TO BE
NUMBER
ONE

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

โดยทรงตอบทุ ก ประเด็ น ค� ำ ถามโดยใช้ ห ลัก จิต วิท ยา
การให้คำ� ปรึกษาแบบไม่มเี งือ่ นไข มีบรรยากาศสนุ กสนาน
และเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความเมตตา
ด้ว ยความส�ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิคุ ณ และด้ว ย
ความตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของค� ำ ปรึก ษาพระราชทาน
กรมสุ ข ภาพจิต ในฐานะเลขานุ ก ารโครงการ TO BE
NUMBER ONE จึงได้ดำ� เนินการรวบรวมค�ำปรึกษาพระราชทาน
จัดท�ำเป็นรูปเล่ม โดยมีความมุง่ หวัง ประการส�ำคัญ เพือ่ เผยแพร่
พระเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏ และเพือ่ ประโยชน์ในการท�ำหน้าที่
ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาของอาสาสมัครประจ�ำศูนย์เพือ่ นใจ TO BE
NUMBER ONE ทัวประเทศ
่
รวมทัง้ เพือ่ ให้สมาชิก TO BE
NUMBER ONE ทีป่ ระสบปญั หาในลักษณะใกล้เคียงกัน
ได้ใช้คำ� ปรึกษาพระราชทานทีร่ วบรวมไว้น้เี ป็นแนวทางส�ำหรับ
การค้นหาทางออกของปญั หาที่ถูกต้อง เหมาะสมให้กบั
ตนเอง ซึ่งจะน� ำไปสู่การสร้างสรรค์เยาวชนให้เติบใหญ่
อย่างเต็มศักยภาพตามพระประสงค์

ค�ำปรึกษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดีชุดนี้ เป็ นการรวบรวมค�ำปรึกษา
พระราชทานจากการเสด็จเยี่ย มการด�ำ เนิ นงานในพื้นที่
และในการบันทึกเทปรายการ TO BE NUMBER ONE
VARIETY ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2553 โดยจัดแบ่งเป็ น 6 เล่ม
ั หา ได้ แ ก่ 1) ป ญ
ั หาการเรี ย น
ตามประเภทของป ญ
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

ปัญหาบุคลิกภาพ
สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมปี ญั หาเรือ่ งกลิน่
ตามร่างกาย พีน่ ้องเป็ นคนบอกว่าหนูตวั เหม็น ปากเหม็น
และก็เท้าเหม็นมาก แต่หนูกอ็ าบน�้ ำท�ำความสะอาดทุกวัน
หนูกลุม้ ใจมากท�ำอย่างไรกลิน่ กายหนูถงึ จะหมดไป

ทูลกระหม่อม : มีทางเดียวทีช่ ่วยได้ คือ น้องต้องดูแล
ความสะอาดให้ดมี ากยิง่ ขึน้ หรือทางทีด่ คี วรไปพบแพทย์
ด่วน

ปัญหาบุคลิกภาพ

1

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : การทีเ่ ราเป็ นตุ๊ด
หรือทอมผิดธรรมชาติหรือเปล่าครับ เวลาทีผ่ มเดินไปไหน
มีแต่คนแซว ผมไม่ชอบเลยและบางคนก็วา่ เกิดเป็นผูช้ ายดีๆ
ไม่ชอบ และเพือ่ นก็ชอบแกล้ง

ทูลกระหม่อม : น้องมันใจแล้
่
วใช่มยั ้ กับสิง่ ทีน่ ้องเลือกเป็น
อยู่น้ี ถ้า เลือ กแล้ว มันใจแล้
่
ว ก็เ ชิด หน้ า รับ สิ่ง ที่เ ราเลือ ก
จะเป็ น ใครจะพูดล้อเลียนอะไรก็ไม่ตอ้ งสนใจ จะเลือกเป็ น
เพศไหน ขอเพียงเป็ นคนดีของสังคม เป็ นคนดีของพ่อแม่
ตัง้ ใจเล่าเรียนให้จบ ท�ำงานแสดงความสามารถให้ทกุ คนเห็น
แล้วเขาจะยอมรับเราเอง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ทูลกระหม่อมมีวธิ ี
ดูแลพระองค์อย่างไร เพราะเวลาทีอ่ อกโทรทัศน์ทรงแต่งตัว
เป็ นวัยรุน่ ดูดี

ทูลกระหม่อม : ต้องหมันออกก�
่
ำลังกาย ทานอาหาร
ทีม่ ปี ระโยชน์ ไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติดและไม่เครียด เรือ่ งสุขภาพ
ไม่ได้เห็นผลภายในวัน - สองวัน ต้องใช้เวลาสะสมไปเรือ่ ยๆ
ต้องท�ำเป็ นนิสยั จึงจะเห็นผลทีช่ ดั เจน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอยากมีหน้าท้อง
ทีก่ ระชับ เพราะหนูมรี ปู ร่างค่อนข้างอ้วน เตีย้ หนูพยายาม
ลดหน้าท้องด้วยวิธตี ่างๆ แต่กไ็ ม่สำ� เร็จ จึงอยาก ขอถาม
เคล็ดลับทูลกระหม่อม
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ทูลกระหม่อม : สูตรลดน�้ำหนักทีต่ ามสถาบัน Fitness
เค้าใช้กนั อยูแ่ ละรับรองว่า ภายใน 3 เดือน น�้ำหนักต้องลดลง
ไม่ต่ำ� กว่า 5 กิโลแน่นอน
เช้า - ต้องทานประเภทผัก ผลไม้ และเพิม่ โปรตีนด้วย
นม LOW FAT
กลางวัน - เป็ น มื้อ ที่ไ ม่เ คร่ง ทานข้า วได้ 1 จาน
ห้ามเบิ้ลสอง ห้ามแถมต่อด้วยของทอดหรือขนมนมเนย
ตามด้วยน�้ำผลไม้ 1 แก้ว เพราะกลูโคสจากน�้ำผลไม้จะช่วย
ร่างกายไม่ให้วบู
เย็น - ทานได้แต่ผลไม้ หรือน�้ ำผลไม้หลายๆ ชนิด
ั่
มาปนรวมกั
น ห้ามใส่น้�ำเชือ่ ม มือ้ นี้หมดสิทธิ ์ทานอาหารคาว
และออกก�ำลังกาย 1-2 ชัวโมง
่
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สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : หนู เ ป็ น โรค
จ�ำเส้นทางไม่ได้ ไม่ว่าจะไปบ่อยครัง้ แล้วก็ตาม ทุกวันนี้
ทีไ่ ม่เข้าไปเรียนกรุงเทพเพราะติดเรือ่ งนี้คะ่

ทู ล กระหม่ อ ม : ผู้ ห ญิ ง ส่ ว นใหญ่ ม ั ก ขาดทั ก ษะ
เรือ่ งเส้นทาง ถ้าเป็ นมากก็คอื ขาดทักษะ Photo Mind หรือ
ภาพในความทรงจ�ำ การจ�ำเส้นทางสัน้ ต้องเริม่ จากการจ�ำ
ชือ่ ถนนก่อนหรือสถานทีส่ ำ� คัญ ร้านรวงต่างๆ หรือกางแผนที่
ศึกษาเส้นทางไปด้วย เมือ่ มองเห็นโครงสร้างของซอยต่างๆ
จะค่อยๆ จ�ำภาพของเส้นทางชัดเจนขึน้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมปลืม้ ดาราหญิง
คนหนึ่งมากๆ ถึงขนาดทีภ่ ายในห้องนอนผมจะติดรูปดารา
หญิงคนนี้เต็มห้องนอนไปหมด ผมอยากรูว้ า่ ผมเป็ นโรคจิต
หรือเปล่า เพราะเพือ่ นๆ ผมชอบล้อเลียนผมว่าเป็ นโรคจิต
สรุปแล้วผมเป็นโรคจิตจริงๆหรือเปล่า และทูลกระหม่อมเคย
แอบชอบดาราคนไหนเหมือนผมหรือเปล่าครับ

ทูลกระหม่อม : การทีน่ ้องปลืม้ ดาราหญิงคนหนึ่งมากๆ
ถึง ขนาดติด รู ป ดาราหญิง คนนี้ เ ต็ม ห้อ งนอน ไม่ แ ปลก
หรอกนะ แต่ถา้ น้องปลืม้ ดาราชายสิถงึ จะเรียกว่าแปลก ก็เป็น
เรือ่ งธรรมดาของเด็กผูช้ ายนะทีม่ กั จะชอบดาราผูห้ ญิงสวยๆ
ถือว่าไม่ผดิ ปกติ ไม่ได้เป็ นโรคจิตแต่อย่างใด การชอบดารานัน้
ก็มหี ลายระดับ อย่างน้องก็คงเป็นระดับปกติทวไป
ั ่ ส่วนระดับ
ที่มากขึ้นมาหน่ อยก็คงเป็ นพวกแฟนคลับนักร้องทัวๆไป
่
ส่วนระดับทีอ่ ยูใ่ นขัน้ มากหรือคลังไคล้
่ กค็ งเป็ นพวกแฟนคลับ
ของนั ก ร้ อ งที่ เ กิ ด จากเวที Reality ทั ง้ หลายที่ เ ขา
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มีความผูกพันกับศิลปิ นค่อนข้างมาก เพราะเฝ้าดูอยูท่ งั ้ วัน
ทัง้ คืนก็ไม่รูเ้ หมือนกันว่า ระดับความชอบของน้องทีช่ อบ
ดาราหญิงนัน้ อยูใ่ นขันไหน
้
แต่กค็ งไม่ได้อยูใ่ นขันน่
้ าห่วงหรือ
เป็ นโรคจิตอย่างทีเ่ พือ่ นๆ เขาล้อเลียนน้องหรอกมัง้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมขี อบตาและ
ขอบปากด�ำมากจนเพือ่ นคิดว่า ติดยา จะแก้ไขอย่างไรดีคะ

ทูล กระหม่ อ ม : ถ้า ขอบตาคล�้ำ เพราะนอนดึก น้ อ ง
ต้องปรับเปลี่ยนนิสยั การนอน หรือก่อนนอนน� ำแตงกวา
ฝานบาง ๆ โปะตา ทิง้ ไว้ 20 นาที และต้องท�ำอย่างสม�่ำเสมอ
หรือ ใช้ eye cream ทารอบดวงตาก่ อ นนอนจะช่ว ยได้
หากขอบตาคล�ำ้ เพราะเกิดจากภูมแิ พ้ เช่น แพ้ลมหรือฝุน่ ละออง
เวลาน�้ำตาไหลจะมีอาการคันรอบดวงตาและหากเอามือขยีต้ า
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ก็จะท�ำให้เส้นเลือดฝอยแตกและอักเสบท�ำให้เกิดเป็ นรอยได้
จึงต้องรักษาอาการภูมแิ พ้อย่างจริงจัง ส่วนริมฝี ปากคล�้ำ
โดยน้องไม่ได้สบู บุหรี่ ก็ควรปรึกษาแพทย์ผวิ หนังดู ส่วนการ
ดูแลเบื้องต้นควรพก Lip Blam ชนิดผสม UV ปกป้อง
จากแสงแดดช่วย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนู มเี รื่องอยาก
ปรึกษาทูลกระหม่อมว่า หนูเป็ นคนทีช่ อบพูด พูดเก่งมาก
แต่ขอ้ เสียคือ พูดไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ ง พูดไปหัวเราะไป บางคนว่า
ลิ้นไก้สนั ้ พูดห่อลิ้นบ้าง หนู ควรจะฝึ กตัวเองอย่างไรดีคะ
หรือมีวธิ สี ร้างบุคลิกทีด่ ใี ห้กบั ตัวเองบ้างไหม หนูขอค�ำปรึกษา
หน่อยนะคะ
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ทูลกระหม่อม : อ่านแล้วนึ กภาพตามก็ดูน้องจะงงๆ
อยูเ่ หมือนกันนะ พูดไปหัวเราะไป พูดไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ ง แต่กลับ
เป็ น คนพู ด เก่ ง มาก คนรอบข้า งของน้ อ งคงจะปวดหัว
น่ าดูทต่ี ้องฟงั น้องพูดทัง้ วัน แต่กลับฟงั อะไรไม่รูเ้ รื่องเลย
ในสมัยนี้การพูดไปหัวเราะไป เหมือนเป็ น Trend ของวัยรุน่
ยุคนี้ไปเสียแล้ว เพราะเด็กสมัยนี้หลายๆ คนมีอาการพูดไป
หัวเราะไปกันเยอะมากๆ แต่เป็นสิง่ ทีไ่ ม่น่าท�ำตามสักเท่าไรนัก
เพราะมันจะดูเสียบุคลิกมาก แต่เราก็เข้าใจน้องนะ ว่าน้อง
อาจจะเป็ นคนอารมณ์ ดมี าก จนบางทีพูดไปก็ข�ำในสิง่ ที่
ตัวเองก�ำลังจะพูดไปเสียก่อนแล้ว หรือมันอาจจะเป็ นอาการ
แก้เขินของน้องหรือเปล่า แต่น้องก็ไม่ตอ้ งกังวลไปหรอกนะ
ในเรื่อ งการพูด เท่ า ที่น้ อ งเขีย นมามีอ าการที่ต้อ งแก้ไ ข
อยู่หลายอย่างด้วยกัน ทัง้ การพูดไปหัวเราะไป พูดไม่ชดั
คนบอกว่าเหมือนห่อลิน้ ลิน้ ไก่สนั ้ วิธแี ก้ของน้องเบือ้ งต้นเลย
คือ น้องต้องค่อยๆพูดให้ชา้ ลง เรียบเรียงค�ำพูดให้ดี ค่อยๆ
เปล่งเสียงออกมา น้องควรจะเริม่ จากการพูดกับตัวน้องเองทีบ่ า้ น
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นั ง่ หน้ า กระจกแล้ ว เอาบทละครหรือ บทพู ด ของนิ ย าย
มานัง่ ซ้อมหน้ากระจก พยายามออกเสียงให้ชดั ถ้อยชัดค�ำ
แล้วจ�ำการกระดกลิน้ ให้ดี ร. เรือ ล. ลิง หรือ ส. เสือ ทีว่ ยั รุน่
ชอบออกเสียงไม่ชดั ท�ำอย่างนี้ให้คล่อง จากนัน้ น้องจึงค่อยๆ
เริม่ จากคนรอบข้าง เช่น คนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิท
บอกให้เ ขาช่ว ยเตือ นเราด้ว ย เวลาที่เ ราพูด ไม่ช ดั หรือ
หัวเราะก่อนจบประโยค เราเชือ่ ว่าถ้าน้องจะฝึกพูดให้ชดั ถ้อย
ชัดค�ำ สือ่ สารให้รเู้ รือ่ งมากกว่านี้ แล้วน้องต้องจะเป็ นคนมี
เสน่หข์ น้ึ อีก เป็ นกองเลยล่ะ ก็ทงั ้ พูดเก่ง อัธยาศัยดีแถมฟงั
รูเ้ รือ่ งอีกต่างหากรับรองว่าเพือ่ นๆ คงรุมล้อมอยากอยูใ่ กล้ๆ
น้องแน่นอน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นโรคผิวหนัง

มาตัง้ แต่เกิด ปจั จุบนั ก็ยงั เป็ นอยู่ เวลาไปโรงเรียนจะโดน
เพือ่ นล้อ ผมไม่รจู้ ะท�ำอย่างไรดี

ทูลกระหม่อม : น้องบอกว่าเป็ นตัง้ แต่เด็กและน้องก็ยงั

ทนอยู่ไม่รกั ษาให้หาย น้องต้องไปพบแพทย์ให้สม�่ำเสมอ
เพือ่ รักษาให้หายขาดและต้องดูแลตนเองในเรือ่ งของความ
สะอาดให้มากกว่าปกติ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : การท�ำความดีจะต้อง
เริม่ จากอะไร จะท�ำอย่างไร

ทูลกระหม่อม : การท�ำความดีต้องเริม่ จากใจที่ดกี ่อน

เมื่อมีใจที่ดแี ล้วเราจะคิดอยากท�ำความดี ในการเริม่ ต้น
ท�ำความดีตอ้ งเริม่ จากพระในบ้านก่อน คือ พ่อแม่อนั ดับแรก
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เช่น การเชือ่ ฟงั ค�ำสังสอน
่
การช่วยแบ่งเบาภาระ และการ
ตัง้ ใจเรียน เพือ่ ไม่ให้พอ่ แม่หนักใจ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพราะเหตุใดผูช้ าย
ส่วนมากไม่มคี วามรับผิดชอบหรือมีน้อยและเพราะเหตุใด
ผูห้ ญิงส่วนมากมีความรับผิดชอบมากกว่า

ทูลกระหม่อม : เรื่องนี้ เ ป็ น เรื่องของทัศนคติส่ว นตัว
ของน้ องมากกว่า ว่ามีความรับผิดชอบมากน้ อยแค่ไหน
ส่วนเรือ่ งความเป็นผูห้ ญิงผูช้ ายมันก็อาจจะเกีย่ วโยงกันอยูบ่ า้ ง
ในแง่ท่วี ่าลักษณะนิสยั ของผูช้ ายอาจไม่มรี ายละเอียดกับ
เรื่องต่างๆ มากเท่าผูห้ ญิงทีใ่ ส่ใจทุกรายละเอียดมากกว่า
น้องก็เลยมองว่าผูช้ ายมักจะไม่ละเอียดรอบคอบหรือมีความ
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รับผิดชอบน้อยกว่าผูห้ ญิง ขอทายว่าน้องคงผ่านประสบการณ์
การท�ำงานทีไ่ ม่ดนี กั ในเรือ่ งความรับผิดชอบของผูช้ าย แต่ขอให้
คิด ว่ า สัง คมมนุ ษ ย์ ที่เ ราอยู่ ม ีค วามแตกต่ า งและความ
หลากหลายในตัวตนของมนุษย์มากมาย ถ้าเราท�ำใจให้อยูร่ ว่ ม
และยอมรับในความแตกต่างได้มากเท่าไรเราก็จะมีความสุข
มากขึน้ เท่านัน้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ได้เห็นทูลกระหม่อม
ทรงงานหนัก ทัง้ ออกไปเยีย่ มเยียนสมาชิก TO BE NUMBER
ONE ในจัง หวัด ต่ า งๆ และยัง คงมีภ ารกิจ ส่ว นพระองค์
ในหลายๆ ด้าน แต่ยงั เห็นทูลกระหม่อมยังคงสดใส ร่าเริง
แจ่มใสเสมอ สมาชิกเลยฝากผมมาทูลถามครับ ว่าทูลกระหม่อม
ทรงมีวธิ กี ารในการดูแลสุขภาพ รักษา พระวรกายอย่างไรบ้าง
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ทูลกระหม่อม : “ ออกก�ำลังกาย สม�่ำเสมอ จะท�ำจิตใจ
ให้ผอ่ งใส ”

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคี วามสามรถ

ในการเล่นดนตรีไทย แต่มคี วามใฝ่ฝนั อยากจะเป็ นนักร้อง
แต่น้�ำเสียงไม่คอ่ ยดีเท่าไหร่ เคยประกวดร้องเพลง TO BE
NUMBER ONE แต่กต็ กรอบไปก่อน เลยไม่ได้ได้รอ้ งเพลง
ให้ ทู ล กระหม่ อ มฟ งั อยากให้ ช้ี แ นะแนวทางในเรื่ อ ง
การร้องเพลงให้ดว้ ยค่ะ

ทูลกระหม่อม : ต้องขอชื่นชมน้ องที่มคี วามพยายาม

และวิง่ ตามหาความฝนั ของตนเอง อีกทัง้ ยังคอยปรับปรุง
และหาทางพัฒนาตนเองอยูเ่ สมออันนี้ขอชืน่ ชม การทีน่ ้อง
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จะร้องเพลงให้ดไี ด้นนั ้ อันแรกเลยน้องต้องหมันฝึ
่ กซ้อมอยูเ่ สมอ
ไม่มนี ักร้องคนไหนทีไ่ ม่ฝึกซ้อมแล้วจะประสบความส�ำเร็จ
เพราะฉะนัน้ น้องต้องลองถามคุณครูทส่ี อนดนตรีไทยให้กบั น้อง
ให้ทา่ นลองแนะแนวทางให้ดู หรือเพือ่ นทีร่ อ้ งเสียงดีๆให้ชว่ ย
สอนเทคนิคให้ แต่ถา้ ไม่ไหวจริงๆ น้องบอกว่าเล่นดนตรีไทยเป็น
ก็อ าจจะหัน ไปเอาดีท างด้า นดนตรีไ ทยก็ไ ด้ เผื่อ บางที
เราอาจจะถนัดทางด้านนี้มากกว่า ก็ตอ้ งลองค้นหาตัวตนดู
ก็แล้วกัน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเคยฝนั ว่าได้รว่ ม
ร้องเพลงกับทูลกระหม่อมด้วยค่ะ และตัง้ ใจว่าเรียนจบแล้ว
อยากจะบวชชีพราหมณ์ซกั 2 เดือน แต่กต็ ดิ ทีเ่ ป็ นโรคหูแว่ว
ต้อ งรัก ษาตัว ก่ อ นไม่รู้ว่า เป็ น ได้อ ย่า งไร ไปเที่ย วพัท ยา
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กับเพือ่ นกลับมาก็เป็ นเลย รักษามาหลายปีแล้ว ยังไม่หาย
ต้องทานยาหมอทุกวัน สุดท้ายหนูตอ้ งขอโทษทีล่ ายมือไม่สวย
แต่ ก็ไ ม่ อ ยากพิม พ์ เพราะมัน ดู ไ ม่ ค ลาสสิก และคิด ว่ า
ทูลกระหม่อมคงไม่ตอ้ งสวมแว่นอ่านจดหมายด้วย

ทูลกระหม่อม : ตอนนี้ฝนั ไปก่อน วันข้างหน้าถ้าน้องได้
ร่วมกิจกรรมของ TO BE NUMBER ONE บ่อยๆ อาจจะ
ได้รอ้ งเพลงกับเราจริงๆ ก็ได้ใครจะไปรู้ ส่วนเรื่องลายมือ
ไม่ส วยไม่เ ป็ น ไรจะคลาสสิค แค่ไ หนเราก็อ่ า นได้อ ยู่แ ล้ว
เพราะสายตายัง ดีอ ยู่ ไม่ต้อ งสวมแว่น ตาเลยสัก นิ ด เลย
ส่วนเรือ่ งทีน่ ้องตัง้ ใจว่าจะบวชชีพราหมณ์กถ็ อื เป็นเรือ่ งทีด่ มี าก
ขออนุ โ มทนาด้ว ย แต่ แ นะน� ำ ว่ า ควรจะรัก ษาโรคหูแ ว่ ว
ให้หายก่อน แล้วค่อยไปบวช
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : พระองค์ทรงเสวย
หรือมีวธิ อี ย่างไรถึงได้มพี ระสิรโิ ฉมงดงามขนาดนี้

ทูลกระหม่อม : ไม่มอี ะไรยากเกินแค่พยายามทานอาหาร
ทีม่ ปี ระโยชน์ ทานผักผลไม้ ทานน�้ำเยอะๆ แล้วก็ตอ้ งไม่เครียด
และหมันออกก�
่
ำลังกายให้รา่ งกายสดชืน่ แข็งแรงอยูเ่ ป็นประจ�ำ
ที่ส�ำ คัญ ที่สุ ด ต้อ งไม่ยุ่ง เกี่ย วกับ อบายมุ ข และยาเสพติด
ทุกประเภท เพียงเท่านี้กจ็ ะมีจติ ใจทีส่ ดใส ร่างกายทีแ่ ข็งแรง
มีค วามพร้อมที่จะต่อสู้กบั งานไม่ว่าจะหนัก หนาอย่า งไร
ก็สบายมาก
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : การร้อ งเพลง
แต่ละครัง้ มีความจ�ำเป็ นหรือไม่ทจ่ี ะต้องรักษาเสียง และมีวธิ ี
อย่างไรที่ช่วยให้เสียงเราไพเราะ หนู เป็ นคนที่ชอบวิชา
ภาษาอังกฤษเป็ นชีวติ จิตใจ เพราะเป็ นภาษาที่น่าสนใจ
เนื่ อ งจากมีศ ัพ ท์ ห ลายค� ำ มากเลยค่ ะ จนคุ ณ ครู ท่ีส อน
ภาษาอังกฤษชัน้ ป.6 ให้ฉายาว่า Dictionary ประจ�ำห้องค่ะ

ทูลกระหม่อม : การร้องเพลงจ�ำเป็นหรือไม่ทจ่ี ะต้องรักษาเสียง
ถ้า น้ อ งร้อ งสนุ ก ๆ อยู่ท่ีบ้า นก็ไ ม่จ�ำ เป็ น ต้อ งรัก ษาอะไร
มากมาย แต่ถา้ จะต้องประกวดหรือไปแข่งขัน แบบจริงจัง
ก็ตอ้ งดูแลรักษาเสียงกันทุกคน ส่วนใหญ่นกั ร้องเขาก็จะดืม่
น�้ำอุ่นๆ ไม่ด่มื น�้ำเย็นหรือน�้ำแข็ง ไม่ตะโกนเสียงดังบ่อยๆ
เพราะเสียงจะแหบ ส่วนเรื่องมีวธิ อี ย่างไรให้เสียงไพเราะ
ก็ขน้ึ อยู่กบั เนื้อเสียงของเราส่วนหนึ่งแล้วก็การฝึ กฝนการ
ออกเสียงให้ถกู ต้องส่วนหนึ่ง ถ้าน้องสนใจการร้องเพลงจริงๆ
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ก็แ นะน� ำ ว่ า ควรไปเรีย นหรือ เข้า คอร์ส กับ ผู้เ ชี่ย วชาญ
ด้านร้องเพลง ซึง่ ก็มใี ห้เลือกอยูม่ ากมาย แต่ถา้ ยังไม่สะดวก
ก็ตงั ้ ใจฝึ กร้องเพลงอยู่ทบ่ี า้ นให้บ่อยๆ เป็ นประจ�ำ สิง่ ทีไ่ ด้
เบือ้ งต้นก็คอื จะร้องเก่ง ไม่ผดิ คีย์ แต่ถา้ อยากจะร้องเพลง
ให้ไพเราะถูกต้องตามหลักการจริงๆ ก็ตอ้ งไปเรียน แต่ตอนนี้
คิดว่าพยายามหมันฝึ
่ กฝนด้วยตัวเองอยู่เป็ นประจ�ำก่อน
เหมือนการทีน่ ้องฝึกท่องค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษจนได้ฉายาว่า
Dictionary ประจ�ำห้อง นันแหละ
่

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : อาม่าบอกให้หนูลอง

เขียนจดหมายถามทูลกระหม่อม ถึงไม่รรู้ าชาศัพท์กไ็ ม่เป็นไร
เพราะท่านสวยและใจดี คงไม่วา่ อะไร ส่วนค�ำถามของหนูคอื
ทูลกระหม่อมเคยท�ำอะไรทีน่ ่าอายต่อหน้าคนอืน่ มัย้ คะ เช่น
เรอ หกล้ม หรือแคะขีม้ กู เป็ นต้น แล้วทูลกระหม่อมแก้ไข
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สถานการณ์อย่างไร คือ หนูชอบเรอและแคะขีม้ กู เป็นประจ�ำ
แล้วโดนอาม่าว่า แต่หนูเห็นว่ามันเป็ นเรือ่ งปกติคะ

ทูลกระหม่อม : สิง่ ทีน่ ้องท�ำและถามมา ไม่แปลกหรอก
เพราะเป็ นเรือ่ งธรรมชาติของมนุษย์ไม่ใช่เรือ่ งน่าอาย ถ้าเรา
จะท�ำในห้องส่วนตัว ในบ้าน หรือในห้องน�้ำ แต่ถา้ ท�ำต่อหน้า
สาธารณะชน คนเยอะๆ ตามมารยาทสังคมก็ถอื ว่าเป็นกิรยิ า
ทีไ่ ม่สภุ าพนัก ทีอ่ าม่าน้องตักเตือนน่ะถูกแล้ว อาม่าคงอยาก
ให้น้องมีบุคลิกทีด่ ี ไม่ถกู เพือ่ นหรือสังคมรังเกียจ อยากให้
เป็ นเด็กทีน่ ่ารักของทุกคน ไม่คยุ้ แคะแกะเกา ผายลม หรือ
เรอให้เป็ นทีร่ ำ� คาญใจของคนอืน่ ๆ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคี วามสามารถ
ทางด้านการพูดและการแสดง เมื่อมีงานอะไรก็ตาม ก็มกั
จะได้ออกไปพูดเสมอ เป็ นคนชอบอ่านหนังสือมาก มีความ
ั
ใฝ่ฝนอยากจะเปิ
ดร้านหนังสือและเปิดโครงการเก่าแลกใหม่
พีใ่ ห้น้อง โดยสามารถน�ำหนังสือเก่า 1 เล่มขึน้ ไปมาแลกเป็น
หนังสือใหม่ แล้วน� ำหนังสือเก่านัน้ ไปบริจาคให้กบั น้ องๆ
ทีด่ อ้ ยโอกาสต่อไป และอยากถามทูลกระหม่อมว่า มีปญั หา
เรือ่ งการควบคุมน�้ำหนักพยายามทีจ่ ะลดแต่ไขมันเจ้ากรรม
ก็ไม่สลายลงไปซะที ควรจะท�ำอย่างไร

ทูลกระหม่อม : ก่อนอืน่ ต้องขอชืน่ ชมในความคิดสร้างสรรค์

ของน้ อง ส�ำหรับโครงการหนังสือเก่าแลกใหม่ พีใ่ ห้น้อง
ซึ่งถือว่าเป็ นโครงการที่ช่วยเหลือสังคมและผูด้ ้อยโอกาส
ได้เป็ นอย่างดี ก็ขอให้โครงการร้านหนังสือของน้องเป็ นจริง
อย่ า งที่ใ จฝ นั ส่ว นเรื่อ งที่น้ อ งมีค วามสามารถทางการพูด
และการแสดง ก็ขอให้ฝึกฝนเก็บเกีย่ วประสบการณ์ต่อๆไป
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ใครจะไปรู้ สักวันน้องอาจจะเป็นพิธกี รทีเ่ ก่งทีส่ ดุ ก็ได้ ส่วนปญั หา
การควบคุมน�้ ำหนักของน้ องนัน้ ไม่ยากเลย เคล็ดลับก็คอื
การออกก�ำลังกายและการควบคุมอาหาร ถ้าวันหนึ่งเราทาน
แต่พออิม่ และออกก�ำลังกายทุกวัน รับรองว่าช่วยได้ น�้ำหนัก
ลดอย่างแน่นอน แถมร่างกายก็จะแข็งแรงมากขึน้ อีกด้วย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้หนูอว้ นมากๆ
อยากจะผอมและหุน่ ดีเหมือนทูลกระหม่อม เลยอยากจะลด
ความอ้วนค่ะ แต่หนูไม่ชอบทานผักและผลไม้เลย หนูจะท�ำ
อย่างไรดี หนูเคยคิดจะซือ้ ยาลดความอ้วนมาทานแต่กก็ ลัว
ท�ำร้ายสุขภาพ เห็นทูลกระหม่อมฯ และเพือ่ นๆ หุน่ ดีๆ ใส่เสือ้
ผ้าสวยๆ ก็อยากจะใส่เหมือนคนอืน่ ๆ แต่ไม่รจู้ ะท�ำอย่างไรดี
ก็เลยเขียนจดหมายมาทูลถามค่ะ
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ทูลกระหม่อม : น้องคิดถูกแล้วทีไ่ ม่ไปซือ้ ยาลดความอ้วน
มาทาน เพราะนอกจาก จะไม่ชว่ ยให้ผอมจริงแล้ว ยังเป็ น
อันตรายมากด้วย ถ้าเราทานยาเข้าไปมากๆ ก็อาจมีผล
ข้างเคียงกับอวัยวะภายในและสมองของเรา อาจจะท�ำให้
กลายเป็ นคนเสียสติได้อย่างที่เห็นข่าวกันบ่อยๆ การลด
ความอ้วนทีด่ ที ส่ี ดุ ก็คอื การควบคุมการรับประทานอาหาร
กับการออกก�ำลังกาย ถ้าเราเลือกทานแต่อาหารทีด่ ี มีประโยชน์
ไม่ทานอาหารทีม่ แี ป้งกับไขมันมากจนเกินไป หรือไม่ทาน
อาหารตอนดึกๆ ก็จะช่วยได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าน้อง
ไม่ชอบทานผักผลไม้กต็ อ้ งขอให้เปลีย่ นพฤติกรรมการทาน
เสียใหม่ โดยพยายามหันมาหัดทานผักผลไม้เยอะๆ ทานทุกมือ้
ได้ยงิ่ ดี ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งควบคูไ่ ปกับการออกก�ำลังกาย
อย่างสม�่ำเสมอด้วยก็จะยิง่ ช่วยให้รา่ งกายเผาผลาญพลังงาน
ได้ดขี น้ึ ท�ำให้เรามีหนุ่ ทีก่ ระชับและแข็งแรง ไม่อว้ นหรือไม่ผอม
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จนเกินไป และสุดท้ายสิง่ ที่ส�ำคัญที่สุด ก็คอื ความตัง้ ใจ
ในการที่จ ะลดความอ้ว นต้อ งมีอ ย่า งมาก รวมทัง้ ต้อ งมี
ความมุง่ มัน่ เอาจริงเอาจังทีจ่ ะท�ำให้สำ� เร็จให้ได้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : บ้านของผมเป็ น
ครอบครัวที่ไม่อบอุ่นนัก คุณพ่อคุณแม่และผมกับพี่ชาย
ทะเลาะกันบ่อยมาก เพราะทุกคนไม่รจู้ กั ปรับตัวซึง่ กันและกัน
ไม่รจู้ กั ควบคุมอารมณ์และยอมเปลีย่ นพฤติกรรม ผมเองก็
เคยท�ำแบบนัน้ แต่เมือ่ พีๆ่ ในโครงการ To Be Number One
Friend Corner ให้คำ� ปรึกษา ท�ำให้ผมปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
เสียใหม่ และท�ำให้อยู่กบั ครอบครัวอย่างมีความสุข ต้องขอ
ขอบคุ ณ พี่ๆ และต้อ งกราบขอบพระคุ ณ ทู ล กระหม่ อ มฯ
เป็นอย่างสูง ทีท่ รงเล็งเห็นความส�ำคัญของปญั หาวัยรุน่ ทุกคน
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ผมได้มโี อกาสทีด่ ใี นการสืบทอดเจตนารมณ์ของทูลกระหม่อมฯ
โดยผมได้รบั คัดเลือกเป็ นแกนน�ำ TO BE NUMBER ONE
ซึง่ ผมดีใจมาก ตอนแรกก็รสู้ กึ ท้อและไม่มนใจอยู
ั่
เ่ หมือนกัน
ว่าจะท�ำหน้าทีน่ ้ีได้ดเี ท่าพีๆ่ ท�ำหรือเปล่า แต่ได้มาท�ำแล้ว
ก็มคี วามสุขเพราะเห็นเพือ่ นๆ และน้องๆ มีความสุข สุดท้าย
ผมอยากปรึกษาปญั หาเรือ่ งการสวมแว่นสายตาสัน้ ว่าเวลา
ไม่ได้อยูใ่ นเวลาเรียน ผมจะถอดแว่นตา รวมถึงเวลาท�ำกิจกรรม
Friend Corner ด้วย บางครัง้ เวลาน้องๆ มาทักผม ผมก็จะ
ไม่เห็นหน้าน้องๆ ก็จะงอน เพราะไม่เข้าใจนึกว่าผมจ�ำเขาไม่ได้
แท้จริงแล้วผมมองไม่เห็น ตอนนี้เวลาเดินไปไหนเลยต้อง
ใส่แว่นตลอดเวลาเพราะกลัวน้องๆ งอนและน้อยใจ

ทูลกระหม่อม : รูส้ กึ ดีใจมากๆ เมือ่ ได้ทราบว่าการทีน่ ้อง
เข้ามาร่วมโครงการ แล้วท�ำให้ชวี ติ ของน้องดีขน้ึ เพราะมีพๆ่ี
ทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE คอยแนะน�ำ คอยให้

ปัญหาบุคลิกภาพ

25

ค�ำปรึกษาในเรือ่ งของการปรับทัศนคติและเปลีย่ นพฤติกรรม
ที่มตี ่อคนในครอบครัวให้เป็ นไปในทางที่ดขี น้ึ ท�ำให้น้อง
และทุกคนในครอบครัว มีความสุขมากกว่าเมือ่ ก่อน ขอบอก
ผ่านจดหมายของน้องไปถึงสมาชิก TO BE NUMBER ONE
และคนอื่นๆว่าทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจทุกแห่ง จะมีเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำ
อยู่เกือบจะตลอดเวลา ใครทีม่ ปี ญั หาทุกข์ใจในเรื่องต่างๆ
สามารถเดินเข้ามาปรับทุกข์ ขอค�ำแนะน�ำ ขอค�ำปรึกษาได้
ทุกเวลา เพราะวัตถุประสงค์หลักอีกอย่างหนึ่งของศูนย์เพือ่ นใจ
ก็คอื การสร้างความสุข แก้ไขปญั หา และพัฒนา EQ ให้กบั
สมาชิกทุกคน น้องคิดถูกแล้วทีเ่ ข้าไปปรึกษาพีๆ่ ทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจ
น้องคงเห็นแล้วว่าค�ำแนะน�ำต่างๆ นัน้ ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วย
ความปรารถนาดีและมุ่งหวังให้น้องสามารถน� ำมาปรับใช้
กับชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างลงตัวและทีน่ ่ าปลื้มใจไปกว่านัน้
น้องยังก็ท�ำหน้าทีส่ มาชิก TO BE NUMBER ONE ทีด่ ี
โดยการสืบทอดเจตนารมณ์ของโครงการเป็ นอย่างดี จนได้
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รับมอบหมายให้เป็ นแกนน� ำ TO BE NUMBER ONE
แก่สมาชิกรุน่ หลังทีเ่ ข้ามา เป็ นเรือ่ งทีน่ ่าชืน่ ชมมาก
ส่ ว นเรื่ อ งที่ น้ อ งสายตาสัน้ และต้ อ งสวมแว่ น ตา
อยู่ตลอดเวลา เพราะกลัวมองไม่เห็นหน้ าน้ องๆ สมาชิก
ในศู น ย์ เ พื่อ นใจ กลัว น้ อ งๆ จะน้ อ ยใจ ก็ ต้ อ งบอกว่ า
เป็นเรือ่ งทีด่ สี ำ� หรับน้อง เพราะนอกจาก น้องๆ ทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจ
จะไม่น้อยใจแล้ว การสวมแว่นสายตาไว้เป็นประจ�ำจะช่วยให้
สายตาของน้องสัน้ เพิม่ ขึน้ - ช้าลงด้วยนะ ถ้าสวมๆ ถอดๆ
สายตาจะสัน้ เร็วกว่าปกติ เพราะกล้ามเนื้อสายตาจะต้อง
ท�ำงานหนักมากขึน้ เพราะต้องปรับสภาพการมองเห็นบ่อยๆ
และตลอดเวลา อีกอย่างหนึ่งก็คอื การสวมแว่นตาบางที
ก็อาจจะท�ำให้เราดูคงแก่เรียน มีบคุ ลิกทีน่ ่าเชือ่ ถือ เพิม่ มากขึน้
ก็เป็ นได้ เพราะฉะนัน้ ก็สวมแว่นตาไว้เถอะได้ประโยชน์
หลายทางอย่างตามทีบ่ อกไว้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมอายุ 18 ปี
ความสามารถคือ จี บ หญิ ง เก่ ง มีค วามสนใจในด้ า น
การร้องเพลง ความใฝ่ฝนั อยากเป็ นนายร้อย คติประจ�ำใจ
ความพยายามอยู่ทไ่ี หนความส�ำเร็จอยู่ทน่ี ัน่ เรื่องมีอยู่ว่า
ผมไม่กล้าแสดงออก แต่เมื่อเข้ามาเป็ นแกนน� ำ TO BE
NUMBER ONE ก็ม ีค วามกล้า และเมื่อ เจอปญั หาอะไร
ั หาแค่ น้ี ม ัน สามารถแก้ไ ขได้ เรื่อ งเพื่อ น
ผมรู้ส ึก ว่ า ป ญ
เราช่วยได้แต่อย่าท�ำให้ เราเดือดร้อน

