TO BE
NUMBER
ONE

ค�ำน�ำ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒั นาพรรณวดี
องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงมีพระปณิธาน
มุ่ ง มัน่ พัฒ นาเยาวชนไทยให้เ ป็ น คนเก่ ง คนดี มีค วามสุ ข
ปลอดภัยจากยาเสพติด เติบใหญ่เป็นอนาคตของชาติอย่างเต็ม
ศักยภาพ ทรงทุม่ เทพระวรกายด�ำเนินงานโครงการ TO BE
NUMBER ONE ด้วยความเข้าใจ เข้าถึง อารมณ์จติ ใจของ
เยาวชนวัยรุน่ นับแต่ปี 2545 เป็ นต้นมา
ในการเสด็จเยีย่ มการด�ำเนินงานในพืน้ ที่ และในการ
บันทึกเทปรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ซึง่
ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
ทรงเปิดโอกาสให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE
ซักถามปญั หา ข้อกังวลทีต่ นเองประสบ ทัง้ ถามด้วยตนเอง
หรือเขียนจดหมายซักถาม เพือ่ ขอพระราชทานค�ำปรึกษา

โดยทรงตอบทุกประเด็นค�ำถามโดยใช้หลักจิตวิทยา การให้
ค�ำปรึกษาแบบไม่มเี งื่อนไข มีบรรยากาศสนุ กสนาน และ
เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความเมตตา
ด้วยความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และด้วยความ
ตระหนักถึงคุณค่าของค�ำปรึกษาพระราชทาน กรมสุขภาพจิต
ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จึงได้
ด�ำเนินการรวบรวมค�ำปรึกษาพระราชทาน จัดท�ำเป็ นรูปเล่ม
โดยมีความมุง่ หวัง ประการส�ำคัญ เพือ่ เผยแพร่พระเกียรติคณ
ุ
ให้ปรากฏ และเพือ่ ประโยชน์ในการท�ำหน้าที่ ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา
ของอาสาสมัครประจ�ำศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE
ทัวประเทศ
่
รวมทัง้ เพือ่ ให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE
ที่ประสบปญั หาในลักษณะใกล้เคียงกัน ได้ใช้ค�ำปรึกษา
พระราชทานทีร่ วบรวมไว้น้ีเป็ นแนวทางส�ำหรับการค้นหา
ทางออกของปญั หาทีถ่ กู ต้อง เหมาะสมให้กบั ตนเอง ซึง่ จะ
น�ำไปสูก่ ารสร้างสรรค์เยาวชนให้เติบใหญ่อย่างเต็มศักยภาพ
ตามพระประสงค์

ค� ำ ป รึ ก ษ า พ ร ะ ร า ช ท า น ทู ล ก ร ะ ห ม่ อ ม ห ญิ ง
อุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒั นาพรรณวดีชดุ นี้ เป็ นการรวบรวม
ค�ำปรึกษาพระราชทานจากการเสด็จเยีย่ มการด�ำเนินงานใน
พืน้ ที่ 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

ปัญหาเพื่อน
สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีเพือ่ นทีค่ บหา

ด้วยคนหนึ่ง แม้ไม่ใช่เพือ่ นสนิทแต่ผมก็มเี พือ่ นคนนี้เพียงคน
เดียวทีย่ อมคบหากับผม ทีส่ ำ� คัญเพือ่ นผมคนนี้ไม่แตะต้อง
อบายมุขเลย เพือ่ นคนนี้เคยเล่าให้ผมฟงั ถึงเพือ่ นอีกคนหนึ่ง
ในท�ำนองเป็ นปลืม้ มาก ผมก็อยากรูจ้ กั เพราะต้องเป็ นเพือ่ น
ทีด่ แี น่นอน แต่พอผมพบก็ผดิ หวังกับเพือ่ นของเพือ่ นผมคนนี้
เป็ นผูช้ ายนิสยั แย่มากๆ ชอบอบายมุข ผิดกฎของศีล 5 ข้อ
และแล้วผมก็แทบจะเป็ นบ้า เมือ่ เพือ่ นของเพือ่ นคนนี้แทนที่
จะเป็ นผูช้ ายเต็มร้อยทีแ่ ท้เป็ นแต๋วแตก ทัง้ สองคนเป็ นสามี
ภรรยากัน ผมอยากจะดึงเพือ่ นผูช้ ายให้จากผูช้ ายคนนัน้ แต่
สงสารเพือ่ นทีม่ สี ามีแบบนี้

ปัญหาเพื่อน
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ทูลกระหม่อม : ปญั หาทีน่ ้องบอกว่าท�ำให้น้องกังวลใจ

จนแทบจะเป็ นบ้านัน้ จนต้องเขียนมาถาม คือน้องไปค้นพบ
ว่า เพื่อนชายคนสนิทของน้องเขาแต๋วแตกและมีแฟนเป็ น
ผูช้ ายด้วยกัน แถมแฟนผูช้ ายของเพือ่ นน้องก็นิสยั ไม่ดดี ว้ ย
ท�ำให้น้องเป็ นห่วงเพือ่ นมาก สุดท้ายน้องสรุปมาว่าอยากจะ
ดึงเพือ่ นออกจากแฟนเขา เพราะสงสารเพือ่ นทีม่ สี ามีแบบนี้
แสดงว่าเพือ่ นน้องคงมีทา่ ทีทช่ี ดั เจนในการเป็นฝ่ายหญิงหรือ
ทีส่ มัยก่อนเขาเรียกกันว่า“เกย์ควีน”แต่สมัยนี้เขาเปลีย่ นมาใช้
ค�ำว่า “เก้ง-กวาง” อะไรประมาณนัน้ ก็อยากจะบอกน้องว่า
จริงๆ แล้วการมีแฟนเป็ นเพือ่ นเพศเดียวกันในบ้านเรานัน้
บางสังคมก็มองเป็ นเรือ่ งธรรมดาไปแล้ว เพราะสมัยนี้สทิ ธิ
ส่วนบุคคลของคนไทยค่อนข้างเปิดกว้างให้กบั ทุกคน แต่ใน
สังคมต่างจังหวัดหรือบางพืน้ ทีอ่ าจจะยังรับเรือ่ งนี้ไม่ได้มากนัก
โดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ทอ่ี าจจะยังมองโลกแบบเดิมอยู่ แต่
ส�ำหรับในสังคมสมัยปจั จุบนั ทีถ่ อื ว่าทุกคนก็มสี ทิ ธิเท่าเทียม
กันนัน้ ใครจะเป็ นเพศอะไร มีแฟนเป็ นเพศเดียวกันหรือ
ต่างเพศ คงไม่สำ� คัญเท่ากับว่า คนๆ นัน้ เป็ นคนดีของสังคม
หรือเปล่ามากกว่า
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ส่วนเรือ่ งทีน่ ้องเป็นห่วงเพือ่ นก็เป็นเรือ่ งทีด่ แี ละถูกต้องแล้ว
แต่ ข อแนะน� ำ ว่ า น้ อ งไม่ค วรเข้า ไปยุ ย งส่ง เสริม หรือ ไป
บอกให้เขาเลิกกัน ถึงแม้ว่าแฟนของเขาจะมีพฤติกรรมที่
ไม่ดี แต่เขาสองคนก็คอื คนรักกัน เราอยูใ่ นฐานะเพือ่ นก็คงจะ
ท�ำได้แค่ตกั เตือนเขาเท่านัน้ เอง ถ้าเข้าไปยุง่ หรือเกีย่ วข้อง
กับชีวติ ของเขามากไปกว่านี้เดีย๋ วจะผิดใจกัน ทะเลาะกัน
เสียเพือ่ นไปเปล่าๆ ระวังไว้หน่อยก็ดี อีกอย่างเพือ่ นของน้อง
ก็โตเป็ นผู้ใหญ่ เท่าๆ กับน้ องแล้ว เขาก็ค งมีเ หตุ ผ ลของ
ตัวเขาเอง เพราะฉะนัน้ น้องก็ปล่อยให้เขาใช้ชวี ติ และตัดสินใจ
สิง่ ต่างๆ ด้วยตัวเองดีกว่า เราก็แค่คอยดูคอยเป็นห่วงอยูห่ า่ งๆ
ในฐานะเพื่อนก็น่าจะเป็ นหนทางทีด่ ที ส่ี ุดในตอนนี้ ส่วนใน
อนาคตถ้าเขามีความทุกข์หรือเลิกกัน เพื่อนน้องก็จะกลับ
มาให้น้องช่วย แต่ตอนนี้เขามีความสุขอยูเ่ ขาก็ยงั ไม่นึกถึง
เราหรอก เพือ่ นส่วนใหญ่กเ็ ป็ นแบบนี้ทงั ้ นัน้ เวลามีแฟนก็จะ
หายไปมีความสุขเวลาทุกข์กจ็ ะกลับมา ต้องท�ำใจและเข้าใจ
ธรรมชาติของเพือ่ นให้มากๆ นะน้อง

ปัญหาเพื่อน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่ นผมทีช่ อบเล่น

กีฬาด้วยกันเขาเก่งไม่เท่าผม วันหนึ่งเขาถามผมว่าท�ำยังไง
ถึงจะเก่ง ด้วยความสงสารผมจึงบอกเทคนิคให้ แล้วต่อมา
เขาก็เก่งกว่าผม จนผมสูไ้ ด้ผมโดนล้อเลียนว่า “ไอ้กระจอก”
ท�ำให้ผมเสียใจมาก ถ้าผมถามเขากลับไปว่าท�ำยังไงจะเก่ง
เท่านาย ผมก็กลัวเสียหน้า ผมจะท�ำอย่างไรดีครับ

ทู ล กระหม่ อ ม : อยากให้น้ อ งเลิก คิด มากกับ ค� ำ ว่ า

“ไอ้กระจอก” การซีเรียสในเรื่องค�ำพูดคน ไม่ได้ท�ำให้เล่น
กีฬาเก่งขึน้ เลย มีแต่ทำ� ลายความมุง่ มัน่ ความตัง้ ใจ ใครจะ
พูดอย่างไรก็เป็นเพียงลมปาก ถ้าเรามามองดูตนเองว่าท�ำไม
เราเก่งน้อยลง และทุม่ เทให้มากไม่ดกี ว่าหรือ อย่าลืมว่ากีฬา
สอนให้รแู้ พ้ รูช้ นะ รูอ้ ภัย ถ้าเล่นแล้วโกรธกันถือว่าไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่ นในห้องเรียน

ไม่คอ่ ยเข้าใจหนู เพราะหนูทำ� งานให้โรงเรียน เพือ่ นชอบว่า
ท�ำงานเอาหน้า ชอบท�ำตัวเด่น และมักพูดกระแทกแดกดัน
หนูจะมีวธิ แี ก้ปญั หาอย่างไรเพือ่ ท�ำให้เพือ่ นเข้าใจดีคะ่

ทูลกระหม่อม : เรือ่ งนี้แก้ทต่ี วั เราง่ายทีส่ ดุ เพราะคงจะ

เปลีย่ นวิธคี ดิ ของเพือ่ นไม่ได้ คงไม่ตอ้ งไปสนใจค�ำพูดของเขา
เราท�ำความดีโดยการช่วยงานโรงเรียน ถ้าน้องมันใจในการ
่
ท�ำความดีดงั ส�ำนวนทีว่ า่ “ ท�ำดีได้ด”ี และขอให้น้องหนักแน่น
อย่าหยุดชะงักความดีดว้ ยคนเพียงไม่กค่ี น

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เวลาเพือ่ นอกหัก

มักจะชอบมาระบายและขอค�ำปรึกษากับหนู บางครัง้ หนูก็
สามารถช่วยเพือ่ นได้ แต่บางครัง้ หนูกช็ ว่ ยไม่ได้ เพราะบางเรือ่ ง
หนูกย็ งั ไม่มปี ระสบการณ์มาก่อนค่ะ

ปัญหาเพื่อน
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ทูลกระหม่อม : เรื่องการเป็ นทีป่ รึกษาให้เพื่อนถือเป็ น

เรือ่ งดีมากอยูแ่ ล้ว ถึงแม้จะช่วยอะไรไม่ได้มาก การทีไ่ ด้รบั ฟงั
คนทีม่ คี วามทุกข์แม้จะไม่ได้ช่วยหรือแนะน� ำ อะไรก็นับว่า
สามารถช่วยให้เขาสบายใจขึน้ ก็ดแี ล้ว

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมกับเพือ่ นทีส่ นิท

กันมาก แล้วก็กลายเป็ นความห่างเหิน เดินเจอหน้าก็ไม่ทกั
กันเลย ผมไม่เข้าใจว่าเพือ่ นเขาเป็นอะไร พฤติกรรมของเขา
เปลีย่ นแปลงไปมากจะท�ำอย่างไรให้เขากลับมาเหมือนเดิมครับ

ทูลกระหม่อม : จริงแล้วมันน่าจะมีอะไรบางอย่างทีท่ ำ� ให้
เพือ่ นน้องเข้าใจผิด วิธแี ก้ปญั หาคือ เมือ่ อารมณ์ดที งั ้ คูก่ ล็ อง
มานัดคุยกัน มาปรับความเข้าใจกัน คือเปิดอกพูดกันอย่าง
จริงใจ ถ้าเขาอธิบายมาแล้วเราผิดหรือท�ำให้เพือ่ นโกรธโดย
ไม่รตู้ วั เราต้องยอมรับและขอโทษ แต่ถา้ เพือ่ นเข้าใจผิดก็
พยายามอธิบายให้เพือ่ นเข้าใจ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ในตอน ม.2 หนูเคย

ทะเลาะกับเพือ่ นคนหนึ่งทีห่ นูรกั มากทีส่ ดุ หนูอยากจะคืนดี
กับเพื่อนคนนัน้ หนู เคยไปขอโทษเขาแล้ว เขาบอกว่าไม่ม ี
อะไรแล้ว เพราะตัง้ แต่เรื่องจบเขาก็เลิกคิดไปแล้ว แต่เขา
กลับบอกว่ายังเป็นเพือ่ นสนิทเหมือนเดิมไม่ได้ เพราะเพือ่ นๆ
คนอืน่ เขาบอกว่าอย่าเพิง่ คืนดี หนูอยากรูว้ า่ ท�ำไมเขาต้องท�ำ
ตามทีเ่ พือ่ นๆคนอืน่ บอก ท�ำไมเขาไม่ทำ� ตามทีต่ วั เองคิดค่ะ

ทูลกระหม่อม : ปญั หาเรื่องเพื่อนกับวัยรุ่นนี้เป็ นของ

คู่กนั และไม่สามารถมองข้ามได้เลย เพราะวัยรุ่นเป็ นวัยที่
เพือ่ นมีอทิ ธิพลต่อการด�ำรงชีวติ เป็ นอย่างมาก บางคนเวลา
มีปญั หาทะเลาะกับเพือ่ นทีเหมือนโลกจะดับไปต่อหน้าเลย
ั
ทีเดียว ส�ำหรับปญหาของน้
องทีท่ ะเลาะกับเพือ่ นนัน้ ก่อนอืน่
ต้องขอชืน่ ชมทีน่ ้องเป็นคนมีสปิรติ และมีน้�ำใจเป็นนักกีฬามาก
เพราะเมือ่ ทะเลาะกับเพือ่ นและรูว้ า่ เราเป็นฝ่ายผิดก็รจู้ กั ทีจ่ ะ
ขอโทษก่อน โดยไม่มที ฐิ แิ ต่อย่างใดซึง่ ถือเป็ นสิง่ ทีด่ มี ากๆ
และในเมือ่ น้องแสดงให้เห็นว่าน้องยอมรับผิดและพยายาม
ปรับ ตัว เข้า หาแล้ว แต่ เ พื่อ นเขายัง ท� ำ เฉยชากับ เราอยู่

ปัญหาเพื่อน
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น้องก็ควรจะอดทนรออีกสักนิดเขาอาจจะยังท�ำใจไม่ได้ 100%
คนเราเวลาเสียความรูส้ กึ กับใครแล้วใช้เวลาในการให้อภัย
ไม่เท่ากัน ยิง่ รักมากก็จะยิง่ โกรธมาก เรือ่ งแบบนี้ตอ้ งให้เวลา
เพือ่ นของน้องสักนิด ส่วนทีเ่ ขาจะไปเชือ่ คนอืน่ ว่าไม่ตอ้ งมา
คืนดีกบั น้องก็ตามใจเขา ปล่อยให้เขาคิดและตัดสินใจเอง
ปล่อยให้เป็นเรือ่ งชิลล์ๆ อย่าไปซีเรียส เพราะเราก็ทำ� ดีทส่ี ดุ แล้ว
ทัง้ ยอมรับผิด ทัง้ ยอมขอโทษแล้ว ถ้าเขาไม่อยากคบกับ
เราต่อไปก็เป็ นสิทธิของเขา น้องก็อย่าคิดมาก อย่าไปจม
อยู่ก บั อดีต ที่ก ลับ ไปแก้ไ ขไม่ไ ด้ กลับ มาสนใจการเรีย น
ดีกว่า เพือ่ นๆ ก็ยงั มีอกี เยอะแยะมากมายทีพ่ ร้อมจะคบกับเรา
ถ้าเหงาหรือยังไม่มเี พือ่ นก็ลองเข้าทีศ่ ูนย์เพือ่ นใจ TO BE
NUMBER ONE ทีโ่ รงเรียนก็ได้ทศ่ี นู ย์ฯ มีกจิ กรรมสนุ กๆ
และมีเพือ่ นดีๆ รอน้องอยู่ ลองดูนะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่ นผมซึง่ นังเรี
่ ยน

คูก่ นั เขาชอบโดดเรียน คือ เขาบอกพ่อแม่วา่ มาโรงเรียน แต่วา่
เขามาไม่ถงึ โรงเรียนครับ หรือบางทีมาแล้วเข้าเรียน 2-3 คาบ
แล้วก็โดดเรียน ซึ่งผมเป็ นห่วงเขา การเรียนของเขาต�่ำลง
ทุกทีครับ พยายามดึงเข้ามาเรียน แต่ดงึ เท่าไหร่กไ็ ม่ค่อย
จะท�ำตาม ผมจะท�ำอย่างไรกับเพือ่ นคนนี้ดคี รับ

ทูลกระหม่อม : เรือ่ งของเพือ่ นน้องทีช่ อบโดดเรียน เรือ่ งนี้

เป็นเรือ่ งทีเ่ พือ่ นกับเพือ่ นจะตักเตือนกันยากสักหน่อย เพราะ
วัยของพวกน้องเป็นวัยของความคะนองพ่อแม่พดู ยังไม่คอ่ ย
จะเชือ่ เลย ส่วนใหญ่มกั จะคิดกันว่าเรือ่ งโดดเรียนเป็นเรือ่ งเท่
ใครโดดเรียนแล้วเพือ่ นจะยกย่องให้เป็ นฮีโร่ ซึง่ จริงๆ เป็ น
ความคิดที่ผดิ และแปลกประหลาดมาก ถ้าน้ องเป็ นห่วง
เพือ่ นจริงๆ ก็ลองเตือนสติเขาดูกไ็ ด้ แต่อย่าไปพูดจารุนแรง
ใส่อารมณ์เดีย๋ วจะทะเลาะกันเปล่า พูดกับเขาดีๆ ว่าเราเป็ น
ห่วงอนาคตของเขา ถ้าเขารักน้อง เขาก็คงฟงั น้องบ้าง

ปัญหาเพื่อน
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ส่วนที่น้องพยายามดึงเขาให้เข้าเรียนด้วย ก็ดแี ล้ว
ก็ทำ� ไปเรือ่ ยๆ ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็ยงั ดีกว่าไม่ทำ� อะไรเลย
แต่อย่างไรก็ตามสิง่ ทีน่ ้องท�ำนะถูกต้องแล้ว คือพยายามชวนเขา
เข้ามาในกลุม่ ท�ำกิจกรรมต่างๆ เล่นกีฬา เล่นดนตรีหรืออะไร
ก็ได้ หรือถ้าเขาโดดเรียนเพราะเบือ่ เรียนไม่รเู้ รือ่ ง น้องก็อาจ
จะรวมกลุม่ กันติวหนังสือ วิชาไหนทีเ่ ขาอ่อนก็ชว่ ยกันติวให้
เขาเข้าใจมากขึน้ เขาก็อาจจะอยากเข้าห้องเรียนมากขึน้ ก็
เป็ นได้ ลองดูหลายๆ วิธกี แ็ ล้วกัน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่ นชอบมีเรือ่ ง

ทะเลาะวิวาท ขอถามทูลกระหม่อมว่าถ้ามีคนมาหาเรือ่ งเรา
เย้ยศักดิ ์ศรีเราควรจะหาทางแก้ปญั หากับเรือ่ งนี้อย่างไรดี

ทูลกระหม่อม : เรือ่ งการทะเลาะวิวาทแล้วอ้างศักดิศรี
์ นนั ้

เป็ นความคิดทีเ่ หลวไหลมาก ศักดิ ์ศรีใครก็ศกั ดิ ์ศรีมนั ไม่
เกีย่ วกับการใช้กำ� ลังตรงไหนเลย การไปไล่อดั คนอืน่ ยกพวก
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ไปถล่มกัน มันเป็นการรักษาศักดิ ์ศรีตรงไหน เด็กพวกนี้ชอบ
คิดเอาเอง สร้างค่านิยมผิดๆ มีแต่คนปา่ คนยุคหินเท่านัน้ ที่
เอาชนะกันด้วยการใช้กำ� ลัง แล้วการตีกนั ของกลุม่ วัยรุน่ ไม่
จบง่ายๆ นะ พอพวกนี้ไปถล่มพวกโน้นก็ตอ้ งมีการเอาคืน
กลับไปกลับมาตีกนั แล้วตีกนั เล่า ท�ำให้ผใู้ หญ่ปวดหัว แล้ว
เรือ่ งแบบนี้ตอ้ งให้ผหู้ ลักผูใ้ หญ่หรืออาจารย์ให้ชว่ ยควบคุม
น้องคงไม่สามารถแก้ไขหรือเข้าไปตักเตือนได้ เพราะดีไม่ดี
เตือนแล้วเขาโมโหก็จะพาลเจ็บตัวอีก ก็ฝากถึงอาจารย์ตา่ งๆ
ให้ลองหากีฬาหรือกิจกรรมให้เด็กพวกนี้ทำ� เยอะๆ จะได้ไม่ม ี
เวลาว่างยกพวกไปตีกนั

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่ นผมชอบดืม่ สุรา
ั
สูบบุหรี่ ผมควรแก้ปญหาอย่
าไรดีครับ เพราะพวกเขาเหล่านัน้
ก็เป็ นนักกีฬาของโรงเรียนด้วยนะครับ

ปัญหาเพื่อน
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ทูลกระหม่อม : เรือ่ งเพือ่ นของน้องทีช่ อบเสพสิง่ เสพติด

พวกบุหรี่ เหล้า เบียร์ น้ องคงไปตักเตือนอะไรเขาไม่ได้
มากนัก ถ้าไม่ได้สนิทกันจริงๆ เขาไม่ฟงั หรอก อย่างดีก็
คงต้องคอยเป็ นหูเป็ นตาให้อาจารย์ฝ่ายปกครองว่าใครเสพ
อะไรอยูบ่ า้ ง อาจารย์เขาจะได้หาทางจัดการ ยิง่ พวกทีเ่ ป็ น
นักกีฬาโรงเรียนยิง่ แล้วใหญ่ ดืม่ เหล้าสูบบุหรีแ่ บบนี้ จะเอาแรง
ไปแข่งขันกีฬาให้ชนะใครเขาได้ยงั ไง น้องต้องเป็ นสายสืบ
ไปบอกให้อาจารย์ให้ทราบโดยด่วนทีส่ ดุ ก็เป็นการช่วยเพือ่ น
ทางอ้อมแล้ว แต่ทส่ี ำ� คัญน้องก็ตอ้ งระวังตัวไว้ดว้ ย ถ้าเพือ่ นๆ
พวกนี้รวู้ า่ เราไปรายงานอาจารย์ อาจโดนอัดเละ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ในห้องเรียนของ

หนูเป็ นห้องเรียนทีอ่ บอุน่ มาก เพราะเพือ่ นๆ ของหนูทกุ คน
มีนิสยั ดี ร่าเริง ชอบช่วยเหลือคนทีล่ ำ� บาก หนูจงึ รักเพือ่ น
ของหนูมาก แต่มอี ย่างหนึ่งทีห่ นูอยากจะขอค�ำแนะน�ำจาก
ทูลกระหม่อม คือเวลาทีม่ คี นมาพูดหยอกล้อ หรือล้อเล่น
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หนูจะตวาดใส่และมีอารมณ์ฉุนเฉียวแต่ในใจก็ไม่ได้อยากท�ำ
อย่างนัน้ เมื่อตวาดใส่คนอื่นๆแล้วหนู ชอบคิดว่าเราท�ำผิด
หรือถูก แต่เมือ่ คิดดูแล้วจึงรูว้ า่ ตัวเองท�ำผิดแต่กย็ งั หยุดนิสยั เดิมๆ
ไม่ได้สกั ที จึงเรียนขอค�ำแนะน� ำจากทูลกระหม่อมด้วยค่ะ
อยากบอกว่าทูลกระหม่อมสวยมากค่ะ

ทูลกระหม่อม : ต้องขอขอบใจทีช่ มว่าเราสวยมาก เท่าทีด่ ู

น้องน่ าจะมีความสุขในห้องเรียนมากเลยนะ ทีบ่ อกว่าเป็ น
ห้องเรียนทีอ่ บอุ่น ทุกคนนิสยั ดี ร่าเริง ชอบช่วยเหลือคนที่
ั
ั
ล�ำบากแต่คนทีม่ ปี ญหาดั
นกลายเป็นตัวน้องซะนี่ ปญหาที
น่ ้อง
มักจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ชอบตวาดใส่เพือ่ นและมีอารมณ์
ฉุ นเฉียวเวลาทีม่ คี นมาหยอกล้อหรือล้อเล่น ทัง้ ๆทีน่ ้องก็
รูส้ กึ ผิดและก็ไม่อยากจะท�ำอย่างนัน้ สักเท่าไร เรามองว่าน้อง
คงจะเป็ นคนทีม่ สี มาธิสงู เวลาท�ำอะไรอยูแ่ ล้วรูส้ กึ ว่ามีคนมา
ชวนคุยหรือหยอกล้อ น้องก็จะมองว่าเขาเข้ามากวนใจหรือ
น้องอาจจะเครียดกับค�ำพูดทีเ่ พือ่ นๆ หยอกล้อมากเกินไป
เก็บมาโมโหเป็ นอารมณ์ลมื คิดไปว่าบางทีเพือ่ นน้องอาจจะแค่
ล้อเล่นกับน้องเพียงเท่านัน้ เรามีคำ� แนะน�ำจะบอกว่า ทางทีด่ ี
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น้องต้องเริม่ ทีต่ วั เองก่อนอย่าเอาแต่ใจเวลามีใครมากวนใจ
หรือท�ำให้ไม่ถกู ใจก็จะตวาดใส่เขาไปเสียหมด น้องต้องใจเย็น
ให้มากขึน้ กว่านี้ น้องต้องปรับความคิดเสียใหม่ ลองคิดดู
นะว่า เพือ่ นๆของน้องเขาหยอกล้อน้องเพราะอะไร ทีพ่ วก
เพือ่ นน้องเข้ามาล้อเล่นกับน้องก็เป็นเพราะว่าเพือ่ นของน้อง
เขารักน้องต่างหาก ถ้าคิดกลับกันสิถา้ เกิดเราไม่ชอบหรือไม่รกั
เพือ่ นคนไหนเราก็คงจะไม่สนใจเขา ไม่พดู ไม่หยอกล้อกับ
คนนัน้ ใช่ไหมล่ะ แต่ถา้ น้องเล่นตวาดใส่เพือ่ นของน้องทุกๆครัง้
ที่เพื่อนของน้ องเข้ามาหยอกหรือล้อเล่นด้วยแบบนี้บ่อย
ครัง้ เข้ารับรองว่าเพือ่ นทีน่ ่ารักของน้องคงพากันเลิกคบน้อง
ไปกันหมดแน่ ๆ เราไม่รวู้ า่ น้องเป็ นอย่างนี้เวลาทีอ่ ยูท่ บ่ี า้ น
หรือเปล่านะ เวลาน้องรูส้ กึ ว่ามีคนมากวนใจน้องจะตวาดใส่
พ่อ-แม่ หรือ พี-่ น้ อง อย่างนี้หรือเปล่า ห้ามท�ำอย่างนัน้
เด็ดขาดเลยนะเพราะนอกจากจะกลายเป็นเด็กทีน่ สิ ยั ไม่ดแี ล้ว
ยังจะเป็ นบาปติดตัวน้องอีกด้วย แต่ทงั ้ นี้ทงั ้ นัน้ เราเชื่อว่า
จริงๆแล้วน้องคงไม่ใช่เด็กทีน่ ิสยั ไม่ดี หรือเอาแต่ใจตัวเอง
ขนาดทีค่ บไม่ได้หรอกนะ เพราะในจดหมายของน้องค�ำพูดก็
แสดงให้เห็นแล้วว่าน้องเป็ นคนทีม่ องโลกในแง่ดี รักเพือ่ นๆ
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แต่การแสดงออกของน้องมันอาจจะรุนแรงเอาแต่ใจไปบ้าง
รีบปรับปรุงโดยด่วน ยิม้ ให้มากๆเข้าไว้ ครัง้ ต่อไปเวลาโมโห
ขอแนะน�ำให้น้องนับ 1- 10 เข้าไว้แล้วหันไปยิม้ แทนทีจ่ ะหัน
ไปตวาด รับรองได้ว่าคราวนี้เพือ่ นๆจะต้องรักน้องมากขึน้
กว่าเดิมแน่ๆ ยังไงเราก็ขอให้ชนั ้ เรียนของน้องเป็ นชัน้ เรียน
ทีอ่ บอุน่ และเต็มไปด้วยความรักระหว่างเพือ่ นแบบนี้ตลอดไป
ก็แล้วกัน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่ นของผมคนหนึ่ง

หน้าตาดี เป็นลูกคนมีตงั ค์ เรียนเก่งแต่นสิ ยั เสีย และอีกคนหนึ่ง
เป็นคนไม่คอ่ ยมีตงั ค์ หน้าตาก็งนั ้ ๆ เรือ่ งเรียนก็ไม่คอ่ ยแย่นกั
แต่เขานิสยั ดี ใจดี ชอบช่วยเหลือเพือ่ น ชอบรับผิดชอบแทนเพือ่ น
เขาเคยเก็บกระเป๋าตังค์ได้แล้วเขาก็ไปคืนเจ้าของ เขาเป็นลูก
ก�ำพร้าเขาไม่มพี อ่ แม่ เขาอยูก่ บั ยายบางวันเขาก็ไปท�ำงาน
ผมไม่รวู้ า่ เขาท�ำงานอะไรผมสงสารเขามากและเขาก็น่าสงสาร
ผมควรจะเลือกคบกับใครดีครับ

ปัญหาเพื่อน
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ทูลกระหม่อม : ที่น้องถามเข้ามาว่าจะเลือกคบเพื่อน

คนไหนดีระหว่างเพือ่ นทีร่ วย เรียนเก่ง มีพร้อมทุกอย่างแต่
นิสยั ไม่ดี กับเพื่อนอีกคนทีไ่ ม่ค่อยจะมีสตางค์สกั เท่าไหร่
มีชวี ติ ทีล่ ำ� บากแต่มนี สิ ยั ดี มีน้�ำใจ ชอบช่วยเหลือคนอืน่ ในทีน่ ้ี
เราจะไม่บอกให้น้องเลือกคบใครคนหนึ่งหรอกนะ เราอยาก
จะให้น้องคบเพื่อนทัง้ สองคน น้ องควรจะท่องให้ข้นึ ใจว่า
คนเรามีขอ้ ดีและข้อเสียในตัวเองทุกๆคนแตกต่างกันออกไป
เราควรจะมีเมตตามองโลกในแง่ดคี บได้กบั ทุกๆคนเพือ่ นคน
ไหนทีเ่ ดือดร้อนเราก็ชว่ ยเขาในส่วนทีช่ ว่ ยได้ หรือเพือ่ นคน
ไหนทีน่ ิสยั ไม่ดเี ราก็คอยเตือนคอยสอนเขาให้กลับมาเป็ น
คนดีได้เช่นกัน เพือ่ นน้องทีเ่ ขียนเข้ามาปรึกษาก็เหมือนกัน
ทัง้ 2 คน ก็มสี งิ่ ทีด่ ไี ม่เหมือนกัน เพือ่ นคนแรกของน้องเรียนเก่ง
เพียบพร้อม เขาก็อาจจะช่วยเหลือน้องได้เวลาทีน่ ้องล�ำบาก
หรือมีปญั หาในเรือ่ งการเรียน เช่น เรียนไม่เข้าใจ เรือ่ งการติว
ในช่วงใกล้สอบ ส่วนเรือ่ งนิสยั เขาทีน่ ้องบอกว่านิสยั เขาไม่ดี
น้องก็พยายามบอกพูดคุยให้เค้าปรับเปลีย่ นกันไป กับอีกคนนี้
ยิง่ น่าคบเข้าไปใหญ่เป็ นคนดี มีน้�ำใจ ชอบช่วยเหลือคนอืน่
ทีน่ ้องเขียนมาเล่าให้ฟงั ขนาดว่าบ้านของเขาฐานะไม่ดี แล้ว
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เขาบังเอิญเจอกระเป๋าสตางค์ตกอยูก่ ย็ งั ไม่คดิ ทีเ่ อาเป็ นของ
ตัวเองเลย เรือ่ งทีเ่ ขาฐานะไม่ดหี รือ เป็นลูกก�ำพร้านัน้ ไม่ควร
น�ำเอามาคิด เพราะเพือ่ นของน้องเองก็เลือกไม่ได้ทเ่ี กิดมา
ล�ำบากแบบนี้ น้องเมือ่ รูอ้ ย่างนี้ควรจะช่วยเหลือเขาต่างหาก
ถึงจะเป็ นเรือ่ งทีถ่ กู เช่น เมือ่ รูข้ า่ วเรือ่ งทุนการศึกษา หรือ
สอบชิงทุน น้องก็ควรจะเอามาบอกเพื่อนของน้องเขาๆจะ
ได้เรียนสูงๆโดยไม่มปี ญั หาเรื่องเงิน น้องควรจะเป็ นคนที่
คบได้ทุกคนไม่เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั พร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือและ
ปรับปรุงส่วนทีไ่ ม่ดขี องเพือ่ นๆถึงจะเป็ นเรือ่ งทีถ่ กู ต้องแต่ก็
มีเพือ่ นทีค่ วรห่างๆไว้คอื พวกทีต่ ดิ ยาเสพติดหรือชอบชวน
เราไปในทางทีไ่ ม่ดี เอะอะก็ดงึ กันไปเสีย ควรจะอยู่ห่างๆ
คนเหล่านี้เอาไว้

ปัญหาเพื่อน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่ นสนิทผูช้ ายชอบ

แกล้งผม ผมก็เลยไม่ชอบมีเพือ่ นสนิททีเ่ ป็นผูช้ าย แต่พอผม
มีเพือ่ นสนิทเป็ นผูห้ ญิงเขาก็หาว่าผมหยิง่ เพราะผมเป็ นคน
พูดน้อย ผมก็เลยไม่ชอบมีเพือ่ นสนิทครับ

ทูลกระหม่อม : เรือ่ งทีเ่ พือ่ นของน้องชอบแกล้ง และหาว่า

น้องอย่างโน้นอย่างนี้ อย่าไปสนใจให้มนั มากนัก คนเราจะเป็น
อย่างไรมันขึน้ อยูก่ บั ตัวของน้องเองไม่ใช่คำ� พูดของคนอืน่ นะ
คนอื่นจะพูดอย่างไรอย่าไปเก็บมาคิดให้หนักใจเลย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ทูลกระหม่อมครับ

ถ้าเพือ่ นของเราชวนเทีย่ วหรือชวนไปทางทีไ่ ม่ดี เราควรจะ
หาทางปฏิ เ สธเพื่อ นอย่ า งไรที่จ ะไม่ ใ ห้ เ สีย เพื่อ นครับ
ทูลกระหม่อม
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ทูลกระหม่อม : ง่ายนิดเดียว ก็คอื ตอบ “ไม่” ค�ำเดียวสัน้ ๆ

แต่มคี วามหมาย เวลาใครมาชวนเราท�ำอะไรทีเ่ ราไม่ชอบ
หรือเห็นว่ามันไม่ดี น้องไม่ตอ้ งเกรงใจไม่ตอ้ งคิดมากเลยให้
ปฏิเ สธตรงๆ เค้า จะยื้อ จะตื้อ เรายัง ไงก็ต้อ งใจแข็ง เข้า ไว้
เพราะนี่คอื จุดอ่อนของวัยรุ่นสมัยนี้เลย คือตามใจเพื่อน
เกรงใจเพือ่ น เพระฉะนัน้ ท่องค�ำเดียวว่า “ไม่” ให้ขน้ึ ใจเลย
ส่วนอีกวิธหี นึ่งน้องลองชวนเขากลับให้มาเข้าร่วมกิจกรรมที่
ศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ดูบา้ ง ดูซเิ ขาจะว่ายังไง
ก็ไม่แน่ นะต่อไปน้องอาจจะกลายเป็ นแกนน� ำของโครงการ
TO BE NUMBER ONE อีกคนหนึ่งก็ได้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ถ้าเรามีเพือ่ นแล้ว

เพือ่ นเราออกนอกลูน่ อกทาง เราควรเตือนเขาอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม : เรื่องการเตือนเพื่อนทีอ่ อกนอกลู่นอก

ทางนัน้ ก็คงจะไม่มอี ะไรดีไปกว่าเตือนเพือ่ นตรงๆ บอกเขา

ปัญหาเพื่อน
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ว่าเราเป็ นห่วง ไม่อยากให้นอกลูน่ อกทางหรือไม่กพ็ ยายาม
ชวนเขาให้หนั กลับมาท�ำกิจกรรมหรือเล่นกีฬาทีต่ นเองถนัด
ให้ได้ ถ้าน้องกับเพือ่ นสนิทกันเชือ่ ว่าเพือ่ นน้องก็ตอ้ งฟงั น้อง
บ้างไม่มากก็น้อย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่ นในห้องเรียน

ประพฤติตนไม่เหมาะสม คือ ชอบคบรุน่ พีท่ น่ี ิสยั ไม่ดี เป็ น
อันธพาล จึงกลัวว่าเพื่อนคนนี้อาจจะกลายเป็ นอันธพาล
นิสยั ไม่ดไี ปด้วย เดีย๋ วนี้กช็ อบหลับเวลาครูสอน ไปแอบอยู่
ในห้องน�้ ำ ชอบใช้ปากกาเขียนแขน-ขา ผมจะบอกกับเขา
อย่างไรดีครับ

ทูลกระหม่อม : ขอชื่นชมน้องว่าเป็ นคนทีม่ จี ติ ใจดีมาก

ทีค่ อยสอดส่องและเป็นห่วงเป็นใยเพือ่ นกลัวว่าเพือ่ นจะเสียคน
นี่คอื อีกหนึ่งตัวอย่างของกิจกรรม “เพือ่ นช่วยเพือ่ น” ในศูนย์
เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ทุกคนจะเป็ นห่วงเป็ นใย
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และพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือและเตือนสติเพือ่ นๆ ไม่ให้หลงทาง
ไปท�ำสิง่ ไม่ดี เป็ นสิง่ น่ายกย่องมากทีไ่ ม่นิ่งดูดาย
ส�ำหรับการช่วยเหลือเพือ่ นนอกลู่นอกทางนี้ ขึน้ กับว่า
น้องสนิทกับเพือ่ นมากน้อยแค่ไหนถ้าสนิทกันมากก็อาจจะต้อง
เข้าไปพูดจาเตือนสติ จากนัน้ ก็พยายามดึงเขาออกมาจากรุน่ พี่
ชวนเขาไปท�ำกิจกรรมทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE
ก็ได้ ถ้าเขาไม่ยอมฟงั ไม่สนใจน้องก็ตอ้ งไปปรึกษาอาจารย์
แล้วปล่อยให้เป็นหน้าทีข่ องท่าน ขณะเดียวกันน้องต้องหมัน่
สังเกตพฤติกรรมของเขาและคอย Update ให้อาจารย์ทราบ
อยูเ่ สมอจะได้แก้ไขได้งา่ ย ส่วนน้องก็พยายามหาโอกาสพูด
กับเขา ค่อยๆ โน้มน้าวใจด้วยเหตุผล ด้วยความปรารถนาดี
ด้วยความบริสทุ ธิใจวั
์ นหนึ่งเขาต้องกลับมาฟงั น้อง
ส่วนเรือ่ งแอบหลับในห้องเรียนหรือชอบโดดเรียนเป็ น
เรือ่ งธรรมดาของเด็กทีก่ ำ� ลังเริม่ เกเร มักจะคิดว่าการโดดเรียน
เป็ นเรื่องเท่หรือการเอาปากกามาขีดเขียนตามตัวก็คดิ ว่า
เป็ นเรื่องเจ๋ง กล้าบ้าบิน่ ไม่แคร์สงั คมถ้าวันใดเขาคิดได้
กลับตัวได้พฤติกรรมนี้กจ็ ะหายไป

ปัญหาเพื่อน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่ นๆ ในกลุม่ ชอบเห็น

ั
หนูเป็นทีป่ รึกษาค่ะ ไม่วา่ เพือ่ นจะมีปญหาอะไร
เช่น ทะเลาะ
กับแฟน มีเรือ่ งไม่เข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่ หรือว่าเรือ่ งเรียน
เขาก็จะมาปรึกษา แต่ตวั หนู เองบางครัง้ ก็ไม่เข้าใจเพื่อน
มากนัก โดยเฉพาะเรือ่ งทะเลาะกับแฟน บางครัง้ ก็ได้แต่นงั ่
ฟงั เพราะตัวหนูเองแฟนก็ไม่ม ี หนูเป็ นคนพูดเก่งแต่ไม่คอ่ ย
กล้าแสดงออก แต่ชอบเข้าค่ายผูน้ �ำทีต่ อ้ งแสดงออกถึงความ
สามารถ ตอนนี้เป็ นนักเรียน YC ของโรงเรียน คือท�ำหน้าที่
ให้คำ� ปรึกษาทุกๆ เรือ่ งกับเพือ่ นทีม่ ปี ญั หา ทูลกระหม่อมว่า
เหมือนเรือ่ งตลกไหมค่ะ ดูเหมือนทุกอย่างทีห่ นูทำ� จะตรงข้าม
กับนิสยั ตัวเองมากไหมค่ะ

ทูลกระหม่อม : ทีถ่ ามว่าแปลกไหมทีท่ กุ อย่างทีท่ ำ� ดูเหมือน

จะตรงข้ามกับนิสยั ตัวเอง ก็คดิ ว่าไม่แปลกอะไรนะ บางครัง้
ทีน่ ้องท�ำทัง้ หมด นันอาจจะเป็
่
นตัวตนของน้องจริงๆ โดยที่
น้องไม่รตู้ วั ก็ได้ ก็ตอ้ งถือว่าเป็ นเรื่องดีทน่ี ้องเป็ นทีป่ รึกษา
ให้เพือ่ นๆ ได้ทุกเรื่อง ถึงแม้บางครัง้ จะเป็ นเรื่องทีเ่ ราไม่ม ี
ประสบการณ์ อย่างเช่น เรือ่ งแฟนก็ไม่เป็นเป็นไร เพราะการ
รับฟงั คนอืน่ ก็ถอื ว่าเป็ นการช่วยให้เขาได้ระบายความในใจ
22
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ไม่เครียดมากจนเกินไป และทีเ่ พือ่ นๆเขาชอบมาปรึกษาน้อง
ก็ตอ้ งภูมใิ จให้มากๆ เพราะแสดงว่าน้องมีบคุ ลิกลักษณะทีน่ ่า
ไว้วางใจ มีความเป็ นผูน้ �ำ
ส่วนทีบ่ อกว่า พูดเก่งแต่ไม่กล้าแสดงออก ก็แนะน�ำให้
ฝึกฝนการพูดต่อไปเรือ่ ยๆ เมือ่ ไหร่ทม่ี โี อกาสได้พดู หน้าชัน้ เรียน
หรือในทีส่ าธารณะบ่อยๆ น้องก็จะกล้าแสดงออกมากขึน้ เอง
ทีส่ ำ� คัญต้องกล้าให้โอกาสตัวเองในการแสดงออกเสียก่อนก็
ขอให้เป็ นทีป่ รึกษาทีด่ ขี องเพือ่ นๆ อย่างนี้ตลอดไป

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นหนึ่งในสมาชิก

โครงการ TO BE NUMBER ONE มีเพือ่ นคนหนึ่งทีเ่ ป็ น
คนดีไม่เคยมีปญั หากับใคร แถมยังเป็นประธานโครงการ Y.C.S
ระดับประเทศ เป็ นตัวแทนประเทศได้ไปศรีลงั กา แต่เพือ่ น
คนนี้ถกู เพือ่ นอีกคนใช้มดี ปลายแหลมแทงจนเสียชีวติ ท�ำให้
เพื่อนและญาติพน่ี ้ องเสียใจมาก ส่วนคนร้ายยังลอยนวล
อยูเ่ ลยครับ

ปัญหาเพื่อน
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ทูลกระหม่อม : ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของเพือ่ น

ั
ของน้อง เรือ่ งนี้กเ็ ป็นปญหาใหญ่
เกีย่ วกับการใช้ความรุนแรง
ในหมูว่ ยั รุน่ ซึง่ ผลเสียนัน้ มีมากมายเหลือเกินต่อสังคมและ
ครอบครัว ยังไงเรือ่ งนี้กต็ อ้ งให้ผใู้ หญ่ทร่ี บั ผิดชอบด�ำเนินการ
ตามกฎหมาย ความสูญเสียทีเ่ กิดจากความรุนแรง โดยใช้
อารมณ์ตดั สินใจ ย่อมส่งผลเสียทีร่ า้ ยแรงจนบางทีไม่สามารถ
เรียกกลับมาได้ ส�ำหรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE
ทุ ก คน เราอยู่ ร่ ว มสัง คมเดีย วกัน มีอ ะไรก็ ค่ อ ยแก้ ไ ข
ตัดสินด้วยสติ วัยรุ่นเป็ นวัยทีใ่ จร้อน คึกคะนอง กล้าลอง
กล้าคิด แต่กต็ อ้ งมีวจิ ารณญาณมีสติและมีคณ
ุ ธรรมน�ำใจเสมอ
ขอฝากทุกคนด้วย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมได้เข้าร่วมประกวด

แข่งเต้นของโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็ นปีท่ี 4
แล้ว 3 ปีแรก ได้ท่ี 4 และปีท่ี 4ได้ผา่ นเข้ารอบเป็ นที่ 2 ก่อน
การแข่งครัง้ นัน้ ครูทค่ี วบคุมทีมได้มาบอกข้างเวทีกอ่ นแข่งว่า
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“เอาให้เต็มทีน่ ะลูก ครัง้ นี้อาจเป็ นครัง้ สุดท้ายของทีมเรา” ที่
ครูพดู แบบนี้กเ็ พราะว่า เด็กผูช้ ายทีโ่ รงเรียนไม่ค่อยเข้าใจ
ส่วนใหญ่คดิ ว่าผูช้ ายทีช่ อบเต้นทุกคนต้องเป็ นกระเทยหรือ
อาจไม่ใช่ชายแท้ 100 % ซึง่ ตรงจุดนี้จงึ ท�ำให้โรงเรียนขาด
นักเต้นผูช้ าย และทีส่ ำ� คัญคือทีจ่ งั หวัดนราธิวาสไม่มอี าจารย์
สอนเต้น รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงก็ไม่มเี ช่นกัน ดังนัน้
นักเต้นในทีมผมจึงไม่มพี น้ื ฐานการเต้นเลยเมือ่ ผ่านเข้ารอบ
ได้มาเข้าค่าย จึงดีใจมากๆ ครับ

