเวลารักเขาท�ำไม เคยคุยปญหาหานี
้กบั น้อง
หลายๆคนแล้ว ก็เขาไม่รกั เราแล้ว ชัดเจนอย่างมากเลย เขา
บอกว่าไม่รกั หนูแล้ว หนูกต็ อ้ งท�ำใจ เขาไม่รกั หนูแล้ว หนูจะ
ไปรักเขาท�ำไม ค่อยท�ำใจทีละนิดทีละหน่ อย หนูอายุยงั ไม่
เยอะมาก สามารถที่จะแฟนใหม่ได้ ผู้ชายมีอยู่เต็มโลก
เยอะแยะเลย ตอนนี้หนูเป็ นนักเรียนอยู่ ยังอยูช่ นั ้ ม.5 อยูเ่ ลย
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หนู ต้องตัง้ ใจพัฒนาตัวเองให้ดขี น้ึ หนู ชอบร้องเพลงหรือ
ภาษาก็พฒ
ั นาทางนัน้ ท�ำให้หนูมคี า่ ขึน้ มา ถ้าหนูมวแต่
ั ่ วงิ่
ตามเขาอยูต่ ลอดเวลา ก็จะเป็ นการลดค่าของตนเอง ความ
มันใจก็
่ จะลดไป อย่าไปฝืนเขาเลย ถ้าเขาไม่รกั เรา เราก็หา
แฟนใหม่ดกี ว่า อย่าลืมตอนนี้เรื่องเรียนเป็ นหลัก เรื่องรัก
เป็ นรอง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวต้องตา

จังหวัดนนทบุรี ตอนนี้มปี ญั หาบางอย่างทีก่ ลุม้ ใจเป็นอย่างมาก
ท�ำให้ต้องปวดหัวเป็ นอย่างมาก เกิดการตัดสินใจล�ำบาก
ตอนนี้ดฉิ ันก็มแี ฟนอยู่หนึ่งคน และมีผูช้ ายอีกคนหนึ่งเข้า
มาท�ำให้ดฉิ นั ล�ำบากใจอย่างมาก เพราะว่าดิฉนั เริม่ หลงรัก
ผูช้ ายคนใหม่เสียแล้ว แต่อกี อย่างหนึ่งดิฉนั ก็ไม่กล้าทีจ่ ะทิง้
ผูช้ ายคนเก่า เพราะกลัวว่าผูช้ ายคนใหม่ทเ่ี ข้ามาเขาจะอยู่
ไม่นาน เลยอยากจะถามว่า ดิฉนั ควรจะท�ำยังไง แล้วดิฉนั
ผิดไหมทีร่ สู้ กึ แบบนี้

ทูลกระหม่อม : ไม่ผดิ หรอก แต่น้องน่าอิจฉานะทีม่ ผี ชู้ าย
มารุมรัก ซึง่ น้องมีแฟนอยูแ่ ล้ว และมีอกี คนหนึ่งเข้ามาและ
น้องก็ชกั จะชอบๆอยูไ่ ม่น้อยเหมือนกัน น้องก็ไม่ได้ผดิ อะไร
แต่น้องก็ยงั ไม่กล้าทิง้ ผูช้ ายคนเก่า เหมือนจับปลาสองมือ
หรือเก็บเอาไว้ทงั ้ 2 คน แต่อย่าลืมนะเก็บเอาไว้ทงั ้ 2 คนก็
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อาจจะเสียทัง้ 2 คนได้ ฉะนัน้ น้องก็ลองดูสวิ า่ คนทีห่ นึ่งเขา
มีขอ้ บกพร่องอะไร ถ้าน้องเบื่อเขาแล้วน้องก็บอกเขาเถอะ
ส่วนคนที่ 2 น้องก็ลองดูลองคบไปก่อนว่าเขาเป็ นคนยังไง
อย่างไรก็ตอ้ งดูไปนานๆว่าเขาจริงใจหรือไม่ ถ้าเขาจริงใจก็
พอจะคบไว้ได้ สรุปก็คอื ถ้าน้องเบือ่ คนที่ 1 แล้ว น้องก็บอก
เขาเถอะ ส่วนคนที่ 2 ถ้าเขาไม่ดนี ้องก็ไม่ตอ้ งไปคบ ผูช้ ายมี
เยอะแยะในโลก ขอให้น้องโชคดีในเรือ่ งความรักและในทุกๆเรือ่ ง
น้องก็ไม่ได้บอกว่าน้องอยู่โรงเรียนอะไร แต่ถ้ายังเรียนอยู่
อย่าลืมว่า เรื่องเรียนเป็ นหลักเรื่องรักเป็ นรอง มีความรัก
ไม่ใช่เรือ่ งผิด
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายเทพพิทกั ษ์

ชัน้ ม.6 จังหวัดสุพรรณบุร ี กระผมเป็นคนชอบใฝศ่ กึ ษาธรรม
และปฏิบตั ิธรรมเป็ นประจ�ำ จึงท�ำให้ผมเป็ นคนสงบและ
เงียบขรึม และไม่เคยปฏิบตั นิ อกลูน่ อกทางเลย ผมมีสองเรือ่ ง
ทีจ่ ะถามทูลกระหม่อมครับ เรือ่ งแรก ผมเข้ากับเพือ่ นๆไม่คอ่ ย
ดีนกั เพราะผมเป็นคนเงียบขรึม ร่าเริงแค่บางที เขาคงไม่คอ่ ย
เข้าใจผมหรอกครับ เพราะผมชอบท�ำตัวโบราณ ทีส่ ำ� คัญ
ผมเป็ นคนจน ไม่ทนั สมัย เลยไม่มเี พือ่ นมาสนใจ แต่ผมก็
พยายามท�ำดีกบั เพือ่ นๆแล้วครับ ผมโตแล้ว แต่ยงั หาแฟน
ไม่ได้ โดนเพื่อนแซวจนเครียดแล้วครับ เรื่องทีส่ องคือผม
แอบรักเพือ่ นคนหนึ่ง แต่เป็นผูช้ ายครับ ผมเลยอยากรูว้ า่ ตัวเอง
เป็นโรคจิตหรือเปล่า เขาเป็นคนน่ารักและมีเพือ่ นผูห้ ญิงแอบ
รักเขาเหมือนกัน ผูห้ ญิงเธอเป็นคนรวยมีทกุ อย่างพร้อม และ
เขาก็สนิทสนมกัน ทุกครัง้ ทีเ่ ห็นเขาอยูด่ ว้ ยกันผมจะไม่พอใจ
การทีจ่ ะบอกรักเขาก็เป็ นเรื่องทีย่ ากมาก ทีช่ อบเขาเพราะ
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เวลามีความทุกข์ เขาจะแหย่เล่นกับผมเสมอ เลยท�ำให้ผมปิ๊ง
เขาครับ แต่ผมไม่มวี ธิ แี ล้วครับ อยากจะให้ทลู กระหม่อมช่วย
แนะน� ำวิธที ด่ี ใี ห้ผมหน่ อย และผมอยากสมัครเป็ นสมาชิก
ด้วยครับ แต่ไม่มขี อ้ มูลเลย ผมควรจะท�ำอย่างไรดี

ทูลกระหม่อม : น้องเทพพิทกั ษ์ เป็นคนขีอ้ าย น้องบอก
ว่าน้ องเป็ นคนร่าเริง แต่ดูท่เี ล่ามาไม่เห็นเลยว่าน้ องเป็ น
คนร่าเริง แต่ก็หวังว่าน้ องจะร่าเริงอยู่บ้าง น้ องอยากจะ
เป็ นสมาชิก TO BE NUMBER ONE แต่ไม่รจู้ ะท�ำอย่างไร
น้องไม่กล้า อันทีจ่ ริงการทีเ่ ขียนจดหมายมาคุยกับเราก็เป็ น
ก้าวแรกแล้ว และการทีจ่ ะเป็นสมาชิกน้องลองไปถามเพือ่ นๆ
ดูกไ็ ด้ น้องได้ยนิ ค�ำว่า TO BE NUMBER ONE มาจากไหน
ก็ให้ถามจากทีน่ นั ่ ว่าจะสมัครสมาชิกยังไง เชือ่ ว่าโรงเรียน
ของน้องน่ าจะมีชมรม TO BE NUMBER ONE อยู่แล้ว
ก็ไ ปสมัค รที่นัน่ อย่า งไรก็ต าม น้ อ งต้อ งไปยุ่ง เกี่ย วกับ
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ยาเสพติด ซึง่ จะเป็นก้าวส�ำคัญในการเป็นสมาชิกในครอบครัว
TO BE NUMBER ONE ของเรา ในโครงการของเราก็ม ี
กิจกรรมมากมาย ดูก่อนว่าน้องชอบท�ำอะไร อัพเดทผ่าน
เว็บไซด์ของเรา http://www.tobenumber1.net รับรองมี
กิจกรรมให้พวกเราทุกคนท�ำแน่นอน งัน้ มาเริม่ ค�ำถามทีน่ ้อง
คาใจเลยดีกว่า เรือ่ งแรกน้องก็มปี ญั หากับเพือ่ นวัยเดียวกัน
เพราะน้องเป็นคนธรรมะธรรมโม นังปฏิ
่ บตั ธิ รรมเงียบขรึมสงบ
น้องก็เกรงว่าเพือ่ นๆจะไม่เข้าใจ ก็คดิ ว่าน้องน่าจะมีปญั หา
อยูใ่ นใจมากกว่า น้องใช้คำ� ว่าธรรมมะธรรมโม เคร่งศาสนา
มาเป็ นข้ออ้างไม่เข้าสังคม คนเข้าสังคมต้องเข้าหาต้องไป
ทักทายเพื่อนก่อน ต้องท�ำตัวให้เป็ นเพื่อนเขาก่อน ฉะนัน้
น้ องต้องเปิ ดใจ ต้องไม่เห็นทุกคนแย่หมดแล้วเห็นน้ องดี
อยูค่ นเดียว กลัวว่าน้องมีปมด้อยเพราะคิดว่าน้องจนใช่ไหม
พูดอย่างนี้ได้ยงั ไงว่าน้ องจนเลยไม่มคี นชอบ มันเป็ นไป
ไม่ ไ ด้ ห รอก คนสมัย นี้ เ ขาไม่ ไ ด้ ค บกัน ที่ค วามจนหรือ
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ความรวยหรอก โดยเฉพาะเด็กๆ ในวัยของน้อง เขาคบที่
ความเท่ น้องก็คงขาดความเท่ตรงนี้ อย่างแรกน้องควรออก
ไปทักทายเพือ่ น เพือ่ นท�ำอะไรก็ขอท�ำด้วย ถ้าเพือ่ นบอกว่า
ไม่ได้เพราะไม่ชอบเธอ น้องก็ถามไปว่าไม่ชอบน้องตรงไหน
น้องก็ตอ้ งถามเขาตรงๆ
ส่วนเรือ่ งทีส่ อง คงเป็นเรือ่ งความรูส้ กึ ของน้องทีไ่ ปเลิฟ
เพือ่ นผูช้ ายเข้า น้องคงสงสัยว่าน้องเป็ นตุ๊ดหรือเปล่า ก็บอก
ตัง้ หลายหนแล้วว่าเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ไม่เสียหายอะไร เป็นเรือ่ ง
ธรรมชาติ เราเกิดมาชอบแบบนัน้ ไม่ควรเอามาเป็ นปมด้อย
ของเรา แต่ดๆู แล้วเขาคงไม่ชอบน้อง เขาคงชอบเพือ่ นผูห้ ญิง
แต่น้องก็หงึ พอไปเจอเขากับเพือ่ นผูห้ ญิงน้องก็ไม่พอใจ คิดว่า
น้องต้องท�ำใจนะ เพราะมีเปอร์เซ็นน้อยทีเ่ ขาจะเป็นเพศทีส่ าม
น้องชืน่ ชมเพือ่ นผูช้ ายคนนี้อย่างจริงใจว่าเขาเก่ง แล้วน้อง
จะไปหวงเขาท�ำไม ถ้าเขาจะชอบใครและมีเพือ่ นเยอะ เราก็
ควรแบ่งปนั และมีความสุขทีไ่ ด้เห็นเขามีเพื่อน ส่วนทีน่ ้อง
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เป็นตุด๊ ก็ไม่เห็นจะต้องกังวลอะไร จะเป็นอะไรก็เป็นไป แต่เพือ่ น
ผูช้ ายคนนี้เขาคงไม่ชอบน้อง น้องก็หาคนใหม่ทช่ี อบน้อง
ฉะนัน้ น้องต้องปรับปรุงตัวเอง คงไม่มอี ะไรทีซ่ เี รียสจนเกินไป
ถ้าน้องไม่เห็นแก่ตวั และไม่ซเี รียส ท�ำตัวเป็ นเพือ่ นเป็ นมิตร
ก็ขอให้น้องโชคดีและท�ำได้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น.ส.อุบลวรรณ จังหวัด
สระบุร ี คือ หนูเป็นดาวของมหาวิทยาลัย เพราะจัดว่าหน้าตา
ดีมาก และมักจะมีหนุ่มๆมาจีบมาพัวพันเป็ นระยะ จนตอนนี้
มีผูช้ ายคนหนึ่งที่อยู่ท่มี หาวิทยาลัยเดียวกันเข้ามาจีบหนู
แต่เขามีแฟนอยูแ่ ล้ว หนูไม่อยากยุง่ เพราะหนูรจู้ กั แฟนเขาดี
แต่นานวันเข้าหนูกใ็ จอ่อนแอบมีใจให้เขา เราสองคนเลยแอบ
คบกันแบบหลบๆซ่อนๆ กลัวว่าแฟนเขาจะจับได้ จนมาไม่
กีว่ นั นี้ หนูได้รบั โทรศัพท์ไม่ทราบชือ่ โทรมาด่าเสียๆหายๆ
ท�ำให้หนูรสู้ กึ เจ็บปวดมากกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ และมีจดหมายมา
ส่งให้หนูถงึ หน้าบ้านโดยไม่จา่ หน้าซองว่าใคร เขียนมาว่าถ้า
ไม่เลิกคบกับผูช้ ายคนนี้จะโดนสาดน�้ ำกรด แต่ถา้ จะให้หนู
ตัดใจจากผูช้ ายคนนี้กค็ งท�ำไม่ได้ เพราะเราแอบคบกันมา
หลายเดือนแล้ว ตอนนี้หนูกลุม้ ใจมากๆ ปรึกษาใครก็ไม่ได้
เลยเขียนมาปรึกษาทูลกระหม่อมค่ะ
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ทูลกระหม่อม : ปรึกษาถูกทีแ่ ล้วล่ะ หนูเป็นสาวเจ้าเสน่ห์
เพราะหนูเป็ นสาวหน้าตาดี ทีห่ นูบอกว่ามีหนุ่ มๆมาติดพัน
มากมาย ทัง้ คนที่ม แี ฟนแล้ว เขาก็ย งั มาเป็ นแฟนกับหนู
หนุ่มคนนัน้ คงมีคารมดี หรือหน้าตาดี หนูกเ็ ลยใจอ่อนหลง
เขาไปเสียแล้ว ก็คดิ ว่าน่าจะเป็ นแฟนเขานะทีโ่ ทรมาด่าหนู
เสียๆหายๆ มันก็ดเู ครียดๆอยู่ หนูกเ็ จ็บปวด อยูๆ่ ก็ตายน�้ำตืน้
ใช่ไหม เหมือนสุภาษิตโบราณ หนูไปชอบคนมีแฟนทัง้ ทีห่ นู
ก็มคี นให้เลือกมากมาย ภาษาวัยรุน่ ก็จะพูดว่าไปชอบคนมี
แฟนซะงัน้ ภาษาโบราณก็วา่ ปลาตายน�้ำตืน้ เป็ นความรักที่
สร้างความเดือดร้อน โดยเฉพาะตัวหนูเองก็เสีย่ งกับน�้ำกรด
เพราะเขาขูม่ าแล้วว่าถ้าหนูไม่เลิกเขาจะสาดน�้ำกรด ก็เป็นไป
ได้นะ หน้าสวยๆของหนูกจ็ ะกลายเป็ นหน้าเละเป็ นหน้าผีไป
หนูตอ้ งโทษความใจอ่อนของหนูเอง เรือ่ งนี้หนูกต็ อ้ งเข้มแข็ง
หนู บอกว่าอย่าบอกให้หนู เลิกกับเขา หนู เลิกไม่ได้ แต่ใน
ตอนนี้หนูกอ็ าจจะเลิกก็ได้ หนูกค็ อ่ ยๆตัดใจ ค่อยๆเลิก หรือ
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รีบเลิกเลย ไม่งนั ้ เดีย๋ วโดนน�้ำกรด น้องอาจจะตายได้ ไหนๆ
ก็มหี นุ่มๆมาติดเยอะแยะแล้ว หนูกเ็ ลือกสักคนหนึ่ง คงหาไม่
ยากนะเพราะหนูเป็ นดาวหน้าตาสวย ความรักเป็ นเรือ่ งของ
คนสองคน รักคนมีเจ้าของ หรือถ้ามีมอื ที่สาม มีส่ี มีหา้
ก็เดือดร้อนเหมือนกันไม่คุม้ ผูช้ ายเดีย๋ วอีกหน่ อยเขาก็แก่
น่ าเกลียด แล้วเขาอาจจะนิสยั ไม่ดกี ไ็ ด้ ถ้ายังมีการขู่ เช่น
จดหมายหรือโทรศัพท์ขู่ หนูกไ็ ปแจ้งต�ำรวจดีกว่า แล้วก็เลิกยุง่
กับเขา อย่าไปแย่งแฟนเขาเลย ถ้าต้องประสบกับอันตราย
อย่างนี้กห็ าใหม่ดกี ว่า
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น.ส.ฤทัย กทม. ดิฉนั
เป็นนักศึกษาปีท่ี 3 แล้วอีก1 ปีกจ็ ะจบแล้ว ดิฉนั มีเพือ่ นสนิท
อยู่คนหนึ่งเป็ นเพื่อนที่สนิทมาก ปญั หามันเกิดจากที่เขา
มีแฟน และเขาก็พาแฟนไปไหนมาไหนด้วยเสมอ แฟนเขา
นิสยั ดี เป็ นคนน่ารัก และมีน้�ำใจให้ทกุ คน จนท�ำให้ดฉิ นั เริม่
รูส้ กึ ชอบแฟนของเพื่อนเสียแล้วค่ะ เพราะยิง่ อยู่ใกล้ ก็ยงิ่
รูส้ กึ อบอุน่ อยากให้เป็ นคนทีไ่ ด้เดินคูก่ นั ดิฉนั จะท�ำยังไงดีคะ่
เพราะตอนนี้ดฉิ นั รูส้ กึ ทรมานใจมาก

