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 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตันราชกัญญา สิริวฒันา 

พรรณวด ีองคป์ระธานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ทรงมพีระปณิธานมุ่งมัน่พฒันาเยาวชนไทยใหเ้ป็นคนเก่ง 

คนด ีมคีวามสขุ ปลอดภยัจากยาเสพตดิ เตบิใหญ่เป็นอนาคต

ของชาตอิยา่งเตม็ศกัยภาพ ทรงทุม่เทพระวรกายด�าเนินงาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE ดว้ยความเขา้ใจ เขา้ถงึ 

อารมณ์จติใจของเยาวชนวยัรุน่ นบัแต่ปี 2545 เป็นตน้มา 

 ในการเสดจ็เยีย่มการด�าเนินงานในพืน้ที ่ และในการ

บนัทกึเทปรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY  

ซึง่ออกอากาศทางสถานีวทิยโุทรทศัน์แหง่ประเทศไทย (NBT) 

ทรงเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนสมาชกิ TO BE NUMBER ONE 

ซกัถามปญัหา ขอ้กงัวลทีต่นเองประสบ ทัง้ถามดว้ยตนเอง 

หรอืเขยีนจดหมายซกัถาม เพือ่ขอพระราชทานค�าปรกึษา  

ค�าน�า



โดยทรงตอบทุกประเด็นค�าถามโดยใช้หลักจิตวิทยา  

การใหค้�าปรกึษาแบบไมม่เีงือ่นไข มบีรรยากาศสนุกสนาน 

และเตม็เป่ียมไปดว้ยความรกั ความเมตตา 

 ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และด้วย

ความตระหนักถึงคุณค่าของค�าปรึกษาพระราชทาน 

กรมสขุภาพจติในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER 

ONE จงึไดด้�าเนินการรวบรวมค�าปรกึษาพระราชทาน จดัท�า 

เป็นรปูเลม่ โดยมคีวามมุง่หวงั ประการส�าคญั เพือ่เผยแพร ่

พระเกยีรตคิณุใหป้รากฏ และเพือ่ประโยชน์ในการท�าหน้าที ่

ผูใ้หค้�าปรกึษาของอาสาสมคัรประจ�าศนูยเ์พือ่นใจ TO BE 

NUMBER ONE ทัว่ประเทศ รวมทัง้เพือ่ใหส้มาชกิ TO BE 

NUMBER ONE ทีป่ระสบปญัหาในลกัษณะใกลเ้คยีงกนั  

ได้ใช้ค�าปรกึษาพระราชทานที่รวบรวมไว้น้ีเป็นแนวทาง

ส�าหรบัการคน้หาทางออกของปญัหาที่ถูกต้อง เหมาะสม

ใหก้บัตนเอง ซึง่จะน�าไปสูก่ารสรา้งสรรคเ์ยาวชนใหเ้ตบิใหญ่

อยา่งเตม็ศกัยภาพตามพระประสงค ์



 ค�าปรกึษาพระราชทานทลูกระหมอ่มหญงิอุบลรตันราชกญัญา  

สริวิฒันาพรรณวดชีดุน้ี เป็นการรวบรวมค�าปรกึษาพระราชทาน

จากการเสดจ็เยีย่มการด�าเนินงานในพืน้ที ่และในการบนัทกึเทป 

รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ในช่วง 

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

ของปญัหา ไดแ้ก่ 1) ปญัหาการเรยีน 2) ปญัหาครอบครวั 
 

3) ปญัหาความรกั 4) ปญัหาเรือ่งเพือ่น 5) ปญัหาบุคลกิภาพ 

6) ปญัหาสงัคมและยาเสพตดิ 

 กรมสขุภาพจิต หวงัเป็นอย่างย่ิงว่าคูมื่อ “ค�าปรกึษา

พระราชทาน” น้ี จะเป็นส่ิงท่ีมีคณุค่าทัง้ทางด้านจิตใจ 

และประโยชน์ท่ีได้รบั

 

 

 

กรมสขุภาพจติ

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูกนิเหลา้มาก  

เคยเลกิมาพกัหน่ึง แต่กเ็ลกิไมไ่ด ้หนูไมม่ใีคร พอ่แมห่นูกเ็สยี

หมดแลว้ จงึอยูค่นเดยีว ขอพระองคเ์ป็นแมห่นูไดม้ัย้ ถา้หนู

จะเขยีนจดหมายมาปรกึษาจะไดไ้หม

ทูลกระหม่อม : น้องคงจะรู้สึกเหงาเลยใช้เหล้า 

เป็นเครือ่งยอ้มใจไมใ่หค้ดิมากและใหน้อนหลบัไปวนัๆ เหลา้

ช่วยแกไ้ขปญัหาหรอืท�าใหห้ายเหงาในระยะยาวไม่ได ้ แถมยงั

ท�าลายสขุภาพ ขอแนะน�าใหไ้ปทีส่�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั

เพื่อปรกึษาถงึวธิเีลกิเหลา้ ทีส่�าคญัตอ้งเขม้แขง็เดด็เดีย่ว 

มุง่มัน่ทีจ่ะเลกิ และตอ้งเลกิคดิวา่ไมม่ใีครแลว้

ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เมือ่ก่อนน้ีผมท�างาน

เป็นเจา้หน้าทีห่อ้งผา่ตดัทีโ่รงพยาบาลแหง่หน่ึงมาเป็นเวลา 

12 ปี ผมเขา้รว่มโครงการ TO BE NUMBER ONE ท�าให้

เลกิบุหรี ่งดเหลา้ ท�าใหท้กุวนัน้ีมสีขุภาพกายและจติเขม้แขง็  

และรู้สึกขอบพระคุณที่ทรงมีพระราชทานโครงการน้ี  

ท�าให้ผมเขม้แขง็ สมองดไีด้มโีอกาสศกึษาต่อเป็นศกึษา 

ทางไกลกบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ปจัจบุนัผมวา่งงาน ไมม่ทีนุ 

เน่ืองจากฐานะยากจนและไมไ่ดร้บัความชว่ยเหลอื ผมตอ้งการ

มงีานท�ามรีายไดเ้ลีย้งดตูนเองไดเ้หมอืนเดมิ 

ทลูกระหม่อม : ตอ้งขอชืน่ชมสมาชกิรุน่ใหญ่ของ TO BE  

NUMBER ONE ทีเ่ขา้ร่วมโครงการแลว้สามารถเลกิบุหรี ่

เลกิเหลา้ได ้ท�าใหร้า่งกายแขง็แรงมากขึน้น้องประสบปญัหา

วา่งงาน ขอแนะน�าน้องวา่การทีน้่องเคยท�างานในโรงพยาบาล

ในต�าแหน่งผูช้่วยผูผ้่าตดัมา 12 ปี ถอืว่าไม่ธรรมดาเลย

ส�าหรบัประสบการณ์ทีม่ ี ถา้น้องมุ่งมัน่ตัง้ใจในการหางาน

สายอาชพีเดมิคงจะหางานไดไ้มย่าก ถา้โรงพยาบาลของรฐั
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ไม่มตี�าแหน่งกล็องไปสมคัรทีโ่รงพยาบาลเอกชนดู เดีย๋วน้ี 

การแพทยใ์นประเทศเราเตบิโตขึน้เรือ่ยๆ โรงพยาบาลเอกชน

หลายแห่งยงัขาดบุคลากรในสาขาอาชพีแบบน้องอกีมาก  

ขอเป็นก�าลงัใจใหน้้องสู ้ๆ และหางานทีด่ใีหไ้ดใ้นเรว็

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : แถวบ้านของหนู

มสีิง่เสพตดิเยอะมาก ท�าใหเ้กดิอาการหวาดกลวัเพราะทัง้บา้น 

มีแต่ผู้หญิง พวกมิจฉาชีพเดี๋ยวน้ีเยอะมาก แถมยังมี

คดขีม่ขนือกี หนูตอ้งอยูบ่า้นเลีย้งลกูและท�างานบา้นเลก็ๆ 

น้อยๆบา้ง ชว่งปิดเทอมเหมอืนบา้นรา้ง กลวัคนมาท�ารา้ย 

หนูไม่ได้วิตกจริตเพราะแถวบ้านมีคดีฆ่าข่มขืนเกิดขึ้น

ซึ่งคนท�ากเ็ป็นคนใกลต้วั
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ทูลกระหม่อม : อยากแนะน�าน้องว่าถ้าพอที่จะท�าได้

โดยไม่เดอืดรอ้นจนเกนิไป กอ็ยากใหย้า้ยที่อยู่เลยดกีว่า

เพราะในเมือ่เราไมม่วีนัจะเปลีย่นสิง่แวดลอ้มไดเ้ราควรเปลีย่น

ตวัเองโดยการหลกีเลีย่งสภาพแวดลอ้มทีท่�าใหเ้ราไมส่บายใจ

ไปดีกว่า น้องคงไม่อยากให้ลูกน้องต้องเติบโตมาใน

สภาพแวดลอ้มแบบน้ี ถา้หากว่าน้องยงัล�าบากในการยา้ย

ทีอ่ยูไ่ปทีอ่ืน่ กข็อใหน้้องดแูลตวัเองดีๆ  ระวงัตวัเองใหม้ากๆ 

อยา่ประมาทเดด็ขาด ถา้ยา้ยทีอ่ยูแ่ลว้เขยีนมาเลา่ใหฟ้งับา้ง

จะไดไ้มเ่ป็นหว่งกนั

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นห่วงลกูๆ  

ซึ่งคาดว่าอาจติดยาเสพติดในอนาคตแน่นอน 100 % 

เพราะลกูยงัเลก็ ตอ้งตื่นนอนตัง้แต่เชา้มดืต ี5 กลบับา้นค�่า 

ทุกวนัเวลา 3 ทุ่มกว่าๆ วนัหยุดต้องนอนชดเชยตลอด  

รบัประทานข้าวในรถไม่มเีวลาออกก�าลงักาย ไม่มเีวลา

ท�ากจิกรรม ไมไ่ดว้ิง่เลน่ตามวถิขีองเดก็เลก็ๆ การอยูใ่น กทม.
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ท�าให้ลูกๆ ขาดโอกาสในการออกก�าลงักาย ขาดโอกาส

ใช้ชวีติในวยัเด็กที่สมบูรณ์ กลวัว่าอนาคตลูกๆ สุดที่รกั 

ของพ่อแม่ต้องติดยาเสพติดแน่นอน เมื่อพวกเขาเริม่โต 

และเขา้เรยีนระดบัมธัยม เพราะพวกเขาจะชดเชยสิง่ทีข่าดไป

ในวยัเด็กด้วยยาเสพติด ด้วยการเกเร และไม่เป็นคนดี

ของประเทศ

ทลูกระหม่อม : การเชือ่มัน่วา่โตขึน้ลกูตอ้งตดิยา 100 % 

ดูเหมอืนมองโลกในแง่รา้ยไปสกัหน่อย เพราะจรงิๆ แลว้ 

อนาคตของลูกๆ จะ เ ป็นอย่างนั ้นขึ้นอยู่กับพ่อแม ่ 

วา่จะหลอ่หลอมใหเ้ขาเป็นคนประเภทไหน ถา้พอ่แมอ่บรม

สัง่สอนปลูกฝงัค่านิยมและสิง่ทีด่ใีหพ้วกเขา ดูแลเอาใจใส ่

ใหค้วามรกัความเขา้ใจพวกเขาอยา่งพอเพยีงแลว้ เขากจ็ะเป็น

คนทีม่คีวามคดิมคีวามยบัยัง้ชัง่ใจ ละอายต่อการท�าความผดิ 

และเตบิโตขึ้นมาเป็นคนดขีองครอบครวัและสงัคมต่อไป 

คณุอาจจะกงัวลมากเกนิไป ลองเปลีย่นทศันคตแิลว้ปฏญิาณ

กบัตนเองและภรรยาดวูา่เราจะไมท่�าใหล้กูเราตกอยูใ่นสภาพนัน้  
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สภาพของคนติดยา แล้วช่วยกันเลี้ยงดูเขาเอาใจใส่

อย่างใกล้ชดิตลอดเวลา รบัรองว่าลูกๆ ของคุณไม่มวีนั

ไปตดิยาอยา่งแน่นอน 

 ส่วนเรื่องที่คุณเล่าว่าลูกๆ ไม่มีเวลาท�ากิจกรรม  

ไม่ได้ออกก�าลังกายเหมือนเด็กทัว่ไป เพราะมีวิถีชีวิต 

แบบคน กทม. ขอบอกวา่ทกุอยา่งไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัเดก็ แต่ขึน้อยูก่บั

พ่อแม่ทัง้สิน้ สุดทา้ยอยากใหคุ้ณลองปรบัเปลีย่นทศันคต ิ

ในการเลี้ยงดูลูกโดยการแบ่งเวลาให้เหมาะสม ใส่ใจ 

หรอืวา่งกพ็าไปรว่มกจิกรรมทีศ่นูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER 

ONE ใกลบ้า้นด ู

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ถ้ามีบุคคล 

ในครอบครวัหรอืบุคคลรอบขา้งตดิบุหรีห่รอืเหลา้ เราควร

ท�าอยา่งไรใหเ้ขาเลกิ
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ทลูกระหมอ่ม : บอกไดเ้ลยวา่เป็นเรือ่งทีย่ากมาก เพราะโทษ

ของเหลา้กบับุหรีน่ัน้ไม่ไดเ้หน็ผลเรว็จนท�าใหค้นเสพกลวั 

เรยีกวา่เป็นการตายแบบผอ่นสง่ เพราะพษิของเหลา้กบับุหรี่

ใชเ้วลาในการท�าลายรา่งกายแบบชา้ๆ คนทีด่ืม่เหลา้สบูบุหรี่

จงึมกัจะมองขา้มเหมอืนเป็นเรือ่งไกลตวั ไมค่อ่ยนึกถงึหรอื

ใส่ใจในโทษของมนั จนกว่าจะป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพอง

หรอืพษิสรุาเรือ้รงั ถงึจะยอมหนัมามองและสนใจในพษิรา้ย

ของมนั ถา้น้องจะลองเตอืนเพือ่นหรอืคนรอบขา้ง กล็องใชว้ธิี

พดูโน้มน้าวใจ ชีใ้หเ้หน็ถงึโทษทีร่า้ยกาจในระยะยาวของมนั 

หรอืไมก่ไ็มต่อ้งพดูเตอืนแต่หาสารคดทีีแ่สดงถงึพษิรา้ยไปให้

เขาดเูป็นการเตอืนสต ิหลงัจากนัน้ใครเลกิไดม้ากน้อยแคไ่หน

กข็ึน้อยูก่บัตวัเขาเอง 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ในสงัคมปจัจุบนั 

มเีรื่องการก่อมอ็บประทว้งและถกเถยีงกนั คดิว่าเราควร

เขา้ไปหา้มปรามหรอืเปลา่

ทูลกระหม่อม : เรื่องน้ีเป็นเรื่องทีล่ะเอยีดอ่อนมากและ

ถือว่าเป็นทัศนคติและความคิดเห็นส่วนบุคคล เราอยู่

ในสงัคมเรากต็อ้งเคารพความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเป็นชาวไทยภเูขา 

อาศยัในหมูบ่า้นกระเหรีย่งมคีวามตัง้ใจเรยีนและมกีารเรยีน

อยูใ่นระดบัด ีเวลาทีห่นูไดย้นิเพลง TO BE NUMBER ONE 

แลว้รูส้กึมคีวามหวงัมกี�าลงัใจขึน้มากมาย เพลงน้ีเป็นก�าลงัใจให้

สูเ้สมอ ในยามทีอ่อ่นแอและทอ้แท ้ใฝ่ฝนัอยากเป็นครโูรงเรยีน 

ต.ช.ด. เพื่อกลบัไปสอนและให้ความรู้กบัเด็กในหมู่บ้าน 

แต่ประสบปญัหาการขอทนุการศกึษาจากทางโรงเรยีนแต่ไมม่ี
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หลกัฐาน เชน่ บตัรประชาชน ท�าใหต้อ้งถกูตดัสทิธิท์กุครัง้ 

อยากใหม้กีารด�าเนินการเรือ่งบตัรประชาชนให้

ทลูกระหม่อม : ขอขอบใจทีเ่พลง TO BE NUMBER ONE 

ไดเ้ขา้ไปมสีว่นทีท่�าใหช้วีติของน้องไดเ้ขม้แขง็ขึน้ กข็อเป็น

ก�าลงัใจใหต่้อไป ส่วนเรื่องบตัรประชาชนกฝ็ากเจา้หน้าที ่

ที่รบัผดิชอบด�าเนินการอยู่ขอฝากใหพ้จิารณาเรื่องน้ีด้วย

ไมใ่ชเ่พยีงของน้องคนเดยีวแต่ส�าหรบัคนอืน่ๆ ดว้ย เพราะสิง่น้ี 

สามารถเป็นส่วนในการสนับสนุนและส่งเสรมิเยาวชนทีม่ ี

ความตัง้ใจดใีหม้กี�าลงัทีจ่ะกา้วเดนิในเสน้ทางทีด่ทีีเ่หมาะสม

เป็นก�าลงัส�าคญัของชาติในอนาคตต่อไป ก็ต้องฝากถึง

เจา้หน้าทีด่ว้ย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จะท�าอย่างไร

ใหภ้าครฐัเขา้มาสนใจดูแลเยาวชนในเรื่องของวฒันธรรม

ทอ้งถิน่

ทูลกระหม่อม : ก่อนอื่นต้องบอกว่าที่น้องๆ พยายาม

ทีจ่ะอนุรกัษว์ฒันธรรม ประเพณทีอ้งถิน่ของชมุชนอยูอ่าศยันัน้  

เป็นเรือ่งทีท่�าถกูตอ้งแลว้ เพราะถา้คนในทอ้งถิน่ไมส่บืสาน 

สบืต่อกนัเองในชมุชน วฒันธรรม ประเพณทีีด่งีามของชมุชนนัน้

กค็งจะเลอืนหายไปตามกาลเวลา ตอนน้ีตอ้งขอฝากน้องๆ 

ใหช้ว่ยท�าอยา่งเป็นรปูธรรมและสานต่ออยา่งจรงิจงั สว่นเรือ่ง

ทางภาครฐักข็อใหม้าดแูลสนใจในเรือ่งน้ีดว้ย เพราะเป็นเรือ่ง

ทีด่ทีีเ่ราควรใหก้ารสนบัสนุน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : โตขึน้ผมอยากจะเป็น 

นักบิน F16 แต่ตัวเองเป็นชาวต่างชาติก�าลังศึกษา

อยู่ในประเทศไทย จงึอยากปรกึษาทูลกระหม่อมว่าผมจะ

ศกึษาต่อไปไดไ้กลแคไ่หน ผมมสีทิธิท์ีจ่ะอยูใ่นประเทศไทย

หรอืเปลา่และนานแคไ่หนจงึจะสามารถเป็นคนไทยไดค้รบั 

ทูลกระหม่อม : ปญัหาเรือ่งน้ีมนัเป็นเรือ่งของกฎหมาย 

แนะน�าใหน้้องไปปรกึษาอาจารย์ทีโ่รงเรยีนดู ใหอ้าจารย์

แนะน�าหรอืพาไปหาผู้ท�าหน้าที่ดูแลในส่วนน้ี ลองศกึษา

กฎหมายในส่วนน้ีใหล้กึซึง่กน่็าจะเป็นประโยชน์ กข็อเป็น

ก�าลงัใจใหน้้อง ทีม่คีวามพยายามจะเป็นคนดขีองสงัคมไทย  

และตัง้ใจศึกษาเล่าเรียนต่อไป เชื่อว่าสกัวนัความตัง้ใจ 

ของเรากจ็ะส�าเรจ็ผลได ้ถา้น้องมคีวามมุง่มัน่เชน่น้ีต่อไป
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ปญัหาลกัขโมย 

เด็กใส่รถตู้ เด็กวยัรุ่นมองหน้ากนั เขม่นกนัแล้วก็ตีกนั  

บางครัง้ถงึกบัใชค้วามรนุแรงใชอ้าวธุท�ารา้ยกนั ตอนกลางคนื

เดก็ผูห้ญงิขีม่อเตอรไ์ซคก์ถ็กูวยัรุน่ขีต่ามแซวน่ากลวัมากคะ่ 

ทลูกระหมอ่มมคีวามคดิเหน็ในเรือ่งเหลา่น้ีอยา่งไรบา้ง 

ทลูกระหม่อม : เรือ่งน้ีเป็นปญัหาเกีย่วกบัวยัรุน่โดยเฉพาะ 

วยัรุน่เป็นวยัแหง่ความคกึคะนอง อยากรู ้อยากลองและชอบ

ท�าอะไรโลดโผน เราตอ้งหาทางออกทีเ่หมาะสมใหก้บัพวกเขา 

ใหเ้ขาท�ากจิกรรมทีส่รา้งสรรคอ์ยา่งเชน่กจิกรรมต่างๆทีท่าง 

TO BE NUMBER ONE จดัขึน้ ไมว่า่จะเป็นการออกก�าลงักาย

หรอืกจิกรรมอื่น อาท ิ การเตน้ การวาดภาพ หรอืเป็นการ 

เล่นดนตรี ฯลฯ ทุกอย่างล้วนเป็นการปลดปล่อยพลัง 

อยา่งสรา้งสรรคไ์มท่�าความเดอืดรอ้นหรอืท�ารา้ยใคร การแกไ้ข

ปญัหาวยัรุน่เป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดออ่นและตอ้งแกใ้หต้รงจดุ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : พอ่แมข่องผมและ

เพื่อนตดิยาเสพตดิ คอื ยาบ้าและกม็ปีญัหาความรุนแรง 

ในครอบครวั และแม่ผมตอนน้ีอยู่ในเรอืนจ�า ส่วนแม่ของ

เพือ่นผมถกูคณุพอ่บงัคบัใหเ้สพยาแต่ไมย่อมจงึหนีไปอยูท่ีอ่ ืน่ 

เพือ่นผมจงึไมไ่ดอ้ยูก่บัแมม่านานแลว้ วนัหน่ึงต�ารวจไดเ้ขา้มา

ปราบปราม ผมอยากใหย้าเสพตดิหายไปจากชมุชน

ทลูกระหม่อม : เสพตดิไดเ้ขา้ไปท�าลายความสขุ ความอบอุน่

ของครอบครวั ตอ้งแสดงความชืน่ชม เดก็ตวัน้อยๆ ยงัทราบ 

และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ขณะน้ีทราบว่า 

ทางเจ้าหน้าที่ก็ยงัคงจรงิจงัในการปราบปรามยาเสพติด 

ในชมุชนต่างๆ เพือ่กวาดลา้งยาเสพตดิใหห้มดไป และโครงการ  

TO BE NUMBER ONE กเ็ป็นการด�าเนินการเชงิรณรงค์

ป้องกนัทีจ่ะสรา้งความแขง็แรงทางใจ เป็นก�าแพงป้องกนัไมใ่ห้

จติใจออ่นแอและปลอ่ยใหย้าเสพตดิเขา้มาท�าใหเ้ราออ่นแอลง 

ขอเป็นก�าลงัใจใหน้้องใหม้กี�าลงัใจเขม้แขง็และรกัษาก�าลงัใจ

ในการป้องกนัยาเสพตดิไมใ่หเ้ขา้มาท�ารา้ยชวีติต่อไป 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอยากจะให ้

คลปิวดีโีอสื่อลามก และคลปิวดีโีอเดก็นักเรยีนนักศกึษา 

ตบตีกัน อันเน่ืองมาจากหลายสาเหตุ เช่น แย่งผู้ชาย  

มองหน้าตากนัก็ไม่ได้ และอกีหลายสาเหตุมากมายที่ท�าให้

เกดิเรื่องตบตกีนัเกดิขึน้หมดลงไป และอยากใหทุ้กคนหนัมา 

ออกก�าลงักายหรอืหางานท�า เช่น งานประดษิฐ ์ เพือ่ทีจ่ะได้

ไมม่วัมาคดิทีจ่ะเขา้ไปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ และยงัสามารถ 

น�างานประดษิฐท์ีท่�านัน้ไปจ�าหน่ายเป็นรายไดเ้ลี้ยงตนเอง

และครอบครวัและอย่างสุดท้ายคือหนูอยากให้ไฟใต้นัน้

หมดไปจากประเทศไทยเสยีที

ทูลกระหม่อม : แสดงความชื่นชมที่ตัง้อกตัง้ใจเขยีน

จดหมายมาอย่างเต็มที่ แค่กระดาษก็รู้แล้วว่าตัง้ใจมาก 

เพราะกระดาษสะดุดตาและสวยงามด ี เกีย่วกบัคลปิวดีโีอ 

สื่ออนาจารและคลปินักเรยีนนักศกึษาตบตกีนั อนัน้ีเราจะ

โทษที่สื่อเทคโนโลยกี็ไม่ได้ เพราะเขาคดิค้นเทคโนโลยี

ใหม่ๆ  ขึน้มากเ็พือ่ใหใ้ชป้ระโยชน์ในทางสรา้งสรรค ์แต่คนใช ้
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น�าเอาไปใชใ้นทางผดิๆ กต็อ้งฝากพอ่แม ่ครอูาจารย ์เพือ่นๆ 

และคน ในครอบครวั ชว่ยกนัดแูล สอดสอ่งและป้องกนัดว้ย 

เพราะเรื่องน้ีมมีานานแลว้ แลว้กค็งขึน้อยู่กบัวจิารณญาณ

ของผูใ้ชด้ว้ย อยา่ไปถ่ายมนัอะไรๆ ทีไ่มด่เีลย เกบ็เอาไวถ่้าย

ของสวยๆงามๆ หรอืเกบ็ภาพความประทบัใจอะไรดีๆ  เอาไว้

ดกีว่า ดอูะไรทีม่นัประเทอืงปญัญาดกีว่าดอูะไรบา้ๆ บอๆ 

ทีท่�าใหจ้ติใจหมกมุ่นตกต�่า ควรหนัมาออกก�าลงักายหรอื 

หางานท�า เชน่ ท�างานประดษิฐแ์ทนการดวูดิโีอคลปิกน็บัเป็น

ไอเดยีทีแ่จ๋วด ีเพราะการออกก�าลงักายกเ็ป็นอะไรที ่TO BE 

NUMBER ONE ท�ากนัอยูแ่ลว้ สว่นงานประดษิฐเ์ราไปเยีย่ม

ตามโรงเรยีนต่างๆ กเ็หน็มงีานประดษิฐห์ลากหลายรปูแบบ

ดแูลว้กเ็พลนิด ีบางอนักส็วยงามมากน�าไปขายสรา้งรายได ้ 

ก็นับเป็นหนทางที่ด ี ใครที่สนใจกจิกรรมเหล่าน้ีแทนการ 

นัง่หน้าคอมพวิเตอรเ์พือ่ดคูลปิทัง้วนัทัง้คนืกเ็ชญิทีศ่นูยเ์พือ่นใจ 

TO BE NUMBER ONE ใกลบ้า้นไดเ้ลย 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ในอดตีผมเคยเป็น

คนเอาแต่เทีย่วสนุกสนาน เรยีนไมเ่ก่ง คบเพือ่นอนัธพาล 

ติดบุหรี่ แต่ชวีติก็เปลี่ยนไป เพราะมโีครงการ TO BE 

NUMBER ONE ทีช่ว่ยใหเ้ดก็มปีญัหาไดห้นัมาใชเ้วลาวา่ง

ใหเ้ป็นประโยชน์ไมยุ่ง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ

ทลูกระหม่อม : ขอชมเชยในความเขม้แขง็เดด็เดีย่ว ทีน้่อง

หนัหลงัให้ยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดแล้วหนัหน้ามาท�า

กจิกรรมใหเ้กดิประโยชน์แทน จะเหน็ไดว้า่ยาเสพตดิไมเ่คย

ท�าใหใ้ครไดด้ ี กห็วงัว่าน้องจะไม่กลบัไปขอ้งแวะเกีย่วกบั 

ยาเสพตดิอกี กข็อชื่นชมและคอยเป็นก�าลงัใจใหเ้ขม้แขง็

แบบน้ีตลอดไป
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูไดม้โีอกาส

กลบัไปท�างานในระดบัรากหญ้า (ชนบท) ซึ่งเป็นต�าบล 

บ้านเกิด จากประสบการณ์และความรู้ที่ได้ศึกษาและ

เกี่ยวข้อง ท�าให้เห็นถึงสาเหตุของปญัหาที่เกิดขึ้นกับ

เดก็นักเรยีน เยาวชน ประชาชน ซึ่งนับวนักจ็ะมมีากขึน้  

หนูในฐานะผูป้ฏบิตังิานจรงิและไดม้โีอกาสไดศ้กึษาในศาสตร์

วชิาของการบรหิารและการพฒันาหลกัสตูรในระดบัปรญิญาโท 

มโีอกาสท�างานในระดบัหมู่บา้น ต�าบล มจีติส�านึกในการ

ใช้ความรู้และประสบการณ์ เมื่อมสี่วนร่วมในการแก้ไข

ปญัหาให้กบัสงัคมและประเทศชาต ิ จงึได้เขยีนเค้าโครง

ของโครงการจดัศูนยส์ง่เสรมิการศกึษา สุขภาพ กฬีาและ

นันทนาการประจ�าต�าบล เพื่อไดพ้จิารณาไปสู่การปฏบิตัิ

ให้เกิดขึ้นจรงิ เพราะจะท�าให้เกิดการพฒันาตวันักเรยีน 

เยาวชน ประชาชน ในระดบัชนบท ในเมอืงอยา่งเทา่เทยีบ

เสมอภาคและยัง่ยนื และได้แนบเค้าโครงของโครงการ 

แนบอยูก่บัจดหมายแลว้คะ่
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ทูลกระหม่อม : ไดเ้หน็รายงานเคา้โครงของโครงการ

ทัง้หมดของน้องแลว้ อา่นแลว้กน่็าชืน่ใจทีม่สีมาชกิโครงการ 

TO BE NUMBER ONE ตัง้ใจสานต่อโครงการและ 

มเีจตนารมณ์ทีแ่น่วแน่ในการช่วยเหลอืใหเ้ดก็ๆ ในชนบท 

มีกิจกรรมท�า และมีการด�าเนินงานที่มีระบบแบบแผน  

เดีย๋วเราจะเอาเรื่องน้ีกลบัไปดูให้ละเอียดอีกท ี แต่เท่าที่

เหน็กน่็าสนใจเลยทเีดยีว กข็อใหค้วามตัง้ใจท�าใหก้บัเดก็ๆ 

เยาวชนต่อไป เราขอเป็นก�าลงัใหอ้กีแรงหน่ึง ดจูากรปูแลว้ 

กม็กีจิกรรมที่ร่วมกนัท�าอยู่มากมาย น่าภูมใิจแทนชุมชน 

ต�าบลน้ีมกีจิกรรมเยอะแยะมากมาย ถ่ายรูปมาให้ดูด้วย  

ก็ขอขอบใจมากๆ ที่ใส่ใจและมคีวามพยายามที่จะท�าให้

โครงการ TO BE NUMBER ONE ของเราเจรญิกา้วหน้า 

ท�าประโยชน์ใหก้บัเยาวชนคนไทยใหม้ากทีส่ดุ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เดีย๋วน้ีเดก็ไทยตดิเกมส ์

ตดิคอมพวิเตอรก์นัเป็นจ�านวนมาก แต่คอมพวิเตอรก์ไ็มใ่ช่

สิง่ไมด่เีพยีงแต่อยากใหรู้จ้กัใชใ้หเ้กดิประโยชน์ แลว้อยากให้

มกีจิกรรมใหม่ๆ  ขึน้มาอกีครบั

ทลูกระหม่อม : ในเรือ่งของคอมพวิเตอรห์รอือนิเตอรเ์น็ตน้ี  

ความจรงิกค็อืเป็นเทคโนโลยทีีม่คีณุอนนัตถ์า้รูจ้กัใชป้ระโยชน์

ในทางทีถู่กตอ้ง เป็นคลงัความรูท้ีส่ามารถย่อโลกทัง้ใบได ้

แต่ในทางกลบักนัหากใชใ้นทางทีเ่สื่อมเสยีกส็ามารถสรา้ง

ความเสยีหายใหเ้ราไดเ้ชน่กนั กข็อฝากใหส้มาชกิเยาวชน

คนรุน่ใหมไ่ดพ้จิารณาวา่สิง่ใดเป็นสิง่เหมาะสมและเป็นทีน่�าพา

เราไปสูส่ ิง่ทีด่ไีด ้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : พีช่ายหนูตดิยาแต่ก็

กวา่จะเลกิ กวา่จะกลบัตวัได ้พอ่ผูเ้ป็นหวัครอบครวักม็าเสยี

ชวีติจากไปก่อน ถา้พอ่รูก้ค็งดใีจและมคีวามสขุ พีช่ายตอน

ตดิยาเสพตดิ ชอบเกบ็ตวั ซมึเศรา้ แต่เดีย๋วน้ีพอเลกิไดก้เ็ป็น

คนสดใสร่าเรงิและขยนัท�างาน เรื่องพษิภยัของยาเสพตดิ 

น่ีเป็นปญัหาใหญ่จรงิๆนะครบัทูลกระหม่อม ไม่ทราบว่า 

ทลูกระหมอ่มมคีวามคดิเหน็อยา่งไรเกีย่วกบัเรือ่งน้ีครบั

ทลูกระหม่อม : ก่อนอืน่ตอ้งขอแสดงความเสยีใจกบัน้อง 

ทีต่อ้งมาขาดพอ่ทีเ่ป็นหวัหน้าครอบครวัไป ยาเสพตดินอกจาก

จะท�ารา้ยตวัผูเ้สพแลว้ยงัท�ารา้ยคนในครอบครวัทีเ่รารกัอกี

ยาเสพตดิไมเ่คยชว่ยใหใ้ครดขีึน้มาเลย มนัท�ารา้ยทัง้รา่งกาย

และจติใจของเรา แต่กต็อ้งแสดงความยนิดทีีค่นในครอบครวั

ของน้องๆทุกคนได้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหมดแล้ว 

และเราหวงัวา่ทุกคนจะไมห่นักลบัไปขอ้งแวะอกี และขอให้

ตัง้ใจท�าประโยชน์ใหก้บัครอบครวัและสงัคมต่อไป เราขอเป็น
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ก�าลงัช่วยและหวงัว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE  

จะเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยให้สงัคมไทยปราศจากยาเสพติด  

เราจงรว่มกนัสูภ้ยัรา้ยน้ีกนัต่อไป อยา่ไดล้ดละความพยายาม

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมจบปรญิญาตร ี

มาหลายเดอืนแลว้ แต่ยงัหางานท�าไม่ได ้ งานทีต่ดิต่อเขา้มา

สว่นใหญ่กจ็ะเป็นธุรกจิลูกโซ่ เขาใหจ้่ายเงนิซื้อสนิคา้ก่อน

ลว่งหน้า 3 พนักวา่บาทแลว้รอรบัสว่นแบง่จากการหาลกูคา้  

หรืออีกอย่างก็คือธุรกิจขายประกัน และมีรายได้จาก

เปอร์เซ็นต์ ผมรู้สกึท้อกบัการสมคัรงานที่เจอแต่บริษัท 

ในรปูแบบอยา่งน้ีครบั

ทลูกระหม่อม : อนัทีจ่รงิปญัหาการวา่งงาน เป็นปญัหาใหญ่

ปญัหาหน่ึงไม่ใช่เฉพาะแต่บ้านเรา หลายประเทศทัว่โลก 

กป็ระสบกบัปญัหาคนว่างงานเหมอืนกนั แลว้ทีแ่ย่กว่านัน้ 
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กค็อืมคีนเหน็แก่ตวัทีม่าหาประโยชน์จากคนทีก่�าลงัตอ้งการงาน 

หลายต่อหลายรายทีถ่กูคนไมด่พีวกน้ีหลอกลวง เพราะฉะนัน้

เวลาสมคัรงานตอ้งด ู ตอ้งศกึษาใหด้ ี ระวงัจะตกเป็นเหยือ่

พวกมจิฉาชพีทีม่ดีว้ยกนัหลายรปูแบบ สว่นน้องกอ็ยา่เพิง่ใจรอ้น 

ค่อยๆ ดูหนทางกนัไป ยงัมงีานสุจรติอกีมากทีร่องรบัคน 

เขา้ท�างานขอเพยีงแต่อยา่เลอืกงานท�าอะไรไดก้ท็�าไปก่อน 

พอผ่านงานมากเขา้มปีระสบการณ์มากขึน้ ทุกอย่างกจ็ะ 

ตามมาเอง ชว่งน้ีกล็องไปตดิต่อ ศกึษาหาขอ้มลูทีก่รมแรงงาน

จะได้มหีนทางเพิม่เติม ขอให้น้องเขม้แขง็ อย่าท้อถอย  

ใชค้วามพยายามใหม้ากๆ กจ็ะส�าเรจ็เอง ขอเป็นก�าลงัใจ 

ใหป้ระสบผลส�าเรจ็ในเรว็วนั
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เมือ่ก่อนเคยเป็น

เดก็เรร่อ่น แต่พอไดเ้หน็โครงการ TO BE NUMBER ONE 

ในโทรทศัน์และไดม้โีอกาสมาเขา้ร่วม จงึท�าใหก้ลบัใจได ้

ตอ้งขอขอบคณุโครงการน้ีมากๆครบั 

ทูลกระหม่อม : สมยัน้ีปญัหาเดก็เรร่อ่นยงัเป็นปญัหาใหญ่

ของบา้นเรา ยงัมเีดก็เรร่อ่นอกีมากมายในสงัคมทีย่งัไมไ่ดร้บั

การดแูล ยงัคงถกูทอดทิง้ใหเ้ป็นปญัหาสงัคมอยู ่แต่พอไดอ้า่น

จดหมายแลว้กร็ูส้กึภมูใิจทีโ่ครงการ TO BE NUMBER ONE 

ไดม้สีว่นชว่ยใหน้้องมชีวีติทีด่ขี ึน้และไดเ้หน็ถงึประโยชน์ของ

โครงการ กข็ออวยพรใหน้้องมชีวีติทีด่ขี ึน้ต่อไปอกี โครงการ 

TO BE NUMBER ONE ของเรายงัตอ้งการสมาชกิเพิม่ 

ขึ้นอีก เพราะเรายังมีกิจกรรมดีๆไว้คอยรองรับน้องๆ 

อกีมากมาย และเรากบัสมาชกิทกุคนกพ็รอ้มทีจ่ะพฒันาสงัคม 

ให้ดขีึ้น และขจดัปญัหาต่างๆในสงัคมโดยเฉพาะปญัหา 

เรือ่งยาเสพตดิ ซึง่เป็นปญัหาใหญ่ทีเ่ราตอ้งรว่มมอืกนัก�าจดั

ใหห้มดไปจากสงัคมไทย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูชอบรอ้งเพลง

มากทีส่ดุ เพราะเป็นวธิกีารระบายอารมณ์อยา่งหน่ึง เมือ่มี

เรือ่งทุกขใ์จต่างๆ กจ็ะรอ้งเพลงเพือ่สงบสตอิารมณ์ตนเอง 

หนูมน้ีองชายอยูห่น่ึงคน บางครัง้ทะเลาะกนัแรงมาก แต่เมือ่

เวลาผา่นไปกจ็ะกลบัมาพดูคยุเหมอืนเดมิ และมคีนเลา่ต่อๆ

กนัมาวา่น้องชายหนูเหมอืนคนตดิยาเสพตดิ เพราะตวัสงูใหญ่

กว่าเด็กรุ่นเดียวกันหนูสาบานได้ว่าน้องชายไม่เคยคิด

ทีจ่ะเสพยา ทีเ่ขาตวัสงูใหญ่เพราะเลน่กฬีาและยงัใชเ้วลาวา่ง

เลน่ดนตรอีกีดว้ย

ทลูกระหมอ่ม : การทีน้่องรอ้งเพลงเพือ่ระบายอารมณ์และ

ท�าใหห้ายเครยีดนัน้ เป็นเรือ่งทีด่มีาก การท�าอะไรทีต่วัเอง

ชอบและรกั กม็ปีระโยชน์แบบน้ีเอง กข็อใหท้�าต่อไปเรือ่ยๆ 

ส่วนเรื่องที่ชอบทะเลาะกบัน้องชาย ก็เป็นเรื่องธรรมดา 

ของพีน้่องเวลาอยูด่ว้ยกนัตอ้งมเีรือ่งกระทบทัง่กนับา้ง แต่กต็อ้ง

ใหอ้ภยักนั เราเป็นพีบ่างครัง้กต็อ้งคอ่ยๆ สอนน้อง เพราะน้อง 

ยงัเดก็กว่าเราเราตอ้งคอยบอกเขา ส่วนเรื่องทีม่คีนลอืว่า 
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น้องชายตดิยาเสพตดินัน้ น้องกอ็ยา่กงัวลมากนกั ถา้มัน่ใจ

ว่าเขาไม่ไปยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพตดิแน่ๆ โดยเฉพาะถ้าเขา 

มรีปูรา่งสงูใหญ่กย็ิง่ไมน่่าเป็นคนตดิยา เพราะคนตดิยาสว่นใหญ่ 

จะผอมแห้งซีดเซียวและดูไม่แข็งแรง น้องและครอบครวั 

อยา่ไปสนใจค�าเลา่ลอื ขอใหส้นบัสนุนใหน้้องชายเลน่กฬีาและ 

เลน่ดนตรตี่อไป ใชเ้วลาวา่งใหป้ระโยชน์ต่อไป

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมคีวามคดิเหน็

ทีอ่ยากเสนอวา่ อยากใหม้โีครงการหา่งไกลยาเสพตดิดว้ย

มอืเรา คอื โรงเรยีนไหนขาดอุปกรณ์อะไร กน็�าอุปกรณ์นัน้

มามอบให ้รวมทัง้สรา้งงานใหท้กุโรงเรยีนดว้ย เชน่ การท�า

บอ่เลีย้งปลาหรอืท�าสวนผกั เป็นตน้ หลงัจากนัน้กต็อ้งตรวจ

และประเมนิผลทกุปี ทลูกระหมอ่มทรงมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั

เรือ่งน้ีอยา่งไรครบั 
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ทูลกระหม่อม : ต้องขอขอบใจในโครงการที่น้อง 

เสนอแนะมา จรงิๆแลว้โครงการ TO BE NUMBER ONE 

ก็ได้มคีวามพยายามในการท�าโครงการที่มุ่งให้เยาวชน 

หา่งไกลยาเสพตดิมาโดยตลอดอยูแ่ลว้ อยา่งเชน่ การก่อตัง้

ศนูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ตามโรงเรยีนและ

สถานทีต่่างๆ ใหท้ัว่ทกุจงัหวดั กเ็พือ่ใหเ้ยาวชนทัว่ไปมทีีท่าง

เป็นของตนเองในการท�ากจิกรรมทีช่ืน่ชอบ หรอืการจดัประกวด

การด�าเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ�าปี 

ซึง่แบง่เป็นประเภทจงัหวดั ประเภทสถานศกึษา ประเภทชมุชน  

และประเภทสถานประกอบการ ทัง้น้ีก็เพื่อประเมินผล 

ความกา้วหน้าของโครงการ และไดร้บัรูถ้งึแผนการด�าเนินงาน

โครงการในอนาคต
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : อาตมา คดิอยูน่าน

