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 ทลูกระหมอ่มหญงิอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ี

องคป์ระธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงมพีระปณธิาน 

มุ่งมัน่พฒันาเยาวชนไทยให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข 

ปลอดภยัจากยาเสพตดิ เตบิใหญ่เป็นอนาคตของชาตอิยา่งเตม็

ศกัยภาพ ทรงทุม่เทพระวรกายด�าเนินงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ดว้ยความเขา้ใจ เขา้ถงึ อารมณ์จติใจของ

เยาวชนวยัรุน่ นบัแต่ปี 2545 เป็นตน้มา 

 ในการเสดจ็เยีย่มการด�าเนินงานในพืน้ที ่ และในการ

บนัทกึเทปรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ซึง่

ออกอากาศทางสถานีวทิยโุทรทศัน์แหง่ประเทศไทย (NBT) 

ทรงเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนสมาชกิ TO BE NUMBER ONE 

ซกัถามปญัหา ขอ้กงัวลทีต่นเองประสบ ทัง้ถามดว้ยตนเอง 

หรอืเขยีนจดหมายซกัถาม เพือ่ขอพระราชทานค�าปรกึษา 

ค�ำน�ำ



โดยทรงตอบทกุประเดน็ค�าถามโดยใชห้ลกัจติวทิยา การให ้

ค�าปรกึษาแบบไม่มเีงื่อนไข มบีรรยากาศสนุกสนาน และ 

เตม็เป่ียมไปดว้ยความรกั ความเมตตา 

 ดว้ยความส�านึกในพระมหากรณุาธคิณุ และดว้ยความ

ตระหนกัถงึคณุคา่ของค�าปรกึษาพระราชทาน กรมสขุภาพจติ

ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จงึได้

ด�าเนินการรวบรวมค�าปรกึษาพระราชทาน จดัท�าเป็นรปูเลม่  

โดยมคีวามมุง่หวงั ประการส�าคญั เพือ่เผยแพรพ่ระเกยีรตคิณุ

ใหป้รากฏ และเพือ่ประโยชน์ในการท�าหน้าที ่ผูใ้หค้�าปรกึษา

ของอาสาสมคัรประจ�าศนูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE 

ทัว่ประเทศ รวมทัง้เพือ่ใหส้มาชกิ TO BE NUMBER ONE 

ที่ประสบปญัหาในลกัษณะใกล้เคยีงกนั ได้ใช้ค�าปรกึษา

พระราชทานทีร่วบรวมไวน้ี้เป็นแนวทางส�าหรบัการคน้หา

ทางออกของปญัหาทีถ่กูตอ้ง เหมาะสมใหก้บัตนเอง ซึง่จะ

น�าไปสูก่ารสรา้งสรรคเ์ยาวชนใหเ้ตบิใหญ่อยา่งเตม็ศกัยภาพ

ตามพระประสงค ์



 ค� า ป รึก ษ า พ ร ะ ร า ช ท า น ทู ล ก ร ะ ห ม่ อ ม ห ญิ ง 

อุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวดชีดุน้ี เป็นการรวบรวม

ค�าปรกึษาพระราชทานจากการเสดจ็เยีย่มการด�าเนินงานใน

พืน้ที ่และในการบนัทกึเทปรายการ TO BE NUMBER ONE 

VARIETY ในชว่งปี พ.ศ. 2550-2553 โดยจดัแบง่เป็น 6 เลม่  

ตามประเภทของปญัหา ได้แก่ 1) ปญัหาการเรียน 

2) ปญัหาครอบครวั 3) ปญัหาความรกั 4) ปญัหาเรือ่งเพือ่น 

5) ปญัหาบุคลกิภาพ 6) ปญัหาสงัคมและยาเสพตดิ 

 กรมสุขภาพจิต หวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือ  

“ค�าปรกึษาพระราชทาน” น้ี จะเป็น ส่ิงท่ีมีคณุค่าทัง้ทาง

ด้านจิตใจ และประโยชน์ท่ีได้รบั 

 

 

กรมสขุภาพจติ

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE  
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมเีพือ่นทีค่บหา

ดว้ยคนหน่ึง แมไ้มใ่ชเ่พือ่นสนิทแต่ผมกม็เีพือ่นคนน้ีเพยีงคน

เดยีวทีย่อมคบหากบัผม ทีส่�าคญัเพือ่นผมคนน้ีไมแ่ตะตอ้ง

อบายมขุเลย เพือ่นคนน้ีเคยเลา่ใหผ้มฟงัถงึเพือ่นอกีคนหน่ึง

ในท�านองเป็นปลืม้มาก ผมกอ็ยากรูจ้กัเพราะตอ้งเป็นเพือ่น 

ทีด่แีน่นอน แต่พอผมพบกผ็ดิหวงักบัเพือ่นของเพือ่นผมคนน้ี 

เป็นผูช้ายนิสยัแยม่ากๆ ชอบอบายมขุ ผดิกฎของศลี 5 ขอ้ 

และแลว้ผมกแ็ทบจะเป็นบา้ เมือ่เพือ่นของเพือ่นคนน้ีแทนที่

จะเป็นผูช้ายเตม็รอ้ยทีแ่ทเ้ป็นแต๋วแตก ทัง้สองคนเป็นสามี

ภรรยากนั ผมอยากจะดงึเพือ่นผูช้ายใหจ้ากผูช้ายคนนัน้ แต่

สงสารเพือ่นทีม่สีามแีบบน้ี

ปัญหาเพื่อน
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ทูลกระหม่อม : ปญัหาทีน้่องบอกว่าท�าใหน้้องกงัวลใจ

จนแทบจะเป็นบา้นัน้ จนตอ้งเขยีนมาถาม คอืน้องไปคน้พบ

ว่า เพื่อนชายคนสนิทของน้องเขาแต๋วแตกและมแีฟนเป็น

ผูช้ายดว้ยกนั แถมแฟนผูช้ายของเพือ่นน้องกนิ็สยัไมด่ดีว้ย 

ท�าใหน้้องเป็นหว่งเพือ่นมาก สดุทา้ยน้องสรปุมาวา่อยากจะ

ดงึเพือ่นออกจากแฟนเขา เพราะสงสารเพือ่นทีม่สีามแีบบน้ี 

แสดงวา่เพือ่นน้องคงมทีา่ททีีช่ดัเจนในการเป็นฝ่ายหญงิหรอื

ทีส่มยัก่อนเขาเรยีกกนัวา่“เกยค์วนี”แต่สมยัน้ีเขาเปลีย่นมาใช้

ค�าวา่ “เกง้-กวาง” อะไรประมาณนัน้ กอ็ยากจะบอกน้องวา่

จรงิๆ แลว้การมแีฟนเป็นเพือ่นเพศเดยีวกนัในบา้นเรานัน้ 

บางสงัคมกม็องเป็นเรือ่งธรรมดาไปแลว้ เพราะสมยัน้ีสทิธิ

สว่นบุคคลของคนไทยคอ่นขา้งเปิดกวา้งใหก้บัทกุคน แต่ใน

สงัคมต่างจงัหวดัหรอืบางพืน้ทีอ่าจจะยงัรบัเรือ่งน้ีไมไ่ดม้ากนกั 

โดยเฉพาะคนเฒา่คนแก่ทีอ่าจจะยงัมองโลกแบบเดมิอยู ่แต่

ส�าหรบัในสงัคมสมยัปจัจบุนัทีถ่อืวา่ทกุคนกม็สีทิธเิทา่เทยีม

กนันัน้ ใครจะเป็นเพศอะไร มแีฟนเป็นเพศเดยีวกนัหรอื

ต่างเพศ คงไมส่�าคญัเทา่กบัวา่ คนๆ นัน้ เป็นคนดขีองสงัคม

หรอืเปลา่มากกวา่ 
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 สว่นเรือ่งทีน้่องเป็นหว่งเพือ่นกเ็ป็นเรือ่งทีด่แีละถกูตอ้งแลว้

แต่ขอแนะน�าว่าน้องไม่ควรเข้าไปยุยงส่งเสริม หรือไป

บอกใหเ้ขาเลกิกนั ถงึแมว้่าแฟนของเขาจะมพีฤตกิรรมที ่

ไมด่ ีแต่เขาสองคนกค็อืคนรกักนั เราอยูใ่นฐานะเพือ่นกค็งจะ

ท�าไดแ้คต่กัเตอืนเขาเทา่นัน้เอง ถา้เขา้ไปยุง่หรอืเกีย่วขอ้ง

กบัชวีติของเขามากไปกว่าน้ีเดีย๋วจะผดิใจกนั ทะเลาะกนั

เสยีเพือ่นไปเปลา่ๆ ระวงัไวห้น่อยกด็ ีอกีอยา่งเพือ่นของน้อง

ก็โตเป็นผู้ใหญ่เท่าๆ กบัน้องแล้ว เขาก็คงมเีหตุผลของ

ตวัเขาเอง เพราะฉะนัน้น้องกป็ลอ่ยใหเ้ขาใชช้วีติและตดัสนิใจ 

สิง่ต่างๆ ดว้ยตวัเองดกีวา่ เรากแ็คค่อยดคูอยเป็นหว่งอยูห่า่งๆ 

ในฐานะเพื่อนกน่็าจะเป็นหนทางทีด่ทีีสุ่ดในตอนน้ี สว่นใน

อนาคตถา้เขามคีวามทุกขห์รอืเลกิกนั เพื่อนน้องกจ็ะกลบั

มาใหน้้องชว่ย แต่ตอนน้ีเขามคีวามสขุอยูเ่ขากย็งัไมนึ่กถงึ

เราหรอก เพือ่นสว่นใหญ่กเ็ป็นแบบน้ีทัง้นัน้ เวลามแีฟนกจ็ะ

หายไปมคีวามสขุเวลาทกุขก์จ็ะกลบัมา ตอ้งท�าใจและเขา้ใจ

ธรรมชาตขิองเพือ่นใหม้ากๆ นะน้อง 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่นผมทีช่อบเลน่

กฬีาดว้ยกนัเขาเกง่ไมเ่ทา่ผม วนัหน่ึงเขาถามผมวา่ท�ายงัไง

ถงึจะเก่ง ดว้ยความสงสารผมจงึบอกเทคนิคให ้ แลว้ต่อมา

เขากเ็ก่งกวา่ผม จนผมสูไ้ดผ้มโดนลอ้เลยีนวา่ “ไอก้ระจอก” 

ท�าใหผ้มเสยีใจมาก ถา้ผมถามเขากลบัไปวา่ท�ายงัไงจะเก่ง

เทา่นาย ผมกก็ลวัเสยีหน้า ผมจะท�าอยา่งไรดคีรบั

ทูลกระหม่อม : อยากให้น้องเลิกคิดมากกับค�าว่า  

“ไอก้ระจอก” การซเีรยีสในเรื่องค�าพดูคน ไม่ไดท้�าใหเ้ล่น

กฬีาเก่งขึน้เลย มแีต่ท�าลายความมุง่มัน่ ความตัง้ใจ ใครจะ

พดูอยา่งไรกเ็ป็นเพยีงลมปาก ถา้เรามามองดตูนเองวา่ท�าไม

เราเก่งน้อยลง และทุม่เทใหม้ากไมด่กีวา่หรอื อยา่ลมืวา่กฬีา

สอนใหรู้แ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั ถา้เลน่แลว้โกรธกนัถอืวา่ไมเ่ป็นไป

ตามวตัถุประสงค์
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่นในหอ้งเรยีน

ไมค่อ่ยเขา้ใจหนู เพราะหนูท�างานใหโ้รงเรยีน เพือ่นชอบวา่

ท�างานเอาหน้า ชอบท�าตวัเดน่ และมกัพดูกระแทกแดกดนั 

หนูจะมวีธิแีกป้ญัหาอยา่งไรเพือ่ท�าใหเ้พือ่นเขา้ใจดคีะ่

ทลูกระหม่อม : เรือ่งน้ีแกท้ีต่วัเรางา่ยทีส่ดุ เพราะคงจะ

เปลีย่นวธิคีดิของเพือ่นไมไ่ด ้คงไมต่อ้งไปสนใจค�าพดูของเขา 

เราท�าความดโีดยการชว่ยงานโรงเรยีน ถา้น้องมัน่ใจในการ

ท�าความดดีงัส�านวนทีว่า่ “ ท�าดไีดด้”ี และขอใหน้้องหนกัแน่น 

อยา่หยดุชะงกัความดดีว้ยคนเพยีงไมก่ีค่น 

 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เวลาเพือ่นอกหกั

มกัจะชอบมาระบายและขอค�าปรกึษากบัหนู บางครัง้หนูก็

สามารถชว่ยเพือ่นได ้แต่บางครัง้หนูกช็ว่ยไมไ่ด ้เพราะบางเรือ่ง

หนูกย็งัไมม่ปีระสบการณ์มาก่อนคะ่
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ทูลกระหม่อม : เรื่องการเป็นทีป่รกึษาใหเ้พื่อนถอืเป็น

เรือ่งดมีากอยูแ่ลว้ ถงึแมจ้ะชว่ยอะไรไมไ่ดม้าก การทีไ่ดร้บัฟงั

คนทีม่คีวามทุกขแ์มจ้ะไม่ไดช้่วยหรอืแนะน�า อะไรกน็ับว่า

สามารถชว่ยใหเ้ขาสบายใจขึน้กด็แีลว้ 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมกบัเพือ่นทีส่นิท

กนัมาก แลว้กก็ลายเป็นความหา่งเหนิ เดนิเจอหน้ากไ็มท่กั

กนัเลย ผมไมเ่ขา้ใจวา่เพือ่นเขาเป็นอะไร พฤตกิรรมของเขา

เปลีย่นแปลงไปมากจะท�าอยา่งไรใหเ้ขากลบัมาเหมอืนเดมิครบั

ทลูกระหม่อม : จรงิแลว้มนัน่าจะมอีะไรบางอยา่งทีท่�าให้

เพือ่นน้องเขา้ใจผดิ วธิแีกป้ญัหาคอื เมือ่อารมณ์ดทีัง้คูก่ล็อง

มานดัคยุกนั มาปรบัความเขา้ใจกนั คอืเปิดอกพดูกนัอยา่ง

จรงิใจ ถา้เขาอธบิายมาแลว้เราผดิหรอืท�าใหเ้พือ่นโกรธโดย

ไมรู่ต้วั เราตอ้งยอมรบัและขอโทษ แต่ถา้เพือ่นเขา้ใจผดิก็

พยายามอธบิายใหเ้พือ่นเขา้ใจ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ในตอน ม.2 หนูเคย

ทะเลาะกบัเพือ่นคนหน่ึงทีห่นูรกัมากทีส่ดุ หนูอยากจะคนืดี

กบัเพื่อนคนนัน้หนูเคยไปขอโทษเขาแลว้ เขาบอกว่าไม่มี

อะไรแลว้ เพราะตัง้แต่เรื่องจบเขากเ็ลกิคดิไปแลว้ แต่เขา

กลบับอกวา่ยงัเป็นเพือ่นสนิทเหมอืนเดมิไมไ่ด ้เพราะเพือ่นๆ

คนอืน่เขาบอกวา่อยา่เพิง่คนืด ีหนูอยากรูว้า่ท�าไมเขาตอ้งท�า

ตามทีเ่พือ่นๆคนอืน่บอก ท�าไมเขาไมท่�าตามทีต่วัเองคดิคะ่

ทูลกระหม่อม : ปญัหาเรื่องเพื่อนกบัวยัรุ่นน้ีเป็นของ

คู่กนัและไม่สามารถมองขา้มไดเ้ลย เพราะวยัรุ่นเป็นวยัที่

เพือ่นมอีทิธพิลต่อการด�ารงชวีติเป็นอยา่งมาก บางคนเวลา

มปีญัหาทะเลาะกบัเพือ่นทเีหมอืนโลกจะดบัไปต่อหน้าเลย 

ทเีดยีว ส�าหรบัปญัหาของน้องทีท่ะเลาะกบัเพือ่นนัน้ ก่อนอืน่

ตอ้งขอชืน่ชมทีน้่องเป็นคนมสีปิรติและมนี�้าใจเป็นนกักฬีามาก  

เพราะเมือ่ทะเลาะกบัเพือ่นและรูว้า่เราเป็นฝ่ายผดิกร็ูจ้กัทีจ่ะ

ขอโทษก่อน โดยไมม่ทีฐิแิต่อยา่งใดซึง่ถอืเป็นสิง่ทีด่มีากๆ 

และในเมือ่น้องแสดงใหเ้หน็ว่าน้องยอมรบัผดิและพยายาม

ปรบัตัวเข้าหาแล้ว แต่เพื่อนเขายงัท�าเฉยชากับเราอยู ่ 
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น้องกค็วรจะอดทนรออกีสกันิดเขาอาจจะยงัท�าใจไมไ่ด ้100% 

คนเราเวลาเสยีความรูส้กึกบัใครแลว้ใชเ้วลาในการใหอ้ภยั

ไมเ่ทา่กนั ยิง่รกัมากกจ็ะยิง่โกรธมาก เรือ่งแบบน้ีตอ้งใหเ้วลา

เพือ่นของน้องสกันิด สว่นทีเ่ขาจะไปเชือ่คนอืน่วา่ไมต่อ้งมา

คนืดกีบัน้องกต็ามใจเขา ปล่อยใหเ้ขาคดิและตดัสนิใจเอง  

ปลอ่ยใหเ้ป็นเรือ่งชลิล์ๆ  อยา่ไปซเีรยีส เพราะเรากท็�าดทีีส่ดุแลว้  

ทัง้ยอมรบัผดิ ทัง้ยอมขอโทษแลว้ ถ้าเขาไม่อยากคบกบั

เราต่อไปกเ็ป็นสทิธขิองเขา น้องกอ็ย่าคดิมาก อย่าไปจม

อยู่กบัอดีตที่กลบัไปแก้ไขไม่ได้ กลบัมาสนใจการเรียน 

ดกีวา่ เพือ่นๆ กย็งัมอีกีเยอะแยะมากมายทีพ่รอ้มจะคบกบัเรา 

ถา้เหงาหรอืยงัไม่มเีพือ่นกล็องเขา้ทีศู่นยเ์พือ่นใจ TO BE 

NUMBER ONE ทีโ่รงเรยีนกไ็ดท้ีศ่นูยฯ์ มกีจิกรรมสนุกๆ 

และมเีพือ่นดีๆ  รอน้องอยู ่ลองดนูะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่นผมซึง่นัง่เรยีน

คูก่นัเขาชอบโดดเรยีน คอื เขาบอกพอ่แมว่า่มาโรงเรยีน แต่วา่

เขามาไมถ่งึโรงเรยีนครบั หรอืบางทมีาแลว้เขา้เรยีน 2-3 คาบ

แลว้กโ็ดดเรยีน ซึ่งผมเป็นห่วงเขา การเรยีนของเขาต�่าลง 

ทุกทคีรบั พยายามดงึเขา้มาเรยีน แต่ดงึเท่าไหร่กไ็ม่ค่อย 

จะท�าตาม ผมจะท�าอยา่งไรกบัเพือ่นคนน้ีดคีรบั 

ทลูกระหม่อม : เรือ่งของเพือ่นน้องทีช่อบโดดเรยีน เรือ่งน้ี

เป็นเรือ่งทีเ่พือ่นกบัเพือ่นจะตกัเตอืนกนัยากสกัหน่อย เพราะ

วยัของพวกน้องเป็นวยัของความคะนองพอ่แมพ่ดูยงัไมค่อ่ย

จะเชือ่เลย สว่นใหญ่มกัจะคดิกนัวา่เรือ่งโดดเรยีนเป็นเรือ่งเท ่

ใครโดดเรยีนแลว้เพือ่นจะยกยอ่งใหเ้ป็นฮโีร ่ ซึง่จรงิๆ เป็น

ความคดิที่ผดิและแปลกประหลาดมาก ถ้าน้องเป็นห่วง 

เพือ่นจรงิๆ กล็องเตอืนสตเิขาดกูไ็ด ้แต่อยา่ไปพดูจารนุแรง

ใสอ่ารมณ์เดีย๋วจะทะเลาะกนัเปลา่ พดูกบัเขาดีๆ  วา่เราเป็น

หว่งอนาคตของเขา ถา้เขารกัน้อง เขากค็งฟงัน้องบา้ง 
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 ส่วนที่น้องพยายามดงึเขาให้เขา้เรยีนด้วย ก็ดแีล้ว 

กท็�าไปเรือ่ยๆ ไดผ้ลบา้งไมไ่ดผ้ลบา้งกย็งัดกีวา่ไมท่�าอะไรเลย 

แต่อยา่งไรกต็ามสิง่ทีน้่องท�านะถกูตอ้งแลว้ คอืพยายามชวนเขา

เขา้มาในกลุม่ ท�ากจิกรรมต่างๆ เลน่กฬีา เลน่ดนตรหีรอือะไร

กไ็ด ้หรอืถา้เขาโดดเรยีนเพราะเบือ่ เรยีนไมรู่เ้รือ่ง น้องกอ็าจ

จะรวมกลุม่กนัตวิหนงัสอื วชิาไหนทีเ่ขาออ่นกช็ว่ยกนัตวิให้

เขาเขา้ใจมากขึน้ เขากอ็าจจะอยากเขา้หอ้งเรยีนมากขึน้ก็

เป็นได ้ลองดหูลายๆ วธิกีแ็ลว้กนั 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่นชอบมเีรือ่ง

ทะเลาะววิาท ขอถามทลูกระหมอ่มวา่ถา้มคีนมาหาเรือ่งเรา 

เยย้ศกัดิศ์รเีราควรจะหาทางแกป้ญัหากบัเรือ่งน้ีอยา่งไรดี

ทลูกระหมอ่ม : เรือ่งการทะเลาะววิาทแลว้อา้งศกัดิศ์รนีัน้ 

เป็นความคดิทีเ่หลวไหลมาก ศกัดิศ์รใีครกศ็กัดิศ์รมีนั ไม่

เกีย่วกบัการใชก้�าลงัตรงไหนเลย การไปไลอ่ดัคนอืน่ยกพวก



ปัญหาเพื่อน 11

ไปถลม่กนั มนัเป็นการรกัษาศกัดิศ์รตีรงไหน เดก็พวกน้ีชอบ

คดิเอาเอง สรา้งคา่นิยมผดิๆ มแีต่คนปา่ คนยคุหนิเทา่นัน้ที่

เอาชนะกนัดว้ยการใชก้�าลงั แลว้การตกีนัของกลุม่วยัรุน่ไม่

จบงา่ยๆ นะ พอพวกน้ีไปถล่มพวกโน้นกต็อ้งมกีารเอาคนื

กลบัไปกลบัมาตกีนัแลว้ตกีนัเลา่ ท�าใหผู้ใ้หญ่ปวดหวั แลว้

เรือ่งแบบน้ีตอ้งใหผู้ห้ลกัผูใ้หญ่หรอือาจารยใ์หช้ว่ยควบคมุ 

น้องคงไมส่ามารถแกไ้ขหรอืเขา้ไปตกัเตอืนได ้เพราะดไีมด่ี

เตอืนแลว้เขาโมโหกจ็ะพาลเจบ็ตวัอกี กฝ็ากถงึอาจารยต่์างๆ 

ใหล้องหากฬีาหรอืกจิกรรมใหเ้ดก็พวกน้ีท�าเยอะๆ จะไดไ้มม่ี

เวลาวา่งยกพวกไปตกีนั 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่นผมชอบดืม่สรุา 

สบูบุหรี ่ผมควรแกป้ญัหาอยา่ไรดคีรบั เพราะพวกเขาเหลา่นัน้

กเ็ป็นนกักฬีาของโรงเรยีนดว้ยนะครบั
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ทลูกระหม่อม : เรือ่งเพือ่นของน้องทีช่อบเสพสิง่เสพตดิ  

พวกบุหรี ่ เหล้า เบยีร์ น้องคงไปตกัเตอืนอะไรเขาไม่ได ้

มากนัก ถ้าไม่ไดส้นิทกนัจรงิๆ เขาไม่ฟงัหรอก อย่างดกี็

คงตอ้งคอยเป็นหเูป็นตาใหอ้าจารยฝ์่ายปกครองวา่ใครเสพ

อะไรอยูบ่า้ง อาจารยเ์ขาจะไดห้าทางจดัการ ยิง่พวกทีเ่ป็น

นกักฬีาโรงเรยีนยิง่แลว้ใหญ่ ดืม่เหลา้สบูบุหรีแ่บบน้ี จะเอาแรง

ไปแขง่ขนักฬีาใหช้นะใครเขาไดย้งัไง น้องตอ้งเป็นสายสบื 

ไปบอกใหอ้าจารยใ์หท้ราบโดยดว่นทีส่ดุ กเ็ป็นการชว่ยเพือ่น

ทางออ้มแลว้ แต่ทีส่�าคญัน้องกต็อ้งระวงัตวัไวด้ว้ย ถา้เพือ่นๆ 

พวกน้ีรูว้า่เราไปรายงานอาจารย ์อาจโดนอดัเละ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ในหอ้งเรยีนของ

หนูเป็นหอ้งเรยีนทีอ่บอุน่มาก เพราะเพือ่นๆ ของหนูทกุคน

มนิีสยัด ี รา่เรงิ ชอบชว่ยเหลอืคนทีล่�าบาก หนูจงึรกัเพือ่น

ของหนูมาก แต่มอียา่งหน่ึงทีห่นูอยากจะขอค�าแนะน�าจาก 

ทูลกระหม่อม คอืเวลาทีม่คีนมาพูดหยอกลอ้ หรอืลอ้เล่น  
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หนูจะตวาดใสแ่ละมอีารมณ์ฉุนเฉยีวแต่ในใจกไ็มไ่ดอ้ยากท�า 

อย่างนัน้ เมื่อตวาดใส่คนอื่นๆแลว้หนูชอบคดิว่าเราท�าผดิ

หรอืถกู แต่เมือ่คดิดแูลว้จงึรูว้า่ตวัเองท�าผดิแต่กย็งัหยดุนิสยัเดมิๆ 

ไม่ไดส้กัท ี จงึเรยีนขอค�าแนะน�าจากทูลกระหม่อมดว้ยค่ะ 

อยากบอกวา่ทลูกระหมอ่มสวยมากคะ่

ทลูกระหม่อม : ตอ้งขอขอบใจทีช่มวา่เราสวยมาก เทา่ทีดู่

น้องน่าจะมคีวามสุขในหอ้งเรยีนมากเลยนะ ทีบ่อกว่าเป็น

หอ้งเรยีนทีอ่บอุ่น ทุกคนนิสยัด ี รา่เรงิ ชอบชว่ยเหลอืคนที่

ล�าบากแต่คนทีม่ปีญัหาดนักลายเป็นตวัน้องซะน่ี ปญัหาทีน้่อง

มกัจะควบคมุอารมณ์ไมไ่ดช้อบตวาดใสเ่พือ่นและมอีารมณ์

ฉุนเฉียวเวลาทีม่คีนมาหยอกลอ้หรอืลอ้เล่น ทัง้ๆทีน้่องก็

รูส้กึผดิและกไ็มอ่ยากจะท�าอยา่งนัน้สกัเทา่ไร เรามองวา่น้อง

คงจะเป็นคนทีม่สีมาธสิงูเวลาท�าอะไรอยูแ่ลว้รูส้กึวา่มคีนมา

ชวนคยุหรอืหยอกลอ้ น้องกจ็ะมองวา่เขาเขา้มากวนใจหรอื

น้องอาจจะเครยีดกบัค�าพดูทีเ่พือ่นๆ หยอกลอ้มากเกนิไป 

เกบ็มาโมโหเป็นอารมณ์ลมืคดิไปวา่บางทเีพือ่นน้องอาจจะแค่

ลอ้เลน่กบัน้องเพยีงเทา่นัน้ เรามคี�าแนะน�าจะบอกวา่ ทางทีด่ี
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น้องตอ้งเริม่ทีต่วัเองก่อนอยา่เอาแต่ใจเวลามใีครมากวนใจ  

หรอืท�าใหไ้มถ่กูใจกจ็ะตวาดใสเ่ขาไปเสยีหมด น้องตอ้งใจเยน็ 

ใหม้ากขึน้กว่าน้ี น้องตอ้งปรบัความคดิเสยีใหม่ ลองคดิดู

นะวา่ เพือ่นๆของน้องเขาหยอกลอ้น้องเพราะอะไร ทีพ่วก

เพือ่นน้องเขา้มาลอ้เลน่กบัน้องกเ็ป็นเพราะวา่เพือ่นของน้อง 

เขารกัน้องต่างหาก ถา้คดิกลบักนัสถิา้เกดิเราไมช่อบหรอืไมร่กั

เพือ่นคนไหนเรากค็งจะไมส่นใจเขา ไมพ่ดู ไมห่ยอกลอ้กบั

คนนัน้ใชไ่หมละ่ แต่ถา้น้องเลน่ตวาดใสเ่พือ่นของน้องทกุๆครัง้

ที่เพื่อนของน้องเขา้มาหยอกหรอืล้อเล่นด้วยแบบน้ีบ่อย

ครัง้เขา้รบัรองวา่เพือ่นทีน่่ารกัของน้องคงพากนัเลกิคบน้อง

ไปกนัหมดแน่ๆ เราไมรู่ว้า่น้องเป็นอยา่งน้ีเวลาทีอ่ยูท่ีบ่า้น

หรอืเปลา่นะ เวลาน้องรูส้กึวา่มคีนมากวนใจน้องจะตวาดใส ่ 

พ่อ-แม่ หรอื พี-่น้อง อย่างน้ีหรอืเปล่า หา้มท�าอย่างนัน้ 

เดด็ขาดเลยนะเพราะนอกจากจะกลายเป็นเดก็ทีนิ่สยัไมด่แีลว้ 

ยงัจะเป็นบาปตดิตวัน้องอกีดว้ย แต่ทัง้น้ีทัง้นัน้เราเชื่อว่า

จรงิๆแลว้น้องคงไม่ใช่เดก็ทีนิ่สยัไม่ด ี หรอืเอาแต่ใจตวัเอง

ขนาดทีค่บไมไ่ดห้รอกนะ เพราะในจดหมายของน้องค�าพดูก็

แสดงใหเ้หน็แลว้วา่น้องเป็นคนทีม่องโลกในแงด่ ีรกัเพือ่นๆ 



ปัญหาเพื่อน 15

แต่การแสดงออกของน้องมนัอาจจะรุนแรงเอาแต่ใจไปบา้ง 

รบีปรบัปรงุโดยดว่น ยิม้ใหม้ากๆเขา้ไว ้ครัง้ต่อไปเวลาโมโห

ขอแนะน�าใหน้้องนบั 1- 10 เขา้ไวแ้ลว้หนัไปยิม้แทนทีจ่ะหนั

ไปตวาด รบัรองไดว้่าคราวน้ีเพือ่นๆจะตอ้งรกัน้องมากขึน้

กวา่เดมิแน่ๆ ยงัไงเรากข็อใหช้ัน้เรยีนของน้องเป็นชัน้เรยีน

ทีอ่บอุน่และเตม็ไปดว้ยความรกัระหวา่งเพือ่นแบบน้ีตลอดไป

กแ็ลว้กนั

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่นของผมคนหน่ึง

หน้าตาด ีเป็นลกูคนมตีงัค ์เรยีนเก่งแต่นิสยัเสยี และอกีคนหน่ึง

เป็นคนไมค่อ่ยมตีงัค ์หน้าตากง็ ัน้ๆ เรือ่งเรยีนกไ็มค่อ่ยแยน่กั 

แต่เขานิสยัด ีใจด ีชอบชว่ยเหลอืเพือ่น ชอบรบัผดิชอบแทนเพือ่น  

เขาเคยเกบ็กระเป๋าตงัคไ์ดแ้ลว้เขากไ็ปคนืเจา้ของ เขาเป็นลกู

ก�าพรา้เขาไมม่พีอ่แม ่ เขาอยูก่บัยายบางวนัเขากไ็ปท�างาน 

ผมไมรู่ว้า่เขาท�างานอะไรผมสงสารเขามากและเขากน่็าสงสาร 

ผมควรจะเลอืกคบกบัใครดคีรบั
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ทูลกระหม่อม : ที่น้องถามเขา้มาว่าจะเลอืกคบเพื่อน 

คนไหนดรีะหวา่งเพือ่นทีร่วย เรยีนเก่ง มพีรอ้มทกุอยา่งแต่

นิสยัไม่ด ี กบัเพื่อนอกีคนทีไ่ม่ค่อยจะมสีตางค์สกัเท่าไหร ่ 

มชีวีติทีล่�าบากแต่มนิีสยัด ีมนี�้าใจ ชอบชว่ยเหลอืคนอืน่ ในทีน้ี่

เราจะไมบ่อกใหน้้องเลอืกคบใครคนหน่ึงหรอกนะ เราอยาก 

จะให้น้องคบเพื่อนทัง้สองคน น้องควรจะท่องให้ขึ้นใจว่า  

คนเรามขีอ้ดแีละขอ้เสยีในตวัเองทกุๆคนแตกต่างกนัออกไป 

เราควรจะมเีมตตามองโลกในแงด่คีบไดก้บัทกุๆคนเพือ่นคน

ไหนทีเ่ดอืดรอ้นเรากช็ว่ยเขาในสว่นทีช่ว่ยได ้หรอืเพือ่นคน

ไหนทีนิ่สยัไม่ดเีรากค็อยเตอืนคอยสอนเขาใหก้ลบัมาเป็น

คนดไีดเ้ชน่กนั เพือ่นน้องทีเ่ขยีนเขา้มาปรกึษากเ็หมอืนกนั 

ทัง้ 2 คน กม็สีิง่ทีด่ไีมเ่หมอืนกนั เพือ่นคนแรกของน้องเรยีนเก่ง 

เพยีบพรอ้ม เขากอ็าจจะชว่ยเหลอืน้องไดเ้วลาทีน้่องล�าบาก 

หรอืมปีญัหาในเรือ่งการเรยีน เชน่ เรยีนไมเ่ขา้ใจ เรือ่งการตวิ

ในชว่งใกลส้อบ สว่นเรือ่งนิสยัเขาทีน้่องบอกวา่นิสยัเขาไมด่ ี

น้องกพ็ยายามบอกพดูคยุใหเ้คา้ปรบัเปลีย่นกนัไป กบัอกีคนน้ี

ยิง่น่าคบเขา้ไปใหญ่เป็นคนด ีมนี�้าใจ ชอบชว่ยเหลอืคนอืน่ 

ทีน้่องเขยีนมาเลา่ใหฟ้งัขนาดวา่บา้นของเขาฐานะไมด่ ีแลว้
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เขาบงัเอญิเจอกระเป๋าสตางคต์กอยูก่ย็งัไมค่ดิทีเ่อาเป็นของ

ตวัเองเลย เรือ่งทีเ่ขาฐานะไมด่หีรอื เป็นลกูก�าพรา้นัน้ไมค่วร

น�าเอามาคดิ เพราะเพือ่นของน้องเองกเ็ลอืกไมไ่ดท้ีเ่กดิมา

ล�าบากแบบน้ี น้องเมือ่รูอ้ยา่งน้ีควรจะชว่ยเหลอืเขาต่างหาก

ถงึจะเป็นเรือ่งทีถ่กู เชน่ เมือ่รูข้า่วเรือ่งทุนการศกึษา หรอื

สอบชงิทุน น้องกค็วรจะเอามาบอกเพื่อนของน้องเขาๆจะ

ไดเ้รยีนสงูๆโดยไม่มปีญัหาเรื่องเงนิ น้องควรจะเป็นคนที่

คบไดทุ้กคนไมเ่ลอืกทีร่กัมกัทีช่งั พรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืและ

ปรบัปรงุสว่นทีไ่มด่ขีองเพือ่นๆถงึจะเป็นเรือ่งทีถ่กูตอ้งแต่ก็

มเีพือ่นทีค่วรหา่งๆไวค้อื พวกทีต่ดิยาเสพตดิหรอืชอบชวน

เราไปในทางทีไ่ม่ด ี เอะอะกด็งึกนัไปเสยี ควรจะอยู่ห่างๆ

คนเหลา่น้ีเอาไว ้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่นสนิทผูช้ายชอบ

แกลง้ผม ผมกเ็ลยไมช่อบมเีพือ่นสนิททีเ่ป็นผูช้าย แต่พอผม

มเีพือ่นสนิทเป็นผูห้ญงิเขากห็าว่าผมหยิง่เพราะผมเป็นคน

พดูน้อย ผมกเ็ลยไมช่อบมเีพือ่นสนิทครบั

ทลูกระหมอ่ม : เรือ่งทีเ่พือ่นของน้องชอบแกลง้ และหาวา่

น้องอยา่งโน้นอยา่งน้ี อยา่ไปสนใจใหม้นัมากนกั คนเราจะเป็น

อยา่งไรมนัขึน้อยูก่บัตวัของน้องเองไมใ่ชค่�าพดูของคนอืน่นะ 

คนอื่นจะพดูอยา่งไรอยา่ไปเกบ็มาคดิใหห้นกัใจเลย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ทลูกระหมอ่มครบั 

ถา้เพือ่นของเราชวนเทีย่วหรอืชวนไปทางทีไ่มด่ ีเราควรจะ

หาทางปฏิเสธเพื่อนอย่างไรที่จะไม่ให้เสียเพื่อนครับ 

ทลูกระหมอ่ม
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ทลูกระหม่อม : งา่ยนิดเดยีว กค็อืตอบ “ไม”่ ค�าเดยีวสัน้ๆ 

แต่มคีวามหมาย เวลาใครมาชวนเราท�าอะไรทีเ่ราไม่ชอบ

หรอืเหน็วา่มนัไมด่ ีน้องไมต่อ้งเกรงใจไมต่อ้งคดิมากเลยให ้

ปฏิเสธตรงๆ เค้าจะยื้อจะตื้อเรายงัไงก็ต้องใจแขง็เข้าไว ้ 

เพราะน่ีคอืจุดอ่อนของวยัรุ่นสมยัน้ีเลย คอืตามใจเพื่อน 

เกรงใจเพือ่น เพระฉะนัน้ทอ่งค�าเดยีววา่ “ไม”่ ใหข้ึน้ใจเลย 

สว่นอกีวธิหีน่ึงน้องลองชวนเขากลบัใหม้าเขา้รว่มกจิกรรมที่

ศนูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ดบูา้ง ดซูเิขาจะวา่ยงัไง 

กไ็ม่แน่นะต่อไปน้องอาจจะกลายเป็นแกนน�าของโครงการ 

TO BE NUMBER ONE อกีคนหน่ึงกไ็ด้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ถา้เรามเีพือ่นแลว้

เพือ่นเราออกนอกลูน่อกทาง เราควรเตอืนเขาอยา่งไรดคีะ

ทูลกระหม่อม : เรื่องการเตอืนเพื่อนทีอ่อกนอกลู่นอก

ทางนัน้ กค็งจะไมม่อีะไรดไีปกวา่เตอืนเพือ่นตรงๆ บอกเขา
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วา่เราเป็นหว่ง ไมอ่ยากใหน้อกลูน่อกทางหรอืไมก่พ็ยายาม

ชวนเขาใหห้นักลบัมาท�ากจิกรรมหรอืเลน่กฬีาทีต่นเองถนดั

ใหไ้ด ้ถา้น้องกบัเพือ่นสนิทกนัเชือ่วา่เพือ่นน้องกต็อ้งฟงัน้อง

บา้งไมม่ากกน้็อย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่นในหอ้งเรยีน

ประพฤตตินไมเ่หมาะสม คอื ชอบคบรุน่พีท่ีนิ่สยัไมด่ ี เป็น

อนัธพาล จงึกลวัว่าเพื่อนคนน้ีอาจจะกลายเป็นอนัธพาล

นิสยัไมด่ไีปดว้ย เดีย๋วน้ีกช็อบหลบัเวลาครสูอน ไปแอบอยู่

ในหอ้งน�้า ชอบใชป้ากกาเขยีนแขน-ขา ผมจะบอกกบัเขา

อยา่งไรดคีรบั

ทูลกระหม่อม : ขอชื่นชมน้องว่าเป็นคนทีม่จีติใจดมีาก  

ทีค่อยสอดสอ่งและเป็นหว่งเป็นใยเพือ่นกลวัวา่เพือ่นจะเสยีคน 

น่ีคอือกีหน่ึงตวัอยา่งของกจิกรรม “เพือ่นชว่ยเพือ่น” ในศนูย์

เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ทกุคนจะเป็นหว่งเป็นใย
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และพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอืและเตอืนสตเิพือ่นๆ ไมใ่หห้ลงทาง

ไปท�าสิง่ไมด่ ีเป็นสิง่น่ายกยอ่งมากทีไ่มน่ิ่งดดูาย 

 ส�าหรบัการชว่ยเหลอืเพือ่นนอกลู่นอกทางน้ี ขึน้กบัวา่

น้องสนิทกบัเพือ่นมากน้อยแคไ่หนถา้สนิทกนัมากกอ็าจจะตอ้ง

เขา้ไปพดูจาเตอืนสต ิจากนัน้กพ็ยายามดงึเขาออกมาจากรุน่พี ่ 

ชวนเขาไปท�ากจิกรรมทีศ่นูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE  

กไ็ด ้ ถา้เขาไมย่อมฟงัไมส่นใจน้องกต็อ้งไปปรกึษาอาจารย์

แลว้ปลอ่ยใหเ้ป็นหน้าทีข่องทา่น ขณะเดยีวกนัน้องตอ้งหมัน่

สงัเกตพฤตกิรรมของเขาและคอย Update ใหอ้าจารยท์ราบ

อยูเ่สมอจะไดแ้กไ้ขไดง้า่ย สว่นน้องกพ็ยายามหาโอกาสพดู

กบัเขา คอ่ยๆ โน้มน้าวใจดว้ยเหตุผล ดว้ยความปรารถนาด ี

ดว้ยความบรสิทุธิใ์จวนัหน่ึงเขาตอ้งกลบัมาฟงัน้อง 

 สว่นเรือ่งแอบหลบัในหอ้งเรยีนหรอืชอบโดดเรยีนเป็น

เรือ่งธรรมดาของเดก็ทีก่�าลงัเริม่เกเร มกัจะคดิวา่การโดดเรยีน

เป็นเรื่องเท่หรอืการเอาปากกามาขดีเขยีนตามตวักค็ดิว่า

เป็นเรื่องเจ๋ง กล้าบ้าบิน่ ไม่แคร์สงัคมถ้าวนัใดเขาคดิได้

กลบัตวัไดพ้ฤตกิรรมน้ีกจ็ะหายไป
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่นๆ ในกลุม่ชอบเหน็

หนูเป็นทีป่รกึษาคะ่ ไมว่า่เพือ่นจะมปีญัหาอะไร เชน่ ทะเลาะ

กบัแฟน มเีรือ่งไมเ่ขา้ใจกบัคณุพอ่คณุแม ่หรอืวา่เรือ่งเรยีน 

เขากจ็ะมาปรกึษา แต่ตวัหนูเองบางครัง้กไ็ม่เขา้ใจเพื่อน

มากนกั โดยเฉพาะเรือ่งทะเลาะกบัแฟน บางครัง้กไ็ดแ้ต่นัง่

ฟงัเพราะตวัหนูเองแฟนกไ็มม่ ีหนูเป็นคนพดูเก่งแต่ไมค่อ่ย

กลา้แสดงออก แต่ชอบเขา้คา่ยผูน้�าทีต่อ้งแสดงออกถงึความ

สามารถ ตอนน้ีเป็นนกัเรยีน YC ของโรงเรยีน คอืท�าหน้าที่

ใหค้�าปรกึษาทกุๆ เรือ่งกบัเพือ่นทีม่ปีญัหา ทลูกระหมอ่มวา่

เหมอืนเรือ่งตลกไหมคะ่ ดเูหมอืนทกุอยา่งทีห่นูท�าจะตรงขา้ม

กบันิสยัตวัเองมากไหมคะ่

ทลูกระหม่อม : ทีถ่ามวา่แปลกไหมทีท่กุอยา่งทีท่�า ดเูหมอืน

จะตรงขา้มกบันิสยัตวัเอง กค็ดิวา่ไมแ่ปลกอะไรนะ บางครัง้

ทีน้่องท�าทัง้หมด นัน่อาจจะเป็นตวัตนของน้องจรงิๆ โดยที่

น้องไมรู่ต้วักไ็ด ้ กต็อ้งถอืว่าเป็นเรื่องดทีีน้่องเป็นทีป่รกึษา

ใหเ้พือ่นๆ ไดทุ้กเรื่อง ถงึแมบ้างครัง้จะเป็นเรื่องทีเ่ราไมม่ี

ประสบการณ์ อยา่งเชน่ เรือ่งแฟนกไ็มเ่ป็นเป็นไร เพราะการ

รบัฟงัคนอืน่ กถ็อืวา่เป็นการชว่ยใหเ้ขาไดร้ะบายความในใจ 
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ไมเ่ครยีดมากจนเกนิไป และทีเ่พือ่นๆเขาชอบมาปรกึษาน้อง

กต็อ้งภมูใิจใหม้ากๆ เพราะแสดงวา่น้องมบุีคลกิลกัษณะทีน่่า

ไวว้างใจ มคีวามเป็นผูน้�า 

 สว่นทีบ่อกวา่ พดูเกง่แต่ไมก่ลา้แสดงออก กแ็นะน�าให้

ฝึกฝนการพดูต่อไปเรือ่ยๆ เมือ่ไหรท่ีม่โีอกาสไดพ้ดูหน้าชัน้เรยีน

หรอืในทีส่าธารณะบอ่ยๆ น้องกจ็ะกลา้แสดงออกมากขึน้เอง 

ทีส่�าคญัตอ้งกลา้ใหโ้อกาสตวัเองในการแสดงออกเสยีกอ่นก ็

ขอใหเ้ป็นทีป่รกึษาทีด่ขีองเพือ่นๆ อยา่งน้ีตลอดไป

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นหน่ึงในสมาชกิ

โครงการ TO BE NUMBER ONE มเีพือ่นคนหน่ึงทีเ่ป็น 

คนดไีมเ่คยมปีญัหากบัใคร แถมยงัเป็นประธานโครงการ Y.C.S 

ระดบัประเทศ เป็นตวัแทนประเทศไดไ้ปศรลีงักา แต่เพือ่น

คนน้ีถกูเพือ่นอกีคนใชม้ดีปลายแหลมแทงจนเสยีชวีติ ท�าให้

เพื่อนและญาตพิีน้่องเสยีใจมาก ส่วนคนร้ายยงัลอยนวล 

อยูเ่ลยครบั



คู่มือค�ำปรึกษำพระรำชทำนฯ24

ทลูกระหม่อม : ขอแสดงความเสยีใจต่อการจากไปของเพือ่น

ของน้อง เรือ่งน้ีกเ็ป็นปญัหาใหญ่เกีย่วกบัการใชค้วามรนุแรง

ในหมูว่ยัรุน่ ซึง่ผลเสยีนัน้มมีากมายเหลอืเกนิต่อสงัคมและ

ครอบครวั ยงัไงเรือ่งน้ีกต็อ้งใหผู้ใ้หญ่ทีร่บัผดิชอบด�าเนินการ

ตามกฎหมาย ความสญูเสยีทีเ่กดิจากความรุนแรง โดยใช ้

อารมณ์ตดัสนิใจ ยอ่มสง่ผลเสยีทีร่า้ยแรงจนบางทไีมส่ามารถ

เรยีกกลบัมาได ้ ส�าหรบัสมาชกิ TO BE NUMBER ONE 

ทุกคน เราอยู่ร่วมสังคมเดียวกัน มีอะไรก็ค่อยแก้ไข

ตดัสนิดว้ยสต ิ วยัรุ่นเป็นวยัทีใ่จรอ้น คกึคะนอง กลา้ลอง  

กลา้คดิ แต่กต็อ้งมวีจิารณญาณมสีตแิละมคีณุธรรมน�าใจเสมอ 

ขอฝากทกุคนดว้ย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมไดเ้ขา้รว่มประกวด

แขง่เตน้ของโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นปีที ่4 

แลว้ 3 ปีแรก ไดท้ี ่4 และปีที ่4ไดผ้า่นเขา้รอบเป็นที ่2 ก่อน

การแขง่ครัง้นัน้ครทูีค่วบคมุทมีไดม้าบอกขา้งเวทก่ีอนแขง่วา่ 
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“เอาใหเ้ตม็ทีน่ะลกู ครัง้น้ีอาจเป็นครัง้สดุทา้ยของทมีเรา” ที่

