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 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตันราชกัญญา สิริวฒันา 

พรรณวด ีองคป์ระธานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ทรงมพีระปณิธานมุ่งมัน่พฒันาเยาวชนไทยใหเ้ป็นคนเก่ง 

คนด ี มคีวามสุข ปลอดภยัจากยาเสพติด เติบใหญ่เป็น

อนาคตของชาตอิย่างเตม็ศกัยภาพ ทรงทุ่มเทพระวรกาย

ด�าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดว้ยความ

เขา้ใจ เขา้ถงึ อารมณ์จติใจของเยาวชนวยัรุน่ 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 

โดยทรงตอบทกุประเดน็ค�าถามโดยใชห้ลกัจติวทิยา การให้

ค�าน�า



ค�าปรกึษาแบบไมม่เีงือ่นไข มบีรรยากาศสนุกสนาน และเตม็

เป่ียมไปดว้ยความรกั ความเมตตา 

 ดว้ยความส�านึกในพระมหากรณุาธคิณุ และดว้ยความ

ตระหนกัถงึคณุคา่ของค�าปรกึษาพระราชทาน กรมสขุภาพ

จติในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE 

จงึไดด้�าเนินการรวบรวมค�าปรกึษาพระราชทาน จดัท�าเป็น

รูปเล่ม โดยมคีวามมุ่งหวงั ประการส�าคญั เพื่อเผยแพร ่

พระเกยีรตคิณุใหป้รากฏ และเพือ่ประโยชน์ในการท�าหน้าที ่

ผูใ้หค้�าปรกึษาของอาสาสมคัรประจ�าศนูยเ์พือ่นใจ TO BE 

NUMBER ONE ทัว่ประเทศ รวมทัง้เพือ่ใหส้มาชกิ TO BE 

NUMBER ONE ทีป่ระสบปญัหาในลกัษณะใกลเ้คยีงกนั  

ไดใ้ชค้�าปรกึษาพระราชทานทีร่วบรวมไวน้ี้เป็นแนวทางส�าหรบั

การค้นหาทางออกของปญัหาที่ถูกต้อง เหมาะสมให้กบั

ตนเอง ซึง่จะน�าไปสูก่ารสรา้งสรรคเ์ยาวชนใหเ้ตบิใหญ่อยา่ง

เตม็ศกัยภาพตามพระประสงค ์

 ค�าปรกึษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตัน

ราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวดชีดุน้ี เป็นการรวบรวมค�าปรกึษา

พระราชทานจากการเสดจ็เยีย่มการด�าเนินงานในพืน้ที ่ และ 



ในการบนัทกึเทปรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY 

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

ของปญัหา ไดแ้ก่ 1) ปญัหาการเรยีน 2) ปญัหาครอบครวั 
 

3) ปญัหาความรกั 4) ปญัหาเรือ่งเพือ่น 5) ปญัหาบุคลกิภาพ 

6) ปญัหาสงัคมและยาเสพตดิ 

 กรมสขุภาพจติ หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่หนงัสอื “ค�าปรกึษา

พระราชทาน” น้ี จะเป็นสิง่ทีม่คีณุคา่ทัง้ทางดา้นจติใจ และ

ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

 

กรมสขุภาพจติ

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE    
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูคดิวา่พอ่กบัแมไ่ม่

เขา้ใจลกู พอ่กบัแมเ่ป็นคนหวัโบราณคะ่ ท�าไมหนูถงึออกไป

ไหนกบัผูช้ายทีห่นูรกัไมไ่ด ้พอ่กบัแมจ่ะหา้มตลอดทัง้ๆทีห่นู

กเ็คยผา่นการมแีฟน(สาม)ีมาแลว้ แต่ไมส่มหวงั พอ่แมต่อ้ง

ใหผู้ช้ายมาขอแต่งก่อนถงึจะไปไหนดว้ยกนัได ้ ตอนน้ีหนู

เหมอืนอยูใ่นคกุเกบ็ตวัอยูแ่ต่ในหอ้ง พอ่แมก่ไ็มเ่ขา้ใจ แฟน

กไ็มเ่ขา้ใจ ไปไหนมาไหนกไ็มไ่ด ้ถา้ไมม่ใีครมาขอแต่งงาน 

หนูต้องอยู่ทีบ่า้นแบบน้ีไปตลอดหรอืคะ หนูรูว้่าพ่อแม่รกั

และหวงัด ี อยากใหล้กูไดด้ ี แต่หา้มเกนิไปหรอืเปลา่ โดยที่

ไมนึ่กถงึจติใจลกูจะเป็นยงัไง หนูไมอ่ยากใหคุ้ณพอ่คุณแม่

หา้มหนูคะ่ หนูโตแลว้ ตอนน้ีหนูกอ็ายุ 24 ปีแลว้ หนูรูว้า่

อะไรควรอะไรไม่ควรหนูอยู่กบัพ่อแม่หนูไม่มคีวามสุขเลย 

ไมม่ใีครเขา้ใจหนูเลย 

ปัญหาครอบครัว
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ทลูกระหม่อม : น่าสงสาร เรือ่งราวของน้อง คลา้ยๆคลงึๆ 

กบัละครทวีลีะครยอดฮติของไทยเลย ทีน่างเอกถกูกกัขงัไป

ไหนกไ็มไ่ดน้ัง่รอ้งไหน้�้าตาทว่มจอเลย อา่นแลว้กเ็ศรา้แต่อนั

ทีจ่รงิ น้องยงัโชคดนีะ ทีน้่องยงัมพีอ่แมเ่ป็นหว่งคดิวา่ในทีส่ดุ 

จากการอ่านจดหมายน่ีน้องกผ็่านการมคีรอบครวัแลว้และ 

ผดิหวงัมาก่อน จะเป็นผูช้ายทีใ่จรา้ยและไมด่กีบัน้อง น้องก็

เลยผดิหวงัมาก คณุพอ่คณุแมก่เ็ลยเป็นหว่ง กลวัจะเจอคน

อยา่งนัน้อกี น้องกโ็ชคดทีีม่คีณุพอ่คณุแมค่อยหว่งใย คนอืน่ๆ 

เคา้ไมม่นีะน้อง บางคนกไ็มม่คีรอบครวัทีค่อยรกัคอยหว่งใย

และกค็อยดแูลน้องอยา่งน้ี น้องลองคดิดใูหด้ีๆ คดิดดูีๆ  น้อง

ลองเอาใจเคา้มาใส่ใจเรา ใจของคุณพ่อคุณแม่มาใส่ใจเรา 

น้องดูซวิ่าผูช้ายคนน้ีเป็นอย่างไรค่อยๆดูดีๆ ใหเ้หตุผลว่า 

น้องกโ็ตแลว้น้องกม็วีจิารณญาณทีด่สีามารถเลอืกผูช้ายดกีวา่

คนก่อน คงจะไม่โชคร้ายตลอดไป ท่านคงเขา้ใจน้องใน 

วนัหน่ึง ระหวา่งน้องถกูขงัอยูใ่นบา้นน้องกท็�าตวัเป็นลกูทีด่ี

และกช็ว่ยคณุพอ่คณุแมท่�างานบา้น ท�าตวัใหเ้ป็นทีไ่วใ้จทา่น

กจ็ะเหน็น้องเป็นผูใ้หญ่มวีฒุภิาวะแลว้เลอืกแฟนของน้องเองได ้
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ทา่นกค็งเลกิขงัน้องไดแ้ลว้อยา่งนัน้กข็อใหน้้องโชคด ีท�าใจ

ดีๆ ไวก่้อนอยา่ใจรอ้นทะเลาะเบาะแวง้กบัคณุพอ่คณุแม ่พดูกนั 

ดว้ยเหตุผล ดดูีๆ แลว้กนัอยา่ใหป้ระวตัศิาสตร ์ซ�้ารอย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : มคีนเคยบอกวา่ผม

เป็นคนขีส้งสยั ชอบถามโน้น ถามน่ีตลอดเวลา จนคณุพอ่

เบือ่ทีจ่ะตอบเหมอืนกนั ลา่สดุเครือ่งบนิตก ผมอยากรูเ้หมอืน

กนั เขาตอ้งหากลอ่งด�า แลว้กลอ่งด�ามนัคอือะไร แลว้แปลวา่

อะไร ท�าไมเขาจงึตอ้งหา มนัชว่ยอะไรได ้แลว้กลอ่งด�ามนัมี

สดี�าจรงิๆหรอืครบั

ทลูกระหม่อม : การเป็นเดก็ทีข่ ีส้งสยั ชา่งซกัชา่งถามน้ีด ี

เพราะเป็นเดก็ฉลาด ในเครือ่งบนิทกุล�าจะตอ้งมกีลอ่งด�าไว้

บนัทกึเหตุการณ์ต่างๆในระหวา่งบนิ
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 แลว้กลอ่งด�ามสีดี�าจรงิ ๆ หรอืเปลา่ ? อนัทีจ่รงิกลอ่ง

ด�าเป็นสสีม้แสดที ่เรอืงแสง ถา้เครือ่งบนิตกไปแลว้จะไดห้า

งา่ย ๆ เพราะเป็นสิง่แรก ๆทีจ่ะตอ้งหา คอื ผูท้ีร่อดชวีติและ

กลอ่งด�าน้ีแหละ เรยีกวา่ Black Box 

 แต่ Black Box ทีเ่ขาเรยีกสมยัก่อนจะเป็นสดี�าหรอืไม ่? 

แต่ด�าแน่นอนถา้ระเบดิตมูแลว้ไฟไหม ้แต่จะไมพ่งั เพราะจะ

ตอ้งปกป้องระบบคอมพวิเตอรท์ีอ่ยูข่า้งในทีเ่รยีกวา่ Crash – 

Serviable Memory Unit เป็นเหมอืนคอมพวิเตอรท์ีบ่นัทกึ

ขอ้มลูต่าง ๆ  ในการบนิวา่มอีะไรเกดิขึน้ วา่เป็นความผดิของ

นกับนิ หรอืเป็นความผดิของเครือ่ง เพราะวา่ในกล่องด�ามี

ขอ้มลูอยู ่2 อยา่ง คอืค�าพดูของนกับนิทีพ่ดูคยุกนัในระหวา่ง

บนิ และยงับนัทกึความเรว็ของการบนิ สภาวะต่าง ๆ ขณะ

ท�าการบนิ สภาพอากาศ ในขณะทีต่ก เขาจะไดห้าสาเหตุวา่ 

เป็นความผดิของนกับนิหรอืเครือ่งบนิ กลอ่งมคีวามแขง็แรง

ทนทานต่อแรงกดของน�้าหนกัไดม้ากถงึ 3,400 G คอืแรงโน้ม 

ถ่วงของโลก สามารถทนความรอ้นได ้1,000 องศาเซลเซยีส 

ซึง่น้องเป็นคนฉลาดขีส้งสยั อยากรูส้ ิง่ทีค่วรจะอยากรู ้เพราะ
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ฉะนัน้ควรเป็นคนขีส้งสยัและสงัเกตต่อไป เวลาไหนทีค่ณุพอ่

อารมณ์ดกีถ็ามหรอืไมก่ค็น้หาใน Google หรอืถามเรากไ็ด้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากจังหวัด

ประจวบครีขีนัธ ์ครอบครวัผมหวัโบราณมาก โดยเฉพาะคณุ

ยายหวัโบราณมาก ไมย่อมรบัสิง่ใหม่ๆ ของวยัรุน่เลยครบั คอื

ผมกอ็ยากท�าตวัแปลกๆ แบบวยัรุน่ทัว่ไป เชน่ ท�าสผีมบา้ง  

เจาะห ูสกับา้งตามกระแส แต่คณุยายไมเ่ปิดรบั สิง่เหลา่น้ีเลย 

จะมวีธิอียา่งไรทีจ่ะท�าใหค้ณุยายเปิดรบัสิง่ใหม่ๆ  ครบั

ทลูกระหม่อม : นอกจากทีเ่คยพดูวา่เป็นชอ่งวา่งระหวา่งวยั 

คณุยายอาจจะไมห่วัโบราณ แต่หวงัดกีบัน้องกไ็ด ้

 ถา้เกดิท�าสผีม เจาะหไูปแลว้อาจจะไม่รบักบัใบหน้า

ของน้องก็ได้ ผู้ใหญ่ก็คดิไม่เหมอืนกบัเด็กๆ ไม่อยากมี

การเปลีย่นแปลงอยากคงสภาพเหมอืนสงัคมในอดตี ซึง่ใน
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ปจัจบุนัมแีต่ความวุน่วาย การไปเจาะอาจจะอกัเสบ หรอือาจ

จะตดิเชือ้หากใชเ้ขม็ทีไ่มส่ะอาด ยิง่ไปสกัตามตวัตอ้งระวงัใช้

เขม็รว่มกนัเขาอาจจะประหยดัไมล่า้ง ไมใ่ชแ้อลกอฮอล ์ตอ้ง

ระวงัอาจจะตดิเชือ้โรคมากไ็ด ้ถา้ไปสมคัรเป็นสจ๊วตกไ็มไ่ด้

เพราะสายการบนิหา้มสกัลาย รบัราชการกไ็มไ่ดใ้นสงัคมก็

มกีฎเกณฑ ์ค�าว่า “อนิเทรนด”์ คุณยายคงไม่เขา้ใจ สมมุติ

ว่าอยากท�าจรงิๆ ถา้รบักบัใบหน้ากบ็อกกบัคุณยายตรงๆ

วา่ยคุสมยัน้ีเขาท�ากนัอยา่งน้ีกนัแลว้ กต็อ้งยอมรบัขอ้จ�ากดั

วา่ ถา้สกัแลว้รบัราชการ ทหาร ต�ารวจไมไ่ด ้ถา้สกัแลว้จะ

ลบออกยาก คณุยายถงึจะแกแ่ต่กม็องถงึอนาคตดว้ย ฉะนัน้

กต็อ้งมสีตวิา่จะท�าอะไรไมท่�าอะไรไมใ่ชว่า่จะท�าสิง่ทีต่รงกนั

ขา้มทีผู่ใ้หญ่บอกหมดเลย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเป็นนกัเรยีนประจ�า 

จะกลบับา้นเดอืนละครัง้ หนูเขา้ใจวา่คณุพอ่คงเหน่ือยทีต่อ้ง

ดลูกู 3 คนเพยีงคนเดยีวเพราะคณุแมเ่สยีชวีติแลว้ ท�าใหค้ณุพอ่

ไมค่อ่ยมเีวลาตอ้งใหห้นูไปอยูโ่รงเรยีนประจ�า หนูเหงาและ

คดิถงึคุณแมม่ากโดยเฉพาะเวลาอยูห่อไมไ่ดก้ลบับา้น หนู

ควรท�าอยา่งไรดคีะ่

ทูลกระหม่อม : น้องต้องไม่ปล่อยใหต้วัเองมเีวลาว่าง

มากไป จะไดไ้ม่คดิเรื่องโน้นเรื่องน้ี ควรหางานอดเิรกท�า

อกีวธิหีน่ึงคอืการคุยกบัเพื่อนสนิทหรอืเขา้ใจกนั เพื่อแลก

เปลีย่นความคดิเหน็ระบายความในใจ สิง่ส�าคญัตอ้งอดทน

ต่อสูก้บัความเหงา เมือ่คดิถงึแมค่วรคดิถงึอยา่งเขา้ใจไมใ่ช่

ฟูมฟายหรอืคร�่าครวญ ขอ้ดขีองโรงเรยีนประจ�าคอื เป็นการ

ฝึกใหเ้ขม้แขง็ รูจ้กัดแูลชว่ยเหลอืตวัเอง จะไดอ้ยูไ่ดแ้มต้อ้ง

อยูโ่ดยล�าพงั
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมอยูบ่า้นไมค่อ่ย 

มคีวามสุข พ่อแม่ไม่ค่อยพูดคุยล้อเล่น เหมอืนผมไม่ใช่

คนในบา้น พอ่หน้าเครยีดตลอด อยากมคีรอบครวัทีพ่ดูคยุ

กนัเขา้ใจ หรอืผมเคยผดิพลาดจนท�าใหพ้อ่แมผ่ดิหวงั (สอบ

เตรยีมทหารรอบสองไม่ผ่าน) เวลาเห็นพ่อแม่เพื่อนพูด 

หยอกลอ้กบัเพือ่น ผมอยากรอ้งไห้

ทูลกระหม่อม : ตอนน้ีอย่าเพิง่คดิมากใหบ้ัน่ทอนจติใจ 

ลองหนักลบัมามองตวัเรา วา่อยูบ่า้นยิม้แยม้บา้งหรอืเปล่า 

ลองมองมุมกลบั ความรูส้กึของพ่อแม่ทีอ่าจไม่มคีวามสุข

ทีค่ดิว่าเราผดิหวงัจากการสอบ ลองเปลีย่นตวัเองเพื่อให้

ครอบครวัมคีวามสขุแทนทีจ่ะมาคดิมาก ลองเดนิเขา้ไปหา

ท่านปรบัความเขา้ใจ พยายามอธบิายความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ 

ตรง ๆ  ซึง่บางททีีท่า่นบึง้ตงึทา่นอาจจะมปีญัหาอืน่ ทีไ่มเ่กีย่วกบั 

น้องอยูก่ไ็ด ้และทา่นอาจจะไดน้้องแหละทีเ่ป็นก�าลงัใจให้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูม ี2 คนน้องพีค่ะ่ 

หนูกบัพีช่อบทะเลาะกนับ่อยๆ แต่บางครัง้หนูกร็ูส้กึว่าพีก่็

คอยหว่งใยชว่ยเหลอืหนู เชน่ เวลาพอ่กบัแมไ่มว่า่ง พีก่จ็ะพา

หนูมาสง่โรงเรยีนในตอนเชา้และมารบัหนูเวลาหนูเลกิเรยีน

ทูลกระหม่อม : เรื่องการทะเลาะกนัระหว่างน้องกบัพี ่

น้องกอ็ย่าไปซเีรยีสเกบ็มาคดิมากมาย พีน้่องทะเลาะกนั

หรอืมคีวามคดิเหน็ไมต่รงกนับา้ง กค็งเป็นเรือ่งธรรมดาของ

ทกุครอบครวั จะหนกันิดเบาหน่อยกใ็หอ้ภยักนัไป น้องเป็น

เดก็เป็นลูกคนเลก็ คนในครอบครวักค็งห่วงน้องมากเป็น

พเิศษ เพราะฉะนัน้กท็�าตวัใหน่้ารกัใหส้มกบัทีเ่คา้รกักแ็ลว้

กนั แต่ฟงัจากทีน้่องเขยีนเขา้มาเลา่ใหฟ้งั กค็ดิวา่น้องกไ็ม่

ไดม้ปีญัหาอะไรมาก กแ็คเ่ขยีนมาเล่าเฉยๆ แต่ดูๆ ไปน้อง

กบัพีข่องน้องกด็รูกักนัดนีะ พีก่ค็อยชว่ยเหลอืน้องแทนพอ่

แม่เป็นอย่างด ี ทัง้ไปรบัไปสง่ทีโ่รงเรยีน น้องควรจะภูมใิจ

มากๆ ทีม่พีีท่ ีร่กัและคอยเป็นหว่งน้องขนาดน้ี 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ยงัหางานท�าไมไ่ด ้

ไปสมคัรงานแลว้เขาไม่รบั ทางบา้นไม่ยอมใหเ้งนิใช ้ เคย

ตดิต่อไปสถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงานในต่างจงัหวดัหลายทีก่็

ยงัไมไ่ดร้บัค�าตอบ ไมรู่จ้ะหาอาชพีอะไรดี

ทูลกระหม่อม : ขัน้แรกต้องเตรียมหลักฐานให้ครบ 

แลว้ไปสมคัรงานทีส่ถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงานดว้ยตนเอง 

อาจท�าใหม้แีนวทางในการหางานมากขึน้ และไปตดิต่อที่

ส�านกังานจดัหางานเอกชนดว้ย ถา้ทางบา้นไมเ่ขา้ใจ น้องตอ้ง

แสดงใหเ้ขาเหน็วา่น้องมคีวามพยายามมุง่มัน่ ทีจ่ะหางานใหไ้ด ้

และตอ้งวง่เขา้หางานอยา่มวัรองาน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอยากขอค�าปรกึษา

เกีย่วกบัลงุคะ่ทีช่อบดืม่สรุามาก หนูพยายามบอกกบัลงุแลว้

ว่าอย่าดื่มสุรามาก แต่ลุงก็ไม่ยอมหยุดดื่ม หนูเลยอยาก

ปรกึษาวา่จะท�าอยา่งไรดี

 

ทูลกระหม่อม : ถ้าใช้วธิพีูดเตอืนแล้วลุงไม่ฟงั ก็ลอง

เปลีย่นวธิดี ูกอ่นอืน่ใหล้องหาหนงัสอืเกีย่วกบัพษิภยัของสรุา 

ไปวางไวใ้นบา้นหลายๆ เล่ม เผือ่ลุงจะหยบิมาอ่าน อยา่ง

น้อยพษิภยัของสรุากผ็า่นตาลุงไปบา้ง วนัไหนลุงอารมณ์ด ี

ไมเ่มา กล็องพดูกบัลุงและบอกวา่น้องเป็นหว่งลุงมาก และ

ขอใหลุ้งลดการดื่มลงบา้ง หรอื ใหลุ้งไดล้องท�ากจิกรรมที่

เหมาะสมกบัลุง หรอือะไรทีลุ่งชอบ เพือ่เป็นการใชเ้วลาวา่ง

ใหเ้กดิประโยชน์ อยา่งน้อยการดืม่เหลา้ของลงุกอ็าจจะน้อยลง 

อยากใหน้้องท�าตามวธิทีีแ่นะด ูแรกๆอาจจะยากล�าบากสกันิด  

แต่ถ้าน้องมคีวามตัง้ใจจรงิมคีวามพยายามต่อไปเรื่อยๆ  

สกัวนัลุงคงใจอ่อนยอมงดเหล้ายอมหนัมาท�ากจิกรรมดีๆ  

เพือ่หลานบา้ง 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เวลาที ่พอ่-แม ่หรอื

ญาติๆ  บน่หรอืวา่ผม พอผมจะอธบิายชีแ้จง เคา้กห็าวา่ผมเถยีง 

แลว้จะบน่วา่ดา่รนุแรงขึน้ ผมตอ้งท�าอยา่งไรดี

ทลูกระหม่อม : อยากใหน้้องลองใจเยน็ ๆ ก่อน แลว้คอ่ย ๆ 

เปิดใจลองรบัฟงัสิง่ทีผู่ใ้หญ่ เคา้บอกหรอืเคา้เตอืน อยา่คดิ

วา่เคา้ดหุรอืดา่เลย เชือ่วา่ผูใ้หญ่ในครอบครวัน้องๆ ทกุคน 

คงจะพดูกบัน้องดดุา่เพราะวา่รกัและเป็นหว่งมากกวา่ ไมม่ี

ครอบครวัไหนทีเ่คา้จะด่าว่าโดยไม่มเีหตุผลหรอก ลองใจ

เยน็ๆ แลว้ฟงัสิง่ทีผู่ใ้หญ่พดูบา้งเผือ่จะไดแ้งม่มุดีๆ  ในชวีติ

ขึน้อกีนะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมน้อยใจทีพ่อ่ไมเ่คย

รบัรูถ้งึความดทีีผ่มท�า จะวา่กลา่วตลอดเวลาทีไ่ดท้�าอะไรไม่

ดบีา้ง ทกุวนัน้ีไมเ่คยคยุกนั ไมเ่คยมองหน้ากนั ทกุวนัน้ีคดิ

ว่าท�าตวัเองใหด้ทีีสุ่ด พยายามตัง้ใจเรยีนใหด้ ี แต่บางครัง้

กม็นีอกลู่นอกทางบา้ง ดทีีไ่ดก้�าลงัใจจากอาจารยท์า่นหน่ึง

ทีค่อยย�า้สอนอยูต่ลอดเวลา ท�าใหต้ัง้ใจปรบัปรงุตวัเองใหด้ี

และตัง้ใจเลา่เรยีน

ทลูกระหม่อม : ขอบอกน้องไว ้ณ ทีน้ี่เลยวา่ ไมม่พีอ่คน

ไหนทีไ่มร่กัลกูหรอก เพยีงแต่เขาแสดงออกมาไมเ่หมอืนกนั 

บางทพีอ่ของน้องอาจจะเป็นหว่งน้องมาก ท�าใหต้อ้งวา่กลา่ว

ตกัเตอืนในสิง่ไมด่ตีลอดเวลา บางทถีา้เราเปิดใจยอมรบัและ

หนัหน้าเขา้คุยกนั ทุกอย่างอาจจะเกดิความเขา้ใจกนักไ็ด้

เพยีงแต่เรายงัมแีง่คดิตดิลบอยู่ในใจ ทุกอย่างมนัจงึเป็น

ก�าแพงกัน้ความรูส้กึระหวา่งพอ่กบัเรากเ็ป็นไปได ้



คู่มือค�าปรึกษาพระราชทานฯ14

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูฝนัวา่อยากเป็น

นกัแบดมนิตนัทมีชาต ิตอนน้ีอาศยัอยูก่บัยาย ยายมอีาชพี

ขายฝาครอบรถ กระตกิน�้า และเปล สว่นแมไ่มม่อีาชพีอะไร 

เชื่อว่าถา้แม่ท�างานกจ็ะตอ้งขบัรถไปท�างาน แต่เพราะแม่

ไม่มรีถจงึไม่สามารถไปท�างานได ้ ถงึแมจ้ะยากจนแต่กไ็ม่

ทิง้การเรยีน พยายามหารายไดพ้เิศษดว้ยการตอบค�าถาม

ตามรายการเกมโชวท์างทวี ี หนูเป็นสมาชกิโครงการ TO 

BE NUMBER ONE มาตัง้แต่ ป. 5 จนเดีย๋วน้ีอยู ่ม.1 แลว้ 

และสดุทา้ยหนูอยากเหน็ทลูกระหมอ่มแบบใกล้ๆ  และอยาก

มโีอกาสไดก้ราบเทา้ทลูกระหมอ่มสกัครัง้ในชวีติคะ่

ทูลกระหม่อม : รูส้กึแปลกใจกบัน้องทีเ่ล่าเรือ่งแม ่ น้อง

บอกว่าแม่ไม่ไดท้�างานเพราะไม่มรีถ เมื่อไม่มรีถแม่กอ็อก

ไปท�างานไมไ่ด ้ ขอแนะน�าวา่ คงตอ้งใหแ้มข่องน้องลองหา

งานทีไ่มต่อ้งใชร้ถด ูมงีานอกีมากมายท�าไดโ้ดยไมต่อ้งมรีถ 

ลองหาด ู

 ส่วนตวัน้องเองทีม่คีวามฝนัอยากเป็นนักแบดมนิตนั

ทมีชาต ิกข็อย�า้ค�าเดมิทีเ่คยบอกกบัน้องๆ สมาชกิทกุๆ ครัง้
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วา่ถา้มคีวามตัง้ใจท�าในสิง่ใด มคีวามฝนัทีจ่ะเป็นในสิง่ใด กต็อ้ง

พยายามหมัน่ฝึกซอ้มฝึกฝนอยูต่ลอดเวลา อยา่ละทิง้ความ

พยายาม ความพยายามอยูท่ีไ่หนความส�าเรจ็อยูท่ีน่ัน่ สว่นเรือ่ง

ชว่ยแบง่เบาครอบครวัโดยการตอบค�าถามในรายการเกมโชว์

ทางทวี ี ถา้น้องคดิวา่ตรงน้ีมนัจะชว่ยได ้ กข็อใหน้้องท�าไป

เรือ่ยๆกแ็ลว้กนั ถา้มนัไมม่อีะไรเสยีหายและถา้มโีอกาสเรา

คงไดม้โีอกาสเจอกนัสกัครัง้กข็ออวยพรใหน้้องโชคด ี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอาศยัอยูก่บัพอ่

เพยีงล�าพงั เพราะแม่เพิง่เสยีชวีติเน่ืองจากเป็นเน้ืองอก

ในสมอง พ่อจงึต้องท�างานพเิศษเพื่อหารายได้มาจุนเจอื

ครอบครวั เชน่ ขายหมป้ิูง ลกูชิน้ป้ิง หนูรูจ้กัโครงการ TO 

BE NUMBER ONE แต่ยงัไมม่โีอกาสไดเ้ขา้รว่ม หนูมคีวาม

ใฝ่ฝันอยากเป็นสตัวแพทยเ์พราะอยากท�าคลอดสตัวใ์หญ่ 

อาท ิชา้ง มา้ ววั ควาย และทีส่�าคญัอยากเป็นสตัวแพทยใ์น

โครงการหลวงมากครบัทลูกระหมอ่มฯ
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ทลูกระหม่อม : ก่อนอืน่ตอ้งขอแสดงความเสยีใจกบัการ

จากไปของคณุแมข่องน้องดว้ย และกข็อตอ้นรบัน้อง เขา้เป็น

สมาชกิของโครงการ TO BE NUMBER ONE เพือ่มารว่ม

สรา้งสรรคส์ิง่ทีด่ใีนสงัคมรว่มกนั 

 สว่นเรือ่งทีน้่องมคีวามใฝ่ฝันอยากทีจ่ะเป็นสตัวแพทย์

และอยากท�าคลอดใหส้ตัวใ์หญ่ ตรงน้ีขอชืน่ชมในความคดิ 

เพราะการทีน้่องบอกวา่อยากท�าคลอดให ้ชา้ง มา้ ววั ควาย 

กน็บัวา่เป็นความคดิทีด่มีาก เพราะสตัวพ์วกน้ีเป็นสตัวท์ีม่ ี

บุญคณุต่อประเทศชาตเิรามาก เพราะเป็นสตัวใ์หญ่ทีเ่ราใช้

ท�าประโยชน์จากเคา้ในทางเกษตรกรรมมาชา้นาน เหน็วา่น้อง

อยากเป็นสตัวแพทยข์องโครงการหลวงดว้ย แสดงว่าน้อง

มคีวามคดิทีน่่ายกยอ่งในการทีจ่ะตอบแทนบุญคณุประเทศ

ชาต ิกข็อใหน้้องท�าไดด้ัง่ใจหวงั ขอใหต้ัง้ใจอยา่งจรงิจงั อยา่

ลดละความพยายามเป็นอนัขาด และขอใหส้มาชกิทุกคน

เอาใจชว่ยน้องดว้ย



ปัญหาครอบครัว 17

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : คณุพอ่เป็นทหาร รูส้กึ

ไมด่ทีกุครัง้เมือ่คณุพอ่สบูบุหรี ่อยากเป็นตวัแทนรณรงคใ์น

การเลกิบุหรีแ่ละอยากใหท้ลูกระหมอ่มฯรณรงคใ์นเรือ่งน้ีให้

มากขึน้ดว้ยครบั และขอฝากขอ้แนะน�าวา่ใหเ้พิม่ภาษบุีหรี ่

ราคาบุหรีจ่ะไดแ้พงขึน้ คนจะไดเ้ลกิสบูอยา่งถาวร

ทลูกระหมอ่ม : ถา้น้องอยากจะเป็นตวัแทนในการรณรงค์

เรือ่งบุหรีจ่รงิๆ เริม่แรกน้องตอ้งเริม่ตน้จากครอบครวัและคน

ทีบ่า้นเราก่อนเป็นอนัดบัแรก เราตอ้งพดูชกัจงูใหค้ณุพอ่เหน็

ถงึพษิภยัรา้ยของบุหรี ่ ใหท้่านเลกิบุหรีเ่พือ่สขุภาพของตวั

ทา่นเอง รวมทัง้ครอบครวัดว้ย 

 ส�าหรบัโครงการ TO BE NUMBER ONE กบัการเลกิ

สบูบุหรีน่ัน้ เรามกีารรณรงคเ์น้นย�้าในเรื่องพษิภยัรา้ยของ

บุหรีอ่ยูเ่สมอน้องไมต่อ้งเป็นหว่ง สว่นเรือ่งขอ้แนะน�าทีเ่สนอ

ใหเ้พิม่ภาษบุีหรีเ่พือ่ใหบุ้หรีม่รีาคาแพงขึน้ คนจะไดส้บูน้อย

ลงนัน้กเ็ป็นความคดิทีด่ ีตรงน้ีกฝ็ากผา่นไปถงึผูใ้หญ่ในบา้น

เมอืงทีม่หีน้าทีด่แูลในเรือ่งน้ี ชว่ยพจิารณาดว้ยกแ็ลว้กนั
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอยูก่บัพอ่ แม ่

และป้า ครอบครวัมอีาชพีรบัจา้ง ตอนน้ีหาไดไ้มพ่อจา่ยใน

ชว่งปิดเทอม กจ็ะตอ้งหารายไดเ้พือ่ชว่ยแบง่เบาภาระพอ่แม ่

อยากท�างานทางดา้นบญัชแีต่ทางบา้นขดัสน 

ทลูกระหม่อม : น่ีเป็นประเดน็ส�าคญั เพราะปญัหาความ

ยากจนก็เป็นปญัหาหน่ึงของประเทศ ถ้าเราจะมวัมารอ

ใหค้นอื่นช่วย กค็งไม่ไดท้ัง้หมด ทางทีด่เีราควรต้องช่วย 

ตัวเองก่อนและท�าตัวเองให้ดีที่สุด ความคิดช่วยเหลือ

ครอบครวัท�างานในช่วงปิดเทอมนัน้เป็นความคดิทีด่แีล้ว  

น่ายกย่องและน่าชมเชยมาก เราต้องหาทางแก้ไขปญัหา

ดว้ยตวัเองก่อน กข็อใหต้ัง้ใจท�าต่อไป อยา่ทอ้แท ้ขอใหน้้อง

ประสบความส�าเรจ็ในชวีติและสิง่ทีต่ ัง้หวงั



ปัญหาครอบครัว 19

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : พอ่แมห่นูอยูอ่ยธุยา

แต่เลกิกนั หนูจงึสง่มาอยูก่บัยายกบัน้าทีส่ระบุร ี พอ่กบัแม่

ฐานะไมร่�่ารวย แต่หนูกร็ูส้กึมคีวามสขุ วนัเสารจ์ะไปหาพอ่ 

สว่นวนัอาทติยไ์ปหาแม ่หนูมคีวามฝนัอยากเป็นครเูพือ่สอน

เดก็ดอ้ยโอกาส 

ทูลกระหม่อม : เพราะว่าน้องมสีุขภาพจติทีด่มีากเลย

และมทีศันคตทิีด่ ี น้องเป็นตวัอย่างทีด่ทีีพ่่อแม่เลกิกนั ใน

สงัคมของเราไมเ่ป็นสงัคมทีส่มบรูณ์ เพราะฉะนัน้ไมม่อีะไร

ทีส่มบรูณ์ เราตอ้งชว่ยกนัแกป้ญัหา เรากเ็ลอืกเกดิไมไ่ดเ้รา

จะเกดิทีค่รอบครวัทีส่มบรูณ์ไมไ่ด ้ทกุทีก่จ็ะมคีรอบครวัทีพ่อ่

แมเ่ลกิกนั แต่น้องกเ็ป็นคนทีไ่มค่ดิมาก ไมเ่อาเรือ่งน้ีมาเป็น

ปญัหาแมว้า่น้องพอ่แมจ่ะเลกิกนั กเ็ลอืกทีจ่ะมชีวีติทีม่คีวาม

สุขและท�าอะไรดีๆ ต้องการจะเป็นครูสอนเดก็ด้อยโอกาส  

มคีวามตัง้ใจทีด่ ี ไม่ไดม้ปีมดอ้ยอะไร อยากจะใหก้�าลงัใจ  

ใหน้้องประสบความส�าเรจ็ ตัง้ใจเรยีนใหด้เีป็นคนดขีองสงัคม 

เป็นสมาชกิทีด่ขีองโครงการ TO BE NUMBER ONE และ

เชือ่วา่น้องเป็นครทูีด่ขีองเดก็ในอนาคต ขอใหน้้องโชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูชอบรอ้งเพลง 

โดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งและมคีวามใฝ่ฝันว่าโตขึน้อยากเป็น

พธิกีรหญงิ มงีานการดีๆ ท�าเพือ่ใหพ้อ่แมส่ขุสบาย ทุกวนัน้ี

ครอบครวัอยู่กนัอย่างเศรษฐกจิพอเพยีง ไม่ร�่ารวยแต่กม็ี

ความสขุ ชอบดพูระองคอ์อกทวี ี ดดูมีสีงา่ราศแีละมรีอยยิม้

ทีย่ ิม้แยม้อยู่ตลอดเวลา และขอใหโ้ครงการน้ีอยู่คู่เยาวชน

ไทยตลอดไปคะ่ 

ทลูกระหม่อม : ขอขอบใจน้อง รวมถงึสมาชกิ TO BE 

NUMBER ONE ทกุคนทีค่อยตดิตามขา่วคราวผา่นชอ่งทาง

ต่างๆ ของโครงการ ทัง้โทรทศัน์, นิตยสาร และ Website 

โครงการ รวมถงึการทีไ่ดเ้ขา้มามสีว่นรว่มกบักจิกรรมต่างๆ 

ของโครงการมาโดยตลอด เหน็ตวัน้องมคีวามสุขเราเองก็

ยนิดดีว้ย เหน็บอกวา่ชอบรอ้งเพลงลกูทุง่กล็องตัง้ใจฝึกฝน

แลว้มาสมคัรเขา้ร่วมประกวดในโครงการกไ็ด ้ แต่ถา้อยาก

เป็นพธิกีรหญงิกต็อ้งดูรายการ TO BE NUMBER ONE 

VARIETY กไ็ด ้ กข็อเป็นก�าลงัใจและอวยพรใหน้้องท�าได ้

ดัง่ใจหวงั และขอบใจทีเ่ขยีนมาบอกเลา่พดูคยุกนั
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นเดก็ทีถ่กูเกบ็

มาเลีย้งไมรู่ว้า่ใครคอืพอ่แมท่ีแ่ทจ้รงิ ทกุวนัน้ีอาศยัอยูก่บัพอ่

แมบุ่ญธรรม จงึท�าใหผ้มไมม่หีลกัฐานการเกดิ ไมส่ามารถมี

บตัรประจ�าตวัประชาชน และบตัร 30 บาทรกัษาทกุโรคได ้

เกรงวา่ถา้เรยีนจบ ม.6 จะไมส่ามารถศกึษาต่อในระดบัสงู

กวา่น้ีได ้อยากจะเรยีนใหจ้บปรญิญาตร ีเพือ่หาเงนิเลีย้งดพูอ่

แมบุ่ญธรรม ภมูใิจทีเ่กดิมาเป็นคนไทย และขอในโครงการ

น้ีจงอยูคู่เ่มอืงไทยไปอกีนานแสนนาน

 

ทลูกระหม่อม : ไดฟ้งัแลว้กร็ูส้กึเหน็ใจน้อง แต่กต็อ้งขอ

ชื่นชมนะว่าน้องมคีวามกตญัญูกตเวทมีากถงึแมว้่าพ่อแม่

บุญธรรมจะไม่ใช่พ่อแม่ทีแ่ทจ้รงิ แต่เคา้กร็กัและเอน็ดูเรา 

น้องคดิถกูแลว้ทีค่ดิทดแทนบุญคณุของทา่น 

 สว่นเรือ่งไมม่หีลกัฐานการเกดิกบับตัรประชาชน แนะน�า

ใหน้้องลองปรกึษาอาจารยท์ีโ่รงเรยีนหรอืปรกึษาเจา้หน้าที่

รฐับาล ทีอ่�าเภอหรอืเขตทีน้่องอาศยัอยู ่ลองไปปรกึษาบุคคล

เหลา่น้ีดใูหเ้คา้ชว่ยแนะน�าใหแ้ละขออวยพรใหต้วัน้องท�าได้
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ดัง่ทีห่วงัไวอ้ยา่ลมืวา่ถา้เราเป็นคนดสีกัวนัความดตีอ้งกลบัมา

ตอบสนองเรา ถ้าเรามคีวามมุ่งมัน่พยายามสกัวนัความ

พยายามนัน้กจ็ะสมัฤทธิผ์ล กข็อเป็นก�าลงัใจใหน้้องอกีคน

หน่ึงดว้ย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ียา่ของหนู

ไปอยูก่บัลุง ซึง่คณุลุงไมเ่คยเอาใจใสด่แูลคณุยา่เลย คณุยา่

ทา่นอาย ุ80 กวา่แลว้ ลุงกบัป้าไดน้�าทีด่นิของคณุยา่ไปขาย 

แลว้เอาเงนิจา้งลกูสะใภต้วัเองมาดแูลคณุยา่ หนูไมเ่ขา้ใจวา่

ท�าไมตอ้งมคีา่จา้งในการทีล่กูหลานแมจ้ะเป็นหลานสะใภ ้ดแูล

คณุยา่ดว้ย 

ทลูกระหม่อม : ถา้น้องคดิวา่ลงุกบัป้าของน้องดแูลคณุยา่

ไดไ้มด่ ี น้องเองกต็อ้งช่วยดแูลคุณยา่ดว้ย เพราะเรากเ็ป็น

หลานเหมอืนกนั กต็อ้งชว่ยกนัดแูลทา่น สว่นเรือ่งการจา้ง 

ลูกสะใภข้องลุงกบัป้ามาดูแลปรนนิบตัคิุณย่านัน้ อยากให้
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น้องคดิในแง่ด ี เพราะสงัคมสมยัน้ีคนชราถูกทอดทิ้งเป็น

จ�านวนมาก บางคนไมไ่ดร้บัการเหลยีวแลจากลกูหลานเลย 

แต่น่ีลุงกบัป้าของน้องยงัจา้งลูกสะใภใ้หเ้ลีย้งดู ซึง่กถ็อืว่า

ยงัไมท่อดทิง้ท่านยงัคงเลีย้งดอูยู ่ น้องเองกอ็ยา่คดิมากจน

เกนิไป 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : อยากท�างานหาเลีย้ง

ครอบครวัใหพ้อ่แมแ่ละน้องมคีวามสขุ เพราะตอนน้ีพอ่กบั

แมเ่หน่ือยมาก ท่านเป็นชาวนา อยากจะใหค้นไทยเหน็ใจ

ชาวนา แมบ้างคนจะดถูกูชาวนา แต่วา่ชาวนาอยา่งพอ่กบั

แมห่นูประเสรฐิทีส่ดุคะ่

ทลูกระหม่อม : ขอชืน่ชมในตวัน้องทีม่คีวามกตญัญตู่อพอ่

แมแ่ละภาคภมูใิจในสิง่ทีเ่ป็นอนัทีจ่รงิแลว้อาชพีชาวนานัน้มี

บุญคณุต่อประเทศชาตมิาก ไมม่คีนดทีีไ่หนดถูกูชาวนาหรอก 
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ตวัน้องเองกท็�าถูกแลว้ทีค่ดิอย่างน้ีกข็อใหน้้องตัง้ใจศกึษา

เลา่เรยีน จะไดเ้รยีนจบสงูๆ มงีานการดีๆ  จะไดม้าเลีย้งพอ่

กบัแมย่ามแก่ชรา กข็อใหน้้องคดิถงึเรือ่งเรยีนไวก่้อน คนคดิด ี

ท�าด ีสกัวนัตอ้งประสบความส�าเรจ็ในชวีติอยา่งแน่นอน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีผมอยูก่บัปู

และยา่ พอ่เสยีชวีติ แมไ่ปท�างานต่างจงัหวดั ท�าใหต้อ้งคอย

ต่อสูอุ้ปสรรคดว้ยตนเอง หลายครัง้เคยทอ้ ชว่งหน้าเทศกาล

ต่างๆบางครัง้กแ็อบมานัง่รอ้งไหค้นเดยีว ครอบครวัอื่นเคา้

ไดฉ้ลองกนัอยา่งพรอ้มหน้าพรอ้มตา กค็ดิอยูเ่สมอวา่คนเรา

เลอืกเกดิไมไ่ดแ้ต่เลอืกทีจ่ะเป็นได ้ และผมกเ็ขยีนขอ้ความ

และวาดรปูตอนรบัปรญิญาไวท้ีฝ่าผนงัเมือ่ไหรท่ีม่องกจ็ะท�าให้

มกี�าลงัต่อสูอุ้ปสรรคต่อไป

่
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ทูลกระหม่อม : น้องต้องเขม้แขง็และต้องยนืหยดัทีจ่ะ

ต่อสูก้บัอุปสรรคต่อไป ยงัมคีนที่เค้ามคีวามทุกขก์ว่าเรา

อกีมากมายบนโลกใบน้ี อย่างน้อยเราก็มเีพื่อนๆสมาชกิ

โครงการ ทีค่อยใหก้�าลงัใจกบัน้องอยูเ่สมอ เราในฐานะองค์

ประธานโครงการ กข็อเป็นก�าลงัใจดว้ยอกีสว่นหน่ึง นบัวา่

เป็นความคดิที่ดมีากๆ น้องคดิได้ถูกต้องแล้ว ถ้ารูส้กึว่า 

ไมม่ใีครเคยีงขา้งคอยใหก้�าลงัใจ ตวัเราเองนัน่แหละทีต่อ้ง

คอยใหก้�าลงัใจตวัเอง เราตอ้งรกัตวัเอง แต่ใหนึ้กไวเ้สมอ

ว่าสมาชกิ TO BE NUMBER ONE ทัว่ทัง้ประเทศกว่า 

30 ลา้นคน ทุกคนพรอ้มทีจ่ะคอยเป็นก�าลงัใจใหก้บัเพื่อน 

สมาชกิทกุๆคน จงอยา่ทอ้ ต่อสูต้่อไป สู้ๆ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : พ่อชอบเครยีด  

