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ปัญหาการเรียนและการใช้ชีวิตในโรงเรียน

นางสาวปติมาภรณ์ พลับพลาทอง อายุ 16 ปี 

นักเรียนชั้น ม. 5/9 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

	 หนูได้ยินว่าค�าว่าการเรียนเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องน�าไปใช้	คุณแม่ของ

หนูก็บอกว่าการเรียนเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดของคนเรา	แต่ตอนนี้หนูมีปัญหา

เกี่ยวกับการใช้เงิน	 เพราะหนูใช้เงินแบบไม่รู้จักค่าของเงินเลย	 และอยากถาม

พระองค์ว่า	 เราจะใช้เงินแบบใดถึงจะมีวิธีออมเงิน	 หนูอยากให้ท่าน 

ให้ค�าแนะน�ากับหนูและเพื่อนค่ะ	แล้วหนูจะน�ามาปฏิบัติ

ทูลกระหม่อม : คุณแม่ของหนูพูดถูก	ตอนนี้การเรียนเป็นสิ่งส�าคัญที่สุด

ส�าหรับหนู	เพราะการศึกษาจะช่วย	พัฒนาพื้นฐาน	ช่วยให้กระบวนการ

ความคิดของเราเฉียบคม	 การเรียนการศึกษาจึงเป็นส่วนส�าคัญที่จะ

ก�าหนด	 อนาคตของคนเรา	 หนูบอกว่าหนูมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เงิน	

เพราะหนูใช้เงินแบบไม่รู้จักค่าของเงินเลย	 หนูก็รู้ปัญหาของหนูอยู่แล้ว	

ปัญหานี้เรียกว่าใช้เงินไม่เป็น	 คนเราต้องรู้จักใช้เงินให้เป็น	 ประมาณว่า 

หนูคงยังหาเงินเองไม่ได้	 แต่ก็คงฟุ้งเฟ้ออยากมีอะไรฟุ่มเฟือยโก้หรู

เหมือนคนอื่นเขา	 ก็ต้องประสบกับความล�าบาก	 ต้องสับสนมากว่าจะ

หาเงินมาสนองความต้องการอย่างไรดี	 เราต้องต้ังสติ	 คิดถึงอนาคต	

คิดถึงอะไรที่ดีที่สุดส�าหรับเรา	 ไม่ใช่ความสุขความสนุกชั่วแล่นในเด๋ียวนี้	
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เมื่อเรามีสติก็คงคิดได้ว่า	ต้องพัฒนาความสามารถของเราให้ดี	การเรียนหนังสือ

และท�ากิจกรรมดีๆ	เช่น	เล่นดนตรี	เล่นกีฬา	ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ก็จะดีที่สุด	เพราะให้	ทั้งความรู้และความสนุกไปในตัว	ขอแนะน�าให้หนู

และเพื่อนไปลองท�ากิจกรรมที่ศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE ของ

เรา	จะได้ทั้งความสนุกและส่งเสริมศักยภาพ	และอาจได้เพื่อนใหม่ๆ	อีก

หลายคน	ที่ส�าคัญฟรีด้วย	ไม่ต้องเสียเงิน

 ------------------------------------------------------------

นางสาววรางคณา เทศรัตน์ อายุ 16 ปี นักเรียนชั้น ม. 5  

โรงเรียนสุขส�าราญราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดระนอง

	 ด้วยหนูมีความกลุ้มใจเป็นอย่างมาก	 ในตอนนี้หนูคิดว่าจะเรียน

มหาวิทยาลัยในคณะนิติศาสตร์	 แต่มีคนบอกว่าหนูไม่เหมาะที่จะเรียน 

ในคณะนั้น	 หนูเป็นคนค่อนข้างเรียนดี	 ชอบการพูด	 ชอบการร่ายร�า	 

และชอบ	 เรียนสังคม	 คณิตศาสตร์	 อังกฤษมาก	 และชอบอ่านหนังสือ

เก่ียวกับกฎหมายมาก	 หนูมีนิสัยการเป็นผู้น�า	 ชอบพูดต่อหน้าคน	 และ 

ในตอนนี้หนูคิดว่าหนูควรเลือกเดินทางไหนดี	 แต่หนูชอบอาชีพการเป็น

ผู้พิพากษา	 มาตั้งแต่ตอนเด็กๆ	 หนูควรเดินตามความฝัน	 หรือหยุดและ

หาความฝันใหม่ตามท่ีคนอื่นบอก	 และสุดท้ายหนู	 มีแฟน	 อยู่ช้ัน	 ม.6	 

หนูคิดว่าจะให้แฟนรอไปเรียนพร้อมหนู	 แต่หนูคิดว่าเราจะคบกันได ้

ไม่นาน	สุดท้ายท�าให้เขาเสียใจหนูควรท�าอย่างไรดีคะ
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ทูลกระหม่อม : ถ้าน้องชอบและอยากเรียนในคณะนิติศาสตร์	และอยาก

เป็นผู้พิพากษา	จากที่น้องเล่า	น้องก็มีศักยภาพที่จะท�าความฝันของน้อง

ให้เป็นจริงได้	 ถ้าน้องมีความตั้งใจและหมั่นเพียร	 อ่านหนังสือหาความรู้

ฝึกฝนตัวเองอยู ่เสมอ	 เรื่องแฟนก็น่าจะมาทีหลัง	 สิ่งส�าคัญที่สุดคือ 

การเรียนและเพ่ิมศักยภาพให้ตัวเอง	 เราต้องมุ่งมั่นโฟกัสในการท�างาน

น้องก็รู้ดีอยู่แล้ว	และดูจะตัดสินใจได้แล้วว่าจะท�าอย่างไรกับแฟนคนนี้

 ------------------------------------------------------------

นายปฏิวัติ ดาทอง นักเรียนชั้น ม. 6  

โรงเรียนวังชิ้นวิทยา จังหวัดแพร่

	 ตอนนี้ผมเรียนอยู่ชั้น	ม.6	ใกล้จบแล้วครับ	จบไปผมอยากจะบวช

ตลอดชีวิตครับ	 ศึกษาธรรมะ	 ให้ลึกซึ้งและก็ปล่อยวางทางโลก	 พ่อแม่

เห็นด้วยครับและก็สนับสนุนด้วย	 แต่เพื่อนก็มักจะพูดให้ผมลังเลอยู่

เสมอ	 ว่าท�าไมไม่เรียนต่อปริญญาเหมือนพวกเขา	 ใช้ชีวิตให้เต็มที่ก่อน

แล้วค่อยบวช	ตอนนี้ผมยังตัดสินใจไม่ได้ครับทูลกระหม่อมฯ	จะสามารถ

ช่วยผมตัดสินใจได้ไหมครับ	 หรือถ้าเป็นทูลกระหม่อมฯ	 จะตัดสินใจ

อย่างไรครับ

ทูลกระหม่อม : อนุโมทนาสาธุ

 ------------------------------------------------------------
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นายปฏิภาณ ฤาเดช ชื่อเล่น จุ้ย อยู่ชั้น ม.4 อายุ 15 ปี  

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา 

	 ห้องผมได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์กับหัวหน้าหมวดที่จบด็อกเตอร์

จากฟิลิปปินส์	ครูมีอีโก้สูง	ด้วยความ	 เป็นด็อกเตอร์	บางครั้งครูก็พูดไม่

ชัดเจน	 สอนไม่แจ่มแจ้ง	 เมื่อถามหรือตอบหลายๆ	ทีที่ไม่ตรงกับทฤษฎี

ของครู	 ก็มักจะโดนด่า	 คุณครูกดเกรดมากด้วย	 ท�าให้พวกผมหมดสิทธิ์

สอบโควต้ามหาลัยต่างๆ	ได้	พวกผมควรท�าอย่างไรดีครับ

ทูลกระหม่อม : ครูคณิตศาสตร์หัวหน้าหมวดของน้องคงเป็นครูใหม่เพิ่ง

จบด็อกเตอร์มา	 เลยมีความมั่นใจ	 และภูมิใจในตัวเองมากไปหน่อย	 

เลยยึดติดอยู่กับทฤษฎีของครูจนยอมหักไม่ยอมงอ	 น้องต้องให้อภัย

คุณครู	 ผู ้น้ีสักหน่อย	 เพราะครูเพิ่งมาใหม่	 คงยังไม่มีประสบการณ ์

สอนมากนัก	 (และท่ีบอกว่าคุณครูมั่นใจ	 ก็ขอเปลี่ยน	 ความเห็นอาจไม่

ค่อยมั่นใจในวิชาการเท่าไหร่ด้วย)	เราคงต้องท�าความเข้าใจกับคุณครูดีๆ	

ตรงไหนที่คุณครูสอนไม่แจ่มแจ้ง	 เราไม่เข้าใจเราก็ไปถามคุณครู	 ให้ท่าน

อธิบายให้ฟังอีกที	 คุณครูอาจดีใจที่ลูกศิษย์เข้าไปหาจนลืมด่าเรื่องนี	้ 

พูดคุยกันดีๆ	 ได้	 ต้องใจเย็นๆ	 นะน้อง	 เวลาไปคุยกับคุณครูก็อย่าใช้

อารมณ์ละกัน

 ------------------------------------------------------------
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นางสาวภคกุล ไพบูลย์ ชื่อเล่น เนม อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.5 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

	 ทุกวันนี้หนูเรียนอยู่ในห้อง	 หนูรู ้สึกว่านักเรียนทุกคนในห้อง	 
มักจะเรียนเอาคะแนน	 เอาเกรดมากกว่า	 เอาความรู้	 คือในห้องจะมี
เพื่อนที่เรียนเก่งมากๆ	เวลาเรียนอาจารย์ก็จะสนใจแต่คนๆ	นั้น	ท�าให้หนู
ซึ่งเรียน	ไม่ค่อยทันก็จะเรียนไม่เข้าใจ	พอถามอาจารย์	อาจารย์ก็จะบอก
ให้ไปถามเพื่อน	 (คนเก่ง)	 เวลาถามเขาก็บอกแค่ค�าตอบไม่ได้อธิบาย	 
เมื่อเวลาท�าการบ้านก็ไม่เข้าใจ	เลยต้องลอกเพื่อน	ท�าการบ้านก็เลยไม่ได้
ความรู้มีแต่งานส่ง	 “ได้คะแนนแต่ไม่ได้ความรู้”	 ก็เลยอยากจะทูลถาม
ความคิดเห็นของทูลกระหม่อมฯเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ	 และหนูควรจะท�า
อย่างไรให้อาจารย์มีความเป็นธรรมบ้าง	 และจะบอกอาจารย์อย่างไรให้
อาจารย์เห็นความส�าคัญของอนาคตเด็กคะ

ทูลกระหม่อม : ฟังๆ	ดูคนที่เรียนเพื่อเอาคะแนน	 เอาเกรด	และเพื่อให้
จบๆ	ไป	คือหนูไม่ใช่เพื่อนนักเรียนในห้องเรียน	เพราะหนูเรียนไม่เข้าใจก็
ต้องพึ่งพาคนอื่น	 จนกระทั่งถึงกับต้องลอกการบ้านเพ่ือน	 ซึ่งหนูก็รู้ว่า
เป็นการเรียนที่	“ได้คะแนนแต่ไม่ได้ความรู้”	
	 ความจริงการที่จะเรียนให้ได้ความรู้	 ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าจะ
ขวนขวายพยายามท�าความ	 เข้าใจกับสิ่งที่เราเรียนหรือไม่	 ก่อนที่เราจะ
ไปถามข้อสงสัยของเรากับใครก็ตาม	 ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์	 หรือเพื่อน	
(คนเก่ง)	หนูก็ต้องรู้ว่าบทเรียนตรงไหนที่เราไม่เข้าใจ	จะได้ถามเขาได้ถูก	
ทางที่ดีน้องควรเตรียมอ่านหนังสือ	 ท�าความเข้าใจในบทเรียนคร่าวๆ	
ก่อนเข้าเรียน	ไม่เข้าใจตรงไหนจะได้ถาม	อาจารย์ถูกไงล่ะ	

 ------------------------------------------------------------
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นายปรีชา ปาคุธ อายุ 20 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 2  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน จังหวัดน่าน 

	 ผมอยากถามว่าในกรณีที่เพื่อนร่วมห้องมีการทุจริตในการสอบ	

ซึ่งมีแนวทางในการทุจริต	 เช่น	 เขียนใส่	กระดาษ	เขียนใส่แขน	ขา	และ 

น�าโทรศัพท์ไปในห้องสอบ	 เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต	 เพื่อหาค�าตอบที่ดี

ที่สุด	 ปรากฏว่าในการทุจริตข้อสอบในครั้งนั้น	 ท�าให้เพื่อนที่ทุจริต	 

มีผลการเรียนท่ีอยู่ในระดับดีกว่าเพื่อนที่สุจริต	 แล้วน�าผลการเรียนมา

เยาะเย้ยเพื่อนๆ	 ในห้องว่าตนเองได้เกรดดีกว่า	 เนื่องจากผมได้เห็น

เหตุการณ์นี้เกิดข้ึน	 แต่ผมไม่สามารถท่ีจะท�าอะไรได้	 และอาจารย์ 

ผู้ควบคุมก็ไม่พบเห็น	 ผมจึงอยากทราบว่าแนวทางการแก้ไขปัญหา 

เรื่องนี้ควรท�าอย่างไรครับ

ทูลกระหม่อม : การโกงในทุกรูปแบบ	 เป็นสิ่งที่ไม่ควรท�าอยู่แล้ว	 เมื่อมี

การทุจริตในการสอบ	 ในท่ีสุดผู้ทุจริต	 ก็จะโดนจับได้	 และได้รับผลแห่ง

การกระท�าไปเอง	 อาจถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน	 น้องไม่ต้อง

ท�าอะไรหรอก	 ในเมื่ออาจารย์ผู ้ควบคุมไม่เห็น	 น้องจะไปฟ้องเพ่ือน 

ก็ดูกระไรอยู่	 แม้น้องปรีชาจะหมั่นไส้เขาเพียงใดก็ตาม	 สะกดใจไว้ก่อน	

ถ้าเขาท�าบ่อยๆ	 ก็จะถูกจับได้เอง	 เราเองก็อย่าไปทุจริตเองละกัน	 

เพราะเราก็เห็นแล้วว่าเป็นสิ่งไม่ดี	

 ------------------------------------------------------------
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นางสาวอรณัฐชา พิลาแดง นักเรียนชั้น ม. 5  

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร

	 หนูไม่เข้าใจว่าท�าไมอาจารย์แต่ละวิชา	 แต่ละห้อง	 แต่ละโรงเรียน	

ต้องมองว่าเด็กที่นั่งหลังห้องต้องเป็น	เด็กดื้อ	เกเร	ไม่ตั้งใจเรียน	ทั้งๆ	ที่ 

ก็ตั้งใจเหมือนคนอื่น	 หรือบางทีตั้งใจเรียนกว่าด้วยซ�้า	 แต่กลับโดนมอง

โดนจ้องว่าเป็นเด็กดื้อ	 ส่วนตัวหนูเองก็นั่งอยู่หลังห้อง	 แต่จริงๆ	 ก็ไม่ได้

อยากนั่งหลังห้องเท่าไร	แต่ที่นั่งเต็มตลอด	ก็ต้องมานั่งหลังห้อง	ถึงหนูจะ

เรียนไม่เก่งแต่ก็จะพยายามตั้งใจ	 แต่กลับไม่ได้รับก�าลังใจ	 โดนจ้องว่า

เป็นเด็กเกเรตลอด	เวลาพูดคุยหรือสอน	ท�าไมครูทุกคนต้องสนใจแต่เด็ก

ท่ีอยู ่หน้าห้อง	 และท�าไมไม่ลองพูดคุยกับเด็กหลังห้องดูบ้าง	 บางที 

ค�าตอบท่ีได้มันอาจจะดีกว่าเด็กที่อยู่หน้าห้องก็ได้	 ท�าไมไม่ลองเปิดใจ 

ให้โอกาสคนที่อยู่ข้างหลังบ้าง

ทูลกระหม่อม : เมื่อสมัยก่อน	 เด็กตัวสูงจะนั่งหลังห้อง	 คนเตี้ยนั่งข้างหน้า 

แต่ที่ต่างประเทศคนท่ีตั้งใจเรียนและสนใจจะเรียนรู้	 หรือคนที่อยากเป็น

คนดีที่เรียกว่า	Goody	two	shoes	จะพากันมานั่งเก้าอี้แถวหน้า	อย่างไร

ก็ตาม	คนที่ไปนั่งข้างหลัง	ไม่จ�าเป็นต้องเป็นคนขี้เกียจ	เกเร	เสมอไป	อย่างที่

หนูว่าคนที่เข้าห้องมาทีหลัง	ก็จะหาที่นั่งข้างหน้าไม่ได้	เลยต้องไปนั่งข้างหลัง 

ก็เป็นธรรมชาติของครูที่จะคุยกับคนที่นั่งข้างหน้า	ครูจะเห็นได้ง่าย	และจะ 

พูดคุยกับนักเรียนที่นั่งหน้าๆ	หรือคุณครูอาจหูตึง	จึงไม่ได้ยินคนที่นั่งข้าง

หลังพูดก็ได้	สิ่งที่หนูควรท�าก็คือ	ยกมือขอออกความเห็นบ้าง	หนูก็จะได้

มีโอกาสพูด	มีโอกาสถาม	หรือตอบค�าถามคุณครู	

 ------------------------------------------------------------
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นางสาวสุพรรษา บ้านมอญ นักเรียนชั้น ม.4/1 อายุ 16 ปี  
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา อ�าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

	 หนูมีเรื่องอยู ่เรื่องหนึ่งซึ่งหนูหนักใจมาก	 ไม่ว่าหนูจะไปเรียน
หนังสือหรืออยู่บ้าน	 หนูจะต้องมีภาวะ	 ท่ีไม่อาจปฏิเสธได้	 เพราะหนู
เกรงใจและเขาโตกว่า	 เร่ืองก็คือเมื่อหนูอยู่บ้าน	 ญาติข้างบ้านก็ต้องมี
เรื่องให้หนูช่วยตลอด	เช่น	ฝากเลี้ยงน้อง	หนูก็ต้องรับไว้ทั้งๆ	ที่หนูก็ต้อง
ท�าการบ้าน	ซึ่งจะต้องใช้สมาธิในการท�า	 แต่หนูก็ไม่อาจปฏิเสธได้เพราะ
หนูเกรงใจ	 ถ้าไม่รับฝากก็ท�าหน้าไม่พึงพอใจ	 พอหนูมาโรงเรียนก็เจอ
ภาวะแบบนี้
	 อีกเหมือนกัน	 อาจารย์ใช้ให้หนูไปหาอาจารย์อีกคน	 ส่วนหนูก็มี
งานท�าและต้องส่งด่วน	 แต่ก็ต้องไปท�างานของอาจารย์ก่อนไม่อาจจะ
ปฏิเสธได้	เพราะว่าความเกรงใจ	และก็เป็นอาจารย์หนูจึงต้องท�า	หนูควร
ท�าอย่างไรดีคะ	 ควรที่จะรู้จักปฏิเสธเขาบ้าง	 หรือต้องแบ่งเวลาในการ
ท�างานของหนูให้เสร็จ	เพื่อที่จะต้องไปท�างานของคุณครูค่ะ 

ทูลกระหม่อม : คนเราต้องรู้จักปฏิเสธบ้าง	 แต่มันก็แล้วแต่เหตุการณ์
แวดล้อม	ถ้าเป็นสถานการณ์ที่เราสามารถ	จะแสดงน�้าใจกับคนรอบข้าง	
โดยเฉพาะผู้ใหญ่	เช่น	คุณครู	หนูก็ควรให้ความร่วมมือช่วยเหลือ	โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งถ้าเป็นงานที่ท�าเพื่อส่วนรวม	เช่น	เพื่อโรงเรียนของหนู	ดังนั้นหนู
จึงควร	ที่จะรู้จักแบ่งเวลาในแต่ละวัน	โดยให้ความส�าคัญกับการเล่าเรียน	
อ่านหนังสือและท�ากิจกรรม	โดยเฉพาะกิจกรรมจิตอาสา	เช่น	งานของพวกเรา 
คืองาน	TO	BE	NUMBER	ONE	แต่ถ้าใครขอร้องอะไรนอกเหนือจากนี้	
หนูก็ใช้วิจารณญาณของตัวเองละกัน	ว่าสามารถท�าให้เขาได้แค่ไหน

------------------------------------------------------------
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นางสาวเกสรา บานชื่น ชื่อเล่น แป้ง อายุ 16 ปี  

นักเรียนชั้น ม.4/1 โรงเรียนลาซาล บางนา กรุงเทพมหานคร

	 ห้องของพวกหนูซึ่งอยู่ห้อง	 1	 โดนคุณครูเปรียบเทียบกับห้องอื่น

และห้องรุ ่นพี่	 ซึ่งไม่ว่าจะกิจกรรมไหนพวกหนูก็เต็มที่	 ตอนแรกๆ	 

ที่คุณครูเปรียบเทียบพวกหนูก็เข้าใจ	 แต่บางทีก็พูดบ่อยจนพวกหนูท้อ

และน้อยใจ	บางครั้งก็ท�าให้รู้สึกไม่ชอบห้องที่เอามาเปรียบ	พวกหนูควร

ท�าอย่างไรดีค่ะ

ทูลกระหม่อม : พวกหนูก็ไม่เห็นจะต้องท้อหรือน้อยใจไปเลย	 เพราะ

ความท้อจะเป็นผลเสียกับตัวเราเอง	 ท�าให้เราเสียก�าลังใจและเสียเวลา	

พวกเราชาว	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ไม่ควรมีค�าว่า	 “ท้อ”	 อยู่ใน

พจนานุกรมของเรา	 เพราะฉะนั้นพวกหนูก็ท�ากิจกรรมทุกๆ	 อย่างให้ดี

ที่สุด	เต็มที่กับทุกอย่างที่ท�า	เราแข่งกับตัวเอง	ไม่ได้แข่ง	กับคนอื่น	แต่ถ้า

คุณครูจะเปรียบเทียบ	 เราก็ลองมองว่าคนอื่นเขาท�าอะไร	 อย่างไรบ้าง	

บางทีเขาอาจมีวิธีการท�างานที่ดีๆ	 ที่เราอาจน�ามาขยายผลก็ได้	 เราต้อง

เปิดใจกว้างเหมือนกัน

------------------------------------------------------------
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นางสาว ปัณฑิตา นิ่มนวล ชื่อเล่น แป้ง อายุ 17 ปี  

นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล  

จังหวัดสตูล

	 ขณะน้ีนักเรียน	 ชั้น	 ม.6	 หลายๆ	 คน	 ก�าลังเคร่งเครียดอยู่กับ 

การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย	บางคน	ไม่ทราบว่าตนเองนั้นเหมาะ

กับการเรียนคณะอะไร	 บางคนต้องการเรียนในคณะที่ครอบครัวไม่เห็นด้วย	

หรือบางคน	 ถูกพ่อแม่บังคับให้เรียนในคณะที่พ่อแม่ผู ้ปกครองเห็น

สมควร	 โดยตัวของหนูเองนั้น	 ครอบครัวสนับสนุนให้หนูเรียนในคณะที่

หนูต้องการจะศึกษาต่อ	แต่หนูมีเพื่อนของหนูคนหนึ่งเป็นเด็กที่เรียนเก่ง

มาก	เขาได้เกรดเฉลี่ยใน	5	อันดับแรกของสายชั้น	ก่อนหน้านี้เขาต้องการ

ศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์	 แต่เมื่อไม่นานมานี้เขาเพิ่งพบว่าตนเอง

นั้นต้องการเรียนทางด้านบริหารมากกว่า	 เนื่องจากเขาชอบและท�าได้ด	ี

แต่เมื่อเขาปรึกษากับครอบครัว	 แม่ของเขากลับไม่เห็นด้วย	 เพราะแม่

ของเขาอยากให้เป็นแพทย์	 เพราะคิดว่าลูกของตนเองน้ันเรียนอยู่ 

ในระดับดีมาก	 ท�าไมถึงไม่อยากเรียนแพทย์	 แต่กลับอยากเรียนด้าน

บริหาร	ในความคิดของหนู	หนูคิดว่าปัจจุบันนี้ผู้ใหญ่มักคิดว่าเด็กที่เรียน

เก่งต้องเป็นหมอ	ซึ่งบางครั้งอาจไม่ใช่สิ่งที่ผู้เรียนต้องการจริงๆ	

	 สุดท้ายนี้หนูจึงอยากให้ทูลกระหม่อม	 ช่วยแนะแนวทางการแก้

ปัญหาในกรณีของเพื่อนหนูท่ีครอบครัวไม่สนับสนุน	 และไม่เห็นด้วยกับ

ความต้องการศึกษาต่อในคณะที่เพ่ือนของหนูต้องการศึกษาและ	 

ขอขอบพระคุณทูลกระหม่อมเป็นอย่างสูงที่ช่วยรับฟังปัญหาของหนูค่ะ



12

ทูลกระหม่อม : อันที่จริงถ้าเราได้เรียนในวิชาที่เราชอบและถนัด	เราก็น่า

จะเรียนได้ดีกว่าที่จะฝืนเรียนในสิ่งที่เราไม่ชอบ	 แต่เพื่อนที่เรียนเก่ง 

ของน้องคนนี้	 ตอนแรกเขาก็อยากศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์	 แสดงว่า

เขาก็คงมีความสนใจในด้านนี้เหมือนกัน	 แต่ต่อมาก็กลับอยากเรียนใน

ด้านบริหาร	 ซึ่งตรงข้ามกับความต้องการของคุณพ่อคุณแม่	 เราต้องถาม

ตัวเองว่าเหตุใดเขาจึงเปลี่ยนใจ	เพราะอันที่จริงเขาก็สามารถเรียนแพทย์	

และต่อมาก็กลับไปเรียน	MBA	ได้	และท�างานในระดับบริหารต่อไป

------------------------------------------------------------

นางสาว ณัฎฐณิชา มะณีจันทร์ นักเรียนชั้น ม.5/4  

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

	 ปัญหาของหนูเป็นสิ่งที่ใครหลายคนก�าลังเป็นอยู่	 คืออนาคตใน

เรื่องการเรียน	คือหนูไม่มีความฝันที่จริงจังสักที	พอจะเป็นอย่างหนึ่ง	แม่

ก็จะคอยบอกว่าอาชีพนี้มันไม่ดีไม่มั่นคง	 หนูก็เลยต้องเปลี่ยนอาชีพไป

เรื่อยๆ	 แต่วันหนึ่งหนูเกิดชอบ	 K-POP	 ขึ้นมาและอยากที่จะเจอศิลปิน	

(แต่ก็ไม่มีโอกาสเพราะเงินน้อย)	หนูอยากเรียนภาษาหลายภาษา	เพื่อจะ

ท�าตามฝันที่จะเป็นแอร์โฮสเตส	 แต่ก็ไม่มีโอกาสท่ีจะได้เรียนภาษาอย่าง

จริงจัง	 เพราะเรียน	 วิทย์-คณิต	 เป็นหลัก	 และแม่ก็ยังไม่ค่อยยอมรับ

อาชีพแอร์โฮสเตสเช่นเดิม	 ตอนนี้คือหนูไม่มั่นใจในอนาคตและความฝัน

สักอย่างเลยค่ะ	 ท�าให้วุ ่นวายใจมาก	 หาอนาคตและความฝันไม่เจอ	 

หนูจะต้องท�าอย่างไรดีค่ะ	
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ทูลกระหม่อม : อ่านจดหมายของหนูแล้วก็รู้สึกได้เลยว่า	 หนูยังสับสน

วุ่นวายในขบวนการความคิดของหนูเป็นอย่างมาก	 เพราะดูจะจับต้น 

ชนปลายไม่ถูกเลย	ระหว่างที่พูดถึงอนาคต	เป้าหมายในชีวิตอาชีพอยู่ดีๆ	

ก็กระโดดไปเรื่องว่าหนูเกิดชอบ	 K-pop	 ขึ้นมา	 และอยากเจอศิลปินแต่

ไม่มีโอกาสเพราะเงินน้อย	 แล้วก็ยังอยากเป็นแอร์โฮสเตสอีก	 แต่ก่อน

หน้านั้นก็เรียนวิทย์-คณิต	 เลยไม่มีโอกาสเรียนภาษา	แล้วเป็นมาอย่างไร

ถึงไปเรียนวิทย์-คณิตล่ะ?	 หนูไม่มีเป้าหมายในชีวิต	 ไม่ได้วางแผนอะไร 

ในชีวิตเลย	อ่านจดหมายของหนูก็รู้สึกเหนื่อยแทน	มันไม่ใช่ว่าแม่ของหนู

ไม่ชอบอาชีพโน้นอาชีพนี้	 หนูเองต้องรู ้ว ่าหนูชอบที่จะเรียนอะไร	 

ท�าอาชีพอะไร	 และเลือก	 เรียนในสิ่งนั้น	 แต่นี่หนูไม่รู้	 คงต้องกลับไปนั่ง 

ตั้งสติกันใหม่	 และถามตัวเองให้กระจ่างแจ้งว่าหนูชอบท�าอะไรบ้าง	 

ตอนนี้ก็ตั้งใจเรียนวิชาของปีนี้ให้ดีเสียก่อน	 ให้ได้ผลการเรียนที่ดีๆ	 

จะได้เข้าเรียนต่อในสายวิชาที่หนูชอบหลังจบ	ม.	6

------------------------------------------------------------

นายรัฐธรรมนูญ หวังดี ชื่อเล่น นายาวี อายุ 16 ปี  

จังหวัดสตูล 

	 ผมมีปัญหาเรื่องการเรียนครับ	 คือว่าผมเป็นคณะกรรมการสภา

นักเรียนของโรงเรียน	 ซึ่งมีกิจกรรมเยอะมาก	 เลยประสบปัญหาคือเรียน

ไม่ทัน	ท�าให้ผมกังวลใจมาก	เพราะผมตามเพื่อนไม่ทัน	พอเริ่มเรียนเรื่อง

ใหม่ยิ่งไม่รู ้เรื่องใหญ่เลยครับ	 การเป็นสภานักเรียนนั้นต้องไปร่วม

กิจกรรมอบรมผู ้น�าบ่อยมาก	 และท่ีส�าคัญมักจะไปในเวลาราชการ	 
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ซึ่งเป็นผลกระทบต่อการเรียนผมมาก	 และล่าสุดผมต้องไปอบรมค่าย

ผู้น�าต่อต้านยาเสพติดถึง	3	วัน	และหลังจากนั้นพอกลับมาเรียนได้ไม่ถึง

อาทิตย์	 ผมต้องไปอบรมค่ายผู้น�าอีกครั้ง	 ตอนนี้ผมรู้สึกกลัวมาก	 เพราะ

ผมอยู่	 ชั้นม.5	 แล้ว	 กลัวว่าจะเรียน	 ม.6	 ไม่เข้าใจและเข้ามหาวิทยาลัย 

ไม่ได้	 และอีกอย่างผมเป็นคนท่ีหัวสมองช้า	 เรียนไม่ค่อยทันคนอื่น	 

ผมจึงขอค�าแนะน�าจากทูลกระหม่อมว่าผมควรท�าอย่างไรดีครับ	 

ถึงจะผ่านปัญหานี้ไปได้	

ทูลกระหม่อม : ปัญหาของน้องน่าจะเป็นเพราะน้องยังไม่รู้จักแบ่งเวลา	

และใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์	 สูงสุด	 การที่น้องได้อยู่ในคณะกรรมการ

สภานักเรียนก็เป็นสิ่งท่ีน่าภาคภูมิใจ	 และเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก

ส�าหรับอนาคตการเรียนและการท�างาน	 แต่น้องก็ไม่ได้เป็นคนเดียว 

ในคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนนะ	 ถ้าน้องต้องมีภารกิจการเรียนอยู่ 

ก็น่าจะผลัดให้เพื่อนคนอื่นไปประชุม	 ไปอบรม	 และท�ากิจกรรมต่างๆ	 บ้าง	

ถือว่าเป็นการให้โอกาสเพื่อนให้ได้แสดงภาวะผู้น�าบ้าง	 ไม่ใช่น้องเอาเด่น

อยู่คนเดียว	 และน้องก็เสียการเรียน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าน้องต้องใช้

เวลาท�าความเข้าใจกับวิชาเรียนมากกว่าปกติ	 ถอยออกมาจากกิจกรรม

การอบรมผู้น�าบ้าง	 มาตั้งใจอ่านหนังสือและเรียนให้เข้าใจมากขึ้น	 ถ้ามี

ปัญหาอะไรก็ถามอาจารย์ได้	และอาจให้เพื่อนๆ	ช่วยในเรื่องวิชาการบ้าง

ก็ได้นะ

------------------------------------------------------------
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นางสาวเมตตา ทองจันทร์ อายุ 17  

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก

		 คือว่าหนูมีปัญหาเรื่องการเรียนค่ะ	การบ้านเยอะมาก	หนึ่งวิชาสั่ง

การบ้านสั่งงานเหมือนหนูเรียนแค่วิชาเดียว	เรียนก็เยอะนะคะ	หนูคิดว่า

เวลาเรียนที่จัดมาน่าจะเพียงพอต่อการเรียนการสอน	 ท�าไมต้องสั่ง

การบ้าน	 เยอะขนาดนี้	 หนูเข้าใจนะคะว่าอยากให้พวกหนูทบทวน	 

แต่บางอย่างก็เกินความจ�าเป็น	 อยากให้ครูประจ�าวิชาเปลี่ยนแนวคิดค่ะ	

แต่ไม่มีทางพูดหรืออธิบายได้เลย	 อดหลับอดนอนท�างานส่งเพื่อแลกเกรด	

แต่ร่างกายทรุดโทรม	พักผ่อนไม่เพียงพอ	สมอง	Error	คิดอะไรก็เริ่มช้า	

สรุปคือได้เกรดดีแต่สมองด้อยคุณภาพ	 เพราะเอา	 เวลาพักผ่อนเวลา

ทบทวนเพื่อให้จดจ�า	 ไปทุ่มเทให้กับงานที่สั่งมามากเกินจ�าเป็น	 หนูควร

จะปรับตัวอย่างไรดีคะ	 หนูได้เกรดดีแต่พอต้องไปสอบแข่งขันท�าไม่ได	้

ทูลกระหม่อมคิดว่าหนูควรจะปรับตัวอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม : หนูคงต้องหาทางแบ่งเวลาให้ได้	ระหว่างการท�างานที่ได้

รับมอบหมายส�าหรับแต่ละวิชาเรียน	 และเวลาพักผ่อน	 คงต้องพยายาม

คิดเร็ว	 ท�าเร็ว	 ไม่เถลไถลเหมือนแต่ก่อน	 ซึ่งก็น่าจะท�าได้	 เพราะเมื่อฉัน

เรียนอยู ่ที่ต ่างประเทศ	 ก็มีงานแยะและยากๆ	 มากมายก็ยังผ ่านมา 

ได้ด้วยดี	 ขอแนะน�าให้หนูล�าดับระดับความส�าคัญของงานที่จะท�า	 

แล้วท�างานเหล่านั้นให้ส�าเร็จ	ส่วนงานในส่วนอื่นก็รอไว้ท�าในโอกาสต่อไป	 

และอีกอย่างหนึ่ง	 หนูอาจจะหาคู่หูส�าหรับการท�างาน	 มาช่วยกันคิด 

มาช่วยกันท�างานก็จะเสร็จเร็วขึ้น	 และหนูก็จะซึมซับวิชาการเหล่านั้นได้
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อย่างดี	เพราะท�างานกับเพื่อนอาจจะสนุกกว่าท�าคนเดียว	และท�าให้เกิด

ความกระตือรือร้นในการท�างานมากขึ้น	 อยากให้หนูคิดบวก	 ไม่มัวแต่

หมกมุ ่นครุ ่นคิดนั่งบ่นว่าท�างานไม่ทัน	 เอาเวลาที่บ่นมาท�างานและ 

พักผ่อนดีกว่า	

------------------------------------------------------------

นางสาวเจนจิรา ลุ้งกี่ ชื่อเล่น จูน นักเรียนชั้น ม.6  

โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

	 หนูเป็นคนที่ผลการเรียนพอใช้ค่ะ	 เรียกว่าพอถูๆ	 ไถๆ	 ไปได้	 

ช่วงน้ีนักเรียน	 ม.6	 ทุกคนต่างมองหาท่ีนั่งของตัวเองในมหาวิทยาลัย

ต่างๆ	ทั้งในภาคใต้ก็ดีหรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยดังๆ	ในกรุงเทพฯ	ก็ดี	

พูดได้ว่าเป็นช่วงรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 หนูเช่ือนะ

คะว่ามหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัย	 มีมาตรฐานการสอนที่เหมือนกัน	

สอนให้นักศึกษาคิดเป็น	 ท�างานเป็น	 อยู่ในสังคมได้	 แต่หนูสงสัยค่ะว่า	

ท�าไมค่านิยมของผู้ใหญ่บางคน	 คุณครูบางท่านจึงยกย่อง	 เชิดชู	 ชื่นชม	

เฉพาะคนที่ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยดังๆ	 เท่านั้น	 ทั้งๆ	 ที่คณะที่ได้	 

สาขาท่ีได้	 เป็นคณะและสาขาเดียวกัน	 แต่ต่างกันเพียงแค่มหาวิทยาลัย

เท่านั้น	 เด็กอย่างหนูรวมถึงเพื่อนๆ	 หนูท่ีโรงเรียน	 จึงเกิดความรู้สึก

น้อยใจเหมือนกัน	หนูจึงอยากถามทูลกระหม่อมฯ	ว่า	หนูควรจะจัดการ

กับความรู้สึกนี้อย่างไร	 กับผู้ใหญ่หรือคุณครูบางท่านที่คิดแบบนี้	 เพื่อให้

ท่านได้เข้าใจความรู้สึกของหนูและเพื่อนๆ	หนูได้บ้างค่ะ
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ทูลกระหม่อม : ไม่ว ่าหนูจะสอบติด	 หรือได้รับการตอบรับจาก
มหาวิทยาลัยไหน	ถ้าหนูตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด	และเป็นคนใฝ่รู้	มีทัศนะคติกว้าง	
ยอมรับข้อมูลความรู้	 และสนใจในเหตุการณ์ต่างๆ	 รอบๆ	 ตัว	 และ
พยายามเป็นคนคิดเป็น	 ท�างานเป็น	 ฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอ	 หนูก็จะ
ประสบความส�าเร็จในชีวิต	และอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีต่อไป

------------------------------------------------------------

นางสาวศิวพร เกิดมณี อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม. 5  
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่

		 หนูเรียนอยู่สายวิทย์-คณิต	ห้อง	2	รองจากห้อง	1	ค่ะ	แต่เวลาที่ได้
เรียนในวิชาต่างๆ	 มักมีข้อเปรียบเทียบ	 เสมอ	 ต้ังแต่ชั้น	 ม.4	 แล้วค่ะ	

เพราะการสอบและเกรดเฉลี่ยส่วนใหญ่ในปีต่างๆ	 ห้อง	 2	 มักได้มากกว่าเสมอ	
ซึ่งมัน	 ยิ่งเกิดการเปรียบเทียบระหว่างกัน	 ซ่ึงท�าให้หนูรู้สึกกดดันและ
รู้สึกไม่ดี	 ที่ต้องมาเรียนโดยการแข่งขันกันเอง	 ซึ่งตอนหนูเลือกเข้าสาย
วิทย์เพราะชอบ	แต่ตอนนี้รู้สึกเครียดและแย่มากเลย	หนูจึงอยากถามว่า
หนูควรแก้ความ	เครียดและความกดดันนี้อย่างไรคะ

ทูลกระหม่อม : หนูไม่เห็นต้องไปเครียดเลย	 พยายามเรียนให้ได้ดี	 
ได้ความรู้และเกรดให้ดีท่ีสุดก็น่าจะแฮ้ปปี้แล้ว	 เพราะหนูก็ได้เรียนใน
สายวิชาที่ชอบและน่าจะท�าได้ดี	โลกนี้เป็นโลกของการแข่งขัน	เพราะฉะนั้น
ถึงหนูไม่อยากจะแข่งกับใคร	หนูก็ต้องแข่งกับตัวเองอยู่ดี	 เพราะเราก็น่า
จะมีเป้าหมายในชีวิตท่ีจะท�าทุกๆ	 อย่างให้ดีที่สุด	 เพ่ิมศักยภาพและ
ความรู้ความสามารถของเราให้มากที่สุด	เพื่อเราจะได้ไม่ต้องเสียเปรียบใคร

------------------------------------------------------------



18

นายเมธาพงษ์ ปานกรด นักเรียนชั้น ม.6 อายุ 17 ปี  

โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

	 ผมเล่นกีฬาวอลเลย์บอล	 เมื่อก่อนผู้ฝึกสอนกีฬาของผมไว้วางใจ

ผมมาก	 ให้ผมรับผิดชอบงานต่างๆ	 รับผิดชอบดูแลรุ่นน้อง	 แต่อยู่มาวัน

หนึ่งได้เกิดเหตุการณ์ท่ีท�าให้ผู้ฝึกสอนเข้าใจผิดและไม่ไว้ใจผมอีกต่อไป	

ย้อนไปเมื่อตอนผมอยู่	 ม.4	 ผมมักจะถูกรุ่นพี่คนหนึ่งกล่ันแกล้ง	 เหมือน

เป็นที่รองรับอารมณ์ของเขา	 เขาท�าร้ายร่างกายของผมมากมาย	 ใช้ไม้

แขวนเสื้อตีจนก้นลาย	 ผมต้องอยู่กับพี่เขามา	 1	 ปีเต็ม	 จนวันหนึ่งผมจึง

ตัดสินใจเล่าเรื่องทุกอย่างให้ทางบ้านฟัง	 ซึ่งในวันนั้นจึงท�าให้โค้ชคิดว่า

ผมเป็นคนขี้ฟ้องจนถึงทุกวันน้ี	 จนตอนน้ีก็อยู่	 ม.	 6	 แล้ว	 เป็นรุ่นพี่ใหญ่

ต้องดูแลทุกอย่าง	 วันหนึ่งรุ ่นน้อง	 ม.5	 โดนอาจารย์ตรวจหอพักตี	

เน่ืองจากท�าเวรไม่สะอาด	 ซึ่งในตอนเช้ารุ่นน้องจะช่วยกันท�าความ

สะอาด	 แต่ให้รุ่นน้อง	 ม.5	 ควบคุม	 เพราะเหตุน้ีจึงท�าให้รุ่นน้อง	 ม.5	 

ต้องท�าโทษน้องๆ	 ที่อายุน้อยกว่า	 โดยที่ไม่ได้ปรึกษาเรื่องราวทั้งหมดกับผม 

ผมมารู้เรื่องเอาตอนที่มีน้องคนหนึ่งโทรศัพท์บอกแม่	จนแม่ของน้องมาที่

โรงเรียน	 ซึ่งท�าให้ผู้ฝึกสอนโกรธผมมาก	 แล้วพูดขึ้นมาประโยคหนึ่งว่า	

ผิดหวังในตัวผมมาก	ผมเองก็เสียใจ	เพราะเขาก�าลังเข้าใจผมผิดมาจนถึง

ทุกวันนี้	ซึ่งผมไม่รู้เรื่องนี้เลย	แต่กลับต้องมาโดนเข้าใจผิด	ซึ่งท�าให้ผมอยู่

ยากและกดดันมาก	 เข้าหน้าผู ้ฝึกสอนไม่ติดเลยครับ	 จึงอยากขอค�า

ปรึกษาทูลกระหม่อมว่าจะต้องท�าอย่างไรต่อไป	 ผู้ฝึกสอนถึงจะกลับมา

ไว้วางใจผมเหมือนเดิมครับ
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ทูลกระหม่อม : ครูผู้ฝึกสอนคงถือว่าน้องไม่มีความรับผิดชอบเพียงพอ	
เพราะเราเป็นหัวหน้าเขา	 ถึงแม้ว่าน้องจะบอกว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น	
น้องไม่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ทราบเรื่อง	 จนกระท่ังน้องท่ีถูกพ่ี	 ม.5	 ท�าโทษ
ไปฟ้องแม่เขา	 จนแม่เขาต้องมาท่ีโรงเรียน	 และความจริงเรื่องนี้น้องจะ
อ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่ได้	เพราะตอนที่น้องถูกท�าร้าย	ถ้ามีหัวหน้านักกีฬา
หรือตัวโค้ชมารับผิดชอบ	 น้องก็คงไม่ต้องท�าตัวเป็นคนขี้ฟ้อง	 จนทุกคน
เห็นว่าน้องแหย	 ไม่มีกึ๋น	 ตอนนี้น้องก็ต้องรับผิดชอบกับเร่ืองที่เกิดขึ้น
และไปขอโทษโค้ช	และพยายามท�าหน้าที่ให้ดีขึ้น	

------------------------------------------------------------

นางสาวสุดา งามภูพันธ์ นักเรียนชั้น ม.6 อายุ 17 ปี  
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

	 หนูมีความเครียดเรื่องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากค่ะ	 เพราะว่า
หนูมีความใฝ่ฝันอยากเป็นหมอฟัน	สภาพแวดล้อมต่างๆ	ก็กดดัน	รู้สึกว่า
ต้องท�าให้ได้	เพราะญาติพี่น้องก็เก่งกันทุกคน	และมีความคาดหวังกับตัว
หนูมากค่ะ	หนูต้องไปเรียนพิเศษเกือบทุกวันในตอนปิดเทอม	ท�าให้รู้สึก
ว่าขาดความสุขไปบ้าง	 แถมยังต้องใช้เงินจ�านวนมาก	 ทั้งค่าเรียนพิเศษ	
ค่าเดินทาง	 เป็นจ�านวนมาก	 เกรงใจคุณแม่มากค่ะ	 เพราะคุณแม่หาเงิน
คนเดียว	 อีกทั้งยังต้องใช้เงินค่าจิปาถะอีกมากมาย	 ท�าให้รู้สึกว่าต้อง
พยายามสอบติดให้ได้	 ให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ที่คุณแม่ต้องเสียไปค่ะ	
แต่ก็ยังรู้สึกไม่มั่นใจในการสอบ	 กลัวความผิดหวังมากค่ะ	 หนูอยากทูล
ถามข้อแนะน�าจากทูลกระหม่อมในการจัดการกับความเครียดนี้ค่ะ	 

ว่าหนูจะต้องท�ายังไงดีคะ 
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ทูลกระหม่อม : จะบอกให้ว่า	 ยิ่งหนูมีความเครียดหนูจะยิ่งมีโอกาส

พลาดได้มากขึ้น	เพราะฉะนั้น	หนูก็ต้องพยายามท�าใจให้สบาย	พยายาม

ไม่เครียด	 ไม่คิดมาก	 เพราะถ้าคุณแม่ญาติพี่น้อง	 มีความคาดหวังในตัว

หนูมาก	ผลักดันให้เรียนพิเศษทุกวัน	คุณแม่ก็น่าจะแน่ใจว่าหาเงินมาจ่าย

ในเรื่องการเรียนการสอบของหนูได้	 เพราะฉะนั้น	 หนูก็ต้องจัดการกับ

ความเครียดของหนูให้ได้	 และพยายามเตรียมพร้อมในการสอบครั้งนี้ให้

ดีที่สุด	แล้วหนูก็จะประสบความส�าเร็จ	ขอให้น้องโชคดี

------------------------------------------------------------

นางสาวพัชราภรณ์ แห่เสียงดัง นักเรียนชั้น ม. 5 อายุ 16 ปี  

โรงเรียนอรุณวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 พอดีว่ามีรุ ่นพี่กลุ่มหนึ่งเคยมีปัญหากันมาหลายปีแล้ว	 ก็คิดว่า

เรื่องจะจบไปแล้ว	 พอผ่านไปหนูก็มีปัญหา	 กับเพื่อน	 และเพื่อนกับรุ่นพ่ี

เขารู้จักกันเป็นพ่ีน้องกันค่ะ	 หนูก็ได้มีปัญหากับเพื่อน	 แต่หนูไม่รู้ว่าเรื่อง

ที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไร	อยู่ดีๆ	เพื่อนก็เกลียดจนเขาบอกจะตบหนู	หนูเลย

เล่าเรื่องให้ผู้ปกครองฟัง	 และผู้ปกครองบอกให้อยู่เฉยๆ	 เราก็ท�าตามแต่

เพ่ือนเขาก็ไม่หยุด	 จนสุดท้ายก็เคลียร์กันได้	 แต่กลุ่มพ่ีของเพ่ือนเขามี

ปฏิกิริยาที่น่ากลัว	 เช่น	 วันหนึ่งหนูได้ยืนคุยกับกลุ่มเพ่ือน	 ก็มีพ่ีเพ่ือนที ่

ไม่ชอบเราเดินเข้ามาผ่ากลางกลุ่มเราด้วยท่าทางจะหาเร่ือง	 แล้วท�าหน้า

ตาเชิดๆ	ใส่พวกหนู	และอีกเรื่องคือมีพี่อีกคนที่อยู่กลุ่มเดียวกับพี่เพื่อนที่

ทะเลาะกัน	 เวลากลุ่มหนูกับกลุ่มพี่เดินผ่านกัน	 พ่ีคนนี้ก็ชอบมองหน้า

แล้วหนูก็เห็นพอดี	 หนูก็หลบแต่พี่เขาก็ยังมองอยู่	 รุ่นพี่มองหนูกับเพื่อน

หนูจนเหลียวหลัง	 แล้วมีคนบอกว่ากลุ่มหนูจะโดนตบ	 ทั้งๆ	 ที่พวกหนู 
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ไม่เคยท�าอะไรให้	 หนูไม่เข้าใจว่าท�าไม	 หนูไม่เคยท�าอะไรให้ใครแต่ท�าไม

คนอื่นจ ้องจะหาเร่ืองกลุ ่มพวกหนู	 ตอนนี้ มี เรื่องให ้คิดมากมาย	 

ทั้งเรื่องเพื่อน	เรื่องรุ่นพี่	เรื่องรุ่นพี่ตอนนี้หนูรอให้เขาจบ	หนูภาวนาว่าขอ

ให้ไม่เกิดเรื่อง	ขึ้นหนูคิดมากค่ะ	หนูไม่อยากมีปัญหากับใคร	บางครั้งหนู

ก็ไม่ค่อยอยากไปโรงเรียนเท่าไร	 เพราะว่าเรื่องนี้	 หนูควรจะท�าอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม	ที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นได้	หนูคิดมากจริงๆ	ค่ะ

ทูลกระหม่อม : ผู้ปกครองของหนูก็พูดถูกที่ว่าให้เฉยๆ	เสีย	และอย่าได้แคร์	

อย่าได้เครียดกับความขัดแย้งที่กรุ ่นๆ	 กันมานาน	 เพราะถ้าหนูไม่

ต้องการมีปัญหากับใคร	 ก็ท�าเฉยๆ	 ไม่รู้ไม่ช้ี	 ไม่ต้องคิดอะไรมากขนาดท่ี

ว่าไม่อยากไปโรงเรียนเลย	 จนป่านน้ีพวกรุ่นพ่ีและเพื่อนกลุ่มนั้นก็ยัง 

ไม่ได้มาตบพวกหนูเลยใช่ไหม	?	เขาคงไม่กล้า	เพียงแต่ขู่ให้หนูไม่สบายใจ	

เอาไว้ถ้าเขามาตบเราแล้วค่อยว่ากัน

------------------------------------------------------------

นางสาวภควดี แสวงสิน อายุ 17 ปี นักเรียน ชั้น ม. 5  

โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร

	 ตอนนี้มีการพัฒนาการศึกษาอย่างมาก	โดยเน้นส่งเสริม	สนับสนุน	

ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ	ต่างๆ	 เพื่อให้มีทักษะและมีนโยบาย

ปรับเวลาเรียนรู้	 ซึ่งหนูคิดว่ายังไม่ค่อยเกิดประโยชน์สักเท่าไร	 เพราะใน

บางโรงเรียน	 ถึงลดเวลาเรียนตามจุดประสงค์ของการพัฒนาทักษะชีวิต	

แต่ครูหรืออาจารย์ก็จะให้การบ้านเยอะเหมือนเดิม	หนูก็เลยอยากทราบ
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ว่าจะพอเป็นไปได้ไหมคะ	 ถ้าการศึกษาท่ีผู้ใหญ่หลายๆ	 คนก�าลังอยาก

ปรับปรุง	 และพัฒนา	 จะฟังเสียงและรับฟังความคิดเห็นของเยาวชน	 

หนูเองเคยแสดงความคิดเห็นมากมาย	 ในโรงเรียน	 เพื่อต้องการพัฒนา	

แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความเพิกเฉยของผู้ใหญ่หลายๆ	คน	หนูเลยสงสัยว่า

มันจะเป็นการพัฒนา	 ได้อย่างไร	 ถ้าไม่รับฟังความคิดเห็นของเยาวชน	

หนูเลยอยากถามทูลกระหม่อมว่า	หนูจะมีวิธีแก้ปัญหา	เหล่านี้ได้อย่างไรคะ 

เพื่อที่จะให้ผู ้ใหญ่รับฟังความคิดเห็นจากเยาวชนเพื่อจะน�าไปสู ่การ

พัฒนาในด้านต่างๆ	

ทูลกระหม่อม : ในต่างประเทศการเรียนการสอนในห้องเรียน	ก็เป็นส่วน

หนึ่งของระบบการศึกษา	 แต่ในปัจจุบัน	 (และในอนาคต)	 การพัฒนา

ทักษะชีวิต	การเรียนรู้	โดยประสบการณ์จริงที่เรียกว่า	hands	on	ก็เป็น

ส่วนส�าคัญมาก	 ที่จะเปิดโลกของเยาวชนให้ได้เรียนรู้ที่จะแยกแยะ	 และ

แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้	 เพราะความรู้ท่ีเราเรียนในห้องเรียน	 ก็ไม่ใช่

ท้ังหมดที่จะท�าให้เราฉลาดมีความรู้รอบตัว	 รู้ว่าโลกเขาด�าเนินไปถึงไหน

แล้ว	 แน่นอนที่ผู้ใหญ่จะต้องรับฟังความเห็นของนักเรียนและเยาวชน	 

เพราะเราก็ต้องประมวลความคิดเห็นจากหลายๆ	ด้าน

	 อย่างไรก็ตาม	 ความคิดเห็นของหนูในเรื่องกิจกรรมพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ต่างๆ	 ที่หนูเห็นว่าไม่จ�าเป็น	 อาจเป็นความคิดเห็นที่น้องอาจ

จะต้องลองเปิดใจ	ลองยอมรับการเรียนรู้แบบใหม่ไปสักพัก	ไม่ปฏิเสธมัน

เสียโดยส้ินเชิง	 เพราะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็ต้องเปิดใจฟังความเห็นซ่ึงกัน

และกัน	และเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ	วิธีการใหม่ๆ	ด้วย

------------------------------------------------------------
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นางสาวชนม์นิภา อังกาบ นักเรียนชั้น ม.4  

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต

	 ก่อนหน้านี้หนูเรียนอยู่อีกโรงเรียนหนึ่ง	หนูคบกับแฟน	แต่หนูกับ

แฟนคนนี้เป็นคู่ที่ตั้งใจเรียน	 ไม่ได้เกเร	 หนูรู้ตัวค่ะว่าท�าอะไรอยู่	 เวลา

คุณครูส่ังงานหรือสั่งให้ท�ากิจกรรมกลุ่ม	 หนูกับแฟนก็จะไปซ้ืออุปกรณ์

ต่างๆ	มาท�ารายงานส่งคุณครู	เป็นอย่างนี้บ่อยครั้งเวลามีงาน	แต่มีอยู่วัน

หนึ่ง	หนูกับแฟนก็โดนเรียกเข้าห้องฝ่ายปกครอง	 เหตุผลคือคุณครูคิดว่า

หนูกับแฟนไปท�าอะไรไม่ดีกัน	แต่อธิบายอย่างไรก็เหมือนไม่มีใครเชื่อเลย

ค่ะ	คุณครูก็ไม่ได้ท�าโทษอะไร	แต่ท่านเรียกเข้าไปตักเตือนเฉยๆ	แต่ก็จะมี

คุณครูบางท่านไม่ได้ทราบเรื่องอะไรมากนัก	 แค่เห็นหนูกับแฟนเดินเข้า

ฝ่ายปกครอง	 ก็มองหนูกับแฟนไปในทางที่ไม่ดีแล้ว	 แต่เวลาที่หนูจะไป

ไหน	หรือไป	ท�าอะไร	หนูก็บอกพ่อแม่ตลอด	หนูไม่เคยไปท�าอะไรที่ไม่ดี

เลยค่ะ	 หนูก็ไม่เข้าใจคุณครูหรือเพื่อนๆ	บางคนต้อง	 มองหนูกับแฟนใน

ทางไม่ดีด้วย	 แล้วหนูต้องท�าอย่างไรให้คนอื่นเข้าใจ	 และไม่มองหนูกับ

แฟนในทางผิดๆ	คะ	

ทูลกระหม่อม : ถ้าน้องกับแฟนไม่ได้ท�าอะไรที่เสียหายและไม่ดี	 ก็ไม่เห็น 

จะต้องเดือดร้อนอะไร	 คุณครูฝ่ายปกครองเรียกไปตักเตือน	 แต่ก็ไม่ได้

ท�าโทษอะไร	 นี่ก็แสดงว่าครูเองก็คงไม่ได้คิดว่าน้องกับแฟนท�าอะไรผิด	

แต่อาจมีคนเห็นว่าน้องกับแฟนตัวติดกันตลอดเลยเอาไปฟ้องคร	ู 

ความจริงคุณครูเรียกไปคุยก็ดีเหมือนกัน	 เพราะน้องจะได้มีโอกาสชี้แจง
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ในข้อสงสัยที่มีคนฟ้องน้องไว้	 และถ้าน้องกังวลว่าคุณครูท่านอื่นๆ	 

จะยังไม่เข้าใจ	 คุณครูฝ่ายปกครองก็คงอธิบายให้ฟังเองแหละ	 แต่ถ้าใคร

จะคิดอย่างไรก็ไม่เห็นจะต้องแคร์...	ชิลชิล	!!	ไม่ต้องกังวล	เพราะความกังวล

จะท�าให้น้องอาจมีสมาธิลดน้อยลง	และการเรียนก็อาจเสียไป	และบางที

ความวุ่นวายใจเหล่าน้ี	 ก็อาจท�าให้ความสัมพันธ์ของน้องกับแฟนแย่ไป

ด้วยนะ

------------------------------------------------------------

นางสาวการะเกด บุญติ๊บ อายุ 19 ปี นักเรียนชั้น ปวส. 2  

วิทยาลัยนครนายก จังหวัดนครนายก 

	 มีรุ่นน้องหนูเขามาขอค�าปรึกษาเรื่องการเรียนต่อค่ะ	 พอเรียนจบ

ชั้นม.	 3	 ก็จะถึงช่วงการเลือกเรียนต่อระหว่างช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเลือกเรียนสายอาชีวะ	 พ่อกับแม่ก็จะถามเขาว่าจะเลือกเรียนอะไร	

แต่พอ	เขาบอกว่าจะเลือกเรียนสายอาชีวะ	ผู้ปกครองก็จะบอกว่ามันไม่ดี	

เพราะเด็กอาชีวะชอบมีเรื่องทะเลาะวิวาทหรือ	 เสพสิ่งเสพติด	 ท�าให้ไม่

อนุญาตให้เรียน	 เด็กอาชีวะไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกคน	 บางคนไปสร้าง 

ช่ือเสียงให้กับวิทยาลัย	 สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศก็มี	 และบางแผนก	

เช่น	แผนกช่าง	ก็ไปช่วยเหลืองานสังคม	ไปช่วยซ่อมให้ฟรีๆ	ก็มีเยอะแยะถมไป 

พอมีเหตุการณ์ไม่ดี	มีตีกัน	ก็จะมองว่าเป็นเด็กอาชีวะก่อนตลอด	ทั้งๆ	ที่

บางเหตุการณ์	 เป็นเด็กโรงเรียนอื่นมามีเรื่องกันแถวๆ	 สถานศึกษาอาชีวะ 

เด็กอาชีวะก็จะโดนมองเป็นเด็กไม่ดีตลอด	 หนูอยาก	 ให้ผู้ปกครองหรือ 

ผู้ใหญ่หลายๆ	 คน	 มองเด็กอาชีวะหรือสถานศึกษาอาชีวะในแง่ดีบ้าง	 
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หนูควรจะพูดช่วยรุ่นน้อง	ที่มาขอค�าปรึกษาอย่างไรดีคะ	และหนูจะมีวิธีไหนบ้าง

ที่จะให้ผู้ปกครองและคนอื่นๆ	 มองเด็กอาชีวะในทางท่ีดี	 และเห็นความ

ส�าคัญของการเรียนอาชีวะ

ทูลกระหม่อม : ปัญหาของรุ่นน้อง	 ไม่ใช่ปัญหาเรื่องว่าจะเรียนอาชีวะ

หรือจะเรียนต่อสายสามัญ	 ตามที่คุณพ่อ	 คุณแม่	 ของรุ่นน้องอยากให้

เรียน	 แต่เน่ืองด้วยผู้ปกครองของรุ่นน้องมองว่าเด็กอาชีวะ	 เกเร	 ชอบ

ทะเลาะวิวาท	 แล้วยังเสพยาเสพติดด้วย	 จึงไม่อนุญาตให้รุ่นน้องเรียน

อาชีวะตามที่ต้องการ	อันที่จริงอย่างที่น้องว่า	เด็กอาชีวะ	ไม่ได้เกเร	ไม่ใช่

เด็กติดยาและชอบยกพวกตีกัน	 แบบที่สังคมส่วนใหญ่คิดทุกคน	 ส่วน

มากก็เป็นเด็กที่เรียนหนังสือในวิชาท่ีจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับความ

ต้องการของตลาดงาน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่เราเข้าเป็นสมาชิก

ประชาคมเศรษฐกิจ	 AEC	 แล้ว	 ความต้องการแรงงานท่ีมีฝีมือก็เพิ่มมากขึ้น 

เพราะฉะน้ันเด็กอาชีวะ	 ก็จะหางานได้ง่ายขึ้น	 ซึ่งก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง	

ที่รุ ่นน้องเขาสามารถน�ามาอธิบายให้พ่อแม่ของเขาเข้าใจได้ด ้วย	

นอกจากนี้	 สถานการณ์ยกพวกตีกัน	หรือการทะเลาะวิวาทความรุนแรง

ต่างๆ	ก็ลดลงแล้ว	เพราะฉะนั้นเด็กอาชีวะส่วนใหญ่	ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์เหล่านี้	และจริงๆ	แล้ว	ชื่อเสียงของสถาบันอาชีวะก็ดีขึ้นมาก	

ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่รุ่นน้องจะสามารถชี้แจงให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจได้

------------------------------------------------------------





ปัญหาครอบครัว



28

ปัญหาครอบครัว

นางสาวสิริลักษณ์ ค�าชนะ  

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

	 หนูมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นท่ีไม่เข้าใจกับพ่อ	 แม่	 หรือ 

ผู ้ปกครอง	 คือการที่หนูเป็นวัยรุ ่น	 แล้วมีแฟน	 แต่หนูไม่ท�าให้เสีย 

การเรียน	 โดยการที่มาโรงเรียนทุกวัน	 ไม่หนีเรียน	 ไม่ขาดเรียน	 

ส่งงานตามที่	 ครูสั่งครบทุกอย่าง	 คือเข้าใจว่ารักในวัยเรียนนั้นไม่ดี	 

แต่การมีแฟนก็คงไม่ใช ่เรื่องผิด	 การเรียนไม่ตก	 แต่พ่อแม่คิดว่า 

การมีแฟนเป็นเรื่องน่าอาย	เพราะแม่ดูเหมือนไม่อยากให้ขายหน้าตัวเอง

ที่ลูกมีแฟน	 แม่กลัวชาวบ้านนินทาดูหมิ่น	 แต่ทางภาคเหนือมีประเพณี

อย่างหนึ่งคือ	 การที่เราถูกผู้ชายถูกเนื้อต้องตัว	 และถูกผู้ชายกอดจับ	

หรือมีอะไรกัน	 โดยที่พ่อแม่ไม่รู้	 คือการผิดผี	 จะต้องมีการให้ฝ่ายชาย 

ไล่ผี	 มัดมือ	 แต่หนูว่าเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายชาย	 แต่หนู