จงึตดัสนิเขยีนเขา้มาถงึทลูกระหมอ่มเพือ่ขอความชว่ยเหลอื 

เพราะตอนน้ีอาตมาป่วยและไมม่ปีจัจยัในการซือ้ยามารกัษา

หรอืไปโรงพยาบาล กลวัโรคจะก�าเรบิหนกั จงึอยากมารกัษาตวั

ทีโ่รงพยาบาลสงฆใ์นกรุงเทพฯ ไม่ทราบว่าเขาจะรบัไหม 

ตอ้งเสยีคา่รกัษาหรอืเปลา่ สดุทา้ยฝากอวยพรทลูกระหมอ่ม 

ใหม้สีขุภาพพลานามยัสมบรูณ์แขง็แรง อยูคู่ป่วงชนชาวไทย

ไปนานแสนนาน

ทลูกระหม่อม : น่ีคงเป็นจดหมายของพระภกิษุฉบบัแรก

ทีเ่ขยีนมาถงึเรา ขอนมสัการ และขอสง่ก�าลงัใจใหท้า่นในการ

ต่อสูก่บัโรคภยัไขเ้จบ็ทีเ่ป็นอยู ่ ขอใหท้่านมจีติใจทีเ่ขม้แขง็ 

อยา่ยอมแพ ้ถงึรา่งกายจะไมส่มบรูณ์ แต่ถา้จติใจหนกัแน่น

มัน่คง ไม่ทดทอ้ ชวีติกจ็ะด�าเนินต่อไปไดอ้ย่างมคีวามสุข

เหมอืนคนอืน่ๆ 

 ส่วนเรื่องการมารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์

ในกรุงเทพฯ กข็อแนะน�าใหท้่านลองปรกึษาพระชัน้ผูใ้หญ่
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ทีด่แูลทา่นอยู ่ หรอืหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งในทอ้งถิน่

ของท่านถงึขัน้ตอนในการเขา้มารกัษาทีโ่รงพยาบาลสงฆ ์

คดิวา่คงไมน่่ายุง่ยากหรอืตดิขดัอะไร 

 ส่วนเรื่องค่าใชจ้่ายนัน้โรงพยาบาลสงฆ์กด็ูแลรกัษา 

พระสงฆ์ทัว่ประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว  

เพราะฉะนัน้ทา่นกไ็มต่อ้งหว่งอะไรไปรกัษาไดเ้ลย กข็อฝาก

ถงึหน่วยงานทีด่แูลเรือ่งพระสงฆใ์หช้ว่ยด�าเนินการสานต่อให้

อกีแรงหน่ึงดว้ย และอยากฝากถงึน้องๆ สมาชกิในโครงการ 

TO BE NUMBER ONE ทีน่บัถอืศาสนาพทุธทกุคน ใหช้ว่ยกนั

ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา ช่วยกนัดูแลรกัษาและปกป้อง

พระรตันตรยัหรอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆข์องพวกเรา

ใหด้ทีีส่ดุ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : คนขา้งบา้นทีเ่ป็น 

เครอืญาต ิสอนใหส้บูบุหรีแ่ละสบูกญัชาจนท�าใหป้ระสาทหลอน 

รกัษามา 20 ปีแลว้กย็งัไมห่าย แต่ตอนน้ีก�าลงัเลกิบุหรีอ่ยู ่ 

คุณหมอให้เข้าคอร์สอดบุหรี่ที่โรงพยาบาลได้ประมาณ  

6 เดือนแล้ว ซึ่งผมก็รู้สึกยินดีและให้ความร่วมมือและ

อยากกลบัตวัมาช่วยสงัคม โดยจะท�าหน้าทีส่อดส่องดูแล 

เรือ่งยาเสพตดิ และอยากใหโ้ครงการเพิม่การประชาสมัพนัธ์

ไปยงักลุ่มต่างๆ ใหค้นในครอบครวัดแูลลกูหลานใหร้ฐับาล

เขา้ถงึสถาบนัครอบครวัใหม้ากขึน้ 

ทูลกระหม่อม : ได้อ่านจดหมายของน้องแล้วก็รู้สึก 

เหน็ใจน้องมาก อาจจะเป็นเพราะอาการประสาทหลอนทีเ่ป็นอยู่

กไ็ด ้ ทีท่�าใหส้�านวนในการเขยีนจดหมายดสูบัสนและวกวน

ไปมา กต็อ้งขอใหก้�าลงัใจ ขอใหม้พีลงัใจต่อสูก้บัยาเสพตดิ 

ต่อไป อย่าย่อท้อไม่ว่าจะเป็นการเข้าคอร์สอดบุหรี่หรอื 

เลกิสบูกญัชา กข็อยกตวัอยา่งกรณขีองน้องใหเ้หน็ถงึผลรา้ย

ของยาเสพตดิ ทีไ่มว่า่ใครไดห้ลงเขา้ไปลองแลว้กไ็มม่อีะไร 
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ทีเ่ป็นผลดต่ีอตวัเองเลยสกัอย่าง บางทกีว่าเราจะกลบัตวั

กลบัใจไดก้อ็าจสญูเสยีบางสิง่บางอยา่งทีไ่มอ่าจเรยีกกลบัคนืได้

เหมอืนน้องทีต่อ้งมารกัษาโรคประสาทหลอนอยูจ่นทกุวนัน้ี 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เมือ่เดอืนตุลาคม 

ทีผ่่านมา ไดไ้ปซื้อของกบัหลาน ทีม่นิิมารท์ซึ่งอยู่ไม่ไกล 

จากบา้น พอใกลถ้งึจดุหมายกม็วียัรุน่ขีม่อเตอรไ์ซด ์ 2 คน 

มาฉกกระเป๋าถอืไปเวลามนัรวดเรว็มากและไมท่นัไดต้ัง้ตวั 

ทัง้ๆ ทีซ่อยกไ็มไ่ดเ้ปลีย่ว คนกเ็ยอะแยะ ท�าอะไรไมถ่กู ไดแ้ต่

รอ้งไหเ้พราะไม่เคยเจอเคยเหน็แต่ในขา่วทวี ี มคีนบอกว่า 

เคยโดนอยา่งน้ีมาเหมอืนกนั คดิแลว้แคน้มากทีโ่จรมคีวามสขุ

บนความทกุขข์องผูอ้ืน่ และสดุทา้ยฝากใหโ้ลกน้ีมแีต่คนดแีละ

คนรกักนั ไมฆ่า่กนั และขอใหท้ลูกระหมอ่มหญงิมรีา่งกาย

สมบรูณ์แขง็แรง ไมม่โีรคภยัไขเ้จบ็ 
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ทูลกระหม่อม : ขอแสดงความเห็นใจมายงัคุณที่เจอ 

เหตุการณ์แย่ๆ แบบน้ี หลงัจากน้ีกข็อใหร้ะวงัตวัใหม้ากกวา่เดมิ 

โจรปลน้จี ้ลกัขโมย สว่นใหญ่กเ็ป็นผลมาจากการตดิยาเสพตดิ 

ปลน้จีเ้พื่อหาเงนิไปซื้อยามาเสพ ตอ้งนับว่าคุณโชคดมีาก 

ทีเ่สยีแต่ทรพัยส์นิกบัมอืถอื ดทีีโ่จรไมท่�าอนัตรายเอา ขอเตอืน

ดว้ยความเป็นหว่งน้องๆ สมาชกิทกุคนวา่ ตอ้งระวงัตวัเอง 

ใหม้าก จะออกไปไหนกค็วรดลูาดเลาใหด้ ีสมยัน้ีคนเราไวใ้จ

ไดย้ากเพราะฉะนัน้เราตอ้งไมป่ระมาท ตอ้งมสีตอิยูต่ลอดเวลา 

และขอขอบใจคณุทีฝ่ากค�าอวยพรมา 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเคยฟงัรายการ 

TO BE NUMBER ONE ทางวทิยจุงึอยากเขยีนจดหมาย

มาบอกถงึเคลด็ลบั “สรา้งอุณหภมู ิคุม้กนัหวดั” ซึง่ผมลองท�า

แลว้ไดผ้ลถงึ100% เพยีงท�าก่อนอาบน�้าทกุๆครัง้มดีงัน้ีครบั  

น�้าขนัที ่ 1 น�ามาราดเทา้ทัง้สองขา้ง น�้าขนัที ่ 2 น�ามาราด 
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ทีท่อ้งน้อยใตส้ะดอื น�้าขนัที ่3 น�ามาราดทีห่น้าอก แลว้คอ่ย

อาบน�้าสระผมทหีลงั ผมปฏิบตัิอยู่ประมาณหน่ึงอาทติย ์ 

พอฝนตกลองเดนิลุยฝนจนเปียกหนาว อาบน�้าแลว้รา่งกาย

กเ็ป็นปกตไิมม่อีาการเป็นหวดัคดัจมกูเหมอืนเมือ่กอ่น เหน็วา่

เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน จงึน�ามาบอกเลา่สูส่มาชกิไดน้�าไป

ลองปฏบิตักินัครบั 

ทลูกระหม่อม : รูส้กึเหมอืนเป็นรายการแมบ่า้นทีม่เีคลด็ลบั

น�ามาฝาก แต่นัน่กเ็ป็นความหว่งใยทีม่ใีหก้บัสมาชกิ TO BE 

NUMBER ONE ใครจะลองน�าไปใชก้ไ็มเ่สยีหายอะไร ถา้ได้

ผลอยา่งไรกเ็ขยีนจดหมายมาบอกดว้ย สรา้งอุณหภมูคิุม้กนั

หวดัเสรจ็ สมาชกิTO BE NUMBER ONE กม็าสรา้งพลงั

ความสามคัคคีุม้กนัภยัจากยาเสพตดิดว้ยกแ็ลว้กนันะ 



ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด 33

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : โลกทกุวนัน้ีเสือ่มโทรม

ลงทุกวนัดว้ยสาเหตุหลายประการ เชน่ การตดัไมท้�าลายป่า 

การปล่อยควนัจากอุตสาหกรรม การเผาขยะ และการทิง้

สิง่ของสกปรกและไม่สามารถย่อยสลายได ้ ดว้ยสาเหตุน้ี 

จงึอยากเสนอโครงการ TO BE NUMBER ONE รกัโลก ซึง่

เป็นโครงการทีท่�าใหเ้ยาวชนคนไทยหนัมาใสใ่จความสะอาด

ของโลก รวมถงึการปลกูตน้ไมเ้พือ่ใหอ้ากาศในโลกของเรา

สะอาดปลอดภยัจากมลพษิต่างๆ ครบั

ทลูกระหม่อม : น้องทา่ทางจะเป็นหว่งเป็นใยสิง่แวดลอ้มมาก 

กน็บัเป็นเรือ่งทีด่เีพราะทกุวนัน้ีปญัหาโลกรอ้นกท็วคีวามรนุแรง 

ขึ้นทุกที ก็เห็นว่ามีหลายหน่วยงานก�าลงัให้ความใส่ใจ

ใหค้วามส�าคญักบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ เชือ่วา่ทุกหน่วยงาน

ก็คงมนีโยบายที่จะอนุรกัษ์รกัษาสภาพแวดล้อมใหค้งอยู่

โครงการ TO BE NUMBER ONE ของเรากไ็มไ่ดน่ิ้งดดูาย

สิง่แวดลอ้ม เพยีงแต่สิง่น้ีเราตอ้งปลกูฝงัในจติส�านึกของคน

ทกุคน TO BE NUMBER ONE ก�าลงัท�าสิง่แวดลอ้มใหด้ขีึน้ 
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แต่หลกัๆจะเป็นดา้นสงัคมทีน่่าอยู ่หา่งไกลจากอบายมขุและ

ยาเสพตดิ ท�าใหเ้ดก็เยาวชนมสีงัคมเพือ่นฝงูและคนรอบขา้ง

ทีด่ขี ึน้ มกีจิกรรมดใีหล้องใหป้ฏบิตัฝึิกฝน เรากเ็ป็นสว่นหน่ึง

ของการสรา้งสงัคม สิง่แวดลอ้มทีด่ ีTO BE NUMBER ONE 

รกัโลกของน้องกเ็ป็นโครงการทีด่ ีน้องกส็ามารถน�าไปเผยแพร่

ในโรงเรยีนหรอืทีบ่า้นของน้องได ้โครงการน้ีเป็นของทกุคน 

ทุกคนมสีทิธิท์ีจ่ะคดิสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ใหก้บัโครงการเสมอ 

กข็อชื่นชมน้องและกอ็ยากใหน้้องน�าไปปฏบิตัใิชใ้หเ้กดิผล 

ในภายภาคหน้า

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : รูส้กึดใีจแทนคนไทย

ทัง้แผน่ดนิทีท่ลูกระหมอ่มทรงมพีระกรณุาหาทีส่ดุมไิด ้ทีต่อ้ง

มาเหน่ือยพระองค์ในการดูแลเยาวชนคนไทยทัง้ประเทศ 

เพื่อให้พ้นจากยาเสพตดิ ผมมพีี่ชายที่ตดิยาเสพตดิ คอื 
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กญัชาผสมเฮโรอนี จนระบบสมองเสยีหาย คุม้คลัง่ จนตอ้ง

น�าสง่โรงพยาบาลศรธีญัญา รกัษาอาการแบบ ชอ็ตประสาท 

และทกุวนัน้ีตอ้งทานยาตลอดชวีติ เพือ่กระตุน้ใหร้ะบบประสาท

ท�างานไดด้ขีึน้ และตอนน้ีพีช่ายกอุ็ปสมบทเป็นพระภกิษุ 

ได ้ 8 พรรษาแลว้ แต่จะตอ้งดแูลเรือ่งไปพบหมอเพือ่รบัยา

มาทานตลอดชวีติ ที่สลดใจกว่านัน้ก็คอื น้องชายอกีคน 

กไ็ปเสพยาบา้อกีและเขาท�าการรกัษาแบบเดยีวกบัพีช่าย 

และอุปสมบทได ้1 พรรษา และตอ้งกนิยาตลอดชวีติเชน่กนั  

เดก็วนัน้ีคอืผูบ้รหิารประเทศในวนัหน้า ถูกฆ่าดว้ยยาเสพตดิ

แล้วใครจะมาดูแลประเทศให้รอดพ้นจากผู้ไม่หวังด ี

กบัประเทศไทย เดีย๋วน้ีผูข้ายมกีลยทุธใ์นการขายทีน่่ากลวั คอื 

ขม่ขู ่บงัคบั ยดั ใหเ้สพใหข้าย ขอใหค้นไทยระวงั คดิใหม้าก 

และสดุทา้ยขอใหท้ลูกระหมอ่มรกัษาสขุภาพดว้ยครบั

ทลูกระหม่อม : รูส้กึเหน็ใจครอบครวัน้องทีต่อ้งมาประสบ

ชะตากรรมเดยีวกนัทัง้พี่ชายและน้องชาย เห็นได้ชดัว่า 

ยาเสพติดสามารถท�าลายคนที่เรารกัได้ อย่างเลอืดเย็น 
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ทัง้ครอบครัว และผลกระทบตามมามันก็ช่างร้ายแรง  

จนบางครัง้ เรากไ็มส่ามารถเรยีกสิง่ดีๆ  ในชวีติกลบัคนืมา 

ได้ตลอดไป น้องๆสมาชิกทุกคน ขอให้ดูเหตุการณ์

ของครอบครัวน้องไว้เป็นตัวอย่าง เห็นหรือยังว่าคน

ตดิยาเสพตดิ ตอ้งทนทุกขท์รมานกบัตนเองและคนรอบขา้ง 

แคไ่หน พวกเราในฐานะสมาชกิของโครงการ TO BE NUMBER 

ONE ตอ้งชว่ยกนัระวงัและป้องกนัอยา่งหนกั ไมใ่หย้าเสพตดิ

เขา้มาท�าลายคนในชมุชน ในบา้น และในครอบครวัของเรา 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูศึกษาอยู ่

ชัน้ ปวส.ปีที ่ 2 จงัหวดัสงิหบุ์ร ี หนูมคีวามสนใจทางดา้น

การใช้ภาษาของต่างชาติ อยากพูดได้หลายๆภาษา  

และอกีความฝนัหน่ึงคอือยากเป็นทหารเรอื แต่คงเป็นไมไ่ดห้รอก 

เพราะเป็นทหารเรอืตอ้งวา่ยน�้าเก่ง แต่หนูวา่ยน�้าไมเ่ก่งเลย

แลว้กเ็หน่ือยงา่ยดว้ย ตอนน้ีมปีญัหาของวยัรุน่มากทีส่ดุคอื



ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด 37

มผีูห้ญงิขายบรกิารกนัมาก ท�าใหเ้กดิปญัหาต่างๆ ตามมา

มากมาย ปญัหาน้ีควรป้องกนั แกไ้ขอยา่งไรดคีะ่

ทูลกระหม่อม : ขอชื่นชมที่น้องสนใจในเรื่องความ 

หลากหลายของภาษา อยากจะเป็นคนเก่งพดูไดห้ลายภาษา 

ถา้มคีวามตัง้ใจแบบนัน้ น้องกต็อ้งเรยีนตอ้งฝึกฝนใหม้ากๆ 

การฝึกพดูภาษาอืน่ๆ โดยทีเ่ราไมใ่ชเ่จา้ของภาษานัน้ จะตอ้ง

กลา้พดู กลา้เขยีน กลา้แสดงออก และไม่กลวัทีจ่ะพดูผดิ  

จะท�าใหพ้ดูภาษาต่างประเทศนัน้ๆ ไดเ้รว็ขึน้มาก กข็อบอกวา่ 

ความฝนัในการทีจ่ะเก่งในการพดูหลายภาษาของน้องนัน้ 

เป็นจรงิขึน้มาไดแ้น่ๆ ถา้น้องมคีวามพยายามมากพอ สว่นอกี 

ความฝนัหน่ึง ที่น้องบอกว่าอยากเป็นทหารเรอื ทัง้ๆที ่

วา่ยน�้าไมเ่ป็นนัน้ท�าไมน้องถงึไดท้อ้แท ้ ไปเสยีก่อน ทัง้ๆที่

ยงัไมไ่ดเ้ริม่ไล่ตามความฝนัเลย ถา้น้องคดิว่า การว่ายน�้า

ไมเ่ป็นเป็นอุปสรรคต่อการเป็นทหารเรอื ท�าไมน้องถงึไมเ่ริม่

เรียนว่ายน�้ าเสียตัง้แต่ตอนน้ีล่ะ คนเรานัน้ถ้ามีฝนัแล้ว

ไม่พยายามที่จะหาหนทางท�าให้ความฝนัเป็นจรงิก็ไม่มี



คู่มือค�าปรึกษาพระราชทานฯ38

ประโยชน์ทีจ่ะฝนั อย่างนัน้เรยีกฝนัเฟ่ืองหรอืฝนักลางวนั
 

มากกว่า เพราะฉะนัน้ถ้าอยากเป็นทหารเรือก็ไปเรียน 

วา่ยน�้าเสยี สว่นเรือ่งทีน้่องฝากความหว่งใยในเรือ่งของผูห้ญงิ

ขายบรกิารที่เพิม่ขึน้นัน้ เรื่องน้ีเป็นปญัหาใหญ่ของวยัรุ่น

ทีต่อ้งชว่ยกนัสอดสอ่งดแูล ครอบครวั ผูป้กครองหรอืแมแ้ต่คร ู 

ก็ต้องหมัน่ดูแลใส่ใจบุตรหลานและลูกศิษย์ ไม่ให้มนิีสยั

ฟุ้งเฟ้อเป็นพวกวตัถุนิยม ยอมท�าทุกสิง่ทุกอยา่งเพือ่ใหไ้ด้

เงนิมาซื้อของหรอืไปเที่ยว นอกจากน้ียงัมสีื่อเทคโนโลยี

ต่างๆ ทีเ่ขา้มา โดยเฉพาะทางอนิเตอรเ์น็ต กเ็ป็นสว่นหน่ึงที่

ท�าใหเ้กดิชอ่งทางการขายบรกิารงา่ยขึน้ ปญัหาน้ีเป็นปญัหา 

ทีทุ่กภาคส่วนตอ้งร่วมมอืกนัสอดส่องดูแลไม่ใหเ้กดิขึน้ไป

มากกวา่น้ี กข็อฝาก พวกเราชาว TO BE NUMBER ONE 

ไวด้ว้ย ใหช้ว่ยดแูลเพือ่นๆ ทีอ่ยูร่อบขา้งไมใ่หห้ลงผดิและ

พยายามเกาะกลุ่มชกัชวนกนั ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์

โดยการ ท�ากจิกรรมทีส่รา้งสรรคแ์ละเป็นประโยชน์ต่อสงัคม

ใหม้ากขึน้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมอยู่จงัหวดั

ปตัตานี ผมดใีจมากทีท่ลูกระหมอ่มฯไดจ้ดัโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ท�าใหว้ยัรุ่นสมยัใหม่ห่างไกลยาเสพตดิ  

ผูค้า้ยาเสพตดิคดิแต่ผลประโยชน์ของตนเองคดิแต่จะร�่ารวย 

โดยไมค่ดิถงึผูอ้ื่นเลย ผมขอถามหน่อยครบัวา่ความร�่ารวย

ท�าใหเ้รามคีวามสขุหรอืครบั ผมคดิวา่มนัไมใ่ชค่วามสขุทีแ่ทจ้รงิ  

ผมชอบคน้ควา้เกีย่วกบัโครงการ TO BE NUMBER ONE  

จากหนงัสอืต่างๆ และไดด้ทูวีบีา้ง ผมเองอยากจะมคีอมพวิเตอร์

สกัเครือ่งหน่ึงเพราะบา้นของผมไมม่ ีผมขอใหค้ณุพอ่คณุแม่

ซือ้ใหท้า่นกบ็อกวา่ไมม่เีงนิ เงนิทีม่กีต็อ้งไวใ้ชจ้า่ยภายในบา้น

และการศกึษาของลกูๆ ผมรูส้กึน้อยใจมากแต่กต็อ้งยอมรบั 

ทลูกระหม่อม : ขอขอบใจน้องทีแ่สดงความหว่งใยในปญัหา

ยาเสพตดิของประเทศไทยเรา กอ็ย่างทีเ่รารูก้นัอยู่แลว้ว่า

ปญัหายาเสพตดิเป็นปญัหารนุแรงระดบัชาต ิทีพ่วกเราตอ้ง

รว่มมอืกนัก�าจดัใหห้มดสิน้ไปจากสงัคมไทยโดยเรว็ สว่นคน
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ขายยาเสพตดิทีน้่องเอย่ถงึนัน้ มัน่ใจวา่เขาไมค่ดิถงึคนอืน่หรอก

เขาคดิแต่เรือ่งของตวัเอง อยากร�่ารวย อยากมเีงนิทองมากๆ 

จนถงึกบัท�ารา้ยลกูหลานในบา้นเมอืงไดล้ง 

 สว่นเรือ่งความร�่ารวยเป็นความสขุทีแ่ทจ้รงิหรอืเปลา่นัน้

เราคงตอบแทน ทุกคนไม่ได้ เพราะแต่ละคนก็มมีุมมอง

ทีแ่ตกต่างกนั บางคนมเีงนิ 1 ลา้นบาท กบ็อกวา่รวยแลว้ 

พอแลว้ มคีวามสขุแลว้ ในขณะทีบ่างคนมเีงนิเป็นหมืน่ลา้น 

กลบัไมเ่คยหยดุ ไมเ่คยพอ แถมยงัท�าทกุอยา่งเพือ่ใหม้มีากขึน้ 

ไปอกี โดยไม่ค�านึงถงึอะไรทัง้สิน้ อย่างไรกต็ามถงึจะรวย

จะจนมาแต่ไหน ทกุคนกต็อ้งท�างาน เพือ่ใหต้วัเองมคีณุคา่ 

น้องคงเคยไดย้นิสุภาษิตทีว่่าค่าของคนอยู่ทีผ่ลงานใช่มัย้ 

นัน่ล่ะถูกตอ้งทีสุ่ด เกดิมาเป็นมนุษยท์ัง้ทกีต็อ้งเป็นมนุษย ์

ทีม่คีณุคา่ใหไ้ด ้

 ส�าหรบัเรือ่งทีน้่องกย็งัอยากไดค้อมพวิเตอร ์แลว้คณุพอ่ 

คุณแม่ไม่ซื้อใหน้ัน้ กอ็ย่าไดน้้อยใจไปเลยจ�าไวว้่า พ่อแม ่

ทกุคนรกัลกู และอยากใหท้กุสิง่ทกุอยา่ง ทีล่กูอยากไดเ้สมอ 

แต่ตอนน้ีเชือ่วา่คณุพอ่คณุแมข่องน้องคงยงัไมพ่รอ้มทีจ่ะซือ้ 
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คอมพวิเตอรใ์หเ้พราะคงยงัมคีา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในบา้นทีจ่�าเป็น

มากกว่า ตอนน้ีน้องพี ก็พยายามไปใช้คอมพิวเตอร์ที่

โรงเรยีนก่อนกแ็ลว้กนั สกัวนัเมือ่คุณพอ่คุณแมพ่รอ้มท่าน

กจ็ะซือ้คอมพวิเตอรใ์หน้้องอยา่งแน่นอน 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมใชช้ื่อเล่นว่า  

ดอ็กเตอร์เจมส์ กเ็พราะว่าผมชอบวางแผนอนาคต ผมไม่ทิ้ง

อนาคตของผมหรอกครบั สิง่ที่ผมภาคภูมใิจมากที่สุดคอื  

โรงเรยีนผมไดร้บัรางวลัโครงการ TO BE NUMBER ONE 

โรงเรยีนมกีจิกรรมใด ผมกจ็ะใหค้วามรว่มมอืตามความสามารถ 

กจิกรรมที่ผมประทบัใจมากที่สุดคอืการได้ไปทศันศกึษา

เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์

จ.เชยีงใหม่ และอุทยานแห่งชาตภิูกระดงึ จ.เลย สิง่ทีผ่ม 

ไมพ่อใจมากทีส่ดุคอื 1.การบุกรกุโรงเรยีน (ปีนรัว้โรงเรยีน) 

2.การพกพาอาวธุมาโรงเรยีน 3.การกระท�าผดิแลว้โยนบาป
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ใหค้นอื่น (ไมช่อบการตกเป็นเหยือ่แพะรบับาป) 4.การก่อ

วนิาศกรรมในและนอกโรงเรยีน (ยกพวกตกีนั) 5.การขโมยของ 

องคป์ระธานครบัมคีวามคดิอยา่งไรเพือ่ยตุคิวามชัว่ความไม่

พงึประสงคเ์ชน่น้ีลงไปไดค้รบั 

ทูลกระหม่อม : ก่อนอื่นกข็อแสดงความยนิดทีีโ่รงเรยีน

ของน้องไดร้บัรางวลั TO BE NUMBER ONE แสดงวา่เป็น

โรงเรยีนทีม่กีารสรา้งสรรคก์จิกรรมทีด่อียา่งต่อเน่ือง ยงัไงก ็

ขอให้รกัษาความดีน้ีต่อไปเรื่อยๆ นักเรียนและสมาชิก  

TO BE NUMBER ONE จะไดม้กีจิกรรมดีๆ  ท�าในเวลาวา่ง

กนัต่อไป 

 ส่วนเรื่องของน้องด็อกเตอร์เจมส์ที่บอกว่าชอบไป

ทศันศกึษาต่างจงัหวดันัน้ ดแูลว้น้องคงจะเป็นคนรกัธรรมชาติ

ถงึไดป้ระทบัใจในอุทยานแหง่ชาตดิอยอนิทนนทแ์ละภกูระดงึ 

ขอชมเชยวา่เป็นสิง่ทีด่มีากเป็นการปลกูฝงัหวัใจใหอ้นุรกัษ์

ธรรมชาตติัง้แต่อายนุ้อยๆ 
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 ส�าหรบัสิง่ทีน้่องไมช่อบ เราไดอ้า่นและพจิารณาแลว้ก็

คงเป็นเรือ่งทีค่นสว่นใหญ่ทัว่ไปไมช่อบเชน่กนั ทัง้ 5 หวัขอ้

ทีน้่องบอกเกดิขึน้ไดท้กุที ่ไมใ่ชเ่ฉพาะแต่ทีโ่รงเรยีนเทา่นัน้ 

และเหตุการณ์เหลา่น้ีกม็กัจะสรา้งความเดอืดรอ้นแก่คนดีๆ   

ทุกครัง้ไป เพราะฉะนัน้เราก็ต้องร่วมกนัระแวดระวงัภยั  

คอยสอดสอ่งดแูลโรงเรยีนของเรา และคอยสงัเกตเพื่อนๆ 

หรอืสิง่รอบๆ ตวั ถ้ามสีิง่ใดผดิปกตกิข็อใหน้�าไปปรกึษา

อาจารยโ์ดยเรว็ทีสุ่ด เพราะเรื่องบางเรื่องกเ็ป็นเรื่องใหญ่โต

เกินกว่าความสามารถที่เราจะจดัการเองได้ โดยเฉพาะ

เรื่องการทีเ่พือ่นๆ พกพาอาวุธมาทีโ่รงเรยีน ถา้เราเขา้ไป

แกป้ญัหาเองกอ็าจเป็นเกดิอนัตรายกบัเราได ้ฉะนัน้เราควร

จะแจง้ไปทีอ่าจารยแ์ละชว่ยกนัเป็นหเูป็นตาจะดทีีส่ดุ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ท�าไมเดก็วยัรุ่น 

สมยัน้ีถงึไม่รกันวลสงวนตวั และชอบไปยุ่งกบัยาเสพตดิ  

ซึ่งไม่ควรเลย หนูก็เคยเข้าไปยุ่งกับกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับ  

ยาเสพตดินะคะ ตอนนัน้อยู่มธัยมปีที ่ 2 เป็นวยัทีค่วบคุม 

ตัวเองไม่ค่อยได้ ตามเพื่อน เพื่อนชกัชวนไปไหนก็ไป  

โดยไมรู่เ้ลยวา่เพือ่นเราจะพาไปไหน ท�าอะไร ชว่งนัน้ ไมค่อ่ย 

ตัง้ใจเรยีนเลย โดดเรยีนบ่อยมาก เพื่อนพาหนูโดดเรยีน 

ไปทีบ่า้นของเพือ่น มกีารมัว่สมุดืม่สรุา สบูบุหรี ่เป็นเหตุการณ์

ทีห่นูไมช่อบเลยแต่กต็อ้งทนอยูเ่พราะไมรู่จ้ะไปไหน พอประกาศ

ผลสอบเกรดก็ลดลงคุณพ่อกบัคุณแม่เสยีใจมาก แต่ก็ไม่

แสดงออก หนูรูส้กึผดิทีท่�าใหท้่านเสยีใจจงึกลบัตวักลบัใจ

เป็นคนเดมิ

ทลูกระหม่อม : วยัรุน่สว่นใหญ่ทีห่ลงผดิไปท�าสิง่ทีผ่ดิพลาด 

ประเดน็หลกัก็คอื เพื่อนฝงูพาไป แล้วใจเราก็ไม่แขง็พอ 

ทีจ่ะปฏเิสธ วยัรุน่ไมว่า่จะยคุสมยัไหนกจ็ะมเีพือ่น ทีม่กัเป็นตวัหลกั

ส�าคญัในการชกัชวนใหเ้ราท�าสิง่ต่างๆ แลว้วยัรุน่เองกเ็ป็นวยั 
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ทีอ่ยากรูอ้ยากลอง เป็นวยัทีค่กึคะนองอยูแ่ลว้ เวลาเพือ่นฝงู 

ทา้ทายหรอืชกัชวน กจ็ะถูกชกัจูงไดง้่าย อย่างทีน้่องเคย

ประสบมา เริม่แรกกแ็ค่โดดเรยีนไปทีบ่า้นเพื่อน ขัน้ต่อมา

กต็ัง้วงมัว่สมุสบูบุหรี ่ดืม่เหลา้ พอเหลา้เขา้ปากกม็กัจะขาดสติ

เกดิความคกึคะนอง เรากจ็ะท�าอย่างอื่นทีไ่ม่ดต่ีอไป เช่น 

ไปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ หรอืแมก้ระทัง่ปญัหาทีน้่องถามวา่ 

เดก็ไทยท�าไมไมร่กันวลสงวนตวั กเ็พราะสิง่ต่างๆ เหลา่น้ีนัน่เอง

ที่เขา้มามผีลกระทบต่อชวีติของเราท�าใหต้กต�่าไปเรื่อยๆ 

เพราะฉะนัน้ตวัเราเองจะตอ้งมสีตอิยูต่ลอดเวลา อยา่ใหใ้คร

มาน�าพาหรอืชกัจูงความคดิ ไปในทางทีผ่ดิได ้ น้องถอืว่า 

โชคดทีีย่งักลบัตวักลบัใจทนั ยงัไมเ่พรีย่งพร�า้เขา้ไปลกึมาก

จนถอนตวัไมข่ึน้ เหน็ไหมวา่พษิภยัจากอบายมขุจากยาเสพตดิ

ไมไ่ดท้�าใหใ้ครดเีลย นอกจากการเรยีนทีเ่สยีแลว้ยงัสง่ผลเสยี 

ต่างๆ กบัชวีติอกีมากมาย พวกเราในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิ 

TO BE NUMBE ONE เราตอ้งตัง้มัน่อย่างแน่วแน่ว่าเรา 

จะไมไ่ปขอ้งเกีย่วกบัสิง่เหล่าน้ี และเรากต็อ้งชกัชวนเพือ่น

ของเราที่หลงผิดให้กลับมามีชีวิตที่ปกติสุขเหมือนเดิม 
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พยายามหากจิกรรมทีส่รา้งสรรคท์�า การทีเ่ราไดใ้ชเ้วลาวา่ง

ใหเ้ป็นประโยชน์ในกจิกรรมต่างๆ จะช่วยใหเ้ราห่างไกล

จากยาเสพตดิไดโ้ดยอตัโนมตั ิ กข็อแสดงความดใีจกบัน้อง

ทีม่สีตแิละความรูส้กึผดิชอบชัว่ด ีดงึตวัเองออกมาจากวงจร

ของสิง่เสพตดิไดท้นั 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องชายหนูก�าลงั 

ยา่งกา้วเขา้สูก่ารเป็นวยัรุน่ หนูกเ็ขา้ใจวา่วยัรุน่มนิีสยัทีอ่ยากรู้

อยากลอง แต่น้องชายหนูลองจนตดิไปแลว้ ครัง้แรกทีเ่หน็

น้องชายสบูบุหรีห่นูรูส้กึตกใจมาก แต่กไ็มส่ามารถเลา่ใหใ้คร

ฟงัได ้หนูไมก่ลา้เตอืนน้องชายเพราะรูด้วีา่ยงัไงน้องกไ็มเ่ชือ่ 

และจะตอ้งทะเลาะกนั และถา้บอกพ่อ-แม่ กก็ลวัน้องชาย

โดนพอ่-แม ่โกรธ หนูเป็นคนกลางล�าบากใจมาก ทลูกระหมอ่มฯ

วา่หนูจะแกไ้ขปญัหาอยา่งไรดี
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ทลูกระหม่อม : น้องชายเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบับุหรี ่สบูบุหรี่

จนตดิ แต่น้องกไ็มก่ลา้ตกัเตอืนกลวัทะเลาะกนั อยากบอกวา่ 

ถา้น้องเป็นพีท่ีด่น้ีองตอ้งไมก่ลวัน้องโกรธ ตอ้งใชค้วามเป็นพี่

เขา้ไปพดูคยุกบัน้อง ลองหาประโยคค�าพดูทีเ่ป็นการเตอืนสตน้ิอง  

ต้องอธิบายถึงสิง่ที่ไม่ดีในการสูบบุหรี่ให้น้องฟงั เราเป็นพี ่ 

ยอ่มตอ้งวา่กลา่ว ตกัเตอืนได ้แต่ถา้น้องชายไมเ่ชือ่ฟงัจนเกนิ 

ก�าลงัทีเ่ราจะท�าไดน้้องต้องปรกึษาพ่อแม่ ใหท้่านเป็นคน

จดัการอนัน้ีอยา่ถอืเป็นการฟ้องแต่เพราะเราหว่งใยน้องชาย  

เราถึงได้ท�าให้พ่อแม่ช่วยจดัการอกีแรงหน่ึง เราเป็นคน 

ในครอบครวัเดยีวกนัตอ้งเป็นหว่งใยดแูลกนั อยา่ปล่อยให้

น้องชายตอ้งถล�าลกึไปกวา่น้ี เราตอ้งแกป้ญัหาทีต่น้เหตุก่อน

ทีม่นัจะลุกลามไปใหญ่โต กข็ออวยพรใหน้้องแกป้ญัหาเรือ่ง

น้องชายไดเ้ป็นอยา่งด ี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมไดศ้กึษาอยูท่ี่

โรงเรยีนในจงัหวดัเชยีงราย และผูอ้�านวยการมกัจะประกาศ

หน้าเสาธงว่า ยาเสพตดิในตอนน้ี เป็นภยักบัสงัคมมาก  

อาจทะลกัเขา้มาสูจ่งัหวดัหรอืสถานศกึษาได ้เพราะเชยีงราย

อยูต่ดิกบัชายแดน ไทย-พมา่ และเคยมขีา่วอยูบ่อ่ยครัง้ทีม่ ี

การขนยาเสพตดิเขา้สูป่ระเทศไทยโดยผา่นจงัหวดัเชยีงราย 

ผมอยากจะขอค�าชี้แนะและค�าปรกึษาจากทูลกระหม่อมฯ  

วา่มทีางใดบา้งทีจ่ะแกไ้ขไมใ่หย้าเสพตดิเขา้สูภ่ายในโรงเรยีน 

และผมจะมวีธิใีดบา้ง ทีใ่หค้�าปรกึษาเพื่อนและครอบครวั 

ไมใ่หยุ้ง่เกีย่วกบัยาเสพตดิครบั 

ทลูกระหม่อม : ยาเสพตดิเป็นปญัหาระดบัชาต ิปจัจบุนั 

มีเยาวชนในชาติจ�านวนมากมายที่ตกเป็นทาสของมนั 

จ�าเป็นอยา่งยิง่ทีเ่ราทกุคนตอ้งหาวธิเีพือ่แกไ้ขปญัหาเหลา่น้ี

ใหห้มดไป พวกเราทกุคนลว้นมสีว่นในการแกป้ญัหา ในนาทน้ีี 

ทุกคนจะมา คดิว่ามนัไม่ใช่เรื่องของตวัเองหรอืเป็นเรื่องที่

ไกลตวัไม่ได ้ น้องเป็นตวัอย่างทีด่ ี ในการคดิทีจ่ะป้องกนั
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และแก้ไขปญัหาเรื่องยาเสพตดิ เราขอชมเชยที่น้องมไิด ้

น่ิงนอนใจไมม่องดปูญัหาน้ีเฉยๆ การป้องกนัปญัหายาเสพตดินัน้

ตอ้งเริม่จากตวัเองก่อน โดยน้องตอ้งไมยุ่ง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ 

และอบายมุขทัง้ปวง น้องจงึจะสามารถ เป็นตวัอย่างทีด่ ี

และหา้มปรามคนอืน่ได ้เพราะถา้เกดิน้องใชย้าเสพตดิไมว่า่ 

จะประเภทไหน จะเบยีร ์บุหรี ่หรอืวา่เหลา้อยูก่ค็งจะไมม่ใีคร

ทีจ่ะเชือ่น้องหรอก เมือ่น้องเป็นตวัอยา่งทีด่ใีหก้บัคนอืน่ๆแลว้  

เชื่อว่าไม่ว่าทีโ่รงเรยีนหรอืแมแ้ต่ในครอบครวั เมื่อเหน็ว่า

น้องไม่ยุ่งเกีย่วกบัยาเสพตดิแลว้ดเีพยีงไร ทุกคนกจ็ะเอา

น้องเป็นแบบอยา่งใหก้บัเพือ่น หรอื พี ่น้อง และหากน้องพดู 

ตกัเตอืนใครเขากพ็รอ้ม ทีจ่ะรบัฟงั 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เรื่องราวกค็อืว่า  

เชา้วนัหน่ึงทีผ่มไปโรงเรยีน ผมไดเ้หน็มคีนขีจ่กัรยานยนต ์

มาจอดทีรุ่่นพีผู่ห้ญงิคนหน่ึง ผมเหน็คนวยักลางคน ส่งอะไร 

บางอย่าง มีลักษณะคล้ายซองยา มีเม็ดกลมๆข้างใน

ประมาณ 2-3 เมด็ให ้กบัรุน่พีค่นนัน้ ผมจงึแอบขา้งเสาไฟฟ้า 

แอบฟงัอยา่งใกล้ๆ  โดยเขาไมเ่หน็ผมจงึไดย้นิผูช้ายคนนัน้ 

พูดว่า “น้องเดีย๋วน้ี 500 นะ ของมนัหายาก” รุ่นพีก่พ็ูด 

ต่อกนัทนัควนัวา่ “อะไรน้าท�าไมมนัแพงจงั” แลว้ควกัแบงก์

พนัให ้ผมจงึไมเ่ขา้ใจวา่ท�าไมผูช้าย คนนัน้บอกมา 500 แต่

รุ่นพีใ่หแ้บงก์พนั ผมจงึรบีเดนิเขา้โรงเรยีนทนัท ี ในใจผม 

คดิว่าคงจะขายยากนัแน่เลย ดว้ยความอยากรูอ้ยากเหน็ 

ของผม ผมจงึตดิตามพฤตกิรรมของรุน่พีผู่ห้ญงิคนนัน้มาตลอด  

โดยผู้หญิงคนนัน้ชอบอยู่คนเดียวและดูเป็นคนเงียบๆ  

ซึง่เมือ่เวลาผา่นไปผมกเ็หน็เธอแอบนดัพบผูช้ายคนนัน้อยู่ 

บ่อยๆ และตอนมาโรงเรียนแต่ละวนัหน้าตาก็ซีดเซียว  

ผมจงึตดัสนิใจเขา้ไปตสีนิทรุน่พีผู่ห้ญงิคนนัน้ในชว่งปลายปีทีแ่ลว้ 



ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด 51

เมือ่ตสีนิทไดซ้กัพกัหน่ึงผมจงึตดัสนิใจถามลอยๆวา่ “ท�าไม

หน้าตาดซูดีๆจงัเลย” เขากบ็อกวา่นอนดกึ วนัหน่ึงผมจงึถาม

ไปตรงๆวา่ “พีม่ยีาขายอะ่เปลา่” เธอจงึบอก “อยากลองเหรอ

มนัไมด่นีะ” แลว้ตอนเยน็ของวนันัน้ เรากน็ดัพบกนัแลว้กเ็อา

ยาใหผ้ม ผมจงึน�าไปใหน้้าทีเ่ป็นต�ารวจของผม น้าผมบอกวา่ 

มนัเป็นยาเสพตดิแบบผสมแลว้น้าผมกน็�ามนัไปทิง้ ตัง้แต่ 

วนันัน้ผมกไ็มยุ่ง่กบัรุน่พีผู่ห้ญงิคนนัน้อกีเลย 

 