ไมอ่ยากเหน็พอ่เครยีด เพราะเหน็ทไีร กจ็ะรูส้กึเครยีดไปดว้ย

ทกุท ีอยากปรกึษาทลูกระหมอ่มวา่ ท�าอยา่งไรดใีหพ้อ่หาย

เครยีด และใหค้รอบครวัมคีวามสขุมากวา่น้ีครบั

ทูลกระหม่อม : อนัทีจ่รงิความเครยีดเป็นเรื่องธรรมดา  

ทกุคนยอ่มมคีวามเครยีดกนับา้งในบางเวลาทีป่ระสบกบัปญัหา

ชวีติ มสีิง่ใดทีค่ดิไมต่ก ถา้ตวัน้องไมอ่ยากใหพ้อ่กบัแมน้่อง

เครยีด กใ็หแ้นะน�าวธิผีอ่นคลายความเครยีด ใหก้บัพอ่แม่

น้อง เชน่ การออกก�าลงักาย หรอืหากจิกรรมทีส่นุกๆ ท�ากนั

ในครอบครวั นอกจากชว่ยใหห้ายเครยีดไดแ้ลว้ ยงัเป็นการ

สง่เสรมิภมูติา้นทานของครอบครวั และสรา้งความสมัพนัธ์

ใกลช้ดิกนัอกีดว้ย แลว้ตวัน้องกต็้องหนักแน่น ไม่ต้องไป

เครยีดตามพอ่แม ่แต่ใหแ้นะน�าทา่นจะดกีวา่ ไมง่ ัน้กจ็ะยิง่แย่

กนัไปทัง้บา้น ปญัหาทกุอยา่งแกไ้ขไดถ้า้มสีตพิจิารณาใหด้ี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : พอ่แมแ่ยกทางกนั 

หนูจงึตอ้งมาอยูก่บัครอบครวัของเพือ่นพอ่ ซึง่รกัหนูเหมอืน

ลกูใหท้กุอยา่งเทา่เทยีมกบัลกูของตวัเอง และตวัหนูเองกร็กั

พอ่แมบุ่ญธรรม นอกจากน้ีทางโรงเรยีนกช็่วยเหลอืโดยให้

ทุนการศกึษาดว้ย หนูฝากขอบคุณทุกคนทีช่่วยเหลอืและ

ใหโ้อกาสหนู

ทูลกระหม่อม : น้องเป็นคนโชคดมีาก แมค้รอบครวัจะ 

ไมส่มบรูณ์เหมอืนคนอืน่ แต่กม็คีรอบครวัของเพือ่นพอ่ มเีพือ่น 

มคีรบูาอาจารยใ์หค้วามเมตตา นัน่กอ็าจจะเป็นเพราะวา่ ทกุ

คนเหน็วา่น้องเป็นเดก็น่ารกัเป็นเดก็ดมีคีวามคดิทีด่ ีมคีวาม

กตญัญแูละใฝ่ด ี ขอใหน้้องจงรกัษาความด ี มจีติใจมุง่มัน่ที่

จะเพิ่มทุนการเป็นคนดี เพราะไม่ว่าเราจะเผชิญกับ

ชะตากรรมอย่างไร อยู่ทีไ่หน ความดกีจ็ะอยู่คู่กบัเราและ

ปกป้องเราไดเ้สมอ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมพีีน้่องทัง้หมด 

2 คน หนูเป็นลกูคนที ่2 พอ่กบัแมไ่มค่อ่ยจะปลอ่ยใหไ้ปไหน

เพราะเป็นหว่ง หนูมคีวามสามารถทางดา้นดนตร ีและดา้น

กฬีา แต่สนใจดา้นกฬีามากกวา่ หนูอยากใหโ้ครงการ TO BE 

NUMBER ONE มกีจิกรรมเกีย่วกบัการอนุรกัษ์วฒันธรรม

ไทยบา้ง เพราะหนูเหน็เพือ่นๆนิยมวฒันธรรมชาวตะวนัตก

กนัมาก หนูจงึอยากใหค้นไทยรกัษาวฒันธรรมไทยเอาไว ้

ทลูกระหม่อม : น้องยงัเดก็พอ่กบัแมเ่ลยยงัไมค่อ่ยปลอ่ย

ใหไ้ปไหน เป็นลกูสาวพอ่กบัแมก่ค็งหว่งเป็นธรรมดา กข็อบใจ

ทีน้่องใหค้�าแนะน�าเรือ่งการอนุรกัษว์ฒันธรรมไทยและกจิกรรม

สง่เสรมิความเป็นไทย 

 อนัทีจ่รงิการอนุรกัษว์ฒันธรรมไทย โครงการ TO BE 

NUMBER ONE กไ็ดจ้ดักจิกรรมอยูแ่ลว้บา้ง เชน่ การสอน

ศลิปะ มวยไทย นาฏศลิป์ ร�าไทย แต่เพราะความเขา้ใจ

ว่าเดก็สมยัใหม่ตอ้งการอะไร ตอ้งการอยากรูอ้ยากลองใน 

วฒันธรรมอื่นๆ ดูบ้าง ยิง่สมยัน้ีโลกเราไร้พรมแดนด้วย
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การสือ่สารทีก่า้วไกลพฒันาไปอยา่งไมห่ยุดยัง้ การเปิดรบั 

วฒันธรรมใหม่ๆ เขา้มาเป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้อยูเ่ป็นประจ�า ถา้เรา

ตามไมท่นัเราจะไมรู่ว้า่พวกเดก็วยัรุน่เขาคดิอยา่งไร ตอ้งการ

อะไร กจ็ะท�าใหเ้ขา้ใจกนัล�าบาก การแกไ้ขปญัหากอ็าจไม่

ถกูจดุ 

 ฉะนัน้เราตอ้งท�าสองอย่างน้ีควบคู่กนัไปคอื อนุรกัษ์

วฒันธรรมดัง้เดมิของเรา กบัเปิดรบัวฒันธรรมสิง่ใหม่ๆ  เขา้มา 

ใหล้องศกึษาหาขอ้ดขีอ้เสยี การปรบัปรงุ ประยกุตใ์ชก้นัตาม

ความเหมาะสม ณ ชว่งเวลานัน้ เพือ่ใหเ้ดก็ เยาวชน ไดม้ี

ทางออกหลากหลายชอ่งทาง ใหพ้วกเขาไดเ้ลอืกไดล้องอยา่ง

เหมาะสม ผูใ้หญ่กจ็ะเขา้ใจพวกเยาวชนรุน่ใหมม่ากขึน้ น่ีจงึ

เป็นการน�าเสนอ และแกไ้ขปญัหาเพือ่ทางออกส�าหรบัเดก็ 

ยคุใหมท่ีต่รงจดุ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอยากเรยีนต่อ 

แต่ทางบา้นไมใ่หเ้รยีน หนูเลยตอ้งแอบหนีออกมาเรยีน แต่

พอกลบับา้นกถ็กูแมต่แีละดา่วา่สารพดั หนูไมเ่ขา้ใจวา่เป็น

เพราะอะไร จนมคีนมาเล่าใหฟ้งัวา่ เมือ่ตอนพอ่กบัแมเ่ลกิ

กนัใหม่ๆ  แลว้มหีนูตดิทอ้งมา แมก่ไ็ปบอกกบัญาตขิองพอ่วา่ 

ตัง้ทอ้ง แต่ทางญาตพิอ่ไมเ่ชือ่ กลบัวา่แมไ่ปทอ้งกบัใครมามชีู้

หรอืเปลา่ แมบ่อกวา่หนูท�าใหแ้มโ่ดนดา่ แมเ่คยพดูกบัหนูวา่ 

ถา้จะเรยีนกไ็ปอยูท่ีอ่ ื่น ตอนนัน้เครยีดมากคดิอะไรไมอ่อก 

กนิยาเขา้ไปจนตอ้งเขา้โรงพยาบาล ตอนนัน้หนูคดิวา่จะไป

โรงเรยีนอยา่งไร แลว้จะใสช่ดุอะไร เพราะแมเ่อาชดุนกัเรยีน

ไปเกบ็หมด พอออกจากโรงพยาบาล แมก่ใ็หเ้รยีนต่อ หนูดใีจ

มากทีแ่มใ่หเ้รยีนต่อ แต่แมบ่อกวา่ใหเ้รยีนแค ่ม.4 ตอนน้ีจบ 

ม.4 แลว้กต็อ้งออกจากโรงเรยีน หนูอยากประกอบอาชพี

ดา้นกฎหมาย แต่คงไมม่สีทิธิแ์ลว้ ไมรู่ว้า่ควรท�าอยา่งไร

ทูลกระหม่อม : ไดอ้่านจดหมายของน้องแลว้รูส้กึเศรา้

ใจและสะเทอืนใจมาก กไ็มรู่ว้่าแมข่องน้องคดิอะไรอยูท่ีไ่ม่

ใหลู้กเรยีนหนังสอื แต่อย่างไรกต็าม ตอนน้ีน้องกต็้องไม่
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ฟูมฟายเสยีใจอกีแลว้ น้องตอ้งลุกขึน้มาเขม้แขง็ พยายาม

คดิหาวธิแีกไ้ขใหไ้ด ้ ทีส่�าคญัอยา่ไปเกบ็มาคดิเป็นปมดอ้ย

มากมาย จนตอ้งหาทางออกทีไ่มด่อียา่งการกนิยา จนเขา้

โรงพยาบาล เพราะนัน่กไ็มใ่ชค่วามคดิทีฉ่ลาดเลย ถา้น้อง

อยากเรยีนต่อ ตราบใดทีย่งัมลีมหายใจอยูน้่องหาโอกาสกลบั

ไปเรยีนไดเ้สมอ 

 สิง่ทีส่�าคญักค็อื น้องตอ้งใชส้ตใินการแกป้ญัหาไปทลีะ

เปลาะ ตอ้งมคีวามตัง้ใจทีจ่ะท�าใหช้วีติกา้วไปขา้งหน้าไมใ่ช่

ถอยหลงัดว้ยการกนิยา จ�าไวว้่าเราเลอืกเกดิไม่ได ้ แต่เรา

เลอืกทีจ่ะเป็นไดอ้ยา่งทีใ่จเราฝนัไว ้ ไมม่อีะไรเป็นไปไมไ่ด ้

ถา้น้องมุง่มัน่และมคีวามพยายามมากพอ 

 สุดทา้ยกข็อแนะน�าว่าใหน้้องลองเขา้ไปคุยกบัคุณครู

ทีโ่รงเรยีนเก่าน้องดวูา่อยากเรยีนต่อมากๆ จะท�าอยา่งไรด ี

ขอค�าแนะน�าจากคุณคร ู ว่าจะสอบชงิทุนหรอืขอทุนทีไ่หน

ไดก้ว็า่กนัไป และถา้ไดท้นุแลว้ กอ็าจจะขอใหค้ณุครไูปพดู

กบัแมใ่ห ้ หรอืมวีธิอีื่นๆ อกีรอ้ยแปดวธิ ี ขอแคใ่หน้้องมสีติ

ในการแกป้ญัหาใหม้ากๆ เทา่นัน้เอง กข็อเอาใจชว่ยน้องให้

ผ่านปญัหาน้ีไปอย่างราบรื่น ขอใหน้้องโชคด ี ขอใหน้้องมี
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ก�าลงัใจต่อสูเ้พือ่ครอบครวัต่อไป ไมม่คีวามรกัใดจะยิง่ใหญ่

เทา่ความรกัของคนในครอบครวั ขอใหเ้ขม้แขง็และสูต่้อไป

อยา่ยอมแพ ้เราจะสง่ก�าลงัใจไปใหเ้สมอ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคีวามสามารถ

ทางด้านลีลาศและวอลเล่ย์บอล ใฝ ่ฝ ันที่จะศึกษาและ

หาประสบการณ์ใหม้ากทีสุ่ดแลว้น�าประสบการณ์ทีไ่ด ้ มา

ประยุกตใ์ชก้บักจิการทีต่อ้งการเปิด คอือยากมกีจิการเป็น

ของตนเอง หนูมพีีน้่อง 2 คน หนูเป็นลกูคนที ่2 แต่ปจัจบุนั

หนูกลายเป็นลกูสาวคนเดยีวของพอ่กบัแม ่เพราะเมือ่ 15 ปี

กอ่น พีช่ายของหนูไดเ้สยีชวีติ ตอนนัน้พีช่ายยงัเดก็ยงัรูเ้ทา่

ไมถ่งึการณ์ จงึออกไปเลน่น�้าและจมน�้าเสยีชวีติ พอ่กบัแมจ่งึ

เป็นหว่งหนูมาก ไปไหนกต็อ้งบอกใหท้ราบก่อน อกีทัง้หนูยงั

มโีรคประจ�าตวัหลายโรค พอ่แมจ่งึตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ
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ทูลกระหม่อม : อ่านจดหมายน้องแลว้กข็อแสดงความ

เสยีใจกบัการทีน้่องตอ้งสญูเสยีพีช่ายไป เพราะจมน�้าถงึแม้

จะผา่นไป 15 ปีแลว้กต็าม สว่นทีน่่าเป็นหว่งกวา่ในตอนน้ี

กค็อืตวัของน้องเอง เหน็เขยีนเล่ามาว่ามโีรคประจ�าตวัที่

หลากหลาย พอ่แมถ่งึไมย่อมใหอ้อกไปไหน เพราะหว่งน้อง

มาก เพราะฉะนัน้กอ็ยากใหน้้องดแูลตวัเองใหด้ีๆ  อยากให้

เหน็ใจหวัอกพอ่กบัแมม่ากๆ แลว้กต็อ้งเขา้ใจวา่พอ่กบัแมม่ี

ประสบการณ์ทีแ่สนเจบ็ปวดจากกรณพีีช่ายของน้องมาแลว้ 

กต็อ้งหว่งน้องมากเป็นพเิศษแน่นอน 

 ส่วนเรื่องที่น้องมีความใฝ่ฝันอยากจะศึกษาหา

ประสบการณ์ เพือ่น�าไปประยกุตใ์ชก้บักจิการทีจ่ะเปิดเองนัน้ 

แสดงว่าน้องเป็นคนทีม่คีวามคดิกวา้งไกลดมีาก การรูจ้กั

วางแผนในอนาคตรูจ้กัวางเป้าหมายในชวีตินัน้ กจ็ะสามารถ

ผลกัดนัตวัเราเองใหก้า้วไปถงึจดุนัน้ไดไ้มย่าก กข็อใหก้�าลงัใจ 

น้องว่าการจะไดเ้ป็นเจา้ของธุรกจิของตวัเองนัน้ เป็นเรื่อง

ไมไ่กลเกนิฝนัขอเพยีงใหต้ัง้ใจศกึษาเกบ็เกีย่วประสบการณ์

ใหม้ากๆ และอยา่ละทิง้ความพยายาม ทกุสิง่ทกุอยา่งจะเขา้

มาหาน้องเอง 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูได้เข้าเป็น 

คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ไดเ้รยีนรู้

การผอ่นคลายความเครยีดจากการเรยีนหนกั หนูมปีญัหา 

หลายเรือ่ง ทัง้ปญัหาครอบครวัและการเรยีน พอ่หนูจะเป็น

คนพดูมาก มเีรื่องอะไรกช็อบด่าว่าหนูอยู่ตลอด สว่นแม่ก็

เป็นคนขีบ้่นและรกัลูกไม่เท่ากนั ชอบล�าเอยีงอยู่เสมอจน 

บางครัง้หนูน้อยใจและเสยีใจมาก มบีางครัง้ที่เรยีนหนัก

จนรูส้กึทอ้และเรยีนไม่ไหว แต่หนูกไ็ดเ้ขา้พูดคุย ระบาย 

พี่ๆ  รวมทัง้เขา้ไปท�ากจิกรรมดีๆ ในศูนยเ์พื่อนใจ TO BE 

NUMBER ONE หนูรูส้กึวา่กจิกรรมในศนูยท์�าใหเ้ราคน้พบ

ตวัเอง และไดท้�าในสิง่ทีช่อบ จงึมคีวามสขุกบัสิง่ทีท่�า 

ทลูกระหมอ่ม : อา่นแลว้ตอนแรกกร็ูส้กึเศรา้ใจ แต่พออา่น

ไปเรื่อยๆ กร็ูส้กึปลืม้ใจ ทีน้่องหาทางออกทีด่ใีหก้บัตวัเอง

ได ้และกภ็มูใิจทีศ่นูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE มี

สว่นชว่ยใหน้้องไดค้ลายเครยีดจากการเรยีนทีห่นกัจนทอ้แท ้

หรอืแมแ้ต่ปญัหาทางบา้นทีร่มุเรา้
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 ส่วนเรื่องทางบ้านของน้องนัน้ อยากให้น้องคดิอีก

มมุหน่ึงวา่เรารูส้กึ หรอืคดิมากไปเองหรอืเปลา่ จรงิๆ แลว้ 

มนัอาจจะไมม่อีะไร เวลาทีพ่อ่แมเ่คา้บน่เรากค็ดิเสยีวา่เป็น

เพราะเขาเป็นหว่งเรามากมาย ถา้เราท�าตวัดีๆ  อยูใ่นระเบยีบ

วนิยัทีเ่คา้ตัง้มาตรฐานไวเ้คา้กค็งไมบ่น่หรอก 

 สว่นเรือ่งเรยีนถา้เครยีดมาก น้องกท็�าถกูแลว้ทีเ่ขา้ไป

ปรกึษาพี่ๆ  วทิยากรเพราะจุดประสงคห์ลกัอย่างหน่ึงของ

ศนูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE คอื การใหศ้นูยฯ์ เป็น

ที่ๆ  น้องๆ ทกุคนทีม่ปีญัหาสามารถเดนิเขา้มาปรกึษาปญัหา

ไดต้ลอดเวลา รวมทัง้มกีารรว่มท�ากจิกรรมในการสรา้งความ

สขุกนัอยา่งมากมายใครชอบท�ากจิกรรมอะไรกไ็ปเขา้รว่มได้

หมด ไมม่กีารบงัคบักนัใหอ้สิระเตม็ทีใ่ครอยากท�าอะไรกท็�า

ตามถนดั ตามใจชอบ กข็อฝากใหใ้ชป้ระโยชน์กบัศนูยฯ์น้ีให้

มากๆ สบืต่อไปถงึน้องๆ รุน่หลงัดว้ยแลว้กนั 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมปีญัหาทางบา้น

มากครบั ผมอาศยัอยูก่บั ป้า ตา ยาย พวกเขาเลีย้งผมมา

ตัง้แต่เกดิ พอ่แมไ่มเ่ลีย้งผมครบั คณุตาสง่ผมเรยีนหนงัสอื

ตัง้แต่เดก็จนถงึปจัจบุนั ตอนน้ีทางบา้นผมมปีญัหาทางการ

เงนิตามมา เพราะคุณตาปลดเกษยีณ แต่ตอ้งมาเลี้ยงผม 

ท�าใหผ้มอยากหางานท�าเพื่อมรีายไดพ้เิศษแบ่งเบาภาระ 

ทางบา้น แต่ทีบ่า้นไมใ่หผ้มท�า แมผ่มเป็นคนเอาแต่ใจตวัเอง  

จะต้องให้ได้อย่างใจทุกอย่าง ตัวอย่างเช่น ผมเรียน

มหาวทิยาลยั ผมอยากไว้ผมยาวทรงรากไทรแบบวยัรุ่น

ทัว่ไป แต่แมจ่ะสัง่ใหผ้มไปตดัอยูเ่สมอ พดูย�า้กรอกหผูมใน

เรื่องต่างๆทุกครัง้ทีเ่จอผม ท�าใหผ้มอดึอดัและกดดนัมาก 

บางเรือ่งผมกท็�าใหไ้ดแ้ต่บางเรือ่งผมกอ็ยากเป็นตวัของตวัเอง 

แมว้่าผมจะมปีญัหาทางบา้นแต่ผมกไ็ม่เคยคดิตดิยามัว่สุม 

แต่ตากบัแมจ่ะดา่วา่ผมเสยีๆหายๆวา่ผมไปตดิยา ซึง่ผมไม่

ไดต้ดิจรงิๆ พวกเขาคดิไปเอง พยายามอธบิายแต่เคา้กด็า่

ผมตลอดจนบางครัง้ผมคดิอยากฆา่ตวัตายครบั 
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ทูลกระหม่อม : ไดอ้่านจดหมายของน้องแลว้รูส้กึเศรา้ใจ  

ถ้าน้องไม่เคยตดิยาแล้วมคีนเขา้ใจผดิ คดิว่าเราตดิก็น่า

เหน็ใจทีต่อ้งโดนกล่าวหาอย่างน้ี แต่อยากบอกกบัน้องว่า 

บางทกีารทีเ่ราเป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั อยู่ใกลช้ดิกนั 

ทุกวนั กเ็หมอืนลิน้กบัฟนัทีก่ระทบกนัไดทุ้กเมือ่ สิง่ส�าคญั

คอืไมว่่าจะมอีะไรเกดิขึน้ ตอ้งใหก้�าลงัใจกนั บางทกีารคดิ

ไปเองกส็รา้งความไมเ่ขา้ใจกนัหลายเรือ่ง น้องกอ็ยา่ไปน้อย

เน้ือต�่าใจมาก บางทผีูใ้หญ่เคา้อาจเป็นห่วงเรามาก แต่ก็

แสดงออกมาไดไ้มเ่หมอืนกนัทกุคน ถา้เรามใีจบรสิทุธิจ์รงิ เรา

กต็อ้งพสิจูน์ตวัเองใหค้นยอมรบัเราใหไ้ด ้พยายามท�าความ

เขา้ใจกบัคนในครอบครวัใหม้ากๆ บางทเีคา้อาจจะไม่ได้

โกรธเกลยีดอะไรเราหรอก แต่อาจเพราะเป็นหว่งเรามากไป

กไ็ด ้หรอืไมก่ล็องยอ้นกลบัมามองตวัเองอยา่งยตุธิรรม แบบ

ไมเ่ขา้ขา้งตวัเอง วา่จรงิๆแลว้เราท�าใหเ้คา้หนกัใจหรอืเปลา่ 

เราท�าตวัเป็นเดก็ดหีรอืยงั เราเจา้อารมณ์มัย้ เอาแต่ใจตวัเอง

หรอืเปลา่ ชอบขึน้เสยีง ชอบเถยีงเคา้มัย้ ถา้มนิีสยัแบบทีว่า่

มาอยูบ่า้ง กต็อ้งแกไ้ขทีเ่ราก่อนก่อนทีจ่ะไปเปลีย่นพอ่แม ่
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 ส่วนเรื่องทรงผมรากไทรทีน้่องอยากตดันัน้ ลองพบ

กบัครึง่ทางดมีัย้ต่อรองกบัแมว่า่ขอตดัทรงรากไทร กไ็มต่อ้ง

แฟชัน่จ๋าเหมอืนพวกนกัรอ้งเกาหล ีเอาแบบไทรเลก็ๆ ไดม้ัย้ 

พดูจากบัแมด่ีๆ  เดีย๋วแมก่ใ็จออ่นเอง ทีส่�าคญัหา้มใชอ้ารมณ์

ในการพดูคยุเดด็ขาด สดุทา้ยกอ็ยากใหน้้องตอ้งลองนัง่คยุ

กบัทกุคนในครอบครวั ปรบัความเขา้ใจกนัด ูปรบัตวัเขา้หา

กนัมากๆ ครอบครวัทุกครอบครวัมคีวามรกัเป็นพื้นฐาน

อยูแ่ลว้ คดิวา่การหนัหน้าเขา้หากนัดว้ยความรกั จะท�าให้

ปญัหาต่างๆ ทุเลาลงแน่นอน กข็อใหน้้องปรบัความเขา้ใจ

กบัครอบครวัไดส้�าเรจ็ในเรว็วนักแ็ลว้กนั

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เวลาวา่งหนูชอบ 

ฟงัเพลงและวาดภาพคะ่ เพราะเมือ่หนูไดท้�าสิง่เหล่าน้ีแลว้

รูส้กึสบายใจผอ่นคลายขึน้ แต่ถา้วนัไหนทีเ่บือ่จรงิๆ ม ี2 วธิี

ทีห่นูจะผอ่นคลายมนัคะ่ 
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 วิธีท่ี 1 กค็อื นอนคะ่ หนูคดิวา่การนอนเป็นการพกั

ผอ่นทีด่ทีีส่ดุไมต่อ้งคดิอะไรเลยแคห่ลบัตาแลว้ลมืทกุอยา่ง

ไปถงึแมจ้ะชัว่ขณะหน่ึงกต็าม 

 วิธีท่ี 2 หนูจะโทรศพัทไ์ปคยุปรกึษาพอ่และแมค่ะ่ ถงึ

ท่านสองคนจะแยกทางกนัแลว้ แต่ความรกัความอบอุ่นที่

ท่านมใีหห้นูกย็งัคงไมเ่ปลีย่นแปลงค่ะ ท่านบอกหนูแบบน้ี 

ทลูกระหมอ่มคดิวา่เป็นวธิทีีถ่กูหรอืยงัคะ และหนูอยากทราบ

วา่ “ระหวา่งสิง่ทีพ่อ่แมต่อ้งการใหเ้ราเป็นแต่เราไมช่อบสิง่นัน้

เลย กบัสิง่ทีเ่ราชอบมากๆ อยากจะท�าสิง่นัน้แต่พอ่แมเ่ราไม่

ตอ้งการ ไมช่อบ หนูควรจะเลอืกสิง่ไหนคะ่” 

ทูลกระหม่อม : วธิผี่อนคลายความเครยีดกค็อื การนอน 

ซึ่งเป็นสิง่ที่ถูกต้อง การพกัผ่อนที่ดีที่สุด ก็คือการนอน 

เพราะการนอนเหมอืนการทีเ่ราดบัเครือ่ง ชะลอการท�างาน 

ทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ พอตื่นมาก็เหมือนการ 

REFRESH ตวัเองขึน้มาใหม่อกีครัง้หน่ึง ท�าให้ร่างกาย

สดชืน่กระปรีก้ระเปรา่ 
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 ส่วนอกีวธิหีน่ึงทีน่่าชื่นชมมากกค็อื น้องใชว้ธิคีลาย

เครยีดดว้ยการคุยกบัคุณพ่อคุณแม่ ขอ้น้ีเป็นสิง่ทีด่มีากๆ 

เพราะคนทีร่กัและหวงัดกีบัเราทีสุ่ดในโลกน้ี กค็อื คุณพ่อ

กบัคุณแม่ ไม่ว่าจะทุกข์ใจยงัไง เรื่องอะไรก็ตามคุณพ่อ 

คณุแมย่อ่มใหค้�าแนะน�าเราไดด้ทีีส่ดุ มากกวา่ใครๆ ในโลก 

กด็ใีจแทนน้องมากๆ เพราะถงึแมว้า่ พอ่-แม ่ของน้องจะแยก

ทางกนัแลว้ แต่ท่านทัง้สองยงัคงรกัและใหค้วามอบอุ่นกบั

น้องอยา่งไมม่เีปลีย่นแปลง น้องกเ็ลยเป็นเดก็ทีส่ดใสรา่เรงิ

จติดแีบบน้ีนัน่เอง 

 สว่นอกีหน่ึงค�าถามทีถ่ามวา่ จะท�าอยา่งไรหากสิง่ทีเ่รา

ตอ้งการเป็นไมต่รงกบัใจของพอ่แม ่และสิง่ทีพ่อ่แมต่อ้งการ

ใหเ้ราเป็น เรากลบัไมช่อบมนั เรือ่งน้ีเป็นปญัหาของเดก็วยัรุน่

สมยัน้ีแทบทกุคน เพราะสว่นใหญ่กม็กัจะเลอืกสิง่ทีอ่ยากเรยีน 

หรอือยากเป็นตามเพือ่นๆ หรอืตามแฟชัน่ ตามกระแสกนั

เสยีมาก พอเวลาเรยีนจรงิๆ หรอืจบออกมาตอนโตแลว้ ก็

มกัจะมาคน้พบวา่ ไมไ่ดอ้ยากเป็นหรอืชอบในสิง่ทีเ่รยีนมา 

ตอนเลอืกเรยีนนัน้ยงัเดก็ ไมท่นัคดิใหถ้ีถ่ว้นกนัทัง้นัน้ เพราะ
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ฉะนัน้กข็อแนะน�าน้องวา่ ฟงัหวัใจตวัเองแลว้กล็องฟงัหวัใจ

ของพ่อแม่ดูบา้ง อย่างน้อยพ่อกบัแม่กร็ูจ้กัตวัตนทีแ่ทจ้รงิ

ของเรามาชัว่ชวีติ ทา่นเป็นคนทีรู่จ้กัเราดทีีส่ดุในโลก วา่นิสยั

อยา่งเราจะมชีวีติเหมาะสมกบัการประกอบอาชพีอะไร กค็ง

ตอ้งลองคยุกบัทา่นดว้ยเหตุผลดวูา่เราควรจะเป็นอะไร 

 สดุทา้ยกจ็ะขอใหข้อ้คดิกบัน้องวา่ เมือ่ไมน่านมาน้ีได้

ดรูายการโทรทศัน์รายการหน่ึงเคา้น�าเสนอเรือ่งของแพทย ์

ทีเ่ป็นทัง้นักแต่งเพลงและเป็นนักรอ้งดว้ย แพทยห์ญงิคน

นัน้เธอท�าตามความฝนัของพ่อแม่ด้วยการเป็นหมอ ใน

ขณะเดยีวกนักไ็ม่ทิง้ความฝนัในการเป็นนักแต่งเพลงและ

นักร้อง ในที่สุดหลงัจากฝึกแต่งเพลงในขณะที่เรยีนหมอ 

ไปดว้ย ในวนัน้ีเธอกไ็ดอ้อกอลับัม้อยา่งทีเ่ธอฝนัไวใ้นทีส่ดุ  

น่ีคอืตวัอยา่งในการผสมผสานความฝนัใหเ้ป็นจรงิ กข็อให้

น้องลองเกบ็ไปคดิดูเองกแ็ลว้กนั ว่าสิง่ทีน้่องชอบกบัสิง่ที่

พอ่แมฝ่นัไวน้ัน้จะรว่มเดนิทางไปดว้ยกนัไดห้รอืเปลา่ แต่ก็

ขอใหค้ดิไวเ้สมอวา่ไมม่สีิง่ใดในโลกน้ีเป็นไปไมไ่ด ้ ถา้เรามี

ความมุง่มัน่ทีจ่ะกา้วไปสูฝ่ ัง่ฝนั ขอใหน้้องโชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเป็นเดก็คนหน่ึง

ทีเ่กดิมาในครอบครวัทีม่ฐีานะยากจนและแตกแยก ตอ้งพบ

กบัความผดิหวงั ความสญูเสยี พอ่เลน่การพนนัสรา้งหน้ีสนิ

ใหก้บัครอบครวัแลว้กท็ิง้หนูกบัแมไ่ป ท�าใหแ้มต่อ้งท�างานหนกั 

และรบัภาระครอบครวัแต่เพยีงผูเ้ดยีว หนูรูส้กึสงสารแมม่าก

จงึไม่เคยคดิไปแตะต้องอบายมุขและสิง่เสพติดทัง้หลาย 

เพราะสิง่เหล่านัน้ไมใ่ช่การแกป้ญัหาทีถู่กตอ้ง และการทีม่ ี

ปญัหาต่างๆ น้ีเอง เป็นแรงผลกัดนัใหห้นูตัง้ใจศกึษาเลา่เรยีน

จนท�าใหห้นูได้รบัการคดัเลอืกเป็นนักเรยีนทุนของมูลนิธิ

ด�ารงชยัธรรม และไดไ้ปเขา้คา่ยสถานีอาสา ท�าใหรู้จ้กัค�าวา่ 

“มติรภาพ” และ “อาสาสมคัร” อยา่งแทจ้รงิ ค�าวา่ “อาสาสมคัร”  

คอืการที่เราท�าสิง่ใดด้วยใจและไม่หวงัสิง่ตอบแทนใดๆ 

เหมอืนกบัโครงการทบูนีมัเบอรว์นัทีต่อ้งการเสรมิสรา้งก�าลงัใจ 

และพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอืเพือ่นๆทีป่ระสบกบัปญัหายาเสพตดิ  

อยากฝากบอกเพือ่นๆวา่ “ยิง่มดืเทา่ไหรแ่สดงวา่ยิง่ดกึ ยิง่

ดกึเทา่ไหรแ่สดงวา่ยิง่ใกลส้วา่ง เพราะปญัหาทกุอยา่งมทีาง

แกเ้สมอ”
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ทลูกระหม่อม : อา่นจดหมายของน้อง แรกๆ กร็ูส้กึเหน็ใจ

น้องทีม่ปีญัหาภายในครอบครวัมากมาย แต่พออา่นจบกนึ็ก

ชมน้องทีเ่ป็นเดก็ทีม่คีวามคดิด ี มองโลกในแงบ่วก ไมเ่อา

ปญัหาของครอบครวัมาเป็นกงัวล แต่กลบัน�ามาเป็นแรงผลกั

ใหต้วัเองตัง้ใจเรยีนจนไดร้บัทนุการศกึษา เป็นการแบง่เบา

ภาระของคุณแมไ่ปไดอ้กีขัน้หน่ึง น่าภูมใิจแทนคุณแมข่อง

น้องทีม่ลีกูทีน่่ารกัแบบน้ี 

 ส่วนทีน้่องรูส้กึสงสารคุณแม่และอยากแบ่งเบาภาระ 

กข็อแนะน�าว่าถ้าพอมเีวลาว่างหลงัจากการเรยีน กอ็ยาก

ใหน้้องลองหางานพเิศษท�าดจูะไดม้รีายไดม้าชว่ยคณุแมไ่ด้

อกีทาง หรอืถา้ไมส่ะดวกในการท�างานพเิศษ กอ็าจจะชว่ย

แบง่เบาภาระในการท�างานบา้นต่างๆ แทนคณุแมก่ไ็ด ้เวลา

คุณแม่กลบัมาจากท�างานเหน่ือยๆ เหน็บา้นเป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ย สะอาดสะอา้น คณุแมจ่ะไดช้ืน่ใจทีไ่ดรู้ว้า่ลกูสาว

คนน้ีตัง้ใจทีจ่ะแบ่งเบาภาระใหคุ้ณแม่ ในทุกๆเรื่อง กด็ใีจ

มากทีม่เีดก็คดิดอีย่างน้อง ใหค้วามสนใจรบัรูถ้งึประโยชน์

และวตัถุประสงคข์องโครงการทบูนีมัเบอรว์นั และในเมือ่น้อง
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เขา้ใจในความหมายของค�าวา่อาสาสมคัรแลว้ กห็วงัวา่น้อง

จะเป็นอาสาสมคัรของพวกเราชาว TO BE NUMBER ONE 

ช่วยกนัระแวดระวงัคอยเตอืนภยัไม่ใหเ้พื่อนๆ ไปยุ่งเกีย่ว

กบัยาเสพตดิ และชกัชวนเพื่อนๆ ใหเ้ขา้มาร่วมกจิกรรม

ต่างๆ ทีไ่ดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์กบัโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ของพวกเรา คนทีจ่ะเป็นอาสาสมคัรนัน้

ไม่ไดเ้ป็นกนังา่ยๆ เพราะนอกจากจะมจีติใจมุ่งมัน่ทีจ่ะท�า

ประโยชน์ต่อสงัคมโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทนแล้วยงัต้องมี

ความเสยีสละอยา่งมากเหมอืนอยา่งทีน้่องเป็นอยู ่ สว่นคติ

ประจ�าใจน้องทีว่า่ ทกุปญัหามทีางแกเ้สมอนัน้ เป็นสิง่ทีถ่กู

ตอ้งทีส่ดุ กข็อใหพ้วกเราชาว TO BE NUMBER ONE จ�าคติ

ประจ�าใจของน้องไปใชใ้นชวีติเวลาทีม่ปีญัหาจ�าไวว้า่ ทกุอยา่ง

แกไ้ขไดถ้า้เรามสีตมิคีวามมุง่มัน่และมคีวามพยายาม
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูรูส้กึว่าแม่ไม่

ค่อยเขา้ใจวยัรุ่นอย่างหนู ชอบบงัคบัหรอืบ่นจูจ้ ี้จุกจกิกบั

หนูในทกุๆ เรือ่ง ท�าใหห้นูรูส้กึอดึอดัมาก เวลาคยุกนัมกัจะ

ทะเลาะกบัแมบ่่อยๆ ซึง่หนูกร็ูว้า่ไมด่แีละกร็ูด้ว้ยวา่ทีแ่มว่า่

แมเ่ตอืนเพราะวา่แมเ่ป็นหว่ง แต่เวลาทีแ่มม่าจกุจกิกบัหนูที

ไรหนูกจ็ะหงดุหงดิทกุท ีและรูส้กึบางครัง้ไมอ่ยากพดูกบัแม ่

จนบางครัง้หนูรูส้กึเกบ็กด หนูไมส่บายใจมากๆทีเ่ป็นแบบ

น้ีแต่กไ็มรู่จ้ะท�าอยา่งไร หนูไมช่อบใหแ้มดุ่ในเรือ่งของการ 

แต่งตวั เพราะวา่ถา้หนูแต่งตวัเชยๆ กจ็ะโดนเพือ่นลอ้ หนูก็

ไมไ่ดแ้ต่งตวัโป๊อะไร หรอืเรือ่งการคบเพือ่นแมก่จ็ะคอยบน่

ว่าใหค้บเพื่อนดีๆ  ทัง้ๆทีห่นูกว็่าเพื่อนทีห่นูคบกไ็ม่เหน็จะ

ไมด่ตีรงไหน ทลูกระหมอ่มคดิวา่หนูควรจะพดูกบัแมเ่รือ่งน้ี

ยงัไง หนูถงึจะไมท่ะเลาะกบัแม ่แลว้หนูจะท�ายงัไงแมถ่งึจะ

ไมม่ายุง่กบัหนู 

ทูลกระหม่อม : ขอบอกว่าไม่มวีธิไีหนหรอกทีจ่ะท�าให้

แม่ไม่มายุ่งกบัหนูได ้ เพราะแม่เป็นแม่ทีย่งัไงๆ กต็้องยุ่ง

กบัลูกดว้ยความรกัและความเป็นห่วง แม่ไม่มวีนัทอดทิ้ง
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ความรูส้กึดีๆ  ทีม่ตี่อลกูไดแ้มว้า่จะตายจากกนั เพราะฉะนัน้

น้องท�าใจไดเ้ลยวา่ปญัหาของน้องทีไ่มอ่ยากใหแ้มม่ายุง่นัน้  

แกไ้ม่ไดแ้ละกจ็ะไม่หาวธิแีกใ้หด้ว้ยเพราะมนัเป็นไปไม่ได ้

แต่ถา้ถามวา่ ควรจะพดูกบัแมย่งัไงใหเ้ขา้ใจกนัไมท่ะเลาะนัน้

ไม่ยากเลย ก่อนอื่นน้องตอ้งยอ้นมาดูตวัเองก่อนว่าตวัเอง 

มลีกัษณะนิสยัอะไรทีท่�าใหแ้มต่อ้งจูจ้ ีจุ้กจกิบ่นเราไดทุ้กวนั  

ดือ้มัย้ ชอบเถยีงมัย้ ทา่นบอกใหแ้กไ้ขอะไรแลว้ไมท่�าตาม 

หรอืเปล่า น้องต้องพจิารณาอย่างเป็นธรรม หา้มเขา้ขา้ง 

ตวัเองนะ แลว้กก็ลบัมาถามตวัเองดว้ยวา่ ทีแ่มบ่น่กเ็พราะอยาก

ใหเ้ราไดด้หีรอือยากใหเ้ราเป็นคนเลว ถา้น้องคดิว่าแม่บ่น 

เพราะอยากใหน้้องเป็นคนเลว กไ็มต่อ้งท�าตามทา่นเทา่นัน้เอง 

ง่ายจะตายไป แต่ถ้าน้องคิดได้ว่าที่แม่บ่นก็เพราะท่าน 

อยากใหเ้ราเป็นคนด ี แลว้ท่านกม็องในมุมของคนอาบน�้ารอ้น 

มาก่อน มีประสบการณ์ในชีวิตมากกว่า อะไรดีอะไร 

ไม่ดที่านรู้มาก่อนเราแล้ว ท่านก็เลยอยากให้น้องเรยีนลดั 

ไมต่อ้งเสยีเวลาไปกบัสิง่ทีไ่มด่กีเ็ทา่นัน้เอง อยากใหน้้องมอง

ในมุมแบบน้ีมากกว่าจะมานัง่รูส้กึว่าตวัเองเป็นเดก็เกบ็กด 
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ลองหดัท�าใจใหเ้ยน็ๆ ลองเปิดใจยอมรบัความคดิเหน็ของแม่

ฟงัเหตุผลของทา่นอยา่งอดทนและเป็นกลาง น้องกจ็ะเขา้ใจ 

คณุแมไ่ดไ้มย่ากนกั ทีส่�าคญัอยา่ใชอ้ารมณ์ อยา่หงดุหงดิกบั 

ค�าพดูของทา่น ฟงัน่ิงๆ ก่อน แลว้ถา้มอีะไรทีแ่มเ่ขา้ใจน้อง

ผดิไป กใ็ชเ้หตุผลมาอธบิายใหท้า่นเขา้ใจ 

 สว่นเรือ่งแต่งตวัทีแ่มไ่มเ่ขา้ใจนัน้กไ็มรู่ว้า่น้องแต่งตวั 

แบบไหน บางครัง้เราซึ่งเป็นคนแต่งกม็องว่าไม่โป๊ แต่ใน

สายตาของผูใ้หญ่ยอ่มมองไมเ่หมอืนเราแน่ๆ เพราะน้องเพิง่

อายไุด ้15 เอง คณุแมอ่าจจะอยากใหน้้องแต่งตวัน่ารกัแบบ

เดก็ๆ ทัว่ไปมากกวา่จะแต่งแบบเซก็ซี ่กข็อแนะน�าวา่เวลาจะ

ไปชอ็ปป้ิงกใ็หล้องพาคณุแมไ่ปดว้ย ชว่ยกนัเลอืกชว่ยกนัด ู

วา่แบบไหนทีแ่มช่อบแลว้น้องพอทีจ่ะรบัได ้หรอืแบบไหนที่

น้องชอบ แลว้คณุแมพ่ยกัหน้ายอมรบัไดก้เ็ลอืกชดุนัน้ 

 สว่นเรื่องการคบเพือ่นกข็อแนะน�าว่าใหน้้องลองชวน

เพือ่นๆ มาเทีย่วทีบ่า้น และแนะน�าใหรู้จ้กักบัคณุแมบ่า้ง ทา่น

กจ็ะพจิารณาเองวา่เพือ่นทีน้่องบอกวา่ดนีัน้ดจีรงิหรอืเปล่า 

บางทที่านอาจจะมองแต่ภาพพจน์ภายนอกของเพื่อนน้อง
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กไ็ด ้ถา้รูจ้กัแลว้ทา่นกจ็ะเปลีย่นทศันคตไิดใ้นทีส่ดุ ถา้เพือ่น

ของน้องเป็นเพือ่นทีด่จีรงิ อยา่ลมืวา่ปญัหาทกุอยา่งแกไ้ขได ้

ถ้าน้องมสีติและใจเย็นพร้อมที่จะอ่อนน้อมเข้าหาผู้ใหญ่ 

แม่ยงัไงก็เป็นแม่ที่พร้อมจะโอบกอดลูกด้วยความรกัและ

ความเขา้ใจตลอดเวลา 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอยากเก่งภาษา 

อยากเป็นคนน�าเทีย่วชาวต่างชาต,ิ อยากเป็นพนกังานบรษิทั

เจา้ของกจิการ, อยากมเีงนิใหพ้อ่กบัแมม่ากๆ อยากใหพ้อ่

กบัแมห่ยดุท�างาน แลว้อยูบ่า้นใหห้นูดแูล... พอ่กบัแมข่องหนู

มอีาชพีรบัเหมาก่อสรา้ง ทา่นทัง้สองไมม่มีรดกอะไร มแีต่ตวั 

การเริม่ตน้ครอบครวัจากศนูย ์ ไมม่กีารชว่ยเหลอืจากญาติ

พีน้่องคนใดเลย ซึง่มชีว่งชวีติระยะหน่ึงชวีติตกต�่า พอ่เกดิ

อุบตัเิหตุ แขน ขา ไหปลารา้หกั ไมส่ามารถท�าอะไรไดเ้ลย  

แม่ไม่มอีาชพี พีส่าวก�าลงัศกึษา หนูจ�าความได ้ ต้องกนิ 

ขา้วเปล่า ไม่มเีงนิเลย จากวนันัน้ถงึวนัน้ีฐานะครอบครวั
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เปลีย่นไป แมก่บัพอ่สูท้นกบัความเหน่ือยและทอ้ แต่เพราะ

ไดก้�าลงัใจทีด่ขีองลกูๆ กท็�าใหค้รอบครวัของเรามวีนัน้ี มชีวีติ

ทีพ่อเพยีง ถงึวนัน้ีหนูไดต้ัง้ใจศกึษาเลา่เรยีน และอยากเรยีน

ใหจ้บเรว็ๆมงีานท�าทีด่ ีใหส้ามารถเลีย้งพอ่แมใ่หส้บายเสยีที

 

ทลูกระหม่อม : น้องเป็นลกูทีก่ตญัญตู่อพอ่แมจ่รงิๆ น่า

ยกย่อง และน่าน�าไปเป็นแบบอย่างใหก้บัน้องๆ หลายๆ 

คนได้เลย ภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่ของน้องด้วยที่มีลูก 

