TO BE
NUMBER
ONE

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

โดยทรงตอบทุ ก ประเด็ น ค� ำ ถามโดยใช้ ห ลัก จิต วิท ยา
การให้คำ� ปรึกษาแบบไม่มเี งือ่ นไข มีบรรยากาศสนุ กสนาน
และเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความเมตตา
ด้ว ยความส�ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิคุ ณ และด้ว ย
ความตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของค� ำ ปรึก ษาพระราชทาน
กรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER
ONE จึงได้ดำ� เนินการรวบรวมค�ำปรึกษาพระราชทาน จัดท�ำ
เป็ นรูปเล่ม โดยมีความมุง่ หวัง ประการส�ำคัญ เพือ่ เผยแพร่
พระเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏ และเพือ่ ประโยชน์ในการท�ำหน้าที่
ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาของอาสาสมัครประจ�ำศูนย์เพือ่ นใจ TO BE
NUMBER ONE ทัวประเทศ
่
รวมทัง้ เพือ่ ให้สมาชิก TO BE
NUMBER ONE ทีป่ ระสบปญั หาในลักษณะใกล้เคียงกัน
ได้ใช้ค�ำปรึกษาพระราชทานที่รวบรวมไว้น้ีเป็ นแนวทาง
ส�ำหรับการค้นหาทางออกของปญั หาที่ถูกต้อง เหมาะสม
ให้กบั ตนเอง ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารสร้างสรรค์เยาวชนให้เติบใหญ่
อย่างเต็มศักยภาพตามพระประสงค์

ค�ำปรึกษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิรวิ ฒั นาพรรณวดีชดุ นี้ เป็นการรวบรวมค�ำปรึกษาพระราชทาน
จากการเสด็จเยีย่ มการด�ำเนินงานในพืน้ ที่ และในการบันทึกเทป
รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ในช่ว ง
ปี พ.ศ. 2550-2553 โดยจัดแบ่งเป็ น 6 เล่ม ตามประเภท
ของปญั หา ได้แก่ 1) ปญั หาการเรียน 2) ปญั หาครอบครัว
3) ปญั หาความรัก 4) ปญั หาเรือ่ งเพือ่ น 5) ปญั หาบุคลิกภาพ
6) ปญั หาสังคมและยาเสพติด
กรมสุขภาพจิต หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคูม่ อื “ค�ำปรึกษา
พระราชทาน” นี้ จะเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าทัง้ ทางด้านจิตใจ
และประโยชน์ ที่ได้รบั

กรมสุขภาพจิต
เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE

ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด
สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูกนิ เหล้ามาก

เคยเลิกมาพักหนึ่ง แต่กเ็ ลิกไม่ได้ หนูไม่มใี คร พ่อแม่หนูกเ็ สีย
หมดแล้ว จึงอยูค่ นเดียว ขอพระองค์เป็ นแม่หนูได้มยั ้ ถ้าหนู
จะเขียนจดหมายมาปรึกษาจะได้ไหม

ทู ล กระหม่ อ ม : น้ อ งคงจะรู้ สึ ก เหงาเลยใช้ เ หล้ า

เป็นเครือ่ งย้อมใจไม่ให้คดิ มากและให้นอนหลับไปวันๆ เหล้า
ช่วยแก้ไขปญั หาหรือท�ำให้หายเหงาในระยะยาวไม่ได้ แถมยัง
ท�ำลายสุขภาพ ขอแนะน�ำให้ไปทีส่ ำ� นักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพื่อปรึกษาถึงวิธเี ลิกเหล้า ทีส่ �ำคัญต้องเข้มแข็งเด็ดเดีย่ ว
มุง่ มันที
่ จ่ ะเลิก และต้องเลิกคิดว่าไม่มใี ครแล้ว

ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เมือ่ ก่อนนี้ผมท�ำงาน

เป็ นเจ้าหน้าทีห่ อ้ งผ่าตัดทีโ่ รงพยาบาลแห่งหนึ่งมาเป็ นเวลา
12 ปี ผมเข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ท�ำให้
เลิกบุหรี่ งดเหล้า ท�ำให้ทกุ วันนี้มสี ขุ ภาพกายและจิตเข้มแข็ง
และรู้ ส ึก ขอบพระคุ ณ ที่ท รงมีพ ระราชทานโครงการนี้
ท�ำให้ผมเข้มแข็ง สมองดีได้มโี อกาสศึกษาต่อเป็ นศึกษา
ทางไกลกับมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ปจั จุบนั ผมว่างงาน ไม่มที นุ
เนื่องจากฐานะยากจนและไม่ได้รบั ความช่วยเหลือ ผมต้องการ
มีงานท�ำมีรายได้เลีย้ งดูตนเองได้เหมือนเดิม

ทูลกระหม่อม : ต้องขอชืน่ ชมสมาชิกรุน่ ใหญ่ของ TO BE

NUMBER ONE ทีเ่ ข้าร่วมโครงการแล้วสามารถเลิกบุหรี่
เลิกเหล้าได้ ท�ำให้รา่ งกายแข็งแรงมากขึน้ น้องประสบปญั หา
ว่างงาน ขอแนะน�ำน้องว่าการทีน่ ้องเคยท�ำงานในโรงพยาบาล
ในต�ำแหน่ งผูช้ ่วยผูผ้ ่าตัดมา 12 ปี ถือว่าไม่ธรรมดาเลย
ส�ำหรับประสบการณ์ทม่ี ี ถ้าน้องมุ่งมันตั
่ ง้ ใจในการหางาน
สายอาชีพเดิมคงจะหางานได้ไม่ยาก ถ้าโรงพยาบาลของรัฐ
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คู่มือค�ำปรึกษาพระราชทานฯ

ไม่มตี �ำแหน่ งก็ลองไปสมัครทีโ่ รงพยาบาลเอกชนดู เดีย๋ วนี้
การแพทย์ในประเทศเราเติบโตขึน้ เรือ่ ยๆ โรงพยาบาลเอกชน
หลายแห่งยังขาดบุคลากรในสาขาอาชีพแบบน้องอีกมาก
ขอเป็ นก�ำลังใจให้น้องสู้ ๆ และหางานทีด่ ใี ห้ได้ในเร็ว

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : แถวบ้านของหนู

มีสงิ่ เสพติดเยอะมาก ท�ำให้เกิดอาการหวาดกลัวเพราะทัง้ บ้าน
มีแ ต่ ผู้ห ญิง พวกมิจ ฉาชีพ เดี๋ย วนี้ เ ยอะมาก แถมยัง มี
คดีขม่ ขืนอีก หนูตอ้ งอยูบ่ า้ นเลีย้ งลูกและท�ำงานบ้านเล็กๆ
น้อยๆบ้าง ช่วงปิ ดเทอมเหมือนบ้านร้าง กลัวคนมาท�ำร้าย
หนู ไ ม่ ไ ด้ว ิต กจริต เพราะแถวบ้า นมีค ดีฆ่า ข่ม ขืน เกิด ขึ้น
ซึ่งคนท�ำก็เป็ นคนใกล้ตวั
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ทูลกระหม่อม : อยากแนะน� ำน้ องว่าถ้าพอที่จะท�ำได้

โดยไม่เดือดร้อนจนเกินไป ก็อยากให้ยา้ ยที่อยู่เลยดีกว่า
เพราะในเมือ่ เราไม่มวี นั จะเปลีย่ นสิง่ แวดล้อมได้เราควรเปลีย่ น
ตัวเองโดยการหลีกเลีย่ งสภาพแวดล้อมทีท่ ำ� ให้เราไม่สบายใจ
ไปดีก ว่ า น้ อ งคงไม่ อ ยากให้ ลู ก น้ อ งต้ อ งเติ บ โตมาใน
สภาพแวดล้อมแบบนี้ ถ้าหากว่าน้องยังล�ำบากในการย้าย
ทีอ่ ยูไ่ ปทีอ่ น่ื ก็ขอให้น้องดูแลตัวเองดีๆ ระวังตัวเองให้มากๆ
อย่าประมาทเด็ดขาด ถ้าย้ายทีอ่ ยูแ่ ล้วเขียนมาเล่าให้ฟงั บ้าง
จะได้ไม่เป็ นห่วงกัน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็ นห่วงลูกๆ

ซึ่ง คาดว่ า อาจติด ยาเสพติด ในอนาคตแน่ น อน 100 %
เพราะลูกยังเล็ก ต้องตื่นนอนตัง้ แต่เช้ามืดตี 5 กลับบ้านค�่ำ
ทุกวันเวลา 3 ทุ่มกว่าๆ วันหยุดต้องนอนชดเชยตลอด
รับ ประทานข้าวในรถไม่ม เี วลาออกก�ำ ลังกาย ไม่ม เี วลา
ท�ำกิจกรรม ไม่ได้วงิ่ เล่นตามวิถขี องเด็กเล็กๆ การอยูใ่ น กทม.
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คู่มือค�ำปรึกษาพระราชทานฯ

ท�ำให้ลูกๆ ขาดโอกาสในการออกก�ำลังกาย ขาดโอกาส
ใช้ชวี ติ ในวัยเด็กที่สมบูรณ์ กลัวว่าอนาคตลูกๆ สุดที่รกั
ของพ่อแม่ต้องติดยาเสพติดแน่ นอน เมื่อพวกเขาเริม่ โต
และเข้าเรียนระดับมัธยม เพราะพวกเขาจะชดเชยสิง่ ทีข่ าดไป
ในวัยเด็ก ด้ว ยยาเสพติด ด้ว ยการเกเร และไม่เ ป็ นคนดี
ของประเทศ

ทูลกระหม่อม : การเชือ่ มันว่
่ าโตขึน้ ลูกต้องติดยา 100 %

ดูเหมือนมองโลกในแง่รา้ ยไปสักหน่ อย เพราะจริงๆ แล้ว
อนาคตของลู ก ๆ จะเป็ นอย่ า งนั ้น ขึ้ น อยู่ ก ั บ พ่ อ แม่
ว่าจะหล่อหลอมให้เขาเป็ นคนประเภทไหน ถ้าพ่อแม่อบรม
สังสอนปลู
่
กฝงั ค่านิยมและสิง่ ทีด่ ใี ห้พวกเขา ดูแลเอาใจใส่
ให้ความรักความเข้าใจพวกเขาอย่างพอเพียงแล้ว เขาก็จะเป็น
คนทีม่ คี วามคิดมีความยับยัง้ ชังใจ
่ ละอายต่อการท�ำความผิด
และเติบโตขึ้นมาเป็ นคนดีของครอบครัวและสังคมต่อไป
คุณอาจจะกังวลมากเกินไป ลองเปลีย่ นทัศนคติแล้วปฏิญาณ
กับตนเองและภรรยาดูวา่ เราจะไม่ทำ� ให้ลกู เราตกอยูใ่ นสภาพนัน้
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สภาพของคนติ ด ยา แล้ ว ช่ ว ยกัน เลี้ ย งดู เ ขาเอาใจใส่
อย่างใกล้ชดิ ตลอดเวลา รับรองว่าลูกๆ ของคุณไม่มวี นั
ไปติดยาอย่างแน่นอน
ส่ ว นเรื่อ งที่คุ ณ เล่ า ว่ า ลู ก ๆ ไม่ ม ีเ วลาท� ำ กิจ กรรม
ไม่ ไ ด้อ อกก� ำ ลัง กายเหมือ นเด็ก ทัว่ ไป เพราะมีว ิถีชีว ิต
แบบคน กทม. ขอบอกว่าทุกอย่างไม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั เด็ก แต่ขน้ึ อยูก่ บั
พ่อแม่ทงั ้ สิน้ สุดท้ายอยากให้คุณลองปรับเปลีย่ นทัศนคติ
ในการเลี้ย งดู ลู ก โดยการแบ่ ง เวลาให้ เ หมาะสม ใส่ ใ จ
หรือว่างก็พาไปร่วมกิจกรรมทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER
ONE ใกล้บา้ นดู

สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : ถ้ า มีบุ ค คล

ในครอบครัวหรือบุคคลรอบข้างติดบุหรีห่ รือเหล้า เราควร
ท�ำอย่างไรให้เขาเลิก
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ทูลกระหม่อม : บอกได้เลยว่าเป็นเรือ่ งทีย่ ากมาก เพราะโทษ

ของเหล้ากับบุหรีน่ ัน้ ไม่ได้เห็นผลเร็วจนท�ำให้คนเสพกลัว
เรียกว่าเป็นการตายแบบผ่อนส่ง เพราะพิษของเหล้ากับบุหรี่
ใช้เวลาในการท�ำลายร่างกายแบบช้าๆ คนทีด่ ม่ื เหล้าสูบบุหรี่
จึงมักจะมองข้ามเหมือนเป็ นเรือ่ งไกลตัว ไม่คอ่ ยนึกถึงหรือ
ใส่ใจในโทษของมัน จนกว่าจะป่วยเป็ นโรคถุงลมโป่งพอง
หรือพิษสุราเรือ้ รัง ถึงจะยอมหันมามองและสนใจในพิษร้าย
ของมัน ถ้าน้องจะลองเตือนเพือ่ นหรือคนรอบข้าง ก็ลองใช้วธิ ี
พูดโน้มน้าวใจ ชีใ้ ห้เห็นถึงโทษทีร่ า้ ยกาจในระยะยาวของมัน
หรือไม่กไ็ ม่ตอ้ งพูดเตือนแต่หาสารคดีทแ่ี สดงถึงพิษร้ายไปให้
เขาดูเป็นการเตือนสติ หลังจากนัน้ ใครเลิกได้มากน้อยแค่ไหน
ก็ขน้ึ อยูก่ บั ตัวเขาเอง

ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ในสังคมปจั จุบนั

มีเรื่องการก่อม็อบประท้วงและถกเถียงกัน คิดว่าเราควร
เข้าไปห้ามปรามหรือเปล่า

ทูลกระหม่อม : เรื่องนี้เป็ นเรื่องทีล่ ะเอียดอ่อนมากและ

ถือ ว่ า เป็ น ทัศ นคติแ ละความคิด เห็น ส่ ว นบุ ค คล เราอยู่
ในสังคมเราก็ตอ้ งเคารพความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเป็นชาวไทยภูเขา

อาศัยในหมูบ่ า้ นกระเหรีย่ งมีความตัง้ ใจเรียนและมีการเรียน
อยูใ่ นระดับดี เวลาทีห่ นูได้ยนิ เพลง TO BE NUMBER ONE
แล้วรูส้ กึ มีความหวังมีกำ� ลังใจขึน้ มากมาย เพลงนี้เป็นก�ำลังใจให้
ั
สูเ้ สมอ ในยามทีอ่ อ่ นแอและท้อแท้ ใฝ่ฝนอยากเป็
นครูโรงเรียน
ต.ช.ด. เพื่อกลับไปสอนและให้ความรู้กบั เด็กในหมู่บ้าน
ั
แต่ประสบปญหาการขอทุ
นการศึกษาจากทางโรงเรียนแต่ไม่ม ี
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หลักฐาน เช่น บัตรประชาชน ท�ำให้ตอ้ งถูกตัดสิทธิ ์ทุกครัง้
อยากให้มกี ารด�ำเนินการเรือ่ งบัตรประชาชนให้

ทูลกระหม่อม : ขอขอบใจทีเ่ พลง TO BE NUMBER ONE

ได้เข้าไปมีสว่ นทีท่ ำ� ให้ชวี ติ ของน้องได้เข้มแข็งขึน้ ก็ขอเป็ น
ก�ำลังใจให้ต่อไป ส่วนเรื่องบัตรประชาชนก็ฝากเจ้าหน้าที่
ที่รบั ผิดชอบด�ำเนินการอยู่ขอฝากให้พจิ ารณาเรื่องนี้ด้วย
ไม่ใช่เพียงของน้องคนเดียวแต่สำ� หรับคนอืน่ ๆ ด้วย เพราะสิง่ นี้
สามารถเป็ นส่วนในการสนับสนุ นและส่งเสริมเยาวชนทีม่ ี
ความตัง้ ใจดีให้มกี ำ� ลังทีจ่ ะก้าวเดินในเส้นทางทีด่ ที เ่ี หมาะสม
เป็ น ก�ำ ลัง ส�ำ คัญ ของชาติใ นอนาคตต่ อ ไป ก็ต้อ งฝากถึง
เจ้าหน้าทีด่ ว้ ย

ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด

9

สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : จะท� ำ อย่ า งไร

ให้ภาครัฐเข้ามาสนใจดูแลเยาวชนในเรื่องของวัฒนธรรม
ท้องถิน่

ทูลกระหม่อม : ก่อนอื่นต้องบอกว่าที่น้องๆ พยายาม

ทีจ่ ะอนุรกั ษ์วฒั นธรรม ประเพณีทอ้ งถิน่ ของชุมชนอยูอ่ าศัยนัน้
เป็ นเรือ่ งทีท่ ำ� ถูกต้องแล้ว เพราะถ้าคนในท้องถิน่ ไม่สบื สาน
สืบต่อกันเองในชุมชน วัฒนธรรม ประเพณีทด่ี งี ามของชุมชนนัน้
ก็คงจะเลือนหายไปตามกาลเวลา ตอนนี้ตอ้ งขอฝากน้องๆ
ให้ชว่ ยท�ำอย่างเป็นรูปธรรมและสานต่ออย่างจริงจัง ส่วนเรือ่ ง
ทางภาครัฐก็ขอให้มาดูแลสนใจในเรือ่ งนี้ดว้ ย เพราะเป็นเรือ่ ง
ทีด่ ที เ่ี ราควรให้การสนับสนุน

10
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : โตขึน้ ผมอยากจะเป็น

นั ก บิ น F16 แต่ ต ั ว เองเป็ นชาวต่ า งชาติ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษา
อยู่ในประเทศไทย จึงอยากปรึกษาทูลกระหม่อมว่าผมจะ
ศึกษาต่อไปได้ไกลแค่ไหน ผมมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะอยูใ่ นประเทศไทย
หรือเปล่าและนานแค่ไหนจึงจะสามารถเป็ นคนไทยได้ครับ

ทูลกระหม่อม : ปญั หาเรือ่ งนี้มนั เป็ นเรือ่ งของกฎหมาย

แนะน� ำให้น้องไปปรึกษาอาจารย์ทโ่ี รงเรียนดู ให้อาจารย์
แนะน� ำหรือพาไปหาผู้ท�ำหน้ าที่ดูแลในส่วนนี้ ลองศึกษา
กฎหมายในส่วนนี้ให้ลกึ ซึง่ ก็น่าจะเป็ นประโยชน์ ก็ขอเป็ น
ก�ำลังใจให้น้อง ทีม่ คี วามพยายามจะเป็ นคนดีของสังคมไทย
และตัง้ ใจศึก ษาเล่า เรีย นต่ อ ไป เชื่อ ว่า สัก วัน ความตัง้ ใจ
ของเราก็จะส�ำเร็จผลได้ ถ้าน้องมีความมุง่ มันเช่
่ นนี้ต่อไป

ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ปญั หาลักขโมย

เด็ก ใส่ร ถตู้ เด็ก วัย รุ่น มองหน้ า กัน เขม่น กัน แล้ว ก็ตีก นั
บางครัง้ ถึงกับใช้ความรุนแรงใช้อาวุธท�ำร้ายกัน ตอนกลางคืน
เด็กผูห้ ญิงขีม่ อเตอร์ไซค์กถ็ กู วัยรุน่ ขีต่ ามแซวน่ากลัวมากค่ะ
ทูลกระหม่อมมีความคิดเห็นในเรือ่ งเหล่านี้อย่างไรบ้าง
ั
ทูลกระหม่อม : เรือ่ งนี้เป็นปญหาเกี
ย่ วกับวัยรุน่ โดยเฉพาะ

วัยรุน่ เป็ นวัยแห่งความคึกคะนอง อยากรู้ อยากลองและชอบ
ท�ำอะไรโลดโผน เราต้องหาทางออกทีเ่ หมาะสมให้กบั พวกเขา
ให้เขาท�ำกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์อย่างเช่นกิจกรรมต่างๆทีท่ าง
TO BE NUMBER ONE จัดขึน้ ไม่วา่ จะเป็นการออกก�ำลังกาย
หรือกิจกรรมอื่น อาทิ การเต้น การวาดภาพ หรือเป็ นการ
เล่ น ดนตรี ฯลฯ ทุ ก อย่ า งล้ว นเป็ น การปลดปล่ อ ยพลัง
อย่างสร้างสรรค์ไม่ทำ� ความเดือดร้อนหรือท�ำร้ายใคร การแก้ไข
ปญั หาวัยรุน่ เป็ นเรือ่ งทีล่ ะเอียดอ่อนและต้องแก้ให้ตรงจุด
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : พ่อแม่ของผมและ

เพื่อนติดยาเสพติด คือ ยาบ้าและก็มปี ญั หาความรุนแรง
ในครอบครัว และแม่ผมตอนนี้อยู่ในเรือนจ�ำ ส่วนแม่ของ
เพือ่ นผมถูกคุณพ่อบังคับให้เสพยาแต่ไม่ยอมจึงหนีไปอยูท่ อ่ี น่ื
เพือ่ นผมจึงไม่ได้อยูก่ บั แม่มานานแล้ว วันหนึ่งต�ำรวจได้เข้ามา
ปราบปราม ผมอยากให้ยาเสพติดหายไปจากชุมชน

ทูลกระหม่อม : เสพติดได้เข้าไปท�ำลายความสุข ความอบอุน่

ของครอบครัว ต้องแสดงความชืน่ ชม เด็กตัวน้อยๆ ยังทราบ
และตระหนั ก ถึง พิษ ภัย ของยาเสพติด ขณะนี้ ท ราบว่ า
ทางเจ้าหน้ าที่ก็ยงั คงจริงจังในการปราบปรามยาเสพติด
ในชุมชนต่างๆ เพือ่ กวาดล้างยาเสพติดให้หมดไป และโครงการ
TO BE NUMBER ONE ก็เป็ นการด�ำเนินการเชิงรณรงค์
ป้องกันทีจ่ ะสร้างความแข็งแรงทางใจ เป็นก�ำแพงป้องกันไม่ให้
จิตใจอ่อนแอและปล่อยให้ยาเสพติดเข้ามาท�ำให้เราอ่อนแอลง
ขอเป็นก�ำลังใจให้น้องให้มกี ำ� ลังใจเข้มแข็งและรักษาก�ำลังใจ
ในการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาท�ำร้ายชีวติ ต่อไป

ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนู อยากจะให้

คลิปวีดโี อสื่อลามก และคลิปวีดโี อเด็กนักเรียนนักศึกษา
ตบตีก ัน อัน เนื่ อ งมาจากหลายสาเหตุ เช่ น แย่ ง ผู้ช าย
มองหน้ าตากันก็ไม่ได้ และอีกหลายสาเหตุมากมายที่ท�ำให้
เกิดเรื่องตบตีกนั เกิดขึน้ หมดลงไป และอยากให้ทุกคนหันมา
ออกก�ำลังกายหรือหางานท�ำ เช่น งานประดิษฐ์ เพือ่ ทีจ่ ะได้
ไม่มวั มาคิดทีจ่ ะเข้าไปยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติด และยังสามารถ
น�ำงานประดิษฐ์ทท่ี �ำนัน้ ไปจ�ำหน่ ายเป็ นรายได้เลี้ยงตนเอง
และครอบครัวและอย่ า งสุ ด ท้า ยคือ หนู อ ยากให้ไ ฟใต้นั น้
หมดไปจากประเทศไทยเสียที

ทูลกระหม่อม : แสดงความชื่นชมที่ตงั ้ อกตัง้ ใจเขียน

จดหมายมาอย่างเต็มที่ แค่กระดาษก็รู้แล้วว่าตัง้ ใจมาก
เพราะกระดาษสะดุดตาและสวยงามดี เกีย่ วกับคลิปวีดโี อ
สื่ออนาจารและคลิปนักเรียนนักศึกษาตบตีกนั อันนี้เราจะ
โทษที่ส่อื เทคโนโลยีก็ไม่ได้ เพราะเขาคิดค้นเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ขึน้ มาก็เพือ่ ให้ใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ แต่คนใช้
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น�ำเอาไปใช้ในทางผิดๆ ก็ตอ้ งฝากพ่อแม่ ครูอาจารย์ เพือ่ นๆ
และคน ในครอบครัว ช่วยกันดูแล สอดส่องและป้องกันด้วย
เพราะเรื่องนี้มมี านานแล้ว แล้วก็คงขึน้ อยู่กบั วิจารณญาณ
ของผูใ้ ช้ดว้ ย อย่าไปถ่ายมันอะไรๆ ทีไ่ ม่ดเี ลย เก็บเอาไว้ถา่ ย
ของสวยๆงามๆ หรือเก็บภาพความประทับใจอะไรดีๆ เอาไว้
ดีกว่า ดูอะไรทีม่ นั ประเทืองปญั ญาดีกว่าดูอะไรบ้าๆ บอๆ
ทีท่ �ำให้จติ ใจหมกมุ่นตกต�่ำ ควรหันมาออกก�ำลังกายหรือ
หางานท�ำ เช่น ท�ำงานประดิษฐ์แทนการดูวดิ โี อคลิปก็นบั เป็น
ไอเดียทีแ่ จ๋วดี เพราะการออกก�ำลังกายก็เป็ นอะไรที่ TO BE
NUMBER ONE ท�ำกันอยูแ่ ล้ว ส่วนงานประดิษฐ์เราไปเยีย่ ม
ตามโรงเรียนต่างๆ ก็เห็นมีงานประดิษฐ์หลากหลายรูปแบบ
ดูแล้วก็เพลินดี บางอันก็สวยงามมากน�ำไปขายสร้างรายได้
ก็นับเป็ นหนทางที่ดี ใครที่สนใจกิจกรรมเหล่านี้แทนการ
นังหน้
่ าคอมพิวเตอร์เพือ่ ดูคลิปทัง้ วันทัง้ คืนก็เชิญทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจ
TO BE NUMBER ONE ใกล้บา้ นได้เลย

ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด

15

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ในอดีตผมเคยเป็น

คนเอาแต่เทีย่ วสนุ กสนาน เรียนไม่เก่ง คบเพือ่ นอันธพาล
ติดบุหรี่ แต่ชวี ติ ก็เปลี่ยนไป เพราะมีโครงการ TO BE
NUMBER ONE ทีช่ ว่ ยให้เด็กมีปญั หาได้หนั มาใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด

ทูลกระหม่อม : ขอชมเชยในความเข้มแข็งเด็ดเดีย่ ว ทีน่ ้อง
หันหลังให้ยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดแล้ว หันหน้ า มาท�ำ
กิจกรรมให้เกิดประโยชน์แทน จะเห็นได้วา่ ยาเสพติดไม่เคย
ท�ำให้ใครได้ดี ก็หวังว่าน้องจะไม่กลับไปข้องแวะเกีย่ วกับ
ยาเสพติดอีก ก็ขอชื่นชมและคอยเป็ นก�ำลังใจให้เข้มแข็ง
แบบนี้ตลอดไป
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูได้มโี อกาส

กลับไปท�ำงานในระดับรากหญ้า (ชนบท) ซึ่งเป็ นต�ำบล
บ้า นเกิด จากประสบการณ์ แ ละความรู้ท่ีไ ด้ศึก ษาและ
ั หาที่เ กิด ขึ้น กับ
เกี่ย วข้อ ง ท� ำ ให้เ ห็น ถึง สาเหตุ ข องป ญ
เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน ซึ่งนับวันก็จะมีมากขึน้
หนูในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านจริงและได้มโี อกาสได้ศกึ ษาในศาสตร์
วิชาของการบริหารและการพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโท
มีโอกาสท�ำงานในระดับหมู่บา้ น ต�ำบล มีจติ ส�ำนึกในการ
ใช้ค วามรู้แ ละประสบการณ์ เมื่อ มีส่ว นร่ว มในการแก้ไ ข
ปญั หาให้กบั สังคมและประเทศชาติ จึงได้เขียนเค้าโครง
ของโครงการจัดศูนย์สง่ เสริมการศึกษา สุขภาพ กีฬาและ
นันทนาการประจ�ำต�ำบล เพื่อได้พจิ ารณาไปสู่การปฏิบตั ิ
ให้เกิดขึ้นจริง เพราะจะท�ำให้เกิดการพัฒนาตัวนักเรียน
เยาวชน ประชาชน ในระดับชนบท ในเมืองอย่างเท่าเทียบ
เสมอภาคและยังยื
่ น และได้แ นบเค้า โครงของโครงการ
แนบอยูก่ บั จดหมายแล้วค่ะ

ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด
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ทูลกระหม่อม : ได้เห็นรายงานเค้าโครงของโครงการ

ทัง้ หมดของน้องแล้ว อ่านแล้วก็น่าชืน่ ใจทีม่ สี มาชิกโครงการ
TO BE NUMBER ONE ตัง้ ใจสานต่ อ โครงการและ
มีเจตนารมณ์ทแ่ี น่ วแน่ ในการช่วยเหลือให้เด็กๆ ในชนบท
มีกิจ กรรมท� ำ และมีก ารด� ำ เนิ น งานที่ม ีร ะบบแบบแผน
เดีย๋ วเราจะเอาเรื่องนี้กลับไปดูให้ละเอียดอีกที แต่เท่าที่
เห็นก็น่าสนใจเลยทีเดียว ก็ขอให้ความตัง้ ใจท�ำให้กบั เด็กๆ
เยาวชนต่อไป เราขอเป็ นก�ำลังให้อกี แรงหนึ่ง ดูจากรูปแล้ว
ก็มกี จิ กรรมที่ร่วมกันท�ำอยู่มากมาย น่ าภูมใิ จแทนชุมชน
ต�ำบลนี้มกี จิ กรรมเยอะแยะมากมาย ถ่ายรูปมาให้ดูด้วย
ก็ขอขอบใจมากๆ ที่ใส่ใจและมีความพยายามที่จะท�ำให้
โครงการ TO BE NUMBER ONE ของเราเจริญก้าวหน้า
ท�ำประโยชน์ให้กบั เยาวชนคนไทยให้มากทีส่ ดุ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เดีย๋ วนี้เด็กไทยติดเกมส์

ติดคอมพิวเตอร์กนั เป็ นจ�ำนวนมาก แต่คอมพิวเตอร์กไ็ ม่ใช่
สิง่ ไม่ดเี พียงแต่อยากให้รจู้ กั ใช้ให้เกิดประโยชน์ แล้วอยากให้
มีกจิ กรรมใหม่ๆ ขึน้ มาอีกครับ

ทูลกระหม่อม : ในเรือ่ งของคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ตนี้

ความจริงก็คอื เป็นเทคโนโลยีทม่ี คี ณ
ุ อนันต์ถา้ รูจ้ กั ใช้ประโยชน์
ในทางทีถ่ ูกต้อง เป็ นคลังความรูท้ ส่ี ามารถย่อโลกทัง้ ใบได้
แต่ในทางกลับกันหากใช้ในทางทีเ่ สื่อมเสียก็สามารถสร้าง
ความเสียหายให้เราได้เช่นกัน ก็ขอฝากให้สมาชิกเยาวชน
คนรุน่ ใหม่ได้พจิ ารณาว่าสิง่ ใดเป็นสิง่ เหมาะสมและเป็นทีน่ �ำพา
เราไปสูส่ งิ่ ทีด่ ไี ด้

ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : พีช่ ายหนูตดิ ยาแต่ก็

กว่าจะเลิก กว่าจะกลับตัวได้ พ่อผูเ้ ป็ นหัวครอบครัวก็มาเสีย
ชีวติ จากไปก่อน ถ้าพ่อรูก้ ค็ งดีใจและมีความสุข พีช่ ายตอน
ติดยาเสพติด ชอบเก็บตัว ซึมเศร้า แต่เดีย๋ วนี้พอเลิกได้กเ็ ป็ น
คนสดใสร่าเริงและขยันท�ำงาน เรื่องพิษภัยของยาเสพติด
นี่เป็ นปญั หาใหญ่จริงๆนะครับทูลกระหม่อม ไม่ทราบว่า
ทูลกระหม่อมมีความคิดเห็นอย่างไรเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ครับ

ทูลกระหม่อม : ก่อนอืน่ ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้อง

ทีต่ อ้ งมาขาดพ่อทีเ่ ป็นหัวหน้าครอบครัวไป ยาเสพติดนอกจาก
จะท�ำร้ายตัวผูเ้ สพแล้วยังท�ำร้ายคนในครอบครัวทีเ่ รารักอีก
ยาเสพติดไม่เคยช่วยให้ใครดีขน้ึ มาเลย มันท�ำร้ายทัง้ ร่างกาย
และจิตใจของเรา แต่กต็ อ้ งแสดงความยินดีทค่ี นในครอบครัว
ของน้ อ งๆทุ ก คนได้เ ลิก ยุ่ ง เกี่ย วกับ ยาเสพติด หมดแล้ว
และเราหวังว่าทุกคนจะไม่หนั กลับไปข้องแวะอีก และขอให้
ตัง้ ใจท�ำประโยชน์ให้กบั ครอบครัวและสังคมต่อไป เราขอเป็ น
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ก�ำลังช่วยและหวังว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE
จะเป็ น ส่ว นหนึ่ ง ที่ช่ว ยให้ส งั คมไทยปราศจากยาเสพติด
เราจงร่วมกันสูภ้ ยั ร้ายนี้กนั ต่อไป อย่าได้ลดละความพยายาม

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมจบปริญญาตรี

มาหลายเดือนแล้ว แต่ยงั หางานท�ำไม่ได้ งานทีต่ ดิ ต่อเข้ามา
ส่วนใหญ่กจ็ ะเป็ นธุรกิจลูกโซ่ เขาให้จ่ายเงินซื้อสินค้าก่อน
ล่วงหน้า 3 พันกว่าบาทแล้วรอรับส่วนแบ่งจากการหาลูกค้า
หรือ อีก อย่ า งก็ ค ือ ธุ ร กิจ ขายประกัน และมีร ายได้ จ าก
เปอร์เ ซ็น ต์ ผมรู้ส กึ ท้อ กับ การสมัค รงานที่เ จอแต่ บ ริษัท
ในรูปแบบอย่างนี้ครับ

ทูลกระหม่อม : อันทีจ่ ริงปญั หาการว่างงาน เป็นปญั หาใหญ่

ปญั หาหนึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่บ้านเรา หลายประเทศทัวโลก
่
ก็ประสบกับปญั หาคนว่างงานเหมือนกัน แล้วทีแ่ ย่กว่านัน้

ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด
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ก็คอื มีคนเห็นแก่ตวั ทีม่ าหาประโยชน์จากคนทีก่ �ำลังต้องการงาน
หลายต่อหลายรายทีถ่ กู คนไม่ดพี วกนี้หลอกลวง เพราะฉะนัน้
เวลาสมัครงานต้องดู ต้องศึกษาให้ดี ระวังจะตกเป็ นเหยือ่
พวกมิจฉาชีพทีม่ ดี ว้ ยกันหลายรูปแบบ ส่วนน้องก็อย่าเพิง่ ใจร้อน
ค่อยๆ ดูหนทางกันไป ยังมีงานสุจริตอีกมากทีร่ องรับคน
เข้าท�ำงานขอเพียงแต่อย่าเลือกงานท�ำอะไรได้กท็ ำ� ไปก่อน
พอผ่านงานมากเข้ามีประสบการณ์มากขึน้ ทุกอย่างก็จะ
ตามมาเอง ช่วงนี้กล็ องไปติดต่อ ศึกษาหาข้อมูลทีก่ รมแรงงาน
จะได้มหี นทางเพิม่ เติม ขอให้น้องเข้มแข็ง อย่าท้อถอย
ใช้ความพยายามให้มากๆ ก็จะส�ำเร็จเอง ขอเป็ นก�ำลังใจ
ให้ประสบผลส�ำเร็จในเร็ววัน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เมือ่ ก่อนเคยเป็น

เด็กเร่รอ่ น แต่พอได้เห็นโครงการ TO BE NUMBER ONE
ในโทรทัศน์ และได้มโี อกาสมาเข้าร่วม จึงท�ำให้กลับใจได้
ต้องขอขอบคุณโครงการนี้มากๆครับ

ทูลกระหม่อม : สมัยนี้ปญั หาเด็กเร่รอ่ นยังเป็นปญั หาใหญ่

ของบ้านเรา ยังมีเด็กเร่รอ่ นอีกมากมายในสังคมทีย่ งั ไม่ได้รบั
ั
การดูแล ยังคงถูกทอดทิง้ ให้เป็นปญหาสั
งคมอยู่ แต่พอได้อา่ น
จดหมายแล้วก็รสู้ กึ ภูมใิ จทีโ่ ครงการ TO BE NUMBER ONE
ได้มสี ว่ นช่วยให้น้องมีชวี ติ ทีด่ ขี น้ึ และได้เห็นถึงประโยชน์ของ
โครงการ ก็ขออวยพรให้น้องมีชวี ติ ทีด่ ขี น้ึ ต่อไปอีก โครงการ
TO BE NUMBER ONE ของเรายังต้องการสมาชิกเพิม่
ขึ้น อีก เพราะเรายัง มีกิจ กรรมดีๆ ไว้ค อยรองรับ น้ อ งๆ
อีกมากมาย และเรากับสมาชิกทุกคนก็พร้อมทีจ่ ะพัฒนาสังคม
ให้ดขี ้นึ และขจัดปญั หาต่างๆในสังคมโดยเฉพาะปญั หา
เรือ่ งยาเสพติด ซึง่ เป็ นปญั หาใหญ่ทเ่ี ราต้องร่วมมือกันก�ำจัด
ให้หมดไปจากสังคมไทย

ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูชอบร้องเพลง

มากทีส่ ดุ เพราะเป็ นวิธกี ารระบายอารมณ์อย่างหนึ่ง เมือ่ มี
เรือ่ งทุกข์ใจต่างๆ ก็จะร้องเพลงเพือ่ สงบสติอารมณ์ตนเอง
หนูมนี ้องชายอยูห่ นึ่งคน บางครัง้ ทะเลาะกันแรงมาก แต่เมือ่
เวลาผ่านไปก็จะกลับมาพูดคุยเหมือนเดิม และมีคนเล่าต่อๆ
กันมาว่าน้องชายหนูเหมือนคนติดยาเสพติด เพราะตัวสูงใหญ่
กว่ า เด็ก รุ่ น เดีย วกัน หนู ส าบานได้ว่ า น้ อ งชายไม่ เ คยคิด
ทีจ่ ะเสพยา ทีเ่ ขาตัวสูงใหญ่เพราะเล่นกีฬาและยังใช้เวลาว่าง
เล่นดนตรีอกี ด้วย

ทูลกระหม่อม : การทีน่ ้องร้องเพลงเพือ่ ระบายอารมณ์และ

ท�ำให้หายเครียดนัน้ เป็ นเรือ่ งทีด่ มี าก การท�ำอะไรทีต่ วั เอง
ชอบและรัก ก็มปี ระโยชน์แบบนี้เอง ก็ขอให้ทำ� ต่อไปเรือ่ ยๆ
ส่วนเรื่องที่ชอบทะเลาะกับน้ องชาย ก็เป็ นเรื่องธรรมดา
ของพีน่ อ้ งเวลาอยูด่ ว้ ยกันต้องมีเรือ่ งกระทบทังกั
่ นบ้าง แต่กต็ อ้ ง
ให้อภัยกัน เราเป็นพีบ่ างครัง้ ก็ตอ้ งค่อยๆ สอนน้อง เพราะน้อง
ยังเด็กกว่าเราเราต้องคอยบอกเขา ส่วนเรื่องทีม่ คี นลือว่า
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น้องชายติดยาเสพติดนัน้ น้องก็อย่ากังวลมากนัก ถ้ามันใจ
่
ว่าเขาไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแน่ ๆ โดยเฉพาะถ้าเขา
มีรปู ร่างสูงใหญ่กย็ งิ่ ไม่น่าเป็นคนติดยา เพราะคนติดยาส่วนใหญ่
จะผอมแห้ง ซีด เซีย วและดูไ ม่แ ข็ง แรง น้ อ งและครอบครัว
อย่าไปสนใจค�ำเล่าลือ ขอให้สนับสนุนให้นอ้ งชายเล่นกีฬาและ
เล่นดนตรีต่อไป ใช้เวลาว่างให้ประโยชน์ต่อไป

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีความคิดเห็น

ทีอ่ ยากเสนอว่า อยากให้มโี ครงการห่างไกลยาเสพติดด้วย
มือเรา คือ โรงเรียนไหนขาดอุปกรณ์อะไร ก็น�ำอุปกรณ์นนั ้
มามอบให้ รวมทัง้ สร้างงานให้ทกุ โรงเรียนด้วย เช่น การท�ำ
บ่อเลีย้ งปลาหรือท�ำสวนผัก เป็ นต้น หลังจากนัน้ ก็ตอ้ งตรวจ
และประเมินผลทุกปี ทูลกระหม่อมทรงมีความคิดเห็นเกีย่ วกับ
เรือ่ งนี้อย่างไรครับ

ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด
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ทู ล กระหม่ อ ม : ต้ อ งขอขอบใจในโครงการที่น้ อ ง

เสนอแนะมา จริงๆแล้วโครงการ TO BE NUMBER ONE
ก็ไ ด้ม คี วามพยายามในการท�ำโครงการที่มุ่งให้เ ยาวชน
ห่างไกลยาเสพติดมาโดยตลอดอยูแ่ ล้ว อย่างเช่น การก่อตัง้
ศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ตามโรงเรียนและ
สถานทีต่ า่ งๆ ให้ทวทุ
ั ่ กจังหวัด ก็เพือ่ ให้เยาวชนทัวไปมี
่ ทท่ี าง
เป็นของตนเองในการท�ำกิจกรรมทีช่ น่ื ชอบ หรือการจัดประกวด
การด�ำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ�ำปี
ซึง่ แบ่งเป็นประเภทจังหวัด ประเภทสถานศึกษา ประเภทชุมชน
และประเภทสถานประกอบการ ทัง้ นี้ ก็เ พื่อ ประเมิน ผล
ความก้าวหน้าของโครงการ และได้รบั รูถ้ งึ แผนการด�ำเนินงาน
โครงการในอนาคต
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : อาตมา คิดอยูน่ าน

จึงตัดสินเขียนเข้ามาถึงทูลกระหม่อมเพือ่ ขอความช่วยเหลือ
เพราะตอนนี้อาตมาป่วยและไม่มปี จั จัยในการซือ้ ยามารักษา
หรือไปโรงพยาบาล กลัวโรคจะก�ำเริบหนัก จึงอยากมารักษาตัว
ทีโ่ รงพยาบาลสงฆ์ในกรุงเทพฯ ไม่ทราบว่าเขาจะรับไหม
ต้องเสียค่ารักษาหรือเปล่า สุดท้ายฝากอวยพรทูลกระหม่อม
ให้มสี ขุ ภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยูค่ ปู่ วงชนชาวไทย
ไปนานแสนนาน