ทูลกระหม่อม : เริ่มตัง้แต่น้องบงัเอิญเจอเหตุการณ์ 

โดยไมค่าดฝนั โดยไปพบการคา้ยากนัโดยบงัเอญิ น้องกเ็ลย 

ไปแอบฟงั จนเริม่สงสยัสะกดรอยตามรุ่นพีผู่ห้ญงิคนหน่ึง 

จนเขา้ไปตสีนิท จนล่วงรูค้วามจรงิว่าผูห้ญงิคนนัน้ตดิยา  

น้องถือว่าเป็นคนที่โชคดมีากเลยนะ ที่บงัเอิญไปพบกบั

เรื่องพวกน้ีแลว้ยงัรอดออกมาได ้ มใีหเ้หน็บ่อยครัง้ทีแ่ก๊ง

คา้ยาพวกน้ี ถ้าทราบว่ามคีนล่วงรูค้วามลบัการคา้ยาของ

ตนแลว้ จะตามไปท�ารา้ยเพือ่ปิดปากพยาน ถา้เบาๆหน่อย
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อาจจะเป็นการขม่ขู ่ แต่ถา้หากว่ารา้ยแรงกว่านัน้อาจจะถงึ

การฆ่าปิดปากกนั ถ้าเป็นอย่างนัน้ล่ะก็ไม่ดแีน่ๆ เราจงึ

อยากจะเตอืนน้องและน้องๆทกุคนวา่ เมือ่ใดทีเ่ราไปพบเหน็

เหตุการณ์แบบน้ีหรอืลว่งรูค้วามลบัของการคา้ยา การพนนั 

หรอือะไรกต็ามทีเ่ป็นอาชญากรรม เราต้องรบีแจง้ต�ารวจ

หรอือาจารยเ์ทา่นัน้เรือ่งแบบน้ีบางทมีนัมอีนัตรายทีร่า้ยแรง

ซ่อนอยู่ดว้ย ผลทีต่ามมามนัอาจจะใหญ่เกนิกว่าทีน้่องจะ 

รบัผดิชอบได ้ขอย�า้น้อง อกีครัง้วา่หา้มน�าตวัเองเขา้ไปเสีย่ง

อนัตรายแบบนี้อกี เพราะครัง้หน้าอาจจะไมโ่ชคดอียา่งน้ีอกี 

ถา้น้องอยากจะตามจบัผูร้า้ยจรงิๆ เราว่าน้องไปเรยีนเป็น 

ต�ารวจเป็นเรื่องเป็นราวดีกว่าหรือจะไปเป็นนักสืบก็ได ้ 

แต่ตอนน้ีขอใหต้ัง้ใจเรยีนและเป็นเดก็ดกี่อน กแ็ลว้กนั
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีหนูก�าลงัเรยีนอยู ่ 

ซึ่งหนูจะตัง้ใจเรยีนใหส้�าเรจ็ เพื่อทีจ่ะไดเ้ป็นครู หนูชอบ

ภาษาไทยคะ่ ทลูกระหมอ่มฯคดิวา่การมอีาชพีคร ูในปจัจบุนั

จะดไีหมคะ่ มบีางคนเขาบอกวา่เป็นครอูยา่เป็นเลยเงนิเดอืน

ไมด่ ีแต่หนูคดิวา่ถา้ทกุคนมวัแต่คดิแบบน้ีอนาคตคงไมม่คีรู

สอนนกัเรยีนแน่เลยคะ่ แต่อยา่งไรหนูกจ็ะท�าความฝนัของ

หนูใหเ้ป็นจรงิค่ะ หนูจะเป็นครทูีด่ใีนอนาคต และกจ็ะเป็น

คนดขีองประเทศชาตดิว้ยคะ่

ทูลกระหม่อม : เรื่องความฝนัทีน้่องอยากจะเป็นครเูรา

ขอบอกเลยวา่ น้องเยีย่มมาก อาชพีครเูป็นอาชพีทีม่เีกยีรต ิ

เป็นอาชพีทีป่ระสทิธปิระสาทความรูใ้หก้บัคน สัง่สอนคน

ใหเ้ป็นคนทีม่คีุณภาพและเป็นคนดขีองสงัคม เหมอืนค�าที่

เขาพดูวา่ ครเูป็นแมพ่มิพข์องชาต ิ ถา้ประเทศชาตขิองเรา

ไมม่คีรกูค็งจะแยแ่น่ๆ เราอยากใหน้้องหนกัแน่นเอาไวใ้หม้าก  

อย่าไปสนใจกับค�าพูดของคนที่พูดไร้สาระ การเป็นคร ู 
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ไมม่ตีรงไหนทีไ่มด่ ีในสมยัน้ีอาชพีครมูกีารยกวทิยฐานะ มกีาร

ขึน้เงนิเดอืน ของอาชพีครมูสีวสัดกิารมากมาย ไมม่ตีรงไหน

ทีจ่ะบอกวา่เป็นครแูลว้ไมด่ ีเราขอสนบัสนุนน้องใหเ้ป็นครทูีด่ ี

ในอนาคต สัง่สอนลกูศษิยผ์ลติคนทีม่คีณุภาพ เพือ่มาพฒันา

ประเทศชาตติ่อไป สู้ๆ นะ น้องมัน่ใจตวัเองเขา้ไว ้เราเชือ่วา่

น้องตอ้งเป็นครทูีด่ใีนอนาคตไดแ้น่นอน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นคนไมส่บูบุหรี ่

ไม่เกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิใดๆทัง้สิน้ วนัหน่ึงผมพาลูกสาว

ไปตามสถานทีต่่างๆ แลว้ลูกเหน็คนสบูบุหรี ่ ลูกพดูขึน้มา

ทนัทแีละเสยีงดงัมากจนเราตอ้งบอกวา่พดูเบาๆ ลกู แต่พอ

คดิอกีท ี คนทีจ่ะอายไมใ่ช่เรา ควรจะเป็นคนทีส่บูมากกว่า 

ลูกสาวผมพอเหน็ใครสูบจะต้องปิดจมูกและจะพูดกบัผม 

ทกุครัง้ ผมชอบกจิกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE มาก

เพราะเป็นโครงการทีด่สี�าหรบัสงัคมจรงิๆ ผมคดิว่าเดก็ๆ 
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สมยัน้ีอยากเรยีนอะไร กอ็นุญาตเขาไปเถอะครบั ไมว่า่จะ

เรยีนศลิปะ นาฎศลิป์ ดนตร ีรอ้งเพลง เตน้ เลน่กฬีาต่างๆ 

ผมวา่ดกีวา่ลกูๆ ของเราไปตดิยาเสพตดิครบั

ทูลกระหม่อม : รูส้กึมคีวามสขุมากๆ ทีม่ที ัง้คุณพอ่กบั

คุณลูกเป็นแฟนรายการ To Be Number One Variety  

ไปพรอ้มๆกนั ขอชมวา่คณุเป็นพอ่ทีน่่ารกัจรงิๆ ปลกูฝงัลกูไดด้ ี

สง่เสรมิกจิกรรมเพือ่ชว่ยพฒันาการใหล้กูไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ที่เลือกจดหมายของคุณมาตอบก็เพราะอยากให้สมาชกิ  

TO BE NUMBER ONE ไดเ้หน็วา่ในปจัจบุนัการสบูบุหรีไ่มไ่ด้

เป็นเรือ่งเทห่อ์กีต่อไปแลว้ แมแ้ต่เดก็อาย ุ6 ขวบ ทีย่งัไมรู่้

เดยีงสา กร็ูว้า่บุหรีเ่ป็นสิง่ทีไ่มด่ต่ีอรา่งกายของตวัเองและผูอ้ืน่ 

เพราะฉะนัน้ใครทีย่งัลงัเลว่า จะเลกิบุหรีห่รอืไม่กต็ดัสนิใจ 

ฟนัธงไดแ้ลว้วา่ ตอ้งเลกิใหไ้ด ้ไมง่ ัน้กต็อ้งอายเดก็ๆ ขอชืน่ชม 

อีกครัง้ ที่คุณไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด  

และทีล่กูสาวรงัเกยีจกลิน่บุหรีก่ค็งจะเป็นเพราะมคีณุพอ่เป็น

ตวัอยา่งทีด่ใีหน้ัน่เอง ดใีจจรงิๆ ทีไ่ดเ้หน็ครอบครวัทีน่่ารกัๆ 
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แบบน้ี ส�าหรบัโครงการ TO BE NUMBER ONE ทีคุ่ณ 

ชืน่ชอบ เรากย็นิดตีอ้นรบัเสมอ โดยเฉพาะลกูสาวถา้โตอกี

นิดหน่ึง กอ็ยากใหพ้าไปรว่มกจิกรรมในศนูยเ์พือ่นใจ TO BE 

NUMBER ONE เผือ่จะมกีจิกรรมอะไรทีล่กูสาวสนใจ ทีไ่หน 

สะดวกก็ไปที่นัน้ เพราะมีอยู่ถึง 4 สาขาด้วยกันก็คือ  

เดอะมอล์ลบางแค แฟชัน่ไอส์แลนด์ ซคีอนสแควร์ และ 

ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ ครบทัง้ 4 มุมเมอืง ทัว่กรุงเทพเลย  

ถา้อยากรูว้่ามกีจิกรรมอะไรเหมาะกบัน้องลองไปสอบถาม

กนัด ู

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูชว่ยแมท่�างาน

ในรา้นเสรมิสวย หนูท�าผมไดห้ลายอยา่ง เชน่ สระผม ไดรผ์ม 

รดีผม เป็นตน้ น่ีแหละคอืความสามารถของหนู ทีจ่ะตดิตวั

หนูไปตลอดชวีติ ความใฝ่ฝนัของหนูคอื อยากจะเป็นคร ู

เพราะหนูชอบอาชพีน้ีมาตัง้แต่เดก็ๆ อาชพีครูเป็นอาชพี
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ทีส่จุรติและยงัเป็นแมค่นทีส่อง ของนกัเรยีนทุกคน ตอนน้ี 

ความใฝ่ฝนัของหนูก็ยงัเหมอืนเดมิ แต่มบีางคนมาบอก  

กบัหนูวา่อาชพีครน้ีูเป็นอาชพีทีล่�าบาก เพราะนกัเรยีนสมยัน้ี

ไมเ่หมอืนสมยัก่อน สมยัก่อนวา่นอนสอนงา่ยแต่หนูคดิวา่อาชพี

ครเูป็นอาชพีทีป่ระเสรฐิ ท�าใหค้นเป็น คนดใีนสงัคมแต่ถา้หนู

ไมไ่ดเ้ป็นคร ู หนูกจ็ะสบืสายอาชพีต่อจากแม ่ เพราะอาชพี 

ของแมเ่ป็นอาชพีทีอ่สิระและเป็นอาชพีทีส่จุรติ เป็นอาชพีที่

แมห่นูรกัและเป็นอาชพี ทีแ่มใ่ชห้าเลีย้งหนูมาจนถงึปจัจบุนั

ทลูกระหม่อม : น่าภมูใิจแทนคณุแมน้่องมากทีม่ลีกูน่ารกั

ชว่ยงานในรา้นของแม ่ ไดท้กุอยา่ง ความสามารถของน้อง

นัน้เกนิเดก็วยั 16 จรงิๆน่าชืน่ชมมากๆ ขอใหค้วามสามารถ

พเิศษของน้องน้ีตดิตวัของน้องไปตลอดชวีติอยา่งทีน้่องวา่ไว ้

 ส่วนเรื่องความฝนัของน้องที่อยากจะเป็นคุณครูนัน้ 

ขอบอกวา่ถา้อยาก เป็นครจูรงิๆ กต็อ้งเชือ่มัน่ในความฝนั

ของตวัเอง อยา่ไปฟงัค�าพดูของคนอืน่ ใครจะบอกวา่อาชพี 

ครูเป็นยงัไงก็ไม่ต้องสนใจ ใครจะพูดว่านักเรียนสมยัน้ี 
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ไม่เหมอืนสมยัก่อน กอ็ย่าน�ามาบัน่ทอนความฝนัของเรา 

น้องต้องหนักแน่นและมุ่งมัน่ ในการอยากเป็นครูให้มาก 

เพราะอาชพีครูนัน้เป็นอาชพีทีส่�าคญัมากต่อประเทศชาต ิ

เขาถงึเปรยีบครวูา่เป็นแมพ่มิพข์องชาตไิง เพราะการสอน

คนใหเ้ป็นคนดนีัน้ ไมใ่ช่เรื่องงา่ย ครตูอ้งเป็นตน้แบบหรอื

แมพ่มิพท์ีด่ก่ีอนเดก็จงึจะเป็นคนดไีดด้ว้ยการสัง่สอนของคร ู

เพราะฉะนัน้ครถูงึไดเ้ป็นอาชพีทีม่คีวามหมายและมเีกยีรติ

อยา่งยิง่ ในสงัคมไทย จงมุง่มัน่กา้วไปขา้งหน้าไปควา้ฝนัใหไ้ด ้

และอกีทางเลอืกหน่ึงทีน้่องฝนัไวถ้า้พลาดจากการเป็นคร ูกค็อื 

การสานต่อกจิการรา้นเสรมิสวยของคณุแม ่กน็บัวา่น้องเป็น

คนทีค่ดิการณ์ไกลดเีหมอืนกนั เพราะชา่งเสรมิสวยกเ็ป็นอกี

อาชพีหน่ึง ทีน่อกจากจะเป็นอสิระแลว้ ยงัมรีายไดด้มีากอกีดว้ย 

เพราะสมยัน้ีไมว่า่จะผูห้ญงิผูช้าย กห็นีไมพ่น้การเสรมิสวย

เพือ่ใหต้วัเองดดูกีนัทัง้นัน้ อยา่งไรกต็าม ไมว่า่น้องจะไดเ้ป็น

คณุครหูรอืชา่งเสรมิสวยทีม่กีจิการเป็นของตนเองกต็าม กข็อ

ใหน้้องเตบิโตเป็นคนด ีกตญัญรููค้ณุกบัพอ่แม ่เลีย้งดทูา่นให้
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สขุสบายในยามแก่เฒา่ แคน้ี่น้องกจ็ะเจรญิกา้วหน้าในชวีติ 

ท�าอะไรกป็ระสบความส�าเรจ็ทกุๆ ประการ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ความใฝ่ฝนัของผม  

เชื่อว่าเป็นความใฝ่ฝนั ของคนไทยทัง้ประเทศ นัน่คอืการ

ท�าให้ประเทศไทยมคีวามสงบสุข โดยเฉพาะ 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ ผมรู้สึกสงสารคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วย  

แต่ตอ้งมาเผชญิ ชะตากรรมอนัเลวรา้ยท�าใหเ้สยีทัง้ชวีติและ

ทรพัยส์นิจากการกระท�าของคน เพยีงกลุม่เดยีว 

ทลูกระหม่อม : ทีน้่องอยากเหน็คนในชาตริกัและสามคัค ี

เรือ่งน้ีกเ็ป็นเรือ่งทีด่ ีทีต่อ้งชว่ยกนัท�า แต่เรือ่งราวที ่3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้นัน้อาจจะเป็นเรื่องไกลตวั ที่น้องคงยงั 

ไมส่ามารถไปชว่ยโดยตรงได ้ เพราะฉะนัน้ตอนน้ีน้องกอ็าจ 

จะชว่ย โดยเริม่จากตวัเราเอง จากสิง่ใกลต้วัก่อน เชน่ ทีบ่า้น 
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ทีห่มูบ่า้น ทีโ่รงเรยีนในชมุชน เรากต็อ้งพยายามสรา้งความ 

สามคัคใีนชมุชนไวใ้หม้ากทีส่ดุ มอีะไรกช็ว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัไป

รกักนั ไม่ทะเลาะถกเถียงกนัในเรื่องเชื้อชาติและศาสนา  

เพราะไมว่า่ จะเชือ้ชาตอิะไร ศาสนาอะไรกค็นไทยดว้ยกนัทัง้นัน้  

จากนัน้ถ้าเราสามารถ สร้างความสามคัคใีนชุมชนเลก็ๆ 

รอบๆ ตวัของเราไดอ้ยา่งเป็นอยา่งดแีลว้ กค็อ่ยๆ ขยายเขา้ไป

สรา้งความสามคัคสีูส่งัคมในวงกวา้งต่อไป 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมคีวามสนใจ 

ในเรือ่งศลิปะ ชอบอยูก่บัธรรมชาต ิเราทกุคนสามารถอยูร่ว่มกนั

ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข ถา้เรามคีวามสามคัค ี ซื่อสตัย ์

สจุรติ รูจ้กัเอือ้เฟ้ือเผือ่แผซ่ึง่กนัและกนั และทีส่�าคญัผมจะ

ไม่ยุ่งเกีย่วกบัยาเสพตดิ ผมเชื่อว่าเราสามารถอยู่ห่างไกล

ยาเสพตดิไดถ้า้เราหนัมาเลน่ดนตร ีกฬีา หรอืท�างานศลิปะ 

ปจัจุบนัน้ีในหมู่บา้นของผมซึง่มวียัรุ่นจ�านวนมากอาศยัอยู ่
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วยัรุน่กลุม่ใหญ่น้ีมกัจะรวมตวัหาเรือ่งวยัรุน่ดว้ยกนั และชอบ

ใช้ปืนยงิระบายอารมณ์สรา้งปญัหาเดอืดรอ้นใหช้าวบ้าน 

ผมจงึอยากจะทลูขอค�าปรกึษาจากทลูกระหมอ่ม ในการแก้

ปญัหาเหลา่น้ี 

ทูลกระหม่อม : ขอบอกว่าดแีล้วที่น้องเป็นคนที่สนใจ 

ในเรือ่งของงานศลิปะ และรกัการทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิถา้น้อง

มเีวลาวา่งๆ กอ็ยากใหน้้องลองไปรว่มกจิกรรมของโครงการ

ของทบูนีมัเบอรว์นัทีจ่งัหวดัของน้องด ูอาจจะไปเรยีนศลิปะ

เพิม่เตมิกไ็ด ้เผือ่จะคน้พบตวัเองไดม้ากขึน้ หรอืถา้ชืน่ชอบ

ธรรมชาติก็ลองไปพูดคุยกบัเพื่อนๆ ในศูนย์เพื่อนใจดูม ี

หลายคนทีม่คีวามชอบเหมอืนน้อง เราจะไดป้ระสบการณ์ใหม ่

เจอเพือ่นใหม่ๆ  ไดท้�ากจิกรรมดีๆ  รว่มกนั เป็นการเปิดโลกทศัน์

ใหก้วา้งขึน้ 

 ส่วนในเรื่องที่น้องบอกไว้ว่าวยัรุ่นแถวชุมชนมกีาร 

จบักลุ่มรวมตวักนั ท�าในสิง่ทีไ่มด่ ี น้องกต็อ้งระวงัใหม้ากขึน้ 

อย่าเขา้สุงสงิกบัพวกเขา นอกจากน้ี น้องก็อาจจะขอให้
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ผูใ้หญ่ที่ดูแลหมู่บ้านน้องอยู่ช่วยกนัสอดส่องดูพฤตกิรรม 

เด็กๆ กลุ่มน้ี ไม่ให้มัว่สุมกนัท�าสิง่ไม่ดอีย่างที่เล่าให้ฟงั  

หรอืถา้พบเหน็เขาท�าสิง่ไมด่ ีกช็ว่ยกนั แจง้ต�ารวจใหเ้ขา้ไป

ดแูลกไ็ด ้และถา้เป็นไปไดก้ใ็หผู้ใ้หญ่ลองชกัชวนพวกเขาให้

เขา้มาท�ากจิกรรมอะไรกไ็ดท้ีม่ปีระโยชน์ จะไดไ้มม่าจบักลุม่

มัว่สมุกนัท�าในสิง่ไมด่อีกี กข็อใหป้ญัหาของชมุชนของน้อง

หมดไปโดยเรว็และขอใหมุ้ง่มัน่สูต่้อไป อยา่ทอ้ถอยกแ็ลว้กนั

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมไดแ้ต่งเพลง

ไวห้ลายรอ้ยเพลงแต่ยงัหาค่ายลงไม่ได ้ เพราะไม่รูจ้กัใคร 

ในกรงุเทพแมแ้ต่คนเดยีว ครัน้จะมาเองกไ็มม่คีา่รถ คา่กนิ

และคา่โรงแรม ไมรู่จ้ะหนัหน้าไปพึง่ผูใ้ด กม็แีต่ทลูกระหมอ่ม

น่ีแหล่ะครบั ทีเ่ป็นทีพ่ึง่สุดทา้ย พรอ้มกนัน้ีไดส้่งตวัอย่าง

เพลงลกูทุง่มาดว้ย 2 เพลง ผมจะลองอ่านเน้ือเพลง “สาว

บา้นชา้ง” ใหท้ลูกระหมอ่มฟงัสกัทอ่นนะครบั 
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ทลูกระหม่อม : กข็อชืน่ชมทีค่ณุมศีลิปะในหวัใจ ชอบฟงั

เพลงลูกทุ่ง แถมยงัมคีวามสามารถในการแต่งเพลงลูกทุ่ง 

อกีดว้ย ดจูากเน้ือเพลง “สาวบา้นชา้ง” และ “หนุ่มบา้นนา” 

ที่ส่งมาก็รู้สึกได้ว่าคุณเป็นคนรักและมีความผูกพนักับ  

เพลงลกูทุง่มาก แต่กไ็มไ่ดบ้อกมาวา่ประกอบอาชพีอะไร กเ็ลย

เดาไมถ่กูวา่ตอนน้ี ก�าลงัท�าอะไรอยู ่แต่กเ็ดาวา่คงจะประกอบ

อาชพีอะไรสกัอยา่ง แลว้แต่งเพลงเป็นงานอดเิรกมากกว่า 

จะยดึเป็นอาชพีแบบจรงิๆ จงัๆ กข็อแนะน�าวา่ ถา้แต่งเพลงไว ้

หลายรอ้ยเพลงอยา่งทีบ่อก การสง่แต่เน้ือเพลงมาอยา่งเดยีว

คงไมพ่อ น่าจะลอง รอ้งเป็นท�านอง แลว้อดัใสเ่ทปหรอืซดี ี

สง่มาใหค้า่ยเทปลกูทุง่ต่างๆ บางททีางคา่ยเพลงอาจจะเหน็

ผลงานของคณุไดช้ดัเจนขึน้กวา่เดมิ อยา่งไรกต็ามถงึแมจ้ะ

ไดร้บัผล ตอบรบัจากคา่ยเพลงหรอืไม ่กไ็มอ่ยากใหค้ณุละทิง้

ความฝนัในการแต่งเพลง อยากใหฝึ้กฝนส�านวนและภาษา

ในการแต่งเพลงอยูเ่สมอ ถา้มโีอกาสกล็องน�าเพลง ทีแ่ต่งไว้

ไปรอ้งใหเ้พือ่นๆ ฟงั ใหเ้ขาชว่ยตชิมวา่ดหีรอืไมด่ ีจะไดน้�า

มาปรบัปรงุ ในการแต่งครัง้ต่อไป และเมือ่ไดเ้พลงทีค่ดิวา่ด ี
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ทีส่ดุแลว้ กา้วต่อไปกข็อแนะน�าวา่ ใหล้องรอ้งเป็นไกด ์อดัใสเ่ทป 

ส่งไปเสนอทีค่่ายเพลงต่างๆดู ถ้าเกดิโชคดเีพลงของคุณ 

เป็นทีช่ืน่ชอบของคา่ยเพลง ความฝนัของคณุอาจจะเป็นจรงิ

ขึน้มากไ็ด ้อะไรๆกเ็ป็นไปไดท้ัง้นัน้ถา้คนเรามคีวามพยายาม 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องมนันยา 

กรงุเทพมหานคร น้องเขยีน มาปรกึษา 2 ค�าถามดว้ยกนั 

ขอ้แรกหนูมปีญัหาคาใจว่า วนัหน่ึงน้องอยู่บา้นกนัสองคน

กบัน้องชายโดยไม่มผีูใ้หญ่อยู่ทีบ่า้นเลย น้องชายของหนู

กเ็ขา้หอ้งน�้านานมาก หนูกส็งสยัว่าท�าไมน้องเขา้หอ้งน�้า 

นานมากกเ็ลยตามเขา้ไปดูหลงัจากทีน้่องชายออกไปแลว้

กไ็ดเ้หน็วา่มขีีบุ้หรีอ่ยูเ่ตม็เลย หอ้งน�้าเลยรว่มถงึมกีน้บุหรีด่ว้ย 

พอถามน้องชาย น้องชายกต็อบวา่ไมไ่ดส้บู หนูเลยสงสยัวา่

เป็นเรือ่งจรงิหรอืเปลา่
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 เรื่องที่ 2 มเีพื่อนสนิทของหนูคนหน่ึงมอีาการกลวั

ผู้ชายค่ะเป็น โรค Phobia ไม่ว่าจะเจอผู้ชายรุ่นพี่หรือ 

รุ่นน้องกจ็ะกลวัแล้วกจ็ะหลบอยู่หลงัหนูเสมอ เช่น เวลา 

เดนิผา่นกลุ่มผูช้ายทีไ่มรู่จ้กัหรอืไมส่นิทเน่ียกจ้ะรบีเดนิหนี

เดนิน�าหน้าหนูเลย แต่ถา้เป็นเพือ่นในกลุ่ม ในหอ้งกจ็ะไม่

เป็นแบบน้ี หนูกเ็ลยอยากจะถามวา่ ควรจะท�าอยา่งไรดคีะ่

ทูลกระหม่อม : เรือ่งแรกน้องสงสยัวา่น้องชายของน้อง

สูบบุหรีห่รอืเปล่า ชวัว์ๆ แน่ๆ น้องชายของน้องสูบบุหรี่

แน่ๆ น้องกต็อ้งคอ่ยๆ พดูกบัน้องชายวา่สบูบุหรี ่ น้องกย็งั

เป็นเดก็ยงัไม่พรอ้ม อนัทีจ่รงิบุหรีก่ม็โีทษมากมายพูดกบั

เขาดีๆ  อธบิายใหเ้ขาฟงัวา่ สบูบุหรีม่โีทษอยา่งไร เป็นภยั

กบัสุขภาพอนัทีจ่รงิแทบจะไม่มอีะไรดเีลยนะท�าใหห้น้าแก่ 

แก่เรว็อกีดว้ย ถา้น้องชายเป็นวยัรุน่อยูเ่น่ีย น้องบอกเลยวา่ 

ผู้หญิงไม่ชอบหรอกคนสูบบุหรี่ ปากก็เหมน็ มกีลิน่ปาก  

มกีลิน่ตวั ฟนักเ็หลอืง ฟนัเหลอืง จะหลอ่ตรงไหน ฟนักต็อ้งขาว

ใครๆกอ็ยากฟนัขาวทัง้นัน้ ฟงัไวน้ะ ทา่นผูช้มทีไ่มใ่ชว่ยัรุน่
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สบูบุหรีน่ี่ท�าใหห้วัลา้นก่อนวยัอนัสมควร มน่ิาหละ่หวัถงึลา้น

กนัเตม็ไปหมดเลย แต่ถา้สมมตน้ิองชายไมเ่ชือ่กใ็หไ้ปถาม

คณุพอ่เอาเองแลว้กนัวา่ คณุพอ่หวัลา้น หรอืเปลา่ แต่อยา่งไร

กต็ามคณุพอ่เป็นผูช้ายกค็งจะพดูรูเ้รือ่งมากกวา่ 

 สว่นขอ้ 2 ทีว่า่เพือ่นของน้องกลวัผูช้ายเป็นโรคกลวั

ผูช้ายแน่หรอืมใีครกลวัผูช้ายบา้ง หายากถา้สมมตเิป็นคน

กลวัผูช้ายกเ็ป็นคนหายากแต่อย่างไรกต็าม เพื่อนน้องคง 

ไมไ่ดก้ลวัผูช้ายหลอกคงจะเป็นคนขีอ้ายเพราะเพือ่นในกลุม่

กไ็มก่ลวัแลว้ใชไ่หมไมไ่ดร้งัเกยีรตอิะไร เพยีงแต่ไมเ่คยชนิ

ก็ไม่อยากพูดคุยกบัคนแปลกหน้า หรือไม่ว่าเพื่อนน้อง 

กค็งไมม่คีวามมัน่ใจในตนเองมากกวา่เจอคนแปลกหน้า กอ็าจ

จะดวูา่เขาอาจไมช่อบเรากไ็ดพ้ดูกไ็มเ่ป็น น้องตอ้งใหก้�าลงั

ใจเพื่อน สรา้งความมัน่ใจ เขาท�าได ้ เขาพดูได ้ เขาท�าได ้

คบคนได ้ สมมตไิมม่ัน่ใจ ต่อไปในอนาคตเขากจ็ะมปีญัหา

แต่คดิวา่เขาคงไมเ่ป็นโรคกลวัผูช้ายแต่ถา้เขา เป็นโรคกลวั

ผูช้ายจรงิๆ ม ี Phobia ทีเ่รยีกว่า Androphobia จ�าไวน้ะ 

Androphobia เป็นโรคกลวัผูช้าย ในโลกน้ีไมม่ ี มน้ีอยมาก  
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ไมค่อ่ยมคีนกลวัผูช้าย ถา้เกดิเขา เป็นแอนดโ์ดโฟเบยีจรงิๆ 

กค็วรปรกึษาแพทย ์ปรกึษาจติแพทย ์อยา่งไงกล็อง ไปปฎบิตัิ

ดูแล้วกนั ค�าแนะน�าเหล่าน้ีกถ็้ามผีลอย่างไรกช็่วยเล่ามา 

ใหฟ้งัอกีท ี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องนิคม  

จงัหวดัภูเกต็ เขยีนมาว่าผมเป็นแกนน�าโรงเรยีน และเมื่อ 

28 กรกฏาคม 2551 ทลูกระหมอ่มไดม้าเปิดศนูยเ์พือ่นใจ 

ทีโ่รงเรยีน ผมเป็น 1 ใน 300 คน ทีไ่ดร้บัเสดจ็อยา่งใกลช้ดิ

และนบัวา่เป็นบุญของผม ทีไ่ดร้บัเสดจ็ทลูกระหมอ่ม กระผม

มคี�าถามอยู ่2 ขอ้ครบั ขอ้แรกนะครบักระผมไดไ้ปซือ้หนงัสอื

เรือ่ง “เพือ่นสาม” มาอา่น เพือ่จะไดรู้ว้า่ตวัเองเป็นเพศที ่3 

หรอืไม่ พอผมอ่านไปถงึวธิกีารดวู่าเป็นเกยห์รอืไม่ไดเ้ป็น 

เพือ่นผมน�าวธิมีาเปรยีบ กบัอุปนิสยัของผมแลว้เน่ีย มนัมสีว่น

เป็นเกยค์รบั ถา้เพือ่นผมรูจ้ะท�าอยา่งไรดคีรบั และในขอ้ 2 
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ตอนน้ีผมศกึษาอยูช่ ัน้ ม.3/5 เมือ่จบ ม.3 แลว้ผมตัง้ใจจะเขา้

อาชวีะศกึษา แต่ทีบ่า้นมปีญัหาเรือ่งการเงนิ ผมจงึตอ้งเรยีน

ต่อทีเ่ดมิครบั พอผมเริม่เรยีน ผมกอ็ยากเรยีนสายองักฤษ - 

จนี แต่คณุพอ่ไมใ่หค้รบั อยากใหเ้รยีนสายองักฤษ - ญีปุ่่น 

ถา้เป็นทลูกระหมอ่มทลูกระหมอ่มท�าอยา่งไรดคีรบั

ทูลกระหม่อม : สวสัดน้ีองนิคม ซึ่งจ�าไดว้่าเมื่อปีก่อน  

ได้ไปเยีย่มไปเปิดศูนย์เพื่อนใจ น้องๆ ในวนันัน้จ�าได้ว่า 

ทกุคนน่ารกัมาก น้องกเ็ป็น 1 ใน 300 ทีน่่ารกัมากเชน่กนั 

 ค�าถามขอ้ 1 ของน้องคอื น้องเริม่สงสยัวา่น้องเป็นเกย์

หรอืไม ่เป็นค�าถามธรรมดาเลย กข็อบอกน้องวา่น้องจะเป็น

เกยห์รอืจะเป็นผูช้าย หรอืจะเป็นแต๋วหรอืเป็นอะไรไมเ่ป็นไร 

มันเป็นธรรมชาติ ถ้าสมมติว่าน้องเป็นจริงๆปล่อยไป  

ตามธรรมชาตมินัแกไ้มไ่ด ้ แต่กใ็หม้คีวามสขุใชไ่หม ถา้จะ

เป็นเกย์กใ็หเ้ป็นเกย์ ที่มคีุณภาพเป็นเกย์ที่เป็นคนดเีป็น

คนทีม่ปีระโยชน์ในสงัคม ตัง้ใจเรยีนหนงัสอื เป็นเพือ่นทีด่ ี

เป็นลกูทีด่เีป็นสมาชกิ TO BE NUMBER ONE ทีด่สีว่นมาก 
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คนทีเ่ป็นเกยเ์ป็นสมาชกิ TO BE NUMBER ONE ทีด่อียูแ่ลว้ 

อยา่งไรกต็ามทีจ่รงิแลว้น้องกไ็ปทกึทกัวา่น้องเป็นเกยม์นัก็

อาจจะไมถ่กูนกั น้องตอ้งลองถามตวัเองซวิา่น้องชอบผูห้ญงิ

หรอืวา่ผูช้ายหรอืวา่น้องมอุีปนิสยัอยา่งไรเพราะงัน้น้องถามมา

กอ็าจจะบอกไดว้า่น้องเป็นหรอืไมเ่ป็น น้องตอ้งถามตวัเอง

แลว้หล่ะ ส�ารวจตวัเองอกีทหีน่ึงส�ารวจตวัเองดีๆ น้องชอบ

อยา่งไง เป็นหรอืไมล่องดูๆ ไปก่อน อยา่ปฏเิสธตวัเองหรอื

ทกึทกัวา่ ตวัเองเป็นเกย ์แต่ถา้สมมตเิป็นเกยจ์รงิๆน้องไมเ่ป็นไร 

แต่ถา้สมมตน้ิองเป็นเกยเ์พราะมนัเป็นเทรนบรโิภคสือ่มากๆ 

น่ารกัดน่ีะ อยา่งไรกต็าม ไมเ่ป็นกไ็มเ่ป็น ถา้เราเป็นอยา่งที่

วา่กต็อ้งเป็นเกยท์ีด่มีคีณุภาพทีด่ ีไมค่ดิวา่เพือ่นจะรงัเกลยีด

น้องนิคมหรอก ถา้น้องเป็นเพศที ่3 จรงิ 

 ขอ้ 2 น้องถามมาในเรือ่งการเรยีนคอืน้องก�าลงัจะจบ

การศกึษาชัน้ ม.3 กค็งจบไปแลว้หล่ะ น้องตดัสนิใจทีจ่ะ

เรยีนต่อทีโ่รงเรยีนเดมิ กด็มีเีพือ่นทีน่่ารกัอยา่งน้องบอกอยู่

ในสถานทีท่ีคุ่น้เคย สิง่แวดลอ้มทีคุ่น้เคย กอ็าจสะดวกในการ

เรยีนมากขึน้ ไมต่อ้งปรบัตวัอะไร อยา่งไรกต็ามกม็ปีญัหา 
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ขึน้มาจนได ้ คุณพ่ออยากใหเ้รยีนภาษาองักฤษ – ญี่ปุ่น  

น้องอยากเรยีนภาษาองักฤษ – จนี น้องลองถามคณุพอ่ซทิ�าไม 

แต่คดิวา่คณุพอ่คงตดิคา่นิยมเก่าๆยงัโบราณวา่สมยัคณุพอ่ 

ยงัเป็นหนุ่มญีปุ่่นจะดกีวา่ เรยีนญีปุ่่นจะตดิต่อกบัญีปุ่่นงา่ยขึน้

และอนัที่จรงิภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่ยากนะ ไม่ชอบก็คง

ล�าบากหน่อย ภาษาจนีกไ็มใ่ช่ว่างา่ยกว่ากนันกั ถา้สมมติ

น้องอยากเรยีนน้องกจ็ะมคีวามตัง้ใจมากขึน้ กจ็ะเรยีนไดด้กีวา่

และในปจัจุบนัภาษาจนีจะใช้ได้มากกว่านะเพราะฉะนัน้

น้องกป็รกึษาคณุพอ่ดอูกีท ี อธบิายคณุพอ่ถงึเหตุผลเหลา่น้ี 

พูดกันดีๆ อย่าใช้อารมณ์การที่ใช้อารมณ์ก็ไม่แนะน�า  

เพราะว่าจะไม่ไดป้ระโยชน์อะไรกข็ออวยพรผ่านรายการน้ี 

ใหโ้ชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายรณกฤต จงัหวดั

ชลบุร ีเขยีนมาวา่ขอใหท้า่นสูท้�างานต่อไป ถงึแมม้อุีปสรรค์

มากเพยีงใดอย่าไดย้อมแพ ้ เพราะยงัมเีดก็ไทยอกีหลายๆ

คนนะครบั ตอ้งการความช่วยเหลอืจากโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ชว่ยปกป้องเดก็ไทยและเยาวชนออกหา่ง

จากยาเสพตดิทัว่ถงึทกุภาคทกุจงัหวดั ใหเ้ดก็หนัมาเลน่กฬีา 

ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ดมีากๆครบั หลงัจากไดท้ราบถงึ

โทษภยัของยาเสพตดิแลว้ยงัมบีา้งแหง่ทีย่งัเขา้ไมถ่งึอยากให้

ทา่นชว่ยเหลอืพวกเขา ผมขอเป็นก�าลงัใจใหท้า่นครบั 

ทลูกระหม่อม : สวสัดน้ีองรณกฤต และขอบใจน้องมาก

ทีน้่องใหก้�าลงัใจมา อย่างไรกต็ามน้องกบ็อกว่าน้องชอบ

โครงการ TO BE NUMBER ONE ก็ด ี ที่น้องทราบว่า

โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการทีม่ปีระโยชน์

และเป็นห่วงโรงเรยีนบางแห่งที่โครงการยงัเขา้ไปไม่ถึง 

พยายามท�างานใหโ้ครงการของเราแพร่หลายไปมากทีสุ่ด 

คนทีจ่ะชว่ยไดม้ากคอืน้องๆน้ีหละ่ ชว่ยกนัเผยแพรโ่ครงการ 
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TO BE NUMBER ONE ซึง่น้องทกุๆคนกท็�าไดด้มีากเพราะ

ในปจัจบุนัมสีมาชกิ อยูท่ ัว่ประเทศกวา่ 37 ลา้นคน ในแทบ

จะทกุสาขาอาชพี ทกุคนกย็ดึหลกัอยา่งเดยีวกนัคอืเป็นหน่ึง

โดยไมพ่ึง่ยาเสพตดิ ตามสโลแกนของเราโครงการ TO BE 

NUMBER ONE พวกเราทุกคนกใ็หก้�าลงัใจซึง่กนัและกนั 

พวกน้องๆใหก้�าลงัใจมา ท�าใหม้กี�าลงัใจมากนะ กข็อสญัญา

วา่จะพฒันาโครงการ TO BE NUMBER ONE ใหแ้พรห่ลาย 

ไปกวา้งไกลอยา่งน้ีไปเรือ่ยๆ ใหค้รอบคลมุทัว่ประเทศ ขอย�า้วา่

โครงการน้ีเป็นโครงการของพวกเราทกุคน เรากต็อ้งชว่ยกนั

ท�างาน ชว่ยกนัเผยแพรโ่ครงการของเรา ท�าใหพ้วกเราได้

มโีอกาสใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ ไมไ่ปยุง่กบัยาเสพตดิ

และเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีด่ ีเป็นอนาคตของชาตกิลบัมาพฒันา

ประเทศชาตใิหเ้ป็นทีม่สีงัคมทีด่แีละกา้วไกล และทดัเทยีม 

และอาจจะไกลกว่าคนอื่นในสงัคมโลกดว้ย กข็อสญัญาว่า

พวกเราจะชว่ยกนั
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากนายก่อเกยีรต ิ

ผมเคยเหน็สปอต TO BE NUMBER ONE วา่ปีน้ีครบรอบ 

10 ปี ของโครงการเหน็วา่มกีารจดังานครัง้ใหญ่ แลว้ผมอยาก

จะรว่มงานครัง้น้ีตอ้งท�าอยา่งไรครบั

ทูลกระหม่อม : สิง่ที่ได้ยนิถูกต้องแล้ว เป็นสปอตของ

โครงการ TO BE NUMBER ONE แล้วในปี 2555 น้ี 

โครงการของเราจะฉลองครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER 

ONE ของเรา กเ็ลยประชาสมัพนัธต์ัง้แต่เน่ินๆ เราจะไดม้า

รว่มงานกนันบัเป็น สิง่ทีภ่าคภมูใิจ ตลอดระยะเวลา 10 ปี 

เราไดป้ระสบความส�าเรจ็ในการต่อตา้นยาเสพตดิโดยทีเ่รา

ไดม้แีนวรว่ม มสีมาชกิทัว่ประเทศกวา่ 38 ลา้นคน ตอนน้ีเรามี

ครอบครวัทีใ่หญ่โตมาก ถอืวา่เป็นการวางรากฐานทีม่ ัน่คง

มากๆ ในการกา้วเดนิต่อไปในปีที ่ 11 น้ี เพือ่ใหส้งัคมไทย 

ของเราห่างไกลจากยาเสพตดิ จุดเริม่ต้นทีท่�าโครงการน้ี 

เพื่อใหเ้ยาวชนและวยัรุ่นรวมถงึคนไทยในสงัคมห่างไกล 

และไม่ยุ่งกับยาเสพติด ซึ่งตอนที่เริ่มท�าน้ีวิกฤตมาก  
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เพราะฉะนัน้เรากพ็ยายามใหส้งัคมห่างไกลจากยาเสพตดิ 

และหลกีเลี่ยงอบายมุขทัง้ปวง ก็เลยมแีนวความคดิที่ว่า  

เป็นหน่ึงโดยไม่พึง่ยาเสพตดิ เราอยากเป็นหน่ึงกไ็ม่ยุ่งกบั 

ยาเสพตดิ โครงการก็มกีจิกรรมต่างๆ ที่ใหน้้องๆ ได้มา

พฒันาตนเอง ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ไมยุ่ง่กบัสิง่รา้ยๆ 