น่ารกัแบบน้ี สิง่ทีน้่องไดเ้ลา่มาในจดหมาย ในชว่งทีค่รอบครวั

ตอ้งล�าบาก เพราะคณุพอ่ประสบอุบตัเิหตุนัน้ อ่านแลว้กน่็า

เหน็ใจมากๆ ท�าใหเ้หน็ถงึความยากล�าบากของครอบครวัที่

รว่มกนัฝาฟนัอุปสรรคมาจนถงึวนัน้ีได ้คดิวา่น้องคงภมูใิจใน

ตวัคณุพอ่กบัคณุแมเ่ชน่กนั ทีท่า่นจบัมอืกนัต่อสูจ้นมชีวีติทีด่ี

ขึน้ไดก้ด็ว้ยความรกัทีม่ต่ีอลกูๆ นัน่เอง เพราะฉะนัน้กอ็ยาก

ใหน้้องน�าคณุพอ่คณุแมม่าเป็นแบบอยา่งในการด�าเนินชวีติ 

คดิฝนัอะไรไว ้ กต็อ้งมคีวามมุง่มัน่ มคีวามพยายาม และมี

ความอดทน เพือ่ไปถงึจดุหมายนัน้ใหไ้ด ้

่
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 ส่วนความใฝ ่ฝ ันที่น้องบอกมาว่า อยากเก่งภาษา, 

อยากเป็นคนน�าเที่ยวชาวต่างชาติ, อยากเป็นพนักงาน

บรษิทั, อยากเป็นเจา้ของกจิการ และอยากมเีงนิเลีย้งดพูอ่

แมม่ากๆ นัน้เป็นความฝนัทีไ่มไ่กลเกนิคดิเลย ก่อนอืน่กจ็ะ

ตอ้งตัง้ใจเรยีนใหม้ากๆ ในเมือ่น้องบอกวา่อยากเก่งภาษา 

น้องกต็้องหมัน่ศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิในเรื่องของภาษา

ต่างประเทศ ใหม้ากกว่าคนอื่น พยายามหดัเขยีน หดัฟงั 

และหดัพดูโตต้อบบอ่ยๆ โดยไมต่อ้งเขนิอาย ไมต่อ้งกลวัผดิ 

น้องก็จะเป็นเรว็ เก่งเรว็ ไม่ว่าจะเป็นภาษาองักฤษ จนี 

ฝรัง่เศส หรอืภาษาอะไรกต็าม และถา้น้องอยากเป็นไกด ์

หรอืมคัคุเทศกน์�าชาวต่างชาตทิ่องเทีย่วจรงิๆ หลงัจากจบ

ชัน้ ปวช.ในสาขาบญัชแีลว้ ถา้จะใหด้ ี กต็อ้งไปเรยีนต่อใน

ชัน้ ปวส. ภาควชิาการท่องเทีย่วและการโรงแรมต่ออกีซกั 

2 ปี น้องกจ็ะไดเ้ป็นไกด์หรอืมคัคุเทศก์ไดเ้รว็ขึน้ เพราะ

เรยีนจบตรงกบัสาขาทีจ่ะท�างาน อย่างไรกต็าม ถงึแมว้่า

น้องจะเรยีนจบดา้นบญัช ี กไ็ม่ไดห้มายความว่าน้องจะไม่

สามารถหางานทีเ่ป็นมคัคุเทศกไ์ม่ได ้ เพยีงแต่อาจจะยาก

และใชเ้วลานานหน่อยเทา่นัน้เอง ถา้ไมส่ะดวกทีจ่ะเรยีนต่อ
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ในชัน้ ปวส.ภาควชิาการท่องเทีย่วและการโรงแรม น้องก็

ตอ้งพยายามหาทีฝึ่กงานดา้นมคัคุเทศกใ์หไ้ดซ้กัระยะหน่ึง 

จะไดม้ปีระสบการณ์ตรงและหางานไดง้า่ยขึน้เวลาไปสมคัร

งานเป็นมคัคเุทศก์

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมพีีน้่องดว้ยกนั

สองคน ตวัผมนัน้เป็นคนพี ่สว่นน้องของผมนัน้ พอเรยีนจบ

มธัยมศกึษาปีที ่3 กเ็ลกิเรยีนเพราะวา่ไมอ่ยากเรยีน จงึตอ้ง

ออกไปท�างานทีก่รงุเทพฯ ท�าใหผ้มตอ้งเรยีนคนเดยีว และ

ท�าใหผ้มคดิมากมาจนถงึทกุวนัน้ีวา่ผมเอาเปรยีบน้องหรอืเปลา่

 

ทลูกระหม่อม : ปญัหาทีน้่องคดิมาก เรือ่งทีน้่องของน้อง

ไมเ่รยีนหนงัสอื ท�าใหน้้องคดิวา่เอาเปรยีบน้องนัน้ จรงิๆ แลว้ 

คดิวา่น้องของน้องไมค่ดิแบบนัน้หรอกนะ เคา้อาจจะไมช่อบ

เรยีนหนงัสอืจรงิๆ กไ็ด ้ คนเยอะแยะไป ทีอ่ยากจะท�างาน
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มากกวา่เรยีนหนงัสอื กไ็มอ่ยากใหน้้องคดิมาอกี อยากให้

น้องตัง้ใจเรยีนใหด้ ี ท�าเพื่อคุณพ่อคุณแม่และน้องของเรา  

ถา้จะคดิในแงบ่วกกต็อ้งคดิวา่อยา่งน้อยน้องของน้องเขากไ็ป

ท�างาน ไมไ่ดไ้ปใชช้วีติในทางทีไ่มด่เีราเป็นพีก่ค็วรท�าหน้าที่

ของพีท่ีด่ ี นัน่คอืท�าหน้าทีเ่รยีนหนงัสอืเอาใบปรญิญามาให้

พอ่แมช่ืน่ใจแทนน้องทีเ่คา้ตดัสนิใจไมเ่รยีนแลว้ หลงัจากนัน้ 

กพ็ยายามหางานทีด่ที�า จะไดส้ามารถดแูลคณุพอ่คณุแมแ่ละ

น้องของน้องได ้

 สดุทา้ยกข็อใหน้้องเลกิคดิมากหนัมาตัง้ใจศกึษาเลา่เรยีน 

เป็นเดก็ดขีองคณุพอ่คณุแม ่เป็นพีท่ีด่ขีองน้องต่อไป 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ครอบครวัของหนูมี

พีน้่อง 3 คน หนูเป็นลกูคนที ่3 อาย ุ20 ปี พอ่ แม ่รกัลกูไม่

เทา่กนั ในสายตาพอ่กบัแม ่หนูเป็นเดก็ทีนิ่สยัไมด่ทีีส่ดุในบา้น 

เป็นลูกนอกคอก เป็นคนทีไ่ม่ค่อยสนใจความรูส้กึของใคร 

ไมเ่หมอืนพี ่2 คน พอ่แมช่อบใหห้นูเอาอยา่งพี่ๆ  ทีอ่ะไรกด็ ี 

เรยีนก็เก่ง หนูอยากใหพ้่อแม่รกัหนูมากกว่าน้ี หนูจะท�า 

ทกุอยา่งใหพ้อ่แมภ่าคภมูใิจในตวัของหนูมากทีส่ดุ 

ทลูกระหม่อม : อา่นจดหมายของน้องแลว้กร็ูเ้ลยวา่ น้อง

เป็นคนทีเ่ครยีดและคดิมากคนหน่ึงทเีดยีว ไมอ่ยากใหน้้อง

มคีวามรูส้กึว่าพ่อแม่รกัลูกไม่เท่ากนัแบบน้ีเลย เพราะใน

ฐานะคนทีเ่ป็นแมค่นหน่ึง ยอ่มเขา้ใจหวัอกของคนเป็นแมด่ี

วา่การทีเ่ราแสดงออกกบัลกูแต่ละคนไมเ่หมอืนกนั จนบาง

ครัง้ท�าใหล้กูคดิวา่เราล�าเอยีง กเ็ป็นเพราะวา่เราเขา้ใจดทีีส่ดุ

วา่ลกูแต่ละคนนัน้มคีวามแตกต่างกนั และมจีดุดจีดุดอ้ยตรง

ไหนบา้ง คนไหนควรจะห่วงมาก คนไหนควรจะห่วงน้อย 

หรอืคนไหนทีไ่มต่อ้งเป็นหว่งเลย เพราะเขา้ใจโลกเขา้ใจชวีติ

ไดด้กีวา่ลกูคนอืน่ๆ 
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 อยา่งกรณขีองน้อง ถา้คดิวา่เป็นลกูนอกคอก ไมม่ใีคร

รกัจรงิๆ กน็บัวา่เป็นเรือ่งทีแ่ปลกมาก เพราะคนทีม่กัจะคดิ

วา่พอ่แมไ่มร่กั สว่นใหญ่จะเป็นลกูคนกลาง แต่น่ีน้องเป็นลกู

คนสดุทอ้ง ทีไ่มว่า่บา้นไหนกม็กัจะไดร้บัความรกัและไดร้บั

การตามใจมากกว่าใคร แต่เท่าทีอ่่านส�านวนจดหมายของ

น้องแลว้ กค็ดิวา่ค�าพดูของน้องน่าจะเป็นการประชดประชนั

พ่อแม่พีน้่อง ดว้ยความน้อยใจมากกว่าทีจ่ะคดิว่าไม่มใีคร

รกัน้องจรงิๆ ยิง่น้องเขยีนมาดว้ยวา่ เป็นคนทีไ่มค่อ่ยสนใจ

ความรูส้กึของใคร กย็ิง่มัน่ใจว่า น้องคงจะเป็นลูกคนเลก็

ของบา้น ทีค่อ่นขา้งเอาแต่ใจ ขีน้้อยใจ และคดิวา่ตวัเองเป็น

จดุศนูยก์ลางของโลกอยูต่ลอดเวลา ถงึเขยีนจดหมายประชด

ประชนัมาแบบน้ี กอ็ยากใหน้้องลองคอ่ยๆ ปรบัเปลีย่นความ

คดิในแงล่บน้ี ไปคดิเป็นแงบ่วกดบูา้ง เชน่ ลองคดิวา่ 20 ปี

ทีผ่่านมา หนูไดร้บัสิง่ดีๆ อะไรบา้งจากพ่อแม่ เคา้ท�าอะไร

กนันกัหนาทีเ่ป็นการแสดงวา่เคา้รกัน้องน้อยกวา่พีอ่กี 2 คน 

แลว้เวลาทีเ่คา้เอาน้องไปเปรยีบกบัพี่ๆ  อยากใหเ้ก่งเหมอืน 

พี่ๆ ท�าไมน้องถึงไม่ภูมใิจว่า พี่ของเราเก่ง พี่ของเราด ี 
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น่าเอาเป็นแบบอยา่ง เอางีน้้องลองคดิวา่ถา้ตวัเองเป็นพอ่แม ่

แลว้ถา้มลีกูซกัคนในบา้นเกดิไมม่คีวามสขุ คดิอยูต่ลอดเวลา

วา่พอ่แมล่�าเอยีง รกัลกูไมเ่ทา่กนั น้องคดิวา่น้องจะเป็นพอ่

แมท่ีม่คีวามสขุอยูไ่ดม้ ัย้ คดิดเูองแลว้กนั กห็วงัวา่การตอบ

จดหมายแบบพดูเจาะกนัตรงๆแบบน้ี จะท�าใหน้้องเขา้ใจโลก 

และเขา้ใจพอ่แมพ่ีน้่องไดเ้รว็ขึน้มากกวา่ทีจ่ะมานัง่ตอบแบบ

ออ้มไปออ้มมาสามวาสองศอก กวา่จะรูเ้รือ่งกห็มดเวลาพอด ี

กข็อใหน้้องลองปรบัปรุงแกไ้ขโดยเริม่จากตวัเองก่อนอยา่ง

ทีแ่นะน�าไปไดผ้ล หรอืไม่ไดผ้ลยงัไง กเ็ขยีนจดหมายมา 

บอกเลา่กนับา้ง 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมชีือ่วา่พรกิป่นคะ 

มพีีส่าวฝาแฝดชือ่วา่พรกิไทย ตอนน้ีเรา 2 คน เรยีนอยูช่ ัน้ 

มธัยมศกึษาปีที ่1 และมกัจะชอบทะเลาะกนัอยูเ่สมอ โดยเฉพาะ

เรื่องการแต่งตวั หนูไม่อยากแต่งตวัเหมอืนกนั หนูว่ามนั

ตลกทีไ่ปไหนมาไหนคนกจ็ะชอบมองด ู หนูอายเหมอืนตวั

ประหลาด หนูกเ็ลยพยายามอาบน�้าทหีลงัเพราะจะไดไ้มแ่ต่ง

ตวัเหมอืนพีพ่รกิไทย แต่เรือ่งทีจ่ะทะเลาะกนับอ่ยๆ กค็อืเรา

ชอบดลูะครเหมอืนกนัแต่เราชอบพระเอกไมเ่หมอืนกนั หนู 

ชอบพีเ่วยีรม์าก สว่นพรกิไทยชอบพีว่นิมาก เราจะชอบเถยีง

และทะเลาะกนับ่อยๆ วา่ใครหล่อกวา่กนั อกีเรือ่งคะหนูรอ

ดลูะครของทลูกระหมอ่มอยูน่ะคะ เมือ่ไรจะมลีะครใหห้นูด ู

 ปล. ทลูกระหมอ่มวา่ ชือ่ของหนู (พรกิป่น) น่ารกักวา่ 

(พรกิไทย) ไหมคะ แต่หนูวา่ชือ่หนูน่ารกักวา่นะ 

ทูลกระหม่อม : อยากจะบอกน้องพรกิป่นว่า การทีเ่รา

เป็นฝาแฝดกนันัน้ ยอ่มเป็นจดุสนใจของคนอืน่เป็นธรรมดา 

เพราะการเกดิมามพีีน้่องฝาแฝดหน้าตาเหมอืนกนั เป็นสิง่

ทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้งา่ยๆ แทนทีน้่องพรกิป่นจะคดิวา่เราเป็นคน
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พเิศษ กลบัมารูส้กึอายทีม่ฝีาแฝด น้องรูม้ ัย้วา่เวลาทีเ่ราเหน็

พีน้่องฝาแฝดแต่งตวัเหมอืนกนั เรารูส้กึวา่น่ารกัดอีอก แลว้

กไ็มแ่ปลกหรอกนะทีฝ่าแฝดกนัจะชอบอะไรทีไ่มเ่หมอืนกนั 

หรอืทะเลาะกนับา้งตามประสาพีน้่อง แต่ถา้เราสามคัคกีนั 

รกักนั ทะเลาะใหน้้อยลง ทัง้น้องสองคนและคณุพอ่คณุแม่

กไ็มต่อ้งเครยีด ทะเลาะกนัไดน้ะแต่อยา่ถอืเป็นเรือ่งจรงิจงั 

ห�า้หัน่กนั ทะเลาะแบบข�าๆ กน่็าจะสนุกด ีเหมอืนเรือ่งทีน้่อง

พรกิป่นกบัพรกิไทยทะเลาะกนัเรือ่งความหลอ่ของเวยีรก์บัวนิ 

แลว้มาใหเ้ราตดัสนิ กส็นุกดเีหมอืนกนั งัน้กข็อตดัสนิวา่ หลอ่

เทา่ๆ กนั แต่หลอ่ไปคนละแบบ แลว้แต่ใครจะชอบแบบไหน 

เพราะทัง้ 2 คน กเ็ป็นนกัแสดงทีม่คีณุภาพ มคีวามสามารถ

ทัง้คู ่ แถมยงัเป็นตวัอยา่งทีด่ใีหก้บัเยาวชนดว้ย น้องทัง้ 2 

พรกิ กค็วรดพูีท่ ัง้สองเป็นแบบอยา่งดว้ยเหมอืนกนั 

 และสดุทา้ยทีถ่ามวา่ชือ่พรกิป่นกบัพรกิไทยใครน่ารกั

กวา่กนันัน้ ถา้เราบอกวา่ใครน่ารกัวา่กไ็ดท้ะเลาะกนัสามวนั

ไมจ่บแน่ เพราะฉะนัน้กต็ดัสนิวา่น่ารกัทัง้สองชือ่คณุพอ่คณุแม่

เก่งมากเขา้ใจตัง้ชือ่ลกูใหแ้สบๆ ทัง้นัน้เลย 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีหนูมเีรือ่งที่

สงสยัอยากจะถามคะคอืว่าท�าไมน�้ามนัแพงจงัคะ คุณพ่อ

ของหนูชอบบ่นบ่อยๆ และเราจะประหยดักนัอย่างไรดคีะ 

จะหาอะไรมาใชแ้ทนน�้ามนัดคีะ หนูสงสารคณุพอ่ทีต่อ้งเตมิ

น�้ามนัแพงๆ สุดทา้ยน้ีหนูกอ็ยากบอกว่าหนูจะท�าความด ี 

คดิด ี ตัง้ใจเรยีน และจะเป็นที ่ 1 ใหไ้ดด้ว้ยหวัใจทีด่งีามคะ 

ขอพระองคท์รงพระเจรญิ 

ทลูกระหม่อม : ปญัหาน�้ามนัทีน้่องถามมาวา่ท�าไมราคา

น�้ามนัถึงแพงเหลอืเกิน แต่ส�าหรบัในมุมมองของเรานัน้  

คงเป็นเรือ่งธรรมดาทีท่รพัยากรธรรมชาตทิีห่ายาก และมแีค่

ไมก่ีป่ระเทศในโลกอยา่งน�้ามนัจะมรีาคาแพงมากขึน้เรือ่ยๆ 

เพราะเมือ่คนเยอะขึน้ ความตอ้งการใชน้�้ามนัมากขึน้ คนขาย

หรอืประเทศทีเ่ป็นเจา้ของบอ่น�้ามนั เคา้กส็ามารถกุมอ�านาจ

การต่อรองไดไ้มย่าก 

 ส่วนทีน้่องถามว่า จะใชอ้ะไรแทนน�้ามนันัน้ กน็ับว่า

ประเทศไทยของเราโชคดมีากๆ ทีส่ามารถคดิคน้พลงังาน

ทดแทนทีน่�ามาใชแ้ทนน�้ามนัไดห้ลายอย่างแลว้ อย่างเช่น
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น�้ามนัไบโอดเีซล ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ท่านได้

ทรงคดิคน้ขึน้มา เพือ่ใชเ้ป็นพลงังานทดแทนน�้ามนั หรอืก๊าซ

โซฮอลล ์ก๊าช NGV และ ก๊าช LPG กเ็ป็นอกีทางเลอืกหน่ึง

ทีเ่ป็นพลงัราคายอ่มเยากวา่น�้ามนั และใชท้ดแทนน�้ามนัได้

เป็นอยา่งด ี

 ส�าหรบัตวัน้องเอง วธิทีีจ่ะชว่ยคณุพอ่ประหยดัเงนิกค็อื  

พยายามตดิตามขา่วสารขอ้มลูเรือ่งของพลงังานทดแทนทีม่ี

ราคาถูกกว่าน�้ามนัอยู่เรื่อยๆ ถา้มอีะไรอพัเดทกค็อยบอก 

คณุพอ่ใหท้ราบ คณุพอ่จะไดม้ตีวัเลอืกในการใชพ้ลงังานให้

คุม้คา่ไดม้ากทีส่ดุ สว่นเรือ่งอืน่ๆน้องกต็อ้งชว่ยทีบ่า้นประหยดั 

ไมเ่รยีกรอ้งอะไรทีไ่มจ่�าเป็นต่อชวีติมากนกั อยา่งเชน่ ของเลน่

หรอือะไรทีฟุ่่มเฟือยกต็อ้งอดใจไวไ้มใ่หอ้ยากได ้ จะไดช้ว่ย

คณุพอ่คณุแมป่ระหยดัเงนิไวไ้ดอ้กีทางหน่ึง 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : พอ่หนูเป็นคนพดูมาก

และหงดุหงดิงา่ย สว่นแมจ่ะเป็นคนทีล่�าเอยีงท�าใหห้นูเป็น

คนคดิมากและโกรธง่าย ไม่ค่อยมสีมาธใินเรื่องการเรยีน

ท�าใหเ้รยีนไม่ค่อยรูเ้รื่อง หนูไดไ้ปปรบัทุกข ์ และเขา้ร่วม

กจิกรรมสรา้งสุข กบัชมรมทูบนีัมเบอร์วนั ทีน่ี่มกีจิกรรม 

ทีท่�าใหเ้ราคน้พบตวัเองและท�ามนัไปอยา่งทีใ่จรกั ท�าแลว้มี

ความสขุคะ่ 

ทลูกระหม่อม : เรือ่งคณุพอ่ทีช่อบบน่นัน้ กอ็ยากใหน้้อง

เขา้ใจวา่ การบน่ไมไ่ดแ้ปลวา่คณุพอ่ไมร่กัน้อง การบน่ของ

พ่อแม่มกัจะเกดิขึน้เพราะว่าห่วงใยในตวัลูกมากๆ ทัง้นัน้

และทีท่า่นบน่ กอ็าจจะเป็นเพราะวา่ ทา่นเหน็น้องเป็นคนที่

ไมค่อ่ยมสีมาธใินการเรยีน ทา่นจงึตอ้งสัง่สอนและดแูลเอาใจ

ใสเ่ราเป็นพเิศษกวา่ลกูคนอืน่กไ็ด ้เพราะฉะนัน้การทีจ่ะท�าให้

ทา่นบน่น้อยลง น้องกค็วรจะมสีมาธกิบัการเรยีนใหม้ากขึน้ 

ดว้ยการทบทวนบทเรยีนและอา่นหนงัสอืใหม้ากขึน้กวา่เดมิ

อกีนิด คณุพอ่กค็งจะบน่น้อยลงเอง สว่นคณุแมท่ีน้่องโมบาย
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บอกวา่ชอบล�าเอยีงนัน้ กข็อบอกน้องโมบายในฐานะทีเ่ป็น

แมค่นหน่ึงวา่ ไมม่แีมค่นไหนในโลกทีล่�าเอยีงรกัลกูไมเ่ทา่กนั

หรอกนะ แมร่กัลกูทุกคนเทา่กนัเสมอ จะมกีแ็ต่วา่เอาใจใส่

คนไหนมากเป็นพเิศษเท่านัน้เอง เช่น ถา้แม่มน้ีองอาจจะ

ดแูลน้องมากหน่อย เพราะน้องเคา้ยงัเดก็ยงัดแูลตวัเองไมไ่ด ้

อยากใหน้้องเขา้ใจและไมค่ดิมาก ขอใหเ้อาสมองทีค่ดิมากไป 

สนใจการเรยีนใหม้ากขึน้กว่าเดมิดกีว่า ถา้น้องเรยีนดขีึน้  

พ่อแม่จะได้ชื่นใจและเหน่ือยน้อยลง อย่างไรก็ตามก็ขอ

ชมเชยน้อง ทีแ่ยกแยะและเขา้ใจในปญัหาของตวัเองไดเ้ป็น

อยา่งด ี ไมเ่กเร หรอืท�าตวัไมด่ใีหเ้ป็นปญัหาครอบครวัและ

สงัคม 



คู่มือค�าปรึกษาพระราชทานฯ62

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ความใฝ่ฝันของหนู 

คอื การเรยีนใหจ้บแลว้ประกอบอาชพีทีส่จุรติ ไดต้อบแทน

พระคณุ ปู ่กบั ยา่ทีเ่ลีย้งดหูนูมา 18 ปีเตม็ หนูภมูใิจทีไ่ดเ้กดิ

มาอยูใ่นครอบครวั “ชอบอนิทร”์ ถงึแมว้า่หนูจะไมเ่คยไดอ้ยู่

กบัพอ่แมเ่ลย แต่หนูกม็ปีูก่บัยา่เป็นเสมอืนพอ่กบัแมข่องหนู 

ยา่สอนหนูเสมอวา่ เราไมส่ามารถเลอืกเกดิไดแ้ต่เราสามารถ

เลอืกทีจ่ะท�าและจะเป็นได ้ ทุกครัง้ทีห่นูรูส้กึทอ้แท ้ หนูจะ

คดิถงึค�าพดูทีย่า่สอนหนูและหนูกจ็ะบอกกบัตวัเองเสมอวา่ 

“ถงึแมว้า่เราจะไมไ่ดอ้ยูก่บัพอ่กบัแมเ่หมอืนคนอืน่ แต่เราก็

ยงัมปีู่กบัยา่ทีค่อยเป็นก�าลงัใจใหเ้ราอยูน่ะ เพราะฉะนัน้เรา

ตอ้งสู”้ ส�าหรบัโครงการทบูนีมัเบอรว์นั ทีว่ทิยาลยัของหนู 

กม็กีจิกรรมต่อตา้นยาเสพตดิ โดยจะมกีารจดันิทรรศการ

ต่างๆ มกีจิกรรมใหน้กัศกึษารว่มสนุก และกม็กีจิกรรมการ

แขง่ขนักฬีาอกีดว้ย หนูเลอืกเขา้รว่มกจิกรรมทางดา้นดนตรี

และเตน้ลลีาศ โครงการทบูนีมัเบอรว์นั เป็นโครงการทีด่มีาก 

ชว่ยใหเ้ดก็และเยาวชนเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาต ิไมยุ่ง่เกีย่ว 

กบัยาเสพตดิ 
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ทลูกระหม่อม : ตอ้งขอแสดงความดใีจแทนคณุปู่คณุยา่

ดว้ยทีม่หีลานน่ารกัๆ แบบน้อง ซึง่น่าจะถอืไดว้า่เป็นตวัแทน

ของคนรุ่นใหม่ทีค่ดิดที�าดทีีน่่าเอาเป็นแบบอย่าง ตอ้งขอชม

ที่น้องรู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเขา้ร่วม 

กิจกรรมทางด้านดนตร ี และการเต้นลลีาศของโครงการ  

TO BE NUMBER ONE 

 ส่วนในเรื่องของความฝนัทีน้่องอยากเรยีนใหจ้บและ

ประกอบอาชพีทีส่จุรติ เพือ่ตอบแทนพระคณุของปูน่ัน้ เป็นเรือ่ง

ทีน่่าชืน่ชมมาก กข็อใหน้้องตัง้ใจเรยีน พยายามเรยีนใหส้งู

ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท�าได ้เมือ่ใดทีน้่องมคีวามรูต้ดิตวัแลว้

กจ็ะสามารถจะท�าอยา่งทีใ่จเราตอ้งการไดท้กุอยา่ง 

 ในเรือ่งของพอ่แมน่ัน้อยากจะบอกน้องวา่น้องคดิถกูแลว้ 

การทีเ่ราไมไ่ดอ้ยูก่บัคณุพอ่คณุแม ่ ไมไ่ดห้มายความวา่เรา

จะตอ้งขาดความอบอุ่น น้องถอืว่าเป็นคนโชคดมีากๆ ทีม่ ี

คณุปูค่ณุยา่ใหค้วามรกัอยา่งเตม็เป่ียม จนน้องไมรู่ส้กึวา่ขาด

อะไร ขอใหน้้องไดต้อบแทนพระคณุทา่นทัง้สองอยา่งทีต่ ัง้ใจไว้

โดยการตัง้ใจเรยีนใหจ้บเป็นเดก็ดใีหท้่านภูมใิจ แค่ไดเ้หน็
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วา่น้องประสบความส�าเรจ็ในชวีติ เป็นคนดขีองสงัคม คณุปู่

คุณยา่ของน้องกค็งมคีวามสขุมากแลว้ กข็ออวยพรใหน้้อง

ท�าทกุอยา่งไดส้�าเรจ็อยา่งทีค่าดหวงัไว้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ก่อนไปโรงเรยีนผม

ถกูแมบ่งัคบัใหท้านอาหารเชา้ทกุวนัเลย บางวนัไมห่วิแมก่็

บงัคบัใหก้นิอกี ผมกนิจนอาเจยีนเลย ผมสงสยัวา่ท�าไมเรา

ตอ้งกนิอาหารเชา้กนัดว้ย มนัส�าคญัอยา่งไรครบั

ทูลกระหม่อม : ตามทฤษฎ ี อาหารมือ้เชา้ส�าคญัทีสุ่ด 

และเขาว่ามื้อเชา้กนิแบบราชา กลางวนักนิแบบกรรมกร 

ตอนเยน็กนิแบบยาจก ถา้ทานมากกจ็ะอว้น อยา่งไรกต็าม

อาหารเชา้เป็นมือ้ส�าคญัทีสุ่ดโดยเฉพาะเดก็ๆ อาหารเชา้ 

จะชว่ยบ�ารงุสมองเพราะไปโรงเรยีนตอ้งใชส้มองเยอะ เพราะ

ฉะนัน้เดก็ควรทานอาหารเชา้กอ่นไปโรงเรยีนจะท�าใหเ้รยีนมี
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ประสทิธภิาพมากกวา่คนทีไ่มไ่ดท้าน อาหารเชา้จะชว่ยระบบ

การจ�า การเรยีนรูแ้ละชว่ยใหอ้ารมณ์ดดีว้ย มกีารศกึษาจาก

แพทยโ์รคหวัใจทีส่หรฐัอเมรกิา เมือ่ปี 2003 บอกวา่อาหาร

เชา้ชว่ยใหไ้มเ่ป็นโรคหวัใจ เพราะตื่นมาตอนเชา้เลอืดมนัจะขน้ 

อาหารจะช่วยท�าให้เลอืดจางลงไปหน่อย ถ้ารบัประทาน

อาหารเชา้ นอนไม่ดกึ และดื่มน�้าอุ่นก่อนนอน กจ็ะท�าให้

รา่งกายเราไมอ่ว้น

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเีรือ่งกลุม้ใจมาก 

เกี่ยวกบัคุณแม่ เวลาแม่ส่องกระจกก็จะบ่นตวัเองว่าแก่  

ชอบเก็บมาเป็นกงัวลทัง้วนัเลย หนูอยากจะช่วยท่านคะ 

อยากเหน็คณุแมอ่ารมณ์ดแีละสดใสเหมอืนทลูกระหมอ่มคะ่
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ทลูกระหม่อม : ควรท�าอารมณ์ใหด้เีสยีก่อน ถา้คนอารมณ์

ไมด่หีน้ากจ็ะแกเ่รว็ ตอนน้ีแมเ่ขาอารมณ์เสยีเพราะดตูวัเองแก่ 

หนูตอ้งใหก้�าลงัใจคณุแม ่พดูเอาใจคณุแมว่า่ยงัไมแ่ก ่ยงัดดู ี

สวยอยา่งวยัรุน่อยูเ่ลย พดูอยา่งจรงิใจ คณุแมก่จ็ะมกี�าลงัใจ 

อารมณ์ด ีคนอารมณ์ด ีไมจ่กุจกิ จูจ้ ีจ้ะท�าใหห้น้าไมแ่ก่ คณุ

แมก่จ็ะดดูขี ึน้ จะไดไ้มต่อ้งเสยีเงนิไปหาหมอทีค่ลนิิก หรอืให้

คณุพอ่ชว่ยใหก้�าลงัใจ เอาใจใสใ่หค้ณุแมม่คีวามมัน่ใจ ถา้ไม่

ไดผ้ลกใ็หค้ณุแมท่�าสมาธ ิหายใจเขา้ทางจมกูและหายใจออก

ทางปากจะไดบุ้ญและกุศลดว้ย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอยู่กบัคุณตา  

คุณแมแ่ละน้องชาย คุณพอ่ไมไ่ดอ้ยูก่บัหนูมาตัง้แต่เกดิค่ะ 

ปญัหาคอืหนูกบัคุณแม่ไม่ค่อยไดคุ้ยกนัเลย ขนาดนัง่ดทูวีี

ดว้ยกนัยงัไมค่อ่ยไดค้ยุกนัเลย ต่างคนกต็่างด ูถา้ใครอยาก

เปลีย่นชอ่งกห็ยบิรโีมทมาเปลีย่น หนูอยากรูห้นูกบัคณุแมม่ี
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อคตอิะไรต่อกนัหรอืเปลา่ จะท�าอยา่งไรดทีีจ่ะเขา้หาคณุแม่

และคยุกนัไดบ้อ่ยขึน้คะ่

ทลูกระหม่อม : เป็นปญัหาทีป่กตไิมแ่ปลก ลกูทีโ่ตเป็น 

วยัรุน่แลว้จะเริม่มชีอ่งวา่งระหวา่งวยักบัคณุแม ่เดก็วยัรุน่จะ

มฮีอรโ์มนทีเ่ปลีย่นไป และธรรมชาตกิอ็ยากจะอยูก่บัเพือ่น ๆ

ทีเ่ขา้ใจมากกวา่ อยูก่บัพอ่แมอ่าจจะมขีอ้ขดัแยง้กนั พดูอะไร

กไ็มค่อ่ยจะถกูหกูนั เมือ่เราพดูอะไรทีไ่มถ่กูหกูนักอ็ยูเ่งยีบ ๆ  

ดกีวา่ คณุแมห่รอืตวัหนูกอ็าจจะคดิอยา่งนัน้ กเ็ลยไมค่อ่ยได้

พดูและสนิทใจกนั ซึง่เป็นเรือ่งปกตขิองวยัรุน่ทีไ่มค่อ่ยไดพ้ดู

กบัคณุพอ่คณุแม ่หากไดพ้ดูกจ็ะด ีมอีะไรกเ็คลยีรก์นัตรง ๆ  

ปญัหากจ็ะไม่เกดิ ต้องถามใจตนเองก่อนว่าเราคดิไปเอง 

หรอืเปลา่ ทีว่า่คณุแมม่อีคตติ่อเรา คณุแม ่คณุตาทีอ่ยูด่ว้ยกนั

กร็กัหนูอยู่แลว้ หนูเป็นวยัรุ่นกเ็ลยไม่สนิทใจกนั ถา้อยาก 

จะสนิทใจมากกวา่น้ีตอ้งเริม่ทีต่วัเราก่อนอยา่งชา้ ๆ คณุแม่

กลบัมาจากท�างานกถ็ามดว้ยเสยีงปกต ิคณุแมเ่หน่ือยมัย้คะ่ 

หวิน�้ามัย้ หนูกค็อ่ย ๆท�าอยา่งจรงิใจ มอีะไรกค็ยุปรกึษากนั
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ตอนหลงัพอสนิทใจมากขึน้อาจจะเอน็ดเูราทีม่าปรกึษาพดูคยุ 

พอสนิทใจกนักจ็ะดขีึน้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ดฉินั อาย ุ 22 ปี  

เป็นแม ่มลีกูชาย 2 คน คนเลก็เป็นสาวประเภทสองเป็นมา

ตัง้แต่เดก็ ไมถ่กูกบัพีช่ายและชอบต่อวา่ดฉินั วา่ดฉินัไมร่กัเขา 

แต่ดฉินัรกัเขามากคะ่ แต่เขาไมเ่ขา้ใจดฉินัเทา่ไหร ่ลกูคนเลก็ 

ผวิพรรณเหมอืนผู้หญิงมากและไม่เห็นลูกกระเดือกเลย  

ผวิขาวเนียนสวยมาก ดฉินักลุม้ใจมาก เวลาลกูบอกวา่ไมร่กั 

เขาบอกวา่รกัแต่พีช่าย เวลาลกูคนเลก็พดูดฉินัจะแอบรอ้งไห ้

ดฉินัเลีย้งลกูแบบไมบ่งัคบัเลย แต่ท�าไมลกูถงึไมเ่ขา้ใจ ดฉินั

อยากปรกึษาทลูกระหมอ่มวา่จะท�าอยา่งไรดี
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ทลูกระหม่อม : การทีล่กูชายคนเลก็เป็นสาวประเภทสอง 

เป็นเพศที ่ 3 กไ็มเ่หน็เป็นไร เป็นธรรมชาตแิละคณุกร็กัลกู

คนน้ีมาก แต่ลูกกไ็ม่เขา้ใจแม่ ว่าแม่ไม่รกั แต่คุณกไ็ม่ได้

บอกว่ารกัเขา แต่เป็นคนทีเ่ปิดใจกวา้งแสดงว่ารกัเขามาก 

ตอ้งบอกเขาว่าเราภูมใิจในตวัเขา รกัเขา บางทอีาจไม่ได้

แสดงออก เดก็กเ็ลยคดิน้อยใจ แมดุ่ แมว่า่ หรอืคดิวา่เรา 

เป็นเพศที ่ 3 แม่กเ็ลยไม่พอใจ ซึ่งไม่จรงิเลย แม่รกัน้อง 

มากๆ เลย อย่าลมืแสดงความรกัใหก้นัและกนับา้งก่อนที ่

จะสายเกนิไป บอกรกัเขา เขารกัคณุแน่ๆ อยา่งน้ีกจ็ะชว่ย

ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณและลกูคนเลก็ การพดูคุยเป็นสิง่

ส�าคญัมาก อยา่เอาแต่บน่ จูจ้ ีอ้ยา่งน้ีกไ็มด่ ี อยา่งนัน้กไ็มด่ ี

กจ็ะน่าเบือ่ ลองเอาค�าแนะน�าไปปรบัใช ้ เปิดเผยความรูส้กึ

จรงิๆของคณุแม ่ อยา่งไรกต็ามเขาจะเป็นอะไร กข็อใหเ้รา

ภมูใิจในตวัเขา ขอใหเ้ลีย้งดเูขาเป็นคนด ีคนเป็นแมก่ภ็มูใิจ

และดใีจแลว้ ขอใหค้ณุโชคด ีครอบครวัมคีวามสขุ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมกงัวลกบัน้อง

ทีช่อบเถยีง ไม่เชื่อฟงัและทะเลาะกนัทุกวนัครบั อกีเรื่อง 

ยา่ของผมมอีาการเหมอืนน้อง คอืขีห้งดุหงดิและเอาแต่ใจมาก 

หมอบอกวา่อยา่ถอืของแต่ยา่กไ็มฟ่งัถา้ถอืของหนกัอาการป่วย

อาจไมห่ายแต่ยา่กไ็มฟ่งัครบั

ทูลกระหม่อม : ขอชืน่ชมน้องพชีมากทีใ่สใ่จและหว่งใย

ครอบครวัทัง้น้องชายและคุณยา่ทีไ่มส่บายอยู ่ ในเรือ่งของ

น้องชายคงเป็นเพราะอายใุกลก้นัคงไมเ่ชือ่ฟงั เตอืนอะไรก็

ไมฟ่งั น้องพชีตอ้งใชค้วามอดทนมากๆ น้องเขาเดก็กวา่ไม่

ควรน้อยใจกบัค�าพดูเพราะเราหวงัดกีบัน้อง กบ็อกดีๆ  ดว้ย

เหตุผลน้องคงเขา้ใจ สอนวา่อะไรเป็นอะไร หรอืใชก้ารกระท�า 

ของตนเองเป็นตวัอย่าง และใจเยน็มากกว่าน้ี ส่วนเรื่อง

คณุยา่กต็อ้งอาศยัความใจเยน็อกี คนแก่กเ็หมอืนเดก็ คณุยา่

ไมส่บายอยูไ่มอ่ยากกนิยากพ็ดูชกัชวนเอาใจดีๆ  มากกวา่เดมิ 

เวลาอารมณ์ดกีค็อ่ยๆ พดู ถอืของอะไรกช็ว่ยหน่อย อาจจะ
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เรยีกความสนใจ ใหค้ยุเลน่กบัทา่นบา้งใหท้า่นชืน่ใจ อยา่งไร

กต็ามน้องพชีเป็นเดก็ดอียู่แลว้กข็อใหต้ัง้ใจเรยีนเล่าเรยีน 

เป็นเดก็ดขีองคณุพอ่ คณุแม ่และเป็นสมาชกิทีด่ขีอง TO BE 

NUMBER ONE

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีหนูมปีญัหา

กบัพอ่ พอ่ไมซ่ือ้โทรศพัทใ์หเ้พราะกลวัจะมแีฟนและท�าให้

เสยีการเรยีน ตอนน้ีหนูอายุ 17 ปี หนูอยากรูว้า่ท�าไมพอ่

ไมเ่ขา้ใจหนู ตอนน้ีโรงเรยีนปิดเทอมอยากท�างานหาเงนิใช ้ 

แต่พ่อก็ไม่ให้หนูไปท�า ให้อยู่แต่ที่บ้านไม่ยอมให้ออกไป 

เทีย่วไหน หนูอยากเรยีนจบเรว็ อยากท�างานหาเงนิดว้ยตนเอง 

หนูขอใหท้ลูกระหมอ่มมสีขุภาพแขง็แรง และเป็นมิง่ขวญัของ

ประชาชนคนไทยตลอดไปคะ่
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ทลูกระหม่อม : รูส้กึเหน็ใจน้องทีค่ณุพอ่เป็นคนเขม้งวด

มากๆ แต่ท่านกห็วงัดกีบัน้อง ถงึจะหวัโบราณ ท่านกร็กั

และเป็นหว่งน้อง น่าเหน็ใจอยูเ่พราะเป็นชอ่งวา่งระหวา่งวยั 

อย่างไรกต็ามลองมองในมุมของผูใ้หญ่บ้าง กค็งเป็นห่วง

เพราะในโลกปจัจบุนัมอีะไรทีอ่นัตรายมากมาย ควรปิดชอ่ง

วา่งระหวา่งวยัดว้ยการพดูคยุดว้ยเหตุผล ทีจ่รงิกม็จีดุยนืรว่ม

กนัคอือยากใหน้้องเรยีนจบ ลองพดูและใหเ้หตุผลกบัคณุพอ่

ดีๆ  วา่มโีทรศพัทท์�าใหช้ว่ยไดห้ลายอยา่ง ชว่ยในการตดิต่อ

เพือ่นๆ เรือ่งการเรยีน หรอื ใหค้ณุพอ่มารบั หากตดิต่อกนั

ไมไ่ดอ้าจจะอนัตรายกวา่ดว้ยซ�้า เชือ่วา่คณุพอ่จะเขา้ใจเมือ่ 

คุยด้วยเหตุผลดีๆ  ท่านกจ็ะซื้อให ้ ถ้ามแีล้วจะไม่คุยสิง่ที ่

เหลวไหล ไมไ่ดค้ยุกบัแฟน หรอืสง่ SMS กบัแฟน คณุพอ่กน่็า

จะใจกวา้งหน่อยเพราะโลกตอนน้ีไมเ่หมอืนก่อน แต่น้องก็

เหน็ใจคณุพอ่บา้ง ยงัอยูใ่นวยัเรยีน แสดงใหค้ณุพอ่เหน็วา่

เป็นคนด ี ตัง้ใจเรยีนใหจ้บ มคีวามมุง่มัน่ เป็นเดก็ดเีชือ่ฟงั

พอ่ แม ่ขอใหน้้องโชคดแีละอาจจะไดโ้ทรศพัทใ์นเรว็วนัน้ีกไ็ด้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคีวามสามารถ

พเิศษท�าบายศรปีากชาม แมว้่าจะท�าไมค่่อยสวยนกั แต่ก็

จะชอบอะไรทีป่ระณตี สว่นความฝนัอยากเรยีนสงูๆ อยาก

ให้มอีนาคต อยากท�างานให้เป็นหลกัเลี้ยงครอบครวัได ้ 

ตดิปญัหาคอืครอบครวัยากจน พอ่แมท่�างานก่อสรา้งคงจะ

เรยีนสงูๆไมไ่ดเ้พราะไมม่เีงนิ 

ทลูกระหม่อม : น้องเป็นคนทีน่่ารกัคนหน่ึง น้องมคีวาม

คดิทีด่ ี อยากเป็นคนด ี อยากจะท�างานชว่ยเหลอืครอบครวั

เป็นตวัอย่างทีด่ ี กอ็ยากเป็นก�าลงัใจให ้ ส�าหรบัเยาวชนมี

ความกตญัญตู่อพอ่แม ่สว่นเรือ่งทีอ่ยากจะเรยีนสงูๆ แลว้ก็

ไมม่เีงนิกเ็ป็นปญัหาทีเ่ป็นกนัเยอะในเมอืงไทย ขอใหน้้องก็

ลองเขา้ไปปรกึษาครแูนะแนวทีโ่รงเรยีนมทีนุอะไรบา้ง น้อง

มคีวามตัง้ใจ คงไมใ่ชเ่รือ่งทีย่ากนกัทีจ่ะสามารถขอทนุจาก

วทิยาลยั กข็อใหน้้องโชคด ีตัง้ใจเรยีนเยอะๆ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวสัดคี่ะ ดฉิัน 

มคี�าถามอยากเรยีนถามทูลกระหม่อม ดฉิันแต่งงานแล้ว 

มลีูก 2 คน ตอนมลีูกคนแรกยงัไม่มปีญัหาอะไร ลูกชาย

เป็นเดก็เลีย้งงา่ยไมด่ือ้ แต่คอ่นขา้งขีอ้อ้น พอลกูคนโตอาย ุ 

2 ขวบ ดฉินักค็ลอดลกูคนที ่2 หลงัจากนัน้กเ็กดิเรือ่งเลยคะ่ 

เรือ่งมอียูว่า่ ลกูคนโตดฉินัเปลีย่นนิสยัไป แสดงพฤตกิรรม

ถดถอย กลบัเป็นเหมอืนเดก็เลก็ๆ อกีครัง้ เชน่ ฉี่หรอือรึาด

โดยไมบ่อก ดดูน้ิว กลบัไปดดูขวดนมหลงัจากทีเ่คยเลกิแลว้  

ก้าวร้าวขึ้น และจับน้องแรงๆ เวลาที่ดิฉันเผลอ ดิฉัน 

กลุม้ใจมากคะ่ ไมก่ลา้ปลอ่ยใหอ้ยูล่�าพงั 2 คน ดฉินักลวัไปหมด 

ดฉินัจะท�าอยา่งไรดคีะ

ทลูกระหม่อม : คดิวา่เราสามารถแกไ้ขปญัหาใหค้ณุแม่

มอืใหมไ่ด ้ปกตเิดก็อาย ุ2 ขวบ จะเป็นวยัทีม่ปีญัหา เขาจะ

ยุง่อยูแ่ลว้ หมายถงึ เดก็วยัน้ีเขาก�าลงัปรบัตวั ปรบัใจใหเ้ป็น

เดก็โตขึน้ จะเริม่พดูได ้เขาอดึอดัทีต่อ้งเรยีนรูภ้าษา แทนที่
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จะรอ้งไหแ้งๆ เขาเครยีด ยิง่มน้ีองเขายิง่เครยีดใหญ่ จาก