ครพูดูแบบน้ีกเ็พราะว่า เดก็ผูช้ายทีโ่รงเรยีนไม่ค่อยเขา้ใจ 

สว่นใหญ่คดิวา่ผูช้ายทีช่อบเตน้ทุกคนตอ้งเป็นกระเทยหรอื

อาจไมใ่ชช่ายแท ้100 % ซึง่ตรงจดุน้ีจงึท�าใหโ้รงเรยีนขาด

นกัเตน้ผูช้าย และทีส่�าคญัคอืทีจ่งัหวดันราธวิาสไมม่อีาจารย์

สอนเต้น รวมไปถงึจงัหวดัใกล้เคยีงกไ็ม่มเีช่นกนั ดงันัน้ 

นกัเตน้ในทมีผมจงึไมม่พีืน้ฐานการเตน้เลยเมือ่ผา่นเขา้รอบ

ไดม้าเขา้คา่ย จงึดใีจมากๆ ครบั 

ทูลกระหม่อม : ทีน้่องบอกวา่ทมีของน้องอาจจะมารว่ม

ประกวดเป็นปีสุดทา้ยแลว้ เพราะขาดแคลนนักเตน้ เพราะ

เพื่อนๆ ที่โรงเรยีนไม่เข้าใจ คดิว่าคนที่เต้นจะต้องเป็น 

กระเทยหรอืผดิปกต ิวธิแีกป้ญัหาขอ้น้ีน้องกบัเพือ่นๆ หรอื

ครใูนโรงเรยีนคงจะตอ้งอธบิายหรอืท�าความเขา้ใจกบัเดก็ๆ 

เสยีใหมว่า่ การเตน้ Aerobics และ Dancercise นัน้ เป็นกฬีา

และการออกก�าลงัชนิดหน่ึงทีไ่มว่่าเพศหญงิหรอืเพศชายก ็

เล่นไดท้ัง้นัน้ ถา้มใีจรกัในการเตน้กต็อ้งไมห่วัน่ไหว ไมว่า่

ใครจะว่าอะไรกต็ามกล็องพยายามปรบัเปลีย่นใหพ้วกเขา
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เกดิความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งกแ็ลว้กนั สว่นเรือ่งทีไ่มม่คีรสูอนเตน้

ในจงัหวดั กแ็นะน�าวา่ใหล้องไปหาวดีโีอสอนเตน้ หรอืไมก่็

แผ่นซดีภีาพยนตรต่์างประเทศทีม่เีน้ือหาเกีย่วกบัการเตน้

มาดแูละศกึษาอยา่งละเอยีด ก่อนทีจ่ะน�าทา่เตน้เหลา่นัน้มา

เป็นแรงบนัดาลในการคดิท่าเตน้ใหม่ๆ ทีเ่หมาะสมกบัทมี

ของเราต่อไป แต่อยา่งไรกต็ามตอ้งขอชมเชยทมี The Pirate 

Dance ของน้องวา่เก่งมากๆขนาดไมม่คีรสูอนเตน้ แถมอยู ่

ไกลถงึนราธวิาส น้องๆ กย็งัฟนัฝ่าจนเขา้มาถงึรอบชงิชนะเลศิ

ในระดบัประเทศได้ เพราะฉะนัน้บอกได้เลยว่าพวกน้อง

ไม่ธรรมดาแน่ เพราะฉะนัน้อย่าเพิง่ท้อแท้หรอืหมดหวงั 

พยายามฝึกฝนต่อไปเรือ่ยๆ อยา่งน้อยกม็เีรา และเพือ่นๆ 

ชาว TO BE NUMBER ONE คอยใหก้�าลงัใจและอยูเ่คยีงขา้ง

กนัเสมอ ถา้มอีะไรหนกัหนากเ็ขยีนเขา้มาพดูคยุกนัอกีนะ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่นคนหน่ึงชกัชวน

ใหห้นูโดดเรยีน วชิาสขุศกึษา เขาบอกวา่น่าเบือ่กเ็ลยชวน

โดดเรยีนและมนักส็�าเรจ็คะ่ เพราะหนูและเพือ่นอกีเกอืบครึง่

หอ้งกไ็ดโ้ดดเรยีน (กเ็ขาเป็นหวัหน้าหอ้งน่ีคะ่) เราไปหลบ

ในหอ้งน�้าหลงัโรงเรยีนเขา้ไปอดักนัทัง้หมดอยูก่นัอยา่งนัน้

จนหมดคาบ หวัหน้าหอ้งกบ็อกวา่กลบักนัไดแ้ลว้ แต่พอเรา

ไปถงึหอ้งเรยีน อาจารยฝ่์ายปกครองกย็นืรออยูเ่ลยและพวก

เรากโ็ดนลงโทษตามระเบยีบ หวัหน้าหอ้งโดนหนกัทีส่ดุ จาก

เหตุการณ์น้ีท�าใหพ้วกหนูเขด็กบัการโดดเรยีนไปอกีนาน แต่

กไ็มใ่ชว่า่จะไมม่กีารโดดเรยีนอกีนะคะ่ มนักม็บีา้ง แต่เวลา

เรยีนหนูกต็ัง้ใจเรยีนนะคะ่ ไมไ่ดเ้กเรอะไรมากมาย

ทลูกระหม่อม : กต็อ้งขอบใจน้องทีไ่วใ้จเรา ถงึกบัเขยีน

จดหมายมาบอกเคลด็ลบัการโดดเรยีนใหเ้ราไดท้ราบ จากที ่

น้องเลา่ใหฟ้งักค็วรจะโดนลงโทษอยูห่รอกนะ กเ็ลน่หายไปทลีะ 

ครึง่หอ้ง อาจารยท์่านไหนเขากร็ูว้่าพรอ้มใจกนัโดดเรยีน  

แต่เราสงสยัอยูว่า่การทีไ่ปแอบอยูใ่นหอ้งน�้าตัง้หลายสบิคนน่ะ 

ไมอ่ดึอดั ไมเ่หมน็กนับา้งหรอืไง เพราะไมใ่ชแ่คแ่ป๊บเดยีวนะ  
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ซ่อนอยูจ่นหมดคาบ กเ็กอืบชัว่โมง ชา่งอดทนกนัจรงิๆ แลว้ที ่

เล่าว่าหวัหน้าห้องที่ชวนโดดเรยีน เป็นคนที่โดนท�าโทษ

มากทีส่ดุ กแ็น่นอนและสมควรแลว้ล่ะ เป็นหวัหน้าหอ้งแต่

กลบัท�าผดิกฎเสยีเอง กต็อ้งโดนแบบน้ี จะวา่ไปแลว้ น้องๆ

วยัรุ่นวยัเรยีนกบัเรื่องการโดดเรยีนน่ี ถอืเป็นเรื่องที่มมีา 

ทกุยคุทกุสมยั เพราะวยัน้ีเป็นวยัทีก่�าลงัคกึคะนอง อยากรู้

อยากลอง ชอบฝา่ฝืนกฎระเบยีบเพื่อความตื่นเตน้ทา้ทาย 

ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกหรอืผดิปกติอะไรมากมาย แต่การ 

โดดเรยีนบ่อยๆ ผลเสยีทีจ่ะตามกค็อืจะเรยีนไม่ทนัเพื่อน 

แลว้กส็อบไมไ่ด ้ท�าใหเ้สยีเวลามาสอบซ่อม หรอืตอ้งมาเรยีน

ซมัเมอร์ในช่วงปิดเทอมแทนทีจ่ะไดเ้ทีย่วสนุกกบัเพื่อนๆ 

กอ็ยากใหน้้องๆ ทกุคนตัง้ใจเรยีนในทกุๆ คาบเรยีน ทกุๆ วชิา

มากกวา่ อยา่เลอืกวา่ชอบวชิาน้ีไมช่อบวชิาน้ี เพราะไมว่า่

จะเป็นวชิาไหนกส็�าคญัหมดทกุวชิาสอนใหเ้รามคีวามรูแ้ละ

สามารถน�าไปใชป้ระโยชน์กบัชวีติประจ�าวนัของเราไดท้กุวชิา 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เมือ่อาจารยม์อบหมายงาน 

ของชัน้เรยีนมาให้ หนูจะคอยสัง่งาน ควบคุม ให้เพื่อน 

ท�างานให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย แต่ปญัหามนัมทีี่เพื่อนๆ 

แต่ละคนกไ็มค่อ่ยจะยอมเชือ่ฟงัหวัหน้าหอ้งอยา่งหนูกนัเลย

ท�าบา้งไมท่�าบา้ง บางคนกไ็มย่อมท�าเลย ท�าใหเ้กดิปญัหา

ทะเลาะกนัวุน่วายจนหนูตอ้งแกป้ญัหาโดยการบอกวา่ จะเขยีน

รายชือ่ฟ้องครสู�าหรบัคนไมท่�างาน จากนัน้กเ็ลยโดนเพือ่น

บึง้ตงึใส ่ บางคนกพ็ดูจากระทบกระเทยีบกระแนะกระแหน

ตลอดเวลา หนูกลุม้ใจมากเพราะมเีพือ่นมาวา่ดแีต่สัง่ ตวัเอง

ไม่ยอมท�า หนูโมโหมากกเ็ลยขึน้เสยีงใส่เพื่อนคนนัน้และ

ทกุๆ คนในหอ้งวา่ “เรากท็�าเหมอืนทกุคน ถา้คดิวา่เราเป็น

หวัหน้าหอ้งไมด่พีอกเ็ปลีย่นคนใหมไ่ปเลยส ิเราไมไ่ดอ้ยาก

เป็นแลว้หวัหน้าหอ้ง ทีต่อ้งเป็นเพราะพวกเธอเลอืกเรานะ” 

ท�าเอาเพือ่นๆ อึง้เลย จากวนันัน้กไ็มม่ใีครพดูถงึเรือ่งน้ีอกีเลย 

ปญัหากค็อืแมจ้ะผา่นมานานแลว้แต่ทกุครัง้ทีน้่องคดิเรือ่งน้ี 

ขึน้มากย็งัคงรูส้กึผดิทีข่ ึน้เสยีงใสท่กุคนไปแบบนัน้คะ่
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ทูลกระหม่อม : ท่าทางน้องจะเป็นมอืใหม่ในการเป็น

หวัหน้าหอ้งแน่ๆ ถงึไดก้ลุม้ใจกบัการทีเ่พือ่นในหอ้งไมย่อม

เชือ่ฟงัแบบน้ี แต่คดิวา่น้องน่าจะมบุีคลกิภาพความเป็นผูน้�า

สงูแน่ๆ เพือ่นๆ ถงึไดเ้ลอืกน้องเขา้มา กข็อบอกวา่เรือ่งราว

การกระทบกระทัง่กนัระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบั

บญัชาแบบน้ี มกัเกิดขึ้นทุกที่ ทุกโรงเรยีนทุกห้องเรยีน 

ไมใ่ช่น้องเพยีงคนเดยีวหรอกนะทีป่ระสบปญัหาน้ี มนัเป็น

ธรรมชาตขิองมนุษยท์ีม่กัจะต่อตา้นคนทีม่าควบคุมบงัคบั 

และเขม้งวดกบัเรา หรอืใหท้�าตามระเบยีบวนิยัต่างๆ ปญัหา

ความไมล่งรอยกนัระหวา่งหวัหน้ากบัลกูน้องเป็นเรือ่งปกต ิ

เป็นเรือ่งสากลทีเ่กดิขึน้ทุกทีทุ่กเวลา เพราะหวัหน้ากอ็ยากให้

งานออกมาด ีลกูน้องกไ็มช่อบการถกูบงัคบัจบัจอ้งใหท้�างาน

ตลอดเวลา สิง่ทีเ่กดิขึน้ในชัน้เรยีนทีน้่องขึน้เสยีงกบัเพือ่น

กอ็าจจะเป็นวธิทีี่ถูกต้องที่สุด ณ ตอนนัน้กไ็ด้ เพราะถ้า

เพือ่นๆ ของน้องดือ้มาก ไมย่อมฟงัน้องเลยอยา่งทีเ่ลา่มาก็

คงตอ้งปรามกนัแบบน้ีแหละ แต่สิง่ส�าคญัทีอ่ยากเตอืนน้อง 

ก็คือ ในตอนนัน้น้องใช้อารมณ์โกรธเป็นแรงขบัในการ 

พดูแรงๆ กบัเพือ่นๆ ซึง่เป็นสิง่ทีไ่มค่วรท�า เพราะเดีย๋วจะตดิ
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เป็นนิสยัต่อไป ถา้เปลีย่นจากพดูแรงมาเป็นพดูแบบจรงิจงั

โดยไมใ่ชอ้ารมณ์กจ็ะดกีวา่น้ี แต่อยา่งไรกต็ามเรือ่งมนัผา่น

ไปแลว้ น้องเกบ็มามาคดิยอ้นไปใหไ้มส่บายใจท�าไม อดตี

เป็นสิง่ทีแ่กไ้ขไมไ่ดห้นัมาแกไ้ขปจัจุบนัใหด้ ี โดยการแกไ้ข 

เปลีย่นแปลง และหาวธิปีกครองคนใหเ้หมาะสมและประสบ

ความส�าเรจ็ไมด่กีวา่หรอื 

 อยา่งแรกเลยน้องลองส�ารวจตวัเองก่อนวา่ น้องเขา้ใจ

ธรรมชาตเิพือ่นๆ ของน้องมากน้อยแคไ่หน นิสยัแต่ละคน

เป็นยงัไง เพือ่นๆ แต่ละกลุ่มนัน้เขาชอบท�าอะไร คุยเรื่อง

อะไรกนั แลว้กน็�าสิง่เหลา่นัน้มาแยกแยะหน้าทีข่องแต่ละคน

ตามความชอบและความถนดั เชน่ กลุม่ผูช้ายทีน่ัง่หน้าสดุ 

5 คนนัน้ Nerd มาก เอ๋อมาก คยุกนัในกลุม่แค ่5 คน ถา้คยุ

กบัคนอืน่กไ็มม่ใีครเขา้ใจ แต่เรยีนเก่งมากๆ เรากต็อ้งมอบ

หมายใหเ้ขาเป็นฝ่ายหาขอ้มลู ท�าวจิยัในงานทีต่อ้งการขอ้มลู 

หนกัๆ เพราะพวกน้ีสว่นใหญ่จะอา่นหนงัสอืเยอะ ความรูร้อบตวั 

เพยีบ เป็นตน้ หรอืถา้มกีลุม่ผูช้ายทีช่อบโดดเรยีนเป็นกจิวตัร 

พบเจอได้ตามก�าแพงโรงเรียน แสดงว่าเป็นพวกรัก 

อสิระเสร ีอาจจะมคีวามถนดัในเรือ่งงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัศลิปะ
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ต่างๆกไ็ด ้ น้องกล็องไปศกึษาดูและน่ีคอืการบ้านชิ้นแรก

ส�าหรบัหวัหน้าหอ้ง นัน่คอืลองไปสงัเกตเพือ่นๆ เรยีนรูนิ้สยั 

และเอาใจใสท่กุคนในหอ้งใหม้ากขึน้ คยุกบัพวกเขาใหม้ากขึน้ 

ถามวา่เขาอยากท�าหน้าทีอ่ะไร จากนัน้กล็องแบ่งงานไปตาม

ความเหมาะสม จ�าไวว้า่คนเราจะท�าสิง่ทีต่วัเองชอบไดด้กีวา่

อยา่งอืน่เสมอ ทีผ่า่นมาน้องอาจจะพยายามท�าใหง้านส�าเรจ็

ตามเป้าหมายโดยไม่ได้ค�านึงถึงความสามารถหรือ

ความเหมาะสมมากนกั ไปลองท�าวธิทีีบ่อกดกู่อนแลว้เขยีนมา 

เลา่ใหฟ้งัวา่ไดผ้ลมัย้ จะไดแ้นะน�าวธิอีืน่ๆ ต่อไป กข็อใหก้�าลงัใจให ้

ปกครองลูกน้องไปได้เป็นอย่างด ี มลีูกน้องเขา้ใจมากขึน้ 

การเป็นหวัหน้าหอ้งนัน้แมจ้ะเหน่ือยแต่กจ็ะเป็นประสบการณ์

ทีด่แีละมปีระโยชน์ตดิตวัน้องไปชัว่ชวีติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่

จะสรา้งภาวะความเป็นผูน้�าใหน้้องไดน้�าไปใชใ้นการท�างาน 

อืน่ๆ ต่อไป 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเรยีนอยู่ช ัน้

มธัยมศกึษาปีที ่ 2/6 อาย ุ 14 ปี หนูมเีพือ่นอยูส่องกลุม่คะ่

เพื่อนทัง้สองกลุ่มน้ีรกัและสามคัคกีนัมาก แต่แลว้วนัหน่ึง

เขากเ็กดิทะเลาะกนั เน่ืองจากเพื่อนอกีกลุ่มหน่ึงโดดเรยีน

คาบของคณุครตู่างประเทศ หวัหน้าหอ้งจงึจดรายชือ่ของเพือ่น

ทีโ่ดดเรยีนไปสง่ใหก้บัคณุครทูีป่รกึษาของหอ้ง ท�าใหเ้พือ่น

กลุ่มทีโ่ดดเรยีนนัน้ไมพ่อใจเป็นอยา่งมาก แลว้ท�าใหเ้พือ่น

สองกลุ่มน้ีทะเลาะกนั ทัง้ๆที่เมื่อก่อนเพื่อนทัง้สองกลุ่ม 

ไม่เคยทะเลาะกนัมาก่อนเลย ในเวลาน้ีเขาทัง้สองกลุ่มไม่

แมแ้ต่ทีจ่ะมองหน้ากนัหรอืพดูคุยกนั พวกเขาทัง้สองกลุ่ม

เป็นนกัเรยีนหญงิ หนูอยากใหพ้วกเขาปรบัความเขา้ใจกนั 

กลบัมาคนืดกีนั และพดูคยุกนัเหมอืนเดมิ แต่ไมรู่ว้า่ควรจะ

ท�ายงัไงดคีะ่ 

ทลูกระหม่อม : การทีจ่ะท�าใหเ้พือ่น 2 กลุม่ ของน้องดกีนั 

คยุกนัเหมอืนเดมิกค็งเป็นอะไรทีต่อ้งใชเ้วลาและความพยายามมาก 

ทีจ่ะท�าความเขา้ใจกนั เพราะการเอาไปฟ้องคณุครทูีป่รกึษาวา่ 

เขาโดดเรยีน ถงึแมจ้ะเป็นเรื่องที่ถูกต้องและคงจะท�าไป
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ตามหน้าที ่ และเกดิจากความหวงัดกีบัเพือ่นกต็าม แต่อาจ

เป็นการฟ้อง โดยไมไ่ดม้กีารเตอืนกนัตรงๆ ตามประสาเพือ่น

กนัก่อน ดงันัน้น้องคงตอ้งท�าตวัเป็น“คนกลาง”ใหเ้ขาคยุกนั

เทา่ทีจ่ะท�าไดแ้ลว้กนั

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเรยีนอยู่ช ัน้

มธัยมศกึษา ปีที ่4 หนูมปีญัหาอยากจะปรกึษาทลูกระหมอ่มฯ คะ่  

คอืหนูมเีพือ่นสนิทอยู ่ 2 คน คนหน่ึงเป็นเพือ่นเก่ารูจ้กักนั

ตัง้แต่อยู ่ม.1 และอกีคนหน่ึงเป็นเพือ่นใหม ่พึง่รูจ้กักนัตอน 

ม.3 เพือ่นทัง้ 2 คนน้ี เขาเป็นคนหมูบ่า้นเดยีวกนั แต่เขา

มเีรื่องผดิใจกนัค่ะ คอืเพื่อนเก่าคดิว่าเพื่อนใหม่ไปบอกคน

อื่นวา่เพือ่นเก่านิสยัไมด่ ี และเพือ่นใหม่กค็ดิวา่เพือ่นเก่าไป 

บอกคนอื่นว่าเพื่อนใหม่นิสยัไม่ดเีหมอืนกนัค่ะ ตอนน้ีทัง้

เพือ่นเกา่และเพือ่นใหมก่ไ็ดม้าอยูห่อ้งเดยีวกนัท�าใหท้ัง้ 2 คน 

ไดเ้จอหน้ากนับอ่ยขึน้ แต่หนูสงัเกตเหน็วา่เพือ่นทัง้ 2 คนน้ี 

เขาไมค่ยุ ไมเ่ลน่ดว้ยกนัเลย ทัง้ๆทีอ่ยูห่อ้งเดยีวกนั บางที

เพือ่นของหนูทัง้ 2 คน กจ็ะมาระบายอารมณ์หรอืมาเลา่ให้
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หนูฟงัในเรือ่งทีเ่ขาผดิใจกนั คอื คนหน่ึงกเ็ลา่วา่อกีคนหน่ึง 

ไม่ดีอย่างนัน้อย่างน้ี บางทีเขาก็ด่าอีกคนหน่ึงให้หนูฟงั 

หนูกไ็ดแ้ต่เป็นทีร่ะบายของเขา และตอนน้ีทัง้เพื่อนเก่าและ

เพือ่นใหมข่องหนูเขายงัไมค่นืดกีนัเลยคะ่ หนูกเ็ลยอยากขอ

ค�าปรกึษาจากทลูกระหมอ่มฯ วา่หนูควรจะท�าอยา่งไรดคีะ่ 

ใหเ้พือ่นของหนูทัง้ 2 คนคนืดกีนัเหมอืนเดมิคะ่

 

ทูลกระหม่อม : คงมใีครเป็นบ่างช่างยุไปป ัน่ขา้งโน้น 

ขา้งน้ี ใหเ้พือ่นของน้องทัง้ 2 คนเกลยีดกนัแน่ๆเลย เพือ่นใหม่

เขาจงึคดิวา่เพือ่นเก่าวา่เขานิสยัไมด่ ี เพือ่นเก่ากเ็ทีย่วบอก

คนอื่นว่าเพื่อนใหม่กว็่าเขาเหมอืนกนั กไ็ม่รูว้่าเมื่อตอนที ่

สองคนเขาอยู่ด้วยกันที่หมู่บ้านเขาจะไม่ถูกกันอยู่แล้ว 

หรอืเปล่า ครอบครวัเขาอาจจะไม่ถูกกนัมาก่อนแล้วกไ็ด ้ 

ในกรณน้ีีกค็งท�าอะไรไมไ่ด ้น้องอยูต่รงกลาง กค็งจะท�าอะไร

มากไมไ่ด ้ ท�าไดแ้คท่�าตวัใหม้ัน่คงไวอ้ยา่หเูบาเพราะความ

หเูบาฟงัใครเขาป ัน่หน่อยกเ็ชือ่ จะเกดิเรือ่งแตกรา้วอยา่งที่

เหน็เป็นตวัอยา่งแหละ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเีรือ่งทีจ่ะขอค�าแนะน�า

จากทลูกระหมอ่มฯ ในเรือ่งของการคบเพือ่นคะ่ คอืหนูมเีพือ่น 

8 คน เพือ่นของหนูมนิีสยั ไมค่อ่ยท�างานสง่อาจารย ์ชอบเกาะ

เพือ่นเวลาท�างาน บางครัง้กท็�าใหห้นูรูส้กึวา่อยากจะเลกิคบ

กบัเพือ่นกลุ่มน้ี อยากแยกออกจากกลุ่ม แต่บางครัง้เพือ่น

ของหนูกม็สีว่นดนีะคะ คอืเวลาทีห่นูมปีญัหารูส้กึโดดเดีย่ว 

กย็งัมเีพือ่นกลุ่มน้ีทีค่อยอยูเ่คยีงขา้งเป็นก�าลงัใจให ้ เวลาที่

หนูท�างาน ท�าขอ้สอบไม่ได้ ก็ยงัมพีวกเพื่อนกลุ่มน้ีคอย

ช่วยเหลอืถงึพวกเขาจะช่วยไมไ่ดม้ากแต่กท็�าใหห้นูไดเ้หน็ 

น�้าใจของเพื่อน ปญัหาน้ีแหละค่ะทีท่�าใหห้นูรูส้กึลงัเลและ

ตดัสนิใจไมถ่กู วา่จะคบกบัเพือ่นกลุม่น้ีอยูห่รอืเปลา่หนูไมก่ลา้

เลา่ใหใ้ครฟงัไมก่ลา้แมแ้ต่จะบอกเพือ่นกลวัเพือ่นโกรธคะ่ 

ทลูกระหม่อม : คนเรานะ ไมม่ใีครดพีรอ้มไปทกุอยา่งหรอก 

เราตอ้งเขา้ใจวา่คนเรารวมทัง้ตวัน้องเองดว้ย กม็ดีา้นทีด่แีละ

ไม่ด ี ถา้จะเลกิคบเพื่อนเพราะเขามขีอ้บกพร่องอย่างหน่ึง  

เรากต็อ้งตรองดวูา่ ความบกพรอ่งนัน้น้องรบัไดห้รอืไม ่ถา้เพือ่น
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กลุ่มทีน้่องเล่าถงึ เป็นคนมนี�้าใจ คอยใหก้�าลงัใจน้องเวลา

น้องไมส่บายใจ มปีญัหา กด็วูา่เขาเป็นเพือ่นทีด่อียูเ่หมอืนกนั 

แมว้า่พวกเขาจะขีเ้กยีจไมค่อ่ยท�างานสง่อาจารย ์อะไรอยา่งน้ี 

หนูกล็องคดิดวูา่หนูทนนิสยัเสยีเหลา่น้ีของพวกเขาไดห้รอืไม่

แลว้ค่อยตดัสนิใจเองว่าจะท�าอย่างไรต่อไป ความจรงิเรา

รูจ้กัคนไวม้ากๆ มเีพือ่นเยอะๆ กเ็ป็นเรือ่งทีด่ ี เพยีงแต่เรา

จะคบใครแคไ่หน เรากต็อ้งพจิารณาเอาเองวา่เราจะคบเขา

ในระดบัไหน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเป็นคนตรง  

ท�าอะไรจรงิจงั ชอบความยุตธิรรม และมคีวามรบัผดิชอบ 

เพื่อนจงึเลอืกใหเ้ป็นหวัหน้าหอ้ง การเป็นหวัหน้าหอ้งตอ้ง

รบัผดิชอบงานในหอ้งใหด้ทีีส่ดุ เพือ่นหลายคนถามวา่ “เหน่ือย

ไหมเป็นหวัหน้าหอ้ง” หนูกบ็อกเพือ่นค�าเดยีววา่ “เหน่ือย” 

ทัง้ๆทีอ่ยากจะพดูต่อว่า “เหน่ือยทัง้กายและเหน่ือยทัง้ใจ” 

เพราะไม่พอใจทีเ่พื่อนในหอ้งไม่ค่อยช่วยงานหอ้งเลย คดิว่า



คู่มือค�ำปรึกษำพระรำชทำนฯ38

เพือ่นๆเหน็แก่ตวั ไมเ่หน็ประโยชน์สว่นรว่ม หลายครัง้ทีห่นู

และเพือ่นไมก่ีค่นตอ้งท�างานหอ้งอยูฝ่่ายเดยีว โดยทีเ่พือ่น

หลายคนต่างเมนิเฉยไม่สนใจ แมแ้ต่ค�าพูดว่า “มอีะไรให้

ช่วยไหม” กไ็ม่ม ี มวัแต่ท�าธุระของตน ไม่ใช่ว่าหนูไม่เคย

เอย่ปากขอความชว่ยเหลอื เคยขอแลว้แต่เพือ่นกม็กัจะบอกวา่

ไม่ว่าง ขอท�าธุระของตนใหเ้สรจ็ก่อน หรอืเมื่อมกีจิกรรม

โรงเรยีนทีต่อ้งสง่ตวัแทนหอ้ง เมือ่ขออาสาสมคัรเพือ่นๆ ต่าง 

กไ็มม่ใีครอาสา ทกุคนต่างเป็นกงักลวา่จะมผีลกระทบกบัการเรยีน 

อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปหนูก็หายโกรธเพื่อนคดิว่า 

เพือ่นเขาคงไมส่ะดวกทีจ่ะชว่ยจรงิๆไวโ้อกาสหน้าคอ่ยใหเ้พือ่น

ชว่ยแลว้กนั 

 สว่นเรือ่งกจิกรรมเพือ่นเขาคงไมถ่นดั เขาตัง้ใจเรยีน

เป็นหว่งเรือ่งเรยีนกด็แีลว้เพราะพวกเราเรยีนสายวทิย ์แต่ต่อมา

หนูรูส้กึเป็นห่วงเพื่อนๆ เมื่อหลายคนบอกว่าเดก็สายวทิย ์

เรยีนอยา่งเดยีวท�างานไมเ่ป็น เมือ่คดิดแูลว้กจ็รงิอยา่งทีเ่ขาพดู  

ถ้าใหเ้พื่อนๆเก่งแต่เรื่องเรยีนต่อไปเพื่อนกท็�างานไม่เป็น  

เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยก็จะท�ากิจกรรมไม่เป็น หนูจึงจะ

พยายามปรบัปรงุการท�างานของตนเอง ใหเ้พือ่นมสีว่นรว่ม
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ทุกๆคนเท่าเทยีมกนั ตอนน้ีหนูอยากท�าหน้าทีข่องตนเอง 

ใหด้ทีีส่ดุโดยอาศยัก�าลงัใจจากพอ่และแม ่สดุทา้ยหนูอยาก

บอกทลูกระหมอ่มวา่ หนูชอบเพลง “ ไมไ่กลเกนิฝนั ” ของ 

ทูลกระหม่อมฯมากค่ะ เน้ือหาในเพลงมคีวามหมายดมีาก 

ท�าใหห้นูเขม้แขง็ อดทน สอนใหรู้ว้า่อุปสรรคไมใ่ชส่ิง่เลวรา้ย 

แต่คอืสิง่ที่ท�าให้เรากล้าเผชญิกบัความจรงิ ท�าในสิง่ที่เรา

อยากท�า มฝีนักต็อ้งไปใหถ้งึฝนั สอนใหรู้ว้า่ชวีติคอืการต่อสู ้

จากน้ีไปดฉิันจงึจะไม่โกรธเพื่อนอกีแลว้ หนูจะตัง้ใจเรยีน

ท�าหน้าทีข่องตวัเองใหด้ทีีส่ดุเพือ่พอ่แม ่และอนาคตทีอ่ยาก

ใหเ้ป็นคะ่

ทลูกระหม่อม : น้องคงโกรธ ทีเ่พือ่นไมช่ว่ยน้องท�างาน 

และไมย่อมท�าตาม “หวัหน้า” อยา่งไรกต็ามตอนน้ีน้องกค็ดิได้

แลว้ว่า ไม่ควรเสยีเวลาโกรธเพื่อนอกีต่อไป ควรตัง้ใจเรยีน 

และท�าหน้าทีข่องตวัเองใหด้ทีีส่ดุ เพือ่อนาคตทีด่ขีองตวัเอง 

และเพือ่ใหพ้อ่แมไ่ดป้ลืม้ใจ และภมูใิจในตวัน้อง กข็อใหน้้อง

โชคด ีพวกเราชาว TO BE NUMBER ONE จะคอยเป็นก�าลงั

ใจให้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเีรื่องอยาก 

ทลูถามทลูกระหมอ่มฯวา่ ท�าไมรุน่พีใ่นโรงเรยีนของหนูเขา

ไมค่อ่ยทีจ่ะพอใจรุน่น้อง เวลาพวกหนูท�าอะไรเขากม็กัจะพดู

กนัวา่ ชอบแสดง อยากไดห้น้า ทัง้ๆทีเ่ป็นการท�ากจิกรรมต่างๆ 

เพื่อโรงเรยีนหรอืกจิกรรมทีท่างโรงเรยีนจดัตัง้ขึน้ เขามกั 

จะไมพ่อใจหากมชีือ่หนูและเพือ่นๆ ในการท�ากจิกรรมต่างๆ 

ของทางโรงเรียน และถ้าหากท�ากิจกรรมส�าเร็จได้ตาม

จดุประสงค ์เขากบ็อกวา่ชอบแสดง แต่ถา้ท�ากจิกรรมไมส่�าเรจ็

เขากม็กัจะซ�้าเตมิ ต่อหน้ากท็�าเป็นพดูด ีแต่พอลบัหลงัเขาก็

พดูในทางทีไ่มด่ ีหนูกไ็มเ่ขา้ใจเหมอืนกนัวา่พวกพี่ๆ  เขาตอ้งการ

อยากจะใหพ้วกหนูท�าอะไร หรอืเป็นอะไร หนูคดิวา่บางทเีขา

อาจจะอยากเป็นคนทีม่สีว่นในการจดังานหรอืกจิกรรมต่างๆ แต่

เขาไมอ่ยากเสนอตวัเอง หนูจงึอยากทลูถามทลูกระหมอ่มฯวา่ 

พวกหนูควรจะท�าอย่างไรเพื่อทีจ่ะใหพ้ี่ๆ  เขา้ใจและกค็อย

ชว่ยเหลอืพวกหนูในการท�ากจิกรรมต่างๆของทางโรงเรยีน

ใหส้�าเรจ็ โดยไมม่กีารแบง่พรรคแบง่พวกคะ่
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ทลูกระหม่อม : รุน่พีข่องน้องกค็งอจิฉาพวกหนูนัน่แหละ 

กเ็ลยชอบมาวา่ มากระแนะกระแหนคงเหน็รุน่น้องตัง้ใจท�า

กจิกรรมไดอ้ยา่งด ีแต่ตวัเองไมท่�าหรอืท�าไมไ่ดก้เ็ลยไมช่อบ 

หมัน่ไส ้พวกน้องไมเ่หน็ตอ้งท�าอะไร กต็ัง้ใจเรยีน ตัง้ใจท�า

กจิกรรมดีๆ  เชน่ TO BE NUMBER ONE ต่อไป ไมต่อ้งไป

สนใจค�าพดูของใคร เพราะเราคดิด ี ท�าดอียูแ่ลว้ นานๆไปเขา้  

เขาเหน็หนูท�างานส�าเรจ็ เขาอาจนึกสนุกอยากมารว่มกจิกรรม

ดว้ยกไ็ด ้ ถา้เป็นอย่างงัน้ไดก้ด็ ี กจ็ะไดไ้ม่มกีารแบ่งพรรค 

แบง่พวกอยา่งทีห่นูวา่ แต่ถา้เขายงัวา่ต่อ หนูกไ็มต่อ้งสนใจ 

อยา่เผลอไปดา่ตอบเขาละ่ แลว้เขากค็งเหน่ือยไปเอง เพราะ

ตบมอืขา้งเดยีวกย็อ่มไมด่งั 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมนักเรียน

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 กระผมมีปญัหาในชีวิตประจ�าวัน 

คอื เวลาไปรว่มงานสงัสรรคก์บัเพือ่นๆ ครบั ผมจะโดนบงัคบั

ใหด้ื่มสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จนผมไม่อยากจะไป 
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ร่วมงานด้วย ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ดื่มสุราและเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลก์ต็าม แต่ผมคดิวา่สกัวนัหน่ึงผมอาจจะตอ้งดืม่

มนัแน่นอน ผมควรจะท�าอยา่งไรด ี กพ็วกเขาเป็นเพือ่นกนั

มาตัง้แต่สมยัยงัเป็นเดก็ ผมสนิทกบัเพือ่นกลุม่น้ีมาก แมว้า่

เขาจะเกเร เสเพลกต็าม แต่ผมกย็งัรกัเพือ่นกลุม่น้ี หากวา่ผม

จะไมไ่ปรว่มงานกบัเพือ่นกลุม่น้ีแลว้ เขาคงคดิวา่ ลมืเพือ่น

แลว้ใชไ่หม ท�าใหผ้มรูส้กึหนกัใจอยูพ่อสมควร เพือ่นทีเ่ป็น

เหมอืนญาตกิลบัทิง้เขาไปเพราะเรื่องแค่น้ี เขาคงจะรบัไม่

ได ้แต่ถา้วา่ผมจะเลกิคบกบัพวกเขากเ็ป็นการยากพอด ูผม

ควรจะท�าอย่างไรดคีรบั ช่วยใหค้�าปรกึษาค�าแนะน�าใหผ้ม

ดว้ยครบั

 

ทลูกระหม่อม : หนกัใจแทนน้องจรงิๆ เพราะเขา้ใจดวีา่

พวกเราวยัรุน่ เพือ่นส�าคญัมากส�าหรบัในชวีติชว่งน้ี สว่นมาก

พวกเราทีไ่ปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิกเ็ป็นเพราะเพือ่นชวน ไมท่�า

กไ็มไ่ด ้ เพราะกลวัจะเสยีเพือ่น กอ็ยา่งทีน้่องวา่ ถา้น้องไม่

ไปรว่มงานสงัสรรค ์ไมไ่ปรว่มวงสรุากบัเพือ่น กเ็ป็นเหมอืน

เสยีเพือ่น ทิง้เพือ่น ลมืเพือ่น เขาคงรบัไมไ่ด ้น้องๆทีถ่กูจบั
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เพราะเสพยาและวยัรุน่ทีไ่ปปารต์ีด้ ืม่เหลา้เมาสรุา กลายมา

เป็นผูใ้หญ่ตดิเหล้า ก็เริม่ด้วยเพื่อนชวนน่ีแหละ ค�าตอบ 

กค็อื น้องตอ้งท�าใจใหเ้ขม้แขง็ เมือ่น้องกร็ูแ้ก่ใจวา่การดืม่เหลา้

เมายา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอนน้ี น้องยงัอยูช่ ัน้มธัยมอยูเ่ลย  

ไมใ่ชเ่รือ่งด ี ไมใ่ชเ่รือ่งสรา้งสรรคห์รอืเป็นประโยชน์กบัตวัเราเลย 

กลบัเป็นโทษอย่างมหนัต์ น้องก็บอกว่าไม่อยากท�า แต่

เกรงใจเพือ่น ใหโ้ยนเอาค�าวา่ “เกรงใจ” ทิง้ไปไดไ้หม บอก

เพื่อนปฏเิสธไปเลยว่าน้องไม่ดื่ม ไม่ชอบ ใครจะมาบงัคบั

เราได ้ ไมไ่ดบ้อกใหเ้ลกิคบเพือ่นกลุม่น้ี แต่น้องตอ้งเป็นตวั

ของตวัเอง ไม่ตอ้งไปท�าตามแบบเขาไปซะทุกอย่างขอให้

น้องโชคดนีะ !

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที ่3 หนูมเีรือ่งทีป่ระสบ ณ ปจัจบุนัน้ี หลายคนคงจะขาดเพือ่น 

ไม่ได้ เพราะเพื่อนคอืทุกสิง่ทุกอย่าง เป็นได้ทุกรูปแบบ  

เวลาเราทุกขก์ม็เีพือ่นเป็นทีป่รกึษา เวลาเราไมรู่เ้รือ่งอะไร
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ในการเรยีนเรากม็กัจะถามเพือ่น เพือ่นกเ็ป็นคร ูไมว่า่เราจะ

เป็นอะไร ท�าอะไร เรากม็กัจะอยูก่บัเพือ่นเสมอ แต่หนูกลบั

มเีหตุเขา้ใจผดิกบัเพือ่น ซึง่หนูไมอ่ยากเป็นแบบน้ีสกัเทา่ไร 

มนัท�าใหห้นูไมส่บายใจ เวลาหนูจะเดนิเขา้ไปเขากเ็ดนิหนี 

เวลาเจอกนักท็�าตวัรงัเกยีจใสห่นู หนูรูส้กึอดึอดัใจมาก บางที

กโ็กรธแต่กเ็ดนิหนีออกไปเพราะไมอ่ยากมเีรือ่ง หนูไมอ่ยาก

มสีภาพเป็นแบบน้ีกบัเพือ่นคนน้ี หนูอยากกลบัไปคยุกบัเขา

เหมอืนเดมิ หนูขอเรยีนถามวา่ หนูควรท�าอยา่งไรดคีะ่

ทูลกระหม่อม : เป็นสิง่ปกตธิรรมดาที่วยัรุ่นจะเหน็ว่า

เพือ่นส�าคญัทีส่ดุหรอืเชือ่เพือ่นมากกวา่พอ่แม ่ซึง่บางครัง้ก็

จะท�าใหเ้กดิปญัหา เพราะถา้เรามเีพือ่นทีด่กีจ็ะดไีป แต่ถา้

เพือ่นไมด่ชีกัชวนกนัไปในทางทีผ่ดิ กจ็ะก่อเกดิปญัหาสงัคม

อยา่งทีเ่หน็ๆ ปญัหาของน้องคอืมเีหตุเขา้ใจผดิกบัเพือ่น ซึง่

กไ็มไ่ดเ้ลา่วา่เกดิอะไรขึน้ระหวา่งน้องสองคน แต่กท็�าใหน้้อง

ไมส่บายใจอยา่งมาก...ถงึมากทีส่ดุ ถา้น้องอยากจะกลบัไป

คยุกบัเขาเหมอืนเดมิ น้องคงตอ้งไปคยุกบัเขาก่อน ถา้เรารูว้า่

เราผดิ เราก็ต้องยอมรบัความจรงิและไปขอโทษเขาและ
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ขอ้ส�าคญั เรือ่งผดิๆทีเ่ราท�าต่อเขา เรากต็อ้งแกไ้ขตวัเอง ไมท่�า

อยา่งนัน้ต่อไป แต่ถา้น้องไมรู่ว้า่ไปท�าอะไรใหเ้ขา กค็วรไป

ถามเขาตรงๆ เป็นเพื่อนกนักพ็ดูกนัตรงๆได ้ เขาเรยีกว่า

ความจรงิใจเพราะเพือ่นตอ้งจรงิใจต่อกนั

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากทีต่วัหนูสงัเกตเหน็

และเพื่อนๆอกีหลายๆคน จะไม่ชอบจ�า แต่ชอบ Memory 

ทกุ ๆอยา่งไวใ้นโทรศพัทห์รอืคอมพวิเตอร ์พอโทรศพัทห์ายก็

เจอปญัหาทกุท ีหนูอยากจะบรหิารสมองใหม้คีวามจ�าทีด่ขี ึน้ 

ควรท�าอยา่งไรดคีะ่

ทูลกระหม่อม : การท�าให้ความจ�าดีขึ้น ที่จริงไม่ใช ่

ความผดิของคอมพวิเตอร ์ ความผดิของเทคโนโลยใีหม่ๆ  

สิง่เหล่าน้ีจะช่วยเรา ซึง่เราจะจ�าอะไรไม่ไดทุ้กอย่างหรอก 

สมยัก่อนคนเรากจ็ดไวใ้นสมดุหรอืสมยัน้ีกจ็ดไวใ้นสมดุบา้ง

เป็นบางครัง้ในคอมพวิเตอรเ์รากต็อ้งม ีBack Up ขอ้มลูไว้
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เกดิเราท�า โทรศพัทห์รอืคอมพวิเตอรห์ายและพงั ในการที่

จะมคีวามจ�าทีด่ขี ึน้เราตอ้งมคีวามใสใ่จ ตอ้งมสีต ิท�าอะไรตอ้งรู้

วา่เราก�าลงัท�าอะไร ถา้ท�าอะไรใจลอยไปเราตอ้งมกีารล�าดบั

ความส�าคญัว่าอนัไหนมคีวามส�าคญัมากทีสุ่ด และอนัไหน 

มคีวามส�าคญัต่อไป ไมอ่ยา่งนัน้ใครพดูอะไรมาเรากไ็มม่วีนั

จ�าได ้ถา้เราตัง้ใจฟงัดีๆ  เรากจ็ะจ�าได ้ เพราะฉะนัน้เราตอ้ง

หดัฟงั มสีตแิละจดจ�า ตอนน้ีเราเป็นเดก็อยู่ตอ้งมสีตจิะได้

จดจ�าอะไรไดง้า่ย ๆ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเรยีนอยู่ช ัน้ 

ม.ปลาย วนัก่อนไปเจอเพือ่น ม.ตน้ ทีเ่คยมเีรือ่งชกต่อยกนัมา 

ซึง่เขาไดม้าทกัทายพดูคยุกบัผมด ี ท�าเหมอืนไมเ่คยมเีรือ่ง

กนัมาก่อน ผมอยากถามทลูกระหมอ่มวา่ เขาทกัผมเพราะ

อะไร เขากบัผมจะเป็นเพือ่นทีด่ต่ีอกนัไดไ้หม บอกตรงๆ ผม

ยงัไมล่มืปญัหาทีเ่ราเคยมตี่อกนัเลยครบั
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ทลูกระหม่อม : น้องตอ้งมองโลกในแงบ่วก เพือ่นเราลมื

เรื่องราวต่างๆมาทกัทายเราอย่างด ี น้องอย่าคดิหยุมหยมิ

เดีย๋วจะกลายเป็นผูห้ญงิ ถา้เขาหายโกรธกด็แีลว้ เราจะไป

โกรธเขาท�าไมนานขนาดนัน้ เวรยอ่มระงบัดว้ยการไมจ่องเวร 

ความจรงิถา้เราอยากประสบความส�าเรจ็ในชวีติเราตอ้งใหอ้ภยั 

ตอ้งไมค่ดิมาก เรือ่งกผ็า่นไปแลว้ตอ้งรูจ้กักลัน่กลองวา่เรือ่ง

มนัใหญ่แคไ่หน ตอ้งอภยัใหเ้พือ่น เป็นการชกต่อยกนัแบบเดก็ 

กส็ิน้สดุแลว้เพือ่นกเ็ลยหายโกรธแต่น้องกย็งัโกรธอยู ่ยงัตดิขอ้ง

กบัอารมณ์โกรธตรงน้ี เราท�าอะไรโดยไมใ่ชอ้ารมณ์ เราจะ

ประสบความส�าเรจ็ไดม้ากกว่า เราตอ้งไม่ใชอ้ารมณ์เหนือ

เหตุผล ท�าใหจ้ติใจและหน้าตาเราหมอง อนัทีจ่รงิเจอเพือ่น

คนน้ีก็ด ี เขาอาจจะกลบักลายเป็นเพื่อนที่ดขีองน้องก็ได ้ 

ถ้าไม่ยอมรบัเป็นเพื่อนน้องอาจจะเสยีโอกาสทีม่เีพื่อนทีด่ ี 

ซึง่เพือ่นทีด่นีัน้หายาก
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเีพือ่นทีส่นิท 

เขาคลัง่ไคลด้าราเอามากๆ เขาบา้ถงึขัน้ยอมอดขา้วไปซือ้

ของใหศ้ลิปิน บางครัง้กช็วนกนัโดดเรยีนไปดกัรอดว้ยกนั  

ถา้ไมไ่ปกห็าวา่แหกคอกไมร่กัเพือ่น หนูจะท�ายงัไงดี

ทูลกระหม่อม : การคลัง่ไคลด้ารากไ็ม่ใช่เป็นสิง่ทีไ่ม่ด ี 

ถา้คลัง่ไคลด้าราคนนัน้เหมอืนเป็นการใหก้�าลงัใจเรา เหมอืน

อยากใหเ้ราเหมอืนเขา กเ็ป็นสิง่ทีด่ ีเราอาจจะด ีสวยขึน้ มคีวาม

ตัง้ใจเรยีนมากขึน้ เป็นแรงบนัดาลใจแบบนัน้กด็ ีถา้คลัง่ไคล้

มากเกนิพกิดัอาจจะไมค่อ่ยด ีถา้ถงึขัน้ยอมอดขา้วเพือ่เสยีเงนิ

ไปซือ้ของใหด้ารากเ็กนิไปนิดนึง ยิง่เสยีการเรยีนจะซเีรยีส

มากกว่าเสยีเงนิอกี รา้ยไปกว่านัน้ถ้าเสยีเวลาไปดกัหน้า 

ดักหลังดาราคนนัน้อาจจะร�าคาญก็ได้นะ อย่างไรก็ด ี

ใหค้ลัง่ไคลแ้บบมขีอบเขต มกีารแบง่เวลาชว่งเรยีนกต็ัง้ใจเรยีน  

คลัง่ไคล้นอกเวลาเรยีน ถ้าเราไม่อยากไปเรากไ็ม่ต้องไป 

เราตอ้งเตอืนเพือ่นวา่ตอนน้ีเราเรยีนหนงัสอื
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพื่อนทีโ่รงเรยีน 

