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 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตันราชกัญญา สิริวฒันา 

พรรณวด ีองคป์ระธานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ทรงมพีระปณิธานมุ่งมัน่พฒันาเยาวชนไทยใหเ้ป็นคนเก่ง 

คนด ีมคีวามสขุ ปลอดภยัจากยาเสพตดิ เตบิใหญ่เป็นอนาคต

ของชาตอิยา่งเตม็ศกัยภาพ ทรงทุม่เทพระวรกายด�าเนินงาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE ดว้ยความเขา้ใจ เขา้ถงึ 

อารมณ์จติใจของเยาวชนวยัรุน่ นบัแต่ปี 2545 เป็นตน้มา 

 ในการเสดจ็เยีย่มการด�าเนินงานในพืน้ที ่ และในการ

บนัทกึเทปรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ซึง่

ออกอากาศทางสถานีวทิยโุทรทศัน์แหง่ประเทศไทย (NBT) 

ทรงเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนสมาชกิ TO BE NUMBER ONE 

ซกัถามปญัหา ขอ้กงัวลทีต่นเองประสบ ทัง้ถามดว้ยตนเอง 

หรอืเขยีนจดหมายซกัถาม เพือ่ขอพระราชทานค�าปรกึษา 

โดยทรงตอบทกุประเดน็ค�าถามโดยใชห้ลกัจติวทิยา การให ้

ค�าปรกึษาแบบไม่มเีงื่อนไข มบีรรยากาศสนุกสนาน และ 

เตม็เป่ียมไปดว้ยความรกั ความเมตตา 

ค�ำน�ำ



 ดว้ยความส�านึกในพระมหากรณุาธคิณุ และดว้ยความ

ตระหนกัถงึคณุคา่ของค�าปรกึษาพระราชทาน กรมสขุภาพจติ 

ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE  

จงึไดด้�าเนินการรวบรวมค�าปรกึษาพระราชทาน จดัท�าเป็น

รูปเล่ม โดยมีความมุ่งหวงัประการส�าคญัเพื่อเผยแพร ่

พระเกยีรตคิณุใหป้รากฏและเพือ่ประโยชน์ในการท�าหน้าที ่

ผูใ้หค้�าปรกึษาของอาสาสมคัรประจ�าศนูยเ์พือ่นใจ TO BE 

NUMBER ONE ทัว่ประเทศ รวมทัง้เพือ่ใหส้มาชกิ TO BE 

NUMBER ONE ทีป่ระสบปญัหาในลกัษณะใกลเ้คยีงกนั  

ไดใ้ชค้�าปรกึษาพระราชทานทีร่วบรวมไวน้ี้เป็นแนวทางส�าหรบั

การค้นหาทางออกของปญัหาที่ถูกต้อง เหมาะสมให้กบั

ตนเอง ซึง่จะน�าไปสูก่ารสรา้งสรรคเ์ยาวชนใหเ้ตบิใหญ่อยา่ง

เตม็ศกัยภาพตามพระประสงค ์

 ค�าปรกึษาพระราชทานทลูกระหมอ่มหญงิอุบลรตันราช

กญัญา สริวิฒันาพรรณวด ี ชดุน้ี เป็นการรวบรวมค�าปรกึษา

พระราชทานจากการเสดจ็เยีย่มการด�าเนินงานในพืน้ทีแ่ละใน

การบนัทกึเทปรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY 

โดยจดัแบ่งเป็น 6 เล่ม ตามประเภทของปญัหา ได้แก่  



1) ปญัหาการเรยีน 2) ปญัหาครอบครวั 3) ปญัหาความรกั 

4) ปญัหาเรือ่งเพือ่น 5) ปญัหาบุคลกิภาพ 6) ปญัหาสงัคม

และยาเสพตดิ 

 กรมสขุภาพจติ หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่หนงัสอื “ค�าปรกึษา

พระราชทาน” น้ี จะเป็นสิง่ทีม่คีุณค่าทัง้ทางดา้นจติใจและ

ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

 

กรมสขุภาพจติ

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE

ในทลูกระหมอ่มหญงิอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีผมอาย ุ22 ปี  

เรยีนอยูม่หาวทิยาลยั ปี 1 เทา่นัน้เองครบั ทัง้ๆ ทีผ่มกต็ัง้ใจ

เรยีนนะครบั แต่ผมอยูห่อพกัรวมกบัเพือ่นอกี 2 คน เพือ่น

ร่วมหอ้งของผมชอบออกเทีย่วกลางคนื ชอบดื่มเหลา้และ

ชอบชวนผมออกไปเทีย่ว ผมออกไปกบัเพือ่นทกุครัง้ เพราะ

ไมก่ลา้ปฏเิสธ ผมถามตวัเองบอ่ยครัง้วา่

 ท�าไมผมตอ้งดืม่เหลา้ ?

 ท�าไมผมตอ้งตื่นและไปโรงเรยีนสาย ?

 ท�าไมตอ้งขาดเรยีน เพราะตื่นไมไ่หว ?

 ผมกลวัวา่ผลการเรยีนต�่า ไดเ้กรดไมด่ ี

 ผมไมอ่ยากเรยีนปี 1 ซ�้าแลว้ ซ�้าอกี

 ผมอยากจะน�าปรญิญาตรไีปใหพ้อ่แมช่ืน่ใจ 

 แต่..ผมไม่เขา้ใจว่าท�าไมผมปฏเิสธเพื่อนไม่ไดส้กัท ี 

ผมควรจะท�าอย่างไรดคีรบั ทูลกระหม่อมช่วยแนะน�าผม

หน่อยนะครบั

ปัญหาการเรียน
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ทูลกระหม่อม : น้องเป็นพี่ซิลของมหาลยั ย่อมาจาก 

ฟอสซลิ (fossil) คอื สตัวโ์บราณไดโนเสารเ์ฝ้าทีม่หาวทิยาลยั  

เรยีนเท่าไรกอ็ยู่ปี 1 น้องคงรกัมหาวทิยาลยัน้ีมาก ถา้ไม่

อยากโดนเรยีกว่า พีซ่ลิ น้องตอ้งเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

ของตวัเอง ซึ่งเป็นปญัหาที่รู้อยู่แล้วและน้องน่าจะแก้ได ้

ตรงจดุ คอืตอ้งท�าใจแขง็ใครมาชวนไปเทีย่วกอ็ยา่ไป ตอ้งรูจ้กั

แบ่งเวลาใหเ้ป็น เวลาน้ีเป็นเวลาทีจ่ะตอ้งตัง้ใจอ่านหนงัสอื 

ตัง้ใจเรยีน 

 น้องควรยา้ยออกจากหอพกัน้ีนะ เพราะน้องใจแขง็ 

ไม่พอ พอเพื่อนชวนดื่มเหล้า น้องก็ดื่มท�าให้ตื่นสาย  

เรยีนหนงัสอืไมไ่ด ้สมองไมผ่อ่งใส เกรดกไ็มด่ ีตอ้งอยูปี่ 1 

ไปเรือ่ยๆ เฝ้ามหาวทิยาลยัอยูอ่ยา่งนัน้

 สมยัน้ีไดโนเสารก์ไ็ม่ม ี แต่เป็นฟอสซลิทีถู่กสต๊าฟไว ้

อยา่งไรกต็ามสิง่ทีน้่องควรท�า คอื

 1. ท�าใจแขง็

 2. ถ้าท�าใจแขง็ไม่ได้ ควรแยกตวัจากเพื่อนรูมเมท 

(roommate) ทีเ่ป็นเดก็เทีย่วเจา้ส�าราญมากๆ ไปเทีย่วกนั

ทกุคนื น้องตอ้งแยกตวัออกมา เพราะตอ้งตัง้ใจอา่นหนงัสอื 
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ต้องเลกิเทีย่วโดยเดด็ขาดนะ.. สงสารคุณพ่อคุณแม่เถอะ  

ส่งน้องเรยีนทีม่หาลยัแห่งน้ี ใหน้้องอยู่หอพกั ท่านกไ็วใ้จ

วา่น้องเป็นผูใ้หญ่แลว้ อาย ุ 22 ปีแลว้ ดงันัน้น้องตอ้งมสีต ิ

มจีุดยนืของตนเอง คุณพ่อคุณแม่จะได้มโีอกาสชื่นใจกบั

ปรญิญาในอกี 2 - 3 ปีน้ี น้องกอ็ยา่พึง่หมดก�าลงัใจแลว้กนั

และยงัไมส่ายเกนิไปทีจ่ะเลกิเทีย่ว หนัมาตัง้ใจเรยีนเชือ่วา่

น้องจะตอ้งท�าได.้. ขอใหโ้ชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีหนูเรยีนอยู่

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีโ่รงเรยีนมชีมรม TO BE NUMBER 

ONE ดว้ยนะคะ แต่นักเรยีนสามารถเลอืกชมรมคนละ 1 

ชมรม หนูเป็นนกัศกึษาวชิาทหาร หนูจงึเขา้ชมรมนกัศกึษา

วชิาทหาร (นศท.) แต่หนูอยากจะขอสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ

ชมรม TO BE NUMBER ONE ดว้ยนะคะ ตอนน้ีแถวบา้นหนู

วยัรุน่ตดิยาเกอืบทกุคน หนูอยากจะเรยีนพเิศษ เดมิอยาก
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เรยีนกตีา้ร ์แต่เหน็วา่วยัรุน่แถวบา้นเลน่กนัเยอะแลว้จงึอยาก

เรยีนไวโอลนี และศลิปะป้องกนัตวั เชน่ เทควนัโด คาราเต้

และยโูด เพราะหนูชอบแต่เสยีดายวา่หนูไมม่เีงนิ ถา้หนูเกดิ

บนกองเงนิกองทองกค็งจะดนีะคะ ความฝนัของหนูอยากเป็น 

ต�ารวจหรอืไมก่เ็ป็นทหารเรอืซึง่สว่นมากเขาจะรบัแต่ผูช้าย 

ผูห้ญงิจะรบัน้อยมาก หนูแคอ่ยากบอกเลา่ความฝนัของหนู 

สุดทา้ยขอใหทู้ลกระหม่อมรกัษาสุขภาพนะคะ เพราะหนู

เหน็ทลูกระหมอ่มทรงงานเยอะและขอใหม้โีครงการแบบน้ี

ไปเรือ่ยๆ คะ่ 

ทูลกระหม่อม : ขอขอบใจน้องมากที่เป็นห่วงสุขภาพ 

การท�างานหนกัๆ อยา่งน้ี ถา้มกี�าลงัใจจากพวกเราสมาชกิ 

TO BE NUMBER ONE ก็ไม่เหน่ือยเลย ได้ก�าลงัใจดีๆ  

กม็แีรงทีจ่ะท�างานรว่มมอืรว่มใจกบัพวกเราต่อไป

 สญัญาเลยว่าโครงการของพวกเราจะอยู่เพื่อน้องๆ 

สมาชกิ TO BE NUMBER ONE ต่อไปอยา่งแน่นอน ขอบอก

วา่น้องสามารถเป็นสมาชกิ TO BE NUMBER ONE ไดเ้ลย 



ปัญหาการเรียน 5

เพราะชมรม TO BE NUMBER ONE สามารถท�าใหม้คีณุคา่

ทัง้โรงเรยีนและทัง้สงัคม แถวบา้นของน้องซึง่มวียัรุน่ตดิยา

เสพตดิมากเกอืบทกุคนฟงัดแูลว้น่ากลวั เราจงึตอ้งรว่มมอืกนั

ก�าจดัปญัหาน้ีใหไ้ด ้น้องอยากเรยีนหลายอยา่ง อยากเรยีน

กตีา้ร ์อยากเรยีนเทควนัโด อยากเรยีนไวโอลนี อยากเรยีน

ดนตร ีขอบอกวา่น้องสามารถสมคัรและเลอืกเรยีนไดใ้นศนูย์

เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรยีนของน้อง หรอื

ถา้ไมม่กีไ็ปโรงเรยีนใกล้ๆ  กไ็ด ้ทกุกจิกรรมเรยีนฟร ีไมต่อ้ง

เสยีตงัค ์ น้องสามารถเลอืกเรยีนสิง่ทีช่อบไดท้กุวนั ไมต่อ้ง

เกดิบนกองเงนิกองทองกเ็รยีนได ้ อยา่งไรกต็ามขอใหน้้อง

ตัง้ใจเรยีนหนังสอื ตัง้ใจพฒันาศกัยภาพของตวัเองต่อไป

เมื่อท�างานมรีายได ้ กองเงนิกองทองของน้องกจ็ะเพิม่ขึน้

เอง.. ขอใหน้้องโชคด.ี.
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ปจัจบุนัหนูอาย ุ18 ปี  

พึง่จบชัน้ ปวช.3 แต่ยงัไมเ่ขา้มหาวทิยาลยัจงึอยูท่ีบ่า้นชว่ย

แมค่ะ่ แมข่องหนูแต่งงานกบัคนฝรัง่เศส ขอเรยีกวา่ ป๊า นะคะ 

ป๊าเหน็วา่หนูอยูเ่ฉยๆ กอ็ยากใหเ้รยีนภาษาฝรัง่เศส จงึให้

เรยีนพืน้ฐาน แต่ตอนน้ีเรยีนไปแลว้ 60 ชัว่โมง วนัละ 2 

ชัว่โมงค่ะ แต่หนูไม่เก่ง สกัเท่าไร ยากกว่าภาษาองักฤษ 

มากคะ่ ตอนน้ีกย็งัไปไมถ่งึไหน แมก่บ็น่ ท�าใหห้นูน้อยใจทกุ

ครัง้ ทีท่�าใหป๊้าผดิหวงั เพราะวา่ป๊าลงทนุแลว้ เพือ่อนาคต

ของหนูขนาดน้ี หนูเริม่จะทอ้แลว้คะ่

 หลงัเดอืนเมษายน ป๊าจะสง่หนูไปเรยีนภาษาทีฝ่รัง่เศส 

3 เดอืนคะ่ ปญัหากค็อืหนูจะพดู จะฟงัไดไ้หม เพราะวา่พืน้

ฐานยงัไมค่อ่ยแน่นเลย ช่วง 3 เดอืน หนูจะพอรูเ้รือ่งไหม 

หนูกลวัว่ากลบัมาจะพูดหรอืฟงัไม่ได้ จะท�าให้แม่กบัป๊า 

ผดิหวงั ตอ้งเสยีเงนิเสยีเวลา ตอนน้ีเครยีดมาก กลวัมาก 

หนูนัง่คดินอนคดิแต่เรือ่งน้ี กลวัทีจ่ะสือ่สารไมเ่ขา้ใจ รอ้งไห้

ทุกวนั ท้อแท้มากเลยค่ะ หนูจงึอยากขอค�าปรกึษาจาก

ทลูกระหมอ่มคะ่
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ทลูกระหม่อม : จะบอกวา่น้องโชคดกีวา่คนอืน่มาก อยา่

เพิง่รบีทอ้ การไปฝรัง่เศสเป็นโอกาสทีด่มีากส�าหรบัอนาคต

ของน้อง เพราะไปฝรัง่เศสกต็อ้งพดูภาษาฝรัง่เศสพดูบอ่ยๆ 

3 เดอืน กน่็าจะไดภ้าษาฝรัง่เศสเยอะจนสามารถพดูได ้ถา้

น้องเรยีนอยู่เมอืงไทยอาจจะอาย ไม่กลา้บา้ง โอกาสทีจ่ะ

ซอ้มพดูน้อยกจ็ะพดูเก่งไมเ่หมอืนเดมิ

 ถา้ไมอ่ยากใหค้ณุแมแ่ละป๊าผดิหวงั เมือ่น้องไปเรยีนที่

ฝรัง่เศสตอ้งรบีเรง่เรยีน อยา่งน้อยพอใหพ้ดูรูเ้รือ่ง เพราะคน

ทีฝ่รัง่เศสเขาไมค่อ่ยชอบพดูภาษาองักฤษซึง่เป็นภาษาคน

อืน่ เขาชาตนิิยมพอสมควร ขอใหน้้องลองไปตดิต่อทีส่มาคม

ฝรัง่เศสวา่มหีลกัสตูรเรง่รดัอะไรบา้งทีน้่องจะสามารถเรยีน

ได ้หรอืน้องอาจจะดดูวีดีภีาษาฝรัง่เศส หรอืแมแ้ต่ในเคเบิล้

ทวีเีขากม็ชีอ่งฝรัง่เศส ถา้น้องเป็นสมาชกิจะสามารถเปิดชอ่ง

ฝรัง่เศสทัง้วนัทัง้คนื ฝึกภาษานัน้ ตอ้งพยายามพดูใหม้ากๆ 

กน่็าจะเก่งขึน้เอง



คู่มือค�ำปรึกษำพระรำชทำนฯ8

 ฝรัง่เศสเป็นประเทศทีส่วยงามโรแมนตกิ น้องโชคดทีี่

จะไดไ้ป ไปแลว้กพ็ยายามพดูกบัฝรัง่ใหม้ากๆ อยา่พยายาม

จกุอยูก่บัคนไทยมากนกั เพราะจะเสยีโอกาสไดฝึ้กพดูภาษา

ฝรัง่เศส พยายามมเีพือ่นฝรัง่เยอะๆ แลว้กจ็ะไดภ้าษามาเอง 

แต่อยา่งไรกต็ามเราตอ้งกลา้ กลา้ทีจ่ะพดูออกมากเพือ่จะเก่ง

ในภาษานัน้ๆ อยา่งไรกส็ู้ๆ  ไปแลว้กนั..

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : อาชพีทีฝ่นัไว ้แต่

ยงัไม่สูงสุด คอื อาชพีหมอและพยาบาลเรยีนเก่งในดา้น

วทิยาศาสตรแ์ต่อ่อนดา้นคณิตศาสตรจ์ะท�าอย่างไรด ี และ 

ที่ส�าคญัพ่ออยากให้เรยีนเกี่ยวกบัเกษตรซึ่งไม่ถนัดเลย 

อยากให้ทูลกระหม่อมแนะน�าวธิทีี่จะให้เรยีนให้ดทีัง้วชิา

วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์

 อกีความฝนัอนัสงูสดุ คอื อยากเป็นนกัรอ้ง เป็นดเีจ

หรอืนักแสดง อยากจะฝึกรอ้งเพลงอยากไดเ้คลด็ลบัจาก

ทลูกระหมอ่มคะ่
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ทลูกระหมอ่ม : มคีวามฝนัเยอะแยะ ความฝนัสงูสดุ ความ

ฝนัไมส่งูสดุ ส�าคญัทีส่ดุ น้องตอ้งไปอธบิายกบัคณุพอ่วา่น้อง

ไมช่อบเรยีนเกษตร น้องตอ้งบอกวา่ไมถ่นดัจรงิๆ เรยีนไมไ่ด ้

ไมช่อบและคงท�าไมไ่ด้

 สว่นจะใหเ้รยีนดทีางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์คอื 

ตอ้งเรยีนดว้ยความเขา้ใจ ท�าความเขา้ใจกบัเบสคิทีน้่องตอ้ง

เรยีนอยูต่อนน้ี

 ส�าหรบัการจะเป็นนกัรอ้ง นกัแสดงหรอืเป็นดเีจน่ี ตอ้ง

มพีรสวรรคอ์ยูใ่นตวั น้องมหีรอืเปล่ากไ็มรู่ ้ แต่คดิวา่คงพอ 

มอียู ่วธิรีอ้งเพลงใหน่้าฟงัตอ้งฝึก ไปฝึกการพดู ฝึกการออก

เสยีง ต้องฟงัเพลงเยอะๆ แล้วกห็ดัรอ้งเพลงอย่างถูกวธิ ี 

ลองหดัจากพี่ๆ  ศลิปินหลายๆ คนทีช่อบดกู่อนกไ็ด้

 อยา่งไรกต็ามกข็อใหน้้องตัง้ใจเรยีน สิง่แรกเรยีนดว้ย

ความเขา้ใจ เรยีนดว้ยความตัง้ใจและมสีมาธทิีด่แีละหลงั

จากนัน้กไ็ปฝึกรอ้งเพลง อยา่ทิง้การเรยีน อยา่คดิวา่เราจะ

เป็นดารา นกัแสดง แต่นกัแสดงอยา่งเรากต็อ้งเรยีนหนงัสอื

ก่อน.. ขอใหน้้องโชคด.ี. 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นสมาชกิศนูย์

เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE สาขาฟิวเจอร ์พารค์ รงัสติ 

ผมเคยเรยีนตกีลองและเรยีนกฬีาทีศ่นูยฯ์ สนุกมากครบั

 1. ผมขอเสนอใหจ้ดัการสอนกจิกรรมมวยสากลในศนูยฯ์ 

เพราะผมชอบมวยสากลมาก อกีอย่างหน่ึงคอื อยากถาม

ทลูกระหมอ่มวา่ทลูกระหมอ่มชอบพระเอกนางเอกคนไหน

มากทีส่ดุครบั ผมอยากใหเ้ตย้จรนิทรพ์ร จนุเกยีรต ิมาเป็น

พธิกีรชว่งตอบจดหมายในรายการ TO BE NUMBER ONE 

VARITY จงัเลยครบั 

 2. ผมขอค�าแนะน�าวธิจีบีคนสวย คอื ผมอยากไดแ้ฟน

สวยครบั ตอ้งท�าอยา่งไรบา้งถงึจะไดผ้ล 

 3. เป็นไปได้ไหมครบัที่จะเปิดศูนย์ฯ ที่แจ้งวฒันะ 

เพราะบา้นผมอยูถ่นนแจง้วฒันะครบั

 4. สว่นขอ้สดุทา้ยทลูกระหมอ่มชอบสตัวช์นิดใดมาก

ทีส่ดุครบั
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ทลูกระหม่อม : น้องน่าจะชอบมวยไทยมากกวา่มวยสากล 

เพราะวา่ทีศ่นูยเ์พือ่นใจฯ ของเรามกีารสอนมวยไทยอยูแ่ลว้ 

แต่ต่อไปกอ็าจจะมสีอนมวยสากลเพิม่ขึน้มาอกี กต็้องรอ

หน่อยหน่ึง

 น้องเป็นสมาชกิทีศ่นูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE  

ฟิวเจอร ์พารค์ รงัสติอยูแ่ลว้ น้องจะใหเ้ปิดศนูยฯ์ ทีแ่จง้วฒันะ

ท�าไม มนัก็ไม่ไกลกนัเท่าไรนะเพราะน้องอยู่แถวๆ นัน้

สะดวกทีจ่ะไป อยา่งไรกต็ามอนัน้ีตอ้งรออกีเหมอืนกนั เพราะ

วา่จะเปิดศนูยฯ์ ไปอกีเรือ่ย อนัทีจ่รงิตอนน้ีเรากม็ศีนูยฯ์ ทัว่

ประเทศแลว้ ตามโรงเรยีนต่างๆ ทีต่่างๆ มศีนูยเ์พือ่นใจฯ ใน

ศนูยก์ารคา้ใหญ่ๆ กต็อ้งคอ่ยๆ พจิารณาดวูา่ จะเปิดทีไ่หนดี

 น้องบอกวา่อยากจะใหเ้ตย้จรนิทรพ์ร จนุเกยีรต ิมาเป็น

พธิกีร วนัน้ีเราฟงัและดพูีณ่ฐัก่อนแลว้คอ่ยๆ รอก่อน เพราะ

ว่าการเป็นพธิกีรก็หมุนเวยีนกนัมา ก็มพีี่ๆ หลายคนมา 

ชว่ยกนัท�าต่อไป อาจเป็นพีเ่ตย้กไ็ด้
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 วธิจีบีคนสวย ในรปูน้องกห็ลอ่ หลอ่แบบลกูทุง่เหมอืน

คนในสมยัโน้น เหมอืนสมบตั ิ เมทะนี น้องอาจจะไม่รูจ้กั

เพราะรุน่เดอะแลว้ ผูช้ายทกุคนกช็อบผูห้ญงิสวย การจะจบี

คนสวยมาเป็นแฟน 

 1. ตอ้งไมข่ีเ้หนียว

 2. ตอ้งเป็นคนทีม่อีธัยาศยัด ีมอีารมณ์ขนั เป็นคนน่ารกั

 3. เป็นคนแต่งกายสะอาดสะอา้น 

 ความจรงิคนหล่อก็ได้เปรยีบไปหลายขุม สมมตวิ่า 

ไมห่ลอ่ ตอ้งไมข่ีเ้หนียว ผูห้ญงิไมช่อบคนขีเ้หนียว ตอ้งเป็น 

คนสะอาดสะอ้าน มีจิตใจกว้างขว้าง เล่นกีฬาเก่งและ 

เล่นดนตรไีดก้น่็าจะมเีสน่หไ์ม่เบาเลย ผูห้ญงิชอบคนทีด่มีี

น�้าใจเป็นสุภาพบุรุษและใหเ้กยีรตผิูห้ญงิ แต่ถา้น้องไม่ได้

แฟนสวย กค็ดิเสยีวา่ตอ้งมาจากภายใน ไมใ่ชด่แูต่ภายนอก

อยา่งเดยีว

 ถามว่าทูลกระหม่อมชอบดารา พระเอกคนใด ชอบ  

“แบรด พติต”์



ปัญหาการเรียน 13

 ถามว่าชอบสตัวอ์ะไรมากทีสุ่ด ชอบง ู ชอบงเูหลอืม  

งหูลาม เพราะวา่มนัตวัใหญ่น่ารกัด ี

 ..ขอใหน้้องโชคดไีดแ้ฟนสวยและอยา่ลมื อยา่ขีเ้หนียว..