ทูลกระหม่อม : ชอบแฟนของเพื่อนเพราะเขาเป็ นคน
อบอุ่น ท�ำยังไงดีละ จะแย่งหรือท�ำเป็ นกุลสตรีไม่รไู้ ม่ชเ้ี ก็บ
ไว้ในใจ ก็เป็ นความรูส้ กึ ดีๆ ทีม่ ตี ่อผูช้ ายคนนี้ มีความรักยิง่
ดีใหญ่เลย เพราะความรักไม่เคยท�ำร้ายใคร ถ้าเราใช้อย่าง
ถูกต้องและมีสติในความรักนัน้ แต่เพือ่ นก็คงไม่ชอบใจนักที่
น้องจะพยายามไปแย่งแฟน แนะน�ำน้องว่าเก็บไว้กอ่ นดีกว่า
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ถอยออกมานิดหนึ่ง น้องอาจจะหลงไปเอง เพราะน้องไม่มแี ฟน
น้องก็ลองเพ่งดูดๆี ก่อน ถอยออกมานิดหนึ่งแล้วพิจารณาดีๆก่อน
ผูช้ ายมีเต็มโลกไม่จำ� เป็ นต้องชอบคนนี้ คนอืน่ อาจจะอบอุน่
มากกว่าก็ได้ ก็รกั ษาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนดีกว่านะ
น้องฤทัย อย่าให้มติ รภาพพังไปเพราะการแย่งแฟน

ปัญหาความรัก

127

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น.ส.ชลนี จังหวัด

ปทุมธานี ตอนนี้หนูมปี ญั หามากเลยค่ะ หนูมแี ฟนอยูค่ นหนึ่ง
น่ารัก เรียนเก่ง นิสยั ดี เพอร์เฟคไปหมด ขนาดทีบ่ า้ นของหนู
เข้มงวดยังยอมให้คบกับแฟนคนนี้เลยค่ะ แต่อยูม่ าวันหนึ่ง
เขาก็บอกว่า เขามีแฟนคนใหม่ และคนใหม่น้ีไม่ใช่ผหู้ ญิงค่ะ
แต่เป็ นเพศทีส่ าม แต่งตัวแต่งหน้าสวยกว่าผูห้ ญิงอีกค่ะ เขาก็
คบกันอย่างเปิ ดเผย เดินควงกันในมหาวิทยาลัยออกหน้า
ออกตา ท�ำให้หนูอายมากเลยค่ะ หนูไม่เข้าใจว่าท�ำไมเขา
ไปคบกับเพศทีส่ าม หนู ไม่เข้าใจว่าผูห้ ญิงอย่างนี้มนั ไม่ดี
ตรงไหนคะ

ทูลกระหม่อม : มิน่าพ่อแม่น้องถึงยอมรับเขา เพราะเขา
นุ่มนิ่ม เหมือนเพือ่ นสาวมากกว่าแฟน น้องก็เป็ นเพือ่ นสาว
กันได้ ถูกแย่งไปก็ชว่ ยอะไรไม่ได้แล้ว เพราะน้องไม่ใช่สงิ่ ที่
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เขาต้องการ เขาเป็ นเพศอย่างนี้เขาชอบผูช้ าย ก็ไม่ควรจะ
เศร้าใจ น้องไม่เห็นต้องอายเลย น้องก็หาแฟนทีเ่ ป็ นผูช้ ายสิ
แต่ ว่า ผู้ช ายก็เหลือน้ อยแล้ว และมันก็หายากพอสมควร
ก็หวังว่าน้องจะโชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ด.ญ.นฤมล ตอนนี้
หนูอายุ 12 ปีคะ่ มีความสุขกับชีวติ ทีไ่ ด้ไปโรงเรียนมากเลยค่ะ
ทุกๆวันทีไ่ ด้ไปโรงเรียนก็จะดีใจเป็นพิเศษค่ะ ได้เรียนหนังสือ
ได้เจอเพือ่ นๆ ได้ทำ� อะไรเยอะแยะ แต่ทท่ี ำ� ให้หนูอยากมา
เรียนทุกวันคือ หนูรสู้ กึ แอบชอบเพือ่ นในห้องค่ะ เขาน่ารัก
นิสยั ดี แล้วก็หล่อมากๆเลยค่ะ หนูแอบชอบเขามานานแล้วค่ะ
หนูจะบอกเขาดีไหมคะ หนูกลัวว่าถ้าหนูบอกเขาไปแล้วมัน
จะไม่เหมือนเดิมค่ะ หนูควรจะท�ำยังไงคะทูลกระหม่อม

ทูลกระหม่อม : ดูแล้วน่ ารักสดชื่น ยังเด็กหญิงอยู่เลย
ไม่เป็นไร เด็กอายุน้อยๆเหมือนอยูใ่ นวัยใส แล้วก็มหี นุ่มหล่อ
ในห้องทีน่ ้องหลงรัก มันเป็ นความรักทีส่ ดชืน่ ดีนะ มีกำ� ลังใจ
ท�ำให้อยากมาเรียนหนังสือ มันท�ำให้จติ ใจชุม่ ชืน่ อย่างทีว่ า่
ได้ร ับ ก� ำ ลัง ใจท� ำ ให้อ ยากมาเรีย น ตอนนี้ เ รายัง เด็ก อยู่
ต้องเรียนก่อน หน้าทีข่ องเราต้องเรียนหนังสือก่อน เรือ่ งรัก
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ก็เป็ นรอง ไม่ได้หา้ มไม่ให้มคี วามรัก น้องต้องค่อยๆก่อน
อยู่ ตงั ้ นานแล้วเขาก็ยงั ไม่สารภาพรักกับเราสักทีหนึ่ง ก็ทำ� ให้
น้องขาดความมันใจที
่ จ่ ะบอกบอกรักเขาก่อน มันไม่ผดิ หรอกที่
จะบอกรักผูช้ าย แต่น้องต้องดูกอ่ นว่าเขามีทา่ ทางชอบเราไหม
หรือดูว่าเราสวยไหม ลองไปส่องกระจกดู ดูอย่างยุตธิ รรม
ดูหน้าตาอย่างเราเขาจะชอบไหม ถ้าเรารูส้ กึ ว่าตัวเองไม่สวย
โตขึ้นมาหน่ อยเราค่อยไปท�ำหน้ าศัล ยกรรมหน้ า ให้สวย
ถึงตอนนัน้ เขาอาจชอบเราแน่นอน ตอนนี้เรือ่ งเรียนเป็นใหญ่
ถ้าน้องเรียนดี ได้งานดี น้องก็จะได้มเี งินไปท�ำหน้าไม่ตอ้ ง
รบกวนเงินคุณพ่อคุณแม่ ไม่วา่ จะเกาหลีหรือในเมืองไทยก็
มีเยอะแยะ ส่วนผูช้ ายคนนี้น้องโตขึน้ น้องอาจจะไม่ชอบก็ได้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายชานนท์ ผมเป็น
คนรักสนุ กครับ แต่ผมก็ไม่รวู้ ่าเป็ นเพราะอะไร แต่เพือ่ นๆ
บอกผมอย่างนัน้ อาจจะเพราะผมชอบเทีย่ วและมีแฟนเยอะ
ก็ผมหน้าตาดีและเป็นคนตลกด้วย แต่ผมสงสัยครับ มีผหู้ ญิง
คนหนึ่งเรียนอยู่ sectionเดียวกับผมด้วย เธอเป็ นคนเดียวที่
ไม่สนผมเลย บีบไี ปก็ไม่ยอมรับ เอาเบอร์เพือ่ นโทรไปก็ไม่
ยอมคุย ผมจะท�ำยังดีครับ ผมชอบเธอมากๆ

ทู ล กระหม่ อ ม : มัน ก็ต ลกดีน ะที่ว่ า ตัว เองหน้ า ตาดี
มีคนชมน้องหรือคิดเอาเอง หรือเป็นเรือ่ งโจ๊ก น้องก็มอี ารมณ์
ขันดีนะ คงจะมีเสน่ ห์ ถึงหน้าตาไม่ดกี ค็ งมีเสน่ ห์ น้องคง
ไม่ปรึกษาว่าจะท�ำยังไงให้สาวๆมาชอบ เพราะน้องก็บอก
เองว่าสาวๆชอบเยอะ มีคนเดียวทีไ่ ม่ชอบน้อง เขาคงไม่
ชอบคนตลกมากๆ เขาอาจจะคิดว่ากระล่อน เขาคิดว่าน้อง
กระล่อนไม่จริงจังกับใคร เขาไม่ชอบผูช้ ายอย่างนัน้ คนเรามี
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taste ต่างกันไป แต่ละคนจะมีเนื้อคูข่ องเขา น้องอาจจะไม่ใช่
เนื้อคูเ่ ขาก็ได้ เขาไม่ชอบคนทีบ่ ุม่ บ่าม ตลก กระล่อน เจ้าชู้
เขาชอบคนจริงจังจริงใจ ผูห้ ญิงส่วนมากชอบคนจริงจัง น้องดู
ท่าทางเป็นคนเจ้าชู้ ไม่จริงใจ หรืออาจจะตลกมากเกินไป ฉะนัน้
น้องต้องท�ำตัวสุภาพ ต้องเปลีย่ นเทรนด์หน่อยหนึ่ง ให้ดวู า่
น้องจริงจังจริงใจ สุภาพเรียบร้อย เขาก็อาจจะเปลีย่ นใจได้
น้องก็ให้เพือ่ นๆเชียร์น้องบ้างก็แล้วกัน เขาก็อาจจะชอบน้อง
บ้างก็ได้ บางทีกต็ อ้ งท�ำใจ เพราะอาจจะไม่สำ� เร็จ เขาอาจจะ
ไม่ชอบน้องเพราะเขามีทศั นะคติทไ่ี ม่ดกี บั น้องแล้ว ถ้าเขา
ไม่ชอบน้อง น้องก็ตอ้ งท�ำใจ และเปลีย่ นไปชอบคนอืน่ แทน
อย่ามัวแต่เสียเวลาไร้สาระ มาอ่านหนังสือเรียนดีกว่านะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องแป้ง กทม. หนูผดิ
ไหมคะทีห่ นูชอบเด็ก เพือ่ นๆทุกคนรูว้ า่ หนูชอบเด็กอยูแ่ ล้ว
แต่แปลกตรงทีว่ า่ คือเด็กทีห่ นูชอบคือเด็กผูห้ ญิงค่ะ ซึง่ น้อง
เขาอ่อนกว่าหนู 1 ปี คะ่ หนูพยายามแยกแยะความรูส้ กึ ว่า
ชอบแบบไหน ชอบแบบปลืม้ ๆหรือชอบแบบอยากให้มาเป็นแฟน
เวลาเจอน้ องเขาทีไรรู้สกึ หวันไหวมาก
่
ตื่นเต้นเวลาเจอ
น้องเขา แต่น้องเขามีแฟนแล้วเป็ นผูช้ าย ก็แอบเสียใจอยู่
เหมือนกัน หนูควรจะท�ำยังไงดี ให้ออกห่างจากน้องเขา หรือ
ให้หนูแยกแยะความรูส้ กึ ตัวเองให้ได้กอ่ นว่า รูส้ กึ กับน้องเขา
ยังไง