เรากม็ศีนูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE มาท�ากจิกรรม

รว่มกนั มปีญัหาอะไรกไ็ดป้รกึษากนัโดยเพือ่นๆของเราเอง 

มกีจิกรรมต่างๆ มากมาย อาท ิTeen Dancercise, คา่ยพฒันา

สมาชกิ, การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL และ

การประกวดผลงานกิจกรรมในงานมหกรรมซึ่งท�าทุกปี  

และในปีน้ีเรากจ็ดัยิง่ใหญ่เพราะเราท�าครบ 10 ปี แลว้กจ็ะมี

กจิกรรมประกวด และมโีชวค์วามสามารถ ของสมาชกิ ซึง่จดั

ในวนัที ่13-15 กรกฎาคม ที ่อมิแพค เมอืงทองธานี ไมเ่สยี

คา่ใชจ้า่ย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องวรชาต ิ 

เลา่วา่เพือ่นผมชอบฟงัเพลงจาก IPOD ครบัและเสยีงดงัมากๆ 

เรยีกเขาทไีร เขากไ็มไ่ดย้นิหรอืบางทผีมอยากคยุกบัเขา แต่เขา

ฟงัเพลงเสยีงดงัไมส่นใจผมเลย อยากทราบวา่การทีเ่ราฟงั

เพลงบอ่ยๆ จะไมท่�าใหห้เูราดบัหรอืเปลา่ครบั

ทลูกระหม่อม : ถา้เราฟงัเสยีงดงัมากๆ ใสห่ฟูงั เป็นอนัตราย

อย่างแน่นอน มผีลวจิยัออกมาแล้ว อาจจะเป็นโรคหูดบั 

ซึง่เรยีกวา่ “sudden hearing loss” หรอืภาวะเสยีการไดย้นิ

อย่างกะทนัหนั บางทกี็หูหนวกไปชัว่คราว ถ้าเราฟงัอยู่

นานๆ บอ่ยๆ เป็นปีๆ อาจจะหหูนวกไปตลอด แกว้หอูาจ

จะแตก อยา่งไรกต็ามใหฟ้งัพอด ีถา้จะฟงัดงัๆกอ็ยา่ฟงันาน

มากเกนิไป
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจากน้องอารยีา 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์หนูดทูวีเีกีย่วกบัปีชงคะ่ บอกกนัวา่

ปีมงักรเป็นปีชง หนูอยากจะทราบความหมายของปีชงคะ่

ทลูกระหม่อม : “ชง” แปลวา่ ไมถ่กูกนั ปีทีห่นูเกดิไมถ่กู

กบัปีมงักร เป็นปีทีต่รงขา้มกนั ฉะนัน้ปีน้ีหนูชงแสดงวา่จะ

โชครา้ยท�าอะไรกจ็ะไม่ส�าเรจ็ ไม่มคีวามสุข รูส้กึขุ่นเคอืง 

ขอ้งใจไปตลอดมอีะไรจุกอยู่ในอก เพราะฉะนัน้เราตอ้งไป 

แกช้ง ทีศ่าลเจา้หรอืไปทีว่ดัจนี กจ็ะมกีรรมวธิตี่างๆ แกช้ง 

ไหวเ้ทพเจา้ หรอืไหวห้ลวงพอ่ใหญ่จะมเีครือ่งรางทีจ่ะตอ้ง

ตดิตวัตลอด นอกจากน้ียงัมเีจา้พอ่กวนอ ูเจา้แมก่วนอมิ เราก็

ตดิตวัไว ้หรอืสวดมนตท์�าสมาธกิจ็ะแกช้งได ้ท�าจติใจใหส้งบ

ไมห่าเรือ่งใคร ถา้หาเรือ่งใคร ชงแน่นอนถงึแมจ้ะไมเ่กดิปีชง 

ท�าใจใหส้บายจติใจผอ่งใส กจ็ะชงน้อยลง 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากนางสาวอรสิา 

จงัหวดัพษิณุโลก มเีดก็ขา้งบา้นอยูค่นหน่ึง เป็นเดก็ทีนิ่สยั

กา้วรา้วและตดิเฟสบุ๊คมาก พอ่แมเ่ขาชอบมาเล่าใหพ้อ่แม่

หนูฟงัวา่ ลกูเขาชอบโพสตด์า่คนโน้น คนน้ีในเฟสบุ๊ค หนูอยาก

ทราบว่าการเล่นเฟสบุ๊คท�าใหเ้ดก็มนิีสยัชอบพูดค�าหยาบ

บา้งไหมคะ

ทูลกระหม่อม : เทคโนโลยมีทีัง้ดา้นดดีา้นรา้ย เฟสบุ๊ค

สมยัน้ีเหมอืนเป็นเวทใีหเ้ขาด่ากนั เป็นสิง่ออนไลน์ทีเ่ปิด 

ทีค่นจะเขา้ไปอ่านของใครกไ็ด ้ เพื่อนเรา เพื่อนของเพื่อน

ของเพือ่น มกีารใชค้�าพดูทีห่ยาบๆ แต่บางครัง้เฟสบุ๊คกม็ี

ประโยชน์ มทีัง้ 2 ดา้น ถา้เรารูจ้กัใช ้เชน่ ชว่งน�้าทว่มคนก็

ชกัชวนกนัไปชว่ยเหลอืผูค้น ใหก้�าลงัใจ ซึง่กนัและกนั ในการ

ท�าความด ีอนัทีจ่รงิกไ็มเ่กีย่วกบัการใชเ้ฟสบุ๊ค เขาอาจจะมี

นิสยักา้วรา้วอยูแ่ลว้กไ็ด ้นิสยัทีช่อบใชค้�าหยาบ พอมสีือ่แบบ

เฟสบุ๊คทีเ่ป็นสือ่ออนไลน์เปิดทีท่กุคนเขา้อา่นได ้เขากร็ูเ้ลยวา่

เรามนิีสยัเชน่น้ี อาจจะไมม่ใีครคบกไ็ดเ้หมอืนเราประกาศวา่ 
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เรามนิีสยัเชน่น้ี เรากไ็มอ่ยากคบพอคบไปเดีย๋วโดนลกูหลง 

พอ่แมน้่อง กค็วรดแูลนิสยัน้องวา่ไปคบกบัใครหรอืดทูวีบีาง

รายการทีพ่ดูจาหยาบคาย หรอืไป เขา้กลุม่เขา้พวกกบัใคร 

ทีจ่รงิพอ่แมค่วรบอกถา้น้องยงัเดก็ พอ่แมส่ามารถบอกไดว้า่

ท�าอยา่งน้ีเดีย๋วจะไมม่เีพือ่น ถา้โตแลว้อาจจะไมเ่ชือ่ เหมอืน

เราประกาศตนเองวา่ เรานิสยัไมด่ ีแลว้ใครทีไ่หนจะมาคบกบั

คนทีนิ่สยัไมด่ ีเขาอาจจะเลกิพฤตกิรรมแบบน้ีกไ็ด้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากนางสาวไพลนิ 

หนูเคยได้ยนิมาว่า ห้ามชี้รุ ้งเดีย๋วน้ิวกุด ห้ามร้องเพลง 

ท�ากบัขา้วไมอ่ยา่งนัน้จะไดส้ามแีก่ หา้มตดัเลบ็ตอนกลางคนื

จะเป็นการแช่งชกัหกักระดูกพ่อแม่ หนูถามพ่อแม่บอกว่า

เป็นกุศโลบายทีผู่ใ้หญ่ คนโบราณบอกมา หนูเลยอยากรูว้า่

กุศโลบายแปลวา่อะไร
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ทูลกระหม่อม : กุศโลบายเป็นค�าสนธ ิ คอืค�า 2 ค�ามา 

ผสมกนั คอืค�าว่า “กุศล” และค�าว่า “อุบาย” มาผสมกนั  

กก็ลายเป็นกุศโลบาย กุศลคอืสิง่ทีด่ ีค�าวา่อุบายกเ็ป็นยทุธวธิ ี

เป็นกล เป็นแผน ทีจ่ะท�าอะไร เขาเรยีกว่าเป็นอุบายทีด่ ี 

อยา่งเชน่ชีรุ้ง้น้ี ผูใ้หญ่เขาคดิดคีดิลกึคดิไกล รุง้จะเกดิตอน

ฝนตกใหม่ๆ มือที่ชี้นัน้อาจจะมีประจุไฟฟ้าอยู่ ชี้มือไป 

ถา้เกดิใสแ่หวนหรอืใสส่รอ้ยอยูอ่าจจะเป็นสือ่อาจท�าใหฟ้้าผา่

เราได้ ผู้ใหญ่ก็เลยเป็นห่วงเราห้ามเราชี้ และตอนที่ท�า

กบัขา้วหา้มรอ้งเพลงเพราะจะไดส้ามแีก่นัน้ ผูใ้หญ่คดิว่า 

ตอนทีเ่ราท�าช่วงทีร่อ้งเพลงไปดว้ยน�้าลายอาจกระเดน็ใส่

เพราะมเีชื้อโรค เพราะฉะนัน้การร้องเพลงในครวัก็เป็น

กุศโลบายที่จะได้สามแีก่ แล้วเรื่องตดัเลบ็ในสมยัโบราณ

ตอนกลางคนืไมม่ไีฟฟ้า และไมม่ทีีต่ดัเลบ็อาจตอ้งใชม้ดีมาตดั 

กลางคนืมองไมเ่หน็อาจเป็นอนัตรายต่อน้ิวมอืเราได ้อยา่งไร

กต็ามกุศลกบัอุบายกเ็ป็นสิง่ทีด่ ี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากนางสาวนนัทนีิ 

ชือ่เลน่น้องน้ิง จงัหวดัพษิณุโลก หนูไดย้นิเรือ่งน้ี มานานแลว้ 

คอื ดาราหรอืพวกไฮโซ นิยมบนิไปฮอ่งกงไปกนิปขูน บางคน

บนิไปกนิปขูนเป็นมือ้อาหารกลางวนัหนูอยากทราบวา่ ปขูนน้ี

มดีอีะไร

ทลูกระหม่อม : ปขูนฝรัง่เรยีก Hairy Crab เป็นปพูนัธจ์นี

ทีเ่ขาว่าอร่อยนัก จะมขีนขึน้ทีก่า้มจะมใีนช่วงปลายเดอืน

ตุลาคม นบัวา่เป็นเมนูเดด็ระดบัจกัรพรรดิ ์ ในสมยัก่อนเมอืง

จนีทีย่งัมรีะบบศกัดนิาอยู ่จกัรพรรดหิา้มประชาชนกนิปขูน

เพราะมน้ีอย หายาก ผูท้มีอี�านาจปกครองบา้นเมอืงกอ็อก

กฎหมายให้จกัรพรรดิก์ินได้คนเดยีว ห้ามประชาชนกิน  

อนัที่จรงิใครมเีงนิกก็นิได้และพนัธ์ที่ดทีี่สุดอยู่ที่ทะเลสาบ

หยางเฉงิ มณฑลเจยีงชอูยูร่ะหวา่งชา่งไฮก่บัซโูจว้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวปภชิญา 

จงัหวดัขอนแก่น เพื่อนหนูชอบถ่ายรูปตวัเองมากเลยคะ 

เวลาถ่ายชอบท�าหน้าคกิข ุแลบลิน้ หลบัตา แกม้ปอ่ง ท�าปากจู๋ 

และชอบอพัรปูขึน้ Instagram ทนัท ีบางทกีส็นใจดรูปูคนอืน่

บน Instagram ไมต่ัง้ใจเรยีนในเวลาเรยีน พอเลกิเรยีนกม็า 

ถามหนูก่อนเลยว่าครูสอนอะไรบา้ง มนัท�าใหห้นูเซง็มาก 

จะท�าอยา่งไรดคีะ่

ทลูกระหม่อม : Instagram กเ็ป็นแอปพเิคชัน่ในไอโฟน 

พอถ่ายรปูกแ็ชร ์ใครๆกอ็ยากถ่ายรปูตวัเองทัง้นัน้ ถงึแมจ้ะ

ไมส่วยกต็าม ไปไหนกอ็ยากถ่ายรปูตวัเองเป็นทีร่ะลกึ กเ็ป็น

สทิธิส์ว่นบุคคล แต่ท�ามากเกนิไปกไ็มค่อ่ยจะด ีกไ็ปรกุราน

สทิธิข์องคนอืน่ดว้ย อาจดนู่าร�าคาญ ในหอ้งเรยีนกเ็ลน่ อยูโ่น้น

กเ็ล่น น่ีกเ็ล่น คนไทยชอบถ่ายรปูตวัเอง ชอบมรีปูตวัเอง

แทนทีจ่ะไปถ่ายรปูววิ คนญีปุ่น่ทีร่กัเมอืงไทยเขยีนหนงัสอื

เรือ่ง ปลาดบิแชน่�้าปลา (เอ๊ะรกัเมอืงไทยแต่ท�าไมดา่เรา) ของ

เรยีวตะ ซซูกู ิเขยีนไวว้า่ท�าไมคนไทยชอบถ่ายรปูตนเองและ
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เกบ็รปูตนเองไวม้าก ไปทีไ่หนกถ่็ายรปูตวัเอง ไปทีภ่เูขาฟูจิ

แทนทีจ่ะถ่ายรปูภเูขาแต่กลบัถ่ายรปูตวัเอง ถ่ายแต่ใกลต้วั

เลยไมเ่หน็ภูเขา ท�าใหไ้มรู่ว้า่ถ่ายทีไ่หน แต่กไ็มจ่รงิหรอก

ตอ้งเหน็ววิบา้งว่าถ่ายทีไ่หน แต่อย่างไรคนไทยชอบถ่าย

รปูตวัเองเกบ็ไวม้าก การถ่ายรปูตวัเองกเ็ป็นสทิธสิว่นบุคคล 

แต่ถา้ไปถ่ายในหอ้งเรยีนไมรู่จ้กัแบ่งเวลากจ็ะเสยีการเรยีน 

เป็นทีน่่าร�าคาญ กไ็มค่วรท�า น้องกต็กัเตอืนดีๆ ตรงๆ อาจจะ

เรยีนหนงัสอืไมรู่เ้รือ่งไดค้ะแนนไมด่ ีจะเป็นการเสยีเวลาทีจ่ะ

ตอ้งมาถามน้องอกี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องโสภาต ิ

หนูชอบทานไอศกรมีมากเลย ยิง่อากาศรอ้นๆ หนูแทบจะ

สงิสถติอยูท่ีร่า้นเลยคะ่ พอเปิดดเูมนูไอศกรมีบ่อยๆ ท�าให้

หนูเกดิความสงสยั เพราะไอศกรมีสว่นใหญ่จะลงทา้ยดว้ย 

Sunday ทัง้นัน้ อย่างชอ็กโกแลต็ ซนัเดย ์ วนิลา ซนัเดย ์ 
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ทีล่งทา้ยดว้ยซนัเดยม์นัเกีย่วอะไรกบัวนัอาทติยห์รอืเปลา่คะ่ 

แลว้ทลูกระหมอ่มชอบทานไอศกรมีหรอืเปลา่ แลว้ชอบทาน

รสอะไรมากทีส่ดุคะ่ของทีไ่หนคะ่

ทลูกระหม่อม : น้องถามค�าถามดแีละฉลาดทีช่า่งสงัเกต 

แต่ถา้ทานไอศกรมีบอ่ย ๆ  อาจท�าใหอ้ว้นได ้สมยัก่อนทีเ่ป็น

เดก็ ๆ ตอนทีอ่ยูอ่เมรกิา ทีโ่น้นไอศครมีอรอ่ย มหีลายรส และ

ทีเ่มอืงไทยสมยันัน้กม็ ีชอ็คโกแลต็ วนิลา และสตอรเ์บอรร์ี ่

พอไป เมอืงนอกกม็หีลายรส กนิทกุวนักท็�าใหอ้ว้น เพราะมี

น�้าตาลและครมีเยอะ ตอนปี ค.ศ.1874 ทีส่หรฐัอเมรกิา แต่ก่อน 

ไม่มรีสอะไร จะมรีสโซดา ขายดมีากเพราะช่วงหน้ารอ้น 

กร็อ้นจดั พอมาศตวรรษที1่890 กม็กีารเคลือ่นไหวไมใ่หก้นิเหลา้ 

เลยออกกฎหา้มขายไอศกรมีโซดาในวนัอาทติย ์เพราะตอ้ง

เขา้โบสถ ์รา้นทีจ่�าหน่ายกไ็มพ่อใจเพราะวนัอาทติยเ์ป็นวนัที่

ขายดทีีส่ดุเขากเ็ลยคดิสตูรใหมเ่ฉพาะในวนัอาทติย ์โดยการ 

เอาน�้าเชื่อมต่าง ๆ ขึน้มาใส่แทนโซดา เรยีกว่า ไอศกรมี  

ซนัเดย ์แลว้เจา้หน้าทีก่ไ็มช่อบอกี พดูวา่ซนัเดยไ์มไ่ด ้เพราะ
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มนับาป เป็นวนัศาสนา เขากม็าเปลีย่นอกีจากที ่ ซนัเดยท์ี่

เป็นวนัอาทติย ์ทีส่ะกดวา่ SUNDAY เปลีย่นมาเป็น Sundae 

กเ็ปลีย่นค�าสะกด สว่นมาก ice cream Sundae เขาใสก่ลว้ยดว้ย 

ทานไอตมิชนิดน้ีจะอว้นมาก ถา้ไมอ่ยากอว้น หนูกต็อ้งทาน

ไอตมิทีไ่มม่นีม ประโยชน์ของ ice cream คอืชว่ย คลายรอ้น  

ice cream มนีมและแคลเซยีมสูงท�าใหก้ระดูกไม่ผุ ส่วน 

ทลูกระหมอ่มชอบทานรสสตอเบอรร์ี่

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากนางสาวกญัญาวรี ์ 

ชือ่เล่นแกม้ จงัหวดัจนัทบุร ี หนูอาย ุ 15 ปี เพิง่ไปท�าบตัร

ประชาชนมาไม่นานมาน้ีค่ะ รู้สึกตื่นเต้นมากที่ท�าบัตร

ประชาชนเป็นครัง้แรก หนูเคยไดย้นิมาวา่รปูในบตัรสว่นมาก 

จะไมส่วย แต่ของหนู ดแูลว้ก ็OK คะ แต่ทีส่งสยัท�าไมเลขใน 

บตัรประชาชนท�าไมมมีากมายถงึ 13 ตวัเลยคะ่ แลว้ทลูกระหมอ่ม

และเชือ้พระวงศต์อ้งท�าบตัรประชาชนหรอืเปลา่คะ่
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ทลูกระหม่อม : การทีม่เีลขจ�านวนเยอะกเ็พือ่ป้องกนัการ

ปลอมแปลง และประชาชนในประเทศไทยกม็จี�านวนเยอะก็

เลยมเีลขเยอะขึน้มา เลขหลกัที ่1 หมายถงึบุคคลวา่เป็นคน

สญัชาตไิทยหรอืเปลา่ เป็นชาวเขาหรอืเปลา่ เป็นคนต่างดา้ว

แอบเขามาหรอืเปลา่ และหลกัที ่2 ถงึหลกัที ่5 เป็นทีอ่ยูข่อง

เราเป็นเขตของเรา หลกัที ่6 ถงึหลกัที ่10 เป็นบุคคลต่างๆ 

แต่ละประเภทขึน้อยูก่บัทะเบยีนบา้น แลว้หลกัที ่11 ถงึหลกั

ที ่12 เราเป็นคนทีเ่ทา่ไหรข่องในบา้น สว่นหลกัที ่13 เป็น

เลขลอยๆ ทีเ่ชค็ความถูกตอ้ง ซึง่ปจัจุบนัน้ีกลอ้งทีถ่่ายกด็ี

กว่าเก่าถ่ายแลว้กจ็ะดูสวย ส่วนของทูลกระหม่อมกม็บีตัร

ประชาชนเหมอืนกนั

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากนายวรีะยทุธ 

จงัหวดัยโสธร ผมมปีญัหาเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมในชุมชน  

ซึง่ในชมุชนของผมมทีัง้อบายมขุ ทัง้เกดิจากภายในและจาก
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ภายนอก จนทกุวนัน้ีคนในชมุชนเหน็เป็นเรือ่งธรรมดาไปแลว้ 

ผมจะท�าอยา่งไรใหค้นในชุมชนมองเหน็ผลทีจ่ะตามมาของ

อบายมขุ ซึง่ต่อไปอาจจะเป็นปญัหาใหญ่ ในสงัคมครบั

ทลูกระหม่อม : น้องอาย ุ20 และตวัเองเป็นแกนน�าในการ

ปราบยาเสพตดิ และอบายมขุต่างๆในชมุชนของน้อง น้องก็

คงอะไรไดไ้มถ่นดัเทา่ไหรเ่พราะยงัเดก็ และเป็นปญัหาทีใ่คร

คนใดคนหน่ึงจะแกไ้ขเพยีงคนเดยีวไมไ่ด ้ ตอนน้ีตอ้งพึง่ให้

ผูใ้หญ่ท�าสิง่เหลา่น้ี ใหผู้ใ้หญ่ด�าเนินการ และน้องกช็ว่ยท�าได ้

และเชือ่วา่น้องกเ็ป็นสมาชกิ TO BE NUMBER ONE น้องก็

ไปปรกึษาแกนน�าชมรม TO BE NUMBER ONE ในชมุชน

และโรงเรยีนของน้อง เพราะว่าเราท�างานเรื่องยาเสพตดิ 

ทกุคนตอ้งรว่มมอืรว่มใจกนัท�า น้องกท็�าไดโ้ดยการชกัชวน

สมาชกิในชมุชนมาเป็นสมาชกิ TO BE NUMBER ONE และ

ชว่ยกนัท�างาน สว่นเดก็วยัรุน่ทีม่แีนวโน้มเป็นกลุม่เสีย่งทีจ่ะ

เสพยา น้องกช็วนมาเป็นสมาชกิ TO BE NUMBER ONE 

มกีจิกรรมต่างๆ ที่จะสร้างภูมคิุ้มกนัให้พวกเขาเหล่านัน้  
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มาท�ากจิกรรมในศนูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ทีม่ ี

กจิกรรมสนุกๆ และฟรดีว้ย ถา้หากมคีนทีเ่สพไปแลว้กม็า

เขา้ในโครงการ “ใครตดิยายกมอืขึน้” แลว้มาชว่ยกนัท�างาน

ต่อไป

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากนางสาวศริพิร 

จ.พระนครศรอียุธยา ชื่อเล่นส้ม อายุ 20 ปี เรยีนคณะ

นิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน ชอบแต่งเพลงมาก 

แต่งไวเ้กอืบ 100 เพลง หนูไดน้�าเพลงใหอ้าจารยท์ีส่อนไปรอ้ง

และบนัทกึท�าแผน่อยูค่ะ่ หนูไดเ้หน็ทลูกระหมอ่มไดร้อ้งเพลง

ของโครงการ รูส้กึวา่เพราะมากๆ หนูจงึขอ ความโปรดเกลา้ 

ความเมตตา ในทลูกระหมอ่มรอ้งเพลงทีห่นูแต่งและบนัทกึเสยีง

ไดไ้หมคะ่ และอกีอยา่งหนูอยากเป็นพธิกีรมากๆๆๆๆ คะ่  

ทีห่นูเขยีนจดหมายถงึทลูกระหมอ่ม กเ็พราะวา่ทลูกระหมอ่ม

มคีวามสามารถมากๆในการแสดงเรือ่ง หน่ึงใจเดยีวกนั และ
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ทรงขบัรอ้งเพลงไดอ้ย่างไพเราะมาก ซึง่เป็นบทเรยีนและ 

การปฎบิตังิานทีเ่รยีนในสาขานิเทศศาสตร์ หนูไดแ้ต่งให้

ทลูกระหม่อมไดพ้จิารณาดว้ย แต่เน้ือหาใจความเป็นเรื่อง

ของความรกั

ทลูกระหม่อม : น้องกม็คีวามสามารถมาก ไดอ้า่นเน้ือเพลง

ของน้องทีส่่งมา 3 เพลง เพราะมากๆมคีวามหมายกนิใจ 

เพลงเศรา้กเ็ศรา้ เพลงทีม่คีวามหมายทีด่กีด็ ีอา่นแต่เน้ือเพลง

ทีไ่ม่มที�านองกเ็ลยไม่รูจ้ะรอ้งยงัไง เพราะมากๆทุกเพลง 

ขอชมเลย เพลงรอ้งไหบ้อกลา เพลงรกัดจูะกนิใจทีส่ดุ แต่เพลง

ต่างๆคา่ของคน มเีน้ือหาทีด่ ีเพลงถนนเดยีวดาย กม็เีน้ือหา

ทีด่เีช่นเดยีวกนั น้องเป็นคนทีม่พีรสวรรค ์ อยา่งทีบ่อกกบั

หลายๆคนวา่ ในการแต่งเพลง รอ้งเพลงและแสดง คนเรา

ตอ้งเริม่ตน้ดว้ย มพีรสวรรคก่์อน แลว้ต่อมากม็ุง่มัน่พยายาม

แลว้พรแสวงกม็าเอง เมื่อมพีรสวรรคแ์ลว้ น้องตอ้งฝึกฝน  

ตัง้ใจเรียน เพราะเรียนนิเทศก็ตรงกับสิ่งที่ท�าอยู่แล้ว  

และอยากเป็นพธิกีรกเ็ป็นแนวการศกึษาทีถ่กูตอ้งแลว้กบัสิง่ที่
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อยากเป็น ตอ้งตัง้ใจเลา่เรยีนอา่นหนงัสอื ฝึกแต่งเพลงใหม้าก 

ถา้อา่นหนงัสอืมากๆกจ็ะไดเ้รยีนค�าศพัทต์่างๆ วธิเีขยีน วธิี

ใชภ้าษา น้องกจ็ะเขยีนเพลงไดภ้าษาสวย กจ็ะท�าใหเ้พลง

เพราะมากขึน้ เพราะฉะนัน้น้องกจ็ะไดว้ธิใีชภ้าษาทีส่ละสลวย 

ซึง่จะท�าใหน้้องเป็นนกัแต่งเพลงทีเ่ก่งขึน้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายอภิสิทธิ ์

ศกึษาอยูม่ธัยมปีที ่ 3 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ผมอยากบอกวา่  

รกัพระองคม์ากและประทบัใจในตวัพระองค ์ตดิตามดลูะคร 

และภาพยนตรท์ีพ่ระองคท์รงแสดงมหีลายเรือ่ง เชน่ กษตัตรยิา  

อนันดาไล และหน่ึงใจเดยีวกนั ผมดูทุกเรื่องโดยเฉพาะ 

กษตัตรยิา ผมดจูนจ�าไดเ้ลยครบั เวลาทีพ่ระองคท์รงงานและ

ออกหนงัสอืพมิพ ์ผมจะตอ้งตดัเกบ็เอาไวเ้ลยครบั ทลูกระหมอ่ม

ทรงเป็นแบบอยา่งทีท่�าใหผ้มไมยุ่ง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ และ
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อยากทราบว่าจะสมคัรเป็นสมาชกิโครงการไดท้ีไ่หนครบั

และอยากจะใหเ้ปิดศนูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ที่

โรงเรยีนหนองหมืน่ฐานวทิยา จ.รอ้ยเอด็ ครบั

ทลูกระหม่อม : เจอแฟนพนัธแ์ทท้ีต่ดิตามผลงานอกีคน  

ดใีจมากๆ กข็อบใจมาก ทีน้่องใหก้�าลงัใจมา ขอบใจทีต่ดิตาม

ทกุผลงาน ไมว่า่จะเป็นละคร จะเป็นเพลงภาพยนตร ์จะเป็น

อะไรทกุๆอยา่ง กข็อบใจทีน้่องใหก้�าลงัใจและท�าใหช้ืน่ใจมาก

จรงิๆ ท�าให ้มกี�าลงัทีจ่ะท�าโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ใหด้ทีีส่ดุ เพือ่เดก็และเยาวชนไทยใหห้า่งไกลยาเสพตดิ ทีน้่อง

ถามวา่จะสมคัรสมาชกิ TO BE NUMBER ONE ไดย้งัไง  

ตอนน้ีน้องกเ็ป็นสมาชกิแลว้ น้องไม่ยุ่งเกีย่วกบัยาเสพตดิ 

ถา้อยากสมคัรสมาชกิอยา่งเป็นทางการ น้องกไ็ปสมคัรไดท้ี่

ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัของน้องหรอื ทีช่มรม TO BE 

NUMBER ONE ในโรงเรยีน หรอืทีใ่นศนูยเ์พือ่นใจ TO BE 

NUMBER ONE ในจงัหวดัรอ้ยเอด็ หรอืทีโ่รงเรยีนใกล้ๆ   

ก็คอื ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรยีน
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โพนทองวฒันาวทิยา ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง ลองไป

ใชบ้รกิารดูก่อนว่าชอบหรอืเปล่า ถา้ทีโ่รงเรยีนไม่มชีมรม  

TO BE NUMBER ONE น้องกไ็ปตัง้เองทีโ่รงเรยีน หรอื

อยากได้ขอ้มูลก็เขา้ไปที่ เวป็ไซค์ www.tobefrind.in.th  

โทร. 02- 590-8257 ในวนัและเวลาราชการ อยา่งไรกต็าม

น้องกเ็ป็นสมาชกิทีด่ขีองโครงการ TO BE NUMBER ONE 

อยูแ่ลว้ กข็อใหน้้องโชคดแีละอยา่ลมืตดิตามผลงานต่อๆไป

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องใบตอง 

จ.ชุมพร หนูติดตามรายการ TO BE NUMBER ONE 

VARIETY ทุกวนัเสาร ์ หนูเขยีนจดหมายมาเพือ่สมคัรเป็น

สมาชกิ TO BE NUMBER ONE เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจ

ในการเรยีนและชมรม DANCECING CLUB ของโรงเรยีน

สะอาดเผดมิวทิยา ซึง่ตวัหนูเองเคยไปเดนิเทดิพระเกยีรต ิ

ในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ถา้หากหนูมโีอกาสชมรมของหนู
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อยากจะเขา้รว่มรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY 

ทางดา้นสงัคมต่างๆ หนูจะตัง้ใจเรยีนและเป็นดขีองสงัคมคะ่

ทูลกระหม่อม : ดมีากๆ เลยน้องใบตอง กข็อต้อนรบั 

น้องใบตองเขา้สูร่ายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY 

เป็นสมาชกิใหม่ของ TO BE NUMBER ONE ยงัไงน้อง 

กไ็ปสมคัรสมาชกิทีโ่รงเรยีน ถ้าไม่มน้ีองกส็มคัรเป็นแกนน�า  

ตัง้เป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ชวนเพือ่นๆ มาเป็น

สมาชกิท�างานรว่มกบัเรา เพราะวา่โครงการของเราจะกวา้งไกล

และแพรห่ลายไปไดโ้ดยพวกน้องๆมารว่มกนั ใหเ้จรญิรุง่เรอืง 

และชว่ยกนัต่อสูก้บัปญัหายาเสพตดิ ถา้พวกเราคนรุน่ใหม่

ไม่ต่อสูก้บัปญัหายาเสพตดิ ยาเสพตดิก็จะเขา้มารุกราน

เราท�าใหบ้า้นเมอืงไม่มัน่คง เพราะฉะนัน้น้องกเ็ริม่ตน้โดย

ไมยุ่่งเกีย่วกบัยาเสพตดิ ถา้อยากรูข้อ้มลูความเคลื่อนไหว

และกจิกรรมต่างๆ ของโครงการสามารถไปทีเ่วป็ www.

tobenumber1.net น้องก็สามารถรู้ว่าเราท�าอะไรกัน  

มอีะไรบา้งน้องกจ็ะเริม่ตน้ท�าโครงการยงัไง ตัง้ชมรมอยา่งไร 
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และตดิตามโครงการอย่างใกลช้ดิรบัรองว่าน้องๆจะตดิใจ 

และจะมาเป็นสมาชกิ TO BE NUMBER ONE ทีด่ ีชมรม 

DANCECING CLUB ของน้องกค็งเป็นนกัเตน้ทีเ่ก่ง อยา่ลมื 

โครงการประกวด TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise 

Thailand Championship ซึง่จดัเป็นประจ�าทกุปี กม็าสมคัร

ประกวดได ้หรอืตดิตามทีร่ายการ TO BE NUMBER ONE 

VARIETY น้ีเพื่อจะไดรู้ว้่ามกีารประกวดกนัอย่างไรจะได้

พฒันาฝีมอืของน้องๆและมาชว่ยกนัท�างานได้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวขวญัเรอืน 

เรยีนมธัยมศกึษาปีที่ 6/1 จงัหวดัชลบุร ี หนูเป็นหน่ึงใน

สมาชกิ TO BE NUMBER ONE หนูมคีวามภาคภมูใิจมาก

และไดเ้ป็นสว่นหน่ึงทีท่�าใหส้งัคมไทยไดพ้ฒันา รวมทัง้เป็น 

ประโยชน์ต่อหนูคะ่ หลงัจากทีห่นูไดช้มภาพยนตเ์รือ่ง หน่ึงใจ 

เดยีวกนั หนูซึง้ใจมาก ซึง่สะทอ้นปญัหาสงัคมไทยในปจัจบุนั 
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ไดรู้ถ้งึความสามคัค ีทกุคนแสดงไดส้มบทบาทมาก หนูอยาก

ทราบวา่ในโอกาสหน้าพระองคจ์ะไดม้โีอกาสแสดงและเขยีน

บทภาพยนตอ์กีไหมคะ่ หนูอยากดภูาพยนตรท์ีพ่ระองคแ์สดง

อกีคะ่ และอกีค�าถาม พระองคร์ูส้กึอยา่งไร กบัความส�าเรจ็

ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ทีส่ามารถท�าใหท้กุๆ

โรงเรยีน ทกุๆสถานทีรู่จ้กัและเขา้รว่มเป็นสมาชกิคะ่

ทลูกระหม่อม : น้องขวญัเรอืนกค็อยตดิตามผลงานกแ็ลว้กนั 

ภาพยนตรก์จ็ะมอีกี ในเรว็ๆน้ี อยา่ลมืตดิตามใหก้�าลงัใจ กข็อ

ขอบใจน้องทีช่ืน่ชอบผลงานภาพยนตร ์เรือ่งหน่ึงใจเดยีวกนั 

ซึง่ทมีงานและพวกเรากต็ัง้ใจมาก และทราบวา่มคีนชืน่ชอบ 

กท็�าใหม้กี�าลงัใจ และจะมผีลงานภาพยนตร์ทีส่นุกๆออก 

มาอกี อยา่ลมืตดิตาม 

 สว่นค�าถามขอ้ที ่2 กเ็ป็นสิง่ทีน่่าภมูใิจกบัความส�าเรจ็

ของโครงการ TO BE NUMBER ONE มสีมาชกิกวา่ 37 

ลา้นคน แลว้ทกุคนกร็ูจ้กัโครงการ TO BE NUMBER ONE 
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ดขีึน้ตามล�าดบั ทัง้โรงเรยีนและหน่วยงานภาครฐัและเอกชน

ต่างๆมากมาย ต่างก็มาร่วมงานนัน่หมายความถึงงาน 

ของเราส�าเรจ็ แต่กย็งัไมส่�าเรจ็ถงึทีส่ ิน้สดุเพราะวา่ยาเสพตดิ 

ยงัไมห่มดจากประเทศไทย กเ็ป็นสิง่ทีย่าก งานรณรงคป้์องกนั

และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิเป็นงานยาก ตอนน้ีมคีนสนใจมาก

กเ็ป็นสิง่ทีด่ ีเป็นนิมติหมายทีด่วีา่งานของเราไดร้บัการตอบรบั

ทีด่ ีเพราะฉะนัน้เราจะหยดุยัง้ไมไ่ด ้ถา้เราหยดุยัง้ยาเสพตดิ

กจ็ะเพิม่ขึน้ เรากต็อ้งด�าเนินโครงการต่อไป ช่วยกนัท�าให้

โครงการด�าเนินไปดว้ยด ีตามสโลแกนของเราคอื เป็นหน่ึง 

โดยไมเ่พิง่ยาเสพตดิ ซึง่เป็นค�าขวญั ทีเ่ราลมืไมไ่ด้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องอสัวนั 

จงัหวดันราธวิาส โรงเรยีนของผมสอนทัง้สามญัและศาสนา 

เวลาสอบเหน่ือยมากเลย ผมอยากใหท้ลูกระหมอ่มเสดจ็มา

ทีโ่รงเรยีนครบั ผมมเีรือ่งทลูถามครบั เรือ่งแรกเกีย่วกบัผวิหน้า 
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ผมเป็นคน หน้ามนัมาก ลา้งแลว้กไ็ม่หายจะท�าอย่างไรด ี

เรือ่งที ่2 ผมเป็นคนรกัแมวมาก ทีช่อบทีส่ดุ 2 ตวั เพิง่คลอด

แต่แมม่นัตาย เวลาเล่นแมวอกีตวั อกีตวักอ็จิฉา เวลาเล่น

ทัง้ 2 ตวัตอ้งมตีวัใดตวัหน่ึงออก ท�าอยา่งไรดคีรบัท�าใหม้นั

ไมอ่จิฉากนั

ทูลกระหม่อม : ปญัหาเรื่องใบหน้าของวยัรุ่นก็จะมี

ฮอรโ์มนเพศ กจ็ะท�าใหห้น้ามนั ถา้ไมร่กัษาความสะอาดหน้า

กจ็ะเป็นสวิ ตอ้งรกัษาความสะอาดเสมอ ไมเ่อามอืสกปรก

แตะหน้า หรือใช้กระดาษซบัมนัช่วย หรือใช้ครีมรกัษา 

ลดหน้ามนั ถ้าเป็นมากเกนิไป ถ้าแกะหน้ากเ็ป็นหลุมจะ 

เสยีโฉมไป ใหป้รกึษาหมอและพบแพทยต์ัง้แต่เน่ินๆ ดกีวา่ 

 สว่นเรือ่งแมวเป็นเรือ่งน่ารกั น้องชอบแมว กเ็ลยแคร์

กบัแมว แมวเหน็วา่ไมย่ตุธิรรม แมวน้อยใจเพราะเลน่ทลีะตวั 

กม็กีารอจิฉากนั กเ็หมอืนกบัคน กอ็จิฉากนัได ้ แต่จะไป 

บอกแมวว่าอย่าอิจฉากันก็ไม่ได้ คนขี้อิจฉาน่าสงสาร  

แต่เราบอกได ้สว่นแมวเรากต็อ้งยตุธิรรม เราเป็นเจา้ของกใ็ห้
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ความสนใจ แต่ละตวัเทา่ๆกนั สรา้งความสมานสามคัคเีป็น

ตวัอย่างให้แก่มนุษย์ ท�าอะไรพร้อมๆกนั เพราะฉะนัน้

อยา่แสดงความรกักบัอกีตวัหน่ึงมากกวา่อกีตวัหน่ึง น้องกใ็ห้

มนัเลน่ดว้ยกนั ท�ากจิกรรมดว้ยกนั เหมอืนคนถา้มเีวลาวา่ง

กไ็ปทีศู่นยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ท�ากจิกรรม

ทีเ่ป็นประโยชน์ 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จาก นายภษูติ ปวช.