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูชอบดรูายการ  

TO BE NUMBER ONE VARIETY ดทูกุสปัดาห ์ทลูกระหมอ่ม

สวยมากๆ ทูลกระหม่อมคะ ตอนทีพ่ระองคเ์ป็นเดก็เคยมี

ความฝนัหรอืเปลา่คะ หนูมคีวามฝนั หนูอยากเป็นพธิกีร แต่

หนูเป็นคนทีต่ื่นเตน้เวลาท�าอะไรต่อหน้าคนอืน่เยอะๆ เวลา

ทีต่อ้งออกไปน�าเสนองานหน้าหอ้งต่อหน้าเพือ่นเยอะๆ ต่อ

หน้าคุณครหูนูจะตื่นเตน้มาก ทลูกระหมอ่มมวีธิทีีจ่ะใหห้นู

หายตื่นเตน้ไหมคะ และสุดทา้ยน้ีหนูขอใหทู้ลกระหม่อมมี

สขุภาพแขง็แรงและมคีวามสขุมากๆ คะ่



คู่มือค�ำปรึกษำพระรำชทำนฯ14

ทลูกระหม่อม : ขอบใจน้องมากๆ นะ กด็ใีจนะ ทีเ่จอแฟน

พนัธุแ์ทร้ายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY อกีคน

หน่ึง ขอบใจทีช่ม ใหก้�าลงัใจกนั น้องน่ารกัมากๆ เชน่กนั 

 ดีแล้วที่น้องมีความฝนัเพราะเด็กๆ ทุกคนย่อมม ี

ความฝนั และมนักไ็ม่ใช่ความฝนัทีเ่กนิจรงิเป็นความฝนัที่

อยากจะเป็นพธิกีร

 ไม่แปลกเรื่องประหม่า การท�าอะไรครัง้แรกย่อมมี

ประหมา่เป็นธรรมดา แต่ถา้น้องไดฝึ้กฝน สรา้งความมัน่ใจ

ใหต้วัเองกค็งหายประหมา่ลง

 สิง่ส�าคญั คอื เราควรรูส้กึสนุกกบังานทีเ่ราท�าอยู ่เพราะ

ถา้เราไมส่นุก รูส้กึฝืนใจ เราจะรูส้กึไมม่ัน่ใจ รูส้กึกลวักจ็ะ

ท�าไดไ้มด่ ี แต่ถา้รูส้กึสนุก รูส้กึวา่ดจีงัเลยทีจ่ะไดไ้ปพดูต่อ

หน้าคนเยอะๆ คนดเูยอะเทา่ไรกย็ิง่ดกีวา่เทา่นัน้ อาจฝึกฝน

ใหเ้พือ่นมานัง่ซกั 10 -11 คน แลว้น้องกข็ึน้ไปซอ้มพดู ท�าแบบ

นัน้ๆ บอ่ยๆ อกีอยา่งหน่ึง การฝึกอา่นหนงัสอืดงัๆ จะท�าให้

พดูคล่องขึน้และพดูไดช้ดั ขอ้ส�าคญัในการเป็นพธิกีรหรอื



ปัญหาการเรียน 15

การเล่นละครอะไรกต็าม เราตอ้งพดูใหช้ดัถอ้ยชดัค�า ฝรัง่

เขามคีอรส์เรยีน Speak ทีศ่นูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER  

ONE เรากม็สีอนพดู สอนการแสดง น้องๆ สามารถไปเรยีน

โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย ครทูีส่อนมอียา่งพีเ่ต ้ดรากอ้นไฟว ์

ใจดมีากๆ พีเ่ต้ก็จะสอนในการออกเสยีงสอนบุคลกิภาพ 

สอนการพดู การมองกส็�าคญั เขาบอกวา่โอบารม์า่ เวลาเขา

จะ Speak เขาตอ้งซอ้มและตอ้งเขา้คอรส์เหมอืนกนั ไมเ่สยี

เกยีรตอิะไรเวลาทีจ่ะไปเรยีน โอบารม์า่เขามคีรบูอกวา่เวลา

พดูจะมองใคร 5 วนิาท ีมองอกีคน 2 วนิาท ีอยา่งน้ีเป็นตน้ 

วธิใีชส้ายตา คอื Eye Contact น้องตอ้งฝึกฝน หมัน่ฝึกซอ้ม

ใหเ้พือ่นมาฟงัน้องพดู น้องกค็งจะเก่งไปเอง ความฝนัทีจ่ะ

เป็นพธิกีรกจ็ะเป็นความจรงิ.. กข็อใหน้้องโชคด.ี.
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเีรือ่งปรกึษา 

ทลูกระหมอ่มคะ่ ตอนน้ีหนูก�าลงัศกึษาอยูม่ธัยมศกึษาปีที ่3 และ

ก�าลงัจะสอบเพือ่ศกึษาต่อ แต่หนูก�าลงัสบัสนมากคะ่ เพราะ

วา่หนูจะเลอืกเรยีนดา้นไหนด ีเป้าหมายของหนู หนูจะเรยีน

ต่อสายอาชพีสาขาการบญัช ี แต่หนูกส็บัสนว่าหนูจะเรยีน

ไหวหรอืเปลา่ เพราะหนูไมค่อ่ยเก่งคณติศาสตร ์ หนูจะเก่ง

ไปดา้นศลิปะและภาษาไทยมากกว่า ตอนแรกหนูกค็ดิว่า

จะเรยีนดา้นการออกแบบ แต่หนูกลวัวา่จะหางานยาก ทีห่นู

อยากเลอืกเรยีนการบญัชเีพราะหนูคดิวา่หางานงา่ย อกีอยา่ง

หนูบอกตามตรงเลยนะคะวา่ หนูเลอืกตามเพือ่นเพราะหนู

รกัเพือ่นคนน้ีมาก อยากคบไปนานๆ ไมรู่ว้่าความคดิของ

หนูดหีรอืเปล่า หนูไม่กลา้ปรกึษาพ่อแม่เลยอยากปรกึษา

ทลูกระหมอ่มคะ่
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ทูลกระหม่อม : O.K ปรกึษาได้เลย แต่อนัที่จรงิน้อง

ปรกึษาพอ่แมก่ด็เีหมอืนกนั แต่จะบอกวา่ทีส่ารภาพเรือ่งจะ

เรยีนบญัชตีามเพือ่นทีร่กัมาก เพราะกลวัจะไมไ่ดเ้จอเพือ่น 

แถมการเลอืกในสิง่ทีต่วัเองไมถ่นดัเลอืกเรยีนบญัช ีแต่ไมเ่ก่ง

คณติศาสตรเ์ป็นเหตุผล เป็นเรือ่งทีแ่ยแ่ละผดิมาก จะบอกวา่

เพือ่นถงึไมไ่ดเ้รยีนดว้ยกนักส็ามารถเจอกนัได้

 ขอใหส้�ารวจตวัเอง คดิใหด้วีา่ถนดัอะไร ชอบทางไหน 

ชอบเรยีนอะไร ลองไปปรกึษาอาจารยแ์นะแนวทีโ่รงเรยีน 

หรอือย่างทีบ่อกดทีีสุ่ด คอื คุยกบัคุณพอ่คุณแม ่ ซึง่บางที

ท่านอาจมคีวามสามารถ มศีกัยภาพพอทีจ่ะส่งน้องเรยีน

สายสามญัเพือ่ต่อมหาวทิยาลยัได ้เพราะถา้เรยีนสายอาชพี

จะเจาะจงวา่เราจะไปท�าอะไร เชน่ เรยีนบญัชกีไ็ปท�าบญัช ี

เรยีนท�ากบัขา้วกไ็ปท�ากบัขา้ว แต่ในขณะทีต่อนน้ียงัไมรู่ว้า่

จะเรยีนอะไร การเรยีนต่อสายสามญัเพือ่เขา้มหาวทิยาลยัไป

ก่อนจะมเีวลาส�ารวจตวัเอง ถงึตอนนัน้อาจไดค้�าตอบวา่จรงิๆ 

แลว้เราถนดัอะไร จะเรยีนดา้นไหน เพือ่ไปท�าหรอืเป็นอะไร
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ถา้ตอนน้ียงัไมรู่จ้ะเรยีน จะท�าอะไร กเ็รยีนไปก่อน ปรกึษา

ผู้ใหญ่บ้าง ปรึกษาอาจารย์ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่บ้าง  

ทีร่ายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY เรายนิดใีห้

ค�าปรกึษามอีะไรกม็าคยุ มาเลา่สูก่นัฟงัไดเ้รือ่ยๆ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : มปีญัหามาปรกึษา

ทลูกระหมอ่ม 2 เรือ่งคะ่

 เรือ่งที ่1 หนูเริม่ไมม่ ัน่ใจกบัสาขาทีห่นูเรยีนวา่พอเรยีน

จบไปจะมงีานรองรบัไหม ยิง่เศรษฐกจิเป็นแบบน้ีเลยท�าให้

หนูไมช่อบสาขาทีเ่รยีน

 และอีกค�าถามคือเรื่องเพื่อน หนูเรียนไม่เก่งพอมี

ปญัหาหรอืไมเ่ขา้ใจการเรยีนหนูกจ็ะถามเพือ่น มเีพือ่นคน

หน่ึงทีบ่างทเีขาดไูมอ่ยากใหค้วามรว่มมอืหรอืชว่ยเหลอืหนู 

บางทที�างานกลุม่ทัง้ๆ ทีห่นูกช็ว่ยท�า แต่เขามกับอกกบัคน

อื่นวา่หนูไมช่ว่ยเขาเลย บางทเีขาท�าอะไรผดิ เขากไ็มค่อ่ย
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ยอมรบัผดิ ชอบโยนใหห้นูอยูเ่รือ่ยๆ หนูจงึรูส้กึเกดิอาการ

น้อยใจ ทัง้ๆ ทีเ่วลาเขาไมส่บายใจ หนูจะคอยคยุ คอยเป็น

ก�าลงัใจ คอยใหค้�าปรกึษาเขาบอ่ยๆ 

ทลูกระหม่อม : สวสัด ี น้องรูส้กึเป็นคนขีน้้อยใจ ขีก้งัวล

ใชไ่หม 

 ค�าถามขอ้แรก กงัวลเรื่องการเรยีนเกดิไม่แน่ใจขึน้

มาว่าสาขาที่เรยีนจะดหีรอืไม่ กลวัว่าจะหางานไม่ได้ใน

ภาวะเศรษฐกจิเชน่น้ี จรงิๆ น้องอยูปี่ 2 อกี 2 ปี กวา่จะจบ 

เศรษฐกจิอาจคลีค่ลายและดขีึน้ ส�าคญัทีก่ารตัง้ใจเรยีนของ 

น้องมากกวา่ อยา่มวัแต่กงัวล เรยีนน่ีกไ็มด่เีรยีนโน้นกไ็มด่ ี 

เรื่องหางานก็อย่าพึ่งไปกังวล เรื่องสาขาที่เรียนก็เรียน

ไปก่อน ถ้าวชิาที่ไม่ชอบและเป็นวชิาหลกัในสาขา เช่น 

คณติศาสตรห์รอืภาษาองักฤษน้องกต็อ้งพยายามใหม้ากขึน้ 

ตอ้งกลา้คยุ กลา้ถามคร ูครตูอ้งฝึกเป็นคนทีม่คีวามมัน่ใจใน

ตนเอง สมาชกิ TO BE NUMBER ONE ตอ้งกลา้คดิกลา้ท�า

อกีเรือ่งหน่ึง เรือ่งเพือ่นไมรู่ว้า่เพือ่นคนน้ีเป็นเพือ่นทีด่หีรอืไม ่
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ท�าผดิกไ็ม่ยอมรบัผดิแลว้โยนมาใหน้้อง เพื่อนบางคนอาจ

หวงวชิาไม่อยากใหใ้ครดกีว่า ถ้าเราไปถามเขาอาจบอก 

ไมห่มด บอกแบบอ�าๆ ไว ้อกีทใีหล้องมองทีต่วัเอง เขาอาจ

ร�าคาญทีน้่องไปจกุจกิกวนเขามากเกนิไปหรอืเปลา่ หรอืเขา

อาจอารมณ์ไม่ดแีลว้น้องไปยุ่งกบัเขา แต่อย่างไรดูแลว้คง

ไมใ่ชเ่พือ่นทีด่นีกั น้องลองหาเพือ่นทีด่กีวา่น้ีดกีวา่ แต่ถา้แคร์

เขามากจรงิๆ หาจงัหวะตอนเขาอารมณ์ดีๆ  ถามเขาตรงๆ

ว่าน้องท�าอะไรผดิ หรอืท�าอะไรใหเ้ขาไม่สบายใจ แต่ทัง้น้ี 

ทัง้นัน้อยากใหน้้องเป็นตวัของตวัเองไมเ่หน็ตอ้งแครอ์ะไรกบั

คนๆ เดยีวทีก่อ็าจเป็นเพือ่นทีไ่มด่นีกั
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเีพือ่นอยูค่นหน่ึง

เก่งวชิาคณิตศาสตรม์าก พอถงึคาบเรยีนวชิาคณิตศาสตร์

เขาจะตัง้ใจเรยีนวชิาน้ีมาก พอถงึคาบเรยีนวชิาอื่นเขาจะ

ไมส่นใจ และจะบอกวา่เขาเรยีนไมค่อ่ยเก่ง พอครสูอนกจ็ะ

ไม่ตัง้ใจเรยีน หนูอยากใหเ้พื่อนสนใจและใหค้วามส�าคญั 

ทกุวชิาเทา่ๆ กนั ควรจะท�าอยา่งไรดคีะ

ทูลกระหม่อม : ตามปกตคินเราถา้ไม่ไดช้อบอะไรกจ็ะ

ท�าไดไ้มด่ ีในทางกลบักนั ถา้รกัและชอบสิง่ไหนกจ็ะท�าสิง่นัน้

ไดด้ ีแต่ชว่งเรยีนมธัยมตน้เราเลอืกไมไ่ด ้ตอ้งเรยีนทกุอยา่ง 

ถา้เราปิดโลกของเราอย่างน้ี ไม่ชอบ ไม่อยากรูอ้ยากเหน็ 

เราจะเสยีโอกาส เราตอ้งมคีวามรูร้อบตวั รูไ้ปหลายๆ อยา่ง 

กวา้งๆ ถา้วนัน้ีเราไม่อยากรูเ้รื่องน้ี ไม่อยากรูว้ชิาองักฤษ  

เรากจ็ะเสยีโอกาสทกุวชิากม็ปีระโยชน์กบัเราในระดบัพืน้ฐาน 

เพราะอยูม่ธัยมตอ้งเรยีนวชิาพืน้ฐาน เมอืงนอกจะใหเ้รยีน

ระดบัพืน้ฐานไปจนถงึปี 2 ถงึจะใหเ้ราตดัสนิใจว่าจะเรยีน

แขนงวชิาอะไร พอเราถงึระดบัมหาวทิยาลยัแลว้ เราถนดั

วชิาอะไร เรากไ็ปทางนัน้กใ็หบ้อกเพือ่นแบบน้ี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมลีกูชาย อาย ุ12 ปี 

มปีญัหาดา้นการเรยีนมากๆ ผลการเรยีนไมด่ ีทีส่�าคญัอ่าน

หนงัสอืไดย้งัไมค่ลอ่งผดิกบัเดก็ ป. 6 ทัว่ไป ไปตรวจระดบั 

IQ กป็กตเิหมอืนเดก็ทัว่ไป ผมควรจะท�าอยา่งไรดคีรบั

ทูลกระหม่อม : อาจจะมกีารบกพร่องทางการเรยีนรู ้ 

Learning Disabilities มากกว่าปญัหา IQ ต�่าหรือสูง  

คนบางคน IQ สงู แต่กม็ปีญัหาทางดา้นเลา่เรยีน เชน่ อาจมี

ปญัหาสมาธสิัน้ หรอืมปีญัหาทางดา้นการอ่าน คอื เขาจะ

อา่นหนงัสอืไมไ่ดเ้ลยแต่ฉลาด หรอืไมอ่าจมปีญัหาทางดา้น

อารมณ์กไ็ด ้ เหลา่น้ีตอ้งใจเยน็ๆ คอยสงัเกตวา่ลกูมปีญัหา

อะไรบา้ง ตอ้งปรกึษาแพทยท์ีเ่ชีย่วชาญทางจติวทิยาเดก็

โดยเฉพาะ ไป Test ต่างๆ เพือ่ดวูา่มปีญัหาอะไรทีต่อ้งแกไ้ข 

ถา้ทราบว่ามคีวามบกพร่องดา้นไหนกจ็ะไดแ้กไ้ขไดอ้ย่าง

รวดเรว็ จะไดท้�าการสอนใหถ้กูวธิตีามสาเหตุทีเ่ป็น เพราะ

การสอนเดก็แต่ละอย่างต่างกนั บางคนเรยีนจากการฟงั  

บางคนเรยีนจากการด ูฉะนัน้คณุพอ่ตอ้งสงัเกตและไปตรวจ 

ขอค�าแนะน�าจากผูเ้ชีย่วชาญทางจติวทิยาเดก็
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นแฟนรายการ 

TO BE NUMBER ONE VARIETY ดูรายการทุกครัง้มี

สาระมากครบั โดยเฉพาะชว่งตอบจดหมายเป็นชว่งทีช่อบ

มากทีส่ดุ เพราะเวลาทลูกระหมอ่มตอบจดหมายเป็นกนัเอง  

ผมประทบัใจมาก ผมมเีรือ่งปรกึษาทลูกระหมอ่ม 2 เรือ่ง

 เรื่องแรกเป็นปญัหาเรื่องสวิ คอื ไม่ว่าผมจะใชโ้ฟม 

ลา้งหน้ายีห่อ้อะไร สวิกไ็มเ่คยหายเลยครบั ลองปรกึษาเพือ่น

แลว้กไ็มไ่ดผ้ล เพือ่นบอกใหล้องวธิโีน้นวธิน้ีีกไ็มห่าย ผมรูส้กึ

ทอ้ถอยครบั

 เรือ่งที ่ 2 เป็นปญัหาเรือ่งเครยีดกบัเรยีนครบั อยาก

ถามวา่ท�าอยา่งไรถงึจะไมเ่ครยีดกบัการเรยีนและท�าอยา่งไร

ถงึจะรูส้กึสนุกสนานกบัการเรยีนครบั

ทลูกระหม่อม : โครงการของเราตอ้งกลา้คดิ กลา้ท�าใน 

สิง่ทีถ่กู ไมใ่ชว่า่กลา้ทีจ่ะไปลองยาเสพตดินัน่ไมถ่กู เพราะ

น้องเป็นสมาชกิของโครงการ TO BE NUMBER ONE 
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 เริม่ทีข่อ้แรก เรือ่งสวิใชโ้ฟมอะไรกไ็มเ่ป็นผล จะบอกวา่

เรือ่งสวิเป็นเรือ่งธรรมดาของวยัรุน่ เป็นเรือ่งฮอรโ์มนพอหน้า

มนักเ็ป็นสวิ ใชโ้ฟมชนิดไหนกเ็ป็นสวิอยูด่ ีสิง่แรกทีต่อ้งท�า  

คอื รกัษาความสะอาด แมจ้ะรกัษาความสะอาดอย่างไร 

กไ็ม่หาย ควรไปหาหมอซึง่จะไดย้ามารกัษา แต่กบ็อกว่า

ส�าหรบัวยัรุน่แลว้หายยากเหมอืนกนัทีส่�าคญัมากๆ คอื อยา่

แกะสวิเพราะอาจจะท�าใหเ้ป็นหลมุคลา้ยผวิพระจนัทรไ์ด ้กบั

อกีอยา่งคอื อยา่รบัประทานอาหารมนัๆ มาก.. และอยา่ลมื

บอกเลา่มาอกีวา่สวิดขีึน้หรอืยงั 

 สว่นค�าถามที ่2 เรือ่งเครยีดกบัการเรยีน กไ็มรู่ว้า่น้อง

จะเครยีดไปถงึไหน การเรยีนถา้เรามัน่ใจวา่ท�าได ้ เรากจ็ะ

หายเครยีดไปไดบ้า้ง และการทีจ่ะท�าไดต้อ้งตัง้ใจอา่นหนงัสอื 

ตัง้ใจท�างาน ตัง้ใจท�าแบบฝึกหดัสม�่าเสมอ ไมใ่ชว่า่พอใกล้

สอบแลว้เพิง่จะมาอ่านอยา่งน้ีจะท�าใหเ้ครยีด อกีอยา่งน้อง

ตอ้งกลา้คดิ กลา้ถาม ถา้มทีศันคตไิมด่ ี เบื่อการเรยีนกจ็ะ

ท�าใหเ้ครยีดไดเ้หมอืนกนั ค�าตอบทีจ่ะไมใ่หเ้ครยีดเรือ่งเรยีน 

คอื ใหต้ัง้ใจเรยีนใหด้ทีีสุ่ด ใหเ้ด่น ใหก้ลา้ ขจดัความเบื่อ 
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โดยอาจคยุกบัเพือ่น ตัง้กลุม่ขึน้มาชว่ยกนัท�างานกไ็ด ้จะได้

สนุกกนั หรอืไปผอ่นคลายทีศ่นูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER 

ONE กไ็ด้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเรียนชัน้

มธัยมศกึษาที ่ 5 หอ้งเรยีนของผมเป็นหอ้งเรยีนศลิป์ภาษา 

อาจารยท์ีม่าสอนต่างบอกวา่หอ้งเรยีนน้ี เป็นหอ้งทีห่ว่ยทีส่ดุ

ในโรงเรยีน ทัง้คุย วิง่เล่น ขณะทีอ่าจารยส์อนกย็งัตะโกน 

เดนิไป - มา แมอ้าจารยด์ุพวกเรากไ็มเ่คยอยูน่ิ่งเฉย ตอ้ง

ลุกเดินและพูดสลบั จนท�าให้ผู้อ�านวยการโรงเรียนต้อง

มาท�าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาของหอ้งไปอกีคน เมื่อโรงเรยีน 

มงีานหรอืกจิกรรมศกึษานอกสถานที ่หอ้งอืน่ๆ จะมสีว่นรว่ม

มากกวา่หอ้งผม อาจารยก์ไ็มเ่คยพาไปไหน ทัง้ทีห่อ้งผมกม็ี

ความสามารถเทา่เทยีมกนั ผมจงึอยากถามทลูกระหมอ่มวา่

อาจารยล์�าเอยีงหรอืวา่หอ้งผมไมด่จีรงิๆ ครบั 
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 ตอนน้ีในกลุม่ผมม ี10 คน คดิอยากจะตัง้ศนูยเ์พือ่นใจ 

TO BE NUMBER ONE ในโรงเรยีน แต่คดิไมอ่อกวา่จะตัง้

อยา่งไร ท�าอยา่งไร จงึจะตัง้ศนูยฯ์ ขึน้มาได ้จงึอยากไดร้บั 

ค�าแนะน�าวธิกีารจดัตัง้ศนูยฯ์ จากทลูกระหมอ่มครบั

 สุดท้ายอยากถามว่าท�าไมทูลกระหม่อมถึงได้สวย

ขนาดน้ีครบั

ทลูกระหม่อม : ถงึแมจ้ะเป็นนกัเรยีนทีด่วูุน่วาย ไมเ่รยีบรอ้ย 

แต่กป็ากหวาน ขอขอบใจน้องทีช่มมา กลุม่น้องเป็นตวัป่วน

ของโรงเรยีนมแีกงคอ์ยู ่ 10 คน ตอนทีค่รมูาสอนกท็�าอะไร

ต่าง ๆ  เสยีงดงั ขอบอกวา่ดแูลว้ไมค่อ่ยเทห่เ์ทา่ไหร ่เพราะวา่ไป

โรงเรยีนตอ้งพฒันาตวัเอง ตอ้งพยายามท�าตวัใหม้ศีกัยภาพ 

มคีวามรู ้แต่น่ีกลบัท�าตวัใหวุ้น่วาย ดว้ยเหตุน้ีอาจารยก์เ็ลย

ไม่กลา้จะพาไปร่วมกจิกรรมทีอ่ื่น ถามว่าอาจารยล์�าเอยีง 

หรอืไม ่กค็งไมใ่ช ่เพราะน้องดวูุน่เกนิไปอาจารยท์�างานล�าบาก 

ผูอ้�านวยการกน่็ารกัมากอุตสา่หเ์ขา้มาชว่ยในหอ้งน้ีเอง 
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 การทีจ่ะตัง้ศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  

กไ็มย่ากนกั ก่อนอื่นตอ้งท�าตวัเป็นผูน้�าในทางทีด่ก่ีอน ครู

อาจารยจ์ะไดเ้ชือ่วา่น้องท�าไดแ้ละกอ็ยา่วุน่มาก ตัง้ใจเลา่เรยีน

และปรกึษากบัอาจารยใ์หต้ดิต่อกบักรมสขุภาพจติ กระทรวง 

สาธารณสุขว่าจะเริ่มต้นอย่างไรในการตัง้ศูนย์เพื่อนใจ  

TO BE NUMBER ONE ส�าคญัตอนน้ี คอื ตอ้งเปลีย่นตวัเอง

ใหวุ้น่น้อยกวา่น้ีนิดหน่ึง ถา้ท�าส�าเรจ็แลว้เรากม็าคยุกนั

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมคีวามใฝ่ฝนั

อยากเป็นนกับนิ F16 โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกับนิในกองทพั

อากาศของไทย ประเดน็อยูท่ีว่า่ผมเป็นชาวต่างชาต ิ ก�าลงั

ศกึษาอยูใ่นเมอืงไทย อยากปรกึษาทลูกระหมอ่มวา่จะศกึษา

อยู่ในประเทศไทยไดน้านแค่ไหน และมสีทิธิจ์ะเรยีนต่อใน

ประเทศไทยไดห้รอืเปลา่ รวมไปถงึถา้อยากเป็นคนไทยตอ้ง

ท�าอยา่งไรจะไดเ้ป็นคนไทย 100%
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ทลูกระหม่อม : ปญัหาดา้นสทิธิก์ารเป็นคนไทยเป็นเรือ่ง

ทีต่อ้งปรกึษาผูรู้ด้า้นกฎหมายในขัน้ตน้ น้องตอ้งไปปรกึษา

ผูใ้หญ่ ปรกึษาคุณครทูีใ่นโรงเรยีนก่อน ใหท้่านแนะน�าว่า

น้องจะท�าอย่างไรต่อไป เพราะน้องมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็น 

คนไทย โดยเฉพาะอยากเป็นนกับนิ F16 กข็อใหเ้ป็นก�าลงั

ใจใหน้้องไดเ้ป็นคนไทย อนัทีจ่รงิน้องกเ็ป็นคนไทยอยูแ่ลว้ 

ตอนน้ีนัน่คอืน้องมคีวามตัง้ใจทีจ่ะท�างานใหก้บัประเทศไทย 

ใหก้บัสงัคมของเรา ขอใหน้้องตัง้ใจเล่าเรยีนใหด้มีากๆ ได้

เรยีนสงูๆ ตามทีต่ ัง้ใจไว ้น้องตอ้งมคีวามมุง่มัน่สานฝนัของ

ตวัเองใหถ้งึทีส่ดุ สกัวนัหน่ึงคดิวา่ความฝนัน้องจะส�าเรจ็ผลได ้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคีวามฝนัอยาก

เป็นพยาบาล อยากชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ แต่ฐานะทางบา้นยากจน 

พอเรยีนจบ ม.6 พอ่แมก่จ็ะใหท้�างานโรงงาน เพือ่ชว่ยใหน้้อง 

2 คน ไดเ้รยีนต่อ หนูไม่อยากเป็นสาวโรงงาน จงึอยากจะ

ขอค�าปรกึษาจากทลูกระหมอ่มวา่จะท�าอยา่งไรด ีจะเลอืกท�า

ตามพอ่แม ่หรอืท�าตามความฝนัของตวัเอง แต่ท�าใหพ้อ่แม่

ล�าบาก เป็นหน้ีเป็นสนิ และถา้เป็นอยา่งน้ีหนูจะกลายเป็น

ลกูเนรคณุหรอืเปลา่คะ

ทลูกระหม่อม : เขา้ใจและเหน็ใจน้องมาก น้องอยากท�า

ตามความฝนั อยากเป็นพยาบาลเพือ่ชว่ยเหลอืคนเป็นสิง่ด ี 

ถา้น้องไมม่ทีนุทรพัยใ์หน้้องลองถามอาจารยแ์นะแนวดอูาจจะ

มทีนุทีน้่องสามารถสอบชงิทนุได ้หรอืตามโรงเรยีนพยาบาล

น่าจะมทีุน แต่อย่างไรกต็ามคุณพ่อคุณแม่อยากใหน้้องไป

ท�างานหาเงนิก่อน เพือ่ชว่ยเหลอืครอบครวัสง่น้องอกี 2 คน 

เขา้เรยีน น้องบอกวา่ไมอ่ยากเป็นสาวโรงงาน อนัทีจ่รงิสาว

โรงงานกไ็ม่เสยีหายอะไร เราท�างานสุจรติ ท�างานหาเงนิ

หาประสบการณ์ก่อน แล้วกท็�างานเกบ็เงนิไดส้กัพกั กม็ ี
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เงนิเก็บไปเล่าเรยีนต่อได้ ถ้าเราเก็บเงนิได้ น้องก็จะได ้

ศกึษาต่อ ถา้ตอนนัน้น้องยงัอยากเป็นพยาบาลและกน่็าจะ

หาทนุจากโรงเรยีนพยาบาลได ้สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุ คอื น้องตอ้ง

ตัง้ใจท�างานใหด้แีละตัง้ใจอา่นหนงัสอื น้องน่าจะมอีนาคตทีด่ ี

เป็นลกูทีด่ ีมคีวามคดิแบบน้ีไมเ่นรคณุแลว้ละ ขอเป็นก�าลงั

ใจใหน้้องโชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอาศยัอยู่กบั 

พ่อแม่และป้า ครอบครวัมอีาชพีรบัจ้าง รายได้ไม่พอกบั 

รายจ่าย ในช่วงปิดเทอมหนูก็ไปท�างานหารายได้เพื่อ 

แบง่เบาภาระของพอ่แม่

ทูลกระหม่อม : อันน้ีเป็นประเด็นส�าคัญที่อยากจะ 

คุยดว้ย คอืว่าความยากจนกเ็ป็นปญัหาทีใ่หญ่ปญัหาหน่ึง

ของประเทศ เรากห็วงัว่าจะไดร้บัความสนใจทีจ่ะแกป้ญัหาน้ี 
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เป็นการเรง่ดว่นจากผูใ้หญ่ของบา้นเมอืง อยา่งไรกต็ามน้อง