อยากพูดกับแม่ให้เข้าใจเรื่องน้ี	 แต่รู้อยู่ว่าพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่หัวโบราณ	 

แม่ไม่ยอมรับฟังเรื่องพวกนี้เลย	 แม่บอกกับหนูว่าถ้าหนูมีแฟนแม  ่

จะไม่เลี้ยงดู	 และปล่อยหนูไปตามทาง	 หนูจะอยู่อย่างไรก็เร่ืองของหนู	

จะไม่ให้เรียนหนังสือแล้ว	 แต่หนูว่าแม่ท�าไม่ถูก	 หนูอยากให้แม่เข้าใจ

แบบแม่ของคนอื่นท่ีแม่เขาเข้าใจลูก	 คือการท่ีหนูมีแฟนหนูยังเรียนดี

เรียนได้	และหนูก็ไม่ใจง่ายมีอะไรก่อนที่ยังเรียนไม่จบ	แต่อยากให้ผู้ใหญ่

ทั้งสองฝ่ายรับรู้ว่าคบกัน	 จะได้คบกันอย่างท่ีอยู่ในสายตา	 อยากให้มีสื่อ

ที่บอกให้พ่อแม่รู้และเข้าใจปัญหาของวัยรุ่นด้วยค่ะ



29

ทูลกระหม่อม :	น้องคงไม่ต้องกังวล	ไม่ต้องกลัวจะผิดผี	เพราะน้องถึงจะ

มีแฟนก็ยังเรียนดี	 และมีจิตส�านึกในเรื่องความรัก	 เร่ืองมีแฟนทั้งผู้หญิง

และผู้ชายก็ควรรับผิดชอบ	ทั้ง	2	ฝ่ายนั่นแหละ	ที่หนูเล่าว่าฝ่ายชายต้อง

ไล่ผีมัดมือ	 ใครมัดมือใครไม่ทราบ	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ก็อย่าอยู่ใกล้ผีให้

ผีหลอกแล้วกัน	หนูก็เรียนให้ดี	ตั้งใจ	เล่าเรียนอ่านหนังสือ	รู้จักแบ่งเวลา

และมีสติ	มีจิตส�านึกอย่างที่มี	คุณแม่ก็คงจะเข้าใจในที่สุด

------------------------------------------------------------

เด็กหญิงกัญยาณี ฉายประทีป อายุ 14 ปี  

นักเรียน ชั้น ม. 3/2 โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง

	 ปัญหาของหนูคือปัญหาในครอบครัว	 หนูมีครอบครัวใหญ  ่

มีหลายๆ	 ครอบครัวมารวมกันอยู่เป็นครอบครัวเดียว	 แต่หนูเหมือนเด็ก

ไม่มีครอบครัว	 เพราะไม่ค่อยได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากัน	 พ่อ	 แม่	

ลูก	 เพราะต่างคนก็ต่างท�างาน	 โดยที่หนูคิดไปเองว่าหนูเป็นเด็กมีปัญหา	

ทั้งๆ	 มีพ่อและแม่อยู่ด้วยกัน	 แต่ก็ขาดความอบอุ่น	 จนมีค�าพูดที่พ่อกับ

แม่พูดว่า	“อยากได้อะไรก็ได้นี่	ยังไม่มีความสุขอีกเหรอ”	แต่พ่อกับแม่ก็

ไม่รู้ว่าความสุขที่หนูอยากได้มันไม่ใช่สิ่งของ	 แต่มันคือความรักจากพ่อแม ่

หรือการไปไหนดวยกัน	 แต่มันคงไม่มีแบบครอบครัวอื่นถึงมีก็น้อยมาก	

หนูจะใช้ค�าพูดอย่างไรดี	ถึงจะให้พ่อแม่ท�าให้หนูมีความสุข

ทูลกระหม่อม :	 จริงๆ	 แล้วก็จริงอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องพูด	 

น้องอย่าหมกมุ่นคิดมากหรือน้อยใจในโชคชะตาเลย	 น้องมีครอบครัว 
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ที่พรั่งพร้อมกว่าหลายๆ	 คน	 การที่คุณพ่อคุณแม่ต้องท�างานก็เป็นเรื่อง

จ�าเป็น	ท่านต้องหาเงินมาดูแลส่งเสียลูกให้มีการศึกษา	มีอนาคตที่ดี	 จึง

อาจมีเวลาน้อยไปที่จะให้น้อง	(ตามความรู้สึกของน้อง)	เราท�าหน้าที่ของ

เราดีกว่า	 เรียนหนังสือให้ดี	 ท�ากิจกรรม	 ท�าตัวให้เป็นประโยชน์กับสังคม	

เช่น	มาช่วยกันท�างาน	TO	BE	NUMBER	ONE	ซึ่งจะท�าให้น้องยิ่งอบอุ่น	 

เพราะเราเป็นครอบครัวใหญ่	และน้องก็จะมีเพื่อนเยอะแยะ

------------------------------------------------------------

เด็กชายธีรยุทธ์ หยีหล�าหนี อายุ 13 ปี นักเรียนชั้น ม.1/3  

โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา จังหวัดพังงา

	 ผมทะเลาะกับน้องบ่อยครั้งมาก	สาเหตุคือน้องผมเป็นคนที่ดื้อรั้นมาก	

ไม่ค่อยจะฟังเท่าไร	 และน้องของผมเป็นคนที่ชอบอิจฉามาก	 อยากได้

อะไรต้องได้สมใจหวัง	 ผมควรหาวิธีและแนวทางการแก้ไขปัญหานี้

อย่างไรครับ	 ทูลกระหม่อมช่วยผมหาวิธีและแนวทางการแก้ไขปัญหานี้

ของผมด้วยครับ

 

ทูลกระหม่อม :	คนขี้อิจฉา	เป็นคนที่น่าสงสาร	เพราะเขาจะไม่มีความสุข

ไปตลอดชีวิต	ปัญหานี้น่าจะแก้ได้โดยคนทั้งครอบครัว	ทั้งพ่อแม่ของน้อง	

และตัวน้องเองก็ต้องพยายามสนใจน้องมากกว่าเดิม	แล้วค่อยๆ	สอนเขา

ว่าเราไม่เห็นจะต้องเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่น	 เราเป็นตัวเราและ

พยายามท�าให้ดีที่สุด	จะได้ไม่ต้องไปอิจฉาใคร

------------------------------------------------------------
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นางสาวยุวดี ค�าอ้ายกาวิน ชื่อเล่น หมู อายุ 18 ปี  

นักศึกษาชั้น ปวช.ปีที่ 3 สถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ  

นวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

	 หนูมีแฟนคบกันมาได้	2	ปีแล้ว	แต่คบกันแบบไม่เปิดเผยไม่ให้พ่อ

แม่รู้	 เพราะพ่อเป็นคนท่ีดุมากและ	 ไม่ชอบให้มีแฟนในวัยเรียน	 พ่อบอก

ว่าถ้าจะเรียนก็คือเรียน	แต่ถ้าจะเอาผัวก็เอาผัวไม่ต้องเรียน	แต่แล้ววันหนึ่ง	

พ่อก็รู้ว่าหนูมีแฟน	พ่อโกรธมากจนหนูไม่กล้าพูดกับพ่อ	พ่อเลยดูรายชื่อ

ในโทรศัพท์ของหนูแล้วก็เจอเบอร์แฟน	 พ่อเลยโทรไปว่าแฟนหนูว่า 

ให้เลิกคบกัน	 เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะมามีรักมีแฟนในวัยเรียน	 

แต่ส�าหรับหนูหนูคิดว่าการที่มีแฟน	 มีความรักมันก็ไม่ได้ท�าให้ผลการ

เรียนตกเลย	 หนูว่ามันจะดีเสียกว่า	 เพราะความรักท�าให้หนูมีพลัง	 

มีก�าลังใจที่จะท�าในสิ่งท่ีต้องการได้	 หนูควรจะพูดกับพ่ออย่างไรดีคะ	 

ให้พ่อเข้าใจว่าการที่หนูมีแฟน	หนูก็ไม่เคยท�าให้พ่อผิดหวัง	หนูควรจะท�า

อย่างไรให้พ่อเข้าใจ

ทูลกระหม่อม :	 พูดอีกก็ถูกอีก	 ถ้าหนูมีแฟนอย่างมีสติ	 รู้ว่าเราก�าลังท�า

อะไรอยู่	 มีสติรู้ว่าเราพร้อมจะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ทั้งทางใจและกาย	

ทางกาย	 คือ	 รู้จักป้องกันไม่ให้เกิดท้องขึ้นมาและป้องกันไม่ให้ติดโรค	

ทางใจ	 คือ	 เรารู้จักแบ่งเวลา	 รู้ว่าในวัยของเราการศึกษาส�าคัญที่สุด	 

การมีแฟนไม่ท�าให้ผลการเรียนของหนูตกก็ดีแล้ว	 เราต้องพิสูจน์ให้พ่อ

หนูเห็นว่า	 การมีแฟนท�าให้หนูมีพลังใจ	 เรียนดีข้ึน	 และไม่ได้ท�าอะไรที่
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เสียหาย	 ให้เป็นที่เดือนร้อน	 เรื่องน้ีมันต้องใช้เวลากว่าพ่อของหน ู

จะเข้าใจ	 หนูต้องอดทนหน่อย	 และอีกอย่างอยากให้หนูระวังว่า	 การมี

แฟนจะท�าให้หนูเสียเพื่อน	ตัวติดอยู่กับแฟนจนสังคมแคบลงหรือไม่	

------------------------------------------------------------

นางสาวอุไรวรรณ อินแก้ว อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม. 6  

โรงเรียนทับปุดวิทยา จังหวัดพังงา

	 ครอบครัวของหนูมีด้วยกัน	 4	 คน	 พ่อ	 แม่	 พี่สาว	 และหนู	 

พี่สาวของหนูมีความฝันที่อยากจะเป็นแอร์โฮสเตส	 พอจบช้ัน	 ม.6	 ด้วย

ความฝันของพี่หนู	 เลยสอบเข้าในเรียนในระดับอุดมศึกษา	 ในสาขาวิชา

ธุรกิจ	 การบิน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	 พี่สาวของหนูมีความสุข

มาก	ทุกครั้งที่มีการสอบพี่สาวของหนูจะท�าคะแนนได้ดีเสมอ	ปัจจุบันนี้

ก�าลังศึกษาในอุดมศึกษาปีท่ี	 3	 ในปีน้ีจะมีการตรวจสุขภาพ	 เพ่ือเตรียม

ความพร้อมที่จะเข้าฝึกงาน	 แต่ผลก็ออกมาว่ากระดูกสันหลังบางส่วนมี

การคดงอ	 คุณหมอบอกว่าสาเหตุเกิดจากการน่ังหลังโก่ง	 มาตั้งแต่เด็กๆ	

ในการท�าอาชีพน้ีจะต้องมีบุคลิกภาพท่ีดี	 อาจส่งผลให้ไม่สามารถท�างาน

ในอาชีพนี้ได้	จึงท�าให้	พี่สาวของหนูเครียดเป็นกังวลกับเรื่องนี้มาก	 เลยโทร

มาเล่าให้หนูฟังอยู่บ่อยครั้ง	 หนูอยากจะถามทูลกระหม่อมฯ	 ว่าหนูควรพูด

ให้ก�าลังใจ	 หรือปลอบโยนพี่สาวหนูอย่างไร	 เพ่ือที่จะให้พ่ีสาวของหนู

หายเครียด	และไม่เป็นกังวลกับเรื่องนี้	
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ทูลกระหม่อม :	 พี่สาวหนูไม่เห็นจะต้องเครียดต้องกังวลไปล่วงหน้า	

เหตุการณ์ปัญหามันยังมาไม่ถึงเลย	 คุณหมอจะรู้ได้ไงว่าทางสายการบิน

เขาจะไม่รับพี่สาวหนู	เนื่องจากพี่สาวหลังโก่งแค่นั้น	พี่สาวหนูอาจไม่หลัง

โก่งมาก	 ถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องฝึกตัวเองให้ยืนและเดินอย่างผึ่งผายส	ิ

ยังมีเวลาอีกปีหนึ่งกว่าจะเรียนจบ	ถ้าเรา	มุ่งมั่นเราก็น่าจะท�าได้	ถ้ามัวแต่

เครียดมัวแต่กังวล	 ก็จะยิ่งท�าให้บุคลิกภาพไม่ดียิ่งขึ้น	 เพราะหน้าก็จะหงิก

จะงอ	ดูอารมณ์เสีย	ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่

------------------------------------------------------------

นางสาววารี สกุล หิรัญวงษ์ นักศึกษาชั้น ปวช.2/4  

โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

	 พ่อของหนูเป็นสถาปนิกเฉพาะด้าน	 พ่อของหนูท�างานหนักแทบทุกวัน 

เมื่อพ่อมีเวลาว่างพ่อจะสอน	 ให้หนูเขียนแบบบ้าน	 หรือแบบห้องต่างๆ	

ภายในบ้าน	 และจะสอนให้หนูวาดรูป	 เลยท�าให้หนูอยากเป็นสถาปนิก	

แบบพ่อ	 แต่หนูเรียนสายอาชีพเลยไม่มีความรู้เท่าคนอื่นๆ	 ท่ีเรียนสาย

สามัญมา	เลยไม่สามารถไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลดังๆ	เหมือนคนที่

เรียนสายสามัญได ้	 หนูเลยคิดท่ีจะเรียนต ่อมหาวิทยาลัยเอกชน	 

แต่มหาวิทยาลัยเอกชนได้มีค่าใช้จ่ายที่สูง	โดยเฉพาะคณะสถาปัตยกรรม	

สาขาตกแต่งภายใน	 หนูเลยคิดจะท�าให้พ่อหนักใจในเร่ืองค่าใช้จ่าย 

หรือเปล่า	หนูไม่อยากท�าให้พ่อหนักใจ	หนูควรเลิกล้มความคิดที่จะเรียน

สถาปัตยกรรม	แล้วหัน	ไปเรียนปวส.	ที่มีค่าใช้จ่ายไม่แพงจะดีไหมคะ



34

ทูลกระหม่อม :	หนูยังไม่ได้ถามคุณพ่อเลยว่า	ท่านจะเต็มใจส่งเสียให้หนู
เรียนคณะสถาปัตยกรรม	ในมหาวิทยาลัย	 เอกชนหรือเปล่า	คุณพ่ออาจ
ภูมิใจที่หนูอยากเป็นสถาปนิกตามรอยของท่านก็ได้	 และอาจไม่คิด
ว่าการส่งเสียหนูเรียนในสาขาที่หนูชอบ	 และท่านก็พยายามสั่งสอนหนู
ให้เขียนแบบอะไรๆ	 ไว้แล้ว	 เป็นภารกิจหนักอกหนักใจ	 แต่อย่างใด	 
หนูลองคุยกับคุณพ่อก่อนว่า	 คุณพ่อจะส่งเสียหนูไหวหรือเปล่า	 และ 
อีกอย่างหนึ่งหนูต้องส�ารวจตัวเองว่าหนูจะเรียนวิชานี้ไหวหรือเปล่าด้วย

------------------------------------------------------------

นางสาวญาตาวี สังข์ศรีอินทร์ อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม. 6  
โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง

	 หนูเป็นลูกคนเดียวของท่ีบ้านค่ะ	 สมาชิกในครอบครัว	 หนูมี	 พ่อ	
แม่	และหนู	ตลอด	17	ปี	ที่หนูเกิดมา	หนูมีทุกอย่างครบไม่เคยขาดอะไร
เลย	พ่อกับแม่ของหนูท�าธุรกิจส่วนตัว	หนูรักพ่อกับแม่มาก	แต่ความรู้สึก
ในใจลึกๆ	 ของหนู	 รู้สึกไม่ค่อยสนิทกับพ่อแม่คะ	 หนูมีปัญหาก็ไม่ค่อย
อยากจะปรึกษา	บางทีก็รู้สึกไม่ค่อยผูกพัน	หนูรู้สึกเป็นตัวเองที่สุดกับพ่อ
แม่ไม่ได้	หนูไม่กล้าที่จะออกความคิดเห็น	หรือคิดต่างจากพ่อแม่ออกไป	
หนูกลัวว่า	พ่อแม่จะคิดว่าหนูดื้อ	หัวแข็ง	ไม่ฟังพ่อแม่	และหนูกลัวพ่อแม่
จะเสียใจ	 หากหนูขัดหรือหนูอธิบายความต้องการ	 ขอตัวเองออกไป	 
ในบางเรื่องหนูเข้าใจว่าพ่อแม่หวังดี	 แต่บางทีเรื่องบางเร่ืองหนูก็ท�าตาม
พ่อแม่ไม่ไหว	 บางทีมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังมากมาย	 ทั้งเรื่องความรัก	
เรื่องเพื่อน	แต่ก็คิดว่าไม่เล่าจะดีกว่าค่ะ	หนูจะท�า	อย่างไรดีคะ	ให้หนูอยู่

กับพ่อแม่แล้วรู้สึกอบอุ่น	และสามารถปรึกษาพ่อแม่ได้ทุกเรื่องจริงๆ	
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ทูลกระหม่อม : เป็นธรรมดาของวัยรุ่นที่จะรู้สึกไม่สนิทใจกับพ่อแม่ข้ึนมา 
จะสนิทและไว้วางใจเพื่อนๆ วัยเดียวกันมากกว่า มีปัญหาอะไรก็จะ
ปรึกษาเพื่อน เชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่และคนในวัยผู้ใหญ่ ก็อย่างที่เขา
ว่านั่นแหละมันเป็นช่องว่างระหว่างวัย ถ้าหนูอยากจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่
อย่างอบอุ่น ไว้ใจ มันก็ข้ึนอยู่กับตัวหนูเอง เพราะพ่อแม่ก็คงจะพร้อมที่
จะให้ความรักความอบอุ่นแก่หนู และให้ค�าปรึกษาแก่หนูอยู่แล้ว เพียงแต่
หนูเข้าไปหาท่านเท่านั้นก็จะ happy ! ชิลล์ ชิลล์ !! ทั้งพ่อแม่และหนู

------------------------------------------------------------

นางสาวพิมพ์ลดา แสนรู้ ชื่อเล่น ลูกน�้า  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ กรุงเทพมหานคร

 ครอบครัวของหนูมีกัน 4 คน หนูเป็นพ่ีสาวคนโต ซ่ึงจะท�าอะไร
ต้องท�าตามพ่อกับแม่ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสถานที่เรียน สาขา
ที่เรียน ก็ต้องท�าตามพ่อ เพราะพ่อเป็นคนส่งให้หนูเรียน มันท�าให้หนู 
รู้สึกน้อยใจเมื่อไปเปรียบเทียบกับน้องชายของหนู ซ่ึงพ่อกับแม่ตามใจ 
บอกเพียงแค่ว่าจะเรียนอะไรก็ได้ตามท่ีตัวเองชอบ ทั้งที่น้องก็ดื้อมากๆ 
ติดเกมส์จนต้องดร็อปเรียนไว้หนึ่งปี จะต้องเสียค่าเทอมฟรีๆ หลายต่อ 
หนูเข้าใจเพียงแค่ว่าพวกเราจะต้องช่วยกันดูแลน้อง ต้องยอมน้อง  
เพื่อให้เขาหันมาตั้งใจเรียนและเรียนให้จบ 
 ค�าถามคือ หนูต้องยอมตัดสิ่งที่ตัวเองชอบ เพื่อยอมให้น้อง 
ทุกเรื่องเลยไหมคะ หรือว่าท�าตามที่ตัวเองชอบส่วนหนึ่ง และก็ช่วยพ่อ 

ดูน้องด้วยไหมคะ และถ้าจะพูดกับพ่อเพื่อขอให้ตัวเองได้เรียน ควรจะพูด
อย่างไรดีคะ 
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ทูลกระหม่อม :	หนูอย่าน้อยใจพ่อแม่ไปเลย	หนูเป็นพี่สาวคนโต	และมี
ความสามารถเรียนได้ผลดี	พ่อกับแม่ก็คง	ตั้งความหวังไว้กับหนู	ให้เรียน
ในวิชาที่ท่านเห็นว่าจะสามารถหางานได้สะดวก	และมีช่องทางก้าวหน้า
ในการงาน	ส่วนน้องชายหนูเขามีปัญหา	พ่อแม่ก็ต้องใช้จิตวิทยาตะล่อมให้
เขาเรียน	จึงบอกว่าเรียนอะไรก็ได้	น้องชายจะได้	มีก�าลังใจเรียนหนังสือบ้าง 
ถ้าหนูมัวแต่น้อยใจก็ไม่เป็นผลดีกับท้ังตัวเองและน้องชาย	 หนูก็จะเสีย
ก�าลังใจ	 ในการเรียน	 และมัวแต่อิจฉาน้อง	 ก็เลยไม่ได้ช่วยดูแลน้องด้วย	
แล้วหนูอยากเรียนวิชาอะไรก็บอกคุณพ่อได้ตรงๆ	บางทีท่านอาจเข้าใจ
หนูก็ได้	 เพราะถ้าเราได้เรียนและได้ท�างานในสิ่งที่ตัวเองชอบ	 เราก็จะ
ท�าได้ดีกว่าในสิ่งที่เราไม่ชอบ

------------------------------------------------------------

นายวทัญญู ฟองศรี อายุ 16 ปี  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

	 ท�าไมพ่อแม่ต้องค้านหรือดุด่าเวลาท่ีเราซื้อของแบรนด์ดังๆ	 
ท่ีแพงๆ	 ซึ่งผมก็อธิบายว่าซื้อของที่ถูกไม่ได้	 เพราะคุณภาพมันต่างกัน	 
แต่พ่อแม่ก็ไม่เข้าใจ	ผมควรจะอธิบายให้ท่านเข้าใจแบบไหน	หรือไม่ควร
ซื้อของแพงๆ	ที่แบรนด์ดังๆ	ครับ

ทูลกระหม่อม :	ที่พ่อแม่ค้านหรือดุด่าเวลาเราซื้อของแพงๆ	ก็เพราะตอนนี้
น้องวทัญญู	 ยังท�างานไม่ได้	 และเงินทองที่จะใช้ซื้อข้าวของก็เป็นของพ่อแม ่
ตอนนี้น้องอาจยังไม่จ�าเป็นที่จะใช้ของแบรนด์เนมเท่าไรนะ	 เมื่อน้อง
เรียนจบสามารถหาเงินด้วยตัวเองก็ค่อยว่ากัน	

------------------------------------------------------------
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นางสาววิจิตรา มงคลการ นักเรียนชั้น ม.6/5 อายุ 18 ปี  

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

	 หนูอยู่กับครอบครัวมีสมาชิกทั้งหมด	4	คนคะ	มีพ่อ	แม่	พี่	และหนู	

หนูเพ่ิงรู ้ว่าแม่ชอบเล่นหวยมาก	 ชอบเล่นหวยเป็นชีวิตจิตใจเลยค่ะ	 

แล้วแต่ละคร้ังแม่หนูเล่นครั้งละประมาณ	 6,000	 บาท	 บางทีก็คร้ัง

ละ10,000	บาท	หนูก็ไม่รู้หรอกว่าแม่ถูกหวยไหม	แต่เท่าที่เห็นน่าจะถูก

หวยกินมากกว่าค่ะ	 หนูไม่ชอบเลยที่แม่ชอบเล่นหวยเยอะๆ	 ขนาดนี้	 

แต่หนูก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่	 เพราะหนูคิดว่าเป็นความสุขของแม่หนู	หนูเลย

อยากขอค�าแนะน�าจากทูลกระหม่อมฯว่า	มีค�าแนะน�าแบบไหนที่จะช่วย

ให้แม่หนูซื้อหวยน้อยลง	เพราะตอนนี้หนูก็ใกล้จะเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

เต็มทีแล้ว	 เงินเก็บก็ไม่มีเลยเพราะเอาไปซื้อหวยหมด	 แม่หนูติดหวยก็

เหมือนติดการพนัน	 เล่นเท่าไร	 ก็ถูกกินหมดนั่นแหละ	 ก็น่าเห็นใจนะคะ	

ส่วนมากผู้หญิงวัยกลางคนอย่างแม่หนูก็ติดหวยกันเยอะ	 เล่นทีเป็นพัน

เป็นหมื่น	เสียเงินเป็นหนี้เขาอีรุงตุงนัง

ทูลกระหม่อม :	ถ้ายังไม่ได้พูดคุยท�าความเข้าใจกัน	หนูก็อาจจะลองพูด

ตรงๆ	 กับแม่เวลาแม่อารมณ์ดีๆ	 ว่า	 ให้แม่ลดการเล่นหวยลงมาน้อยๆ	

หน่อย	 เพราะเงินเก็บเราก็จะไม่มีแล้ว	 แล้วหนูจะเอาเงินที่ไหนไปเรียน

หนังสือ?	

------------------------------------------------------------
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นางสาวธิติมา เอี่ยมโยธา ชื่อเล่น พลอย อายุ 15 ปี  

นักเรียนชั้น ม.4/5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ�ารุง จังหวัดราชบุรี 

	 หนูอาศัยอยู่กับพ่อและแม่	ครอบครัวของหนูมีสมาชิกทั้งหมด	6	คน 

หนูมีพี่สาว	 3	 คน	 และหนูเป็นคนที่	 4	 ครอบครัวหนูมีฐานะปานกลาง	 

หนูเป็นคนอารมณ์ร้อนและเป็นเด็กค่อนข้างเก็บกด	 เพราะที่บ้านมีอาชีพ

ขายอาหารตามสั่ง	 หนูจึงช่วยเหลืออยู่เสมอ	บางครั้งที่หนูท�างานไม่ค่อยดี

ก็จะโดนพี่สาวว่าอยู่เสมอ	 บางครั้งหนูยังไม่ได้ท�าผิดอะไร	 พ่ีสาวก็จะว่า

และโทษหนูอยู่เสมอ	 บางครั้งหนูก็แอบร้องไห้คนเดียว	 ว่าท�าไม	 หนูท�า

อะไรๆ	ก็ไม่ดีไปหมด	หนูก็แอบน้อยใจ	หนูก็เป็นคนอารมณ์ร้อน	พอมีคน

มาถามหนูก็ตวาดเขา	จนท�าให้เขารู้สึกไม่ดีกับหนู	หนูควรจะแก้ไขปัญหา

อารมณ์ร้อนของหนูอย่างไรดี	 ช่วยชี้แนวทางในการแก้ปัญหาให้หน	ู 

ด้วยนะคะ

ทูลกระหม่อม :	 ครอบครัวของหนูคงจะอารมณ์ร้อนทุกคน	 เพียงแต่ว่า

หนูเป็นลูกคนเล็ก	 จึงโดนพี่สาวดุว่าตลอดเวลา	 จากคนที่มีนิสัยใจร้อนอยู่แล้ว	

พอโดนขู่	 โดนตวาด	หนูก็เลยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้	 ใครมาพูดด้วย

ไม่ถูกหู	 ก็เลยวีน	 เลยตวาดเขา	 ท�าให้หนูมีปัญหากับคนรอบด้าน	 คนที่

ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้	 ก็จะก่อปัญหาให้ตัวเองและคนอื่น	ท�าให้อยู่

ในสังคมล�าบาก	 หนูต้องหัดควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้	 พอรู้สึกจะปร๊ีด

ขึ้นมา	เราก็พยายามสงบอกสงบใจ	นับ	1-10	ถึง100	ก็ได้	จะพูดอะไรก็

ให้คิดเสียก่อน	อีกอย่างหนึ่ง	หนูควรหัดสวดมนต์	และจะให้ดีก็นั่งสมาธิด้วย	

จะท�าให้อารมณ์เย็นลง

------------------------------------------------------------
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นางสาวธนวรรณ เจียมโอฬารพงษ์  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

	 หนูมีหลายปัญหามากที่มันท�าให้ชีวิตหนูสับสน	จากที่เคยเป็นเด็ก

เรียบร้อยมาก	 เพราะเคยอยู ่กับคุณแม่	 และคุณแม่ได้แต่งงานใหม	่ 

เลยย้ายไปอยู่ภาคใต้	หนูต้องอยู่กับพี่เลี้ยงตั้งแต่	ป.5	กลายเป็นท�าให้หนู

รู้สึกขาดความอบอุ่นและรู้สึกว่าโหยหาความรักตลอดเวลา	 มันท�าให้หนู

จากที่เรียนเก่งมาก	กลายเป็นติดเพื่อนไม่กลับบ้าน	จนท�าให้หนูมีภาพลบ

แย่ๆ	 คุณพ่อโกรธหนูเลยตัดขาดพ่อลูกกับหนู	 ทุกวันนี้หนูคิดถึงท่านมาก  

แต่ไม่มีโอกาส	 ที่จะได้กลับมาเจอกัน	 เพราะพ่อไม่อยากเจอหนู	 

หนูพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเอง	 ตอนนี้หนูตั้งใจเรียนทุกอย่าง	 พ่อเคย

ดูถูกหนูกับแม่ว่าอย่างไรหนูก็เรียนไม่จบ	หนูเป็นคนใจแตก	 มันแรงมาก

ส�าหรับเด็กที่รับฟัง	พ่อเคยถึงขั้นท�าร้ายหนู	กระทืบหนู	หนูร้องและเคย

คิดฆ่าตัวตายทุกวันเวลาหนูแย่	 หนูไม่เข้าใจตัวเองว่าท�าไมต้องคิดสั้น	

เพราะหนูคิดว่าการที่อยู่บนโลกน้ี	 เวลาหนูรักใครทุกคนต้องพรากจาก

หนูตลอด	 หนูแค่ท้อ	 อยากขอค�าแนะน�าว่าหนูควรก้าวต่อไปอย่างไร	 

ให้ไม่กลัวและมั่นใจว่าพ่อจะกลับมา

ทูลกระหม่อม :	หนูต้องเข้มแข็ง	เพราะจริงๆ	แล้วในโลกนี้	ถ้าเราไม่ช่วย

เหลือตัวเอง	 มัวแต่หวังให้คนอื่นมาช่วย	 มัวแต่คิดจะพ่ึงคนอื่น	 หนูก็จะ

ก้าวไปข้างหน้ายาก	 ก็เข้าใจและเห็นใจหนูมากนะ	 ที่ชีวิตของหนูมีแต่

ความพลัดพราก	 คนท่ีหนูรักก็ต้องจากหนูไป	 ไม่ใช่จากตาย	 แต่เป็นการ

จากเป็น	 แต่น้องจะท้อไม่ได้	 เราต้อง	 ก้าวต่อไป	 หนูเปลี่ยนแปลงตัวเอง
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กลับมาตั้งใจเรียนก็ดีแล ้ว	 เพราะฉะนั้นขอให้หนูพยายามต่อไป	 

เพราะคนเราเมื่อมีโอกาสแล้ว	ก็ต้องมุ่งมั่นเล่าเรียนให้ส�าเร็จ	หนูไม่ได้ตัว

คนเดียว	หนูยังมีเพื่อนๆ	ชาว	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่จะค่อยให้ก�าลัง

ใจหนูตลอดไป

------------------------------------------------------------

นางสาวกัญญารัตน์ สาลี อายุ 16 ปี นักเรียนชั้น ม.5  

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร 

	 ปัจจุบันบ้านหนูมีพี่น้อง	3	คน	อยู่กับพ่อแม่และสุนัข	1	ตัว	พี่ของ

หนูเป็นนักฟุตบอล	 น้องก็เป็นนักฟุตบอล	 เช่นเดียวกัน	 2	 คนนี้เรียนไม่เก่ง	 

ไม่ตั้งใจเรียน	 ตกหลายวิชา	 แต่พ่อและแม่ไม่เคยว่าเลย	 แถมงานที่บ้าน 

ก็ไม่เคยช่วย	แต่พ่อและแม่ก็ไม่เคยว่า	และโยนทุกอย่างมาให้หนูท�า	หนู

รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรม	หนูก็ชอบเต้น	COVER	มาก	แต่พ่อและแม่ไม่เคย

สนับสนุนหรือสนใจอะไรเกี่ยวกับการเต้นของหนู	 หนูรู ้สึกว่าแค่เต้น	

COVER	 มันผิดมากเหรอ	 เมื่อมีแข่งเต้นหนูขอให้พ่อและแม่ไปดู	 ท่านก็ 

ไม่ไปดูเลย	ทั้งๆ	ที่มันเป็นวันเสาร์-อาทิตย์	แต่ไปดูพี่และน้องเล่นฟุตบอล	 

มันถูกแล้วเหรอที่พ่อและแม่สนับสนุนลูกผู้ชายมากกว่า

ทูลกระหม่อม :	 นี่ก็คงเป็นตัวอย่างของช่องว่างระหว่างวัยเหมือนกัน	 เพราะ

การเต้น	 Cover	 เป็นของใหม่	 พ่อแม่หลายๆ	 คน	 ก็คงยังไม่เข้าใจ	 

คิดว่าเป็นอะไรที่เล่นสนุกๆ	 ไร้สาระและเสียเวลา	 แต่ฟุตบอลเป็นกีฬา 

ก็จะเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากกว่าถ้าลูกจะเป็นนักกีฬา	 เป็นนักฟุตบอล	 
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หนูไม่ต้องเสียใจหรือน้อยใจไปหรอก	 หนูชอบเต้น	 Cover	 ก็เต้นต่อไป	

พยายามฝึกให้เต้นได้ดีท่ีสุด	 ใครจะรู้ว่าต่อไป	 หนูอาจเป็นนักเต้นที่เก่ง

ก็ได้	และใช้การเต้นเป็นอาชีพ	Dancer	ได้	เราท�าอะไรก็ต้องท�าให้ดีที่สุด	

แล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเอง	แต่อย่าลืมตั้งใจเรียนให้ดีๆ	ล่ะ

------------------------------------------------------------

นายณัฐวุฒิ จันทบูรณ์  

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา อ�าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 ผมเป็นลูกชายคนเดียวในจ�านวนพี่น้อง	3	คน	ผมมีพี่สาวสองคนครบั	

ผมถูกเลี้ยงมาด้วยท่ามกลางหญิงสาว	 ทั้งพี่สาวของผมทั้งสองคนและแม่

ของผมครับ	 ผมสนิทกับพี่สาวทั้งสองคนมาก	 จึงท�าให้ผมมีนิสัยเหมือน 

ผู้หญิงมาก	 และผมก็มีเพื่อนผู้หญิงมากครับ	 แต่ไม่ใช่ว่าผมไม่มีเพื่อน

ผู้ชายเลยนะครับ	 ผมก็มีเพื่อนผู้ชายเหมือนกันแต่น้อยกว่าผู้หญิงเท่านั้นเอง 

ผมก็เลยถูกเพื่อนหรือคนรอบๆ	 ตัวว่าผมเป็นตุ๊ดบ้าง	 เป็นกระเทยบ้าง	 

แต่ผมก็ไม่ไดโ้กรธอะไรเพื่อนและคนรอบๆ	ตัวผมเลย	เพราะผมไม่ได้เป็น

อย่างที่เขากล่าวหาสักหน่อย	 ผมเป็นผู้ชายครับ	 ผมอยากจะถามท่าน 

ว่าผมจะต้องท�าอย่างไรดีท่ีจะให้เพื่อนๆ	 และคนรอบๆ	 ตัวของผม 

ลืมภาพเก่าๆ	นั้นไปได้บ้าง	หรือผมต้องท�าตัวอย่างไรดีครบั	

ทูลกระหม่อม :	 ถ้าน้องบอกว่าน้องเป็นผู้ชาย	 ไม่ได้เป็นตุ๊ดเป็นกะเทย	 

ก็ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนอะไร	ไม่เป็นก็ไม่เป็นสิ	!

------------------------------------------------------------
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นางสาวฐิติมา ทุนดี อายุ 16 ปี นักเรียนชั้น ม. 4  

โรงเรียนตานีวิทยา จังหวัดสุรินทร์

	 ครอบครัวของหนูมีพี่น้องอยู่สองคน	 หนูเป็นคนสุดท้องและมีพี่

ชายหนึ่งคน	ครอบครัวของหนูเป็นครอบครัวที่แตกแยก	เพราะพ่อกับแม่

ของหนูได้หย่าร้างกันไปตั้งแต่หนูเรียนชั้น	 ป.4	 พ่อของหนูไปมีภรรยา

ใหม่และมีลูกด้วยกันหนึ่งคน	 หนูกับพี่ชายเลยได้มาอยู่กับแม่	 เพราะแม่

ของหนูไม่ยอมให้หนูกับพี่ชายไปอยู่กับพ่อ	 แต่ถ้าหากว่าจะติดต่อกันแม่

หนูก็ไม่ได้ห้ามอะไร	 แต่ทุกครั้งที่หนูกับพี่ชายไปหาพ่อ	 ภรรยาใหม่ของ

พ่อก็จะท�าท่าทางไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัด	ทั้งๆ	ที่หนูก็พยายามคุยกับเขา	

แต่เขาก็หันหน้าหนี	ไม่ยอมคุยกับหนู	แต่ทุกครั้งที่พ่อบอกเขาว่าจะมาหาหน ู

พ่อกับเขาก็จะมีปากเสียงกันตลอด	 พ่อเลยต้องแอบมาหาบ้างเมื่อมี

โอกาส	 ส่วนหนูก็ไม่กล้าไปหาพ่อหรอกค่ะ	 นอกจากวันส�าคัญๆ	 เท่านั้น	

บางคร้ังไปไม่พบพ่อ	 หนูก็ต้องไปถามเพื่อนข้างบ้าน	 เพราะถ้าไปถาม

ภรรยาใหม่ของพ่อเขาก็ไม่ตอบอยู่ดี	 เพราะหนูเคยถามเขาจนหนูคิดว่า

ตัวเองเป็นบ้าเพราะพูดคนเดียว	 หนูเจอแบบนี้มาบ่อยค่ะ	 หนูไม่ทราบ

เหมือนกันว่าเขาท�าแบบนี้ท�าไม	หรือว่าเขากลัวว่าหนู

	 จะไปเอาพ่อกลับคืนมาหรือเปล่า	 จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม	 หนูแค่

อยากจะขอค�าปรึกษาจากทูลกระหม่อมว่า	 หนูควรจะวางตัวอย่างไรดีที่

หนูกับพ่อจะได้ติดต่อกันได้แบบอิสระ	และหนูควรวางตัวอย่างไร	เพื่อให้

เขามาเป็นมิตรกับหนู	พูดคุยกันเหมือนคนปกติทั่วไป	โดยไม่ต้องมาคอย

ท�าหน้าไม่พอใจเหมือนในปัจจุบันนี้	ขอบคุณค่ะ
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ทูลกระหม่อม :	 เป็นธรรมดาที่แม่เลี้ยงจะมีอคติกับลูกเล้ียง	 เพราะ 

ภรรยาใหม่ของพ่อก็ต้องเกรงว่า	 พวกหนูจะไปแย่งความรักจากสามีของเขา 

(ซึ่งก็เป็นพ่อของหนูเอง)	สิ่งที่หนูท�าได้เพื่อให้คุณพ่อสบายใจ	และหนูเอง

ก็ไม่อึดอัดใจ	คือปฏิบัติต่อแม่เลี้ยงอย่างเป็นมิตร	พูดคุยกับเขาตามปรกติ	

ถึงเขาจะไม่พูดกับหนู	 หนูก็ทักทายเขาอย่างมีมารยาท	 เพราะเขาก็เป็น

ผู้ใหญ่	 เขาจะท�าหน้าไม่พอใจก็อย่าได้แคร์	 พยายามไปหาพ่อบ่อยๆ	

เพราะถ้าไม่ไปหา	ก็คงไม่มีโอกาสจะพบกันอย่างอิสระตามที่หนูต้องการ

------------------------------------------------------------

นางสาวปวันรัตน์ ใกล้กลาง  

โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 

	 ช่วงปิดเทอมหนูได้ไปอยู่กับพ่อที่จังหวัดนครราชสีมา	หนูไปเห็นผู้

หญิงคนหนึ่งอยู่กับพ่อ	 หนูไม่ได้สนใจอะไรค่ะ	 เพราะคิดว่าเขาน่าจะเป็น

หลานพ่อ	พอมาอีกวันหนึ่งพ่อไม่อยู่	พ่อไปท�างาน	ตอนเด็กๆ	หนูเป็นคนซนๆ	 

ก็เลยเข้าไปเล่นในห้องของพ่อ	 หนูไปหลังตู้กระจกยาวๆ	 หนูเจอตะกร้า

เส้ือผ้าผู้หญิง	 หนูก็คิดว่าเป็นของแม่	 ในความเป็นเด็กก็ไม่ได้สนใจอะไร	

พอใกล้จะเปิดเทอมพ่อก็มาส่งท่ีบ้านยายที่จังหวัดชัยภูมิ	 พอพ่ออยู่ได้	

2-3	วัน	แม่ถามหนูว่าเห็นผู้หญิงอื่นหรือเปล่า	หนูก็บอกว่าเห็น	พ่อกับแม่

ก็ทะเลาะกันรุนแรง	 พ่อถึงกับขว้างท่อนไม้ใส่แม่	 ซึ่งหนูยืนอยู่ตรงกลาง	

แม่หนูโชคดีมากที่หลบท่อนไม้อันนั้นได้	 หลังจากนั้นพ่อก็กลับและพ่อ

กับแม่ก็เลิกกัน	แต่ยังไม่ได้เซ็นใบหย่า	หลังจากนั้นหนูก็คิดมาตลอดว่าถ้า

หนูไม่บอกแม่	 พ่อกับแม่ก็ไม่ต้องเลิกกัน	 และเรื่องทั้งหมดก็ไม่ต้องเกิดขึ้น	
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หนูรู้ว่าแม่รักพ่อมาก	หนูก็ไม่เข้าใจว่าท�าไมพ่อท�ากับแม่แบบนี้	และตอนนี้

หนูก็ไม่ไดคุ้ยกับพ่ออีกเลยค่ะ	มีแต่น้องโทรมาหา	นานๆ	ครั้งจะได้คุยกับพ่อ 

ภาพที่พ่อขว้างท่อนไม้	ใส่แม่	มันติดตามาตลอดระยะเวลา	6	ปี	ตั้งแต่	ป.

5	 จนถึง	 ม.5	 และตอนนี้หนูควรท�าอย่างไรดีคะ?	 หนูเห็นคนอื่นมีพ่ออยู่

ด้วยหนูก็อยากมีบ้าง	 ซึ่งหนูคิดว่าโอกาสนั้นอาจจะไม่มีพ่อแท้ๆ	 กับเขา	

อยากกราบพ่ออย่างท่ีคนอื่นเขาท�ากัน	 ยิ่งพูดมันก็ยิ่งนึกถึงตอนท่ีพ่อเล่น

กับหนูตอนเด็กๆ	หัวเราะด้วยกัน	กินข้าวด้วยกัน	หนูควรท�าอย่างไรดีคะ?

ทูลกระหม่อม :	 เรื่องมันก็ผ่านไปตั้ง	6	ปีแล้ว	หนูคงท�าอะไรไม่ได้หรอก	

และถึงแม้ว่าจะเป็นในขณะที่เรื่องเกิดขึ้น	 หนูก็ท�าอะไรไม่ได้อยู ่ด	ี 

เพราะมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ระหว่างพ่อและแม่ของหนู	เป็นเรื่องส่วนตัว

ซึ่งใครจะไปยุ่งด้วยไม่ได้	 ความจริงทั้งแม่และหนูก็โชคดี	 ที่ไม่ต้องเจอ

ความรุนแรงอย่างนั้นอีกแล้ว	เพราะความสัมพันธ์	ระหว่างพ่อกับแม่ของ

หนูก็ลุ่มๆ	ดอนๆ	อยู่แล้ว	พ่อก็มีคนอื่นอยู่เห็นๆ	ไม่ใช่ความผิดของหนูที่

บอกแม่ว่าเห็นผู้หญิงอยู่กับพ่อ	 หนูยังเด็กอยู่มากตอนนั้น	 เมื่อแม่ถามหนูก็

ต้องตอบความจริง

	 อย่างไรก็ดี	 หนูก็ยังมีพ่อให้กราบ	 เพียงแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเท่านั้น	

หลายๆ	ครอบครัวในสังคมปัจจุบันก็แยกกันอยู่	หย่าร้างกัน	หนูต้องยอมรับ

ความจริงและอย่าหมกมุ่นกับเรื่องที่แก้ไขไม่ได้เหล่านี้	 เอาเวลามาต้ังใจ

เรียนเพื่ออนาคตต่อไปของหนูดีกว่า

------------------------------------------------------------
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นางสาวสุภาพร เข็มเอี่ยม อายุ 17 ปี นักเรียน ชั้น ม.5  

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 

	 หนูจะท�าอย่างไรดีคะ	ที่จะสลัดความขี้อายของตัวเองออกได้	คือว่า

หนูเป็นคนข้ีอายที่จะแสดงความรักต่อพ่อแม่มากๆ	 เลยค่ะ	 ตั้งแต่หนูโต

มาหนูยังไม่เคยบอกรักคุณพ่อคุณแม่เลยสักครั้งเลยค่ะ	เวลาจะบอกรักท่าน	

ก็มัวแต่อายที่แสดงออกไปว่ารัก	 หนูก็เลยเลือกที่จะไม่บอกรักท่านดีกว่า	

หนูเลยอยากขอค�าแนะน�าจากทูลกระหม่อมว่าหนูควรท�าอย่างไรดีคะ	 

ที่จะท�าให้พ่อแม่	รู้ว่าหนูรักท่านมากๆ	

ทูลกระหม่อม :	เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะอายที่จะแสดงว่ารักและสนิทกับ

พ่อแม่	 แม้ว่าจะไม่กล้าบอกว่ารักคุณพ่อคุณแม่	 หนูก็สามารถแสดงให้

ท่านเห็นว่าหนูรักท่าน	 โดยการต้ังใจเรียนหนังสือให้ได้ผลการเรียนที่ดีที่สุด 

ไม่ประพฤติตนให้เป็นที่น่าเป็นห่วง	 มีความรับผิดชอบ	 และช่วยเหลือ

งานในบ้านบ้างถ้ามีเวลา	เป็นต้น	เท่านี้คุณพ่อคุณแม่ก็ปลื้มแล้ว	

------------------------------------------------------------

นางสาวศลิษา ศรีสวัสดิ์ อายุ 16 ปี  

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 พ่อกับแม่หนูหย่าร้างกันประมาณ	 5	 ปี	 มีลูกด้วยกัน	 2	 คน	 

มีพี่ชายและตัวหนูเอง	ต่อมาต่างคนก็ต่างมีใหม่	ฝ่ายพ่อได้แต่งงาน	ส่วน

ฝ่ายแม่มีใหม่แต่ยังไม่ได้แต่งงานค่ะ	 หนูเข้ากันไม่ได้กับทั้งสองฝ่าย	 คือ

หนูมีความรู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายไม่ค่อยมีความจริงจังให้หนูค่ะ	หนูกับพี่ชาย
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ก็เลยมาเรียนต่างจังหวัดท่ีพ่อกับแม่อยู่	 และอยู่หอพักทั้งสองคนเลยค่ะ	

นานๆ	ครั้งหนูจะไปหาทั้งพ่อละแม่	หนูอยากไปหาบ่อยๆ	แต่หนูไม่ค่อยมี

ความสุขเมื่อเห็นคนใหม่ของพ่อและแม่	 หนูไม่ค่อยได้รับความสนใจและ

ใส่ใจจากพ่อและแม่เลย	 หนูรู้ว่าพ่อกับแม่รักหนูและพ่ีชายมาก	 แต่หนู

ไม่รู้ว่าพ่อกับแม่ก�าลังคิดอะไรอยู่	 ท่ีไม่ค่อยสนใจและใส่ใจหนู	 แต่หนูคิด

ในแง่ดีเสมอ	 ท่านคงอยากให้เราเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้	 ดังนั้นหนูเลย

ตัดสินใจจะอยู่หอพัก	 เพ่ือความสบายใจของท้ังสองฝ่าย	 หนูอยากรู้	 

ว่าหนูตัดสินใจถูกไหมคะ

ทูลกระหม่อม :	ความจริงหนูก็รู้ว่าพ่อแม่รักหนูและพี่ชายมาก	แต่พ่อแม่

ของหนูคงจะมีความจ�าเป็นที่จะต้องท�างาน	 เพื่อหาเงินมาส่งเสียให้หนู

กับพี่ชายได้เล่าเรียนและมีอนาคตที่ดี	นอกจากนี้	แน่ล่ะที่พ่อและแม่ของหนู	

ก็ต้องมีภาระที่จะต้องดูแลครอบครัวใหม่ด้วยเป็นของธรรมดา	 หนูไม่ต้องไป

น้อยใจพ่อแม่	และไปมีอคติต่อ	ครอบครัวใหม่ของท่านทั้งสอง	เพราะจะ

ท�าให้น้องไม่สบายใจ	 มีความทุกข์ไปเปล่าๆ	 ขอให้หนูตั้งใจเรียนศึกษา

หาความรู้ให้ดีที่สุด	 อย่าท�าอะไรที่จะก่อปัญหาแก่ตัวเองและครอบครัว	

ถ้าสบายใจก็อยู่ที่หอพักต่อไป	 เมื่อหนูมีผลการเรียนที่ดี	 มีชีวิตที่ดีไม่มี

ปัญหา	 ก็จะท�าให้พ่อแม่หนูปลื้มใจ	 ภูมิใจในตัวหนู	 และอาจหันมาสนใจ

หนูมากขึ้นก็ได้

------------------------------------------------------------
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นายศราวุฒิ บุบผามาลา อายุ 17 ปี นักเรียนชั้นม. 5  

โรงเรียนพันดอนวิทยา จังหวัดอุดรธานี

	 พ่อแม่ผมแยกทางกัน	 ผมอาศัยอยู่กับยาย	 ตัวผมเองก็ไม่ใช่ผู้ชาย

แท้อย่างเต็มตัว	แม่และญาติพี่น้อง	เพื่อนๆ	และครู	ก็เข้าใจและรับได้	ให้

โอกาสที่ผมเป็นแบบนี้	 แต่ยังมีอีกคนหนึ่งที่ยังรับในตัวผมไม่ได้	 นั่นก็คือ

ยาย	คนที่ผมรักมาก	ยายไม่เข้าใจและไม่ยอมรับในตัวผมที่ผมเป็นแบบนี้	

เพราะยายเห็นคนแถวบ้านที่เป็นแบบผมหลายคนเป็นโรคเอดส์แล้วเสีย

ชีวิต	สาเหตุก็เกิดจากการเปลี่ยนคู่นอนบ่อย	ยายเลยกังวลใจและกลัวว่า

ผมจะเป็นแบบนั้น	 ผมก็เลยอธิบายให้ยายฟังมาตลอด	 แต่ก็เหมือนว่า

ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย	 ผมจะอธิบายอย่างไร	 ให้ยายเข้าใจและยอมรับในตัว

ผมได้ครับ 

ทูลกระหม่อม :	 น้องต้องเข้าใจว่ายายของน้องเป็นคนแก่	 อาจจะ

ท�าความเข้าใจกับสิ่งที่น้องเป็นยากหน่อย	แต่ก็ด้วยความรักและเป็นห่วง

น้อง	 กลัวน้องจะเป็นเอดส์และเสียชีวิตไป	 คุณยายก็เลยมีความกังวลใจ	

น้องต้องค่อยๆ	 อธิบายให้ยายฟังว่า	 ถ้าเรารู้จักป้องกันตัวเวลามีเพศ

สัมพันธ์	 น้องก็จะไม่ติดเอดส์อย่างเด็ดขาด	 และการที่น้องไม่ใช่ผู้ชายแท้	

ก็เป็นธรรมชาติของน้องซึ่งจะแก้ไขอะไรไม่ได้	 ถ้าน้องท�าตัวเป็นคนดี	

ตั้งใจเล่าเรียนและท�าตัวให้มีจิตอาสา	มีประโยชน์ต่อสังคม	ก็ย่อมท�า	ให้

คุณยายภาคภูมิใจได้

------------------------------------------------------------
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นางสาวปาริตา ประเสริฐศรี นักศึกษาชั้น ปวช. 1 

แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล

	 หนูมีพี่น้อง	3	คน	หนูเป็นพี่คนโต	พ่อและแม่ของหนูแยกทางกัน	

หนูอยู่กับป้า	 ซึ่งหนูต้องท�างานระหว่างเรียน	 เพื่อเล้ียงดูน้องทั้งสองคน	

งานที่หนูท�าก็คือ	 หนูรับจ้างร้องเพลงในงานต่างๆ	 ถ้าหากไม่มีงานก็ต้อง

ยืมเงินของป้าก่อน	 เพื่อน�ามาเป็นค่าใช้จ่ายของน้องท้ังสองและตัวของ

หนูเอง	หนูมีปัญหาทางด้านครอบครัว	คือป้าของหนูเป็นคนอารมณ์ร้อน	

แปรปรวนง่าย	และอีกอย่างหนึ่งคือป้าชอบซื้อลอตเตอรี่	เวลาถูกป้าก็จะ

อารมณ์ดี	 แต่เวลาไม่ถูกป้าก็จะหงุดหงิด	 ชอบมาลงที่น้องๆ	 และหนู	

บางทีก็ทุบตีบ้าง	 แล้วอีกอย่างคือเวลาที่หนูเห็นครอบครัวของคนอื่นอยู่

กันพร้อมหน้าพร้อมตา	 หนูก็รู้สึกอิจฉา	 อยากมีอะไรอย่างนั้นบ้าง	 และ

ป้าก็ชอบดุด่าว่าหนูกับน้องๆ	ว่าเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่รัก	บางทีก็แอบน้อยใจ

ว่าท�าไมชีวิตจึงต้องล�าบากอย่างนี้	 เวลาที่หนูอยู่บ้านท�างานบ้าน	 ดูทีว	ี 

ป้าก็จะว่าหนูว่าชอบอยู่แต่ในบ้าน	 ท�าไมไม่ออกไปข้างนอกบ้าง	 แต่พอ

หนูออก	ไปซื้อของข้างนอก	ป้าก็จะตะคอกว่าท�าไมไม่อยู่ในบ้าน	ออกไป

ข้างนอกท�าไมนักหนา	อยากออกไปอยู่ที่อื่น	ก็เชิญ	หนูสับสนกับอารมณ์

ของป้ามากเลยค่ะ	 แต่หนูก็ต้องทน	 เพราะหนูไม่มีพ่อแม่เหมือนคนอื่น	

หนูไม่เคยโกรธพ่อกับแม่เลยที่ทิ้งหนูและน้องไป	หนูรู้ว่าพ่อกับแม่จะต้อง

มีความจ�าเป็นบางอย่าง	 หนูอยากถามทูลกระหม่อมว่าหนูจะต้องท�าตัว

อย่างไรดีคะ	 เวลาเจอป้าด่า	 เวลาท่ีคิดถึงพ่อกับแม่	 บางครั้งหนูเก็บกด	

บางครั้งก็อยากร้องไห้	 หนูอยากให้ท่านช่วยแนะน�าวิธีคิดหรือวิธีปรับตัว

ให้หนูด้วยค่ะ
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ทูลกระหม่อม :	 น้องจะร้องไห้ก็ร้องไปเถอะ	 อาจจะช่วยให้ความกดดัน

ในจิตใจผ่อนคลายไปบ้าง	 แต่อย่าตีโพยตีพายโวยวายมากจนไม่มีสต	ิ 

ในเมื่อผู้ปกครองของหนูคือคุณป้า	 ซึ่งมีอารมณ์แปรปรวนขึ้นๆ	 ลงๆ	

หงุดหงิดด่าตลอด	 หนูก็คงไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรือ?	 ก็เห็นใจหนู

นะที่ครอบครัวแตกแยก	 พ่อแม่ก็ไม่อยู่	 แต่หนูก็น่าจะภูมิใจในตัวเองที่

สามารถท�างานพิเศษได้ระหว่างเรียนไปด้วย	 เพื่อช่วยเลี้ยงดูตัวเอง 

และน้องๆ	 ได้ในระดับหนึ่ง	 ดังนั้นน้องต้องพยายามท่ีจะไม่เอาอารมณ์

ของป้ามากดดันตัวหนู	 ชิลล์	 ชิลล์	 !!	 ไม่เอามาเป็นอารมณ์ให้หนูสับสน	

และคิดในแง่ดีว่า	อย่างน้อยหนูก็มีป้าคอยดูแลหนูบ้าง	ช่วยเหลือในด้าน

การเงินบ้าง	ถึงแม้จะอย่างลุ่มๆ	ดอนๆ	ขอให้หนูตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด	และ

ตั้งใจท�างานพิเศษไปด้วย	 อีกหน่อยเมื่อเรียนจบ	 หนูก็จะได้มีโอกาส

ท�างานดีๆ	 ช่วยเหลือน้องๆ	 ได้	 และพ้นจากอารมณ์ขึ้นๆ	 ลงๆ	 ของป้า 

ไปเสียที

------------------------------------------------------------

นางสาวปวิตตรา รักษนาค อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม. 6  

โรงเรียนวังส�าโรงวังหว้า จังหวัดพิจิตร

	 ในตอนนี้หนูอาศัยอยู่กับย่า	เนื่องจากพ่อกับแม่แยกทางกัน	โดยที่

หนูมีน้องชาย	2	คน	เงินค่าใช้จ่ายนั้นหนูได้รับทั้งจากพ่อและแม่	ท่านทั้ง

สองอยู่ต่างจังหวัด	 ต้องใช้การติดต่อกันทางโทรศัพท์	 น้อยครั้งมากที่หนู

จะโทรไปหาพ่อกับแม่	 หนูยอมรับว่าทุกครั้งที่โทรไปส่วนใหญ่หนูโทรไป

เพื่อขอเงินในการใช้จ่าย	 มีส่วนน้อยมากที่จะโทรไปถามเรื่องอื่นๆ	



50

ส�าหรับแม่นั้นไม่มีปัญหาใดๆ	แต่กับพ่อนั้น	เมื่อหนูโทรไปพ่อก็ใส่อารมณ์

กลับมาว่า	“โทรมาขอเงินอีกสินะ	เพิ่งนึกได้เหรอว่ามีพ่อ”	หนูยอมรับว่า

หนูอาจจะผิด	 แต่บางครั้งหนูก็คิดจะโทรไปเพราะคิดถึงท่าน	 แต่เมื่อหนู

จะโทรไปเพราะเหตุผลว่าคิดถึง	ท่านก็จะอารมณ์เสียทุกที	หนูอยากถาม

ทูลกระหม่อมว่า	 หนูควรจะโทรไปหาพ่ออีกหรือไม่	 เพราะทุกคร้ังที่พ่อ

พูดแรงๆ	หนูเสียใจทุกครั้ง

ทูลกระหม่อม :	 หนูคิดถึงคุณพ่อก็โทรไปสิ	 ถ้าท่านใส่อารมณ์มาว่า	 

“โทรมาขอเงินอีกสินะ”	 หนูก็บอกท่านว่าคราวนี้ไม่ได้โทรมาขอเงิน	 

แต่โทรมาเพราะคิดถึง	อยากคุยด้วย	พูดไปพูดมาข�าๆ	คุณพ่อก็หายโกรธ	

หายน้อยใจไปเองแหละ

------------------------------------------------------------

นายนภดล กาญจนพยัคฆ์ นักเรียนชั้น ม. 5  

โรงเรียนปากจั่นวิทยา จังหวัดระนอง

	 ครอบครัวหนูมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด	5	คน	หนูมีพี่สาว	1	คน	และ

น้องชาย	 1	 คน	 ครอบครัวหนูมีอาชีพท�าสวนยางพาราและท�านาข้าว	 

หนูเกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์	คือ	มีพ่อและแม่คอยเลี้ยงดูหนู	แต่หนู

ก็มีพี่กับน้องด้วย	 ซึ่งท�าให้ครอบครัวหนูนั้นอบอุ่นยิ่งขึ้น	 แต่เมื่อสมาชิก

ในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น	 ปัญหาที่จะตามมาก็มากขึ้นเช่นกัน	 คือช่วง

แรกๆ	ที่หนูมีน้อง	หนูก็ดีใจและภูมิใจมาก	ที่ตนเองมีน้องเหมือนคนอื่นๆ	

แต่เม่ือเวลาผ่านไป	 หนูกลับมีความรู้สึกว่าสมาชิกในครอบครัวของหนู
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เริ่มให้ความส�าคัญกับน้องมาก	 จนหนูรู้สึกว่าสมาชิกในครอบครัวนั้นรัก
แต่น้องไม่รักหนู	 จนมาถึงตอนน้ีหนูก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่	 ทั้งพ่อแม่และพี่
ต่างให้ความส�าคัญ	ความสนใจแก่น้องอย่างมาก	จนมีบางครั้งที่หนูคิดว่า
ตัวเองเป็นลูกของพ่อกับแม่จริงหรือ	 หรือเป็นน้องของพี่สาวจริงหรอ	 มี
อยู ่ครั้งหนึ่งหนูก�าลังเล่นกับน้องอยู ่	 แต่บังเอิญหนูหยอกน้องแรงไป
หน่อย	 ท�าให้น้องร้องไห้	 หนูโดนพ่อกับแม่ดุด่า	 เมื่อหนูต้องการที่จะ
อธิบาย	พ่อกับแม่ก็หาว่าหนูเถียงและก็ตีหนู	หนูควรจะท�าอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม :	หนูไม่ได้บอกว่าน้องชายของหนูอายุเท่าไรแล้ว	แต่ก็เดา
เอาว่ายังเล็กๆ	อยู่	และคงจะเด็กกว่าหนูหลายปีอยู่	เพราะตอนแรกหนูก็
ดีใจและภูมิใจที่ได้มีน้องกับเขาเสียที	 แต่อยู่มาอยู่ไปหนูก็เกิดอิจฉาน้อง
ขึ้นมา	 เพราะเป็นลูกคนเล็กอยู่นานจนเคยตัว	 หนูอย่าท�าตัวเป็นคนเจ้า
คิดเจ้าแค้นขี้น้อยใจอยู่เลย	 เพราะเรื่องท่ีหนูเล่นกับน้องแรงไปหน่อยจน
น้องร้องไห้	 ฟังๆ	 ดูอาจจะเกิดมานานแล้ว	 หนูก็เก็บมาย�้าคิดย�้าความ
น้อยใจอยู่นั่นแหละ	 ซึ่งก็ท�าให้หนูไม่มีความสุข	 หนูโชคดีที่มีครอบครัวที่
อบอุ่นและสมบูรณ์	มีความสุขกันดีกว่า

------------------------------------------------------------

นางสาวสินีนุช สุขวิสุทธิ์ อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม. 5 โรงเรียน
เทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพร

	 หนูสงสัยว่าท�าไมผู้ชายต้องมีเมียน้อยด้วยคะ	 รวมไปถึงพ่อของ
หนูด้วย	เรื่องมันนานมาแล้ว	แต่มันก็ยังฝังใจหนูกับแม่มาตลอด	หนูจ�าได้

ว่าแม่ของหนูต้องนอนกินน�้าตาทุกคืนทุกวัน	 กับความเห็นแก่ตัวและ



52

ความมักง่ายของพ่อและผู้หญิงคนน้ัน	 และที่แม่ของหนูเจ็บที่สุดคือเมีย

น้อยของพ่อคนนั้น	 แม่รู ้จักและสนิทกันมาก	 คุยเรื่องทุกข์สุขด้วยกัน	 

มีอะไรก็ปรึกษากัน	 จนมีอยู่วันหนึ่งแม่หนูจับได้	 ไปเห็นเขาทั้งสองคนอยู่

ด้วยกัน	 และได้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทตบตีกันจนข้ึนโรงพักเกิดเรื่องใหญ่ขึ้น 