ปี 2 จ.สระบุร ีผมอยากใหพ้ระองคช์ว่ยในเรือ่งการหยดุขบั

รถแขง่ในทอ้งถนน เพราะเกดิเสยีงดงัและท�าใหป้ระชากรลด

น้อยอกีอยา่งเหน็ใจเจา้หน้าทีจ่ราจรในการตามจบั อยากให้

พระองคแ์กไ้ขปญัหาเรือ่งการแขง่รถบนทอ้งถนนครบั
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ทูลกระหม่อม : เรื่องน้ีเป็นปญัหาของวยัรุ่นในสงัคม

ปจัจุบนัน้ีคอืการซิง่รถ บนทอ้งถนน ถอืวา่เป็นปญัหาใหญ่ 

ก่อใหเ้กดิความร�าคาญ เกดิอนัตรายแกต่นเองและคนรอบๆ 

และน้องกเ็ป็นคนน่ารกั เป็นสมาชกิ TO BE NUMBER ONE 

ทีส่นใจปญัหาของสงัคม เป็นคนรุ่นใหม่ทีจ่ะช่วยใหส้งัคม

เราดขีึน้ เป็นตวัอยา่งทีด่แีก่ผูใ้หญ่ และปญัหาน้ีเป็นคา่นิยม 

ทีผ่ดิๆ เป็นเดก็แวน๊ เดก็สก๊อยท ์แต่งทอ่รถซิง่ใหเ้สยีงดงั ดเูท ่ 

ขบัรถเรว็ๆกเ็ป็นอนัตราย ตอ้งปรบัความคดิเสยีใหม ่วา่มนั

ไม่ไดเ้ท่ เราน่าจะใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ พฒันาตนเอง  

ท�าสิง่ทีส่นุกๆทีเ่รารกั มาเรยีน รอ้งเพลงหรอืท�ากจิกรรมที่

ศนูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ดกีวา่ ไมต่อ้งเสยีเงนิ 

ถา้ไปแขง่รถ แต่งรถตอ้งเสยีเงนิและอาจจะเขา้คกุดว้ยกไ็ด ้

พวกเราตอ้งชว่ยกนัเตอืนเพือ่นๆและชว่ยกนัแกป้ญัหารว่ม

ถงึปญัหายาเสพตดิดว้ย เรา TO BE NUMBER ONE ตอ้ง

ชว่ยกนั เพือ่อนาคตของเราเอง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวจารวุรรณ 

ชือ่เลน่หน่อย เรยีนชัน้ ม.4 จ.มหาสารคาม เมือ่ปลายเดอืน

กุมภาพนัธ ์2552 ทีผ่า่นมา เมือ่สอบปลายภาคเสรจ็ กม็กีาร

รบัสมคัรนกัเรยีนใหม ่ ทางโรงเรยีนใหส้ทิธิก์บัเดก็เก่าก่อน

จงึลงชือ่ไวแ้ลว้ และหนูเกบ็เรือ่งน้ีไวเ้พือ่ขูก่บัคณุพอ่ในการ

เลกิเหล้า–บุหรี ่ เพื่อหนูจะได้บอกกบั คุณพ่อหากไม่เลกิ

เหลา้-บุหรี ่ หนูจะไมไ่ปสมคัรเรยีนในวนัทีเ่ปิดรบัสมคัรและ 

เรยีนต่อ เพราะหนูเป็นความหวงัสุดท้ายของครอบครวั  

ซึง่คณุพอ่อายมุากแลว้ เศรษฐกจิกแ็ย ่ ภาระของครอบครวั 

มมีาก ทีส่�าคญัหนูหว่งสขุภาพของคุณพอ่ แต่แลว้แผนนัน้  

กไ็มส่�าเรจ็ หนูควรจะท�าอยา่งไรใหค้ณุพอ่เลกิเลา้และบุหรีค่ะ

ทลูกระหม่อม : ทีจ่รงิน้องหน่อยกม็เีจตนารมณ์ทีด่ ีทีจ่ะให้

คณุพอ่เลกิเหลา้–บุหรี ่สมาชกิและน้องๆ TO BE NUMBER ONE 

กท็ราบดวีา่ผลรา้ยของเหลา้- บุหรี ่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 

ซึง่เหลา้ – บุหรีถ่อืเป็นยาเสพตดิชนิดหน่ึง โดยเฉพาะบุหรี ่

ตดิแลว้เลกิยาก น้องควรพูดคุยกบัคุณพ่อดว้ยเหตุผลดีๆ  
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และเศรษฐกจิไมด่ ีคณุพอ่อายมุากแลว้จะมผีลรา้ยต่อสขุภาพ 

แต่ตอ้งใหเ้วลากบัคณุพอ่ในการเลกิ และตอ้งท�าใจใหเ้ขม้แขง็

ทีจ่ะเลกิและเราเองทีเ่ป็นวยัรุน่กไ็มค่วรยุง่เกีย่วและ ตอ้งเป็น

ก�าลงัใจใหค้ณุพอ่ และขออวยพรใหค้ณุพอ่เลกิเหลา้ – บุหรี ่

ไดใ้นเรว็วนัน้ี และใหค้รอบครวัน้องหน่อยมคีวามสขุ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องกิรยิา 

กรุงเทพมหานคร น้องเขยีนมาบอกว่า น้องมคีวามใฝ่ฝนั

อยากเป็นนกัรอ้ง น้องเป็นคนทีช่อบรอ้งเพลงมากโดยเฉพาะ 

เพลงลกูทุง่ แต่วา่โตขึน้อยากเป็นพธิกีร สิง่ทีใ่ฝ่ฝนัตอ้งการ

ท�าในอนาคตคอื ตอ้งการทีโ่ตขึน้มงีานดีๆ ท�า เพือ่ทีจ่ะดแูล

คณุพอ่คณุแม ่อยากใหค้ณุพอ่คณุแมน่ัน้สขุสบาย ครอบครวั

ตอนน้ีใชแ้นวทางพระราชด�ารเิศรษฐกจิพอเพยีงกนัอยู ่ถงึไม่

ร�่ารวยมาก แต่กม็คีวามสขุดว้ย ประเดน็ที ่2 คอืน้องชอบดู
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ทลูกระหมอ่มออกทวี ีมากๆ ดสูวย และมสีงา่ราศ ีและยิม้แยม้

ตลอดเวลาเลยคะ

ทูลกระหม่อม : ขอขอบใจน้องกริยิาและน้องๆ สมาชกิ 

TO BE NUMBER ONE ทกุๆคนทีต่ดิตามความเคลือ่นไหว 

ตดิตามขา่วของโครงการ TO BE NUMBER ONE อยูท่ ัง้ทาง

ชอ่งทางต่างๆ ทางทวี ีทางนิตยสาร TO BE NUMBER ONE 

ของเรา ทางเวบ็ไซด ์ของเรา รวมทัง้น้องๆกไ็ดม้สีว่นรว่มใน

กจิกรรมต่างๆ มาโดยตลอด กข็อขอบใจน้องทีส่นใจ มคีวามสขุ

กบัโครงการน้ี กด็ทีีน้่องกริยิามคีวามสขุ (พธิกีรเสรมิวา่อยาก

ใหท้ลูกระหมอ่มชว่ยแนะน�าอยา่งไรด ีน้องชอบรอ้งเพลงมาก 

โดยทัว่ไปอาจคดิว่าโตขึน้ต้องเป็นนักรอ้ง แต่น้องบอกว่า 

โตขึน้อยากเป็นพธิกีร) ทลูกระหมอ่มแนะน�าวา่ชอบรอ้งเพลง 

ตอนน้ีน้องกอ็ยากเป็นนักรอ้ง รอ้งเพลงลูกทุ่งดูมคีวามสุขด ี 

ตวัเองกช็อบเพลงลกูทุง่เหมอืนกนัน้องกต็อ้งฝึกฝนรอ้งเพลง

ใหม้ากๆ อนัน้ีตอ้งใชพ้ลงัเยอะ เพราะเพลงลกูทุง่ตอ้งใชพ้ลงั

เยอะทเีดยีว น้องกร็กัษาสขุภาพใหด้ ี ออกก�าลงักายมากๆ 
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และก็ฝึกฝนร้องเพลงมากๆ ก็น่าจะท�าให้น้องร้องเพลง 

ลกูทุง่เก่ง ตอนน้ีไดเ้ป็นนกัรอ้งลกูทุง่ และกฝึ็กฝนอะไรทีเ่รา

ชอบท�ากม็คีวามสุข น้องกย็ิง่มคีวามสุขกว่าทีน้่องเป็นอยู่

ตอนน้ี น้องกม็คีวามสขุอยูแ่ลว้ แต่โตขึน้เป็นพธิกีร น้องกต็อ้ง

ฝึกฝน อยา่งพธิกีรต่างๆมหีลายคนทีน้่องกด็เูขาฝึกฝนตาม

เขาวา่มวีธิกีารยงัไง อนัทีจ่รงิตอ้งเป็นตวัของตวัเอง มสีไตล ์

ของตวัเอง ขอให้น้องมคีวามสุขมากๆ ต่อไปขอให้น้อง 

มคีวามส�าเรจ็ในความฝนัของน้อง แต่น้องกต็อ้งตัง้ใจฝึกฝน

มากๆ อยา่ลมืเรยีนหนงัสอืใหด้ีๆ  มอีะไรกเ็ขยีนจดหมายเลา่

มาอกีกแ็ลว้กนั รวมทัง้ทกุๆคนเลา่มาไดอ้กี 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องมุนินทร ์

กรุงเทพมหานคร น้องบอกว่าเมื่อก่อนน้องเป็นเดก็เร่ร่อน 

ในสงัคมทีน้่องอยู่ค่อนขา้งมปีญัหาเรื่องยาเสพตดิ เขา้มา

เกีย่วขอ้ง พอเหน็โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทวีแีลว้ 



ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด 103

รูส้กึสนใจมาก และมโีอกาสไดเ้ขา้รว่มจนท�าใหส้งัคมทีต่ดิยา

เสพตดินัน้ลดน้อยลงมาก และตวัน้องเองจากเดก็เรร่อ่น เกเร 

ไดก้ลบัตบักลบัใจเป็นคนดเีรยีบรอ้ยแลว้

ทลูกระหม่อม : ขอตอ้นรบัน้องเขา้มาเป็นสมาชกิโครงการ 

TO BE NUMBER ONE ดใีจทีโ่ครงการของเรามสีว่นรว่ม

ใหน้้องมนิุนทรม์ชีวีติทีด่ขี ึน้ และกไ็ดต้ระหนกัถงึพษิภยัของ 

ยาเสพตดิ กเ็ลกิเป็นเดก็เรร่อ่นเป็นสิง่ทีด่ ีตอนน้ีกเ็ป็นสมาชกิ 

TO BE NUMBER ONE เรยีบรอ้ยแลว้ ส�าหรบัปญัหาเดก็

เรร่อ่นทีม่มีากมายในสงัคมเรา เป็นปญัหาใหญ่ บา้นเราเทา่

ทีเ่หน็อยู ่ยงัมเีดก็เรร่อ่นอกีจ�านวนมากมายไมไ่ดร้บัการดแูล 

เป็นปญัหาของสงัคมทีเ่ราตอ้งชว่ยกนั แต่กภ็มูใิจทีโ่ครงการ

ของเรากม็สีว่น ทีไ่ดช้ว่ยในปญัหาน้ี ท�าใหน้้องเลกิเป็นเดก็

เรร่อ่นและกม็าชว่ยกนัท�างานในโครงการ TO BE NUMBER  

ONE และกด็ใีจที่ในชุมชนของน้องๆยาเสพตดิลดลงแล้ว  

กข็ออวยพรใหน้้องมคีวามตัง้ใจ ความมุง่มัน่ ความเขม้แขง็ในตวั

ไมไ่ปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิต่อไป ตัง้ใจศกึษาเลา่เรยีน ดใีจที่
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มสีมาชกิเพิม่ขึน้ เพราะวา่โครงการเรามกีจิกรรมดีๆ มากมาย

คอยรองรบัน้องๆทุกคน แลว้กอ็ยากใหน้้องๆทุกคนพฒันา

ตนเองให้เป็นพลเมืองดีของประเทศไทยเป็นประโยชน์ 

ของสงัคม แลว้กใ็หช้่วยกนัขจดัปญัหา ยาเสพตดิใหห้มดไป

ในสงัคม เพราะปญัหายาเสพติดเป็นปญัหาที่ใหญ่มาก 

ในประเทศเรา เป็นสิง่ทีท่กุคนตอ้งชว่ยกนัขจดัใหห้มดไป

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องศวิภรณ์  

ชาวเหนือ จงัหวดัพษิณุโลก น้องอาศยัอยู่กบับดิา 2 คน 

เน่ืองจากมารดาเสยีชวีติดว้ยอาการเน้ืองอกในสมอง มคีวาม

ใฝ่ฝนัอยากสตัวแพทย ์ในโครงการหลวง อยากรกัษาสตัวใ์หญ่ 

เชน่ ชา้ง มา้ ววั ควาย
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ทลูกระหม่อม : ทรงใหก้�าลงัใจแก่น้องทีส่ญูเสยีคณุแมไ่ป 

และเชญิชวนใหน้้องมาเป็นสมาชกิทบูนีมัเบอรว์นั ดใีจทีน้่อง

ไมเ่คยยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ และยงัสง่เสรมิใหน้้องท�าความ

ฝนัในการเป็นสตัวแพทยใ์หเ้ป็นจรงิ ใหน้้องมคีวามตัง้ใจและ

ความพยายาม และขอเอาใจชว่ย และท�าใหคุ้ณพอ่ปลืม้ใจ

โดยการตัง้ใจเรยีน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จาก น้องนุกูล,  

น้องญาณิณี และน้องศุภรสัมิ ์ จงัหวดัสมุทรสงคราม และ 

กลุ่มน้องสุนทรี, น้องณัฐพงษ์ และน้องภัทรา จังหวัด

ประจวบคีรีข ันธ์ น้องๆเหล่าน้ีเขียนมาอวยพร ขอให ้

ทลูกระหมอ่มฯจงทรงพระเจรญิ ยิง่ยนืนาน มสีขุภาพพลานามยั

แขง็แรง และมพีระสริโิฉมงดงามต่อไป ทลูกระหมอ่มฯจะทรง

ฝากอะไรถงึสมาชกิบา้ง
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ทลูกระหม่อม : ขอบใจน้องๆทีอ่วยพรมา พรดีๆ เหลา่น้ี 

โดยเฉพาะพระสริโิฉมงดงามดมีาก กข็อบใจน้องๆมากเลย

ทีเ่ขยีนมาและกเ็ป็นห่วง และกอ็วยพรโดยเฉพาะอย่างยิง่

ตรงนัน้ กข็อฝากใหน้้องๆทกุคนมสีขุภาพทีแ่ขง็แรงเชน่กนั 

มคีวามสขุ มจีติใจทีผ่อ่งใส ไมไ่ปยุง่กบัยาเสพตดิ แลว้ชว่ย

ใหเ้พือ่นๆไมไ่ปยุง่กบัยาเสพตดิ ทกุคนอยา่ลมืวา่เพือ่นตอ้ง 

ช่วยเพื่อนคอยดูแลกนั แล้วจดหมายต่างๆ ทีส่่งมา กจ็ะ 

คอ่ยๆตอบ ไดอ้า่นทกุๆฉบบั แลว้กร็วบรวมกนัตอบในรายการ

ทบูนีมัเบอรว์นัวาไรตี ้อยา่งน้อยในทกุๆ 3 เดอืน ตอบทาง

นิตยสาร TO BE NUMBER ONE ของเรา เรายนิดทีีจ่ะคยุ 

กบัน้องๆว่ามปีญัหาอะไร น้องจะเล่าเรื่องชีวิตของน้อง  

หรอืเรือ่งอะไรกไ็ด ้พดูมาไดเ้ตม็ทีเ่ลย อยากใหน้้องเขยีนมา 

ไมอ่ยากใหข้าดการตดิต่อ ตอ้งคยุกนัไมว่า่จะเป็นทางรายการทวี ี

ของเรา ทางนิตยสาร ทัง้อเีมล ์เวลาไปเยีย่มไดค้ยุ กบัน้องๆ 

แลว้รูส้กึดมีากเลย หวงัว่าน้องๆคงรูส้กึดดีว้ย กข็อใหน้้อง 

เขียนมาหาเราและก็ดูรายการ ทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี ้ 
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ทุกวนัเสาร ์ ชอ่ง 11 เวลา 8.30-9.30 น. และขอใหน้้องๆ 

ทกุคนมคีวามสขุและโชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องกมลรตัน์ 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ น้องเขยีนมาบอกว่าปลาบปลื้ม

ปิติมาก ที่เข้าเฝ้ารบัเสด็จฯเมื่อครัง้ที่เสด็จเยี่ยมจงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ ์ ทีโ่รงเรยีนพฒันาการปราณบุร ี ส่วนน้อง

เขาอยากใหท้ลูกระหมอ่มเสดจ็เยีย่มทีโ่รงเรยีนวงัไกลกงัวล  

อยากให้โรงเรียนมีชมรม TO BE NUMBER ONE  

อย่างเป็นทางการ และจดัค่าย TO BE NUMBER ONE  

เพื่อนักเรียนจากหลายโรงเรียนมาพบปะกนั เพื่อจะได ้

รวมพลงัเป็นหน่ึงใจเดยีวกนัในการต่อตา้นยาเสพตดิ พอจะ

มโีอกาสหรอืเปลา่คะ
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ทูลกระหม่อม : ส�าหรบัน้องกมลรตัน์ ซึ่งเรียนอยู่ที่

โรงเรยีนวงัไกลกงัวล ซึง่อยากจะเชญิใหไ้ปทีโ่รงเรยีนวงัไกล

กงัวล น้องอยากจะใหไ้ปเยีย่มทีน่ัน้ กอ็ยากใหโ้รงเรยีนของ

น้องจดัตัง้ศนูยเ์พือ่นใจ น้องกมลรตัน์น่าจะคยุกบัคณุครกูบั

เพื่อนๆ ช่วยกนัจดัตัง้ศูนยเ์พื่อนใจทีโ่รงเรยีนวงัไกลกงัวล 

กจ็ะไดไ้ปช่วยเปิด ไดเ้ยีย่มน้องๆ ไปท�ากจิกรรมร่วมกนั  

กเ็ป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์มาก ทุกๆคนกร็ูส้กึว่าเหน็ประโยชน์

และกช็อบ ไดม้เีพื่อนๆมาท�ากจิกรรมต่างๆ ไดเ้ปิดกวา้ง 

ในความคดิ ไดรู้ค้วามสามารถของตวัเอง เป็นสิง่ทีด่ใีหว้ยัรุน่

ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ ทราบแลว้กด็ใีจทีเ่ราเดนิมา 

ถกูทาง แลว้สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์กช็ว่ยกนัท�า ชว่ยกนัรว่มมอื

ร่วมใจท�า ทุกๆคนเป็นสมาชกิ TO BE NUMBER ONE 

โครงการน้ีเป็นของทุกคน ช่วยกนัทุกคนมคีวามเป็นหน่ึง 

ไมพ่ึง่ยาเสพตดิ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องสุขสนัต ์ 

ผมมขีอ้สงสยัจะถามพีฟ่รอยดก์บัน้องรชิารด์วา่ เวลาจดัรายการ

กบัทลูกระหมอ่มสนุกมากไหมครบั มแีซวกนั อ�ากนัตลอดเวลา 

ท�าไมไมซ่เีรยีสกนัเลยครบั เวลาน้องรชิารด์ถูกอ�า ผมรูส้กึ

อยากเขา้ไปชว่ยน้องรชิารด์มาก ความรูส้กึแบบน้ีผมเป็นเกย์

หรอืเปลา่ เพราะทีโ่รงเรยีนมคีนลอ้ผมวา่เป็นเกย ์ผมเป็นเกย์

หรอืเปลา่ครบั

ทลูกระหม่อม : น้องรชิารด์ปลืม้ไหมทีเ่ขาชม ทีเ่ขาปลืม้

และมคีวามรู้สกึร่วม น้องสุขสนัต์อย่าหาว่าเรารงัแกน้อง 

รชิารด์นะ น้องรชิารด์พดูอกึอกัเอง ตอบไมไ่ดเ้อง เราไมไ่ดร้งัแก 

เราปลืม้ทีน้่องสขุสนัตนิ์ยมชมชอบน้องรชิารด์ น้องสขุสนัต์

ถามวา่ เป็นเกยห์รอืเปลา่ เพราะเพือ่นๆวา่เป็นเกย ์การเป็น

เกยเ์ป็นสิง่ธรรมดา ไมต่อ้งอาย ไมต่อ้งแอบ ไมอ่ยา่งนัน้เขา

จะเรยีก อแีอบ ถา้เป็นแลว้ไม่ตอ้งตกใจ ไม่ตอ้งแอบหรอื

แกลง้ท�าไม่เป็น ถา้เป็นกเ็ป็นเลย น้องสุขสนัต์จะเป็นหรอื 

ไม่เป็น ก็ไม่เหน็เป็นอะไร ขอให้ดูรายการของเราต่อไป  
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ถา้ชอบน้องรชิารด์กใ็หดู้น้อง แต่อย่าบอกว่า เราไปแกลง้

น้องรชิารด์ 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมาย จากนางสาว

จรยิา จงัหวดัชยัภมู ิเน่ืองดว้ยหนูเป็นคนใชเ้งนิฟุม่เฟือยมาก 

หนูมเีพือ่นทีช่อบซือ้ของมาแต่งตวั หนูอยูก่ลุม่เดยีวกบัเขา 

หนูกต็อ้งซือ้ของดว้ย เป็นอะไรทีต่อ้งจบัจา่ยใชส้อย ดแูลว้มนั

สิน้เปลอืงนะคะ แต่หนูตอ้งท�าตามเขาเพราะหนูกลวัไมม่เีพือ่น 

หนูควรจะท�าอยา่งไรคะ

ทูลกระหม่อม : เขาซือ้ของ เราตอ้งซือ้ดว้ย ท�าไมตอ้ง 

ท�าอยา่งนัน้ละ่ เขาซือ้ให ้ เราดว้ยหรอืเปลา่ เป็นพฤตกิรรม

เลยีนแบบ ตามกระแส หมายถงึ เขาซือ้ เราซือ้ตามกระแส  

ที่จรงิผู้หญิงช้อปป้ิงไม่ใช่สิง่แปลก เป็นสิง่ที่ให้ความสุข 

สมมตเิพือ่นซือ้ของแบบน้ี เราไมจ่�าเป็นตอ้งซือ้เหมอืนเขา 

เขาอาจซือ้ของน่าเกลยีด ของทีน่�ามาใสไ่มไ่ด ้ เขาคงไมค่ดิวา่



ปัญหาสังคม และ ยาเสพติด 111

อยากใหเ้ราซื้อบา้ง ถา้เราซื้อ เราไปใส่เหมอืนเขา เขาคง

ไมช่อบใจนกั ถา้เราแต่งตวั ท�าผมอยา่งไรแลว้คนอื่นมาท�า

ตามเรา เรากภ็มูใิจเลก็ๆ วา่เราสวย เพราะคนอื่นอยากจะ

เหมอืนเรา บางทกีน่็าร�าคาญ วนัน้ีเราท�าผมอยา่งน้ี วนัรุง่ขึน้ 

เขาท�าตามเราเป็นพฤตกิรรมเลยีน ไมใ่ช่ตามกระแส เราดใีจ

ทีเ่ขาตามกระแส เพราะเราสรา้งกระแสได ้ทน้ีีถา้เลยีนแบบ

บอ่ยๆ กน่็าร�าคาญ ถา้น้องไมอ่ยากใหใ้ครพดูถงึ น้องวา่หน้าตา 

อย่างน้ีมาใส่เสื้อผ้า มาแต่งหน้าเหมือนเรา ถ้าเพื่อนๆ  

เขาซือ้ของ ตอ้งไปตามเขากไ็มใ่ช่ เป็นกระแสการจ่ายเงนิ 

ต้องจ่ายเงนิ ถ้าซื้อมากไปอาจเงนิหมด เมื่อไปเจอของที ่

น้องชอบกอ็ดซือ้ การชอ้ปป้ิงไมใ่ชเ่ป็นสิง่รา้ยแรง ถา้เงนิหมด 

ไม่มเีงนิเหลอืกไ็ม่มคีวามสุข เราไปใชเ้งนิของคนอื่นดกีว่า

โดยให้เพื่อนซื้อให้ ตอนน้ีน้องอยู่ในวยัเรยีน ต้องใช้เงนิ 

คุณพ่อคุณแม่ สมมติเงนิคุณพ่อคุณแม่หมดอาจไม่มเีงนิ 

สง่น้องเรยีน อาจจะแยใ่นการจบัจา่ยใชส้อยอะไร ตอ้งดวูา่

เกนิก�าลงั เราหรอืเปล่า สมมตไิม่มใีครซื้อใหก้อ็ย่าซื้อเลย 

เดีย๋วเงนิเราหมด
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�าถามจาก  

น้องธญัชน์ชนา หนูชอบดรูายการ TO BE NUMBER ONE 

VARIETY มากค่ะ เพราะรายการน้ีสนุก โดยเฉพาะช่วง 

ทลูกระหมอ่มทรงตอบค�าถาม ชอบมากๆคะ่ วนัน้ีมคี�าถาม

มาถามน้องรชิารด์ เหน็หลายครัง้วา่ น้องรชิารด์เก่งมากๆ 

ทัง้พธิีกรรายการน้ีและเล่นละครต่างๆ หนูอยากจะรู้ว่า  

น้องรชิารด์เรยีนดว้ย ท�างานไปดว้ยไมม่อุีปสรรคหรอืคะ่

พิธีกร (น้องริชารด์) : เคลด็ลบัของผม คอื ตอ้งทาน 

สตอเบอรีเ่ยอะๆ ตัง้ใจเรยีน ใหด้ทีีสุ่ด เวลาเขา้กองละคร

ตอ้งเตรยีมบท เวลาเรยีนตอ้งตัง้ใจเรยีน กลบับา้นมาตอ้ง

ทบทวนบทเรยีนนิดหน่อย สิง่ส�าคญัทีส่ดุ คอื ตัง้ใจเรยีน

 

ทลูกระหม่อม : น้องรชิารด์เป็นเดก็เก่งจรงิๆ ไมอ่ยา่งนัน้

คงไมไ่ดม้าเป็นพธิกีรรายการเรา และเป็นมานานแลว้ มานัง่

ดา้นซา้ย เป็นมอืซา้ย 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจาก นายกรกฏ 

กรงุเทพมหานคร ผมเป็นคนชอบสิง่ลีล้บัมากๆ ครบั ผมเชือ่วา่

วญิญาณหรอืผมีจีรงิ ผมจงึศกึษาคน้ควา้ อยา่งจรงิจงั ทัง้จาก

หนงัสอืและอนิเตอรเ์น็ต ยิง่ผมคน้ควา้ ยิง่เจอกบัความน่ากลวั

เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ผมเคยเจอดว้ยตาตวัเองครัง้หน่ึงครบั วนันัน้

ผมนอนหลบัดว้ยความเพลยี ผมรูส้กึตวัตืน่มา ผมไดย้นิเสยีง 

แกรก๊ๆ แกรก๊ๆ เมือ่ลมืตาขึน้ มองไปทางไหนกไ็มเ่จอใครเลย  

ผมจงึลุกไปห้องน�้า ผมตะลึงเลยครบั เพราะผมเห็นเงา 

ของคนอยูต่รงระเบยีงชัน้ 2 ขณะทีผ่มตะลงึอยูเ่งากไ็ดห้ายไป

กบัลม ผมรูส้กึดใีจมาก ทีม่โีอกาสไดพ้บกบัสิง่ทีผ่มตามหา 

มานาน แต่ปญัหาคอื ไมม่ใีครเชือ่ผม แมแ้ต่ คณุพอ่คณุแม ่

กไ็มเ่หน็ดว้ยกบัสิง่ทีผ่มท�า ผมจะท�าอย่างไรทีจ่ะน�าเรื่องน้ี 

ไปเลา่ใหค้นภายนอกเชือ่ดคีรบั 

ทูลกระหม่อม : คนเราชอบไม่เหมอืนกนั เราได้เจอ 

นกัวญิญาณศาสตรพ์นัธุแ์ทใ้นตวัน้องกรกฏ น้องสนใจเรือ่ง

วิญญาณลี้ลบัและผสีางมาก น้องได้ไปหาข้อมูล ศึกษา 
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ในอนิเตอรเ์น็ตอยา่งละเอยีด แต่ยงัหาค�าตอบไมไ่ด ้วนัหน่ึง

น้องนอนหลบั เคลิม้ไป เมือ่เดนิลงไปทีม่ดืๆ ไดไ้ปเจอเงาของ

ใครกไ็มรู่ ้หรอืเป็นวญิญาณหรอืไม ่น้องอาจจะอุปทานไปเอง 

เพราะคดิเรือ่งน้ี หมกมุน่เรือ่งน้ีมากๆ คดิวา่ตวัเองเหน็ บางที

จติคนเราหลอนได ้ หวงัว่าน้องคงไม่ไดเ้สพยานะ ส�าหรบั

รายการน้ีเสพยาไมไ่ด ้ ยาเสพตดิเป็นสิง่ไมด่ ี ไมอ่นิเทรนด ์

อยา่งมากๆ น้องเป็นคนโชคดมีาก น้องอยากเจออะไรกไ็ดเ้จอ 

เจอแลว้กลวัและดใีจดว้ย กแ็ปลกดเีหมอืนกนันะ น้องถามวา่

จะท�าอยา่งไรใหค้ณุพอ่คณุแมเ่ชือ่และสนบัสนุนในสิง่ทีน้่องท�า  

จรงิๆถา้น้องศกึษาอะไร เรยีนอะไรเป็นสิง่ทีน่่าชืน่ชม แต่ศกึษา

ละเอยีดจนหมกมุ่นมากเกนิไปกน่็าเป็นห่วง เรารูว้่ามหีรอื

ไมม่กีป็ฏเิสธไมไ่ด ้ทีม่หาวทิยาลยัคงิสค์อลเลจ มหาวทิยาลยั

ใหญ่ในองักฤษ เขาบอกวา่ คนเราถา้ไปอยูใ่นทีม่ดื ขมกุขมวั 

ไมม่แีสงสวา่งมากมาย ตาอาจหลอกเราได ้ยิง่เราหมกมุน่เรา

จะเจอ เราไมท่ราบวา่มหีรอืไมม่ ีเราพดูไมไ่ด ้เราอยา่หมกมุน่มาก  

น้องตอ้งใชว้จิารณญาณในการศกึษาแลว้น�าขอ้มลูมาประมวล

วา่มจีรงิหรอืไมม่ ี ต่อไปน้องอาจจะไดท้�ารายการ “สิง่ลีล้บั” 
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ไปอยูก่บัพีป๋่อง เรากเ็คยสมัภาษณ์เขาแลว้ เขาท�ารายการ

วญิญาณ สมมตเิขาดูรายการ TO BE NUMBER ONE 

VARIETY กข็อใหต้ดิต่อน้องกรกฏมา น้องอาจไปช่วยได ้

ไปรว่มรายการได ้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจาก น้องวรพล  

วนัน้ีผมเจอเรือ่งประทบัใจอยา่งหน่ึงมาเลา่ใหฟ้งัครบั เมือ่ผม

เดนิผ่านหน้าโรงเรยีนเจอพ่อคา้ขายผลไม ้ อายุประมาณ 

30 - 35 ปี เหน็จะได ้ทา่ทางขยนัขนัแขง็มากๆ สิง่ทีส่ะดดุ

ตาผม คอื มน้ีองอายปุระมาณ 7 - 8 ขวบ ใสช่ดุนกัเรยีน  

มอืชว่ยขาย ปากตะโกนเรยีกลกูคา้ เป็นภาพทีน่่ารกัมากๆ 

ผมถามน้องวา่ ไมเ่หน่ือยหรอื เขาตอบวา่ ไมเ่หน่ือย อยากชว่ย

คณุพอ่ เพราะตอนน้ีคณุพอ่ก�าลงัขายของหาเงนิใหผ้มเรยีน

หนังสอื คุณพ่อทิง้ผมไม่ได ้ ผมจงึอยากใหเ้พื่อนๆ น้องๆ  

ทีอ่ยูท่างบา้นดนู้องคนน้ีไวเ้ป็นตวัอยา่ง จงึน�ามาเลา่ใหฟ้งัครบั 
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ทลูกระหมอ่ม : เทา่ทีส่รปุไดเ้ป็นสิง่ทีด่ ีน้องวรพลไดเ้ขยีน

มาเล่าใหฟ้งัว่า เดนิไปทีห่น้าโรงเรยีนเจอพ่อคา้ขายผลไม ้ 

แลว้มน้ีองคนหน่ึงอายุประมาณ 7 - 8 ขวบ ช่วยท�างาน  

เขาเป็นพ่อลูกกนั เป็นสิง่ที่ดีที่คุณพ่อลูกช่วยกนัท�างาน 

เพราะคณุพอ่กท็�างานหนกั เพือ่ใหล้กูไดเ้รยีนหนงัสอื ใหล้กู

มอีนาคตทีด่ ี เป็นการท�างานทีส่จุรติและน้องไดช้ว่ยคณุพอ่ 

ซึง่เป็นการตอบแทนพระคุณคุณพอ่ เป็นสิง่ดทีีช่ว่ยคุณพอ่

ท�างาน และเป็นสิง่ทีด่อียา่งหน่ึง คอื การท�างานในวยัเดก็ 

การท�างานพเิศษนอกเวลาเป็นประสบการณ์อยา่งหน่ึง ทีท่�าให้

เรามปีระสบการณ์การท�างาน รูว้ธิกีารท�างานวา่เป็นอยา่งไร 

รูว้า่ตอ้งท�างานหนกั รูว้า่เงนิเป็นสิง่ทีห่ายาก คณุลกูรูว้า่ คณุพอ่ 

ท�างานหนักเพื่อหาเงนิใหเ้รยีน เป็นสิง่ทีน่่ารกั เป็นสิง่ทีด่ ี 

ไมท่ราบวา่น้อง คนนัน้ดรูายการอยูห่รอืเปลา่ น้องวรพลกต็อ้ง

ตัง้ใจเรยีนมากๆ เพือ่ตอบแทน คณุพอ่คณุแม ่เพราะคณุพอ่ 

คณุแมท่กุคนเหมอืนอยา่งคณุพอ่น้องอาย ุ7 ขวบ อยากใหล้กูไดด้ ี 

มกีารศกึษา มอีนาคตทีด่ ี คุณพ่อคุณแม่จะปลื้มทีลู่กท�าไดด้ ี

ตัง้ใจเล่าเรยีน เป็นเดก็ด ี น้องวรพลกพ็ยายามเป็นเดก็ด ี 
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ตัง้ใจเรียน ไม่ท�าอะไรที่เป็นปญัหาให้กบัคุณพ่อคุณแม ่ 

เป็นตวัอยา่งทีด่ ี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจาก คณุวลัวภิา  

จงัหวดัเพชรบุร ีดฉินัประสบเหตุการณ์ระทกึขวญัสดๆ รอ้นๆ คะ่  

ดฉินัเป็นคนค่อนขา้งหน้าตาด ี จงึมคีนมาจบีบา้งประมาณ  

3 - 4 คน มอียูค่นหน่ึงดฉินัไวใ้จเขามาก เพราะเขาเป็นเพือ่น

ของเพือ่นดฉินั มาวนัหน่ึงดฉินัไปทานขา้วเยน็กบัเขา ขากลบั

เขาบอกดฉินัวา่ จะแวะไปหาเพือ่นทีค่อนโดแหง่หน่ึง เมือ่ไปถงึ

เขาบอกวา่ เขาจะลงไปเอากุญแจก่อน ปลอ่ยใหด้ฉินัรออยู่

ในรถ ตอนแรกไมไ่ดค้ดิอะไรหรอกคะ่ แต่ตาดฉินัเหลอืบไปเหน็  

ขอ้ความเขยีนวา่ หอ้งพกัรายวนั จงึเปิดประตลูงจากรถแลว้

เรยีกรถแทก็ซีแ่ถวนัน้ กลบับา้นเลย ถา้เขามาหาเพือ่นจรงิๆ 

จะตอ้งไม่ใช่มาทีห่อ้งเช่ารายวนัอย่างน้ีแน่ๆ ภายหลงัเขา

ไดโ้ทรศพัทม์าหา ดฉินัไมร่บัสายและไมต่ดิต่อกบัเขาอกีเลย 
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ปจัจบุนัเขาชอบมาหาดฉินัทีท่�างาน แกลง้ท�าเป็นมาหาเพือ่นดฉินั 

ท�าใหด้ฉินัตอ้งเจอเขาบ่อยๆ ดฉินัควรจะวางตวัและท�าตวั

อยา่งไรดคีะทลูกระหมอ่ม

ทลูกระหม่อม : น้องวลัวภิาเพิง่ประสบอะไรทีน่่าตื่นเตน้

มาหยกๆ คดิว่าถูกหลอกใหไ้ปทีท่ีไ่ม่ชอบมาพากล ไปท�า

กิจกรรมกบัผู้ชายคนน้ี ความจริงผู้ชายคนน้ีน้องก็นิยม

และไวใ้จเขามาก การที่เขาพาไปขึน้คอนโดหรอืหอ้งเช่า

รายวนัถอืวา่ มเีจตนาทีไ่มด่ ีแต่น้องกร็ูส้กึตวัเรว็ ท�าใหไ้มเ่กดิ

เหตุการณ์ขึน้ เป็นสิง่ดทีีเ่รารูต้วัเรว็ มไีหวพรบิ ไหวตวัทนั 

แลว้กลบับา้นไป ถา้เป็นอยา่งน้ีเราตอ้งระวงัตวัไวก่้อน เราเป็น

ผูห้ญงิ ในสงัคมตอนน้ีเป็นสงัคมวุน่วาย อนัตรายพอสมควร 

สมมตมิสีิง่อะไรเกดิขึน้ เราตอ้งป้องกนัไวด้กีวา่แก ้ ถา้เกดิ

แลว้เราตอ้งแกป้ญัหาอะไรหลายอย่าง ผูช้ายบางคนดเูป็น

สภุาพบุรษุน่าไวใ้จ แต่ในใจเขาโหดเหีย้มเหมอืนหมาป่า หรอื

ผูช้ายคนน้ี เขาอาจไมไ่ดเ้ป็นหมาป่ากไ็ด ้เพราะเขาอุตสา่ห์

หน้าทนมาหาน้องทีท่�างาน เขาอาจไมเ่ป็นหมาป่า เขาอาจ
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มเีจตนาด ี เขาอาจเป็นเจา้ของคอนโด หรอือาจจะไปหยบิ

ดอกไมม้าใหก้ไ็ด ้ถา้เขาไมเ่ป็นหมาป่า เขาอาจจะเป็นลกูแกะ 

โดนน้องหลอกเข้า ตอนน้ีเขายงัหน้าทนมาหาที่ท�างาน  

เขาจะเป็นหรอืไมเ่ป็น หรอืน้องรูแ้น่วา่ ไมเ่ป็นน้องกข็อโทษ

เขาวา่ วนันัน้น้องเกดิปวดทอ้งเลยกลบับา้น แต่คดิจรงิๆ เขา

อาจจะเป็นหมาป่ากไ็ด ้ตอ้งระวงักนัไวด้กีวา่แก ้สมมตเิจอเขา 

ไมอ่ยากพดูกบัเขา เสยีความรูส้กึ มาท�าอยา่งน้ีไมใ่หเ้กยีรติ

เราเลย เรากม็ศีกัดิศ์ร ี ท�าแลว้ยงัมาหา คดิวา่เป็นการดถูกู

น้องเกนิไป ฉะนัน้ น้องกไ็มต่อ้งไปยุง่กบัเขา เขามากช็า่งเขา 

ท�าเป็นเชดิๆ ท�าเป็นไมเ่หน็เขา เขาจะขีเ้กยีจมาเอง ถา้เขา

ชวนไปไหนเราไมต่อ้งไปกบัเขา 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวสัดคีะ่ หนูชือ่ มสัลนิ 

ชือ่เลน่ฝ้าย อาย ุ18 ปี มคี�าถามอยากปรกึษาทลูกระหมอ่มคะ่ 

หนูเคยไดย้นิหลายๆคนบอกวา่ เกดิเป็นคนตอ้งท�าแต่ความด ี

ไดย้นิตัง้แต่เดก็ๆแลว้ หนูอยากท�าความดนีะคะ หนูควรจะเริม่

จากตรงไหนทีเ่รยีกวา่ เป็นการท�าความดทีีแ่ทจ้รงิคะ่ 

ทลูกระหม่อม : ลกึซึง้มาก ความดตีอ้งเริม่ทีใ่จน้องก่อน 

น้องอยากท�าความด ีน้องตอ้งมจีติใจทีด่ ีคดิด ีท�าดไีด ้ตอนน้ี

น้องอยากเริม่ท�าความด ีกถ็อืวา่น้อง เป็นคนดแีลว้ เพราะน้องมี

ความตัง้ใจด ีเมือ่ตัง้ใจตอ้งลงมอืท�า การท�าความด ีสิง่ส�าคญั

ทีส่ดุ คอื ไมท่�าความเดอืดรอ้นใหค้นอืน่ ไมท่�าใหค้นอืน่เสยีหาย 

ชว่ยเหลอืคนอืน่ สมมตเิราไมไ่ดท้�าใหเ้ขาเสยีหาย เดอืดรอ้น 

ถอืวา่เป็นความดอียูแ่ลว้ ความดอียา่งทีว่า่ อยูท่ีใ่จ น้องตอ้ง

จรงิใจกบัคน แต่การท�าความดสีิง่แรก ต้องท�าความดกีบั 

คณุพอ่คณุแมข่องน้อง เพราะใกลต้วัทีส่ดุและมพีระคณุกบัน้อง 

น้องตอ้งตัง้ใจเล่าเรยีน ไมท่�าอะไรใหคุ้ณพอ่คุณแมห่นกัใจ 

ไมท่�าตวัใหเ้กดิปญัหาต่างๆ แบง่เบาภาระในบา้นกเ็ป็นความด ี

จรงิใจกบัทกุคน สมมตไิมจ่รงิใจ พดูอะไรยกึยกัๆ จะท�าให้
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เกดิปญัหา ท�าใหค้นเดอืดรอ้น นัน่ไมใ่ชก่ารท�าความด ีมนี�้าใจ

กบัคนอืน่ดว้ย การทีน้่องเป็นสมาชกิ TO BE NUMBER ONE 

เป็นสมาชกิศนูยเ์พือ่นใจ ถอืวา่น้อง ท�าความดแีลว้ เพราะเรา 

ได้ช่วยกนัต่อต้านยาเสพติด เป็นสิง่ที่ดี เป็นสิง่ท�ายาก  

พวกเราไดร้ว่มกนัท�าเป็นสิง่ทีด่มีาก ตอนน้ีเรากด็งั เพราะเพิง่ไป 

เมก็ซิโกมา คนที่เมก็ซิโกรู้สกึด ี อยากจะร่วมงานกบัเรา  

แต่เขาอยูไ่กล ประเทศเขามปีญัหา ยาเสพตดิเยอะแยะมากมาย 

เขาเป็นผู้ค้ายงัแก้ไขปญัหาไม่ได้และทวคีวามรุนแรงขึ้น 

เขาสนใจในสิง่ทีเ่ราพดู สนใจมาก เป็นสิง่ทีเ่รารูส้กึดใีจมาก 

เดก็ๆ เขากเ็หมอืนพวกเรา เขาอยากมาร่วมงาน มารอ้ง  

มาเตน้ มาฟงัวา่เราท�าอะไรกนับา้ง เขาตื่นเตน้มากกบัสิง่ที่

เราท�า เพราะเราไดท้�าความด ีไดช้ว่ยเหลอืสงัคม ไมใ่หเ้กดิ 

ยาเสพติด เป็นความดทีี่ท�ายาก น้องต้องเริม่ท�าความด ี

จากตวัเองกอ่น คอ่ยพฒันาต่อไปทีจ่ะชว่ยสงัคมแกไ้ขปญัหา 

เราตอ้งช่วยกนัท�า เราตอ้งรกักนั เพราะเราเป็น TO BE 

NUMBER ONE ดว้ยกนั 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจากน้อง 

สุรยินัต์ ผมเคยเรยีนอยู่ช ัน้ ม.6 แต่เรยีนไม่จบ เพราะไม ่

ตัง้ใจเรยีน ผมออกโรงเรยีนกลางคนัครบั ตอนนัน้ม ีหญงิสาว

มาตดิผมและเธอไปประกาศวา่ ผมท�าเธอทอ้ง ผมไมร่บัผดิชอบ 

เมือ่อาจารยร์ูเ้ลยไล่ผมออกจากโรงเรยีน ผมจงึจ�าเป็นตอ้ง

ออกมาท�างานเพือ่หาเลีย้งครอบครวั แต่ผมกโ็ชครา้ย มอียู่

วนัหน่ึงผมเหน่ือยๆ จงึใหเ้พือ่นขบัมอเตอรไ์ซด ์ผมเป็นคน

ซอ้นทา้ย เกดิมรีถเมยค์นัหน่ึงวิง่ปาดหน้าผมอยา่งรวดเรว็ 

ผมตกลงไป ในหนองน�้าขา้งถนน เพือ่นผมตดิอยูบ่นตน้ไม้

เสยีชวีติทนัท ีท�าใหต้อ้งเขา้โรงพยาบาลเป็นเจา้ชายนิทราไป

ประมาณ 3 เดอืน พอฟ้ืนขึน้มาท�าใหรู้ว้า่ ขาผมไมเ่หมอืนเดมิ

อกีแลว้ ผมจงึอยากเตอืนใหผู้ข้บัมอเตอรไ์ซดท์กุคนัระวงักนั

มากๆ เพราะอนัตรายมาถงึตวัอยา่งรวดเรว็ ส�าหรบัจดหมาย

ฉบบัน้ีผมใหน้้องชายเป็นคนเขยีน เพราะซกีซ้ายของผม

ท�างานไมไ่ดอ้กีแลว้ 
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ทลูกระหม่อม : แสดงวา่ถนดัซา้ยจงึท�างานไมไ่ด ้น้องตอ้ง

ฝึกใชด้า้นขวา เป็นเรือ่งน่าเศรา้ เพราะน้องไมไ่ดเ้ป็นเดก็แวน้ 

หรือเป็นก็ไม่ทราบ ไม่ได้ซิ่งมอเตอร์ไซด์ แต่โชคร้าย  

เวลาขีม่อเตอรไ์ซดเ์หมอืนเน้ือหุม้เหลก็ กอ็นัตรายอยู ่เพราะ

มรีถใหญ่ๆ เยอะแยะ ยิง่ต่างจงัหวดัมดืๆ ขบัรถเรว็ น้องอาจ

ท�างานโรงงาน ท�ากะกลางคนื กน่็าเหน็ใจทีน้่องเจออุบตัเิหตุ

ท�าใหน้้องพกิาร ท�าใหเ้ป็นอมัพาตอมัพฤกษ ์ขา้งซา้ยใชไ้มไ่ด ้

มคีวามเหน็ใจน้อง และดใีจที่น้องนึกถึงคนอื่น เป็นห่วง 

คนอื่น อยากเลา่เรือ่งน้ีเพือ่เป็นอุทาหรณ์วา่ ซิง่มอเตอรไ์ซด ์

ขบัมอเตอรไ์ซดต์อ้งระวงั สิง่แรกทีเ่ราควรท�า คอื ตอ้งใส่

หมวกกนัน๊อคจะท�าให้อนัตรายน้อยลง ไม่บาดเจ็บมาก  

ปจัจุบันปญัหาเด็กที่ตายด้วยอุบัติเหตุจากการจราจร  

อายรุะหวา่ง 1 - 14 ปี มจี�านวน 700 ราย/ปี เป็นการตายอนัดบั 2 

กวา่ 60 % เกดิจากมอเตอรไ์ซด ์ย�า้ใหท้กุคนใสห่มวกกนัน๊อค 

ระวงัการขบัขี ่ อยา่ไปซิง่เลน่ ปาดซา้ย ปาดขวา ปาดหน้า 

ปาดหลงั หนังหุม้เหลก็ เพราะรถเมยใ์หญ่กว่า อาจท�าให ้

เกิดอุบัติเหตุเหมือนน้องสุริย ันต์ เป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได ้ 
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ขอใหก้�าลงัใจน้อง ซกีซา้ยน้องใชไ้มไ่ดใ้หน้้องหดัใชข้า้งขวา 