ท�าความดแีลว้ท�าถกูแลว้ทีไ่ปหารายไดพ้เิศษตอนปิดเทอม 

อนัทีจ่รงิการหารายไดพ้เิศษตอนปิดเทอมน้ีเป็นเรือ่งดมีากเลย 

เป็นการหาประสบการณ์ในการท�างานต่อไป เดก็ๆ ทีเ่มอืงนอก

กท็�างานกนัทัง้นัน้ ไมว่า่จะเลกิเรยีนหรอืปิดเทอม ถา้ใครไม่

ท�างานถอืวา่เป็นเรือ่งแปลก เพราะทีน่ัน่เขาหาทนุเลา่เรยีนเอง 

เป็นสิง่ทีน่่าชื่นชมมากเลย การทีน้่องท�างานแบ่งเบาภาระ

ของครอบครวัเป็นสิง่ทีด่ ี ควรภาคภูมใิจมปีญัหาอะไรเราก็

ตอ้งชว่ยตวัเองก่อน ก่อนทีค่นอืน่จะมาชว่ย เคยบอกย�า้กบั

สมาชกิ TO BE NUMBER ONE บอ่ยๆ วา่การทีโ่ครงการ 

TO BE NUMBER ONE สง่เสรมิใหพ้วกเรามคีวามสามารถ

พเิศษ เชน่ การรอ้งเพลง เตน้ วตัถุประสงคห์น่ึงกเ็พือ่ใหม้ี

ความสามารถหารายไดช้ว่ยตวัเองได ้กข็อใหท้�าดต่ีอไป รูส้กึ

วา่ชืน่ชมน้อง.. ขอใหน้้องโชคดนีะ..
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีครับ 

ทูลกระหม่อม ผมเป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรยีน ผมท�า

กจิกรรมควบคู่กบัการเรยีนหนังสอื การท�ากจิกรรมท�าให้

ผมไดพ้บอะไรหลายอยา่ง ท�าใหผ้มมจีดุมุง่หมายในอนาคต

ที่ชดัเจนขึ้น แต่เรื่องเรียนก็ส�าคญัยิ่งเรียนมากเท่าไหร ่ 

ยิง่ท�าใหม้คีวามรูแ้ละพฒันาตวัเองมากขึน้เทา่นัน้ ปญัหาคอื 

ผมแบง่เวลาไมถ่กู บางครัง้เอาเวลาเรยีนมาท�ากจิกรรม เชน่ 

ผมเป็นประธานชมรม TO BE NUMBER ONE และจะม ี

คณะผูม้าศกึษาดงูานทีโ่รงเรยีนคอ่นขา้งบอ่ย ท�าใหต้อ้งสละ

เวลาเรยีนเพือ่มาตอ้นรบัคณะผูม้าดงูาน คุณครบูางวชิาไม่

เขา้ใจกม็าต�าหนิ ท�าใหผ้มไมม่คีวามสขุ รูส้กึอดึอดัเป็นบางครัง้ 

ผมไมไ่ดอ้ยากทิง้การเรยีน แต่เป็นหน้าทีท่ีต่อ้งท�าในฐานะ

ประธานชมรม ผมอยากทลูถามทลูกระหมอ่มวา่ผมจะมวีธิี

การอยา่งไรทีจ่ะเรยีนหนงัสอืควบคูก่บัการท�ากจิกรรมไดอ้ยา่ง

มคีวามสขุครบั
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ทลูกระหมอ่ม : ภมูใิจน้องมากทีม่ารว่มมอืกนัท�ากจิกรรม

ดีๆ  การเป็นประธานชมรม TO BE NUMBER ONE เป็น

สิง่ทีม่คีณุคา่มโีอกาสไดช้ว่ยสงัคม ชว่ยเพือ่นๆ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่กจิกรรมการต่อตา้นยาเสพตดิเป็นสิง่ยาก แต่น้องกท็�า

 ค�าถามของน้อง คอื การแบ่งเวลาในการท�ากจิกรรม  

น้องไม่รูว้่าควรท�าอย่างไร ท�าตอนไหนทีจ่ะไม่กระทบกบั 

การเรยีน จนท�าใหคุ้ณครูบางท่านไม่พอใจ ท�าใหก้ารท�า

กจิกรรมดีๆ  กลบักลายเป็นสิง่ทีไ่มด่ ีจนท�าใหน้้องไมส่บายใจ

 ความจรงิทัง้การเรยีนและการท�ากิจกรรมเป็นสิง่คู ่

กนัไปส�าหรบัชวีตินกัเรยีน การเรยีนการศกึษาเป็นสิง่ส�าคญัมาก 

เป็นการก�าหนดอนาคตเรา สว่นการท�ากจิกรรมดีๆ  จะท�าให้

เรามปีระสบการณ์มากขึน้ ไดป้ฏสิมัพนัธก์บัคนอื่นๆ และ 

อกีหลายอยา่ง เป็นสิง่มคีา่ในการใชช้วีติภายภาคหน้า แต่

น้องตอ้งรูจ้กัแบง่เวลา บรหิารเวลาใหถ้กูตอ้งวา่เวลาไหนที่

จะเรยีน จะท�ากจิกรรม เวลามคีณะศกึษาดงูานมาอาจชว่ย

ไมไ่ด ้เพราะน้องเป็นประธานชมรมฯ อาจตอ้งไปเจอเขาบา้ง 

แต่ในการทีจ่ะท�ากจิกรรม TO BE NUMBER ONE เราตอ้งมี
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วธิที�างาน สมมตเิราบอกวา่เราเก่ง ตอ้งท�างานคนเดยีว เราก็

จะท�าไมไ่ด ้นัน่คอืเราตอ้งแบง่หน้าที ่แบง่งาน แจกงานใหค้น

อืน่ท�าบา้ง เราจะไดม้เีวลาในการเรยีน เราตอ้งจดัเวลาของ

เราวา่จะท�าตอนไหน แบง่งาน แบง่เวลาใหล้งตวั อยา่งทีบ่อก

วา่การเรยีน การศกึษากบัการท�ากจิกรรมเป็นของคูก่นั เป็น

สิง่ทีด่สี�าหรบัเราทัง้สองอยา่ง ไปจดัเวลาวา่ตอนไหนจะเรยีน 

ตอนไหนจะท�ากจิกรรม ตอนไหนเรือ่งไหนจะใหเ้พือ่นชว่ย 

เราตอ้งไมท่�าคนเดยีว ใหเ้พือ่นๆ ชว่ยกนัท�า.. ลองไปท�าด.ู.

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นสมาชกิ 

ศนูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE คนหน่ึงครบั ผมมี

ปญัหาอยากปรกึษา ผมไมค่อ่ยมคีวามสขุกบัการเรยีน เวลา

อยู่ทีโ่รงเรยีน ผมจะเรยีนใหห้มดสปัดาหเ์รว็ๆ ทุกวนัศุกร์

ผมจะดใีจมาก เพราะรูส้กึว่าจะไดห้ยุด 2 วนั แต่เมื่อถงึเยน็

วนัอาทติยจ์ะรูส้กึทรมานใจมากครบั ไมอ่ยากใหถ้งึวนัจนัทร ์ 

ผมจะท�าอยา่งไรใหรู้ส้กึอยากมาเรยีนครบั
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ทลูกระหม่อม : จ�าไดเ้มือ่สมยัเดก็ๆ น่ีเป็นความลบัของ

ทลูกระหมอ่มเอง เป็นความลบัสดุยอด ตอนเดก็ๆ ตอนอยู่

ทีต่่างประเทศรูส้กึเกลยีดการไปโรงเรยีนมาก เพราะตอนเชา้

ตอ้งไปเขา้โบสถ ์รูส้กึวา่ทรมาน พอหยดุวนัเสาร ์- อาทติย ์

วนัจนัทรต์อ้งกลบัไปเขา้โบสถอ์กี ไมอ่ยากไปโรงเรยีนเพราะ

ไม่อยากเขา้โบสถ์เลยเขา้ใจความรู้สกึของน้อง น้องต้อง

พยายามหาสาเหตุและแกไ้ขโดยด่วน เพราะการเรยีนเป็น

สิง่ส�าคญั เป็นตวัก�าหนดชวีติทีด่ใีนอนาคต จงึตอ้งแกไ้ขไม่

ใหเ้บื่อโรงเรยีน เบื่อการเรยีน หาสาเหตุใหเ้จอว่าไม่ชอบ

โรงเรยีนเพราะอะไร ไมช่อบเพราะมปีญัหากบัทางโรงเรยีน 

ถกูเพือ่นลอ้ เรยีนไมเ่กง่ ขีเ้กยีจเรยีน ไมม่เีพือ่น เพือ่นแกลง้ 

เกลยีดวชิาทีเ่รยีน บทเรยีนยากเกนิไป ไมช่อบเรยีนสกัวชิา 

เล่นกฬีาไม่เก่ง เบื่อบรรยากาศของโรงเรยีน เบื่อคุณคร ู 

เบือ่เพือ่น 

 ปญัหาเกดิจากคนรอบตวัหรอืตวัเอง สมมตมิปีญัหา

การเรยีน ตามเพือ่นไมท่นั เรยีนไมด่กีต็อ้งพยายามใหม้ากขึน้ 

พยายามปรกึษาคุณครูทีป่รกึษา ปรกึษาเพื่อนๆ ถ้าไม่มี
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เพือ่นเลย ตอ้งมาส�ารวจตวัเองวา่ท�าไมไมม่เีพือ่น ไมม่ใีคร

ชอบ ขีบ้น่ เหน็แก่ตวั ขีป้ระชดประชนัหรอือารมณ์เสยีบอ่ย 

เหลา่น้ีกต็อ้งเปลีย่น ตอ้งแกไ้ข ตอ้งแกท้ีต่วัเองก่อน.. ขอให้

น้องโชคด ีแกไ้ขปญัหาได ้เพือ่การมอีนาคตทีด่.ี.

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพือ่นหนูกลุม่หน่ึง

ชอบโดดเรยีนเป็นประจ�า หวัหน้าตกัเตอืนอย่างไรกไ็ม่ฟงั 

จนในทีสุ่ดหวัหน้าจดชื่อส่งใหอ้าจารย ์ พอเพื่อนๆ กลุ่มที่

โดดเรยีนรูก้โ็กรธกลุม่ทีจ่ดชือ่ จงึอยากทลูถามทลูกระหมอ่ม

วา่จะมวีธิอียา่งไรทีช่ว่ยใหเ้พือ่นทัง้ 2 กลุม่ กลบัมาคนืดกีนั 

และจะพดูกบัเพือ่นทีช่อบโดดเรยีนอยา่งไรใหเ้พือ่นกลบัมา

เรยีนตามปกตคิะ่

 

ทลูกระหม่อม : ปญัหาน้ีฟงัคุน้ๆ เหมอืนเคยตอบมาแลว้  

คงเป็นปญัหาที่เกิดขึ้นบ่อย ที่นักเรียนกลุ่มหน่ึงชอบ 

โดดเรยีน ฝ่ายหวัหน้าหอ้งมหีน้าทีจ่ดชือ่ใครโดดเรยีนไว ้และ
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น�าสง่อาจารย ์ เพือ่นทีโ่ดดเรยีนอาจคดิวา่ชา่งฟ้อง หาความดี

ใส่ตวัเอง จรงิๆ จะไปว่าเขาขีฟ้้องกไ็ม่ได ้ เพราะเขาเป็น

หวัหน้ามหีน้าทีจ่ดชือ่คนทีโ่ดดเรยีน เขามหีน้าทีต่อ้งรกัษา

กฎระเบยีบของโรงเรยีน ประเทศชาตกิต็อ้งมกีฎระเบยีบ การ

เรยีนเป็นสิง่ส�าคญั เป็นอนาคตของน้องๆ ถา้โดดเรยีนบอ่ยๆ 

เป็นสิง่ไม่ด ี เป็นผลเสยีกบัตวัเอง ต่อไปอาจหางานท�าดีๆ   

ไมไ่ด ้ ไมม่อีนาคตทีด่ ี ถา้โดดเรยีนครัง้ 2 ครัง้ อาจท�าไมรู่ ้ 

ไม่ชี้เพราะเราไม่ขีฟ้้อง ทางทีด่น้ีองต้องใหห้วัหน้าพูดกบั

เพือ่นกลุม่นัน้ตรงๆ วา่อยา่โดดเรยีนเลย “ถา้โดดเรยีนฉนัก็

มหีน้าทีจ่ดชือ่ รายงานเธอนะ อยา่มาโกรธ” ไมใ่ชท่�าเพราะ 

ไม่ชอบเพื่อนกลุ่มน้ี หรอือาจอคตกินัอยู่แล้วมาใชอ้�านาจ

หน้าทีก่เ็ป็นได ้ แต่อาจไม่ใช่ เราต้องคดิในแง่ด ี มองโลก

ในแง่บวกบา้ง เมื่อไม่ไดเ้กดิจากอคตสิ่วนตวั ตอ้งบอกให้

เพือ่นเขา้ใจวา่การโดดเรยีนจะท�าลายอนาคตเธอนะ ท�าให้

เรยีนไมท่นัเพือ่น ถา้ออกไปท�าอะไรอาจเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่

ดขี ึน้ได ้ สมมตเิขาโดดเรยีนไมม่าเรยีนเลย พดูกนัไมรู่เ้รือ่ง 

หวัหน้าซึ่งมหีน้าที่ต้องไปรายงานให้อาจารย์ทราบจะมา
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โทษวา่เขาขีฟ้้องไมไ่ด ้เป็นกฎระเบยีบตอ้งจดัการกนัไป ไม่

อยา่งนัน้จะยุง่วุน่วาย บอกเพือ่นวา่แทนทีจ่ะโดดเรยีนมาท�า

กจิกรรม TO BE NUMBER ONE กนัดกีวา่

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเีรื่องจะขอ 

ค�าแนะน�าจากทูลกระหม่อมค่ะ คอื หนูมคีวามสามารถ 

หลายดา้น ดา้นวชิาการหนูสามารถเรยีนรูไ้ดเ้รว็ทนัเพือ่นๆ 

พอสมควร ดา้นดนตรหีนูสามารถเลน่ดนตรไีทยได ้ดา้นศลิปะ

หนูวาดรปูไมค่อ่ยเก่งแต่ระบายสสีวย ความใฝ่ฝนัอยากเป็น

พยาบาลชว่ยเหลอืชวีติคน เรือ่งครอบครวัน้องชายก�าลงัยา่ง

เขา้สู่การเป็นวยัรุ่นมนิีสยัทีอ่ยากรูอ้ยากลอง แต่น้องชาย

ของหนูลองจนตดิไปซะแลว้ ครัง้แรกทีเ่หน็น้องชายสบูบุหรี ่

หนูรูส้กึตกใจมาก แต่ไมส่ามารถเลา่ใหใ้ครฟงัไดแ้ละไมก่ลา้

เตอืนน้องชายเพราะรูด้วี่าอย่างไรน้องกไ็ม่เชื่อฟงัหนูอยู่ด ี

และต้องทะเลาะกนัอีกด้วย แต่ถ้าบอกพ่อกบัแม่ไปกลวั 
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น้องชายจะโดนพ่อกบัแม่โกรธ หนูเป็นคนกลางล�าบากใจ

มากคะ่ทลูกระหมอ่ม หนูจะแกป้ญัหาอยา่งไรดคีะ

ทูลกระหม่อม : จดหมายของน้องกด็ูน่ารกัดนีะ ทัง้ชม

ตวัเอง ทัง้ถ่อมตวันิดๆ ขณะเดยีวกนัก็ภูมใิจตวัเองด้วย  

ดูน่ารกัด ี ก็ดใีจที่น้องเล่ามาให้เราฟงัว่ามคีวามสามารถ

พเิศษอยา่งไร แลว้มคีวามใฝ่ฝนัอยากเป็นอะไร ส�าหรบัเรือ่ง

น้องชายน้องกพ็ดูถูกแลว้ว่าการเป็นวยัรุ่นเป็นวยัทีอ่ยากรู ้

อยากลอง อยากตามเพือ่น อนัทีจ่รงิน้องกค็วรเตอืนน้องชาย 

เพราะเป็นพีน้่องกนั เป็นคนในครอบครวัเดยีวกนัตอ้งดแูล

ซึง่กนัและกนั ไม่ปล่อยใหน้้องชายท�าอะไรทีเ่ป็นอนัตราย

ต่อตวัเขา ไมต่อ้งกลวัวา่น้องจะไมพ่อใจหรอืไมเ่ชือ่ เราบอก

ดว้ยความหวงัดวีา่สบูบุหรีไ่มด่นีะ ท�าใหห้น้าแก่นะ ไมด่ตี่อ

สขุภาพต่างๆ นาๆ อาจจะไมต่อ้งถงึคุณพอ่คุณแมแ่คน้่อง

บอกดว้ยความหวงัด ี น้องชายคงจะคดิ กล็องดกูแ็ลว้กนั.. 

แต่เชือ่วา่น้องชายคงจะเชือ่ฟงั..
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูฟงัเพลงใน

โครงการทุกเพลง หนูอยากใหทู้ลกระหม่อมแนะแนวทาง

วา่การรอ้งเพลงแต่ละครัง้ จ�าเป็นหรอืไมท่ีจ่ะตอ้งรกัษาเสยีง

และมวีธิอียา่งไรใหเ้สยีงดแีละไพเราะคะ่ สดุทา้ยหนูเป็นคน

ทีช่ื่นชอบวชิาภาษาองักฤษเป็นชวีติจติใจเพราะเป็นภาษา

ทีน่่าสนใจ เน่ืองจากมคี�าศพัทเ์ยอะด ีจนคณุครทูีส่อนภาษา

องักฤษใหฉ้ายาหนูวา่ ดกิชนันารปีระจ�าหอ้งคะ่

ทูลกระหม่อม : ดใีจมากทีน้่องตดิตามโครงการของเรา

แลว้กช็อบเพลง TO BE NUMBER ONE ทกุๆ เวอรช์ัน่เพลง  

“ไมม่อีะไรไกลเกนิฝนั” กเ็ป็นเพลงทีส่นุกสนานและใหก้�าลงัใจ 

ทกุๆ คน ใหไ้ปถงึฝนัและไมม่อีะไรทีจ่ะไกลเกนิความสามารถ

ของเราทีจ่ะท�าความฝนัใหเ้ป็นความจรงิ ก่อนรอ้งเพลงเรา

ตอ้งวอรม์เสยีง และเรากต็อ้งฝึกฝนการรอ้งใหถ้กูตอ้ง ถา้สมมต ิ

ไม่มีโอกาสฝึกฝนกบัครูก็ฝึกฝนด้วยตวัเอง ซ้อมทุกวนั  

สว่นเสยีงทีไ่พเราะอยูท่ีแ่กว้เสยีงของเรา สมมตเิรามแีกว้เสยีง

ทีไ่พเราะกโ็ชคด ีแต่ถา้เราเสยีงน่าเกลยีดกโ็ชครา้ยหน่อยหน่ึง 
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ถา้อย่างนัน้เราตอ้งฝึกเยอะหน่อย ส่วนเรื่องภาษาองักฤษ

กน่็าภูมใิจมากทีน้่องเป็นดกิชนันารปีระจ�าหอ้ง ขอใหน้้อง

โชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูไดต้ดิตามขา่ว

เกีย่วกบัทลูกระหมอ่มและชมรม TO BE NUMBER ONE  

มาโดยตลอดเลยคะ่ โดยเฉพาะเรือ่งภาพยนตรท์ีท่ลูกระหมอ่ม

แต่งขึน้เอง และรว่มแสดงน�าเรือ่ง “หน่ึงใจเดยีวกนั” หนูอยาก

ชมมากๆ เลยคะ่

 ตอนน้ีอยู่ช่วงประเมินผลงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ในโรงเรยีนของหนูซึง่เป็นโรงเรยีนเลก็ๆ 

ในจงัหวดัพงังา กไ็ดม้โีอกาสเขา้ไปประกวดในระดบัประเทศ 

ตอนแรกหนูไมค่ดิวา่โรงเรยีนหนูจะผา่นเขา้รอบ หนูไมรู่ว้า่

ทลูกระหมอ่มจะจ�าหนูไดห้รอืเปลา่ เพราะทลูกระหมอ่มมงีาน

ตอ้งท�าและพบปะผูค้นมากมาย แต่ไมเ่ป็นไรคะ่ หนูจะบอก

ว่าหนูไมเ่คยลมืเลยนะคะ ทีค่ร ัง้หน่ึงในชวีติหนูไดม้โีอกาส
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กราบทลูรายงานต่อหน้าพระพกัตร ์ตอนนัน้หนูตื่นเตน้มาก 

จนสัน่ไปหมด ไมรู่ว้า่กราบทลูรายงานผดิไปบา้งหรอืเปล่า 

แต่เหน็รอยยิม้ของทลูกระหมอ่มหนูกล็ดความประหมา่ลง

ไดบ้า้ง น่าข�าจรงิๆ เลยนะคะ

ทลูกระหม่อม : หนูกเ็ป็นสมาชกิ TO BE NUMBER ONE 

คนหน่ึง ทีท่�ากจิกรรมเป็นทีน่่าภมูใิจ แต่กค็งจ�าชือ่ของทกุคน

ไมไ่ดห้มด เพราะสมาชกิ TO BE NUMBER ONE ทัง้หมด 

ตัง้ 30 กวา่ลา้นคน แต่หนูกเ็ป็นแกนน�าคนหน่ึงซึง่อยูใ่นชว่ง

ทีป่ระเมนิผลงานเขา้รอบแลว้ อย่างไรกต็ามน้องเป็นแฟน

พนัธุแ์ทเ้ลย กข็อบใจน้องทีต่ดิตามรายการของเราตลอดมา 

ส�าหรบัภาพยนตรเ์รือ่งหน่ึงใจเดยีวกนั อยา่ลมืตดิตาม อยา่

พลาด เพราะเราเป็นแฟนพนัธ์แุทอ้ยูแ่ลว้.. กข็อใหน้้องตัง้ใจ

เรยีนใหด้ีๆ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคีวามสามารถ

พเิศษ คอื เลน่ดนตรไีทยไดห้ลายอยา่ง เชน่ เลน่ขมิ ซอดว้ง 

จะเข ้ ขลุ่ย แต่เรื่องพเิศษสุด คอื หนูชอบแมวมากๆ ค่ะ 

เรยีกไดว้า่คลัง่ไคลเ้ลยทเีดยีว แมวจะท�าอะไร รูส้กึอยา่งไร  

ขอใหห้นูไดอ้ยูก่บัแมวตวันัน้สกัครึง่ชัว่โมงกจ็ะพอทราบแลว้คะ่ 

ในครอบครวัของหนูอยูก่นั 3 คน มพีอ่แม ่ หนูและมแีมวที่

เหมอืนน้องแท้ๆ  อกี 4 ตวั หนูตอ้งหกัเงนิจากคา่ขนมเพือ่

ที่จะเอามาซื้ออาหารใหแ้มวกนิเดอืนละ 200 บาท มคีน

แนะน�าใหห้นูเป็นสตัวแพทยเ์พราะเหน็หนูรกัสตัว ์แต่วา่หนู

ไมอ่ยากผา่หวั ผา่ตา ผา่ทอ้งแมวคะ่ หนูท�าไมล่งกเ็ลยคดิวา่

จะตัง้ใจเรยีนหนงัสอื พอโตขึน้มา หนูจะไดท้�างานมเีงนิพอที่

จะสรา้งสถานอุปการะสตัวก์�าพรา้ ทลูกระหมอ่มชว่ยอวยพร

ใหห้นูเก่งๆ มงีานท�าดีๆ  และทีส่�าคญักข็อใหค้วามฝนัของ

หนูส�าเรจ็ดว้ยคะ่

ทูลกระหม่อม : รู้สึกประทับใจมากในการชอบแมว 

ของน้อง น้องมจีติใจเมตตา อยา่งทีเ่พือ่นน้องแนะน�าวา่น้อง

น่าจะเป็นสตัวแพทย ์อนัทีจ่รงิถา้น้องเรยีนไดก้จ็ะดมีาก จะ
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ช่วยน้องแมวของน้องไดเ้ป็นอย่างดเีลย ขออวยพรใหน้้อง

เรยีนเก่งๆ ขอใหน้้องตัง้ใจเรยีน แบง่เวลาใหเ้ป็นประโยชน์ 

อย่ามวัแต่พูดกบัแมวจนลมืเรยีน ขอใหค้วามฝนัของน้อง

ส�าเรจ็ ดใีจมากทีน้่องมคีวามคดิทีเ่มตตากบัสตัวแ์ลว้กต็ัง้ใจ

จะท�าสิง่ดีๆ  ใหก้บัสงัคม

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวสัดคีะ่ ทลูกระหมอ่ม

หนูมเีรือ่งอยากจะปรกึษาคอื หนูมคีวามใฝ่ฝนัอยากเป็นแอร์

โฮสเตส แต่หนูสงูเพยีง 156 เซนตเิมตร จงึยากทีจ่ะท�าตาม

ความฝนั หนูชอบภาษาองักฤษและการบรกิารมาก แต่ที่

บา้นแนะน�าใหเ้รยีนกฎหมาย ซึง่หนูไมช่อบการทอ่งจ�าและ 

ไมช่อบการท�างานทีต่อ้งเป็นผูน้�าคน หนูไมท่ราบวา่จะตอ้ง

ท�าอย่างไรด ี จะตดัทิง้ความฝนัหรอืพยายามสานฝนัต่อไป

ดคีะ
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ทลูกระหม่อม : น้องอยู ่ม.4 กค็งอายปุระมาณ 15 - 16 ปี 

ไมส่งูพอทีจ่ะเป็นแอรโ์ฮสเตสทีใ่ฝ่ฝนั ถา้เป็นอยา่งทีเ่มอืงจนี 

เขาจะผ่าตดัต่อขากนั แต่ไม่แนะน�านะ เพราะต่อขาต้อง 

พกัฟ้ืน นอนอยู่โดยเดนิไม่ไดเ้ป็นปีสองปี น้องกต็อ้งท�าใจ

วา่คงเป็นแอรไ์มไ่ดเ้พราะกฎเกณฑเ์ขามอียูว่า่เป็นแอรต์อ้ง

สงูประมาณ 160 เซนตเิมตร แต่น้องไมถ่งึ น้องอาจคดิวา่

เป็นแอรส์บาย ไดไ้ปเทีย่ว ไดร้บัเงนิเดอืนด ี แต่อกีมมุหน่ึง

เป็นแอรต์อ้งบรกิารคน ตอ้งยิม้ตลอดเวลา ตอ้งท�างานหนกั 

ตอ้งเสริฟ์ ตอ้งเดนิทางตลอด มนัไมไ่ดส้นุกมากนกัหรอกนะ 

และการเดนิทางตลอดเวลาท�าใหห้น้าแก่ หน้ากเ็หีย่วเพราะ

บนเครือ่งบนิอากาศน้อยถ่ายเทไมด่ ีจรงิๆ แอรต์่างประเทศ

เขาไมไ่ดเ้น้นสวยอยา่งแอรอ์เมรกิา แอรฝ์รัง่ องักฤษตวัใหญ่

มากกย็งัเป็นแอรไ์ด ้ทีจ่ะบอกคอื เป็นแอรอ์าจไมใ่ชอ่าชพีที่

เท่หห์รอืเก๋อย่างทีน้่องคดิ น้องชอบวชิาภาษาองักฤษและ

ชอบบรกิารก็ต้องคดิดูสวิ่าอะไรที่เหมาะ เป็นไกด์? เป็น

ประชาสมัพนัธโ์รงแรม? หรอือะไร น้องกพ็อจะรูจ้กัตวัเอง

แลว้วา่น้องชอบอะไร ไมช่อบอะไร กข็อใหโ้ชคด ีหาวชิาทีจ่ะ

เรยีนต่อและหาอาชพีทีด่ทีีเ่หมาะกบัตวัเองไดน้ะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอยากจะถาม 