แต่หนูก็ไม่เข้าใจว่าท�าไมเขาก็มีสามี	 มีลูกแล้ว	 ท�าไมจะต้องมายุ่งกับพ่อ

หนูอีก	ส่วนลูกของผู้หญิงคนนั้นรุ่นเดียวกันกับหนู	 เมื่อก่อนสนิทกันมาก	

เคยไปเที่ยว	 เล่นด้วยกัน	 ตอนนี้ก็เรียนอยู่ห้องเดียวกัน	 แต่ก็ไม่คุยกัน	 

เคยมีปัญหากันจนหนูอยากย้ายโรงเรียน	เพราะทนอยู่ด้วยกันไม่ได้	แต่ก็

ไม่ได้ย้ายเพราะคุณครูที่ปรึกษาเรียกไปคุย	 แล้วหนูก็บอกกับตัวเองและ

แม่ว่าหนูจะไม่ไปยุ่งกับเขาอีก	ต่างคนต่างอยู่	ซึ่งหนูก็ได้ทราบมาอีกอย่าง

หนึ่งว่า	พ่อของหนูกับผู้หญิงคนนั้น	เคยเป็นแฟนเก่ากันมาก่อนตอนสมัย

วัยรุ่น	หนูควรไปถามพ่ออย่างไรดีคะ	เพื่อให้หนูเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น	และ

อีกอย่างหนึ่ง	 หนูรู้สึกอึดอัดมากกับบรรยากาศในห้องเรียนท่ีมีเพื่อนใน

ห้อง	41	คน	หนูคุยและสนิทกับทุกคน	แต่ยกเว้นลูกของผู้หญิงคนนั้นที่

หนูไม่พูดไม่คุยด้วย	 จากเมื่อก่อนสนิทกันมาก	 แต่ตอนนี้เหมือนคนไม่รู้

จักกันเลยค่ะ	เป็นเพราะ	เรื่องของผู้ใหญ่	หนูควรท�าอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม :	 ในสมัยโบราณ	ผู้ชายจะมีเมียได้หลายๆ	คน	แสดงว่ามี

ฐานะร�่ารวย	 สามารถเลี้ยงลูกเมียให้อยู่สบายได้	 เมียใหญ่คือเมียหลวงก็

เป็นหัวหน้าเมีย	 มีนางเล็กๆ	 ถือกะเป๋าหมากเดินตาม	 ถือว่าเสริมบารมี	

(เมียหลวง)	 ค่านิยมนี้ก็เลยติดมาจนถึงปัจจุบัน	 เพราะในสังคมไทยยัง

ถือว่าผู้ชายท�าอะไรก็ไม่เสียหายเท่าผู้หญิง	 ซึ่งอันที่จริงคนเราอยู่ด้วยกัน



53

นานๆ ก็เบื่อกันได้ แบบว่าเรากินข้าวผัดทุกๆ วันก็เบื่อ ก็ต้องเปลี่ยนไป

กินก๋วยเตี๋ยว กินบะหมี่บ้าง ส�าหรับหนูถึงแม้จะเห็นใจแม่ท่ีร้องไห้น�้าตา

เช็ดหัวเข่าทุกวัน ปัญหานี้ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่าง

พ่อกับแม่ของหนู ซึ่งหนูจะช่วยแก้ปัญหาก็คงไม่ได้ เพราะฉะน้ัน หนูก็

ควรอยู่เฉยๆ ไม่ไปต่อว่าคุณพ่อ อาจให้ก�าลังใจคุณแม่บ้าง ข้อส�าคัญอย่า

เคียดแค้นพ่อและเมียน้อยของพ่อ จนสุขภาพจิตของหนูเสียและพาลไป

โกรธลูกของเมียน้อยพ่อ ซึ่งเดิมที่เป็นเพื่อนที่ดีของหนู ข้อแนะน�า 

ส�าหรับแม่ของหนูก็คือ ถ้ายังรักผู้ชายคนนี้อยู่ ก็ต้อง ชิลล์ ชิลล์ !! เอาหูไปนา

เอาตาไปไร่ ต้องท�าใจ แต่ถ้าไม่รัก ทนไม่ไหวแล้ว ก็หาทางเลิกกันไปดีกว่า

------------------------------------------------------------

นางสาว ชไมพร พลชา อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.5  

โรงเรียนปลาปากวิทยาคม จังหวัดนครพนม

 หนูเป็นลูกก�าพร้า พ่อแม่เสียตั้งแต่หนูอยู่ ป.3 ตอนนี้หนูอยู่กับ 

พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงค่ะ มีอยู่วันหนึ่ง แม่ของหนูไม่อยู่บ้าน แม่พานักเรียนไป

เข้าค่าย วันนั้นหนูอยู่กับพ่อ 2 คน แล้ววันนั้นตอนดึกๆพ่อขึ้นมาหาหนู  

ทีแรกหนูก็ไม่คิดอะไร แต่พอขึ้นมาอีกครั้ง หนูก็เลยรู้สึกแปลกๆ ว่าพ่อ

ขึ้นมาท�าไมหลายๆ ครั้ง พ่อขึ้นมาครั้งสุดท้าย แล้วพ่อก็มานอนด้วย  

แต่ยังไม่ท�าอะไร มีแค่หอมแก้ม ตอนเช้าแม่กลับมาบ้านหนูเลยบอกแม่ 

แม่โกรธพ่อมากกว่าท�าไมท�าอย่างนี้ แม่ก็ไปคุยกับพ่อ พ่อบอกกับแม่ 

ว่ายังไม่ได้ขึ้นไปยุ่งกับหนูเลย แม่ก็เลยด่าหนู แม่คิดว่าหนูจะแย่งพ่อไป

จากแม่ จนถึงปัจจุบันแม่ก็กังวลเสมอ กลัวหนูใกล้ชิดกับพ่อ หนูอยากรู้
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หนูควรจะโต้เถียงหรือควรจะท�าอย่างไรดีคะ แม่ไม่ไว้ใจหนูเลย แล้วเรื่อง

ที่พ่อบอกมาว่า “พ่อไม่ได้ไปยุ่งกับหนูเลย” หนูไม่ได้โต้แย้งอะไร เพราะหนู

กลัวว่าแม่จะตีหนู จนถึงวันนี้หนูไม่กล้ามองหน้าพ่อเลย หนูควรจะท�า

อย่างไรดีคะ เพราะมันอึดอัดมากๆ เลยค่ะ

ทูลกระหม่อม : เห็นใจหนูจริงๆ กับเรื่องพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยง ที่เมื่อเลี้ยงลูก

โตข้ึนมาพ่อเลี้ยงก็เข ้าหา จะมาให้เป็นทั้งเมียและลูกพร้อมๆกัน  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ก็ยังเป็นแม่เลี้ยงด้วย ไม่ใช่แม่จริงๆ เขาจึงไม่

เห็นใจหนูเท่าที่ควร แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาท่ีสามีภรรยาเขาก็ต้องเชื่อกัน 

เมื่อหนูไปฟ้องคุณแม่ และคุณแม่ไปต่อว่าคุณพ่อ แต่คุณพ่อปฏิเสธว่า 

ไม่ได้ขึ้นไปยุ่งกับหนู คุณแม่ก็เลยโกรธหนูหาว่าหนูแย่งสามี คุณแม่กังวล

ก็ดีแล้ว จะได้คอยระวังสามีตัวเองกลัวจะมายุ่งกับหนู คุณแม่ก็คงระวัง

คอยสังเกตการณ์อยู่ ก็เป็นการช่วยหนูในทางอ้อม ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ

ของคุณพ่อ ระหว่างนี้หนูก็คงต้องระวังตัวหนูให้ดีๆ พยายามไม่อยู ่ 

กับคุณพ่อสองต่อสอง อยู่ห่างๆ ไว้ ประตูห้องนอนก็ล็อคเสีย ถ้าไม่ม ี

ก็ไปซื้อมาติด หนูอยู่ ม.5 แล้ว อีกปีเศษๆ ก็จะจบแล้ว ถ้าจะเรียนต่อ 

ก็ควรไปอยู่ต่างจังหวัดไกลๆ จะได้ไปอยู่หอ พยายามเรียนดีๆ ยิ่งได้ทุน 

ก็จะได้ไม่ต้องพึ่งพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหนู ให้เป็นปัญหามากเกินไป

------------------------------------------------------------
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เด็กหญิง สรณ์ศิริ เฟื่องสถาพร นักเรียนชั้น ม.2  

โรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร

	 พ่อกับแม่ของหนูทะเลาะกันรุนแรงมากค่ะ	 วันต่อมาแม่ก็หนีออก

จากบ้าน	 แล้วตอนเย็นพ่อก็มารับหนูที่โรงเรียนเพ่ือท่ีจะไปตามหาแม่

ด้วยกัน	 ซึ่งเวลาทะเลาะกันทีไร	 แม่ก็จะไปบ้านเพื่อนหรือบ้านญาติ	 แต่

เม่ือไปแล้วแม่ไม่ได้อยู่ที่นั่น	 ไม่รู้แม่หายไปไหน	 หนูกับพ่อตามหาแม่อยู่

นานไม่เจอแม่ก็เลยพากันกลับบ้าน	 วันน้ันหนูเห็นพ่อนอนไม่หลับเพราะ

เป็นห่วงแม่	 หนูโทรไปเบอร์แม่	 โทรติดแต่แม่ไม่รับค่ะ	 พอเช้าอีกวันหนู

กับพ่อก็ออกตามหาแม่อีก	 แต่ก็ไม่เจอ	 หนูกับพ่อรู้สึกท้อมากๆ	 หนูแอบ

คิดในใจว่าแม่ไม่รักหนูกับพ่อบ้างหรือ	แค่ทะเลาะกันแม่ก็หนีไปเฉยๆ	แม่

ไม่คิดถึงครอบครัวเลยหรือ	และหลังจากนั้นประมาน	3	วัน	พ่อก็บอกหนู

ว่าแม่ไม่กลับ	มาหาเราแล้ว	แรกๆ	หนูก็เสียใจมากค่ะ	แต่พอนานๆ	ไปหนู

เริ่มชิน	หนูเริ่มท�าใจได้บ้างแล้ว	แต่หนูมารู้ความจริง	คือแม่แอบไปมีแฟน

ใหม่ต้ังแต่ตอนท่ีอยู่กับพ่อ	 พอทะเลาะกันแม่ก็เลยหนีไปอยู่กับแฟนใหม	่

แม่เปลี่ยนช่ือ	 เปล่ียนนามสกุลใหม่หมดเลยค่ะ	 จนทุกวันนี้หนูก็ไม่ได้คิด

อะไรมากแล้ว	 แต่หนูก็ยังห่วงความรู้สึกของพ่ออยู่	 บางครั้งหนูก็เห็นพ่อ

แอบเศร้าบ้าง	หนูสงสารพ่อมากๆ	ค่ะ	เพราะพ่อรักแม่มากๆ	หนูควรจะ

ให้ก�าลังใจพ่ออย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม :	 มันก็เป็นเรื่องหน้าเศร้าส�าหรับหนูและคุณพ่อของหน	ู 

ที่คุณแม่ทิ้งพวกหนูไปอยู่กับแฟนใหม่	โดยได้เปลี่ยนชื่อ	เปลี่ยนนามสกุล

ใหม่หมด	 แม่ก็คงไม่กลับมาแล้ว	 ซึ่งก็ดีแล้วที่หนูท�าใจได้	 เพราะคนเขา 
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ไม่รักกัน	 (หมายถึงแม่ไม่รักพ่อ)	 เขาก็จะไม่มีวันอยู่ด้วยกันได้อย่างมี

ความสุข	 อย่างที่หนูว่า	 พ่อกับแม่ทะเลาะกันตลอดเวลา	 แล้วแม่ก็ออก

จากบ้านไปโดยไม่กลับมา	 อันที่จริงแม่หนูไม่รักพ่อหนู	 แต่คุณแม่ต้องรัก

หนูอย่างแน่นอน	 แต่จะท�าอย่างไรได้	 หนูเป็นลูกของคนท่ีเขาไม่รักและ

ล�าบากใจที่จะอยู่ด้วย	 เมื่อแม่ทนอยู่กับพ่อไม่ได้	 ก็เลยต้องท้ิงหนูไปด้วย	

เวลาเป็นเครื่องรักษาใจ	 อีกไม่นานคุณพ่อหนูก็น่าจะท�าใจได้	 เพราะหนู

ยังท�าใจได้เลย	 ชีวิตต้องด�าเนินต่อไป	 หนูก็ไม่ต้องท�าอะไร	 นอกจาก 

เป็นเด็กดี	ตั้งใจเรียนหนังสือ	ไม่ท�าอะไรให้เป็นที่หนักใจคุณพ่อก็พอแล้ว

------------------------------------------------------------

นางสาวสลิล ธรรมมา นักเรียนชั้น ม.6  

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

	 คุณย่าของหนูแต่ก่อนอาศัยอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งและก็ได้ย้ายมาอยู่

ถาวรที่บ้านของหนู	ซึ่งบ้านที่หนูอยู่มีคุณอา	2	คน	แล้วก็หนูค่ะ	พอคุณย่า

มาอยู่ด้วย	 จึงมีความจ�าเป็นต้องจ้างแม่บ้านมาดูแลคุณย่า	 และท�าความ

สะอาด	 บ้านด้วย	 ปัญหาคือไม่ว่าจะจ้างแม่บ้านคนไหน	 คุณย่าก็ไม่เคย

พอใจสักคน	ท�าให้เดือนที่ผ่านมาเปลี่ยนแม่บ้านประมาณ	5	คน	แต่ด้วย

ทัศนคติของคุณย่าที่ค ่อนข้างเปลี่ยนยาก	 และค่อนข้างข้ีน ้อยใจ 

ตามประสาผู้สูงอายุ	 ท�าให้ไม่ว่าจะคุยเรื่องนี้กับท่านอย่างไร	 ท่านก็ไม่

ยอมเปิดใจรับฟังหนูเลยค่ะ	 มีอยู่ครั้งหนึ่งหนูเดินเข้าไปในห้องครัว	 และ

พบแม่บ้านร้องไห้อยู่ในห้องครัว	 เพราะโดนคุณย่าต�าหนิด้วยเหตุผลที่ว่า

แม่บ้านไม่เก็บจานผลไม้ไปล้าง	 พอดีว่ามันเหลือผลไม้อยู่ในจานนิดหน่อย 
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แม่บ้านก็ไม่ทราบว่าคุณย่ากินเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 คุณย่าก็โมโหแม่บ้าน

แล้วก็ต�าหนิจนร้องไห้	หนูสงสารแม่บ้านเหมือนกัน	แล้วก็คุณย่าก็ใจร้อน 

ด้วยค่ะ	เลยอยากให้ไล่แม่บ้านออก	หนูควรจะพูดหรือจะท�าอย่างไรดีคะ	

เพราะหนูก็เข้าใจทั้งคุณย่าและแม่บ้าน	 หนูควรจะท�าอย่างไร	 ให้คุณย่า

สบายใจและเข้าใจคนอื่นมากขึ้นค่ะ

ทูลกระหม่อม :	 น้องเป็นคนประนีประนอมและพยายามเข้าใจคนอื่น	 

ดังนั้น	ก็คิดว่าน้องคงมีความอดทนกับคนแก่นะ	เพราะอย่างที่น้องรู้	คน

แก่ส่วนมากก็จะใจน้อยและต้องการให้คนรอบข้างสนใจ	 คุณย่าของน้อง

ก็คงเป็นคนจู้จี้จุกจิกอยู่แล้ว	 พอแก่ตัวเข้าก็จะไม่พอใจโน่น	 ไม่พอใจนี่	

โดยเฉพาะคนที่อยู่รอบๆ	ตัว	ซึ่งก็จะต้องล�าบากใจสักหน่อย	เพราะก็เป็น

ที่รู้กันอยู่ว่าแม่บ้านผู้ช่วยท�างานบ้านนั้นหายาก	 เมื่อคุณย่าจะไล่ออก

ง่ายๆ	 เม่ือเกิดไม่พอใจขึ้นมา	 น้องกับคุณอาทั้ง	 2	 ก็คงล�าบากหน่อย	 

หนูต้องหาโอกาสที่คุณย่าอารมณ์ดีๆ	 (ซึ่งจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้	 ?)	 อธิบาย

ให้ท่านฟังว่าคนที่จะมาช่วยท�างานบ้าน	 มาช่วยดูแลท่านหายาก	 

ถ้าไม่พอใจอะไรบางทีคุณย่าก็อาจต้องเอาหูไปนาเอาตาไปไร่บ้าง	 น้องก็

ต้องเรียนหนังสือ	 คุณอาก็ต้องท�างาน	 ไม่มีเวลามารับใช้ดูแลคุณย่าได้

อย่างเต็มที่	 เพราะฉะนั้น	 คุณย่าก็ต้องลดความเกรี้ยวกราดลงบ้าง	 

ส่วนแม่บ้าน	น้องก็น่าไปคุยปลอบโยน	นางบ้าง	ให้มีเมตตาอดทนกับคน

แก่	 เพราะคนแก่ก็คือคนแก่	 ถ้านางออกไปงานเดี๋ยวนี้ก็หายาก	 ท�าเป็น 

ไม่ได้ยินค�าด่าของคุณย่าบ้างก็ได้

------------------------------------------------------------
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นางสาวปรายฝน สุกใส นักเรียนชั้น ม.6  
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

	 หนูเป็นคนชอบอ่านนิยาย	ชอบอ่านการ์ตูนมากๆ	ค่ะ	หนูเป็นคน
ชอบจินตนาการ	หนูก็เลยลองหัดเขียนนิยายมาเรื่อยๆ	จนหนูได้เป็นนักเขียน	
หนูเขียนนิยายลงอินเทอร์เน็ต	 แล้วหนูก็เคยส่งผลงานให้ส�านักพิมพ์	 
แต่ไม่เคยผ่าน	จนไม่นานมานี้มีส�านักพิมพ์ติดต่อมาค่ะ	พ่อกับแม่ก็อยาก
ให้เซ็นสัญญากับส�านักพิมพ์	 แต่ปัญหา	 คือหนูไม่ได้บอกพ่อกับแม่ว่า
นิยายท่ีหนูเขียนเป็นนิยายแนวชายรักชาย	 เหตุผลที่หนูไม่กล้าบอกคือ
หนูกลัวพ่อแม่และคนรู้จักรับไม่ได้	และมองว่าหนูเป็นคนแปลก	แต่หนูก็
ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะคะ	ยังชอบความรักแบบหญิงชายอยู่	แต่ที่หนูเขียน
นิยายแนวชายรักชายก็เพราะว่ามันแหวกแนวดีค่ะ	 และก็ไม่ซ�้าซากด้วย	
และทุกวันนี้ก็มีความรักแบบชายรักชาย	 หญิงรักหญิง	 อยู่เต็มไปหมด	
หนูก็เลยชอบที่จะเขียนนิยายแนวนี้	 แต่หนูจะมีวิธีพูดคุยกับพ่อแม่
อย่างไรให้เข้าใจดีคะ	เพราะหนูกังวลใจมากๆ	

ทูลกระหม่อม :	 หนูเก่งนะที่เขียนนวนิยายได้จนได้เป็นนักเขียน
อินเตอร์เน็ต	 เป็นเวทีท่ีดีส�าหรับนักเขียนใหม่	 จนในท่ีสุดหนูก็มีส�านัก
พิมพ์ติดต่อมา	 ความจริงก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรที่หนูจะเขียนเรื่อง 

ชายรักชาย	 เพราะหนูอาจเป็นสาววายที่ชอบเห็นผู้ชายรักกัน	 ก็ไม่เห็น 
จะเป็นเรื่องผิดแปลกอะไร	 นักเขียนต้องเขียนเรื่อง	 ที่เขียนแล้วเรารู้สึกฟิน!! 
ถึงจะถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดี	 การที่น้องจะฟินเรื่องนี้	 ไม่ได้หมายความว่า
น้องจะผิดปกติ	หรือเป็นคนที่รักเพศเดียวกัน	เพราะฉะนั้นลุยเลย!	อยากเขียน
เรื่องอะไรก็เขียนไป	ถ้าคุณพ่อคุณแม่ว่าก็เอาค�าตอบนี้ไปให้ท่านดูได้

------------------------------------------------------------
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นางสาวปภาวี เลี้ยงรักษา ชื่อเล่น ฝน  
โรงเรียนสถาพรวิทยา จังหวัดนครปฐม

	 ครอบครัวหนูอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องรวมทั้งสิ้น	7	คน	เมื่ออยู่รวม
กันหลายๆ	 คนมันก็จะมีเรื่องทะเลาะกันบ้างเป็นธรรมดา	 ปัญหาคือพ่อ
ของหนูและลุงทะเลาะกัน	แต่หนูก็ไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร	ลุงถึงกับ
ไล่พ่อของหนูออกจากบ้าน	 และก็ไล่หนูให้ไปอยู่กับพ่อ	 ตั้งแต่นั้นมาลุงก็
ไม่ชอบหน้าหนูเลย	 ทั้งๆ	 ที่หนูก็ไม่ได้ท�าอะไรผิด	 แต่หนูก็ไม่ได้ออกจาก
บ้านไปพร้อมพ่อ	เพราะหนูต้องอยู่กับแม่	หนูก็อยู่เงียบๆ	ของหนู	มีงาน
อะไรหนูก็ช่วยเขาทุกอย่าง	 แต่ก็ไม่สามารถลบอคติจากใจของลุงได้	 
ทุกวันนี้ไม่ว่าหนูจะท�าอะไรลุงก็ไม่พอใจ	มีอยู่วันหนึ่งหนูกลับมาจากซ้อม
กีฬา	 เหนื่อยก็อยากพัก	 แต่เห็นเขารดน�้าต้นไม้อยู่หนูก็เลยไปช่วยเขา
ก่อน	ก่อนที่จะไปท�าการบ้านแล้วค่อยพักผ่อน	เวลาหนูไปท�าการบ้านหนู
ต้องไปท�าที่โรงเรียนประถมข้างบ้าน	 เพราะต้องใช้อินเตอร์เน็ต	 ลุงเขา
บอกว่าจะเจาะยางรถจักรยานหนูจะได้ไม่ต้องไปไหน	 หนูก็ไม่เข้าใจว่า
หนูท�าอะไรผิดนักหนาถึงท�ากับหนูแบบนี้	 น้าก็เลยพูดกับหนูว่าที่ลุงเป็น
อย่างนี้เพราะเกลียดพ่อของหนู	 หนูเป็นลูกพ่อเขาก็เลยเกลียดด้วย	 
เวลาแม่หนูไปรับจ้างเกี่ยวข้าว	 ลุงก็จะเอาเงินของแม่หนูไปแบ่งให้ญาติ
ทุกคนเท่าๆ	กัน	ลูกของ	ญาติบางคนเขามีเสื้อผ้าใส่สวยๆ	แต่หนูไม่มีเสื้อ
ผ้าสวยๆ	ใส่เหมือนคนอื่นเขา	เสื้อผ้าที่ใส่ทุกวันนี้	เพื่อนบ้านเขาเอามาให้
หนู	 ครอบครัวหนูต้องประหยัด	 แต่บางคร้ังหนูก็รู้สึกน้อยใจกับสิ่งที่เกิด
ขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ลุงเกลียดครอบครัวหนู	และน้อยใจกับวาสนาของ
ตัวเองที่เจอแต่ปัญหา	ทูลกระหม่อมคะหนูขอก�าลังใจเพื่อที่หนูจะมีก�าลัง

ใจต่อสู้กับปัญหาต่างๆ	ค่ะ	ขอบคุณค่ะ
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ทูลกระหม่อม :	 ก่อนอ่ืนก็ขอบอกให้หนูให้ก�าลังใจตัวเองให้ผ่าน 

ช่วงเวลานี้ไปให้ได้	 รอเวลาที่น้องจะเรียนจบ	อย่างน้อย	ม.6	และแม่กับ

หนูอาจมีโอกาสขยับขยายไปอยู่อย่างเป็นอิสระบ้าง	 เพราะการอยู่ด้วย

กันหลายๆ	 คนอย่างนี้	 ก็ต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเป็นธรรมดา	

ไม่ทราบเหมือนกันว่า	 ลุงกับพ่อของหนูทะเลาะกัน	 เรื่องอะไร	 และพ่อ

ของน้องตอนนี้ไปอยู่ที่ไหน	ท�าไมไม่รับลูกเมียไปอยู่ด้วย	?	

	 อย่างไรก็ตาม	 หนูก็ท�าดีอยู ่แล้ว	 มีอะไรที่แบ่งเบาภาระของ

ครอบครัวญาติของหนูผู้นี้	 หนูก็ท�าไปเถิด	 เพราะอย่างที่สุภาษิตโบราณ

ท่านว่า	 “อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย	 ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น”	 

ตอนนี้หนูก็ตั้งใจเรียนให้ดีๆ	 ท�ากิจกรรมดีๆ	 เช่นเล่นกีฬา	 หรือฝึกร้อง

เพลง	หรือมาร่วมท�างาน	TO	BE	NUMBER	ONE	ก็ได้	รู้จักแบ่งเวลาใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	ไม่เห็นต้องมานั่งน้อยใจอะไรเลย	ขอเป็นก�าลัง

ใจให้ด้วยนะ	

------------------------------------------------------------

นางสาวพัชรี พลมนตรี อายุ 18 ปี  

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

	 เรื่องมันเกิดขึ้นจากหนูเป็นคนสอนให้พ่อกับแม่เล่น	 facebook	

หนูเป็นคนสมัครให้พ่อกับแม่	 เพื่อท่ีอยากให้ท่านได้รู้จักกับสังคม	 ตาม

สังคมให้ทัน	 ได้รู้จักข่าวสารบ้านเมือง	 และได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ	 แต่เมื่อ

เวลา	ผ่านไป	พ่อกับแม่เริ่มมีปากเสียงกัน	สาเหตุก็คือการคุยการแชทกับ

เพ่ือนที่อยู่ใน	 facebook	 มากเกินไป	 ต่างฝ่ายต่างก็หาว่ามีกิ๊ก	 เม่ือเริ่ม 
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มีปากเสียงหนักขึ้น	 พ่อกับแม่จึงตัดสินใจหย่าขาดกัน	 ส่วนหนูกับน้องก็

ต้องไปอยู่กับย่า	เวลาผ่านไป	1	ปี	พ่อกับแม่ต่างก็มีแฟนใหม่	ซึ่งก็เป็นคน

ที่รู้จักกันทาง	facebook	พ่อพาแฟนใหม่มาบ้าน	แต่ก็คบกันได้ไม่นานก็

เลิก	 เป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยๆ	หลายครั้ง	ส่วนแม่ก็มีคนคุยอยู่	 แต่หนูมั่นใจว่า

ท่านทั้งสองยังรักกันอยู่	 เพราะต่างฝ่ายก็ถามถึงกัน	โดยถามผ่านหนู	แต่

พ่อกับแม่ก็ใจแข็งไม่ยอมกลับมาคุยกันดีๆ	 หนูไม่คิดว่าการที่หนูอยากให้

พ่อแม่รู้จักโลกกว้าง	 รู้จักสังคมมากขึ้น	 จะท�าให้เกิดปัญหาครอบครัว

แบบนี้	 หนูรู้สึกผิดทุกครั้งที่คิดถึงเร่ืองที่สมัคร	 facebook	 ให้พ่อกับแม	่

ถ้าหนูไม่สมัครให้เรื่องก็คงไม่เกิด	 หนูจะท�าอย่างไรดีคะ	 เพ่ือท่ีพ่อกับแม่

จะได้กลับมาอยู่ด้วยกัน	 กลับมาคุยกันดีๆ	 เหมือนเมื่อก่อน	 หนูรู้สึกผิด

และเสียใจมากๆ	หนูขอค�าแนะน�าจากทูลกระหม่อมด้วยนะคะ	หนูอยาก

มีครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้งค่ะ

ทูลกระหม่อม :	 ความจริงหนูไม่ต้องไปรู้สึกผิดและเสียใจอะไรเลย	

เพราะความจริงเป็นสิ่งที่ดีแล้วที่หนูสอนให้พ่อแม่รู้จัก	facebook	เพราะ

อินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์	 เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับทุกคนในโลก

ปัจจุบัน	ใครตามเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ทันก็จะอยู่ยาก	ไม่ทันสังคม	แต่โลก

อินเตอร์เน็ต	โลกสื่อออนไลน์	ก็เหมือนเป็นดาบสองคม	โชคร้ายที่พ่อและ

แม่ของหนูไม่รู้เท่าทันมัน	 เลยตกเป็นเหยื่อของสังคมใน	 facebook	 เลย

เกิดไปเจอก๊ิกในโลกเสมือนจริง	 ซึ่งก็มีตัวจริงท่ีท�าให้พ่อแม่น้องหย่ากัน	

ส�าหรับในกรณีพ่อแม่หนู	 ถ ้าคิดในแง่ดี	 ถึงแม้จะไม่เจอคนคุยใน	

facebook	ก็อาจจะมีกิ๊กอยู่ดี	เพราะฉะนั้นน้องพัชรีไม่ต้องรู้สึกผิดหรอก	



62

แต่ก็ไม่ควรคาดหวังให้พ่อแม่กลับมาดีกัน	 กลับมาอยู่ด้วยกันอีก	 ถึงแม้

พ่อแม่หนูแยกทางกันไปแล้ว	 เราก็เชื่อว่าท่านทั้งสองยังรักยังแคร์หนูอยู่	

และพร้อมจะให้ความอบอุ่นกับหนู	(แต่แบบคนละที่)

------------------------------------------------------------

นางสาวอารญา บุญปัญญา ชื่อเล่น อิ๋ง อายุ 18 ปี  

โรงเรียนเมืองพญาแล จังหวัดชัยภูมิ

	 มีอยู่ช่วงหนึ่งชุดชั้นในของหนูกับพี่สาวหายบ่อยมากๆ	และก็หาย

เป็นช่วงๆ	ค่ะ	ตอนที่พ่อหนูยังไม่เสียชีวิต	พ่อกับแม่ก็จะออกจากบ้านไป

รับจ้างกรีดยางที่ไร่ในหมู่บ้าน	 พ่อกับแม่ก็จะออกจากบ้านประมาณตี	 1	

และจะกลับเข้าบ้านตอน	 7	 โมงเช้า	 หนูกับพี่สาวก็จะอยู่บ้านกันสองคน	

และมีอยู่วันหนึ่งพี่สาวหนูตื่นมาประมาณ	 6	 โมงเช้า	 เห็นลุงเดินย่องเข้า

มาหลังบ้านหนู	 พฤติกรรมของลุงแปลกๆ	 พี่สาวก็แอบดูเห็นลุงเดินมา

หยุดตรงหลังบ้านที่มีราวตากผ้า	 เหมือนจะมาขโมยชุดชั้นในของหนู	 แต่

ก็ไม่ได้ขโมยไป	 หนูกับพี่สาวก็ไม่รู้จะท�าอย่างไร	 ไม่กล้าบอกพ่อกับแม่

ด้วย	 เดี๋ยวเขาหาว่าไร้สาระ	 เลยเงียบๆ	 ไป	หลังจากนั้นผ่านมาได้สักพัก	

ลุงก็มายืนลับๆ	ล่อๆ	และลุงก็มาแอบมองหนู	จนท�าให้หนูกลัว	หนูทนไม่

ไหวเลยไปปรึกษาแม่	 พอแม่รู้เรื่องแม่ก็ไม่พอใจเท่าไร	 แต่แม่ก็ไม่ได้เอา

เรื่องอะไร	 แต่ก็มีปากเสียงกันบ้าง	 เวลาพ่อกับแม่ไม่อยู่หนูก็รู้สึกกลัว

เพราะพฤติกรรมลุงเค้าแปลกๆ	 ไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไร	 หนูควรจะท�า

อย่างไรดีคะ	 หรือหนูควรจะไปคุยกับลุงตรงๆ	 หนูควรจะแก้ไขปัญหา

เรื่องนี้อย่างไรดีคะ
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ทูลกระหม่อม :	 อันที่จริงคนที่ชอบขโมยกางเกงในผู้หญิง	 ก็เป็นคนที่มี

ปัญหาทางจิตอยู่แล้ว	แต่ก็อาจไม่ใช่อาชญากรทางเพศที่อันตรายน่ากลัว

และรุนแรงมากเท่าไร	 เพราะเขาจะขโมยกางเกงในผู้หญิงมาสะสมและ	

ชื่นชมส่วนตัวอย่างเงียบๆ	 คงยังไม่กล้ามาฆ่าข่มขืนเรา	 แต่เร่ืองนี้ก็วางใจกัน

ไม่ได้ง่ายๆ	 เพราะฉะนั้นขอแนะน�า	 ให้น้องกับพี่สาวอยู่ห่างๆ	 ลุงคนนี้ไว้	

และก็ระวังคอยล็อคประตูบ้านให้ดีๆ	 โดยเฉพาะเวลาพ่อแม่ของพวกหนู

ไม่อยู่บ้าน	และเวลาไปไหนๆ	ก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไปคนเดียว	ให้ไป

กัน	2	คนพี่น้อง	หรือชวนเพื่อนไปด้วยกัน	ส่วนที่น้องจะไปคุยกับลุงตรงๆ	

ก็ไม่แนะน�าหรอกนะ	 ขอให้คุณพ่อหรือคุณแม่ไปพูดดีกว่า	 ลุงจะได้รู้ว่า

เรารู้ทันและระวังตัวอยู่แล้ว	 แต่ถ้าลุงยังมีพฤติกรรมล่อแหลมแบบนี้อีก	

น้องก็สามารถไปแจ้งความได้

------------------------------------------------------------

นางสาวอัญชลี นนท์ยะโส อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.5  

โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

	 แม่ของหนูเป็นคนชอบให้หนูท�าตามที่ท่านวางแผนไว้ทุกอย่าง	

และต้องท�าอย่างนั้นอย่างนี้	พูดง่ายๆ	ก็คือบังคับ	ตั้งแต่หนูโตมาหนูยังไม่

เคยได้ใช้ความคิดของตัวเองเลยสักครั้ง	 ไม่ว่าหนูจะท�าอะไร	 จะไปไหน	

หรือจะซื้อของใช้	 แม่ก็ต้องรู ้และก็บังคับให้ท�าตามใจแม่ตลอด	 ไม่มี

โอกาสได้เลือกหรือได้ท�าตามใจตัวเองเลยสักคร้ัง	 แต่หนูก็ท�าตามใจแม่

ตลอดค่ะ	 หนูไม่ได้โกรธแม่	 แต่ปัญหาของแม่คือไม่ถามหนูเลยสักค�าว่า

หนูชอบหรือเกลียดอะไร	บางครั้งเวลาไม่พอใจ	อึดอัด	แต่หนูก็ไม่กล้าพูด
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หรือเถียงแม่	 และตอนนี้หนูใกล้จะจบชั้นม.	 6	 แม่ก็วางแผนว่าจะให้หนู

เรียนต่อมหาวิทยาลัย	 คณะพยาบาลศาสตร์หรือคณะคุรุศาสตร์เท่านั้น	

และแม่ก็พูดว่าถ้าสอบไม่ติดสองคณะนี้	ก็เลิกเรียนไปเลยถ้าจะโง่ขนาดนี้	

หนูก็ยอมรับว่าหนูก็ไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งอะไรขนาดนั้น	ปัญหาตอนนี้คือ

หนูไม่ทราบเลยว่าตัวเองชอบเรียนอะไร	 เพราะโดนบังคับให้ชอบบังคับ

ให้ท�ามาตั้งแต่เด็กๆ	หนูเลยกังวลใจและทุกข์ใจเป็นอย่างมาก	หนูควรจะ

ท�าอย่างไรดีคะ	 หนูจะมีวิธีพูดกับแม่อย่างไร	 ให้ท่านเข้าใจ	 ถ้าหนูสอบ 

ไม่ผ่านทั้งสองคณะน้ี	 หนูคงไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยแน่ๆ	 เลยค่ะ	 หนูขอ

ค�าแนะน�า	ค�าปรึกษาจากทูลกระหม่อมด้วยค่ะ

ทูลกระหม่อม :	 ถ้าคิดในแง่ดี	 หนูก็เป็นเด็กโชคดีที่มีคุณแม่ที่รักและ

เอาใจใส่หนู	 ไม่เหมือนเด็กๆ	 อีกมากมายในประเทศนี้ที่ถูกละเลย	 

ทอดทิ้ง	 ให้เติบโตมาอย่างไม่ได้รับความสนใจเอาใจใส่	 แต่หนูมีคุณแม ่

ที่สนใจ	 เอาใจใส่น้องมากเกินไป	 หรือจะพูดได้อีกนัยหนึ่งว่า	 คุณแม่เป็น

แม่แบบโบราณ	 เป็นแบบเผด็จการในบ้านท่ีต้องการให้หนูท�าตามแผน

ของท่าน	เดินไปในทางที่ท่านสั่งให้ไป

	 ป ัญหาใหญ่	 คือ	 คุณแม ่ต ้องการให ้หนู เข ้ามหาวิทยาลัย	 

คณะพยาบาลศาสตร์	 หรือคณะคุรุศาสตร์เท่านั้น	 ถ้าหนูสอบไม่ติดสอง

คณะนี้ก็จะไม่ให้เรียนต่อ	เพราะคุณแม่คิดว่าถ้าสอบไม่ติด	2	คณะนี้	แปล

ว่าหนูโง่	 เท่าที่ฟังหนูเล่า	 หนูก็คงไม่อยากจะเรียนเป็นครูหรือเป็น

พยาบาล	 ถึงคิดเอาเองว่าหนูไม่ได้เรียนเก่งอะไรที่จะเข้า	 2	 คณะนี้ได้	

เพราะอันที่จริงคิดว่าหนูน่าจะสอบเข้า	 2	 คณะนี้ได้นะ	 ถ้าหนูไม่ได้มี
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ความกังวลใจและทุกข์ใจมากจนเครียด	 ไปหมดแล้ว	 อยากให้หนูส�ารวจ

ใจตัวเองโดยด่วนว่าชอบท�าอะไรบ้าง	 อยากเรียนทางไหน	 อยากท�างาน

อะไร	 เพื่อจะได้ไปน�าเสนอและคุยกับแม่	 ถ้าคิดไม่ออก	 หนูลองปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาที่โรงเรียน	หรือปรึกษาเพื่อนๆ	หนูอีกทางหนึ่งก็ได้

------------------------------------------------------------

นายรังสิมา ฉายสุริยะ อายุ 15 ปี  

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร

	 ถ้าให้พูดถึงยุคดิจิตอลในทุกวันนี้	 เว็บไซต์ยูทูปเป็นสิ่งที่ให้ความ

บันเทิงมาก	และในปัจจุบันอาชีพ	ยูทูปเบอร์เป็นอาชีพที่ก�าลังนิยมในหมู่

วัยรุ่นเป็นอย่างมาก	เพราะลงทุนน้อย	รายได้ดี	และไม่จ�ากัดอายุ	อาชีพยู

ทูปเบอร์	 หากจะพูดให้เข้าใจง่ายท่ีสุดก็คือ	 เป็นผู้สร้างสรรค์คลิปต่างๆ	

มาลงในช่องของยูทูป	 เว็บไซต์ยูทูป	 จะอนุญาตให้เราลงคลิปได้อย่าง

อิสระ	 แต่มีข้อแม้ว่าคลิปที่จะน�ามาลงนั้นจะต้องเป็นคลิปที่สร้างสรรค์

ขึ้นเอง	ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์	ไม่อนาจาร	และไม่รีอัพโหลดคลิปของคนอื่นมา	

และตอนน้ีผมก�าลังท�าอาชีพนี้	 และผมก็มีความสุขมากที่ได้ท�างานนี	้

เหมือนกับว่าท�างานท่ีตัวเองชอบแล้วจะท�าได้ดีกว่างานโดนบังคับให้ท�าครับ 

แต่พ่อกับแม่ของผมท่านไม่เห็นด้วย	 เพราะเห็นผมอยู ่แต่หน้าคอม 

เพื่อหาข้อมูลลงยูทูป	ท่านกลัวผมจะเสียการเรียน	และไม่อยากให้มาหา

รายได้ในตอนนี้	ท่านอยากให้ผมเรียนอย่างเดียว	และท่านกลัวว่าผมเด็ก

เกินไปที่จะท�างาน	 แบบนี้	 มันไม่ค่อยเหมาะสม	 เพราะในยูทูปมันมีท้ัง

เรื่องที่ดีและเรื่องที่ล่อแหลม	ผมอธิบายอย่างไรท่านก็ไม่เห็นด้วยครับ	ผม
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แบ่งเวลาเรียนกับเวลาท�างานได้ครับ	 แต่ผมไม่รู้จะท�าอย่างไรให้พ่อกับ

แม่เข้าใจ	ผมควรจะเลิกท�างานนี้ไปเลยดีไหม	ผมควรจะท�าอย่างไรดีครับ	

เพราะผมชอบงานนี้จริงๆ	ครับ

ทูลกระหม่อม :	 อันที่จริงก็เคยคุยกับพวกเราว่า	 โลกปัจจุบันมันเปล่ียน

ไปแล้ว	โดยที่เราก็คงมอง	เห็นได้บ้างว่าธุรกิจหลายๆ	อย่างก็อาจไปต่อไม่

ได้ดีแล้ว	เช่น	ธุรกิจสิ่งพิมพ์	นิตยสาร	หนังสือพิมพ์	เป็นต้น	ก็พากันต้อง

ปิดตัวไปส่วนมาก	 คนก็ดูทีวีน้อยลง	 ซึ่งทีวีดิจิตอลก็เกิดข้ึนมาแข่งกัน

มากมาย	 ในช่วงเวลาท่ีเทรนด์ธุรกิจนี้ก�าลังอยู่ในขาลง	 เพราะฉะนั้น

แนวทางการท�างานที่เป็นแบบ	 Startup	 ก็คงต้องอาศัยความคิด

สร้างสรรค์มากขึ้น	

	 การศึกษาก็คงต้องมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอีกเยอะ	 แต่ก็ไม่ได้

หมายความว่าการศึกษาจะไม่ส�าคัญ	 เราคงต้องพัฒนาและฝึกการจัด

ขบวนความคิดของเราให้ดีข้ึน	 สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงของ

โลกให้ได้	 ก็คงจะต้องเป็นหลักสูตรที่ให้อิสระในการสร้างไอเดียของ

นักเรียน	เพื่อฝึกให้เยาวชนของเรากล้าคิดกล้าท�าจริงๆ	อย่างที่น้องว่าเรา

อยู่ในยุคดิจิตอลแล้ว	จึงมีอาชีพใหม่ๆ	เกิดขึ้นหลายๆ	อย่าง	และเห็นด้วย

กับน้องว่าถ้าเราท�างาน	ที่ตัวเองชอบ	 เราก็จะท�าได้ดีกว่าส่ิงท่ีโดนบังคับ 

ให้ท�า	 เพราะฉะน้ัน	 การที่น้องท�างานเป็นยูทูปเบอร์	 ก็เจ๋งดี	 เป็นสิ่งที่ด	ี

เพราะท�าให้เรามีความคิดสร้างสรรค์	 ทัศนคติกว้าง	 และมีโอกาสที่จะ

เรียนรู้ข้อมูลต่างๆ	เทคโนโลยี	ใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้นในโลก	ท�าให้น้องฉลาดขึ้น

และความคิดกว้างขึ้น	แล้วยังมีรายได้พิเศษในขณะที่ยังเรียนหนังสืออยู่
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	 เพราะฉะนั้น	อยากให้น้องตั้งใจเรียนด้วย	และสามารถท�างานเป็น

ยูทูปเบอร์ด้วย	 แต่ขอ	 ให้แบ่งเวลาให้เป็นอย่างที่น้องว่า	 และเมื่อน้องมี

วุฒิภาวะที่ดี	 ก็น่าจะแยกได้ว่าเรื่องไหนดีเรื่องไหนควรหลีกเลี่ยง	 ขอให้

น้องรังสิมาโชคดี	ดีใจที่เรามีเยาวชนที่สนใจเทรนด์ใหม่ๆ	อย่างจริงจัง

------------------------------------------------------------

เด็กหญิงนิตยา สวัสดิวรรณ นักเรียนชั้น ม.1 

 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จังหวัดระนอง

	 ปัจจุบันหนูมีพี่น้องอีก	 3	 คน	 พ่อแยกทางกับแม่ต้ังแต่หนูยังเล็ก	

และแม่ของหนูก็เสียชีวิตตอนท่ีหนูอยู่	 ชั้นป.	 6	 หนูก็เลยได้อาศัยอยู่กับ

ตายาย	 ลุง	 และยังมีญาติท่ีอาศัยอยู่บ้านตรงข้ามอีก	 2	 หลัง	 ปัญหาคือ

เวลามีเรื่องอะไรในครอบครัวทุกคนชอบมาลงที่หนู	ทั้งที่บางครั้งเรื่องนั้น

ไม่เก่ียวกับหนูก็ตาม	 และยายจะด่ามากกว่าคนอื่นและด่าทุกวันด้วยค่ะ	

แม้บางครั้งหนูไม่ได้ท�าผิดยายก็ด่า	 และยายใช้ค�าที่รุนแรงมันท�าให้หนู

รู้สึกเสียใจมากๆ	 บางครั้งเขาก็พูดประชดประชันว่าไม่น่าเอามาเลี้ยงเลย	

เขาท�าเหมือนหนูไม่ใช่ญาติพี่น้อง	 และบ้านญาติก็ชอบหาเรื่องหนู	 พูดใส่

อารมณ์	 พูดตะคอก	 เขาท�าเหมือนไม่ใช่ลูกหลานเลยค่ะ	 บางครั้งหนูก็ 

เก็บเอาไปคิดและก็แอบร้องไห้คนเดียว	 หนูก็ยังเด็กบางครั้งเวลาโดนด่า

แรงๆ	 มันก็รู้สึกเจ็บปวด	 คิดมาก	 บางครั้งมันก็มีความคิดที่ไม่อยากอยู่

บ ้านนี้แล้ว	 แต่ก็ได้แค่คิด	 เพราะหนูไม่มีพ่อแม่เหมือนคนอื่นเขา	 

แต่สุดท้ายก็ต้องอดทนไว้เหมือนเดิม	 เวลาที่โดนด่าหนูจะท�าตัวร่าเริง 
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เพื่อไม่ให้ใครรู้	จะปรึกษาใครก็ไม่ได้	เพราะญาติพี่น้องก็คงไม่มีใครอยาก

พูดหรืออยากรับฟังหนู	 หนูควรจะท�าอย่างไรดีคะ	 ให้มีความสุขและพ้น

จากความทุกข์แบบนี้	หนูจะมีวิธีคิดหรือวิธีปลอบใจตัวเองอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม :	หนูไม่ได้บอกว่าพี่น้องหนูอีก	3	คน	ต้องไปอยู่กับตายาย

และญาติๆ	ด้วยหรือเปล่า	?	และพวกเขาโดนญาติๆ	ด่าหรือไม่	?	ถ้าไม่	แลว้

ท�าไมหนูถูกด่าอยู่คนเดียว	 แล้วมีเรื่องมีปัญหาอะไร	 พวกเขาก็โทษหน ู

คนเดียว	 ทั้งๆ	 ที่หนูก็คิดว่าบางครั้งหนูไม่ได้เกี่ยวด้วยเลย	 อย่างไรก็ตาม	

เมื่อมีปัญหาอะไรเราก็น่าจะแก้ที่ตัวเราเองก่อน	 เพราะว่าท�าได้ง่ายกว่าที่

จะไปแก้นิสัยและพฤติกรรมของคนอื่น	 โดยเฉพาะยายซ่ึงแก่แล้ว	 จะไป

แก้ไปเปลี่ยนคุณยายก็คงล�าบาก	 หนูลองส�ารวจตัวเองว่าหนูท�าอะไรให้

พวกญาติไม่พอใจ	หรือร�าคาญบ้างหรือไม่	ลองคิดอย่างมีเหตุผล	ไม่ต้อง

เครียดหรือเสียอกเสียใจอะไร	 เพราะคนเราอยู่ด้วยกันหลายๆ	 คนก็อาจ

เกิดปัญหากระทบ	กระทั่งกันบ้าง	ถ้าพบว่าหนูอาจท�าอะไรที่ขวางหูขวาง

ตาญาติผู้ใหญ่ไปบ้าง	 หนูก็แก้ไขตัวเองเสีย	 ปัญหากระทบ	 กระทั่งจะได้

ลดลงบ้าง	 แต่ถ้าหนูคิดว่าหนูไม่ได้ผิดอะไร	 ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาที่

เกิดขึ้นทุกวันๆ	หนูก็	ชิลล์ชิลล์	!!	ไม่ต้องไปเดือดร้อนกับค�าด่า	ค�าปะชด

ประชันต่างๆ	 ของยายและญาติอื่นๆ	 เมื่อหนูไม่เดือดร้อน	 ไม่ร้องไห้	 

ท�าเป็นไม่ได้ยิน	คุณยายและญาติๆ	ที่ว่าหนูก็คงเหนื่อยไปเอง

------------------------------------------------------------



ปัญหาความรัก
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ปัญหาความรัก

นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ ศรีพุฒ อายุ 20 ปี  

นักศึกษาชั้นปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง

	 หนูมีแฟนอยู ่คนหนึ่งคบมาได้ปีกว่า	 แต่	 3	 -	 4	 เดือนแรก	 

ไม่เคยทราบเลยว่าเขามีเมียที่ท้องอยู่	 6	 เดือนแล้วอยู่ๆ	 ผู้หญิงคนนั้นก็

โผล่มาจากต่างจังหวัด	 แล้วมาคลอดที่จังหวัดระยอง	 ตอนแรกท่ีรู้เร่ืองก็

จะเลิก	 แต่เมื่อรักเขาไปแล้วก็เลิกไม่ได้	 แฟนบอกให้ต่างคนต่างอยู่	 และ

บอกว่าจะมาหาตลอด	 ทางบ้านแฟนก็ไม่ให้เลิก	 เพราะว่าท่ี	 แฟนกับผู้

หญิงคนนั้นคบกันและต้องแต่งกัน	เพราะอายุไม่ถึง	18	ปี	แต่กับเราเกิด

จากความรัก	ขณะนี้ผู้ชายตัดสินใจมาอยู่กับหนู	กินนอนอยู่กับหนู	ส่งเงิน

ให้ลูกแต่ไม่ได้รักแฟนเก่า	แต่ผู้หญิงคนนั้นไม่เลิกยุ่ง	ตามรังควาน	หนูควร

ท�าอย่างไรเมื่อผู้ชายเลือกหนู	และตัดสินใจเลิกกับคนเก่าแล้ว

ทูลกระหม่อม :	คิดว่า	“ต่างคนต่างอยู่”	ที่แฟนหนูบอก	ฟังดูก็เหมือนกับ

ว่าแฟนของหนูอยากจะเก็บผู้หญิงไว้ทั้งสองคน	 ทั้งตัวหนูเองและเมีย 

ของเขาที่มีลูกด้วยกันแล้ว	 1	 คน	 นั่นก็แสดงว่าเขายังเสียดายผู้หญิงคนนี้อยู่	

จึงอ ้างว ่าทางบ้านไม่ให้เลิก	 หนูต ้องถามตัวเองว่ารักเขาแค่ไหน	 

จะสามารถตัดใจเลิกกับเขาได้หรือเปล่า	 เพราะหนู	 ก็อายุยังไม่มากนัก	

แค่	20	ปีเอง	และยังเรียนหนังสืออยู่	ยังมีอนาคตอีกไกล	และยังมีโอกาส

เจอผู้ชายอื่นอีกเยอะ	กลัวว่าต่อไปพอแฟนน้องเบื่อหนู	 แล้วไปได้ผู้หญิงคนใหม ่
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จะใช้ค�าว่า	 “ต่างคนต่างอยู่อีก”	 ซึ่งเมื่อถึงตอนน้ันหนูอาจมีทางเลือก

น้อยกว่าตอนนี้	หนูตัดสินใจเองละกัน

------------------------------------------------------------

นางสาวพรชนก ชุนแสนดี อายุ 16 นักเรียนชั้น ม. 4  

โรงเรียนโคกยางวิทยา จังหวัดสุรินทร์

	 เพื่อนหนูเขาคุยกับผู้ชายคนหนึ่ง	ซึ่งรู้จักกันทาง	 facebook	แล้ว

เพื่อนหนูก็ขอร้องให้หนูช่วยไปคุยกับ	 ผู้ชายคนนี้	 เพ่ือลองใจว่าเขาจะ

จริงใจหรือเปล่า	 หนูก็เข้าไปคุยกับผู้ชายคนนี้ทุกวัน	 ตอนแรกหนูก็ไม่ได้

คิดอะไร	 แต่พอได้คุยไปคุยมาหนูเริ่มรู้สึกอ่อนไหวกับค�าพูดและคารม

ของเขา	 แล้วหนูก็ตกลงคบกับผู ้ชายคนนี้	 ทั้งๆ	 ที่ รู ้ว ่าเพ่ือนหนูก็	 

ชอบผู้ชายคนนี้อยู่	 หนูอยากถามว่าหนูควรจะบอกเรื่องนี้ให้เพื่อนหนูรู	้

หรือเก็บไว้ลับๆ	 คนเดียวหรือ	 จะเลิกคบเลิกคุยกับผู้ชายคนนี้ไปเลยคะ	

หรือหนูควรท�าอย่างไร	เพราะหนูกลัวเสียเพื่อนที่ดีไป

ทูลกระหม่อม :	 หนูถามว่าจะท�าอย่างไรดี	 เพราะเกิดไปชอบผู้ชาย 

ของเพื่อน	 (ที่พบกันทาง	 FB)	 แล้ว	 เพื่อนให้หนูไปช่วยคุยเพื่อลองใจเขา	

ไปๆ	 มาๆ	 เราชอบเขาเสียเอง	 อันที่จริงก็เคยบอกแล้วว่า	 แฟนท่ีเจอกัน

ทาง	facebook	ไม่ได้เคยเห็นหน้าค่าตากัน	นอกจากรูปโปรไฟล์	ซึ่งอาจ

เป็นรูปปลอมนั้น	 เราควรคบหาอย่างระวังก่อน	 ยิ่งเป็นคนท่ีเพ่ือนคุยอยู่

แล้วเราไปคุยซ้อนแล้วมาคบกันก็ยิ่งมีปัญหา	 เท่าที่เห็นก็อยากให้น้อง

เลิกคุยกับผู้ชายคนนี้ไปดีกว่า	 เพราะเขาน่าจะใช้	 facebook	 หลอกล่อ
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สาวๆ	 มาคุยมาคบทีละหลายๆ	 คน	 ไม่มีความจริงใจอะไร	 คุยเล่นเฉยๆ	 

ก็อาจโออยู่	 แต่ถ้าเกิดไปพลั้งเผลอชอบเขาจริงๆ	 ก็จะยุ่ง	 เพราะฉะนั้น	 

เลิกคบเลิกคุยคงจะแฮ้ปปี้กว่านะน้อง

------------------------------------------------------------

นางสาวเนตรนภา แจ่มศรี ชพค (MEP) 1/2 เลขที่ 13  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

		 หนูกับแฟนคบกันมา	 4	 เดือนแล้วค่ะ	 ก่อนหน้านี้เขาก็ท�าตัวดี	 

แต่เคยมีครั้งหน่ึงเขาขอหอมแก้มหนูแล้วหนูไม่ให้	 หลังจากนั้นเวลาหนูเผลอ 

เขาก็จะชอบแอบฉวยโอกาสอยู ่บ ่อยๆ	 บางครั้งเขาก็แอบจับมือ	 

จับแก้ม	 ลูบหัว	 ที่หนักท่ีสุดคือเขาจะจูบหนูค่ะ	 หนูตกใจมาก	 หนูก็เลย

ต่อยเขาไปครั้งหนึ่ง	เขาก็เลยไม่ค่อยขออะไรอีก	แต่ก็นานๆ	ครั้ง	เขาก็ท�า

เหมือนเดิมอีก	 คือคนอื่นอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่หนูไม่ชอบ

แบบนี้	คือหนูอยากจะ	เลิกกับเขา	หนูควรจะบอกเขาไปตรงๆ	หรือหาย

ไปเลยดีค่ะ

ทูลกระหม่อม : ถ้าหนูไม่ชอบการกระท�าของแฟน	หนูก็บอกเขาตรงๆ	ดี

กว่าว่าหนูไม่ชอบให้เขามาจับมือถือแขน	 หนูไม่พร้อมที่จะคบกับเขา

อย่างใกล้ชิดอย่างนั้น	 แต่ถ้าเขาไม่หยุดการกระท�าแบบนี้	 หนูอยากจะ

เลิกกับเขาก็	บอกเขาตรงๆ	เลย

------------------------------------------------------------
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นางสาววิลาวัลย์ พิมพ์น้อย อายุ 20 ปี  

วิทยาลัยศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

	 ปัญหาของหนูมีอยู ่ว ่าหนูมีเรื่องที่ค ้างคาใจเกี่ยวกับแฟนเก่า	 

หนูคบกันกับแฟนเก่าได้	1	ปี	ตั้งแต่ที่เริ่มคบกันเรารักกันมาก	เราโทรคุย

กันทุกวัน	 แฟนของหนูท�างานที่จังหวัดนครสวรรค์	 ส่วนตัวหนูก็ยังเรียน

อยู่	เขาเป็น	รุ่นพี่หนู	2	ปี	ตลอดระยะเวลาที่เราคบกัน	เราต้องอดทนกับ

ความที่ต้องอยู่ไกลกัน	และที่ส�าคัญคือ	 เขาจะหึงหนูมาก	 เราทะเลาะกัน

เพราะความไม่เข้าใจกันหลายครั้ง	แต่เราก็ยังคบกันอยู่เหมือนเดิม	จนอยู่

มาวันหนึ่ง	 เขาไปกินเลี้ยงกับเพื่อนที่ท�างาน	 หลังจากนั้นตอนประมาณ	

02.00	 น.	 มีโทรศัพท์มาหาหนู	 บอกว่าเขาประสบอุบัติเหตุอาการสาหัส	 

มันท�าให้หนูเสียใจมาก	 อยากไปหาก็ไม่ได้	 เพราะตัวหนูเองก็ไม่สบาย

และต้องเรียน	 และก็กลัวแม่จะไม่ให้ไป	 หนูรอเวลาหยุดยาวเพื่อที่จะไป

หาเขาที่จังหวัดนครสวรรค์	 จนถึงวันที่หนูไปหาเขา	 ครั้งแรกที่เห็นหนู

แทบจ�า	 เขาไม่ได	้ และหลังจากท่ีโดนรถชนเขาก็เปลี่ยนไป	 ตลอดเวลาที่

เฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาล	 เขาท�าเหมือนว่าไม่ได้รักหนูแล้ว	 แต่หนูก็ปลอบใจ

ตัวเองว่าเขาป่วย	 เมื่อเขากลับไปพักอยู่ท่ีบ้าน	 หนูก็ไปเยี่ยมเขาเกือบ

ทุก0นมากก็ห่างเหิน	 ในช่วงที่ไปเยี่ยมเขาที่บ้านก็มีคนโทรเข้ามาแต่เขา

ไม่ยอมรับสาย	จึงท�าให้หนูสงสัย	หนูจึงแอบโทรไปหาเบอร์นั้น	ปรากฏว่า

มีผู้หญิงรับแล้วบอกกับหนูว่าเขาเป็นแฟนกัน	 หนูรู้สึกสับสนมาก	 แต่หนู

ก็ไม่สามารถถามเขาได้	 เพราะเขายังไม่หายดี	 เพราะผ่าตัดสมองมา	 

หนูจึงไม่อยากท�าให้เขาคิดมาก	 หนูเริ่มห่างหายไปเพราะต้องเรียนและ

ไม่มีเวลาว่าง	 แต่หนูก็ยังรักเขาเหมือนเดิม	 แม้ว่าจะมีข่าวว่าเขามีคนอื่น
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ก็ตาม	 หนูโทรถามข่าวเขาประจ�า	 จนวันหน่ึงเขากลับไปท�างานโดย 

ไม่ล�่าลาหนูสักค�า	เขาหายไปโดยไม่บอกหนูเลย	หนูจึงโทรไปหาแล้วถาม

ว่าตกลงเรายังรักกันอยู่หรือเปล่า	 เขาบอกหนูว่าเขาไม่เหมือนเดิมแล้ว	

เขาขอให้หนูไปรักคนที่ดีกว่า	 หนูพยายามโทรหาเขาหลายครั้ง	 แต่เขาก็

ไม่พูดด้วย	หนูเลยตัดสินใจไปจากชีวิตเขา	โดยไปคบกับคนใหม่	สิ่งที่หนู

อยากถามคือ	 หนูท�าถูกไหมท่ีหนูเดินออกมาจากชีวิตเขาแทนที่จะอยู่

เคียงข้างเขาในวันที่เขาไม่มีใคร

ทูลกระหม่อม :	 หนูท�าถูกแล้วละท่ีหนูตัดสินใจเลิกกับเขา	 เพราะความ

สัมพันธ์ของหนูและแฟนก็เปลี่ยนไปแล้ว	 ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะดึงดัน

คบกันอยู่	หนูกับแฟนเก่ามีความสัมพันธ์ทางไกล	เพราะฉะนั้นอย่างที่หนู

คงเคยได้ยินว่า	 รักแท้แพ้ความใกล้ชิด	 ก็เป็นตามนั้น	 แฟนหนูก็คงม ี

ผู้หญิงอื่นมาตลอด	 ก่อนท่ีเขาจะประสบอุบัติเหตุเสียอีก	 อย่างไรก็ตาม	

เขาก็ได้บอกกับหนูว่าเขาไม่เหมือนเดิมแล้ว	 ดังนั้นหนูก็ไม่ผิดที่จะเดิน

จากเขาไปบ้าง

------------------------------------------------------------

เด็กหญิงจิตฏิมา บุญตา ชื่อเล่นกิ๊ฟ อายุ 13 ปี  

นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

	 เร่ืองของหนูมีอยู่ว่าหนูชอบรุ่นพี่คนหนึ่งมาปีกว่า	 พ่ีเขาเป็นทอม	

หนูได้บอกชอบพี่เขาไปแล้ว	 พี่เขาบอกว่ามีคนชอบดีกว่ามีคนเกลียด	 

พี่เขามีแฟนแล้ว	 แต่หนูก็ยังรักพี่เขาอยู่	 และคอยซ้ือของไปให้ประจ�า	
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เพื่อนหนู	พยายามท�าให้หนูลืมพี่เขา	แต่ก็ไม่ส�าเร็จ	พี่เขาก็ห่างๆ	ไปแล้ว 

พี่เขาก็กลับมา	 พี่ เขามาคุยกับหนู	 แล้วแฟนพี่เขาเห็นเลยเลิกกัน	 

แล้วพี่เขาก็ไปคบกับเพื่อนของหนูค่ะ	 ตอนน้ันหนูเสียใจมาก	 ร้องไห้จน

เผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้	แล้วเพื่อนหนูย้ายไปต่างจังหวัด	พี่เขาเลยเลิก

แต่หนูก็ยังรักพี่เขาอยู่	แล้วพี่เขาก็ไปมีแฟนอีก	เพื่อนหนูอยากให้หนูลืมพี่

เขา	แต่ก็ท�าไม่ได้	หนูเรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง	ร้องไห้บ่อย	ปวดหัว	หนูไม่รู้จะ

ท�าอย่างไรเลยค่ะ	หนูทุ่มเทให้ทุกอย่าง	หนูควรจะลืมพี่เขาอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม :	คุณพี่ของหนูช่างหลายใจเหลือเกิน	!!	เท่าที่ฟังหนูเล่ามา

พี่เขาไม่ได้รักหนูเลย	 พี่เขาผ่านไปผ่านมาคุยกับหนูแป๊บๆ	 แล้วก็ไปเป็น

แฟนคนอื่น	ปล่อยให้หนูฟุ้งซ่านอยู่คนเดียว	ขอแนะน�าให้หนูเลิกรักพี่คนนี้ด่วน 

เพราะหน้าที่ของหนูตอนนี้คือเรียนหนังสือ	ถ้าความรักท�าให้หนูเป็นทุกข์	

จนเรียนไม่รู้เรื่องก็ไม่ควรจะรัก	เพราะหนูก็อายุแค่	13	ปี	ยังเป็นเด็กหญิง

อีกตั้ง	 2	 ปี	 ก็อย่าเพิ่งมีแฟนเลยเชื่อเถอะ	 ถึงแม้ฉันเคยบอกว่าความรัก

เป็นสิ่งธรรมชาติที่ไม่ได้เสียหายที่จะมี	 แต่ถ้ามันท�าให้หนูวุ่นวายเสียการ

เรียนขนาดนี้	ก็หยุดก่อนดีกว่า	หากิจกรรมอื่นๆ	ท�า	เช่น	เล่นกีฬา	หัดร้อง

เพลง	ไปดูหนัง	กับเพื่อนๆ	เวลาว่างจากการเรียน	หรือไปท�ากิจกรรมใน

ศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	หนูก็น่าจะลืมพี่เขาได้ในที่สุด

------------------------------------------------------------



76

นางสาวมัชฌิมา ฉิมพลี อายุ 16 ปี  

โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

	 ในสังคมปัจจุบันวัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบเที่ยว	 กลับบ้านดึก	 และเป็น

คุณแม่ตอนยังเด็ก	 พ่อกับแม่หนูกังวลมากว่าหนูจะเที่ยวมั่วผู ้ชาย	 

หนูเข้าใจว่าพ่อแม่เป็นห่วง	 แต่หนูแทบจะไม่ค่อยได้เที่ยวแบบที่ท่านห่วง

เลย	หนูจะ	ไปที่ไหนท�าอะไร	หนูก็รายงานท่านตลอดค่ะ	และในบางเวลา

ท่ีแม่และพ่ออารมณ์ไม่ดี	 ชอบพูดชอบว่าให้หนูเสียใจ	 เวลาที่หนูจะไป

ไหนกับเพื่อน	 หนูก็พาเพื่อนทุกคนไปให้รู้จักตลอด	 แต่ท่านยังว่าหนูไป

กับผู้ชาย	 บางครั้งหนูไม่	 เข้าใจว่าท�าไมต้องพูดแบบนี้	 ทั้งที่หนูมีอะไร	 

คิดอะไร	 หนูก็ปรึกษาท่านตลอด	 หนูเคยพูดกับพ่ออยู่ประโยคหนึ่งว่า	

“ถ้าหนูไม่รักพ่อแม่	 หนูคงจะออกนอกลู่นอกทาง	หนูไม่ไปเรียนหนังสือ

ก็ได้	 หนูหนีตามผู ้ชายก็ได้	 ท�าไมพ่อ	 ถึงต้องพูดให้หนูเสียใจด้วย”	 

หนูไม่เข้าใจว่าท�าไมพ่อและแม่ถึงต้องพูดให้หนูเสียใจทั้งที่หนูไม่เคยท�า	

ทูลกระหม่อม :	 พ่อกับแม่ของหนูคงจะเครียดกับสภาวะเศรษฐกิจ	 

การงาน	และปัญหาอื่นๆ	ของ	ท่านเองเลยใส่อารมณ์มากไปหน่อย	แล้ว

มาลงกับหนู	 อันที่จริงพ่อแม่ก็คงเป็นห่วงหนูนั่นแหละ	 เพราะสมัย

ปัจจุบันสังคมมักมีปัญหาซับซ้อน	 วัยรุ่นบางคนก็อาจจะหลงผิดไปได้	 

ถ้าหนูไม่ได้ท�าอะไรเสียหาย	ก็อย่าคิดมากหรือน้อยใจไปเลย	ชิลล์	ชิลล์	!!	