ชอบแกลง้หนูโดยการเจาะยางทีเ่ขา่ ท�าใหห้นูลม้ทบัคนอื่น 

อยู่บ่อยๆ มีวนัหน่ึงเพื่อนมาเจาะยางหนูต่อหน้าผู้ชาย 

ทีแ่อบป๊ิงอยู ่หนูอายมาก อยากจะแทรกแผน่ดนิหนีไมอ่ยาก

สูห้น้าเขาอกีเลยคะ่ หนูอยากจะถามว่าผูช้ายทีแ่อบป๊ิงอยู่

เขาจะรงัเกยีจหนูไหม ถา้เขาเหน็สภาพทีน่่าอบัอายหนูแบบนัน้

จะท�าอยา่งไรดคีะ่

ทูลกระหม่อม : ความจรงิเพื่อนอาจจะช่วยหนูกไ็ดแ้ละ

ผูช้ายคนนัน้อาจไมรู่ว้า่หนูแอบป๊ิงเขา แต่ถา้หนูลม้ไปมนัน่ารกั 

น่าสงสาร ผูช้ายเขาอาจจะอยากอุม้หนูกไ็ด ้ถา้คดิในแงด่กีจ็ะ

เป็นสือ่ทีจ่ะไดม้าเจอกนัเพราะความน่าสงสาร หนูตอ้งขอบใจ

เพือ่นทีท่�าใหผู้ช้ายคนน้ีมาเจอกนัเหมอืนเป็นแมส่ือ่ทีท่�าให ้

เราเขา้ใจกนั เราไมเ่หน็ตอ้งเดอืดรอ้นเพราะคนทีท่�าเป็นคน

ทีเ่จาะยาง ผูช้ายคนน้ีกจ็ะรงัเกยีจคนทีท่�า เป็นคนชอบแกลง้

เพือ่น ใหเ้พือ่นเป็นแมม่ดแทน เราเป็นนางฟ้าผูช้ายกช็อบเรา
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเป็นสมาชกิ  

TO BE NUMBER ONE ไดห้ลายสปัดาหแ์ลว้ ซึง่ตอนสมคัร

กภ็ูมใิจมากเหมอืนได้โล่เกยีรตคิุณเลยค่ะ หนูอยากได้เสื้อ  

TO BE NUMBER ONE คะ่ ทลูกระหมอ่มชว่ยเซน็ลายเซน็

ตรงเสือ้ไดไ้หมคะ่ ใสแ่ลว้คงภมูใิจมากๆ หนูมปีญัหา 1 เรือ่ง

คอื เพือ่นชอบลอ้หนูวา่ไมค่อ่ยเตม็คะ่ หนูกเ็ลยตอบโตไ้ปวา่ 

ตวัเองก็เหมือนกนั เลยท�าให้เราทะเลาะกนั หนูไม่รู้จะ

อยา่งไรกบัเพือ่นคนน้ีด ีจะเปลีย่นตวัเองใหมไ่มใ่หเ้ป็นแบบ

น้ีหรอืเปลีย่นนิสยัตวัเองใหมด่คีะ่

ทลูกระหมอ่ม : น้องเป็นสมาชกิ TO BE NUMBER ONE 

แลว้ กจ็ะท�าตามทีน้่องขอ จะใหล้ายเซน็ทีเ่สือ้เป็นกรณพีเิศษ 

หลังจากที่เป็นสมาชิกได้หลายสปัดาห์ ก็อยากให้น้อง

เป็นสมาชกิต่อไปอกีนานๆ อยา่ลมืใสเ่สือ้น้ีจะไดป้ลืม้ใจและ

เป็นสมาชกิ TO BE NUMBER ONE ทีด่ ีไดท้�างานรว่มกนั

เป็นอยา่งด ีเป็นแกนน�าทีด่ขีอง TO BE NUMBER ONE 

 สว่นขอ้ 2 เพือ่น ๆชอบลอ้กนัวา่หนูไมค่อ่ยเตม็ แลว้หนู

ท�าอะไรละ คนบางคนยขุึน้ เราลอ้หรอืยัว่อะไรกก็รีด๊ขึน้มา 
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วนีแตก มนักย็ิง่ข�าใหญ่ น่ายัว่ ถา้หนูไมอ่ยากทะเลาะววิาท

กบัเขา ไมอ่ยากโกรธกบัเพือ่น หนูกส็�ารวจตวัเองวา่หนูท�า

อะไรทีแ่ปลกๆบา้งไหม อยา่งไรกต็ามเขาคงลอ้เพราะรกัหนู 

อยากใหห้นูกรีด๊เล่น หนูกท็�าเฉยๆ ท�าไม่รูไ้ม่ชี ้ เขาลอ้มา

หนูกบ็อกขอบใจมากหนูอยากไมเ่ตม็ ชอบ ดเูดน่ด ีอยา่งไร

กต็ามท�าใจใหส้บายๆ อยา่ขีน้้อยใจ อยา่ขีโ้กรธนกัเขากค็ง

เลกิลอ้ไปเอง แต่ถา้ไมเ่ลกิตอแยกบัน้องจรงิๆ หนูกบ็อกดีๆ  

ว่าไม่ใช่ว่าหนูไม่เตม็ หนูเป็นคนพเิศษ อย่างไรกต็ามหนู 

ไมช่อบใหล้อ้วา่หนูไมเ่ตม็ กค็ุยกนัดีๆ จะไดไ้มม่กีารทะเลาะกนั

ใหเ้สยีเวลา และน่าร�าคาญ ถ้าทนไม่ไดจ้รงิๆ เขาล้อหนู 

ทรมานหนู แกล้งหนู หนูกต็้องเป็นคนขีฟ้้อง คอืไปฟ้อง

อาจารย ์ คราวน้ีเขาคงเลกิลอ้หนูแน่ๆ หนูตอ้งเริม่ทีต่วัเอง

วา่ท�าอะไรทีแ่ปลกประหลาดหรอืไม ่เราเปลีย่นแปลงตนเอง 

มนังา่ยกวา่เปลีย่นแปลงคนอื่น
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมเีพือ่นคนหน่ึง

ยา้ยมาจากโรงเรยีนอืน่ เวลาจบักลุม่ท�างาน เขาเป็นคนเดยีว

ทีไ่มม่กีลุม่ เพราะเพือ่นในหอ้งรวมทัง้ตวัผมไมค่อ่ยชอบเขา 

เวลาทานอาหารตอนกลางวนัผมกบัเพื่อนกจ็ะคุยกนัปกต ิ

สนุกสนาน เขาจะแสดงอาการไมช่อบการคยุและเลน่กนัตอนพกั 

กลางวนัว่าเป็นเรื่องไรส้าระ ชอบพูดจาถากถางน�้าใจเพื่อน 

ผมอยากทลูถามทลูกระหมอ่มวา่ ผมควรจะพดูกบัเขาตรงๆ 

ใหเ้ขาปรบัตวัหรอืควรท�าอยา่งไรด ี เพราะเพือ่นๆในหอ้งก็

อดึอดัครบั

 

ทลูกระหม่อม : เขาเก่งนะทีท่�าใหน้้องอดึอดัได ้ความจรงิ

คนใหมท่ีเ่ขา้มาเรยีนในชัน้สงูๆ ในมธัยมปลาย จะรูส้กึอดึอดั 

ไมใ่ชเ่ดก็เกา่ทีรู่ส้กึ แสดงวา่เขาเก่งมากทีท่�าใหเ้พือ่นๆอดึอดั 

ไมช่อบทัง้หอ้งเลย ทีไ่มช่อบเพราะเขาหยิง่ ท�าตวัเหนือกวา่

คนอื่น ชอบพดูถากถาง ความจรงิไมใ่ชป่ญัหาของเรา เป็น

ปญัหาของเขาทีค่วรปรบัตวัเขา้กบัพวกเรา ไมพ่ดูถากถางคน 

การมเีพือ่นเป็นเรือ่งส�าคญั แต่เขาเก่งทีท่�าใหเ้พือ่นๆ อดึอดัได้

แทนทีเ่ขาจะพยายามเขา้กบัเพือ่น เขาถูกโดดเดีย่ว แต่เขาก ็

ไมเ่ดอืดรอ้นทีถ่กูโดดเดีย่ว เขาควรพยายามปรบัตวั ทน้ีีเขา
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ไมอ่ยากปรบัตวัจะใหพ้วกน้องปรบัตวัทัง้หมดกไ็มไ่ด ้สมมตุิ

เราจะท�าตวัเป็นเพื่อนทีด่ ี พยายามใหเ้ขามารวมกลุ่มเป็น

เรือ่งทีด่ ีชว่ยใหส้งัคมอยูร่วมกนั ไมอ่ยา่งนัน้คนน้ีเขาตอ้งอยู่

คนเดยีว ดแูปลก เรากไ็ปพดูกบัเขาตรงๆ ชวนเขาเขา้รวม

กลุม่ดว้ย ไมใ่ชไ่ปเกลยีดเขาเพราะเขาไมเ่หมอืนเรา คนเราไม่

เหมอืนกนัทกุคน เราตอ้งพยายามเป็นเพือ่นเขาก่อน สมมตุิ

เขาไม่ร่วม เขาอยากโดดเดีย่ว กต็อ้งยอมใหเ้ขาโดดเดีย่ว  

แต่คดิว่าเขาไม่อยากหรอก เขาคงไม่รูจ้ะปรบัตวัอย่างไร  

เราตอ้งชว่ยเขา ท�าตวัเป็นเพือ่นทีด่กีอ่น เพราะเรามหีลายคน 

อยา่งน้ีเหมอืนเราไปรมุเขาคนเดยีว 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเีพื่อนอยู ่

หลายคน แต่เพื่อนคนหน่ึงไม่ว่าหนูจะพดูดกีบัเขาแค่ไหน  

เราจะทะเลาะกนัทกุครัง้คะ่ บางครัง้เขาไมย่อมพดูกบัหนูเลย 

หนูไมรู่จ้ะท�าอยา่งไร หนูอดึอดัมาก หนูอยากรูว้า่เขาเป็นอะไร 

เวลาเขาเงยีบหนูควรท�าอยา่งไรดคีะ่ 
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ทลูกระหม่อม : เขาคงอจิฉาหนู เพราะหนูหน้าตาน่ารกั 

สวยกวา่ คนหลายๆคนเวลาคยุกนัอาจไมถ่กูโฉลกกนั คยุกนัไป 

คยุกนัมาขดัคอกนั ขดัหกูนั ท�าใหท้ะเลาะกนัทกุครัง้ การทะเลาะ

กนัมากๆกเ็หน่ือย เราตอ้งหาวธิสีงบศกึ 

 วธิทีี1่ คอืไมพ่ดูกบัเขา ไมไ่ปยุง่กบัเขา ถา้คุยกนัไม ่

ถกูโฉลก จะคยุอยา่งไรกไ็มม่วีนัถกูโฉลก 

 วธิทีี2่ คอืการประนีประนอม เราตอ้งพยายามคยุกบัเขา 

พอเขาพดูไม่ถูกโฉลกเรากไ็ม่พดูขดัคอเขา เลกิพดูกบัเขา  

ท�าเฉยๆไมรู่ไ้มช่ี ้ เขาจะพดูอะไรใหเ้ขาพดูไป บางทเีขาพดู

อกีอยา่งหรอืก�าลงัคยุกนัอยูด่ีๆ  เชน่พดูวา่ เธอท�าอยา่งน้ีโง่

เลยนะ ค�าพดูวา่ “โง”่ กไ็มถ่กูอธัยาศยั เราตอ้งถอยหลบฉาก

ออกมา เพราะพดูกนัไมไ่ดแ้ลว้ เรากท็�าเฉยๆไมต่อ้งไปวา่

เขาวา่ “เธอพดูอะไรไมม่มีารยาท พดูจาไมเ่ขา้หเูลย มาวา่

ฉนัไดไ้ง เธอโงก่วา่” ไมอ่ยา่งนัน้จะท�าใหท้ะเลาะกนัตายเลย 

 ม ี2 อยา่ง คอืไมยุ่ง่กบัเขาและพยายามพดูกบัเขาดีๆ  

ถา้เริม่ไมด่กีถ็อยฉากออกมา ถา้เป็นอยา่งน้ีตลอดใหเ้ราท�า

เป็นไม่รูไ้ม่ชีแ้ลว้กนั ไม่เหน็ตอ้งไปรบัรู ้ เพื่อนมเียอะแยะ 

ถา้ไมถ่กูโฉลกกบัเราจรงิๆ การจะคบกนัแนบแน่นหรอืเป็น
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เพือ่นทีด่ต่ีอกนัจะคอ่นขา้งยาก การเป็นเพือ่นแบบเดก็ญีปุ่น่ 

คอืการคบเพือ่นหา่งๆกไ็ด ้ไมเ่กลยีดกนั หมายความวา่ ตอ้งแกลง้

สตอเบอรีห่น่อยนึง จรงิไหม 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเีพือ่นคนหน่ึง

เรยีนมาดว้ยกนั 4 ปีแลว้ เขาโกหกพวกหนูทกุๆเรือ่ง จนเพือ่น

ในหอ้งไมม่ใีครเลน่กบัเขาคะ่ เขาเลน่คนเดยีวตลอด หนูสงสาร

ทีเ่ขาเลน่คนเดยีว หนูไมรู่จ้ะชว่ยเขาอยา่งไรด ีจงึจะมเีพือ่นคยุ 

เพราะหนูเขา้ใจการอยูค่นเดยีววา่เหงาอยา่งไรคะ่

ทลูกระหม่อม : เขาน่าสงสาร น่าเหน็ใจ เขาอยูโ่ดดเดีย่ว

คนเดยีวมา 4 ปีแลว้ ไมม่ใีครยุง่กบัเขา ความจรงิเขา้ใจเพือ่นๆ 

ทีไ่มไ่ปยุง่กบัเขา เพราะคนโกหก พกลม เป็นคนไมน่่าคบ 

คนโกหกเวลาพดูอะไรเชือ่ไมไ่ด ้เป็นสิง่ทีไ่มน่่าไวใ้จ เป็นสิง่ที่

ไมจ่รงิใจ ท�าใหไ้มม่ใีครอยากคบ แต่น้องเป็นคนนิสยัด ี ใจด ี 

สงสารเขาหรอืน้องไมม่เีพือ่นเหมอืนกนั จงึอยากเป็นเพือ่น
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กบัเขา แต่คงไมใ่ชห่รอก น้องเป็นคนจติใจด ีสงสารเขา ทีจ่รงิ

บางคนเขาอยู่ในโลกแห่งความฝนั มจีนิตนาการสูง หรอื

บางทเีขาอาจจะมปีญัหาในชวีติ มปีมด้อย อาจแต่งเรื่อง

มจีนิตนาการวา่ เขาเป็นสโนไวท ์เป็นเจา้หญงิซลิเดอเรลลา่ 

สมมุตเิขาแต่งเรื่อง เขาหลอกตวัเอง มจีนิตนาการอย่างน้ี  

กไ็ม่ไดเ้ป็นเรื่องโกหกทีม่อีนัตรายอะไร ถา้เขาโกหกจรงิๆ 

ทกุเรือ่ง ไมรู่จ้กัความจรงิ พดูความจรงิไมไ่ด ้สมมตุทิ�างาน 

เป็นงานกลุ่ม แลว้เขาไปบอกว่า เขาท�าคนเดยีว พวกน้อง

ไมเ่คยชว่ยเขาเลย อยา่งน้ีเป็นการโกหกทีอ่นัตราย นิสยัน้ีควร

จะเปลีย่น เขาคงมกีารโกหกทีอ่นัตรายบา้ง เพราะอยูด่ว้ยกนั

มา 4 ปีแลว้ พวกน้องๆ รูจ้กันิสยัเขาด ีไมม่ใีครอยากคบ เขา

โดดเดีย่ว ใครมนิีสยัน้ีตอ้งแก ้การมเีพือ่นเป็นสิง่ทีส่�าคญัมาก 

แต่คณุสมบตัขิองเพือ่นทีด่ ีคอื ความจรงิใจ ไมโ่กหก พกลม 

พดูอะไรใหพ้ดูกนัตรงๆ ไมใ่ชม่าหงกึๆหงกัๆ แต่งเรือ่งขึน้มา  

จะท�าให้ไม่มีใครคบอย่างน้ีแหล่ะ สมมติน้องสงสารเขา  

น้องตอ้งเตอืนเขาตรงๆ วา่“สิง่ทีเ่ธอพดูมนัไมจ่รงิ อยากให้

เปลีย่นนิสยั ตอนน้ีเธอไมเ่หงาหรอืถา้เหงาตอ้งเปลีย่นนิสยั” 
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สมมตุน้ิองเตอืนตรงๆ เขาอาจไมช่อบใจ เขาอาจแต่งเรือ่งวา่ 

น้องไปดา่เขากไ็ด ้กอ็าจเป็นอนัตราย แต่น้องหวงัดกีล็องไป

พดูกบัเขาตรงๆ วา่การโกหกไมค่อ่ยด ีขอชมเชยน้องวา่น้อง

เป็นคนใจด ีเป็นเพือ่นทีด่ ีพยายามใหเ้พือ่นคนน้ีมเีพือ่น ใหเ้ขา 

เปลี่ยนนิสยัให้กลบัมาเป็นคนที่น่ารกัของเพื่อนๆ ต่อไป  

หลงัจาก 4 ปี ทีเ่ขาไมม่เีพือ่นเลย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมอยากทราบวา่ 

คนหลอ่อารมณ์ดแีละคนตลกอยา่งไหนจะมเีพือ่นเยอะกวา่กนั 

ผมอยากทราบมากๆ เลยครบั ขอบคณุครบัทลูกระหมอ่ม

ทลูกระหม่อม : ค�าถามน้ีชลิล์ๆ  ไมเ่ครยีด สบายๆ คนหลอ่ 

คนอารมณ์ด ี หรอืคนตลก คนหล่อกด็ ี สาวๆ หลายๆ คน

ชอบคนหล่อ เพราะเหน็รปูลกัษณ์ภายนอกแลว้โป๊ะเชะว่า 

หลอ่ใครๆ กช็อบ แต่อารมณ์ด ี พวกตลกไมห่ลอ่กม็แีฟนสวย 
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อารมณ์ดกีน่็ารกัทัง้นัน้ หมายความว่าทัง้คนหล่อทัง้คนตลก  

จะมเีพื่อนเยอะเพราะอารมณ์ด ี ใครจะชอบคนอารมณ์เสยี 

ตลอดเวลา อย่างน้ี อย่างนัน้ก็อารมณ์เสยี จะพูดอะไร 

กเ็ครยีดไปหมด ท�าใหเ้ราอารมณ์เสยีไปดว้ยจรงิไหม การทีจ่ะ

เป็นคนหลอ่หรอืเป็นอะไรกต็าม อยา่เป็นคนทีน่่าเบือ่แลว้กนั 

เพราะคนน่าเบือ่จะจูจ้ ีจ้กุจกิ อารมณ์เสยีตลอดเวลา หาเรือ่ง

คนกน่็าเบือ่ ถา้อารมณ์ไมด่ปีระชดประชนัจะมเีพือ่นน้อย 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีหนูหนกัใจมาก

เลยคะ่ ทัง้ๆทีก่อ่นหน้าน้ีกลุม่เพือ่นของหนูเป็นกลุม่ทีร่กัใคร่

กนัมาก มาวนัหน่ึงเพือ่นในกลุม่คูห่น่ึงสนิทกนัมาก เพือ่นๆ 

แซววา่ “แอบกิก๊กนัหรอืเปลา่” สกัพกัเขาสองคนเป็นแฟนกนั

จรงิๆคะ แรกๆเขาอาจรูส้กึแปลกไปบา้งแต่คงรบัไดเ้พราะ

ทัง้สองคนรกักนัด ี ต่อมาเมื่อเขามปีญัหาหรอืทะเลาะกนั

จะเกดิปญัหาทัง้กลุ่มเลยคะ เพราะทัง้สองจะลากทุกคนมา

รบัรูป้ญัหาดว้ย ท�าใหวุ้น่วายมาก เพราะแต่ละคนมคีวามคดิ
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แตกต่างกนัไป จนหนูรูส้กึว่าควรแกป้ญัหาเรื่องน้ีโดยด่วน

ไมอ่ยา่งนัน้กลุม่เพือ่นของหนูคงแตกคอกนัดว้ยเรือ่งแบบน้ี

แน่ๆเลยคะ่ 

ทลูกระหม่อม : ปญัหาเรือ่งเพือ่นและแฟน ทีจ่รงิเขาพดู

กนัวา่ ถา้ปญัหาเรือ่งแฟนเราไมค่วรเขา้ไปยุง่ เขาทะเลาะกนั

เราไปยุง่เมือ่เขาดกีนัเราจะเป็นหมาหวัเน่า มนัไมด่ ีแต่ทกุคน

เป็นเพือ่นสนิทอยูใ่นกลุม่เดยีวกนั เกดิกิก๊กนั พอทะเลาะกนั

จะหาพรรคหาพวกเกดิการแตกแยก เมือ่มกีารแบง่พรรคแบง่พวก 

เป็นสองพวก เช่น น้องมะลิกับน้องสมศกัดิท์ะเลาะกัน  

แบง่พรรคกนั ท�าใหเ้ป็นเรือ่งใหญ่โตขึน้มา ทะเลาะกนัวุน่วาย 

ฉะนัน้เรือ่งน้ีสิง่ทีน้่องท�าไดค้อืพดูคยุกบัเขาตรงๆ ตอนไมไ่ด้

ทะเลาะกนั ในบรรยากาศชืน่มืน่ดีๆ อยู ่หลงัจากทะเลาะกนั

เสรจ็แลว้เขาคงดกีนั สมมตุเิขายงัเป็นแฟนกนัอยูก่ใ็หพ้ดูวา่ 

“มะล ิสมศกัดิเ์ธอเป็นแฟนกนั เราไมม่ปีญัหาอะไรนะ เราไมไ่ด้

อจิฉาเธอ เวลาเธอทะเลาะกนัปลอ่ยเป็นเรือ่งราวของพวกเธอ  

อย่าเอาพวกเราไปยุ่งเกี่ยวเลย ถ้ายุ่งเกี่ยวเกดิช่วยมะลติ ี

สมศกัดิต์ายไป จะเกดิปญัหาใหญ่” เราตอ้งพดูเวลาอารมณ์ดีๆ  
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ไมไ่ดท้ะเลาะกนั เวลาอารมณ์ดีๆ เหมาะสม เพือ่นๆของน้อง

มะลกิบัสมศกัดิก์ต็้องเขา้ใจ อย่าลมืว่าเราเป็นนักเรยีนอยู ่

หน้าทีข่องเราคอืเรยีน 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมปีญัหาวา่เพือ่น

ของหนูเขามปีญัหาทะเลาะกบัเพือ่นอกีคนหน่ึง มอียูว่นัหน่ึง

ในคาบวชิาภาษาองักฤษอาจารยไ์ดใ้หง้านท�า พอหมดคาบเรยีน

กจ็ะเรยีกเกบ็งาน แต่วา่พองานของเพือ่นคนหน่ึงยงัไมเ่สรจ็ 

แต่ตอนแรกจะใหเ้พือ่นด ู แต่เพือ่นอกีคนหน่ึงกม็ปีญัหาเกดิขึน้

เลยบอกว่าอย่าใหไ้ปดเูลย แลว้กห็ยบิงานของหนูไปสง่ให้

อาจารยเ์ลย หนูเลยรูส้กึว่าล�าบากใจมากๆ ทีไ่ม่รูจ้ะช่วย

เพือ่นคนไหนดเีพือ่นคนโน้นกถ็กู เพือ่นคนน้ีกผ็ดิหนูเลยไมรู่้

วา่ควรจะท�ายงัไงดคีะ่



ปัญหาเพื่อน 61

ทลูกระหม่อม : กถ็กูๆ ผดิๆ กนัไป กล็�าบากใจทีจ่ะตอ้ง

อยู่ตรงกลางระหว่างเพื่อนทีท่ะเลาะกนั คนเรากบ็างทกีม็ี

ความเหน็ไมเ่หมอืนกนั กไ็มท่ราบวา่ใครถกูหรอืผดิ เพราะ

คนเรากไ็มไ่ดม้คีวามด ี ความชัว่ไปทัง้หมด น้องกอ็ยา่ลมืวา่

น้องคบกบัเขาในสิง่ด ี ๆ ทีเ่ขามอียู่กแ็ลว้กนั ส�าหรบัน้อง 

กค็งชอบเพือ่นทัง้สองคน น้องกค็งจะตอ้งพยายามใหเ้ขาดี

กนักแ็ลว้กนั อยา่หาวา่ยุง่น้องกพ็ยายามเป็นตวักลางเชือ่ม

ความสมัพนัธ์ของเพื่อนทัง้สองคน แต่ถ้าไม่ได้น้องก็คง 

จะตอ้งวางตวัเฉยๆ เป็นตวัของตวัเอง พอทะเลาะกนัเรากอ็ยู่

ตรงกลางล�าบากใจเรากว็างตวัเป็นกลาง อยา่งไรกต็ามการ 

ทีจ่ะใหเ้พือ่นลอกงานถา้เขาขอลอกหรอืน้องเปลีย่นเป็นเสนอวา่

ใหเ้ขาลอกอะไร ถา้สมมุตจิ�าเป็นเวลาถา้เขาจะลอกน้องก็

อธบิายใหเ้ขาฟงัหน่อยไม่ง ัน้ลอกไปเขากไ็ม่ไดอ้ะไรขึน้มา 

ใชม่ ัย๊ เท่ากบัวา่ไดช้ว่ยเพือ่นเขากจ็ะไมไ่ดค้วามรูอ้ะไรเลย 

เขาคงไม่ไดฟ้งัอยู่แลว้เขากท็�าไม่เป็นใช่ไหม เพราะฉะนัน้

น้องกช็่วยสอนใหเ้ขาบา้ง แต่อย่างไรกต็ามขอใหน้้องเป็น

ตวัของน้องเองกแ็ลว้กนั เพราะว่าคนเราเป็นตวัเองตวัเอง

จะดทีีส่ดุ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวสัดคีะ่ทลูกระหมอ่ม

ดฉิันเป็นหน่ึงในสมาชกิTO BE NUMBER ONE ดฉิัน 

อยากถามพระองคว์า่การทีเ่ราท�าอะไรผดิไปแลว้ โดยทีเ่รา

ไมรู่ต้วัวา่เราท�าผดิ แต่คนอืน่น�าไปพดูลบัหลงัเรา วา่เราลบัหลงั 

วา่เราท�าผดิยงัง ัน้ท�าผดิอยา่งน้ี โดยทีเ่ราไมรู่ต้วัวา่เราท�าผดิ

อะไรคะ่

ทลูกระหม่อม : ถา้ไมรู่ว้า่เราท�าผดิอะไรเรากแ็กไ้ขไมไ่ด ้

คนทีไ่ปพูดลบัหลงับอกใหม้าพูดกนัตรงๆ มอีะไรกพ็ูดกนั

ตรงๆ มาพดูกนัต่อหน้า พดูลบัหลงัเราไมไดย้นิเรากไ็มรู่ว้า่

เราท�าผดิอะไรแลว้ยงัไม่บอกอกี ไปว่าไปด่าว่าเราลบัหลงั

เรือ่งโน้นเรือ่งน้ีเรือ่งนัน้อยา่ง ถา้สมมตุเิราท�าผดิไป เรากร็ู้

อยูใ่นใจแลว้วา่เราท�าผดิเราตอ้งยอมรบัความจรงิ ถา้เราไมรู่้

เรากไ็ปถามคนทีห่วงัดกีบัเรา คณุพอ่ คณุแม ่คณุคร ูเพือ่นๆเรา  

ต้องมเีพื่อนทีด่ทีีจ่รงิใจกบัเราบ้าง คนทีพู่ดลบัหลงันินทา

ลบัหลงัเรา หน่ึงไมม่คีวามจรงิใจ แลว้จะเป็นเพือ่นกนัไดไ้ง 

เขาจะวา่อะไรกป็ลอ่ยเขาไปส ิวา่ไปเราไมเ่ดอืดรอ้น สมมตุิ

วา่เราท�าผดิจรงิๆ เรารูอ้ยูใ่นใจกต็อ้งแกไ้ขจรงิๆ ไหม แต่ถา้
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สมมตุไิมรู่ท้�าอะไรผดิ ไมรู่ง้งสบัสนไปหมดเลย น้องถามมา

เราสบัสนงงไปหมดแลว้นะ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมปีญัหาวา่ เวลา

ทีเ่ครยีดทัง้เรือ่งเรยีน เรือ่งเพือ่น และทีส่�าคญัเรือ่งเงนิ ถา้ไม่

สบายใจเลก็น้อยหนูกจ็ะรอ้งไหแ้ละเดนิไปเรือ่ยๆ หรอืแกลง้

ท�าเป็นตลกกลบเกลื่อน แต่ถา้เครยีดมากๆ หนูกจ็ะบบีคอ 

จกิแขน และอกีหลายๆ อยา่งทีค่ดิไดต้อนนัน้กจ็ะท�า มวีธิี

ท�ารา้ยตวัเองวธิอีืน่บา้งไหมคะ่

ทลูกระหม่อม : แลว้หนูตอ้งคดิดว้ยเหรอวา่ตอ้งท�าอะไร 

ถ้าหนูคดิหนูก็สตอเบอรี่แล้ว แต่ยงัไงก็ตามถ้าสมมุตหินู

ตอ้งท�าอยา่งนัน้มนักน่็าเป็นหว่งนะ หนูเป็นโรคจติหรอืเปลา่  

น่าสงสยันะ ! ถ้าหนูเครยีดหนูกห็าอะไรอย่างอื่นท�าสหินู 

การแสดงออกอยา่งน้ีเรยีกวา่เป็นโรคจติ เมือ่เป็นโรคจติหนูกต็อ้ง

ไปปรกึษาจติแพทย ์ซึง่ไมใ่ชเ่ป็นของไมด่เีป็นสิง่ทีค่วรจะท�า 
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เพราะวา่สมมตุเิราเครยีดมากๆ ยงัไมต่อ้งรอใหท้�ารา้ยตวัเอง

อย่าใหเ้สยีเวลา มนัเป็นโรคจติท�ารา้ยตวัเอง เป็นโรคจติ

เวลาทีเ่รยีกรอ้งความสนใจยิง่น่าหมัน่ไสใ้หญ่เลย มนักน่็า

สงสารเราไมต่อ้งไปหมัน่ไสเ้ขา ถอืวา่เป็นโรคกข็อใหไ้ปหา

จติแพทยก์แ็ลว้กนัพยายามอย่าเครยีดส ิ เวลาเครยีดเราก็

จะพดูอย่างกะคนแก่ เดีย๋วจะตอ้งนัง่สมาธไิปวดั ตอนเดก็

กท็�าไดไ้ปนัง่สมาธ ิพทุโธ พทุโธ พทุโธ แลว้กจ็ะหายเครยีด 

แต่ถา้สมมุตวิ่าไปหาหมอโรคจติกย็งัช่วยไดม้าก ถา้หนูยงั

ไม่ต้องการไปหาหมอโรคจติก็ไปที่ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นได ้

ไปคยุมคีนใหค้�าปรกึษาได ้ หนูกจ็ะไดค้ลายเครยีดดว้ย หา

กจิกรรมต่างๆท�า หนูยงัไมต่อ้งไปหาหมอโรคจติใหเ้สยีเงนิ 

ศนูยเ์พือ่นใจวยัรุน่ฟร ีหากจิกรรมท�า อาจจะชอบเตน้บบีอย 

อาจจะเลน่กฬีา กไ็ดน้ะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีหนูคดิว่า 

หนูโตแลว้ หนูอาย ุ18 ปีแลว้ แต่วา่คณุพอ่กบัคณุแมก่ย็งัเป็นหว่ง 

หนูอยู่ค่ะ เช่น เวลาหนูตอ้งไปเรยีนพเิศษหนูจะนัง่รถเมล ์

ไปเรยีนเองคะ่ เพราะวา่เกรงใจทา่น เหมอืนทา่นเป็นหว่งเรา 

นะคะ ทา่นเลยไมย่อมใหเ้รานัง่รถเมลไ์ปเรยีนเอง ดว้ยความที่

เราเหน็ทา่นดแูลเรามาตลอดอยา่งน้ีนะคะ เรากเ็ลยตอ้งการ

ทีจ่ะใหท้า่นพกับา้งแต่เหมอืนทา่นไมไ่วใ้จเรา หนูคดิวา่หนู

ควรจะพดูกบัทา่นอยา่งไรดเีพือ่ทีจ่ะใหท้า่นไวใ้จหนูและยอม

ใหห้นูดแูลตวัเองไดบ้า้งคะ่ 

ทลูกระหมอ่ม : กเ็ป็นธรรมดาจรงิๆ อาย ุ18 ปี ในเมอืงนอก 

ทีเ่มอืงนอกเขากถ็อืว่าโตแลว้ทางกฎหมายเดก็อายุ 18 ปี 

ออกจากบา้นไปแลว้ ถา้สมมตุไิมอ่อก พอ่แมก่จ็ะเชญิออก ถา้

สมมตุอิยูก่อ็าจจะตอ้งจา่ยเงนิคา่เชา่บา้น คา่หอ้ง คา่อาหาร 

อะไรต่ออะไรตอ้งชว่ยกนัถอืวา่เป็นผูใ้หญ่แลว้ คนสว่นมาก

เขากอ็ยากจะออกจากบา้น อาย ุ18 ปี เขากอ็ยากออกจาก

บา้นแลว้ ในสงัคมไทยกไ็ม่เหมอืนกนัเพราะว่าพ่อแม่กจ็ะ

ดูแลลูกไปตลอดไง เหน็ว่าลูกเป็นเดก็ ตอ้งคดิในทศันคติ
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อยา่งดวีา่เขาเป็นหว่งเรา ทน้ีีเขาเป็นหว่งเราเพราะวา่สงัคม

กอ็นัตรายและเป็นห่วงเพราะว่าตามธรรมชาตขิองพ่อแม่ 

คนไทยกย็งัเป็นหว่งลกูอยู ่อาย ุ18 ปีแลว้ ครอบครวัฝรัง่เขา

ออกจากบา้นกลบัมาไม่เจอคุณพ่อคุณแม่แลว้ กพ็ยายาม

ท�าตวัใหเ้ป็นทีไ่วว้างใจของคณุพอ่คณุแม ่ตัง้ใจเลา่ตัง้ใจเรยีน

ท�าการบา้นมคีวามรบัผดิชอบ แต่ตอ้งแสดงความรบัผดิชอบ

ในหน้าทีข่องหนูและในตวัของหนู ถา้หนูแสดงความรบัผดิชอบ

แมก่จ็ะเบาใจ คณุพอ่คณุแมก่จ็ะเบาใจและกจ็ะเหน็วา่หนูดแูล

ตวัเองได ้มนัตอ้งคอ่ยๆ ของอยา่งน้ีมนัตอ้งใชเ้วลา มนัตอ้ง

คอ่ยๆท�า คอ่ยๆไป แลว้คณุพอ่คณุแมก่จ็ะปลอ่ยหนูเอง จะ

เกบ็ไวท้ีบ่า้นตลอดชวีติกค็งจะเป็นไปไมไ่ด้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวสัดคีรบัทลูกระหมอ่ม

ผมเป็นนกัศกึษาจากต่างจงัหวดั เขา้มาเรยีนมหาวทิยาลยั

เอกชนในกรงุเทพ ผมพกัอยูก่บัเพือ่นทีห่อพกัซึง่เพือ่นแต่ละคน 

ทีอ่ยู่ดว้ยกม็กีนัหลายรูปแบบ ซึ่งผมกพ็อจะรบัไดน้ะครบั  
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แต่ปญัหามอียูว่า่ มเีพือ่นกลุม่หน่ึงเขาชอบไปเทีย่วอาบ อบนวด

มากๆ เลยครับ เท่านัน้ไม่พอยังพยายามชวนผมไป 

อาบ อบ นวดดว้ย ซึง่ผมไมช่อบเทีย่วแบบนัน้เลยครบั แต่พวกเขา

กพ็ยายามทีจ่ะพาผมไปใหไ้ด ้ เขาบอกว่า พวกเขาบอกว่า

เป็นผูช้ายตอ้งรูใ้หค้รบทกุเรือ่ง ไมว่า่จะเป็นเหลา้ บุหรี ่หรอื

ผูห้ญงิ ผมไมรู่จ้ะปฏเิสธเพือ่นยงัไงเพราะพวกเขาบอกวา่ถา้

ไมย่อมไปดว้ยเขาไมย่อมอยูก่ลุม่ดว้ย ผมอยากขอค�าปรกึษา

จากทลูกระหมอ่มครบั

ทลูกระหม่อม : จรงิๆ แลว้นะ ถา้น้องไมช่อบไมอ่ยากไป 

ตอนน้ีน้องเป็นนกัเรยีนนะเงนิทองทีจ่ะใชต้อ้งใชพ้ฒันาตวัเอง

พฒันาศกัยภาพใหด้กีวา่ไมด่เีหรออยา่งไรกต็ามเมือ่น้องเอง

ไม่ชอบก็อย่าให้เขามากดดนั คนเราจะใหค้นอืน่มากดดนั

ไดไ้งใน เมือ่มากดดนัแลว้พดูวา่ถา้สมมตุไิมไ่ปแลว้จะไมใ่ห้

เขา้กลุม่ดว้ย มาบงัคบักดดนัเราท�าไมเมือ่เราบอกแลว้วา่เรา

ไมช่อบหรอืวา่น้องชอบอยูล่กึๆ ในใจ กอ็าจจะชอบกไ็มว่า่กนั 

แต่อย่างน้อยมนักค็งไม่ใช่เป็นเวลาทีน้่องจะตอ้งไปใช่ไหม  

กไ็มไ่ปกบ็อกไมไ่ป เขาจะไมร่บัเขา้กลุม่กไ็มเ่หน็ตอ้งเขา้กลุม่
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หรอืใครจะมากดดนัเราได ้ เพราะฉะนัน้เราตอ้งเป็นตวัของ

ตวัเองจะใหใ้ครบงัคบัไมไ่ด ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่บงัคบัในเรือ่ง 

ที่ผดิ ถ้าเรื่องที่ถูกเราก็อาจจะมาพจิารณาดูดไีหม ว่าเรา

ควรท�าหรอืเปล่า อย่างน้ีบอกไดเ้ลยว่าไม่ใช่เรื่องทีเ่ราไป

บงัคบัขู่เขญ็ใหใ้ครท�า ถ้าสมมุตอิยากท�าเป็นเรื่องของเขา 

ถา้สมมุตเิราไม่ตอ้งเขา้กลุ่มกห็าเพื่อนใหม่ดกีว่า จะดกีว่า

มากกวา่ เพราะวา่ถา้น้องมวัแต่ไปลงอา่งอาบ อบ นวดอะไร

ต่างๆนานา แทนทีจ่ะไปเรยีนหนังสอืคุณพ่อคุณแม่กต็้อง 

เสยีใจใชไหม เสยีเวลาท�างาน ท่านท�างานสง่น้องมาเรยีน

หนงัสอืในมหาวทิยาลยัเอกชนกแ็พงนะจรงิไหม มหาลยัเอกชน

ไมใ่ชข่องถกูๆ เพราะฉะนัน้เมือ่น้องมคีวามคดิอยา่งน้ีกด็แีลว้ 

ขอใหน้้องโชคดเีราตอ้งท�าใจแขง็ทกุอยา่งเรากต็อ้งเป็นตวัของ

ตวัเองไมใ่ชเ่ป็นสิง่ทีใ่ครจะมาบงัคบัใจหรอืมาชกัชวนใหเ้รา 

ท�าอะไรทีเ่ราคดิว่าไม่ถูกต้องแล้วเรากใ็ม่อยากท�าอยู่แล้ว  

ใครจะมาบงัคบัเราไดจ้รงิไหมนอกจากตวัเราเอง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมไดเ้ขา้รว่มชมรม 

TO BE NUMBER ONE มาเป็นระยะเวลา 3 ปีแลว้ และผม

กไ็ดใ้ชห้อ้งศนูยเ์พือ่นใจเป็นพีพ่กัผอ่นเป็นประจ�า แลว้ในปีน้ี

ผมและเพือ่นๆ ชัน้ ม.5 กไ็ดเ้ป็น Staff ประจ�ากฬีาสใีนโรงเรยีน 

ซึง่กเ็หมอืนลิน้กบัฟนัมกีารกระทบกระทัง่กนั ผมเลยอยากถาม

ทลูกระหมอ่มในเรือ่งทีผ่มประสบมาเป็นขอ้ๆ ดงัน้ี 

 1. เพือ่นๆผมมคีวามคดิเหน็ไมต่รงกนั และความคดิ

ของแต่ละฝ่ายกม็ทีัง้ความคดิดแีละกไ็ม่ด ี กระผมควรท�า

อยา่งไรใหไ้ดค้วามคดิดีๆ ของทัง่ 2 ฝ่ายมารวมกนั

 2. ผมชอบท�ากจิกรรมครบัแต่กไ็ม่อยากทิง้การเรยีน

ผมจะท�าอยา่งไรใหป้ระสบความส�าเรจ็ทัง้ 2 อยา่งครบั

ทูลกระหม่อม : สวสัดน้ีอง กด็ใีจทีศู่นยเ์พื่อนใจวยัรุ่น 

ในโรงเรียนเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนและน้องขนาดน้ี 

อย่างน้อยน้องกไ็ดม้าใชบ้รกิารพกัผ่อนหย่อนใจ เป็นที่ๆ  

น้องไม่ตอ้งเคร่งเครยีดจากการเรยีนได ้ จากปญัหาทีน้่อง

เขยีนมาว่าประสบอยู่ก็ น้องเป็นคนชอบท�ากจิกรรมดูว่า 

น้องคงชอบมากๆเลยเป็นนกักจิกรรมตวัยง หมกหมนุ กงัวล 
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เคร่งเครยีด เกี่ยวกบัเรื่องกฬีาส ี การทีจ่ะท�างานอย่างไร 

อยา่งหน่ึง การท�างานหลายคนกจ็ะมผีูร้ว่มงานขดัแยง้กนับา้ง 

คนนัน้กค็ดิอยา่งน้ี คนน้ีกค็ดิอยา่งนัน้ รอ้ยพอ่พนัแมม่าอยู่

ดว้ยกนั กต็้องมกีารทะเลาะกนับ้าง จะใหม้คีวามคดิเหน็

เหมอืนกนัหมดไมไ่ด ้ เหมอืนกบัลิน้กบัฟนัทีน้่องว่า ดนู้อง 

กจ็ะเขา้ใจชวีติด ี

 สว่นการแกป้ญัหาเรือ่งความขดัแยง้กต็อ้งมคีนกลางที่

ทัง้สองฝ่ายฟงั แลว้กเ็ป็นคนทีแ่ฟร์ๆ  อาจจะเป็นตวัน้องเอง

กไ็ด ้ เวลาทีม่คีวามคดิดีๆ  เรากร็วบรวมความคดิดีๆ มาใช ้

สว่นความคดิทีด่ไีมด่กีไ็มต่อ้งเอามาใช ้บุคคลนัน้กต็อ้งเป็น

บุคคลทีแ่ฟรแ์ละมทีศันคตกิวา้งไกล กน่็าจะเป็นน้องนัน้ละ

น้องตอ้งวางตวัเป็นกลาง 

 สว่นเรือ่งทีน้่องถามวา่ชอบท�ากจิกรรมแต่กอ็ยากตัง้ใจ

เรยีน ตอ้งรูจ้กัการแบง่เวลาไดถ้กูตอ้ง เวลาโน่นท�ากจิกรรม

เวลานัน้อ่านหนังสอื คนฉลาดอย่างน้องก็คงไม่มปีญัหา

อะไร การทีจ่ะแบง่เวลาไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์กข็อใหน้้องโชคด ี 

มคีวามสขุกบักจิกรรมและกก็ารเรยีนทัง้สองอยา่ง และกข็อให้

ผา่นอุปสรรคไปดว้ยดกีแ็ลว้กนั 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมชือ่ วริตัน์ ครบั 

แต่เพือ่นเรยีกผมวา่ “กดึ” ครบัผม เพราะผมชอบนอนกดัฟนั 

กดึๆครบั ในตอนแรกๆผมกไ็มช่อบหรอกครบั พอ่แมอุ่ตสา่ห์

ตัง้ชื่อใหผ้มว่า “พชี” เพื่อนๆกลบัเรยีกผมว่า กดึๆ เศรา้

เหมอืนกนัครบั แต่หลงัๆกฮ็าดคีรบั

ทูลกระหม่อม : สวสัดีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วนั และก็

สวสัดน้ีองกดึ หรอืน้องพชี ชื่อ “กดึ” น้ีกด็ูเป็นไทยๆดนีะ  

“กดึ” เป็นไทยมเีอกลกัษณ์ พชีดเูป็นฝรัง่ไมม่เีอกลกัษณ์ แต่

ทีม่าของชื่อน้องกดึไม่ดหีน่อยนึง ไม่รูไ้ปนอนกดัฟนัทีไ่หน

ใหเ้พือ่นๆเหน็ ใหเ้พือ่นๆไดย้นิกดัฟนั นอนหลบัในหอ้งแน่เลย 

กดัฟนัท�าใหฟ้นักรอ่น กดัไมด่กีจ็ะกดัแกม้ตวัเอง เสยีโฉมๆ

ไปเลย ยิง่ไมม่แีฟนอยูน่ะน้องกดึ ไมรู่ว้่ากดัฟนัเพราะเป็น 

นิสยัส่วนตวัหรอืเพราะว่าเครยีด น้องกดึลองถามตวัเอง 

หรอืเปล่า อย่างไรกต็ามแนะน�าใหน้้องกดึไปหาหมอฟนัด ู 

เพราะถา้ปลอ่ยใหก้ดัฟนัอยูเ่รือ่ยๆฟนักจ็ะกรอ่นหมด หายหลอ่

หมดเลย ดเูผนิๆกค็ลา้ยบีถ้า้ไมเ่พง่นะ ดนู้องเป็นคนอารมณ์
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ขนัดพีอสมควร ดยูอมรบัสภาพของตนเอง มอีารมณ์ขนัดนีะ 

จะไดไ้มเ่ครยีด เรือ่งกดัฟนักไ็ปแกป้ญัหาซะ 

 สว่นเรือ่งทีไ่มม่แีฟน ตายแลว้น้องเอย่จะรบีไปถงึไหน  

น้องอายุ 17 เท่านัน้เองนะก็เหงาแล้ว แต่ก็ไม่มีแฟน  

นอนกดัฟนั ลองถามตวัเองวา่น้องขีอ้ายหรอืมคีวามเครยีด

กดดนัยงัไง จบีใครไมต่ดิซกัท ี น้องคงจะไมพ่ยายามพอมัง่ 

ตอ้งมคีวามพยายามของน้อง เพราะบา้งทพีอไปจบีๆแลว้

หมดก�าลงัใจขึน้มาจบีไม่ตดิ จบีไม่ตดิกเ็ลกิจบีซะ น้องจะ

ตดิตามความพยามของน้อง นอกจากก�าจดัปญัหานอนกดัฟนั

กดึๆแล้ว ลองใชค้วามพยายามของตวัเองเวลาไปจบีใคร  

จบีอย่างจรงิจงัแสดงถงึความจรงิใจของเรา แต่อย่าพึง่รบี 

เลยนะ อยา่งทีพ่ดูๆไปเรือ่งความรกัในวยัเรยีนนะ ตอนน้ีน้อง

อยูใ่นวยัเรยีน ไมใ่ชว่า่ทีบ่อกไปทีว่า่ความรกัในวยัเรยีนกไ็ม่

เป็นไร แต่การเรยีนตอ้งมาก่อน เพราะฉะนัน้กไ็มต่อ้งวติก

กงัวลมากมาย ไมต่อ้งเครยีดเกีย่วกบัเรือ่งไมม่แีฟน ถา้ไม่

หน้าตาน่าเกลยีดเกนิไป หน้าคลา้ยบี ้กค็งจะมแีฟนในเรว็วนั 

นะเอาใจชว่ย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมปีญัหาจะ

ปรกึษาครบั ผมแอบชอบเพือ่นของเพือ่น เพือ่นคนทีช่อบน้ี

เป็นเพื่อนเก่าของผม ส่วนเพื่อนอกีคนเป็นเพื่อนทีค่่อยให ้

ค�าปรกึษาผมมาโดยตลอด เป็นเพือ่นผูห้ญงิครบั ผมเลยลอง 

แซวเพื่อนคนน้ีเล่น อยู่ดีๆ เขาก็งอนผมไม่ยอมคุยกบัผม  

แถมเขายงับอกเพื่อนที่ผมแอบชอบอยู่ให้เลิกคบกบัผม  

ผมอยากจะปรกึษาวา่ผมอยากใหเ้พือ่นทีผ่มปรกึษาดว้ยบอ่ยๆ 

กลบัมาคยุกบัผม ควรจะท�ายงัไงดคีรบั

ทลูกระหมอ่ม : แซวเรือ่งอะไรละน้อง คงแซวแรงไปหน่อย

มัง่เอาถงึโกรธ เขาเป็นผูห้ญงิ น้องไปแซวเขาเรือ่งอว้นหรอื

เปลา่เขาถงึโกรธถงึกลบัไมด่ดู�าดดู ีเอาไปบอกเพือ่นคนทีน้่อง

ชอบใหเ้ลกิคบดว้ย แต่ตอ้งกอ็ยากใหเ้พือ่นทีเ่ป็นทีป่รกึษา

กลบัมาคยุกบัน้องดว้ยเหมอืนกนั น้องไมไ่ดเ้ลา่รายละเอยีด

แต่น้องก็คดิดูก็แล้วกนัว่าน้องโดนเขาโกรธเรื่องอะไรกนั  

ก็เจบ็ปวดนะถ้าเสยีทัง้เพื่อนที่น้องรกักนัและเพื่อนที่น้อง 

แอบกิก๊อยูเ่งยีบๆ เขาเรยีกวา่เจบ็คณู 2 อยา่งไรกต็ามถา้น้อง

ไมท่ราบวา่เขาโกรธอะไร น้องกไ็ปถามเขาซ ิแต่ถา้น้องทราบ 
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น้องกไ็ปขอโทษเขาซะ แลว้กอ็ยา่ท�าบอ่ยๆในสิง่ทีเ่ขาไมช่อบ 