ทลูกระหมอ่มวา่ตอนน้ีหนูเรยีนอยูช่ ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 หลงั

จากน้ีหนูกต็อ้งเขา้มหาวทิยาลยัแลว้ ตอนน้ีมปีญัหาทีส่�าคญั

คอืหนูยงัไม่รูเ้ลยว่าตวัหนูอยากจะเรยีนคณะอะไร หรอืว่า

อยากจะประกอบอาชพีอะไรในอนาคต เวลาลองไปถาม

เพือ่น ๆ หลายคน เขากม็กัจะมคีวามฝนัของตวัเองกนัแลว้ 

ทัง้สิ้น ท�าให้หนูรู้สกึเหมอืนกบัว่าหนูยงัหาตวัเองไม่เจอ  

หนูควรจะท�าอยา่งไรดคีะ

ทลูกระหม่อม : ไมเ่ป็นไรหรอก น้องไมต่อ้งกงัวลเพราะวา่

วยัรุน่กเ็ป็นวยัหวัเลีย้วต่อ บางทเีรากม็คีวามรูส้กึวา่หาตวัเอง 

ไม่เจอ ตวัเองอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ มนัไม่ใช่ปญัหาที่แปลก  

บางคนอยู่มหาวทิยาลยัปีหน่ึงยงัไม่รู้เลยว่าจะเรยีนอะไร  

อย่างเราเข้ามหาวทิยาลยัก็ยงัไม่รู้ ไม่แน่ใจ ตัง้ใจเรยีน 

อยา่งหน่ึงพอเขา้ไปถงึกไ็มแ่น่ใจแลว้วา่ชอบหรอืเปลา่ เพราะ

ฉะนัน้มหาวทิยาลยัที่เมอืงนอกเขาจะใหโ้อกาสนักศกึษา

เรยีนแบบทัว่ไปกอ่นประมาณ 2 ปี แต่ถา้เป็นโรงเรยีนทีเ่รยีน
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ทางวศิวกรรม ทางวทิยาศาสตรเ์ขากจ็ะใหเ้รยีน 1 ปี หน่ึงปีน้ี

เราไมต่อ้งบอกวา่จะเรยีนวชิาอะไร มเีวลาทีจ่ะคน้หาตวัเอง 

แต่ถา้อกีหน่ึงปี สองปีแลว้ยงัคน้หาตวัเองไมไ่ดค้งตอ้งล�าบาก

นิดหน่ึง กอ็าจจะไปเรยีนแลว้คอ่ยเปลีย่น แต่ทน้ีีเราตอ้งรูส้วิา่

เราชอบอะไรหรอืไมช่อบอะไร วชิาไหนทีเ่ราเรยีนไดด้ทีีส่ดุ 

เรยีนไดด้กีจ็ะมทีกัษะในดา้นนัน้ ถา้เก่งคณิตศาสตรก์อ็าจ

จะเรยีนวทิยาศาสตรไ์ด ้ เรยีนวศิวะได ้ น้องตอ้งไปปรกึษา

อาจารยแ์นะแนวหรอืคุณพ่อคุณแม่อาจจะไดร้บัค�าแนะน�า

ทีด่ ีถา้สมมตชิอบอา่นนิยาย ชอบภาษากอ็าจจะเรยีนอกัษร

เรยีนนิเทศกไ็ด ้ ถา้ชอบอยากเป็นนักแสดง น่ีหมายถงึให้

น้องลองคดิด ู สงัเกตตวัเองว่าชอบหรอือยากเป็นอะไร ถา้

เก่งคณติศาสตร ์ เก่งวทิยาศาสตรจ์ะไดเ้ปรยีบเพราะวา่จะมี

วชิาทีก่วา้งเป็นวชิาทีส่ามารถเรยีนอะไรไดห้ลายอยา่ง เพราะ

ฉะนัน้เราตอ้งสงัเกตตวัเองวา่เราชอบอะไร มคีวามสขุกบัการ

เรยีนวชิาอะไร กใ็หเ้รยีนและท�าสิง่นัน้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอาย ุ16 ปี พอถงึ

วนัเสาร ์เวลามดืๆ หนูจะตัง้ตารอเพือ่ทีจ่ะดรูายการ TO BE  

NUMBER ONE VARITY เพราะใหอ้ะไรดีๆ  กบัหนูเสมอ 

โดยเฉพาะทีท่ลูกระหมอ่มตอบจดหมายเป็นชว่งทีห่นูชอบทีส่ดุ 

หนูว่าทูลกระหม่อมตอบจดหมายสนุกดคี่ะ ทูลกระหม่อม

ดเูขา้ใจวยัรุน่ หนูมปีญัหา 2 เรือ่งทีอ่ยากใหท้ลูกระหมอ่มให้

ค�าแนะน�าคะ่ 

 เรือ่งแรก หนูเหน็ทลูกระหมอ่มทรงเก่งภาษาองักฤษ

มาก เพราะรูว้า่อยู ่เมอืงนอกมานาน อยากไดค้�าแนะน�าหรอื

เทคนิคในการเรยีนภาษาองักฤษใหเ้ก่ง หรอืใหจ้�าศพัท ์หรอื

ไวยากรณ์ไดด้ี

 เรื่องทีส่อง หนูมปีญัหาเรื่องกลิน่ตามร่างกายซึ่งหนู

กไ็มรู่ต้วั แต่ทีรู่ต้วัเพราะญาตทิีเ่ป็นลกูพีล่กูน้องเขาบอกวา่

หนูตวัเหมน็ หวักเ็หมน็ เทา้กเ็หมน็ พอหนูรูว้่าหนูเหมน็ 

ทกุสว่นในรา่งกาย หนูกก็ลุม้ใจมากเลยคะ่ ไมรู่จ้ะท�าอยา่งไรด ี

แต่หนูกอ็าบน�้าสะอาดทกุวนั เอ๊าะ..เขาบอกวา่หนูปากเหมน็

ดว้ยคะ่ แต่หนูกแ็ปรงฟนัทกุวนันะคะ หนูกลุม้ใจมากเลยคะ่ 

วา่จะท�าอยา่งไรดใีหก้ลิน่ตามรา่งกายหมดไป 
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ทลูกระหม่อม : เอาเรือ่งเรยีนภาษาองักฤษกอ่น การเรยีน

ภาษาองักฤษเรากต็อ้งชอบ ตอ้งสนใจก่อน อยา่งไรกต็าม

หลงัจากชอบแลว้น้องกต็้องหมัน่ฝึกฝนมากๆ ตัง้ใจเรยีน 

หมัน่พดู หมัน่ใชภ้าษาองักฤษมากๆ วธิกีารกค็อื อา่นหนงัสอื

ภาษาองักฤษมากๆ อ่านหนงัสอืพมิพภ์าษาองักฤษทุกวนั 

หรอืดหูนงัภาษาองักฤษ

 แรกๆ อาจดูซบัไทยก่อน อกีอย่างหน่ึงถ้าน้องชอบ

รอ้งเพลงกใ็หร้อ้งเพลงสากล เรยีนภาษาองักฤษจากเพลง 

กจ็ะท�าใหง้า่ยขึน้ ตอ้งใชม้ากๆ ตอ้งฝึกพดู ฝึกใชม้ากๆ แนะน�า

อกีอยา่ง คอื หาและมเีพือ่นฝรัง่บา้งจะไดค้ยุกนั เพราะคยุกนั

แบบสบายๆ จะท�าใหน้้องไม่เกรง็ในการพดูภาษาองักฤษ

และจะท�าใหเ้รยีนภาษาองักฤษไดด้ขีึน้ น้องตอ้งไมอ่าย ตอ้ง

กลา้พดู

 มาถึงปญัหาใหญ่ คือ ความเหม็น.. ตัวก็เหม็น..  

หวักเ็หมน็.. ปากกเ็หมน็.. เทา้กเ็หมน็.. เหมน็ไปทุกส่วน 

น้องบอกวา่อาบน�้าแลว้ น้องอาบน�้าดหีรอืเปลา่ น้องสระผม

บอ่ยพอหรอืเปลา่ หรอืปลอ่ยใหเ้ป็นชนัตุ เป็นเชือ้ราหรอืเปลา่ 
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น้องตอ้งถตูวัใหด้ ี ใชเ้ครือ่งดบักลิน่ทารกัแรบ้า้ง เพราะตรง

รกัแรจ้ะท�าใหเ้หมน็มาก หรอืถา้ยงัเหมน็อาจจะไม่ใช่เรื่อง

การรกัษาความสะอาด แต่อาจจะเป็นโรคผวิหนัง ในเรื่อง

กลิน่ปาก น้องชอบทานอะไรเหมน็ๆ หรอืเปลา่ ปากเหมน็

อาจจะฟนัเสยี หรอือาจจะทอ้งไมด่ ีเป็นโรคกระเพาะกท็�าให้

ปากเหมน็จากภายในเหมอืนสวยจากภายใน อนัน้ีกแ็นะน�า

ใหน้้องไปหาหมอ มนัคงไมเ่หมน็ไปตลอดชวีติหรอก อยา่งไร

มนักค็งจะชว่ยไดบ้า้ง ขอใหน้้องโชคด ีในการก�าจดัความเหมน็

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เหลอืเวลาอกีไมน่าน

ผมจะเรยีนจบ ม.6 และจะสอบเรยีนต่อในระดบัปรญิญาตร ี

แต่ผมกย็งัไม่ทราบเลยครบัว่าจะเรยีนคณะอะไร สิง่หน่ึงที่

ผมกลวัทีส่ดุ คอื สอบไมต่ดิครบั ผลการเรยีนของผมเทอมน้ี

ไมค่อ่ยด ีเพราะวา่ผมท�ากจิกรรมมากเกนิไป โดยเฉพาะการ 

อยู่ค่าย บางค่ายก็ตรงกับเวลาเรียน เวลากลับมา 
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งานกด็นิพอกหางหม ู ท�าเกอืบไมท่นัสง่คร ู บางครัง้กเ็รยีน

ไม่ทนัเพื่อน แต่ผมรกัและชอบการท�ากิจกรรมมากครบั 

เพราะท�าใหผ้มมปีระสบการณ์ มคีวามรูน้อกเหนือจากการ

เรียนในห้อง ที่ส�าคญัคือได้มิตรภาพระหว่างเพื่อนครบั 

ผมเสยีใจและผดิหวงักบัตนเองมากเกี่ยวกบัผลการเรยีน 

ผมควรท�าอย่างไรดคีรบั ผมอยากท�ากจิกรรมไปดว้ยและ

เรยีนไปด้วย แต่ผลตอบแทนที่ได้รบักลบัแย่ลง ตอนน้ีมี

มหาวทิยาลยัหลายแหง่เริม่มาแนะแนวแลว้ ผมยงัไมท่ราบ

วา่จะเลอืกเรยีนทีไ่หนดคีรบั

ทูลกระหม่อม : น้องต้องปรบัตวัใหม่ ท�ากิจกรรมให ้

น้อยลง จากผลการเรยีนแสดงวา่แบ่งเวลาไมถู่ก ชว่ง ม.5 

เป็นชว่งทีเ่รยีนหนกัเพราะก�าลงัจะเขา้สูร่ะดบัมหาวทิยาลยั 

ถ้าน้องโหมท�ากจิกรรมทุกอย่าง จะไม่มเีวลาท่องหนังสอื 

หรอืท�างานส่งอาจารยไ์ดท้นั ตอนน้ีควรมุ่งเรื่องการเรยีน

เป็นหลกั ยามวา่งจรงิๆ คอ่ยคดิถงึเรือ่งกจิกรรมทีส่ามารถ

ท�าในช่วงทีว่่างจากการเรยีน การไปค่ายทีต่้องขาดเรยีน

หลายๆ วนัควรพกัไวก่้อน การหาประสบการณ์ยงัมเียอะ
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ในวนัขา้งหน้า ในมหาวทิยาลยัยงัมโีอกาสเจอกบัเพือ่นหรอื

กจิกรรมดีๆ  รออยูอ่กีมากมาย ตอนน้ีน้องยงัไมรู่ว้า่จะเลอืก

เรยีนคณะไหน ขอแนะน�าคณะนิเทศศาสตร ์เพราะน่าจะตรง

กบัลกัษณะนิสยัทีช่อบพบปะผูค้น ชอบท�ากจิกรรม จงจ�าวา่

หน้าทีห่ลกัตอนน้ี คอื การเรยีน ทกุอยา่งๆ เป็นเรือ่งรองลงมา 

ท�าหน้าทีห่ลกัของตนเองใหด้ทีีส่ดุก่อน หลงัจากนัน้คอ่ยคดิ 

ท�าอย่างอื่น ไม่เช่นนัน้อาจต้องเจอกบัสิง่ที่น้องกลวั คอื  

การสอบเขา้มหาวทิยาลยัไมไ่ด้

สมาชิกTO BE NUMBER ONE : หนูสอบติด 

คณะวทิยาศาสตรเ์ครื่องส�าอาง มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

จงัหวดัเชยีงราย ตวัเองกร็ูส้กึดใีจเพราะอยากเรยีนทีค่ณะน้ีมาก 

แต่ทางครอบครวักย็งัไม่ค่อยเขา้ใจ เป็นห่วงถงึอนาคตว่า

จบแล้วจะไปท�างานอะไร งานจะมัน่คงหรอืไม่ อยากให ้

ทลูกระหมอ่มชว่ยชีแ้นะแนวทางใหด้ว้ยคะ่
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ทูลกระหม่อม : ต้องขอแสดงความยนิดทีี่น้องได้เรยีน

ในสิง่ตวัเองตอ้งการ ตอ้งขอบอกเลยวา่ถา้ใจรกัในสิง่ทีท่�าและ

ตัง้ใจท�ามนัใหด้ทีีส่ดุ ผลแหง่ความพยายามมุง่มัน่กจ็ะสง่ผล

ส�าเรจ็ในอนาคตต่อไปอยา่งแน่นอน บางทคีรอบครวักอ็าจ

กงัวล เป็นหว่ง แต่จงแสดงความตัง้ใจใหท้างครอบครวัเหน็ 

ถา้น้องมัน่ใจทีเ่รยีนตรงน้ีจรงิๆ รบัรองวา่ครอบครวักค็งจะ

ส่งเสรมิ จบออกมาไม่ต้องกลวัตลาดแรงงานทางด้านน้ี

ยงัตอ้งการคนอกีมาก น้องอาจจะไปท�างานทางดา้นการวจิยั

หรอืงานดา้นตรวจสอบคณุภาพของผลติภณัฑ ์งานทางดา้นน้ี

ยงัคงขาดแคลนบุคลากรอกีมากมาย ก็ขอให้ตัง้ใจศกึษา

เลา่เรยีนก่อนอนัดบัแรกกแ็ลว้กนั 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูรูส้กึทอ้แทใ้นใจ

ทีต่นเองตอ้งเขา้มาเรยีนสายวทิย ์ - คณติ โดยทีต่วัเองเป็น

คนทีเ่รยีนไมเ่ก่ง และรูส้กึวา่ตนไมม่คีวามถนดัในสายน้ีเลย 

จงึท�าใหเ้กรดตกต�่าลงเรือ่ยๆ ไมม่กี�าลงัใจทีจ่ะเรยีนต่อ จน

บางครัง้อยากจะลาออกไปเรยีนสายอาชพี แต่เน่ืองจากพอ่

กบัแมอ่ยากใหเ้ขา้รบัราชการและตัง้ความหวงัไวก้บัหนูมาก 

จงึเป็นเหตุท�าให้หนูเครยีดและรู้สกึกดดนั จงึอยากจะให ้

ทลูกระหมอ่มชว่ยแนะแนวทาง และบอกวธิสีรา้งก�าลงัใจในยาม

ทีท่อ้แทใ้หด้ว้ยคะ่

ทลูกระหม่อม : ตอ้งถามตวัเองใหด้วีา่จะเอาตวัเองไปรอด

ในสายน้ีต่อไปไหม ถา้คดิแลว้วา่ไมไ่ดก้ต็อ้งตดัสนิใจพดูคยุ

บอกกบัทางบา้นใหเ้ขา้ใจ อธบิายถงึเหตุผลทีต่นเองประสบ 

อยา่เกบ็เงยีบไว ้เพราะจะเป็นการกดดนัตวัเอง พอ่แมค่งจะ

เขา้ใจและชว่ยหาทางออกให ้ถา้คดิวา่เรยีนสายอืน่แลว้ดกีวา่

กต็อ้งพดูคยุปรกึษากนัในครอบครวั 
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 สว่นวธิกีารสรา้งก�าลงัใจ คอื เราตอ้งไมม่องปญัหาของ

เราว่าใหญ่ทีสุ่ด ยงัมคีนอกีมากมายทีเ่ขามปีญัหาหนักหนา

มากมาย หลายคนยงัแก้ไขใหพ้ลกิกลบัมาดไีดเ้ลย ถ้าหมด 

ก�าลงัใจทอ้แท ้ขอใหค้ดิวา่ยงัมเีพือ่นๆ ชาว TO BE NUMBER 

ONE คอยเป็นก�าลงัใจอยู ่พวกเขาพรอ้มพดูคยุใหค้�าปรกึษา

และชว่ยเหลอืกนัเสมอ 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นคนพกิาร

แขนขาขาดจากอุบตัเิหตุเมื่อหลายปีก่อน แต่สามารถทีจ่ะ

กระโดดไปไหนมาไหนขาเดยีวได ้ แต่ไปไดแ้คร่อบๆ บา้น  

ไมเ่คยไดเ้จอผูค้นเลยรูส้กึเหงามาก อยากจะเรยีนคอมพวิเตอร์

เหมอืนกบัคนพกิารคนอืน่ จงึขอค�าแนะน�าจากทลูกระหมอ่ม

ดว้ยครบั
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ทูลกระหม่อม : ขอชื่นชมน้องมากที่ถึงแม้จะพิการ  

แต่ก็ยงัมพีลงัใจที่จะสู้ คดิหาหนทางเพื่อให้มชีวีติที่ดขี ึ้น  

ไม่ทดทอ้ใจ น้องมจีติใจทีด่มีากทีอ่ยากเรยีนคอมพวิเตอร ์ 

ขอแนะน�าว่าให้ไปปรกึษาหน่วยราชการที่จงัหวดัดู เช่น 

หน่วยสงัคมสงเคราะหข์องจงัหวดัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

เชือ่วา่ทางหน่วยงานคงจะใหค้วามชว่ยเหลอืใหน้้องไดเ้รยีน

คอมพวิเตอรอ์ย่างทีต่อ้งการ ขอใหก้�าลงัใจน้องใหสู้ต่้อไป  

จ�าไวว้า่ “คนเราเลอืกเกดิไมไ่ด ้แต่เลอืกทีจ่ะเป็นได”้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคีวามสามารถ

ทางดา้นศลิปะและการวาดการต์นูต่างๆ แต่กย็งัมคีวามรูไ้ม่

มากพอ เพราะไมม่อีาจารยส์อนดา้นน้ีโดยตรง ไดแ้ต่หดัวาด

ตามแบบการต์นูเอาเอง อนาคตอยากจะเป็นนกัเขยีน - นกัวาด 

การ์ตูน จะพยายามและฝึกฝนเพื่ออนาคตของการเป็น 

นกัออกแบบการต์นูแอนิเมชัน่ใหเ้ดก็ไทยไดช้ม ขอค�าแนะน�า

จากทลูกระหมอ่มในการท�าความฝนัใหเ้ป็นความจรงิคะ่
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ทลูกระหม่อม : ตอ้งขอชืน่ชมในความตัง้ใจและความมุง่มัน่

ทีจ่ะเป็นนกัวาดการต์นูของน้องทีน่่าจะน�าไปเป็นแบบอยา่งที่

ดไีด ้เพราะน้องคน้พบความฝนัของตวัเองเรว็และตรงดิง่ไป

หาความฝนันัน้โดยไมล่งัเลและไมเ่สยีเวลา ในขณะทีบ่างคน

กวา่จะคน้พบกอ็ายมุากแลว้กเ็ลยเริม่ตน้ชา้กวา่คนอืน่ บางครัง้

กท็�าใหเ้สยีโอกาสดีๆ  ไป กข็อใหก้�าลงัใจใหน้้องฝึกฝนฝีมอื

ในการวาดการต์นูของตวัเองใหห้นกัขึน้ แมจ้ะไมม่อีาจารย์

ในโรงเรยีนทีส่อนเรื่องน้ีโดยตรง กข็อใหใ้ชค้วามพยายาม

ดว้ยตวัเองเป็นอนัดบัแรก ท�าใหด้ทีีส่ดุดว้ยตวัเองก่อน ถา้มี

หนทางในการไปเรยีนพเิศษเพิม่เตมิ กต็อ้งใชโ้อกาสนัน้ให้

เตม็ที ่ ทีส่�าคญัคอืตอ้งเตรยีมตวัใหพ้รอ้มทีส่ดุ ก่อนทีจ่ะไป

สอบเขา้ภาควชิาศลิปะของมหาวทิยาลยัต่างๆ ทีม่ใีหเ้ลอืก 

เรยีนมากมาย และหวงัว่า สกัวนัคงไดช้มผลงานการ์ตูน 

แอนิเมชัน่ของน้อง ขอใหอ้ยา่ละทิง้ความพยายาม หมัน่ฝึกฝน

การใชค้อมพวิเตอร ์ ฝึกใชโ้ปรแกรมต่างๆ ใหเ้ก่ง ไมแ่น่ใน

อนาคตน้องอาจเป็นนักวาดการต์ูนแอนิเมชัน่ของฮอลลวีูด้ 

คนไทยคนแรกกไ็ด ้ใครจะไปรู้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ในการเรยีน ม.ปลาย 

หนูรูส้กึวา่แตกต่างกบั ม.ตน้มาก เน้ือหาการเรยีนยากกวา่ 

และทีส่�าคญัอ่านหนงัสอืไปสกัพกัเดีย๋วกล็มื หนูจงึรูส้กึเป็น

กงัวลวา่เมือ่ถงึ ม.6 หนูจะท�าขอ้สอบไมไ่ด ้ และถา้กลบัมา

อา่นบทเรยีนทัง้ 3 ปี กค็งไมม่เีวลาพอทีจ่ะอา่นทัง้หมด ดงันัน้

หนูจงึขอปรกึษาวา่จะมเีทคนิคการเรยีนทีร่วดเรว็และจดจ�า

ไดด้ ีทีห่นูสามารถน�าไปใชไ้ดค้ะ่ 

 ส่วนเรื่องการใช้ชวีติประจ�าวนั นอกต�าราเรยีนหนู

มคีวามสุขด ี เพราะหนูรูว้่าจะท�าอย่างไรใหม้คีวามสุข ซึ่ง 

เคลด็ลบักค็อืการใหก้�าลงัใจตวัเองคะ่ เน่ืองจากทกุสิง่ทกุอยา่ง

จะด�าเนินต่อไปได้ถ้าเรามพีลงัใจ หนูก็เลยอยากแนะน�า

เพือ่นๆ ทกุคนดว้ยวา่จะท�าสิง่ใด ตอ้งไมท่อ้แทแ้ลว้ทกุอยา่ง

จะดเีองคะ่ แลว้หนูจะเป็นก�าลงัใจในการท�าสิง่ดีๆ  ต่างๆ ของ

เพือ่นๆ เชน่กนัคะ่

ทูลกระหม่อม : น้องเป็นเด็กที่น่ารัก มีทัศนคติที่ด ี 

มมีมุมองและมวีธิคีดิในการใชช้วีติใหม้คีวามสขุไดต้ัง้แต่ยงั

อายุน้อย นับว่าฉลาดมาก รูจ้กัใหก้�าลงัใจตวัเอง ท�าอะไร 
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กไ็มท่อ้แท ้ แถมยงัใชพ้ลงัใจทีใ่หต้วัเองเผือ่แผแ่ละแบ่งปนั

ไปยงัเพือ่นๆ ดว้ย ส�าหรบัปญัหาอา่นหนงัสอืไปสกัพกัแลว้ลมื 

ขอแนะน�าใหถ้ามคุณพอ่คุณแม่ หรอืคุณครดูวู่าตวัน้องนัน้

เป็นคนสมาธสิัน้หรอืเปล่า หรอืลองส�ารวจตวัเองวา่เราเป็น

คนทีใ่จจดจอ่อยูก่บัอะไรนานๆ ไมไ่ดใ้ชไ่หม ถา้ใชก่ใ็หล้อง

ฝึกนัง่สมาธดิ ูการนัง่สมาธจิะเป็นการฝึกใหใ้จเราน่ิงมากขึน้ 

มสีมาธยิาวนานมากขึน้ รวมถงึท�าใหม้จีติใจทีส่บายและสงบ 

ท�าใหอ้า่นหนงัสอืไดเ้ขา้ใจมากขึน้ และจดจ�าเน้ือหาในหนงัสอื

ไดม้ากกว่าเดมิ อย่างไรกต็ามกไ็ม่อยากใหเ้ครยีดกบัการ

อา่นหรอืทอ่งหนงัสอืเรยีนมากเกนิไปนกั ตอ้งแบง่เวลาใหด้ ี

นอกเหนือจากเวลาเรยีน ควรหาเวลาว่างท�ากจิกรรมอื่นๆ 

เป็นการผอ่นคลายบา้ง เชน่ เลน่กฬีา ท�างานอดเิรกทีช่อบ 

หรอืดูหนังฟงัเพลงบา้งเพื่อเป็นการผ่อนคลายไม่ใหส้มอง

วุน่วาย หรอืเครง่เครยีดมากเกนิไป สดุทา้ยทีอ่ยากแนะน�า

คอื อย่าไปกงัวลกบัสิง่ทีย่งัมาไมถ่งึ อย่างทีน้่องกลวัว่าถา้

ขึน้ ม.6 แลว้จะท�าขอ้สอบไมไ่ด ้ทัง้ๆ ทีต่อนน้ีน้องอยูแ่ค ่ม.4 

เหลอืเวลาอกีตัง้ 2 ปีกวา่ๆ น้องกไ็ปเครยีดลว่งหน้าซะแลว้

เพราะฉะนัน้ตอ้งเลกินิสยักงัวลลว่งหน้าแบบน้ีใหไ้ด ้จ�าไวว้า่
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คนเราตอ้งอยูก่บัปจัจบุนัใหไ้ด ้อดตีเป็นสิง่ทีเ่รยีกกลบัมาไม่

ได ้อนาคตยงัไมรู่ย้งัมาไมถ่งึ แต่กบัปจัจบุนัถา้ท�าดอีนาคตก็

จะดแีน่นอน

 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูก�าลงัศกึษาอยู่

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เป็นสมาชกิ TO BE NUMBER ONE 

โรงเรยีนธรีกานทบ์า้นโฮ่ง จงัหวดัล�าพนู อนาคตหนูอยาก

เป็นหลายอยา่ง เชน่ คร,ู นกัแสดง, นางแบบ, กุ๊กในโรงแรม  

5 ดาว, เจา้ของรา้นอาหาร แต่ทีห่นูอยากเป็นทีส่ดุ อนัดบั 1 

คอื กุ๊กในโรงแรม 5 ดาว และอนัดบั 2 คอื เจา้ของรา้นอาหาร 

เราต้องมคีวามพยายามและท�าความฝนัให้เป็นจรงิด้วย  

ตวัของเราเอง ตอ้งขยนั มุ่งมัน่และการทีห่นูจะเป็นกุ๊กใน

โรงแรม 5 ดาวนัน้ หนูคดิวา่หนูควรไปเรยีนการท�าอาหารก่อน 

เพราะการทีเ่ราจะท�าอาหารนัน้ ตอ้งตัง้ใจมสีมาธใิหม้ากและ

พอหนูเรยีนจบ หนูจะไปสมคัรไปเป็นกุ๊ก หรอืไม่อาจเปิด

รา้นอาหารของตวัเอง จะไดม้รีายไดส้ามารถเลีย้งดูพ่อแม่

ครอบครวัได ้
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ทลูกระหม่อม : การทีม่คีวามฝนัมากมายหลากหลายอยา่ง 