เวลาพ่อแม่อารมณ์ไม่ดี	ตั้งใจเล่าเรียนเพื่ออนาคตของเราดีกว่า

------------------------------------------------------------
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นายอรรฆย์พิชญ์ศิษฏ์ ธรณ์ธัญรัตน์ นักเรียนชั้น ม.6 อายุ 18 ปี 

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา

	 ผมเคยมีแฟนเป ็นผู ้ชาย	 คบกันมา	 2	 ป ี โดยไม ่ เป ิดเผย	 

จนเพื่อนสนิทของผมท่ีคบกันมาตั้งแต่	 ป.6	 มาชอบแฟนของผม	 โดยให้

ผมเป็นพ่อสื่อให้	 แต่เพื่อนผู้หญิงของผมก็นิสัยดีมากๆ	 เป็นคนเรียบร้อย	

ผมเลยยอมให้เขาคบกัน	ทั้งๆ	ที่ผม	ก็เจ็บปวดใจมาก	แต่ท�าให้คนที่ผมรัก

ทั้ง	2	คนมีความสุข	อยากถามว่าผมท�าถูกต้องแล้วใช่ไหมครับ?

ทูลกระหม่อม : น้องใจดีจุงเบย	 !!	นางเอ๊ก-นางเอก	เสียสละแฟนให้กับ

เพื่อนรักก็ได้	 ทั้งๆ	 ที่ตัวเองก็เจ็บปวด	 แต่อันที่จริงเร่ืองความรักนี้ก็อยู่ท่ี

คนกลาง	 ซึ่งก็คือผู้ชายว่าเขาจะชอบใคร	ที่น้องถามมาว่าน้องท�าถูกหรือ

ไม่นั้น	 คิดว่าน้องท�าถูกนะ	 เพราะมีความรู้สึกว่าแฟนน้องเขาชอบผู้หญิง

มากกว่า	น้องถึงยอมเสียสละอย่างนางเอก

------------------------------------------------------------

นายภานุวัฒน์ พูลเกษม ชื่อเล่น เต้ อายุ 20 ปี  

นักศึกษาชั้น ปวส.1.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ จ. ราชบุรี

	 เวลาผมมีความรักหรือมีแฟน	 ผมจะชอบคาดหวังกับความรักไว้

มาก	ซึ่งเวลาผมมีความรักหรือมีแฟนผมจะเอาใจใส่หรือใส่ใจกับแฟนคน

นั้นมากๆ	จนลืมเวลาส่วนตัว	หรือเวลาที่อยู่กับเพื่อนน้อยลง	จนเวลาผ่าน

ไปนานๆ	 ผมมีความรู้สึกว่าความเป็นส่วนตัวเริ่มหายไป	 และอยากได้

เวลาส่วนตัวนั้นกลับมา	 ซึ่งเวลาที่หายไปนั้นผมได้ทุ่มเทให้กับแฟนตลอด	
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พอผมเร่ิมปรับตัวโดยการแยกแยะเวลาว่าเวลาไหนให้กับแฟน	 เวลาไหน

ให้เพื่อน	 และเวลาไหนให้กับตัวเอง	 พอเริ่มปรับตัว	 ปัญหาก็เกิดข้ึน	 

แฟนเริ่มไม่เข ้าใจสิ่งที่ผมท�า	 เมื่อเกิดความไม่เข้าใจ	 การทะเลาะ 

ก็เริ่มมากขึ้น	 จนบางคร้ังรู้สึกเบ่ือกับความรัก	 บางครั้งก็อยากเปิดใจคุย

กันตรงๆ	 แต่ก็กลัวเลิกกัน	 ค�าถามคือผมควรท่ีจะเปิดใจคุยกันมากขึ้น	 

ขอเวลาเป็นส่วนตัว	 หรือควรท่ีจะหยุดความสัมพันธ์แบบแฟน	 แล้วเอา

เวลาที่เหลือมาอยู่กับเพื่อนและครอบครัวดีครับ	 แต่เลิกกันก็กลัวเป็น

เพื่อนกันไม่ได้ครับ

ทูลกระหม่อม :	ไม่ใช่เรื่องผิดปรกติอะไรที่เวลาเรามีแฟน	เราก็จะใช้เวลา

กับแฟนจนท�าให้เวลาที่จะให้กับเพื่อน	และเวลาส่วนตัวน้อยลง	เมื่อเวลา

ผ่านไปนานๆ	เมื่อระยะโปรโมชั่นหมดไป	น้องก็อาจรู้สึกเบื่อและอยากได้

เวลาส่วนตัวที่จะใช้ตามที่ตัวเราก�าหนดคืนมา	 ถ้าความสัมพันธ์ระหว่าง

น้องกับแฟนมีพื้นฐานจากความเข้าใจ	มีเหตุผล	ก็คงจะแก้ไขปัญหาที่เกิด

ขึ้นได้	น้องกับแฟนต้องคุยกันตรงๆ	ว่าจะยอมให้พื้นที่ส่วนตัวแก่กันหรือ

กันได้หรือไม่	 ถ้าน้องมีความจริงใจต่อกันและกัน	 และไม่เบ่ือกันจนเกิน

ไป	ก็คงไม่ต้องเลิกกัน	แต่ถ้าคนเราเบื่อกันจริงๆ	ก็คงต้องแยกกันไป	และ

เมื่อเลิกกันแล้วจะกลับมาเป็นเพื่อนกันก็คงยาก

------------------------------------------------------------
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นางสาเสาวลักษณ์ ราเย็น อายุ 17 ปี นักเรียน ชั้น ม.5  
โรงเรียนก�าแพงวิทยา จังหวัดสตูล

	 ตอนนี้หนูมีปัญหาเรื่องความรัก	 เนื่องจากหนูแอบชอบเพื่อนตัวเอง	
ซึ่งเรียนอยู่ห้องเดียวกันค่ะ	และเพื่อน	คนนั้นเขาก็มีแฟนอยู่แล้ว	ในตอนแรก
หนูก็เก็บอาการไม่บอกเขา	 เพราะกลัวจะเสียเพื่อน	 แต่ยิ่งนานเข้าหนูยิ่ง
อึดอัด	จึงบอกความรู้สึกกับเขาไป	เมื่อเขารู้ความรู้สึกของหนู	การแสดงออก
ของเขาก็เปลี่ยนไป	 เขาเริ่มเข้ามาในชีวิตหนู	 เริ่มเข้ามาสนิทเข้ามาพูดคุย
จนท�าให้หนูรู้สึกดี	 การกระท�าของเขาท่ีคอยเทคแคร์ดูแลหนูทุกอย่าง	 
แต่ใน	 ตอนนี้เขาก็ยังคบกับแฟนเขาอยู่	 แต่เขาก็คุยกับหนูไปด้วย	 เขาจะ
คอยถามหนูทุกครั้งที่คุยกันว่ารู้สึกเหมือนเดิมไหม	ยังชอบเขาไหม	ท�าให้
หนูยิ่งรู้สึกผิด	เพราะเขามีแฟนอยู่แล้ว	เหมือนหนูไปยุ่งกับคนมีแฟนแล้ว	
แต่พอหนูจะถอยห่างจากเขา	 เขาก็ไม่ยอมปล่อยหนู	 หาเหตุผลมาพูด 
ไม่ให้หนูไป	 หนูจะต้องท�าอย่างไรดีคะทูลกระหม่อม	 หนูจะออกมาจาก
เขาหรือคุยกับเขาต่อไปทั้งที่เขาก็มีแฟนแล้ว	 ขอค�าปรึกษาจากทูล
กระหม่อมค่ะ

ทูลกระหม่อม :	เพื่อนของน้องเสาวลักษณ์	คนนี้คงมีอีโก้สูง	เขาคงภูมิใจ
มากที่มีผู้หญิงมารุมหลงรักเขา	และเขาก็คิดว่าเขาจะสามารถสร้างฮาเร็ม
สะสมแฟนไว้หลายๆ	 คนได้	 ซึ่งจริงๆ	 แล้วท้ังหนูและแฟนอีกคนก็ไม่น่า
จะยอมปล่อยให้เขาท�าอย่างนั้น	เขาไม่ได้รัก	ไม่ได้แคร์	หรือจริงใจกับหนู
และผู้หญิงคนไหนเลย	เขารักแต่ตัวเอง	เป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากๆ	เพราะ
ฉะนั้น	 น้องก็ควรถอยห่างหยุดความสัมพันธ์อย่างแฟนกับเขาโดยด่วน	
เพราะเขาไม่ได้รักหรือแคร์อะไรกับเราเลย	อย่าเสียเวลาชอบเขาซึ่งท�าให้
เราเสียเปรียบเขามากๆ	

------------------------------------------------------------
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เด็กหญิงทัตพิชา อรหัสถ์ อายุ 13 ปี  

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จังหวัดพัทลุง

	 ครอบครัวหนูมีอยู่ด้วยกัน	5	คน	หนูมีพี่น้อง	3	คน	หนูเป็นลูกคน

ที่	 1	คุณพ่อ	คุณแม่	มีอาชีพตัดยาง	หนูมี	ปัญหาความรักค่ะ	 เนื่องจาก

ความรักของหนูไม่สวยงาม	 รักเขาอยู่ข้างเดียวพี่เขาไม่สนใจหนูเลย	 

เมื่อก่อนพี่เขาหยอกล้อหนู	 แต่ตอนนี้พี่เขาไม่พูดกับหนู	 แม้แต่จะยิ้มก็

ไม่มี	แต่พอพี่เขาเล่น	Facebook	พี่เขามาทักหนูอยู่ตลอด	วันหนึ่งหนูขอ

ให้พี่เขาพูดกับหนูที่โรงเรียนเหมือนกับที่พูดคุยกันใน	Facebook	ได้ไหม	

พี่เขาบอกว่าได้	 แต่พอ	 ไปโรงเรียน	พี่เขาก็ไม่พูดกับหนูสักค�า	ขนาดเดิน

สวนทางกันพี่เขาก็ไม่ทักหนูเลย	แม้แต่ยิ้มให้ก็ไม่มี	หนูเลยคิดว่าหนูน่าจะ

ตัดใจ	 แต่พอหนูยิ่งตัดใจพี่เขาก็ยิ่งมาคุย	 จนท�าให้หนูมีก�าลังใจอีกครั้ง	 

แต่พอหนูเริ่มมีก�าลังใจ	 พี่เขาก็เริ่มออกห่างจากหนู	 หนูควรท�าอย่างไรดีคะ 

จึงจะตัดใจได้ค่ะ

ทูลกระหม่อม : หนูอายุยังน้อยมากที่จะซีเรียสกับความรัก	หนูไม่ได้เล่า

มาว่าพี่เขาอายุเท่าไร	 ก็คงแก่กว่าหนูเล็กน้อย	 ความรักถ้าจะมีก็น่าจะ

เรียกกันว่า	 Puppy	 love	 เป็นความรักแบบเด็กๆ	 แต่ในสมัยสังคม

ออนไลน์	 ความรักบริสุทธิ์	 แบบเด็กๆ	 ก็น่าจะเปลี่ยนรูปแบบไป	 เพราะ

เราสามารถรักใคร่กันได้โดยไม่ต้องเห็นหน้ากัน	 หนูน่าจะคิดถูกแล้วว่า

หนูรักเขาข้างเดียว	 เพราะฝ่ายผู้ชายเขาคงไม่ได้รักหนูเลย	 เพียงแต่คุย

ด้วยเล่นๆ	ฆ่าเวลาทาง	Facebook	เท่านั้น	พอเห็นตัวหนูก็คงเห็นว่าหนู

ยังเด็กเกินไป	 และแกล้งท�าเป็นไม่รู ้จักหนูเสียอย่างน้ัน	 แต่พอเข้า	
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Facebook	 ก็เข้ามาคุย	 แปลกดีคงอยากมีเพื่อนเยอะๆ	 ใน	 Facebook	

หรือเขาอาจไม่ค่อยมีใครมาคุยด้วยเลยต้องมาคุยกับน้อง

	 อย่างไรก็ดี	 เขาไม่ได้แม้แต่อยากมาเป็นเพื่อนหนูอย่างจริงใจ	 

เขาอายที่จะรู้จักกับหนู	ดังนั้นก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรที่เราจะคบกับ

เขาต่อไป	นี่เป็นเหตุผลที่หนูน่าจะตัดใจได้ง่ายมากๆ	เลย

------------------------------------------------------------

นางสาวชญากาณฑ์ สิทธิโอด ชื่อเล่น ฝ้าย อายุ 16 ปี  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่

	 หนูมีแฟนคบกันมาได้ครึ่งปีแล้วค่ะ	เมื่อก่อนเขาเป็นเด็กเกเร	ชอบ

มีเรื่องทะเลาะวิวาทและโดดเรียนอยู่	บ่อยๆ	 ในระหว่างที่เราคบกันเขาก็

พยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น	และพยายามท�าตัวให้เป็นเด็กดีของคนอื่นๆ	

แต่ในสายตาของคนอื่นรวมกระทั่งคุณครู	 ต่างก็คิดว่าเขาเป็นเด็กเกเร	

ติดอบายมุข	ไม่มีอนาคต	และแล้วคุณครูก็สั่งให้หนูเลิกคบ	เลิกยุ่งกับเขา	

เพราะคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดี	 ไม่คู่ควรกับหนู	 แต่ในความคิดของหนูแล้ว

นั้น	ถึงเขาจะเป็นคนเกเร	ไม่เอาใจใส่ในการเรียน	แต่เขาก็เป็นคนดี	และ

ที่ส�าคัญเขาจริงใจกับหนู	 และคุณครูก็ได้ไปบอกพ่อแม่	 เมื่อพ่อกับแม่

ทราบเรื่องจึงสั่งให้หนูเลิกยุ่ง	เลิกคบ	เพราะมันยังไม่ถึงเวลา	ตอนนั้นหนู

กดดันมาก	เพราะทั้งคุณครู	พ่อแม่	รวมทั้งเขาด้วยไม่เข้าใจหนู	ทุกคนต่าง

ก็มีความส�าคัญกับหนูมาก	หนูเข้าใจความหวังดีของครูและพ่อแม่	แต่หนู

ก็เข้าใจความรู้สึกของเขาด้วย	ไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกของเขา	ทุกคนต่าง

ก็มองว่าเขาเป็นคนไม่ดี	ทั้งๆ	ที่เขาก็พยายามปรับปรุงตัวอย่างเต็มที่แล้ว	
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หนูก็เข้าใจว่ามันต้องใช้เวลา	 แต่ครูและพ่อแม่ไม่มีใครเข้าใจเขาและหนู

เลย	 หนูควรท�าอย่างไรดีคะ?	 หนูควรจะเลิกกับเขาอย่างที่ครูและพ่อแม่

ต้องการหรือจะยังคบกับเขาต่อไปดี	 ถ้าคบกับเขาควรจะอธิบายยังไง 

ให้ครูและพ่อแม่เข้าใจยอมรับและให้โอกาสปรับปรุงตัวคะ

ทูลกระหม่อม : หนูต้องเข้าใจว่าทั้งพ่อแม่ของหนู	 และคุณครูก็เป็นห่วง

หนู	เพราะพวกเขารักและหวังดีกับหนู	แต่เป็นสิ่งที่แปลกที่คุณครูเป็นคน

แรกที่ห้ามไม่ให้หนูคบกับแฟนคนนี้	 เพราะเขาเป็นคนไม่ดี	 และไม่คู่ควร

กับหนู	 ฟังดูเป็นการแบ่งชนชั้นอย่างไรพิกล	 และยังน�าความไปบอกกับ

พ่อแม่หนู	 ให้ช่วยกันห้ามไม่ให้หนูคบกับผู้ชายคนนี้อีก	 ไม่ทราบว่าแฟน

ของหนูนอกจากจะเกเรไม่เรียนหนังสือ	ชอบทะเลาะเบาะแว้ง	ก็คงจะติด

ยาเสพติดด้วยหรือเปล่า	?

	 อย่างไรก็ตาม	ถ้าหนูตัดสินใจที่จะคบกับเขาต่อไป	หนูต้องช่วยให้

เขาปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น	ปรับพฤติกรรม	แย่ๆ	ของเขา	โดยเฉพาะในเรื่อง

ของยาเสพติด	 ซึ่งหนูอาจต้องพาเขาไปบ�าบัดให้เลิกเสพยาด้วย	 แน่นอน

ในการปรับตัวปรับพฤติกรรมนี้ต้องใช้เวลา	 และเขาต้องมีความจริงใจใน

การที่จะปรับพฤติกรรม	โดยเฉพาะในการเลิกเล่นยา	ซึ่งถ้าแฟนหนูท�าได้

ก็จะเป็นที่น่าดีใจมาก	แต่ทุกอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลา	ความอดทน	และความ

ตั้งใจจริงของหนูและแฟน	 ในการที่จะพิสูจน์ให้ทั้งพ่อแม่หนูและคุณครู

เห็นว่า	 แฟนหนูมีความจริงใจท่ีจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีที่จริงใจต่อหนู

ตลอดไป

------------------------------------------------------------
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นางสาวสุพรรณี เสมแจ้ง อายุ 17 นักเรียน ชั้น ม.5  

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร

	 ตอน	ม.3	หนูแอบชอบรุ่นพี่คนหนึ่ง	เขาอยู่	ม.	4	หนูก็แอบมองพี่

เขาทุกวัน	 ตามพี่เขาไปแทบทุกท่ี	 พี่เขาก็เป็นคนหน้าตาดีมีคนชอบเยอะ	

แต่หนูหน้าตาธรรมดาๆ	 ไม่มีอะไรเด่น	 งานโรงเรียนพี่เขาได้แสดง	 หนูก็

แอบไปดูพี่เขา	 แล้วหนูก็ตัดสินใจทักพี่เขาไปใน	 Facebook	 แล้วเราก็

รู้จักกัน	คุยกันทุกวัน	ปรึกษากันทุกเรื่อง	 เราสนิทกันมาก	ความสัมพันธ์

เราดีขึ้นเรื่อยๆ	 จนมาวันหนึ่งพี่เขามาปรึกษาว่าแฟนเก่ากลับมาขอคืนดี	

หนูก็เลยบอกพี่เขาไปว่าก็ลองคุยดู	 แล้วเขาก็กลับมาคบกัน	 แต่หนูก็ไม่

เสียใจ	 เพราะอยากเห็นพี่เขามีความสุข	 เราก็คุยกับเขาตามปกติเหมือน

ตอนที่เขาไม่มีใคร	 จนแฟนพี่เขาระแวง	 หนูคิดว่าหนูเป็นสาเหตุให้พี่เขา

ต้องทะเลาะกับแฟนบ่อยๆ	 แล้วพ่ีเขาก็เร่ิมท�าตัวเหินห่าง	 หนูรู้สึกไม่

สบายใจ	 กลัวเวลาเขามีปัญหาจะไม่มีใครอยู ่ข ้างเขา	 แล้วพี่เขาก็ 

หายไปเลย	 เราไม่ได้คุยกันอีกเลย	หนูท�าตัวไม่ถูกเวลาเจอหน้าพี่เขากับแฟน	

หนูไม่รู้หนูท�าผิดอะไร	หนูควรจะท�าตัวอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม : หนูช่างเป็นนางเอ๊ก	นางเอกหวังดีที่ชอบเขา	คุยกับเขา

ทาง	Facebook	ให้ค�าปรึกษาเขา	ให้กลับไปคบกับแฟนเก่า	และมีความ

สุขเม่ือเห็นพี่เขาเป็นสุข	 แล้วยังทุกข์ท�าหน้าไม่ถูกเวลาเจอพี่กับแฟนเขา	

ซึ่งคงกลับมาดีกัน	หลังจากน้องเป็นเหตุให้เขาระแวงกัน

	 เฮ้อ	!	เหนื่อยจริงๆ	และงงๆ	กับเรื่องของหนู	แต่ขอบอกว่า	หนูเลิกยุ่ง

กับพี่เขากับแฟนเขาเถอะ	เพื่อความสบายใจของทุกคน

------------------------------------------------------------
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นางสาวพัณณิตา กลิ่นชื่น นักเรียนชั้น ม.4 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

	 หนูเรียนอยู่ชั้น	ม.4	หนูมีเพื่อนผู้ชายที่สนิทกัน	2	คน	คนหนึ่งมีแฟน	

อีกคนหนึ่งยังไม่มีแฟนค่ะ	 และคนที่	 ยังไม่มีแฟนเขาสนิทกับหนูมาก	 

เขาช่วยเหลือการเรียนหนูมาตลอดจนจบ	 ม.3	 และเมื่อไม่นานมานี้ 

เองหนูเพิ่งรู้ว่าเขาชอบหนูแต่ไม่ยอมบอก	จนหนูย้ายโรงเรียน	พอย้ายมา

ที่โรงเรียนนี้หนูก็มีแฟน	 แฟนหนูเป็นนักดนตรี	 แต่พฤติกรรมเขาไม่ดี

เท่าไรค่ะไม่ค่อยเข้าเรียน	 สูบบุหรี่	 โดดเรียนประจ�า	 ติดเกมส์	 ดมกาว	 

หนูขอให้เขาเลิก	 เขาก็สัญญาว่าจะเลิก	 แต่สุดท้ายก็ท�าไม่ได้	 แต่เพ่ือนท่ี

ชอบหนูคนนั้นเขานิสัยดีมาก	 ตรงข้ามกับแฟนหนูทุกอย่างเลยค่ะ	 

เพื่อนหนูคนนี้ยังรอค�าตอบจากหนูว่าจะคบกับเขาไหม?	แต่ปัญหาคือหนู

กับเพ่ือน	 คนนั้นเราอยู่คนละโรงเรียน	 ถ้าคบกันไปหนูกลัวว่าเขาจะไม่เชื่อใจ 

และอีกอย่างตอนน้ีหนูก็มีแฟนอยู่แล้ว	 หนูคิดว่าควรจะเลิกกับเขาดีไหม	 ? 

เพราะเขาไม่ค่อยสนใจหนูเลย	เขาท�าตัวเหมือนเราไม่ใช่แฟนกันเลย	และ

ก็ไม่มีเวลาให้หนูเลย	 ตอนนี้หนูสับสน	 ไม่เข้าใจตัวเอง	 หนูควรจะ 

ท�าอย่างไรดีคะ	 แล้วหนูควรจะเลือกใครดี	 เพราะตอนนี้หนูก็ยังตัดสินใจ 

ไม่ได้ค่ะ

ทูลกระหม่อม : อันที่จริงหนูก็ไม่ควรเรียกเขาว่าแฟนนะ	เพราะเท่าที่หนู

เล่ามา	เขาก็ดูจะไม่ได้	ชอบหนู	ไม่เคยสนใจหนู	และไม่ได้ท�าตัวเป็นแฟนที่ด ี

นอกจากนั้นเขายังมีความประพฤติที่น่าเป็นห่วง	โดดเรียน	ติดเกมส์	ดมกาว	

ผู้หญิงหลายๆ	 คนก็จะชอบผู้ชายที่มีความประพฤติแบบสุ่มเสี่ยงอย่างนี	้
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หรือที่เรียกว่า	 Bad	 Boy	 แต่ถ้าเขาไม่ชอบหนูก็เลิกพูดกันได้	 ส่วนเพื่อน

ผู้ชายที่ชอบหนูนั้น	 หนูก็ยัง	 ไม่จ�าเป็นที่จะรับเป็นแฟนเพราะหนูยังไม่

ชอบเขา	คนเราอยู่เป็นโสดดีกว่า	ถ้ายังไม่มีคนที่ใช่เข้ามา	

------------------------------------------------------------

นายธีรพันธ์ จันทองเมือง ชื่อเล่นทูล อายุ 20 ปี  

ชั้น นักศึกษา ชั้น ปวช.3/4 สาขางานไฟฟ้าก�าลัง  

วิทยาลัยเทคนิค อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

	 ตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องความรัก	คือผมมีแฟนเป็นครู	แต่ก็รักกันดีครับ 

แต่ปัญหาคือผมไม่กล้าพบหน้าพ่อแม่ฝ่ายหญิง	 เนื่องจากผมยังเรียนอยู่	

ผมยังไม่มีฐานะการงานท่ีมั่นคงเหมือนฝ่ายหญิง	 ท�าให้ผมหนักใจและ 

ไม่กล้าที่จะไปพบหน้าพ่อแม่เขา	 และยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่หนักใจไม่แพ้

กันคือ	 ทางด้านครอบครัวของฝ่ายหญิงนั้นนับถือศาสนาคริสต์กัน 

ทั้งครอบครัว	รวมถึงตัวผู้หญิงด้วย	ส่วนทางครอบครัวผมนับถือศาสนาพุทธ 

ด้วยเหตุนี้ผมจึงเกรงว่าความรักของเราสองคนอาจจะถูกกีดกันจากพ่อ

แม่ของฝ่ายหญิงก็เป็นได้	 ส่วนทางพ่อแม่ผมไม่มีปัญหาอะไร	 ผมจะชอบ

จะรักใครพ่อแม่ผมก็โอเค	ผมอยากทราบว่าผมควรท�าอย่างไรดีครับ

ทูลกระหม่อม :	 น้องอย่าเพิ่งไปวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นดีกว่า	 

ไม่ทราบว่าแฟนของน้องชวนให้น้องไปพบกับพ่อแม่ของเธอแล้วหรือ	 

ถ้าเป็นอย่างนั้นเธอก็คงคิดว่าความรักของน้องทั้งสองอบอุ่นและจริงจัง

พอสมควร	 เรื่องท่ีน้องยังเรียนไม่จบ	หรือเรื่องท่ีแฟนน้องและครอบครัว
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นับถือศาสนาคริสต์ไม่น่าจะเป็นปัญหา	ถ้าน้องมุ่งมั่น	ตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด	

เมื่อจบการศึกษาแล้วก็จะหางานดีๆ	ท�าได้	ฐานะก็จะมั่นคงขึ้น	อย่าเพิ่งตี

ตนไปก่อนไข้	ท�าใจให้สบายๆ	และมีความสุขในความรัก

------------------------------------------------------------

นายธนพล พรหมมา อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.5  

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท

	 หนูชอบผู ้ชายคนหนึ่งมาตั้งแต่ตอนอยู ่	 ม.3	 ครับ	 แล้วหนูก ็

ขอเบอร์โทรศัพท์เขาแล้วหนูก็คุยกับเขามาสักพัก	 แต่แล้วก็เลิกคุยไป

ประมาณ	 1	 ปีกว่าๆ	 แล้วพอหนูอยู่	 ม.5	 ก็กลับมาคุยกับเขาอีกครั้ง	 

แต่ในการกลับมาของเขาในครั้งนี้เป็นครั้งท่ีหนูมีความสุขมาก	และเขาก็

ดีขึ้นมาก	ในช่วงระยะแรกๆ	ประมาณ	2	เดือน	เขาคุยกับหนูดี	แล้วหนูก็

ซื้อของให้เขา	 แต่อาทิตย์ถัดไปเขาก็แอบไปมีแฟนใหม่	 แล้วหนูก็เลิกกับ

เขาไป1อาทิตย์	แล้วเขาก็กลับมาง้อหนู	แล้วหนูก็คุยกับเขามาถึงทุกวันนี้

เป็นเวลา	 7	 เดือน	 แต่ในช่วงระหว่างคุยกันมา	 เขาก็ท�าให้หนูเสียใจอยู่

บ่อยคร้ัง	 แต่หนูก็ทนอยู่เพราะรักเขา	 หนูทิ้งเขาไม่ได้	 แต่บางคร้ังหนูก็

รู ้สึกเหนื่อยและท้อ	 แต่ถ้าเขามาพูดจาดีๆ	 กับหนูๆ	 ก็หายเหนื่อย	 

แต่เรื่องที่เขาท�าให้หนูเสียใจก็มีเยอะ	 แต่หนูก็ยังทนได้	 บางคร้ังหนูก็ยัง

ลองมองย้อนกลับไปว่านี่หรือคือความสุขของหนู	นี่หรือคือความรักที่หนู

ต้องการ	 หนูควรจะทนอยู่เพราะความรักหรือจะเลิกไป	 แต่ก็กลัวเสียใจ

และท�าใจไม่ได้	หนูควรจะเลือกท�าอย่างไรดีครับ
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ทูลกระหม่อม :	นี่คือความรักของเด็กๆ	(ผู้ชาย)	เดี๋ยวดีเดี๋ยวเลิก	แต่อ่าน
เรื่องความรักของหนู	 ก็รู้สึกเหนื่อยไปด้วยกับหนู	 ค�าแนะน�าส�าหรับหน	ู
คือถ้ายังรักเขาอยู่ก็จงท�า	 ชิลล์	 ชิลล์	 !!	 ไม่สนใจว่าเขาจะท�าอะไรให้หนู
เสียใจบ้าง	 จนกว่าหนูจะเหนื่อยและท้อ	 หรือร้องไห้หนักมากจนทนไม่
ไหว	หนูก็เลิกกับผู้ชายคนนี้ไปเอง

------------------------------------------------------------

นางสาวจริยา โสบุญ นักเรียนชั้น ม.5 อายุ 17 ปี  
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม จังหวัดอ�านาจเจริญ

	 หนูแอบชอบผู้ชายอยู่คนหนึ่ง	 แต่ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคุณครูของ
หนูเองค่ะ	 หนูก็ไม่ได้สนิทอะไรกับคุณครู	 ท่านมาก	 แต่ก็พอคุยกันได้	 ท่ี
หนูแอบชอบคุณครู	 เพราะว่าท่านจะคอยให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลืออยู่
หลายเรื่องค่ะ	แล้วหนูก็ใกล้จะจบแล้ว	หนูก็เลยคิดว่าจะบอกกับคุณครูดี
ไหมว่าหนูแอบชอบ	หนูก็ไม่ได้หวังให้คุณครูมาชอบหรือมาคบกันกับหน	ู
แต่ว่าแค่อยากจะบอกให้คุณครูท่านรู ้ไว้ค่ะ	 บางครั้งหนูก็คิดว่ามัน 
ไม่สมควร	หนูก็เลยไม่แน่ใจตัวเองว่าจะบอกดีไหม	หนูสับสนค่ะ	หนูเลย
อยากถามทูลกระหม่อมว่าหนูแอบชอบคุณครูตัวเองผิดไหมคะ	 และหนู
ควรบอกคุณครูไหมคะว่าหนูแอบชอบท่าน

ทูลกระหม่อม :	 หนูก็ไม่ผิดหรอกนะที่แอบชอบคุณครู	 เพราะความรัก
ความชอบมันบังคับกันไม่ได้	 แต่คิดว่าหนูก็ไม่ต้องไปบอกคุณครูว่าหนู
แอบชอบครูหรอกนะ	 เพราะคุณครูก็ไม่น่าจะคิดอะไรกับหนูอยู่แล้ว	 
มันก็ไม่สมควรอย่างที่หนูว่า

------------------------------------------------------------
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นางสาว กันสุดา พรมรูป นักเรียนชั้น ม. 4  

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรสาคร 

	 หนูคบกับพี่คนหนึ่งเขาอยู่	ม.6	เรียนที่เดียวกันค่ะ	หนูคบกับพี่เขา

ก็รักกันดี	 อาจมีทะเลาะกันบ้างอะไรบ้าง	 แต่มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งท�าให้

เสียใจมาก	ร้องไห้หนักมาก	คือแฟนหนูไปท�างานช่วงปิดเทอม	เขาได้ไป

เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งท่ีท�างานท่ีเดียวกัน	 และหนูไม่รู้เลยว่าแฟนหนูชอบ

ผู้หญิงคนนั้น	 จนกระทั่งเขาบอกหนูว่าเขามีคนใหม่	 ตอนนั้นเสียใจมาก	

หนูเลยต้องบอกเลิกกับเขาไป	 แต่หนูก็ยังทักเฟสไปคุยกับเขา	 ด้วยความ

ที่ลืมเขาไม่ได้	 จนนานๆ	 ไปหนูเริ่มท�าใจได้	 และก่อนเปิดเทอมเขาก็กลับ

มาขอคืนดี	 ซึ่งหนูรู้สึกดีใจมาก	 แต่อีกมุมหนึ่งก็กลับคิดขึ้นมาว่า	 ตอนที่

เราต้องการเขาเขาไปอยู่ไหน	ตอนเราร้องไห้เขาหายไปไหน	แต่ด้วยความ

สงสารที่เห็นเขาง้อนานเป็นเดือน	จึงตัดสินใจกลับไปคบ	แต่ก็อย่างว่านะ

คะคนมันท�าใจได้แล้ว	 แล้วเขาเพิ่งกลับมา	 ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิม	

ความรู ้สึกมันพังไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะ	 ก็คบกับพี่เขาครั้งใหม่ได้

ประมาณเดือนกว่า	ถามว่าอยากเลิกเพราะอะไรก็คือ	เบื่อ	อึดอัด	และที่

ส�าคัญเลยคือไม่อยากอยู่ด้วยเพราะค�าว่าสงสาร	หนูอยากทราบว่าจะท�า

อย่างไรดี	 ที่จะพูดให้เขาเข้าใจว่าเราอยากเลิก	 เพราะหนูบอกเลิกหลาย

ครั้งแล้วเขาไม่ยอมเลิก	 พี่เขาเป็นคนอารมณ์ร้อน	 หนูกลัวว่าถ้าหนูไปคุย

กับผู้ชายคนอื่นแล้ว	 เขาจะคุมอารมณ์ไม่อยู่	 และจะบอกกับพี่เขาอย่างไรดี 

เพื่อให้เขาหัดควบคุมอารมณ์	หนูจะมีวิธีจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรดีคะ
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ทูลกระหม่อม :	 เข้าใจหนูที่ว่าความรู้สึกของหนูพังแล้ว	 แตกละเอียด 

ต่อไม่ติดแล้ว	หลังจากเหตุการณ์	ร้องไห้หนักมาก	หนูคิดถูกแล้วที่จะเลิก

กับผู้ชายคนนี้	 เพราะแม้ว่าเขาจะกลับมาคบหนูอีก	 ก็ไม่มีอะไรท่ีจะ

รับรองได้ว่า	 เขาจะไม่ไปเจอใครและทิ้งหนูให้ร้องไห้หนักมากอีก	 หนูก็

บอกเขาไปตรงๆ	ว่า	หนูกับเขาคงจะไม่เวิร์คแล้ว	หนูขอเลิกดีกว่า	เพราะ

อยู่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร	 โดยเฉพาะส�าหรับตัวหนู	 พูดกับเขาดีๆ	

แบบไม่ใช้อารมณ์	เขาจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็เรื่องของเขา	เขาอาจจะดี

ใจลึกๆ	ก็ได้ที่หนูเป็นคนบอกเลิก	เพราะวันหนึ่งก็ต้องเลิกกันอยู่ดี	จะมา

อยู่กันให้เบื่อและเสียเวลาท�าไม

------------------------------------------------------------

นางสาวณิชาภัทร จันทร์งาม อายุ 18 ปี  

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

	 เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อกีฬาสีปีที่แล้ว	 เพื่อนหนูที่เป็น	 Staff	 ได้ไปคบกับ

รุ่นน้องในกีฬาสี	น้องคนนั้นอยู่	ม.1	แต่ตอนนั้นเพื่อนหนูอยู่	ม.5	ซึ่งมัน

ไม่มีอะไรท่ีเข้ากันเลย	 เช่นน้องเค้าเป็นผู้ชายตัวเล็ก	 ผอม	 ส่วนเพ่ือนหนูสูง	

อ้วน	และแก่กว่า	พอคบกันไปซัก	2	อาทิตย์	เพื่อนของน้องผู้ชายล้อน้อง

ว่าคบไปได้ยังไงกับคนแก่กว่า	 และเพื่อนในห้องหนูก็พากันนินทาเพ่ือน

คนนี้หนักมากจนหนูสงสาร	 และเพื่อนคนนี้มาเล่าให้หนูฟังว่าเวลาไป

เที่ยวกันก็มักจะมีแต่คนมองแปลกๆ	 แล้วก็หัวเราะเหมือนเป็นตัวตลก	

จนวันหนึ่งเขาสองคนก็เลิกกัน	 หนูถามเขาว่าเลิกกันท�าไม	 เขาตอบว่ามี

แต่คนมองเขาแปลกๆ	 แล้วก็ดูเหมือนเป็นพ่ีน้องมากกว่าแฟนกัน	 
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เขาบอกเขาเสียใจ	 แต่ก็ไม่อยากให้น้องผู้ชายคนนั้นถูกมองไม่ดี	 ไม่อยาก

ให้น้องโดนนินทา	 เขาเลยเป็นคนถอยออกมาเอง	 หนูเห็นใจเขานะคะ	 

น่ีก็ผ่านมา	 1	 ปี	 เขาบอกพอคิดถึงเรื่องนี้ทีไรก็เสียใจทุกที	 หนูควรจะ

ปลอบหรือให้ค�าปรึกษาเพื่อนอย่างไรดีคะ	เพื่อที่จะให้เขารู้สึกดีขึ้นบ้างค่ะ

ทูลกระหม่อม :	 หนูคงไม่ต้องปลอบอะไรเพื่อนมาก	 เพราะเวลาเป็นยา

รักษาใจ	 เชื่อว่าตอนนี้เขาก็คงเลิก	 hurt	 ที่ต้องเลิกกับแฟนเด็กแล้ว	 

แต่เจ็บใจอยู ่จนทุกวันนี้คือเหตุผลท่ีต้องเดินออกมา	 เพราะความ 

ไม่เหมาะสม	 เพราะใครๆ	 ก็ข�า	 หัวเราะเยาะท่ีน้องผู้ชายมาเดินควง 

กับผู้หญิงที่แก่กว่าและอ้วน	 ก็เป็นภาพที่ใครๆ	 เห็นก็คงต้องหัวเราะเป็น

ของธรรมดา	 ถ้าเพื่อนหนูยังเจ็บก็คงเป็นเพราะเหตุนี้แหละ	ค�าปรึกษาที่

หนูให้กับเพื่อนได้ก็คือให้ลดความอ้วนเสีย

------------------------------------------------------------

นางสาวมัทนา รักชาติ อายุ 19 นักศึกษาชั้นปวส.1  

แผนกการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  

จังหวัดนครนายก

	 หนูมีเรื่องค้างคาใจและทุกข์ใจมาก	 คือหนูมีแฟน	 ตอนคบกันแรกๆ	

เขาดีมากเลยค่ะ	 พอคบกันมาได้สักพัก	 หนูจับได้ว่าแฟนแอบเสพยา	 

หนูไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากไหนหนูกับเขาทะเลาะกันบ่อยมาก	ตอนแรกก็

แอบเสพเพราะไม่อยากให้หนูเห็น	แต่ตอนนี้เสพให้หนูเห็นต่อหน้าต่อตา	

แล้วก็เสพทุกวันด้วยค่ะ	 เขาถูกต�ารวจจับได้ประมาณ	 3-4	 ครั้ง	 
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ครั้งล่าสุดที่ถูกจับได้ไปอยู่ท่ีจังหวัดสระแก้ว	 4	 เดือน	 พอโดนปล่อยตัว

ออกมาก็กลับมาเสพอีก	หนูสงสัยว่าเขาได้บ�าบัดหรือเปล่า	และหลังจาก

ออกมาเขาก็เสพบ่อยมากจนประสาทหลอน	 มาทะเลาะตบตีหน	ู 

แล้วก็โดนจับไปอีก	 ล่าสุดตอนนี้ก็อยู ่ที่เรือนจ�าจังหวัดก็เกือบปีแล้ว	 

หนูก็ได้แต่หวังว่าเขาจะดีขึ้น	 มีสติมากขึ้น	 และระหว่างที่หนูรอเขา	 

หนูก็คิดว่าหนูรักเขาจริงๆ	 หรือเปล่า	 หนูสมควรจะรอ	 เขาต่อไปไหมคะ	

เพราะคนรอบข้างบางคนก็บอกเลิกๆ	 ไปเถอะ	 จะรอท�าไมคนติดคุกคน

ติดยา	 แต่ใจหนูบางทีก็คิดถึงเขา	 หนูสับสนมากๆ	 ค่ะ	 ว่าหนูควรจะท�า

อย่างไรคะ

ทูลกระหม่อม :	 แฟนหนูมีปัญหาหนักมาก	 ซึ่งหนูก็ไม่น่าจะช่วยเขาได	้

เพราะตัวเขาเองยังไม่อยากจะช่วยเหลือตัวเองเลย	 เพราะโดนจับเข้า

เรือนจ�าซ�้าแล้วซ�้าเล่า	ซึ่งก็คิดว่าเขาน่าจะได้รับการบ�าบัดมาแล้ว	แต่เรื่อง

เช่นนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรู้คิด	ความเข้มแข็งในจิตใจของผู้เสพ	ที่จะสามารถ

เลิกยาเสพติดได้หรือไม่	 ส�าหรับแฟนน้อง	 เขาคงจะไม่ได้อยากจะเลิก	

หรือคิดพยายามจะเลิกยาอย่างแน่นอน	 เพราะดูอาการเขาจะเป็นมาก

ขึ้นทุกทีๆ	จนประสาทหลอน	และยังตบตีหนูอีก	เรื่องที่หนูจะรอเขาออก

จากคุกหรือไม่	 ก็ควรเป็นการตัดสินใจของหนูเอง	 ต้องถามตัวเองชัวร์ๆ	

ว่ายังรักเขามากแค่ไหน	 ยอมเสียสละตัวเองให้กับเขาและปัญหาของเขา

ได้อีกนานเท่าไร	 จริงๆ	 แล้วถ้าหนูจะเลิกกับเขาตามค�าแนะน�าของคน

รอบข้าง	 (และความรู้สึกของหนูเอง)ก็น่าจะช่วยหนูให้มีชีวิตที่ดีขึ้น	 และ

มีความสุขขึ้น	

------------------------------------------------------------
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นายปุณยธิษณ์ วิญญูวิสิทธิรักษ์  
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 ผมมีเรื่องทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องความรักครับ ผมคบกับแฟนมา 2 ปี 
ตอนคบกันก็มีทะเลาะกันบ้าง แต่พอมาวันหนึ่ง ผมกับแฟนทะเลาะกันก็
ค่อนข้างหนักเหมือนกันครับ ทะเลาะกันที่โรงอาหารของโรงเรียน  
ผมเลยตัดสินใจบอกเลิก ด้วยความที่โมโหเลยท�าให้ผมตัดสินใจแบบนั้นไป 
แต่ในใจของผมก็รอเขามาง้อนะครับ เพราะเขาเป็นฝ่ายผิด แต่พอผ่านไป
หนึ่งวัน ผมก็ได้รู้ว่าเขาไปมีแฟนใหม่ แต่ก่อนหน้านั้นเขาก็แอบคุยกัน  
แต่ด้วยความที่ผมไว้ใจ ผมเลยไม่คิดอะไร นับตั้งแต่ที่ผมรู้ว่าเขามีคนใหม่  
ผมก็ร้องไห้ เพราะผมตั้งตัวไม่ทัน ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ ผ่านไปหนึ่งเดือน 
เขาก็เปิดตัวแฟนแล้วก็คบกันแบบหวานมาก แต่ส�าหรับผมตลอด 
ระยะเวลา 1 เดือน ผมลืมเขาไม่ได้เลยไม่ว่าจะเจอใครใหม่ก็ตาม ผมก ็
ลืมเขาไม่ได้ ผมเลยตัดสินใจไปขอคืนดี หลังจากนั้นไม่นาน ผมก็คุยกับ
เขาทุกวันเหมือนตอนที่ยังเป็นแฟนกัน ไปเที่ยวด้วยกัน แต่เขาก็ยังคบกับ
แฟนคนนั้นอยู่ ผมอยากถามทูลกระหม่อมว่า ผมควรจะท�าอย่างไรดีครับ  
เพราะผมรู้สึกว่าตัวเองไปคบซ้อนกับคนอื่น ผมรู้สึกผิดจริงๆ และผมก็
โทษตัวเองที่ไปบอกเลิกเขาก่อน ผมควรท�าอย่างไรดี ผมลืมเขาไม่ลง  
ผมสับสนมาก 

ทูลกระหม่อม : แฟนน้องเขาคงดีใจ แอบหัวเราะอยู่ในใจที่น้องบอกเลิก
เขาเสียที เขาคงคอยมาระยะหนึ่งแล้ว เพราะเขาก็มีแฟนคนใหม่คอยอยู่ 
น้องท�าตัวงี่เง่าเอง จุกจิก เอาแต่อารมณ์ เขาคงเบื่อ ดูสิขนาดเศร้าๆ  

ยังว่าเขาเป็นฝ่ายผิด เราเป็นผู ้ชายหรือไม่ ท�าไมอ่อนไหวอย่างนี้ ?  
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เขาเลยรีบทิ้งน้องไปหาแฟนใหม่ที่แมนๆ	 ดีกว่าสิ่งที่น้องควรท�า	 คือ

พยายามเปล่ียนแปลงตัวเองให้แมนๆ	 มากขึ้น	 ไม่หยุมหยิมอ่อนไหว	 

เราเป็นผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษ	 ถ้ามัวแต่คอยจิกแฟนเราว่าเขาผิดหรือ 

เราผิด	ก็คงต้องทะเลาะกับแฟนทุกคน	(ถ้ามีอีก)	เพราะทุกคนคงเบื่อน้อง	

ส�าหรับผู ้หญิงคนเก ่าก็ลืมเขาเสียเถอะ	 พยายามหนักแน ่นขึ้น	 

แล้วปรับปรุงตัวเอง	ตั้งใจเรียน	เล่นกีฬา	ให้ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นแมน	

เพราะหน้าที่ของน้องตอนนี้ก็คือเรียนให้ดีท่ีสุด	 มีอะไรดีๆ	 ท่ีเป็น

ประโยชน์กับเราก็เปิดใจรับไว้	 เรียนจบท�างานดีๆ	 ก็น่าจะมีแฟนดีๆ	 

เข้ามาในชีวิตของน้องเอง

------------------------------------------------------------

นางสาวกนกกร จันพุฒ อายุ 18 ปี  

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม จังหวัดก�าแพงเพชร

	 หนูคบกับแฟนได้เกือบ	3	ปีแล้วค่ะ	ช่วงแรกที่คบกัน	แฟนหนูก็รัก

และดูแลหนูมาตลอด	แต่ช่วงหลังๆ	มันมีความรู้สึกแปลกๆ	เรื่องมันมีอยู่

ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งทางโรงเรียนมีกิจกรรมที่หนูต้องออกไปช่วยเพื่อนท�า

กิจกรรม	 จึงท�าให้เราไม่ค่อยได้คุยกัน	 เพราะบางคร้ังท�ากิจกรรมก็กลับ

บ้านดึก	จึงไม่อยากโทรไปรบกวนเขา	ก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายวัน	พักหลังๆ	

มานี้แฟนหนูก็มีท่าทางแปลกๆ	เช่น	ไม่ค่อยสนใจ	ไม่ค่อยถาม	และอยู่ๆ	

ก็เงียบไปเลยค่ะ	บางวัน	ก็ไม่พูดกับหนู	หนูก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร	 

มีอยู่วันหนึ่งหนูเอาโทรศัพท์เขามาดู	 หนูก็เห็น	 เขาแชทคุยอยู่กับผู้หญิง

คนอื่น	 หนูก็ไม่รู ้ว ่าแฟนหนูกับผู ้หญิงคนนั้นแอบคุยกันนานหรือยัง	 
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หนูก็เลยตัดสินใจเข้าไปถามแฟนหนูว่าแอบคุยกันนานหรือยัง	 แอบคุย

กันตอนไหน	 ท�าไมต้องแอบคุย	 พอหนูถามเขาไป	 เขาก็เอาแต่เงียบ 

ไม่ตอบค�าถามอะไรเลยค่ะ	 ยิ่งท�าให้หนูโมโหมาก	 หนูก็เลยตัดสินใจบอก

เลิกเขาไป	พอเวลาผ่านไปใจเริ่มเย็นลงมากขึ้น	หนูกับแฟนก็ได้เปิดใจคุย

กัน	 ท�าให้หนูกับแฟนกลับมาคบกันอีกครั้ง	 แต่การกลับมาคบกันครั้งนี้

มันไม่เหมือนเดิม	 เพราะหนูไม่เชื่อใจเขาเหมือนเดิม	 ระหว่างที่คบกันหนู

ก็ระแวงเขาตลอดเวลา	 กลัวว่าเขากับผู้หญิงคนนั้นจะกลับมาคุยกันอีก	

หนูควรจะท�าอย่างไรดีคะ	 หนูคิดมากกับเรื่องนี้มากๆ	 เลยค่ะ	 บางคร้ัง 

หนูยังคิดว่าตัวเองเหมือนคนบ้าเลยค่ะ	ที่ต้องระแวงแบบนี้ตลอดเวลามัน

ไม่มีความสุขเลย	แต่ก็ตัดใจเลิกกับเขาไม่ได้สักที	

ทูลกระหม่อม :	 สงสัยความรักของหนูกับแฟนดูเหมือนหมดช่วงโปรโม

ช่ันเสียแล้ว	 คงเป็นเวลาที่แฟนหนูเขาชักจะเบื่อหนูข้ึนมาแล้ว	 พอหนูไม่

อยู่แค่ไม่กี่วันเขาก็ไปคุยกับคนอื่นเสียอย่างน้ัน	 หรือความจริงเขาคงจะ

เบื่อหนูอยู่แล้วก็ได้	 พอหนูไปช่วยงานเพื่อน	 กลับมาเขาก็ท�าเป็นงอน

เงียบไปเฉยๆ	 พอหนูบอกเลิกเขาไป	 เขาคงจะดีใจ	 แต่ต่อมาเม่ือหนูไป

ปรับความเข้าใจกับเขามันก็ช้าไปเสียแล้ว	หนูตัดใจจากแฟนหนูคนนี้เสีย

เถิด	เพราะเขาไม่รักเราแล้ว	จะไประแวงคิดมากไปก็ไม่มีประโยชน์	ท�าให้

หนูเป็นเหมือนคนบ้าอย่างที่หนูพูดนั่นแหละ	 ขอให้หนูโชคดีมีความสุข	

ในโลกนี้ยังมีผู้ชายดีๆ	อีกมากที่หนูจะได้พบได้เจอในอนาคต

------------------------------------------------------------
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เด็กหญิง ธีรยา อ�่าก�าเนิด อายุ 14 ปี  

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 

	 หนูแอบชอบรุ่นพี่อยู่คนหนึ่ง	 หนูเจอกันเพราะเพื่อนหนูไปเรียน

วิชามารยาทแล้วพาหนูไปด้วย	 หนูเจอพี่เขาครั้งแรกหนูก็ชอบเลยค่ะ	 

พี่เขาเป็นคนเรียบร้อย	สูง	ขาว	ผอม	แต่พี่เขามีแฟนแล้ว	และหนูก็เจอพี่

เขาอีกทีตอนงานไหว้ครูท่ีโรงเรียน	 การเจอครั้งที่สองก็ยังต่ืนเต้นเหมือน

เดิม	หนูได้ชื่อ	facebook	ของพี่เขามาจากเพื่อน	หนูก็เลยทักแชทไปและ

พี่เขาก็คุยกับหนู	 หนูดีใจมากค่ะ	 หนูคุยกันแทบจะทุกวันเลย	 จนแฟน 

พี่เขามาเห็นที่หนูคุยแชท	 แฟนพ่ีเขาก็มาบอกให้หนูเลิกยุ่งและเลิกคุย	

หนูก็เลยเลิกคุย	ผ่านไปได้ไม่นานพี่เขาทัก	facebook	มาหาหนูว่าถ้าหนู

ยังอยากคุยเหมือนเดิมให้สมัคร	 facebookใหม่	 แล้วทักแชทมาและ 

ห้ามบอกใคร	 หนูก็ท�าตามที่พี่เขาบอกทุกอย่าง	 และหนูก็กลับมาคุยกับ 

พี่เขาเหมือนเดิมและคุยทุกวันจนหนูเริ่มรักพี่เขามากขึ้น	 บางวันก็แอบ

นัดเจอกันโดยไม่ให้แฟนพี่เขารู้	 และพี่เขาจะมีกฎว่าถ้าจะโทรคุยกันให้

โทรหลัง	 3	 ทุ่มเท่านั้น	 มันก็รู้สึกดีนะคะท่ีเมื่อก่อนทักแชทคุยกันเฉยๆ	 

แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นโทรหากัน	 แต่อีกความรู ้สึกหนึ่งมันบอกหนู

เหมือนเป็นตัวส�ารองไว้คุยแก้เหงา	และเมื่อไม่นานมานี้มีรุ่นพี่	ม.6	มาจีบหนู	 

หนูก็คุยกับรุ่นพี่	ม.6	นะคะ	แต่ก็ไม่ได้คิดอะไร	พอพี่เขารู้ว่ามีรุ่นพี่มาจีบหนู 

เขาก็งอน	และพูดก็ประชดประชัน	หนูรู้สึกดีนะคะเพราะมันเหมือนพี่เขา

หวงหนู	 ตั้งแต่วันที่เริ่มคุยกันจนถึงวันนี้หนูชอบพี่เขามา	 2	 ปีแล้วค่ะ	 

แต่ตอนนี้หนูพยายามที่จะเลิกชอบพี่เขา	พยายามตีตัวออกห่าง	พยายาม
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ไม่คุยแล้ว	เพราะเหมือนคุยกันไปหนูก็เป็นได้แค่คนคุยแก้เหงา	และหนูก็

ไม่อยากคุยแบบหลบๆ	ซ่อนๆ	อีกต่อไปแล้ว	หนูควรมีวิธีพูดหรือวิธีตัดใจ

อย่างไรดีคะ	เพราะหนูไม่กล้าที่จะบอกกับพี่เขา	หนูกลัวหนูเจ็บ	กลัวขาด

พี่เขาไม่ได้	

ทูลกระหม่อม : หนูอายุ	 14	 ปี	 เพิ่งจะเป็นวัยรุ่นหมาดๆ	 เพราะฉะนั้น

ความรู้สึกรัก	เกลียด	เศร้าโศกเสียใจ	เจ็บก็จะแรงกว่าผู้ใหญ่	แต่เชื่อเถอะ

ความเจ็บปวดที่หนูบอกว่ากลัวเจ็บ	 กลัวขาดพี่ที่หนูหลงรักมา	 2	 ปีแล้ว	

จะไม่รุนแรง	จนโลกของหนูแตกถล่มทลายหรอก	เพราะเมื่อตัดสินใจเลิก

ชอบพี่เขาก็ควรท�าอย่างเด็ดขาด	เพราะหนูคิดถูกแล้ว	ว่าพี่เขาเก็บน้องไว้

เป็นตัวส�ารองเท่านั้น	 เพราะเขาคงไม่คิดจะเลิกกับแฟนเขาหรอก	 

เพราะเขาวางแผนที่จะคุยกับหนูอย่างรัดกุมมาก	พยายามไม่ให้แฟนของเขา

รู้เลย	 เมื่อรู้อย่างนี้แล้วหนูก็ตัดใจจากพ่ีเขาเถอะ	 คุยกันเสียเวลาเปล่าๆ	

เพราะหนูเองก็ไม่ได้อับจนอะไร	หนูก็ยังมีคนอื่นมาจีบหนู	เช่น	ที่หนูว่าก็

ยังมีรุ่นพี่	ม.6	มาจีบ	แต่พี่เขาก็ยังมาคอยหึงหนูอีก	วิธีที่จะพูดกับพี่เขาก็

คือบอกกันตรงๆ	ว่าหนูเบื่อที่จะเป็นตัวส�ารองเป็นเบอร์	2	ของพี่เขาแล้ว	

เพราะว่าเราเป็นใคร?	เราเป็น	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นที่	1	เป็นเบอร์	

1	ไม่ใช่หรือ	?