บางคนเราสนิทกนัเรากแ็ซว เขากไ็มเ่ขา้ใจ น้องอยา่ปลอ่ย

ใหเ้วลาเนินนานไป ถา้เนินนานไปกจ็ะต่อกนัไมต่ดิ น้องแคร์

เพือ่นคนน้ีอยากใหก้ลบัมาเป็นเพือ่นกนั น้องกร็บีไปเคลยีร์

ไปบอกเขาซะวา่น้องเสยีใจไมไ่ดต้ัง้ใจทีจ่ะพดู การทีเ่ราท�า 

อะไรพลาดไปเราตอ้งแกท้ีต่วัเรา น้องตอ้งระวงัอยา่ใหเ้รือ่ง

อยา่งน้ีเกดิขึน้อกี เพือ่นของน้องตอ้งเหน็แก่มติรภาพ ขอใหม้ี

ความจรงิใจกนั ชว่ยเหลอืกนั เพือ่นชว่ยเพือ่น การทีม่เีพือ่นดีๆ   

ก็เป็นสิง่ที่มคี่ามากๆ ฉะนัน้ก็ขออวยพรให้น้องมคีวามสุข 

เพื่อนหายโกรธ และมเีพื่อนดีๆ เยอะ กิก๊ของน้องกข็อให้

เหน็ใจน้องกแ็ลว้กนั กข็อใหน้้องมคีวามสขุ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมชือ่เลน่วา่ “กุ๊ป”  

เพื่อนที่โรงเรียนชอบหนีเรียน เพราะชอบแอบสูบบุหรี่

เขาเป็นหวัโจ๊กประจ�าหอ้งเรยีนเลยครบั พออาจารยร์ูก้เ็รยีกมาต ี

ผมสงสารเขามาก ครเูตอืนกไ็มฟ่งั ผมเตอืนกไ็มฟ่งั จะถาม
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ทลูกระหมอ่มวา่ มวีธิใีดทีจ่ะท�าใหเ้พือ่นของผมเลกิยาเสพตดิ

ไดบ้า้งครบั ค�าถามสดุทา้ยน้ี ผมกเ็รยีนอยูช่ ัน้ ป.6 กส็อบต่อ 

มธัยม อดหลบัอดนอนอ่านหนงัสอืไปวนัๆ อยา่งน้ีผมตอ้ง 

เตรยีมตวัอยา่งไรบา้งครบั

ทลูกระหม่อม : น้อง “กุ๊ป”  กเ็ป็นเพือ่นทีด่ ีอกีคนหน่ึง น้องได ้

ท�าตามสิง่ทีเ่ราพดูมาแลว้วา่ เพือ่นตอ้งชว่ยเพือ่น โดยเฉพาะ

ชว่ยเพือ่นไมใ่หยุ้ง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ เพือ่นของน้องไมท่ราบ

วา่เสพยาหรอืสบูบุหรีเ่พยีงอยา่งเดยีว บางทกีเ็ป็นเรือ่งยาก

ส�าหรบัยาเสพตดิหรอืบุหรีเ่พราะเขาคดิว่ามนัเท่ อนัทีจ่รงิ

น้องกบ็อกเขาซวิา่มนัไมเ่ทห่รอกทีจ่ะไปสบูบุหรี ่เราเป็นผูน้�า 

สามารถแสดงออกไดจ้ากการเป็นคนเขม้แขง็และหนกัแน่น

น้องกเ็ตอืนเพือ่นและชกัชวนเพือ่นดีๆ มาใหเ้ป็นสมาชกิ TO 

BE NUMBER ONE ดกีวา่ ไปท�ากจิกรรมทีศ่นูยเ์พือ่นใจวยัรุน่ 

ทีก่ทม. กม็ ี 4 ศนูย ์ เขามกีจิกรรมดีๆ มากมายทีจ่ะสง่เสรมิ 

บุคลกิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเตน้ B -Boy เขาอาจจะชอบ  

เลน่ดนตร ีวาดรปู เรยีนภาษา กฬีาเรากม็หีมด ท�ากจิกรรม

ดีๆ กจ็ะท�าใหเ้ราเทข่ึน้มา B -Boyเทจ่ะตายถา้ไมเ่ชือ่น้องก ็
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ปลอ่ยใหอ้าจารยต์เีขาใหต้วับวมกแ็ลว้กนั เขากอ็าจจะฟงัมัง่ 

โบราณเขากว็า่ “รกัววัใหผ้กูรกัลกูใหต้”ี 

 อกีค�าถามหน่ึงเรื่องทีน้่องจะสอบเขา้มธัยม น้องตอ้ง

อา่นหนงัสอือดหลบัอดนอนน่าสงสารมาก แต่อยา่งไรกต็าม 

กค็วรจะเตรยีมตวัตัง้แต่เน่ินๆ ไม่ใช่ว่าจะสอบอยู่แลว้ค่อย 

มาอ่าน อ่านหนังสอืสม�่าเสมอเรื่อยๆ ถ้าจ�าไม่ได้ก็อ่าน

หลายๆรอบ พยายามท�าความเขา้ใจก�าหนดวา่แต่ละสปัดาห์

จะอ่านไดเ้ท่าไร การเรยีนอยูท่ีก่ารเขา้ใจ ไมเ่ขา้ใจไปถามคร ู

น้องกจ็ะประสบความส�าเรจ็ ความพยามอยูท่ีไ่หนความส�าเรจ็

อยูท่ีน่ัน้ ขอใหน้้องโชคด ีสอบไดท้ีด่ ีๆ  เขา้โรงเรยีนดีๆ  

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ชือ่เลน่ “น้องโฟร”์ 

หนูอยากแก้นิสยัประหลาดของเพื่อนค่ะ เป็นเรื่องเบาๆ  

เรื่องมีอยู่ว่าการอ่านหนังสือในห้องน�้ าสามารถช่วยให ้

ความจ�าจริงหรือเปล่า มีเพื่อนคนหน่ึงชอบอ่านหนังสอื 

ในหอ้งน�้า อ่านทใีชเ้วลาไป 2 ชัว่โมง เขาตอ้งอ่านหนงัสอื
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ในหอ้งน�้าเทา่นัน้ เป็นหนูคงท�าไมไ่ดเ้พราะอากาศไมร่ะบาย 

และสกปรกและมเีชือ่โรค จรงิไหมคะ่ 

ทลูกระหม่อม : ขอสวสัดน้ีอง “โฟรม์ด” หรอืเปลา่น้ี ไมไ่ด ้

สง่รปูมาใหด้เูลยไมรู่ว้า่น้องน่ารกัเหมอืนน้อง “โฟร”์ ทีเ่ป็นนกัรอ้ง

หรอืเปล่า แต่อย่างไรก็ตามอาจจะไม่ใช่เรื่องเบาๆอย่าง 

น้องโฟร ์วา่กไ็ด ้เป็นเรือ่งในหอ้งน�้า น้องบอกวา่เพือ่นของน้อง 

มพีฤติกรรมที่แปลกชอบอ่านหนังสอืในห้องน�้ านานมาก 

เขาอาจจะทอ้งผกู 2 ชัว่โมงกวา่ กแ็ปลกไปทบทวนบทเรยีนใน

หอ้งน�้า อาจจะท�าใหเ้รามสีมาธทิีด่ขี ึน้ ถา้มนัไมเ่หน็เกนิไปนะ 

ถา้เป็นหอ้งน�้าสว่นตวักส็ะอาดหน่อยนึง อยา่งไรกต็าม คน

เยอะแยะทีอ่า่นหนงัสอืในหอ้งน�้า กม็หีนงัสอืตัง้อยูใ่นหอ้งน�้า

กไ็มใ่ชเ่ป็นเรือ่งแปลกประหลาดอะไร ถา้ไปอา่นหนงัสอืเรยีน

ทบทวนบทเรยีนอยูใ่นนัน้เป็นชัว่โมงๆ แลว้บอกวา่อา่นทีอ่ืน่

ไมไ่ดม้นักแ็ปลกหน่อยนึงถา้อยูใ่นหอหรอือยูใ่นบา้นแต่ถา้มี

พีน้่องเยอะๆกอ็าจสรา้งความล�าบาก ท�าใหค้นอื่นล�าบาก

เขา้หอ้งน�้าไมไ่ดแ้ลว้มนัทรมาน น้องกพ็ดูกบัเพือ่นน้องตามตรงซิ

มนัไมใ่ชเ่รือ่งใหญ่เรือ่งโต ทีพ่ดูแลว้จะตอ้งทะเลาะกนั แยง่พืน้ที่
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ในการเขา้หอ้งน�้ามนักต็อ้งแชรห์น่อยนึง น้องกเ็ตอืนเขาไปซิ

วา่การนัง่บนชกัโครกนานๆขนาดนัน้ อาจจะท�าใหส้ภุาพไมด่ ี

นอกจากความสกปรกในหอ้งน�้า อาจจะท�าใหเ้พือ่นน้องเป็น

รดิสดีวงได ้อยา่งไรกต็ามมนักไ็มใ่ชเ่รือ่งใหญ่เรือ่งโต มนัเป็น

เรือ่งคลายเครยีดใหเ้ราตอบเลน่ๆ แต่ถา้อา่นทีอ่ืน่ไมไ่ดจ้รงิๆ

กต็อ้งหาเวลาทีค่นอื่นไมเ่ขา้หอ้งน�้า อยา่งไรกต็ามขอใหอ้ยู่

รว่มกนัในหอ้งน�้าอยา่งมคีวามสขุนะ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเป็นนักเรยีน 

ชัน้ ม.3 คะ่ มเีรือ่งอยากจะถาม เพือ่นของหนูแต่งตวัมาโรงเรยีน 

แต่ไม่เคยเขา้เรยีนชอบหนีไปเล่นเกมสซ์ึ่งท�าใหพ้่อแม่เขา

ล�าบากใจมาก เพราะท�าใหส้ิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ยมาก หนูและ

เพือ่นทีโ่รงเรยีนพยายามเตอืนเขา เขากไ็มเ่ชือ่ท�าใหเ้ขาเสยี

การเรยีน หนูควรท�าอยา่งไรดใีหเ้พือ่นมาเรยีนได ้เพราะไมอ่ยาก

ใหเ้พือ่นเสยีอนาคต เพราะเหลอืเวลาไมก่ีปี่กจ็ะจบการศกึษา

ภาคบงัคบัแลว้คะ่
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ทลูกระหม่อม : จดหมายฉบบัน้ีกท็�าใหเ้หน็วา่เรือ่งเกมส ์

กเ็ป็นปญัหาใหญ่มากทีค่กุคามเดก็ๆและเยาวชนในทกุวนัน้ี 

มคีนเขยีนมาถามเรื่องน้ีทุกอาทติย์เลย เรากต็้องมุ่งมัน่ที่

จะแก้ปญัหาน้ี เพราะเลง็เหน็ว่ามนัส่อแววอนัตรายขึน้มา

ทุกทีๆ  ปจัจุบนัน้ีเกมสท์ีรุ่นแรงกจ็ะเป็นเกมสท์ีนิ่ยม เกมส์

เน้ือหารนุแรงมเีน้ือหาฆา่กนั ยงิกนั ตดัหวัแขง่กนั ดซูใิคร

ไดศ้พมากกวา่ เลน่กนัมากเขา้ไปกท็�าใหค้นเป็นโรคจติ เป็น

พฤตกิรรมเลยีนแบบเพราะชนิตา อนัทีจ่รงิทัง้เมอืงนอกและ

เมอืงไทยกม็ขีา่ววา่ฆา่กนัตายและอา้งวา่ท�าตามเกมส ์อนัที่

จรงิการเลน่เกมสก์อ็ยูท่ีก่ารรูจ้กัแบง่เวลา เลน่เกมสน์ะเลน่ได ้

แต่ไมใ่ชต่ดิไปกนินอนทีร่า้นเกมส ์จนพอ่แมต่อ้งเอากบัขา้ว

ไปสง่ทีร่า้นเกมส ์เดก็ทีถ่อืปืนไปยงิกนั กท็�าตามเกมสก์ส็รา้ง

ความรนุแรงใหก้บัสงัคมมาก และเสยีเวลาเรยีน ท�าอะไรก็

ไมไ่ด ้ เพราะฉะนัน้เป็นปญัหาทีท่กุคนชว่ยกนัแก ้ เป็นเรือ่ง 

เรง่ดว่น ทัง้ครอูาจารย ์และเพือ่นๆกต็อ้งชว่ยกนัเตอืน มนัตอ้ง

มกีฎมเีกณฑ์ว่าเดก็ควรเล่นเกมส์ได้นานแค่ไหน ถ้าแบ่ง

เวลาไดถู้กตอ้ง เล่นหลงัจากอ่านหนงัสอื ถา้เล่นเกมสต่์อสู้

เชน่คาราเต ้เพราะเรามคีวามสนใจในคาราเตก้ไ็มเ่ป็นไร แต่ 



คู่มือค�ำปรึกษำพระรำชทำนฯ80

ตอ้งรูจ้กัแบง่เวลา รูจ้กัวา่ท�าอะไร เพราะบา้งทอีาจจะท�าให้

เราหลงไปไดเ้ชน่กนั มนัไมใ่ชโ่ลกจรงิแต่เราเขา้ไปอยูใ่นนัน้

ว่ามนัเท่มนัจรงิเขาฆ่าเราก็อยากจะท�าบ้างก็ท�าให้สงัคม

เราเสือ่มลงไปมนัไมด่กีบัตวัเราดว้ย น้องตอ้งชว่ยกนัเตอืน 

ผูใ้หญ่กต็อ้งสรา้งกฎสรา้งเกณฑ ์จะเลน่เกมสไ์ดแ้คไ่หนตอ้ง

มขีอบมเีขต กจิกรรมสนุกกย็งัมอีกีมากมาย น้องหนัมาเลน่

กฬีา ถ้ามัว่แต่เล่นเกมสก์ไ็ดแ้ค่บรหิารมอืกบัสมอง มนัก็

ท�าใหเ้รามไีหวมพีรบิเหมอืนกนั แต่ถา้เลน่มากไปกจ็ะท�าให้

ตาเราเสยี นัง่กจ็ะอว้น หนัมาเล่นกฬีาเล่นดนตรศีลิปะอกี

เยอะแยะทีม่ใีหเ้ราท�า ไปท�ากจิกรรมทีศู่นยเ์พื่อนใจวยัรุ่น

ของเรากไ็ดก้จิกรรมทีน่่าสนใจเยอะแยะอกีมากมาย อาจจะ

ใหเ้ลน่เกมสค์อมพวิเตอรน้์อยลงกไ็ดน้ะ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมอยูใ่นครอบครวั 

ทีอ่บอุน่ พรอ้มหน้าพรอ้มตา แต่ผมไมเ่ขา้ใจตวัเองเหมอืนกนั

วา่ท�าไมผม ตอ้งสบูบุหรี ่ผมกไ็มอ่ยากจะสบู แต่เพือ่นบอกวา่ 
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ไมส่บูบุหรีไ่มแ่นวเลย ผมพึง่จะมากลบัตวักลบัใจไดเ้น่ืองจาก

ไปคบผูห้ญงิคนหน่ึงซึง่ท�าใหช้วีติผมดขีึน้ ผมเลยอยากรูว้า่

ท�าไมผูห้ญงิบางคนด ีบางคนกไ็มด่เีป็นเพราะอะไรครบั

ทลูกระหม่อม : ค�าถามตอบยากมากเอาเรือ่งสบูบุหรีก่่อน

ดกีวา่ น้องกเ็ป็นคนทีโ่ชคดมีากทีห่ลุดพน้ไปจากวงัวนของ

ยาเสพตดิ อนัทีจ่รงิบุหรีก่เ็ป็นยาเสพตดิอยา่งหน่ึง และเป็น

สิง่ทีท่�ารายสขุภาพของเราอยา่งมากมาย เหน็ไดช้ดัๆเลยคน 

สบูบุหรีก่จ็ะหน้าแก่ ท�าใหผ้วิไมด่ ีผวิกรา้น ท�าใหป้ากเหมน็ 

กโ็ชคดทีีน้่องหยดุไดโ้ชคดทีีน้่องมจีติใจทีเ่ขม้แขง็ น้องกเ็ป็น

สมาชกิTO BE NUMBER ONE ทีด่ ี น้องกไ็ดก้�าลงัใจทีด่ ี

ผูห้ญงิคนหน่ึง เขาคงอธบิายใหฟ้งัถงึผลรา้ยทีม่ต่ีอสขุภาพ

ของเรา ฉะนัน้น้องเลกิไดก้เ็ป็นการด ีแสดงความเป็นสมาชกิ 

TO BE NUMBER ONE กน็บัวา่มใีจเขม้ทีด่มีาก 

 เรื่องผูห้ญงิ แฟนของน้องหรอืผูห้ญงิคนหน่ึงทีท่�าให้

น้องเลกิบุหรีไ่ดก้เ็ป็นก�าลงัใจทีด่ ี น้องถามวา่ผูห้ญงิบางคน

กด็บีางคนกไ็มด่ ีผูช้ายกเ็หมอืนกนับางคนกด็ ีบางคนกไ็มด่ ี
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คนเรามทีัง้ดแีละชัว่ มทีัง้คนทีด่แีละกไ็มด่ ีคนชัว่บางทกีอ็าจ 

จะมสีิง่ทีด่ปีนเปอยูน่ัน้ใน เรากม็องในสิง่ทีด่ขีองเขากแ็ลว้กนั 

ถา้คนน้ีชัว่เราจะตคีวามวา่เขาชัว่อยา่งเดยีวไมไ่ด ้ อาจจะมี

อะไรดีๆ อยูใ่นตวัเขากไ็ด ้ แต่ถา้มองไมเ่หน็กอ็ยา่ไปคบเขา 

ดกีวา่ ฉะนัน้กข็ออวยพรใหน้้องไดพ้บไดเ้จอแต่คนดีๆ เพือ่นดีๆ  

เป็นสมาชกิโครงการ TO BE NUMBER ONE กเ็ชื่อว่า 

น้องจะไดแ้ต่เพือ่นดีๆ มากกวา่ ส�าหรบัคนทีเ่ลกิไมไ่ด ้ถา้อยาก

บุหรีใ่หห้ัน่มะนาวเป็นชิน้ๆแลว้เคีย้วเปลอืกอยา่งชา้ๆประมาณ 

3 – 5 นาท ีท�าใหล้ิน้ขมเฝ่ือน หลงัจากนัน้ใหด้ืม่น�้าอกี 1 แกว้ 

นอกจากลดความอยากนิโคตนิแลว้ เมือ่สบูบุหรีแ่ลว้ยงัท�าให้

รูส้กึขม จนไมอ่ยากสบูอกี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมเีพือ่นอยูค่นหน่ึง

รูจ้กักนัมาตัง้แต่สมยัประถม เพือ่นคนน้ีเหมอืนจะเป็นคนด ี 

แต่เพือ่นไมค่อ่ยจะชอบเขาเทา่ไร เพราะเขาชอบท�าตวัไมเ่หมอืน

คนอืน่ เชน่ ชอบขีเ้กก็ ท�าตวัใหเ้ป็นจดุเดน่กวา่คนอืน่ ทีส่�าคญั
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เขายงัมปีญัหาดา้นกลิน่ปาก ซึง่มเีพื่อนหลายคนพยายาม

บอกเขา แต่เขาไม่เชื่อสกัเท่าไร ผมอยากถามว่าผมจะให้

ค�าแนะน�าเพื่อนคนน้ีอย่างไรที่จะท�าใหเ้ขาปรบัตวัเขากบั

เพือ่นได้

ทูลกระหม่อม : ก็บอกเขาตรงๆ ซิว่าคุณปากเหม็น  

อันที่จริงปากเหม็นไม่เท่าไร แต่ปากเหม็นจากสูบบุหรี ่

หรอืเปลา่ สปัดาหก่์อนกม็คีนบอกเขาตดิบุหรี ่เรากบ็อกแลว้

วา่บุหรีท่�าใหป้ากเหมน็ น้องคนน้ีเขาปากเหมน็ แต่ทีส่�าคญั

ทีส่ดุคอืเขาน่าหมัน่ไสน้ะ น้องกค็งหมัน่ไสเ้ขาเพราะเขาขีเ้กก็ 

และท�าตวัไมเ่หมอืนคนอืน่ แต่เรือ่งของปากเหมน็วธิทีีด่ทีีส่ดุ

คอืบอกเขาตรงๆ ถา้น้องอยากถนอมน�้าใจเขากบ็อกน่ิมๆ

กไ็ดค้อืยืน่หมากฝรัง่ให ้หรอืยาอมระงบักลิน่ปาก ถา้เขายอมกนิ 

ซึ่งกเ็ป็นวธิบีอกทางอ้อมอนัทีจ่รงิไม่น่าเวริ์คหรอก น่าจะ

บอกตรงๆเพราะเราหวงัดกีบัเพือ่น จะไดบ้อกเขาใหรู้ว้า่เขา

ปากเหมน็ การทีเ่ขาปากเหมน็น้ีมไีดห้ลายประการ อาจจะ

ไมร่กัษาความสะอาด ใหแ้ปรงฟนัใหด้ีๆ และใชไ้หมขดัฟนัดว้ย  

อยา่งไรกต็ามถา้เพือ่นยงัปากเหมน็อยูท่ ัง้ทีท่�าในสิง่ทีแ่นะน�า
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ไปหมดแลว้ กแ็นะน�าเขาไปหาแพทย ์ บางทมีนัอาจจะมา

จากขา้งใน อาจจะกระเพาะไมด่หีรอืล�าไสไ้มด่ ี หรอืฟนัเขา

ผเุสยีกไ็ด ้

 น้องบอกวา่เขาขีเ้กก็ท�าตวัเดน่ เพือ่นๆกค็งไมช่อบเขา

แบบนัน้หละ่ การทีเ่ขาจะท�าตวัเดน่ขีเ้กก็ หรอือะไร น้องไม่

จ�าเป็นจะตอ้งสนใจเพราะมนัไมใ่ชเ่รือ่งของน้อง มนัเป็นเรือ่ง

ของเขานิสยัภายในของเขา เป็นเรื่องทีแ่ก้ยาก นิสยัไม่ด ี

แกย้าก แลว้น้องจะแกอ้ะไรปญัหาโลกแตก น้องจะไปชว่ย

แก้ทุกเรื่องหรอ เรามาช่วยกนัท�างานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ดกีว่า แต่ถา้เขายอมรบัเรื่องมกีลิน่ปาก 

น้องกบ็อกเขาตรงๆ กข็อใหน้้องอยู่ร่วมกบัเพื่อนๆอย่างม ี

ความสุข อย่าท�าตวัขีเ้กก็ ถ้าน้องไม่ชอบคนอื่นกไ็ม่ชอบ

เหมอืนกนั ขอใหต้ัง้ใจศกึษาเลา่เรยีน ต่อไปจะไดม้อีนาคต

ทีด่ ีเป็นอนาคตของชาตทิีด่ดีว้ย 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมปีญัหาอยาก

ปรกึษา 2 เรือ่งครบั เรือ่งแรก ผมกเ็ป็นคนชา่งพดูนะครบั 

แต่เรือ่งทีจ่ะน�ามาพดูสว่นมากกเ็ป็นเรือ่งบน่คณุคร ูคณุครดู ุ

สัง่สอนว่ากล่าวเพราะท่านรกัเรา บางครัง้ผมรูส้กึว่าค�าพดู

ของคุณครูนัน้แรงเกนิไป คงมาสะกดิต่อมอะไรซกัอย่าง 

ของผม ผมกเ็กบ็เรื่องน้ีไปบ่นและพดูคุยกบัเพื่อน ผมเลย

อยากปรกึษาทูลกระหม่อมครบั ว่าผมจะมวีธิกีารอย่างไร

ในการเลกินิสยัเลา่น้ี มนัเป็นสิง่ทีไ่มค่วรแต่กเ็ลกิไมไ่ดซ้กัท ี

ส�าหรบัภาพยนตร ์“หน่ึงใจเดยีวกนั" ทราบมาวา่สรา้งมาจาก

เรือ่งทีพ่ระองคแ์ต่งขึน้เอง ไมท่ราบวา่พระองคม์แีนวคดิหรอื

ประสบการอย่างไรทีน่�ามาสรา้งภาพยนตรเ์รื่องน้ี และการ

สรา้งภาพยนตรเ์รือ่งน้ีมจีดุประสงคอ์ยา่งไรครบั

ทูลกระหม่อม :  อย่ า งแรกขอถามน้องก่ อนว่ า  

ต่อมอะไรทีโ่ดนสะกดิ ต่อมนินทา หรอืต่อมเมา้ส ์ ไมท่ราบ

คณุครพูดูยงัไงถงึไปสะกดิต่อม น้องรูว้า่คณุครดูนุ้อง เพราะ

วา่คณุครรูกัเรา ทา่นหวงัดกีบัเรา ทา่นเป็นคณุคร ูอยากจะ

ใหเ้ราด ีไมท่ราบวา่าน้องกบัเพือ่นๆท�าอะไรบา้ง น้องกต็อ้ง
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คดิซวิา่น้องท�าอะไร น้องจะตอ้งพจิารณาตวัเองก่อน ถา้เรา

ไม่ท�าอะไรผดิ แต่คุณครูว่า มนักเ็ป็นความผดิของคุณคร ู 

ในกรณีกข็อฝากว่าเวลาว่าจะดุเดก็ ขอใหดุ้อย่างมเีหตุผล 

ทกุคนมสีทิธิท์ีจ่ะใชอ้ารมณ์กนัได ้อยา่งไรกต็ามเราควรคยุกนั

ถามกนั และกร็บัฟงัความคดิเหน็กนัอย่างสุภาพและไม่ใช้

อารมณ์ และคุณครตูอ้งไมใ่ชอ้ารมณ์ดว้ย น้องกร็ูด้อียูแ่ลว้

วา่คณุครนูัน้รกัเรา 

 ภาพยนตร ์"หน่ึงใจเดยีวกนั" ไดจ้ากพวกเราชาว TO BE  

NUMBER ONE ประสบการณ์การท�างานกบัพวกเรา กเ็หน็

อะไรมากมายเลยน�ามาเขยีนเป็นภาพยนตร์ แต่ก็ดใีจที่

ภาพยนตรเ์รื่องน้ีฉายมาตัง้แต่ปีก่อน มคีนพดูถงึเยอะแยะ 

กด็ใีจ มคีนสนใจและไดร้บัประโยชน์ ท�าภาพยนตรเ์รือ่งน้ีขึน้

มาเพือ่ใหทุ้กคนมคีวามสขุและความบนัเทงิ เกีย่วกบัเรือ่งน้ี 

กเ็ป็นเรือ่งเดก็ดอ้ยโอกาสบางคนทีอ่าจจะถงึมองขา้มไป กอ็ยาก

จะช่วยเหลอืใหเ้ขาไดร้บัโอกาส อยา่งน้อยกใ็หไ้ดร้บัสิง่ดีๆ  

จากพวกเราบ้าง ภาพยนตร์เรื่องน้ีก็ประสบความส�าเรจ็  

สว่นโครงการทีจ่ะมภีาพยนตรเ์รือ่งกต่็อไปกม็ ีตอ้งรอตดิตาม
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ทีโ่รงเรยีนของหนู 

กม็เีพื่อนในกลุ่มอยู่ประมาณ 6–7 คน เป็นผูห้ญงิทัง้หมด  

จะมเีพือ่น 2 คน ในตอนแรกๆเขากเ็ป็นเพือ่นธรรมดากนั  

อยูม่าเขากค็บหากนัมาฐานะแฟน และถา้หากเพือ่นๆ คนอื่น 

ไปเดนิจบัมอือกีคนโดยตัง้ใจหรอืไมต่ัง้ใจแลว้ถา้อกีคนมาเหน็

ก็จะเกิดอาการหงึหวงและไม่พอใจทนัท ี บางครัง้ก็ถึงขัน้

ทะเลาะกนัเลยทเีดยีว เลยอยากจะทลูถามวา่ หนูจะพดูหรอื

เตอืนเขาทัง้ 2 อยา่งไรด ีใหล้ดอาการหงึหวงกนัและทะเลาะ

กนัลงบา้งคะ่ 

ทลูกระหม่อม : กไ็มเ่ป็นไร น้องกน่็ารกัทีเ่ป็นหว่งเพือ่น 

แต่อยา่งไรกต็ามมนัไมใ่ชเ่รือ่งของน้องนะมนัเป็นเรือ่งของเขา

สองคน ถา้น้องไปยุง่เกีย่วกอ็าจจะโดยลกูหลง ถา้เขาดกีนั

กอ็าจจะเป็นหมาหวัเน่า คนเขาเป็นแฟนกนั ลิน้กบัฟนัมนั

กต็อ้งมกีระทบกนั กไ็มเ่หน็เป็นไรเลยหรอืน้องไมช่อบทีว่า่ 

ผู้หญิง 2 คนเป็นแฟนกัน หึงหวงก็เป็นธรรมดาโดน 

เพราะทอม หงึแรงอารมณ์แรงมาก น้องกต็อ้งเขาใจนะ ถา้น้อง

เป็นทอมเป็นดีด้ว้ย น้องจะไปแยง่เขากผ็ดิ แต่ถา้น้องเป็น 
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ผูห้ญิงแล้วน้องมปีฏสิมัพนัธ์แบบผูห้ญิงทัว่ไปก็ไม่เป็นไร 

เพราะทะเลาะหงึหวงกนัเป็นเรือ่งธรรมดากอ็ยา่ไปยุง่กบัเขา 

เพราะเรือ่งน้ีเราไปยุง่กบัเรือ่งสว่นตวักบัเขากไ็มไ่ด ้มนัเป็น

เรือ่งของคนสองคนเขารกักนัเขาทะเลาะกนั น้องกไ็มต่อ้งไป

ยุง่กบัเขา เป็นเพือ่นกบัเขาอยา่งธรรมดาๆ ในกลุม่ของน้อง

กพ็าเขาไปท�ากจิกรรมทดี ีทีศ่นูยเ์พือ่นใจวยัรุน่ น้องกอ็ยา่ไป

ยุง่กบัเขา เขาจะรกักนัชอบกนั เป็นเรือ่งของเขาไมใ่ชเ่รือ่ง

ของน้อง กต็อ้งเคารพสทิธสิว่นตวัเขาบา้ง แมจ้ะเป็นเพือ่นกนั

กต็าม ไมใ่ชไ่ปแยง่เขานะ 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เขยีนเขา้มาวา่ตอนน้ี

ดฉินัเรยีนอยูม่หาวทิยาลยัคะ่ อาศยัอยูห่อพกักบัเพือ่น 1 คน 

นิสยัเขาดทีกุอยา่ง เป็นคนดมีนี�้าใจ ตดิอยูต่รงทีเ่ขานอนกรน 

มากเลยค่ะ เสียงดงัมากๆ หนูนอนไม่ค่อยหลบัเลยค่ะ  

เรยีนกเ็รยีนไม่รูเ้รื่องไม่รูจ้ะบอกเขายงัไง บอกเขาไปกแ็ก้
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อะไรไมไ่ด ้ เพราะนอนหลบักค็งไมรู่ต้วั มนัท�าใหห้นูอยาก

ยา้ยหอมากเลยคะ่ แต่ไมรู่จ้ะบอกกบัเพือ่นยงัไงด ี กลวัเขา

เสยีใจคะ่ 

ทูลกระหม่อม : เหน็ใจน้องมากๆเลยนะ เพราะตอ้งทน 

กบัคนนอนกรน เลยต้องนอนคนเดยีว อนัทีจ่รงิกม็วีธิแีก้

เหมอืนกนั สาเหตุเรือ่งการกรน เขาอาจจะมปีญัหาเรือ่งระบบ

ทางเดนิหายใจ อาจจะเป็นโรคแพ ้หรอืนอนหงาย หรอืเวลา

เขานอนหลบักไ็ปพลกิตวัเขาใหน้อนตะแคง กอ็าจจะกรน

น้อยลง ถา้คนตวัอว้นกจ็ะกรนมากกวา่คนตวัผอม ถา้เขาดืม่

แอลกอฮอลก์อ็าจจะท�าใหเ้ขากรนกไ็ด ้คนมปีญัหาเรือ่งกรนน้ี

ตอ้งไปพบแพทยน์ะ เพราะบางทเีขาอาจจะหยุดหายใจได ้

อยา่งไรกต็ามแพทยเ์ขากร็กัษาได ้อาจจะมวีธิรีกัษา สดุทา้ย

แลว้ถา้เขาไมเ่ลกิกรน เรากย็า้ยหอ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมปีญัหาอดึอดั

มากเลยครบั ตอนน้ีเพื่อนๆผมแอนตี้ผมไปหมด พวกเขา

ชอบบอกวา่ผมส�าอางเกนิไป ชอบบอกวา่ผมไมล่ยุ เน่ืองจาก

ผมเป็นคนรกัสะอาดมากๆ เวลาผมเตะฟุตบอลผมชอบ 

ลา้งหน้าลา้งตา เวลาเหงือ่ผมออกผมแทบทนไมไ่ดเ้ลยครบั 

มนัเป็นนิสยัแปลกๆทีทุ่กคนกม็ไีดไ้มใ่ช่หรอืครบั แต่เพือ่น

ผมกช็อบจบัผดิตลอดเวลา ว่าผมเรื่องเยอะ จนผมอดึอดั 

มากครบั เวลาอยูด่ว้ยกนักจ็ะคอ่ยแขวะผมตลอด ผมจะเคลยีร์

เรือ่งพวกน้ีกบัเพือ่นผมยงัไงดคีรบั 

ทูลกระหม่อม : น้องส�าอาง ต้องล้างหน้าตลอดเวลา 

เลยหรอื ยงัไงกต็ามน้องคงเป็นพวก เมโทรเซก็ชวล หรอื

ผูช้ายทีช่อบแต่งตวัส�าอาง แต่งตวัด ีบางทเีรากต็อ้งลยุๆบา้ง 

เพื่อนน้องกค็งไม่แขวะน้องหรอก ถ้าน้องไม่เป็นแบบนัน้

จรงิๆ ฉะนัน้น้องกล็ะจากการเป็น เมโทรเซก็ชวล ชัว่คราว 

เป็นบางครัง้บางคราว กไ็ดเ้ชน่เวลาเตะฟุตบอลกเ็ตะฟุตบอล 

ขงึขงัซ ิซบัหน้าใหน้้อยลงหน่อยนึง เพือ่นเขาคงร�าคาญ ไมง่ ัน้
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เขาคงไม่พดูหรอก อย่างไรกต็ามน้องตอ้งเป็นนักเรยีนทีด่ ี

และกเ็ลน่กฬีาบา้ง อยา่คดิถงึความหลอ่อยา่งเดยีว เพือ่นๆ

จะไดเ้ลกิแขวะซะที

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมชอบรายการน้ี

มากเลยครบั ไดด้กูบัครอบครวัเป็นประจ�า ผมมเีรือ่งอยาก 

จะถามครบั ทกุวนัน้ีเพือ่นๆของผมชอบใชม้อืถอืราคาแพงกนั 

ชอบเอามาโชว์เอามาอวดกันซึ่งผมคิดว่ามนัสิ้นเปลือง 

เพราะเรายงัหารายไดเ้องไม่ได ้ ผมจะตกัเตอืนเพื่อนๆผม 

ยงัไงไดบ้า้งครบั

ทูลกระหม่อม : คาดว่าน้องคงไม่ไดใ้ชม้อืถอืแพง แต่

อยา่งไรน้องกม็คีวามคดิทีด่นีะวา่ท�าไมเราตอ้งใชม้อืถอืแพง 

หรอืเครือ่งประดบัแพงๆ ในเมือ่ตอนน้ีเรากย็งัหารายไดเ้อง

ไมไ่ด ้น้องกม็คีวามคดิทีด่อียู ่แต่ในเมือ่เขามเีขาชอบ กเ็ป็น

สทิธิส์ว่นบุคคลของเขา ถา้เขามเีขาไดม้าจากคณุพอ่คณุแม่
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เตม็ใจทีจ่ะซือ้ใหก้โ็อเคอยู ่ อนัทีจ่รงิมอืถอืน้ีมไีวก้ส็�าคญัอยู ่

ในตอนน้ีสงัคมกอ็นัตรายพอสมควรการมโีทรศพัทม์อืถอืไว ้

เผือ่เราไปตดิอยูไ่หนเรากส็ามารถโทรเรยีกได ้แต่กไ็มจ่�าเป็น

ตอ้งเป็นของแพงมากๆ เราไมต่อ้งไปยดืตดิกบัของแพง น้องก็

ไมต่อ้งพดูอะไร เพราะน้องไมใ่ชอ่าจารยใ์หญ่หรอื ผ.อ. น้อง

กด็ูๆ  แลว้มคีวามคดิทีด่กีด็แีลว้ ในอนาคตถา้เราท�างานไดเ้รา

กซ็ือ้ของแพงไดโ้ดยไมต่อ้งขอคณุพอ่คณุแม ่ แต่กต็อ้งระวงั

มนัอนัตราย อดใจรอถา้เรามเีงนิเรากจ็ะซือ้อะไรกไ็ด ้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมาปรกึษาว่า 

ตอนน้ีผมไม่อยากไปโรงเรยีนเลยครบั เพราะพึง่ทะเลาะ

กบัรุน่พีม่า เรือ่งเกดิจากผมและเพือ่นสนิทผมชอบเลน่บาส 

ในสนามของโรงเรยีน ไม่ว่าจะเป็นตอนพกักลางวนัหรอื 

หลงัเลกิเรยีนและสนามบาสของโรงเรยีนมนักไ็มพ่อกบัจ�านวน

นกัเรยีน จงึตอ้งเลน่ดว้ยกนั แป้นหน่ึงหลายๆ คน อยูม่าวนัหน่ึง 
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รุ่นพี่ ม.5 ก็มาไล่ไม่ให้เล่น แต่พวกผมเล่นอยู่ก่อนแล้ว  

ผมเลยไมย่อม เขากเ็ลยชกต่อยผมทัง้คู ่ เรือ่งกน่ิ็งเงยีบไป

ไมม่อีาจารยร์บัทราบเพราะมนัเป็นเวลาเยน็แลว้ เมือ่ผมไป

โรงเรยีนอกีผมกเ็จอพวกเขามองหน้าขู ่ ท�าใหผ้มไม่อยาก

ไปเลน่บาสอกีเลยครบั ผมควรท�ายงัไรดคีรบัทลูกระหมอ่ม 

ทลูกระหม่อม : ก่อนอื่นหน้าน้องหายปดูหรอืยงั อยา่งไร

กต็ามน้องมคีวามมัน่ใจ เพราะสนามกไ็มใ่ชข่องรุน่พีก่ลุม่นัน้

กลุม่เดยีว กใ็ชค้วามรนุแรงอกีแลว้ในการแกป้ญัหา เหน็น้อง

ตวัเลก็ๆ อยา่งไรกต็ามน้องกม็สีทิธิน์ะ ไมว่า่อยา่งไรกต็าม

เขาซผิดิ เขาเป็นมาเฟีย อย่างไรกต็ามน้องกอ็ย่าไปแคร ์ 

น้องกไ็ปฟ้องอาจารยไ์ดใ้หเ้พือ่นไปฟ้องดว้ย รุน่พีจ่อมเกเร

คงไม่กลา้มายุ่งกบัน้องอกี เพราะอาจารยเ์ล่นงานเขาแลว้

เพราะน้องไม่ได้เป็นคนผดิ ทุกคนมสีทิธิท์ี่จะเล่นกฬีาใน 

ทีน่ัน้ ทกุคนควรจะไดเ้ลน่กฬีาจะไดแ้ขง็แรง 



คู่มือค�ำปรึกษำพระรำชทำนฯ94

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมในฐานะประธาน

ชมรม ผมอยากจะถามวา่ ถา้ทลูกระหมอ่มเหน็เพือ่นรว่มงาน

หรอืทีมงานมปีญัหาท้อใจหมดก�าลงัใจ จะมวีธิทีีพ่ดูหรอื 

ท�ายงัไงใหเ้พือ่นรว่มงานมกี�าลงัใจ และกลบัมาท�างานไดอ้ยา่ง

เตม็ที ่และเผชญิปญัหาไปดว้ยกนันะครบั 

ทูลกระหม่อม : เราเป็นประธานชมรมของเขา เราตอ้ง

ใหก้�าลงัใจ เขาก�าลงัทอ้ใจเรากต็้องใหก้�าลงัใจเขา ว่าเขา

ท�าไดเ้ราตอ้งมศีลิปะในการพดู ใหก้�าลงัใจเพือ่นๆหรอืน้องๆ 

ของเรา ใหม้คีวามกระตอืรอืรน้ในการท�างาน ใหม้กี�าลงัใจ 

เราตอ้งท�าตวัใหเ้ป็นตวัอยา่งทีด่ดีว้ย การทีจ่ะควบคมุองคก์ร

ไดเ้รากต็อ้งเป็นผูน้�าทีด่ ีตอ้งมศีลิปะในการพดูการใหก้�าลงัใจ

ลกูน้อง ใหท้�างานดมีคีวามกระตอืรอืรน้ แลว้ตอ้งเป็นคนที่

เขม้แขง็และมคีวามยุตธิรรม มคีวามเขา้ใจและรูใ้จลูกน้อง 

ส�าคญัทีสุ่ด ถ้าอยากเป็นผูน้�าทีด่ตี้องไม่หูเบา ความหูเบา 

เป็นสิง่ทีแ่ย่มากๆ เป็นผูน้�าทีด่ไีม่ไดแ้ลว้ ยงัเป็นผูต้ามทีด่ ี

ไมไ่ดด้ว้ย และกไ็มม่คีวามสขุ ตอ้งมภีาวะผูน้�า กใ็หก้�าลงัใจน้อง 



ปัญหาเพื่อน 95

เป็นผูน้�าทีด่ ีท�าหน้าทีป่ระธานชมรม TO BE NUMBER ONE 

ไดอ้ยา่งด ี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเีพือ่นอยูค่นหน่ึง

เขามนิีสยัค่อนขา้งจะโอ้อวด ว่าหน้าตาดมีคีวามสามารถ  

ซึง่ในขณะเดยีวกนัเขากช็อบดถูกูคนรอบขา้งอยูเ่สมอ เราจะ 

มวีธิอีย่างไรใหเ้ขายอมรบัว่าเขาก็คอืคนธรรมดาคนหน่ึง  

วา่ไมไ่ดม้คีวามสามารถหรอืวเิศษกวา่คนอืน่ และหนูจะแนะน�า

เขายงัไงดคีะ่

ทลูกระหม่อม : หนูแน่ใจหรอืวา่ เขาเป็นแคค่นธรรมดา

คนหน่ึง เขาอาจจะดจีรงิๆกไ็ด ้เขาอาจจะดมีคีวามสามารถ 

เกง่จรงิๆกไ็ด ้ถา้เขามดีจีรงิๆเขากม็สีทิธิจ์ะโออ้วดตนเองได ้ 

แต่เขาก็ไม่ควรจะไปดูถูกคนอื่นจรงิไหม แต่น้องก็หวงัด ี

กบัเพือ่น ไมอ่ยากใหห้ลงตวัเอง กใ็หเ้พือ่นน้องมสีตริูจ้กัพอดีๆ  
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และกไ็มด่ถูกูคนอืน่ไมท่บัถมคนอืน่ ถา้เขามนิีสยัอยา่งน้ีต่อ

ไปคนอืน่กไ็มช่อบเขา มนักไ็มด่กีบัเขา น้องกห็วงัดกีบัเขาไม่

อยากใหเ้ขามคีนเกลยีด น้องกต็อ้งพดูดีๆ วา่เขากไ็มไ่ดว้เิศษ

กวา่คนอืน่บอกใหเ้บาๆนิดนึง ท�าความเขา้ใจกบัเขาอยา่งมี

เหตุมผีล แบบทีไ่มท่�าใหเ้ขารูส้กึแยจ่นเกนิไป อนัทีจ่รงิคน

ที่โอ้อวดและดูถูกคนอื่นคอืคนที่ไม่มัน่ใจในตนเอง และมี

ปมดอ้ย สงสารเขาดกีวา่ หวงัวา่น้องคงโชคด ีและท�าความ

เขา้ใจกบัเพือ่นใหไ้ด ้ท�าจติใจเราใหผ้อ่งใสดกีวา่ 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมปีญัหาของคน 

วยัท�างานค่ะทูลกระหม่อมดฉิันอายุ 25 ปีแลว้ค่ะ ท�างาน 

มาให ้ 3 ปี ทีบ่รษิทัเอกชนแหง่หน่ึง การท�างานกเ็ป็นไปได้

ด้วยดเีพราะดฉิันรกังานน้ีมากๆ เลยทุ่มเทกบัมนัและได้

ผลลพัธก์ลบัมาเป็นทีน่่าพอใจ ดฉินัเป็นทีร่กัของเจา้นายและ

เพือ่นๆ ปญัหาทีท่�าใหล้�าบากคอื เพือ่นรว่มงานคนหน่ึงเขา

มาชอบหนู จบีหนูอยา่งออกหน้าออกตา แรกๆกค็ยุกบัเขา

นะคะ เพราะเขาเป็นคนด ีแต่หลงัๆเริม่ออกลาย เริม่จบัมอื
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ขยบัตวัเขา้มาใกล ้ออกแนวแต๊ะอัง๋อยูบ่อ่ยๆ หลงัๆฉนักห็า่ง

แต่เขากไ็มห่ยดุเริม่ตือ้หนกั ดฉินัควรจะท�ายงัไงดคีะ่ ทกุวนัน้ี

เบือ่ๆมากๆคะ่ 

ทลูกระหม่อม : ฟงัแลว้กเ็บือ่แทน เพราะทีท่�างานไหนๆ

กม็ ีการคกุคามทางเพศ คกุคามสทิธมินุษยชนอยา่งรนุแรง 

เราก็ต้องจดัการกบัผู้ชายคนน้ี อย่างรวดเรว็ที่สุด ไม่ง ัน้

น้องกค็งตอ้งท�างานอยา่งล�าบาก ไมม่คีวามสุข ไมม่สีมาธ ิ

ในการท�างาน เป็นปญัหาทีเ่กดิขึน้ในสถานทีท่�างานหลายแหง่ 

มนัเป็นเรื่องทีไ่ม่ดเีพราะฉะนัน้ น้องไม่ตอ้งอบัอายขายหน้า 

น้องไมไ่ดท้�าอะไรผดิ เริม่ทีไ่ปฟ้องเจา้นายก่อน วา่มเีหตุการณ์

แบบน้ีเกดิขึน้ นายตอ้งเป็นฝ่ายแกป้ญัหา แต่ถา้ไม่ไดผ้ล  

เจา้นายตกัเตอืนแลว้กไ็มไ่ดผ้ลด ีถา้เขายงัท�าอยู ่เรากไ็ปฟ้อง

ต�ารวจ ต�ารวจเขามหีน้าที ่ทีจ่ะจดัการเรือ่งน้ี เราเป็นผูห้ญงิ

เราตอ้งรูจ้กัภยัสงัคม เพราะสมยัน้ีโลกเปิดกวา้ง มอีนัตราย

อยู่รอบดา้น เพราะฉะนัน้เราตอ้งไปเรยีนศลิปะป้องกนัตวั 

เอาไว ้ อย่างไรกต็ามระวงัตวัใหม้ากๆ อย่าไวใ้จใครมาก  

ขอใหน้้องและผูห้ญงิทกุๆคนโชคด ี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : วนัน้ีผมมเีรือ่งทีจ่ะ