ทูลกระหม่อม : อันที่จริงชอบเด็กก็ไม่ผดิ นะ สดชื่นดี
เสียอีก ชอบผูห้ ญิงก็ไม่ผดิ ธรรมชาติ จะชอบผูห้ ญิงหรือผูช้ าย
ไม่มใี ครว่ากัน ความรักในวัยเรียนนี้จะต้องถือเรื่องเรียน
ส�ำคัญกว่า อย่าไปหมกหมุ่นในเรื่องความรักว่าเขาจะชอบ
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เราไหม จะชอบผูห้ ญิงหรือผูช้ ายดี หรือชอบเด็กๆดี ขอเตือนว่า
อย่าชอบเด็กต�่ำกว่า18 เพราะจะเดือดร้อน ในกรณีของน้อง
ความรักความชอบมันไม่ผดิ ชอบใครก็ไม่ผดิ แต่กรณีทเ่ี ขา
มีแฟนแล้วเป็ นผูช้ าย ถ้าเขารูว้ ่าเราชอบเขาแล้วเขาดีใจก็
แสดงว่ามีหวังอยู่ เป็ นทอมก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเพราะทอม
ช่างเอาใจ แต่ถา้ เขาไม่ชอบเราก็ตอ้ งลืมไปซะ ถ้าเขาเกิดไม่
ชอบน้อง น้องก็อย่าไปชอบเขา
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายภาณกานต์
ศูน ย์เ พื่อ นใจ TO BE NMBER ONEแฟชันไอส์
่
แ ลนด์
ผมมีปญั หากับเพื่อนครับ คือเพื่อนผมเขามีแฟนอยู่แล้ว
แล้วแฟนเขามาบอกชอบผม แล้วเขาต้องการทีจ่ ะเลิกกับ
เพือ่ นผม เพือ่ มาคบกับผม ผมเลยวางตัวไม่ถกู ไม่รจู้ ะคุยกับ
เพือ่ นยังไง ผมไม่ได้ชอบแฟนเพือ่ นนะครับ แต่ผมกลัวเพือ่ น
ผมจะคิดไปเอง จะมีวธิ แี ก้ปญั หาได้ยงั ไงบ้างครับ

ทูลกระหม่อม : มันก็เป็นปญั หานะ ถ้าผูห้ ญิงคนนี้คบกับ
เพือ่ นน้องอยูแ่ ละมาบอกชอบน้อง เขาคงเบือ่ เพือ่ นน้องแล้ว
ถ้าน้องไม่ชอบ ก็อย่าบริหารเสน่หเ์ ยอะ ก็ดแี ล้วทีน่ ้องไม่ชอบ
ั่ น
เขาเพราะมันจะเป็ นปญั หากับเพื่อน เป็ นแฟนมันไม่ยงยื
สูเ้ ป็ นเพือ่ นไม่ได้ เพือ่ นเป็ นกันได้ตลอดชีวติ ส่วนแฟนเป็ น
นานๆก็เบื่อกัน มีความรักก็มไี ด้ แต่อย่าลืมเรียนหนังสือ
ต้องพยายามศึกษาเล่าเรียนให้มคี วามรูใ้ ห้มากทีส่ ุด จะได้
ไม่ถกู หลอก
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายสุชาติ จังหวัด
ร้อยเอ็ด อายุ 44 ปี ผมเคยบอกรักผูห้ ญิงเมือ่ 20 ก่อน แล้ว
ก็ไม่เคยบอกรักใครอีกเลย แต่เธอไม่ได้ตอบรับรักผม และเรา
ก็ไม่ได้ใช้ชวี ติ ร่วมกัน จนผมได้เจอผูห้ ญิงคนหนึ่ง เขาเป็ น
ลูกสาวคนเดียว เขาขอสินสอด 4 แสนบาท ถึงจะแต่งงานด้วย
ผมไม่เคยบอกรักเธอ ผมจะบอกดีไหม จะใช้สถานทีไ่ หน
บอกเธอดี เธอยืน่ ขอเสนอนี้นาน 4 ปีแล้ว ปจั จุบนั นี้เธออายุ
21 ปี เธอกับผมเหมาะสมกันหรือไม่ ผมขอขอบคุณทีก่ รุณา
ตอบจดหมายด้วยนะครับ

ทูลกระหม่อม : เรือ่ งสมัยก่อนท�ำให้คณ
ุ สุชาติไม่มคี วาม
มันใจในตั
่
วเอง พอไปเจอสาวเลยเหมือนตาแก่อยากมีเมียสาว
ถือไม้เท้ายักแย่ยกั ยัน เลยไม่รู้ว่าจะบอกรักผู้หญิงเด็กๆ
อย่างนี้ยงั ไงดี บอกตรงๆก็ได้ หรือสมัยนี้มหี ลายช่องทาง
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ทัง้ เฟสบุ๊ค ทัง้ HI 5 ดูคณ
ุ สุชาติเป็ นคนโรแมนติก แค่เอาเงิน
ไปให้ 4 แสนเขาก็ยอมแต่งและรับรักทันทีแล้ว จริงๆถ้าเป็นคน
ทีค่ ณ
ุ สุชาติรกั คุณสุชาติจะไม่กล้าเลยหรอ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น.ส.มะลิวลั ย์ หนูแอบ
ชอบผูช้ ายโรงเรียนเดียวกันแต่คนละห้อง เลยขอเฟสบุค๊ จาก
เพือ่ นเขามาแอบคุยกันจนได้เบอร์เลยโทรหาทุกวัน แต่เขา
ไม่รคู้ วามรูส้ กึ หนู จนหนูทนความรูส้ กึ ตัวเองไม่ไหวเลยถาม
ไปว่ารูส้ กึ ไงกับหนู แต่เขาไม่ตอบ หนูควรท�ำไงดีคะ

ทู ล กระหม่ อ ม : ถือ ว่ า เป็ น สาวสมัย ใหม่ อิน เทรนด์

ตรงไปตรงมา แต่อาจเป็ นปญั หาเพราะผูช้ ายชอบอะไรที่
ลึกลับหน่อยจะได้น่าติดตาม และทีบ่ อกว่าเขาไม่รคู้ วามรูส้ กึ
ของหนู นัน้ จริงเหรอ หนู ทงั ้ คุยเฟสบุ๊ค ทัง้ คุยโทรศัพท์กบั
เขาทุกวัน เขาก็ยงั ไม่ตอบความรูส้ กึ ของหนู แล้วถ้าผูช้ าย
เค้าไม่ชอบก็อาจท�ำให้รำ� คาญ พอถามแล้วไม่ตอบแสดงว่า
ยิง่ ร�ำคาญจึงไม่ตอบ เป็นผูห้ ญิงควรถอยออกมารักษาระยะห่าง
คิดในแง่บวกแล้วค่อยติดต่อใหม่ จีบใหม่แบบลับๆ แต่หนูอยู่
ในวัยเรียนอย่าให้เสียการเรียน อย่าหมกหมุน่ หนูยงั มีโอกาส
พบคนอืน่ ดีๆอีกเยอะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องมิกซ์ กทม. ตอนนี้
ผมเรียนอยูช่ นั ้ ม.3 แล้วครับ เรือ่ งชอบเพศตรงข้ามก็มบี า้ ง
ั
ก็ชอบกันแบบเด็กๆครับ จีบคนโน่นบ้างคนนี้บา้ ง ปญหาของ
ผมคือมีรุน่ พีค่ นหนึ่งมาแอบชอบผม นิสยั เราเข้ากันได้และ
เขาก็เอาใจผมทุกอย่าง ผมก็เคลิม้ เลยครับ แต่ตดิ ตรงทีว่ า่ พี่
คนนี้ไม่มคี วามสวยเลย เรียกว่าขีเ้ หร่เลยก็ได้ เวลาทีผ่ มเดิน
กับพีเ่ ขา เพือ่ นๆมักจะชอบมาล้อผมว่ามากับศพ พีเ่ ขาก็นสิ ยั
ดีนะครับ แต่ผมอายทีเ่ ดินกับพีเ่ ขา ผมจะท�ำอย่างไรดีครับ

ทูลกระหม่อม : พวกเราคงอิจฉาน้องมิกซ์มากๆ เพราะ

ใครจะมีเสน่หอ์ ะไรขนาดนัน้ ฟงั แล้วหนักใจว่าใครจะมีเสน่ห์
อย่างนี้ แล้วยังมีแฟนแก่กว่าอีก มีแฟนแก่อนิ เทรนด์นะ
น้องหนักใจทีม่ ารูส้ กึ เคลิม้ กับคนทีห่ น้าตาขีเ้ หร่ ท�ำไมน้องมิกซ์
ถึงเลือกเขาล่ะ คุณพีค่ นนี้กค็ งพูดเก่ง แล้วเอาใจเก่งใช่หรือไม่
อย่ า งไรก็ ต ามน้ อ งก็ รู้ ส ึก อายถ้ า มีแ ฟนหน้ า ตาไม่ ส วย
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ พวกน้องๆวัยรุน่ เรือ่ งหน้าตาต้องเป็นใหญ่
อันทีจ่ ริงจะพูดให้น้องปลอบใจตัวเองว่าพีเ่ ขาสวยจากภายใน
แต่มนั ก็เป็นสิง่ ทีม่ องไม่เห็น น้องก็อายทีเ่ พือ่ นๆล้อว่ามากับศพ
พีเ่ ขานิสยั ดีแต่ไม่สวย น้องจะชอบหรือเปล่า มันก็คงจะพูดยาก
อยูน่ ะ อันทีจ่ ริงเอาทีส่ บายใจของน้องก็เลิกเสียเถอะ ถึงเขาจะ
นิสยั ดียงั ไง แต่คนทีห่ น้าตาดีกว่าและนิสยั ดีกน็ ่าจะมีอกี แต่อนั
ทีจ่ ริงเราจะไปดูเขาจากรูปกายภายนอกก็ไม่แฟร์ จะใจร้าย
ไปหน่อยหนึ่ง เราก็ไม่อยากจะใจร้าย ถ้าค�ำแนะน�ำทีถ่ กู ต้อง
ก็คดิ ว่าเราไม่ควรจะมองคนจากรูปกายภายนอก ก็น่าเห็นใจ
เพราะฉะนัน้ น้ อ งก็ต ัด สิน ใจเอาเอง น้ อ งเป็ น คนมีเ สน่ ห์
น้องสามารถจะหาแฟนทีห่ น้าตาดีอกี มากมาย เพราะฉะนัน้
เพือ่ ความสบายใจก็เป็นเพือ่ นกับพีเ่ ขาดีกว่า ขอเตือนน้องมิกซ์
และน้องทุกๆคน เราเป็ นวัยรุน่ เรามีแฟน ต้องมีแฟนอย่าง
มีสติ รูว้ า่ เราก�ำลังท�ำอะไรอยูแ่ ละตอนนี้เรามีหน้าทีเ่ รียนหนังสือ
ก็เรียนต่อไป ขอให้น้องโชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องแม็ค จังหวัด
ชลบุร ี ผมเป็ นคนหนึ่งทีม่ คี วามรักในวัยเรียน ช่วงแรกๆก็ม ี
ความสุขดีนะครับ แต่สกั พักแฟนผมก็เริม่ ออกลาย คือเธอ
เจ้าชูม้ ากๆเลยครับ เล่นผมไม่เป็นอันเรียนเลย ผมต้องคอยเช็ค
เธออยู่เสมอว่าอยู่กบั ใครหรืออยู่ทไ่ี หน ผมไม่สบายใจมาก
เลยครับ หรือว่ามันไม่ใช่ความรักทีแ่ ท้จริง ในความคิดของ
ทูลกระหม่อมรักแท้มนั เป็ นอย่างไรครับ