ทูลกระหม่อม : ทีน่ ้องบอกว่าทีมของน้องอาจจะมาร่วม

ประกวดเป็ นปี สุดท้ายแล้ว เพราะขาดแคลนนักเต้น เพราะ
เพื่อ นๆ ที่โ รงเรีย นไม่เข้าใจ คิดว่าคนที่เ ต้นจะต้องเป็ น
กระเทยหรือผิดปกติ วิธแี ก้ปญั หาข้อนี้น้องกับเพือ่ นๆ หรือ
ครูในโรงเรียนคงจะต้องอธิบายหรือท�ำความเข้าใจกับเด็กๆ
เสียใหม่วา่ การเต้น Aerobics และ Dancercise นัน้ เป็ นกีฬา
และการออกก�ำลังชนิดหนึ่งทีไ่ ม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชายก็
เล่นได้ทงั ้ นัน้ ถ้ามีใจรักในการเต้นก็ตอ้ งไม่หวันไหว
่
ไม่วา่
ใครจะว่าอะไรก็ตามก็ลองพยายามปรับเปลีย่ นให้พวกเขา
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เกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้องก็แล้วกัน ส่วนเรือ่ งทีไ่ ม่มคี รูสอนเต้น
ในจังหวัด ก็แนะน�ำว่าให้ลองไปหาวีดโี อสอนเต้น หรือไม่ก็
แผ่นซีดภี าพยนตร์ต่างประเทศทีม่ เี นื้อหาเกีย่ วกับการเต้น
มาดูและศึกษาอย่างละเอียด ก่อนทีจ่ ะน�ำท่าเต้นเหล่านัน้ มา
เป็ นแรงบันดาลในการคิดท่าเต้นใหม่ๆ ทีเ่ หมาะสมกับทีม
ของเราต่อไป แต่อย่างไรก็ตามต้องขอชมเชยทีม The Pirate
Dance ของน้องว่าเก่งมากๆขนาดไม่มคี รูสอนเต้น แถมอยู่
ั าจนเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศ
ไกลถึงนราธิวาส น้องๆ ก็ยงั ฟนฝ่
ในระดับประเทศได้ เพราะฉะนัน้ บอกได้เลยว่าพวกน้ อง
ไม่ธรรมดาแน่ เพราะฉะนัน้ อย่าเพิง่ ท้อแท้หรือหมดหวัง
พยายามฝึกฝนต่อไปเรือ่ ยๆ อย่างน้อยก็มเี รา และเพือ่ นๆ
ชาว TO BE NUMBER ONE คอยให้กำ� ลังใจและอยูเ่ คียงข้าง
กันเสมอ ถ้ามีอะไรหนักหนาก็เขียนเข้ามาพูดคุยกันอีกนะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่ นคนหนึ่งชักชวน

ให้หนูโดดเรียน วิชาสุขศึกษา เขาบอกว่าน่าเบือ่ ก็เลยชวน
โดดเรียนและมันก็สำ� เร็จค่ะ เพราะหนูและเพือ่ นอีกเกือบครึง่
ห้องก็ได้โดดเรียน (ก็เขาเป็ นหัวหน้าห้องนี่คะ่ ) เราไปหลบ
ในห้องน�้ำหลังโรงเรียนเข้าไปอัดกันทัง้ หมดอยูก่ นั อย่างนัน้
จนหมดคาบ หัวหน้าห้องก็บอกว่ากลับกันได้แล้ว แต่พอเรา
ไปถึงห้องเรียน อาจารย์ฝา่ ยปกครองก็ยนื รออยูเ่ ลยและพวก
เราก็โดนลงโทษตามระเบียบ หัวหน้าห้องโดนหนักทีส่ ดุ จาก
เหตุการณ์น้ที ำ� ให้พวกหนูเข็ดกับการโดดเรียนไปอีกนาน แต่
ก็ไม่ใช่วา่ จะไม่มกี ารโดดเรียนอีกนะค่ะ มันก็มบี า้ ง แต่เวลา
เรียนหนูกต็ งั ้ ใจเรียนนะค่ะ ไม่ได้เกเรอะไรมากมาย

ทูลกระหม่อม : ก็ตอ้ งขอบใจน้องทีไ่ ว้ใจเรา ถึงกับเขียน

จดหมายมาบอกเคล็ดลับการโดดเรียนให้เราได้ทราบ จากที่
น้องเล่าให้ฟงั ก็ควรจะโดนลงโทษอยูห่ รอกนะ ก็เล่นหายไปทีละ
ครึง่ ห้อง อาจารย์ท่านไหนเขาก็รูว้ ่าพร้อมใจกันโดดเรียน
แต่เราสงสัยอยูว่ า่ การทีไ่ ปแอบอยูใ่ นห้องน�้ำตัง้ หลายสิบคนน่ะ
ไม่อดึ อัด ไม่เหม็นกันบ้างหรือไง เพราะไม่ใช่แค่แป๊บเดียวนะ
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ซ่อนอยูจ่ นหมดคาบ ก็เกือบชัวโมง
่ ช่างอดทนกันจริงๆ แล้วที่
เล่าว่าหัวหน้ าห้องที่ชวนโดดเรียน เป็ นคนที่โดนท�ำโทษ
มากทีส่ ดุ ก็แน่ นอนและสมควรแล้วล่ะ เป็ นหัวหน้าห้องแต่
กลับท�ำผิดกฎเสียเอง ก็ตอ้ งโดนแบบนี้ จะว่าไปแล้ว น้องๆ
วัยรุ่นวัยเรียนกับเรื่องการโดดเรียนนี่ ถือเป็ นเรื่องที่มมี า
ทุกยุคทุกสมัย เพราะวัยนี้เป็ นวัยทีก่ ำ� ลังคึกคะนอง อยากรู้
อยากลอง ชอบฝา่ ฝื นกฎระเบียบเพื่อความตื่นเต้นท้าทาย
ก็ค งไม่ใ ช่เ รื่องแปลกหรือผิดปกติอะไรมากมาย แต่ ก าร
โดดเรียนบ่อยๆ ผลเสียทีจ่ ะตามก็คอื จะเรียนไม่ทนั เพื่อน
แล้วก็สอบไม่ได้ ท�ำให้เสียเวลามาสอบซ่อม หรือต้องมาเรียน
ซัมเมอร์ในช่วงปิ ดเทอมแทนทีจ่ ะได้เทีย่ วสนุ กกับเพื่อนๆ
ก็อยากให้น้องๆ ทุกคนตัง้ ใจเรียนในทุกๆ คาบเรียน ทุกๆ วิชา
มากกว่า อย่าเลือกว่าชอบวิชานี้ไม่ชอบวิชานี้ เพราะไม่วา่
จะเป็ นวิชาไหนก็สำ� คัญหมดทุกวิชาสอนให้เรามีความรูแ้ ละ
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์กบั ชีวติ ประจ�ำวันของเราได้ทกุ วิชา
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เมือ่ อาจารย์มอบหมายงาน

ของชัน้ เรียนมาให้ หนู จะคอยสังงาน
่
ควบคุม ให้เพื่อน
ท�ำงานให้ส�ำเร็จตามเป้ าหมาย แต่ปญั หามันมีท่เี พื่อนๆ
แต่ละคนก็ไม่คอ่ ยจะยอมเชือ่ ฟงั หัวหน้าห้องอย่างหนูกนั เลย
ท�ำบ้างไม่ทำ� บ้าง บางคนก็ไม่ยอมท�ำเลย ท�ำให้เกิดปญั หา
ั
ทะเลาะกันวุน่ วายจนหนูตอ้ งแก้ปญหาโดยการบอกว่
า จะเขียน
รายชือ่ ฟ้องครูสำ� หรับคนไม่ทำ� งาน จากนัน้ ก็เลยโดนเพือ่ น
บึง้ ตึงใส่ บางคนก็พดู จากระทบกระเทียบกระแนะกระแหน
ตลอดเวลา หนูกลุม้ ใจมากเพราะมีเพือ่ นมาว่าดีแต่สงั ่ ตัวเอง
ไม่ยอมท�ำ หนู โมโหมากก็เลยขึน้ เสียงใส่เพื่อนคนนัน้ และ
ทุกๆ คนในห้องว่า “เราก็ทำ� เหมือนทุกคน ถ้าคิดว่าเราเป็ น
หัวหน้าห้องไม่ดพี อก็เปลีย่ นคนใหม่ไปเลยสิ เราไม่ได้อยาก
เป็ นแล้วหัวหน้าห้อง ทีต่ อ้ งเป็ นเพราะพวกเธอเลือกเรานะ”
ท�ำเอาเพือ่ นๆ อึง้ เลย จากวันนัน้ ก็ไม่มใี ครพูดถึงเรือ่ งนี้อกี เลย
ปญั หาก็คอื แม้จะผ่านมานานแล้วแต่ทกุ ครัง้ ทีน่ ้องคิดเรือ่ งนี้
ขึน้ มาก็ยงั คงรูส้ กึ ผิดทีข่ น้ึ เสียงใส่ทกุ คนไปแบบนัน้ ค่ะ
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ทูลกระหม่อม : ท่าทางน้ องจะเป็ นมือใหม่ในการเป็ น

หัวหน้าห้องแน่ๆ ถึงได้กลุม้ ใจกับการทีเ่ พือ่ นในห้องไม่ยอม
เชือ่ ฟงั แบบนี้ แต่คดิ ว่าน้องน่าจะมีบคุ ลิกภาพความเป็นผูน้ �ำ
สูงแน่ๆ เพือ่ นๆ ถึงได้เลือกน้องเข้ามา ก็ขอบอกว่าเรือ่ งราว
การกระทบกระทังกั
่ นระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับ
บัญชาแบบนี้ มักเกิดขึ้นทุกที่ ทุกโรงเรียนทุกห้องเรียน
ไม่ใช่น้องเพียงคนเดียวหรอกนะทีป่ ระสบปญั หานี้ มันเป็ น
ธรรมชาติของมนุ ษย์ทม่ี กั จะต่อต้านคนทีม่ าควบคุมบังคับ
และเข้มงวดกับเรา หรือให้ทำ� ตามระเบียบวินยั ต่างๆ ปญั หา
ความไม่ลงรอยกันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องเป็ นเรือ่ งปกติ
เป็ นเรือ่ งสากลทีเ่ กิดขึน้ ทุกทีท่ ุกเวลา เพราะหัวหน้าก็อยากให้
งานออกมาดี ลูกน้องก็ไม่ชอบการถูกบังคับจับจ้องให้ทำ� งาน
ตลอดเวลา สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในชัน้ เรียนทีน่ ้องขึน้ เสียงกับเพือ่ น
ก็อาจจะเป็ นวิธที ่ถี ูกต้องที่สุด ณ ตอนนัน้ ก็ได้ เพราะถ้า
เพือ่ นๆ ของน้องดือ้ มาก ไม่ยอมฟงั น้องเลยอย่างทีเ่ ล่ามาก็
คงต้องปรามกันแบบนี้แหละ แต่สงิ่ ส�ำคัญทีอ่ ยากเตือนน้อง
ก็ค ือ ในตอนนัน้ น้ อ งใช้อ ารมณ์ โ กรธเป็ น แรงขับ ในการ
พูดแรงๆ กับเพือ่ นๆ ซึง่ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรท�ำ เพราะเดีย๋ วจะติด
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เป็ นนิสยั ต่อไป ถ้าเปลีย่ นจากพูดแรงมาเป็ นพูดแบบจริงจัง
โดยไม่ใช้อารมณ์กจ็ ะดีกว่านี้ แต่อย่างไรก็ตามเรือ่ งมันผ่าน
ไปแล้ว น้องเก็บมามาคิดย้อนไปให้ไม่สบายใจท�ำไม อดีต
เป็ นสิง่ ทีแ่ ก้ไขไม่ได้หนั มาแก้ไขปจั จุบนั ให้ดี โดยการแก้ไข
เปลีย่ นแปลง และหาวิธปี กครองคนให้เหมาะสมและประสบ
ความส�ำเร็จไม่ดกี ว่าหรือ
อย่างแรกเลยน้องลองส�ำรวจตัวเองก่อนว่า น้องเข้าใจ
ธรรมชาติเพือ่ นๆ ของน้องมากน้อยแค่ไหน นิสยั แต่ละคน
เป็ นยังไง เพือ่ นๆ แต่ละกลุ่มนัน้ เขาชอบท�ำอะไร คุยเรื่อง
อะไรกัน แล้วก็น�ำสิง่ เหล่านัน้ มาแยกแยะหน้าทีข่ องแต่ละคน
ตามความชอบและความถนัด เช่น กลุม่ ผูช้ ายทีน่ งหน้
ั ่ าสุด
5 คนนัน้ Nerd มาก เอ๋อมาก คุยกันในกลุม่ แค่ 5 คน ถ้าคุย
กับคนอืน่ ก็ไม่มใี ครเข้าใจ แต่เรียนเก่งมากๆ เราก็ตอ้ งมอบ
หมายให้เขาเป็นฝ่ายหาข้อมูล ท�ำวิจยั ในงานทีต่ อ้ งการข้อมูล
หนักๆ เพราะพวกนีส้ ว่ นใหญ่จะอ่านหนังสือเยอะ ความรูร้ อบตัว
เพียบ เป็นต้น หรือถ้ามีกลุม่ ผูช้ ายทีช่ อบโดดเรียนเป็นกิจวัตร
พบเจอได้ ต ามก� ำ แพงโรงเรีย น แสดงว่ า เป็ น พวกรัก
อิสระเสรี อาจจะมีความถนัดในเรือ่ งงานทีเ่ กีย่ วข้องกับศิลปะ
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ต่างๆก็ได้ น้องก็ลองไปศึกษาดูและนี่คอื การบ้านชิ้นแรก
ส�ำหรับหัวหน้าห้อง นันคื
่ อลองไปสังเกตเพือ่ นๆ เรียนรูน้ ิสยั
และเอาใจใส่ทกุ คนในห้องให้มากขึน้ คุยกับพวกเขาให้มากขึน้
ถามว่าเขาอยากท�ำหน้าทีอ่ ะไร จากนัน้ ก็ลองแบ่งงานไปตาม
ความเหมาะสม จ�ำไว้วา่ คนเราจะท�ำสิง่ ทีต่ วั เองชอบได้ดกี ว่า
อย่างอืน่ เสมอ ทีผ่ า่ นมาน้องอาจจะพยายามท�ำให้งานส�ำเร็จ
ตามเป้ าหมายโดยไม่ ไ ด้ค� ำ นึ ง ถึง ความสามารถหรือ
ความเหมาะสมมากนัก ไปลองท�ำวิธที บ่ี อกดูกอ่ นแล้วเขียนมา
ั าได้ผลมัย้ จะได้แนะน�ำวิธอี น่ื ๆ ต่อไป ก็ขอให้กำ� ลังใจให้
เล่าให้ฟงว่
ปกครองลูกน้ องไปได้เป็ นอย่างดี มีลูกน้ องเข้าใจมากขึน้
การเป็นหัวหน้าห้องนัน้ แม้จะเหนื่อยแต่กจ็ ะเป็นประสบการณ์
ทีด่ แี ละมีประโยชน์ตดิ ตัวน้องไปชัวชี
่ วติ โดยเฉพาะอย่างยิง่
จะสร้างภาวะความเป็ นผูน้ �ำให้น้องได้น�ำไปใช้ในการท�ำงาน
อืน่ ๆ ต่อไป
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนู เรียนอยู่ชนั ้

มัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 อายุ 14 ปี หนูมเี พือ่ นอยูส่ องกลุม่ ค่ะ
เพื่อนทัง้ สองกลุ่มนี้รกั และสามัคคีกนั มาก แต่แล้ววันหนึ่ง
เขาก็เกิดทะเลาะกัน เนื่องจากเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งโดดเรียน
คาบของคุณครูตา่ งประเทศ หัวหน้าห้องจึงจดรายชือ่ ของเพือ่ น
ทีโ่ ดดเรียนไปส่งให้กบั คุณครูทป่ี รึกษาของห้อง ท�ำให้เพือ่ น
กลุ่มทีโ่ ดดเรียนนัน้ ไม่พอใจเป็ นอย่างมาก แล้วท�ำให้เพือ่ น
สองกลุ่ม นี้ ทะเลาะกัน ทัง้ ๆที่เมื่อก่ อนเพื่อนทัง้ สองกลุ่ม
ไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนเลย ในเวลานี้เขาทัง้ สองกลุ่มไม่
แม้แต่ทจ่ี ะมองหน้ากันหรือพูดคุยกัน พวกเขาทัง้ สองกลุ่ม
เป็ นนักเรียนหญิง หนูอยากให้พวกเขาปรับความเข้าใจกัน
กลับมาคืนดีกนั และพูดคุยกันเหมือนเดิม แต่ไม่รวู้ า่ ควรจะ
ท�ำยังไงดีคะ่

ทูลกระหม่อม : การทีจ่ ะท�ำให้เพือ่ น 2 กลุม่ ของน้องดีกนั

คุยกันเหมือนเดิมก็คงเป็นอะไรทีต่ อ้ งใช้เวลาและความพยายามมาก
ทีจ่ ะท�ำความเข้าใจกัน เพราะการเอาไปฟ้องคุณครูทป่ี รึกษาว่า
เขาโดดเรียน ถึงแม้จะเป็ นเรื่องที่ถูกต้องและคงจะท�ำไป
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ตามหน้าที่ และเกิดจากความหวังดีกบั เพือ่ นก็ตาม แต่อาจ
เป็นการฟ้อง โดยไม่ได้มกี ารเตือนกันตรงๆ ตามประสาเพือ่ น
กันก่อน ดังนัน้ น้องคงต้องท�ำตัวเป็ น“คนกลาง”ให้เขาคุยกัน
เท่าทีจ่ ะท�ำได้แล้วกัน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนู เรียนอยู่ชนั ้

ั
มัธยมศึกษา ปีท่ี 4 หนูมปี ญหาอยากจะปรึ
กษาทูลกระหม่อมฯ ค่ะ
คือหนูมเี พือ่ นสนิทอยู่ 2 คน คนหนึ่งเป็ นเพือ่ นเก่ารูจ้ กั กัน
ตัง้ แต่อยู่ ม.1 และอีกคนหนึ่งเป็ นเพือ่ นใหม่ พึง่ รูจ้ กั กันตอน
ม.3 เพือ่ นทัง้ 2 คนนี้ เขาเป็ นคนหมูบ่ า้ นเดียวกัน แต่เขา
มีเรื่องผิดใจกันค่ะ คือเพื่อนเก่าคิดว่าเพื่อนใหม่ไปบอกคน
อื่นว่าเพือ่ นเก่านิสยั ไม่ดี และเพือ่ นใหม่กค็ ดิ ว่าเพือ่ นเก่าไป
บอกคนอื่นว่าเพื่อนใหม่นิสยั ไม่ดเี หมือนกันค่ะ ตอนนี้ทงั ้
เพือ่ นเก่าและเพือ่ นใหม่กไ็ ด้มาอยูห่ อ้ งเดียวกันท�ำให้ทงั ้ 2 คน
ได้เจอหน้ากันบ่อยขึน้ แต่หนูสงั เกตเห็นว่าเพือ่ นทัง้ 2 คนนี้
เขาไม่คยุ ไม่เล่นด้วยกันเลย ทัง้ ๆทีอ่ ยูห่ อ้ งเดียวกัน บางที
เพือ่ นของหนูทงั ้ 2 คน ก็จะมาระบายอารมณ์หรือมาเล่าให้
34
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หนูฟงั ในเรือ่ งทีเ่ ขาผิดใจกัน คือ คนหนึ่งก็เล่าว่าอีกคนหนึ่ง
ไม่ดีอ ย่า งนัน้ อย่างนี้ บางทีเขาก็ด่า อีกคนหนึ่ งให้หนู ฟงั
หนูกไ็ ด้แต่เป็ นทีร่ ะบายของเขา และตอนนี้ทงั ้ เพื่อนเก่าและ
เพือ่ นใหม่ของหนูเขายังไม่คนื ดีกนั เลยค่ะ หนูกเ็ ลยอยากขอ
ค�ำปรึกษาจากทูลกระหม่อมฯ ว่าหนูควรจะท�ำอย่างไรดีคะ่
ให้เพือ่ นของหนูทงั ้ 2 คนคืนดีกนั เหมือนเดิมค่ะ
ั ่ างโน้ น
ทูลกระหม่อม : คงมีใครเป็ นบ่างช่างยุไปปนข้

ข้างนี้ ให้เพือ่ นของน้องทัง้ 2 คนเกลียดกันแน่ๆเลย เพือ่ นใหม่
เขาจึงคิดว่าเพือ่ นเก่าว่าเขานิสยั ไม่ดี เพือ่ นเก่าก็เทีย่ วบอก
คนอื่นว่าเพื่อนใหม่กว็ ่าเขาเหมือนกัน ก็ไม่รูว้ ่าเมื่อตอนที่
สองคนเขาอยู่ด้ว ยกัน ที่ห มู่บ้า นเขาจะไม่ ถู ก กัน อยู่แ ล้ว
หรือเปล่า ครอบครัวเขาอาจจะไม่ถูกกันมาก่อนแล้วก็ได้
ในกรณีน้กี ค็ งท�ำอะไรไม่ได้ น้องอยูต่ รงกลาง ก็คงจะท�ำอะไร
มากไม่ได้ ท�ำได้แค่ทำ� ตัวให้มนคงไว้
ั่
อย่าหูเบาเพราะความ
ั ่ อยก็เชือ่ จะเกิดเรือ่ งแตกร้าวอย่างที่
หูเบาฟงั ใครเขาปนหน่
เห็นเป็ นตัวอย่างแหละ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเี รือ่ งทีจ่ ะขอค�ำแนะน�ำ

จากทูลกระหม่อมฯ ในเรือ่ งของการคบเพือ่ นค่ะ คือหนูมเี พือ่ น
8 คน เพือ่ นของหนูมนี สิ ยั ไม่คอ่ ยท�ำงานส่งอาจารย์ ชอบเกาะ
เพือ่ นเวลาท�ำงาน บางครัง้ ก็ทำ� ให้หนูรสู้ กึ ว่าอยากจะเลิกคบ
กับเพือ่ นกลุ่มนี้ อยากแยกออกจากกลุ่ม แต่บางครัง้ เพือ่ น
ของหนูกม็ สี ว่ นดีนะคะ คือเวลาทีห่ นูมปี ญั หารูส้ กึ โดดเดีย่ ว
ก็ยงั มีเพือ่ นกลุ่มนี้ทค่ี อยอยูเ่ คียงข้างเป็ นก�ำลังใจให้ เวลาที่
หนู ท�ำงาน ท�ำข้อสอบไม่ได้ ก็ยงั มีพวกเพื่อนกลุ่มนี้คอย
ช่วยเหลือถึงพวกเขาจะช่วยไม่ได้มากแต่กท็ �ำให้หนูได้เห็น
น�้ ำใจของเพื่อน ปญั หานี้แหละค่ะทีท่ �ำให้หนู รูส้ กึ ลังเลและ
ตัดสินใจไม่ถกู ว่าจะคบกับเพือ่ นกลุม่ นีอ้ ยูห่ รือเปล่าหนูไม่กล้า
เล่าให้ใครฟงั ไม่กล้าแม้แต่จะบอกเพือ่ นกลัวเพือ่ นโกรธค่ะ

ทูลกระหม่อม : คนเรานะ ไม่มใี ครดีพร้อมไปทุกอย่างหรอก

เราต้องเข้าใจว่าคนเรารวมทัง้ ตัวน้องเองด้วย ก็มดี า้ นทีด่ แี ละ
ไม่ดี ถ้าจะเลิกคบเพื่อนเพราะเขามีขอ้ บกพร่องอย่างหนึ่ง
เราก็ตอ้ งตรองดูวา่ ความบกพร่องนัน้ น้องรับได้หรือไม่ ถ้าเพือ่ น
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กลุ่มทีน่ ้องเล่าถึง เป็ นคนมีน้� ำใจ คอยให้ก�ำลังใจน้องเวลา
น้องไม่สบายใจ มีปญั หา ก็ดวู า่ เขาเป็ นเพือ่ นทีด่ อี ยูเ่ หมือนกัน
แม้วา่ พวกเขาจะขีเ้ กียจไม่คอ่ ยท�ำงานส่งอาจารย์ อะไรอย่างนี้
หนูกล็ องคิดดูวา่ หนูทนนิสยั เสียเหล่านี้ของพวกเขาได้หรือไม่
แล้วค่อยตัดสินใจเองว่าจะท�ำอย่างไรต่อไป ความจริงเรา
รูจ้ กั คนไว้มากๆ มีเพือ่ นเยอะๆ ก็เป็ นเรือ่ งทีด่ ี เพียงแต่เรา
จะคบใครแค่ไหน เราก็ตอ้ งพิจารณาเอาเองว่าเราจะคบเขา
ในระดับไหน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนู เป็ นคนตรง

ท�ำอะไรจริงจัง ชอบความยุตธิ รรม และมีความรับผิดชอบ
เพื่อนจึงเลือกให้เป็ นหัวหน้าห้อง การเป็ นหัวหน้าห้องต้อง
รับผิดชอบงานในห้องให้ดที ส่ี ดุ เพือ่ นหลายคนถามว่า “เหนื่อย
ไหมเป็ นหัวหน้าห้อง” หนูกบ็ อกเพือ่ นค�ำเดียวว่า “เหนื่อย”
ทัง้ ๆทีอ่ ยากจะพูดต่อว่า “เหนื่อยทัง้ กายและเหนื่อยทัง้ ใจ”
เพราะไม่พอใจทีเ่ พื่อนในห้องไม่ค่อยช่วยงานห้องเลย คิดว่า
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เพือ่ นๆเห็นแก่ตวั ไม่เห็นประโยชน์สว่ นร่วม หลายครัง้ ทีห่ นู
และเพือ่ นไม่กค่ี นต้องท�ำงานห้องอยูฝ่ ่ายเดียว โดยทีเ่ พือ่ น
หลายคนต่างเมินเฉยไม่สนใจ แม้แต่ค�ำพูดว่า “มีอะไรให้
ช่วยไหม” ก็ไม่ม ี มัวแต่ท�ำธุระของตน ไม่ใช่ว่าหนู ไม่เคย
เอ่ยปากขอความช่วยเหลือ เคยขอแล้วแต่เพือ่ นก็มกั จะบอกว่า
ไม่ว่าง ขอท�ำธุระของตนให้เสร็จก่อน หรือเมื่อมีกจิ กรรม
โรงเรียนทีต่ อ้ งส่งตัวแทนห้อง เมือ่ ขออาสาสมัครเพือ่ นๆ ต่าง
ก็ไม่มใี ครอาสา ทุกคนต่างเป็นกังกลว่าจะมีผลกระทบกับการเรียน
อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปหนู ก็หายโกรธเพื่อนคิดว่า
เพือ่ นเขาคงไม่สะดวกทีจ่ ะช่วยจริงๆไว้โอกาสหน้าค่อยให้เพือ่ น
ช่วยแล้วกัน
ส่วนเรือ่ งกิจกรรมเพือ่ นเขาคงไม่ถนัด เขาตัง้ ใจเรียน
เป็ นห่วงเรือ่ งเรียนก็ดแี ล้วเพราะพวกเราเรียนสายวิทย์ แต่ตอ่ มา
หนูรสู้ กึ เป็ นห่วงเพื่อนๆ เมื่อหลายคนบอกว่าเด็กสายวิทย์
เรียนอย่างเดียวท�ำงานไม่เป็น เมือ่ คิดดูแล้วก็จริงอย่างทีเ่ ขาพูด
ถ้าให้เพื่อนๆเก่งแต่เรื่องเรียนต่อไปเพื่อนก็ท�ำงานไม่เป็ น
เมื่อ เข้า มหาวิท ยาลัย ก็จ ะท� ำ กิจ กรรมไม่ เ ป็ น หนู จึง จะ
พยายามปรับปรุงการท�ำงานของตนเอง ให้เพือ่ นมีสว่ นร่วม
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ทุกๆคนเท่าเทียมกัน ตอนนี้หนู อยากท�ำหน้าทีข่ องตนเอง
ให้ดที ส่ี ดุ โดยอาศัยก�ำลังใจจากพ่อและแม่ สุดท้ายหนูอยาก
บอกทูลกระหม่อมว่า หนูชอบเพลง “ ไม่ไกลเกินฝนั ” ของ
ทูลกระหม่อมฯมากค่ะ เนื้อหาในเพลงมีความหมายดีมาก
ท�ำให้หนูเข้มแข็ง อดทน สอนให้รวู้ า่ อุปสรรคไม่ใช่สงิ่ เลวร้าย
แต่คอื สิง่ ที่ท�ำให้เรากล้าเผชิญกับความจริง ท�ำในสิง่ ที่เรา
อยากท�ำ มีฝนั ก็ตอ้ งไปให้ถงึ ฝนั สอนให้รวู้ า่ ชีวติ คือการต่อสู้
จากนี้ไปดิฉันจึงจะไม่โกรธเพื่อนอีกแล้ว หนู จะตัง้ ใจเรียน
ท�ำหน้าทีข่ องตัวเองให้ดที ส่ี ดุ เพือ่ พ่อแม่ และอนาคตทีอ่ ยาก
ให้เป็ นค่ะ

ทูลกระหม่อม : น้องคงโกรธ ทีเ่ พือ่ นไม่ชว่ ยน้องท�ำงาน

และไม่ยอมท�ำตาม “หัวหน้า” อย่างไรก็ตามตอนนี้น้องก็คดิ ได้
แล้วว่า ไม่ควรเสียเวลาโกรธเพื่อนอีกต่อไป ควรตัง้ ใจเรียน
และท�ำหน้าทีข่ องตัวเองให้ดที ส่ี ดุ เพือ่ อนาคตทีด่ ขี องตัวเอง
และเพือ่ ให้พอ่ แม่ได้ปลืม้ ใจ และภูมใิ จในตัวน้อง ก็ขอให้น้อง
โชคดี พวกเราชาว TO BE NUMBER ONE จะคอยเป็ นก�ำลัง
ใจให้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนู มเี รื่องอยาก

ทูลถามทูลกระหม่อมฯว่า ท�ำไมรุน่ พีใ่ นโรงเรียนของหนูเขา
ไม่คอ่ ยทีจ่ ะพอใจรุน่ น้อง เวลาพวกหนูทำ� อะไรเขาก็มกั จะพูด
กันว่า ชอบแสดง อยากได้หน้า ทัง้ ๆทีเ่ ป็นการท�ำกิจกรรมต่างๆ
เพื่อโรงเรียนหรือกิจกรรมทีท่ างโรงเรียนจัดตัง้ ขึน้ เขามัก
จะไม่พอใจหากมีชอ่ื หนูและเพือ่ นๆ ในการท�ำกิจกรรมต่างๆ
ของทางโรงเรีย น และถ้า หากท�ำ กิจ กรรมส�ำ เร็จ ได้ต าม
จุดประสงค์ เขาก็บอกว่าชอบแสดง แต่ถา้ ท�ำกิจกรรมไม่สำ� เร็จ
เขาก็มกั จะซ�้ำเติม ต่อหน้าก็ทำ� เป็ นพูดดี แต่พอลับหลังเขาก็
พูดในทางทีไ่ ม่ดี หนูกไ็ ม่เข้าใจเหมือนกันว่าพวกพีๆ่ เขาต้องการ
อยากจะให้พวกหนูทำ� อะไร หรือเป็นอะไร หนูคดิ ว่าบางทีเขา
อาจจะอยากเป็นคนทีม่ สี ว่ นในการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ แต่
เขาไม่อยากเสนอตัวเอง หนูจงึ อยากทูลถามทูลกระหม่อมฯว่า
พวกหนู ควรจะท�ำอย่างไรเพื่อทีจ่ ะให้พๆ่ี เข้าใจและก็คอย
ช่วยเหลือพวกหนูในการท�ำกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ให้สำ� เร็จ โดยไม่มกี ารแบ่งพรรคแบ่งพวกค่ะ
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ทูลกระหม่อม : รุน่ พีข่ องน้องก็คงอิจฉาพวกหนูนนแหละ
ั่

ก็เลยชอบมาว่า มากระแนะกระแหนคงเห็นรุน่ น้องตัง้ ใจท�ำ
กิจกรรมได้อย่างดี แต่ตวั เองไม่ทำ� หรือท�ำไม่ได้กเ็ ลยไม่ชอบ
หมันไส้
่ พวกน้องไม่เห็นต้องท�ำอะไร ก็ตงั ้ ใจเรียน ตัง้ ใจท�ำ
กิจกรรมดีๆ เช่น TO BE NUMBER ONE ต่อไป ไม่ตอ้ งไป
สนใจค�ำพูดของใคร เพราะเราคิดดี ท�ำดีอยูแ่ ล้ว นานๆไปเข้า
เขาเห็นหนูทำ� งานส�ำเร็จ เขาอาจนึกสนุกอยากมาร่วมกิจกรรม
ด้วยก็ได้ ถ้าเป็ นอย่างงัน้ ได้กด็ ี ก็จะได้ไม่มกี ารแบ่งพรรค
แบ่งพวกอย่างทีห่ นูวา่ แต่ถา้ เขายังว่าต่อ หนูกไ็ ม่ตอ้ งสนใจ
อย่าเผลอไปด่าตอบเขาล่ะ แล้วเขาก็คงเหนื่อยไปเอง เพราะ
ตบมือข้างเดียวก็ยอ่ มไม่ดงั

สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : ผมนั ก เรี ย น

ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 5 กระผมมีป ญั หาในชีวิต ประจ� ำ วัน
คือ เวลาไปร่วมงานสังสรรค์กบั เพือ่ นๆ ครับ ผมจะโดนบังคับ
ให้ด่มื สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จนผมไม่อยากจะไป
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ร่ว มงานด้ว ย ถึง แม้ว่า ผมจะไม่ไ ด้ด่ืม สุร าและเครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์กต็ าม แต่ผมคิดว่าสักวันหนึ่งผมอาจจะต้องดืม่
มันแน่นอน ผมควรจะท�ำอย่างไรดี ก็พวกเขาเป็ นเพือ่ นกัน
มาตัง้ แต่สมัยยังเป็ นเด็ก ผมสนิทกับเพือ่ นกลุม่ นี้มาก แม้วา่
เขาจะเกเร เสเพลก็ตาม แต่ผมก็ยงั รักเพือ่ นกลุม่ นี้ หากว่าผม
จะไม่ไปร่วมงานกับเพือ่ นกลุม่ นี้แล้ว เขาคงคิดว่า ลืมเพือ่ น
แล้วใช่ไหม ท�ำให้ผมรูส้ กึ หนักใจอยูพ่ อสมควร เพือ่ นทีเ่ ป็ น
เหมือนญาติกลับทิง้ เขาไปเพราะเรื่องแค่น้ี เขาคงจะรับไม่
ได้ แต่ถา้ ว่าผมจะเลิกคบกับพวกเขาก็เป็ นการยากพอดู ผม
ควรจะท�ำอย่างไรดีครับ ช่วยให้คำ� ปรึกษาค�ำแนะน�ำให้ผม
ด้วยครับ

ทูลกระหม่อม : หนักใจแทนน้องจริงๆ เพราะเข้าใจดีวา่

พวกเราวัยรุน่ เพือ่ นส�ำคัญมากส�ำหรับในชีวติ ช่วงนี้ ส่วนมาก
พวกเราทีไ่ ปยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติดก็เป็นเพราะเพือ่ นชวน ไม่ทำ�
ก็ไม่ได้ เพราะกลัวจะเสียเพือ่ น ก็อย่างทีน่ ้องว่า ถ้าน้องไม่
ไปร่วมงานสังสรรค์ ไม่ไปร่วมวงสุรากับเพือ่ น ก็เป็ นเหมือน
เสียเพือ่ น ทิง้ เพือ่ น ลืมเพือ่ น เขาคงรับไม่ได้ น้องๆทีถ่ กู จับ
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เพราะเสพยาและวัยรุน่ ทีไ่ ปปาร์ตด้ี ม่ื เหล้าเมาสุรา กลายมา
เป็ นผูใ้ หญ่ตดิ เหล้า ก็เริม่ ด้วยเพื่อนชวนนี่แหละ ค�ำตอบ
ก็คอื น้องต้องท�ำใจให้เข้มแข็ง เมือ่ น้องก็รแู้ ก่ใจว่าการดืม่ เหล้า
เมายา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตอนนี้ น้องยังอยูช่ นั ้ มัธยมอยูเ่ ลย
ไม่ใช่เรือ่ งดี ไม่ใช่เรือ่ งสร้างสรรค์หรือเป็นประโยชน์กบั ตัวเราเลย
กลับเป็ นโทษอย่างมหันต์ น้ องก็บอกว่าไม่อยากท�ำ แต่
เกรงใจเพือ่ น ให้โยนเอาค�ำว่า “เกรงใจ” ทิง้ ไปได้ไหม บอก
เพื่อนปฏิเสธไปเลยว่าน้องไม่ด่มื ไม่ชอบ ใครจะมาบังคับ
เราได้ ไม่ได้บอกให้เลิกคบเพือ่ นกลุม่ นี้ แต่น้องต้องเป็ นตัว
ของตัวเอง ไม่ตอ้ งไปท�ำตามแบบเขาไปซะทุกอย่างขอให้
น้องโชคดีนะ !

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเรียนชันมั
้ ธยมศึกษา
ั บนั นี้ หลายคนคงจะขาดเพือ่ น
ปีท่ี 3 หนูมเี รือ่ งทีป่ ระสบ ณ ปจจุ
ไม่ได้ เพราะเพื่อนคือทุกสิง่ ทุกอย่าง เป็ นได้ทุกรูปแบบ
เวลาเราทุกข์กม็ เี พือ่ นเป็ นทีป่ รึกษา เวลาเราไม่รเู้ รือ่ งอะไร
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ในการเรียนเราก็มกั จะถามเพือ่ น เพือ่ นก็เป็ นครู ไม่วา่ เราจะ
เป็ นอะไร ท�ำอะไร เราก็มกั จะอยูก่ บั เพือ่ นเสมอ แต่หนูกลับ
มีเหตุเข้าใจผิดกับเพือ่ น ซึง่ หนูไม่อยากเป็ นแบบนี้สกั เท่าไร
มันท�ำให้หนูไม่สบายใจ เวลาหนูจะเดินเข้าไปเขาก็เดินหนี
เวลาเจอกันก็ทำ� ตัวรังเกียจใส่หนู หนูรสู้ กึ อึดอัดใจมาก บางที
ก็โกรธแต่กเ็ ดินหนีออกไปเพราะไม่อยากมีเรือ่ ง หนูไม่อยาก
มีสภาพเป็นแบบนี้กบั เพือ่ นคนนี้ หนูอยากกลับไปคุยกับเขา
เหมือนเดิม หนูขอเรียนถามว่า หนูควรท�ำอย่างไรดีคะ่

ทูลกระหม่อม : เป็ นสิง่ ปกติธรรมดาที่วยั รุ่นจะเห็นว่า

เพือ่ นส�ำคัญทีส่ ดุ หรือเชือ่ เพือ่ นมากกว่าพ่อแม่ ซึง่ บางครัง้ ก็
จะท�ำให้เกิดปญั หา เพราะถ้าเรามีเพือ่ นทีด่ กี จ็ ะดีไป แต่ถา้
เพือ่ นไม่ดชี กั ชวนกันไปในทางทีผ่ ดิ ก็จะก่อเกิดปญั หาสังคม
อย่างทีเ่ ห็นๆ ปญั หาของน้องคือมีเหตุเข้าใจผิดกับเพือ่ น ซึง่
ก็ไม่ได้เล่าว่าเกิดอะไรขึน้ ระหว่างน้องสองคน แต่กท็ ำ� ให้น้อง
ไม่สบายใจอย่างมาก...ถึงมากทีส่ ดุ ถ้าน้องอยากจะกลับไป
คุยกับเขาเหมือนเดิม น้องคงต้องไปคุยกับเขาก่อน ถ้าเรารูว้ า่
เราผิด เราก็ต้องยอมรับความจริงและไปขอโทษเขาและ

44

คู่มือค�ำปรึกษาพระราชทานฯ

ข้อส�ำคัญ เรือ่ งผิดๆทีเ่ ราท�ำต่อเขา เราก็ตอ้ งแก้ไขตัวเอง ไม่ทำ�
อย่างนัน้ ต่อไป แต่ถา้ น้องไม่รวู้ า่ ไปท�ำอะไรให้เขา ก็ควรไป
ถามเขาตรงๆ เป็ นเพื่อนกันก็พดู กันตรงๆได้ เขาเรียกว่า
ความจริงใจเพราะเพือ่ นต้องจริงใจต่อกัน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากทีต่ วั หนูสงั เกตเห็น

และเพื่อนๆอีกหลายๆคน จะไม่ชอบจ�ำ แต่ชอบ Memory
ทุก ๆอย่างไว้ในโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ พอโทรศัพท์หายก็
เจอปญั หาทุกที หนูอยากจะบริหารสมองให้มคี วามจ�ำทีด่ ขี น้ึ
ควรท�ำอย่างไรดีคะ่

ทูลกระหม่อม : การท�ำ ให้ค วามจ�ำ ดีข้นึ ที่จ ริง ไม่ใ ช่

ความผิดของคอมพิวเตอร์ ความผิดของเทคโนโลยีใหม่ๆ
สิง่ เหล่านี้จะช่วยเรา ซึง่ เราจะจ�ำอะไรไม่ได้ทุกอย่างหรอก
สมัยก่อนคนเราก็จดไว้ในสมุดหรือสมัยนี้กจ็ ดไว้ในสมุดบ้าง
เป็ นบางครัง้ ในคอมพิวเตอร์เราก็ตอ้ งมี Back Up ข้อมูลไว้
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เกิดเราท�ำ โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์หายและพัง ในการที่
จะมีความจ�ำทีด่ ขี น้ึ เราต้องมีความใส่ใจ ต้องมีสติ ท�ำอะไรต้องรู้
ว่าเราก�ำลังท�ำอะไร ถ้าท�ำอะไรใจลอยไปเราต้องมีการล�ำดับ
ความส�ำคัญว่าอันไหนมีความส�ำคัญมากทีส่ ุด และอันไหน
มีความส�ำคัญต่อไป ไม่อย่างนัน้ ใครพูดอะไรมาเราก็ไม่มวี นั
จ�ำได้ ถ้าเราตัง้ ใจฟงั ดีๆ เราก็จะจ�ำได้ เพราะฉะนัน้ เราต้อง
หัดฟงั มีสติและจดจ�ำ ตอนนี้เราเป็ นเด็กอยู่ตอ้ งมีสติจะได้
จดจ�ำอะไรได้งา่ ย ๆ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเรียนอยู่ชนั ้

ม.ปลาย วันก่อนไปเจอเพือ่ น ม.ต้น ทีเ่ คยมีเรือ่ งชกต่อยกันมา
ซึง่ เขาได้มาทักทายพูดคุยกับผมดี ท�ำเหมือนไม่เคยมีเรือ่ ง
กันมาก่อน ผมอยากถามทูลกระหม่อมว่า เขาทักผมเพราะ
อะไร เขากับผมจะเป็นเพือ่ นทีด่ ตี อ่ กันได้ไหม บอกตรงๆ ผม
ยังไม่ลมื ปญั หาทีเ่ ราเคยมีต่อกันเลยครับ
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ทูลกระหม่อม : น้องต้องมองโลกในแง่บวก เพือ่ นเราลืม

เรื่องราวต่างๆมาทักทายเราอย่างดี น้องอย่าคิดหยุมหยิม
เดีย๋ วจะกลายเป็ นผูห้ ญิง ถ้าเขาหายโกรธก็ดแี ล้ว เราจะไป
โกรธเขาท�ำไมนานขนาดนัน้ เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
ความจริงถ้าเราอยากประสบความส�ำเร็จในชีวติ เราต้องให้อภัย
ต้องไม่คดิ มาก เรือ่ งก็ผา่ นไปแล้วต้องรูจ้ กั กลันกลองว่
่
าเรือ่ ง
มันใหญ่แค่ไหน ต้องอภัยให้เพือ่ น เป็ นการชกต่อยกันแบบเด็ก
ก็สน้ิ สุดแล้วเพือ่ นก็เลยหายโกรธแต่น้องก็ยงั โกรธอยู่ ยังติดข้อง
กับอารมณ์โกรธตรงนี้ เราท�ำอะไรโดยไม่ใช้อารมณ์ เราจะ
ประสบความส�ำเร็จได้มากกว่า เราต้องไม่ใช้อารมณ์เหนือ
เหตุผล ท�ำให้จติ ใจและหน้าตาเราหมอง อันทีจ่ ริงเจอเพือ่ น
คนนี้ก็ดี เขาอาจจะกลับกลายเป็ นเพื่อนที่ดขี องน้ องก็ได้
ถ้าไม่ยอมรับเป็ นเพื่อนน้องอาจจะเสียโอกาสทีม่ เี พื่อนทีด่ ี
ซึง่ เพือ่ นทีด่ นี นั ้ หายาก
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเี พือ่ นทีส่ นิท

เขาคลังไคล้
่ ดาราเอามากๆ เขาบ้าถึงขัน้ ยอมอดข้าวไปซือ้
ของให้ศลิ ปิ น บางครัง้ ก็ชวนกันโดดเรียนไปดักรอด้วยกัน
ถ้าไม่ไปก็หาว่าแหกคอกไม่รกั เพือ่ น หนูจะท�ำยังไงดี

ทูลกระหม่อม : การคลังไคล้
่ ดาราก็ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี

ถ้าคลังไคล้
่ ดาราคนนัน้ เหมือนเป็นการให้กำ� ลังใจเรา เหมือน
อยากให้เราเหมือนเขา ก็เป็นสิง่ ทีด่ ี เราอาจจะดี สวยขึน้ มีความ
ตัง้ ใจเรียนมากขึน้ เป็ นแรงบันดาลใจแบบนัน้ ก็ดี ถ้าคลังไคล้
่
มากเกินพิกดั อาจจะไม่คอ่ ยดี ถ้าถึงขันยอมอดข้
้
าวเพือ่ เสียเงิน
ไปซือ้ ของให้ดาราก็เกินไปนิดนึง ยิง่ เสียการเรียนจะซีเรียส
มากกว่าเสียเงินอีก ร้ายไปกว่านัน้ ถ้าเสียเวลาไปดักหน้า
ดัก หลัง ดาราคนนั น้ อาจจะร� ำ คาญก็ไ ด้ น ะ อย่ า งไรก็ดี
ให้คลังไคล้
่ แบบมีขอบเขต มีการแบ่งเวลาช่วงเรียนก็ตงั ้ ใจเรียน
คลังไคล้
่ นอกเวลาเรียน ถ้าเราไม่อยากไปเราก็ไม่ต้องไป
เราต้องเตือนเพือ่ นว่าตอนนี้เราเรียนหนังสือ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพื่อนทีโ่ รงเรียน

ชอบแกล้งหนูโดยการเจาะยางทีเ่ ข่า ท�ำให้หนูลม้ ทับคนอื่น
อยู่บ่ อ ยๆ มีว นั หนึ่ ง เพื่อ นมาเจาะยางหนู ต่ อ หน้ า ผู้ช าย
ทีแ่ อบปิ๊งอยู่ หนูอายมาก อยากจะแทรกแผ่นดินหนีไม่อยาก
สูห้ น้าเขาอีกเลยค่ะ หนู อยากจะถามว่าผูช้ ายทีแ่ อบปิ๊ งอยู่
เขาจะรังเกียจหนูไหม ถ้าเขาเห็นสภาพทีน่ ่าอับอายหนูแบบนัน้
จะท�ำอย่างไรดีคะ่