จรงิๆ แลว้เป็นเรือ่งทีด่มีากทีน้่องตัง้ความหวงัและมคีวามฝนั

ในอนาคต แต่ถา้ฝนัไวห้ลายอยา่งมากเกนิไป ต่อไปกอ็าจจะ

ท�าใหน้้องสบัสนได ้เหมอืนอยา่งทีน้่องเลา่มาวา่อยากเป็นไป

หมด ทัง้คร ูทัง้นกัแสดง ทัง้นางแบบ ทัง้กุ๊ก และในทีส่ดุกค็น้

พบวา่น้องอยากเป็นกุ๊กในโรงแรม 5 ดาวมากทีส่ดุ กด็ใีจกบั

น้องดว้ยทีอ่า่นใจตวัเองไดข้าดเสยีท ีคนเราถา้อยากจะเป็น

หรอือยากจะท�าอะไรสกัอย่าง กค็วรมุ่งมัน่ไปทางนัน้อย่าง

เตม็ที ่ถา้ไขวเ้ขว สบัสนไปมากจ็ะเสยีเวลาไปเปลา่ๆ อาชพี

ของการเป็นเชฟนัน้ จ�าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะ ความเชีย่วชาญ

และประสบการณ์ในการท�าอาหารอยา่งมาก เพราะฉะนัน้ก็

ขอแนะน�าน้องวา่ก่อนทีน้่องจะไปเทคคอรส์เรยีนท�าอาหาร

อยา่งจรงิๆ จงัๆ กค็วรเรยีนใหจ้บ ม.3 เสยีก่อน จากนัน้ก็

อาจจะไปเรยีนทางสายวชิาชพีในดา้นอาหารโดยตรง เพือ่

ใหม้พีืน้ฐานในเรื่องอาหารใหร้อบดา้นและแน่นทีสุ่ด เวลา

ทีเ่ขา้ไปเรยีนทีส่ถาบนัสอนการท�าอาหารจะไดไ้ปไดเ้รว็ขึน้ 

เพราะเรามพีืน้ฐานทีด่มีาก่อน ในระหว่างน้ีน้องกพ็ยายาม
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เขา้ครวัฝึกฝนการเป็นผูช้ว่ยเชฟจากคณุพอ่คณุแมแ่ละคนใน

ครอบครวัก่อน ฝึกฝนการหยบิจบัเครือ่งครวัใหค้ลอ่งแคลว่ 

จดจ�า เทคนิคต่างๆ ในการเตรยีมอาหารสดถูกวธิใีห้ได้

มากทีส่ดุ พอคลอ่งแคลว่วอ่งไวในเรือ่งพวกน้ีแลว้ ขัน้ต่อมา

กล็องท�าเมนูอาหารงา่ยๆ จากในหนงัสอืใหค้นในบา้นลองชมิ 

ถา้ทุกคนชมว่าใชไ้ดอ้ร่อยดแีลว้กล็องท�าเมนูทีย่ากมากขึน้ 

เรือ่ยๆ ทัง้หมดทีแ่นะน�าน้ีจะเป็นการสัง่สมประสบการณ์ใหน้้อง

ไดเ้ป็นอย่างด ี พอน้องเรยีนจบในสายวชิาชพี ดา้นอาหาร

แลว้จะไปเรยีนในสถาบนัอาหารไหน จะในเมอืงไทยหรอื

ต่างประเทศ น้องกจ็ะไปไดเ้รว็เพราะมพีืน้ฐานอยูแ่ลว้นัน่เอง 

กข็ออวยพรใหน้้องประสบความส�าเรจ็ในสิง่ทีฝ่นัไว ้มคีวาม

ตัง้ใจมุง่มัน่ในการศกึษาหาความรูแ้ละประสบการณ์ ในการ

เป็นเชฟให้ได้มากที่สุด ในวนัข้างหน้าเมื่อน้องเป็นเชฟ

สมใจแลว้ ไมแ่น่นะเราอาจจะไดช้มิฝีมอืปรงุอาหารของน้อง

กไ็ด ้กข็อใหโ้ชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมีปญัหา  

เรือ่งที ่1 กค็อื อาชพีทีห่นูฝนัไวแ้ต่ยงัไมส่งูสดุ คอื หมอหรอื

พยาบาล หนูเรยีนเก่งในด้านวชิาวทิยาศาสตร์ แต่อ่อน

วชิาคณิตศาสตรจ์ะท�าอยา่งไรดคีะ เพราะวา่ถา้จะเป็นหมอ

กต็้องเรยีนสายวทิย์ - คณิต แล้วที่ส�าคญัคุณพ่อกอ็ยาก

ใหเ้รยีนเกี่ยวกบัการเกษตรทีห่นูไม่ถนัด หนูเลยอยากให้

ทลูกระหมอ่มแนะน�าวธิทีีจ่ะเรยีนใหด้ทีัง้วทิยาศาสตรแ์ละ

คณติศาสตร ์

 เรือ่งที ่2 คอื เรือ่งความฝนัสงูสดุของหนู คอื อยากเป็น 

นกัรอ้ง เป็น DJ หรอืนกัแสดง อยา่งพีแ่กม้ THE STAR  

พีป่นดัดา พีโ่บ สนิุตา พีเ่ตน้ กบัพีพ่ลอย MIC IDOL พีต่ ัก๊แตน 

ชลดา หนูเลยอยากจะฝึกรอ้งเพลง เลยอยากไดเ้คลด็ลบั

การรอ้งเพลงจากทลูกระหมอ่มคะ่ 

ทลูกระหม่อม : เริม่ทีเ่รือ่งความฝนัแต่ยงัไมส่งูสดุ นัน่คอื 

หมอและพยาบาลทีน้่องฝนัเอาไวว้า่อยากจะเป็นกม็อุีปสรรค
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ตรงที่น้องเรยีนดีในวชิาวทิยาศาสตร์ แต่ไม่ถนัดในวชิา

คณติศาสตร ์อยากไดว้ธิทีีจ่ะเรยีนไดด้ใีนทัง้สองวชิาเทา่ๆ กนั 

เรื่องน้ีน้องต้องดูที่ตวัน้องก่อนเลยนะว่าเป็นเพราะอะไร  

น้องไดพ้ยายามเตม็ทีแ่ลว้หรอืยงั ไมใ่ชว่า่พอรูส้กึวา่ตวัเอง 

ไมถ่นดัปุ๊บกไ็มใ่สใ่จกบัมนั คดิวา่ตวัเองเรยีนวชิาคณติศาสตร์

ไมเ่ก่ง กท็ิง้มนัไปเลย ซึง่เป็นเรือ่งทีผ่ดิมากๆ ความจรงิเมือ่

เราไม่ถนัดวชิาไหน เรากต็้องยิง่พยายามและตัง้ใจกบัมนั

มากกว่าวิชาอื่น ยิ่งน้องอยากจะเป็นหมอหรือพยาบาล 

วชิาคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีน้่องจะตอ้งเจอไปอกีนาน วชิา

คณิตศาสตร์เป็นวชิาที่ไม่ได้ใช้ความจ�าเพยีงอย่างเดียว 

ตอ้งใชค้วามเขา้ใจจากการท�าแบบฝึกหดัและหดัท�าโจทยท์ี่

อาจารยใ์หบ้อ่ยๆ จะชว่ยน้องใหเ้ขา้ใจไดม้ากขึน้ สว่นเรือ่ง

ทีน้่องบอกว่าคุณพอ่อยากใหน้้องเรยีนทางดา้นการเกษตร 

ที่น้องไม่ถนัดเอาเสยีเลย เรื่องน้ีไม่ต้องกงัวลให้มากนัก 

ถา้น้องพดูคุยกบัคุณพอ่ของน้องจรงิๆ ว่าน้องไมถ่นดัและก็

ไมช่อบทีจ่ะเรยีนดา้นการเกษตรจรงิๆ เชือ่วา่คณุพอ่ของน้อง

ตอ้งเขา้ใจแน่ๆ
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 มาทีเ่รือ่งความฝนัทีส่งูสดุของน้องกนับา้งวา่อยากเป็น

นกัรอ้ง DJ หรอืนกัแสดง น้องตอ้งเริม่จากการฟงัเพลงใหม้าก

เสยีก่อนเพราะการฟงัเพลงมากๆ จะชว่ยใหน้้องคุน้เคยกบั

ระดบัเสยีงและการจบัจงัหวะของเพลงแต่ละเพลง การรอ้ง

เพลงมนัมอียู ่2 จดุส�าคญั กค็อื การเปลง่เสยีงใหเ้ป็นโน้ตที่

เราเรยีกเป็นภาษาองักฤษวา่ melody สว่นอกีหน่ึงเรือ่งกค็อื 

Rhythm หมายถงึ จงัหวะการรอ้งเพลง เราตอ้งเปล่งเสยีง

ใหถ้กูโน้ต ถกูคยีแ์ละตรงจงัหวะจะโคนมนัถงึจะออกมาน่าฟงั  

น้องตอ้งฟงัเพลงใหม้ากๆ และฝึกซอ้มบอ่ยๆ การรอ้งเพลง

ของน้องก็จะพฒันาขึ้นเอง แต่สุดท้ายสิง่ที่อยากบอกคอื 

สิง่ส�าคญัในวยัของน้องคอืการศกึษา การศกึษาเป็นสิง่ที่

สามารถก�าหนดชวีติในวนัขา้งหน้า ยิง่ขยนัเรยีนมากเทา่ไร 

ชวีติขา้งหน้ากจ็ะไดม้โีอกาสท�างานทีด่ ี แลว้ชวีติกจ็ะดขีึน้

ตามล�าดบั
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีหนูก�าลงัศกึษา

อยูช่ ัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 แลว้ก�าลงัจะสอบเขา้เพือ่เรยีนต่อ  

แต่หนูก�าลังสบัสนมากค่ะ หนูยงัเลือกไม่ได้ว่าจะเรียน

ดา้นไหนด ีหนูจะเรยีนต่อสายอาชพี สาขาการบญัช ีแต่ไมแ่น่ใจ

วา่จะเรยีนไหวหรอืเปล่า เพราะหนูไมค่อ่ยเก่งคณิตศาสตร ์

หนูเก่งดา้นศลิปะ ภาษาไทย ตอนแรกกค็ดิจะเรยีนดา้นการ

ออกแบบแต่กลวัวา่จะหางานยาก จะเรยีนการบญัชซีึง่น่าจะ 

หางานงา่ยและมเีพือ่นเรยีน หนูรกัเพือ่นคนน้ีมาก หนูอยาก

คบกบัเขาไปนานๆ หนูรูว้า่ไมถ่กูตอ้งจงึไมก่ลา้ปรกึษาพอ่กบั

แมเ่ลยอยากขอค�าปรกึษาจากทลูกระหมอ่มคะ่

ทูลกระหม่อม : วยัรุ่นเป็นช่วงหวัเลี้ยวหวัต่อของชีวิต  

เพราะเป็นวยัทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลายๆ อยา่ง ทัง้เปลีย่นจาก

เดก็กา้วเขา้สูค่วามเป็นผูใ้หญ่มอีารมณ์ทีอ่อ่นไหวแปรปรวน

ไดง้า่ย จงึสามารถหลงทางหรอืตดัสนิใจอะไรผดิๆ ไดง้า่ย 

น้องเป็นอกีหน่ึงคนทีอ่ยูใ่นชว่งวยัหวัเลีย้วหวัต่อ น้องก�าลงั

สบัสนเป็นอย่างมากว่าตวัเองควรจะเลอืกเรยีนทางไหน  
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แต่อยากบอกวา่น้องตดัสนิใจไมถ่กูตอ้งนกั หากเลอืกเรยีนต่อ 

ตามเพื่อน ตอ้งเขา้ใจว่าไม่ว่าน้องจะเลอืกเรยีนสาขาไหน 

น้องกส็ามารถคบเพือ่นคนเดมิไดท้ัง้นัน้ น้องไมเ่คยเหน็หรอื

วา่คนทีเ่ขาโตกวา่น้องเขากม็เีพือ่นสนิทมากมายทีไ่มไ่ดเ้รยีน

มาดว้ยกนั ไมจ่�าเป็นวา่พอน้องไมไ่ดเ้รยีนดว้ยกนัแลว้น้อง

จะตอ้งเลกิคบเขา กลบัมาถามตวัเองดกีวา่วา่เรามคีวามถนดั

กบัสิง่ไหน หรอืใจของเราจรงิๆ อยากเรยีนอะไร ถา้ไมเ่ก่ง

คณิตศาสตรแ์ต่ยงัฝืนจะต่อบญัชตีามเพื่อนแบบทีก่�าลงัจะ

ตดัสนิใจ บอกไดว้่าไม่รอดแน่ๆ ถา้น้องไม่รูจ้ะเลอืกเรยีน

ทางไหน หรอืยงัไมพ่บความถนดัของตนเองจรงิๆ กล็องไป

ปรกึษากบัอาจารยท์ีเ่ป็นฝ่ายแนะแนว หรอือาจารยท์ีป่รกึษา

ของน้องด ูเพราะเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ เขาอาจจะบอกน้อง

ไดว้า่ความถนดัของน้องคอือะไร และควรเลอืกเรยีนสาขาใด 

 สิง่ส�าคญัทีอ่ยากใหพ้วกเราจ�าไวค้อื เมื่อมอีะไรทีไ่ม่

เขา้ใจ ไมรู่จ้ะท�าอยา่งไร สิง่ทีค่วรท�ามากทีส่ดุคอืปรกึษาพอ่

แมไ่วก้่อน บางทถีา้น้องน�าเรือ่งน้ีไปปรกึษาทา่น ทา่นอาจมี

ทางออกทีด่กีไ็ด ้เพราะการเรยีนสายอาชพีนัน้ เรยีนเพือ่ทีจ่ะ
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รบีท�างานออกมาหาประสบการณ์อยา่งรวดเรว็ แต่ผูป้กครอง

ของน้องอาจอยากทีจ่ะส่งเสยีน้องใหเ้รยีนมธัยมปลายแลว้

ต่อมหาวทิยาลยัจนไดป้รญิญาตรกีไ็ด ้มนักจ็ะเป็นทางเลอืก

ทีด่กีวา่น้องจะมานัง่คดิเองแน่นอน จะเลอืกเรยีนอะไรกอ็ยาก

ใหน้้องคดิใหด้ีๆ  ปรกึษาผูใ้หญ่บา้ง 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีผมอาย ุ16 ปี  

ผมเรยีนอยู่ช ัน้ ม.4 ครบั ตอนผมเรยีนมธัยมต้น ผมอยู ่

หอ้ง 6 ครบั ถอืวา่เป็นหอ้งทีเ่รยีนไมค่อ่ยเก่ง และพอผมขึน้

มาเรยีนชัน้ ม.4 ผมไดเ้ลือ่นมาอยูห่อ้ง 1 ผมมคีวามรูส้กึวา่

ผมเรยีนหนงัสอืไมเ่ก่งเทา่เพือ่นคนอื่นครบั โดยเฉพาะวชิา

ภาษาองักฤษผมเรยีนไมเ่ขา้ใจเลยครบั และวชิาทีผ่มชอบ

เรยีนมาก คอื คณติศาสตรแ์ละฟิสกิส ์แต่เรยีนไมค่อ่ยเขา้ใจครบั 

อาจารย์เขาสอนกลบัไปกลบัมาจนท�าให้ผมรู้สึกงงมาก 

และกไ็มเ่ขา้ใจเลยครบั ผมอยากใหท้ลูกระหมอ่มชว่ยแนะน�า

การเรยีนของผมดว้ยครบั วา่จะเรยีนอยา่งไรใหเ้ขา้ใจ
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ทลูกระหม่อม : ตอนมธัยมตน้อยูห่อ้ง 6 เป็นหอ้งทีเ่รยีน 

ไมค่อ่ยเก่ง แต่พอขึน้มธัยมปลายน้องกม็าอยูใ่นหอ้ง 1 ซึง่เป็น

หอ้งทีเ่รยีนเกง่ จงึอาจเกดิปญัหาเรยีนไมท่นัเพือ่นคนอืน่บา้ง

เป็นธรรมดา จรงิๆ แลว้การเรยีนหนงัสอืใหไ้ดผ้ลการเรยีน 

ทีด่นีัน้ ตอ้งเริม่ทีต่วัเอง ตอ้งถามตวัเองวา่เราเตม็ทีก่บัมนั

หรอืยงั เวลาเรยีนตัง้ใจเตม็ทีห่รอืเปลา่ ถา้เกดิเรยีนไป คยุไป 

แบบไม่มีสมาธิ มนัก็คงจะไม่รู้เรื่อง เรียนไม่ทันคนอื่น  

ถา้เราเตม็ทีแ่ลว้ แต่ยงัไมเ่ขา้ใจบทเรยีนอยูอ่กี กต็อ้งมคีวาม

กลา้ทีจ่ะพดูและถามอาจารย ์ อยา่กลวัอาจารย ์ เพราะไมม่ี

อาจารยท์ีไ่หนจะดลุกูศษิยท์ีส่งสยัและคอยถามในเรือ่งทีต่น

ไมเ่ขา้ใจ คนเป็นอาจารยม์แีต่อยากจะใหค้วามรูก้บัลกูศษิย์

ทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้ถา้น้องไมเ่ขา้ใจตรงไหนเมือ่อาจารยเ์ปิด

โอกาสใหไ้ดซ้กัถามกถ็ามในจดุทีเ่ราสงสยัอยูไ่ดเ้ลย น้องจะ

ไดเ้ขา้ใจในสิง่ทีเ่รยีนผา่นไปอย่างถ่องแท ้ ทีจ่ะแนะน�าเพิม่

เตมิคอืควรรวมกลุ่มเพื่อนๆ ในหอ้งเรยีนนัดตวิหนังสอืกนั 

เพื่อแชร์ความคดิของกนัและกนั เพราะไม่มใีครในโลกน้ี 

ที่เก่งไปเสยีทุกอย่าง บางคนเก่งคณิตศาสตร์ แต่ไม่เก่ง

ภาษาองักฤษ ในทางกลบักนัเพือ่นบางคนกอ็าจจะเก่งภาษา
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แต่อ่อนคณิตศาสตร์ แต่ละคนกจ็ะแบ่งปนัในสิง่ทีเ่ก่งและ 

ไดร้บัความชว่ยเหลอืในสิง่ทีเ่ราไมถ่นดัได ้บางทกีอ็าจจะเป็น

หลงัเลกิเรยีนหรอืวนัเสาร ์ - อาทติย ์ นอกจากจะไดค้วามรู้

แลว้ยงัท�าใหส้นิทสนมกนัมากขึน้ดว้ย ยงัไงกข็อใหพ้ยายาม

มากๆ ไมม่อีะไรยากเกนิความพยายามของเรา ยิง่เรารูว้า่

เราอ่อนวชิาไหนก็ต้องยิง่เพิม่ความพยายามให้มากขึ้น..  

ขอเป็นก�าลงัใจใหน้้องเรยีนเก่งขึน้และเรยีนทนัเพือ่นในเรว็วนั..

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูศกึษาอยู่ที่

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จงัหวดัพษิณุโลก

มคีวามสามารถทางดา้นดนตรสีากลเลก็น้อย หนูสนใจทีจ่ะ

เล่นดนตรสีากลมากๆ เพราะว่าชอบและสามารถเล่นเป็น

วงได ้ หนูใฝ่ฝนัทีจ่ะเป็นอะไรมากมาย ไดแ้ก่ นกัรอ้ง ดเีจ 

นกัขา่ว แอรโ์ฮสเตส ตัง้ใจจะเรยีนคณะนิเทศศาสตร ์เพราะ

ใฝ่ฝนัทีจ่ะท�างานทางดา้นน้ี แต่พอเลอืกเรยีนจรงิหนูกลบั
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เลอืกตามเพือ่น คอืเลอืกเรยีนสายวทิย ์ ผลทีต่ามมาคอืหนู

ไมช่อบวชิาทีเ่รยีนเลย และเรยีนไมรู่เ้รือ่ง อยากจะเปลีย่น

แต่กส็ายไปเสยีแลว้ หนูอยากถามทลูกระหมอ่มว่าหนูควร

ท�าอยา่งไรดคีะ

ทูลกระหม่อม : การทีน้่องมคีวามสนใจทางดา้นดนตรี

และมพีืน้ฐานทางดา้นดนตรสีากลนัน้ ถอืเป็นสิง่ทีด่มีากๆ 

การทีเ่ดก็ผูห้ญงิจะตัง้วงดนตรกีบัเพือ่นไดน้ัน้ ไมใ่ช่เรื่องที่

จะท�ากนังา่ยๆ เพราะฉะนัน้กข็อใหน้้องพยายามรกัษาความ

สามารถตรงน้ีไว ้หมัน่ฝึกซอ้มกนับอ่ยๆ เลน่ใหเ้ก่งๆ แลว้ก็

เขยีนจดหมายมาบอกกนัทีร่ายการ TO BE NUMBER ONE 

VARITY จะไดม้าแสดงความสามารถในรายการ ใหพ้วกเรา

ชาว TO BE NUMBER ONE ไดช้ืน่ชมกนั 

 เรือ่งที ่2 เรือ่งความใฝ่ฝนัของน้องทีม่มีากมายหลายอยา่ง 

ทุกสิง่ไม่ไกลเกนิความฝนัของน้องหรอก ถ้ามคีวามตัง้ใจ  

มคีวามพยายามและมคีวามมุง่มัน่ ก่อนอืน่น้องตอ้งถามตวัเอง

ใหด้ก่ีอนวา่อยากเป็นอะไรกนัแน่ จะไดโ้ฟกสัหรอืพุง่เป้าหมาย
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ไปฝึกฝนสิง่นัน้ใหเ้ตม็ที ่เชน่ ถา้น้องอยากเป็นนกัรอ้งกต็อ้ง

หมัน่รอ้ง หมัน่ฟงั หมัน่ศกึษาหาความรูใ้นเรือ่งของเทคนิค

การรอ้งเพลงใหม้ากๆ และถา้มโีอกาสกไ็ปเรยีนรอ้งเพลงกบั

ผูเ้ชีย่วชาญตามโรงเรยีนสอนรอ้งเพลงต่างๆ หรอืถา้อยาก

เป็นดเีจ เบือ้งตน้กต็อ้งหมัน่ฟงั หมัน่พดู หมัน่รูจ้กัเพลงและ

ศลิปินนกัรอ้งใหม้ากมายหลากหลายแนว เวลาฟงัรายการ

อะไรกพ็ยายามเรยีนรูว้ธิกีารพดูของดเีจว่าเขามวีธิสี ื่อสาร

กบัคนดอูยา่งไร มลีกูล่อลกูชน มมีขุอะไรเดด็ๆ มาเล่นกบั

คนฟงั และหลงัจากนัน้กฝึ็กไปเรือ่ยๆ อยา่งสม�่าเสมอ สว่น

นกัขา่วก่อนจะเป็นนกัขา่วตอ้งตอบตวัเองใหไ้ดก้่อนวา่ชอบ

ดขูา่วประเภทไหน เพราะนกัขา่วเดีย๋วน้ีกม็หีลายสาย เชน่ 

สายขา่วการเมอืง ขา่วต่างประเทศ ขา่วกฬีา ขา่วบนัเทงิหรอื

ขา่วอาชญากรรม เมือ่ตอบตวัเองไดแ้ลว้กเ็ริม่ศกึษาหาความรู้

เพิม่เตมิในสิง่ทีเ่ลอืกนัน้ๆ จะไดม้คีวามถนดัเฉพาะทางดา้น 

และสดุทา้ยแอรโ์ฮสเตส การเป็นแอรโ์ฮสเตสนัน้ นอกจากจะ

ตอ้งเก่งภาษาองักฤษแลว้ ยงัตอ้งมจีติใจรกัในการใหบ้รกิาร 

มบุีคลกิภาพทีด่แีละมรีปูรา่งทีด่ดีว้ย โดยเฉพาะเรือ่งของสว่นสงู

ที่ส่วนใหญ่สายการบินต่างๆ มกัจะก�าหนดไว้ค่อนข้าง 
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ชดัเจน ถา้น้องตวัเลก็ไมส่งูมากนกักค็งไมส่ามารถเป็นแอร์

โฮสเตสได ้หรอืไมก่เ็ป็นไดเ้ฉพาะสายการบนิภายในประเทศ

เทา่นัน้ กล็องส�ารวจตวัเองดวูา่คณุสมบตัขิองเรานัน้ ตรงตาม

ทีเ่ขาก�าหนดไวห้รอืเปลา่ สดุทา้ยเรือ่งทีส่�าคญัทีส่ดุ น้องบอก

ว่าจรงิๆ แลว้ รูต้วัว่าสนใจเรยีนทางดา้นนิเทศศาสตร ์ แต่

ปจัจุบนักลบัเลอืกเรยีนสายวทิยต์ามเพื่อน พอรูต้วัอกีทกี็

เปลีย่นไมไ่ดแ้ลว้นัน้ อยากใหน้้องรบีไปปรกึษาคุณครหูรอื

อาจารยท์ีป่รกึษาโดยดว่น เพราะเหน็น้องบอกวา่ไมช่อบวชิา

ที่เรยีนและเรยีนไม่รูเ้รื่องด้วย ปญัหาแบบน้ีอย่าปล่อยไว้

ใหร้บีแกไ้ขทนัท ีแต่ไมว่า่น้องจะแกไ้ขในวธิใีดกต็าม ไมว่า่จะ

เริม่ตน้กลบัมาเรยีนสายศลิป์ใหม ่หรอืเรยีนสายวทิยเ์หมอืน

เดมิ สิง่ทีต่อ้งท�าคอืตอ้งพยายามท�าความเขา้ใจในวชิาทีไ่ม ่

รูเ้รือ่งใหม้ากขึน้ ขอใหน้้องตัง้ใจและมุง่มัน่ท�าใหด้ทีีส่ดุ ถา้มี

ความคบืหน้าอย่างไรก็อย่าลมืเล่าให้ฟงัอกี พวกเราชาว 

TO BE NUMBER ONE จะรอดคูวามส�าเรจ็ของน้อง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูชืน่ชอบในสโมสร

ฟุตบอลลเิวอรพ์ลูเพราะไมเคลิ โอเวน ตัง้แต่ครัง้แรกทีไ่ดเ้หน็

ลลีาการเลน่ของเขากร็ูส้กึทึง่เพราะโอเวนเป็น นกัฟุตบอลที่

ถอืไดว้่าตวัเลก็ในระดบัมาตรฐานของวงการลูกหนังฟีฟ่า  

แต่เขาเล่นฟุตบอลยอดเยี่ยมจริงๆ จนได้รบัฉายาเป็น  

“เจา้หนูน้อยเบบีโ้กลด”์ เมือ่โอเวนยา้ยทมีไปสโมสรอืน่ ท�าให้

หนูรูส้กึเสยีใจและเสยีดายมากทีล่เิวอรพ์ลูตอ้งขาดคนน้ีไป 

ท�าใหห้นูหนัไปปลืม้ฟอรม์การเลน่ของสตเีวน เจอรร์ารด์ ที่

ก�าลงัมาเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ในขณะนัน้แทน ตัง้แต่นัน้มา

หนูกต็ดิตามเจอรร์ารด์และหลงรกัสโมสรลเิวอรพ์ลูมาจนถงึ

ปจัจุบัน หนูหวังว่าทูลกระหม่อมจะรับรู้ความรู้สึกว่า

เดก็ผูห้ญงิกส็ามารถทีจ่ะชื่นชมและชื่นชอบสโมสรฟุตบอล

ได้อยา่งภาคภมูใิจไมต่่างจากผูช้าย 

ทูลกระหม่อม : อ่านจดหมายของน้องแลว้กย็อมรบัว่า

แปลกใจจรงิๆ เพราะไมค่ดิวา่จะมเีดก็ผูห้ญงิทีช่ ืน่ชอบและ

รกัในกฬีาฟุตบอลไดข้นาดน้ี และทีส่�าคญัทมีลเิวอรพ์ลูทีน้่อง
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หลงรกัและเชยีรอ์ยูน่ัน้ กเ็ป็นทมีทีเ่ก่งในระดบัตน้ๆ และเป็น