ทูลกระหม่อม : รักแท้มนั เป็ นอย่างไร ขอตอบค�ำถาม
สุดท้ายก่อน รักแท้คอื การทีจ่ ะมีความจริงใจต่อกัน การที่
จะไว้ใจกัน แล้วก็เป็ นเพือ่ นกัน ความจริงใจนี่คอื สิง่ ส�ำคัญไม่
จ�ำเป็นต้องเป็นความรักระหว่างผูห้ ญิงผูช้ าย รักระหว่างเพือ่ น
ระหว่างพ่อแม่พน่ี ้อง เพือ่ นก็ตอ้ งจริงใจต่อกัน ถ้าไม่จริงใจ
ต่ อ กัน โลกนี้ ก็อ ยู่ย ากหน่ อ ยหนึ่ ง ก็เ ห็น ใจน้ อ งแม็ค นะ
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เพราะว่าส่วนมากผูช้ ายจะเป็ นฝ่ายทีเ่ จ้าชู้ น้องๆก็มาถาม
หลายหนท�ำ ไมผู้ช ายเจ้า ชู้อ ย่า งนัน้ อย่า งนี้ แต่ น้ อ งแม็ค
กลับต้องเป็ นคนถามว่าท�ำไมผูห้ ญิงถึงเจ้าชู้ คนเราก็มสี ทิ ธิ ์
เจ้าชูไ้ ด้ทงั ้ ผูห้ ญิงและผูช้ าย ก็ขอแนะน� ำน้องแม็คให้ท�ำใจ
สบายๆดีกว่า เฉยๆซะ ถ้าเรายิง่ ตามเขาๆก็ยงิ่ หนี เขาจะ
ร�ำคาญทีม่ คี นมาคอยตามคอยถามว่าวันนี้จะท�ำอะไร ท�ำไม
ไม่ร บั โทรศัพ ท์ ทัง้ ผู้ห ญิง ผู้ช ายมีอ ย่า งหนึ่ ง ที่ข อแนะน� ำ
ถ้าสมมุติว่าเรามีแฟนแล้วหึงเขา เราตามเขาเหมือนเงา
ยิง่ ตามเขาก็ยงิ่ หนี ไม่มที างที่จะอยู่เฉยๆให้เราจับเขาไว้
ขังในกรง เขาไม่ใช่ตุ๊กตาทีจ่ ะจับใส่ไว้ในตูเ้ พื่อไว้ให้เราดูเล่น
เขาเป็ นคนนะ น้องแม็คก็ตอ้ งท�ำใจปล่อยวาง อย่างทีบ่ อก
ต้องรักอย่างมีสติ และตอนนี้น้องแม็คก็ยงั เป็ นนักเรียนอยู่
ถ้ามัวแต่ตามแฟนก็เสียเวลาทีจ่ ะปรับปรุงตัวเอง ถ้าคนนี้เขา
รักเราจริงๆเขาก็จะเห็นความดีของเรา แต่ถา้ เขาไม่รกั เรา
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ก็ช่างเขา เราก็ไปหาคนใหม่ได้ไม่เห็นเป็ นไรเลย ในโลกนี้
มีผหู้ ญิงอีกเยอะแยะมากมาย ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนอะไร
อย่าจริงจังเลยนะ เรียนหนังสือดีกว่า เพราะว่าเรายังอยูใ่ น
วัยเรียน เรายังมีโอกาสแล้วก็ควรจะปรับปรุงตัวเอง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องแจ๊ค จังหวัดชลบุรี
ผมมีแฟนอยูค่ นหนึง่ ผมรักเธอแล้วก็ให้เกียรติเธอ ผมไม่เคยคิด
ล่วงเกินเธอเลย แต่พออยูม่ าวันหนึ่งเธอก็ไปกับผูช้ ายคนอืน่
ซึ่งบุคลิกคล้ายๆเด็กแว้นเลยครับ ผมก็เลยอยากถามว่า
ผูห้ ญิงชอบผูช้ าย Bad Boy เหรอครับ

ทูลกระหม่อม : ถามว่าผูห้ ญิงชอบผูช้ าย Bad Boy ไหม
บางทีกช็ อบเหมือนกัน เห็นไหมผูช้ าย Bad Boy ดูน่าตื่นเต้น
กว่าผูช้ ายไม่ Bad Boy ใช่ไหม เรือ่ งอย่างนี้มนั นานาจิตตัง
ผูช้ ายทีเ่ รียบๆก็อาจจะน่าเบือ่ หน่อยหนึ่ง เราบังคับให้ใครมา
ชอบเราไม่ได้ มันเป็ นสิทธิของเขา
ในเรือ่ งความรัก เขาอาจ
์
จะชอบคนซิง่ คนซ่า เด็กแว้น เป็ นเด็กสก๊อย มันอาจจะตืน่ เต้น
มากกว่า มันก็เป็ นสิทธิของเขาที
จ่ ะชอบอะไร น้องอยากจะ
์
เป็ น อย่ า งไรก็เ ป็ น ตามแบบของน้ อ ง แต่ น้ อ งก็ต้อ งเป็ น
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ตัวของตัวเอง เป็ นตัวน้องดีกว่า ก็ไม่วา่ กันไม่วา่ จะเป็ นอะไร
ก็ตาม ถ้าน้องจะเป็ น Good Boy ก็ตอ้ งมี Good Girl ทีม่ า
ชอบน้องเหมือนกันหรือมี Good Boy มาชอบก็ไม่เป็ นไร
น้ องก็มสี ทิ ธิอ์ ย่างที่น้องเป็ น เขาก็มสี ทิ ธิชอบคนอย่
างที่
์
เขาชอบ เพราะว่า taste ของผูห้ ญิงของผูช้ ายมันมีอะไร
ที่ไม่แน่ นอน เพราะฉะนัน้ ก็ช่นื ชมน้ องแจ๊คที่เป็ นคนที่ม ี
ความคิดดีๆและก็มคี วามเป็ นตัวของตัวเอง ก็ขอให้มคี วาม
เป็ นตัวของตัวเองต่อไปอย่างนี้ แล้วก็ในเรื่องความรักใน
วัยเรียนมีได้ไม่ใช่ความผิดอะไร ชอบ Bad Boy หรือ Good Boy
ก็ไม่ผดิ อะไร แต่ควรจะมีชอ่ งว่างระหว่างกันด้วย มีสติรวู้ า่
เราท�ำอะไร รูเ้ ขารูเ้ รา รูว้ า่ ถ้าท�ำอย่างนี้แล้วจะเกิดผลอะไร
ก็ขอเป็นก�ำลังใจให้น้องแจ๊ค และชืน่ ชมความเป็นสุภาพบุรษุ
ของน้อง ต่อไปก็เป็นตัวของตัวเอง เชือ่ ว่าวันหนึ่งก็จะได้แฟน
ทีเ่ หมาะกับน้องแจ๊ค
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวพรรณิภา

จังหวัดสมุทรสาคร ท�ำไมคูร่ กั ในปจั จุบนั ถึงเลิกกันง่ายจังคะ
หนูเคยเห็นคนแถวบ้านเพิง่ จะแต่งงานกัน 1-2 ปี หรือว่ามี
เรือ่ งทะเลาะกันเล็กน้อยก็เลิกกันแล้วค่ะ ซึง่ เวลาทีเ่ ขารักกัน
ก็รกั กันมาก แต่พอเวลาเลิกกันก็เลิกกันแบบง่ายดาย

ทูลกระหม่อม : ความรักนี่หา้ มกันไม่ได้ บังคับกันไม่ได้
การเกลียดกันอาจจะมีเหตุผล การเลิกกันอาจจะมีเหตุผล
ต่างๆนานา เรือ่ งเล็กๆน้อยๆก็อาจจะเลิกกันได้ เช่น คนหนึ่ง
ชอบกินปลาเค็มแต่อกี คนหนึ่งไม่ชอบ ก็ท�ำให้ทะเลาะกัน
แต่สว่ นมากก็จะเป็นเรือ่ งชูส้ าว เรือ่ งมีผหู้ ญิงอืน่ ทีท่ ำ� ให้เลิกกัน
ความรักไม่สามารถอธิบายได้ ตอนรักกันก็รกั กันมาก แต่พอ
ความรักจะหยุดไปมันก็มเี หตุผล แต่กบ็ งั คับไม่ได้วา่ จะเกิด
ขึน้ เมือ่ ไหร่ บางคนก็อยูก่ นั ได้นาน บางคนก็อยูด่ ว้ ยกันแค่ปี
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สองปี ในสมัยโบราณผูห้ ญิงไม่ตอ้ งออกไปท�ำงานก็เป็ นสิทธิ ์
ของผูช้ ายทีจ่ ะมีนางเล็กๆอยูใ่ นบ้านมากมาย ภรรยาหลวง
ก็จะคอยดูนางเล็กๆ นางเล็กๆก็จะคอยเดินตามก็ดโู ก้ดี แต่
ในสมัยนี้เป็ นอย่างนัน้ ไม่ได้ เพราะมีกฎไว้วา่ ต้องมีผวั เดียว
เมียเดียว แล้วก็สมัยนี้ผหู้ ญิงก็ท�ำงานแล้วไม่ตอ้ งพึง่ ผูช้ าย
เพราะฉะนัน้ ถ้ามีเรือ่ งอะไรนิดเดียว ด้วยความทีเ่ ราไม่ตอ้ งพึง่
ผูช้ ายเราก็เลิกกัน เป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ ำ� ให้เลิกกันก็คอื ผูห้ ญิง
ไม่ตอ้ งพึง่ ผูช้ าย สมัยนี้เป็ นสมัย ITแล้ว เป็ นสมัย Facebook
Hi5 Twitter สามารถติดต่อกันได้ทวโลกแค่
ั่
ใช้เวลาแป๊ปเดียว
เพราะฉะนัน้ อะไรๆมันก็จะเร็ว ความสัมพันธ์อาจจะเกิดขึน้ เร็ว
และก็จบลงเร็ว
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : พรวิภา จังหวัด
ร้อยเอ็ด ความรักมีความทุกข์มากกว่าความสุข ท�ำไมคนเรา
ถึงเลือกทีจ่ ะมีความรักคะ

ทูลกระหม่อม : ความรักเป็นเรือ่ งธรรมชาติ มีความซาบซึง้

เป็นสิง่ ทีใ่ ครๆต้องมี ไม่อย่างนัน้ คงเบือ่ แย่ มันก็คงจะมีปญั หาบ้าง
ั
ก็อย่างทีบ่ อกไปแล้วปญหาก็
ตอ้ งมีไว้แก้ ความรักเราต้องรูว้ า่
อยูใ่ นเวลาทีค่ วร เราจะท�ำยังไงไม่ให้เราเดือดร้อน

ปัญหาความรัก

149

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายรณชัย จังหวัด
ราชบุรี ผมอยากถามเกีย่ วกับเรือ่ งหัวใจครับ คือในบริษทั ผม
มีสาวๆเยอะมาก ท�ำให้หวั ใจผมหวันไหว
่
แต่ผมมีแฟนอยูแ่ ล้ว
ถ้าไปจีบคนอืน่ ผมกลัวแฟนจะเสียใจ ถ้าผมขอเป็ นชูท้ างใจ
ผมจะผิดไหมครับ

ทูลกระหม่อม : น่ าอิจฉาน้องมากเลย ทีบ่ ริษทั มีสาวๆ
ห้อมล้อมเยอะมาก ท�ำให้อารมณ์กระเจิดกระเจิงหวันไหว
่
ท�ำให้เป็ นชูท้ างใจ ทุกคนก็คงอิจฉาน้องอยูใ่ นขณะนี้ ถ้าเป็ น
ชูท้ างใจเฉยๆ คงจะโอเคอยูใ่ ช่ไหมถ้าแฟนไม่รู้ แต่ผหู้ ญิงเขา
มักมีสญ
ั ชาตญาณว่าแฟนเราอาจไปชอบคนโน้น คนนี้ คนนัน้
แต่มนั ก็ชว่ ยไม่ได้ เพราะมีสาวๆสวยๆ ล้อมรอบ แต่ตราบใด
ทีเ่ ป็ นชูท้ างใจเฉยๆก็ไม่มใี ครรู้ ก็ไม่เป็ นไร แต่ถา้ จะจีบเขา
แฟนก็ตอ้ งรู้ ก็อาจจะเกิดปญั หาขึน้ มาได้ ถ้าหัวใจน้องหวันไหว
่
ก็ให้หวันไหวต่
่
อไป ก็ให้มกี ำ� ลังใจในการท�ำงาน ถ้าตราบใด
แฟนเราไม่รกู้ ย็ งั โอเคอยูน่ ะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายชานนท์ จังหวัด
จันทบุร ี ผมเรียนพอใช้ได้ กีฬาก็เล่น แต่เวลาผมไปหาสาวๆ
ผมพูดแต่เรือ่ งเรียนและเรือ่ งงาน ส่วนเรือ่ งอืน่ ๆ ผมไม่คอ่ ย
กล้าพูดคุยสักเท่าไหร่ ผมจึงขอค�ำแนะน�ำจากทูลกระหม่อม
เพือ่ จะได้คยุ กับสาวๆ มากขึน้ ครับ

ทูลกระหม่อม : วัยรุน่ เป็นวัยสับสน เป็นวัยทีไ่ ม่รจู้ ะท�ำตัว
อย่างไรกับเพศตรงข้าม เมือ่ สนใจเขาไม่รวู้ า่ เขาจะสนใจตอบ
หรือเปล่า อาจจะเขินถ้าไปคุยกับเขาแล้วเขาจะคุยด้วยไหม
กลัวเสียหน้า ก็คดิ ว่าเราควรท�ำตัวตามธรรมชาติดกี ว่า หมายถึงว่า
ผู้หญิงกับผู้ชายเป็ นเพื่อนกันได้ ไม่ได้คดิ แต่ว่าต้องเป็ น
แฟนกัน ต้องท�ำตัวให้หล่อ ควรท�ำตัวเป็นธรรมชาติ เป็นเพือ่ น
ทีด่ ดี กี ว่า เมือ่ ท�ำตัวเป็ นเพือ่ น เขาจะไม่รตู้ วั ว่าเราไปจีบเขา
ใช่ไหม บางทีเนียนๆเป็ นเพือ่ นกัน ต่อไปเขาอาจจะชอบเรา
เพราะเราเป็นเพือ่ นทีด่ ี เราต้องมีมารยาท ไม่เอะอะ ต้องเป็น
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คนพูดเพราะ เอาใจเขานิดหน่อย และต้องจริงใจ น้องก็ท�ำ
ตัวชิวๆ ไม่ตอ้ งคิดมาก ท�ำตัวเป็ นสุภาพบุรุษ ไม่กา้ วร้าว
เราต้องเป็ นตัวของตัวเอง ไม่ตอ้ งเขิน ต้องมีความมันใจใน
่
ตัวเอง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายนฤเจษฏ์ อายุ
16 ปี ผมก�ำลังจะมีสงิ่ ทีเ่ รียกว่า First date กับผูห้ ญิงทีผ่ ม
ตามจีบมานาน ตอนนี้เธอยอมไปเทีย่ วกับผมแล้ว ผมตืน่ เต้นมาก
ผมต้องเตรียมตัวอย่างไรดีครับ