ทูลกระหม่อม : อ่านไปอ่านมาก็ไม่รูเ้ ป็ นตัวตนแท้จริง
ของน้องหรือเปล่า เพราะบอกว่าเป็ นคนไม่กล้าแสดงออก
แต่ ม ีค วามสามารถทางการจีบ ผู้ห ญิง ก็เ ลยดูข ดั แย้ง กัน
ยังไงก็ไม่รู้ อย่างไรก็ตาม ก็ดใี จทีน่ ้องได้เข้ามาเป็ นแกนน�ำ
TO BE NUMBER ONE แล้วท�ำให้มคี วามกล้าแสดงออก
มากขึน้ หรือว่าพอ TO BE NUMBER ONE ฝึ กให้น้อง
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มีความความกล้าแสดงออกแล้ว น้องก็เลยไปหันไปเอาดี
ทางด้านจีบผูห้ ญิงด้วย จริงๆ แล้วก็ดใี จนะ ทีพ่ อน้องมาเป็ น
แกนน�ำในโครงการแล้ว ท�ำให้กล้าเผชิญปญั หาและรูจ้ กั วิธี
หลีกเลีย่ งไม่ไปยุ่งกับเรื่องทีไ่ ม่ใช่เรื่องของเรา ส่วนแนวคิด
ทีว่ า่ ช่วยเพือ่ นได้แต่อย่าท�ำให้ตวั เองเดือดร้อน ก็เป็นแนวคิด
ทีด่ ี เราจะช่วยใครก็ตอ้ งดูกำ� ลังตัวเองด้วยว่าช่วยได้แค่ไหน
ยังไงก็ตามเวลาเพื่อนเดือดร้อน ก็อยากให้น้องลองคิดหา
ทางช่วยเหลือเพือ่ นเป็ นเบือ้ งต้นก่อน ถ้าเราช่วยเขาไม่ได้จริง
ช่วยคิดหาทางแก้ไขก็ยงั ดี อย่าเพิง่ ไปหลีกเลีย่ งหมดทุกปญั หา
ทีไ่ ม่ใช่เรือ่ งของเรา บางทีเพือ่ นเราอาจต้องการความช่วยเหลือ
จากเราจริงๆ ก็ได้ คนเราอยูใ่ นสังคมมีเพือ่ นไว้ชว่ ยเหลือกัน
ยามเดือดร้อนก็เป็ นเรือ่ งทีด่ ี ดีกว่าไม่มใี ครคบเลย จริงไหม
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนู ช่ือแพรค่ะ
อยากจะเรียนเต้นตัง้ แต่อายุ 12 ปี หนูอยากเต้นเก่งเหมือนพีๆ่
ศิล ปิ น หลายๆ คนในเมือ งไทย เพราะการเต้น ถือ เป็ น
การออกก�ำลังกาย ท�ำให้เราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และเพือ่ เป็ นการลดความอ้วนของหนูดว้ ย แม้ครอบครัวหนู
จะอยูใ่ นฐานะปานกลาง ไม่มคี า่ ใช้จา่ ยส�ำหรับ การเรียนเต้น
แต่หนู ไม่ยอมแพ้ ยังไงหนู ก็จะต้องท�ำความฝนั ให้ส�ำเร็จ
หนูอยากฝากเรือ่ งส�ำคัญส�ำหรับผูห้ ญิงครึง่ ค่อนโลกเลยก็วา่ ได้
หนูอยากให้เมืองไทยเราใส่ใจคนทีอ่ ว้ น หนูอยากให้เมืองไทย
ผลิตเสือ้ ผ้าสวยๆ ให้กบั คนทีอ่ ว้ นใส่บา้ งค่ะ เพราะส่วนใหญ่
จะมีแต่คนทีร่ ปู ร่างดีเท่านัน้ ทีจ่ ะใส่เสือ้ ผ้าสวยๆ ได้ จึงท�ำให้
คนอ้วนรูส้ กึ น้อยใจ ไม่มกี �ำลังใจ เพราะหนู คดิ ว่าคนอ้วน
ก็อยากสวยเหมือนกัน ขอบคุณค่ะ
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ทูลกระหม่อม : สวัสดีน้องแพรคนอ้วนน่ารักและขีน้ ้อยใจ
ที่เ ขีย นเสนอข้อ คิด ดีๆ อัน ที่จ ริง ถ้ า พู ด ถึง เรื่อ งเสื้อ ผ้า
ของคนทีม่ รี ปู ร่างอ้วนหรือตัวใหญ่นัน้ ก็เห็นอยู่เหมือนกัน
เพราะเป็ นเรือ่ งยากพอสมควรในการหาซือ้ เสือ้ ผ้ามาสวมใส่
ซึง่ มักจะมีแต่ไซส์เล็ก โดยเฉพาะเสือ้ ผ้าของน้องๆ วัยรุ่น
ผูผ้ ลิตก็จะท�ำออกมาแต่ไซส์เล็กๆ ทัง้ นัน้ ถ้าจะมีไซส์ใหญ่
ขึน้ มาหน่ อยก็มกั จะเป็ นเสือ้ ผ้าผูใ้ หญ่ ซึง่ การออกแบบและ
ดีไซด์ ก็จะดูแก่ ไม่เหมาะกับวัยของน้องอีก เพราะฉะนัน้
ก็ขอแนะน� ำน้ องว่า ให้ลองไปหาร้านเสื้อผ้าที่เขาออกแบบ
ตัดเย็บมาส�ำหรับคนอ้วนหรือคนตัวใหญ่โดยเฉพาะ ลองไป
หาดูกแ็ ล้วกัน
แล้วก็อกี วิธหี นึ่ง ซึง่ ขอแนะน�ำให้น้องท�ำมากกว่าวิธแี รก
ก็คอื ให้น้องลดความอ้วนท�ำให้น้�ำหนักตัวลดลง พอน�้ำหนักลด
ตัวก็จะเล็กลงน้องก็จะหาเสือ้ ผ้าสวยๆ มาสวมใส่ได้งา่ ยขึน้
ทีส่ ำ� คัญคือต้องลดน�้ำหนักอย่างถูกต้อง โดยการออกก�ำลังกาย
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หรือเต้นอย่างทีน่ ้องชอบก็ได้ แล้วก็เลือกรับประทานอาหาร
ทีม่ ไี ขมันต�่ำๆ ตอนเย็น ก็ทานข้าวให้น้อยลง หันไปทานผัก
และผลไม้เยอะๆ ก็จะลดได้ไม่ยาก
ส่วนข้อทีอ่ ยากเตือนก็คอื ห้ามไปทานยาลดความอ้วน
เด็ดขาด เพราะมีอนั ตรายถึงกับท�ำลายระบบของร่างกาย
และระบบประสาทของน้องเลยทีเดียว อีกเรือ่ งทีบ่ อกว่าชอบเรือ่ ง
การเต้น แต่ไม่มเี งินไปเรียน ก็ขอบอกว่าให้น้องลองไปสมัคร
เรียนเต้นทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE การเรียน
การสอนทุ ก อย่า งที่น่ี เรีย นฟรี ไม่ม ีค่า ใช่จ่า ยใดๆ ทัง้ สิ้น
ขอแค่ตงั ้ ใจเรียนและฝึกฝนอย่างสม�่ำเสมอ ไม่ขเ้ี กียจ รับรองว่า
ฝ นั ในการเต้ น เพื่ อ ให้ ผ อมของน้ อ งเป็ นจริ ง แน่ นอน
ขอให้ต ัง้ ใจเรีย นเต้น ให้เ ก่ ง ๆ แล้ว ถ้า มีโ อกาสก็ล องมา
ประกวดเต้นกับโครงการ To Be Number One ที่จดั ให้
น้องๆ อยูท่ กุ ปี หวังว่าคงได้พบกับน้องบนเวทีประกวด Teen
Aerobics & Dancercise ของเรานะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่ นสนิทของหนู
มีอาการกลัวผูช้ ายมาก ไม่ว่าจะเจอผูช้ ายรุ่นพีห่ รือรุ่นน้อง
ก็จะกลัวหลบอยูห่ ลังของหนูอยูเ่ สมอ เช่นเมือ่ หนูกบั เพือ่ น
คนนี้เดินผ่านกลุ่มผูช้ าย เพื่อนจะรีบเดินมาก เป็ นอย่างนี้
ตลอดเวลา แต่กบั เพือ่ นผูช้ ายในห้องเองก็ไม่มอี าการนี้ หนูควร
จะท�ำอย่างไรดีคะ

ทูล กระหม่อม : เพื่อ นของน้ อ งน่ า จะเป็ น คนที่ข้อี าย
มากกว่าทีจ่ ะเป็ นโรคกลัวผูช้ ายอย่างทีน่ ้องบอก เพราะไม่ใช่
ว่าเพื่อนของน้องจะกลัวผูช้ ายไปหมดเสียทุกคน กับคนที่
คุน้ เคยอย่างเพือ่ นผูช้ ายในห้องเรียน เพือ่ นของน้องเขาก็ไม่ม ี
อาการอะไร เราว่าเพือ่ นของน้องออกแนวเป็ นคนทีไ่ ม่มนใจ
ั่
ในตัวเองมากกว่า น้องซึง่ เป็ นเพือ่ นของเขาก็สามารถทีจ่ ะ
ช่วยเพือ่ นได้โดยการให้ก�ำลังใจเขา ให้เขาได้มคี วามมันใจ
่
มากกว่านี้ เช่น เวลาเดินผ่านกลุ่มผูช้ ายเยอะๆ มันก็เป็ น
ธรรมดาของวัยรุ่นทีจ่ ะสนใจเพศตรงข้าม เด็กผูช้ ายก็อาจ
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จะมองพวกน้องมากจนท�ำให้เพือ่ นน้องเกิดอาการประหม่า
น้องก็ตอ้ งคอยบอกเพือ่ นว่า ไม่มอี ะไรหรอกเขาไม่ได้ตงั ้ กลุม่
นินทาเราเสียหน่อย เราก็แค่เดินผ่านมา พวกเขาก็นงกั
ั ่ นอยูเ่ ฉยๆ
๊ บเดียวเอง ไม่มอี ะไรหรอกอย่าคิดมากเลยให้เขา
ชัวเวลาแป
่
มันใจเข้
่
าไว้ ไม่อย่างนัน้ ต่อไปในอนาคตของเขาจะกลายเป็น
ปญั หาได้ แต่ถา้ มันหมดหนทางจริงๆ คงจะต้องแนะน�ำให้
เพือ่ นของน้องลองไปปรึกษาแพทย์ดู เพราะเพือ่ นของน้อง
อาจเป็นอาการทีเ่ รียกว่า Androphobia อาการทีท่ างการแพทย์
ใช้เรียกอาการกลัวผูช้ ายทีไ่ ม่มเี หตุผล ถ้าเพือ่ นน้องเขากลัว
ผูช้ าย เพราะเขาเคยโดนแกล้งก็เลยระมัดระวังตัวขึน้ ในการ
ใกล้ชดิ ผูช้ าย นันคื
่ ออาการทีเ่ รียกว่า กลัว (FEAR) ซึง่ เป็ น
ปกติ แต่ถา้ เขาเริม่ กลัวจนไม่กล้าเข้าใกล้ใครทีเ่ ป็นผูช้ ายเลย
นัน่ เรียกว่า อาการ Phobia ซึง่ อาการกลัวผูช้ ายก็เรียกว่า
Androphobia ต้องพบแพทย์โดยด่วน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีอาการผูห้ ญิงอยู่
ในตัวเอง และผมชอบเดินด้วยกันกับผูห้ ญิงบ่อยๆ และผมก็
มีอาการว่าผมเกิดชอบรุน่ น้อง ม.1 ซึง่ เป็ นผูช้ าย น้องคนนัน้
ก็มอี าการหญิงๆเหมือนกับผมเหมือนกัน แล้วผมก็ชอบผูห้ ญิงอีก
แต่ผมก็ชอบผูช้ ายมากกว่า ผมเลยอยากจะถามว่าตอนนี้
ผมเป็ นอะไร แล้วผมจะบอกเพื่อนผมให้เข้าใจได้อย่างไร
และเมื่อมีรุ่นน้ องคนหนึ่ง ซึ่งน้ องคนนัน้ ชอบมองหน้ าผม
น้ อ งเขามองหน้ า ผมนานเข้า ผมก็รู้ส กึ ว่า ชอบน้ อ งเขาอีก
และผมก็เลยไปถามเพือ่ นของน้อง น้องคนนัน้ ชอบผูช้ ายด้วยกัน
ผมจึงขอให้ทลู กระหม่อมฯ ช่วยผมว่าผมจะไปพูดกับน้องคนนี้
อย่างไรดีครับ

ทูลกระหม่อม : อยากให้น้องถามตัวเองให้แน่ใจเสียก่อน
ว่าน้องเป็ นแบบไหน ชอบแบบไหนกันแน่ ด้วยความทีน่ ้อง
อาจจะยังเด็กอยูท่ ำ� ให้น้องเจอคนน้อยเกินไป น้องก็อาจจะ
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ไขว้เขวได้ง่าย ยิง่ ในปจั จุบนั นี้ไม่ว่าเปิ ดทีว ี ดูภาพยนตร์
หรืออ่านหนังสือ มองไปทางไหนก็มแี ต่เพศที่ 3 น้องเลย
เปลีย่ นไปตามกระแสก็เป็ นได้ ยิง่ ด้วยความเป็ นวัยรุน่ ก็เป็ น
ธรรมดาทีจ่ ะชอบให้มคี นมาสนใจ พอมีคนทีม่ าสนใจตัวของน้อง
อย่า งรุ่ น น้ อ งที่ช อบมองหน้ า น้ อ งเป็ น ประจ�ำ น้ อ งก็เ ลย
เกิดอารมณ์หวันไหวไปชอบเขาเข้
่
าเสียแล้ว เราเลยอยาก
ให้น้องได้คดิ ไตร่ตรองใจของตัวเองให้ดเี สียก่อน เพราะทีน่ ้อง
เขียนเล่ามาน้ องก็ยงั บอกว่าน้ องยังรู้สกึ ว่าชอบผู้หญิงอยู่
บางทีอาจจะเป็นแค่อารมณ์ของน้องทีเ่ ป็นคนอ่อนไหวได้งา่ ย
เลยท�ำให้น้องสับสนอาจจะเป็นแค่นนั ้ ก็เป็นได้ แต่ถา้ เมือ่ น้อง
ได้ถามใจของตัวเองได้ดแี ล้วว่าน้องชอบแบบนี้จริงๆ แล้ว
ก็คงต้องปล่อยให้มนั เป็ นไป เพราะการทีเ่ ป็ นแบบนี้กไ็ ม่ใช่
เรือ่ งทีผ่ ดิ หรือเสียหายอะไร เพียงแค่อย่าท�ำให้ใครต้องเดือดร้อน
จากการกระท�ำของเรา และก็ตอ้ งคิดถึงวัยของน้องด้วยเพราะว่า
น้องยังอยูใ่ นวัยเรียน ก็ตอ้ งคิดถึงเรือ่ งเรียนเป็ นหลักไว้ก่อน
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ไม่อย่างนัน้ พ่อ-แม่หรือผูป้ กครองของน้องคงจะต้องเสียใจ
กับการกระท�ำของน้อง เก็บความรูส้ กึ ของเราไว้กอ่ นบ้างก็ดี
เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ หมาะสมน้องจะเป็ นอย่างไร ก็คงจะไม่มใี คร
ทีจ่ ะมาว่าน้องได้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผม อายุ 17 ปี
จากกรุงเทพมหานครครับ เพื่อนๆชอบเรียกผมว่ากึด้ ครับ
เพราะว่าผมชอบนอนกัดฟนั เสียงดังกึด้ ๆ ครับ ในตอนแรกๆ
ผมก็ไม่คอ่ ยชอบหรอกครับ พ่อแม่ของผมอุตส่าห์ตงั ้ ชือ่ ให้ผม
ว่า พีท แต่พวกมันดันเรียกผมว่ากึด้ ซะได้ เศร้าครับ แต่หลังๆ
ก็มนั ดีนะครับ ฮาดี ขอค�ำปรึกษากับทูลกระหม่อมด้วยนะครับ
ผมอยากมีแฟนครับ แต่เวลาเข้าไปจีบใครก็จบี ไม่ตดิ ซะที
ทัง้ ๆ ทีผ่ มก็หน้าตาพอใช้ได้ มองเผินๆเหมือน บี้ สุกฤษฏิ ์
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แต่ทำ� ไมไม่มใี ครรับรักผมซักที ทูลกระหม่อมช่วยแนะน�ำผม
หน่อยนะครับ ผมเหงามากเลยครับ อายุ 17 ปีแล้ว ยังไม่เคย
มีแฟนเลย จะท�ำยังไงดีครับ

ทูลกระหม่อม : น้องพีท ทีต่ อนนี้โดนเพือ่ นๆ เปลีย่ นชือ่ เป็น

น้องกึ้ด โดยมีทม่ี าจากการนอนกัดฟนั ดังกึ้ดๆ ก็ไม่ทราบ
เหมือนกันว่าน้องพีทหรือน้องกึ้ดไปนอนกัดฟนั ให้เพื่อนๆ
เห็นตอนไหน เขาถึงเก็บมาล้อเลียนจนถึงกับตัง้ สมญานาม
ให้ได้ อย่างไรก็ตาม ก็ขอชมเชยไว้ตรงนี้เลยว่า แม้จะโดน
เพื่อนล้อเลียนเรื่องกัดฟนั แต่น้องก็เขียนมาเล่าในอารมณ์
สนุ กสนาน ไม่ได้ซเี รียสหรือโกรธเคืองเพื่อนๆ ทีล่ อ้ เลียน
น้องแต่อย่างใด นี่ถอื ว่าเป็ นตัวอย่างทีด่ ี ทีน่ ้องๆ ชาว TO BE
NUMBER ONE น่าจะดูไว้เป็นตัวอย่างในเรือ่ งของการมองโลก
ในด้านบวก นันก็
่ คอื ไม่วา่ เราจะเจอเรือ่ งอะไรทีแ่ ย่ๆ ก็ขอให้
คิดในด้านบวกเข้าไว้ อย่าเก็บเอามาคิดมากจนความคิดนัน้
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ย้อนกลับมาร้ายตัวเราเอง เหมือนน้องพีททีแ่ ม้จะโดนล้อว่า
เป็ นน้องกึด้ แต่เค้าก็ยงั ข�ำๆ ไม่เก็บมาใส่ใจแถมยังบอกว่า
ฮาดีดว้ ย อันนี้คอื ชมว่าใช้ชวี ติ เป็ น ขอชมว่าดีมากๆ แต่ท่ี
ไม่ดแี ละน่ าเป็ นห่วงก็คอื การนอนกัดฟนั ซึง่ เป็ นทีม่ าของ
ชื่อใหม่ สาเหตุของการนอนกัดฟนั นัน้ ส่วนใหญ่เกิดจาก
ความเครียดทีม่ อี ยูล่ กึ ๆ ภายในจิตใจ ดูเผินๆ อาจจะเห็นว่า
น้องพีทเป็ นคนร่าเริงดี แต่ในจิตใต้สำ� นึกแล้ว อาจจะมีเรือ่ ง
อะไรทีเ่ ก็บไว้ลกึ ๆ และไม่สบายใจอยู่ เวลานอนหลับลึกๆ
ก็จะแสดงออกมาด้วยการกัดฟนั เพราะฉะนัน้ น้องพีทก็ลอง
หาสาเหตุดูว่ามีความเครียดหรือความกดดันในเรื่องอะไร
อยูล่ กึ ๆ หรือเปล่า ถ้ามีกอ็ าจจะต้องหาวิธขี จัด หรือเคลียร์
ปญั หานัน้ ๆ ออกไปจากจิตใจให้ได้ การกัดฟนั ก็อาจจะ
ลดน้ อยลง เพราะการนอนกัดฟนั นัน้ ไม่ดีต่อสุขภาพฟนั
นานๆ ไป จะท�ำให้ฟนั สึกกร่อน จากฟนั ซี่ยาวๆ ก็จะสัน้
หดลงไปเรือ่ ยๆ ท�ำให้มปี ญั หาในการขบเคีย้ วอาหารในอนาคต
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ขอแนะน�ำว่าน้องควรจะไปพบหมอฟนั โดยด่วน อย่างน้อย
ในเบือ้ งต้น หมอก็อาจจะท�ำฟนั ยางเพือ่ ให้น้องใส่เวลานอน
ไม่ให้ฟนั สึกกร่อนเร็วเกินไปนัก เป็ นการประทังไว้ก่อน
เพราะการรัก ษาการนอนกัด ฟ นั ต้อ งใช้เ วลาพอสมควร
ส่ว นอีก เรื่อ งหนึ่ ง ที่ค ิด ว่ า คงส�ำ คัญ พอๆ กับ เรื่อ งกัด ฟ นั
ก็คอื น้องกลุม้ ใจว่า อายุ 17 แล้ว ยังหาแฟนไม่ได้ซกั ที ทัง้ ๆ
ก็ม ัน่ ใจว่ า หล่ อ เหมือ นบี้ เดอะสตาร์ แต่ ท� ำ ไมจีบ ใคร
ก็ไม่ตดิ ซักที ขอแนะน�ำว่าก่อนอืน่ ให้นอ้ งไปรักษาอาการเครียด
ทีท่ ำ� ให้น้อง กัดฟนั เวลานอนหลับให้ได้ก่อน แล้วค่อยมาคิด
เรื่องจีบผูห้ ญิงดีกว่าไหม เพราะการที่น้องบอกว่าจีบใคร
ก็ไม่ตดิ นัน้ อาจจะเป็นเพราะว่าสังคมในโรงเรียนน่ะมันแคบมาก
เพือ่ นๆ น้องก็อาจจะลือกันว่าน้องนอนกัดฟนั เสียงดังมาก
กึด้ ๆๆ เด็กผูห้ ญิงในโรงเรียนก็อาจจะกลัวกันหมด จนไม่ม ี
ใครกล้ามาเป็นแฟนน้องก็เป็นได้ เพราะฉะนัน้ ตอนนี้รบี ไปหา
หมอฟนั โดยด่วน แล้วพออาการดีขน้ึ เขียนเข้ามาหาเราใหม่
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เราจะแนะน�ำวิธหี าแฟนให้ รับรองว่า ไม่พลาดแน่ ตอนนี้น้อง
อายุแค่ 17 ปีเอง ยังมีเวลาในการหาแฟนอีกนาน แต่ตอนนี้
หมอฟนั เท่านัน้ ทีจ่ ะช่วยน้องพีทได้ รีบไปเลยนะ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเป็นคนหนึ่งทีม่ ี

ปญั หาค่ะ ตอนนี้หนูมลี กู 2 คนเป็ นผูห้ ญิงหมดเลยค่ะ คนโต
อายุ 5 ขวบค่ะ คนเล็กอายุ 3 เดือนค่ะ ปญั หาของหนู ก็คอื
คนโตตอนนี้เรียนอยู่ชนั ้ อนุ บาล 1 ค่ะ แต่นิสยั ไม่ดเี ลยค่ะ
ชอบลักขโมยเงินของพ่อ – แม่คะ่ ชอบพูดโกหกค่ะ เวลาหนู
สังสอนก็
่
ชอบเถียง ชอบร้องไห้ค่ะ หนูกบั แฟนกลุม้ ใจมาก
ไม่รจู้ ะท�ำยังไงดีคะ่
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ทูลกระหม่อม : ก่อนอื่นเราอยากถามน้องเหมือนกันว่า
เวลาทีน่ ้องเจอลูกท�ำแบบนี้แล้วน้องท�ำอย่างไร ได้ดเุ ขาด้วย
วิธแี บบไหน การดุดา่ แรงหรือตะโกนเสียงดังๆ ให้เด็กกลัว
จริงๆแล้วไม่ใช่วธิ ที ถ่ี กู ต้อง เด็กอาจจะรูส้ กึ ว่าน้องไม่พอใจก็จริงนะ
แต่ เ ขาจะไม่ รู้ว่ า เขาผิด อะไรและคราวหลัง เขาก็ จ ะท� ำ
อย่างนัน้ อีก วิธที ด่ี วี ธิ หี นึ่งก็คอื การสร้างกติกาให้ลกู บอกเขา
ด้วยความเข้าใจว่าอะไรเป็ นอะไร แล้วถ้าท�ำผิดหนูตอ้ งโดน
ท�ำโทษนะลูก เคยได้ยนิ ค�ำนี้มยั ้ “รักวัวให้ผกู รักลูกให้ต”ี สุภาษิต
ค�ำนี้ยงั ใช้ได้อยูเ่ สมอตัง้ แต่โบราณจนถึงปจั จุบนั การตีในทีน่ ่ี
ไม่ใช่ตแี รงๆ เพือ่ ให้เขาเจ็บนะ น้องต้องตีเขาด้วยความเข้าใจ
เช่น เวลาที่น้องจับได้ว่าลูกมาแอบหยิบเงินของน้ องไป
น้องก็ตอ้ งเรียกเขามาอธิบายว่าเขาก�ำลังท�ำผิดอย่างไร เงินนี้
เป็นของแม่ แม่ยงั ไม่ได้บอกว่ายกให้ลกู ลูกไม่มสี ทิ ธิ ์ทีจ่ ะหยิบ
เอาไป การกระท�ำ แบบนี้เขาเรียกว่า เด็กขีข้ โมย ไม่มใี คร
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ชอบหรอก แล้วน้องก็ตอ้ งท�ำโทษเขาตามกติกาโดยอาจจะ
ตีเบาๆด้วยไม้บรรทัดเล็กให้เขารูส้ กึ จ�ำ ไม่ได้ทำ� ให้เขาเจ็บ
วิธแี บบนี้เราว่ามันจะช่วยสังสอนเด็
่
กให้เขาได้รูเ้ หตุผลไป
ในตัวด้วย เขาจะรูส้ กึ ผิดในใจเขาเอง ไม่ใช่วา่ เขาไม่ท�ำผิด
เพราะเขากลัวแม่ตเี พียงอย่างเดียว เราว่าลูกของน้องน่าจะดี
ขึน้ แน่นอน ขอเป็ นก�ำลังใจให้กแ็ ล้วกันนะ เราเข้าใจว่าน้องก็
ั
ยังเด็กอยูบ่ างทีการควบคุมอารมณ์อาจจะเป็นปญหากั
บน้อง
แต่กอ็ ยากให้ใจเย็นๆ เลีย้ งลูกด้วยเหตุผลกันดีกว่า โตขึน้ มา
เขาจะได้คดิ เป็ นและเป็ นคนดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคี วามฝนั ว่า
หนู อ ยากเป็ น พิธีก ร แต่ ห นู เ ป็ น คนชอบตื่น เต้น เวลาที่
ต้องท�ำอะไรต่อหน้าผูค้ นเยอะๆ หนูกม็ กั จะตืน่ เต้น ยิง่ ตอนที่
หนู ต้องออกไป Present หน้าห้องต่อหน้าเพื่อนๆทีเ่ ยอะ
และต่อหน้าคุณครู หนูต่นื เต้นมากๆเลยค่ะ ทูลกระหม่อมฯ
มีวธิ ที จ่ี ะท�ำให้หนูหายตื่นเต้นไหมคะ

ทูลกระหม่อม : น้องมีปญั หาที่เขียนมาปรึกษากับเรา

ั
เรือ่ งทีน่ ้องมีความฝนอยากเป็
นพิธกี ร แต่กก็ ลับตืน่ เต้นเวลา
ทีต่ อ้ งพูดต่อหน้าคนเยอะๆ อย่างนี้ตอ้ งแก้ไขโดยด่วน เพราะถ้า
รักจะฝนั เป็ นพิธกี รน้องก็ตอ้ งแก้นิสยั ทีช่ อบตื่นเต้น เวลาท�ำ
อะไรอยู่ต่อหน้าผูค้ นเยอะๆ เพราะอาชีพพิธกี รเป็ นอาชีพ
ทีจ่ ะต้องพูดต่อหน้าผูค้ นมากมายอยูแ่ ล้ว วิธที น่ี ้องสามารถ
น�ำเอาไปลองฝึ กฝนคือ การหัดซ้อมพูดหน้ากระจกในเรือ่ ง
ทีน่ ้องต้องการจะพูด เช่น หากน้องต้อง Present หน้าชัน้ เรียน
น้ องก็ลองพูดหน้ ากระจกจนคล่องแคล่วเสียก่อน พอไป
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หน้ า ชั น้ เรี ย นจริ ง ๆ อาการตื่ น เต้ น จะลดลงแน่ น อน
เพราะน้องได้ทอ่ งสิง่ ทีต่ อ้ งพูดมาเป็ นอย่างดี อีกทัง้ ภาษากาย
เช่น การชีไ้ ม้ชม้ี อื แล้วก็พยายาม present หน้าห้อง หรือพูด
หน้าเสาธงบ่อยๆ ฝึกอักขระการออกเสียงให้ชดั เจน ทุกๆอย่าง
มันก็จะดีขน้ึ ได้เอง หรืออีก 1 วิธที น่ี ้องสามารถ ท�ำได้งา่ ยๆ
โดยการเข้าคอร์สเรียนการพูดและการแสดง ทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจ
TO BE NUMBER ONE ได้เ ลยทัน ที แถมยัง ไม่ เ สีย
ค่าใช้จา่ ยใดๆทัง้ สิน้ คุณครูทม่ี าสอนจะสอนน้องๆ ในทุกๆเรือ่ ง
ไม่วา่ จะเป็นการออกเสียง บุคลิกภาพ แม้กระทังวิ
่ ธใี ช้สายตา
หรือทีเ่ รียกว่า eye contact เรียกว่าถ้าน้องเข้าไปเรียนอย่าง
สม�่ำเสมอก็จะสามารถน� ำไปใช้ ในชีวติ ประจ�ำวันของน้อง
เวลาทีน่ ้องต้องพูดต่อหน้าคนเยอะๆ หรือจะเอาไปฝึกซ้อม
เพือ่ ตามความฝนั การเป็ นพิธกี รของน้องได้อย่างแน่นอน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมโี อกาสได้ดหู นัง
ที่ทูลกระหม่อมฯ แสดง เรื่องหนึ่งใจเดียวกัน หนู เห็นถึง
ความสามารถของทูลกระหม่อมทีม่ หี ลากหลาย ทัง้ การแสดง
การร้อ งเพลง ซึ่ง ทุ ก อย่า งทูล กระหม่อ มท�ำ ออกมาได้ดี
หนู เ ป็ น คนขี้อ ายแต่ ช อบร้อ งเพลงซึ่ง เสีย งก็ไ ม่ ไ ด้เ รื่อ ง
ทูลกระหม่อมมีเคล็ดลับในการร้องเพลงและ การกล้าแสดงออก
แนะน�ำหนูบา้ งไหม เพราะจะถึงปีใหม่แล้วทางโรงเรียนมีงาน
ปีใหม่และมีการประกวดร้องเพลง หนูอยากได้เคล็ดลับเผือ่
จะไปประกวดกับเขาบ้าง

ทูลกระหม่อม : ขอขอบใจอีกครัง้ ส�ำหรับค�ำชมว่าเรา
แสดงได้ดี น้องบอกว่าเป็น คนขีอ้ ายแต่ชอบร้องเพลง อยากจะ
ขอเคล็ดลับจากเราไปใช้ในการประกวดร้องเพลงในวันปีใหม่
ซึง่ แม้ว่าตอนนี้จะผ่านวันปี ใหม่ได้พกั หนึ่งแล้ว แต่เราก็จะ
บอกเคล็ดลับในการร้องเพลงให้น้องเก็บไว้ใช้ในการประกวด
งานอืน่ ๆ ได้ตอ่ ไป เคล็ดลับ การร้องเพลงของเราทีจ่ ะแนะน�ำ

46

คู่มือค�ำปรึกษาพระราชทานฯ

ให้ได้น�ำไปใช้ฝึกซ้อมก็คอื ต้องเริม่ มาจากการฝึกใช้เส้นเสียง
ให้แข็งแรงคือ ต้องฝึกตัง้ แต่ตอนพูด โดยใช้เสียงให้พดู ปกติ
และใช้ความกังวานของเสียงแทนการตะเบ็ง ฝึกแบบนี้ให้ชนิ
จนเป็นนิสยั จากนัน้ ก็เริม่ ใช้วธิ อี อกเสียงแบบนี้กบั การร้องเพลง
และวิธที จ่ี ะตรวจดูว่าเราใช้ลมในการออกเสียงมากเกินไป
ก็คอื ใช้น้วิ หรือ ฝ่ามือมารองเสียงทีเ่ ราเปล่งออกมาจากปาก
ต้องพยามยามอย่าให้มลี มปนออกมากับเสียงมาก เพราะหาก
เสียงร้องมีลมออกมาพร้อมกัน แสดงว่าเส้นเสียงไม่ปิดเข้าหากัน
หรือมีการใช้ลมมากเกิน
ส่วนเรือ่ งสุขภาพก็เป็นสิง่ ส�ำคัญในการร้องเพลง เราควร
จะหลีกเลีย่ งการดืม่ แอลกอฮอล์และสูบบุหรีเ่ พราะจะท�ำให้เสียง
แหบแห้งได้ แล้วก็ควรพักผ่อนให้มากๆ ออกก�ำลังกาย
เพื่อรักษาพลังเสียงให้ดอี ยู่เสมอ ส่วนเรื่องความมันใจนั
่ น้
น้องคงต้องสร้างขึน้ เอง โดยการฝึ กซ้อมร้องเพลงให้มากๆ
จนคล่องแคล่วและเก่งขึน้ รวมถึงต้องพยายามร้องเพลง
ให้คนอื่นฟงั บ่อยๆ อาจจะเริม่ จากคนในครอบครัวเราก่อน
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หลัง จากนัน้ ก็ร้อ งให้ก ลุ่ ม เพื่อ นฟ งั ท�ำ แบบนี้ บ่ อ ยๆ แล้ว
น้องก็จะมีความมันใจในการร้
่
องเพลงของตนเองมากขึน้ ไป
เรือ่ ยๆ เอง

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : คุณแม่ชอบว่าหนู

ท�ำอะไรก็ไม่มคี วามมันใจเลย
่
ไม่กล้าคิด ไม่กล้าตัดสินใจ
และก็ไม่กล้าแสดงออก หนูจะท�ำยังไงดีคะ แต่พอเวลาคุณครู
พูดถึงพี่โต๋ ศักดิ ์สิทธิ ์ เวชสุภาพร ทีไร หนู รู้สกึ ว่าหนู ม ี
ความมันใจและมี
่
ก�ำลังใจขึน้ เยอะเลย แต่มนั ก็เป็ นแค่ช่วง
เวลาหนึ่ ง เองค่ ะ พี่ โ ต๋ เ รี ย นก็ เ ก่ ง ร้ อ งเพลงก็ เ พราะ
หนู ชอบร้องเพลงและอยากเป็ นนักร้องเหมือนพีโ่ ต๋ดว้ ยค่ะ
แต่คงยากหน่ อยเพราะเพื่อนบอกว่า หนู รอ้ งเพลงเหมือน
ไจแอ้นท์มาก แต่หนูกจ็ ะพยายามฝึกร้องต่อไปค่ะ อีกอย่างหนึ่ง
มีคนเคยบอกว่าหนูฉลาดแต่ไม่คอ่ ยทันคน หมายความว่ายังไง
เหรอคะแปลว่าโง่หรือเปล่า
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ทูลกระหม่อม : คุณแม่ของน้องเป็ นห่วง อยากให้ลูก
มีความมันใจและกล้
่
าแสดงออกมากขึน้ เวลาเติบโตเป็นผูใ้ หญ่
จะได้มภี ูมคิ ุม้ กันในการต่อสูก้ บั ปญั หาชีวติ ได้อย่างแข็งแรง
ป ญั หาที่น้ อ งถามมานี้ เ ป็ น อีก ป ญั หาหนึ่ ง ที่เ ด็ก ๆ สมัย นี้
เป็นกันมาก การสร้างความมันใจให้
่
ตวั เอง และให้กล้าแสดงออก
ในสิง่ ทีถ่ กู ทีค่ วรนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งยากเลย ทุกคนสามารถท�ำได้
ถ้าได้รบั การฝึ กฝนและเรียนรูอ้ ย่างถูกต้อง ดูตวั อย่างจาก
น้องๆ สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทีเ่ ข้าแข่งขัน Teen
Aerobics & Dancercise ก็ได้ ไม่วา่ จะเด็กเล็กหรือเด็กโต
เขาก็จะกล้าแสดงออก กล้าร้อง กล้าเต้นทุกคน นันก็
่ เพราะ
พวกเขามีใจรักในการเต้นและได้ฝึกซ้อมกันมาอย่างหนัก
จนกล้าทีจ่ ะแสดงความสามารถออกมาอย่างมันใจและภาคภู
่
มใิ จ
ฉะนัน้ ถ้าน้องอยากมันใจและ
่
กล้าแสดงออกมากขึน้ ก็แนะน�ำว่า
ให้ลองไปสมัครเรียนทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE
ทีจ่ งั หวัดของน้องดู ไปเรียนร้องเพลงก็ได้ เพราะเห็นบอกว่า
น้องชอบร้องเพลงและอยากเป็ นนักร้อง ก่อนเรียนก็บอกกับครู
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ด้วยว่าเราไม่ค่อยมันใจ
่ ไม่ค่อยกล้าแสดงออก ครูผูส้ อน
เขาจะได้ทราบปญั หาและช่วยน้องได้งา่ ยขึน้ ลองไปเรียนดู
รับรองว่าได้ผลแน่นอน
ส่วนเรือ่ งทีน่ ้องชืน่ ชมในตัวของพีโ่ ต๋ ศักดิสิ์ ทธิ ์ และยึด
พีเ่ ขาไว้เป็นก�ำลังใจนัน้ ก็เป็นเรือ่ งทีด่ ี เพราะพีโ่ ต๋เป็นเยาวชนทีด่ ี
เรียนก็เก่ง ร้องเพลงก็เพราะความประพฤติกด็ ี น่ าเอาเป็ น
แบบอย่าง เวลาทีเ่ พือ่ นๆ น้องล้อว่า เสียงร้องเพลงของน้อง
เหมือนไจแอ้นท์นนั ้ ก็อย่าไปถือสา และบอกกับตัวเองว่าไม่มใี คร
เสียงดีมาตัง้ แต่เกิดหรอก ถ้าไม่ได้รบั การฝึกฝนทีด่ ี นักร้อง
หลายคนก็ไม่ได้มพี รสวรรค์มาตัง้ แต่เกิด ก็ใช้ พรแสวงกันทัง้ นัน้
เพราะฉะนัน้ เวลาใครล้อก็ปล่อยเขาไปอย่าเก็บมาคิดมาก
ขอแค่มงุ่ มันฝึ
่ กฝนต่อไป น้องก็จะร้องเพลงเพราะขึน้ เอง
ส่ ว นที่ ม ี ค นว่ า น้ องฉลาดแต่ ไ ม่ ค่ อ ยทั น คนนั ้ น
ก็ขอบอกว่าการไม่ทนั คนไม่ได้หมายความว่าเป็นคนโง่เสมอไป
หรอกนะ บางที ค นที่ ไ ม่ ท ัน คนก็ อ าจจะเป็ น เพราะว่ า
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เป็ นคนซื่อ มองโลกในแง่ดกี ไ็ ด้ หรืออีกอย่างหนึ่ง อาจจะมี
ประสบการณ์ในชีวติ น้อยกว่าคนอื่นๆ ท�ำให้คดิ ตามไม่ทนั
คนทีม่ ปี ระสบการณ์ชวี ติ มากกว่า ใครจะว่าอย่างไรก็ชา่ งเขา
น้ องควรจะเป็ นตัวของตัวเองให้มากที่สุด อย่ากังวลเรื่อง
ค�ำพูดคนให้มากนัก น้องเป็ นเด็กอายุ 16 ถ้ารูม้ ากเกินอายุ
ก็จะกลายเป็นเด็กแก่แดดไป ไม่พอดีอกี จ�ำไว้วา่ ไม่มใี ครรูท้ นั
ใครไปทัง้ หมดได้หรอก เวลา อายุ และประสบการณ์ทเ่ี พิม่ ขึน้
ตามวัยเท่านัน้ ทีจ่ ะท�ำให้เราเรียนรูค้ นได้เก่งขึน้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นคนกลัวผีมาก
ไม่สามารถท�ำอะไรคนเดียวได้เลย ในตอนกลางคืนต้องมี
เพื่อ นอยู่ ด้ว ยตลอดเวลา ไม่ ว่ า จะอาบน�้ ำ เข้า ห้อ งน�้ ำ
ตอนนอน จนเพือ่ นๆร�ำคาญ ด่าว่าต่างๆ นานา ผมอยากปรึกษา
ทูลกระหม่อมว่ามีวธิ อี ะไรไหมทีจ่ ะท�ำให้ผมไม่กลัวผี ผมไม่อยาก
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เป็นแบบนี้ รูส้ กึ ไม่เป็นตัวเอง ขอค�ำแนะน�ำจากทูลกระหม่อม
ด้วยนะครับ

ทูลกระหม่อม : ปญั หาคือน้องกลัวผีมากๆ จนไม่กล้า
ทีจ่ ะท�ำอะไรคนเดียว ต้องมีเพือ่ นอยูด่ ว้ ยตลอดเวลา ไม่วา่
จะตอนอาบน�้ำ หรือตอนนอน ก็คงต้องถามน้องว่าทีก่ ลัวขนาดนี้
เป็ นเพราะเคยโดนผีหลอกหรือเปล่า ถ้าน้ องตอบว่าเคย
ลองนึกย้อนไปดูซวิ า่ ตอนนัน้ เหตุการณ์เป็นยังไง เราเห็นผีจริงๆ
แบบชัดแจ๋วเลย หรือว่าเราสร้างจินตนาการจากการได้ยนิ เสียง
หรือเห็นภาพอะไรบางอย่าง แล้วก็ตคี วามว่าเป็นผี ตามความเชือ่
ทีน่ ้องมีดงั ้ เดิมว่า...ผีมจี ริง
ส่วนวิธที ่จี ะท�ำให้น้องเลิกกลัวผีก็ง่ายมาก นัน่ ก็คอื
น้องต้องเลิกนิสยั ทีช่ อบ สร้างจินตนาการหรือคิดเองเออเอง
ให้ได้กอ่ น ถ้าท�ำแล้วยังไม่หายกลัวผี น้องก็เตรียมตัวรอได้เลยว่า
เพือ่ นๆ จะต้องเลิกคบน้องแน่ๆ เพราะน้องก็บอกเองว่าตอนนี้
น้องกลัวผีจนเพือ่ นร�ำคาญกันหมดแล้ว ก็เลือกเอาแล้วกันว่า
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จะเลิก กลัว ผีห รือ จะเลิก คบเพื่อ น แต่ ถ้า เลือ กอย่า งหลัง
ก็คงแย่หน่อยเพราะนอกจาก จะไม่หายกลัวผีแล้ว ยังจะต้อง
อยู่ค นเดีย วให้กลัว ผีหนักกว่าเก่าอีก โดนสองเด้งเต็มๆ
ก็ฝากให้น้องไปคิดดูเองก็แล้วกัน