ต�านานของประเทศองักฤษกว็่าได ้ แสดงว่าน้องเป็นเดก็ที่

มสีายตากวา้งไกลคนหน่ึงทีน่อกจากรูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น

ประโยชน์ดว้ยการตดิตามกฬีาฟุตบอลแลว้ ยงัเลอืกเชยีรท์มี

ฟุตบอลทีค่ลาสสคิมากๆ อกีดว้ย แต่ขอเตอืนไวอ้ยา่งหน่ึงวา่

ทมีฟุตบอลทีน้่องเชยีรอ์ยูน่ัน้ เวลาโทรทศัน์เขาถ่ายทอดสด

ใหช้มมกัจะเป็นเวลาดกึๆ เป็นสว่นใหญ่ น้องตอ้งรูจ้กัแบ่ง

เวลา อย่าอดนอน ดูจนดกึดื่น แลว้ตื่นไปโรงเรยีนไม่ไหว 

สมองกเ็บลอ ร่างกายยงัตอ้งการการพกัผ่อนนอนหลบัอยู ่

มากพอสมควร นอนดกึบอ่ยๆ ระวงัจะไมส่งู แลว้กร็ะวงัหน้า

แก่ดว้ย อกีอยา่งหน่ึงทีเ่ป็นหว่งมากๆ แต่คาดวา่น้องคงไม่

ไปยุง่เกีย่วกค็อื เรือ่งการพนนับอล ซึง่สว่นใหญ่น้องๆ ผูช้าย

จะมปีญัหาน้ีกนัมาก เชยีรฟุ์ตบอลไมพ่อ ตอ้งเลน่พนนัดว้ย 

พอเสยีมากๆ เขา้กเ็ดอืดรอ้นพอ่แม ่ เดอืดรอ้นคนรอบขา้ง 

ไปหมด น้องคงเคยอา่นเจอในหนงัสอืพมิพบ์อ่ยๆ วา่นกัเรยีน

นักศกึษาตดิพนันบอล โดนตามทวงหน้ีจนต้องหนีหวัซุก

หวัซุน ไปเรยีนไมไ่ดเ้ลย เสยีอนาคตไปตามๆ กนั กข็อให้
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น้องเชยีรจ์รงิๆ อยา่ไปยุง่เกีย่วกบัการพนนัเป็นอนัขาด และ

กข็อใหส้โมสรลเิวอรพ์ลูทีน้่องเชยีรอ์ยูเ่ป็นแชมป์พรเีมยีรล์กี

ปีน้ีใหส้มใจน้องกแ็ลว้กนั

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมอยากได้

คอมพวิเตอร ์1 เครือ่ง ผมอยากไดม้านานแลว้ แต่พอ่แมไ่มม่ี

เงนิซือ้ พอ่แมม่อีาชพีรบัจา้งทัว่ไปและท�านาบา้ง ไดเ้งนิวนัละ 

200 บาท ผมชอบทลูกระหมอ่มตอนทีร่อ้งเพลง ไพเราะมาก 

ตอนทีถ่่ายหนงักส็วยครบั 

ทลูกระหม่อม : ทีบ่อกมาวา่อยากไดค้อมพวิเตอรแ์ลว้ก็

รูส้กึวา่ตอนน้ีเยาวชนไทย ในภมูภิาคต่างๆ ยงัคงขาดแคลน

อุปกรณ์คอมพวิเตอรก์นัอยูม่ากพอสมควร ในยคุสมยัทีเ่รา

อยู่ในโลกแห่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดนแบบน้ี การศกึษา 

หาขอ้มลูความรูด้ว้ยตนเองเป็นเรื่องทีส่�าคญัต่อการพฒันา
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ศกัยภาพของเดก็ไทยมาก เดก็หลายคนมคีวามสามารถและ

มทีกัษะในการใชค้อมพวิเตอร ์ แต่ขาดแคลนไม่มอุีปกรณ์

คอมพวิเตอร์ให้ฝึกฝน ไม่ว่าจะทัง้ที่บ้านหรอืที่โรงเรยีน

กถ็อืวา่เดก็คนนัน้เสยีโอกาสไป กอ็ยากฝากฝงัผูท้ีม่หีน้าดแูล

การศกึษาของเดก็ๆ ดว้ยว่าถงึแมเ้ดก็บางคนจะยากจนไม่

สามารถซือ้หาคอมพวิเตอรไ์วท้ีบ่า้นได ้แต่ทีโ่รงเรยีนทกุแหง่

กค็วรจะมคีอมพวิเตอรไ์วใ้หเ้ดก็ไดศ้กึษาหาความรูใ้นโลก

ไซเบอร์อย่างทัว่ถงึ เพราะโลกเราในตอนน้ีมนัเปลี่ยนไป

เป็นยคุของเทคโนโลยแีลว้ ตอ้งใหเ้ดก็ของเราตามโลกใหท้นั  

กฝ็ากเรื่องน้ีไวด้้วยกแ็ล้วกนั กรณีของน้องตอนน้ีคุณพ่อ 

คุณแมย่งัไมม่กี�าลงัเงนิทีจ่ะหาซือ้มาใหไ้ด ้ เพราะฉะนัน้ถา้

น้องอยากเลน่คอมพวิเตอรก์ใ็หเ้ลน่ทีโ่รงเรยีนไปกอ่น เชือ่วา่ 

ที่โรงเรียนน้องต้องมีคอมพิวเตอร์แน่นอน เพราะอยู่ใน

อ�าเภอเมอืงอุดรธานี ไมไ่ดอ้ยูน่อกเมอืงไกลๆ หรอืถา้เป็น 

วันเสาร์ - อาทิตย์ โรงเรียนปิดก็ลองไปศูนย์เพื่อนใจ  

TO BE NUMBER ONE ทีจ่งัหวดัอุดรธานีดกูไ็ด ้ไมแ่น่อาจ

จะมวีทิยากรใจดสีอนการใชค้อมพวิเตอรอ์ยูก่ไ็ด ้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเรยีนอยู ่ ม.1  

หนูมคีวามสามารถทางด้านร�าไทย ดนตรไีทยและดนตรี

สากล หนูมปีญัหาอยากปรกึษาค่ะ คอื เรื่องที่หนูรกัคร ู

คนหน่ึง แลว้ท�าใหค้รเูสยีใจ หนูพยายามคยุกบัคร ูแต่เวลา

ครเูจอหนูเขาท�าเป็นเบื่อและไม่อยากยุ่งกบัหนู หนูไม่รูว้่า

จะขอโทษครอูยา่งไรด ีหนูเลยอยากขอค�าปรกึษาทีจ่ะน�าไป

ปฏบิตัแิละขอโทษคุณคร ู หนูขอสญัญาวา่จะไมยุ่ง่เกีย่วกบั

อบายมขุต่างๆ ขอบคณุทีใ่หห้นูไดป้รกึษาคะ่

ทูลกระหม่อม : น้องมคีวามสามารถทางด้านร�าไทย  

ดนตรไีทยและดนตรสีากล รูส้กึเป็นห่วงน้องมาก เพราะ

ถอ้ยค�าทีเ่ขยีนมาดสูบัสน ท�าใหรู้ว้า่ก�าลงัไมส่บายใจอยา่งมาก 

สว่นเรือ่งราวทีน้่องมปีญัหาเรือ่งรกัครแูลว้ท�าใหค้รเูสยีใจและ

ท�าทา่เบื่อน้องจนท�าใหน้้องกลุม้ใจอยา่งมากนัน้ กไ็มท่ราบ

วา่มทีีม่าทีไ่ปอยา่งไร เพราะน้องไมไ่ดเ้ลา่รายละเอยีดมาวา่

รกัครแูบบไหน แลว้ท�าใหค้รเูสยีใจเรือ่งอะไร แต่เทา่ทีจ่บัใจ

ความจากเน้ือความในจดหมายกข็อใหค้�าแนะน�าเบื้องต้น 
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ก่อนว่าขอใหน้้องใจเยน็ๆ ไวก้่อน ค่อยๆ คดิ ค่อยแกไ้ข

ปญัหา ความรกัที่น้องมต่ีอครูไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด 

กถ็อืวา่เป็นสิง่ทีส่วยงาม แต่ในความสวยงามกต็อ้งดทูีค่วาม

เหมาะสมด้วย น้องยงัเด็กมากเรยีนอยู่แค่ ม.1 ถ้าน้อง

มคีวามรู้สกึสบัสนในตวัเอง มคีวามทุกข์หรอืไม่สบายใจ 

กอ็ยากใหน้้องเลา่ใหค้ณุพอ่คณุแมฟ่งัทกุๆ เรือ่ง พอ่แมเ่ป็น

คนทีร่กัเรามากทีส่ดุ ทา่นยอ่มอยากเหน็เรามคีวามสขุ ไมค่ดิ

อะไรทีไ่มเ่หมาะสม และท่านจะแกป้ญัหาใหเ้ราไดทุ้กเรื่อง

อยา่งแน่นอน น่ีพดูถงึในกรณทีีน้่องมคีวามรูส้กึต่อครพูเิศษ

กว่าความสมัพนัธ์ระหว่างศษิยก์บัครูทัว่ไปนะ แต่ถ้าน้อง

รกัคุณครใูนแบบลูกศษิยท์ีเ่คารพนับถอื ผูท้ีใ่หว้ชิาความรู้

ปญัหาน้ีกแ็กไ้ขงา่ยมากกว่าเดมิอกี ถา้น้องท�าใหค้รเูสยีใจ

เรื่องอะไรกต็าม น้องกแ็ค่เดนิเขา้ไปกราบขอโทษ สญัญา

ว่าจะไม่ท�าใหค้รเูสยีใจอกีกจ็บ คนเป็นครยู่อมตอ้งใหอ้ภยั 

ลกูศษิยไ์ดเ้สมออยูแ่ลว้

 สุดท้ายก็ไม่อยากให้น้องคิดมาก เรื่องอะไรก็ตาม

ที่ไม่ใช่เรื่องเรยีน ถ้ารู้ตวัเองว่าเป็นคนคดิมากก็ลองหา 
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กจิกรรมอืน่ๆ ท�าไมใ่หว้า่งและฟุ้งซ่าน โดยเฉพาะทีน้่องบอก

มาวา่เป็นคนทีม่คีวามสามารถทางดา้นร�าไทย ดนตรไีทยและ

ดนตรสีากลกน่็าจะใชเ้วลาฝึกฝนเล่นดนตรไีทย และดนตรี

สากลใหเ้ก่งๆ มากกว่าจะมาคดิมากเรื่องความรูส้กึต่างๆ 

แบบน้ี กข็อเอาใจช่วยใหผ้า่นพน้ความรูส้กึสบัสนทีเ่ป็นอยู่

ไดเ้รว็ กลบัมาเป็นนกัเรยีนทีต่ ัง้ใจเรยีนเพือ่พอ่แมเ่หมอืนเดมิ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : อนาคตหนูอยาก

เป็นมคัคุเทศก์ค่ะ อยากพดูภาษาต่างประเทศได ้ ภาษาที ่

หนูอยากเรยีน คอื ภาษาองักฤษ ภาษาฝรัง่เศสและภาษา 

ญีป่นุ เพราะวา่หนูอยากไปเทีย่วแต่ละทีแ่ละอยากสนทนากบั

ชาวต่างชาต ิ อยากขึน้เครือ่งบนิ หนูอยากมอีนาคตทีส่ดใส  

มอีาชพีทีม่ ัน่คง ไมต่อ้งไปรบัจา้งท�านา ไปตากแดด หนูอยาก

มอีาชพีทีด่ ีอยากใหพ้อ่แมภ่มูใิจ พอ่กบัแมบ่อกหนูเสมอวา่ 

“เมื่อไหร่เราจะไดร้บัปรญิญาอย่างคนอื่น” หนูจะพยายาม

เรยีนใหด้เีพือ่ทีจ่ะไดทุ้นหรอืไดโ้ควตาในการเรยีนต่อระดบั

่
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ปรญิญาใหไ้ด ้ หนูไดต้ดิตามอ่านขา่วสารเกีย่วกบั TO BE 

NUMBER ONE เสมอ และหนูกจ็ะไมยุ่ง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ

และเป็นคนดคีะ่

 

ทลูกระหม่อม : กอ่นอืน่ตอ้งขอชืน่ชมน้องเยาวชนรุน่ใหม่

ทีม่คีวามใส่ใจในเรื่องของการใชภ้าษาซึง่นับว่าเป็นเรื่องที่

ดมีาก และขอใหน้้องรกัษาความใฝรู ้และมคีวามใฝ่ฝนัทีจ่ะ

พดูภาษาต่างประเทศใหเ้ก่งแบบน้ีตลอดไป สว่นเรือ่งทีน้่อง

บอกวา่อยากทีจ่ะเป็นมคัคเุทศกก์ถ็อืวา่เป็นเรือ่งทีด่ ีอกีเรือ่ง

หน่ึงสถานทีท่่องเทีย่วของไทยเราสวยงามและไม่แพท้ีใ่ด 

ในโลก อาชพีมคัคเุทศกเ์ป็นอาชพีส�าคญัทีจ่ะท�าใหช้าวต่างชาต ิ

ไดรู้จ้กัสิง่ดีๆ  ในบา้นเราใหม้ากยิง่ขึน้ สิง่ส�าคญัทีเ่ป็นคณุสมบตั ิ

เฉพาะส�าหรบัมคัคุเทศก์ก็คือ การใช้ภาษาต้องเก่งและ 

หลากหลาย โดยเฉพาะภาษาองักฤษที่เป็นภาษากลาง 

ของโลก เพราะฉะนัน้น้องตอ้งฝึกฝนใหม้ากๆ ทัง้ดา้นการอา่น 

การเขยีนและการพดู เมือ่มเีวลาวา่งกพ็ยายามชมภาพยนตร์

ต่างประเทศทีเ่ป็นเสยีงในฟิลม์บอ่ยๆ แลว้กล็องฟงัแปลและ

่
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พดูตามตวัละครไปเรื่อยๆ จะท�าใหน้้องเคยชนิกบัส�าเนียง

ของเจา้ของภาษาและไดฝึ้กพูดไปในตวั หรอืไม่กล็องฟงั

เพลงสากลทีก่�าลงัเป็นทีนิ่ยมกไ็ด ้ โดยการไปหาเน้ือรอ้งที่

ถกูตอ้งมาอา่นและรอ้งตามไปดว้ย ถา้น้องท�าเชน่น้ีไปเรือ่ยๆ 

นานเขา้น้องกจ็ะมคีวามรู ้ มพีืน้ฐานในการพดูและฟงัภาษา

องักฤษเพิม่ขึน้เอง หลงัจากนัน้กอ็าจจะต้องไปเรยีนหรอื

อบรมเพิม่เตมิใหต้รงกบัสิง่ทีต่อ้งการจะท�า 

 เราเชื่อว่าถ้าน้องมคีวามต้องการทีจ่ะเป็นมคัคุเทศก์

จรงิๆ ความฝนันัน้ไมไ่กลเกนิไปแน่ ขออยา่งเดยีว ขอใหม้ี

ความมุ่งมัน่และมคีวามพยายามทีจ่ะก้าวไปถงึตรงจุดนัน้ 

ความหวงัของคณุพอ่คณุแมท่ีอ่ยากเหน็น้องใสช่ดุรบัปรญิญา

อยูไ่มไ่กลเลย สว่นเรื่องเงนิหรอืทุนการศกึษานัน้ไมส่�าคญั

เทา่กบัผลการเรยีน ถา้น้องมผีลการเรยีนทีด่แีลว้จะไปเรยีน

ทีไ่หนกส็ามารถขอทนุการศกึษาไดไ้มย่ากหรอก รฐับาลเอง

กส็นบัสนุนทกุวถิทีางเพือ่ใหเ้ยาวชนของชาตไิดเ้รยีนหนงัสอื

ใหม้ากทีส่ดุอยูแ่ลว้ กข็อใหต้ัง้ใจไปใหถ้งึอาชพีทีใ่ฝ่ฝนัใหไ้ด ้

ขอใหโ้ชคด ี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมอาย ุ17 ปี ก�าลงัศกึษา

อยูช่ ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 จงัหวดัเชยีงใหม ่“ผมและเพือ่นผมที่

อยูด่ว้ยกนัมานาน ตัง้แต่ชัน้ ม.1 - ม.5 ความสมัพนัธข์องเรา

กส็นิทสนมกนัด ี เป็นเพือ่นซีท้ีพ่รอ้มจะตายดว้ยกนักก็ลาย

เป็นห่างเหนิ เดนิเจอกนักย็งัจะไม่ทกักนัเลย ผมไม่เขา้ใจ

เลยวา่เพือ่นของผมเขาเป็นอะไรไป ท�าไมดแูปลกไป ผมจงึ

อยากถามทูลกระหม่อมว่าจะท�าอย่างไรกบัเพื่อนของผมด ี

พฤตกิรรมของเขาเปลีย่นแปลงไปมาก ผมอยากจะท�าใหเ้ขา

กลบัมาเป็นเหมอืนเดมิ”

ทูลกระหม่อม : “ฟงัแลว้กเ็หน็ใจน้องทีจู่่ๆ เพื่อนทีเ่คย 

รกักนัแทบจะตายแทนกนัได้ มาเปลี่ยนไปเป็นคนละคน  

จากทีเ่คยไปไหนมาไหนดว้ยกนักแ็ยกยา้ยกนัไปคนละทาง 

น้องบอกรายละเอยีดแค่ว่าอยู่ดีๆ  เพื่อนของน้องกเ็ปลีย่น

ไปไม่เหมอืนเดมิ โดยไม่รู้สาเหตุซึ่งเราคดิว่าจรงิๆ แล้ว  

มนัน่าจะมอีะไรบางอย่างทีท่�าใหเ้พื่อนของน้องเขา้ใจน้อง 

ผิดไป โดยที่ไม่ได้มาถามหรือปรบัความเข้าใจกันก่อน 



คู่มือค�ำปรึกษำพระรำชทำนฯ84

เพราะฉะนัน้วธิแีกป้ญัหาของน้องกค็อืวนัไหนทีท่ศิทางลมด ี 

มคีวามสะดวกในเรือ่งเวลา ดแูลว้ทัง้น้องทัง้เพือ่นอารมณ์ดี

ทัง้คูก่ล็องนดักนัมาคยุ มาปรบัความเขา้ใจกนัแบบลกูผูช้าย 

คอื เปิดอกพดูกนัอยา่งจรงิใจ ถา้เขาอธบิายมาแลว้ น้องคดิ

ว่าน้องผดิหรอืท�าใหเ้พื่อนโกรธโดยไม่รูต้วั กต็้องยอมรบั

และขอไมโ่ทษกนั แต่ถา้เป็นเรือ่งทีเ่พือ่นเขา้ใจผดิในตวัเรา 

เรากต็อ้งใจเยน็ๆ พยายามอธบิายใหเ้พือ่นเขา้ใจใหไ้ด ้ ถา้

เรามัน่ใจวา่ความเป็นเพือ่นไมม่อีะไรมาตดัขาดกนัไดง้า่ยๆ 

ลองพดูคยุท�าความเขา้ใจกนัด ูถา้น้องนบัเขาเป็นเพือ่นตาย

กย็่อมเขา้ใจกนัไดอ้ยู่แลว้ กข็อใหน้้องปรบัความเขา้ใจกบั

เพือ่นไดโ้ดยเรว็และส�าเรจ็ไปไดด้ว้ยดกีแ็ลว้กนั”
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูก�าลงัศกึษาอยู่

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หนูมปีญัหามากคะ่ คอื ตอนน้ีหนูจะจบ

มธัยมศกึษาปีที ่3 ความใฝ่ฝนัของหนูคอื อยากเป็นต�ารวจ

พทิกัษ์ความดคี่ะ หนูอยากเรยีนต่อมาก แต่คุณพ่อหนูซึง่

เป็นต�ารวจยงัดื่มเหล้าอยู่เลย ชวีติหนูมคีวามกดดนัมาก 

เวลาคุณพ่อกบัคุณย่าทะเลาะกนั หนูไม่รูว้่าจะท�าอย่างไร

ใหม้นัดขีึน้ และกไ็มรู่ว้า่จะท�าอยา่งไรใหค้ณุพอ่หยดุดืม่เหลา้  

ทลูกระหมอ่มคดิวา่หนูควรจะหยดุความฝนัไวแ้คม่ธัยมศกึษา

ปีที ่ 3 หรอืไปใหถ้งึฝนัดคีะ ทลูกระหมอ่มชว่ยใหค้�าแนะน�า

หนูดว้ยนะคะ

ทูลกระหม่อม : ปญัหาของน้องเป็นอีกปญัหาหน่ึงที่

สมาชกิ TO BE NUMBER ONE หลายๆ คนประสบอยู ่

โดยทีไ่มรู่ว้า่จะแกไ้ขอยา่งไร ทัง้เรือ่งทีม่คีณุพอ่ชอบดืม่เหลา้ 

หรอืเรือ่งทนุการศกึษาในการสานต่อความฝนัของตวัเอง แต่

ของน้องจะหนกัหน่อย กค็อืนอกจากพอ่จะชอบดืม่เหลา้จน

เมามายแลว้ ยงัชอบทะเลาะกบัคณุยา่ สรา้งความเครยีดให้

กบัน้องหนกัเขา้ไปอกี 
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 ส�าหรบัขอ้แนะน�าในเบือ้งตน้กข็อบอกวา่เวลาทีพ่อ่เมา

มาแลว้ทะเลาะกบัยา่ ถา้น้องคดิวา่หา้มพวกเขาไมไ่ดจ้รงิๆ 

กใ็หห้ลบไปอยู่ในหอ้ง ไปอ่านหนังสอื ดูทวี ี ฟงัเพลงหรอื

อะไรก็ได้ที่จะไม่ท�าให้เราคดิมาก หรอืท�าเป็นหูทวนลม

ไมไ่ดย้นิเสยีบา้งกไ็ด ้จะไดไ้มต่อ้งเกบ็ค�าพดูของพวกเขามา

กดดนัตวัเอง ท�าใหไ้มส่บายใจอยา่งทีน้่องเป็นอยู ่ปญัหาของ

ผูใ้หญ่นัน้ บางครัง้เรากไ็มส่ามารถแกไ้ขหรอืเขา้ไปยุง่เกีย่ว

มากได ้เพราะเรือ่งของผูใ้หญ่บางทกีซ็บัซอ้นจนเราไมเ่ขา้ใจ 

แลว้หลงัจากนัน้กห็าเวลาทีพ่อ่ไมเ่มาและอารมณ์ดีๆ  เขา้ไป

พดูกบัเขาเรือ่งเรยีนต่ออยา่งจรงิจงั อยากใหน้้องบอกพอ่ไป

ตรงๆ วา่อยากเรยีนต่อ อยากเป็นต�ารวจเหมอืนพอ่ น้องเหน็

เขาเป็นไอดอลเชือ่วา่พอ่คงจะตืน้ตนัหรอืปลืม้ใจมาก ไมแ่น่นะ

อาจจะท�าใหพ้อ่ของน้องคดิไดว้่าควรจะเกบ็เงนิเพือ่ใหน้้อง 

ไดเ้รยีนต�ารวจแลว้ดืม่เหลา้น้อยลงกเ็ป็นได ้เรือ่งแบบน้ีไมม่ี

ใครรูห้รอกว่าอะไรจะเกดิ ตอ้งลองดูก่อนและถา้พดูกบัพ่อ

แลว้เขาไมส่นบัสนุนความฝนัในการเป็นต�ารวจของน้องกอ็ยา่

ทอ้ถอย หรอืละทิง้ความฝนั ยงัมอีกีหลายหนทาง ทีจ่ะท�าให้
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ฝนัของเราเป็นจรงิ ขอเพยีงตัง้มัน่และมคีวามพยายามทีจ่ะ

ฝาฟนัอุปสรรคไปใหไ้ด ้เพราะเดีย๋วน้ีระบบการศกึษาของเรา

สนบัสนุนเดก็ทีมุ่ง่มัน่ ขยนัเรยีนมากขึน้ ขอใหน้้องตัง้ใจเรยีน

ใหด้ ีท�าเกรดใหด้ ีเพือ่ทีจ่ะขอทนุในการเรยีนต่อ หรอืหากไม่

ไดท้นุกย็งัมกีองทนุกูย้มืใหพ้ึง่พามเีดก็ TO BE NUMBER 

ONE มากมายหลายคน ทีใ่ชบ้รกิารกองทนุกูย้มืจนจบการ

ศกึษามาไดท้ัง้ๆ ทีพ่อ่แมไ่มไ่ดส้ง่เสยีเลย เพราะฉะนัน้ทีน้่อง

ถามวา่ควรจะหยดุความฝนัไวแ้คม่ธัยมศกึษาปีที ่3 หรอืไป

ใหถ้งึฝนัด ี กข็อฟนัธงวา่น้องตอ้งไปต่อ ไปใหไ้กลทีส่ดุเทา่

ทีจ่ะท�าได ้หนทางขา้งหน้ามใีหเ้ลอืกเดนิมากมาย ขออยา่ง

เดยีวขอใหอ้ดทน อย่าทิง้ความฝนัของตนเองไปก่อน เรา

มัน่ใจวา่ถา้น้องมคีวามมุง่มัน่ คดิดที�าดแีลว้ น้องตอ้งไปถงึ

จดุทีน้่องฝนัไวแ้น่นอน ขอเป็นก�าลงัใจใหจ้นถงึทีส่ดุ

่
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอยากเป็นพยาบาล

เพราะอยากช่วยเหลอืผูอ้ื่น แต่ฐานะทางบา้นยากจน พอ

เรยีนจบ ม.6 พอ่แมจ่ะใหไ้ปท�างานในโรงงานเพือ่สง่น้องอกี 

2 คนเรยีนต่อ จงึอยากขอค�าปรกึษาทลูกระหมอ่มวา่จะท�า

อยา่งไรด ีถา้จะเลอืกท�าตามความฝนัตวัเองกจ็ะท�าใหพ้อ่แม ่

ล�าบาก เป็นหน้ีสนิ จะกลายเป็นลกูเนรคณุไหม

ทลูกระหม่อม : รูส้กึเหน็ใจและเขา้ใจ ค�าแนะน�าส�าหรบั

น้องกค็อืขอใหน้้องมกี�าลงัใจทีด่ ีมคีวามมุง่มัน่ต่อไป แมเ้รยีน

จบ ม.6 ออกไปแลว้ยงัไมม่โีอกาสไดเ้รยีนต่อ กข็อใหท้�างาน

เกบ็เงนิไปก่อน เพราะโอกาสในการศกึษาต่อยงัมอีกีมาก เรา

สามารถกลบัมาเรยีนต่อไดเ้มือ่เราพรอ้ม ถา้น้องยงัยนืยนัที่

อยากจะเป็นพยาบาล คอยชว่ยเหลอืผูค้นหรอืวา่จะเปลีย่น

แนวทางไปเรยีนอย่างอื่น กข็อใหค้น้หาตวัเองใหพ้บใหไ้ด ้

จ�าไวว้า่ถา้น้องเป็นคนด ีคดิด ีสิง่ดีๆ  กจ็ะเกดิขึน้กบัชวีติของ

น้องแน่นอน ขอเป็นก�าลงัใหเ้สมอและตลอดไป
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูก�าลงัศกึษา 