ลกูคนโตทีเ่คยเป็นทีส่นใจของพอ่แมก่เ็คยตวั พอมน้ีอง คณุพอ่ 

คุณแมโ่ดยเฉพาะคุณแมจ่ะเอาใจใสน้่อง เพราะน้องยงัเลก็ 

เดก็ๆ วยั 2 ขวบ เป็นวยัก�าลงัเครยีดพอดเีกดิมน้ีองยิง่เครยีด

ไปใหญ่ ท�าใหม้พีฤตกิรรมถดถอยอยา่งทีว่า่ กลบัไปเป็นเดก็ 

อรึาด ฉี่ราดโดยไมบ่อก เดก็ๆ ตอนอาย ุ1 ขวบ จะใสผ่า้ออ้ม 

พอขวบกวา่ๆ น่าจะเลกิใสผ่า้ออ้ม แต่ตอนน้ีตอ้งกลบัมาใส่

ผา้ออ้มใหม่ สิง่ทีเ่กดิขึน้น้ีเป็นเรื่องปกต ิ ไม่ใช่เรื่องยากที่

จะแกไ้ข คณุแมต่อ้งหาเวลา ตอ้งใชเ้วลาอยูก่บัเขามากขึน้  

ในการทีจ่ะอยู่กนัสองต่อสอง โอ๋เขามากขึน้ ใหค้วามใสใ่จ

วา่เขายงัเป็นทีส่นใจของเรา เป็นคนส�าคญั ถา้เขาคยุรูเ้รือ่ง

กค็ยุกบัเขาวา่ เขาเป็นพีแ่ลว้นะ ตอ้งเลีย้งน้อง ตอ้งมคีวาม 

รบัผดิชอบ แต่อาย ุ 2 ขวบคงจะยากหน่อย อยา่งไรกต็าม  

ตอ้งเลน่กบัเขา ใหเ้วลาเขา อ่านหนงัสอืใหฟ้งั พาเขา้นอน 

อาจใหค้ณุพอ่ดแูลลกูคนใหมไ่ป คงไมน่่ามปีญัหาอะไร ท�าให้

เขามคีวามรู้สกึรกัน้อง ให้เขาช่วยหยบิผ้าอ้อมหรอือะไร 
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เท่าทีท่�าได ้ ใหเ้ขารูส้กึไดร้บัความรกั ไดร้บัความสนใจอยู ่

ตอ้งสอนเขาว่า น่ีเป็นน้องเขา น้องน่ารกันะ คุณแมต่อ้งมี

ความอดทน คุณแมก่ล็องท�าด ู รายการของเรากไ็มไ่ดเ้ป็น

รายการแมแ่ละเดก็ แต่ตอนน้ีเป็นชว่งแมแ่ละเดก็ชัว่ครู ่ชัว่คราว 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นเดก็ทีช่อบ

ทะเลาะกบัคณุแม ่เถยีงคณุแมเ่ป็นประจ�า แต่ผมรกัคณุแมค่รบั 

เวลาทา่นสอนอะไรผมมกัเถยีงเสมอ ผมพยายามจะไมเ่ถยีงแลว้ 

เหมอืนเป็นนิสยั คนอืน่ผมกเ็ถยีงบา้ง ผมควรจะท�าอยา่งไร

ไมใ่หเ้ถยีงคณุแมค่รบั

ทูลกระหม่อม : คนอื่นเถยีงนิดหน่อยแต่ไม่เท่าคุณแม ่ 

คนเราบางคนเป็นคนดือ้ เป็นคนชอบเถยีง ใครพดูอะไรก็

เถยีงๆ ความลบัเผยออกมาวา่ น้องไมไ่ดเ้ถยีงคณุแมค่นเดยีว
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แต่เถยีงคนอืน่ดว้ย ใครพดูอะไรกเ็ถยีง คดิวา่ความคดิตวัเอง

ถกูทีส่ดุ คณุแมอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุจงึเถยีงคณุแม ่คณุแมช่อบมาสัง่

มาสอนเราดนีกั กบัคนอืน่กเ็ถยีงดว้ย อยา่งน้ีเป็นพฤตกิรรม

คอ่นขา้งน่าเป็นหว่ง สมมตเิราโตขึน้ เราไปเจอใครกเ็ถยีงเขา

หมดเลย การท�าเชน่น้ีจะท�าใหเ้ราไมรู่ว้า่เขาพดูอะไร เพราะ

เราเถยีงเขาหมด เราไมรู่ว้า่เขาคดิอยา่งไร เราตอ้งเปิดรบั

ความคดิ เปิดทศันคตกิวา้งไกล แมเ้ป็นคณุแมก่ต็าม ทา่นยงั

มทีศันคตทิีน่่าสนใจ รกัเรา มปีระสบการณ์ทีด่ ีอยากสัง่สอน

เพราะเป็นหน้าทีข่องคณุแมอ่ยูแ่ลว้ ถา้เราเถยีง เรากไ็มรู่ว้า่

คณุแมห่รอืคนอืน่คดิอยา่งไร ท�าใหเ้ราไมรู่เ้ขา รูเ้รา เพราะเรา

มวัแต่พดูๆ โดยไมฟ่งัคนอืน่ คณุแมพ่ดูมาหน่ึงค�ากเ็ถยีงเป็น

รอ้ยค�า กบัคณุแมค่งไมเ่ทา่ไหร ่ถา้คนอื่นพดูมา เรากไ็มรู่ว้า่

เขาคดิอยา่งไร แต่เขารูห้มดวา่เราคดิอยา่งไร ซุนวบูอกวา่  

“รูเ้ขารูเ้รา รบรอ้ยครัง้ ชนะรอ้ยครัง้” เราตอ้งรูเ้ขาบา้ง เราตอ้ง

ฟงัคนอืน่บา้ง เราจะไดรู้ค้วามคดิวา่เขาคดิอยา่งไร เราเถยีง

คณุแมอ่าจจะโกรธบา้ง เราตอ้งเลกิเถยีง ใหพ้ดูกนัดีๆ  ใหค้ณุ



คู่มือค�าปรึกษาพระราชทานฯ78

แมพ่ดูจบเสยีก่อน เรามคีวามคดิอยา่งไรกเ็สนอได ้ เพราะ

โลกน้ีทกุคนมสีทิธพิดู ไมใ่ชไ่ปสอดแทรก เราตอ้งฟงัความ

คดิของกนัและกนั เราตอ้งฟงัคนอืน่บา้ง

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมเีรือ่งจะปรกึษา

ทูลกระหม่อม ตอนน้ีผมกลวัมากครบั เพราะทีบ่า้นจะจบั

ผมแต่งงาน แต่ไม่ไดบ้งัคบัอะไร ทีอ่ยากใหร้บีแต่งเพราะ

คณุยา่อยากไดห้ลานมากๆ ครบั ทีบ่า้นเหน็วา่ผมไมม่แีฟน 

จงึพาผมไปดตูวัสาวซึง่เป็นครอบครวัทีส่นิทสนมกนัมานาน 

ลูกสาวฝ่ายนัน้ เธอดูด ี น่ารกัด ี เพยีงแต่ผมเป็นเกยค์รบั  

ผมไมรู่จ้ะบอกทกุคนอยา่งไรด ีตอนน้ีผมอดึอดัมากๆ ครบั
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ทลูกระหมอ่ม : จะเป็นเกย ์เป็นเกง้กไ็มเ่ป็นอะไร ไมข่ดัขอ้ง 

สามารถเขยีนจดหมายมาถามได ้ คุยกนัได ้ การเป็นเกย์

เป็นสิง่ไมผ่ดิปกต ิคนเรากเ็ป็นกนัได ้ขอ้ส�าคญัคอืทางบา้น

ไม่รูท้�าใหน้้องอดึอดัใจ เพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่รู ้ คุณย่าก็

อยากไดห้ลาน อยากใหแ้ต่งงาน ผูห้ญงิกน่็ารกัด ีผูห้ญงิไมรู่ ้

ไมช่ีอ้ะไรทัง้สิน้ ถา้น้องไปแต่งงานกบัเขาจะเป็นบาปกรรม 

สงสารเขา ฉะนัน้น้องตอ้งประวงิเวลาใหน้านทีสุ่ด จนกว่า

น้องจะสามารถอธบิายใหคุ้ณพ่อคุณแม่ฟงัไดว้่า น้องเป็น

อะไร ความจรงิเขาคงรูใ้นใจแลว้ ของอย่างน้ีมาปิดบงักนั

ไมไ่ด ้เขาแกลง้ท�าเป็นไมรู่เ้ทา่นัน้เอง คณุยา่อยากไดห้ลาน

เขาจงึตอ้งเอาใจคณุยา่เทา่นัน้เอง คณุยา่คงไมเ่ขา้ใจ เพราะ

คณุยา่แก่แลว้ แต่คณุพอ่คณุแมค่งพอเขา้ใจวา่น้องเป็นอะไร 

น้องตอ้งประวงิเวลา ไม่ไปหลอกผูห้ญงิ ไม่ไปบอกผูห้ญงิ

วา่ทีไ่มอ่ยากแต่งเพราะเธอไมส่วย ใหบ้อกเธอวา่ เธอน่ารกั

ดแีต่ผมยงัไมพ่รอ้ม อนัทีจ่รงิอาจไมต่อ้งพดูอะไรเลย แต่ตอ้ง

ประวงิเวลาและหาเวลาอธบิายกบัคณุพอ่คณุแมว่า่น้องเป็น
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อะไรหรอืเลา่ใหค้ณุพอ่คณุแมฟ่งัวา่ น้องไดป้รกึษารายการ 

TO BE NUMBER ONE VARIETY แลว้เราบอกวา่ เป็น

ธรรมชาต ิ เมือ่เป็นแลว้กช็่วยไมไ่ด ้ เราอยา่ไปแต่งเลย จะ

ท�าใหเ้ป็นบาปเป็นกรรมกบัผูห้ญงิมากกวา่ ใหเ้ขาไปหาสาม ี

หาผูช้ายดกีวา่ ผูช้ายคงมเีหลอือยูบ่า้ง ถา้ไมม่กีค็งเป็นกรรม

ของเขาเหมอืนกนั น้องตอ้งหาค�าพดูมาอธบิายคณุพอ่คณุแม่

ใหไ้ด ้ พยายามประวงิเวลาไมใ่หต้อ้งแต่งงาน ถา้แต่งงานก็

จะเป็นกรรมของน้องทีท่�าใหผู้ห้ญงิไมม่คีวามสขุหรอือาจจะ

มกีไ็ด ้กไ็มรู่ ้ขอใหน้้องโชคด ี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ทางบา้นของผมไม่

คอ่ยมคีวามสขุ คณุพอ่คณุแมช่อบท�าหน้าเครยีดๆ กนั ไมรู่้

เป็นอะไรหรอืเปลา่ จากบา้นทีเ่คยมแีต่เสยีงหวัเราะ ตอนน้ี

ไมม่แีลว้ ทกุวนัน้ีกลบับา้นไปไมค่อ่ยไดค้ยุอะไรกนัเลย ผม

ควรจะท�าอย่างไรทีจ่ะเอาความสุข ความอบอุ่นกลบัคนืมา

ในครอบครวัผมครบั

ทลูกระหม่อม : เรือ่งน้ีเครยีด น่าเป็นหว่งทีน้่องไมม่ทีีป่รกึษา 

น้องคงรูส้กึเหงา วา้เหว ่ ไมรู่จ้ะปรกึษาใคร กลบัไปบา้นไม่

ไดร้บัความอบอุน่เหมอืนอยา่งเคย จากทีเ่คยมเีสยีงหวัเราะ 

ความสขุต่างๆ นานาๆ คุณพอ่คุณแมก่ลบัมาเครยีดใสก่นั 

คุณพ่อคุณแม่ต้องมปีญัหาแน่นอน เป็นปญัหาของผูใ้หญ่ 

แต่ไมท่ราบว่าเป็นปญัหาอะไร ปญัหาทัว่ๆ ไปทีเ่จอมกัจะ

เป็นปญัหาเรือ่งเศรษฐกจิ เรือ่งงาน เป็นสิง่ทีน่่าหว่ง น้องตอ้ง

สงัเกตดวูา่ คณุพอ่คณุแมบ่ึง้ตงึ เครยีดใสก่นัเพราะอะไร อาจ

ถามท่านตรงๆ ว่าท่านมปีญัหาอะไร น้องช่วยไดบ้า้งไหม 
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หรอืไมน้่องอาจโดนตเีสยีกอ่น แต่คงไมห่รอก เพราะเมือ่ก่อน

ครอบครวัมคีวามสขุ ตอนน้ีทา่นอาจมปีญัหาเรือ่งเงนิ ทอง 

ดา้นเศรษฐกจิ หรอืคณุพอ่อาจไปมกีิก๊ ถา้อยา่งนัน้กเ็ป็นเรือ่ง

ทีน้่องชว่ยไมไ่ด ้เพราะเป็นเรือ่งสว่นตวัของผูใ้หญ่ ในระหวา่ง

ทีค่ณุพอ่คณุแมเ่ครยีดน้องอาจชว่ยไดห้รอืไมไ่ด ้ใหน้้องชว่ย

คณุพอ่คณุแมโ่ดยการท�าตวัใหด้ ีตัง้ใจศกึษาเลา่เรยีน เรยีนให้

ไดเ้กรดดีๆ  คณุพอ่คณุแมก่ม็คีวามสขุใจ คอ่ยๆ คลายเครยีด 

ทีอ่ยา่งน้อยไมต่อ้งเป็นหว่งน้อง สมมตน้ิองท�าตวัเรยีกรอ้ง

ความสนใจ สรา้งปญัหาใหค้ณุพอ่คณุแม ่จะท�าใหท้ีบ่า้นยิง่

เครยีดใหญ่ ยิง่ไม่มคีวามสุขมากขึน้ น้องตอ้งช่วยคุณพ่อ 

คุณแม่โดยการท�าใหท้่านเบาใจ ตัง้ใจเล่าเรยีน ใหคุ้ณพ่อ 

คุณแม่มคีวามสุข ต่อไปถา้สามารถแกไ้ขปญัหาได ้ คุณพ่อ 

คณุแมจ่ะคลายเครยีดไปอยา่งสิน้เชงิ บา้นจะกลบัมเีสยีงหวัเราะ

เหมอืนเดมิ ตอนน้ีเศรษฐกจิดขีึน้มานิดหน่ึง คณุพอ่คณุแม่

อาจหายเครยีดแลว้กไ็ด ้ขอใหน้้องโชคด ี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เมื่อก่อนหนูมี

พฤตกิรรมไม่ค่อยเรยีบรอ้ย กลบับา้นไม่ตรงเวลา ปล่อย 

ปะละเลยเรือ่งการเรยีน พอโตกม็คีวามคดิมากขึน้ หนูจะท�า

อยา่งไรทีจ่ะใหพ้อ่แมแ่ละคณุครไูวใ้จเหมอืนเดมิคะ่ 

ทลูกระหม่อม : การท�าใหค้นไวว้างใจ เราตอ้งแสดงใหเ้ขา

มัน่ใจวา่ เราเปลีย่นไปจรงิๆ เรามคีวามประพฤตทิีด่ ีการที ่

หนูกลบับา้นชา้ โดดเรยีน ท�าตวัไมด่ ี เขาจะคอยตกัเตอืน  

เกิดความไม่ไว้วางใจ เพราะหนูเคยท�าอะไรไม่ดมีาแล้ว  

การท�าใหเ้ขาไวว้างใจตอ้งใชเ้วลา ตอนน้ีเราท�าความดแีลว้ 

เราเปลีย่นใจแลว้ เราควรกลบับา้นใหเ้รว็กว่าน้ี เราไม่ท�า

อะไรทีเ่ป็นสิง่ไมด่ ีสิง่ทีไ่มท่�าใหต้วัเองเดอืดรอ้นเป็นคนแรก  

คณุพอ่คณุแมก่จ็ะเดอืดรอ้น ตอนน้ีหนูไมไ่ดท้�า หนูคดิไดแ้ลว้

วา่ไมด่ ีกพ็ยายามประพฤตติวัใหด้ ีใชเ้วลาสรา้งความมัน่ใจ 

ในการเปลีย่นความคดิ การสรา้งความมัน่ใจตอ้งใชเ้วลา การ

ท�าสิง่ดตีอ้งใชเ้วลา แต่สิง่ไมด่ที�าเรว็คนจดจ�าไดด้ ีการเริม่ตน้
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ท�าความดลี�าบาก หนูตอ้งท�าไปเรือ่ยๆ ท�าความดดีว้ยความ

จรงิใจ ทกุสิง่ทกุอยา่งเป็นสิง่ทีด่สี�าหรบัตวัหนูเอง เราไมไ่ด้

ประชดประชนั ถา้ประชดประชนับอกแลว้วา่น่าเบือ่ เรากท็�า

ของเราไปเรือ่ยๆ จนคณุพอ่คณุแมเ่หน็แลว้มัน่ใจ เราตอ้งใช้

เวลา ท�าดสีกัวนัหน่ึงคนจะมองเหน็ เราไดป้ระโยชน์เองและ

เรากท็�าความดต่ีอไป เราเป็นสมาชกิ TO BE NUMBER 

ONE เป็นสิง่ดแีลว้ พวกเรากเ็หน็วา่น้องปานไพลนิเป็นเดก็

น่ารกั เป็นคนด ีเพราะเราเป็น TO BE NUMBER ONE ดว้ย

กนั ดงันัน้ หนูตอ้งชว่ยกนัท�างาน ท�าด ีท�ากจิกรรมไปเรือ่ยๆ 

ตัง้ใจเรยีน หรอือะไรต่างๆ ทีห่นูท�าอยูต่อนน้ี 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ขา้พเจา้ไดเ้ขา้เป็น

คณะกรรมการชมรมทูบนีัมเบอร์วนั เพื่อที่จะผ่อนคลาย

ความเครยีดจากการเรยีนหนกั ดฉินัมปีญัหาอยูห่ลายดา้น 

ทัง้ปญัหาครอบครวัและการเรยีน ทางครอบครวัดฉินัคณุพอ่เป็น

คนทีพ่ดูมากมเีรือ่งอะไรกช็อบดา่วา่ดฉินัอยูต่ลอด สว่นคณุแม่

ก็เป็นคนขี้บ่นและรกัลูกไม่เท่ากันชอบล�าเอียงอยู่เสมอ 

จนบางครัง้ดฉิันน้อยใจจนดฉิันเสยีใจมากและมบีางครัง้ที ่

เรยีนหนกัจนรูส้กึทอ้เรยีนไมไ่หวแลว้ดฉินักไ็ดเ้ขา้ไปปรบัทกุข ์

สร้างสุขต่างๆกบัชมรมทูบนีัมเบอร์วนั มกีจิกรรมอะไรที่

ท�าใหเ้ราไดค้น้พบตวัเองแลว้กท็�าไปดว้ยใจรกัแลว้มคีวามสขุ

กบัสิง่ทีเ่ราท�า

ทูลกระหม่อม : น้องก็เดนิทางไปในทางที่ถูกแล้วนะ  

ก็ดใีจที่น้องรูจ้กัแก้ปญัหาของตวัเองแล้วก็ไปคุยเกี่ยวกบั

เรื่องปญัหาทัง้ปญัหาในการเรยีนแล้วก็ปญัหาครอบครวั

ที่ศนูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ของเรานัน่กค็อืใน
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สิง่ทีเ่ราอยากใหน้้องๆท�าทีส่ดุเลยเรามศีนูยเ์พือ่นใจ TO BE 

NUMBER ONE เรามวีทิยากรซึง่เป็นคนทีว่ยัไม่แตกต่าง

กบัน้องมากเท่าไหร่กม็คีวามเขา้ใจในความรูส้กึของน้องๆ 

น้องมอีะไรกไ็ปปรกึษาได ้เรือ่งปญัหาในครอบครวัของน้อง

คุณพอ่พดูมากคุณแมล่�าเอยีง ปญัหาครอบครวัทัว่ๆไปกม็ี

ปญัหา น้องอย่ามวัแต่น้อยใจอย่ามวัแต่คดิว่าคุณแม่ไม่รกั

คุณพอ่ด่าว่าอะไร น้องมัน่ใจในตวัเองว่าน้องท�าดทีีสุ่ดแลว้ 

ความน้อยใจของคนเรากจ็ะบัน่ทอนจติใจตวัเรา ท�าใหเ้รา

ไมม่กี�าลงัใจท�าอะไรไดส้�าเรจ็ มวัแต่น้อยใจว่าคนน้ีไมช่อบ

คนนัน้ไมช่อบ ไมต่อ้งน้อยใจ เพราะฉะนัน้กอ็ยา่ลมืวา่น้อง

กร็กัตวัเองอยา่น้อยใจมนัไมด่ี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูไม่เขา้ใจแม ่ 

หนูรูส้กึวา่แมไ่มเ่ขา้ใจวยัรุน่ ชอบบงัคบัหรอืบน่จูจ้ ีก้บัหนูใน

ทุกๆเรือ่ง ท�าใหห้นูรูส้กึอดึอดัมากเลยคะ่ แลว้กร็ูด้ว้ยว่าที่

แมว่่าทีแ่มเ่ตอืนเพราะว่าแมห่่วง แต่เวลาทีแ่มม่าจุกจกิกบั

หนูทไีรหนูกจ็ะหงดุหงดิทกุท ีหนูไมช่อบใหแ้มด่ใุนเรือ่งของ

การแต่งตวั เพราะวา่ถา้หนูแต่งตวัเชยๆ กจ็ะโดนเพือ่นๆ ลอ้ 

หรอืเรื่องการคบเพือ่นแมก่จ็ะคอยบ่น หนูควรจะพดูกบัแม่

เรือ่งน้ียงัไงคะ่

ทูลกระหม่อม : ที่คุณแม่มายุ่งกบัหนูเพราะเขารกัหนู 

เป็นหว่งหนู หนูกร็ูด้ ีแต่น่ีคอืชอ่งวา่งระหวา่งวยั คณุแมค่ดิ

อย่างนัน้หนูคดิอย่างน้ีมนัไม่เหมอืนกนั ในการทีจ่ะท�าให้

ชอ่งวา่งแคบลงไปน้องกต็อ้งพดูคยุกนัใหรู้เ้รือ่ง อยากใหน้้อง

ท�าใจเยน็ๆ เวลาคยุกบัคณุแม ่ เรากต็อ้งคอยฟงัคณุแมบ่า้ง  

ถา้แม่ไม่ชอบชุดทีห่นูแต่งกต็อ้งคุยกนัว่ามนัเป็นยงัไง บางที่
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รสนิยมคนเรามนัไมเ่หมอืนกนั และเพือ่นๆของหนูทีค่ณุแม่

ไม่ชอบเน่ียแม่อาจจะไม่รูจ้กัเคา้ดกีไ็ด ้ อย่างไรกต็ามหนูก็

ตอ้งชวนเพือ่นๆมาใหคุ้ณแมคุ่ยกนัสบิางทคีุณแมอ่าจจะไม่

เกลยีดกไ็ด ้อยา่งน้อยถา้คณุแมด่อูยูก่อ็าจจะชว่ยใหช้อ่งวา่ง 

แคบลงกไ็ด ้ แต่ถา้จะใหคุ้ณแม่ไม่มายุ่งกบัหนูเน่ียคงเป็นไป

ไม่ได้ หนูก็รู้อยู่แล้วว่าที่คุณแม่ว่าหนูเพราะคุณแม่หวงัด ี

คุณแม่ก็อาจจะคดิว่าอยู่มานานแล้วอาบน�้ารอ้นมาก่อนมี

ประสบการณ์มากกวา่ หนูลองเอากลบัมาคดิสบิางทคีณุแม่

อาจจะคดิถกูกไ็ด ้ลองเปิดใจรบัฟงัคณุแมบ่า้ง ถา้หนูเปิดใจ

ฟงัคณุแมค่ณุแมก่อ็าจเปิดใจฟงัหนูกไ็ด้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ขา้พเจา้มคีวามสามารถ

พเิศษชว่ยแมข่องขา้พเจา้ท�างานในรา้นเสรมิสวย ขา้พเจา้ท�า

ผมไดห้ลายอยา่ง อาท ิเชน่ สระผม ไดรผ์ม รดีผม เป็นตน้ 

น่ีแหละคอืความสามารถของขา้พเจา้ทีจ่ะตดิตวัของขา้พเจา้

ไปตลอดชวีติ ความใฝ่ฝันของขา้พเจา้อยากจะเป็นคร ูเพราะ

ขา้พเจา้ชอบอาชพีครมูาตัง้แต่เดก็ๆแลว้อาชพีครเูป็นอาชพี

ทีส่จุรติและยงัเป็นแมค่นทีส่องของนกัเรยีนทกุคนดว้ยตอนน้ี 

ความฝนัของขา้พเจา้ยงัเหมอืนเดมิแต่มคีนมาบอกกบัขา้พเจา้

วา่อาชพีครเูป็นอาชพีทีล่�าบากเพราะนกัเรยีนสมยัน้ีไมเ่หมอืน

สมยักอ่น สมยักอ่นวา่นอนสอนงา่ย แต่ขา้พเจา้คดิวา่อาชพีคร ู

เป็นอาชพีทีป่ระเสรฐิท�าใหค้นเป็นคนดขีองสงัคม แต่ถา้ขา้พเจา้

ไมไ่ดเ้ป็นครขูา้พเจา้กจ็ะสบืสายอาชพีของแมข่า้พเจา้ เพราะ

อาชีพของแม่ข้าพเจ้าเป็นอาชีพอิสระเป็นอาชีพที่สุจริต

เหมอืนกนัเป็นอาชพีทีแ่มข่า้พเจา้รกัเป็นอาชพีทีแ่มข่า้พเจา้

หาเลีย้งขา้พเจา้มาจนถงึปจัจบุนั

ทูลกระหม่อม : ที่น้องเล่ามาน่ีก็เป็นอะไรที่ฟงัแล้วม ี

ความสขุทีน้่องมคีวามสามารถแลว้กฝึ็กงานกบัคณุแมม่าตัง้แต่

เดก็ๆมคีวามสามารถในการท�าผมในรปูทรงต่างๆกน่็ารกันะ
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ทีช่ว่ยคณุแมท่�างาน ท�าไดท้กุๆอยา่ง ความสามารถของน้อง

น้องกเ็ขา้ใจถกูแลว้วา่จะตดิตวัน้องไปตลอดชวีติ ไมว่า่น้อง

จะท�าอาชพีอะไรกต็ามน้องกม็คีวามสามารถตรงนี้อยู ่

 ส�าหรบัเป็นอาชพีที่สองได้ ถ้าสมมตน้ิองอยากเปิด

ร้านท�าผมหรือช่วยคุณแม่ท�าผมจะเป็นสิ่งทีดีมากๆเลย 

สว่นเรือ่งการเป็นครเูป็นความคดิทีน่่ายกยอ่งเพราะวา่การที ่

เป็นครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากเลยท�าประโยชน์ให้แก่

ประเทศชาตมิากมาย อาชพีครเูป็นอาชพีทีน้่องชอบเป็นอาชพี

ทีน้่องใฝ่ฝันทีจ่ะเป็นน้องกค็วรจะตามฝนันัน้ไป อยา่ไปฟงั

ใครพดูวา่มนัไมด่หีรอือะไรวา่เดก็สมยัน้ีไมเ่หมอืนสมยัก่อน

อะไรอยา่งน้ีกไ็มจ่�าเป็นตอ้งกลวัไปอยา่งนัน้ คนสมยัน้ีกลา้คดิ 

กลา้ท�า กลา้พดู เพราะฉะนัน้น่าจะสอนงา่ยกวา่คนสมยัก่อน 

ทีส่มยัก่อนสอนอะไรกน็ัง่อยูเ่ฉยๆ น้องกเ็ป็นคนสมยัใหมน่่า

จะสอนเดก็สมยัใหม่ได ้ นอกจากนัน้น้องไม่ไดเ้ป็นครูแลว้

น้องยงัเป็นชา่งเสรมิสวยไดช้ว่ยคณุแมไ่ดใ้นรา้นหรอืไมก่ต็ัง้

รา้นเอง อาชพีเสรมิสวยน่าจะเป็นอาชพีทีน่�าเงนิมาใหเ้ยอะ

เหมอืนกนั น่าจะประสบความส�าเรจ็ในเรือ่งน้ีเพราะใครๆเขา 
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กอ็ยากสวยอยากหลอ่ทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้น้องไมต่อ้งทิง้ตรงน้ี

น้องสามารถชว่ยพอ่แมไ่ด ้กข็ออวยพรใหน้้องประสบความ

ส�าเรจ็ไมว่า่จะเป็นคร ูหรอื ชา่งเสรมิสวย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมอยากได้

คอมพวิเตอรค์รบัผมอยากไดม้านานแลว้ครบัแต่พ่อแม่ผม

ไมม่เีงนิซือ้ให ้พอ่แมม่อีาชพีทัว่ไปท�านาไดเ้งนิวนัละ 200 บาท 

ผมชอบทลูกระหมอ่มตอนทีร่อ้งเพลงมากครบั ไพเราะดว้ย 

ตอนทีถ่่ายหนงักส็วยผมขอชมเป็นพเิศษเลยครบั และสดุทา้ยน้ี

ผมขอใหพ้ระองคอ์ยูคู่ก่บัรายการทบูนีมัเบอรว์นัวาไรตีแ้ละ

อยูร่อ้งเพลงไปนานๆนะครบั

ทูลกระหม่อม : เริม่ตน้น้องขอคอมพวิเตอรห์น่ึงเครื่อง 

การขอคอมพวิเตอร์หรอืขอเงนิมนัไม่ได้เป็นเรื่องทีแ่ปลก 

ปญัหาของประเทศไทยในภมูภิาคต่างๆกข็าดอุปกรณ์ทีจ่ะใช ้

ในการศึกษาเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร ์ 
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ซึง่สมยัน้ีกเ็ป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัทกุๆคน อยากจะฝากกบัคนที่

หน้าทีด่แูลการศกึษาของเดก็ๆวา่ เดก็ๆของเรากด็อ้ยโอกาส 

ยากจน ไมส่ามารถเป็นเจา้ของคอมพวิเตอรท์ีบ่า้นได ้แต่ที่

โรงเรยีนทุกแหง่กน่็าจะมคีอมพวิเตอรไ์วใ้ช ้ เพราะวา่ตอนน้ี

เดก็ๆกม็โีอกาสทีจ่ะศกึษาหาความรู ้ถา้น้องไมม่น้ีองกไ็ปใชท้ี่

โรงเรยีน คดิวา่ทีโ่รงเรยีนกน่็าจะม ีอยา่งไรกต็ามผูใ้หญ่ใจบุญ

ใครอยากใหค้อมพวิเตอรก์บัน้องๆตดิต่อมาทีร่ายการได ้และ

แนะน�าวา่ใหน้้องไปทีศ่นูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE 

ทีใ่กล้ๆ บา้นของน้อง กไ็ปเลน่คอมพวิเตอรท์ีศ่นูยใ์จวยัรุน่ได้

มวีทิยากรใจดสีอนใหน้้องเลน่คอมเก่งๆกไ็ด้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ครอบครวัหนูมพีีน้่อง 

3 คน หนูเป็นคนที3่ เป็นเดก็ทีนิ่สยัไมด่ทีีส่ดุในบา้นเลยคะ่

เป็นลกูนอกคอกของครอบครวัโดนเปรยีบเทยีบทกุอยา่ง หนู

เป็นคนทีไ่ม่ค่อยสนใจความรูส้กึของใคร แต่วชิาทีห่นูชอบ

มากทีส่ดุคอื พละศกึษา ทลูกระหมอ่มวา่จรงิมัย้บุคคลไมไ่ด้
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เก่งทกุเรือ่งหนูอยากใหพ้อ่แมร่กัหนูมากกวา่น้ี หนูจะท�าทกุ

อยา่งใหพ้อ่แมภ่าคภมูใิจในตวัหนูมากทีส่ดุ

ทลูกระหมอ่ม : น้องเป็นคนทีเ่ครยีดมาก คดิมากๆ เครยีด

อยา่งน้ีไมด่นีะ มวัแต่น้อยใจนู้นน่ีนัน่ น้อยใจวา่คณุพอ่คณุแม่

ไมร่กั ไมเ่หน็วา่น้องพยายาม น้องอาจไมเ่ก่งเทา่พี่ๆ มวัแต่

น้อยใจ ถา้เรามวัแต่น้อยใจมวัแต่เครยีด อจิฉา น้องคงอจิฉา

พี่ๆ นะ ประชดประชนัมนักน่็าเบือ่อยูน่ะ มนักบ็ัน่ทอนจติใจเรา 

อยา่งน้อยกย็งัดทีีน้่องรูต้วัวา่เป็นคนทีนิ่สยัไมด่ ีน้องกย็งัพอ 

มหีวงัทีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัเอง น้องกย็งัพอมเีวลาเปลีย่นแปลง 

ตวัเองทนัเพราะน้องอาย ุ21 เอง อนัทีจ่รงิน้องเป็นลกูคนเลก็  

คนกลางต่างหากทีจ่ะควรน้อยใจ อยา่งไรกต็ามน้องกพ็ยายาม

ไมน้่อยใจดทีีส่ดุท�าจติใจสบายๆคดิในแงบ่วกบา้งอยา่เครยีด

และน้องบอกวา่จะท�าใหพ้อ่แมภ่าคภมูอินัดบัแรกน้องตอ้งภมูใิจ

ในตวัเองซะก่อนเพราะฉะนัน้อยา่มวัแต่น้อยใจไปเลย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูชอบรอ้งเพลงมาก

ทีส่ดุ เพราะวา่เป็นวธิกีารระบายอารมณ์อยา่งหน่ึง เมือ่มเีรือ่ง

ทกุขใ์จต่าง ๆ กจ็ะรอ้งเพลง เพือ่สงบสตอิารมณ์ และหนูก็

มน้ีองชายอยูค่นหน่ึง บางครัง้กท็ะเลาะกนัแรงมาก แต่เมือ่

เวลาผา่นไปกก็ลบัมาพดูคยุกนัเหมอืนเดมิ เหมอืนค�าโบราณ

ทีว่า่ พีน้่องสายเลอืดเดยีวกนัยอ่มตดักนัไมข่าด และกม็คีน

เลา่ต่อๆ กนัมาวา่ น้องชายคนเดยีวของหนูเหมอืนเป็นคน 

ตดิยาเสพตดิ เพราะวา่ตวัสงูใหญ่กวา่เดก็รุน่ราวคราวเดยีวกนั 

และหนูถงึกบัสาบานเลยว่าน้องหนูไม่มทีางตดิยาเสพตดิ

แน่นอน ทีต่วัสงูใหญ่เพราะวา่เล่นกฬีาและกย็งัใชเ้วลาวา่ง

เลน่ดนตรอีกีดว้ย

ทลูกระหม่อม : น้องจฬุารตัน์ รอ้งเพลงเพือ่ระบายอารมณ์ 

เวลาทีเ่ครยีดและกเ็วลาทีอ่ารมณ์ไมด่กีจ็ะท�าใหห้ายเครยีด 

เวลาน้องทะเลาะกบัน้องชายของน้องกช็ว่ยกนัรอ้งเพลงจะได้

ไมเ่ครยีด จะไดเ้ลกิทะเลาะกนัเสยีท ีแต่กเ็ป็น Chorus กนั 

ประสานเสยีงรอ้งเพลงทะเลาะกนัแบบ Opera แต่อยา่งไร
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กต็าม กพ็ีน้่องกนักท็ะเลาะกนัเป็นของธรรมดา ทีน้่องบอกแลว้

ไม่เป็นไรกข็อใหน้้องฝึกรอ้งเพลงไปเรื่อยๆ จะไดอ้ารมณ์ด ี 

ไม่เครยีด และกห็น้าไม่แก่ดว้ย แต่อย่าลมืว่ายาเสพตดิก็

ท�าใหห้น้าแก่ แต่กค็ดิวา่น้องชายของน้องคงไมไ่ดเ้สพยาหรอก 

ทีม่คีนมาเมา้วา่เสพยาเคา้คงอจิฉาหรอืไง ตวัสงูใหญ่แลว้จะ

ไปเสพยาไดไ้ง รปูรา่งแขง็แรง เลน่กฬีาและเลน่ดนตรดีว้ยใช้

เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ อยา่งไรกต็ามน้องกอ็ยา่ไปกงัวล

อะไรหรอก ค�าเมา้ของคนก็เมา้ไปเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม 

น้องกค็อยดแูลน้องชายใหด้ีๆ  อยา่ทะเลาะกนับอ่ยๆ ไมง่ ัน้จะ

เครยีด กช็ว่ยกนัรอ้งเพลงดกีวา่ และกเ็ล่นกฬีาใชเ้วลาวา่ง 

ใหเ้ป็นประโยชน์ กข็อเป็นก�าลงัใจใหน้้องมคีวามสุขมากๆ 

และกไ็มเ่ครยีด รอ้งเพลงเวลาทีไ่มเ่ครยีดกไ็ดจ้ะไดน้�าพาให้

ตวัเองมคีวามสขุและคนรอบๆ ขา้งกม็คีวามสขุ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เรื่องคุณพ่อที ่

พยายามจะเลกิบุหรีเ่พราะลกูขอใหเ้ลกิอยูน่านมาก จนเดีย๋วน้ี

คณุพอ่สามารถเลกิไดแ้ลว้ นอกจากน้ีน้องเคา้ยงัมคีวามคดิเหน็

มาเสนอดว้ยอยากใหม้โีครงการหา่งไกลยาเสพตดิดว้ยมอืเรา 

คอืโรงเรยีนไหนขาดอุปกรณ์อะไรกใ็หน้�าอุปกรณ์อนันัน้มา

มอบใหร้วมทัง้สรา้งงานใหก้บัทกุโรงเรยีนดว้ย เชน่ มกีารท�า

บอ่เลีย้งปลา มกีารท�าสว่นผกั เป็นตน้ หลงัจากนัน้ตอ้งมกีาร

ตรวจประเมนิผลในทกุปี 

ทลูกระหม่อม : ขอแสดงความยนิดกีบัคณุพอ่ทีเ่ลกิบุหรี่

ไดแ้ลว้ และกข็อแสดงความยนิดกีบัคณุลกูดว้ยทีไ่มต่อ้งดม

ควนับุหรีข่องคณุพอ่ เพราะวา่อนัทีจ่รงิตามทีเ่คา้ไดท้�า Study 

กนัมาวา่บุหรีอ่นัตรายมากกวา่ส�าหรบัคนทีไ่มไ่ดส้บูคนทีอ่ยู่

รอบๆ ตวัเราดว้ยกด็ใีจทีค่ณุพอ่เลกิไดแ้ลว้ กท็�าใหส้ขุภาพ

ของลกูๆ ดขีึน้และกค็ณุพอ่ตอนน้ีคงหนุ่มหล่อขึน้ หน้าไมแ่ก่

เพราะสบูบุหรีท่�าใหแ้ก่และหน้ายน่ คณุพอ่ตอนน้ีหน้าไมย่น่ 

ตายละ ! อยากดคูณุพอ่ กข็อใหน้้องภมูใิจในตวัคณุพอ่มากๆ  

ทีส่ามารถมใีจทีเ่ขม้แขง็เลกิบุหรีไ่ดก้เ็ป็นตวัอย่างทีด่ขีอง
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ทุกๆคนดว้ย ของลูกๆ ทุกอย่างขึน้กบัจติใจทีเ่ขม้แขง็ใน

การทีจ่ะไมไ่ปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิกเ็ช่นกนั ตอ้งมจีติใจที ่

เขม้แขง็ ตอ้งไมไ่ปยุง่กบัอะไรทีไ่มด่กีบัเรา ท�าใหแ้ก่กไ็มด่ ี

อยู่แลว้ ยาเสพตดิมพีษิภยัมากมายกบัเราและสงัคม และ

ดใีจทีน้่องๆ มคีวามคดิเหน็และกแ็นะน�า ชว่ยกนัแชรค์วาม

คดิเหน็มากเ็ป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งการอยูแ่ลว้ คอืใหน้้องๆ ทกุคน

มคีวามคดิรเิริม่เพราะวา่โครงการน้ีเป็นโครงการของทกุๆ คน  

แสดงความคิดมาว่าเรามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง  

พวกเราในโครงการทบูนีมัเบอรว์นักพ็ยายามท�าใหโ้ครงการ

มกีจิกรรมต่าง ๆ  ทีท่�าใหเ้ยาวชนหา่งไกลยาเสพตดิมาตลอด

เวลาแลว้ มกีารตัง้ศนูยเ์พือ่นใจวยัรุน่ตามโรงเรยีนและกส็ถานที่

ต่างๆ ตามชอ็ปป้ิงเซน็เตอรต่์างๆ กม็หีลายๆ ทีใ่น กทม. 