ถา้น้องถนดัซา้ยตอ้งพยายามใชข้า้งขวา ถา้ใชไ้มไ่ดน้้องตอ้ง

พยายามท�ากายภาพบ�าบดั หดัเดนิ ตอ้งเดนิได ้น้องอาจจะ

ดขีึน้ ตอ้งกายภาพบ�าบดั อกีมอือาจใชไ้ด ้ ขอเป็นก�าลงัใจ 

อยา่ทอ้แท ้เพราะเรายงัมชีวีติอยู ่ยงัไมต่าย สมองน้องยงัดอียู่  

ยงัเขยีนจดหมายได ้ น้องอยา่ทอ้แท ้ น้องอยา่ท�าใหเ้ป็นสิง่ 

มอุีปสรรค ในชวีติตอ้งสะดดุบา้ง แต่สะดดุอยา่งน้ีกเ็ยอะเกนิไป 

ขอแสดงความเสยีใจและเหน็ใจ ขอให้ก�าลงัใจ เมื่อน้อง 

ท�ากายภาพบ�าบดั วนัหน่ึงน้องอาจมสีภาพรา่งกายดกีวา่น้ี 

สามารถท�างานได ้เขยีนหนงัสอืได ้น้องยงัมสีต ิมสีมองของ

ตวัเอง ฉะนัน้อยา่หมดก�าลงัใจแลว้กนั 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องวรญัญา 

จงัหวดัลพบุร ี หนูอยากจะถามทลูกระหมอ่มคะ่ เพือ่นของ

หนูไปมัว่สมุกบัยาเสพตดิ เมือ่ก่อนเป็นเพือ่นสนิทกนั จะมี

วธิกีารแกไ้ขอยา่งไรคะ
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ทลูกระหม่อม : การมัว่สมุกบัยาเสพตดิเป็นสิง่ไมด่ ีเป็นสิง่

ทีพ่วกเราชาว TO BE NUMBER ONE ตอ้งชว่ยกนัแกไ้ข 

คนทีไ่ปมัว่สมุกบัยาเสพตดินิสยัจะเปลีย่นไป ไมเ่ป็นเพือ่นทีด่ี

ของเราต่อไป ตอ้งมกีารโกหก ตอ้งมกีารโดดเรยีน ไมม่าเรยีน

หนงัสอื ขีโ้กง ขีข้โมย มหีลายอยา่งทีเ่ขาท�า เพราะยาเสพตดิ 

ต้องใช้เงนิซื้อ มพีฤตกิรรมที่เปลี่ยนไป ไม่เป็นเพื่อนที่ด ี 

น้องเป็นสมาชกิ TO BE NUMBER ONE กอ็ยากจะชว่ยเขา  

การช่วยคนที่เสพยา เขาจะมองไม่เห็นว่าสิง่ไหนดีไม่ด ี 

ตอ้งคอ่ยๆพดู พยายามดงึเขาออกมาจากกลุม่ทีม่ ัว่สมุ ใหม้า

ท�ากจิกรรม TO BE NUMBER ONE ทีศ่นูยเ์พือ่นใจ ถา้เขา

ยอมมาจะเป็นสิง่ทีด่ ีเรามกีจิกรรมดีๆ  เท่ๆ  เยอะแยะมากมาย 

ถ้าเขาไม่ยอมจะยิง่ไปมัว่สุมกบัยาเสพตดิมากขึน้ อาการ 

น่าเป็นหว่ง น้องตอ้งไปคยุกบัอาจารย ์ไมใ่ชส่อนใหเ้ป็นคนขีฟ้้อง 

แต่เราเป็นห่วงเพื่อน เมื่อเราเตือนสติแล้วเขาไม่เชื่อ  

เราต้องแจง้ใหค้นทีม่หีน้าทีท่ีดู่แล เช่น อาจารยท์ีป่รกึษา 

คุณครูประจ�าชัน้ หรือผู้ปกครองของเขา และปล่อยให ้

ผูม้หีน้าทีด่แูลนัน้ท�า หนูตอ้งคอยดแูลเขาดว้ย เพราะเพือ่น
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ตอ้งช่วยเพื่อน ดูแลกนั คอยดูแลเขาว่า มอีาการอย่างไร  

งว่งมนึ เหน่ือย ดผูอมไป หงดุหงดิบา้งหรอืเปลา่ คอยคยุกบัเขา 

เป็นเพือ่นทีด่ ีเมือ่น้องพดูกบัเขาดีๆ  เขาจะเหน็ความบรสิทุธใิจ 

น้องไมไ่ดเ้ป็นคนขีฟ้้อง น้องหวงัดกีบัเขา เพราะการเสพยา

เสพตดิเป็นสิง่ทีท่�าลายอนาคตของเราอยา่งยิง่ยวด อยา่งยาบา้

จะท�าลายเซลลส์มอง เราไมไ่ดพ้ดูถงึความน่ากลวัตัง้นานแลว้  

เมื่อเซลล์ถูกท�าลายแล้วจะรกัษาหรอืเอากลบัคนืมาไม่ได ้

สมมตเิสพมากๆ นอกจากท�าลายสมอง ท�าลายตวัเอง ยงัท�าให้

เราหน้าแกด่ว้ย ไมรู่ว้า่เราจะหน้าแก่กอ่นตายหรอืจะตายก่อน

หน้าแก่และหวัลา้นดว้ย 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจากน้อง 

อกัษพิร จงัหวดัปทมุธานี โรงเรยีนของหนูเป็นโรงเรยีนเครง่

กฎระเบยีบมากคะ่ หา้มใชโ้ทรศพัท ์ใสถุ่งเทา้สัน้เกนิ ยาวเกนิ

ไมไ่ด ้การมกีฎระเบยีบไมใ่ชว่า่ไมด่ ีแต่หนูไมเ่ขา้ใจวา่ ท�าไม

์
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ตอ้งมกีฎ เรามาโรงเรยีนเพื่อศกึษาหาความรูไ้ม่ใช่หรอืค่ะ 

การทีเ่ราท�าผดิระเบยีบไมไ่ดบ้อกว่าเราเป็นคนไมด่ ี หรอืม ี

knowledge มากน้อยแคไ่หน 

ทูลกระหม่อม : พดูภาษาองักฤษเสยีดว้ย น้องตอ้งเก่ง

องักฤษ ใครวา่กฎระเบยีบไมด่ ี น้องเองยงัวา่มกีฎระเบยีบ 

มไีวด้ ีเพราะในสงัคมทกุสงัคมตอ้งมกีฎระเบยีบ มกีฎเกณฑ์

ไวบ้า้งวา่ เราควรท�าหรอืไมค่วรท�าอะไร ถา้ไมม่กีฎระเบยีบเลย 

จะท�าให้ยุ่งยาก อย่างที่เห็นสงัคมไทยในปจัจุบนัยุ่งยาก 

วุน่วายมากมาย ท�าความเดอืดรอ้นใหก้บัประชาชนเดนิถนน  

น้องก็เห็นตวัอย่างอยู่แล้ว ในโรงเรยีนของน้อง ถ้าไม่ม ี

กฎระเบยีบ ใครจะใชโ้ทรศพัทม์อืถอืเมือ่ไหรก่ไ็ด ้คยุโทรศพัท์

ทัง้วนัทัง้คนื น้องอยากจะพดูคยุกบัเพือ่น อยากเสนอไอเดยี

อะไรก็ไม่มใีครฟงัใคร จะท�าให้โรงเรยีนของน้องยุ่งยาก  

เรยีนหนงัสอืไมไ่ด ้จะเสนอความคดิอะไรไมไ่ด ้น้องกท็ราบดวีา่  

ถา้วุ่นวายเกนิไปสงัคมจะขบัเคลื่อนไปไม่ได ้ สงัคมวุ่นวาย 

พงัพนิาศไป คงไมด่ ีกเ็ขา้ใจความอดึอดัของน้อง เดีย๋วใสถุ่งเทา้
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สัน้ไป ยาวไป ไมรู่แ้คไ่หนจะพอด ีหรอืตอ้งเอาไมบ้รรทดัมาวดั 

ท�าใหเ้สยีเวลา บางครัง้กฎระเบยีบอาจตงึเกนิไป หรอืหยอ่น

เกนิไป ฟงัดูไม่เขา้ท่า แต่เป็นกฎระเบยีบของสงัคมนัน้ๆ 

น้องอยูใ่นสงัคมนัน้ ตอ้งพยายามท�าตามไวบ้า้ง สมมตไิมม่ี

กฎระเบียบเสยีเลย จะท�าให้วุ่นวายไม่มคีวามเรยีบร้อย  

กฎระเบยีบตัง้ไวส้�าหรบัสว่นรวม พวกเราเป็นสมาชกิ TO BE 

NUMBER ONE ตอ้งคดิถงึสว่นรวมบา้ง เป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งหดั

ใหต้วัเองคดิถงึสว่นรวมไมม่ากกน้็อย เริม่ตน้นิดๆกพ็อแลว้ 

น้องตอ้งท�าใจชวิๆ ยอมรบักฎเกณฑข์องโรงเรยีน บางทอีาจ

มากเกนิไปในเรือ่งกระโปรง ถุงเทา้ แต่คงตอ้งท�าใจยอมรบั

สกัพกัหน่ึง ถา้เยอะเกนิไป เราตอ้งท�าเป็นไมรู่ ้ไมช่ีเ้สยีบา้ง 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจาก 

น้องวโรบล แมห้นูยงัเดก็ในสายตาคนอืน่ แมต้อนน้ีหนูเรยีน

มธัยมศกึษาปีที ่ 4 เทา่นัน้ แต่หนูมคีวามคดิทีจ่ะหารายได้
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เป็นของตวัเอง หนูไมอ่ยากขอเงนิคณุพอ่คณุแมแ่ลว้ หนูรูส้กึ

เกรงใจท่าน หนูจะหารายไดอ้ย่างไรคะ ทีจ่ะเหมาะกบัวยั

ของหนูดี

ทูลกระหม่อม : เป็นสิง่น่าชื่นชมที่น้องคดิจะแบ่งเบา

ภาระของผูป้กครอง น้องไม่ไดป้ระชดนะ ถ้าประชดกไ็ม่

คอ่ยด ี ทีบ่อกไมอ่ยากไปรบกวนคุณพอ่คุณแม ่ เป็นความคดิ

ที่ดทีี่พยายามจะหารายได้พเิศษ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ

ของครอบครวั อนัทีจ่รงิไม่ใช่เป็นค่านิยมเก่าดกึด�าบรรพ์

ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย ตอนน้ีเดก็ๆ หลายคนหารายได้

พเิศษไดเ้องแลว้ ดูตวัอย่างน้องรชิารด์ เป็นตน้ เป็นสิง่ที ่

น่าชืน่ชม เดก็ฝรัง่เมือ่อาย ุ16 ปี พอท�างานได ้ไมว่า่จะยากดี

มจีน ร�่ารวยมาจากไหน ตอ้งไปหารายไดข้องตวัเอง เป็นสิง่ที ่

ต้องท�า ถ้าไม่ท�าจะดูแปลก ตอนน้ีค่านิยมของวยัรุ่นไทย  

เริม่หารายได้พเิศษ เป็นสิง่ที่ด ี น้องต้องส�ารวจตวัเองว่า  

มคีวามสามารถดา้นใดบา้ง เยบ็ผา้เก่งหรอืเปลา่ ท�าการฝีมอื

เก่งหรอืเปลา่ รอ้งเพลงเก่งหรอืเปลา่ หรอืเก่งดา้นใดดา้นหน่ึง  
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กใ็หน้�าความพเิศษมาหารายไดพ้เิศษ สมมตไิมม่คีวามสามารถ

พเิศษอะไรเลย อาจไปท�างานในรา้นอาหาร เวลาหางาน 

ตอ้งระวงัดว้ย บางทเีคยเตอืนน้องๆ ทีไ่ปท�างานในรา้นอาหาร 

ไปเสริฟ์ ตอ้งดวูา่มอีะไรพเิศษอยูใ่นนัน้หรอืเปลา่ บางทน้ีอง

ตอ้งไปสมัภาษณ์งาน น้องยงัเดก็อยู ่ตอ้งมคีณุพอ่คณุแมไ่ป

ชว่ยพจิารณาดว้ย อนัทีจ่รงิไมน่่ามอีะไรทีน่่าหนกัใจเทา่ไหร ่

เป็นสิง่ดทีีน้่องคดิจะหารายไดพ้เิศษ ท�าใหผู้ป้กครองภมูใิจ 

และท�าใหน้้องมปีระสบการณ์ดว้ย 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�าถามจาก 

น้องเกยีรตพิทิกัษ ์ชือ่เลน่มคิกี ้ศนูยเ์พือ่นใจ สาขาเดอะมอลล์

บางแค ผมสงสัยว่าท�าไมผู้หญิงจึงสูบบุหรี่กันมากขึ้น  

ผมเหน็ตามถนนมคีนสบูเยอะ แบบไมเ่กรงใจใคร เพือ่นผม

กม็บีา้งทีเ่ป็นแบบนัน้ ผมจะมวีธิเีตอืนเพือ่นหรอืรว่มรณรงค์

อยา่งไรดคีรบั 
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ทูลกระหม่อม : ตอนน้ีวยัรุน่สบูบุหรีม่ากขึน้ เพราะคดิวา่

เป็นสิง่เท่ เมื่อ 10 ปีมาแลว้ วยัรุ่นอเมรกินักเ็ริม่สูบบุหรี ่

มากขึน้ หลงัจากทีม่กีารพยายามรณรงคว์า่ บุหรีเ่ป็นสิง่ไมด่ ี

ท�าใหเ้ป็นโรคปอด โรคมะเรง็ โรคหวัใจ หรอืโรคต่างๆ เยอะแยะ

มากมาย แต่วยัรุ่นไมฟ่งัเพราะมัน่ใจในตวัเอง ไมเ่กีย่วกบั

น้องมคิกีน้ะ วยัรุน่ไทย สบูบุหรีก่นัมากขึน้ ผูห้ญงิคงอยาก

แสดงว่า มสีทิธ ิ มเีสยีง มสีทิธทิีจ่ะสบูบุหรีห่รอืแสดงออก

อยา่งไรกไ็ด ้คงเอาอยา่งฝรัง่ แต่ชา้ไป 10 ปี ผูห้ญงิตายดว้ย

มะเรง็ปอดมากกวา่ผูช้าย เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสมยัโบราณ  

ผูห้ญงิในปี 1950 ซึง่นานมากแลว้ ผูห้ญงิสบูบุหรีเ่พิม่ขึน้ 600 % 

และผูห้ญงิตายดว้ยโรคมะเรง็ปอด โรคหวัใจ อนัทีจ่รงิเมือ่กอ่น

โรคมะเรง็ปอด โรคหวัใจผูช้ายเป็นมากกวา่ผูห้ญงิ แต่ตอนน้ี 

ผูห้ญงิมสีทิธเิป็นเท่าๆ กนัแลว้ กไ็มถู่กตอ้งนะทีจ่ะเหน็ว่า  

ผูห้ญงิไมค่วรสบูบุหรี ่เขาบอกวา่ผูห้ญงิสบูบุหรีไ่มเ่ป็นกุลสตร ี 

ท�าใหห้น้าแก่ ท�าใหผ้วิไม่ด ี หน้าย่น หน้าแก่ ปากเหมน็  

ฟนัเหลอืง อกีอย่างหน่ึงการสูบบุหรีจ่ะท�าให้หวัล้านด้วย 

ฉะนัน้ผูห้ญงิกม็สีทิธหิวัลา้น ผมบางลง ตอ้งต่อผม ไมว่า่จะเป็น 
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ผูห้ญงิหรอืผูช้ายกไ็ม่ควรสูบบุหรี ่ เราต้องช่วยกนัรณรงค ์

ไมส่บูบุหรี ่ แมบุ้หรีถู่กกฎหมาย ไมไ่ดผ้ดิกฎหมาย บุหรีม่ ี

ผลประโยชน์เยอะ บรษิทัโรงงานยาสบูน�าภาษเีขา้มาเยอะแยะ 

ถา้ไมอ่ยากหวัลา้นอยา่สบูบุหรี ่

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�าถามจาก นางสาว

สรรคพ์ร หนูมปีญัหาอยากจะถามทลูกระหมอ่มคะ่ ในวยัเดก็

หนูมคีวามฝนัอยากจะเป็นหมอ หนูไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก

คณุแมซ่ึง่เป็นพยาบาล หนูมปีญัหา คอื หนูคดิวา่หนูไมก่ลา้

จะรกัษาใครได ้สาเหตุมาจากหนูเรยีนวชิาชวีวทิยา ตอ้งผา่

สตัวส์ิง่มชีวีติ หนูไดผ้า่ปลา ตอนหลงัหนูมารูว้า่ปลาตวันัน้ 

ยงัไมต่าย หนูรูส้กึผดิ ไมก่ลา้ทีจ่ะผา่และไมม่คีวามคดิอยาก

เป็นหมออกีแลว้ หนูควรท�าอยา่งไรดคีะทลูกระหมอ่ม 
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ทูลกระหม่อม : หนูคดิว่าเป็นบาปกรรมที่ไปฆ่าสตัว ์ 

ตดัชวีติ ผดิศลีขอ้แรก การทีห่นูคดิจะเป็นหมอเป็นความคดิ

ทีด่งีามทีจ่ะไปชว่ยเพือ่นมนุษย ์ถา้ไมเ่รยีนหมอ หนูกต็อ้งผา่

อะไรต่างๆ มากมายอยูแ่ลว้ พอเป็นหมอกต็อ้งผา่คนทีม่ชีวีติ

อยูน่ี่แหละ่ หนูไมไ่ดก้ลวัการผา่ต่างๆใชไ่หม สมมตหินูกลวั

เวลาเรยีนหมอตอ้งไปผา่ศพ ศพไมไ่ดม้ชีวีติ ในการศกึษา  

ในการท�ารเีสริช์ต่างๆ บางทตีอ้งไปผา่สิง่มชีวีติ ใชส้ตัวท์ดลอง 

ใชต้น้แบบมาศกึษาบา้ง ถา้ไมศ่กึษาเลย ในการทดสอบเรือ่งยา  

เรื่องระบบภายใน เราจะทดสอบไม่ได ้ การรเีสริ์ชต้องใช ้

สิง่มชีวีติ อาจตอ้งใชม้นุษย ์สมมตไิมไ่ด ้เป็นอะไรทีร่า้ยแรง

มากเกนิไปดว้ยความตัง้ใจ ถา้ใชใ้นการศกึษากไ็มเ่ป็นไร ไมไ่ด้

คา้ก�าไรในการใชผ้ลติภณัฑน์ัน้ๆ อาจเป็นอกีเรือ่งหน่ึง หนูอยาก

เป็นหมอ น่าจะเป็นการท�าบุญมากกวา่ ถา้หนูคดิอยา่งน้ีได ้

หนูกเ็รยีนหมอต่อได ้ถา้หนูเรยีนเก่งพอ เพราะหนูไมไ่ดก้ลวั

สิง่เหลา่น้ี ไมไ่ดก้ลวัการผา่ เพยีงกลวับาปกรรมเทา่นัน้เอง 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�าถามจาก 

น้องนุชนาฎ หนูมเีรือ่งปรกึษา คอื หนูเป็นหน่ึงในแกนน�า 

TO BE NUMER ONE ทางชมรมของเราไดจ้ดักจิกรรม

ต่างๆ มากมาย มน้ีองๆ ทีใ่หค้วามรว่มมอืและความสนใจ 

มทีัง้ไม่ใหค้วามร่วมมอื และความสนใจ หนูอยากจะถาม 

ทลูกระหมอ่มวา่ พวกหนูจะท�าอยา่งไรใหน้้องๆ ใหค้วามรว่มมอื

และสนใจ 100 % คะ่ 

ทลูกระหม่อม : ใหค้วามรว่มมอืและสนใจ 100 % คงยาก  

ในการท�ากิจกรรมใดก็ตาม เราต้องเลือกกิจกรรมที่คน 

สว่นมากชอบ หวงัวา่จะไดผ้ล 100 % เรากอ็ยากไดผ้ลเทา่ที่

จะมากได ้ถา้เป็น 99 % กด็ ีในการท�าอะไรเราตอ้งวางแผน 

ตอ้งส�ารวจก่อนวา่ คนสว่นมากชอบท�าอะไร เชน่ ในการท�า

ชมรม TO BE NUMER ONE วยัรุน่ชอบ มชีมรม ชอบรอ้งเพลง 

ชอบเตน้ ชอบออกก�าลงักาย เราตอ้งไปส�ารวจ ไปพดูคยุกบั

เพือ่นของน้อง ดทูศันคตขิองเขา ทุกคนมคีวามคดิต่างกนั 

จะไปท�าใหทุ้กคนชอบอย่างเดยีวกนัเป็นไปไม่ได้ ทุกคน
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ต้องคดิต่างอยู่แล้ว แต่เราต้องรู้ว่าคนส่วนมากชอบอะไร  

ถา้เรามกีจิกรรมหลายๆ อยา่ง โดยมากก่อนทีจ่ะท�า TO BE 

NUMER ONE ตอนแรกไปถามผูไ้ดร้บัการบ�าบดัผูต้ดิยา 

น่ีแหล่ะ สมมตไิมไ่ดต้ดิยา ถา้ไดเ้รยีนหนงัสอืจะชอบเรยีน

อะไร อยากท�ากจิกรรมอะไร ถามอยูน่านเหมอืนกนั เรารูอ้ยู่

แลว้วา่ วยัรุน่ชอบรอ้งเพลง ชอบเตน้ B - Boy เป็นตน้ เราก็

น�ามาท�าเป็นกจิกรรมในศนูยเ์พือ่นใจ สมมตคินอื่นไมช่อบ 

เรากม็กีจิกรรมอืน่ใหท้�า เราจะท�าใหท้กุคนพอใจเป็นไปไดย้าก 

หลงัจากศกึษาทศันคตเิราตอ้งคยุกบัเขาวา่ เขาชอบท�าอะไร 

น�าใหเ้ขาดกู่อน บางทเีขาอาจไมเ่หน็ดว้ยกบัสิง่ทีเ่ราท�า แมส้ิง่

ทีเ่ราท�าเป็นสิง่ทีด่ ีเราตอ้งแสดงใหเ้ขาเหน็ก่อนวา่ เป็นสิง่ทีด่ ี

โครงการ TO BE NUMER ONE ตอนแรกไมไ่ดม้คีนเหน็

ดว้ยเยอะขนาดนี้ เขากไ็มท่ราบวา่ ดหีรอืไมด่ ีเราตอ้งแสดง 

ใหเ้หน็ว่า สิง่ทีเ่ราท�าเป็นสิง่ทีด่ ี ตอ้งใชเ้วลา เขาจะเขา้ใจ 

ในจดุมุง่หมายของเราวา่ สิง่ทีเ่ราท�าเป็นสิง่ทีด่ ีเราตอ้งอธบิาย

ใหเ้ขาเขา้ใจ เขาอยากท�าอะไรอกีละ่ ใหเ้ขาชว่ยกนัคดิ จะท�าให้

มแีนวรว่มมากขึน้ เมือ่มแีนวรว่มเราจะหวงัแนวรว่ม 100 % 
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เป็นไปไมไ่ด ้ เราไมไ่ดห้วงั 100 % เราตอ้งพยายามท�าให ้

ยาเสพตดิหมดไป ไมใ่หใ้ครไปเสพ ยาเสพตดิ ใหท้กุๆ คนมา

เป็นสมาชกิ TO BE NUMER ONE แต่บางคนทีไ่มช่อบแนวน้ี 

ตอนน้ีมสีว่นน้อยแลว้ ถา้ชอบแนวอืน่ เราตอ้งไปส�ารวจและ

พยายามโน้มน้าวจติใจเขา ขอใหน้้องโชคด ีน้องมคีวามตัง้ใจ

ทีด่ ีน้องคงท�าไดอ้ยา่งทีแ่นะน�า 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจาก 

น้องธรีดา จงัหวดักาฬสนิธุ ์หนูรูส้กึวา่ คดิมากกบัทกุๆ เรือ่งคะ่ 

นับวนัอาการจะหนักขึ้นทุกท ี ทัง้เรื่องเรยีน พอเลกิจาก

หอ้งเรยีน หนูจะเครยีดมากๆ เครยีดต่อเน่ืองถงึตอนนอน

เลยคะ่ ถา้มเีรือ่งมากระทบกระเทอืนในจติใจ เชน่ ทะเลาะ

กบัเพือ่นทะเลาะกบัทีบ่า้น หนูจะเครยีดมากๆ คะ่ บางเรือ่ง

เป็นเรือ่งเลก็น้อย เพยีงทะเลาะกบัเพือ่นนิดหน่อยหนูกลบัน�า

เรือ่งน้ีมาคดิซ�้าไป ซ�้ามา เป็นเดอืนๆ เลย หนูจะท�าอยา่งไร

ใหห้ายดคีะ หนูกลวัวา่ชวีติหนูจะไมม่คีวามสขุคะ่ 
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ทลูกระหม่อม : คนเราไมม่คีวามสขุเพราะคดิมาก คนที ่

คดิจกุ คดิจกิ อะไรมากระทบกค็ดิ คนพดูนิดกห็าวา่ เขาวา่ 

ถา้คดิมากไปจะเป็นโรคเสน้ประสาท เราตอ้งไปคุยกบัใคร 

สกัคน อยา่งน้อยไปคยุกบัจติแพทย ์ หรอือาจารยท์ีป่รกึษา

ก่อนกไ็ด ้คยุเบาๆ จะไดจ้ติใจโปรง่ แต่คงไมเ่วริค์ คงตอ้งใชย้า  

เพราะน้องคดิจุกคดิจกิ คนคดิจุกคดิจกิเป็นโรคประสาท  

การรกัษาไม่ใช่คุยเฉยๆ กบัจติแพทย์นะ ต้องมยีาระงบั

ประสาท เพราะอาจารยห์รอืนกัจติวทิยาใหย้าไมไ่ด ้คนทีใ่ห้

ยาไดค้อืหมอ คอืแพทย ์ซึง่เรยีนมาในโรงเรยีนแพทยศ์าสตร์

เป็นจติแพทยต์อ้งใหย้า หนูอาจตอ้งการใชย้าระงบัประสาท 

ยาท�าใหจ้ติใจโปร่งขึน้ ไม่ย�้าคดิย�้าท�า อาจเกดิจากเคมใีน

สมองน้อง ไมป่กตกิไ็ด ้เพราะแยม่าก หรอืถกูของ น้องอยา่

เครยีดเลย วธิแีกค้วามเครยีด คอื เปิดทวี ี เวลา 20.30 น.  

วนัเสาร ์ดรูายการ TO BE NUMER ONE VARIETY แลว้กนั 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากนายธเนศ 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ขา้พเจา้ไดช้มรายการ ทบูนีัมเบอรว์นั  

วาไรตี้ ของทูลกระหม่อมทุกครัง้ ข้าพเจ้าไม่เคยพลาด 

ชมรายการดีๆ อย่างน้ีเลย ชอบรายการน้ีและรกัรายการน้ี

มากเลย เพราะเป็นรายการทีม่เีน้ือหาสาระทีด่ ีเป็นประโยชน์

แก่สงัคม ประเทศชาตบิา้นเมอืง โดยเฉพาะกบัเดก็วยัรุ่น

อยา่งมากเลยครบั ขา้พเจา้ท�างานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

อยากเหน็สงัคมไทยเป็นสงัคมทีม่คีณุภาพประเทศชาตจิะได้

ศรวีไิล ขา้พเจา้ขอกราบเรยีนทลูกระหมอ่มหญงิวา่ ขา้พเจา้

จะช่วยทูลกระหม่อมอย่างใกลช้ดิตามทีทู่ลกระหม่อมหญงิ

ไดก้ลา่วไวว้า่ทา่นจะเป็นแมบ่า้น ขา้พเจา้ขอสมคัรเป็นผูช้ว่ย

ทลูกระหมอ่มอยากอยูใ่กล้ๆ ทลูกระหมอ่ม เพราะท�าใหห้วัใจ

ของขา้พเจา้พองโต สดชืน่ อายขุองขา้พเจา้จะไดย้นืไปอกี

ยาวนาน

ทูลกระหม่อม : สวสัดน้ีองธเนศ คดิว่าน้องธเนศกเ็ป็น

ผูใ้หญ่แลว้ไม่ใช่เดก็ๆ อย่างไรกต็ามกข็อขอบใจน้องธเนศ
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ทีช่อบรายการของเรา ขอบใจในความชื่นชม ในรายการ 

ทบูนีมัเบอรว์นัวาไรตี ้ดใีจมากทีน้่องมคีวามตัง้ใจด ีอยากจะ

ชว่ยท�างานเพือ่ประเทศชาตแิละสงัคม อยากท�าอะไรทีเ่ป็น

ประโยชน์แก่สงัคม อยากเหน็สงัคมไทยมคีุณภาพ คดิว่า

สบัสนพอสมควรส�าหรบัจดหมายทีน้่องเขยีนมา ค่อนขา้ง

ยาวและคอ่นขา้งสบัสนเพราะฉะนัน้ก่อนทีจ่ะมาชว่ยกนัเป็น

ผูช้่วยทีจ่ะท�า ทูบนีัมเบอร์วนั หรอืมาช่วยกนัท�างานเพื่อ

ประโยชน์แหง่ชาตเิน่ีย กจ็ะขอน้องท�าจติใจใหเ้ป็นสมาธแิลว้

กม็เีป้าหมายไมใ่หส้บัสนซะก่อน กข็อแนะน�าใหน้้องเขา้วดั 

ไปท�าสมาธซิกัพกันึงกค็งจะชว่ยไดม้ากเหมอืนกนั อยา่งไร

ก็ตาม ก็ขอขอบใจน้อง ที่เขยีนมา แล้วก็ขอขอบใจน้อง

ในความหวงัดตี่างๆของน้องดว้ย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากคุณกติตภิพ 

จงัหวดัน่าน ขา้พเจา้เขยีนขอ้เสนอแนะฝากไปยงัรายการ

มากมายดงัน้ี

 1. กจิกรรมที่ท�าร่วมกนัเพลดิเพลนิบนัเทงิใจมสีสีนั 

มากขึน้โดยเฉพาะรปูแบบของการแสดง การเสนอการแสดง

ทีห่ลากหลายมากขึน้

 2. กจิกรรมรวมกลุม่ของผูรู้ส้นทนาปรกึษาหารอืใหเ้กดิ

ความเขา้ใจของเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆทีผ่่านมา

และแนวโน้มความเป็นไปของยาเสพตดิทีใ่หโ้ทษรา้ยแรง

  2.1. จดัการกบัผูข้ายโดยจ�ากดัเครอืขา่ยของผูค้า้

ยาเสพตดิใหโ้ทษรา้ยแรง

  2.2. ใหผู้ด้แูลเอาใจใสค่นในปกครองดแูลมากขึน้

  2.3. สว่นผูเ้สพตอ้งใหไ้ดร้บัการเยยีวยา บ�าบดัรกัษา 

จากผูด้แูลเอาใจใส ่ทัง้หมดน้ีถ่ายทอดไปสูผู่ร้บัแสดงจ�าลอง

ใหเ้ป็นเรื่องราวทีเ่ป็นตวัอย่างใหรู้ก้นัในเรื่องของประเดน็ 

ยาเสพตดิเพือ่ใหผู้ค้นสามารถแยกแยะผดิถกูไดใ้นชวีติจรงิ
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ทลูกระหม่อม : สวสัดคีณุกติตภิพ ผูเ้สนอแนะความคดิดีๆ  

มาถงึ 3 หน้ากระดาษ เชือ่แลว้วา่คณุกติตภิพมคีวามหว่งใย

ในปญัหายาเสพตดิจรงิๆ พวกเรากร็ูส้กึประทบัใจแลว้กข็อบคณุ 

คุณกติตภิพอย่างมากเลยทีเ่ป็นห่วงในเรื่องน้ี แลว้กต็ัง้ใจ  

ที่จะเสนอแนะวธิีการแก้ไขปญัหาในการคลี่คลายปญัหา

ยาเสพตดิของประเทศชาต ิ อย่างไรกต็ามรายการของเรา 

โครงการของเรากด็ใีนการทีเ่ราท�างานอยูต่ลอดเวลา ซึง่ได้

ผลมาก เรากไ็ดใ้ชว้ธิโีน้มน้าวชกัจงูไมใ่หเ้ยาวชนไปยุง่เกีย่ว

กบัยาเสพตดิ ในขณะเดยีวกนัเรากไ็ดส้อดแทรกสาระต่างๆ

เขา้ไปทกุชว่งของรายการ ยงัไงกต็ามกข็อบใจทกุๆคนทีใ่ห้

ก�าลงัใจแลว้กต็ดิตาม ชว่ยกนัท�างานตลอดมา กข็อเป็นก�าลงั

ใจซึง่กนัและกนัและชว่ยกนัตลอดไป
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องศวิณ ีจงัหวดั 

มหาสารคาม หนูมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเขยีนจดหมายมารายการ 

ทูบนีัมเบอรว์นัเลยนะคะ สารภาพกไ็ดค้่ะหนูอยากไดเ้สือ้

สวยดนีะคะ ถา้เป็น size m จะดมีากเลยคะ่ แต่หนูมเีรือ่งจะ 

ทลูถามทลูกระหมอ่มเหมอืนกนันะคะ วา่ทลูกระหมอ่มม ีHI5 

มัย้ค่ะ หนูถามไปอย่างนัน้เองละค่ะ เพราะถา้มคีงมคีนมา

แอดเยอะเลย ทลูกระหมอ่มวา่เดก็สมยัน้ีเลน่ HI5 เพือ่อะไรคะ่ 

ดหีรอืไมด่หีนูถามแคน้ี่หนูจะไดเ้สือ้ไหมคะ่

ทลูกระหม่อม : ไดเ้สือ้แน่ๆ เพราะหนูพดูตรงๆด ีถา้ม ีHI5 

กค็งจะมคีนแอดเยอะแยะ อยา่งไรกต็ามน้องกถ็ามวา่เราจะ

เลน่ HI5 น้ีจะดหีรอืไม ่เลน่เพือ่อะไร เลน่ HI5 มนักด็ ีท�าให้

เพลดิเพลนิ มเีพือ่นเยอะท�าใหไ้ดพ้ดูคยุต่างๆ เทคโนโลยมีี

ทัง้ดลีะไมด่ ี เราตอ้งรูจ้กัใชม้นั เทคโนโลยมีปีระโยชน์มาก

ถา้เรารูจ้กัใชม้นัใหถ้กูตอ้งและนอกจาก ท�าใหเ้รากวา้งขวาง 

มีเพื่อนเยอะและได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกัน ท�าให้เราม ี

ความคดิสรา้งสรรค ์แต่เราตอ้งรูจ้กัแบง่เวลาไมใ่ชน่ัง่เลน่ HI5 
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อยา่งเดยีวนะ และตอ้งมวีจิารณญาณในการรบัรูข้า่วสารและ

ในการแอดเพือ่น

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องรตันาพร 

จังหวัดอุบลราชธานี กราบเรียนทูลกระหม่อมสุดสวย 

น้องอุ๊ตอ้งกราบพระราชทานอภยัทีไ่มไ่ดใ้ชค้�าราชาศพัทน์ะคะ 

เพราะวา่กลวัจะผดิ หนูดรูายการทบูนีมัเบอรว์นัทุกอาทติย์

เลยค่ะ ชอบทุกๆช่วงเลยไดเ้จอเพือ่นไดพ้บเหน็กจิกรรมดีๆ

มากมาย แต่ตอนน้ีหนูมเีรือ่งอยากถามคอืวา่ ท�าไมน�้ามนัแพง

จงัคะ่ คณุพอ่ของหนูชอบบน่อยูบ่อ่ยๆแลว้เราจะประหยดักนั 

อยา่งไรด ีหรอืวา่จะหาอะไรมาใชแ้ทนน�้ามนัดคีะ่ หนูสงสาร

คณุพอ่ทีต่อ้งเตมิ น�้ามนัแพงๆ สดุทา้ยน้ีหนูอยากจะท�าความด ี

คดิด ีตัง้ใจเรยีนและจะเป็นทีห่น่ึงใหไ้ดด้ว้ยหวัใจทีส่วยงามคะ่ 

ขอพระองคท์รงพระเจรญิ
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ทูลกระหม่อม : ก่อนอื่นตอ้งขอขอบใจน้องอุ๊มากๆเลย 

ทีต่ดิตามรายการทุกๆอาทติย ์ เป็นแฟนพนัธุ์แทแ้ละชอบ

ทกุๆชว่ง กด็ใีจทีน้่องชอบและตดิตามรายการน้ี ปญัหาเรือ่ง

น�้ามนัแพงน้ี ถา้จะตอบกเ็ป็นปญัหาใหญ่มากๆเพราะเป็น

ปญัหาใหญ่มากๆ เพราะเป็นปญัหาระดบัโลก เป็นปญัหาดา้น

การเมอืงดา้นเศรษฐกจิของโลก เป็นทีน่่าเหน็ใจเป็นเรื่อง

ทีต่อ้งแกไ้ขต่อไป แต่พวกเราช่วยไดโ้ดยการสรา้งกระแส

ประหยดัพลงังาน อย่างพวกเราทีจ่ะช่วยไดค้อืบอกคุณพ่อ 

คุณแม่ใหเ้ปลีย่น ในการทีจ่ะใชพ้ลงังานทดแทนพวกแก๊ส 

NGV หรอื LPG ควรตดิตัง้ทีท่ีม่มีาตรฐาน ถูกมาตรฐาน  

ใชพ้ลงังานทดแทนใชไ้บโอดเีซล หลายๆอยา่งทีห่นูจะแนะน�า  

ให้คุณพ่อลองใช้ดู  หนูก็คอยติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ 

เรื่องน�้ามนัต่อไป น้องกเ็ป็นคนทีม่คีวามสนใจเรื่องรอบๆตวั

เรือ่งเศรษฐกจิในเรือ่งปญัหาระดบัใหญ่กเ็ป็นสิง่ดทีีน้่องมคีวาม

เหน็ใจคุณพ่อคุณแม่ น้องกพ็ยายามช่วยโดยการประหยดั

พลงังาน โดยไม่เปิดไฟทิ้งไวเ้ป็นต้น และถ้าทีไ่หนใกล้ๆ
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กเ็ดนิไปเป็นตน้หรอืจกัรยาน น้องอยู่อุบลราชธานีคงไม่มี

มลพษิเทา่กรงุเทพ ทกุๆคนกต็อ้งชว่ยกนัประหยดั

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องพรทพิย ์ 

จงัหวดัล�าพนู ปจัจบุนัหนูเรยีนอยูช่ ัน้ ม.2 ไดเ้ขา้เป็นกรรมการ

ชมรมทูบนีัมเบอรว์นั เพื่อทีจ่ะผ่อนคลายความเครยีดและ 

หาเวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ ชมรมทบูนีมัเบอรว์นัมปีระโยชน์

ต่อหนูมาก ชว่ยใหห้นูไดท้�ากจิกรรมทีส่นุกลมืความเครยีด

จากทีเ่คยเครยีดและคดิมาก เพราะวา่มปีญัหาอยูห่ลายดา้น

มปีญัหาครอบครวั ปญัหาการเรยีน พอ่หนูเป็นคน พดูมาก

และหงุดหงดิบ่อย แม่หนูเป็นคนล�าเอยีงท�าใหห้นูคดิมาก

และโกรธง่าย ไม่ค่อยมสีมาธใินการเรยีน ท�าใหห้นูเรยีน 

ไมค่อ่ยรูเ้รือ่ง หนูไดเ้ขา้มาปรบัทกุข ์สรา้งสขุต่างๆ กบัชมรม

ทูบนีัมเบอร์วนัที่มกีจิกรรมใหเ้ราคน้พบตวัเองและท�ามนั

อยา่งใจรกัแลว้เรากจ็ะมคีวามสขุในสิง่ทีเ่ราท�าคะ่
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ทลูกระหมอ่ม : น้องกร็ูจ้กัใชว้ธิคีลายความเครยีดทีด่ ีดใีจ

ทีช่มรมทูบนีัมเบอร์วนัของเรากช็่วยใหน้้องหายเครยีดได ้

ถา้สมมตไิปปรบัทกุขก์บัเพือ่นๆทีศ่นูยเ์พือ่นใจของโรงเรยีน

ของน้อง น้องกจ็ะไดร้บัค�าแนะน�าดีๆ  น้องไปท�ากจิกรรม

ต่างๆทีส่�าหรบั ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ กด็ใีจทีโ่ครงการ

ของเราชว่ยน้องได ้

 ส�าหรบัความเครยีดของน้อง น้องบอกวา่มคีวามเครยีด

เยอะแยะในดา้นครอบครวั ในดา้นการเรยีนในดา้นการเรยีน

มนัอยูท่ีต่วัน้อง น้องกพ็ยายามตัง้ใจเลา่เรยีนพยายามมุง่มัน่

บากบัน่ ไมใ่ชข่ีเ้กยีจหรอือะไรน้องกจ็ะเรยีนไดด้ ี

 ส�าหรบัเรือ่งครอบครวัคณุพอ่ขอน้องกค็งเครยีดเหมอืน

กนัถงึบน่ เพราะบา้นเมอืงเราโลกในตอนนี้ทกุๆทีก่ม็ปีญัหา

เยอะแยะมากมายคณุพอ่น้อง เป็นผูใ้หญ่คงเครยีดกเ็ลยบน่น้อง

น้องกพ็ยายามท�าใจว่าท่านพยายามสัง่สอนน้อง กแ็ล้วกนั  

ส�าหรบัคุณแม่ที่บอกว่าท่านล�าเอียงพ่อแม่ทุกคนก็รกัลูก 

ทัง้นัน้แหละ คนเราคดิน้อยใจมนักบ็ัน่ทอนจติใจตวัเราเอง

เพราะฉะนัน้น้องกท็�าจติใจใหม้ัน่คง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องรุ่งนภา 

จงัหวดัสงิห์บุร ี ความใฝ่ฝนัของหนู คอื การเรยีนให้จบ  

และประกอบอาชพีทีส่จุรติไดต้อบแทนพระคณุ คณุปู ่คณุยา่  

ทีเ่ลีย้งหนูมาตัง้ 18 ปีเตม็ หนูภมูใิจทีเ่กดิมาอยูใ่นครอบครวั

ชอบอนิทร ์ ถงึแมว้่าหนู จะไม่ไดอ้ยู่กบัคุณพ่อคุณแม่เลย  

แต่หนูกม็ปีู่กบัยา่เป็นเสมอืนพอ่กบัแมห่นู ยา่สอนหนูเสมอคะ่ 

ว่าเราไม่สามารถเลอืกเกดิได ้ แต่เราสามารถเลอืกทีจ่ะท�า 

หรือเป็นได้ ทุกครัง้ที่หนูรู้สึกท้อแท้ หนูจะคิดถึงค�าพูด 

ของยา่ทีส่อนหนูและหนูจะบอกตวัเองเสมอวา่ ถงึแมว้า่เราจะ

ไมไ่ดอ้ยูก่บัพอ่แมเ่หมอืนคนอืน่ๆเขา แต่เรากย็งัมปีู่ยา่คอย

ให้ก�าลงัใจอยู่นะเพราะฉะนัน้เราต้องสู้ ส�าหรบัโครงการ

ทูบนีัมเบอรว์นัทีว่ทิยาลยัหนู มกีจิกรรมต่อตา้นยาเสพตดิ 

โดยจะมจีดันิทรรศการต่างๆ มกีจิกรรมใหน้กัศกึษารว่มสนุก 

และมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอีกด้วยค่ะ โครงการ

ทบูนีมัเบอรว์นัเป็นโครงการ ทีด่มีากๆคะ่ เพราะชว่ยใหเ้ดก็

และเยาวชนเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาตไิมยุ่ง่เกีย่วกบั ยาเสพตดิ