ทูลกระหม่อม : ความพยายามอยูท่ ไ่ี หนความส�ำเร็จอยู่
ที่นัน่ ในที่สุดเธอก็ยอมไปออกเดทด้วย น้ องโชคดีจริงๆ
ขอแสดงความยินดีกบั น้องนฤเจษฏ์ ฟงั ดูกุ๊กกิก๊ ดี โรแมนติกดี
ทีจ่ ะได้ไป First date ก็เป็ นสิง่ ทีด่ ี แต่น้องก�ำลังเรียนอยู่
อย่าลืมตัง้ ใจเรียน เพราะความรักเป็ นเรือ่ งรอง ตอนนี้น้อง
ต้องพัฒนาตนเองให้มคี วามรูค้ วามสามารถ เพือ่ ทีจ่ ะออกเดท
แต่ละครัง้ ให้ประสบความส�ำเร็จมากขึ้น การสร้างความ
ประทับใจแรกเป็ นสิง่ ส�ำคัญมาก
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ในการทีจ่ ะท�ำให้การออกเดทประสบความส�ำเร็จ การท�ำ
ให้ผหู้ ญิงประทับใจตัวเรา ประทับใจคูเ่ ดท เราต้องท�ำตัวไม่
น่าเบือ่ สิง่ แรกเสือ้ ผ้าหน้าผมต้องดูดี นี่คอื รูปลักษณ์ภายนอก
ต้องมีเทคนิคการวางตัว มีบุคลิกดี ไม่ทำ� ตัวน่าเบือ่ ผูช้ ายที่
น่าเบือ่ มีหลายอย่าง เช่น ผูช้ ายทีโ่ อ้อวดว่าตัวเองรวย เก่ง ดี
ถ้าเรามีดแี ล้วเราไม่ตอ้ งโอ้อวด ถ้าโอ้อวดมากๆ พูดถึงแต่
ตัวเอง จะเป็ นสิง่ น่าเบือ่ ส�ำหรับผูห้ ญิง โดยเฉพาะ First Date
แล้วเราก็จะไม่รจู้ กั เขาไม่รวู้ า่ เขาเป็ นอย่างไร ไม่รวู้ า่ เขาเป็ น
เดททีด่ ขี องเราหรือไม่ ในมุมกลับกันเขาอาจเบือ่ เรา แต่ถา้ เรา
สนใจเขา ถามเรือ่ งเขาชอบเรียนอะไร ชอบไปเทีย่ วทีไ่ หน
สนใจอยากไปประเทศอะไร มาท�ำความรูจ้ กั กันเขาจะชอบ
มากกว่า อย่า พูด ถึง แต่ เ รื่อ งตัว เอง พูด อวดรู้ อวดรวย
พูดคนเดียวไม่ทง้ิ จังหวะให้เขาตอบ ฉะนัน้ เราต้องให้ความ
สนใจเขา ผูช้ ายต้องให้เกียรติผูห้ ญิง ไม่พูดจาหยาบคาย
แต่งตัวสกปรก ปากเหม็น ความจริงมารยาทผูช้ ายในสมัย
โบราณ อาจจะเลือ่ นเก้าอีใ้ ห้ เปิดประตูให้ แม้ในสมัยนี้ผหู้ ญิง
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กับผูช้ ายมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน แต่ผหู้ ญิงยังชอบให้ผชู้ ายเอาใจ
น้องลองไปท�ำดู ผูช้ ายต้องแสดงความฉลาด เราต้องมีความ
คิดสร้างสรรค์ พยายามหาความรู้ อ่านหนังสือเยอะๆ เปิด
ความคิดให้กว้างไกล รูเ้ รื่องราวของโลก ทันโลกว่าสมัยนี้
เขามีอะไรกันบ้าง และผูช้ ายทีพ่ ดู แล้วไม่ทำ� ก็น่าเบือ่ เหมือน
กันนะ เช่น บอกว่าจะท�ำอะไรให้แล้วไม่ทำ� หรือเจอกันแล้ว
บอกจะเอาดอกไม้มาให้แล้วไม่ทำ� ถ้าพูดอะไรแล้วไม่รกั ษา
ค�ำพูด ผูห้ ญิงจะคิดว่าจะไว้ใจอะไรกันได้ ไปออกเดทต่อด้วย
ไม่ได้ ไม่มสี ตู รส�ำเร็จหรอกทีผ่ หู้ ญิงจะชอบอะไร แต่จริงใจจะดี
ผูห้ ญิงชอบความจริงใจ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายณัฐวุฒ ิ จังหวัด

ปทุมธานี ตอนนี้กระผมมีปญั หาทีก่ ำ� ลังคับอกคับใจเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะเรือ่ งของหัวใจ ผมมีแฟนอยูแ่ ล้วครับ ผมรักเธอมาก
และคงจะไม่รกั ใครอีก จนกระทังเมื
่ อ่ อาทิตย์ทผ่ี า่ นมา กระผม
ได้ไปเทีย่ วกับเพื่อน แล้วไปเจอผูห้ ญิงคนหนึ่ง เธอเป็ นคน
น่ า รัก เธอยิ้มให้ผมตลอดทัง้ คืน เราจึงแลกเบอร์โทรกัน
สองวันต่อมาเธอโทรหาผมและได้ออกไปเทีย่ วกัน เธอปฏิบตั ิ
กับผมเป็นอย่างดี แล้วเธอถามว่ารักเธอไหม ผมตอบไปว่ารัก
ั เพราะเธอตามมา
ซึง่ ค�ำตอบของผมนันเองที
่
ท่ ำ� ให้เกิดปญหา
หาผมทีบ่ า้ น แล้วบอกกับแฟนผมว่าเธอเป็ นแฟนผม ท�ำให้
ผมกับแฟนทะเลาะกัน แฟนผมจึงให้ผมตัดสินใจว่าจะเลือกใคร
ซึ่งผมก็บอกไปว่าเลือกแฟนเก่า แต่แฟนใหม่ผมไม่ยอม
ผมจะท�ำยังไงดีครับ
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ทูลกระหม่อม : น้องวุฒ ิ หนุ่ มเจ้าเสน่ ห์ ปญั หานี้เป็ น

ปญั หาที่ผูช้ ายเจ้าชู้คดิ ว่าเป็ นผูช้ ายมันไม่เสียหายใช่ไหม
มีแฟนเยอะๆก็เท่ดี ก็เป็ นการบริหารเสน่ห์ แล้วเขาก็จะมา
ชอบน้องเอง แต่มนั เกิดปญั หาอย่างทีน่ ้องเผชิญอยู่ตอนนี้
เพราะว่าน้องก็มแี ฟนอยูแ่ ล้ว ซึง่ น้องลืมตัวหรือเปล่าว่าน้อง
บอกจะเป็ นแฟนกับคนนี้ไปตลอดชีวติ แต่อาทิตย์ก่อนก็ยงั
ไปเจอใครคนอื่นจนตามมาถึงบ้าน แล้วน้องก็ยงั บอกว่ารัก
เขาอีก ก็คำ� ว่ารักของผูช้ ายเจ้าชูอ้ าจจะพูดพร�่ำเพ้อ ค�ำว่า
รักค�ำเดียวมันพูดง่าย ตอนนี้มนั ก็เกิดปญั หาเพราะน้องก็ม ี
แฟนทีร่ กั กันอยูแ่ ล้ว ก็เลิกกันไม่ได้ คนใหม่กเ็ กิดการนอยด์
เซ็ง แล้วก็น้อยใจ ก็เลยมาตามทีบ่ า้ น ไม่ยอมเลิกกับน้องวุฒ ิ
น้องคงภูมใิ จในตัวเองมาก น้องคงจะหล่อมาก เป็ นผูช้ ายที่
เท่มาก เลยมีผหู้ ญิงมาแย่งกันถึงบ้าน น้องก็ยนื ยันจะเลือก
แฟนเก่า เพราะเป็ นผูห้ ญิงทีม่ คี ณ
ุ ค่ามากกว่า รักกันมานาน
แล้วรักกันอย่างดี แล้วน้องก็ยงั รักเธออยู่ ส่วนคนใหม่กอ็ ยาก
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แย่ง น้ อ งไป อัน ที่จ ริง ก็อ ย่า งที่ว่า ผู้ช ายเจ้า ชู้ก็จ ะมีเ สน่ ห์
ใช่ไหม เพราะฉะนัน้ น้องจะรักใครน้องก็ตอ้ งถามตัวเองก่อน
น้องมีสทิ ธิเลื
์ อกว่าน้องจะชอบคนเก่าหรือคนใหม่ แต่จะเก็บ
ไว้ทงั ้ 2 คนคงยากหน่ อย น้องชอบใคร น้องก็เลือกไปเลย
ไม่ต้องเกรงใจ พูดไปเลยให้มนั เคลียร์ เคลียร์กนั ให้ดแี ล้ว
ก็พดู กันตรงๆ ว่าชอบคนไหนแน่ ถ้าชอบคนเก่าก็ตอ้ งเลิก
คนใหม่ ชอบคนใหม่กต็ อ้ งเลิกคนเก่า ถ้าว่าจะเลือกทัง้ 2 คน
ก็คงจะเสียไปทัง้ 2 คน แต่ไม่เป็ นไรน้องเป็ นคนมีเสน่หม์ าก
น้องก็จะมีคนใหม่ได้ ก็ตดั สินใจเร็วๆก็แล้วกัน ไม่งนั ้ ตัดสินใจช้า
จะเสียเวลาเดีย๋ วจะหาแฟนใหม่ไม่ได้ ก็อย่ามาโทษกันก็แล้วกัน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวพันฑิรา
จังหวัดนครราชศรีมา หนูเป็นคนหนึ่งทีเ่ หมือนคนทัวไป
่ ไม่ม ี
ั
อะไรพิเศษไม่มคี วามดีอะไรมากกว่าคนทัวไป
่ ปญหาของหนู
อาจจะเป็นปญั หาทีไ่ ร้สาระ ปญั หาของหนูคอื ความรัก แต่ไม่
ั
ได้ทำ� ให้เรือ่ งเรียนของหนูตก ปญหามี
อยูว่ า่ คนทีร่ กั หนู หนูก็
ไม่รกั เขา แต่คนทีห่ นูรกั กลับกลายเป็ นว่าเขามีคนรักอยูแ่ ล้ว
แต่หนูชอบเขามากๆเลยค่ะ แต่คนทีเ่ ขารักหนูเขาท�ำเพือ่ หนู
ได้ทกุ อย่าง หนูควรท�ำอย่างไรดีคะ หนูอยากถามว่า หนูควร
เลือกคนทีเ่ ขารักหนูหรือเลือกคนทีห่ นูรกั เขา

ทูลกระหม่อม : ปญั หาของน้องก็เป็นปญั หายอดฮิตของ
ทุกๆคนของพวกเราชาว TO BE NUMBER ONE แล้วก็
เป็ นปญั หาหัวใจของน้อง ว่าควรจะเลือกใครดี ระหว่างคนที่
รักน้ องและระหว่างอีกคนหนึ่งทีน่ ้ องรัก แต่เขาไม่รกั น้ อง
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จะท�ำยังไงดีละ่ แล้วเขาก็ยงั มีแฟนของเขาอยูแ่ ล้ว มันมีทาง
เลือกอยู่ 2 ทางเท่านัน้ เหรอ ถ้าสมมุตวิ า่ น้องเลือกคนทีเ่ ขา
รักน้องแต่น้องไม่รกั เขา นานๆไปก็เบือ่ รับรองน้องก็คงไม่ม ี
ความสุข เพราะน้องไม่ได้รกั เขาไม่ได้ชอบเขา คนเราบางที
ก็ชอบความเจ็บ ชอบคนทีเ่ ขาไม่รกั เราอยากได้มนั ท้าทาย
แต่อกี คนถ้าสมมุตนิ ้องไปแย่งเขามา เขาไม่รกั น้องๆก็ไม่
Happy Ending แล้วก็ทำ� ให้แฟนเขาเจ็บปวดด้วย ก็เป็นกรรม
น้องก็ไม่ทราบว่าควรจะท�ำอย่างไร แต่อนั ทีจ่ ริงก็มที างเลือก
ที่ 3 คือน้องก็ยงั ไม่เห็นจะต้องตัดสินใจเลย เพราะตอนนี้
น้องก็ยงั เป็ นนักเรียนอยูม่ หี น้าทีเ่ รียนหนังสือ เรือ่ งเรียนเป็ น
เรื่องหลักเรื่องรักเป็ นรอง น้ องมีเวลาที่จะรออีกเยอะแยะ
อาจจะมีคนหล่อๆ ทีน่ ้องชอบ หรืออาจจะมีมาชอบน้องก็ได้
ใจตรงกันก็จะ Happy Ending เพราะฉะนัน้ น้องรอไว้ก่อน
ไม่ตอ้ งเลือกหรอก ก็ชวิ ๆ ตอนนี้น้องก็ตงั ้ ใจเรียน ท�ำกิจกรรม
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อะไรต่างๆ พอเพลินๆ น้องก็เจอคนรักได้อกี อาจจะหล่อ
มากกว่า สองคนนี้อาจสูไ้ ม่ได้เลย ขอให้น้องโชคดี ณ ตอนนัน้
น้องจะเป็ นผูห้ ญิงทีน่ ่ าอิจฉาทีส่ ุดเลย แล้วเขาอาจจะอิจฉา
น้องก็ได้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายขวัญใจ จังหวัด
อุบลราชธานี แฟนของผมชอบคุยโทรศัพท์กบั ชายคนอื่น
นอกจากผม โดยแฟนผมบอกว่าเป็นแค่กก๊ิ และชายคนนัน้ ก็
คุยกับแฟนผมมาก่อนผม และผมก็เคยบอกแฟนว่าให้เลิกคุย
ได้ไหม และแฟนผมก็บอกว่าไม่อยากท�ำให้ใครเสียใจ อยาก
ทราบว่าแฟนผมคิดอะไรอยูค่ รับ

ทูลกระหม่อม : น้องผูห้ ญิงก็มกี ารเปิ ดเผยดี และน้อง
ผูห้ ญิงก็มสี ทิ ธิที์ จ่ ะมีแฟน มีกก๊ิ แต่กไ็ ม่รใู้ ครเป็นกิก๊ ใครเป็นแฟน
คิดว่าน้องก็ควรทีถ่ อยออกมาดีกว่า เพราะว่าผูห้ ญิงคนนัน้
ไม่ได้รกั เราคนเดียวอยูแ่ ล้ว หรือก็คงไม่ได้รกั เลย แต่ถา้ น้อง
ยังอยูใ่ นสถานะแบบนี้ โมโหอยูอ่ ย่างนี้ น้องก็เป็นคนทีเ่ จ็บเอง
เพราฉะนัน้ ก็ควรทีจ่ ะถอยออกมาดีกว่า
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวป่านคม
จังหวัดเพชรบูรณ์ หนูรจู้ กั ผูช้ ายคนหนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่
เราคบกัน 6 เดือน หนูมคี วามสุขมาก และคิดทีอ่ ยากจะไปหา
หนูบอกกับเขาว่าปิดเทอมจะไปหา แล้วก็มเี หตุการณ์ทท่ี ำ� ให้
เขาต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการทีห่ นักมาก เป็นตายเท่ากัน
หนูภาวนาให้เขาหาย แต่สดุ ท้ายเขาก็จากหนูไป โดยทีเ่ ขา
ไม่รวู้ า่ หนูกำ� ลังจะไปหาเขา หนูได้เจอเขาก็ตอนเมือ่ ไปงาน
ศพเขา หนูควรจะท�ำยังไงให้ลมื เขาดีคะ เพราะตอนนี้หนูก็
ยังคงคิดถึงเขาอยู่