ทูลกระหม่อม : ความจริงเพื่อนอาจจะช่วยหนูกไ็ ด้และ

ผูช้ ายคนนัน้ อาจไม่รวู้ า่ หนูแอบปิ๊งเขา แต่ถา้ หนูลม้ ไปมันน่ารัก
น่าสงสาร ผูช้ ายเขาอาจจะอยากอุม้ หนูกไ็ ด้ ถ้าคิดในแง่ดกี จ็ ะ
เป็นสือ่ ทีจ่ ะได้มาเจอกันเพราะความน่าสงสาร หนูตอ้ งขอบใจ
เพือ่ นทีท่ ำ� ให้ผชู้ ายคนนี้มาเจอกันเหมือนเป็ นแม่สอ่ื ทีท่ ำ� ให้
เราเข้าใจกัน เราไม่เห็นต้องเดือดร้อนเพราะคนทีท่ ำ� เป็ นคน
ทีเ่ จาะยาง ผูช้ ายคนนี้กจ็ ะรังเกียจคนทีท่ ำ� เป็นคนชอบแกล้ง
เพือ่ น ให้เพือ่ นเป็นแม่มดแทน เราเป็นนางฟ้าผูช้ ายก็ชอบเรา
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนู เป็ นสมาชิก

TO BE NUMBER ONE ได้หลายสัปดาห์แล้ว ซึง่ ตอนสมัคร
ก็ภูมใิ จมากเหมือนได้โล่เกียรติคุณเลยค่ะ หนู อยากได้เสื้อ
TO BE NUMBER ONE ค่ะ ทูลกระหม่อมช่วยเซ็นลายเซ็น
ตรงเสือ้ ได้ไหมค่ะ ใส่แล้วคงภูมใิ จมากๆ หนูมปี ญั หา 1 เรือ่ ง
คือ เพือ่ นชอบล้อหนูวา่ ไม่คอ่ ยเต็มค่ะ หนูกเ็ ลยตอบโต้ไปว่า
ตัว เองก็เ หมือ นกัน เลยท�ำ ให้เ ราทะเลาะกัน หนู ไ ม่รู้จ ะ
อย่างไรกับเพือ่ นคนนี้ดี จะเปลีย่ นตัวเองใหม่ไม่ให้เป็ นแบบ
นี้หรือเปลีย่ นนิสยั ตัวเองใหม่ดคี ะ่

ทูลกระหม่อม : น้องเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE

แล้ว ก็จะท�ำตามทีน่ ้องขอ จะให้ลายเซ็นทีเ่ สือ้ เป็นกรณีพเิ ศษ
หลัง จากที่เ ป็ น สมาชิก ได้ห ลายสัป ดาห์ ก็อ ยากให้น้ อ ง
เป็ นสมาชิกต่อไปอีกนานๆ อย่าลืมใส่เสือ้ นี้จะได้ปลืม้ ใจและ
เป็ นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทีด่ ี ได้ทำ� งานร่วมกัน
เป็ นอย่างดี เป็ นแกนน�ำทีด่ ขี อง TO BE NUMBER ONE
ส่วนข้อ 2 เพือ่ น ๆชอบล้อกันว่าหนูไม่คอ่ ยเต็ม แล้วหนู
ท�ำอะไรละ คนบางคนยุขน้ึ เราล้อหรือยัวอะไรก็
่
กรีด๊ ขึน้ มา
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วีนแตก มันก็ยงิ่ ข�ำใหญ่ น่ายัว่ ถ้าหนูไม่อยากทะเลาะวิวาท
กับเขา ไม่อยากโกรธกับเพือ่ น หนูกส็ ำ� รวจตัวเองว่าหนูทำ�
อะไรทีแ่ ปลกๆบ้างไหม อย่างไรก็ตามเขาคงล้อเพราะรักหนู
อยากให้หนูกรีด๊ เล่น หนูกท็ ำ� เฉยๆ ท�ำไม่รไู้ ม่ช้ี เขาล้อมา
หนูกบ็ อกขอบใจมากหนูอยากไม่เต็ม ชอบ ดูเด่นดี อย่างไร
ก็ตามท�ำใจให้สบายๆ อย่าขีน้ ้อยใจ อย่าขีโ้ กรธนักเขาก็คง
เลิกล้อไปเอง แต่ถา้ ไม่เลิกตอแยกับน้องจริงๆ หนูกบ็ อกดีๆ
ว่าไม่ใช่ว่าหนู ไม่เต็ม หนู เป็ นคนพิเศษ อย่างไรก็ตามหนู
ไม่ชอบให้ลอ้ ว่าหนูไม่เต็ม ก็คุยกันดีๆจะได้ไม่มกี ารทะเลาะกัน
ให้เสียเวลา และน่ าร�ำคาญ ถ้าทนไม่ได้จริงๆ เขาล้อหนู
ทรมานหนู แกล้งหนู หนู กต็ ้องเป็ นคนขีฟ้ ้ อง คือไปฟ้อง
อาจารย์ คราวนี้เขาคงเลิกล้อหนูแน่ ๆ หนูตอ้ งเริม่ ทีต่ วั เอง
ว่าท�ำอะไรทีแ่ ปลกประหลาดหรือไม่ เราเปลีย่ นแปลงตนเอง
มันง่ายกว่าเปลีย่ นแปลงคนอื่น
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีเพือ่ นคนหนึ่ง

ย้ายมาจากโรงเรียนอืน่ เวลาจับกลุม่ ท�ำงาน เขาเป็นคนเดียว
ทีไ่ ม่มกี ลุม่ เพราะเพือ่ นในห้องรวมทัง้ ตัวผมไม่คอ่ ยชอบเขา
เวลาทานอาหารตอนกลางวันผมกับเพื่อนก็จะคุยกันปกติ
สนุกสนาน เขาจะแสดงอาการไม่ชอบการคุยและเล่นกันตอนพัก
กลางวันว่าเป็ นเรื่องไร้สาระ ชอบพูดจาถากถางน�้ ำใจเพื่อน
ผมอยากทูลถามทูลกระหม่อมว่า ผมควรจะพูดกับเขาตรงๆ
ให้เขาปรับตัวหรือควรท�ำอย่างไรดี เพราะเพือ่ นๆในห้องก็
อึดอัดครับ

ทูลกระหม่อม : เขาเก่งนะทีท่ ำ� ให้น้องอึดอัดได้ ความจริง

คนใหม่ทเ่ี ข้ามาเรียนในชัน้ สูงๆ ในมัธยมปลาย จะรูส้ กึ อึดอัด
ไม่ใช่เด็กเก่าทีร่ สู้ กึ แสดงว่าเขาเก่งมากทีท่ ำ� ให้เพือ่ นๆอึดอัด
ไม่ชอบทัง้ ห้องเลย ทีไ่ ม่ชอบเพราะเขาหยิง่ ท�ำตัวเหนือกว่า
คนอื่น ชอบพูดถากถาง ความจริงไม่ใช่ปญั หาของเรา เป็ น
ั
ปญหาของเขาที
ค่ วรปรับตัวเข้ากับพวกเรา ไม่พดู ถากถางคน
การมีเพือ่ นเป็ นเรือ่ งส�ำคัญ แต่เขาเก่งทีท่ ำ� ให้เพือ่ นๆ อึดอัดได้
แทนทีเ่ ขาจะพยายามเข้ากับเพือ่ น เขาถูกโดดเดีย่ ว แต่เขาก็
ไม่เดือดร้อนทีถ่ กู โดดเดีย่ ว เขาควรพยายามปรับตัว ทีน้ีเขา
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ไม่อยากปรับตัวจะให้พวกน้องปรับตัวทัง้ หมดก็ไม่ได้ สมมุติ
เราจะท�ำตัวเป็ นเพื่อนทีด่ ี พยายามให้เขามารวมกลุ่มเป็ น
เรือ่ งทีด่ ี ช่วยให้สงั คมอยูร่ วมกัน ไม่อย่างนัน้ คนนี้เขาต้องอยู่
คนเดียว ดูแปลก เราก็ไปพูดกับเขาตรงๆ ชวนเขาเข้ารวม
กลุม่ ด้วย ไม่ใช่ไปเกลียดเขาเพราะเขาไม่เหมือนเรา คนเราไม่
เหมือนกันทุกคน เราต้องพยายามเป็ นเพือ่ นเขาก่อน สมมุติ
เขาไม่ร่วม เขาอยากโดดเดีย่ ว ก็ตอ้ งยอมให้เขาโดดเดีย่ ว
แต่คดิ ว่าเขาไม่อยากหรอก เขาคงไม่รูจ้ ะปรับตัวอย่างไร
เราต้องช่วยเขา ท�ำตัวเป็นเพือ่ นทีด่ กี อ่ น เพราะเรามีหลายคน
อย่างนี้เหมือนเราไปรุมเขาคนเดียว

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนู มเี พื่อนอยู่

หลายคน แต่เพื่อนคนหนึ่งไม่ว่าหนู จะพูดดีกบั เขาแค่ไหน
เราจะทะเลาะกันทุกครัง้ ค่ะ บางครัง้ เขาไม่ยอมพูดกับหนูเลย
หนูไม่รจู้ ะท�ำอย่างไร หนูอดึ อัดมาก หนูอยากรูว้ า่ เขาเป็นอะไร
เวลาเขาเงียบหนูควรท�ำอย่างไรดีคะ่
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ทูลกระหม่อม : เขาคงอิจฉาหนู เพราะหนูหน้าตาน่ารัก

สวยกว่า คนหลายๆคนเวลาคุยกันอาจไม่ถกู โฉลกกัน คุยกันไป
คุยกันมาขัดคอกัน ขัดหูกนั ท�ำให้ทะเลาะกันทุกครัง้ การทะเลาะ
กันมากๆก็เหนื่อย เราต้องหาวิธสี งบศึก
วิธที 1่ี คือไม่พดู กับเขา ไม่ไปยุง่ กับเขา ถ้าคุยกันไม่
ถูกโฉลก จะคุยอย่างไรก็ไม่มวี นั ถูกโฉลก
วิธที 2่ี คือการประนีประนอม เราต้องพยายามคุยกับเขา
พอเขาพูดไม่ถูกโฉลกเราก็ไม่พดู ขัดคอเขา เลิกพูดกับเขา
ท�ำเฉยๆไม่รไู้ ม่ช้ี เขาจะพูดอะไรให้เขาพูดไป บางทีเขาพูด
อีกอย่างหรือก�ำลังคุยกันอยูด่ ๆี เช่นพูดว่า เธอท�ำอย่างนี้โง่
เลยนะ ค�ำพูดว่า “โง่” ก็ไม่ถกู อัธยาศัย เราต้องถอยหลบฉาก
ออกมา เพราะพูดกันไม่ได้แล้ว เราก็ทำ� เฉยๆไม่ตอ้ งไปว่า
เขาว่า “เธอพูดอะไรไม่มมี ารยาท พูดจาไม่เข้าหูเลย มาว่า
ฉันได้ไง เธอโง่กว่า” ไม่อย่างนัน้ จะท�ำให้ทะเลาะกันตายเลย
มี 2 อย่าง คือไม่ยงุ่ กับเขาและพยายามพูดกับเขาดีๆ
ถ้าเริม่ ไม่ดกี ถ็ อยฉากออกมา ถ้าเป็ นอย่างนี้ตลอดให้เราท�ำ
เป็ นไม่รูไ้ ม่ชแ้ี ล้วกัน ไม่เห็นต้องไปรับรู้ เพื่อนมีเยอะแยะ
ถ้าไม่ถกู โฉลกกับเราจริงๆ การจะคบกันแนบแน่นหรือเป็ น

54

คู่มือค�ำปรึกษาพระราชทานฯ

เพือ่ นทีด่ ตี อ่ กันจะค่อนข้างยาก การเป็นเพือ่ นแบบเด็กญีป่ นุ่
คือการคบเพือ่ นห่างๆก็ได้ ไม่เกลียดกัน หมายความว่า ต้องแกล้ง
สตอเบอรีห่ น่อยนึง จริงไหม

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเี พือ่ นคนหนึ่ง

เรียนมาด้วยกัน 4 ปีแล้ว เขาโกหกพวกหนูทกุ ๆเรือ่ ง จนเพือ่ น
ในห้องไม่มใี ครเล่นกับเขาค่ะ เขาเล่นคนเดียวตลอด หนูสงสาร
ทีเ่ ขาเล่นคนเดียว หนูไม่รจู้ ะช่วยเขาอย่างไรดี จึงจะมีเพือ่ นคุย
เพราะหนูเข้าใจการอยูค่ นเดียวว่าเหงาอย่างไรค่ะ

ทูลกระหม่อม : เขาน่าสงสาร น่าเห็นใจ เขาอยูโ่ ดดเดีย่ ว

คนเดียวมา 4 ปีแล้ว ไม่มใี ครยุง่ กับเขา ความจริงเข้าใจเพือ่ นๆ
ทีไ่ ม่ไปยุง่ กับเขา เพราะคนโกหก พกลม เป็ นคนไม่น่าคบ
คนโกหกเวลาพูดอะไรเชือ่ ไม่ได้ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่น่าไว้ใจ เป็ นสิง่ ที่
ไม่จริงใจ ท�ำให้ไม่มใี ครอยากคบ แต่น้องเป็ นคนนิสยั ดี ใจดี
สงสารเขาหรือน้องไม่มเี พือ่ นเหมือนกัน จึงอยากเป็ นเพือ่ น
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กับเขา แต่คงไม่ใช่หรอก น้องเป็ นคนจิตใจดี สงสารเขา ทีจ่ ริง
บางคนเขาอยู่ในโลกแห่งความฝนั มีจนิ ตนาการสูง หรือ
บางทีเขาอาจจะมีปญั หาในชีวติ มีปมด้อย อาจแต่งเรื่อง
มีจนิ ตนาการว่า เขาเป็ นสโนไวท์ เป็ นเจ้าหญิงซิลเดอเรลล่า
สมมุตเิ ขาแต่งเรื่อง เขาหลอกตัวเอง มีจนิ ตนาการอย่างนี้
ก็ไม่ได้เป็ นเรื่องโกหกทีม่ อี นั ตรายอะไร ถ้าเขาโกหกจริงๆ
ทุกเรือ่ ง ไม่รจู้ กั ความจริง พูดความจริงไม่ได้ สมมุตทิ ำ� งาน
เป็ นงานกลุ่ม แล้วเขาไปบอกว่า เขาท�ำคนเดียว พวกน้อง
ไม่เคยช่วยเขาเลย อย่างนี้เป็นการโกหกทีอ่ นั ตราย นิสยั นี้ควร
จะเปลีย่ น เขาคงมีการโกหกทีอ่ นั ตรายบ้าง เพราะอยูด่ ว้ ยกัน
มา 4 ปีแล้ว พวกน้องๆ รูจ้ กั นิสยั เขาดี ไม่มใี ครอยากคบ เขา
โดดเดีย่ ว ใครมีนสิ ยั นี้ตอ้ งแก้ การมีเพือ่ นเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญมาก
แต่คณ
ุ สมบัตขิ องเพือ่ นทีด่ ี คือ ความจริงใจ ไม่โกหก พกลม
พูดอะไรให้พดู กันตรงๆ ไม่ใช่มาหงึกๆหงักๆ แต่งเรือ่ งขึน้ มา
จะท�ำ ให้ไ ม่ม ีใ ครคบอย่า งนี้ แ หล่ ะ สมมติน้ อ งสงสารเขา
น้องต้องเตือนเขาตรงๆ ว่า“สิง่ ทีเ่ ธอพูดมันไม่จริง อยากให้
เปลีย่ นนิสยั ตอนนี้เธอไม่เหงาหรือถ้าเหงาต้องเปลีย่ นนิสยั ”
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สมมุตนิ ้องเตือนตรงๆ เขาอาจไม่ชอบใจ เขาอาจแต่งเรือ่ งว่า
น้องไปด่าเขาก็ได้ ก็อาจเป็ นอันตราย แต่น้องหวังดีกล็ องไป
พูดกับเขาตรงๆ ว่าการโกหกไม่คอ่ ยดี ขอชมเชยน้องว่าน้อง
เป็นคนใจดี เป็นเพือ่ นทีด่ ี พยายามให้เพือ่ นคนนี้มเี พือ่ น ให้เขา
เปลี่ยนนิสยั ให้กลับมาเป็ นคนที่น่ารักของเพื่อนๆ ต่อไป
หลังจาก 4 ปี ทีเ่ ขาไม่มเี พือ่ นเลย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมอยากทราบว่า

คนหล่ออารมณ์ดแี ละคนตลกอย่างไหนจะมีเพือ่ นเยอะกว่ากัน
ผมอยากทราบมากๆ เลยครับ ขอบคุณครับทูลกระหม่อม

ทูลกระหม่อม : ค�ำถามนี้ชลิ ล์ๆ ไม่เครียด สบายๆ คนหล่อ

คนอารมณ์ดี หรือคนตลก คนหล่อก็ดี สาวๆ หลายๆ คน
ชอบคนหล่อ เพราะเห็นรูปลักษณ์ภายนอกแล้วโป๊ะเชะว่า
หล่อใครๆ ก็ชอบ แต่อารมณ์ดี พวกตลกไม่หล่อก็มแี ฟนสวย
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อารมณ์ดกี น็ ่ ารักทัง้ นัน้ หมายความว่าทัง้ คนหล่อทัง้ คนตลก
จะมีเพื่อนเยอะเพราะอารมณ์ดี ใครจะชอบคนอารมณ์เสีย
ตลอดเวลา อย่า งนี้ อย่า งนัน้ ก็อ ารมณ์ เ สีย จะพูด อะไร
ก็เครียดไปหมด ท�ำให้เราอารมณ์เสียไปด้วยจริงไหม การทีจ่ ะ
เป็นคนหล่อหรือเป็นอะไรก็ตาม อย่าเป็นคนทีน่ ่าเบือ่ แล้วกัน
เพราะคนน่าเบือ่ จะจูจ้ จ้ี กุ จิก อารมณ์เสียตลอดเวลา หาเรือ่ ง
คนก็น่าเบือ่ ถ้าอารมณ์ไม่ดปี ระชดประชันจะมีเพือ่ นน้อย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้หนูหนักใจมาก

เลยค่ะ ทัง้ ๆทีก่ อ่ นหน้านี้กลุม่ เพือ่ นของหนูเป็ นกลุม่ ทีร่ กั ใคร่
กันมาก มาวันหนึ่งเพือ่ นในกลุม่ คูห่ นึ่งสนิทกันมาก เพือ่ นๆ
แซวว่า “แอบกิก๊ กันหรือเปล่า” สักพักเขาสองคนเป็นแฟนกัน
จริงๆคะ แรกๆเขาอาจรูส้ กึ แปลกไปบ้างแต่คงรับได้เพราะ
ทัง้ สองคนรักกันดี ต่อมาเมื่อเขามีปญั หาหรือทะเลาะกัน
จะเกิดปญั หาทัง้ กลุ่มเลยคะ เพราะทัง้ สองจะลากทุกคนมา
รับรูป้ ญั หาด้วย ท�ำให้วนุ่ วายมาก เพราะแต่ละคนมีความคิด
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แตกต่างกันไป จนหนูรสู้ กึ ว่าควรแก้ปญั หาเรื่องนี้โดยด่วน
ไม่อย่างนัน้ กลุม่ เพือ่ นของหนูคงแตกคอกันด้วยเรือ่ งแบบนี้
แน่ๆเลยค่ะ

ทูลกระหม่อม : ปญั หาเรือ่ งเพือ่ นและแฟน ทีจ่ ริงเขาพูด

กันว่า ถ้าปญั หาเรือ่ งแฟนเราไม่ควรเข้าไปยุง่ เขาทะเลาะกัน
เราไปยุง่ เมือ่ เขาดีกนั เราจะเป็นหมาหัวเน่า มันไม่ดี แต่ทกุ คน
เป็ นเพือ่ นสนิทอยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน เกิดกิก๊ กัน พอทะเลาะกัน
จะหาพรรคหาพวกเกิดการแตกแยก เมือ่ มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก
เป็ น สองพวก เช่น น้ อ งมะลิก ับ น้ อ งสมศัก ดิท์ ะเลาะกัน
แบ่งพรรคกัน ท�ำให้เป็นเรือ่ งใหญ่โตขึน้ มา ทะเลาะกันวุน่ วาย
ฉะนัน้ เรือ่ งนี้สงิ่ ทีน่ ้องท�ำได้คอื พูดคุยกับเขาตรงๆ ตอนไม่ได้
ทะเลาะกัน ในบรรยากาศชืน่ มืน่ ดีๆอยู่ หลังจากทะเลาะกัน
เสร็จแล้วเขาคงดีกนั สมมุตเิ ขายังเป็ นแฟนกันอยูก่ ใ็ ห้พดู ว่า
“มะลิ สมศักดิเธอเป็
์ นแฟนกัน เราไม่มปี ญั หาอะไรนะ เราไม่ได้
อิจฉาเธอ เวลาเธอทะเลาะกันปล่อยเป็นเรือ่ งราวของพวกเธอ
อย่าเอาพวกเราไปยุ่งเกี่ยวเลย ถ้ายุ่งเกี่ยวเกิดช่วยมะลิตี
สมศักดิตายไป
จะเกิดปญั หาใหญ่” เราต้องพูดเวลาอารมณ์ดๆี
์
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ไม่ได้ทะเลาะกัน เวลาอารมณ์ดๆี เหมาะสม เพือ่ นๆของน้อง
มะลิกบั สมศักดิ ์ก็ต้องเข้าใจ อย่าลืมว่าเราเป็ นนักเรียนอยู่
หน้าทีข่ องเราคือเรียน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมปี ญั หาว่าเพือ่ น

ของหนูเขามีปญั หาทะเลาะกับเพือ่ นอีกคนหนึ่ง มีอยูว่ นั หนึ่ง
ในคาบวิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ได้ให้งานท�ำ พอหมดคาบเรียน
ก็จะเรียกเก็บงาน แต่วา่ พองานของเพือ่ นคนหนึ่งยังไม่เสร็จ
แต่ตอนแรกจะให้เพือ่ นดู แต่เพือ่ นอีกคนหนึ่งก็มปี ญั หาเกิดขึน้
เลยบอกว่าอย่าให้ไปดูเลย แล้วก็หยิบงานของหนูไปส่งให้
อาจารย์เลย หนู เลยรูส้ กึ ว่าล�ำบากใจมากๆ ทีไ่ ม่รูจ้ ะช่วย
เพือ่ นคนไหนดีเพือ่ นคนโน้นก็ถกู เพือ่ นคนนี้กผ็ ดิ หนูเลยไม่รู้
ว่าควรจะท�ำยังไงดีคะ่
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ทูลกระหม่อม : ก็ถกู ๆ ผิดๆ กันไป ก็ลำ� บากใจทีจ่ ะต้อง

อยู่ตรงกลางระหว่างเพื่อนทีท่ ะเลาะกัน คนเราก็บางทีกม็ ี
ความเห็นไม่เหมือนกัน ก็ไม่ทราบว่าใครถูกหรือผิด เพราะ
คนเราก็ไม่ได้มคี วามดี ความชัวไปทั
่ ง้ หมด น้องก็อย่าลืมว่า
น้องคบกับเขาในสิง่ ดี ๆ ทีเ่ ขามีอยู่กแ็ ล้วกัน ส�ำหรับน้อง
ก็คงชอบเพือ่ นทัง้ สองคน น้องก็คงจะต้องพยายามให้เขาดี
กันก็แล้วกัน อย่าหาว่ายุง่ น้องก็พยายามเป็ นตัวกลางเชือ่ ม
ความสัมพันธ์ของเพื่อนทัง้ สองคน แต่ถ้าไม่ได้น้องก็คง
จะต้องวางตัวเฉยๆ เป็นตัวของตัวเอง พอทะเลาะกันเราก็อยู่
ตรงกลางล�ำบากใจเราก็วางตัวเป็ นกลาง อย่างไรก็ตามการ
ทีจ่ ะให้เพือ่ นลอกงานถ้าเขาขอลอกหรือน้องเปลีย่ นเป็นเสนอว่า
ให้เขาลอกอะไร ถ้าสมมุตจิ �ำเป็ นเวลาถ้าเขาจะลอกน้องก็
อธิบายให้เขาฟงั หน่ อยไม่งนั ้ ลอกไปเขาก็ไม่ได้อะไรขึน้ มา
ใช่มยั ๊ เท่ากับว่าได้ชว่ ยเพือ่ นเขาก็จะไม่ได้ความรูอ้ ะไรเลย
เขาคงไม่ได้ฟงั อยู่แล้วเขาก็ทำ� ไม่เป็ นใช่ไหม เพราะฉะนัน้
น้องก็ช่วยสอนให้เขาบ้าง แต่อย่างไรก็ตามขอให้น้องเป็ น
ตัวของน้องเองก็แล้วกัน เพราะว่าคนเราเป็ นตัวเองตัวเอง
จะดีทส่ี ดุ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีคะ่ ทูลกระหม่อม

ดิฉันเป็ นหนึ่งในสมาชิกTO BE NUMBER ONE ดิฉัน
อยากถามพระองค์วา่ การทีเ่ ราท�ำอะไรผิดไปแล้ว โดยทีเ่ รา
ไม่รตู้ วั ว่าเราท�ำผิด แต่คนอืน่ น�ำไปพูดลับหลังเรา ว่าเราลับหลัง
ว่าเราท�ำผิดยังงัน้ ท�ำผิดอย่างนี้ โดยทีเ่ ราไม่รตู้ วั ว่าเราท�ำผิด
อะไรค่ะ

ทูลกระหม่อม : ถ้าไม่รวู้ า่ เราท�ำผิดอะไรเราก็แก้ไขไม่ได้

คนทีไ่ ปพูดลับหลังบอกให้มาพูดกันตรงๆ มีอะไรก็พูดกัน
ตรงๆ มาพูดกันต่อหน้า พูดลับหลังเราไมได้ยนิ เราก็ไม่รวู้ า่
เราท�ำผิดอะไรแล้วยังไม่บอกอีก ไปว่าไปด่าว่าเราลับหลัง
เรือ่ งโน้นเรือ่ งนี้เรือ่ งนัน้ อย่าง ถ้าสมมุตเิ ราท�ำผิดไป เราก็รู้
อยูใ่ นใจแล้วว่าเราท�ำผิดเราต้องยอมรับความจริง ถ้าเราไม่รู้
เราก็ไปถามคนทีห่ วังดีกบั เรา คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู เพือ่ นๆเรา
ต้องมีเพื่อนทีด่ ที จ่ี ริงใจกับเราบ้าง คนทีพ่ ูดลับหลังนินทา
ลับหลังเรา หนึ่งไม่มคี วามจริงใจ แล้วจะเป็ นเพือ่ นกันได้ไง
เขาจะว่าอะไรก็ปล่อยเขาไปสิ ว่าไปเราไม่เดือดร้อน สมมุติ
ว่าเราท�ำผิดจริงๆ เรารูอ้ ยูใ่ นใจก็ตอ้ งแก้ไขจริงๆ ไหม แต่ถา้
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สมมุตไิ ม่รทู้ ำ� อะไรผิด ไม่รงู้ งสับสนไปหมดเลย น้องถามมา
เราสับสนงงไปหมดแล้วนะ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมปี ญั หาว่า เวลา

ทีเ่ ครียดทัง้ เรือ่ งเรียน เรือ่ งเพือ่ น และทีส่ ำ� คัญเรือ่ งเงิน ถ้าไม่
สบายใจเล็กน้อยหนูกจ็ ะร้องไห้และเดินไปเรือ่ ยๆ หรือแกล้ง
ท�ำเป็ นตลกกลบเกลื่อน แต่ถา้ เครียดมากๆ หนูกจ็ ะบีบคอ
จิกแขน และอีกหลายๆ อย่างทีค่ ดิ ได้ตอนนัน้ ก็จะท�ำ มีวธิ ี
ท�ำร้ายตัวเองวิธอี น่ื บ้างไหมค่ะ

ทูลกระหม่อม : แล้วหนูตอ้ งคิดด้วยเหรอว่าต้องท�ำอะไร

ถ้าหนู คดิ หนู ก็สตอเบอรี่แล้ว แต่ยงั ไงก็ตามถ้าสมมุตหิ นู
ต้องท�ำอย่างนัน้ มันก็น่าเป็ นห่วงนะ หนูเป็ นโรคจิตหรือเปล่า
น่ าสงสัยนะ ! ถ้าหนู เครียดหนู กห็ าอะไรอย่างอื่นท�ำสิหนู
การแสดงออกอย่างนี้เรียกว่าเป็นโรคจิต เมือ่ เป็นโรคจิตหนูกต็ อ้ ง
ไปปรึกษาจิตแพทย์ ซึง่ ไม่ใช่เป็ นของไม่ดเี ป็ นสิง่ ทีค่ วรจะท�ำ

ปัญหาเพื่อน

63

เพราะว่าสมมุตเิ ราเครียดมากๆ ยังไม่ตอ้ งรอให้ทำ� ร้ายตัวเอง
อย่าให้เสียเวลา มันเป็ นโรคจิตท�ำร้ายตัวเอง เป็ นโรคจิต
เวลาทีเ่ รียกร้องความสนใจยิง่ น่ าหมันไส้
่ ใหญ่เลย มันก็น่า
สงสารเราไม่ตอ้ งไปหมันไส้
่ เขา ถือว่าเป็ นโรคก็ขอให้ไปหา
จิตแพทย์กแ็ ล้วกันพยายามอย่าเครียดสิ เวลาเครียดเราก็
จะพูดอย่างกะคนแก่ เดีย๋ วจะต้องนัง่ สมาธิไปวัด ตอนเด็ก
ก็ทำ� ได้ไปนังสมาธิ
่
พุทโธ พุทโธ พุทโธ แล้วก็จะหายเครียด
แต่ถา้ สมมุตวิ ่าไปหาหมอโรคจิตก็ยงั ช่วยได้มาก ถ้าหนูยงั
ไม่ต้องการไปหาหมอโรคจิตก็ไปที่ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นได้
ไปคุยมีคนให้คำ� ปรึกษาได้ หนูกจ็ ะได้คลายเครียดด้วย หา
กิจกรรมต่างๆท�ำ หนูยงั ไม่ตอ้ งไปหาหมอโรคจิตให้เสียเงิน
ศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่ ฟรี หากิจกรรมท�ำ อาจจะชอบเต้นบีบอย
อาจจะเล่นกีฬา ก็ได้นะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้หนู คดิ ว่า

หนูโตแล้ว หนูอายุ 18 ปีแล้ว แต่วา่ คุณพ่อกับคุณแม่กย็ งั เป็นห่วง
หนู อยู่ค่ะ เช่น เวลาหนู ตอ้ งไปเรียนพิเศษหนู จะนัง่ รถเมล์
ไปเรียนเองค่ะ เพราะว่าเกรงใจท่าน เหมือนท่านเป็นห่วงเรา
นะคะ ท่านเลยไม่ยอมให้เรานังรถเมล์
่
ไปเรียนเอง ด้วยความที่
เราเห็นท่านดูแลเรามาตลอดอย่างนี้นะคะ เราก็เลยต้องการ
ทีจ่ ะให้ทา่ นพักบ้างแต่เหมือนท่านไม่ไว้ใจเรา หนูคดิ ว่าหนู
ควรจะพูดกับท่านอย่างไรดีเพือ่ ทีจ่ ะให้ทา่ นไว้ใจหนูและยอม
ให้หนูดแู ลตัวเองได้บา้ งค่ะ

ทูลกระหม่อม : ก็เป็นธรรมดาจริงๆ อายุ 18 ปี ในเมืองนอก

ทีเ่ มืองนอกเขาก็ถอื ว่าโตแล้วทางกฎหมายเด็กอายุ 18 ปี
ออกจากบ้านไปแล้ว ถ้าสมมุตไิ ม่ออก พ่อแม่กจ็ ะเชิญออก ถ้า
สมมุตอิ ยูก่ อ็ าจจะต้องจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ค่าห้อง ค่าอาหาร
อะไรต่ออะไรต้องช่วยกันถือว่าเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว คนส่วนมาก
เขาก็อยากจะออกจากบ้าน อายุ 18 ปี เขาก็อยากออกจาก
บ้านแล้ว ในสังคมไทยก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าพ่อแม่กจ็ ะ
ดูแลลูกไปตลอดไง เห็นว่าลูกเป็ นเด็ก ต้องคิดในทัศนคติ
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อย่างดีวา่ เขาเป็ นห่วงเรา ทีน้ีเขาเป็ นห่วงเราเพราะว่าสังคม
ก็อนั ตรายและเป็ นห่วงเพราะว่าตามธรรมชาติของพ่อแม่
คนไทยก็ยงั เป็ นห่วงลูกอยู่ อายุ 18 ปีแล้ว ครอบครัวฝรังเขา
่
ออกจากบ้านกลับมาไม่เจอคุณพ่อคุณแม่แล้ว ก็พยายาม
ท�ำตัวให้เป็นทีไ่ ว้วางใจของคุณพ่อคุณแม่ ตัง้ ใจเล่าตัง้ ใจเรียน
ท�ำการบ้านมีความรับผิดชอบ แต่ตอ้ งแสดงความรับผิดชอบ
ในหน้าทีข่ องหนูและในตัวของหนู ถ้าหนูแสดงความรับผิดชอบ
แม่กจ็ ะเบาใจ คุณพ่อคุณแม่กจ็ ะเบาใจและก็จะเห็นว่าหนูดแู ล
ตัวเองได้ มันต้องค่อยๆ ของอย่างนี้มนั ต้องใช้เวลา มันต้อง
ค่อยๆท�ำ ค่อยๆไป แล้วคุณพ่อคุณแม่กจ็ ะปล่อยหนูเอง จะ
เก็บไว้ทบ่ี า้ นตลอดชีวติ ก็คงจะเป็ นไปไม่ได้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีครับทูลกระหม่อม

ผมเป็ นนักศึกษาจากต่างจังหวัด เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัย
เอกชนในกรุงเทพ ผมพักอยูก่ บั เพือ่ นทีห่ อพักซึง่ เพือ่ นแต่ละคน
ทีอ่ ยู่ดว้ ยก็มกี นั หลายรูปแบบ ซึ่งผมก็พอจะรับได้นะครับ
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ั
แต่ปญหามี
อยูว่ า่ มีเพือ่ นกลุม่ หนึ่งเขาชอบไปเทีย่ วอาบ อบนวด
มากๆ เลยครับ เท่ า นั น้ ไม่ พ อยัง พยายามชวนผมไป
อาบ อบ นวดด้วย ซึง่ ผมไม่ชอบเทีย่ วแบบนัน้ เลยครับ แต่พวกเขา
ก็พยายามทีจ่ ะพาผมไปให้ได้ เขาบอกว่า พวกเขาบอกว่า
เป็ นผูช้ ายต้องรูใ้ ห้ครบทุกเรือ่ ง ไม่วา่ จะเป็ นเหล้า บุหรี่ หรือ
ผูห้ ญิง ผมไม่รจู้ ะปฏิเสธเพือ่ นยังไงเพราะพวกเขาบอกว่าถ้า
ไม่ยอมไปด้วยเขาไม่ยอมอยูก่ ลุม่ ด้วย ผมอยากขอค�ำปรึกษา
จากทูลกระหม่อมครับ

ทูลกระหม่อม : จริงๆ แล้วนะ ถ้าน้องไม่ชอบไม่อยากไป

ตอนนี้น้องเป็นนักเรียนนะเงินทองทีจ่ ะใช้ตอ้ งใช้พฒั นาตัวเอง
พัฒนาศักยภาพให้ดกี ว่าไม่ดเี หรออย่างไรก็ตามเมือ่ น้องเอง
ไม่ช อบก็อ ย่า ให้เ ขามากดดัน คนเราจะให้คนอืน่ มากดดัน
ได้ไงใน เมือ่ มากดดันแล้วพูดว่าถ้าสมมุตไิ ม่ไปแล้วจะไม่ให้
เข้ากลุม่ ด้วย มาบังคับกดดันเราท�ำไมเมือ่ เราบอกแล้วว่าเรา
ไม่ชอบหรือว่าน้องชอบอยูล่ กึ ๆ ในใจ ก็อาจจะชอบก็ไม่วา่ กัน
แต่อย่างน้อยมันก็คงไม่ใช่เป็ นเวลาทีน่ ้องจะต้องไปใช่ไหม
ก็ไม่ไปก็บอกไม่ไป เขาจะไม่รบั เข้ากลุม่ ก็ไม่เห็นต้องเข้ากลุม่
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หรือใครจะมากดดันเราได้ เพราะฉะนัน้ เราต้องเป็ นตัวของ
ตัวเองจะให้ใครบังคับไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บังคับในเรือ่ ง
ที่ผดิ ถ้าเรื่องที่ถูกเราก็อาจจะมาพิจารณาดูดไี หม ว่าเรา
ควรท�ำหรือเปล่า อย่างนี้บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องทีเ่ ราไป
บังคับขู่เข็ญให้ใครท�ำ ถ้าสมมุตอิ ยากท�ำเป็ นเรื่องของเขา
ถ้าสมมุตเิ ราไม่ตอ้ งเข้ากลุ่มก็หาเพื่อนใหม่ดกี ว่า จะดีกว่า
มากกว่า เพราะว่าถ้าน้องมัวแต่ไปลงอ่างอาบ อบ นวดอะไร
ต่างๆนานา แทนทีจ่ ะไปเรียนหนังสือคุณพ่อคุณแม่กต็ ้อง
เสียใจใชไหม เสียเวลาท�ำงาน ท่านท�ำงานส่งน้องมาเรียน
หนังสือในมหาวิทยาลัยเอกชนก็แพงนะจริงไหม มหาลัยเอกชน
ไม่ใช่ของถูกๆ เพราะฉะนัน้ เมือ่ น้องมีความคิดอย่างนี้กด็ แี ล้ว
ขอให้น้องโชคดีเราต้องท�ำใจแข็งทุกอย่างเราก็ตอ้ งเป็นตัวของ
ตัวเองไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีใ่ ครจะมาบังคับใจหรือมาชักชวนให้เรา
ท�ำอะไรทีเ่ ราคิดว่าไม่ถูกต้องแล้วเราก็ใม่อยากท�ำอยู่แล้ว
ใครจะมาบังคับเราได้จริงไหมนอกจากตัวเราเอง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมได้เข้าร่วมชมรม

TO BE NUMBER ONE มาเป็ นระยะเวลา 3 ปีแล้ว และผม
ก็ได้ใช้หอ้ งศูนย์เพือ่ นใจเป็ นพีพ่ กั ผ่อนเป็ นประจ�ำ แล้วในปีน้ี
ผมและเพือ่ นๆ ชัน้ ม.5 ก็ได้เป็น Staff ประจ�ำกีฬาสีในโรงเรียน
ซึง่ ก็เหมือนลิน้ กับฟนั มีการกระทบกระทังกั
่ น ผมเลยอยากถาม
ทูลกระหม่อมในเรือ่ งทีผ่ มประสบมาเป็ นข้อๆ ดังนี้
1. เพือ่ นๆผมมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน และความคิด
ของแต่ละฝ่ายก็มที งั ้ ความคิดดีและก็ไม่ดี กระผมควรท�ำ
อย่างไรให้ได้ความคิดดีๆของทัง่ 2 ฝ่ายมารวมกัน
2. ผมชอบท�ำกิจกรรมครับแต่กไ็ ม่อยากทิง้ การเรียน
ผมจะท�ำอย่างไรให้ประสบความส�ำเร็จทัง้ 2 อย่างครับ

ทูลกระหม่อม : สวัสดีน้อง ก็ดใี จทีศ่ ูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

ในโรงเรีย นเป็ น ที่ช่ืน ชอบของนั ก เรีย นและน้ อ งขนาดนี้
อย่างน้อยน้องก็ได้มาใช้บริการพักผ่อนหย่อนใจ เป็ นทีๆ่
น้องไม่ตอ้ งเคร่งเครียดจากการเรียนได้ จากปญั หาทีน่ ้อง
เขียนมาว่าประสบอยู่ก็ น้ องเป็ นคนชอบท�ำกิจกรรมดูว่า
น้องคงชอบมากๆเลยเป็นนักกิจกรรมตัวยง หมกหมุน กังวล
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เคร่งเครียด เกี่ยวกับเรื่องกีฬาสี การทีจ่ ะท�ำงานอย่างไร
อย่างหนึ่ง การท�ำงานหลายคนก็จะมีผรู้ ว่ มงานขัดแย้งกันบ้าง
คนนัน้ ก็คดิ อย่างนี้ คนนี้กค็ ดิ อย่างนัน้ ร้อยพ่อพันแม่มาอยู่
ด้วยกัน ก็ต้องมีการทะเลาะกันบ้าง จะให้มคี วามคิดเห็น
เหมือนกันหมดไม่ได้ เหมือนกับลิน้ กับฟนั ทีน่ ้องว่า ดูน้อง
ก็จะเข้าใจชีวติ ดี
ส่วนการแก้ปญั หาเรือ่ งความขัดแย้งก็ตอ้ งมีคนกลางที่
ทัง้ สองฝ่ายฟงั แล้วก็เป็ นคนทีแ่ ฟร์ๆ อาจจะเป็ นตัวน้องเอง
ก็ได้ เวลาทีม่ คี วามคิดดีๆ เราก็รวบรวมความคิดดีๆมาใช้
ส่วนความคิดทีด่ ไี ม่ดกี ไ็ ม่ตอ้ งเอามาใช้ บุคคลนัน้ ก็ตอ้ งเป็ น
บุคคลทีแ่ ฟร์และมีทศั นคติกว้างไกล ก็น่าจะเป็ นน้องนัน้ ละ
น้องต้องวางตัวเป็ นกลาง
ส่วนเรือ่ งทีน่ ้องถามว่าชอบท�ำกิจกรรมแต่กอ็ ยากตัง้ ใจ
เรียน ต้องรูจ้ กั การแบ่งเวลาได้ถกู ต้อง เวลาโน่นท�ำกิจกรรม
เวลานัน้ อ่านหนังสือ คนฉลาดอย่างน้ องก็คงไม่มปี ญั หา
อะไร การทีจ่ ะแบ่งเวลาได้อย่างสร้างสรรค์ ก็ขอให้น้องโชคดี
มีความสุขกับกิจกรรมและก็การเรียนทัง้ สองอย่าง และก็ขอให้
ผ่านอุปสรรคไปด้วยดีกแ็ ล้วกัน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมชือ่ วิรตั น์ ครับ

แต่เพือ่ นเรียกผมว่า “กึด” ครับผม เพราะผมชอบนอนกัดฟนั
กึดๆครับ ในตอนแรกๆผมก็ไม่ชอบหรอกครับ พ่อแม่อตุ ส่าห์
ตัง้ ชื่อให้ผมว่า “พีช” เพื่อนๆกลับเรียกผมว่า กึดๆ เศร้า
เหมือนกันครับ แต่หลังๆก็ฮาดีครับ

ทูลกระหม่อม : สวัสดีสมาชิกทูบีนัมเบอร์ว นั และก็

สวัสดีน้องกึด หรือน้องพีช ชื่อ “กึด” นี้กด็ ูเป็ นไทยๆดีนะ
“กึด” เป็ นไทยมีเอกลักษณ์ พีชดูเป็ นฝรังไม่
่ มเี อกลักษณ์ แต่
ทีม่ าของชื่อน้องกึดไม่ดหี น่ อยนึง ไม่รไู้ ปนอนกัดฟนั ทีไ่ หน
ให้เพือ่ นๆเห็น ให้เพือ่ นๆได้ยนิ กัดฟนั นอนหลับในห้องแน่เลย
กัดฟนั ท�ำให้ฟนั กร่อน กัดไม่ดกี จ็ ะกัดแก้มตัวเอง เสียโฉมๆ
ไปเลย ยิง่ ไม่มแี ฟนอยูน่ ะน้องกึด ไม่รวู้ ่ากัดฟนั เพราะเป็ น
นิสยั ส่วนตัวหรือเพราะว่าเครียด น้ องกึดลองถามตัวเอง
หรือเปล่า อย่างไรก็ตามแนะน� ำให้น้องกึดไปหาหมอฟนั ดู
เพราะถ้าปล่อยให้กดั ฟนั อยูเ่ รือ่ ยๆฟนั ก็จะกร่อนหมด หายหล่อ
หมดเลย ดูเผินๆก็คล้ายบีถ้ า้ ไม่เพ่งนะ ดูน้องเป็นคนอารมณ์
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ขันดีพอสมควร ดูยอมรับสภาพของตนเอง มีอารมณ์ขนั ดีนะ
จะได้ไม่เครียด เรือ่ งกัดฟนั ก็ไปแก้ปญั หาซะ
ส่วนเรือ่ งทีไ่ ม่มแี ฟน ตายแล้วน้องเอ่ยจะรีบไปถึงไหน
น้ อ งอายุ 17 เท่ า นั น้ เองนะก็เ หงาแล้ว แต่ ก็ไ ม่ ม ีแ ฟน
นอนกัดฟนั ลองถามตัวเองว่าน้องขีอ้ ายหรือมีความเครียด
กดดันยังไง จีบใครไม่ตดิ ซักที น้องคงจะไม่พยายามพอมัง่
ต้องมีความพยายามของน้อง เพราะบ้างทีพอไปจีบๆแล้ว
หมดก�ำลังใจขึน้ มาจีบไม่ตดิ จีบไม่ตดิ ก็เลิกจีบซะ น้องจะ
ติดตามความพยามของน้อง นอกจากก�ำจัดปญั หานอนกัดฟนั
กึดๆแล้ว ลองใช้ความพยายามของตัวเองเวลาไปจีบใคร
จีบอย่างจริงจังแสดงถึงความจริงใจของเรา แต่อย่าพึง่ รีบ
เลยนะ อย่างทีพ่ ดู ๆไปเรือ่ งความรักในวัยเรียนนะ ตอนนี้น้อง
อยูใ่ นวัยเรียน ไม่ใช่วา่ ทีบ่ อกไปทีว่ า่ ความรักในวัยเรียนก็ไม่
เป็ นไร แต่การเรียนต้องมาก่อน เพราะฉะนัน้ ก็ไม่ตอ้ งวิตก
กังวลมากมาย ไม่ตอ้ งเครียดเกีย่ วกับเรือ่ งไม่มแี ฟน ถ้าไม่
หน้าตาน่าเกลียดเกินไป หน้าคล้ายบี้ ก็คงจะมีแฟนในเร็ววัน
นะเอาใจช่วย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีปญั หาจะ

ปรึกษาครับ ผมแอบชอบเพือ่ นของเพือ่ น เพือ่ นคนทีช่ อบนี้
เป็ นเพื่อนเก่าของผม ส่วนเพื่อนอีกคนเป็ นเพื่อนทีค่ ่อยให้
ค�ำปรึกษาผมมาโดยตลอด เป็นเพือ่ นผูห้ ญิงครับ ผมเลยลอง
แซวเพื่อนคนนี้เล่น อยู่ดๆี เขาก็งอนผมไม่ยอมคุยกับผม
แถมเขายัง บอกเพื่อนที่ผมแอบชอบอยู่ใ ห้เ ลิก คบกับผม
ผมอยากจะปรึกษาว่าผมอยากให้เพือ่ นทีผ่ มปรึกษาด้วยบ่อยๆ
กลับมาคุยกับผม ควรจะท�ำยังไงดีครับ