ั า
สมาชิก TO BE NUMBER ONE : แม่เคยเล่าให้ผมฟงว่
ตอนเด็กๆ ผมเป็ นเด็ก ทีน่ ่ารักมาก ตัวขาวจัวะ
๊ ปากสีชมพู
ตากลมโต เรียกว่าน่ารักมาก แต่ทำ� ไมพอจบมัธยมศึกษาปีท่ี
3 มันถึงเปลีย่ นไปหมดตัวเริม่ สูง แต่ในขณะเดียวกันเนื้อตัว
ก็ดำ� สิวเริม่ ขึน้ เต็มไปหมด ผมรูว้ ่าสาเหตุมาจากการทีผ่ ม
เป็นคนชอบเล่นกีฬากลางแจ้ง ทีพ่ ออ่านแล้วเหมือนผมจะเป็น
คนทีม่ รี า่ งกายแข็งแรงสะอาดสะอ้านใช่มยั ้ ครับ แต่ผมมีนสิ ยั
ทีแ่ ย่อย่างหนึ่ง คือ ไม่วา่ จะท�ำอะไรมาก็แล้วแต่ พอถึงตอนเย็น
ผมก็จะไม่ชอบอาบน�้ำก่อนนอน เพราะคิดว่ายังไงตอนเช้า
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ก็ต้องอาบอยู่แล้ว แล้วพอมาตอนนี้ผมก็เริม่ จะทราบแล้ว
ว่าสาเหตุของการเปลีย่ นแปลงของสีผวิ และสิวทีข่ น้ึ มาบน
ใบหน้าบ่อยๆ เกิดจากสาเหตุอะไร อยากให้ทลู กระหม่อมฯ
ชีแ้ นะว่าทูลกระหม่อมฯ ปฏิบตั ติ วั อย่างไรถึงได้ทรงดูสดใส
ไม่แพ้เด็กวัยรุน่ เลย

ทูลกระหม่อม : ทีน่ ้องเล่ามาว่า ตอนเด็กๆ น้องเป็นเด็ก
ทีน่ ่ารักมาก ตัวขาวจัวะ
๊ ปากสีชมพู ตากลมโต แต่พอเริม่
โตเป็ นหนุ่ม ทุกสิง่ ทุกอย่างก็เริม่ เปลีย่ นไปหมด เช่น ตัวด�ำ
แล้วก็มสี วิ ขึน้ เต็มไปหมด นี่กถ็ อื เป็ นธรรมดาส�ำหรับวัยรุ่น
ทีพ่ อเริม่ โต ก็จะมีการเปลีย่ นแปลงมากมายทัง้ น้องผูห้ ญิง
และน้องผูช้ าย ส�ำหรับปญั หาของน้องนัน้ คาดว่าน้องก็คงรู้
ค�ำตอบแล้วล่ะ เพราะฉะนัน้ เวลาออกก�ำลังกายเสร็จก็ให้น้อง
พยายามอาบน�้ ำ ให้ ส ะอาดเอี่ย มก่ อ นนอนด้ ว ย ไม่ ง ัน้
ความสกปรกก็จะหมักหมม ไปเรือ่ ยๆ ท�ำให้เกิดสิวเม็ดใหญ่ๆ
ได้งา่ ยขึน้ อีกอย่างการทีน่ ้องตัวด�ำขึน้ ก็อาจจะเป็ นเพราะว่า
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น้องเล่นกีฬากลางแจ้ง โดยไม่ได้ทาครีมกันแดดป้องกันไว้
แถมก่อนนอน ในคืนนัน้ ก็ยงั ไม่ยอมอาบน�้ำอีก ซึง่ สิง่ เหล่านี้แหละ
ที่เ ป็ น การเริ่ม ต้ น หมัก หมม สิ่ง สกปรกไว้ บ นร่ า งกาย
ตามส่วนต่างๆของน้องเอง ท�ำให้มสี วิ และตัวด�ำขึน้ เพราะฉะนัน้
ถ้าไม่อยากนอยด์เรือ่ งสิวกับเรือ่ งด�ำน้องก็ตอ้ งลองเปลีย่ นนิสยั
เปลีย่ นพฤติกรรมในการใช้ชวี ติ ดู รับรองว่าสิวน้องจะน้อยลง
และตัวจะขาวขึน้ แน่ นอน ส่วนค�ำถามสุดท้ายทีน่ ้องถามว่า
ท�ำยังไงถึงได้ดูสดใสนัน้ ไม่ยากเลยสักนิดและได้เคยตอบ
แล้วว่าทุกอย่างอยู่ทใ่ี จเรา อยู่ทก่ี ารดูแลตัวเองให้ร่างกาย
และจิตใจเราได้รบั แต่สงิ่ ทีด่ มี ปี ระโยชน์ ไม่เครียด ไม่คดิ มาก
กินอิม่ นอนหลับ ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ แค่น้ีเอง
ก็สดใสได้แล้ว ไม่เชือ่ ก็ลองท�ำดูนะ รับรองว่า น้องจะเป็นคนสดใส
เหมือนเราแน่นอน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเป็นคนชอบทาน
ขนมจุกจิกเลยเป็นคนอ้วนง่าย แถมเป็นคนโครงร่างใหญ่ดว้ ย
แต่ก่อนหนูเป็ นคนผอม ตอนนี้ มีเพือ่ นๆ ชอบล้อว่าหนูเป็ นช้าง
แรกๆ ก็ น้ อ ยใจหลัง ๆ มาชิน แล้ ว หนั ก สุ ด โดนล้ อ ว่ า
จะเอาแผ่นซีดมี าแปะหลัง ทูลกระหม่อมช่วยบอกเคล็ดลับหุน่ ดี
แบบทูลกระหม่อมหน่อยสิคะต้องท�ำอย่างไรบ้าง และช่วยบอก
วิธสี ร้างก�ำลังใจให้ตวั เองหน่ อยค่ะ หนูจะพยายามท�ำให้ได้
รักทูลกระหม่อมค่ะ

ทูลกระหม่อม : อ่านเรื่องของน้องแล้วก็อดอมยิม้ ไม่ได้
กับส�ำนวนภาษาทีน่ ่ารัก ของน้อง ทีด่ เู หมือนจะน้อยใจเล็กๆ
แต่กไ็ ม่ถอื สาทีเ่ พือ่ นๆ ชอบล้อเลียนเรือ่ งอ้วน แสดงว่าน้อง
ต้องเป็ นคนทีจ่ ติ ใจดีและมองโลกในแง่ดมี ากๆ ทีไ่ ม่เก็บเอา
ถ้อยค�ำ ทีเ่ พือ่ นล้อมาเป็นอารมณ์ ตรงนี้ถอื ว่าเป็นสิง่ ทีด่ มี าก
ขอให้เก็บทัศนคติทด่ี แี บบนี้ไว้กบั ตัวตลอดไปนะ
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ส่วนค�ำแนะน� ำเรื่องความอ้วนนัน้ น้ องก็น่าจะรู้ตวั
อยูแ่ ล้วว่าต้องปรับปรุงแก้ไขนิสยั การรับประทานเป็นอันดับแรก
ในเมือ่ เราเป็ นคนทีโ่ ครงร่างใหญ่ อ้วนง่าย การชอบกินขนม
จุกจิกจึงเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งห้ามเป็นอันดับแรก ขอเดาว่าการทีน่ ้อง
หยุดกินขนมจุกจิกไม่ได้สกั ที เป็นเพราะว่าน้องตามใจตัวเอง
ตามใจปากจนเคยตัวไปแล้ว ขอแนะน�ำว่าถ้าหยุดกินขนม
จุกจิกไม่ได้ในระหว่างวันจริงๆ ให้ลองหันมากินผลไม้ทม่ี ี
ไขมันและคาร์โบไฮเดรตต�่ำๆ แทนขนมดู ในเมือ่ เลิกตามใจปาก
ไม่ได้ ก็เปลีย่ นชนิดของอาหารไปเสีย ดีกว่าไม่ท�ำอะไรเลย
แต่ทส่ี ำ� คัญทีส่ ดุ และจะได้ผลมากทีส่ ดุ ในการควบคุมน�้ำหนัก
ก็คือ ต้อ งออกก�ำ ลัง กายอย่า งสม�่ำ เสมอและเป็ น ประจ�ำ
ทานผัก ผลไม้ ใ ห้ ม ากขึ้ น หัน มาทานอาหารเช้ า และ
อาหารกลางวันให้มาก ทานอาหารเย็นให้น้อยลง เพราะตอนเย็น
ร่างกายไม่ได้เผาผลาญพลังอะไรมากมาย แค่รบั ประทานผลไม้
หรือสลัดก็พอแล้ว ก็ขอเป็นก�ำลังใจให้น้องลดน�้ำหนักให้สำ� เร็จ
บังคับตัวเองให้ได้นะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเรียน ชัน้ ม.5
หนูมเี รือ่ งอยากขอค�ำปรึกษาเกีย่ วกับความสับสนของตัวหนูเอง
หนูเก็บความสับสนนี้มานานพอสมควรแล้ว คือ “หนูไม่เข้าใจ
ตัว ตนที่แ ท้จ ริง ของหนู ว่ า เป็ น ผู้ห ญิง หรือ ผู้ช ายกัน แน่ ”
หากมองจากสภาพภายนอกแล้วหนูเป็นผูห้ ญิงธรรมดาๆ คนหนึ่ง
แต่ในจิตใจทีแ่ ท้จริงของหนูแล้วหนูกลับไม่เคยคิดชอบผูช้ ายเลย
แม้ว่าจะหล่อหรือดีแค่ไหน หลายครัง้ ทีม่ ผี ูช้ าย มาจีบหนู
แต่ ห นู ก ลับ ไม่รู้ส ึก อะไรกับ พวกเขาเลย ในทางกลับ กัน
เวลาที่หนู เห็นผูห้ ญิงน่ ารักๆ หนู จะรู้สกึ ตื่นเต้น ท�ำอะไร
ไม่คอ่ ยจะถูกมันสันๆ
่ ไปทัง้ ตัว อยากเข้าไปพูดคุย อยากนัง่
มองหน้าเขาอยูแ่ บบนัน้ นานๆ หนูเริม่ รูส้ กึ แบบนี้ตงั ้ แต่ตอนหนู
อยู่ ป.6 ตอนนัน้ หนูชอบครูฝึกสอนคนหนึ่งมาก หนูเรียกเขาว่า
“พี่ก๊ิง ” ทุ ก ๆวัน เวลาว่ า ง หนู จ ะชอบพู ด คุ ย กับ พี่เ ขา
แต่เมือ่ เวลาผ่านไปหนูกต็ อ้ งย้ายทีเ่ รียน ท�ำให้ไม่ได้เจอกับ
พีเ่ ขาอีกเลย ต่อมาตอน ม.1 หนูกช็ อบพีก่ รรมการนักเรียนอยู่
คนหนึ่ง กับพีค่ นนี้หนูพดู คุยกับเขา ไปกินข้าว, ร้องเพลงและ
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ไปเทีย่ วกับพีเ่ ขาอยูบ่ อ่ ยๆ แต่เมือ่ พีเ่ ขาไปอยูม่ หาวิทยาลัย
เขาก็ไม่ตดิ ต่อกลับมาหาหนูอกี แต่เมือ่ เวลาผ่านไปอะไรหลายๆ
อย่างก็เปลีย่ นไป หนูกไ็ ด้แอบชอบพีอ่ ยูอ่ กี คนหนึ่ง พีเ่ ขาชือ่ ว่า
“พีแ่ พร” หนูรสู้ กึ กับพีค่ นนี้แบบพิเศษมาก เพราะความรูส้ กึ ที่
หนูมใี ห้พแ่ี พรนัน้ หนูไม่เคยมีให้กบั ใครมาก่อน กับคนก่อนๆ
หนูแค่อยากอยูใ่ กล้ๆ และอยากพูดคุยด้วยแค่นนั ้ แต่สำ� หรับ
พีแ่ พรมันมีความรูส้ กึ ทีม่ ากกว่านัน้ เพราะนอกจากอยากอยูใ่ กล้
อยากพูดคุยแล้ว หนูยงั รูส้ กึ เป็นห่วง อยากดูแลและอยากอยูด่ ว้ ย
ตลอดเวลา มีครัง้ หนึ่งหนูทะเลาะกับพีเ่ ขา แต่พอพีเ่ ขามาขอโทษ
และพูดกับหนูวา่ “อย่าคิดมากสิ ยังไงพีก่ ย็ งั รักน้องเหมือนเดิม”
น�้ำตาของหนูไหลออกมาไม่รตู้ วั ก็ไม่รเู้ หมือนกันว่าเป็นอะไร
สงสัยเป็ นเพราะรัก หนูกไ็ ม่รเู้ หมือนกันว่าท�ำไมหนูตอ้ งรูส้ กึ
แบบนี้กบั ผูห้ ญิงด้วย ท�ำไมหนู ไม่รสู้ กึ กับผูช้ ายแบบนี้บา้ ง
หนูอยากถามทูลกระหม่อมฯว่า “ตกลงหนูเป็ นอะไรกันแน่”
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ทูลกระหม่อม : ขอบใจทีไ่ ด้เล่ารายละเอียดเรือ่ งความรัก
ของน้องมาให้ฟงั หนูเป็ นอะไรก็คงไม่ตอ้ งตอบ เพราะหนู
ก็รอู้ ยูแ่ ก่ใจแล้วว่าหนูชอบผูห้ ญิงไม่ได้ชอบผูช้ าย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีคะ หนูอายุ 17 ปี
เรียนอยู่ชนั ้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5/1 หนู อยากขอค�ำแนะน� ำ
จากทูลกระหม่อมฯ ว่าต้องท�ำตัวอย่างไร เมือ่ เพือ่ นล้อว่าเตีย้
หนูรสู้ กึ อึดอัดมากเวลาโดนเพือ่ นล้อหรือมีคนมาทักว่าท�ำไม
ถึงอ้วนและไปท�ำอะไรมาถึงอ้วน เมือ่ ไหร่จะผอมเมือ่ ไรจะสูง
และหนู ผดิ ด้วยเหรอคะทีห่ นู อว้ น แต่หนู ไม่อยากอ้วนเลย
หนูกพ็ ยายามลดแล้ว แต่วา่ มันไม่ยอมลดซักที จึงอยากจะ
ทูลถามทูลกระหม่อมฯว่าท�ำอย่างไร จึงจะมีหุ่นและรูปร่าง
ทีด่ ดู แี ละไม่ถกู เพือ่ นล้ออีกต่อไป หนูชอบทูลกระหม่อมฯ มาก
โดยเฉพาะบุคลิก ท่าทาง การแต่งกายของพระองค์
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ทูลกระหม่อม : อ้วนเตีย้ เป็นรูปธรรม นามธรรม เราช่วย
ไม่ได้ท่ีเราจะอ้วนเตี้ย อ้วนอาจช่วยได้ เพราะถ้าหนู ไม่
รับ ประทานเยอะ หัด กิน ผัก ผลไม้ หัด ออกก� ำ ลัง กาย
ก็อ าจผอมลงบ้า งก็ไ ด้ มัน อยู่ท่ีก� ำ ลัง ใจเข้ม แข็ง ของหนู
ซึง่ ก็รูว้ ่ามันท�ำยาก เพราะหนู บอกแล้วว่าพยายามลดแล้ว
แต่วา่ มันไม่ยอมลดซะที ความเตีย้ มันเป็ นกรรมพันธุ์ หนูอายุ
17 ปีแล้ว คงไม่สงู ไปกว่านี้ได้เท่าไรหรอก เพือ่ นเขาล้อเพราะ
เขารัก แต่ลอ้ แล้วหนูไม่ชอบก็ไม่ตอ้ งไปสนใจ เพราะถ้าหนู
ยิง่ โกรธ เขาก็ยงิ่ สนุ ก ยิง่ ล้อไม่หยุดเลย หนูจะอ้วนจะเตีย้ ก็
สวยอย่างอ้วนๆยังงีแ้ หละ ใครจะท�ำไม แต่อว้ นมาก ก็ไม่ดนี ะ
ไม่ดตี อ่ สุขภาพ ลดซะหน่อยก็ดี วิธลี ดความอ้วนก็ทำ� อย่างที่
บอกข้างต้น และหัดดืม่ น�้ำเปล่าทีไ่ ม่เย็นจัดมากๆ จะท�ำให้
หุน่ ดีและสุขภาพดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนู เรียนอยูช่ นั ้ ม.6
หนู เป็ นคนเงียบๆ ไม่ค่อยพูด เวลาหนู จะตัดสินใจอะไร
หนูกต็ อ้ งถามแม่ทกุ เรือ่ ง ถ้าเวลานัน้ แม่ไม่อยูก่ จ็ ะถามเพือ่ น
หนูเป็นคนทีไ่ ม่มคี วามมันใจเลยค่
่
ะ ต้องฟงั คนอืน่ ตลอดเวลา
บางครัง้ หนูกร็ สู้ กึ ว่า สิง่ ทีแ่ ม่เลือกให้นนั ้ หนูไม่ชอบ แต่หนู
ั กับแม่อกี หนูเคยบอกแม่
ก็ไม่กล้าบอก เพราะหนูกลัวว่าจะมีปญหา
ว่าหนูอยากท�ำอะไร แต่พอท่านไม่เห็นด้วยเราก็ทะเลาะกันทุกที
หนูเลยไม่กล้าพูดอะไรอีก หนูควรจะท�ำอย่างไรดีคะ่ ตอนนี้หนู
สับสนมากเลย หนูควรจะเชือ่ ตัวเองแล้วท�ำในสิง่ ทีห่ นูอยากท�ำ
แต่แม่ไม่เห็นด้วย หรือหนู ควรจะท�ำตามแม่บอกดีคะ หนูไม่กล้า
ตัดสินใจอะไรเลยค่ะ ตอนนี้อนาคตหนูจะเป็นยังไงก็ยงั ไม่รเู้ ลยค่ะ
หนูรกั ทูลกระหม่อมฯมากค่ะ

ทูลกระหม่อม : น้ อ งต้อ งรีบ สร้า งความมันใจแล้
่
ว ละ
เพราะน้องก็โตแล้ว อยู่ ม.6 แล้ว จนป่านนีย้ งั ไม่มไี อเดีย มีความฝนั
ว่าอนาคต จะมีแนวทางยังไง ต้องคอยถามแม่หรือเพื่อน
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อยูต่ ลอดเวลาว่าจะท�ำไงดี ในทุกเรือ่ ง แต่น้องก็รวู้ า่ บางสิง่
บางอย่างทีค่ ณ
ุ แม่เลือก คุณแม่ตดั สินใจให้ น้องก็ไม่ชอบนัก
น้องต้องถามตัวเอง และหาเหตุผลว่าท�ำไม น้องชอบอะไร
ต้องไม่กลัวว่าจะต้องทะเลาะกับคุณแม่อกี ถ้าจะเสนอความเห็น
ของเราบ้าง และก็ไม่เห็นจ�ำเป็ นต้องทะเลาะ เพราะถ้าเรา
ท� ำ อะไรอย่ า งมีส ติ และรู้ จ ัก ระงับ อารมณ์ ไม่ ข องขึ้น
เวลาจะบอกคุณแม่ถงึ ความประสงค์และความเห็นของเรา
น้องกับคุณแม่กน็ ่าจะสามารถคุยกันดีๆได้ดว้ ยเหตุผล และ
ความเข้าใจ ก็ขอให้หนูโชคดี มีความมันใจในตั
่
วเองมากขึน้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีครับผม
อายุ 18 ปี ศึกษาอยูท่ ใ่ี นระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ครับ
ผมมีพน่ี ้องและครอบครัวอยูด่ ว้ ยกันทัง้ หมด 5 คน ผมคิดว่า
ตัวผมตอนนัน้ เป็ นคนทีม่ โี อกาสทีด่ กี ว่าทุกคนในบ้าน คือผม
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มีโอกาสได้ศกึ ษาเล่าเรียนทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงกว่าทุกคนในบ้าน
บางครัง้ ผมก็จะทะเลาะกับทางบ้านในเรื่องการเรียนบ้าง
เรือ่ งอืน่ ๆบ้าง ผมรูว้ า่ ผมท�ำตัวไม่คอ่ ยดี สร้างปญั หาให้เพือ่ นคือ
ท�ำให้เพือ่ นไม่คอ่ ยสบายใจและท�ำให้ครูเดือดร้อน เพราะโดย
นิสยั ส่วนตัวของผม เป็นคนสนุกสนานเฮฮามากเกินไป ท�ำให้
ดูเป็นคนไม่จริงจัง บางครังก็
้ อารมณ์รอ้ น เอาแต่ใจและปากไว
จึ ง ท� ำ ให้ ท ะเลาะกั บ คนอื่ น บ่ อ ยครัง้ เวลามี เ พื่ อ นล้ อ
มักจะอารมณ์เสียบ่อยๆ ในทีส่ ดุ ก็หา้ มตัวเองไว้ไม่ได้จนต้อง
มีเรือ่ งราวกับคนอืน่ ทุกครังไป
้ ด้วยความทีเ่ ป็นคนอารมณ์รอ้ น
และชอบแสดงกิรยิ าทีไ่ ม่เหมาะสมกับทางบ้านบ่อยๆจึงท�ำให้
ผมต้องมาเรียนทีโ่ รงเรียนศึกษาสงเคราะห์ซง่ึ เป็นโรงเรียนประจ�ำ
รับเด็กทีส่ ว่ นใหญ่มปี ญั หา การมาเรียนโรงเรียนนี้ ถ้าถาม
ผมว่าชอบไหม ผมคิดว่าคงไม่มใี ครชอบแน่ นอน เพราะมี
ข้อบังคับและกฏเกณฑ์มากมาย และสิง่ ส�ำคัญคือผมคิดถึง
ครอบครัวมากมันมีความเหงาถึงแม้วา่ จะมีผคู้ นมากมายก็ตาม
ก็ไม่เหมือน อยู่กบั ครอบครัว ผมเรียนมาเป็ นเวลา 6 ปี
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ผมคิดว่าผมยังหาข้อดีของตนเองไม่ได้ ผมอยากรูว้ ่าถ้าเรา
ไม่ ท� ำ ความดีแ ล้ ว จะเป็ น อะไรไหม 6 ปี ท่ีผ มจากบ้ า น
มาอยูท่ น่ี ่ี หากถามผมว่าผมรูส้ กึ อย่างไร ผมตอบได้ทนั ทีเลยว่า
ร�ำคาญมากและเบือ่ แต่ถา้ ไม่ได้โรงเรียนแห่งนี้ ผมเองก็ไม่รวู้ า่
ชีวติ ผมจะเป็ นอย่างไร
ถ้าอย่างนัน้ ผมอยากถามทูลกระหม่อมว่า อารมณ์
ของคนเราไม่เหมือนกัน และท�ำไมคนชอบอะไรไม่เหมือนกัน
เกิดจากอารมณ์และจิตใจหรือเปล่า ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ กับผม
ควรท�ำอย่างไร ขอให้ทลู กระหม่อมหญิงช่วยแนะน�ำด้วยครับ

ทูลกระหม่อม : คนเราไม่มใี ครมีดไี ปหมด หรือไม่ดไี ปหมดหรอก
น้ องบอกว่า ยังหาข้อดีของตัวเองไม่ได้เลย แต่เราคิดว่า
หาได้แล้วนะ
ข้อหนึ่งคือ น้ องรู้ตวั ว่าน้ องมีปญั หาในการควบคุม
อารมณ์ อารมณ์ ร้อน และปากไว และอารมณ์ ข้นึ บ่อยๆ
จนต้องเกิดเรือ่ งเกิดราวกับใครต่อมีใครอยูเ่ รือ่ ยๆ
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ข้อ สองก็ค ือ น้ อ งพู ด ตรงไปตรงมาดี และยอมรับ
ความจริง ไม่คดิ เข้าข้างตัวเองจนเกินไป ทีก่ ล่าวมา คือข้อดี
ของน้ องที่เห็นได้ทนั ทีเมื่ออ่านจดหมาย ดังนัน้ เมื่อรู้ว่า
ั หาอะไร เราก็ต้อ งพยายาม
เรามีข้อ บกพร่อ งอะไร ป ญ
แก้ตรงจุดนัน้ ให้ได้ คนเราถ้าควบคุมอารมณ์ตวั เองไม่ได้แล้วนัน้
ต้องเกิดปญั หาอย่างแน่ นอน เพราะตัวเองยังควบคุมไม่ได้
จะไปควบคุมคนอื่นได้อย่างไร ก็ตอ้ งมีปญั หาในการใช้ชวี ติ
ในสังคม ซึง่ ตรงนี้จะท�ำให้เราเสียเปรียบคนอื่นเขา ดังนัน้
เราจึงต้องหัดคุมอารมณ์ของเรา รูเ้ ท่าทันอารมณ์ของเรา
ถ้าเพือ่ นล้อแล้วโกรธ แล้วเกิดเรือ่ งน้องก็แย่เอง รูย้ งั งีพ้ อเรา
รูว้ า่ เราจะจีด๊ ขึน้ มา ก็หยุดหายใจลึกๆ นับ 1 ถึง 10 ถึง 100
แล้วเราก็จะได้สติขน้ึ มา ไม่พูดไม่กระท�ำอะไรทีไ่ ม่สมควร
ต้องหยุดคิดก่อนพูดก่อนโกรธ นึกถึงเหตุ ถึงผลทีจ่ ะตามมา
เพราะบางอย่างทีท่ �ำไปแล้วก็เอาคืนไม่ได้ ขอให้น้องโชคดี
ตอนนี้อยู่ ม.6 จวนจบแล้ว ก็รบี ปรับปรุงตัวซะและเริม่ คิดถึง
อนาคตว่า อยากเดินไป ในทางใด อยากเรียนต่อในแขนงไหน
พยายามท�ำให้ดที ส่ี ดุ
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ส่วนทีถ่ ามว่าท�ำไมอารมณ์ของเราไม่เหมือนกัน ชอบอะไร
ไม่เหมือนกัน ก็เพราะมันคนละคนกัน DNA ไม่มใี ครเหมือน
ใครหรอก เพราะฉะนั น้ เราก็ ต้ อ งเรีย นรู้ แ ละยอมรับ
ในความแตกต่างเหล่านี้ให้ได้ ถึงจะอยูไ่ ด้อย่างประสบความส�ำเร็จ

สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : จากน้ อ งเค้ก
จังหวัดเพชรบูรณ์ หนูมคี ำ� ถามหลายค�ำถามค่ะ
ค�ำถามที่ 1 หนูเป็ นเพศที่ 3ค่ะ หนูไม่เข้าใจทีม่ คี นมา
ถามว่าท�ำไมหนูถงึ เป็ นแบบนี้ หนูกเ็ ลยตอบเขาว่าใจรัก หนู
ตอบถูกไหมค่ะ และหนูคดิ ว่าจะเป็ นอย่างนี้ต่อไป หนูคดิ ถูก
ไหมค่ะทีเ่ ป็ นตัวเองแบบนี้
ค�ำถามที่ 2 ท่านพอจะมีวธิ ลี ดน�้ ำหนักไหมค่ะ คือ
หุน่ หนูพอจะอวบนิดหนึ่งค่ะ
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ค�ำถามที่ 3 ตอนนี้หนูอยูก่ บั ป้าค่ะ คือป้าเขาไม่อยาก
ั หากัน อยู่ เ รื่อ ย
ให้ ห นู แ สดงออกเท่ า ไร และชอบมีป ญ
เรือ่ งหลายอย่างหนูไม่กล้าไปปรับความเข้าใจ ท�ำอย่างไรดี
และอีกหนึ่งเรือ่ งแม่หนูเป็นเนื้องอกในสมองตอนนี้เป็นเหมือน
อัมพาตทัง้ ตัวเลยค่ะ หนู คดิ ถึงมากมายเลยค่ะ ตอนนี้หนู
เหลือพีช่ ายคนเดียว พอจะมีวธิ บี ำ� บัดไหมค่ะ

ทูลกระหม่อม : สวัสดีน้องเค้กชื่อก็เหมาะกับการเป็ น
เพศที่ 3 และส่งรูปมาให้ดู ดูแล้วก็น่ารักดีนะ ส่วนเรือ่ งทีน่ ้อง
ถามมาว่าน้องเป็ นเพศที่ 3นะแล้วน้องโดนถามอยู่เรื่อยว่า
ท�ำไมเป็ นอย่างนี้ อันทีจ่ ริงไม่ใช่เรือ่ งของเขา ความจริงน้อง
จะเป็ นเพศที่ 1,2,3 เป็ นผูช้ ายผูห้ ญิงหรือเป็ นอย่างน้องนี้น่า
รักทัง้ นัน้ ไม่เป็ นไร มันเป็ นธรรมชาติ ทีแ่ ก้ไม่ได้การทีน่ ้อง
เป็นเพศที่ 3 นันน้
่ องก็ไม่สำ� คัญ ส�ำคัญว่าน้องเป็นคนดี ถ้าสมมติ
อย่างเป็นเพศที่ 3 อย่างน่ารักก็ตอ้ งเป็นธรรมชาติ ไม่เสแสร้ง
ปรุงแต่งแล้วก็อนิ กับบทเกินไป ถ้าอินกับบทเกินไปก็จะดู
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น่าหมันไส้
่ นี้ขา้ มจาก ข้อ 1 มาข้อ 3เลยนะคือคุณป้าไม่เข้าใจ
คุณป้าคนรุน่ เก่าก็อาจไม่เข้าใจจิตใจของคนเราอย่างนี้ แต่ถา้
สมมติน้องท�ำตัวเป็ นคนดีตงั ้ ใจเล่าเรียน เรียนหนังสือให้เก่ง
ไม่ทำ� ตัวให้เป็นหนักใจแก่ผอู้ น่ื กับคุณป้าและทีส่ ำ� คัญไม่อนิ กับ
บทเพศที่ 3 เกินไปนักคุณป้าก็จะเข้าใจไปเอง
ส่วนข้อ 2 วิธลี ดน�้ำหนัก น้องออกจะอ้วนไป นิดหนึ่ง
ใช่ไหม ถ้าจะลดความอ้วนไม่รบั ประทานอาหารมากมาย
อดอาหารก็จะไม่เป็นธรรมชาติ อยูใ่ นวัยเจริญเติบโตรับประทาน
อาหารให้ครบ 5 หมูแ่ ละก็พกั ผ่อนให้เพียงพอ ออกก�ำลังกายนี้
ส�ำ คัญ มาก ถ้า น้ อ งอยากจะหุ่ น ดี น้ อ งก็ต้อ งก� ำ ลัง กาย
อย่างสม�่ำเสมอ และการรับประทาน ให้ครบ 5 หมู่ ไม่รบั ประทาน
อาหารทีเ่ ป็ นแป้งมากเกินไป หรือมันๆ มากเกินไป กินจุ๊บ
กินจิบ๊ อยู่ตลอดเวลา ก็จะท�ำให้อ้วน ถ้าท�ำได้อย่างที่ว่า
ก็จะหุน่ ดีแน่นอน
ส่ ว นคุ ณ แม่ ข องน้ อ งที่ เ ป็ น โรคเนื้ อ งอกในสมอง
และอัมพาต อันนี้กน็ ่าสงสารมากน่าเห็นใจมาก เรือ่ งอย่างนี้
ต้องปรึกษากับแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเพราะว่าโรคนี้เกิดขึน้ มา
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ก็เกิดได้กบั คนทุกๆวัย ไม่วา่ จะเด็กหรือแก่ บอกคุณแม่วา่
ต้องปรึกษาแพทย์ ไม่วา่ การรักษามีหลายอย่าง การผ่าตัด
การฉายรังสี หรือเคมีบำ� บัด ก็ดนู ่าจะอันตรายมากเพราะเป็น
ทีส่ มอง น้องต้องไปปรึกษาแพทย์ผเู้ ชียวชาญ แต่สำ� คัญทีส่ ดุ
ส�ำหรับน้ องดูแลคุณแม่ให้ดๆี ดูแลจิตใจ ท�ำตัวเป็ นคนดี
ไม่ทำ� ตัวให้คณ
ุ ป้าคุณแม่หนักใจขอให้น้องโชคดี และคุณแม่
ให้อาการค่อยๆคลายลงไป ของให้น้องดูแลคุณแม่ให้ดๆี ด้วยนะ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องบัณฑิต

ผมถนัดมือซ้ายครับ รวมถึงเขียนหนังสือ หยิบจับ ก็ใช้มอื ซ้าย
อย่างเล่นกีฬาผมก็พลิกด้านใช้มอื ซ้ายจับคอร์ดย้อนกับคนเล่น
มือขวา ผมได้ยนิ จากเพือ่ นๆว่าการเป็ นคนถนัดซ้ายนัน้ ไม่ดี
เพราะคนถนัดซ้ายจะอายุสนั ้ กว่าคนทัวไปถึ
่ ง 9 ปี ผมกังวล
มากเลย จะให้ทำ� อย่างไรดีจะให้ใช้ขา้ งขวาก็ไม่ถนัดครับ
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ทูลกระหม่อม : เท่าทีฟ่ งั มาก็ไม่น่าจะจริงทีค่ นถนัดซ้าย

จะมีอ ายุ ส นั ้ กว่ า คนถนั ด ขวาแต่ อ ย่ า งใด อย่ า งไรก็ต าม
ก็มรี ายงานจากมหาวิทยาโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ก็ทำ�
การศึกษาว่าจริงหรือไม่ทค่ี นถนัดซ้ายเสียชีวติ ง่ายกว่าคน
ถนัดขวา ไม่วา่ จะประสบอุบตั เิ หตุหรืออะไรต่างๆ ก็เสียชีวติ
ง่ายกว่า หรือไม่แข็งแรงเท่า แต่กท็ ำ� การศึกษามาแล้วก็ไม่จริง
ซึง่ อุปกรณ์เครือ่ งใช้ตา่ งๆ รวมถึงพวงมาลัย ส่วนใหญ่กท็ ำ� มา
เพื่อคนถนัดขวา แต่น้องไม่ควรจะวิตกกังวลมากกว่าปกติ
มัว แต่ ว ิ ต กกัง วลเรื่ อ งโน้ น เรื่ อ งนี้ อ าจจะตายง่ า ยกว่ า
เพราะเครียดจัดท�ำให้เป็นโรคมะเร็งได้ เป็นประสาทก็จะท�ำให้
บันทอนสุ
่
ขภาพลงไปอาจจะหมายความอย่างนัน้ ความจริง
คนถนั ด ซ้ า ยเป็ น อัจ ฉริย ะหลายคน ในระดับ โลก เช่ น
ประธานาธิบดี บารัค โอบามา เป็ นต้น ประธานาธิบดี
บิล คลินตันก็ถนัดซ้าย สมมติว่าน้ องถนัดซ้ายถ้าอยาก
สังสรรค์กม็ สี มาคมคนถนัดซ้าย มีวนั ของคนถนัดซ้าย คือ
วันที่ 13 สิงหาคมของทุกปี ทีส่ หรัฐอเมริกา
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากคุณดวงจันทร์
ตอนนี้ดฉิ ันอายุ 26 ปี แล้ว ก�ำลังได้งานใหม่เป็ นตัวแทน
จ�ำหน่ายอุปกรณ์โรงงานแห่งหนึ่ง ทุกอย่างดีหมด แต่ดฉิ นั
ต้องเดินทางบ่อยทางเครื่องบิน ดิฉันกลุ้มใจมากจนเกิด
ความเครียดทุกครัง้ ทีเ่ ดินทางขึน้ เครื่องบิน มักจะหายใจ
ไม่ทวท้
ั ่ องและกลัวมากๆ จนเหงือ่ ไหลท่วมตัว แอร์โฮสเตส
ต้องเข้ามานึกว่าดิฉนั ไม่สบาย ดิฉนั ควรจะท�ำอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม : มีคนเป็นเยอะ สาเหตุมาจากกลัวความสูง
อยูแ่ ล้ว บางคนกลัวเครือ่ งบินเพราะขึน้ เครือ่ งแล้วเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ รวมถึงวูบวาบ ตกหลุมอากาศบาง ยังไงเราต้องท�ำใจว่า
เราท�ำงานแบบนี้เป็นความสะดวกอย่างหนึ่งเป็นสิง่ ทีด่ ที บ่ี ริษทั
ให้เดินทางโดยเครือ่ งบิน ดีกว่าให้ไปรถไฟ ถ้ากลัวก็นงสมาธิ
ั่
สูดลมหายใจ สวดมนต์ด้วย ถ้าไม่สบายตัวหูอาจจะเจ็บ
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เพราะความดันไม่เท่ากัน หรือเคีย้ วหมากฝรัง่ หายใจ เข้าออก
ถ้าขึน้ นานๆ ก็เปลีย่ นอิรยิ าบถบ้าง ถ้าใส่คอนแท็กเลนส์แล้ว
สวมแว่นแทน หรือดืม่ น�้ำเยอะๆ ร่างกายจะได้สดชืน่

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องเรวดี จังหวัด

เชียงใหม่ หนูเป็ นคนตัวใหญ่ขาสัน้ ๆป้อมๆ ต้องใส่กระโปรง
หรือกางเกงขายาวปิ ดตลอด แต่สมัยนี้เขาอินเทรน์แฟชัน่
ขาสัน้ หรือกระโปรงสัน้ หนูอยากใส่อย่างนัน้ บ้าง ทูลกระหม่อม
มีวธิ ลี ดขาให้เล็กเรียวในพริบตาบ้างไหมค่ะ

ทูลกระหม่อม : การทีจ่ ะลดขาก็ลำ� บากหน่อย ถ้ารูปร่าง
เราอ้วนจะลดขาซึง่ มันเป็นธรรมชาติของเราก็จะลดเป็นไปไม่ได้
ลดยากจะออกก�ำลังกายยังไง ลดความอ้วน ไม่ทานข้าว
ขาก็ยงั ใหญ่อยูด่ ี ทางออกในการใส่กางเกงขาสัน้ หรือกระโปรงสัน้
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ก็ใส่เร็กกิ้งสีด�ำ จะได้อ�ำพรางขาให้ดูเรียวนิดหนึ่ง อย่าใส่
สีเทาเดีย๋ วคนนึกว่าเป็นช้าง ใส่เร็กกิง้ สีดำ� เสือ้ รวดลายทางลง
แต่สมัยนี้เขาใส่กนั ทางขวาง น้องใส่ไม่ได้นะ และใส่รองเท้า
ส้นสูงจะได้ดูขายาว แล้วการลดต้นขาก็มที ่าเอ็กเซอร์ไซค์
มีอยู่ 2-3 ท่า อาจจะท�ำให้ลดขาได้อยูบ่ า้ ง ให้ดเู รือ่ งการแต่งตัว
ดีกว่าถ้าไม่ใส่เร็กกิง้ ก็อย่าใส่กระโปรงสัน้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องศศิธร ชือ่ เล่น
น้องส้มหวาน อายุ 23 ปี จังหวัดนนทบุร ี หนูคบกับแฟน
หรือคบกับใครก็ตามไม่เคยคบกันได้นาน ทัง้ ทีเ่ ป็นคนทีส่ วย
และน่าตาใช้ได้ เป็ นเพราะว่าเป็ นทีซ่ ุ่มซ่ามมากๆ ถึงขีดสุด
มีเหตุการณ์อยู่ คือคบผูช้ ายอยูด่ ๆี ก็พยายามวางตัวไม่ให้
ซุ่มซ่ามใส่ผชู้ ายคนนี้กไ็ ม่วายพลาด ท�ำน�้ำหกใส่ตอนไปเดิน
ห้างสรรพสินค้า คือเดินด้วยกันแล้วท�ำน�้ ำหกใส่ แต่ผชู้ าย
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คนนี้กด็ ี ไม่โกรธเลย แต่กม็ เี หตุการณ์ซ้ำ� เข้าไปอีกคือ หนูขบั
รถไปรับผูช้ ายคนนี้ทบ่ี า้ น ด้วยความซุม่ ซ่ามดันไปถอยรถชน
กระถางโป้ยเซียนของคุณพ่อ ซึง่ พ่อเขารักมาก กระถางเดียว
ไม่เท่าไหร่ นี่ลม้ ไปถึง 7 กระถาง แตกหมดเลย คราวนี้คณ
ุ พ่อ
เขาโกรธมากๆเลย ท�ำให้มองหน้าคุณพ่อเขาไม่ตดิ ตอนนี้
หนู กลุม้ ใจมาก ๆเลย ไม่รปู้ รึกษาใครดีเลยเขียนจดหมาย
มาปรึกษาทูลกระหม่อม

ทูลกระหม่อม : น้องก็น่ารักดี ทีเ่ ขียนจดหมายมาแบบซื่อๆ
ชือ่ น้องส้มหวานก็คงน่ารักเหมือนชือ่ ท�ำอะไรซุม่ ซ่ามไปหน่อย
แฟนคงให้อภัย ความจริงคุณพ่อก็ควรใจกว้างหน่ อยหนึ่ง
อะไรกัน มาโกรธเด็กอีก แต่ตน้ โป้ยเซียนคงแพงและเป็ น
ต้นไม้ ทีโ่ ชคดี ถือว่าใครไปท�ำลาย เหมือนไปท�ำลายโชคเขา
อย่างไรก็ตามความซุ่มซ่ามของน้องก็พยายามลดๆ ลงบ้าง
ถึงแม้ความสวยของน้องจะช่วยแต่น้องก็น่ารักดี ซุ่มซ่าม
พอประมาณก็น่ารัก แต่ถา้ ซุ่มซ่ามมากเกินไปก็จะมีปญั หา
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หน่ อยหนึ่ง แต่คุณพ่อก็ควรให้อภัยน้ องเขาเถอะเขาสวย
อันทีจ่ ริงถ้าน้องสามารถซือ้ โป้ยเซียนชดใช้ให้เขาแล้วขอโทษ
ว่าไม่ตงั ้ ใจหรือให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้ ก่อนทีจ่ ะท�ำอะไร
ก็ควรตัง้ สติ จะท�ำอะไรก็ทำ� อย่างมีสติ อย่าท�ำอะไรรวดเร็วมาก
เดีย๋ วจะเป็ นเจ้าหญิงวุน่ วาย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องณัฐนนท์