หนัมาท�าความดเีพือ่ในหลวงของเรา
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ทลูกระหม่อม : อนัทีจ่รงิน้องกโ็ชคดมีากๆถงึแมว้า่น้อง 

ไม่ไดอ้ยู่กบัคุณพ่อคุณแม่น้องกม็คีุณปูคุ่ณย่าทีใ่จดมีากๆ

สอนเก่งมากๆ ทีส่ ัง่สอนน้องแลว้กเ็ลีย้งน้องมาอยา่งดที�าใหน้้อง

ไมรู่ส้กึวา่มปีมดอ้ยหรอืขาดอะไรไป น้องเขา้รว่มกจิกรรมทาง

ดา้นดนตรแีละน้องกเ็ตน้ลลีาศดว้ย โครงการทบูนีมัเบอรว์นักม็ี

กจิกรรมต่างๆมากมายทีส่�าหรบัพวกเราท�ากนัใหใ้ชเ้วลาวา่ง

ใหเ้ป็นประโยชน์ แลว้น้องกเ็ป็นคนคดิด ีท�าด ีมคีวามฝนัที่

จะเลา่เรยีนใหส้�าเรจ็แลว้กใ็หจ้บปรญิญาไดม้ปีระกอบอาชพี 

ทีส่จุรติ เพือ่ทดแทนบุญคณุของปูย่า่ กเ็ป็นสิง่ทีน่่าชืน่ชม กข็อ

ใหน้้องไดเ้รยีนส�าเรจ็มคีวามรูต้ดิตวั แลว้กส็ามารถท�าอะไร

ต่ออะไรทีน้่องตอ้งการ ขอใหน้้องไดม้โีอกาสตอบแทนบุญ 

คุณคุณปูคุ่ณย่าได้อย่างตัง้ใจไว้ก็เป็นเด็กดใีห้ท่านภูมใิจ  

ขออวยพรใหน้้องมคีวามสุขมากๆ ประสบความส�าเรจ็ได้

อยา่งคาดหวงั
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากคุณพร 

กรุงเทพมหานคร ตอนน้ีพรยงัไม่ไดง้านเลยค่ะ แต่คดิถงึ

ทูลกระหม่อมเลยเขยีนจดหมายเขา้มา จ๊อบที่เครื่องเงนิ  

ที่จตุจกัรก็ไม่ได้ท�าแล้ว หรอืว่าพรจะไปรบัราชการดีคะ 

เพราะวา่เป็นงานทีม่ ัน่คง แต่คนสอบเยอะมากเลยคะ ไมรู่ว้า่ 

พรจะสอบตดิหรอืเปลา่ เมือ่เชา้พรฝนัอกีแลว้คะ่ ในความฝนั 

ของพรเห็นทูลกระหม่อมด้วยนะคะ แต่พรจ�าไม่ได้ว่า 

ทลูกระหมอ่ม ท�าอะไรในความฝนั พรแปลกใจทกุครัง้ทีฝ่นั

เหน็พระองค์ในราชวงศ์หรอืว่าพรดูข่าวในพระราชส�านัก

มากเกนิไป ท�าไมไม่เหน็ทูลกระหม่อมกบัพระราชนีิในวนั

ฉตัรมงคลเลยคะ่ ดแูลว้ไมค่รบยงัไงกไ็มรู่ ้พรขอจบจดหมาย

ไวแ้ค่น้ีนะคะ พรขอใหทู้ลกระหม่อมสดใสอย่างน้ีตลอดไป

นะคะ

ทูลกระหม่อม : ก็ขอบใจน้องพรที่เขียนมาอีกแล้ว  

กน็บัวา่เป็นแฟนพนัธแ์ทจ้รงิๆ เพราะเขยีนมาเป็นฉบบัทีส่าม

แล้วอนัที่จรงิจ�าได้ว่าน้องพรเรยีนจบแล้วก�าลงัหางานอยู ่
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การหางานน้ีกไ็มใ่ชเ่รือ่งงา่ย เราตอ้งมคีวามอดทน เราตอ้ง

รูว้า่เราอยากท�าอะไรกพ็ยายามอยา่เลอืกงานมากนกัขัน้แรก 

เพราะตอนน้ีเศรษฐกจิไมด่ ีงานกค็งจะ หายากกวา่ปกตนิิด

นึงกข็อใหน้้องโชคดหีางานไดอ้ย่างทีใ่จหวงั งานราชการ

กโ็อเค ถ้าน้องตัง้ใจอยากจะท�างานราชการกพ็ยายายาม

ตดิตามกจิกรรมต่างๆ ตดิตามขา่วว่าองคก์รไหนทีจ่ะเปิด

รบัขา้ราชการกล็องไปสมคัรดกูข็อใหน้้องโชคด ีและมคีนให้

โอกาสทีจ่ะท�างานและไดร้บัราชการอย่างทีห่วงัไว ้ กไ็ม่ว่า

จะรบัราชการหรอืบรษิทัเอกชน น้องกต็อ้งพยายามท�าให้

ดทีีส่ดุ กข็อใหน้้องประสบความส�าเรจ็ ทีฝ่นัถงึกนักแ็ปลวา่

น้องคดิถงึกนั ส�าหรบัเรือ่งฉตัรมงคลสมเดจ็พระนางเจา้ตอน

นัน้ท่านประชวรท่านกเ็ลยไม่ไดเ้สดจ็ ไม่เป็นเรากพ็บกนั 

อยูแ่ลว้ทกุๆอาทติยใ์นรายการ ทบูนีมัเบอรว์นั
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจาก 

น้องกฤษดา จงัหวดัอุทยัธานี หลงัจากทีผ่มไดไ้ปเขา้ค่าย  

ทูบีนัมเบอร์วันแคมป์ ท�าให้ผมได้อะไรมากเกินคาด  

อนัดบัหน่ึง กค็อืความสนุกทีพ่ี่ๆ ไดจ้ดักจิกรรมใหท้�า อนัดบัสอง  

ความสะดวกสบายทีศ่รปีทมุ ลอง สเตย ์อนัดบัสาม คอืกจิกรรม

อ�าลาก่อนที่จะแยกย้ายกลบับ้าน ผมเห็นว่าทุกคนมีแต่

น�้าตา เน่ืองจากไมอ่ยากกลบั ผมจงึมคีวามเหน็วา่อยากให ้

ทบูนีมัเบอรว์นั ครัง้ทีส่องมรีะยะเวลานานกวา่ 4 วนั 3 คนืครบั 

สุดท้ายขอให้ทูลกระหม่อมมสีุขภาพแขง็แรงและอยู่เป็น

รม่โพธิร์ม่ไทรของกระผมต่อไป

ทูลกระหม่อม : กด็ใีจทีน้่องๆชอบกจิกรรมค่ายของเรา 

เป็นครัง้แรกทีศ่รปีทมุ ลอง สเตย ์ ผา่นไปกไ็มน่านนกัวนัที่

ปิดคา่ยกเ็หน็วา่น้องๆไดร้บัประโยชน์และ มคีวามสนุกสนาน

ไดพ้บเพื่อนใหม่ไดค้วามผกูพนัธ ์ มคีนเสนอมาเหมอืนกนั  

ทีอ่ยากใหม้รีะยะเวลาทีน่านกว่า 4 วนั 3 คนื แต่บางคน

กบ็อกว่าโอเคแลว้ เรากน็�าค�าแนะน�าของน้องมาพจิารณา
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ดูว่าระยะเวลาไหนเหมาะสมทีสุ่ด อยากใหน้้อง เกบ็เกีย่ว

ประสบการณ์ใหม้ากๆ และน�ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์กบัตวัเอง  

อย่างน้องกฤษดาน้ีเป็นแกนน�าของชมรมทูบนีัมเบอร์วนั

จงัหวดัอุทยัธานีอยูแ่ลว้ ขอใหน้้องน�าความรูจ้ากการเขา้คา่ยน้ี

มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์กบัชมรมและศูนยเ์พื่อนใจโรงเรยีน

ของน้องใหด้ทีีส่ดุแบง่ปนัประโยชน์แบง่ปนัประสบการณ์ต่างๆ 

ใหก้บัเพือ่นๆดว้ยกข็อขอบใจมกทีน้่องอวยพรมา พวกเรา 

ทบูนีมัเบอรว์นั เป็นก�าลงัใจให้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากคุณอรวรรณ 

จงัหวดันนทบุร ี อายุ 57 ปี ดฉิันชอบดูรายการน้ีมากค่ะ  

ทลูกระหมอ่มทรงเป็นพระราชมารดาตวัอยา่งทีด่มีากๆจรงิๆ 

ลูกถูกอบรมสัง่สอนอย่างด ี ท่านทรงเสยีสละแก่เยาวชน  

เพือ่ไมใ่หยุ้ง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ ใหเ้ดก็ๆไดม้กีจิกรรมรว่มกนั 
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ท�าใหเ้ยาวชนจดัเวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์นะคะ ดฉิันขอ

ถวายพระพรใหท้า่นทรงมพีระพลานามยัทีแ่ขง็แรงคะ่

ทูลกระหม่อม : ดใีจมากทีม่รีุน่คุณแมเ่ขยีนจดหมายมา 

และกเ็ป็นแฟนรายการเหมอืนกนั รายการน้ีไม่จ�ากดัอาย ุ 

อย่างไรก็ตามก็ขอบใจมากที่คุณอรวรรณเขยีนมาชมว่า 

เป็นแม่ที่ดี ก็เชื่อว่าคุณอรวรรณก็เป็นแม่ที่ดีเหมือนกนั 

เพราะวา่ฟงัด ู กม็คีวามเป็นหว่งเดก็ๆไมใ่ช่แต่ลกูๆของเรา

อย่างเดยีว ยงัเป็นห่วงเยาวชนทุกคนด้วยและยงัชื่นชม

โครงการทบูนีมัเบอรว์นั ในการทีเ่ราทกุคนรว่มมอืรว่มใจกนั

ท�างานเพือ่ต่อตา้นยาเสพตดิไมใ่หพ้วกเราเยาวชนไปยุง่เกีย่ว

กบัยาเสพตดิ ในการทีเ่ป็นคุณแม่ทีด่น่ีีกต็้องมคีวามคดิที่

กวา้งไกลและมคีวามเขา้ใจในตวัลกูๆ ของเรา คณุอรวรรณ

น่าจะเป็นแมท่ีด่อีกีคนหน่ึงทีเ่ขา้ใจและพรอ้มทีจ่ะเขา้ใจพดูคยุ 

กบัลกูๆเสมออยูแ่ลว้ กด็ใีจทีเ่รามแีฟนคลบัทีไ่มใ่ชเ่ดก็ๆดว้ย

มทีัง้เป็นเดก็ทัง้ผูใ้หญ่ กค็ณุแมท่กุๆคน รวมทัง้คณุคร ูและ
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ผูใ้หญ่ใจดใีนทกุภาคสว่นทีส่นบัสนุนโครงการทบูนีมัเบอรว์นั

ของเราไมไ่ดม้แีต่พวกเราเดก็ๆเทา่นัน้ทีเ่ป็นสมาชกิ กข็อให้

สนบัสนุนและใหก้�าลงัใจกนัต่อไป กข็อบใจมากทีเ่ขยีนมาคยุ

และขอบใจมากส�าหรบัค�าชม

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องลลติา จงัหวดั

สมุทรสงคราม หนูเป็นเดก็คนหน่ึงทีเ่กดิมาในครอบครวัที่

ยากจน แตกแยก ตอ้งพบกบัความผดิหวงั ความสญูเสยี  

พอ่เลน่การพนนัสรา้งหน้ีสนิใหแ้ก่ครอบครวัและกท็ิง้หนูกบั

แมไ่ป ท�าใหแ้มต่อ้งท�างานหนกัและรบัภาระของครอบครวั 

แต่เพียงผู้เดียว และการที่มีปญัหาต่างๆน้ีเอง ท�าให้ม ี

แรงผลกัดนัใหห้นูตัง้ใจเรยีนจนท�าใหข้า้พเจา้ไดร้บั การคดัเลอืก

เป็นนกัเรยีนทนุมลูนิธดิ�ารงชยัธรรม ไดเ้ขา้ไปในคา่ยสถานี

อาสา ท�าใหรู้จ้กัไดรู้จ้กัมติรภาพและอาสาสมคัรอยา่งแทจ้รงิ 

เหมอืนกบัโครงการทบูนีมัเบอรว์นัทีส่ง่เสรมิ สรา้งก�าลงัใจ 

ใหก้บัผูท้ีป่ระสบกบัปญัหายาเสพตดิและพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื
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แกไ้ขปญัหายาเสพตดิทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทย ยิง่มดืเทา่ไหร ่

แสดงวา่ยิง่ดกึ ยิง่ดกึเทา่ไหรแ่สดงวา่ยิง่ใกลส้วา่งและปญัหา

ทกุอยา่งจะมทีางแกเ้สมอ

ทูลกระหม่อม : น่าภูมิใจมากเลยที่น้องเป็นคนที่มี

จติส�านึกทีด่แีละคดิในทาง ทีถ่กูตอ้งบางทีน้่องกอ็าจจะชว่ย

คุณแม่ได้อีกทางหน่ึงถ้าน้องมคีวามสามารถอะไรพเิศษ

น้องกล็องไปท�างานด ูน้องเขา้คา่ยอาสาบอ่ยๆน้องอาจไดไ้ป

เรยีนรู ้ในการท�ากจิกรรมหรอือะไรหลายๆอยา่ง อาจจะเป็น

ประโยชน์กบัตวัน้อง ในอนาคตหรอืในตอนน้ีกต็าม ถา้สมมติ

จะไปท�างานพเิศษทีจ่ะไดร้ายไดพ้เิศษ มาชว่ยคณุแม ่แต่ถงึ 

อย่างไรน้องก็มีจิตส�านึกที่ดีอยู่แล้วน้องก็คงช่วยคุณแม ่ 

รบัภาระในบา้นบา้งไมใ่หค้ณุแมเ่หน่ือยเกนิไปคณุแมก่จ็ะปลืม้ 

กข็อเป็นก�าลงัใจ ใหน้้องแลว้กนั อยูต่รงน้ีอยา่ลมืวา่ทกุๆอยา่ง

จะส�าเรจ็ไดจ้ะตอ้งมคีวามพยายาม มุ่งมัน่ มสีตใินการท�า

อะไรทกุๆอยา่ง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องณฐัธดิา 

จงัหวดัสระบุร ี หนูมคีวามสนใจและชื่นชอบสโมสรฟุตบอล

ลิเวอร์พูล ที่ประเทศอังกฤษ หนูชอบสโมสรลิเวอร์พูล 

ตัง้แต่ ปี 2545 กเ็พราะไมเคลิ โอเวน่ ตัง้แต่ครัง้แรกทีไ่ดเ้หน็

ลลีาการเลน่ของเขา กร็ูส้กึทึง่ในการเตะของเขา เพราะโอเวน่

ถอืไดว้า่เป็นนกัฟุตบอลทีต่วัเลก็แต่วา่ ฝีมอืสดุยอด หลงัจาก

นัน้ไมน่านโอเว่นกต็อ้งยา้ยทมีไปสโมสรอื่น ท�าใหข้า้พเจา้ 

หนัมาปลืม้ฟอรม์การเล่นของเจอรารด์ ทีเ่ป็นดาวรุ่งก�าลงัดงั 

ในขณะนัน้แทน ตัง้แต่นัน้มาขา้พเจา้กต็ดิตามเจอรารด์และ

หลงรกัสโมสรลเิวอรพ์ลูมาจนถงึทุกวนัน้ี ทลูกระหมอ่มคงจะ 

รบัรูค้วามรูส้กึของผูห้ญงิทีส่ามารถจะชืน่ชอบและรกัในสโมสร

ฟุตบอลไดอ้ย่างภาคภูมใิจและผูห้ญงิกช็ื่นชอบฟุตบอลได้

ไมใ่ชแ่คผู่ช้ายฝ่ายเดยีว

ทูลกระหม่อม : เดีย๋วน้ีผู้หญิงก็ชอบฟุตบอลได้ไม่ใช ่

เรื่องแปลก ดเีลยทีเ่ดก็ผูห้ญงิชื่นชอบฟุตบอล กน่็าชื่นชม 

ที่น้องก็ลงลึกไปถึงรายละเอียดต่างๆของทีมฟุตบอล  
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และนกัฟุตบอลทีน้่องชืน่ชอบ หนูคงดทูกุแมทเลยใชม่ัย้ มนักม็ี

ดกึๆนะ น้องระวงั กแ็ลว้กนันอนดกึมากๆกห็น้าแก่และอาจ

เสยีเวลาในการอา่นหนงัสอืแต่อยา่ลมื อยา่อยูด่กึมาก อยา่ท�า

เสยีเวลาในการอา่นหนงัสอื และอกีอยา่งหน่ึงอยา่ไปพนนับอล 

มเีดก็ผูช้ายที่ไปพนันบอลแล้วมปีญัหาทางน้ีอยู่เยอะมาก 

บางคนถงึกบัฆา่ตวัตาย เพราะฉะนัน้น้องอยา่ไปตดิในวงัวน

อยา่งน้ี กข็อใหท้มีทีน้่องชอบประสบความส�าเรจ็

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องอญัชษิฐา 

จงัหวดัอ่างทอง หนูได้เข้าร่วมโครงการทูบีนัมเบอร์วนั  

เลยท�าใหห้นูสนุกกบักจิรรมต่างๆ ทีคุ่ณครูสอนใหเ้ลกิยุ่ง

กบัยาเสพตดิ ปจัจุบนัน้ีหนูคดิวา่ยาเสพตดิเริม่น้อยลงแลว้

เพราะโครงการทบูนีมัเบอรว์นั หนูอยากปรกึษาเรือ่งหนูรกั

ครูคนหน่ึงแต่ว่าท�าใหค้รูเสยีใจหนูพยายามคุยกบัครูแล้ว 

แต่เวลาเจอหน้าหนูเขาจะท�าเป็นเบื่อหนูและไม่อยากคุย 
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กบัหนูเลยคะ่หนูไมรู่ว้า่จะขอโทษคณุครยูงัไงด ีหนูเลยอยาก

ขอค�าปรกึษาทีจ่ะน�าไปปฏบิตัแิละ ขอโทษคณุครแูละขอบคณุคะ่

ทีใ่หค้�าปรกึษา

ทูลกระหม่อม : อ่านจดหมายของน้องก็รู้สกึเป็นห่วง

เหมือนกนั ไม่ค่อยจะเคลียร์ว่าเหตุการณ์เป็นยงัไงบ้าง 

ดสูบัสนพอสมควร น้องมปีญัหาทีว่่าน้องรกัครคูนหน่ึงแลว้ก ็

ท�าใหค้รเูสยีใจแลว้คณุครกูท็�าทา่วา่เบือ่น้อง น้องกไ็มไ่ดเ้ลา่

รายละเอยีดมาว่า รกัครูแบบไหนกฟ็งัๆดูกน่็าเป็นห่วงอยู ่

นิดหน่อย แต่ถา้น้องรกัคณุครแูบบเป็นลกูศษิยแ์ลว้กใ็หค้วาม

เคารพนบัถอืกเ็ป็นสิง่ทีด่ ี ถา้น้องท�าอะไรใหไ้มพ่อใจน้องก็

ไปกราบ ขอโทษคณุครไูดแ้ลว้กส็ญัญาวา่จะไมท่�าสิง่เหลา่นัน้

คณุครกูค็งจะเขา้ใจเพราะวา่กไ็มรู่เ้หตุการณ์เป็นไงไมไ่ดอ้ยู่

ตรงนัน้ อยา่งไรกต็ามไมอ่ยากใหน้้องคดิมากพยายาม ไปท�า

กิจกรรมดีกว่าขอให้น้องผ่านช่วงที่สบัสนและหวงัว่าครู

คงเขา้ใจน้อง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องโฉมสดุา  

หนูมคีวามสนใจในเรือ่งศลิปะ ชอบอยูก่บัธรรมชาต ิเราทกุคน

อยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุขถ้ามคีวามสามคัค ี ซื่อสตัย ์

ช่วยเหลอื เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกนัละกนัและทีส่�าคญัต้องไม ่

ยุง่เกีย่วกบั ยาเสพตดิเราสามารถอยูห่า่งไกลจากยาเสพตดิได ้ 

ถา้เราหนัมาเลน่ดนตร ีกฬีา ศลิปะ ปจัจบุนัน้ีในหมูบ่า้นของหนู

มวียัรุน่อาศยัอยูร่ว่มกนัเป็นกลุม่ใหญ่ มกัจะรวมตวัหาเรือ่ง

วยัรุน่ดว้ยกนัและวยัรุน่กลุม่นัน้ชอบใชปื้นยงิระบายอารมณ์ 

สรา้งปญัหาเดอืดรอ้นใหช้าวบา้น หนูจงึอยากจะทลูขอค�าปรกึษา 

จากทลูกระหมอ่มในการแกไ้ขปญัหาต่างๆเหลา่น้ี

ทลูกระหมอ่ม : น้องกด็เูป็นคนทีม่สีามญัส�านึก มทีศัคตทิี่

เป็นผูใ้หญ่ น้องกส็นใจ ในเรือ่งศลิปะ ธรรมชาต ิน้องกไ็ปรว่ม

ในโครงการทบูนีมัเบอรว์นั ดปูญัหาวยัรุน่ น้องกต็อ้งคยุกบั

ผูท้ีม่ายงิกนัในหมูบ่า้น ต�ารวจควรจะเขา้ไปดแูลดว้ย น้องก็

อาจใหผู้ใ้หญ่ไดช้กัชวนกลุม่น้ีมาท�ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ 
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เขาอาจจะชอบเล่นกฬีาจะได้ใชพ้ลงัของเขาในทางที่เป็น

ประโยชน์ อย่างไรกต็ามจะต้องมคีนดูแลไม่ใหค้นเหล่าน้ี 

ไมใ่หท้�าในสิง่ทีไ่มด่ ี กห็วงัวา่ปญัหาในชมุชนของน้องคงจะ

หมดไป

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องวรพล  

จงัหวดัชลบุร ี ผมเป็นคนที ่ กลวัผมีาก ผมไมส่ามารถท�าอะไร

คนเดียวได้ในตอนกลางคืน ต้องมีเพื่อนอยู่ตลอดเวลา 

ไมว่า่จะอาบน�้า เขา้หอ้งน�้า ตอนนอนจนเพือ่นๆทกุคนร�าคาญ 

ด่าว่าผมต่างๆนาๆ ผมกเ็ลยอยากปรกึษาทลูกระหมอ่มว่า 

มวีธิไีหนมัย้ครบัทีจ่ะท�าให ้ ผมเลกิกลวัผ ี ผมขอค�าแนะน�า 

ดว้ยนะครบั

ทูลกระหม่อม : สิง่แรก ให้น้องสบายใจเพราะไม่ใช ่

น้องคนเดยีวทีก่ลวัผ ี คนกลวัผมีเียอะมากๆ แต่การกลวัผ ี
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มนัยากมากทีเ่ลกิกลวั อนัทีจ่รงิไมท่ราบวา่น้องกลวัผ ีมาจาก 

น้องเคยเห็นผีหรอ เพราะบางคนบอกว่าผีนัน้ไม่มีจริง  

น้องตอ้งถามตวัเองวา่น้องสรา้งจนิตนาการขึน้มาเองหรอืเปลา่ 

ถา้สมมตน้ิองกลวัผมีากๆแลว้เพือ่นร�าคาญบางทเีขาอาจจะแกลง้

ใหน้้องอยูค่นเดยีวยิง่แยเ่ลยนะ น้องตอ้งควบคุมความกลวั

ของน้อง ไมใ่ชใ่หเ้ลกิกลวั แต่ใหล้ดลง ใหเ้ขา้หอ้งน�้าเองได ้

ปิดไฟนอนได ้ขอใหน้้องโชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องยทุธพนัธ ์

จงัหวดัสระบุร ี ผมเป็นคนทีช่อบอ่านหนงัสอืมาก หนงัสอืที่

โปรดปรานคอื แฮรี ่พอตเตอร ์เพราะผมไดอ้า่นแลว้รูส้กึวา่

ตนเองไดโ้ลดแลน่ไปพรอ้มตวัละครเอกของเรือ่ง สว่นอาหาร

ทีช่ืน่ชอบ คอื ตม้ย�า ผมไมแ่ปลกใจเลยวา่ชาวต่างชาตทิีม่า

เมอืงไทยถงึกนิตม้ย�า ความใฝ่ฝนัของผม คอื เป็นความใฝ่ฝนั 

ของคนทัง้ประทศเลยก็ว่าได้ นัน่คือท�าให้ประเทศมีแต่ 



คู่มือค�าปรึกษาพระราชทานฯ162

ความสงบโดยเฉพาะสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ผมมี

ค�าถามมาถามนะครบั 

 ข้อ 1.พระองค์ทรงชอบหนังสอืเล่มไหนเป็นพเิศษ

เพราะเหตุใดหนงัสอืเลม่นัน้ถงึพเิศษกวา่เลม่อืน่ๆ 

 ข้อ 2.ผมอยากได้ค�าจ�ากัดความของค�าว่าทูบ ี

นมัเบอรว์นั 

 ขอ้ 3.ในฐานะที่พระองค์ท่านเป็นคนไทยคนนึงผม

อยากทราบวา่วนันึง ทรงเสดจ็ไปทีใ่ดบา้ง 

 ขอ้ 4.ถา้มพีรสามประการทีส่ามารถเป็นจรงิไดอ้ยาก

ทราบวา่พระองค ์จะขออะไร

ทูลกระหม่อม : ในเรื่องต่างๆที่น้องอยากรู้ น้องคง 

อ่านหนังสอื แฮรี ่ พอตเตอร ์ เยอะเกนิไป ดทีีน้่องเป็นคน

ทีช่อบอ่านหนังสอื ชอบอ่านหนังสอืกจ็ะท�าใหจ้นิตนาการ  

กม็คีวามรูม้สีาระใหม่ๆ  กด็เีป็นการจดุประกายใหเ้รามไีอเดยี

ดีๆ  มคีวามคดิทีส่รา้งสรรค ์ท�าใหม้สีมาธดิว้ย น้องบอกชอบ 

ต้มย�ากุ้ง มพีูดถึงชาวต่างชาติที่ชอบต้มย�ากุ้ง อาหารที ่
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ชาวต่างชาตชิอบกม็ ี ต้มย�ากุ้ง หมีก่รอบ ผดัไท เป็นต้น 

เพราะอาหารไทยมหีลายรส สว่นในเรือ่งทีน้่องอยากใหค้นใน

ชาตริกัและสามคัคกีนันัน้ทุกคนกอ็ยากใหร้กักนั สว่นเรื่อง

ภาคใตม้นัเป็นเรือ่งใหญ่ทีแ่กย้าก ซบัซอ้นอยา่งมากๆเลย 

 สว่นค�าถามทีน้่องถามว่าชอบหนังสอือะไรเป็นพเิศษ

กต็อนน้ีไมไ่ดช้อบอะไรเป็นพเิศษ เมือ่ก่อนเคยชอบหนงัสอื

เรือ่งอโีบลา่เป็นโรคภยัทีต่ดิมาจากลงิในแอฟรกิาน่าสนใจมาก 

แต่ตอนน้ีน่าจะชอบเรื่องสัน้ทีฉ่ันคดิมากกว่าเป็นเรื่องของ

หน่ึงใจเดยีวกนั 

 ขอ้ 2. ค�าจ�ากดัความของทบูนีมัเบอรว์นัมนักเ็คลยีร ์

แลว้นะวา่มนัคอือะไรเราเป็นหน่ึงโดยไมพ่ึง่ยาเสพตดิเราทกุๆ คน 

กอ็ยากเป็นคนเก่งคนด ีเป็นผูช้นะอยูเ่สมอแต่เราตอ้งเป็นหน่ึง

ในเรื่องที่ถูกต้องที่ควร แล้วกเ็ป็นประโยชน์ต่อสงัคมบ้าง 

เพราะฉะนัน้ทบูนีมัเบอรว์นั คอื เป็นหน่ึงโดยไมพ่ึง่ยาเสพตดิ 

 ขอ้ 3 ถามวา่ไปไหนบา้งตอบไมถ่กูหรอกวา่ไปไหนใน

วนัหน่ึงๆน่ีหรอ กต็อ้งไปท�างานสจิรงิมัย้ 
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 ขอ้ 4.พรสามประการน้ีคงไมบ่อกถา้บอกพรกจ็ะไมไ่ด้

สมปรารถนาเพราะฉะนัน้พรขออุ๊บอิบ๊ไวก้่อน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�าถามจากน้องศรณัย ์

และน้องลกัจภิา กรุงเทพมหานคร ไดร้่วมกจิกรรมเพื่อใจ

ทีม่าบุญครอง แต่ตอนน้ีไดปิ้ดไปแลว้ น้องอยากจะบอกว่า  

จะเปิดทีม่าบุญครองอกีมัย๊ จะเปิดทีไ่หนอกี สว่นน้องลกัจภิา  

กบ็อกถงึความรูส้กึทีม่ต่ีอศนูยเ์พือ่นใจ ไมว่า่จะเป็นความเป็น

กนัเองของวทิยากร การช่วยเหลอืเรื่องต่างๆ เมื่อมปีญัหา 

เกดิขึน้กบัตวัน้อง บรรยากาศภาย ในศนูยเ์พือ่นใจ กด็มีากๆ 

และสุดท้ายน้องยงัฝากขอบพระคุณทูลกระหม่อม ที่ทรง 

จดัตัง้ศนูยเ์พือ่นใจมาดว้ย ขอใหพ้ระองคม์สีขุภาพพลานามยั

ทีด่ ีและกข็อใหพ้ระองคจ์ดักจิกรรมทบูนีมัเบอรว์นัอกีหลายๆ ที่
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ทลูกระหม่อม : กข็อบใจน้องสองคนทีไ่ดค้อยตดิตามความ

เคลื่อนไหวของกิจกรรมทูบนีัมเบอร์วนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ศนูยเ์พือ่นใจและกด็ใีจมากๆ ทีน้่องทัง้สองชอบ ประทบัใจ

และกไ็ด้มาร่วมกจิกรรมของศูนย์เพื่อนใจของเรากต็อนน้ี

ศนูยท์ีม่าบุญครองปิดไป น้องกบ็อกวา่น้องมารว่มกจิกรรม

ที่ศูนย์เพื่อนใจที่เดอะมอลล์บางแค ก็ขอให้น้องติดตาม

กจิกรรม ตดิตามขา่วสารโครงการทบูนีมัเบอรว์นัต่อไปจาก

รายการ ทูบนีัมเบอรว์นัวาไรตี้เราทุกเสาร ์ ช่อง 11 เวลา 

20.30 น. กต็ดิตามขา่วจากนิตยสารดว้ยกไ็ด ้และจากศนูย์

เพื่อใจของน้องเอง กต็ดิตามว่าเราจะไปเปิดศูนยเ์พื่อนใจ 

ที่ไหนอกีกจ็ะมขี่าวกนัต่อไป แต่รบัรองว่าเราก�าลงัขยาย 

ศนูยเ์พือ่นใจอยู ่กจ็ะมอีกีหลายๆ สาขาใน กทม. อยา่งแน่นอน 

ตอนน้ีมทีัง้แฟชัน่ไอแลนด ์ ซคีอนสแควร ์ และกเ็ดอะมอลล์

บางแค มหีลายทีแ่ละกอ็ยากใหน้้องๆ มารว่มกจิกรรมเยอะๆ 

 ส�าหรบัน้องลกัจภิา กข็อขอบใจกบัความรูส้กึดีๆ  ทีน้่อง

มตี่อศนูยเ์พือ่นใจ ขอบใจมากทีน้่องเขยีนมาใหก้�าลงัใจและ 

กข็อใหน้้องทัง้สองคนรว่มกจิกรรมของโครงการทบูนีมัเบอรว์นั 
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เป็นสมาชกิทีด่ต่ีอไป อยา่ลมืวา่พวกเราคนรุน่ใหมจ่ะชว่ยกนั 

สานต่อความฝนั สานต่อความตัง้ใจทีจ่ะขจดัยาเสพตดิ ซึง่เป็น 

ปญัหาทีส่�าคญัมากส�าหรบัประเทศชาตเิราใหพ้น้จากปญัหา

ยาเสพตดิไปได ้ เราต้องช่วยกนัร่วมกจิกรรมและแบ่งปนั

ความรูส้กึดีๆ  และสิง่ดีๆ  ใหส้มาชกิทูบนีัมเบอรว์นัทุกคน  

กข็อบใจน้องมาก 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�าถามจาก 

น้องปรทิศัน์ จงัหวดัสระบุร ีเลา่ถงึทลูกระหมอ่มวา่ น้องเขา้

ร่วมโครงการทูบนีัมเบอรว์นักเ็พื่อใหเ้ป็นแรงกระตุน้ ใหมุ้่งสู่

ความฝนัได้ดงัใจหวงั โดยที่เราเป็นหน่ึงในตวัเราและกม็ี

ความสามารถพเิศษกค็อื น้องดดูวงได ้ บางครัง้กด็ดูวงให้

อาจารยแ์ละเพือ่นๆ ทีโ่รงเรยีน พออาจารยห์รอืเพือ่นๆ ไดท้�า

ตามทีน้่องบอกไปทกุคนกป็ระสบความส�าเรจ็ ทลูกระหมอ่ม

ทรงมคีวามคดิเหน็วา่อยา่งไรบา้ง
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ทูลกระหม่อม : กน่็าสนใจมาก น้องดดูวงไดแ้มน่น้องก็

อยา่เพิง่ชะลา่ใจ และกอ็ยา่ลมืวา่ความสามารถพเิศษของเรา

มอียูเ่หมอืนสวรรคใ์ห ้ ถา้น้องดดูวงไดแ้มน่ แต่น้องอยา่ลมื 

อยา่ใชค้วามสามารถ หรอืพรสวรรคน้ี์ในทางทีผ่ดิ น้องตอ้ง

มคีวามจรงิใจต่อคนทีน้่องดูดวงให ้ และกอ็ย่าไปใชใ้นทาง 

ทีผ่ดิแลว้ความสามารถ มนัจะหายไป อยา่งไรกต็ามกน่็ารกั

ดมีากเลยทีน้่องดดูวงเก่ง และกด็ใีจทีน้่องชอบโครงการทบู ี

นมัเบอรว์นัของเรา เป็นสมาชกิทีด่แีละกน้็องชอบโครงการ 

ทบูนีมัเบอรว์นั เป็นแรงกระตุน้ในการมุง่สูค่วามฝนัของน้อง 

ไมว่่าจะเป็นอะไรกต็าม ไมว่่าจะเป็นหมอดรูะดบัโลก หรอื

อะไรกแ็ลว้แต่ โครงการทบูนีมัเบอรว์นัคอืโครงการทีท่�าให้

ทกุคนมุง่ไปสูฝ่นัไดโ้ดยไมต่อ้งพึง่ยาเสพตดิกน่็ารกัมาก ขอให ้

น้องมคีวามสุขและกเ็กบ็ความสามารถน้ีไว ้ อย่าลมืมวัแต่ 

ดดูวงและกไ็มเ่รยีนหนงัสอืละ น้องกเ็รยีนใหเ้ก่งๆ และกฝ็นั

วา่อยากจะเป็นอะไร น้องอยากจะเป็นนกัธุรกจิ นกับรหิาร 

ถ้าน้องตัง้ใจมุ่งมัน่และกไ็ม่ขีเ้กยีจกค็งจะไดไ้ปสู่ความฝนั  
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และกอ็ย่าลมืว่าเรื่องทีดู่ดวง พดูไปกแ็ลว้กนั กข็ออวยพร 

ใหน้้องประสบความส�าเรจ็

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�าถามจาก 

น้องเกศสดุา จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ หนูใฝ่ฝนัวา่อยากจะ

ประกอบอาชพีแพทยม์ากๆ เพราะมคีณุปู่เป็นผูจ้ดุประกาย

ความฝนัน้ี เน่ืองจากตอนคณุปู่เขายงัมชีวีติอยู ่มโีรคประจ�าตวั 

คือ โรคหืดหอบและไม่นานคุณปู ่ก็ได้จากไปอย่างสงบ 

หนูเลยคดิว่าถ้าเป็นหมอ น่าจะดูแลคนไขแ้ละดูแลคุณปู ่  

ไดด้ทีีส่ดุ นอกจากน้ียงัอยากจะรกัษาผูป้่วยยากจน โดยไม่

คดิเอาก�าไร ยิง่ตอนน้ีมโีควตาแพทยช์นบทใหก้บันกัเรยีน 

ชัน้ ม.6 ของจงัหวดัต่างๆดว้ย หนูกย็ิง่มคีวามหวงัทีจ่ะตามหา 

ความฝนัเรือ่ยๆ และกค็ดิวา่จะตอ้งท�าใหส้�าเรจ็ สดุทา้ยขอให้

ทลูกระหมอ่มมสีขุภาพรา่งกายแขง็แรง ปราศจากโรคภยัทัง้ปวง 

ด�าเนินโครงการดีๆ  ต่อไปเรือ่ยๆ และกเ็ป็น Perfect Woman 

ในใจน้องตลอดไป
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ทูลกระหม่อม : รูส้กึชื่นชมทีน้่องมคีวามปรารถนาทีจ่ะ

เป็นหมอเพราะว่าน้องคงจะรกัคุณปู่ของน้องมากที่ท่าน 

ไดจ้ากไปดว้ยโรคหอบหดืใชม่ัย๊ น้องกอ็ยากจะเป็นหมอมา

ดแูลคนทีด่อ้ยโอกาส กข็อใหน้้องไดป้ระสบความส�าเรจ็และ

กไ็ดไ้ปถงึฝนัเป็นแพทยช์นบทรกัษาผูป่้วยดอ้ยโอกาสต่อไป 

น้องกต็อ้งเรยีนหนงัสอืใหเ้ก่งๆ เพราะเป็นหมอกอ็ยา่งทีว่า่

มนักย็ากอยูเ่หมอืนกนัจะตอ้งเรยีนเก่งๆ อา่นหนงัสอืมากๆ 

มคีวามตัง้ใจขยนัขนัแขง็เพือ่จะมุง่หาความรูต่้อไปไมใ่ชน่ัง่เฉยๆ 

ตอ้งพยายามอา่นมากๆ และกเ็รยีนเยอะๆ ท�าสขุภาพของน้อง

ใหแ้ขง็แรงดว้ย กข็อเป็นก�าลงัใจใหน้้องคดิว่าน้องมคีวาม

ตัง้ใจดกีน่็าจะสมความปรารถนา 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากน้องพิชยั  

จงัหวดัสมทุรปราการ น้องอาย ุ13 ปี เขยีนมาเลา่วา่มคีวาม

สามารถในการรอ้งเพลงและกไ็ดเ้คยประกวดรอ้งเพลงใน  

ทบูนีมัเบอรว์นัดว้ย ในโครงการหนุ่มสาวหน้าใสไมเ่ขา้ใกล้

ยาเสพตดิและไดร้บัรางวลัชนะเลศิดว้ย 

ทูลกระหม่อม : ขอแสดงความยนิดีกบัน้องที่ได้ชนะ 

การประกวด น้องพชิยัใชม่ ัย๊ ภมูใิจในตวัน้องมากๆ ภมูใิจ 

ในตวัน้องๆ หลายๆ คน ทีม่คีวามสามารถและกใ็ชค้วามสามารถ 

ของตวัเองในทางถูก ได้เป็นสิง่ที่น่าภูมใิจเพราะการที่จะ

รอ้งเพลงชนะเลศิหรอืท�าอะไรทีด่ีๆ  นัน้กต็อ้งฝึกฝนกนัเยอะ

เหมอืนกนัก็ต้องมกีารท�างานหนักไม่ใช่นัง่อยู่เฉยๆ และ

ความส�าเรจ็จะมาถงึเรา เรามคีวามฝนัดมีากเลย แต่เรากต็อ้ง

ฝึกฝนดว้ยกป็ลืม้ใจทีน้่องประสบความส�าเรจ็ กข็อใหน้้อง

ฝึกฝนต่อไปและน้องกจ็ะรอ้งเพลงไดเ้ก่งขึน้ เก่งขึน้ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�าถามจากน้องปทัมพร  

กรุงเทพมหานคร ติดตามรายการทูบนีัมเบอร์วนัวาไรตี ้

ทกุอาทติย ์และเหน็นิตยสารทบูนีมัเบอรว์นั วางจ�าหน่ายดว้ย 

น้องสนใจอยากเป็นนางแบบเหมอืนทลูกระหมอ่มในหนงัสอืบา้ง

จะไดแ้ต่งตวัสวยๆ แต่กไ็มรู่ว้า่จะมโีอกาสหรอืเปลา่ ตอนน้ีหนู

เริม่โตเป็นสาวแลว้ หนูใฝ่ฝนัอยากเป็นนางแบบดารามากๆ

เลยคะ ถา้ทลูกระหมอ่มคดิวา่ไอเดยีหนูเจ๋ง หนูจะสง่รปูมา

ใหท้ลูกระหมอ่มคดัเลอืกด ูนิตยสารทบูนีมัเบอรว์นัจะไดเ้ป็น

เวทกีา้วแรกสูก่ารเป็นนางแบบของหนู เพราะถา้ใหม้าออก

รายการทบูนีมัเบอรว์นัวาไรตี ้ตอนน้ีหนูกย็งัเตน้ไมเ่ป็นเลยคะ 

ชว่ยพจิารณาดว้ยนะคะ

ทลูกระหม่อม : ถา้น้องอยากจะเป็นนางแบบนะน้อง ตอนน้ี 

กย็งัเดก็เพิง่เริม่โตเป็นสาว น้องกต็อ้งท�าหุ่นน้องใหส้วยๆ 

โดยการออกก�าลงักายเยอะๆ และกร็บัประทานอาหารทีม่ ี

ประโยชน์ เชน่ นม ตอ้งทานนมเยอะๆ จะไดส้งูๆ นางแบบ

เขาตอ้งสงูๆ กนัและกห็ุน่ดีๆ  น้องเขากต็อ้งท�าตวัใหแ้ขง็แรงดว้ย 
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เพราะวา่การเป็นนางแบบน่ีกไ็มใ่ชส่ิง่อะไรที ่ไมเ่หน่ือยกต็อ้ง