ทูลกระหม่อม : แซวเรือ่ งอะไรละน้อง คงแซวแรงไปหน่อย

มังเอาถึ
่
งโกรธ เขาเป็ นผูห้ ญิง น้องไปแซวเขาเรือ่ งอ้วนหรือ
เปล่าเขาถึงโกรธถึงกลับไม่ดดู ำ� ดูดี เอาไปบอกเพือ่ นคนทีน่ ้อง
ชอบให้เลิกคบด้วย แต่ตอ้ งก็อยากให้เพือ่ นทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษา
กลับมาคุยกับน้องด้วยเหมือนกัน น้องไม่ได้เล่ารายละเอียด
แต่น้องก็คดิ ดูก็แล้วกันว่าน้ องโดนเขาโกรธเรื่องอะไรกัน
ก็เจ็บปวดนะถ้าเสียทัง้ เพื่อนที่น้องรักกันและเพื่อนที่น้อง
แอบกิก๊ อยูเ่ งียบๆ เขาเรียกว่าเจ็บคูณ 2 อย่างไรก็ตามถ้าน้อง
ไม่ทราบว่าเขาโกรธอะไร น้องก็ไปถามเขาซิ แต่ถา้ น้องทราบ
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น้องก็ไปขอโทษเขาซะ แล้วก็อย่าท�ำบ่อยๆในสิง่ ทีเ่ ขาไม่ชอบ
บางคนเราสนิทกันเราก็แซว เขาก็ไม่เข้าใจ น้องอย่าปล่อย
ให้เวลาเนินนานไป ถ้าเนินนานไปก็จะต่อกันไม่ตดิ น้องแคร์
เพือ่ นคนนี้อยากให้กลับมาเป็ นเพือ่ นกัน น้องก็รบี ไปเคลียร์
ไปบอกเขาซะว่าน้องเสียใจไม่ได้ตงั ้ ใจทีจ่ ะพูด การทีเ่ ราท�ำ
อะไรพลาดไปเราต้องแก้ทต่ี วั เรา น้องต้องระวังอย่าให้เรือ่ ง
อย่างนี้เกิดขึน้ อีก เพือ่ นของน้องต้องเห็นแก่มติ รภาพ ขอให้ม ี
ความจริงใจกัน ช่วยเหลือกัน เพือ่ นช่วยเพือ่ น การทีม่ เี พือ่ นดีๆ
ก็เป็ นสิง่ ที่มคี ่ามากๆ ฉะนัน้ ก็ขออวยพรให้น้องมีความสุข
เพื่อนหายโกรธ และมีเพื่อนดีๆเยอะ กิก๊ ของน้องก็ขอให้
เห็นใจน้องก็แล้วกัน ก็ขอให้น้องมีความสุข

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมชือ่ เล่นว่า “กุ๊ป”

เพื่อ นที่โ รงเรีย นชอบหนี เ รีย น เพราะชอบแอบสูบ บุ ห รี่
เขาเป็นหัวโจ๊กประจ�ำห้องเรียนเลยครับ พออาจารย์รกู้ เ็ รียกมาตี
ผมสงสารเขามาก ครูเตือนก็ไม่ฟงั ผมเตือนก็ไม่ฟงั จะถาม
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ทูลกระหม่อมว่า มีวธิ ใี ดทีจ่ ะท�ำให้เพือ่ นของผมเลิกยาเสพติด
ได้บา้ งครับ ค�ำถามสุดท้ายนี้ ผมก็เรียนอยูช่ นั ้ ป.6 ก็สอบต่อ
มัธยม อดหลับอดนอนอ่านหนังสือไปวันๆ อย่างนี้ผมต้อง
เตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ

ทูลกระหม่อม : น้อง “กุป๊ ” ก็เป็นเพือ่ นทีด่ ี อีกคนหนึง่ น้องได้

ท�ำตามสิง่ ทีเ่ ราพูดมาแล้วว่า เพือ่ นต้องช่วยเพือ่ น โดยเฉพาะ
ช่วยเพือ่ นไม่ให้ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด เพือ่ นของน้องไม่ทราบ
ว่าเสพยาหรือสูบบุหรีเ่ พียงอย่างเดียว บางทีกเ็ ป็ นเรือ่ งยาก
ส�ำหรับยาเสพติดหรือบุหรีเ่ พราะเขาคิดว่ามันเท่ อันทีจ่ ริง
น้องก็บอกเขาซิวา่ มันไม่เท่หรอกทีจ่ ะไปสูบบุหรี่ เราเป็นผูน้ �ำ
สามารถแสดงออกได้จากการเป็ นคนเข้มแข็งและหนักแน่น
น้องก็เตือนเพือ่ นและชักชวนเพือ่ นดีๆมาให้เป็ นสมาชิก TO
BE NUMBER ONE ดีกว่า ไปท�ำกิจกรรมทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจวัยรุน่
ทีก่ ทม. ก็ม ี 4 ศูนย์ เขามีกจิ กรรมดีๆมากมายทีจ่ ะส่งเสริม
บุคลิกภาพ ไม่ว่าจะเป็ นการเต้น B -Boy เขาอาจจะชอบ
เล่นดนตรี วาดรูป เรียนภาษา กีฬาเราก็มหี มด ท�ำกิจกรรม
ดีๆก็จะท�ำให้เราเท่ขน้ึ มา B -Boyเท่จะตายถ้าไม่เชือ่ น้องก็
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ปล่อยให้อาจารย์ตเี ขาให้ตวั บวมก็แล้วกัน เขาก็อาจจะฟงั มัง่
โบราณเขาก็วา่ “รักวัวให้ผกู รักลูกให้ต”ี
อีกค�ำถามหนึ่งเรื่องทีน่ ้องจะสอบเข้ามัธยม น้องต้อง
อ่านหนังสืออดหลับอดนอนน่าสงสารมาก แต่อย่างไรก็ตาม
ก็ควรจะเตรียมตัวตัง้ แต่เนิ่นๆ ไม่ใช่ว่าจะสอบอยู่แล้วค่อย
มาอ่า น อ่า นหนัง สือสม�่ำเสมอเรื่อยๆ ถ้า จ�ำ ไม่ได้ก็อ่า น
หลายๆรอบ พยายามท�ำความเข้าใจก�ำหนดว่าแต่ละสัปดาห์
จะอ่านได้เท่าไร การเรียนอยูท่ ก่ี ารเข้าใจ ไม่เข้าใจไปถามครู
น้องก็จะประสบความส�ำเร็จ ความพยามอยูท่ ไ่ี หนความส�ำเร็จ
อยูท่ น่ี นั ้ ขอให้น้องโชคดี สอบได้ทด่ี ๆี เข้าโรงเรียนดีๆ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ชือ่ เล่น “น้องโฟร์”

หนู อยากแก้นิสยั ประหลาดของเพื่อนค่ะ เป็ นเรื่องเบาๆ
เรื่อ งมีอ ยู่ ว่ า การอ่ า นหนั ง สือ ในห้อ งน�้ ำ สามารถช่ ว ยให้
ความจ�ำ จริง หรือ เปล่า มีเ พื่อ นคนหนึ่ ง ชอบอ่ า นหนัง สือ
ในห้องน�้ำ อ่านทีใช้เวลาไป 2 ชัวโมง
่
เขาต้องอ่านหนังสือ
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ในห้องน�้ำเท่านัน้ เป็ นหนูคงท�ำไม่ได้เพราะอากาศไม่ระบาย
และสกปรกและมีเชือ่ โรค จริงไหมค่ะ

ทูลกระหม่อม : ขอสวัสดีน้อง “โฟร์มด” หรือเปล่านี้ ไม่ได้

ส่งรูปมาให้ดเู ลยไม่รวู้ า่ น้องน่ารักเหมือนน้อง “โฟร์” ทีเ่ ป็นนักร้อง
หรือเปล่า แต่อย่างไรก็ตามอาจจะไม่ใช่เรื่องเบาๆอย่าง
น้องโฟร์ ว่าก็ได้ เป็ นเรือ่ งในห้องน�้ำ น้องบอกว่าเพือ่ นของน้อง
มีพฤติกรรมที่แปลกชอบอ่านหนังสือในห้องน�้ ำนานมาก
เขาอาจจะท้องผูก 2 ชัวโมงกว่
่
า ก็แปลกไปทบทวนบทเรียนใน
ห้องน�้ำ อาจจะท�ำให้เรามีสมาธิทด่ี ขี น้ึ ถ้ามันไม่เห็นเกินไปนะ
ถ้าเป็ นห้องน�้ำส่วนตัวก็สะอาดหน่อยนึง อย่างไรก็ตาม คน
เยอะแยะทีอ่ า่ นหนังสือในห้องน�้ำ ก็มหี นังสือตัง้ อยูใ่ นห้องน�้ำ
ก็ไม่ใช่เป็นเรือ่ งแปลกประหลาดอะไร ถ้าไปอ่านหนังสือเรียน
ทบทวนบทเรียนอยูใ่ นนัน้ เป็นชัวโมงๆ
่
แล้วบอกว่าอ่านทีอ่ น่ื
ไม่ได้มนั ก็แปลกหน่อยนึงถ้าอยูใ่ นหอหรืออยูใ่ นบ้านแต่ถา้ มี
พีน่ ้องเยอะๆก็อาจสร้างความล�ำบาก ท�ำให้คนอื่นล�ำบาก
เข้าห้องน�้ำไม่ได้แล้วมันทรมาน น้องก็พดู กับเพือ่ นน้องตามตรงซิ
มันไม่ใช่เรือ่ งใหญ่เรือ่ งโต ทีพ่ ดู แล้วจะต้องทะเลาะกัน แย่งพืน้ ที่
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ในการเข้าห้องน�้ำมันก็ตอ้ งแชร์หน่อยนึง น้องก็เตือนเขาไปซิ
ว่าการนังบนชั
่ กโครกนานๆขนาดนัน้ อาจจะท�ำให้สภุ าพไม่ดี
นอกจากความสกปรกในห้องน�้ำ อาจจะท�ำให้เพือ่ นน้องเป็ น
ริดสีดวงได้ อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่เรือ่ งใหญ่เรือ่ งโต มันเป็น
เรือ่ งคลายเครียดให้เราตอบเล่นๆ แต่ถา้ อ่านทีอ่ น่ื ไม่ได้จริงๆ
ก็ตอ้ งหาเวลาทีค่ นอื่นไม่เข้าห้องน�้ำ อย่างไรก็ตามขอให้อยู่
ร่วมกันในห้องน�้ำอย่างมีความสุขนะ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเป็ นนักเรียน

ชัน้ ม.3 ค่ะ มีเรือ่ งอยากจะถาม เพือ่ นของหนูแต่งตัวมาโรงเรียน
แต่ไม่เคยเข้าเรียนชอบหนีไปเล่นเกมส์ซ่งึ ท�ำให้พ่อแม่เขา
ล�ำบากใจมาก เพราะท�ำให้สน้ิ เปลืองค่าใช้จา่ ยมาก หนูและ
เพือ่ นทีโ่ รงเรียนพยายามเตือนเขา เขาก็ไม่เชือ่ ท�ำให้เขาเสีย
การเรียน หนูควรท�ำอย่างไรดีให้เพือ่ นมาเรียนได้ เพราะไม่อยาก
ให้เพือ่ นเสียอนาคต เพราะเหลือเวลาไม่กป่ี ีกจ็ ะจบการศึกษา
ภาคบังคับแล้วค่ะ
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ทูลกระหม่อม : จดหมายฉบับนี้กท็ ำ� ให้เห็นว่าเรือ่ งเกมส์

ก็เป็ นปญั หาใหญ่มากทีค่ กุ คามเด็กๆและเยาวชนในทุกวันนี้
มีคนเขียนมาถามเรื่องนี้ทุกอาทิตย์เลย เราก็ต้องมุ่งมันที
่ ่
จะแก้ปญั หานี้ เพราะเล็งเห็นว่ามันส่อแววอันตรายขึน้ มา
ทุกทีๆ ปจั จุบนั นี้เกมส์ทร่ี ุนแรงก็จะเป็ นเกมส์ทน่ี ิยม เกมส์
เนื้อหารุนแรงมีเนื้อหาฆ่ากัน ยิงกัน ตัดหัวแข่งกัน ดูซใิ คร
ได้ศพมากกว่า เล่นกันมากเข้าไปก็ทำ� ให้คนเป็ นโรคจิต เป็ น
พฤติกรรมเลียนแบบเพราะชินตา อันทีจ่ ริงทัง้ เมืองนอกและ
เมืองไทยก็มขี า่ วว่าฆ่ากันตายและอ้างว่าท�ำตามเกมส์ อันที่
จริงการเล่นเกมส์กอ็ ยูท่ ก่ี ารรูจ้ กั แบ่งเวลา เล่นเกมส์นะเล่นได้
แต่ไม่ใช่ตดิ ไปกินนอนทีร่ า้ นเกมส์ จนพ่อแม่ตอ้ งเอากับข้าว
ไปส่งทีร่ า้ นเกมส์ เด็กทีถ่ อื ปืนไปยิงกัน ก็ทำ� ตามเกมส์กส็ ร้าง
ความรุนแรงให้กบั สังคมมาก และเสียเวลาเรียน ท�ำอะไรก็
ไม่ได้ เพราะฉะนัน้ เป็ นปญั หาทีท่ กุ คนช่วยกันแก้ เป็ นเรือ่ ง
เร่งด่วน ทัง้ ครูอาจารย์ และเพือ่ นๆก็ตอ้ งช่วยกันเตือน มันต้อง
มีกฎมีเกณฑ์ว่าเด็กควรเล่นเกมส์ได้นานแค่ไหน ถ้าแบ่ง
เวลาได้ถูกต้อง เล่นหลังจากอ่านหนังสือ ถ้าเล่นเกมส์ต่อสู้
เช่นคาราเต้ เพราะเรามีความสนใจในคาราเต้กไ็ ม่เป็ นไร แต่

ปัญหาเพื่อน

79

ต้องรูจ้ กั แบ่งเวลา รูจ้ กั ว่าท�ำอะไร เพราะบ้างทีอาจจะท�ำให้
เราหลงไปได้เช่นกัน มันไม่ใช่โลกจริงแต่เราเข้าไปอยูใ่ นนัน้
ว่ามันเท่มนั จริงเขาฆ่าเราก็อยากจะท�ำบ้างก็ท�ำให้สงั คม
เราเสือ่ มลงไปมันไม่ดกี บั ตัวเราด้วย น้องต้องช่วยกันเตือน
ผูใ้ หญ่กต็ อ้ งสร้างกฎสร้างเกณฑ์ จะเล่นเกมส์ได้แค่ไหนต้อง
มีขอบมีเขต กิจกรรมสนุกก็ยงั มีอกี มากมาย น้องหันมาเล่น
กีฬา ถ้ามัวแต่
่ เล่นเกมส์กไ็ ด้แค่บริหารมือกับสมอง มันก็
ท�ำให้เรามีไหวมีพริบเหมือนกัน แต่ถา้ เล่นมากไปก็จะท�ำให้
ตาเราเสีย นัง่ ก็จะอ้วน หันมาเล่นกีฬาเล่นดนตรีศลิ ปะอีก
เยอะแยะทีม่ ใี ห้เราท�ำ ไปท�ำกิจกรรมทีศ่ ูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ของเราก็ได้กจิ กรรมทีน่ ่าสนใจเยอะแยะอีกมากมาย อาจจะ
ให้เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์น้อยลงก็ได้นะ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมอยูใ่ นครอบครัว

ทีอ่ บอุน่ พร้อมหน้าพร้อมตา แต่ผมไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน
ว่าท�ำไมผม ต้องสูบบุหรี่ ผมก็ไม่อยากจะสูบ แต่เพือ่ นบอกว่า
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ไม่สบู บุหรีไ่ ม่แนวเลย ผมพึง่ จะมากลับตัวกลับใจได้เนื่องจาก
ไปคบผูห้ ญิงคนหนึ่งซึง่ ท�ำให้ชวี ติ ผมดีขน้ึ ผมเลยอยากรูว้ า่
ท�ำไมผูห้ ญิงบางคนดี บางคนก็ไม่ดเี ป็ นเพราะอะไรครับ

ทูลกระหม่อม : ค�ำถามตอบยากมากเอาเรือ่ งสูบบุหรีก่ อ่ น

ดีกว่า น้องก็เป็ นคนทีโ่ ชคดีมากทีห่ ลุดพ้นไปจากวังวนของ
ยาเสพติด อันทีจ่ ริงบุหรีก่ เ็ ป็ นยาเสพติดอย่างหนึ่ง และเป็ น
สิง่ ทีท่ ำ� รายสุขภาพของเราอย่างมากมาย เห็นได้ชดั ๆเลยคน
สูบบุหรีก่ จ็ ะหน้าแก่ ท�ำให้ผวิ ไม่ดี ผิวกร้าน ท�ำให้ปากเหม็น
ก็โชคดีทน่ี ้องหยุดได้โชคดีทน่ี ้องมีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็ง น้องก็เป็น
สมาชิกTO BE NUMBER ONE ทีด่ ี น้องก็ได้กำ� ลังใจทีด่ ี
ผูห้ ญิงคนหนึ่ง เขาคงอธิบายให้ฟงั ถึงผลร้ายทีม่ ตี ่อสุขภาพ
ของเรา ฉะนัน้ น้องเลิกได้กเ็ ป็นการดี แสดงความเป็นสมาชิก
TO BE NUMBER ONE ก็นบั ว่ามีใจเข้มทีด่ มี าก
เรื่องผูห้ ญิง แฟนของน้องหรือผูห้ ญิงคนหนึ่งทีท่ �ำให้
น้องเลิกบุหรีไ่ ด้กเ็ ป็ นก�ำลังใจทีด่ ี น้องถามว่าผูห้ ญิงบางคน
ก็ดบี างคนก็ไม่ดี ผูช้ ายก็เหมือนกันบางคนก็ดี บางคนก็ไม่ดี
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คนเรามีทงั ้ ดีและชัว่ มีทงั ้ คนทีด่ แี ละก็ไม่ดี คนชัวบางที
่
กอ็ าจ
จะมีสงิ่ ทีด่ ปี นเปอยูน่ นั ้ ใน เราก็มองในสิง่ ทีด่ ขี องเขาก็แล้วกัน
ถ้าคนนี้ชวเราจะตี
ั่
ความว่าเขาชัวอย่
่ างเดียวไม่ได้ อาจจะมี
อะไรดีๆอยูใ่ นตัวเขาก็ได้ แต่ถา้ มองไม่เห็นก็อย่าไปคบเขา
ดีกว่า ฉะนัน้ ก็ขออวยพรให้นอ้ งได้พบได้เจอแต่คนดีๆเพือ่ นดีๆ
เป็ นสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ก็เชื่อว่า
น้องจะได้แต่เพือ่ นดีๆมากกว่า ส�ำหรับคนทีเ่ ลิกไม่ได้ ถ้าอยาก
บุหรีใ่ ห้หนมะนาวเป็
ั่
นชิน้ ๆแล้วเคีย้ วเปลือกอย่างช้าๆประมาณ
3 – 5 นาที ท�ำให้ลน้ิ ขมเฝื่อน หลังจากนัน้ ให้ดม่ื น�้ำอีก 1 แก้ว
นอกจากลดความอยากนิโคตินแล้ว เมือ่ สูบบุหรีแ่ ล้วยังท�ำให้
รูส้ กึ ขม จนไม่อยากสูบอีก

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีเพือ่ นอยูค่ นหนึ่ง

รูจ้ กั กันมาตัง้ แต่สมัยประถม เพือ่ นคนนี้เหมือนจะเป็ นคนดี
แต่เพือ่ นไม่คอ่ ยจะชอบเขาเท่าไร เพราะเขาชอบท�ำตัวไม่เหมือน
คนอืน่ เช่น ชอบขีเ้ ก็ก ท�ำตัวให้เป็นจุดเด่นกว่าคนอืน่ ทีส่ ำ� คัญ
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เขายังมีปญั หาด้านกลิน่ ปาก ซึง่ มีเพื่อนหลายคนพยายาม
บอกเขา แต่เขาไม่เชื่อสักเท่าไร ผมอยากถามว่าผมจะให้
ค�ำแนะน� ำเพื่อนคนนี้อย่างไรที่จะท�ำให้เขาปรับตัวเขากับ
เพือ่ นได้

ทูลกระหม่อม : ก็บอกเขาตรงๆ ซิว่าคุณปากเหม็น

อัน ที่จ ริง ปากเหม็น ไม่เ ท่ า ไร แต่ ป ากเหม็น จากสูบ บุ ห รี่
หรือเปล่า สัปดาห์กอ่ นก็มคี นบอกเขาติดบุหรี่ เราก็บอกแล้ว
ว่าบุหรีท่ ำ� ให้ปากเหม็น น้องคนนี้เขาปากเหม็น แต่ทส่ี ำ� คัญ
ทีส่ ดุ คือเขาน่าหมันไส้
่ นะ น้องก็คงหมันไส้
่ เขาเพราะเขาขีเ้ ก็ก
และท�ำตัวไม่เหมือนคนอืน่ แต่เรือ่ งของปากเหม็นวิธที ด่ี ที ส่ี ดุ
คือบอกเขาตรงๆ ถ้าน้องอยากถนอมน�้ำใจเขาก็บอกนิ่มๆ
ก็ได้คอื ยืน่ หมากฝรังให้
่ หรือยาอมระงับกลิน่ ปาก ถ้าเขายอมกิน
ซึ่งก็เป็ นวิธบี อกทางอ้อมอันทีจ่ ริงไม่น่าเวิร์คหรอก น่ าจะ
บอกตรงๆเพราะเราหวังดีกบั เพือ่ น จะได้บอกเขาให้รวู้ า่ เขา
ปากเหม็น การทีเ่ ขาปากเหม็นนี้มไี ด้หลายประการ อาจจะ
ไม่รกั ษาความสะอาด ให้แปรงฟนั ให้ดๆี และใช้ไหมขัดฟนั ด้วย
อย่างไรก็ตามถ้าเพือ่ นยังปากเหม็นอยูท่ งั ้ ทีท่ ำ� ในสิง่ ทีแ่ นะน�ำ
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ไปหมดแล้ว ก็แนะน�ำเขาไปหาแพทย์ บางทีมนั อาจจะมา
จากข้างใน อาจจะกระเพาะไม่ดหี รือล�ำไส้ไม่ดี หรือฟนั เขา
ผุเสียก็ได้
น้องบอกว่าเขาขีเ้ ก็กท�ำตัวเด่น เพือ่ นๆก็คงไม่ชอบเขา
แบบนัน้ หล่ะ การทีเ่ ขาจะท�ำตัวเด่นขีเ้ ก็ก หรืออะไร น้องไม่
จ�ำเป็นจะต้องสนใจเพราะมันไม่ใช่เรือ่ งของน้อง มันเป็นเรือ่ ง
ของเขานิสยั ภายในของเขา เป็ นเรื่องทีแ่ ก้ยาก นิสยั ไม่ดี
แก้ยาก แล้วน้องจะแก้อะไรปญั หาโลกแตก น้องจะไปช่วย
แก้ทุกเรื่องหรอ เรามาช่วยกันท�ำงานโครงการ TO BE
NUMBER ONE ดีกว่า แต่ถา้ เขายอมรับเรื่องมีกลิน่ ปาก
น้องก็บอกเขาตรงๆ ก็ขอให้น้องอยู่ร่วมกับเพื่อนๆอย่างมี
ความสุข อย่าท�ำตัวขีเ้ ก็ก ถ้าน้องไม่ชอบคนอื่นก็ไม่ชอบ
เหมือนกัน ขอให้ตงั ้ ใจศึกษาเล่าเรียน ต่อไปจะได้มอี นาคต
ทีด่ ี เป็ นอนาคตของชาติทด่ี ดี ว้ ย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีปญั หาอยาก

ปรึกษา 2 เรือ่ งครับ เรือ่ งแรก ผมก็เป็ นคนช่างพูดนะครับ
แต่เรือ่ งทีจ่ ะน�ำมาพูดส่วนมากก็เป็ นเรือ่ งบ่นคุณครู คุณครูดุ
สังสอนว่
่
ากล่าวเพราะท่านรักเรา บางครัง้ ผมรูส้ กึ ว่าค�ำพูด
ของคุณครูนัน้ แรงเกินไป คงมาสะกิดต่อมอะไรซักอย่าง
ของผม ผมก็เก็บเรื่องนี้ไปบ่นและพูดคุยกับเพื่อน ผมเลย
อยากปรึกษาทูลกระหม่อมครับ ว่าผมจะมีวธิ กี ารอย่างไร
ในการเลิกนิสยั เล่านี้ มันเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ควรแต่กเ็ ลิกไม่ได้ซกั ที
ส�ำหรับภาพยนตร์ “หนึ่งใจเดียวกัน" ทราบมาว่าสร้างมาจาก
เรือ่ งทีพ่ ระองค์แต่งขึน้ เอง ไม่ทราบว่าพระองค์มแี นวคิดหรือ
ประสบการอย่างไรทีน่ �ำมาสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ และการ
สร้างภาพยนตร์เรือ่ งนี้มจี ดุ ประสงค์อย่างไรครับ

ทู ล กระหม่ อ ม : อย่ า งแรกขอถามน้ องก่ อ นว่ า

ต่อมอะไรทีโ่ ดนสะกิด ต่อมนินทา หรือต่อมเม้าส์ ไม่ทราบ
คุณครูพดู ยังไงถึงไปสะกิดต่อม น้องรูว้ า่ คุณครูดนุ ้อง เพราะ
ว่าคุณครูรกั เรา ท่านหวังดีกบั เรา ท่านเป็ นคุณครู อยากจะ
ให้เราดี ไม่ทราบว่าาน้องกับเพือ่ นๆท�ำอะไรบ้าง น้องก็ตอ้ ง
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คิดซิวา่ น้องท�ำอะไร น้องจะต้องพิจารณาตัวเองก่อน ถ้าเรา
ไม่ท�ำอะไรผิด แต่คุณครูว่า มันก็เป็ นความผิดของคุณครู
ในกรณีกข็ อฝากว่าเวลาว่าจะดุเด็ก ขอให้ดุอย่างมีเหตุผล
ทุกคนมีสทิ ธิที์ จ่ ะใช้อารมณ์กนั ได้ อย่างไรก็ตามเราควรคุยกัน
ถามกัน และก็รบั ฟงั ความคิดเห็นกันอย่างสุภาพและไม่ใช้
อารมณ์ และคุณครูตอ้ งไม่ใช้อารมณ์ดว้ ย น้องก็รดู้ อี ยูแ่ ล้ว
ว่าคุณครูนนั ้ รักเรา
ภาพยนตร์ "หนึง่ ใจเดียวกัน" ได้จากพวกเราชาว TO BE
NUMBER ONE ประสบการณ์การท�ำงานกับพวกเรา ก็เห็น
อะไรมากมายเลยน� ำมาเขียนเป็ นภาพยนตร์ แต่ก็ดใี จที่
ภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายมาตัง้ แต่ปีก่อน มีคนพูดถึงเยอะแยะ
ก็ดใี จ มีคนสนใจและได้รบั ประโยชน์ ท�ำภาพยนตร์เรือ่ งนี้ขน้ึ
มาเพือ่ ให้ทุกคนมีความสุขและความบันเทิง เกีย่ วกับเรือ่ งนี้
ก็เป็นเรือ่ งเด็กด้อยโอกาสบางคนทีอ่ าจจะถึงมองข้ามไป ก็อยาก
จะช่วยเหลือให้เขาได้รบั โอกาส อย่างน้อยก็ให้ได้รบั สิง่ ดีๆ
จากพวกเราบ้าง ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ประสบความส�ำเร็จ
ส่วนโครงการทีจ่ ะมีภาพยนตร์เรือ่ งก็ตอ่ ไปก็ม ี ต้องรอติดตาม
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ทีโ่ รงเรียนของหนู

ก็มเี พื่อนในกลุ่มอยู่ประมาณ 6–7 คน เป็ นผูห้ ญิงทัง้ หมด
จะมีเพือ่ น 2 คน ในตอนแรกๆเขาก็เป็ นเพือ่ นธรรมดากัน
อยูม่ าเขาก็คบหากันมาฐานะแฟน และถ้าหากเพือ่ นๆ คนอื่น
ไปเดินจับมืออีกคนโดยตัง้ ใจหรือไม่ตงั ้ ใจแล้วถ้าอีกคนมาเห็น
ก็จะเกิดอาการหึงหวงและไม่พอใจทันที บางครัง้ ก็ถึงขัน้
ทะเลาะกันเลยทีเดียว เลยอยากจะทูลถามว่า หนูจะพูดหรือ
เตือนเขาทัง้ 2 อย่างไรดี ให้ลดอาการหึงหวงกันและทะเลาะ
กันลงบ้างค่ะ

ทูลกระหม่อม : ก็ไม่เป็นไร น้องก็น่ารักทีเ่ ป็นห่วงเพือ่ น

แต่อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่เรือ่ งของน้องนะมันเป็ นเรือ่ งของเขา
สองคน ถ้าน้องไปยุง่ เกีย่ วก็อาจจะโดยลูกหลง ถ้าเขาดีกนั
ก็อาจจะเป็ นหมาหัวเน่ า คนเขาเป็ นแฟนกัน ลิน้ กับฟนั มัน
ก็ตอ้ งมีกระทบกัน ก็ไม่เห็นเป็ นไรเลยหรือน้องไม่ชอบทีว่ า่
ผู้ห ญิ ง 2 คนเป็ น แฟนกัน หึง หวงก็ เ ป็ น ธรรมดาโดน
เพราะทอม หึงแรงอารมณ์แรงมาก น้องก็ตอ้ งเขาใจนะ ถ้าน้อง
เป็ นทอมเป็ นดีด้ ว้ ย น้องจะไปแย่งเขาก็ผดิ แต่ถา้ น้องเป็ น
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ผูห้ ญิงแล้วน้ องมีปฏิสมั พันธ์แบบผูห้ ญิงทัวไปก็
่
ไม่เป็ นไร
เพราะทะเลาะหึงหวงกันเป็นเรือ่ งธรรมดาก็อย่าไปยุง่ กับเขา
เพราะเรือ่ งนี้เราไปยุง่ กับเรือ่ งส่วนตัวกับเขาก็ไม่ได้ มันเป็ น
เรือ่ งของคนสองคนเขารักกันเขาทะเลาะกัน น้องก็ไม่ตอ้ งไป
ยุง่ กับเขา เป็ นเพือ่ นกับเขาอย่างธรรมดาๆ ในกลุม่ ของน้อง
ก็พาเขาไปท�ำกิจกรรมทีดี ทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจวัยรุน่ น้องก็อย่าไป
ยุง่ กับเขา เขาจะรักกันชอบกัน เป็ นเรือ่ งของเขาไม่ใช่เรือ่ ง
ของน้อง ก็ตอ้ งเคารพสิทธิสว่ นตัวเขาบ้าง แม้จะเป็นเพือ่ นกัน
ก็ตาม ไม่ใช่ไปแย่งเขานะ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เขียนเข้ามาว่าตอนนี้

ดิฉนั เรียนอยูม่ หาวิทยาลัยค่ะ อาศัยอยูห่ อพักกับเพือ่ น 1 คน
นิสยั เขาดีทกุ อย่าง เป็นคนดีมนี ้�ำใจ ติดอยูต่ รงทีเ่ ขานอนกรน
มากเลยค่ะ เสีย งดัง มากๆ หนู น อนไม่ค่อ ยหลับ เลยค่ะ
เรียนก็เรียนไม่รเู้ รื่องไม่รจู้ ะบอกเขายังไง บอกเขาไปก็แก้

88

คู่มือค�ำปรึกษาพระราชทานฯ

อะไรไม่ได้ เพราะนอนหลับก็คงไม่รตู้ วั มันท�ำให้หนูอยาก
ย้ายหอมากเลยค่ะ แต่ไม่รจู้ ะบอกกับเพือ่ นยังไงดี กลัวเขา
เสียใจค่ะ

ทูลกระหม่อม : เห็นใจน้องมากๆเลยนะ เพราะต้องทน

กับคนนอนกรน เลยต้องนอนคนเดียว อันทีจ่ ริงก็มวี ธิ แี ก้
ั
เหมือนกัน สาเหตุเรือ่ งการกรน เขาอาจจะมีปญหาเรื
อ่ งระบบ
ทางเดินหายใจ อาจจะเป็ นโรคแพ้ หรือนอนหงาย หรือเวลา
เขานอนหลับก็ไปพลิกตัวเขาให้นอนตะแคง ก็อาจจะกรน
น้อยลง ถ้าคนตัวอ้วนก็จะกรนมากกว่าคนตัวผอม ถ้าเขาดืม่
แอลกอฮอล์กอ็ าจจะท�ำให้เขากรนก็ได้ คนมีปญั หาเรือ่ งกรนนี้
ต้องไปพบแพทย์นะ เพราะบางทีเขาอาจจะหยุดหายใจได้
อย่างไรก็ตามแพทย์เขาก็รกั ษาได้ อาจจะมีวธิ รี กั ษา สุดท้าย
แล้วถ้าเขาไม่เลิกกรน เราก็ยา้ ยหอ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีปญั หาอึดอัด

มากเลยครับ ตอนนี้เพื่อนๆผมแอนตี้ผมไปหมด พวกเขา
ชอบบอกว่าผมส�ำอางเกินไป ชอบบอกว่าผมไม่ลยุ เนื่องจาก
ผมเป็ นคนรักสะอาดมากๆ เวลาผมเตะฟุ ตบอลผมชอบ
ล้างหน้าล้างตา เวลาเหงือ่ ผมออกผมแทบทนไม่ได้เลยครับ
มันเป็ นนิสยั แปลกๆทีท่ ุกคนก็มไี ด้ไม่ใช่หรือครับ แต่เพือ่ น
ผมก็ชอบจับผิดตลอดเวลา ว่าผมเรื่องเยอะ จนผมอึดอัด
มากครับ เวลาอยูด่ ว้ ยกันก็จะค่อยแขวะผมตลอด ผมจะเคลียร์
เรือ่ งพวกนี้กบั เพือ่ นผมยังไงดีครับ

ทูลกระหม่อม : น้ องส�ำอาง ต้องล้างหน้ าตลอดเวลา

เลยหรือ ยังไงก็ตามน้องคงเป็ นพวก เมโทรเซ็กชวล หรือ
ผูช้ ายทีช่ อบแต่งตัวส�ำอาง แต่งตัวดี บางทีเราก็ตอ้ งลุยๆบ้าง
เพื่อนน้ องก็คงไม่แขวะน้ องหรอก ถ้าน้ องไม่เป็ นแบบนัน้
จริงๆ ฉะนัน้ น้องก็ละจากการเป็ น เมโทรเซ็กชวล ชัวคราว
่
เป็นบางครัง้ บางคราว ก็ได้เช่นเวลาเตะฟุตบอลก็เตะฟุตบอล
ขึงขังซิ ซับหน้าให้น้อยลงหน่อยนึง เพือ่ นเขาคงร�ำคาญ ไม่งนั ้
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เขาคงไม่พดู หรอก อย่างไรก็ตามน้องต้องเป็ นนักเรียนทีด่ ี
และก็เล่นกีฬาบ้าง อย่าคิดถึงความหล่ออย่างเดียว เพือ่ นๆ
จะได้เลิกแขวะซะที

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมชอบรายการนี้

มากเลยครับ ได้ดกู บั ครอบครัวเป็ นประจ�ำ ผมมีเรือ่ งอยาก
จะถามครับ ทุกวันนี้เพือ่ นๆของผมชอบใช้มอื ถือราคาแพงกัน
ชอบเอามาโชว์เ อามาอวดกัน ซึ่ง ผมคิด ว่ า มัน สิ้น เปลือ ง
เพราะเรายังหารายได้เองไม่ได้ ผมจะตักเตือนเพื่อนๆผม
ยังไงได้บา้ งครับ

ทูลกระหม่อม : คาดว่าน้องคงไม่ได้ใช้มอื ถือแพง แต่

อย่างไรน้องก็มคี วามคิดทีด่ นี ะว่าท�ำไมเราต้องใช้มอื ถือแพง
หรือเครือ่ งประดับแพงๆ ในเมือ่ ตอนนี้เราก็ยงั หารายได้เอง
ไม่ได้ น้องก็มคี วามคิดทีด่ อี ยู่ แต่ในเมือ่ เขามีเขาชอบ ก็เป็ น
สิทธิส่์ วนบุคคลของเขา ถ้าเขามีเขาได้มาจากคุณพ่อคุณแม่
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เต็มใจทีจ่ ะซือ้ ให้กโ็ อเคอยู่ อันทีจ่ ริงมือถือนี้มไี ว้กส็ ำ� คัญอยู่
ในตอนนี้สงั คมก็อนั ตรายพอสมควรการมีโทรศัพท์มอื ถือไว้
เผือ่ เราไปติดอยูไ่ หนเราก็สามารถโทรเรียกได้ แต่กไ็ ม่จำ� เป็น
ต้องเป็นของแพงมากๆ เราไม่ตอ้ งไปยืดติดกับของแพง น้องก็
ไม่ตอ้ งพูดอะไร เพราะน้องไม่ใช่อาจารย์ใหญ่หรือ ผ.อ. น้อง
ก็ดๆู แล้วมีความคิดทีด่ กี ด็ แี ล้ว ในอนาคตถ้าเราท�ำงานได้เรา
ก็ซอ้ื ของแพงได้โดยไม่ตอ้ งขอคุณพ่อคุณแม่ แต่กต็ อ้ งระวัง
มันอันตราย อดใจรอถ้าเรามีเงินเราก็จะซือ้ อะไรก็ได้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมาปรึกษาว่า

ตอนนี้ผมไม่อยากไปโรงเรียนเลยครับ เพราะพึง่ ทะเลาะ
กับรุน่ พีม่ า เรือ่ งเกิดจากผมและเพือ่ นสนิทผมชอบเล่นบาส
ในสนามของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็ น ตอนพักกลางวันหรือ
หลังเลิกเรียนและสนามบาสของโรงเรียนมันก็ไม่พอกับจ�ำนวน
นักเรียน จึงต้องเล่นด้วยกัน แป้นหนึง่ หลายๆ คน อยูม่ าวันหนึง่
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รุ่นพี่ ม.5 ก็มาไล่ไม่ให้เล่น แต่พวกผมเล่นอยู่ก่อนแล้ว
ผมเลยไม่ยอม เขาก็เลยชกต่อยผมทัง้ คู่ เรือ่ งก็นิ่งเงียบไป
ไม่มอี าจารย์รบั ทราบเพราะมันเป็ นเวลาเย็นแล้ว เมือ่ ผมไป
โรงเรียนอีกผมก็เจอพวกเขามองหน้าขู่ ท�ำให้ผมไม่อยาก
ไปเล่นบาสอีกเลยครับ ผมควรท�ำยังไรดีครับทูลกระหม่อม

ทูลกระหม่อม : ก่อนอื่นหน้าน้องหายปูดหรือยัง อย่างไร

ก็ตามน้องมีความมันใจ
่ เพราะสนามก็ไม่ใช่ของรุน่ พีก่ ลุม่ นัน้
กลุม่ เดียว ก็ใช้ความรุนแรงอีกแล้วในการแก้ปญั หา เห็นน้อง
ตัวเล็กๆ อย่างไรก็ตามน้องก็มสี ทิ ธิ ์นะ ไม่วา่ อย่างไรก็ตาม
เขาซิผดิ เขาเป็ นมาเฟี ย อย่างไรก็ตามน้องก็อย่าไปแคร์
น้องก็ไปฟ้องอาจารย์ได้ให้เพือ่ นไปฟ้องด้วย รุน่ พีจ่ อมเกเร
คงไม่กล้ามายุ่งกับน้องอีก เพราะอาจารย์เล่นงานเขาแล้ว
เพราะน้ องไม่ได้เป็ นคนผิด ทุกคนมีสทิ ธิ ์ที่จะเล่นกีฬาใน
ทีน่ นั ้ ทุกคนควรจะได้เล่นกีฬาจะได้แข็งแรง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมในฐานะประธาน

ชมรม ผมอยากจะถามว่า ถ้าทูลกระหม่อมเห็นเพือ่ นร่วมงาน
หรือทีมงานมีปญั หาท้อใจหมดก�ำลังใจ จะมีวธิ ที พ่ี ดู หรือ
ท�ำยังไงให้เพือ่ นร่วมงานมีกำ� ลังใจ และกลับมาท�ำงานได้อย่าง
เต็มที่ และเผชิญปญั หาไปด้วยกันนะครับ

ทูลกระหม่อม : เราเป็ นประธานชมรมของเขา เราต้อง

ให้ก�ำลังใจ เขาก�ำลังท้อใจเราก็ต้องให้ก�ำลังใจเขา ว่าเขา
ท�ำได้เราต้องมีศลิ ปะในการพูด ให้กำ� ลังใจเพือ่ นๆหรือน้องๆ
ของเรา ให้มคี วามกระตือรือร้นในการท�ำงาน ให้มกี ำ� ลังใจ
เราต้องท�ำตัวให้เป็นตัวอย่างทีด่ ดี ว้ ย การทีจ่ ะควบคุมองค์กร
ได้เราก็ตอ้ งเป็ นผูน้ �ำทีด่ ี ต้องมีศลิ ปะในการพูดการให้กำ� ลังใจ
ลูกน้อง ให้ทำ� งานดีมคี วามกระตือรือร้น แล้วต้องเป็ นคนที่
เข้มแข็งและมีความยุตธิ รรม มีความเข้าใจและรูใ้ จลูกน้อง
ส�ำคัญทีส่ ุด ถ้าอยากเป็ นผูน้ � ำทีด่ ตี ้องไม่หูเบา ความหูเบา
เป็ นสิง่ ทีแ่ ย่มากๆ เป็ นผูน้ �ำทีด่ ไี ม่ได้แล้ว ยังเป็ นผูต้ ามทีด่ ี
ไม่ได้ดว้ ย และก็ไม่มคี วามสุข ต้องมีภาวะผูน้ �ำ ก็ให้กำ� ลังใจน้อง
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เป็นผูน้ �ำทีด่ ี ท�ำหน้าทีป่ ระธานชมรม TO BE NUMBER ONE
ได้อย่างดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเี พือ่ นอยูค่ นหนึ่ง
เขามีนิสยั ค่อนข้างจะโอ้อวด ว่าหน้าตาดีมคี วามสามารถ
ซึง่ ในขณะเดียวกันเขาก็ชอบดูถกู คนรอบข้างอยูเ่ สมอ เราจะ
มีวธิ อี ย่างไรให้เขายอมรับว่าเขาก็คอื คนธรรมดาคนหนึ่ง
ว่าไม่ได้มคี วามสามารถหรือวิเศษกว่าคนอืน่ และหนูจะแนะน�ำ
เขายังไงดีคะ่

ทูลกระหม่อม : หนูแน่ใจหรือว่า เขาเป็ นแค่คนธรรมดา

คนหนึ่ง เขาอาจจะดีจริงๆก็ได้ เขาอาจจะดีมคี วามสามารถ
เก่งจริงๆก็ได้ ถ้าเขามีดจี ริงๆเขาก็มสี ทิ ธิ ์จะโอ้อวดตนเองได้
แต่เขาก็ไม่ควรจะไปดูถูกคนอื่นจริงไหม แต่น้องก็หวังดี
กับเพือ่ น ไม่อยากให้หลงตัวเอง ก็ให้เพือ่ นน้องมีสติรจู้ กั พอดีๆ
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และก็ไม่ดถู กู คนอืน่ ไม่ทบั ถมคนอืน่ ถ้าเขามีนิสยั อย่างนี้ต่อ
ไปคนอืน่ ก็ไม่ชอบเขา มันก็ไม่ดกี บั เขา น้องก็หวังดีกบั เขาไม่
อยากให้เขามีคนเกลียด น้องก็ตอ้ งพูดดีๆว่าเขาก็ไม่ได้วเิ ศษ
กว่าคนอืน่ บอกให้เบาๆนิดนึง ท�ำความเข้าใจกับเขาอย่างมี
เหตุมผี ล แบบทีไ่ ม่ทำ� ให้เขารูส้ กึ แย่จนเกินไป อันทีจ่ ริงคน
ที่โอ้อวดและดูถูกคนอื่นคือคนที่ไม่มนใจในตนเอง
ั่
และมี
ปมด้อย สงสารเขาดีกว่า หวังว่าน้องคงโชคดี และท�ำความ
เข้าใจกับเพือ่ นให้ได้ ท�ำจิตใจเราให้ผอ่ งใสดีกว่า

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมปี ญั หาของคน

วัยท�ำงานค่ะทูลกระหม่อมดิฉันอายุ 25 ปี แล้วค่ะ ท�ำงาน
มาให้ 3 ปี ทีบ่ ริษทั เอกชนแห่งหนึ่ง การท�ำงานก็เป็ นไปได้
ด้วยดีเพราะดิฉันรักงานนี้มากๆ เลยทุ่มเทกับมันและได้
ผลลัพธ์กลับมาเป็นทีน่ ่าพอใจ ดิฉนั เป็นทีร่ กั ของเจ้านายและ
เพือ่ นๆ ปญั หาทีท่ ำ� ให้ลำ� บากคือ เพือ่ นร่วมงานคนหนึ่งเขา
มาชอบหนู จีบหนูอย่างออกหน้าออกตา แรกๆก็คยุ กับเขา
นะคะ เพราะเขาเป็ นคนดี แต่หลังๆเริม่ ออกลาย เริม่ จับมือ
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ขยับตัวเข้ามาใกล้ ออกแนวแต๊ะอั ๋งอยูบ่ อ่ ยๆ หลังๆฉันก็หา่ ง
แต่เขาก็ไม่หยุดเริม่ ตือ้ หนัก ดิฉนั ควรจะท�ำยังไงดีคะ่ ทุกวันนี้
เบือ่ ๆมากๆค่ะ

ทูลกระหม่อม : ฟงั แล้วก็เบือ่ แทน เพราะทีท่ ำ� งานไหนๆ

ก็ม ี การคุกคามทางเพศ คุกคามสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง
เราก็ต้องจัดการกับผู้ชายคนนี้ อย่างรวดเร็วที่สุด ไม่งนั ้
น้องก็คงต้องท�ำงานอย่างล�ำบาก ไม่มคี วามสุข ไม่มสี มาธิ
ในการท�ำงาน เป็ นปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในสถานทีท่ ำ� งานหลายแห่ง
มันเป็ นเรื่องทีไ่ ม่ดเี พราะฉะนัน้ น้องไม่ตอ้ งอับอายขายหน้า
น้องไม่ได้ทำ� อะไรผิด เริม่ ทีไ่ ปฟ้องเจ้านายก่อน ว่ามีเหตุการณ์
แบบนี้เกิดขึน้ นายต้องเป็ นฝ่ายแก้ปญั หา แต่ถา้ ไม่ได้ผล
เจ้านายตักเตือนแล้วก็ไม่ได้ผลดี ถ้าเขายังท�ำอยู่ เราก็ไปฟ้อง
ต�ำรวจ ต�ำรวจเขามีหน้าที่ ทีจ่ ะจัดการเรือ่ งนี้ เราเป็ นผูห้ ญิง
เราต้องรูจ้ กั ภัยสังคม เพราะสมัยนี้โลกเปิดกว้าง มีอนั ตราย
อยู่รอบด้าน เพราะฉะนัน้ เราต้องไปเรียนศิลปะป้องกันตัว
เอาไว้ อย่างไรก็ตามระวังตัวให้มากๆ อย่าไว้ใจใครมาก
ขอให้น้องและผูห้ ญิงทุกๆคนโชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : วันนี้ผมมีเรือ่ งทีจ่ ะ