อยากใหพ้วกเราไดม้กีจิกรรมทีส่รา้งสรรคท์ีจ่ะมาชว่ยใหเ้รา

เพิม่พนูความเก่งของเราโดยไมต่อ้งไปพึง่ยาเสพตดิและไมต่อ้ง 

ไปยุง่กบัยาเสพตดิเลย ไมใ่ชเ่ทรนใหมแ่ลว้แบบลดเทรดไป

เลยถา้ใครไปยุง่กบัยาเสพตดิ เรามโีครงการต่างๆ มากมาย

นอกจากกฬีา นอกจากการแสดง รอ้งเพลง การฝึกพดู เรากม็ ี

การจดัการประกวดกจิกรรมประจ�าปีของทบูนีมัเบอรว์นัในชว่ง
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วนัยาเสพตดิโลกกท็ุกๆ ปีเรากม็กีารจดัการประกวดใหญ่

เราเป็นอะไรทีท่กุๆ คนกภ็มูใิจน�าเสนออยา่งมากเลย เพราะ

ฉะนัน้กข็อแสดงความชืน่ชมและใหก้�าลงัใจทกุๆ คนทีไ่ดท้�า

กจิกรรมเหล่าน้ีอย่างด ี แบ่งเป็นประเภทจงัหวดั ประเภท

สถานศกึษา ประเภทชุมชน สถานประกอบการ เป็นการ 

ประเมินผลการด�าเนินการความก้าวหน้าของโครงการ 

ทูบีนัมเบอร์วนัของเรา แล้วต่อไปเราจะได้วางแผนการ

ด�าเนินงานต่อๆ ไปในอนาคตของเราต่อไปกเ็ชื่อว่าทุกคน

จะไดร้ว่มมอืรว่มใจกนัท�างานต่อไป อยา่ลมืวา่เราเป็นหน่ึงได้

โดยไมต่อ้งพงึยาเสพตดิ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ทัง้สองเป็นพีน้่องกนั 

เขยีนมาวา่ประทบัใจมากๆ ศนูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER 

ONE ใหป้ระสบการณ์และความรูม้ากมาย ตอนงานรวมพล

คนทบูน้ีองทัง้สองคนไดร้ว่มงานดว้ย และไดเ้ดนิแฟชัน่โชว์

ศนูยบ์างแคดว้ย และน้องกุลนิษฐ ์กด็ใีจมากอยา่งน้อยสิง่ที่
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ไดเ้รยีนรูจ้ากศนูยก์ไ็ดม้โีอกาสขึน้ไปแสดงบนเวท ีสว่นน้อง

เกวรนิกด็ใีจทีไ่ดเ้ดนิแบบเพราะวา่เป็นสิง่ทีน้่องเคา้ชอบมาก

เหมอืนกนั และอกีอยา่งแมม่กัปลอ่ยใหน้้องเคา้ออกมานอก

บา้นไดเ้ฉพาะเวลาทีม่าทีศ่นูยฯ์ เทา่นัน้ดว้ยครบั เป็นยงัไง

บา้งครบัทลูกระหมอ่มส�าหรบัเรือ่งพีน้่องสองคนน้ี

ทลูกระหม่อม : อา่นจดหมายของน้องกุลนิษฐ ์ และน้อง

เกวรนิ พีน้่องสองคน น่ารกัมาก ๆ เลย และกด็ใีจทีน้่องได้

มารว่มกจิกรรมคนทบูนีมัเบอรว์นั และไดเ้ดนิแบบในงานของ

เราน่ีกช็ื่นชมน้องมาก ๆ ดใีจทีน้่องไดม้าใชป้ระโยชน์จาก

ศนูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ของเราและกด็ใีจที่

คณุแมเ่ขา้ใจน้องและอนุญาตใหน้้องไดม้าท�ากจิกรรมดีๆ  กบั

พวกเราคณุแมก่เ็ป็นคนทีม่ใีจเปิดกวา้ง และกเ็ป็นคนรุน่ใหม ่

อกีคนหน่ึงกเ็ขา้ใจวตัถุประสงคข์องเราอยา่ลมืวา่คนรุน่ใหม่

ไมเ่สพยาเสพตดิและกท็�ากจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์  

ในเรือ่งการเดนิแบบน้องกช็อบใชม่ัย๊กข็อใหฝึ้กฝนต่อไปแลว้

วนัหน่ึงจะไดป้รบมอืกบัการทีน้่องไดเ้ดนิแบบและดกูค็งจะ

ดใีจมคีวามสขุมากทีจ่ะไดด้นู้องเป็นนางแบบต่อไป
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เขยีนมาบอกว่า 

ตวัน้องไมไ่ดอ้ยูก่บัพอ่แม ่เพราะพอ่แมแ่ยกทางกนัคนแถวบา้น

กม็าพดูวา่คนทีพ่อ่แมท่ิง้กม็กัจะเรยีนไมจ่บ น้องอยากท�าให้

เคา้เหน็วา่น้องเคา้กม็คีวามสามารถในการท�าใหเ้รยีนจบได ้ 

แต่บางครัง้กร็ูส้กึน้อยใจในชวีติ ท�าไมเราไม่มพี่อแม่ทีอ่ยู ่

ด้วยกนั แถวที่อยู่ก็มีแต่คนกินเหล้าและก็ติดยาเสพติด  

น้องเคา้เลยฝากถามวา่ถา้เราตดิยาเสพตดิหรอืมคีนมาชกัชวน

ใหล้องจะท�าอยา่งไรครบั และกโ็ครงการทบูนีมัเบอรว์นัสามารถ

ใหค้�าปรกึษาไดห้รอืไม ่และถา้อยากจะเป็นสมาชกิโครงการ

ต้องท�าได้อย่างไร มสีถานที่จ�าหน่ายใบสมคัรที่ไหนบ้าง  

ทลูกระหมอ่มมคีวามคดิเหน็อยา่งไรครบัเกีย่วกบัปญัหาของ

น้องจงลกัษณ์

ทูลกระหม่อม : น้องก็ไม่ต้องน้อยใจ อนัที่จรงิน้องก ็

บอกวา่น้องเป็นคนด ีท�าตวัเป็นคนดมีจีติใจเขม้แขง็ พยายาม

ไมส่นใจทีค่นวา่ พอ่แมไ่มอ่ยูด่ว้ยกนัอะไรกไ็มจ่�าเป็นตอ้งมี

ปมดอ้ย 



ปัญหาครอบครัว 101

 อนัทีจ่รงิปญัหายาเสพตดิน่ีกเ็ป็นปญัหามาจากครอบครวั 

ปญัหาเศรษฐกจิ แต่เป็นปญัหาครอบครวัน่ีเยอะมากเลย ตอ้ง

พยายามท�าจติใจใหเ้ขม้แขง็ กใ็หรู้ว้า่ตรงน้ียงัมใีครคนหน่ึง 

กลุม่หน่ึงพวกเราตัง้สามสบิลา้นคนเป็นก�าลงัใจใหก้นัและกนั  

น้องตอ้งท�าใจใหเ้ขม้แขง็และกอ็ยา่ไปหวัน่ไหวกบัใครทีพ่ดูวา่

ครอบครวัแตกแยก แลว้กจ็ะตดิยาเสพตดิมนัอยูท่ีต่วัของน้อง

เองวา่จะมจีติใจเขม้แขง็ รกัดอียากจะท�าอะไรด ีๆ  ใหแ้ก่ตนเอง 

ครอบครวัและสงัคม เพราะฉะนัน้น้องบอกวา่แถวบา้นน้องก็

มคีนตดิเหลา้ ตดิยาเสพตดิเยอะแยะน้องกไ็มไ่ดไ้ปยุง่เกีย่วกบั

ยาเสพตดิกเ็ป็นทีน่่าชืน่ชมวา่น้องเขม้แขง็มาก เพราะฉะนัน้

น้องกจ็งท�าจติใจใหเ้ขม้แขง็ต่อไปเราไม่ตอ้งไปยุ่งเกีย่วกบั 

ยาเสพตดิ เรายงัมอีะไรต่ออะไรท�าอกีมากมายเลยน้องกม็า

ขอค�าปรกึษาไดท้ี ่Friend Corner กไ็ดต้ามทีโ่รงเรยีนของน้อง

อาจจะม ี Friend Corner ถา้ไมม่วีนัน้ีกค็งมใีนเรว็ๆ น้ีกค็�า

ปรกึษากบัพี่ๆ  ที ่Friend Corner และกม็าท�ากจิกรรมอะไร

ต่างๆ ไมจ่�าเป็นจะตอ้งไปท�าตวัเองใหไ้ปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ

และกท็�าตาม อยา่ใหค้นอื่นเคา้มาหวัเราะเยาะวา่เคา้พดูถกู 

น้องไม่จ�าเป็นตอ้งเป็นคนทีค่รอบครวัแตกแยกแลว้กจ็ะไม ่
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ไดด้มีนัอยูท่ีต่วัของน้องเอง น้องตัง้ใจเรยีนดีๆ  และกช็ว่ยเหลอื 

เพื่อนๆ มาเป็นสมาชกิทูบนีัมเบอร์วนั สมาชกิก็ไปตาม 

Friend Corner ศนูยเ์พือ่นใจไดแ้ละกส็าธารณสขุจงัหวดักม็ ี 

ใบสมคัรไม่ต้องซื้อเลยไม่ได้จ�าหน่าย กจิกรรมที่ Friend 

Corner กฟ็รไีมต่อ้งเสยีเงนิ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เขยีนมาบรรยายถงึ

ความรูส้กึไมส่บายใจครบัแมบ้างครัง้จะไดร้บัค�าแนะน�าทีด่ี

จากคณุแมแ่ลว้ แต่เมือ่เวลาผา่นไปกจ็ะคดิเรือ่งเดมิอกี และ

จะท�าใจลมืไมไ่ดค้รบัจนบางครัง้จะเหมอืนคนใจแคบ พาให ้

จิตใจเศร้าหมองลงทุกวันจนเมื่อได้อ่านสัมภาษณ์ของ 

ทลูกระหมอ่มแลว้ไดใ้จความวา่ แมพ้ระองคจ์ะมคีวามทุกข์

แต่ก็ยงัยิ้มให้ผูท้ี่เหน็รอยยิ้มมคีวามสุข น้องเค้าอ่านแล้ว

รูส้กึชืน่ชอบและชืน่ชมพระองคม์าก อยากจะท�าใหไ้ดอ้ยา่ง

พระองคบ์า้ง จงึอยากจะถามทลูกระหมอ่มวา่มวีธิที�าพระหทยั

ใหเ้ขม้แขง็อยา่งไรครบั
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ทลูกระหมอ่ม : น้องขวญัหทยั ทกุ ๆ  คนกต็อ้งเคยประสบ

หรอืจะตอ้งประสบกบัปญัหา มคีวามทขุกใ์จกนัทัง้นัน้กจ็ะมี

ความสขุไมไ่ดไ้ปตลอดบางทกีม็ทีกุขบ์างทกีม็สีขุใชม่ ัย๊ บาง

คนกม็ากบางคนกน้็อย เราตอ้งท�าใจใหเ้ขม้แขง็ต่อสูก้บัอะไร

กต็ามทีจ่ะตอ้งเจอ บางทเีรากไ็มค่ดิวา่เราจะเจอความทุกข์

นัน้ๆ กไ็มท่ราบวา่น้องมเีรือ่งอะไรเป็นทุกขใ์จ ทายวา่เป็น

เรือ่งความรกั แต่อยา่งไรกต็ามน้องกโ็ชคดมีากทีม่คีณุแมท่ี่

เขา้ใจ น้องไดป้รกึษาคณุแม ่แต่บางทปีรกึษาแลว้บางทเีรา

กย็งัไม่รูส้กึดขีึน้มนักข็ึน้อยู่กบัตวัเราเอง แต่จะขอบอกว่า 

ถา้สมมุตเิรามวัแต่หมกมุน่จมอยูก่บัความทุกขน์ัน้กไ็มห่าย

ไปน้องตอ้งรวบรวมก�าลงัใจ ท�าจติใจใหเ้ขม้แขง็แลว้กอ็ย่า

หดหู่อย่าเศรา้หมองมากขึน้พยายาม อนัทีจ่รงิกพ็ยายาม

คดิถงึคนอื่นบา้ง คนอื่นทีม่คีวามทุกขก์ว่าน้องมเียอะแยะ

แลว้กไ็มม่คีุณแมท่ีจ่ะมาช่วยใหค้�าปรกึษา น้องยงัมคีุณแม่

ยงัมพีวกเราอยูต่รงน้ี มทีบูนีมัเบอรว์นั มเีพือ่นๆ อกีเยอะ

แยะทีจ่ะใหก้�าลงัใจน้อง น้องอย่าจมอยู่กบัความทุกข ์ ท�า

จติใจใหเ้ป็นสุข อย่าหมกมุ่นและกเ็ป็นการท�ารา้ยตวัเองที่
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ท�าใหจ้ติใจทกุข ์น้องกต็อ้งเขม้แขง็ คดิถงึคนอืน่บา้ง คดิถงึ

วา่เราวนัน้ีเราจะท�าอะไรดีๆ  ใหก้บัคนอื่นๆ คณุแมเ่ป็นการ

เริม่ต้น คุณแม่ก็ดกีบัน้องมาก มนัไม่ใช่เรื่องยากที่จะท�า

จติใจใหด้เีรากต็อ้งมจีดุมุง่หมายในชวีติหากจิกรรมต่างๆ ท�า  

ท�าประโยชน์ใหก้บัตวัเองและผูอ้ืน่น้องจะฝึกทีจ่ะเป็นนกัรอ้ง

ทีด่หีรอืเป็นนกักฬีาทีด่น้ีองกพ็ยายามมองไปนอกจติใจของ 

ตวัเอง ถ้าหมกมุ่นแต่ความทุกข์ในใจตวัเองน้องก็จะแย ่ 

น้องอยา่ลมืวา่น้องมพีวกเราเพือ่นๆ สมาชกิทบูนีมัเบอรว์นั

อกีเยอะแยะเลย ครอบครวัทบูนีมัเบอรว์นักเ็หมอืนครอบครวั

เดยีวกนั เพราะฉะนัน้ถ้าน้องอยากจะเล่าว่าน้องมปีญัหา

อะไรก็น้องเขียนมาอีกแล้วก็เราจะได้คุยกันในรายการ

ทูบวีาไรตี ้หรอืไมก่ใ็นนิตยสารทบูนีมัเบอรว์นักส็ามารถเขยีน

มาได ้ น้องจะปรกึษาอะไรกอ็ยา่ลมือยา่ชา้ไปเลยกเ็ขยีนมา

อกีกแ็ลว้กนั
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมกัจะโดนพอ่แม่

ดุเวลาคยุโทรศพัท ์ เป็นเพราะเวลาหนูอยูบ่า้นบ่อยๆ เวลา

อยู่คนเดยีวหนูจะรู้สกึเหงาก็เลยคุยโทรศพัท์หาเพื่อนคุย 

แกเ้หงา พอ่แมก่จ็ะดุว่าจะคุยอะไรกนัอยู่ไดไ้มรู่จ้ะท�าอะไร

บา้งเลย หนูกไ็มรู่จ้ะท�าอยา่งไร เหงากอ็อกไปไหนไมไ่ดก้ลวั

คณุพอ่คณุแมจ่ะเป็นหว่งอกีหนูควรจะท�าอยา่งไรดคีะ

ทูลกระหม่อม : ความเหงาก็ธรรมดาใครๆ ก็เหงาได ้ 

คณุพอ่คณุแมก่ค็งเคยเหงาเป็นเหมอืนกนัสมยัเดก็ๆ ตอนน้ีคง

ลมืไปแลว้วา่มนัเหงาเป็นยงัไง เพราะจะคอย เคา้อาจจะเหงา

กไ็ดไ้มง่ ัน้เคา้จะคอยวา่หนูท�าไม อจิฉาทีห่นูมเีพือ่นโทรศพัท ์

ทีห่นูคยุโทรศพัทห์นูท�างาน อา่นหนงัสอื อะไรต่ออะไรเสรจ็

หรอืยงัละ หรอือาจจะเสยีเวลาคณุพอ่คณุแมค่ดิวา่เสยีเวลา

ในการเรยีน ในการท�าการบา้น อา่นหนงัสอื ในการทีห่นูกไ็ม่

ไดไ้ปช่วยท�างานบา้นหรอือะไรต่างๆ นานา ไม่ไดท้�าอะไร

สรา้งสรรคม์ากมาย หนูอาจจะพดูธรุะกไ็ด ้หนูอาจจะพดูธรุะ

ประชมุทางโทรศพัทไ์งละ อะไรกต็ามถา้หนูคยุทางโทรศพัท์

กค็ยุไดถ้า้สมมตวิา่ถา้หนูรูจ้กัแบง่เวลา เราตอ้งรูจ้กัแบง่เวลา 
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ตอนน้ีท�าการบา้น ตอนน้ีเลน่กฬีา ออกก�าลงักายบา้ง ตอนน้ี

พกัผอ่น ตอนน้ีคยุโทรศพัท ์ วยัรุน่กบัการคยุโทรศพัทม์มีา

ตัง้นานแล้วสมยัคุณพ่อคุณแม่เกดิอกี ตอนคุณพ่อคุณแม ่

เดก็ๆ คุณพ่อคุณแม่ก็คงคุยโทรศพัท์แต่สมยัโน้นอาจยงั

ไมม่โีทรศพัทม์อืถอื สมยัโน้นใชว้ธิกีารเขยีนจดหมาย เมือ่ย

มอื เปลอืงกระดาษ กระดาษแต่ละแผน่ตอ้งตดัมาจากตน้ไม้

เพราะฉะนัน้เขยีน E-mial ดกีวา่ แต่อยา่งไรกต็ามหนูกต็ัง้ใจ

เรยีน ทีว่า่ตอนน้ีเมือ่ท�าการบา้นเสรจ็แลว้ เลน่กฬีาเสรจ็แลว้ 

หน้าทีอ่ะไรเสรจ็แลว้หนูจะพดูโทรศพัทนิ์ดๆ หน่อยๆ เรา 

ไม่ว่ากนั คุณพ่อคุณแม่กอ็าจจะหมัน่ไสเ้พราะว่าเมื่อสมยั 

คณุพอ่คณุแมเ่ดก็ๆ ไมม่โีทรศพัทม์อืถอืตอ้งเขยีนจดหมาย

แล้วใหน้กพริาบส่ง ก็ท�าอย่างที่ว่า คุณพ่อคุณแม่ก็คงจะ

เขา้ใจไปเอง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีหนูรูส้กึกงัวล

มากๆ เลยเพราะเมื่อถงึเวลาเปิดเทอมต้องกลบัไปเรยีน

โรงเรยีนประจ�าทีช่ลบุรหีนูไมอ่ยากกลบัไปเลยคะอยากอยูบ่า้น

กบัคุณพ่อคุณแม่แบบน้ีมากกว่าเพราะเวลาตกกลางคนื 

ถา้คณุพอ่คณุแมไ่มอ่ยูใ่กล้ๆ  หนูจะรูส้กึเหงาและวา้เหวม่ากๆ 

เลยนอนรอ้งไหค้ดิถงึบา้นเป็นประจ�าเลยคะ หนูจะท�าอยา่งไรดี

หรอืควรบอกคณุพอ่คณุแมต่รงๆ วา่หนูอยากยา้ยโรงเรยีนคะ

ทูลกระหม่อม : ก็ไม่ทราบเหมอืนกนัว่าเหตุผลท�าไม 

หนูจะต้องไปอยู่โรงเรยีนประจ�าที่ชลบุรกี็อาจจะเป็นที่ด ี 

เป็นโรงเรยีนฝรัง่ โรงเรยีนนานาชาติอะไรก็ไม่ทราบนะ  

ไมท่ราบเหตุผลของคณุพอ่คณุแมท่ีส่ง่หนูไปไกลตวัขนาดนัน้ 

หรอืคุณพอ่คุณแมไ่มม่เีวลาใหห้นูแต่หนูบอกว่าถา้หนูอยู่ที่

กรงุเทพฯ กจ็ะเจอคณุพอ่คณุแมก่ไ็มท่ราบวา่ไงกต็ามเมือ่หนู

ไปอยูโ่รงเรยีนประจ�าทีช่ลบุรแีลว้เป็นสิง่ทีด่กีไ็ด ้อาจจะเป็น

โรงเรยีนทีด่ ีโรงเรยีนฝรัง่ โรงเรยีนนานาชาตภิาษาองักฤษ 

แต่ความเหงากต็อ้งมอียู ่แต่การทีไ่ปอยูโ่รงเรยีนประจ�าระยะ

เวลาแรกๆ เรากต็อ้งเหงาความเหงาเป็นสิง่ธรรมดาใช่มัย๊  
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ในเมือ่เราจากบา้นไปเรากเ็หงา ความเหงากเ็ป็นสิง่ทีคู่่กบั

วยัรุน่ กร็ูส้กึเหงาในเมือ่เราเหงาเราเป็นคนใหมเ่รากต็อ้งหา

กจิกรรมท�า เราท�ากจิกรรมเราก็จะเจอเพื่อนแล้วเราก็จะ 

หายเหงา ถา้สมมตหินูตอ้งอยูท่ีน่ัน่จรงิๆ ตอ้งอยูโ่รงเรยีนประจ�า

แลว้ดสี�าหรบัหนู เป็นโอกาสทีด่สี�าหรบัหนู หนูกต็อ้งพยายาม

ก�าจดัความเหงาออกไปซะ อย่างทีว่่าหากจิกรรมต่างๆ ที่

โรงเรยีนนัน้ ถา้ไมม่ชีมรมทบูนีมัเบอรว์นัหนูกต็อ้งอยากจะ

มชีมรมทูบนีัมเบอร์วนัหนูก็ต้องก่อตัง้ขึน้จะท�าใหม้เีพื่อน

เยอะแยะ เครอืขา่ยเพือ่นเยอะแยะไมใ่ชเ่ฉพาะในโรงเรยีนนัน้ 

กห็นูพดูไดแ้ต่ภาษาองักฤษแลว้พดูภาษาไทยไมไ่ดก้เ็ลยม ี

เพื่อนน้อย ยงัไงกต็ามกพ็ยายามหาอะไรท�าซะไม่ใหเ้หงา 

แต่ถา้เหงามากจรงิๆ แลว้โรงเรยีนนัน้เป็นโรงเรยีนทีห่นูรูส้กึ

วา่มนัไมใ่ชห่นูกพ็ดูกบัคณุแมต่รงๆ ไดว้า่หนูไมอ่ยากอยูก่บั

โรงเรยีนนัน้อยากจะกลบัมาอยูใ่กล้ๆ  กใ็หค้ณุพอ่คณุแมห่า

โรงเรยีนทีใ่กล้ๆ  บา้นอยูใ่นกรงุเทพฯ หรอือยูต่รงไหนทีม่นั

ใกล้ๆ  บา้นทีห่นูสามารถอยู่ทีบ่า้นไดก้แ็ลว้กนั แต่กด็กู่อน 

พยายามอยู่ทีโ่รงเรยีนน้ีใหด้ซีะก่อน เมื่อหนูเจอเพื่อนหนู

อาจจะไมอ่ยากกลบับา้นกไ็ด้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : พอ่กบัแมผ่มไมช่อบ

ใหผ้มเลน่ Game หรอื Chat เพราะกลวัวา่ผมจะเป็นอนัตราย 

ผมไปเลน่ Game ทีร่า้น 1 ทุม่ ถงึ 3 ทุม่ พอ่กบัแมบ่อกวา่

เดีย๋วเรยีนไมท่นัเพือ่นกเ็ลยบอกวา่ใหพ้กัก่อนยงัไมต่อ้งเลน่ 

คณุพอ่คณุแมเ่คยแอบตามไปดไูปเจอวา่ไปเลน่จรงิ ๆ  เพราะ

โกหกคณุพอ่คณุแมว่า่ไมไ่ดไ้ปเลน่จะไปท�าการบา้นหายไป

ตัง้สองสามชัว่โมงนานมาก คณุพอ่คณุแมไ่ปตามเหน็ก�าลงั

เลน่เกมอยู ่คณุพอ่คณุแมก่โ็กรธมากหนูจะท�าไงด ีอยากให้

คณุพอ่คณุแมใ่หอ้ภยั

ทลูกระหม่อม : ยงัไงกต็ามหนูกไ็ปขอโทษคณุพอ่คณุแม่

วา่หนูไมไ่ดโ้กหก หนูไมไ่ดต้ัง้ใจ ท�างีก้เ็หมอืนหนูตดิ Game 

แลว้นะ ตอนเลน่ Game วดีโีอเกมกไ็มเ่ป็นสิง่ทีร่า้ยในตวัของ

มนัเอง แต่บางเกมรา้ยหน่อยหน่ึงเป็น Game รนุแรง เกมที่

ไปฆา่คนแลว้กส็ะสมหวัหรอือะไรกต็ามคนไดเ้ยอะแยะเทา่ไหร่

ยิง่ดกีท็�าใหม้พีฤตกิรรมเลยีนแบบกร็นุแรงไป แต่อนัทีจ่รงิถา้

เป็นเกมต่อสูอ้ะไรอยา่งน้ี บางทมีนักท็�าใหใ้ชท้กัษะและท�าให้

มอืไมข้องเราคล่องแคล่ว หมายความวา่ท�าใหเ้ราฉลาดขึน้ 



คู่มือค�าปรึกษาพระราชทานฯ110

ถา้เราควบคมุตวัเองได ้บางทเีราอาจจะควบคมุตวัเองไมไ่ด้

ถา้เป็นเกมทีร่า้ยๆ รนุแรง Game Online ไมไ่ดร้า้ยทกุ Game 

และ Game Online บาง Game กร็า้ย บาง Game กไ็มร่า้ย 

ถา้สมมตุมินัรา้ยๆ กห็ลกีเลีย่งซะ ถา้สมมตุใินเรือ่งน้ีถา้หนู 

จะเลน่ Game เน๊ียหนูกเ็ลน่ไดแ้ต่หนูจะตอ้งจ�ากดัตวัเองวา่

เล่นแค่น้ี วนัละชัว่โมงหรอือะไรกต็ามหลงัจากท�าการบา้น

เสรจ็แลว้ แต่ถา้สมมตุหินูไปเลน่ตามรา้น Game หนูกท็�าให้

คณุพอ่คณุแมต่อ้งเสยีเงนิแลว้ การทีโ่กหกคณุพอ่คณุแมก่เ็ป็น

สิง่ทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุ เราโกหกเรากจ็ะไมไ่ดร้บัการไวเ้น้ือเชือ่ใจ

คนทีพ่ดูไมจ่รงิ พดูไปแลว้หนหน่ึงคนโกหกถกูจบัไดเ้น๊ียคนก็

จะไมเ่ชือ่อกีต่อไป หลงัจากนัน้เราจะท�าดอีกีรอ้ยปีมนักย็ากที่

เคา้จะไวว้างใจ แลว้หนูกไ็ปขอโทษคณุพอ่คณุแมซ่ะ พอ่แม่

โดยมากกจ็ะใหอ้ภยัเราแลว้ต่อไปน้ีกไ็มต่อ้งโกหกอกี เราก็

ควบคุมเองถ้าสมมุตจิะเล่นเกมกบ็อกคุณพ่อคุณแม่ตรงๆ  

เล่นสกัวนัละชัว่โมงหลงัจากท�าการบ้านเสร็จ ถ้าสมมต ิ

คณุพอ่คณุแมใ่หเ้งนิไปเลน่แลว้ อยา่ไปใชว้ธิขีโมยเงนิคณุพอ่ 

คณุแมไ่ปใชเ้ลน่เกมละ เพราะฉะนัน้หนูกพ็ยายามยัง้คดิบา้ง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ครอบครวัหนูชอบมี

ปญัหาบอ่ยๆ เน่ืองจากพอ่หนูเป็นคนอารมณ์รา้ยและกไ็มฟ่งั

เหตุผลชอบทบุตแีมแ่รงๆ จนถงึเขา้โรงพยาบาลจนหนูมอง 

พอ่ในแงล่บและไมอ่ยากคุยกบัพอ่บางครัง้หนูกไ็มเ่รยีกพอ่

ทานขา้วหรอืพดูกบัพ่อแรงๆ ทุกวนัน้ีพ่อไม่ยอมใหห้นูคบ

เพื่อนผูช้ายเลยสกัคน พอหนูพูดอะไรกม็กัจะถูกด่าแรงๆ 

พอท�าอะไรหนูไม่ได้ก็ไปลงกบัแม่หนู หนูรู้สกึอดึอดัและ

ล�าบากใจมากคะหนูควรท�าอยา่งไรดคีะ

ทลูกระหม่อม : กน่็าเหน็ใจหนูเพราะวา่ปญัหาน้ีเป็นปญัหา

ทีเ่หน็ไดง้า่ยเจอบอ่ย ๆ  กบัค�าถามน้ีวา่พอ่จะอารมณ์รา้ยบางที

กก็นิเหลา้มากม็าทบุตคีณุแมอ่ะไรอยา่งน้ี แลว้กค็ณุพอ่กถ็งึ

จะไมด่กีบัครอบครวัวางอ�านาจจะไมใ่หล้กูท�าอะไรอยา่งโน้น

อยา่งน้ีกบัลกูเมยีกท็�าอะไรไมไ่ด ้ขยบัตวัไมไ่ดแ้ต่หนูลองคดิ

ดสูวิา่คณุพอ่ไมใ่หห้นูคบผูช้ายกเ็ป็นความคดิอยา่งหน่ึงของ

สมยัโบราณวา่คบผูช้ายไมด่อีาจจะมเีรือ่งเสยีหายได ้ไมนึ่กวา่

จะเป็นการชีโ้พลงใหก้ระรอกแต่ความจรงิเราคบผูช้ายไดแ้ต่

ทน้ีีคณุพอ่ไมอ่ยากใหค้บ เพราะฉะนัน้เรากต็อ้งคอ่ยๆ พดู

กนัไป 



คู่มือค�าปรึกษาพระราชทานฯ112

 อยา่งไรกต็ามหนูกอ็ยา่ท�าตวัเป็นคนกา้วรา้ว คุณพอ่

เคา้กเ็ป็นคณุพอ่ของเรา เรากพ็ดูกบัเคา้ด ีๆ  ใหค้วามเคารพ

เคา้เพราะเคา้เป็นพ่อ อย่างน้อยกม็พีระคุณเพราะเคา้เป็น

คุณพ่ออยู่ดถีงึจะดุจะด่าอย่างไรเคา้กค็งตอ้งมคีวามหวงัดี

ใหห้นูบา้ง การทีไ่มใ่หค้บผูช้ายกเ็ป็นตวัอยา่งหน่ึงเพราะวา่ 

เคา้เป็นหว่งหนู ใหค้ดิในแงด่วีา่เคา้เป็นหว่งหนู หนูกค็วามจรงิ

ในปจัจุบนัจะบอกว่าไม่ใหค้บคนโน้นไม่ใหค้บคนน้ีกไ็ม่ได ้

เรามชีวีติอยูเ่รากต็อ้งปฏสิมัพนัธก์บัคนทัว่ๆ ไป แต่ในการทีห่นู

จะคบผูช้ายหนูกต็อ้งคบผูช้ายอยา่งมสีตเิพราะวา่ในปจัจบุนัน้ี

โลกน้ี ในสงัคมน้ีมนักอ็นัตราย แลว้กใ็นการทีจ่ะคบผูช้ายก็

อาจจะเสยีการเรยีนไดเ้พราะฉะนัน้หนูกต็อ้งมสีตหินูตอ้งรูว้า่

หนูก�าลงัท�าอะไรอยู ่เพราะถา้สมมตวิา่หนูยิง่ท�าไมด่คีณุพอ่

กจ็ะอารมณ์เสยีแลว้กไ็ปลงทีคุ่ณแม่หนู กอ็ย่างทีว่่ากต็อ้ง

สงสารคณุแมย่งัไงกส็รา้งความสงบกบัครอบครวัโดยตวัเอง 

กต็้องใจเยน็ๆ ไม่ใชอ้ารมณ์มาก หนูกต็ัง้ใจท�าหน้าที่หนู  

เป็นลูกหนูก็ต้องท�าหน้าที่ลูกแล้วก็ตัง้ใจเรยีนช่วยคุณแม่

ท�างานบา้น เป็นตน้ แต่อยา่งไรกต็ามกอ็ยา่คดิในแงร่า้ยมองโลก

ในแงบ่วกคดิวา่คณุพอ่หวงัดแีลว้กนั
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวสัดคีะหนูเป็น

กะเทยคะ แต่พอ่รบัไมไ่ดท้ีห่นูเป็นพอ่บอกวา่เสยีชาตเิกดิและ

บอ่ยครัง้ทีพ่อ่และแมท่ะเลาะกนัเรือ่งหนู หนูไมเ่ขา้ใจวา่การเกดิ

มาเป็นกะเทยท�าไมถงึยากล�าบากมากเลยคะ หนูอยากให้

ครอบครวัยอมรบัหนูบา้ง หนูควรท�าอยา่งไรดคีะ ขอบคณุคะ

ทูลกระหม่อม : ก็ยอมรบัล�าบากหน่อยหน่ึงเพราะว่า

เป็นกะเทยโดยมากก็ ในโลกน้ีก็จะมผีู้หญิง ผู้ชายคู่กนั  

อย่างอดมัแอนด์อฟี แล้วตอนน้ีเราเกิดเป็นกะเทยขึ้นมา 

เราเป็นเพศที่สามขึ้นมาน้ีคนก็ต้องใช้เวลาที่จะท�าความ

คุน้เคย Concept กะเทย ซึง่ Concept กะเทยทุกคนกค็ง

คุน้เคยแลว้ ผูใ้หญ่อย่างคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างน้ีบางทกี็

ต้องท�าใจหน่อยหน่ึงกเ็พราะว่าคนไทยคนจนีอะไรอย่างน้ี 

ชอบลกูผูช้ายมากกวา่ น่ีถา้เกดิมลีกูผูช้ายแลว้กลายไปเป็น

ลกูสาวเคา้กต็อ้งผดิหวงัเป็นธรรมดา ความจรงิคุณพอ่ตอ้ง

โทษตวัเองเพราะวา่พายนีสก์ะเทยมาใหห้นูมนักต็อ้งมกีะเทย

ในตวัคณุพอ่คณุแมอ่ยูแ่ลว้ มสีว่นเป็นกรรมพนัธุ ์แต่ทน้ีีหนู

เป็นกะเทยแล้วหนูเป็นกะเทยทีด่ทีีจ่ะท�าใหคุ้ณพ่อคุณแม่

ยอมรบัหนูเน๊ีย หนูกต็อ้งท�าตวัเป็น อย่าว่าเป็นเพศไหนก็
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แลว้กนั เป็นลกูทีด่ ี ชว่ยเหลอืพอ่แมท่�างาน อยา่ท�าใหท้า่น

หนกัใจ อยา่กนิเหลา้สบูบุหรี ่ อยา่เสพยาเสพตดิ แลว้หนูก็

เรยีนหนังสอืใหด้ีๆ  มอีนาคตทีด่ีๆ  เพราะกะเทยส่วนมาก 

กจ็ะมคีวามสามารถ เพราะฉะนัน้เมือ่หนูท�าความดกีจ็ะตอ้ง

ใชเ้วลาหน่อยทีคุ่ณพ่อคุณแม่จะท�าใจไดท้่านไม่รบักะเทย 

ท่านอาจมลีกูคนเดยีวกอ็าจจะใหส้บืสกุลตอนน้ีกส็บืไมไ่ดก้็

คงจะท�าใจได ้อยา่งไรกต็ามกไ็มต่อ้งเดอืดรอ้นอะไรหรอกก็

ท�าตวัดีๆ  คณุพอ่คณุแมก่ย็อมรบัเองแหละ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวสัดคีะทลูกระหมอ่ม

ดิฉันมเีรื่องทุกข์ใจมากเลยคะอยากจะขอค�าแนะน�าจาก 

ทลูกระหมอ่ม ดฉินัเป็นคณุแมม่ลีกูสาวก�าลงัเป็นวยัรุน่อาย ุ

18 ปี โดยปกตลิกูสาวกเ็ป็นเดก็ดอียูใ่นโอวาทมาตลอด แต่มา 

ระยะหลงัๆ เน๊ียแก่เริม่ตดิเพือ่นมกัออกไปขา้งโดยบอกว่า 

ไปตวิหนงัสอืบา้นเพือ่นดฉินักไ็มไ่ดค้ดิอะไรคะ คดิวา่คงจะไป

ตวิหนงัสอืกนัจรงิๆ วนัหน่ึงดฉินัเดนิเขา้ไปท�าความสะอาดใน 
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หอ้งนอนของลกูสาวขณะทีก่�าลงัท�าความสะอาดอยูป่รากฎวา่

ดฉินัเน๊ียไปเจอยาคมุก�าเนิดอยูใ่นลิน้ชกัโต๊ะคะ ดฉินัตกใจมาก

ท�าอะไรไมถ่กูเลยคดิไปต่างๆ นานา ไมก่ลา้ทีจ่ะถามลกูตรง ๆ 

กลวัค�าตอบทีจ่ะไดร้บัเสยีใจ ดฉินัควรท�าอยา่งไรดคีะ

ทูลกระหม่อม : โอโ้ห ! คุณลูกสาวน่ีโชคดนีะมคีุณแม่

เขา้ไปอาจจะเขา้ไปคน้ของกไ็ด ้ แต่ไปช่วยท�าความสะอาด

ใหแ้ต่กไ็ปเจอยาคมุก�าเนิดซึง่ความจรงิคณุลกูสาวกอ็าย ุ18 ปี

กไ็มใ่ชเ่ดก็แลว้กม็สีทิธิจ์ะมยีาคมุก�าเนิดอยูใ่นหอ้งกไ็มใ่ชเ่ป็น

สิง่ทีคุ่ณแมจ่ะตอ้งตกอกตกใจมากมายเพราะฉะนัน้มยีาคุม 

ก�าเนิดดกีวา่ไมม่ ีถา้สมมตมิถุีงยางยิง่ดใีหญ่เลย ถา้เคา้จะม ี

Sex มอีะไรไปเน๊ียเคา้กย็งัมจีติส�านึกวา่จะตอ้งป้องกนัจรงิมัย๊

จะไดไ้มท่อ้ง หรอือะไรกต็ามแต่คณุแม ่คณุแมว่รรณากอ็ยา่

เพิง่ตตีนไปก่อนไขท้�าตวัใหม้คีวามทุกขม์ากเกนิไปใช่มัย๊  

ถงึแมว้า่เราจะท�าใจไมไ่ด ้สมยัน้ีเรือ่ง Sex มนัเป็นเรือ่งธรรมดา

เป็นสิง่ทีเ่ราจะตอ้งม ีSex อยา่งมสีต ิอยา่งน้อยลกูสาวของ

คณุกม็สีติ
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 อยา่งไรกต็ามแต่ถา้เราท�าใจไมไ่ดจ้รงิ ๆ  เรากอ็ยา่เพิง่

ตโีพยตพีาย จะตโีพยตพีายไปใหม้คีวามทุกขก์บัตวัเองไป

ท�าไม แลว้กอ็าจจะมกีารทะเลาะเบาะแวง้กนัวุน่วาย ไปถาม

เธอท�าไมถงึมยีาคมุก�าเนิดอยูใ่นหอ้ง อา้วเคา้อาจจะมยีาคมุ

ก�าเนิดถา้สมมุตคิดิในแง่ด ี คดิในแง่บวกก่อนว่าเคา้อาจจะ

กนิยาคมุก�าเนิดเมือ่เคา้ปวดทอ้งเวลามปีระจ�าเดอืนหมอกใ็ห้

กนิยาคุมก�าเนิดจรงิมัย๊ ท�าใหร้อบเดอืนมาอย่างสม�่าเสมอ

แลว้กไ็ม่ปวดทอ้ง มนักม็เีหตุผลตัง้เยอะตัง้แยะนะคุณแม่

วรรณา อาจจะไม่ใช่อย่างทีคุ่ณแม่วรรณาคดิกไ็ด ้ ซึง่เราก็

ตอ้งท�าใจไวแ้ลว้วา่มนัใชอ่ะ่ ใชม่ ัย๊คนเรามนัตอ้งม ีSex เป็น

เรือ่งธรรมชาต ิแต่ในการม ีSex เราตอ้งพรอ้มกอ่นแลว้เราก็

ตอ้งรูว้า่ม ีSex แลว้มนัมเีหตุการณ์อะไรเกดิขึน้บา้งเราตอ้งมี

การป้องกนัแลว้กไ็มใ่หเ้สยีการเรยีนอะไรอยา่งน้ี กต็อ้งคดิถงึ

การเรยีนคดิถงึตวัเราก่อน ถนอมตวัเราก่อนแลว้กไ็มไ่ปหลง

ผูช้ายมากเกนิไป คณุแมก่ต็อ้งสอนส ิคณุแมเ่ป็นคณุแม ่ใน

สมยัน้ีคนเราตอ้งพดูกนัตรงไปตรงมาไมใ่ชปิ่ดบงักนัลกูสาว

เราลองถามลกูสาว เออเน๊ียยาคมุก�าเนิดน่ีซือ้มาแพงมากมัย๊ 

เดีย๋วแมซ่ือ้ใหด้มี ัย๊ อยา่งน้ี ท�าไมตอ้งใชก้พ็ดูกนัดีๆ  พดูกนั
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ตรงๆ คณุลกูสาวกไ็มต่อ้งกลวัคณุแมพ่ดูกนัตรง ๆ  คณุแมจ่ะ

ตอ้งเป็นคนใหข้อ้มลูใหแ้กล่กูของตวัเองมากกวา่ เพราะฉะนัน้

คณุแมเ่ป็นผูใ้หญ่แลว้คณุแมก่ค็ยุกนัดีๆ  ใหรู้เ้รือ่งอาจจะไมใ่ช่

อยา่งนัน้กไ็ดเ้คา้อาจจะตอ้งการใหผ้วิเคา้สวยกไ็ด ้ ไมต่อ้งตตีน

ไปก่อนไข ้แต่เรือ่งน้ีคอืเป็นหน้าทีข่องคณุแมท่ีจ่ะไปบอกกบั

คณุลกู แลว้กพ็ดูกนัดีๆ  ตรงๆ ไมใ่ชอ้ารมณ์

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : มคี�าถามอยากจะ

ถามทูลกระหม่อมว่า ในฐานะที่ทูลกระหม่อมได้ทรงเหน็

พระเจา้อยูห่วัท�างานในแต่ละวนัเน๊ีย ทรงประทบัใจอะไรใน

พระองคข์องพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัคะ และในฐานะของ

คนเป็นแมห่ว่งอะไรในตวัลกูสาวคะ ในเรือ่งอะไรมากทีส่ดุ

ทลูกระหม่อม : มนัเป็นสองค�าถามทีไ่มเ่กีย่วกนั อยา่งไร

กต็ามค�าถามแรกเรากต็อบกนัมาแลว้เมื่อสองสปัดาหก่์อน

ว่าพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงงานหนักมากส�าหรบั
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ประชาชน ส�าหรบัประเทศชาต ิ ท่านทรงเสยีสละความสุข

ทัง้หมด เสยีสละทุกอย่าง เสยีสละความสุขทางครอบครวั 

ความสขุทางพระองคเ์องต่างๆ นานาทกุอยา่งเพือ่ประชาชน

และก็ท�าโครงการเยอะแยะเพื่อประเทศชาติของเราเน๊ีย  

กา้วไปขา้งหน้าอยา่งดไีมแ่พป้ระเทศอื่นๆ ก ็ตอนน้ีเรากไ็ม่

แพแ้ลว้ เพราะฉะนัน้ท่านกไ็ดท้�าส�าเรจ็แลว้ ท่านกไ็ดท้รง

ท�าเป็นตัวอย่างให้แก่พวกเราคนไทยทุกคนว่าพวกเรา

ต้องท�าประโยชน์แลว้กค็ดิถงึคนอื่นใหม้ากกว่าตวัเองบา้ง 

ไม่ใช่คดิถงึแต่เรื่องตวัเอง ประโยชน์ของตวัเองอย่างเดยีว 

เพราะฉะนัน้ทา่นกค็งเป็นตวัอยา่งทีด่ ีเป็นสิง่ทีน่่าประทบัใจ

มากเพราะฉะนัน้พวกเราเดก็ๆ เน๊ียกค็วรจะน�าทา่นมาเป็น

ตวัอยา่งในการด�ารงชวีติของเราวา่อยา่งน้อยนิดหน่อยกไ็ด ้

อยา่งน้อยเรากค็วรจะเสยีสละกบัสงัคมใหก้บัประเทศชาตบิา้ง

ไมใ่ชนึ่กถงึแต่ประโยชน์และความสขุของตวัเองอยา่งเดยีวน่ี

คอืค�าถามทีห่น่ึงใชม่ ัย๊ 

 ค�าถามทีส่องคอืคนเป็นแมเ่ป็นหว่งอะไรลกูสาวมากทีส่ดุ  

อนัที่จรงิๆ แล้วในสมยัน้ีก็เป็นสมยัใหม่แล้ว เป็นสมยัที ่

เปิดกวา้งเราตอ้งมโีลกทศัน์ทีเ่ปิดกวา้งเมือ่กีน้ี้คณุแมว่รรณา
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กไ็ดเ้ขยีนจดหมายมา พึง่ตอบจดหมายจากคุณแม่วรรณา

ทีไ่ปเจอยาคมุก�าเนิดในหอ้งของลกูสาว แต่ลกูสาวน่ีมสีตใิช่

มัย๊รูว้า่ตวัเองท�าอะไรอยู ่ถา้สมมตวิา่ลกูสาวจะมเีพศสมัพนัธ์

หรอือะไรก็ต้องป้องกนั เพราะสิง่ที่น่ากลวัที่สุดก็คอืเมื่อ 

ผดิพลาดไปแลว้โดยเราไมรู่เ้ราไมม่สีตเิราไมพ่รอ้มเราท�าอะไร

โดยไม่มคีวามรูเ้ลยว่าเราก�าลงัไม่มสีต ิ ไม่มคีวามยัง้คดิว่า

เราก�าลงัท�าอะไรอยู ่ เพราะฉะนัน้สิง่ทีเ่ป็นหว่งมากทีส่ดุคอื

ลูกสาวจะไปหลงผูช้าย เราต้องไม่ไปหลงผูช้ายเพราะว่า 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้ามเีพศสมัพนัธ์แล้ว โดยมากผูห้ญิง 

กอ็าจจะตกอยูใ่นความรกั คดิวา่เป็นแฟนกนัแลว้ท�าตวัเป็น

เจา้ขา้วเจา้ของ เราหลงผูช้ายมากเกนิไปกจ็ะเสยีหายใหค้น

เคา้หวัเราะเยาะเปลา่ๆ แลว้กผ็ูช้ายทีว่า่น้ีกจ็ะร�าคาญเรา แลว้

กอ็าจจะมาปลอกลอกเรา ใชป้ระโยชน์เรา เมือ่หลงแลว้เราก็

จะท�าอะไรใหเ้คา้หมดเลย เรากท็�าโดยไมนึ่กถงึตวัเอง นึกถงึ

ว่าเป็นโทษกบัตวัเองและคนรอบตวัยงัไง มนักเ็กดิขึน้แลว้

หลายหนแบบน้ีคอืสิง่ทีน่่าเป็นหว่งทีส่ดุนัน่แหละ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เวลาอยูบ่า้นผมไมม่ี

ความสุขเลย พ่อแม่ไม่เคยพดูคุยลอ้เล่นกบัผม เหมอืนว่า

บา้นไมใ่ชบ่า้น ผมเหน็หน้าพอ่ พอ่กม็แีต่น่าบงึตงึเครยีดตลอด  

ผมไมม่คีวามสขุเลย ผมอยากจะมคีรอบครวัทีเ่ขา้ใจกนั ทกุวนั 

ผมเหน็ดเหน่ือยกบัการเรยีน กลบัไปบา้นแทนทีผ่มจะได ้

พกักายพกัใจ แต่ผมกลบัตอ้งเหน่ือยการเหน่ือยใจมากกวา่เดมิ 

หรอืผมเคยผดิพลาดจนพอ่แมไ่มใ่หอ้ภยัผม น้องป๊อปกเ็ลา่มา

ในวงเลบ็วา่เขาเคยสอบเตรยีมทหารผา่นในรอบแรก แต่รอบ

ทีส่องสอบไมผ่า่น ผมไมเ่ขา้ใจจรงิๆเลยครบั ยิง่ผมไปบา้น

เพือ่นเหน็พอ่แมเ่พือ่นหยอกลอ้กนัยิง่ท�าใหผ้มอยากรอ้งไห ้

ตอนน้ีผมร่างกายแขง็แรงด ี แต่พ่อแม่ผมจะรูไ้หมว่าจติใจ 

ผมปวดร้าวแค่ไหน ชีวิตน้ีผมไม่ต้องการอะไรมากมาย  

ไม่ตอ้งการเงนิทอง ไม่ตอ้งมบีา้นใหญ่โต ไม่ตอ้งมรีถสวย  

แต่ขอใครสกัคนทีร่กัแลว้เขา้ใจกพ็อ แคน้ี่พอ ผมจะรอค�าตอบ

จากทลูกระหมอ่มครบั 
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ทลูกระหม่อม : ออื อ่านจากจดหมายจากป๊อป ถามวา่ 

เข้าใจความรู้น้องป๊อปไหม ก็เข้าใจน้องนะและเป็นห่วง 

น้องด้วย ก็เลยรบีตอบเพราะกลวัน้องเครยีดไปกนัใหญ่  

ทีค่ณุพอ่คณุแมห่น้าบงึหน้างอ้ หรอืทะเลาะกนั หรอือารมณ์

ไมด่ตีลอดเวลา น้องคดิวา่ท่านโกรธน้อง หรอืทีน้่องเล่าวา่ 

น้องสอบเตรยีมทหารผา่นรอบแรกแลว้รอบสองไมผ่า่น มนั

ไมน่่าจะเป็นเหตุผล น้องลองถามตวัเองซวิา่น้องท�าอะไรอกี 

น้องเป็นเดก็เทีย่วหรอืเดก็เรยีน หรอืน้องเทีย่วมากเกนิไป

หรอืคบเพือ่นฝงูไมด่ ี ถา้สมมตน้ิองไมไ่ดท้�าอะไร น้องตอ้ง 

ถามตวัเองว่าอยู่ที่บ้านหน้าบึงหน้างอ ไม่พูดกบัคุณพ่อ 

คณุแมห่รอืปา่ว ถา้สมมตน้ิองท�าอยา่งนัน้คณุพอ่กบัคณุแมก่็

ท�าหน้าบงึหน้างอใสน้่องได ้แต่อนัทีจ่รงิคดิวา่น่าจะเป็นปญัหา

ของผูใ้หญ่นะมากกวา่ คณุพอ่คณุแมผู่ใ้หญ่น่าจะมปีญัหาของ

เขา ปญัหาเรือ่งงาน ปญัหาเรือ่งเงนิ เยอะแยะมากมายเพราะ

ตอนน้ีเราก็อยู่ในเศรษฐกิจที่ไม่ดีและบ้านเมอืงก็วุ่นวาย  

คณุพอ่คณุแมก่อ็าจจะเครยีดอยู ่กไ็มอ่าจจะยิม้แยม้แจม่ใสได ้

ไมน่่าจะเกีย่วกบัน้องนะ คณุพอ่คณุแมก่อ็ยากใหน้้องชว่ยท�า
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อะไรบา้งกล็องไปถามไปพดูคุยด ู น้องกจ็ะไปช่วยแบ่งเบา