ั หาเรื่อ ง
ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 5 จัง หวัด ชลบุ ร ี ผมมีป ญ
น�้ำหนักตัวเกินและรูปร่างตัวใหญ่ ผิวสีดำ� ท�ำให้เป็ นจุดเด่น
เกิดปญั หา เพือ่ นร่วมห้องและต่างห้องและรุน่ น้องก็ลอ้ เลียน
ดูถกู ท�ำให้ผมเสียใจมาก จึงขอปรึกษาทูลกระหม่อมเพือ่ ทีจ่ ะ
ให้กำ� ลังใจผมว่าควรท�ำอย่างไรดี เมือ่ เพือ่ นๆล้อเลียนครับ
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ทูลกระหม่อม : การทีม่ นี ้�ำหนักมากและตัวใหญ่ถกู เพือ่ นล้อ
น้องก็อย่าเอามา เป็ นอารมณ์ อ้วนก็ชว่ ยไม่ได้เป็ นรูปธรรม
นามธรรม แต่น้องก็รตู้ วั ว่าตัวใหญ่ ผิวด�ำ น�้ำหนักตัวมาก
น้องก็ใจเย็น ๆไว้ก่อน เมือ่ รูต้ วั ว่าน้องเด่น อาจจะดีกไ็ ด้ใคร
เข้ามาก็เห็นน้อง ไม่มใี ครทีเ่ ข้ามาแล้วจะไม่ทกั น้อง เวลาใคร
ล้อ ก็ถือ ว่ า เขารัก อย่ า เสีย ใจเป็ น อารมณ์ จ ะยิ่ง บัน่ ทอน
เสียพลังงานเรา ยิง่ หิวก็ยงิ่ กินเยอะเข้าไปอีก ให้ปล่อยวาง
แต่ถา้ อยากผอมก็เป็ นไปได้เหมือนกันเพราะอายุยงั ไม่มาก
ลดความอ้วนได้ ต้องมีจติ ใจเข้มแข็งทีจ่ ะไม่ทานของมันๆ
หรือแป้งและหวานมากไป ลดจ�ำนวนลงและทานผัก และ
ออกก�ำลังกายให้สม�่ำเสมอเริม่ ต้นด้วยเดินแล้ว วิง่ สัก 30 นาที
ต่อวัน น�้ำหนักก็จะลดลง ก็ขอเป็นก�ำลังใจให้และเพือ่ นๆด้วย
ต้องให้กำ� ลังใจกันและกันและน้องต้องมันใจในตั
่
วเอง ถึงแม้
จะอ้วนน้องก็นิสยั ดี เป็ นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทีด่ ี
ท�ำกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องสุรนิ ทร์

เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 กรุงเทพมหานคร ผมมีปญั หา
ทีค่ บั อกคับใจมานานแล้ว ผมเป็นมนุษย์ทเ่ี กือบจะสมบูรณ์แบบ
เช่น หุน่ ดี ผิวพันธ์ใช้ได้ เล่นกีฬาเก่งทุกอย่าง ดูเหมือนผม
ั
จะฮอตทีส่ ดุ ในโรงเรียนก็วา่ ได้ แต่มปี ญหาอยู
อ่ ย่างคือหน้าตา
ที่จะอุดมไปด้วยหลุมและบ่อ ผมจะพยายามไม่นึกถึงมัน
แต่เพือ่ นๆ ก็ชจ้ี ดุ นี้อยูเ่ รือ่ ยๆ เช่นเรียกผมว่านายพระจันทร์
เต็มดวง นายโจ๊กเดือด ก้นขนมครก มีมาใหม่คอื พ่อสังขยา
มีช่อื หนึ่งฟงั ดูน่ารักคือ พ่อไข่ตุ๋น ขอบอกก่อนเลยครับว่า
ตัง้ แต่เกิดมาผมไม่เคยแกะสิวเลยครับ แต่ทำ� ไมคนดี ๆอย่างผม
จึงมีใบหน้าเป็ นอวตารเช่นนี้ บางทีกไ็ ม่คดิ อะไร คิดว่าเพือ่ นๆ
คงรักและคิดถึงเพือ่ นจึงล้อ ทีส่ ำ� คัญผมยังไม่มแี ฟน เพราะ
ผมไม่กล้าเข้าไปจีบ กลัวเห็นหน้าแล้วจะรังเกียจ ผมจะท�ำ
อย่างไรดีครับ ป.ล. แต่ผมก็มเี พือ่ นเยอะ ทัง้ หญิงและชาย
และขอให้ทลู กระหม่อมงดงามอยูค่ กู่ บั สังคมไทยไปนานๆ
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ทูลกระหม่อม : ต้องขอบใจทีอ่ วยพรให้สวยและอยู่ไป
นาน ๆ ถ้าอยูน่ านแล้วสวยด้วยก็ยงิ่ ดี น้องสุรนิ ทร์อารมณ์ดมี าก
มองโลกในแง่ดี ถึงแม้จะมีหน้ าเป็ นอาวุธ ก็มอี ารมณ์ ขนั
เป็นอาวุธ เช่นกัน ท�ำให้ไม่มปี มด้อย และน่ารัก ซึง่ คิดถูกแล้ว
เพือ่ น ๆตัง้ ฉายาน่ารัก ๆก็คดิ ในมุมบวก มีจติ ใจผ่องใส ใคร ๆ
ก็คงชอบน้องเอง ทีบ่ อกว่า ยังไม่มแี ฟนก็ไม่เป็นไรเพราะยังเด็ก
อยูใ่ นวัยเรียน ตัง้ ใจเรียนมาก ๆเรียนเป็ นหลัก รักเป็ นรอง
เป็ นนักกีฬาผูห้ ญิงคงชอบและคงไม่เหงา ท�ำตัวดีไม่ขโ้ี กรธ
มีอารมณ์ขนั ไม่น้อยใจ อีกหน่อยก็หล่อและหาหมอผิวหนัง
รักษาให้ตน้ื ได้ ถ้าไม่ได้กต็ อ้ งท�ำใจ ว่าเราหล่อจากภายใน
เรามีความดี มีความจริงใจ น่ารัก ผูห้ ญิงก็มาเอง ดาราหรือ
นักร้องบางคนผิวด�ำ หน้าตาไม่คอ่ ยดี ยังมีแฟนสวย ขอให้
ก�ำลังใจวันหนึ่งน้องอาจจะหน้าตาดีมแี ฟนสวยก็ได้ ขอให้
โชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องจารุวรรณ

หนูมปี ญั หาเรือ่ งการแต่งตัว ตัวเตีย้ ขาสัน้ ขาใหญ่ ตัวเล็ก
เวลาแต่งตัวไม่คอ่ ยมันใจ
่ ไม่รวู้ า่ แต่งอย่างไรจึงจะเหมาะสม
กับตัวเอง หนูเห็นทูลกระหม่อมแต่งตัวสวย แต่งตัวเก่ง หนูจงึ
อยากจะขอค�ำแนะน�ำเรือ่ งการแต่งตัวค่ะ

ทูลกระหม่อม : น้องยืนขึน้ หน่อย ความจริงน้องดูไม่เตีย้
อย่างน้อยก็สงู กว่าน้องริชาร์ด ขาไม่ใหญ่เท่าไหร่ เห็นคนอืน่
ขาใหญ่กว่าเยอะแยะเลย สมมติตวั ไม่สงู เท่าไหร่ ซึง่ ตอนนี้
คนอ้วน คนเตีย้ ก�ำลังอินเทรนด์ เราควรกินให้ตวั ใหญ่ แต่งตัว
ดูให้สวย ตอนแรกน้องบอกตัวเตีย้ ตัวอ้วนแต่ดแู ล้วไม่ได้อว้ น
น้องต้องใส่เสือ้ ทีม่ ที างยาวๆ ทางลงมีลาย แต่อย่าลายมาก
จะดูเตีย้ เป็ นเสือ้ คอวี แต่งตัวให้ดสู งู ขึน้ กระโปรงไม่ควรสัน้
เกินไป ให้คอ่ นข้างยาวและใส่รองเท้าส้นสูง ถ้าใส่ได้ เดินได้
ไม่หกล้ม ขาจะ ดูเรียว ก็ทำ� ตามนี้แล้วกัน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจาก นายชัชวาล

จังหวัดร้อยเอ็ด ผมอายุ 32 ปี มีลกู อายุ 8 เดือน ผมมีปญั หา
อยากจะถามทูลกระหม่อม คือลูกของผมมีฟนั ขึน้ ตัง้ แต่อายุ
4 เดือน ฟนั บน 5 ซี่ ฟนั ล่าง 2 ซี่ ผมสังเกตุเด็กข้างบ้าน
2 คน อายุ 8 เดือน ยังไม่มฟี นั ขึน้ สักซี่ ผมกลัวว่าจะมีปญั หา
อะไรหรือ เปล่ า เพราะลูก ผม มีนิ ส ยั ชอบเอาของมากัด
มากลืนลงคอ โดยเฉพาะกระดาษ ถ้าเขาเห็นจะเอามากัด
ผมขอเรียนถามทูลกระหม่อมว่า การทีเ่ ด็กมีฟนั ตัง้ แต่อายุ
4 เดือนจะเป็ นปญั หาอะไรหรือไม่ ผมจะแก้ปญั หาลูกผม
ชอบกัดกระดาษอย่างไรครับ

ทูลกระหม่อม : ที่จริงไม่ใช่เป็ นสิง่ ผิดปกติ เด็กทารก

เมือ่ อายุประมาณ 4 เดือน เริม่ จะมีฟนั ขึน้ โดยมากมีฟนั ล่าง 2 ซี่
ฟนั บน 2 ซี่ แต่ม ี 5 ซีน่ ่ีเยอะเหมือนกัน แต่ลกู เพือ่ นข้างบ้าน
อายุ 8 เดือนยังไม่มฟี นั น่าเป็นห่วงกว่า แต่ไม่ผดิ ปกติ สมมติ
เด็ก อายุ 2 - 3 ขวบไม่ ม ีฟ นั คงต้อ งวิต กกัง วลนิ ด หนึ่ ง
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เพราะไม่รูจ้ ะเอาอะไรเคี้ยว การที่ลูกคุณชัชวาลเอาอะไร
เข้าปากไม่ได้เป็ นของแปลก เด็กๆ จะกัดเพราะฟนั ก�ำลังขึน้
เมือ่ ฟนั ขึน้ 5 ซี่ 2 ซี่ ฟนั ยังขึน้ ไม่หมด เขาจะคันฟนั เหมือน
ั
ลูกหมาลูกแมว ไม่ได้วา่ นะ เพราะลูกหมาลูกแมวคันฟนจะเที
ย่ วไป
กัดนันนี
่ ่ ถ้าเรามีลกู หมาต้องระวังรองเท้าให้ดี เพราะชอบกัด
อะไรต่างๆ ทัวบ้
่ าน เขาจึงท�ำของเล่นส�ำหรับเด็กกัด ทีไ่ ม่ใช่
วัตถุอนั ตราย ท�ำจากวัสดุไม่อนั ตราย ไม่ทำ� ชิน้ เล็กๆ สมมติ
ให้เด็กกัดผักหรือชิน้ เล็กๆ จะอันตรายมาก เพราะเด็กอายุ
ต�่ำกว่า 3 ขวบ อาจเอาอะไรกลืนเข้าคอ อาจหายใจไม่ออก
อาจตายได้ ถ้าไม่อยากให้ลูกเป็ นอันตราย ต้องพยายาม
เก็บของเล็กๆ เพราะเขาจะพยายามเอาเข้าปากตลอดเวลา
พยายามหาของเล่นทีก่ ดั ได้ ให้เขากัดเล่นจะดีเอง ขออวยพร
ให้ลกู คุณชัชวาลเติบโต มีฟนั มากกว่า 7 ซี่ มีรา่ งกายและ
สุขภาพทีด่ ี คุณชัชวาลดูเป็ นคนดูแล เป็ นห่วงเป็ นใยลูกดี
ไม่อย่างนัน้ คงไม่เขียนจดหมายมาถามใช่ไหม
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจาก
น้องกนิษฐา กรุงเทพมหานคร หนู ขอทูลถามข้อสงสัยว่า
หนูไม่เข้าใจชีวติ ว่า ท�ำไมทุกคนต้องคิดว่าหนูเป็นทอม การเดิน
การพูด รวมถึงนิสยั ของหนูแตกต่างจากผูห้ ญิงทัวไปหรื
่
อคะ
หนูควรจะเปลีย่ นนิสยั ตัวเองหรือเปล่าคะ

ทูลกระหม่อม : เราจะรู้ไ ด้อ ย่า งไรว่า น้ อ งเป็ น ทอม
หรือเปล่า เพราะไม่มรี ปู ภาพ ไม่ได้พดู คุยกันทางโทรศัพท์
ไม่เห็นหน้าตาว่าน้องกนิษฐาเป็ นทอมหรือเปล่า น้องต้อง
ถามตัวเองสิว่าเป็ นหรือเปล่า ถ้าเป็ นทอมจริงๆ ก็ไม่เห็น
เป็ นไรเลย เคยบอกมาตัง้ ร้อยหนแล้วว่า จะเป็ นทอม เป็ นตุ๊ด
เป็ นเรื่องธรรมชาติ เป็ นเคมีในสมอง ทีส่ งให้
ั ่ เราเป็ นทอม
หรือตุ๊ด น้องจะเป็ นทอมหรือไม่ ก็ไม่ใช่ประเด็นต้องเดือดร้อน
สมมติน้องไม่ได้เป็ น ก็ไม่เป็ นอะไร ใครจะว่าเป็ นก็สนุ กดี
ใครพูดจะอะไร เราไม่ได้เป็น เราไม่เห็นเดือดร้อน ถ้าเราเป็นทอม
แล้วไปเดือดร้อนใครตรงไหน น้องต้องเป็ นคนดี มีประโยชน์
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ต่อสังคม เป็นคนจริงใจ ตัง้ ใจเรียน จะได้มอี นาคตทีด่ ี ท�ำงาน
เพือ่ สังคม เป็ นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทีด่ ี รูจ้ กั
กาลเทศะ ไม่พดู โอ้อวดมากเกินไปเพราะท�ำให้น่าร�ำคาญ
สมมติน้องเป็ นคนจริงใจ มีน้�ำใจกับเพือ่ น เป็ นสิง่ ทีด่ ี ถ้าน้อง
จะเป็นทอมก็ไม่เป็นอะไร น้องต้องถามตัวเองว่า ชอบผูห้ ญิง
หรือผูช้ าย อย่าให้เราเป็ นฝ่ายถามคนเดียว

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�ำถามจากน้อง
เกวริน ศูน ย์เ พื่อ นใจ TO BE NUMBER ONE สาขา
เดอะมอลล์บางแค อายุ 14 ปี โดยปกติหนูเป็ นคนไม่คอ่ ยได้
ตัดสินใจด้วยตัวเอง เพราะจะไปกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลา
คอยถามท่านตลอด ถ้าเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าทีต่ อ้ งตัดสินใจ
ด้วยตัวเอง หนูควรท�ำอย่างไรดีคะ
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ทูลกระหม่อม : หนู อายุ 14 ปี เริม่ โตเป็ นวัยรุ่นแล้ว
บางทีตอ้ งตัดสินใจเองบ้าง หมายถึงชอบเรียนอะไร เราต้อง
หัดตัดสินใจเอง คุณพ่อคุณแม่เขาบังคับทุกอย่างหรือหนู
ไม่มนใจในตั
ั่
วเอง ถ้าหนูไม่มนใจ
ั ่ เราต้องสร้างความมันใจ
่
ในตัวเอง เราโตแล้ว เราต้องรูจ้ กั พิจารณาว่า สิง่ ไหนควรท�ำหรือ
ไม่ควรท�ำ ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เราต้องรูแ้ ล้ว เราไม่ใช่เด็ก
เล็กๆแล้ว ต้องหัดพิจารณา ถ้าไม่ หัดพิจารณา เมือ่ โตหนู
เข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย เพือ่ นๆ เขารูห้ มดแล้วว่า จะเรียนอะไร
จะเดิน ไปทางขวาทางซ้ า ย คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ไ ม่ ส ามารถ
ทีจ่ ะอยูก่ บั เราตลอดกาล ฉะนัน้ ต้องหัดตัดสินใจบ้าง ไม่ใช่
ตัดสินใจแบบว่า เราเก่งแล้ว เราโตแล้ว เวลาคุณพ่อคุณแม่
หรือคุณครูพดู อะไรก็ไม่ฟงั เลย ก็ไม่ใช่อย่างนัน้ ไม่ได้บอก
ให้หนู แข็งข้อกับคุณพ่อคุณแม่ เราต้องสร้างความมันใจ
่
ให้ตวั เองก่อนว่า เราโตพอ เรามีสมอง เราไม่ได้โง่ เราฉลาด
เราสามารถพิจารณาว่า สิง่ ใดเหมาะกับเรา ไม่เหมาะกับเรา
ในการทีจ่ ะท�ำอะไร มาในรายการนี้เป็นสิง่ ทีด่ ี หนูตอ้ งตัดสินใจ
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มาเอง ไม่ใช่คณ
ุ ครูหรือคุณแม่ให้มา ไม่ได้มใี ครบังคับให้หนูมา
ใช่ไหม หนู ต้องหัดตัดสินใจบ้าง ต้องหัดคิดเอง พวกเรา
TO BE NUMBER ONE ต้องกล้าคิด กล้าท�ำ กล้าตัดสินใจว่า
เราควรท�ำหรือไม่ ต้องรู้จกั มีวจิ ารณญาณ เราไม่ได้เป็ น
หุ่น ยนต์ ถ้า เราเป็ น หุ่น ยนต์เ ขาจะกดโปรแกรมอย่า งไร
ก็ไ ด้ เราไม่ ไ ด้เ ป็ น หุ่ น ยนต์ เราไม่ ไ ด้เ ป็ น คอมพิว เตอร์
แต่คอมพิวเตอร์กส็ ามารถประมวลผลได้ เราไม่ได้เป็นหุน่ ยนต์
รุ่นโบราณ เราควรกล้าคิด กล้าท�ำ กล้าตัดสินใจ มีขอ้ มูล
พิจารณาให้ดกี อ่ น ค่อยๆ หัดคิด ตัดสินใจ ไม่ตอ้ งซีเรียสและ
สร้างความมันใจ
่ เพราะเราไม่ได้โง่

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจากน้อง

สรวิชญ์ ผมมีปญั หาในใจ ผมไม่รวู้ า่ ตัวเองเป็ นอะไร แต่เวลา
ถูกอาจารย์บน่ หรือต่อว่า ผมรูส้ กึ ไม่พอใจและ แอบหงุดหงิด
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ทุกที ไม่อยากรับฟงั อะไรทัง้ ๆ ทีบ่ างครัง้ ผมผิดจริงๆ ผมจะ
ท�ำอย่างไรครับทูลกระหม่อม

ทูลกระหม่อม : เป็ น ธรรมชาติข องมนุ ษ ย์ท่ีไ ม่อ ยาก
โดนต�ำหนิ ส่วนมากค�ำต�ำหนิหรือค�ำว่า พอได้ยนิ แล้วรูส้ กึ
หงุดหงิด น้องไม่ได้เป็ นคนผิดปกติอะไรหรอก น้องหงุดหงิด
ที่ใครมาว่าเรา ค�ำพูดนี้ไม่ถูกหูเรา ฟงั ดูแล้วไม่ค่อยสนุ ก
ไม่มคี วามสุข ความจริงเป็นเด็กใช้ได้ น้องคิดในใจว่า บางครัง้
ตัวเองผิดโดนผูใ้ หญ่วา่ โดนคุณครูวา่ น้องก็รวู้ า่ น้องผิด น้องก็
ยอมรับกับพวกเรา ตรงนี้น้องสรวิชญ์ใช้ได้เลย ถ้าน้องรูว้ า่ ผิด
หรือผูใ้ หญ่วา่ มา เราต้องเปลีย่ นแปลงแก้ไขตัวเอง การทีเ่ ขาว่า
ไม่ ใ ช่ เ ป็ น สิ่ง ไม่ ดี บางครัง้ ผู้ใ หญ่ ว่ า ส่ ว นมากจะเตือ น
ด้วยความหวังดี บางทีอาจไม่ใช่ เขาอาจจะ หมันไส้
่ เรา
แต่ส่วนใหญ่ จะหวังดีกบั เรา คุณพ่อคุณแม่และคุณครูท่วี ่า
เพราะหวังดีกบั น้อง อยากให้นอ้ งแก้ไขในสิง่ ไม่ดี เมือ่ น้องรูแ้ ล้ว
อาจจะหงุดหงิดบ้าง คนเราไม่มใี ครชอบการต่อว่า เมือ่ น้อง
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หงุดหงิด น้องรูต้ วั ว่าผิดให้น้องแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดขี น้ึ
ให้ทำ� สิง่ บวก ท�ำสิง่ ทีด่ ี ทีเ่ ขาต่อว่าเพราะหวังดีกบั น้องจริงๆ
เป็ นสิง่ ที่ดจี ริงๆ ในเรื่องโดนว่า ถ้าคนเราชอบแต่ค�ำชม
อย่างเดียว จะเป็ นคนทีเ่ สียเปรียบ ชอบค�ำสรรเสริญเยินยอ
อย่างเดียว ลุม่ หลงมากในค�ำสรรเสริญเยินยอ ถ้ามีใครมาต�ำหนิ
นิดหนึ่งจะโกรธ เกลียด ทุกอย่างเราจะพังหมด เพราะเรา
เป็ นคนหูเบา ทีจ่ ริงไม่ได้เป็ นเรือ่ งผิดปกติอะไรในการทีช่ อบ
ค�ำสรรเสริญเยินยอ แต่เราต้องมีสติ ต้องรูว้ า่ สิง่ ทีเ่ ขาว่าเรา
จริงหรือไม่จริง ถ้าจริงเราต้องยอมรับ ต้องแก้ไขปรับปรุง
จะท�ำให้เราดีขน้ึ สมมติเขาว่าเรา เพราะหมันไส้
่ อิจฉาหรืออะไร
ก็ตาม ถ้าเรารูว้ า่ ไม่จริง เราไม่ตอ้ งเก็บมาบันทอนจิ
่
ตใจ เฉยๆ
ปล่อยให้เขาว่าไป เหมือนเราไม่รบั ให้เข้าเขาเอง เราไม่ตอ้ ง
ซีเรียส เราชิวๆ ปล่อยเขาไป ฉะนัน้ ค�ำพูดของผูใ้ หญ่สว่ น
มากเขาหวังดีกบั เรา เขามีประสบการณ์เยอะกว่า ให้น้อง
น�ำมาพิจารณาบ้าง จะเป็ นสิง่ ทีด่ ี คนทีฟ่ งั คนอืน่ พูดจะดีกว่า
คนทีไ่ ม่ฟงั จะได้เปรียบกว่า
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องมณีนิจ
จังหวัดปทุมธานี หนูมชี อ่ื เล่นว่าพริกป่นค่ะ ส่วนพีส่ าวฝาแฝด
ชือ่ พริกไท ตอนนี้เราสองคนเรียนอยูช่ นั ้ ม.1 แต่มกั จะชอบ
ทะเลาะกันอยูเ่ สมอค่ะ เรือ่ งการแต่งตัว หนูไม่ชอบแต่งตัว
เหมือนพีส่ าวเลยค่ะ หนูวา่ มันตลกค่ะ เวลาไปไหนมาไหน
คนก็จะชอบมอง หนูอาย รูส้ กึ เหมือนเป็ นตัวประหลาดหนู
ก็เลยอาบน�้ ำทีหลังเพราะจะได้แต่งตัวไม่เหมือนพีพ่ ริกไท
แต่มเี รือ่ ง ทีเ่ ราจะทะละกันบ่อยๆค่ะ คือเราชอบดูละครเหมือนกัน
แต่ ว่ า เราไม่ ช อบพระเอกเหมื อ นกัน หนู ช อบพี่เ วี ย ร์
ส่วนพีพ่ ริกไทชอบพีว่ นิ มากกว่า เราก็จะชอบเถียงกันบ่อยๆ
ว่ า พี่วิน กับ พี่เ วีย ร์ เ นี่ ย ใครหล่ อ กว่ า กัน แต่ ห นู ว่ า พี่เ วีย ร์
หล่อกว่า เท่กว่า เล่นละครก็เก่งกว่าด้วยค่ะหนูกเ็ ลยอยากให้
ทูลกระหม่อมช่วยตอบหน่อยค่ะ ว่าระหว่างพีเ่ วียร์กบั พีว่ นิ
ใครหล่อกว่ากันและทูลกระหม่อมว่าชือ่ หนูพริกป่นน่ารักกว่า
พีพ่ ริกไทมัย้ ค่ะ แต่หนูวา่ ชือ่ หนูน่ารักกว่านะคะ
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ทูลกระหม่อม : ชือ่ หนูน่ารักมากๆตอนแรกก็ไม่ทราบว่า

มีพ่ีส าวฝาแฝดชื่อ พริก ไท แต่ ช่ือ พริก ป่ น ก็น่ า รัก จริง ๆ
อันทีจ่ ริงฝาแฝดก็ไม่คอ่ ยเหมือนกันนะ การทะเลาะกันเป็นเรือ่ ง
ธรรมดาเลย แม้ไม่ใช่ฝาแฝดกัน คนเรามีความคิดความรูส้ กึ
ต่างกัน น้องก็โตแล้วก็คงไม่อยากแต่งตัวเหมือนกัน แต่แต่งตัว
เหมือนกันก็น่ารักดี ตอนนี้น้องโตแล้วก็อยากเป็นตัวของตัวเอง
น้องก็ตอ้ งมันใจน้
่ องเองก็คงมีความมันใจในตั
่
วเองพอสมควร
ว่าตัวเองมีดแี ละน้องถามมาว่าพีเ่ วียร์พว่ี นิ ใครหล่อกว่ากัน
ก็ตอบตามความเห็นส่วนตัวว่าพีเ่ วียร์หล่อกว่าเพราะเป็ น
พระเอกของเราในหนังหนึ่งใจเดียวกันเพราะฉะนัน้ พีเ่ วียร์
จะต้องหล่อกว่าอย่างแน่นอนอย่างทีน่ ้องพูดถูกเลย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�ำถามจาก นายสุทวิ สั
สวัสดีคะ่ ทูลกระหม่อมหนูเป็นเพศทีส่ ามหรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่าตุ๊ดหรือกะเทยค่ะ แม่ของหนูเค้าก็รบั ได้ท่ี หนูเป็ นตุ๊ดหรือ
กะเทยแต่วา่ ปญั หาอยูท่ ว่ี า่ คุณยายนะค่ะ หนูอยูก่ บั คุณยาย
เพราะว่าแม่ไปท�ำงานที่ญ่ปี ุ่นยายไม่ชอบที่หนู เป็ นแบบนี้
เวลาหนูแต่งหน้าทาปากยายจะด่าทุกวันแต่หนูไม่เคยท�ำตัว
เหลวไหนตัง้ ใจเรียนตลอดหนูอยากเป็ นผูห้ ญิงค่ะ หนูจะท�ำ
อย่างไร ให้ยายไม่บน่ และยอมรับทีห่ นูเป็ นแบบนี้ได้บา้ งคะ

ทูลกระหม่อม : นึกว่าจะท�ำอย่างไรให้หนู เป็ นผู้หญิง
หนูกเ็ ป็ นผูห้ ญิงอยูแ่ ล้ว แต่หนู ก็มวี ธิ ที จ่ี ะท�ำให้เป็ นผูห้ ญิง
มากขึน้ อย่างไรก็ตามการทีจ่ ะเป็นตุด๊ เป็นกะเทยไป เป็นอะไร
แบบนี้กเ็ ป็ นของปกติธรรมดาแต่ทนี ้ีคุณยาย คุณยายก็แก่
มากแล้ว ก็มนั โบราณ สมัยโบราณก็คงจะรับไม่ได้ คงจะด่า
บ้างแต่ถ้าปู ่ ย่าตายายด่า ก็เป็ นการให้พร ถือว่าคุณยาย
ให้พรก็แล้วกันเพราะว่าคุณแม่กร็ บั ได้ แต่วา่ คุณแม่ไปท�ำงาน
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ทีญ
่ ป่ี ุ่น เพราะฉะนัน้ หนูกท็ ำ� ตัวเป็ นคนดีตงั ้ ใจเรียนหนังสือ
อย่าอะไรมาก อย่าแต่งหน้าทาปากให้เสียเวลาไปโรงเรียน
เราก็ร ีบ ไปโรงเรีย นไปเล่ น กีฬ าไปเรีย นหนั ง สือ ให้ดี ๆ
ไม่จ�ำเป็ นต้องแต่งหน้ าทาปากเพราะหนู ก็คงสวยอยู่แล้ว
ยังไงก็ตามพอเรียนจบ ก็แต่งหน้าทาปากได้ตามสบายหรือ
จะไปแปลงเพศก็ยอ่ มได้ถา้ ต้องการ ขอเป็นก�ำลังใจให้หนูตงั ้ ใจ
และก็เป็ นคนดีเป็ นกะเทยทีด่ ใี นสังคมก็แล้วกัน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�ำถามจาก นายปกรณ์

คือผมมีขอ้ สงสัยอยูเ่ รือ่ งหนึ่งคือปจั จุบนั สังคมไทยมีการยอมรับ
ในสถานภาพของเพศทีส่ ามมากขึน้ จะสังเกตได้กลุม่ คนดังกล่าว
สามารถทีจ่ ะแสดงออกได้อย่างเปิดเผย โดยไม่มกี ฎหรือระเบียบ
บางครัง้ อาจท�ำให้เกิดปญั หารุนแรงขึน้ ทรงมีแนวทางในการ
แก้ปญั หานี้อย่างไรครับ
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ทูลกระหม่อม : แล้วน้องเป็นหรือเปล่า (เปล่าครับผมแค่

สงสัยเฉยๆ เห็นเป็ นข่าวอยูบ่ อ่ ยๆ) ไม่ชอบเพศทีส่ ามเหรอ
(ไม่ครับไม่) แล้วท�ำไมสงสัยละ แต่คดิ ว่าปญั หาแบบนี้มนั
ก็เกิดได้ทงั ้ เพศทีห่ นึ่ง เพศทีส่ อง เพศทีส่ าม เพศทีห่ นึ่งจะ
เป็ น ผู้ ช าย มัน ก็ เ กิ ด ขึ้น ได้ ห มดแหละ ก็ ใ ช่ แ ล้ ว บางที
เพศที่สามเรียกว่าเกย์หรือว่าตุ๊ดอารมณ์ รุนแรง โกรธกัน
ก็อาจจะมีการปาดคอกันบ้างอะไรอย่างนี้กม็ ใี นข่าว แล้วก็หงึ หวง
รุนแรงกว่า อย่างทอม ดี้แล้วก็จะหึงหวงรุนแรงหน่ อยนึง
แต่ความรุนแรงนี้มนั ก็เกิดขึน้ ได้ทงั ้ ผูห้ ญิง ทัง้ ผูช้ าย ทัง้ ตุด๊ ทัง้ เกย์
ทัง้ ทอม ทัง้ ดี้ ความรุนแรงไม่ได้จำ� กัดอยูแ่ ค่ตุ๊ด อย่างเดียว
เพราะอย่างเพศทีส่ ามเนี๊ยใครๆ ก็มองว่าเป็นเพศทีท่ ม่ี คี วาม
สร้างสรรค์เขาอารมณ์แยะเป็นคนทีเ่ ก่ง ท�ำไมไม่มองในด้านนัน้
พวกเราต้องเปิดใจกว้าง น้องต้องเปิดใจกว้างว่าไม่ใช่เพศทีส่ าม
อย่างเดียวที่ก่อความรุนแรงก็จริงอยู่ก็เขาอารมณ์ รุนแรง
แต่คนทีเ่ ป็นผูช้ ายอารมณ์รนุ แรงก็มเี ยอะแยะนะ แล้วจะน่ากลัว
ยิง่ น่ากลัวกว่าเพศทีส่ ามอีก
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สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : ค� ำ ถามจาก
น้องนันท์นลิน จังหวัดชลบุร ี วันนี้หนู มีเรือ่ งอยากจะถามคะ
คือปกติหนูเป็ นคนทีร่ า่ เริงและก็สนุกสนานนะคะ แต่วา่ ติดที่
เป็นคนทค่ีดิมากคะ เวลาทเ่ีพอ่ืนๆ แกลง้งอนเน๊ยีรสู้กึรอ้นใจ
มากค่ะ ถึงแม้วา่ เพือ่ นๆ จะเฉลยแล้วว่าเป็นเรือ่ งหลอกเล่นเฉยๆ
แต่หนูกจ็ ะรูส้ กึ ว่า เอ๊ะเพือ่ นไม่พอใจ หรือเปล่า ท�ำให้ไปคิดมาก
แล้วก็หนูกจ็ ะรูส้ กึ ไม่กล้าเข้าไปเล่นหรือเข้าไปคุย กับเพือ่ นๆ
เหมือนเดิมหนูควรจะท�ำอย่างไรดีคะ ให้รสู้ กึ คิดมากน้อยลง
ไม่คดิ มากจนเกินไป ขอบคุณคะ

ทูลกระหม่อม : คิดน้อยๆ หน่อยก็ได้ คิดน้อยๆ หน่อยหนึ่ง
ให้คดิ มากน้ อยลง คนคิดมาก หยุมหยิม น้ อยใจอย่างนี้
ก็เสียเปรียบเขานะ เพราะว่าท�ำให้เราไม่มคี วามสุขจริง
ก่อให้เกิดปญั หา น้องคิดมากนึกว่าเพื่อนโกรธ ทัง้ ทีเ่ พีอ่ น
บอกแล้วว่าไม่โกรธสักหน่ อย แต่น้องก็ยงั คิดว่าเพือ่ นโกรธ
ก็ไม่กล้าไปเล่นไปพูดกับเขาอย่างเคย ก็จะท�ำให้เพื่อนคิด
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หนู ไม่ไปพูดกับเขาเพื่อนก็จะคิดไปอีก มันคิดมากต่อไป
เรื่อยๆ คิดอีกว่าหนูโกรธเขาเหรอ แหมล้อเล่นท�ำท่าโกรธ
ท�ำเป็ นงอน แล้วทางนี้กโ็ กรธอีก เพราะถ้าสมมติคนขีโ้ กรธ
คนเขาคงไม่อยากจะคบ คบยากคบแล้วเหนื่อย คนขีโ้ กรธ
คนคิดมากขีใ้ จน้อยเนี๊ย คบแล้วเหนื่อยคิดโน่นคิดนี้ แล้วหนูทำ� ไร
เหมือนหนู คดิ ว่าเพื่อนก็จะโกรธหนู อะไรอย่างนี้ ถ้าสมมติ
หนูไม่กล้าไปพูดกับเพือ่ นอีก แล้วหนูกจ็ ะเสียเพือ่ นเพราะว่า
ความคิดมากก็เลยบอกให้คดิ น้ อยลงนิดนึงก็ดเี หมือนกัน
เพราะฉะนัน้ หนูกไ็ ม่ควรจะคิดมาก คิดน้อยๆ หน่อย อย่าคิด
หยุมหยิม คิดแต่เรือ่ งหลักๆ อย่างเรือ่ งการเรียน อย่างเรือ่ ง
อนาคตของหนูวา่ จะชอบท�ำอะไรหรือกิจกรรม ทูบนี มั เบอร์วนั
อะไรเป็ นต้น หรือเล่นกีฬา หรืออยากร้องเพลง บางทีเรา
ก็อยากจะผ่อนคลายแล้วก็สบายๆ บ้างเวลาพักผ่อนก็คดิ ถึง
ในเรื่องดีๆ อย่างน้อยก็ทด่ี ที ส่ี ุดอย่างก็มที ศั นบวกไม่ใช่คดิ
ทุกอย่างมันจะแย่ เพือ่ นคนนัน้ ก็โกรธ คนนี้กโ็ กรธ นินทาเรา
ไม่ชอบเราอะไรอย่างนี้ ถ้าสมมติวา่ เพือ่ นเขาไม่ชอบเราเขา
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โกรธเรา เขาอาจจะโกรธจริงๆ ก็ได้ แบบเราถามหาสิง่ ทีไ่ ม่ดี
มันก็จะมานะ เพราะฉะนัน้ หนูอย่าคิดมาก สบาย ๆ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�ำถามจากน้องศิรนิ ภา
สวัสดีคะทูลกระหม่อม หนูมขี อ้ สงสัยเกีย่ วกับการแต่งกาย
ของนักศึกษาหนูไม่เข้าใจว่าท�ำไมนักศึกษาหญิง ทัง้ ระดับ
อาชีวศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยถึงชอบใส่เสือ้ นักศึกษา
ตัว เล็ก รัด ติ้ว ส่ ว นกระโปรงก็เ ป็ น กระโปรงสัน้ เท่ า นั น้
ยังไม่พอนะคะ ยังมีการแหวกบริเวณด้านหน้าอีกต่างหาก
่
ง้ ขึน้ ไปแถมท�ำให้ดหู วาดเสียวว่าจะโป๊
แถมเวลานังกระโปรงจะรั
ส่วนเสือ้ ก็รดั จนไม่น่าดูมองไปถึงไหนต่อไหน หนูไม่เข้าใจ
ถ้าว่าถ้าทางสถานศึกษาไม่มรี ะเบียบเกีย่ วกับการแต่งกาย
หรือคะ แล้วคนทีใ่ ส่ชดุ แบบนี้เขาจะคิดอย่างไร มีผลกระทบ
ต่อการเรียนหรือเปล่า เพราะเหตุใดคะ
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ทูลกระหม่อม : เรื่องชุดนักศึกษาเนี๊ยทางสถานศึกษา
เขาก็น่าจะมีกฎเกณฑ์ของเขาอยู่นะ ว่ามีเครื่องแบบยังไง
ส่วนมากถ้าเป็ นผูช้ ายก็ใส่เสือ้ ขาวใส่กางเกงสีด�ำหรืออะไร
คาดเข็มขัดของมหาลัยใช่มยั ๊ แต่ผหู้ ญิงก็เหมือนกันใส่เสือ้
ขาวใส่กระโปรง กระโปรงก็จะสัน้ จะยาวแล้วแต่ยุคสมัย
เพราะว่ามหาวิทยาลัยเขาไม่ได้บอก ระดับมหาวิทยาลัยหรือ
อาชีวศึกษา ความจริงทีเ่ มืองนอกระดับโรงเรียน ในโรงเรียน
เขาก็ไม่ได้มเี ครือ่ งแบบอยูแ่ ล้ว เขาก็แต่งชุดยังไงก็ได้แล้วแต่
เราอยากจะแต่ง แต่ทนี ้ีในสถานศึกษาไทยเขามีเครือ่ งแบบอยู่
ถึงแม้จะเป็ นระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ยงั มีเครื่องแบบอยู่
อย่างทีว่ า่
อันทีจ่ ริงก็น้องถามว่ามันมีผลต่อการเรียนหรือเปล่า
ในสมัยหนึ่ง ทีม่ ที า่ นรัฐมนตรีทเ่ี ห็นว่าไม่ควรแต่งตัวอย่างนี้
ก็มกี ารถกเถียงกันแล้วว่าใส่เสือ้ อย่างนี้ให้มแี พทย์มาบอก
ด้วยว่าใส่เสือ้ อย่างนี้ทำ� ลายสุขภาพท�ำให้เรียนไม่ได้ เพราะว่า
เลือดลมก็ไม่เดินสะดวกก็หมายความว่าหายใจลึกไม่ได้เต็มที่
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หายใจมากเกินไปกระดุมมันก็จะขาดวิง้ ค์ออกมา แต่ความจริง
ถึงไม่หายใจเลยก็กระดุมขาดวิง้ ค์ได้ เราเอีย้ วตัวอะไรอย่างนี้
ถ้ามันคับมากมันก็จะขาด ปญั หามันอยู่ตรงนี้ แต่ถามว่า
ถามจริงๆ หมอบางคนเขาก็พูดจะท�ำให้แบบสุขภาพไม่ดี
สมองเสือ่ ม เลือดไปเลีย้ งสมอง ไม่เพียงพอ ถามว่าจะท�ำให้
เป็ นโรคหัวใจสมองเสือ่ ม เรียนหนังสือไม่ได้กไ็ ม่น่าจะเป็ นนะ
นอกจากเรานังไม่
่ สบายเราก็ไม่มสี มาธิทจ่ี ะเรียนอะไรอย่างนี้
แต่กเ็ ป็ น การแต่งตัว ถ้าสมมติเราผอมอยู่เรารูปร่างเล็กๆ
แต่งไปก็ไม่คอ่ ยน่าเกลียดอะไร เพราะมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้วา่
ั นี่กไ็ ม่มใี ครกล้าว่า
ถ้าสมมติมหาลัยเขาว่าก็อาจจะเป็นปญหา
อะไรก็ไม่มอี อกกฎมาว่าแต่งตัวอย่างนี้ไม่ได้ เห็นแต่งตัวอย่างนี้
เต็มบ้าน เต็มเมือง แต่ตอนนี้มนี ้อยลงรูส้ กึ ไปตามโรงเรียน
อาชีวะ มหาวิทยาลัยก็มนี ้อยลง ทีจ่ ะแต่งตัวใส่กระโปรงสัน้ ๆ
ฟิตๆ เสือ้ ตัวเล็กก็ยงั มีน้อยลงเขาคงจะหายใจไม่ออกหรือเสือ้
พวกนัน้ อาจจะไม่อนิ เทรนด์แล้วก็ได้ ของแบบนี้มนั เป็นเทรนด์
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อาจารย์ไม่วา่ ทางคณบดีไม่วา่ ทางผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยไม่วา่
เขาก็ตอ้ งใส่ได้เพราะจะไปว่าอะไรเขาได้ในเมือ่ ไม่มใี ครว่าเขาๆ
ก็ใส่ได้จนเขาเบือ่ เอง ไปว่าเขามากๆ เขาก็ยงิ่ ใส่ ถ้าเขาอยาก
จะแต่งเขาก็ตอ้ งรูเ้ พราะจุดเสีย่ งถ้าใส่เข้าไปแล้วจะเป็ นยังไง
เรือ่ งเสียสุขภาพคงไม่ใช่ แต่กม็ คี วามเสีย่ งในด้านทีอ่ นั ตราย
ต่อตัวเรา อาจจะถูกท�ำร้ายก็ได้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องภาณุ วฒั น์