ทูลกระหม่อม : นี่คงเป็นจดหมายของพระภิกษุฉบับแรก

ทีเ่ ขียนมาถึงเรา ขอนมัสการ และขอส่งก�ำลังใจให้ทา่ นในการ
ต่อสูก่ บั โรคภัยไข้เจ็บทีเ่ ป็ นอยู่ ขอให้ท่านมีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็ง
อย่ายอมแพ้ ถึงร่างกายจะไม่สมบูรณ์ แต่ถา้ จิตใจหนักแน่น
มันคง
่ ไม่ทดท้อ ชีวติ ก็จะด�ำเนินต่อไปได้อย่างมีความสุข
เหมือนคนอืน่ ๆ
ส่ ว นเรื่อ งการมารับ การรัก ษาที่โ รงพยาบาลสงฆ์
ในกรุงเทพฯ ก็ขอแนะน�ำให้ท่านลองปรึกษาพระชัน้ ผูใ้ หญ่
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ทีด่ แู ลท่านอยู่ หรือหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องในท้องถิน่
ของท่านถึงขัน้ ตอนในการเข้ามารักษาทีโ่ รงพยาบาลสงฆ์
คิดว่าคงไม่น่ายุง่ ยากหรือติดขัดอะไร
ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนัน้ โรงพยาบาลสงฆ์กด็ ูแลรักษา
พระสงฆ์ ท ัว่ ประเทศโดยไม่ ต้ อ งเสีย ค่ า ใช้ จ่ า ยอยู่ แ ล้ ว
เพราะฉะนัน้ ท่านก็ไม่ตอ้ งห่วงอะไรไปรักษาได้เลย ก็ขอฝาก
ถึงหน่วยงานทีด่ แู ลเรือ่ งพระสงฆ์ให้ชว่ ยด�ำเนินการสานต่อให้
อีกแรงหนึ่งด้วย และอยากฝากถึงน้องๆ สมาชิกในโครงการ
TO BE NUMBER ONE ทีน่ บั ถือศาสนาพุทธทุกคน ให้ชว่ ยกัน
ท�ำนุ บ�ำรุงพระพุทธศาสนา ช่วยกันดูแลรักษาและปกป้อง
พระรัตนตรัยหรือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ของพวกเรา
ให้ดที ส่ี ดุ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : คนข้างบ้านทีเ่ ป็น

เครือญาติ สอนให้สบู บุหรีแ่ ละสูบกัญชาจนท�ำให้ประสาทหลอน
รักษามา 20 ปี แล้วก็ยงั ไม่หาย แต่ตอนนี้ก�ำลังเลิกบุหรีอ่ ยู่
คุ ณ หมอให้เ ข้า คอร์ส อดบุ ห รี่ท่ีโ รงพยาบาลได้ป ระมาณ
6 เดือ นแล้ว ซึ่ง ผมก็รู้ส ึก ยิน ดีแ ละให้ค วามร่ ว มมือ และ
อยากกลับตัวมาช่วยสังคม โดยจะท�ำหน้าทีส่ อดส่องดูแล
เรือ่ งยาเสพติด และอยากให้โครงการเพิม่ การประชาสัมพันธ์
ไปยังกลุ่มต่างๆ ให้คนในครอบครัวดูแลลูกหลานให้รฐั บาล
เข้าถึงสถาบันครอบครัวให้มากขึน้

ทูล กระหม่อม : ได้อ่ า นจดหมายของน้ อ งแล้ว ก็รู้สึก

เห็นใจน้องมาก อาจจะเป็นเพราะอาการประสาทหลอนทีเ่ ป็นอยู่
ก็ได้ ทีท่ ำ� ให้สำ� นวนในการเขียนจดหมายดูสบั สนและวกวน
ไปมา ก็ตอ้ งขอให้กำ� ลังใจ ขอให้มพี ลังใจต่อสูก้ บั ยาเสพติด
ต่ อ ไป อย่าย่อท้อไม่ว่าจะเป็ น การเข้าคอร์สอดบุ หรี่หรือ
เลิกสูบกัญชา ก็ขอยกตัวอย่างกรณีของน้องให้เห็นถึงผลร้าย
ของยาเสพติด ทีไ่ ม่วา่ ใครได้หลงเข้าไปลองแล้วก็ไม่มอี ะไร

ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด

29

ทีเ่ ป็ นผลดีต่อตัวเองเลยสักอย่าง บางทีกว่าเราจะกลับตัว
กลับใจได้กอ็ าจสูญเสียบางสิง่ บางอย่างทีไ่ ม่อาจเรียกกลับคืนได้
เหมือนน้องทีต่ อ้ งมารักษาโรคประสาทหลอนอยูจ่ นทุกวันนี้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เมือ่ เดือนตุลาคม

ทีผ่ ่านมา ได้ไปซื้อของกับหลาน ทีม่ นิ ิมาร์ทซึ่งอยู่ไม่ไกล
จากบ้าน พอใกล้ถงึ จุดหมายก็มวี ยั รุน่ ขีม่ อเตอร์ไซด์ 2 คน
มาฉกกระเป๋าถือไปเวลามันรวดเร็วมากและไม่ทนั ได้ตงั ้ ตัว
ทัง้ ๆ ทีซ่ อยก็ไม่ได้เปลีย่ ว คนก็เยอะแยะ ท�ำอะไรไม่ถกู ได้แต่
ร้องไห้เพราะไม่เคยเจอเคยเห็นแต่ในข่าวทีว ี มีคนบอกว่า
เคยโดนอย่างนี้มาเหมือนกัน คิดแล้วแค้นมากทีโ่ จรมีความสุข
บนความทุกข์ของผูอ้ น่ื และสุดท้ายฝากให้โลกนี้มแี ต่คนดีและ
คนรักกัน ไม่ฆา่ กัน และขอให้ทลู กระหม่อมหญิงมีรา่ งกาย
สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มโี รคภัยไข้เจ็บ
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ทูลกระหม่อม : ขอแสดงความเห็นใจมายังคุณที่เจอ

เหตุการณ์แย่ๆแบบนี้ หลังจากนี้กข็ อให้ระวังตัวให้มากกว่าเดิม
โจรปล้นจี้ ลักขโมย ส่วนใหญ่กเ็ ป็นผลมาจากการติดยาเสพติด
ปล้นจีเ้ พื่อหาเงินไปซื้อยามาเสพ ต้องนับว่าคุณโชคดีมาก
ทีเ่ สียแต่ทรัพย์สนิ กับมือถือ ดีทโ่ี จรไม่ทำ� อันตรายเอา ขอเตือน
ด้วยความเป็ นห่วงน้องๆ สมาชิกทุกคนว่า ต้องระวังตัวเอง
ให้มาก จะออกไปไหนก็ควรดูลาดเลาให้ดี สมัยนี้คนเราไว้ใจ
ได้ยากเพราะฉะนัน้ เราต้องไม่ประมาท ต้องมีสติอยูต่ ลอดเวลา
และขอขอบใจคุณทีฝ่ ากค�ำอวยพรมา

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเคยฟงั รายการ

TO BE NUMBER ONE ทางวิทยุจงึ อยากเขียนจดหมาย
มาบอกถึงเคล็ดลับ “สร้างอุณหภูม ิ คุม้ กันหวัด” ซึง่ ผมลองท�ำ
แล้วได้ผลถึง100% เพียงท�ำก่อนอาบน�้ำทุกๆครัง้ มีดงั นี้ครับ
น�้ำขันที่ 1 น�ำมาราดเท้าทัง้ สองข้าง น�้ำขันที่ 2 น�ำมาราด
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ทีท่ อ้ งน้อยใต้สะดือ น�้ำขันที่ 3 น�ำมาราดทีห่ น้าอก แล้วค่อย
อาบน�้ ำสระผมทีหลัง ผมปฏิบตั ิอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์
พอฝนตกลองเดินลุยฝนจนเปียกหนาว อาบน�้ำแล้วร่างกาย
ก็เป็นปกติไม่มอี าการเป็นหวัดคัดจมูกเหมือนเมือ่ ก่อน เห็นว่า
เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณชน จึงน�ำมาบอกเล่าสูส่ มาชิกได้น�ำไป
ลองปฏิบตั กิ นั ครับ

ทูลกระหม่อม : รูส้ กึ เหมือนเป็นรายการแม่บา้ นทีม่ เี คล็ดลับ

น�ำมาฝาก แต่นนก็
ั ่ เป็นความห่วงใยทีม่ ใี ห้กบั สมาชิก TO BE
NUMBER ONE ใครจะลองน�ำไปใช้กไ็ ม่เสียหายอะไร ถ้าได้
ผลอย่างไรก็เขียนจดหมายมาบอกด้วย สร้างอุณหภูมคิ มุ้ กัน
หวัดเสร็จ สมาชิกTO BE NUMBER ONE ก็มาสร้างพลัง
ความสามัคคีคมุ้ กันภัยจากยาเสพติดด้วยก็แล้วกันนะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : โลกทุกวันนี้เสือ่ มโทรม

ลงทุกวันด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น การตัดไม้ทำ� ลายป่า
การปล่อยควันจากอุตสาหกรรม การเผาขยะ และการทิง้
สิง่ ของสกปรกและไม่สามารถย่อยสลายได้ ด้วยสาเหตุน้ี
จึงอยากเสนอโครงการ TO BE NUMBER ONE รักโลก ซึง่
เป็นโครงการทีท่ ำ� ให้เยาวชนคนไทยหันมาใส่ใจความสะอาด
ของโลก รวมถึงการปลูกต้นไม้เพือ่ ให้อากาศในโลกของเรา
สะอาดปลอดภัยจากมลพิษต่างๆ ครับ

ทูลกระหม่อม : น้องท่าทางจะเป็นห่วงเป็นใยสิง่ แวดล้อมมาก

ั
ก็นบั เป็นเรือ่ งทีด่ เี พราะทุกวันนีป้ ญหาโลกร้
อนก็ทวีความรุนแรง
ขึ้น ทุ ก ที ก็เ ห็น ว่า มีห ลายหน่ ว ยงานก� ำ ลัง ให้ค วามใส่ใ จ
ให้ความส�ำคัญกับสิง่ แวดล้อมมากขึน้ เชือ่ ว่าทุกหน่ วยงาน
ก็คงมีนโยบายที่จะอนุ รกั ษ์รกั ษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่
โครงการ TO BE NUMBER ONE ของเราก็ไม่ได้นิ่งดูดาย
สิง่ แวดล้อม เพียงแต่สงิ่ นี้เราต้องปลูกฝงั ในจิตส�ำนึกของคน
ทุกคน TO BE NUMBER ONE ก�ำลังท�ำสิง่ แวดล้อมให้ดขี น้ึ
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แต่หลักๆจะเป็นด้านสังคมทีน่ ่าอยู่ ห่างไกลจากอบายมุขและ
ยาเสพติด ท�ำให้เด็กเยาวชนมีสงั คมเพือ่ นฝูงและคนรอบข้าง
ทีด่ ขี น้ึ มีกจิ กรรมดีให้ลองให้ปฏิบตั ฝิ ึกฝน เราก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างสังคม สิง่ แวดล้อมทีด่ ี TO BE NUMBER ONE
รักโลกของน้องก็เป็นโครงการทีด่ ี น้องก็สามารถน�ำไปเผยแพร่
ในโรงเรียนหรือทีบ่ า้ นของน้องได้ โครงการนี้เป็ นของทุกคน
ทุกคนมีสทิ ธิที์ จ่ ะคิดสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ให้กบั โครงการเสมอ
ก็ขอชื่นชมน้องและก็อยากให้น้องน� ำไปปฏิบตั ใิ ช้ให้เกิดผล
ในภายภาคหน้า

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : รูส้ กึ ดีใจแทนคนไทย

ทัง้ แผ่นดินทีท่ ลู กระหม่อมทรงมีพระกรุณาหาทีส่ ดุ มิได้ ทีต่ อ้ ง
มาเหนื่อยพระองค์ในการดูแลเยาวชนคนไทยทัง้ ประเทศ
เพื่อให้พ้นจากยาเสพติด ผมมีพ่ชี ายที่ตดิ ยาเสพติด คือ
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กัญชาผสมเฮโรอีน จนระบบสมองเสียหาย คุม้ คลัง่ จนต้อง
น�ำส่งโรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา รักษาอาการแบบ ช็อตประสาท
และทุกวันนี้ตอ้ งทานยาตลอดชีวติ เพือ่ กระตุน้ ให้ระบบประสาท
ท�ำงานได้ดขี น้ึ และตอนนี้พช่ี ายก็อุปสมบทเป็ นพระภิกษุ
ได้ 8 พรรษาแล้ว แต่จะต้องดูแลเรือ่ งไปพบหมอเพือ่ รับยา
มาทานตลอดชีวติ ที่สลดใจกว่านัน้ ก็คอื น้ องชายอีกคน
ก็ไปเสพยาบ้าอีกและเขาท�ำการรักษาแบบเดียวกับพีช่ าย
และอุปสมบทได้ 1 พรรษา และต้องกินยาตลอดชีวติ เช่นกัน
เด็กวันนี้คอื ผูบ้ ริหารประเทศในวันหน้า ถูกฆ่าด้วยยาเสพติด
แล้ ว ใครจะมาดู แ ลประเทศให้ ร อดพ้ น จากผู้ ไ ม่ ห วัง ดี
กับประเทศไทย เดีย๋ วนี้ผขู้ ายมีกลยุทธ์ในการขายทีน่ ่ากลัว คือ
ข่มขู่ บังคับ ยัด ให้เสพให้ขาย ขอให้คนไทยระวัง คิดให้มาก
และสุดท้ายขอให้ทลู กระหม่อมรักษาสุขภาพด้วยครับ

ทูลกระหม่อม : รูส้ กึ เห็นใจครอบครัวน้องทีต่ อ้ งมาประสบ

ชะตากรรมเดียวกันทัง้ พี่ชายและน้ องชาย เห็นได้ชดั ว่า
ยาเสพติดสามารถท�ำลายคนที่เรารักได้ อย่างเลือดเย็น

ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด

35

ทัง้ ครอบครัว และผลกระทบตามมามัน ก็ช่ า งร้า ยแรง
จนบางครัง้ เราก็ไม่สามารถเรียกสิง่ ดีๆ ในชีวติ กลับคืนมา
ได้ ต ลอดไป น้ อ งๆสมาชิ ก ทุ ก คน ขอให้ ดู เ หตุ ก ารณ์
ของครอบครัว น้ อ งไว้ เ ป็ น ตัว อย่ า ง เห็น หรือ ยัง ว่ า คน
ติดยาเสพติด ต้องทนทุกข์ทรมานกับตนเองและคนรอบข้าง
แค่ไหน พวกเราในฐานะสมาชิกของโครงการ TO BE NUMBER
ONE ต้องช่วยกันระวังและป้องกันอย่างหนัก ไม่ให้ยาเสพติด
เข้ามาท�ำลายคนในชุมชน ในบ้าน และในครอบครัวของเรา

สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : หนู ศึก ษาอยู่

ชัน้ ปวส.ปี ท่ี 2 จังหวัดสิงห์บุร ี หนู มคี วามสนใจทางด้าน
การใช้ ภ าษาของต่ า งชาติ อยากพู ด ได้ ห ลายๆภาษา
ั ง่ คืออยากเป็นทหารเรือ แต่คงเป็นไม่ได้หรอก
และอีกความฝนหนึ
เพราะเป็ นทหารเรือต้องว่ายน�้ำเก่ง แต่หนูวา่ ยน�้ำไม่เก่งเลย
แล้วก็เหนื่อยง่ายด้วย ตอนนี้มปี ญั หาของวัยรุน่ มากทีส่ ดุ คือ
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มีผหู้ ญิงขายบริการกันมาก ท�ำให้เกิดปญั หาต่างๆ ตามมา
มากมาย ปญั หานี้ควรป้องกัน แก้ไขอย่างไรดีคะ่

ทู ล กระหม่ อ ม : ขอชื่น ชมที่น้ อ งสนใจในเรื่อ งความ

หลากหลายของภาษา อยากจะเป็นคนเก่งพูดได้หลายภาษา
ถ้ามีความตัง้ ใจแบบนัน้ น้องก็ตอ้ งเรียนต้องฝึกฝนให้มากๆ
การฝึกพูดภาษาอืน่ ๆ โดยทีเ่ ราไม่ใช่เจ้าของภาษานัน้ จะต้อง
กล้าพูด กล้าเขียน กล้าแสดงออก และไม่กลัวทีจ่ ะพูดผิด
จะท�ำให้พดู ภาษาต่างประเทศนัน้ ๆ ได้เร็วขึน้ มาก ก็ขอบอกว่า
ความฝนั ในการทีจ่ ะเก่งในการพูดหลายภาษาของน้องนัน้
เป็นจริงขึน้ มาได้แน่ๆ ถ้าน้องมีความพยายามมากพอ ส่วนอีก
ความฝ นั หนึ่ ง ที่น้องบอกว่าอยากเป็ นทหารเรือ ทัง้ ๆที่
ว่ายน�้ำไม่เป็ นนัน้ ท�ำไมน้องถึงได้ทอ้ แท้ ไปเสียก่อน ทัง้ ๆที่
ยังไม่ได้เริม่ ไล่ตามความฝนั เลย ถ้าน้องคิดว่า การว่ายน�้ ำ
ไม่เป็ นเป็ นอุปสรรคต่อการเป็ นทหารเรือ ท�ำไมน้องถึงไม่เริม่
เรีย นว่ า ยน�้ ำ เสีย ตัง้ แต่ ต อนนี้ ล่ ะ คนเรานั น้ ถ้า มีฝ นั แล้ว
ไม่พ ยายามที่จะหาหนทางท�ำให้ความฝ นั เป็ นจริงก็ไม่ม ี
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ประโยชน์ทจ่ี ะฝนั อย่างนัน้ เรียกฝนั เฟื่ องหรือฝนั กลางวัน
มากกว่า เพราะฉะนัน้ ถ้า อยากเป็ น ทหารเรือ ก็ไ ปเรีย น
ว่ายน�้ำเสีย ส่วนเรือ่ งทีน่ ้องฝากความห่วงใยในเรือ่ งของผูห้ ญิง
ขายบริการที่เพิม่ ขึน้ นัน้ เรื่องนี้เป็ นปญั หาใหญ่ของวัยรุ่น
ทีต่ อ้ งช่วยกันสอดส่องดูแล ครอบครัว ผูป้ กครองหรือแม้แต่ครู
ก็ต้องหมันดู
่ แลใส่ใจบุตรหลานและลูกศิษย์ ไม่ให้มนี ิสยั
ฟุ้งเฟ้อเป็ นพวกวัตถุนิยม ยอมท�ำทุกสิง่ ทุกอย่างเพือ่ ให้ได้
เงินมาซื้อของหรือไปเที่ยว นอกจากนี้ยงั มีส่อื เทคโนโลยี
ต่างๆ ทีเ่ ข้ามา โดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ต ก็เป็ นส่วนหนึ่งที่
ั
ั
ท�ำให้เกิดช่องทางการขายบริการง่ายขึน้ ปญหานี
้เป็นปญหา
ทีท่ ุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดขึน้ ไป
มากกว่านี้ ก็ขอฝาก พวกเราชาว TO BE NUMBER ONE
ไว้ดว้ ย ให้ชว่ ยดูแลเพือ่ นๆ ทีอ่ ยูร่ อบข้างไม่ให้หลงผิดและ
พยายามเกาะกลุ่มชักชวนกัน ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
โดยการ ท�ำกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์และเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม
ให้มากขึน้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมอยู่จงั หวัด

ปตั ตานี ผมดีใจมากทีท่ ลู กระหม่อมฯได้จดั โครงการ TO BE
NUMBER ONE ท�ำให้วยั รุ่นสมัยใหม่ห่างไกลยาเสพติด
ผูค้ า้ ยาเสพติดคิดแต่ผลประโยชน์ของตนเองคิดแต่จะร�่ำรวย
โดยไม่คดิ ถึงผูอ้ ่นื เลย ผมขอถามหน่อยครับว่าความร�่ำรวย
ท�ำให้เรามีความสุขหรือครับ ผมคิดว่ามันไม่ใช่ความสุขทีแ่ ท้จริง
ผมชอบค้นคว้าเกีย่ วกับโครงการ TO BE NUMBER ONE
จากหนังสือต่างๆ และได้ดทู วี บี า้ ง ผมเองอยากจะมีคอมพิวเตอร์
สักเครือ่ งหนึ่งเพราะบ้านของผมไม่ม ี ผมขอให้คณ
ุ พ่อคุณแม่
ซือ้ ให้ทา่ นก็บอกว่าไม่มเี งิน เงินทีม่ กี ต็ อ้ งไว้ใช้จา่ ยภายในบ้าน
และการศึกษาของลูกๆ ผมรูส้ กึ น้อยใจมากแต่กต็ อ้ งยอมรับ

ทูลกระหม่อม : ขอขอบใจน้องทีแ่ สดงความห่วงใยในปญั หา
ยาเสพติดของประเทศไทยเรา ก็อย่างทีเ่ รารูก้ นั อยู่แล้วว่า
ปญั หายาเสพติดเป็ นปญั หารุนแรงระดับชาติ ทีพ่ วกเราต้อง
ร่วมมือกันก�ำจัดให้หมดสิน้ ไปจากสังคมไทยโดยเร็ว ส่วนคน
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ขายยาเสพติดทีน่ ้องเอ่ยถึงนัน้ มันใจว่
่ าเขาไม่คดิ ถึงคนอืน่ หรอก
เขาคิดแต่เรือ่ งของตัวเอง อยากร�่ำรวย อยากมีเงินทองมากๆ
จนถึงกับท�ำร้ายลูกหลานในบ้านเมืองได้ลง
ส่วนเรือ่ งความร�่ำรวยเป็นความสุขทีแ่ ท้จริงหรือเปล่านัน้
เราคงตอบแทน ทุกคนไม่ได้ เพราะแต่ละคนก็มมี ุมมอง
ทีแ่ ตกต่างกัน บางคนมีเงิน 1 ล้านบาท ก็บอกว่ารวยแล้ว
พอแล้ว มีความสุขแล้ว ในขณะทีบ่ างคนมีเงินเป็ นหมืน่ ล้าน
กลับไม่เคยหยุด ไม่เคยพอ แถมยังท�ำทุกอย่างเพือ่ ให้มมี ากขึน้
ไปอีก โดยไม่คำ� นึงถึงอะไรทัง้ สิน้ อย่างไรก็ตามถึงจะรวย
จะจนมาแต่ไหน ทุกคนก็ตอ้ งท�ำงาน เพือ่ ให้ตวั เองมีคณ
ุ ค่า
น้องคงเคยได้ยนิ สุภาษิตทีว่ ่าค่าของคนอยู่ทผ่ี ลงานใช่มยั ้
นัน่ ล่ะถูกต้องทีส่ ุด เกิดมาเป็ นมนุ ษย์ทงั ้ ทีกต็ อ้ งเป็ นมนุ ษย์
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าให้ได้
ส�ำหรับเรือ่ งทีน่ ้องก็ยงั อยากได้คอมพิวเตอร์ แล้วคุณพ่อ
คุณแม่ไม่ซ้อื ให้นัน้ ก็อย่าได้น้อยใจไปเลยจ�ำไว้ว่า พ่อแม่
ทุกคนรักลูก และอยากให้ทกุ สิง่ ทุกอย่าง ทีล่ กู อยากได้เสมอ
แต่ตอนนี้เชือ่ ว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องคงยังไม่พร้อมทีจ่ ะซือ้
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คอมพิวเตอร์ให้เพราะคงยังมีคา่ ใช้จา่ ยอืน่ ๆ ในบ้านทีจ่ ำ� เป็น
มากกว่ า ตอนนี้ น้ อ งพี ก็พ ยายามไปใช้ค อมพิว เตอร์ท่ี
โรงเรียนก่อนก็แล้วกัน สักวันเมือ่ คุณพ่อคุณแม่พร้อมท่าน
ก็จะซือ้ คอมพิวเตอร์ให้น้องอย่างแน่นอน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมใช้ช่อื เล่นว่า

ด็อกเตอร์เจมส์ ก็เพราะว่าผมชอบวางแผนอนาคต ผมไม่ท้งิ
อนาคตของผมหรอกครับ สิง่ ที่ผมภาคภูมใิ จมากที่สุดคือ
โรงเรียนผมได้รบั รางวัลโครงการ TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนมีกจิ กรรมใด ผมก็จะให้ความร่วมมือตามความสามารถ
กิจกรรมที่ผมประทับใจมากที่สุดคือการได้ไปทัศนศึกษา
เชิง อนุ ร ัก ษ์ ธ รรมชาติท่ีอุ ท ยานแห่ ง ชาติด อยอิน ทนนท์
จ.เชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย สิง่ ทีผ่ ม
ไม่พอใจมากทีส่ ดุ คือ 1.การบุกรุกโรงเรียน (ปีนรัว้ โรงเรียน)
2.การพกพาอาวุธมาโรงเรียน 3.การกระท�ำผิดแล้วโยนบาป
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ให้คนอื่น (ไม่ชอบการตกเป็ นเหยือ่ แพะรับบาป) 4.การก่อ
วินาศกรรมในและนอกโรงเรียน (ยกพวกตีกนั ) 5.การขโมยของ
องค์ประธานครับมีความคิดอย่างไรเพือ่ ยุตคิ วามชัวความไม่
่
พึงประสงค์เช่นนี้ลงไปได้ครับ

ทูลกระหม่อม : ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีทโ่ี รงเรียน

ของน้องได้รบั รางวัล TO BE NUMBER ONE แสดงว่าเป็ น
โรงเรียนทีม่ กี ารสร้างสรรค์กจิ กรรมทีด่ อี ย่างต่อเนื่อง ยังไงก็
ขอให้ร กั ษาความดีน้ี ต่ อ ไปเรื่อ ยๆ นัก เรีย นและสมาชิก
TO BE NUMBER ONE จะได้มกี จิ กรรมดีๆ ท�ำในเวลาว่าง
กันต่อไป
ส่ว นเรื่องของน้ องด็อกเตอร์เจมส์ท่ีบอกว่า ชอบไป
ทัศนศึกษาต่างจังหวัดนัน้ ดูแล้วน้องคงจะเป็นคนรักธรรมชาติ
ถึงได้ประทับใจในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และภูกระดึง
ขอชมเชยว่าเป็ นสิง่ ทีด่ มี ากเป็ นการปลูกฝงั หัวใจให้อนุรกั ษ์
ธรรมชาติตงั ้ แต่อายุน้อยๆ
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ส�ำหรับสิง่ ทีน่ ้องไม่ชอบ เราได้อา่ นและพิจารณาแล้วก็
คงเป็ นเรือ่ งทีค่ นส่วนใหญ่ทวไปไม่
ั่
ชอบเช่นกัน ทัง้ 5 หัวข้อ
ทีน่ ้องบอกเกิดขึน้ ได้ทกุ ที่ ไม่ใช่เฉพาะแต่ทโ่ี รงเรียนเท่านัน้
และเหตุการณ์เหล่านี้กม็ กั จะสร้างความเดือดร้อนแก่คนดีๆ
ทุกครัง้ ไป เพราะฉะนัน้ เราก็ต้องร่วมกันระแวดระวังภัย
คอยสอดส่องดูแลโรงเรียนของเรา และคอยสังเกตเพื่อนๆ
หรือสิง่ รอบๆ ตัว ถ้ามีสงิ่ ใดผิดปกติกข็ อให้น�ำไปปรึกษา
อาจารย์โดยเร็วทีส่ ุด เพราะเรื่องบางเรื่องก็เป็ นเรื่องใหญ่โต
เกินกว่าความสามารถที่เราจะจัดการเองได้ โดยเฉพาะ
เรื่องการทีเ่ พือ่ นๆ พกพาอาวุธมาทีโ่ รงเรียน ถ้าเราเข้าไป
แก้ปญั หาเองก็อาจเป็ นเกิดอันตรายกับเราได้ ฉะนัน้ เราควร
จะแจ้งไปทีอ่ าจารย์และช่วยกันเป็ นหูเป็ นตาจะดีทส่ี ดุ

ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด

43

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ท�ำไมเด็กวัยรุ่น

สมัยนี้ถงึ ไม่รกั นวลสงวนตัว และชอบไปยุ่งกับยาเสพติด
ซึ่ง ไม่ค วรเลย หนู ก็เ คยเข้า ไปยุ่ง กับ กลุ่ ม เสี่ย งเกี่ย วกับ
ยาเสพติดนะคะ ตอนนัน้ อยู่มธั ยมปี ท่ี 2 เป็ นวัยทีค่ วบคุม
ตัว เองไม่ค่อ ยได้ ตามเพื่อ น เพื่อ นชัก ชวนไปไหนก็ไ ป
โดยไม่รเู้ ลยว่าเพือ่ นเราจะพาไปไหน ท�ำอะไร ช่วงนัน้ ไม่คอ่ ย
ตัง้ ใจเรียนเลย โดดเรียนบ่อยมาก เพื่อนพาหนู โดดเรียน
ไปทีบ่ า้ นของเพือ่ น มีการมัวสุ
่ มดืม่ สุรา สูบบุหรี่ เป็นเหตุการณ์
ทีห่ นูไม่ชอบเลยแต่กต็ อ้ งทนอยูเ่ พราะไม่รจู้ ะไปไหน พอประกาศ
ผลสอบเกรดก็ลดลงคุณพ่อกับคุณแม่เสียใจมาก แต่ก็ไม่
แสดงออก หนู รูส้ กึ ผิดทีท่ ำ� ให้ท่านเสียใจจึงกลับตัวกลับใจ
เป็ นคนเดิม

ทูลกระหม่อม : วัยรุน่ ส่วนใหญ่ทห่ี ลงผิดไปท�ำสิง่ ทีผ่ ดิ พลาด

ประเด็นหลักก็คอื เพื่อนฝูงพาไป แล้วใจเราก็ไม่แข็งพอ
ทีจ่ ะปฏิเสธ วัยรุน่ ไม่วา่ จะยุคสมัยไหนก็จะมีเพือ่ น ทีม่ กั เป็นตัวหลัก
ส�ำคัญในการชักชวนให้เราท�ำสิง่ ต่างๆ แล้ววัยรุน่ เองก็เป็นวัย
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ทีอ่ ยากรูอ้ ยากลอง เป็ นวัยทีค่ กึ คะนองอยูแ่ ล้ว เวลาเพือ่ นฝูง
ท้าทายหรือชักชวน ก็จะถูกชักจูงได้ง่าย อย่างทีน่ ้องเคย
ประสบมา เริม่ แรกก็แค่โดดเรียนไปทีบ่ า้ นเพื่อน ขัน้ ต่อมา
ก็ตงั ้ วงมัวสุ
่ มสูบบุหรี่ ดืม่ เหล้า พอเหล้าเข้าปากก็มกั จะขาดสติ
เกิดความคึกคะนอง เราก็จะท�ำอย่างอื่นทีไ่ ม่ดตี ่อไป เช่น
ไปยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติด หรือแม้กระทังป
่ ญั หาทีน่ ้องถามว่า
เด็กไทยท�ำไมไม่รกั นวลสงวนตัว ก็เพราะสิง่ ต่างๆ เหล่านี้นนเอง
ั่
ที่เข้ามามีผลกระทบต่อชีวติ ของเราท�ำให้ตกต�่ำไปเรื่อยๆ
เพราะฉะนัน้ ตัวเราเองจะต้องมีสติอยูต่ ลอดเวลา อย่าให้ใคร
มาน� ำพาหรือชักจูงความคิด ไปในทางทีผ่ ดิ ได้ น้องถือว่า
โชคดีทย่ี งั กลับตัวกลับใจทัน ยังไม่เพรีย่ งพร�ำ้ เข้าไปลึกมาก
จนถอนตัวไม่ขน้ึ เห็นไหมว่าพิษภัยจากอบายมุขจากยาเสพติด
ไม่ได้ทำ� ให้ใครดีเลย นอกจากการเรียนทีเ่ สียแล้วยังส่งผลเสีย
ต่างๆ กับชีวติ อีกมากมาย พวกเราในฐานะทีเ่ ป็ นสมาชิก
TO BE NUMBE ONE เราต้องตัง้ มันอย่
่ างแน่ วแน่ ว่าเรา
จะไม่ไปข้องเกีย่ วกับสิง่ เหล่านี้ และเราก็ตอ้ งชักชวนเพือ่ น
ของเราที่ห ลงผิด ให้ก ลับ มามีชีว ิต ที่ป กติสุ ข เหมือ นเดิม
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พยายามหากิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์ทำ� การทีเ่ ราได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ ในกิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้เราห่างไกล
จากยาเสพติดได้โดยอัตโนมัติ ก็ขอแสดงความดีใจกับน้อง
ทีม่ สี ติและความรูส้ กึ ผิดชอบชัวดี
่ ดึงตัวเองออกมาจากวงจร
ของสิง่ เสพติดได้ทนั

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องชายหนูกำ� ลัง

ย่างก้าวเข้าสูก่ ารเป็ นวัยรุน่ หนูกเ็ ข้าใจว่าวัยรุน่ มีนิสยั ทีอ่ ยากรู้
อยากลอง แต่น้องชายหนูลองจนติดไปแล้ว ครัง้ แรกทีเ่ ห็น
น้องชายสูบบุหรีห่ นูรสู้ กึ ตกใจมาก แต่กไ็ ม่สามารถเล่าให้ใคร
ฟงั ได้ หนูไม่กล้าเตือนน้องชายเพราะรูด้ วี า่ ยังไงน้องก็ไม่เชือ่
และจะต้องทะเลาะกัน และถ้าบอกพ่อ-แม่ ก็กลัวน้องชาย
โดนพ่อ-แม่ โกรธ หนูเป็นคนกลางล�ำบากใจมาก ทูลกระหม่อมฯ
ว่าหนูจะแก้ไขปญั หาอย่างไรดี
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ทูลกระหม่อม : น้องชายเข้าไปเกีย่ วข้องกับบุหรี่ สูบบุหรี่

จนติด แต่น้องก็ไม่กล้าตักเตือนกลัวทะเลาะกัน อยากบอกว่า
ถ้าน้องเป็ นพีท่ ด่ี นี ้องต้องไม่กลัวน้องโกรธ ต้องใช้ความเป็ นพี่
เข้าไปพูดคุยกับน้อง ลองหาประโยคค�ำพูดทีเ่ ป็นการเตือนสตินอ้ ง
ต้องอธิบายถึงสิง่ ที่ไม่ดีในการสูบบุหรี่ให้น้องฟ งั เราเป็ นพี่
ั
ย่อมต้องว่ากล่าว ตักเตือนได้ แต่ถา้ น้องชายไม่เชือ่ ฟงจนเกิ
น
ก�ำลังทีเ่ ราจะท�ำได้น้องต้องปรึกษาพ่อแม่ ให้ท่านเป็ นคน
จัดการอันนี้อย่าถือเป็นการฟ้องแต่เพราะเราห่วงใยน้องชาย
เราถึงได้ท�ำให้พ่อแม่ช่วยจัดการอีกแรงหนึ่ง เราเป็ นคน
ในครอบครัวเดียวกันต้องเป็ นห่วงใยดูแลกัน อย่าปล่อยให้
ั
น้องชายต้องถล�ำลึกไปกว่านี้ เราต้องแก้ปญหาที
ต่ น้ เหตุกอ่ น
ทีม่ นั จะลุกลามไปใหญ่โต ก็ขออวยพรให้น้องแก้ปญั หาเรือ่ ง
น้องชายได้เป็ นอย่างดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมได้ศกึ ษาอยูท่ ่ี

โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย และผูอ้ ำ� นวยการมักจะประกาศ
หน้ าเสาธงว่า ยาเสพติดในตอนนี้ เป็ นภัยกับสังคมมาก
อาจทะลักเข้ามาสูจ่ งั หวัดหรือสถานศึกษาได้ เพราะเชียงราย
อยูต่ ดิ กับชายแดน ไทย-พม่า และเคยมีขา่ วอยูบ่ อ่ ยครัง้ ทีม่ ี
การขนยาเสพติดเข้าสูป่ ระเทศไทยโดยผ่านจังหวัดเชียงราย
ผมอยากจะขอค�ำชี้แนะและค�ำปรึกษาจากทูลกระหม่อมฯ
ว่ามีทางใดบ้างทีจ่ ะแก้ไขไม่ให้ยาเสพติดเข้าสูภ่ ายในโรงเรียน
และผมจะมีวธิ ใี ดบ้าง ทีใ่ ห้ค�ำปรึกษาเพื่อนและครอบครัว
ไม่ให้ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติดครับ

ทูลกระหม่อม : ยาเสพติดเป็นปญั หาระดับชาติ ปจั จุบนั

มีเ ยาวชนในชาติจ� ำ นวนมากมายที่ต กเป็ น ทาสของมัน
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีเ่ ราทุกคนต้องหาวิธเี พือ่ แก้ไขปญั หาเหล่านี้
ั ในนาทีน้ี
ให้หมดไป พวกเราทุกคนล้วนมีสว่ นในการแก้ปญหา
ทุกคนจะมา คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของตัวเองหรือเป็ นเรื่องที่
ไกลตัวไม่ได้ น้องเป็ นตัวอย่างทีด่ ี ในการคิดทีจ่ ะป้องกัน
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และแก้ไขปญั หาเรื่องยาเสพติด เราขอชมเชยที่น้องมิได้
นิง่ นอนใจไม่มองดูปญั หานี้เฉยๆ การป้องกันปญั หายาเสพติดนัน้
ต้องเริม่ จากตัวเองก่อน โดยน้องต้องไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด
และอบายมุขทัง้ ปวง น้ องจึงจะสามารถ เป็ นตัวอย่างทีด่ ี
และห้ามปรามคนอืน่ ได้ เพราะถ้าเกิดน้องใช้ยาเสพติดไม่วา่
จะประเภทไหน จะเบียร์ บุหรี่ หรือว่าเหล้าอยูก่ ค็ งจะไม่มใี คร
ทีจ่ ะเชือ่ น้องหรอก เมือ่ น้องเป็ นตัวอย่างทีด่ ใี ห้กบั คนอืน่ ๆแล้ว
เชื่อว่าไม่ว่าทีโ่ รงเรียนหรือแม้แต่ในครอบครัว เมื่อเห็นว่า
น้องไม่ยุ่งเกีย่ วกับยาเสพติดแล้วดีเพียงไร ทุกคนก็จะเอา
น้องเป็ นแบบอย่างให้กบั เพือ่ น หรือ พี่ น้อง และหากน้องพูด
ตักเตือนใครเขาก็พร้อม ทีจ่ ะรับฟงั

ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด

49

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เรื่องราวก็คอื ว่า
เช้าวันหนึ่งทีผ่ มไปโรงเรียน ผมได้เห็นมีคนขีจ่ กั รยานยนต์
มาจอดทีร่ ุ่นพีผ่ ูห้ ญิงคนหนึ่ง ผมเห็นคนวัยกลางคน ส่งอะไร
บางอย่ า ง มีล ัก ษณะคล้า ยซองยา มีเ ม็ด กลมๆข้า งใน
ประมาณ 2-3 เม็ดให้ กับรุน่ พีค่ นนัน้ ผมจึงแอบข้างเสาไฟฟ้า
แอบฟงั อย่างใกล้ๆ โดยเขาไม่เห็นผมจึงได้ยนิ ผูช้ ายคนนัน้
พูดว่า “น้ องเดีย๋ วนี้ 500 นะ ของมันหายาก” รุ่นพีก่ พ็ ูด
ต่อกันทันควันว่า “อะไรน้าท�ำไมมันแพงจัง” แล้วควักแบงก์
พันให้ ผมจึงไม่เข้าใจว่าท�ำไมผูช้ าย คนนัน้ บอกมา 500 แต่
รุ่นพีใ่ ห้แบงก์พนั ผมจึงรีบเดินเข้าโรงเรียนทันที ในใจผม
คิดว่าคงจะขายยากันแน่ เลย ด้วยความอยากรูอ้ ยากเห็น
ของผม ผมจึงติดตามพฤติกรรมของรุน่ พีผ่ หู้ ญิงคนนัน้ มาตลอด
โดยผู้ห ญิง คนนั น้ ชอบอยู่ ค นเดีย วและดู เ ป็ น คนเงีย บๆ
ซึง่ เมือ่ เวลาผ่านไปผมก็เห็นเธอแอบนัดพบผูช้ ายคนนัน้ อยู่
บ่ อ ยๆ และตอนมาโรงเรีย นแต่ ล ะวัน หน้ า ตาก็ซีด เซีย ว
ผมจึงตัดสินใจเข้าไปตีสนิทรุน่ พีผ่ หู้ ญิงคนนัน้ ในช่วงปลายปีทแ่ี ล้ว
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เมือ่ ตีสนิทได้ซกั พักหนึ่งผมจึงตัดสินใจถามลอยๆว่า “ท�ำไม
หน้าตาดูซดี ๆจังเลย” เขาก็บอกว่านอนดึก วันหนึ่งผมจึงถาม
ไปตรงๆว่า “พีม่ ยี าขายอ่ะเปล่า” เธอจึงบอก “อยากลองเหรอ
มันไม่ดนี ะ” แล้วตอนเย็นของวันนัน้ เราก็นดั พบกันแล้วก็เอา
ยาให้ผม ผมจึงน�ำไปให้น้าทีเ่ ป็นต�ำรวจของผม น้าผมบอกว่า
มันเป็ นยาเสพติดแบบผสมแล้วน้าผมก็น�ำมันไปทิง้ ตัง้ แต่
วันนัน้ ผมก็ไม่ยงุ่ กับรุน่ พีผ่ หู้ ญิงคนนัน้ อีกเลย