มาปรกึษาทลูกระหมอ่มครบั ผมไมเ่ขาใจเลยวา่ตอนน้ี ท�าไม

คนเราถงึตอ้งมองกนัแคล่กัษณะภายนอกครบั อนัน้ีผมไมไ่ด้

คดิเองนะครบั ผมมเีพือ่นคนหน่ึงเขาชอบไวเ้ครา ดลูกัษณะ

ภายนอกเขาดเูป็นคนโหดรา้ยน่ากลวั แต่จรงิๆแลว้เขาเป็น

คนที่ใจดมีนี�้ าใจ แต่ท�าไมคนเราหลายๆคนต้องมองเขา

ในทางทีไ่มด่คีรบั 

ทูลกระหม่อม : ความจรงิแลว้ บอกไปแลว้หลายหนวา่

ลกัษณะภายนอกมนัมองเหน็ไดช้ดักวา่ คนเราเจอกนัทกุวนั

ผา่นไปผา่นมากอ็า่นใจกนัไมไ่ด ้การรูเ้ขารูเ้รากต็อ้งศกึษาใหด้ ี

ส่วนมากคนเรากช็อบคนทีส่วยงาม หน้าตาสะอาดสะอา้น

โดยไม่รู้ว่าจิตใจเขาเป็นยงัไง ส่วนมากก็จะดูรูปลกัษณ์

ภายนอกก่อน แต่อย่างไรกต็ามน้องกโ็ชคดไีดม้เีพื่อนทีด่ ี

มจีติใจด ีเป็นเพือ่นทีน่่ารกั มคีวามมัน่ใจในตวัเอง มัน่ใจใน

ความด ี กเ็พยีงพอแลว้ จรงิๆความด ี ความเป็นเพื่อนทีด่ี

ไมไ่ดอ้ยูท่ีห่น้าตาหรอก มนัอยูท่ีก่ารกระท�าของเรามาก อยูท่ี่

การกระท�า อยูท่ีจ่ติใจ อยูท่ีนิ่สยั อยา่งทีว่า่มองยาก ใครจะไป

มองถงึ มนัตอ้งใชเ้วลาในการคบหาสมาคมกนั เพราะฉะนัน้
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หน้าตาเป็นยงัไงกไ็มไ่ดส้�าคญัมาก เทา่ภายในจติใจของเรา

วา่เราเป็นคนดหีรอืเปลา่ 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเีรือ่งกลุม้ใจ

อยากถามทูลกระหม่อมค่ะ คอืเรื่องมอียู่ว่า หนูมเีพื่อนอยู่

กลุ่มหน่ึง เป็นกลุ่มทีช่อบท�ากจิกรรมต่างๆดว้ยกนั ไม่ว่า

จะเป็นกจิกรรมโรงเรยีน หรอืกจิกรรมชมุชน แต่หนูมคีวาม

รูส้กึวา่ แมไ่มค่อ่ยชอบเพือ่นกลุม่น้ี หนูทัง้อธบิายใหเ้หตุผล 

พดูทุกอยา่งแต่แมไ่มค่อ่ยจะฟงัเหตุผล และพยายามอยาก

ใหห้นูเลกิคบเพื่อนกลุ่มน้ีใหไ้ด ้ แม่รูจ้กัเพื่อนกลุ่มน้ีเพราะ

เคยมาท�างานทีบ่า้น กเ็ลยอยากจะทราบวา่มวีธิทีีไ่หนทีจ่ะ

ท�าใหแ้มย่อมรบัเพือ่นกลุ่มน้ีได ้ อาจจะเป็นเพราะพวกหนูมี

กจิกรรมเยอะ เป็นคณะกรรมการนกัเรยีน ตอ้งท�ากจิกรรม

ของโรงเรยีนรว่มกนัเยอะ บางทเีรากก็ลบับา้นดกึคะ่ กจิกรรม

พวกน้ีเป็นกจิกรรมขององคก์รของสภานกัเรยีน บางทกีเ็ป็น

กจิกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรยีน

ดว้ยคะ่
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ทลูกระหม่อม : คณุแมก่ค็งไมอ่ยากใหห้นูกลบับา้นดกึนะ 

อยากให้ใช้เวลาอ่านหนังสือ ท�าการบ้านอะไรมากกว่า  

คงไม่อยากใหอ้อกไปจากบา้นและกลบับา้นดกึ ไม่รูแ้น่ว่า

หนูไปท�าอะไร หนูคงต้องอธบิายว่าหนูท�ากิจกรรมอะไร  

เป็นกจิกรรม TO BE NUMBER ONE กจิกรรมของโรงเรยีน 

ไม่ไดท้�าอะไรนอกเหนือไปกว่านัน้ แต่อย่างไรกต็ามน้องก ็

แกไ้ด ้เรือ่งการเรยีน กจิกรรมต่างๆกอ็ธบิาย เชน่ กจิกรรม 

TO BE NUMBER ONE วา่เป็นกจิกรรมต่อตา้นยาเสพตดิ 

เป็นกจิกรรมทีด่แีละใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ และช่วย

สงัคม คยุกนัไดต้รงๆ แต่เรือ่งทีก่ลบับา้นดกึๆนะ แบง่เวลาไม่

ใหด้กึเกนิไป เพราะถา้ดกึ มนัจะเสยีเวลานอน เวลาพกัผอ่น

แต่ยงัไงกด็น้ีองตอ้งตัง้ใจเลา่เรยีน การเรยีนก�าหนดอนาคต

น้องนะ โชคดคีณุแมก่ค็งจะเขา้ใจ 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเกดิสงสยัขึน้มา

นิดนึงครบั ผมเคยเถยีงกบัเพือ่นแต่กห็าค�าตอบไมไ่ดซ้กัท ี

คอืผมเป็นคนชอบเลน่กฬีา เลน่หมดทกุอยา่งแต่ทีช่อบมาก
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คอืบาสเกตบอล ผมเลน่กบัเพือ่นเป็นประจ�า แต่ปญัหากค็อื 

เวลาทีเ่ล่นกนัแลว้เพื่อนผมกช็อบพนัน แบบลงเล่นกนัทมี

ไหนชนะกเ็อาเงนิไปทัง้หมด ผมไมช่อบเลยครบั แต่เพือ่น

ผมบอกวา่ไมง่ ัน้กไ็มม่กี�าลงัใจ ผมกเ็ลยตอ้งตัง้ใจในการเลน่ 

เพราะกลวัเพื่อนจะเสยีเงนิแต่ความสนุกกห็ายไป มนัออก

แนวเครยีดมากกวา่นะครบั ผมจะแกป้ญัหายงัไงดคีรบั 

ทูลกระหม่อม : อนัทีจ่รงิการลงขนักเ็ป็นเหมอืนรางวลั 

เหมอืนเราไปซือ้ถว้ยรางวลัมา ส�าหรบัใหก้บัทมีชนะ กเ็ป็น

ก�าลงัใจในการเลน่ สมมตุมิองอกีแงห่น่ึงกค็อื การพนนัเอา

มายุง่เกีย่วกบักฬีากไ็มใ่ชเ่รือ่งด ีสรา้งนิสยัการพนนัทีเ่อามา

เกีย่วกบักฬีาทีเ่ป็นสิง่ทีไ่มด่ ี กเ็ลน่กฬีาเป็นสิง่ทีด่ทีีแ่ขง็แรง 

ท�าใหเ้ราแขง็แรงและเป็นนักกฬีา การเล่นกฬีาสนใจกฬีา 

กเ็ป็นเรื่องทีด่อียู่แลว้ แต่น้องกต็ิง่ว่าไม่อยากจะเอารางวลั 

กถ็กูแลว้ การทีผู่ใ้หญ่พดูถงึการตดิเกมส ์การตดิยาเสพตดิ 

แต่การทีเ่ดก็ตดิการพนนักย็งัไมไ่ดพ้ดูถงึเรือ่งน้ี เราสามารถ

สรา้งก�าลงัใจไดจ้ากการแพแ้ละการชนะ ถา้ชนะแปลวา่เราเก่ง 

เรามรีา่งกายทีแ่ขง็แรง วอ่งไว มไีหวพรบิ มากกวา่คนอื่น 

ถ้าเล่นการพนันกไ็ม่ด ี ถ้าเป็นก�าลงัใจเลก็ๆน้อยๆกค็งไม่
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เทา่ไร น้องกช็กัชวนเพือ่นๆอยา่พนนักนักแ็ลว้กนันะ กข็อ

ใหน้้องโชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ปญัหาผม คอืเพือ่น

ผมชอบยมืเงนิผมไปครบั แลว้กท็�าเป็นไมรู่ไ้มช่ีค้รบั จะทวง

ผมกไ็มอ่ยากทวงเพราะกลวัเสยีเพือ่น ผมจะท�ายงัไงดเีพราะ

ผมไมแ่น่ใจวา่เขา แกลง้ทีจ่ะท�าเป็นลมื หรอืวา่ไมไ่ดแ้กลง้ 

ช่วยบอกผมหน่อยครบั ว่าผมควรท�ายงัไงดคีรบั บวกกนั

แลว้ มหีลายคนดว้ยกนัครบั 3 คนกร็วมกนัได ้100 แลว้ครบั  

คนก่อนผมกใ็หเ้ขายมืไป 50 บาทครบั เพราะเขาลมืเอาตงัคม์า 

เขาตอ้งกนิอาหารตอนกลางวนัครบั

ทลูกระหม่อม : ฟงัแลว้น่าสงสารอุตสาหใ์จด ีใจบุญสนุทาน 

ใหเ้พื่อนยมืเงนิ เพื่อนกท็�าเป็นแกลง้ลมื หรอืลมืจรงิกไ็ม่รู ้

น้องตอ้งมองในแงบ่วกวา่เขาลมืจรงิๆ ตอ้งไปทวงวา่นายยมืเงนิ 

เราไปน่ี เอาคนืมาได้แล้วฉันมคีวามจ�าเป็นต้องใช ้ จะได ้

ไม่เสยีดอกเบี้ยเยอะแล้วยมืไปเท่าไร ต้องทวงกนัตรงๆ  
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ไมต่อ้งไปเกรงใจเขา เพราะเขาไมเ่กรงใจเรา เขาอาจจะลมื

แต่เราตอ้งทวงอยู่ด ี ว่าฉนัไม่ไดเ้อาเงนิมาไม่มไีรกนิแลว้น่ี  

กข็อยมืเงนิซกั 50 บาทซ ิมไีหม จรงิมนัไมไ่ดเ้ยอะนกั แต่ทบไป 

ทบมากเ็ยอะ กก็ลายเป็นเงนิจ�านวนมากขึน้ การทีเ่ราให้

ยมืแลว้เราตอ้งทวง ถา้ออกดอกเราตอ้งมรีะบบของเรา วา่จะ 

ทวงยงัไง บางทเีรากต็อ้งท�าใจไวว้่าจะเป็นหน้ีศูนย ์ จะได ้

ไมเ่ครยีด ต่อไปไมต่อ้งใหย้มืดกีวา่ เรากร็ูอ้ยูแ่ลว้วา่เขาจะไมค่นื 

ตอนน้ีกม็แีต่คนน้ีทีย่งัไมจ่า่ย 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เรื่องที่หนูอยาก

เรยีนปรกึษาในวนัน้ีคอื หนูมเีพือ่นผูช้ายคนหน่ึง เรยีนอยู ่

หอ้งเดยีวกบัหนูคะ่ ในชว่งปิดเทอมเขากไ็ดโ้ทรมาคยุกบัหนู

ทกุวนัคะ่ จนวนัหน่ึงเขากไ็ดบ้อกหนูวา่เขาชอบหนู หนูกไ็มก่ลา้

ปฏเิสธเขา เพราะหนูเกรงใจเขา จนถงึทกุวนัน้ีหนูกย็งัคยุกบั

เขาอยู ่ความรูส้กึของหนูบางครัง้กค็ดิวา่หนูรกัเขา บางครัง้หนู

กค็ดิวา่หนูชอบเขาไดแ้คเ่พือ่น เพราะอนาคตกอ็าจเจอะคนที่

ดกีวา่ แลว้กเ็จอคนทีใ่ชก่วา่คะ หนูควรทีจ่ะตดัสนิใจยงัไงดคีะ่ 
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ทลูกระหม่อม : แต่อยา่งไรกต็ามเราตอ้งถามตวัเองวา่เรา

ชอบเขาหรอืเปล่า ถา้เราไมแ่น่ใจเรากอ็าจจะไมไ่ดช้อบเขา

มากเทา่ไร ถา้เขานิสยัดหีน้าตาไมห่ลอ่ เราตอ้งถามใจตวัเอง

วา่ชอบเขาหรอืเปลา่ กเ็ฉยๆไวก้อ่น กบ็อกแลว้วา่การทีจ่ะมี

ความรกัในวยัเรยีนกไ็มไ่ดเ้สยีหายอะไร แต่การเรยีนส�าคญั

ทีส่ดุ ถา้ไมเ่สยีการเรยีนและเรามสีตริูว้า่เราก�าลงัท�าอะไรอยู ่

กไ็มเ่ป็นไร ถา้สมมตวิา่เราชอบเขากเ็ป็นแฟนเขาได ้ถา้เรา

ไมช่อบเขากเ็ป็นเพือ่นกนัก่อนดกีวา่ ถา้มาตือ้มายุง่กบัเรา

มากๆเรากต็อ้งบอกเขาไปตรงๆ จะไดแ้ฟร์ๆ กนั 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ปญัหาทีห่นูจะถามเป็น

ปญัหาของเพือ่นของหนูคะ่ หนูมเีพือ่นสนิทมากอยูค่นหน่ึงนะคะ 

เขาพยายามตัง้ใจเรยีนใหเ้กรดออกมาด ีแต่เขามปีญัหาทาง

ดา้นครอบครวัค่ะ คอืพอ่ของเขาแอบไปมผีูห้ญงิอื่น ท�าให้

แมข่องเขาเสยีใจมาก แมข่องเขาบอกเขาวา่ไมม่เีงนิทีจ่ะสง่

เขาเรยีนต่อ เขาเลยบอกหนูวา่ เขาจะเรยีนจบแค ่ม.6 แลว้

จะหางานท�า แต่หนูพยายามบอกเขาวา่ใหเ้ขาตัง้หน้าตัง้ตา
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เรยีนก่อน แต่เขาไม่ท�าตามทีห่นูบอกหรอืใหค้�าปรกึษาไป 

นะคะ หนูเลยไมรู่ว้า่จะท�ายงัไงคะ หนูตอ้งการใหเ้พือ่นหนู 

คนน้ีกลบัมาเป็นเพื่อนที่สนิทของหนูนะค่ะ น่ารกัสดใส

เหมอืนเดมินะคะ หนูควรจะท�ายงัไง 

ทลูกระหมอ่ม : เพือ่นของหนูกน่็าเหน็ใจนะ มปีญัหาเพราะ

เป็นปญัหาของพอ่แมเ่ขา สว่นเรือ่งเงนิทองในการศกึษา กม็ี

ทนุในการศกึษาทีฟ่งัดวูา่แมไ่มม่เีงนิจะสง่ใหเ้รยีนนะเหมอืน

แมจ่ะพดูประชด พอ่ทีไ่ปมเีมยีใหม ่กเ็ลยโกรธลกูตามไปดว้ย 

ลูกก็เลยประชดตามแม่ว่าไม่เรยีนแล้วจะออกไปท�างาน 

อนัทีจ่รงิหนูกต็อ้งใหก้�าลงัใจ ตอนน้ีหนูท�าอะไรมากกวา่นัน้ 

ไมไ่ดห้รอก เพราะเป็นเรือ่งในครอบครวัของเขา เป็นเรือ่งของ

ผูใ้หญ่ใช่ไหม กใ็หก้�าลงัใจเขาว่ามนัไม่ไดเ้ลวรา้ยขนาดนัน้ 

อย่างน้ีก็เกดิขึน้กบัครอบครวัหลายๆครอบครวั ในการที่

ผู้ชายจะไปมภีรรยาใหม่ หรอืผู้หญิงไปมสีามใีหม่ก็ตาม 

ครอบครวัแตกแยกน้ีมมีากมาย เพราะฉะนัน้ไมค่วรจะปลอ่ย

ใหม้าท�ารา้ยจติใจตวัเราเอง อนาคตของเราส�าคญักวา่ อนัทีจ่รงิ

กเ็กดิขึน้กบัหลายๆครอบครวั ถา้สมมตไิมม่เีงนิจรงิๆ กย็งัมี

ทนุการศกึษามากมายเชน่ กยศ. ทนุการศกึษาต่างๆลองไป
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ปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาดวูา่มอีะไรบา้ง มกีารกูย้มืถงึระดบั

มหาวทิยาลยั ในปจัจบุนัถา้เพือ่นน้องจะเรยีนต่อกไ็มใ่ชเ่รือ่ง

ยากเกนิไปทีจ่ะหาทนุ และน้องตอ้งเป็นก�าลงัใจวา่อยา่หมด

ก�าลงัใจ การเรยีน อนาคตของเราส�าคญั การทีจ่ะท�าอะไร 

ใหเ้ป็นสิง่ทีป่ระชดประชนักเ็ป็นสิง่ทีไ่มด่ ี ประชดเขาไป เขาไม่

เจบ็ปวดหรอกมแีต่เราทีเ่จบ็ปวดเอง น้องกท็�าอะไรไม่ได้

หรอกนอกจากใหก้�าลงัใจเขานะ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูชือ่เลน่ “จุ๊ย” คะ่  

หนูมเีพือ่นคนหน่ึงทีช่อบแต่งตวัใชเ้ครือ่งส�าอางคะ่ พอเวลา

เลกิเรยีนเขากช็อบไปเดนิตามหา้งคะ่ บางทเีขากจ็ะชวนใหห้นู

กบัเพือ่นใชเ้ครือ่งส�าอางกบัเขา หนูคดิวา่การใชเ้ครือ่งส�าอาง

ในวยัหนูมนัยงัไมเ่หมาะสมคะ่ หนูควรบอกหรอืมวีธิแีนะน�า

เขายงัไงดคีะใหเ้ลกิใชเ้ครือ่งส�าอางคะ่ 

ทลูกระหม่อม : จะบอกเขาท�าไมใหเ้ลกิใชม้นักเ็ป็นสทิธิ

ของเขา คนเรากม็สีทิธทิีจ่ะใชเ้ครือ่งส�าอาง อยา่งทีน้่องบอก
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เขากไ็มไ่ดม้าแต่งในเวลาเรยีน เขาไมไ่ดแ้ต่งหน้าในโรงเรยีน 

เลกิเรยีนถงึไปเดนิด ูมนักเ็ป็นสทิธขิองเขาทีจ่ะแต่งหน้า มนั

ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีเ่สยีหายอะไร ถา้เรารูจ้กัแต่งหน้าใหส้วยน่ารกั

สมกบัวยั ไมแ่ต่งใหน่้าเกลยีดเหมอืนงิว้ เราตอ้งรูจ้กัแต่ง มนัไม่

ไดเ้สยีหายอะไร เคยไดย้นิไหม “ไก่งามเพราะขน คนงาม

เพราะแต่ง” อยา่งไรกต็ามการแต่งหน้าแต่งตวัมนัไมเ่สยีหาย 

แต่เราตอ้งรูจ้กัรกัษาหน้าของเรา การทีจ่ะแต่งหน้าตอนกลาง

คนืกต็อ้งลา้งหน้าใหส้ะอาด แต่งใหเ้หมาะสมกบัวยั แต่อยา่

มัว่แต่งหน้าจนลมือ่านหนงัสอื แต่งหน้าไมไ่ดผ้ดิแต่อยา่ลมื

อา่นหนงัสอื ถา้เราไมช่อบ เรากไ็มต่อ้งแต่ง

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเป็นคนเพือ่นเยอะคะ่  

เพือ่นในกลุม่หนูประมาณ 8 คน กง็า่ยๆนะคะ คบกนัแบบ

วยัรุน่ แต่มเีพือ่นอยูค่นหน่ึงไปไหนไมช่อบจา่ยเงนิคะ่ เวลา

เรยีกเกบ็เงนิเขากช็อบน่ิง เรากเ็ลยตอ้งออกเงนิใหเ้ขาทกุท ี

เราจะแกนิ้สยัใหเ้ขาอยา่งไรดคีะ่ 
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ทูลกระหม่อม : เพื่อนของน้องเขาอาจจะมปีญัหาอะไร

หรอืเปลา่ ไปวา่เขามนักไ็มแ่ฟร ์เราควรจะพดูกนัตรงๆถาม

กนัตรงๆวา่เธอมปีญัหาอะไรหรอืเปลา่ ท�าไมท�าเฉยๆ หรอื

เขาอาจจะขีเ้หนียวไมอ่ยากจะจา่ยเงนิ ไมก่เ็ขาอาจจะไมม่เีงนิ

กไ็ด ้ในเรือ่งเงนิเรือ่งทองเขาอาจจะเดอืดรอ้นกไ็ด ้ฉะนัน้ควร

จะพดูกนัใหรู้เ้รือ่งก่อนวา่มอีะไร มนัไมแ่ฟรน์ะเราไปดว้ยกนั

เรากต็้องช่วยกนัจ่ายน่ี เราเป็นเพื่อนกนัต้องจรงิใจต่อกนั

ฉะนัน้ตอ้งพดูกนัตรงๆ ถา้เขาเป็นคนเหนียวหน้ีบางทน้ีองก็

ไมอ่ยากเป็นเพือ่นกบัเขากไ็ด ้เพราะเขาไมแ่ฟรแ์ละเอาเปรยีบ

เพือ่นคนอืน่ๆ ดซูวิา่เขามปีญัหาอะไร เราจะไดเ้ป็นก�าลงัใจ

และใหค้�าปรกึษาเขาได ้คนเราตอ้งชว่ยเพือ่นถา้ไมเ่หลอืบา่

กวา่แรง ตอ้งชว่ยกนัดแูลซึง่กนัและกนั ไมใ่ชม้าเอาเปรยีบ

ตลอดเวลา กข็อใหน้้องโชคด ี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวสัดคีะ่ทลูกระหมอ่ม 

หนูมเีรือ่งรอ้นใจมากคะ่ อยากจะปรกึษาทลูกระหมอ่ม คอื

หนูเป็นคนมเีพื่อนฝงูมากมาย เป็นคนเฮไหนเฮนัน้ เลยมี
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เพือ่นหลายกลุม่ เรือ่งมอียูว่า่หนูเคยแนะน�าเพือ่น จาก 2 กลุม่ 

มารูจ้กักนั ตอนแรกเขากร็กักนัด ู แต่พอเขาเริม่ทะเลาะกนั 

คราวน้ีงานเขา้ทีห่นูเลยค่ะ เดีย๋วฝ่ายโน่นกโ็ทรมาระบาย 

ฝ่ายน้ีกโ็ทรมาระบาย ทลูกระหมอ่มวา่หนูจะวางตวัยงัไงดคีะ 

เพราะพกัหลงัน้ีแทบจะทุกวนัเลยคะ ไมรู่จ้ะปรกึษาใครดคีะ่ 

ทลูกระหมอ่มชว่ยหนูดว้ยนะคะ 

ทลูกระหม่อม : น้องเคยไดย้นิสภุาษติโบราณไหม โบราณ

มาก วา่ “แมส่ือ่คอืปีศาจ” แมส่ือ่สดุทา้ยโดยมากแลว้กไ็ปแยง่

แฟนเขามา เวลามปีญัหากนัเขากโ็ทรมา ไมรู่ว้า่ทีเ่ขาโทรมา

เพราะชอบน้องหรอืเปลา่ การทีเ่ป็นแมส่ือ่ หรอืทีเ่ขาโทรมามนั

ยุง่ยากส�าหรบัน้อง การใหค้�าปรกึษามนักน่็าร�าคาญหน่อยนึง 

ฉะนัน้น้องกท็�าเฉยๆดกีวา่ ตอนน้ีเขาทะเลาะกนัแต่ถา้เขาดกีนั

เรากจ็ะเน่า น้องกเ็ฉยๆดกีวา่อยา่ไปยุง่กบัเขาเลย เขาเป็น

แฟนกนักด็แีลว้ ถา้เขาทะเลาะกนักใ็หท้ะเลาะกนัเอง ไมเ่หน็

วา่ตอ้งไปยุง่กบัเขาเลย ถา้ไปยุง่กบัเขากจ็ะเดอืดรอ้น น้อง

ควรจะดใีจทีน้่องเป็นคนกวา้งขวาง เพือ่นไวว้างใจ มเีพือ่น

เยอะๆหลายๆกลุม่กช็วนกนัมาตัง้ใจเรยีนนะ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเีพื่อนสนิท 

อยู่คนหน่ึงเป็นเพื่อนทีร่กักนัมาก เพื่อนคนน้ีมนิีสยัทีด่งีาม  

รกัในการเรยีน แต่วา่เขาไดม้ผีูช้ายคนหน่ึงเขา้มาในชวีติเขา 

พึง่จะคบได ้ 2 สปัดาหฝ์่ายชายกข็อมามเีพศสมัพนัธด์ว้ย 

เพื่อนของหนูยงัไม่พร้อมจงึได้ปฏเิสธไป ผู้ชายคนน้ีเลย

ขอเลกิ แต่เพราะเพือ่นหนูรกัผูช้ายคนน้ีมาก เพือ่นเลยมา

ปรกึษาหนู หนูกไ็มรู่จ้ะชว่ยยงัไงคะ่ 

ทลูกระหม่อม : เพือ่นหนูกค็ดิถกูแลว้ละ คบแค ่2 สปัดาห ์

ก็มขีอมเีพศสมัพนัธ์ ถ้าไม่ยอมมเีพศสมัพนัธ์กนัก็จะเลกิ  

แลว้เพือ่นหนูจะเสยีใจไปแคไ่หนพึง่คบกนัแค ่2 สปัดาหเ์อง 

บอกเพือ่นหนูเลกิเสยีใจเลยเพราะเขาท�าถกูแลว้ การทีจ่ะมี

เพศสมัพนัธน้ี์ตอ้งพรอ้ม ถา้เรารูว้่าเราท�าอะไรอยู่แลว้รูว้่า

เราไม่พรอ้มเรากส็ามารถบอกว่าไม่ได ้ ขอออกความเหน็ 

หน่อยหน่ึงวา่ผูช้ายคนน้ีไมเ่ป็นสภุาพบุรษุเลย 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีผมกบัเพือ่น

ก�าลงัทะเลาะกนัใหญ่เลยนะครบั ท�าใหท้ัง้กลุ่มระส�่าระสา่ย

กนัเลยทเีดยีว เหตุเพราะเพื่อนกลุ่มผมชอบผูห้ญงิคนเดยีว 

กนัครบั เธอเรยีนอยูโ่รงเรยีนขา้งกนักบัพวกเราไมรู่ว้า่ใคร

เป็นคนเหน็ก่อนกนัแน่ พวกเรากต่็างบอกวา่ตนเองเหน็ก่อน

ทัง้นัน้ เลยตกลงกนัวา่ ใครจบีเธอไดก้่อนแลว้เธอมใีจใหใ้คร

คนนัน้กไ็ดไ้ป แต่เรือ่งมนักไ็มง่า่ยขนาดนัน้ เพราะพวกเราก็

ต่างทะเลาะกนัทกุครัง้ เวลาทีใ่ครเหมอืนวา่จะมชียัชนะ เชน่ 

ไดไ้ปเทีย่วดว้ยกนั ดหูนงัดว้ยกนักบัเธอคนน้ี ผมคดิว่าผม 

ไม่อยากจะทะเลาะกบัใครทูลกระหม่อมคดิว่ายงัไงครบั

 

ทลูกระหม่อม : ความจรงิน้องควรจะบายมากกวา่นะ และ

ถอดตวัจากการแขง่ขนัครัง้น้ี แลว้ผูห้ญงิคนนัน้เขากไ็ม่ใช่

ถ้วยรางวลั ถ้าแย่งกนัขนาดน้ีมนัท�าใหเ้กดิการแกร่งแย่ง 

วุน่วายไปหมด ไมคุ่ม้หรอก ผูห้ญงิคนน้ีถา้ไมถ่กูหลอก กค็ง

ชอบทีจ่ะเป็นจดุสนใจของผูช้าย และน้องเป็นนกัเรยีนหน้าที่

คอืเรยีนหนงัสอื เพือ่อนาคตของพวกเราเอง ถา้มัว่แต่แยง่ 

ผูห้ญงิกเ็สยีเวลาอา่นหนงัสอื
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมปีญัหาคะ่ คอื 

หนูไม่มคีวามสุขเลยเพราะเพื่อนห้องหนูที่โรงเรยีนเกเร 

ไมต่ัง้ใจเรยีน จนอาจารยด์วุา่ วา่ไมเ่อาไหนทีส่ดุในโรงเรยีน 

ทัง้ทีห่นูกต็ัง้ใจเรยีนหนูควรท�ายงัไง ใหค้นยอมรบัหนูคะ่ 

ทลูกระหม่อม : ยกตวัอยา่งค�าโบราณนะ “ปลาเน่าตวัเดยีว

เหมน็ไปทัง้ขอ้ง” ถา้ในสงัคมมคีนไมด่อีาจท�าใหค้นอืน่ ระบุ

ว่าสงัคมน้ีทัง้สงัคมไม่ด ี ในโลกน้ีไม่มคีวามยุตธิรรมในโลก 

เลยท�าใหถ้กูมองวา่ในหอ้งมแีต่เดก็เกเร แต่ทีห่นูตัง้ใจเรยีน

กด็แีลว้รูจ้กัหน้าที ่ ไมต่อ้งไปสนใจถอืวา่ท�าดแีลว้ ถา้เรามวั

แต่สนใจจะท�าใหท้กุขเ์ปลา่ๆ ถา้เขาเหมารวมเรา แลว้เราไม่

ไดเ้ป็นกไ็มต่อ้งเดอืดรอ้น 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเีพือ่นทีม่กีลิน่ตวั

แรงมาก นัง่เรยีนขา้งๆกนั ถา้ถงึเวลาบา่ยจะถงึกบัมนึ ไมรู่้

จะบอกเพือ่นยงัไงด ีเพือ่นกเ็กีย่งกนัไมก่ลา้บอก เราควรจะ

บอกเพือ่คนนัน้ยงัดคีะ่
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ทลูกระหม่อม : ในวยัรุน่ฮอรโ์มนเปลีย่นจะมกีลิน่แรงกวา่

ผูใ้หญ่ จะเหมน็มากหรอืน้อยแลว้แต่คน แต่สามารถแกไ้ขได ้

การที่จะบอกเพื่อนคนนัน้ต้องบอกตรงๆ เมื่อมีคนบอก

เขาดีๆ  เขาอาจรูส้กึไมด่นิีดหน่อย แต่แกไ้ขไดโ้ดยใหเ้ขาใชย้า

ระงบักลิน่ตวัใหเ้ขาเลอืกใช ้แนะน�าโรออนใหเ้ขากไ็ด ้แต่ตอ้ง

ไมท่�าทา่รงัเกยีจ ควรท�าใหเ้ขารูต้วั 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเีรือ่งอยากจะ 

ปรกึษาค่ะ หนูมเีพื่อนสนิทคนหน่ึง เดมิเป็นเด็กไม่เกเร  

แต่ระยะหลงัน้ีเขาเล่น Social Network จนนิสยัเปลี่ยน  

หนีเรียนมีเพื่อนเกเรมากขึ้น ชอบผิดระเบียบโรงเรียน  

หนูจะพดูกบัเพือ่นอยา่งไรดใีหเ้ขากลบัมาเป็นแบบเดมิ และ

ตัง้ใจเรยีนคะ่ 

ทูลกระหม่อม : การใชS้ocial Network ไมผ่ดิ แต่เจอ

เพือ่นดกีด็ไีป รา้ยกร็า้ยไป กรณน้ีีอาจเป็นเพือ่นรา้ย แลว้คดิ

วา่เป็นเรือ่งถกูเลยท�าผดิไป ท�าใหน่้าเป็นหว่ง ทีน้่องเป็นหว่ง
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เพื่อนกถ็ูกแลว้ น้องตอ้งค่อยๆพดูหรอืชวนมาท�ากจิกรรม

ดีๆ  เชน่ กจิกรรม TO BE NUMBER ONE เขาอาจจะดขีึน้

ไมเ่ครยีด ถา้เขาเขา้ใจจะท�าใหท้�าตวัดขีึน้ การมเีพือ่นถอืวา่

ส�าคญัดงันัน้ควรมเีพือ่นทีด่ี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ดฉินัสงสยัวา่เวลา 

ท�าผดิไปไมรู่ต้วัแลว้คนอื่นเอาไปพดูลบัหลงั วา่เราลบัหลงั 

เราควรจะท�ายงัไงดคีะ่ 

ทลูกระหมอ่ม : เวลาท�าผดิไปแลว้ไมบ่อกกนักจ็ะแกไ้ขไมไ่ด ้

คนทีเ่อาไปพดูลบัหลงั เราควรบอกเคา้วา่มาพดูตรงๆ พดูต่อ

หน้ากนัดกีวา่จะไดแ้กไ้ขปญัหาได ้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมีชื่อเล่น 

น้อง “สม้จีด๊” ถามว่าแฟชัน่การใส่เหลก็ดดัฟนัมเียอะมาก  

มอีนัตรายถงึขัน้ชวีติ แต่เพือ่นๆกย็งัใสก่นัอยู ่ หนูไมเ่ขา้ใจวา่

ท�าไมเขาถงึไมห่ว่งตว้เองกนัเลยคะ่ หนูพยายามเตอืนเพือ่นๆ 

แต่เพือ่นบอกวา่ไมเ่หน็จะเป็นอนัตรายอะไรเลย ทีค่นเสยีชวีติ

อาจจะมาจากสาเหตุอืน่กไ็ด ้หนูจะมวีธิบีอกเพือ่นดว้ยวธิไีหน

ดคีะ่

ทลูกระหม่อม : หนูถามมาเป็นเรือ่งทีก่�าลงัมาแรงมากๆ 

เป็นข่าวใหญ่ก�าลงั อนิเทรนด์มากๆเลยเป็นเรื่องใส่เหลก็ 

ดดัฟนัแลว้เดก็ ตายขึน้มาน้ีกเ็ป็นอนัตรายอยูเ่หมอืนกนัอยู่ๆ  

ก็ใส่เหล็กดัดฟนัเพื่อเป็นแฟชัน่มนัเป็นอินเทรนด์ยงัไง  

อนิเทรนดอ์ะไรของน้อง เหลก็ดดัฟนักด็เูทด่ ีเกดิไปใสเ่หลก็

ดดัฟนัทีท่�าจากหมอเถื่อนใชว้สัดุอะไรกไ็ม่รูอ้าจเป็นเหลก็

แลว้มสีนิมดว้ยก ็ อาจตดิเชือ้ในกระแสเลอืด แต่การทีด่ดัฟนั

ต้องไปหาหมอแพทย์ที่มคีุณวุฒจิรงิๆ หมอจรงิๆ หมอที่

เชีย่วชาญในเรือ่งดดั ฟนัไมใ่ชห่มอเถื่อน ก่อนทีด่ดัฟนัเรา

ตอ้งตรวจใหล้ะเอยีด คณุหมอตอ้งดใูนชอ่งปากของเรา ตอ้ง

เอ็กซเรย์ดูให้เรยีบร้อยว่าฟนัเราขึ้นตรงไหน ต้องศกึษา 
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วางแผนตอ้งใชเ้วลาหลายปี แต่อยา่งไรกต็ามระหวา่งนัน้คน

ทีใ่สเ่หลก็ดดั ฟนัตอ้งรกัษาความสะอาดใหด้ ี ดแูลใหด้รีบั

ประทานแลว้ ตอ้งหาแพทยท์ีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญจรงิๆ อยา่งไร

กต็ามในการใสเ่หลก็ดดัฟนัไมใ่ชแ่ฟชัน่ ไมโ่กไ้มเ่ก๋ ถา้สมตุิ

เราไปคลนิิกเถื่อนมนักเ็ป็นสิง่ทีผ่ดิและอนัตราย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเีพื่อนสนิท 

เป็นผูห้ญงิคนหน่ึงซึง่ท�าอะไรมาดว้ยกนัมาตลอดเวลาไมว่า่จะ

กนิขา้ว ท�ากจิกรรมต่างๆ อยูม่าวนัหน่ึงเกดิเรือ่งทีไ่มเ่ขา้ใจกนั

เกดิขึน้ ระยะหา่งของทัง้คูก่เ็พิม่มากขึน้ ไมท่�าอะไรดว้ยกนั

เหมอืนเมือ่ก่อน นัง่เรยีนกแ็ยกจากกนั วนัหน่ึงทัง้สองคนกไ็ด้

ปรบัความเขา้ใจเขา้หากนั แต่ความสมัพนัธก์ไ็มเ่หมอืนเดมิ 

มนัเหมอืนเพือ่นของหนูเขาไมส่นิทใจเหมอืนเดมิ ระยะหลงั

กเ็ริม่ดขีึน้พดูคยุกนัมากขึน้มอีะไรกป็รกึษากนัมากขึน้ แต่วา่

น้องกย็งัไมส่บายใจ วา่เพือ่นของเขาจะคดิอยา่งไร ยงัรูส้กึกบั

เขามนัเหมอืนเดมิหรอืเปลา่คะ่
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ทลูกระหม่อม : กเ็ป็นสิง่ธรรมดาเรากต็อ้งแครเ์พือ่น โดย

เฉพาะในกลุม่วยัรุน่ เพือ่นเป็นสิง่ทีส่�าคญัมากเลย จรงิๆแลว้

การทีเ่ป็นเพือ่นกนั เป็นพวกเดยีวกนักเ็ป็นสิง่ทีด่ ี เป็นสิง่ที่

ส�าคญัมากทีเ่ราตอ้งแครค์นอืน่บา้ง แครเ์ขา รูใ้จเขา เอาใจ

เขามาใสใ่จเราแลว้กม็คีวามจรงิใจต่อกนั ไมท่ราบวา่น้องมี

ปญัหาอะไรกบัเพือ่น ไมท่ราบวา่เป็นเรือ่งอะไร แต่น้องดจูะ

คดิมาก ถงึแมว้า่ตอนน้ีจะปรบัความเขา้ใจกนัแลว้ แต่กย็งั

ไมส่นิทใจกนัเหมอืนเดมิ สิง่ต่างๆมนักต็อ้งใชเ้วลา บางเรือ่ง

มนัอาจจะกลบัมาเหมอืนเดมิไมไ่ด ้แต่ตอนน้ีคลา้ยๆวา่น้อง

คดิมากไปเอง แต่มนัเคลยีรก์นัแลว้เรือ่งอะไรต่างๆเราเคลยีร์

กนัแลว้ เราเขา้ใจกนัแลว้ เริม่พดูคยุกนัเหมอืนเดมิ ปรบัทกุข์

กนัคลา้ยๆเหมอืนเดมิแลว้ เพราะฉะนัน้น้องอยา่คดิมากดกีวา่ 

ต่อไปน้องกบัเพื่อนก็หน้าจะคงเขา้ใจกนัได้ดเีหมอืนเดมิ 

ความเป็นเพือ่นอยา่งไรกต็ดักนัไมข่าด ถา้สมมตุวิา่เราจรงิใจ

ต่อกนั อยา่งไรกต็ามเพือ่นชว่ยกนั อา่นหนงัสอื ท�างาน กอ็าจ

จะเหน็ใจกนัมากขึน้ น้ีเป็นสิง่ทีด่แีลว้กเ็รยีนเก่งดว้ย มผีล

การเรยีนทีด่ที ัง้สองคน ขออวยพรใหรู้ส้กึดีๆ ต่อกนัอยา่งเดมิ



คู่มือค�ำปรึกษำพระรำชทำนฯ118

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูชือ่น้อง “ป๊อกแป๊ก” 

หนูมคี�าถามอยากจะถามทลูกระหมอ่มฯ คะ่ เกีย่วกบัเรือ่งของ

เพื่อนคะ่ คอืเพื่อนในกลุ่มของหนูเป็นเพื่อนทีส่นิทกนัมาก 

แต่วา่จะมอียูส่องคนทีเ่ขาไมค่อ่ยถกูกนัและกช็อบมปีากเสยีง

กนับอ่ยๆ ท�าใหเ้พือ่นๆในกลุม่รูส้กึไมค่อ่ยสบายใจ แลว้กท็�าให้

บรรยากาศในกลุม่เซง็คะ กพ็วกเราคนทีเ่หลอืกพ็ยายามชว่ย

เขาท�าใหเ้ขากลบัมาคยุกนัดีๆ  พดูคยุกนั แต่ทัง้สองคนน้ีก ็

ยงัมทีิฐิต่อกนัอยู่มาก ก็ชกัจะเริม่เบื่อแล้วค่ะ แต่ว่าก็ทิ้ง

ไมไ่ดค้ะ่เพราะวา่เราคบกบัทัง้สองคนน้ีมานานแลว้คะ่ ควรจะ

ท�าอยา่งไรดคีะ่

ทลูกระหม่อม : ค�าวา่เพือ่นน้ีส�าคญัมากเลยนะ เพือ่นใน 

วัยรุ่นในวัยของน้องเพื่อนก็ส�าคัญมากๆ เพราะฉะนัน้ 

น้องป๊อกแป๊กกไ็ม่ใช่คนแรกทีถ่ามปญัหาน้ีขึน้มา มปีญัหา

เกีย่วกบัเรื่องเพื่อน อย่างน้อยปญัหาใหญ่ๆกย็งัมอียู่ โดย

เฉพาะอยา่งยิง่ เราเป็นใคร เราเป็น TO BE NUMBER ONE 

เราต่อตา้นยาเสพตดิ ปญัหายาเสพตดิน้ีกม็ากบัเพือ่นเยอะ

เหมอืนกนั เพราะฉะนัน้เพื่อนกส็�าคญัในชวีติของพวกเรา

มากๆ แลว้ส�าหรบัน้องป๊อกแป็กละ่ เพือ่นหมายความวา่อะไร 

(เพือ่นในความคดิของหนูนะคะ่ เพือ่นคอืคนทีเ่ราไวใ้จ เขา้ใจ
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เราและคอยชว่ยเหลอืเราเวลาทีเ่ราเดอืดรอ้น เป็นทีร่ะบาย

อารมณ์ของเรานะคะ) เพราะฉะนัน้ค�าวา่เพือ่นของแต่ละคน 

อนัทีจ่รงิกแ็ตกต่างกนัไป สองคนนัน้ทีม่ปีากมเีสยีง ไมถ่กูกนั 

เพราะอะไรกไ็มท่ราบเหมอืนกนั เรากไ็มใ่ชเ่ป็นเขา ระหวา่ง 

สองคนอาจทะเลาะกนัเลน่ๆหรอืแกเ้ซง็ หรอืทะเลาะกนัเพราะวา่ 

พวกเขามคีวามเหน็ไมต่อ้งกนั หรอืเขาหมัน่ไสก้นั อจิฉากนั

เราก็ไม่ทราบมนัอยู่ระหว่างเขาสองคน เราปล่อยให้เขา

เคลยีรก์นัเองดไีหม หรอืมนัไมไ่หวจะเคลยีรแ์ลว้ กไ็มรู่น้ะ 

อย่างไรกต็ามน้องทัง้สองคนนัน้ตอนน้ีก�าลงัดูอยู่หรอืเปล่า 

เพื่อนของเราน้องป๊อกแป็ก เขาร�าคาญเราหน่อยหน่ึงนะ

เพราะวา่เราทะเลาะกนัอยูต่ลอดเวลา ทะเลาะกนัเรือ่งอะไร

เน้ียะ ท�าใหบ้รรยากาศในกลุม่เพือ่นกไ็มค่อ่ยจะด ีไมถ่กูกนั  

ทะเลาะกนัน้องเคลยีรก์นัเองดไีหม พดูกนัตรงๆอยา่ใชอ้ารมณ์

เคลยีรก์นัเองเพราะเพือ่นเขาร�าคาญแลว้ ไมง่ ัน้เดีย๋วกไ็มม่ี

เพือ่นน้องท�าบรรยากาศในกลุม่ใหบ้รรยากาศน่าเบือ่ใชไ่หม 

อยา่งไรกต็ามเพือ่นทีส่�าคญัทีส่ดุคอืมคีวามจรงิใจต่อกนั ใน

โลกน้ีไมว่า่จะเป็นใครกต็าม ถา้มคีวามจรงิใจต่อกนัโลกน้ีก็

จะหน้าอยูข่ ึน้ ทกุๆคนวา่มนัจรงิหรอืไม่
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมชือ่เลน่น้อง “นนท”์ 

ถามวา่ท�าอยา่งไรใหท้ีบ่า้นยอมรบัและเขา้ใจในตวัเราเพราะ

เพือ่นผมมปีญัหากบัทีบ่า้นบอ่ยมาก เพราะวา่ตวัเขาเป็นชาย

แต่ใจเขาเป็นหญงิ ท�าใหท้ีบ่า้นไมเ่ขา้ใจแต่ทัง้ๆทีเ่ขาไมเ่คย

สรา้งความเดอืดรอ้นใหใ้ครแถมยงัเรยีนเกง่อกีผมอยากถาม 

ทลูกระหมอ่มฯ วา่เพือ่นผมควรจะท�าอยา่งไรดคีรบั

ทลูกระหม่อม : ค�าถามน้ีกเ็ป็นค�าถามยอดฮติ เป็นค�าถาม

ทีต่อบมาหลายครัง้แลว้ น้องแน่ใจนะวา่ไมไ่ดเ้ป็นปญัหาของ

น้องเอง (ไมใ่ชแ่น่นอน) เป็นกไ็มเ่ป็นไรไมว่า่กนั ตวัเป็นชาย

ใจเป็นหญงิ จะเป็นเกย ์ เป็นอะไร กเ็ป็นเรือ่งของธรรมชาต ิ

เราเกดิมาอย่างนัน้ แลว้เราเป็นเกย ์ เป็นตุ๊ดทีด่ ี เป็นคนด ี

เป็นคนทมีปีระโยชน์ในสงัคม เพือ่นของน้อง น้องกบ็อกวา่

เขาเรยีนด ีเขา ตัง้ใจเลา่เรยีน และกเ็ป็นเพือ่นทีด่ ีถา้สมมตุ ิ

เราเป็นคนด ี เป็นคนทีม่ปีระโยชน์ในสงัคม เป็นคนจรงิใจ 

กไ็มเ่สยีหายอะไร ถงึจะตวัเป็นชายใจเป็นหญงิ ตวัเป็นหญงิ

ใจเป็นชาย เป็นตุ๊ด เป็นเกย ์กเ็ป็นเรือ่งของธรรมชาต ิไมเ่สยี

หายอะไรเลย คนบางคนกจ็ะยงัไมเ่ขา้ใจ โดยเฉพาะผูใ้หญ่ 
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โดยเฉพาะครอบครวั คณุพอ่ คณุแมก่อ็ยากใหน้้อง เป็นคนปกต ิ

เรากเ็ป็นพเิศษกวา่คนอืน่ ซึง่ความจรงิตอนน้ีถา้ตวัเป็นชาย

ใจเป็นหญงิกไ็มป่กตนิะ เพราะวา่ตวัเป็นชาย ใจเป็นหญงิมี

เยอะกวา่ แต่มนักช็ว่ยไมไ่ด ้คนผดิปกตน้ีิมนัขึน้อยูก่บัสงัคม

ก�าหนด แต่สงัคมก�าหนดอยา่งนัน้กไ็มแ่ฟร ์เพราะความจรงิ

เขาชว่ยไมไ่ดท้ีเ่ป็นอยา่งนัน้ เพราะเขาเกดิมาเป็นอยา่งนัน้

มนัเป็นธรรมชาตขิองเขา เพราะฉะนัน้เขากต็อ้งเป็นคนด ี

เรยีนหนงัสอืใหด้ ี ท�าหน้าทีข่องเราใหด้ทีีสุ่ดและกต็อ้งเป็น

คนจรงิใจ คณุพอ่ คณุแม ่ต่อไปกค็งจะเขา้ใจไปเอง เพราะ

เคยชนิกบัปญัหาน้ี ขอบอกวา่คณุพอ่ คณุแมค่นไหนทีม่ลีกู

เป็นเพศที ่3 หรอืจะเรยีกวา่อยา่งไรกต็าม กพ็ยายามเลีย้งดู

ใหเ้ขาเป็นคนด ีจะไปบอกเขาวา่ใหเ้ป็นผูช้าย มนักเ็ป็นไปไมไ่ด ้

ฉะนัน้อยา่งไรกต็ามสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุคอืเป็นคนดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ปจัจบุนัผมอยูช่ ัน้ ม.5  