ั
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผมมีปญหาอยากจะปรึ
กษาทูลกระหม่อม
ว่ า ท� ำ ยัง ไงดีผ มถึง จะเลิก ดื่ม น�้ ำ อัด ลมได้ เพราะตอนนี้
ผมติดน�้ำอัดลมมากครับต้องดืม่ วันละ 2 – 3 ขวด หรืออย่างน้อย
วันละ 1 ขวด ซึง่ วันไหนทีไ่ ม่ได้ด่มื ผมจะมีอาการง่วงนอน
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ไม่อยากทานอาหาร ผมอยากได้คำ� แนะน�ำในการเลิกดืม่ ครับ
เพราะว่าผมรูว้ า่ น�้ำอัดลมไม่มปี ระโยชน์ ผมจึงอยากเลิกแต่ไม่รู้
จะท�ำยังไงดี

ทูลกระหม่อม : น้องภาณุวฒั น์ คิดได้วา่ น�้ำอัดลมไม่ดเี นี๊ย

ก็เป็ น Step แรก เป็ นก้าวแรกทีจ่ ะแก้ปญั หานี้แล้ว อันทีจ่ ริง
น�้ำอัดลมก็ไม่ได้มปี ระโยชน์อะไรกับร่างกายนอกจากนี้มนั ก็
คล้ายๆ ยาเสพติด น�้ำอัดลมส่วนมากก็จะมีคาเฟอีน แล้วก็ทำ� ให้
เราสดชืน่ แต่สมมติกนิ นิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรใช่ไหม นานๆ ที
ทานที ก็ไม่เป็ นไร แต่สมมติกนิ เป็ นประจ�ำ วันละสามสีข่ วด
มันก็จะท�ำให้เราอ้วนด้วย แล้วก็เป็ นโทษกับร่างกายด้วย
ท้องอืดท้องเฟ้ออะไรต่างๆ นานา ถ้าเราลองอ่านข้างขวด
น�้ำอัดลม น�้ำอัดลมก็มกี รดต่างๆ ส่วนผสมต่างๆ เป็ นกรด
ฟอสฟิสแอสซิส แล้วก็แอสลีนกายคลออะไรอย่างนี้มนั ก็เป็ น
สารทีผ่ สมเพือ่ ให้น้�ำอัดลมเป็ นของเหลวใช่ไหม แข็งตัวขึน้ มา
เวลาเราใส่ตู้เย็นอะไรอย่างนี้ ท�ำให้มนั ฟู่ๆ ท�ำให้ทอ้ งอืด
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ทัง้ สองกรด กินกรดอันนี้ เข้าไปแล้วก็กินสารอะไรต่างๆ
เข้าไป มันก็เป็ นโทษกับร่างกาย อย่างไรก็ตามน้องภาณุวฒั น์
เลิกน�้ำอัดลมก็เป็นสิง่ ทีด่ ี ถ้าเลิกไม่ได้มคี วามง่วงเหงาหาวนอน
เพราะมีค าเฟอีน ใช่ไ หม มัน ก็ต้อ งมีอ าการอย่า งนัน้ แหละ
ถ้าเลิกไม่ได้กค็ อ่ ยๆ ต้องมีจติ ใจแข็มแข็งเหมือนกับเลิกยาเสพติด
เหมือนกัน เราอยากเลิกเองใช่มยั ๊ ไม่ใช่คณ
ุ พ่อคุณแม่บอกว่า
จงเลิกดืม่ น�้ำอัดลมพวกเราเองก็บอกว่าจงเลิก ให้น้องภาณุวฒั น์
เลิกดื่มน�้ ำอัดลมให้ได้นะ น้ องจะต้องตัดสินใจเองก็ดแี ล้ว
น้ องก็ค่อยๆ เลิกสิ วันนี้บอกว่าจะเลิกแต่มนั เลิกไม่ไหว
แทนทีจ่ ะกิน 3 ขวด ก็กนิ เหลือ 2 ขวด ก็คอ่ ยๆ ไปเรือ่ ยๆ
จนในทีส่ ดุ ก็อาจจะไม่ตอ้ งดืม่ น�้ำอัดลม ดืม่ น�้ำเปล่านี้ดที ส่ี ดุ
เพราะว่ า จะท� ำ ให้หุ่ น ดี ดื่ม น�้ ำ เปล่ า แล้ว ก็เ สีย งดี หุ่ น ดี
ร้องเพลงได้ จริงไหม ต้องดืม่ น�้ำเยอะ น�้ำทีไ่ ม่ตอ้ งใส่น้�ำแข็ง
ทีแ่ บบอุณหภูมขิ องห้อง ไม่ใช่หอ้ งแอร์ หมายความว่าดืม่ น�้ำ
ทีอ่ ุณหภูมพิ อดีๆ ดืม่ เยอะๆ ตื่นขึน้ มาก็ดม่ื เลยสักขวดหนึ่ง
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หรือสองขวดอะไรอย่างนี้กด็ กี ว่าดื่มน�้ ำอัดลมสองสามขวด
อย่างที่น้องภาณุวฒ
ั น์ทำ� อยู่ ก็ลองท�ำดูขอให้โชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจากน้องไมค์
กรุงเทพมหานคร อายุ 16 ปี เรียนอยู่ ชัน้ ปวช. ปี 3
ผมมีปญั หาคับข้องใจอยากจะปรึกษาทูลกระหม่อมดังนี้ครับ
เรื่อ งที่ห นึ่ ง ผมปลื้ม ดาราหญิง คนหนึ่ ง มากๆ ถึง ขนาด
ในห้องผมจะติดรูปดาราหญิงคนนี้เต็มไปหมด ผมอยาก
รูว้ า่ ผมเป็ นโรคจิตหรือเปล่า เพราะเพือ่ นๆชอบล้อเลียนผม
ว่าเป็ นโรคจิตหรือเปล่า สรุปแล้วผมเป็ นโรคจิตจริงๆ หรือ
เปล่า แล้วทูลกระหม่อมเคยแอบชอบดาราคนไหนเหมือน
ผมหรือเปล่าครับ
ส่วนข้อทีส่ องนะครับ ผมสงสัยว่าเวลาทีท่ ลู กระหม่อม
เสด็จไปงานต่างๆ ทูลกระหม่อมแต่งกายสวยงามมากๆ
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จึงอยากรู้ว่าทูลกระหม่อมออกแบบทรงผมเองหรือเปล่า
แต่งหน้าเองหรือเปล่า เลือกชุดเองหรือเปล่า เพราะสวยมากๆ
หรือว่าทูลกระหม่อมมีคนช่วยแต่งหน้าให้ครับ

ทูลกระหม่อม : ที่ว่าน้ องปลื้มดาราหญิงคนหนึ่งมาก

ขนาดติดรูปดาราหญิงผูน้ ้ี ไว้เต็มห้องเลยแล้วถามว่าน้องเป็น
โรคจิตหรือไม่ และเพื่อนๆว่าเป็ นโรคจิต แต่ในขัน้ นี้ก็ยงั
ไม่เป็นโรคจิตนะแต่กม็ หี ลายระดับนะการทีป่ ลืม้ ดารา อย่างน้อง
ก็ไม่รวู้ า่ อยูใ่ นระดับไหน น้องก็ยงั ไม่เป็ นโรคจิตหรอก แต่กม็ ี
หลายระดับนะการทีป่ ลืม้ ดารา ค�ำถามต่อมาก็นับว่าแปลกดี
แต่กไ็ ม่แปลกมากหรอก น้องคงอยากรู้ เคล็ดลับการแต่งตัว
อยากรู้เรื่องการแต่งตัวแต่งหน้ าว่าทูลหม่อมเลือกชุดเอง
หรือเปล่า ออกแบบทรงผมเองหรือเปล่า เลือกชุดก็เลือกเอง
บ้างทีกอ็ อกแบบเอง เพราะเราเป็นคนใส่ เราก็รวู้ า่ ชอบแบบนัน้
แบบนี้ เรือ่ งแต่งหน้าก็มคี นแต่งหน้าให้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องสุกานดา
ก�ำลังศึกษาอยู่ ปี 2 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สาขาการตลาด จังหวัดสกลนคร น้องเขียนมาว่า หนูมคี วามฝนั
ที่อยากจะเล่าให้ทูลกระหม่อมทราบ อาจจะแตกต่างจาก
คนอื่น หนูอยากมีหน้าท้องทีก่ ระชับค่ะ พอดีหนูมรี ปู ร่างที่
อ้วน เตีย้ และมีหน้าท้องที่ น่าเกียจมาก พยายามลดความอ้วน
ลดหน้าท้องต่างๆ นา แต่กไ็ ม่สำ� เร็จ หนูอยาก ใส่เสือ้ ผ้าสวยๆ
แต่กใ็ ส่ไม่ได้ เพราะเสื้อผ้าสวยๆมีแต่ตวั เล็ก หนู เคยคิดไป
ลดความอ้วนทีส่ ถานบันลดน�้ำหนัก แต่กไ็ ด้แค่คดิ ค่ะเพราะเขา
คิดเงินแพงมาก ครอบครัวหนูไม่ได้ร่ำ� รวย พอทีจ่ ะเอาเงิน
ไปท� ำ อย่ า งนั น้ หนู เ ลยอยากถาม เคล็ด ความงามของ
ทูลกระหม่อมจังเลยค่ะ เพราะทูลกระหม่อมหุ่นดีมากและ
ั ห่ นูอยากมีหน้าท้อง
ก็สวย อยูต่ ลอดเวลา หนูคดิ ว่าความฝนที
ทีก่ ระชับคงเป็นเรือ่ งทีต่ ลก และก็ไร้สาระมาก แต่หนูกะอยาก
ให้ความฝนั เป็ นจริงค่ะ
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ั
ทูลกระหม่อม : น้องสุกานดา ความฝนของน้
องไม่ไร้สาระ
เลยนะ เห็นใจน้องเลย เพราะผูห้ ญิงและผูช้ ายต้องการทีจ่ ะสวย
หล่ อ และต้อ งการที่จ ะหุ่น ดี เห็น ใจและเข้า ใจน้ อ งการที่
จะไปลดความอ้ ว นแล้ ว ลดหุ้น ที่ส ถาบัน ลดน�้ ำ หนั ก นั น้
มันแพงมากจริงๆ ก็เคยอยากจะท�ำให้หุ่นสวยให้กระชับ
มากกว่านี้ แต่การไปท�ำมันเลขหลายหลักนะ เจ็ดหลักก็มนี ะ
อย่างไรก็ตามการลดหุ่นนี้ ไม่ว่าจะเป็ นการลดหุ่นที่แพง
นอกจากจะไปตามสถาบันต่างๆ วันก่อนดูในทีวี เขาลดหุน่ ได้
ทีห่ นูบอกว่า หนูอว้ น เตีย้ หน้าท้องน่าเกียจ ฝรังเขาก็
่ มอี ย่างนัน้
พอเขาลดหุน่ ก็เป็นข่าวใหญ่ เขาไปผ่าตัด ก่อนอืน่ เขาไปเย็บ
กระเพราะ เพราะทีเ่ ราอ้วนเราทานเกินพิกดั เขาเย็บกระเพาะ
แล้วค่อยไปดูดไขมันตามที่ต่างๆ โดนเฉพาะที่หน้ าท้อง
พอดูดไขมันออกมาแล้ว ก็เหีย่ วนะซิ หนังเหีย่ วน่ากลัวกว่า
ตอนทีจ่ ะผอมซะอีก หนังเหีย่ วยิง่ กว่าคางคกตายซากอีก
เขาก็เลยต้องไปเย็บ หมอเป็ นสิบๆ คนก็มาช่วยกันเย็บๆ
ก็พอหายแล้วก็ผอมลงไปหน่อยนึง เจ็บตัว เสียเงินไปเยอะแยะ
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ก็ยงั ไม่ผอมมากเท่าไรหรอก อันทีจ่ ริงดูในทีวนี ะ หนูตอ้ งจิตใจ
เข้มแข็ง อย่าโซ้ยเข้าไปมาก ข้าวสามสีจ่ าน กินแต่ของมันๆ
กินแต่หมูสามชัน้ หนู กก็ ลายเป็ นหมูสามชัน้ เพราะฉะนัน้
หนู ต้องดูแลเรื่องอาหารก่อน หนู ต้องรับประทานอาหาร
ทีถ่ กู ต้อง ครบ 5 หมู่ หนูตอ้ งทานผักและผลไม้เยอะๆ ไม่ใช่
ทานแต่แป้งแต่กะทิเยอะมันๆ สิง่ ที่ส�ำคัญที่สุดหนู จะต้อง
ออกก�ำลัง ทุกวันได้ยงิ่ ดี ไปวิง่ ก่อน ไม่ต้องเสียเงินเยอะ
ทีส่ วนสาธารณะ แล้วท�ำซิกอัพจะท�ำให้หน้าท้องแบนราบ
ลงไป ต้องใจเย็นๆจะท�ำให้หลังแข็งแรงด้วย ดื่มน�้ ำเยอะๆ
พักผ่อนให้พอจะท�ำให้หนู ผอมลง หนู จะผอมหนังไม่เหีย่ ว
หน้าท้องแบนราบถ้าท�ำตาม เคล็ดลับนี้ อยูท่ จ่ี ติ ใจของหนู
ความเข้มแข็งของหนู อยูท่ ค่ี วามอดทนของหนูเอง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องวิสารัตน์

จังหวัดเชียงใหม่ เขียนมาว่า สวัสดีคะ่ หนูมปี ญั หาทีห่ นูไม่รู้
จะแก้ไขมันยังไงดี คือ หนู เป็ นโรค จ�ำเส้นทางไม่ได้ทงั ้ ที่
จะเคยไปบ่อยแล้วก็ตาม ทีจ่ ำ� ได้แค่บา้ นไปโรงเรียน บ้านเปียโน
ทีห่ นู ต้องไปทุกวัน หนู จะสอบออกเกรดเปี ยโนแล้วนะค่ะ
หนูเก่งไหมค่ะ คือทัง้ ทีน่ งอยู
ั ่ บ่ นรถคุณพ่อคุณแม่ หนูไม่รเู้ ลย
ว่ามันอยูท่ ศิ ทางไหนทัง้ ๆทีห่ นู ก็ไปมาแล้ว ถ้าปล่อยหนูไว้ท่ี
คูเมือง อย่าว่าแต่กลับบ้านเลยค่ะ จะไปทางไหน ยังไม่รเู้ ลย
หนู เคยจะเรียกแท็กซี่ไปบ้านเปี ยโนนึกว่ามันอยู่เซ็นทรัล
ถึงจะอยู่ อ�ำเภอเดียวกันแต่อยูค่ นละด้านกันเลย เดีย๋ วนี้เวลา
นังรถคุ
่ ณพ่อหนูกเ็ ลยดู จีพเี อส เลยดีขน้ึ เพราะระบบจีพเี อส
มันจัดให้ แต่ถา้ หนูไม่รพู้ กิ ดั ดาวเทียมละค่ะ บ้างครัง้ จีพเี อสมัน
ก็โชว์ความเอ๋อของมัน อย่างอยูบ่ นรถของคุณพ่อ มันก็ไม่รจู้ กั
ห้างเลย ถ้าเราไม่ใส่ความจ�ำไปเอง แต่มนั กลับรูจ้ กั สุรยิ าหีบศพ
ทุกสาขา แค่กดสุริ ยังไม่ทนั จะยา มันก็เด้งขึน้ มาเป็น 10 เลยค่ะ
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หนูจะท�ำยังไงค่ะ หนูตอ้ งแย่แน่เลยเพราะปีหน้า คุณพ่อจะส่ง
หนูไปอยูอ่ อสเตเรียแล้ว อยูก่ บั โฮทส์ หนูจะท�ำยังไงดี ทุกวันนี้
หนูไม่เคยเข้าไปเรียนในกรุงเทพเลยเพราะติดเรือ่ งนี้ละค่ะ

ทูลกระหม่อม : หนูน่ารักมากเลย เรือ่ งทีห่ นูเล่ามาฟงั แล้ว
ฮาดี จีพเี อสในรถคุณพ่อหนูรจู้ กั สุรยิ าหีบศพด้วย ไม่รใู้ คร
ไปใส่ ข้ อ มู ล ไว้ น ะ จดหมายของหนู อ่ า นแล้ ว สดชื่ อ ดี
น่ ารักมากๆเลย หนูรตู้ วั ไหมว่าหนูโชคดีมากๆเลยทีม่ คี ุณพ่อ
คุณแม่ทฐ่ี านะดีแล้วก็คอ่ ยดูแลขับรถรับส่งหนู มีคนขับรถให้หนู
แล้ ว หนู ย ัง มีโ อกาสจะได้ไ ปศึก ษาต่ อ ต่ า งประเทศด้ว ย
หนูกโ็ ชคดีกว่าเพือ่ นๆหลายๆคน ขอให้หนูคดิ เรือ่ งนี้ให้ดวี า่
ยังมีอกี หลายคนทีต่ อ้ งช่วยตัวเอง เขาเลยเก่งเรื่องทิศทาง
หนูมคี นดูแลเป็ นคุณหนูมากเกินไป หนูถามว่าหนูเก่งหรือ
เปล่าว่าจะสอบเอาเกรดเปี ยโน หนู เก่งมากๆเลยนะตัง้ ใจ
ซ้อมให้ดๆี นะ อย่างไรก็ตามกลับมาถึงเรื่องจ�ำทางไม่ได้
การทีเ่ ราจ�ำทางไม่ได้เพราะไม่สงั เกต เพราะเรามีคนขับรถให้
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เราเลยไม่ได้สนใจนังชมนกชมไม้
่
ถ้าคิดว่าเราใส่ใจเราก็คง
ท�ำได้นะ หนู ลองฝึ กจ�ำทิศทางเอาแผนทีม่ าศึกษาดูทบ่ี า้ น
ที่เชียงใหม่ ก็แล้วว่าจะไปทางไหนต้องเลี้ยวขวาที่ไหนมี
ต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงไหน คูเมืองมันอยู่ทางซ้ายหรือทางขวา
ผูห้ ญิงสมองส่วนขวาก็จะจ�ำเรือ่ งพวกนี้ไม่คอ่ ยได้ เราก็ตอ้ ง
ช่วยเหลือตัวเองนะ เราต้องจ�ำทางได้ ถ้าไปออสเตเรียเราต้อง
หลงทางแน่เลย หนูตอ้ งรีบฝึกจ�ำทางให้ได้กอ่ น เพราะเรียนที่
ต่างประเทศก็ตอ้ งรูจ้ กั พึง่ ตัวเองช่วยตัวเองก่อนแล้วกัน คุณพ่อ
ก็คดิ ว่าอยากจะฝึกหนูนะก็ขอให้หนูโชคดี รักษาเนื้อรักษาตัว
ให้ดๆี นะจ๊ะหนู พยายามสังเกตบาง ดูวา่ ใครเขาดูเรา มองเรา
ไปไหนต้องสังเกตว่ามีอะไรรอบๆตัวเราบ้าง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องอรวรรณ

กรุงเทพมหานคร เขียนเข้ามาว่า หนูมปี ญั หาเรือ่ ง ขอบตา
และขอบปากของหนู ด� ำ ค่ ะ เพื่ อ นที่ โ รงเรี ย นถามว่ า
หนู ติด ยาหรือ เปล่ า หนู เ ลยตอบไปว่ า ใครจะกล้า ติด ยา
หนูจะแก้ไขอย่างไรดี

ทูลกระหม่อม : เรื่องของขอบตาและขอบปากของน้อง
ที่ด� ำ มากๆ จนคนว่ า ติด ยาหรือ เปล่ า แล้ว น้ อ งตอบว่ า
ใครจะกล้าติดยา เป็นค�ำตอบทีพ่ วกเราชาวทูบนี มั เบอร์วนั โล่งใจ
และดีใจมากๆเลย คนรุน่ ใหม่กไ็ ม่ไปยุง่ กับยาเสพติด ยาเสพติด
มีแต่ทำ� ลายเราไม่มสี ง่ เสริมเราแม้แต่นิดเดียว ก่อนอื่นเลย
ทีจ่ ะถามว่า ทีข่ อบตาและขอบปากด�ำเพราะว่าเป็ นคนผิวด�ำ
หรือป่ า ว เป็ นคนผิวด�ำหรือขาว ถ้าเป็ นคนผิวคล�้ำแล้วมี
ขอบตาด�ำ ขอบปากด�ำก็เป็ นเรือ่ งปกติ แต่ถา้ เป็ นคนผิวขาว
แต่วา่ ขอบตาด�ำขอบปากด�ำจริงๆ มันก็มหี ลายสาเหตุ ถ้านอนดึก
ก็จะท�ำให้ขอบตาคล�ำ้ สูบบุหรีก่ ท็ ำ� ให้ขอบตาคล�ำ้ ปากด�ำด้วย
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ถ้าเป็ นโรคภูมแิ พ้ ก็ตอ้ งไปหาหมอ เป็ นโรคภูมแิ พ้กจ็ ะท�ำให้
ขอบตาด�ำ อย่างไรก็ตามเรื่องตา หนู กใ็ ช้แตงกวาสดฝาน
แล้วมาโป๊ะตา ส่วนปากเราอาจจะโดนน�้ำลาย เพราะน�้ำลาย
ท�ำให้หน้าด�ำได้ แต่ถา้ ไม่โดนน�้ำลายแต่ดำ� เองแนะน�ำให้น้อง
ไปหาหมอ แต่น้องต้องระวัง ต้องรักษาความสะอาด ถ้าใช้
เครือ่ งส�ำอางต้องล้างหน้าให้สะอาด เบือ้ งต้นก็ใช้ซนั บล็อก
หรื อ ลิ ป ส์ ม ั น บางๆทาเพื่ อ เพิ่ ม ความชุ่ ม ชื่ น ที่ ป าก
ั
แล้วอย่าเช็ดแรงๆ แล้วอย่าลืมมาเล่าว่าปญหาของน้
องลดลง
หรือเปล่า แต่บา้ งทีกด็ ำ� ด้วยธรรมชาติกไ็ ด้ แต่ครีมนี้ชว่ ยได้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้ องนาวิน
เขียนเข้ามาว่า ผมมีเรื่องอยากปรึกษาทูลกระหม่อมครับ
เพื่อนผมทีน่ ัง่ เรียนข้างๆกัน เขาชอบโดดเรียน หรือบางที
มาแล้วก็เข้าแค่ 2–3 คาบ แล้วก็โดดเรียน ซึง่ ผมเป็ นห่วงเขา
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การเรียนของเขาก็ต่�ำลงทุกทีครับ พยายามดึงเข้ามาเรียน
แต่ดงึ เท่าไรก็ไม่ทำ� ตาม ผมจะท�ำอย่างไรกับเพือ่ นคนนี้ดคี รับ
แล้วก็มเี พือ่ นอีก 2 กลุม่ ครับผม กลุม่ ที่ 1 ชอบทะเลาะวิวาท
ถ้ามีคนมาหาเรือ่ งเรามาเย้ยศักดิศรี
์ เรา เราจะท�ำยังไงดีครับ
ส่วนเพือ่ นกลุม่ ที่ 2 จะมีปญั หาเรือ่ ง สารเสพติด เรือ่ งบุหรี่
เบียร์และสุราครับ เราควรจะแก้ปญั หากับบุคคลเหล่านี้อย่างไร
เพราะเขาเหล่านัน้ ก็เป็ นนักกีฬาของโรงเรียนด้วยนะครับ
แต่กต็ ดิ สิง่ ของเหล่านี้อยู่ เราจะท�ำอย่างไรดีครับ สุดท้ายนี้
พระองค์จะเสด็จเยี่ยม ศูนย์เพื่อนใจที่จงั หวัดสุโขทัยอีก
เมือ่ ไรครับ และจะมีโครงการทูบนี มั เบอร์วนั แคมป์อกี หรือไม่
ถ้ามีขอเข้ารวมด้วยคนได้หรือเปล่าครับ

ทูลกระหม่อม : ปญั หาแรกคือเพื่อนของน้องโดดเรียน
ก็ไ ม่ท ราบว่า โดดเรีย นไปท�ำ อะไร ไปเที่ย วมัง่ ท�ำ ยัง ไง
ก็ไม่สามารถท�ำให้เขากลับมาเรียนได้ การเรียนก็ตกต�่ำ
มันก็ทำ� อะไรไม่ได้ เรือ่ งโดดเรียนมันยากทีเ่ พือ่ นจะเตือนเพือ่ น
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ยิง่ พ่อแม่ยงิ่ เตือนยากไปใหญ่ อย่างไรก็ตาม มันก็ไม่เท่เท่าไร
ทีจ่ ะโดดเรียน บอกเขาอย่าโดดเรียนเลย ชวนเขามาท�ำกิจกรรม
ต่างๆ ถ้าขีเ้ กียจเรียนยังไงก็ตอ้ งเรียนบ้าง เตือนเขาดีๆ คุยกับ
เขาดีๆ เขามาเรียนบ้างอย่าโดดตลอด อย่างน้อยก็ชวนเขา
มาท�ำกิจกรรมกลุม่ เล่นกีฬา เล่นดนตรี เขาโดดเรียนมากๆ
เขาอาจจะเบือ่ ชวนเขามาท�ำกิจกรรมเล่านี้กไ็ ด้ ถ้าสมมติชว่ ยกัน
เพือ่ นติวเพือ่ นก็จะดีมากขึน้
ส่วนเรื่องทะเลาะวิวาทจากเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งอ้างว่า
เรื่อ งศัก ดิศ์ รี ถ้า รวมกลุ่ ม ตีก ัน ก็ค งจะเสีย เวลานะที่จ ะ
ท�ำกิจกรรมต่างๆ เสียเวลาทีจ่ ะพัฒนาตัวเอง อย่างน้องเล่น
ดนตรีเราก็ตอ้ งซ้อม เราเอาเวลามาใช้ให้เป็นประโยชน์ดกี ว่า
เรามีหน้าทีเ่ รียน ก็ตอ้ งเรียน ถ้าอยากจะใช้เวลาท�ำกิจกรรม
มันก็ตอ้ งทุม่ เทหน่อยนึง ในเรือ่ งนี้ สมมติในเรือ่ งน้องจะไป
เตือนมันก็เตือนยาก ถ้าไปเตือนสุม่ สีส่ มุ่ ห้าอาจจะโดนลูกหลง
ก็ได้ อย่างไรก็ตามน้องปล่อยให้คุณครูหรือผูใ้ หญ่จดั การ
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ในเรือ่ งเพือ่ นทีต่ ดิ ยาเสพติด ติดเหล้าและบุหรี่ น้องก็ทำ� หน้าที่
ที่ ถู ก ต้ อ งแล้ ว ในฐานะที่ อ ยู่ โ ครงการทู บี นั ม เบอร์ ว ัน
ในการดูแลเพื่อนในเรื่องยาเสพติด ไหนๆน้องก็เป็ นต�ำรวจ
ประจ�ำห้องแล้ว คนนัน้ โดดเรียน คนนี้ถล่มกัน น้องก็เดือดร้อน
ไปหมด เอาอีกซักเรือ่ งก็แล้วกัน น้องก็ลองเอาไปคุยกับอาจารย์
ดีทน่ี ้องเป็นห่วงเพือ่ นกลุม่ นี้ทเ่ี สพยา หรือสูบบุหรี่ หรือดืม่ เหล้า
ก็ ต าม น้ อ งก็ ไ ปบอกอาจารย์ ไหนๆก็ เ ป็ น สายสืบ แล้ ว
ก็เป็ นสายสืบให้ตลอด ทีส่ โุ ขทัยมีศนู ย์เพือ่ นใจ เราเคยไปแล้ว
หนหนึ่ง รออีกนิดนึงโรงเรียนทีส่ โุ ขทัยก็คงจะมีศนู ย์เพือ่ นใจ
อีกทีห่ นึ่งช่วยกันพัฒนา อย่างน้อยโครงการทูบนี มั เบอร์วนั
ก็เป็ นของพวกเราทุกคนเราต้องช่วยกันท�ำงาน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจาก

น้ อ งอนงค์ จัง หวัด สระแก้ ว เวลาที่ ห นู เ รี ย นหนั ง สื อ
หนูชอบคุยชอบเล่น บางครัง้ ก็หลับในเวลาเรียน ไม่คอ่ ยตัง้ ใจ
ในเวลาที่ค รูส อนอยู่ เวลาที่ค รูส งงาน
ั่
หรือ ให้ก ารบ้า น
หนู กจ็ ะไม่รเู้ รื่อง ท�ำให้ตอ้ งลอกการบ้านเพื่อนส่งครูจนติด
เป็ นนิสยั เพือ่ นของหนูคอยบอกคอยเตือนว่าให้ตงั ้ ใจเรียน
ปรับปรุงตัว แต่ยงั ไม่หายขาดจากนิ สยั เดิม โดยเฉพาะ
เรื่องของการลอกการบ้าน จนท�ำให้ไม่มนใจในการสอบ
ั่
หนูควรปรับปรุงนิสยั อย่างไรค่ะ และควรจะท�ำอย่างไร ให้มนใจ
ั่
ในการสอบ และมีสมาธิในการสอบค่ะ

ทูลกระหม่อม : น้ องอนงค์ต้องปรับปรุงนิสยั ด่วนเลย

น้ อ งเรีย นไม่รู้เ รื่อ ง น้ อ งก็รู้ต วั เองอยู่แ ล้ว ว่า เพราะอะไร
คุยในห้อง นังหลั
่ บ ไม่คอ่ ยสนใจ เพราะฉะนัน้ ก็เรียนไม่รเู้ รือ่ ง
เวลาท�ำการบ้านก็เลยต้องไปลอกเพือ่ น พอไปสอบก็อาจจะลอก
ล� ำ บาก แล้ ว จะไปลอกใครเขา เขาอาจจะท� ำ ผิด ก็ ไ ด้
ฉะนัน้ น้องก็ตอ้ งแข็งใจกลับเนื้อกลับตัว โดยทีก่ ต็ งั ้ ใจเรียน
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หน่อยนึง อ่านหนังสือให้มากๆ ตัง้ ใจเรียนฝึกสมาธิ ไม่ได้กไ็ ปวัด
เราฝึ กสมาธิทลี ะเล็กทีละน้อย วันนึงก็ฝึกทีละนิดทีละน้อย
ทีละคาบ ต่อไปก็จะท�ำได้ทงั ้ วัน อย่างไรก็ตามถ้าเข้าใจ
ในบทเรีย น น้ อ งก็จ ะท�ำ การบ้า นได้ ลอกเพื่อ นมัน ไม่ดี
มันผิดด้วย มันไม่มคี วามภูมใิ จในตัวเอง เวลาสอบน้องก็สอบ
ไม่ได้ น้องไม่ลอก น้องตัง้ ใจเรียน น้องก็จะเข้าใจในบทเรียน
ฝึ กสมาธิท�ำให้น้องมีคุณภาพมากขึน้ พยายามท�ำทีละนิด
ทีละหน่ อย ขอให้น้องโชคดี และท�ำสมาธิของน้ องให้ได้
ในตอนนี้แล้วกัน ท�ำให้เกิดความมันใจ
่

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องศักดินริ
์ นทร์

กรุงเทพมหานคร ผมติดตามรายการของทูล กระหม่อม
เป็ นประจ�ำ โดยเฉพาะรายการทูบนี มั เบอร์วนั วาไรตี้ รูส้ กึ ว่า
ทูลกระหม่อมตอบจดหมายได้ดมี ากๆและเป็นธรรมชาติมาก
ผมมีปญั หาคาใจอยากให้ทลู กระหม่อมช่วยเคลียร์ให้หน่อยครับ
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คือผมชอบผายลมให้น้องดมครับ วันไหนกินถัวกิ
่ นไข่น้ีตอ้ ง
ลากน้ องมาดมในผ้าห่มครับ ท�ำให้น้องโกรธมาก จนไป
ฟ้องแม่ จนท�ำให้ผมโดนแม่ตี แต่ผมก็ไม่เข็ดครับ วันไหน
แม่ไม่อยู่ผมก็ลากน้ องมาดมอีกครับ เลยอยากจะถามว่า
ผมโรคจิตไหมครับ แล้วจะมีวธิ แี ก้ยงั ไงให้ผายลมเหม็นน้อยลง
ย�้ำนะครับว่าเหม็นน้อยลง เพราะผมสงสารน้อง สุดท้ายนี้
ขอฝากตัวเป็ นทูบีนัมเบอร์วนั ด้วยคนนะครับ และขอให้
ทูลกระหม่อมสวยวันสวยคืนครับ

ทูลกระหม่อม : ขอบใจน้องศักดิ ์รินทร์ทเ่ี ขียนจดหมาย
ข�ำๆให้มาหัวเราะกันนะ ก็จะท�ำให้หน้าเด็ก ขอบใจทีน่ ้อง
เขียนมาบอกว่าชอบรายการนี้และบอกว่าตอบเป็นธรรมชาติ
เรือ่ งนี้กเ็ รือ่ งธรรมชาติใช่ไหมเรือ่ งผายลม มันเป็นเทรนด์ใหม่
ของดาราหรือเปล่า ที่สาวๆชอบผายลมให้เพื่อนๆดมกัน
แต่น้องศักดิ ์รินทร์อย่าเคยตัวมาก มันไม่มวี ธิ หี รอกทีจ่ ะท�ำให้
ผายลมเหม็นน้อยลง ยิง่ กินถัวกิ
่ นไข่มนั ก็ยงิ่ เหม็น น้องก็ตงั ้ ใจ
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ให้น้องของน้องศักดิ ์รินทร์ดม น้องก็โกรธน้องก็ไปฟ้องแม่
น้ องก็ถูกตี ซาดิสหรือเปล่า คงเป็ นโรคจิตน้ อยๆ แต่ว่า
เป็นเทรนด์ใหม่ แต่อย่าเอามาท�ำ ในศูนย์เพือ่ นใจของเราแล้วกัน
เพราะว่ามันไม่มที างทีจ่ ะผายลมแล้วไม่เหม็น เพราะฉะนัน้
น้ อ งอย่ า ท� ำ เลย มัน ไม่ ค่ อ ยดีเ ท่ า ไร พอน้ อ งอายุ ม าก
น้องลืมไปแล้ว ไปผายลืมต่อหน้าสาวๆ สาวๆ หายหมด อย่างไร
ก็ตามเป็ นเทรนด์ทไ่ี ม่ควรจะท�ำตาม เลิกพฤติกรรมแบบนี้
จะดีกว่าเพราะมันเหม็นๆ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องนิรนั ดร

ั หาที่ย ิ่ง ใหญ่
จัง หวัด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา พูด ถึง เรื่อ งป ญ
ั
ของเขา ผมมีปญหาใหญ่
เท่าทีว่ ยั รุน่ ไทยจะมีได้ เพือ่ นๆชอบ
บอกผมว่าผมเป็ นคนทีต่ ดิ กระจกมาก เดินไปไหนมาไหน
เจอกระจกไม่ได้ต้องมองต้องหยุดมอง กี่ทกี ็คดิ ว่าตัวเอง
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หล่อเท่ ไม่ใช่วา่ ผมเป็ นคนหลงตัวเอง ผมคิดว่าเวลาคนอื่น
มองผมอยากให้เขาเห็นแต่สงิ่ ที่ดที ่งี าม ไม่ล�ำบากลูกตา
เวลามองผม หวังดีกบั เพือ่ นมาก เพือ่ นเขาก็บอกว่าผมเป็นคน
หลงตัวเอง เหมือนผูห้ ญิง มองผูช้ ายคนหนึ่ง ถ้าเราไม่ดูดี
เขาจะมองไหมครับ ช่วงนี้ผมก็ออกก�ำลังกายเสริมสร้าง
กล้ามเนื้อจะได้สะดุดตาสาวๆ เพือ่ นก็หาว่าผมเวอร์ ชอบพูดว่า
ถ้าเขาจะคบเรา เขาก็คบทีจ่ ติ ใจ ผมก็วา่ จริงแต่ถา้ ภายนอก
คงไม่มใี ครอยากจะมาคุย ผมอยากปรึกษาทูลกระหม่อมว่า
จะใช้ค�ำพูดอย่างไรดี ให้เพื่อนผมเข้าใจในสัจธรรมข้อนี้
คือข้อทีว่ า่ ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง ปล. อย่าพึง่ อิจฉา
ในความหล่อของผม

ทูลกระหม่อม : ก็อง้ึ ไปหน่ อยนึงหลังจากอ่านจดหมาย
ของน้องนิรนั ดร สวยนิรนั ดร หล่อนิรนั ดร เพือ่ นๆเขาพูดถูกนะ
น้ อ งเป็ น คนหลงตัว เองมาก แถมคิด ว่ า ตัว เองหล่ อ ด้ว ย
แต่นอ้ งก็พดู ถูกไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง แต่การทีน่ อ้ ง
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ส่องกระจก ทุกวันมันก็ไม่ปกติเท่าไรน้องเป็ นสโนไวท์หรือ
สโนไวท์สอ่ งกระจกทุกวัน กระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศ
ในปฐพี ออใช่น้องนิรนั ดรนะซิทวปฐพี
ั ่ ไม่มใี ครหล่อเกิน แต่นนั ้
มันเป็ นนิยายนะน้อง น้องจะออกก�ำลังก็ดแี ล้ว ใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ ดีกว่าไปติดยาเสพติด เป็ นการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ เพราะโครงการทูบนี ัมเบอร์วนั สนับสนุ น
ให้น้องออกก�ำลังกายจะได้หุ่นดีและแข็งแรง น้องก็คงเป็ น
คนแข็งแรงและสุขภาพดี ก็จริงของเพือ่ นรูปลักษณ์ภายนอก
อย่างเดียวก็ไม่พอ พอคุยๆเขาก็จะเห็นความดีในใจของเรา
ความดีจากภายใน ถ้าเราไม่ดี เราเป็นคนเห็นแก่ตวั หลงตัวเอง
อวดตัว หลงตัวเอง เขาก็เห็นในสิง่ ทีเ่ พือ่ นๆน้องเห็นนัน้ ละ
ว่าน้องเป็ นคนหลงตัวเอง ไม่ตอ้ งมาแก้ตวั ว่าหวังดีกบั ผูอ้ ่นื
ไม่คดิ ถึงตัวเอง คนอืน่ เขาจะได้สบายหูสบายตา แต่ถา้ คุยแล้ว
น้องเกิดเห็นแก่ตวั คุยไปขัดคอเขาไป มันก็ไม่คอ่ ยดีแล้วนะ
มันก็น่าเบือ่ น้องลองคิดดูซวิ า่ การให้ความส�ำคัญกับรูปลักษณ์
หรือความดีจากภายใน ถ้าน้องดีอยูแ่ ล้วบุคลิกดีกข็ อชืน่ ชมน้อง
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รูส้ กึ ว่าหลงตัวเองไปหน่ อยหนึ่ง น้ องต้องคิดถึงคนอื่นบ้าง
พวกเราชาวทูบนี มั เบอร์วนั ต้องนึกถึงผูอ้ ่นื ช่วยดูแลเพือ่ นๆ
น้ องก็ลองปรับปรุงตัวของน้ อง ตัง้ ใจเรียนบ้างอย่ามัวแต่
่
ส่องกระจก ถ้ามัวแต่
่ ส่องกระจกก็จะเสียเวลา ตัง้ ใจเรียน
เพือ่ อนาคต น้องตัง้ ใจเรียนสูงๆ นิสยั ดี ดูแลเพือ่ นๆ เพือ่ นๆ
ก็จะรักน้องเพราะน้องเป็ นตัวของน้องเองเป็ นน้องนิรนั ดร
ทีน่ ่ารัก น้องก็ลองพิจารณาดู ก็ขอให้น้องโชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากคุณถนอมชืน่