ทูลกระหม่อม : เริ่มตัง้ แต่น้องบังเอิญเจอเหตุ การณ์

โดยไม่คาดฝนั โดยไปพบการค้ายากันโดยบังเอิญ น้องก็เลย
ไปแอบฟงั จนเริม่ สงสัยสะกดรอยตามรุ่นพีผ่ หู้ ญิงคนหนึ่ง
จนเข้าไปตีสนิท จนล่วงรูค้ วามจริงว่าผูห้ ญิงคนนัน้ ติดยา
น้ องถือว่าเป็ นคนที่โชคดีมากเลยนะ ที่บงั เอิญไปพบกับ
เรื่องพวกนี้แล้วยังรอดออกมาได้ มีให้เห็นบ่อยครัง้ ทีแ่ ก๊ง
ค้ายาพวกนี้ ถ้าทราบว่ามีคนล่วงรูค้ วามลับการค้ายาของ
ตนแล้ว จะตามไปท�ำร้ายเพือ่ ปิดปากพยาน ถ้าเบาๆหน่อย
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อาจจะเป็ นการข่มขู่ แต่ถา้ หากว่าร้ายแรงกว่านัน้ อาจจะถึง
การฆ่าปิ ดปากกัน ถ้าเป็ นอย่างนัน้ ล่ะก็ไม่ดแี น่ ๆ เราจึง
อยากจะเตือนน้องและน้องๆทุกคนว่า เมือ่ ใดทีเ่ ราไปพบเห็น
เหตุการณ์แบบนี้หรือล่วงรูค้ วามลับของการค้ายา การพนัน
หรืออะไรก็ตามทีเ่ ป็ นอาชญากรรม เราต้องรีบแจ้งต�ำรวจ
หรืออาจารย์เท่านัน้ เรือ่ งแบบนี้บางทีมนั มีอนั ตรายทีร่ า้ ยแรง
ซ่อนอยู่ดว้ ย ผลทีต่ ามมามันอาจจะใหญ่เกินกว่าทีน่ ้องจะ
รับผิดชอบได้ ขอย�ำ้ น้อง อีกครัง้ ว่าห้ามน�ำตัวเองเข้าไปเสีย่ ง
อันตรายแบบนี้อกี เพราะครัง้ หน้าอาจจะไม่โชคดีอย่างนี้อกี
ถ้าน้องอยากจะตามจับผูร้ า้ ยจริงๆ เราว่าน้องไปเรียนเป็ น
ต� ำ รวจเป็ น เรื่อ งเป็ น ราวดีก ว่ า หรือ จะไปเป็ น นัก สืบ ก็ไ ด้
แต่ตอนนี้ขอให้ตงั ้ ใจเรียนและเป็ นเด็กดีก่อน ก็แล้วกัน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนนี้หนูกำ� ลังเรียนอยู่
ซึ่งหนู จะตัง้ ใจเรียนให้ส�ำเร็จ เพื่อทีจ่ ะได้เป็ นครู หนู ชอบ
ั บนั
ภาษาไทยค่ะ ทูลกระหม่อมฯคิดว่าการมีอาชีพครู ในปจจุ
จะดีไหมค่ะ มีบางคนเขาบอกว่าเป็นครูอย่าเป็นเลยเงินเดือน
ไม่ดี แต่หนูคดิ ว่าถ้าทุกคนมัวแต่คดิ แบบนี้อนาคตคงไม่มคี รู
สอนนักเรียนแน่ เลยค่ะ แต่อย่างไรหนูกจ็ ะท�ำความฝนั ของ
หนูให้เป็ นจริงค่ะ หนูจะเป็ นครูทด่ี ใี นอนาคต และก็จะเป็ น
คนดีของประเทศชาติดว้ ยค่ะ

ทูลกระหม่อม : เรื่องความฝนั ทีน่ ้องอยากจะเป็ นครูเรา
ขอบอกเลยว่า น้องเยีย่ มมาก อาชีพครูเป็ นอาชีพทีม่ เี กียรติ
เป็ นอาชีพทีป่ ระสิทธิประสาทความรูใ้ ห้กบั คน สังสอนคน
่
ให้เป็ นคนทีม่ คี ุณภาพและเป็ นคนดีของสังคม เหมือนค�ำที่
เขาพูดว่า ครูเป็ นแม่พมิ พ์ของชาติ ถ้าประเทศชาติของเรา
ไม่มคี รูกค็ งจะแย่แน่ๆ เราอยากให้น้องหนักแน่นเอาไว้ให้มาก
อย่า ไปสนใจกับ ค�ำ พูด ของคนที่พูด ไร้ส าระ การเป็ น ครู
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ไม่มตี รงไหนทีไ่ ม่ดี ในสมัยนี้อาชีพครูมกี ารยกวิทยฐานะ มีการ
ขึน้ เงินเดือน ของอาชีพครูมสี วัสดิการมากมาย ไม่มตี รงไหน
ทีจ่ ะบอกว่าเป็นครูแล้วไม่ดี เราขอสนับสนุนน้องให้เป็นครูทด่ี ี
ในอนาคต สังสอนลู
่
กศิษย์ผลิตคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ มาพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป สูๆ้ นะ น้องมันใจตั
่ วเองเข้าไว้ เราเชือ่ ว่า
น้องต้องเป็ นครูทด่ี ใี นอนาคตได้แน่นอน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นคนไม่สบู บุหรี่

ไม่เกีย่ วข้องกับยาเสพติดใดๆทัง้ สิน้ วันหนึ่งผมพาลูกสาว
ไปตามสถานทีต่ ่างๆ แล้วลูกเห็นคนสูบบุหรี่ ลูกพูดขึน้ มา
ทันทีและเสียงดังมากจนเราต้องบอกว่าพูดเบาๆ ลูก แต่พอ
คิดอีกที คนทีจ่ ะอายไม่ใช่เรา ควรจะเป็ นคนทีส่ บู มากกว่า
ลูกสาวผมพอเห็นใครสูบจะต้องปิ ดจมูกและจะพูดกับผม
ทุกครัง้ ผมชอบกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE มาก
เพราะเป็ นโครงการทีด่ สี ำ� หรับสังคมจริงๆ ผมคิดว่าเด็กๆ
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สมัยนี้อยากเรียนอะไร ก็อนุ ญาตเขาไปเถอะครับ ไม่วา่ จะ
เรียนศิลปะ นาฎศิลป์ ดนตรี ร้องเพลง เต้น เล่นกีฬาต่างๆ
ผมว่าดีกว่าลูกๆ ของเราไปติดยาเสพติดครับ

ทูลกระหม่อม : รูส้ กึ มีความสุขมากๆ ทีม่ ที งั ้ คุณพ่อกับ

คุณลูกเป็ นแฟนรายการ To Be Number One Variety
ั กได้ดี
ไปพร้อมๆกัน ขอชมว่าคุณเป็นพ่อทีน่ ่ารักจริงๆ ปลูกฝงลู
ส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ ช่วยพัฒนาการให้ลกู ได้อย่างเหมาะสม
ที่เลือกจดหมายของคุณมาตอบก็เพราะอยากให้สมาชิก
TO BE NUMBER ONE ได้เห็นว่าในปจั จุบนั การสูบบุหรีไ่ ม่ได้
เป็ นเรือ่ งเท่หอ์ กี ต่อไปแล้ว แม้แต่เด็กอายุ 6 ขวบ ทีย่ งั ไม่รู้
เดียงสา ก็รวู้ า่ บุหรีเ่ ป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดตี อ่ ร่างกายของตัวเองและผูอ้ น่ื
เพราะฉะนัน้ ใครทีย่ งั ลังเลว่า จะเลิกบุหรีห่ รือไม่กต็ ดั สินใจ
ฟนั ธงได้แล้วว่า ต้องเลิกให้ได้ ไม่งนั ้ ก็ตอ้ งอายเด็กๆ ขอชืน่ ชม
อีก ครัง้ ที่คุ ณ ไม่ยุ่ง เกี่ย วกับ บุ ห รี่แ ละสิ่ง เสพติด ทุ ก ชนิ ด
และทีล่ กู สาวรังเกียจกลิน่ บุหรีก่ ค็ งจะเป็ นเพราะมีคณ
ุ พ่อเป็ น
ตัวอย่างทีด่ ใี ห้นนเอง
ั ่ ดีใจจริงๆ ทีไ่ ด้เห็นครอบครัวทีน่ ่ารักๆ
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แบบนี้ ส�ำหรับโครงการ TO BE NUMBER ONE ทีค่ ุณ
ชืน่ ชอบ เราก็ยนิ ดีตอ้ นรับเสมอ โดยเฉพาะลูกสาวถ้าโตอีก
นิดหนึ่ง ก็อยากให้พาไปร่วมกิจกรรมในศูนย์เพือ่ นใจ TO BE
NUMBER ONE เผือ่ จะมีกจิ กรรมอะไรทีล่ กู สาวสนใจ ทีไ่ หน
สะดวกก็ไ ปที่นั น้ เพราะมีอ ยู่ ถึง 4 สาขาด้ว ยกัน ก็ค ือ
เดอะมอล์ลบางแค แฟชันไอส์
่
แลนด์ ซีคอนสแควร์ และ
ฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต ครบทัง้ 4 มุมเมือง ทัวกรุ
่ งเทพเลย
ถ้าอยากรูว้ ่ามีกจิ กรรมอะไรเหมาะกับน้องลองไปสอบถาม
กันดู

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูชว่ ยแม่ทำ� งาน

ในร้านเสริมสวย หนูทำ� ผมได้หลายอย่าง เช่น สระผม ไดร์ผม
รีดผม เป็ นต้น นี่แหละคือความสามารถของหนู ทีจ่ ะติดตัว
หนู ไปตลอดชีวติ ความใฝ่ฝนั ของหนู คอื อยากจะเป็ นครู
เพราะหนู ชอบอาชีพนี้มาตัง้ แต่เด็กๆ อาชีพครูเป็ นอาชีพ
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ทีส่ จุ ริตและยังเป็ นแม่คนทีส่ อง ของนักเรียนทุกคน ตอนนี้
ความใฝ่ ฝนั ของหนู ก็ยงั เหมือนเดิม แต่มบี างคนมาบอก
กับหนูวา่ อาชีพครูน้ีเป็ นอาชีพทีล่ ำ� บาก เพราะนักเรียนสมัยนี้
ไม่เหมือนสมัยก่อน สมัยก่อนว่านอนสอนง่ายแต่หนูคดิ ว่าอาชีพ
ครูเป็นอาชีพทีป่ ระเสริฐ ท�ำให้คนเป็น คนดีในสังคมแต่ถา้ หนู
ไม่ได้เป็ นครู หนูกจ็ ะสืบสายอาชีพต่อจากแม่ เพราะอาชีพ
ของแม่เป็ นอาชีพทีอ่ สิ ระและเป็ นอาชีพทีส่ จุ ริต เป็ นอาชีพที่
แม่หนูรกั และเป็ นอาชีพ ทีแ่ ม่ใช้หาเลีย้ งหนูมาจนถึงปจั จุบนั

ทูลกระหม่อม : น่าภูมใิ จแทนคุณแม่น้องมากทีม่ ลี กู น่ารัก

ช่วยงานในร้านของแม่ ได้ทกุ อย่าง ความสามารถของน้อง
นัน้ เกินเด็กวัย 16 จริงๆน่าชืน่ ชมมากๆ ขอให้ความสามารถ
พิเศษของน้องนี้ตดิ ตัวของน้องไปตลอดชีวติ อย่างทีน่ ้องว่าไว้
ส่วนเรื่องความฝนั ของน้ องที่อยากจะเป็ นคุณครูนัน้
ขอบอกว่าถ้าอยาก เป็ นครูจริงๆ ก็ตอ้ งเชือ่ มันในความฝ
่
นั
ของตัวเอง อย่าไปฟงั ค�ำพูดของคนอืน่ ใครจะบอกว่าอาชีพ
ครูเ ป็ น ยัง ไงก็ไ ม่ต้อ งสนใจ ใครจะพูด ว่า นัก เรีย นสมัย นี้
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ไม่เหมือนสมัยก่อน ก็อย่าน� ำมาบันทอนความฝ
่
นั ของเรา
น้ องต้องหนักแน่ นและมุ่งมัน่ ในการอยากเป็ นครูให้มาก
เพราะอาชีพครูนัน้ เป็ นอาชีพทีส่ �ำคัญมากต่อประเทศชาติ
เขาถึงเปรียบครูวา่ เป็ นแม่พมิ พ์ของชาติไง เพราะการสอน
คนให้เป็ นคนดีนนั ้ ไม่ใช่เรื่องง่าย ครูตอ้ งเป็ นต้นแบบหรือ
แม่พมิ พ์ทด่ี กี อ่ นเด็กจึงจะเป็นคนดีได้ดว้ ยการสังสอนของครู
่
เพราะฉะนัน้ ครูถงึ ได้เป็ นอาชีพทีม่ คี วามหมายและมีเกียรติ
อย่างยิง่ ในสังคมไทย จงมุง่ มันก้
่ าวไปข้างหน้าไปคว้าฝนั ให้ได้
ั ถา้ พลาดจากการเป็นครู ก็คอื
และอีกทางเลือกหนึ่งทีน่ ้องฝนไว้
การสานต่อกิจการร้านเสริมสวยของคุณแม่ ก็นบั ว่าน้องเป็น
คนทีค่ ดิ การณ์ไกลดีเหมือนกัน เพราะช่างเสริมสวยก็เป็นอีก
อาชีพหนึ่ง ทีน่ อกจากจะเป็นอิสระแล้ว ยังมีรายได้ดมี ากอีกด้วย
เพราะสมัยนี้ไม่วา่ จะผูห้ ญิงผูช้ าย ก็หนีไม่พน้ การเสริมสวย
เพือ่ ให้ตวั เองดูดกี นั ทัง้ นัน้ อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ น้องจะได้เป็น
คุณครูหรือช่างเสริมสวยทีม่ กี จิ การเป็นของตนเองก็ตาม ก็ขอ
ให้น้องเติบโตเป็ นคนดี กตัญญูรคู้ ณ
ุ กับพ่อแม่ เลีย้ งดูทา่ นให้
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สุขสบายในยามแก่เฒ่า แค่น้ีน้องก็จะเจริญก้าวหน้าในชีวติ
ท�ำอะไรก็ประสบความส�ำเร็จทุกๆ ประการ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ความใฝ่ฝนั ของผม

เชื่อว่าเป็ นความใฝ่ฝนั ของคนไทยทัง้ ประเทศ นัน่ คือการ
ท�ำให้ประเทศไทยมีความสงบสุข โดยเฉพาะ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผมรู้ส ึก สงสารคนที่ไ ม่รู้เ รื่อ งอะไรด้ว ย
แต่ตอ้ งมาเผชิญ ชะตากรรมอันเลวร้ายท�ำให้เสียทัง้ ชีวติ และ
ทรัพย์สนิ จากการกระท�ำของคน เพียงกลุม่ เดียว

ทูลกระหม่อม : ทีน่ ้องอยากเห็นคนในชาติรกั และสามัคคี

เรือ่ งนี้กเ็ ป็นเรือ่ งทีด่ ี ทีต่ อ้ งช่วยกันท�ำ แต่เรือ่ งราวที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้นัน้ อาจจะเป็ น เรื่อ งไกลตัว ที่น้ อ งคงยัง
ไม่สามารถไปช่วยโดยตรงได้ เพราะฉะนัน้ ตอนนี้น้องก็อาจ
จะช่วย โดยเริม่ จากตัวเราเอง จากสิง่ ใกล้ตวั ก่อน เช่น ทีบ่ า้ น
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ทีห่ มูบ่ า้ น ทีโ่ รงเรียนในชุมชน เราก็ตอ้ งพยายามสร้างความ
สามัคคีในชุมชนไว้ให้มากทีส่ ดุ มีอะไรก็ชว่ ยเหลือเกือ้ กูลกันไป
รักกัน ไม่ทะเลาะถกเถียงกันในเรื่องเชื้อชาติและศาสนา
เพราะไม่วา่ จะเชือ้ ชาติอะไร ศาสนาอะไรก็คนไทยด้วยกันทัง้ นัน้
จากนัน้ ถ้าเราสามารถ สร้างความสามัคคีในชุมชนเล็กๆ
รอบๆ ตัวของเราได้อย่างเป็นอย่างดีแล้ว ก็คอ่ ยๆ ขยายเข้าไป
สร้างความสามัคคีสสู่ งั คมในวงกว้างต่อไป

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมีความสนใจ

ในเรือ่ งศิลปะ ชอบอยูก่ บั ธรรมชาติ เราทุกคนสามารถอยูร่ ว่ มกัน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ถ้าเรามีความสามัคคี ซื่อสัตย์
สุจริต รูจ้ กั เอือ้ เฟื้ อเผือ่ แผ่ซง่ึ กันและกัน และทีส่ ำ� คัญผมจะ
ไม่ยุ่งเกีย่ วกับยาเสพติด ผมเชื่อว่าเราสามารถอยู่ห่างไกล
ยาเสพติดได้ถา้ เราหันมาเล่นดนตรี กีฬา หรือท�ำงานศิลปะ
ปจั จุบนั นี้ในหมู่บา้ นของผมซึง่ มีวยั รุ่นจ�ำนวนมากอาศัยอยู่
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วัยรุน่ กลุม่ ใหญ่น้มี กั จะรวมตัวหาเรือ่ งวัยรุน่ ด้วยกัน และชอบ
ใช้ปืนยิงระบายอารมณ์ สร้างปญั หาเดือดร้อนให้ชาวบ้าน
ผมจึงอยากจะทูลขอค�ำปรึกษาจากทูลกระหม่อม ในการแก้
ปญั หาเหล่านี้

ทูลกระหม่อม : ขอบอกว่าดีแล้วที่น้องเป็ นคนที่สนใจ

ในเรือ่ งของงานศิลปะ และรักการท่องเทีย่ วธรรมชาติ ถ้าน้อง
มีเวลาว่างๆ ก็อยากให้น้องลองไปร่วมกิจกรรมของโครงการ
ของทูบนี มั เบอร์วนั ทีจ่ งั หวัดของน้องดู อาจจะไปเรียนศิลปะ
เพิม่ เติมก็ได้ เผือ่ จะค้นพบตัวเองได้มากขึน้ หรือถ้าชืน่ ชอบ
ธรรมชาติก็ลองไปพูดคุยกับเพื่อนๆ ในศูนย์เพื่อนใจดูม ี
หลายคนทีม่ คี วามชอบเหมือนน้อง เราจะได้ประสบการณ์ใหม่
เจอเพือ่ นใหม่ๆ ได้ทำ� กิจกรรมดีๆ ร่วมกัน เป็นการเปิดโลกทัศน์
ให้กว้างขึน้
ส่วนในเรื่องที่น้องบอกไว้ว่าวัยรุ่นแถวชุมชนมีการ
จับกลุ่มรวมตัวกัน ท�ำในสิง่ ทีไ่ ม่ดี น้องก็ตอ้ งระวังให้มากขึน้
อย่าเข้าสุงสิงกับพวกเขา นอกจากนี้ น้ องก็อาจจะขอให้
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ผูใ้ หญ่ท่ดี ูแลหมู่บ้านน้ องอยู่ช่วยกันสอดส่องดูพฤติกรรม
เด็กๆ กลุ่มนี้ ไม่ให้มวสุ
ั ่ มกันท�ำสิง่ ไม่ดอี ย่างที่เล่าให้ฟงั
หรือถ้าพบเห็นเขาท�ำสิง่ ไม่ดี ก็ชว่ ยกัน แจ้งต�ำรวจให้เข้าไป
ดูแลก็ได้ และถ้าเป็ นไปได้กใ็ ห้ผใู้ หญ่ลองชักชวนพวกเขาให้
เข้ามาท�ำกิจกรรมอะไรก็ได้ทม่ี ปี ระโยชน์ จะได้ไม่มาจับกลุม่
มัวสุ
่ มกันท�ำในสิง่ ไม่ดอี กี ก็ขอให้ปญั หาของชุมชนของน้อง
หมดไปโดยเร็วและขอให้มงุ่ มันสู
่ ต้ อ่ ไป อย่าท้อถอยก็แล้วกัน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมได้แต่งเพลง

ไว้หลายร้อยเพลงแต่ยงั หาค่ายลงไม่ได้ เพราะไม่รูจ้ กั ใคร
ในกรุงเทพแม้แต่คนเดียว ครัน้ จะมาเองก็ไม่มคี า่ รถ ค่ากิน
และค่าโรงแรม ไม่รจู้ ะหันหน้าไปพึง่ ผูใ้ ด ก็มแี ต่ทลู กระหม่อม
นี่แหล่ะครับ ทีเ่ ป็ นทีพ่ ง่ึ สุดท้าย พร้อมกันนี้ได้ส่งตัวอย่าง
เพลงลูกทุง่ มาด้วย 2 เพลง ผมจะลองอ่านเนื้อเพลง “สาว
บ้านช้าง” ให้ทลู กระหม่อมฟงั สักท่อนนะครับ
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ทูลกระหม่อม : ก็ขอชืน่ ชมทีค่ ณ
ุ มีศลิ ปะในหัวใจ ชอบฟงั

เพลงลูกทุ่ง แถมยังมีความสามารถในการแต่งเพลงลูกทุ่ง
อีกด้วย ดูจากเนื้อเพลง “สาวบ้านช้าง” และ “หนุ่มบ้านนา”
ที่ส่ ง มาก็รู้ส ึก ได้ว่ า คุ ณ เป็ น คนรัก และมีค วามผูก พัน กับ
เพลงลูกทุง่ มาก แต่กไ็ ม่ได้บอกมาว่าประกอบอาชีพอะไร ก็เลย
เดาไม่ถกู ว่าตอนนี้ ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ แต่กเ็ ดาว่าคงจะประกอบ
อาชีพอะไรสักอย่าง แล้วแต่งเพลงเป็ นงานอดิเรกมากกว่า
จะยึดเป็นอาชีพแบบจริงๆ จังๆ ก็ขอแนะน�ำว่า ถ้าแต่งเพลงไว้
หลายร้อยเพลงอย่างทีบ่ อก การส่งแต่เนื้อเพลงมาอย่างเดียว
คงไม่พอ น่าจะลอง ร้องเป็ นท�ำนอง แล้วอัดใส่เทปหรือซีดี
ส่งมาให้คา่ ยเทปลูกทุง่ ต่างๆ บางทีทางค่ายเพลงอาจจะเห็น
ผลงานของคุณได้ชดั เจนขึน้ กว่าเดิม อย่างไรก็ตามถึงแม้จะ
ได้รบั ผล ตอบรับจากค่ายเพลงหรือไม่ ก็ไม่อยากให้คณ
ุ ละทิง้
ความฝนั ในการแต่งเพลง อยากให้ฝึกฝนส�ำนวนและภาษา
ในการแต่งเพลงอยูเ่ สมอ ถ้ามีโอกาสก็ลองน�ำเพลง ทีแ่ ต่งไว้
ไปร้องให้เพือ่ นๆ ฟงั ให้เขาช่วยติชมว่าดีหรือไม่ดี จะได้น�ำ
มาปรับปรุง ในการแต่งครัง้ ต่อไป และเมือ่ ได้เพลงทีค่ ดิ ว่าดี
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ทีส่ ดุ แล้ว ก้าวต่อไปก็ขอแนะน�ำว่า ให้ลองร้องเป็นไกด์ อัดใส่เทป
ส่งไปเสนอทีค่ ่ายเพลงต่างๆดู ถ้าเกิดโชคดีเพลงของคุณ
ั
เป็นทีช่ น่ื ชอบของค่ายเพลง ความฝนของคุ
ณอาจจะเป็นจริง
ขึน้ มาก็ได้ อะไรๆก็เป็นไปได้ทงั ้ นัน้ ถ้าคนเรามีความพยายาม

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องมนันยา

กรุงเทพมหานคร น้องเขียน มาปรึกษา 2 ค�ำถามด้วยกัน
ข้อแรกหนูมปี ญั หาคาใจว่า วันหนึ่งน้องอยู่บา้ นกันสองคน
กับน้องชายโดยไม่มผี ูใ้ หญ่อยู่ทบ่ี า้ นเลย น้องชายของหนู
ก็เข้าห้องน�้ ำนานมาก หนู กส็ งสัยว่าท�ำไมน้องเข้าห้องน�้ ำ
นานมากก็เลยตามเข้าไปดูหลังจากทีน่ ้องชายออกไปแล้ว
ก็ได้เห็นว่ามีขบ้ี หุ รีอ่ ยูเ่ ต็มเลย ห้องน�้ำเลยร่วมถึงมีกน้ บุหรีด่ ว้ ย
พอถามน้องชาย น้องชายก็ตอบว่าไม่ได้สบู หนูเลยสงสัยว่า
เป็ นเรือ่ งจริงหรือเปล่า
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เรื่องที่ 2 มีเพื่อนสนิทของหนู คนหนึ่งมีอาการกลัว
ผู้ช ายค่ะ เป็ น โรค Phobia ไม่ว่า จะเจอผู้ช ายรุ่น พี่ห รือ
รุ่นน้ องก็จะกลัวแล้วก็จะหลบอยู่หลังหนู เสมอ เช่น เวลา
เดินผ่านกลุ่มผูช้ ายทีไ่ ม่รจู้ กั หรือไม่สนิทเนี่ยก้จะรีบเดินหนี
เดินน�ำหน้าหนูเลย แต่ถา้ เป็ นเพือ่ นในกลุ่ม ในห้องก็จะไม่
เป็ นแบบนี้ หนูกเ็ ลยอยากจะถามว่า ควรจะท�ำอย่างไรดีคะ่

ทูลกระหม่อม : เรือ่ งแรกน้องสงสัยว่าน้องชายของน้อง

สูบบุหรีห่ รือเปล่า ชัวว์ๆ แน่ ๆ น้องชายของน้องสูบบุหรี่
แน่ๆ น้องก็ตอ้ งค่อยๆ พูดกับน้องชายว่าสูบบุหรี่ น้องก็ยงั
เป็ นเด็กยังไม่พร้อม อันทีจ่ ริงบุหรีก่ ม็ โี ทษมากมายพูดกับ
เขาดีๆ อธิบายให้เขาฟงั ว่า สูบบุหรีม่ โี ทษอย่างไร เป็ นภัย
กับสุขภาพอันทีจ่ ริงแทบจะไม่มอี ะไรดีเลยนะท�ำให้หน้าแก่
แก่เร็วอีกด้วย ถ้าน้องชายเป็ นวัยรุน่ อยูเ่ นี่ย น้องบอกเลยว่า
ผู้หญิงไม่ชอบหรอกคนสูบบุหรี่ ปากก็เหม็น มีกลิน่ ปาก
มีกลิน่ ตัว ฟนั ก็เหลือง ฟนั เหลือง จะหล่อตรงไหน ฟนั ก็ตอ้ งขาว
ใครๆก็อยากฟนั ขาวทัง้ นัน้ ฟงั ไว้นะ ท่านผูช้ มทีไ่ ม่ใช่วยั รุน่
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สูบบุหรีน่ ่ที ำ� ให้หวั ล้านก่อนวัยอันสมควร มิน่าหล่ะหัวถึงล้าน
กันเต็มไปหมดเลย แต่ถา้ สมมติน้องชายไม่เชือ่ ก็ให้ไปถาม
คุณพ่อเอาเองแล้วกันว่า คุณพ่อหัวล้าน หรือเปล่า แต่อย่างไร
ก็ตามคุณพ่อเป็ นผูช้ ายก็คงจะพูดรูเ้ รือ่ งมากกว่า
ส่วนข้อ 2 ทีว่ า่ เพือ่ นของน้องกลัวผูช้ ายเป็ นโรคกลัว
ผูช้ ายแน่ หรือมีใครกลัวผูช้ ายบ้าง หายากถ้าสมมติเป็ นคน
กลัวผูช้ ายก็เป็ นคนหายากแต่อย่างไรก็ตาม เพื่อนน้องคง
ไม่ได้กลัวผูช้ ายหลอกคงจะเป็นคนขีอ้ ายเพราะเพือ่ นในกลุม่
ก็ไม่กลัวแล้วใช่ไหมไม่ได้รงั เกียรติอะไร เพียงแต่ไม่เคยชิน
ก็ไ ม่อ ยากพูด คุย กับ คนแปลกหน้ า หรือ ไม่ว่า เพื่อ นน้ อ ง
ก็คงไม่มคี วามมันใจในตนเองมากกว่
่
าเจอคนแปลกหน้า ก็อาจ
จะดูวา่ เขาอาจไม่ชอบเราก็ได้พดู ก็ไม่เป็ น น้องต้องให้กำ� ลัง
ใจเพื่อน สร้างความมันใจ
่ เขาท�ำได้ เขาพูดได้ เขาท�ำได้
คบคนได้ สมมติไม่มนใจ
ั ่ ต่อไปในอนาคตเขาก็จะมีปญั หา
แต่คดิ ว่าเขาคงไม่เป็ นโรคกลัวผูช้ ายแต่ถา้ เขา เป็ นโรคกลัว
ผูช้ ายจริงๆ มี Phobia ทีเ่ รียกว่า Androphobia จ�ำไว้นะ
Androphobia เป็ นโรคกลัวผูช้ าย ในโลกนี้ไม่ม ี มีน้อยมาก
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ไม่คอ่ ยมีคนกลัวผูช้ าย ถ้าเกิดเขา เป็ นแอนด์โดโฟเบียจริงๆ
ก็ควรปรึกษาแพทย์ ปรึกษาจิตแพทย์ อย่างไงก็ลอง ไปปฎิบตั ิ
ดูแล้วกัน ค�ำแนะน� ำเหล่านี้กถ็ ้ามีผลอย่างไรก็ช่วยเล่ามา
ให้ฟงั อีกที

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้ อ งนิ ค ม

จังหวัดภูเก็ต เขียนมาว่าผมเป็ นแกนน� ำโรงเรียน และเมื่อ
28 กรกฏาคม 2551 ทูลกระหม่อมได้มาเปิ ดศูนย์เพือ่ นใจ
ทีโ่ รงเรียน ผมเป็ น 1 ใน 300 คน ทีไ่ ด้รบั เสด็จอย่างใกล้ชดิ
และนับว่าเป็นบุญของผม ทีไ่ ด้รบั เสด็จทูลกระหม่อม กระผม
มีคำ� ถามอยู่ 2 ข้อครับ ข้อแรกนะครับกระผมได้ไปซือ้ หนังสือ
เรือ่ ง “เพือ่ นสาม” มาอ่าน เพือ่ จะได้รวู้ า่ ตัวเองเป็ นเพศที่ 3
หรือไม่ พอผมอ่านไปถึงวิธกี ารดูว่าเป็ นเกย์หรือไม่ได้เป็ น
เพือ่ นผมน�ำวิธมี าเปรียบ กับอุปนิสยั ของผมแล้วเนี่ย มันมีสว่ น
เป็ นเกย์ครับ ถ้าเพือ่ นผมรูจ้ ะท�ำอย่างไรดีครับ และในข้อ 2
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ตอนนี้ผมศึกษาอยูช่ นั ้ ม.3/5 เมือ่ จบ ม.3 แล้วผมตัง้ ใจจะเข้า
อาชีวะศึกษา แต่ทบ่ี า้ นมีปญั หาเรือ่ งการเงิน ผมจึงต้องเรียน
ต่อทีเ่ ดิมครับ พอผมเริม่ เรียน ผมก็อยากเรียนสายอังกฤษ จีน แต่คณ
ุ พ่อไม่ให้ครับ อยากให้เรียนสายอังกฤษ - ญีป่ ุ่น
ถ้าเป็ นทูลกระหม่อมทูลกระหม่อมท�ำอย่างไรดีครับ

ทูลกระหม่อม : สวัสดีน้องนิคม ซึ่งจ�ำได้ว่าเมื่อปี ก่อน

ได้ไปเยีย่ มไปเปิ ดศูนย์เพื่อนใจ น้ องๆ ในวันนัน้ จ�ำได้ว่า
ทุกคนน่ารักมาก น้องก็เป็ น 1 ใน 300 ทีน่ ่ารักมากเช่นกัน
ค�ำถามข้อ 1 ของน้องคือ น้องเริม่ สงสัยว่าน้องเป็ นเกย์
หรือไม่ เป็ นค�ำถามธรรมดาเลย ก็ขอบอกน้องว่าน้องจะเป็ น
เกย์หรือจะเป็นผูช้ าย หรือจะเป็นแต๋วหรือเป็นอะไรไม่เป็นไร
มัน เป็ น ธรรมชาติ ถ้ า สมมติว่ า น้ อ งเป็ น จริง ๆปล่ อ ยไป
ตามธรรมชาติมนั แก้ไม่ได้ แต่กใ็ ห้มคี วามสุขใช่ไหม ถ้าจะ
เป็ นเกย์กใ็ ห้เป็ นเกย์ ที่มคี ุณภาพเป็ นเกย์ท่เี ป็ นคนดีเป็ น
คนทีม่ ปี ระโยชน์ในสังคม ตัง้ ใจเรียนหนังสือ เป็ นเพือ่ นทีด่ ี
เป็นลูกทีด่ เี ป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทีด่ สี ว่ นมาก
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คนทีเ่ ป็นเกย์เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทีด่ อี ยูแ่ ล้ว
อย่างไรก็ตามทีจ่ ริงแล้วน้องก็ไปทึกทักว่าน้องเป็ นเกย์มนั ก็
อาจจะไม่ถกู นัก น้องต้องลองถามตัวเองซิวา่ น้องชอบผูห้ ญิง
หรือว่าผูช้ ายหรือว่าน้องมีอปุ นิสยั อย่างไรเพราะงัน้ น้องถามมา
ก็อาจจะบอกได้วา่ น้องเป็ นหรือไม่เป็ น น้องต้องถามตัวเอง
แล้วหล่ะ ส�ำรวจตัวเองอีกทีหนึ่งส�ำรวจตัวเองดีๆน้องชอบ
อย่างไง เป็ นหรือไม่ลองดูๆไปก่อน อย่าปฏิเสธตัวเองหรือ
ทึกทักว่า ตัวเองเป็นเกย์ แต่ถา้ สมมติเป็นเกย์จริงๆน้องไม่เป็นไร
แต่ถา้ สมมติน้องเป็นเกย์เพราะมันเป็นเทรนบริโภคสือ่ มากๆ
น่ารักดีน่ะ อย่างไรก็ตาม ไม่เป็ นก็ไม่เป็ น ถ้าเราเป็ นอย่างที่
ว่าก็ตอ้ งเป็นเกย์ทด่ี มี คี ณ
ุ ภาพทีด่ ี ไม่คดิ ว่าเพือ่ นจะรังเกลียด
น้องนิคมหรอก ถ้าน้องเป็ นเพศที่ 3 จริง
ข้อ 2 น้องถามมาในเรือ่ งการเรียนคือน้องก�ำลังจะจบ
การศึกษาชัน้ ม.3 ก็คงจบไปแล้วหล่ะ น้องตัดสินใจทีจ่ ะ
เรียนต่อทีโ่ รงเรียนเดิม ก็ดมี เี พือ่ นทีน่ ่ารักอย่างน้องบอกอยู่
ในสถานทีท่ ค่ี นุ้ เคย สิง่ แวดล้อมทีค่ นุ้ เคย ก็อาจสะดวกในการ
เรียนมากขึน้ ไม่ตอ้ งปรับตัวอะไร อย่างไรก็ตามก็มปี ญั หา
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ขึน้ มาจนได้ คุณพ่ออยากให้เรียนภาษาอังกฤษ – ญี่ปุ่น
น้องอยากเรียนภาษาอังกฤษ – จีน น้องลองถามคุณพ่อซิทำ� ไม
แต่คดิ ว่าคุณพ่อคงติดค่านิยมเก่าๆยังโบราณว่าสมัยคุณพ่อ
ยังเป็ นหนุ่มญีป่ ุ่นจะดีกว่า เรียนญีป่ ุ่นจะติดต่อกับญีป่ ุ่นง่ายขึน้
และอันที่จริงภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาที่ยากนะ ไม่ชอบก็คง
ล�ำบากหน่ อย ภาษาจีนก็ไม่ใช่ว่าง่ายกว่ากันนัก ถ้าสมมติ
น้องอยากเรียนน้องก็จะมีความตัง้ ใจมากขึน้ ก็จะเรียนได้ดกี ว่า
และในปจั จุบนั ภาษาจีนจะใช้ได้มากกว่านะเพราะฉะนัน้
น้องก็ปรึกษาคุณพ่อดูอกี ที อธิบายคุณพ่อถึงเหตุผลเหล่านี้
พู ด กัน ดีๆ อย่ า ใช้อ ารมณ์ ก ารที่ใ ช้อ ารมณ์ ก็ไ ม่ แ นะน� ำ
เพราะว่าจะไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ขออวยพรผ่านรายการนี้
ให้โชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายรณกฤต จังหวัด

ชลบุร ี เขียนมาว่าขอให้ทา่ นสูท้ ำ� งานต่อไป ถึงแม้มอี ุปสรรค์
มากเพียงใดอย่าได้ยอมแพ้ เพราะยังมีเด็กไทยอีกหลายๆ
คนนะครับ ต้องการความช่วยเหลือจากโครงการ TO BE
NUMBER ONE ช่วยปกป้องเด็กไทยและเยาวชนออกห่าง
จากยาเสพติดทัวถึ
่ งทุกภาคทุกจังหวัด ให้เด็กหันมาเล่นกีฬา
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดมี ากๆครับ หลังจากได้ทราบถึง
โทษภัยของยาเสพติดแล้วยังมีบา้ งแห่งทีย่ งั เข้าไม่ถงึ อยากให้
ท่านช่วยเหลือพวกเขา ผมขอเป็ นก�ำลังใจให้ทา่ นครับ

ทูลกระหม่อม : สวัสดีน้องรณกฤต และขอบใจน้องมาก

ทีน่ ้องให้ก�ำลังใจมา อย่างไรก็ตามน้องก็บอกว่าน้องชอบ
โครงการ TO BE NUMBER ONE ก็ดี ที่น้องทราบว่า
โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการทีม่ ปี ระโยชน์
และเป็ นห่วงโรงเรียนบางแห่งที่โครงการยังเข้าไปไม่ถึง
พยายามท�ำงานให้โครงการของเราแพร่หลายไปมากทีส่ ุด
คนทีจ่ ะช่วยได้มากคือน้องๆนี้หล่ะ ช่วยกันเผยแพร่โครงการ
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TO BE NUMBER ONE ซึง่ น้องทุกๆคนก็ทำ� ได้ดมี ากเพราะ
ในปจั จุบนั มีสมาชิก อยูท่ วประเทศกว่
ั่
า 37 ล้านคน ในแทบ
จะทุกสาขาอาชีพ ทุกคนก็ยดึ หลักอย่างเดียวกันคือเป็ นหนึ่ง
โดยไม่พง่ึ ยาเสพติด ตามสโลแกนของเราโครงการ TO BE
NUMBER ONE พวกเราทุกคนก็ให้ก�ำลังใจซึง่ กันและกัน
พวกน้องๆให้กำ� ลังใจมา ท�ำให้มกี ำ� ลังใจมากนะ ก็ขอสัญญา
ว่าจะพัฒนาโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้แพร่หลาย
ไปกว้างไกลอย่างนี้ไปเรือ่ ยๆ ให้ครอบคลุมทัวประเทศ
่
ขอย�ำ้ ว่า
โครงการนี้เป็นโครงการของพวกเราทุกคน เราก็ตอ้ งช่วยกัน
ท�ำงาน ช่วยกันเผยแพร่โครงการของเรา ท�ำให้พวกเราได้
มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ไม่ไปยุง่ กับยาเสพติด
และเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทด่ี ี เป็นอนาคตของชาติกลับมาพัฒนา
ประเทศชาติให้เป็ นทีม่ สี งั คมทีด่ แี ละก้าวไกล และทัดเทียม
และอาจจะไกลกว่าคนอื่นในสังคมโลกด้วย ก็ขอสัญญาว่า
พวกเราจะช่วยกัน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากนายก่อเกียรติ
ผมเคยเห็นสปอต TO BE NUMBER ONE ว่าปีน้ีครบรอบ
10 ปี ของโครงการเห็นว่ามีการจัดงานครัง้ ใหญ่ แล้วผมอยาก
จะร่วมงานครัง้ นี้ตอ้ งท�ำอย่างไรครับ

ทูลกระหม่อม : สิง่ ที่ได้ยนิ ถูกต้องแล้ว เป็ นสปอตของ
โครงการ TO BE NUMBER ONE แล้วในปี 2555 นี้
โครงการของเราจะฉลองครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER
ONE ของเรา ก็เลยประชาสัมพันธ์ตงั ้ แต่เนิ่นๆ เราจะได้มา
ร่วมงานกันนับเป็ น สิง่ ทีภ่ าคภูมใิ จ ตลอดระยะเวลา 10 ปี
เราได้ประสบความส�ำเร็จในการต่อต้านยาเสพติดโดยทีเ่ รา
ได้มแี นวร่วม มีสมาชิกทัวประเทศกว่
่
า 38 ล้านคน ตอนนี้เรามี
ครอบครัวทีใ่ หญ่โตมาก ถือว่าเป็ นการวางรากฐานทีม่ นคง
ั่
มากๆ ในการก้าวเดินต่อไปในปีท่ี 11 นี้ เพือ่ ให้สงั คมไทย
ของเราห่างไกลจากยาเสพติด จุดเริม่ ต้นทีท่ �ำโครงการนี้
เพื่อให้เยาวชนและวัยรุ่นรวมถึงคนไทยในสังคมห่างไกล
และไม่ ยุ่ ง กับ ยาเสพติด ซึ่ ง ตอนที่เ ริ่ม ท� ำ นี้ ว ิก ฤตมาก
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เพราะฉะนัน้ เราก็พยายามให้สงั คมห่างไกลจากยาเสพติด
และหลีกเลี่ยงอบายมุขทัง้ ปวง ก็เลยมีแนวความคิดที่ว่า
เป็ นหนึ่งโดยไม่พง่ึ ยาเสพติด เราอยากเป็ นหนึ่งก็ไม่ยุ่งกับ
ยาเสพติด โครงการก็มกี จิ กรรมต่างๆ ที่ให้น้องๆ ได้มา
พัฒนาตนเอง ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ไม่ยงุ่ กับสิง่ ร้ายๆ
เราก็มศี นู ย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE มาท�ำกิจกรรม
ร่วมกัน มีปญั หาอะไรก็ได้ปรึกษากันโดยเพือ่ นๆของเราเอง
มีกจิ กรรมต่างๆ มากมาย อาทิ Teen Dancercise, ค่ายพัฒนา
สมาชิก, การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL และ
การประกวดผลงานกิจ กรรมในงานมหกรรมซึ่ง ท�ำ ทุ ก ปี
และในปีน้ีเราก็จดั ยิง่ ใหญ่เพราะเราท�ำครบ 10 ปี แล้วก็จะมี
กิจกรรมประกวด และมีโชว์ความสามารถ ของสมาชิก ซึง่ จัด
ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม ที่ อิมแพค เมืองทองธานี ไม่เสีย
ค่าใช้จา่ ย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องวรชาติ
เล่าว่าเพือ่ นผมชอบฟงั เพลงจาก IPOD ครับและเสียงดังมากๆ
เรียกเขาทีไร เขาก็ไม่ได้ยนิ หรือบางทีผมอยากคุยกับเขา แต่เขา
ฟงั เพลงเสียงดังไม่สนใจผมเลย อยากทราบว่าการทีเ่ ราฟงั
เพลงบ่อยๆ จะไม่ทำ� ให้หเู ราดับหรือเปล่าครับ