ภาระและคงจะท�าใหท้า่นยิม้แยม้น่าดไูมน่่างอ้หงกิ 

 แต่ถ้าน้องเครยีดมากๆกข็อแนะน�าใหน้้องไปทีศู่นย์

เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ด ู แลว้กไ็ปคุยกบัพี่ๆ  

ทีป่รกึษาในศนูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในโครงการ

เพือ่นชว่ยเพือ่น ถา้น้องอยากสบายใจมากกวา่นัน้ น้องไม่

อยากปวดรา้วหวัใจอยา่งทุกวนัน้ี น้องกเ็อาเวลาทีป่วดรา้ว

หวัใจในโชคชะตาไปท�ากจิกรรมที่ศูนย์เพื่อนใจ TO BE 

NUMBER ONE ดกีวา่ ดไีหม ซึง่มกีจิกรรมากมาย จะไดม้ี

เพือ่นๆกค็งจะหายเครยีดไป ลองเดนิเขา้ไปในศนูยเ์พือ่นใจ 

TO BE NUMBER ONE ดซูวิา่ชวีติของน้องกจ็ะเปลีย่นแปลง

ไปในทางทีด่ ีถา้น้องยิม้ไดก้จ็ะท�าใหค้ณุพอ่คณุแมข่องน้อง

ยิม้ได ้แลว้อยา่ลมืเขยีนจดหมายมาคยุอกีทลีะ วา่ความคบืหน้า

เป็นอยา่งไรบา้ง ในการทีจ่ะท�าใหค้ณุพอ่คณุแมย่ิม้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีหนูจะจบ ม.3 

แลว้ แต่คณุพอ่ของหนูกย็งัดืม่เหลา้อยูเ่ลย หนูกอ็ยากเรยีน 

ต่อมาก ความใฝ่ฝ ันของหนูคืออยากเป็นต�ารวจพทิกัษ์ 

ความดคีะ่ ทลูกระหมอ่มคดิวา่หนูควรจะหยดุความฝนัไวท้ี ่

ม.3 หรอืจะไปใหถ้งึฝนัดคีะ่ ชวีติหนูมคีวามกดดนัมาก เวลา

คณุพอ่กบัคณุยา่ทะเลาะกนัหนูไมรู่จ้ะท�ายงัไงใหม้นัดขีึน้ และ

กไ็มรู่จ้ะท�ายงัไงใหค้ณุพอ่หยดุกนิเหลา้ ทลูกระหมอ่มชว่ยให้

ค�าแนะน�าหนูดว้ยคะ่

ทูลกระหม่อม : ปญัหาของน้องสายฝนกเ็ป็นปญัหาที่

น้องๆสมาชกิทบูนีมัเบอรว์นัถามเขา้มากนัมาก หลายๆคน

กป็ระสบปญัหาน้ีอยู ่ โดยทีไ่มรู่ว้า่จะแกไ้ขยงัไง ปญัหาทีม่ ี

คณุพอ่ดืม่เหลา้หรอืสบูบุหรี ่และกเ็รือ่งทนุการศกึษาในการ

สานต่อความฝนัของตวัเองแต่ของน้องสายฝนกห็นกัหน่อย

เพราะมทีัง้ 2 ปญัหาเลย 

 นอกจากคณุพอ่จะชอบดืม่เหลา้จนเมามายแลว้กย็งัชอบ

ทะเลาะกบัคุณยา่จนท�าใหน้้องเครยีดไปหมด อยา่งไรกข็อ
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แนะน�าเบือ้งตน้ เวลาคณุพอ่กบัคณุยา่ทะเลาะกนัเขาทะเลาะ

กนักเ็รื่องของผูใ้หญ่ใช่ไหม น้องหา้มเขาไมไ่ดเ้วลาคุณพอ่

เมาแลว้ทะเลาะกนัคณุยา่มนักห็า้มยากอยู ่ น้องกอ็ยา่ไปยุง่

กบัเขาเลย หลบอยูใ่นหอ้ง อา่นหนงัสอื ดทูวี ีเปิดเพลงจะได ้

กลบเสยีงจะไดไ้ม่เครยีดเพราะเรื่องของผูใ้หญ่น้องกค็งแก้

ไมไ่ดห้รอก ยิง่ไปยุง่ ยิง่ไปหา้ม คุณพอ่ยิง่เมาๆอยูอ่าจจะ

โดนลกูหลงได ้อยา่งไรกต็ามไมใ่ชห่น้าทีข่องเรา ไมใ่ชเ่รือ่ง

ของเรา หน้าทีข่องน้องกอ็่านหนังสอื เรยีนหนังสอืใหด้ีๆ  

ถา้เครยีดมากกเ็ปิดเพลงซะ จะไดไ้มไ่ดไ้มไ่ดย้นิ เรือ่งคณุพอ่

ดื่มเหลา้กต็อ้งรอใหคุ้ณพอ่ไมเ่มามาย ก�าลงัอารมณ์ดีๆ อยู ่

หนูกไ็ปบอกคุณพ่อซ ิ บอกทลีะเรื่อง เรื่องหน่ึงบอกใหล้ด

และบรรเทา เรือ่งดืม่เหลา้เน่ียท�าใหน้้องเครยีดไปหมดแลว้ 

 สว่นเรือ่งต่อไปกร็อตอนทีอ่ารมณ์ดมีากๆ น้องกบ็อก

ตรงๆวา่อยากจะเป็นต�ารวจพทิกัษค์วามดแีละอยากจะเรยีนต่อ 

เรยีนแคม่.3 มนักไ็มพ่อนะ ถา้คณุพอ่ไมส่นบัสนุนความฝนัจะ

เป็นต�ารวจของน้อง ไมช่ว่ยเรือ่งการเรยีนต่อของน้อง สมมต ิ

คุณพ่อมปีญัหาเรื่องเงนิ ก็ให้น้องไปปรกึษาครูที่ปรกึษา  
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น้องก็ต้องมีความมุ่งมัน่ อย่าหมดก�าลังใจไปเสียก่อน  

เพราะเดีย๋วน้ีระบบการศกึษาของเรากส็นบัสนุนเดก็ทีต่ ัง้ใจเรยีน 

และมผีลการเรยีนด ีขอใหน้้องพยายามใหเ้ป็นเดก็ทีเ่ขา้ขา่ย 

ขยนัเรยีนและกม็เีกรดเฉลีย่ทีด่ ี น้องกส็ามารถขอทุนเรยีน 

ต่อได ้ถา้ไมไ่ดท้นุกม็กีองทนุกูย้มืใหพ้ึง่พา มเีดก็ทบูนีมัเบอรว์นั

เยอะทีพ่ึง่พาใชบ้รกิารกองทนุกูย้มืกจ็บการศกึษามาไดท้ัง้ที่

พอ่แมไ่มม่กี�าลงัสง่ หรอืไมส่ง่เสยีเลย เพราะฉะนัน้มนัส�าคญั

มากเรื่องการศกึษา อย่างไรกต็ามไม่น่าหยุดความฝนัไวท้ี ่

ม.3 ขอใหมุ้ง่มัน่ตัง้ใจไปต่อใหไ้ดไ้มว่า่จะสานฝนัเป็นต�ารวจ 

หรอือยากจะเรยีนต่อใหม้ากขึน้ทางใดทีน้่องเกดิชอบขึน้มา 

กข็อใหอ้ดทน อยา่ทิง้ความฝนั น้องกม็คีวามมุง่มัน่คดิดที�าด ี

น้องกจ็ะประสบความส�าเรจ็แน่นอน กข็อใหน้้องโชคด ีและ

เป็นก�าลงัใจใหน้้องดว้ย 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องราลขีอเขา้มา

เรยีนในกทม.โดยทีต่อ้งแบกภาระทีบ่า้นมาดว้ยและคอ่นขา้ง

จะเหน่ือยจากการเรยีนและการท�างานทีห่าเลีย้งทีบ่า้นควบคู่

กนัไป ซึง่กเ็กดิปญัหาไมส่ามารถไปสอบเพราะลางานไปไม่

ไดโ้ดยทีน้่องราลขีอกลบัมาทีต่่างจงัหวดั โดยมสีองค�าถาม

คอื 1. ดฉินัคดิถกูหรอืคดิผดิทีก่ลบัมาเรยีนต่างจงัหวดัทัง้ที่

ยงัเรยีนไมจ่บ 2. การแบกรบัภาระครอบครวัโดยตอ้งแลกมา

กบัการไมไ่ดร้บัปรญิญาในสิง่ทีเ่ราตัง้ใจไว ้ทา่นมคีวามเหน็วา่

ยงัไงคะ่ สดุทา้ยน้ีขอใหพ้ระองคม์พีลานามยัทีส่มบรูณ์แขง็แรง 

น้องใหค้ตปิระจ�าใจของตวัเองไวด้ว้ยนะค่ะว่า คนเราเลอืก

เกดิไมไ่ด ้แต่เลอืกทีจ่ะเป็นคนดไีด้

ทลูกระหม่อม : อนัทีจ่รงิคตปิระจ�าใจของน้องเป็นสิง่ทีด่ ี

เลอืกเกดิไมไ่ด ้แต่เลอืกทีจ่ะเป็นคนดไีด ้อนัทีจ่รงิน้องกเ็ป็น

คนดแีลว้นะ ชว่ยครอบครวั สว่นทีน้่องตอ้งเลกิเรยีนกลบัไป

อยู่ต่างจงัหวดัเสยีก่อน กเ็ป็นเรื่องทีน่่าเศรา้ กเ็หน็ใจน้อง

มากเลย แต่คนเรากม็คีวามจ�าเป็นแตกต่างกนั กไ็มใ่ชเ่ป็น
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เรื่องผดิทีน้่อง เป็นเรื่องดเีสยีอกีทีน้่องมนี�้าใจกลบัไปช่วย

ครอบครวั ต่อไปถา้ครอบครวัมคีวามจ�าเป็นลดลงแลว้ น้อง

กจ็ะมโีอกาสกลบัไปเรยีนต่อไดก้ไ็มม่อีะไรทีต่อ้งเสยีใจมาก 

 สว่นเรื่องทีส่องรบัภาระครอบครวัโดยตอ้งแลกมากบั

การไมไ่ดร้บัปรญิญา เรือ่งน้ีกไ็มใ่ชเ่รือ่งทีผ่ดินะ เป็นเรือ่งทีด่ี

ทีน้่องมนี�้าใจ มจีติส�านกัทีจ่ะชว่ยครอบครวัของน้อง อยา่งไร

กต็ามน้องกม็โีอกาสทีจ่ะไดเ้รยีนต่อแลว้ไดร้บัปรญิญา มนัไม่

ไดส้ายเกนิไป จะบอกใหว้า่ฝรัง่นะ คนอาย ุ80 เขายงัเรยีนต่อ

กนัเลย อยา่ลมืวา่มนัไมส่ายทีจ่ะเรยีนต่อ ขอใหน้้องมกี�าลงัใจ

มากๆ กข็อใหน้้องยดึวา่ คนเราเลอืกเกดิไมไ่ด ้แต่เลอืกทีจ่ะ

เป็นคนดไีด ้ขอใหน้้องคดิด ีพดูด ีท�าด ีกแ็ลว้กนั น้องกจ็ะได้

รบัสิง่ดีๆ กลบัมา ขอใหท้กุคนดนู้องเป็นตวัอยา่ง วา่น้องคดิด ี

ใฝ่ด ี ขอใหน้้องและทุกคนรอบขา้งน้องและน้องทีด่รูายการ 

รวมทัง้น้องโต๋โชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีหนูอาย ุ9 ปี

แลว้คะ่ ไดต้ดิตามรายการน้ีมานานแลว้คะ่ แต่ทีบ่า้นหนูไม่

คอ่ยไดย้นิเสยีงทีไ่พเราะซกัเทา่ไร ชอบโดนคณุพอ่คณุแมด่ ุ

ไมรู่ว้า่ดเุรือ่งอะไรจนหนูแอบไปรอ้งไหห้ลายครัง้ จนไมอ่ยาก

จะเจอพ่อแม่ บา้นน้ีอดึอดัเหลอืเกนิ แต่คดิว่าท่านเป็นคน

ทีร่กัเราทีส่ดุคนหน่ึงเลยไปขอโทษทา่น แต่ตอนน้ีหนูกไ็มรู่ว้า่

หนูอยากเป็นอะไร ตอนแรกกอ็ยากเป็นคร ูแลว้กอ็ยากเป็น 

นกัรอ้ง ลา่สดุอยากเป็นต�ารวจ ตอนน้ีไมรู่อ้ยากเป็นอะไร แต่

ขอแต่งกลอนใหท้ลูกระหมอ่มก่อนนะคะ่ เขยีนมาวา่ 

 “ โครงการทบูนัีมเบอรว์นั ก่อตัง้มาเพือ่สงัคมไทย

 ได้สัง่สอนให้เราเป็นเดก็ไทย เดก็ดีในสงัคมทีเ่ฝ้ารอ

 ขอให้ทรงด�าเนินรายการไป ให้ส�าเรจ็ในขัน้ตอนอย่าพลัง้เผลอ

 ขอให้เจริญยิง่ข้ึนนาน อยู่คู่ประชากรตลอดไป ”
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ทลูกระหม่อม : อมื เก่งมากๆเลยน้องกลัชรตัน์ เป็นแฟน

รุ่นจิว๋ของเรา สมาชกิทูบนีัมเบอรว์นัรุ่นเลก็ น้องไดส้่งรูป

มาดว้ยและบทกลอนทีไ่พเราะมากเลย จะขอเกบ็ไวอ้ยา่งด ี

แลว้กเ็ป็นธรรมชาตมิากเลย ดูจากรปูดูเหมอืนน้องจะเป็น

นกัรอ้ง ตอนน้ีกอ็ยากเป็นต�ารวจดว้ย น้องแต่งกลอนมากด็ู

เป็นธรรมชาต ิ กข็อใหแ้ต่งต่อไปมแีนวว่าจะแต่งกลอนเก่ง 

มภีาษาทีส่วยและมสีมัผสับ้าง เป็นกลอนเปล่าเป็นกลอน

สมยัใหม ่ น้องเป็นคนสมยัใหม ่ น้องคงไมต่อ้งเดอืดรอ้นวา่

น้องอยากจะเป็นอะไร อยากเป็นอะไรน้องกค็ดิไปก่อน เรยีน

หนงัสอืใหด้กี่อน 

 อกีอยา่งหน่ึงน้องบอกวา่น้องถกูดบุอ่ย แต่น้องกเ็ขา้ใจ

วา่คณุพอ่คณุแมด่เุพราะอยากใหน้้องดหีน่อย อยากใหน้้อง

เป็นเดก็ทีน่่ารกั แต่ถา้ดบุอ่ยๆกอ็าจจะเหน่ือยหน่อยนึง กเ็ป็น

ธรรมดาทีห่นูบอกไมอ่ยากเจอหน้าทา่น น้องกเ็ขา้ใจแลว้วา่

ทา่นเป็นคนทีร่กัเราทีส่ดุ และทา่นอยากสอนเราใหเ้ป็นคนด ี

น้องกล็องถามตวัเองวา่น้องท�าผดิอะไร เวลาคณุพอ่คณุแม่

ดนุ้องจะไดป้รบัปรงุตวัเองท�าอะไรใหด้ขี ึน้ จะไดไ้มโ่ดนด ุกข็อ 



คู่มือค�าปรึกษาพระราชทานฯ130

ใหน้้องโชคด ีเป็นธรรมชาตแิบบน้ีตลอดไป อยา่ลมืฝึกแต่งกลอน

ต่อไป เพราะน้องมแีนว ลายมอืน้องกส็วย กจ็ะเกบ็จดหมาย

น้องไว ้ขอใหน้้องเป็นสมาชกิทีด่แีละอนาคตทีด่ขีองโครงการ

ทบูนีมัเบอรว์นั

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเีรือ่ง คอืหนู

ตกงานคะ่ หนูกลบับา้นมาอยูก่บัพอ่กบัแม ่ แต่วา่หนูอยาก

ท�างาน แต่ว่าหนูยงัหางานไม่ไดซ้กัท ี ตอนน้ีเงนิหนูกเ็ริม่

จะหมด ตอนน้ีตอ้งอาศยัอยูก่บัพอ่แม ่ พอ่แมห่นูกไ็มม่รีายได้

เหมอืนกนั พ่อตอ้งหาถ่านกระสอบมาขาย ไดก้ระสอบละ 

200 บาท หนูสงสารพ่อกบัแม่มาก หนูยงัหางานท�าไม่ได้

เลยค่ะ เพราหนูไม่มเีงนิซกับาท เลยออกไปหางานไม่ได ้ 

คนแถวบา้นกม็แีต่คนซ�้าเตมิหนู หาวา่หนูเกาะพอ่แมก่นิไป

วนัๆ ทัง้ทีห่นูอยากท�างานใจแทบขาด เพราะว่าตอนน้ีหนู

อยากท�างานมากเลยคะ่ รูส้กึตวัเองหายใจไมท่ัว่ทอ้ง หนูไมม่ี
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ก�าลงัใจตอนน้ีหนูสบัสนมากเลยคะ่ ทุกวนัน้ีหนูตอ้งเกบ็ตวั

อยู่แต่ในบา้น แต่มบีางอย่างทีท่�าใหห้นูหายเครยีดไดบ้า้ง

เวลา คอืหนูชอบระบายใหก้ระต่ายฟงั มนัเป็นสิง่เดยีวทีท่�าให้

หนูไมเ่ครยีดเวลาอยูก่บัมนัคะ่

ทลูกระหม่อม : น่าสงสารมาก ส�าหรบัน้องตรทีพิยนิภา 

เจา้ของจดหมายกเ็ศรา้จนตอ้งไประบายกบักระต่าย กเ็ป็น

ภาวะทีน่่าเหน็ใจเพราะตอนน้ีคนตกงานเยอะ ตกงานตงัคห์มด 

แต่ยงัไงก็ต้องออกไปหานะงานน่ี หรอืน้องจะเพาะพนัธุ์

กระต่ายขาย เพราะกระต่ายเป็นสตัวท์ีแ่อคทฟีมาก มนัสามารถ

ผลติลกูผลติหลานออกมาโดยทีเ่ราไมต่อ้งท�าอะไรเลย อนัทีจ่รงิ

สิง่ทีน้่องตอ้งท�าคอืออกไปหางาน หรอืงานอะไรทีพ่อท�าไดก้็

ท�าไปกอ่น จะไดม้รีายได ้ไดช้ว่ยคณุพอ่คณุแม ่จะไดไ้มต่อ้ง 

มานัง่หดหูร่ะบายกบักระต่าย น้องท�าใจใหส้บาย อยา่เครยีด

มากนัก ไม่ง ัน้กระต่ายน้องตายก่อนแน่นอน กไ็ม่มโีอกาส

เพาะพนัธุก์ระต่ายขาย น้องตอ้งรบีหางานท�า ความพยายาม
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อยู่ที่ไหนความส�าเร็จอยู่ที่นัน้ เขา้ใจว่าเวลาตกงานแล้ว

มนัไม่มทีางไปมนัก็ยากเหมอืนกนั น้องจะได้งานถ้าน้อง

ขวนขวายหา 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เรื่องก็มอียู่ว่า  

ขา้พเจา้ชืน่ชมทีพ่ระองคม์ต่ีอประชาชน ทีส่ละเวลามาต่อตา้น

ยาเสพตดิ และทรงเป็นแมท่ีด่อีบรมลกูไดเ้ก่งมากคะ่ ขา้พเจา้

ไดต้ดิตามรายการทูบนีัมเบอรว์นัทุกวนัเสารน์ัง่อยู่หน้าจอ

เวลา 20.30 น. เป็นเวลาทีแ่ฟนพนัธุแ์ทท้ลูกระหมอ่มชอบ

ฟงัการตอบค�าถามทรงใหค้�าแนะน�าแกเ่ยาวชนไทยไดด้มีาก

เลยค่ะ ทรงวยัรุ่นมาก ขา้พเจา้คงเป็นสมาชกิทูบนีัมเบอร์

ทีอ่ยู่มากทีสุ่ด 57 ปีใช่ไหมค่ะ ไม่ทราบคดัออกหรอืเปล่า 

ขา้พเจา้มลีกูชาย 2 ลกูหญงิ 2 ขา้พเจา้จะสัง่สอนลกูขา้พเจา้

เป็นเป็นคนดขีองสงัคมไทยคะ่ อยากจะขอเขม็กลดัตดิเสือ้ 

ทลูกระหมอ่มซกัอนัไดไ้หมคะ่เป็นของขวญัวนัเกดิ ขอมากไป
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หรอืเปล่าค่ะ ขออาราธนาสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์หท้ลูกระหมอ่มและ

พระราชวงศท์กุพระองคม์พีลานามยัทีแ่ขง็แรง คูก่บัรายการ

ดีๆ แบบน้ีไปนานๆคะ่

ทลูกระหม่อม : คณุอรวรรณ กเ็ป็นคณุแมข่องครอบครวั

ปิยะ เจรญิวฒันา ขอบใจกเ็ป็นแฟนพนัธแ์ทท้ัง้ครอบครวั  

ทัง้ลูกชายลูกสาวและคุณแม่ก็เป็นแฟนพนัธ์ของรายการ

ทบูนีมัเบอรว์นัวาไรตี ้ครอบครวัน้ีกน่็าจะเป็นครอบครวัทีอ่บอุน่

อกีครอบครวัหน่ึง ก่อนหน้าน้ีเรากไ็ดต้อบค�าถามของน้องเป้

และน้องปอยไปแลว้ วนัน้ีกเ็ป็นทขีองคณุแมน่ะ คณุอรวรรณ

บอกวา่ตนเป็นสมาชกิทีแ่ก่ทีส่ดุกไ็มน่่าจะใชน่ะกน่็าจะมคีนแก่

กวา่นัน้ คนแก่กม็คีา่กบัโครงการทบูนีมัเบอรว์นัมาก เพราะ

คนแก่กช็ว่ยงานทบูนีมัเบอร ์ชว่ยสนบัสนุนลกูๆ และกร็วม

โครงการทูบีนัมเบอร์วนัได้อย่างดี ถือว่าเป็นครอบครวั

เดยีวกนั ทกุคนเป็นหน่ึงโดยไมพ่ึง่ยาเสพตดิ 
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 อย่างไรก็ตามก็ขอให้ครอบครวัปิยะเจริญวฒันาม ี

ความสุข ขอให้เป็นครอบครวัที่อบอุ่นมากๆยิ่งๆขึ้นไป  

ขอใหล้กูๆของคณุอรวรรณเตบิโตขึน้มาดว้ยการสัง่สอนของ

คุณอรวรรณเป็นผูใ้หญ่ทีด่มีปีระโยชน์ต่อสงัคม เป็นผูใ้หญ่ 

ทีม่คีณุภาพ กจ็ะเป็นสิง่ทีด่มีากๆส�าหรบัประเทศชาตขิองเรา 

 ส�าหรบัของขวญัวนัเกดิ 10 ส.ค. น้ีอาจจะชา้ไปหน่อยหน่ึง 

กข็ออวยพรวนัเกดิเป็นเลท เบริท์เดยก์แ็ลว้กนั อยา่งไรกต็าม

กข็อเปลีย่นจากเขม้กลดัมาเป็นของใหญ่กวา่นัน้เป็น เสือ้ยดื

ทบูนีมัเบอรว์นัวาไรตี ้คณุอรวรรณจะไดน้�าไปใชก้บัลกูๆ เอา

ไปใสด่ว้ยกนัเพราะลกูกไ็ดร้บัคนละตวัแลว้เรากจ็ะสง่เสือ้ยดืไป

ใหเ้ป็นของขวญัวนัเกดิ ใสพ่รอ้มกนัสามคนเลย กข็ออวยพร

วนัเกดิยอ้นหลงัให้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีมปีญัหาคอื  

พึง่จะสอบเขา้ม.4 ได ้แลว้จะตอ้งเดนิทางจากบา้นไปโรงเรยีน

ทกุวนักวา่ 110 กโิลเมตร และตอ้งเอาเงนิไปโรงเรยีนวนัละ 

100 บาท เพือ่จา่ยคา่โดยสาร 70 บาทและคา่อาหาร 30 บาท 

ซึง่เป็นเงนิทีม่ากพอสมควร ผมเหน็แม่เหน่ือยทุกวนั ตอ้ง

ทอผา้ และใหน้้องมกีารศกึษา ผมพยายามใชเ้งนิแมอ่ยา่ง

ประหยดั เหตุทีผ่มตอ้งเดนิทางไปกลบัจากบา้นมาโรงเรยีน

ทกุวนัเพราะผมอยากมาชว่ยแมท่�างานบา้นเพือ่ใหแ้มเ่หน่ือย

น้อยลง งานทีผ่มกม็ซีกัผา้ ท�ากบัขา้ว กวาดบา้นสิง่เหลา่น้ีแม่

ไมม่เีวลาท�าผมเลยตอ้งมาชว่ยแมอ่ยา่งเตม็ที ่ แลว้ผมกไ็มรู่้

จะท�าอยา่งไรเพือ่ใหม้เีงนิค่ารถไปกลบัโรงเรยีนมาแบ่งเบา

ภาระของแม ่น้ีคอืเรือ่งราวในจดหมายของน้องตมูตามครบั 

ทลูกระหม่อม : น้องตมูตามเป็นเดก็ทีน่่ารกั และดมีากๆเลย  

เขา้ใจภาระของแม ่มจีติใจทีด่งีามทีจ่ะมาชว่ยคณุแมท่�างาน

บา้นนบัว่าเป็นลูกทีด่ ี ไม่ง ัน้บา้นน้องตูมตามคงรกตายเลย 

น้องมคีวามคดิที่น่ารกัมากเลยอยากแบ่งเบาภาระคุณแม ่
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สิ่งแรกที่น้องท�าได้คือตัง้ใจเรียน ถ้าน้องไม่ตัง้ใจเรียน  

ความเหน่ือยคงคณุแมก่เ็สยีไปหมดเลยคณุแมค่งเสยีก�าลงัใจ  

อนัทีจ่รงิปญัหาน้ีกม็คีนประสบมากมายนะ ปญัหาในการที่

ไมม่ทีุนการศกึษา ทุนการศกึษาน้อยไมเ่พยีงพอกแ็นะน�ามา

หลายหนแลว้วา่โรงเรยีนหรอืราชการเขากม็ทีนุการศกึษาต่างๆ 

น้องลองไปถามอาจารยแ์นะแนวทีโ่รงเรยีนวา่มทีุนอะไรบา้ง

ทีน้่องพอจะสามารถไดม้าน้องกต็อ้งตัง้ใจเรยีนดีๆ  กจ็ะชว่ยได ้

คณุแมก่เ็หน็อยา่งเดยีวกนัในเรือ่งความส�าคญัของการศกึษา 

ไมง่ ัน้คณุแมไ่มท่�างานหนกัเพือ่สง่น้องตมูตามและน้องเรยีน 

ฉะนัน้น้องตอ้งตัง้ใจเรยีน และเป็นเดก็ด ีน้องเป็นเดก็ดอียูแ่ลว้

เพราะมจีติส�านึกทีจ่ะมาช่วยคุณแม ่ชว่ยไดอ้กีอยา่งหน่ึงนะ 

ถา้น้องตมูตามอายถุงึน้องสามารถไปท�างานพเิศษได ้กข็อให้

น้องตมูตามโชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ทีบ่า้นของดฉินัมแีม่

ทีข่ายของอยูใ่นตลาดแต่กม็เีรือ่งอยูใ่นตลาดเลยท�าใหค้ณุแม่

หาเงนิไดล้�าบากขึน้ สว่นคณุพอ่ท�างานขบัรถทวัร ์สว่นมาก

จะมชีาวต่างชาตมิาเทีย่วในเชยีงใหมเ่ยอะ พอมปีญัหาทาง 

ด้านเศรษฐกจิเลยท�าใหม้คีนมาเที่ยวในเชยีงใหม่น้อยลง  

พอ่ของดฉินัเลยไดเ้งนิจากการท�างานมาน้อยลง พอไดเ้งนิมา 

กต็้องเอาเงนิไปจ่ายค่าของจนหมด ท�าใหไ้ม่มเีงนิมาจ่าย 

คา่เทอมของดฉินั ถามวา่ปญัหาน้ีควรจะแกป้ญัหาอยา่งไร 

ทูลกระหม่อม : กเ็ป็นปญัหาทีบ่อกแลว้ไงวา่ทุกคนตอ้ง

เทีย่วในประเทศไทย คนไทยเทีย่วในไทยไปเทีย่วเชยีงใหม่

เยอะขึน้ พอ่ของน้องกจ็ะรายไดด้ขีึน้ ตอนน้ีเรากพ็ยายาม

ชกัชวนใหค้นไทยเทีย่วในประเทศไทย แต่บางทกีย็ากนะ

เพราะวา่เศรษฐกจิไมด่ ี ไมม่เีงนิไปเทีย่ว แต่อยา่งไรกต็าม

เป็นปญัหาทีเ่จอบอ่ยๆ คนเป็นลกูทีค่วรจะท�าไดก้ค็อืตัง้ใจเรยีน 

ตัง้ใจอา่นหนงัสอื เพราะคณุพอ่คณุแมท่�างานล�าบากเอาเงนิ

มาใหเ้ราเรยีนเลีย้งดใูหเ้ราเตบิใหญ่ขึน้มา กอ็ยา่ท�าตวัเกเร  
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ถ้ามโีอกาสก็ควรหางานพเิศษท�า เดีย๋วน้ีเด็กๆก็หางาน

พเิศษท�าเป็นประสบการณ์ทีด่ ี ท�างานไปดว้ยเรยีนไปดว้ย  

น่าภมูใิจนะ น้องตัง้ใจเรยีน ตัง้ใจท�าด ีชว่ยเหลอืคณุพอ่คณุแม ่

กเ็ป็นสิง่ทีด่มีากแลว้ น้องกช็่วยคุณพ่อคุณแม่ได ้ กข็อให้

น้องโชคด ี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมพึง่จะเรยีนจบ

ครบัตอนน้ีเป็นผูช้่วยผูจ้ดัการรา้นอาหารแห่งหน่ึง งานผม

ทุกอย่างลงตวัหมดเลยครบัตดิตรงทีพ่่อผมไม่อยากใหผ้ม

ท�างานน้ีเลยเพราะเป็นรา้นกึง่ผบัทีเ่ปิดเฉพาะกลางคนืครบั 

ผมควรจะอธบิายใหค้ณุพอ่เขา้ใจไดย้งัไงครบั เพราะผมชอบ

งานทีน้ี่มากๆ คนทีร่า้นน้ีกนิ็สยัดมีากๆ และทีส่�าคญั ไดเ้งนิ

ดมีากๆ เลยนะครบั
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ทูลกระหม่อม : ฟงัๆดูกไ็ม่น่าจะมปีญัหาอะไร งานกด็ี

เพือ่นรว่มงานกด็ ี เงนิกด็ ี แถมชอบงานนี้ดว้ย ตดิทีค่ณุพอ่

ไมช่อบ มนักเ็ป็นช่วงว่างระหว่างวยันะ ผูใ้หญ่กค็ดิว่าการ

ท�างานกลางคนืมนัไมด่ ี เป็นทีจ่ะตอ้งขอ้งเกีย่วกบัอบายมขุ

ไดง้า่ยขึน้ หรอืวา่เราอาจจะไปกนิเหลา้ หรอือะไรต่อมอิะไร

โดยเฉพาะอยา่งยิง่รา้นน้ีกเ็ป็นกึง่ผบัดว้ย ผูใ้หญ่กค็ดิวา่น้อง

จะไปยุง่เกีย่วกบัสิง่ทีไ่มด่ ีแต่น้องเป็นสมาชกิทบูนีมัเบอรว์นั 

น้องกต็อ้งรูข้อ้น้ีมนัอยู่ทีต่วัน้องเองดว้ย ว่าจะมใีจเขม้แขง็ 

ยงัไง มทีศันคตยิงัไง มคีวามรบัผดิชอบยงัไง ถ้าคนไม่ดี

ท�างานกลางวนักไ็ม่ด ี ถา้คนด ี ท�างานกลางคนื มนัไม่ดยีงัไง 

ท�างานกลางคนืท�าใหม้สีมาธ ิ อยา่งไรกต็ามน้ีกเ็ป็นชอ่งวา่ง

ระหว่างวยั คุณพ่อก็ไม่เขา้ใจ ฉะนัน้เราก็ต้องอธบิายให้

คุณพ่อเขา้ใจ อนัทีจ่รงิน้องนครนิทรน่์าจะใหคุ้ณพ่อมาชม

รายการน้ี ถา้ไมไ่ดด้นู้องกต็อ้งอธบิายใหค้ณุพอ่ฟงั อธบิาย

ดีๆ ใชเ้หตุผล ไมใ่ชอ้ารมณ์ อยา่งทีพ่ดูมาคราวก่อนอาทติย์

ก่อน ถา้อธบิายเราใชอ้ารมณ์ เราแพแ้น่นอน คณุพอ่กน่็าจะ

เขา้ใจ เพราะน้องกไ็ม่ไดท้�าผดิอะไรทีไ่ม่ด ี ดูจะเป็นสิง่ทีด่ ี
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น้องมคีวามรบัผดิชอบและเป็นงานทีน้่องชอบดว้ย เป็นงานที่

สจุรติไมไ่ดไ้ปท�าความเดอืดรอ้นใหใ้คร น้องตอ้งตกลงกบัคณุ

พอ่ใหรู้ ้น้องจะตอ้งท�างานอยา่งมสีต ิและมคีวามเขม้แขง็ใน

จติใจ และไมยุ่ง่เกีย่วกบัอบายมขุ เหลา้ และยาเสพตดิ การ

ท�างานกจ็ะก่อใหเ้กดิประสบการณ์ ยิง่ท�างานไดม้ากเทา่ไร

กจ็ะเพิม่ประสบการณ์ ขอย�้าวา่ทุกสิง่ทุกอยา่งขึน้อยูก่บัตวั

น้องเอง น้องท�างานไดเ้งนิแลว้กช็ว่ยเหลอืทางบา้นบา้งตาม

สมควร เป็นก�าลงัใจใหน้้อง 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ปญัหาทีผ่มจะมา

ปรกึษาวนัน้ีคอื ผมชอบมปีญัหากบัคณุพอ่ของผมอยูบ่อ่ยๆ 

เพราะเวลาทีผ่มออกความคดิเหน็ไป คณุพอ่กม็กัออกความ

คดิเหน็ตรงขา้มผมอยูเ่สมอ แลว้เวลาคณุพอ่ออกความคดิเหน็

ผมรูส้กึว่ามนัไม่ใช่ไม่จรงินะครบั ท�าใหผ้มกบัคุณพ่อต้อง

เถยีงกนัอยูต่ลอดผมเลยอยากถามทลูกระหมอ่มวา่ ผมควร
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ท�าตวัอย่างไรครบั ใหผ้มกบัคุณพ่อคุยกนัดว้ยความเขา้ใจ 

เพราะจรงิๆแลว้ผมรูส้กึดกีบัคณุพอ่ และกร็กัทา่นมาดว้ย 

ทูลกระหม่อม : ก็เป็นเรื่องของช่องว่างระหว่างวยัอกี

เหมอืนกนั มนัเป็นเรื่องของการทีค่นเราขวางกนั น้องพดู

อะไรคณุพอ่กห็มัน่ไสว้า่น้องพดูอะไรไมไ่ดเ้รือ่ง ฟงัแลว้ขวาง

หจูงัเลย กเ็ลยทะเลาะกนัทกุวนัตลอดเวลา แต่จรงิๆต่างคน

ต่างรกักนัเพราะเป็นพอ่เป็นลกูกนั บางทคีวามคดิเหน็กไ็ม่

ตรงกนัเพราะน้องกย็งัเดก็อยู่ คุณพ่อกแ็ก่แลว้ กเ็ป็นช่อง

วา่งระหวา่งวยั คนเราความเหน็กไ็มต่อ้งเหมอืนกนัหมด แต่

ตอ้งรูจ้กัยอมรบักนัและกนับา้ง แต่อยา่งคณุพอ่ถา้ดอูยูก่อ็ยา่

ขวางมากนะ ฟงัสบายๆชวิๆ ฟงัดซูวิา่เขาพดูวา่อะไร เดก็ๆ

เขาพดูบางทกีอ็าจจะพดูถกูกไ็ด ้เดก็เขาอาจจะมคีวามคดิที่

แปลกๆทีส่รา้งสรรคอ์ะไรขึน้ เราอาจจะแก่แลว้ 

 อยา่งไรกต็ามน้องกเ็ป็นเดก็น้องกล็องฟงัความคดิเหน็

ของคุณพอ่กซ็ ิ หนัยอมคุณพอ่ก่อนซ ิ ถา้ท่านพดูอะไรน้อง

กอ็ย่าลมืซวิ่าท่านเป็นคุณพอ่ ท�าคุณพอ่เสยีใจกบ็าปกรรม 
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สมมติถ้าท่านสัง่อะไร บอกอะไร ถ้าไม่เหลอืบ่ากว่าแรง  

เราตอ้งอดทน เรากอ็อ่นใหก้่อน ทา่นกจ็ะเหน็ความดขีองเรา  

ท่านก็จะอ่อนให้เราบ้าง ไม่ง ัน้ท่านก็เสยีหน้าซิ ถ้าเกิด

เถยีงกนัแลว้เราชนะทา่นกเ็สยีหน้าซ ิ เรากค็ยุกนัดีๆ อยา่ให้

อารมณ์ขึน้มากเกนิไป ใชเ้หตุผล ไมง่ ัน้ความขดัแยง้กจ็ะมี

ไปเรือ่ยๆ 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมลีกูชายคนหน่ึง 

อาย ุ15 ปี เขามกัจะดือ้กบัผมมากๆ พดูอะไรกไ็มฟ่งั เคยทะเลาะ

จนหนีออกจากบา้นมาแลว้ครัง้หน่ึงครบั ผมกไ็มรู่ว้า่มนัเป็น

เพราะอะไรทัง้ทีผ่มกม็เีวลาใหเ้ขาตัง้แต่เดก็ ความอบอุ่น 

กใ็หอ้ย่างเตม็ที ่ ผมกไ็ม่เขา้ใจเหมอืนกนัครบั แต่เขากลบั

เชื่อฟงัแมข่องเขามากกวา่ ทุกวนัน้ีผมกลุม้ใจมากเลยครบั 

ไมรู่จ้ะท�ายงัไงดี
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ทลูกระหม่อม : อา้ว ! แลว้แมเ่ขาเป็นยงัไงละ ฟงัดคูณุอนนัต์

กเ็ป็นคนจกุจกิจูจ้ ีน้ะ กจ็กุจกิจูจ้ ีม้ากลกูทนไมไ่ดเ้ลยตอ้งหนี

ออกจากบา้น มนักเ็ป็นเรือ่งชอ่งวา่งระหวา่งวยัอกีนัน้ละ แลว้

คณุพอ่กด็จูะเป็นคนหมกหมุน่จกุจกิจูจ้ ี ้คงเป็นคณุพอ่ทีค่อ่นขา้ง

จะเขม้งวดพอสมควร กเ็ป็นสิง่ทีท่�าเพราะใหค้วามรกักบัลกู 

กน้็อยใจวา่ท�าไมลกูไมเ่ขา้ใจ ดแูลว้วา่คงเป็นคณุพอ่ทีดุ่พอ

สมควร คณุพอ่อาจจะพดูไมด่กีบัคณุแมไ่วห้รอืเปลา่ ลกูกบั

แมเ่ขากต็อ้งรกักนั 

 เมือ่กีเ้ราพดูในมมุของลกู อนัน้ีเราพดูในมมุของคณุพอ่ 

ถา้คณุอนนัตผ์ดิพลาดคงทีด่มุากเกนิไป เขีย้วเขน็มากเกนิไป 

ลกูกเ็ปิดใจไมไ่ด ้ลกูกก็า้วรา้วใส ่คณุอนนัตก์ท็นไมไ่ดใ้ชไ่หม 

กเ็ลยทะเลาะกนัใหญ่วยัรุน่สว่นมากกม็อีารมณ์ต่อตา้น อนัน้ี

กพ็ดูถงึการไมใ่ชอ้ารมณ์ แต่อารมณ์มนักค็มุยากอยู ่เราเป็น

ผูใ้หญ่เรากไ็มค่วรใชอ่ารมณ์ หวงัวา่คณุอนนัตก์ค็วรควบคมุ

อารมณ์ใหอ้ยู่มากกว่าลูกชาย เราตอ้งควบคุมอารมณ์ใหด้ ี 

ใชเ้หตุผลดีๆ  ท�าตวัเป็นเพือ่นเขา ตอ้งเปิดใจเขา้ใจเขาบา้ง 

ว่าเขาคดิยงัไง เพราะวยัรุ่นเขากอ็ยากท�าไรอะไรของเขา  



คู่มือค�าปรึกษาพระราชทานฯ144

เขาก�าลงัเตบิโต เหน็โลกกว้างอนันัน้ก็อยากลอง อนัน้ีก ็

อยากลอง กล็องได ้แต่อยา่ไปลองยาเสพตดิเพราะยาเสพตดิ

เป็นสิง่ทีไ่ม่ด ี เราตอ้งชีแ้นะ แต่ไม่ใช่บงัคบัเขีย้วเขน็ ไม่มี

ใครชอบการบงัคบั การทีจ่ะออกค�าสัง่กพ็ดูดน่ิีมนวล เพือ่ลด

พฤตกิรรมต่อตา้น พดูดว้ยเหตุผลเขากน่็าจะเขา้ใจ อยา่วาง

อ�านาจ อยา่ตะคอก อยา่พดูจาใชแ้ต่อารมณ์ของเรา ตอ้งใช้

ความเขา้ใจ ถา้คุณอนนัตเ์ปลีย่นมาเป็นพอ่ทีเ่ป็นเพือ่นลูก 

ลกูกอ็าจจะมพีฤตกิรรมทีด่ขี ึน้ กข็อใหค้ณุอนนัตโ์ชคด ี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ดฉิันมปีญัหาจะ

ปรกึษา คอืลกูสาวของดฉินัโตเป็นสาวแลว้ ปีน้ีกอ็าย ุ19 ปี 

หน้าตากใ็ชไ้ด ้ทน้ีีเพือ่นของลกูสาวฉนักช็อบชวนไปท�างาน

พเิศษพวกพรติตี้ ดฉิันกเ็ป็นห่วงไม่อยากใหลู้กไปท�างาน

แบบน้ี เพราะทีบ่า้นกไ็มไ่ดเ้ดอืดรอ้นอะไร แต่ลกูสาวของดฉินั

บอกวา่อยากหาประสบการณ์ ดฉินัควรจะท�ายงัไงดคีะ่ 
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ทลูกระหม่อม : กด็ใีจนะทีค่ณุแมก่ด็รูายการน้ีอยู ่ ไมว่า่

จะ 42 หรอื 80 กเ็ขยีนเขา้มาได ้ ถา้เป็นปญัหาทีน่่าสนใจ 

เรากน็�ามาออกรายการคนนัน้กจ็ะไดเ้สือ้จากทางรายการ 

อย่างไรกต็ามเรื่องน้ีกเ็ป็นเรื่องช่องว่างระหว่างวยัอกีแลว้ 

คุณแม่กเ็ป็นคนสมยัเก่า ลูกกอ็ยู่สบายแลว้จะไปกระเสอืก

กระสนหางานท�าไม แต่สมยัน้ีมนัเปลีย่นไปแลว้ เราตอ้งหา

ประสบการณ์ เมอืงนอกถ้าเขาอายุ 16 เขาก็ท�างานได ้ 

ไม่ว่ายากดมีจีน เขากอ็อกไปหางานท�า หาประสบการณ์  

ถา้ใครไมม่ปีระสบการณ์ในการท�างานกจ็ะหางานยาก แต่ใน

ประเทศไทยมนักเ็ป็นเรือ่งน่าอบัอายเพราะไมไ่ดจ้นซะหน่อย

ท�าไมตอ้งไปท�างานล�าบากล�าบน กเ็ขา้ใจวา่คณุแมเ่ป็นหว่ง

ลกูสาว ซึง่อาย ุ19 เทา่นัน้เอง แต่เขากโ็ตแลว้นะและมคีวามคดิ 

ทีด่ใีนการทีจ่ะไปหาประสบการณ์ท�างาน และกเ็ป็นสิง่ทีด่ ี

ออกที่ลูกรู้จกัหารายได้พเิศษมาใช้ส่วนตวั ไม่พึ่งพาเงนิ 

คณุพอ่คณุแมเ่ทา่ไร ถา้เขาไดท้�างานกบัคนเยอะๆ เขาจะรูจ้กั

การท�างานร่วมกนัคนอื่น ถา้เขาปรบัตวัได ้ ต่อไปเขากจ็ะ

ไมม่ปีญัหาในการท�างาน งานบางงานอาจจะไมไ่ดม้เีกยีรติ

มากมาย แต่เราตอ้งรูจ้กัเริม่งานในระดบัเริม่ตน้น้ี เมื่อเรา 
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เป็นนายเราจะไดรู้ป้ญัหาวา่เราจะแกย้งัไงกบัลกูน้อง อาจจะ