กรุงเทพมหานคร เขียนเข้ามาว่า ดิฉันมีเรื่องทีจ่ ะปรึกษา
ทูลกระหม่อมเกีย่ วกับพฤติกรรมแปลกๆ ทีด่ ฉิ นั ชอบท�ำคือ
ดิฉนั เป็นคนชอบเรอ ไม่วา่ จะเป็นเวลาหลังอาหาร หรือก่อนอาหาร
เวลาอยู่ ก ับ เพื่อ น ก็จ ะแข็ง เรอกัน ใครเสีย งดัง ก็ฮ าไป
ติดเป็ นนิสยั เวลาเรอจะไม่มกี ลิน่ เพราะเน้น เสียงดังเป็ น
ส่วนใหญ่ ขนาดเขียนจดหมายนี้ดฉิ นั ก็ยงั เผอเรอไป 2 ครัง้
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เดีย๋ วนี้เวลาไปไหน นึกอยากจะเรอก็เรอ ก็อายเหมือนกัน
แต่ไม่รจู้ ะท�ำยังไงทัง้ ทีจ่ ะพยายามฝืนตัวเองให้ได้ มันก็ทำ� ไม่ได้
ซักที กลุม้ ใจมาก เพราะท�ำให้ตวั เองเสียบุคลิก ถ้าอยู่กบั
คนเยอะๆ ก็จะอายเข้าไปใหญ่ แต่ถา้ อยูก่ บั เพือ่ นก็ไม่คอ่ ยอาย
แล้วอย่างนี้พฤติกรรมชอบเรอจะหายไปจะท�ำยังไง สุดท้ายนี้
ก็ขอให้ได้วธิ แี ก้การเรอทัก รักเธอได้

ทูลกระหม่อม : คาดว่าคงเป็นผูใ้ หญ่แล้ว คงเป็นสมาชิก

ทูบีนัม เบอร์ว นั รุ่ น ใหญ่ คนที่เ รอส่ว นมากจะเป็ น คนแก่
แต่อย่างไรก็ตามเป็นคนแก่อย่างอินเทรนด์ เมือ่ มีการเรอแข่งกัน
ก็เ ป็ น สิง่ อิน เทรนด์ รู้ส กึ ว่า มีค นเคยถามมาเรื่อ งผายลม
ผายลมแข่งกันเหมือนกับคราวนี้ทเ่ี รอแข่งกับเพือ่ นๆ ก็คงจะ
เป็ นอะไรที่อนิ เทรนด์ใช่ไหม แต่เรอนี้เป็ นเทรนคนแก่นะ
การทีเ่ ราเรอเพราะว่าเรามีลมมากในท้อง คนทีเ่ รอบ้างทีเป็นคน
ทีม่ กี ลิน่ ปาก ในช่องท้องในกระเพราะอาจจะมีแก๊สมีลมเยอะ
อาหารบางอย่างก็อาจจะท�ำให้แก๊สเยอะในท้อง เป็ นการขับลม
ออกมาจากช่องปาก คุณถนอมก็ไม่ต้องรูส้ กึ ไม่ดี แต่การที่
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เรอออกไปมากๆนัน้ อาจจะต้องแก้นิสยั กันนิดนึง ถ้ามัน
คอนโทลได้มนั ก็ดี คุณถนอมชื่นต้องพยายามคอนโทลไว้
รับประทานอาหารที่แก๊สน้ อย หรือไปพบแพทย์ก็ได้ดูว่า
เป็ นโรคในกระเพราะหรือหลอดอาหารอยู่ เราต้องคอนโทล
ถ้าแข่งกันก็แข่งกันในกลุ่มเด็กแนวเรอ ต้องพยายามแก้
หน่ อยนึง ถ้าคุยกันเยอะแล้วเรอออกมามันก็น่าเกลียดนะ
ก็ขอให้อาการเรอของคุณถนอมชืน่ หายไปนอกจากตอนแข่ง
กับเพือ่ นๆ แต่ตอนอืน่ ๆก็อย่าท�ำ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องศศิธร จังหวัด

ั
เชียงใหม่ เขียนเข้ามาปรึกษาทูลกระหม่อมว่า หนูมปี ญหาค่
ะ
คือหนูเป็ นคนอารมณ์รอ้ น กับเรือ่ งเล็กๆน้อยๆถึงกับเครียด
เลยค่ะ แต่ก็พยายามระงับอารมณ์ ไว้ไม่ให้มากไปกว่านี้
ก็เป็ นปญั หาทีห่ น้าเป็ นห่วงมากเลยนะค่ะ
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ทูลกระหม่อม : มาถึง ก็เ ป็ น ป ญั หาเรื่อ งอารมณ์ ร้อ น
ความจริงๆทุกๆคน เขาก็มอี ารมณ์กนั ทัง้ นัน้ ละนะ ร้อนไป
ก็รอ้ นมา ทุกคนก็มอี ารมณ์ความโกรธ อยูท่ ว่ี า่ เราจะควบคุม
อารมณ์ได้มากแค่ไหน เท่านัน้ เอง แต่ทส่ี งิ่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ นัน้
คือเราต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ ถ้าสมมติใช้อารมณ์อย่าง
เดียวก็จะมีแต่เรื่องเสียหายตามมามากมาย เพราะฉะนัน้
น้องต้องหัดเป็ นคนอารมณ์เย็น มีเหตุผล อย่าพึง่ วีด๊ ขึน้ มา
มีอะไรหน่ อยก็วด๊ี ใช้อารมณ์ น้อยใจบ้าง หาเรื่องคนบ้าง
มันก็ไม่ดเี ท่าไร ท�ำให้เป็นโรคกระเพาะบ้าง ไมเกรนบ้าง ทีส่ ำ� คัญ
หน้าแก่มนั ก็จะไม่ดเี ท่าไร ยังไงก็ตามน้องก็รจู้ กั ปล่อยวาง
ถ้าปล่อยวางไม่ได้กไ็ ปท�ำสมาธิทว่ี ดั ถ้าทนไม่ได้กน็ บั 1 -10
หลังจากนัน้ ถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้แล้ว เราค่อยมาคุยกับ
เพือ่ นอีกที ด้วยเหตุผล ฉะนัน้ น้องต้องพยายามปรับเปลีย่ น
นิสยั ตัวเอง พยายามท�ำตัวให้เย็นลง มีสติ ควบคุมอารมณ์
ให้ได้ ส�ำคัญมากเลย ก็ขอให้น้องโชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องพัชรินทร์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขียนมาว่า หนูได้มโี อกาสได้ดู
รายการทูบีนัม เบอร์ว นั วาไรตี้ห ลายครัง้ หนู ช อบช่ว งที่
ทูลกระหม่อมตอบค�ำถามมากเลยค่ะ เพราะหนูชอบเทรนด์
การแต่งตัวของพระองค์ สวยงามและตามแฟชันมากค่
่
ะ
หนูเป็ นคนทีช่ อบแต่งตัวมาก แต่ถกู กาลเทศะนะค่ะ หนูชอบ
ซือ้ หนังสือแฟชันมาอ่
่ านเก็บเงินซือ้ เองค่ะ แฟชันไหนมาแรง
่
หนูไม่เคยพลาด และหนูมนใจว่
ั ่ ามิกแอนแมชเสือ้ ผ้าได้อย่างดีคะ่
หนูลมื บอกไปว่าหนูสงู 152 เซ็นติเมตร หนัก 50 กิโลกรัมค่ะ
เพือ่ นบอกว่าหนูนะอ้วน หนูกไ็ ม่แคร์คะ่ เพราะหนูคดิ ว่าแต่งตัว
เหมาะกับรูปร่างแล้ว แต่เพือ่ นๆ ชอบล้อว่าหนูแต่งตัวแปลก
เพราหนู ชอบใส่กระโปรงบานกับเสือ้ สีแรงๆ และใส่สน้ สูง
ทุกครัง้ จะได้ดูไม่เตี้ยป้อม หรือว่าเป็ นเพราะเพื่อนหนู เฉย
กันแน่ นะค่ะ หนู แต่งอะไรก็โดนล้อตลอด หนู ไม่อยากเสีย
ความมันใจ
่ หรือว่าหนูควรเปลีย่ นกลุม่ เพือ่ นใหม่ไปเลยดีคะ่
ทูลกระหม่อมทรงเมตตาโปรดตอบจดหมายฉบับนี้ดว้ ยค่ะ
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ทูลกระหม่อม : หนูพชั รินทร์หนูควรจะส่งรูปมานะ ฟงั แล้ว

น่ า สนใจมากๆ ฟ งั ๆแล้ว หนู ก็แ ต่ ง ตัว แรงน่ ะ และมัน่ ใจ
หนู ไม่แคร์ หนู มกิ แอนแมชเก่ง หนู มนใจว่
ั ่ าชุดที่หนู แต่ง
เสือ้ สีแรงๆ กระโปรงบาน เหมาะกับตัวหนูอยูแ่ ล้ว เพราะฉะนัน้
ใครจะว่าหนูวา่ ยังไง หนูอย่าสนใจ เพราะฉันไม่แคร์ ถ้าเรา
สวยแล้ว แต่ไปบาดตาบาดใจใคร เดือดร้อนลูกกระตาคนอืน่
หนูกบ็ อกเองว่าแต่งตัวถูกกาลเทศะแล้ว ไม่ได้ใส่กางเกงขา
สัน้ เข้าวัด หรือใส่ชดุ ไปงานปาร์ต้ี ในการทีจ่ ะตัวให้สวยแล้ว
หนูกต็ อ้ งลดความอ้วนหน่อยนึงนะ ก่อนจะแต่งตัวให้สวยเรา
ก็ตอ้ งศึกษาเทรนด์ก่อน ว่าอะไรจะอินจะเอ้าท์ แต่ไม่ใช่ตาม
เทรนด์บอ่ ยๆ ต้องน�ำมาปรับปรุงให้เข้ากับเราด้วย บางครัง้
รูปร่างอ้วนเตีย้ ใส่กระโปรงบาน ก็เด่นดี จะดูอว้ นและเตีย้ ขึน้
แต่ยงั ไงหนูชอบแบบนัน้ ก็เป็ นสิทธิ ์ของหนูทจ่ี ะแต่ง ไม่เห็น
เป็ นไรเลย ถ้าหนูอยากจะสูงอยากจะเหมือนนางแบบ ใส่สน้ สูง
แต่ระวังล้ม และอย่าลืมใส่ชดุ ทางตรงอย่าใส่ทางขว้างจะดูอว้ น
ไม่ควรจะมีลายเยอะๆ กระโปรงบานก็ท�ำให้อ้วน อย่าใส่
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ชุดทับมากเกินไป หรือใส่กระโปรงสัน้ เกินไป ขาจะอวบ
นอกจากหนูภมู ใิ จในขาอวบ น้องไม่ตอ้ งคิดมากเปลีย่ นกลุม่
เพือ่ นฝูงหรอก เพือ่ นจริงใจมันหายาก เพือ่ นหวังดีเลยเตือน
ว่าหนูแต่งตัวแปลกๆ หนูตอ้ งฟงั ความคิดเห็นของคนอืน่ บ้าง
การแต่งตัวมันก็ไม่มผี ดิ ไม่มถี กู เราอยากแต่งยังก็แต่งไปเถอะ
ถ้าหนูอยากดูผอมหนูกท็ ำ� ตามค�ำแนะน�ำก็แล้วกัน ครัง้ หน้า
น้องก็สง่ รูปมาให้ดกู แ็ ล้วกัน จะได้พดู ถูกว่าน่ารัก หรือน่าหัวเราะ
แต่ไม่เป็ นไรน่ารักดีแล้ว

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องดวงพร

กรุงเทพมหานคร คือหนู มปี ญั หาเรื่องเสียงค่ะ เพราะหนู
เสียงเล็ก คนอื่นชอบบอกว่าดัดเสียงและไม่ยอมรับเสียงของหนู
หนูควรจะท�ำอย่างไรดีคะ่ จริงๆ แล้วหนูพยายามทีจ่ ะพูดให้
เสีย งตัว เองใหญ่ ข้ึน แต่ ก็ไ ม่ ส ามารถท� ำ ได้ต ลอดเวลา
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ลืมตัวก็จะเล็กอีกเหมือนเดิม ทูลกระหม่อมคิดว่าหนูควรจะ
เป็ นตัวของตัวเอง หรือควรจะพูดเสียงใหญ่อยูต่ ลอดเวลาค่ะ

ทูลกระหม่อม : เสียงเล็กๆ ก็น่ารักดีเหมือนกันนะ เหมือน
การ์ตนู ดี ก็ถา้ น้องไม่ได้ดดั เสียงก็เชือ่ นะ เขาว่าวัยรุน่ ตอนนี้
ชอบแอบเสียงเล็กใช่ไหม การ์ตนู ทีน่ ่ารัก เสียงเล็ก แบบอาราเล่
ก็ไม่เป็ นไร ก็น้องเสียงธรรมชาติเป็ นเสียงเล็ก พยายามแอบ
เสียงใหญ่แล้วมันไม่ได้ คนเราควรเป็นตัวของตัวเอง ถ้าเสียง
เล็กจริงๆก็ไม่เป็ นไร ก็พยายามพูดช้าๆหน่อย เดีย๋ วมันจะ
เหมือนการ์ตนู มากขึน้ แต่ไม่เป็ นไรเสียงธรรมชาติของน้อง
ถ้าน้ องไม่ได้แอ๊บเสียงเป็ นเสียงธรรมชาติจริงๆน้ องก็พูด
ไปเถอะ ยอมรับ เสีย งเล็ก บางทีก็น่ า ร� ำ คาญเหมือ นกัน
แต่มนั ก็ชว่ ยไม่ได้ ก็มนั เป็ นเสียงเรานะ ถ้าน้องท�ำงานแล้ว
น้องไปพูดเจรจาท�ำธุรกิจกับใคร น้องก็ตอ้ งพยายามพูดช้าๆ
หน่อยนึง และไม่ทำ� เสียงสูงเสียงต�่ำมากเกินไป พูดให้เป็นเสียง
เอางานเอาการ อันทีจ่ ริงการพูดเสียงเล่น หรือพูดติดอ่าง
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พูดเร็วเกินไป เขามีการแก้ไขทางวิชาการ หนูกต็ อ้ งไปเรียน
เรือ่ งการพูด หรือเรียนวอยซ์การออกเสียง พูดให้สละสลวย
เสียงหน้าฟงั การสอนการพูด ถ้ามันเป็นปญั หาใหญ่ ท�ำให้เสียง
น้องเป็นตัวการ์ตนู น้องก็ตอ้ งไปเรียน ก็คงต้องไปฝึกหน่อยนึง
ั
แต่คดิ ว่าคงไม่มปี ญหาอะไรมากมาย
ก็ขอเป็นก�ำลังใจให้น้อง

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้ องรัชนก

ชัน้ ม.2 ปญั หาของหนู ในตอนนี้ คือ หนู ก�ำลังเข้าสู่วยั รุ่น
หนู จ ะท�ำ อย่างไรดีไม่ให้ต วั เองเสียหาย ปฏิบ ตั ิต วั ให้อยู่
ในขอบเขต ให้ตงั ้ ใจเรียนหนังสือได้ เพราะวัยรุน่ จะมีความสนใจ
เกีย่ วกับเพศตรงข้าม อาจท�ำให้หนูเสียการเรียนได้

ทูลกระหม่อม : ปญั หาเรือ่ งวัยรุน่ เรือ่ งเพศ เรือ่ งความรัก
เป็ นปญั หาทีไ่ ด้ฟงั อยูม่ าก เพราะเป็ นสิง่ ธรรมดาทีจ่ ะเกิดขึน้
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ในช่วงวัยรุน่ ก็จะมีความสนใจเรือ่ งเพศ ในเรือ่ งเพศตรงข้าม
ก็ขอชืน่ ชมน้อง เพราะน้องมีความคิดทีด่ วี า่ อาจจะมีปญั หา
ั
เกิดขึน้ ได้ จะได้ป้องกันปญหาเพราะเป็
นการวางตัวของวัยรุน่
ก็เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ เพราะวัยรุน่ ชอบคิดว่าผูใ้ หญ่ไม่เข้าใจ เป็นวัย
ทีส่ บั สนมันอยู่ก่งึ กลางระหว่างวัยเด็กกับผูใ้ หญ่ ฮอร์โมน
ก็เปลีย่ น เรือ่ งเพศก็เป็นเรือ่ งธรรมดา ในวัยรุน่ เราจะรักจะมีแฟน
ในวัยรุน่ เราก็ทำ� ได้ธรรมชาติไม่ใช่เรือ่ งไม่ดี แต่ในความรัก
หรือจะท�ำอะไรนี้ เราต้องรูว้ า่ เราก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ต้องรูจ้ กั
ตัวเอง รูท้ จ่ี ะควบคุมอารมณ์ ควบคุมสติของเราให้อยู่ ต้องรัก
ต้องชอบอย่างมีสติ ตอนนี้หนูเป็ นวัยรุ่น และเป็ นนักเรียน
สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือการเรียน จุดยืนอยูต่ รงนี้ เพราะการศึกษา
เป็นสิง่ ทีก่ ำ� หนดอนาคตของเรา หนูกร็ ดู้ อี ยูแ่ ล้วว่าหนูจะต้อง
ท�ำอย่างไร ไม่งนั ้ คงไม่เขียนถามมา อย่างน้อยเรียนหนังสือ
ท�ำ กิจ กรรมต่ า งๆ เล่ น กีฬ า เล่ น ดนตรีก็ท�ำ ได้ ไปท�ำ ที่
ศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ได้ แต่พฤติกรรม
ทีไ่ ม่เหมาะสมคืออะไร ยาเสพติดเป็นต้น หนูกต็ อ้ งหลีกเลีย่ ง
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อยูต่ รงนี้ทำ� อะไรหนูตอ้ งรู้ เราเป็ นทูบนี มั เบอร์วนั เราท�ำงาน
ป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพติด เพราะฉะนัน้ พฤติกรรม
ยาเสพติดเป็ นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิง่ พวกเรา
เยาวชนเป็ นอนาคตของชาติ ก็เข้ามาพัฒนาบ้านเมืองต่อไป
บ้า นเมือ งจะเป็ น อย่ า งไรคนเทรนด์ใ หม่ น้ี ล ะจะช่ ว ยกัน
น้องทุกคนก็รตู้ รงนี้ มีสติ ก็จะก้าวไปเป็นผูใ้ หญ่ทด่ี อี ย่างแน่นอน
ก็ขอให้ทกุ คนโชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีค่ะ หนูช่อื

ด.ญ.ธิดา ชือ่ เล่นแต่งโมค่ะ หนูมเี รือ่ งอยากมาถามเกีย่ วกับ
เรื่องการรับประทานของหวานค่ะ หนู ชอบทานขนมเค้ก
มากเลยค่ะ และตอนนี้น้�ำหนักหนูกเ็ พิม่ ขึน้ มาเรือ่ ยๆ หนูก็
พยายามทีฝ่ ืนใจตัวเองไม่ทานแล้ว แต่กท็ ำ� ไม่ได้ไม่เคยชนะ
ซะที หนูจะใช้วธิ ไี หนดีคะ่ ทีจ่ ะห้ามใจตัวเองไม่ให้กนิ ของหวาน
ได้คะ่
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ั
ทูลกระหม่อม : ปญหานี
้กอ็ ยูท่ ใ่ี จของน้องเอง ห้ามได้ไหม

ไม่ ใ ห้ท านเค้ก ช็อ คโกแล็ต มีใ ห้กิน เยอะแยะมากมาย
โชคดีแล้ว ถ้าไม่มใี ห้กินก็จะผอม ช็อคโกแล็ตมันหวาน
ทานแล้วท�ำให้แจ่มใสสดชืน่ ถ้าเรากินเข้าไปเยอะก็จะท�ำให้
มีความทุกข์เพราะอ้วนกินไป น้ องแตงโมก็ต้องท�ำจิตใจ
เข้มแข็ง ทานให้ครบ 5 หมูจ่ ะได้สวย อย่าทานของหวานมาก
ทานผักผลไม้ ทานสตอเบอร์ร่ี ทานแล้วอารมณ์ดดี ว้ ย ไม่เหมือน
ช็อคโกแล็ต ทานมากๆแล้วอ้วน และเป็ นเบาหวาน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องสายรุง้
กรุงเทพมหานคร หนูมปี ญั หาค่ะ ทุกวันนี้หนูอยู่ ม.1 แล้วนะค่ะ
หนูกย็ งั มีการปสั สาวะรดทีน่ อนอยูเ่ ลยค่ะ แต่หนูไม่รจู้ ะท�ำยังไง
ดีคะ่ เวลาหนูเข้าค่ายต่างจังหวัดกับเพือ่ น หนูจะกลัวจนไม่ยอม
ไปเลยค่ะ กลัวเพือ่ นจะรูค้ วามจริงค่ะ ทูลกระหม่อมค่ะช่วยหนู
ด้วยค่ะ
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ทูลกระหม่อม : มันก็น่าอายอยู่ แต่ไม่เป็นไรเรามาช่วยกัน
แก้กไ็ ด้ ก่อนนอนเราก็ไม่ควรดืม่ น�้ำเยอะ แต่ต่นื ขึน้ มาต้อง
ทานน�้ำเยอะๆ แล้วจะท�ำให้สขุ ภาพดี ไม่เป็นหวัด เวลานอนหลับ
เราก็คมุ ไม่ได้ เวลาเราฝนั ถึงห้องน�้ำเราก็ปสั สาวะรดทีน่ อน
เสียแล้ว บ้างทีม่ นั ก็เกิดขึน้ เพราะเราเครียดถ้ามีภาวะเครียด
ซึมเศร้าก็อาจจะท�ำให้ปสั สาวะรดทีน่ อน การไม่ด่มื น�้ ำมาก
ก่อนนอนท�ำให้ไม่ปสั สาวะรดทีน่ อน ก่อนทีเ่ ข้านอนเราควร
ไปเข้าห้องน�้ำ ไม่งนั ้ น้องก็ตอ้ งตัง้ นาฬิกาปลุกเพือ่ เข้าห้องน�้ำนะ
ถ้ามันมีปญั หาแก้ไม่ได้จริงๆต้องไปปรึกษาแพทย์นะ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องนิธนิ นั ท์
หนู มคี �ำถามทีย่ งิ่ ใหญ่มากเลยค่ะ แต่คนอื่นอาจคิดว่าเป็ น
เรือ่ งเล็กๆ เพราะมีเรือ่ งติดค้างอยูใ่ นใจมากนานแล้ว หนูอยาก
มีแฟนมากๆเลย เพือ่ นๆหนูกม็ แี ฟนหมดเลย แต่หนูคนเดียว

ปัญหาบุคลิกภาพ

133

ทีว่ า่ งหว้าเหว่อยูน่ ะค่ะ ทัง้ ทีห่ นูกไ็ ม่ได้ขเ้ี หร่ หน้าหนูกค็ ล้าย
คริส หอวัง เรือ่ งรถไฟฟ้ามาหานะเธอ ดูไปกีร่ อบก็คล้ายชีวติ
หนูจริงๆ

ทูลกระหม่อม : อย่างกับนางเอกหนัง เข้าข้างตัวเอง
หรือเปล่าก็ไม่รู้ เปรีย้ วมากเหมือนนางเอกแล้วจะบ่นไปท�ำไม
น้องเทียบตัวเองเป็ นเหมยลีเ่ ชียวหรอ ถ้าเป็ นเหมยลีน่ ้องก็ตอ้ ง
ใจเย็นๆ เหมยลีจ่ ะมีแฟนเขาก็รอจนอายุ 30 รอวิศวกรหล่อ
การรอก็ไม่เรียกว่ามันเสียหลายนะ ชักช้าได้พร้าเล่มงาม
ความรู้สกึ เหงามันก็เป็ นธรรมดาที่คนเราจะรู้สกึ เหงาได้
ถ้าเหงาก็ไปท�ำกิจกรรมทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE
ถามได้เลยว่ามันมีกจิ กรรมทีส่ นุ กแค่ไหน ไม่มเี วลาทีจ่ ะได้
เหงาเลย ได้เพือ่ นเยอะแยะด้วย คนเราก็มเี หงาบางไม่เหงาบ้าง
เราก็ตอ้ งจะท�ำกิจกรรมเพือ่ หาทางออกระหว่างทีร่ อแฟนเกิด
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ก็ท�ำ กิจ กรรมเพลิน ๆท�ำ ให้น้ อ งเก่ ง ขึ้น ด้ว ย อย่า ลืม มาที่
ศูนย์เพือ่ นใจมี 4 ที่ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต แฟชันไอส์
่ แลนด์
ซีคอนสแควร์ เดอะมอลล์บางแค

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : มาจากน้องณัฐพล
เขียนมาถามว่า ผมเป็นคนทีไ่ ม่ชอบอาบน�้ำอย่างรุนแรงเลยครับ
วันไหนเหงือ่ ไม่ออกผมก็ไม่รวู้ า่ จะอาบน�้ำไปท�ำไม กว่าจะเปิดน�้ำ
ตัวก็เปียก ไหนจะถูกสบู่ บ้างทีกอ็ ายนะครับทีจ่ ะพูดออกมา
แต่ผมอยากเลิกนิสยั นี้ จะท�ำยังไงดีครับ

ทูลกระหม่อม : อันทีจ่ ริงก็ดเี หมือนกันนะจะได้ไม่เปลืองน�้ำ
เกลือ้ นกลากขึน้ หรือเปล่าก็ไม่ทราบ ดีนะไม่ได้มาร่วมรายการ
ไม่งนั ้ ไม่ไหว ตอนนี้ยงิ่ แอร์เสีย แล้วกลิน่ เหม็นก็คงจะล�ำบาก
หน่อยหนึ่ง งัน้ มาถามพวกเราดีกว่า ถ้าเป็นเพือ่ นกับน้องณัฐพล
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จะรู้ส ึก ยัง ไง มัน จะเหม็น และเป็ น ที่น่ า รัง เกีย จของผู้ค น
โดยเฉพาะเมืองไทยเราเป็ นเมืองร้อน ก็ตอ้ งอาบน�้ำเพราะ
ร่างกายเรามันสะสมสิง่ สกปรกเพราะมันร้อน ถ้าไม่อาบน�้ำ
จะท�ำให้เกิดกลิน่ เหม็นแล้วก็โรคผิวหนัง โรคผิวหนังนะแย่เลย
กลากเกลื้อนก็ต้องเกาต้องคัน เป็ นภาพที่ไม่พ่งึ ประสงค์
เสียบุคลิกไปหมด แล้วก็ตอ้ งไปหาหมอเสียเงินไปหมด เราต้อง
ประหยัดอยู่ดว้ ย น้องณัฐพลต้องคิดให้ดๆี เรื่องการอาบน�้ำ
มันไม่ได้เสียเวลาเลย อย่างมากก็แค่ 20 นาที ลองฝืนใจซิ
มันเป็นสิง่ ทีเ่ ราต้องท�ำไม่งนั ้ เราจะเหม็นไม่มเี พือ่ น ท�ำให้เป็น
นิสยั รูไ้ ด้ไงว่าเหงือ่ ไม่ออก อาจจะออกแต่น้องไม่รู้ ร่างกาย
น้ อ งต้ อ งสกปรกบ้ า งละ มีเ ชื้อ โรคด้ ว ยอาจท� ำ ให้ ป ่ ว ย
โดยไม่รูต้ วั ถ้าไม่คดิ ถึงตัวเองก็ให้คดิ ถึงคนอื่นๆ สงสาร
เพือ่ นบ้าง เขาต้องทนต่อกลิน่ ตัวของน้อง ไปรีบแก้ไขและ
สร้างนิสยั ให้รกั สะอาดกว่านี้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สัวสดีค่ะ หนูช่อื
ภัทรนันท์ ชือ่ เล่นชือ่ แบม ศูนย์เพือ่ นใจฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
หนู อยากถามทูลกระหม่อมว่า หนู เคยเห็น ในภาพยนตร์
เรือ่ งใครในห้องแล้ว ภาพยนตร์เรือ่ งนี้เกีย่ วกับเรือ่ งเด็กเก็บตัว
อยูใ่ นห้องค่ะ ซึง่ เพือ่ นๆของหนูกเ็ ป็ นกันเยอะค่ะ โดยเฉพาะ
ทีเ่ ล่นติดเกมส์และอินเตอร์เน็ตค่ะ หนูอยากทราบว่าการที่
เด็กเก็บตัวอยู่ในห้องเกิดจากอะไรค่ะ และจะมีวธิ จี ะแก้ไข
ยังไงได้คะ่

ทูลกระหม่อม : เป็ นโรคในทางการแพทย์ญป่ี ุ่นเรียกว่า
ฮิฮโิ คมุร ิ ภาษาญี่ปุ่น มันมีอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านัน้ เอง
มันมีเด็กเก็บตัวอยู่ในห้องตลอดเวลาเป็ นแรมเดือนแรมปี
จิตแพทย์และนักจิตวิทยาญีป่ นุ่ บอกว่ามันเกิดได้ทญ
่ี ป่ี นุ่ เท่านัน้
เพราะประเทศญีป่ ุ่นคนมันเยอะมันเครียด เก็บตัวอยูใ่ นห้อง
ญีป่ นุ่ มันเป็นสังคมทีเ่ ครียด สังคมมันแข็งขันกันเยอะ มันเป็น
ปรากฏการณ์ ทางสังคมไม่ใช่โรคทางจิตเวช เป็ นโรคจิต
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ส่วนมากจะเป็ นเด็กผูช้ ายทีเ่ ป็ นลูกคนโต เพราะมันมีแรง
กดดันเยอะเพราะเขาอยากให้ลูกคนโตประสบความส�ำเร็จ
คนพวกนี้กจ็ ะอยูใ่ นห้องส่วนตัวตลอดเวลาไม่คอ่ ยออกมาก
บางทีออกจากบ้านกลางดึกเพราะจะได้ไม่เจอคน โรคไม่ยาก
เจอคนนี้ ฝรังเขาก็
่
เป็นนะ พวกแม่บา้ นจะเป็นกลัวทีจ่ ะเจอคน
ก็เลยขังตัวเอง ยังไงก็ตาม คนทีต่ ดิ เกมส์กไ็ ม่ได้เป็ นโรคฮิฮิ
โคมุรหิ รอก เป็ นโรคติดเกมส์เหมือนเป็ นโรคจิตอย่างหนึ่ง
เพราะเขาหยุดไม่ได้ตดิ เกมส์จนมีอาการทางจิต น้องแบม
เป็ นห่วงเพือ่ นก็เป็ นสิง่ ทีถ่ กู ต้องแล้ว เป็ นสิง่ ทีน่ ่าห่วงเพราะ
ั
ั
เป็นปญหาสั
งคม ก็เป็นสิง่ ทีน่ ่าห่วงเพราะเป็นสิง่ ทีเ่ ป็นปญหา
ของสังคม เด็กก็เข้าสังคมไม่เป็ นด้วย ต้องแก้ไขจากผูใ้ หญ่
จากทุกฝ่าย ก็ตอ้ งแก้ไขจากครอบครัวก่อน เพือ่ นฝูงอย่าง
น้องแบมก็ช่วยได้ ก็ชวนเขามาท�ำกิจกรรมทีศ่ ูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE เขาอาจจะกิจกรรมทีเ่ ขาชอบมากกว่า
การเล่นเกมส์กไ็ ด้ ไงก็ชวนเขามาท�ำกิจกรรมต่างๆซิ
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สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : สวัส ดี ค รับ
ผมมีเ รื่อ งจะปรึก ษาทูล กระหม่อ มคือ ผมเป็ น คนที่ช อบ
พลัด วัน ประกัน พรุ่ง อยู่ป ระจ�ำ นะครับ ผมมัก จะคิด ในใจ
อยูเ่ สมอว่ายังมีเวลาทีจ่ ะท�ำสิง่ นัน้ แต่พอถึงเวลาแล้วกลับท�ำ
ไม่เสร็จ ฉะนัน้ ผมเลยอยากปรึกษาทูลกระหม่อมว่าจะแก้ไข
ปญั หานิสยั อย่างนี้ได้ยงั ไงครับ

ทูลกระหม่อม : มันเป็นนิสยั ทีแ่ ก้ยากนะ น้องต้องฝึกตัวเอง
ให้มวี นิ ัยมากกว่านี้ ต้องมีใจเข้มแข็งที่จะสร้างนิ สยั ใหม่
สร้า งวินัย ให้ต นเอง ต้อ งรู้จ กั ใช้เ วลาให้เ ป็ น ช่ว งที่น้ อ ง
ไม่ทำ� งาน ไม่ได้ทำ� การบ้านน้องท�ำอะไร น้องต้องเปลีย่ นนิสยั
ต้องสร้างวินยั และกฎเกณฑ์ให้กบั ตัวเราในการทีจ่ ะควบคุม
ตัวเราก็ยากที่สุด ถ้าเราควบคุมตัวเองไม่ได้เราจะไปท�ำ
อะไรได้ ต่อไปเราต้องเปลีย่ นนิสยั จากเดิมเพราะว่างานนี้
ถ้ามีมาเราต้องก�ำหนดว่าจะท�ำแค่ไหน ว่าจะเสร็จแค่ไหน
เสร็จเมือ่ ไร ถ้าจะท�ำงานให้ทนั ก�ำหนดส่ง น้องต้องท�ำล่วงหน้า
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เท่าไรต้องใช้เวลานานเท่าไร แล้วค่อยๆท�ำไป วันนี้อาจท�ำไป
2 ชัวโมง
่
พรุง่ นี้กต็ อ้ งท�ำต่ออีก 2 ชัวโมง
่
ต้องท�ำล่วงหน้า
จะได้มกี ารทบทวนได้ ถ้าเวลาที่เหลือว่างก็เอาเวลานัน้
มาเล่นเกมส์ดทู วี ไี ด้ ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะฉะนัน้ น้อง
ก็ตอ้ งฝึกตัวเอง

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : มาจากน้องกมลรัตน์

หนูตดิ ชาเขียวมากเลยค่ะ ต้องมีตดิ กระเป๋าตลอดเวลา กินแทน
น�้ำเลยค่ะ น�้ำเปล่าจะกินเฉพาะทีจ่ ำ� เป็ นเท่านัน้ ร่างกายหนู
ก็ปกติดี แต่กก็ ลัวเหมือนกันค่ะ เพราะมีคนเตือนว่าจะเป็ น
เบาหวาน อยากถามว่าหนูจะเป็ นอะไรไหมค่ะ

ทูลกนะหม่อม : ทานมากเกินไปมันก็ไม่ดนี ะ ติดชาเขียว
ก็ไม่เป็นไรหรอก แต่ถา้ เป็นชาเขียวส�ำเร็จรูปเขาจะใส่น้�ำตาล
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เยอะมาก พอหวานไปไม่ใช่เบาหวานหรอก แต่มนั จะท�ำให้อว้ น
แล้วไปกินยาลดความอ้วนก็ตายแบบข่าว สมมติท�ำอะไร
มากเกินไปมันก็จะไม่ดี สิง่ ทีค่ วรท�ำทีส่ ดุ คือน�้ำเปล่านี้ดที ส่ี ดุ
ส�ำหรับเรา เราต้องกินน�้ ำเปล่าเยอะๆทีไ่ ม่ใช่ใส่น้� ำแข็งนะ
แบบไม่รอ้ นหรือเย็นมากเกินไป ควรกินน�้ ำเปล่าอย่างน้อย
วันละ 8 แก้ว เช้าตื่นขึน้ มาก็ควรดื่มน�้ ำเปล่า 3 แก้วแล้ว
จะท�ำให้เราแข็งแรงและ ไม่เป็ นหวัดง่าย ไม่เป็ นภูมแิ พ้
ไม่อว้ นด้วยหุน้ จะดี ถ้ากินชาเขียวส�ำเร็จรูปอย่างเดียว ก็ไม่ดี
ท�ำให้อว้ น ถ้าอ้วนมากๆจะเป็ นเบาหวานได้ น�้ำเปล่าดีทส่ี ดุ
หุน่ ดีเสียงดี และแข็งแรงด้วย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีค่ะ หนูช่อื
ผกากรอง หนูมเี รือ่ งอยากปรึกษาทูลกระหม่อมค่ะ หนูเป็นคนที่
มีอาการอไบนัว หรือทุกคนเรียกว่าเด็กเผือกค่ะ และมีอาการ
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สายตาสัน้ มาก ขนาดเห็นได้แค่ศอกเดียวเองค่ะ เวลาเรียน
ต้องนังฟ
่ งั อาจารย์เวลาจะจดก็ตอ้ งลอกเพือ่ นข้างๆ แต่ตอนนี้
รพ.เมตตาประชารัฐวัดไร่ขงิ ได้ท�ำแว่นสายตามาให้หนู
ใช้มองเวลาจ�ำเป็น หนูอยากรักษาอาการนี้หนูจะท�ำยังไงดีคะ่
ถึงแม้หนูจะเป็ นอย่างนี้แต่หนูมคี วามฝนั ค่ะ หนูอยากเป็ นดีเจ
หนูดทู วี ี ไม่เห็นเลยชอบฟงั วิทยุมากๆ หนูอยากเป็นดีเจอย่างที่
หนูฟงั บ้างจะท�ำยังไงดีคะ่

ทูลกระหม่อม : ดีทน่ี ้องมีความฝนั ขอชมเชยน้องเลย

น้องมีความฝนั น้องรูว้ า่ อยากจะท�ำอะไรและน้องมีความมันใจ
่
โดนมากสมาชิกทูบนี มั เบอร์จะมีความฝนั และความมันใจที
่ ่
จะท�ำอะไรทีด่ ี ให้กบั ทัง้ ตัวเองและผูอ้ น่ื ด้วย อาการของน้อง
เป็ นอาการที่จะต้องได้รบั การดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนการทีจ่ ะเป็นดีเจทีด่ ไี ด้นนั ้ ต้องเป็นคนใฝ่รู้ มีความรูร้ อบตัว
ในเรือ่ งต่างๆ ในเวลาคันเปิ
่ ดเพลง เราต้องหาความรู้ ดูจาก
อิน เตอร์เ น็ ต อ่ า นหนัง สือ ฟ งั วิท ยุไ ปฝึ ก ในการพูด ด้ว ย
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จากดีเจอื่นๆว่าเขาพูดกันในลักษณะไหน และวิธพี ดู ยังไง
ต้อ งมีส ไตล์แ ตกต่ า งกัน เราต้อ งเป็ น คนกว้า งขวางและ
ฝึกพูดด้วย หนูตอ้ งฝึกพูดให้คล่องกว่าตอนนี้ ตอนนี้อาจจะ
ตืน่ เต้น ดีเจไม่ตอ้ งออกทีวไี ม่ตน่ื เต้นเท่า เราก็เตรียมตัวไว้วา่
จะพูด อะไร ฝึ ก พูด ให้ส ละสลวย น่ า ฟงั พูด ให้ส ง่ิ ที่ผู้ฟ งั
อยากฟงั พูดให้เขาสนุ กและได้รบั ความรูด้ ว้ ย น้องก็ต้อง
ฟงั เพลงเยอะๆว่าเพลงนี้เป็ นเพลงอะไร จะได้รู้จกั เพลง
ศูนย์เพื่อนใจ 4 สาขาก็ช่วยได้ มีศูนย์เพื่อนใจ 4 แห่งนะ
ฟิ ว เจอร์ พ าร์ ค รัง สิต แฟชัน่ ไอส์ แ ลนด์ ซี ค อนสแควร์
เดอะมอลล์บางแค 4 ศูนย์ใหญ่น้ีเขาก็มที จ่ี ะสอนเป็ นดีเจด้วย
จากวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ก็ขอเป็ นก�ำลังใจ
ให้น้อง ให้น้องอาการดีขน้ึ ขอให้น้องเป็ นดีใจเสียงใสได้
ในอนาคตนี้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องเยาวลักษณ์
กรุงเทพมหานคร หนูมคี ำ� ถามอยากจะถามค่ะ ผมหนูรว่ งมากเลยค่ะ
ใช้ยาสระผมอะไรก็ไม่หาย ถ้าใช้ยาสระผมไม่ถกู กับเส้นผม
ผมก็จะร่วงมากเลย เดีย๋ วนี้ร่วงแล้วผมบางและน้อยลงไป
ไม่รจู้ ะท�ำยังไงทูลกระหม่อมบอกวิธแี ก้ไขหน่ อย สุดท้ายนี้
ขอให้ทลู กระหม่อมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงค่ะ

ทู ล กระหม่ อ ม : น้ อ งบอกผมร่ ว ง น้ อ งไปท� ำ อะไรที่
ผิดแผกจากเดิมหรือเปล่า หรือไปต่อผม เพราะการต่อผม
มัน มีป มแล้ ว ไปดึ ง ผมจริง เลยท� ำ ให้ ผ มร่ ว งและไม่ ข้ึน
มันท�ำความสะอาดยาก ท�ำให้สกปรกหมักหมม ผมทีส่ กปรก
หมักหมมก็จะท�ำให้ผมร่วง และถ้าน้องสระผมบ่อยหรือเปล่า
ต่ อ ผมหรือ เปล่า หรือ ใช่ผ ลิต ภัณ ฑ์ท่ีไ ม่ถูก กับ ผมตัว เอง
ขอแนะน�ำให้น้องไปหาหมอ หมอผิวหนัง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : มาจากน้องปิ ยะ

ชื่อ เล่ น ชื่อ นั ด ครับ ตอนนี้ ไ ด้เ ป็ น ผู้จ ัด การศู น ย์เ พื่อ นใจ
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านบางกะปิ ด้วยบุคลิก
ของผมไม่แมนเต็มร้อย เลยมีคนคิดว่าไม่เหมาะกับต�ำแหน่ง
และปฏิบตั หิ น้าทีน่ ้ี แต่ดว้ ยใจผมเองเป็นคนทีร่ กั จะท�ำให้จดุ ๆนี้
ในเวลาทีเ่ จอปญั หามักจะท้อแท้งาน จิตใจไม่เข้มแข็งเหมือน
ผูช้ ายทัวไปนะครั
่
บ อยากถามว่าจะมีวธิ ปี ฏิบตั อิ ย่างไรให้
ผูอ้ ่นื มันใจในตั
่
วเรา เวลาเจอปญั หาเราจะสามารถผ่านมันไป
ได้ดว้ ยดี