ทูลกระหม่อม : ถ้าเราฟงั เสียงดังมากๆ ใส่หฟู งั เป็นอันตราย

อย่างแน่ นอน มีผลวิจยั ออกมาแล้ว อาจจะเป็ นโรคหูดบั
ซึง่ เรียกว่า “sudden hearing loss” หรือภาวะเสียการได้ยนิ
อย่างกะทันหัน บางทีก็หูหนวกไปชัวคราว
่
ถ้าเราฟงั อยู่
นานๆ บ่อยๆ เป็ นปีๆ อาจจะหูหนวกไปตลอด แก้วหูอาจ
จะแตก อย่างไรก็ตามให้ฟงั พอดี ถ้าจะฟงั ดังๆก็อย่าฟงั นาน
มากเกินไป
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจากน้องอารียา

จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ หนูดทู วี เี กีย่ วกับปีชงค่ะ บอกกันว่า
ปีมงั กรเป็ นปีชง หนูอยากจะทราบความหมายของปีชงค่ะ

ทูลกระหม่อม : “ชง” แปลว่า ไม่ถกู กัน ปีทห่ี นูเกิดไม่ถกู

กับปี มงั กร เป็ นปี ทต่ี รงข้ามกัน ฉะนัน้ ปี น้ีหนูชงแสดงว่าจะ
โชคร้ายท�ำอะไรก็จะไม่สำ� เร็จ ไม่มคี วามสุข รูส้ กึ ขุ่นเคือง
ข้องใจไปตลอดมีอะไรจุกอยู่ในอก เพราะฉะนัน้ เราต้องไป
แก้ชง ทีศ่ าลเจ้าหรือไปทีว่ ดั จีน ก็จะมีกรรมวิธตี ่างๆ แก้ชง
ไหว้เทพเจ้า หรือไหว้หลวงพ่อใหญ่จะมีเครือ่ งรางทีจ่ ะต้อง
ติดตัวตลอด นอกจากนี้ยงั มีเจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่กวนอิม เราก็
ติดตัวไว้ หรือสวดมนต์ทำ� สมาธิกจ็ ะแก้ชงได้ ท�ำจิตใจให้สงบ
ไม่หาเรือ่ งใคร ถ้าหาเรือ่ งใคร ชงแน่นอนถึงแม้จะไม่เกิดปีชง
ท�ำใจให้สบายจิตใจผ่องใส ก็จะชงน้อยลง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากนางสาวอริสา

จังหวัดพิษณุโลก มีเด็กข้างบ้านอยูค่ นหนึ่ง เป็ นเด็กทีน่ ิสยั
ก้าวร้าวและติดเฟสบุ๊คมาก พ่อแม่เขาชอบมาเล่าให้พอ่ แม่
หนูฟงั ว่า ลูกเขาชอบโพสต์ดา่ คนโน้น คนนี้ในเฟสบุค๊ หนูอยาก
ทราบว่าการเล่นเฟสบุ๊คท�ำให้เด็กมีนิสยั ชอบพูดค�ำหยาบ
บ้างไหมคะ

ทูลกระหม่อม : เทคโนโลยีมที งั ้ ด้านดีดา้ นร้าย เฟสบุ๊ค

สมัยนี้เหมือนเป็ นเวทีให้เขาด่ากัน เป็ นสิง่ ออนไลน์ ทเ่ี ปิ ด
ทีค่ นจะเข้าไปอ่านของใครก็ได้ เพื่อนเรา เพื่อนของเพื่อน
ของเพือ่ น มีการใช้คำ� พูดทีห่ ยาบๆ แต่บางครัง้ เฟสบุ๊คก็ม ี
ประโยชน์ มีทงั ้ 2 ด้าน ถ้าเรารูจ้ กั ใช้ เช่น ช่วงน�้ำท่วมคนก็
ชักชวนกันไปช่วยเหลือผูค้ น ให้กำ� ลังใจ ซึง่ กันและกัน ในการ
ท�ำความดี อันทีจ่ ริงก็ไม่เกีย่ วกับการใช้เฟสบุ๊ค เขาอาจจะมี
นิสยั ก้าวร้าวอยูแ่ ล้วก็ได้ นิสยั ทีช่ อบใช้คำ� หยาบ พอมีสอ่ื แบบ
เฟสบุค๊ ทีเ่ ป็นสือ่ ออนไลน์เปิดทีท่ กุ คนเข้าอ่านได้ เขาก็รเู้ ลยว่า
เรามีนสิ ยั เช่นนี้ อาจจะไม่มใี ครคบก็ได้เหมือนเราประกาศว่า
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เรามีนิสยั เช่นนี้ เราก็ไม่อยากคบพอคบไปเดีย๋ วโดนลูกหลง
พ่อแม่น้อง ก็ควรดูแลนิสยั น้องว่าไปคบกับใครหรือดูทวี บี าง
รายการทีพ่ ดู จาหยาบคาย หรือไป เข้ากลุม่ เข้าพวกกับใคร
ทีจ่ ริงพ่อแม่ควรบอกถ้าน้องยังเด็ก พ่อแม่สามารถบอกได้วา่
ท�ำอย่างนี้เดีย๋ วจะไม่มเี พือ่ น ถ้าโตแล้วอาจจะไม่เชือ่ เหมือน
เราประกาศตนเองว่า เรานิสยั ไม่ดี แล้วใครทีไ่ หนจะมาคบกับ
คนทีน่ ิสยั ไม่ดี เขาอาจจะเลิกพฤติกรรมแบบนี้กไ็ ด้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากนางสาวไพลิน

หนู เ คยได้ย นิ มาว่า ห้า มชี้รุ้ง เดีย๋ วนิ้ ว กุ ด ห้า มร้อ งเพลง
ท�ำกับข้าวไม่อย่างนัน้ จะได้สามีแก่ ห้ามตัดเล็บตอนกลางคืน
จะเป็ นการแช่งชักหักกระดูกพ่อแม่ หนู ถามพ่อแม่บอกว่า
เป็ นกุศโลบายทีผ่ ใู้ หญ่ คนโบราณบอกมา หนูเลยอยากรูว้ า่
กุศโลบายแปลว่าอะไร
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ทูลกระหม่อม : กุศโลบายเป็ นค�ำสนธิ คือค�ำ 2 ค�ำมา

ผสมกัน คือค�ำว่า “กุศล” และค�ำว่า “อุบาย” มาผสมกัน
ก็กลายเป็นกุศโลบาย กุศลคือสิง่ ทีด่ ี ค�ำว่าอุบายก็เป็นยุทธวิธี
เป็ นกล เป็ นแผน ทีจ่ ะท�ำอะไร เขาเรียกว่าเป็ นอุบายทีด่ ี
อย่างเช่นชีร้ งุ้ นี้ ผูใ้ หญ่เขาคิดดีคดิ ลึกคิดไกล รุง้ จะเกิดตอน
ฝนตกใหม่ๆ มือ ที่ช้ีนัน้ อาจจะมีป ระจุ ไ ฟฟ้ า อยู่ ชี้ม ือ ไป
ถ้าเกิดใส่แหวนหรือใส่สร้อยอยูอ่ าจจะเป็ นสือ่ อาจท�ำให้ฟ้าผ่า
เราได้ ผู้ใ หญ่ ก็เลยเป็ น ห่ว งเราห้ามเราชี้ และตอนที่ท�ำ
กับข้าวห้ามร้องเพลงเพราะจะได้สามีแก่นัน้ ผูใ้ หญ่คดิ ว่า
ตอนทีเ่ ราท�ำช่วงทีร่ อ้ งเพลงไปด้วยน�้ ำลายอาจกระเด็นใส่
เพราะมีเชื้อโรค เพราะฉะนัน้ การร้องเพลงในครัวก็เป็ น
กุศโลบายที่จะได้สามีแก่ แล้วเรื่องตัดเล็บในสมัยโบราณ
ตอนกลางคืนไม่มไี ฟฟ้า และไม่มที ต่ี ดั เล็บอาจต้องใช้มดี มาตัด
กลางคืนมองไม่เห็นอาจเป็นอันตรายต่อนิ้วมือเราได้ อย่างไร
ก็ตามกุศลกับอุบายก็เป็ นสิง่ ทีด่ ี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากนางสาวนันทินี

ชือ่ เล่นน้องนิ้ง จังหวัดพิษณุโลก หนูได้ยนิ เรือ่ งนี้ มานานแล้ว
คือ ดาราหรือพวกไฮโซ นิยมบินไปฮ่องกงไปกินปูขน บางคน
บินไปกินปูขนเป็นมือ้ อาหารกลางวันหนูอยากทราบว่า ปูขนนี้
มีดอี ะไร

ทูลกระหม่อม : ปูขนฝรังเรี
่ ยก Hairy Crab เป็ นปูพนั ธ์จนี

ทีเ่ ขาว่าอร่อยนัก จะมีขนขึน้ ทีก่ า้ มจะมีในช่วงปลายเดือน
ตุลาคม นับว่าเป็ นเมนูเด็ดระดับจักรพรรดิ ์ ในสมัยก่อนเมือง
จีนทีย่ งั มีระบบศักดินาอยู่ จักรพรรดิหา้ มประชาชนกินปูขน
เพราะมีน้อย หายาก ผูท้ มี อี �ำนาจปกครองบ้านเมืองก็ออก
กฎหมายให้จกั รพรรดิ ์กินได้คนเดียว ห้ามประชาชนกิน
อันที่จริงใครมีเงินก็กนิ ได้และพันธ์ท่ดี ที ่สี ุดอยู่ท่ที ะเลสาบ
หยางเฉิง มณฑลเจียงชูอยูร่ ะหว่างช่างไฮ่กบั ซูโจ้ว
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวปภิชญา

จังหวัดขอนแก่น เพื่อนหนู ชอบถ่ายรูปตัวเองมากเลยคะ
เวลาถ่ายชอบท�ำหน้าคิกขุ แลบลิน้ หลับตา แก้มปอ่ ง ท�ำปากจู๋
และชอบอัพรูปขึน้ Instagram ทันที บางทีกส็ นใจดูรปู คนอืน่
บน Instagram ไม่ตงั ้ ใจเรียนในเวลาเรียน พอเลิกเรียนก็มา
ถามหนู ก่อนเลยว่าครูสอนอะไรบ้าง มันท�ำให้หนู เซ็งมาก
จะท�ำอย่างไรดีคะ่

ทูลกระหม่อม : Instagram ก็เป็นแอปพิเคชันในไอโฟน
่

พอถ่ายรูปก็แชร์ ใครๆก็อยากถ่ายรูปตัวเองทัง้ นัน้ ถึงแม้จะ
ไม่สวยก็ตาม ไปไหนก็อยากถ่ายรูปตัวเองเป็ นทีร่ ะลึก ก็เป็ น
สิทธิส่์ วนบุคคล แต่ทำ� มากเกินไปก็ไม่คอ่ ยจะดี ก็ไปรุกราน
สิทธิของคนอื
น่ ด้วย อาจดูน่าร�ำคาญ ในห้องเรียนก็เล่น อยูโ่ น้น
์
ก็เล่น นี่กเ็ ล่น คนไทยชอบถ่ายรูปตัวเอง ชอบมีรปู ตัวเอง
แทนทีจ่ ะไปถ่ายรูปวิว คนญีป่ ุน่ ทีร่ กั เมืองไทยเขียนหนังสือ
เรือ่ ง ปลาดิบแช่น้�ำปลา (เอ๊ะรักเมืองไทยแต่ทำ� ไมด่าเรา) ของ
เรียวตะ ซูซกู ิ เขียนไว้วา่ ท�ำไมคนไทยชอบถ่ายรูปตนเองและ
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เก็บรูปตนเองไว้มาก ไปทีไ่ หนก็ถ่ายรูปตัวเอง ไปทีภ่ เู ขาฟูจิ
แทนทีจ่ ะถ่ายรูปภูเขาแต่กลับถ่ายรูปตัวเอง ถ่ายแต่ใกล้ตวั
เลยไม่เห็นภูเขา ท�ำให้ไม่รวู้ า่ ถ่ายทีไ่ หน แต่กไ็ ม่จริงหรอก
ต้องเห็นวิวบ้างว่าถ่ายทีไ่ หน แต่อย่างไรคนไทยชอบถ่าย
รูปตัวเองเก็บไว้มาก การถ่ายรูปตัวเองก็เป็นสิทธิสว่ นบุคคล
แต่ถา้ ไปถ่ายในห้องเรียนไม่รจู้ กั แบ่งเวลาก็จะเสียการเรียน
เป็ นทีน่ ่าร�ำคาญ ก็ไม่ควรท�ำ น้องก็ตกั เตือนดีๆตรงๆ อาจจะ
เรียนหนังสือไม่รเู้ รือ่ งได้คะแนนไม่ดี จะเป็นการเสียเวลาทีจ่ ะ
ต้องมาถามน้องอีก

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องโสภาติ

หนูชอบทานไอศกรีมมากเลย ยิง่ อากาศร้อนๆ หนูแทบจะ
สิงสถิตอยูท่ ร่ี า้ นเลยค่ะ พอเปิ ดดูเมนูไอศกรีมบ่อยๆ ท�ำให้
หนูเกิดความสงสัย เพราะไอศกรีมส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วย
Sunday ทัง้ นัน้ อย่างช็อกโกแล็ต ซันเดย์ วนิลา ซันเดย์
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ทีล่ งท้ายด้วยซันเดย์มนั เกีย่ วอะไรกับวันอาทิตย์หรือเปล่าค่ะ
แล้วทูลกระหม่อมชอบทานไอศกรีมหรือเปล่า แล้วชอบทาน
รสอะไรมากทีส่ ดุ ค่ะของทีไ่ หนค่ะ

ทูลกระหม่อม : น้องถามค�ำถามดีและฉลาดทีช่ า่ งสังเกต

แต่ถา้ ทานไอศกรีมบ่อย ๆ อาจท�ำให้อว้ นได้ สมัยก่อนทีเ่ ป็ น
เด็ก ๆตอนทีอ่ ยูอ่ เมริกา ทีโ่ น้นไอศครีมอร่อย มีหลายรส และ
ทีเ่ มืองไทยสมัยนัน้ ก็ม ี ช็อคโกแล็ต วนิลา และสตอร์เบอร์ร่ี
พอไป เมืองนอกก็มหี ลายรส กินทุกวันก็ทำ� ให้อว้ น เพราะมี
น�้ำตาลและครีมเยอะ ตอนปี ค.ศ.1874 ทีส่ หรัฐอเมริกา แต่กอ่ น
ไม่มรี สอะไร จะมีรสโซดา ขายดีมากเพราะช่วงหน้าร้อน
ก็รอ้ นจัด พอมาศตวรรษที1่ 890 ก็มกี ารเคลือ่ นไหวไม่ให้กนิ เหล้า
เลยออกกฎห้ามขายไอศกรีมโซดาในวันอาทิตย์ เพราะต้อง
เข้าโบสถ์ ร้านทีจ่ ำ� หน่ายก็ไม่พอใจเพราะวันอาทิตย์เป็นวันที่
ขายดีทส่ี ดุ เขาก็เลยคิดสูตรใหม่เฉพาะในวันอาทิตย์ โดยการ
เอาน�้ ำเชื่อมต่าง ๆ ขึน้ มาใส่แทนโซดา เรียกว่า ไอศกรีม
ซันเดย์ แล้วเจ้าหน้าทีก่ ไ็ ม่ชอบอีก พูดว่าซันเดย์ไม่ได้ เพราะ
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มันบาป เป็ นวันศาสนา เขาก็มาเปลีย่ นอีกจากที่ ซันเดย์ท่ี
เป็นวันอาทิตย์ ทีส่ ะกดว่า SUNDAY เปลีย่ นมาเป็น Sundae
ก็เปลีย่ นค�ำสะกด ส่วนมาก ice cream Sundae เขาใส่กล้วยด้วย
ทานไอติมชนิดนี้จะอ้วนมาก ถ้าไม่อยากอ้วน หนูกต็ อ้ งทาน
ไอติมทีไ่ ม่มนี ม ประโยชน์ของ ice cream คือช่วย คลายร้อน
ice cream มีนมและแคลเซียมสูงท�ำให้กระดูกไม่ผุ ส่วน
ทูลกระหม่อมชอบทานรสสตอเบอร์ร่ี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากนางสาวกัญญาวีร์

ชือ่ เล่นแก้ม จังหวัดจันทบุร ี หนูอายุ 15 ปี เพิง่ ไปท�ำบัตร
ประชาชนมาไม่ น านมานี้ ค่ ะ รู้ส ึก ตื่น เต้น มากที่ท� ำ บัต ร
ประชาชนเป็นครัง้ แรก หนูเคยได้ยนิ มาว่ารูปในบัตรส่วนมาก
จะไม่สวย แต่ของหนู ดูแล้วก็ OK คะ แต่ทส่ี งสัยท�ำไมเลขใน
บัตรประชาชนท�ำไมมีมากมายถึง 13 ตัวเลยค่ะ แล้วทูลกระหม่อม
และเชือ้ พระวงศ์ตอ้ งท�ำบัตรประชาชนหรือเปล่าค่ะ
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ทูลกระหม่อม : การทีม่ เี ลขจ�ำนวนเยอะก็เพือ่ ป้องกันการ

ปลอมแปลง และประชาชนในประเทศไทยก็มจี ำ� นวนเยอะก็
เลยมีเลขเยอะขึน้ มา เลขหลักที่ 1 หมายถึงบุคคลว่าเป็ นคน
สัญชาติไทยหรือเปล่า เป็นชาวเขาหรือเปล่า เป็นคนต่างด้าว
แอบเขามาหรือเปล่า และหลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 เป็ นทีอ่ ยูข่ อง
เราเป็ นเขตของเรา หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 เป็ นบุคคลต่างๆ
แต่ละประเภทขึน้ อยูก่ บั ทะเบียนบ้าน แล้วหลักที่ 11 ถึงหลัก
ที่ 12 เราเป็ นคนทีเ่ ท่าไหร่ของในบ้าน ส่วนหลักที่ 13 เป็ น
เลขลอยๆ ทีเ่ ช็คความถูกต้อง ซึง่ ปจั จุบนั นี้กล้องทีถ่ ่ายก็ดี
กว่าเก่าถ่ายแล้วก็จะดูสวย ส่วนของทูลกระหม่อมก็มบี ตั ร
ประชาชนเหมือนกัน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากนายวีระยุทธ

จังหวัดยโสธร ผมมีปญั หาเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมในชุมชน
ซึง่ ในชุมชนของผมมีทงั ้ อบายมุข ทัง้ เกิดจากภายในและจาก
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ภายนอก จนทุกวันนี้คนในชุมชนเห็นเป็นเรือ่ งธรรมดาไปแล้ว
ผมจะท�ำอย่างไรให้คนในชุมชนมองเห็นผลทีจ่ ะตามมาของ
อบายมุข ซึง่ ต่อไปอาจจะเป็ นปญั หาใหญ่ ในสังคมครับ

ทูลกระหม่อม : น้องอายุ 20 และตัวเองเป็นแกนน�ำในการ

ปราบยาเสพติด และอบายมุขต่างๆในชุมชนของน้อง น้องก็
คงอะไรได้ไม่ถนัดเท่าไหร่เพราะยังเด็ก และเป็นปญั หาทีใ่ คร
คนใดคนหนึ่งจะแก้ไขเพียงคนเดียวไม่ได้ ตอนนี้ตอ้ งพึง่ ให้
ผูใ้ หญ่ทำ� สิง่ เหล่านี้ ให้ผใู้ หญ่ดำ� เนินการ และน้องก็ชว่ ยท�ำได้
และเชือ่ ว่าน้องก็เป็ นสมาชิก TO BE NUMBER ONE น้องก็
ไปปรึกษาแกนน�ำชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
และโรงเรียนของน้อง เพราะว่าเราท�ำงานเรื่องยาเสพติด
ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันท�ำ น้องก็ทำ� ได้โดยการชักชวน
สมาชิกในชุมชนมาเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE และ
ช่วยกันท�ำงาน ส่วนเด็กวัยรุน่ ทีม่ แี นวโน้มเป็นกลุม่ เสีย่ งทีจ่ ะ
เสพยา น้องก็ชวนมาเป็ นสมาชิก TO BE NUMBER ONE
มีกจิ กรรมต่างๆ ที่จะสร้างภูมคิ ุ้มกันให้พวกเขาเหล่านัน้
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มาท�ำกิจกรรมในศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ทีม่ ี
กิจกรรมสนุ กๆ และฟรีดว้ ย ถ้าหากมีคนทีเ่ สพไปแล้วก็มา
เข้าในโครงการ “ใครติดยายกมือขึน้ ” แล้วมาช่วยกันท�ำงาน
ต่อไป

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากนางสาวศิรพิ ร

จ.พระนครศรีอยุธยา ชื่อเล่นส้ม อายุ 20 ปี เรียนคณะ
นิ เ ทศศาสตร์ สาขาสื่อ สารมวลชน ชอบแต่ ง เพลงมาก
แต่งไว้เกือบ 100 เพลง หนูได้น�ำเพลงให้อาจารย์ทส่ี อนไปร้อง
และบันทึกท�ำแผ่นอยูค่ ะ่ หนูได้เห็นทูลกระหม่อมได้รอ้ งเพลง
ของโครงการ รูส้ กึ ว่าเพราะมากๆ หนูจงึ ขอ ความโปรดเกล้า
ความเมตตา ในทูลกระหม่อมร้องเพลงทีห่ นูแต่งและบันทึกเสียง
ได้ไหมค่ะ และอีกอย่างหนูอยากเป็ นพิธกี รมากๆๆๆๆ ค่ะ
ทีห่ นูเขียนจดหมายถึงทูลกระหม่อม ก็เพราะว่าทูลกระหม่อม
มีความสามารถมากๆในการแสดงเรือ่ ง หนึ่งใจเดียวกัน และ
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ทรงขับร้องเพลงได้อย่างไพเราะมาก ซึง่ เป็ นบทเรียนและ
การปฎิบตั งิ านทีเ่ รียนในสาขานิเทศศาสตร์ หนู ได้แต่งให้
ทูลกระหม่อมได้พจิ ารณาด้วย แต่เนื้อหาใจความเป็ นเรื่อง
ของความรัก

ทูลกระหม่อม : น้องก็มคี วามสามารถมาก ได้อา่ นเนื้อเพลง

ของน้องทีส่ ่งมา 3 เพลง เพราะมากๆมีความหมายกินใจ
เพลงเศร้าก็เศร้า เพลงทีม่ คี วามหมายทีด่ กี ด็ ี อ่านแต่เนื้อเพลง
ทีไ่ ม่มที �ำนองก็เลยไม่รูจ้ ะร้องยังไง เพราะมากๆทุกเพลง
ขอชมเลย เพลงร้องไห้บอกลา เพลงรักดูจะกินใจทีส่ ดุ แต่เพลง
ต่างๆค่าของคน มีเนื้อหาทีด่ ี เพลงถนนเดียวดาย ก็มเี นื้อหา
ทีด่ เี ช่นเดียวกัน น้องเป็ นคนทีม่ พี รสวรรค์ อย่างทีบ่ อกกับ
หลายๆคนว่า ในการแต่งเพลง ร้องเพลงและแสดง คนเรา
ต้องเริม่ ต้นด้วย มีพรสวรรค์กอ่ น แล้วต่อมาก็มงุ่ มันพยายาม
่
แล้วพรแสวงก็มาเอง เมื่อมีพรสวรรค์แล้ว น้องต้องฝึ กฝน
ตัง้ ใจเรีย น เพราะเรีย นนิ เ ทศก็ ต รงกับ สิ่ง ที่ท� ำ อยู่ แ ล้ ว
และอยากเป็นพิธกี รก็เป็นแนวการศึกษาทีถ่ กู ต้องแล้วกับสิง่ ที่
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อยากเป็น ต้องตัง้ ใจเล่าเรียนอ่านหนังสือ ฝึกแต่งเพลงให้มาก
ถ้าอ่านหนังสือมากๆก็จะได้เรียนค�ำศัพท์ต่างๆ วิธเี ขียน วิธี
ใช้ภาษา น้องก็จะเขียนเพลงได้ภาษาสวย ก็จะท�ำให้เพลง
เพราะมากขึน้ เพราะฉะนัน้ น้องก็จะได้วธิ ใี ช้ภาษาทีส่ ละสลวย
ซึง่ จะท�ำให้น้องเป็ นนักแต่งเพลงทีเ่ ก่งขึน้

สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : นายอภิสิท ธิ ์
ศึกษาอยูม่ ธั ยมปี ท่ี 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา ผมอยากบอกว่า
รักพระองค์มากและประทับใจในตัวพระองค์ ติดตามดูละคร
และภาพยนตร์ทพ่ี ระองค์ทรงแสดงมีหลายเรือ่ ง เช่น กษัตตริยา
อนันดาไล และหนึ่งใจเดียวกัน ผมดูทุกเรื่องโดยเฉพาะ
กษัตตริยา ผมดูจนจ�ำได้เลยครับ เวลาทีพ่ ระองค์ทรงงานและ
ออกหนังสือพิมพ์ ผมจะต้องตัดเก็บเอาไว้เลยครับ ทูลกระหม่อม
ทรงเป็ นแบบอย่างทีท่ ำ� ให้ผมไม่ยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติด และ
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อยากทราบว่าจะสมัครเป็ นสมาชิกโครงการได้ทไ่ี หนครับ
และอยากจะให้เปิดศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ที่
โรงเรียนหนองหมืน่ ฐานวิทยา จ.ร้อยเอ็ด ครับ

ทูลกระหม่อม : เจอแฟนพันธ์แท้ทต่ี ดิ ตามผลงานอีกคน

ดีใจมากๆ ก็ขอบใจมาก ทีน่ ้องให้กำ� ลังใจมา ขอบใจทีต่ ดิ ตาม
ทุกผลงาน ไม่วา่ จะเป็ นละคร จะเป็ นเพลงภาพยนตร์ จะเป็ น
อะไรทุกๆอย่าง ก็ขอบใจทีน่ ้องให้กำ� ลังใจและท�ำให้ชน่ื ใจมาก
จริงๆ ท�ำให้ มีกำ� ลังทีจ่ ะท�ำโครงการ TO BE NUMBER ONE
ให้ดที ส่ี ดุ เพือ่ เด็กและเยาวชนไทยให้หา่ งไกลยาเสพติด ทีน่ ้อง
ถามว่าจะสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้ยงั ไง
ตอนนี้น้องก็เป็ นสมาชิกแล้ว น้องไม่ยุ่งเกีย่ วกับยาเสพติด
ถ้าอยากสมัครสมาชิกอย่างเป็ นทางการ น้องก็ไปสมัครได้ท่ี
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของน้องหรือ ทีช่ มรม TO BE
NUMBER ONE ในโรงเรียน หรือทีใ่ นศูนย์เพือ่ นใจ TO BE
NUMBER ONE ในจังหวัดร้อยเอ็ด หรือทีโ่ รงเรียนใกล้ๆ
ก็คอื ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียน
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โพนทองวัฒนาวิทยา ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง ลองไป
ใช้บริการดูก่อนว่าชอบหรือเปล่า ถ้าทีโ่ รงเรียนไม่มชี มรม
TO BE NUMBER ONE น้องก็ไปตัง้ เองทีโ่ รงเรียน หรือ
อยากได้ขอ้ มูลก็เข้าไปที่ เว็ปไซค์ www.tobefrind.in.th
โทร. 02- 590-8257 ในวันและเวลาราชการ อย่างไรก็ตาม
น้องก็เป็ นสมาชิกทีด่ ขี องโครงการ TO BE NUMBER ONE
อยูแ่ ล้ว ก็ขอให้น้องโชคดีและอย่าลืมติดตามผลงานต่อๆไป

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องใบตอง

จ.ชุมพร หนู ติดตามรายการ TO BE NUMBER ONE
VARIETY ทุกวันเสาร์ หนูเขียนจดหมายมาเพือ่ สมัครเป็ น
สมาชิก TO BE NUMBER ONE เพือ่ เป็ นขวัญและก�ำลังใจ
ในการเรียนและชมรม DANCECING CLUB ของโรงเรียน
สะอาดเผดิมวิทยา ซึง่ ตัวหนูเองเคยไปเดินเทิดพระเกียรติ
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ถ้าหากหนูมโี อกาสชมรมของหนู
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อยากจะเข้าร่วมรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY
ทางด้านสังคมต่างๆ หนูจะตัง้ ใจเรียนและเป็นดีของสังคมค่ะ

ทูลกระหม่อม : ดีมากๆ เลยน้องใบตอง ก็ขอต้อนรับ

น้องใบตองเข้าสูร่ ายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY
เป็ นสมาชิกใหม่ของ TO BE NUMBER ONE ยังไงน้อง
ก็ไปสมัครสมาชิกทีโ่ รงเรียน ถ้าไม่มนี ้องก็สมัครเป็ นแกนน� ำ
ตัง้ เป็ นชมรม TO BE NUMBER ONE ชวนเพือ่ นๆ มาเป็ น
สมาชิกท�ำงานร่วมกับเรา เพราะว่าโครงการของเราจะกว้างไกล
และแพร่หลายไปได้โดยพวกน้องๆมาร่วมกัน ให้เจริญรุง่ เรือง
และช่วยกันต่อสูก้ บั ปญั หายาเสพติด ถ้าพวกเราคนรุน่ ใหม่
ไม่ต่อสูก้ บั ปญั หายาเสพติด ยาเสพติดก็จะเข้ามารุกราน
เราท�ำให้บา้ นเมืองไม่มนคง
ั ่ เพราะฉะนัน้ น้องก็เริม่ ต้นโดย
ไม่ยุ่งเกีย่ วกับยาเสพติด ถ้าอยากรูข้ อ้ มูลความเคลื่อนไหว
และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการสามารถไปทีเ่ ว็ป www.
tobenumber1.net น้ อ งก็ส ามารถรู้ว่ า เราท� ำ อะไรกัน
มีอะไรบ้างน้องก็จะเริม่ ต้นท�ำโครงการยังไง ตัง้ ชมรมอย่างไร
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และติดตามโครงการอย่างใกล้ชดิ รับรองว่าน้องๆจะติดใจ
และจะมาเป็ นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทีด่ ี ชมรม
DANCECING CLUB ของน้องก็คงเป็นนักเต้นทีเ่ ก่ง อย่าลืม
โครงการประกวด TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise
Thailand Championship ซึง่ จัดเป็ นประจ�ำทุกปี ก็มาสมัคร
ประกวดได้ หรือติดตามทีร่ ายการ TO BE NUMBER ONE
VARIETY นี้เพื่อจะได้รูว้ ่ามีการประกวดกันอย่างไรจะได้
พัฒนาฝีมอื ของน้องๆและมาช่วยกันท�ำงานได้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวขวัญเรือน

เรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 6/1 จังหวัดชลบุร ี หนู เป็ นหนึ่งใน
สมาชิก TO BE NUMBER ONE หนูมคี วามภาคภูมใิ จมาก
และได้เป็ นส่วนหนึ่งทีท่ ำ� ให้สงั คมไทยได้พฒ
ั นา รวมทัง้ เป็ น
ประโยชน์ต่อหนูคะ่ หลังจากทีห่ นูได้ชมภาพยนต์เรือ่ ง หนึ่งใจ
ั
ั บนั
เดียวกัน หนูซง้ึ ใจมาก ซึง่ สะท้อนปญหาสั
งคมไทยในปจจุ
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ได้รถู้ งึ ความสามัคคี ทุกคนแสดงได้สมบทบาทมาก หนูอยาก
ทราบว่าในโอกาสหน้าพระองค์จะได้มโี อกาสแสดงและเขียน
บทภาพยนต์อกี ไหมค่ะ หนูอยากดูภาพยนตร์ทพ่ี ระองค์แสดง
อีกค่ะ และอีกค�ำถาม พระองค์รสู้ กึ อย่างไร กับความส�ำเร็จ
ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ทีส่ ามารถท�ำให้ทกุ ๆ
โรงเรียน ทุกๆสถานทีร่ จู้ กั และเข้าร่วมเป็ นสมาชิกค่ะ

ทูลกระหม่อม : น้องขวัญเรือนก็คอยติดตามผลงานก็แล้วกัน

ภาพยนตร์กจ็ ะมีอกี ในเร็วๆนี้ อย่าลืมติดตามให้กำ� ลังใจ ก็ขอ
ขอบใจน้องทีช่ น่ื ชอบผลงานภาพยนตร์ เรือ่ งหนึ่งใจเดียวกัน
ซึง่ ทีมงานและพวกเราก็ตงั ้ ใจมาก และทราบว่ามีคนชืน่ ชอบ
ก็ท�ำให้มกี �ำลังใจ และจะมีผลงานภาพยนตร์ทส่ี นุ กๆออก
มาอีก อย่าลืมติดตาม
ส่วนค�ำถามข้อที่ 2 ก็เป็ นสิง่ ทีน่ ่าภูมใิ จกับความส�ำเร็จ
ของโครงการ TO BE NUMBER ONE มีสมาชิกกว่า 37
ล้านคน แล้วทุกคนก็รจู้ กั โครงการ TO BE NUMBER ONE
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ดีขน้ึ ตามล�ำดับ ทัง้ โรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ต่ า งๆมากมาย ต่ า งก็ม าร่ว มงานนัน่ หมายความถึง งาน
ของเราส�ำเร็จ แต่กย็ งั ไม่สำ� เร็จถึงทีส่ น้ิ สุดเพราะว่ายาเสพติด
ยังไม่หมดจากประเทศไทย ก็เป็นสิง่ ทีย่ าก งานรณรงค์ป้องกัน
ั
และแก้ไขปญหายาเสพติ
ดเป็นงานยาก ตอนนี้มคี นสนใจมาก
ก็เป็นสิง่ ทีด่ ี เป็นนิมติ หมายทีด่ วี า่ งานของเราได้รบั การตอบรับ
ทีด่ ี เพราะฉะนัน้ เราจะหยุดยัง้ ไม่ได้ ถ้าเราหยุดยัง้ ยาเสพติด
ก็จะเพิม่ ขึน้ เราก็ตอ้ งด�ำเนินโครงการต่อไป ช่วยกันท�ำให้
โครงการด�ำเนินไปด้วยดี ตามสโลแกนของเราคือ เป็ นหนึ่ง
โดยไม่เพิง่ ยาเสพติด ซึง่ เป็ นค�ำขวัญ ทีเ่ ราลืมไม่ได้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้ องอัสวัน

จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนของผมสอนทัง้ สามัญและศาสนา
เวลาสอบเหนื่อยมากเลย ผมอยากให้ทลู กระหม่อมเสด็จมา
ทีโ่ รงเรียนครับ ผมมีเรือ่ งทูลถามครับ เรือ่ งแรกเกีย่ วกับผิวหน้า
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ผมเป็ นคน หน้ามันมาก ล้างแล้วก็ไม่หายจะท�ำอย่างไรดี
เรือ่ งที่ 2 ผมเป็ นคนรักแมวมาก ทีช่ อบทีส่ ดุ 2 ตัว เพิง่ คลอด
แต่แม่มนั ตาย เวลาเล่นแมวอีกตัว อีกตัวก็อจิ ฉา เวลาเล่น
ทัง้ 2 ตัวต้องมีตวั ใดตัวหนึ่งออก ท�ำอย่างไรดีครับท�ำให้มนั
ไม่อจิ ฉากัน

ทูล กระหม่ อ ม : ป ญั หาเรื่อ งใบหน้ า ของวัย รุ่น ก็จ ะมี

ฮอร์โมนเพศ ก็จะท�ำให้หน้ามัน ถ้าไม่รกั ษาความสะอาดหน้า
ก็จะเป็ นสิว ต้องรักษาความสะอาดเสมอ ไม่เอามือสกปรก
แตะหน้ า หรือ ใช้ก ระดาษซับ มัน ช่ว ย หรือ ใช้ค รีม รัก ษา
ลดหน้ ามัน ถ้าเป็ นมากเกินไป ถ้าแกะหน้ าก็เป็ นหลุมจะ
เสียโฉมไป ให้ปรึกษาหมอและพบแพทย์ตงั ้ แต่เนิ่นๆ ดีกว่า
ส่วนเรือ่ งแมวเป็ นเรือ่ งน่ารัก น้องชอบแมว ก็เลยแคร์
กับแมว แมวเห็นว่าไม่ยตุ ธิ รรม แมวน้อยใจเพราะเล่นทีละตัว
ก็มกี ารอิจฉากัน ก็เหมือนกับคน ก็อจิ ฉากันได้ แต่จะไป
บอกแมวว่ า อย่ า อิจ ฉากัน ก็ไ ม่ ไ ด้ คนขี้อิจ ฉาน่ า สงสาร
แต่เราบอกได้ ส่วนแมวเราก็ตอ้ งยุตธิ รรม เราเป็นเจ้าของก็ให้
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ความสนใจ แต่ละตัวเท่าๆกัน สร้างความสมานสามัคคีเป็ น
ตัว อย่า งให้แ ก่ ม นุ ษ ย์ ท�ำ อะไรพร้อ มๆกัน เพราะฉะนัน้
อย่าแสดงความรักกับอีกตัวหนึ่งมากกว่าอีกตัวหนึ่ง น้องก็ให้
มันเล่นด้วยกัน ท�ำกิจกรรมด้วยกัน เหมือนคนถ้ามีเวลาว่าง
ก็ไปทีศ่ ูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ท�ำกิจกรรม
ทีเ่ ป็ นประโยชน์

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จาก นายภูษติ ปวช.