มคีวามเหน็ใจความเขา้ใจมากขึน้ ท�าใหก้ารท�างานงา่ยขึน้

มกีารจดัระบบความคดิการท�างานได้ด ี ในการพูดคุยกบั

ลกูสาว ตอ้งคยุกบัเขาดีๆ คยุดว้ยความเขา้ใจ ถา้เขา้ใจเขา 

ไวใ้จเขา เขากจ็ะไมท่�าอะไรทีอ่อกนอกลูน่อกทาง เพราะเรา

สอนเขามาดแีลว้ ยงัไงกไ็วใ้จลกูสาว ดใีจทีเ่ขามคีวามคดิทีด่ี

ทีจ่ะหาประสบการณ์ในการท�างาน เพราะงานตอนนี้หายาก 

สรา้งความพรอ้มซะก่อน 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมเีรือ่งขอ้งใจครบั

วา่ท�าไมคณุแมข่องผมถงึไดข้ีบ้น่จงัครบั ทลูกระหมอ่มเชือ่ไหม

ครบัวา่คณุแมข่องผม พดูโน่นบน่น้ีไดต้ลอดเวลา ผมเดนิเขา้บา้น

คุณแม่กจ็ะบ่นเรื่องเสือ้ผา้สกปรก พอผมไปอาบน�้าลงมาก็

จะบน่บอกใชน้�้าเปลอืง จะบน่อยา่งน้ีไปเรือ่ยๆจนกวา่ผมจะ

เขา้นอนละครบั ผมควรจะท�ายงัไงดคีรบัใหคุ้ณแม่เปลีย่น

พฤตกิรรมน้ีได ้เพราะจรงิๆแลว้ผมกร็กัทา่นมาก 
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ทูลกระหม่อม : อนัน้ีน้องปฐมพรก็ท�าอะไรไม่ได้แล้ว 

เพราะคนแก่นะ คนแก่ขีบ้น่โดยเฉพาะผูห้ญงิแก่ๆ มนัชว่ย 

ไม่ได้เพราะมนัไปตามวยัก็แนะน�าว่าเอาส�าลีมาอุดหูซะ  

อนัทีจ่รงิเขาบ่นเพราะเขารกัน้องเขาไม่อยากใหน้้องใสเ่สือ้

สกปรก เขากบ็น่ไปเรือ่ยๆ น้องกพ็ยายามท�าตวัใหด้ีๆ  ไมใ่ห้

คณุแมบ่น่ซ ิผูใ้หญ่บน่กเ็หมอืนผูใ้หญ่ใหพ้ร เหมอืนพระทา่นวา่  

คนด่าเหมอืนคนชี้ขุมทรพัย์ใหเ้รา เขาบอกทางที่ดใีหเ้รา 

เราจะไดเ้อามาพจิารณา ทางเทงิมนัยิง่หายากดว้ยทุกวนัน้ี 

อยา่งไรคณุแมก่ร็กัน้อง น้องกย็อมๆ ทา่นหน่อยเอาส�าลมีา

อุดหซูะ กพ็ยายามเขา้ใจคุณแม่ของน้องเพราะคุณแม่เป็น

หว่งลกูเป็นหว่งหลาน คนแก่กม็ทีางออกดว้ยการบน่ๆ ถา้มี

เวลาวา่งกบ็อกรกัคณุแมด่งัๆ กอดคณุแมจ่ะไดเ้ลกิบน่ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมขอ้งใจมากเลย

ครบั ว่าการเป็นผูใ้หญ่มนัเป็นยงัไงกนัแน่ ทุกวนัน้ีผมอาย ุ

20 แลว้ เรยีนอยู ่ปี 2 กย็งัไมเ่ขา้ใจอยูด่วีา่ ท�าไมพอ่แมผ่ม

ตอ้งบอกใหผ้มท�าตวัเป็นผูใ้หญ่ซกัท ีผมไมเ่ขา้ใจครบัวา่การ

เป็นผูใ้หญ่มนัเป็นยงัไง

ทลูกระหม่อม : สว่นมากคนเป็นพอ่เป็นแมก่ม็กัจะเหน็ลกู

เป็นเดก็อยูด่ ีถงึลกูจะแกอ่าย ุ80 แลว้ กย็งันึกวา่เป็นเดก็อยูด่ ี

เหมอืนน้องฟรอยดถ์งึจะโตแลว้ เรยีนจบแลว้ คุณพ่อคุณ

แมก่ย็งัเป็นห่วงอยูด่ ี เพราะเขาเป็นห่วง เพราะเขาปลืม้ใจ 

อยา่งไรกต็ามถา้เรามองโลกใหแ้งด่ ี กจ็ะเหน็ความรกัความ

หว่งใยของคณุแม ่น้องบอกอาย ุ20 แลว้ น้องเป็นผูใ้หญ่ น้อง

กต็อ้งท�าตวัใหส้มวยั ท�าตวัใหม้คีวามรบัผดิชอบ และท�าตวัให้

ทา่นไมเ่ป็นหว่ง ตัง้ใจเรยีนหนงัสอื แบง่เวลาใหเ้ป็น ถา้เขา

เหน็เป็นผูใ้หญ่แลว้เขากจ็ะเลกิจ�าจีจ้�าไช กข็อใหน้้องโชคด ี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมลีกูพีล่กูน้อง

คนหน่ึงอายุ 6 ขวบนะครบั เขาพดูไม่ค่อยไดค้รบั พดูได้

แคบ่างครบั แบบ ปะป๊า มะมา๊ แต่เวลาเขาท�าโน่นน่ีเขาท�า 

ไดห้มด เวลาผมพดูกบัเขา เขากเ็ขา้ใจ เขาเคยไดไ้ปตรวจ

ทีโ่รงพยาบาลเมือ่ 4 – 5 ปีก่อนนะครบั หเูขากก็ไ็มไ่ดเ้ป็น

อะไร แต่เขาแค่พูดออกมาไม่ออกนะครบั แต่เขาไปเรยีน 

ไมไ่ดค้รบั คณุครไูมใ่หเ้รยีน เขาหาวา่ไมป่กต ิ

ทูลกระหม่อม : อาจจะเป็นออทสิตกิกไ็ด ้ แต่เราไปลง

ความเหน็วา่เป็นออทสิตกิกไ็มไ่ด ้เพราะเราไมท่ราบและไม ่

รูจ้กัเขา และเรากไ็ม่เคยเจอเขา ถ้าจะใหแ้น่ใจกใ็หไ้ปหา 

คณุหมอทีเ่ชีย่วชาญในดา้นเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งในการทีจ่ะ

เรยีนหรอืศกึษา วา่มนัมหีลายสาเหตุ ถา้เรารูว้า่เขาเป็นอะไร 

แลว้ดแูลเขาใหถ้กูตอ้ง หรอืเขา้เรยีนชัน้พเิศษกไ็ด ้แต่ยงัไง

เขาก็ควรได้รบัการศึกษาที่เท่าเทียมเท่าที่เขาจะท�าได ้

น้องรชิารด์กเ็ป็นเดก็ทีน่่ารกัทีเ่ป็นหว่งคนในครอบครวั หว่งญาต ิ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ครอบครวัของผม

ชอบไปท�าบุญบอ่ยมากเลยครบั พอ่แมข่องผมกช็อบชวนผม

ไปท�าบุญ แมผ่มไมค่อ่ยอยากไป เพราะรูส้กึวา่การไปวดัมนั

น่าเบือ่ มวีดัทีไ่หนท�าบุญสนุกๆ เหมาะกบัวยัรุน่บา้งไหมครบั 

ทูลกระหม่อม : อนัทีจ่รงิมคีนบอกว่าการไปวดัท�าบุญ

มนัเป็นเรื่องของคนแก่ ตอนน้ีอาจจะไมใ่ช่แลว้กไ็ด ้ เพราะ

วัยรุ่นอย่างน้องริชาร์ดยังอยากไปท�าบุญเลย การไป 

วดัน้ีไปท�าบุญไปท�าใหจ้ติใจสงบ สมยัน้ีพระท่านกม็คี�าสอน 

อนิเทรนดอ์ยา่งทีว่า่ พดูอะไรกไ็มน่่าเบือ่แลว้ ในหลกัธรรมการ

เรยีนแลว้ท�าใหเ้รามสีตมิสีมาธ ิ เพราะตอนน้ีเราจะท�าอะไร

เรากต็อ้งท�าอยา่งมสีต ิอยา่งเชน่เรือ่งความรกั รกัแบบมสีต ิ

เรยีนกต็อ้งมสีมาธ ิถา้เรามสีมาธแิลว้จติใจเรามสีมาธทิ�าอะไร

เรากจ็ะไดด้ ีท�างานไดด้กีวา่คนอืน่ เพราะฉะนัน้เราไปวดั เราก็

ไปฝึกสมาธ ิอยา่งทีฝ่ร ัง่เขาวา่ in focus ไมง่ ัน้เรากจ็ะไมรู่ท้�า 

อะไรอยู่ แข่งขนักบัใครกจ็ะไม่ชนะ ถ้าสมาธเิรากจ็ะชนะ  

ในวดัค�าสอนของพระพุทธเจา้จะช่วยในแงน้ี่ ควบคุมจติใจ 
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ตวัเอง เอาชนะตวัเองเพราะพระพุทธเจา้สอนไวอ้ย่างนัน้ 

โลกน้ีมแีต่การแขง่ขนั ถา้เรามสีมาธเิวลาจะพดูอะไร ท�าอะไร

เรากจ็ะเหนือคนอื่นเขา ฉะนัน้การเขาวดักไ็มไ่ดเ้ป็นอะไรที่

น่าเบื่อ น้องกล็องไปวดักบัครอบครวัของน้องซกัทสีองท ี

ท�าสมาธแิลว้เรยีนเก่งนะน้อง 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมคี�าถามทีจ่ะถาม

ทลูกระหมอ่มวา่ เพือ่นผมเป็นคนชอบกจิกรรมมากครบั ไมว่า่ 

กจิกรรมทูบฯี หรอืกจิกรรมอื่น เขากจ็ะท�าอยู่เป็นประจ�า  

แต่เขามกัจะมปีญัหากบัพ่อแม่ของเขาอยู่เสมอ พ่อแม่เขา

ถามวา่กจิกรรมนัน้ท�าไปเพือ่อะไร แลว้มนัจะไดอ้ะไรขึน้มา 

ผมจะใหเ้ขาอธบิายอยา่งไรเกีย่วกบักจิกรรมทีเ่ขาชอบครบั 

ทูลกระหม่อม : ส่วนมากผูใ้หญ่หลายๆ คนกไ็ม่เขา้ใจ 

ในสิง่ทีเ่ราท�า เขาอยากใหเ้ราเรยีนหนังสอืไม่เสยีเวลาไป

ท�ากิจกรรมอย่างอื่นๆ ในการที่จะอยู่ร่วมกนัอย่างมีสต ิ 
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โดยไมท่ะเลาะและมปีญัหาซึง่กนัและกนัน้ี เราตอ้งคยุกนัตรงๆ

คุยกนัให้รู้เรื่อง น้องต้องให้เพื่อนเล่าให้พ่อแม่ฟงัว่าท�า

กจิกรรมอะไรเล่าใหพ้อ่แมฟ่งั วา่กจิกรรมมนัเกีย่วกบัอะไร 

การท�ากิจกรรมไม่สิง่ที่ไม่ด ี เวลาท�ากิจกรรมอะไรก็ต้อง

บอกพ่อแม่ ว่าเราท�าทูบนีัมเบอร์วนันะเราท�าเพื่อต่อต้าน 

ยาเสพตดิ เราตอ้งมวีธิที�างานของเราโดยใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น

ประโยชน์ เราตอ้งรูจ้กัแบง่เวลา 

 อกีอย่างหน่ึงคุณพ่อคุณแม่คดิว่าเราแบ่งเวลาไม่เป็น 

เราตอ้งมวีนิยัของตวัเอง ตอนน้ีเราจะอา่นหนงัสอื ตอนน้ีเรา

จะท�ากจิกรรม นอกจากนัน้เราตอ้งตัง้ใจเรยีนดว้ยใหผ้ลการ

เรยีนดขีึน้มาท�าใหค้ณุพอ่คณุแมไ่มร่งัเกยีจกจิกรรมมากไปนกั 

บางกจิกรรมตอ้งกลบับา้นดกึตอ้งใหเ้ขารูบ้างวา่เราท�าอะไร 

เราตอ้งท�าใหเ้ขาเขา้ใจวา่เราท�าสิง่ดีๆ ใหก้บัสงัคมได ้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมเีรือ่งทีจ่ะทลู

ถามทลูกระหมอ่มว่า ครอบครวัของผม มพีีน้่องอยู ่ 3 คน 

ผมเป็นคนกลาง มพีีช่าย 1 คนน้องชาย 1 คน แต่ก่อนทีจ่ะ

มน้ีองชายคนเลก็นัน้ ครอบครวัผมกด็แูลผมอยา่งด ีผมอยาก

ไดอ้ะไร กจ็ะท�าให ้ตอนน้ี แต่พอมน้ีองชายครอบครวัผมให้

ความส�าคญักบัน้องชายผมเพยีงคนเดยีว ท�าใหบ้างครัง้ผม

รูส้กึอจิฉา และน้อยใจครอบครวัมากทีไ่มเ่หน็คา่ในตวัของผม 

เวลาผมจะท�าอะไรครอบครวักท็�าเหมอืนวา่ผมไรค้า่ไมส่นใจ 

ทูลกระหม่อม : เป็นปกติธรรมดาที่ครอบครวัที่มลีูก

หลายๆ คนพอ่แมก่จ็ะไมม่เีวลาเอาใจหรอืสนใจมากๆ กบั

ลกูทุกคนมากๆ ลกูคนเลก็กต็อ้งไดร้บัความสนใจมากกว่า

เพราะเขายงัเดก็ เป็นหว่งเขามากกวา่เพราะเขาตวัเลก็กวา่ 

แลว้น้องกโ็ตแลว้สามารถดูแลตวัเองไดด้กีว่า ยงัไงกต็าม 

คณุพอ่คณุแมก่ย็งัรกัน้องอยู ่น้องไมต่อ้งน้อยใจ อจิฉาน้ีเลกิไป

เลยเพราะคุณพ่อคุณแม่รกัน้องอย่างแน่นอน ทีส่นใจน้อง 

คนเลก็เพราะน้องยงัเดก็อยู ่หรอืน้องท�าตวัเรยีกรอ้งความสนใจ
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ในทางทีผ่ดิหรอืเปลา่ สิง่ส�าคญัทีจ่ะท�าใหท้กุคนเหน็ใจเหน็คา่

น้องและชืน่ชมในตวัน้อง น้องกต็อ้งท�าตวัใหน่้าชืน่ชม เรยีน

หนงัสอืใหด้ ีเลน่กฬีา ยงัไงกข็อใหน้้องโชคด ี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ดฉินัม ีลกูสาวหน่ึง

คน อาย ุ14 ปี ดฉินัอยากใหล้กูของดฉินัเป็นนกัรอ้งมากเลย

คะ่ บางวนัในตอนเยน็ดฉินักไ็ปเรยีนรอ้งเป็นพเิศษ เมือ่มกีาร

ประกวดกจ็ะสง่ลกูไปประกวดทกุครัง้ แต่กย็งัไมถ่งึดวงดาว

ซกัท ีทัง้ทีล่กูดฉินักเ็สยีงด ีดฉินัอยากใหท้ลูกระหมอ่มชีแ้นะ

ไดไ้หมคะ่ วา่ควรจะท�ายงัไง 

ทูลกระหม่อม : ขอ้หน่ึง คุณแม่คดิเอาเองหรอืเปล่าว่า

ลกูสาวเสยีงด ีขอ้สอง ลกูสาวอยากเป็นนกัรอ้งดว้ยหรอืเปลา่

หรอืคุณแมอ่ยากเอง สว่นมากคุณแมน่ัน้จะเป็นตวัยุง่ เหน็

เป็นแมเ่ป็นผูจ้ดัการดาราเขา้ไปยุง่ในกองเยอะแยะมากมาย 

ท�าใหค้นเขาเกลยีดลกูสาวคนแม ่ คณุแมด่งึดนัพยายามดนั
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ลูกสาว แต่ลูกสาวจะชอบหรอืเปล่ากไ็ม่รู ้ อาจจะชอบแต่

ไมม่พีรสวรรค ์แต่อาจจะมพีรสวรรคแ์ต่คนอืน่เขามมีากกวา่  

เพราะใครๆ เขากแ็ขง่กนัทัง้นัน้ ถา้ลูกสาวเสยีงดจีรงิๆ ก็

เรยีนต่อไปเพราะอายุ 14 ปี เอง ต่อไปพยายามหมัน่ฝึก

หมัน่รอ้งหมัน่เขา้ประกวดกจ็ะพฒันาความสามารถมากขึน้ 

แต่คณุแมอ่ยา่ไปกดดนัลกูสาวมากเกนิไป อยา่คาดหวงัมาก

เกนิไปอาจจะท�าใหล้กูสาวเครยีด คาดหวงัมากเกนิไปแต่อาจ

จะผดิหวงักไ็ด ้ในโลกน้ีประเทศน้ีกม็กีารแขง่ขนัสงู มาทีศ่นูย์

เพือ่นใจวนัรุน่กไ็ดเ้รามคีอรส์ทีไ่มต่อ้งเสยีเงนิ ลองมาและอาจ

จะไดเ้พือ่นมากขึน้ 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : พอ่ผมเป็นต�ารวจ

ใครๆกว็า่ผมเป็นลกูต�ารวจขีเ้มา แต่แมบ่อกวา่ถงึจะเมากเ็ป็น

พอ่ ปญัหาผมมอียูเ่รือ่งเดยีวครบั จะท�ายงัไงใหพ้อ่เลกิเมา เวลา

เมาจะเป็นอนัธพาล ทบุท�าลายขา้วของ ตบตภีรรยา ยายออก

รถใหค้ณุพอ่จะไดเ้ลกิเมาแต่กลบัหนกักวา่เดมิ โดนชนน้ีเป็น

ประจ�า แมก่ไ็มไ่ดว้า่อะไร แต่คราวน้ีกบัหนกัขึน้ขนาดบอก
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ว่าจะทุบรถทิง้ แม่เคยบอกว่าสิง่ทีด่ขีองพอ่กใ็หด้เูป็นแบบ

อยา่งแต่สิง่ไหนไมด่กีอ็ยา่ไปเลยีนแบบ ผมไมรู่จ้ะไปปรกึษา

ใคร ผมอยากเป็นสมาชกิทบูนีมัเบอรว์นั ถา้พอ่เลกิเมาผมจะ

ตัง้ใจเรยีนและเป็นคนดขีองสงัคม 

ทูลกระหม่อม : น้องไมต่อ้งรอจนกว่าคุณพอ่จะเลกิเมา  

ทีจ่ะเป็นคนดขีองสงัคม เป็นคนตัง้ใจเรยีน น้องเริม่ท�าวนัน้ีเลย 

และควรหาโอกาสไปสมคัรสมาชกิทบูนีมัเบอรว์นัทีโ่รงเรยีนน้อง  

น้องเป็นคนดไีดเ้ลยไมต่อ้งไปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิและชว่ย

คุณแม่ ท�างานบา้นใหก้�าลงัใจคุณแม่ เพราะคุณแม่พดูถูก

ถงึจะเมากเ็ป็นพอ่ มนัเป็นเรือ่งทีเ่กนิความสามารถทีจ่ะท�าให ้

คุณพ่อเลิกเหล้า เพราะเป็นเรื่องที่คุณพ่อก็ยงัเลิกไม่ได ้

มนัเป็นเรื่องของผูใ้หญ่ คุณแม่เองกท็�าใหคุ้ณพ่อเลกิไม่ได ้

นอกจากคณุพอ่จะอยากเลกิเอง ไมง่ ัน้กไ็ปบ�าบดัซะ เมาแบบน้ี

ไมด่นีะ เมาแลว้ท�าลายขา้วของ ตบตภีรรยา มนัเป็นการยาก 

น้องตอ้งชว่ยคนแมด่ว้ยการท�าตวัเป็นคนด ีตัง้ใจเรยีนดีๆ  จะ

ไดม้อีนาคตดีๆ  คณุแมจ่ะไดภ้มูใิจ ไมห่นกัใจต่อไป 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมผีลการเรยีน

ปานกลางค่ะ แต่คุณพ่อคุณแม่คาดหวงัมาก และสนใจ 

ผลการเรยีนของหนูเป็นพเิศษ หนูเลยรูส้กึกดดนั กลวัท�าไมไ่ด ้

ควรบอกพวกทา่นยงัไงดคีะ่ 

ทลูกระหม่อม : หนูไมต่อ้งกดดนั คณุพอ่คณุแมเ่ขาหวงัดี

อยากใหเ้รยีนด ีเขารกัและใสใ่จน้องดกีวา่เขาตดัหางปลอ่ยวดั 

เขาตัง้ความหวงัไวส้งูหนูไมต่อ้งเครยีด หนูควรท�าหน้าทีใ่ห้

ดทีีสุ่ดแลว้คุณพอ่คุณแม่กจ็ะเขา้ใจเอง แต่หนูอาจจะท�าได้

ดกีวา่ทีค่ดิกไ็ด ้ ท�าใหด้ทีีส่ดุคณุพอ่คณุแมก่ป็ลืม้ใจแลว้ ใน

อนาคตกจ็ะมอีนาคตทีด่แูลคุณพอ่คุณแม่ได ้ การกดดนัตวั

เองมากๆอาจท�าใหเ้ราเรยีนไม่ไดด้ ี จงึควรท�าตวัใหส้บาย 

ตัง้ใจเรยีนใหด้ทีีส่ดุ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเีรือ่งกลุม้ใจ

อยากจะปรกึษา หนูมปีญัหาทะเลาะกบัคณุแมบ่อ่ยมาก เรือ่ง

หนูกบัเพือ่นท�ากจิกรรมบา้ง เทีย่วบา้ง ทกุครัง้จะถกูดถุกูวา่ 

จนเสยีใจจนเกอืบหนีปญัหาพึง่ยาเสพตดิหลายครัง้ บางทหีนู

อยากท�าอะไรกบัเพือ่นบา้ง มเีวลาเป็นของตวัเองบา้ง หรอืท�า

กจิกรรม ท�าการบา้น ท�ารายงานทีโ่รงเรยีน แมย่งัไมเ่ขา้ใจอกี 

จนไมส่บายใจ หนูควรหาทางออกยงัไงดคีะ่ 

ทลูกระหมอ่ม : การหาทางออกโดยใชย้าเสพตดิเป็นเรือ่ง

ทีผ่ดิ ยาเสพตดิท�าใหย้ิง่มปีญัหากบัสงัคม บา้น ครอบครวั 

เพือ่น โรงเรยีน ตนเอง ท�าใหท้ะเลาะกบัแมม่ากขึน้ ควรที่

เลีย่งใหไ้กลเลย จะยิง่ท�าใหเ้ดอืดรอ้น ยิง่ท�าใหส้มองฝ่อ ฯลฯ 

เรือ่งแบบน้ีอยา่คดิมากแคช่อ่งวา่งระหวา่งวยั แคค่ณุแมเ่ป็น

หว่งอยากใหต้ัง้ใจเรยีนมาก ตามประสาผูใ้หญ่ น้องตอ้งบอก

ความจรงิวา่ไปท�ากจิกรรมดีๆ  ใหเ้วลาเป็นเครือ่งพสิจูน์ ใหง้าน

และผลการเรยีนพสิจูน์มา ทา่นจะภมูใิจเอง 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมเีรือ่งอยากจะ

ปรกึษาคะ่ พอ่ผมเป็นคนขยนัท�างาน ออกเชา้กลบัดกึ ชอบ

สบูบุหรี ่พอบอกใหเ้ลกิสบูกไ็มย่อม พอ่บอกวา่อยากจะเลกิอยู่

แต่เลกิไมไ่ด ้จนตอนน้ีตอ้งพกยาแกห้อบหดื จะมวีธิใีดบา้ง

จะท�าใหพ้อ่เลกิบุหรีไ่ดค้รบั 

ทูลกระหม่อม : คุณพ่อท�างานมากก็อาจจะเครียด  

การสบูบุหรีอ่าจจะท�าใหเ้ขา้ใจผดิวา่เท่ แต่ทีจ่รงิมนัท�าลาย

สขุภาพ ฉะนัน้น้องตอ้งบอกและเป็นก�าลงัใจใหค้ณุพอ่ บอก

ขอเสยี และใหค้ณุพอ่ใจแขง็หน่อย นอกจากนัน้มเีคลด็ลบัคอื

ใหก้นิเปลอืกมะนาวจะท�าใหไ้ดร้สเฝ่ือน ขมคอ จนไมอ่ยาก 

สบูบุหรี ่ลองท�าด ูถกูแลว้ทีน้่องรกัและเป็นหว่งคณุพอ่หวงัดี

กบัทา่น เลกิไดจ้ะดทีีส่ดุ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : คณุพอ่คณุแมอ่ยาก

ใหห้นูเลกิกบัแฟน หนูกใ็ชว้ธิคีอ่ยๆ ถอยหา่งออกมาจนไม่

ไดต้ดิต่อกนัแลว้ แต่คณุพอ่คณุแมก่ย็งัไมย่อมเชือ่ คอยแต่

จะจอ้งจบัผดิ จนกลายเป็นเรือ่งใหญ่หนูไมรู่จ้ะท�ายงัไงดคีะ่ 

ทลูกระหม่อม : น้องเชือ่คณุพอ่คณุแมน่ัน้ดแีลว้เพราะเรา

ยงัเดก็อยู ่แต่คณุพอ่คณุแมด่อูยูก่ารท�าแบบน้ีเป็นการชีโ้พรง

ใหก้ระรอก อยูท่ีว่า่อยา่พึง่กระแนะกระแหน่ ถา้เดก็ร�าคาญ

อาจตะเลดิได ้ ควรค่อยๆดู ค่อยๆว่ากนั ว่าความจรงิเป็น

อยา่งไร น้องเป็นเดก็วยัรุน่กไ็มค่วรไปมุง่ในดา้นการมแีฟน

และการมคีวามรกัมากนัก ควรตัง้ใจเรยีนให้ดชี่วยเหลอื

คณุพอ่คณุแม ่เรือ่งแบบน้ีตอ้งใชเ้วลาทีจ่ะใหท้า่นเชือ่ เรายงัมี

โอกาสอกีเยอะทีจ่ะเจอสิง่ดีๆ  
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมกัถูกคุณพอ่ 

คุณแม่ดุ เวลาคุยโทรศพัทบ์่อยๆ เวลาอยู่บา้นคนเดยีวจะ

เหงากเ็ลยคยุโทรศพัทก์บัเพือ่นๆ คณุพอ่คณุแมเ่ลยดวุา่คยุ

อยูไ่ด ้ไมท่�าอะไรเลย หนูไมรู่จ้ะท�ายงัไงอยากออกจากบา้น 

กลวัคณุพอ่คณุแมเ่ป็นหว่ง เวลาไมไ่ปใชว้ธิคียุโทรศพัทก์บั

เพือ่นแทนแต่กย็งัเป็นหว่งอกีหนูจะท�ายงัไงดคีะ่ 

ทลูกระหม่อม : เหงากเ็ป็นเรือ่งธรรมดา จรงิๆ เขาอาจ

จะห่วงเหมอืนกนัอยากเป็นเพื่อนคุยดว้ย แลว้การทีจ่ะคุย

โทรศพัทน์ัน้กค็วรท�างานบา้น ท�าการบา้น อ่านหนงัสอืให้

เสรจ็ก่อนไมง่ ัน้อาจเสยีเวลาในการเรยีน ท�างาน อา่นหนงัสอื 

การคยุโทรศพัทน์ัน้คยุได ้คยุในเรือ่งทีด่มีปีระโยชน์หรอืรูจ้กั

แบง่เวลา แลว้คณุพอ่คณุแมจ่ะเขา้ใจไปเอง 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเีรือ่งอดึอดัใจ

ไมรู่จ้ะท�าอยา่งไรดคีะ่ ครอบครวัของหนูเป็นครอบครวัใหญ่  

มพีีน้่องทัง้หมด 2 คน พีส่าวคนโตท�างานปกตแิลว้งานบา้น 

ทุกอย่างหนูจะเป็นคนท�าทัง้หมด รวมถึงกิจกรรมของ

โรงเรยีนดว้ย เมือ่มาท�ากจิกรรมของโรงเรยีนจงึท�าใหห้นูขาด

การท�างานบา้น คณุแมจ่งึบ่นวา่ไมรู่จ้กัท�างานบา้นบา้งเลย

แลว้คุณแมพ่ดูเหมอืนว่าเราไมเ่คยท�างานบา้นมาก่อนทัง้ที่

หนูท�ามาตลอดเลย แต่เพราะในบา้งครัง้เราตอ้งท�างานของ

เราดว้ย เมือ่เราใชเ้หตุผลพดูกบัทา่น ทา่นกห็าวา่เราเถยีงทา่น 

จนบา้งครัง้กอ็ดรอ้งไหไ้มไ่ดค้ะ่ จะรอ้งไหท้กุครัง้ทีค่ณุแมไ่ม่

เขา้ใจ หนูอยา่งไดค้�าแนะน�าจากทลูกระหมอ่มฯ

ทลูกระหม่อม : กเ็ขา้ใจน้องแพรวนะวา่ตอ้งรูส้กึน้อยใจบา้ง

ตอ้งทีค่ณุแมพ่ดูมาอยา่งน้ี แต่กข็อชมน้องวา่น้องเป็นเดก็ที่

น่ารกัเดก็ดรีูจ้กัช่วยคุณแม่แบ่งเบาภาระของคุณแม่เพราะ

คณุแมต่อ้งท�างานนอกบา้นมาเหน่ือยแลว้เพือ่เลีย้งหนู แลว้

พีส่าวของหนูกท็�างานช่วยกนัดูแลครอบครวักเ็ป็นสิง่ทีด่ทีี่
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น้องรูจ้กัแบ่งเบาภาระของคุณแม ่ ในการทีต่อ้งท�างานบา้น

ดว้ยงานของ ตวัเองดว้ยงานของโรงเรยีนดว้ยอะไรต่างๆ

นานา น้องกต็อ้งมวีธิแีบง่เวลา วธิจีดัการกบัเวลาของเราตอ้ง

แบ่งเวลาให ้ เป็นน้องตอ้งท�าความเขา้ใจกบัคุณแม่ดว้ยว่า

น้องกม็กีารบา้น มงีานทีจ่ะตอ้งอา่นหนงัสอื มกีจิกรรมต่างๆ 

ตอ้งท�าอยู ่แลว้เราตอ้งเขา้ใจผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่บางคนทีเ่ขาแก่แลว้

ท�างานเหน่ือยเขากต็อ้งบ่นบา้ง น้องกไ็ดบุ้ญอกีอย่างหน่ึง 

ท�าใหค้ณุแมห่ายเครยีด แมบ่น่แมก่จ็ะหายเครยีด น้องกต็อ้ง 

จดัสรรเวลาใหถู้ก มตีารางว่าเวลาไหนที่จะท�า โรงเรยีน 

เลกิแลว้มาท�าการบา้นก่อน อาบน�้าแต่งตวัแลว้ท�าการบา้น

ของน้องอ่านหนงัสอื น้องตอ้งมตีารางทีแ่น่นอนวา่เวลานัน้ 

เวลาเรยีน เวลานัน้ท�าการบ้าน และเวลาไหนน้องจะได ้

พักผ่อนบ้าง ถ้าจัดเวลาเป็นน้องก็ท�าได้ แต่น้องอย่า 

น้อยใจเลย สมมตน้ิอยใจน้องกร็อ้งออกมาไดน้ะ จะไดไ้มเ่ครยีด 

บอกคณุแมว่า่บน่มากๆแลว้หน้าจะเหีย่วนะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมปีญัหาปรกึษา

ทลูกระหมอ่มฯครบั คอืเมือ่เรว็ๆน้ีพีส่าวของผมไปทานเลีย้ง 

งานวนัเกิดของเพื่อนมา ซึ่งพี่สาวของผมเน๊ียะก็ดื่มมา 

นิดหน่อย ขากลบัพีข่องผมกข็บัรถผา่นดา่นต�ารวจครบั กโ็ดน

เปา่แอลกอฮอลค์รบั แลว้กต็�ารวจกจ็บัพีผ่มไปโรงพกัทนัท ี 

ทีบ่า้นผมกเ็ลยวุน่วายหาเงนิไปประกนัตวัพีส่าวกนัยกใหญ่

เลยครบั เขากเ็ลยไมเ่ขา้ใจวา่ท�าไมตอ้งเครง่ครดัเรือ่งเมาแลว้

ขบัขนาดน้ี เพราะพีส่าวผมกไ็มไ่ดเ้มามากมาย ท�าไมต�ารวจ

ถงึไมด่เูป็นคนๆไปครบั

ทลูกระหม่อม : อยา่งไรกต็ามค�าถามของน้องการยฤทธิ ์

กเ็ป็นค�าถามทีห่น้าสนใจมาก เพราะวา่เรือ่งเมาแลว้ขบัน้ีก็

เป็นเรือ่งทีส่�าคญัมาก การดืม่แอลกอฮอลเ์ขา้ไปท�าใหส้ตเิรา

ลดน้อยลง คอืปฏกิริยิาของเรากจ็ะชา้ไป แลว้เราไมม่สีตพิอที่

จะยบัยัง้อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ได ้คนทีเ่มาแลว้ขบัเน๊ียะไปชนคน

แลว้เกดิความเสยีหายมมีากมาย น่ากลวัมากส�าหรบัผูใ้ชร้ถ 

ใชถ้นน และกส็�าหรบัตวัเองดว้ย 
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 ในตามหลกักเ็ป็นสิง่ทีผ่ดิทีไ่มค่วรท�าแลว้กต็�ารวจเขา

มหีน้าที่ที่จะต้องสอดส่องดูแลในเรื่องน้ีถ้าเขาไม่ท�าเขาก ็

ไม่ได้ท�าหน้าที่ของเขา ถ้าสมมตใินกรณีที่ต�ารวจตัง้ด่าน

แลว้กจ็บัคนทีไ่ม่ผดิ นัน้กเ็ป็นอกีกรณีหน่ึงซึง่เราไม่พดูถงึ  

ในกรณนีัน้ต�ารวจกไ็มค่วรท�า เรยีกสว่ย เรยีกเงนิ แลว้หาเรือ่ง

วา่คนนัน้เมาซึง่เขาอาจจะไมไ่ดเ้มาในกรณน้ีีต�ารวจคงจะไม่

ผดิหรอกเพราะวา่พีส่าวของน้องเมาจรงิๆ น้องกย็อมรบัวา่ 

พีส่าวเมาวงเลบ็ว่านิดหน่อย แต่นิดหน่อยไมรู่ว้่านิดหน่อย 

แค่ไหน แต่ถ้าเป็นเมอืงนอกเน๊ียะเขาจะรบิใบขบัขีไ่ปเลย 

เป็นสิง่ทีผ่ดิกฎหมายมาก เพราะเมาแลว้ขบัจะเกดิขอ้เสยี

หายมาก ในโฆษณาทีเ่ขาบอกเอาคนทีเ่ป็นเหยือ่เมาแลว้ขบั

มา เขาเดนิไมไ่ด ้ชวีติเขากถ็กูท�าลายไปทัง้ชวีติ เพราะฉะนัน้

เป็นสิง่ทีอ่นัตรายมาก เพราะต�ารวจเขากท็�าถกูแลว้ทีเ่ขาจบั

พีส่าวของน้องไป เขาตอ้งวดัแอลกอฮอลเ์ขามมีาตรฐานของ

เขาวา่ผูท้ีไ่ดร้บัตรวจวดัตอ้งมปีรมิาณแอลกอฮอลไ์มเ่กนิ 50 

มลิลกิรมัต่อเปอร์เซ็นต์ กย็งัมปีระสทิธภิาพมากกว่าถ้ามี

น้อยกวา่นัน้ แต่ถา้เกนินัน้ไปสตสิมัปชญัญะกจ็ะหายไปตาม

เปอรเ์ซนตข์องแอลกอฮอลท์ีม่อียูใ่นเลอืด กต็อ้งคดิดวูา่บา้น

เราทุกๆ คนจะตอ้งมกีฎมเีกณฑใ์นการท�าอะไรตอ้งมกีฎมี
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เกณฑบ์า้งและ กต็อ้งท�าตามกฎท�าตามเกณฑน์ัน้โดยทีไ่ม่

ไดม้กีารยกเวน้ เพราะฉะนัน้ถา้ไมม่กีฎมเีกณฑ ์ขนาดตอน

มกีฎมเีกณฑแ์คน้ี่กย็งัวุน่วายขนาดน้ี ถา้ไมม่กีฎมเีกณฑก์ย็ิง่

จะวุน่วายมากเขา้ไป เพราะฉะนัน้การดื่มแอลกอฮอลเ์น๊ียะ

กเ็ป็นสิง่ทีไ่มน่่าจะท�าหรอืไมน่่าจะท�ามากเกนิไป เพราะวา่

ดืม่แอลกอฮอลก์อ็ยา่งทีว่า่ ดืม่ไปแลว้กส็ตสิมัปชญัญะกล็ด

ลงกท็�าใหท้�าอะไรในสิง่ทีเ่ราอาจจะไมอ่ยากจะท�ากไ็ด ้ เป็น

อบายมขุ เพราะฉะนัน้พวกเรา TO BE NUMBER ONE เรา

กต็อ้งระวงัเรือ่งน้ีดว้ย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูก�าลงัหดัท�าอาหาร

คะ่ เพราะหนูคดิวา่เป็นผูห้ญงิแลว้ท�าอาหารเป็นจะดมูเีสน่ห์

มากๆ เหมอืนคณุแมข่องหนู เพราะคณุพอ่มกัจะพดูวา่กนิ

ขา้วทีไ่หนกไ็มอ่รอ่ยเหมอืนฝีมอืคณุแมเ่ลย หนูเลยอยากจะ

ท�าเป็นบา้งค่ะ ทูลกระหม่อมพอจะมสีตูรอาหารเดด็ๆบา้ง

ไหมคะ และทลูกระหมอ่มท�าอาหารเก่งไหมคะ และชอบท�า

อาหารอะไรคะ
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ทูลกระหม่อม : อย่างทีโ่บราณเขาว่ามเีสน่หป์ลายจวกั 

แลว้กม็เีสน่หม์ากท�าใหส้ามรีกัได ้เหมอืนอยา่งคณุพอ่คณุแม่

ของหนู หนูกอ็ยากเป็นอยา่งนัน้บา้งใชไ่หม เพราะวา่เสน่ห์

ปลายจวกัน่ีส�าคญัมาก เพราะเขากร็ูก้นัมาตัง้แต่โบร�่าโบราณ 

ในสงัคมปจัจุบนัสมาชกิค่อนขา้งยุ่ง พ่อแม่กท็�างาน ลูกก็

เรยีนหนังสอื การรบัประทานอาหารร่วมกนัท�าใหเ้กดิการ

ปฏสิมัพนัธก์นัเป็นเวลาทีไ่ดแ้สดงความรกัความเอาใจใสก่นั 

อาหารกเ็ปรยีบเสมอืนกบัความรกั อยา่งเวลาทีเ่ราเครยีดก็

มกัจะกนิเยอะ น้องอาจจะอยากเป็นแดจงักมึเลยอยากฝึกท�า

อาหาร ซึง่กเ็ป็นสิง่ทีน่่าชืน่ชม เป็นแมบ่า้นแมเ่รอืนเหมอืน

คณุแม ่ทีน้่องถามถงึสตูรเดด็คงใหค้�าแนะน�าน้องไมไ่ดเ้พราะ

ท�าอาหารไมค่อ่ยเป็น ท�าไดแ้ต่ไมเ่ก่ง แต่จะบอกวา่อาหาร

สตูรเดด็ทีส่ดุคอืสตอเบอรี่
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ทกุวนัน้ีครอบครวั

ของหนูไม่ค่อยมคีวามสุขเหมอืนเคยเลยค่ะ หนูกเ็ลยพาล

ไมม่คีวามสขุดว้ย หนูควรจะท�าอยา่งไรดคีะ

ทูลกระหม่อม : กน่็าเหน็ใจมาก ก่อนอื่นท�าใหน้้องดใีจ 

สบายใจก่อน น้องกาแฟชือ่น่ารกัมากเลย จากชือ่น้องคดิวา่

ครอบครวัน้องคงเคยมคีวามสุข เคยมอีารมณ์ขนั เพราะ

เป็นชือ่ทีน่่ารกั อยา่งไรกต็ามกน่็าเป็นหว่งทีน้่องกาแฟรูส้กึ

อดึอดัในครอบครวั เพราะเดก็ทีรู่ส้กึอดัอดัในครอบครวั บางที

กจ็ะน�าพาใหม้ปีญัหาในครอบครวั อาจจะไม่อยากคุยกบั

คุณพ่อคุณแม่ ไม่อยากคุยกบัคนในครอบครวั กลายเป็น

ครอบครวัไม่อบอุ่น ต้องถามน้องว่ามเีหตุการณ์ไหนไหม

ทีท่�าใหพ้อ่กบัแมม่อีารมณ์เครยีด อารมณ์ไมด่บีา้ง กค็ดิวา่

ตอนน้ีใครๆกเ็ป็น เพราะว่าตอนน้ีบา้นเมอืงเราเกดิปญัหา

เศรษฐกจิ ขา้วยากหมากแพง ของทกุอยา่งขึน้ราคาไปหมด 

แต่เงนิเดอืนเทา่เดมิหรอือาจจะลดลงท�าใหค้นทีเ่ป็นคุณพอ่ 

คณุแมท่ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ กเ็กดิความเครยีดขึน้มา กต็อ้ง
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ฝากใหร้ฐับาลชว่ยแกป้ญัหา ตอนน้ีสิง่ทีน้่องท�าไดค้อืเอาใจ

พอ่แมใ่หม้ากๆกแ็ลว้กนั เชน่ อยา่เถยีงทา่น อยา่ท�าตวัให้

ท่านเป็นกงัวล ช่วยท�างานบา้นบา้ง ตัง้ใจเรยีน ใหท้่านมี

ความสขุ รูส้กึปลืม้ใจบา้ง ในสถานการณ์ทีท่า่นมคีวามเครยีด

แบบน้ี อกีหน่อยเหตุการณ์กค็งจะดขีึน้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่นของหนูอยากมา

รว่มกจิกรรม แต่ผูป้กครองมกัหา้มไวเ้สมอเพราะกลวัวา่จะ

มามัว่สมุกนั ทัง้ทีจ่รงิไมไ่ดเ้ป็นแบบนัน้เลยคะ่ หนูรูส้กึสงสาร

เพือ่นคะ่ หนูกบัเพือ่นพยายามไปขออนุญาตหลายครัง้แลว้ 

แต่กไ็ดร้บัการปฏเิสธตลอดคะ่ หนูจะชว่ยเพือ่นอยา่งไรดคีะ

ทูลกระหม่อม : ผูป้กครองมกัจะไม่ค่อยเขา้ใจว่าเราท�า

อะไรอยู ่กข็อถามน้องวา่เพือ่นของน้องมพีฤตกิรรมเกเร หรอื

มพีฤตกิรรมอะไรทีไ่มน่่าไวว้างใจหรอืเปลา่ ถา้สมมตมิกีอ็าจ 

ท�าให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ไว้วางใจได้ ค�าว่ามัว่สุมเป็นค�าที ่
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คอ่นขา้งแรง กเ็ลยไมแ่น่ใจวา่มเีหตุการณ์อะไรทีท่�าใหผู้ใ้หญ่ 

คิดไปอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้เพื่อนของน้องต้องท�าให ้

คณุพอ่คณุแมไ่วว้างใจใหไ้ดว้า่จะไมพ่ฤตกิรรมเหลา่นัน้ ถา้

สมมตเิคยเกเรไมต่ัง้ใจเลา่เรยีน กห็นัมาตัง้ใจเลา่เรยีน ท�าให้

ผลการเรยีนดขีึน้เป็นสองเท่าสามเท่า สมมตวิ่าเราต้องมี

กจิกรรมที่ต้องท�าที่ต้องกลบัดกึกลบัช้า เราก็ต้องแจ้งให ้

คณุพอ่คณุแมท่ราบก่อน บอกใหค้ณุพอ่คณุแมส่บายใจ เลา่ให้

ทา่นฟงัวา่เราท�ากจิกรรมอะไรบา้ง เราท�ากจิกรรมเพือ่สรา้ง

ศกัยภาพของเรา เราสรา้งกระแสใหท้กุคนไมไ่ปมัว่สมุกบัยา

เสพตดิ เราไมไ่ดท้�าสิง่ทีไ่มด่ ีเราท�าสิง่ทีด่ ีเมือ่คณุพอ่คณุแม่

มองเหน็แลว้กจ็ะชืน่ชมกบัเรา รว่มมอืกบัเรา เพราะผูใ้หญ่ก็

มารว่มมอืกบัสมาชกิ TO BE NUMBER ONE ได้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีครับ 

ทลูกระหมอ่ม ผมมเีรือ่งอยากจะขอค�าปรกึษาทลูกระหมอ่ม 

คอืมเีรือ่งอยูว่า่ ชว่งน้ีคณุพอ่ของผมไมรู่เ้ป็นอะไร มกัจะถาม

ผมเกีย่วกบัการใชช้วีติของผมอยูบ่อ่ยๆ วา่ปกตผิมไปเทีย่ว

ทีไ่หน ไปกบัใครบา้ง ผมกต็อบคณุพอ่ตามความจรงิทกุอยา่ง 

ไมม่อีะไรปิดบงั แต่แลว้อยูด่ีๆ  คณุพอ่กย็ืน่ของอยา่งหน่ึงให้

ผมครบั ผมกร็บัมาดพูอเหน็แลว้ผมตกใจมาก เพราะวา่สิง่ที่

คณุพอ่ซือ้ใหเ้ป็นถุงยางอนามยั 1 กลอ่ง ผมควรจะท�าอยา่งไร

ดคีรบั ทีจ่ะไมใ่หค้ณุพอ่มองผมเป็นคนแบบน้ี

ทูลกระหม่อม : คุณพ่อของน้องธนภูมิน่ี อินเทรนด ์

มากเลย เป็นคุณพ่อทีท่นัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ รูเ้ท่าทนั