แลว้ครบั ปญัหาทีผ่มสงสยัมานานแลว้กค็อื ผมไมเ่ขา้ใจครบัวา่

ท�าไมเวลาผูห้ญงิเดนิดว้ยกนัจบัมอืถอืแขนกนัคนอืน่มองเป็น
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เรือ่งธรรมดา แต่ท�าไมเดีย๋วน้ีผูช้ายสนิทสนมกนัไปไหนดว้ยกนั 

จงึถกูบอกวา่เป็นเกยค์รบั ในเมือ่ผมกไ็มไ่ดเ้ป็น แต่ปจัจบุนั

ผมกบัเพือ่นผมสนิทกนัมากกถ็กูนินทาวา่เป็นคูเ่กยก์นั ผมจะ

ท�าอยา่งไรดคีรบั

ทูลกระหม่อม : สวัสดีน้อง เจ้าของค�าถามของเรา 

เป็นเรือ่งธรรมดาเดีย๋วน้ีมเีกย ์ มตุ๊ีด มอีะไรอกีเยอะแยะไป

หมดเลย ถา้ผูช้ายเดนิจงูมอืกนัมากค็งตอ้งสงสยัวา่มอีะไรกนั

หรอืเปลา่ ผูห้ญงิจงูมอืกนัไมเ่ป็นไรเพราะวา่โดยมากผูห้ญงิ

ทีเ่ป็นเพือ่นๆกนัไมใ่ชเ่พือ่นสาว เป็นเพือ่นสาวจงูมอืกนัมาก็

น่าสงสยั เพราะในสงัคมของไทยเราผูห้ญสิว่นมากกจ็ะสนิท

กนักจ็ะจงูมอืกนัเพือ่ความมัน่ใจ แต่อยา่งไรกต็ามน้องบอก

วา่น้องไมไ่ดเ้ป็น น้องกไ็มต่อ้งสนอะไรเลย คนเขาจะเมา้ท์

กนักใ็หเ้ขาเมา้ทไ์ป เขามคีวามสขุทีเ่ขาจะเมา้ท ์ถา้น้องเดนิ

กระตุง้กระติง้มา จงูมอืกนั หอมแกม้กนั แลว้น้องไมใ่หเ้ขา

เมา้ทก์นักเ็ป็นเรือ่งแปลก สมมุตถิา้น้องเป็นเพือ่นของน้อง

คนน้ีจรงิๆไมไ่ดเ้ป็นเกยอ์ะไรสกัหน่อย กจ็ะเดอืดรอ้นอะไร 

ถ้าไม่ไดเ้ป็น ใครอยากจะเมา้ท์กเ็มา้ท์ไปเขามปีากแต่มนั
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เป็นเรือ่งธรรมดาทีค่นเขาจะคดิกนั สมยัน้ีผูช้ายชอบผูช้ายก็

มเียอะ ผูห้ญงิชอบผูห้ญงิกม็เียอะ ทอมกบัตุ๊ดชอบกนักม็เียอะ 

เป็นเรื่องธรรมดาของสงัคมเดีย๋วน้ี ไมม่อีะไรทีเ่ป็นกฎเป็น

เกณฑแ์น่นอนวา่เราเป็นผูช้ายเราตอ้งชอบผูห้ญงิ 

 แต่อย่างไรกต็ามถา้น้องไม่ไดเ้ป็นใครเขาจะมาเมา้ท์

กอ็ยา่งทีว่า่ไมเ่หน็จะตอ้งเดอืดรอ้นอะไรเลย ค�าโบราณเขาก็

พดูวา่ “อนันินทากาเลเหมอืนเทน�้า”กย็งัจ�าไดว้า่เป็นค�าโบราณ

เขาว่ายงัไง เราไม่ใส่ใจซะอย่างกไ็ม่เป็นไรเพราะว่าคดิว่า

ธรรมดาของโลก คนเรากต็อ้งนินทากนัอยูแ่ลว้ ถา้มนัไมจ่รงิ

เรากไ็มส่นใจ เรากไ็มเ่ดอืดรอ้น แต่ถา้มนัจรงิขึน้มาเป็นเกย ์

เรากแ็กไ้ขอะไรไม่ได ้ แต่ถา้สมมุตเิป็นจรงิในเรื่องทีเ่ราท�า

อะไรผดิแลว้คนกนิ็นทากนั บางทเีรากอ็าจจะแกไ้ขตวัเอง 

ปรบัปรงุตวัเองขึน้มาไดก้ไ็ด ้ค�านินทากอ็าจจะเป็นค�านินทา

ทีม่ผีลดกีบัเรากไ็ด ้เพยีงแต่เราจะไมช่อบ ถกูดา่เราไมช่อบ

ใชไ่หม แต่สมมตุเิขาดา่แลว้เราสามารถปรบัปรงุตวัเองไดก้็

ไมเ่ป็นไร ในเรือ่งการเป็นเกย ์เป็นตุ๊ด มนักเ็ปลีย่นยาก เป็น

ธรรมชาตขิองเรา 

 อย่างไรกต็าม เรากไ็ม่ต้องสนใจถ้าเขาอยากนินทา  

เขาสนุกปากกช็า่งเขา เหมอืนเราท�าบุญใหเ้ขา ไดนิ้นทาเรา
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เขากม็คีวามสุข ตอนน้ีเรากไ็ม่ต้องไปสนใจกบัสิง่ไรส้าระ

เหลา่น้ี เราเรยีนหนงัสอืดกีวา่ เพราะหน้าทีห่ลกัของน้อง คอื 

การเรยีนไม่ใช่การมแีฟน มแีฟนไม่ว่า แต่เป็นเรื่องที่รอง

ลงมาจากการทีเ่ราจะพฒันาตวัเอง พฒันาศกัยภาพตวัเอง  

น้องกร็ูเ้พราะวา่พวกเราทีศ่นูยเ์พือ่นใจวยัรุน่เรากพ็ฒันาศกัยภาพ

ตวัเองท�าใหเ้ราเกง่ขึน้ เพราะฉะนัน้น้องกส็นใจเรือ่งนัน้ดกีวา่ 

ใครจะวา่อะไรกช็า่งเขา เขาพดูไปกค็อแหง้เปลา่ๆ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมชือ่เลน่ “ปิงปอง”  

ถามว่าปญัหาของผมมอียู่ว่า เพือ่นๆของผมชอบดคูลปิโป๊

กนัครบั ทางโทรศพัทแ์ละกอ็นิเทอรเ์น็ตกนัครบั แลว้ทกุครัง้

ทีเ่ขาด ูเขาจะชวนผมดดูว้ยครบัผม แต่ผมกไ็มด่คูรบั แลว้ก ็

เพื่อนๆจะมองผมว่า ผมเป็นเกย์รึป่าวก็เลยอยากจะถาม 

ทลูกระหมอ่มฯ วา่ทลูกระหมอ่มฯ คดิอยา่งไรกบัผูช้ายทีไ่มไ่ด้

ดูคลปิพวกน้ีครบั เพราะว่าจะโดนคนมองว่าอยู่ในกลุ่มเกย์

และผมคดิวา่ไมส่มควรเลยนะครบั เพราะวา่ การทีเ่ราดสูิง่
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พวกน้ีจะมพีฤตกิรรมทีไ่ม่ดตีามมานะครบั มนักจ็ะเป็นผล

เสยีของตวัเราเอง แลว้กผ็ูอ้ืน่ดว้ยครบั ไมด่เีลยครบั

ทูลกระหม่อม : ความจรงิคนกลุ่มเกยก์จ็ะดูคลปิโป๊นะ 

แต่อย่างไรก็ตามน้องไม่ชอบดูหรอืไม่อยากดูมนัเป็นการ

เสยีเวลาของน้องกด็แีลว้ เรากบ็อกเมือ่สองอาทติยก์่อนแลว้วา่

เราตอ้งเป็นคนทีม่คีวามมัน่ใจในตวัเอง เป็นตวัของตวัเอง 

ถา้เราไมช่อบดคูลปิโป๊ เรากไ็มจ่�าเป็นตอ้งดมูนั ไมไ่ดอ้ยูท่ีก่าร

จะเป็นเกยห์รอืไม ่คนเกยก์ช็อบดคูลปิโป๊ได ้คนไมเ่กยก์ไ็มด่ ู

คลปิโป๊ได ้ ทีไ่ม่ดคูดิว่าไม่เหมาะสม เป็นสิง่ทีไ่ม่ด ี เพราะว่า 

คลปิโป๊กท็�าใหเ้ราหมกมุน่ใชไ่หม เราหมกมุน่ในเรือ่งเซก็ส ์

ในเรื่องอะไรอย่างน้ี เรามหีน้าทีท่�าอะไร เรามหีน้าทีเ่รยีน

หนงัสอื เรามหีน้าทีท่ีจ่ะเพิม่ศกัยภาพของเรา เพือ่ใหเ้ราเป็น

คนทีด่แีลว้กม็ปีระโยชน์ต่อสงัคม อนัทีจ่รงิเรือ่งเซก็สก์เ็ป็น 

เรือ่งธรรมชาต ิแต่อะไรทีม่นัมากเกนิไปมนักไ็มด่ใีชไ่หม อยา่ง

ดคูลปิโป๊เราจะเกดิความรูส้กึเรือ่งเซก็สข์ึน้มาได ้ดไูปใชเ้วลา

นานเรากเ็สยีเวลา การทีเ่ราจะอา่นหนงัสอื เราจะไปท�าอะไร

ทีจ่ะท�าใหเ้ราเก่งขึน้ดขีึน้ เพราะฉะนัน้วยัของน้องกเ็หมาะ

ทีจ่ะตัง้ใจเล่าเรยีน ตัง้ใจทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพของตวัเอง 
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ก็ดีแล้วน้องปิงปอง เพราะฉะนัน้ก็น่าชมน้องที่รู้ว่าน้อง 

ควรจะใชเ้วลาของน้องใหเ้ป็นประโยชน์อยา่งไร เพราะฉะนัน้

น้องบอกแลว้วา่หมกมุน่มากเกนิไป เรยีกวา่เป็นคน เขาเขยีน

ในสคลปิวา่เป็นคน “หืน่กาม”(ไมไ่ดพ้ดูเองนะ) แต่อยา่งไร

กต็ามเป็นอยา่งนัน้จรงิๆ เพราะวา่คนทีเ่ป็นคนหมกมุน่เรือ่งนัน้

เกนิไป สมองกจ็ะไมค่อ่ยสดใสเทา่ไร 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากศนูยเ์พือ่นใจ 

วยัรุ่น สาขาแฟชัน่ไอส์แลนด์ ผมมขีอ้สงสยัขอ้หน่ึงครบั

สมมุตวิ่าเรารูจ้กัเพื่อนคนหน่ึงครบั ซึง่เขามปีญัหากบัทาง

ครอบครวั กค็อืพ่อและแม่ของเขาทะเลาะเบาะแวง้กนัอยู่

ตลอดเวลา จนกระทัง้กอ่ใหเ้กดิความรนุแรงภายในครอบครวั

ครบั ผมอยากจะทราบวา่ ถา้หากวา่เราเจอสถานการณ์อยา่งน้ี  

ที่ซึ่งเพื่อนของผมคนน้ีต้องการจะหนีออกจากบ้านไป

เพราะวา่เจอปญัหาเชน่น้ี เราควรจะรบัมอืหรอืวา่ชว่ยแกไ้ข

ปญัหาอยา่งไรดคีรบัผม
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ทลูกระหม่อม : ถา้หนีออกจากบา้นไป คดิหรอืวา่จะเจอ

อะไรทีด่กีวา่นัน้ ถา้สมมตุวิา่จะหนีปญัหา พอ่แมท่ะเลาะกนั 

ตบตกีนั รุนแรงกนัแลว้กไ็มม่คีวามสขุในบา้น การทีจ่ะหนี

ออกจากบา้นไปกอ็าจจะไปเจอคนตบตอีกีมากมาย กไ็ปดู

ตามถนนหนทางไปดขูา้งนอกบา้นเราซ ิอยา่งเขาตบตทีบุตี

ฆา่แกงกนัอยูทุ่กวนัๆ อาจจะแยก่วา่เดมิกไ็ด ้ เพราะฉะนัน้

ในการแกป้ญัหาในเรือ่งคณุพอ่คณุแมท่ะเลาะกนักเ็ป็นเรือ่ง

ของผูใ้หญ่ระหวา่งคุณพอ่กบัคุณแม ่ แต่ถา้สมมตุวิา่น้องจะ

ขอรอ้งคณุพอ่คณุแมก่อ็าจจะได ้วา่ทนไมไ่ดแ้ลว้ บรรยากาศ

ของบา้นกไ็มด่ ีตบตกีนัมนักไ็มใ่ชใ่นสิง่ทีด่ ีควรจะพดูกนัให้

เขา้ใจมากกว่า แต่อยา่งไรกต็ามเราเป็นเดก็เขาเป็นผูใ้หญ่ 

แต่อยา่งไรกต็ามน้องกบ็อกกบัเพือ่นวา่ไมค่วรจะหนีออกจาก

บา้นใชไ่หม เพราะวา่ถา้สมมตุเิขาตบตกีนัแลว้เราหนีออกจาก

บา้นไป กไ็มไ่ดท้�าใหอ้นาคตของเราดขีึน้ แต่ตอนน้ีน้องตอ้ง 

มคีวามอดทน หน้าที่ของน้องก็อย่างที่บอก สร้างตวัเอง 

ใหด้ขี ึน้ สรา้งศกัยภาพของตวัเองใหด้ขี ึน้ เรยีนหนงัสอืใหด้ขี ึน้ 

ถงึแมบ้รรยากาศในบา้นจะไมเ่อือ้ใหเ้รามสีมาธ ิเรากท็�าตวัเอง

ใหม้สีมาธ ิ ตอ้งมสีต ิ ก่อนทีจ่ะหนีออกไปจากบา้น ถา้ออก 

จากบ้านไปอาจจะเจออะไรที่แย่ยิง่กว่านัน้ ไม่ใช่อาจจะ  
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ตอ้งเจออะไรทีแ่ยไ่ปกวา่นัน้แน่นอน กไ็ปบอกกบัเพือ่นของน้อง

อยา่งนัน้วา่ใหอ้ดทน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่นผมเขาไปสกั

กนัมาครบั บางคนกส็กัทีห่น้าอก หลงั ขอ้เทา้ หรอืสว่นที่

อาจารยม์องไมเ่หน็ ผมกว็า่มนัดเูทด่นีะครบั ใจหน่ึงกอ็ยาก

จะลองสกัดูบา้งเหมอืนกนัแต่ผมคดิว่ามนัคงยงัไม่ถงึเวลา  

ผมควรจะใหค้�าแนะน�าเพือ่นอยา่งไรดคีรบั

ทูลกระหม่อม : น้องมองว่าเป็นเรื่องที่ยงัไม่ถึงเวลา 

กเ็ป็นเรื่องทีถู่กตอ้งแลว้ ตามปกตใินสถานทีท่ีร่บัสกัทีเ่ป็น 

มอือาชพีจรงิๆ เขาจะไมร่บัสกัเดก็ทีม่อีายตุ�่ากวา่ 18 ปี เพราะ

ถอืวา่ยงัไมว่ฒุภิาวะพอ ยงัตดัสนิใจไมไ่ดว้า่จะยอมมรีอยสกั 

ติดตวัเราเยอะแยะมากมายหรอืไม่ เพราะว่าสกัไปแล้ว 

เอาออกไดแ้ต่เอาออกล�าบากตอ้งยงิเลเซอรแ์ลว้ยงิเลเซอรอ์กี  

เน้ืออาจจะทะลุไปก่อนก็ได้ บางทีสกัไปแล้วตอนเด็กๆ 

พอจะเขา้มหาวทิยาลยัเขากจ็ะถามวา่มรีอยสกัไหม เพราะ



ปัญหาเพื่อน 129

อาจเป็นกฎของมหาวทิยาลยับางแห่ง ท�าใหเ้ราอาจจะเขา้

มหาวทิยาลยันัน้ล�าบาก ขา้ราชการกจ็ะสกัไมไ่ด ้หรอือาชพี

แอรโ์ฮสเตส สจ๊วต เขากไ็มใ่หม้รีอยสกั เพราะฉะนัน้น้องก็

จะล�าบากทีจ่ะตอ้งไปลบรอยสกันัน้ซึง่ลบยากและเจบ็มาก 

ยงัไงน้องกค็วรเตอืนเพือ่นวา่ยงัไมถ่งึเวลาทีจ่ะสกั อนัทีจ่รงิ

รา้นทีร่บัสกักไ็มค่วรรบัสกัเดก็ทีม่อีายตุ�่ากวา่ 18 ปี หรอืถา้

เป็นรา้นทีร่บัสกัอาจเป็นรา้นเถื่อน อาจใชเ้ขม็ปนกนั คนถกู

สกัอาจตดิเชือ้หรอืเป็นเอดสต์ายกไ็ด ้พดูแบบน้ีคงจะไมก่ลา้

สกัแลว้ละ่ส ิ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเีพือ่นทีเ่รยีน 

เก่งมากแต่มพีฤตกิรรมทีแ่ย่ หนูเคยถามเขาว่าท�าตวัแบบน้ี 

คุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าเหรอ เขาบอกว่าพ่อกบัแม่บอกว่าถ้า 

เรยีนเก่งแลว้จะมพีฤตกิรรมแบบไหนกต็ามใจ หนูเลยอยากถาม

ทลูกระหมอ่มวา่ทลูกระหมอ่มคดิยงัไงคะ่ มนัเป็นความคดิทีถ่กูตอ้ง 

หรอืเปลา่คะ่
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ทลูกระหม่อม : เขาเรยีนเกง่ แต่พฤตกิรรมไมด่ ีกแ็สดงวา่

เขาไมใ่ชเ่ก่งและด ีพวกเราจะตอ้งเก่งและดดีว้ย ถา้เรานิสยั

ไมด่กีไ็มม่ใีครคบ เพราะเขากเ็บื่อ คนสว่นมากกค็งทนเรา 

ไมไ่ดถ้า้เรามพีฤตกิรรมไมด่ ีเรากไ็มส่ามารถจะเป็น I DOL 

ของใครได ้ถา้นิสยัแยม่ากๆกจ็ะเป็นคนทีส่งัคมรงัเกยีจ กค็งจะเป็น 

คนไม่มเีพื่อน ท�างานกบัใครก็คงจะล�าบากถึงจะเก่งยงัไง  

การไม่มเีพื่อนไม่มใีครคบดว้ยกไ็ม่ด ี กเ็ป็นสิง่ทีน่่าสงสาร

มากกวา่ ถา้เรามโีอกาสชว่ยเขาได ้ชว่ยตกัเตอืน เราอาจม ี

วธิีพูดให้เขาปรบัเปลี่ยนนิสยัให้ดขีึ้น ไม่ทราบว่าเขาแย่

ตรงไหนบา้ง เหน็แก่ตวั ไมน่่าเชือ่ถอื ชอบหาเรือ่งคนอืน่ คนทีเ่ป็น

แบบน้ีมกัจะเป็นคนทีม่ปีมดอ้ย กเ็ป็นคนทีน่่าสงสาร เรากค็วร

จะตกัเตอืนเขาบา้งนิดๆหน่อยๆไมม่ากพอทีจ่ะท�าใหเ้ขาดา่

เรากลบัมา

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ปญัหาเริม่จาก 

ผมเป็นเดก็กจิกรรมครบั ท�าให้ผมเป็นคนที่มเีพื่อนเยอะ 

ผมกจ็ะรูเ้พือ่นแต่ละกลุ่มไมช่อบหน้ากนั ในฐานะทีเ่ราเป็น

คนกลางผมกอ็ยากจะบอกใหเ้พือ่นเขา้ใจวา่เขาไมไ่ดเ้ป็นแบบ
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สิง่ทีเ่ธอคดิหรอืสิง่ทีเ่ธอบอก ผมจะมวีธิกีารพดูยงัไงใหเ้ขา

เขา้ใจกนัมากขึน้ในฐานะทีเ่ราเป็นคนกลางนะครบั

ทลูกระหม่อม : การทีเ่ขาทะเลาะกนัหรอืมปีญัหากนัแต่

เราไมเ่กีย่วดว้ย แต่เราเป็นเพือ่นของทัง้สองคน ถา้สมมตุเิรา

ตอ้งการเคลยีรใ์หเ้ขา เรากต็อ้งมวีธิพีดู กพ็ดูดีๆ พดูตรงๆวา่

เขาไมไ่ดเ้ป็นแบบนัน้ กต็อ้งอธบิายดีๆ  บางทกีต็อ้งใชเ้วลา

ในการทีจ่ะท�าใหเ้ขาเขา้ใจกนั เราเป็นคนกลางกต็อ้งแสดง

ความบรสิทุธิใ์จ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูไดพ้บกบัเพือ่น

กลุ่มหน่ึง ถงึแมจ้ะเป็นระยะเวลาสัน้ๆ ทีเ่ราไดรู้จ้กักนั แต่

หนูกส็ามารถคุยกบัเพือ่นกลุ่มน้ีไดทุ้กเรือ่ง เชน่ เวลาทีเ่รา 

อดึอดัใจเรากจ็ะเลา่ใหเ้ขาฟงั แต่จะมอียูว่นัหน่ึงทีเ่ราตอ้งจากกนั

และอาจจะไมไ่ดเ้จอกนัอกีกไ็ด ้หนูควรจะท�าอยา่งไรดคีะ่
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ทูลกระหม่อม : ถา้หมายถงึเพือ่น TO BE NUMBER 

ONE IDOL ในทีน้ี่ อนัทีจ่รงิ TO BE NUMBER ONE กม็ี

ชอ่งทางทีจ่ะตดิต่อกนัได ้หนูอาจจะ E-mail คยุกนักไ็ด ้มนั

เป็นความตัง้ใจทีจ่ะสานต่อสมัพนัธไมตร ี ยงัไงเรากต็อ้งคยุ 

กนัอยูแ่ลว้ เพราะทกุคนเป็น TO BE NUMBER ONE เป็นเพือ่น

กนัอยูแ่ลว้ ถา้สมมตุวิา่เรามคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะคยุกนัจะตดิต่อกนั 

เรากต็ดิต่อกนัไดไ้มเ่หน็จะมปีญัหาอะไรน่ี ถา้เราเกดิตดิต่อกนั

ไมไ่ดจ้รงิๆ เรากต็ดิต่อมาทางรายการ TO BE NUMBER ONE 

VARIETY กไ็ด ้เรากย็งัมนิีตยสาร TO BE NUMBER ONE 

มกีระทรวงสาธารณสขุ มกีรมสขุภาพจติ มโีครงการ TO BE 

NUMBER ONE เรายงัเกาะกลุม่กนัอยา่งแน่นหนา เพราะเรา

เป็นพวกเดยีวกนั มนัจะสรา้งสงัคมใหมท่ีด่เีพราะเราท�างาน

ร่วมกนั อย่างน้อยเราก็ท�างานต่อต้านยาเสพติดร่วมกนั 

เรากต็อ้งตดิต่อกนัอยูแ่ลว้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมปีญัหากบักลุม่

เพือ่นในโรงเรยีนคะ่ ปญัหานัน้เกดิจากตวัหนูเองคะ่ แต่หนู 

ได้ขอโทษเขาไปแล้ว แต่ดูเหมือนว่าปญัหาทุกอย่างยงั 

ไมด่ขี ึน้ และดว้ยความทีห่นูเป็นคนน่ิงๆ เลยท�าใหต้อนน้ีหนู

กบัเพือ่นเป็นเหมอืนคนไมรู่จ้กักนั ทลูกระหมอ่มคดิวา่ควรจะ

ปลอ่ยใหเ้ป็นแบบน้ีต่อไปหรอืควรจะแกไ้ขอยา่งไรดคีะ่

ทลูกระหม่อม : ในเมือ่หนูขอโทษแลว้ แต่วา่ขอโทษอยา่ง

จรงิจงัหรอืเปลา่ ในเมือ่หนูยอมรบัแลว้วา่เป็นความผดิของหนู 

หนูขอโทษแลว้ แลว้ถา้ฝ่ายนัน้ยงัท�าใจไมไ่ดย้งัโกรธหนูอยู ่

บางทมีนักต็อ้งใชเ้วลา หนูกพ็ยายามท�าดกีบัเขาต่อไป อนัทีจ่รงิ

คนเรายอมรบัแลว้วา่ตวัเองผดิแต่ตอ้งยอมรบัอยา่งจรงิใจนะ 

เรากต็อ้งแกต้อ้งเปลีย่นนิสยัของเราตรงนัน้ทีเ่ขาไมช่อบ แต่ถา้

เราจรงิใจแลว้ต่อไปเราตอ้งใชเ้วลา เขากค็งหายโกรธหนูเอง 

ท�าใจดีๆ ไว ้ชลิล์ๆ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเรยีนอยู่ช ัน้

มธัยมศกึษาปีที ่4 ผมอาย ุ18 ปีแลว้ ผมเขา้เรยีนชา้เพราะ

ฐานะทางบา้นไมค่อ่ยดเีทา่ไหร ่ปญัหาของผมคอืผมไมค่อ่ย

มเีพือ่นเหมอืนคนอื่นเลย เป็นเพราะเพือ่นๆ รงัเกยีจฐานะ

ของผม จงึไมม่ใีครอยากเขา้มายุง่ แถมอายมุากกวา่คนอืน่ 

ผมควรท�าอยา่งไรด ีหรอืผมตอ้งทนแบบไมม่เีพือ่นจนเรยีน

จบครบั 

ทลูกระหม่อม : เราตอ้งถามตวัเองวา่ เรามอีะไรผดิแปลก 

ถา้พดูว่าฐานะไมด่แีลว้เพือ่นไมค่บ เราอาจดถููกเพือ่นมาก

เกนิไป อายเุรามากกวา่อาจเป็นเหตุผลหน่ึง น้องอาจจะคดิ

วา่ตวัเองมปีมดอ้ยแลว้ปิดกัน้ตวัเองมากกวา่ ในการทีจ่ะเป็น

เพือ่นกบัใคร เราตอ้งเปิดตวั เปิดทศันคตวิา่ เราเป็นคนใหม ่

เป็นคนน่าคบอยา่งไร เราตอ้งมารเ์กต็ติง้หน่อยหน่ึง สมมตุิ

เราอายมุากอาจจะเท่กไ็ด ้ อาจมปีระสบการณ์ สามารถคุย 

เลา่ใหเ้พือ่นๆฟงั เพือ่นๆอาจจะทึง่ในความเทข่องน้องกไ็ด ้

แต่น้องอาจจะคดิว่าตวัเองมปีมด้อย น้อยใจในโชคชะตา 

คดิวา่ตวัเองจนกวา่คนอืน่ หน้าตากไ็มด่ ีน่าเกลยีด ท�าใหม้ี

ปมดอ้ย บางทอีาจจะแอบอจิฉาคนอื่นเลก็ๆน้อยๆ กท็�าให้
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เป็นคนไม่น่าคบ ออร่าแห่งความไม่น่าคบจะเผยออกมา 

เพือ่นๆ คนอืน่ๆ อาจจะมองเราวา่ขาดเสน่หห์รอืเปลา่ อาจจะ

ขีอ้ายไมม่ัน่ใจในตวัเอง ถา้เรามคีวามมัน่ใจในตวัเอง จะเป็น

คนทีน่่าทึง่ เป็นคนทีใ่ครๆ อยากคบหาสมาคมดว้ย น้องลอง

ส�ารวจตวัเองวา่ตวัเองมขีอ้บกพรอ่งอยา่งไร เงยีบขรมึเกนิไป 

ขีอ้ายเกนิไป ไม่กลา้ หรอืมปีมดอ้ยตรงไหนแลว้พยายาม

แกไ้ขตวัเอง ถา้สมมตุน้ิองคดิวา่เพือ่นมอีคต ิ น้องกล็องไป

ถามเพือ่นตรงๆวา่ “เราท�าอะไรหรอืพวกเธอจงึไมช่อบ” ถา้

ไมพ่อใจอะไรกข็อโทษเพือ่น น้องจะตอ้งรูว้ธิปีรบัตวัใหเ้ขา้

กบัเพือ่น กจ็ะท�าใหม้เีพือ่นไปเอง ตอ้งใชเ้วลาหน่อยนึง ขอให้

น้องโชคด ีและเริม่มเีพือ่นสกัท ี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูงงและอารมณ์เสยี

มากเลยคะ่ ทีพ่วกผูช้ายสว่นใหญ่ในโรงเรยีนชอบทะเลาะววิาท

กนัเองภายในโรงเรยีน คอื ม.4 ต่อยกบั ม.5 และม.6 ถลม่  

ม.2 อะไรประมาณน้ีคะ่ สรา้งความวุน่วาย ขา้วของเสยีหาย

และทีส่�าคญันะคะ นักเรยีนทีช่อบก่อกวนพวกน้ีชอบกร่าง 
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พูดจาเสียงดงัและขี้เก็กด้วยค่ะ หนูจะแก้ไขนิสยัพวกน้ี

อยา่งไรดคีะ่

ทลูกระหมอ่ม : หนกัใจแทนน้องเหมอืนกนันะ ทีโ่รงเรยีน

มีบรรยากาศทะเลาะวิวาทกันตลอดเวลา ถล่มกันไป  

ถลม่กนัมา เป็นมาเฟียหรอือยา่งไร กเ็หน็ใจน้องทีอ่ยากจะเขา้ไป 

แก้ไข ปญัหาน้ีมนัใหญ่โตเกินน้องจะแก้ เพราะทุกคน 

เขาตกีนั แกไ้ปแกม้า โดนลกูหลงกแ็ยเ่ลย ฉะนัน้เรือ่งอยา่ง

นัน้เป็นหน้าทีข่องคณุครทูีป่รกึษา อาจารย ์หรอืผูอ้�านวยการ

โรงเรยีน อาจารยก์ค็งจะเหน็ จะทราบอยูแ่ลว้ เพราะเขาตกีนั

โครมครามทุกวนัใช่ไหม ตอนน้ีคงก�าลงัหาวธิแีกไ้ขปญัหา

น้ีอยู่ แต่ถ้าตกีนัเยอะๆ อาจารยก์ค็งไม่รูจ้ะแก้ไขอย่างไร 

ฉะนัน้อาจารยท์ีม่หีน้าทีแ่กไ้ขกใ็หด้�าเนินการต่อไป น้องคง

ไปแกไ้ขล�าบาก กเ็หน็ใจน้อง น้องคงร�าคาญ สว่นคนทีแ่สดง

อาการกรา่ง น้องหมัน่ไสเ้ขาเองหรอืเปลา่ คนเรามทีัง้ดแีละ

ไมด่ใีนตวั ใหน้้องมองสิง่ดีๆ  ตรงทีเ่ขาไมก่รา่งส ิสมมตน้ิอง

หมัน่ไสก้ใ็หห้ลบัตา ไม่ตอ้งไปมองเขา เขามสีทิธิจ์ะกร่าง  

เขาอาจมอีะไรดจีะอวดกไ็ด ้น้องตอ้งหดัท�าตวัไมใ่หห้มัน่ไสค้น 

โรงเรยีนน้ีคงเป็นโรคตดิต่อ คนโน้นมองคนน้ีแลว้หมัน่ไส ้
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เลยตกีนัวุ่นวาย น้องกอ็ย่าหมัน่ไสเ้ขาเลย ฉะนัน้เราต้อง

ท�าตวัอยา่ไปหมัน่ไสค้นงา่ย จะท�าใหเ้รามคีวามสขุดว้ย ถา้

หมัน่ไสม้ากไปกจ็ะเป็นทกุข ์คนเรามทีัง้ขาวและด�า เรากเ็อา

หไูปนาเอาตาไปไร ่ ถา้เขากรา่ง แลว้ไมท่�าใหเ้ราเดอืนรอ้น 

เรากม็องในสว่นดเีขา ถา้ไมม่อีะไรดกีห็ลบัตาแลว้กนั 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอยากปรกึษา 

เรือ่งเพือ่น หนูมเีพือ่นคนหน่ึง สนิทกนัพอสมควร ตอนเรยีน

กน็ัง่ขา้งๆเขา เมือ่ไมเ่ขา้ใจเรือ่งการเรยีนกถ็ามเขา แต่เพือ่น

กลบัมาตะคอกหนู หนูรูส้กึผดิทีไ่ปกวนเขา หนูอยากจะถาม

ทลูกระหมอ่มวา่ หนูควรจะท�าอยา่งไรดคีะ่ 

ทูลกระหม่อม : เพือ่นคนน้ีเขาคงเรยีนเก่ง หนูเลยตอ้ง

ถามเขาอยูต่ลอดเวลา หนูไปถามเขาผดิกาลเทศะหรอืเปลา่ 

เขาอาจก�าลงัท�างาน ก�าลงัฟงัคร ูก�าลงัฟงัเพลง ก�าลงัท�าอะไร

หรอืเปลา่ หนูไปถามผดิเวลา เขากต็ะคอกเอา เขาคงโมโห 
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คงร�าคาญหนูทีถ่ามอยูไ่ด ้หนูตอ้งถามในเวลาทีถ่กูกาลเทศะ 

เวลาทีว่า่งๆ เวลาทีย่งัไมไ่ดท้�ากจิกรรมอืน่ๆ หรอืท�าการบา้น

นิดหน่อย กถ็ามเขาวา่ ตอนน้ีมเีวลาหรอืเปลา่ เราจะกวนเธอ

มากไปหรอืเปล่า ถา้สมมุตเิราถามเขาอยู่บ่อยๆ กร็�าคาญ

ใช่ไหม ท�าไมเราไม่คดิเองล่ะ ไม่ใช่ไปนัง่ขา้งเขาแลว้คอย

ถามเขา น้องตอ้งตัง้ใจเรยีน ฟงัคร ู เราอาจจะเรยีนเก่งกวา่

เขากไ็ด ้ถา้เราไมฟ่งั เรากไ็มเ่ขา้ใจ แลว้ไปถามคนอืน่ เขาก็

ตะคอกและร�าคาญใชไ่หม ถา้เขาตะคอกหนูตลอดเวลาโดย

ไมม่เีหตุผล กถ็ามเขาวา่ มปีญัหาอะไรหรอื ท�าไมอารมณ์

ไมด่ ีจงึมาตะคอกอยา่งน้ี บางทอีาจจะเป็นความผดิของเขา 

อาจไมใ่ชค่วามผดิของหนูกไ็ด ้กล็องกลบัไปคดิดวูา่ เป็นเพราะ

กรณไีหนแลว้กนั 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคีวามสงสยั

อยา่งหน่ึงคะ่ หนูเคยเหน็เพือ่นผูช้ายของหนู มอีาการเขนิอาย

หรอืท�าตวัหา่งเหนิกบัพอ่แม ่เวลาแมม่าจบัมอื มากอดต่อหน้า

เพือ่นๆ กพ็ยามยามสะบดัออก หนูอยากรูว้า่เป็นเพราะอะไร 
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หรอืคะ เพราะเขาอายเพือ่น หนูคดิว่าการทีพ่อ่แมม่ากอด 

มาใกลช้ดิกบัเรา ต่อหน้าเพือ่นๆ หรอืทีไ่หน หนูวา่น่ารกัดคีะ่ 

แต่เดก็ผูช้ายมกัท�าตวัแปลกต่อหน้าพอ่แมเ่สมอ เป็นเพราะ

อะไรคะ 

ทลูกระหม่อม : เดก็ผูช้ายสว่นมากจะอาย ถา้พอ่แม ่พีน้่อง 

พีส่าวมากอด มาจบู แต่สมมตุเิขาเป็นตุ๊ดกไ็มอ่ายนะ ความจรงิ

กไ็มใ่ชอ่ยา่งนัน้หรอก วยัรุน่ทัง้ผูห้ญงิผูช้ายถา้ท�าสนิทสนม

กบัพอ่แมก่จ็ะรูส้กึวา่ เสยีศกัดิศ์ร ี อายเพือ่น เพราะเป็นวยั

ค่อนขา้งสบัสน เดีย๋วเพื่อนๆว่าเป็นลูกแหง่ ตดิแม่ กร็ูส้กึ

อายบา้ง ความจรงิมนัไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีน่่าอาย เพราะเราไมไ่ดท้�า 

ไมด่ ีท�าความชัว่ โกงบา้น โกงเมอืงส ิจงึควรจะอาย ถา้เรา

เขา้ไปกอดพอ่กอดแม่ใหช้ื่นใจ เรากไ็ม่ควรจะอาย ถา้เกดิ

อายวยัรุ่นก็จะมวีธิแีสดงความรกักบัพ่อแม่มากมาย เช่น 

ท�าตวัเป็นคนด ี เรยีนหนังสอืเก่งๆ ไม่ท�าใหคุ้ณพ่อคุณแม่

หนกัใจ และยงัมอีกีหลายวธิ ีจรงิๆ กไ็มต่อ้งอายหรอก เพราะ

พอ่แมร่กัเรา อยากกอดเรา กใ็หเ้ขากอด หน่อยจะไดช้ืน่ใจ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมเีรื่องอยาก 

ทลูถามทลูกระหมอ่มครบั ผมมเีพือ่นหลายคนเพือ่นของผม

คนหน่ึงตัง้ฉายาวา่ “ตสิตแ์ตก” เพราะเขาชอบแยกตวั ผมชวน

ไปเลน่ ชวนไปคยุ เขาจะตอกกลบัมา และทะเลาะกนัทกุที

เลยครบั ผมจะท�าอยา่งไรดคีรบั 

ทลูกระหม่อม : ฟงัๆ ดเูหมอืนไมใ่ชต่สิตแ์ตกนะ ดเูหมอืน

วา่เขาไมช่อบยุง่กบัคนอื่น ไมใ่ชแ่บบมมีารยาท แต่เป็นคน

ขวางโลก พอขวางโลกเวลาไปชวนเขาๆ จะพดูไมด่ ี หรอื 

น้องไปพดูไมด่กีบัเขา ไปลอ้เขาหรอืเปลา่หละ่ เขาจงึตะคอก

กลบัมา สมมตุเิราไปชวนเขา้กลุม่แลว้เขาดา่กลบัมา กไ็มใ่ช่

เขาตสิตแ์ตกหรอก แปลวา่เขาเป็นคนขวางโลก เป็นคนไมช่อบ

คบคา้สมาคมกบัใคร เขามโีลกสว่นตวัสงู อยา่งน้ีตอ้งระวงั

เหมอืนกนั การมโีลกส่วนตวัสูงถ้าใครมาพูดดว้ย คุยดว้ย 

ไมค่บคา้สมาคมดว้ย จะท�าใหด้ไูมน่่ารกั ไมน่่าคบ บางคน

คดิวา่ตวัเองเป็นตสิต ์กไ็มค่บกบัใคร แมไ้มไ่ดไ้ปดา่ใคร กด็ู

ไมด่เีทา่ไหร ่ไมม่ใีครอยากคบ บรรยากาศกไ็มด่ ีถา้น้องพดู

ดีๆ  กบัเขาแลว้ เขาไมอ่ยากมายุง่กบัน้อง น้องกไ็มต่อ้งไป

ยุง่กบัเขา เพราะเพือ่นดีๆ  ในโรงเรยีน ในโลก ในสงัคมของ
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เรามเียอะแยะ ท�าไมตอ้งไปยุง่กบัคนน้ี น้องจะเอาชนะมาก

เกนิไปไหม ทีจ่ะใหเ้ขาเขา้กลุม่ดว้ย ถา้เขาไมอ่ยากเขา้กลุม่ก็

ปลอ่ยไปตามยถากรรม จรงิไหม ไมเ่หน็ตอ้งไปยุง่กบัเขาเลย 

ถา้เราหวงัด ีชวนแลว้ไมม่า กป็ลอ่ยใหเ้ขาอยูใ่นโลกสว่นตวั

ของเขา เขาอาจจะเอน็จอยมากกวา่ น้องไมต่อ้งกงัวลอะไร

กบัเพื่อนคนน้ีมาก จะเรยีกว่าเพื่อนกไ็ม่ได ้ เขาไม่ไดต้สิต์

แตกหรอก แต่เขาขวางโลก 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : วนัน้ีหนูมเีรือ่งจะ 

ทลูถามทลูกระหมอ่มคอื เรว็ๆน้ีโรงเรยีนของหนูจะจดักจิกรรม

ผูน้�าทีจ่ะไปออกค่ายอาสา เพือ่ช่วยเหลอืและสรา้งหอ้งสมุด 

ในถิน่ดอ้ยโอกาส น้องๆทีม่าสมคัรคา่ยจะเป็นคนขีอ้าย ไมก่ลา้

คุยในวงเพือ่นๆ ท�าใหน้้องๆรูส้กึว่าเพือ่นทีม่าดว้ยกนัหยิง่ 

จงึไมค่่อยท�าความรูจ้กักนั หนูจะมแีนวทางไหนบา้งทีช่่วย

ใหน้้องๆ สนิทสนมกนัไดเ้รว็ขึน้คะ 
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ทลูกระหม่อม : เป็นสิง่ดทีีม่กีจิกรรมท�าประโยชน์แก่สงัคม 

กบัเดก็ดอ้ยโอกาส เพราะมเีดก็ดอ้ยโอกาสกวา่เราเยอะมาก

ทีต่อ้งการความชว่ยเหลอื พวกน้องกไ็ดส้รา้งจติอาสา ปญัหา

คอืเมื่อมาท�ากจิกรรมร่วมกนั กเ็ป็นเรื่องยากทีน้่องๆ จาก

รอ้ยพอ่พนัแม ่มาจากทีต่่างๆ มากมาย เกดิอาการเขนิอาย  

อาการกัก๊ๆ ไมอ่ยากคยุ เขนิๆ กนัอยู ่เราไมรู่จ้กัเขา เราไมรู่้

จะคยุอะไรกนั คยุแลว้เขาจะฟงัเราหรอืเปลา่ ท�าใหเ้กดิความ

ไมม่ัน่ใจ คอื ไมไ่ดห้ยิง่หรอก แต่ไมม่ัน่ใจ ทีจ่รงิเดก็ๆ มาท�า

กจิกรรมรว่มกนั เชน่ทีโ่ครงการ TO BE NUMBER ONE  

ไดจ้ดัคา่ย 8 รุน่แลว้ ลา่สดุปิดคา่ยเมือ่ตน้เดอืนตุลาคม 56  

ทีผ่า่นมาน้ี เดก็ทกุคนทีม่าตอนแรก รูส้กึเขนิอาย ไมม่ัน่ใจวา่

จะสนุกหรอืเปลา่ แต่พออยูไ่ป ไดท้�ากจิกรรมรว่มกนั ท�าให้

สนิทสนม รกักนัมาก สนิทกนัมาก สมมตุจิะใหส้นิทกนัเรว็ขึน้ 

เราตอ้งเลน่เกม เรยีกวา่ ละลายความหยิง่ ความอาย เพือ่ให ้

สนิทสนมกนัมากขึน้ แนะน�าใหเ้ล่นเกม “จ�าชื่อ” โดยการ 

กระซบิชื่อเพือ่น วธิเีล่น เริม่จากกระซบิชื่อของตวัเองและ 

ชือ่เพือ่นต่อๆ กนัไป สมมตุติอ้งพดูชือ่เพือ่นจาก 1 ชือ่ 2 ชือ่ 3 ชือ่  

เพิม่ตามล�าดบัถา้จ�าไมไ่ด ้เพือ่นคนนัน้จะตอ้งถกูท�าโทษ แต่

ไมใ่ชเ่ป็นการท�าโทษรนุแรง หรอืโดนตื๊บ แต่ใหท้�าอะไรทีต่ลก 
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กจ็ะคลายความเขนิอายซึง่กนัและกนัได ้ นอกจากนัน้ยงัมี

เกมต่างๆหลายเกม เมือ่ท�ากจิกรรมรว่มกนัไป เราจะคลาย

ความอาย เดก็ๆ ไดท้�างานร่วมกนั ท�ากจิกรรมร่วมกนัจะ

ท�าใหส้นิทกนัเรว็อยูแ่ลว้ 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เป็นเรือ่งของเพือ่น 

ผมครบั วยัรุน่ไทยมเีทคโนโลยคีวามกา้วหน้าเขา้มาเกีย่วขอ้ง

ในชวีติประจ�าวนัอยา่งมาก เพือ่นผมไดไ้ปรูจ้กักบัเพือ่นทางโลก 

Social Network และไดค้ยุกบัคนนัน้สกัพกั เขามใีจใหก้บั

คนนัน้ไมน้่อย จากนัน้เขาไดน้ดัพบกนัและเพิง่รูว้า่ คนๆ นัน้

ไมใ่ชผู่ห้ญงิ แต่เพือ่นของผมไดม้ใีจใหเ้ขาไปมากแลว้ ผมใน

ฐานะเพือ่นจะแนะน�าเพือ่นอยา่งไรดคีรบั

ทลูกระหม่อม : ใน Social Network ตอ้งระวงั เคยพดู

หลายครัง้วา่ การพบปะ แชทกนั สรา้งสมัพนัธก์นั ตอ้งระวงั 

เพราะเขาโพสตใ์ครกไ็มรู่ ้ เขาพดูวา่อะไร เขาเป็นใครกไ็มรู่ ้

เราไมเ่หน็ตวั พอนดัพบกนั เขาแกลง้เป็นผูห้ญงิแลว้เพือ่นน้อง
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มใีจใหก้นั เขาอาจจะเป็นผูห้ญงิประเภทสอง กไ็มเ่ป็นอะไร 

ถา้เขาชอบกนั คนเรากิก๊กนัได ้ ไมว่่าจะเป็นหญงิหรอืชาย  

เพศไหนกต็าม สิง่ทีค่วรระวงัมากทีสุ่ดคอื เราไม่รูจ้กัเขา 

เราจะไปพบเขา เขาไมใ่ชผู่ห้ญงิ เขาอาจไมใ่ชค่นทีเ่ราควร

ไวว้างใจ มหีลายกรณทีีไ่ปพบปะกนัแลว้โดนหัน่เป็นทอ่นๆ 

จบัใสก่ระเป๋าไปทิง้ในคลอง ตอนน้ีน�้าทว่มถา้ทิง้กห็าไมเ่จอ 

การพบปะในSocial Networkตอ้งระวงับา้ง ตอนน้ีเราอยูใ่น

วยัเรยีน จะรกัใครผ่กูพนัใครตอ้งระวงั การคยุกนัในเฟสบุ๊ค 

ในทวติเตอร ์บางทคียุกนันานๆ กท็�าใหส้รา้งความผกูพนั เรา

ตอ้งระวงัวา่ คนนัน้เป็นใคร อยา่ลมืวา่ เราอยูใ่นวยัเรยีน ตอ้ง

ตัง้ใจเรยีนหนงัสอื อยา่มวัแต่แชท ตอ้งรูจ้กัแบง่เวลา ไมใ่ช่

หา้มไมใ่หท้�าเลย ตอ้งรูจ้กัมวีจิารณญาณวา่ เราควรสนิทสนม

กบัเขาแคไ่หน ควรมใีจใหเ้ขาแคไ่หน หรอืใหเ้วลาเขาแคไ่หน 

เพราะเรามหีน้าทีเ่รยีนหนงัสอื อยา่ใหเ้สยีการเรยีนแลว้กนั 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เวลาทีด่ฉินัรูส้กึวา่ 