------------------------------------------------------------



ปัญหาเรื่องเพื่อน
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ปัญหาเรื่องเพื่อน

เด็กหญิงสุพิชญา ปิยานนท์พงศ์ นักเรียนชั้น ม. 2/1  

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

	 ผมมีเรื่องที่จะเรียนปรึกษาเรื่องนั้นคือ	เรื่องของ	เพื่อนผมคนหนึ่ง	

เขามีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์	และ	IQ	ที่สูงกว่าปกติ	เพื่อนของผม

คนนี้เป็นโรคออทิสติก	แต่ว่าเขามีอาการดีขึ้นมาระดับหนึ่งคือ	ยังพอพูด

คุยกับผู ้อื่นบ้าง	 เขามักอาละวาดท�าลายข้าวของและทรัพย์สินของ

โรงเรียน	 รวมถึงท�าร้ายร่างกายเพ่ือนของผมหลายคนเมื่อควบคุม

อารมณ์ไม่อยู ่	 ช่วงแรกผมและเพื่อนให้อภัยเขาทุกคร้ังที่เขาขอโทษ	 

ให้โอกาสเขาหลายครั้ง	 ด้วยความสงสารและเข้าใจ	 แต่ทุกครั้งที ่

เขาขอโทษจบ	 เขาก็มักจะท�าอย่างนั้นอีกซ�้าซาก	 โดยไม่ค�านึงถึงผู้คน 

รอบตัว	 และไม่สนใจว่าบุคคลคนนั้นเป็นใคร	 และเมื่อเหตุการณ์นั้น 

สงบและจบลง	 เขาก็ขอโทษอย่างไม่ส�านึกทุกครั้ง	 จนผมและเพื่อนๆ	 

เริ่มเอือมระอากับการกระท�าของเขา	 ปัจจุบันเขาจึงกลายเป็นเด็กที่มี

ปัญหามากกว่าเดิม	 เพราะไม่ได้รับความสนใจ	ความอบอุ่นและความรัก

จากใครเลย	แม่ของเขาก็แทบจะไม่เคยต�าหนิหรือดุเขาเลย	แตกต่างจาก

พ่อของเขาโดยสิ้นเชิง	 ผมยังต้องอยู่ในชั้นเรียนห้องเดียวกับเขาเป็นเวลา	

1	ปี	หากรวมเวลาทั้งหมดที่ผมรู้จักเขาก็เป็นเวลา	3	ปี	ผมอยากเรียนให้

ทราบว่า	 ผมอยากให้เพื่อนคนนี้กลับมาเป็นปกติ	 เพ่ือนคนนี้เขาเคยเข้า

รับการรักษามาแล้วครั้งหนึ่ง	 เขาดีขึ้นมาก	 แต่จู่ๆ	 เขาก็เลิกรับประทานยา 
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ท�าให้กลับมาเป็นอย่างที่เป็นอยู ่ในปัจจุบัน	 ผมและเพื่อนๆ	 ทุกคน 

คาดหวังมาตลอดว่า	 จะมีสักวันที่เพื่อนคนนี้จะเป็นปกติ	 และมีความสุข

เหมือนเพื่อนทุกคน	แต่ยังมองไม่เห็นวิธีการที่จะช่วยเหลือได้เลย

ทูลกระหม่อม :	 เพื่อนของน้องเขาก็ต้องได้รับการบ�าบัดรักษาอย่างต่อเนือ่ง	

มิฉะนั้นพฤติกรรมของเขาก็จะ	ไม่ดีขึ้น	การที่จะช่วยให้บุคคลออทิสติกมี

พัฒนาการดีขึ้น	 ก็อย่างท่ีบอกต้องมีการบ�าบัดรักษาโดยไม่หยุดกลางคัน	

อย่างที่น้องบอก	 และต้องได้รับความร่วมมือและเข้าใจจากพ่อแม่และ

เพื่อนๆ	รอบตัว	แต่เขาก็ยังดี	ยังรู้จักขอโทษ	แม้จะกลับมาควบคุมตัวเอง

ไม่ได้อีก	 อย่างที่บอก	 เขาต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องไม่เช่นนั้น 

ขอโทษหลายๆ	ครั้งเข้า	ก็คงขอให้ทุกคนเข้าใจเขาไม่ได้อีกต่อไป	น้องเป็น

เพื่อนที่ดีมีความเป็นห่วงเพ่ือน	 และมีน�้าใจที่จะหาทางช่วยเพ่ือนสมกับ	

เป็นพวกเราชาว	TO	BE	NUMBER	ONE

------------------------------------------------------------

นางสาวธันยพร สังวัง นักเรียนชั้น ม. 6/11  

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

	 หนูมีคนรู้จักคนหนึ่ง	 เขาเป็นเด็กผู้ชายที่อยู่แถวบ้านเห็นกันมา

ตั้งแต่เด็ก	 แต่พอเค้าโตขึ้นเริ่มเข้าชั้นมัธยม	 เขาก็เร่ิมคบเพ่ือนมากข้ึน	

แล้วเพื่อนของเขาก็พาเขาไปในทางที่ไม่ดี	 คือเร่ิมที่จะดื่มเหล้า	 สูบบุหร่ี	

ใช้ยาเสพติด	 ติดเกมส์	 และปัญหา	 เหล่านี้ท�าให้เขาต้องไปขโมยของชาว

บ้านที่อยู ่ในละแวกใกล้เคียง	 เพื่อน�าไปขายแล้วน�า	 เอาเงินที่ได้ไป 
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ซ้ือบุหรี่	 ซื้อเหล้า	 ซื้อสิ่งเสพติด	 หนูอยากจะเตือนน้องว่าสิ่งที่เค้าท�าอยู่

มันไม่ดี	 แต่หนูไม่รู้ว่าจะเตือนน้องเขาด้วยวิธีไหน	 ถึงจะเป็นวิธีที่ดีท่ีสุด	 
ที่ดีทั้งตัวหนูเองและตัวเขาด้วย	 เนื่องจากว่าทางผู ้ปกครองของน้อง	 
ก็วิตกกังวลและไม่สบายใจที่ลูกชายประพฤติตัวแบบนี้	จึงอยากจะทราบ
วิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดค่ะ	

ทูลกระหม่อม :	 อันท่ีจริงหนูก็ทราบอยู่แล้วว่าผู้ปกครองของน้องเขารู้ 
ถึงปัญหาของลูกเขาแล้ว	 และไม่สบายใจในความประพฤติของน้องเขา	
หนูเป็นคนดีจึงเป็นห่วงเด็กผู้ชายคนนี้	ซึ่งเป็นแค่คนรู้จักคงจะต้องปล่อย
ให้ผู้ใหญ่	 ซึ่งน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเขาจัดการดูแลแก้ปัญหานี้เอง	
เพราะเราเป็นคนนอก	 หนูไปพูดอะไรน้องผู ้ชายเขาคงไม่เชื่อหรอก	 
ถ้าน้องเขาเริ่มต้องไปขโมยข้าวของชาวบ้าน	 เพื่อหาเงินมาซ้ือสิ่งเสพติด
และไปเล่นเกมส์	 เขาคงต้องถูกจับสักวันหนึ่ง	 ซึ่งถ้าผู้ปกครองของเขา
จัดการอะไรไม่ได้	 ก็น่าจะให้คุณครูและทางโรงเรียนคอยดูแลตักเตือน
ก่อนจะถึงวันนั้น	(วันที่เขาถูกจับ)

------------------------------------------------------------

นางสาวฟ้า สุวรรณเหม ชื่อเล่น ฟ้า นักเรียนชั้น ม.6/1  
อายุ 18 ปี โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี

 หนูมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่คบกันมาตั้งแต่	ม.1	 -	ม.6	หนูคอยช่วยเหลือ
ในการท�างานการเรียนมาตลอดระยะเวลาที่คบกัน	 และในการสอบ 
ทุกครั้ง	 หนูมักจะให้เขาลอกข้อสอบในวิชาที่เขาท�าไม่ได้อยู ่เสมอ	 
หนูไม่เคยคิดจะเอาเปรียบหรืออิจฉาเขาเลย	แต่ในทางกลับกัน	 เพื่อนคนนี้
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กลับท�าทุกอย่างที่หนูไม่ท�า	 และเมื่อถึงวันประกาศ	 ผลสอบ	 เขาจะได้
คะแนนดีกว่าหนูทุกครั้ง	 จนบางครั้งท�าให้หนูอดคิดน้อยใจไม่ได้	 พอนานวันเข้า
ความน้อยใจนี้ก็ก ่อเกิดให้หนูคิดไม่ดีกับเพื่อนคนนี้	 แต่หนูก็ได้แต่คิด	 
หนูควรจะท�าอย่างไรกับเพื่อนคนนี้ดีค่ะ	

ทูลกระหม่อม :	 แล้วหนูท้ังสองเป็นเพื่อนท่ีดีต่อกันอย่างไร?	 แล้วเพื่อน
ลอกข้อสอบของหนูอย่างไร	 เขาถึงท�าได้คะแนนดีกว่าหนู	 ?	 แปลกจัง	
และอันที่จริงก็เป็นสิ่งผิด	 เพราะถ้าพวกหนูถูกจับได้	 หนูสองคนคงต้อง
ถูกท�าโทษ	 อาจถูกพักการเรียนก็เป็นได้	 หนูก็น้อยใจนิดๆ	 คงเริ่มอิจฉา
เพื่อนละสิ	แล้วแอบคิดไม่ดีกับเขา	โอย!	เรื่องชักวุ่น	หนูอย่าคิดว่าเราท�าดี
กับเพื่อนถึงขนาดนี้	แล้วเขาหักหลังหรือ?	ก็ไม่ใช่	คิดว่าหนูเลิกพฤติกรรม
ช่วยเพื่อนจนเกินไปแบบนี้ดีกว่า

------------------------------------------------------------

นางสาวพรธีรา ทรงงาม ชื่อเล่น ตุ๊กตา อายุ 15 ปี  
โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร 

	 ตั้งแต่หนูขึ้น	ม.ปลายมา	หนูย้ายมาจากโรงเรียนอื่น	และได้ท�างาน
ร่วมกับเพื่อนใหม่ๆ	ที่หนูไม่ค่อยคุ้นเคย	ทุกครั้งที่หนูท�างานกลุ่มกับพวก
เขาจะมีปัญหาทะเลาะกันเสมอ	 พวกเขาไม่สนใจงานท่ีท�างานร่วมกัน

มากเท่าไร	 ค่อนข้างเห็นแก่ตัว	 ไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น	 เอาแต่ตัวเอง  
ไม่ตรงต่อเวลา	 หนูเหนื่อย	 หนูท้อ	 หนูต้องท�างานร่วมกันถึง	 3	 ปี	 
หนูไม่ไหวแน่	 หนูจะต้องท�าตัวท�าใจอย่างไรดีคะ?	 หนูจะต้องท�าอย่างไร	

ถึงจะเข้ากับเพื่อนได้	?
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ทูลกระหม่อม :	 สิ่งแรกที่หนูจะท�าได้คือส�ารวจตัวเองก่อนว่าหนูซีเรียส	
หรือ	 เครียดเกินไปหรือเปล่า	 ถึงเข้ากับเพื่อนใหม่ไม่ได้	 เพราะสิ่งที่ง่าย
ที่สุดคือ	 เราต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ	 และเพ่ือนกลุ่ม
ใหม่ให้ได้	แทนที่คิดแต่จะเปลี่ยนพวกเขาให้เข้ากับเรา	เพราะเริ่มต้นหนูก็
เหนื่อยก็ท้อเสียแล้ว	คงจริงอย่างที่หนูว่า	หนูคง	อยู่ร่วมกับเพื่อนๆ	ต่อไป
อีก	3	ปี	ไม่ไหวแน่	หนูต้องปรับตัวด่วน!	หนูว่าเพื่อนกลุ่มใหม่ที่โรงเรียนนี้	
ทุกคนไม่สนใจงาน	 เห็นแก่ตัว	 ไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่น	 เขาเป็นอย่าง 
ที่หนูว่าทุกคนในโรงเรียนเลยเหรอ?	ไม่น่าจะเป็นไปได้	ปัญหาน่าจะอยู่ที่
หนูเสียแล้วล่ะ	 หนูคงจะต้องลดหย่อนมาตรฐานการท�างานในแบบของ
หนูลงหน่อย	เปิดใจให้กว้าง	ยอมรับความคิดของคนอื่นบ้าง	ถ้าหนู	ชิลล์	
ชิลล์	!!	เสียหน่อย	คุยกันดีๆ	สบายๆ	การปะทะและความขัดแย้งก็น่าจะ
ลดลงได้บ้าง	และหนูก็คงจะเข้ากับเพื่อนใหม่ได้โดยไม่ต้องทน

------------------------------------------------------------

นางสาวศิริวดี เดินศิริ อายุ 17 ปี นักเรียน ชั้น ม.6  
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา จังหวัดพังงา

	 หนูมีเพื่อนมาชอบในระยะเวลาท่ีใกล้เคียงกัน	 ถึงสองคน	 ซ่ึงสอง
คนนี้หนูสนิทมาก	 มักจะเล่นท�า	 กิจกรรมร่วมกันเสมอ	 แต่พออยู่มาวัน
หนึ่งเพื่อนคนแรกมาบอกว่าชอบหนู	 หนูตกใจมากแต่หนูก็ได้บอก	 
ปฎิเสธเขาไป	เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหนูและยังพูดดีกับหนูเหมือนเดิม	แต่พอ
เพ่ือนคนที่สองมาบอกชอบ	หนูก็ตกใจอีก	 คือหนูไม่รู้จะท�าอย่างไรดีค่ะ	

คือหนูไม่ได้ชอบเขาและอีกอย่างหนูไม่ได้ชอบคนเต้ีย	 และเพื่อนสองคนนี ้
ก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วย	 หนูกลัวว่าเพ่ือนจะบาดหมางกัน	
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หนูก็เลยปฎิเสธเขาไป	หนูบอกเขาว่าเป็นเพื่อน	กันดีแล้ว	ตอนนี้สิ่งที่หนู
เสียใจก็คือหนูท�าดีและทักทายเขาเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เรายังเป็น
เพื่อนกัน	 แต่เพื่อน	 เขาไม่พูดกับหนูเลย	 หนูเสียใจมากเพราะเป็นเพื่อน
กันมาดีๆ	 เพราะสาเหตุนี้หรือท่ีท�าให้ความเป็นเพ่ือนของเราต้องมาจบ
ลงจนมองหน้ากันไม่ติด	 และตอนนี้หนูพยายามจะพูดดีด้วย	 แม้เขาจะ
มองข้ามความหวังดีของหนู	หนูท�าอย่างนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะ

ทูลกระหม่อม :	หนูไม่ชอบเขาก็บอกเขาตรงๆ	ก็ดีแล้ว	คนแรกเขาก็เข้าใจดี
และคงใจกว้างกว่าคนที่สอง	ซึ่งพอหนูปฏิเสธไป	 เขาก็โกรธและเสียหน้า	
ไม่ทราบว่าน้องพูดจากับเขาว่าอย่างไร	 คงไม่ได้บอกว่าไม่ชอบเขา 
เพราะเขาเตี้ยนะ	 ตอนนี้หนูยังเรียนอยู่	 ถ้ายังไม่เกิดความรักกับใคร	 
ก็คบกันเป็นเพื่อนก็ได้ไม่เห็นเสียหายอะไร	

------------------------------------------------------------

นายภัคพล จริยประภาพันธ์ นักเรียนชั้น ม.5/1  
โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) จังหวัดเพชรบูรณ์

	 ผมมีเรื่องอยู่ว่าเพื่อนคนหนึ่งในห้องผม	 เขาเป็นคนเรียนค่อนข้าง
เก่งมากและนิสัยดี	 ร่าเริง	 เพื่อนคนนี้	 เขาชอบเพื่อนคนหนึ่งในห้องเรียน
เหมือนกัน	 เวลาเขาชอบใครเขามักจะท�าอะไรให้	 เช่น	 ท�างานให้	 

ซื้อของขวัญ	 ในวันพิเศษ	 จนบางทีผมก็มองว่ามันเกินตัวเขาไปหรือเปล่า	 ?	
แต่ถามเขาๆ	บอกว่ามันท�าให้เขามีความสุข	ถึงแม้คนที่เขารักจะไม่ได้รัก
เขา	แต่เขาอยากให้คนนั้นมีความสุข	ผมคิดว่าเพื่อนคนนี้เขาท�าถูกหรือไม่

และควรท�าต่อไปหรือเปล่า?
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ทูลกระหม่อม :	 ถ้าเพื่อนน้องไม่ได้ซื้อของที่แพงเว่อร์ให้คนที่เขาชอบ	 

ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร	 เพราะการ	 ให้ของกับคนที่ชอบ	 ก็ท�าให้เขามีความ

สุขอย่างที่เขาบอกน้องนั่นแหละ	 เขารู้อยู่แก่ใจว่าคนที่เขารักไม่ได้รักเขา	

แต่เขาก็พอใจที่จะท�างานให้	และให้ของขวัญในวันพิเศษ	เขาก็มีความรัก

อยู่ในโลกแห่งความจริง	แต่อายุของ	พวกน้องยังน้อย	ความรักของเพื่อน

น้องน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้	 อีกหน่อยเขาก็อาจเบื่อที่ต้องคอยเอาใจ	

คอยท�าอะไรๆ	ให้ผู้หญิงที่เขาชอบ	แล้วก็จะเลิกไปเองแหละ	

-----------------------------------------------------------

นายนพรุจ พิมพ์แก้ว ชื่อเล่นปลั๊ก อายุ 16 ปี ปวช.2/1  

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

	 คือว่าผมรู ้สึกว่าตัวเองเป็นคนท่ีมีปมด้อยในหมู ่สังคมเพื่อน	

เนื่องจากว่าเมื่อผมท�าอะไรผิด	ทุกคนล้วนแต่ไม่ได้บอกว่าไม่เป็นไร	หรือ

แม้แต่ปลอบใจผมเลย	 และเอาแต่หัวเราะเยาะและน�าความผิดที่ผมได้

ท�าผิดพลาดไปเล่าให้ผู้อ่ืนฟัง	 และเขาก็มาหัวเราะเยาะผม	ท�าให้ผมรู้สึก

ว่าตัวเองไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆ	 อย่างจริงจัง	 ทูลกระหม่อมฯ	 

จะมีค�าแนะน�าอย่างไรจะท�าให้ผมได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆ	บ้างไหมครับ

ทูลกระหม่อม : คนเราถ้ามีปมด้อย	ขาดความมั่นใจในตัวเอง	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งคิดว่าใครๆ	เขาก็เกลียดเราไปเสียทั้งหมด	ก็จะมีปัญหาไปตลอดชีวติ	

เพราะฉะนั้นเราควรรีบก�าจัดปมด้อยโดยเร็ว	ไม่หมกมุ่นคิดว่าใครๆ	ก็มา

หัวเราะเยาะเราและไม่ยอมรับเรา	 ลองนึกดูว่าเราท�าอะไรให้เขาว่า 
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และหัวเราะเยาะ	ถ้ามันเป็นความจริงเรื่องที่น้องท�าไม่ถูก	เราก็ควรแก้ไข

นิสัยนั้นๆ	ของเราเสีย	เพราะคนเราต้องยอมรับความจริง	แต่ถ้าเราคิดว่า

เราไม่ผิดจริงๆ	เราก็อย่าได้แคร์	เพราะเราท�าดีอยู่แล้ว

------------------------------------------------------------

เป้ นักเรียนชั้น ม.5/1 โรงเรียนชาญวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์

	 เพื่อนในห้องผมมี	 32	 คน	 ซึ่งแต่ละคนมีนิสัยแตกต่างกันไป	 

ผมมีเพื่อนท่ีสนิทคนหนึ่ง	 แต่ด้วยนิสัยภายนอกของเขาเลยท�าให้เพื่อนๆ	

คนอื่นไม่ค่อยให้ความสนใจ	เพราะนิสัยของเขาเหมือนเป็นคนไม่แคร์ใคร	

ชอบบ่นและต�าหนิเพื่อนๆ	 แต่มาวันหนึ่งผมได้เห็นข้อความของเพื่อนคนนี ้

ในข้อความมีเนื้อหาที่แสดงถึงความใส่ใจในปัญหาของเพื่อน	ซึ่งท�าให้ผม

คิดว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ห่วงใยใส่ใจเพ่ือนมากๆ	 แต่ผมไม่รู ้จะท�า

อย่างไรให้เพื่อนๆ	คนอื่นๆ	เข้าใจและรู้สึกเหมือนผม

ทูลกระหม่อม :	เพื่อนของน้องคนนี้	เขาอาจไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง	ก็เลย

ท�าตัวเป็นคนไม่แคร์ใคร	คิดว่าท�าอย่างนั้นแล้วจะเป็นแมนๆ	แต่เมื่อน้อง

เข้าใจเขาแล้ว	 น้องก็ควรไปเล่าให้เพื่อนๆ	 ฟังว่าน้องเห็นข้อความท่ีเขา

เขียนว่าอย่างไรบ้าง	อาจใช้เวลาบ้างที่จะท�าให้เพื่อนเข้าใจเพื่อนคนนี้

------------------------------------------------------------
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นางสาววัชราภรณ์ พันศรี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

	 หนูมีปัญหาในกลุ่มเพื่อน	 คือ	 มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งในกลุ่มที่เขาติด

แฟนมาก	 แล้วหนูก็พยายามบอกตลอดว่า	 การบ้านเยอะ	 เรียนก็หนัก	 

เข้าเรียนบ้าง	เขาก็บอกว่าไม่เป็นไร	แล้วบางครั้งที่หนูสอนการบ้านเขาว่า

เขาท�าไม่ถูก	 เขาก็ตะคอก	กลับว่า	 ช่างสิ	 !!	 ไม่ได้ก็ไม่ท�า	 แล้วกลายเป็น

ทะเลาะกัน	 บางคร้ังเขาก็พาแฟนเขามาเลี้ยงข้าว	 แล้วพอหลังๆ	 

มาเขามักทวงถามว่า	 “พวกแกคิดจะเลี้ยงฉันไหม”	 แล้วเขาก็ชอบเล้ียง	

ชอบซื้อของมาฝากเพ่ือน	 คือเขาชอบเอาเงินมาแลกใจเพ่ือน	 แล้วกลับ

มาทวงถามบุญคุณ	ทั้งๆ	ที่เพื่อนก็พยายามหยิบยื่นสิ่งดีๆ	ให้เสมอ	ทั้งให้

ค�าปรึกษาเรื่องเรียน	 เร่ืองความรัก	 จนตอนนี้หนูสับสน	 และไม่เข้าใจว่า

หนูผิดอะไร	 ท�าไมเขาถึงต้องมาตะคอกใส่และทุกวันน้ีเราก็ไม่ค่อยได้คุยกัน

เหมือนเดิม	หนูอยากจะถามทูลกระหม่อมฯว่า	หนูควรตักเตือนเขาต่อไป

หรือต้องเลิกคบ	 เพราะตอนนี้เขาก็เที่ยวบอกใครต่อใครว่าหนูด่าเขา	 

ไม่รักเขาแล้วหนูก็กลายเป็นคนผิดโดยไม่รู้ตัว

ทูลกระหม่อม :	หนูอย่าคิดมากไปเลย	เรื่องการติดแฟนและพฤติกรรมที่

เปลี่ยนไปของเพื่อนของหนูคนนี้	 เมื่อหนูเตือนเขาแล้วและเขาไม่เชื่อ	

แล้วยังมาตะคอกใส่หนูอีก	 บางทีเพื่อนอาจไม่อยากให้หนูไปยุ่งกับเร่ือง

ส่วนตัวของเขาก็ได้	 เรื่องนี้ไม่มีใครผิดใครถูก	 เมื่อเขาไม่ชอบให้เราไป

วุ่นวายกับเขา	เราก็เลิกยุ่งดีกว่า

------------------------------------------------------------
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นางสาวพิณรัตน์ จันทเลิง นักเรียนชั้น ม.4/2  

โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

	 หนูมีปัญหาจะถามทูลกระหม่อมค่ะ	 คือ	 เร่ืองการมีเพื่อนต่างเพศค่ะ 

ผู้หญิงเม่ืออยู่กับกลุ่มผู้ชายมักถูกมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี	 แต่ถ้าผู้ชายไป

อยู่กับกลุ่มผู้หญิง	 ก็ถูกมองว่าเป็นเพศที่สาม	 หรือท่ีเรียกว่ากระเทย	

ท�าไมถึง	 ไม ่มองว ่าผู ้หญิงที่อยู ่กับผู ้ชายเป ็นทอมบ้าง	 หนูเคยมี

ประสบการณ์ตรงเลยค่ะ	เมื่อตอน	ม.ต้น	หนูชอบเล่นกับเพื่อนผู้ชาย	โดย

ส่วนตัวไม่ได้คิดในเชิงชู้สาว	 แต่ชอบอยู่ด้วยเพราะพวกผู้ชายเล่นกันสนุก

เฮฮาดีค่ะ	 พวกผู้หญิงชอบพูดเรื่องเสื้อผ้า	 ดารา	 นักร้อง	 หรือนัดกันไป

เที่ยว	ซึ่งบางเรื่องหนูก็ไม่ชอบ	จึงชอบไปคุยกับพวกผู้ชายมากกว่า	แต่หนู

ก็เข้าใจว่าการอยู่หรือไปไหนกับเพื่อนผู้ชายมากๆ	 ไม่ดี	 แล้วหนูควรจะ

วางตัวอย่างไรดีในการคบเพื่อนต่างเพศคะ

ทูลกระหม่อม : หนู	ไม่ต้องคิดมากไปหรอก	เมื่อหนูท�าตัวดีอยู่แล้วไม่ได้

มีพฤติกรรมอะไรเสียหาย	 และเราบริสุทธิ์ใจ	 เราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนว่า

ใครนินทาว่าร้ายอะไร	หรือมองเราเป็นอย่างไร	 ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้หญิง

หรือผู้ชาย	หนูวางตัวเป็นเพื่อนที่ดีก็พอแล้ว

------------------------------------------------------------
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เด็กหญิงวิภาวี ชายทวีป นักเรียนชั้นป.6/3 อายุ 12 ปี  

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) จังหวัดชลบุรี 

	 หนูมีความทุกข์ใจมาตลอดเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนของหนู	หนูไม่เข้าใจ

ว่าท�าไมเพื่อนต้องแตกหักกัน	จากที่เคยเป็นเพื่อนรักกัน	ก็กลับกลายเป็น

แตกแยกกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆ	 เร่ืองมันเกิดขึ้นเมื่อ	 2-3	 อาทิตย์ก่อน	

เพื่อนของหนูเป็นเวรประจ�าวัน	 จึงบอกให้เพื่อนคนอื่นๆ	 ยกเก้าอี้ขึ้น	 

เพื่อจะได้เก็บกวาดห้อง	 แต่เพื่อนผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งไม่ยอมยกเก้าอี	้ 

ด้วยความโมโหของเพื่อนที่เป็นเวรประจ�าวัน	 จึงเดินไปที่โต๊ะของเพื่อนที่

ไม่ยอมยกเก้าอี้	 แล้วน�ากระเป๋าของเพื่อนผู้หญิงคนนั้น	 โยนลงไปที่พื้น

ห้องแล้วยกเก้าอี้ขึ้น	 หลังจากวันนั้นก็เกิดการทะเลาะแตกแยกกันเกิด

ขึ้น	ท�าให้เพื่อนคนอื่นๆ	เห็นการทะเลาะกันทุกๆ	วัน	จนท�าให้เป็นบ่อเกิด

ของความขัดแย้งกันในทุกๆ	เรื่อง	ไม่ว่าจะได้ท�างานกลุ่มรวมกันก็จะเกิด

การทะเลาะกันทุกครั้ง	บางครั้งถึงขั้นจะตบตีกัน	หนูเป็นเพียงคนกลางก็

โดนเกลียดไปด้วย	 แต่หนูไม่อยากโกรธและทะเลาะกับเพื่อนคนนั้น	 

จึงอยากถามทูลกระหม่อมฯว่ามีวิธีแก้ไขปัญหาในข้อนี้อย่างไรบ้างคะ

ทูลกระหม่อม :	ตายละ	 !!	ท�าไมพวกหนูถึงทะเลาะกันในเรื่องหยุมหยิม	

จนกระทั่งเกิดบานปลาย	เป็นเรื่องแตกแยกขัดแย้งถึงขั้นตบตีกัน	หนูเป็น

คนกลาง	 คือไม่ได้ไปทะเลาะกับเขาด้วย	 แต่ก็โดนหางเลขไปเหมือนกัน	

แต่ถ้าหนูอึดอัดใจนัก	 หนูก็ลองท�าตัวเป็นกาวใจให้เพื่อนทั้งสองฝ่าย 

มาคุยกันตรงๆ	เพื่อเคลียร์ปัญหาคาใจให้จบๆ	กันเสียดีกว่า	

------------------------------------------------------------
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นางสาวชนิดาภา บัณฑิตย์ ชื่อเล่น น้องอ้อม  

โรงเรียนนารีวุฒิ จังหวัดราชบุรี

	 หนูมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อปาย	ค่ะ	คบกันมาตั้งแต่อนุบาล	1	หนูสนิท

กับเขาและรักเขามากเพราะเขาเป็นเพื่อนคนแรกของหนู	 หนูรู้ทุกอย่าง

เกี่ยวกับปาย	เพราะเรามีอะไรเราก็คุยกันได้ทุกเรื่อง	ปายมีแฟนคบกันได้	

9	 เดือน	 แล้วหนูก็รู้มาว่าแฟนของปายได้มีอะไรกับเพื่อนในห้องอีกคนที่

เป็นตุ๊ด	เรื่องนี้มีหนูและเพื่อนคนอื่นอีก	2	คนที่รู้	แต่ปายยังไม่รู้	หนูควร

จะท�าอย่างไรดีคะ	จะบอกปายดีไหม	เพราะหนูคิดว่าปายกับหนูก็คบกัน

มานานแล้ว	อีกอย่างหนูก็ไม่อยากให้เพื่อนรักของหนูเสียความรู้สึกด้วยค่ะ

ทูลกระหม่อม :	 หนูอย่าไปบอกปายเลย	 เพราะมันเป็นเร่ืองส่วนตัวเขา	

ไม่ใช่เรื่องราวอะไรของหนูสักหน่อย	และอีกอย่างหนึ่ง	บอกไปเขาก็คงไม่

เชื่อ	และอาจหาว่าหนูไปอิจฉาเขา	ถ้าปายทราบเรื่องนี้	เขาก็คงเสียใจ	ถึง

ตอนนั้น	หนูก็ช่วยปลอบโยนให้ก�าลังใจเขาแล้วกัน

------------------------------------------------------------

นางสาวละอองดาว อาจหาร อายุ 18 ปี นักเรียน ชั้น ม.6  

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ ต�าบลหนองพันทา  

อ�าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

	 หนูมีปัญหาเกี่ยวกับการกระท�าของตัวเองคือ	 หนูไม่รู้ว่าตอนนี้ส่ิง

ที่หนูท�าลงไปกับคนใกล้ตัวของหนูในตอนนี้	มันถูกหรือว่ามันผิด	มันเป็น

เรื่องเกี่ยวกับความรักของคน	3	คน	คือ	วันหนึ่งหนูกับเพื่อนก็สังสรรค์กัน
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ตามประสาวัยรุ่น	 แล้วก็มีเพื่อนของเพื่อนมาร่วมสังสรรค์ด้วย	 แต่เพื่อน

พวกนั้นเป็นทอมค่ะ	หนูกับทอม	คนนั้นก็ได้คบกัน	แต่ก็คุยกันได้ไม่นานก็

ห่างกันไป	 แล้ววันหน่ึงเพื่อนสนิทของหนูก็มาบอกว่าคบกับทอมคนนั้น	

แต่หนูก็ไม่ได้ว่าอะไร	เพราะเห็นเป็นเพื่อนกัน	แล้วเหตุการณ์ที่หนูสับสน

ก็เกิดข้ึนคือ	 ปีใหม่ที่ผ่านมา	 หนูกับเพื่อนและทอมคนนั้นมาสังสรรค์กัน

ตามปกติ	 ก็ไม่ได้คิดอะไร	 แต่ทอมเขาก็ท�าให้มีปัญหา	 คือเขาเข้ามาคุย	 

แต่หนูคุยกับเขาตามปกติ	แต่เพื่อนสนิทมาเห็นและก็ไม่พอใจ	ทั้งที่เขาก็รู้

ว่าไม่ควรท�าแบบนี้	เพราะรู้อยู่แก่ใจว่ามันจะเป็นอย่างไรคือ	เขาท�าให้หนู

โมโหจนหนูทนไม่ไหว	 หนูก็เลยไปนั่งคุยกับทอมคนนั้นเหมือนคนรักกัน	

ท�าให้เพ่ือนสนิทไม่พอใจมาก	 แต่หนูก็ตั้งใจท�ามัน	 ไม่คิดว่าเขาจะเป็นทุกข์	

หนูอยากขอค�าแนะน�าว่าหนูควรท�าอย่างไรคะ

ทูลกระหม่อม :	นี่เป็นปัญหารักสามเส้าที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น	มันเป็นปัญหา

ขึ้นมาเพียงว่าหนูโมโห	 เพื่อนท่ีมาว่าหนู	 มาหึงหนูท่ีไปคุยกับทอมแฟน

เก่าหนู	 แต่เป็นแฟนกับเพื่อนสนิทกับหนู	 หนูก็เลยประชดเขาโดยแกล้ง

ท�าเป็นจู๋จี๋	 รักกันกับทอมคนนั้นอีก	 การประชดประชันน้ันเป็นอะไรที่ 

ไม่ดีเลย	ท�าให้ตัวเราเดือดร้อนเอง	สิ่งที่น้องจะท�าได้ก็คือ	เลิกพฤติกรรม

ประชดเขาเสีย	 และบอกกับเพื่อนว่าหนูแกล้งเขา	 เพราะโกรธที่เพื่อนมา

ว่าหนู	 และหนูเลิกคิดอะไรๆ	 กับทอมคนนั้นแล้ว	 และหนูก็ควรเลิก 

ประชดใครๆ	อีก	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม

------------------------------------------------------------
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นางสาวกาญจนา ลักษณะ อายุ 19 ปี  
วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก

	 หนูมีปัญหาในด้านเพื่อน	 หนูก�าลังศึกษาอยู่ชั้น	 ปวส.1	 สาขา
งานการพัฒนาเว็บเพจ	ในการเรียนหนูจะอยู่กับเพื่อนกลุ่มหนึ่ง	ซึ่งเพื่อน
กลุ่มของหนูมีอยู่	 5	 คน	 รวมทั้งตัวหนูด้วย	 พวกเราไปไหนเราจะไปด้วยกัน	
เวลากินอะไรเราจะกินด้วยกัน	 ท�าการบ้าน	 นั่งเรียนหนังสือ	 เราก็จะท�า
ด้วยกัน	ซึ่งนิสัยของพวกเรามักจะมีอะไรที่คล้ายๆ	กัน	แต่ส�าหรับตัวของ
หนูเอง	หนูเป็นคนที่หงุดหงิดง่าย	เจ้าอารมณ์	ซึ่งเพื่อนๆ	ของหนูก็จะรู้ดี	
แต่มีเพื่อนคนหนึ่งเขาไม่พอใจกับนิสัยแบบนี้ของหนู	 เขามักจะเอาเรื่อง
ของหนูไปพูดให้เพื่อนร่วมห้องฟังอยู่บ่อยๆ	 แล้วพอไม่นานก็จะมีเพื่อน
มาเล่าให้หนูฟัง	หนูเสียใจ	แต่ก็ไม่รู้จะท�าอย่างไร	เพราะคนที่เอาเรื่องหนู
ไปพูดเขาเป็นเพื่อนในกลุ่มหนู	 เขาเป็นคนที่หนูสนิท	หนูก็ไม่รู้เหมือนกัน

ว่าหนูจะ	ต้องท�าอย่างไร	หนูไม่รู้จะวางตัวอย่างไร	หนูควรจะท�าอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม : เพื่อนของหนูอาจไม่ได้ตั้งใจจะว่าหนู	แต่เขาอาจเป็นคน
ชอบเม้าท์มอย	ชอบนินทา	พูดไปเรื่อยๆ	ตามประสาของเขาก็ได้	ถ้าหนู
ไม่สบายใจ	 หนูก็สามารถจะขอคุยกับเพื่อนคนนี้ของหนูอย่างตรงๆ	 
ว่าเขาไม่ควรเอาเรื่องของหนูไปพูด	หนูเสียใจนะ	พูดกับเขาตรงๆ	พูดดีๆ	
อย่าใช้อารมณ์	ในเมื่อเราเป็นคนเจ้าอารมณ์	หงุดหงิดง่าย	ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของการเม้าท์มอยครั้งน้ี	 คนท่ีหงุดหงิดง่าย	 เจ้าอารมณ์	 ควบคุมอารมณ์
ตัวเองไม่อยู่	 ก็มักจะมีปัญหากับคนอื่นได้ง่าย	 และเวลาขัดแย้งกับใครก็
จะเสียเปรียบเขา	 เพราะฉะนั้น	 หนูต้องพยายามควบคุมอารมณ์ของหนู

ให้ได้	ไม่อย่างนั้นหนูก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้ซ�้าแล้วซ�้าเล่า

------------------------------------------------------------
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น้องนุ่น นักเรียนชั้น ม.2  

โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 ส�านักงานเขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 

	 หนูเรียนอยู่ชั้น	ม.2	แอบชอบรุ่นพี่คนหนึ่ง	อยู่ชั้น	ม.3	หนูรู้จักพี่

เขาจากกลุ่มเพื่อนๆ	 ในห้องเรียนเดียวกัน	 ตอนแรกเรารู้จักกัน	 คุยกัน

เหมือนพี่น้องไม่ได้สนิทอะไรมาก	 แต่พอนานๆ	 ไปเพื่อนเริ่มแซวและ

แกล้งล้อทุกวันว่าหนูชอบพี่เขา	 หนูชอบพี่เขามาก	 แต่เพิ่งรู้ว่าพี่เขาก�าลัง

คบกับเพื่อนสนิทของหนูอยู่	หนูท�าอะไรไม่ได้	ได้แอบคุยกันทุกวัน	จนหนู

ต้องหาวิธีที่จะท�าให้พี่เขาชอบหนูมากขึ้น	 ด้วยการแอดไลน์และแชท	

facebook	 อยู่มาวันหนึ่ง	 เพื่อนสนิทของหนูรู้เรื่องเข้า	 จึงไปบอกกลุ่ม

เพื่อนด้วยกัน	 เมื่อเพื่อนๆ	 รู้พวกเขาก็ไม่คุยกับหนู	 ท�าท่าทีแปลกและ 

ไม่ยอมให้หนูอยู่ในกลุ่มด้วย	 ตอนน้ันหนูไม่อยากไปโรงเรียนมาก	 เพราะ

กลัวไม่มีเพื่อนคบ	 เพื่อนๆ	 ท�าเหมือนรังเกียจ	 แต่ก็ได้บอกพี่เขาและ

เพื่อนๆ	 ไปว่าเลิกชอบแล้วและไม่ได้คิดอะไร	 แต่เพื่อนๆ	 ก็ยังไม่คุยด้วย

เหมือนเดิม	 หนูยังไม่อยากมาโรงเรียน	 หนูควรท�าอย่างไรคะโปรดช่วย

แนะน�าหาทางออกให้หนูด้วยค่ะ	

 

ทูลกระหม่อม :	ประเด็นส�าคัญของปัญหานี้คือ	รุ่นพี่ที่หนูชอบ	เขาชอบ

หนูตอบหรือเปล่า	 ?	 หรือเขาคุยกับน้องเล่นๆ	 อยากเก็บไว้ทั้งสองคน	 

ทั้งน้องและแฟนของเขาที่บังเอิญเป็นเพื่อนสนิทของหนูด้วย	 พอเพื่อน

หนูทราบ	 ก็น�าความไปบอกกลุ ่มเพื่อนๆ	 ท�าให้เพ่ือนๆ	 แอนต้ีหนู	 

หนูก็เลยไม่อยากไปโรงเรียน	 เพราะกลัวเพ่ือนจะรังเกียจ	 ถึงกับบอก
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เพื่อนว่าเลิกกันแล้ว	 แต่เพื่อนก็ไม่เชื่อ	 ไม่ว่าหนูจะพูดความจริงหรือไม่	 
ว่าเลิกหรือไม่ได้เลิกกับรุ่นพี่	 เพื่อนก็คงยังไม่คุยกับหนูอย่างเดิม	 มันคง
ต้องใช้เวลาหน่อย	 กว่าความสัมพันธ์ระหว่างหนูกับกลุ่มเพื่อนจะกลับมา
ดีขึ้น	 เพราะฉะนั้นระหว่างน้ีหนูก็ต ้องไปโรงเรียนอย่างสม�่าเสมอ	 
ตั้งใจเรียนให้ดี	 ใครมี	 ทีท่าอย่างไรก็อย่าได้แคร์	 เพราะหน้าท่ีของหน ู
ในตอนน้ีก็คือเรียนหนังสือ	 เปิดโลกทัศน์ของตัวเองให้กว้างไกลที่สุด	 
เพื่ออนาคตของตัวเราเอง	เรื่องรักๆ	ใคร่ๆ	เก็บไว้ก่อน	ไว้เป็นงานอดิเรก
ยามมีเวลาว่าง

------------------------------------------------------------

นางสาวกัญญาลักษณ์ บุญประคบ  
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล�าภู

	 หนูเป็นคนที่เพื่อนๆ	 ในห้องให้ความไว้วางใจหลายๆ	 เรื่อง	 เพราะเพื่อน
ในห้องจะเอาปัญหาที่ไม่สบายใจหรือก�าลังมีปัญหามาระบายหรือให้
ช่วยแก้ปัญหา	แต่บางครั้งหนูก็รู้สึกล�าบากใจ	ที่ต้องมาเก็บความลับของ
เพื่อนในห้อง	 บางครั้งเรื่องบางเรื่องหนูก็ไม่สามารถออกความคิดเห็น
หรือเล่าให้ใครฟัง	 เพื่อช่วยแก้ปัญหาได้	บางครั้งหนูก็อยากระบายให้คน
อื่นฟังบ้าง	 เพราะหนูรับรู้ปัญหาของเพื่อนๆ	 บางเร่ืองมันอึดอัดค่ะ	 หนู
ควรจะท�าอย่างไรดีในการเป็นผู้รับฟังที่ดี	และหนูก็ไม่ล�าบากใจค่ะ

ทูลกระหม่อม :	 ถ้าบางครั้งหนูคิดว่ารับฟังปัญหาของเพ่ือนๆ	 คนท่ีมา
ปรึกษา	และระบายความทุกข์ให้หนู	ฟังไม่ไหวก็เลิกฟังเสีย	เพราะถ้าหนู

อึดอัดมากๆ	 อาจเป ็นโรคประสาทได ้จริงๆ	 แล ้วจิตแพทย์และ 
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นักจิตวิทยาหลายๆ	คน	ก็อาจมีปัญหาเป็นโรคจิตได้เสียเอง	ถ้าไม่มีวิธีคิด	

และไปเอาเรื่องราวของคนไข้มาเป็นอารมณ์	 เราต้องถือว่าเร่ืองที่เขา

ระบายให้เราฟัง	 ไม่ใช่เร่ืองของเรา	 ถ้าเราเอามันมาคิดมากก็อาจเป็นบ้า

ไปได้	

------------------------------------------------------------

นางสาวชยมล ลิปูทอง นักเรียนชั้น ม. 3  

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฎ์ จังหวัดนครพนม

	 หนูเคยดูโทรทัศน์แล้วมีข่าวท่ีว่าดาราคบกันแต่งงานแล้วมีลูกได	้

2-3	ขวบ	ก็เลิกกัน	หรือมองไปข้าง	บ้านก็มีเด็กอายุประมาณช่วงนี้หรือ

โตหน่อยก็จะอยู่กับยายกับตา	 เหมือนเช่นเดียวกับเพื่อนของหนู	 เขาอยู่

กับพี่สาว	 แล้วมีวันหนึ่งโรงเรียนให้ฝ่ายระบบดูแลนักเรียน	 มีแบบสอบถาม

มาเกี่ยวกับครอบครัวว่าเป็นอย่างไร	 เพื่อนเขาก็จะพูดแนวประชดประชันว่า 

อยู่กับพี่เรียกว่าผู้ปกครองได้หรือเปล่า	แล้วหลังจากนั้นเค้าก็หงุดหงิดทั้ง

เช้าเลย	แต่กับอีกคนเขาร้องไห้แล้วถามครูว่าไม่มีตัวเลือกที่ไม่มีพ่อตั้งแต่

เกิดเลยเหรอ	 เพราะเขา	 อยู่กับแม่และพ่อเลี้ยง	 ในห้องเรียนหรือแถว

หมู่บ้านหนู	 น้อยมากที่จะมีครบทั้งพ่อและก็แม่	 หนูอยากถามทูล

กระหม่อมว่าหนูจะไปพูดให้ก�าลังใจเพื่อนอย่างไรเวลาที่เขาเศร้าหรือ

ร้องไห้	 เวลาพูดถึงเรื่องนี้	 เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหนูได้เพียง

นั่งข้างๆ	เขาจนกว่าจะหยุดร้องไห้
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ทูลกระหม่อม :	 ถ้าหนูสามารถจะเป็นก�าลังใจให้เพื่อนได้	 แม้จะนั่งอยู่
ข้างๆ	เขาเฉยๆ	ก็แปลว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีแล้ว	และก็น่าจะพอช่วยให้เขา
รู ้สึกดีขึ้นบ้างหลังจากร้องไห้เสร็จ	 ความจริงหนูก็คุยกับเพื่อนได้ว่า	 
ในปัจจุบัน	 สังคมของเรามีแรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมมาก	 
ท�าให้ครอบครัวต้องแตกแยก	 ไม่ได้มีแค่ครอบครัวของเพื่อนน้องคนเดียว	
เพื่อนน้องก็ควรคิดถึงอนาคตของตัวเอง	ตั้งใจเล่าเรียน	เปิดโลกให้ตัวเอง	
ไม่ใช่มัวแต่คิดว่าตัวเองมีปัญหา	ซึ่งก็จะกลายเป็นปัญหาของสังคมจริงๆ	

------------------------------------------------------------

นางสาวรุ่งอรุณ สี ประภัย อายุ 16 ปี นักเรียนชั้น ม. 4  
โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ส�านักงานเขต สวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร

 มีเพื่อนหนูคนหนึ่ง	เพื่อนๆ	ในห้องไม่ชอบเธอเลยสักคน	เพราะเธอมี
นิสัยเอาแต่ใจ	 ไม่มีเหตุผล	 เห็นแต่ตัวเอง	 พูดจาหยาบคาย	 แต่ก็ไม่ยอม
บอกกับเธอไปตรงๆ	 ว่าไม่ชอบเธอตรงไหน	 วันๆ	 เพ่ือนในห้องก็เอาแต่
เรื่องเธอมานินทาทุกวันที่มีเวลาหรือตอนที่เธอไม่อยู่	 แต่เธอก็รู้ว่าเพ่ือน
ในห้องไม่ชอบเธอ	แต่เธอก็ไม่ยอมปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเลย	จนวันหนึ่ง
หนูได้บอกกับเธอว่ารู้หรือเปล่าว่าเพ่ือนในห้องไม่มีใครอยากจะเล่นกับ
เธอแล้ว	แต่เธอก็ท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้	ทั้งๆ	ที่เธอรู้อยู่เต็มอก	แถมเธอยังหาว่า
หนูแต่งเรื่องขึ้นมาเพราะไม่อยาก	ให้เธอมีเพื่อน	เธอเลยโกรธไม่พอใจหนู	
พอหนูไปขอโทษเธอ	 เธอก็ไม่สนใจ	 หนูควรจะอธิบายและขอโทษเธอ

อย่างไรดีคะ	 เพื่อจะได้ให้เธอและเพื่อนในห้องมาเล่นกันเหมือนเดิมและ

มีความสุข
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ทูลกระหม่อม : เพื่อนๆ	 ทั้งห้องคงจะเคยคุยกับเพ่ือนหนูท่ีแปลกแยก 

คนน้ีแล้ว	 และได้รับค�าตอบ	 และปฏิกิริยา	 อย่างเดียวกับที่หนูรุ่งอรุณได้รบั	

จึงไม่มีใครอยากจะไปตอแยกับเธออีก	 ได้แต่นั่งนินทาเธอลับหลัง	 

อย่างไรก็ดี	 เม่ือหนูหวังดีและไปบอกไปเตือนเพ่ือนคนนี้	 และถูกด่ากลับมา 

หนูก็ไม่เห็นจ�าเป็นต้องกลับไปขอโทษและอธิบายอะไรให้เธอฟังอีก 

ให้เสียเวลาและเสียอารมณ์	แต่ก็ไม่จ�าเป็นต้องไปร่วมนินทาเธอหรอก

------------------------------------------------------------

นางสาววิภาภรณ์ เส้งเล่า อายุ 17 ปี นักเรียน ชั้น ม. 5  

โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” จังหวัดสตูล

		 หนูมีเพื่อนร่วมห้องคนหน่ึง	 เป็นผู้ชายใจดี	 อัธยาศัยดี	 มีน�้าใจ	 

แต่หนูกับเขาไม่ได้สนิทกันเท่าไรค่ะ	 เขามีความเป็นผู้น�าสูง	 มีความเสียสละ	

และยึดหลักความสามัคคี	ท�างานช่วยกันเสมอ	 ไม่เคยเอาเปรียบใครเลย	

แต่ปัจจุบันนี้เขาเปล่ียนไปจากเดิม	 หนูรู้สึกว่าความคิดของเขาเปล่ียนไป	

เขาคิดว่าเขาสามารถท�าได้ทุกอย่างด้วยตัวเขาเอง	 โดยไม่ค�านึงถึงคนอื่น	

เวลาท�างานอะไรก็ตาม	เขาจะท�าเพียงคนเดียว	เขาเป็นคนดื้อค่ะ	เวลาที่

เพื่อนพูดอะไรก็ไม่ยอมท่ีจะรับฟัง	 มองความห่วงใยของเพ่ือนเป็นค�า

ด่าทอ	 ติเตียน	 เพื่อนๆ	 และหนูรู้ว่างานที่เขาท�าซึ่งบางอย่างก็ดี	 แต่บาง

ครั้งมันเหมือนจะดูมากเกินก�าลังของเขา	 จนเพื่อนๆ	 และคนรอบข้างมี

อคติกับเขา	 แต่หนูและเพื่อนก็ไม่ทราบว่าจะไปบอกกับเขาว่าอย่างไรดี	

เพราะด้วยความรักและความห่วงใยจากเพื่อนๆ	 ทุกคนกลัวเขาจะเสีย

ความรู ้สึกและมิตรภาพที่ดีต่อกัน	 หนูจึงอยากจะขอค�าปรึกษาจาก
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พระองค์เพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขให้เขาได้ปรับตัวและเสียความรู้สึกน้อย

ที่สุด	หนูขอสัญญาว่า	หนูจะน�าค�าแนะน�าของพระองค์ไปใช้แก้ปัญหาให้

กับเพื่อนของหนูเพื่อที่จะได้รอยยิ้มและมิตรภาพของทุกคนคืนกลับมา

ดังเดิมค่ะ

ทูลกระหม่อม :	หนูกับเพื่อนต้องพยายามสืบดูว่า	มีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนคนนี้

ที่ท�าให้นิสัยและพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ	

จากคนที่ใจดี	มีมนุษย์สัมพันธ์ดี	มีน�้าใจ	และมีวุฒิภาวะเป็นผู้น�าสูง	แต่อยู่ๆ	 

ก็เปลี่ยนไปเป็นคนเก็บตัว	 ไม่คิดถึงผู้อื่น	 ดื้อดัน	 ไม่รับฟังใคร	 ระแวง

เพ่ือนๆ	 ไปหมด	 ฟังๆ	 ดูจะมีแนวโน้ม	 ว่าเขาก�าลังมีภาวะทางจิตที ่

ไม่ปรกติ	 ซึ่งอาจจะมีสาเหตุอะไรที่แก้ได้	 หรือเขาอาจเร่ิมมีอาการป่วย

ทางจิต	 ซึ่งหนูและเพื่อนๆ	 ที่เป็นห่วงเขา	 ก็ควรจะไปปรึกษาคุณครูท่ี

ปรึกษา	 ซึ่งจะต้องน�าเรื่องนี้ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนน้อง	 ถ้าเขา

เริ่มเป็นโรคจิต	 (หรือเสพยา?)	 เขาจะได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง	 เขาก็

น่าจะมีโอกาสหายได้

------------------------------------------------------------

นายอารยชน ค�าสังวาล ชื่อเล่น เม่น อายุ 16 ปี  

นักเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก

	 เรื่องมีอยู่ว่าผมได้ท�าโครงงานกับกลุ่มเพ่ือนของผม	 เมื่อท�าเสร็จแล้ว	

ผมได้ชวนเพื่อนของผมไปเล่นน�้า	 เพื่อนของผมคนนั้นก็ได้เล่นน�้ากับผม	

โดยที่เพื่อนคนน้ันได้พายเรือไปท่ีกลางคลองแล้วผมก็ว่ายน�้าตามไป	
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จังหวะท่ีผมกระโจนขึ้นเรือ	 เรือก็ได้คว�่าแล้วจม	 เพื่อนคนนั้นของผมเขา

ได้พยายามจะดึงเรือท่ีจมข้ึนฝั่ง	 แต่ด้วยความท่ีเรือมันจมน�้าและหนัก

มาก	ผมก็เลยไปช่วยเพื่อนคนนั้น	เราสองคนตะเกียกตะกายว่ายน�้าขึ้นฝั่ง	

แต่ด้วยเราทั้งว่ายน�้าและดึงเรือที่จมน�้า	 แรงของเราจึงเริ่มหมดก่อนถึงฝั่ง	

ผมว่ายน�้ากลับมาขึ้นฝั ่งก่อน	 แล้วทิ้งเพื่อนคนนั้นไว้ดึงเรือคนเดียว	 

ผมเห็นเพื่อนก�าลังจมน�้า	 ผมจึงเรียกคนมาช่วย	 ตอนนั้นผมภาวนาขอให้

เพ่ือนคนนั้นปลอดภัย	 เมื่อมีคนช่วยเพื่อนคนนั้นปลอดภัย	 เราสองคนก็

น่ังนิ่งด้วยความเหนื่อย	 และความกังวล	 เมื่อเข้าสู ่บรรยากาศ	 ปกติ	

เพื่อนๆ	 ในกลุ่มโครงงานต่างก็ปลอบใจว่าไม่เป็นอะไรแล้ว	 มันผ่านไปแล้ว	

ผมก็ยังนิ่งเหมือนเดิม	ไม่พูดกับใคร	หรือแม้กระทั่งเพื่อนคนนั้น	ผมยังไม่

กล้าที่จะมองเลยด้วยซ�้า	 หลังจากวันนั้นหนึ่งวันผ่านไป	 ผมนอนไม่หลับ	

ได้แต่คิดถึงเรื่องวันนั้น	 ต่อมาผมก็ระบายความรู้สึกของผมให้เพื่อนอีก

คนหนึ่งฟังว่า	 ผมมันเห็นแก่ตัว	 ถ้าผมไม่ทิ้งเพื่อนให้ดึงเรือคนเดียว	 

เพื่อนก็คงไม่จมน�้า	 นับตั้งแต่วันนั้นผมก็ยังไม่ได้ขอโทษเพ่ือนคนนั้นเลย	

เรื่องทั้งหมดที่ผมเล ่ามานั้นมันอาจจะดูเหมือนเร่ืองท่ีแต ่ง ข้ึนมา	 

แต่ส�าหรับผมแล้ว	มันเป็นเรื่องเดียว	ที่ท�าให้ผมคิดมากและกังวลที่สุดใน

ชีวิตผมก็ว่าได้	 ผมมีความรู้สึกผิดต่อเพื่อนมากๆ	ครับ	ผมควรจะขอโทษ	

และควรจะพูดอย่างไรดีครับ	ที่จะท�าให้ผมและเพื่อนสบายใจครับ

ทูลกระหม่อม : น้องก็หยุดกังวลถึงเรื่องน้ีได้แล้ว	 เพราะเรื่องก็จบลงด้วยดี	

ไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้	 ถือว่าเป็น	 Happy	 Ending	 ที่น้องรู้สึกผิด

และกังวลจนนอนไม่หลับ	 ไม่กล้ามองหน้าเพื่อนร่วมชะตากรรม	 ก็ถือว่า
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น้องมีจิตส�านึกที่ดี	ตอนนั้นน้องท�าตามสัญชาติญาณที่จะเอาตัวรอดก่อน

ถ้าจะให้ดี	 น้องก็ไปพูดคุยขอโทษเพื่อนคนนั้นเสีย	 แล้วน้องจะรู้สึกดีขึ้นมาก	

(ไม่ว่าเพื่อนเขาจะยังโกรธน้องหรือไม่ก็ตาม)

------------------------------------------------------------

นางสาวบุยญรัตน์ นิทศะบุตร ชื่อเล่น ป๊อบ อายุ 17 ปี  

โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

 หนูมีเพื่อนสนิทอยู่กลุ่มหนึ่งมีประมาณ	6	-	7	คน	พวกเราสนิทกันมาก 

คบกันมาตั้งแต่	 ม.4	 ผ่านอะไรด้วยกันเยอะ	 เรามีความสุขด้วยกัน	 

เวลาเราทุกข์เราก็ฝ่าฟันไปด้วยกัน	เรามีความสุขกันดีค่ะ	แต่แล้ววันหนึ่ง

เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มของหนูเขาก็มีพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไร	

เพื่อนคนนี้เขาชอบพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดี	 หรือภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่า	 

“พูดแยง”	 ตอนแรกเขาก็จะพูดว่าเฉพาะคนที่เป็นศัตรูก่อน	 ต่อมาก็พูด

ให้เพื่อนของเพื่อน	 จากนั้นก็เป็นคนอื่นๆ	 ท่ัวไป	 แต่คราวนี้เขาพูดกับ

เพื่อนในกลุ่มค่ะ	 ค�าพูดแม้จะเป็นแค่ค�าเล็กๆ	 น้อยๆ	 แต่ก็สามารถสร้าง

ความร้าวฉานได้เหมือนกัน	 ซึ่งเพื่อนแต่ละคนต่างก็เกิดความไม่พอใจ	

และก็โกรธ	 แต่พอมานึกดูแล้ว	 ความจริงเพื่อนคนนี้เขาก็ไม่ได้คิดร้าย

อะไรหรอกค่ะ	 มันเป็นแค่การคะนองปากเท่านั้น	 เขาไม่ได้จะด่าว่าเรา

จริงจัง	 เพื่อนก็ให้อภัยเขานะคะ	แต่ก็ใช้วิธีปลีกตัวออกห่าง	 เพราะอยาก

ให้เวลาเป็นเครื่องรักษามากกว่าจะหันหน้าเข้าหาพูดกันตรงๆ	ทุกอย่าง 

ก็ดูเหมือนจะจบลงด้วยดีนะคะ	 แต่เมื่อเพื่อนคนที่ชอบพูดแยงเขาก็เริ่ม

รู้สึกว่าท�าไมเพื่อนๆ	 ถึงดูเหินห่างกับเขา	 เขาเริ่มกังวลใจและไม่เข้าใจ	
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ตอนหลังก็รู้ว่าทุกอย่างเกิดจากค�าพูดของเขา	 เจ้าตัวก็รู้สึกผิด	 แต่เขาก็

ไม่รู้จะท�าอย่างไร	เขาคิดมาก	เขาคิดว่าเพื่อนทุกคนเกลียดเขา	เขาเครียด

หนักจนกระทั่งเกือบจะเสียการเรียน	เขาไม่มีสมาธิอ่านหนังสือ	ไม่อยาก

ท�าการบ้าน	 เขาคิดวนเวียนซ�้าๆ	 จนท�าให้ความเครียดหนักข้ึนกว่าเดิม	

นอนไม่หลับ	 เบื่ออาหาร	 ปวดท้อง	 คลื่นไส้	 อาการหนักข้ึนเร่ือยๆ	 

จนถึงขั้นมีความคิดว่าจะฆ่าตัวตาย	หนูเป็นห่วงเขามากค่ะ	หนูก็พยายาม

ปลอบ	 แต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะปลอบเค้าด้วยวิธีไหน	 หนูจะมีวิธีพูดอย่างไรให้

เขาเปลี่ยนแปลงตัวเอง	และก็หายจาความเครียดและไม่ท�าร้ายตัวเองคะ

ทูลกระหม่อม :	คนที่ชอบพูดยุแยงตะแคงรั่ว	หรือ	“พูดแยง”	ตามภาษา

วัยรุ่น	ในที่สุดก็จะโดนทุกคนเกลียด	แม้ว่าบางครั้งเขาจะไม่ได้ตั้งใจสร้าง

ความร้าวฉานอย่างถาวรให้กับแต่ละคน	 แต่บางทีคนประเภทนี้จะมี

ความสุขและสนุกกับการได้เห็นคนทะเลาะกัน	 คนที่ชอบ	 “พูดแยง”	

แบบนี้ก็ไม่ใช่คนน่าคบนัก	 แต่ในเมื่อน้องกับเพื่อนๆ	 ในกลุ่ม	 6-7	 คนน้ี	 

ก็คบกันสนิทกันมานานหลายปีแล้ว	 ก็น่าจะให้อภัยเพื่อน	 “พูดแยง”	 

สักครั้ง	 ในเมื่อเพื่อน	 “พูดแยง”	 ก็บอกว่าเขารู้สึกผิดและเสียใจในการก

ระท�าของตน	 ลองเชื่อเขาสักหนและน้องก็ช่วยได้โดยการนัดเพื่อน	 

“พูดแยง”	 กับเพื่อนในกลุ่มที่เหลือเคลียร์กันตรงๆ	 ให้เพ่ือน	 “พูดแยง”	

ขอโทษผู้เสียหาย	 และท�าความเข้าใจกันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก	

เพื่อน	“พูดแยง”	ก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าเขาควรจะเปลี่ยนแปลง	ตัวเองโดย

เลิกพฤติกรรม	“พูดแยง”	เสียที	ไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีใครคบเป็นเพื่อนกับ

เขาเลยในที่สุด

------------------------------------------------------------
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นางสาวอมินตรา สิงห์ชู อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม. 5  

โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่

	 หนูมีเรื่องค้างคาใจ	 และอึดอัดใจมากๆ	 แต่หนูไม่กล้าที่จะพูดกับ

ใคร	 ไม่กล้าที่จะปรึกษาใคร	 คือหนูเคยมีแฟนแล้วหนูก็เคยมีอะไรกับ

แฟนด้วยค่ะ	แต่ก็มีเพื่อนผู้ชายในห้องเรียนคนหนึ่ง	เขารู้ว่าหนูเคยมีอะไร

กับแฟน	แล้วเขาก็มาพูดว่าหนูว่าใจง่าย	ไม่บริสุทธิ์	ไม่สะอาด	แล้วก็หาค�า

มาว่าหนูสารพัดเลย	 แต่ที่หนักสุดคือเขาไปพูดต่อหน้าเพ่ือนๆ	 ในห้อง	 

ซึ่งอยู ่กันหลายคนมาก	 คือหนูอายมากเลย	 หนูไม่รู ้จะท�าตัวอย่างไร	 

ไม่กล้าสู้หน้าเพื่อนๆ	 หนูก็ไม่รู้ว่าเขารู้ได้อย่างไร	 หนูเองก็ผิดที่มีอะไรกับ

แฟนในวัยที่ก�าลังเรียนอยู่	 แต่มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว	 หนูควรจะท�า

อย่างไรดีคะ	 หนูจะต้องไปอธิบายให้เพ่ือนๆ	 ในห้องฟังไหมคะ	 เพราะ

เหมือนเพื่อนบางคนก็นินทาหนูลับหลัง	 มันท�าให ้หนูไม ่สบายใจ	 

หนูอยากให้พูดกันตรงๆ	 เลย	แต่ก็ท�าได้แค่คิด	 เพราะว่าหนูอายเกินกว่า

จะไปสู้หน้าเพื่อนๆ	 ได้	 มันอึดอัด	 แล้วก็บางครั้งหนูก็ไม่มีสมาธิในการเรียน	

คิดมากด้วยค่ะ	หนูควรจะท�าอย่างไรดีคะ	

ทูลกระหม่อม :	 ในการท่ีเรามีอะไรกับแฟน	 อันที่จริงก็เป็นเรื่องของคน

สองคน	 รู้กันสองคน	 นอกจากในสองคนนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังหรือไม่	 ?	