ทูลกระหม่อม : ฟงั แล้วเศร้ามาก เมือ่ เขาตายไปแล้วเขา
ก็ไปสบายแล้ว ก็อย่าคิดอะไรมากไปเลย เพราะหนูกบั เขา
ก็ยงั ไม่ได้แต่งงานกัน การเกิดแก่เจ็บตายเป็ นเรือ่ งธรรมดา
ขอแสดงความเสียใจด้วย น้องก็ต้องท�ำใจว่าเขาไปสบาย
เขาไม่ตอ้ งมีความทุกข์แล้ว เราเป็ นคนอยูก่ ต็ อ้ งอยูต่ อ่ ไป แต่

ปัญหาความรัก

163

อยูแ่ ล้วจะอยูอ่ ย่างไรให้ดี คิดถึงอนาคตของเราดีกว่า ตัง้ ใจเรียน
ตัง้ ใจอ่ า นหนัง สือ พัฒ นาตัว เองให้เ ก่ ง และดีเ หมือ นกับ
TO BE NUMBER ONE IDOL ก็ขอให้กำ� ลังใจน้องให้มคี วามสุข
ในตอนนี้ อนาคตน้องอาจจะเจอแฟนใหม่ทอ่ี าจหล่อกว่าดีกว่า
และขอให้ตงั ้ ใจเรียนดีกว่า ต่อไปชีวติ หนูกจ็ ะดีขน้ึ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สิรพิ ร จังหวัด
พระนครศรีอ ยุธ ยา ให้ทูล กระหม่อ มเลือ กระหว่า งค�ำ ว่า
ความรักกับค�ำว่าถูกต้อง ทูลกระหม่อมจะเลือกอะไรคะ ถ้าทัง้
สองอย่างไม่สามารถท�ำพร้อมๆกันได้ คือความรักในวัยของ
เราอาจจะท�ำให้เรามีความสุข มีแรงผลักดันในการท�ำงาน
ในการเรียน แต่พ่อแม่ไม่อยากให้ม ี ส่วนความถูกต้องคือ
พ่อแม่อยากเห็นลูกเดินตามทางทีเ่ ขาวางไว้ให้ แต่ทำ� ให้เรา
รู้ส ึก ว่ า เราไม่ม ีชีว ิต ส่ว นตัว เหมือ นเราต้อ งอยู่ใ นกรอบ
ตลอดเวลา ก็อยากจะถามว่าจะมีวธิ อี ย่างไร และหนูควรจะ
ท�ำอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม : ความรักไม่ใช่ความผิด ความรักเป็ น
ธรรมชาติ เราเป็ นวัยรุ่นเราก็ต้องมีความรักมาเกี่ยวข้อง
เป็ นธรรมดา แต่สงิ่ ทีค่ ณ
ุ พ่อคุณแม่อยากเห็นคือ เห็นน้องมี
ความสุ ข แล้ว ก็ม ีอ นาคตที่ดี อนาคตที่ดีก็เ กิด จากการ
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เรีย นหนั ง สือ ถ้ า เรามีค วามรัก เราต้ อ งไม่ ห มกมุ่ น ใน
ความรัก รู้ว่าเราก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ไม่ท�ำอะไรที่ท�ำให้เรา
เสียหาย ไม่ใช่รกั แล้วก็หลง หลงแต่กบั แฟนเราอย่างเดียว
เราก็จะเสียไปทุกอย่าง ฉะนัน้ คุณพ่อคุณแม่กค็ งจะเป็ นห่วง
ตรงนี้ เราต้องรู้ว่าเราท�ำอะไรอยู่ท่จี ะไม่เจ็บไปถึงตัวเรา
เมือ่ เจ็บถึงตัวเรา คุณพ่อคุณแม่กเ็ จ็บด้วย เพราะฉะนัน้ หนู
ต้องท�ำหน้าทีใ่ นการศึกษาหาความรูเ้ สียก่อนทีจ่ ะมีความรัก
ถ้ามีความรักโดยไม่หลงก็ไม่ใช่สงิ่ ทีผ่ ดิ เป็ นความชุม่ ชืน่ ใน
หัวใจมากกว่า
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายสันติสขุ ชัน้ ม.5
จังหวัดขอนแก่น กระผมมีความรักกับคนๆหนึ่งมาหลาย
เดือนแล้ว อยู่มาวันหนึ่งเขาก็หายไป ไม่โทรมาคุย ไม่ส่ง
ข้อความมา วันเวลานานเข้ากระผมก็คดิ ว่า ผมกับเขานัน้ ไม่
ได้รกั กันอีกแล้ว อยูม่ าวันหนึ่งเขาก็โทรกลับมาพูดคุยกับผม
ทุกอย่างเหมือนเดิม กระผมไม่รวู้ า่ จะท�ำอย่างไรต่อไปกับเขาดี
กระผมถามเขา เขาก็ตอบกลับมาว่าเขาเรียนหนัก จึงอยาก
ขอความเห็นจากทูลกระหม่อมว่า กระผมควรท�ำอย่างไรดี
กระผมยังจะคบกับเขาต่อไป หรือว่าจะไม่คบดีครับ

ทูลกระหม่อม : ปญั หาของน้องก็เป็นปญั หาเรือ่ งความรัก

ซึ่งเป็ นปญั หาสุดฮิตของวัยรุ่น ก็เป็ นเรื่องธรรมดาทีว่ ยั รุ่น
ต้องมีความรักเป็ นธรรมชาติอยูแ่ ล้ว ความรักก็มหี ลายแนว
แตกต่างกัน ความรักแนวนี้กไ็ ม่รวู้ า่ เขายังรักน้องอยูห่ รือเปล่า
เดีย๋ วก็หายไปเดีย๋ วก็กลับมา มันก็ไม่ได้เรือ่ งแล้วนะ ถ้าเขา
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หายไปน้องโทรไปหาเขาก็ไม่รบั ส่งข้อความไปเขาก็ไม่ตอบ
มันก็เสียความรูส้ กึ แล้วอยูๆ่ ก็กลับมาอีกที ไม่ทราบว่าเขา
หายไปเพราะอะไร ทีเ่ ขาบอกว่าเขามีเรียนเยอะ หรือเพราะ
เขาต้องอ่านหนังสือมากๆ ก็คงจะไม่ใช่เป็นค�ำตอบทีด่ ี เพราะ
ถ้าอ่านหนังสือมากๆ ก็โทรกลับมานิดเดียวก็คงจะพอได้
ไม่ได้เสียเวลาเรียนอะไรมากมาย คิดว่าเขาคงไปมีแฟนใหม่
มากกว่า เขากลับมาก็ช่างเขา น้องก็หาแฟนใหม่กแ็ ล้วกัน
หรืออันทีจ่ ริงก็จะพูดว่าน้องตัง้ ใจเรียนดีกว่า แต่กก็ ระซิบด้วย
ว่าหาแฟนใหม่กแ็ ล้วกัน
เพราะฉะนัน้ น้องมีความคืบหน้าอะไรก็เขียนมาเล่าได้
พวกเราชาว TO BE NUMBER ONE เป็นก�ำลังใจให้กบั น้อง
อยูแ่ ล้ว
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องกุก๊ กิก๊ จากจังหวัด
ขอนแก่น เนื่องจากหนูเป็ นคนกลัวไม่กล้าแสดงออก ขีอ้ าย
จึงไม่กล้าพูดกับคนรอบข้าง เรื่องของหนู มอี ยู่ว่าตอนอยู่
ชัน้ ม.4 ผูช้ ายคนหนึ่งมาจีบหนู เขานิสยั ดี เรียนก็คอ่ นข้างดี
เป็ นคนดีและเราก็คบกัน ทางบ้านของเขาไม่วา่ อะไร หนูไป
เล่นบ้านเขาบ้างเป็ นบางครัง้ แต่ทางบ้านของหนู ไม่ชอบ
ไม่อยากให้เราคบกัน แต่บอกว่าเป็ นเพื่อนกันได้ หนู จงึ
ไม่อยากให้เขามาบ้านของหนู ถ้าเป็ นพระองค์จะท�ำอย่างไร
คบกันต่อไปหรือจะท�ำตามครอบครัวดีคะ

ทูลกระหม่อม : น้องกุ๊กกิก๊ ชือ่ น่ารักนะ อันทีจ่ ริงน้องกุ๊กกิก๊

ั
ั
ก็ถามปญหาที
เ่ ป็นปญหาที
ย่ อดฮิตของน้องๆ เพราะน้องๆ ทุกคน
ก็ยงั อยู่ในวัยรุ่น ก็ตอ้ งมีปญั หาเรื่องความรัก เป็ นธรรมชาติ
เป็ นธรรมดา ขอบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเป็ นห่วงได้ แต่อย่า
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กังวลมากไป บางทีถา้ ห้ามมากๆ ก็ท�ำให้อะไรทีต่ งึ มากๆ
อาจจะขาดได้ มันเป็นปญั หาใหญ่เหมือนกัน ส�ำหรับน้องกุ๊กกิก๊
ก็ดใี จทีน่ ้องถามมา คือการทีน่ ้องจะมีแฟนก็ไม่ใช่เรื่องผิด
อะไรหรอก คุณพ่อคุณแม่เป็ นห่วงก็เป็ นเรือ่ งธรรมดา น้อง
บอกว่าน้องเคยไปเล่นทีบ่ า้ นเขา แต่ไม่อยากให้เขามาทีบ่ า้ นน้อง
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบ แต่คุณพ่อคุณแม่ยงั เป็ นคน
ทีม่ เี หตุผลนะ เพราะยังยอมให้คบกันเป็ นเพือ่ น ยังไม่อยาก
ให้น้องคบกันเป็ นแฟน เพราะว่าอันทีจ่ ริงหน้าทีใ่ หญ่ของ
น้องก็คอื การเรียน น้องบอกว่าน้องไปเล่นทีบ่ า้ นเขาไม่รเู้ ล่น
อะไรนะ คุณพ่อคุณแม่คงเป็ นห่วง อันทีจ่ ริงน้องก็คบกันได้
เพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้หา้ มไม่ให้คบกัน แต่ให้เป็ นเพือ่ น
กันก่อน และอันทีจ่ ริงก็ดเี หมือนกัน ทีน่ ้องจะชวนเพือ่ นมา
ให้คุณพ่อคุณแม่เห็นบ้าง บางทีเพือ่ นของน้องอาจจะท�ำให้
ั
คุณพ่อคุณแม่ชอบก็ได้ เพราะฉะนัน้ ก็คบกันได้ไม่มปี ญหาอะไร
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แต่อย่าลืมว่าน้องต้องตัง้ ใจเรียน ตัง้ ใจอ่านหนังสือ อย่าให้
เสียเวลา แบ่งเวลาให้ถูก ใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์ แล้วก็
ฝึ ก ในสิ่ง ที่น้ อ งอยากจะฝึ ก ไม่ ค ิด ถึง แต่ เ รื่อ งความรัก
อย่างเดียว
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องใบเฟิรน์ จังหวัด
นครราชสีมา ข้าพเจ้าชอบรุน่ พีใ่ นโรงเรียนคนหนึ่ง หน้าตา
เหมือนพีเ่ ขตต์ ฐานทัพ พีเ่ ขาเรียนเก่ง นิสยั ดี ข้าพเจ้าส่ง
จดหมายให้เขาทุกสัปดาห์เลยเพคะ พีเ่ ขาอยู่ ม.5 ข้าพเจ้า
อยู่ ม.2 เป็ นรักข้ามรุน่ เกรงว่าผูป้ กครองทราบ ข้าพเจ้าจะ
ถูกลงโทษ ถูกติเตียน ข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็ นรักของวัยรุ่น
ใสๆแต่ จ ริง ใจมากๆเพคะ อีก หนึ่ ง ที่เ ป็ น ข้อ ข้อ งใจเพคะ
ทูลกระหม่อม คือวัยรุ่นในโรงเรียนหรือแถวบ้าน ส่วนใหญ่
จะมีแต่ทอมกับดี้ ข้าพเจ้าเองก่อนทีจ่ ะได้พบรุน่ พีค่ นนี้ ก็เคย
เป็ นทอมมาก่อน ข้าพเจ้าไม่เข้าใจตัวเองว่าจะเป็ นทอมหรือ
เป็ นผูห้ ญิง เพราะตัวข้าพเจ้าเองกระโดกกระเดกเหมือน
แก้วหน้าม้า ไม่มคี วามเป็ นกุลสตรีแม้แต่น้อย ทูลกระหม่อม
คิดว่าข้าพเจ้าควรเลือกอยูเ่ พศใดเพคะ
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ทู ล กระหม่ อ ม : ป ญั หาของน้ อ งใบเฟิ ร์น เป็ น ป ญั หา
ฮอตฮิตมากๆเลย ส�ำหรับน้องๆทุกแห่งหนทีเ่ ราไป ก็จะไป
เจอปญั หาความรัก ปญั หาหัวใจ เป็นสิง่ ธรรมดาทีค่ กู่ บั วัยรุน่
เพราะเป็ นธรรมชาติวา่ วัยรุน่ ก็ตอ้ งมีความรัก เริม่ มีความรัก
เป็ นความรักทีใ่ สๆอย่างของน้องใบเฟิรน์ ความรักก็ไม่ใช่สงิ่
ทีไ่ ม่ดนี ะ น้องก็ไม่ตอ้ งกังวลใจ เพราะคุณพ่อคุณแม่กน็ ่าจะ
เข้าใจ เราคุยกันหลายหนแล้วในรายการ TO BE NUMBER
ONE VARIETY ก็คยุ ว่าคุณพ่อคุณแม่ทด่ี อู ยู่ ก็ให้เข้าใจวัยรุน่
บ้างว่าจะต้องมีเรื่องกุ๊กกิก๊ บ้าง เพราะว่าน้ องบอกว่าเป็ น
ความรักใสๆไม่ได้น่าเกลียดในสายตาผูใ้ หญ่ เพราะฉะนัน้
ถ้าน้องควบคุมอารมณ์ของน้องให้อยูพ่ อดีๆ เป็ นความรักที่
มีสติ ก็จะเป็ นสิง่ ทีค่ ุณพ่อคุณแม่ว่าไม่ได้เลย เพราะฉะนัน้
น้องก็ไม่ตอ้ งกังวลใจ แล้วก็อย่าลืมละกัน ว่าน้องต้องเรียน
หนังสือถือเป็ นอันดับแรก เป็ นหน้าทีข่ องพวกเราวัยรุน่ เลย
ว่าต้องเรียนหนังสือเสียก่อน จะมีความรักก็ไม่วา่ กัน ถือเป็ น