มาปรึกษาทูลกระหม่อมครับ ผมไม่เขาใจเลยว่าตอนนี้ ท�ำไม
คนเราถึงต้องมองกันแค่ลกั ษณะภายนอกครับ อันนี้ผมไม่ได้
คิดเองนะครับ ผมมีเพือ่ นคนหนึ่งเขาชอบไว้เครา ดูลกั ษณะ
ภายนอกเขาดูเป็ นคนโหดร้ายน่ากลัว แต่จริงๆแล้วเขาเป็ น
คนที่ใจดีมนี ้� ำใจ แต่ท�ำไมคนเราหลายๆคนต้องมองเขา
ในทางทีไ่ ม่ดคี รับ

ทูลกระหม่อม : ความจริงแล้ว บอกไปแล้วหลายหนว่า

ลักษณะภายนอกมันมองเห็นได้ชดั กว่า คนเราเจอกันทุกวัน
ผ่านไปผ่านมาก็อา่ นใจกันไม่ได้ การรูเ้ ขารูเ้ ราก็ตอ้ งศึกษาให้ดี
ส่วนมากคนเราก็ชอบคนทีส่ วยงาม หน้าตาสะอาดสะอ้าน
โดยไม่รู้ว่า จิต ใจเขาเป็ น ยัง ไง ส่ว นมากก็จ ะดูรูป ลัก ษณ์
ภายนอกก่อน แต่อย่างไรก็ตามน้องก็โชคดีได้มเี พื่อนทีด่ ี
มีจติ ใจดี เป็ นเพือ่ นทีน่ ่ารัก มีความมันใจในตั
่
วเอง มันใจใน
่
ความดี ก็เพียงพอแล้ว จริงๆความดี ความเป็ นเพื่อนทีด่ ี
ไม่ได้อยูท่ ห่ี น้าตาหรอก มันอยูท่ ก่ี ารกระท�ำของเรามาก อยูท่ ่ี
การกระท�ำ อยูท่ จ่ี ติ ใจ อยูท่ น่ี สิ ยั อย่างทีว่ า่ มองยาก ใครจะไป
มองถึง มันต้องใช้เวลาในการคบหาสมาคมกัน เพราะฉะนัน้
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หน้าตาเป็ นยังไงก็ไม่ได้สำ� คัญมาก เท่าภายในจิตใจของเรา
ว่าเราเป็ นคนดีหรือเปล่า

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเี รือ่ งกลุม้ ใจ

อยากถามทูลกระหม่อมค่ะ คือเรื่องมีอยู่ว่า หนู มเี พื่อนอยู่
กลุ่มหนึ่ง เป็ นกลุ่มทีช่ อบท�ำกิจกรรมต่างๆด้วยกัน ไม่ว่า
จะเป็ นกิจกรรมโรงเรียน หรือกิจกรรมชุมชน แต่หนูมคี วาม
รูส้ กึ ว่า แม่ไม่คอ่ ยชอบเพือ่ นกลุม่ นี้ หนูทงั ้ อธิบายให้เหตุผล
พูดทุกอย่างแต่แม่ไม่คอ่ ยจะฟงั เหตุผล และพยายามอยาก
ให้หนู เลิกคบเพื่อนกลุ่มนี้ให้ได้ แม่รูจ้ กั เพื่อนกลุ่มนี้เพราะ
เคยมาท�ำงานทีบ่ า้ น ก็เลยอยากจะทราบว่ามีวธิ ที ไ่ี หนทีจ่ ะ
ท�ำให้แม่ยอมรับเพือ่ นกลุ่มนี้ได้ อาจจะเป็ นเพราะพวกหนูม ี
กิจกรรมเยอะ เป็ นคณะกรรมการนักเรียน ต้องท�ำกิจกรรม
ของโรงเรียนร่วมกันเยอะ บางทีเราก็กลับบ้านดึกค่ะ กิจกรรม
พวกนี้เป็ นกิจกรรมขององค์กรของสภานักเรียน บางทีกเ็ ป็ น
กิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน
ด้วยค่ะ
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ทูลกระหม่อม : คุณแม่กค็ งไม่อยากให้หนูกลับบ้านดึกนะ

อยากให้ใ ช้เ วลาอ่ า นหนัง สือ ท�ำ การบ้า นอะไรมากกว่า
คงไม่อยากให้ออกไปจากบ้านและกลับบ้านดึก ไม่รูแ้ น่ ว่า
หนู ไปท�ำอะไร หนู คงต้องอธิบายว่าหนู ท�ำกิจกรรมอะไร
เป็ นกิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมของโรงเรียน
ไม่ได้ทำ� อะไรนอกเหนือไปกว่านัน้ แต่อย่างไรก็ตามน้องก็
แก้ได้ เรือ่ งการเรียน กิจกรรมต่างๆก็อธิบาย เช่น กิจกรรม
TO BE NUMBER ONE ว่าเป็ นกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
เป็ นกิจกรรมทีด่ แี ละใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และช่วย
สังคม คุยกันได้ตรงๆ แต่เรือ่ งทีก่ ลับบ้านดึกๆนะ แบ่งเวลาไม่
ให้ดกึ เกินไป เพราะถ้าดึก มันจะเสียเวลานอน เวลาพักผ่อน
แต่ยงั ไงก็ดนี ้องต้องตัง้ ใจเล่าเรียน การเรียนก�ำหนดอนาคต
น้องนะ โชคดีคณ
ุ แม่กค็ งจะเข้าใจ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเกิดสงสัยขึน้ มา

นิดนึงครับ ผมเคยเถียงกับเพือ่ นแต่กห็ าค�ำตอบไม่ได้ซกั ที
คือผมเป็ นคนชอบเล่นกีฬา เล่นหมดทุกอย่างแต่ทช่ี อบมาก
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คือบาสเกตบอล ผมเล่นกับเพือ่ นเป็ นประจ�ำ แต่ปญั หาก็คอื
เวลาทีเ่ ล่นกันแล้วเพื่อนผมก็ชอบพนัน แบบลงเล่นกันทีม
ไหนชนะก็เอาเงินไปทัง้ หมด ผมไม่ชอบเลยครับ แต่เพือ่ น
ผมบอกว่าไม่งนั ้ ก็ไม่มกี ำ� ลังใจ ผมก็เลยต้องตัง้ ใจในการเล่น
เพราะกลัวเพื่อนจะเสียเงินแต่ความสนุ กก็หายไป มันออก
แนวเครียดมากกว่านะครับ ผมจะแก้ปญั หายังไงดีครับ

ทูลกระหม่อม : อันทีจ่ ริงการลงขันก็เป็ นเหมือนรางวัล

เหมือนเราไปซือ้ ถ้วยรางวัลมา ส�ำหรับให้กบั ทีมชนะ ก็เป็ น
ก�ำลังใจในการเล่น สมมุตมิ องอีกแง่หนึ่งก็คอื การพนันเอา
มายุง่ เกีย่ วกับกีฬาก็ไม่ใช่เรือ่ งดี สร้างนิสยั การพนันทีเ่ อามา
เกีย่ วกับกีฬาทีเ่ ป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี ก็เล่นกีฬาเป็ นสิง่ ทีด่ ที แ่ี ข็งแรง
ท�ำให้เราแข็งแรงและเป็ นนักกีฬา การเล่นกีฬาสนใจกีฬา
ก็เป็ นเรื่องทีด่ อี ยู่แล้ว แต่น้องก็ตงิ่ ว่าไม่อยากจะเอารางวัล
ก็ถกู แล้ว การทีผ่ ใู้ หญ่พดู ถึงการติดเกมส์ การติดยาเสพติด
แต่การทีเ่ ด็กติดการพนันก็ยงั ไม่ได้พดู ถึงเรือ่ งนี้ เราสามารถ
สร้างก�ำลังใจได้จากการแพ้และการชนะ ถ้าชนะแปลว่าเราเก่ง
เรามีรา่ งกายทีแ่ ข็งแรง ว่องไว มีไหวพริบ มากกว่าคนอื่น
ถ้าเล่นการพนันก็ไม่ดี ถ้าเป็ นก�ำลังใจเล็กๆน้อยๆก็คงไม่
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เท่าไร น้องก็ชกั ชวนเพือ่ นๆอย่าพนันกันก็แล้วกันนะ ก็ขอ
ให้น้องโชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ปญั หาผม คือเพือ่ น

ผมชอบยืมเงินผมไปครับ แล้วก็ทำ� เป็ นไม่รไู้ ม่ชค้ี รับ จะทวง
ผมก็ไม่อยากทวงเพราะกลัวเสียเพือ่ น ผมจะท�ำยังไงดีเพราะ
ผมไม่แน่ ใจว่าเขา แกล้งทีจ่ ะท�ำเป็ นลืม หรือว่าไม่ได้แกล้ง
ช่วยบอกผมหน่ อยครับ ว่าผมควรท�ำยังไงดีครับ บวกกัน
แล้ว มีหลายคนด้วยกันครับ 3 คนก็รวมกันได้ 100 แล้วครับ
คนก่อนผมก็ให้เขายืมไป 50 บาทครับ เพราะเขาลืมเอาตังค์มา
เขาต้องกินอาหารตอนกลางวันครับ

ทูลกระหม่อม : ฟงั แล้วน่าสงสารอุตสาห์ใจดี ใจบุญสุนทาน

ให้เพื่อนยืมเงิน เพื่อนก็ทำ� เป็ นแกล้งลืม หรือลืมจริงก็ไม่รู้
น้องต้องมองในแง่บวกว่าเขาลืมจริงๆ ต้องไปทวงว่านายยืมเงิน
เราไปนี่ เอาคืนมาได้แล้วฉันมีความจ�ำเป็ นต้องใช้ จะได้
ไม่เสียดอกเบี้ยเยอะแล้วยืมไปเท่าไร ต้องทวงกันตรงๆ
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ไม่ตอ้ งไปเกรงใจเขา เพราะเขาไม่เกรงใจเรา เขาอาจจะลืม
แต่เราต้องทวงอยู่ดี ว่าฉันไม่ได้เอาเงินมาไม่มไี รกินแล้วนี่
ก็ขอยืมเงินซัก 50 บาทซิ มีไหม จริงมันไม่ได้เยอะนัก แต่ทบไป
ทบมาก็เยอะ ก็กลายเป็ นเงินจ�ำนวนมากขึน้ การทีเ่ ราให้
ยืมแล้วเราต้องทวง ถ้าออกดอกเราต้องมีระบบของเรา ว่าจะ
ทวงยังไง บางทีเราก็ตอ้ งท�ำใจไว้ว่าจะเป็ นหนี้ศูนย์ จะได้
ไม่เครียด ต่อไปไม่ตอ้ งให้ยมื ดีกว่า เราก็รอู้ ยูแ่ ล้วว่าเขาจะไม่คนื
ตอนนี้กม็ แี ต่คนนี้ทย่ี งั ไม่จา่ ย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เรื่องที่หนู อยาก

เรียนปรึกษาในวันนี้คอื หนูมเี พือ่ นผูช้ ายคนหนึ่ง เรียนอยู่
ห้องเดียวกับหนูคะ่ ในช่วงปิดเทอมเขาก็ได้โทรมาคุยกับหนู
ทุกวันค่ะ จนวันหนึง่ เขาก็ได้บอกหนูวา่ เขาชอบหนู หนูกไ็ ม่กล้า
ปฏิเสธเขา เพราะหนูเกรงใจเขา จนถึงทุกวันนี้หนูกย็ งั คุยกับ
เขาอยู่ ความรูส้ กึ ของหนูบางครัง้ ก็คดิ ว่าหนูรกั เขา บางครัง้ หนู
ก็คดิ ว่าหนูชอบเขาได้แค่เพือ่ น เพราะอนาคตก็อาจเจอะคนที่
ดีกว่า แล้วก็เจอคนทีใ่ ช่กว่าคะ หนูควรทีจ่ ะตัดสินใจยังไงดีคะ่
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ทูลกระหม่อม : แต่อย่างไรก็ตามเราต้องถามตัวเองว่าเรา

ชอบเขาหรือเปล่า ถ้าเราไม่แน่ใจเราก็อาจจะไม่ได้ชอบเขา
มากเท่าไร ถ้าเขานิสยั ดีหน้าตาไม่หล่อ เราต้องถามใจตัวเอง
ว่าชอบเขาหรือเปล่า ก็เฉยๆไว้กอ่ น ก็บอกแล้วว่าการทีจ่ ะมี
ความรักในวัยเรียนก็ไม่ได้เสียหายอะไร แต่การเรียนส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ถ้าไม่เสียการเรียนและเรามีสติรวู้ า่ เราก�ำลังท�ำอะไรอยู่
ก็ไม่เป็ นไร ถ้าสมมติวา่ เราชอบเขาก็เป็ นแฟนเขาได้ ถ้าเรา
ไม่ชอบเขาก็เป็ นเพือ่ นกันก่อนดีกว่า ถ้ามาตือ้ มายุง่ กับเรา
มากๆเราก็ตอ้ งบอกเขาไปตรงๆ จะได้แฟร์ๆกัน

ั
สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ปญหาที
ห่ นูจะถามเป็น

ปญั หาของเพือ่ นของหนูคะ่ หนูมเี พือ่ นสนิทมากอยูค่ นหนึ่งนะคะ
เขาพยายามตัง้ ใจเรียนให้เกรดออกมาดี แต่เขามีปญั หาทาง
ด้านครอบครัวค่ะ คือพ่อของเขาแอบไปมีผหู้ ญิงอื่น ท�ำให้
แม่ของเขาเสียใจมาก แม่ของเขาบอกเขาว่าไม่มเี งินทีจ่ ะส่ง
เขาเรียนต่อ เขาเลยบอกหนูวา่ เขาจะเรียนจบแค่ ม.6 แล้ว
จะหางานท�ำ แต่หนูพยายามบอกเขาว่าให้เขาตัง้ หน้าตัง้ ตา
104

คู่มือค�ำปรึกษาพระราชทานฯ

เรียนก่อน แต่เขาไม่ทำ� ตามทีห่ นู บอกหรือให้คำ� ปรึกษาไป
นะคะ หนูเลยไม่รวู้ า่ จะท�ำยังไงคะ หนูตอ้ งการให้เพือ่ นหนู
คนนี้ ก ลับ มาเป็ น เพื่อ นที่ส นิ ท ของหนู น ะค่ะ น่ า รัก สดใส
เหมือนเดิมนะคะ หนูควรจะท�ำยังไง
ั
ทูลกระหม่อม : เพือ่ นของหนูกน็ ่าเห็นใจนะ มีปญหาเพราะ

เป็ นปญั หาของพ่อแม่เขา ส่วนเรือ่ งเงินทองในการศึกษา ก็ม ี
ทุนในการศึกษาทีฟ่ งั ดูวา่ แม่ไม่มเี งินจะส่งให้เรียนนะเหมือน
แม่จะพูดประชด พ่อทีไ่ ปมีเมียใหม่ ก็เลยโกรธลูกตามไปด้วย
ลูกก็เ ลยประชดตามแม่ว่าไม่เรีย นแล้ว จะออกไปท�ำ งาน
อันทีจ่ ริงหนูกต็ อ้ งให้กำ� ลังใจ ตอนนี้หนูทำ� อะไรมากกว่านัน้
ไม่ได้หรอก เพราะเป็ นเรือ่ งในครอบครัวของเขา เป็ นเรือ่ งของ
ผูใ้ หญ่ใช่ไหม ก็ให้ก�ำลังใจเขาว่ามันไม่ได้เลวร้ายขนาดนัน้
อย่างนี้ก็เกิดขึน้ กับครอบครัวหลายๆครอบครัว ในการที่
ผู้ชายจะไปมีภรรยาใหม่ หรือผู้หญิงไปมีสามีใหม่ก็ตาม
ครอบครัวแตกแยกนี้มมี ากมาย เพราะฉะนัน้ ไม่ควรจะปล่อย
ให้มาท�ำร้ายจิตใจตัวเราเอง อนาคตของเราส�ำคัญกว่า อันทีจ่ ริง
ก็เกิดขึน้ กับหลายๆครอบครัว ถ้าสมมติไม่มเี งินจริงๆ ก็ยงั มี
ทุนการศึกษามากมายเช่น กยศ. ทุนการศึกษาต่างๆลองไป
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ปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาดูวา่ มีอะไรบ้าง มีการกูย้ มื ถึงระดับ
มหาวิทยาลัย ในปจั จุบนั ถ้าเพือ่ นน้องจะเรียนต่อก็ไม่ใช่เรือ่ ง
ยากเกินไปทีจ่ ะหาทุน และน้องต้องเป็ นก�ำลังใจว่าอย่าหมด
ก�ำลังใจ การเรียน อนาคตของเราส�ำคัญ การทีจ่ ะท�ำอะไร
ให้เป็ นสิง่ ทีป่ ระชดประชันก็เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี ประชดเขาไป เขาไม่
เจ็บปวดหรอกมีแต่เราทีเ่ จ็บปวดเอง น้องก็ท�ำอะไรไม่ได้
หรอกนอกจากให้กำ� ลังใจเขานะ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูชอ่ื เล่น “จุ๊ย” ค่ะ

หนูมเี พือ่ นคนหนึ่งทีช่ อบแต่งตัวใช้เครือ่ งส�ำอางค่ะ พอเวลา
เลิกเรียนเขาก็ชอบไปเดินตามห้างค่ะ บางทีเขาก็จะชวนให้หนู
กับเพือ่ นใช้เครือ่ งส�ำอางกับเขา หนูคดิ ว่าการใช้เครือ่ งส�ำอาง
ในวัยหนูมนั ยังไม่เหมาะสมค่ะ หนูควรบอกหรือมีวธิ แี นะน�ำ
เขายังไงดีคะให้เลิกใช้เครือ่ งส�ำอางค่ะ

ทูลกระหม่อม : จะบอกเขาท�ำไมให้เลิกใช้มนั ก็เป็ นสิทธิ
ของเขา คนเราก็มสี ทิ ธิทจ่ี ะใช้เครือ่ งส�ำอาง อย่างทีน่ ้องบอก
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เขาก็ไม่ได้มาแต่งในเวลาเรียน เขาไม่ได้แต่งหน้าในโรงเรียน
เลิกเรียนถึงไปเดินดู มันก็เป็ นสิทธิของเขาทีจ่ ะแต่งหน้า มัน
ไม่ได้เป็นสิง่ ทีเ่ สียหายอะไร ถ้าเรารูจ้ กั แต่งหน้าให้สวยน่ารัก
สมกับวัย ไม่แต่งให้น่าเกลียดเหมือนงิว้ เราต้องรูจ้ กั แต่ง มันไม่
ได้เสียหายอะไร เคยได้ยนิ ไหม “ไก่งามเพราะขน คนงาม
เพราะแต่ง” อย่างไรก็ตามการแต่งหน้าแต่งตัวมันไม่เสียหาย
แต่เราต้องรูจ้ กั รักษาหน้าของเรา การทีจ่ ะแต่งหน้าตอนกลาง
คืนก็ตอ้ งล้างหน้าให้สะอาด แต่งให้เหมาะสมกับวัย แต่อย่า
มัวแต่
่ งหน้าจนลืมอ่านหนังสือ แต่งหน้าไม่ได้ผดิ แต่อย่าลืม
อ่านหนังสือ ถ้าเราไม่ชอบ เราก็ไม่ตอ้ งแต่ง

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเป็นคนเพือ่ นเยอะค่ะ

เพือ่ นในกลุม่ หนูประมาณ 8 คน ก็งา่ ยๆนะคะ คบกันแบบ
วัยรุน่ แต่มเี พือ่ นอยูค่ นหนึ่งไปไหนไม่ชอบจ่ายเงินค่ะ เวลา
เรียกเก็บเงินเขาก็ชอบนิ่ง เราก็เลยต้องออกเงินให้เขาทุกที
เราจะแก้นิสยั ให้เขาอย่างไรดีคะ่
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ทูลกระหม่อม : เพื่อนของน้องเขาอาจจะมีปญั หาอะไร

หรือเปล่า ไปว่าเขามันก็ไม่แฟร์ เราควรจะพูดกันตรงๆถาม
กันตรงๆว่าเธอมีปญั หาอะไรหรือเปล่า ท�ำไมท�ำเฉยๆ หรือ
เขาอาจจะขีเ้ หนียวไม่อยากจะจ่ายเงิน ไม่กเ็ ขาอาจจะไม่มเี งิน
ก็ได้ ในเรือ่ งเงินเรือ่ งทองเขาอาจจะเดือดร้อนก็ได้ ฉะนัน้ ควร
จะพูดกันให้รเู้ รือ่ งก่อนว่ามีอะไร มันไม่แฟร์นะเราไปด้วยกัน
เราก็ต้องช่วยกันจ่ายนี่ เราเป็ นเพื่อนกันต้องจริงใจต่อกัน
ฉะนัน้ ต้องพูดกันตรงๆ ถ้าเขาเป็ นคนเหนียวหนี้บางทีน้องก็
ไม่อยากเป็นเพือ่ นกับเขาก็ได้ เพราะเขาไม่แฟร์และเอาเปรียบ
เพือ่ นคนอืน่ ๆ ดูซวิ า่ เขามีปญั หาอะไร เราจะได้เป็ นก�ำลังใจ
และให้คำ� ปรึกษาเขาได้ คนเราต้องช่วยเพือ่ นถ้าไม่เหลือบ่า
กว่าแรง ต้องช่วยกันดูแลซึง่ กันและกัน ไม่ใช้มาเอาเปรียบ
ตลอดเวลา ก็ขอให้น้องโชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีคะ่ ทูลกระหม่อม

หนูมเี รือ่ งร้อนใจมากค่ะ อยากจะปรึกษาทูลกระหม่อม คือ
หนู เป็ นคนมีเพื่อนฝูงมากมาย เป็ นคนเฮไหนเฮนัน้ เลยมี
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เพือ่ นหลายกลุม่ เรือ่ งมีอยูว่ า่ หนูเคยแนะน�ำเพือ่ น จาก 2 กลุม่
มารูจ้ กั กัน ตอนแรกเขาก็รกั กันดู แต่พอเขาเริม่ ทะเลาะกัน
คราวนี้งานเข้าทีห่ นู เลยค่ะ เดีย๋ วฝ่ายโน่ นก็โทรมาระบาย
ฝ่ายนี้กโ็ ทรมาระบาย ทูลกระหม่อมว่าหนูจะวางตัวยังไงดีคะ
เพราะพักหลังนี้แทบจะทุกวันเลยคะ ไม่รจู้ ะปรึกษาใครดีคะ่
ทูลกระหม่อมช่วยหนูดว้ ยนะคะ

ทูลกระหม่อม : น้องเคยได้ยนิ สุภาษิตโบราณไหม โบราณ

มาก ว่า “แม่สอ่ื คือปีศาจ” แม่สอ่ื สุดท้ายโดยมากแล้วก็ไปแย่ง
แฟนเขามา เวลามีปญั หากันเขาก็โทรมา ไม่รวู้ า่ ทีเ่ ขาโทรมา
เพราะชอบน้องหรือเปล่า การทีเ่ ป็นแม่สอ่ื หรือทีเ่ ขาโทรมามัน
ยุง่ ยากส�ำหรับน้อง การให้คำ� ปรึกษามันก็น่าร�ำคาญหน่อยนึง
ฉะนัน้ น้องก็ทำ� เฉยๆดีกว่า ตอนนี้เขาทะเลาะกันแต่ถา้ เขาดีกนั
เราก็จะเน่า น้องก็เฉยๆดีกว่าอย่าไปยุง่ กับเขาเลย เขาเป็ น
แฟนกันก็ดแี ล้ว ถ้าเขาทะเลาะกันก็ให้ทะเลาะกันเอง ไม่เห็น
ว่าต้องไปยุง่ กับเขาเลย ถ้าไปยุง่ กับเขาก็จะเดือดร้อน น้อง
ควรจะดีใจทีน่ ้องเป็ นคนกว้างขวาง เพือ่ นไว้วางใจ มีเพือ่ น
เยอะๆหลายๆกลุม่ ก็ชวนกันมาตัง้ ใจเรียนนะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนู มเี พื่อนสนิท

อยู่คนหนึ่งเป็ นเพื่อนทีร่ กั กันมาก เพื่อนคนนี้มนี ิสยั ทีด่ งี าม
รักในการเรียน แต่วา่ เขาได้มผี ชู้ ายคนหนึ่งเข้ามาในชีวติ เขา
พึง่ จะคบได้ 2 สัปดาห์ฝ่ายชายก็ขอมามีเพศสัมพันธ์ดว้ ย
เพื่อนของหนู ยงั ไม่พร้อมจึงได้ปฏิเสธไป ผู้ชายคนนี้เลย
ขอเลิก แต่เพราะเพือ่ นหนูรกั ผูช้ ายคนนี้มาก เพือ่ นเลยมา
ปรึกษาหนู หนูกไ็ ม่รจู้ ะช่วยยังไงค่ะ

ทูลกระหม่อม : เพือ่ นหนูกค็ ดิ ถูกแล้วละ คบแค่ 2 สัปดาห์

ก็มขี อมีเพศสัมพันธ์ ถ้าไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์กนั ก็จะเลิก
แล้วเพือ่ นหนูจะเสียใจไปแค่ไหนพึง่ คบกันแค่ 2 สัปดาห์เอง
บอกเพือ่ นหนูเลิกเสียใจเลยเพราะเขาท�ำถูกแล้ว การทีจ่ ะมี
เพศสัมพันธ์น้ีตอ้ งพร้อม ถ้าเรารูว้ ่าเราท�ำอะไรอยู่แล้วรูว้ ่า
เราไม่พร้อมเราก็สามารถบอกว่าไม่ได้ ขอออกความเห็น
หน่อยหนึ่งว่าผูช้ ายคนนี้ไม่เป็ นสุภาพบุรษุ เลย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้ผมกับเพือ่ น

ก�ำลังทะเลาะกันใหญ่เลยนะครับ ท�ำให้ทงั ้ กลุ่มระส�่ำระส่าย
กันเลยทีเดียว เหตุเพราะเพื่อนกลุ่มผมชอบผูห้ ญิงคนเดียว
กันครับ เธอเรียนอยูโ่ รงเรียนข้างกันกับพวกเราไม่รวู้ า่ ใคร
เป็นคนเห็นก่อนกันแน่ พวกเราก็ตา่ งบอกว่าตนเองเห็นก่อน
ทัง้ นัน้ เลยตกลงกันว่า ใครจีบเธอได้ก่อนแล้วเธอมีใจให้ใคร
คนนัน้ ก็ได้ไป แต่เรือ่ งมันก็ไม่งา่ ยขนาดนัน้ เพราะพวกเราก็
ต่างทะเลาะกันทุกครัง้ เวลาทีใ่ ครเหมือนว่าจะมีชยั ชนะ เช่น
ได้ไปเทีย่ วด้วยกัน ดูหนังด้วยกันกับเธอคนนี้ ผมคิดว่าผม
ไม่อยากจะทะเลาะกับใครทูลกระหม่อมคิดว่ายังไงครับ

ทูลกระหม่อม : ความจริงน้องควรจะบายมากกว่านะ และ

ถอดตัวจากการแข่งขันครัง้ นี้ แล้วผูห้ ญิงคนนัน้ เขาก็ไม่ใช่
ถ้วยรางวัล ถ้าแย่งกันขนาดนี้มนั ท�ำให้เกิดการแกร่งแย่ง
วุน่ วายไปหมด ไม่คมุ้ หรอก ผูห้ ญิงคนนี้ถา้ ไม่ถกู หลอก ก็คง
ชอบทีจ่ ะเป็นจุดสนใจของผูช้ าย และน้องเป็นนักเรียนหน้าที่
คือเรียนหนังสือ เพือ่ อนาคตของพวกเราเอง ถ้ามัวแต่
่ แย่ง
ผูห้ ญิงก็เสียเวลาอ่านหนังสือ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมปี ญั หาค่ะ คือ

หนู ไม่มคี วามสุขเลยเพราะเพื่อนห้องหนู ท่ีโรงเรียนเกเร
ไม่ตงั ้ ใจเรียน จนอาจารย์ดวุ า่ ว่าไม่เอาไหนทีส่ ดุ ในโรงเรียน
ทัง้ ทีห่ นูกต็ งั ้ ใจเรียนหนูควรท�ำยังไง ให้คนยอมรับหนูคะ่

ทูลกระหม่อม : ยกตัวอย่างค�ำโบราณนะ “ปลาเน่าตัวเดียว
เหม็นไปทัง้ ข้อง” ถ้าในสังคมมีคนไม่ดอี าจท�ำให้คนอืน่ ระบุ
ว่าสังคมนี้ทงั ้ สังคมไม่ดี ในโลกนี้ไม่มคี วามยุตธิ รรมในโลก
เลยท�ำให้ถกู มองว่าในห้องมีแต่เด็กเกเร แต่ทห่ี นูตงั ้ ใจเรียน
ก็ดแี ล้วรูจ้ กั หน้าที่ ไม่ตอ้ งไปสนใจถือว่าท�ำดีแล้ว ถ้าเรามัว
แต่สนใจจะท�ำให้ทกุ ข์เปล่าๆ ถ้าเขาเหมารวมเรา แล้วเราไม่
ได้เป็ นก็ไม่ตอ้ งเดือดร้อน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเี พือ่ นทีม่ กี ลิน่ ตัว

แรงมาก นังเรี
่ ยนข้างๆกัน ถ้าถึงเวลาบ่ายจะถึงกับมึน ไม่รู้
จะบอกเพือ่ นยังไงดี เพือ่ นก็เกีย่ งกันไม่กล้าบอก เราควรจะ
บอกเพือ่ คนนัน้ ยังดีคะ่
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ทูลกระหม่อม : ในวัยรุน่ ฮอร์โมนเปลีย่ นจะมีกลิน่ แรงกว่า

ผูใ้ หญ่ จะเหม็นมากหรือน้อยแล้วแต่คน แต่สามารถแก้ไขได้
การที่จ ะบอกเพื่อ นคนนัน้ ต้อ งบอกตรงๆ เมื่อ มีค นบอก
เขาดีๆ เขาอาจรูส้ กึ ไม่ดนี ิดหน่อย แต่แก้ไขได้โดยให้เขาใช้ยา
ระงับกลิน่ ตัวให้เขาเลือกใช้ แนะน�ำโรออนให้เขาก็ได้ แต่ตอ้ ง
ไม่ทำ� ท่ารังเกียจ ควรท�ำให้เขารูต้ วั

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเี รือ่ งอยากจะ

ปรึกษาค่ะ หนู มเี พื่อนสนิทคนหนึ่ง เดิมเป็ นเด็กไม่เกเร
แต่ระยะหลังนี้เขาเล่น Social Network จนนิสยั เปลี่ยน
หนี เ รีย นมีเ พื่อ นเกเรมากขึ้น ชอบผิด ระเบีย บโรงเรีย น
หนูจะพูดกับเพือ่ นอย่างไรดีให้เขากลับมาเป็ นแบบเดิม และ
ตัง้ ใจเรียนค่ะ

ทูลกระหม่อม : การใช้Social Network ไม่ผดิ แต่เจอ

เพือ่ นดีกด็ ไี ป ร้ายก็รา้ ยไป กรณีน้อี าจเป็ นเพือ่ นร้าย แล้วคิด
ว่าเป็นเรือ่ งถูกเลยท�ำผิดไป ท�ำให้น่าเป็นห่วง ทีน่ ้องเป็นห่วง
ปัญหาเพื่อน
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เพื่อนก็ถูกแล้ว น้องต้องค่อยๆพูดหรือชวนมาท�ำกิจกรรม
ดีๆ เช่น กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เขาอาจจะดีขน้ึ
ไม่เครียด ถ้าเขาเข้าใจจะท�ำให้ทำ� ตัวดีขน้ึ การมีเพือ่ นถือว่า
ส�ำคัญดังนัน้ ควรมีเพือ่ นทีด่ ี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ดิฉนั สงสัยว่าเวลา

ท�ำผิดไปไม่รตู้ วั แล้วคนอื่นเอาไปพูดลับหลัง ว่าเราลับหลัง
เราควรจะท�ำยังไงดีคะ่

ทูลกระหม่อม : เวลาท�ำผิดไปแล้วไม่บอกกันก็จะแก้ไขไม่ได้

คนทีเ่ อาไปพูดลับหลัง เราควรบอกเค้าว่ามาพูดตรงๆ พูดต่อ
หน้ากันดีกว่าจะได้แก้ไขปญั หาได้
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สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : หนู มีช่ือ เล่ น

น้อง “ส้มจีด๊ ” ถามว่าแฟชันการใส่
่
เหล็กดัดฟนั มีเยอะมาก
มีอนั ตรายถึงขัน้ ชีวติ แต่เพือ่ นๆก็ยงั ใส่กนั อยู่ หนูไม่เข้าใจว่า
ท�ำไมเขาถึงไม่หว่ งต้วเองกันเลยค่ะ หนูพยายามเตือนเพือ่ นๆ
แต่เพือ่ นบอกว่าไม่เห็นจะเป็ นอันตรายอะไรเลย ทีค่ นเสียชีวติ
อาจจะมาจากสาเหตุอน่ื ก็ได้ หนูจะมีวธิ บี อกเพือ่ นด้วยวิธไี หน
ดีคะ่

ทูลกระหม่อม : หนูถามมาเป็นเรือ่ งทีก่ ำ� ลังมาแรงมากๆ

เป็ นข่าวใหญ่ก�ำลัง อินเทรนด์มากๆเลยเป็ นเรื่องใส่เหล็ก
ดัดฟนั แล้วเด็ก ตายขึน้ มานี้กเ็ ป็นอันตรายอยูเ่ หมือนกันอยูๆ่
ก็ใ ส่ เ หล็ก ดัด ฟ นั เพื่อ เป็ น แฟชัน่ มัน เป็ น อิน เทรนด์ย งั ไง
อินเทรนด์อะไรของน้อง เหล็กดัดฟนั ก็ดเู ท่ดี เกิดไปใส่เหล็ก
ดัดฟนั ทีท่ �ำจากหมอเถื่อนใช้วสั ดุอะไรก็ไม่รูอ้ าจเป็ นเหล็ก
แล้วมีสนิมด้วยก็ อาจติดเชือ้ ในกระแสเลือด แต่การทีด่ ดั ฟนั
ต้องไปหาหมอแพทย์ท่มี คี ุณวุฒจิ ริงๆ หมอจริงๆ หมอที่
เชีย่ วชาญในเรือ่ งดัด ฟนั ไม่ใช่หมอเถื่อน ก่อนทีด่ ดั ฟนั เรา
ต้องตรวจให้ละเอียด คุณหมอต้องดูในช่องปากของเรา ต้อง
เอ็กซเรย์ดูให้เรียบร้อยว่าฟนั เราขึ้นตรงไหน ต้องศึกษา
ปัญหาเพื่อน
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วางแผนต้องใช้เวลาหลายปี แต่อย่างไรก็ตามระหว่างนัน้ คน
ทีใ่ ส่เหล็กดัด ฟนั ต้องรักษาความสะอาดให้ดี ดูแลให้ดรี บั
ประทานแล้ว ต้องหาแพทย์ทเ่ี ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญจริงๆ อย่างไร
ก็ตามในการใส่เหล็กดัดฟนั ไม่ใช่แฟชัน่ ไม่โก้ไม่เก๋ ถ้าสมุติ
เราไปคลินิกเถื่อนมันก็เป็ นสิง่ ทีผ่ ดิ และอันตราย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนู มเี พื่อนสนิท

เป็นผูห้ ญิงคนหนึ่งซึง่ ท�ำอะไรมาด้วยกันมาตลอดเวลาไม่วา่ จะ
กินข้าว ท�ำกิจกรรมต่างๆ อยูม่ าวันหนึ่งเกิดเรือ่ งทีไ่ ม่เข้าใจกัน
เกิดขึน้ ระยะห่างของทัง้ คูก่ เ็ พิม่ มากขึน้ ไม่ทำ� อะไรด้วยกัน
เหมือนเมือ่ ก่อน นังเรี
่ ยนก็แยกจากกัน วันหนึ่งทัง้ สองคนก็ได้
ปรับความเข้าใจเข้าหากัน แต่ความสัมพันธ์กไ็ ม่เหมือนเดิม
มันเหมือนเพือ่ นของหนูเขาไม่สนิทใจเหมือนเดิม ระยะหลัง
ก็เริม่ ดีขน้ึ พูดคุยกันมากขึน้ มีอะไรก็ปรึกษากันมากขึน้ แต่วา่
น้องก็ยงั ไม่สบายใจ ว่าเพือ่ นของเขาจะคิดอย่างไร ยังรูส้ กึ กับ
เขามันเหมือนเดิมหรือเปล่าค่ะ
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ทูลกระหม่อม : ก็เป็นสิง่ ธรรมดาเราก็ตอ้ งแคร์เพือ่ น โดย

เฉพาะในกลุม่ วัยรุน่ เพือ่ นเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญมากเลย จริงๆแล้ว
การทีเ่ ป็ นเพือ่ นกัน เป็ นพวกเดียวกันก็เป็ นสิง่ ทีด่ ี เป็ นสิง่ ที่
ส�ำคัญมากทีเ่ ราต้องแคร์คนอืน่ บ้าง แคร์เขา รูใ้ จเขา เอาใจ
เขามาใส่ใจเราแล้วก็มคี วามจริงใจต่อกัน ไม่ทราบว่าน้องมี
ปญั หาอะไรกับเพือ่ น ไม่ทราบว่าเป็ นเรือ่ งอะไร แต่น้องดูจะ
คิดมาก ถึงแม้วา่ ตอนนี้จะปรับความเข้าใจกันแล้ว แต่กย็ งั
ไม่สนิทใจกันเหมือนเดิม สิง่ ต่างๆมันก็ตอ้ งใช้เวลา บางเรือ่ ง
มันอาจจะกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ แต่ตอนนี้คล้ายๆว่าน้อง
คิดมากไปเอง แต่มนั เคลียร์กนั แล้วเรือ่ งอะไรต่างๆเราเคลียร์
กันแล้ว เราเข้าใจกันแล้ว เริม่ พูดคุยกันเหมือนเดิม ปรับทุกข์
กันคล้ายๆเหมือนเดิมแล้ว เพราะฉะนัน้ น้องอย่าคิดมากดีกว่า
ต่อไปน้ องกับเพื่อนก็หน้ าจะคงเข้าใจกันได้ดเี หมือนเดิม
ความเป็นเพือ่ นอย่างไรก็ตดั กันไม่ขาด ถ้าสมมุตวิ า่ เราจริงใจ
ต่อกัน อย่างไรก็ตามเพือ่ นช่วยกัน อ่านหนังสือ ท�ำงาน ก็อาจ
จะเห็นใจกันมากขึน้ นี้เป็ นสิง่ ทีด่ แี ล้วก็เรียนเก่งด้วย มีผล
การเรียนทีด่ ที งั ้ สองคน ขออวยพรให้รสู้ กึ ดีๆต่อกันอย่างเดิม

ปัญหาเพื่อน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูชอ่ื น้อง “ป๊อกแป๊ก”

หนูมคี ำ� ถามอยากจะถามทูลกระหม่อมฯ ค่ะ เกีย่ วกับเรือ่ งของ
เพื่อนค่ะ คือเพื่อนในกลุ่มของหนู เป็ นเพื่อนทีส่ นิทกันมาก
แต่วา่ จะมีอยูส่ องคนทีเ่ ขาไม่คอ่ ยถูกกันและก็ชอบมีปากเสียง
กันบ่อยๆ ท�ำให้เพือ่ นๆในกลุม่ รูส้ กึ ไม่คอ่ ยสบายใจ แล้วก็ทำ� ให้
บรรยากาศในกลุม่ เซ็งคะ ก็พวกเราคนทีเ่ หลือก็พยายามช่วย
เขาท�ำให้เขากลับมาคุยกันดีๆ พูดคุยกัน แต่ทงั ้ สองคนนี้ก็
ยังมีทิฐิต่อ กัน อยู่มาก ก็ชกั จะเริม่ เบื่อ แล้ว ค่ะ แต่ว่าก็ท้ิง
ไม่ได้คะ่ เพราะว่าเราคบกับทัง้ สองคนนี้มานานแล้วค่ะ ควรจะ
ท�ำอย่างไรดีคะ่

ทูลกระหม่อม : ค�ำว่าเพือ่ นนี้สำ� คัญมากเลยนะ เพือ่ นใน

วัย รุ่ น ในวัย ของน้ อ งเพื่อ นก็ส� ำ คัญ มากๆ เพราะฉะนั น้
น้องป๊อกแป๊กก็ไม่ใช่คนแรกทีถ่ ามปญั หานี้ขน้ึ มา มีปญั หา
เกีย่ วกับเรื่องเพื่อน อย่างน้อยปญั หาใหญ่ๆก็ยงั มีอยู่ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ เราเป็นใคร เราเป็น TO BE NUMBER ONE
เราต่อต้านยาเสพติด ปญั หายาเสพติดนี้กม็ ากับเพือ่ นเยอะ
เหมือนกัน เพราะฉะนัน้ เพื่อนก็สำ� คัญในชีวติ ของพวกเรา
มากๆ แล้วส�ำหรับน้องป๊อกแป็กล่ะ เพือ่ นหมายความว่าอะไร
(เพือ่ นในความคิดของหนูนะค่ะ เพือ่ นคือคนทีเ่ ราไว้ใจ เข้าใจ
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เราและคอยช่วยเหลือเราเวลาทีเ่ ราเดือดร้อน เป็ นทีร่ ะบาย
อารมณ์ของเรานะคะ) เพราะฉะนัน้ ค�ำว่าเพือ่ นของแต่ละคน
อันทีจ่ ริงก็แตกต่างกันไป สองคนนัน้ ทีม่ ปี ากมีเสียง ไม่ถกู กัน
เพราะอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกัน เราก็ไม่ใช่เป็ นเขา ระหว่าง
สองคนอาจทะเลาะกันเล่นๆหรือแก้เซ็ง หรือทะเลาะกันเพราะว่า
พวกเขามีความเห็นไม่ตอ้ งกัน หรือเขาหมันไส้
่ กนั อิจฉากัน
เราก็ไม่ทราบมันอยู่ระหว่างเขาสองคน เราปล่อยให้เขา
เคลียร์กนั เองดีไหม หรือมันไม่ไหวจะเคลียร์แล้ว ก็ไม่รนู้ ะ
อย่างไรก็ตามน้องทัง้ สองคนนัน้ ตอนนี้ก�ำลังดูอยู่หรือเปล่า
เพื่อนของเราน้ องป๊อกแป็ ก เขาร�ำคาญเราหน่ อยหนึ่งนะ
เพราะว่าเราทะเลาะกันอยูต่ ลอดเวลา ทะเลาะกันเรือ่ งอะไร
เนี้ยะ ท�ำให้บรรยากาศในกลุม่ เพือ่ นก็ไม่คอ่ ยจะดี ไม่ถกู กัน
ทะเลาะกันน้องเคลียร์กนั เองดีไหม พูดกันตรงๆอย่าใช้อารมณ์
เคลียร์กนั เองเพราะเพือ่ นเขาร�ำคาญแล้ว ไม่งนั ้ เดีย๋ วก็ไม่ม ี
เพือ่ นน้องท�ำบรรยากาศในกลุม่ ให้บรรยากาศน่าเบือ่ ใช่ไหม
อย่างไรก็ตามเพือ่ นทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือมีความจริงใจต่อกัน ใน
โลกนี้ไม่วา่ จะเป็ นใครก็ตาม ถ้ามีความจริงใจต่อกันโลกนี้ก็
จะหน้าอยูข่ น้ึ ทุกๆคนว่ามันจริงหรือไม่

ปัญหาเพื่อน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมชือ่ เล่นน้อง “นนท์”

ถามว่าท�ำอย่างไรให้ทบ่ี า้ นยอมรับและเข้าใจในตัวเราเพราะ
เพือ่ นผมมีปญั หากับทีบ่ า้ นบ่อยมาก เพราะว่าตัวเขาเป็นชาย
แต่ใจเขาเป็ นหญิง ท�ำให้ทบ่ี า้ นไม่เข้าใจแต่ทงั ้ ๆทีเ่ ขาไม่เคย
สร้างความเดือดร้อนให้ใครแถมยังเรียนเก่งอีกผมอยากถาม
ทูลกระหม่อมฯ ว่าเพือ่ นผมควรจะท�ำอย่างไรดีครับ

ทูลกระหม่อม : ค�ำถามนี้กเ็ ป็นค�ำถามยอดฮิต เป็นค�ำถาม

ทีต่ อบมาหลายครัง้ แล้ว น้องแน่ใจนะว่าไม่ได้เป็นปญั หาของ
น้องเอง (ไม่ใช่แน่นอน) เป็ นก็ไม่เป็ นไรไม่วา่ กัน ตัวเป็ นชาย
ใจเป็ นหญิง จะเป็ นเกย์ เป็ นอะไร ก็เป็ นเรือ่ งของธรรมชาติ
เราเกิดมาอย่างนัน้ แล้วเราเป็ นเกย์ เป็ นตุ๊ดทีด่ ี เป็ นคนดี
เป็ นคนทีมปี ระโยชน์ในสังคม เพือ่ นของน้อง น้องก็บอกว่า
เขาเรียนดี เขา ตัง้ ใจเล่าเรียน และก็เป็ นเพือ่ นทีด่ ี ถ้าสมมุติ
เราเป็ นคนดี เป็ นคนทีม่ ปี ระโยชน์ในสังคม เป็ นคนจริงใจ
ก็ไม่เสียหายอะไร ถึงจะตัวเป็ นชายใจเป็ นหญิง ตัวเป็ นหญิง
ใจเป็นชาย เป็นตุ๊ด เป็นเกย์ ก็เป็นเรือ่ งของธรรมชาติ ไม่เสีย
หายอะไรเลย คนบางคนก็จะยังไม่เข้าใจ โดยเฉพาะผูใ้ หญ่
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โดยเฉพาะครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่กอ็ ยากให้น้อง เป็นคนปกติ
เราก็เป็ นพิเศษกว่าคนอืน่ ซึง่ ความจริงตอนนี้ถา้ ตัวเป็ นชาย
ใจเป็ นหญิงก็ไม่ปกตินะ เพราะว่าตัวเป็ นชาย ใจเป็ นหญิงมี
เยอะกว่า แต่มนั ก็ชว่ ยไม่ได้ คนผิดปกติน้มี นั ขึน้ อยูก่ บั สังคม
ก�ำหนด แต่สงั คมก�ำหนดอย่างนัน้ ก็ไม่แฟร์ เพราะความจริง
เขาช่วยไม่ได้ทเ่ี ป็ นอย่างนัน้ เพราะเขาเกิดมาเป็ นอย่างนัน้
มันเป็ นธรรมชาติของเขา เพราะฉะนัน้ เขาก็ตอ้ งเป็ นคนดี
เรียนหนังสือให้ดี ท�ำหน้าทีข่ องเราให้ดที ส่ี ุดและก็ตอ้ งเป็ น
คนจริงใจ คุณพ่อ คุณแม่ ต่อไปก็คงจะเข้าใจไปเอง เพราะ
เคยชินกับปญั หานี้ ขอบอกว่าคุณพ่อ คุณแม่คนไหนทีม่ ลี กู
เป็ นเพศที่ 3 หรือจะเรียกว่าอย่างไรก็ตาม ก็พยายามเลีย้ งดู
ให้เขาเป็นคนดี จะไปบอกเขาว่าให้เป็นผูช้ าย มันก็เป็นไปไม่ได้
ฉะนัน้ อย่างไรก็ตามสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือเป็ นคนดี

ั บนั ผมอยูช่ นั ้ ม.5
สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ปจจุ