ปี 2 จ.สระบุร ี ผมอยากให้พระองค์ชว่ ยในเรือ่ งการหยุดขับ
รถแข่งในท้องถนน เพราะเกิดเสียงดังและท�ำให้ประชากรลด
น้อยอีกอย่างเห็นใจเจ้าหน้าทีจ่ ราจรในการตามจับ อยากให้
พระองค์แก้ไขปญั หาเรือ่ งการแข่งรถบนท้องถนนครับ
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ทูลกระหม่อม : เรื่องนี้เป็ นปญั หาของวัยรุ่นในสังคม

ปจั จุบนั นี้คอื การซิง่ รถ บนท้องถนน ถือว่าเป็ นปญั หาใหญ่
ก่อให้เกิดความร�ำคาญ เกิดอันตรายแก่ตนเองและคนรอบๆ
และน้องก็เป็นคนน่ารัก เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE
ทีส่ นใจปญั หาของสังคม เป็ นคนรุ่นใหม่ทจ่ี ะช่วยให้สงั คม
เราดีขน้ึ เป็ นตัวอย่างทีด่ แี ก่ผใู้ หญ่ และปญั หานี้เป็ นค่านิยม
ทีผ่ ดิ ๆ เป็ นเด็กแว๊น เด็กสก๊อยท์ แต่งท่อรถซิง่ ให้เสียงดัง ดูเท่
ขับรถเร็วๆก็เป็ นอันตราย ต้องปรับความคิดเสียใหม่ ว่ามัน
ไม่ได้เท่ เราน่ าจะใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์ พัฒนาตนเอง
ท�ำสิง่ ทีส่ นุ กๆทีเ่ รารัก มาเรียน ร้องเพลงหรือท�ำกิจกรรมที่
ศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ดีกว่า ไม่ตอ้ งเสียเงิน
ถ้าไปแข่งรถ แต่งรถต้องเสียเงินและอาจจะเข้าคุกด้วยก็ได้
พวกเราต้องช่วยกันเตือนเพือ่ นๆและช่วยกันแก้ปญั หาร่วม
ถึงปญั หายาเสพติดด้วย เรา TO BE NUMBER ONE ต้อง
ช่วยกัน เพือ่ อนาคตของเราเอง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวจารุวรรณ

ชือ่ เล่นหน่อย เรียนชัน้ ม.4 จ.มหาสารคาม เมือ่ ปลายเดือน
กุมภาพันธ์ 2552 ทีผ่ า่ นมา เมือ่ สอบปลายภาคเสร็จ ก็มกี าร
รับสมัครนักเรียนใหม่ ทางโรงเรียนให้สทิ ธิ ์กับเด็กเก่าก่อน
จึงลงชือ่ ไว้แล้ว และหนูเก็บเรือ่ งนี้ไว้เพือ่ ขูก่ บั คุณพ่อในการ
เลิกเหล้า–บุหรี่ เพื่อหนู จะได้บอกกับ คุณพ่อหากไม่เลิก
เหล้า-บุหรี่ หนูจะไม่ไปสมัครเรียนในวันทีเ่ ปิ ดรับสมัครและ
เรียนต่อ เพราะหนู เป็ นความหวังสุดท้ายของครอบครัว
ซึง่ คุณพ่ออายุมากแล้ว เศรษฐกิจก็แย่ ภาระของครอบครัว
มีมาก ทีส่ ำ� คัญหนูหว่ งสุขภาพของคุณพ่อ แต่แล้วแผนนัน้
ก็ไม่สำ� เร็จ หนูควรจะท�ำอย่างไรให้คณ
ุ พ่อเลิกเล้าและบุหรีค่ ะ

ทูลกระหม่อม : ทีจ่ ริงน้องหน่อยก็มเี จตนารมณ์ทด่ี ี ทีจ่ ะให้

คุณพ่อเลิกเหล้า–บุหรี่ สมาชิกและน้องๆ TO BE NUMBER ONE
ก็ทราบดีวา่ ผลร้ายของเหล้า- บุหรี่ เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ซึง่ เหล้า – บุหรีถ่ อื เป็ นยาเสพติดชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะบุหรี่
ติดแล้วเลิกยาก น้องควรพูดคุยกับคุณพ่อด้วยเหตุผลดีๆ
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และเศรษฐกิจไม่ดี คุณพ่ออายุมากแล้วจะมีผลร้ายต่อสุขภาพ
แต่ตอ้ งให้เวลากับคุณพ่อในการเลิก และต้องท�ำใจให้เข้มแข็ง
ทีจ่ ะเลิกและเราเองทีเ่ ป็นวัยรุน่ ก็ไม่ควรยุง่ เกีย่ วและ ต้องเป็น
ก�ำลังใจให้คณ
ุ พ่อ และขออวยพรให้คณ
ุ พ่อเลิกเหล้า – บุหรี่
ได้ในเร็ววันนี้ และให้ครอบครัวน้องหน่อยมีความสุข

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้ องกิรยิ า

กรุงเทพมหานคร น้องเขียนมาบอกว่า น้องมีความใฝ่ฝนั
อยากเป็นนักร้อง น้องเป็นคนทีช่ อบร้องเพลงมากโดยเฉพาะ
เพลงลูกทุง่ แต่วา่ โตขึน้ อยากเป็ นพิธกี ร สิง่ ทีใ่ ฝ่ฝนั ต้องการ
ท�ำในอนาคตคือ ต้องการทีโ่ ตขึน้ มีงานดีๆท�ำ เพือ่ ทีจ่ ะดูแล
คุณพ่อคุณแม่ อยากให้คณ
ุ พ่อคุณแม่นนั ้ สุขสบาย ครอบครัว
ตอนนี้ใช้แนวทางพระราชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียงกันอยู่ ถึงไม่
ร�่ำรวยมาก แต่กม็ คี วามสุขด้วย ประเด็นที่ 2 คือน้องชอบดู
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ทูลกระหม่อมออกทีวี มากๆ ดูสวย และมีสง่าราศี และยิม้ แย้ม
ตลอดเวลาเลยคะ

ทูลกระหม่อม : ขอขอบใจน้องกิรยิ าและน้องๆ สมาชิก

TO BE NUMBER ONE ทุกๆคนทีต่ ดิ ตามความเคลือ่ นไหว
ติดตามข่าวของโครงการ TO BE NUMBER ONE อยูท่ งั ้ ทาง
ช่องทางต่างๆ ทางทีวี ทางนิตยสาร TO BE NUMBER ONE
ของเรา ทางเว็บไซด์ ของเรา รวมทัง้ น้องๆก็ได้มสี ว่ นร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอด ก็ขอขอบใจน้องทีส่ นใจ มีความสุข
กับโครงการนี้ ก็ดที น่ี ้องกิรยิ ามีความสุข (พิธกี รเสริมว่าอยาก
ให้ทลู กระหม่อมช่วยแนะน�ำอย่างไรดี น้องชอบร้องเพลงมาก
โดยทัวไปอาจคิ
่
ดว่าโตขึน้ ต้องเป็ นนักร้อง แต่น้องบอกว่า
โตขึน้ อยากเป็นพิธกี ร) ทูลกระหม่อมแนะน�ำว่าชอบร้องเพลง
ตอนนี้น้องก็อยากเป็ นนักร้อง ร้องเพลงลูกทุ่งดูมคี วามสุขดี
ตัวเองก็ชอบเพลงลูกทุง่ เหมือนกันน้องก็ตอ้ งฝึกฝนร้องเพลง
ให้มากๆ อันนี้ตอ้ งใช้พลังเยอะ เพราะเพลงลูกทุง่ ต้องใช้พลัง
เยอะทีเดียว น้องก็รกั ษาสุขภาพให้ดี ออกก�ำลังกายมากๆ

ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด

101

และก็ฝึ กฝนร้องเพลงมากๆ ก็น่ าจะท�ำ ให้น้ องร้องเพลง
ลูกทุง่ เก่ง ตอนนี้ได้เป็ นนักร้องลูกทุง่ และก็ฝึกฝนอะไรทีเ่ รา
ชอบท�ำก็มคี วามสุข น้องก็ยงิ่ มีความสุขกว่าทีน่ ้องเป็ นอยู่
ตอนนี้ น้องก็มคี วามสุขอยูแ่ ล้ว แต่โตขึน้ เป็นพิธกี ร น้องก็ตอ้ ง
ฝึกฝน อย่างพิธกี รต่างๆมีหลายคนทีน่ ้องก็ดเู ขาฝึกฝนตาม
เขาว่ามีวธิ กี ารยังไง อันทีจ่ ริงต้องเป็ นตัวของตัวเอง มีสไตล์
ของตัวเอง ขอให้น้องมีความสุขมากๆ ต่อไปขอให้น้อง
มีความส�ำเร็จในความฝนั ของน้อง แต่น้องก็ตอ้ งตัง้ ใจฝึกฝน
มากๆ อย่าลืมเรียนหนังสือให้ดๆี มีอะไรก็เขียนจดหมายเล่า
มาอีกก็แล้วกัน รวมทัง้ ทุกๆคนเล่ามาได้อกี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องมุนินทร์
กรุงเทพมหานคร น้องบอกว่าเมื่อก่อนน้องเป็ นเด็กเร่ร่อน
ในสังคมทีน่ ้องอยู่ค่อนข้างมีปญั หาเรื่องยาเสพติด เข้ามา
เกีย่ วข้อง พอเห็นโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทีวแี ล้ว
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รูส้ กึ สนใจมาก และมีโอกาสได้เข้าร่วมจนท�ำให้สงั คมทีต่ ดิ ยา
เสพติดนัน้ ลดน้อยลงมาก และตัวน้องเองจากเด็กเร่รอ่ น เกเร
ได้กลับตับกลับใจเป็ นคนดีเรียบร้อยแล้ว

ทูลกระหม่อม : ขอต้อนรับน้องเข้ามาเป็นสมาชิกโครงการ

TO BE NUMBER ONE ดีใจทีโ่ ครงการของเรามีสว่ นร่วม
ให้น้องมุนินทร์มชี วี ติ ทีด่ ขี น้ึ และก็ได้ตระหนักถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด ก็เลิกเป็นเด็กเร่รอ่ นเป็นสิง่ ทีด่ ี ตอนนี้กเ็ ป็นสมาชิก
TO BE NUMBER ONE เรียบร้อยแล้ว ส�ำหรับปญั หาเด็ก
เร่รอ่ นทีม่ มี ากมายในสังคมเรา เป็ นปญั หาใหญ่ บ้านเราเท่า
ทีเ่ ห็นอยู่ ยังมีเด็กเร่รอ่ นอีกจ�ำนวนมากมายไม่ได้รบั การดูแล
เป็ นปญั หาของสังคมทีเ่ ราต้องช่วยกัน แต่กภ็ มู ใิ จทีโ่ ครงการ
ของเราก็มสี ว่ น ทีไ่ ด้ชว่ ยในปญั หานี้ ท�ำให้น้องเลิกเป็ นเด็ก
เร่รอ่ นและก็มาช่วยกันท�ำงานในโครงการ TO BE NUMBER
ONE และก็ดใี จที่ในชุมชนของน้ องๆยาเสพติดลดลงแล้ว
ก็ขออวยพรให้นอ้ งมีความตัง้ ใจ ความมุง่ มัน่ ความเข้มแข็งในตัว
ไม่ไปยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติดต่อไป ตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียน ดีใจที่
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มีสมาชิกเพิม่ ขึน้ เพราะว่าโครงการเรามีกจิ กรรมดีๆมากมาย
คอยรองรับน้องๆทุกคน แล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนพัฒนา
ตนเองให้เ ป็ น พลเมือ งดีข องประเทศไทยเป็ น ประโยชน์
ของสังคม แล้วก็ให้ช่วยกันขจัดปญั หา ยาเสพติดให้หมดไป
ั หายาเสพติด เป็ น ป ญ
ั หาที่ใ หญ่ ม าก
ในสัง คม เพราะป ญ
ในประเทศเรา เป็ นสิง่ ทีท่ กุ คนต้องช่วยกันขจัดให้หมดไป

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องศิวภรณ์

ชาวเหนือ จังหวัดพิษณุ โลก น้องอาศัยอยู่กบั บิดา 2 คน
เนื่องจากมารดาเสียชีวติ ด้วยอาการเนื้องอกในสมอง มีความ
ั
ใฝ่ฝนอยากสั
ตวแพทย์ ในโครงการหลวง อยากรักษาสัตว์ใหญ่
เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย
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ทูลกระหม่อม : ทรงให้กำ� ลังใจแก่น้องทีส่ ญู เสียคุณแม่ไป

และเชิญชวนให้น้องมาเป็นสมาชิกทูบนี มั เบอร์วนั ดีใจทีน่ ้อง
ไม่เคยยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติด และยังส่งเสริมให้น้องท�ำความ
ั
ฝนในการเป็
นสัตวแพทย์ให้เป็นจริง ให้น้องมีความตัง้ ใจและ
ความพยายาม และขอเอาใจช่วย และท�ำให้คุณพ่อปลืม้ ใจ
โดยการตัง้ ใจเรียน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จาก น้องนุ กูล,

น้องญาณิณี และน้องศุภรัสมิ ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และ
กลุ่ ม น้ อ งสุ น ทรี, น้ อ งณัฐ พงษ์ และน้ อ งภัท รา จัง หวัด
ประจวบคีร ีข ัน ธ์ น้ อ งๆเหล่ า นี้ เ ขีย นมาอวยพร ขอให้
ทูลกระหม่อมฯจงทรงพระเจริญ ยิง่ ยืนนาน มีสขุ ภาพพลานามัย
แข็งแรง และมีพระสิรโิ ฉมงดงามต่อไป ทูลกระหม่อมฯจะทรง
ฝากอะไรถึงสมาชิกบ้าง
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ทูลกระหม่อม : ขอบใจน้องๆทีอ่ วยพรมา พรดีๆเหล่านี้
โดยเฉพาะพระสิรโิ ฉมงดงามดีมาก ก็ขอบใจน้องๆมากเลย
ทีเ่ ขียนมาและก็เป็ นห่วง และก็อวยพรโดยเฉพาะอย่างยิง่
ตรงนัน้ ก็ขอฝากให้น้องๆทุกคนมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงเช่นกัน
มีความสุข มีจติ ใจทีผ่ อ่ งใส ไม่ไปยุง่ กับยาเสพติด แล้วช่วย
ให้เพือ่ นๆไม่ไปยุง่ กับยาเสพติด ทุกคนอย่าลืมว่าเพือ่ นต้อง
ช่วยเพื่อนคอยดูแลกัน แล้วจดหมายต่างๆ ทีส่ ่งมา ก็จะ
ค่อยๆตอบ ได้อา่ นทุกๆฉบับ แล้วก็รวบรวมกันตอบในรายการ
ทูบนี มั เบอร์วนั วาไรตี้ อย่างน้อยในทุกๆ 3 เดือน ตอบทาง
นิตยสาร TO BE NUMBER ONE ของเรา เรายินดีทจ่ี ะคุย
ั หาอะไร น้ อ งจะเล่า เรื่อ งชีว ิต ของน้ อ ง
กับ น้ อ งๆว่า มีปญ
หรือเรือ่ งอะไรก็ได้ พูดมาได้เต็มทีเ่ ลย อยากให้น้องเขียนมา
ไม่อยากให้ขาดการติดต่อ ต้องคุยกันไม่วา่ จะเป็นทางรายการทีวี
ของเรา ทางนิตยสาร ทัง้ อีเมล์ เวลาไปเยีย่ มได้คยุ กับน้องๆ
แล้วรูส้ กึ ดีมากเลย หวังว่าน้องๆคงรูส้ กึ ดีดว้ ย ก็ขอให้น้อง
เขีย นมาหาเราและก็ดู ร ายการ ทู บีนั ม เบอร์ ว ัน วาไรตี้
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ทุกวันเสาร์ ช่อง 11 เวลา 8.30-9.30 น. และขอให้น้องๆ
ทุกคนมีความสุขและโชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องกมลรัตน์

จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ น้ องเขียนมาบอกว่าปลาบปลื้ม
ปิ ติมาก ที่เข้าเฝ้ ารับเสด็จฯเมื่อครัง้ ที่เสด็จเยี่ยมจังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ ทีโ่ รงเรียนพัฒนาการปราณบุร ี ส่วนน้อง
เขาอยากให้ทลู กระหม่อมเสด็จเยีย่ มทีโ่ รงเรียนวังไกลกังวล
อยากให้ โ รงเรีย นมีช มรม TO BE NUMBER ONE
อย่างเป็ นทางการ และจัดค่าย TO BE NUMBER ONE
เพื่อ นัก เรีย นจากหลายโรงเรีย นมาพบปะกัน เพื่อ จะได้
รวมพลังเป็ นหนึ่งใจเดียวกันในการต่อต้านยาเสพติด พอจะ
มีโอกาสหรือเปล่าคะ
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ทูล กระหม่อม : ส�ำ หรับ น้ อ งกมลรัต น์ ซึ่ง เรีย นอยู่ท่ี

โรงเรียนวังไกลกังวล ซึง่ อยากจะเชิญให้ไปทีโ่ รงเรียนวังไกล
กังวล น้องอยากจะให้ไปเยีย่ มทีน่ นั ้ ก็อยากให้โรงเรียนของ
น้องจัดตัง้ ศูนย์เพือ่ นใจ น้องกมลรัตน์น่าจะคุยกับคุณครูกบั
เพื่อนๆ ช่วยกันจัดตัง้ ศูนย์เพื่อนใจทีโ่ รงเรียนวังไกลกังวล
ก็จะได้ไปช่วยเปิ ด ได้เยีย่ มน้องๆ ไปท�ำกิจกรรมร่วมกัน
ก็เป็ นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์มาก ทุกๆคนก็รสู้ กึ ว่าเห็นประโยชน์
และก็ชอบ ได้มเี พื่อนๆมาท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้เปิ ดกว้าง
ในความคิด ได้รคู้ วามสามารถของตัวเอง เป็ นสิง่ ทีด่ ใี ห้วยั รุน่
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ทราบแล้วก็ดใี จทีเ่ ราเดินมา
ถูกทาง แล้วสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์กช็ ว่ ยกันท�ำ ช่วยกันร่วมมือ
ร่วมใจท�ำ ทุกๆคนเป็ นสมาชิก TO BE NUMBER ONE
โครงการนี้เป็ นของทุกคน ช่วยกันทุกคนมีความเป็ นหนึ่ง
ไม่พง่ึ ยาเสพติด
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องสุขสันต์

ผมมีขอ้ สงสัยจะถามพีฟ่ รอยด์กบั น้องริชาร์ดว่า เวลาจัดรายการ
กับทูลกระหม่อมสนุกมากไหมครับ มีแซวกัน อ�ำกันตลอดเวลา
ท�ำไมไม่ซเี รียสกันเลยครับ เวลาน้องริชาร์ดถูกอ�ำ ผมรูส้ กึ
อยากเข้าไปช่วยน้องริชาร์ดมาก ความรูส้ กึ แบบนี้ผมเป็นเกย์
หรือเปล่า เพราะทีโ่ รงเรียนมีคนล้อผมว่าเป็นเกย์ ผมเป็นเกย์
หรือเปล่าครับ

ทูลกระหม่อม : น้องริชาร์ดปลืม้ ไหมทีเ่ ขาชม ทีเ่ ขาปลืม้

และมีความรู้สกึ ร่วม น้ องสุขสันต์อย่าหาว่าเรารังแกน้ อง
ริชาร์ดนะ น้องริชาร์ดพูดอึกอักเอง ตอบไม่ได้เอง เราไม่ได้รงั แก
เราปลืม้ ทีน่ ้องสุขสันต์นิยมชมชอบน้องริชาร์ด น้องสุขสันต์
ถามว่า เป็ นเกย์หรือเปล่า เพราะเพือ่ นๆว่าเป็ นเกย์ การเป็ น
เกย์เป็ นสิง่ ธรรมดา ไม่ตอ้ งอาย ไม่ตอ้ งแอบ ไม่อย่างนัน้ เขา
จะเรียก อีแอบ ถ้าเป็ นแล้วไม่ตอ้ งตกใจ ไม่ตอ้ งแอบหรือ
แกล้งท�ำไม่เป็ น ถ้าเป็ นก็เป็ นเลย น้องสุขสันต์จะเป็ นหรือ
ไม่เป็ น ก็ไม่เห็นเป็ นอะไร ขอให้ดูรายการของเราต่อไป

ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด

109

ถ้าชอบน้องริชาร์ดก็ให้ดูน้อง แต่อย่าบอกว่า เราไปแกล้ง
น้องริชาร์ด

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมาย จากนางสาว

จริยา จังหวัดชัยภูม ิ เนื่องด้วยหนูเป็นคนใช้เงินฟุม่ เฟือยมาก
หนูมเี พือ่ นทีช่ อบซือ้ ของมาแต่งตัว หนูอยูก่ ลุม่ เดียวกับเขา
หนูกต็ อ้ งซือ้ ของด้วย เป็นอะไรทีต่ อ้ งจับจ่ายใช้สอย ดูแล้วมัน
สิน้ เปลืองนะคะ แต่หนูตอ้ งท�ำตามเขาเพราะหนูกลัวไม่มเี พือ่ น
หนูควรจะท�ำอย่างไรคะ

ทูลกระหม่อม : เขาซือ้ ของ เราต้องซือ้ ด้วย ท�ำไมต้อง

ท�ำอย่างนัน้ ล่ะ เขาซือ้ ให้ เราด้วยหรือเปล่า เป็ นพฤติกรรม
เลียนแบบ ตามกระแส หมายถึง เขาซือ้ เราซือ้ ตามกระแส
ที่จ ริงผู้ห ญิง ช้อปปิ้ ง ไม่ใช่ส งิ่ แปลก เป็ นสิง่ ที่ใ ห้ค วามสุข
สมมติเพือ่ นซือ้ ของแบบนี้ เราไม่จำ� เป็ นต้องซือ้ เหมือนเขา
เขาอาจซือ้ ของน่าเกลียด ของทีน่ �ำมาใส่ไม่ได้ เขาคงไม่คดิ ว่า
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อยากให้เราซื้อบ้าง ถ้าเราซื้อ เราไปใส่เหมือนเขา เขาคง
ไม่ชอบใจนัก ถ้าเราแต่งตัว ท�ำผมอย่างไรแล้วคนอื่นมาท�ำ
ตามเรา เราก็ภมู ใิ จเล็กๆ ว่าเราสวย เพราะคนอื่นอยากจะ
เหมือนเรา บางทีกน็ ่าร�ำคาญ วันนี้เราท�ำผมอย่างนี้ วันรุง่ ขึน้
เขาท�ำตามเราเป็ นพฤติกรรมเลียน ไม่ใช่ตามกระแส เราดีใจ
ทีเ่ ขาตามกระแส เพราะเราสร้างกระแสได้ ทีน้ีถา้ เลียนแบบ
บ่อยๆ ก็น่าร�ำคาญ ถ้าน้องไม่อยากให้ใครพูดถึง น้องว่าหน้าตา
อย่า งนี้ ม าใส่เ สื้อ ผ้า มาแต่ ง หน้ า เหมือ นเรา ถ้า เพื่อ นๆ
เขาซือ้ ของ ต้องไปตามเขาก็ไม่ใช่ เป็ นกระแสการจ่ายเงิน
ต้องจ่ายเงิน ถ้าซื้อมากไปอาจเงินหมด เมื่อไปเจอของที่
น้องชอบก็อดซือ้ การช้อปปิ้งไม่ใช่เป็ นสิง่ ร้ายแรง ถ้าเงินหมด
ไม่มเี งินเหลือก็ไม่มคี วามสุข เราไปใช้เงินของคนอื่นดีกว่า
โดยให้เพื่อนซื้อให้ ตอนนี้น้องอยู่ในวัยเรียน ต้องใช้เงิน
คุณพ่อคุณแม่ สมมติเงินคุณพ่อคุณแม่หมดอาจไม่มเี งิน
ส่งน้องเรียน อาจจะแย่ในการจับจ่ายใช้สอยอะไร ต้องดูวา่
เกินก�ำลัง เราหรือเปล่า สมมติไม่มใี ครซื้อให้กอ็ ย่าซื้อเลย
เดีย๋ วเงินเราหมด
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สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : ค� ำ ถามจาก

น้องธัญชน์ชนา หนูชอบดูรายการ TO BE NUMBER ONE
VARIETY มากค่ะ เพราะรายการนี้สนุ ก โดยเฉพาะช่วง
ทูลกระหม่อมทรงตอบค�ำถาม ชอบมากๆค่ะ วันนี้มคี ำ� ถาม
มาถามน้องริชาร์ด เห็นหลายครัง้ ว่า น้องริชาร์ดเก่งมากๆ
ทัง้ พิธีก รรายการนี้ แ ละเล่น ละครต่ า งๆ หนู อ ยากจะรู้ว่า
น้องริชาร์ดเรียนด้วย ท�ำงานไปด้วยไม่มอี ุปสรรคหรือค่ะ

พิธีกร (น้ องริชาร์ด) : เคล็ดลับของผม คือ ต้องทาน

สตอเบอรีเ่ ยอะๆ ตัง้ ใจเรียน ให้ดที ส่ี ุด เวลาเข้ากองละคร
ต้องเตรียมบท เวลาเรียนต้องตัง้ ใจเรียน กลับบ้านมาต้อง
ทบทวนบทเรียนนิดหน่อย สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือ ตัง้ ใจเรียน

ทูลกระหม่อม : น้องริชาร์ดเป็นเด็กเก่งจริงๆ ไม่อย่างนัน้
คงไม่ได้มาเป็ นพิธกี รรายการเรา และเป็ นมานานแล้ว มานัง่
ด้านซ้าย เป็ นมือซ้าย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจาก นายกรกฏ

กรุงเทพมหานคร ผมเป็ นคนชอบสิง่ ลีล้ บั มากๆ ครับ ผมเชือ่ ว่า
วิญญาณหรือผีมจี ริง ผมจึงศึกษาค้นคว้า อย่างจริงจัง ทัง้ จาก
หนังสือและอินเตอร์เน็ต ยิง่ ผมค้นคว้า ยิง่ เจอกับความน่ากลัว
เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ผมเคยเจอด้วยตาตัวเองครัง้ หนึ่งครับ วันนัน้
ผมนอนหลับด้วยความเพลีย ผมรูส้ กึ ตัวตืน่ มา ผมได้ยนิ เสียง
แกร๊กๆ แกร๊กๆ เมือ่ ลืมตาขึน้ มองไปทางไหนก็ไม่เจอใครเลย
ผมจึงลุกไปห้องน�้ ำ ผมตะลึงเลยครับ เพราะผมเห็นเงา
ของคนอยูต่ รงระเบียงชัน้ 2 ขณะทีผ่ มตะลึงอยูเ่ งาก็ได้หายไป
กับลม ผมรูส้ กึ ดีใจมาก ทีม่ โี อกาสได้พบกับสิง่ ทีผ่ มตามหา
มานาน แต่ปญั หาคือ ไม่มใี ครเชือ่ ผม แม้แต่ คุณพ่อคุณแม่
ก็ไม่เห็นด้วยกับสิง่ ทีผ่ มท�ำ ผมจะท�ำอย่างไรทีจ่ ะน� ำเรื่องนี้
ไปเล่าให้คนภายนอกเชือ่ ดีครับ

ทูลกระหม่อม : คนเราชอบไม่เหมือนกัน เราได้เจอ

นักวิญญาณศาสตร์พนั ธุแ์ ท้ในตัวน้องกรกฏ น้องสนใจเรือ่ ง
วิญ ญาณลี้ล บั และผีส างมาก น้ อ งได้ไ ปหาข้อ มูล ศึก ษา
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ในอินเตอร์เน็ตอย่างละเอียด แต่ยงั หาค�ำตอบไม่ได้ วันหนึ่ง
น้องนอนหลับ เคลิม้ ไป เมือ่ เดินลงไปทีม่ ดื ๆ ได้ไปเจอเงาของ
ใครก็ไม่รู้ หรือเป็นวิญญาณหรือไม่ น้องอาจจะอุปทานไปเอง
เพราะคิดเรือ่ งนี้ หมกมุน่ เรือ่ งนี้มากๆ คิดว่าตัวเองเห็น บางที
จิตคนเราหลอนได้ หวังว่าน้องคงไม่ได้เสพยานะ ส�ำหรับ
รายการนี้เสพยาไม่ได้ ยาเสพติดเป็ นสิง่ ไม่ดี ไม่อนิ เทรนด์
อย่างมากๆ น้องเป็ นคนโชคดีมาก น้องอยากเจออะไรก็ได้เจอ
เจอแล้วกลัวและดีใจด้วย ก็แปลกดีเหมือนกันนะ น้องถามว่า
จะท�ำอย่างไรให้คณ
ุ พ่อคุณแม่เชือ่ และสนับสนุนในสิง่ ทีน่ ้องท�ำ
จริงๆถ้าน้องศึกษาอะไร เรียนอะไรเป็นสิง่ ทีน่ ่าชืน่ ชม แต่ศกึ ษา
ละเอียดจนหมกมุ่นมากเกินไปก็น่าเป็ นห่วง เรารูว้ ่ามีหรือ
ไม่มกี ป็ ฏิเสธไม่ได้ ทีม่ หาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัย
ใหญ่ในอังกฤษ เขาบอกว่า คนเราถ้าไปอยูใ่ นทีม่ ดื ขมุกขมัว
ไม่มแี สงสว่างมากมาย ตาอาจหลอกเราได้ ยิง่ เราหมกมุน่ เรา
จะเจอ เราไม่ทราบว่ามีหรือไม่ม ี เราพูดไม่ได้ เราอย่าหมกมุน่ มาก
น้องต้องใช้วจิ ารณญาณในการศึกษาแล้วน�ำข้อมูลมาประมวล
ว่ามีจริงหรือไม่ม ี ต่อไปน้องอาจจะได้ทำ� รายการ “สิง่ ลีล้ บั ”
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ไปอยูก่ บั พีป่ ๋ อง เราก็เคยสัมภาษณ์เขาแล้ว เขาท�ำรายการ
วิญญาณ สมมติเขาดูรายการ TO BE NUMBER ONE
VARIETY ก็ขอให้ตดิ ต่อน้องกรกฏมา น้องอาจไปช่วยได้
ไปร่วมรายการได้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจาก น้องวรพล

วันนี้ผมเจอเรือ่ งประทับใจอย่างหนึ่งมาเล่าให้ฟงั ครับ เมือ่ ผม
เดินผ่านหน้ าโรงเรียนเจอพ่อค้าขายผลไม้ อายุประมาณ
30 - 35 ปี เห็นจะได้ ท่าทางขยันขันแข็งมากๆ สิง่ ทีส่ ะดุด
ตาผม คือ มีน้องอายุประมาณ 7 - 8 ขวบ ใส่ชดุ นักเรียน
มือช่วยขาย ปากตะโกนเรียกลูกค้า เป็ นภาพทีน่ ่ารักมากๆ
ผมถามน้องว่า ไม่เหนื่อยหรือ เขาตอบว่า ไม่เหนื่อย อยากช่วย
คุณพ่อ เพราะตอนนี้คณ
ุ พ่อก�ำลังขายของหาเงินให้ผมเรียน
หนังสือ คุณพ่อทิง้ ผมไม่ได้ ผมจึงอยากให้เพื่อนๆ น้องๆ
ทีอ่ ยูท่ างบ้านดูน้องคนนี้ไว้เป็นตัวอย่าง จึงน�ำมาเล่าให้ฟงั ครับ
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ทูลกระหม่อม : เท่าทีส่ รุปได้เป็นสิง่ ทีด่ ี น้องวรพลได้เขียน

มาเล่าให้ฟงั ว่า เดินไปทีห่ น้าโรงเรียนเจอพ่อค้าขายผลไม้
แล้วมีน้องคนหนึ่งอายุประมาณ 7 - 8 ขวบ ช่วยท�ำงาน
เขาเป็ นพ่อ ลูกกัน เป็ น สิง่ ที่ดีท่ีคุณพ่อ ลูก ช่ว ยกันท�ำ งาน
เพราะคุณพ่อก็ทำ� งานหนัก เพือ่ ให้ลกู ได้เรียนหนังสือ ให้ลกู
มีอนาคตทีด่ ี เป็ นการท�ำงานทีส่ จุ ริตและน้องได้ชว่ ยคุณพ่อ
ซึง่ เป็ นการตอบแทนพระคุณคุณพ่อ เป็ นสิง่ ดีทช่ี ว่ ยคุณพ่อ
ท�ำงาน และเป็ นสิง่ ทีด่ อี ย่างหนึ่ง คือ การท�ำงานในวัยเด็ก
การท�ำงานพิเศษนอกเวลาเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่ง ทีท่ ำ� ให้
เรามีประสบการณ์การท�ำงาน รูว้ ธิ กี ารท�ำงานว่าเป็ นอย่างไร
รูว้ า่ ต้องท�ำงานหนัก รูว้ า่ เงินเป็นสิง่ ทีห่ ายาก คุณลูกรูว้ า่ คุณพ่อ
ท�ำงานหนักเพื่อหาเงินให้เรียน เป็ นสิง่ ทีน่ ่ ารัก เป็ นสิง่ ทีด่ ี
ไม่ทราบว่าน้อง คนนัน้ ดูรายการอยูห่ รือเปล่า น้องวรพลก็ตอ้ ง
ตัง้ ใจเรียนมากๆ เพือ่ ตอบแทน คุณพ่อคุณแม่ เพราะคุณพ่อ
คุณแม่ทกุ คนเหมือนอย่างคุณพ่อน้องอายุ 7 ขวบ อยากให้ลกู ได้ดี
มีการศึกษา มีอนาคตทีด่ ี คุณพ่อคุณแม่จะปลื้มทีล่ ูกท�ำได้ดี
ตัง้ ใจเล่าเรียน เป็ นเด็กดี น้ องวรพลก็พยายามเป็ นเด็กดี
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ั หาให้ก บั คุณ พ่อ คุณ แม่
ตัง้ ใจเรีย น ไม่ท�ำ อะไรที่เ ป็ น ป ญ
เป็ นตัวอย่างทีด่ ี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจาก คุณวัลวิภา

จังหวัดเพชรบุรี ดิฉนั ประสบเหตุการณ์ระทึกขวัญสดๆ ร้อนๆ ค่ะ
ดิฉนั เป็ นคนค่อนข้างหน้าตาดี จึงมีคนมาจีบบ้างประมาณ
3 - 4 คน มีอยูค่ นหนึ่งดิฉนั ไว้ใจเขามาก เพราะเขาเป็นเพือ่ น
ของเพือ่ นดิฉนั มาวันหนึ่งดิฉนั ไปทานข้าวเย็นกับเขา ขากลับ
เขาบอกดิฉนั ว่า จะแวะไปหาเพือ่ นทีค่ อนโดแห่งหนึ่ง เมือ่ ไปถึง
เขาบอกว่า เขาจะลงไปเอากุญแจก่อน ปล่อยให้ดฉิ นั รออยู่
ในรถ ตอนแรกไม่ได้คดิ อะไรหรอกค่ะ แต่ตาดิฉนั เหลือบไปเห็น
ข้อความเขียนว่า ห้องพักรายวัน จึงเปิดประตูลงจากรถแล้ว
เรียกรถแท็กซีแ่ ถวนัน้ กลับบ้านเลย ถ้าเขามาหาเพือ่ นจริงๆ
จะต้องไม่ใช่มาทีห่ อ้ งเช่ารายวันอย่างนี้แน่ ๆ ภายหลังเขา
ได้โทรศัพท์มาหา ดิฉนั ไม่รบั สายและไม่ตดิ ต่อกับเขาอีกเลย
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ปจั จุบนั เขาชอบมาหาดิฉนั ทีท่ ำ� งาน แกล้งท�ำเป็นมาหาเพือ่ นดิฉนั
ท�ำให้ดฉิ นั ต้องเจอเขาบ่อยๆ ดิฉนั ควรจะวางตัวและท�ำตัว
อย่างไรดีคะทูลกระหม่อม

ทูลกระหม่อม : น้องวัลวิภาเพิง่ ประสบอะไรทีน่ ่าตื่นเต้น

มาหยกๆ คิดว่าถูกหลอกให้ไปทีท่ ไ่ี ม่ชอบมาพากล ไปท�ำ
กิจ กรรมกับ ผู้ช ายคนนี้ ความจริง ผู้ช ายคนนี้ น้ อ งก็นิ ย ม
และไว้ใจเขามาก การที่เขาพาไปขึน้ คอนโดหรือห้องเช่า
รายวันถือว่า มีเจตนาทีไ่ ม่ดี แต่น้องก็รสู้ กึ ตัวเร็ว ท�ำให้ไม่เกิด
เหตุการณ์ขน้ึ เป็ นสิง่ ดีทเ่ี รารูต้ วั เร็ว มีไหวพริบ ไหวตัวทัน
แล้วกลับบ้านไป ถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องระวังตัวไว้กอ่ น เราเป็น
ผูห้ ญิง ในสังคมตอนนี้เป็ นสังคมวุน่ วาย อันตรายพอสมควร
สมมติมสี งิ่ อะไรเกิดขึน้ เราต้องป้องกันไว้ดกี ว่าแก้ ถ้าเกิด
แล้วเราต้องแก้ปญั หาอะไรหลายอย่าง ผูช้ ายบางคนดูเป็ น
สุภาพบุรษุ น่าไว้ใจ แต่ในใจเขาโหดเหีย้ มเหมือนหมาป่า หรือ
ผูช้ ายคนนี้ เขาอาจไม่ได้เป็ นหมาป่าก็ได้ เพราะเขาอุตส่าห์
หน้าทนมาหาน้องทีท่ ำ� งาน เขาอาจไม่เป็ นหมาป่า เขาอาจ
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มีเจตนาดี เขาอาจเป็ นเจ้าของคอนโด หรืออาจจะไปหยิบ
ดอกไม้มาให้กไ็ ด้ ถ้าเขาไม่เป็นหมาป่า เขาอาจจะเป็นลูกแกะ
โดนน้ อ งหลอกเข้า ตอนนี้ เ ขายัง หน้ า ทนมาหาที่ท�ำ งาน
เขาจะเป็ นหรือไม่เป็ น หรือน้องรูแ้ น่วา่ ไม่เป็ นน้องก็ขอโทษ
เขาว่า วันนัน้ น้องเกิดปวดท้องเลยกลับบ้าน แต่คดิ จริงๆ เขา
อาจจะเป็นหมาป่าก็ได้ ต้องระวังกันไว้ดกี ว่าแก้ สมมติเจอเขา
ไม่อยากพูดกับเขา เสียความรูส้ กึ มาท�ำอย่างนี้ไม่ให้เกียรติ
เราเลย เราก็มศี กั ดิศรี
์ ท�ำแล้วยังมาหา คิดว่าเป็ นการดูถกู
น้องเกินไป ฉะนัน้ น้องก็ไม่ตอ้ งไปยุง่ กับเขา เขามาก็ชา่ งเขา
ท�ำเป็ นเชิดๆ ท�ำเป็ นไม่เห็นเขา เขาจะขีเ้ กียจมาเอง ถ้าเขา
ชวนไปไหนเราไม่ตอ้ งไปกับเขา
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีคะ่ หนูชอ่ื มัสลิน

ชือ่ เล่นฝ้าย อายุ 18 ปี มีคำ� ถามอยากปรึกษาทูลกระหม่อมค่ะ
หนูเคยได้ยนิ หลายๆคนบอกว่า เกิดเป็นคนต้องท�ำแต่ความดี
ได้ยนิ ตัง้ แต่เด็กๆแล้ว หนูอยากท�ำความดีนะคะ หนูควรจะเริม่
จากตรงไหนทีเ่ รียกว่า เป็ นการท�ำความดีทแ่ี ท้จริงค่ะ

ทูลกระหม่อม : ลึกซึง้ มาก ความดีตอ้ งเริม่ ทีใ่ จน้องก่อน

น้องอยากท�ำความดี น้องต้องมีจติ ใจทีด่ ี คิดดี ท�ำดีได้ ตอนนี้
น้องอยากเริม่ ท�ำความดี ก็ถอื ว่าน้อง เป็นคนดีแล้ว เพราะน้องมี
ความตัง้ ใจดี เมือ่ ตัง้ ใจต้องลงมือท�ำ การท�ำความดี สิง่ ส�ำคัญ
ทีส่ ดุ คือ ไม่ทำ� ความเดือดร้อนให้คนอืน่ ไม่ทำ� ให้คนอืน่ เสียหาย
ช่วยเหลือคนอืน่ สมมติเราไม่ได้ทำ� ให้เขาเสียหาย เดือดร้อน
ถือว่าเป็ นความดีอยูแ่ ล้ว ความดีอย่างทีว่ า่ อยูท่ ใ่ี จ น้องต้อง
จริงใจกับคน แต่การท�ำความดีสงิ่ แรก ต้องท�ำความดีกบั
คุณพ่อคุณแม่ของน้อง เพราะใกล้ตวั ทีส่ ดุ และมีพระคุณกับน้อง
น้องต้องตัง้ ใจเล่าเรียน ไม่ทำ� อะไรให้คุณพ่อคุณแม่หนักใจ
ไม่ทำ� ตัวให้เกิดปญั หาต่างๆ แบ่งเบาภาระในบ้านก็เป็ นความดี
จริงใจกับทุกคน สมมติไม่จริงใจ พูดอะไรยึกยักๆ จะท�ำให้
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เกิดปญั หา ท�ำให้คนเดือดร้อน นันไม่
่ ใช่การท�ำความดี มีน้�ำใจ
กับคนอืน่ ด้วย การทีน่ ้องเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE
เป็นสมาชิกศูนย์เพือ่ นใจ ถือว่าน้อง ท�ำความดีแล้ว เพราะเรา
ได้ช่ว ยกัน ต่ อ ต้า นยาเสพติด เป็ น สิง่ ที่ดี เป็ น สิง่ ท�ำ ยาก
พวกเราได้รว่ มกันท�ำเป็นสิง่ ทีด่ มี าก ตอนนี้เราก็ดงั เพราะเพิง่ ไป
เม็กซิโกมา คนที่เม็กซิโกรู้สกึ ดี อยากจะร่วมงานกับเรา
ั ยาเสพติดเยอะแยะมากมาย
แต่เขาอยูไ่ กล ประเทศเขามีปญหา
เขาเป็ นผู้ค้ายังแก้ไขปญั หาไม่ได้และทวีความรุนแรงขึ้น
เขาสนใจในสิง่ ทีเ่ ราพูด สนใจมาก เป็ นสิง่ ทีเ่ รารูส้ กึ ดีใจมาก
เด็กๆ เขาก็เหมือนพวกเรา เขาอยากมาร่วมงาน มาร้อง
มาเต้น มาฟงั ว่าเราท�ำอะไรกันบ้าง เขาตื่นเต้นมากกับสิง่ ที่
เราท�ำ เพราะเราได้ทำ� ความดี ได้ชว่ ยเหลือสังคม ไม่ให้เกิด
ยาเสพติด เป็ นความดีท่ที �ำยาก น้ องต้องเริม่ ท�ำความดี
ั
จากตัวเองก่อน ค่อยพัฒนาต่อไปทีจ่ ะช่วยสังคมแก้ไขปญหา
เราต้องช่วยกันท�ำ เราต้องรักกัน เพราะเราเป็ น TO BE
NUMBER ONE ด้วยกัน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจากน้อง

สุรยิ นั ต์ ผมเคยเรียนอยู่ชนั ้ ม.6 แต่เรียนไม่จบ เพราะไม่
ตัง้ ใจเรียน ผมออกโรงเรียนกลางคันครับ ตอนนัน้ มี หญิงสาว
มาติดผมและเธอไปประกาศว่า ผมท�ำเธอท้อง ผมไม่รบั ผิดชอบ
เมือ่ อาจารย์รเู้ ลยไล่ผมออกจากโรงเรียน ผมจึงจ�ำเป็ นต้อง
ออกมาท�ำงานเพือ่ หาเลีย้ งครอบครัว แต่ผมก็โชคร้าย มีอยู่
วันหนึ่งผมเหนื่อยๆ จึงให้เพือ่ นขับมอเตอร์ไซด์ ผมเป็ นคน
ซ้อนท้าย เกิดมีรถเมย์คนั หนึ่งวิง่ ปาดหน้าผมอย่างรวดเร็ว
ผมตกลงไป ในหนองน�้ำข้างถนน เพือ่ นผมติดอยูบ่ นต้นไม้
เสียชีวติ ทันที ท�ำให้ตอ้ งเข้าโรงพยาบาลเป็นเจ้าชายนิทราไป
ประมาณ 3 เดือน พอฟื้นขึน้ มาท�ำให้รวู้ า่ ขาผมไม่เหมือนเดิม
อีกแล้ว ผมจึงอยากเตือนให้ผขู้ บั มอเตอร์ไซด์ทกุ คันระวังกัน
มากๆ เพราะอันตรายมาถึงตัวอย่างรวดเร็ว ส�ำหรับจดหมาย
ฉบับนี้ผมให้น้องชายเป็ นคนเขียน เพราะซีกซ้ายของผม
ท�ำงานไม่ได้อกี แล้ว

122

คู่มือค�ำปรึกษาพระราชทานฯ

ทูลกระหม่อม : แสดงว่าถนัดซ้ายจึงท�ำงานไม่ได้ น้องต้อง

ฝึกใช้ดา้ นขวา เป็นเรือ่ งน่าเศร้า เพราะน้องไม่ได้เป็นเด็กแว้น
หรือ เป็ น ก็ไ ม่ ท ราบ ไม่ ไ ด้ซิ่ง มอเตอร์ไ ซด์ แต่ โ ชคร้า ย
เวลาขีม่ อเตอร์ไซด์เหมือนเนื้อหุม้ เหล็ก ก็อนั ตรายอยู่ เพราะ
มีรถใหญ่ๆ เยอะแยะ ยิง่ ต่างจังหวัดมืดๆ ขับรถเร็ว น้องอาจ
ท�ำงานโรงงาน ท�ำกะกลางคืน ก็น่าเห็นใจทีน่ ้องเจออุบตั เิ หตุ
ท�ำให้น้องพิการ ท�ำให้เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ ข้างซ้ายใช้ไม่ได้
มีความเห็นใจน้ อง และดีใจที่น้องนึกถึงคนอื่น เป็ นห่วง
คนอื่น อยากเล่าเรือ่ งนี้เพือ่ เป็ นอุทาหรณ์วา่ ซิง่ มอเตอร์ไซด์
ขับมอเตอร์ไซด์ตอ้ งระวัง สิง่ แรกทีเ่ ราควรท�ำ คือ ต้องใส่
หมวกกันน๊ อคจะท�ำให้อนั ตรายน้ อยลง ไม่บาดเจ็บมาก
ั หาเด็ก ที่ต ายด้ ว ยอุ บ ัติเ หตุ จ ากการจราจร
ป จั จุ บ ัน ป ญ
อายุระหว่าง 1 - 14 ปี มีจำ� นวน 700 ราย/ปี เป็นการตายอันดับ 2
กว่า 60 % เกิดจากมอเตอร์ไซด์ ย�ำ้ ให้ทกุ คนใส่หมวกกันน๊อค
ระวังการขับขี่ อย่าไปซิง่ เล่น ปาดซ้าย ปาดขวา ปาดหน้า
ปาดหลัง หนังหุม้ เหล็ก เพราะรถเมย์ใหญ่กว่า อาจท�ำให้
เกิด อุ บ ัติเ หตุ เ หมือ นน้ อ งสุ ร ิย ัน ต์ เป็ น สิ่ง ที่แ ก้ ไ ขไม่ ไ ด้
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ขอให้กำ� ลังใจน้อง ซีกซ้ายน้องใช้ไม่ได้ให้น้องหัดใช้ขา้ งขวา
ถ้าน้องถนัดซ้ายต้องพยายามใช้ขา้ งขวา ถ้าใช้ไม่ได้น้องต้อง
พยายามท�ำกายภาพบ�ำบัด หัดเดิน ต้องเดินได้ น้องอาจจะ
ดีขน้ึ ต้องกายภาพบ�ำบัด อีกมืออาจใช้ได้ ขอเป็ นก�ำลังใจ
อย่าท้อแท้ เพราะเรายังมีชวี ติ อยู่ ยังไม่ตาย สมองน้องยังดีอยู่
ยังเขียนจดหมายได้ น้องอย่าท้อแท้ น้องอย่าท�ำให้เป็ นสิง่
มีอปุ สรรค ในชีวติ ต้องสะดุดบ้าง แต่สะดุดอย่างนีก้ เ็ ยอะเกินไป
ขอแสดงความเสียใจและเห็นใจ ขอให้ก�ำลังใจ เมื่อน้ อง
ท�ำกายภาพบ�ำบัด วันหนึ่งน้องอาจมีสภาพร่างกายดีกว่านี้
สามารถท�ำงานได้ เขียนหนังสือได้ น้องยังมีสติ มีสมองของ
ตัวเอง ฉะนัน้ อย่าหมดก�ำลังใจแล้วกัน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องวรัญญา