อจิฉาเพือ่นทีด่กีวา่ ทัง้ฐานะ บทบาท หน้าทีก่ารงาน ดฉินั 

มตีวัอยา่งคอื ชว่งน้ีมปีระกาศผลสอบ เพือ่นไดผ้ลสอบดกีวา่

ท�าใหด้ฉิันรูส้กึอจิฉาเพื่อนในบางครัง้ ดฉิันควรจะปฏบิตัิ

ตวัอยา่งไรคะ่ 

ทลูกระหม่อม : คนเราสว่นมากจะมอีารมณ์อจิฉา เป็นปกติ

ในมนุษย ์ โดยมากเมือ่เหน็คนอื่นดกีว่า จะรูส้กึไมส่บายใจ 

เกดิอารมณ์อจิฉารษิยา ไมอ่ยากใหเ้ขาดกีวา่เรา ใครอยาก

จะใหค้นอืน่ดกีวา่ตวัเอง จรงิไหม มนัเป็นอารมณ์ทีอ่ยูใ่นกเิลส 

ในมนุษยเ์รา ความจรงิคนทีไ่มอ่จิฉารษิยานัน้โชคด ี เพราะ

อารมณ์อจิฉาท�าใหเ้ราเป็นทกุข ์ถา้อจิฉามากๆ แสดงอาการ 

มากๆ จะท�าใหเ้ราดนู่าเกลยีด จะมปีฏกิรยิา พฤตกิรรมต่างๆ 

ท�าหน้าตาหมัน่ไส ้น่ีเลก็ๆ นะ ถา้ยิง่คดิวธิทีีจ่ะท�ารา้ยเขา ยิง่

น่าเกลยีดไปใหญ่ เป็นสิง่ไมด่ ี อารมณ์อจิฉาจะบัน่ทอนเรา 

น้องท�าอะไรดกีวา่เขาบา้งละ่ ถา้อจิฉาวา่เขาเรยีนดกีวา่ เราตอ้ง

มคีวามมมุานะ สมมตุเิรามคีวามอจิฉารษิยาควบคูก่บัความ

มมุานะ คอื ไมไ่ดอ้จิฉาแลว้ไปเกลยีดเขา ไปดา่เขา ท�าลายเขา 

หรอืนัง่อจิฉาแบบหมกมุ่นในตวั ถ้าเราอจิฉาแล้วมุมานะ 
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ตัง้ใจทีจ่ะเรยีนใหด้เีท่าเขา หรอืดกีว่าเขา เราควรแขง่กบั 

ตวัเองมากกว่า เราท�าดทีีสุ่ดดแีลว้ ถ้าเรามคีวามมุมานะ

ท�าใหด้กีวา่เขา ใหไ้ดป้ระโยชน์ ใหเ้รยีนเก่ง ตัง้ใจอา่นหนงัสอื 

ตัง้ใจคน้ควา้ รูจ้กัแบง่เวลากเ็ป็นสิง่ทีด่ ีถา้อจิฉาเฉยๆ เราควร 

ตดัออกจากใจ ไมไ่ปหมัน่ไสเ้ขา เพราะจะน�าพาใหเ้กดิอารมณ์

น่าเกลยีด 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเป็นเดก็ผูห้ญงิ 

ทีต่วัเลก็ทีสุ่ดในหอ้ง หนูมกัถูกเพือ่นๆทีโ่ตกว่าแกลง้เสมอ 

พอไปฟ้องคุณครูหนูกลบัโดนเพื่อนแกลง้หนักกว่าเดมิอกี 

ตอนน้ีหนูอดึอดัใจมากเลยคะ ไมอ่ยากไปโรงเรยีน ไมอ่ยาก

เจอเพือ่นๆ อกีแลว้ หนูควรจะท�าอยา่งไรดคีะ่ 

ทลูกระหม่อม : น้องตอ้งสรา้งความมัน่ใจ ตอ้งเป็นขาใหญ่ 

ต่อไปไมม่ใีครมาแกลง้เราแน่นอน ตอ้งไมย่อมใหใ้ครมาแกลง้ 

สมมุตเิรา แอบไปฟ้องคุณคร ู จะท�าใหย้ิง่น่าแกลง้ ยิง่โดน
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หนกักว่าเดมิ จะบอกวธิแีกไ้ขคอืน้องไมต่อ้งไปฟ้องคุณคร ู

ใหไ้ปถามเขาเลยวา่ “ทีแ่กลง้ฉนัเพราะไมช่อบใชไ่หม ฉนัท�า

ผดิอะไร ฉนัท�าอะไรจงึไปขดัหขูดัตาเธอหรอื” ถามตรงๆ และ

ท�าเสยีงเขม้ๆ เราตอ้งเป็นนกัเลง กจ็ะไมม่ใีครแกลง้แน่นอน 

มอีะไรกถ็ามตรงๆ พดูตรงๆ ไมใ่ชแ่อบไปฟ้องคณุคร ู ไมด่ ี

อย่าขีฟ้้อง ถา้อย่างน้ียิง่น่าแกลง้ไปใหญ่ ตอ้งพดูกนัตรงๆ 

ถามตรงๆ วา่มปีญัหาอะไรไหม ถามแบบไมม่อีารมณ์มาก 

ถา้คนเราใชอ้ารมณ์เมือ่ไหร ่ กจ็ะพงัทัง้นัน้ พดูกนัใหรู้เ้รือ่ง 

พดูกนัตรงๆ ต่อหน้าต่อตา 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ขา้พระพุทธเจา้ 

อยากถามปญัหาเกี่ยวกับการพูดของข้าพระพุทธเจ้า  

ขา้พระพทุธเจา้เป็นคนทีพ่ดูตรงๆกบัเพือ่น เพือ่นกจ็ะบอก

พดูตรงเกนิไป แต่ขา้พระพุทธเจา้ว่าการพดูตรงๆเป็นการ

แสดงความจรงิใจ แลว้ออกมาจากใจจรงิๆมากกวา่ แต่เพือ่นๆ

กลบัคดิวา่ขา้พระพทุธเจา้ชอบหกัหน้าเพือ่นท�าใหเ้พือ่นอาย
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หรือพูดแรงเกินไปจนเพื่อนน้อยใจไปเลย เพราะเหตุน้ี 

ขา้พระพทุธเจา้จงึอยากจะถามวา่ควรจะท�าอยา่งไรดคีรบั 

ทลูกระหมอ่ม : อนัทีจ่รงิคนทีพ่ดูตรงๆกด็นีะ แต่ถา้สมมตุิ

พดูตรงเกนิไป กจ็ะเป็นคนไมม่ศีลิปะในการพดูแลว้กจ็ะเกดิ

ปญัหาได ้ อย่างทีน้่องไดเ้ผชญิปญัหาอยู่ตอนน้ี เพราะว่า

เพื่อนๆน้องบอกว่าน้องหกัหน้า กน้็องตัง้ใจจะหกัหน้าเขา

หรอืเปลา่ละ่ น้องวา่น้องพดูดว้ยความจรงิใจ ความจรงิใจก็

ไมจ่�าเป็นทีจ่ะตอ้งพดูตรง จนทิม่แทงเขานะ ถา้สมมตุวิา่เรา

จรงิใจ แต่ความจรงิใจมนัไปทิม่แทงเพือ่น มนักเ็ป็นสิง่อะไร

ทีไ่ม่ค่อยจะดหีน่อยหน่ึงเหมอืนกนั มนักจ็ะท�าใหน้้องเสยี

เพือ่นไปได ้เพราะฉะนัน้น้องก ็จรงิใจเป็นสิง่ทีด่แีต่น้องกต็อ้ง

มศีลิปะในการพดู ไมใ่ชบ่อกวา่ตายแลว้เธอใสช่ดุน้ีอยา่งกบั

ตูเ้ยน็เดนิได ้ขากใ็หญ่ยงักบัตน้กลว้ย หรอืคณุนายเทา้ชา้ง 

หรอืเปล่า พูดอย่างงี้เขาก็โกรธส ิก็รบัรองว่าวงแตกแน่ๆ

อยา่พดูเลยอยา่งงี ้พดูใหม้นัเบาลงหน่อยใหม้นัเบาหน่อย ใหม้นั

ไมท่ิม่แทงหวัใจ ถา้สมมตุวิา่ในการทีเ่รา อยากจะต�าหนิเขา

ท�าใหเ้ขาเจบ็ปวด น้องบอกวา่น้องไมไ่ดต้ัง้ใจใชไ่หม บางคน 

มนักแ็ค่พูดโพลง้ๆเขา้มา แต่บางทน้ีองอาจจะหมัน่ไสเ้ขา  
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กเ็ลยพดูตรงๆใหท้ิม่แทงหวัใจ แต่การทีพ่ดูอะไรแลว้ เราเอา

กลบัคนืไม่ไดเ้หมอืนอย่างทีห่มากฝรัง่เราคายไปแลว้เราก็

ไมค่วรทิง้ลงพืน้เพราะเดีย๋วมคีนมาเหยยีบตดิเทา้ไปกค็งแย ่

อยา่งไรกต็ามจติใจคนเรา เขาบอกวา่มนัเหมอืนตะปตูอกย�า้ 

เขา้ไปตอกอะไรร้ายๆเขา้ไปมนัก็จะทะลุใช่ไหม มนัก็จะ 

เกดิรอย ฉนัใดกฉ็นันัน้เหมอืนน�้าลายทีถ่่มลงไป เรากไ็มอ่ยาก

จะไปกอบขึน้มาใหมไ่ด ้ ตะปมูนักท็�าใหเ้กดิรอย หวัใจกไ็ม่

ต่างกนั เราดา่ใครไป นึกถงึเราโดนดา่เน่ียมนักไ็มไ่ดล้มืงา่ยๆนะ 

บางทถีา้เราไมซ่เีรยีสนะคนสว่นมากกจ็ะจ�าไดว้า่เขาพดูอะไร 

มนักเ็จบ็ใจอยูห่น่อยๆเหมอืนกนั มนักม็บีา้ง เพราะฉะนัน้

เรากต็อ้งใครค่รวญวา่เราจะพดูอะไรทีไ่มท่�าใหค้นอื่นเจบ็ใจ 

มนัไมด่หีรอกทีจ่ะพดูใหค้นอืน่เจบ็ใจ แต่อา้งวา่เป็นสิง่ทีเ่รา 

จรงิใจ กพ็ดูใหเ้บาหน่อยนึง ไม่ตอ้งใหแ้รง แบบแรงสะใจ 

มนัอาจจะสะใจแต่เราอาจจะเสยีเพือ่น
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ขา้พเจา้มเีพื่อน 

ผูห้ญงิทีส่นิทคนหน่ึง เขากเ็หมอืนกบัผูห้ญงิทัว่ไปทีช่อบผูช้าย

เหมอืนกนั แต่เขาจะแสดงกรยิากบัผูช้ายกอ่น ในเบือ้งตน้ดฉินั

เหน็วา่มนัไมค่วร แต่มนัเป็นความสขุของเพือ่นแลว้คดิวา่ไม่

น่ามอีะไรมากกไ็มไ่ดห้า้มปรามอะไรมากนกั จากนัน้พฤตกิรรม

ของเขากเ็ปลีย่นแปลงไป เขาท�าอะไรหลายๆอย่างใหก้บั

ผูช้ายทีเ่ขาชอบ ไมว่า่กระดาษโน้ตทีเ่ขาพร�่าท�าเชา้เยน็ แต่

กไ็มไ่ดม้กีระดาษตอบกลบัมา ในเทศกาลต่างๆ เขากไ็ดท้�า

ของทีร่ะลกึ แต่กไ็ม่ไดร้บัค�าขอบคุณอะไรตอบกลบัมาเลย  

ถึงแม้แต่วนัเกิดของผู้ชายที่เขาชอบ เขาก็ซื้อของขวญั 

ราคาแพงให ้ทัง้ทีบ่า้นเขากไ็มไ่ดม้คีวามร�่ารวยอะไรมากนกั 

จากนัน้เขากผ็ดิหวงักบัผูช้ายคนน้ี แลว้ชอบผูช้ายคนใหม ่

เขากท็�าทกุอยา่งเหมอืนเคย และเขากผ็ดิหวงัอกี เขามกัจะ

ใหก้�าลงัใจกบัตวัเองเสมอ ดฉิันสงสารเพื่อนมากอยากจะ

หา้มปรามกก็ลวัเขาจะไม่มคีวามสุข เพราะดฉิันไม่อาจจะ

หยดุความรูส้กึของเพือ่นได ้ อยากจะปล่อยใหเ้พือ่นท�าแบบน้ี

ต่อไปกเ็กรงว่าจะเสยีใจอกี ดฉิันอยากจะใหเ้พื่อนกลบัมา 

สนุกสนาน มีนิสยัแบบเดิมที่เคยเป็น สุดท้ายจึงอยาก 



ปัญหาเพื่อน 151

ทลูถามทลูกระหมอ่มวา่ดฉินัควรปฏบิตัติวัและควรบอกเพือ่น

อยา่งไรดคีะ่

ทลูกระหม่อม : สวสัดพีวกเราชาว TO BE NUMBER ONE 

ทุกคน น้องน่ารกัมาก เป็นเพื่อนที่ด ี เป็นห่วงเพื่อนที่มี

พฤตกิรรมชอบผูช้ายกไ็มแ่ปลกนะ ชอบผูช้ายแลว้มกีรยิากบั

ผูช้ายก่อนซึง่กไ็มแ่ปลกเชน่กนั เพราะวา่ในสมยัน้ี ในการที่

จะโชวค์วามรูส้กึ ใครกโ็ชวไ์ด ้ยตุธิรรมโลกน่ียตุธิรรม ผูห้ญงิ

กส็ามารถบอกรกัผูช้ายก่อนไดไ้มใ่ชส่ิง่ผดิ แต่เพือ่นของน้องน่ี

ดูจะมกีรยิามากเกนิไปสกัหน่อยนึง ถา้ท�าอย่างน้ีกแ็ปลว่า

น้องลม้เหลว น้องลม้เหลวในการทีจ่ะจบีผูช้ายอยา่งสิน้เชงิ 

แลว้เขาจะท�าอยา่งน้ีต่อไปท�าไม น้องกเ็ป็นหว่ง น้องเป็นหว่ง

เพือ่นของน้องวา่ จะท�ายงัไงจะบอกเขายงัไง ทีจ่ะใหเ้ขาเลกิ

ท�าอยา่งงี ้ แลว้กเ็มือ่ถกูใจใครคนหน่ึงกท็ุม่ไปหมดทุม่ทัง้ตวั 

ทัง้ใจ การกระท�าเป็นเจา้บุญทุม่ การปฏบิตัติวัอยา่งน้ีกเ็ป็น

นิสยัของเขา เขาทีอ่ยา่งน้ีแบบหยดุไมไ่ด ้ กจ็ะเป็นการยาก

หน่อยหน่ึง น้องกต็อ้งคอ่ยๆพดูในการแสดงความรกัเน่ีย ถา้

สมมตุเิป็นเจา้บุญทุม่แลว้กเ็ปิดเผยเกนิไป กอ็าจจะท�าใหต้วัเอง

ไมม่คี่าผูช้ายเขากเ็หน็ว่าเป็นของตายไมม่คี่า มนักแ็รงอยูน่ะ
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แต่อยา่งไรกต็ามน้องจะไปบอกเขา เขากค็งไมเ่ชือ่หรอกเขา

อาจจะวา่น้องอจิฉาเขาวา่มผีูช้ายหลอ่ๆ เป็นแฟนอยา่งไรกต็าม 

น้องกต็อ้งปลอ่ยเขาคอยเตอืนเขา แต่กป็ลอ่ยใหเ้ขาเจอจาก

ประการณ์ของเขาเองผูช้ายทิง้คนแลว้คนเล่าเขากค็งคดิได ้

คดิสกัวนัหน่ึงวา่การกระท�าอยา่งน้ีมนัเจบ็บอ่ยๆกค็งจะตอ้งรูจ้กั

วางตวัผูห้ญงิเราเน่ียโดยเฉพาะผูห้ญงินะท�าตวัใหล้กึลบัหน่อย

กไ็ดไ้ม่จ�าเป็นต้องไปเปิดเผยว่าชอบเรากต็้องไวท้่านิดนึง 

ไม่ท�าตวัว่าเราชอบเขา ชอบเขาเรากเ็ป็นของตายเราตอ้ง 

ตัง้สตกิบัความรกัของเรา ไม่ใช่ปล่อยหวัใจไปหมด ไม่ใช่

แสดงไปหมด อะไรควรอะไรไมค่วร เมือ่เรามรีกัแทเ้ราจะรูว้า่ 

รกัแทจ้ะมาเมือ่ไหร ่ดงันัน้เรากค็งจะหวงัวา่เพือ่นของน้องกค็ง 

จะเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วอย่าลืมว่าอย่าท�าตัวให้

ดอ้ยคา่มากเกนิไป ผูช้ายเขากจ็ะไดส้ปอยวา่เราชอบเขาอะ่ 

เรากก็ัก๊กรยิาไวบ้า้งกไ็ด ้ไมง่ ัน้น้องจะเป็นของตาย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : คือที่โรงเรียน 

ของหนูมโีครงการ TO BE NUMBER ONE ดว้ยคะ่มกีจิกรรม

ใหท้�าหลายอยา่งรวมถงึ Friend corner แต่หนูรูส้กึวา่ไมค่อ่ย

มเีพื่อนมาขอค�าปรกึษาอาจจะเป็นเพราะอายหรอืไม่สนใจ

กไ็ม่ทราบค่ะ ทัง้ๆหนูกเ็หน็คนทีดู่มปีญัหาหลายดา้นทาง

ครอบครวัการเรยีนหรอืปญัหาวยัรุน่ทัว่ๆไป ขนาดเพือ่นของ

หนูเองยงัไม่กล้าไปเลยคะ่ และหนูกเ็คยไปอบรมการเป็น

ทีป่รกึษา แต่หนูยงัไมเ่คยใหค้�าปรกึษาใครเลย พวกเขาไมม่า

ปรกึษาหนูเลยคะ่ เขาไมม่าปรกึษาหนูเองกไ็มก่ลา้ไปแสดง

ความชว่ยเหลอื กลวัเขาจะหาวา่เราไปยุง่หนูจะท�าอยา่งไรดคีะ 

จะท�าใหเ้พือ่นๆกลา้มาขอค�าปรกึษากบัหนูเพราะหนูรูส้กึอดึอดั

อยา่งบอกไมถ่กู ส�าหรบัปญัหาของหนูกไ็มม่อีะไร เหมอืนกบั

คนทัว่ๆไป ปญัหาคอืเรือ่งการเรยีน ไมใ่ชว่า่ครสูอนไมเ่ขา้ใจ

นะคะ แต่หนูเองทีไ่มเ่ขา้ใจรูส้กึวา่ยิง่โตกย็ิง่เรยีนยากแต่หนู

กจ็ะพยายามต่อไปคะ่

ทลูกระหม่อม : ดแีลว้ทีน้่องพยายามต่อไป แต่อย่างไร

กต็ามอนัทีจ่รงิการทีน้่องไดไ้ปอบรมเป็นทีป่รกึษา กแ็สดงว่า

น้องกม็ศีกัยภาพ ดมูทีา่ทางจะดคีณุครทูีเ่ลอืกน้องกค็งเหน็
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ความสามารถของน้องตรงน้ี แต่ท�าไงดลีะ่ ไมม่ใีครมาปรกึษา

น้องเลย น้องจะวิง่ไล่ใหค้�าปรกึษาเขา เขาจะหาว่าน้องยุ่ง 

ใช่ไหม น้องยุ่งกบัเขาเกนิไปน้องตอ้งใจเยน็ๆ สรา้งความ 

น่าเชื่อถือในตวัน้อง น้องก็น่าจะป็นคนที่เพื่อนๆชอบนะ  

เพราะวา่คณุครกูเ็ลอืกน้องใหไ้ปฝึกอบรมเป็นทีป่รกึษาเน่ีย 

น้องกต็อ้งสรา้งความมัน่ใจใหเ้พือ่นๆวา่น้องเน่ียแหละคอืคนที่

น่าไวว้างใจมปีญัหาอะไรกม็าคยุกบัน้องได ้น้องจะไมน่�าเรือ่ง

ของเขาไป Gossip หรอืนินทา แลว้กม็คี�าปรกึษาดีๆ ใหน้้อง

กต็อ้งสรา้งความมัน่ใจใหต้วัเองก่อน ก่อนทีจ่ะสรา้งความ

มัน่ใจใหเ้พือ่นๆดว้ย ท�าตวัใหเ้พือ่นรกั ชว่ยเหลอืเขาแสดง

ว่าน้องอยากจะช่วยเหลอืเขาแบบ Friendly ไม่ใช่น้องนัง่ 

หน้าหงกิแลว้ใครจะมาปรกึษาน้องใชไ่หมน้องกต็อ้ง Friendly 

น้องกต็อ้งท�าตวัใหเ้ป็นทีไ่วว้างใจแลว้กพ็ยายามเขา้ใจในปญัหา

ของเพือ่นบางทอีาจจะลองอ่านในเวป็ในนิตยสารว่าคนเขา

ถามยงัไงกนับา้งปญัหาหวัใจ ปญัหาไกลตวั ปญัหาใกลต้วั 

ปญัหาการเรยีน อนัทีจ่รงิทีไ่ปคุยกบัพวกเราชาว TO BE 

NUMBER ONE ตามโรงเรยีนต่างๆ ปญัหาสว่นมากกเ็ป็น

ปญัหาทีส่ามารถตอบไดท้กุอยา่งมคี�าตอบน้องกต็อ้งฝึกไวว้า่ 
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เขาถามว่าอย่างน้ีน้องก็จะหาทางออกให้เพื่อนอย่างไร 

อยา่งไรกต็ามปญัหาน้ีกห็มดไป ไมน่่าเป็นสิง่ทีย่ากทีน้่องจะ

ท�าตวัใหเ้ป็นทีม่ ัน่ใจแลว้กเ็ป็นทีไ่วว้างใจของเพือ่น สว่นปญัหา 

เรื่องการเรยีนของน้องอนัที่จรงิก็เป็นปญัหาธรรมดานะ  

น้องเรียนสูงขึ้นวิชาเรียนก็จะยากขึ้น น้องก็มุ่งมัน่เรียน 

ต่อไปตัง้ใจทบทวนบทเรยีนอยูเ่สมอท�าความเขา้ใจไมเ่ขา้ใจ 

เมือ่ไหรก่ไ็ปถามคณุครไูด ้คณุครเูขาเขา้ใจหนู แต่หนูไมเ่ขา้ใจ

บทเรยีนเน่ีย หนูกต็อ้งถาม ไมใ่ชค่ดิวา่หนูเก่งแลว้เสยีเกยีรติ

ทีจ่ะถาม หรอืไมก่ลา้ทีจ่ะถาม ถา้น้องเรยีนดแีลว้ น้องเป็น

ตวัอยา่งทีด่เีพือ่นๆกม็าปรกึษาน้องเองละ่

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ขา้พระพุทธเจา้ 

มเีพือ่นคนหน่ึงถอืวา่เป็นคนสนิทอกีคนเลยทเีดยีว เพราะรูใ้จ 

และเก็บความลบัของฉันและเป็นที่ปรกึษาที่ดเีราสองคน 

มกัมอีะไรทีค่ลา้ยๆ กนัแต่มเีรือ่งอยูเ่รือ่งวา่ เพือ่นหนูคนน้ีเขา

แอบชอบพี ่ม.3 อยูค่นหน่ึงและพีเ่ขากช็อบเพือ่นหนูเหมอืนกนั 
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แต่ตอนน้ีพีเ่ขาจบม.3 แลว้ เพือ่นหนูยงัไมไ่ดส้ารภาพรกักบั

พีเ่ขา พระองคม์วีธิสีารภาพรกัแบบน่ารกัๆและใหพ้ีเ่ขาจดจ�า

วนัน้ีตลอดไปยงัไงคะ

ทูลกระหม่อม : วธิอียากจะใหส้าวบอกรกัยงัไง ทีบ่อก

น่ารกัๆ กเ็ป็นอะไรทีเ่บาๆ เป็นเรื่องเบาๆ ไม่ไดเ้ป็นเรื่อง

ทะเลาะเบาะแวง้เรื่องทีห่นักๆและท�าใหป้วดหวั เป็นเรื่อง

ความรกัของวยัรุน่กด็จูะHappy Ending แลว้นะหนู น้องบอก

ว่าเพื่อนของน้องชอบพีม่.3 พีเ่ขากช็อบเพื่อนของหนูแลว้

มนัมปีญัหาอะไร คอืปญัหากค็งไมท่ราบวา่เขาชอบจรงิหรอื

เปล่าหรอืเพราะเขายงัไมไ่ดส้ารภาพรกั เพราะฉะนัน้เพือ่น

ของน้องกอ็ยากจะสารภาพรกักบัเขาก่อนวา่งัน้เถอะ จะหา

วธิบีอกรกัอยา่งน่ารกัๆ ท�าใหพ้ีเ่ขาจดจ�าไปตลอดชวีติก่อน

ทีเ่ขาจะจบม.3แลว้มนัจะสายเกนิไป 

 อนัทีจ่รงิน้องกเ็ป็นคนรุ่นใหม่ น้องเป็นคนรุ่นใหม่จะ

ไปบอกรกัแบบรุ่นเก่าเอาของไปใหเ้ขาเขยีนโน้ตไปใหเ้ขา 

มนักเ็ก่าไปแลว้นะ หรอืว่าเก่าอาจจะดกีไ็ดแ้ต่น้องเป็นคน

รุ่นใหมก่บ็อกรกัทาง Hi 5 สโิพสตข์อ้ความไปแชทกบัเขา 

ฝากขอ้ความไปคอมเมน้ ไอเลฟิยอูะไรกไ็ดห้รอืน้องจะท�า
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คลปิวดิโีอ ไมไ่ดท้�าวดิโีอโป๊นะ ท�าวดิโีอเวลาถ่ายรปูน้องทีม่ ี

ความรกั น้องกจ็ะสวยใชเ่ปลา่ เรากท็�าหน้าใหส้วยๆ ถา้น้อง

รอ้งเพลงเก่ง เชือ่วา่น้องรอ้งเพลงเก่ง น้องกไ็ปรอ้งเพลงแลว้

น้องกไ็ปในเวป็ไซต ์You Tube อาจจะเลอืกเพลงใหเ้พือ่นของ

น้องรอ้งเพลงบอกรกัพีม่.3 จะเป็นเพลงอะไรกเ็ลอืกเอาเอง 

กแ็ลว้กนัถา้สมมุตมิาถามตอนน้ีกอ็าจจะเลอืกไม่ถูกอาจจะ

เลอืกเพลงทีไ่มโ่รแมนตกิพอแลว้กไ็มเ่ก๋พอ เพราะฉะนัน้น้อง

กท็�าอยา่งนัน้กแ็ลว้กนันะอยา่งไรกต็ามสิง่ส�าคญัทีส่ดุอยา่ลมื

วา่น้องกย็งัเป็นนกัเรยีนอยู ่อยา่ลมืเรยีนหนงัสอื อยา่มวัแต่

รอ้งเพลง หรอืโพสตข์อ้ความ โพสตร์ปูน่ารกัๆ ของน้อง ตายละ

พีเ่ขาจบหรอืยงัเน่ียรบีๆท�ากแ็ลว้กนั

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนแรกสมยัเรยีน

ประถมเพือ่นขา้งๆ ผมครบั ชอบมาแหวกหวัผมแลว้บอกวา่

มผีมหงอกเขากแ็ซววา่ผมแก่แลว้จรงิๆผมกม็ผีมหงอกจรงิๆ

ครบัแต่พอไปถามคณุแม ่ คณุแมก่บ็อกวา่คนแก่คนเฒา่เขา

ฝากมาให ้ผมกเ็ชือ่ครึง่ไมเ่ชือ่ครึง่ หรอือาจจะเป็นเพราะวา่
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ผมเครยีดมากเกนิไปหรอืเปล่า ครสู ัง่งานอะไรยากๆ ผมก็

ท�าไมค่อ่ยไดน้ะครบั

 แลว้ขอ้ทีส่องคอืชมุชนแถวบา้นผมสว่นใหญ่ผูใ้หญ่มกัจะ

พกอาวธุตดิตวัตลอดเลยครบัอาวธุแรกคอืใบจาก สว่นอาวธุ

อกีหน่ึงอยา่งคอืใบกระทอ่มครบั เวลาไปนัง่อยูท่ีบ่า้นไหนเขา

กจ็ะสบูใบกระทอ่ม สบูใบจากกนั ตามประสาผูใ้หญ่ไมเ่กรงใจ

กนัเลย เวลาผมไดก้ลิน่นะครบักจ็ะรูส้กึไม่สบายและเหมน็

มากๆเลยครบั แต่ทีโ่รงเรยีนทุกๆปีจะมกีารรณรงคต่์อตา้น

ยาเสพตดิครบั บางคนกใ็หค้วามรว่มมอืบา้งบางคนกไ็มเ่คย 

ให้ความร่วมมือเลยท�าอย่างไรครับที่จะท�าให้ชุมชน 

ปลอดยาเสพตดิครบั

ทูลกระหม่อม : น้องถามมาดีมากเลยอย่างไรก็ตาม

ก็ขอสวสัดสีมาชกิชาว TO BE NUMBER ONE แล้วก็

น้องกถ็ามมาสองขอ้นะ สองเรื่องดว้ยกนัเรื่องแรกคอืเรื่อง

ผมหงอก น้องถามว่าน้องเครียดหรือเปล่าหรือผู้ใหญ่

เขาฝากมาจรงิๆ อนัที่จรงิน้องก็มผีมหงอก ก็คงไม่เยอะ 

เพราะเพือ่นตอ้งแหวกดใูชไ่หม ถา้มนัมเียอะกไ็มต่อ้งแหวก 
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มใีหเ้หน็กนัจะจะแต่แหวกดูกส็นุกดนีะน้องบอกมตีัง้แต่อยู ่

ชัน้ประถมแลว้เพราะฉะนัน้คงไม่ใช่เพราะว่าเครยีด มนัมี

เรื่องอะไรเครยีดล่ะตอนอยู่ช ัน้ประถมอ่ะ ถ้าเช่นนัน้น้อง

อาจจะเป็นเบนจามนิ บตัตนั ในหนังทีเ่ขาเกดิมาแก่ก่อน 

อกีหน่อยน้องกจ็ะดเีพราะเดก็ลงๆ แต่คงไม่ใช่อย่างนัน้นะ

น้องกเ็ป็นคนธรรมดา เดก็บางคนกจ็ะมผีมหงอกอยูส่กัเสน้

สองเสน้ คนโบราณเขากว็า่ปูย่า่ตายายฝากไวก้เ็ป็นศริมิงคล 

เพราะฉะนัน้กไ็มเ่หน็เป็นอะไรเลยมผีมหงอกอยูเ่สน้สองเสน้

กไ็มต่อ้งเครยีดอะไรแต่ถา้สมมตุน้ิองเครยีด น้องกงัวลมากๆ 

ผมมนัหงอกอยา่งรวดเรว็อยา่งตอนน้ี แบบผมขาวไปทัง้หวัเลย

ตอนน้ีน้องกไ็ปหาหมอได ้หมอคงท�าอะไรไมไ่ดห้รอก เพราะวา่

มนัคงจะเป็นคนที่แพผ้ม ก็เป็นกรรมพนัธุ์เพราะว่าเซลล์

เมด็ผมไมส่ามารถสรา้งเอน็ไซมท์�าสผีมไดน้้องกเ็ลยตอ้งไป

ยอ้มผมอย่ายอ้มเป็นสแีดงสเีขยีวล่ะเดีย๋วครูว่า ถงึตอนน้ี 

จะอนิเทรนดเ์ป็นสต่ีางกไ็มเ่ป็นไรกย็อ้มเป็นสธีรรมชาตซิะก่อน 

น้องจะไดไ้มเ่ครยีดเพราะวา่สมมตุถิา้น้องเครยีด คนทีเ่ครยีด

มากๆ คนทีเ่กดิเหตุการณ์อะไรมา เกดิเรือ่งรา้ยๆขึน้มา หรอื

เจอผอีะไรอยา่งงีก้อ็าจจะผมหงอกไดแ้ต่น้องกค็งไมไ่ดเ้ป็น
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กรณนีัน้เพราะน้องมอียูแ่ลว้กอ็ยา่เครยีด ถา้สมมตุยิิง่เครยีด

ยิง่ผมหงอกยิง่เครยีดยิง่จ�าอะไรไมไ่ด ้น้องตอ้งตัง้สต ิตอ้งตัง้สติ

เวลาเราจะท�าอะไรน้องบอกวา่เรยีนอะไรกจ็�าไมไ่ดน้้องตอ้ง

เรยีนอยา่งมสีมาธมิสีตน้ิองกน่็าจะจ�าอะไรไดเ้องอยา่งไรกต็าม  

กข็อตอบปญัหาขอ้ทีส่องดกีว่า เพราะขอ้หน่ึงกจ็บไปแลว้

น้องถามคือเรื่องที่ผู้ใหญ่แถวบ้านน้องชอบสูบใบจาก 

ใบกระท่อมก็คงจะต้องช่วยกันรณรงค์ไม่ใช้ยาเสพติด 

เพราะวา่ใบจาก ใบกระทอ่มกเ็ป็นสารควบคมุ เป็นยาเสพตดิ

ชนิดหน่ึงมนักเ็ป็นสิง่ทีใ่หผ้ลเสยีเหมอืนกนัคุณตาคุณยาย

คุณลุงหรอืคุณป้าถ้าเสพนะ อย่าท�าเลยเพราะว่าจะท�าให้

เยาวชนเลยีนแบบ เพราะใบจากใบกระท่อมกม็คีุณสมบตัิ

คลา้ยๆ ยาบา้เพราะฉะนัน้เยาวชนกค็ดิวา่ทา่นผูเ้ฒา่ท�าแลว้

อาจจะเป็นสิง่ทีด่กีเ็ลยีนแบบแลว้พาไปสูย่าเสพตดิอืน่ กค็อื

ยาบา้นัน่เองเพราะฉะนัน้กไ็มใ่ชป่ญัหาของคนคนเดยีวน้อง

รูส้กึกงัวลในเรือ่งน้ีกถ็กูตอ้งแลว้กต็อ้งชว่ยกนัรณรงคเ์พราะ

ไมใ่หม้ปีญัหาน้ีเกดิขึน้ในชมุชนของน้อง จะไดป้ลอดยาเสพตดิ

อยา่งไรกต็ามกข็อใหน้้องโชคด ีขอใหผ้มไมข่าวไปทัง้หวั ถา้ขาว

ทัง้หวักข็อใหค้ณุพอ่คณุแมพ่าไปยอ้มอยา่งไรกต็ามกเ็ลา่มา
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แลว้กนัอกีนะ ถา้น้องจะเขยีนมาอกีกข็อใหน้้องเขยีนมาอกี 

ก็แล้วกนัเพราะเราก็ชอบที่จะคุยติดต่อกลบัสมาชิกของ  

TO BE NUMBER ONE 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ถามเรือ่ง การเลอืก

คบเพือ่น สมยัน้ีมเีดก็ทัง้ดแีละไมด่ปีระปนกนัอยู ่เชน่ เดก็ที่

โรงเรยีนของผมมทีัง้เดก็ทีต่ ัง้ใจเรยีนและไมต่ัง้ใจเรยีน เดก็ที ่

ชอบท�ากจิกรรมและไม่ชอบท�ากจิกรรม ชอบเล่นกฬีาและ

เดก็เกเรทีอ่ยูใ่นนัน้ปนกนัไป ผมจงึอยากถามทลูกระหมอ่ม 

จะมวีธิเีลอืกคบเพือ่นยงัไงด ีซึง่เพือ่นทีเ่ราคบอยูม่ที ัง้ดแีละ

ไมด่ ีเราควรจะท�าอยา่งไรดี

ทูลกระหม่อม : ในสงัคมน้ีมทีัง้คนดแีละคนไมด่แีละคน

กลางๆ อนัทีจ่รงิคนเรามนักด็หีรอืไมไ่ดด้ไีปหมด เหมอืนส ี

ไม่มสีขีาวไม่มสีดี�า ส่วนมากกจ็ะเป็นสเีทาหรอืเทาแก่หรอื
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เทาออ่น ไมม่อีะไรทีจ่ะดไีปหมด อยา่งไรกต็ามคนเราอยูใ่น

สงัคมกต็อ้งเจอทัง้คนดแีละคนไมด่แีละในโรงเรยีนของน้องก็

เชน่กนักจ็ะมเีดก็ดแีละเดก็ไมด่ปีนกนัอยู ่ในการเลอืกคบคน

เราจะตอ้งรูว้า่คนน้ีเป็นยงัไง นิสยัเป็นยงัไงเขาดแีคไ่หนและ

เราสามารถรบัเขาไดแ้คไ่หน เพราะวา่ในสงัคมมทีัง้คนดแีละ

คนไมด่ใีนการทีจ่ะเลอืกคบคนดหีรอืไมด่เีราไมส่ามารถเลอืก

ไดเ้พราะคนเราจะตอ้งปฏสิมัพนัธก์บัคน ถา้เราคบคนทีไ่มด่ี

จะพาเราไปท�าผดิเหมอืนค�าโบราณทีว่า่ไว ้“คบคนพาลพาล

พาไปหาผดิ คบบณัฑติบณัฑติพาไปหาผล” ค�าพดูโบราณที่

ถกูตอ้งใชไ้ดผ้ลมาตลอดทกุยคุทกุสมยั บางทเีราอาจจะชกัจงู

เขาในทางทีด่ทีางทีถ่กูตอ้ง ถา้เราเหน็วา่เขามคีวามบกพรอ่ง

ตรงไหน เชน่ ไมเ่รยีนหนงัสอื สบูบุหรี ่เสพยาเสพตดิ เราก็

สามารถชกัจูงเขาทลีะน้อยทลีะนิดใหม้าเขา้ร่วมกจิกรรมที ่

ศนูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE เมือ่มกีจิกรรมดีๆ

เขากจ็ะค่อยๆเปลีย่นแปลงตวัเองไปในทางทีด่ ี ถา้คนไหน

ทีไ่มด่จีรงิๆเรากอ็ยา่ไปยุง่กบัเขาเรากค็วรถอยออกมาหา่งๆ 

มนัอยูท่ีใ่จเราท�าจติใจใหเ้ขม้แขง็ไมไ่ปท�าอยา่งทีเ่ขาท�าเราก ็
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เวน้ระยะหา่งจากคนไมด่เีพราะเราไมส่ามารถไปชกัจงูเขาได ้

แต่ถา้มทีางทีจ่ะสามารถชว่ยเขาไดเ้รากค็วรหาทางชว่ยเขา

ใหเ้ขามาเป็นคนดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ถามวา่แต่ก่อนผมมี

เพือ่นสนิทสมยัประถม แต่ในความเป็นเพือ่นเราจะแขง่ขนั

กนัในหลายๆดา้น ไมว่า่จะเป็นเรือ่งการเรยีน เรือ่งกฬีา และ

แขง่ขนักนัเกอืบทุกๆ ดา้น บางครัง้กด็จูนเป็นการแขง่ขนั 

จนออกนอกหน้าเลยในสายตาของคนอืน่ พอแขง่ขนักนัมากขึน้

เลยท�าใหเ้ราไมเ่ขา้ใจกนั เลยจะขอถามทลูกระหมอ่มวา่จะมี

วธิใีดทีจ่ะท�าใหเ้พื่อนรกัสองคนน้ีกลบัมารว่มมอืกนัแบบเดมิ

และกลบัมารกักนัอยา่งเดมิ

ทลูกระหม่อม : ปจัจบุนัโลกน้ีเป็นโลกของการแขง่ขนัทกุ

คนกอ็ยากจะกา้วหน้าอยากจะดกีวา่คนอืน่ทัง้นัน้ไมว่า่จะเป็น

เพือ่นกนัหรอืเป็นศตัรกูต็าม การแขง่ขนัเป็นสิง่ทีท่�าใหเ้รามี

ก�าลงัใจท�าใหเ้รามคีวามสขุ ในการทีจ่ะพฒันาตนเองใหด้ใีหเ้ก่ง 
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ไมว่า่จะเป็นเรือ่งการเรยีน เรือ่งกฬีา เรือ่งการแสดง และอกี

หลายๆเรือ่ง เราจะตอ้งมกีารแขง่ขนัเพราะเราไมไ่ดอ้ยูใ่นโลก

คนเดยีวเราอยู่ในโลกกบัคนอื่นๆ ฉะนัน้เรากห็ยุดคดิสกันิด

วา่เราแขง่ขนัไปมนัจะเยอะเกนิไปหรอืเปลา่ อยา่งน้อยเขาก็

เป็นเพือ่นเรา เรากค็วรลดอคตกิบัเพือ่นบา้ง เรากไ็มค่ดิทีจ่ะ 

แขง่ขนักบัเขา ไมใ่หเ้ขาเกดิความรูส้กึแยไ่ปกวา่น้ี เพราะเรา

เป็นเพือ่นกนั เหมอืนวา่เราท�าอะไรส�าเรจ็กไ็มไ่ปโออ้วดเขา 

เขากอ็าจจะรูส้กึดขีึน้มากบัเราและเรากบัเพือ่นกก็ลบัมารกักนั

เหมอืนเดมิถา้เราไมค่ดิจะอวดเก่งกบัเขา

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีหนูเรยีนอยูช่ ัน้

มธัยมศกึษาปีที ่ 6 ปญัหาของหนูคอืมเีพื่อนผูช้ายคนหน่ึง 

แต่ก่อนมนิีสยัร่าเรงิแจ่มใส ตัง้แต่เขาเขา้สู่สงัคมทีโ่หดรา้ย

คอืวงการยาเสพตดิและเขากเ็ป็นคนละคนไมยุ่ง่กบัใคร ชอบอยู่

ในโลกสว่นตวั ไมม่นี�้าใจ ขอยมือะไรนิดอะไรหน่อยกค็ดิเรือ่ง

เงนิเลย และตอนน้ีกย็ดึโทรศพัทห์นูไปเลย กแ็คเ่รือ่งไปเทีย่ว
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และตอ้งออกเงนิเตมิน�้ามนัคนละ 50 บาท แต่หนูยงัไมม่เีงนิ

เขากย็ดึโทรศพัทห์นูไปเลยและหนูควรจะท�าอยา่งไรดคีะ่

ทูลกระหม่อม : ควรทีถ่อยออกห่างออกมาจากคนนัน้ 

เพราะเขาตดิยา คนสว่นมากทีต่ดิยาจะมอีารมณ์เปลีย่นไป

และนิสยัจะไม่ด ี และเขา้สงัคมไม่ค่อยไดแ้ละมพีฤตกิรรม

แปลกๆ ไมค่อ่ยใจดเีราควรทีจ่ะถอยหา่งจากคนนัน้ แต่กไ็ม่

ไดห้มายความว่าจะไล่เขาไปแต่หนูควรทีจ่ะบอกและมกีาร 

ตกัเตือนเขาให้เขาไปบ�าบดัยาเสพติด และในโครงการ  

TO BE NUMBER ONE กม็โีครงการใครตดิยายกมอืขึน้หรอื

ไปบ�าบดัทีโ่รงพยาบาลประจ�าจงัหวดัของน้องกไ็ด ้และน้องก็

อาจจะไดเ้พือ่นคนืมาและอาจจะไดโ้ทรศพัทค์นืกไ็ด้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีมเีพือ่นเพศ 

ทีส่ามคนหน่ึงเป็นเพือ่นของแฟนผม และเขามาชอบผม และ

ชอบมากอดผมและผมกเ็ป็นคนทีไ่มช่อบแบบน้ีเสยีมากๆครบั 

ผมควรท�าตวัอยา่งไรดคีรบั
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ทูลกระหม่อม : อยา่งไรกต็ามถา้น้องไมช่อบกค็วรทีจ่ะ

บอกกบัเขาตรงๆ และบอกอยา่งเขม้แขง็

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นคนชอบท�า

กจิกรรม เชน่ รอ้ง เลน่ เตน้ ร�า เป็นตน้ ถา้ยิง่ไดเ้ขา้รว่มโครง 

TO BE NUMBER ONE ผมภาคภมูใิจมากเลยเชน่การที่

ไดน้�าเสนองานในระดบัประเทศดว้ย และมขีอ้ขอ้งใจมากๆ 

ในเวลาน�าเสนองานผมจะไดแ้ต่งตวัเป็นตวัตลกและแต่งตวั 

เป็นผูห้ญงิจนท�าใหเ้พื่อนเรยีกผมเป็นกระเทยจนผมเคอืง

เพือ่นๆเลยและผมจะมวีธิยีงัไงดทีีจ่ะไมใ่หเ้พือ่นลอ้อยา่งน้ีอกี

และผมควรจะท�าไงดคีรบั

ทูลกระหม่อม : ถา้เราเป็นตุ๊ดหรอืเป็นกระเทยกไ็มเ่หน็

เป็นไรบางคนทีเ่ขาลอ้วา่เป็นตุ๊ดบางทอีาจลอ้ดว้ยความเอน็ดู

และลอ้เชงิอจิฉาวา่เราเก่งและกไ็มเ่หน็เป็นไรทีเ่ป็นตุ๊ดมนัเป็น

ธรรมชาตแิละจะไมถ่ามวา่น้องเป็นหรอืไม ่ ถา้น้องไมอ่ยาก

ใหเ้พือ่นลอ้เป็นตุ๊ด น้องกเ็ป็นตุ๊ดพอดีๆ แต่ถา้น้องทีไ่มช่อบ
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ทีเ่พื่อนพดูแบบน้ีน้องกท็�าตวัเฉยๆ ท�าเป็นไม่ไดย้นิถา้เรา

ไมโ่กรธเขากไ็มส่นุก เดีย๋วเขากเ็ลกิลอ้ไปเอง เพราะฉะนัน้

เรากเ็ฉยๆเพราะเราไม่ไดเ้ป็นเรากท็�าตวัปกตติัง้ใจท�างาน 

TO BE NUMBER ONE ต่อไป

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เป็นค�าถามจาก

เพื่อนสนิทของหนูคนหน่ึง เขามเีพื่อนอยู่คนหน่ึงแลว้เขา 

คนนัน้เป็นคนทีข่ ีน้้อยใจมากๆและกช็อบงอนอยูบ่อ่ยๆ เวลา

ทีจ่ะพดูอะไรออกไปกจ็ะตอ้งระวงัค�าพดูตลอดเวลาเพือ่ทีจ่ะ

รกัษาน�้าใจของเพือ่นคนนัน้ คอืบางทกีร็ูส้กึวา่เบือ่เหมอืนกนั

ทีต่อ้งท�าตามใจใครหรอืงอ้ใครอยูต่ลอดเวลา น้องกเ็ลยอยาก

ถามทลูกระหมอ่มวา่ ควรจะท�าอยา่งไรดทีีจ่ะใหค้นนัน้เขา้ใจ

บา้งและเลกิขีน้้อยใจคะ่

ทูลกระหม่อม : บางคนเขาก็มอีารมณ์ขีน้้อยใจเพราะ 

เกดิมาเขาอาจจะสบายและกม็คีนตามใจเยอะแยะมากมายและ

เขากต็อ้งอยากไดส้ิง่นัน้สิง่ทีเ่ขาตอ้งการ ตอ้งการใหทุ้กคน
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มาเอาใจถา้เป็นแบบน้ีเขาอาจจะเสยีเปรยีบในสงัคมถา้ยงัเป็น

นิสยัแบบน้ีอยู่ บางคนอาจจะขีน้้อยใจเขาอาจมคีวามในใจ 

มปีมต่างๆนาๆ พูดอะไรนิดหน่อยกก็ระทบใจเขา ฉะนัน้ 

ควรจะชว่ยเพือ่นไดก้ต็อ้งชว่ยตอนชว่งเป็นเดก็ๆ ถา้โตขึน้

กวา่น้ีอาจจะไมส่ามารถเปลีย่นได ้ฉะนัน้ควรจะพดูกนัตรงๆ

ออกไปและค่อยๆพูดค่อยๆชวนเพื่อใหเ้ขาซมึซบัทลีะเลก็

ละน้อยวา่คนอื่นกต็อ้งมคีวามตอ้งการเหมอืนกนั เพราะเรา

อยูใ่นสงัคมเรากต็อ้งรูจ้กัใจเพือ่นบา้ง เราไมค่วรไปต่อวา่เขา

รุนแรง เราก็ค่อยๆพูดไปเขาก็จะพยายามเปลี่ยนได้และ

เพือ่นกต็อ้งชว่ยกนั 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ศนูยเ์พือ่นใจ TO BE 

NUMBER ONE สาขาฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ ผมเป็นหวัหน้า

หอ้งอยูต่อนน้ีครบั อาจารยก์ม็กัจะมอบหมายงานต่างๆใหท้�า

และผมกม็กัจะท�าไดด้ ี ไมว่า่จะเป็นงานในหอ้งหรอืกจิกรรม

ต่างๆ แต่เพือ่นกก็ดัผมวา่ผมท�างานเอาหน้า ผมจะแกป้ญัหาน้ี

อยา่งไรดคีรบั
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ทลูกระหมอ่ม : เขาคงอจิฉาและหมัน่ไสน้้อง เพราะน้องมี

ความมัน่ใจดทีีน้่องท�างานเป็นหวัหน้าหอ้ง แลว้กท็�ากจิกรรม 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ TO BE NUMBER ONE ท�างานไดด้กีเ็ป็น