ั
แล้วครับ ปญหาที
ผ่ มสงสัยมานานแล้วก็คอื ผมไม่เข้าใจครับว่า
ท�ำไมเวลาผูห้ ญิงเดินด้วยกันจับมือถือแขนกันคนอืน่ มองเป็ น
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เรือ่ งธรรมดา แต่ทำ� ไมเดีย๋ วนี้ผชู้ ายสนิทสนมกันไปไหนด้วยกัน
จึงถูกบอกว่าเป็ นเกย์ครับ ในเมือ่ ผมก็ไม่ได้เป็ น แต่ปจั จุบนั
ผมกับเพือ่ นผมสนิทกันมากก็ถกู นินทาว่าเป็ นคูเ่ กย์กนั ผมจะ
ท�ำอย่างไรดีครับ

ทู ล กระหม่ อ ม : สวัส ดีน้ อ ง เจ้า ของค� ำ ถามของเรา

เป็ นเรือ่ งธรรมดาเดีย๋ วนี้มเี กย์ มีตุ๊ด มีอะไรอีกเยอะแยะไป
หมดเลย ถ้าผูช้ ายเดินจูงมือกันมาก็คงต้องสงสัยว่ามีอะไรกัน
หรือเปล่า ผูห้ ญิงจูงมือกันไม่เป็ นไรเพราะว่าโดยมากผูห้ ญิง
ทีเ่ ป็นเพือ่ นๆกันไม่ใช่เพือ่ นสาว เป็นเพือ่ นสาวจูงมือกันมาก็
น่าสงสัย เพราะในสังคมของไทยเราผูห้ ญิสว่ นมากก็จะสนิท
กันก็จะจูงมือกันเพือ่ ความมันใจ
่ แต่อย่างไรก็ตามน้องบอก
ว่าน้องไม่ได้เป็ น น้องก็ไม่ตอ้ งสนอะไรเลย คนเขาจะเม้าท์
กันก็ให้เขาเม้าท์ไป เขามีความสุขทีเ่ ขาจะเม้าท์ ถ้าน้องเดิน
กระตุง้ กระติง้ มา จูงมือกัน หอมแก้มกัน แล้วน้องไม่ให้เขา
เม้าท์กนั ก็เป็ นเรือ่ งแปลก สมมุตถิ า้ น้องเป็ นเพือ่ นของน้อง
คนนี้จริงๆไม่ได้เป็ นเกย์อะไรสักหน่อย ก็จะเดือดร้อนอะไร
ถ้าไม่ได้เป็ น ใครอยากจะเม้าท์กเ็ ม้าท์ไปเขามีปากแต่มนั
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เป็ นเรือ่ งธรรมดาทีค่ นเขาจะคิดกัน สมัยนี้ผชู้ ายชอบผูช้ ายก็
มีเยอะ ผูห้ ญิงชอบผูห้ ญิงก็มเี ยอะ ทอมกับตุ๊ดชอบกันก็มเี ยอะ
เป็ นเรื่องธรรมดาของสังคมเดีย๋ วนี้ ไม่มอี ะไรทีเ่ ป็ นกฎเป็ น
เกณฑ์แน่นอนว่าเราเป็ นผูช้ ายเราต้องชอบผูห้ ญิง
แต่อย่างไรก็ตามถ้าน้องไม่ได้เป็ นใครเขาจะมาเม้าท์
ก็อย่างทีว่ า่ ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนอะไรเลย ค�ำโบราณเขาก็
พูดว่า “อันนินทากาเลเหมือนเทน�้ำ”ก็ยงั จ�ำได้วา่ เป็นค�ำโบราณ
เขาว่ายังไง เราไม่ใส่ใจซะอย่างก็ไม่เป็ นไรเพราะว่าคิดว่า
ธรรมดาของโลก คนเราก็ตอ้ งนินทากันอยูแ่ ล้ว ถ้ามันไม่จริง
เราก็ไม่สนใจ เราก็ไม่เดือดร้อน แต่ถา้ มันจริงขึน้ มาเป็ นเกย์
เราก็แก้ไขอะไรไม่ได้ แต่ถา้ สมมุตเิ ป็ นจริงในเรื่องทีเ่ ราท�ำ
อะไรผิดแล้วคนก็นินทากัน บางทีเราก็อาจจะแก้ไขตัวเอง
ปรับปรุงตัวเองขึน้ มาได้กไ็ ด้ ค�ำนินทาก็อาจจะเป็ นค�ำนินทา
ทีม่ ผี ลดีกบั เราก็ได้ เพียงแต่เราจะไม่ชอบ ถูกด่าเราไม่ชอบ
ใช่ไหม แต่สมมุตเิ ขาด่าแล้วเราสามารถปรับปรุงตัวเองได้ก็
ไม่เป็ นไร ในเรือ่ งการเป็ นเกย์ เป็ นตุ๊ด มันก็เปลีย่ นยาก เป็ น
ธรรมชาติของเรา
อย่างไรก็ตาม เราก็ไม่ต้องสนใจถ้าเขาอยากนินทา
เขาสนุกปากก็ชา่ งเขา เหมือนเราท�ำบุญให้เขา ได้นินทาเรา
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เขาก็มคี วามสุข ตอนนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจกับสิง่ ไร้สาระ
เหล่านี้ เราเรียนหนังสือดีกว่า เพราะหน้าทีห่ ลักของน้อง คือ
การเรียนไม่ใช่การมีแฟน มีแฟนไม่ว่า แต่เป็ นเรื่องที่รอง
ลงมาจากการทีเ่ ราจะพัฒนาตัวเอง พัฒนาศักยภาพตัวเอง
น้องก็รเู้ พราะว่าพวกเราทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจวัยรุน่ เราก็พฒั นาศักยภาพ
ตัวเองท�ำให้เราเก่งขึน้ เพราะฉะนัน้ น้องก็สนใจเรือ่ งนัน้ ดีกว่า
ใครจะว่าอะไรก็ชา่ งเขา เขาพูดไปก็คอแห้งเปล่าๆ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมชือ่ เล่น “ปิงปอง”

ถามว่าปญั หาของผมมีอยู่ว่า เพือ่ นๆของผมชอบดูคลิปโป๊
กันครับ ทางโทรศัพท์และก็อนิ เทอร์เน็ตกันครับ แล้วทุกครัง้
ทีเ่ ขาดู เขาจะชวนผมดูดว้ ยครับผม แต่ผมก็ไม่ดคู รับ แล้วก็
เพื่อ นๆจะมองผมว่า ผมเป็ น เกย์รึป่า วก็เ ลยอยากจะถาม
ทูลกระหม่อมฯ ว่าทูลกระหม่อมฯ คิดอย่างไรกับผูช้ ายทีไ่ ม่ได้
ดูคลิปพวกนี้ครับ เพราะว่าจะโดนคนมองว่าอยู่ในกลุ่มเกย์
และผมคิดว่าไม่สมควรเลยนะครับ เพราะว่า การทีเ่ ราดูสงิ่

124

คู่มือค�ำปรึกษาพระราชทานฯ

พวกนี้จะมีพฤติกรรมทีไ่ ม่ดตี ามมานะครับ มันก็จะเป็ นผล
เสียของตัวเราเอง แล้วก็ผอู้ น่ื ด้วยครับ ไม่ดเี ลยครับ

ทูลกระหม่อม : ความจริงคนกลุ่มเกย์กจ็ ะดูคลิปโป๊นะ

แต่อย่างไรก็ตามน้ องไม่ชอบดูหรือไม่อยากดูมนั เป็ นการ
เสียเวลาของน้องก็ดแี ล้ว เราก็บอกเมือ่ สองอาทิตย์ก่อนแล้วว่า
เราต้องเป็ นคนทีม่ คี วามมันใจในตั
่
วเอง เป็ นตัวของตัวเอง
ถ้าเราไม่ชอบดูคลิปโป๊ เราก็ไม่จำ� เป็นต้องดูมนั ไม่ได้อยูท่ ก่ี าร
จะเป็ นเกย์หรือไม่ คนเกย์กช็ อบดูคลิปโป๊ได้ คนไม่เกย์กไ็ ม่ดู
คลิปโป๊ได้ ทีไ่ ม่ดคู ดิ ว่าไม่เหมาะสม เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี เพราะว่า
คลิปโป๊กท็ ำ� ให้เราหมกมุน่ ใช่ไหม เราหมกมุน่ ในเรือ่ งเซ็กส์
ในเรื่องอะไรอย่างนี้ เรามีหน้าทีท่ �ำอะไร เรามีหน้าทีเ่ รียน
หนังสือ เรามีหน้าทีท่ จ่ี ะเพิม่ ศักยภาพของเรา เพือ่ ให้เราเป็น
คนทีด่ แี ล้วก็มปี ระโยชน์ต่อสังคม อันทีจ่ ริงเรือ่ งเซ็กส์กเ็ ป็ น
เรือ่ งธรรมชาติ แต่อะไรทีม่ นั มากเกินไปมันก็ไม่ดใี ช่ไหม อย่าง
ดูคลิปโป๊เราจะเกิดความรูส้ กึ เรือ่ งเซ็กส์ขน้ึ มาได้ ดูไปใช้เวลา
นานเราก็เสียเวลา การทีเ่ ราจะอ่านหนังสือ เราจะไปท�ำอะไร
ทีจ่ ะท�ำให้เราเก่งขึน้ ดีขน้ึ เพราะฉะนัน้ วัยของน้องก็เหมาะ
ทีจ่ ะตัง้ ใจเล่าเรียน ตัง้ ใจทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพของตัวเอง
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ก็ดีแ ล้ว น้ อ งปิ ง ปอง เพราะฉะนัน้ ก็น่ า ชมน้ อ งที่รู้ว่า น้ อ ง
ควรจะใช้เวลาของน้องให้เป็นประโยชน์อย่างไร เพราะฉะนัน้
น้องบอกแล้วว่าหมกมุน่ มากเกินไป เรียกว่าเป็นคน เขาเขียน
ในสคลิปว่าเป็ นคน “หืน่ กาม”(ไม่ได้พดู เองนะ) แต่อย่างไร
ก็ตามเป็นอย่างนัน้ จริงๆ เพราะว่าคนทีเ่ ป็นคนหมกมุน่ เรือ่ งนัน้
เกินไป สมองก็จะไม่คอ่ ยสดใสเท่าไร

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากศูนย์เพือ่ นใจ

วัยรุ่น สาขาแฟชันไอส์
่
แลนด์ ผมมีขอ้ สงสัยข้อหนึ่งครับ
สมมุตวิ ่าเรารูจ้ กั เพื่อนคนหนึ่งครับ ซึง่ เขามีปญั หากับทาง
ครอบครัว ก็คอื พ่อและแม่ของเขาทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่
ตลอดเวลา จนกระทัง้ ก่อให้เกิดความรุนแรงภายในครอบครัว
ครับ ผมอยากจะทราบว่า ถ้าหากว่าเราเจอสถานการณ์อย่างนี้
ที่ซ่ึง เพื่อ นของผมคนนี้ ต้ อ งการจะหนี อ อกจากบ้ า นไป
เพราะว่าเจอปญั หาเช่นนี้ เราควรจะรับมือหรือว่าช่วยแก้ไข
ปญั หาอย่างไรดีครับผม
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ทูลกระหม่อม : ถ้าหนีออกจากบ้านไป คิดหรือว่าจะเจอ

อะไรทีด่ กี ว่านัน้ ถ้าสมมุตวิ า่ จะหนีปญั หา พ่อแม่ทะเลาะกัน
ตบตีกนั รุนแรงกันแล้วก็ไม่มคี วามสุขในบ้าน การทีจ่ ะหนี
ออกจากบ้านไปก็อาจจะไปเจอคนตบตีอกี มากมาย ก็ไปดู
ตามถนนหนทางไปดูขา้ งนอกบ้านเราซิ อย่างเขาตบตีทบุ ตี
ฆ่าแกงกันอยูท่ ุกวันๆ อาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้ เพราะฉะนัน้
ในการแก้ปญั หาในเรือ่ งคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันก็เป็ นเรือ่ ง
ของผูใ้ หญ่ระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่ แต่ถา้ สมมุตวิ า่ น้องจะ
ขอร้องคุณพ่อคุณแม่กอ็ าจจะได้ ว่าทนไม่ได้แล้ว บรรยากาศ
ของบ้านก็ไม่ดี ตบตีกนั มันก็ไม่ใช่ในสิง่ ทีด่ ี ควรจะพูดกันให้
เข้าใจมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามเราเป็ นเด็กเขาเป็ นผูใ้ หญ่
แต่อย่างไรก็ตามน้องก็บอกกับเพือ่ นว่าไม่ควรจะหนีออกจาก
บ้านใช่ไหม เพราะว่าถ้าสมมุตเิ ขาตบตีกนั แล้วเราหนีออกจาก
บ้านไป ก็ไม่ได้ทำ� ให้อนาคตของเราดีขน้ึ แต่ตอนนี้น้องต้อง
มีความอดทน หน้ าที่ของน้ องก็อย่างที่บอก สร้างตัวเอง
ให้ดขี น้ึ สร้างศักยภาพของตัวเองให้ดขี น้ึ เรียนหนังสือให้ดขี น้ึ
ถึงแม้บรรยากาศในบ้านจะไม่เอือ้ ให้เรามีสมาธิ เราก็ทำ� ตัวเอง
ให้มสี มาธิ ต้องมีสติ ก่อนทีจ่ ะหนีออกไปจากบ้าน ถ้าออก
จากบ้านไปอาจจะเจออะไรที่แย่ยงิ่ กว่านัน้ ไม่ใช่อาจจะ
ปัญหาเพื่อน
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ต้องเจออะไรทีแ่ ย่ไปกว่านัน้ แน่นอน ก็ไปบอกกับเพือ่ นของน้อง
อย่างนัน้ ว่าให้อดทน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่ นผมเขาไปสัก

กันมาครับ บางคนก็สกั ทีห่ น้าอก หลัง ข้อเท้า หรือส่วนที่
อาจารย์มองไม่เห็น ผมก็วา่ มันดูเท่ดนี ะครับ ใจหนึ่งก็อยาก
จะลองสักดูบา้ งเหมือนกันแต่ผมคิดว่ามันคงยังไม่ถงึ เวลา
ผมควรจะให้คำ� แนะน�ำเพือ่ นอย่างไรดีครับ

ทูลกระหม่อม : น้ องมองว่าเป็ นเรื่องที่ยงั ไม่ถึงเวลา

ก็เป็ นเรื่องทีถ่ ูกต้องแล้ว ตามปกติในสถานทีท่ ร่ี บั สักทีเ่ ป็ น
มืออาชีพจริงๆ เขาจะไม่รบั สักเด็กทีม่ อี ายุต่ำ� กว่า 18 ปี เพราะ
ถือว่ายังไม่วฒ
ุ ภิ าวะพอ ยังตัดสินใจไม่ได้วา่ จะยอมมีรอยสัก
ติดตัว เราเยอะแยะมากมายหรือไม่ เพราะว่า สัก ไปแล้ว
เอาออกได้แต่เอาออกล�ำบากต้องยิงเลเซอร์แล้วยิงเลเซอร์อกี
เนื้ อ อาจจะทะลุ ไ ปก่ อ นก็ไ ด้ บางทีส กั ไปแล้ว ตอนเด็ก ๆ
พอจะเข้ามหาวิทยาลัยเขาก็จะถามว่ามีรอยสักไหม เพราะ
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อาจเป็ นกฎของมหาวิทยาลัยบางแห่ง ท�ำให้เราอาจจะเข้า
มหาวิทยาลัยนัน้ ล�ำบาก ข้าราชการก็จะสักไม่ได้ หรืออาชีพ
แอร์โฮสเตส สจ๊วต เขาก็ไม่ให้มรี อยสัก เพราะฉะนัน้ น้องก็
จะล�ำบากทีจ่ ะต้องไปลบรอยสักนัน้ ซึง่ ลบยากและเจ็บมาก
ยังไงน้องก็ควรเตือนเพือ่ นว่ายังไม่ถงึ เวลาทีจ่ ะสัก อันทีจ่ ริง
ร้านทีร่ บั สักก็ไม่ควรรับสักเด็กทีม่ อี ายุต่ำ� กว่า 18 ปี หรือถ้า
เป็ นร้านทีร่ บั สักอาจเป็ นร้านเถื่อน อาจใช้เข็มปนกัน คนถูก
สักอาจติดเชือ้ หรือเป็ นเอดส์ตายก็ได้ พูดแบบนี้คงจะไม่กล้า
สักแล้วล่ะสิ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเี พือ่ นทีเ่ รียน

เก่งมากแต่มพี ฤติกรรมทีแ่ ย่ หนู เคยถามเขาว่าท�ำตัวแบบนี้
คุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าเหรอ เขาบอกว่าพ่อกับแม่บอกว่าถ้า
เรียนเก่งแล้วจะมีพฤติกรรมแบบไหนก็ตามใจ หนูเลยอยากถาม
ทูลกระหม่อมว่าทูลกระหม่อมคิดยังไงค่ะ มันเป็นความคิดทีถ่ กู ต้อง
หรือเปล่าค่ะ

ปัญหาเพื่อน
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ทูลกระหม่อม : เขาเรียนเก่ง แต่พฤติกรรมไม่ดี ก็แสดงว่า

เขาไม่ใช่เก่งและดี พวกเราจะต้องเก่งและดีดว้ ย ถ้าเรานิสยั
ไม่ดกี ไ็ ม่มใี ครคบ เพราะเขาก็เบื่อ คนส่วนมากก็คงทนเรา
ไม่ได้ถา้ เรามีพฤติกรรมไม่ดี เราก็ไม่สามารถจะเป็ น I DOL
ของใครได้ ถ้านิสยั แย่มากๆก็จะเป็นคนทีส่ งั คมรังเกียจ ก็คงจะเป็น
คนไม่มเี พื่อน ท�ำงานกับใครก็คงจะล�ำบากถึงจะเก่งยังไง
การไม่มเี พื่อนไม่มใี ครคบด้วยก็ไม่ดี ก็เป็ นสิง่ ทีน่ ่ าสงสาร
มากกว่า ถ้าเรามีโอกาสช่วยเขาได้ ช่วยตักเตือน เราอาจมี
วิธีพูดให้เขาปรับเปลี่ยนนิสยั ให้ดขี ้นึ ไม่ทราบว่าเขาแย่
ตรงไหนบ้าง เห็นแก่ตวั ไม่น่าเชือ่ ถือ ชอบหาเรือ่ งคนอืน่ คนทีเ่ ป็น
แบบนี้มกั จะเป็ นคนทีม่ ปี มด้อย ก็เป็ นคนทีน่ ่าสงสาร เราก็ควร
จะตักเตือนเขาบ้างนิดๆหน่อยๆไม่มากพอทีจ่ ะท�ำให้เขาด่า
เรากลับมา

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ปญั หาเริม่ จาก

ผมเป็ นเด็กกิจกรรมครับ ท�ำให้ผมเป็ นคนที่มเี พื่อนเยอะ
ผมก็จะรูเ้ พือ่ นแต่ละกลุ่มไม่ชอบหน้ากัน ในฐานะทีเ่ ราเป็ น
คนกลางผมก็อยากจะบอกให้เพือ่ นเข้าใจว่าเขาไม่ได้เป็นแบบ
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สิง่ ทีเ่ ธอคิดหรือสิง่ ทีเ่ ธอบอก ผมจะมีวธิ กี ารพูดยังไงให้เขา
เข้าใจกันมากขึน้ ในฐานะทีเ่ ราเป็ นคนกลางนะครับ

ทูลกระหม่อม : การทีเ่ ขาทะเลาะกันหรือมีปญั หากันแต่

เราไม่เกีย่ วด้วย แต่เราเป็นเพือ่ นของทัง้ สองคน ถ้าสมมุตเิ รา
ต้องการเคลียร์ให้เขา เราก็ตอ้ งมีวธิ พี ดู ก็พดู ดีๆพูดตรงๆว่า
เขาไม่ได้เป็ นแบบนัน้ ก็ตอ้ งอธิบายดีๆ บางทีกต็ อ้ งใช้เวลา
ในการทีจ่ ะท�ำให้เขาเข้าใจกัน เราเป็ นคนกลางก็ตอ้ งแสดง
ความบริสทุ ธิ ์ใจ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูได้พบกับเพือ่ น

กลุ่มหนึ่ง ถึงแม้จะเป็ นระยะเวลาสัน้ ๆ ทีเ่ ราได้รจู้ กั กัน แต่
หนูกส็ ามารถคุยกับเพือ่ นกลุ่มนี้ได้ทุกเรือ่ ง เช่น เวลาทีเ่ รา
อึดอัดใจเราก็จะเล่าให้เขาฟงั แต่จะมีอยูว่ นั หนึ่งทีเ่ ราต้องจากกัน
และอาจจะไม่ได้เจอกันอีกก็ได้ หนูควรจะท�ำอย่างไรดีคะ่
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ทูลกระหม่อม : ถ้าหมายถึงเพือ่ น TO BE NUMBER

ONE IDOL ในทีน่ ้ี อันทีจ่ ริง TO BE NUMBER ONE ก็ม ี
ช่องทางทีจ่ ะติดต่อกันได้ หนูอาจจะ E-mail คุยกันก็ได้ มัน
เป็ นความตัง้ ใจทีจ่ ะสานต่อสัมพันธไมตรี ยังไงเราก็ตอ้ งคุย
กันอยูแ่ ล้ว เพราะทุกคนเป็น TO BE NUMBER ONE เป็นเพือ่ น
กันอยูแ่ ล้ว ถ้าสมมุตวิ า่ เรามีความมุง่ มันที
่ จ่ ะคุยกันจะติดต่อกัน
เราก็ตดิ ต่อกันได้ไม่เห็นจะมีปญั หาอะไรนี่ ถ้าเราเกิดติดต่อกัน
ไม่ได้จริงๆ เราก็ตดิ ต่อมาทางรายการ TO BE NUMBER ONE
VARIETY ก็ได้ เราก็ยงั มีนิตยสาร TO BE NUMBER ONE
มีกระทรวงสาธารณสุข มีกรมสุขภาพจิต มีโครงการ TO BE
NUMBER ONE เรายังเกาะกลุม่ กันอย่างแน่นหนา เพราะเรา
เป็ นพวกเดียวกัน มันจะสร้างสังคมใหม่ทด่ี เี พราะเราท�ำงาน
ร่วมกัน อย่างน้ อยเราก็ท�ำงานต่อต้านยาเสพติดร่วมกัน
เราก็ตอ้ งติดต่อกันอยูแ่ ล้ว
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมปี ญั หากับกลุม่

เพือ่ นในโรงเรียนค่ะ ปญั หานัน้ เกิดจากตัวหนูเองค่ะ แต่หนู
ได้ข อโทษเขาไปแล้ว แต่ ดูเ หมือ นว่า ป ญั หาทุ ก อย่า งยัง
ไม่ดขี น้ึ และด้วยความทีห่ นูเป็ นคนนิ่งๆ เลยท�ำให้ตอนนี้หนู
กับเพือ่ นเป็นเหมือนคนไม่รจู้ กั กัน ทูลกระหม่อมคิดว่าควรจะ
ปล่อยให้เป็ นแบบนี้ต่อไปหรือควรจะแก้ไขอย่างไรดีคะ่

ทูลกระหม่อม : ในเมือ่ หนูขอโทษแล้ว แต่วา่ ขอโทษอย่าง

จริงจังหรือเปล่า ในเมือ่ หนูยอมรับแล้วว่าเป็นความผิดของหนู
หนูขอโทษแล้ว แล้วถ้าฝ่ายนัน้ ยังท�ำใจไม่ได้ยงั โกรธหนูอยู่
บางทีมนั ก็ตอ้ งใช้เวลา หนูกพ็ ยายามท�ำดีกบั เขาต่อไป อันทีจ่ ริง
คนเรายอมรับแล้วว่าตัวเองผิดแต่ตอ้ งยอมรับอย่างจริงใจนะ
เราก็ตอ้ งแก้ตอ้ งเปลีย่ นนิสยั ของเราตรงนัน้ ทีเ่ ขาไม่ชอบ แต่ถา้
เราจริงใจแล้วต่อไปเราต้องใช้เวลา เขาก็คงหายโกรธหนูเอง
ท�ำใจดีๆไว้ ชิลล์ๆ

ปัญหาเพื่อน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเรียนอยู่ชนั ้

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผมอายุ 18 ปีแล้ว ผมเข้าเรียนช้าเพราะ
ฐานะทางบ้านไม่คอ่ ยดีเท่าไหร่ ปญั หาของผมคือผมไม่คอ่ ย
มีเพือ่ นเหมือนคนอื่นเลย เป็ นเพราะเพือ่ นๆ รังเกียจฐานะ
ของผม จึงไม่มใี ครอยากเข้ามายุง่ แถมอายุมากกว่าคนอืน่
ผมควรท�ำอย่างไรดี หรือผมต้องทนแบบไม่มเี พือ่ นจนเรียน
จบครับ

ทูลกระหม่อม : เราต้องถามตัวเองว่า เรามีอะไรผิดแปลก

ถ้าพูดว่าฐานะไม่ดแี ล้วเพือ่ นไม่คบ เราอาจดูถูกเพือ่ นมาก
เกินไป อายุเรามากกว่าอาจเป็ นเหตุผลหนึ่ง น้องอาจจะคิด
ว่าตัวเองมีปมด้อยแล้วปิดกัน้ ตัวเองมากกว่า ในการทีจ่ ะเป็น
เพือ่ นกับใคร เราต้องเปิดตัว เปิดทัศนคติวา่ เราเป็ นคนใหม่
เป็ นคนน่าคบอย่างไร เราต้องมาร์เก็ตติง้ หน่อยหนึ่ง สมมุติ
เราอายุมากอาจจะเท่กไ็ ด้ อาจมีประสบการณ์ สามารถคุย
เล่าให้เพือ่ นๆฟงั เพือ่ นๆอาจจะทึง่ ในความเท่ของน้องก็ได้
แต่น้องอาจจะคิดว่าตัวเองมีปมด้อย น้ อยใจในโชคชะตา
คิดว่าตัวเองจนกว่าคนอืน่ หน้าตาก็ไม่ดี น่าเกลียด ท�ำให้ม ี
ปมด้อย บางทีอาจจะแอบอิจฉาคนอื่นเล็กๆน้อยๆ ก็ท�ำให้
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เป็ นคนไม่น่าคบ ออร่าแห่งความไม่น่าคบจะเผยออกมา
เพือ่ นๆ คนอืน่ ๆ อาจจะมองเราว่าขาดเสน่หห์ รือเปล่า อาจจะ
ขีอ้ ายไม่มนใจในตั
ั่
วเอง ถ้าเรามีความมันใจในตั
่
วเอง จะเป็ น
คนทีน่ ่าทึง่ เป็ นคนทีใ่ ครๆ อยากคบหาสมาคมด้วย น้องลอง
ส�ำรวจตัวเองว่าตัวเองมีขอ้ บกพร่องอย่างไร เงียบขรึมเกินไป
ขีอ้ ายเกินไป ไม่กล้า หรือมีปมด้อยตรงไหนแล้วพยายาม
แก้ไขตัวเอง ถ้าสมมุตนิ ้องคิดว่าเพือ่ นมีอคติ น้องก็ลองไป
ถามเพือ่ นตรงๆว่า “เราท�ำอะไรหรือพวกเธอจึงไม่ชอบ” ถ้า
ไม่พอใจอะไรก็ขอโทษเพือ่ น น้องจะต้องรูว้ ธิ ปี รับตัวให้เข้า
กับเพือ่ น ก็จะท�ำให้มเี พือ่ นไปเอง ต้องใช้เวลาหน่อยนึง ขอให้
น้องโชคดี และเริม่ มีเพือ่ นสักที

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูงงและอารมณ์เสีย

มากเลยค่ะ ทีพ่ วกผูช้ ายส่วนใหญ่ในโรงเรียนชอบทะเลาะวิวาท
กันเองภายในโรงเรียน คือ ม.4 ต่อยกับ ม.5 และม.6 ถล่ม
ม.2 อะไรประมาณนี้คะ่ สร้างความวุน่ วาย ข้าวของเสียหาย
และทีส่ ำ� คัญนะคะ นักเรียนทีช่ อบก่อกวนพวกนี้ชอบกร่าง
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พูด จาเสีย งดัง และขี้เ ก็ก ด้ว ยค่ะ หนู จ ะแก้ไ ขนิ ส ยั พวกนี้
อย่างไรดีคะ่

ทูลกระหม่อม : หนักใจแทนน้องเหมือนกันนะ ทีโ่ รงเรียน

มีบ รรยากาศทะเลาะวิว าทกัน ตลอดเวลา ถล่ ม กัน ไป
ถล่มกันมา เป็นมาเฟียหรืออย่างไร ก็เห็นใจน้องทีอ่ ยากจะเข้าไป
ั หานี้ ม นั ใหญ่ โ ตเกิน น้ อ งจะแก้ เพราะทุ ก คน
แก้ไ ข ป ญ
เขาตีกนั แก้ไปแก้มา โดนลูกหลงก็แย่เลย ฉะนัน้ เรือ่ งอย่าง
นัน้ เป็นหน้าทีข่ องคุณครูทป่ี รึกษา อาจารย์ หรือผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรียน อาจารย์กค็ งจะเห็น จะทราบอยูแ่ ล้ว เพราะเขาตีกนั
โครมครามทุกวันใช่ไหม ตอนนี้คงก�ำลังหาวิธแี ก้ไขปญั หา
นี้อยู่ แต่ถ้าตีกนั เยอะๆ อาจารย์กค็ งไม่รูจ้ ะแก้ไขอย่างไร
ฉะนัน้ อาจารย์ทม่ี หี น้าทีแ่ ก้ไขก็ให้ดำ� เนินการต่อไป น้องคง
ไปแก้ไขล�ำบาก ก็เห็นใจน้อง น้องคงร�ำคาญ ส่วนคนทีแ่ สดง
อาการกร่าง น้องหมันไส้
่ เขาเองหรือเปล่า คนเรามีทงั ้ ดีและ
ไม่ดใี นตัว ให้น้องมองสิง่ ดีๆ ตรงทีเ่ ขาไม่กร่างสิ สมมติน้อง
หมันไส้
่ กใ็ ห้หลับตา ไม่ตอ้ งไปมองเขา เขามีสทิ ธิจะกร่
์ าง
เขาอาจมีอะไรดีจะอวดก็ได้ น้องต้องหัดท�ำตัวไม่ให้หมันไส้
่ คน
โรงเรียนนี้คงเป็ นโรคติดต่อ คนโน้นมองคนนี้แล้วหมันไส้
่
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เลยตีกนั วุ่นวาย น้องก็อย่าหมันไส้
่ เขาเลย ฉะนัน้ เราต้อง
ท�ำตัวอย่าไปหมันไส้
่ คนง่าย จะท�ำให้เรามีความสุขด้วย ถ้า
หมันไส้
่ มากไปก็จะเป็ นทุกข์ คนเรามีทงั ้ ขาวและด�ำ เราก็เอา
หูไปนาเอาตาไปไร่ ถ้าเขากร่าง แล้วไม่ทำ� ให้เราเดือนร้อน
เราก็มองในส่วนดีเขา ถ้าไม่มอี ะไรดีกห็ ลับตาแล้วกัน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอยากปรึกษา

เรือ่ งเพือ่ น หนูมเี พือ่ นคนหนึ่ง สนิทกันพอสมควร ตอนเรียน
ก็นงข้
ั ่ างๆเขา เมือ่ ไม่เข้าใจเรือ่ งการเรียนก็ถามเขา แต่เพือ่ น
กลับมาตะคอกหนู หนูรสู้ กึ ผิดทีไ่ ปกวนเขา หนูอยากจะถาม
ทูลกระหม่อมว่า หนูควรจะท�ำอย่างไรดีคะ่

ทูลกระหม่อม : เพือ่ นคนนี้เขาคงเรียนเก่ง หนูเลยต้อง

ถามเขาอยูต่ ลอดเวลา หนูไปถามเขาผิดกาลเทศะหรือเปล่า
เขาอาจก�ำลังท�ำงาน ก�ำลังฟงั ครู ก�ำลังฟงั เพลง ก�ำลังท�ำอะไร
หรือเปล่า หนูไปถามผิดเวลา เขาก็ตะคอกเอา เขาคงโมโห
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คงร�ำคาญหนูทถ่ี ามอยูไ่ ด้ หนูตอ้ งถามในเวลาทีถ่ กู กาลเทศะ
เวลาทีว่ า่ งๆ เวลาทีย่ งั ไม่ได้ทำ� กิจกรรมอืน่ ๆ หรือท�ำการบ้าน
นิดหน่อย ก็ถามเขาว่า ตอนนี้มเี วลาหรือเปล่า เราจะกวนเธอ
มากไปหรือเปล่า ถ้าสมมุตเิ ราถามเขาอยู่บ่อยๆ ก็รำ� คาญ
ใช่ไหม ท�ำไมเราไม่คดิ เองล่ะ ไม่ใช่ไปนัง่ ข้างเขาแล้วคอย
ถามเขา น้องต้องตัง้ ใจเรียน ฟงั ครู เราอาจจะเรียนเก่งกว่า
เขาก็ได้ ถ้าเราไม่ฟงั เราก็ไม่เข้าใจ แล้วไปถามคนอืน่ เขาก็
ตะคอกและร�ำคาญใช่ไหม ถ้าเขาตะคอกหนูตลอดเวลาโดย
ไม่มเี หตุผล ก็ถามเขาว่า มีปญั หาอะไรหรือ ท�ำไมอารมณ์
ไม่ดี จึงมาตะคอกอย่างนี้ บางทีอาจจะเป็ นความผิดของเขา
อาจไม่ใช่ความผิดของหนูกไ็ ด้ ก็ลองกลับไปคิดดูวา่ เป็นเพราะ
กรณีไหนแล้วกัน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคี วามสงสัย

อย่างหนึ่งค่ะ หนูเคยเห็นเพือ่ นผูช้ ายของหนู มีอาการเขินอาย
หรือท�ำตัวห่างเหินกับพ่อแม่ เวลาแม่มาจับมือ มากอดต่อหน้า
เพือ่ นๆ ก็พยามยามสะบัดออก หนูอยากรูว้ า่ เป็นเพราะอะไร
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หรือคะ เพราะเขาอายเพือ่ น หนูคดิ ว่าการทีพ่ อ่ แม่มากอด
มาใกล้ชดิ กับเรา ต่อหน้าเพือ่ นๆ หรือทีไ่ หน หนูวา่ น่ารักดีคะ่
แต่เด็กผูช้ ายมักท�ำตัวแปลกต่อหน้าพ่อแม่เสมอ เป็ นเพราะ
อะไรคะ

ทูลกระหม่อม : เด็กผูช้ ายส่วนมากจะอาย ถ้าพ่อแม่ พีน่ ้อง

พีส่ าวมากอด มาจูบ แต่สมมุตเิ ขาเป็นตุ๊ดก็ไม่อายนะ ความจริง
ก็ไม่ใช่อย่างนัน้ หรอก วัยรุน่ ทัง้ ผูห้ ญิงผูช้ ายถ้าท�ำสนิทสนม
กับพ่อแม่กจ็ ะรูส้ กึ ว่า เสียศักดิศรี
์ อายเพือ่ น เพราะเป็ นวัย
ค่อนข้างสับสน เดีย๋ วเพื่อนๆว่าเป็ นลูกแหง่ ติดแม่ ก็รสู้ กึ
อายบ้าง ความจริงมันไม่ได้เป็นสิง่ ทีน่ ่าอาย เพราะเราไม่ได้ทำ�
ไม่ดี ท�ำความชัว่ โกงบ้าน โกงเมืองสิ จึงควรจะอาย ถ้าเรา
เข้าไปกอดพ่อกอดแม่ให้ช่นื ใจ เราก็ไม่ควรจะอาย ถ้าเกิด
อายวัยรุ่นก็จะมีวธิ แี สดงความรักกับพ่อแม่มากมาย เช่น
ท�ำตัวเป็ นคนดี เรียนหนังสือเก่งๆ ไม่ท�ำให้คุณพ่อคุณแม่
หนักใจ และยังมีอกี หลายวิธี จริงๆ ก็ไม่ตอ้ งอายหรอก เพราะ
พ่อแม่รกั เรา อยากกอดเรา ก็ให้เขากอด หน่อยจะได้ชน่ื ใจ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีเรื่องอยาก

ทูลถามทูลกระหม่อมครับ ผมมีเพือ่ นหลายคนเพือ่ นของผม
คนหนึ่งตัง้ ฉายาว่า “ติสต์แตก” เพราะเขาชอบแยกตัว ผมชวน
ไปเล่น ชวนไปคุย เขาจะตอกกลับมา และทะเลาะกันทุกที
เลยครับ ผมจะท�ำอย่างไรดีครับ

ทูลกระหม่อม : ฟงั ๆ ดูเหมือนไม่ใช่ตสิ ต์แตกนะ ดูเหมือน

ว่าเขาไม่ชอบยุง่ กับคนอื่น ไม่ใช่แบบมีมารยาท แต่เป็ นคน
ขวางโลก พอขวางโลกเวลาไปชวนเขาๆ จะพูดไม่ดี หรือ
น้องไปพูดไม่ดกี บั เขา ไปล้อเขาหรือเปล่าหล่ะ เขาจึงตะคอก
กลับมา สมมุตเิ ราไปชวนเข้ากลุม่ แล้วเขาด่ากลับมา ก็ไม่ใช่
เขาติสต์แตกหรอก แปลว่าเขาเป็นคนขวางโลก เป็นคนไม่ชอบ
คบค้าสมาคมกับใคร เขามีโลกส่วนตัวสูง อย่างนี้ตอ้ งระวัง
เหมือนกัน การมีโลกส่วนตัวสูงถ้าใครมาพูดด้วย คุยด้วย
ไม่คบค้าสมาคมด้วย จะท�ำให้ดไู ม่น่ารัก ไม่น่าคบ บางคน
คิดว่าตัวเองเป็ นติสต์ ก็ไม่คบกับใคร แม้ไม่ได้ไปด่าใคร ก็ดู
ไม่ดเี ท่าไหร่ ไม่มใี ครอยากคบ บรรยากาศก็ไม่ดี ถ้าน้องพูด
ดีๆ กับเขาแล้ว เขาไม่อยากมายุง่ กับน้อง น้องก็ไม่ตอ้ งไป
ยุง่ กับเขา เพราะเพือ่ นดีๆ ในโรงเรียน ในโลก ในสังคมของ
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เรามีเยอะแยะ ท�ำไมต้องไปยุง่ กับคนนี้ น้องจะเอาชนะมาก
เกินไปไหม ทีจ่ ะให้เขาเข้ากลุม่ ด้วย ถ้าเขาไม่อยากเข้ากลุม่ ก็
ปล่อยไปตามยถากรรม จริงไหม ไม่เห็นต้องไปยุง่ กับเขาเลย
ถ้าเราหวังดี ชวนแล้วไม่มา ก็ปล่อยให้เขาอยูใ่ นโลกส่วนตัว
ของเขา เขาอาจจะเอ็นจอยมากกว่า น้องไม่ตอ้ งกังวลอะไร
กับเพื่อนคนนี้มาก จะเรียกว่าเพื่อนก็ไม่ได้ เขาไม่ได้ตสิ ต์
แตกหรอก แต่เขาขวางโลก

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : วันนี้หนูมเี รือ่ งจะ

ทูลถามทูลกระหม่อมคือ เร็วๆนี้โรงเรียนของหนูจะจัดกิจกรรม
ผูน้ �ำทีจ่ ะไปออกค่ายอาสา เพือ่ ช่วยเหลือและสร้างห้องสมุด
ในถิน่ ด้อยโอกาส น้องๆทีม่ าสมัครค่ายจะเป็นคนขีอ้ าย ไม่กล้า
คุยในวงเพือ่ นๆ ท�ำให้น้องๆรูส้ กึ ว่าเพือ่ นทีม่ าด้วยกันหยิง่
จึงไม่ค่อยท�ำความรูจ้ กั กัน หนูจะมีแนวทางไหนบ้างทีช่ ่วย
ให้น้องๆ สนิทสนมกันได้เร็วขึน้ คะ
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ทูลกระหม่อม : เป็นสิง่ ดีทม่ี กี จิ กรรมท�ำประโยชน์แก่สงั คม

กับเด็กด้อยโอกาส เพราะมีเด็กด้อยโอกาสกว่าเราเยอะมาก
ั
ทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ พวกน้องก็ได้สร้างจิตอาสา ปญหา
คือเมื่อมาท�ำกิจกรรมร่วมกัน ก็เป็ นเรื่องยากทีน่ ้องๆ จาก
ร้อยพ่อพันแม่ มาจากทีต่ ่างๆ มากมาย เกิดอาการเขินอาย
อาการกักๆ
๊ ไม่อยากคุย เขินๆ กันอยู่ เราไม่รจู้ กั เขา เราไม่รู้
จะคุยอะไรกัน คุยแล้วเขาจะฟงั เราหรือเปล่า ท�ำให้เกิดความ
ไม่มนใจ
ั ่ คือ ไม่ได้หยิง่ หรอก แต่ไม่มนใจ
ั ่ ทีจ่ ริงเด็กๆ มาท�ำ
กิจกรรมร่วมกัน เช่นทีโ่ ครงการ TO BE NUMBER ONE
ได้จดั ค่าย 8 รุน่ แล้ว ล่าสุดปิดค่ายเมือ่ ต้นเดือนตุลาคม 56
ทีผ่ า่ นมานี้ เด็กทุกคนทีม่ าตอนแรก รูส้ กึ เขินอาย ไม่มนใจว่
ั่ า
จะสนุกหรือเปล่า แต่พออยูไ่ ป ได้ทำ� กิจกรรมร่วมกัน ท�ำให้
สนิทสนม รักกันมาก สนิทกันมาก สมมุตจิ ะให้สนิทกันเร็วขึน้
เราต้องเล่นเกม เรียกว่า ละลายความหยิง่ ความอาย เพือ่ ให้
สนิทสนมกันมากขึน้ แนะน� ำให้เล่นเกม “จ�ำชื่อ” โดยการ
กระซิบชื่อเพือ่ น วิธเี ล่น เริม่ จากกระซิบชื่อของตัวเองและ
ชือ่ เพือ่ นต่อๆ กันไป สมมุตติ อ้ งพูดชือ่ เพือ่ นจาก 1 ชือ่ 2 ชือ่ 3 ชือ่
เพิม่ ตามล�ำดับถ้าจ�ำไม่ได้ เพือ่ นคนนัน้ จะต้องถูกท�ำโทษ แต่
ไม่ใช่เป็นการท�ำโทษรุนแรง หรือโดนตื๊บ แต่ให้ทำ� อะไรทีต่ ลก
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ก็จะคลายความเขินอายซึง่ กันและกันได้ นอกจากนัน้ ยังมี
เกมต่างๆหลายเกม เมือ่ ท�ำกิจกรรมร่วมกันไป เราจะคลาย
ความอาย เด็กๆ ได้ท�ำงานร่วมกัน ท�ำกิจกรรมร่วมกันจะ
ท�ำให้สนิทกันเร็วอยูแ่ ล้ว

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เป็นเรือ่ งของเพือ่ น

ผมครับ วัยรุน่ ไทยมีเทคโนโลยีความก้าวหน้าเข้ามาเกีย่ วข้อง
ในชีวติ ประจ�ำวันอย่างมาก เพือ่ นผมได้ไปรูจ้ กั กับเพือ่ นทางโลก
Social Network และได้คยุ กับคนนัน้ สักพัก เขามีใจให้กบั
คนนัน้ ไม่น้อย จากนัน้ เขาได้นดั พบกันและเพิง่ รูว้ า่ คนๆ นัน้
ไม่ใช่ผหู้ ญิง แต่เพือ่ นของผมได้มใี จให้เขาไปมากแล้ว ผมใน
ฐานะเพือ่ นจะแนะน�ำเพือ่ นอย่างไรดีครับ

ทูลกระหม่อม : ใน Social Network ต้องระวัง เคยพูด

หลายครัง้ ว่า การพบปะ แชทกัน สร้างสัมพันธ์กนั ต้องระวัง
เพราะเขาโพสต์ใครก็ไม่รู้ เขาพูดว่าอะไร เขาเป็ นใครก็ไม่รู้
เราไม่เห็นตัว พอนัดพบกัน เขาแกล้งเป็นผูห้ ญิงแล้วเพือ่ นน้อง

ปัญหาเพื่อน
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มีใจให้กนั เขาอาจจะเป็ นผูห้ ญิงประเภทสอง ก็ไม่เป็ นอะไร
ถ้าเขาชอบกัน คนเรากิก๊ กันได้ ไม่ว่าจะเป็ นหญิงหรือชาย
เพศไหนก็ตาม สิง่ ทีค่ วรระวังมากทีส่ ุดคือ เราไม่รูจ้ กั เขา
เราจะไปพบเขา เขาไม่ใช่ผหู้ ญิง เขาอาจไม่ใช่คนทีเ่ ราควร
ไว้วางใจ มีหลายกรณีทไ่ี ปพบปะกันแล้วโดนหันเป็
่ นท่อนๆ
จับใส่กระเป๋าไปทิง้ ในคลอง ตอนนี้น้�ำท่วมถ้าทิง้ ก็หาไม่เจอ
การพบปะในSocial Networkต้องระวังบ้าง ตอนนี้เราอยูใ่ น
วัยเรียน จะรักใคร่ผกู พันใครต้องระวัง การคุยกันในเฟสบุ๊ค
ในทวิตเตอร์ บางทีคยุ กันนานๆ ก็ทำ� ให้สร้างความผูกพัน เรา
ต้องระวังว่า คนนัน้ เป็นใคร อย่าลืมว่า เราอยูใ่ นวัยเรียน ต้อง
ตัง้ ใจเรียนหนังสือ อย่ามัวแต่แชท ต้องรูจ้ กั แบ่งเวลา ไม่ใช่
ห้ามไม่ให้ทำ� เลย ต้องรูจ้ กั มีวจิ ารณญาณว่า เราควรสนิทสนม
กับเขาแค่ไหน ควรมีใจให้เขาแค่ไหน หรือให้เวลาเขาแค่ไหน
เพราะเรามีหน้าทีเ่ รียนหนังสือ อย่าให้เสียการเรียนแล้วกัน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เวลาทีด่ ฉิ นั รูส้ กึ ว่า

อิจฉาเพือ่ นทีด่ กี ว่า ทัง้ ฐานะ บทบาท หน้าทีก่ ารงาน ดิฉนั
มีตวั อย่างคือ ช่วงนี้มปี ระกาศผลสอบ เพือ่ นได้ผลสอบดีกว่า
ท�ำให้ดฉิ ันรูส้ กึ อิจฉาเพื่อนในบางครัง้ ดิฉันควรจะปฏิบตั ิ
ตัวอย่างไรค่ะ