จังหวัดลพบุร ี หนูอยากจะถามทูลกระหม่อมค่ะ เพือ่ นของ
หนูไปมัวสุ
่ มกับยาเสพติด เมือ่ ก่อนเป็ นเพือ่ นสนิทกัน จะมี
วิธกี ารแก้ไขอย่างไรคะ
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ทูลกระหม่อม : การมัวสุ
่ มกับยาเสพติดเป็นสิง่ ไม่ดี เป็นสิง่

ทีพ่ วกเราชาว TO BE NUMBER ONE ต้องช่วยกันแก้ไข
คนทีไ่ ปมัวสุ
่ มกับยาเสพติดนิสยั จะเปลีย่ นไป ไม่เป็ นเพือ่ นทีด่ ี
ของเราต่อไป ต้องมีการโกหก ต้องมีการโดดเรียน ไม่มาเรียน
หนังสือ ขีโ้ กง ขีข้ โมย มีหลายอย่างทีเ่ ขาท�ำ เพราะยาเสพติด
ต้องใช้เงินซื้อ มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ไม่เป็ นเพื่อนที่ดี
น้องเป็ นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ก็อยากจะช่วยเขา
การช่ว ยคนที่เ สพยา เขาจะมองไม่เ ห็น ว่า สิง่ ไหนดีไ ม่ดี
ต้องค่อยๆพูด พยายามดึงเขาออกมาจากกลุม่ ทีม่ วสุ
ั ่ ม ให้มา
ท�ำกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจ ถ้าเขา
ยอมมาจะเป็นสิง่ ทีด่ ี เรามีกจิ กรรมดีๆ เท่ๆ เยอะแยะมากมาย
ถ้าเขาไม่ยอมจะยิง่ ไปมัวสุ
่ มกับยาเสพติดมากขึน้ อาการ
น่าเป็นห่วง น้องต้องไปคุยกับอาจารย์ ไม่ใช่สอนให้เป็นคนขีฟ้ ้ อง
แต่ เ ราเป็ น ห่ ว งเพื่อ น เมื่อ เราเตือ นสติแ ล้ ว เขาไม่ เ ชื่อ
เราต้องแจ้งให้คนทีม่ หี น้าทีท่ ด่ี ูแล เช่น อาจารย์ทป่ี รึกษา
คุ ณ ครูป ระจ�ำ ชัน้ หรือ ผู้ป กครองของเขา และปล่ อ ยให้
ผูม้ หี น้าทีด่ แู ลนัน้ ท�ำ หนูตอ้ งคอยดูแลเขาด้วย เพราะเพือ่ น
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ต้องช่วยเพื่อน ดูแลกัน คอยดูแลเขาว่า มีอาการอย่างไร
ง่วงมึน เหนื่อย ดูผอมไป หงุดหงิดบ้างหรือเปล่า คอยคุยกับเขา
เป็นเพือ่ นทีด่ ี เมือ่ น้องพูดกับเขาดีๆ เขาจะเห็นความบริสทุ ธิใ์ จ
น้องไม่ได้เป็ นคนขีฟ้ ้ อง น้องหวังดีกบั เขา เพราะการเสพยา
เสพติดเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ลายอนาคตของเราอย่างยิง่ ยวด อย่างยาบ้า
จะท�ำลายเซลล์สมอง เราไม่ได้พดู ถึงความน่ากลัวตัง้ นานแล้ว
เมื่อเซลล์ถูกท�ำลายแล้วจะรักษาหรือเอากลับคืนมาไม่ได้
สมมติเสพมากๆ นอกจากท�ำลายสมอง ท�ำลายตัวเอง ยังท�ำให้
เราหน้าแก่ดว้ ย ไม่รวู้ า่ เราจะหน้าแก่กอ่ นตายหรือจะตายก่อน
หน้าแก่และหัวล้านด้วย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจากน้อง

อักษิพร จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนของหนูเป็ นโรงเรียนเคร่ง
กฎระเบียบมากค่ะ ห้ามใช้โทรศัพท์ ใส่ถงุ เท้าสัน้ เกิน ยาวเกิน
ไม่ได้ การมีกฎระเบียบไม่ใช่วา่ ไม่ดี แต่หนูไม่เข้าใจว่า ท�ำไม
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ต้องมีกฎ เรามาโรงเรียนเพื่อศึกษาหาความรูไ้ ม่ใช่หรือค่ะ
การทีเ่ ราท�ำผิดระเบียบไม่ได้บอกว่าเราเป็ นคนไม่ดี หรือมี
knowledge มากน้อยแค่ไหน

ทูลกระหม่อม : พูดภาษาอังกฤษเสียด้วย น้องต้องเก่ง

อังกฤษ ใครว่ากฎระเบียบไม่ดี น้องเองยังว่ามีกฎระเบียบ
มีไว้ดี เพราะในสังคมทุกสังคมต้องมีกฎระเบียบ มีกฎเกณฑ์
ไว้บา้ งว่า เราควรท�ำหรือไม่ควรท�ำอะไร ถ้าไม่มกี ฎระเบียบเลย
จะท�ำให้ยุ่งยาก อย่างที่เห็นสังคมไทยในปจั จุบนั ยุ่งยาก
วุน่ วายมากมาย ท�ำความเดือดร้อนให้กบั ประชาชนเดินถนน
น้ องก็เห็นตัวอย่างอยู่แล้ว ในโรงเรียนของน้ อง ถ้าไม่ม ี
กฎระเบียบ ใครจะใช้โทรศัพท์มอื ถือเมือ่ ไหร่กไ็ ด้ คุยโทรศัพท์
ทัง้ วันทัง้ คืน น้องอยากจะพูดคุยกับเพือ่ น อยากเสนอไอเดีย
อะไรก็ไม่มใี ครฟงั ใคร จะท�ำให้โรงเรียนของน้ องยุ่งยาก
เรียนหนังสือไม่ได้ จะเสนอความคิดอะไรไม่ได้ น้องก็ทราบดีวา่
ถ้าวุ่นวายเกินไปสังคมจะขับเคลื่อนไปไม่ได้ สังคมวุ่นวาย
พังพินาศไป คงไม่ดี ก็เข้าใจความอึดอัดของน้อง เดีย๋ วใส่ถงุ เท้า
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สัน้ ไป ยาวไป ไม่รแู้ ค่ไหนจะพอดี หรือต้องเอาไม้บรรทัดมาวัด
ท�ำให้เสียเวลา บางครัง้ กฎระเบียบอาจตึงเกินไป หรือหย่อน
เกินไป ฟงั ดูไม่เข้าท่า แต่เป็ นกฎระเบียบของสังคมนัน้ ๆ
น้องอยูใ่ นสังคมนัน้ ต้องพยายามท�ำตามไว้บา้ ง สมมติไม่ม ี
กฎระเบียบเสียเลย จะท�ำให้วุ่นวายไม่มคี วามเรียบร้อย
กฎระเบียบตัง้ ไว้สำ� หรับส่วนรวม พวกเราเป็นสมาชิก TO BE
NUMBER ONE ต้องคิดถึงส่วนรวมบ้าง เป็นสิง่ ทีเ่ ราต้องหัด
ให้ตวั เองคิดถึงส่วนรวมไม่มากก็น้อย เริม่ ต้นนิดๆก็พอแล้ว
น้องต้องท�ำใจชิวๆ ยอมรับกฎเกณฑ์ของโรงเรียน บางทีอาจ
มากเกินไปในเรือ่ งกระโปรง ถุงเท้า แต่คงต้องท�ำใจยอมรับ
สักพักหนึ่ง ถ้าเยอะเกินไป เราต้องท�ำเป็ นไม่รู้ ไม่ชเ้ี สียบ้าง

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจาก

น้องวโรบล แม้หนูยงั เด็กในสายตาคนอืน่ แม้ตอนนี้หนูเรียน
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 เท่านัน้ แต่หนูมคี วามคิดทีจ่ ะหารายได้
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เป็ นของตัวเอง หนูไม่อยากขอเงินคุณพ่อคุณแม่แล้ว หนูรสู้ กึ
เกรงใจท่าน หนู จะหารายได้อย่างไรคะ ทีจ่ ะเหมาะกับวัย
ของหนูดี

ทูลกระหม่อม : เป็ นสิง่ น่ าชื่นชมที่น้องคิดจะแบ่งเบา

ภาระของผูป้ กครอง น้องไม่ได้ประชดนะ ถ้าประชดก็ไม่
ค่อยดี ทีบ่ อกไม่อยากไปรบกวนคุณพ่อคุณแม่ เป็ นความคิด
ที่ดที ่พี ยายามจะหารายได้พเิ ศษ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ของครอบครัว อันทีจ่ ริงไม่ใช่เป็ นค่านิยมเก่าดึกด�ำบรรพ์
ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย ตอนนี้เด็กๆ หลายคนหารายได้
พิเศษได้เองแล้ว ดูตวั อย่างน้องริชาร์ด เป็ นต้น เป็ นสิง่ ที่
น่าชืน่ ชม เด็กฝรังเมื
่ อ่ อายุ 16 ปี พอท�ำงานได้ ไม่วา่ จะยากดี
มีจน ร�่ำรวยมาจากไหน ต้องไปหารายได้ของตัวเอง เป็นสิง่ ที่
ต้องท�ำ ถ้าไม่ท�ำจะดูแปลก ตอนนี้ค่านิยมของวัยรุ่นไทย
เริม่ หารายได้พเิ ศษ เป็ นสิง่ ที่ดี น้ องต้องส�ำรวจตัวเองว่า
มีความสามารถด้านใดบ้าง เย็บผ้าเก่งหรือเปล่า ท�ำการฝีมอื
เก่งหรือเปล่า ร้องเพลงเก่งหรือเปล่า หรือเก่งด้านใดด้านหนึ่ง
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ก็ให้น�ำความพิเศษมาหารายได้พเิ ศษ สมมติไม่มคี วามสามารถ
พิเศษอะไรเลย อาจไปท�ำงานในร้านอาหาร เวลาหางาน
ต้องระวังด้วย บางทีเคยเตือนน้องๆ ทีไ่ ปท�ำงานในร้านอาหาร
ไปเสิรฟ์ ต้องดูวา่ มีอะไรพิเศษอยูใ่ นนัน้ หรือเปล่า บางทีน้อง
ต้องไปสัมภาษณ์งาน น้องยังเด็กอยู่ ต้องมีคณ
ุ พ่อคุณแม่ไป
ช่วยพิจารณาด้วย อันทีจ่ ริงไม่น่ามีอะไรทีน่ ่าหนักใจเท่าไหร่
เป็ นสิง่ ดีทน่ี ้องคิดจะหารายได้พเิ ศษ ท�ำให้ผปู้ กครองภูมใิ จ
และท�ำให้น้องมีประสบการณ์ดว้ ย

สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : ค� ำ ถามจาก

น้องเกียรติพทิ กั ษ์ ชือ่ เล่นมิคกี้ ศูนย์เพือ่ นใจ สาขาเดอะมอลล์
บางแค ผมสงสัย ว่ า ท� ำ ไมผู้ห ญิง จึง สู บ บุ ห รี่ก ัน มากขึ้น
ผมเห็นตามถนนมีคนสูบเยอะ แบบไม่เกรงใจใคร เพือ่ นผม
ก็มบี า้ งทีเ่ ป็ นแบบนัน้ ผมจะมีวธิ เี ตือนเพือ่ นหรือร่วมรณรงค์
อย่างไรดีครับ
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ทูลกระหม่อม : ตอนนี้วยั รุน่ สูบบุหรีม่ ากขึน้ เพราะคิดว่า

เป็ นสิง่ เท่ เมื่อ 10 ปี มาแล้ว วัยรุ่นอเมริกนั ก็เริม่ สูบบุหรี่
มากขึน้ หลังจากทีม่ กี ารพยายามรณรงค์วา่ บุหรีเ่ ป็ นสิง่ ไม่ดี
ท�ำให้เป็ นโรคปอด โรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคต่างๆ เยอะแยะ
มากมาย แต่วยั รุ่นไม่ฟงั เพราะมันใจในตั
่
วเอง ไม่เกีย่ วกับ
น้องมิคกีน้ ะ วัยรุน่ ไทย สูบบุหรีก่ นั มากขึน้ ผูห้ ญิงคงอยาก
แสดงว่า มีสทิ ธิ มีเสียง มีสทิ ธิทจ่ี ะสูบบุหรีห่ รือแสดงออก
อย่างไรก็ได้ คงเอาอย่างฝรัง่ แต่ชา้ ไป 10 ปี ผูห้ ญิงตายด้วย
มะเร็งปอดมากกว่าผูช้ าย เมือ่ เปรียบเทียบกับสมัยโบราณ
ผูห้ ญิงในปี 1950 ซึง่ นานมากแล้ว ผูห้ ญิงสูบบุหรีเ่ พิม่ ขึน้ 600 %
และผูห้ ญิงตายด้วยโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ อันทีจ่ ริงเมือ่ ก่อน
โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจผูช้ ายเป็นมากกว่าผูห้ ญิง แต่ตอนนี้
ผูห้ ญิงมีสทิ ธิเป็ นเท่าๆ กันแล้ว ก็ไม่ถูกต้องนะทีจ่ ะเห็นว่า
ผูห้ ญิงไม่ควรสูบบุหรี่ เขาบอกว่าผูห้ ญิงสูบบุหรีไ่ ม่เป็นกุลสตรี
ท�ำให้หน้าแก่ ท�ำให้ผวิ ไม่ดี หน้าย่น หน้าแก่ ปากเหม็น
ฟนั เหลือง อีกอย่างหนึ่งการสูบบุหรีจ่ ะท�ำให้หวั ล้านด้วย
ฉะนัน้ ผูห้ ญิงก็มสี ทิ ธิหวั ล้าน ผมบางลง ต้องต่อผม ไม่วา่ จะเป็น
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ผูห้ ญิงหรือผูช้ ายก็ไม่ควรสูบบุหรี่ เราต้องช่วยกันรณรงค์
ไม่สบู บุหรี่ แม้บุหรีถ่ ูกกฎหมาย ไม่ได้ผดิ กฎหมาย บุหรีม่ ี
ผลประโยชน์เยอะ บริษทั โรงงานยาสูบน�ำภาษีเข้ามาเยอะแยะ
ถ้าไม่อยากหัวล้านอย่าสูบบุหรี่

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�ำถามจาก นางสาว

สรรค์พร หนูมปี ญั หาอยากจะถามทูลกระหม่อมค่ะ ในวัยเด็ก
หนูมคี วามฝนั อยากจะเป็ นหมอ หนูได้รบั แรงบันดาลใจจาก
คุณแม่ซง่ึ เป็ นพยาบาล หนูมปี ญั หา คือ หนูคดิ ว่าหนูไม่กล้า
จะรักษาใครได้ สาเหตุมาจากหนูเรียนวิชาชีววิทยา ต้องผ่า
สัตว์สงิ่ มีชวี ติ หนูได้ผา่ ปลา ตอนหลังหนูมารูว้ า่ ปลาตัวนัน้
ยังไม่ตาย หนูรสู้ กึ ผิด ไม่กล้าทีจ่ ะผ่าและไม่มคี วามคิดอยาก
เป็ นหมออีกแล้ว หนูควรท�ำอย่างไรดีคะทูลกระหม่อม
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ทูลกระหม่อม : หนู คดิ ว่าเป็ นบาปกรรมที่ไปฆ่าสัตว์

ตัดชีวติ ผิดศีลข้อแรก การทีห่ นูคดิ จะเป็ นหมอเป็ นความคิด
ทีด่ งี ามทีจ่ ะไปช่วยเพือ่ นมนุษย์ ถ้าไม่เรียนหมอ หนูกต็ อ้ งผ่า
อะไรต่างๆ มากมายอยูแ่ ล้ว พอเป็นหมอก็ตอ้ งผ่าคนทีม่ ชี วี ติ
อยูน่ ่ีแหล่ะ หนูไม่ได้กลัวการผ่าต่างๆใช่ไหม สมมติหนูกลัว
เวลาเรียนหมอต้องไปผ่าศพ ศพไม่ได้มชี วี ติ ในการศึกษา
ในการท�ำรีเสิรช์ ต่างๆ บางทีตอ้ งไปผ่าสิง่ มีชวี ติ ใช้สตั ว์ทดลอง
ใช้ตน้ แบบมาศึกษาบ้าง ถ้าไม่ศกึ ษาเลย ในการทดสอบเรือ่ งยา
เรื่องระบบภายใน เราจะทดสอบไม่ได้ การรีเสิร์ชต้องใช้
สิง่ มีชวี ติ อาจต้องใช้มนุษย์ สมมติไม่ได้ เป็ นอะไรทีร่ า้ ยแรง
มากเกินไปด้วยความตัง้ ใจ ถ้าใช้ในการศึกษาก็ไม่เป็ นไร ไม่ได้
ค้าก�ำไรในการใช้ผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ อาจเป็นอีกเรือ่ งหนึ่ง หนูอยาก
เป็ นหมอ น่าจะเป็ นการท�ำบุญมากกว่า ถ้าหนูคดิ อย่างนี้ได้
หนูกเ็ รียนหมอต่อได้ ถ้าหนูเรียนเก่งพอ เพราะหนูไม่ได้กลัว
สิง่ เหล่านี้ ไม่ได้กลัวการผ่า เพียงกลัวบาปกรรมเท่านัน้ เอง
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สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : ค� ำ ถามจาก

น้องนุ ชนาฎ หนูมเี รือ่ งปรึกษา คือ หนูเป็ นหนึ่งในแกนน� ำ
TO BE NUMER ONE ทางชมรมของเราได้จดั กิจกรรม
ต่างๆ มากมาย มีน้องๆ ทีใ่ ห้ความร่วมมือและความสนใจ
มีทงั ้ ไม่ให้ความร่วมมือ และความสนใจ หนู อยากจะถาม
ทูลกระหม่อมว่า พวกหนูจะท�ำอย่างไรให้น้องๆ ให้ความร่วมมือ
และสนใจ 100 % ค่ะ

ทูลกระหม่อม : ให้ความร่วมมือและสนใจ 100 % คงยาก

ในการท�ำ กิจ กรรมใดก็ต าม เราต้อ งเลือ กกิจ กรรมที่ค น
ส่วนมากชอบ หวังว่าจะได้ผล 100 % เราก็อยากได้ผลเท่าที่
จะมากได้ ถ้าเป็ น 99 % ก็ดี ในการท�ำอะไรเราต้องวางแผน
ต้องส�ำรวจก่อนว่า คนส่วนมากชอบท�ำอะไร เช่น ในการท�ำ
ชมรม TO BE NUMER ONE วัยรุน่ ชอบ มีชมรม ชอบร้องเพลง
ชอบเต้น ชอบออกก�ำลังกาย เราต้องไปส�ำรวจ ไปพูดคุยกับ
เพือ่ นของน้อง ดูทศั นคติของเขา ทุกคนมีความคิดต่างกัน
จะไปท�ำให้ทุกคนชอบอย่างเดียวกันเป็ นไปไม่ได้ ทุกคน
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ต้องคิดต่างอยู่แล้ว แต่เราต้องรู้ว่าคนส่วนมากชอบอะไร
ถ้าเรามีกจิ กรรมหลายๆ อย่าง โดยมากก่อนทีจ่ ะท�ำ TO BE
NUMER ONE ตอนแรกไปถามผูไ้ ด้รบั การบ�ำบัดผูต้ ดิ ยา
นี่แหล่ะ สมมติไม่ได้ตดิ ยา ถ้าได้เรียนหนังสือจะชอบเรียน
อะไร อยากท�ำกิจกรรมอะไร ถามอยูน่ านเหมือนกัน เรารูอ้ ยู่
แล้วว่า วัยรุน่ ชอบร้องเพลง ชอบเต้น B - Boy เป็ นต้น เราก็
น�ำมาท�ำเป็ นกิจกรรมในศูนย์เพือ่ นใจ สมมติคนอื่นไม่ชอบ
เราก็มกี จิ กรรมอืน่ ให้ทำ� เราจะท�ำให้ทกุ คนพอใจเป็ นไปได้ยาก
หลังจากศึกษาทัศนคติเราต้องคุยกับเขาว่า เขาชอบท�ำอะไร
น�ำให้เขาดูกอ่ น บางทีเขาอาจไม่เห็นด้วยกับสิง่ ทีเ่ ราท�ำ แม้สงิ่
ทีเ่ ราท�ำเป็ นสิง่ ทีด่ ี เราต้องแสดงให้เขาเห็นก่อนว่า เป็ นสิง่ ทีด่ ี
โครงการ TO BE NUMER ONE ตอนแรกไม่ได้มคี นเห็น
ด้วยเยอะขนาดนี้ เขาก็ไม่ทราบว่า ดีหรือไม่ดี เราต้องแสดง
ให้เห็นว่า สิง่ ทีเ่ ราท�ำเป็ นสิง่ ทีด่ ี ต้องใช้เวลา เขาจะเข้าใจ
ในจุดมุง่ หมายของเราว่า สิง่ ทีเ่ ราท�ำเป็นสิง่ ทีด่ ี เราต้องอธิบาย
ให้เขาเข้าใจ เขาอยากท�ำอะไรอีกล่ะ ให้เขาช่วยกันคิด จะท�ำให้
มีแนวร่วมมากขึน้ เมือ่ มีแนวร่วมเราจะหวังแนวร่วม 100 %
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เป็ นไปไม่ได้ เราไม่ได้หวัง 100 % เราต้องพยายามท�ำให้
ยาเสพติดหมดไป ไม่ให้ใครไปเสพ ยาเสพติด ให้ทกุ ๆ คนมา
เป็นสมาชิก TO BE NUMER ONE แต่บางคนทีไ่ ม่ชอบแนวนี้
ตอนนี้มสี ว่ นน้อยแล้ว ถ้าชอบแนวอืน่ เราต้องไปส�ำรวจและ
พยายามโน้มน้าวจิตใจเขา ขอให้น้องโชคดี น้องมีความตัง้ ใจ
ทีด่ ี น้องคงท�ำได้อย่างทีแ่ นะน�ำ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจาก

น้องธีรดา จังหวัดกาฬสินธุ์ หนูรสู้ กึ ว่า คิดมากกับทุกๆ เรือ่ งค่ะ
นับวันอาการจะหนักขึ้นทุกที ทัง้ เรื่องเรียน พอเลิกจาก
ห้องเรียน หนูจะเครียดมากๆ เครียดต่อเนื่องถึงตอนนอน
เลยค่ะ ถ้ามีเรือ่ งมากระทบกระเทือนในจิตใจ เช่น ทะเลาะ
กับเพือ่ นทะเลาะกับทีบ่ า้ น หนูจะเครียดมากๆ ค่ะ บางเรือ่ ง
เป็นเรือ่ งเล็กน้อย เพียงทะเลาะกับเพือ่ นนิดหน่อยหนูกลับน�ำ
เรือ่ งนี้มาคิดซ�้ำไป ซ�้ำมา เป็ นเดือนๆ เลย หนูจะท�ำอย่างไร
ให้หายดีคะ หนูกลัวว่าชีวติ หนูจะไม่มคี วามสุขค่ะ
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ทูลกระหม่อม : คนเราไม่มคี วามสุขเพราะคิดมาก คนที่

คิดจุก คิดจิก อะไรมากระทบก็คดิ คนพูดนิดก็หาว่า เขาว่า
ถ้าคิดมากไปจะเป็ นโรคเส้นประสาท เราต้องไปคุยกับใคร
สักคน อย่างน้อยไปคุยกับจิตแพทย์ หรืออาจารย์ทป่ี รึกษา
ก่อนก็ได้ คุยเบาๆ จะได้จติ ใจโปร่ง แต่คงไม่เวิรค์ คงต้องใช้ยา
เพราะน้ องคิดจุกคิดจิก คนคิดจุกคิดจิกเป็ นโรคประสาท
การรักษาไม่ใช่คุยเฉยๆ กับจิตแพทย์นะ ต้องมียาระงับ
ประสาท เพราะอาจารย์หรือนักจิตวิทยาให้ยาไม่ได้ คนทีใ่ ห้
ยาได้คอื หมอ คือแพทย์ ซึง่ เรียนมาในโรงเรียนแพทย์ศาสตร์
เป็ นจิตแพทย์ตอ้ งให้ยา หนูอาจต้องการใช้ยาระงับประสาท
ยาท�ำให้จติ ใจโปร่งขึน้ ไม่ย้ำ� คิดย�้ำท�ำ อาจเกิดจากเคมีใน
สมองน้อง ไม่ปกติกไ็ ด้ เพราะแย่มาก หรือถูกของ น้องอย่า
เครียดเลย วิธแี ก้ความเครียด คือ เปิดทีว ี เวลา 20.30 น.
วันเสาร์ ดูรายการ TO BE NUMER ONE VARIETY แล้วกัน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากนายธเนศ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าพเจ้าได้ชมรายการ ทูบนี ัมเบอร์วนั
วาไรตี้ ของทูล กระหม่อ มทุก ครัง้ ข้า พเจ้า ไม่เ คยพลาด
ชมรายการดีๆอย่างนี้เลย ชอบรายการนี้และรักรายการนี้
มากเลย เพราะเป็นรายการทีม่ เี นื้อหาสาระทีด่ ี เป็นประโยชน์
แก่สงั คม ประเทศชาติบา้ นเมือง โดยเฉพาะกับเด็กวัยรุ่น
อย่างมากเลยครับ ข้าพเจ้าท�ำงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม
อยากเห็นสังคมไทยเป็นสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพประเทศชาติจะได้
ศรีวไิ ล ข้าพเจ้าขอกราบเรียนทูลกระหม่อมหญิงว่า ข้าพเจ้า
จะช่วยทูลกระหม่อมอย่างใกล้ชดิ ตามทีท่ ูลกระหม่อมหญิง
ได้กล่าวไว้วา่ ท่านจะเป็ นแม่บา้ น ข้าพเจ้าขอสมัครเป็ นผูช้ ว่ ย
ทูลกระหม่อมอยากอยูใ่ กล้ๆทูลกระหม่อม เพราะท�ำให้หวั ใจ
ของข้าพเจ้าพองโต สดชืน่ อายุของข้าพเจ้าจะได้ยนื ไปอีก
ยาวนาน

ทูลกระหม่อม : สวัสดีน้องธเนศ คิดว่าน้องธเนศก็เป็ น

ผูใ้ หญ่แล้วไม่ใช่เด็กๆ อย่างไรก็ตามก็ขอขอบใจน้องธเนศ
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ทีช่ อบรายการของเรา ขอบใจในความชื่นชม ในรายการ
ทูบนี มั เบอร์วนั วาไรตี้ ดีใจมากทีน่ ้องมีความตัง้ ใจดี อยากจะ
ช่วยท�ำงานเพือ่ ประเทศชาติและสังคม อยากท�ำอะไรทีเ่ ป็ น
ประโยชน์แก่สงั คม อยากเห็นสังคมไทยมีคุณภาพ คิดว่า
สับสนพอสมควรส�ำหรับจดหมายทีน่ ้องเขียนมา ค่อนข้าง
ยาวและค่อนข้างสับสนเพราะฉะนัน้ ก่อนทีจ่ ะมาช่วยกันเป็ น
ผูช้ ่วยทีจ่ ะท�ำ ทูบนี ัมเบอร์วนั หรือมาช่วยกันท�ำงานเพื่อ
ประโยชน์แห่งชาติเนี่ย ก็จะขอน้องท�ำจิตใจให้เป็นสมาธิแล้ว
ก็มเี ป้าหมายไม่ให้สบั สนซะก่อน ก็ขอแนะน�ำให้น้องเข้าวัด
ไปท�ำสมาธิซกั พักนึงก็คงจะช่วยได้มากเหมือนกัน อย่างไร
ก็ตาม ก็ขอขอบใจน้ อง ที่เขียนมา แล้วก็ขอขอบใจน้ อง
ในความหวังดีต่างๆของน้องด้วย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากคุณกิตติภพ

จังหวัดน่ าน ข้าพเจ้าเขียนข้อเสนอแนะฝากไปยังรายการ
มากมายดังนี้
1. กิจกรรมที่ท�ำร่วมกันเพลิดเพลินบันเทิงใจมีสสี นั
มากขึน้ โดยเฉพาะรูปแบบของการแสดง การเสนอการแสดง
ทีห่ ลากหลายมากขึน้
2. กิจกรรมรวมกลุม่ ของผูร้ สู้ นทนาปรึกษาหารือให้เกิด
ความเข้าใจของเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆทีผ่ ่านมา
และแนวโน้มความเป็ นไปของยาเสพติดทีใ่ ห้โทษร้ายแรง
		 2.1. จัดการกับผูข้ ายโดยจ�ำกัดเครือข่ายของผูค้ า้
ยาเสพติดให้โทษร้ายแรง
		 2.2. ให้ผดู้ แู ลเอาใจใส่คนในปกครองดูแลมากขึน้
		 2.3. ส่วนผูเ้ สพต้องให้ได้รบั การเยียวยา บ�ำบัดรักษา
จากผูด้ แู ลเอาใจใส่ ทัง้ หมดนี้ถ่ายทอดไปสูผ่ รู้ บั แสดงจ�ำลอง
ให้เป็ นเรื่องราวทีเ่ ป็ นตัวอย่างให้รูก้ นั ในเรื่องของประเด็น
ยาเสพติดเพือ่ ให้ผคู้ นสามารถแยกแยะผิดถูกได้ในชีวติ จริง
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ทูลกระหม่อม : สวัสดีคณ
ุ กิตติภพ ผูเ้ สนอแนะความคิดดีๆ

มาถึง 3 หน้ากระดาษ เชือ่ แล้วว่าคุณกิตติภพมีความห่วงใย
ในปญั หายาเสพติดจริงๆ พวกเราก็รสู้ กึ ประทับใจแล้วก็ขอบคุณ
คุณกิตติภพอย่างมากเลยทีเ่ ป็ นห่วงในเรื่องนี้ แล้วก็ตงั ้ ใจ
ที่จะเสนอแนะวิธีการแก้ไขปญั หาในการคลี่คลายปญั หา
ยาเสพติดของประเทศชาติ อย่างไรก็ตามรายการของเรา
โครงการของเราก็ดใี นการทีเ่ ราท�ำงานอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ ได้
ผลมาก เราก็ได้ใช้วธิ โี น้มน้าวชักจูงไม่ให้เยาวชนไปยุง่ เกีย่ ว
กับยาเสพติด ในขณะเดียวกันเราก็ได้สอดแทรกสาระต่างๆ
เข้าไปทุกช่วงของรายการ ยังไงก็ตามก็ขอบใจทุกๆคนทีใ่ ห้
ก�ำลังใจแล้วก็ตดิ ตาม ช่วยกันท�ำงานตลอดมา ก็ขอเป็นก�ำลัง
ใจซึง่ กันและกันและช่วยกันตลอดไป
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องศิวณี จังหวัด

มหาสารคาม หนูมคี วามตัง้ ใจทีจ่ ะเขียนจดหมายมารายการ
ทูบนี ัมเบอร์วนั เลยนะคะ สารภาพก็ได้ค่ะหนู อยากได้เสือ้
สวยดีนะคะ ถ้าเป็ น size m จะดีมากเลยค่ะ แต่หนูมเี รือ่ งจะ
ทูลถามทูลกระหม่อมเหมือนกันนะคะ ว่าทูลกระหม่อมมี HI5
มัย้ ค่ะ หนู ถามไปอย่างนัน้ เองละค่ะ เพราะถ้ามีคงมีคนมา
แอดเยอะเลย ทูลกระหม่อมว่าเด็กสมัยนี้เล่น HI5 เพือ่ อะไรค่ะ
ดีหรือไม่ดหี นูถามแค่น้ีหนูจะได้เสือ้ ไหมค่ะ

ทูลกระหม่อม : ได้เสือ้ แน่ๆ เพราะหนูพดู ตรงๆดี ถ้ามี HI5

ก็คงจะมีคนแอดเยอะแยะ อย่างไรก็ตามน้องก็ถามว่าเราจะ
เล่น HI5 นี้จะดีหรือไม่ เล่นเพือ่ อะไร เล่น HI5 มันก็ดี ท�ำให้
เพลิดเพลิน มีเพือ่ นเยอะท�ำให้ได้พดู คุยต่างๆ เทคโนโลยีม ี
ทัง้ ดีละไม่ดี เราต้องรูจ้ กั ใช้มนั เทคโนโลยีมปี ระโยชน์มาก
ถ้าเรารูจ้ กั ใช้มนั ให้ถกู ต้องและนอกจาก ท�ำให้เรากว้างขวาง
มีเ พื่อ นเยอะและได้แ ลกเปลี่ย นทัศ นคติก ัน ท� ำ ให้เ รามี
ความคิดสร้างสรรค์ แต่เราต้องรูจ้ กั แบ่งเวลาไม่ใช่นงเล่
ั ่ น HI5
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อย่างเดียวนะ และต้องมีวจิ ารณญาณในการรับรูข้ า่ วสารและ
ในการแอดเพือ่ น

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องรัตนาพร

จัง หวัด อุ บ ลราชธานี กราบเรีย นทู ล กระหม่ อ มสุ ด สวย
น้องอุต๊ อ้ งกราบพระราชทานอภัยทีไ่ ม่ได้ใช้คำ� ราชาศัพท์นะคะ
เพราะว่ากลัวจะผิด หนูดรู ายการทูบนี มั เบอร์วนั ทุกอาทิตย์
เลยค่ะ ชอบทุกๆช่วงเลยได้เจอเพือ่ นได้พบเห็นกิจกรรมดีๆ
มากมาย แต่ตอนนี้หนูมเี รือ่ งอยากถามคือว่า ท�ำไมน�้ำมันแพง
จังค่ะ คุณพ่อของหนูชอบบ่นอยูบ่ อ่ ยๆแล้วเราจะประหยัดกัน
อย่างไรดี หรือว่าจะหาอะไรมาใช้แทนน�้ำมันดีคะ่ หนูสงสาร
คุณพ่อทีต่ อ้ งเติม น�้ำมันแพงๆ สุดท้ายนี้หนูอยากจะท�ำความดี
คิดดี ตัง้ ใจเรียนและจะเป็นทีห่ นึ่งให้ได้ดว้ ยหัวใจทีส่ วยงามค่ะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
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ทูลกระหม่อม : ก่อนอื่นต้องขอขอบใจน้องอุ๊มากๆเลย
ทีต่ ดิ ตามรายการทุกๆอาทิตย์ เป็ นแฟนพันธุ์แท้และชอบ
ทุกๆช่วง ก็ดใี จทีน่ ้องชอบและติดตามรายการนี้ ปญั หาเรือ่ ง
น�้ ำมันแพงนี้ ถ้าจะตอบก็เป็ นปญั หาใหญ่มากๆเพราะเป็ น
ปญั หาใหญ่มากๆ เพราะเป็นปญั หาระดับโลก เป็นปญั หาด้าน
การเมืองด้านเศรษฐกิจของโลก เป็ นทีน่ ่ าเห็นใจเป็ นเรื่อง
ทีต่ อ้ งแก้ไขต่อไป แต่พวกเราช่วยได้โดยการสร้างกระแส
ประหยัดพลังงาน อย่างพวกเราทีจ่ ะช่วยได้คอื บอกคุณพ่อ
คุณแม่ให้เปลีย่ น ในการทีจ่ ะใช้พลังงานทดแทนพวกแก๊ส
NGV หรือ LPG ควรติดตัง้ ทีท่ ม่ี มี าตรฐาน ถูกมาตรฐาน
ใช้พลังงานทดแทนใช้ไบโอดีเซล หลายๆอย่างทีห่ นูจะแนะน�ำ
ให้ คุ ณ พ่ อ ลองใช้ ดู หนู ก็ ค อยติ ด ตามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
เรื่องน�้ำมันต่อไป น้องก็เป็ นคนทีม่ คี วามสนใจเรื่องรอบๆตัว
เรือ่ งเศรษฐกิจในเรือ่ งปญั หาระดับใหญ่กเ็ ป็นสิง่ ดีทน่ี ้องมีความ
เห็นใจคุณพ่อคุณแม่ น้องก็พยายามช่วยโดยการประหยัด
พลังงาน โดยไม่เปิ ดไฟทิ้งไว้เป็ นต้น และถ้าทีไ่ หนใกล้ๆ
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ก็เดินไปเป็ นต้นหรือจักรยาน น้องอยู่อุบลราชธานีคงไม่ม ี
มลพิษเท่ากรุงเทพ ทุกๆคนก็ตอ้ งช่วยกันประหยัด

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องพรทิพย์

ั บนั หนูเรียนอยูช่ นั ้ ม.2 ได้เข้าเป็นกรรมการ
จังหวัดล�ำพูน ปจจุ
ชมรมทูบนี ัมเบอร์วนั เพื่อทีจ่ ะผ่อนคลายความเครียดและ
หาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ชมรมทูบนี มั เบอร์วนั มีประโยชน์
ต่อหนูมาก ช่วยให้หนูได้ทำ� กิจกรรมทีส่ นุ กลืมความเครียด
จากทีเ่ คยเครียดและคิดมาก เพราะว่ามีปญั หาอยูห่ ลายด้าน
มีปญั หาครอบครัว ปญั หาการเรียน พ่อหนูเป็ นคน พูดมาก
และหงุดหงิดบ่อย แม่หนู เป็ นคนล�ำเอียงท�ำให้หนู คดิ มาก
และโกรธง่าย ไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน ท�ำให้หนู เรียน
ไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ ง หนูได้เข้ามาปรับทุกข์ สร้างสุขต่างๆ กับชมรม
ทูบนี ัมเบอร์วนั ที่มกี จิ กรรมให้เราค้นพบตัวเองและท�ำมัน
อย่างใจรักแล้วเราก็จะมีความสุขในสิง่ ทีเ่ ราท�ำค่ะ
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ทูลกระหม่อม : น้องก็รจู้ กั ใช้วธิ คี ลายความเครียดทีด่ ี ดีใจ

ทีช่ มรมทูบนี ัมเบอร์วนั ของเราก็ช่วยให้น้องหายเครียดได้
ถ้าสมมติไปปรับทุกข์กบั เพือ่ นๆทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจของโรงเรียน
ของน้อง น้องก็จะได้รบั ค�ำแนะน� ำดีๆ น้องไปท�ำกิจกรรม
ต่างๆทีส่ ำ� หรับ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ก็ดใี จทีโ่ ครงการ
ของเราช่วยน้องได้
ส�ำหรับความเครียดของน้อง น้องบอกว่ามีความเครียด
เยอะแยะในด้านครอบครัว ในด้านการเรียนในด้านการเรียน
มันอยูท่ ต่ี วั น้อง น้องก็พยายามตัง้ ใจเล่าเรียนพยายามมุง่ มัน่
บากบัน่ ไม่ใช่ขเ้ี กียจหรืออะไรน้องก็จะเรียนได้ดี
ส�ำหรับเรือ่ งครอบครัวคุณพ่อขอน้องก็คงเครียดเหมือน
กันถึงบ่น เพราะบ้านเมืองเราโลกในตอนนี้ทกุ ๆทีก่ ม็ ปี ญั หา
เยอะแยะมากมายคุณพ่อน้อง เป็นผูใ้ หญ่คงเครียดก็เลยบ่นน้อง
น้องก็พยายามท�ำใจว่าท่านพยายามสังสอนน้
่
อง ก็แล้วกัน
ส�ำหรับคุณแม่ท่บี อกว่าท่านล�ำเอียงพ่อแม่ทุกคนก็รกั ลูก
ทัง้ นัน้ แหละ คนเราคิดน้อยใจมันก็บนทอนจิ
ั่
ตใจตัวเราเอง
เพราะฉะนัน้ น้องก็ทำ� จิตใจให้มนคง
ั่
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องรุ่งนภา

จังหวัดสิงห์บุร ี ความใฝ่ ฝนั ของหนู คือ การเรียนให้จบ
และประกอบอาชีพทีส่ จุ ริตได้ตอบแทนพระคุณ คุณปู่ คุณย่า
ทีเ่ ลีย้ งหนูมาตัง้ 18 ปีเต็ม หนูภมู ใิ จทีเ่ กิดมาอยูใ่ นครอบครัว
ชอบอินทร์ ถึงแม้ว่าหนู จะไม่ได้อยู่กบั คุณพ่อคุณแม่เลย
แต่หนูกม็ ปี ู่กบั ย่าเป็ นเสมือนพ่อกับแม่หนู ย่าสอนหนูเสมอค่ะ
ว่าเราไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่เราสามารถเลือกทีจ่ ะท�ำ
หรือ เป็ น ได้ ทุ ก ครัง้ ที่ห นู รู้ส ึก ท้อ แท้ หนู จ ะคิด ถึง ค�ำ พูด
ของย่าทีส่ อนหนูและหนูจะบอกตัวเองเสมอว่า ถึงแม้วา่ เราจะ
ไม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่เหมือนคนอืน่ ๆเขา แต่เราก็ยงั มีปู่ยา่ คอย
ให้ก�ำลังใจอยู่นะเพราะฉะนัน้ เราต้องสู้ ส�ำหรับโครงการ
ทูบนี ัมเบอร์วนั ทีว่ ทิ ยาลัยหนู มีกจิ กรรมต่อต้านยาเสพติด
โดยจะมีจดั นิทรรศการต่างๆ มีกจิ กรรมให้นกั ศึกษาร่วมสนุก
และมี กิ จ กรรมการแข่ ง ขัน กี ฬ าอี ก ด้ ว ยค่ ะ โครงการ
ทูบนี มั เบอร์วนั เป็ นโครงการ ทีด่ มี ากๆค่ะ เพราะช่วยให้เด็ก
และเยาวชนเป็นพลเมืองทีด่ ขี องชาติไม่ยงุ่ เกีย่ วกับ ยาเสพติด
หันมาท�ำความดีเพือ่ ในหลวงของเรา
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ทูลกระหม่อม : อันทีจ่ ริงน้องก็โชคดีมากๆถึงแม้วา่ น้อง