แล้วท�าไมเพื่อนผู้ชายในห้องเรียนหนูถึงรู้เรื่องของหนู	 และเอาเรื่องของ

หนูมาประจาน	 และว่าหนูต่างๆ	 นานา	 ซึ่งไม่เป็นสุภาพบุรุษเลย	 หรือ

แฟนของหนูไปเล่าให้เพื่อนเขาฟังว่าเขามีอะไรกับหนูแล้ว	 เพื่อนเขาจึง

เอาหนูไปพูดว่ากับเพื่อนทุกคนในห้อง	 ซึ่งเป็นการกระท�าที่แย่มาก	
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เพราะไม่ใช่เรื่องของเขา	 เห็นใจหนูท่ีอาย	 แต่เรื่องมันก็ผ่านไปแล้ว	 และ

เพื่อนๆ	 ก็รู้แล้ว	 ใครจะไปนินทาเม้าท์หนูอย่างไร	 ก็คงต้องปล่อยเขาไป	

สมมุติว่าเราไม่ได้ยินก็แล้วกัน	 ท�าเฉยๆ	 ชิลล์	 ชิลล์	 !!	 ตั้งใจเรียนหนังสือ	

อย่าให้เรื่องนี้ท�าให้หนูเสียสมาธิ	เสียการเรียน	หนูไม่ต้องท�าอะไรเลย	อีก

หน่อยเพ่ือนๆ	 เขาก็ลืมเรื่องของหนู	 และอีกหน่อยหนูก็เรียนจบและไป

เรียนต่อให้ดีๆ	แล้วกัน

------------------------------------------------------------

เด็กหญิงยิ้มอัปสร ทองแผ่น ชื่อเล่น แก้ม นักเรียนชั้น ม. 3  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

	 หนูมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเป็นผู้ชาย	หนูเป็นเพื่อนกันมาได้ประมาณ	

2	 ปีแล้วค่ะ	 ที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้แสดงออกอะไร	 พอมาวันหนึ่งมีเพื่อน 

เริ่มล้อว่าเขาชอบหนู	หนูก็ไม่ได้เชื่อนะคะ	ก็เลยไปถามเพื่อนสนิทคนนั้น

ว่าเธอชอบเราจริงหรือ	 หนูไม่ได้คิดอะไรก็เลยไปถามเล่นๆ	 ตามประสา

เพื่อนสนิท	แต่เค้าตอบกลับ	มาว่าชอบหนูจริงๆ	หนูตกใจแต่ก็ไม่ได้สนใจ	

เพราะหนูไม่ได้ชอบเขา	 พอผ่านไปนานขึ้น	 เขาเริ่มแสดงออกมากขึ้น 

จนหนูรู ้สึกว่ามันเยอะไป	 เช่น	 ไปบอกคนอื่นว่ารู ้สึกอย่างไรกับหนู	 

จนเพื่อนๆ	 ก็ล้อกันเยอะขึ้น	 แต่หนูก็พยายามไม่ใส่ใจ	 แต่ก็รู ้สึกไม่ดี 

ที่เพ่ือนมาล้อกันเยอะแบบนี้	 พอเพื่อนๆ	 เริ่มล้อเยอะขึ้นเรื่อยๆ	 หนูยิ่ง

รู้สึกไม่ชอบใจมากขึ้น	 แต่ก็ไม่รู้จะท�าอย่างไร	 จะบอกให้คนที่มาชอบเลิก

ชอบก็ไม่ได้	 เพราะหนูไม่อยากเสียเพื่อน	 และก็ไม่อยากท�าให้ใครเสียใจ	
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หนูจะมีวิธีพูดอย่างไรให้เพื่อนๆ	 หยุดล้อหนูกับเพื่อนสนิทนั้นสักทีคะ	 

หนูไม่ชอบมากจริงๆ	เวลาที่มีเพื่อนมาล้อแบบนี้	หนูรู้สึกอึดอัด	ไม่มีความ

สุขมากๆ	 เลยค่ะ	 จะมีวิธีพูดกับเพื่อนสนิทคนนั้นอย่างไรดีว่าหนูไม่ได้

ชอบเขา	อยากเป็นเพื่อนกับเขามากกว่า	หนูกลัวว่าถ้าหนูบอกเขาไปแล้ว

เขาจะเสียใจ	กลัวเขาไม่คุยกับหนูเหมือนเดิม

ทูลกระหม่อม :	 อันที่จริงเพื่อนสนิทของหนูคนนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเขาเป็น

เพื่อนของหนูแล้ว	แต่เขาคิดว่าเขาเป็นแฟนหนู	เมื่อหนูไม่ได้ชอบเขาแบบ

แฟน	และรู้สึกอึดอัดที่เขาท�าตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของหนู	ท�าให้เพื่อนล้อจน

หนูอึดอัดไม่สบายใจ	และไม่มีความสุข	หนูก็ต้องบอกกับเขาตรงๆ	ว่าหนู

คิดกับเขาเพียงเป็นเพื่อนสนิท	 ไม่ใช่กิ๊กไม่ใช่แฟน	 ถ้าบอกแล้วเขาไม่

เข้าใจและไม่คุยกับหนูเหมือนเดิม	ก็คงต้องปล่อยเขาไป	เพราะถึงอย่างไร

หนูก็เสียเขาจากความเป็นเพื่อนแล้ว	 เพราะเขาอยากเป็นแฟนหน	ู 

ในขณะที่หนูไม่สะดวกที่จะเป็นแฟนเขา

------------------------------------------------------------

นางสาวบุญญารัตน์ สอิ้งทอง อายุ 16 ปี  

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ

	 หนูได้รับเลือกจากเพื่อนๆ	ให้เป็นหัวหน้าห้อง	หนูต้องรับผิดชอบ

หลายอย่าง	ท�ากิจกรรมหลายอย่าง	หนูเป็นคนที่ขยันเรียน	เวลาท�าอะไร

ก็ตั้งใจท�าสุดๆ	 อยู่มาวันหนึ่งหนูรู้สึกว่าห้องเรียนเปลี่ยนไป	 มีเพื่อนกลุ่ม

หนึ่งในห้องเรียน	 เขาไม่คุยไม่ทักทายหนูเหมือนทุกวัน	 บางคนก็ยิ้มให	้
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บางคนก็ไม่ยิ้มให้	 ทุกอย่างไม่เหมือนเดิม	 หนูเลยสงสัย	 ว่าท�าไมเพื่อนๆ	

เป็นแบบนี้	 รู้สึกเหมือนเพื่อนไม่ชอบหนูแล้ว	 และหนูก็ได้ยินเพื่อนคน

หนึ่งนินทาหนูให้เพื่อนคนอื่นฟังว่าเห็นใสใสแบบนี้แรดมาก	 วิ่งไล่จับ

ผู้ชาย	 เพื่อนคนที่ได้ฟังจากคนนั้นเล่า	 เขาบอกว่าตอนแรกก็ชอบหนู	 แต่

พอได้ยินค�าว่าแรด	เขาก็บอกไม่ชอบและไม่อยากยุ่งด้วย	พอหนูได้ยินค�า

พูดแบบนี้มันท�าให้หนูรู้สึกท้อ	รู้สึกเสียใจ	ท�าไมเพื่อนๆ	ถึงพูดให้เราเสียๆ	

หายๆ	แบบนี้	พอเขาพูดออกไปแบบนั้นแล้วมันท�าให้คนอื่นเกลียดหนูไป

ด้วย	 ทั้งที่หนูก็ไม่ได้ท�าอะไรผิดเลย	 แต่เขาก็มาพูดแบบนี้มันท�าให้เสีย

ความรู้สึกมากๆ	เลยค่ะ	และหนูก็ไม่มีสมาธิท�ากิจกรรมหรืองานต่างๆ	ที่

ได้รับผิดชอบเลย	หนูควรจะท�าอย่างไรดีคะ	ควรจะไปถามเขาตรงๆ	หรือ

ว่าอยู่เฉยๆ	แล้วท�าหน้าที่หัวหน้าห้องต่อไปโดยไม่ต้องสนใจ

ทูลกระหม่อม : หนูเป็นคนเรียนเก่ง	จริงจัง	และได้รับความไว้วางใจจาก

คุณครูให้เป็นหัวหน้าห้อง	 และหนูเป็นคนมีความรับผิดชอบ	 จึงท�าตัว

เป็นหัวหน้าอย่างเต็มที่	 คงจะค่อนข้างเครียดกับกฎเกณฑ์ต่างๆ	 

พอสมควร	จนท�าให้เพื่อนๆ	เริ่มหมั่นไส้	บางคนก็เริ่มเกลียด	เริ่มแต่งเรื่อง	

เริ่มใส่ร้ายมากมาย	 (ถ้าเรื่องที่เขาพูดมันไม่จริงนะ)	 จนเพื่อนๆ	 เชื่อและ 

ไม่อยากยุ่งด้วย	หนูน่าจะคุยกับเพื่อนสนิทของหนูตรงๆ	ว่า	หนูไม่ได้เป็น

เช่นนั้น	 อยากให้เขาช่วยไปเคลียร์เรื่องนี้ให้	 แต่จะดีที่สุดถ้าหนูหาทาง

เคลียร์กับเพ่ือน	 ที่เป็นต้นเรื่องการใส่ร้ายว่าเขาไม่พอใจหนูเรื่องอะไร	

เพราะถ้าหนูทราบ	 หนูก็จะพยายามแก้ไขตัวเองได้	 ถ้าคุยแล้วไม่ได้ผล	

หนูก็อย่าได้แคร์	คนเราก็พูดกันไป	เขาอาจไม่ได้เกลียดหนูก็ได้	บางคนด่าว่า

นินทาเราด้วยเร่ืองชู้สาว	 เพราะพูดไปแล้วเขาสนุก	 เราก็ไม่ควรแคร	์ 
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ยิ่งเดือดร้อนเขายิ่งสนุกใหญ่	เราเฉยๆ	ชิลล์	ชิลล์	!!	ปล่อยให้เรื่องผ่านไป

เหมือนสายลม	 อีกหน่อยพวกเขาก็ลืมเรื่องเหล่านี้ไปเอง	 ทุกอย่างมันอยู่

ที่ใจเรา	อย่าปล่อยให้คนอื่นท�าให้เราไม่มีความสุข

------------------------------------------------------------

นางสาวสิวรินทร์ บัวเทศ อายุ 16 ปี นักเรียนชั้น ม. 4  

โรงเรียนอุเทนพัฒนา จังหวัดนครพนม

	 ในโรงเรียนหนูมีกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันมาก	 มีเรื่องอะไรก็คุยกันได้

ทุกเรื่อง	ช่วยเหลือกันตลอด	และมีอยู่วันหนึ่งหนูเกิดอุบัติเหตุ	ท�าให้เดิน

ไม่ได้	 ต้องพักรักษาตัว	 3	 อาทิตย์	 ในระหว่างท่ีหนูไม่ได้ไปโรงเรียน	 

หนูก็พยายามตามงานทุกอย่างให้ทันเพื่อน	 แต่เวลาถามการบ้าน 

กับเพื่อน	 ก็เหมือนไม่มีใครอยากตอบหนูเลยค่ะ	 พอหนูเร่ิมหายหนูก็ไป

โรงเรียน	 แต่ก็ยังเดินเร็วไม่ค่อยได้	 เวลาเดินไปเรียนหนูก็เดินช้ากว่า

เพื่อนๆ	 เดินไม่ทันกลุ่มเพื่อนสนิท	 เลยต้องท�าให้หนูต้องเดินคนเดียว	

เวลาพักกินข้าวเที่ยงหนูก็ต้องนั่งรอเพื่อนที่ห้องเรียน	 เพราะไม่สามารถ

เดินไปพร้อมเพื่อนได้	 มันก็เลยท�าให้หนูห่างออกจากเพื่อนไปเรื่อยๆ	 

หนูก็กลับ	 มาคิดว่าเหมือนหนูเป็นส่วนเกินของเพื่อนๆ	 หนูรู้สึกมีอะไรบางๆ	

มาก้ันระหว่างหนูกับเพื่อน	 ตั้งแต่ที่หนูไม่ได้ไปโรงเรียน	 3	 อาทิตย์	

บรรยากาศมันก็แปลกๆ	ตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะ	หนูรู้สึกอึดอัดมากๆ	แต่หนูก็

ไม่รู้จะท�าอย่างไรให้เพ่ือนๆ	กลับมาสนิทกันเหมือนแต่ก่อน	หนูไม่อยาก

อึดอัดเวลาไปโรงเรียน	หนูอยากสนิทกับเพื่อนๆ	เหมือนแต่ก่อนค่ะ
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ทูลกระหม่อม : แค่น้องบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวไม่ได้ไปโรงเรียน	 3	

อาทิตย์	เพื่อนๆ	ก็กลายเป็นคนแปลกหน้าหมางเมินกันไปเสียแล้ว	ไม่น่า

เช่ือว่าจะเป็นไปได้	 ถ้าไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้น	 เพราะถ้าเป็น

เพ่ือนสนิทกันมากๆ	 มีเรื่องอะไรก็คุยกันได้ทุกเรื่อง	 และช่วยเหลือกัน

ตลอดอย่างน้องว่า	อยู่ๆ	จะเกิดห่างกันเหมือนมีม่านบางๆ	มากั้นอยู่	และ

ท�าให้หนูรู้สึกเหมือนเป็นส่วนเกินของกลุ่มเพื่อนๆ	 ในเวลาอันส้ันแบบนี้

หรือ?	ถ้าหนูไม่ได้คิดไปเอง	มโนไปเอง	ก็ต้องมีอะไรเกิดขึ้น	หนูลองคิดดูสิ

ว่าหนูไปท�าอะไรให้เพื่อนไม่พอใจบ้างก่อนเกิดอุบัติเหตุ	 หรือมีใครมา

ยุแหย่อะไรเพื่อนระหว่างหนูไม่อยู่?	หนูคงต้องถามเพื่อนตรงๆ	แล้วล่ะว่า	

มันมีอะไรเกิดขึ้น	 และหนูไปท�าอะไรให้เพื่อนไม่ชอบหนูขึ้นมา	 แต่ถ้าเขา

ไม่ยอมตอบ	หนูก็คงต้องท�าใจ	และหาเพื่อนกลุ่มใหม่ได้แล้ว

------------------------------------------------------------

นางสาวบวรรัตน์ พันเกิด อายุ 15 ปี  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

	 ตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้น	ม.4	หนูเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ได้ประมาณ	

2	 ปีแล้วค่ะ	 หนูมีเพ่ือนผู้ชายที่สนิทมากๆ	 อยู่คนหน่ึง	 ทุกครั้งที่เราเจอ

หน้ากันจะบอกกันว่าตั้งใจเรียนนะ	กินข้าวเยอะๆ	นะ	ตอนแรกหนูก็คิด

กับเขา	แค่เพื่อน	พอหนูมาทบทวนใจตัวเองหนูรู้สึกว่าหนูชอบเพื่อนสนิท

ของหนูค่ะ	แต่หนูไม่ได้บอกเขา	หนูท�าตัวปกติเหมือนทุกครั้งที่เจอกัน	ต่อ

มาเขาได้คบหาเพื่อนผู้หญิงที่อยู่ห้องเรียนเดียวกับหนู	 ทุกครั้งที่เขาอยู่

ด้วยกันสองคน	 หนูก็รู้สึกอึดอัด	 ไม่เป็นตัวของตัวเอง	 ใจมันส่ันๆ	 หนูไม่
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พอใจทุกครั้งที่เขาอยู่ด้วยกัน	 หนูทนไม่ได้ก็เลยบอกความรู้สึกของตัวเอง

ให้เขารู้	 จนเขาเลิกกับแฟนแล้วมาคบกับหนู	 พอหนูกับเขาคบกันได้สัก

พักก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคเหมือนกับตอนที่เราเป็นเพ่ือนกัน	 และเขาก็ยัง

แอบคุยกับแฟนเก่าเขาอยู่	 เขาเองก็ไม่ชัดเจน	 หนูเองก็ไม่ค่อยโอเคกับ

สถานะแฟน	 หนูก็เลยอยากจะขอเลิกกับเขา	 แต่เขาไม่ยอมเลิกกับหน	ู

หนูรู้ตัวว่าหนูเห็นแก่ตัวมากเกินไป	ตอนเขาคบกับคนอื่นหนูก็อยากได้มา

เป็นแฟน	 พอเป็นแฟนกันแล้วหนูก็อยากกลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือน 

เมื่อก่อน	 หนูจะมีวิธีพูดกับเขาอย่างไรดีคะ	ที่จะท�าให้เราเป็นเพ่ือนสนิท

กันเหมือนเมื่อก่อน

ทูลกระหม่อม :	 “ความรัก”	 ระหว่างน้องกับเพ่ือนสนิท	 ถ้าเป็นในยุค

ก่อน	ก็จะเรียกว่าเป็น	“Puppy	love”	คือความรักอย่างเด็กๆ	ใสๆ	ไม่

จริงจังอะไร	 แต่เด็กสมัยนี้อาจเรียกว่าเป็นรักจริงๆ	 ก็ได้	 อย่างไรก็ตาม	

ความสัมพันธ์ระหว่างหนูกับเพื่อนสนิทก็ไม่โอเค	 เมื่อหนูไปบอกรักเขา

ก่อน	 ซึ่งก็เท่ากับหนูไปแย่งแฟนเพื่อน	 แล้วเมื่อหนูได้เขามาแล้ว	 คบกัน

ไปสักพักหนูก็ว่ามันไม่โอเคอีก	 อยากกลับไปเป็นเพ่ือนกับเพ่ือนสนิท

เหมือนเดิม	และเมื่อหนูขอเลิกกับเขา	เขาก็ไม่ยอมเลิกกับหนู	ทั้งๆ	ที่เขา

ก็ยังแอบคุยกับแฟนเก่าเขา	 แสดงว่า	 “ความรัก”	 ระหว่างหนูกับเพ่ือน 

ไม่โอเคจริงๆ	 หนูหาเวลาคุยกับเพื่อนสนิทของหนูอย่างตรงๆ	 และจริงจังนะว่า 

เขากับน้องเป็นได้แค่เพื่อนสนิท	 ยังไม่ควรคบกันเป็นแฟน	 เพราะน้องก็

อายุแค่	 15	 ปี	 เขาก็คงอายุพอๆ	 กัน	 ถ้าความรักไม่โอเคก็เป็นเพื่อนกัน	
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ชวนกันเรียนหนังสือดีกว่า	 การมีเพื่อนสนิทท่ีหวังดีต่อกัน	 ชวนกันเรียน

หนังสือ	 ดูแลกัน	 เป็นเพื่อนกัน	 ก็น่าจะดีกว่าการเป็นแฟนกันอย่างมี

ปัญหา	ไม่มีความสุข

------------------------------------------------------------

นางสาวศิรินาถ ทูค�ามี อายุ 15 ปี  

โรงเรียนประจันตราษฎร์บ�ารุง จังหวัดปราจีนบุรี

	 ปัญหาของหนูคือเป็นคนที่ติดเพื่อนมากๆ	ค่ะ	แทบว่าจะตัวติดกัน

ตลอดเลยก็ว่าได้	 เพื่อนชวนไปไหนหนูก็ไป	 เพื่อนชวนท�าอะไรหนูก็ท�าด้วย	

บางครั้งเป็นเรื่องที่ไม่ดีหนูก็ท�ากับเขาด้วย	 เช่น	 ทะเลาะวิวาท	 มั่วสุม	 

สิ่งเสพติด	โดดเรียน	เที่ยวกลางคืน	หนูกลายเป็นเด็กดื้อรั้น	ไม่ฟังค�าตักเตือน

ของพ่อแม่	 พอมาคิดได้ทีหลังหนูก็รู ้สึกเสียใจค่ะ	 และเวลาไปท�าเรื่องที่ 

ไม่ดี	 บางครั้งหนูก็คิดได้นะคะว่าสิ่งที่เราก�าลังจะไปท�ากับเพ่ือนอยู่นี้	 

เราไม่ควรท�านะ	เดี๋ยวพ่อกับแม่จะเสียใจ	เดี๋ยวคุณครูจะผิดหวังในตัวเรา	

แต่ปัญหาคือหนูปฏิเสธเพื่อนไม่ได้เลยค่ะ	 หนูก็เคยหาค�าพูดที่จะปฏิเสธ

เพื่อนแล้วแต่ก็ไม่ได้ผล	 เรื่องบางเรื่องหนูก็ไม่ได้อยากไปท�ากับเพื่อนเลย	

แต่ถ้าไม่ไป	เพื่อนก็จะหาว่าเราอ่อน	แค่นี้ก็ท�าไม่ได้	และเขาก็จะไม่คุยกับ

หนูเวลาไปโรงเรียน	 เพ่ือนของหนูมีกลุ่มใหญ่	 ถ้าหนูปฏิเสธเขา	 หนูก็จะ

โดนตราหน้าว่าอ่อนแอ	 และหนูก็จะเหมือนอยู่ตัวคนเดียวเวลาอยู่ใน

โรงเรียน	 หนูเลยอยากขอค�าปรึกษาจากทูลกระหม่อมค่ะ	 หนูจะมีวิธี

รับมือหรือปฏิเสธเพื่อนยังไงดีคะไม่ให้เพื่อนโกรธและยังเป็นเพ่ือนกันอยู่

เหมือนเดิมค่ะ
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ทูลกระหม่อม :	ความจริงเป็นธรรมดาและธรรมชาติของวัยรุ่นที่จะติดเพือ่น	

อยากจะอยู่กับเพื่อนมากกว่าอยู่กับพ่อแม่	 แต่การท่ีตัวจะติดกันแบบนี้	

แล้วเพื่อนชวนให้ไปท�าอะไรที่จะเป็นการท�าลายตัวเอง	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งการไปมั่วสุมเสพยาเสพติดนั้น	 ก็เป็นอะไรท่ีเกินพิกัดไปหน่อย	

น้องต้องไม่ยอมให้ตัวเองถูกกดดันให้ท�าอะไรที่น้องไม่อยากท�า	 และไม่

ควรจะท�าด้วย	ซึ่งข้อนี้น้องก็รู้ดี	ถ้าเพื่อนจะตัดน้องเพราะน้องไม่ยอมไป

เสพยาด้วย	 ก็ปล่อยเขาไปเถิด	 เพราะเพื่อนที่มากดดันเรา	 บังคับ	

คอนโทรลเรา	 ก็ไม่น่าจะเป็นเพื่อนที่ดี	 ในโรงเรียนของน้องคงไม่ได้มีแต่

เด็กเที่ยว	 เด็กเสพยา	 น้องน่าจะหาเพื่อนกลุ่มใหม่ได้	 ที่จะเป็นเพ่ือนที่ดี

ของน้องชวนกันเล่าเรียน	 และท�ากิจกรรมดีๆ	 เพื่อสังคม	 คนเทรนด์ใหม่

ต้องไม่เสพยาเสพติดแล้ว

------------------------------------------------------------

นางสาวสิริวรรณ ส�าราญ นักเรียนชั้น ม.4  

โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	 หนูเป็นคนท่ีค่อนข้างมั่นใจในตัวเองมากๆ	 เวลาเดินหนูก็จะเดิน

หลังตรงๆ	หน้าเชิดๆ	หน้านิ่ง	แต่หนูก็ไม่ได้หยิ่งอะไรนะคะ	บุคลิกหนูแค่

เป็นแบบนี้เฉยๆ	ค่ะ	เวลาเจอคนรู้จักหนูก็จะยิ้มให้ปกติ	แต่ถ้าไม่รู้จักใคร	

หนูก็หน้านิ่ง	 เพราะหนูไม่รู้จะท�าหน้ายังไงดีค่ะ	 เลยท�าให้คนไม่ค่อยชอบหนู 

บุคลิกของหนูท่ีเป็นแบบนี้ท�าให้หลายๆ	 คนที่ไม่รู ้จัก	 เขาหมั่นไส	้ 

อยากจะตบหนู	 และบางครั้งเพ่ือนก็ไม่พูดหรือยิ้มให้หนูเลยค่ะ	 ทั้งๆ	 

ที่หนูก็ไม่ได้ท�าอะไรผิด	หนูพยายามปรับตัวเข้าหาเพื่อนๆ	แล้วนะคะ	เช่น	
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ยิ้มให้ก่อน	ทักทายเพื่อนๆ	ก่อน	แต่เพื่อนก็คิดว่าหนูสร้างภาพ	บางครั้ง

หนูก็คิดมาก	เพราะหนูได้ยินเพื่อนๆ	คุยกันว่าไม่อยากจะเล่น	ไม่อยากจะ

คุยกับหนู	 เพราะว่าหนูมั่นเกินไป	หนูแค่อยากมีบุคลิกที่สง่า	 ไม่ได้อยาก

มั่นอะไรแบบนั้นค่ะ	หนูก็ไม่รู้จะท�าอย่างไรให้เพื่อนๆ	เข้าใจ	หนูไม่อยาก

ให้เพื่อนๆ	คิดแบบนั้นกับหนู	หนูควรจะท�าตัวหรือปรับตัวอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม :	น้องอยากมีบุคลิกเป็นสาวมั่น	 เดินสวยๆ	 เชิดๆ	ท�าหน้านิ่ง

เหมือนนางแบบท่ีก�าลังเดินอยู่บนแคทวอล์ก	 แต่ขอยืนยันว่าหนูไม่ได้หยิ่ง	

เวลาเจอคนรู้จักก็จะยิ้มให้	 ก็เข้าใจหนูนะ	 ใครจะเดินไปยิ้มไปกับลมกับ

แล้งตลอด	 หนูไม่ได้เป็นดารา	 ไม่ได้เป็นนางงามหรือเน็ตไอดอล	 จะได้เดิน

โปรยยิ้มไปตลอดทาง	และอาจโบกมือให้คนตามรายทางด้วย	ปัญหาของ

น้องคือ	คนอื่นรวมทั้งเพื่อนๆ	ของหนูเขาไม่ชอบหนู	ไม่ชอบอย่างรุนแรง	

หมั่นไส้	ถึงกับอยากจะตบหนูเลย	แรงมาก!	เมื่อหนูพยายามยิ้มให้เพื่อนก่อน	

และทักทาย	 เพื่อนหนูก็ยังจะหาว่าหนูสร้างภาพซะอีก	 !	 โอ	 !	 แม่เจ้า	 

หนูคงจะเชิด	 เริ่ด	 หยิ่ง	 ดูเหมือนนางแบบหน้านิ่งเกินไปไหมหนอ	 ?	 

ถ้าน้องจะลดระดับความเชิดลงสักนิด	 ท�าตัวเป็นธรรมชาติบ้างเหมือน

คนทั่วๆ	 ไปที่เขาไม่ได้เดินแบบ	 เพื่อนๆ	 อาจลดความหมั่นไส้	 และเม้าท์

น้องน้อยลงก็ได้	แต่ถ้าน้องอยากจะสวยสง่าต่อไป	ก็อย่าได้แคร์ว่าใครจะ

ไม่ชอบ	เพราะเราเป็นเราสวย	เริ่ด	เชิด	หยิ่ง	เดินแบบไปรอบๆ	โรงเรียน

ต่อไป

------------------------------------------------------------



ปัญหาบุคลิกภาพ

และการใช้ชีวิตในสังคม
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ปัญหาบุคลิกภาพและการใช้ชีวิตในสังคม

นางสาวศิริพร แสงแก้ว  

โรงเรียนเสิงสาง อ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

	 ปัจจุบันอะไรๆ	 ก็เปลี่ยนไป	 ธรรมชาติการใช้ชีวิตให้อยู่รอดได้ใน

สังคมก็เปลี่ยนไป	ท�าให้อะไรหลาย	อย่างหายไป	อะไรหลายอย่างถูกน�า

เข้ามาแทนที่	 เมื่อมีการหายไปและมีการแทนที่	ก็ย่อมเกิดปัญหาตามมา

มากมาย	ซึ่งปัญหาก็ต้องมีทางออกเสมอ	แต่ทางออกนั้นจะน�ามาซึ่งการ

ยุติหรือเป็นทางออกที่ดี	 พวกเราทุกคนก็ต้องช่วยกันแก้ไข	 หนูคิดว่าเหตุ

บ้านการเมืองในตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก	 ไม่เห็นความ

สามัคคีของคนในประเทศชาติ	พวกผู้ใหญ่ก็เอาแต่ทะเลาะกัน	ไม่เห็นจะ

เป็นผู้ใหญ่ที่ดีให้เด็กๆ	 นับถือกันเลย	 แถมยังสร้างความเดือดร้อนให้กับ 

ผู้อ่ืน	 เยาวชนเขาจะคิดอย่างไร	 เมื่อพวกผู้ใหญ่ของพวกเขาเป็นคนคิด

เห็นแต่ตัวเอง	 เชื่อใน	 ความสามารถของตัวเอง	 ไม่ฟังความคิดเห็น 

ของผู้อื่น	 เม่ือพวกเราฟังข่าวนี้ทีไร	 ท�าให้สุขภาพจิตไม่ดีเลย	 มีแต่เรื่อง

อะไรก็ไม่รู้	 เอาแต่หาเรื่องมาท�าให้เกิดการทะเลาะกัน	 และก็ส่งผลไปถึง

การใช้ก�าลังมากกว่าการใช้สมองอีกต่างหาก	 ไม่เข้าใจเลยว่าท�าไมต้อง

เกิดเหตุการณ์	อย่างนี้ท�าให้ประเทศชาติบ้านเมืองปั่นป่วน	และท�าให้คน

ต่างชาติมองประเทศของเราเป็นประเทศ	 ท่ีไม่น่าเชื่อถือ	 ไม่มีความสงบ	

เพราะคนในประเทศเห็นแต่ประโยชน์เล็กๆ	น้อยๆ	ที่จะตามมา	จึงท�าได้

ทุกอย่างที่จะท�าให้ตัวเองได้ผลประโยชน์น้ัน	 เหตุการณ์ไม่สงบนี้ไม่ใช่แค่

ส่งผลให้ประเทศ	 ชาติบ้านเมืองไม่สงบ	 แต่ยังส่งผลไปเรื่องเศรษฐกิจ	
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ตอนนี้อะไรก็แพงไปหมด	 ทั้งน�้ามัน	 ข้าวของใช้ต่างๆ	 มากมาย	 เพราะ

พวกผู้ใหญ่มีแต่ทะเลาะกัน	 ไม่สนใจในเรื่องปากท้องของคนในประเทศ

ชาติ	ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงตามมามากมายโดยไม่มีที่สิ้นสุด

	 จากข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าปัญหาทุกอย่างมี

ทางออก	 อาจข้ึนอยู่กับตัวเราท่ีจะยอมรับมันหรือไม่	 ถ้าหากท�าจิตใจให้

ยอมรับได้	เราก็จะกลายเป็นคนที่มีความสุข	ไม่ยึดติดกับอะไร

ทูลกระหม่อม :	 ฉันพูดอยู่เสมอว่า	 พวกเราสมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	

ONE	 เป็นคนรุ่นใหม่จะต้องคิดใหม่	 ท�าใหม่	 มี	 concept	 ตัวใหม่	 และ 

มุ่งมั่นร่วมมือร่วมใจกันท�างานเพื่อโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 

ของเรา	 ให้ก้าวไกลไปอย่างไม่หยุดยั้ง	 และขยายผลไปยังการท�างานเพื่อ

ประโยชน์ต่อประเทศชาติของเรา	 ถ้าทุกๆ	 คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว

มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม	 อะไรๆ	 มันก็จะแย่อย่างที่เห็นๆ	 อยู่ทุกวันนี้	

หนูพูดถูก	 เพราะฉะนั้น	พวกเราคนรุ่นใหม่เทรนด์ใหม่	จะต้องร่วมใจกัน

เป็นหนึ่ง	 พยายามท�าสิ่งดีๆ	 ให้กับประเทศไทยของเรา	 ด้วยความคิดใน

แนวใหม่	 ในทัศนคติใหม่ๆ	 ให้คิดถึงส่วนรวมมากกว่าตัวเอง	 ในแนวของ

พวกเราชาว	TO	BE	NUMBER	ONE	ก็ขอเป็นก�าลังใจให้พวกเราทุกคน

------------------------------------------------------------
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เด็กชายธนกฤต กลับส่ง  
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

	 ผมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ผมมีความ
รู้สึกว่าการที่ทูลกระหม่อม	ตั้งโครงการนี้ขึ้นมา	 เป็นสิ่งที่ท�าให้ประชากร
ทั้งประเทศหันมาออกก�าลังกายกันมากข้ึน	 ท�าให้คนมีสุขภาพที่ดี	 แข็ง
แรง	ภูมิต้านทานสูง	ไม่เป็นโรค	เมื่อก่อนกระผมเป็นโรคภูมิแพ้	น�้ามูกไหล	
ตลอดเวลา	 พอนอนก็คัดจมูก	 นอนไม่ค่อยหลับ	 และมีร่างกายอ้วนไม่
คล่องแคล่ว	 พอผมขึ้นชั้น	 ม.	 1	 ผมหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากข้ึน	 
ออกก�าลังกายทุกวัน	อดอาหารด้วย	จนร่างกายของผมแข็งแรง	ผอม	หุ่น
ดี	 มีความคล่องแคล่วมาก	 ถ้าวันไหน	 ผมไม่ได้มาออกก�าลังกาย	 ผม
ร้องไห้เกือบตาย	เพราะว่าผมออกก�าลังกายจนติด	ผมไม่ติดเกมส์	แต่ผม
ติดกีฬา	และเพื่อนของผมเขาติดยา	ผมเคยพูดเตือนเขาแล้ว	เขาก็บอกว่า
เขาจะเลิก	 แต่เขาเลิกไม่ได้ครับ	 มีวิธีไหนบ้างครับ	ทูลกระหม่อมฯ	 และ
ผมเป็นนักดนตรีวงโยธวาทิต	 ผมเคยไปเดินกระบวนเกี่ยวกับ	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	ด้วยครับ

ทูลกระหม่อม :	 ดีใจจริงๆ	 ท่ีน้องไม่อ้วนแล้ว	 และหุ่นดีเป็นนักกีฬา	 
ถูกแล้วติดการเล่นกีฬา	การออกก�าลังกาย	ดีกว่าติดเกมส์หรือติดยาเสพ
ติดแน่ๆ	
	 โอ้โฮ!	 ไม่ได้ออกก�าลังกายถึงกับร้องไห้เกือบตายเชียวหรือ	 

น้องเขียนเป็นค�าเปรียบเปรยใช่หรือไม่เอ่ย	 ?	 ส�าหรับเพื่อนของน้องที่ติดยา 
น้องก็ต้องค่อยๆ	 พูดค่อยๆ	 เตือนให้เขาเลิก	 เข้ามาบ�าบัดกับเราใน
โครงการ	ใครติดยายกมือขึ้นก็ได้	

------------------------------------------------------------
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เด็กหญิงวราลี ทองสุวรรณ์ อายุ 14 ปี นักเรียนชั้น ม.3  

โรงเรียนระวิราษฎร์บ�ารุง จังหวัดระนอง

	 หนูเป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายเพื่อนที่ปรึกษา	YC	ค่ะ	ตัวหนูก็

เป็น	YC	และกรรมการ	TO	BE	NUMBER	ONE	หนูได้เข้ากลุ่มมโนราห์	

ตั้งแต่หนู	 ม.1	 จนหนูอยู่	 ม.3	 หนูชอบในการร�ามาก	 ซึ่งมโนราห์เป็น

กิจกรรมที่น่าสนใจมาก	 มโนราห์เป็นวัฒนธรรมที่สวยงาม	 เป็นประเพณี

ที่สืบทอดกันมานานมาก	 หนูได้ฝึกร�ามโนราห์อยู่ช่วงหนึ่งจนหนูร�าได	้

และได้มีการแสดงโชว์ตามงานจนท�าให้คนดูชื่นชอบมโนราห์มาก	การร�า	

มโนราห์ท�าให้หนูมีเงินช่วยเหลือพ่อกับแม่บ้าง	 แต่อยู่มาวันหนึ่งมีชาว

บ้านคนหนึ่งพูดว่าร�ามโนราห์นี้มีอะไรดี	 เวลาได้เงินคุณครูก็เอาหมด	 

เด็กไม่ได้สักบาท	 พอหนูได้ยินชาวบ้านพูดแบบนั้น	 มันก็ท�าให้หนูหมด

ก�าลังที่	จะร�าต่อจากที่ชาวบ้านพูด	มันท�าให้ส่งผลต่อคุณครูที่สอนหนูร�า

มโนราห์เสียหายหมด	 หนูคิดว่าการร�ามโนราห์	 เป็นประเพณีที่สืบทอด

กันมาตั้งแต่สมัยก่อน	 พระองค์ท่านพอที่จะมีวิธีการอธิบายให้ชาวบ้าน

ฟังหรือพูดให้	เข้าใจอย่างไรบ้างคะ

ทูลกระหม่อม :	หนูไม่เห็นจะต้องไปเดือดร้อนกับค�าพูดของชาวบ้านเลย	

ร�ามโนราห์เป็นสิ่งที่หนูชอบและเป็นวัฒนธรรมที่ดี	 น่าช่ืนชม	 ในถิ่นเกิด

ของหนู	 ค�าพูดของคนๆ	 เดียวหรือไม่กี่คน	 ไม่เห็นมีผลอะไรกับพวกหนูเลย	

และหนูก็รู้ดีว่าที่เขาใส่ร้ายคุณครูนั้นไม่จริง	 หนูไม่เห็นจะต้องไปสนใจ 

ฟังและไม่ต้องอธิบายให้เขาฟังด้วย	 คนเราพูดอะไรก็พูดไปได้	 เพราะ

ความอิจฉา

------------------------------------------------------------
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นายสุรสร แสงอาทิตย์ อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.5  

โรงเรียนบ้านลาดวิทยาครับ จังหวัดเพชรบุรี

	 ผมมีปัญหาจะทูลถามทูลกระหม่อมครับ	 คือผมรู้สึกว่าผมจะมี

นิสัยที่คล้ายเด็กเกินไป	 ประมาณว่าถึงอายุจะ	 17	 แล้ว	 แต่การกระท�า

หรือนิสัยดูเหมือนเด็ก	 คือจะชอบงอแง	 ข้ีงอน	 แล้วก็เล่นอะไรเป็นเด็กๆ	

จนเพื่อนๆ	ก็เคยบอกนะครับว่า	“แกเหมือนเด็กเกินไป”	จนบางทีเพื่อน

ก็อาจจะร�าคาญ	 (แต่เวลาท�างานอะไรผมก็ท�าได้เหมือนเพื่อนนะครับ	 

ผมก็เลยคิดว่าผมคงไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อนหรอก	 เพราะว่าท�างานได้

เหมือนเด็กอายุ	 17	 ปี)	 แต่ปัญหา	 ก็คือจะท�าอย่างไรให้ตัวเองดูสมเป็น

เด็กอายุ	17	ปี	เพราะเหมือนว่าสิ่งนี้มันเป็นบุคลิกหรือนิสัยประจ�าตัว

ทูลกระหม่อม :	 น้องคงอยากน่ารักเลยท�าตัวเหมือนเด็กๆ	 งอแง	 ขี้งอน	

และเล่นให้น่าร๊ากอ่ะ!!	น้องไม่ปัญญาอ่อนหรอก	เพราะคนปัญญาอ่อนคง

เรียนหนังสือได้ยาก	และไม่สามารถเขียนจดหมายมาถามค�าถามนี้ได้

------------------------------------------------------------

นางสาวอรทัย คัมภีร์  

โรงเรียนสุธีวิทยา อ�าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

	 หนูมีปัญหาเกี่ยวกับการแสดงออกของตนเอง	 ไม่มีความมั่นใจใน

ตนเอง	ไม่กล้าแสดงออก	เช่น	ในเวลาที่ครูถามค�าถามหรือถามความคิดเหน็	

ก็ไม่กล้าที่จะตอบหรือไม่กล้าท่ีจะออกความคิดเห็น	 เพราะกลัวว่าจะ

ตอบผิด	กลัวว่าจะถูกเพื่อนๆ	หัวเราะ	เช่น	ในเวลาที่ต้องน�าเสนอผลงาน
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ต่อหน้าครูและเพื่อนๆ	หลายคน	ก็จะรู้สึกตื่นเต้นมากทุกครั้ง	จนท�าให้ไม่

กล้าพูด	 มือสั่น	 หรือบางทีก็ลืมเนื้อหาท่ีใช้น�าเสนอ	 เป็นต้น	 นอกจากนี	้

เวลาที่อยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย	หรือสถานที่ที่มีผู้คนที่ไม่คุ้นเคยอยู่มากๆ	

ก็จะรู้สึกกังวล	 ท�าตัวไม่ถูก	 เพราะคิดว่าตนเองเป็นคนที่เข้ากับผู้อื่นได้

ยากค่ะ	 หนูจึงอยากจะขอค�าแนะน�า	 เพื่อเป็นแนวทางในการน�าไปแก้ไข

ปรับปรุงตนเองให้มีความ	มั่นใจในตนเอง	และมีความกล้าแสดงออกมาก

ยิ่งขึ้นค่ะ

ทูลกระหม่อม : หนูต้องบอกตัวเองว่าหนูมีความสามารถ	เราเป็นคนเก่ง	

ไม่แพ้ใคร	เมื่อเราจะเสนอผลงานซึ่งคิดว่าท�าอย่างตั้งใจแล้ว	(ด้วยตัวเอง)	

เราก็จะรู ้จักงานนั้นๆ	 ของเราเป็นอย่างดี	 ต้องมั่นใจในเนื้องานที่ท�า	 

เวลาเราจะพูดต่อหน้าคน	 เราต้องบอกตัวเองว่า	 เราสนุกที่จะไปพรีเซนต์

ตัวเองบนเวที	ถ้าเราสนุกเราก็จะมั่นใจและท�าได้ดี	ถ้าตื่นเต้นมากๆ	เราก็

ต้องหายใจเข้าออกยาวๆ	แบบท�าสมาธิ

------------------------------------------------------------

นางสาวรัชนี สุนิติภานนท์ ชื่อเล่น บัว อายุ 18 ปี นักเรียน ชั้น ม.6 

โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

	 หนูเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิว	 มีทั้งสิวเสี้ยน	 สิวอักเสบและสิว

อุดตัน	พอสิวยุบแล้วจะเป็นรอยด�าบนใบหน้า	จนเพื่อนๆ	ชอบล้อกับหนู

ว่าเป็นอีหน้าสิว	อีปลวก	ตัวเตี้ย	อีด�า	สารพัดจนท�าให้หนูขาดความมั่นใจ	
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จะท�าอะไรก็ไม่สะดวก	 ไม่เป็นตัวของตัวเอง	 บางคร้ังหนูก็เครียด	 และ

คิดมากจนนอนไม่หลับและกินข้าวไม่ลง	 เข้ากับเพ่ือนก็ยาก	 น้อยใจ 

ตัวเอง	ไม่กล้าแต่งตัว	หรือออกงานต่างๆ	เพราะอาย	หนูอึดอัดไม่รู้จะไป

ปรึกษาใคร	 แต่พอวันนี้หนูคิดว่ามีความกล้าพอก็เลยอยากถามทูล

กระหม่อมว่า	 หนูควรจะท�าอย่างไรดีค่ะ	 หนูถึงจะมีความมั่นใจและเป็น

ตัวของตัวเอง	สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้ค่ะ

ทูลกระหม่อม :	 คนท่ีปล่อยให้ตัวเองมีปมด้อย	 อารมณ์เสีย	 เครียด	

คิดมาก	ก็จะเข้าสังคม	เข้ากับเพื่อนไม่ได้	ยิ่งท�าให้โลกเราแคบ	เสียความมั่นใจ

ในตัวเอง	 จนยิ่งเครียดใหญ่	 ยิ่งเครียดระบบขับถ่ายก็ไม่ดี	 ร่างกายรวน 

ก็ยิ่งท�าให้ท้องผูก	สิวขึ้นหนักเข้าไปอีก	คราวนี้มาแล้วสิวหัวช้าง	สิวเสี้ยน	

สิวชนิดต่างๆ	มากันเต็มหน้าเต็มตัว	เรื่องเป็นสิวแก้ได้ไปหาหมอ	ให้หมอ

รักษาก็อาจจะดีขึ้น	แต่อย่างไรก็ตาม	หนูยังอยู่ในวัยรุ่น	ฮอร์โมนเปลี่ยน	

สิวก็ขึ้นบ้างเป็นธรรมดา	 หนูต้องรักษาความสะอาดใบหน้าและร่างกาย

ให้ดีๆ	และไม่รับประทานของมันๆ	เช่น	หมูสามชั้น	เพราะจะท�าให้สิวขึ้น

และอ้วน	แต่ตัวด�าก็คงแก้ยาก	ตัวเตี้ยอีก	นึกว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมละกัน	

เพื่อนจะล้ออะไรก็อย่าได้แคร์	เราไม่โกรธเขาก็เลิกล้อไปเอง

------------------------------------------------------------
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นายภูมิรินท์ กระชัย นักเรียนชั้น ม.4 

	 ผมมีปัญหาปรึกษาครับ	 คือว่าผมมีความรู ้สึกแปลกๆ	 ครับ	 

ตัวผมเองเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิง	แต่ไม่	เข้าใจเหมือนกัน	บางทีผมคุยเล่น

กับเพื่อนที่เป็นผู้ชาย	ผมจะรู้สึก	แต่จะเป็นกับเพื่อนที่เป็นกระเทยตุ้งติ้งๆ	

เท่านั้น	หรือว่าผมจะเป็นพวก“เสือไบ”	หรือเปล่าครับ	ผมกลัวคนอื่นจะ

รู้แล้วหาว่าผมเป็นโรคจิต	ผมอยากขอค�าปรึกษาจากทูลกระหม่อมครับ

ทูลกระหม่อม : ได้เคยบอกกับน้องๆ	 ตั้งหลายหนแล้วว่า	 การที่เราจะ

เป็นเกย์	เป็นตุ๊ด	ทอม	ดี้	หรือ“เสือไบ”	ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก	เพราะมันเป็น

ธรรมชาติของเรา	 ว่าเราจะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเพศอื่นๆ	 ได้	 และ

สังคมตอนนี้ก็เปิดกว้าง	 และยอมรับในความสัมพันธ์เหล่าน้ีได้มากกว่า

แต่ก่อน	คงไม่มีใครมาว่าน้องว่าเป็นพวกโรคจิตหรอก	เพราะฉะนั้น	น้อง

ก็ชิลล์	ชิลล์!!	ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมากนัก	จะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้

ทุกอย่างแหละ	 ขอให้ตั้งใจเรียนและท�าตัวให้เป็นประโยชน์กับสังคมก็

แล้วกัน

------------------------------------------------------------
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นางสาวมณทิชา บัวบาน ชื่อเล่น ตูน อายุ 18 ปี  

นักศึกษาชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ 

จังหวัดราชบุรี 

	 มีหลายคนชอบบอกว่าหนูเป็นคนเงียบ	ไม่ค่อยพูดจากับใครตั้งแต่

เด็กแล้วค่ะ	 พอหนูมาลองคิดดูว่าเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่า	 มันก็จริง

อย่างที่คนอื่นว่านั้นแหละค่ะ	 คือหนูเป็นคนไม่ค่อยคุย	 ถ้าหนูไม่ได้สนิท

กบัคนนัน้จรงิๆ	แต่ถ้าสนทิกนักจ็ะรูว่้าหนเูป็นคนเฮฮา	ออกจะกวนด้วยซ�า้	

แต่พอไปพูดกับคนอื่นก็มีพูดบ้างแต่ไม่มากนัก	 เลยท�าให้เขามองว่าหนู

เป็นคนเงียบ	ไม่ค่อยพูด	แต่หนูก็เคยที่จะปรับพฤติกรรมนี้หลายครั้ง	คือ	

พยายามพูดกับคนอื่นให้มาก	 และก็ดีขึ้น	 แต่ก็มีเงียบบ้าง	 และอย่าง

ล่าสุดเมื่อตอนฝึกงานที่อยู่ชั้นปวช.3	 หนูได้ไปฝึกงานนอกสถานที่	 และ

ก่อนฝึกงานหนูต้ังใจว่าหนูจะพูดคุยให้มาก	 จะพยายามสนิทกับพี่เขา	

เพื่อตอนฝึกงานหนูจะได้ไม่เกร็ง	 แต่พอไปฝึกงานจริง	 นอกจากปรึกษา

เรื่องงานแล้วก็ไม่ค่อยพูดเหมือนเดิม	 หนูเองก็ไม่รู ้เหมือนกันว่าท�าไม	 

หนูพยายามพูดคุยกับพี่เขา	 พยายามปรับตัว	 แต่สุดท้ายก็เงียบเหมือน

เดิม	คือใจหนูอยากคุย	แต่ก็ไม่รู้จะคุย	อะไรจริงๆ	หนูก็เลยอยากจะให้ทูล

กระหม่อมฯช่วยให้ค�าแนะน�าว่า	หนูควรปรับอย่างไรดี	ที่จะท�าให้หนูเป็น

คนที่กล้าพูดมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
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ทูลกระหม่อม : นิสัยคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน	น้องเป็นคนเงียบและไม่

ค่อยพูด	ก็อาจจะยากหน่อยที่จะเปลี่ยน	ตัวเองให้เป็นคนพูดจ้อ	คุยโน่น	

คุยนี่กับทุกคน	 หนูทราบว่าหนูอยากคุย	 แต่ก็ยังคุยไม่ได้	 ยังเงียบ	 

ก็ไม่เป็นไร	 พยายามพูดคุยต่อไป	 พยายามอ่านหนังสือ	 หาความรู้จาก	

อินเตอร์เน็ต	 ดู	 TV	 ดูหนัง	 แล้วหนูลองเอาเรื่องเหล่านี้ไปคุยกับเพื่อนๆ	

อาจท�าให้หนูเป็นคนท่ีน่าสนใจข้ึนบ้าง	 แต่ถ้ายังท�าไม่ได้	 หนูก็ต้องท�า

หน้าตายิ้มแย้มไว้	 ไม่ใช่ไม่พูดเป็นมหาอุดและแถมหน้าตายังบึ้งตึงด้วย	

อย่างนี้ใครๆ	เขาก็หนีหมด

------------------------------------------------------------

นางสาวอิสริยาภรณ์ ภูเทพค�า นักเรียนชั้น ม.5/11  

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

		 ในปัจจุบันน้ี	 คนไทยมีปัญหาเรื่องหนึ่ง	 ก็คือความอ้วน	 และบาง

คนเลือกทางลัดอยากเห็นผลเร็ว	 โดยการทานยาลดความอ้วน	 บางราย

ถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาล	 ร้ายแรงสุดก็เสียชีวิต	 พระองค์ท่านมีความ

รู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินข่าวนี้	 และพระองค์ท่านมีค�าแนะน�าอย่างไรเกี่ยว

กับการควบคุมน�้าหนักและการออกก�าลังกายคะ

ทูลกระหม่อม : ก็ได้บอกพวกเราตลอดเวลาแล้วว่า	 การรับประทานยา

ลดความอ้วนไม่ใช่ทางออกส�าหรับการลดความอ้วน	 เพราะพอเลิกรับ

ประทานก็จะอ้วนข้ึนกว่าเดิม	 เรียกว่าภาวะโยโย่	 และยาลดความอ้วน 
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ก็มีอันตรายมากอย่างที่น้องบอกมานั่นแหละ	อย่างไรก็ตาม	ถ้าเราอยาก

ผอมอย่างถาวรก็ต้องมีความอดทน	 อดกลั้นความหิว	 ไม่รับประทาน

เข้าไปเยอะแยะเหมือนยัดนุ่น	อย่ารับประทาน	แป้งและของมันๆ	มากไป	

เน้นผักและผลไม้ให้มากๆ	ดื่มน�้าสะอาดให้มาก	อย่างน้อยวันละ	8	แก้ว	

และที่ส�าคัญที่สุดต ้องออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ	 อย่าข้ีเกียจ	 

แล้วก็จะหุ่นเป๊ะไปเอง	 		 	 	

------------------------------------------------------------

นางสาวธัญญาเรศ ปัญญาหมื่น ชื่อเล่น ทราย อายุ 17 ปี  

นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

	 หนูเป ็นคนคุมวงดนตรีพื้นเมือง	 เมื่อไรที่ มีงานเข ้ามาในวง	 

พวกเด็กๆ	 ก็มักจะไม่ให้ความร่วมมือ	 เมื่อเด็กพวกนั้นไม่ให้ความร่วมมือ	

หนูมักจะโดนดุว่าไม่มีความรับผิดชอบ	 แต่มีใครที่ไหนเคยรู้ไหมว่าหนูก็

ท้อไม่น้อย	ที่เด็กๆ	พวกนั้นไม่เคยที่จะฟังหนูเลย	หลายครั้งที่มีเหตุการณ์

แบบน้ีขึ้น	 หลายหนท่ีหนูต้องแอบมาร้องไห้อยู่คนเดียว	 แต่หนูไม่เคยจะ

เลิกเป็นผู้คุมวง	 เพราะหนูรักที่จะท�าหน้าที่นี้	 แต่นับวันหนูยิ่งท้อข้ึน

เรื่อยๆ	คิดไว้หลายครั้งว่าจะถอย	แต่ก็ไม่เคยถอยไม่ได้สักที	เพราะว่าหนู

รักที่จะท�างานนี้	 แล้วหนูควรจะท�าอย่างไรดีคะ	 ท่ีจะท�าให้เด็กพวกนั้น

เข้าใจในตัวหนูบ้าง	 และให้พวกเขารู้สึกรักหน้าที่ของตนเองเหมือนที่ 

หนูรัก
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ทลูกระหม่อม : หนูลองส�ารวจตัวเองว่า	หนูมีภาวะเป็นผู้น�าเกินไปหรือเปล่า 

และเป็นเผด็จการบ้าอ�านาจมากเกินไปหรือเปล่า	 ที่ท�าให้พวกเด็กๆ	 

ในวงมักไม่ให้ความร่วมมือและต่อต้านหนู	 หรือในทางตรงกันข้าม	 

หนูอาจ	 จะอ่อนแอ	 หน่อมแน้มเกินไป	 จนควบคุมเด็กๆ	 ในวงไม่ได	้ 

การแอบมาร้องไห้คนเดียวนั้นไม่มีประโยชน์อะไร	หนูต้องท�าความเข้าใจ

กับคนในวงดนตรีพื้นเมืองของหนูอย่างตรงไปตรงมา	 คุยกันว่าทุกคนมี

บทบาทหน้าที่	 ในวงดนตรีซึ่งก็เป็นของทุกคน	 ไม่ใช่ของหนูคนเดียว	 

ทุกคนจึงมีหน้าท่ีขับเคลื่อนงานให้เดินไปข้างหน้าอย่างดี	 เมื่องานไปได้ด	ี

ความส�าเร็จก็เป็นของทุกคนไม่ใช่หนูได้อยู่คนเดียว

------------------------------------------------------------

นางสาวแสงอรุณ ยั่งยืนตระกูลโชค ชื่อเล่น เผือก อายุ 18 ปี 

นักเรียน ชั้น ม. 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

	 หนูเป็นเด็กชาวเขาแล้วลงมาเรียนในเมือง	 หนูเป็นคนพูดไม่ค่อยชัด 

แล้วเวลาที่โรงเรียนมีงานหรือ	กิจกรรมนอกโรงเรียน	พวกหนูก็ได้ออกไป

ท�ากิจกรรม	 พอไปเจอคนเยอะๆ	 หนูจะรู ้สึกว่าเขามองพวกหนูด้วย

สายตาดูถูกเหยียดหยาม	 หนูเคยคิดว่าคิดไปเอง	 แต่แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่ง 

หนูก็ได้ยินกับตัวเองว่า	 “ไอ้พวกชาวเขามา	 อีกละ”	 มันเป็นค�าพูดที่ฟัง

ดูถูกมาก	มันท�าให้หนูไม่กล้าไปผูกมิตรกับคนอื่น	เพราะกลัวจะโดนดูถูก	

หนูควรจะท�าอย่างไร	 เพื่อที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีปัญหา	 และอยู่

แบบที่ท�าให้ตัวเองไม่รู้สึกว่าเป็นจุดด้อยของสังคมค่ะ	
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ทูลกระหม่อม :	 การท่ีจะอยู่ในสังคมโดยไม่มีปมด้อย	 ไม่รู้สึกว่าตัวเอง

เป็นจุดด้อยของสังคม	 เราต้องไม่หมด	ก�าลังใจ	ท้อแท้	 คิดว่าตัวเองด้อย

กว่าคนอื่น	เพราะถ้าเราเสียเซลฟ์	เสียความมั่นใจ	คิดว่าใครๆ	ก็พากันมา

ดูถูกเรา	เพราะเราไม่เหมือนคนอื่น	เราก็คงจะต้องด้อยจริงๆ	แน่ล่ะ!	ก็คง

มีคนที่ดูถูกเราอยู่บ้าง	เพราะสังคมก็ไม่ได้เพอร์เฟคอะไร	แต่ถ้าเราไม่แคร์

ก้าวข้ามตรงนี้ไปได้	 เราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองให้อยู่ได้อย่างสง่า

ผ่าเผยและเป็นประโยชน์ต่อสังคม	 ถ้าหนูตั้งใจเล่าเรียน	 ตั้งใจท�างาน	 

ท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	หนูก็จะได้ฝึกภาษา	ฝึกพูด	ปัญหา

การพูดไม่ชัดก็จะหมดไป	ไม่เป็นปัญหาต่อหนูอีก

------------------------------------------------------------

นางสาวอุษณีย์ คชลัย อายุ 15 ปี นักเรียนชั้น ม. 4  

โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

		 เมื่อก่อนตอนท่ีหนูก�าลังเรียนอยู่ประมาณ	 ป.3	 หนูอาศัยอยู่ในอ

พาร์ทเมนท์กับแม่ค่ะ	 ช่วงนั้นหนูโดนลวนลามจากคนข้างห้องที่อาศัยอยู่

ในอพาร์ทเมนท์แห่งเดียวกัน	 ซึ่งคนท่ีเขาลวนลามหนูเป็นสามีของเพื่อน

แม่ค่ะ	หนูโดนลวนลามบ่อยมากช่วงนั้น	สามีของเพื่อนแม่เขาบอกหนูว่า	

“อย่าบอกแม่ของหนูกับภรรยาน้านะ”	 ซึ่งหนูก็ไม่รู ้ว่าหนูควรจะท�า

อย่างไร	 เพราะตอนนั้นหนูรู้สึกกลัวและไม่คิดว่าจะโดนลวนลามอีก	 แต่

แล้วสามีของเพื่อนแม่	 เขาก็ยังท�าอีกครั้งเมื่อมีโอกาส	 และบอกกับหนู

ประโยคเดิม	 ตอนนั้นหนูโตมากแล้ว	 หนูเลยข่มความกลัวเอาไว้แล้ว 
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พูดกับเขาว่า	 “ถ้าน้ายังท�าแบบนี้กับหนูอีก	 หนูจะบอกแม่และภรรยา 

ของน้า”	แต่แล้วเขาก็ยังคงท�าแบบเดิมอยู่อีก	แต่หนูก็พยายามเลี่ยงออก

จากเขาให้มากที่สุด	หนูควรจะท�าอย่างไรดีค่ะ

ทูลกระหม่อม : หนูท�าถูกแล้วท่ีพยายามหลีกเลี่ยงออกจากเขาให้ไกล

ที่สุด	 และรีบบอกแม่หนูให้ทราบเรื่องนี้โดยเร็ว	 เพื่อแม่หนูจะได้ช่วยหนู

จัดการแก้ปัญหาโดยด่วน	

------------------------------------------------------------

นางสาวจุฑามาศ ขันมณี อายุ 19 ปี นักเรียน ชั้น ม. 6  

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

	 หนูเป็นคนไม่อ้วนแต่เวลาทานอาหารเข้าไปเยอะๆ	 มันไปออก

ส่วนขาอย่างเดียวค่ะ	 อยากทราบว่าวิธีลดต้นขาและส่วนสะโพกต้องท�า

อย่างไร	 ที่เห็นผลภายในเร็ววันและไม่อันตราย	 เมื่อไม่นานมานี้หนูเคย

ตัดสินใจ	 ไปฉีดเมโสแฟตที่คลินิกเสริมความงามแห่งหน่ึงประมาณ	 

3	เข็มๆ	ละ	1,500	บาท	ทั้งหมดรวมเป็นเงิน	4,500	บาท	แต่หนูก็ไม่เห็น

ผลอะไรเกิดข้ึนเลยค่ะ	 แต่เมื่อผ่านไปต้นขาตรงที่เคยฉีดกลับมีรอยช�้า	 

หนูเลยคิดว่ามันน่าจะไม่เหมาะที่จะท�าต่อ	 เลยคิดหันมาเล่นกีฬาแทน	

ทั้งชกมวย	 เข้าฟิตเนส	 เล่น	 T25	 แต่ขาหนูยังไม่ลดสักที	 หนูควร 

ท�าอย่างไรดีค่ะ	ที่ขาหนูจะเรียวและสวยเหมือนนางแบบ
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ทูลกระหม่อม :	 รูปร่าง	 และโครงสร้างของคนเราไม่เหมือนกัน	คนที่ขา

ใหญ่อย่างหนูบางทีก็จะเป็นการยากมากถึงมากท่ีสุด	 ที่จะลดความใหญ่

ของต้นขาและสะโพกลงได้	 สิ่งที่หนูควรท�าคือรักษารูปร่างของหนูให้คงที ่

โดยการไม่รับประทานของอ้วนๆ	มันๆ	หวานๆ	มากเกินไป	หนูก็จะไม่อ้วน	

ซ่ึงถ้าอ้วนก็จะท�าให้ต้นขาและสะโพกหนูใหญ่บึ้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	

ออกก�าลังกายโดยเน้นท่าลดขาลดสะโพก	 ซึ่งก็คงลดไม่ได้มาก	นอกจาก	

จะท�าให้เฟ ิร ์มขึ้น	 จะไปฉีดไปดูดไขมันก็คงไม่สวยขึ้นมากเท่าไร	 

เพราะสรีระเราเป็นอย่างนั้น

------------------------------------------------------------

นางสาวนันทิพร จ�าบัวขาว นักเรียน ชั้น ม. 6 อายุ 18 ปี  

โรงเรียนเมืองพญาแล จังหวัดชัยภูมิ

	 หนูไม่มีความมั่นใจในตัวเอง	 ไม่ว่าจะเดินไปไหนมาไหนคนเดียวก็

ไม่กล้า	 รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง	 และอีกอย่างหนูไม่กล้าตัดสินใจอะไรเอง	

ต้องคอย	 ถามแม่หรือคนข้างๆ	 อยู่เสมอ	 แม้แต่เรื่องเล็กๆ	 ก็ต้องถามว่า

ควรจะท�าดีไหม	 อาจเป็นเพราะตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนี้หนูก็ยังถามแม่

อยู่เสมอ	เหมือนเกิดเป็นความเคยชิน	กลัวสิ่งที่เราตัดสินใจไปนั้นมันไม่ดี	

คงอาจจะเป็นเพราะหนูเป็นคนขี้กังวลมากเกินไป	 จึงไม่มีความมั่นใจใน

ตัวเอง	หนูจึงขอค�าแนะน�าและวิธีปฏิบัติตัวให้มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะ
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ทูลกระหม่อม :	หนูต้องเริ่มสร้างความมั่นใจในตัวเองด่วน	เพราะหนูก็โต

แล้ว	อายุ	18	ปี	คงเตรียมพร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	ซึ่งก็

คงไม่มีแม่คอยอยู่ข้างๆ	 บอกให้หนูท�าโน่นท�านี่เหมือนเดิม	 เราจะตัดสิน

อะไร	เราต้องใช้เหตุผล	เมื่อเราแน่ใจว่าเราท�าถูก	เราก็ท�าไปเลยไม่ต้องมา

นั่งลังเลให้เสียเวลา	ขอให้หนูโชคดี

------------------------------------------------------------

นางสาวสุทธิดา แซ่ด่าน นักเรียน ชั้น ม. 5/5  

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 หนูมีปัญหาคือ	 ตัวหนูเป็นคนพิการทางหู	 ซึ่งในห้องไม่มีใครรู้	

เวลาใครพูดกับหนู	 หนูมักจะไม่ได้ยินและไม่ตอบ	 เพื่อนมักคิดว่าหยิ่ง

และเอาแต่เกลียด	หนูอยากบอกทุกคนให้รู้ว่าหนูไม่ได้ยิน	แต่เมื่อบอกไป

ก็พบ	 แต่สายตาท่ีเหยียดหยาม	 รังเกียจ	 หนูผิดใช่ไหมคะ	 ที่หนูเกิดมา 

ไม่ครบ	 32	 เหมือนคนอ่ืน	 หนูพยายามตั้งใจเรียนและไม่สนใจค�าพูด 

ค�านินทา	แต่ก็ไม่มีใครอยากคบกับหนู	หนูจะท�าอย่างไรดีคะ

ทูลกระหม่อม : หนูคงไม่ได้หูหนวกสนิทจนไม่ได้ยินอะไรเลย	จนต้องใช้

ภาษามือส่ือสารกับผู้คน	 หนูยังสามารถท่ีจะเรียนร่วมกับเด็กปกติได้	

และแถมเพ่ือนๆ	 ในห้องก็ไม่มีใครรู้สักคนว่า	 หนูเป็นคนพิการทางหู	 

หวังว่าคุณครูและผู้บริหารในโรงเรียนคงทราบว่าหนูมีปัญหาในการได้ยิน 

เพราะนั่นคงเป็นอุปสรรคในการเรียน	 ของหนูพอสมควร	 เพื่อนๆ	 เขา 
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ไม่ทราบว่าหนูหูหนวก	 (ในระดับหนึ่ง)	 จึงไม่เข้าใจว่าท�าไมหนูไม่พูดกับ

เขาเวลา	เขามาพูดด้วย	เพื่อนเข้าใจว่าหนูเก๊ก	เลยไม่พอใจ	นึกว่าหนูหยิ่ง	

ถ้าหนูไม่บอกความจริงกับพวกเขา	 หนูก็คงจะหาเพื่อนที่จะคบหากับหนู

ได้ไม่ง่ายนัก	 ไม่ใช่ความผิดหรอกที่หนูเกิดมาพิการ	 แต่ปัญหาก็คือหนู

อาจอาย	 ที่จะยอมรับความบกพร่องในการได้ยินของหนู	 และคิดว่าเป็น

ปมด้อยและปิดกั้นเพื่อนๆ	เอง	

	 เพราะฉะน้ัน	 การแก้ปัญหานี้ส�าหรับหนูก็คือบอกความจริงกับ

เพื่อนว่าหนูหูตึง	 หนูไม่ได้ยินท่ีเขาพูด	 เพ่ือนๆ	 ส่วนมากก็คงเข้าใจและ

ยินดีจะเป็นเพื่อนกับหนู	 และช่วยเหลือหนูในเรื่องการเรียนและการมี

สังคมในห้องเรียน	และในโรงเรียน

------------------------------------------------------------

เด็กหญิงกนกวรรณ ต่อมยิ้ม นักเรียน ชั้น ม.2/2  

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร

	 หนูเป็นแฟนคลับศิลปินเกาหลีค่ะ	 เพื่อนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าหนู

เป็นพวกเพ้อเจ้อไร้สาระ	 ใช้เงินสิ้นเปลืองไปกับพวกดาราเกาหลี	 เพ่ือน

บางคนชอบมองด้วยสายตาเหมือนหนูเป็นตัวประหลาด	แต่หนูคิดว่าหนู

ท�าหน้าที่ของหนูได้ดีที่สุดแล้ว	ไม่ได้คลั่งจนเสียการเรียน	และเมื่อไม่นาน

มานี้	 มีเหตุการณ์อนาจารเกิดขึ้นที่คอนเสิร์ตศิลปินเกาหลี	 มีแฟนคลับผู้

หญิงโดนท�าอนาจาร	จากเจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยหน้าคอนเสิร์ต	

ทางแฟนคลับได้โพสต์ข้อความลงอินเทอร์เน็ต	แต่กลับถูกคอมเม้นท์จาก
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คนไทยส่วนใหญ่ว่า	 “สมน�้าหน้า	 อยากบ้าผู้ชายไปดูคอนเสิร์ตเอง”	 

ซึ่งหนูคิดว่ามันไม่ยุติธรรมค่ะ	 หนูเลยอยากจะถามว่าท่านคิดว่าพวกหนู

ผิดหรือเปล่า?	ที่ชอบศิลปินเกาหลี	แล้วหนูควรปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นที่