ทูลกระหม่อม : คนเราส่วนมากจะมีอารมณ์อจิ ฉา เป็นปกติ

ในมนุ ษย์ โดยมากเมือ่ เห็นคนอื่นดีกว่า จะรูส้ กึ ไม่สบายใจ
เกิดอารมณ์อจิ ฉาริษยา ไม่อยากให้เขาดีกว่าเรา ใครอยาก
จะให้คนอืน่ ดีกว่าตัวเอง จริงไหม มันเป็นอารมณ์ทอ่ี ยูใ่ นกิเลส
ในมนุษย์เรา ความจริงคนทีไ่ ม่อจิ ฉาริษยานัน้ โชคดี เพราะ
อารมณ์อจิ ฉาท�ำให้เราเป็นทุกข์ ถ้าอิจฉามากๆ แสดงอาการ
มากๆ จะท�ำให้เราดูน่าเกลียด จะมีปฏิกริยา พฤติกรรมต่างๆ
ท�ำหน้าตาหมันไส้
่ นี่เล็กๆ นะ ถ้ายิง่ คิดวิธที จ่ี ะท�ำร้ายเขา ยิง่
น่ าเกลียดไปใหญ่ เป็ นสิง่ ไม่ดี อารมณ์อจิ ฉาจะบันทอนเรา
่
น้องท�ำอะไรดีกว่าเขาบ้างล่ะ ถ้าอิจฉาว่าเขาเรียนดีกว่า เราต้อง
มีความมุมานะ สมมุตเิ รามีความอิจฉาริษยาควบคูก่ บั ความ
มุมานะ คือ ไม่ได้อจิ ฉาแล้วไปเกลียดเขา ไปด่าเขา ท�ำลายเขา
หรือนัง่ อิจฉาแบบหมกมุ่นในตัว ถ้าเราอิจฉาแล้วมุมานะ
ปัญหาเพื่อน
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ตัง้ ใจทีจ่ ะเรียนให้ดเี ท่าเขา หรือดีกว่าเขา เราควรแข่งกับ
ตัวเองมากกว่า เราท�ำดีทส่ี ุดดีแล้ว ถ้าเรามีความมุมานะ
ท�ำให้ดกี ว่าเขา ให้ได้ประโยชน์ ให้เรียนเก่ง ตัง้ ใจอ่านหนังสือ
ตัง้ ใจค้นคว้า รูจ้ กั แบ่งเวลาก็เป็นสิง่ ทีด่ ี ถ้าอิจฉาเฉยๆ เราควร
ตัดออกจากใจ ไม่ไปหมันไส้
่ เขา เพราะจะน�ำพาให้เกิดอารมณ์
น่าเกลียด

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเป็นเด็กผูห้ ญิง

ทีต่ วั เล็กทีส่ ุดในห้อง หนูมกั ถูกเพือ่ นๆทีโ่ ตกว่าแกล้งเสมอ
พอไปฟ้องคุณครูหนู กลับโดนเพื่อนแกล้งหนักกว่าเดิมอีก
ตอนนี้หนูอดึ อัดใจมากเลยคะ ไม่อยากไปโรงเรียน ไม่อยาก
เจอเพือ่ นๆ อีกแล้ว หนูควรจะท�ำอย่างไรดีคะ่

ทูลกระหม่อม : น้องต้องสร้างความมันใจ
่ ต้องเป็นขาใหญ่

ต่อไปไม่มใี ครมาแกล้งเราแน่นอน ต้องไม่ยอมให้ใครมาแกล้ง
สมมุตเิ รา แอบไปฟ้องคุณครู จะท�ำให้ยงิ่ น่ าแกล้ง ยิง่ โดน
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หนักกว่าเดิม จะบอกวิธแี ก้ไขคือน้องไม่ตอ้ งไปฟ้องคุณครู
ให้ไปถามเขาเลยว่า “ทีแ่ กล้งฉันเพราะไม่ชอบใช่ไหม ฉันท�ำ
ผิดอะไร ฉันท�ำอะไรจึงไปขัดหูขดั ตาเธอหรือ” ถามตรงๆ และ
ท�ำเสียงเข้มๆ เราต้องเป็ นนักเลง ก็จะไม่มใี ครแกล้งแน่นอน
มีอะไรก็ถามตรงๆ พูดตรงๆ ไม่ใช่แอบไปฟ้องคุณครู ไม่ดี
อย่าขีฟ้ ้ อง ถ้าอย่างนี้ยงิ่ น่ าแกล้งไปใหญ่ ต้องพูดกันตรงๆ
ถามตรงๆ ว่ามีปญั หาอะไรไหม ถามแบบไม่มอี ารมณ์มาก
ถ้าคนเราใช้อารมณ์เมือ่ ไหร่ ก็จะพังทัง้ นัน้ พูดกันให้รเู้ รือ่ ง
พูดกันตรงๆ ต่อหน้าต่อตา

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ข้าพระพุทธเจ้า

ั หาเกี่ย วกับ การพู ด ของข้า พระพุ ท ธเจ้ า
อยากถามป ญ
ข้าพระพุทธเจ้าเป็ นคนทีพ่ ดู ตรงๆกับเพือ่ น เพือ่ นก็จะบอก
พูดตรงเกินไป แต่ขา้ พระพุทธเจ้าว่าการพูดตรงๆเป็ นการ
แสดงความจริงใจ แล้วออกมาจากใจจริงๆมากกว่า แต่เพือ่ นๆ
กลับคิดว่าข้าพระพุทธเจ้าชอบหักหน้าเพือ่ นท�ำให้เพือ่ นอาย
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หรือ พูด แรงเกิน ไปจนเพื่อ นน้ อ ยใจไปเลย เพราะเหตุ น้ี
ข้าพระพุทธเจ้าจึงอยากจะถามว่าควรจะท�ำอย่างไรดีครับ

ทูลกระหม่อม : อันทีจ่ ริงคนทีพ่ ดู ตรงๆก็ดนี ะ แต่ถา้ สมมุติ

พูดตรงเกินไป ก็จะเป็ นคนไม่มศี ลิ ปะในการพูดแล้วก็จะเกิด
ปญั หาได้ อย่างทีน่ ้องได้เผชิญปญั หาอยู่ตอนนี้ เพราะว่า
เพื่อนๆน้องบอกว่าน้องหักหน้า ก็น้องตัง้ ใจจะหักหน้าเขา
หรือเปล่าล่ะ น้องว่าน้องพูดด้วยความจริงใจ ความจริงใจก็
ไม่จำ� เป็ นทีจ่ ะต้องพูดตรง จนทิม่ แทงเขานะ ถ้าสมมุตวิ า่ เรา
จริงใจ แต่ความจริงใจมันไปทิม่ แทงเพือ่ น มันก็เป็ นสิง่ อะไร
ทีไ่ ม่ค่อยจะดีหน่ อยหนึ่งเหมือนกัน มันก็จะท�ำให้น้องเสีย
เพือ่ นไปได้ เพราะฉะนัน้ น้องก็ จริงใจเป็นสิง่ ทีด่ แี ต่น้องก็ตอ้ ง
มีศลิ ปะในการพูด ไม่ใช่บอกว่าตายแล้วเธอใส่ชดุ นี้อย่างกับ
ตูเ้ ย็นเดินได้ ขาก็ใหญ่ยงั กับต้นกล้วย หรือคุณนายเท้าช้าง
หรือเปล่า พูดอย่างงี้เขาก็โกรธสิ ก็รบั รองว่าวงแตกแน่ ๆ
อย่าพูดเลยอย่างงี้ พูดให้มนั เบาลงหน่อยให้มนั เบาหน่อย ให้มนั
ไม่ทมิ่ แทงหัวใจ ถ้าสมมุตวิ า่ ในการทีเ่ รา อยากจะต�ำหนิเขา
ท�ำให้เขาเจ็บปวด น้องบอกว่าน้องไม่ได้ตงั ้ ใจใช่ไหม บางคน
มันก็แค่พูดโพล้งๆเข้ามา แต่บางทีน้องอาจจะหมันไส้
่ เขา
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ก็เลยพูดตรงๆให้ทมิ่ แทงหัวใจ แต่การทีพ่ ดู อะไรแล้ว เราเอา
กลับคืนไม่ได้เหมือนอย่างทีห่ มากฝรังเราคายไปแล้
่
วเราก็
ไม่ควรทิง้ ลงพืน้ เพราะเดีย๋ วมีคนมาเหยียบติดเท้าไปก็คงแย่
อย่างไรก็ตามจิตใจคนเรา เขาบอกว่ามันเหมือนตะปูตอกย�ำ้
เข้าไปตอกอะไรร้ายๆเข้าไปมันก็จะทะลุใช่ไหม มันก็จะ
เกิดรอย ฉันใดก็ฉนั นัน้ เหมือนน�้ำลายทีถ่ ม่ ลงไป เราก็ไม่อยาก
จะไปกอบขึน้ มาใหม่ได้ ตะปูมนั ก็ทำ� ให้เกิดรอย หัวใจก็ไม่
ต่างกัน เราด่าใครไป นึกถึงเราโดนด่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ลมื ง่ายๆนะ
บางทีถา้ เราไม่ซเี รียสนะคนส่วนมากก็จะจ�ำได้วา่ เขาพูดอะไร
มันก็เจ็บใจอยูห่ น่ อยๆเหมือนกัน มันก็มบี า้ ง เพราะฉะนัน้
เราก็ตอ้ งใคร่ครวญว่าเราจะพูดอะไรทีไ่ ม่ทำ� ให้คนอื่นเจ็บใจ
มันไม่ดหี รอกทีจ่ ะพูดให้คนอืน่ เจ็บใจ แต่อา้ งว่าเป็ นสิง่ ทีเ่ รา
จริงใจ ก็พดู ให้เบาหน่ อยนึง ไม่ตอ้ งให้แรง แบบแรงสะใจ
มันอาจจะสะใจแต่เราอาจจะเสียเพือ่ น

ปัญหาเพื่อน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ข้าพเจ้ามีเพื่อน

ผูห้ ญิงทีส่ นิทคนหนึ่ง เขาก็เหมือนกับผูห้ ญิงทัวไปที
่ ช่ อบผูช้ าย
เหมือนกัน แต่เขาจะแสดงกริยากับผูช้ ายก่อน ในเบือ้ งต้นดิฉนั
เห็นว่ามันไม่ควร แต่มนั เป็ นความสุขของเพือ่ นแล้วคิดว่าไม่
น่ามีอะไรมากก็ไม่ได้หา้ มปรามอะไรมากนัก จากนัน้ พฤติกรรม
ของเขาก็เปลีย่ นแปลงไป เขาท�ำอะไรหลายๆอย่างให้กบั
ผูช้ ายทีเ่ ขาชอบ ไม่วา่ กระดาษโน้ตทีเ่ ขาพร�่ำท�ำเช้าเย็น แต่
ก็ไม่ได้มกี ระดาษตอบกลับมา ในเทศกาลต่างๆ เขาก็ได้ทำ�
ของทีร่ ะลึก แต่กไ็ ม่ได้รบั ค�ำขอบคุณอะไรตอบกลับมาเลย
ถึง แม้แ ต่ ว นั เกิด ของผู้ช ายที่เ ขาชอบ เขาก็ซ้ือ ของขวัญ
ราคาแพงให้ ทัง้ ทีบ่ า้ นเขาก็ไม่ได้มคี วามร�่ำรวยอะไรมากนัก
จากนัน้ เขาก็ผดิ หวังกับผูช้ ายคนนี้ แล้วชอบผูช้ ายคนใหม่
เขาก็ทำ� ทุกอย่างเหมือนเคย และเขาก็ผดิ หวังอีก เขามักจะ
ให้ก�ำลังใจกับตัวเองเสมอ ดิฉันสงสารเพื่อนมากอยากจะ
ห้ามปรามก็กลัวเขาจะไม่มคี วามสุข เพราะดิฉันไม่อาจจะ
หยุดความรูส้ กึ ของเพือ่ นได้ อยากจะปล่อยให้เพือ่ นท�ำแบบนี้
ต่อไปก็เกรงว่าจะเสียใจอีก ดิฉันอยากจะให้เพื่อนกลับมา
สนุ ก สนาน มีนิ ส ยั แบบเดิม ที่เ คยเป็ น สุ ด ท้า ยจึง อยาก
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ทูลถามทูลกระหม่อมว่าดิฉนั ควรปฏิบตั ติ วั และควรบอกเพือ่ น
อย่างไรดีคะ่

ทูลกระหม่อม : สวัสดีพวกเราชาว TO BE NUMBER ONE

ทุกคน น้ องน่ ารักมาก เป็ นเพื่อนที่ดี เป็ นห่วงเพื่อนที่ม ี
พฤติกรรมชอบผูช้ ายก็ไม่แปลกนะ ชอบผูช้ ายแล้วมีกริยากับ
ผูช้ ายก่อนซึง่ ก็ไม่แปลกเช่นกัน เพราะว่าในสมัยนี้ ในการที่
จะโชว์ความรูส้ กึ ใครก็โชว์ได้ ยุตธิ รรมโลกนี่ยตุ ธิ รรม ผูห้ ญิง
ก็สามารถบอกรักผูช้ ายก่อนได้ไม่ใช่สงิ่ ผิด แต่เพือ่ นของน้องนี่
ดูจะมีกริยามากเกินไปสักหน่ อยนึง ถ้าท�ำอย่างนี้กแ็ ปลว่า
น้องล้มเหลว น้องล้มเหลวในการทีจ่ ะจีบผูช้ ายอย่างสิน้ เชิง
แล้วเขาจะท�ำอย่างนี้ตอ่ ไปท�ำไม น้องก็เป็นห่วง น้องเป็นห่วง
เพือ่ นของน้องว่า จะท�ำยังไงจะบอกเขายังไง ทีจ่ ะให้เขาเลิก
ท�ำอย่างงี้ แล้วก็เมือ่ ถูกใจใครคนหนึ่งก็ทมุ่ ไปหมดทุม่ ทัง้ ตัว
ทัง้ ใจ การกระท�ำเป็ นเจ้าบุญทุม่ การปฏิบตั ติ วั อย่างนี้กเ็ ป็ น
นิสยั ของเขา เขาทีอ่ ย่างนี้แบบหยุดไม่ได้ ก็จะเป็ นการยาก
หน่อยหนึ่ง น้องก็ตอ้ งค่อยๆพูดในการแสดงความรักเนี่ย ถ้า
สมมุตเิ ป็นเจ้าบุญทุม่ แล้วก็เปิดเผยเกินไป ก็อาจจะท�ำให้ตวั เอง
ไม่มคี ่าผูช้ ายเขาก็เห็นว่าเป็ นของตายไม่มคี ่า มันก็แรงอยูน่ ะ
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แต่อย่างไรก็ตามน้องจะไปบอกเขา เขาก็คงไม่เชือ่ หรอกเขา
อาจจะว่าน้องอิจฉาเขาว่ามีผชู้ ายหล่อๆ เป็นแฟนอย่างไรก็ตาม
น้องก็ตอ้ งปล่อยเขาคอยเตือนเขา แต่กป็ ล่อยให้เขาเจอจาก
ประการณ์ของเขาเองผูช้ ายทิง้ คนแล้วคนเล่าเขาก็คงคิดได้
คิดสักวันหนึ่งว่าการกระท�ำอย่างนี้มนั เจ็บบ่อยๆก็คงจะต้องรูจ้ กั
วางตัวผูห้ ญิงเราเนี่ยโดยเฉพาะผูห้ ญิงนะท�ำตัวให้ลกึ ลับหน่อย
ก็ได้ไม่จ�ำเป็ นต้องไปเปิ ดเผยว่าชอบเราก็ต้องไว้ท่านิดนึง
ไม่ท�ำตัวว่าเราชอบเขา ชอบเขาเราก็เป็ นของตายเราต้อง
ตัง้ สติกบั ความรักของเรา ไม่ใช่ปล่อยหัวใจไปหมด ไม่ใช่
แสดงไปหมด อะไรควรอะไรไม่ควร เมือ่ เรามีรกั แท้เราจะรูว้ า่
รักแท้จะมาเมือ่ ไหร่ ดังนัน้ เราก็คงจะหวังว่าเพือ่ นของน้องก็คง
จะเรีย นรู้จ ากประสบการณ์ แ ล้ว อย่ า ลืม ว่ า อย่ า ท� ำ ตัว ให้
ด้อยค่ามากเกินไป ผูช้ ายเขาก็จะได้สปอยว่าเราชอบเขาอ่ะ
เราก็กกกริ
ั ๊ ยาไว้บา้ งก็ได้ ไม่งนั ้ น้องจะเป็ นของตาย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : คือที่โรงเรียน

ของหนูมโี ครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วยค่ะมีกจิ กรรม
ให้ทำ� หลายอย่างรวมถึง Friend corner แต่หนูรสู้ กึ ว่าไม่คอ่ ย
มีเพื่อนมาขอค�ำปรึกษาอาจจะเป็ นเพราะอายหรือไม่สนใจ
ก็ไม่ทราบค่ะ ทัง้ ๆหนู กเ็ ห็นคนทีด่ ูมปี ญั หาหลายด้านทาง
ั
ครอบครัวการเรียนหรือปญหาวั
ยรุน่ ทัวๆไป
่
ขนาดเพือ่ นของ
หนู เองยังไม่กล้าไปเลยค่ะ และหนู กเ็ คยไปอบรมการเป็ น
ทีป่ รึกษา แต่หนูยงั ไม่เคยให้คำ� ปรึกษาใครเลย พวกเขาไม่มา
ปรึกษาหนูเลยค่ะ เขาไม่มาปรึกษาหนูเองก็ไม่กล้าไปแสดง
ความช่วยเหลือ กลัวเขาจะหาว่าเราไปยุง่ หนูจะท�ำอย่างไรดีคะ
จะท�ำให้เพือ่ นๆกล้ามาขอค�ำปรึกษากับหนูเพราะหนูรสู้ กึ อึดอัด
ั
อย่างบอกไม่ถกู ส�ำหรับปญหาของหนู
กไ็ ม่มอี ะไร เหมือนกับ
คนทัวๆไป
่
ปญั หาคือเรือ่ งการเรียน ไม่ใช่วา่ ครูสอนไม่เข้าใจ
นะคะ แต่หนูเองทีไ่ ม่เข้าใจรูส้ กึ ว่ายิง่ โตก็ยงิ่ เรียนยากแต่หนู
ก็จะพยายามต่อไปค่ะ

ทูลกระหม่อม : ดีแล้วทีน่ ้องพยายามต่อไป แต่อย่างไร

ก็ตามอันทีจ่ ริงการทีน่ ้องได้ไปอบรมเป็ นทีป่ รึกษา ก็แสดงว่า
น้องก็มศี กั ยภาพ ดูมที า่ ทางจะดีคณ
ุ ครูทเ่ี ลือกน้องก็คงเห็น
ปัญหาเพื่อน
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ความสามารถของน้องตรงนี้ แต่ทำ� ไงดีละ่ ไม่มใี ครมาปรึกษา
น้องเลย น้องจะวิง่ ไล่ให้ค�ำปรึกษาเขา เขาจะหาว่าน้องยุ่ง
ใช่ไหม น้องยุ่งกับเขาเกินไปน้องต้องใจเย็นๆ สร้างความ
น่ าเชื่อถือในตัวน้ อง น้ องก็น่าจะป็ นคนที่เพื่อนๆชอบนะ
เพราะว่าคุณครูกเ็ ลือกน้องให้ไปฝึกอบรมเป็ นทีป่ รึกษาเนี่ย
น้องก็ตอ้ งสร้างความมันใจให้
่
เพือ่ นๆว่าน้องเนี่ยแหละคือคนที่
ั
น่าไว้วางใจมีปญหาอะไรก็
มาคุยกับน้องได้ น้องจะไม่น�ำเรือ่ ง
ของเขาไป Gossip หรือนินทา แล้วก็มคี ำ� ปรึกษาดีๆให้น้อง
ก็ตอ้ งสร้างความมันใจให้
่
ตวั เองก่อน ก่อนทีจ่ ะสร้างความ
มันใจให้
่
เพือ่ นๆด้วย ท�ำตัวให้เพือ่ นรัก ช่วยเหลือเขาแสดง
ว่าน้องอยากจะช่วยเหลือเขาแบบ Friendly ไม่ใช่น้องนัง่
หน้าหงิกแล้วใครจะมาปรึกษาน้องใช่ไหมน้องก็ตอ้ ง Friendly
น้องก็ตอ้ งท�ำตัวให้เป็นทีไ่ ว้วางใจแล้วก็พยายามเข้าใจในปญั หา
ของเพือ่ นบางทีอาจจะลองอ่านในเว็ปในนิตยสารว่าคนเขา
ถามยังไงกันบ้างปญั หาหัวใจ ปญั หาไกลตัว ปญั หาใกล้ตวั
ปญั หาการเรียน อันทีจ่ ริงทีไ่ ปคุยกับพวกเราชาว TO BE
NUMBER ONE ตามโรงเรียนต่างๆ ปญั หาส่วนมากก็เป็ น
ั
ปญหาที
ส่ ามารถตอบได้ทกุ อย่างมีคำ� ตอบน้องก็ตอ้ งฝึกไว้วา่
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เขาถามว่ า อย่า งนี้ น้ อ งก็จ ะหาทางออกให้เ พื่อ นอย่า งไร
อย่างไรก็ตามปญั หานี้กห็ มดไป ไม่น่าเป็ นสิง่ ทีย่ ากทีน่ ้องจะ
ท�ำตัวให้เป็นทีม่ นใจแล้
ั่
วก็เป็นทีไ่ ว้วางใจของเพือ่ น ส่วนปญั หา
เรื่อ งการเรีย นของน้ องอัน ที่จริง ก็เป็ นป ญั หาธรรมดานะ
น้ อ งเรีย นสูง ขึ้น วิชาเรีย นก็จะยากขึ้น น้ องก็มุ่ง มันเรี
่ ยน
ต่อไปตัง้ ใจทบทวนบทเรียนอยูเ่ สมอท�ำความเข้าใจไม่เข้าใจ
เมือ่ ไหร่กไ็ ปถามคุณครูได้ คุณครูเขาเข้าใจหนู แต่หนูไม่เข้าใจ
บทเรียนเนี่ย หนูกต็ อ้ งถาม ไม่ใช่คดิ ว่าหนูเก่งแล้วเสียเกียรติ
ทีจ่ ะถาม หรือไม่กล้าทีจ่ ะถาม ถ้าน้องเรียนดีแล้ว น้องเป็ น
ตัวอย่างทีด่ เี พือ่ นๆก็มาปรึกษาน้องเองล่ะ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ข้าพระพุทธเจ้า

มีเพือ่ นคนหนึ่งถือว่าเป็นคนสนิทอีกคนเลยทีเดียว เพราะรูใ้ จ
และเก็บความลับของฉันและเป็ นที่ปรึกษาที่ดเี ราสองคน
มักมีอะไรทีค่ ล้ายๆ กันแต่มเี รือ่ งอยูเ่ รือ่ งว่า เพือ่ นหนูคนนี้เขา
แอบชอบพี่ ม.3 อยูค่ นหนึ่งและพีเ่ ขาก็ชอบเพือ่ นหนูเหมือนกัน
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แต่ตอนนี้พเ่ี ขาจบม.3 แล้ว เพือ่ นหนูยงั ไม่ได้สารภาพรักกับ
พีเ่ ขา พระองค์มวี ธิ สี ารภาพรักแบบน่ารักๆและให้พเ่ี ขาจดจ�ำ
วันนี้ตลอดไปยังไงคะ

ทูลกระหม่อม : วิธอี ยากจะให้สาวบอกรักยังไง ทีบ่ อก

น่ ารักๆ ก็เป็ นอะไรทีเ่ บาๆ เป็ นเรื่องเบาๆ ไม่ได้เป็ นเรื่อง
ทะเลาะเบาะแว้งเรื่องทีห่ นักๆและท�ำให้ปวดหัว เป็ นเรื่อง
ความรักของวัยรุน่ ก็ดจู ะHappy Ending แล้วนะหนู น้องบอก
ว่าเพื่อนของน้องชอบพีม่ .3 พีเ่ ขาก็ชอบเพื่อนของหนู แล้ว
มันมีปญั หาอะไร คือปญั หาก็คงไม่ทราบว่าเขาชอบจริงหรือ
เปล่าหรือเพราะเขายังไม่ได้สารภาพรัก เพราะฉะนัน้ เพือ่ น
ของน้องก็อยากจะสารภาพรักกับเขาก่อนว่างัน้ เถอะ จะหา
วิธบี อกรักอย่างน่ารักๆ ท�ำให้พเ่ี ขาจดจ�ำไปตลอดชีวติ ก่อน
ทีเ่ ขาจะจบม.3แล้วมันจะสายเกินไป
อันทีจ่ ริงน้องก็เป็ นคนรุ่นใหม่ น้องเป็ นคนรุ่นใหม่จะ
ไปบอกรักแบบรุ่นเก่าเอาของไปให้เขาเขียนโน้ตไปให้เขา
มันก็เก่าไปแล้วนะ หรือว่าเก่าอาจจะดีกไ็ ด้แต่น้องเป็ นคน
รุ่นใหม่กบ็ อกรักทาง Hi 5 สิโพสต์ขอ้ ความไปแชทกับเขา
ฝากข้อความไปคอมเม้น ไอเลิฟยูอะไรก็ได้หรือน้องจะท�ำ
156

คู่มือค�ำปรึกษาพระราชทานฯ

คลิปวิดโี อ ไม่ได้ทำ� วิดโี อโป๊นะ ท�ำวิดโี อเวลาถ่ายรูปน้องทีม่ ี
ความรัก น้องก็จะสวยใช่เปล่า เราก็ทำ� หน้าให้สวยๆ ถ้าน้อง
ร้องเพลงเก่ง เชือ่ ว่าน้องร้องเพลงเก่ง น้องก็ไปร้องเพลงแล้ว
น้องก็ไปในเว็ปไซต์ You Tube อาจจะเลือกเพลงให้เพือ่ นของ
น้องร้องเพลงบอกรักพีม่ .3 จะเป็ นเพลงอะไรก็เลือกเอาเอง
ก็แล้วกันถ้าสมมุตมิ าถามตอนนี้กอ็ าจจะเลือกไม่ถูกอาจจะ
เลือกเพลงทีไ่ ม่โรแมนติกพอแล้วก็ไม่เก๋พอ เพราะฉะนัน้ น้อง
ก็ทำ� อย่างนัน้ ก็แล้วกันนะอย่างไรก็ตามสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ อย่าลืม
ว่าน้องก็ยงั เป็ นนักเรียนอยู่ อย่าลืมเรียนหนังสือ อย่ามัวแต่
ร้องเพลง หรือโพสต์ขอ้ ความ โพสต์รปู น่ารักๆ ของน้อง ตายละ
พีเ่ ขาจบหรือยังเนี่ยรีบๆท�ำก็แล้วกัน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนแรกสมัยเรียน

ประถมเพือ่ นข้างๆ ผมครับ ชอบมาแหวกหัวผมแล้วบอกว่า
มีผมหงอกเขาก็แซวว่าผมแก่แล้วจริงๆผมก็มผี มหงอกจริงๆ
ครับแต่พอไปถามคุณแม่ คุณแม่กบ็ อกว่าคนแก่คนเฒ่าเขา
ฝากมาให้ ผมก็เชือ่ ครึง่ ไม่เชือ่ ครึง่ หรืออาจจะเป็ นเพราะว่า
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ผมเครียดมากเกินไปหรือเปล่า ครูสงงานอะไรยากๆ
ั่
ผมก็
ท�ำไม่คอ่ ยได้นะครับ
แล้วข้อทีส่ องคือชุมชนแถวบ้านผมส่วนใหญ่ผใู้ หญ่มกั จะ
พกอาวุธติดตัวตลอดเลยครับอาวุธแรกคือใบจาก ส่วนอาวุธ
อีกหนึ่งอย่างคือใบกระท่อมครับ เวลาไปนังอยู
่ ท่ บ่ี า้ นไหนเขา
ก็จะสูบใบกระท่อม สูบใบจากกัน ตามประสาผูใ้ หญ่ไม่เกรงใจ
กันเลย เวลาผมได้กลิน่ นะครับก็จะรูส้ กึ ไม่สบายและเหม็น
มากๆเลยครับ แต่ทโ่ี รงเรียนทุกๆปีจะมีการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดครับ บางคนก็ให้ความร่วมมือบ้างบางคนก็ไม่เคย
ให้ ค วามร่ ว มมื อ เลยท� ำ อย่ า งไรครับ ที่ จ ะท� ำ ให้ ชุ ม ชน
ปลอดยาเสพติดครับ

ทูลกระหม่อม : น้ องถามมาดีมากเลยอย่างไรก็ตาม

ก็ขอสวัสดีสมาชิกชาว TO BE NUMBER ONE แล้วก็
น้องก็ถามมาสองข้อนะ สองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือเรื่อง
ผมหงอก น้ อ งถามว่ า น้ อ งเครีย ดหรือ เปล่ า หรือ ผู้ใ หญ่
เขาฝากมาจริงๆ อันที่จริงน้ องก็มผี มหงอก ก็คงไม่เยอะ
เพราะเพือ่ นต้องแหวกดูใช่ไหม ถ้ามันมีเยอะก็ไม่ตอ้ งแหวก

158

คู่มือค�ำปรึกษาพระราชทานฯ

มีให้เห็นกันจะจะแต่แหวกดูกส็ นุ กดีนะน้องบอกมีตงั ้ แต่อยู่
ชัน้ ประถมแล้วเพราะฉะนัน้ คงไม่ใช่เพราะว่าเครียด มันมี
เรื่องอะไรเครียดล่ะตอนอยู่ชนั ้ ประถมอ่ะ ถ้าเช่นนัน้ น้ อง
อาจจะเป็ นเบนจามิน บัตตัน ในหนังทีเ่ ขาเกิดมาแก่ก่อน
อีกหน่ อยน้องก็จะดีเพราะเด็กลงๆ แต่คงไม่ใช่อย่างนัน้ นะ
น้องก็เป็ นคนธรรมดา เด็กบางคนก็จะมีผมหงอกอยูส่ กั เส้น
สองเส้น คนโบราณเขาก็วา่ ปูย่ า่ ตายายฝากไว้กเ็ ป็นศิรมิ งคล
เพราะฉะนัน้ ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยมีผมหงอกอยูเ่ ส้นสองเส้น
ก็ไม่ตอ้ งเครียดอะไรแต่ถา้ สมมุตนิ ้องเครียด น้องกังวลมากๆ
ผมมันหงอกอย่างรวดเร็วอย่างตอนนี้ แบบผมขาวไปทัง้ หัวเลย
ตอนนี้น้องก็ไปหาหมอได้ หมอคงท�ำอะไรไม่ได้หรอก เพราะว่า
มันคงจะเป็ นคนที่แพ้ผม ก็เป็ นกรรมพันธุ์เพราะว่าเซลล์
เม็ดผมไม่สามารถสร้างเอ็นไซม์ทำ� สีผมได้น้องก็เลยต้องไป
ย้อมผมอย่าย้อมเป็ นสีแดงสีเขียวล่ะเดีย๋ วครูว่า ถึงตอนนี้
จะอินเทรนด์เป็นสีตา่ งก็ไม่เป็นไรก็ยอ้ มเป็นสีธรรมชาติซะก่อน
น้องจะได้ไม่เครียดเพราะว่าสมมุตถิ า้ น้องเครียด คนทีเ่ ครียด
มากๆ คนทีเ่ กิดเหตุการณ์อะไรมา เกิดเรือ่ งร้ายๆขึน้ มา หรือ
เจอผีอะไรอย่างงีก้ อ็ าจจะผมหงอกได้แต่น้องก็คงไม่ได้เป็ น
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กรณีนนั ้ เพราะน้องมีอยูแ่ ล้วก็อย่าเครียด ถ้าสมมุตยิ งิ่ เครียด
ยิง่ ผมหงอกยิง่ เครียดยิง่ จ�ำอะไรไม่ได้ น้องต้องตัง้ สติ ต้องตัง้ สติ
เวลาเราจะท�ำอะไรน้องบอกว่าเรียนอะไรก็จำ� ไม่ได้น้องต้อง
เรียนอย่างมีสมาธิมสี ติน้องก็น่าจะจ�ำอะไรได้เองอย่างไรก็ตาม
ก็ขอตอบปญั หาข้อทีส่ องดีกว่า เพราะข้อหนึ่งก็จบไปแล้ว
น้ อ งถามคือ เรื่อ งที่ผู้ใ หญ่ แ ถวบ้ า นน้ อ งชอบสู บ ใบจาก
ใบกระท่ อ มก็ค งจะต้ อ งช่ ว ยกัน รณรงค์ ไ ม่ ใ ช้ย าเสพติด
เพราะว่าใบจาก ใบกระท่อมก็เป็ นสารควบคุม เป็ นยาเสพติด
ชนิดหนึ่งมันก็เป็ นสิง่ ทีใ่ ห้ผลเสียเหมือนกันคุณตาคุณยาย
คุณลุงหรือคุณป้าถ้าเสพนะ อย่าท�ำเลยเพราะว่าจะท�ำให้
เยาวชนเลียนแบบ เพราะใบจากใบกระท่อมก็มคี ุณสมบัติ
คล้ายๆ ยาบ้าเพราะฉะนัน้ เยาวชนก็คดิ ว่าท่านผูเ้ ฒ่าท�ำแล้ว
อาจจะเป็ นสิง่ ทีด่ กี เ็ ลียนแบบแล้วพาไปสูย่ าเสพติดอืน่ ก็คอื
ยาบ้านันเองเพราะฉะนั
่
น้ ก็ไม่ใช่ปญั หาของคนคนเดียวน้อง
รูส้ กึ กังวลในเรือ่ งนี้กถ็ กู ต้องแล้วก็ตอ้ งช่วยกันรณรงค์เพราะ
ั
ไม่ให้มปี ญหานี
้เกิดขึน้ ในชุมชนของน้อง จะได้ปลอดยาเสพติด
อย่างไรก็ตามก็ขอให้น้องโชคดี ขอให้ผมไม่ขาวไปทัง้ หัว ถ้าขาว
ทัง้ หัวก็ขอให้คณ
ุ พ่อคุณแม่พาไปย้อมอย่างไรก็ตามก็เล่ามา
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แล้วกันอีกนะ ถ้าน้องจะเขียนมาอีกก็ขอให้น้องเขียนมาอีก
ก็แ ล้วกันเพราะเราก็ชอบที่จะคุย ติด ต่ อกลับสมาชิก ของ
TO BE NUMBER ONE

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ถามเรือ่ ง การเลือก

คบเพือ่ น สมัยนี้มเี ด็กทัง้ ดีและไม่ดปี ระปนกันอยู่ เช่น เด็กที่
โรงเรียนของผมมีทงั ้ เด็กทีต่ งั ้ ใจเรียนและไม่ตงั ้ ใจเรียน เด็กที่
ชอบท�ำกิจกรรมและไม่ชอบท�ำกิจกรรม ชอบเล่นกีฬาและ
เด็กเกเรทีอ่ ยูใ่ นนัน้ ปนกันไป ผมจึงอยากถามทูลกระหม่อม
จะมีวธิ เี ลือกคบเพือ่ นยังไงดี ซึง่ เพือ่ นทีเ่ ราคบอยูม่ ที งั ้ ดีและ
ไม่ดี เราควรจะท�ำอย่างไรดี

ทูลกระหม่อม : ในสังคมนี้มที งั ้ คนดีและคนไม่ดแี ละคน

กลางๆ อันทีจ่ ริงคนเรามันก็ดหี รือไม่ได้ดไี ปหมด เหมือนสี
ไม่มสี ขี าวไม่มสี ดี ำ� ส่วนมากก็จะเป็ นสีเทาหรือเทาแก่หรือ
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เทาอ่อน ไม่มอี ะไรทีจ่ ะดีไปหมด อย่างไรก็ตามคนเราอยูใ่ น
สังคมก็ตอ้ งเจอทัง้ คนดีและคนไม่ดแี ละในโรงเรียนของน้องก็
เช่นกันก็จะมีเด็กดีและเด็กไม่ดปี นกันอยู่ ในการเลือกคบคน
เราจะต้องรูว้ า่ คนนี้เป็ นยังไง นิสยั เป็ นยังไงเขาดีแค่ไหนและ
เราสามารถรับเขาได้แค่ไหน เพราะว่าในสังคมมีทงั ้ คนดีและ
คนไม่ดใี นการทีจ่ ะเลือกคบคนดีหรือไม่ดเี ราไม่สามารถเลือก
ได้เพราะคนเราจะต้องปฏิสมั พันธ์กบั คน ถ้าเราคบคนทีไ่ ม่ดี
จะพาเราไปท�ำผิดเหมือนค�ำโบราณทีว่ า่ ไว้ “คบคนพาลพาล
พาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล” ค�ำพูดโบราณที่
ถูกต้องใช้ได้ผลมาตลอดทุกยุคทุกสมัย บางทีเราอาจจะชักจูง
เขาในทางทีด่ ที างทีถ่ กู ต้อง ถ้าเราเห็นว่าเขามีความบกพร่อง
ตรงไหน เช่น ไม่เรียนหนังสือ สูบบุหรี่ เสพยาเสพติด เราก็
สามารถชักจูงเขาทีละน้อยทีละนิดให้มาเข้าร่วมกิจกรรมที่
ศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE เมือ่ มีกจิ กรรมดีๆ
เขาก็จะค่อยๆเปลีย่ นแปลงตัวเองไปในทางทีด่ ี ถ้าคนไหน
ทีไ่ ม่ดจี ริงๆเราก็อย่าไปยุง่ กับเขาเราก็ควรถอยออกมาห่างๆ
มันอยูท่ ใ่ี จเราท�ำจิตใจให้เข้มแข็งไม่ไปท�ำอย่างทีเ่ ขาท�ำเราก็
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เว้นระยะห่างจากคนไม่ดเี พราะเราไม่สามารถไปชักจูงเขาได้
แต่ถา้ มีทางทีจ่ ะสามารถช่วยเขาได้เราก็ควรหาทางช่วยเขา
ให้เขามาเป็ นคนดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ถามว่าแต่ก่อนผมมี

เพือ่ นสนิทสมัยประถม แต่ในความเป็ นเพือ่ นเราจะแข่งขัน
กันในหลายๆด้าน ไม่วา่ จะเป็ นเรือ่ งการเรียน เรือ่ งกีฬา และ
แข่งขันกันเกือบทุกๆ ด้าน บางครัง้ ก็ดจู นเป็ นการแข่งขัน
จนออกนอกหน้าเลยในสายตาของคนอืน่ พอแข่งขันกันมากขึน้
เลยท�ำให้เราไม่เข้าใจกัน เลยจะขอถามทูลกระหม่อมว่าจะมี
วิธใี ดทีจ่ ะท�ำให้เพื่อนรักสองคนนี้กลับมาร่วมมือกันแบบเดิม
และกลับมารักกันอย่างเดิม

ทูลกระหม่อม : ปจั จุบนั โลกนี้เป็นโลกของการแข่งขันทุก

คนก็อยากจะก้าวหน้าอยากจะดีกว่าคนอืน่ ทัง้ นัน้ ไม่วา่ จะเป็น
เพือ่ นกันหรือเป็ นศัตรูกต็ าม การแข่งขันเป็ นสิง่ ทีท่ ำ� ให้เรามี
ก�ำลังใจท�ำให้เรามีความสุข ในการทีจ่ ะพัฒนาตนเองให้ดใี ห้เก่ง
ปัญหาเพื่อน
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ไม่วา่ จะเป็ นเรือ่ งการเรียน เรือ่ งกีฬา เรือ่ งการแสดง และอีก
หลายๆเรือ่ ง เราจะต้องมีการแข่งขันเพราะเราไม่ได้อยูใ่ นโลก
คนเดียวเราอยู่ในโลกกับคนอื่นๆ ฉะนัน้ เราก็หยุดคิดสักนิด
ว่าเราแข่งขันไปมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่า อย่างน้อยเขาก็
เป็ นเพือ่ นเรา เราก็ควรลดอคติกบั เพือ่ นบ้าง เราก็ไม่คดิ ทีจ่ ะ
แข่งขันกับเขา ไม่ให้เขาเกิดความรูส้ กึ แย่ไปกว่านี้ เพราะเรา
เป็ นเพือ่ นกัน เหมือนว่าเราท�ำอะไรส�ำเร็จก็ไม่ไปโอ้อวดเขา
เขาก็อาจจะรูส้ กึ ดีขน้ึ มากับเราและเรากับเพือ่ นก็กลับมารักกัน
เหมือนเดิมถ้าเราไม่คดิ จะอวดเก่งกับเขา

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้หนูเรียนอยูช่ นั ้

มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ปญั หาของหนู คอื มีเพื่อนผูช้ ายคนหนึ่ง
แต่ก่อนมีนิสยั ร่าเริงแจ่มใส ตัง้ แต่เขาเข้าสู่สงั คมทีโ่ หดร้าย
คือวงการยาเสพติดและเขาก็เป็นคนละคนไม่ยงุ่ กับใคร ชอบอยู่
ในโลกส่วนตัว ไม่มนี ้�ำใจ ขอยืมอะไรนิดอะไรหน่อยก็คดิ เรือ่ ง
เงินเลย และตอนนี้กย็ ดึ โทรศัพท์หนูไปเลย ก็แค่เรือ่ งไปเทีย่ ว
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และต้องออกเงินเติมน�้ำมันคนละ 50 บาท แต่หนูยงั ไม่มเี งิน
เขาก็ยดึ โทรศัพท์หนูไปเลยและหนูควรจะท�ำอย่างไรดีคะ่

ทูลกระหม่อม : ควรทีถ่ อยออกห่างออกมาจากคนนัน้

เพราะเขาติดยา คนส่วนมากทีต่ ดิ ยาจะมีอารมณ์เปลีย่ นไป
และนิสยั จะไม่ดี และเข้าสังคมไม่ค่อยได้และมีพฤติกรรม
แปลกๆ ไม่คอ่ ยใจดีเราควรทีจ่ ะถอยห่างจากคนนัน้ แต่กไ็ ม่
ได้หมายความว่าจะไล่เขาไปแต่หนูควรทีจ่ ะบอกและมีการ
ตัก เตือ นเขาให้เ ขาไปบ�ำ บัด ยาเสพติด และในโครงการ
TO BE NUMBER ONE ก็มโี ครงการใครติดยายกมือขึน้ หรือ
ไปบ�ำบัดทีโ่ รงพยาบาลประจ�ำจังหวัดของน้องก็ได้ และน้องก็
อาจจะได้เพือ่ นคืนมาและอาจจะได้โทรศัพท์คนื ก็ได้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้มเี พือ่ นเพศ

ทีส่ ามคนหนึ่งเป็นเพือ่ นของแฟนผม และเขามาชอบผม และ
ชอบมากอดผมและผมก็เป็นคนทีไ่ ม่ชอบแบบนี้เสียมากๆครับ
ผมควรท�ำตัวอย่างไรดีครับ
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ทูลกระหม่อม : อย่างไรก็ตามถ้าน้องไม่ชอบก็ควรทีจ่ ะ
บอกกับเขาตรงๆ และบอกอย่างเข้มแข็ง

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็ นคนชอบท�ำ

กิจกรรม เช่น ร้อง เล่น เต้น ร�ำ เป็ นต้น ถ้ายิง่ ได้เข้าร่วมโครง
TO BE NUMBER ONE ผมภาคภูมใิ จมากเลยเช่นการที่
ได้น�ำเสนองานในระดับประเทศด้วย และมีขอ้ ข้องใจมากๆ
ในเวลาน�ำเสนองานผมจะได้แต่งตัวเป็ นตัวตลกและแต่งตัว
เป็ นผูห้ ญิงจนท�ำให้เพื่อนเรียกผมเป็ นกระเทยจนผมเคือง
เพือ่ นๆเลยและผมจะมีวธิ ยี งั ไงดีทจ่ี ะไม่ให้เพือ่ นล้ออย่างนี้อกี
และผมควรจะท�ำไงดีครับ

ทูลกระหม่อม : ถ้าเราเป็ นตุ๊ดหรือเป็ นกระเทยก็ไม่เห็น

เป็นไรบางคนทีเ่ ขาล้อว่าเป็นตุด๊ บางทีอาจล้อด้วยความเอ็นดู
และล้อเชิงอิจฉาว่าเราเก่งและก็ไม่เห็นเป็นไรทีเ่ ป็นตุด๊ มันเป็น
ธรรมชาติและจะไม่ถามว่าน้องเป็ นหรือไม่ ถ้าน้องไม่อยาก
ให้เพือ่ นล้อเป็ นตุ๊ด น้องก็เป็ นตุ๊ดพอดีๆแต่ถา้ น้องทีไ่ ม่ชอบ
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ทีเ่ พื่อนพูดแบบนี้น้องก็ทำ� ตัวเฉยๆ ท�ำเป็ นไม่ได้ยนิ ถ้าเรา
ไม่โกรธเขาก็ไม่สนุก เดีย๋ วเขาก็เลิกล้อไปเอง เพราะฉะนัน้
เราก็เฉยๆเพราะเราไม่ได้เป็ นเราก็ท�ำตัวปกติตงั ้ ใจท�ำงาน
TO BE NUMBER ONE ต่อไป

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เป็ นค�ำถามจาก

เพื่อนสนิทของหนู คนหนึ่ง เขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งแล้วเขา
คนนัน้ เป็นคนทีข่ น้ี ้อยใจมากๆและก็ชอบงอนอยูบ่ อ่ ยๆ เวลา
ทีจ่ ะพูดอะไรออกไปก็จะต้องระวังค�ำพูดตลอดเวลาเพือ่ ทีจ่ ะ
รักษาน�้ำใจของเพือ่ นคนนัน้ คือบางทีกร็ สู้ กึ ว่าเบือ่ เหมือนกัน
ทีต่ อ้ งท�ำตามใจใครหรือง้อใครอยูต่ ลอดเวลา น้องก็เลยอยาก
ถามทูลกระหม่อมว่า ควรจะท�ำอย่างไรดีทจ่ี ะให้คนนัน้ เข้าใจ
บ้างและเลิกขีน้ ้อยใจค่ะ

ทูลกระหม่อม : บางคนเขาก็มอี ารมณ์ขน้ี ้อยใจเพราะ
เกิดมาเขาอาจจะสบายและก็มคี นตามใจเยอะแยะมากมายและ
เขาก็ตอ้ งอยากได้สงิ่ นัน้ สิง่ ทีเ่ ขาต้องการ ต้องการให้ทุกคน
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มาเอาใจถ้าเป็ นแบบนี้เขาอาจจะเสียเปรียบในสังคมถ้ายังเป็ น
นิสยั แบบนี้อยู่ บางคนอาจจะขีน้ ้อยใจเขาอาจมีความในใจ
มีปมต่างๆนาๆ พูดอะไรนิดหน่ อยก็กระทบใจเขา ฉะนัน้
ควรจะช่วยเพือ่ นได้กต็ อ้ งช่วยตอนช่วงเป็ นเด็กๆ ถ้าโตขึน้
กว่านี้อาจจะไม่สามารถเปลีย่ นได้ ฉะนัน้ ควรจะพูดกันตรงๆ
ออกไปและค่อยๆพูดค่อยๆชวนเพื่อให้เขาซึมซับทีละเล็ก
ละน้อยว่าคนอื่นก็ตอ้ งมีความต้องการเหมือนกัน เพราะเรา
อยูใ่ นสังคมเราก็ตอ้ งรูจ้ กั ใจเพือ่ นบ้าง เราไม่ควรไปต่อว่าเขา
รุนแรง เราก็ค่อยๆพูดไปเขาก็จะพยายามเปลี่ยนได้และ
เพือ่ นก็ตอ้ งช่วยกัน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ศูนย์เพือ่ นใจ TO BE

NUMBER ONE สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ผมเป็ นหัวหน้า
ห้องอยูต่ อนนี้ครับ อาจารย์กม็ กั จะมอบหมายงานต่างๆให้ทำ�
และผมก็มกั จะท�ำได้ดี ไม่วา่ จะเป็ นงานในห้องหรือกิจกรรม
ต่างๆ แต่เพือ่ นก็กดั ผมว่าผมท�ำงานเอาหน้า ผมจะแก้ปญั หานี้
อย่างไรดีครับ
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ทูลกระหม่อม : เขาคงอิจฉาและหมันไส้
่ น้อง เพราะน้องมี