สิง่ทีด่อียา่งมาก แต่ถา้น้องอวดตวัไปนิด เขากอ็าจหมัน่ไสไ้ด ้ 

เขาก็คงคิดว่าน้องอยากเด่นอยากดงั ก็ไม่ต้องไปสนใจ 

เขาหรอกถา้เราท�าดแีละท�าสิง่ทีม่ปีระโยชน์แลว้ เราท�างาน 

TO BE NUMBER ONE เราตอ้งมคีวามภูมใิจในตนเอง

เพราะเป็นงานยาก เมือ่เรามคีวามภมูใิจกจ็ะเกดิความมัน่ใจ

อยากอวดนิดนึง คนอื่นกอ็าจหมัน่ไสไ้ด ้ กไ็ม่ตอ้งไปสนใจ 

ค�าพดูของเขา เขาท�าอะไรเราไมไ่ดห้รอกถา้เราไมเ่ดอืดรอ้น 

กข็อใหน้้องตัง้ใจท�างานต่อไป ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จะท�าให้

น้องมคีวามภาคภมูใิจและเกดิความสนุกในการท�างาน กข็อ

อยา่เพิง่ทอ้แทใ้จในการท�าความดกีแ็ลว้กนั ท�าไปเรือ่ยๆคน

เขากจ็ะเหน็เอง 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูชื่อเล่น 

น�้าฝน ทีโ่รงเรยีนมรีุน่น้องอยูค่นหน่ึงคะ่ สนิทกนัพอสมควร 

รุ่นน้องหนูน้ีภายนอกเป็นผู้ชาย ภายในเป็นผู้หญิงแล้ว 

ดว้ยความสนิท หนูกถ็ามวา่ครอบครวัไมว่า่เหรอ แลว้เขาก็

บอกวา่ครอบครวัเขาไมรู่ ้แลว้หนูกเ็ลยบอกวา่อา้วแสดงออก

ขนาดน้ีครอบครวัไม่รู้เลยหรอื เขาก็บอกว่าอยู่โรงเรยีน

แสดงออกเตม็ที ่ทีเ่ป็นผูห้ญงิกลบับา้นไปกเ็ป็นผูช้าย หนูเลย 

อยากที่จะใหค้�าปรกึษาน้องเขาค่ะใหไ้ปอธบิายใหคุ้ณพ่อ 

คุณแม่เขา้ใจเพราะน้องเขากเ็ป็นเดก็ดคี่ะ เลยอยากถาม 

ทลูกระหมอ่มวา่จะใหค้�าปรกึษาอยา่งไรคะ่ แบบท�าใหค้ณุพอ่ 

คณุแมเ่ขาเขา้ใจน้องคะ่

ทลูกระหมอ่ม : แลว้เขาเดอืดรอ้นไหมทีค่ณุพอ่คณุแมไ่มรู่้

อะไรอยา่งน้ี กลบัไปแอ๊ปแมนกเ็หน่ือย เมือ่ยหน้า เมือ่ยเสยีง 

กเ็ป็นของไมแ่ปลกนะไมแ่ปลกอยา่งยิง่นะ บางคนเขากแ็ต่ง

หญงิอยูข่า้งนอกแต่พอกลบับา้นกแ็อ๊ปแมนแต่งเป็นผูช้ายท�า

เป็นผูช้าย อยา่งไรกต็ามสิง่ทีเ่ขาตอ้งบอกคณุพอ่สกัวนัหน่ึง

กต็อ้งอธบิายวา่ทีเ่ขาเป็นอยา่งน้ีมนัชว่ยไมไ่ดเ้พราะมนัเป็น
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ธรรมชาตขิองเขาเมือ่มนัแอ๊ปเหน่ือยมนักข็ีเ้กยีจแอ๊ปมนัเป็น

ธรรมชาตขิองเขาและมนักไ็มใ่ชค่วามผดิของใคร ถา้เขาเป็น

คนด ี คนเก่ง คนตัง้ใจเรยีน ชว่ยคณุพอ่คณุแม ่ ชว่ยสงัคม  

มจีติอาสา ทัง้หลายทัง้ปวงเขาตอ้งแสดงใหคุ้ณพ่อคุณแม่

เหน็ว่าสิง่ทีเ่ขาท�าไม่ไดเ้สยีหายอะไรและเป็นประโยชน์ต่อ 

สงัคมดว้ยเพราะเขามจีติอาสา ท�างานด ี เป็นคนด ี เป็นลกูทีด่ ี

เป็นนกัเรยีนทีด่ ีเป็นประชาชนคนไทยทีด่ ีอยา่งไรกต็ามกเ็ป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม คณุพอ่คณุแมใ่นทีส่ดุกต็อ้งเขา้ใจ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูชือ่เลน่ ชือ่พลอยคะ่  

หนูอยากจะถามทลูกระหมอ่มฯ คอืหนูมเีพือ่นสนิทคนหน่ึง 

รกักนัมากและกไ็วใ้จกนั  มอีะไรกนักบ็อกกนัตลอดแต่มวีนัหน่ึง

ทีห่นูไดเ้ขา้มาเป็น 40 คน ใน TO BE NUMBER ONE 

IDOL เขาก็เริม่มนิีสยัแปลกๆ คอืเขาไปพูดในแง่ลบที่ว่า 

หนูชอบท�าตวัเดน่อยากดงับา้งอะไรอยา่งเน้ียคะ ซึง่ตอนแรก

หนูกไ็มเ่ชือ่หรอกนะคะวา่เขาเป็นคนท�า ดว้ยความทีส่นิทกนั
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และไวใ้จกนั แต่พอทราบกร็ูส้กึผดิหวงัและเสยีใจในเพือ่นคนน้ี 

กเ็พือ่นสนิทอกีคนเขาเอาหลกัฐานเกีย่วกบัสิง่ทีเ่ขาพดูเอามา

ใหด้แูต่หนูกท็�าตวัปกตไิมใ่หเ้พือ่นทราบวา่หนูทราบเรือ่งน้ีแลว้ 

อยากจะถามทลูกระหมอ่มวา่หนูจะท�าไงดคีะเพือ่ไมใ่หเ้ขาคดิ 

แงล่บกบัหนูและรกัษาความสมัพนัธข์องการเป็นเพือ่นอยา่งน้ี

ต่อไปเรือ่ยๆคะ

กระหม่อม : หลกัฐานเป็นหลกัฐานอะไร เป็นลายลกัษณ์

อกัษรหรอืยงัไง เพราะแน่ใจใชไ่หมวา่เขาพดูแน่นอน คนเรา

เน้ียนะฟงัอะไรมาเราตอ้งฟงัหไูวห้เูราตอ้งใสตุ่ม้ห ูเราตอ้งไม ่

หเูบา การเป็นคนทีห่เูบาฟงัคนอืน่อยา่งงี ้เป็นอยา่งงัน้ คนน้ีวา่

เราอยา่งน้ี อาจจะไมไ่ดว้า่กไ็ดห้รอือาจจะไมจ่รงิกไ็ด ้เพราะ

กอ็าจจะเป็นการยยุง สง่เสรมิกม็เียอะนะคนทีช่อบอจิฉาเรา 

เขายยุงสง่เสรมิอยากจะท�าลายความสมัพนัธข์องเราหรอือะไร 

บางทใีนทีส่ดุเป็นความจรงิเราตอ้งเชค็ใหแ้น่นอนวา่เป็นอะไร

วา่เขาพดูหรอืไมไ่ดพ้ดู เขาวา่เราหรอืไมไ่ดว้า่เรา แต่อยา่งไร

กต็ามการทีเ่ขาวา่เรากเ็ป็นการอจิฉารษิยา เพราะเราดกีวา่เขา 

เก่งกวา่เขา สวยกวา่เขาอะไรกต็ามเรากท็�าเป็นเฉยๆ ไมรู่ไ้มช่ี ้ 
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เขาอจิฉาเราแสดงว่าเราต้องมดีกีว่าเขา สวยกว่าเก่งกว่า 

เรากต็้องภูมใิจในตนเองเรากต็้องท�าเฉยๆซะแต่เรากต็้อง 

จดอยูใ่นใจ จ�าไวใ้นสมองสว่นหลงัวา่เขาวา่เรา

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมชือ่เลน่ชือ่ ตัม้  

มคี�าถามอยากจะทลูถามทลูกระหมอ่มครบั ตวัผมมเีพือ่นสนิท

ผูห้ญงิคนหน่ึง เรยีนดว้ยกนัตอนมธัยมตน้ครบั แลว้กแ็ยก

โรงเรยีนกนั ต่างคนต่างไปศกึษาทีโ่รงเรยีนใหม ่ กม็อีะไรก็

ปรกึษาหารอืกนัมาตลอด จนวนัหน่ึงเพือ่นผมโทรมารอ้งไห้

บอกวา่เขาทอ้งครบั เขากถ็ามวา่จะท�าอยา่งไรด ีตอนนัน้ผม

กไ็ม่รูจ้ะใหค้�าปรกึษาอย่างไร ตอนนัน้ผมกย็งัอายุน้อยอยู ่

ดว้ยครบั เขากถ็ามวา่จะเอาออกดไีหม หรอืวา่จะท�าอยา่งไรด ี

ออกมาพอ่แมก่ไ็มพ่รอ้มรบั เขากจ็ะเรยีนไมจ่บ อนาคตเขาก็

ดบัไป ตอนนัน้ผมกใ็หค้�าปรกึษาไปว่ากต็อ้งบอกพอ่แมน่ะ  

ลองปรกึษาพอ่แมด่ ูแต่เหมอืนเขาจะเชือ่ กเ็ลยวางโทรศพัทไ์ป 

ผมกน็อนคดิวา่ผมใหค้�าปรกึษาเพือ่นไดไ้มด่เีลย ถา้สมมตุวิา่ 
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มเีพื่อนคนอื่นมาปรกึษาผมแบบกรณีอย่างน้ีอกี ผมอยาก

ถามทลูกระหมอ่มวา่ควรใหค้�าปรกึษาอยา่งไรดคีรบั

ทลูกระหมอ่ม : กจ็รงิๆน้องตัม้ใหค้�าปรกึษาทีด่แีลว้ เพราะ

เรากเ็ป็นเดก็วยัเดยีวกนั เพราะฉะนัน้กเ็ป็นการยากทีจ่ะให้

ค�าปรกึษาวา่จะเอาออกหรอืไมเ่อาออก แต่มนักผ็ดิกฎหมาย

เพราะเมอืงไทยยงัไมไ่ดอ้นุญาตใหท้�าแทง้อยา่งถกูกฎหมาย 

อยา่งไรกต็ามค�าแนะน�าของน้องตัม้กเ็ป็นค�าแนะน�าทีถ่กูแลว้ให้

ไปปรกึษาผูใ้หญ่ น้องทีเ่ขาทอ้งกต็อ้งไปปรกึษาคณุพอ่คณุแม ่

ซึง่คุณพ่อคุณแม่อนัทีจ่รงิกไ็ม่เขา้ใจ แลว้กค็งจะโกรธแลว้

กค็งโวยมากเลย แต่อย่างไรกต็ามกเ็ป็นคนทีห่วงัดกีบัเรา

ทีส่ดุ เขากจ็ะชว่ยได ้ชว่ยใหค้�าปรกึษา อยา่งไรกต็ามน้องก็

ยงัเรยีนหนงัสอือยู ่ กไ็มอ่ยากจะตดัอนาคตน้อง ไปปรกึษา

คณุพอ่คณุแมห่รอืคณุครทูีป่รกึษากด็ ี คราวหน้าคนมาถาม

กต็อบอยา่งเดมิน้ีแหละ เป็นค�าแนะน�าทีถ่กูตอ้งแลว้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเีรือ่งทีจ่ะทลูถาม

พระองคว์า่ ในหอ้งของหนูเพือ่นๆไมค่อ่ยเขา้ใจหนู เพราะ

พวกหนูท�างานใหโ้รงเรยีน เพื่อนกช็อบหาว่าท�าเอาหน้า 

แลว้กช็อบพดูกระแทกแดกดนัวา่พวกหนูท�าเพือ่ทีจ่ะเอาหน้า

และท�าตวัเดน่ หนูจะมวีธิแีกป้ญัหาไดอ้ยา่งไรและจะท�าอยา่งไร

ใหเ้พือ่นๆเขา้ใจคะ่

ทลูกระหม่อม : หนูกม็ัน่ใจวา่หนูท�าดอียูแ่ลว้ หนูกบัเพือ่นๆ 

ที่ท�างานโครงการหรอืเป็นสมาชกิที่ด ี หรอืท�างานให้กบั

โรงเรยีนกต็ามหนูกร็ูเ้องวา่หนูท�างานจรงิๆหรอืวา่หนูท�างาน

เอาหน้า คนทีว่า่เขากอ็จิฉาหนูนัน้แหละ คนทีอ่จิฉากม็เียอะแยะ

ในสงัคม เหน็คนอื่นดไีมไ่ด ้ กจ็ะว่าจะกระแนะกระแหนเรา 

ใหเ้รารูส้กึไมด่ ีแลว้กจ็ะหมดก�าลงัใจถอดใจไป ถา้หนูถอดใจไป

เขาคงจะดใีจมากๆเลย เพราะฉะนัน้หนูกต็อ้งท�าใหด้ทีีสุ่ด  

อนัทีจ่รงิในการท�างานหนูกต็อ้งไดห้น้าอยูแ่ลว้แหละ หนูจะท�า 

เอาหน้าหรอืไมเ่อาหน้ามนักไ็มใ่ชเ่รือ่งของใครใชไ่หม การทีห่นู 

ท�างานเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว  
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เพราะฉะนัน้ใครจะพูดอย่างไรก็ไม่เห็นต้องไปสนใจเลย  

ค�าพดูของคนมนัไมเ่จบ็หรอก ถา้สมมุตเิราไมใ่สใ่จ ใครจะ

วา่อยา่งไรถา้หนูท�าดทีีส่ดุแลว้มนัจะยิง่เป็นก�าลงัใจท�าใหห้นู 

ฮดึสู ้ กอ็ย่างที่ว่าไม่รบัเขา้ตวัเองกจ็ะท�าใหเ้ราฮดึสูย้ ิง่ขึน้  

ใครจะวา่อยา่งไรกไ็มต่อ้งไปสนใจหรอก ท�าดกีไ็ดด้ ีเพราะฉะนัน้

หนูตอ้งมัน่ใจดแีละความตัง้ใจด ี เรากร็ูว้า่เราท�าเพราะอะไร 

ถา้หนูท�าเพราะเอาหน้า ท�าเป็นผกัชโีรยหน้า งานของหนูก็

จะไมด่เีองคนอืน่กจ็ะเหน็ ถา้สมมตุวิา่งานหนูออกมาดหีนูก็

จะภมูใิจในตวัเอง เพราะฉะนัน้น้องตอ้งหนกัแน่นไมส่นใจกบั

ค�าพดูของคน เพราะค�าพดูของคนมนัจะท�าใหเ้ราเจบ็มาก 

ไมไ่ดถ้า้เราไมร่บั 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องอานนัท ์ถามวา่ 

ถา้เพือ่นของเราชวนเทีย่วหรอืชวนไปในทางทีไ่มด่เีราควร

จะหาทางปฏเิสธเพือ่นอยา่งไรจะไดไ้มเ่สยีเพือ่นครบั
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ทูลกระหม่อม : น้องก็รู้แล้วว่ามนัไม่ดี และน้องก็คง 

ไมอ่ยากไปท�าสิง่ทีไ่มด่ ี กน็บัวา่น้องเป็นคนทีม่สีต ิ และกม็ี

ความยัง้คดิ อะไรทีไ่มด่เีรากไ็มค่วรท�า วยัรุน่น่ีเป็นทีก่�าลงัตดิ

เพือ่นและกถ็า้ไมท่�ากค็ดิวา่ไมเ่ขา้เทรนดใ์ชไ่หมน้อง แต่น้อง

กร็ูด้วีา่ไมค่วรไป น้องกไ็มไ่ดอ้ยากไปเพราะฉะนัน้น้องกป็ฎเิสธ

เขาไดต้รงๆเลยวา่ “ไมไ่ป” ถา้จะใหซ้อฟทล์งหน่อยนึงกบ็อกวา่ 

“ไมว่า่ง ตดิภารกจิ” ถา้ไมอ่ยากไปกไ็มค่วรไป กอ็ยา่งทีว่า่ใน 

การที่คนเราติดยา การที่ไปท�าอะไรพลาดไป โดยมาก 

ทีถ่ามกนัมาทีค่ยุกนักบ็อกวา่ ตามๆเพือ่น และกอ็ยากลอง

ขึน้มา ของบางอย่างลองไปกจ็ะท�าใหเ้ราผดิพลาด พลัง้ไป 

บางอยา่งอยา่งเชน่ ยาเสพตดิเราเกดิ น็อคยา ขึน้มา เราเกดิ

ตายไปแลว้กลบัมาไมไ่ดน้ะ อยา่งไรกต็ามใครมาชวนไปไหน 

ท�าอะไรสิง่ทีไ่มด่น้ีองกบ็อกวา่ไมไ่ป แต่ในทางกลบักนัน้อง

กส็ามารถชวนพวกเขามาท�ากจิกรรมในโครงการ TO BE 

NUMBER ONE มาท�ากจิกรรมในศนูยเ์พือ่นใจวยัรุน่ กน่็า 

จะสนุกดนีะ เค้าจะได้มาเรยีนร้องเพลง เรยีนเล่นละคร  
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เตน้ B-Boy และอะไรๆทีเ่ขาชอบได ้มอีะไรอกีมากมายทีจ่ะ

ท�าในโครงการ TO BE NUMBER ONE และศนูยเ์พือ่นใจ

วยัรุน่ น้องกล็องชวนเขามาดซู ิ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ถามว่าเวลาเรา 

เรียนอยู่แล้วเริ่มมองหาสิ่งอื่น คือเริ่มไม่มีสมาธิในการ 

เรยีนแลว้ ควรท�าอยา่งไรดคีะ่ ถา้เรามเีพือ่น แลว้เพือ่นเรา

อยากออกนอกลู่นอกทางเราควรเตอืนเขาอยา่งไรด ี คนใน

ครอบครวัตดิบุหรี ่ตดิเหล้า เราควรท�าอย่างไรใหเ้ขาเลกิ 

ในสงัคมปจัจบุนัมกีารกอ่มอ๊บประทว้งและถกเถยีงกนัคดิวา่ 

เราควรเขา้ไปหา้มปรามหรอืเปลา่ ในการทีโ่รงเรยีนทกุโรงเรยีน

มชีมรม TO BE NUMBER ONE ทา่นคดิวา่ชว่ยแกป้ญัหา

ไดม้ากน้อยเพยีงใดคะ 
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ทลูกระหม่อม : เอาขอ้แรกก่อนดกีวา่ เรือ่ง “ไมม่สีมาธใิน

การเรยีน” สมมตุถิา้เราอา่นหนงัสอืนานๆ ท�าการบา้นนานๆ 

อะไรอย่างน้องก็เบรคได้บ้างถ้าสมมุติ ถ้าท�าอยู่ที่บ้านก ็

ลกุขึน้เดนิไปเดนิมาอะไรไดบ้า้ง นัง่พกับา้งอา่นหนงัสอือะไร

ไดบ้า้งแลว้เรยีกสมาธกิลบัมา แต่ถา้อยูใ่นหอ้งเรยีนน้องตอ้ง

พยายามตัง้ใจฟงัคร ูพยายาม มนักไ็มไ่ดใ้ชเ้วลานานเทา่ไหร ่

มนักช็ัว่โมงสองชัว่โมงไมไ่ดน้านเทา่ไหรน้่องตอ้งฝึกสมาธหิน่อย 

ฝึกนัง่สมาธเิพือ่ใหส้มาธยิาวขึน้เพือ่ใหส้ามารถเรยีนไดน้านขึน้ 

นัง่ไดย้าวขึน้

 สว่นขอ้2 ถา้เรามเีพือ่นแลว้ เพือ่นเราออกนอกลูน่อกทาง

เป็นเพือ่นกนักเ็ตอืนกนัไดน้ะ ถา้ไมรู่ว้า่เขาจะเชือ่หรอืเปลา่

แต่ถา้สมมตุวิา่รกักนั เป็นเพือ่นทีร่กักนัเราเตอืนเขาดว้ยความ

ปรารถนาดเีขากค็งเชือ่บา้งเพราะเขารูว้า่เราปรารถนาด ีถา้

สมมุตวิ่าเขาจะไปท�าสิง่ทีไ่ม่ดไีปเสพยาเสพตดิอะไร เราก็

ชวนมาท�ากจิกรรมทีศ่นูยเ์พือ่นใจวยัรุน่ซ ิเขากค็งจะ Enjoy 

ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ดว้ย

 ส�าหรบัขอ้ 3 ถา้มบุีคคลในครอบครวัหรอืมบุีคคลรอบขา้ง

ไปสบูบุหรี ่ ดืม่เหลา้ เราควรท�าอยา่งไรใหเ้ขาเลกิ สบูบุหรี ่
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ดืม่เหลา้ เรากอ็ยากใหเ้ขาเลกินะเพราะวา่คนในบา้นสบูบุหรี่

ในบา้นเราไมไ่ดส้บูเราอาจจะเป็นมะเรง็ก่อนเขา แต่ทน้ีีมนั

กย็ากนะถา้เขาตดิบุหรี ่ ตดิเหลา้แลว้ เชน่ถา้เขาเป็นผูใ้หญ่

ไปบอกใหเ้ขาเลกิกล็�าบากแต่อนัทีจ่รงิควรพดูกนัตรงๆ ได ้

เพราะวา่เป็นสิง่รบกวนเราแลว้กบ็ัน่ทอนสขุภาพของบุคคล

เหลา่นัน้ดว้ย การทีจ่ะท�าใหเ้ลกิเน่ียมนัยากแต่ขึน้อยูก่บัตวั

เขาเองกต็อ้งใหก้�าลงัใจเขาใหเ้ขาเขม้แขง็สามารถทีจ่ะเลกิ

สบูบุหรี ่เลกิดืม่เหลา้ได ้น้องกพ็ยายามท�าใหด้ทีีส่ดุกแ็ลว้กนั

 ส่วนค�าถามทีเ่ราจะหา้มปรามผูท้ีก่่อม๊อบประทว้งได้

หรอืไมน่ัน้ เรือ่งน้ีกเ็ป็นเรือ่งทีย่ากละเอยีดออ่น บางทอีาจจะ

เป็นเรือ่งทีใ่หญ่เกนิตวัเรานะ เพราะคนเรากม็คีวามคดิต่างกนั 

ต่างคนต่างความคดิแต่ถา้สมมตุทิศันคตขิองเขา มนักแ็ลว้แต่

มมุมองวา่ใครจะถกูใครจะผดิอะไรอยา่ง ถา้เราอยูต่รงกลาง

เราเป็นประชาชน หรอืเราเป็นเดก็ๆ เรานึกจะไปหา้มเขาเหรอ 

หา้มเพือ่นยงัหา้มยากเลย เราจะไปหา้มไมใ่หผู้ใ้หญ่ตกีนักค็ง

ล�าบากเพราะวา่ต่างคนต่างความคดิจรงิๆ แต่ทีจ่ะบอกไมใ่ห้

คนทะเลาะ เราเป็นเดก็ตวัเลก็ๆเกนิไปเพราะฉะนัน้พวกเรา 

เดก็ๆกต็ัง้ใจเรยีนกแ็ลว้กนั อยา่ลมืวา่เราเป็นอนาคตของชาติ
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เพราะเราโตขึ้นมาแล้วเราจะท�าอะไร เราก็ต้องคดิดูให้ด ี

คดิอย่างมสีตวิ่าเราจะท�าอะไร เพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและ

ประเทศชาตทิีส่ดุ แต่ตอนน้ีเรากต็อ้งพฒันาประเทศชาตขิอง

ตวัเองก่อน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมอาย ุ18 ความสามารถ

คอืจบีหญงิเก่งความสนใจในการรอ้งเพลง ความใฝ่ฝนัอยาก

เป็นนายรอ้ย คตปิระจ�าใจ ความพยายามอยูท่ีไ่หนความส�าเรจ็

อยูท่ีน่ัน่ และสิง่ทีด่ทีีส่ดุคอืผมชอบกนิเดก็ครบั (พดูเลน่นะครบั) 

เรื่องมอียู่ว่าผมไม่กลา้แสดงออกแต่เมื่อเขา้มาเป็นแกนน�า 

TO BE NUMBER ONE เมือ่มปีญัหาอะไรผมรูส้กึวา่ปญัหา

แคน้ี่มนัสามารถแกไ้ขไดเ้พราะรูจ้กัวธิปีกป้องและหลกีเลีย่ง

เรื่องทีไ่ม่ใช่เรื่องของเราเรื่องเพื่อนเราช่วยไดแ้ต่อย่าท�าให้

เราเดอืดรอ้น น้องเขาเขยีนมาเทา่น้ีครบัทลูกระหมอ่ม
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ทลูกระหม่อม : เกอืบจะรอ้งวา้ยกรีด๊แลว้แหละ น้องเขา

บอกว่าเขาชอบกนิเดก็ ตายแลว้น้องยงัไม่ทนัแก่เลยรอให้

น้องแก่ๆซะก่อน สีส่บิ หา้สบิ กก็นิเดก็ไดต้อนน้ีอย่าเพิง่ 

ตอนแรกไมก่ลา้แสดงออกแต่เมือ่เขา้มาเป็นสมาชกิ TO BE 

NUMBER ONE เป็นแกนน�าของ TO BE NUMBER ONE 

แลว้ น้องกม็คีวามมัน่ใจมากขึน้แลว้กใ็ชค้วามมัน่ใจนัน้ไป

จบีผูห้ญงิแลว้กป็ระสบความส�าเรจ็ แสดงวา่น้องเป็นคนทีม่ี

ความมุง่มัน่ตัง้ใจอยา่งจรงิจงั เพราะฉะนัน้น้องกอ็ยากเป็น

นายรอ้ย อยากเป็นอะไรต่างๆน้องกน่็าจะท�าได ้ น้องตอ้งมี

ความมุ่งมัน่แลว้กม็คีวามขยนั เวลาเพื่อนเดอืดรอ้นน้องก็

น่าจะคดิชว่ยซะก่อน เพราะวา่อนัทีจ่รงิ Concept ของเรา 

กค็อืเพือ่นชว่ยเพือ่น ชว่ยทัง้เตอืนชว่ยทัง้ไมใ่หไ้ปยุง่กบัสิง่ที ่

ไม่ด ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ยาเสพตดิ อย่าไปหลกีเลีย่งหมด 

ทุกปญัหาถา้เป็นเรือ่งความเดอืดรอ้นใจจรงิๆเรากน่็าจะคดิ

ทีจ่ะชว่ยแลว้กห็าทางทีจ่ะชว่ยในทางใดทางหน่ึงเพราะวา่เรา

อยา่ลมืเราเป็น TO BE NUMBER ONE เรากต็อ้งชว่ยกนั 

เพือ่นชว่ยเพือ่นอยา่ลมืนะน้อง 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเีพือ่นผูห้ญงิ 

ทีส่นิทอยู่คนหน่ึง ซึง่เราสนิทกนัมาก ไม่ว่าเราจะท�าอะไร

เราก็จะท�าร่วมกนัตลอด แต่อยู่มาวนัหน่ึงเราเกิดความ

ไมเ่ขา้ใจกนั ระยะหา่งของเราจงึเพิม่มากขึน้ และหนูกบัเขา

จากทีเ่ราเคยท�ากจิกรรมรว่มกนัเรากไ็มไ่ดท้�ารว่มกนัอกีเลย 

แลว้เรากไ็ดม้าปรบัความเขา้ใจกนัแลว้เรากไ็ดม้าเป็นเพือ่นกนั 

แต่ดเูหมอืนวา่มนัไมเ่หมอืนเดมิคะเหมอืนกบัเขายงัไมส่นิทใจ 

หนูจะอยากทราบวา่เพือ่นคนน้ีเขาคดิแบบไหนกบัหนูกนัแน่คะ่

ทลูกระหม่อม : หนูเป็นคนทีแ่ครเ์พือ่น กเ็ขา้ใจวา่วยัรุน่ 

จะเป็นวยัทีแ่ครเ์พือ่นมากแลว้เพือ่นกจ็ะส�าคญัทีส่ดุ เพราะ

ไมว่า่เพือ่นจะท�ายงัไงเพือ่นจะคดิยงัไงกห็ว่งใยความรูส้กึของ

เพือ่นอยูแ่ลว้ อนัทีจ่รงิน้องคดิไปเองหรอืเปลา่วา่ไมส่นิทใจ

เหมอืนเดมิน้องอาจจะไมส่นิทใจกบัเขาเองหรอืเปลา่ กไ็มรู่ว้า่

ทะเลาะกนัเรื่องอะไรแต่กจ็ะไมถ่ามว่าทะเลาะกนัเรื่องอะไร 

อาจจะเป็นเรือ่งนิดเดยีวกไ็ด ้อยา่งไรกต็ามน้องกท็ะเลาะกบั

เขาไปแลว้กเ็ป็นธรรมดาทีเ่กดิการไมส่นิทใจกนั อยา่งไรกต็าม
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น้องกพ็ยายามเป็นเพือ่นกบัเขาแลว้กค็ยุกบัเขา แต่ถา้สมมตุิ

เขายงัรูส้กึโกรธน้องอยู่หรอืไม่สนิทใจกบัน้องอยู่ ถา้มนัไม่

ส�าเรจ็จรงิๆน้องกอ็ยา่ไดแ้ครเ์ลย น้องกต็อ้งไปหาเพือ่นใหม่

เอาเอง อาจมวีธิทีีท่�าใหต้่อตดิกค็อือาจจะชวนเขามาตวิงาน

แลว้กอ็า่นหนงัสอืรว่มกนั ท�าโปรเจครว่มกนัหรอืหาเรือ่งคยุ

ทีส่นใจเหมอืนกนักอ็าจจะท�าใหม้เีรือ่งพดูคยุกนัมากขึน้ 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องปณธิาน หรอืวา่ 

ดอ็กเตอรเ์จมส ์ มาไม่ธรรมดาเป็นดอ็กเตอรเ์ลย น้องเขา

อธบิายมาวา่เหตุผลทีใ่ชด้อ็กเตอรเ์จมสเ์พราะวา่ผมวางแผน

อนาคตวา่ผมจะไมท่ิง้อนาคตของผมหรอกสิง่ทีผ่มภาคภมูใิจ

มากทีส่ดุคอืโรงเรยีนของผมมากครบัคอืไดร้บัรางวลัโครงการ 

TO BE NUMBER ONE โรงเรยีนเขามกีจิกรรมใดกไ็ปรว่มมอื

ตามความสามารถตวัเองนะครบั สว่นกจิกรรมทีน้่องเขาบอกวา่

ประทบัใจคอืไดไ้ปทศันศกึษาเชงิธรรมชาตทิีอุ่ทยานแหง่ชาติ
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ดอยอนิทนนท ์จงัหวดัเชยีงใหม ่อุทยานแหง่ชาต ิจงัหวดัเลย 

และสิง่ทีผ่มไมพ่อใจอยา่งมากเลยกค็อืการบุกรกุโรงเรยีนกค็อื 

การปีนรัว้โรงเรยีน หนีเรยีน การพกพาอาวุธมาโรงเรยีน 

การขโมยของกระเป๋านกัเรยีนหายโดยไรส้าเหตุ เน่ืองจากมี

มจิฉาชพีในโรงเรยีน องคป์ระธานครบัมคีวามคดิเหน็อยา่งไรครบั 

เพื่อยุติความชัว่ความไม่พงึประสงค์เช่นน้ีลงไปได้ทรงมี

ความคดิเหน็อยา่งไรบา้งครบัขอบคณุครบั

ทูลกระหม่อม : ก่อนอื่นก็ขอสวสัดีกบัน้องเจมส์หรอื 

ดอ็กเตอรเ์จมสก์ไ็มท่ราบวา่น้องจะเป็นดอ็กเตอรใ์นทางไหน

แต่อยา่งไรกต็ามน้องกบ็อกแลว้วา่น้องจะไมท่ิง้อนาคตจะไมท่ิง้

ความฝนัน้องกค็งจะเป็นคนทีม่คีวามมุง่มัน่ตัง้ใจเลา่เรยีนใหด้ ี

ไมว่า่จะเป็นดอ็กเตอรท์างไหนไมว่า่เป็นปรญิญาเอกหรอืคณุหมอ 

ก่อนอื่นก็ขอให้ก�าลงัใจและแสดงความยนิดีกบัโรงเรยีน

ของน้องทีไ่ดร้บัรางวลัจาก TO BE NUMBER ONE กน็บัวา่ 

เป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ทีท่�ากจิกรรมต่างๆ  

ไดโ้ดดเดน่และต่อเน่ืองเพราะฉะนัน้น้องกจ็งภมูใิจในโรงเรยีน 
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ของน้องและทุกๆ คนก็คงจะท�างานต่อเน่ืองกันสืบไป  

น้องก็บอกว่าน้องชอบการทศันศึกษาต่างจงัหวดัในเชิง

อนุรกัษ์ธรรมชาติน้องเป็นคนรกัธรรมชาติก็เป็นเรื่องที่ดี

เพราะตอนน้ีมคี�าถามเขา้มามากมายเกีย่วกบัภาวะโลกรอ้น

แลว้กม็เีหตุการณ์ต่างๆเกดิขึน้เน่ืองจากภาวะโลกรอ้น เชน่ 

ทีพ่มา่ ทีเ่มอืงจนี พวกเราตอ้งชว่ยกนัอนุรกัษธ์รรมชาตเิอาไว้

สว่นทีน้่องไมช่อบกค็ดิวา่คงไมม่ใีครชอบเพราะน้องใชค้�าวา่

เป็นความชัว่กเ็ป็นสิง่ไมด่มีากไมด่น้ีอยต่างกนัทัง้ในเรือ่งการ

บุกรุก การพกพาอาวุธการโยนความผดิใหค้นอื่นซึง่กเ็ป็น

นิสยัทีไ่มด่อีย่างมากเลยกข็อใหช้่วยกนั ผูใ้หญ่ในโรงเรยีน

ชว่ยกนัดแูลไมใ่หเ้กดิเหตุการณ์ชัว่รา้ยเกดิขึน้ในโรงเรยีนก็

ตอ้งชว่ยกนัดแูลต่อไป
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องเขาเขยีนมา

ปรกึษาถามทูลกระหม่อม คอืว่าเดก็วยัรุ่นสมยัน้ีไม่มกีาร 

รกันวลสงวนตวัคะ่ แลว้เวลาไปยุง่กบัยาเสพตดิซึง่ไมค่วรเลย 

ขา้พเจา้กเ็คยเขา้ไปยุง่กบักลุม่เสีย่งยาเสพตดินะคะ ตอนนัน้

เป็นวยัรุน่อยูม่ธัยมปีที ่2 เป็นวยัรุน่ควบคมุตวัเองไมค่อ่ยไดเ้ลย 

ไปตามเพือ่นๆ ชวนไปไหนกไ็ปโดยไมรู่เ้ลยวา่เพือ่นจะพา

เราไปไหนท�าอะไร ช่วงนัน้เลยไมค่่อยตัง้ใจเรยีนโดดเรยีน

บ่อยมากเพือ่นพาขา้พเจา้โดดเรยีนไปบา้นของเพือ่นมกีาร

มัว่สมุดืม่สรุา สบูบุหรี ่ เป็นเหตุการณ์ทีข่า้พเจา้ไมช่อบเลย

แต่กต็อ้งอดทนอยูน่ะคะ เพราะวา่ไมรู่จ้ะไปไหน พอประกาศ 

ผลสอบเกรดก็ลดลง คุณพ่อ คุณแม่ก็เสียใจอย่างมาก 

กไ็มก่ลา้แสดงออกอะไรต่อมาขา้พเจา้รูส้กึผดิทีท่�าใหท้า่นเสยีใจ

จงึกลบัตวักลบัใจเป็นคนเดมิหมายถงึเป็นคนดอีกีรอบหน่ึงคะ่

ทูลกระหม่อม : กด็ใีจนะทีน้่องคดิไดไ้ม่ไปยุ่งเกี่ยวกบั 

กลุม่เสีย่งไมไ่ปถล�าลกึเขา้ไปมากไปกวา่น้ี กด็ใีจภมูใิจในตวั

น้องมากเลยทีน้่องมกี�าลงัใจเขม้แขง็สามารถทีจ่ะเอาชนะจติใจ
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ของตวัเองไดอ้นัทีจ่รงิเรากพ็ดูกนัมาตลอดวา่เราท�า TO BE 

NUMBER ONE กนัมากไ็ดย้�้าเสมอว่าการเสพยาเสพตดิ 

ไมใ่ชข่องเทเ่พราะฉะนัน้วยัรุน่สมยัน้ีกไ็มน่่าไปยุง่กบัยาเสพตดิ  

ยุง่กบัยาเสพตดิแลว้กห็น้าแก่ดว้ย แลว้คณุพอ่ คณุแมก่เ็สยีใจ

อยา่งทีน้่องวา่น้องกม็ปีระสบการณ์แลว้น้องกท็ราบดวีา่สิง่ที ่

น้องท�าไปนัน้ไม่ใช่เป็นสิง่ทีด่ที�าลายทัง้ตวัเองแลว้กท็�าให ้

คุณพ่อ คุณแม่เสียใจ ท�าให้การเรียนเกรดก็ลดลงด้วย 

กท็ราบดแีลว้กก็ลบัตวักลบัใจแลว้เพราะฉะนัน้น้องคงจะเป็น

คนทีจ่ะสามารถชว่ยเพือ่นๆ ไดช้ว่ยดแูลเพือ่นๆ ไดเ้พราะวา่

น้องไดผ้า่นประสบการณ์ตรงน้ีมา น้องเองกค็งจะรูว้า่ท�าไม

น้องถงึท�า ส่วนมากวยัรุ่นกอ็ยากรูเ้ป็นวยัของการอยากรู ้

อยากลองอยากจะตามเพือ่น อยากจะอนิเทรนอะไรประมาณน้ี 

เพราะฉะนัน้น้องกค็อยเตอืนเพื่อนๆดว้ยว่าอย่าไปท�าเลย 

มนัเสยีเวลา
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคี�าถามจะปรกึษา

ทลูกระหมอ่มนะคะ กเ็ป็นเรีอ่งของเพือ่นหนูเองคะ่ เรือ่งมอียูว่า่

หนูมเีพื่อนร่วมชัน้เรยีนอยู่คนหน่ึงนะคะ เป็นเพื่อนผูห้ญงิ

รปูรา่งหน้าตาภายนอกสะอาดสะอา้นดเีป็นปกตทิัว่ไปนะคะ 

แต่ว่าเพื่อนคนน้ีของหนูเขามนิีสยัแปลกๆ คอืว่าเขาชอบ

นัง่ยิ้มคนเดยีวบางทเีพื่อนคุยด้วยเขากไ็ม่ค่อยตอบนะคะ 

บางครัง้ใครท�าอะไรใหเ้ขาไมพ่อใจเขากท็�าตาขวางใสเ่สมอ

เลยคะ น่ากลวัมากๆเลยหนูเลยอยากรูว้่าท�าไมเขาถงึเป็น

แบบน้ีหรอืว่าเป็นเพราะสิง่ทีเ่ขาสะสมชอบดูหนังเกีย่วกบั

ฆาตกรโรคจติ เพราะวา่เพือ่นของหนูคนน้ีเขาชอบตดิตาม 

มากๆเลย หนูจะมวีธิแีนะน�าเขาอยา่งไรดคีะ่เพราะวา่หนูกลวัวา่

เขาจะเป็นอะไรไปคะ่

ทลูกระหม่อม : เขาคงเป็นนางแบบ เพราะวา่ทีต่่างประเทศ

ทีอ่เมรกิา นางแบบเขาชอบมากเลยหนังเกี่ยวกบัฆาตกร

โรคจติเกีย่วกบัอะไรแรงๆแบบน้ีคนฆา่กนั ไม่ทราบว่าเขา

นัง่ยิม้คนเดยีวหรอืท�าตามขวางรเึปลา่ อาการของเขากน่็าจะ
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ไปปรกึษาหมอโรคจตินะแต่น้องสนิทกบัเพื่อนคนน้ีรเึปล่า

คงไม่ค่อยและสนิท เพราะบางทน้ีองคุยกบัเขาๆกไ็ม่ตอบ  

เขาก็คงมอีะไรผดิปกติของเขา อาจจะมปีญัหาทางบ้าน 

มปีญัหาเรื่องการเรยีน เรากไ็ม่ทราบว่าเขามปีญัหาอะไร  

น้องคุยกบัเขาไม่ได้แล้วเขาอยู่ๆ อาจท�าตาขวางใส่น้อง  

เขากค็งไมป่กตเิทา่ไหรน้่องลองใหเ้ขาไปปรกึษาครทูีป่รกึษา

ดสู ิน้องเอาเรือ่งน้ีไปปรกึษาอาจารยก่์อน แต่อยา่งทีว่า่กอ็าจจะ

ไมเ่กีย่วขอ้งกบัทีเ่ขาชอบดหูนงัฆาตกรโรคจติ ถา้เกีย่วขอ้ง 

กจ็ะน่ากลวัไปนิดนึง อยา่งทีว่า่พวกนางแบบพวกคนเปรีย้วๆ

ทีเ่มอืงนอกเขากช็อบดหูนงัประเภทน้ีกนัเพราะมนัน่าตืน่เตน้ 

รนุแรง อนัทีจ่รงิกไ็มแ่นะน�าหรอกทีจ่ะดรูนุแรงเพราะสงัคม

เรากร็นุแรงพอแลว้แต่ในการทีจ่ะไปดหูนงัอะไรหรอืดรูายการ

ทวีหีรอืดลูะครเรากต็อ้งใชว้จิารณญาณ อยา่งเชน่ละครทีน้่อง

เราดกูนัคดิว่าตอ้งใชว้จิารณญาณ เรากต็อ้งไตร่ตรองมสีติ

แมแ้ต่เราจะเสพความบนัเทงิกต็ามเสพอย่างมสีตแิลว้เรา

ก็ตอ้งรูว้า่นัน่เป็นการแสดงเขาท�าเพือ่ใหต้ื่นเตน้เพือ่ใหห้นงั

ของเขาขายไดแ้ลว้กถ็า้สมมตุเิรารบัไมไ่ดเ้รากเ็ลอืกชมเลอืกฟงั
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แลว้กเ็ลอืกขอ้มลูทีถ่กูตอ้งเราตอ้งดอูยา่งมสีตอิยา่งไรกต็าม

เพือ่นของน้องน่าจะไปปรกึษาจติแพทยว์า่เขามปีญัหาอะไร

เครยีดอยูใ่นใจแลว้กไ็มส่ามารถทีจ่ะแสดงออกได้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมชือ่เลน่วา่ “ป้อง” ครบั 

ผมมเีพื่อนในกลุ่มครบั อยากจะปรกึษาทูลกระหม่อมครบั  

มเีพื่อนในกลุ่มของผมครบั มผีูช้าย 15 คน ครบั ตอนน้ี

เหมอืนวา่เพือ่น 2 คน ในกลุม่เหมอืนจะเป็นเกย ์เวลาทีเ่รา 

ไปเที่ยวด้วยกนัในกลุ่มสองคนน้ีก็มกัจะเดนิตดิกนับ่อยๆ

ท�าใหค้นภายนอกหรอืเพือ่นดว้ยกนัในกลุม่เหน็วา่ไมส่มควร

หรอืวา่จะดไูมด่ ีอยากจะขอค�าปรกึษาจากทลูกระหมอ่มครบั

จะท�ายงัไงด ี เพราะวา่ไมม่ใีครกลา้ไปเตอืนตรงๆ กบัเพือ่น 

2 คนน้ี ครบั
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ทูลกระหม่อม : อนัทีจ่รงิน้องๆกร็ูอ้ยู่แล้วนะ ว่าทุกวนัน้ี 

ใครอยากเป็นเกย์ก็ได้ ไม่เป็นเกย์ก็ได้ อาจไม่ใช่เพราะ

ความอยากดว้ย เพราะเขาเป็นอย่างนัน้เองตามธรรมชาต ิ

การเป็นเกย์ก็ไม่ใช่สิง่ที่เสยีหายแต่ขึ้นอยู่กบัการกระท�า 

ของเราวา่เราเป็นคนดหีรอืไม ่ การเป็นเกยก์ส็ามารถเป็นคน

ทีม่ปีระโยชน์ต่อสงัคมได ้ เพราะส่วนมากเกยด์ีๆ ส่วนใหญ่ 

ก็จะมคีวามสามารถ อย่างไรก็ตามเพื่อนสองคนน้ี เขามี

ความประพฤตทิีเ่พือ่นเหน็วา่ไมเ่หมาะสม เราเป็นเพือ่นเขา 

เราก็เตือนเขาได้ ด้วยวาจาที่ไม่แรงเกินไปอย่าแรงมาก

เบาๆหน่อย หมายความถงึ เป็นสถานทีใ่นโรงเรยีนเราเป็น

นกัเรยีน มหีน้าที ่ทีจ่ะเรยีนจะพฒันาศกัยภาพของเรา เป็น

คนทีพ่ยายามคดิด ีท�าด ีท�าตวัใหด้เีพือ่ทีจ่ะใหท้�าตวัใหเ้ป็น

ประโยชน์กบัสงัคมในอนาคต อยา่งอืน่กเ็ตอืนๆตรงๆเพราะ

เราเป็นเพือ่นกนันะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมชื่อเล่น 

ชือ่เจ ครบั ผมมปีญัหาทีว่า่ผมเป็นเดก็ต่างชาตทิีเ่ขา้มาศกึษา

ทีเ่มอืงไทย พ่อผมท�างานอยู่เขตอุตสาหกรรมครบั แม่ผม

เป็นแมบ่า้นครบั มาอยูโ่รงเรยีนน้ีมาประมาณ 7 ปีแลว้ครบั

แลว้กเ็พือ่นๆกใ็หค้วามสนใจมากครบั แต่กม็บีางกลุม่ทีค่อย 

หมัน่ใส ้ ทัง้ๆทีผ่มยงัไมไ่ดท้�าอะไรใหเ้ขาเลยครบั เพือ่นบาง

คนทีด่กีบัผมกม็ ี บางคนกบ็อกว่าผมจรงิจงักบัทุกงานครบั 

เชน่ งานกฬีาส ีหรอืไมก่เ็ป็นงานของหอ้งครบั และบางคน

บอกผมวา่น่ากลวัครบัเวลาท�างาน บางคนกไ็มอ่ยากท�างาน

กบัผมครบั เพราะฉะนัน้ผมอยากทราบวา่มนัเป็นอะไรกนัแน่

ครบัทลูกระหมอ่มครบั

 

ทูลกระหม่อม : ในโลกน้ีคนเราจะมาหวงัใหทุ้กคนเขา 

ชอบเราทุกคนกเ็ป็นไปไม่ไดใ้ช่ไหม คนบางคนเขากไ็ม่ถูก

อธัยาศยักบัเราถา้น้องมัน่ใจวา่น้องไมไ่ดท้�าอะไรใหเ้ขาเกลยีด

เพยีงแต่น้องซเีรยีสไปนิดหน่ึง น้องกเ็บาๆลงนิดหน่ึงจะซเีรยีส

ไปท�าไม กไ็มเ่ป็นไรอยา่งน้อยกถ็า้น้องมัน่ใจกว็า่น้องไมไ่ด้

ท�าอะไรที ่ รา้ยแรงทีน่่ารงัเกยีจกบัเพื่อนๆเพราะคนเราจะ
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ท�าใหถู้กใจกบัทุกๆคนเป็นไปไม่ได ้ แต่การทีข่งึขงัท�างาน

ไม่มอีารมณ์ขนัเลยเน่ีย มนักด็ูประหลาดใช่เปล่า น่าเบื่อ 

เพราะฉะนัน้กเ็บาๆหน่อยแลว้ก ็มอีารมณ์ขนัพยายามท�าตวั

ใหม้อีารมณ์ขนั แต่อารมณ์ขนัมนัสรา้งกนัยากนะ กพ็ยายาม

สรา้งแลว้กนันะพยายามท�าตวัใหช้ลิล์ๆ สบายๆกล็องยิม้บอ่ยๆ 

มาอยู่เมอืงไทยทัง้ทกีต็อ้งยิม้ใช่ไหม เพราะเมอืงไทยเป็น 

"สยามเมอืงยิม้" ง ัน้น้องกม็าเริม่ยิม้กนัดกีวา่น้องกย็ิม้ซะบา้ง

กจ็ะไดด้เูป็นคนไมซ่เีรยีสเกนิไป เราตอ้งสรา้งเอกลกัษณ์และ

รกัษาเอกลกัษณ์ในดา้นความมนี�้าใจของเรา