ไม่ได้อยู่กบั คุณพ่อคุณแม่น้องก็มคี ุณปูค่ ุณย่าทีใ่ จดีมากๆ
สอนเก่งมากๆ ทีส่ งสอนน้
ั่
องแล้วก็เลีย้ งน้องมาอย่างดีทำ� ให้น้อง
ไม่รสู้ กึ ว่ามีปมด้อยหรือขาดอะไรไป น้องเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ด้านดนตรีและน้องก็เต้นลีลาศด้วย โครงการทูบนี มั เบอร์วนั ก็ม ี
กิจกรรมต่างๆมากมายทีส่ ำ� หรับพวกเราท�ำกันให้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ แล้วน้องก็เป็ นคนคิดดี ท�ำดี มีความฝนั ที่
จะเล่าเรียนให้สำ� เร็จแล้วก็ให้จบปริญญาได้มปี ระกอบอาชีพ
ทีส่ จุ ริต เพือ่ ทดแทนบุญคุณของปูย่ า่ ก็เป็นสิง่ ทีน่ ่าชืน่ ชม ก็ขอ
ให้น้องได้เรียนส�ำเร็จมีความรูต้ ดิ ตัว แล้วก็สามารถท�ำอะไร
ต่ออะไรทีน่ ้องต้องการ ขอให้น้องได้มโี อกาสตอบแทนบุญ
คุณคุณปูค่ ุณย่าได้อย่างตัง้ ใจไว้ก็เป็ นเด็กดีให้ท่านภูมใิ จ
ขออวยพรให้น้องมีความสุขมากๆ ประสบความส�ำเร็จได้
อย่างคาดหวัง
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สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : จากคุ ณ พร

กรุงเทพมหานคร ตอนนี้พรยังไม่ได้งานเลยค่ะ แต่คดิ ถึง
ทูลกระหม่อมเลยเขียนจดหมายเข้ามา จ๊อบที่เครื่องเงิน
ที่จตุ จกั รก็ไม่ได้ท�ำแล้ว หรือว่าพรจะไปรับราชการดีคะ
เพราะว่าเป็ นงานทีม่ นคง
ั ่ แต่คนสอบเยอะมากเลยคะ ไม่รวู้ า่
พรจะสอบติดหรือเปล่า เมือ่ เช้าพรฝนั อีกแล้วค่ะ ในความฝนั
ของพรเห็น ทู ล กระหม่ อ มด้ว ยนะคะ แต่ พ รจ� ำ ไม่ ไ ด้ว่ า
ทูลกระหม่อม ท�ำอะไรในความฝนั พรแปลกใจทุกครัง้ ทีฝ่ นั
เห็นพระองค์ในราชวงศ์หรือว่าพรดูข่าวในพระราชส�ำนัก
มากเกินไป ท�ำไมไม่เห็นทูลกระหม่อมกับพระราชินีในวัน
ฉัตรมงคลเลยค่ะ ดูแล้วไม่ครบยังไงก็ไม่รู้ พรขอจบจดหมาย
ไว้แค่น้ีนะคะ พรขอให้ทูลกระหม่อมสดใสอย่างนี้ตลอดไป
นะคะ

ทู ล กระหม่ อ ม : ก็ข อบใจน้ อ งพรที่เ ขีย นมาอีก แล้ว

ก็นบั ว่าเป็ นแฟนพันธ์แท้จริงๆ เพราะเขียนมาเป็ นฉบับทีส่ าม
แล้วอันที่จริงจ�ำได้ว่าน้ องพรเรียนจบแล้วก�ำลังหางานอยู่

ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด

149

การหางานนี้กไ็ ม่ใช่เรือ่ งง่าย เราต้องมีความอดทน เราต้อง
รูว้ า่ เราอยากท�ำอะไรก็พยายามอย่าเลือกงานมากนักขันแรก
้
เพราะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดี งานก็คงจะ หายากกว่าปกตินิด
นึงก็ขอให้น้องโชคดีหางานได้อย่างทีใ่ จหวัง งานราชการ
ก็โอเค ถ้าน้องตัง้ ใจอยากจะท�ำงานราชการก็พยายายาม
ติดตามกิจกรรมต่างๆ ติดตามข่าวว่าองค์กรไหนทีจ่ ะเปิ ด
รับข้าราชการก็ลองไปสมัครดูกข็ อให้น้องโชคดี และมีคนให้
โอกาสทีจ่ ะท�ำงานและได้รบั ราชการอย่างทีห่ วังไว้ ก็ไม่ว่า
จะรับราชการหรือบริษทั เอกชน น้องก็ตอ้ งพยายามท�ำให้
ดีทส่ี ดุ ก็ขอให้น้องประสบความส�ำเร็จ ทีฝ่ นั ถึงกันก็แปลว่า
น้องคิดถึงกัน ส�ำหรับเรือ่ งฉัตรมงคลสมเด็จพระนางเจ้าตอน
นัน้ ท่านประชวรท่านก็เลยไม่ได้เสด็จ ไม่เป็ นเราก็พบกัน
อยูแ่ ล้วทุกๆอาทิตย์ในรายการ ทูบนี มั เบอร์วนั
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจาก

น้องกฤษดา จังหวัดอุทยั ธานี หลังจากทีผ่ มได้ไปเข้าค่าย
ทู บีนั ม เบอร์ ว ัน แคมป์ ท� ำ ให้ ผ มได้ อ ะไรมากเกิ น คาด
อันดับหนึง่ ก็คอื ความสนุกทีพ่ ๆ่ี ได้จดั กิจกรรมให้ทำ� อันดับสอง
ความสะดวกสบายทีศ่ รีปทุม ลอง สเตย์ อันดับสาม คือกิจกรรม
อ�ำ ลาก่ อ นที่จ ะแยกย้า ยกลับ บ้า น ผมเห็น ว่า ทุ ก คนมีแ ต่
น�้ำตา เนื่องจากไม่อยากกลับ ผมจึงมีความเห็นว่าอยากให้
ทูบนี มั เบอร์วนั ครัง้ ทีส่ องมีระยะเวลานานกว่า 4 วัน 3 คืนครับ
สุดท้ายขอให้ทูลกระหม่อมมีสุขภาพแข็งแรงและอยู่เป็ น
ร่มโพธิร่์ มไทรของกระผมต่อไป

ทูลกระหม่อม : ก็ดใี จทีน่ ้องๆชอบกิจกรรมค่ายของเรา

เป็ นครัง้ แรกทีศ่ รีปทุม ลอง สเตย์ ผ่านไปก็ไม่นานนักวันที่
ปิดค่ายก็เห็นว่าน้องๆได้รบั ประโยชน์และ มีความสนุกสนาน
ได้พบเพื่อนใหม่ได้ความผูกพันธ์ มีคนเสนอมาเหมือนกัน
ทีอ่ ยากให้มรี ะยะเวลาทีน่ านกว่า 4 วัน 3 คืน แต่บางคน
ก็บอกว่าโอเคแล้ว เราก็น�ำค�ำแนะน� ำของน้องมาพิจารณา
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ดูว่าระยะเวลาไหนเหมาะสมทีส่ ุด อยากให้น้อง เก็บเกีย่ ว
ประสบการณ์ให้มากๆ และน�ำมาใช้ให้เป็ นประโยชน์กบั ตัวเอง
อย่างน้ องกฤษดานี้เป็ นแกนน� ำของชมรมทูบนี ัมเบอร์วนั
จังหวัดอุทยั ธานีอยูแ่ ล้ว ขอให้น้องน�ำความรูจ้ ากการเข้าค่ายนี้
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ กบั ชมรมและศูนย์เพื่อนใจโรงเรียน
ของน้องให้ดที ส่ี ดุ แบ่งปนั ประโยชน์แบ่งปนั ประสบการณ์ตา่ งๆ
ให้กบั เพือ่ นๆด้วยก็ขอขอบใจมกทีน่ ้องอวยพรมา พวกเรา
ทูบนี มั เบอร์วนั เป็ นก�ำลังใจให้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากคุณอรวรรณ

จังหวัดนนทบุร ี อายุ 57 ปี ดิฉันชอบดูรายการนี้มากค่ะ
ทูลกระหม่อมทรงเป็นพระราชมารดาตัวอย่างทีด่ มี ากๆจริงๆ
ลูกถูกอบรมสังสอนอย่
่
างดี ท่านทรงเสียสละแก่เยาวชน
เพือ่ ไม่ให้ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด ให้เด็กๆได้มกี จิ กรรมร่วมกัน
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ท�ำให้เยาวชนจัดเวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ นะคะ ดิฉันขอ
ถวายพระพรให้ทา่ นทรงมีพระพลานามัยทีแ่ ข็งแรงค่ะ

ทูลกระหม่อม : ดีใจมากทีม่ รี ุน่ คุณแม่เขียนจดหมายมา

และก็เป็ นแฟนรายการเหมือนกัน รายการนี้ไม่จ�ำกัดอายุ
อย่า งไรก็ตามก็ข อบใจมากที่คุณอรวรรณเขีย นมาชมว่า
เป็ น แม่ท่ีดี ก็เ ชื่อ ว่า คุณ อรวรรณก็เ ป็ น แม่ท่ีดีเ หมือ นกัน
เพราะว่าฟงั ดู ก็มคี วามเป็ นห่วงเด็กๆไม่ใช่แต่ลกู ๆของเรา
อย่างเดียว ยังเป็ นห่วงเยาวชนทุกคนด้วยและยังชื่นชม
โครงการทูบนี มั เบอร์วนั ในการทีเ่ ราทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน
ท�ำงานเพือ่ ต่อต้านยาเสพติดไม่ให้พวกเราเยาวชนไปยุง่ เกีย่ ว
กับยาเสพติด ในการทีเ่ ป็ นคุณแม่ทด่ี นี ่ีกต็ ้องมีความคิดที่
กว้างไกลและมีความเข้าใจในตัวลูกๆ ของเรา คุณอรวรรณ
น่าจะเป็นแม่ทด่ี อี กี คนหนึ่งทีเ่ ข้าใจและพร้อมทีจ่ ะเข้าใจพูดคุย
กับลูกๆเสมออยูแ่ ล้ว ก็ดใี จทีเ่ รามีแฟนคลับทีไ่ ม่ใช่เด็กๆด้วย
มีทงั ้ เป็ นเด็กทัง้ ผูใ้ หญ่ ก็คณ
ุ แม่ทกุ ๆคน รวมทัง้ คุณครู และ
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ผูใ้ หญ่ใจดีในทุกภาคส่วนทีส่ นับสนุนโครงการทูบนี มั เบอร์วนั
ของเราไม่ได้มแี ต่พวกเราเด็กๆเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นสมาชิก ก็ขอให้
สนับสนุนและให้กำ� ลังใจกันต่อไป ก็ขอบใจมากทีเ่ ขียนมาคุย
และขอบใจมากส�ำหรับค�ำชม

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องลลิตา จังหวัด

สมุทรสงคราม หนู เป็ นเด็กคนหนึ่งทีเ่ กิดมาในครอบครัวที่
ยากจน แตกแยก ต้องพบกับความผิดหวัง ความสูญเสีย
พ่อเล่นการพนันสร้างหนี้สนิ ให้แก่ครอบครัวและก็ทง้ิ หนูกบั
แม่ไป ท�ำให้แม่ตอ้ งท�ำงานหนักและรับภาระของครอบครัว
ั หาต่ า งๆนี้ เ อง ท�ำ ให้ม ี
แต่ เ พีย งผู้เ ดีย ว และการที่ม ีป ญ
แรงผลักดันให้หนูตงั ้ ใจเรียนจนท�ำให้ขา้ พเจ้าได้รบั การคัดเลือก
เป็ นนักเรียนทุนมูลนิธดิ ำ� รงชัยธรรม ได้เข้าไปในค่ายสถานี
อาสา ท�ำให้รจู้ กั ได้รจู้ กั มิตรภาพและอาสาสมัครอย่างแท้จริง
เหมือนกับโครงการทูบนี มั เบอร์วนั ทีส่ ง่ เสริม สร้างก�ำลังใจ
ั
ให้กบั ผูท้ ป่ี ระสบกับปญหายาเสพติ
ดและพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ
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แก้ไขปญั หายาเสพติดทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมไทย ยิง่ มืดเท่าไหร่
แสดงว่ายิง่ ดึก ยิง่ ดึกเท่าไหร่แสดงว่ายิง่ ใกล้สว่างและปญั หา
ทุกอย่างจะมีทางแก้เสมอ

ทู ล กระหม่ อ ม : น่ า ภู มิใ จมากเลยที่น้ อ งเป็ น คนที่มี

จิตส�ำนึกทีด่ แี ละคิดในทาง ทีถ่ กู ต้องบางทีน่ ้องก็อาจจะช่วย
คุณแม่ได้อีกทางหนึ่ งถ้าน้ องมีความสามารถอะไรพิเศษ
น้องก็ลองไปท�ำงานดู น้องเข้าค่ายอาสาบ่อยๆน้องอาจได้ไป
เรียนรู้ ในการท�ำกิจกรรมหรืออะไรหลายๆอย่าง อาจจะเป็ น
ประโยชน์กบั ตัวน้อง ในอนาคตหรือในตอนนี้กต็ าม ถ้าสมมติ
จะไปท�ำงานพิเศษทีจ่ ะได้รายได้พเิ ศษ มาช่วยคุณแม่ แต่ถงึ
อย่า งไรน้ อ งก็ม ีจิต ส�ำ นึ ก ที่ดีอ ยู่แ ล้ว น้ อ งก็ค งช่ว ยคุ ณ แม่
รับภาระในบ้านบ้างไม่ให้คณ
ุ แม่เหนื่อยเกินไปคุณแม่กจ็ ะปลืม้
ก็ขอเป็นก�ำลังใจ ให้น้องแล้วกัน อยูต่ รงนี้อย่าลืมว่าทุกๆอย่าง
จะส�ำเร็จได้จะต้องมีความพยายาม มุ่งมัน่ มีสติในการท�ำ
อะไรทุกๆอย่าง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องณัฐธิดา

จังหวัดสระบุร ี หนูมคี วามสนใจและชื่นชอบสโมสรฟุตบอล
ลิเ วอร์พูล ที่ป ระเทศอัง กฤษ หนู ช อบสโมสรลิเ วอร์พูล
ตัง้ แต่ ปี 2545 ก็เพราะไมเคิล โอเว่น ตัง้ แต่ครัง้ แรกทีไ่ ด้เห็น
ลีลาการเล่นของเขา ก็รสู้ กึ ทึง่ ในการเตะของเขา เพราะโอเว่น
ถือได้วา่ เป็นนักฟุตบอลทีต่ วั เล็กแต่วา่ ฝีมอื สุดยอด หลังจาก
นัน้ ไม่นานโอเว่นก็ตอ้ งย้ายทีมไปสโมสรอื่น ท�ำให้ขา้ พเจ้า
หันมาปลืม้ ฟอร์มการเล่นของเจอราร์ด ทีเ่ ป็ นดาวรุ่งก�ำลังดัง
ในขณะนัน้ แทน ตัง้ แต่นัน้ มาข้าพเจ้าก็ตดิ ตามเจอราร์ดและ
หลงรักสโมสรลิเวอร์พลู มาจนถึงทุกวันนี้ ทูลกระหม่อมคงจะ
รับรูค้ วามรูส้ กึ ของผูห้ ญิงทีส่ ามารถจะชืน่ ชอบและรักในสโมสร
ฟุตบอลได้อย่างภาคภูมใิ จและผูห้ ญิงก็ช่นื ชอบฟุตบอลได้
ไม่ใช่แค่ผชู้ ายฝ่ายเดียว

ทูลกระหม่อม : เดีย๋ วนี้ผู้หญิงก็ชอบฟุ ตบอลได้ไม่ใช่

เรื่องแปลก ดีเลยทีเ่ ด็กผูห้ ญิงชื่นชอบฟุตบอล ก็น่าชื่นชม
ที่น้ อ งก็ ล งลึก ไปถึ ง รายละเอีย ดต่ า งๆของทีม ฟุ ต บอล
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และนักฟุตบอลทีน่ ้องชืน่ ชอบ หนูคงดูทกุ แมทเลยใช่มยั ้ มันก็ม ี
ดึกๆนะ น้องระวัง ก็แล้วกันนอนดึกมากๆก็หน้าแก่และอาจ
เสียเวลาในการอ่านหนังสือแต่อย่าลืม อย่าอยูด่ กึ มาก อย่าท�ำ
เสียเวลาในการอ่านหนังสือ และอีกอย่างหนึ่งอย่าไปพนันบอล
มีเด็กผูช้ ายที่ไปพนันบอลแล้วมีปญั หาทางนี้อยู่เยอะมาก
บางคนถึงกับฆ่าตัวตาย เพราะฉะนัน้ น้องอย่าไปติดในวังวน
อย่างนี้ ก็ขอให้ทมี ทีน่ ้องชอบประสบความส�ำเร็จ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องอัญชิษฐา

จัง หวัด อ่ า งทอง หนู ไ ด้เ ข้า ร่ว มโครงการทูบีนัม เบอร์ว นั
เลยท�ำให้หนู สนุ กกับกิจรรมต่างๆ ทีค่ ุณครูสอนให้เลิกยุ่ง
กับยาเสพติด ปจั จุบนั นี้หนูคดิ ว่ายาเสพติดเริม่ น้อยลงแล้ว
เพราะโครงการทูบนี มั เบอร์วนั หนูอยากปรึกษาเรือ่ งหนูรกั
ครูคนหนึ่งแต่ว่าท�ำให้ครูเสียใจหนู พยายามคุยกับครูแล้ว
แต่เวลาเจอหน้ าหนู เขาจะท�ำเป็ นเบื่อหนู และไม่อยากคุย
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กับหนูเลยค่ะหนูไม่รวู้ า่ จะขอโทษคุณครูยงั ไงดี หนูเลยอยาก
ขอค�ำปรึกษาทีจ่ ะน�ำไปปฏิบตั แิ ละ ขอโทษคุณครูและขอบคุณค่ะ
ทีใ่ ห้คำ� ปรึกษา

ทูลกระหม่อม : อ่านจดหมายของน้ องก็รู้สกึ เป็ นห่วง

เหมือ นกัน ไม่ค่อ ยจะเคลีย ร์ว่า เหตุ ก ารณ์ เ ป็ น ยัง ไงบ้า ง
ดูสบั สนพอสมควร น้องมีปญั หาทีว่ ่าน้องรักครูคนหนึ่งแล้วก็
ท�ำให้ครูเสียใจแล้วคุณครูกท็ ำ� ท่าว่าเบือ่ น้อง น้องก็ไม่ได้เล่า
รายละเอียดมาว่า รักครูแบบไหนก็ฟงั ๆดูกน็ ่ าเป็ นห่วงอยู่
นิดหน่อย แต่ถา้ น้องรักคุณครูแบบเป็นลูกศิษย์แล้วก็ให้ความ
เคารพนับถือก็เป็ นสิง่ ทีด่ ี ถ้าน้องท�ำอะไรให้ไม่พอใจน้องก็
ไปกราบ ขอโทษคุณครูได้แล้วก็สญ
ั ญาว่าจะไม่ทำ� สิง่ เหล่านัน้
คุณครูกค็ งจะเข้าใจเพราะว่าก็ไม่รเู้ หตุการณ์เป็ นไงไม่ได้อยู่
ตรงนัน้ อย่างไรก็ตามไม่อยากให้น้องคิดมากพยายาม ไปท�ำ
กิจ กรรมดีก ว่า ขอให้น้ อ งผ่า นช่ว งที่ส บั สนและหวัง ว่า ครู
คงเข้าใจน้อง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องโฉมสุดา

หนูมคี วามสนใจในเรือ่ งศิลปะ ชอบอยูก่ บั ธรรมชาติ เราทุกคน
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขถ้ามีความสามัคคี ซื่อสัตย์
ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ซ่งึ กันละกันและทีส่ �ำคัญต้องไม่
ยุง่ เกีย่ วกับ ยาเสพติดเราสามารถอยูห่ า่ งไกลจากยาเสพติดได้
ถ้าเราหันมาเล่นดนตรี กีฬา ศิลปะ ปจั จุบนั นี้ในหมูบ่ า้ นของหนู
มีวยั รุน่ อาศัยอยูร่ ว่ มกันเป็ นกลุม่ ใหญ่ มักจะรวมตัวหาเรือ่ ง
วัยรุน่ ด้วยกันและวัยรุน่ กลุม่ นัน้ ชอบใช้ปืนยิงระบายอารมณ์
สร้างปญั หาเดือดร้อนให้ชาวบ้าน หนูจงึ อยากจะทูลขอค�ำปรึกษา
จากทูลกระหม่อมในการแก้ไขปญั หาต่างๆเหล่านี้

ทูลกระหม่อม : น้องก็ดเู ป็นคนทีม่ สี ามัญส�ำนึก มีทศั คติท่ี
เป็ นผูใ้ หญ่ น้องก็สนใจ ในเรือ่ งศิลปะ ธรรมชาติ น้องก็ไปร่วม
ในโครงการทูบนี มั เบอร์วนั ดูปญั หาวัยรุน่ น้องก็ตอ้ งคุยกับ
ผูท้ ม่ี ายิงกันในหมูบ่ า้ น ต�ำรวจควรจะเข้าไปดูแลด้วย น้องก็
อาจให้ผใู้ หญ่ได้ชกั ชวนกลุม่ นี้มาท�ำกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
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เขาอาจจะชอบเล่นกีฬาจะได้ใช้พลังของเขาในทางที่เป็ น
ประโยชน์ อย่างไรก็ตามจะต้องมีคนดูแลไม่ให้คนเหล่านี้
ไม่ให้ทำ� ในสิง่ ทีไ่ ม่ดี ก็หวังว่าปญั หาในชุมชนของน้องคงจะ
หมดไป

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้ องวรพล

จังหวัดชลบุรี ผมเป็ นคนที่ กลัวผีมาก ผมไม่สามารถท�ำอะไร
คนเดีย วได้ใ นตอนกลางคืน ต้อ งมีเ พื่อ นอยู่ต ลอดเวลา
ไม่วา่ จะอาบน�้ำ เข้าห้องน�้ำ ตอนนอนจนเพือ่ นๆทุกคนร�ำคาญ
ด่าว่าผมต่างๆนาๆ ผมก็เลยอยากปรึกษาทูลกระหม่อมว่า
มีวธิ ไี หนมัย้ ครับทีจ่ ะท�ำให้ ผมเลิกกลัวผี ผมขอค�ำแนะน� ำ
ด้วยนะครับ

ทูลกระหม่อม : สิง่ แรก ให้น้องสบายใจเพราะไม่ใช่

น้องคนเดียวทีก่ ลัวผี คนกลัวผีมเี ยอะมากๆ แต่การกลัวผี
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มันยากมากทีเ่ ลิกกลัว อันทีจ่ ริงไม่ทราบว่าน้องกลัวผี มาจาก
น้ อ งเคยเห็น ผีห รอ เพราะบางคนบอกว่ า ผีนั น้ ไม่ ม ีจ ริง
น้องต้องถามตัวเองว่าน้องสร้างจินตนาการขึน้ มาเองหรือเปล่า
ถ้าสมมติน้องกลัวผีมากๆแล้วเพือ่ นร�ำคาญบางทีเขาอาจจะแกล้ง
ให้น้องอยูค่ นเดียวยิง่ แย่เลยนะ น้องต้องควบคุมความกลัว
ของน้อง ไม่ใช่ให้เลิกกลัว แต่ให้ลดลง ให้เข้าห้องน�้ำเองได้
ปิดไฟนอนได้ ขอให้น้องโชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องยุทธพันธ์

จังหวัดสระบุร ี ผมเป็ นคนทีช่ อบอ่านหนังสือมาก หนังสือที่
โปรดปรานคือ แฮรี่ พอตเตอร์ เพราะผมได้อา่ นแล้วรูส้ กึ ว่า
ตนเองได้โลดแล่นไปพร้อมตัวละครเอกของเรือ่ ง ส่วนอาหาร
ทีช่ น่ื ชอบ คือ ต้มย�ำ ผมไม่แปลกใจเลยว่าชาวต่างชาติทม่ี า
ั
เมืองไทยถึงกินต้มย�ำ ความใฝ่ฝนของผม
คือ เป็นความใฝ่ฝนั
ของคนทัง้ ประทศเลยก็ว่า ได้ นัน่ คือ ท�ำ ให้ป ระเทศมีแ ต่
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ความสงบโดยเฉพาะสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ผมมี
ค�ำถามมาถามนะครับ
ข้อ 1.พระองค์ทรงชอบหนังสือเล่มไหนเป็ นพิเศษ
เพราะเหตุใดหนังสือเล่มนัน้ ถึงพิเศษกว่าเล่มอืน่ ๆ
ข้ อ 2.ผมอยากได้ ค� ำ จ� ำ กั ด ความของค� ำ ว่ า ทู บี
นัมเบอร์วนั
ข้อ 3.ในฐานะที่พระองค์ท่านเป็ นคนไทยคนนึงผม
อยากทราบว่าวันนึง ทรงเสด็จไปทีใ่ ดบ้าง
ข้อ 4.ถ้ามีพรสามประการทีส่ ามารถเป็ นจริงได้อยาก
ทราบว่าพระองค์ จะขออะไร

ทูล กระหม่ อม : ในเรื่อ งต่ า งๆที่น้ อ งอยากรู้ น้ อ งคง

อ่านหนังสือ แฮรี่ พอตเตอร์ เยอะเกินไป ดีทน่ี ้องเป็ นคน
ทีช่ อบอ่านหนังสือ ชอบอ่านหนังสือก็จะท�ำให้จนิ ตนาการ
ก็มคี วามรูม้ สี าระใหม่ๆ ก็ดเี ป็นการจุดประกายให้เรามีไอเดีย
ดีๆ มีความคิดทีส่ ร้างสรรค์ ท�ำให้มสี มาธิดว้ ย น้องบอกชอบ
ต้มย�ำกุ้ง มีพูดถึงชาวต่างชาติท่ีชอบต้มย�ำกุ้ง อาหารที่
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ชาวต่างชาติชอบก็ม ี ต้มย�ำกุ้ง หมีก่ รอบ ผัดไท เป็ นต้น
เพราะอาหารไทยมีหลายรส ส่วนในเรือ่ งทีน่ ้องอยากให้คนใน
ชาติรกั และสามัคคีกนั นัน้ ทุกคนก็อยากให้รกั กัน ส่วนเรื่อง
ภาคใต้มนั เป็ นเรือ่ งใหญ่ทแ่ี ก้ยาก ซับซ้อนอย่างมากๆเลย
ส่วนค�ำถามทีน่ ้องถามว่าชอบหนังสืออะไรเป็ นพิเศษ
ก็ตอนนี้ไม่ได้ชอบอะไรเป็ นพิเศษ เมือ่ ก่อนเคยชอบหนังสือ
เรือ่ งอีโบล่าเป็นโรคภัยทีต่ ดิ มาจากลิงในแอฟริกาน่าสนใจมาก
แต่ตอนนี้น่าจะชอบเรื่องสัน้ ทีฉ่ ันคิดมากกว่าเป็ นเรื่องของ
หนึ่งใจเดียวกัน
ข้อ 2. ค�ำจ�ำกัดความของทูบนี มั เบอร์วนั มันก็เคลียร์
แล้วนะว่ามันคืออะไรเราเป็นหนึง่ โดยไม่พง่ึ ยาเสพติดเราทุกๆ คน
ก็อยากเป็นคนเก่งคนดี เป็นผูช้ นะอยูเ่ สมอแต่เราต้องเป็นหนึ่ง
ในเรื่องที่ถูกต้องที่ควร แล้วก็เป็ นประโยชน์ ต่อสังคมบ้าง
เพราะฉะนัน้ ทูบนี มั เบอร์วนั คือ เป็นหนึ่งโดยไม่พง่ึ ยาเสพติด
ข้อ 3 ถามว่าไปไหนบ้างตอบไม่ถกู หรอกว่าไปไหนใน
วันหนึ่งๆนี่หรอ ก็ตอ้ งไปท�ำงานสิจริงมัย้
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ข้อ 4.พรสามประการนี้คงไม่บอกถ้าบอกพรก็จะไม่ได้
สมปรารถนาเพราะฉะนัน้ พรขออุ๊บอิบ๊ ไว้ก่อน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�ำถามจากน้องศรัณย์

และน้องลักจิภา กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อใจ
ทีม่ าบุญครอง แต่ตอนนี้ได้ปิดไปแล้ว น้องอยากจะบอกว่า
จะเปิดทีม่ าบุญครองอีกมัย๊ จะเปิดทีไ่ หนอีก ส่วนน้องลักจิภา
ก็บอกถึงความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ ศูนย์เพือ่ นใจ ไม่วา่ จะเป็นความเป็น
กันเองของวิทยากร การช่วยเหลือเรื่องต่างๆ เมื่อมีปญั หา
เกิดขึน้ กับตัวน้อง บรรยากาศภาย ในศูนย์เพือ่ นใจ ก็ดมี ากๆ
และสุดท้ายน้ องยังฝากขอบพระคุณทูลกระหม่อม ที่ทรง
จัดตัง้ ศูนย์เพือ่ นใจมาด้วย ขอให้พระองค์มสี ขุ ภาพพลานามัย
ทีด่ ี และก็ขอให้พระองค์จดั กิจกรรมทูบนี มั เบอร์วนั อีกหลายๆ ที่
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ทูลกระหม่อม : ก็ขอบใจน้องสองคนทีไ่ ด้คอยติดตามความ

เคลื่อนไหวของกิจกรรมทูบนี ัมเบอร์วนั โดยเฉพาะอย่างยิง่
ศูนย์เพือ่ นใจและก็ดใี จมากๆ ทีน่ ้องทัง้ สองชอบ ประทับใจ
และก็ได้มาร่วมกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจของเราก็ตอนนี้
ศูนย์ทม่ี าบุญครองปิดไป น้องก็บอกว่าน้องมาร่วมกิจกรรม
ที่ศูน ย์เ พื่อ นใจที่เ ดอะมอลล์บ างแค ก็ข อให้น้ อ งติด ตาม
กิจกรรม ติดตามข่าวสารโครงการทูบนี มั เบอร์วนั ต่อไปจาก
รายการ ทูบนี ัมเบอร์วนั วาไรตี้เราทุกเสาร์ ช่อง 11 เวลา
20.30 น. ก็ตดิ ตามข่าวจากนิตยสารด้วยก็ได้ และจากศูนย์
เพื่อใจของน้องเอง ก็ตดิ ตามว่าเราจะไปเปิ ดศูนย์เพื่อนใจ
ที่ไหนอีกก็จะมีข่าวกันต่อไป แต่รบั รองว่าเราก�ำลังขยาย
ศูนย์เพือ่ นใจอยู่ ก็จะมีอกี หลายๆ สาขาใน กทม. อย่างแน่นอน
ตอนนี้มที งั ้ แฟชันไอแลนด์
่
ซีคอนสแควร์ และก็เดอะมอลล์
บางแค มีหลายทีแ่ ละก็อยากให้น้องๆ มาร่วมกิจกรรมเยอะๆ
ส�ำหรับน้องลักจิภา ก็ขอขอบใจกับความรูส้ กึ ดีๆ ทีน่ ้อง
มีต่อศูนย์เพือ่ นใจ ขอบใจมากทีน่ ้องเขียนมาให้กำ� ลังใจและ
ก็ขอให้น้องทัง้ สองคนร่วมกิจกรรมของโครงการทูบนี มั เบอร์วนั
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เป็นสมาชิกทีด่ ตี อ่ ไป อย่าลืมว่าพวกเราคนรุน่ ใหม่จะช่วยกัน
สานต่อความฝนั สานต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะขจัดยาเสพติด ซึง่ เป็น
ปญั หาทีส่ ำ� คัญมากส�ำหรับประเทศชาติเราให้พน้ จากปญั หา
ยาเสพติดไปได้ เราต้องช่วยกันร่วมกิจกรรมและแบ่งปนั
ความรูส้ กึ ดีๆ และสิง่ ดีๆ ให้สมาชิกทูบนี ัมเบอร์วนั ทุกคน
ก็ขอบใจน้องมาก

สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : ค� ำ ถามจาก

น้องปริทศั น์ จังหวัดสระบุร ี เล่าถึงทูลกระหม่อมว่า น้องเข้า
ร่วมโครงการทูบนี ัมเบอร์วนั ก็เพื่อให้เป็ นแรงกระตุน้ ให้มุ่งสู่
ความฝนั ได้ดงั ใจหวัง โดยที่เราเป็ นหนึ่งในตัวเราและก็ม ี
ความสามารถพิเศษก็คอื น้องดูดวงได้ บางครัง้ ก็ดดู วงให้
อาจารย์และเพือ่ นๆ ทีโ่ รงเรียน พออาจารย์หรือเพือ่ นๆ ได้ทำ�
ตามทีน่ ้องบอกไปทุกคนก็ประสบความส�ำเร็จ ทูลกระหม่อม
ทรงมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้าง
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ทูลกระหม่อม : ก็น่าสนใจมาก น้องดูดวงได้แม่นน้องก็
อย่าเพิง่ ชะล่าใจ และก็อย่าลืมว่าความสามารถพิเศษของเรา
มีอยูเ่ หมือนสวรรค์ให้ ถ้าน้องดูดวงได้แม่น แต่น้องอย่าลืม
อย่าใช้ความสามารถ หรือพรสวรรค์น้ีในทางทีผ่ ดิ น้องต้อง
มีความจริงใจต่อคนทีน่ ้องดูดวงให้ และก็อย่าไปใช้ในทาง
ทีผ่ ดิ แล้วความสามารถ มันจะหายไป อย่างไรก็ตามก็น่ารัก
ดีมากเลยทีน่ ้องดูดวงเก่ง และก็ดใี จทีน่ ้องชอบโครงการทูบี
นัมเบอร์วนั ของเรา เป็ นสมาชิกทีด่ แี ละก็น้องชอบโครงการ
ทูบนี มั เบอร์วนั เป็ นแรงกระตุน้ ในการมุง่ สูค่ วามฝนั ของน้อง
ไม่ว่าจะเป็ นอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็ นหมอดูระดับโลก หรือ
อะไรก็แล้วแต่ โครงการทูบนี มั เบอร์วนั คือโครงการทีท่ ำ� ให้
ั โดยไม่ตอ้ งพึง่ ยาเสพติดก็น่ารักมาก ขอให้
ทุกคนมุง่ ไปสูฝ่ นได้
น้องมีความสุขและก็เก็บความสามารถนี้ไว้ อย่าลืมมัวแต่
ดูดวงและก็ไม่เรียนหนังสือละ น้องก็เรียนให้เก่งๆ และก็ฝนั
ว่าอยากจะเป็ นอะไร น้องอยากจะเป็ นนักธุรกิจ นักบริหาร
ถ้าน้องตัง้ ใจมุ่งมันและก็
่
ไม่ขเ้ี กียจก็คงจะได้ไปสู่ความฝนั
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และก็อย่าลืมว่าเรื่องทีด่ ูดวง พูดไปก็แล้วกัน ก็ขออวยพร
ให้น้องประสบความส�ำเร็จ

สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : ค� ำ ถามจาก

น้องเกศสุดา จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ หนูใฝ่ฝนั ว่าอยากจะ
ประกอบอาชีพแพทย์มากๆ เพราะมีคณ
ุ ปู่เป็ นผูจ้ ดุ ประกาย
ความฝนั นี้ เนื่องจากตอนคุณปู่เขายังมีชวี ติ อยู่ มีโรคประจ�ำตัว
คือ โรคหืด หอบและไม่น านคุ ณ ปู ่ ก็ไ ด้จ ากไปอย่า งสงบ
หนู เลยคิดว่าถ้าเป็ นหมอ น่ าจะดูแลคนไข้และดูแลคุณปู ่
ได้ดที ส่ี ดุ นอกจากนี้ยงั อยากจะรักษาผูป้ ่วยยากจน โดยไม่
คิดเอาก�ำไร ยิง่ ตอนนี้มโี ควตาแพทย์ชนบทให้กบั นักเรียน
ชัน้ ม.6 ของจังหวัดต่างๆด้วย หนูกย็ งิ่ มีความหวังทีจ่ ะตามหา
ความฝนั เรือ่ ยๆ และก็คดิ ว่าจะต้องท�ำให้สำ� เร็จ สุดท้ายขอให้
ทูลกระหม่อมมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยทัง้ ปวง
ด�ำเนินโครงการดีๆ ต่อไปเรือ่ ยๆ และก็เป็น Perfect Woman
ในใจน้องตลอดไป
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ทูลกระหม่อม : รูส้ กึ ชื่นชมทีน่ ้องมีความปรารถนาทีจ่ ะ

เป็ นหมอเพราะว่าน้ องคงจะรักคุณ ปู่ของน้ องมากที่ท่า น
ได้จากไปด้วยโรคหอบหืดใช่มยั ๊ น้องก็อยากจะเป็ นหมอมา
ดูแลคนทีด่ อ้ ยโอกาส ก็ขอให้น้องได้ประสบความส�ำเร็จและ
ั นแพทย์ชนบทรักษาผูป้ ว่ ยด้อยโอกาสต่อไป
ก็ได้ไปถึงฝนเป็
น้องก็ตอ้ งเรียนหนังสือให้เก่งๆ เพราะเป็ นหมอก็อย่างทีว่ า่
มันก็ยากอยูเ่ หมือนกันจะต้องเรียนเก่งๆ อ่านหนังสือมากๆ
มีความตัง้ ใจขยันขันแข็งเพือ่ จะมุง่ หาความรูต้ อ่ ไปไม่ใช่นงเฉยๆ
ั่
ต้องพยายามอ่านมากๆ และก็เรียนเยอะๆ ท�ำสุขภาพของน้อง
ให้แข็งแรงด้วย ก็ขอเป็ นก�ำลังใจให้น้องคิดว่าน้องมีความ
ตัง้ ใจดีกน็ ่าจะสมความปรารถนา
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้ องพิชยั

จังหวัดสมุทรปราการ น้องอายุ 13 ปี เขียนมาเล่าว่ามีความ
สามารถในการร้องเพลงและก็ได้เคยประกวดร้องเพลงใน
ทูบนี มั เบอร์วนั ด้วย ในโครงการหนุ่มสาวหน้าใสไม่เข้าใกล้
ยาเสพติดและได้รบั รางวัลชนะเลิศด้วย

ทูลกระหม่อม : ขอแสดงความยินดีกบั น้ องที่ได้ชนะ

การประกวด น้องพิชยั ใช่มยั ๊ ภูมใิ จในตัวน้องมากๆ ภูมใิ จ
ในตัวน้องๆ หลายๆ คน ทีม่ คี วามสามารถและก็ใช้ความสามารถ
ของตัวเองในทางถูก ได้เป็ นสิง่ ที่น่าภูมใิ จเพราะการที่จะ
ร้องเพลงชนะเลิศหรือท�ำอะไรทีด่ ๆี นัน้ ก็ตอ้ งฝึกฝนกันเยอะ
เหมือนกันก็ต้องมีการท�ำงานหนักไม่ใช่นัง่ อยู่เฉยๆ และ
ั มากเลย แต่เราก็ตอ้ ง
ความส�ำเร็จจะมาถึงเรา เรามีความฝนดี
ฝึ กฝนด้วยก็ปลืม้ ใจทีน่ ้องประสบความส�ำเร็จ ก็ขอให้น้อง
ฝึกฝนต่อไปและน้องก็จะร้องเพลงได้เก่งขึน้ เก่งขึน้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�ำถามจากน้องปทั มพร

กรุงเทพมหานคร ติดตามรายการทูบนี ัมเบอร์วนั วาไรตี้
ทุกอาทิตย์ และเห็นนิตยสารทูบนี มั เบอร์วนั วางจ�ำหน่ายด้วย
น้องสนใจอยากเป็นนางแบบเหมือนทูลกระหม่อมในหนังสือบ้าง
จะได้แต่งตัวสวยๆ แต่กไ็ ม่รวู้ า่ จะมีโอกาสหรือเปล่า ตอนนี้หนู
เริม่ โตเป็ นสาวแล้ว หนูใฝ่ฝนั อยากเป็ นนางแบบดารามากๆ
เลยคะ ถ้าทูลกระหม่อมคิดว่าไอเดียหนูเจ๋ง หนูจะส่งรูปมา
ให้ทลู กระหม่อมคัดเลือกดู นิตยสารทูบนี มั เบอร์วนั จะได้เป็น
เวทีกา้ วแรกสูก่ ารเป็ นนางแบบของหนู เพราะถ้าให้มาออก
รายการทูบนี มั เบอร์วนั วาไรตี้ ตอนนี้หนูกย็ งั เต้นไม่เป็ นเลยคะ
ช่วยพิจารณาด้วยนะคะ

ทูลกระหม่อม : ถ้าน้องอยากจะเป็นนางแบบนะน้อง ตอนนี้

ก็ยงั เด็กเพิง่ เริม่ โตเป็ นสาว น้องก็ตอ้ งท�ำหุ่นน้องให้สวยๆ
โดยการออกก�ำลังกายเยอะๆ และก็รบั ประทานอาหารทีม่ ี
ประโยชน์ เช่น นม ต้องทานนมเยอะๆ จะได้สงู ๆ นางแบบ
เขาต้องสูงๆ กันและก็หนุ่ ดีๆ น้องเขาก็ตอ้ งท�ำตัวให้แข็งแรงด้วย
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เพราะว่าการเป็นนางแบบนี่กไ็ ม่ใช่สงิ่ อะไรที่ ไม่เหนื่อยก็ตอ้ ง
ท�ำงานเหนื่อยเหมือนกัน ต้องมีความอดทนมาก น้องก็ตอ้ ง
ฝึกฝนมากๆ จดหมายน้องก็เจ๋งดีเหมือนกัน ไอเดียของน้อง
อย่าลืมส่งรูปมาให้พวกเราแล้วกัน คราวหน้าจะได้ดวู า่ น้อง
เป็ นนางแบบได้หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามถ้าน้องอยากจะ
ออกรายการทูบนี ัมเบอร์วนั วาไรตีข้ องเรา ยังเต้นไม่เป็ นก็
ไปฝึกได้ทศ่ี นู ย์เพือ่ นใจของเราทีไ่ หนก็ได้ น้องอยูก่ รุงเทพฯ
ก็มศี นู ย์เพือ่ นใจหลายๆที่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ น้องตามศูนย์การค้า
เช่น แฟชันไอแลนด์
่
อะไรต่างๆ หลายๆ ที่ มีฟิวเจอร์พาร์ค
ก็มหี ลายๆ ที่ น้องอยูต่ รงไหนใกล้ๆ ตรงไหนน้องก็ไปร่วม
กิจกรรมก็แล้วกันแต่อย่าลืมเรียนหนังสือ น้ องอยากเป็ น
นางแบบ ต้ อ งเรีย นหนั ง สือ ก่ อ นเพราะน้ อ งตอนนี้ ก็ย ัง
เด็กอยูค่ งยังเรียนไม่จบ เรียนหนังสือให้ดๆี จะได้พดู ภาษา
อังกฤษเก่งเป็ นนางแบบโกอินเตอร์เลย