ยอมรับของเพื่อน

ทูลกระหม่อม :	 จริงๆ	แล้วมันก็ไม่เสียหายอะไรเลยในการที่เราชื่นชอบ	

และเป็นแฟนคลับของศิลปินคนใด	เช่น	ที่น้องเป็น	FC	ศิลปินเกาหลีนั้น	

ถ้าหนูม่ันใจว่าการที่เราชื่นชมศิลปินท่ีเราชอบ	 ไม่ได้ท�าให้น้องเสีย 

การเรียน	 ไม่ได้สิ้นเปลืองและใช้เงินเกินตัวในการซื้อของขวัญให้ดาราท่ีเรา 

ชื่นชอบ	และเสียเงินกับคอนเสิร์ตและของที่ระลึกต่างๆ	ของศิลปินเหล่านั้น 

ความชอบของคนเราไม่เหมือนกัน	 ถ้าเราไม่ได้ท�าอะไรให้ท้ังตัวเรา	

ครอบครัวเรา	เพื่อนๆ	และสังคมเดือดร้อน	เราจะชอบใครก็เป็นเรื่องของเรา 

หนูก็ไม่เห็นจะต้องกังวลว่าท�าอย่างไร	จึงจะเป็นที่ยอมรับของเพื่อนเลย

------------------------------------------------------------

นางสาวชไมพร กลอนดอน อายุ17 ปี นักเรียน ชั้น ม. 5  

โรงเรียนมาบตาพุดพิทยาคาร จังหวัดระยอง 

	 หนูอยากปรึกษาเรื่องของพฤติกรรมของตัวเองท่ีไม่รู้ว่ามันเกิดข้ึน

มาได้ยังไงค่ะ	หนูมักมีพฤติกรรมที่แปลกๆ	นี้ขึ้นมาอยู่เสมอ	เวลาที่มีใคร

ท�าอะไรขัดใจ	ท�าให้ไม่พอใจ	หรือท�าให้โกรธมากๆ	ถ้าหนูอยู่ต่อหน้าพวก

เขาเหล่านั้น	หนูแทบจะไม่แสดงอาการอะไรออกมาเลย	แต่เมื่อหนูอยู่คน
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เดียวในห้องนอน	หนูก็เริ่มนึกสิ่งที่หนูไม่พอใจ	หรือมีใคร	ขัดใจขึ้นมานั้น	
หนูจะหายใจแรงขึ้นเรื่อยๆ	มือก�าแน่น	บางทีก็ฉีกผ้า	จิกผ้า	จนแทบขาด	
หรือกรี๊ดใส่หมอน	 เหวี่ยง	 โยนข้าวของ	หน้าแดง	 ฯลฯ	 เมื่อมีพฤติกรรม
เหล่านี้ขึ้นมาได้สัก	 2-3	 ปี	 หนูกลับมาคิดๆ	 ดูว่าหนูเป็นอะไรกันแน่	 
มันเกิดอะไรขึ้นและมีค�าถามเกิดข้ึนมาอีกหลายค�าถาม	 จนเคยคิดว่าหนู
เป็นบ้าหรือเปล่า	 หรือว่ามีอาการทางจิตกันแน่	 หนูเคยหาแบบทดสอบ
สุขภาพจิตมาท�าหลายครั้งมากผลออกมาคือ	 “อยู่ในกลุ่มคนที่เครียด
หรือมีอาการเครียดมากกว่าปกติ”	 หนูกลัวมากเลยค่ะ	 กลัวว่าจะเป็น

เกี่ยวกับอาการทางจิต	 หนูเองก็ไม่รู้จะปรึกษาใครดี	 กับครอบครัวก็ไม่กล้า 
กับเพื่อนก็ไม่กล้า	 เวลาอยู่กับเพื่อนหนูก็ร่าเริงแจ่มใสดี	 อารมณ์ดีตลอดเวลา 
แต่พอมีเรื่องให้ไม่สบายใจหรือมีเรื่องขัดใจก็จะเก็บไว้ในใจ	 ไม่เคยพูด
อะไรออกไป	 ได้แต่เก็บมาระบายอารมณ์ท่ีบ้านและมีพฤติกรรมแบบที่
หนูบอกข้างต้นค่ะ	 หนูไม่รู้จะปรึกษาใคร	 หนูจะท�าอย่างไรหรือหนูต้อง
แก้ไขอะไรบ้างคะ	และหนูควรท�ายังไงให้พฤติกรรมเหล่านั้นหายไป

ทูลกระหม่อม :	 หนูมีอาการน่าเป็นห่วงนะ	 เพราะก็เป็นอย่างที่ผลการ
ทดสอบสุขภาพจิตน่ันแหละที่ว่าหนูมีอาการเครียดมากกว่าปรกติ	 เป็น
คนเก็บกด	 และต่อไปก็น่าจะมีอาการทางจิตเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ	 ตอนนี้หนูยัง
รู้สึกตัว	และควบคุมตัวเองให้ดูร่าเริง	แจ่มใส	อารมณ์ดีเวลาอยู่กับเพื่อนๆ	
แต่ก็เก็บอารมณ์มาระบายที่บ้าน	 ต่อไปหนูอาจท�าอะไรที่น่ากลัวกว่านี้
อีกหลายเท่า	ถ้าหนูไม่รีบแก้ไขพฤติกรรม	และอาการทางจิตของหนู	หนู
ควรรีบไปหาจิตแพทย์ด่วน	 !	 เพราะอาการเหล่านี้ต้องได้รับการรักษา
โดยเร็วที่สุด

------------------------------------------------------------
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นางสาวกมลชนก สุวรรณโส อายุ 17 ปี นักเรียน ชั้น ม. 5  

โรงเรียนอุเทนพัฒนา จังหวัดนครพนม

	 เวลาหนูถ่ายรูปหนูยิ้มไม่เห็นฟัน	 เพื่อนต้องถามว่าท�าไมเธอยิ้มไม่

เห็นฟัน?	เพื่อนอีกคนหนึ่งก็เลยตอบว่าเวลาที่ยิ้มเห็นฟันแล้วคางยื่นออก

มาเหมือนแม่มดในการ์ตูน	แต่ถ้ายิ้มไม่เห็นฟันแบบนี้ก็เหมือน	สุเทพ	สีใส	

ที่พับหน้าได้	แล้วเพื่อนๆ	ก็หัวเราะ	หนูไม่รู้จะท�ายังไงก็เลยหัวเราะให้กับ

พวกเขาไป	 แต่ในใจจริงๆ	 แล้วหนูแทบ	 จะร้องไห้ออกมาดังๆ	 ไม่ใช่คร้ัง

แรกที่พวกเขาพูดกับหนู	เขาพูดแบบนี้กับหนูเสมอ	แม้กระทั่งตอนนั่งเล่น

เฉยๆ	 พวกเขาก็จะมองหน้าหนูแล้วถามว่า	 ท�าไมหน้าหนูเหมือนพับได้	

หนูไม่รู้ว่าจะตอบยังไงก็ได้แต่ยิ้มให้ทุกๆ	 ครั้ง	 เกือบทุกวันที่หนูจะเจอ

ค�าถามแบบนี้จากเพ่ือนๆ	 ในกลุ่ม	 หลายครั้งที่หนูกลับบ้านมาแล้วมา

ร้องไห้อยู่คนเดียว	บางทีกิจกรรมของโรงเรียนหนูก็ไม่ได้ช่วย	แต่ไม่ใช่ว่า

ไม่อยากช่วยนะคะ	 แต่เพียงหนูไม่มั่นใจในตัวเองเวลาที่ต้องท�ากิจกรรม

ท�าตัวเป็นจุดเด่น	 หนูไม่อยากให้คนมามองหน้าหนู	 ไม่อยากให้คนอื่นๆ	

ว่าหนูเป็น	 สุเทพ	 สีใส	 ที่สามารถพับหน้าได้	 เวลาเดินไปไหนมาไหนใน

โรงเรียน	 หนูก็จะพยายามเอามือมาปิดปากเอาไว้	 บางครั้งก็ท�าเป็นไอ

บ้าง	 เพื่อไม่ให้	 ใครมาจ้องมองหน้า	 บางครั้งหนูก็ต้ังค�าถามกับตัวเองว่า

ท�าไมต้องเกิดมาเป็นแบบนี้	 แต่สุดท้ายค�าถามของหนูก็จบด้วยการ

ร้องไห้ทุกครั้ง	 หนูเคยบอกกับพ่อแม่ว่าหนูอยากท�าหน้า	 ท่านบอกว่าจะ

ท�าไปท�าไม	หนูก็เลยบอกเหตุผลและเล่าทุกอย่างให้ท่านฟัง	แต่ท่านกลับ

บอกว่าเด็กๆ	 ไร้สาระ	 การที่จะท�าหน้าต้องใช้เงินมากมาย	 พ่อแม่ไม่ได ้
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มีเงินขนาดนั้น	 ถึงแม้ว่าหนูจะเข้าใจท่ีแม่พูดทุกสิ่ง	 แต่หนูก็ยังอยากท�า

อยู่ดี	หนูอึดอัดมาตั้งแต่อยู่	ม.1	จนตอนนี้หนูอยู่	ม.6	หนูไม่อยากให้ใคร

มาถาม	หนูควรท�าอย่างไรดีคะ	

ทูลกระหม่อม :	หนูหน้าตาเป็นอย่างไร	ก็นึกไม่ออกนะว่าหน้าที่พับได้นั้น

เป็นอย่างไร?	 หนูก็ไม่ได้ส่งรูปมาให้ดู	 เสียด้วย	 เลยบอกไม่ถูก	 แต่ถ้าหนู

หน้าเป็นแบบ	 สุเทพ	 สีใส	 ก็คงจะท�าศัลยกรรมแก้ไขได้ยาก	 น้องคงต้อง

ท�าใจ	 คนหน้าตาแบบนี้ส่วนมากก็ได้เป็นดารา	 อันที่จริงหนูก็เป็นคน

อารมณ์ดีนะ	 ที่สามารถยิ้มได้เวลาโดนเพื่อนๆ	 ล้อ	 ถึงแม้ว่าจะกลับมา

ร้องไห้ที่บ้าน	 มันเป็นรูปธรรม	 นามธรรม	 ถ้าผ่าตัดแก้ไขหน้าไม่ได้จริงๆ	

หนูก็ต้องคิดว่า	เพื่อนเขารักเขาจึงล้อ	แต่ถ้าน้องท�าใจชิลล์	ชิล!!	ไม่เดือด

ร้อน	เขาก็คงเลิกล้อไปเอง	อย่างน้อยหนูก็อาจได้เป็นดารา	แต่เพื่อนส่วน

มากก็คงอด	

------------------------------------------------------------

นายอิทธิพัทธ์ พงษ์กายี อายุ 20 ปี นักศึกษาปีที่ 2  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนพรัตน์วชิระ กรุงเทพมหานคร

	 ทูลกระหม่อมมีทัศนคติอย่างไรเกี่ยวกับ	 ค�าว่า	 “วิชาชีพพยาบาล

เป็นวิชาชีพของผู้หญิง”ครับ	 ประโยคน้ีเร่ิมก่อตัวอยู่ภายในความคิดของ

ผมตั้งแต่ใกล้จะจบชั้นม.	6	ช่วงสอบเข้ามหาวิทยาลัย	ตอนนั้นที่โรงเรียน

ของผมถ้าใครสอบติดที่ไหน	 อาจารย์ก็จะให้ออกไปบอกเพ่ือนๆ	 
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ที่หน้าแถวเคารพธงชาติ	 ผมก็ออกไปบอกว่าติดที่วิทยาลัยพยาบาล	 

แห่งนี้ครับ	 จากท่ีคาดว่าจะได้รับเสียงปรบมือเหมือนเพื่อนผู้หญิงคนอื่น

ที่ติดเหมือนๆ	 กัน	 กลับเป็นเสียงโห่และแซวว่าเรียนได้หรือเป็นผู้ชายนะ	

พอเข้ามาเรียนรุ ่นพี่ผู ้ชายท่ีเรียนพยาบาลเหมือนกัน	 ก็เคยบอกว่า	 

ผู้ชายที่มาท�าวิชาชีพนี้ไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าหรอก	 เพราะเป็นวิชาชีพ 

ผู้หญิง	 เวลาผมข้ึนวอร์ด	 เพื่อฝึกภาคปฏิบัติ	 ดูแลคนป่วย	 ก็มักจะมีค�า

ถามแนวๆ	 นี้เข้ามาเสมอว่า	 เป็นพยาบาลหรือ	 เป็นผู้ชายเรียนพยาบาล

หรือ	ผู้ชายเรียนแล้วจบไปท�าอะไร	 เข็นเปลผู้ป่วยใช่ไหม	ด้วยเหตุการณ์

เหล่าน้ีท�าให้ผมมีปมในใจเกี่ยวกับค�าถามนี้	 เรียนไปก็ถามตัวเองไป	 

ไม่แน่ใจในสิ่งที่เรียนอยู่ปฏิบัติอยู่	 ทูลกระหม่อมฯทรงมีทัศนคติอย่างไร

เกี่ยวกับประโยคที่ว่าวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพของผู้หญิงครับ

ทูลกระหม่อม :	 น้องควรจะภูมิใจในวิชาชีพของน้อง	 ที่ก�าลังเรียนและ

ก�าลังจะได้ปฏิบัติในหน้าที่นี้	 และควรท�าให้ดีท่ีสุด	 ใครจะพูดอะไรก็อย่า

ได้แคร์	 เพราะเราท�าในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์	 ถ้าไม่มีบุรุษพยาบาล	 ใครจะ

ช่วยคนไข้ผู้ชายได้อย่างเต็มที่เล่า	?

------------------------------------------------------------
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นางสาวณีรนุช รักยิ่ง อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.6  

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี

	 หนูได้สั่งสินค้าทางอินเทอร์เน็ตเมื่อไม่นานมานี้	 ได้ตกลงเร่ือง

สินค้าและการโอนค่าใช้จ่ายเรียบร้อย	แล้วค่ะ	แต่พอหนูโอนเงินไปให้คน

ขายเรียบร้อยแล้วเป็นเงินจ�านวนหนึ่ง	 แต่เมื่อส่งสลิปการโอนเงินไปให้

เรียบร้อย	 คนขายกลับหนีและโกงหนูไป	 หนูควรจะท�าอย่างไรดีคะ?	

จ�านวนเงินที่เสียไปมันก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่นัก	 เพียง	 500-600	 บาท

เท่านั้น	 เพียงแต่เงินจ�านวนนี้เป็นเงินที่พ่อของหนูหามาด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต	 แต่คนขายคนนั้นกลับมาหลอกลวงหนู	 หนูอยากจะแจ้ง

ความ	แต่กลัวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา	แต่หนูก็ไม่อยากให้คนอื่นต้อง

มาเดือดร้อนเหมือนกับที่หนูได้พบ	หนูอยากให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ต่อ

กันคะ	ขอค�าแนะน�าด้วยนะคะ	

ทูลกระหม่อม :	 กรณีการถูกโกงจากการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 

ก็เกิดขึ้นบ่อยๆ	 เราจึงต้องระมัดระวังตรวจสอบ	ร้านค้าที่เราคิดจะสั่งซื้อ

ของจากเขาให้ดี	ถ้าเป็นสินค้าที่มีราคาสูง	เราก็ต้องยิ่งระมัดระวัง	หาร้าน

ที่น่าเชื่อถือได้	 ท�าธุรกิจทางด้านนี้มานาน	 เป็นท่ีรู้จักพอสมควร	 คราวนี้

หนูจะแจ้งความก็ได้	แต่คงไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไป

------------------------------------------------------------
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นางสาวพัชริดา โยตะสิงห์ อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.5  

โรงเรียนปลาปากวิทยา จังหวัดนครพนม

	 หนูเป็นคนปากคล�้า	ด�า	ตามกรรมพันธุ์มา	ตั้งแต่เด็กๆ	หนูมักโดน

เพื่อนๆ	คนรอบตัวล้ออยู่เสมอว่าสูบบุหรี่	จนถึงปัจจุบันหนูก็ยังโดนเพื่อน

และคนอื่นๆ	 ล้อ	 หนูพยายามอธิบายให้คนเหล่านั้นฟังเสมอว่าหนูไม่ได้

สูบบุหรี่	 แต่พวกเขาก็ยังล้อ	 และไปบอกคนอ่ืนต่อ	 ท�าให้คนอื่นมองหนู

เป็นคนไม่ดี	หนูควรจะอธิบายให้คนอื่นฟังอย่างไร	ต้องบอกคนที่มองหนู

เป็นคนไม่ดีอย่างไรคะว่าหนูไม่ได้สูบบุหรี่	

ทูลกระหม่อม :	หนูไม่เห็นจะต้องบอก	ต้องอธิบายกับใครเลยว่าหนูปาก

ด�าเองตามกรรมพันธุ์	ไม่ใช่เพราะสูบบุหรี่	ใครจะล้อจะคิดอย่างไรกับหนู

ก็ไม่เห็นจะต้องแคร์	ถ้าหนูอธิบายมากๆ	คนก็จะยิ่งเชื่อว่าหนูต้องสูบบุหรี่

แน่ๆ	ที่ปากด�าอย่างนี้	(เหมือนการกินปูนร้อนท้อง)

------------------------------------------------------------

นางสาวธันย์ชนก หวั้นกัวะ นักเรียน ชั้น ม.6  

โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง

	 หนูเป็นคนท่ีไม่พูดคุยกับคนไม่สนิท	 ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน	 

การที่หนูไม่ค่อยพูดเป็นเพราะไม่รู้ว่าควรจะทักทายและใช้ค�าพูดอย่างไร	

บางคร้ังเป ็นคนที่มีอายุเยอะกว ่าหรืออาจเป ็นเพ่ือนรุ ่นเดียวกัน	 

ซึ่งในความจริงแล้วหนูเป็นคนหัวเราะง่าย	 พูดมาก	 ชอบร้องเพลงให้
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เพื่อนๆ	ฟัง	แต่ในบางครั้งก็เป็นคนพูดตรงๆ	ไปบ้าง	หนูเลยกังวลในการ

พูดคุยกับคนที่ไม่สนิท	 การที่เป็นคนไม่ค่อยพูดเช่นนี้	 อาจเป็นเพราะหนู

เป็นลูกคนเดียวและในตอนเด็กๆ	 ก็เป็นคนท่ีชอบอยู่คนเดียว	 เล่นคน

เดียวบ้างบางครั้ง	 เพราะพ่อกับแม่ท�างานแต่แม่ของหนูเปิดร้านเสริม

สวยเองที่บ้าน	ซึ่งบ้านของหนูก็มีคนแวะเวียนมาเยอะ	แต่หนูก็ไม่กล้าพูด

คุยกับเขา	เพราะกลัวว่าคุยกับเขาไปแล้ว	เขาอาจจะไม่ชอบในค�าพูดของ

หนู	 เพราะหนูเคยพูดเคยคุยแต่กับเพื่อนๆ	ในห้องเดียวกันเท่านั้น	ท�าให้

การวางตัวในการพูดคุยกับคนท่ีว่าหรือรุ่นเดียวกัน	 ท�าให้ไม่กล้าพูดคุย

แต่จะยิ้มให้เพียงอย่างเดียว	 จนบางครั้งคนอื่นอาจจะมองว่าหนูหยิ่งไป

บ้าง	หนูอยากทราบว่าหนูควรท�าเช่นไรกับการวางตัวในการพูดคุยกับคน

ที่ไม่สนิทคะ

ทูลกระหม่อม :	หนูคงเป็นคนขี้อายจึงไม่กล้าที่จะพูดจาทักทายกับคนที่

ไม่สนิท	 ประกอบกับหนูเป็นคนพูดตรงๆ	 คงจะเป็นคนขวานผ่าซาก	 

พูดไม่ถูกหูคนเป็นบางครั้งบางคราว	 หนูจึงกังวลที่จะพูดคุยกับคนที่ไม่รู้

จักสนิทสนม	 อันที่จริงก็เป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่น	 ที่อาจจะไม่ค่อย

อยากคุยกับผู้ใหญ่อยู่แล้ว	 เพราะสะดวกใจที่จะคุยกับเพ่ือนรุ่นเดียวกัน

มากกว่า	แต่นี่กับคนวัยเดียวกันที่หนูไม่สนิท	หนูก็ไม่สะดวกใจจะคุยด้วย

เช่นกัน	หนูควรปรับตัวบ้าง	เพื่อในอนาคตเมื่อหนูโตขึ้น	หนูจะได้ท�างาน

และเข้าสังคมอย่างมีความสุข	 เพราะเมื่อโลกของเรากว้างขึ้น	 เราก็ต้อง

พบปะพูดคุยกับผู้คนในวงการกว้างขึ้น	 จะมัวแต่ไม่สะดวกใจท่ีจะพูดกับ
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ใครก็คงไม่ได้	 เพราะฉะนั้นถ้าหนูเป็นคนพูดไม่ถูกหูคน	 หนูก็ควรจะ

ปรับปรุง	 คิดก่อนพูด	 ไม่ไปเที่ยวหมั่นไส้คนที่พบเจอ	 พูดจากับเขาดีๆ	

และเมื่อพบปะคนใหม่ๆ	เราก็ต้องมีเรื่องที่จะพูดคุยกับเขา	เราก็ต้องใส่ใจ

หน่อยกับเหตุการณ์รอบตัว	 คอยติดตามข่าวสาร	 และเรื่องราวความรู้

รอบตัวต่างๆ	 ให้รู้เรื่องว่าใครเขาท�าอะไรกันบ้างในโลกนี้	 เราจะได้มีเรื่อง

ที่จะมาคุย	 มาทักทายกับคนอ่ืนท่ีเพิ่งรู้จัก	 จะท�าให้เราเป็นคนท่ีน่าสนใจ

ที่ผู้คนจะคุยด้วย

------------------------------------------------------------

นางสาวเบญญาภา กุดสระน้อย อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.6  

โรงเรียนเมืองพญาแล จังหวัดชัยภูมิ

	 หนูมีแฟนอยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงด้วยกัน	คบกันมาได้	1	ปีกับอีก	6	เดือน 

เรื่องมีอยู่ว่าตอนที่เราคบกัน	 มีผู้ชายคนหนึ่งที่รู้จักกันทาง	 Facebook	

เขาบอกกับหนูว่าเขารู ้จักกับแฟนหนูค่ะ	 แล้วก็บอกว่าเขาไม่ชอบ	 

ไม่พอใจ	แฟนหนูมาก	หนูก็ไม่รู้ว่าแฟนหนูไปท�าอะไรให้กับเขา	พอหนูไป

ถามแฟนหนู	แฟนหนูก็บอกไม่เคยไปท�าอะไรให้เขาเลยค่ะ	แล้วผู้ชายคนนัน้

ก็บอกว่า	 เขาแค้นแฟนหนูมาก	 ซึ่งพอหนูถามเขาว่าแค้นเร่ืองอะไร	 

เขาก็ไม่ยอมบอก	 เขาบอกแค่ว่าต้องการให้แฟนหนูตาย	 ต่อมาจากนั้น

เขาก็หาทางท�าร้ายแฟนหนูทุกทาง	ทั้งตามไปถึงบ้าน	 ดักท�าร้ายร่างกาย	

วางยาในขนม	 แอบเปลี่ยนยาประจ�าโรคของแฟนหนู	 เขาท�าแบบนี้ 

มาเกือบ	7	เดือนแล้วค่ะ	ที่ส�าคัญเขาเล่นคุณไสยด้วยค่ะล่าสุดเค้าบอกว่า
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เขาจะจัดการแฟนหนูให้ถึงตายในวันเกิดครบ18	ปี	ของแฟนหนู	หนูควร

จะท�าอย่างไรดีคะ	 เพราะหนูเคยบอกผู้ชายคนนั้นไปแล้วว่า	 ถ้าเขา 

ไม่ยอมหยุดท�าร้ายแฟนหนู	หนูจะ	แจ้งต�ารวจ	เขาก็บอกว่าถ้าแจ้งต�ารวจ

เขาจะท�าร้ายแฟนหนูให้มากกว่านี้	 หนูเลยไม่กล้าจะท�าอะไรค่ะ	หนูต้อง

ท�าแบบไหนเขาถึงจะเลิกยุ่งกับแฟนหนู

ทูลกระหม่อม : ผู้ชายใน	Facebook	คนนี้คงเป็นโรคจิต	จึงมาขู่หนูต่างๆ	

นานา	 เก่ียวกับแฟนของหนู	 แล้วสิ่งที่เขาบอกว่าจะท�า	 เขาได้ท�าไปบ้าง

หรือเปล่า	 หรือแค่พูดใน	 Facebook	 เพื่อระบายอารมณ์เท่านั้น	 ได้เคย

บอกน้องๆ	 ว่าอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ต่างๆ	 ก็มีทั้งประโยชน์และมี

โทษ	 มีความอันตราย	 เราต้องใช้มันอย่างรู้เท่าทัน	 ดังนั้นเพ่ือป้องกันตัว

หนูเองและแฟนหญิงของหนู	 หนูก็อย่าไปโต้ตอบกับชายโรคจิตคนนี้ดี

กว่า	Unfriend	เขาเสีย	และบล็อกเขาไม่ให้เขามายุ่งกับเราได้	แต่ถ้าโชค

ร้าย	 คนบ้ายังเข้ามาได้ก็คงต้องลบ	 Facebook	 อันนี้ทิ้ง	 และตั้ง	

Facebook	 ใหม่	 และหนูก็อย่าเอาคนโรคจิตผู้น้ีมาเป็นอารมณ์อีกต่อไป	

แต่แฟนทอมของหนูก็คงต้องระวังตัวนิดหนึ่ง	 อย่าไปไหนคนเดียว	 อย่า

ลืมว่าเป็นทอมก็ยังเป็นผู้หญิง	 คงไม่แข็งแรงเท่าผู้ชายได้	 อย่างน้อยก็

ระวังจนอายุ	18	ปี

------------------------------------------------------------
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นายวิฑูรย์ แซ่โจว นักเรียน ชั้นม. 5  

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

	 ผมอยากให้ท่านแนะน�าเกี่ยวกับการได้มาซ่ึงสัญชาติไทย	 ผมเป็น

ลูกคนจีนที่อพยพมาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่	 พ่อแม่ถือใบตั้งถิ่นฐานถาวร

ในประเทศไทย	 ซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทย	 แต่เป็นเอกสารที่สามารถอาศัยใน	

ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	ผมเกิดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	

แต่ภูมิล�าเนาอยู่ที่อ�าเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นบุคคล

บนพื้นที่สูง	 เป็นบุคคลไร้สัญชาติ	 แต่ได้ยื่นเรื่องขอสัญชาติตามเงื่อนไขที่

อ�าเภอแล้ว	ณ	ตอนนี้ผมรอมาเกือบ	10	ปีแล้ว	แต่ยังไม่มีค�าตอบหรือค�า

อนุมัติใดๆ	 จากทางราชการ	 ซึ่งเรื่องนี้เองที่เป็นปัญหาใหญ่ส�าหรับผม

และผมกังวลมาก	 เพราะมันกระทบต่อการเรียน	 การท�างานในอนาคต

ของผม	ผมจึงอยากให้ท่านแนะน�าว่าผมควรต้องท�าอย่างไร	ทางราชการ

ถึงจะให้สัญชาติไทยผมโดยเร็วครับ	 กระผมขอกราบขอบพระคุณ

พระองค์ท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ค�าแนะน�านี้ไป	ปรับใช้ในการด�าเนินชีวิต 

และจะประพฤติตนให้เป็นคนดีครับ

ทูลกระหม่อม :	น้องเกิดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	น่าจะได้สัญชาติไทย

ตั้งแต่ก�าเนิดนะ	ลองเอา	ใบสูติบัตรไปติดต่อที่กระทรวงมหาดไทยดูอีกที

ก็ไม่เสียหลาย	น้องเรียนอยู่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย	ก็ลองไปเรียนขอให้

ท่านเจ้าคุณธงชัย	พระพรหมมังคลาจารย์	 รองเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร	 ให้

ช่วยเหลือจะดีไหม

------------------------------------------------------------
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นางสาวธนิดา บุญพิพัฒน์ชูกิจ อายุ 16 ปี นักเรียน ชั้น ม, 5 

โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม จังหวัดนครปฐม 

		 เพื่อนคนที่หนูจะขอค�าปรึกษาเธอเป็นเพื่อนผู้หญิงที่อยู่ห้องเดียว

กับหนูค่ะ	 เธอเป็นคนที่มีกลิ่นตัวแรงมาก	 แต่เธอไม่รู้ตัว	 อาจเป็นเพราะ

ความเคยชินของตัวเธอเอง	 เวลาที่เธอเล่นกีฬาหรือท�าอะไรท่ีแดดร้อนๆ	

เหงื่อเธอก็จะออกและกลิ่นตัวเธอก็จะแรงมาก	 เพ่ือนในห้องเกือบทุกคน

ก็รู้ว่าเป็นกลิ่นตัวของเธอ	 แต่ไม่มีใครกล้าบอก	 หนูเองก็เป็นหนึ่งคนใน

ห้องที่ไม่กล้าบอกค่ะ	เพราะกลัวเธอจะเสียหน้า	อาย	และเสียใจด้วย	หนู

ควรจะมีวิธีการพูดและวิธีการบอกเธออย่างไรดีคะ	 ที่ไม่ท�าให้เธอเสีย

หน้า	และยังคงมองหน้าเพื่อนในห้องได้อยู่เหมือนเดิม

ทูลกระหม่อม :	 หนูจะได้บุญมาก	 ถ้าหนูสามารถบอกกับเพ่ือน 

ผู้หญิงที่มีกล่ินตัวแรงมากของพวกหนู	 ให้จัดการใช้ยาดับกลิ่นตัว	 และ

พยายามแก้ปัญหาเต่าเหม็นของเธอได้	 เพื่อพวกเพื่อนๆ	ทุกคน	จะได้ไม่

ต้องทนทุกข์ทรมานกับมลพิษทางกลิ่นของเธออีกต่อไป	 แต่ในการที่จะ

บอกเพื่อนคนนี้	 ถึงปัญหากลิ่นตัวของเธอ	 หนูก็ต้องท�าอย่างละมุน

ละม่อม	พูดกับเธอตรงๆ	แต่พูดดีๆ	และพูดกัน	2	คน	ไม่พูดต่อหน้าคนอื่น	

อย่าไปโพล่งพูดให้เธอฟังกลางห้องเรียนท่ามกลางเพื่อนทั้งห้องล่ะ	ขอให้

หนูโชคดี	ท�าภารกิจนี้ส�าเร็จนะ

------------------------------------------------------------
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นางสาวอารียา อุบลเทพชัย อายุ 15 ปี นักเรียนชั้น ม.4  

โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

	 หนูรู ้สึกว่าตัวเองคือตัวปัญหา	 หนูอยู ่ร ่วมกับใครไม่ค่อยได้	 

หนูไม่ชอบสังคมที่ต่อหน้ายิ้มลับหลังยับ	 หนูเป็นบุคคลท่ีอยู ่กลางๆ	 

เล่นได้กับทุกคนก็จริง	 แต่เวลาได้ยินกลุ่มนี้ว่ากลุ่มนั้น	 กลุ่มนั้นด่ากลุ่มนี้	

แต่ต่อหน้าก็มาท�าดีพูดดีต่อกัน	 มันรู้สึกไม่ใช่	 แล้วหนูก็รู้สึกว่ามีเพ่ือนไม่

ชอบหนูด้วยค่ะ	 ไม่รู้ว่ามาจากสาเหตุอะไร	 อาจเป็นเพราะหนูเป็นแบบนี้

ก็ได้	 หนูรู้สึกไม่โอเคเลย	 หนูเข้าใจว่ามันเป็นวิธีการเอาตัวรอดในสังคม	

แต่อย่างว่าถ้าเขากล้าท่ีจะนินทาคนท่ีเขาเรียกว่าเพ่ือน	 เขาก็คงจะนินทา

เพื่อนที่แค่รู้จักอย่างหนูเหมือนกัน	 จากเรื่องปกติในชีวิตประจ�าวันมัน

กลายเป็นเรื่องสะสม	 หนูไม่กล้าพูดเต็มปากว่าใครคือเพื่อนสนิทของหน	ู

จากความไม่ชอบมันกลายเป็นความกลัว	 กลัวว่าใครจะไม่ชอบ	 กลัวจน

ท�าตัวไม่ถูก	กลัวจะถูกนินทา	หนูเข้าใจว่าการนินทามันเป็นเรื่องธรรมดา	

แต่ที่หนูกลัวคือกลัวคนที่ต่อหน้าดี	 เป็นที่ปรึกษาได้แต่สุดท้ายก็เอาไป

นินทา	 หนูถึงชอบท�าอะไร	 ไปไหนมาไหนด้วยตนเอง	 จนผู้ใหญ่หลายๆ	

คนที่รู ้จักกับหนู	 มองหนูว่าเป็นเด็กไม่มีสังคม	 ตอนนี้หนูก�าลังเริ่มคบ

เพื่อนที่ไม่ใช่แค่คนในกลุ่มเพื่อน	 แต่เราก�าลังจะใช้ค�าว่าสนิท	 หนูไม่กลัว

การอยู่ร่วมกันกับคนนี้ค่ะ	 เขาเป็นคนโผงผาง	 แต่ความโผงผาง	 ท�าให้

เพื่อนหลายๆ	 คนเอาไปนินทา	 บางคนนินทาให้หนูได้ยิน	 แต่หนูเลือกที่

จะไม่ตอบโต้อะไร	 พยายามไม่คิดมาก	 พยายามไม่เก็บเอามาใส่แล้ว	 

แต่เวลาที่เจอเหตุการณ	์ แบบนี้หนูก็อดคิดไม่ได้	 หนูควรจะท�าอย่างไรดีคะ 

จะปรับความคิดจะปรับตัวเองอย่างไรดีคะ
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ทูลกระหม่อม : ไม่อยากให้หนูท�าตัวเป็นคนคิดมาก	ที่มองไปทางไหนก็

คิดว่าคนเขาจะว่า	 คนโน้นเขาจะนินทา	 และใครๆ	 ก็เกลียดเราไปหมด	 

ถ้าหนูเป็นอย่างนั้น	 ชีวิตหนูก็จะไม่มีความสุขและไม่มีสังคม	 อย่างที่

ผู้ใหญ่บางท่านเป็นห่วงหนูอยู่ตอนนี้	หนูหัดเป็นคน	ชิลล์	ชิลล์!!	เป็นมิตร

กับทุกคนดีกว่า	ถ้าเราไม่มีอคติกับเขา	เขาอาจจะเป็นคนดี	เป็นคนที่ชอบหน ู

อยากคบหนูอย่างจริงใจก็ได้

------------------------------------------------------------

นายกานต์ เดชบุญ อายุ 19 ปี นักเรียน ชั้น ม.5  

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก

	 ผมเคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมทหาร	แต่ผมก็ลาออกมา	เพราะ

ผมรู้สึกว่าผมไม่มีความสุขในการที่เรียนโรงเรียนนั้น	 ผมเลยมาศึกษาต่อ

ท่ีโรงเรียนนครนายกวิทยาคม	 ตอนนี้ผมอายุ	 19	 ปี	 แต่เพื่อนๆ	 ร่วมชั้น

ของผมอายุ	16-17	ปี	 เรื่องการปรับตัวไม่มีปัญหาส�าหรับตัวผม	แต่สิ่งที่

ผมมีปัญหาคือเสียงคนรอบข้างที่บอกว่าผมลาออกจากโรงเรียน

เตรียมทหาร	 เพราะว่าติดผู้หญิงบ้าง	 บางคนก็บอกว่าผมออกมาเพราะ

เรียนไม่ผ่านบ้าง	บวกกับการที่ผมเป็นคนคิดมากด้วย	เลยท�าให้ทุกครั้งที่

ผมได้ยินเสียงแบบนี้	ผมก็จะเป็นทุกข์	คิดมาก	ไม่มีความสุข	ท�าให้เรียน

ไม่รู ้เรื่อง	 ทูลกระหม่อมฯจะมีวิธีแนะน�าให้ผมก้าวข้ามปัญหาตรงนี้	

เอาชนะปัญหาได้อย่างมีความสุขอย่างไรครับ
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ทูลกระหม่อม : คนเราเมื่อตัดสินใจอะไรลงไปแล้ว	 ก็ไม่ควรจะมานั่ง

เสียใจให้เสียเวลา	 ควรจะตั้งใจมุ่งมั่นไปต่อให้ประสบความส�าเร็จ	 ให้ได้

ในทางที่เราเลือกเดินแล้ว	 เม่ือน้องไม่ชอบ	 ไม่มีความสุขที่จะศึกษาใน

โรงเรียนเตรียมทหาร	 แล้วเปลี่ยนมาเรียนต่อที่โรงเรียนที่ก�าลังศึกษาอยู่

ในปัจจุบัน	ก็ต้องพยายามเรียนให้ดีที่สุด	ให้ได้ผลการเรียนที่ดี	เพื่อจะได้

ไปต่อได้ในการศึกษาขั้นสูงต่อไป	 ไม่ทราบว่าน้องไปสะดุดจนเสียเวลา

อย่างไร	อายุจึงมากกว่าเพื่อนร่วมชั้นตั้ง	2-3	ปี	แต่ก็ไม่มีผลอันใดถ้าน้อง 

ไม่เดือดร้อน	 น้องมีปัญหาตรงที่แคร์ปากคนอ่ืน	 ที่พากันสงสัยว่าน้อง

ออกจากโรงเรียนเตรียมทหารมาด้วยสาเหตุใด	 ซ่ึงก็พูดกันไปต่างๆ	

นานา	 ท�าให้น้องเป็นทุกข์มากจนเรียนไม่รู้เรื่อง	 วิธีเอาชนะปัญหานี้ก็คือ	

ท�าไม่รู้ไม่ชี้กับเสียงนกกา	 ในเมื่อน้องออกมาจากโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว	

และมาเรียนที่โรงเรียนนี้แล้ว	 ก็ไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะพูดอย่างไร	

พยายาม	เรียนตรงนี้ให้จบ	ไม่ให้มีปัญหา	และอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความ

สุขเพื่ออนาคตที่ดี

------------------------------------------------------------

เด็กชายกรพัชร์ ลัทรพิธ อายุ 14 ปี นักเรียน ชั้น ม. 2  

โรงเรียนมัธยมฐานบินก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม

	 ผมสุขภาพไม่ดี	มีน�้าหนักตัวเพียง	18	กิโลกรัม	สูง	120	เซนติเมตร	

ผมมีปอดข้างเดียว	เพราะผ่าตัด	ออกไปตั้งแต่ยังเป็นทารก	เสียเงินรักษา

ตัวไปกว่าแสนบาท	 ทุกวันนี้ผมก็เป็นโรคหอบ	 ออกก�าลังกายไม่ได	้ 
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ป่วยบ่อย	 ถ้าเป็นมากผมก็ต้องหยุดเรียน	 ผมพยายามคิดว่าส่ิงที่ผมเป็น

อยู่ไม่ใช่ปมด้อย	 ใครๆ	 ก็ว่าผมจะอายุไม่ยืน	 ผมก็เครียดในบางคร้ัง	 

ผมชอบร้องเพลงท�าให้อารมณ์ดี	 สิ่งที่เป็นปัญหาของผมคือ	 ไม่สบาย	

ทรมาน	ผมกลัว	และระยะเวลาที่ผมจะมีชีวิตอยู่มันนานเท่าไร	ก่อนตาย

ผมจะรู้สึกอย่างไร	 ผมจะมีชีวิตหายป่วยอย่างคนอื่นไหม	 ผมควรจะ

บริหารชีวิตผมอย่างไร	 ท่ีจะท�าให้ผมและครอบครัวไม่ต้องกังวลใจกัน 

ทุกวันครับ

ทูลกระหม่อม :	 น้องต้องพยายามท�าใจให้สบาย	 ไม่เครียด	 เพราะ

ความเครียดจะท�าให้สุขภาพของน้องแย่ลง	 น้องต้องคิดแง่บวกว่า	 อย่าง

น้อยตอนนี้น้องอยู่	 ม.2	 แล้ว	 น้องเรียนได้	 ไม่ได้เรียนช้าไปแต่อย่างใด	

พยายามรักษาสุขภาพให้ดีที่สุด	ทั้งสุขภาพใจและสุขภาพกาย	เพราะมัน

สัมพันธ์กัน	เมื่อน้องมีสุขภาพที่ดีขึ้น	น้องจะสามารถ	ออกก�าลังกายเบาๆ	

ได้	 ซึ่งจะท�าให้ร่างกายของน้องแข็งแรงข้ึน	 (ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนออก

ก�าลังกาย)	ข้อส�าคัญ	ต้องท�าใจให้สบาย	ชิลล์	ชิลล์!!	ก็จะท�าให้ครอบครัว

ของน้องคลายกังวล	 และน้องก็จะเป็นสุขข้ึนไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องจะตาย

แล้วเป็นอะไร	อย่างไรขอให้น้องโชคดี	สู้	สู้	!

------------------------------------------------------------
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นางสาวลลิตา โชคโภคาสมบัติ  

โรงเรียนสุธีวิทยา จังหวัดสระบุรี

 หนูมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน เนื่องจากหนูเป็นโรค SLE หรือแพ้

ภูมิตนเอง อาการของโรค คือ โดนแดดมากๆ จะมีผื่นขึ้นคล้ายรูปผีเสื้อ 

หมอห้ามโดนแดดจัดๆ ห้ามกินของหมักดอง และเนื่องจากหนูโดนแดด

ไม่ค่อยได้ เลยท�ากิจกรรมที่ต้องออกแดดไม่ได้ หนูจึงกลัวว่าตอนที่หนูไป

สมัครเรียนต่อจะมีปัญหา เพราะร่างกายไม่แข็งแรง หนูรักษาโรคนี้มา

เป็นเวลา 3 ปีแล้ว ก็ดีขึ้นแต่ก็ต้องดูแลตัวเองไปเรื่อยๆ เพราะหมอบอก

ว่าโรคนี้ไม่มีทางหาย แรกๆ หนูกินยาวันละ 12 เม็ด แต่ตอนนี้หนูกินยา 

1 เม็ด วันเว้นวัน แต่หนูก็ยังกังวลเรื่องการเรียน เนื่องจากต้องไปหาหมอ

ทุก 4 เดือน หนูกลัวว่าจะเรียนตามเพื่อนไม่ทัน เพราะเรื่องการเรียนและ

สุขภาพเป็นปัญหาอย่างมาก หนูจึงอยากขอค�าแนะน�าว่าหนูควรจะ 

ท�าอย่างไรดี เพื่อที่จะไม่เป็นกังวลค่ะ

ทูลกระหม่อม : โรค SLE หรือโรคภูมิแพ้ตนเอง สามารถจะรักษาได้ 

ควบคุมได้ ซึ่งจะท�าให้คนไข้สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติ เรียนหนังสือและ

ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหนูดูแลตัวเองดีๆ รับประทานอาหาร

สุขภาพ ยิ่งกินคลีนได้ก็ยิ่งดี ออกก�าลังกายจะช่วยโรคนี้ได้มาก อย่า

เครียดและไปหาหมอตามก�าหนด หนูต้องไปหาหมอที่กรุงเทพฯ หรือ 

ที่บอกว่าเสียเวลาเรียน กลัวเรียนตามเพ่ือนไม่ทัน ถ้าหนูรู้จักบริหารเวลาให้ดี 
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และแจ้งคุณครูว่าเป็นโรคนี้และต้องไปพบแพทย์ตามเวลา	 ขอความช่วย

เหลือจากเพื่อนให้จดงานไว้ให้	 เมื่อหนูต้องไปหาหมอ	 หนูก็ไม่น่าจะมี

ปัญหาในการเรียน	ข้อส�าคัญอย่าเครียดอย่ากังวล

------------------------------------------------------------

นางสาวนิลวรรณ ยืนยง อายุ 18 ปี นักเรียน ชั้น ม. 6  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร

	 หนูมีครอบครัวที่อบอุ่น	มีพี่ชาย	1	คน	หนูเป็นลูกคนเล็ก	พ่อกับ

แม่คอยดูแลเอาใจใส่ลูกมาตลอด	 ปีท่ีแล้วพี่ชายเข้าศึกษาต่อในระดับ

อุดมศึกษา	หนูก�าลังจะขึ้นชั้น	ม.6	และเป็นช่วงที่พ่อกับแม่มีปัญหาด้าน

การเงินอย่างหนักมาก	 จึงตัดสินใจไปท�างานอยู่ต่างจังหวัด	 ซ่ึงท�าให้หนู

ท้อใจมาก	 รู้สึกไม่อยากเรียนแต่ด้วยความท่ีเติบโตขึ้นทุกวันๆ	 ได้เรียนรู้

ปัญหาชีวิตหลายๆ	อย่าง	หนูก็เริ่มเข้มแข็งบ้าง	และมีปัญหาอีกอย่างหนึ่ง

คือหนูเป็นคนขี้หลงข้ีลืม	 มักลืมของมีค่าหรือของใช้จ�าเป็นอยู่บ่อยๆ	 หนู

มีความกังวลใจมาก	 เป็นคนซีเรียสบ่อย	 คิดมาก	 กลัวอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น	

กลัวท�าไม่ได้	ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง	บางครั้งก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน	

จนมองการเรียนเป็นเรื่องยุ ่งยาก	 หนูจะมีวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไรคะ	 

จึงจะท�าให้หนูมีความกล้าที่จะตัดสินใจ	กล้าสู้กับอนาคต	มองโลกในแง่ดี	

เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น	กว่านี้ค่ะ



167

ทูลกระหม่อม :	ขอให้ก�าลังใจให้หนู	สู้	สู้!	เรียกก�าลังใจของหนูให้กลับมา	

ตั้งใจเล่าเรียนให้ดีที่สุด	อย่าขี้เกียจ	อย่าท้อ	หนูอยู่	ม.6	แล้ว	เมื่อจบมัธยม

กค็วรเรียนต่อไปในระดับอุดมศึกษา	อีกไม่กี่อึดใจ	ก็จบแล้ว	ได้ออกมาท�างา 

หาเงินมาช่วยทางบ้านได้ต่อไป	 ในชีวิตไม่มีใครไม่มีปัญหา	 เมื่อพบกับ

ความทุกข์กับปัญหา	 เราต้องตั้งสติเพื่อจะแก้ปัญหาและเดินต่อไปให้ได้	

หนูก�าลังสับสนท้อใจก็	 เลยเกิดอาการเครียด	 หลงๆ	 ลืมๆ	 กลัวไปหมด	

กลัวอนาคต	จึงไม่สามารถมองไปข้างหน้าได้อย่างที่ว่า	ตั้งสติ	ตั้งใจเรียน	 

กล้าสู้กับอนาคต	 โลกของน้องก็น่าจะสดใส	 มีความสุขและความส�าเร็จ

ต่อไป	

------------------------------------------------------------

นางสาวนัดดา อาเก็ม ชื่อเล่น หนูนา อายุ 16 ปี  

นักเรียน ชั้น ม.5/3 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร

	 คือหนูชอบนักร้องเกาหลีอยู ่กลุ ่มหนึ่งค่ะ	 แล้วเขาก�าลังจะมี

คอนเสิร์ตที่ประเทศไทยเร็วๆ	 น้ี	 ตลอดเวลาก่อนวันซื้อบัตรหนูเฝ้ารอมา

ตลอดเลยค่ะ	 เก็บเงินมานาน	 แทบนับวันรอให้มาถึง	 พอถึงวันขายบัตร

หนูไปรอแต่เช้า	รอกดบัตร	แต่ปรากฏว่าบัตรหมดภายในไม่กี่นาที	หนูไม่

ได้บัตร	 รู ้สึกว่าที่อดทนที่พยายามมาตลอดไม่มีความหมายเลยค่ะ	 

จากวันน้ันก็ผ่านมาหนึ่งเดือน	 หนูก็คิดว่าท�าใจได้แล้ว	 แต่ยิ่งใกล้วัน

คอนเสิร์ตเหมือนปัญหานี้มันรบกวนจิตใจหนูมากกว่าเดิม	หนูควรท�าอย่างไร	

สงบจิตใจอย่างไรดีคะ	เพราะหนูกลัววันนั้นหนูต้องนั่งร้องไห้แน่ๆ	เลยค่ะ
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ทูลกระหม่อม : ก็เห็นใจหนูอยู่นะ	 ส�าหรับความผิดหวังของหนูคร้ังนี	้ 

แต่คิดว่าหนูคงต้องท�าใจ	 เพราะคนอ่ืนเขาก็คงรอคอยนักร้องเกาหลีกลุ่ม

นี้อยู ่เหมือนกัน	 และก็คงมีคนเยอะแยะที่ผิดหวังเหมือนหนู	 นักร้อง

เกาหลีกลุ่มนี้น่าจะมีโอกาสเข้ามาแสดงในประเทศไทยอีก	 หนูก็คงโชคดี

ในคราวหน้า	ได้ไปดูคอนเสิร์ตของพวกเขาสมใจอยาก	โชคดีนะ

------------------------------------------------------------

นางสาวรัตนา สุวรรณโท ชื่อเล่น หน่อย อายุ 17 ปี  

นักเรียน ชั้น ม. 6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

	 หนูเล่นกีฬาประเภทฟุตซอลค่ะ	 หนูมีปัญหาที่อยากระบายและ

ขอค�าปรึกษาค่ะ	 คือเรื่องมีอยู่ว่า	 หนูเป็นนักเรียนชั้น	 ม.6	 แต่พ่วงด้วย

ต�าแหน่งประธานนักเรียนหญิงคนแรกของโรงเรียน	 ซ่ึงได้รับเลือกจาก

คณะครู	อาจารย์	และพี่ๆ	น้องๆ	ทั้งหลาย	ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์	

เม่ือตอนอยู่ชั้น	 ม.5	 เทอม	 2	 และได้เริ่มงานอย่างจริงจังเมื่อเร่ิมปีการ

ศึกษาใหม่	 เรื่องของเร่ืองที่หนูอยากขอค�าแนะน�าก็คือ	 หนูไม่ได้ตั้งใจลง

สมัครรับเลือกเป็นประธานนักเรียนเลยสักนิด	 ถ้าสมาชิกในพรรคไม่ช่วย

กันโหวตให้ลง	 ไม่ช่วยกันเป่าหู	 ก็คงไม่ได้เป็นแบบนี้	 ซึ่งใครจะคิดว่าการ

ลงสมัครครั้งนี้จะได้เป็นจริงๆ	 ได้รับต�าแหน่งผู้ที่มีอ�านาจเหนือนักเรียน

ทุกคน	 จริงๆ	 แล้วต�าแหน่งก็แลดูยิ่งใหญ่ดีส�าหรับครั้งหนึ่งในชีวิต

นักเรียน	 ม.ปลาย	 แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่	 หนูคิดว่าหนู	 ไม่มีความ

เป็นผู้น�ามากพอที่จะส่ังให้นักเรียนทุกคนอยู่ใต้อ�านาจเรา	 เพราะนิสัย



169

ส่วนตัวจริงๆ	แล้วเป็นคนเงียบนิ่ง	ไม่ชอบเสียงดัง	และที่ส�าคัญไม่ชอบสั่งใคร 

ส่วนมากจะท�าเองทั้งหมด	และตั้งแต่ที่เริ่มงานมาแทบไม่มีเวลาให้ตัวเอง	

แถมยังโดนอาจารย์ท่ีคอยดูงานเราต�าหนิอีก	 แล้วยังจะต้องแก้จุดที่ได้

ออกตามนโยบายไว้เมื่อตอนเลือก	 ตั้งด้วย	 หนูจึงอยากขอค�าแนะน�าว่า

หนูควรท�าอย่างไรดีที่จะพัฒนาโรงเรียนระเบียบต่างๆ	 ให้ออกมาด	ี

เพราะหนู	 เพิ่งเคยท�าหน้าท่ีผู้น�าท่ีใหญ่พอสมควร	 ส�าหรับคนอย่างหนูที่

ไม่ค่อยพูด	ไม่ค่อยกล้าสั่งน้องๆ	เท่าไร	หนูอยากรู้ว่าหนูควรท�าอย่างไรให้

ตัวเองมีศักยภาพในความเป็นผู้น�ามากกว่านี้ค่ะ	

ทูลกระหม่อม	:	คนที่เป็นหัวหน้า	เป็นผู้น�าของกลุ่มคน	จะถือว่าตัวเองมี

อ�านาจเหนือทุกๆ	 คนไม่ได้	 อย่าถือว่าย่ิงใหญ่แล้วต้องมีอ�านาจเหนือเขา	

ต้องแผ่แสนยานุภาพเหนือคนอื่น	 สั่งการให้คนอื่นต้องท�าตาม	 ถ้าคิด

อย่างนั้น	 ท�าอย่างนั้น	 ก็พัง	 !!	 คนท่ีเป็นหัวหน้า	 เป็นผู้น�าจะต้องท�างาน

หนักกว่าผู้อื่น	ต้องเสียสละกว่าผู้อื่น	ต้องเสียสละทั้งเวลา	ทั้งกายและใจ	

และต้องใจกว้าง	 ฟังความคิดของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือลูกน้อง	

โดยไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง	ส�าหรับงานต่างๆ	ที่ต้องท�า	ก็ต้องรู้จักแบ่งงาน

ให้แต่ละคนในห้องเรียนท�าตามความเหมาะสม	และต้อง	รู้จักให้ก�าลังใจ	

หรือติชมพวกเขาอย่างสร้างสรรค์ด้วย	ขอให้หนูโชคดี	สู้	!	สู้	!

------------------------------------------------------------
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นางสาวสุภาพร เจริญศรีวัฒนะชัย อายุ 15 ปี  

นักเรียน ชั้น ม. 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 

	 หนูเป็นคนชอบร้องเพลง	 เพื่อนๆ	 หรือญาติผู้ใหญ่มักจะชอบให้
หนูร้องเพลง	หนูจึงเริ่มประกวดร้องเพลง	ที่โรงเรียนค่ะ	จนวันหนึ่งหนูก็	
เริ่มลองไปประกวดร้องเพลงตามรายการมีการจัดประกวด	 สาเหตุที่หนู
ไปประกวด	 เพราะหนูอยากหาประสบการณ์	 ผลปรากฏว่าหนูไม่ผ่าน	
หนูจึงไปฝึกฝนมาให้ดี	แก้ไขตามที่กรรมการติชม	จนเมื่อปีที่แล้วหนูได้ไป
ประกวดมาที่รายการหนึ่ง	 ระหว่างที่หนูรอออดิช่ัน	 ทางทีมงานก็เริ่ม
เลือกคนที่มีหน้าตาดี	 หนูจึงไม่เข้าใจว่าท�าไมต้องเลือกที่หน้าตาด้วย	 หนู
จึงอยากทราบว่าเขาจะเลือกที่เสียง	 หรือที่หน้าตา	 หรืออาจเป็นเพราะ
หนูมีหุ่นและหน้าตาไม่ดีหรือเปล่าถึงไม่ผ่านคะ	 หนูก็คิดมาตลอด	 ว่าหนู
เสียงไม่ดีหรือหน้าตาหนูไม่ดีพอ	 มันรู ้สึกเหมือนไม่ยุติธรรมเลยค่ะ	 
ถ้าเป็นอย่างน้ันคนท่ี	 หน้าตาไม่ดี	 หุ่นไม่ดี	 ก็เสียเปรียบตลอดเลยสิคะ	 
หนูควรท�าอย่างไรดีคะ	ที่จะจัดการกับความรู้สึกแบบนี้	

ทูลกระหม่อม :	 ตามปกติสิ่งแรกท่ีท�าให้ผู้ท่ีได้พบเห็นประทับใจกับเราก็
คือ	 ความสวยความ	 หล่อของเรา	 เพราะฉะนั้นคนที่หน้าตาดีก็จะเป็นที่
สนใจส�าหรับคนที่ได้พบเจอกันครั้งแรกอย่าง	 แน่นอน	 แต่ถ้าหนูมีความ	
สามารถที่โดดเด่น	 ก็จะผ่านการคัดเลือกอย่างแน่นอน	 เพราะอย่าง
รายการ	 The	 voice	 เขายังมี	 Blind	 Audition	 เลย	 เขาไม่ได้มองที่
หน้าตาอย่างเดียว	 เพราะฉะนั้นน้องต้องพยายามฝึกซ้อมให้การร้อง
เพลง	การแสดง	ของน้องดีขึ้นเรื่อยๆ	จนความสามารถน้องเข้าขั้นเข้าตา
กรรมการ	ส่วนเรื่องหน้าตา	เรื่องหุ่น	เราสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป
    ------------------------------------------------------ 
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นางสาวอนุสรา ลีล�่า อายุ 21 ปี  

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดเลย

	 คนแถวบ้านชอบดูถูก	 และชอบเอาไปเปรียบเทียบ	 กับคนนี้คน

นั้นบ้าง	ล่าสุดหนูเรียนจบ	ม.6	แล้วก็มาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย	เขาก็พูด

ว่าจะเรียนจบหรือเปล่า	 จะได้รับใบปริญญาไหม	 ไม่ใช่ว่ามีลูกก่อนจะได้

ใบปริญญาเสียก่อน	แล้วก็ดูถูกต่างๆ	นานาค่ะ	คือบางครั้งหนูก็รู้สึกไม่ดี	

ท้อบ้าง	บางครั้งครอบครัวหนูก็ไปได้ยินมา	ก็มาเล่าให้หนูฟัง	หนูไม่เข้าใจ

ว่าท�าไมต้องพูดแบบนี้	 บางครั้งหนูก็สงสารครอบครัวที่ไปได้ยินมา	หนูก็

คิดว่าหนูก็ไม่ได้ไปท�าอะไรให้เขา	 ท�าไมเขาต้องพูดแบบนี้	 หรือเขากลัว

หนูจะได้ดีกว่าลูกหลานของเขาหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจ	 แทนที่เขาจะ

สนับสนุนให้ก�าลังใจกลับมาดูถูก	 มีบางครั้งที่หนูแอบคิดแล้วก็เครียดกับ

ค�าพูดพวกนั้น	 หนูจึงอยากขอก�าลังใจและค�าแนะน�าในการด�าเนินชีวิต

เมื่อเวลาหนูท้อค่ะ	

ทูลกระหม่อม :	 หนูไม่เห็นต้องไปเดือดร้อนใส่ใจกับค�าพูดของคนเลย	 

ในเมื่อสิ่งที่เขาพูด	มันเป็นเรื่องไม่จริงไม่ใช่หรือ	?	หนูอยู่ของหนู	เรียนมา

จนจบ	 จนเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว	 ใครจะพูดอะไร	 เอาไปเปรียบเทียบกับ

ใครก็ช่างเขา	ไม่เห็นต้องไปเครียด	กังวล	หรือท้อเลย	ชิลล์	ชิลล์	!!	หนูก็

ตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด	 ต่อไปหนูก็จะมีอนาคตที่ดี	 แล้วจะไปสนใจค�าพูดไร้

สาระของคนอื่นท�าไม

------------------------------------------------------------
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นางสาวโสรญา กลิ่นภักดี อายุ 17 ปี นักเรียน ชั้น ม.5  

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

		 ในสมัยตอน	 ม.ต้น	 ด้วยความที่หนูเป็นเด็ก	 หนูก็ไม่มีความคิดที่

อยากจะสวยแต่อย่างไร	 จนกระท่ังเริ่มข้ึน	 ม.4	 ด้วยความคิดและอะไร

หลายๆ	อย่างก็เปลี่ยนไป	เริ่มเป็นวัยรุ่นเป็นผู้หญิงมากขึ้น	หนูก็เริ่มดูแล

สุขภาพตัวเอง	 เปลี่ยนการแต่งตัวของตัวเอง	 เช่นการแต่งกายที่ทันสมัย

มากขึ้น	เสื้อยืด	กางเกงยีนส์ขาดๆ	โดยการแต่งตัว	ที่หนูแต่งนั้น	หนูรู้สึก

มั่นใจในการแต่งตัวของหนู	 เสื้อยืดกางเกงยีนส์ขาดๆ	 ของหนู	 หนูรู้สึกชอบ	

หนูรู้สึกว่าเหมือนมันเหมาะกับหนูมากๆ	 แล้วหนูก็เพิ่มความมั่นใจด้วย

การถามแม่ว่าหนูแต่งตัวแบบนี้ดีไหมแม่ก็บอกว่าน่ารักดี	 หนูก็รู้สึกโอเค	

แต่พอเมื่อหนูเดินออกจากบ้าน	 ก็มีคนแถวบ้านพูดกับหนูว่าแต่งตัวอะไร

เหมือนคนบ้าเลย	 ซึ่งท�าให้หนูเริ่มไม่มีความมั่นใจในตัวเอง	 จากที่มั่นใจ

ตัวเองมากๆ	ตอนนี้จะแต่งตัวอะไรออกจากบ้านก็ต้องคิด	ต้องกังวล	หนู

ควรท�าอย่างไรดีคะ	 หรือหนูจะเปล่ียนการแต่งตัวให้เป็นไปในทาง

เรียบร้อยไปเลยดีคะ

ทูลกระหม่อม :	หนูจะไปสนใจอะไรกับค�าพูดของคนอื่น	ในเมื่อหนูมั่นใจ

ว่าแต่งตัวอย่างนี้เหมาะกับหนูมากๆ	 และคุณแม่ก็ยังบอกว่าน่ารักดี	 คน

แถวบ้านของหนูคงจะตกเทรนด์	 ไม่เข้าใจในเรื่องของแฟชั่น	 เพราะเดี๋ยว

นี้มันเท่ออก	ที่จะใส่กางเกงยีนส์ขาดๆ	ใครๆ	ก็ใส่	ดาราก็ใส่	เพราะฉะนั้น
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เลิกกังวลกับค�าพูดของคนอ่ืน	 ถ้าเรามั่นใจแล้วว่าเราสวย	 และเราก็ไม่ได้

ไปท�าอะไรให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหน่อย	ก็อย่างว่า	ชิลล์	ชิลล์	 !!	อย่าไป

อารมณ์เสีย	

------------------------------------------------------------

นายภัทรดนัย จีรวัชรากร นักเรียน ชั้น ม.6  

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

	 ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นโซเชียลครับ	ช่วงนี้กระแสเน็ตไอดอลใน

โซเชียลโด่งดังมาก	 เกิดจากบุคคลที่สังคมหรือกลุ่มคนแต่งตั้งขึ้นให้เรียก

ว่าเน็ตไอดอล	 ผมก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะโพสต์

หรืออัพโหลดอะไรลงโซเชียลก็ได้	 แต่มันมีเน็ตไอดอลบางคนมาจากเรื่อง

ไม่ดี	เช่น	การ	LIVE	สด	โชว์เนื้อหนัง	การเต้นยั่วยวน	จนท�าให้ผู้ติดตาม

เป็นจ�านวนมาก	ผมว่าบางครั้งมันไม่เหมาะสม	เพราะท�าให้เด็กๆ	บางคน

ท�าตัวเลียนแบบ	เพราะเพียงแค่อยากมีชื่อเสียงโดยการแสดงออกในทาง

ที่ผิด	 แต่มันก็มีเน็ตไอดอลบางคนมีชื่อเสียง	 มาจากเรื่องที่ดี	 อันนี้ผมไม่

ข้องใจอะไรครับ	 บางครั้งผมก็กดติดตาม	 ผมเลยอยากถามทูลกระ

หม่อมฯว่าเราจะมีวิธีจัดการ	หรือวิธีแนะน�าอย่างไรดีครับ	 เพราะผมเห็น

เด็กที่ดูบางครั้งก็อายุ	12-13ปี	ก็มีครับ	ผมคิดว่าเรื่องนี้มันอาจจะเป็นต้น

เหตุของเรื่องต่างๆ	เช่น	เรียนไม่จบ	ท้องก่อนวัยอันควร	ใจแตก
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ทูลกระหม่อม : คิดว่าน้องคงไม่ต้องไปกังวลไปหรอกนะ	เพราะกังวลไป

เราก็ท�าอะไรไม่ได้	 เพราะมันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของคนที่จะโพสต์หรือ

อัพโหลดอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดศีลธรรม	 ผิดกฎหมาย	 และไม่ท�าความเดือด

ร้อนให้ใคร	 ถ้าสิ่งที่คนเขาอัพโหลดมันล่อแหลมเกินไป	 น้องก็สามารถ	

report	 ให้ทางแอดมินของโซเชียลนั้นทราบ	 เพื่อจัดการ	 ต่อไปได้	 

ในขณะเดียวกัน	น้องก็สามารถพูดคุยถึงคอนเท็นต์	(content)	ของสื่อโซ

เชียลเหล่านี้กับน้องๆ	ที่น้องสนิทสนมได้

------------------------------------------------------------

นางสาวรักษา ทองสุข  

โรงเรียนพิไกรวิทยา จังหวัดก�าแพงเพชร

	 หนูเป็นเด็กที่อ้วนมาก	อ้วนทั้งครอบครัวก็ว่าได้	หนูก็ลดน�้าหนักนะคะ 

แต่บางครั้งหนูก็อดไม่ได้	ก็กินทุกอย่างที่ขวางหน้าจนท�าให้อ้วนมาก	และ

ที่ส�าคัญความอ้วนของหนูมันเป็นอุปสรรคในการเข้าสังคมของหนูค่ะ	 ซึ่งคน

รอบข้างมีแต่คนสวยคนผอม	หนูเป็นคนที่เรียนเก่งพอสมควร	แต่ติดที่ว่า

ร่างกายอ้วน	 ก่อนหน้านี้หนูได้ย้ายโรงเรียน	 ซึ่งไม่มีใครทราบเลยว่าหนู

เรียนเก่ง	พอเข้าโรงเรียนแรกๆ	ไม่มีใครคุยหรือเล่นกับหนูเลย	เพราะหนู

อ ้ วนด ้ วยแหละค ่ ะ 	 ไม ่ มี ใครจับห นู เข ้ าก ลุ ่ มท� า รายงาน เลย	 

พอเวลาเกรดออกเทอมแรก	หนูได้เกรด	3.82	ซึ่งได้ที่	2	ของห้อง	ก็เริ่มมี

เพ่ือน	 เริ่มมีแย่งหนูเข้ากลุ่มท�ารายงาน	 เริ่มมีคนรู้จักในโรงเรียนมากขึ้น	

เริ่มมีกิจกรรมในโรงเรียน	 และหนูก็ได้กลับมาคิดกับตัวเองว่า	 ถ้าหนูไม่
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เรียนเก่งจะมีคนเข้ามาคุย	 จะมีคนรู้จักหนูไหม	 และอีกอย่าง	 เวลามีงาน

หรือกิจกรรมในโรงเรียน	 คนรอบข้างหนูก็จะมาท�าดี	 มาคุยดีและจับหนู

เข้ากลุ่ม	แต่เวลาไม่มีงานอะไรทุกคนก็จะเฉยๆ	ต่างคนต่างอยู่ค่ะ	หนูเลย

อยากขอค�าปรึกษาว่าหนูจะเข้ากับสังคมรอบข้างอย่างไรดีคะ	และหนูจะ

ท�าตัวอย่างไรให้คนรอบข้างยอมรับ	 เพราะทุกวันนี้คนที่เข้ามาหาหนูก็

เพื่อที่จะใช้งานหนูแค่นั่นเอง	

ทูลกระหม่อม : การที่ เราเข ้าไปโรงเรียนใหม่	 ไปเข้าสังคมใหม	่ 

ก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมนั้นๆ	 ต้องใช้เวลาในการที่จะ

ได้รับการยอมรับ	และได้เข้ากลุ่มมีเพื่อนฝูง	เพื่อนสนิทคงไม่ใช่เพราะหนู

อ้วนเลยไม่มีเพื่อน	 แต่เป็นเพราะหนูคิดว่ามีปมด้อยท่ีหนูอ้วนมาก	 

เลยคิดว่าจะไม่มีใครชอบ	 ความจริงเราเรียนเก่งก็เป็นจุดเด่นของเราอยู่แลว้	

หรือว่าหนูจะท�าตัวเด่นว่าหนูเรียนเก่ง	จึงท�าให้ทุกคนอยู่ห่างๆ	ไม่สะดวก

ใจที่จะคบหาน้อง?