วยัรุน่ อยา่งไรกต็ามการทีค่ณุพอ่ใหถุ้งยางอนามยั เป็นสิง่ที่

คณุพอ่กไ็ดบ้อกน้องธนภมูใินทางออ้มวา่ น้องธนภมูโิตแลว้

ถา้น้องจะมเีซก็สม์นักเ็ป็นเรือ่งของธรรมชาต ิ เป็นสิง่ทีต่อ้ง

เกดิขึน้ในวนัใดวนัหน่ึง ถา้เกดิขึน้ในโอกาสทีเ่หมาะสมทีเ่รา

พรอ้มแลว้ กจ็ะเป็นสิง่ทีด่ ีเพราะเราจะไดม้สีต ิรูเ้ทา่ทนัมนั 
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 แต่ก่อนอื่นแทนที่คุณพ่อจะยื่นกล่องถุงยางอนามยั

ให้กบัลูกชาย ควรมกีารพูดคุยกนัก่อน ซึ่งพ่อลูกจะพูด

อะไรกนัตรงๆ กไ็ด ้ อย่างน้อยคุณพ่อกบัคุณลูกชายกเ็ป็น

เพศเดยีวกนั พูดไรกนักไ็ม่เหน็ต้องอายกนั น้องธนภูมมิี

พฤตกิรรมอะไรน้องกไ็มไ่ดโ้กหก ไมไ่ดแ้ต่งเรือ่งขึน้มา ไมไ่ด้

ปิดบงัอะไร ในเมือ่เปิดใจกวา้งอยา่งน้ีแลว้ คณุพอ่กค็วรจะ

พดูกบัลกูตรงๆ สอนลกูเกีย่วกบัเรือ่งเหลา่น้ีวา่ “เราโตแลว้”  

เราตอ้งท�าตวัอยา่งไรในความรูส้กึทางเพศ 

 แต่สิง่ที่เราควรตระหนักในตอนน้ี คอื เราเป็นเด็ก 

เป็นนกัเรยีน มหีน้าทีเ่รยีนหนงัสอื เพือ่ท�าใหเ้รามศีกัยภาพ  

มคีวามรู ้ความสามารถดขีึน้ เป็นโอกาสของเรา เพราะฉะนัน้

เราอยา่ทิง้โอกาสน้ีไป เราไมค่วรไปสนใจ ไปหมกมุน่เรือ่ง

เซก็ส ์ เรื่องอะไรต่ออะไร แต่มนักต็อ้งมอียู่ใช่ไหม เพราะ

เป็นเรือ่งธรรมชาต ิ เราพดูกนัตรงๆ เราตอ้งรบัฟงัความคดิ

เหน็ของคนอืน่ เชน่ ฟงัคณุพอ่ เพราะเป็นความคดิเหน็ทีม่ ี

ประโยชน์กบัเราและชว่ยเหลอืเราได ้ อยา่งไรกต็าม น้องก็

ตอ้งท�าตวัใหเ้ป็นคนด ีตัง้ใจเรยีน พฒันาตนใหเ้ป็นประโยชน์



ปัญหาครอบครัว 173

ต่อสงัคม ท�าใหค้ณุพอ่ภมูใิจในภายภาคหน้าต่อไป กข็อให้

น้องและคณุพอ่โชคด ี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมชอบดรูายการ

ทบูวีาไรตีม้ากเลยครบั โดยเฉพาะช่วงตอบค�าถาม เพราะ

ดูแลว้ไดแ้ง่คดิและน�าไปปรบัใชไ้ดจ้รงิ ผมมคี�าถามอยาก 

จะถามว่า เพื่อนผูห้ญงิของผมเธอมน้ีองสาว อายุห่างกนั  

4 - 5 ปี น้องสาวของเธอชอบมาวุน่วายกบัเธอ ชอบมาคน้ของ 

มาแอบดวูา่เธอซือ้อะไร เขยีนอะไรไวใ้นสมดุบา้ง บางครัง้

กจ็ะเอาของๆ เธอไปใชโ้ดยไม่ขออนุญาตก่อน เธอไม่รูจ้ะ

ท�าอยา่งไร เพราะพอ่แมม่กัจะใหท้า้ยน้องสาวเสมอ ผมจะ

แนะน�าเธออยา่งไรดคีรบั

ทลูกระหม่อม : ปญัหาน้ีกเ็กดิขึน้ในครอบครวัได ้เขาเป็น

น้องสาว เขาคงอาจจะเหน็วา่ พีส่าวเป็นไอดอลมัง้ อยากแต่ง

ตวัเหมอืนพีส่าว อาจจะยมืขา้วของพีส่าวมาใชบ้า้งเพยีงแต่

เขาไม่บอก เรากต็อ้งสอนมารยาทใหเ้ขา กค็นเรามนัไม่มี
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มารยาท ยิง่พ่อแม่ให้ท้ายเพราะเป็นลูกสาวคนเล็กด้วย  

คณุพอ่คณุแมอ่าจจะใชใ้หไ้ปอา่นไดอารีห่นูกไ็ด ้เป็นสายสบื

วา่ หนูท�าอะไรบา้ง หนูกค็งไมช่อบ แต่จรงิๆ แลว้น้องไมม่ี

มารยาททีจ่ะไปสอดรูส้อดเหน็ คน้ขา้วของๆ เรา เรากไ็มอ่ยาก

ใหใ้ครมาคน้ของเรา หนูกไ็ม่ตอ้งไปว่าอะไรเขามากหรอก 

เพราะเขาเป็นน้อง ถา้สมมตเิป็นคนอื่นกว็า่เขาได ้ ไมใ่ชว่า่

คณุพอ่คณุแมอ่ยากจะใหน้้องไปสบืวา่ หนูไปอะไรบา้ง เขาอาจ

ไมใ่ชส่ไปส ์เขาอาจจะท�าเองกไ็ด ้อยา่งไรกต็าม เขาชอบเรา 

เขารกัเรา เขาอยากเหมอืนเรา หนูเป็นพีส่าวกต็อ้งสอนน้อง

ใหเ้ป็นคนมมีารยาท ถา้หนูไมอ่ยากใหค้นอืน่วา่น้องหนูไมม่ี

มารยาท หนูกต็อ้งพดูก่อน คอ่ยๆ พดูไป พดูกนัตรงๆ ดีๆ  

วา่ ท�าอยา่งน้ีมนัไมด่หีรอกนะ ถา้สมมตทิ�ากบัพีส่าว ท�ากบั

คนในครอบครวักอ็าจไมม่อีะไร ถา้ท�ากบัเพือ่นๆ อาจจะไมม่ี

ใครคบกไ็ด ้แต่ถา้ไปท�ากบัคนอืน่ มนักไ็มค่อ่ยด ีท�าใหค้นอืน่

วา่น้องของหนู หนูกไ็มอ่ยากใหใ้ครมาวา่น้อง เราตอ้งเคารพ

ในสทิธสิว่นบุคคลของคนแต่ละคน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมทะเลาะกบั 

คณุแมบ่อ่ยมากครบั เรือ่งทีผ่มไมช่ว่ยงานบา้นเหมอืนแต่ก่อน 

เพราะชว่งน้ีผมเป็นนกับาสเกตบอลของเขตครบั ชว่งหลงัๆ  

ซอ้มหนกัมาก ไมม่เีวลาพกัเลยครบั จงึไมไ่ดช้ว่ยงานคณุแม ่

เหมอืนแต่ก่อน แต่คุณแมก่ไ็มค่่อยเขา้ใจ ผมเครยีดมากๆ 

ครบัวา่ท�าไมคณุแมจ่งึมปีญัหา ทัง้ๆทีผ่มกท็�าสิง่ทีม่ปีระโยชน์ 

ไมไ่ดไ้ปมัว่สมุทีไ่หน ผมจะเลกิเลน่บาสเกตบอลดไีหมครบั 

ทูลกระหม่อม : เป็นสิง่ที่ดีที่น้องเล่นกีฬา ซ้อมกีฬา  

ถา้น้องซอ้มกฬีาแลว้รูจ้กัแบง่เวลา ไมใ่ชไ่มเ่รยีนหนงัสอืเลย 

มวัเลน่บาสเกตบอลอยา่งเดยีวกไ็มด่ ีน้องตอ้งเรยีนหนงัสอืดว้ย 

ใชเ้วลาวา่งจากการเรยีนมาซอ้มกฬีากเ็ป็นสิง่ทีด่ ีแต่กลบัไป

กค็งจะเหน่ือย ท�างานบา้นไมไ่หวแลว้ อยา่งไรกต็ามน้องยงั

เดก็ไมเ่หมอืนคณุแมก่ฝื็นใจหน่อย พอกลบับา้นกช็ว่ยคณุแม่

ท�างานบา้นนิดนึง คงไมถ่งึกบัเป็นลมตายไป คงพอมเีวลา 

คงพอชว่ยไดบ้า้ง เวลาทีเ่หลอืกไ็ปท�าการบา้น ตอ้งใชเ้วลา

ทุกนาทใีหเ้ป็นประโยชน์ ไม่ใช่นอนแบะๆอยู่เฉยๆ บอก

เหน่ือยจากการเลน่กฬีาแลว้ท�าอยา่งอื่นไมไ่หว คณุแมก่ค็ง
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ไมโ่กรธ ไมเ่กรีย้ว ไมน้่อยใจอะไรเกนิไป น้องตอ้งท�าแต่สิง่ที่

เป็นประโยชน์และเลน่กฬีาดว้ย ถา้คณุแมย่งัโกรธอยูน้่องก็

ภมูใิจในตวัเองแลว้กนั พวกเราชาว TO BE NUMBER ONE 

และเพือ่นๆ กภ็มูใิจทีน้่องเป็นนกักฬีา ถา้พฒันามากๆ อาจ

จะตดิทมีชาต ิตดิทมีโรงเรยีนกไ็ด ้ท�าอะไรกท็�าใหด้ ีอยา่ลมื

การเรยีนแลว้กนั อย่าลมืว่าเราต้องเรยีนหนังสอืใหด้ดีว้ย 

เพราะความรูจ้ะก�าหนดอนาคตของเรา 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องชายของผม 

มนิีสยัชอบขโมยของครบั เวลาทีผ่มเปิดหอ้งไวห้รอืไม่ได ้

ล๊อกห้องจะต้องมขีองหายทุกทเีลยครบั ไม่ว่าจะเป็นซีด ี

หนงัสอืการต์นู หรอืแมแ้ต่เงนิครบั แมจ้ะเป็นจ�านวนไมม่าก

เพราะเขาเรยีนชัน้ ป.2 เองครบั ผมอยากจะสอนเขา ผมควร

จะท�าอยา่งไรดคีรบั
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ทลูกระหมอ่ม : เรารูไ้ดไ้งวา่น้องชายขโมย อาจจะเป็นคน

อืน่กไ็ด ้การดแุรงๆหรอืตแีรงๆ กไ็มใ่ชส่ิง่ทีด่นีะ น้องชายก็

เรยีนชัน้ ป.2 เทา่นัน้เอง เป็นไมอ้่อนดดังา่ย ไมไ่ดเ้ป็นไม้

แก่ดดัยาก ไมไ่ดเ้ป็นคนมนิีสยัชอบขโมยใชไ่หม ฉะนัน้ตอ้ง

ค่อยๆ สอนน้องว่ามนัเป็นสิง่ไม่ด ี แน่ใจนะว่าน้องเป็นคน

ขโมย ไม่ไดไ้ปปรกัปร�าน้อง ถา้สมมตน้ิองขโมยอะไรไปก็

อธบิายกบัวา่ เป็นสิง่ไมด่ ี ไมม่ใีครไวใ้จ ไมม่ใีครเป็นเพือ่น 

ไมม่ใีครคบ คนทีข่โมยไมม่ใีครอยากอยูใ่กล ้ เดีย๋วขา้วของ

หายหมดของเหลา่นัน้กไ็มใ่ชข่องตวัเอง แต่คนสว่นมากอาจ

จะอยากไดข้องคนอื่น เหน็คนอื่นมอีะไรกอ็ยากไดเ้หน็พีม่ ี

ไอพอดทีด่ีๆ  มเีพลงเยอะๆ กอ็าจอยากใชบ้า้ง อยากจะยมื 

แต่ตอ้งบอกตรงๆ ไม่ใช่หยบิไปโดยไม่บอก เงนิกเ็ป็นเงนิ

ของพี ่ ถา้น้องโตขึน้ น้องท�างานไดก้ม็เีงนิ เรากไ็มต่อ้งยก

ใหเ้ขา มอีะไรกพ็ดูกนัตรงๆ พดูกนัไดใ้ชไ่หมถา้มาขโมยก็

ไม่มใีครชอบหรอก บางทอีาจจะต้องท�าโทษน้อง ซึ่งน้อง

ยทุธพชิยัเป็นพีก่ท็�าโทษน้องได ้แต่ไมค่วรจะตแีรงๆ อาจจะ 

ตีมือหน่อยนึง ทางที่ดีอาจท�าโทษด้วย การคดัลายมือ  
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1,000 รอบวา่ “ต่อไปน้ีฉนัจะไมข่โมยของพีอ่กีแลว้” อาจตอ้ง

ใชเ้วลานาน น้องกอ็ดไปเลน่ จะไดจ้�าได ้แลว้เขาจะไมข่โมย

อกีต่อไป กเ็ป็นอกีวธิหีน่ึง 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ท�าไมคณุพอ่คณุแม่

ตอ้งหา้มผมเลี้ยงสตัวด์ว้ยครบั ผมจะเลี้ยงสุนัขหรอืแมวก็

ไมไ่ด ้ ผมอยากเลีย้งมากๆ ผมจะขออนุญาตคณุพอ่คณุแม่

อยา่งไรดคีรบั 

ทูลกระหม่อม : คงเพราะน้องยงัไมพ่รอ้มทีจ่ะเลีย้งสตัว ์

น้องเพิง่อาย ุ10 ขวบ ในการทีจ่ะเลีย้งอะไร เราตอ้งรบัผดิชอบ 

สิง่ทีจ่ะเลีย้ง ถา้เลีย้งเดก็กต็อ้งรบัผดิชอบ เดก็เลีย้งสตัวก์็

ตอ้งรบัผดิชอบสตัว ์ตอ้งดแูลอาบน�้า ป้อนขา้ว ป้อนน�้า ตอ้ง

ท�าความสะอาดสิง่สกปรกให ้ถา้น้องไมท่�าแลว้ใครจะเป็นคน

ท�า คณุพอ่คณุแมค่งเลง็เหน็ตรงน้ีเลยขีเ้กยีจท�าหรอืบา้นอาจ

ไมพ่รอ้มทีจ่ะเลีย้ง เพราะเลีย้งน้องคนเดยีวกเ็หน่ือยตายแลว้ 

น้องต้องรอเวลาหน่อยนึงจนกว่าจะพรอ้ม พอน้องโตแลว้ 
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คณุพอ่คณุแมเ่หน็วา่มคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะเลีย้งอกีชวีติหน่ึง 

ตอ้งท�าความสะอาด ตอ้งใหก้นิขา้วกนิปลา ถา้ไมใ่หก้นิขา้ว

มนักต็ายหมด กร็อใหน้้องโตอกีนิดนึงคณุพอ่คณุแมค่งอนุญาต

ใหเ้ลีย้งเอง เพราะน้องอยากจะเลีย้งหมา แมวใชไ่หม ไมใ่ช่

จะเลีย้งกิง้ก่า ตุ๊กแก จิง้จก หรอืงเูสยีหน่อย ถา้เลีย้งหมา 

เราตอ้งดแูลไมใ่หไ้ปกดัคนหรอืไปท�าความสกปรกไมง่ ัน้กไ็ป

ทะเลาะกบัเพือ่นบา้นแยเ่ลย ฉะนัน้กร็ออกีนิดนึง 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูรู้สกึว่าหนู 

กงัวลมากทีผู่ป้กครองแนะน�าในสิง่ทีเ่ราไมช่อบ หนูควรจะ

ท�าตวัอยา่งไรดคีะ

ทลูกระหม่อม : เป็นเพราะวา่ผูป้กครองและหนูต่างวยักนั 

บางทคีวามคดิของเขาหนูกไ็มช่อบเสมอไป ท�าใหเ้กดิชอ่งวา่ง

ระหวา่งวยั เวลาผูใ้หญ่แนะน�าอะไรเขากค็ดิอยา่งหน่ึงเพราะ

ความหวงัด ีแต่ความหวงัดทีีอ่ยูใ่นกรอบในระเบยีบแบบแผน

เราก็ไม่ชอบ มนัก็ยากที่จะท�าอะไรตามใจชอบ คนเราม ี
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ช่องว่างคนละวยั คนละความคดิ แมอ้ยู่วยัเดยีวกนักต่็าง

ความคดิ เราตอ้งฟงัซึง่กนัและกนั สมมตุน้ิองอยากใหเ้ขาฟงั

ความคดิของเรา เราตอ้งฟงัความคดิของเขาก่อน อยา่งน้อย

เราเป็นเดก็เราสามารถยดืหยุน่ไดม้ากกวา่ผูใ้หญ่ โดยมาก 

ต้องฟงัความคดิเขาว่ามเีหตุผลอย่างไรจงึแนะน�าแบบน้ี  

สมุมติเช่น แนะน�าว่าไม่อยากให้ไปเที่ยวนอกบ้านให้ท�า 

การบา้นน้องกอ็าจจะไม่ชอบ คดิว่าเขาบงัคบัจติใจซึง่เป็น

ชอ่งวา่งระหวา่งวยั ผูใ้หญ่จะคดิแบบหน่ึง เดก็คดิแบบหน่ึง 

เราตอ้งจนูเขา้หากนัคยุกนัใหรู้เ้รือ่งพดูกนัดีๆ  ไมใ่ชเ่ถยีงจน

น�าพาไปสูก่ารทะเลาะกนั ท�าใหไ้มเ่ขา้ใจกนัในทีส่ดุ กต็อ้ง

ฟงักนับา้ง 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ดฉินัมปีญัหาฝงัใจ

ตลอดมา ดฉินัเคยตดิยาเสพตดิ ปจัจบุนัแต่งงานแลว้ ไมไ่ด้

ไปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิอกีเลยคะ่ ตอนน้ีมลีกูชาย 1 คน อาย ุ 

10 ขวบ ดฉินักลวับาปกรรมทีท่�าไว ้จะสง่ผลต่อลกูชายดฉินัคะ่
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ทูลกระหม่อม : เห็นใจน้องแพรวที่กลัวบาปกรรม  

กลวัลูกชายไปยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพตดิ ตราบใดทีน้่องไม่ได้

ใช้ยาเสพติดตอนท้องคงไม่เป็นอะไร สมมติในบ้านไม่มี

ใครท�าเป็นตวัอยา่งวา่เสพ ผลของการเสพยาตอนน้องสมยั

สาวๆ กอ่นมลีกูกไ็มท่�าใหล้กูชายไปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิได ้ 

ใหน้้องใชป้ระสบการณ์สอนลกูไมใ่หไ้ปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ  

ใหม้าเป็นสมาชกิ TO BE NUMBER ONE เลีย้งดเูขาดว้ย

ความรกั ความเขา้ใจ เอาใจใส ่เพราะปญัหายาเสพตดิเกดิจาก

ปญัหาครอบครวั ปญัหาเศรษฐกจิ ตอ้งเขา้ใจตอ้งเปิดใจกวา้ง

เปิดทศันคต ิปญัหายาเสพตดิกจ็ะลดลง ตอ้งใหค้วามอบอุน่ 

ความรกั ความเขา้ใจในครอบครวั ซึง่เป็นเกราะป้องกนัปญัหา 

ยาเสพตดิทีด่มีาก พวกเราชาว TO BE NUMBER ONE ทกุคน 

ขอใหก้�าลงัใจน้องแพรวเพราะพวกเราทกุคนเป็นครอบครวั

เดยีวกนั ขอใหน้้องจติใจสบายขึน้ มคีวามสขุ ไมต่อ้งเครยีด

วา่ลกูชายจะไดร้บัผลบาปกรรมกบัสิง่ทีน้่องท�าในอดตี 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : แฟนของหนูชอบไป

ดืม่สรุากบัเพือ่นๆ มาก กลบัมากอ็าเจยีนเตม็หอ้งเป็นอยา่งน้ี

แทบทกุครัง้ หนูไมเ่ขา้ใจวา่เมือ่ดืม่แลว้ทรมานอยา่งน้ี ท�าไม

ตอ้งดืม่คะ 

ทูลกระหม่อม : ฟงัแล้วก็เห็นใจ ขี้เมาดื่มสุราเยอะ  

เสพยาเยอะ สรุาเป็นยาเสพตดิอยา่งหน่ึง ไมว่า่บุหรี ่ ไมว่า่

จะยาเสพตดิชนิดใดกเ็ป็นโทษต่อร่างกายทัง้นัน้ เมื่อเสพ

จะท�าใหร้่างกายอ่อนแอจะโงล่งเป็นขยะสงัคม ท�าใหส้งัคม

วุน่วาย ท�าลายสมอง ท�าลายรา่งกาย การเสพสรุาเยอะเกนิไป  

จะท�าใหเ้ป็นโรคมะเรง็ตบั มะเรง็ล�าคอ / กล่องเสยีง และ 

มะเรง็อืน่ๆ เจอเยอะทีต่ายไปแลว้ การพยายามทีจ่ะบอกให้

เขาเลกิสรุาคงไมไ่ด ้ เพราะเขาอยากไปสงัสรรคก์บัเพือ่นๆ 

ในสงัคมผูช้ายไทยหลายๆ คน ตอ้งสงัสรรคต์อ้งดื่มใหเ้มา 

ผูช้ายฝรัง่กเ็ชน่เดยีวกนัเพราะเป็นเมอืงหนาวเขาจงึดืม่ ใน

เมอืงไทยรอ้นกด็ื่มเพราะเขาเครยีด แฟนเขาคงเขา้สงัคม

แยะไปหน่อย น้องจะเตอืนอะไรเขาคงไมเ่ชือ่ อยา่งน้อยมา

ท�าใหเ้ขารูต้วัส ิ ใหล้องแอบถ่ายวดิโีอตอนเขาเมาหรอือ๊วก 
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ดกีวา่วา่เขาทเุรศแคไ่หน น่ารงัเกยีจแคไ่หน เขาอาจไมรู่ส้กึ 

ถา้ไมรู่ส้กึกไ็มไ่ดผ้ล เราไมต่อ้งไปเชด็อ๊วกเขา ใหเ้ราไปอยู่

ทีอ่ืน่ ปลอ่ยใหเ้ขาอยูแ่บบเละๆ เทะๆ อยา่งนัน้ เขาจะรูต้วัเอง  

ถา้ไมรู่เ้รากเ็ลกิกบัเขาดกีวา่ ถา้ตอ้งการจะเลกิสรุา ในต่างประเทศ 

มอีงคก์รต่างๆ ชว่ยใหเ้ลกิสรุา แต่สว่นมากเลกิไมไ่ดเ้พราะ

เลกิยาก ในเมอืงไทยไมท่ราบวา่ มอีงคก์รอยา่งนัน้หรอืเปลา่ 

แต่มเีบอรโ์ทรศพัทใ์หต้ดิต่อปรกึษาว่า จะเลกิสุราอย่างไร 

จะท�าอยา่งไร บางทเีลกิสรุายากกวา่เลกิยาเสพตดิอยา่งอื่น 

เพราะเลกิยาเสพตดิยงัมพีวกเราชาว TO BE NUMBER ONE  

ช่วยกัน มีสถานบ�าบัดเยอะแยะ สุราไม่ได้ประกาศว่า 

ผดิกฎหมาย นอกจากเมาแล้วขบั เป็นต้น ส�าหรบัเบอร์

โทรศพัท์ติดต่อ 1413 ให้บรกิารปรกึษาปญัหาสุราทาง

โทรศพัท ์บรกิารปรกึษาฟร ีในวนัจนัทร ์- วนัศุกร ์ระหวา่ง

เวลา 09.00 - 17.00 น. น้องและแฟนกโ็ทรศพัทไ์ปปรกึษา

แลว้กนั 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ท�าไมคณุแมผ่มเมือ่

ก้าวเขา้สู่วยัทีม่ากขึน้เรื่อยๆ ปจัจุบนัอายุ 50 ปีแลว้ครบั 

ชอบบน่มากๆ ผมพยายามเดนิหนี ท�าเป็นไมไ่ดย้นิ คณุแม่

กย็งัไมห่ยดุบน่เลย ผมจะท�าอยา่งไรดคีรบั ทกุวนัน้ีผมปวดหวั

มากครบั

ทลูกระหม่อม : คณุแมค่งเขา้สูว่ยัทอง คนวยัทองมกัจะ

ขีบ้น่ สงัเกตไหมวา่ คณุแม ่คณุป้าแก่ๆ จะขีบ้น่ มอีะไรกไ็ม่

พอใจหมดเลย เหน็อะไรรอ้นๆ หนาวๆ ขดัหขูดัตาไปหมด 

อยา่งไรกต็ามคณุแมร่กัน้อง อยากสัง่สอน น้องจงึคดิวา่เขา

บน่วธิสีอนในสมยัก่อนเมือ่เขา้สูว่ยัทอง ตอ้งมเีหตุ มผีล ควร

พดูคยุกบัลกูแบบเพือ่น พอแก่จะพดูกบัลกูแบบเพือ่นกไ็มรู่้

จะพดูอยา่งไร ท�าใหเ้กดิชอ่งวา่งระหวา่งวยัมากขึน้ สมมติ

น้องไมไ่ดท้�าอะไรผดิ กท็�าเฉยๆ ท�าหทูวนลมไป เขาอยากบน่

กใ็หบ้น่ไป เพราะเขารอ้นๆ หนาวๆ วบูวาบๆอยู ่ความจรงิ

ถา้คณุแมเ่ตอืนกฟ็งับา้ง เพราะเป็นประโยชน์กบัเรา การฟงั

คนท�าใหรู้เ้ขารูเ้รา รูอ้ะไรดีๆ  มากขึน้ มขีอ้มลูมากขึน้ สมมติ

ร�าคาญกท็�าหทูวนลม น้องตอ้งพจิารณาตวัเองดว้ยวา่ น้องท�าด ี
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หรอืยงั สมมตน้ิองตัง้ใจเรยีนหนงัสอื อา่นหนงัสอื ท�าการบา้น 

ช่วยคุณแมท่�างานบา้น ไมไ่ดท้�าอะไรเหลวไหลกท็�าหทูวน

ลมไป คุณแมอ่าจจะบ่นถูกกไ็ดเ้พราะน้องอาจเล่นเกมมาก

เกนิไป ตดิเน็ต แชททัง้วนัทัง้คนื โดยไม่อ่านหนังสอืกใ็ห้

พจิารณาตวัเอง รูจ้กัแบง่เวลา เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามคนเขา้

วยัทองกต็อ้งชวิๆ 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีหนูอยู่กบั 

คณุแม ่คณุพอ่เขา้โรงพยาบาลบอ่ยๆ คณุแมต่อ้งท�างานหนกั 

เวลากลางคนืชอบบน่วา่ปวดหลงั หนูอยากชว่ยคณุแมม่าก 

หนูควรท�าอยา่งไรคะ

ทลูกระหม่อม : หนูมจีติใจดทีีเ่ป็นหว่งคณุแม ่ถา้คณุแม่

ทราบคงภมูใิจ สิง่ทีห่นูท�าไดแ้ละส�าคญัทีส่ดุ คอื เป็นเดก็ด ี

ตัง้ใจเรยีน มผีลการเรยีนด ี คณุแมจ่ะไดภ้มูใิจมคีวามสขุใจ

ทีห่นูเรยีนด ี ไม่ท�าใหคุ้ณแม่กงัวลใจมาก นอกจากคุณแม ่

ต้องท�างานหนักแล้ว คุณแม่อาจเครียดหลายๆอย่าง  
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ทัง้คุณพ่อไม่สบาย เข้าโรงพยาบาลบ่อย ความเครียด

และความไม่สบายใจอาจท�าใหป้วดหลงั หนูต้องไม่ท�าให ้

คณุแมเ่ครยีดคอืตัง้ใจเรยีน ชว่ยท�างานบา้นคณุแมจ่ะไดไ้ม่

ตอ้งท�างานบา้น ถพูืน้ ยกของหนกั ท�ากบัขา้ว หนูกช็ว่ยได ้

หนูตอ้งท�าตวัดไีมท่�าใหค้ณุแมก่งัวลใจเอาใจคณุแม ่อยา่เถยีง

คุณแม่มาก ระหว่างทีคุ่ณแม่เครยีดตอ้งท�างานหนักท�าให้

ปวดหลงั ไมแ่นะน�าใหห้นูไปนวดคณุแม ่เพราะเคยปวดหลงั 

แล้วมคีนมานวดๆ ยิง่จะท�าให้ปวดหลงั เดี้ยง ต้องเข้า 

โรงพยาบาล เรานวดไม่เป็น ไม่รูจ้กัเสน้ พอไปนวดอาจ

ท�าใหห้ลงัเดีย้งได ้หนูอาจนวดแขน นวดขา แนะน�าใหเ้อาใจ 

คุณแม่ดีๆ กบัอย่าเถียงมาก แนะน�าให้ท�าน�้าแยกกากให้

คณุแมร่บัประทาน นอกจากจะท�าใหค้ณุแมห่ายเครยีดแลว้ 

ผกัต่างๆ ยงัท�าใหส้ขุภาพด ี แต่ไมบ่อกวธิที�าหรอก เพราะ 

รายการน้ีไม่ใช่รายการท�ากบัขา้ว และท�ากบัขา้วไม่เก่ง 

เท่าไหร่ ใหห้นูไปหาวธิที�าเอง น�้าแยกกากจะท�าใหคุ้ณแม ่

หุน่ด ีและท�าใหเ้ครยีดน้อยลง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : โบอยากไดค้า่ขนม

เพิม่คะ่ พดูตรงๆ เลยนะคะวา่ โลกน้ีบางทใีชไ้มพ่อหรอกคะ่ 

คณุแมใ่หว้นัละ 80 บาทเทา่นัน้ ทลูกระหมอ่มมวีธิใีหโ้บไป

ขอคณุแมเ่พิม่คา่ขนมไหมคะ

ทลูกระหม่อม : โลกไหนจะใชพ้อหรอืไมพ่อละ่ เงนิ 80 บาท 

คณุแมค่งคดิวา่เหมาะสมแลว้ คณุแมอ่าจมขีดีความสามารถ

แบ่งใหไ้ดว้นัละเกนิ 80 บาท คดิว่าน้องโบตอ้งเคยไปขอ 

คณุแมแ่ลว้ไมใ่ห ้ จงึเขยีนจดหมายมาถามใชไ่หม ทีค่ณุแม่

ไมใ่หม้เีหตุผลอะไรเพราะคดิวา่เงนิทีใ่หเ้หมาะสมกบัน้องแลว้

น้องน่าจะใชพ้อ น้องไมไ่ดใ้ชเ้งนิไปท�าอะไรใชไ่หม ไมไ่ดไ้ป

เลีย้งน้อง เลีย้งเพือ่น หรอืใชอ้ะไรเยอะแยะ ใชแ้คน้ี่คณุแม่

คดิว่าพอและคุณแมส่ามารถใหไ้ดแ้ค่น้ี น้องขอแลว้กไ็มใ่ห ้

สมมตขิอดีๆ  อกีท ี เอาใจคณุแมม่ากๆ ยงัไมใ่หแ้ละไมม่วีธิี

อื่นๆ น้องตอ้งเขา้ใจวา่ เงนิมแีคน้ี่ คณุแมใ่หไ้ดเ้ทา่น้ี หรอื

ดว้ยเหตุผลอะไรต่างๆ ของคุณแม่เอง ไม่ใช่คุณแม่คดิจะ

แกลง้น้องโบ ไมม่คีณุแมท่ีไ่หนจะแกลง้ลกูไมใ่หม้เีงนิ ไมม่ี

อาหารกนิ คุณแม่คงใหไ้ดเ้ท่าน้ี กใ็หน้้องนึกถงึความรูส้กึ

คณุแมแ่ลว้กนั อยา่ไปรบกวนคณุแม ่เพราะคณุแมม่ใีหเ้ทา่น้ี 
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แลว้น้องโบเคยคดิจะหางานพเิศษท�าไหมล่ะ น้องเก่งเรื่อง

อะไร ถา้เก่งเรือ่งงานฝีมอื กท็�าอะไรขายได ้เขยีนรปู พวกเรา

เพือ่นๆ ชาว TO BE NUMBER ONE ศนูยเ์พือ่นใจ เขาก ็

ท�าอะไรขายกนัเยอะแยะ เช่น ท�าพวงกุญแจ เขยีนรูป  

รอ้ยพวงมาลยั นอกจากนัน้ยงัมงีานพเิศษ งานรา้นอาหาร 

เดก็ฝรัง่เมือ่อาย ุ16 กท็�างานดว้ย เรยีนไปดว้ย โดยไมจ่�าเป็น

ว่ามเีงนิหรอืไม่ม ี แต่เขาท�างานพเิศษเพื่อไดเ้งนิมาใชจ้่าย

ตามทีต่วัเองอยากใช ้ ท�างานไดเ้งนิและประสบการณ์ดว้ย 

น้องกต็อ้งเลอืกงานทีส่มควรท�า น่าภมูใิจและไดป้ระสบการณ์

ทีด่ ีในการทีน้่องจะน�าไปท�างานต่อไป 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : คนสว่นมากบอกวา่

คนแก่มกัท�าตวัเหมอืนเดก็ จะไม่ยอมไปหาหมอเวลาป่วย 

หนูจะท�าอยา่งไรใหค้นแกเ่ขาไปหาหมอ สว่นมากจะพดูวา่ไม่

ไปหรอกเสยีเงนิ เปลอืงเงนิ ฟุ่มเฟือย ไรส้าระ เวลาคณุพอ่ 

คณุแมค่ยุกบัหนูไมรู่จ้ะท�าอยา่งไร จะมวีธิเีกลีย้กลอ่มอยา่งไร

ดคีะ
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ทลูกระหมอ่ม : คนแก่โดยมากจะท�าตวัเหมอืนเดก็ คนแก่

จะหลงๆ ลมืๆ เป็นอลัไซเมอร ์เหมอืนเดก็เกดิมาไมรู่อ้ะไรเลย 

ลมืวา่ตวัเองเป็นใคร วนัน้ีท�าอะไร กนิขา้วหรอืยงักห็ลง แต่

คนแก่ทีย่งัไม่ถงึขนาดนัน้คอือาจหลงพอดีๆ  อาจตอ้งการ

ความสนใจจากลกูหลาน จะดือ้ ชอบพดูประชดวา่ไมต่อ้งไป

หาหมอหรอกแกแ่ลว้ เสยีเงนิ หรอืบางทอีาจคดิอยา่งนัน้กไ็ด ้

อาจเป็นหว่งลกูหลานทีต่อ้งใชเ้งนิมารกัษา สว่นมากเป็นการ

ประชดมากกวา่วา่จะมารกัษาท�าไม “แก่แลว้” แต่แทท้ีจ่รงิ

แลว้อยากใหเ้ราสนใจตอ้งการความสนใจจากลกูหลานบา้ง

ทีล่กูหลานไมส่นใจอาจเพราะคนละวยั เลยท�าตวัเรยีกรอ้ง

ความสนใจ สมมตอิามา่ไมอ่ยากไปหาหมอกพ็ดูดีๆ วา่สมมต ิ

อามา่ไมไ่ปหาหมอ ถา้ตายไปหนูจะอยูก่บัใคร พดูใหแ้กข�า 

ใหรู้ส้กึว่าเราสนใจ ใหแ้กมคีวามสุข รูส้กึมคีนสนใจเยอะๆ 

แลว้แกกจ็ะยอมไปหาหมอเอง 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมพีีส่าวคนหน่ึง 

เราจะนอนดว้ยกนัทกุคนื เวลานอนหลบัมกัไดย้นิเสยีงพีส่าว

นอนกดัฟนักรอดๆ ทัง้คนื ตอนแรกนึกวา่ผหีลอก แต่จรงิๆ 

มนัใช่ เพราะเป็นอาการนอนกดัฟนั จะมวีธิรีกัษาบา้งไหม 

เพราะหนูนอนไมห่ลบัเลยคะ่ 

ทลูกระหม่อม : จรงิๆน่าเหน็ใจน้องมนีนะ เวลานอนหลบัแลว้

มใีครมากดัฟนักรอดๆ มนัน่าร�าคาญ เหมอืนคนนอนกรน 

ไมรู่ว้า่นอนกรนหรอืกดัฟนัจะน่าร�าคาญกวา่กนั แต่คนกรน

จะมเียอะกวา่คนกดัฟนั เรากอ็าจจะกรนเหมอืนกนั แต่เรา

หลบักไ็มรู่ว้า่เรานอนกรนจรงิไหม เรากไ็มร่�าคาญตวัเราเอง 

แต่คนอื่นเขาคงร�าคาญเรา แต่ทีน้่องมนีร�าคาญพีส่าวนอน

กดัฟนั จะมวีธิอียา่งไรใหเ้ขาเลกิกดัฟนั การกดัฟนัมสีาเหตุ

มาจากความเครยีด สว่นมากในเวลากลางวนัคนจะเครยีด  

พอกลางคนืนอนหลบัก็ไม่สามารถปล่อยความเครยีดได ้ 

มกีารสะสมความเครยีด ท�าใหน้อนกดัฟนักรอดๆ หรอือยาก

ไปตื๊บคนนัน้ ทุบคนน้ี สมมตเิรามทีศันคตบิวก เราอาจไม่

นอนกดัฟนักไ็ด ้ ไม่ท�าความร�าคาญแก่ประชาชทีัว่ไป แต่

บางทอีาจมสีาเหตุจากเหงอืก ฟนัไมล่งตวั ฟนัยืน่ เราควรขจดั
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ความเครยีดออกไป มทีศันคตบิวกอยา่งทีบ่อก รูว้า่ท�ายาก

แต่เรากค็วรท�า สมมตเิครยีดมากๆ จะท�าใหห้น้าแก่ดว้ย การ

นอนกดัฟนัท�าใหฟ้นักรอ่น บางทตีอ้งเสยีเงนิไปหาหมอฟนั 

ฟนัยืน่ ตอ้งเสยีเงนิไปจดัฟนั ตอ้งขจดัความเครยีด ตอ้งมี

ทศันคตบิวก ท�าจติใจใหเ้ขม้แขง็ พยายามรบัสถานการณ์ 

ใหไ้ด ้ไมเ่ครยีด และใหร้กัษาความสะอาดในหอ้งนอน บางครัง้ 

ห้องนอนอาจสกปรก เครื่องปรบัอากาศร้อนหรอืเยน็ไป 

อากาศไมถ่่ายเท มฝีุน่เยอะ เราตอ้งดแูลสภาพหอ้งนอนใหด้ ี 

พยายามท�าจติใจใหผ้่องใส ไม่เครยีด อย่าออกก�าลงักาย 

ก่อนนอน เดีย๋วนอนไม่หลบั ทานอาหารใหถู้กสุขลกัษณะ 

ทานน�้าเยอะๆ กจ็ะคลายความเครยีดลง ถ้ายงักดัฟนัอยู ่ 

จะท�าใหฟ้นักรอ่น แนะน�าใหไ้ปหาหมอฟนัดกีวา่ น้องอยา่ไป 

ว่าพีส่าวว่า “ร�าคาญจะตาย นอนไม่หลบั” ใหพู้ดดีๆ  ว่า  

“ทีพ่ ีน่อนกดัฟนัไมด่ ีท�าใหส้ขุภาพปากไมด่ ีท�าใหเ้ราเครยีด 

เจบ็คอ ไปหาหมอดกีวา่” เขาคงไมรู่ว้า่ เขากดัฟนั เราคงตอ้ง

บอกดีๆ  ไมใ่ชก่ระแนะกระแหนหรอืเยาะเยย้ ดา่วา่ เขาจะได้

รูส้กึด ีแลว้ไปหาหมอฟนั น้องจะไดไ้มร่�าคาญ นอนไมห่ลบั

อยา่งทีเ่ป็นอยู ่
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมน้ีองชาย 1 คน 

อายุ 11 ขวบ เขาชอบโกหกมากค่ะ เวลาท�าผดิเขาจะไม ่

ยอมรบัผิด หนูเหน่ือยใจมากเลย หนูจะท�าอย่างไรกับ 

น้องชายดคีะ 

ทลูกระหม่อม : ฟงัแลว้เหน่ือยใจแทนหนูจรงิๆ คนท�าผดิ

แลว้ไมย่อมรบัผดิ คนทีโ่กหกมากๆ มเียอะแยะ และไมจ่�าเป็น

ตอ้งเป็นเดก็ ผูใ้หญ่ทีช่อบโกหก ชอบสรา้งเรือ่ง ท�าผดิแลว้ไม่

ยอมรบัผดิมเียอะแยะ เพราะเป็นมาตัง้แต่เดก็แลว้ไมไ่ดแ้กไ้ข 

น้องชายหนูอาย ุ11 ขวบยงัแกไ้ขได ้ตอ้งรบีแกไ้ขโดยดว่น 

พดูกบัเขาดีๆ  วา่ “การโกหกไมด่”ี ความจรงิคนโกหกน่ี “เคย” 

จนเป็นนิสยัทีม่เีรือ่งอะไรไมจ่�าเป็นตอ้งโกหกกโ็กหก เมือ่คน

จบัโกหกได ้ กไ็มม่ใีครเชือ่ถอื ถา้เป็นเดก็ตอ้งเป็นเดก็เลีย้ง

แกะทีไ่มม่ใีครเชือ่ถอื ถา้เป็นผูใ้หญ่กไ็มม่ใีครเชือ่ถอื ใครๆ 

กเ็หน็วา่โกหกพดูอะไรกพ็ดูไมจ่รงิทัง้หมด เป็นคนทีไ่มม่ใีคร

เชื่อต่อไป ไม่มคีวามน่าเชื่อถอื ท�าอะไรกไ็ม่ใครสนับสนุน 

ใครๆ กเ็กลยีด คนทีโ่กหกเป็นนิสยัแมเ้รือ่งเลก็ๆ น้อยๆ จะ

โกหกหมด น้องชายเขาคงกลวัความผดิ คนเราท�าอะไรตอ้ง



ปัญหาครอบครัว 193

รบัผดิชอบ ทีน้่องโกหกเพราะกลวัความผดิและท�าใหต้วัเองดี

ขึน้ ในโลกน้ีถา้มคีนซือ่สตัย ์พดูแต่ความจรงิมเียอะๆ จะยิง่ด ี

น้องดาวตอ้งท�าตวัเป็นตวัอยา่งทีด่ขีองน้อง เป็นคนซื่อสตัย ์

พดูความจรงิ กลา้รบัความจรงิในสิง่ทีต่นเองท�า เป็นตวัอยา่ง

ทีด่ใีหก้บัน้อง บอกน้องวา่ การโกหกเป็นสิง่ไมด่แีละกลา้รบั

ความจรงิดกีวา่ ถา้น้องกลา้รบัความจรงิเรากช็ว่ยกนัแกไ้ข

ปญัหา เรากช็มน้องวา่ ดมีาก น้องจะไมโ่กหกอกีต่อไป 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคี�าถามเกีย่วกบั 

โซเชยีลเน็ตเวริค์ พีข่องหนูตดิเฟสบุ๊คมาก เขาเปิดมอืถอื 

ทัง้วนัเพือ่แชท บางทเีวลาอยูบ่า้นจะใชค้อมพวิเตอรต์ลอด 

หนูจะมวีธิแีกไ้ขปญัหาอยา่งไรบา้งคะ 

ทลูกระหม่อม : หนูเดอืดรอ้นทีม่คีนแยง่ใชค้อมพวิเตอร์

ทีบ่า้น หนูไมม่โีอกาสไดใ้ชเ้ลย เพราะเขาออนแชทอยูต่ลอด

เวลาทัง้วนัทัง้คนื หนูไมไ่ดเ้ดอืดรอ้นตอนทีเ่ขาใชโ้ทรศพัท ์
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เพราะเป็นโทรศพัทส์ว่นตวัเขา แต่กเ็ป็นสิง่ไมด่ ี เพราะมวั

แต่แชท ใครจะกดไลน์หรอืไมไ่ลน์ทีโ่พสตไ์วห้รอืเปลา่ หรอืมี

อะไรกน็ัง่เลน่ทัง้วนัทัง้คนื ในหอ้งเรยีนคงแอบเลน่ ไมไ่ดเ้รยีน

หนงัสอื กเ็ป็นผลรา้ยกบัตวัเอง อยูท่ีบ่า้นกท็�าใหห้นูเดอืดรอ้น 

หนูตอ้งพดูกบัเขาตรงๆ วา่ คอมพวิเตอรท์ีบ่า้นไมใ่ชข่องเขา

คนเดยีว เป็นของเราดว้ย เราตอ้งใชห้าความรู ้ท�าการบา้น 

หรอืท�ากจิกรรมต่างๆ นานา เราตอ้งแชรก์นั กไ็มถ่กูตอ้งที ่

พีจ่ะใชอ้ยู่คนเดยีว เล่นเฟสบุ๊ค ไม่เรยีนหนังสอื ไม่หลบั 

ไม่นอน เป็นโทษกบัเขาและกบัเรา เราต้องพูดกนัตรงๆ 

ว่า ตอ้งแบ่งเวลาในการใชค้อมพวิเตอรท์ีบ่า้น เวลาทีน้่อง

ใชค้อมพวิเตอร ์ เขาอาจจะไปท�าการบา้นหรอืท�าธุระต่างๆ 

ตอ้งตัง้กฎเกณฑ ์ ขอ้ตกลงใหด้ ี อยา่ทะเลาะกนั พอพีแ่บ่ง

คอมพวิเตอรใ์หน้้องใช ้น้องกอ็ยา่ไปตดิเฟสบุ๊คละ่         