ความมันใจดี
่ ทน่ี ้องท�ำงานเป็นหัวหน้าห้อง แล้วก็ทำ� กิจกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ TO BE NUMBER ONE ท�ำงานได้ดกี เ็ ป็น
สิง่ ทีด่ อี ย่างมาก แต่ถา้ น้องอวดตัวไปนิด เขาก็อาจหมันไส้
่ ได้
เขาก็ค งคิด ว่า น้ อ งอยากเด่น อยากดัง ก็ไ ม่ต้อ งไปสนใจ
เขาหรอกถ้าเราท�ำดีและท�ำสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์แล้ว เราท�ำงาน
TO BE NUMBER ONE เราต้องมีความภูมใิ จในตนเอง
เพราะเป็ นงานยาก เมือ่ เรามีความภูมใิ จก็จะเกิดความมันใจ
่
อยากอวดนิดนึง คนอื่นก็อาจหมันไส้
่ ได้ ก็ไม่ตอ้ งไปสนใจ
ค�ำพูดของเขา เขาท�ำอะไรเราไม่ได้หรอกถ้าเราไม่เดือดร้อน
ก็ขอให้น้องตัง้ ใจท�ำงานต่อไป ประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ จะท�ำให้
น้องมีความภาคภูมใิ จและเกิดความสนุกในการท�ำงาน ก็ขอ
อย่าเพิง่ ท้อแท้ใจในการท�ำความดีกแ็ ล้วกัน ท�ำไปเรือ่ ยๆคน
เขาก็จะเห็นเอง
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สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : หนู ช่ือ เล่ น

น�้ำฝน ทีโ่ รงเรียนมีรนุ่ น้องอยูค่ นหนึ่งค่ะ สนิทกันพอสมควร
รุ่ น น้ อ งหนู น้ี ภ ายนอกเป็ น ผู้ช าย ภายในเป็ น ผู้ห ญิง แล้ว
ด้วยความสนิท หนูกถ็ ามว่าครอบครัวไม่วา่ เหรอ แล้วเขาก็
บอกว่าครอบครัวเขาไม่รู้ แล้วหนูกเ็ ลยบอกว่าอ้าวแสดงออก
ขนาดนี้ครอบครัวไม่รู้เลยหรือ เขาก็บอกว่าอยู่โรงเรียน
แสดงออกเต็มที่ ทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงกลับบ้านไปก็เป็ นผูช้ าย หนูเลย
อยากที่จะให้ค�ำปรึกษาน้ องเขาค่ะให้ไปอธิบายให้คุณพ่อ
คุณแม่เข้าใจเพราะน้ องเขาก็เป็ นเด็กดีค่ะ เลยอยากถาม
ทูลกระหม่อมว่าจะให้คำ� ปรึกษาอย่างไรค่ะ แบบท�ำให้คณ
ุ พ่อ
คุณแม่เขาเข้าใจน้องค่ะ

ทูลกระหม่อม : แล้วเขาเดือดร้อนไหมทีค่ ณ
ุ พ่อคุณแม่ไม่รู้

อะไรอย่างนี้ กลับไปแอ๊ปแมนก็เหนื่อย เมือ่ ยหน้า เมือ่ ยเสียง
ก็เป็ นของไม่แปลกนะไม่แปลกอย่างยิง่ นะ บางคนเขาก็แต่ง
หญิงอยูข่ า้ งนอกแต่พอกลับบ้านก็แอ๊ปแมนแต่งเป็นผูช้ ายท�ำ
เป็ นผูช้ าย อย่างไรก็ตามสิง่ ทีเ่ ขาต้องบอกคุณพ่อสักวันหนึ่ง
ก็ตอ้ งอธิบายว่าทีเ่ ขาเป็ นอย่างนี้มนั ช่วยไม่ได้เพราะมันเป็ น
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ธรรมชาติของเขาเมือ่ มันแอ๊ปเหนื่อยมันก็ขเ้ี กียจแอ๊ปมันเป็น
ธรรมชาติของเขาและมันก็ไม่ใช่ความผิดของใคร ถ้าเขาเป็น
คนดี คนเก่ง คนตัง้ ใจเรียน ช่วยคุณพ่อคุณแม่ ช่วยสังคม
มีจติ อาสา ทัง้ หลายทัง้ ปวงเขาต้องแสดงให้คุณพ่อคุณแม่
เห็นว่าสิง่ ทีเ่ ขาท�ำไม่ได้เสียหายอะไรและเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมด้วยเพราะเขามีจติ อาสา ท�ำงานดี เป็ นคนดี เป็ นลูกทีด่ ี
เป็นนักเรียนทีด่ ี เป็นประชาชนคนไทยทีด่ ี อย่างไรก็ตามก็เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม คุณพ่อคุณแม่ในทีส่ ดุ ก็ตอ้ งเข้าใจ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูชอ่ื เล่น ชือ่ พลอยค่ะ

หนูอยากจะถามทูลกระหม่อมฯ คือหนูมเี พือ่ นสนิทคนหนึ่ง
รักกันมากและก็ไว้ใจกัน มีอะไรกันก็บอกกันตลอดแต่มวี นั หนึง่
ทีห่ นู ได้เข้ามาเป็ น 40 คน ใน TO BE NUMBER ONE
IDOL เขาก็เริม่ มีนิสยั แปลกๆ คือเขาไปพูดในแง่ลบที่ว่า
หนูชอบท�ำตัวเด่นอยากดังบ้างอะไรอย่างเนี้ยคะ ซึง่ ตอนแรก
หนูกไ็ ม่เชือ่ หรอกนะคะว่าเขาเป็นคนท�ำ ด้วยความทีส่ นิทกัน
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และไว้ใจกัน แต่พอทราบก็รสู้ กึ ผิดหวังและเสียใจในเพือ่ นคนนี้
ก็เพือ่ นสนิทอีกคนเขาเอาหลักฐานเกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ ขาพูดเอามา
ให้ดแู ต่หนูกท็ ำ� ตัวปกติไม่ให้เพือ่ นทราบว่าหนูทราบเรือ่ งนี้แล้ว
อยากจะถามทูลกระหม่อมว่าหนูจะท�ำไงดีคะเพือ่ ไม่ให้เขาคิด
แง่ลบกับหนูและรักษาความสัมพันธ์ของการเป็ นเพือ่ นอย่างนี้
ต่อไปเรือ่ ยๆคะ

กระหม่อม : หลักฐานเป็นหลักฐานอะไร เป็นลายลักษณ์

อักษรหรือยังไง เพราะแน่ใจใช่ไหมว่าเขาพูดแน่นอน คนเรา
เนี้ยนะฟงั อะไรมาเราต้องฟงั หูไว้หเู ราต้องใส่ตมุ้ หู เราต้องไม่
หูเบา การเป็นคนทีห่ เู บาฟงั คนอืน่ อย่างงี้ เป็นอย่างงัน้ คนนี้วา่
เราอย่างนี้ อาจจะไม่ได้วา่ ก็ได้หรืออาจจะไม่จริงก็ได้ เพราะ
ก็อาจจะเป็ นการยุยง ส่งเสริมก็มเี ยอะนะคนทีช่ อบอิจฉาเรา
เขายุยงส่งเสริมอยากจะท�ำลายความสัมพันธ์ของเราหรืออะไร
บางทีในทีส่ ดุ เป็นความจริงเราต้องเช็คให้แน่นอนว่าเป็นอะไร
ว่าเขาพูดหรือไม่ได้พดู เขาว่าเราหรือไม่ได้วา่ เรา แต่อย่างไร
ก็ตามการทีเ่ ขาว่าเราก็เป็นการอิจฉาริษยา เพราะเราดีกว่าเขา
เก่งกว่าเขา สวยกว่าเขาอะไรก็ตามเราก็ทำ� เป็นเฉยๆ ไม่รไู้ ม่ช้ี
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เขาอิจฉาเราแสดงว่าเราต้องมีดกี ว่าเขา สวยกว่าเก่งกว่า
เราก็ต้องภูมใิ จในตนเองเราก็ต้องท�ำเฉยๆซะแต่เราก็ต้อง
จดอยูใ่ นใจ จ�ำไว้ในสมองส่วนหลังว่าเขาว่าเรา

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมชือ่ เล่นชือ่ ตัม้

มีคำ� ถามอยากจะทูลถามทูลกระหม่อมครับ ตัวผมมีเพือ่ นสนิท
ผูห้ ญิงคนหนึ่ง เรียนด้วยกันตอนมัธยมต้นครับ แล้วก็แยก
โรงเรียนกัน ต่างคนต่างไปศึกษาทีโ่ รงเรียนใหม่ ก็มอี ะไรก็
ปรึกษาหารือกันมาตลอด จนวันหนึ่งเพือ่ นผมโทรมาร้องไห้
บอกว่าเขาท้องครับ เขาก็ถามว่าจะท�ำอย่างไรดี ตอนนัน้ ผม
ก็ไม่รูจ้ ะให้ค�ำปรึกษาอย่างไร ตอนนัน้ ผมก็ยงั อายุน้อยอยู่
ด้วยครับ เขาก็ถามว่าจะเอาออกดีไหม หรือว่าจะท�ำอย่างไรดี
ออกมาพ่อแม่กไ็ ม่พร้อมรับ เขาก็จะเรียนไม่จบ อนาคตเขาก็
ดับไป ตอนนัน้ ผมก็ให้คำ� ปรึกษาไปว่าก็ตอ้ งบอกพ่อแม่นะ
ลองปรึกษาพ่อแม่ดู แต่เหมือนเขาจะเชือ่ ก็เลยวางโทรศัพท์ไป
ผมก็นอนคิดว่าผมให้คำ� ปรึกษาเพือ่ นได้ไม่ดเี ลย ถ้าสมมุตวิ า่
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มีเพื่อนคนอื่นมาปรึกษาผมแบบกรณีอย่างนี้อกี ผมอยาก
ถามทูลกระหม่อมว่าควรให้คำ� ปรึกษาอย่างไรดีครับ

ทูลกระหม่อม : ก็จริงๆน้องตัม้ ให้คำ� ปรึกษาทีด่ แี ล้ว เพราะ

เราก็เป็ นเด็กวัยเดียวกัน เพราะฉะนัน้ ก็เป็ นการยากทีจ่ ะให้
ค�ำปรึกษาว่าจะเอาออกหรือไม่เอาออก แต่มนั ก็ผดิ กฎหมาย
เพราะเมืองไทยยังไม่ได้อนุญาตให้ทำ� แท้งอย่างถูกกฎหมาย
อย่างไรก็ตามค�ำแนะน�ำของน้องตัม้ ก็เป็นค�ำแนะน�ำทีถ่ กู แล้วให้
ไปปรึกษาผูใ้ หญ่ น้องทีเ่ ขาท้องก็ตอ้ งไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่
ซึง่ คุณพ่อคุณแม่อนั ทีจ่ ริงก็ไม่เข้าใจ แล้วก็คงจะโกรธแล้ว
ก็คงโวยมากเลย แต่อย่างไรก็ตามก็เป็ นคนทีห่ วังดีกบั เรา
ทีส่ ดุ เขาก็จะช่วยได้ ช่วยให้คำ� ปรึกษา อย่างไรก็ตามน้องก็
ยังเรียนหนังสืออยู่ ก็ไม่อยากจะตัดอนาคตน้อง ไปปรึกษา
คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูทป่ี รึกษาก็ดี คราวหน้าคนมาถาม
ก็ตอบอย่างเดิมนี้แหละ เป็ นค�ำแนะน�ำทีถ่ กู ต้องแล้ว
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเี รือ่ งทีจ่ ะทูลถาม

พระองค์วา่ ในห้องของหนูเพือ่ นๆไม่คอ่ ยเข้าใจหนู เพราะ
พวกหนู ท�ำงานให้โรงเรียน เพื่อนก็ชอบหาว่าท�ำเอาหน้ า
แล้วก็ชอบพูดกระแทกแดกดันว่าพวกหนูทำ� เพือ่ ทีจ่ ะเอาหน้า
ั
และท�ำตัวเด่น หนูจะมีวธิ แี ก้ปญหาได้
อย่างไรและจะท�ำอย่างไร
ให้เพือ่ นๆเข้าใจค่ะ

ทูลกระหม่อม : หนูกม็ นใจว่
ั ่ าหนูทำ� ดีอยูแ่ ล้ว หนูกบั เพือ่ นๆ

ที่ท�ำงานโครงการหรือเป็ นสมาชิกที่ดี หรือท�ำงานให้กบั
โรงเรียนก็ตามหนูกร็ เู้ องว่าหนูทำ� งานจริงๆหรือว่าหนูทำ� งาน
เอาหน้า คนทีว่ า่ เขาก็อจิ ฉาหนูนนั ้ แหละ คนทีอ่ จิ ฉาก็มเี ยอะแยะ
ในสังคม เห็นคนอื่นดีไม่ได้ ก็จะว่าจะกระแนะกระแหนเรา
ให้เรารูส้ กึ ไม่ดี แล้วก็จะหมดก�ำลังใจถอดใจไป ถ้าหนูถอดใจไป
เขาคงจะดีใจมากๆเลย เพราะฉะนัน้ หนู กต็ อ้ งท�ำให้ดที ส่ี ุด
อันทีจ่ ริงในการท�ำงานหนูกต็ อ้ งได้หน้าอยูแ่ ล้วแหละ หนูจะท�ำ
เอาหน้าหรือไม่เอาหน้ามันก็ไม่ใช่เรือ่ งของใครใช่ไหม การทีห่ นู
ท� ำ งานเป็ น ประโยชน์ ต่ อ โรงเรีย น ก็เ ป็ น สิ่ง ที่ดีอ ยู่ แ ล้ว
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เพราะฉะนัน้ ใครจะพูดอย่างไรก็ไม่เห็นต้องไปสนใจเลย
ค�ำพูดของคนมันไม่เจ็บหรอก ถ้าสมมุตเิ ราไม่ใส่ใจ ใครจะ
ว่าอย่างไรถ้าหนูทำ� ดีทส่ี ดุ แล้วมันจะยิง่ เป็นก�ำลังใจท�ำให้หนู
ฮึดสู้ ก็อย่างที่ว่าไม่รบั เข้าตัวเองก็จะท�ำให้เราฮึดสูย้ งิ่ ขึน้
ใครจะว่าอย่างไรก็ไม่ตอ้ งไปสนใจหรอก ท�ำดีกไ็ ด้ดี เพราะฉะนัน้
หนูตอ้ งมันใจดี
่ และความตัง้ ใจดี เราก็รวู้ า่ เราท�ำเพราะอะไร
ถ้าหนูทำ� เพราะเอาหน้า ท�ำเป็ นผักชีโรยหน้า งานของหนูก็
จะไม่ดเี องคนอืน่ ก็จะเห็น ถ้าสมมุตวิ า่ งานหนูออกมาดีหนูก็
จะภูมใิ จในตัวเอง เพราะฉะนัน้ น้องต้องหนักแน่นไม่สนใจกับ
ค�ำพูดของคน เพราะค�ำพูดของคนมันจะท�ำให้เราเจ็บมาก
ไม่ได้ถา้ เราไม่รบั

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องอานันท์ ถามว่า

ถ้าเพือ่ นของเราชวนเทีย่ วหรือชวนไปในทางทีไ่ ม่ดเี ราควร
จะหาทางปฏิเสธเพือ่ นอย่างไรจะได้ไม่เสียเพือ่ นครับ
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ทูลกระหม่อม : น้ องก็รู้แล้วว่ามันไม่ดี และน้ องก็คง
ไม่อยากไปท�ำสิง่ ทีไ่ ม่ดี ก็นบั ว่าน้องเป็ นคนทีม่ สี ติ และก็ม ี
ความยัง้ คิด อะไรทีไ่ ม่ดเี ราก็ไม่ควรท�ำ วัยรุน่ นี่เป็นทีก่ ำ� ลังติด
เพือ่ นและก็ถา้ ไม่ทำ� ก็คดิ ว่าไม่เข้าเทรนด์ใช่ไหมน้อง แต่น้อง
ก็รดู้ วี า่ ไม่ควรไป น้องก็ไม่ได้อยากไปเพราะฉะนัน้ น้องก็ปฎิเสธ
เขาได้ตรงๆเลยว่า “ไม่ไป” ถ้าจะให้ซอฟท์ลงหน่อยนึงก็บอกว่า
“ไม่วา่ ง ติดภารกิจ” ถ้าไม่อยากไปก็ไม่ควรไป ก็อย่างทีว่ า่ ใน
การที่ค นเราติด ยา การที่ไ ปท�ำ อะไรพลาดไป โดยมาก
ทีถ่ ามกันมาทีค่ ยุ กันก็บอกว่า ตามๆเพือ่ น และก็อยากลอง
ขึน้ มา ของบางอย่างลองไปก็จะท�ำให้เราผิดพลาด พลัง้ ไป
บางอย่างอย่างเช่น ยาเสพติดเราเกิด น็อคยา ขึน้ มา เราเกิด
ตายไปแล้วกลับมาไม่ได้นะ อย่างไรก็ตามใครมาชวนไปไหน
ท�ำอะไรสิง่ ทีไ่ ม่ดนี ้องก็บอกว่าไม่ไป แต่ในทางกลับกันน้อง
ก็สามารถชวนพวกเขามาท�ำกิจกรรมในโครงการ TO BE
NUMBER ONE มาท�ำกิจกรรมในศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่ ก็น่า
จะสนุ กดีนะ เค้าจะได้มาเรียนร้องเพลง เรียนเล่นละคร

ปัญหาเพื่อน

177

เต้น B-Boy และอะไรๆทีเ่ ขาชอบได้ มีอะไรอีกมากมายทีจ่ ะ
ท�ำในโครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพือ่ นใจ
วัยรุน่ น้องก็ลองชวนเขามาดูซิ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ถามว่าเวลาเรา

เรีย นอยู่แ ล้ว เริ่ม มองหาสิ่ง อื่น คือ เริ่ม ไม่ ม ีส มาธิใ นการ
เรียนแล้ว ควรท�ำอย่างไรดีคะ่ ถ้าเรามีเพือ่ น แล้วเพือ่ นเรา
อยากออกนอกลู่นอกทางเราควรเตือนเขาอย่างไรดี คนใน
ครอบครัวติดบุหรี่ ติดเหล้า เราควรท�ำอย่างไรให้เขาเลิก
ในสังคมปจั จุบนั มีการก่อม๊อบประท้วงและถกเถียงกันคิดว่า
เราควรเข้าไปห้ามปรามหรือเปล่า ในการทีโ่ รงเรียนทุกโรงเรียน
มีชมรม TO BE NUMBER ONE ท่านคิดว่าช่วยแก้ปญั หา
ได้มากน้อยเพียงใดคะ
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ทูลกระหม่อม : เอาข้อแรกก่อนดีกว่า เรือ่ ง “ไม่มสี มาธิใน

การเรียน” สมมุตถิ า้ เราอ่านหนังสือนานๆ ท�ำการบ้านนานๆ
อะไรอย่างน้ องก็เบรคได้บ้างถ้าสมมุติ ถ้าท�ำอยู่ท่บี ้านก็
ลุกขึน้ เดินไปเดินมาอะไรได้บา้ ง นังพั
่ กบ้างอ่านหนังสืออะไร
ได้บา้ งแล้วเรียกสมาธิกลับมา แต่ถา้ อยูใ่ นห้องเรียนน้องต้อง
พยายามตัง้ ใจฟงั ครู พยายาม มันก็ไม่ได้ใช้เวลานานเท่าไหร่
มันก็ชวโมงสองชั
ั่
วโมงไม่
่
ได้นานเท่าไหร่น้องต้องฝึกสมาธิหน่อย
ฝึกนังสมาธิ
่
เพือ่ ให้สมาธิยาวขึน้ เพือ่ ให้สามารถเรียนได้นานขึน้
นังได้
่ ยาวขึน้
ส่วนข้อ2 ถ้าเรามีเพือ่ นแล้ว เพือ่ นเราออกนอกลูน่ อกทาง
เป็ นเพือ่ นกันก็เตือนกันได้นะ ถ้าไม่รวู้ า่ เขาจะเชือ่ หรือเปล่า
แต่ถา้ สมมุตวิ า่ รักกัน เป็นเพือ่ นทีร่ กั กันเราเตือนเขาด้วยความ
ปรารถนาดีเขาก็คงเชือ่ บ้างเพราะเขารูว้ า่ เราปรารถนาดี ถ้า
สมมุตวิ ่าเขาจะไปท�ำสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ปเสพยาเสพติดอะไร เราก็
ชวนมาท�ำกิจกรรมทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจวัยรุน่ ซิ เขาก็คงจะ Enjoy
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดว้ ย
ส�ำหรับข้อ 3 ถ้ามีบคุ คลในครอบครัวหรือมีบคุ คลรอบข้าง
ไปสูบบุหรี่ ดืม่ เหล้า เราควรท�ำอย่างไรให้เขาเลิก สูบบุหรี่
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ดืม่ เหล้า เราก็อยากให้เขาเลิกนะเพราะว่าคนในบ้านสูบบุหรี่
ในบ้านเราไม่ได้สบู เราอาจจะเป็ นมะเร็งก่อนเขา แต่ทนี ้ีมนั
ก็ยากนะถ้าเขาติดบุหรี่ ติดเหล้าแล้ว เช่นถ้าเขาเป็ นผูใ้ หญ่
ไปบอกให้เขาเลิกก็ล�ำบากแต่อนั ทีจ่ ริงควรพูดกันตรงๆ ได้
เพราะว่าเป็ นสิง่ รบกวนเราแล้วก็บนทอนสุ
ั่
ขภาพของบุคคล
เหล่านัน้ ด้วย การทีจ่ ะท�ำให้เลิกเนี่ยมันยากแต่ขน้ึ อยูก่ บั ตัว
เขาเองก็ตอ้ งให้ก�ำลังใจเขาให้เขาเข้มแข็งสามารถทีจ่ ะเลิก
สูบบุหรี่ เลิกดืม่ เหล้าได้ น้องก็พยายามท�ำให้ดที ส่ี ดุ ก็แล้วกัน
ส่วนค�ำถามทีเ่ ราจะห้ามปรามผูท้ ก่ี ่อม๊อบประท้วงได้
หรือไม่นนั ้ เรือ่ งนี้กเ็ ป็นเรือ่ งทีย่ ากละเอียดอ่อน บางทีอาจจะ
เป็นเรือ่ งทีใ่ หญ่เกินตัวเรานะ เพราะคนเราก็มคี วามคิดต่างกัน
ต่างคนต่างความคิดแต่ถา้ สมมุตทิ ศั นคติของเขา มันก็แล้วแต่
มุมมองว่าใครจะถูกใครจะผิดอะไรอย่าง ถ้าเราอยูต่ รงกลาง
เราเป็นประชาชน หรือเราเป็นเด็กๆ เรานึกจะไปห้ามเขาเหรอ
ห้ามเพือ่ นยังห้ามยากเลย เราจะไปห้ามไม่ให้ผใู้ หญ่ตกี นั ก็คง
ล�ำบากเพราะว่าต่างคนต่างความคิดจริงๆ แต่ทจ่ี ะบอกไม่ให้
คนทะเลาะ เราเป็ นเด็กตัวเล็กๆเกินไปเพราะฉะนัน้ พวกเรา
เด็กๆก็ตงั ้ ใจเรียนก็แล้วกัน อย่าลืมว่าเราเป็ นอนาคตของชาติ
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เพราะเราโตขึ้นมาแล้วเราจะท�ำอะไร เราก็ต้องคิดดูให้ดี
คิดอย่างมีสติว่าเราจะท�ำอะไร เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติทส่ี ดุ แต่ตอนนี้เราก็ตอ้ งพัฒนาประเทศชาติของ
ตัวเองก่อน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมอายุ 18 ความสามารถ

ั
คือจีบหญิงเก่งความสนใจในการร้องเพลง ความใฝ่ฝนอยาก
เป็นนายร้อย คติประจ�ำใจ ความพยายามอยูท่ ไ่ี หนความส�ำเร็จ
อยูท่ น่ี นั ่ และสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ คือผมชอบกินเด็กครับ (พูดเล่นนะครับ)
เรื่องมีอยู่ว่าผมไม่กล้าแสดงออกแต่เมื่อเข้ามาเป็ นแกนน�ำ
TO BE NUMBER ONE เมือ่ มีปญั หาอะไรผมรูส้ กึ ว่าปญั หา
แค่น้ีมนั สามารถแก้ไขได้เพราะรูจ้ กั วิธปี กป้องและหลีกเลีย่ ง
เรื่องทีไ่ ม่ใช่เรื่องของเราเรื่องเพื่อนเราช่วยได้แต่อย่าท�ำให้
เราเดือดร้อน น้องเขาเขียนมาเท่านี้ครับทูลกระหม่อม
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ทูลกระหม่อม : เกือบจะร้องว้ายกรีด๊ แล้วแหละ น้องเขา

บอกว่าเขาชอบกินเด็ก ตายแล้วน้องยังไม่ทนั แก่เลยรอให้
น้องแก่ๆซะก่อน สีส่ บิ ห้าสิบ ก็กนิ เด็กได้ตอนนี้อย่าเพิง่
ตอนแรกไม่กล้าแสดงออกแต่เมือ่ เข้ามาเป็ นสมาชิก TO BE
NUMBER ONE เป็ นแกนน�ำของ TO BE NUMBER ONE
แล้ว น้องก็มคี วามมันใจมากขึ
่
น้ แล้วก็ใช้ความมันใจนั
่ น้ ไป
จีบผูห้ ญิงแล้วก็ประสบความส�ำเร็จ แสดงว่าน้องเป็ นคนทีม่ ี
ความมุง่ มันตั
่ ง้ ใจอย่างจริงจัง เพราะฉะนัน้ น้องก็อยากเป็ น
นายร้อย อยากเป็ นอะไรต่างๆน้องก็น่าจะท�ำได้ น้องต้องมี
ความมุ่งมันแล้
่ วก็มคี วามขยัน เวลาเพื่อนเดือดร้อนน้องก็
น่ าจะคิดช่วยซะก่อน เพราะว่าอันทีจ่ ริง Concept ของเรา
ก็คอื เพือ่ นช่วยเพือ่ น ช่วยทัง้ เตือนช่วยทัง้ ไม่ให้ไปยุง่ กับสิง่ ที่
ไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยาเสพติด อย่าไปหลีกเลีย่ งหมด
ทุกปญั หาถ้าเป็ นเรือ่ งความเดือดร้อนใจจริงๆเราก็น่าจะคิด
ทีจ่ ะช่วยแล้วก็หาทางทีจ่ ะช่วยในทางใดทางหนึ่งเพราะว่าเรา
อย่าลืมเราเป็ น TO BE NUMBER ONE เราก็ตอ้ งช่วยกัน
เพือ่ นช่วยเพือ่ นอย่าลืมนะน้อง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเี พือ่ นผูห้ ญิง

ทีส่ นิทอยู่คนหนึ่ง ซึง่ เราสนิทกันมาก ไม่ว่าเราจะท�ำอะไร
เราก็จ ะท�ำ ร่ว มกัน ตลอด แต่ อ ยู่ม าวัน หนึ่ ง เราเกิด ความ
ไม่เข้าใจกัน ระยะห่างของเราจึงเพิม่ มากขึน้ และหนูกบั เขา
จากทีเ่ ราเคยท�ำกิจกรรมร่วมกันเราก็ไม่ได้ทำ� ร่วมกันอีกเลย
แล้วเราก็ได้มาปรับความเข้าใจกันแล้วเราก็ได้มาเป็ นเพือ่ นกัน
แต่ดเู หมือนว่ามันไม่เหมือนเดิมคะเหมือนกับเขายังไม่สนิทใจ
หนูจะอยากทราบว่าเพือ่ นคนนี้เขาคิดแบบไหนกับหนูกนั แน่คะ่

ทูลกระหม่อม : หนูเป็นคนทีแ่ คร์เพือ่ น ก็เข้าใจว่าวัยรุน่

จะเป็ นวัยทีแ่ คร์เพือ่ นมากแล้วเพือ่ นก็จะส�ำคัญทีส่ ดุ เพราะ
ไม่วา่ เพือ่ นจะท�ำยังไงเพือ่ นจะคิดยังไงก็หว่ งใยความรูส้ กึ ของ
เพือ่ นอยูแ่ ล้ว อันทีจ่ ริงน้องคิดไปเองหรือเปล่าว่าไม่สนิทใจ
เหมือนเดิมน้องอาจจะไม่สนิทใจกับเขาเองหรือเปล่า ก็ไม่รวู้ า่
ทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่กจ็ ะไม่ถามว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร
อาจจะเป็ นเรือ่ งนิดเดียวก็ได้ อย่างไรก็ตามน้องก็ทะเลาะกับ
เขาไปแล้วก็เป็นธรรมดาทีเ่ กิดการไม่สนิทใจกัน อย่างไรก็ตาม
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น้องก็พยายามเป็นเพือ่ นกับเขาแล้วก็คยุ กับเขา แต่ถา้ สมมุติ
เขายังรูส้ กึ โกรธน้องอยู่หรือไม่สนิทใจกับน้องอยู่ ถ้ามันไม่
ส�ำเร็จจริงๆน้องก็อย่าได้แคร์เลย น้องก็ตอ้ งไปหาเพือ่ นใหม่
เอาเอง อาจมีวธิ ที ท่ี ำ� ให้ต่อติดก็คอื อาจจะชวนเขามาติวงาน
แล้วก็อา่ นหนังสือร่วมกัน ท�ำโปรเจคร่วมกันหรือหาเรือ่ งคุย
ทีส่ นใจเหมือนกันก็อาจจะท�ำให้มเี รือ่ งพูดคุยกันมากขึน้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องปณิธาน หรือว่า

ด็อกเตอร์เจมส์ มาไม่ธรรมดาเป็ นด็อกเตอร์เลย น้องเขา
อธิบายมาว่าเหตุผลทีใ่ ช้ดอ็ กเตอร์เจมส์เพราะว่าผมวางแผน
อนาคตว่าผมจะไม่ทง้ิ อนาคตของผมหรอกสิง่ ทีผ่ มภาคภูมใิ จ
มากทีส่ ดุ คือโรงเรียนของผมมากครับคือได้รบั รางวัลโครงการ
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเขามีกจิ กรรมใดก็ไปร่วมมือ
ตามความสามารถตัวเองนะครับ ส่วนกิจกรรมทีน่ ้องเขาบอกว่า
ประทับใจคือได้ไปทัศนศึกษาเชิงธรรมชาติทอ่ี ทุ ยานแห่งชาติ
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ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติ จังหวัดเลย
และสิง่ ทีผ่ มไม่พอใจอย่างมากเลยก็คอื การบุกรุกโรงเรียนก็คอื
การปี นรัว้ โรงเรียน หนีเรียน การพกพาอาวุธมาโรงเรียน
การขโมยของกระเป๋านักเรียนหายโดยไร้สาเหตุ เนื่องจากมี
มิจฉาชีพในโรงเรียน องค์ประธานครับมีความคิดเห็นอย่างไรครับ
เพื่อยุติความชัวความไม่
่
พงึ ประสงค์เช่นนี้ลงไปได้ทรงมี
ความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับขอบคุณครับ

ทูลกระหม่อม : ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีกบั น้ องเจมส์หรือ

ด็อกเตอร์เจมส์กไ็ ม่ทราบว่าน้องจะเป็นด็อกเตอร์ในทางไหน
แต่อย่างไรก็ตามน้องก็บอกแล้วว่าน้องจะไม่ทง้ิ อนาคตจะไม่ทง้ิ
ั องก็คงจะเป็นคนทีม่ คี วามมุง่ มันตั
ความฝนน้
่ ง้ ใจเล่าเรียนให้ดี
ไม่วา่ จะเป็นด็อกเตอร์ทางไหนไม่วา่ เป็นปริญญาเอกหรือคุณหมอ
ก่อนอื่นก็ขอให้ก�ำลังใจและแสดงความยินดีกบั โรงเรียน
ของน้องทีไ่ ด้รบั รางวัลจาก TO BE NUMBER ONE ก็นบั ว่า
เป็ นชมรม TO BE NUMBER ONE ทีท่ �ำกิจกรรมต่างๆ
ได้โดดเด่นและต่อเนื่องเพราะฉะนัน้ น้องก็จงภูมใิ จในโรงเรียน
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ของน้ อ งและทุ ก ๆ คนก็ค งจะท� ำ งานต่ อ เนื่ อ งกัน สืบ ไป
น้ อ งก็บ อกว่าน้ องชอบการทัศนศึกษาต่ า งจังหวัด ในเชิง
อนุ รกั ษ์ธรรมชาติน้องเป็ นคนรักธรรมชาติก็เป็ นเรื่องที่ดี
เพราะตอนนี้มคี ำ� ถามเข้ามามากมายเกีย่ วกับภาวะโลกร้อน
แล้วก็มเี หตุการณ์ต่างๆเกิดขึน้ เนื่องจากภาวะโลกร้อน เช่น
ทีพ่ ม่า ทีเ่ มืองจีน พวกเราต้องช่วยกันอนุรกั ษ์ธรรมชาติเอาไว้
ส่วนทีน่ ้องไม่ชอบก็คดิ ว่าคงไม่มใี ครชอบเพราะน้องใช้คำ� ว่า
เป็นความชัวก็
่ เป็นสิง่ ไม่ดมี ากไม่ดนี ้อยต่างกันทัง้ ในเรือ่ งการ
บุกรุก การพกพาอาวุธการโยนความผิดให้คนอื่นซึง่ ก็เป็ น
นิสยั ทีไ่ ม่ดอี ย่างมากเลยก็ขอให้ช่วยกัน ผูใ้ หญ่ในโรงเรียน
ช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์ชวร้
ั ่ ายเกิดขึน้ ในโรงเรียนก็
ต้องช่วยกันดูแลต่อไป
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องเขาเขียนมา

ปรึกษาถามทูลกระหม่อม คือว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ไม่มกี าร
รักนวลสงวนตัวค่ะ แล้วเวลาไปยุง่ กับยาเสพติดซึง่ ไม่ควรเลย
ข้าพเจ้าก็เคยเข้าไปยุง่ กับกลุม่ เสีย่ งยาเสพติดนะคะ ตอนนัน้
เป็นวัยรุน่ อยูม่ ธั ยมปีท่ี 2 เป็นวัยรุน่ ควบคุมตัวเองไม่คอ่ ยได้เลย
ไปตามเพือ่ นๆ ชวนไปไหนก็ไปโดยไม่รเู้ ลยว่าเพือ่ นจะพา
เราไปไหนท�ำอะไร ช่วงนัน้ เลยไม่ค่อยตัง้ ใจเรียนโดดเรียน
บ่อยมากเพือ่ นพาข้าพเจ้าโดดเรียนไปบ้านของเพือ่ นมีการ
มัวสุ
่ มดืม่ สุรา สูบบุหรี่ เป็ นเหตุการณ์ทข่ี า้ พเจ้าไม่ชอบเลย
แต่กต็ อ้ งอดทนอยูน่ ะคะ เพราะว่าไม่รจู้ ะไปไหน พอประกาศ
ผลสอบเกรดก็ล ดลง คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ก็เ สีย ใจอย่ า งมาก
ก็ไม่กล้าแสดงออกอะไรต่อมาข้าพเจ้ารูส้ กึ ผิดทีท่ ำ� ให้ทา่ นเสียใจ
จึงกลับตัวกลับใจเป็นคนเดิมหมายถึงเป็นคนดีอกี รอบหนึ่งค่ะ

ทูลกระหม่อม : ก็ดใี จนะทีน่ ้องคิดได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับ

กลุม่ เสีย่ งไม่ไปถล�ำลึกเข้าไปมากไปกว่านี้ ก็ดใี จภูมใิ จในตัว
น้องมากเลยทีน่ ้องมีกำ� ลังใจเข้มแข็งสามารถทีจ่ ะเอาชนะจิตใจ
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ของตัวเองได้อนั ทีจ่ ริงเราก็พดู กันมาตลอดว่าเราท�ำ TO BE
NUMBER ONE กันมาก็ได้ย้�ำเสมอว่าการเสพยาเสพติด
ไม่ใช่ของเท่เพราะฉะนัน้ วัยรุน่ สมัยนี้กไ็ ม่น่าไปยุง่ กับยาเสพติด
ยุง่ กับยาเสพติดแล้วก็หน้าแก่ดว้ ย แล้วคุณพ่อ คุณแม่กเ็ สียใจ
อย่างทีน่ ้องว่าน้องก็มปี ระสบการณ์แล้วน้องก็ทราบดีวา่ สิง่ ที่
น้องท�ำไปนัน้ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีด่ ที �ำลายทัง้ ตัวเองแล้วก็ท�ำให้
คุ ณ พ่อ คุ ณ แม่เ สีย ใจ ท�ำ ให้ก ารเรีย นเกรดก็ล ดลงด้ว ย
ก็ทราบดีแล้วก็กลับตัวกลับใจแล้วเพราะฉะนัน้ น้องคงจะเป็น
คนทีจ่ ะสามารถช่วยเพือ่ นๆ ได้ชว่ ยดูแลเพือ่ นๆ ได้เพราะว่า
น้องได้ผา่ นประสบการณ์ตรงนี้มา น้องเองก็คงจะรูว้ า่ ท�ำไม
น้องถึงท�ำ ส่วนมากวัยรุ่นก็อยากรูเ้ ป็ นวัยของการอยากรู้
อยากลองอยากจะตามเพือ่ น อยากจะอินเทรนอะไรประมาณนี้
เพราะฉะนัน้ น้องก็คอยเตือนเพื่อนๆด้วยว่าอย่าไปท�ำเลย
มันเสียเวลา
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคี ำ� ถามจะปรึกษา

ทูลกระหม่อมนะคะ ก็เป็นเรีอ่ งของเพือ่ นหนูเองค่ะ เรือ่ งมีอยูว่ า่
หนู มเี พื่อนร่วมชัน้ เรียนอยู่คนหนึ่งนะคะ เป็ นเพื่อนผูห้ ญิง
รูปร่างหน้าตาภายนอกสะอาดสะอ้านดีเป็ นปกติทวไปนะคะ
ั่
แต่ว่าเพื่อนคนนี้ของหนู เขามีนิสยั แปลกๆ คือว่าเขาชอบ
นัง่ ยิ้มคนเดียวบางทีเพื่อนคุยด้วยเขาก็ไม่ค่อยตอบนะคะ
บางครัง้ ใครท�ำอะไรให้เขาไม่พอใจเขาก็ทำ� ตาขวางใส่เสมอ
เลยคะ น่ ากลัวมากๆเลยหนูเลยอยากรูว้ ่าท�ำไมเขาถึงเป็ น
แบบนี้หรือว่าเป็ นเพราะสิง่ ทีเ่ ขาสะสมชอบดูหนังเกีย่ วกับ
ฆาตกรโรคจิต เพราะว่าเพือ่ นของหนูคนนี้เขาชอบติดตาม
มากๆเลย หนูจะมีวธิ แี นะน�ำเขาอย่างไรดีคะ่ เพราะว่าหนูกลัวว่า
เขาจะเป็ นอะไรไปค่ะ

ทูลกระหม่อม : เขาคงเป็นนางแบบ เพราะว่าทีต่ า่ งประเทศ

ทีอ่ เมริกา นางแบบเขาชอบมากเลยหนังเกี่ยวกับฆาตกร
โรคจิตเกีย่ วกับอะไรแรงๆแบบนี้คนฆ่ากัน ไม่ทราบว่าเขา
นังยิ
่ ม้ คนเดียวหรือท�ำตามขวางรึเปล่า อาการของเขาก็น่าจะ
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ไปปรึกษาหมอโรคจิตนะแต่น้องสนิทกับเพื่อนคนนี้รเึ ปล่า
คงไม่ค่อยและสนิท เพราะบางทีน้องคุยกับเขาๆก็ไม่ตอบ
เขาก็คงมีอะไรผิดปกติของเขา อาจจะมีป ญั หาทางบ้าน
มีปญั หาเรื่องการเรียน เราก็ไม่ทราบว่าเขามีปญั หาอะไร
น้ องคุยกับเขาไม่ได้แล้วเขาอยู่ๆ อาจท�ำตาขวางใส่น้อง
เขาก็คงไม่ปกติเท่าไหร่น้องลองให้เขาไปปรึกษาครูทป่ี รึกษา
ดูส ิ น้องเอาเรือ่ งนี้ไปปรึกษาอาจารย์กอ่ น แต่อย่างทีว่ า่ ก็อาจจะ
ไม่เกีย่ วข้องกับทีเ่ ขาชอบดูหนังฆาตกรโรคจิต ถ้าเกีย่ วข้อง
ก็จะน่ากลัวไปนิดนึง อย่างทีว่ า่ พวกนางแบบพวกคนเปรีย้ วๆ
ทีเ่ มืองนอกเขาก็ชอบดูหนังประเภทนี้กนั เพราะมันน่าตืน่ เต้น
รุนแรง อันทีจ่ ริงก็ไม่แนะน�ำหรอกทีจ่ ะดูรนุ แรงเพราะสังคม
เราก็รนุ แรงพอแล้วแต่ในการทีจ่ ะไปดูหนังอะไรหรือดูรายการ
ทีวหี รือดูละครเราก็ตอ้ งใช้วจิ ารณญาณ อย่างเช่นละครทีน่ ้อง
เราดูกนั คิดว่าต้องใช้วจิ ารณญาณ เราก็ตอ้ งไตร่ตรองมีสติ
แม้แต่เราจะเสพความบันเทิงก็ตามเสพอย่างมีสติแล้วเรา
ก็ตอ้ งรูว้ า่ นันเป็
่ นการแสดงเขาท�ำเพือ่ ให้ต่นื เต้นเพือ่ ให้หนัง
ของเขาขายได้แล้วก็ถา้ สมมุตเิ รารับไม่ได้เราก็เลือกชมเลือกฟงั
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แล้วก็เลือกข้อมูลทีถ่ กู ต้องเราต้องดูอย่างมีสติอย่างไรก็ตาม
เพือ่ นของน้องน่าจะไปปรึกษาจิตแพทย์วา่ เขามีปญั หาอะไร
เครียดอยูใ่ นใจแล้วก็ไม่สามารถทีจ่ ะแสดงออกได้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมชือ่ เล่นว่า “ป้อง” ครับ

ผมมีเพื่อนในกลุ่มครับ อยากจะปรึกษาทูลกระหม่อมครับ
มีเพื่อนในกลุ่มของผมครับ มีผูช้ าย 15 คน ครับ ตอนนี้
เหมือนว่าเพือ่ น 2 คน ในกลุม่ เหมือนจะเป็ นเกย์ เวลาทีเ่ รา
ไปเที่ยวด้วยกันในกลุ่มสองคนนี้ก็มกั จะเดินติดกันบ่อยๆ
ท�ำให้คนภายนอกหรือเพือ่ นด้วยกันในกลุม่ เห็นว่าไม่สมควร
หรือว่าจะดูไม่ดี อยากจะขอค�ำปรึกษาจากทูลกระหม่อมครับ
จะท�ำยังไงดี เพราะว่าไม่มใี ครกล้าไปเตือนตรงๆ กับเพือ่ น
2 คนนี้ ครับ
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ทูลกระหม่อม : อันทีจ่ ริงน้องๆก็รูอ้ ยู่แล้วนะ ว่าทุกวันนี้

ใครอยากเป็ นเกย์ก็ได้ ไม่เป็ นเกย์ก็ได้ อาจไม่ใช่เพราะ
ความอยากด้วย เพราะเขาเป็ นอย่างนัน้ เองตามธรรมชาติ
การเป็ นเกย์ก็ไม่ใช่สงิ่ ที่เสียหายแต่ข้นึ อยู่กบั การกระท� ำ
ของเราว่าเราเป็ นคนดีหรือไม่ การเป็ นเกย์กส็ ามารถเป็ นคน
ทีม่ ปี ระโยชน์ต่อสังคมได้ เพราะส่วนมากเกย์ดๆี ส่วนใหญ่
ก็จะมีความสามารถ อย่างไรก็ตามเพื่อนสองคนนี้ เขามี
ความประพฤติทเ่ี พือ่ นเห็นว่าไม่เหมาะสม เราเป็ นเพือ่ นเขา
เราก็เตือนเขาได้ ด้วยวาจาที่ไม่แรงเกินไปอย่าแรงมาก
เบาๆหน่อย หมายความถึง เป็ นสถานทีใ่ นโรงเรียนเราเป็ น
นักเรียน มีหน้าที่ ทีจ่ ะเรียนจะพัฒนาศักยภาพของเรา เป็ น
คนทีพ่ ยายามคิดดี ท�ำดี ท�ำตัวให้ดเี พือ่ ทีจ่ ะให้ทำ� ตัวให้เป็ น
ประโยชน์กบั สังคมในอนาคต อย่างอืน่ ก็เตือนๆตรงๆเพราะ
เราเป็ นเพือ่ นกันนะ
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สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : ผมชื่ อ เล่ น

ั
ว่ า่ ผมเป็นเด็กต่างชาติทเ่ี ข้ามาศึกษา
ชือ่ เจ ครับ ผมมีปญหาที
ทีเ่ มืองไทย พ่อผมท�ำงานอยู่เขตอุตสาหกรรมครับ แม่ผม
เป็ นแม่บา้ นครับ มาอยูโ่ รงเรียนนี้มาประมาณ 7 ปีแล้วครับ
แล้วก็เพือ่ นๆก็ให้ความสนใจมากครับ แต่กม็ บี างกลุม่ ทีค่ อย
หมันใส้
่ ทัง้ ๆทีผ่ มยังไม่ได้ทำ� อะไรให้เขาเลยครับ เพือ่ นบาง
คนทีด่ กี บั ผมก็ม ี บางคนก็บอกว่าผมจริงจังกับทุกงานครับ
เช่น งานกีฬาสี หรือไม่กเ็ ป็ นงานของห้องครับ และบางคน
บอกผมว่าน่ากลัวครับเวลาท�ำงาน บางคนก็ไม่อยากท�ำงาน
กับผมครับ เพราะฉะนัน้ ผมอยากทราบว่ามันเป็นอะไรกันแน่
ครับทูลกระหม่อมครับ

ทูลกระหม่อม : ในโลกนี้คนเราจะมาหวังให้ทุกคนเขา

ชอบเราทุกคนก็เป็ นไปไม่ได้ใช่ไหม คนบางคนเขาก็ไม่ถูก
อัธยาศัยกับเราถ้าน้องมันใจว่
่ าน้องไม่ได้ทำ� อะไรให้เขาเกลียด
เพียงแต่น้องซีเรียสไปนิดหนึ่ง น้องก็เบาๆลงนิดหนึ่งจะซีเรียส
ไปท�ำไม ก็ไม่เป็ นไรอย่างน้อยก็ถา้ น้องมันใจก็
่ วา่ น้องไม่ได้
ท�ำอะไรที่ ร้ายแรงทีน่ ่ ารังเกียจกับเพื่อนๆเพราะคนเราจะ

ปัญหาเพื่อน
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ท�ำให้ถูกใจกับทุกๆคนเป็ นไปไม่ได้ แต่การทีข่ งึ ขังท�ำงาน
ไม่มอี ารมณ์ขนั เลยเนี่ย มันก็ดูประหลาดใช่เปล่า น่ าเบื่อ
เพราะฉะนัน้ ก็เบาๆหน่อยแล้วก็ มีอารมณ์ขนั พยายามท�ำตัว
ให้มอี ารมณ์ขนั แต่อารมณ์ขนั มันสร้างกันยากนะ ก็พยายาม
สร้างแล้วกันนะพยายามท�ำตัวให้ชลิ ล์ๆสบายๆก็ลองยิม้ บ่อยๆ
มาอยู่เมืองไทยทัง้ ทีกต็ อ้ งยิม้ ใช่ไหม เพราะเมืองไทยเป็ น
"สยามเมืองยิม้ " งัน้ น้องก็มาเริม่ ยิม้ กันดีกว่าน้องก็ยม้ิ ซะบ้าง
ก็จะได้ดเู ป็นคนไม่ซเี รียสเกินไป เราต้องสร้างเอกลักษณ์และ
รักษาเอกลักษณ์ในด้านความมีน้�ำใจของเรา
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