ชัน้ ม.3 ทีจ่งัหวดัอ�านาจเจรญิ ถงึตอนน้ีหนูยงัหาความถนดั

ของตวัเองไมเ่จอเลย ยงัตดัสนิใจไมไ่ดว้า่จะเลอืกเรยีนสาย

สามญัหรอืสายอาชพีด ี ถ้าเกดิไปทางวทิย์หรอืคณิตก็ไม ่

คอ่ยถนดั คดิเลขไมเ่ก่ง แต่ครอบครวัอยากใหเ้รยีนสายสามญั 

มากกว่า ตรงน้ีก็ยงัไม่ได้ถามให้แน่ใจแต่คดิว่าต้องเป็น 

แบบนัน้ เลยลงัเล เพราะเพือ่นสว่นใหญ่ไปเรยีนสายอาชพี 

เพราะความคดิทีว่า่สายอาชพีน่าจะแน่นกวา่เพราะไดท้ัง้ทฤษฎี

และปฏบิตั ิ แต่ไม่รูค้รอบครวัจะว่าอย่างไร หนูยงัไม่กล้า

เขา้ไปคุยเลยค่ะ อาจเพราะเป็นผูห้ญิงเลยคดิว่าจะท�าให้

ท่านเป็นห่วงมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทีอ่ยู่หรอืการคบเพื่อน 

ทลูกระหมอ่มชว่ยแนะน�าดว้ยนะคะ อาจจะท�าใหห้นูตดัสนิใจ

ไดด้แีละเรว็ขึน้คะ่

ทลูกระหม่อม : แลว้น้องอยากเรยีนอะไร ไมใ่ชเ่รยีนตาม

เพือ่น หรอืวา่คณุพอ่คณุแมใ่หเ้รยีนมนัอยูท่ีต่วัเรา น้องไมม่ี

ปญัหาอืน่ทีค่รอบครวัไมใ่หเ้รยีนต่อ ครอบครวัอยากใหเ้รยีน
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ต่อสายสามญักม็ทีัง้สายศลิปะ สายภาษาศลิป์ค�านวณ มตีัง้

เยอะตัง้แยะทีเ่น้นภาษา น้องอาจจะชอบทางภาษากไ็ด ้น้อง

อยากเป็นอะไร อยากท�าอะไร ถา้น้องแน่นอนวา่อยากจะมี

อาชพีไหน ถา้รูแ้น่ชดักเ็รยีนสายอาชพีได ้แต่ตอนน้ีน้องยงั

ไมรู่เ้ลย ซึง่ไมใ่ชค่วามผดิทีไ่มรู่ ้กอ็ยากแนะน�าใหน้้องเรยีน

สายสามญัไปก่อน ต่อไปอาจจะเขา้มหาวทิยาลยัได ้แลว้คอ่ย

ไปเลอืกเรยีน หรอืไมก่ล็องปรกึษาคณุพอ่คณุแม ่หรอืปรกึษา

ครอูกีทวี่าน้องจะไปเรยีนทางดา้นไหนด ี ถา้มอีะไรสงสยัก็

เขยีนจดหมายมาคยุกนัไดอ้กีนะ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเป็นคนทีเ่รยีน

ไม่ค่อยเก่ง โดยเฉพาะวชิาภาษาองักฤษ อยากไดเ้ทคนิค

หรอืวธิกีารทีจ่ะเรยีนภาษาองักฤษใหเ้ก่งหรอืจ�าเรือ่งค�าศพัท์

จะมวีธิอียา่งไร 
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ทูลกระหม่อม : ภาษาองักฤษนอกจากจะเรยีนในหอ้งแลว้ 

ควรหาความรู้เพิม่เตมิด้วยตนเองด้วย เช่น การฝึกอ่าน

หนงัสอืพมิพภ์าษาองักฤษแลว้แปลตาม หรอืการดภูาพยนตร์

ทีเ่ป็นเสยีงภาษาองักฤษ เพราะจะท�าใหเ้ราจ�าไดด้ ีฟงัเขา้ใจ

และทีส่�าคญัตอ้งไมอ่ายทีจ่ะใชภ้าษาองักฤษคยุกบัเพือ่นหรอื

ครผููส้อน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมและเพือ่นมคีวาม

สามารถในการเล่นฟุตซอล เลยรวมตวักนัเพื่อจะไปแข่ง 

ฟุตซอลทีโ่รงเรยีนอืน่ โดยตอ้งมใีบรบัรองในนามโรงเรยีน ผมจงึ

ไปขออาจารย ์ แต่ท�าไมอาจารยไ์มส่นบัสนุนบอกวา่ไรส้าระ 

ผมรูส้กึวา่โรงเรยีนของผมและโรงเรยีนโดยทัว่ไปไมใ่หค้วาม

ส�าคญักบัการแสดงความสามารถของนักเรยีน พยายาม 

ปิดกัน้ ผมจงึอยากใหโ้ครงการ TO BE NUMBER ONE เขา้

มาเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความสามารถของตนเองใน

ดา้นต่างๆ
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ทูลกระหม่อม : ขอใหก้ลบัไปขอใบรบัรองจากอาจารย์

คนเดมิอกีครัง้ ถ้าอาจารย์ยงัยนืยนัค�าเดมิกข็อเหตุผลว่า

ท�าไมจงึไม่ออกให ้ ถา้ไม่ไดร้บัค�าตอบกใ็หป้รกึษาอาจารย ์

ทีป่รกึษาวา่เป็นเพราะอะไร ตดิขดัตรงไหน มเีหตุผลอะไร 

ทีข่ดักบักฎระเบยีบหรอืนโยบายของโรงเรยีนทีท่�าใหอ้อก 

ใบรบัรองไม่ได ้ เมื่อทราบเหตุผลทีแ่ทจ้รงิกจ็ะไดแ้ก้ไขได ้

ตรงจุด จรงิๆ ไม่อยากใหน้้องมทีศันคตไิม่ดกีบัโรงเรยีน 

โรงเรยีนแต่ละทีม่แีนวคดิต่างๆ กนัออกไป ตามนโยบายของ

โรงเรยีนนัน้ๆ แต่ละโรงเรยีนกม็คีวามโดดเดน่ไมเ่หมอืนกนั 

อย่าเพิง่เหมารวมว่าทุกโรงเรยีนปิดกัน้ความสามารถของ 

นกัเรยีน โรงเรยีนอืน่อาจจะไมไ่ดเ้ป็นอยา่งทีน้่องคดิ ถา้น้อง

มเีวลาว่างจากการซ้อมฟุตซอล อยากจะผ่อนคลายด้วย

กิจกรรมอื่นก็ลองไปที่ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER 

ONE ใกลบ้า้น แลว้จะรูว้า่เป็นโครงการทีส่นบัสนุนใหเ้ดก็ได้

แสดงออกถึงความสามารถจรงิๆ ขอให้น้องมุ่งมัน่ต่อไป 

อยา่พึง่ทอ้ถอย การเลน่กฬีาไมว่า่จะเป็นประเภทไหนกเ็ป็น
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สิง่ที่ดสี�าหรบัตวัเอง ส่วนเรื่องการแข่งขนัก็อดทนรอและ

พยายามต่อสูก้บัอุปสรรคต่างๆ ดว้ยความอดทน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรครบั

วา่เราถนดัการเรยีนดา้นไหน สามารถเป็นอะไรได ้อยากรูว้า่

ในอนาคตของเราจะสามารถด�ารงชวีติอยูไ่ดห้รอืเปลา่ หรอื

วา่โลกยงัอยูไ่หม

ทลูกระหม่อม : ขอแนะน�าในเบือ้งตน้ใหล้องตอบค�าถาม

ตวัเองใหไ้ดก่้อนวา่ น้องมคีวามใฝ่ฝนัอยากเป็นอะไร ชอบ

อะไรหรอืเหมาะกบัอาชพีประเภทไหน เมื่อไดค้�าตอบแลว้ 

น้องกอ็าจจะเขา้ไปปรกึษาคณุพอ่คณุแมด่วูา่ สิง่ทีน้่องอยาก

เรยีนและอยากเป็นนัน้เหมาะกบันิสยัหรอืตวัตนของน้องหรอื

เปลา่ จากนัน้กใ็หเ้ขา้ไปขอค�าแนะน�าจากอาจารยท์ีป่รกึษา 

ขอความคดิเหน็จากทา่นวา่สิง่ทีน้่องอยากเรยีนสอดคลอ้งกบั 
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ผลการเรยีนของน้องหรอืเปลา่ ไมใ่ชว่า่อยากเรยีนสถาปตัย ์

อยากเรยีนสถาปนิกแต่ไม่เก่งเลขคงไม่ได ้ อาจารยผ์ูส้อน

ท่านน่าจะทราบมากกว่าใครว่าน้องเก่งดา้นไหน วชิาไหน 

คดิวา่อาจารยก์ค็งจะแนะน�าไดด้ทีีส่ดุ หลงัจากนัน้ น้องลอง

น�าความคดิเหน็ทีไ่ดม้าคดิไตรต่รองและตดัสนิใจดว้ยตวัเอง

อกีครัง้ ก่อนทีจ่ะเลอืกเรยีนหรอืเลอืกคณะ 

 ส่วนค�าถามเรื่องอนาคตของโลกว่าเราจะสามารถ

ด�ารงชวีติอยูไ่ดร้เึปลา่ หรอืวา่โลกจะยงัอยูไ่หม กค็ดิวา่น้อง

คงจะไปฟงัหรอือ่านหนังสอืเรื่องโลกแตกหรอืน�้าท่วมโลก

มาแน่ๆ ขอบอกว่าไมม่ใีครจะล่วงรูอ้นาคตทีแ่น่นอนหรอก 

สิ่งที่เขาท�านายก็เป็นเพียงการคาดการณ์ล่วงหน้าแบบ 

นักวทิยาศาสตร ์ เมื่อถงึเวลานัน้จรงิๆ อะไรเกดิขึน้เราคง

ไมอ่าจไปฝืนธรรมชาตไิด ้ อะไรจะเกดิตอ้งปล่อยใหม้นัเกดิ  

ใหเ้ป็นไปตามวถิทีางของธรรมชาต ิ เพราะธรรมชาตกิม็วีธิี

การจดัการตวัเองใหเ้กดิความสมดลุ อยา่ไปคดิไกลขนาดนัน้ 

ถา้เราท�าวนัน้ีใหด้ ีวนัขา้งหน้าตอ้งดแีน่นอน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เวลาเรยีนจะมองหา

สิง่อืน่ คอื เริม่ไมม่สีมาธใินการเรยีนแลว้ควรท�าอยา่งไรดคีะ

ทลูกระหมอ่ม : เรือ่งไมม่สีมาธใินการเรยีนนัน้ เชือ่วา่เดก็

จ�านวนมากกน่็าจะมปีญัหาน้ีเหมอืนกนั นัน่คอื การมสีมาธสิ ัน้ 

อยูน่ิ่งๆ ไมไ่ด ้เวลาใหค้วามสนใจหรอืตอ้งจดจอ่อยูก่บัอะไร

นานๆ กจ็ะเบือ่และหนัเหความสนใจไปอยูท่ีอ่ ื่นเรือ่ยไป 

 วธิแีกไ้ขกค็อื ตอ้งฝึกเจรญิสตดิว้ยสมาธ ิเพือ่ใหจ้ติใจ

อยูก่บัปจัจบุนั และเคยชนิกบัการเอาใจไปจดจอ่อยูก่บัสิง่ใด

สิง่หน่ึงนานๆ ทีส่�าคญัตอ้งหดับงัคบัใจตวัเอง พยายามสนใจ

และใหค้วามส�าคญักบัสิง่ทีเ่ราก�าลงัท�าอยู่ใหม้ากขึน้ อย่า

ตามใจตวัเอง โดยการปลอ่ยใหใ้จไหลไปคดิไปเรือ่ย ตอ้งหดั

ควบคมุความคดิของตวัเองใหไ้ด ้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องๆ สมาชกิ 

หลายคนส่วนใหญ่จะขาดแคลนทุนทรพัยใ์นการศกึษาต่อ 

บางคนกม็คีวามสามารถพเิศษเป็นนกัดนตรวีงดรุยิางคข์อง

โรงเรยีนและตอ้งท�างานไปดว้ย เพือ่หาทนุทรพัยน์�ามาใชใ้น

การเรยีนต่อ ทลูกระหมอ่มจะชีแ้นะแนวทางใหน้้องๆ อยา่งไร

บา้งครบั 

ทลูกระหม่อม : ขอใหม้คีวามตัง้ใจ มุง่มัน่กบัการเรยีนให้

มากๆ เพราะวา่ความรูน้ี้จะมปีระโยชน์กบัชวีติเรามาก เป็น

พืน้ฐานในการกา้วสู่ความส�าเรจ็ในขัน้ต่อๆ ไป ส่วนผูท้ีม่ ี

ปญัหาในเรื่องทุนทรพัยใ์นการเล่าเรยีนเบือ้งตน้กใ็หเ้ขา้ไป 

ขอค�าแนะน�าจากครหูรอือาจารยใ์นโรงเรยีนในเรือ่งทุนการ

ศกึษาก่อน เพราะทราบวา่ตอนน้ีจะมทีนุการศกึษาใหเ้ดก็ๆ 

เกอืบจะทกุโรงเรยีน 

 ส่วนคนทีม่คีวามสามารถพเิศษในการเล่นดนตรหีรอื

กฬีากพ็ยายามสรา้งโอกาสใหต้วัเอง แลว้ใชค้วามสามารถ

พเิศษนัน้ ท�าใหง้อกเงยเป็นรายไดพ้เิศษในขัน้ต่อไป เราก็
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ขอเป็นก�าลงัใจใหก้บัน้องๆ ทกุๆ คน ใหม้คีวามตัง้ใจด ีขยนั

หมน่ัเพยีร เป็นเดก็ดขีองคณุพอ่คณุแมแ่ละสงัคม

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นคนพกิารแขน

ขาขาดจากอุบตัเิหตุเมือ่หลายปีกอ่น แต่สามารถทีจ่ะกระโดด

ไปไหนมาไหนขาเดยีวได ้แต่กเ็ป็นแคร่อบๆ บา้น ไมเ่คยได้

เจอผูค้นเลยรูส้กึเหงามาก อยากจะเรยีนคอมพวิเตอรเ์หมอืน

กบัคนพกิารคนอื่น ขอค�าแนะน�าจากทลูกระหมอ่มดว้ยครบั

ทูลกระหม่อม : ขอชื่นชมน้องมากที่ถึงแม้จะพิการ  

แต่กย็งัมพีลงัใจทีจ่ะสู ้ คดิทีห่าหนทางเพื่อใหม้ชีวีติทีด่ขี ึน้ 

ไม่ทดทอ้ใจ น้องมจีติใจทีด่มีากทีอ่ยากเรยีนคอมพวิเตอร ์

ขอแนะน�าว่า ใหไ้ปปรกึษาหน่วยราชการทีจ่งัหวดัดู เช่น 

หน่วยสงัคมสงเคราะหข์องจงัหวดั หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

เชือ่วา่ทางหน่วยงานคงจะใหค้วามชว่ยเหลอืใหน้้องไดเ้รยีน
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คอมพวิเตอรอ์ย่างทีต่อ้งการ ขอใหก้�าลงัใจน้องใหสู้ต่้อไป  

จ�าไวว้า่ “คนเราเลอืกเกดิไมไ่ด ้แต่เลอืกทีจ่ะเป็นได”้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีหนูเป็นประธาน

ชมรม TO BE NUMBER ONE หนูไดร้บัฉายาจากเพือ่นๆ 

วา่เป็น “ศริาณี” สามารถใหค้�าปรกึษาเพือ่นหรอืรุน่น้องได้

ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรยีน ความรกั ครอบครวั

ต่างๆ นานา แต่พอหนูมปีญัหาหนูไม่สามารถปรกึษาใคร

ไดเ้ลย ส�าหรบัเรือ่งการเรยีน ตอนน้ีหนูก�าลงัสอบ O-NET 

และ A-NET แลว้คะ่ แต่หนูกลวัจะสอบ Admission ไมไ่ด้

ตามคณะทีห่นูตอ้งการ หนูอยากเรยีนคณะพยาบาลมากเลย  

โดยเฉพาะทีม่หดิล ถา้หากหนูสอบ Admission ไมไ่ด ้หนูอยาก

จะใหท้ลูกระหมอ่มฝากหนูเรยีนทีม่หาวทิยาลยัมหดิลไดไ้หมคะ 

เพราะมหดิลคอืความฝนัทีส่ดุในชวีติของหนูเลยคะ่ หวงัวา่

ทลูกระหมอ่มคงจะชว่ยหนูไดน้ะคะ
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ทลูกระหม่อม : กด็นู่ารกัดทีีเ่ลา่ถงึวา่ตนเองเป็น “ศริาณ”ี 

รบัปรกึษาปญัหาเพือ่นๆ ทกุเรือ่ง แลว้กแ็อบน้อยใจทีต่วัเอง

ไมเ่คยปรกึษาใครได ้วนัน้ีกเ็ลยมาปรกึษาเรา น้องคงกลุม้ใจ

อยูม่ากในเรือ่งการเรยีน เพราะกลวัสอบเขา้ในคณะทีห่วงัไมไ่ด ้

ถงึขนาดขอรอ้งใหฝ้ากเขา้ เรือ่งน้ีตอ้งขอชีแ้จงวา่ตวัเราเองหรอื

พีน้่องในครอบครวัของเราจะเรยีนทีไ่หนยงัตอ้งอา่นหนงัสอื

กนัอย่างหนัก เพื่อทีจ่ะไปสอบเขา้มหาวทิยาลยักนัทุกคน  

การทีน้่องใหเ้ราฝากเขา้มหาวทิยาลยัคงไม่สามารถท�าได ้

ลองคดิดถูา้มสีมาชกิ TO BE NUMBER ONE ทัว่ประเทศ  

มาขอใหฝ้ากเขา้มหาวทิยาลยักนัทัว่ประเทศจะเกดิความวุน่วาย

แคไ่หน 

 โดยสว่นตวัแลว้ เราเชือ่มัน่ในน้องๆ ทกุคนวา่ต่างคน

ต่างมคีวามพยายาม มคีวามตัง้ใจในการเรยีนและขยนัทอ่ง

หนงัสอื กอ็ยากใหน้้องถามตวัเองก่อนวา่ มคีวามตัง้ใจและ

ใสใ่จกบัการทอ่งหนงัสอืเตม็ทีแ่ลว้หรอืยงั ถา้คดิวา่ท�าเตม็ทีแ่ลว้ 

อะไรจะเกดิขึน้ จะสอบไดห้รอืไมไ่ดก้ไ็มต่อ้งเสยีใจกบัผลที ่

ออกมา ไม่ได้ก็พยายามใหม่ใหม้ากกว่าเดมิ คนเราถ้าม ี
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ความฝนั มคีวามพยายาม ตัง้ใจท�าใหถ้งึทีส่ดุ รอ้ยทัง้รอ้ยมกั

จะไดม้าในสิง่ทีเ่ราหวงัแน่นอน เชือ่วา่น้องคงไมอ่ยากเขา้ไป

เรยีนโดยไมไ่ดใ้ชค้วามสามารถของตนเอง ตอ้งคดิทบทวน

ตวัเองเหมอืนทีใ่หค้�าปรกึษาเพื่อนๆ ว่าเราควรท�าในสิง่ที ่

ถูกต้องอย่างไร เข้าใจว่าน้องมีความใฝ ่ฝนัที่จะเรียน 

คณะน้ีมาก แต่การไดม้าซึง่วธิทีีไ่มถ่กูตอ้ง ไมไ่ดม้าดว้ยความ

พยายามของตวัเอง เราจะรูส้กึภูมใิจหรอืเปล่า เราช่วยให ้

ค�าปรกึษาไดท้กุเรือ่ง แต่การใหช้ว่ยเรือ่งแบบน้ีมนัไมถ่กูตอ้ง 

กข็อเอาใจชว่ยน้องใหส้อบเขา้คณะทีห่วงัไวใ้หไ้ดก้แ็ลว้กนั

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูขอค�าแนะน�าเรือ่ง

การเรยีนค่ะ คอื ตอนน้ีหนูเรยีนอยู่ช ัน้ ม.4 ซึง่หนูรูส้กึว่า 

การเรยีนในชัน้น้ีต่างจากตอนเรยีนอยูช่ ัน้ ม.ตน้ มาก หนูจะมี

วธิปีรบัตวัอยา่งไรบา้งคะ 
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ทลูกระหม่อม : ทีน้่องบอกวา่ตอนน้ีขึน้ชัน้มธัยมปลายแลว้ 

และรูส้กึว่าเรยีนต่างจากมธัยมตน้มากจะปรบัตวัอย่างไรด ี

กข็อบอกวา่เป็นธรรมดาทีเ่รยีนชัน้สงูขึน้ กต็อ้งยากขึน้เป็น

ธรรมดา การเรยีนมธัยมตน้ส่วนใหญ่จะเป็นวชิาพืน้ฐานที ่

เหมอืนๆ กนั แต่พอขึ้นชัน้มธัยมปลายก็จะแยกไปเป็น

แผนการเรยีนต่างๆ ตามแต่ใครจะชอบอะไร เชน่ สายวทิย ์

สายศลิป์ สายค�านวณ ในจดหมายน้องไม่ไดบ้อกว่าเรยีน

แผนไหน แต่ทกุแผนน้องกค็งตอ้งพยายามปรบัตวัดว้ยการ

ตัง้ใจเรยีนใหม้ากขึน้ อ่านหนังสอืและทบทวนบทเรยีนให้

บอ่ยๆ มปีญัหาไมเ่ขา้ใจวชิาอะไรกอ็ยา่ปลอ่ยคา้งคา ตอ้งรบี

ไปปรกึษาคณุครใูหเ้รว็ทีส่ดุแลว้ปญัหาทกุอยา่งกจ็ะผา่นพน้

ไปไดด้ว้ยดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมปีญัหาจะปรกึษา

ทลูกระหมอ่ม สบืเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มครอบครวัทีห่นู

อาศยัอยู่ไม่ค่อยดเีท่าไหร่ ค่อนขา้งยากจน แม่ท�างานอยู่

ล�าพงั พอ่ถกูจบัขอ้หาขโมยของ ตอ้งโทษ 9 เดอืน หนูอยาก

ปรกึษาเรื่องเรยีนดว้ยค่ะ คอืหนูไม่รูจ้ะศกึษาต่ออย่างไรด ี

หนูอยากศึกษาต่อด้านศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ค่ะ แต่ตอนน้ีหนูเรยีนคณิตศาสตร์

ไมเ่ก่งเลย แถมไมม่เีงนิดว้ยคะ่ เพราะเงนิทุนในการศกึษา

หมดแลว้ ตอ้งหาเงนิเอง ขอบพระคณุมากๆ เลยคะ่ ทีร่บัฟงั

ปญัหาของหนู

ทูลกระหม่อม : ปญัหาของน้องก็น่าหนักใจนะ และก ็

น่าเหน็ใจดว้ย เพราะคณุพอ่กต็ดิอยูข่า้งใน อกีตัง้ 9 เดอืน 

คณุแมก่ต็อ้งท�างานโดยล�าพงั น้องกเ็รยีนหนงัสอืไมค่อ่ยเกง่

เทา่ไหร ่ขอใหน้้องมกี�าลงัใจ พวกเราชาว TO BE NUMBER 

ONE ขอเป็นก�าลงัใจใหท้กุอยา่งผา่นไปดว้ยด ีตัง้ใจเลา่เรยีน 

และชว่ยคณุแมใ่นการท�ามาหากนิดว้ย เรือ่งการศกึษากเ็ป็น
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สิง่ส�าคญัทีก่�าหนดอนาคตของเราใหม้ชีวีติทีด่ ีก�าหนดอาชพี

ทีน้่องจะท�าใหเ้ป็นพลเมอืงทีด่แีละเป็นอนาคตของชาตต่ิอไป

 ส่วนปญัหาที่จะเรียนอะไร ท�าไมน้องอยากเรียน

คณติศาสตรก์ไ็มรู่เ้หมอืนกนัวา่การเรยีนคณติศาสตรเ์ป็นการ

ปทูางเพือ่การไปเรยีนคอมพวิเตอร ์ท�าใหท้�างานไดเ้งนิเยอะ

หน่อยหน่ึง แนะน�าวา่ใหป้รกึษาอาจารยว์า่จะเรยีนอะไร ใน

การเรยีนน้องกต็อ้งมสีมาธใินการเรยีน ทบทวนการเรยีนเพือ่

ท�าขอ้สอบดว้ย 

 เรื่องการเรียนปจัจุบันก็มีกองทุนในการศึกษาอยู ่ 

เป็นโครงการใหน้ักศกึษายื่นเรื่องขอทุนไดก้บัทางสถาบนั

ทีไ่ปศกึษาเพือ่แบ่งภาระค่าใชจ้่ายกข็อใหน้้องคลกิเขา้ไปด ู

http://www.studentloan.or.th/ และน้องกจ็ะเขา้ใจในการ

สมคัรเขา้โครงการและเขา้ใจเงือ่นไขต่างๆ ดว้ย น้องตัง้ใจวา่

จะเรยีนใหไ้ดด้ทีีส่ดุ ตอนน้ีน้องตอ้งอยูช่ว่ยใหก้�าลงัใจคณุแม ่

ชว่ยงานบา้นหรอืท�างานพเิศษ แบง่เบาภาระคา่ใชจ้า่ยจาก 

คณุแม ่เป็นเดก็ด ีพยายามดแูลตวัเอง ตัง้ใจเลา่เรยีนต่อไป 
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จะไดท้�างานด ีเป็นทีพ่ึง่ใหค้ณุพอ่คณุแมภ่มูใิจ อกี 9 เดอืน 

คุณพอ่กจ็ะออกมาแลว้ คนเรากต็อ้งมองไปในอนาคตดว้ย 

ดงันัน้กข็อใหน้้องโชคดเีพือ่อนาคตทีด่ขีองน้อง

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมศกึษาอยู ่ชัน้ ม.5 

แผนการเรยีนวทิย ์- คณติ โรงเรยีนศรทัธาราชนีิ จงัหวดัตรงั 

อกีไมถ่งึหน่ึงปีแลว้ทีผ่มจะตอ้งเตรยีมตวัเอน็ทรานซ ์เตรยีม

ทีจ่ะศกึษาต่อ เวลาคยุกบัผูป้กครองมกัจะมคีวามคดิเหน็ไม่

ตรงกนั ผมเลยอยากจะทลูถามพระองค ์

 ขอ้แรก ท�าอยา่งไรใหเ้ราเรยีนเก่ง เพราะคนเรยีนเก่ง

เขามโีอกาสไดค้ณะ ไดส้ถาบนัดีๆ  ใหโ้อกาสกบัตวัเองได ้แต่

ผมวา่คนเก่งกย็อมแพค้นขยนั 

 ขอ้สอง ผมตอ้งท�าอย่างไรใหไ้ดเ้รยีนสถาปตัยกรรม 

เพราะโดยส่วนตวัผมชอบการออกแบบ เป็นสิง่ที่ท้าทาย  

ไดใ้ชค้วามคดิตวัเอง แลว้ผมกช็อบมากครบั ชอบจรงิๆ 
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 ขอ้สาม อยากเรยีนมหาวทิยาลยัในกรงุเทพฯ ไมอ่ยาก

เรยีนใกลบ้า้น ผมจะอธบิายใหผู้ป้กครองฟงัอยา่งไร เพราะ

โอกาสทางการศกึษาดกีว่า แต่เผือ่ใจไวว้่าเรยีนทีไ่หนกไ็ม่

ส�าคญั ถา้ขยนัตัง้ใจเรยีนกไ็ดป้รญิญาเหมอืนกนั สุดทา้ย

ผมขอขอบคุณในเรื่องทีท่ลูถามและใหค้�าแนะน�าดีๆ  ขอให้

มพีลานามยัแขง็แรงและสวยยิง่ขึน้ครบั 

ทลูกระหม่อม : อวยพรใหส้วย อนัน้ีถกูใจมากนะ อยา่งไร

ก็ตามโครงการของเราก็จะมต่ีอไป ขอสญัญาจะช่วยกนั

ใหเ้ยาวชนไทยห่างไกลยาเสพตดิ เพราะปญัหายาเสพตดิ

เป็นปญัหาเรื้อรงัและรุ่นแรงตลอดมา ในเศรษฐกจิที่ไม่ดี

อย่างน้ี โครงการของเราก็จะพยายามสร้างสรรค์และหา

กจิกรรมดีๆ  เพือ่ใหใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์จะไดห้า่งไกล