ทูลกระหม่อม : แล้วใครบอกว่าเพศทีส่ ามจะเป็ นผูน้ � ำ

ไม่ได้ มันไม่ใช่ขอ้ แก้ตวั ว่าไม่แมนจะเป็ นผูจ้ ดั การศูนย์ฯไม่ได้
สภาวะผูน้ �ำไม่ใช่ตอ้ งเป็ นเพศไหนถึงจะเป็ นผูน้ �ำได้ เป็ นได้
หมดเลย ผู้หญิงเขาก็เป็ นประธานาธิบดีได้เป็ นนายกได้
เป็นรัฐมนตรี เห็นได้ชดั อยูแ่ ล้วน้องต้องเลิกท้อแท้ ความท้อแท้
มันบันทอนเรา
่
เราต้องสูๆ้ น้องไม่แมนไม่เป็ นไร คนเรา
มันก็ใหญ่โตได้ ไม่แมนอาจจะท�ำงานได้ดกี ว่าคนทีแ่ มนก็ได้
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น้องมีภาวะผูน้ � ำมีความตัง้ ใจ เพื่อส่วนรวม เป็ นผูจ้ ดั การ
ศูนย์เพือ่ นใจทีด่ ี เป็นสมาชิกทูบนี มั เบอร์วนั ทีด่ ี ก็ขอให้นอ้ งโชคดี
ไม่แสดงออกมากเกินไปเพราะบางคนก็จะหมันไส้
่ ตรงนี้
ระวังกาลเทศะว่าจะแสดงออกตอนไหน เป็นคนดีมปี ระโยชน์
ก็พอแล้ว ไม่จำ� เป็ นต้องเป็ นเพศไหน เพศทีส่ ามได้เปรียบ
ด้วยซ�้ำไปเพราะท�ำงานเก่ง

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้ อ งกัน ต์
กรุงเทพมหานคร ผมเรียนอยูช่ นั ้ ม.2 เป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง
ผลการเรียนธรรมดา หน้ าตาก็พอใช้ได้ คือผม มีปญั หา
อยูว่ า่ ผมจะอายทุกครัง้ ทีต่ อ้ งคุยกับเพือ่ นผูห้ ญิงรุน่ ราวคราว
เดียวกัน เวลาคุยจะอายๆทัง้ ทีไ่ ม่ได้คดิ อะไรกับเธอ แต่เวลา
ทีค่ ยุ กับผูห้ ญิงทีโ่ ตกว่ากลับไม่รสู้ กึ อะไร ผมอยากจะแก้นสิ ยั นี้
ของผมเพราะผมไม่กลายจะท�ำงานกับเพือ่ นผูห้ ญิงนะครับ
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ทูลกระหม่อม : ตอนนี้น้องอยู่ ม.2 อายุคงจะไม่มากเท่าไร
วัยนัน้ จะเป็ นวัยทีเ่ ขิน ส่วนมากเพราะมีฮอร์โมนทางเพศ
เกิดขึน้ มา ผูช้ ายก็เขินผูห้ ญิง ผูห้ ญิงก็เขินผูช้ าย ความสนใจ
ในเพศตรงข้าม จะปฏิสมั พันธ์กนั จะคบกันก็เขินไปหมดเลย
แต่ อ ย่า งไรก็ต ามน้ อ งฮอร์โ มนเพศชายเพศหญิง ชัด เจน
หรือเปล่า คงชัดเจนเพราะน้องเขินผูห้ ญิง น้องคงไม่ได้อยู่
ในสังคมผูห้ ญิงอาจจะเพราะเปลีย่ นโรงเรียนมา คงมีเพือ่ น
ผู้หญิงมากขึ้นเลยไม่รู้จะท�ำตัวยังไง ก่อนอื่นก็ต้องสร้าง
ความมันใจก่
่ อน มันไม่ใช่ปญั หาทีซ่ เี รียส ต้องหัดเข้าสังคม
เพื่อ นผู้ห ญิง ก็เ ป็ น คนนะ เขาไม่ ไ ด้เ ป็ น สัต ว์ป ระหลาด
แต่อย่างไรก็ตามน้องเป็ นอย่างนี้กด็ แี ล้ว เพราะผูห้ ญิงเป็ น
เพือ่ นคนหนึ่งของเรา แต่ตอ้ งให้เกียรติหน่ อย น้องต้องหัด
เป็ นสุภาพบุรษุ ขอให้น้องโชคดี ถ้าน้องหัดเขาสังคม น้องก็
จะหายเขินไปเอง กลายเป็ นหนุ่มเจ้าเสน่หก์ ไ็ ด้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : มาจากคุณวิชนี
กรุงเทพมหานคร เขียนเข้ามาว่า ทูลกระหม่อมค่ะดิฉันมี
ปญั หาแก้ไม่หายค่ะ ปจั จุบนั ดิฉนั มี อายุ 28 ปีแล้ว ท�ำงาน
มีรายได้ใช้ได้เลย แต่ดฉิ นั เป็นโรคทีฝ่ รังเรี
่ ยกกันว่า ช๊อปเปอร์
ฮอล์รคิ ค่ะ เป็นโรคช่างช๊อป ขีช้ อ๊ ปปิ้ง ซือ้ ครัง้ หนึ่งหลายๆอย่าง
เดินครัง้ หนึ่งเป็ นวันๆ ผูช้ ายทีเ่ คยตามจีบดิฉันหนีกระเจิง
เลยค่ะ เวลาทีต่ อ้ งไปเดินห้างกับดิฉนั ดิฉนั แก้นสิ ยั นี้ไม่ได้ซะที
เพราะหลังๆเริม่ หนักขึน้ ใช้บตั รเครดิตจนวงเงินเต็มไปหมด
ทุกใบแล้ว

ทูลกระหม่อม : ช๊อปเปอร์ฮอล์รคิ แปลว่าคนทีช่ อบช๊อป
มากๆ เป็นความสุข เราก็ซอ้ื โน่นซือ้ นี้ซอ้ื นัน้ เวลาไม่สบายใจ
ก็ไปช๊อป เวลาสบายใจก็ไปช๊อป เวลาเฉยๆ ก็ไปช๊อป ซือ้ มา
แล้วก็ไม่ได้ใช้กองเต็มไปหมด ซือ้ แล้วมีความสุข แต่ทน่ี ้องมี
ปญั หานี้คอื เพราะผูช้ ายกระเจิงเพราะเขารูว้ า่ ไม่สามารถจะเลีย้ ง
น้องได้ น้องแบรนด์เนมต่างๆ ผูช้ ายเห็นแล้วเลีย้ งไม่ได้เลย
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เขาเลยกระเจิง น้ อ งไปเลย จนบัต รเครดิต เต็ม ไปหมด
เขาเรียกว่าอาการน่าเป็นห่วง ต้องรีบแก้ไข จะหักดิบหยุดช๊อป
เลยได้หรือเปล่า อาจจะไม่ได้แต่เราจะต้องดูวา่ เราจะท�ำยังไงต่อไป
น้องรูแ้ ล้วว่ามันเป็นปญั หา บัตรเครดิตใช้ไม่ได้แล้ว ระวังเป็นหนี้
นอกระบบ ท้วงหนี้นอกระบบไม่สนุ กนะ เราต้องพยายาม
คอนโทรลตัวเอง วันนี้ท�ำบัญชีแบบชุมชนพอเพียง จดว่า
เราซื้ออะไรไปเท่าไร พอน้ องเห็นตัวเลขก็จะเสียดายตังค์
นอกจากจะมีคนมาซือ้ ให้ น้องเดือดร้อนคนเดียวเพราะเงินหมด
น้องเก็บเงินไปซือ้ หุน้ ดีกว่า หรือเก็บเงินซือ้ ทีด่ นิ ส่วนแฟน
ก็หาแฟนรวยๆ ก็แล้วกัน อย่างไรก็ตามขอให้น้องโชคดี
หาแฟนหล่อๆรวยๆได้ ในเร็ววัน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้ องฐิตกิ ุล
เขียนเข้ามาว่า หนูเป็นคนทีร่ กั การร้องเพลงและการแต่งเพลง
มากเลยค่ะ ด้วยการทีห่ น้าตาหนูไม่เหมาะสมจะเป็ นนักร้อง
อ้วน ด�ำ เตีย้ ดูรวมๆก็ ไม่สวยนัน้ ละค่ะ เวลาไปร้องเพลง
ในสถานทีต่ า่ งๆ ก็จะมีอปุ สรรคมาก คนทีน่ งอยู
ั ่ ห่ น้าเวทีกจ็ ะลุก
ออกไป ก็ทำ� ให้หนูเสียก�ำลังใจมาก หนูกค็ ดิ ว่าเสียงร้องเพลง
และความสามารถของหนูกไ็ ม่ได้เป็ นรองใคร ด้วยความฝนั
ทีอ่ ยากจะไปเป็ นดาวทีโ่ ดดเด่นดวงหนึ่ง โดยทีใ่ ช้พรสวรรค์
และความสามารถ หนูจะท�ำยังไงดีคะ่ ทีจ่ ะผ่านพ้นและหลีก
หนีอุปสรรคไปได้ และถ้าหลีกหนีไม่ได้ หนู ควรจะปฏิบตั ิ
ยังไงค่ะ ทีจ่ ะท�ำให้คนอืน่ ยอมรับความสามารถของหนูคะ่

ทูลกระหม่อม : เข้าใจและเห็นใจน้ อง ตอนนี้เทรนด์
ความสวยงามคือต้องอ้วน ต้องเตีย้ ต้องด�ำ น้องต้องดีใจนะ
น้องอินเทรนด์สุดฤทธิ ์เลย คนทีเ่ ขาลุกไปเพราะเขาไม่รวู้ ่า
น้องสวยอินเทรนด์แล้ว อย่างไรก็ตามน้องต้องมีความมันใจ
่
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ในความสามารถของตัวเองถ้าไม่คดิ เองนะ น้องต้องมุง่ มัน่
และหมันฝึ
่ กในการทีจ่ ะร้องเพลง และพยายามร้องเพลงให้ดี
หาครูมาฝึกร้องเพลง ฝึกหายใจ ถ้าน้องมุง่ มันและน้
่
องก็จะ
ชนะอุปสรรค อย่าเสียใจเราสร้างแบรนด์จากตัวเราได้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีครับ ทูลกระหม่อมฯ

ั
ผมมีปญหาในใจครั
บ เวลาอาจารย์ดุ บ่น จะไม่พอใจหงุดหงิด
ทัง้ ทีบ่ างครัง้ ก็เป็ นเรือ่ งเล็กๆน้อยๆ ผมผิดปกติหรือไม่ครับ

ทูลกระหม่อม : มนุษย์เป็นธรรมดาทีจ่ ะหงุดหงิดเวลาทีจ่ ะ
ถูกว่า ต�ำหนิ ก็ถอื ว่าเป็ นเรือ่ งปกติ ก็เป็ นปฏิกริ ยิ ารีแอคชัน่
แรกอยูแ่ ล้ว รูต้ วั ว่าผิดก็ดแี ล้ว แต่วา่ ควรเปลีย่ นแปลงแก้ไขให้ดี
โดยส่ว นใหญ่ เ ขารัก และห่ว งใย เพราะอยากให้เ ราได้ดี
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แล้วเราควรรับสิง่ บวกมาปรับปรุง ใครทีช่ อบแต่คำ� สรรเสริญ
จะเสียเปรียบก็จะไม่ได้พฒั นา พอใครมาว่าก็ไม่ได้ จะเกลียดเขา
โมโหเขา หากใครมาสรรเสริญ หรือ ต�ำ หนิ ก็ค วรมีส ติ
แล้วพัฒนาให้ดตี อ่ ไป แต่ใครว่าเพราะไม่ชอบไม่พอใจ อิจฉา
หาเรือ่ ง เราไม่ผดิ จริงก็ปล่อยไป

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้ องธาดา

หนู มปี ญั หาจะปรึกษาค่ะ คือหนู ชอบคิดมากและมากขึ้น
ทุกวัน ทัง้ ทีโ่ รงเรียนยาวไปถึงทีบ่ า้ นทัง้ กับครอบครัวและเพือ่ น
ทัง้ ทีเ่ ป็นเรือ่ งเล็กน้อยยังคิดเป็นเดือนเลย หนูควรจะท�ำยังไง
ดีคะ่ กลัวไม่มคี วามสุข
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ทูลกระหม่อม : ระวังคิดมากไปจะเป็นโรคประสาท ควรหา
ใครปรึกษา จิตแพทย์ หรืออาจารย์ทป่ี รึกษาก็ได้ คุยแบบ
เบาๆค่อยเป็นค่อยไป จะได้ปลอดโปร่ง ถ้าไม่ดขี น้ึ จิตแพทย์
อาจให้ยา ระวังเรือ่ งย�ำ้ คิดย�ำ้ ท�ำ ว่างๆก็เปิดดูรายการทูบฯี
ก็ได้นะ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องสมฤดี
มีเพือ่ นสนิทกันมาก เรียนเก่งแต่สงู 100 CM. หนูเสียดาย
ความสามารถของเขาทีม่ อี ยู่ ด้วยสภาพร่างกายทีไ่ ม่อ�ำนวย
หนูควรแนะน�ำเขายังไงดี ให้เขาเรียนอะไรต่อดีคะ่

ทูลกระหม่อม : เพือ่ นเป็นคนแคระ แต่น้องใจดีมาก แต่เรา
ไม่สามารถไปกะเกณฑ์การเรียนของใครได้ การแคระไม่มผี ล
ต่ อ การเรีย น มีค นแคระที่จ บปริญ ญาเยอะแยะไปหมด
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เพือ่ นเรียนเก่งเราควรสนับสนุนให้เขาเรียนต่อ อาจมีปญั หา
นิดหน่อย ในการไปศึกษา เราควรแนะน�ำให้เรียนต่อ ให้กำ� ลังใจ
สนับสนุนและปฏิบตั กิ บั เขาแบบคนปกติ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องรุง่ ทิวา จังหวัด
สุรนิ ทร์ อายุ21ปี หนู มเี รื่องอยากปรึกษาค่ะ มีเหตุการณ์
บ่อยครัง้ เวลากลับบ้านออกจากห้องรูส้ กึ ว่ามีคนคอยตามเสมอ
เวลาท�ำอะไรก็มเี สียงร้องไห้ หรือหัวเราะ ประตูมกั เปิด - ปิดเอง
โดยไม่มสี าเหตุ อยากถามทูลกระหม่อมว่าควรท�ำอย่างไร
เมือ่ รูว้ า่ ตัวเองมีสมั ผัสที่ 6

ทูลกระหม่อม : เรื่องลี้ลบั แบบนี้ไม่สามารถบอกได้ว่า
มีหรือไม่ม ี และพิสจู น์ไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์ แต่อนั ทีจ่ ริง
ไม่เชือ่ ก็อย่าลบหลู่ ทัง้ นี้อาจคิดไปเองก็ได้หรือเป็นเหตุบงั เอิญ
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น้องไม่ควรหมกหมุ่น ควรตัง้ ใจเรียนท�ำหน้าทีข่ องตนให้ดี
ท�ำตนเป็ นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องศิรภัสสร
อยูชนั ้ ม.1 หนูมเี รือ่ งอยากจะปรึกษาค่ะ หนูสบั สนเพศตนเอง
ว่าเพศอะไร หนูเป็นผูห้ ญิงทีช่ อบเต้น บีบอย ซึง่ ผูห้ ญิงทัวไป
่
ไม่ชอบ เลยอยากทราบว่าตัวตนจริงของตัวเองเป็ นอะไร

ทูลกระหม่อม : จะเป็นหญิง หรือชาย เพศที่ 3 เพศที่ 4
เพศที่ 5 จะแบบไหนก็ไม่เดือดร้อนใคร ฉะนัน้ จะเป็ นทอม
ั ส่วนเรือ่ ง
ก็ชา่ งแต่ขอให้ตงั ้ ใจเรียนอย่าให้หนักสังคมสร้างปญหา
เต้นบีบอยโดยส่วนมากเป็นผูช้ ายเพราะค่อนข้างเต้นล�ำบาก
ใช้ความแข็งแรง แต่ผหู้ ญิงก็เต้นได้ ไม่ได้บงั คับว่าต้องเป็ น
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ผู้ช ายเท่ า นั น้ ผู้ห ญิง ก็ม ีส ิท ธิ ์ เดี๋ย วสัก พัก ก็จ ะรู้เ องว่ า
เป็ นแบบไหน ขอให้เป็ นคนดี จริงใจต่อสังคมก็พอ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องสุพชิ ญา
จังหวัดบุรรี มั ย์ หนูมเี รือ่ งอยากจะปรึกษาค่ะ หนูเห็นผูช้ าย
ดูดี มีเสน่ห์ หนูมกั จะตื่นเต้น กรีด๊ กร๊าด ท�ำอะไรไม่ถกู หรือ
ตีแขนเพือ่ น แล้วเพือ่ นก็เลยตีคนื อาการแบบนี้คอื บ้าผูช้ าย
ใช่หรือเปล่าค่ะ อาการแบบนี้หนูกไ็ ม่ชอบเลย หนูตอ้ งแก้ไข
ยังไงดีคะ่

ทูลกระหม่อม : ก็บา้ นิดหน่ อยนะ คือเป็ นเรื่องธรรมดา
ของวัยรุน่ ปกติไม่ผดิ แปลก รวมไปถึงแฟนคลับทัง้ หลายด้วย
สามารถชอบและแสดงอาการออกมาได้ ไม่ตอ้ งเครียดเก็บไว้
จนเป็ นโรคจิต เครียดก็ปล่อยออกมาได้บ้างตามฮอร์โมน
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ของวัยรุน่ แต่กย็ งั ้ ๆ ไว้บา้ งเดีย๋ วคนอืน่ จะว่าเอา ดูไม่เป็นกุลสตรี
ต้อ งรัก ษาวัฒ นธรรมไทย ต้อ งเก็บ ไว้บ้า งตามกาลเทศะ
จะดูมเี สน่หก์ ว่าน่าสนใจกว่า

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องวิชญาพร

ั หาเรื่อ ง
เป็ น นัก ศึก ษาใหม่ย้า ยมาจากสุ พ รรณบุ ร ี มีป ญ
ส�ำเนียงการพูดเน้อ จะท�ำยังไงดีคะ่

ทูลกระหม่อม : ส�ำเนียงสุพรรณถือว่าเป็ นส�ำเนียงทีด่ ี
ดังนัน้ ไม่ควรมีปมด้อย ทีไ่ หนก็มสี ำ� เนียงเป็นของตัวเองทัง้ นัน้
ไม่ใช่เรือ่ งน่ าอาย อย่างไรก็ตามเวลาถูกล้อแล้วก็อย่าโกรธ
ถ้ายิง่ โกรธจะยิง่ ล้อ บ้างคนทีเ่ ขาล้อเราเพราะอยากเป็นเพือ่ น
ฉะนัน้ อย่าคิดมาก ให้คดิ ว่าการล้อเป็ นการช่วยประสาน
สัมพันธ์ไมตรีจะได้มคี วามสุขไม่มปี มด้อย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องวรรณาลัย
กรุงเทพมหานคร ชัน้ ม.5 ชีวติ ทัวไปของหนู
่
การเรียน
ปานกลาง เพือ่ นก็เยอะแยะ ทีบ่ า้ นก็อบอุน่ ดี แต่ทอ่ี ยากคือ
อยากท�ำจมูกใหม่ เพราะหนูไม่มดี งั ้ เลยค่ะ

ทู ล กระหม่ อ ม : น้ อ งควรจะมีค วามมัน่ ใจมากขึ้น
น้องยังเด็กเกินไปยังไม่มงี านมีเงิน แล้วต้องไปขอแม่ แต่อย่างไร
น้องก็ยงั เด็กเกินไปอยูด่ ี ควรรอก่อนตัง้ ใจเรียนก่อน มีสมาธิ
กับการเรียนไปก่อน พอจบแล้วค่อยคิดว่าจะไปท�ำ หรือโต
แล้วท�ำงานหาเงินมาท�ำเอง ตอนนี้กส็ วยแบบใสๆไปก่อน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องบุรนิ ทร์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กราบเรียนทูลกระหม่อมทีเ่ คารพและ
น่ารักอย่างสูง ตัวผมอยูช่ นั ้ ม.3 เพือ่ นๆทัง้ ห้องลงความเห็นว่า
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ผมสมควรทีจ่ ะชือ่ ว่า Coffee Prince ชือ่ นี้ผมควรจะยอมรับ
ดีไหม จริงๆ แล้วมันก็เป็ นชือ่ ทีเ่ พราะดีนะครับ แต่มนั ไม่เข้า
กับหน้าผมเลยเพราะผมเป็ นคนตัวด�ำ ผมหยิกและหน้าตา
ก็งนั ้ ๆ ผมขอเล่าทีม่ าของชื่อหน่ อยนะครับ คือผมเป็ นเด็ก
ทีต่ ดิ กาแฟมากครับกินวันละ2-3 แก้ว ผมอยู่กบั ญาติครับ
ถ้าวันไหนทีไ่ ม่ได้กนิ ก็จะรูส้ กึ ง่วงนอน เรียนไม่ค่อยรูเ้ รื่อง
หงุดหงิดเพื่อนและครูเคยเตือนระวังจะแก่เร็ว ให้เล่นกีฬา
มากๆร่างกายจะได้กลับมาเป็นปกติ ผมก็เล่นกีฬามากอยูแ่ ล้ว
ก็ไม่เห็นว่าจะช่วยอะไร เคยลองหยุดกินเหมือนกันครับ
แต่ว่าอาการง่วงและเรียนไม่ค่อยรูเ้ รื่องความหงุดหงิดก็จะ
กลับมาหาผมอยูต่ ลอด ผมควรจะท�ำอย่างไรดีครับ ขอความ
กรุณาช่วยผมด่วนเลยครับ เพราะผมรูส้ กึ ว่าผมไม่เหมือนเด็ก
ปกติธรรมดาทัวไปครั
่
บ ป.ล. หรือสาเหตุ จะมาจากการทีผ่ ม
ต้องช่วยทางบ้านหุงข้าวโจ๊กตัง้ แต่ตี 4 ทุกวันครับ
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ทูลกระหม่อม : น้องไม่ใช่เด็กปกติธรรมดาเพราะน้องเป็น
พระเอกซีรยี เ์ กาหลี Coffee Prince ใช่ไหม แต่กไ็ ม่เป็ นไรนะ
ชือ่ Coffee Prince ก็รบั ๆไว้ ไม่เป็ นไรเหมือนเป็ นพระเอก
หรือไม่น้องเป็นคนผมหยิก ตัวด�ำก็เหมาะกับชือ่ ดีเหมือนกัน
ใช่มยั ๊ ก็เหมาะเป็ นอีกแนวหนึ่ง ถ้าไม่ใช่พระเอกซีรยี เ์ กาหลี
ตัง้ ฉายามาเราก็ขอบใจเขาหน่อยหนึ่ง ไม่เป็นไร แต่เรือ่ งการ
ติดกาแฟนี้ซกิ เ็ ป็นปญั หา น้องก็ควรจะเริม่ แก้ไขอย่างด่วนเลย
อันทีจ่ ริงน้องพยายามแล้วแต่น้องมีอาการติด เราติดอะไร
อย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ นติดกาแฟ เป็ นเรื่องเด็กๆใช่ไหม
แต่เรื่องติดยาเสพติดนี้ซิ เป็ นเรื่องทีจ่ ะต้องแก้ไขมากกว่า
อย่างไรก็ตามการดืม่ นิดหน่อยก็คงจะไม่เป็นไรเท่าไร ดืม่ นิดหน่อย
ก็ จ ะเป็ น การช่ ว ยย่ อ ยอาหารและก็ เ พื่ม การหมุ น เวีย น
ของโลหิตท�ำให้เราอะเลิท (Alert) ให้เรากระฉับกระเฉง
มีชวี ติ ชีวา เพราะกลิน่ ของกาแฟก็จะท�ำให้เรากะฉับกะเฉง
กลิน่ หอม แต่ถา้ สมมติวา่ เราดืม่ เยอะๆเกินไป อย่างน้องดืม่
เยอะเกินไป แล้วน้องเป็นเด็กด้วยดืม่ วันละหลายๆแก้วอย่างนี้
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ก็ไม่คอ่ ยดีกบั สุขภาพท�ำให้เกิดกระวนกระวาย มีอาการใจสัน่
มีความดันโลหิตก็ได้มนั เป็ นผลเสีย เมือ่ น้องแก่ตวั ลง ท�ำให้
นอนไม่หลับอีก เขาบอกว่ามีความรูใ้ หม่นะ ดืม่ กาแฟท�ำให้
เราเห็นผี เพราะมันมีสารคาเฟอีนในกาแฟ ท�ำให้เกิดโฮโมน
เชื่อมโยงท�ำให้ปราสาทหลอน ถ้าสมมติด่ืมเยอะเกินไป
ท�ำอะไรเยอะเกินไปมันก็ไม่ดใี ช่มยั ๊ ดืม่ เยอะเกินไปก็อาจเห็น
ผีได้ ถ้าอยากจะเห็นญาติผูใ้ หญ่ท่เี สียไปแล้วก็ด่มื เยอะๆ
ก็แล้วกัน ถ้าไม่อยากเห็นผีกเ็ ริม่ แก้ไขปญั หาดืม่ น้อยลงหรือ
เลิกดื่มกาแฟ คิดว่าอย่างน้องมันก็ตอ้ งค่อยๆเลิก บางคน
เขาติดกาแฟเยอะๆ ถ้าไม่ดม่ื ก็จะปวดหัวนะ ก็คอ่ ยๆ เลิกดืม่
กาแฟ ส�ำหรับน้ องๆพักผ่อนให้เพียงพอ น้ องต้องตื่นมา
ท�ำโจ๊กตอนตี 4 น้องก็รบี นอนเร็วๆหน่ อย นอนสัก 3 ทุ่ม
น่าจะนอนเพียงพอแล้ว น้องก็จะไม่รสู้ กึ ง่วงและเพลียและเรียน
หนังสือไม่รู้เรื่อง เพราะฉะนัน้ น้ องก็พยายามใจแข็งน้ อง
ต้องใช้ความพยายามมีกำ� ลังใจ ก็ขอให้กำ� ลังใจให้น้องเลิกกาแฟ
เร็วๆ จะได้ไม่เป็ น Coffee Prince แบบทีต่ วั ด�ำๆ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องริชาร์ด คือว่า
ผมกลัวผีมากเลยครับ แล้วผมก็ชอบดูหนังผีหรือหนังสยองขวัญ
นะครับ เวลาผมดูเสร็จแล้วผมจะกลัว จนเอาไปฝนั บ้างก็ได้
หรือว่ากลัวจนไม่กล้าปิ ดไฟนอนนะครับ ข้อนี้ควรทีจ่ ะท�ำ
อย่างไรดีครับทูลกระหม่อมฯ

ทูลกระหม่อม : น้องริชาร์ด ถ้ากลัวขนาดนัน้ น้องจะไปดู
ท�ำไมล่ะ ก็อย่าดูหนังผีซิ ดูแล้วต้องเปิดไฟนอนเสียพลังงาน
ตอนนี้ยงิ่ น�้ำมันก็แพง ภาวะโลกร้อน ไม่ดที น่ี ้องจะต้องเปิดไฟ
นอนทัง้ คืน เสียทัง้ เงินคุณพ่อ คุณแม่ แล้วก็เสียพลังงานด้วย
ก็เป็ นการไม่ประหยัดพลังงาน น้องเคยแสดงละครมาแล้ว
ในละครน้องก็ยงั กลัวผีอยูด่ ี มันไม่หน้าโทษเขาหรอก ใครๆก็
กลัวทัง้ นัน้ เพราะว่ายิง่ กลัวแสดงว่าภาพยนตร์เรือ่ งนัน้ ท�ำดี
ถ้าสมมติว่าน้องดูดว้ ยความมีสติมากขึน้ บอกว่าเป็ นเรื่อง
สมมติ บอกตัวเองและให้เชื่อว่าเห็นเรื่องสมมติ ถ้าไม่กลัว
ก็ไม่สนุก แต่ถา้ กลัวมากๆ ขอแนะน�ำว่า อย่าเพิง่ ดู แต่ถา้ สมมติ
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ยังอยากจะดูอยูก่ ต็ อ้ งท�ำใจว่ามันเป็ นเรือ่ งแต่ง มันเป็ นหนัง
เป็ น ละคร ดู ด้ว ยความสนุ ก ตื่น เต้น ก็ก ลัว ตอนดู ดีก ว่ า
ถ้าสมมติไม่กลัวก็ไม่สนุ ก ถ้าสมมติจบไปแล้วมันก็จบไป
ผีไม่ทราบว่ามีในโลกหรือเปล่า ไม่มกี อ็ ย่าดูถูก เราไม่รวู้ ่า
มีหรือไม่ม ี เราก็ไม่ทราบ คิดว่าเราอยูค่ นละโลกกันใช่ไหม
ไม่เห็นต้องกลัวเลย เขาอยูโ่ ลกโน่น เราอยูโ่ ลกนี้ เขาจะมาท�ำ
อะไรเราได้ ถ้าข่มความกลัวได้เราก็ชนะแล้ว แต่อย่าเปิดไฟนอน
เพราะว่าตอนนี้เราต้องเองประหยัดพลังงาน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องดาริกา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปจั จุบนั หนู เห็นดาราเกาหลี
ท�ำศัลยกรรมเต็มไปหมด ทัง้ วันเดอร์เกิรล์ เกิรล์ เจเนอร์เรชัน่
2 NE 1 ต่างผ่านการท�ำศัลยกรรมาแล้วทัง้ นัน้ หนูอยากถามว่า
ถ้าหนูจะท�ำศัลยกรรมบ้างทูลกระหม่อมฯจะคิดว่าอย่างไรคะ
เพราะว่าปจั จุบนั หนูกอ็ ายุเพียง 17 ปีเองค่ะ

ปัญหาบุคลิกภาพ

163

ทูลกระหม่อม : ทุกคนก็ทำ� ศัลยกรรมกันทัง้ นัน้ น้องก็เลย
อยากจะท�ำศัลยกรรมตามก็แฟร์ดไี ม่ได้หา้ มอะไรเลย ถ้าน้อง
อยากจะท�ำตาม อย่างไรก็ตามถึงแม้น้องจะอายุ 17 ปี แล้ว
แต่น้องก็ยงั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ถ้าจะท�ำศัลยกรรมก็ตอ้ งขออนุญาต
คุณพ่อ คุณแม่ หรือผูป้ กครองก่อน จริงๆ ในตอนนี้น้องก็ยงั
ต้องพึง่ เงินของคุณพ่อ คุณแม่ ของครอบครัวอยู่ น้องจะไปท�ำ
ศัลยกรรมมันก็ตอ้ งเสียเงิน จริงไหม ไม่ทราบว่าคุณพ่อ คุณแม่
จะยอมเสียเงินหรือไม่ อย่างวัยรุน่ เกาหลี 18 ปีจบโรงเรียน
ไฮสคูล เขาก็ได้รบั รางวัลจากคุณพ่อ คุณแม่ของเขา โดยการ
ได้ทำ� ศัลยกรรมหน้า เพราะว่าคนเกาหลีเขาหน้าตาไม่คอ่ ยดี
อันทีจ่ ริงเห็นในจอทีว ี ในจอภาพยนตร์ เขาท�ำศัลยกรรมแล้ว
ท�ำมาหลายรอบแล้วด้วย หน้าเดิมกับหน้าใหม่น้ไี ม่เหมือนกัน
จริงๆคนไทยหน้าตาดีกว่า คนเกาหลีเขาหน้าใหญ่ ก็ไม่รวู้ า่
น้องหน้าตาอย่างไร จะท�ำศัลยกรรมถ้าคุณพ่อคุณแม่ของน้อง
อนุญาตจ่ายเงินให้น้องก็ทำ� ไปเถอะ เพือ่ ความสวยของน้อง
แต่เอาอย่างนี้ดไี หม รอจนน้องจบ ม. 6 เหมือนดาราเกาหลี
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รอให้จบไฮสคูลก่อน แต่ตอนนี้ขอแนะน�ำ ให้หนูสวยสดใสไป
ตามวัยไปก่อน ถ้าหนูขเ้ี หร่หนูกท็ ำ� ใจไปก่อน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องริชาร์ด
ผมนิสยั ชอบแกล้งเพือ่ นมากเลย แย่งทานไอศกรีม แย่งทานโน่น
ทานนี้ และชอบเอาของคนอื่น ไปซ่ อ น ผมท� ำ ไปเพราะ
ผมอยากให้พวกเขาสนุ กสนาน แต่ผมว่าตอนนี้พวกเขา
คิดแหละ และโมโหมากเลย ไม่สนุกแล้ว ข้อนี้ผมอยากถาม
ทูลกระหม่อมฯ มากเลยครับ ว่ามันผิดไหมครับ ทีผ่ มไปท�ำให้
คนอื่นสนุกสนาน แต่พวกเขาโกรธ

ทูลกระหม่อม : เขาไม่สนุ ก เขาไม่ชอบ แต่น้องชอบ
แต่สมมติว่าเพื่อนเขาแกล้งน้องบ้างล่ะหรือเพื่อนเขาแกล้ง
เอาของๆ น้ องเอาเงินค่าตัวของน้ องที่เล่นเป็ นน้ องปรื๊ด
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เอาไปทิง้ ในแม่น้�ำล่ะ แล้วน้องจะข�ำไหม เรือ่ งเงินเรือ่ งทองนี้
เป็ นของแสลงใจ ถ้าน้องบอกกับเขาว่าเล่น แล้วเพือ่ นเอาไป
ซ่อนบ้างล่ะ ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา น้องต้องเห็นใจคนอืน่
ท�ำอย่างนี้เขาจะสนุกไหม น้องลองคิดดูซิ ถ้าสมมติแกล้งเขา
มากๆ เขาไม่เป็ นเพือ่ นกับเรา แล้วเราจะสนุ กไหมเราไม่ม ี
เพื่อ นเลยสัก คน มีว ิธีอ่ืน เยอะแยะไป ชวนเขาเล่ น เกม
ไปเล่นเกมไม่ได้หมายความว่าเล่นคอมพิวเตอร์เกมออนไลน์
ตลอดเวลา เล่นฟุตบอล เล่นกีฬาอะไรก็ได้ หรือท�ำอะไรสนุกๆ
ท�ำกิจกรรมในศูนย์เพือ่ นใจก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามวัยของน้อง
ก็เป็นวัยทีอ่ ยากรูอ้ ยากลอง พวกเราทุกคน ก็อยากรูอ้ ยากลอง
กันทัง้ นัน้ มันก็ผดิ พลาดไปบ้างก็ได้ เรามาถามพูดกันตรงๆ
ก็ดี จะได้ปรับปรุงตัวเองให้เป็นเป็นคนอินเทรนด์และก็น่ารัก
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากมาน้องสาธิต หรือ
น้องซัน ศูนย์เพือ่ นใจฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ผมเป็ นคนร่าเริง
ชอบคุยกับทุกคน คุยได้ทุกเรือ่ ง ผมชอบให้ทุกคนหัวเราะ
แต่ว่าบางทีผูห้ ญิงชอบคิดว่าผมไปชอบเขาจริงๆ แล้วผม
ไม่ได้คดิ อะไรครับ หลายคนพูดว่าผมมีเสน่หไ์ ปอีกแบบหนึ่งคือ
ทางนี้ครับ อยากทราบว่าจะท�ำตัวเช่นไร

ทู ล กระหม่ อ ม : เป็ น ป ญั หาที่น่ า อิจ ฉานะ เพราะว่ า

เป็ นหนุ่ มเจ้าเสน่ ห์ ปญั หาเป็ นหนุ่ มเจ้าเสน่ ห์ก็น่าหนักใจ
นิดหน่อย น่าอิจฉาด้วย ก็ไม่ผดิ นะทีเ่ ราเป็นคนเสน่ห์ น้องซัน
ก็หน้ าตาดี ก็ท�ำให้สาวๆชอบอยู่แล้ว ก็คงจะกรี๊ดอยู่แล้ว
น้องซันไปคุย ไปเจ๊าะแจะด้วย เป็นคนเจ๊าะแจะด้วย เขาก็นกึ
ว่าน้ องซันไปชอบเขา ท�ำให้เขาเข้าใจผิด อย่างไรก็ตาม
เขาชอบดีกว่าเขาไม่ชอบจริงไหม หรือน้องคิดเอาเอง ถ้าน้อง
ไม่ได้คดิ เอาเอง อันทีจ่ ริงก็มองเห็นว่าน้องเป็ นคนมีเสน่ ห์
อย่างไรก็ตามการทีน่ ้องเป็ นคนขีเ้ ล่น อารมณ์ดี พูดจาให้
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คนรอบข้างมีความสุข ก็ไม่ใช่ความผิดก็เป็นเสน่ห์ ใครๆก็ชอบ
คนลักษณะอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ เราก็ไม่ตอ้ งไปเปลีย่ นหรอก
แต่อย่าสตอเบอรีเ่ กินไป ถ้าน้องสตอเบอรีม่ นั ไม่จริง ก็ยงั
สตอเบอรีอ่ ยูอ่ ย่างนัน้ คงจะไม่แฟร์เท่าไร แต่สมมติวา่ วันหนึ่ง
น้องเปลีย่ นไปเป็ นคนอืน่ ก็จะดูแปลกอยูเ่ หมือนกัน อย่างไร
ก็ต ามเป็ น คนมีเ สน่ ห์เ ยอะๆ ดีก ว่ า ไม่ ม ีเ สน่ ห์ เรีย กว่ า
ปากเป็ นเอก แล้วน้องก็หน้าตาดีดว้ ยแต่กค็ วรระวังไว้บา้ ง
ถ้าสมมติว่าเดีย๋ วเขาเกิดคิดเอาเองว่าเขาชอบ เป็ นปญั หา
แบบทีน่ ้องถามมา ถ้าน้องเกิดไปพูดเล่นกับเขามากเกินไป
ใกล้ชดิ มากเกินไปก็อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไร ผูห้ ญิงก็อาจ
จะคิดว่าน้องชอบเขา มีเสน่หก์ ม็ พี อดีๆ อย่าให้มากเกินไป
สาวๆไม่เป็ นอันเรียนหนังสือ ไม่เป็ นอันหายใจ สาวติดเยอะ
ก็เป็ นปญั หาได้เหมือนกัน เดีย๋ วคนอื่นๆทีห่ น้าตาไม่ค่อยดี
ทีย่ นื อยูแ่ ถวนี้กอ็ ดมีแฟน อดหมดเลย ก็ไม่แฟร์ ท�ำให้คนมี
ความสุขก็เป็ นบาปเหมือนกัน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องก่อเกียรติ

จังหวัดกรุง เทพมหานคร ผมมีเรื่อ งหนัก ใจอยู่เ รื่องหนึ่ ง
ผมพึง่ มารูต้ วั ว่าผมกลัวความสูงครับทูลกระหม่อมฯ ผมมา
รูต้ วั เอาวันที่ผมกับแฟนผมไปเรียนพิเศษด้วยกัน วันนัน้
เลิก เรีย นเร็ว เป็ น พิเ ศษ เราเลยชวนกัน ไปสยามสแควร์
้ าไปกันครับ พอผ่านอนุสาวรียแ์ ฟนผมชีอ้ อกไป
โดยนังรถไฟฟ
่
ทีห่ น้าต่างให้ดูรถคันหนึ่ง เมื่อผมเดินไปทีห่ น้าต่างแล้วก้มดู
ผมเข่าอ่อนเลยครับ หน้ามืดทันที แฟนผมก็ถามว่าเป็นอะไร
ผมก็ไ ม่ ก ล้า ตอบ อายมากๆเลยครับ ท� ำ ไมผมถึง กลัว
ความสู ง ได้ ค รับ แล้ ว จะท� ำ อย่ า งไรถึ ง จะหายได้ ค รับ
ทูลกระหม่อมฯ เพราะแว่วๆ มาว่าแฟนผมจะไปเล่นรถไฟเหาะ
ผมไม่อยากเป็ นลมต่อหน้าเธอ