ปัญหาความรัก

173

สิง่ ทีด่ ี เป็ นสิง่ ทีช่ ุ่มชื่นใจ ก็เป็ นอะไรทีท่ �ำให้เรามีก�ำลังใจ
มากขึน้
ส่วนน้องจะเป็นทอมจะเป็นดีก้ ไ็ ม่เป็นไร ถ้าถามว่าน้อง
เป็ นทอมหรือไม่ ก็คงจะไม่ใช่แล้ว เพราะน้องเปลีย่ นใจมา
ชอบผูช้ ายแล้ว เคยบอกกันแล้วว่าเป็ นตุ๊ด เป็ นเกย์ ทอม
ดี้ ก็ไม่ได้ว่ากัน เพราะถือว่าเป็ นเรื่องธรรมชาติ ขอให้เรา
เรียนหนังสือ ท�ำตัวให้เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม ครอบครัว
เพื่อนๆ เช่น เพื่อนดูแลเพื่อน สอดส่อง ดูแลไม่ให้เพื่อน
ไปยุ่งเกีย่ วกับยาเสพติด ก็เป็ นหน้าทีข่ องเราชาว TO BE
NUMBER ONE ขอให้เ ราเป็ น คนดีท�ำ ประโยชน์ ต่ อ ไป
แล้วก็ทำ� ประโยชน์กบั ประเทศชาติดว้ ย แต่ก่อนอื่นก็ขอให้
น้องตัง้ ใจอ่านหนังสือ เรียนหนังสือให้ดกี ่อนก็แล้วกัน เรือ่ ง
ความรักก็เป็ นเรื่องรองลงมา เป็ นเรื่องทีเ่ ราเก็บไว้ชุ่มชื่น
หัวใจ และเป็ นก�ำลังใจ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีครับผมชื่อ
น้องเอส จังหวัดปราจีนบุร ี ตอนนี้ผมก็มแี ฟนอยูแ่ ล้วคนหนึ่ง
แต่ว่าผมกับแฟนก็อยู่ต่างโรงเรียนกันครับ ด้วยเหตุผลนี้
จึงท�ำให้ผมเหงาและว้าเหว่ในบางเวลา ไม่รวู้ ่าเขาอยู่ยงั ไง
ไม่รูว้ ่าเขาจะนอกใจเราหรือเปล่า แต่อยู่ไปอยู่มาวันหนึ่งผมก็
แอบชอบรุ่นน้ องในโรงเรียน แล้วปรากฏว่าความบังเอิญ
หรืออะไรไม่ทราบครับทูลกระหม่อม รุน่ น้องคนนัน้ ก็ชอบผม
เหมือนกัน ผมก็ไม่รวู้ า่ ผมจะเลือกใครดี ผมควรจะจัดการกับ
ปญั หากับรักครัง้ นี้อย่างไรดีครับ

ทูลกระหม่อม : ก็น้องชอบคนไหนล่ะ คิดดูสวิ า่ ชอบกิก๊
หรือชอบแฟนทีด่ งั ้ เดิมทีอ่ ยูก่ นั คนละโรงเรียน แล้วใครสวย
กว่ากัน พูดตรงๆเลย ถ้าจะให้ตดั สินให้ ก็ตอ้ งถามว่าคนไหน
สวยกว่ากัน
น้ องๆ : คนในโรงเรียนครับผม
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ทูลกระหม่อม : คนในโรงเรียนสวยกว่าใช่ไหม แต่คนโน้น
เขาอาจจะมีความดีอะไรสักอย่างหนึ่งทีเ่ ราชอบ แต่คนใกล้ตา
มันก็ตอ้ งดีกว่าจริงไหม เขาเรียกว่ารักแท้แพ้ใกล้ชดิ การคบกันก็
แล้วแต่ใจของน้อง น้องต้องถามใจตัวเองว่าน้องชอบคนไหน
ถ้าเก็บไว้ทงั ้ 2 คน ก็อาจจะเก็บได้ แต่เผลอๆก็อาจจะถูกทิง้ ไป
ทัง้ สองคน เพราะว่าเขาอาจจะโมโหว่าเรามีกก๊ิ อันทีจ่ ริงก็ไม่ได้
เสียหายอะไรทีจ่ ะมีไว้หลายๆคน แต่อย่างไรก็ตามน้องก็ตอ้ ง
มีอยูใ่ นใจแล้วว่าชอบคนไหนมากกว่ากัน ก็เลือกไปสักคนหนึ่ง
ดูแล้วก็น่าจะชอบคนในโรงเรียนมากกว่า แต่จริงๆก็คบได้
ไม่เป็นไร เพราะอีกคนเขาไม่รกู้ เ็ ป็นเพือ่ นกันไปก่อน ช่วยกัน
ท� ำ การบ้า นช่ ว ยกัน อ่ า นหนั ง สือ เพราะเราก็ม ีเ พื่อ นได้
หลายคน ถ้าคิดคุยอยู่คนเดียวก็น่าเบื่อ เพราะฉะนัน้ ก็ม ี
ต่อไป ไม่ตอ้ งเลือกก็ได้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องชาลินี จังหวัด
พระนครศรีอ ยุธ ยา หนู ศึก ษาอยู่ม หาวิท ยาลัย ชัน้ ปี ท่ี 4
แล้วค่ะ ก�ำลังจะจบในไม่ชา้ แต่ตอนนี้คอื แฟนหนูจะจับหนู
แต่งงานกับเขาให้ได้เลยค่ะ เมือ่ เร็วๆนี้เขาก็พาผูใ้ หญ่มาคุย
กับพ่อแม่ของหนู ว่าเรียนจบก็ให้แต่งงานทันทีเลย หนูจะท�ำ
อย่างไรดีคะ เพราะถึงแม้วา่ หนูจะรักเขามากแค่ไหน หนูกย็ งั
อยากใช้ชวี ติ ส่วนตัว หางานท�ำและมีชวี ติ เหมือนคนอื่นอยู่
รูต้ วั ว่ายังไม่พร้อมทีจ่ ะใช้ชวี ติ แบบนัน้ หนู ควรท�ำอย่างไร
ดีคะ

ทู ล กระหม่ อ ม : เรื่อ งนี้ ก็เ หมือ นเรื่อ งนิ ย ายโบราณ
มันโบราณมากๆเลย ไปเจอแฟนทีม่ หาวิทยาลัย แล้วพอจบ
ก็รบี แต่งงานกันทันที น้องก็โชคดีมากเลยนะทีแ่ ฟนของน้อง
อยากจะแต่งงานกับน้องทันที ส่วนมากจะเป็นตรงข้าม ผูห้ ญิง
อยากจะแต่งงานกับผูช้ าย มากกว่าผูช้ ายทีอ่ ยากจะแต่งงาน
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กับ ผู้ห ญิง เรื่อ งนี้ ก็เ ป็ น เรื่อ งที่โ บราณ เพราะว่ า คนเรา
ก็ต้องมีสทิ ธิ ์ที่จะตัดสินใจ ว่าเราจะแต่งหรือเราจะไม่แต่ง
น้องชาลินกี ย็ งั คงไม่รกั แฟนของน้องพอ เพราะน้องก็บอกว่า
น้องยังอยากจะมีอสิ ระจะใช้ชวี ติ โสด อยากจะฟรีๆชิวๆ
หลังจากเรียนจบแล้วก็ทำ� งาน มีชวี ติ สบายๆก่อนทีจ่ ะต้องมา
ถูกจับให้อยูใ่ นกรอบภรรยา ซึง่ สามีกอ็ าจจะสังให้
่ ทำ� โน่นท�ำนี่
น้องก็คงรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าอะไรจะเกิดขึน้ ดูกร็ แู้ ล้วว่าแฟนของน้อง
ไม่เคารพในพืน้ ทีข่ องน้องเลย คนเราต้องมีพน้ื ทีข่ องตัวเอง
ต้องมีอสิ ระในการทีจ่ ะใช้ชวี ติ ไม่ใช่วา่ จะไปไหนก็ตอ้ งรูท้ ุก
จังหวะเวลา ต้องรูท้ กุ วินาทีทเ่ี ราจะท�ำอะไร คิดอะไร เพราะฉะนัน้
น้ องก็รู้ว่าเขาไม่เคารพในพื้นที่และการตัดสินใจของน้ อง
น้องต้องคุยกับเขาให้รเู้ รือ่ งให้เข้าใจ ว่าตอนนี้น้องยังไม่พร้อม
ทีจ่ ะเป็นภรรยาของเขา น้องอาจจะยังไม่รกั เขาเท่าไหร่ใช่ไหม
ถ้าสมมุตเิ ขาบังคับขืนใจเข้าทางผูใ้ หญ่ เพือ่ จะจับน้องผูกมัด
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กับเขา ไม่วา่ ด้วยวิธใี ดก็ตาม ก็เป็นความคิดทีโ่ บราณและไม่
เข้าท่าอย่างทีส่ ดุ เพราะฉะนัน้ น้องก็ตอ้ งพูดกับเขาให้เข้าใจ
ถ้าเขารับได้กด็ ใี ช่ไหม แต่ถา้ เขารับไม่ได้ ก็บ๊ายบาย ผูช้ าย
มีอกี เยอะแยะในโลก ทุกคนต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพของ
ทุกๆคน แล้วเราก็ตอ้ งมีพน้ื ทีส่ ว่ นตัว แม้วา่ จะแต่งงานกันแล้ว
ก็ไ ม่ม สี ทิ ธิท์ ่ีจ ะมาถามว่า เรากะลัง คิด อะไรอยู่ เพราะว่า
ความคิดของเราเป็นของเราคนเดียวใช่ใหม ความรักต้องเกิด
จากความเข้าใจกัน ความจริงใจต่อกัน ไม่ใช่วา่ จะต้องมานัง่
คอนโทล มานังควบคุ
่
มความประพฤติของเราในทุกสิง่ ทุกอย่าง
เพราะถ้าเป็ นอย่างนัน้ ก็บ๊ายบายดีกว่า
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องจูน มีเพือ่ นผูช้ าย
คนหนึ่งเขาตามจีบหนู มาประมาณหนึ่งปี แล้วค่ะ ซึ่งหนู ก็
ปฏิเสธทุกครัง้ ทีเ่ ขาพยายามเข้ามาหาหนู แล้วหนูกเ็ คยคุย
กับเขาแล้วว่าหนู ตอ้ งการเรียนให้จบมีงานท�ำ แล้วก็ให้ได้
กลับไปอยูก่ บั ครอบครัวของหนูก่อนค่ะ เพราะว่าตลอด 6 ปี
ทีผ่ า่ นมา หนูอยูก่ บั คุณลุงคุณป้าค่ะ ไม่ได้อยูก่ บั คุณพ่อคุณแม่
แต่วา่ หนูคยุ กับเขาแล้ว เขาไม่ได้สนใจในสิง่ ทีห่ นูบอกเขาเลยค่ะ
เขาก็ยงั ท�ำตัวเหมือนเดิม ที่โรงเรียนเขาก็ไปฝากตัวกับ
อาจารย์ทป่ี รึกษาค่ะ แล้วเขาก็ป่าวประกาศไปทัง้ โรงเรียน
เลยค่ะว่าหนู เป็ นแฟนเขา ทัง้ ๆทีต่ วั หนู ไม่เคยแม้แต่จะคุย
กับเขาเลยค่ะ
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ทูลกระหม่อม : เขาหน้าตาเป็นยังไงขอถาม
น้ องจูน : เขาก็หน้าตาปกติคะ่ ธรรมดา ก็เป็นคนผิวขาว
หน้าตีๆ๋ ค่ะ พอหนูคยุ กับเขาแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจ เขาก็ทำ� ตัว
เหมือนเดิมค่ะ แล้วเวลาหนูเดินไปไหนเขาก็จะเดินตามไป
ทุกทีเ่ ลยค่ะ การกระท�ำของเขาท�ำให้หนู รูส้ กึ ว่าไม่เป็ นตัว
ของตัวเองเลยค่ะ ทูลกระหม่อมคิดว่าหนูควรจะแก้ไขปญั หา
เรือ่ งนี้ยงั ไงดีคะ
ทูลกระหม่อม : ก็ภูมใิ จนิดๆอยู่ในใจว่าหนู คงสวยนะ
อย่างน้อยก็มคี นมาชอบ แต่เขาท�ำตัวน่ าร�ำคาญไปหน่ อยหนึ่ง
ถ้าสมมุตเิ ขาไม่สนใจหนู หนูกอ็ าจจะคิดว่าท�ำไมวันนี้เขาไม่มา
ก็อาจจะรูส้ กึ เหงาก็ได้ แต่น้องจูนก็คดิ ถูกแล้วว่าเราต้องเรียน
ให้จบเสียก่อน กับผูช้ ายคนนี้ ซึง่ ดูๆแล้วน้องจูนก็คงจะไม่ม ี
ทางชอบหรอก เพราะว่าการกระท�ำอย่างงีภ้ าษาอังกฤษ
เรียกว่า "Stalking" ซึง่ ผิดกฎหมายนะถ้าเดินตามเราโดยทีเ่ รา
ไม่ชอบ มันก็น่าร�ำคาญ ท�ำตัวน่าร�ำคาญอย่างนี้ไม่ดี หนูกพ็ ดู
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กับเขาตรงๆว่าไม่ชอบ อย่าไปชีด้ า่ เขาล่ะ เดีย๋ วเขาเกิดฮึกเหิม
ขึน้ มา พูดดีๆกับเขาแล้วก็พดู ตรงๆว่าเราไม่ชอบ ว่าตอนนี้
เรายังไม่อยากมีแฟน เรายังไม่ชอบเธอ แล้วก็ตอนนี้ยงั ไม่ม ี
ทางทีจ่ ะชอบเธอได้ อย่าไปให้ความหวังเขา ความรักต้อง
มีระยะห่างถึงจะมีเสน่ หใ์ ช่ไหม น้องต้องพูดกับเขาอย่างมี
เหตุผล บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลา เราไม่ชอบ เธอก็อย่ามา
ตามมันร�ำคาญ แต่ถา้ ไม่ฟงั กันก็ตอ้ งไปฟ้องครู เราต้องท�ำตัว
เป็นคนขีฟ้ ้ องนิดหน่อย ใครจะมาว่าเราไม่ได้ เพราะเขาสร้าง
ความร�ำคาญให้กบั เราใช่ไหม แต่อย่าไปด่าเขาแรงเพราะเรา
เป็ นสุภาพสตรี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องดิว คือว่าผม
มีแฟนมีคนรัก ผมก็จะทุม่ เทให้กบั เขามากครับ ยอมให้ทกุ อย่าง
แต่ สุด ท้า ยคบไปคบมาก็ต้อ งเลิก กัน เพราะว่า ส่ว นมาก
ที่เลิกกัน เพราะแฟนจะไปคบคนอื่นที่หน้ าตาดี แต่นิสยั
ไม่ดเี ลยครับ ผมข้องใจว่าคนเราต้องคบกันทีห่ น้าตาด้วย
เหรอครับ