ท�างานเหน่ือยเหมอืนกนั ตอ้งมคีวามอดทนมาก น้องกต็อ้ง

ฝึกฝนมากๆ จดหมายน้องกเ็จ๋งดเีหมอืนกนั ไอเดยีของน้อง 

อยา่ลมืสง่รปูมาใหพ้วกเราแลว้กนั คราวหน้าจะไดด้วูา่น้อง

เป็นนางแบบไดห้รอืไม่ แต่อย่างไรกต็ามถ้าน้องอยากจะ

ออกรายการทบูนีัมเบอรว์นัวาไรตีข้องเรา ยงัเตน้ไม่เป็นก็

ไปฝึกไดท้ีศ่นูยเ์พือ่นใจของเราทีไ่หนกไ็ด ้น้องอยูก่รงุเทพฯ 

กม็ศีนูยเ์พือ่นใจหลายๆที ่ ทีอ่ยูใ่กล้ๆ  น้องตามศนูยก์ารคา้ 

เชน่ แฟชัน่ไอแลนด ์อะไรต่างๆ หลายๆ ที ่มฟิีวเจอรพ์ารค์

กม็หีลายๆ ที ่ น้องอยูต่รงไหนใกล้ๆ  ตรงไหนน้องกไ็ปรว่ม

กจิกรรมก็แล้วกนัแต่อย่าลมืเรยีนหนังสอื น้องอยากเป็น 

นางแบบ ต้องเรียนหนังสือก่อนเพราะน้องตอนน้ีก็ยัง 

เดก็อยูค่งยงัเรยีนไมจ่บ เรยีนหนงัสอืใหด้ีๆ  จะไดพ้ดูภาษา

องักฤษเก่งเป็นนางแบบโกอนิเตอรเ์ลย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�าถามจากคณุธาดา 

จงัหวดัสพุรรณบุร ีเขยีนมาเลา่วา่เป็นคนชอบออกก�าลงักาย

และกจ็ะวิง่ทกุเชา้รอบสนามกฬีา และป ัน่จกัรยานวนัละ 8 กโิล 

ท�าเชน่น้ีตัง้แต่อาย ุ14 ปี ตอนน้ีอาย ุ40 ปีแลว้ คณุธาดาสนใจ

อยากจะร่วมเป็นสมาชกิโครงการทบูนีมัเบอรว์นั แต่กอ็ายุ

มากแลว้ จงึอยากจะเป็นอาสาสมคัรสอนกฬีาใหก้บัเดก็ๆ แทน 

อยากสอบถามวา่จะไปสมคัรทีศ่นูยเ์พือ่นใจ ทีไ่หนไดบ้า้ง

 

ทลูกระหม่อม : กไ็ปสมคัรไดค้ณุธาดากอ็ยูท่ีส่พุรรณบุร ี

คณุธาดากไ็ปถาม ทีส่าธารณสขุจงัหวดักแ็ลว้กนั วา่มทีีไ่หนบา้ง 

ทีศ่นูยเ์พือ่นใจ โดยมากจะมใีนโรงเรยีนแลว้กก็�าลงัจะผลกัดนั

ใหม้ศีนูยเ์พือ่นใจในทกุโรงเรยีน เราจะไดใ้ชบ้รกิารได ้คณุธาดา 

ก็ค่อนข้างสูงอายุอยู่แล้ว ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโครงการ 

ทบูนีมัเบอรว์นักไ็มไ่ดร้งัเกยีจคนสงูอายแุต่ประการใดใชม่ัย๊

โดยมากกเ็ป็นเดก็ๆ คณุธาดากแ็สดงเจตนารมณ์อนัด ีทีจ่ะไป

ชว่ยสอน สอนกฬีาต่างๆ ทีศ่นูยเ์พือ่นใจ กไ็ปสอนตามโรงเรยีน

หรอืตามศนูยต่์างๆ ทีเ่ขาออกเอก็โซซาย ไปสมคัรเป็นสมาชกิ
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ทูบนีัมเบอร์วนั ไปสมคัรสมาชกิที่สาธารณสุขจงัหวดัได ้ 

ไปสอบถามว่าตรงไหนบา้งทีธ่าดาจะเขา้ไปร่วมกจิกรรมได ้

คนแก่กไ็ปรว่มกจิกรรมได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนแก่ทีย่งัฟิตอยู ่ 

ไดอ้อกกายทุกวนัตัง้แต่อาย ุ 14 ถงึอาย ุ 40 คงจะแขง็แรง 

ไม่เป็นไรก็คงไม่เป็นลมไปในการท�ากิจกรรมกับเด็กๆ  

เพราะฉะนัน้กไ็ปสมคัรไดว้นัน้ีทีต่รงไหนกต็าม ถามสาธารณสขุ

จงัหวดัดู

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�าถามจาก 

น้องกมลชนก บา้นหนูเป็นอาคารพาณชิย ์แต่วา่เพือ่นบา้นที่

ยา้ยเขา้มาใหมเ่ขาท�างานเยบ็จกัร แลว้ตอนกลางคนื จะมเีสยีง

จกัรมาตลอดในเวลานอนนะคะ หนูกเ็ลยนอนไม่เพยีงพอ 

นะคะ แลว้เวลาไปโรงเรยีนหนูกเ็รยีนไมค่อ่ยรูเ้รือ่ง หนูควร

จะพดูหรอืแกป้ญัหาอยา่งไรดคีะ
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ทลูกระหม่อม : มนักไ็มด่มีากนกัทีห่นูนอนไมพ่อ เดก็ๆ

วยัรุน่ขนาดหนูตอ้งการพกัผอ่นตอ้งนอนใหเ้พยีงพอ ถา้นอน

ไมเ่พยีงพอขนาดนอนไมห่ลบัเลย แลว้เรยีนไมรู่เ้รือ่งกเ็ป็น

อนัตรายแลว้ละ เพราะฉะนัน้หนูกต็อ้งจดัการอะไรสกัอยา่งหน่ึง 

แลว้หนูเคยลองใหค้ณุพอ่คณุแมล่องพดูกบัเขาดไูหม วา่เขา

รบกวนความสงบมากมาย ไมม่ใีครนอนหลบัเลย เพราะเขา

ถบีจกัรทัง้คนื เขาเป็นหนูถบีจกัรหรอืเปล่า เขาตอ้งท�ามา

หากนิใชไ่หม ยงังัน้กข็อแนะน�าถา้เขาไมเ่อือ้ แลว้พดูอะไรกนั

ไมรู่เ้รือ่งแลว้ท�าใหห้นูนอนไมห่ลบั คณุพอ่คณุแมก่น็อนไมห่ลบั 

ตืน่สายไปท�างานอะไรอยา่งน่ี กต็อ้งไปฟ้องส�านกังานเขตแลว้  

เพราะส�านักงานเขตเขามีแผนกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  

เขากจ็ดัการเรือ่งน้ีโดยตรง มาจดัการกบัเพือ่นบา้นของหนูได ้

สง่เจา้หน้าทีไ่ปตรวจสอบวา่เขาท�างานอยา่งนัน้จรงิๆหรอืเปลา่ 

อยา่เพิง่ไปบอกเขาวา่หนูจะไปฟ้องส�านกังานเขต เดีย๋วเขา

รูต้วัซะก่อน เพราะฉะนัน้เขาอาจจะตอ้งเสยีคา่ปรบั และกอ็าจ

จะถกูด�าเนินคดหีรอือะไรกร็บัรองวา่ตอนน้ีหนูกค็งไดอ้ยูใ่นที่

เงยีบๆ แลว้ถา้สมมตเิขาท�าต่อไปหลงัจากส�านกังานเขตเตอืน  
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เขากต็อ้งไปฟ้องต�ารวจหรอือนัทีจ่รงิหาส�าลมีาอุดหซูะหนูก็

อาจจะนอนได้ใช่มัย๊ ถ้าฟ้องแล้วไม่ได้ผล หนูก็ต้องช่วย 

ตวัเองบ้างหยบิปลัก๊มาใส่ไว้หนูก็คงนอนได้ เสยีงจกัรก็

เหน็ใจวา่มนัดงัมาก แต่คนเขากต็อ้งท�ามาหากนิ ไมรู่ท้�าไม

อาจจะเป็นอาชพีเสรมิ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�าถามจาก  

นายธรีวฒัน์ ทลูกระหมอ่มครบั ผมชืน่ชมพระองคเ์ป็นทีส่ดุ 

ทัง้ดา้นจรยิวฒัน์และการแสดง ผมไดส้รา้งกลุม่ทบูนีมัเบอรว์นั

ขึน้ในโทรศพัท ์ BlackBerry ของผมกลุ่มเพือ่นที ่ Add มา

ชื่นชมและก็ชื่นชอบในผลงานของพระองค์ เราได้นัดกนั 

ชมภาพยนตแ์ละตดิตามพระจรยิวฒัน์ ของพระองคเ์สมอครบั 

กลุ่มของพวกเราได้ใช ้ BlackBerry และ Facebook ใน

การเผยแพรข่อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์อยูเ่สมอครบั แต่กระผม 

ไมท่ราบวา่เป็นการบงัควรหรอืไม ่หากมคิวรผมขอพระราชทาน
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อภยัดว้ย หลายคนฝากความคดิถงึ ถงึคณุพลอยไพลนิและ

คณุสริกิติตยิามาดว้ยครบั สว่นตวัผมเองกอ็ยากเหน็พระองค์

เสดจ็พรอ้มกบัพระธดิาทัง้สองในงานต่างๆ ดว้ยครบั

ทลูกระหม่อม : น้องอารม์กเ็ป็นแฟนพนัธุแ์ทเ้พราะเป็น

พวกเรากนัเองเป็นชาวทบูนีมัเบอรว์นั เป็นสมาชกิทบูนีมัเบอรว์นั 

ก็เป็นที่น่าเขา้ใจแล้วละ ว่าท�าไมเขาถึงเป็นแฟนพนัธุ์แท้

เพราะพวกเรากนัเองกต็อ้งใหก้�าลงัใจซึง่กนัและกนักส็นบัสนุน

พวกเราใช่มัย๊ ยงัไงกข็อบใจน้องอารม์มากทีเ่ป็นแฟนละก็

ตดิตามผลงานต่างๆ มาแลว้กถ็ามถงึลกูๆ สองคนทีต่อนน้ีอยู่

ต่างประเทศกจ็ะไปไหนๆ ไมไ่ด ้อยูป่ระเทศอเมรกิากเ็ลยมาอยู ่ 

ทีน่ี่ไมไ่ด ้ อย่างไรกต็ามน้องอารม์กเ็ป็นคนทีใ่ชส้ือ่ Online 

ใชส้งัคม Social Network คอืสงัคม Online ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

พดูวา่ถกูตอ้งเพราะวา่เป็นสิง่ทีส่นบัสนุนเราแลว้กส็รา้งกลุม่

เพือ่นใน BlackBerry แลว้กใ็น Web อะไรขึน้มา กข็อบใจ

น้องมาก ทีน้่องชืน่ชมและกต็ดิตามผลงาน เป็นก�าลงัใจทีด่ ี

กเ็ป็นการใชส้งัคม Online อยา่งถกูตอ้ง อยา่งไรกต็ามกท็�า
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ต่อไปกเ็ป็นสิง่ทีด่มีากๆ เลย หวงัวา่คงไดส้นบัสนุนผลงาน

กนัต่อไป กต็อบแลว้วา่ตอนน้ีน้องพลอยกบัน้องใหมอ่ยูท่ีไ่หน 

อยูท่ีอ่เมรกิา

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�าถามจากน้องสภุคั 

ในปจัจบุนัน้ีหลกัสตูร การเรยีนการสอน ภายในโรงเรยีนไดม้ี

การบรรจหุลกัสตูรเกีย่วกบัเรือ่งเพศศกึษาเขา้ไป และท�าให้

อาจารยห์ลายๆ ทา่นมองวา่มนัจะเป็นการชีโ้พลงใหก้ระรอก 

หรอืเปลา่ เพราะวา่เดก็บางคนอาจจะเกดิความอยากรูอ้ยาก

เหน็และอยากลองทา่นทรงเหน็วา่อยา่งไรบา้งคะ

ทูลกระหม่อม : แล้วใครให้น้องมาถามค�าถามน้ีละ 

อาจารย์ใช่ไหม ความจรงิ เรื่องเพศศึกษาเขาก็บอกมา 

ตัง้นานแลว้วา่ควรจะมกีารเรยีนการสอนในโรงเรยีนเพราะวา่

คนเรานะเรือ่งเพศ เรือ่งเซก็ซ ์เรือ่งอะไรเป็นเรือ่งปกตธิรรมดา 
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เมือ่เราเขา้สูว่ยัรุน่เขา้สูว่ยัเจรญิพนัธุเ์รากม็ฮีอรโ์มนทีเ่พิม่ขึน้

มาในตวั ท�าใหเ้ราสนใจเพศตรงขา้ม ท�าใหเ้ราอยากมแีฟน 

สนใจเรือ่งเซก็ซอ์ะไรอยา่งน้ี ทน้ีีเรารูไ้มเ่ทา่ทนั ไมรู่ ้ไมม่สีต ิ

ทีจ่ะยบัยัง้จติใจตวัเองเพราะเราไมรู่ ้เรารูส้กึมคีวามรูส้กึทาง

เพศขึน้ เรารูส้กึชอบผูช้ายและชอบผูห้ญงิ หมายความถงึกม็ี

ความสนใจซึง่กนัและกนั แต่เราควบคมุตวัเองไมไ่ด ้ถา้สมมติ

เราไมม่สีตเิราไมรู่ว้า่เราเป็นอยา่งน้ีเพราะอะไร เรากอ็ยากมี

แฟนเรากอ็ยากมอีะไร แต่ทน้ีีเราไมพ่รอ้ม เมือ่เราไมพ่รอ้ม 

เรากอ็าจจะปฏบิตัติน ไมถ่กู เมือ่เราไมพ่รอ้มเรามเีซก็ซ ์กม็เีซก็ซ์

เรว็เกนิไป มเีซก็ซโ์ดยไมไ่ดร้ะวงั ไมไ่ดป้้องกนั แลว้กท็อ้งหรอื

เรากอ็าจจะตดิเชือ้อะไรมา ถา้โชครา้ยเรากต็ดิเชือ้ในวนัใด 

วนัหน่ึง ถา้เรามเีซก็ซเ์ยอะเกนิไป เพราะฉะนัน้เรือ่งเพศศกึษา

ส�าคญัมากในการทีจ่ะสอน ในโรงเรยีน ไมไ่ดเ้ป็นการชีโ้พลง

ใหก้ระรอก ผูใ้หญ่ใดโนเสารเ์ต่าลา้นปีจะคดิวา่เป็นการชีโ้พลง

ใหก้ระรอก อย่างไรกต็ามเรื่องเพศศกึษานะบางทอียากจะ

ตอ้งพดูกนั ตวัต่อตวั หรอืพดูกนัในกลุม่เลก็ๆ ผูห้ญงิอาจจะ

เรยีนกบัผูห้ญงิ ผูช้ายอาจจะเรยีน กบัผูช้าย ตอ้งแบง่กลุม่กนั 
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ต้องมกีารท�าหลกัสูตรใหด้ ี แต่เป็นสิง่จ�าเป็นมาก ใหเ้รารู ้

เทา่ทนัตวัเอง แต่สิง่ส�าคญัทีส่ดุเราตอ้งสอนวา่ตวัเราตอ้งรูจ้กั

ตวัเอง เราตอ้งมสีตกิารทีเ่รามสีตเิราตอ้งมสีมาธ ิเพราะฉะนัน้

บางทเีราอาจจะตอ้งมกีารท�าสมาธ ิสรา้งสมาธแิละตอ้งมสีติ

ตัง้ตวัวา่บางทเีราท�าอะไรเน๊ียเราไมม่สีต ิ ไมม่สีมาธ ิ ในการ

ท�าเรากอ็าจจะลมืไดว้า่วางไวท้ีไ่หน ตายแลว้ ตอนน้ีลมืท�า

อกีแลว้อะไรอยา่งน้ี ไมใ่ชค่นแก่อยา่งเดยีวทีจ่ะลมืเดก็ๆ กล็มืได ้ 

ไมม่สีตกิจ็ะท�าอะไรทีเ่ลอะเทอะ แลว้กอ็ยา่งในเรือ่งเพศกม็ ี 

เดีย๋วน้ีเด็กๆ ก็เริม่มเีพศสมัพนัธ์เร็วมาก แล้วก็ท้องกนั  

แลว้กม็ปีญัหากนัอะไรมากมายก่ายกองมากมาย เพราะฉะนัน้

เรื่องน้ีตอ้งเริม่ แลว้เรื่องเพศศกึษาตอ้งท�าหลกัสูตรใหด้ีๆ  

แลว้กส็อนใหทุ้กๆคน เดก็ๆเน๊ียมสีต ิ รูเ้ขารูเ้รา รูว้่าก�าลงั

ท�าอะไรอยู ่
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�าถามจาก 

น้องจติรลดา จงัหวดัสระแกว้ ในปจัจบุนัมอีาหารแสรมิวางขาย 

ตามท้องตลาดที่โฆษณาว่ากินแล้วท�าให้มีสติมากขึ้น  

เป็นเรือ่งจรงิหรอืเปลา่คะ เพราะวา่ถา้เรามสีตกิจ็ะท�าสิง่อื่น

ไดด้ ีเชน่ เรยีนด ีเป็นตน้ จงึท�าใหว้ยัรุน่เสยีเงนิจ�านวนมาก

ไปกบัอาหารเสรมิพวกน้ีคะ่

ทูลกระหม่อม : อาหารเสรมิพวกน้ีไม่เคยไดย้นิทีท่�าให้

มีสติเพิ่มขึ้น (เหมือนเป็นพวกชูก�าลงัท�าให้สมองแล่น)  

ฟงัดเูหมอืนยาบา้นะ แต่กเ็ป็นตวัอยา่งอาหารเสรมิทีเ่ราเชือ่

โฆษณาที่ไม่ด ี แต่ก่อนก็คดิว่ากนิยามา้อะไรพวกน้ีก็เป็น

เหมอืนเป็นตน้แบบของยาบา้นะแอมแซสเตอรม์นี แต่ยาบา้

คอืแมสแอมเซสเตอรม์นี กนิยามา้กจ็ะไมห่ลบัใชไ่หม กจ็ะ

อ่านหนังสอืไดม้ากขึน้ เรยีนหนังสอืไดด้ขี ึน้ มแีรงมากขึน้ 

สมองแลน่ท�างานไดด้ขีึน้ ซึง่กไ็มจ่รงิพฒันามากลายเป็นยาบา้ 

เป็นยาอ ี ยาไอซ์ มนักย็ิง่ท�าลายเราใหญ่เลยมนัเป็นสิง่ทีม่ ี

อนัตราย เพราะฉะนัน้การโฆษณาผดิๆ กบ็างทกีไ็มด่นีกันะ 
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เพราะวา่ไมท่ราบอาหารเสรมิกไ็มเ่คยไดย้นิวา่อาหารเสรมิ

อะไรทีท่�าใหเ้รามสีต ิการมสีตนิะใชเ่ป็นสิง่ทีด่ ีทีพ่ดูไปเมือ่กีน้ี้ 

ทีน้่องถามวา่เรือ่งเพศศกึษาเราตอ้งมสีต ิ ท�าอะไรทุกอยา่ง

ตอ้งมสีต ิ แต่อาหารเสรมิทีท่�าใหม้สีตมินัไม่ไดอ้ยู่ทีอ่าหาร

เสรมินะ การมสีตนึิกไมอ่อกวา่อาหารเสรมิอะไรทีท่�าใหม้สีต ิ

นึกออกแต่กงิโกะนะ กงิโกะ วติามนิกงิโกะทีท่�าใหค้วามจ�าดี

ท�าใหค้วามจ�าดกีม็ ีมสีมาธใิสใ่จอะไรอยา่งน้ี ความทีจ่ะมสีตน้ีิ

เราตอ้งมสีมาธอิยา่งทีบ่อกพดูแลว้ เราตอ้งใสใ่จตอ้งมสีมาธ ิ 

การที่มสีมาธดิีๆ  จากการที่เราต้องรู้จกัตวัเอง เราต้องม ี

ความสงบ ท�าอารมณ์ทีส่งบแลว้กว็ธิที�ากต็้องนัง่สมาธนิะ 

ตอ้งนัง่สมาธไิมต่อ้งนัง่นานหรอกสกั 10 นาท ี20 นาท ีกช็ว่ย

ไดแ้ลว้ หรอื 5 นาท ี10 นาทกีไ็ด ้ชว่ยได ้เราตอ้งรวบรวม

จติใจรูว้า่เราก�าลงั ท�าอะไรอยู ่แต่อาหารเสรมิไมเ่คยไดย้นิที่

ท�าใหไ้มม่สีต ิงง คงเป็นโฆษณา ทีไ่มจ่รงิแหละ เรือ่งโกหก 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�าถามจาก 

น้องอรุณี เขยีนเขา้มาถามว่าตอนน้ี ทีโ่รงเรยีนของหนูม ี

เหตุการณ์แปลกๆ เกดิขึน้มากมาย เน่ืองจากมนีกัเรยีนกลุม่หน่ึง

ซึง่ไมรู่ว้า่เป็นใคร ไดม้าท�าลายขา้วของในโรงเรยีนของหนู 

บางครัง้กล็กัขโมยของ ฉกีสมดุหนงัสอื ปาหนิใสก่ระจก หรอื

ไมก่ร็ือ้คน้ขา้วของในโต๊ะ เพือ่นๆ หนูไมอ่ยากใหพ้วกเขาท�า

อยา่งน้ีเลย เพราะไมส่ง่ผลดตี่อใคร หนูควรท�าอยา่งไรดคีะ

ทูลกระหม่อม : ตอนน้ีปญัหาวยัรุ่นที่มีความรุนแรง 

ท�าอะไรแปลกๆ กเ็กดิขึน้เยอะ เพราะมตีวัอยา่งในสงัคมเยอะ 

ผูใ้หญ่กต็กีนั บา้นเมอืงกไ็มส่งบเรยีบรอ้ย เพราะฉะนัน้มนัก็

ไปออกทีเ่ดก็ เหมอืนเดก็กถ็กูกระทบไปดว้ย กเ็หน็วา่ความ

รนุแรงเป็นของธรรมดา เพราะมนัเหน็ความรนุแรงมาตัง้นาน

หลายปีแล้ว ตอนน้ีกม็เียอะแยะมากมาย ในโรงเรยีนหนู 

กเ็ป็นเรือ่งแปลกๆ ทีม่คีนกลุม่หน่ึงเกดิฟิตจดัขึน้มาไปท�าลาย

ขา้วของในโรงเรยีนท�าไมกไ็มรู่เ้หมอืนกนั เรากไ็มรู่ใ้ครเป็น 

คนท�าๆ ใหยุ้ง่วุน่วายไปหมด เพราะฉะนัน้ในโรงเรยีนของหนู
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กท็กุๆอยา่งในโรงเรยีนของหนูกเ็ป็นของพวกเราเหมอืนกนั 

เพราะโรงเรยีนน้ีเป็นโรงเรยีนของหนู ตอ้งช่วยกนัปกป้อง

หอ้งเรยีนของหนู สมบตัใินหอ้งเรยีนของหนู และกส็ิง่ต่างๆ  

ไม่ให้คนมาท�าลาย ทุกคนก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล  

เหมอืนกบัทกุคนสอดสอ่งดแูลเพือ่นๆ ไมใ่หไ้ปตดิยา เพราะฉะนัน้ 

กเ็ป็นหูเป็นตาช่วยอาจารย์ด้วย ถ้าอาจารย์ไม่รูก้บ็อกให้

อาจารยร์ูไ้ว ้ถา้นกัเรยีนทกุคนมตีาตัง้หลายสบิตา รอ้ยตาเน๊ีย

ดอูยูว่า่ใครท�าอะไร แลว้โรงเรยีนหนูไมม่วีงจรปิดเหรอ กค็ง 

ไม่ม ี กไ็ม่ม ี ถา้มคีนทีท่�ากค็งไม่กลา้ท�า เพราะว่าวงจรปิด  

ในประเทศไทยเน๊ียไมค่อ่ยจะเวริค์ โดยมากจะพงัไปโรงเรยีน

ของหนูก็เหมอืนกนั แต่อย่างไรก็ตามก็ช่วยกนั ช่วยกนั 

สอดสอ่งดแูลคนท�าผดิกค็งรอดไมไ่ด ้วงจรปิด กเ็อาไปแลว้

แต่ตาของหนูเขาไมไ่ดเ้อาไมม้าทิม่ตาของหนูใหต้าบอดไป 

หนูกย็งัมองเหน็อยู่ คนท�าผดิอย่างต่อเน่ืองกค็งจะไม่กลา้ 

ท�าผดิอกีแลว้ คนพวกน้ีกค็งเป็นโรคจติ โรคจติเยอะในปจัจบุนั

คนโรคจติมมีากมาย เขากค็งเกบ็กดเป็นโรคจติกไ็มรู่จ้ะท�าไง 

กเ็ลยไปแสดงออกทีข่า้วของ หมายความถงึขา้วของกต็ัง้
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ของมนัอยูต่รงนัน้ดีๆ  แลว้มนักโ็รครา้ยกถ็กูคนเกบ็กดไปทบุ

ท�าลายซะ คนโรคจติเรากไ็มรู่จ้ะท�าไงใชม่ัย๊ กข็ออวยพรให้

หนูหาคนทีท่�าผดิทีไ่มถู่กตอ้งสมควรมาเรว็ๆ แลว้โรงเรยีน

หนูจะได ้ปลอดภยัซะที

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�าถามจาก 

น้องจุฑาภคั จงัหวดัเพชรบูรณ์ หนูสบัสนเรื่องที่คุณคร ู

ปลกูฝงัใหร้กัและหวงแหนแผน่ดนิ แต่ปรากฎวา่ผูใ้หญ่ของ

บา้นเมอืงบางคนใหก้ารสนบัสนุนเศรษฐกจิของชาวมง้ ซึง่เป็น

ชาวต่างชาตอิพยพ อาท ิลาว เขมร เขา้มาโคน้ตน้ไมเ้พือ่ปลกูผกั

ยงัชพี ท�าใหเ้กดิปญัหาน�้าทว่มเพราะไมม่ตีน้ไมด้ซูบั ควรท�า

อยา่งไรดคีะ

ทลูกระหมอ่ม : หนูจฑุาภคั หนูซเีรยีสมากเลยหรอื ใครสอน 

ให้หนูเขยีนเรื่องน้ีมา อย่างไรก็ตามก็เป็นปญัหาที่ใหญ่
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เหมอืนกนัเพราะว่าคนเหล่าน้ีเป็นคนต่างชาต ิ แลว้กม็าใช้

แผน่ดนิของเรา แลว้กม็าท�าลายแผน่ดนิของเราสมมตคินที่

ไปตดัไมท้�าลายป่าไปอยา่งน้ีเรากเ็หน็ผลแลว้ ตอนน้ีน�้าทว่ม

ทัว่ประเทศ ทีผ่่านมาเป็นปญัหาใหญ่มากแลว้กต็อนน้ีกย็งั

ทว่มอยู ่หมายความวา่กย็งัทว่มอยูเ่ป็นบางสว่น เป็นปญัหาใหญ่

เพราะเกดิจากการตดัไมท้�าลายป่า ท�าลายธรรมชาตขิองเรา

กท็�าใหเ้กดิไมส่มดลุขึน้มา กไ็มม่ตีน้ไมท้ีย่ดึดนิไว ้ดนิกถ็ลม่ 

น�้ากท็ว่มอะไรอยา่งน้ี แลว้คนทีท่�ากลบัเป็นคนต่างชาตดิว้ย  

พวกที่คนต่างชาตทิี่อยู่ประเทศ อย่างลาวบ้าง พม่าบ้าง  

กพ็วกมง้กค็งมาจากลาว เสรจ็แลว้กม็าถงึกม็าอยูใ่นแผน่ดนิ

ของเรา แลว้กม็าท�าลายแผ่นดนิของเรา มนักไ็ม่ค่อยจะด ี

เทา่ไหร ่ หนูกซ็เีรยีสถกูแลว้คะ คดิดสูวิา่คนพวกน้ีประเทศ

เขารบกนัถูกฆ่าฟนัอะไรอย่างน้ี เขาเขา้มาพึง่เราๆ จะไล่

เขาไปมนักบ็าปหน่อยหน่ึงละ หมายความวา่ถา้ไล่เขาไปก็

เหมอืนไล่ใหเ้ขาไปตาย เรากต็อ้งโอบอุม้เขาไวท้น้ีีโอบอุม้

เขาไวม้นักห็ลายบ้านเมอืงเป็นวนวงเวยีน แต่ถ้าเราเชญิ

เขากลบัไปบ้านเมอืงหมดแล้วคนกย็งัตดัไมท้�าลายป่าอยู ่ 
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กแ็สดงว่าคนไทยดว้ยกนัตดัไม ้ ท�าลายป่า อย่างน้ีกต็้อง 

แกไ้ขกนั ตอ้งรณรงคใ์หป้ลกูจติส�านึกไมใ่หเ้ขาตดัไมท้�าลายป่า 

กต็อ้งมกีฎหมายทีพ่วกเราท�าเองแลว้ เราท�าเองเรากต็อ้งมี

กฎหมายควบคมุ อกีหน่อยเรากค็งเชญิคนเหลา่น้ีกลบับา้น 

กลบัเมอืงเขา คงไมม่าอยูต่ลอดชวีติ หมายความวา่ไมอ่ยูจ่น

โลกแตก หรอืจะอยูจ่นโลกแตกกไ็ดอ้กี 2 ปี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�าถามจาก 

นายภานุรุจ บางครัง้ผมรูส้กึเหน่ือยล้า ท้อแท้ หมดหวงั  

ไมป่ระสบความส�าเรจ็กบังานทีไ่ดร้บัมา ผมควรจะท�าอยา่งไร

ดคีรบั เพือ่ทีจ่ะใหม้คีวามหวงัและก�าลงัใจจะสูต้่อไปครบั

ทลูกระหม่อม : ความจรงิก�าลงัใจมนัมาจากตวัเอง เราตอ้ง

สรา้งก�าลงัใจขึน้มาเอง แลว้ค�าวา่ทอ้จะบอกให ้ค�าวา่ “ทอ้แท”้ 

ไมค่วรจะมใีนพจนานุกรมของเราเลยนะ เพราะวา่การทีจ่ะ
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ท�างานอะไรหรอือยากไดอ้ะไรจากการทีต่ามฝนัเน๊ียเรากต็อ้ง

ท�างานหนัก ในการทีจ่ะท�าอะไรใหส้�าเรจ็เราตอ้งพยายาม

ท�างานหนักมนัก็ต้องเหน่ือย แต่เหน่ือยได้แต่อย่าท้อแท ้ 

อย่างไรก็ตามค�าว่า “ท้อแท้” อย่าให้มากล�้ากลายเลย  

เพราะวา่ถงึน้องจะท�าอะไร ไดร้บัมอบหมายใหท้�าอะไรบางทอีาจ

จะท�าไมส่�าเรจ็หรอืท�าไมด่เีทา่ทีค่วร หนูกต็อ้งรูเ้ราท�าอะไร

ผดิพลาดไปมนัเป็นบทเรยีนเป็นประสบการณ์ เราจะท�ายงัไง

ดมีนักพ็ลาดไป หรอืท�าไมด่เีทา่ทีค่วร คราวหน้าเรากท็�าให้

ดมีากกว่าน้ี เราไม่ไดไ้ปพลาดถา้เสพยาสมินักจ็ะเป็นสิง่ที ่

แกย้ากพอสมควร กย็งัจะแกไ้ดเ้ลกิเสพไดก่้อนทีส่มองเราจะ

เสื่อมแล้วก็เราตายไปซะ ถ้าเราตายไปก็แก้ไม่ได้อยู่แล้ว 

แต่อยา่งไรกต็ามน้องยงัมอีนาคตอกีไกล ยงัมอีนาคตอกีไกล

ทีจ่ะท�าอะไร ตอ้งมกี�าลงัใจ นอกจากตวัเองตอ้งสรา้งก�าลงัใจแลว้

น้องกย็งัมเีพือ่นๆ สมาชกิทบูนีมัเบอรว์นัอกีตัง้สามสบิแปด

ลา้นคนในประเทศไทยทีจ่ะคอยใหก้�าลงัใจน้อง เพราะฉะนัน้

น้องจะท�าอะไรกต็าม มคีวามฝนัอะไรน้องกต็อ้งฝึกตอ้งฝน 

ตอ้งมคีวามมุง่มัน่ก่อนแลว้ฝึกฝนแลว้กพ็ยายามท�าใหด้ทีีส่ดุ 

ถา้เกดิท�าผดิไปกไ็มเ่หน็จะเป็นไรเลย หมายความวา่ไมไ่ด ้
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ผดิเลยทีไ่ปฆา่ตวัตายหรอืฆา่ใครเขา ถา้ทอ้แทอ้าจไปฆา่ตวัตาย 

แกไ้มไ่ดแ้ลว้ แต่ความผดิพลาดสว่นมากกจ็ะแกไ้ด ้กเ็อาไว ้

เป็นบทเรียน แล้วก็ท�างานต่อไป ต้องสร้างก�าลงัใจอยู ่

ตลอดเวลา วา่เราท�าได ้ตอ้งมคีวามมัน่ใจในตวัเอง แลว้กต็อ้ง

ฝึกดว้ย ตอ้งมคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจมคีวามขยนัไม่ไดอ้ยู่เฉยๆ 

แล้วความส�าเรจ็จะมาใช่มัย๊ ทุกอย่างมนัขึน้อยู่กบัตวัเอง 

ทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้อยา่ทอ้แทแ้ลว้ขอใหม้กี�าลงัใจมากๆ แลว้

ขอใหก้�าลงัใจน้องกแ็ลว้กนั

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�าถามจาก 

น้องกวสิรา รตันกนัยากร หนูมคี�าถามจะทลูถามทลูกระหมอ่ม

วา่การทีก่ระทรวงศกึษาธกิารมนีโยบายใหร้บันกัเรยีนทีต่ ัง้ครรภ์

ขณะเรยีนกลบัเขา้มาเรยีนต่อหลงัคลอด ทลูกระหมอ่มคดิวา่

แบบน้ี จะเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนตัง้ครรภใ์นวยัเรยีน

เพิม่มากขึน้หรอืเปลา่คะ
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ทูลกระหม่อม : อันที่จริงเรื่องน้ีก็คุยกันมานานแล้ว  

ซเีรยีสนะ คุยตัง้แต่เริม่ตน้เรือ่งเพศศกึษา ความจรงิตอ้งมี

เพศศกึษาก่อน แต่ในเมือ่เราพลาดไปแลว้ คนพลาดไปแลว้

จะไมใ่หโ้อกาสเขาเหรอ มนัไมใ่ชเ่ป็นการทีจ่ะท�าใหท้กุคนมา 

ตัง้หน้าตัง้ตาตัง้ครรภ์ในวยัเรยีน เมื่อเขาได้รบัโอกาสน้ี 

การตัง้ครรภเ์ป็นสิง่ไมง่า่ย ตอนตัง้ครรภอ์าจจะยากหน่อยหน่ึง 

ตัง้ครรภ์ตัง้ 9 เดอืน แล้วก็มลีูกต้องอะไรมนัไม่ใช่ที่ง่ายๆ 

ถา้คนเหน็คนตัง้ครรภ ์ไมม่ใีครอยากตัง้ครรภใ์นวยัเรยีนหรอก 

แต่ทน้ีีเขาพลาดไป เขาพลาดไปในการทีท่�าก่อนอืน่เขาไมรู่้

ตวัเอง เขาไม่มสีตใินการมเีพศสมัพนัธ์ อาจจะไม่รูข้อ้มูล

เตม็ทีอ่ะไรอย่างน้ี เพราะฉะนัน้ตอ้ง หน่ึงตอ้งมเีพศศกึษา 

สองตอ้งใหโ้อกาส หมายความวา่เขาตัง้ครรภแ์ลว้ เขาตอ้งมี

โอกาส ถา้สมมตเิขาสามารถท�าไดก้อ็ยากใหก้ลบัมาเรยีนต่อ 

ยงัทอ้งๆกม็าเรยีนต่อได ้ ไมง่ ัน้เขากจ็ะหมดโอกาส เพือ่นๆ

เราหมดโอกาส อยากใหพ้วกเขาหมดโอกาสเหรอ เราตอ้งให้

โอกาสคน เขาพลาดไปอยา่งน้ีเราตอ้งใหโ้อกาส เพราะฉะนัน้

เรือ่งน้ีความจรงิดใีจมากเลยทีก่ระทรวง ศกึษาธกิารใหโ้อกาส 
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เดก็ๆ ถ้าไม่ใหโ้อกาสหมดอนาคตกเ็รยีกว่าเป็นนโยบาย  

ทีถ่กูตอ้งแลว้ ไมใ่ชแ่บบชีโ้พลงใหก้ระรอก โอเคเราตัง้ครรภก์ไ็ด ้ 

เพราะว่าเรื่องเพศสมัพนัธน้ี์คนกม็อียูแ่ลว้ แต่กต็อ้งมอียา่ง 

มสีต ิตอ้งรูว้า่เราพรอ้มหรอืยงั รูจ้กัวา่รา่งกายเราเป็นอยา่งไร

มอีะไรอยา่งน้ี หน่ึงตอ้งมเีพศศกึษาอยา่งทีว่า่แลว้ก ็เรือ่งตัง้ครรภ์

ไมม่ใีครอยากทอ้งหรอก

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�าถามจาก 

น้องปิยวฒัน์ จงัหวดันนทบุร ี คอื ผมมคี�าถามจะถามว่า  

เหน็ทลูกระหมอ่มทรงงานหนกัขนาดน้ีครบั อยากทราบวา่

ทรงมอีะไรทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจและเป็นก�าลงัใจใหพ้ระองค์

ทรงต่อสูแ้ละฝ่าฟนัอุปสรรค เพื่อโครงการทูบนีัมเบอรว์นั

ในขณะน้ีครบั และทีพ่ระองคท์รงงานหนกัขนาดน้ีอยากจะ

ทราบวา่มวีธิดีแูลตวัเองยงัไงใหด้แูขง็แรงสดใสอยูต่ลอดเวลา

นะครบั
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ทลูกระหม่อม : แรงบนัดาลใจน้ีเหรอ แรงบนัดาลใจกค็อื

พวกน้อง แรงบนัดาลใจในการท�างานอะไรถา้เรารกัในสิง่ที่

เราท�ามนักจ็ะไม่เหน่ือย ไม่เหน็ดไม่เหน่ือย ไม่รูส้กึทอ้แท ้

ไมรู่ส้กึผดิหวงัหรอือะไรกต็าม เพราะเรารกัทีจ่ะท�า เรากท็�า 

เรากม็คีวามสขุในการท�า อยา่งทีท่�าอยูน่ี่อะไรทีเ่ราไมไ่ดช้อบ

ไมไ่ดร้กั ฝืนใจท�าไปเพือ่เงนิหรอืเพือ่อะไรกต็าม อยา่งน้อย

ถา้เพื่อเงนิกไ็ม่ว่าเพราะเป็นสิง่ปกตธิรรมดา แต่ถ้าสมมติ

ท�าแลว้ตอ้งฝืนใจหรอือะไรกต็ามมนักจ็ะไม่ค่อยมคีวามสุข 

สิง่ทีเ่ราท�าแลว้มคีวามสขุ แลว้กเ็ราทกุๆ คนใหก้�าลงัใจซึง่กนั 

และกนัเน๊ีย มนักจ็ะประสบความส�าเรจ็เราตอ้งภมูใิจ ในโครงการ

ทบูนีัมเบอรว์นัของเราเน๊ีย เพราะโครงการทบูนีัมเบอรว์นั

ของเรากน็บัวา่ประสบความส�าเรจ็อยา่งมากเลยนะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากคณุกรองการ จาก

จงัหวดัภเูกต็ เขยีนวา่บอกวา่สวสัดคีะ่ เรือ่งของฉนักค็อื ดฉินัม ี

ลกูชาย 4 คน อาย ุ17, 15, 11 และ 9 ปี ดฉินัเลกิกบัสามี

จงึเลีย้งลกูตามล�าพงั เมือ่ก่อนดฉินัจะทอ้แทห้ลายๆ อยา่งๆ 

ปญัหาชวีติ แต่วนัหน่ึงไดด้แูละไดฟ้งัทา่นตอบบรรยายค�าถาม

ประชาชน เป็นครัง้แรกเพราะ ไมค่อ่ยมเีวลาด ูดฉินัดใีจปลืม้ใจ  

และมคีวามสุข เพราะพระองคท์่านไม่เคยทอดทิง้ ห่วงใย 

ใครมปีญัหาสว่นตวัอยากถามทา่น ทา่นกเ็ปิดโอกาสไดร้ะบาย

บอกท่าน ดใีจเหลอืเกนิ ขอรบกวนท่านอกีหน่ึงฉบบั ดใีจ

เหลอืเกนิทีด่ฉินัไดเ้กดิเป็นคนไทย โชคดจีรงิๆ ขอบคณุทา่น

ทีเ่ปิดโอกาส ใหด้ฉินัไดเ้ขยีนจดหมายฉบบัน้ี และท�าใหด้ฉินั 

มกี�าลงัใจ และมคีวามสขุมากๆ ดฉินัจะสู้ๆ ต่อไปไมย่อมแพ้

และเลี้ยงลูกๆให้เป็นคนดต่ีอไป ชวีติยงัคงด�าเนินต่อไป 

ขอบคณุคะ่

ทลูกระหมอ่ม : ใช ่ชวีติตอ้งด�าเนินต่อไป ยงัไงกข็อตอ้นรบั

คุณแม่กรองการ แฟนรายการฯรุ่นแม่ อ่านจดหมายของ 
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คณุกรองการแลว้กด็ใีจทีม่แีฟนหลายๆวยั มแีฟนรุน่ผูใ้หญ่

เพิม่ขึน้มาอกีคน กเ็ป็นเรือ่งทีด่มีาก เพราะรายการของเรา

เน้นแต่ส�าหรบัเดก็ๆเทา่นัน้ รายการของเราเสนอสิง่ดสี�าหรบั

ครอบครวั อนัทีจ่รงิกเ็ป็นรายการทีท่นัสมยัและอนิเทรนด์

ส�าหรบัเดก็ๆวยัรุ่น เพราะฉะนัน้คุณพอ่คุณแมก่ต็อ้งเขา้ใจ

เดก็วยัรุ่นว่าเขาชอบอะไร ชอบกจิกรรมแบบไหนชอบเทรนด์

อยา่งไหน ชอบเตน้บบีอย ชอบรอ้งเพลงยงัไง กจ็ะไดเ้ขา้ใจกนั 

ท�าใหค้วามสมัพนัธใ์นครอบครวัดขีึน้ อยากใหค้ณุกรองการ

ชวนลูกๆไปท�ากจิกรรมทีศู่นยเ์พื่อนใจดว้ย กม็กีจิกรรมที่

คลา้ยๆกบัทีเ่ราเอามาน�าเสนอไปในรายการฯ อยา่งไรกต็าม

ลูกๆกค็งจะน่ารกัมากๆ เพราะคุณกรองการดูเป็นคุณแม่

ทีเ่ลีย้งลูกเก่ง ยงัไงกข็อใหท้ัง้ผูใ้หญ่และเดก็มคีวามสุขและ 

กโ็ชคดี

 