	 อย่างไรก็ตาม	 เราต้องเริ่มจากการส�ารวจทบทวนตัวเราก่อน	 

ว่าเราท�าตัวแปลกจนเพื่อนๆ	เข้าถึงน้องล�าบากหรือเปล่า	?	ถ้าไม่มีอะไร	

เราเป็นคนใหม่ก็ควรท�าตัวเป็นมิตร	ยิ้มแย้มแจ่มใส	เข้าไปทักทายเพื่อนๆ	เอง	

อีกไม่นานน้องก็น่าจะมีเพื่อนและแฮปปี้ขึ้นเองในโรงเรียนใหม่

------------------------------------------------------------
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นางสาวสุพัตตรา แสงแก้ว อายุ 18 ปี  

โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง

	 หนูเป็นคนที่มีนิสัยเงียบๆ	เข้ากับคนอื่นได้ค่อนข้างยากค่ะ	อาจจะ

เป็นเพราะสืบเน่ืองมาจากพ่อแม่ของหนูท่ีหย่าร้างตั้งแต่หนูยังเด็ก	 ตอนนั้น

หนูจ�าได้ว่าตัวหนูเองเป็นคนร่าเริง	 สนุกสนาน	 พูดคุยและเข้ากับคนอื่น	

ได้ง่าย	 แต่หลังจากท่ีพ่อแม่หย่าร้างกัน	 ซึ่งตัวหนูเองอาศัยอยู่กับแม่มา

ตลอด	 และคงเป็นเพราะแม่อาจจะเหน่ือยกับการท�างาน	 จึงท�าให้แม่ไม่

ร่าเริง	 ชอบดุ	 และพูดเสียงดังอยู่เสมอ	 จึงท�าให้หนูไม่กล้าพูดหรือกล้า

ถามปัญหาต่างๆ	หนูจึงต้องเก็บมาคิดและแก้ไขปัญหาอยู่คนเดียว	หนูคิด

ว่าด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าที่ท�าให้หนูไม่ค่อยชอบพูดกับคนที่ไม่สนิท	และ

รู้สึกกังวลทุกครั้งเวลาท่ีจะต้องคุยอะไรกับคนอื่น	 ไม่มีความมั่นใจในตัว

เองเลยค่ะ	หนูก็พยายามแล้ว	แต่มันก็รู้สึกอาย	รู้สึกกังวลทุกครั้ง	หนูจะ

ท�าอย่างไรจึงจะสามารถ	 เข้ากับคนอื่นได้ง่ายและมีความมั่นใจในตัวเอง

มากกว่านี้ค่ะ

ทูลกระหม่อม :	 หนูต้องท�าความเข้าใจว่าคุณแม่ของหนูคงเหงา	 และมี

ความทุกข์และเหนื่อยยากที่ต้องท�างานหนักอยู่คนเดียว	คุณพ่อของหนูก็

ทิ้งไปแล้ว	 คุณแม่ก็คงจะท�าตัวเป็นคนอารมณ์ดีได้ยาก	 ก็จะดุว่า	 โมโห	

เอะอะเสียงดังอยู่บ้าง	 หนูก็ไม่ควรถือสาหรือเอามาคิดมาก	 เพราะหนูไม่

ได้ท�าผิดอะไรก็ไม่ต้องกลัว	 และไม่กล้าปรึกษาปัญหาต่างๆ	 กับคุณแม่	
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ท่านอยากจะดุ	 อยากจะเอะอะก็ปล่อยท่าน	 เพราะเราเข้าใจท่าน	 

ส่วนส�าหรับคนอื่น	 ถ้าน้องอยากมีเพื่อน	 อยากจะคุยกับใคร	 ก็เข้าไปคุย

อย่าง	เป็นมิตร	ไม่เห็นจะต้องกลัวต้องกังวลอะไร	บอกตัวเอง	ว่าเราก็เป็น

คนน่าคบ	ไม่ต้องอายหรือไม่มั่นใจอะไรเลย

------------------------------------------------------------

นางสาวอรัญญา ประจญกล้า นักศึกษา ชั้น ปวช.2  

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

	 หนูเป็นคนที่ชอบต้ังค�าถามให้ตัวเองอยู่บ่อยๆ	 หนูก็ไม่รู้ว่าเป็น

อะไร	หนูเป็นคนที่ชอบคิดอะไรก็ท�า	เดี๋ยวนั้นเลย	เช่น	ถ้าตอนเดินอยู่ใน

ใจหนูคิดถึงเสียงดนตรี	 หนูก็เดินไปร�าวงไปค่ะ	 หรือตอนอยู่ในห้องเรียน

หนูคิดถึงหน้าคนที่หนูแอบชอบ	 หนูก็ยิ้ม	 เขิน	 แล้วก็หัวเราะออกมา 

คนเดียว	 จนเพื่อนบางคนว่าหนูบ้า	 หนูก็เลยนั่งคุยกับเพ่ือนๆ	 แล้วก็เล่า

ให้ฟัง	ตอนแรกๆ	เพื่อนก็รับฟัง	และรับได้กับสิ่งที่หนูเป็น	แต่พอผ่านไป

นานๆ	 เพื่อนก็เริ่มไม่คุยกับหนู	แล้วก็หาว่าหนูเหมือนคนบ้า	แต่ในความ

คิดหนูๆ	 คิดว่าหนูไม่ได้บ้า	 แค่มีความสุขมากเกินไปเท่านั้นเอง	 หนูเคย

ลองปรับตัวเองแล้ว	แต่บางครั้งมันก็ท�าไม่ได้	มันห้ามใจตัวเองไม่ได้จริงๆ	

จากที่หนูเป็นคนสบายๆ	สนุกสนาน	ในความคิดวูบหนึ่งหนูก็แอบเครียด

และคิดมากเหมือนกัน	 ที่เพื่อนๆ	 ว่าหนูเหมือนคนบ้า	 หนูควรจะท�า

อย่างไรดีคะ	
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ทูลกระหม่อม : หนูไม่บ้า	แต่หนูก็ท�าตัวแปลกกว่าคนอื่น	ก็อย่างว่าแหละ	

หนูคงจะมีความสุขมาก	 กว่าคนอื่นๆ	 แต่เพื่อนๆ	 ก็คงเห็นว่าหนูแปลก	 

ที่นึกจะท�าอะไรก็ท�า	รู้สึกอย่างไรก็แสดงออกมา	หนูต้องพยายามควบคุม

ตัวเองบ้างในบางขณะ	 เมื่ออยู ่ในที่ที่ควรส�ารวม	 เช่น	 ในห้องเรียน	 

หรือวัด	หนูก็ต้องพยายามไม่หัวเราะออกมาโดยไม่มีปี่มีขลุ่ย	เป็นต้น

	 อย่างไรก็ตาม	 หนูก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันมากนัก	 ชิลล์	 ชิลล์!!	 

แต่พยายามควบคุมอารมณ์ความสุข	ที่นึกจะท�าอะไรก็ท�า	บ้างก็ดีนะ

------------------------------------------------------------

นางสาวณัทฤทัย แตงเจริญ นักเรียน ชั้น ม.4  

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

	 หนูเป็นคนชอบคิดและสงสัยตลอดเวลาค่ะ	 หนูสงสัยกับการ

ศึกษาของประเทศไทยว่า	 ท�าไมต้องสอนวิชาที่ไม่จ�าเป็นและวิชาที่ไม่มี

ความส�าคัญ	 เพราะหนูเห็นต่างประเทศไม่ได้อัดเวลาเรียนแน่นขนาดนี้	

แต่ของประเทศไทยเรียนวันละ	 8	 ชั่วโมง	 และก็สั่งงานเยอะมาก	 

แถมตอนเย็นยังมีการบ้านให้อีก	 มันท�าให้เด็กเบ่ือและไม่อยากเรียนด้วย	

ต่างประเทศเขาไม่ให้เด็กเรียน	8	ชั่วโมง	แต่เด็กก็เรียนเก่งและสามารถใช้

งานจากที่เรียนได้จริง	 และท่ีต่างประเทศเขามีสอนเรื่องเพศสัมพันธ์และ

วิธีป้องกันโดยการสอนจากคลิป	ส่วนประเทศไทย	ปิดกั้นไม่ได้สอนแบบ

เปิดกว้าง	 เพราะว่ามันอาจจะดูไม่ดี	 ถ้าเอาคลิปมาเปิดให้เด็กดูแบบนั้น	 

ที่ต่างประเทศเขาเรียนและเขาก็ป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรได้ด	ี 
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แต่ประเทศไทยยังมีท้องก่อนวัยอันควรเป็นจ�านวนมาก	 หนูคิดว่า 

การศึกษาของไทยยังมีข้อบกพร่องอยู่มาก	 เพราะพื้นฐานทุกอย่างก็เริ่ม

มาจากการศึกษา	 ถ้าการศึกษาดีมีคุณภาพ	 ประชากรในประเทศก็จะมี

คุณภาพและประเทศเราอาจจะพัฒนามากกว่านี้ค่ะ	 หนูชอบคิดและ

สงสัย	ถ้าไปถามคุณครูอาจารย์	หรือผู้ใหญ่หลายๆ	ท่านว่าท�าไมต้องเรียน

เยอะขนาดนี้	ท�าไมต้องมีการบ้าน	ท�าไมต้องเรียนวิชา	ที่ไม่ได้เอาไปใช้ใน

ชีวิตประจ�าเลย	หนูกลัวเขาว่าหนูเป็นเด็กอวดรู้	เด็กอวดเก่ง	เด็กรู้มากค่ะ	

ก็เลยได้แต่เก็บความสงสัยไว้ไม่กล้าถามใคร	 และเพ่ือท่ีจะคลายความ

สงสัย	หนูเลยอยากขอค�าปรึกษาค่ะ	

ทูลกระหม่อม :	 ที่หนูสงสัยและคิดอยู ่	 อันที่จริงก็เป็นความจริง	 

การศึกษาในประเทศไทยต้องได้	 รับการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอีกมากมาย	

จึงจะต้องตอบสนองความต้องการของเยาวชนในยุคปัจจุบัน	 ซึ่งต้องเตรี

ยมตัวให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของโลก	 ซึ่งไม่เหมือนเดิมแล้ว	 โดย

เฉพาะในเรื่องการสอนเพศศึกษา	 ซึ่งผู้ใหญ่ไทยอาจคิดไปในทางที่ว่า

เป็นการช้ีโพรงให้กระรอก	 แต่อันที่จริงฝร่ังเขามิได้สอนอะไรท่ีโป๊

อนาจาร	 แต่เป็นการให้ความรู้ในเรื่องสรีระร่างกายของเรา	 ความรู้สึก

ของเรา	เพื่อให้รู้ทันกับการเจริญเติบโตของร่างกายเมื่อเข้าวัยรุ่น	

	 ส�าหรับหลักสูตรวิชาการเรียน	 ระบบการศึกษาของไทยเราก็มี

ปัญหา	 ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกเยอะ	 เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนของเรา 

ให้เกิดขบวนความคิดที่สามารถจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่	 ที่สามารถน�าพา
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สังคมให้เดินไปข้างหน้าได้	 ท้ังนี้	 ก็คงจะต้องข้ึนอยู่กับผู้บริหาร	 ผู้รับผิด

ชอบบ้านเมือง	รับผิดชอบการศึกษาของเยาวชน	บ้านเรา	ที่จะมีทัศนคติ

กว้างและมีวิสัยทัศน์พอที่จะท�างานใหญ่นี้ได้หรือ

------------------------------------------------------------

นายลิขิต เหง้ามูล อายุ 16 ปี  

โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม

		 ผมเป็นแฟนคลับนักร้องเกาหลีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าติ่ง

เกาหลีครับ	 และปัญหาท่ีติ่งเกาหลีต้องเจอบ่อยๆ	 คือ	 โดนแอนตี้	 โดน

โพสต์ด่าในเฟสบุ๊คว่าเป็นพวกขายชาติ	 ท�าตัวไร้สาระ	 ควรเอาเงินที่ซื้อ

บัตรคอนเสิร์ต	 ไปซื้อพวงมาลัยไหว้พ่อแม่ดีกว่า	 และมีอยู่ครั้งหนึ่งที่

ฟุตบอลทีมชาติไทยแข่งกับทีมชาติเกาหลี	สรุปทีมชาติเกาหลีท�าประตูได้	

แต่แฟนบอลไทยบางคนไม่ยอมรับการตัดสินของกรรมการ	 ก็พูดใส่ติ่ง

เกาหลีว่าห้ามดูนักร้องเกาหลี	 ซีรีย์เกาหลี	 ประเทศนี้นิสัยไม่ดี	 ห้ามไป

อุดหนุนของประเทศเขา	 คือผมอยากจะเถียงจริงๆ	 ว่ามันไม่เกี่ยวอะไร

กันเลย	 แต่ก็ไม่ได้เถียงครับ	 เด๋ียวเรื่องมันจะยาวเลยท�าได้แค่เงียบๆ	 ไว	้

คนอื่นเขาอาจจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็ก	 แต่ส�าหรับต่ิงเกาหลีแล้วมัน

เป็นเรื่องใหญ่	ความรู้สึกมันเหมือนโดนดูถูกครับ	ติ่งเกาหลีอย่างพวกผม

ไม่ได้ท�าตัวไร้สาระอย่างที่เขาว่า	 แยกแยะออกว่าเวลาไหนเรียน	 เวลาไหนเล่น 

และไม่เคยท�าตัวเป็นปัญหาของสังคมเลย	 แต่ผมก็ไม่รู้จะท�าอย่างไร 
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ให้คนอ่ืนเข้าใจ	 บางครั้งเวลาเจอคนพูดประชดประชันก็ได้แต่เงียบไว	้ 

แต่บางคร้ังมันก็อึดอัดครับ	 ผมควรจะพูดอย่างไรให้คนอื่นเข้าใจว่ามัน

เป็นความชอบส่วนบุคคล	ไม่ได้ขายชาติหรือท�าตัวให้	เป็นปัญหาสังคมเลย 

ทูลกระหม่อม :	น้องท�าถูกแล้วที่ท�าเฉยๆ	เงียบไว้เวลาโดนถูกว่าที่ชื่นชม

ศิลปินเกาหลี	 เพราะไม่ใช่	 น้องคนเดียวท่ีโดนด่าอย่างนี้	 ปัญหานี้มีคน

ถามเข้ามาบ่อยๆ	 ก็ได้บอกกับพวกเราชาวติ่งเกาหลีว่าอย่าได้แคร์	 ท�า

เฉยๆ	ชิลล์	 ชิลล์!!	 เสีย	 เพราะน้องก็ไม่ได้ท�าอะไรให้ใครเดือดร้อน	 ไม่ได้

เสียการเรียน	 ไม่เคยท�าตัวเป็นปัญหาของสังคม	 น้องไม่ต้องไปโต้ตอบ

อะไรกับคนที่มาด่าว่าน้อง	 แม้ว่าเขาจะพูดรุนแรงไป	 ก็ไม่ชอบเลยที่คน

ชอบพูดว่าเราเป็นคนขายชาติ	ไม่รักชาติ	หรือทีว่าเป็นคนไทยหรือเปล่า?	

บอกถึงความใจแคบของคนที่มาว่าพวกน้อง	 เพราะฉะนั้นน้องลิขิตและ

เพื่อนๆ	ติ่งเกาหลี	ก็ไม่ต้องสนใจ	ไม่ต้องแคร์	ชิลล์	ชิลล์	!!	เพราะมันเป็น

ความชอบส่วนตัว	ไม่ได้เสียหายอะไร

------------------------------------------------------------

นางสาวรุ่งทิมา คุ้มครอง อายุ 19 ปี นักศึกษาชั้น ปวส.2  

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

	 เมื่อก่อนหนูเคยเป็นคนที่มีรูปร่างที่อวบๆ	 มีน�้ามีนวล	 แต่ช่วง

หลังๆ	 มานี้	 หนูเริ่มรู้สึกว่าตัวเองผอมลงเรื่อยๆ	 และผอมลงมากด้วยค่ะ	

หนูก็ท�าทุกวิธีเพื่อที่จะให้ตัวเองอ้วนขึ้น	 กินเยอะกว่าแต่ก่อน	 และกิน
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อาหารเสริมด้วย	 แต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะ	 ความผอมท่ีมันผอมลง

เรื่อยๆ	นี้	มันท�าให้หนูเครียดมาก	หนูกลัวว่า	ตัวหนูเองเป็นโรค	ก็เลยไป

ตรวจสุขภาพ	แต่ผลออกมาก็ปกติ	 ไม่ได้มีโรคอะไร	หนูเครียดมากๆ	 เลยค่ะ 

หนูควรจะท�าอย่างไรดี	หนูอยากมีหุ่นอวบๆ	มีน�้ามีนวลเหมือนแต่ก่อนค่ะ	

ทูลกระหม่อม : การที่น้องผอมลงๆ	จนน้องรู้สึกวิตกกังวล	ก็เป็นอะไรที่

ผิดปกติแน่ๆ	 และการที่น้องไปตรวจสุขภาพแล้ว	 และผลออกมาปกติ	

หมอก็คงไม่ได้ดูอย่างละเอียดพอ	อยากให้หนูไปตรวจอีกที	เป็น	Second	

opinion	 คือ	 ไปขอความเห็นจากคุณหมออีกคน	 เพราะหนูอาจจะมี

ปัญหาสุขภาพอะไรบางอย่างที่แพทย์คนแรกยังไม่พบ	 อีกอย่างหนึ่ง	

อยากถามน้องว่าน้องมีเรื่องอะไรท่ีเครียดมากๆ	 หรือไม่	 นอกจากเรื่องที่

หนูน�้าหนักลดอย่างฮวบฮาบ	 ผอมลงไปจนหนูเครียดไปอีก	 ลองส�ารวจ

ตัวเองว่ามีอะไรที่รบกวนใจน้องอยู่	 ถ้าทางกายไม่มีปัญหาอะไร	 ทางใจ

อาจเป็นสาเหตุ	ก็ต้องรักษากันตรงนี้

------------------------------------------------------------

นางสาวจุฑามาศ เหล่าอินทร์ อายุ 18 ปี  

โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

	 หนูมีโรคประจ�าตัวคือโรคธาลัสซีเมีย	 หนูเครียดมากค่ะ	 โรคนี้

ท�าให้ภูมิคุ ้มกันต�่า	 เนื่องจากเม็ดเลือดผิดปกติ	 บางคร้ังติดเชื้อง่าย	 

จนท�าให้หนูต้องเข้าโรงพยาบาล	 แต่หนูเป็นคนชอบออกก�าลังกาย	 
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ชอบเต้น	 ชอบร้องเพลงมากๆ	 ถ้าท่ีไหนมีการแข่งขันหนูจะไปตลอด	 

เม่ือไม ่นานมานี้ 	 ค ่าย	 SM	 ของประเทศเกาหลีมาเปิดออดิชั่นที่

ประเทศไทย	 หนูเลยมีโอกาสได้ไปออดิชั่น	 แต่ก็ไม่ผ่าน	 หนูเสียใจค่ะหนู

ท�ามันไม่ได้เต็มที่	เพราะเรื่องปัญหา	สุขภาพ	และแม่ของหนูไม่สนับสนุน	

เพราะแม่กลัวว่าหนูจะเหนื่อย	 กลัวว่าหนูจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้	 

บางครั้งหนูก็รู้สึกว่ามันอึดอัดมาก	 เวลาที่ชอบอะไรมากๆ	 แล้วท�าไม่ได	้

หนูรู้สึกท้อมากเลยค่ะ	 หนูควรจะท�าอย่างไรให้ร่างกายแข็งแรง	 ไม่ป่วย

ง่าย	หนูอยากหายจากโรคนี้	หนูจึงอยากขอก�าลังใจจากทูลกระหม่อมค่ะ

ทูลกระหม่อม :	ที่หนูออดิชั่น	ร้อง	-	เต้น	กับค่ายเพลงของประเทศเกาหลี

ไม่ผ่าน	 ก็น่าจะเป็นเพราะสภาพร่างกายหนูยังไม่พร้อมจากการป่วยเป็น

โรคธาลัสซีเมีย	 หนูจึงไม่มีโอกาสซ้อมร้อง	 ซ้อมเต้น	 จึงท�าให้การแสดง

ของหนู	 ไม่เข้าเกณฑ์	 คุณแม่ของหนูไม่สนับสนุนให้หนูไปแข่งไปออดิชั่น	

การแสดงร้องเต้นก็ถูกแล้ว	 เพราะหนูควรรักษาตัวให้สุขภาพของหนูดีขึ้น 

จะได้มีแรงพัฒนาความสามารถในการแสดงของหนูให้ดีขึ้น	และสามารถ

ท�าอะไรที่หนูชอบได้	แต่อย่าลืมว่าหนูยังต้องเรียนหนังสือด้วยนะ	เพื่อท�า

อนาคตของหนูให้ดี	 พร้อมท่ีจะสู้กับเขาได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว	 

ก็ขอให้หนูไปพบแพทย์อย่างสม�่าเสมอ	 และท�าตามค�าแนะน�าของหมอ	

พออาการของหนูดีขึ้น	หนูก็เริ่มออกก�าลังกายได้	ซึ่งจะท�าให้ร่างกายของ

หนูแข็งแรงขึ้น	 สามารถต่อสู้กับโรคได้	 และอาจ	 จะหายจากโรคธาลัสซี

เมียได้	ขอให้หนูโชคดี

------------------------------------------------------------
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นายชัยอนันต์ สัจจาวาท นักเรียน ชั้น ม.5  

โรงเรียนธงธานี จังหวัดร้อยเอ็ด 

	 ผมเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงครับ	 ไม่ชอบความ	 รื่นเริง	 ชอบอยู่ 

คนเดียว	 เช่น	วันหยุดเสาร์	อาทิตย์	ก็จะอยู่แต่ในห้องไม่ออกไปไหนเลย	

บางครั้งก็ออกมากินข้าวเที่ยงแล้วกลับเข้าห้องเหมือนเดิม	ผมเป็นแบบนี้

อยู่นานมากเลยครับ	 ช่วงแรกพ่อกับแม่ก็ถามว่าท�าไมไม่ออกไปไหนบ้าง	

แต่หลังๆ	 มานี้ก็ไม่ถามแล้วครับ	 คงชินที่เห็นผมอยู่แต่ในห้องบ่อยๆ	 

แต่บางครั้งเวลาอยู่คนเดียวบ่อยๆ	 ก็รู้สึกเบื่อเหมือนกัน	 ผมก็ไม่รู้จะท�า

อย่างไร	 จะออก	 ไปเท่ียวเล่นกับเพื่อนมันก็เหมือนไม่ใช่ตัวตนของผม	 

ผมเคยมีความคิดว่าอยากจะชวนเพื่อนไปเที่ยว	 พอผ่านไปได้ประมาน	 

5	 นาที	 ในความคิดผมก็ไม่อยากออกไปแล้ว	 สุดท้ายก็จบลงด้วยการ 

อยู่คนเดียวในห้องเหมือนเดิม	 ก็ไม่รู้ว่าท�าไมผมถึงเป็นแบบน้ี	 ผมลอง

ปรึกษาเพื่อน	 ปรึกษาพ่อกับแม่แล้วครับ	 แต่มันก็ได้ผลในระยะหนึ่ง	

สุดท้ายก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม	 เวลาไปโรงเรียนผมก็ได้ท�ากิจกรรมร่วม

กับเพื่อนๆ	 แต่ก็ยังรู้สึกเหงา	 รู้สึกเบื่อเหมือนเดิมครับ	 เวลามีเรื่องไม่

สบายใจก็อยากจะระบายให้คนอื่นฟังบ้าง	 แต่ก็กลัวว่าคนอื่นจะร�าคาญ	

และผมก็เก็บมันไว้คนเดียว	 ผมควรจะท�าอย่างไรดีครับ	 ผมเหมือน 

ไม่ค่อยมีความสุข	รู้สึกเหงา	รู้สึกเบื่อไปหมด	ผมควรจะใช้ชีวิตอย่างไรให้

ตัวเองมีความสุข	
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ทูลกระหม่อม :	 น้องเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากเป็นพิเศษ	หรือเริ่มจะ

เป็นโรคซึมเศร้า	 เพราะคนที่อยู ่ในห้องนานๆ	 อยู่คนเดียวไม่ออกไป

ปฏิสัมพันธ์กับทั้งครอบครัว	ทั้งเพื่อนฝูง	ไม่ออกไปข้างนอก	นอกจากไป

เรียนหนังสือ	ซึ่งที่โรงเรียนน้องก็ไม่อยากจะเข้ากลุ่มท�ากิจกรรม	หรือเล่น

กับเพื่อนเท่าไรนัก	ถ้าเป็นอย่างนี้ไปนานๆ	น้องอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าไป

จริงๆ	น้องนั่งอยู่คนเดียว	ก็รู้สึกเหงา	เบื่อและเศร้าเหมือนกัน	แต่จะออก

ไปเข้าสังคมก็รู้สึกเบ่ือไม่สบายใจ	 ท่ีน้องเคยปรึกษาเพื่อนและพ่อแม่แล้ว	

แต่ก็ไม่ได้ผลเท่าไร่นัก	 ถึงตอนนี้	 น้องก็คงจะต้องไปปรึกษานักจิตวิทยา	

หรือครูที่ปรึกษา	 และอาจจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ด้วย	 ไม่ได้ว่าน้อง

เป็นบ้า	 แต่ดูความรู้สึกของน้องสับสนมาก	 ดูน่าเป็นห่วงว่าจะมีปัญหาท่ี

อาจด�าเนินไปถึงจุดที่จะเป็นอาการของ	 โรคซึมเศร้าได้	 ถ้ารับการแก้ไข

คลี่คลายความรู้สึกของน้อง	 ท�าให้น้องมีความสุขขึ้น	 น้องคงจะกลับไป

เป็นวัยรุ่นที่	Happy	เหมือนเพื่อนคนอื่นๆ	

------------------------------------------------------------





ปัญหายาเสพติด

และการติดเกมส์
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ปัญหายาเสพติดและการติดเกมส์

นางสาวปิยะรัตน์ ตุนาง นักเรียนชั้น ม.5/1  

โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

	 หนูชอบเล่นเกมส์มาก	 ทั้งที่ใกล้สอบแล้วหนูก็ไม่อ่านหนังสือ	 

จนหนูสงสัยว่าหนูติดเกมส์หรือเปล่า	 หนูพยายามที่จะไม่เล่นและหันไป

เรียนพิเศษแทนการเล่นเกมส์	ก็ช่วยได้บ้างแต่ยังไม่ดี	หนูควรจะมีวิธีใดที่

จะท�าให้เล่นเกมส์น้อยลง	และห่างไกลจากเกมส์อินเตอร์เน็ตได้

	 สุดท้ายนี้	 หนูขอให้พระองค์ท่านมีพระวรกายท่ีแข็งแรง	 และทรง

สวยสง่างาม	คู่กับโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ตลอดไป

ทูลกระหม่อม :	 ก็เรียกได้ว่าหนูก็ติดเกมส์เหมือนกัน	 หนูก็พยายามแก้

ปัญหาในแนวทางที่ถูกต้องแล้ว	คือพยายามหันไปท�ากิจกรรมอื่น	แต่การ

ไปเรียนพิเศษคงไม่เจ๋งพอ	ไม่เป็นการจูงใจพอที่จะเล่นเกมส์	น้อยลง	หนู

ลองไปท�ากิจกรรมที่ศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	ดูสิ	ที่โรงเรียน

ของหนูก็มีอยู่	 หนูชอบอะไรอื่นนอกจากเล่นเกมส์	 ก็ไปท�ากิจกรรมนั้น	

หนูต้องรู้จักแบ่งเวลา	 และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 อย่าลืมว่าการ

เรียนส�าคัญที่สุด	เล่นเกมส์ได้	แต่ต้องเล่นเป็นเวลาไม่ให้เสียการเรียน	มันอยู่ที่

ก�าลังใจของเรา	 ขอให้ก�าลังใจหนูให้เอาชนะใจตัวเอง	 อย่าให้เกมส์

อินเตอร์เน็ตเป็นนายหนู

------------------------------------------------------------
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นางสาวสุพรรษา ผะโรประการ นักเรียนชั้น ม.6/1  

โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม

	 หนูมีพี่ชายอยู่หนึ่งคน	เขาเป็นคนที่ติดยาเสพติด	 เมื่อเขามีอาการ

ที่อยากเสพยาเสพติด	 เขามักจะขอเงินและก็ขู่ยาย	 และถ้าไม่ได้เงินจาก

ยาย	เขาก็จะขโมยของในบ้านไปขาย	ทั้งที่เขามีภรรยาและลูกแล้ว	เขาก็

ยังไม่เลิกกับพฤติกรรมแบบน้ี	 จนตอนน้ีไม่มีใครทนพฤติกรรมของเขาได้

เลยค่ะ หนูจะมีวิธีการพูดหรืออธิบายให้พี่ชายของหนูให้เขามีความส�านึก	

และรู้สึกผิดในสิ่งเขาท�า	 และจะมีค�าพูดอะไรที่ท�าให้เขากลับตัวกลับใจ	

และไม่ท�าสิ่งแบบนี้อีกบ้างคะ

ทูลกระหม่อม :	 หนูคงจะอธิบาย	 หรือพูดอะไรกับพี่ชายของหนูให้

เปล่ียนพฤติกรรมไม่ได้แล้ว	 เพราะปัญหานี้	 เป็นปัญหาใหญ่ท่ีคนในวัย

หนูแก้ไม่ได้	 คงจะต้องให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องแบบนี้	 อย่างเจ้า

หน้าที่ต�ารวจมาจัดการ	 ไม่ทราบว่าพ่อแม่ของหนูยังอยู่หรือไม่	 ถ้าหนู

ติดต่อท่านได้	ก็ให้พวกท่านมาพูดคุยกับพี่ชายของหนูดีกว่า

------------------------------------------------------------
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นายณัฐพล โคกสว่าง ชื่อเล่น แม็ค อายุ 15 ปี นักเรียนชั้น ม. 4  

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

	 เหตุผลที่ผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 เพราะการอยากรู้อยาก

ลอง	จากการใช้สารเสพติดของผม	ผมรู้สึกว่าสารเสพติดที่ใช้	ท�าให้หัวใจ

เต้นเร็วผิดปกติและท�าให้ไม่ง่วงนอน	 หลังจากการใช้สารเสพติดมานาน	

ผมได้ถูกจับกุมและด�าเนินคดีตามกฎหมาย	 หลังจากด�าเนินคดี	 ผมก็ได้

กลับไปเรียนหนังสือตามปกติ	 และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 และต้ังใจ

เรียนให้มากขึ้น	 และผมจะเรียนให้จบหางานที่ดีๆ	 ท�า	 และจะท�าให้พ่อ

แม่ภูมิใจในตัวผมให้ได้	จากการเลิกใช้สารเสพติด	ชีวิตของผมก็ดีขึ้นมาก

และมีความสุขอย่างมาก ทั้งนี้	 หากเพื่อนที่ผมเคยคบมาชักชวนให้กลับ

ไปใช้สารเสพติดอีก	ผมควรท�าอย่างไรจึงจะเหมาะสม	

ทูลกระหม่อม :	 ขอแสดงความยินดีกับน้องแม็คด้วย	 ที่สามารถเลิกยุ่ง

เกี่ยวกับยาเสพติดได้	 และได้กลับไปเรียนหนังสือและตั้งใจเรียนมากขึ้น	

แม้ว่าน้องจะเลิกยาเพราะถูกจับด�าเนินคดี	 โดยไม่ได้เลิกเองก็ตาม	 

แต่เมื่อเลิกได้ก็กลับมาเรียนหนังสือได้ดี	 และมีความต้ังใจจะเรียนให้จบ

หางานดีๆ	 ท�า	 เพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวน้อง	 ก็ขอให้ก�าลังใจให้น้องมี

จิตใจเข้มแข็ง	 มีความตั้งใจเลิกสารเสพติดอย่างเด็ดขาด	 เพราะในการที่

จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนน้ัน	 ขึ้นอยู่กับใจของเราเอง	

เพราะฉะนั้น	 ถ้ามีเพื่อนท่ีเคยคบมาชวนไปเสพยาอีก	 น้องก็ต้องเข้มแข็ง	

ปฏิเสธให้ได้และอาจจะต้องห่างๆ	เพื่อนเหล่านั้นสักพักหนึ่งก็จะดี

------------------------------------------------------------
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นางสาวอรุณรัตน์ มรูธานินทร์ อายุ 22 ปี นักศึกษาปีที่ 3 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

	 หนูอยากถามทูลกระหม่อมว่า	หากครอบครัวมีปัญหาเรื่องยาเสพ

ติด	พ่อติดยา	ติดเหล้า	 เวลาเมาชอบทุบตีแม่	 ชอบด่าทอแม่และลูก	จน

บางครั้งคิดว่าพ่อเสพยาจนเสียสติไปแล้ว	 หรือบางครั้ง	 ก็พูดเหมือนเป็น

คนละคน	ปัญหาที่พบเจอนี้เกิดมาเป็นระยะเวลา	10	กว่าปี	แล้วปัจจุบัน

ก็ยังพบเจอปัญหาเดิมๆ	อยู่ค่ะ	หนูอยากถามว่าหากครอบครัวหนูพบเจอ

กับปัญหา	 หนูควรมีวิธีแก้ไขหรือผ่อนหนักเป็นเบาได้อย่างไร	 หนูเคยพา

พ่อไปบ�าบัดหลายครั้งแล้ว	แต่พอกลับไปอยู่บ้านก็ยังกลับ	ไปเสพอีก	หนู

อึดอัดใจ	ไม่มีใครช่วยครอบครัวหนูได้เลย

ทูลกระหม่อม :	 น่าเห็นใจท่ีครอบครัวหนูมีปัญหาเรื่องยาเสพติด	 พ่อติด

ยาและติดเหล้าที่	 หนูพยายาม	 แก้ปัญหาโดยการพาพ่อไปบ�าบัด	 แต่กลับมา

บ้านก็กลับไปเสพอีก	 เป็นปัญหาเรื้อรังจนทุกวันนี้	 อย่างที่เคยบอกแล้ว

ว่าการที่จะเลิกเสพยาได้อย่างถาวร	 ก็อยู่ที่ความเข้มแข็งทางจิตใจของผู้

เสพเอง	 อันท่ีจริงน้องท�าดีที่สุดแล้ว	 คิดว่าสิ่งที่จะท�าได้ต่อไปก็คือ	 คอย

สอดส่องดูแลและให้ก�าลังใจคุณพ่อ	 ไม่ให้กลับไปใช้ยาและกินเหล้าอีก	

พูดตรงๆ	 ดีๆ	 กับพ่อว่าครอบครัวเดือดร้อนมาก	ที่พ่อเสพยาติดและเหล้า	

ซึ่งถ้าพ่อไม่ฟงั	ก็อาจถูกจับไปบังคับบ�าบัดได้

------------------------------------------------------------
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นายอัมรินทร์ มีแสงนิล ชื่อเล่นไอซ์ อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม. 5 

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน 

	 ผมมีปัญหาที่ยังค้างคาใจ	 แม้เป็นเรื่องเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับ

ปัญหายาเสพติดครับ	ผมมีกลุ่มเพื่อนอยู่	2	กลุ่ม	โดยกลุ่มแรกเป็นเพื่อนที่

ศึกษาอยู่โรงเรียนเดียวกัน	 เขาเป็นกลุ่มท่ีชอบสูบบุหร่ี	 ดื่มสุรามากจน 

บางคร้ังน�ามาโรงเรียน	 ในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการนักเรียน	 ผมก็อยาก	

จะช่วยเหลือ	 แต่ก็เพียงได้แค่บอกเตือนให้เขาหยุดการกระท�า	 และ

แนะแนวทางในการแก้ไข	 แต่ก็ไม่ประสบความส�าเร็จ	 และก็ไม่รู ้จะ

ปรึกษาใคร	 แม้กระทั่งคุณครู	 ผมก็เกรงว่าจะเกิดปัญหาใหญ่	 มีอีกกลุ่ม

หนึ่งเป็นเพื่อนต่างโรงเรียนครับ	 แต่เขาเคยอยู่โรงเรียนเดียวกับผมมาก่อน	

เพื่อนกลุ่มน้ีติดทั้งบุหรี่	 ดื่มสุรา	 อีกทั้งยาเสพติด	 จนผมก็ยากที่จะแก้ไข

ช่วยเหลือ	 แต่แม้จะใช้หลักศาสนาแล้วก็ตาม	 แต่ก็ไม่ส�าเร็จ	 ด้วยเหตุนี	้ 

ผมจะช่วยเหลือเพื่อนๆ	 ให้กลับมาเป็นคนดี	 ห่างจากยาเสพติดได	้

อย่างไรบ้างครับ

ทูลกระหม่อม :	 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่	 ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย

อย่างที่น้องว่า	 เป็นปัญหาที่	 ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้	 ไม่ใช่เป็น

หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งที่จะท�าคนเดียวได้	นี่ก็รวม	ไปถึงการสูบบุหรี่	

ดื่มสุรา	ในหมู่นักเรียนและวัยรุ่น	เมื่อน้องบอกเตือนเพื่อนกลุ่มแรกให้เขา

หยุด	 ดื่มสุราและสูบบุหรี่	 รวมทั้งการน�ามาโรงเรียน	 แต่เขาไม่ฟัง	 น้องก็

น่าจะน�าเรื่องนี้ไปแจ้งให้คุณครูจัดการตักเตือนดีกว่า	 เพราะเพ่ือน 

น้องก็ท�า	ผิดกฏของโรงเรียน
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	 ส่วนเพื่อนกลุ่มที่สอง	ถ้าน้องสนิทกับเขาพอสมควร	น้องก็ควรจะ

พูดคุยกับเขาได้รู้ถึงพิษภัยของ	 ยาเสพติด	 และชวนพวกเขามาท�ากิจกร

รมอื่นๆ	เช่น	ดนตรี	กีฬา	เป็นต้น	และชวนพวกเขามา	ท�ากิจกรรมในศูนย์

เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE ก็ได้	ถ้าพวกเขาไม่ฟังก็คงต้องปล่อยให้

เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ี	 เช่น	 ต�ารวจ	 สาธารณสุขจังหวัด	 หรือคร	ู

อาจารย์

------------------------------------------------------------

นายวรากร นิคม ชื่อเล่น โจ้ อายุ 14 ปี จังหวัดสงขลา

	 ครอบครัวของผมอยู่ด้วยกันทั้งหมด	5	คนครับ	ผมเป็นลูกคนที่	2	

ทางบ้านประกอบอาชีพรับจ้าง	 ผมออกจากโรงเรียนมา	 3	 ปีแล้วครับ	

เน่ืองจากผมไปเสพยาบ้า	 ท�าให้ผมไม่สนใจการเรียน	 เพื่อนที่ผมคบมี

พฤติกรรมเสพยาเสพติด	 เมื่อผมใช้เวลาว่างอยู่กับเพื่อนที่มีพฤติกรรม

เสพยาเสพติด	 ผมจึงคล้อยตามและเกิดความอยากรู ้อยากลองและ 

หลงผิดไปเสพยาบ้า	 และได้ใช้ยาจ�านวนมากขึ้น	 2-3	 เม็ดต่อวัน	 

จนวันหน่ึงอยากเสพยาบ้ามาก	 แต่ไม่มีเงิน	 ท�าให้ผมต้องไปขายยาแทน	

และท�าให้ถูกจับด�าเนินคดี	 ผมเห็นเพื่อนเสพยา	 ผมเลยอยากลองเสพบ้าง 

ผมเสพยาเป็นระยะเวลา	 1	 เดือน	 ท�าให้ไม่เชื่อฟังพ่อแม่	 ท�าให้ร่างกาย

ผอม	ไม่กินข้าว	นอนไม่หลับ	ผมขับรถไปเอายาบ้าแล้วเจอด่านเลยถูกจับ	

มียาบ้าในครอบครองจ�านวน	 50	 เม็ด	 รู้สึกเสียใจมาก	 พ่อแม่ไม่มีเงิน

ประกันตัว	 เลยต้องอยู่เป็นเวลา	 3	 เดือน	 ผมได้รับการบ�าบัดโปรแกรม



194

บ�าบัดของสถานพินิจฯ	และผมได้มารู้จักชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

เพราะพ่อครู	แม่ครู	ให้ผมได้เลือกกิจกรรมต่างๆ	ที่ผมอยากท�า	ท�าแล้วมี

ความสุข	 ผมได้อยู ่กิจกรรมกีฬา	 และได้เล่นกีฬาฟุตบอล	 ท�าให้ผม

ร่างกายแข็งแรง	สดชื่นขึ้น	ท�าให้ผมใจเย็น	และได้ทบทวนตัวเองมากขึ้น	

ผมขอบคุณครอบครัว	 สังคม	 และเพื่อนๆ	 ในสถานพินิจฯจังหวัดสงขลา	

ที่ไม่มีใครซ�้าเติมและต่อว่า	มีแต่คอยให้ก�าลังใจและเห็นคุณค่า	 จนท�าให้

ผมละอายใจ	สิ่งที่ผมจะท�าได้และตอบแทนทุกคนคือเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ใหม่ไม่กลับไปใช้ยาบ้า	 ความฝันในอนาคตของผมคือ	 ออกไปจะตั้งใจ

เรียนให้จบ	 จะได้มีงานดีๆ	 ท�าครับ	 ผมอยากจะขอก�าลังใจจากทูล

กระหม่อมครับ

ทูลกระหม่อม :	 น้องโชคดีที่ถูกจับเสียก่อนที่ยังไม่สาย	 เพราะเม่ือน้อง

เริ่มเสพยาบ้า	 ก็พัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว	 จนเสพมากขึ้นๆ	 ตามล�าดับ	

จนน้องมีเงินไม่พอที่จะซื้อยามาเสพ	 จึงต้องเริ่มค้ายาและถูกจับ	 และ 

โชคดีที่น้องได้พบเจอสิ่งดีๆ	 ในสถานพินิจฯ	 ได้ท�ากิจกรรมดีๆ	 มีพ่อครู	

แม่ครูที่ให้โอกาส	 น้องได้เล่นกีฬาฟุตบอล	 และได้มารู้จักชมรม	 TO	 BE	

NUMBER	 ONE	 และเราก็ได้เจอกัน	 ก็ดีใจที่น้องได้ทบทวนตังเอง	 

ได้ปรับปรุงตัวเอง	 และให้โอกาสตัวเองในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง	

กลับไปเรียนหนังสือต่อให้จบ	และได้ท�างานดีๆ	เพราะฉะนั้น	เมื่อน้องให้

โอกาสตัวเอง	 สังคมก็ให้โอกาสน้อง	 เพราะถ้าเราไม่ให้โอกาสตัวเอง	 

ใครจะให้โอกาสเราล่ะ?	ขอให้น้องโชคดี

------------------------------------------------------------
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นางสาวปรภาร์ จันทรภาษ นักเรียน ชั้น ม.5  

โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

	 ถ้าจะพูดถึงเรื่องเกมส์ท่ีดังอยู่ตอนน้ี	 ก็มีเกมส์	 Overwatch	 และ	

Rov	 เป็นเกมที่ได้รับรางวัลแห่งปี	 ยิ่งเป็นการตอกย�้าความส�าเร็จมากๆ	 ค่ะ	

เกมส์	 Overwatch	 เป็นเกมแนวยิงและมีตัวละครฮีโร่ภายในเกมส	์ 

มีสกิลต่างๆ	ให้ผู้เล่นได้เลือก	ส่วนเกมส์	Rov	คือเกมสนามรบออนไลน์ที่

แบ่งเป็น	 2	 ทีม	 จุดมุ่งหมายของเกมส์	 คือฝ่าไปให้ถึงป้อมหลักของศัตรู

และพังลงมันมาให้ได้	และเมื่อไม่นานมานี้ทีมชาติไทย	ได้ไปแข่งขันเกมส์	

ที่ต่างประเทศและก็ได้แชมป์กลับมา	 ท�าช่ือเสียงให้กับประเทศ	 แต่ก็ไม่

ใครสนใจเลยค่ะ	 ข่าวก็ไม่ค่อยมีผู้ใหญ่	 ไม่มีใครสนใจและไม่ค่อยมีคน

สนับสนุนมากเท่าไร	แต่พอไปบอกว่าเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับเกมส์	ก็จะ

มีคนบอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระ	เอาเวลาไปเรียนดีกว่า	แต่ในความรู้สึกของ

หนูแล้วเกมส์มีอะไรที่ดีมากกว่านั้น	เช่น	ความจ�าดีขึ้น	สร้างมนุษยสัมพันธ์	

กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์	 แก้ปัญหาได้ดีข้ึน	 แต่ทางกลับกันถ้าใครไม่รู้

จักควบคุมตัวเองมันก็มีโทษตามมา	ก็เลยท�าให้คนที่ไม่รู้จักเกี่ยวกับเกมส์

มากพอก็จะบอกว่ามันไม่ดี	 มันไม่มีประโยชน์	 หนูอยากขอค�าแนะน�าว่า

เราจะมีวิธีการอย่างไร	 ให้ผู้ใหญ่ในสังคมหันมามองว่าเกมส์ก็มีประโยชน	์

และไม่ให้อคติกับเกมส์มากเกินไปค่ะ
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ทูลกระหม่อม :	 ตอนนี้ก็มีความก้าวหน้าในเรื่องการแข่งขันเกมส์แบบ

เกมส์	 ROV	 และเกมส์	 Overwatch	 ที่ได้รับการยอมรับจากการกีฬา 

แห่งประเทศไทยให้เป็นกีฬาแบบ	E-Sport	 แล้ว	 และมีข่าวว่า	 E-Sport	 

จะได้รับการบรรจุอยู่ใน	Asian	Games	ในคราวต่อไป	(ไม่ใช่คราวหน้า)	

ส�าหรับนักกีฬา	 E-Sport	 เขาก็ต้องมีการฝึกฝนอย่างหนัก	 อย่างจริงจัง	

ทั้งในทักษะการเล่นเกมส์	และทั้งการฟิตร่างกายให้แข็งแรง	เช่น	จะต้อง

ไปวิ่งไปออกก�าลังกาย	 เช่น	 ยกน�้าหนัก	 เล่นเวท	 เป็นต้น	 ส่วนพวกเราที่

ชอบเล่นเกมส์	 ก็ต้องรู้จักแบ่งเวลา	 รู้จักจัดเวลาเล่นเกมส์ให้เหมาะสม	

โดยที่ต้องตระหนักว่า	เรามีหน้าที่ที่จะเรียนหนังสือ	และพัฒนาศักยภาพ

ตัวเองในด้านต่างๆ	ด้วย

------------------------------------------------------------



ขอพระราชทานก�าลังใจ
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ขอพระราชทานก�าลังใจ

นางสาวศศิมล งามทิพย์ นักเรียนชั้น ม.6/1  
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

	 หนูรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่าพระบาท	 เสด็จมาเปิดศูนย์เพื่อนใจ	
TO	BE	NUMBER	ONE	ของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	หนูรู้สึก
ชื่นชมในบทบาทของโครงการเป็นอย่างยิ่ง	เพราะกิจกรรมต่างๆ	ที่จัดขึ้น
ล้วนแต่เป็นการสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 ห่าง
ไกลจากยาเสพติด	 คอยให้ค�าแนะน�า	 และการช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีปัญหา	
ท�าให้เขาค้นพบทางออกที่ถูกต้องเหมาะสม	นับว่าเป็นโชคดีของชาวไทย	 
ที่มีโครงการดีๆ	 เช่นนี้	 และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ฝ ่า
พระบาท	ทรงเป็นองค์ประธานของโครงการ	ปีนี้หนูอยู่ในช่วงของการเต
รียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว	 หนูจะตั้งใจเรียน	 หมั่นทบทวน	 ต�ารับ
ตารา	เพื่อเดินไปให้ถึงความฝันที่ตั้งใจไว้ซึ่งก็คือ	“แพทย์ทหาร”จะได้รับ
ใช้กองทัพและประเทศชาติต่อไป	 อีกท้ังหนูจะเป็น	 คนซ่ือสัตย์สุจริต	 
มีอุปนิสัยใจคอดี	 ให ้สมดังพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 องค์พระผู้พระราชทานนามโรงเรียนยุพราช
วิทยาลัยแห่งนี้

ทูลกระหม่อม :	น้องเป็นอีกคนหนึ่ง	ที่ท�า	Pop-up	Card	น่ารักส่งมาให้	

น้องก�าลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว	 ก็ขอให้น้องสอบเข้า	 “แพทย์ทหาร”	
ได้ดังใจหวังนะ	ขอแสดงความชื่นชม	ที่น้อง	มีความตั้งใจดี	ที่จะเป็นคน
เก่งคนดี	เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติของเรา

------------------------------------------------------------
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เด็กหญิงดวงใจ นิสัย  

โรงเรียนบ้านหาดจิก จังหวัดระนอง

		 หนูศึกษาอยู่ที่ชั้น	 ม.3	 ในครอบครัวมีสมาชิกทั้งหมด	 4	 คน	 คือ	

คุณแม่	 คุณพ่อ	 น้อง	 และหนู	 หนูช่วยพ่อแม่ท�างานบ้าน	 เล่นกีฬา	 

ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ	 ทั้งที่บ้านและโรงเรียน	 ทั้งนี้

หนูไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งสิ้น	โรงเรียนของหนูก็ท�ากิจกรรมต่างๆ	

ในโรงเรียน	เช่น	ปลูกผัก	เลี้ยงปลา	และโครงการ	ม.น.ข.	คือให้นักเรียน

หารายได้ระหว่างเรียน	 ทุกปีโรงเรียนจะมีงานวันเด็ก	 โดยเปิดโอกาสให้

ประเทศพม่า	 มาร่วมกิจกรรมด้วยทุกๆ	 ปี	 ยังไม่พอโรงเรียนของหนูได้มี

ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	อีกด้วย	หนูคิดไว้	ว่าถ้าเรียนจบหนูอยาก

เป็นทุกอย่างเลย	 และเป็นอะไรก็ได้ที่จบมาแล้วมาช่วยชุมชน	 โรงเรียน

และสังคมได้	ให้มากที่สุดที่จะท�าได้	และหนูก็มีกลอนที่แต่งขึ้นมา	1	บท	

โดยหนูตั้งใจแต่งขึ้นมา	“ทรงก่อตั้ง	TO	BE	NUMBER	ONE	ให้จดจ�าค�า

สอนของพระองค์	 ทรงต่อต้านยา	 เสพติดให้หลุดพ้น	 เพราะพระองค์คือ

ดวงใจปวงชนเอย”	 โดยทั้งนี้	 หนูอยากเปิดร้านผ้าให้แม่	 แต่ติดอยู่ที่ว่า

ไม่มีเงินและเป็นหนี้	 ครอบครัวของหนูดีใจมาก	 ที่เขียนจดหมายฉบับนี้

พระองค์	

ทูลกระหม่อม :	 เท่าท่ีอ่านมาหนูก็ท�าดีอยู่แล้ว	 และมีความต้ังใจที่จะ

ท�าตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม	ก็ขอให้ก�าลังใจ

------------------------------------------------------------



200

เด็กหญิงศันสนีย์ เปรมกลาง ชื่อเล่น น�้า อายุ 12 ปี  

นักเรียนชั้น ป.6/1 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี  

จังหวัดนครราชสีมา

	 หนูอยู่กับแม่และหนูสัญญากับแม่ว่าจะเรียนให้จบ	 และจะไม่ติด

ยาเสพติดไม่เสพยาใดๆ	ทั้งสิ้น	 เพื่อจะให้แม่ภูมิใจ	 ครอบครัวหนูมีความ

สุขมากค่ะ	 หนูคิดอยู่เสมอว่าถ้าใครติดยาเสพติด	 หนูก็จะบอกให้เขาดู

รายการโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นโครงการเกี่ยวกับการต่อ

ต้านยาเสพติด	และมีศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	พอหนูทราบ

ข่าวว่าพระองค์จะมาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย	 หนูดีใจมากที่จะได้

พบพระองค์ค่ะ

	 สุดท้ายนี้	 ขอให้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนา

พรรณวดี	ทรงมีพระพลานามัย	ที่แข็งแรง	เป็นขวัญใจเยาวชนตลอดไป

ทูลกระหม่อม :	ป่านนี้เราก็คงได้เจอกันแล้วนะ	ดีใจที่หนูเป็นสมาชิก	TO	

BE	 NUMBER	ONE	 ที่ดี	 และได้สัญญากับแม่ว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา

เสพติด	ไม่ต้องติดยา	ก็ดูรายการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ของเราได้นะ	

อยากให้ดูกันเยอะๆ	เราจะได้เจอกันคุยกันทุกๆ	อาทิตย์	ขอเป็นก�าลังใจ

ให้น้องและสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกๆ	คน

------------------------------------------------------------
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เด็กหญิงภาริตา อมรเรืองพิศา นักเรียนชั้น ป.6  

โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา 

	 วันที่	 15	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2551	 หนูจะได้ไปร่วมกัน	 TO	 BE	

NUMBER	ONE	หนูทั้งดีใจและตื่นเต้นที่สุดในโลก	เพราะจะเป็นครั้งแรก

ในชีวิต	 ที่หนูจะได้ไปพบเห็นท่าน	 ซึ่งนี่อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่หนุ

ได้เจอ	ท่านจริงๆ	หนูชอบร้องเพลงของท่านมากเลยค่ะ	หนูอยากอวยพร

ให้ท่านสุขภาพแข็งแรง	มีอายุยืน	และขอให้มีโครงการ	TO	BE	NUMBER	

ONE	อีกหลายๆ	ครั้ง	ทรงพระเจริญ

ทูลกระหม่อม :	ขอบใจนะจ๊ะหนูภาริตา	ส�าหรับค�าอวยพร	เราน่าจะพบ

กันอีกหลายครั้งนะ	 เพราะงานในโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 

ของเรา	ต้องช่วยกันท�าอย่างไม่หยุดยั้งและต่อเนื่องอยู่แล้ว	

------------------------------------------------------------

เด็กหญิงจีรวัล ตาวัน ชื่อเล่น จีน่า  

โรงเรียนเมืองถลาง ต�าบลเทพกระษัตรี อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

	 หนูมีพี่น้อง	3	คน	ตั้งแต่หนูจ�าความได้หนูอยู่กับแม่มาตลอด	หนู

ไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลย	 พ่อหนูเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถชนตั้งแต่หนูยัง

เล็ก	หนูมีพี่ชาย	2	คน	ทั้งสองเรียนไม่จบ	ม.6	จบแค่	ม.3	เท่านั้น	เพราะ

แม่ไม่มีเงินส่งให้พี่หนูเรียนต่อ	 พี่หนูทั้งสองคนต้องออกมาช่วยแม่ท�างาน	

แม่หนูไม่ได้เรียนตั้งแต่เด็ก	ท�าให้แม่เขียนไม่ได้อ่านไม่ออก	พ่อหนูมีที่ดิน

แปลงเดียวแต่ต้องเสียไป	 เพราะอาเอาที่ดินของครอบครัวหนูไปจ�านอง
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กับธนาคาร	 ท�าให้แม่ไม่มีที่อยู ่	 พี่หนูต้องแยกไปอยู ่กับย่า	 ส่วนแม ่

กับหนูต ้องหาบ้านเช่าอยู ่	 แต่ต ้อง	 ย้ายไปอยู ่อาศัยกับน้าเพราะ 

จ่ายค่าเช่าไม่ไหว	 หนูก็เรียนสูงขึ้น	 ล�าพังแม่หนูท�างานรับจ้างเดือนละ	

5,000	บาท	คงไม่พอ	หนูอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง	ความฝันของหนูๆ	

อยากเป็นหมอด้านวิจัยโรค	 เพราะชอบด้านนี้	 แต่ด้วยความล�าบากหนู

ไม่รู ้ว่าหนูจะไปถึงฝันหรือเปล่า	 หนูจะพยายามเพ่ือให้ครอบครัวหนู

สบายให้ได้	 ไม่ต้องล�าบากเหมือนที่ผ่านมา	 หนูดีใจมากที่ได้ข่าวว่าทูล

กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 จะมาเยี่ยม

โรงเรียน

ทูลกระหม่อม :	 เข้าใจและเห็นใจในความยากล�าบากของครอบครัวหนู

นะ	ยังมีคนที่ล�าบากเช่นนี้	อีกเยอะในประเทศไทย	เราจึงต้องช่วยกันคิด

ช่วยกันท�างาน	เพื่อช่วยพวกเราอีกหลายคนให้มีโอกาสมากขึ้น

	 ขอให้ก�าลังใจหนูให้มีความมุ่งมั่นในการเรียน	ถ้าหนูเรียนดี	โอกาส

ที่จะได้ทุนก็มีสูง	หนูก็น่าจะท�าความฝันที่จะเป็นหมอได้ส�าเร็จ	และบ้าน

ก็จะตามมา	ตั้งใจเรียนดีๆ	นะหนู

------------------------------------------------------------



ค�าปรึกษาพระราชทาน

องค์ประธานโครงการ 

TO B

E NUMBER ONE

โครงการ TO BE NUMBER ONE

        ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี

กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข





 ค�าน�า

	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	

องค ์ประธานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ทรงมี 

พระปณิธานมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนไทย	 ให้เป็นคนเก่งคนดี	 มี

ความสุข	 ปลอดภัย	 จากยาเสพติด	 เติบโตเป็นอนาคตของชาติ

อย่างเต็มศักยภาพ	 ทรงทุ่มเทพระวรกายด�าเนินงานโครงการ	

TO	 BE	NUMBER	ONE	 ด้วยความเข้าใจ	 เข้าถึง	 อารมณ์จิตใจ

ของเยาวชนวัยรุ่น	นับแต่ปี2545	เป็นต้นมา

	 ด้วยพระเมตตาต่อเยาวชนสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	

ทรงเปิดโอกาสให้สมาชิกที่มีปัญหา	 ข้อกังวล	 เขียนจดหมาย 

เพื่อขอพระราชทานค�าปรึกษาและก�าลังใจ	 ซึ่งทรงพระกรุณา

ตอบปัญหา	 และข้อกังวลทุกประเด็น	 โดยใช้หลักจิตวิทยาและ

ความเข้าใจเยาวชนวัยรุ่นอย่างแท้จริง	ผ่านทางนิตยสาร	TO	BE	

NUMBER	ONE	มาอย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่เปิดตัวนิตยสาร

	 ด้วยความส�านึกในพระกรุณาธิคุณ	และตระหนักในคุณค่า

ของค�าปรึกษาพระราชทาน	กรมสุขภาพจิต	 ในฐานะเลขานุการ

โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 จึงรวบรวมค�าปรึกษา

พระราชทาน	จากนิตยสาร	TO	BE	NUMBER	ONE	จัดท�าเป็น

รูปเล่ม	โดยประกอบด้วย	ค�าปรึกษาพระราชทานเกี่ยวกับปัญหา

ต่างๆ	 เช่น	 การเรียน	 ครอบครัว	 ความรัก	 เพื่อน	 บุคลิกภาพ	 



การใช้ชีวิต	 ยาเสพติดและการติดเกม	 และการขอพระราชทาน

ก�าลังใจ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ปรากฏ	

และเป็นประโยชน์	 ในการท�าหน้าท่ีผู้ให้ค�าปรึกษาของอาสา

สมัครประจ�าศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	รวมทั้งเพื่อน

สมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่ประสบปัญหาในลักษณะใกล้

เคียงกัน	น�าค�าปรึกษาพระราชทานนี้	ไปปรับใช้เป็นแนวทางการ

แก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสมส�าหรับตนเอง	 ตลอดจนเสริม

สร้างก�าลังใจให้เข้มแข็ง	 เพ่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและ

ศักยภาพตามพระประสงค์ต่อไป

	 ทั้งนี้	กรมสุขภาพจิต	หวังเป็นอย่างยิ่ง	หนังสือ	“ค�าปรึกษา

พระราชทานจากนิตยสาร	TO	BE	NUMBER	ONE”	นี้	จะเป็น

หนังสือที่มีคุณค่าทั้งทางด้านจิตใจ	และประโยชน์ส�าหรับผู้รับ	



สารบัญ

    

ค�าปรึกษาพระราชทาน หน้า

	 ปัญหาการเรียนและการใช้ชีวิตในโรงเรียน	

	 ปัญหาครอบครัว	

	 ปัญหาความรัก	

	 ปัญหาเรื่องเพื่อน	

	 ปัญหาบุคลิกภาพ	และการใช้ชีวิตในสังคม	

	 ปัญหายาเสพติดและการติดเกมส์	

	 ขอพระราชทานก�าลังใจ	

	 รวม	 	