ทูลกระหม่อม : ก็ตอ้ งหยุดยัง้ การไปเล่นรถไฟเหาะเสียก่อน

อันทีจ่ ริงเราก็พดู กันตรงๆได้ หรือไม่วา่ ตอนนี้แฟนของน้อง
ก่ อ เกีย รติก็อ าจจะมาร่ ว มชมรายการนี้ ก ับ น้ อ งอยู่ก็ไ ด้
เพราะฉะนัน้ ยุตทิ จ่ี ะไปนังรถไฟเหาะ
่
อย่าให้น้องก่อเกียรติ
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เป็ นลมไปต่อหน้าต่อตาเลยมันจะบาปกรรมนะ แต่อย่างไร
ก็ดคี นทีจ่ ะกลัวความสูงมันก็ไม่รวู้ า่ มันจะกลัวตอนไหนใช่ไหม
้ า เข้าเทรนด์รถไฟฟ้ามาหาเธอนะ
ทีน่ ้ีน้องเกิดไปนังรถไฟฟ
่
จะมาหาก็เป็ นลมไปเสียก่อน ถ้ารักกันจริงก็ชะลอการทีจ่ ะไป
เล่นรถไฟฟ้าเหาะ ไม่งนั ้ น้องก่อเกียรติเป็นลมไป เดีย๋ วตายไป
ไม่มแี ฟนแย่เลย
แต่อย่างไรก็ตามการที่เราจะกลัวความสูง โรคกลัว
ความสูงมันก็เป็ นสิง่ ธรรมดา อันทีจ่ ริงบอกน้องก่อเกียรติ
ให้ใจดีๆไว้ เพราะว่ามีดาราหลายคนก็กลัวความสูงจริงๆ
อาการกลัวความสูงศัพท์ทางการแพทย์เรียก Acrophobia
ก็เป็น ความกลัวในลักษณะหนึ่งจะรูส้ กึ ไม่คอ่ ยสบายใจ จะรูส้ กึ
มีอาการทีเ่ ขาเรียกว่า แพนิค Panic คือรูส้ กึ จะเป็ นลม หัวใจ
ั ่ วน หน้ามืดตามัว
เต้นแรง หายใจเร็วเข่าอ่อน ท้องไส้ปนป่
จะเป็ นลมอย่างทีน่ ้องก่อเกียรติเป็ นขณะทีม่ องลงไป มันเลย
หายโรแมนติคใช่ไหม คิดว่ามันคงไม่ใช่เป็ นอะไรทีร่ ุนแรง
ในวันนัน้ ก็อาจจะลุกขึน้ อย่างรวดเร็ว ก็หมายความว่าหน้ามืด
ตามัวไปได้ คิดว่าแพทย์เขาคงจะรักษาได้ เขาบอกว่าผูป้ ว่ ย
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ต้องไปเผชิญเหตุการณ์นัน้ ถ้าน้องกลัวทีแ่ คบก็ลองไปอยู่
ในตูเ้ สือ้ ผ้า มันก็จะชินไปเอง อย่างน้องลองขึน้ ตึกไปสักชัน้
หนึ่งก่อนแล้วมอง ลงไปทีร่ ะเบียง วันรุง่ ขึน้ ก็จะชัน้ 2 ต่อไป
ก็ไปชัน้ 3 น้องก็อาจจะหายกลัวขึน้ มา แต่ถา้ สมมติเป็นรุนแรง
ขึน้ มา ถ้าเป็ นรุนแรงมากๆ ท�ำอย่างนัน้ ก็ไม่หายสักที ก็ควร
ไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะได้หายได้ไปเล่นรถไฟเหาะ
กับแฟนได้ ถ้าเล่นไม่ได้กต็ อ้ งท�ำใจต้องพูดจากับแฟนให้รเู้ รือ่ ง
เพราะฉะนัน้ คิดว่าน่ าจะแก้ได้ หวังว่าน้องจะได้มโี อกาสไป
เล่นรถไฟเหาะกับแฟน ไม่งนั ้ เดีย๋ วแฟนไปหาคนอืน่ ไปเล่นด้วย
ไม่ดนี ะ อย่างไรก็ตามคงไม่เป็ นไรก็ขอให้น้องโชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องสีไพรหรือ
น้องเบิรด์ ศูนย์เพื่อนใจ ฟิ วเจอร์พาร์ครังสิต มีเหตุการณ์
ไหนบ้างครับหรือพฤติกรรมไหนบ้างครับ ทีเ่ กีย่ วกับสมาชิก
TO BE NUMBER ONE ทีผ่ า่ นมา ทีท่ ลู กระหม่อมนึกถึงแล้ว
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ท�ำให้ทลู กระหม่อมฯ อมยิม้ กรุม่ กริม่ หรือว่ามีความสุขเมือ่
นึกถึงเหตุการณ์นนั ้ ๆ นะครับ

ทูลกระหม่อม : อมยิม้ คงจะได้ แต่กรุม่ กริม่ ไม่ได้เพราะว่า

น้องๆ มีพฤติกรรมอะไรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เวลาที่
ไปเยีย่ มน้องทีศ่ ูนย์เพือ่ นใจของน้องเอง แล้วได้คุยกับน้อง
นี่ แ หละ จะเป็ น เวลาที่ม ีค วามสุข ที่สุด ได้อ มยิ้ม ได้ส นุ ก
ได้ประทับใจทีส่ ุด ก็มเี หตุการณ์มากมายหลายๆ อย่างที่
ประทับใจจนเล่าไม่หมดเลย เล่าตอนนี้ ก็คงจะเล่าไม่ได้
ถ้าสมมติเล่าก็คงจะเล่าได้ทงั ้ วันทัง้ คืนนี่แหละ โดยมากเวลาไป
ได้คยุ กับพวกเราก็รสู้ กึ ประทับใจ ก็มคี ำ� ถามต่างๆ ก็เหมือน
กับตอนนี้เราถึงเปลี่ยนรูปแบบรายการของเราให้มาเป็ น
ให้น้องๆ มาถามด้วยตัวเอง ก็จะได้อารมณ์มากกว่าทีจ่ ะเขียน
จดหมายเข้ามาหรือเขียนเป็น E-MAIL เข้ามาก็จะได้อารมณ์
น้อยกว่า ถ้าสมมติวา่ เล่น NET เห็นรูปภาพกัน คุยกันก็จะ
ได้อารมณ์มากกว่า ถ้าไม่เห็นจริงไหม เพราะฉะนัน้ ก็หวัง
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ว่าสมาชิก TO BE NUMBER ONE เราจะได้คยุ กันอย่างนี้
ตลอดไป แล้วก็มอี ะไรจะพูดก็พดู กันได้ตรงๆ แล้วก็จะขอ
ตอบค�ำถามน้องๆตรงๆ และหวังว่าน้องๆจะได้ประโยชน์
จากการทีเ่ ราได้ คุยกันนี้อย่างนี้ตลอดไป

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องธิตพิ ล

กรุงเทพมหานคร ปี ใหม่น้ีนะครับผมคิดว่าปรับเปลีย่ นนิสยั
ทีไ่ ม่ดเี สียใหม่จะเลิกกินเหล้า จะเลิกสูบบุหรีแ่ ละเลิกเทีย่ ว
ให้น้อยลงเก็บเงินเพือ่ อนาคตของตัวเองเสียทีครับ เลยอยาก
ถามทูลกระหม่อมฯว่า ปีใหม่น้ีทลู กระหม่อมฯมีโครงการจะ
ท�ำอะไรบ้างครับ

ทูลกระหม่อม : จริงสินะปี ใหม่แล้ว ก็ขอสวัสดีปีใหม่
กับทุกๆคนแฟนๆของรายการ TO BE NUMBER ONE
VARIETY ก็สวัสดีปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ
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ฝรังเขามี
่ คำ� พูดว่าพอปีใหม่แล้วก็ เมคนิวเยียโซลูชนั ่ เราจะต้อง
ตัดสินใจว่า ปี ใหม่ท่จี ะถึงนี้หรือตอนปี ใหม่แล้วปี น้ีเราจะ
ท�ำอะไร ท�ำอะไรให้ชวี ติ ของเราดีขน้ึ เราจะท�ำอะไรให้เป็ น
ประโยชน์ตอ่ สังคม เราจะท�ำอะไรให้โลกนี้ดขี น้ึ เพราะฉะนัน้
ก็ขออวยพรให้น้องมีความมุง่ มัน่ มีความตัง้ ใจ พยายามท�ำ
ปี น้ีให้เป็ นปี ทด่ี ที ส่ี ุด ของน้องและชุมชนของน้องและของ
ส่วนรวมด้วย ก็อยากให้ทกุ คนท�ำอย่างนัน้ แผนชีวติ ปีใหม่
เราก็มาทบทวนกันดูสวิ า่ ปีก่อนเราท�ำอะไรผิดพลาดไปบ้าง
ลองมานึกดูแล้วก็ช่วยกันแก้ไข แต่ต้องมีความตัง้ ใจจริง
ทีจ่ ะท�ำ ถ้าไม่มคี วามตัง้ ใจจริงมันก็จะท�ำไม่ได้ ก็ขอให้ปีน้ี
เป็ นปีทด่ี ี ส่วนพวกเราสมาชิก TO BE NUMBER ONE ว่า
เราจะมีอะไรทีด่ ๆี เราก็มสี งิ่ ทีเ่ ราท�ำแต่ละปี ๆ เราก็ถอื ว่า
เราประสบความส�ำเร็จเพราะเรามีความตัง้ ใจ มีความมุง่ มัน่
ทีจ่ ะท�ำสิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดในการทีจ่ ะท�ำก็คอื เราร่วมมือร่วมใจกัน
ถ้าเราไม่รว่ มมือร่วมใจกัน ไม่รกั กัน และไม่สามัคคีกนั เราก็จะ
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ท�ำอะไรดีๆไม่ได้ เพราะฉะนัน้ โครงการ TO BE NUMBER
ONE ของเราตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำให้โครงการของเราประสบความ
ส�ำ เร็จ ด้ว ยการที่เ ราช่ว ยกัน ท�ำ โครงการของเราให้ดีข้นึ
หลีกหนีจากพิษภัยของยาเสพติด เพราะตอนนี้ยาเสพติด
ก็เริม่ เข้ามาอีกเยอะแยะมากมาย ถ้าเราไม่ทำ� ซะอย่างเรา
ก็จะแย่ เราก็จะแพ้พษิ ภัยของยาเสพติดนี้ เพราะฉะนัน้
ตอนนี้เรามีสงิ่ ดีๆอีกมากมาย ถ้าสมมติว่าเราบอกไปตอนนี้
ก็คงไม่จบรายการนี้อย่างแน่ นอนเพราะฉะนัน้ อุบไว้ก่อน
ส�ำหรับโครงการในปีหน้าของเรา ส่วนตัวหม่อมฯ จะท�ำอะไร
ใช่ไหม ก็คงจะกินสตอเบอรีเ่ ยอะๆ ทุกๆคนก็อยากจะมีสงิ่ ดีๆ
ทีอ่ ยากท�ำ ก็ขอให้พรของน้องๆ ทุกคนให้มคี วามสุข แล้วก็
ประสบความส�ำเร็จในความตัง้ ใจของตัวเอง ในปี น้ีคดิ อะไร
ก็ขอให้สมความปรารถนา แต่ถา้ คิดแล้วไม่ทำ� ก็จะไม่สมปรารถนา
อย่างไรก็ตามก็ขอให้ทกุ คนโชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้ องวริชา

หนูเพิง่ ประสบอุบตั เิ หตุขาแพลงเพราะหนีจง้ิ จกทีเ่ ข้าไปอยู่
ในกางเกงยีนส์ของหนูคะ่ หนูวงิ่ จนหกล้มขาแพลงเลยค่ะ ก็มนั
ถอดกางเกงไม่ออกนี่คะ หนูจะท�ำยังไงดีคะ ตอนนี้หนูกลัว
จิง้ จกมากเลยค่ะ ไม่อยากจะเป็ นอย่างนี้เลยค่ะ

ทูลกระหม่อม : เป็นค�ำถามทีข่ ำ� ดี เพราะส่วนใหญ่จะเจอ

ค�ำถามทีเ่ ครียดๆ ก็ทำ� ให้หวั เราะได้ ก็สงสารน้องทีก่ ลัวจิง้ จก
จนหกล้มหัวคะเมน คิดว่าน้องคงจะใส่กางเกงยีนส์ทฟ่ี ิตมาก
จะใส่ทถี อดทีตอ้ งนอนใส่ คงจะใส่ยากถอดยาก ก็ไม่รจู้ ง้ิ จก
เข้าไปอยูไ่ ด้ยงั ไงในเมือ่ กางเกงมันเล็กมากขนาดนัน้ มันอาจ
จะตายไปแล้วก็ได้ตอนทีน่ อน ใส่กางเกงตัวนี้ สิง่ ทีต่ อ้ งระวัง
คืออาการกลัวของน้อง ไม่รวู้ ่าน้องกลัวขนาดไหน กลัวจน
ขาแพลงนี่กจ็ ะแสดงว่าเยอะอยู่ ไม่ทราบว่าน้องกลัวในระดับ
ธรรมดา หรือกลัวเข้าขัน้ Phobia ซึง่ เป็ นอาการของโรคจิต
ชนิดหนึ่ง เช่น บางคนกลัว สตอเบอรี่ กลัวสัปปะรด แต่คดิ ว่า
น้องคงไม่กลัวเข้าขัน้ Phobia เพราะมีหลายคน ทีก่ ลัวจิง้ จก
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ตุ๊กแก คางคก งู หรือถ้าน้ องเกิดเห็นจิ้งจกแล้วกลัวมาก
ท�ำอะไรไม่ถูกเลย ก็ให้ไปหาจิตแพทย์ดกี ว่า อีกทางหนึ่ง
น้องต้องไปอยูใ่ นทีท่ ไ่ี ม่มจี ง้ิ จกล่ะมัง้ ซึง่ ก็คงยากเพราะจิง้ จก
มันอยูท่ วไป
ั ่ มันน่ารักออกไม่เห็นเป็ นไรเลยอย่ากลัว

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องนัท ผมอยาก

ท�ำเลสิคครับ เพราะผมสายตาสัน้ มากๆ ต้องใส่แว่นตาตลอด
และมีคนทักว่าเวลาถอดแว่นหน้าตาดีกว่าตอนใส่แว่น ผมจึง
อยากรูว้ า่ การท�ำเลสิคคืออะไรครับ และท�ำยากไหมครับ

ทูลกระหม่อม : น้ องมันใจหรื
่
อว่าจะหน้ าตีกว่าตอนที่

ใส่แว่น ถูกเขาหลอก ให้หรือเปล่า การท�ำเลสิคคือการผ่าตัด
ตาส�ำหรับคนทีส่ ายตาไม่ปกติดว้ ยเลเซอร์ ส่วนมากเป็ นการ
รัก ษาสายตาสัน้ สายตายาว เป็ น การรัก ษาอย่า งถาวร
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โดยไม่ตอ้ งกลับมาใส่แว่นอีก เป็นการเลเซอร์ทไ่ี ปแยกชัน้ ตา
แยกกระจกตา เป็นการแก้ไขความโค้งของกระจกตา บางคน
อาจโค้งมากโค้งน้อยไป พอรักษาแล้วก็ไม่ตอ้ งกลับมาใส่แว่นอีก
แต่สำ� หรับคนทีส่ ายตายาวอาจรักษายากเพราะขึน้ อยูก่ บั วัย
ด้วยตอนนี้เรารักษาด้วยเลสิค พออายุมากขึน้ ก็จะสายตายาว
มากขึน้ เพราะจอประสาทตาเราจะเริม่ เสือ่ ม แต่เลสิคไม่สามารถ
รักษาได้ถา้ จอประสาทตา เราผิดปกติ ไม่ทราบน้องอายุเกิน
18 ปีหรือยัง แต่ถา้ อายุเกินแล้วและ ไม่มโี รคประจ�ำตัว ไม่ใช่
คนท้อง ก็สามารถท�ำเลสิคได้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องเบญจมาศ

จังหวัดราชบุร ี ตอนนี้ตวั หนูเองก็พอทีจ่ ะมีผลงานในวงการ
บันเทิงอยู่บา้ งค่ะ เช่น เล่นมิวสิควีดโี อหรือโฆษณาต่างๆ
เราสามารถแสดงออกและท�ำได้อย่างเต็มทีแ่ ละเราก็รกั ใน
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การแสดง แต่คนส่วนน้อยในโรงเรียนจะมองว่าเราอยากดัง
อยากเด่นกว่าคนอื่นในโรงเรียน แล้วบางคนก็คดิ ว่าเราใช้
เส้นในการเข้าวงการบันเทิง หนูอยากถามทูลกระหม่อมว่า
หนูจะมีวธิ บี อกคนส่วนน้อยส่วนนี้ ให้เขารูจ้ กั ตัวตนของเรา
ได้อย่างไรบ้างคะ

ทูลกระหม่อม : ถ้าเราเข้าวงการบันเทิงด้วยความสามารถ

ของเราเอง ก็ไม่ตอ้ งไปสนใจเขา เพราะเขาอิจฉาเรา ใครๆ
ก็อยากดังทัง้ นัน้ แต่เขาไม่ดงั เท่าเรา เรามีความสามารถ
เราท�ำแล้วมีความสุขแล้วเราก็ให้ความสุขคนอื่น ถ้าเรา
ท�ำดีทส่ี ุดแล้วเราก็มคี วามสุขในสิง่ ทีเ่ ราท�ำ แล้วเราก็ไม่ได้
เสียเวลาเรียน ไม่ได้ไปเกทับคนอืน่ ไม่ได้ไปด่าคนอืน่ ไม่ได้ไป
เมาท์คนอื่น ถ้าเราท�ำในสิง่ ที่ดอี ยู่แล้ว เราก็ควรจะภูมใิ จ
แต่ถา้ เราท�ำอะไรไม่ดไี ป เราก็จะรูต้ วั เราก็กลับมาพิจารณา
ตัวเองและแก้ไขซะ แต่สมมติว่าเราท�ำงานของเราดีๆและ
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เป็ นทีร่ จู้ กั เรามีช่อื เสียงขึน้ มา เด่นขึน้ มา ก็ย่อมจะมีคนที่
อิจฉาเราเราก็ไม่ตอ้ งไปสนใจ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องปรียาดา

จังหวัดเชียงใหม่ หนูอยากจะทราบว่าระหว่างพรสวรรค์กบั
พรแสวง อะไรจะประสบความส�ำเร็จมากกว่ากันคะ คือหนู
ไม่คอ่ ยถนัดเรือ่ งร้องเพลง หนูจะถนัดเรือ่ งเต้นมากกว่าค่ะ

ทูลกระหม่อม : เราก็ตอ้ งมีทงั ้ สองอย่าง เพราะในด้าน

ร้องเพลง ในด้านเต้น ถ้าไม่มพี รสวรรค์เลยก็คงยากอยูท่ จ่ี ะ
ท�ำในสิง่ เหล่านี้ เราก็ตอ้ งมีอยูบ่ า้ งหน่อยนึง แต่ถา้ มีพรสวรรค์
แล้วไม่ฝึกไม่เต้นก็จะด้อยกว่าคนอืน่ ก็ตอ้ งสัมพันธ์ทงั ้ สองอย่าง
ถ้า สมมติไ ม่ม ีเ ลยสัก นิ ด เดีย วก็ค งจะยาก หนู ก็จ ะต้อ งมี
ความพยายามทีจ่ ะฝึ กฝน ถ้าหนู มคี วามสามารถด้านเต้น
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ก็ได้เปรียบแล้ว ก็ขอให้ฝึกด้านร้องต่อไปก็จะเก่งขึ้นเอง
ขอให้มคี วามพยายามต่อไป

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องเสาวภา

จังหวัดสตูล ส่วนมากหนูจะ ร้องเพลงลูกทุง่ หนูจะถนัดเพลง
ลูกทุง่ แล้วเวลาทีห่ นูไปประกวดก็มกั จะได้ท่ี 1 คนทีห่ นูชนะ
ส่วนมากก็จะเป็ นคนเดิมๆทีม่ าประกวดกัน เวลาไปประกวด
แต่ ล ะครัง้ หนู ก็จ ะเจอแต่ ค นเดิม ๆ หนู ค ิด ว่ า เขาอาจจะ
ไม่ชอบหนู เขาคงคิดว่าเจออีกแล้ว เดีย๋ วหนูกต็ อ้ งชนะเขา
คือถ้าหนูไม่ไปเขาก็คงจะชนะ มันท�ำให้หนูรสู้ กึ ไม่สบายใจว่า
การประกวดร้องเพลงทีห่ นูชนะเขา เขาอาจจะมองเราไม่ดี
มองเป็ นคู่แข่งกันไปแทนทีจ่ ะได้มติ รภาพน่ ะค่ะ หนูควรจะ
ท�ำใจยังไงดีคะ
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ทูลกระหม่อม : ตอนนี้หนูมาประกวด TO BE NUMBER

ONE IDOL แล้ว ก็คงมีโอกาสชนะบ้างแล้วล่ะ หนูเป็ นคนที่
มีความมันใจดี
่ เหมือนกัน มีความมันใจอย่
่
างนี้กด็ ี ก็จะท�ำให้
เราชนะต่อไป

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องยุทธกานต์

จังหวัดราชบุร ี ผมรูส้ กึ ว่าผมจิตใจไม่ปกติ ชอบเห็นภาพหลอน
บางทีกไ็ ด้ยนิ เสียงเรียกทัง้ ๆทีไ่ ม่ใครเรียก จนใครๆคิดว่าผม
เป็ น บ้ า ไปหมดแล้ ว ผมต้ อ งเข้า โรงพยาบาลบ้ า จริง ๆ
หรือเปล่าครับ ผมเริม่ กลัวแล้วครับ

ทูลกระหม่อม : ถ้าเป็นอย่างนัน้ จริงๆก็น่าเป็นห่วง น้องควร
ไปหาจิตแพทย์ได้แล้ว ถ้าน้องเป็นอย่างนัน้ จริงๆ ก็ถอื ว่าเป็น
โรคจิตชนิดหนึ่งทีเ่ รียกว่า Schizophrenia ทีเ่ ราจะได้ยนิ เสียง
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เห็นภาพหลอน มีคนมาสังให้
่ ทำ� อย่างโน้นอย่างนี้ มันก็น่ากลัวอยู่
น้ อ งก็ ไ ปหาจิ ต แพทย์ ดี ก ว่ า จิ ต แพทย์ จ ะได้ ต รวจว่ า
น้ องเป็ นจริง หรือไม่ บางทีน้องอาจจะเป็ นคนเห็นผีก็ได้
แต่ถา้ น้องเป็นจริง ก็ควรรีบรักษาไม่อย่างนัน้ น้องก็จะเป็นมากขึน้
เพราะโรคนี้รกั ษากันได้ มียาทีค่ วบคุมได้ไม่ได้พดู ว่าน้องเป็นนะ
แต่ น้ อ งก็ต้อ งได้ร บั การบ� ำ บัด จากจิต แพทย์ เพราะฉะนัน้
ทุกๆ คนก็ตอ้ งพยายามท�ำจิตใจให้ดๆี เข้าไว้ อย่าเครียดมาก

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้ อ งสมัย

จังหวัดมหาสารคาม หนูมเี รือ่ งอยากจะทูลถามทูลกระหม่อมว่า
เราจะมีวธิ รี กั ษาใบหน้าในฤดูหนาวอย่างไร เพราะหนูเชือ่ ว่า
เพื่อนๆ หลายคนคงต้องมีปญั หาผิวหน้า แต่งหน้าไม่ตดิ
ขาดความมันใจ
่ จึงขอความกรุณาทูลกระหม่อมช่วยตอบด้วยค่ะ
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ทูลกระหม่อม : ก็เป็นค�ำถามเกีย่ วกับผูห้ ญิงๆ อันดับแรก

เราต้ อ งรั ก ษาความสะอาดผิ ว หน้ า ตอนหน้ า หนาว
ถ้า เราล้า งหน้ า บ่อ ยๆ จะท�ำ ให้ผ วิ แห้ง หน้ า จะเหี่ย วหรือ
ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บบนใบหน้า เราต้องดูแลโดยการทาครีมๆ
มีหลายอย่าง ทัง้ เดย์ครีม ไนส์ครีม ต้องทา ต้องใช้ให้ถกู ต้องด้วย
ไม่ใช่เอาฟู้ดส์ครีมทาเท้ามาทาหน้า ตามเทคนิคคอส์ดสอน
แต่งหน้า เราต้องทาครีมใต้ตาก่อน แล้วทาบ�ำรุงให้ทวผิ
ั ่ วหน้า
เพราะอากาศหนาวผิว จะแห้ง เวลาแต่ ง หน้ า ให้ท าครีม
กัน แดด ก่ อ นทารองพื้น แล้ ว ทาแป้ ง สุ ด ท้า ยถ้ า ไม่ ท า
ครีมกันแดดก็ต้องทารองพื้น หรือถ้าไม่ทารองพื้นก็ต้อง
ทาครีมกันแดดอย่างน้อยค่า SPF 50 ขอแนะน�ำน้องๆว่า
หลังจากครีมรองพืน้ หรือกันแดดแล้วก็ให้ทาคอด้วย เพราะเดีย๋ ว
หน้าลอย แล้วทาครีมกันแดดทีแ่ ขน ทีข่ าตามล�ำดับ จะได้ไม่ดำ�
ป้องกันการด�ำและป้องกันมะเร็ง เพราะแสงแดดจัดจ้าน
เราอาจเป็นมะเร็งผิวหนังในอนาคต ตอนกลางวันก็ทาเดย์ครีม
ตอนกลางคืนก็ทาไนส์ครีม เพราะไนส์ครีมจะท�ำให้ผวิ มัน
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จะช่วยบ�ำรุงหน้ามากกว่า อย่างไรก็ตามในการดูแลผิวหน้า
การรักษาความสะอาดส�ำ คัญที่สุด เราต้องท�ำสิง่ เหล่านี้
นอกจากนัน้ เราต้องดืม่ น�้ำเปล่าเยอะๆ ใน 1 วัน ต้องดืม่ น�้ำ
อย่างน้อย 8 แก้ว ไม่ใช่น้� ำเย็น ไม่ใช่น้� ำอัดลม ต้องเป็ น
น�้ำธรรมดา เราต้องเลือกรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ เช่น
ทานผักบ๊อกโครีก่ ด็ ี ทานมะเขือเทศก็ดี บางคนเกลียดมะเขือเทศ
แต่มะเขือเทศท�ำให้ผวิ สวย และสตอเบอรีด่ ที ส่ี ุด เพราะมี
วิต ามิน ซีสู ง ท� ำ ให้ผ ิว ชุ่ ม ชื้น และเป็ น แอนตี้แ อคซิเ ด้ น
ท�ำให้ไม่เป็นมะเร็งด้วย และน้องต้องดูแลร่างกายไม่วา่ จะเป็น
หน้าหนาวหรือร้อนให้แข็งแรงรวมทัง้ ผิวหน้าด้วย ให้เล่นกีฬา
ออกก�ำลังกายเยอะๆ พักผ่อนให้เพียงพอ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องกุลธิดา

เวลาหนู กบั เพื่อนนัดไปเทีย่ วกัน หนู ชอบโดนเพื่อนล้อว่า
แต่งตัวเชย ไม่ทนั สมัย หนูคดิ ว่าการแต่งตัวเรียบๆ ง่ายๆ
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ก็สบายดี แต่เพือ่ นหนูมองว่า แต่งแบบนี้ไม่เข้ากัน ดูไม่เข้ากลุม่
เพือ่ นเลย ซึง่ เพือ่ นหนูแต่งตัวตามเทรนด์เกาหลีบา้ ง หนูควร
จะท�ำอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม : สมัยนี้วยั รุ่นส่วนมากจะแต่งตัวเทรนด์

เกาหลี กระโปรงสัน้ ๆ บานๆ ท�ำผมรุงรังๆ แต่งหน้าจัดๆ
ถ้าสมมติแต่งชุดเทรนด์เกาหลีกน็ ่ารักดี แต่ถา้ หนูอยากแต่ง
เชยๆ หรือ เทรนด์อ ย่า งไร จะแต่ ง โจงกระเบนก็แ ต่ ง ได้
หนูตอ้ งมันใจ
่ แต่จะเข้ากลุม่ เพือ่ นไม่ได้เท่านัน้ เพือ่ นๆอาจจะ
รูส้ กึ นอยด์ๆ นิดนึง ความจริงก็ไม่ได้ผดิ อะไรเพราะเป็ นตัว
ของตัวเองซิดี ใช่ไหม แต่กไ็ ม่ใช่ขวางโลกนะเพียงแต่หนู
ไม่อยากจะแต่งชุดเกาหลี หนูอาจจะขาใหญ่ หนูใส่กระโปรง
สัน้ ๆไม่ได้ เพราะชุดมันคับเกินไป หนูอยากแต่งตัวสบายๆ
หนูกแ็ ต่งอย่างทีห่ นูอยากแต่ง หนูตอ้ งมันใจว่
่ า แต่งอย่างนี้
แล้วหนูสวย ถ้าสมมติหนูมนใจ
ั ่ หนูกจ็ ะสวย หนูไม่เห็นต้อง
เหมือนคนอื่นแต่ทีน้ี ถ้าเพื่อนๆไปเที่ยวแล้วเขามีธีมงาน
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ถ้าเขาจะให้แต่งตัวอย่างนัน้ หนู ก็ต้องมาคิดดูว่าหนู มชี ุด
อย่างนัน้ หรือเปล่า เพราะบางทีถา้ จะให้แต่งตัวเข้าเทรนด์
เข้าสมัยมันก็แพงเหมือนกันใช่ไหม ตอนนี้หนูยงั ท�ำงานไม่ได้
ต้องเสียเงินคุณพ่อ คุณแม่ ถ้าสมมติว่าหนูแต่งตัวเชยเกินไป
ก็ทำ� ให้บาดตาคนอื่น ขวางโลก เช่น ไปแดนซ์กนั แล้วหนู
ใส่โจงกระเบน ชุดไทย ชุดกระโปรงมันก็ไม่เข้ากัน หนูตอ้ ง
เมคโอเวอร์ลองดูอะไรทีม่ นั เหมาะสมกับตัวเอง ถ้าเราขาใหญ่
ก็ไม่ตอ้ งใส่กระโปรงสัน้ เกินไป เราอาจใส่กางเกงขายาว หลวม
เอวต�่ำๆ อาจจะดูเท่หด์ ี หรืออะไรทีด่ ูแล้วมันถูกกาลเทศะ
ก็ แ ล้ ว กัน ไม่ ใ ช่ ห มายความว่ า ไม่ ใ ห้ แ ต่ ง ตัว โป๊ ใส่ ส ัน้
แต่หมายความว่า ถ้าไปวัดก็แต่งชุดให้เรียบร้อยหน่ อยนึง
ถ้าไปแดนซ์แล้วแต่งชุดไทยไปก็จะดูแปลก ไม่ถกู กาลเทศะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องศรุต จังหวัด

นครสวรรค์ ผมรูต้ วั ว่า ผมชอบผูช้ าย แต่ไม่รวู้ า่ จะเรียกแทน
ตัวเองว่าเป็ นอะไรดี เพราะมีคำ� ทีใ่ ช้ เรียกแทนชายรักชาย
เยอะมาก ทัง้ เกย์ ตูด้ กระเทย หรืออีกหลายค�ำ แต่ปญั หา
คือ ทางครอบครัวไม่ยอมรับในการชอบผูช้ ายของผม เวลาที่
ผมอยูใ่ นครอบครัว หรืออยูต่ อ่ หน้าพ่อแม่จะต้องท�ำตัวแมนๆ
ผมควรจะท�ำตัวอย่างไรให้เขายอมรับ

ทูลกระหม่อม : เวลาน้องอยูใ่ นครอบครัวก็อย่าเปิดเผย

มากเกินไป อย่ากรีด๊ กร๊าด วีด๊ ว๊าด กระตูห้ ู้ เราก็ทำ� ตัวปกติ
ท�ำตัวเป็ นคนดี ตัง้ ใจเรียน อ่านหนังสือเยอะๆ ท�ำตัวเป็ นคน
ทีม่ ปี ระโยชน์กบั ครอบครัว สังคม โรงเรียนและเพือ่ นๆ ท�ำตัว
เป็ นคนจริงใจก็แล้วกัน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องศุภชั ญา

ศูนย์เพื่อนใจ สาขาซีคอนสแควร์ หนู สงสัยมานานแล้วว่า
ท�ำไมสังคมไทยจึงสอนให้ผหู้ ญิงเรียบร้อยคะ ในเมือ่ สังคม
ทุกวันนี้ก็เปิ ดกว้างให้ทุกเพศเท่าเทียมกัน ท�ำไมต้องให้
ผูห้ ญิงเป็ นฝ่ายสงบเสงีย่ ม ด้วยคะ

ทูลกระหม่อม : ผูใ้ หญ่สมัยก่อน สมัยโบราณหรือผูใ้ หญ่

สมัยนี้ทย่ี งั โบราณอยู่ ก็อยากให้ผหู้ ญิงเรียบร้อยมีมารยาท
เป็ น กุ ล สตรี เมื่อ เป็ น กุ ล สตรีจ ะเคี้ย วหมากฝรัง่ ก็ไ ม่ ไ ด้
ตอนทีเ่ ป็นวัยรุน่ คุณยายท่านก็ไม่ให้เคีย้ วหมากฝรังนะ
่ เพราะ
ไม่เป็ นกุลสตรี ตอนนี้ทา่ นก็ไม่อยูแ่ ล้วยุคสมัยเปลีย่ นไปแล้ว
ผู้ห ญิง ไม่จ�ำ เป็ น ต้อ งเป็ น คนสงบเสงี่ย มไม่ม ีป ากมีเ สีย ง
เหมือ นแต่ ก่ อ น เพราะผู้ห ญิง ก็ม ีส ิท ธิม์ ีเ สีย งเหมือ นกัน
แต่ตอ้ งมีมารยาท การสอนสมัยใหม่หมายความว่า สอนให้เรา
มีม ารยาทไม่ใ ช่พูด จาหยาบคาย โวยวายมากเกิน ไปนัก
พูด ขัด หูห รือ นัง่ กางให้ค นเขาแอบถ่ า ยได้ คนเราต้อ งมี
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มารยาทเวลาคนอื่นพูดต้องฟงั ใช่ไหม ถ้าพูดแล้วไม่ฟงั กัน
ก็มาว่าเราว่า ท�ำไมไม่บอก ท�ำไมไม่เตือนกัน เราต้องฟงั คน
อื่นบ้าง ให้รูเ้ ขารูเ้ รารบร้อยครัง้ ชนะร้อยครัง้ ถ้าไม่ฟงั กัน
ก็ไม่มมี ารยาท อย่างไรก็ตามคนรุน่ ใหม่อย่างน้องๆทีโ่ ตมา
พร้ อ มกับ เทคโนโลยีใ หม่ ๆ การพัฒ นาประเทศใหม่ ๆ
หวังว่าน้ องๆ ผู้หญิงจะเติบโตเป็ นหญิงไทยสมัยใหม่ท่มี ี
มารยาท รูเ้ ขารูเ้ รา รูจ้ กั ทีจ่ ะคิดถึงจิตใจคนอืน่ บ้าง มีมารยาท
คือให้ฟงั คนอื่น มีทศั นคติทก่ี ว้างไกล ไม่ใช่คดิ แคบอยู่แค่
พวกตัวเอง ก็ขอให้น้องโชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องศศิวมิ ล

หนูเป็นคนอารมณ์รอ้ นค่ะ เพือ่ นๆบอกมานะคะ หนูมกั ขีโ้ มโห
ชอบโวยวาย มองอะไรไม่ทนั ใจ หนูฟงั แล้วรูส้ กึ ตัวเองนิสยั ไม่ดี
หนูควรจะแก้ไขอย่างไรดีคะ
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ทูลกระหม่อม : หนูรตู้ วั ก็ดแี ล้วว่า เป็นสิง่ ไม่ดี แม้ตอ้ งให้

เพือ่ นบอก หนูรตู้ วั ว่าเป็นคนอารมณ์รอ้ น อะไรก็วนี อะไรก็เหวีย่ ง
มันน่าร�ำคาญ สมมติมคี นอารมณ์รอ้ น มาวีน มาเหวีย่ ง มาด่า
เราทุกวันๆ ก็จะเป็ นคนไม่มเี พื่อน ไม่มใี ครคบ ความจริง
ทุกคนก็มอี ารมณ์โกรธ เราต้องควบคุมตัวเอง เลือกแสดงออก
ต้องมีสติ ต้องรูว้ า่ เป็ นความผิดของใคร จะเลือกแสดงออก
อย่างไรก็แล้วแต่บคุ คล น้องเป็ นคนทีย่ งั ควบคุมตัวเองไม่ได้
น้องต้องพยายามไม่เครียด ซีเรียสไปทุกเรือ่ ง ไม่เอาแต่ใจตัวเอง
พยายามนึกถึงคนอื่นบ้าง คนอื่นก็มคี วามรูส้ กึ เหมือนกัน
การท�ำ เช่ น นี้ เ ป็ น การท�ำ ร้า ยตัว เองมากกว่ า พอเครีย ด
ไม่ย้มิ แย้มแจ่มใส ใบหน้ าจะแก่เร็ว การที่เราเครียดหรือ
โกรธอยูต่ ลอดเวลา จะท�ำให้เราป่วย มีหลายโรค เช่น โรคไมเกรน
ปวดหัว น้องต้องไม่เครียด ต้องปล่อยวาง น้องยังเด็กอยู่
ปญั หาต่างๆ มีวธิ แี ก้ เราแก้ได้ บางเรือ่ งไม่ถกู ใจก็ให้เราหลับตา
ต้องใช้เหตุผลดับความรูส้ กึ เราหยุดมัน ตัง้ สติ สมมติเราอยู่
ในอารมณ์นนั ้ ก็ตงั ้ สติ ไม่อย่างนัน้ จะไปด่าคนอืน่ พอเขาด่าตอบ
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ก็ด่ากันใหญ่เลย ยิง่ ไปกันใหญ่ ใจเย็นๆ อย่าเครียดมาก
เดีย๋ วเป็ นโรคมะเร็ง

สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : จากน้ อ งเก๋

หนูเป็ นผูห้ ญิงสวยมากค่ะ พูดจริงๆ นะคะ ติดนิดเดียวคือ
หนู เป็ นคนผิวคล�้ำ แม้หน้าสวยแต่ผวิ คล�้ำ สุดท้ายก็จบสิคะ
หนูอยากตัวขาว พอจะมีเคล็ดลับบ้างหรือเปล่าคะทูลกระหม่อม

ทูลกระหม่อม : น้องเก๋ชมตัวเองว่า “สวย” ก็เรียกว่า

มีความมันใจนะ
่
ถ้าตัวด�ำ คนทัวไปเขาจะไปฉี
่
ดกลูตา้ ไธโอน
ถ้า กิน ยาคงไม่ไ ด้ผ ล ถ้า ฉี ด จะได้ผ ลชัวคราวพอเลิ
่
ก ฉี ด
จะกลับมาด�ำยิง่ ขึน้ จึงไม่แนะน�ำให้ฉดี เพราะไม่ถกู กฎหมาย
ไม่ได้รบั ค�ำรับรองจาก อย. ผิดกฎหมายต�ำรวจจับ สถานทีใ่ ด
ทีร่ บั ฉีดก็ไม่ถกู กฎหมาย เป็ นอันตราย ท�ำลายตับ ไต สมมติ
ฉีดนานๆ แล้วเลิกฉีดตัวจะยิง่ ด�ำมากขึน้ อย่าลืมว่าน้องด�ำ
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อยูแ่ ล้ว เมือ่ ฉีดจะขาวขึน้ หน่อยหนึ่ง ถ้าเลิกฉีดจะยิง่ ด�ำมืดเลย
จริงๆ น้องด�ำก็สวยได้ มีซปุ เปอร์โมเดล ชือ่ นาโอมิ แคมป์เบล
มีหลายคนเป็นนางแบบทีม่ ชี อ่ื เสียง ท�ำเงินได้เยอะ ตัวด�ำก็สวยได้
รวยได้ ไม่รวยก็สวยได้ สมมติไม่อยากด�ำ ให้น้องทาซันบล็อก
เยอะๆ เวลาออกแดดก็กางร่มทีม่ ยี วู ี ใส่เสือ้ แขนยาวจะช่วย
ป้องกันไม่ให้ดำ� ระดับหนึ่ง ทาเครือ่ งส�ำอางธรรมชาติ ใช้โยเกิรต์
พอกหน้ า โยเกิร์ตผสมกับอะไรก็ได้ เช่น น�้ ำผึ้ง มะนาว
อาจช้าหน่ อย ผิวอาจไม่ขาวแต่ดูมนี ้� ำมีนวลแบบธรรมชาติ
น้องตัวด�ำก็ไม่เห็นเป็ นอะไรเลย อาจสวยน้อยลง ก็ให้ท่องชือ่
นาโอมิ แคมป์เบล ไว้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องยศพล

กรุงเทพมหานคร ผมชอบเล่นกีฬามากครับ โดยเฉพาะ
วอลเล่ยบ์ อล แต่เพือ่ นผมบอกว่า กีฬาประเภทนี้เป็นของผูห้ ญิง
และผูญ
้ งิ๋ เพือ่ นร่วมทีมเกือบทัง้ หมดก็เป็ นผูห้ ยิงด้วย ตอนนี้
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คนทัง้ โรงเรียนหาว่า ผมไม่ใช่ผู้ชาย จะจีบใครก็ไม่กล้า
เขาหาว่า ผมแอ๊บแมน ทัง้ ๆทีผ่ มแมนทัง้ แท่ง ผมควรท�ำอย่างไร
ดีครับ

ทูลกระหม่อม : ถ้าแมนก็แมนสิจะไปเดือดร้อนอะไร

ตรงไหน ไม่เห็นต้องบอกว่าแมนทัง้ แท่งเลย แมนเป็ นเรือ่ ง
ของน้อง น้องอยากจะเล่นวอลเล่ยบ์ อล น้องจะเป็ นผูญ
้ งิ๋ หรือ
ไม่เป็ นน้องก็รอู้ ยูแ่ ก่ใจ ไม่ตอ้ งแอ๊บหรอก กีฬาเป็ นยาวิเศษ
อยู่ แ ล้ว ในการเล่ น กีฬ าไม่ ว่ า จะเป็ น กีฬ าวอลเล่ ย์บ อล
กีฬาอะไรๆ ก็ดที งั ้ นัน้ เพราะท�ำให้ร่างกายแข็งแรง มีจติ ใจ
เป็ นนักกีฬา จิตใจแจ่มใส ท�ำให้หน้าไม่แก่ ร่างกายแข็งแรง
ก็ดแี ล้ว การเล่นกีฬาอย่าแคร์วา่ เป็นกีฬาของผูญ
้ งิ๋ หรือผูห้ ญิง
กีฬาวอลเล่ยบ์ อลก็เล่นได้ทงั ้ ผูห้ ญิง และผูช้ าย สิง่ ทีเ่ ราท�ำ
เป็ นสิง่ ทีด่ ี ไม่ควรอายทีจ่ ะท�ำ
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