172

คู่มือค�ำปรึกษาพระราชทานฯ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�ำถามจากคุณธาดา

จังหวัดสุพรรณบุร ี เขียนมาเล่าว่าเป็ นคนชอบออกก�ำลังกาย
ั ่ กรยานวันละ 8 กิโล
และก็จะวิง่ ทุกเช้ารอบสนามกีฬา และปนจั
ท�ำเช่นนี้ตงั ้ แต่อายุ 14 ปี ตอนนี้อายุ 40 ปีแล้ว คุณธาดาสนใจ
อยากจะร่วมเป็ นสมาชิกโครงการทูบนี มั เบอร์วนั แต่กอ็ ายุ
มากแล้ว จึงอยากจะเป็นอาสาสมัครสอนกีฬาให้กบั เด็กๆ แทน
อยากสอบถามว่าจะไปสมัครทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจ ทีไ่ หนได้บา้ ง

ทูลกระหม่อม : ก็ไปสมัครได้คณ
ุ ธาดาก็อยูท่ ส่ี พุ รรณบุร ี
คุณธาดาก็ไปถาม ทีส่ าธารณสุขจังหวัดก็แล้วกัน ว่ามีทไ่ี หนบ้าง
ทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจ โดยมากจะมีในโรงเรียนแล้วก็กำ� ลังจะผลักดัน
ให้มศี นู ย์เพือ่ นใจในทุกโรงเรียน เราจะได้ใช้บริการได้ คุณธาดา
ก็ค่อ นข้า งสูง อายุอ ยู่แ ล้ว ก็ไ ม่เ ป็ น ไรเพราะว่า โครงการ
ทูบนี มั เบอร์วนั ก็ไม่ได้รงั เกียจคนสูงอายุแต่ประการใดใช่มยั ๊
โดยมากก็เป็นเด็กๆ คุณธาดาก็แสดงเจตนารมณ์อนั ดี ทีจ่ ะไป
ช่วยสอน สอนกีฬาต่างๆ ทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจ ก็ไปสอนตามโรงเรียน
หรือตามศูนย์ตา่ งๆ ทีเ่ ขาออกเอ็กโซซาย ไปสมัครเป็นสมาชิก
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ทูบนี ัมเบอร์วนั ไปสมัครสมาชิกที่สาธารณสุขจังหวัดได้
ไปสอบถามว่าตรงไหนบ้างทีธ่ าดาจะเข้าไปร่วมกิจกรรมได้
คนแก่กไ็ ปร่วมกิจกรรมได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนแก่ทย่ี งั ฟิตอยู่
ได้ออกกายทุกวันตัง้ แต่อายุ 14 ถึงอายุ 40 คงจะแข็งแรง
ไม่ เ ป็ น ไรก็ค งไม่ เ ป็ น ลมไปในการท� ำ กิจ กรรมกับ เด็ก ๆ
เพราะฉะนัน้ ก็ไปสมัครได้วนั นี้ทต่ี รงไหนก็ตาม ถามสาธารณสุข
จังหวัดดู

สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : ค� ำ ถามจาก

น้องกมลชนก บ้านหนูเป็นอาคารพาณิชย์ แต่วา่ เพือ่ นบ้านที่
ย้ายเข้ามาใหม่เขาท�ำงานเย็บจักร แล้วตอนกลางคืน จะมีเสียง
จักรมาตลอดในเวลานอนนะคะ หนู กเ็ ลยนอนไม่เพียงพอ
นะคะ แล้วเวลาไปโรงเรียนหนูกเ็ รียนไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ ง หนูควร
จะพูดหรือแก้ปญั หาอย่างไรดีคะ
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ทูลกระหม่อม : มันก็ไม่ดมี ากนักทีห่ นูนอนไม่พอ เด็กๆ

วัยรุน่ ขนาดหนูตอ้ งการพักผ่อนต้องนอนให้เพียงพอ ถ้านอน
ไม่เพียงพอขนาดนอนไม่หลับเลย แล้วเรียนไม่รเู้ รือ่ งก็เป็ น
อันตรายแล้วละ เพราะฉะนัน้ หนูกต็ อ้ งจัดการอะไรสักอย่างหนึ่ง
แล้วหนูเคยลองให้คณ
ุ พ่อคุณแม่ลองพูดกับเขาดูไหม ว่าเขา
รบกวนความสงบมากมาย ไม่มใี ครนอนหลับเลย เพราะเขา
ถีบจักรทัง้ คืน เขาเป็ นหนู ถบี จักรหรือเปล่า เขาต้องท�ำมา
หากินใช่ไหม ยังงัน้ ก็ขอแนะน�ำถ้าเขาไม่เอือ้ แล้วพูดอะไรกัน
ไม่รเู้ รือ่ งแล้วท�ำให้หนูนอนไม่หลับ คุณพ่อคุณแม่กน็ อนไม่หลับ
ตืน่ สายไปท�ำงานอะไรอย่างนี่ ก็ตอ้ งไปฟ้องส�ำนักงานเขตแล้ว
เพราะส� ำ นั ก งานเขตเขามีแ ผนกเกี่ ย วกับ สิ่ง แวดล้ อ ม
เขาก็จดั การเรือ่ งนี้โดยตรง มาจัดการกับเพือ่ นบ้านของหนูได้
ส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปตรวจสอบว่าเขาท�ำงานอย่างนัน้ จริงๆหรือเปล่า
อย่าเพิง่ ไปบอกเขาว่าหนูจะไปฟ้องส�ำนักงานเขต เดีย๋ วเขา
รูต้ วั ซะก่อน เพราะฉะนัน้ เขาอาจจะต้องเสียค่าปรับ และก็อาจ
จะถูกด�ำเนินคดีหรืออะไรก็รบั รองว่าตอนนี้หนูกค็ งได้อยูใ่ นที่
เงียบๆ แล้วถ้าสมมติเขาท�ำต่อไปหลังจากส�ำนักงานเขตเตือน
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เขาก็ตอ้ งไปฟ้องต�ำรวจหรืออันทีจ่ ริงหาส�ำลีมาอุดหูซะหนูก็
อาจจะนอนได้ใช่มยั ๊ ถ้าฟ้องแล้วไม่ได้ผล หนู ก็ต้องช่วย
ตัวเองบ้างหยิบปลักมาใส่
๊
ไว้หนู ก็คงนอนได้ เสียงจักรก็
เห็นใจว่ามันดังมาก แต่คนเขาก็ตอ้ งท�ำมาหากิน ไม่รทู้ ำ� ไม
อาจจะเป็ นอาชีพเสริม

สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : ค� ำ ถามจาก

นายธีรวัฒน์ ทูลกระหม่อมครับ ผมชืน่ ชมพระองค์เป็ นทีส่ ดุ
ทัง้ ด้านจริยวัฒน์และการแสดง ผมได้สร้างกลุม่ ทูบนี มั เบอร์วนั
ขึน้ ในโทรศัพท์ BlackBerry ของผมกลุ่มเพือ่ นที่ Add มา
ชื่นชมและก็ช่นื ชอบในผลงานของพระองค์ เราได้นัดกัน
ชมภาพยนต์และติดตามพระจริยวัฒน์ ของพระองค์เสมอครับ
กลุ่มของพวกเราได้ใช้ BlackBerry และ Facebook ใน
การเผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์อยูเ่ สมอครับ แต่กระผม
ไม่ทราบว่าเป็นการบังควรหรือไม่ หากมิควรผมขอพระราชทาน
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อภัยด้วย หลายคนฝากความคิดถึง ถึงคุณพลอยไพลินและ
คุณสิรกิ ติ ติยามาด้วยครับ ส่วนตัวผมเองก็อยากเห็นพระองค์
เสด็จพร้อมกับพระธิดาทัง้ สองในงานต่างๆ ด้วยครับ

ทูลกระหม่อม : น้องอาร์มก็เป็ นแฟนพันธุแ์ ท้เพราะเป็ น

พวกเรากันเองเป็นชาวทูบนี มั เบอร์วนั เป็นสมาชิกทูบนี มั เบอร์วนั
ก็เป็ นที่น่าเข้าใจแล้วละ ว่าท�ำไมเขาถึงเป็ นแฟนพันธุ์แท้
เพราะพวกเรากันเองก็ตอ้ งให้กำ� ลังใจซึง่ กันและกันก็สนับสนุน
พวกเราใช่มยั ๊ ยังไงก็ขอบใจน้องอาร์มมากทีเ่ ป็ นแฟนละก็
ติดตามผลงานต่างๆ มาแล้วก็ถามถึงลูกๆ สองคนทีต่ อนนี้อยู่
ต่างประเทศก็จะไปไหนๆ ไม่ได้ อยูป่ ระเทศอเมริกาก็เลยมาอยู่
ทีน่ ่ีไม่ได้ อย่างไรก็ตามน้องอาร์มก็เป็ นคนทีใ่ ช้สอ่ื Online
ใช้สงั คม Social Network คือสังคม Online ได้อย่างถูกต้อง
พูดว่าถูกต้องเพราะว่าเป็ นสิง่ ทีส่ นับสนุนเราแล้วก็สร้างกลุม่
เพือ่ นใน BlackBerry แล้วก็ใน Web อะไรขึน้ มา ก็ขอบใจ
น้องมาก ทีน่ ้องชืน่ ชมและก็ตดิ ตามผลงาน เป็ นก�ำลังใจทีด่ ี
ก็เป็ นการใช้สงั คม Online อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามก็ทำ�
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ต่อไปก็เป็ นสิง่ ทีด่ มี ากๆ เลย หวังว่าคงได้สนับสนุนผลงาน
กันต่อไป ก็ตอบแล้วว่าตอนนี้น้องพลอยกับน้องใหม่อยูท่ ไ่ี หน
อยูท่ อ่ี เมริกา

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�ำถามจากน้องสุภคั

ั บนั นี้หลักสูตร การเรียนการสอน ภายในโรงเรียนได้ม ี
ในปจจุ
การบรรจุหลักสูตรเกีย่ วกับเรือ่ งเพศศึกษาเข้าไป และท�ำให้
อาจารย์หลายๆ ท่านมองว่ามันจะเป็นการชีโ้ พลงให้กระรอก
หรือเปล่า เพราะว่าเด็กบางคนอาจจะเกิดความอยากรูอ้ ยาก
เห็นและอยากลองท่านทรงเห็นว่าอย่างไรบ้างคะ

ทู ล กระหม่ อ ม : แล้ว ใครให้น้ อ งมาถามค� ำ ถามนี้ ล ะ

อาจารย์ใช่ไหม ความจริง เรื่องเพศศึกษาเขาก็บอกมา
ตัง้ นานแล้วว่าควรจะมีการเรียนการสอนในโรงเรียนเพราะว่า
คนเรานะเรือ่ งเพศ เรือ่ งเซ็กซ์ เรือ่ งอะไรเป็นเรือ่ งปกติธรรมดา
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เมือ่ เราเข้าสูว่ ยั รุน่ เข้าสูว่ ยั เจริญพันธุเ์ ราก็มฮี อร์โมนทีเ่ พิม่ ขึน้
มาในตัว ท�ำให้เราสนใจเพศตรงข้าม ท�ำให้เราอยากมีแฟน
สนใจเรือ่ งเซ็กซ์อะไรอย่างนี้ ทีน้ีเรารูไ้ ม่เท่าทัน ไม่รู้ ไม่มสี ติ
ทีจ่ ะยับยัง้ จิตใจตัวเองเพราะเราไม่รู้ เรารูส้ กึ มีความรูส้ กึ ทาง
เพศขึน้ เรารูส้ กึ ชอบผูช้ ายและชอบผูห้ ญิง หมายความถึงก็ม ี
ความสนใจซึง่ กันและกัน แต่เราควบคุมตัวเองไม่ได้ ถ้าสมมติ
เราไม่มสี ติเราไม่รวู้ า่ เราเป็ นอย่างนี้เพราะอะไร เราก็อยากมี
แฟนเราก็อยากมีอะไร แต่ทนี ้ีเราไม่พร้อม เมือ่ เราไม่พร้อม
เราก็อาจจะปฏิบตั ติ น ไม่ถกู เมือ่ เราไม่พร้อมเรามีเซ็กซ์ ก็มเี ซ็กซ์
เร็วเกินไป มีเซ็กซ์โดยไม่ได้ระวัง ไม่ได้ป้องกัน แล้วก็ทอ้ งหรือ
เราก็อาจจะติดเชือ้ อะไรมา ถ้าโชคร้ายเราก็ตดิ เชือ้ ในวันใด
วันหนึง่ ถ้าเรามีเซ็กซ์เยอะเกินไป เพราะฉะนัน้ เรือ่ งเพศศึกษา
ส�ำคัญมากในการทีจ่ ะสอน ในโรงเรียน ไม่ได้เป็ นการชีโ้ พลง
ให้กระรอก ผูใ้ หญ่ใดโนเสาร์เต่าล้านปีจะคิดว่าเป็นการชีโ้ พลง
ให้กระรอก อย่างไรก็ตามเรื่องเพศศึกษานะบางทีอยากจะ
ต้องพูดกัน ตัวต่อตัว หรือพูดกันในกลุม่ เล็กๆ ผูห้ ญิงอาจจะ
เรียนกับผูห้ ญิง ผูช้ ายอาจจะเรียน กับผูช้ าย ต้องแบ่งกลุม่ กัน
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ต้องมีการท�ำหลักสูตรให้ดี แต่เป็ นสิง่ จ�ำเป็ นมาก ให้เรารู้
เท่าทันตัวเอง แต่สงิ่ ส�ำคัญทีส่ ดุ เราต้องสอนว่าตัวเราต้องรูจ้ กั
ตัวเอง เราต้องมีสติการทีเ่ รามีสติเราต้องมีสมาธิ เพราะฉะนัน้
บางทีเราอาจจะต้องมีการท�ำสมาธิ สร้างสมาธิและต้องมีสติ
ตัง้ ตัวว่าบางทีเราท�ำอะไรเนี๊ยเราไม่มสี ติ ไม่มสี มาธิ ในการ
ท�ำเราก็อาจจะลืมได้วา่ วางไว้ทไ่ี หน ตายแล้ว ตอนนี้ลมื ท�ำ
อีกแล้วอะไรอย่างนี้ ไม่ใช่คนแก่อย่างเดียวทีจ่ ะลืมเด็กๆ ก็ลมื ได้
ไม่มสี ติกจ็ ะท�ำอะไรทีเ่ ลอะเทอะ แล้วก็อย่างในเรือ่ งเพศก็ม ี
เดีย๋ วนี้เด็กๆ ก็เริม่ มีเพศสัมพันธ์เร็วมาก แล้วก็ท้องกัน
แล้วก็มปี ญั หากันอะไรมากมายก่ายกองมากมาย เพราะฉะนัน้
เรื่องนี้ตอ้ งเริม่ แล้วเรื่องเพศศึกษาต้องท�ำหลักสูตรให้ดๆี
แล้วก็สอนให้ทุกๆคน เด็กๆเนี๊ยมีสติ รูเ้ ขารูเ้ รา รูว้ ่าก�ำลัง
ท�ำอะไรอยู่
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น้องจิตรลดา จังหวัดสระแก้ว ในปจั จุบนั มีอาหารแสริมวางขาย
ตามท้ อ งตลาดที่โ ฆษณาว่ า กิน แล้ ว ท� ำ ให้ม ีส ติม ากขึ้น
เป็ นเรือ่ งจริงหรือเปล่าคะ เพราะว่าถ้าเรามีสติกจ็ ะท�ำสิง่ อื่น
ได้ดี เช่น เรียนดี เป็ นต้น จึงท�ำให้วยั รุน่ เสียเงินจ�ำนวนมาก
ไปกับอาหารเสริมพวกนี้คะ่

ทูลกระหม่อม : อาหารเสริมพวกนี้ไม่เคยได้ยนิ ทีท่ �ำให้

มีส ติเ พิ่ม ขึ้น (เหมือ นเป็ น พวกชูก�ำ ลัง ท�ำ ให้ส มองแล่ น )
ฟงั ดูเหมือนยาบ้านะ แต่กเ็ ป็ นตัวอย่างอาหารเสริมทีเ่ ราเชือ่
โฆษณาที่ไม่ดี แต่ก่อนก็คดิ ว่ากินยาม้าอะไรพวกนี้ก็เป็ น
เหมือนเป็ นต้นแบบของยาบ้านะแอมแซสเตอร์มนี แต่ยาบ้า
คือแมสแอมเซสเตอร์มนี กินยาม้าก็จะไม่หลับใช่ไหม ก็จะ
อ่านหนังสือได้มากขึน้ เรียนหนังสือได้ดขี น้ึ มีแรงมากขึน้
สมองแล่นท�ำงานได้ดขี น้ึ ซึง่ ก็ไม่จริงพัฒนามากลายเป็นยาบ้า
เป็ นยาอี ยาไอซ์ มันก็ยงิ่ ท�ำลายเราใหญ่เลยมันเป็ นสิง่ ทีม่ ี
อันตราย เพราะฉะนัน้ การโฆษณาผิดๆ ก็บางทีกไ็ ม่ดนี กั นะ
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เพราะว่าไม่ทราบอาหารเสริมก็ไม่เคยได้ยนิ ว่าอาหารเสริม
อะไรทีท่ ำ� ให้เรามีสติ การมีสตินะใช่เป็นสิง่ ทีด่ ี ทีพ่ ดู ไปเมือ่ กีน้ ้ี
ทีน่ ้องถามว่าเรือ่ งเพศศึกษาเราต้องมีสติ ท�ำอะไรทุกอย่าง
ต้องมีสติ แต่อาหารเสริมทีท่ �ำให้มสี ติมนั ไม่ได้อยู่ทอ่ี าหาร
เสริมนะ การมีสตินึกไม่ออกว่าอาหารเสริมอะไรทีท่ ำ� ให้มสี ติ
นึกออกแต่กงิ โกะนะ กิงโกะ วิตามินกิงโกะทีท่ ำ� ให้ความจ�ำดี
ท�ำให้ความจ�ำดีกม็ ี มีสมาธิใส่ใจอะไรอย่างนี้ ความทีจ่ ะมีสติน้ี
เราต้องมีสมาธิอย่างทีบ่ อกพูดแล้ว เราต้องใส่ใจต้องมีสมาธิ
การที่มสี มาธิดๆี จากการที่เราต้องรู้จกั ตัวเอง เราต้องมี
ความสงบ ท�ำอารมณ์ทส่ี งบแล้วก็วธิ ที �ำก็ต้องนัง่ สมาธินะ
ต้องนังสมาธิ
่
ไม่ตอ้ งนังนานหรอกสั
่
ก 10 นาที 20 นาที ก็ชว่ ย
ได้แล้ว หรือ 5 นาที 10 นาทีกไ็ ด้ ช่วยได้ เราต้องรวบรวม
จิตใจรูว้ า่ เราก�ำลัง ท�ำอะไรอยู่ แต่อาหารเสริมไม่เคยได้ยนิ ที่
ท�ำให้ไม่มสี ติ งง คงเป็ นโฆษณา ทีไ่ ม่จริงแหละ เรือ่ งโกหก
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น้องอรุณี เขียนเข้ามาถามว่าตอนนี้ ทีโ่ รงเรียนของหนู ม ี
เหตุการณ์แปลกๆ เกิดขึน้ มากมาย เนื่องจากมีนกั เรียนกลุม่ หนึ่ง
ซึง่ ไม่รวู้ า่ เป็ นใคร ได้มาท�ำลายข้าวของในโรงเรียนของหนู
บางครัง้ ก็ลกั ขโมยของ ฉีกสมุดหนังสือ ปาหินใส่กระจก หรือ
ไม่กร็ อ้ื ค้นข้าวของในโต๊ะ เพือ่ นๆ หนูไม่อยากให้พวกเขาท�ำ
อย่างนี้เลย เพราะไม่สง่ ผลดีต่อใคร หนูควรท�ำอย่างไรดีคะ

ทูล กระหม่ อ ม : ตอนนี้ ป ญั หาวัย รุ่น ที่มีค วามรุ น แรง

ท�ำอะไรแปลกๆ ก็เกิดขึน้ เยอะ เพราะมีตวั อย่างในสังคมเยอะ
ผูใ้ หญ่กต็ กี นั บ้านเมืองก็ไม่สงบเรียบร้อย เพราะฉะนัน้ มันก็
ไปออกทีเ่ ด็ก เหมือนเด็กก็ถกู กระทบไปด้วย ก็เห็นว่าความ
รุนแรงเป็นของธรรมดา เพราะมันเห็นความรุนแรงมาตัง้ นาน
หลายปี แล้ว ตอนนี้กม็ เี ยอะแยะมากมาย ในโรงเรียนหนู
ก็เป็นเรือ่ งแปลกๆ ทีม่ คี นกลุม่ หนึง่ เกิดฟิตจัดขึน้ มาไปท�ำลาย
ข้าวของในโรงเรียนท�ำไมก็ไม่รเู้ หมือนกัน เราก็ไม่รใู้ ครเป็ น
คนท�ำๆ ให้ยงุ่ วุน่ วายไปหมด เพราะฉะนัน้ ในโรงเรียนของหนู
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ก็ทกุ ๆอย่างในโรงเรียนของหนูกเ็ ป็ นของพวกเราเหมือนกัน
เพราะโรงเรียนนี้เป็ นโรงเรียนของหนู ต้องช่วยกันปกป้อง
ห้องเรียนของหนู สมบัตใิ นห้องเรียนของหนู และก็สงิ่ ต่างๆ
ไม่ ใ ห้ค นมาท� ำ ลาย ทุ ก คนก็ต้ อ งช่ ว ยกัน สอดส่ อ งดู แ ล
เหมือนกับทุกคนสอดส่องดูแลเพือ่ นๆ ไม่ให้ไปติดยา เพราะฉะนัน้
ก็เป็ นหูเป็ นตาช่วยอาจารย์ด้วย ถ้าอาจารย์ไม่รูก้ บ็ อกให้
อาจารย์รไู้ ว้ ถ้านักเรียนทุกคนมีตาตัง้ หลายสิบตา ร้อยตาเนี๊ย
ดูอยูว่ า่ ใครท�ำอะไร แล้วโรงเรียนหนูไม่มวี งจรปิดเหรอ ก็คง
ไม่ม ี ก็ไม่ม ี ถ้ามีคนทีท่ �ำก็คงไม่กล้าท�ำ เพราะว่าวงจรปิ ด
ในประเทศไทยเนี๊ยไม่คอ่ ยจะเวิรค์ โดยมากจะพังไปโรงเรียน
ของหนู ก็เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามก็ช่วยกัน ช่วยกัน
สอดส่องดูแลคนท�ำผิดก็คงรอดไม่ได้ วงจรปิด ก็เอาไปแล้ว
แต่ตาของหนูเขาไม่ได้เอาไม้มาทิม่ ตาของหนูให้ตาบอดไป
หนู กย็ งั มองเห็นอยู่ คนท�ำผิดอย่างต่อเนื่องก็คงจะไม่กล้า
ั บนั
ท�ำผิดอีกแล้ว คนพวกนี้กค็ งเป็นโรคจิต โรคจิตเยอะในปจจุ
คนโรคจิตมีมากมาย เขาก็คงเก็บกดเป็ นโรคจิตก็ไม่รจู้ ะท�ำไง
ก็เลยไปแสดงออกทีข่ า้ วของ หมายความถึงข้าวของก็ตงั ้
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ของมันอยูต่ รงนัน้ ดีๆ แล้วมันก็โรคร้ายก็ถกู คนเก็บกดไปทุบ
ท�ำลายซะ คนโรคจิตเราก็ไม่รจู้ ะท�ำไงใช่มยั ๊ ก็ขออวยพรให้
หนูหาคนทีท่ ำ� ผิดทีไ่ ม่ถูกต้องสมควรมาเร็วๆ แล้วโรงเรียน
หนูจะได้ ปลอดภัยซะที
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น้ อ งจุฑ าภัค จัง หวัดเพชรบูรณ์ หนู ส บั สนเรื่องที่คุณ ครู
ปลูกฝงั ให้รกั และหวงแหนแผ่นดิน แต่ปรากฎว่าผูใ้ หญ่ของ
บ้านเมืองบางคนให้การสนับสนุนเศรษฐกิจของชาวม้ง ซึง่ เป็น
ชาวต่างชาติอพยพ อาทิ ลาว เขมร เข้ามาโค้นต้นไม้เพือ่ ปลูกผัก
ยังชีพ ท�ำให้เกิดปญั หาน�้ำท่วมเพราะไม่มตี น้ ไม้ดซู บั ควรท�ำ
อย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม : หนูจฑุ าภัค หนูซเี รียสมากเลยหรือ ใครสอน

ให้ห นู เ ขีย นเรื่อ งนี้ ม า อย่า งไรก็ต ามก็เ ป็ น ป ญั หาที่ใ หญ่
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เหมือนกันเพราะว่าคนเหล่านี้เป็ นคนต่างชาติ แล้วก็มาใช้
แผ่นดินของเรา แล้วก็มาท�ำลายแผ่นดินของเราสมมติคนที่
ไปตัดไม้ทำ� ลายป่าไปอย่างนี้เราก็เห็นผลแล้ว ตอนนี้น้�ำท่วม
ทัวประเทศ
่
ทีผ่ ่านมาเป็ นปญั หาใหญ่มากแล้วก็ตอนนี้กย็ งั
ท่วมอยู่ หมายความว่าก็ยงั ท่วมอยูเ่ ป็นบางส่วน เป็นปญั หาใหญ่
เพราะเกิดจากการตัดไม้ทำ� ลายป่า ท�ำลายธรรมชาติของเรา
ก็ทำ� ให้เกิดไม่สมดุลขึน้ มา ก็ไม่มตี น้ ไม้ทย่ี ดึ ดินไว้ ดินก็ถล่ม
น�้ำก็ทว่ มอะไรอย่างนี้ แล้วคนทีท่ ำ� กลับเป็ นคนต่างชาติดว้ ย
พวกที่คนต่างชาติท่อี ยู่ประเทศ อย่างลาวบ้าง พม่าบ้าง
ก็พวกม้งก็คงมาจากลาว เสร็จแล้วก็มาถึงก็มาอยูใ่ นแผ่นดิน
ของเรา แล้วก็มาท�ำลายแผ่นดินของเรา มันก็ไม่ค่อยจะดี
เท่าไหร่ หนูกซ็ เี รียสถูกแล้วคะ คิดดูสวิ า่ คนพวกนี้ประเทศ
เขารบกันถูกฆ่าฟนั อะไรอย่างนี้ เขาเข้ามาพึง่ เราๆ จะไล่
เขาไปมันก็บาปหน่ อยหนึ่งละ หมายความว่าถ้าไล่เขาไปก็
เหมือนไล่ให้เขาไปตาย เราก็ตอ้ งโอบอุม้ เขาไว้ทนี ้ีโอบอุม้
เขาไว้มนั ก็หลายบ้านเมืองเป็ นวนวงเวียน แต่ถ้าเราเชิญ
เขากลับไปบ้านเมืองหมดแล้วคนก็ยงั ตัดไม้ท�ำลายป่าอยู่

186

คู่มือค�ำปรึกษาพระราชทานฯ

ก็แสดงว่าคนไทยด้วยกันตัดไม้ ท�ำลายป่า อย่างนี้กต็ ้อง
แก้ไขกัน ต้องรณรงค์ให้ปลูกจิตส�ำนึกไม่ให้เขาตัดไม้ทำ� ลายป่า
ก็ตอ้ งมีกฎหมายทีพ่ วกเราท�ำเองแล้ว เราท�ำเองเราก็ตอ้ งมี
กฎหมายควบคุม อีกหน่อยเราก็คงเชิญคนเหล่านี้กลับบ้าน
กลับเมืองเขา คงไม่มาอยูต่ ลอดชีวติ หมายความว่าไม่อยูจ่ น
โลกแตก หรือจะอยูจ่ นโลกแตกก็ได้อกี 2 ปี

สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : ค� ำ ถามจาก

นายภานุ รุจ บางครัง้ ผมรูส้ กึ เหนื่อยล้า ท้อแท้ หมดหวัง
ไม่ประสบความส�ำเร็จกับงานทีไ่ ด้รบั มา ผมควรจะท�ำอย่างไร
ดีครับ เพือ่ ทีจ่ ะให้มคี วามหวังและก�ำลังใจจะสูต้ ่อไปครับ

ทูลกระหม่อม : ความจริงก�ำลังใจมันมาจากตัวเอง เราต้อง
สร้างก�ำลังใจขึน้ มาเอง แล้วค�ำว่าท้อจะบอกให้ ค�ำว่า “ท้อแท้”
ไม่ควรจะมีในพจนานุ กรมของเราเลยนะ เพราะว่าการทีจ่ ะ
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ั ๊ยเราก็ตอ้ ง
ท�ำงานอะไรหรืออยากได้อะไรจากการทีต่ ามฝนเนี
ท�ำงานหนัก ในการทีจ่ ะท�ำอะไรให้สำ� เร็จเราต้องพยายาม
ท�ำงานหนักมันก็ต้องเหนื่อย แต่เหนื่อยได้แต่อย่าท้อแท้
อย่ า งไรก็ต ามค� ำ ว่ า “ท้อ แท้” อย่ า ให้ม ากล�้ ำ กลายเลย
เพราะว่าถึงน้องจะท�ำอะไร ได้รบั มอบหมายให้ทำ� อะไรบางทีอาจ
จะท�ำไม่สำ� เร็จหรือท�ำไม่ดเี ท่าทีค่ วร หนูกต็ อ้ งรูเ้ ราท�ำอะไร
ผิดพลาดไปมันเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ เราจะท�ำยังไง
ดีมนั ก็พลาดไป หรือท�ำไม่ดเี ท่าทีค่ วร คราวหน้าเราก็ทำ� ให้
ดีมากกว่านี้ เราไม่ได้ไปพลาดถ้าเสพยาสิมนั ก็จะเป็ นสิง่ ที่
แก้ยากพอสมควร ก็ยงั จะแก้ได้เลิกเสพได้กอ่ นทีส่ มองเราจะ
เสื่อมแล้วก็เราตายไปซะ ถ้าเราตายไปก็แก้ไม่ได้อยู่แล้ว
แต่อย่างไรก็ตามน้องยังมีอนาคตอีกไกล ยังมีอนาคตอีกไกล
ทีจ่ ะท�ำอะไร ต้องมีกำ� ลังใจ นอกจากตัวเองต้องสร้างก�ำลังใจแล้ว
น้องก็ยงั มีเพือ่ นๆ สมาชิกทูบนี มั เบอร์วนั อีกตัง้ สามสิบแปด
ล้านคนในประเทศไทยทีจ่ ะคอยให้กำ� ลังใจน้อง เพราะฉะนัน้
น้องจะท�ำอะไรก็ตาม มีความฝนั อะไรน้องก็ตอ้ งฝึกต้องฝน
ต้องมีความมุง่ มันก่
่ อนแล้วฝึกฝนแล้วก็พยายามท�ำให้ดที ส่ี ดุ
ถ้าเกิดท�ำผิดไปก็ไม่เห็นจะเป็ นไรเลย หมายความว่าไม่ได้
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ผิดเลยทีไ่ ปฆ่าตัวตายหรือฆ่าใครเขา ถ้าท้อแท้อาจไปฆ่าตัวตาย
แก้ไม่ได้แล้ว แต่ความผิดพลาดส่วนมากก็จะแก้ได้ ก็เอาไว้
เป็ น บทเรีย น แล้ว ก็ท�ำ งานต่ อ ไป ต้อ งสร้า งก� ำ ลัง ใจอยู่
ตลอดเวลา ว่าเราท�ำได้ ต้องมีความมันใจในตั
่
วเอง แล้วก็ตอ้ ง
ฝึ กด้วย ต้องมีความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจมีความขยันไม่ได้อยู่เฉยๆ
แล้วความส�ำเร็จจะมาใช่มยั ๊ ทุกอย่างมันขึน้ อยู่กบั ตัวเอง
ทัง้ นัน้ เพราะฉะนัน้ อย่าท้อแท้แล้วขอให้มกี ำ� ลังใจมากๆ แล้ว
ขอให้กำ� ลังใจน้องก็แล้วกัน
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น้องกวิสรา รัตนกันยากร หนูมคี ำ� ถามจะทูลถามทูลกระหม่อม
ว่าการทีก่ ระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้รบั นักเรียนทีต่ งั ้ ครรภ์
ขณะเรียนกลับเข้ามาเรียนต่อหลังคลอด ทูลกระหม่อมคิดว่า
แบบนี้ จะเป็ นการเปิดโอกาสให้นกั เรียนตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน
เพิม่ มากขึน้ หรือเปล่าคะ
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ทูล กระหม่ อ ม : อัน ที่จ ริง เรื่อ งนี้ ก็คุ ย กัน มานานแล้ว

ซีเรียสนะ คุยตัง้ แต่เริม่ ต้นเรือ่ งเพศศึกษา ความจริงต้องมี
เพศศึกษาก่อน แต่ในเมือ่ เราพลาดไปแล้ว คนพลาดไปแล้ว
จะไม่ให้โอกาสเขาเหรอ มันไม่ใช่เป็นการทีจ่ ะท�ำให้ทกุ คนมา
ตัง้ หน้ าตัง้ ตาตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน เมื่อเขาได้รบั โอกาสนี้
การตัง้ ครรภ์เป็นสิง่ ไม่งา่ ย ตอนตัง้ ครรภ์อาจจะยากหน่อยหนึ่ง
ตัง้ ครรภ์ตงั ้ 9 เดือน แล้วก็มลี ูกต้องอะไรมันไม่ใช่ท่งี ่ายๆ
ถ้าคนเห็นคนตัง้ ครรภ์ ไม่มใี ครอยากตัง้ ครรภ์ในวัยเรียนหรอก
แต่ทนี ้ีเขาพลาดไป เขาพลาดไปในการทีท่ ำ� ก่อนอืน่ เขาไม่รู้
ตัวเอง เขาไม่มสี ติในการมีเพศสัมพันธ์ อาจจะไม่รูข้ อ้ มูล
เต็มทีอ่ ะไรอย่างนี้ เพราะฉะนัน้ ต้อง หนึ่งต้องมีเพศศึกษา
สองต้องให้โอกาส หมายความว่าเขาตัง้ ครรภ์แล้ว เขาต้องมี
โอกาส ถ้าสมมติเขาสามารถท�ำได้กอ็ ยากให้กลับมาเรียนต่อ
ยังท้องๆก็มาเรียนต่อได้ ไม่งนั ้ เขาก็จะหมดโอกาส เพือ่ นๆ
เราหมดโอกาส อยากให้พวกเขาหมดโอกาสเหรอ เราต้องให้
โอกาสคน เขาพลาดไปอย่างนี้เราต้องให้โอกาส เพราะฉะนัน้
เรือ่ งนี้ความจริงดีใจมากเลยทีก่ ระทรวง ศึกษาธิการให้โอกาส
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เด็กๆ ถ้าไม่ให้โอกาสหมดอนาคตก็เรียกว่าเป็ นนโยบาย
ทีถ่ กู ต้องแล้ว ไม่ใช่แบบชีโ้ พลงให้กระรอก โอเคเราตัง้ ครรภ์กไ็ ด้
เพราะว่าเรื่องเพศสัมพันธ์น้ีคนก็มอี ยูแ่ ล้ว แต่กต็ อ้ งมีอย่าง
มีสติ ต้องรูว้ า่ เราพร้อมหรือยัง รูจ้ กั ว่าร่างกายเราเป็นอย่างไร
มีอะไรอย่างนี้ หนึ่งต้องมีเพศศึกษาอย่างทีว่ า่ แล้วก็ เรือ่ งตัง้ ครรภ์
ไม่มใี ครอยากท้องหรอก

สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE : ค� ำ ถามจาก

น้ องปิ ยวัฒน์ จังหวัดนนทบุร ี คือ ผมมีค�ำถามจะถามว่า
เห็นทูลกระหม่อมทรงงานหนักขนาดนี้ครับ อยากทราบว่า
ทรงมีอะไรทีเ่ ป็ นแรงบันดาลใจและเป็ นก�ำลังใจให้พระองค์
ทรงต่อสูแ้ ละฝ่าฟนั อุปสรรค เพื่อโครงการทูบนี ัมเบอร์วนั
ในขณะนี้ครับ และทีพ่ ระองค์ทรงงานหนักขนาดนี้อยากจะ
ทราบว่ามีวธิ ดี แู ลตัวเองยังไงให้ดแู ข็งแรงสดใสอยูต่ ลอดเวลา
นะครับ
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ทูลกระหม่อม : แรงบันดาลใจนี้เหรอ แรงบันดาลใจก็คอื

พวกน้อง แรงบันดาลใจในการท�ำงานอะไรถ้าเรารักในสิง่ ที่
เราท�ำมันก็จะไม่เหนื่อย ไม่เหน็ดไม่เหนื่อย ไม่รสู้ กึ ท้อแท้
ไม่รสู้ กึ ผิดหวังหรืออะไรก็ตาม เพราะเรารักทีจ่ ะท�ำ เราก็ทำ�
เราก็มคี วามสุขในการท�ำ อย่างทีท่ ำ� อยูน่ ่อี ะไรทีเ่ ราไม่ได้ชอบ
ไม่ได้รกั ฝืนใจท�ำไปเพือ่ เงินหรือเพือ่ อะไรก็ตาม อย่างน้อย
ถ้าเพื่อเงินก็ไม่ว่าเพราะเป็ นสิง่ ปกติธรรมดา แต่ถ้าสมมติ
ท�ำแล้วต้องฝื นใจหรืออะไรก็ตามมันก็จะไม่ค่อยมีความสุข
สิง่ ทีเ่ ราท�ำแล้วมีความสุข แล้วก็เราทุกๆ คนให้กำ� ลังใจซึง่ กัน
และกันเนี๊ย มันก็จะประสบความส�ำเร็จเราต้องภูมใิ จ ในโครงการ
ทูบนี ัมเบอร์วนั ของเราเนี๊ย เพราะโครงการทูบนี ัมเบอร์วนั
ของเราก็นบั ว่าประสบความส�ำเร็จอย่างมากเลยนะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากคุณกรองการ จาก

จังหวัดภูเก็ต เขียนว่าบอกว่าสวัสดีคะ่ เรือ่ งของฉันก็คอื ดิฉนั มี
ลูกชาย 4 คน อายุ 17, 15, 11 และ 9 ปี ดิฉนั เลิกกับสามี
จึงเลีย้ งลูกตามล�ำพัง เมือ่ ก่อนดิฉนั จะท้อแท้หลายๆ อย่างๆ
ั
ปญหาชี
วติ แต่วนั หนึ่งได้ดแู ละได้ฟงั ท่านตอบบรรยายค�ำถาม
ประชาชน เป็ นครัง้ แรกเพราะ ไม่คอ่ ยมีเวลาดู ดิฉนั ดีใจปลืม้ ใจ
และมีความสุข เพราะพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิง้ ห่วงใย
ใครมีปญั หาส่วนตัวอยากถามท่าน ท่านก็เปิดโอกาสได้ระบาย
บอกท่าน ดีใจเหลือเกิน ขอรบกวนท่านอีกหนึ่งฉบับ ดีใจ
เหลือเกินทีด่ ฉิ นั ได้เกิดเป็ นคนไทย โชคดีจริงๆ ขอบคุณท่าน
ทีเ่ ปิดโอกาส ให้ดฉิ นั ได้เขียนจดหมายฉบับนี้ และท�ำให้ดฉิ นั
มีกำ� ลังใจ และมีความสุขมากๆ ดิฉนั จะสูๆ้ ต่อไปไม่ยอมแพ้
และเลี้ยงลูกๆให้เป็ นคนดีต่อไป ชีวติ ยังคงด�ำเนินต่อไป
ขอบคุณค่ะ

ทูลกระหม่อม : ใช่ ชีวติ ต้องด�ำเนินต่อไป ยังไงก็ขอต้อนรับ

คุณแม่กรองการ แฟนรายการฯรุ่นแม่ อ่านจดหมายของ
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คุณกรองการแล้วก็ดใี จทีม่ แี ฟนหลายๆวัย มีแฟนรุน่ ผูใ้ หญ่
เพิม่ ขึน้ มาอีกคน ก็เป็ นเรือ่ งทีด่ มี าก เพราะรายการของเรา
เน้นแต่สำ� หรับเด็กๆเท่านัน้ รายการของเราเสนอสิง่ ดีสำ� หรับ
ครอบครัว อันทีจ่ ริงก็เป็ นรายการทีท่ นั สมัยและอินเทรนด์
ส�ำหรับเด็กๆวัยรุ่น เพราะฉะนัน้ คุณพ่อคุณแม่กต็ อ้ งเข้าใจ
เด็กวัยรุ่นว่าเขาชอบอะไร ชอบกิจกรรมแบบไหนชอบเทรนด์
อย่างไหน ชอบเต้นบีบอย ชอบร้องเพลงยังไง ก็จะได้เข้าใจกัน
ท�ำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขน้ึ อยากให้คณ
ุ กรองการ
ชวนลูกๆไปท�ำกิจกรรมทีศ่ ูนย์เพื่อนใจด้วย ก็มกี จิ กรรมที่
คล้ายๆกับทีเ่ ราเอามาน�ำเสนอไปในรายการฯ อย่างไรก็ตาม
ลูกๆก็คงจะน่ ารักมากๆ เพราะคุณกรองการดูเป็ นคุณแม่
ทีเ่ ลีย้ งลูกเก่ง ยังไงก็ขอให้ทงั ้ ผูใ้ หญ่และเด็กมีความสุขและ
ก็โชคดี
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