ทูลกระหม่อม : น้องดิวก็ตอ้ งคิดว่าน้องดิวหน้าตาหล่อ
ขัน้ เทพ น้องดิวก็ไม่ได้หน้าตาน่ าเกลียดอะไร แต่คนนี้เขา
คงหน้าตาดีกว่าใช่ไหม อันทีจ่ ริงคนส่วนมากเขาก็ชอบคนที่
หน้าตาดี คนทีห่ น้าตาดีมกั จะได้เปรียบ เพราะมันจะเห็นได้
ชัดกว่านิสยั ทีม่ าจากข้างใน ก็ตอ้ งคบกันสักพักถึงจะรูว้ า่ นิสยั
เป็นอย่างไร คนหน้าตาดีกเ็ ป็นทีส่ นใจของคนทัวๆไป
่
ผูห้ ญิง
ทัวๆไปก็
่
จะชอบคนทีห่ น้าตาดีๆ แต่ความรักความผูกพันก็
เป็ น อีก อย่ า งหนึ่ ง คบกัน มัน ต้อ งใช้เ วลาดู ว่ า เขานิ ส ยั ดี
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หรือเปล่า เข้ากับเราได้หรือเปล่า แล้วน้องดิวชอบผูห้ ญิง
คนนี้ตรงไหนล่ะ
น้ องดิว: ก็ครัง้ แรกทีเ่ จอก็ชอบหน้าตาครับ เขาหน้าตา
ดีครับ พอคบกันเขาก็นิสยั ดีครับ ก็นึกว่าจะคบกันได้ยาว
สุดท้ายก็มาจบนี่แหละครับ
ทูลกระหม่อม : ไม่เป็นไรหรอก มันเป็นเรือ่ งธรรมดาทีไ่ ม่ได้
คบกันเป็ นเวลายาวนาน หรือน้องดิวนิสยั ไม่ดี
น้ องดิว : แต่ละคนก็บอกผมนิสยั ดีนะครับ
ทูลกระหม่อม : น้องดิวก็นิสยั ดี คนโบราณก็บอกว่าเป็น
บุพเพสันนิวาส ถ้าคูแ่ ล้วมันก็ไม่แคล้วกัน ก็อย่าไปสนใจเขา
เขาจะไปชอบคนอืน่ ก็ปล่อยเขา ช่างเขา น้องดิวก็ไปหาแฟนใหม่
ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย น้องดิวก็อาจจะไม่ใช่คนทีใ่ ช่สำ� หรับเขา
อาจจะมีขอ้ บกพร่องในสายตาของเขา หรืออาจจะน่ าเบื่อ
ในสายตาของเขา เพราะว่าผูห้ ญิงชอบคนทีเ่ ข้าใจในตัวเขา
มากกว่า น้องดิวอาจจะไม่เข้าใจเขาก็ได้ หรือเราก็ไม่ทราบว่า
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เรามีขอ้ บกพร่องอะไร เราก็คดิ ง่ายๆว่าเราไม่ใช่เนือ้ คูก่ นั น้องดิว
ก็ไปหาแฟนใหม่ ไม่เป็ นไรผูห้ ญิงมีเยอะแยะในโลกนี้ ผูห้ ญิง
มีแยะและผูช้ ายทีอ่ ยากเป็ นผูห้ ญิงก็มอี กี แยะ เพราะฉะนัน้
น้องดิวเป็นผูช้ ายก็ไม่น่าจะแคร์ อย่าได้แคร์ไม่เป็นไร ถ้าเป็น
ผูห้ ญิงสิน่าจะแคร์กว่า เพราะผูช้ ายมีน้อย เราก็รอจนกว่าเนื้อคู่
ของเราจะมาก็แล้วกัน น้องดิวยังเด็กอยูย่ งั เวลาอีกเยอะแยะ
ใช่ไหม ตอนนี้ก็ตงั ้ ใจเรียนหนังสือให้ประสบความส�ำเร็จ
ในการเรียน แล้วก็ออกมาท�ำงานได้เงินเยอะๆ ตรงนี้แหละ
มีเสน่ห์
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สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : นายรณธิช ัย
เขาบอกว่าผมเป็ นคนหน้าตาไม่หล่อขัน้ เทพ แต่ผมก็มคี ารมดี
ตอนนี้ผมมีแฟนอยู่ 2 คนครับ แล้วเบือ่ ทีจ่ ะแชร์ความรักทีเ่ หยียบ
เรือสองแคมแบบนี้แล้วครับ ผมอยากเลือกใครสักคนหนึ่งที่
เป็นแฟนจริงจังไปเลย แฟนคนที่ 1 ท�ำงานเก่ง ท�ำงานช่วยเหลือ
ครอบครัว ส่วนคนที่ 2 สวย หุน่ ดี เซ็กซีแ่ ละเรียนเก่งครับ
ทูลกระหม่อมว่าผมควรเลือกคนไหนดีครับ

ทูลกระหม่อม : นี่ขนาดน้องไม่ได้หล่อขัน้ เทพแต่หล่อนิด
หน่อยนะ ถ้าน้องมี 2 คน อยากเก็บเธอไว้ทงั ้ 2 คน มันก็ไม่เวิรค์ นะ
อันทีจ่ ริงถ้ามี 2 คน แล้วเขารูเ้ ข้ามันก็มปี ญั หา แต่บางคน
เขาก็มไี ด้ แต่สว่ นมากผูห้ ญิงเขาก็ตอ้ งหึงหวงกัน แล้วเวลาเลีย้ ง
ก็ตอ้ งเลีย้ งผูห้ ญิง 2 คน เช่น เลีย้ งไอติมก็ตอ้ งเลีย้ ง 2 คน
มันก็แพง น้องต้องตัดสินใจว่าน้องจะเลือกใครระหว่างคนที่
ฉลาด ท�ำงานเก่ง เป็ นคนทีม่ คี วามรับผิดชอบ อีกคนหนึ่งที่
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สวยหุน่ ดีแล้วก็เรียนเก่งด้วย น้องจะเลือกใครน้องก็ตอ้ งถาม
ตัวเองว่าชอบอย่างไหน ถ้าน้องใช้สมองเลือก น้องก็น่าจะเลือก
คนทีท่ ำ� งานเก่งนะ คนทีท่ ำ� งานเก่งจะดูแลเราได้ แต่มนั ก็ไม่ดนี ะ
เราเป็นผูช้ ายเราจะให้ผหู้ ญิงดูแลมันก็ใช่ท่ี แต่วา่ ถ้าใช้หวั ใจก็
เลือกคนนัน้ ก็อาจจะพูดกันรูเ้ รือ่ งมากกว่า สามารถโต้วาทีได้
ถ้าน้องด�ำเนินชีวติ ด้วยหัวใจและเป็ นคนโรแมนติก ก็อาจจะ
ชอบคนทีส่ วยๆหุน่ ดีแถมเรียนเก่งเป็ นโบนัส เพราะสามารถ
ช่วยเราได้ทำ� การบ้านได้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องเฟิรส์ อายุ 17 ปี
ก�ำลังจะจบม.6 สิง่ ติดใจผมมาจนทุกวันนี้คอื ท�ำไมผมยัง
ไม่มแี ฟนครับ จีบใครก็มดื ไปหมด ผมรูส้ กึ เหงาเวลาเห็นใคร
มีคคู่ รับ

ทูลกระหม่อม : ทุกคนก็มคี วามเหงากันหมด ไม่มแี ฟนก็
หมายถึงยังไม่เจอเนื้อคู่ เราก็ไม่เห็นต้องรีบเท่าไหร่ เรามีอายุ
เพียงแค่ 17 ปี เอง เราก็ตอ้ งมองดูตวั เองว่ามีขอ้ บกพร่อง
อะไรไหม อีกอย่างก็อย่าไปคิดมาก เรามีหน้าทีเ่ รียนก็ควร
จะเรียนตัง้ ใจเรียน ถ้ารูส้ กึ เหงาก็ตอ้ งหากิจกรรมท�ำหรือไป
ทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจฯ ก็ได้ พอถึงเวลาเดีย๋ วเนื้อคูก่ ม็ าเอง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาววาสิษฐี
เพือ่ นหนูรกั แฟนของเขามากแต่แฟนเขาไม่รกั เพือ่ นของหนู
บางครัง้ ก็ทอดทิง้ พ่อแม่เขาก็ทำ� ร้ายเพือ่ นหนูดว้ ย จะมีวธิ ี
ช่วยเพือ่ นอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม : น่าจะเลิกคบให้เร็วทีส่ ดุ เพราะเป็นอันตราย
เพราะน้องยังอยูใ่ นวัยเรียน ก็ควรตัง้ ใจเรียน ชวนเพือ่ นไปท�ำ
กิจกรรมหรือไปท�ำกิจกรรมทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจฯ เพือ่ ทีเ่ พือ่ นจะได้
ลืมความคิดถึงแฟน ไม่ใช้เวลาในการหมกหมุน่ ควรตัง้ ใจเรียน
การเรียนท�ำให้เรามีอนาคตทีด่ ี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ท�ำไมวัยรุน่ สมัยนี้
เจ้าชูก้ นั นัก ไม่วา่ หญิงหรือชายรักแล้วเลิก ชอบคุยโทรศัพท์
ขนาดแฟนของผมยังเจ้าชูเ้ ลย

ทูลกระหม่อม : ถึงเรามีแฟน แต่เราก็จะต้องตระหนักว่า
เรามีหน้าทีเ่ รียนหนังสือ เราไม่ตอ้ งกังวล เราต้องให้เกียรติ
ไว้ใจกัน สมัยนี้เป็ นสมัยเทคโนโลยี ส่วนมากเราจะคิดไปเอง
เราอย่าไปทึกทักว่าเขาเจ้าชู้ ตอนนี้เราเป็ นนักเรียนเราต้อง
รักในการเรียน เพิม่ ศักยภาพหาความรูใ้ ห้ตวั เอง ท�ำตัวให้
เกิดประโยชน์ เจ้าชูเ้ ป็นเรือ่ งธรรมชาติ อย่าคิดมาก Chill Chill
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวพิกุ ล
หนูเป็ นคนไม่คอ่ ยมันใจในตั
่
วเองสักเท่าไหร่ เวลาโพสต์รปู
อะไรก็ตอ้ งเลือกรูปทีส่ วยทีส่ ดุ เพราะตอนนี้มผี ชู้ ายมาจีบหนู
เขาน่ารักมาก เรารูจ้ กั กันทาง facebook เขานัดหนูเจอหลายครัง้
แต่หนูกป็ ฏิเสธเขาไปหลายรอบแล้ว เพราะอายทีจ่ ะต้องไป
เจอเขา หนูควรทีจ่ ะออกไปเจอเขาดีไหมคะ

ทูลกระหม่อม : การที่เราไม่มนใจในตั
ั่
วเองไม่ใช่เรื่อง
แปลกอะไร และก็เป็ นเรื่องธรรมดาทีเ่ ราจะเลือกรูปสวยๆ
ของเราลง facebook เพราะเราอยากจะให้คนทีเ่ ข้ามา add
เราเห็นว่าเราดูดี และทีส่ ำ� คัญการทีพ่ บกับคนในโลกออนไลน์
เราก็ควรทีจ่ ะดูให้ดแี ละพูดคุยกันให้นาน อย่าออกไปพบเขา
โดยทีเ่ ราไม่รตู้ วั ตนทีแ่ ท้จริงของเขา
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายรัฐธนัญ จังหวัด
ตราด ในตอนนี้ไม่วา่ จะมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่คนอกหัก
เต็มไปหมด และผมมีเพือ่ นทีเ่ พิง่ โดนแฟนทิง้ ไป ผมอยาก
ทราบว่าจะมีวธิ กี ารปลอบเพือ่ นอย่างไรดีครับ

ทูลกระหม่อม : อกหักเป็ นสิง่ ธรรมดาในช่วงวัยเรียน
มีความรักก็อาจจะต้องอกหักได้ ก็ตอ้ งพร้อมท�ำใจกับการที่
จะรับความผิดหวัง แต่อย่างไรก็ตามก็ควรทีจ่ ะหากิจกรรมท�ำ
เพือ่ ไม่ให้ฟ้ ุงซาน หรือมาท�ำกิจกรรมกับศูนย์เพือ่ นใจฯก็ได้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวทองสร้อย
หนูมคี นทีม่ าชอบหนูอยู่ 2 คน อยูท่ เ่ี ชียงใหม่ กับภูเก็ต พีท่ อ่ี ยู่
เชียงใหม่เขาจะพูดช้า แต่พท่ี อ่ี ยูภ่ เู ก็ตเขาจะพูดเร็ว หนูชอบ
พีเ่ ขาทัง้ 2 คนมาก และพีเ่ ขาก็ชอบหนู หนู อยากทราบว่า
หนูควรจะเลือกใครดีคะ

ทูลกระหม่อม : หนูไม่จำ� เป็นต้องตัดสินใจเลือกใคร ทัง้ คน
ทีพ่ ดู ช้าหรือเร็ว ควรดูคนทีน่ ่ ารักและดี คนทีจ่ ริงใจกับเรา
และน้ อ งไม่จ�ำ เป็ น จะต้อ งออกไปพบเขา ใช้ก ารโทรคุ ย
ใช้ facebook คุยกันก็พอ เพราะว่ายังไม่ถงึ เวลาทีเ่ ราจะต้อง
มานังคิ
่ ดหรือสนใจกับเรือ่ งพวกนี้มากเกินไป
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