อบายมขุและยาเสพตดิ ขอบคณุทกุก�าลงัใจทีส่มาชกิ TO BE 

NUMBER ONE มใีหก้นัมา 
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 น้องดจูะสบัสนเป็นห่วงเรื่องการศกึษา ช่วงน้ีน้องอยู ่ 

ม.5 จะขึน้ ม.6 ค�าถามของน้องทัง้สามค�าถามกเ็ป็นเรื่อง

เกีย่วกบัการศกึษาทัง้นัน้ น้องพดูถกูแลว้วา่การจะเรยีนใหด้ ี

ต้องขยนั อย่างไรกต็ามเมื่อขยนัแลว้ต้องมคีวามกลา้ทีจ่ะ

ท�าความเขา้ใจกบับทเรยีน ถา้ไมเ่ขา้ใจกถ็ามคณุครไูด ้

 ขอ้สอง น้องอยากเรยีนสถาปตัยกรรม การจะเขา้

สถาปตัยกรรมตอ้งเก่งในหลายๆ เรือ่ง ตอ้งเก่งทัง้ทางวทิย์

และทางศลิป์ ตอ้งใชค้�านวณ ตอ้งใชค้ณติศาสตรแ์ละฟิสกิสเ์ยอะ  

และตอ้งมหีวัทางศลิป์ดว้ย เพราะตอ้งออกแบบทางศลิปะดว้ย 

ตอ้งมคีวามคดิสรา้งสรรค ์ตอ้งขยนั ขอใหน้้องโชคด ีสานฝนั

เป็นนกัสถาปนิกได ้น้องลองพจิารณาดีๆ  วา่น้องถนดัทางน้ี

จรงิหรอืเปลา่ 

 มาเรือ่งทีส่าม เรือ่งมหาวทิยาลยั อยากเรยีนมหาวทิยาลยั

ในกรงุเทพฯ มากกวา่แถวบา้น โดยสว่นมากคนทัว่ไปกอ็ยาก

เขา้มหาวทิยาลยัของสว่นกลาง แต่ในทอ้งถิน่กม็มีหาวทิยาลยั

ทีด่แีลว้ ในสมยัน้ีกม็มีหาวทิยาลยัทีเ่ขา้มาตรฐาน ในทุกๆ

จงัหวดั ทกุๆ พืน้ทีอ่ยูแ่ลว้ เรือ่งน้ีน้องกค็ยุกบัคณุพอ่คณุแม่

ดวูา่พรอ้มทีจ่ะสง่น้องเขา้เรยีนในมหาวทิยาลยัในกรงุเทพฯ 
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หรือไม่ เพราะมนัต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้น อันที่จริง

ความคิดที่ว่าเรียนที่ไหนก็ไม่ส�าคญั ถ้าขยนัตัง้ใจเรียน 

เป็นเรือ่งทีถ่กูตอ้ง ขอใหน้้องโชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูจะท�าอยา่งไรดคีะ  

ใหไ้ดเ้กรด 4 ทกุวชิา แลว้บางวชิาทีเ่รยีนกเ็ขา้ใจด ีแต่บาง

วชิากไ็มเ่ขา้ใจ หนูกลวัวา่เวลาท�าสอบปลายภาค จะท�าไมไ่ด ้ 

กลวัจะไม่ได้เลื่อนชัน้ แล้วอีกเรื่องคอื เรื่องต่อยตีกนัค่ะ 

เพราะในโรงเรยีนหนูมทีัง้คนดแีละไมด่คีะ่ ชอบมเีรือ่งทะเลาะ

ววิาทกนั พอครตูกีจ็ะหายไป สกัพกัแลว้กก็ลบัมาทะเลาะ

ววิาทกนัอกี หนูอยากใหเ้พือ่น พี่ๆ  สามคัคกีนัคะ่ แลว้จะ

ท�าอย่างไรดคีะถงึจะแกนิ้สยัน้ีได ้ หนูขอใหทู้ลกระหม่อมมี

สขุภาพและพลานามยัแขง็แรงคะ่
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ทลูกระหม่อม : สวสัดแีละขอบใจส�าหรบัค�าอวยพรท�าให้

แขง็แรง ตอนน้ีกต็อ้งการค�าอวยพรน้ีพอดเีลย กจ็ะเปิดกลอ้ง

ถ่ายหนงัแลว้กต็อ้งท�าสขุภาพใหด้ีๆ  หน่อย 

 ส�าหรบัปญัหาของน้องมอียู ่2 เรือ่ง เรือ่งแรกทีน้่องถาม

ถงึคอืเรือ่งการเรยีนท�าอยา่งไรถงึจะไดเ้กรด 4 ทกุวชิา เราก็

ตอ้งตัง้ใจเรยีน ตัง้ใจอา่นหนงัสอื ท�าความเขา้ใจกบับทเรยีน 

เขา้ใจแลว้อย่าอมภูมใิหถ้ามเลย หาโอกาสถามคุณครหูรอื

เพือ่นได ้ ท�ากจิกรรมกลุ่ม อ่านหนงัสอืดว้ยกนั ตวิดว้ยกนั 

กด็เีหมอืนกนัตัง้ใจดีๆ  มคีวามมัน่ใจ น้องกจ็ะท�าขอ้สอบได ้

แต่อยา่งไรกต็ามกอ็ยา่หวงัมาก หวงัมากเกนิไปกจ็ะผดิหวงั 

เราตัง้ใจท�าดทีีส่ดุแลว้ ถา้พลาดไปกอ็าจจะเสยีใจนิดหน่อย

แต่อยา่เสยีใจมาก พยายามใหไ้ดเ้กรด 4 ทกุวชิา บางวชิา

น้องอาจจะไมเ่ก่ง บางวชิาน้องไมไ่ดก้อ็ยา่สิน้หวงั พยายาม

ต่อไปเพราะเราท�าดทีีส่ดุแลว้ 

 สว่นเรือ่งทีส่อง เพือ่นในโรงเรยีนน้องทะเลาะเบาะแวง้กนั  

ชอบใชค้วามรนุแรงตบ ต ีต่อยกนั น้องกอ็ยากจะแกไ้ขปญัหาน้ี 

ชว่ยเหลอืไมใ่หม้เีหตุการณ์เหลา่น้ี กเ็ป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้

ทัว่ๆ ไป ทะเลาะเบาะแวง้ สงัคมเรากเ็ป็นสงัคมทีแ่ตกแยก
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ผูใ้หญ่กท็ะเลาะกนั ผูใ้หญ่เป็นตวัอยา่งในทางทีไ่มด่ใีหเ้ดก็ 

ตอนเดก็กต็บตกีนั โตขึน้จะตบตกีนัใหญ่เลย มนัเป็นสิง่ทีค่วร

แกไ้ข แต่มนัเกนิก�าลงัของเดก็ในโรงเรยีน เรากใ็ชว้ธิไีปแจง้ 

ใหฝ้่ายปกครองในโรงเรยีนว่ามกีารตบต ี ทะเลาะต่อยกนั 

ทกุวนัมากๆ ทางคณุครกูน่็าจะชว่ยได ้จะไดจ้บัคนผดิมาลงโทษ 

มาหา้มปรามเป็นคนๆไป แลว้กจ็ดักจิกรรมสรา้งมติรภาพ

กจ็ะท�าใหเ้หตุการณ์ในโรงเรยีนของน้องดขีึน้ อยา่งไรกต็าม

กข็อใหน้้องโชคดนีะ

 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเรยีนอยูช่ ัน้อนุบาล 3 

คะ่ หนูอยากรูว้า่ท�าไมคนเราตอ้งเรยีนหนงัสอืดว้ย 

ทลูกระหมอ่ม : นัน่ส ิท�าไมเราตอ้งเรยีนหนงัสอื น้องถาม

ว่าท�าไมตอ้งเรยีนหนังสอืแทนทีเ่ราจะไดว้ิง่เล่น การเรยีน

กค็อืการเล่นเรยีน คนเราใครจะไปมคีวามรูม้าจากทอ้งพอ่

ทอ้งแม ่เกดิมาถงึแมบ้างคนจะฉลาดกวา่บางคน แต่กค็งไม่
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ไดรู้ม้าทกุอยา่งหรอก ฉะนัน้เราตอ้งไปเรยีนหนงัสอืไปฝึกฝน

วทิยายทุธของเรา คนเรากต็อ้งผา่นการเรยีนทัง้นัน้ ไมว่า่จะ

เป็นดารา เป็นวศิวกร เป็นชาวนา หรอืเป็นจติรกร ทกุคนก็

ตอ้งเรยีนในสิง่ทีเ่ราท�าอยูใ่ชไ่หม เพราะฉะนัน้ดนู้องรชิชารด์

เป็นตวัอยา่ง เราตอ้งไปเรยีนหนงัสอื ตัง้ใจเลา่เรยีนใหม้าก 

น้องยงัเป็นไมอ้่อนดดัง่าย ขอใหน้้องตัง้ใจเล่าเรยีนและก็

ตัง้ใจอา่นหนงัสอื ฝึกวทิยายทุธไป ไมอ่ยา่งนัน้น้องกต็อ้งพึง่

ตงัคจ์ากคณุพอ่คณุแมต่ลอดชวีติ เมือ่น้องโตขึน้มาน้องกต็อ้ง

พึง่ตวัเอง หวงัวา่น้องคงพึง่ตวัเองได ้ในตอนนัน้กไ็มม่บีงัคบั

แลว้ ตอนนัน้กเ็ขยีนจดหมายมาบอกเราอกีท ีถา้น้องไมเ่รยีน

หนงัสอืจะเขยีนจดหมายมาไดอ้ยา่งไร
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคี�าถามอยากจะถาม

ทลูกระหมอ่มวา่ปจัจบุนัน้ีการศกึษาของไทยเรานบัจะวุน่วาย

มากขึน้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขนัเขา้มหาวทิยาลยั 

ซึ่งก็ท�าให้หนูเครียดมากค่ะ ท�าให้หนูไม่มีเวลาให้กับ

ครอบครวัค่ะ อกีอย่างตอ้งอ่านหนังสอื ตอ้งเรยีนพเิศษ บาง

วนัเลกิเรยีน 4 ทุม่ หนูเองไดม้โีอกาสไปศกึษาต่างประเทศ 

มาคะ่ หนูเหน็เดก็ต่างชาตเิรยีนแบบสนุกสนานไมเ่ครยีดเทา่

เดก็ไทยและน�าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชอ้ย่างคุม้ค่า หนูเลยอยาก

ใหท้ลูกระหมอ่มแนะน�าแนวทางให ้ และอยากทราบวา่ทา่น

มคีวามคดิเหน็อยา่งไรกบัการศกึษาของไทยและอเมรกิาที่

อลินิอยส ์ชคิาโกคะ

ทูลกระหม่อม : ออ เป็นนักเรยีนแลกเปลีย่นกต่็างจาก

ประเทศเราก็จรงิ ประเทศเราก็ปวดหวั มสีอบเยอะแยะ

ไปหมด การศกึษาของไทยกพ็ยายามเลยีนแบบอเมรกิา

พยายามเก็บคะแนน 4 ปี ในไฮสคูลเวลาจะสอบเข้า

มหาวทิยาลยัเขากส็อบ SAT เขากส็อบไป แต่เขาจะเกบ็
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คะแนนไปเรื่อยๆ เขาจะมคีวามรบัผดิชอบในการเล่าเรยีน

อย่างมาก สว่นมากเขาจะไปหาความรูด้ว้ยตนเอง เขาถูก

สอนวา่ใหเ้ป็นคนมรีะเบยีบ มคีวามรบัผดิชอบ เดก็ของเขา

กต็้องพึง่ตวัเองมาก เขาต้องไปท�างาน แต่เขามคีวามสุข

ในการเรยีนเพราะเขารูจ้กัวธิเีรยีน เดก็ไทยพอ่แมจ่ะบงัคบั

ใหท้�าอยา่งน้ี อยา่งนัน้ ฝรัง่เขาจะถูกสอนใหม้รีะเบยีบแลว้

เคารพสทิธขิองผูอ้ื่น อยา่งเมอืงไทยพอ่แมก่จ็ะบงัคบัใหท้�า

จนบางทมีนักม็ากเกนิไป ฝรัง่เขารูจ้กัแบง่เวลา เพราะฉะนัน้

ปญัหาตดิเกม เมอืงไทยจะเป็นมากกวา่ เพราะคนไทยไมไ่ด้

รบัความเป็นอสิระทางความคดิ ในการทีจ่ะท�ากจิกรรมไหนๆ 

กว็นเวยีนอยูเ่ป็นวฏัจกัรอยูอ่ยา่งนัน้ ไมไ่ดร้บัความไวว้างใจ

และไม่มคีวามรบัผดิชอบ ระบบการศกึษาน้ีเขากพ็ยายาม

ท�าตามอเมรกิาแลว้ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีผมรูส้กึเบื่อ

การเรยีนมากๆ เลยครบั จากทีข่ยนัเรยีนมาก อยูด่ีๆ  กห็มดไฟ

เอาดือ้ๆ เลยครบั ผมจะท�าอยา่งไรดคีรบั เพราะตอนน้ีผมก็

อยูปี่ที ่2 แลว้ครบั อกีไมน่านกจ็ะจบแลว้ ชว่ยหาวธิทีีจ่ะท�าให้

ผมกลบัมาขยนัเหมอืนเดมิไดไ้หมครบั 

ทลูกระหม่อม : ตายแลว้ มนัเกดิอะไรขึน้กบัน้อง คนเรา 

จะเบือ่ จะเซง็มนักต็อ้งมเีหตุผลหน่อยนะ การทีเ่ราหมดไฟ 

มนัคงเพราะเบือ่ ในเรือ่งน้ีถา้เบือ่กไ็มม่ใีครชว่ยน้องได ้นอกจาก

ตวัน้องเอง เราตอ้งขุดอารมณ์ของตวัเอง เราเป็นอนาคต

ของชาต ิเราตอ้งกระฉบักระเฉง เราจะไปเบือ่ ไปเซง็อยูไ่ด้

อยา่งไร ถา้เกดิวา่น้องเป็นคนตัง้ใจเรยีนมากๆ แต่เกดิผดิหวงั

อะไรกอ็าจจะท�าใหเ้กดิอาการเบือ่หรอืเซง็ได ้ น้องกอ็ยา่เครยีด  

เดนิสายกลาง น้องตอ้งอ่านหนงัสอืเตรยีมตวัไวต้ัง้แต่เน่ินๆ 

เวลาเหน่ือยเขา้กต็อ้งมเีบรก มพีกั ไปท�ากจิกรรมอืน่ๆ เลน่กฬีา 

เล่นดนตรหีรอืศูนย์เพื่อนใจ ท�ากจิกรรมรวมกนักบัเพื่อน 

การเรยีนของเราเป็นสิง่หลกั ธรรมชาตขิองเราตอ้งมสีงัคม 
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จะท�าใหอ้คีวิของเราดขีึน้ น้องกม็าทีศ่นูยเ์พือ่นใจกแ็ลว้กนั

จะไดพ้ฒันาอคีวิ มกีจิกรรมรวมกบัเพือ่นๆ มาหาเพือ่นใหม่

จะไดไ้มเ่ครยีด ศนูยเ์พือ่นใจกม็ ี 4 แหง่นะ ฟิวเจอรพ์ารค์

รงัสติ แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์ซคีอนสแควรแ์ละเดอะมอลลบ์างแค

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคี�าถามอยาก

จะปรกึษาทลูกระหม่อมค่ะ หนูเกรดไม่ดเีกีย่วกบัเรื่องวชิา

คณิตศาสตร ์ หนูไม่กลา้ไปโรงเรยีนค่ะ กลบัมาบา้นกโ็ดน 

ผูป้กครองวา่หนูควรจะท�าอยา่งไรดคีะ 

ทลูกระหม่อม : เรือ่งแรกหนูไมค่วรไมก่ลา้ไปโรงเรยีนนะ 

คนเรามนัไมไ่ดเ้ก่งไปทกุอยา่ง โดยเฉพาะวชิาคณติศาสตร์

มนัเป็นวชิาทีย่าก คนสว่นมากไมเ่ก่งวชิาคณิตศาสตร ์ แต่

ตัง้ใจเลา่เรยีน ตัง้ใจฝึกฝนเกีย่วกบัวชิาน้ี ไมใ่ชไ่ดศ้นูยต์ลอด

เวลา ทีไ่ดศ้นูยเ์พราะเรากลวัมนั เราตอ้งรูเ้ทา่ทนัมนั ถา้เรา

ไมม่ทีกัษะกไ็มเ่ป็นไร แต่เราตอ้งมพีรแสวง มอีะไรกต็อ้งไป
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ถามคณุคร ูถา้ใชว้ธิไีมไ่ปโรงเรยีนเลยกเ็หมอืนเจา้หญงิไอโกะ 

เจา้หญงิญีปุ่่น เขาไมไ่ปโรงเรยีน เขาอา้งวา่ถกูเพือ่นแกลง้  

ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีน่่ารกั ถา้เราไมช่อบคณิตศาสตร ์ เรากต็ัง้ใจ  

คนเราตอ้งมคีวามพยายาม ถา้ไมเ่ขา้ใจกไ็ปถามคร ูไมช่อบ

เรากต็อ้งเรยีน ตอนน้ีน้องมหีน้าทีไ่ปโรงเรยีนกไ็ปโรงเรยีน 

ถา้ไมไ่ปโรงเรยีนกจ็ะยิง่โงใ่หญ่เลย 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�าถามมาจากจงัหวดั

นครราชสมีา เขยีนเขา้มาวา่ตอนน้ีผมก�าลงัจะจบมธัยมศกึษา

แล้วครบั ผมก�าลงัตดัสนิใจว่าจะเขา้มาเรยีนในกรุงเทพฯ  

ดหีรอืเปลา่ เพราะเพือ่นผมตดัสนิใจเขา้มาเรยีนในกรงุเทพฯ 

หมดแลว้ แต่ผมคดิวา่มนัอาจจะไมจ่�าเป็นทีเ่ราจะตอ้งเขา้มา

เรยีนในกรงุเทพฯ เพราะเรยีนทีไ่หนกน่็าจะมคีวามสามารถ

เหมอืนกนัทัง้นัน้ ทูลกระหม่อมคดิว่าผมควรจะตดัสนิใจ

อยา่งไรดคีรบั 
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ทลูกระหม่อม : น้องกค็ดิถกูนะ อาจจะไมจ่�าเป็นกไ็ดว้า่ 

ตอนน้ีจะต้องเขา้มาเรยีนในกรุงเทพฯ ถ้าเขา้มาเรยีนใน

กรุงเทพฯ หมด เมอืงโคราชกจ็ะเงยีบ น้องกม็คีวามคดิที ่

โอเคอยู่ น้องลงัเลเพราะเหน็เพื่อนเขา้มาเยอะแยะ น่ีเป็น

ปญัหาของวยัรุ่นใช่ไหมที่ท�าตามเพื่อน ไม่มคีวามมัน่ใจ

ในตนเองว่าอะไรจะดสี�าหรบัตวัเอง ต้องคดิใหเ้ป็น ไม่ใช่

ว่าเพื่อนจะเรยีนอะไรกต็ามเพื่อนทัง้ๆ ทีไ่ม่เหมาะกบัเรา 

อย่างไรกต็ามการเขา้มาเรยีนในกรุงเทพฯ กเ็ป็นการเปิด

วสิยัทศัน์ใหก้วา้งขึน้ ชว่ยตวัเองได ้ ในกรุงเทพฯ กอ็าจจะ

มกีารแก่งแยง่แขง่ขนั มอีาชญากรรมและอนัตรายกวา่บา้น

ของน้อง ถา้อยูโ่น่นกจ็ะไดอ้ยูก่บัคณุพอ่คณุแม ่ทา่นกอ็าจจะ

ชืน่ใจขึน้มา และกไ็มต่อ้งเสยีเงนิมากมายดว้ย อะไรทีเ่หมาะ

กบัน้องกท็�า มัน่ใจวา่มนัดสี�าหรบัเรา เรากป็รกึษาอาจารย ์

ปรกึษาคณุพอ่คณุแมด่ ู ถามตวัเองวา่มนัจ�าเป็นหรอืเปลา่ที่

ตอ้งเขา้มากรงุเทพฯ ไมต่อ้งท�าตามเพือ่นไปหมด ท�าตามใจ

ตวัเองบา้ง 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวสัดคีรบั ผมมี

ค�าถามอยากจะถามทูลกระหม่อมครบั ตอนสมยัผมเรยีน 

ม.ตน้ ผมเกเรมากเลยครบั โดดเรยีนไม่ตัง้ใจเรยีนจนผม

เขา้ ม.4 ผมกด็รอ๊ปพกัการเรยีนไป ตอนนัน้เหลอืเวลาอกี 3 

เดอืน จะเปิดรบัสมคัรเตรยีมทหาร ผมเลยใชเ้วลา 3 เดอืน 

ทีเ่หลอืในการอ่านหนงัสอื เอาต�ารามาอ่าน ท�าแบบฝึกหดั 

เวลาไปสอบผมกไ็ปครบั ท�าไดบ้า้งไมไ่ดบ้า้งผมกภ็มูใิจครบั 

ส�าหรบัคนทีไ่มรู่อ้ะไรเลยแต่ท�าคะแนนไดม้ากขนาดนัน้ ตอนน้ี

ผมก�าลงัจะจบ ม.6 แล้วครบั ถ้าจบแล้วผมอาจจะสมคัร

สอบโรงเรยีนเหล่าอกีครัง้ ผมเลยอยากขอค�าแนะน�าจาก 

ทลูกระหมอ่ม 

ทูลกระหม่อม : น้องกเ็หมาะทีจ่ะเรยีนโรงเรยีนแบบนัน้ 

น้องกด็ตูวัใหญ่ด ีในการทีจ่ะสอบ เรากต็อ้งเตรยีมตวัใหพ้รอ้ม 

การทีจ่ะเขา้โรงเรยีนเหล่ากย็ากมาก น้องเคยสอบมาแลว้

กพ็อจะรูแ้นวทาง น้องตอ้งเตรยีมตวัเองใหม้ากๆ ซอ้มท�า

ขอ้สอบมากๆ อา่นหนงัสอืมากๆ และออกก�าลงัดว้ย นกัเรยีน
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เหลา่ตอ้งแขง็แรง ถา้ไมแ่ขง็แรงจะไมไ่หว ถา้เราไมแ่ขง็แรง

จติใจไมเ่ขม้แขง็กจ็ะทนไมไ่ด ้อา่นหนงัสอืใหพ้รอ้ม ซอ้มท�า

ขอ้สอบเก่า อา่นหนงัสอืใหค้วามรูม้ากขึน้ รา่งกายและจติใจ

ตอ้งพรอ้มดว้ย รุน่พีเ่ขาอาจจะแกลง้น้อง จติใจตอ้งเขม้แขง็ 

กข็อใหค้วามตัง้ใจจรงิของน้องประสบความส�าเรจ็ โชคดนีะ 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวสัดคีรบั ผมเป็นเดก็

ต่างจงัหวดัทีเ่ขา้มาศกึษาในกรงุเทพฯ ครบั ชว่งทีผ่มเรยีน 

ผมรูส้กึว่าเพื่อนท�าใหผ้มมคีวามสุขเลยท�าใหก้ารเรยีนผม 

ดขีึน้ เรยีนอยา่งมคีวามสขุ แลว้พอผมยา้ยมาเรยีนโรงเรยีน

ใหมใ่นชัน้ทีส่งู ผมรูส้กึไมม่คีวามสขุ ผมเขา้กบัเพือ่นไมค่อ่ย

ได ้ผมไมรู่ว้า่เกดิจากสาเหตุอะไรหรอืเพราะผมเป็นเดก็ต่าง

จงัหวดั ผมอยากไดเ้พือ่นทีเ่ขา้ใจผม
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ทูลกระหม่อม : ถ้าอยากใหเ้พื่อนเขา้ใจเรา เรากต็้อง

เขา้ใจเขาก่อน ตอนน้ีน้องยงัสบัสน พึง่มาอยูโ่รงเรยีนใหม ่

สิง่แวดล้อมใหม่ ในการที่จะสร้างความสมัพนัธ์ว่าเราคุย 

รูเ้รือ่งไหม เขา้กบัเขาไดไ้หม คนอืน่เขาเป็นเพือ่นกนัอยูแ่ลว้

กจ็ะเขา้กบัเขายากหน่อย อย่าคดิว่าน้องแก่หรอืคดิว่าเป็น

คนต่างจงัหวดั คดิแบบนัน้น้องเองจะมปีญัหา อยากใหม้คีน

เขา้ใจเราตอ้งมัน่ใจและเขา้ใจตวัเองก่อน น้องยงัไม่เขา้ใจ 

ตวัเอง น้องตอ้งท�าความเขา้ใจตวัเองก่อน และออกสงัคม 

มากขึน้ ท�ากจิกรรมมากขึน้ ตอ้งใชเ้วลา น้องกจ็ะมเีพือ่นเอง 

เราตอ้งเลอืกเพื่อน จติใจเขม้แขง็ไม่อ่อนแอ ท�ากจิกรรมก็

ท�าใหม้เีพือ่นมากขึน้ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวสัดคีรบั ผมมเีรือ่ง

อยากจะปรกึษาทลูกระหมอ่มครบั ผมเหน็คนอืน่ท�าอะไรไดด้ ี

กวา่ ผมกจ็ะอจิฉาครบั เชน่ เวลาสอบ เวลาผมท�าคะแนนได้

สงูแต่คนอื่นไดส้งูกวา่ ท�าใหอ้ยากท�าไดด้กีวา่เพือ่น เพราะ

นิสยัของผมเลยท�าใหเ้ขา้กบัเพือ่นไมไ่ดค้รบั บางครัง้กท็�าให้

ผมมแีรงผลกัดนัพยายามท�าใหเ้ตม็ที ่ผมเลยอยากถามทา่น

วา่ผมควรจะท�าอยา่งไรดกีบันิสยัของผม 

ทลูกระหม่อม : พดูตรงๆ นะ น้องตอ้งก�าจดันิสยัน้ีออก 

ไปหน่อย เพราะนิสยัน้ีเป็นนิสยัทีเ่ลวรา้ยมากเลย นิสยัขีอ้จิฉา

รษิยาเป็นบอ่เกดิแหง่ความหายนะทัง้หมดทัง้มวล คนหลาย

คนในสงัคมเป็นคนขีอ้จิฉาจนท�าใหวุ้น่วาย ตวัเองกเ็ป็นทกุข์

มไีฟเผาอยูใ่นใจ เพือ่นๆ กไ็มม่ใีครอยากคบ ขีอ้จิฉา ถา้ไม่

เปิดเผยและไมม่คีวามคดิทีจ่ะท�ารา้ยใครเอามาเป็นแรงผลกั

ดนัอยูใ่นใจใหเ้ราประสบความส�าเรจ็นัน้กโ็อเค สว่นมากคน

ทีข่ ีอ้จิฉารษิยาจะกอ่ความยุง่เหยงิใหก้บัคนรอบตวั ใหส้งัคม 

น้องตอ้งก�าจดัความอจิฉาออกจากตน ถา้เหน็ใครเก่งๆ ดีๆ  

แลว้อยากเป็น ตอ้งมคีวามอุตสาหะ พยายามท�าใหเ้ราฮกึเหมิ
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ขึน้มา ถา้เราอจิฉาเฉยๆ มนัจะบัน่ทอนจติใจเรา อนัทีจ่รงิ

มนัท�ารา้ยจติใจเราก่อน คนเราอยา่น้อยเน้ือต�่าใจไปเสยีก่อน 

คนเราเก่งไม่เหมอืนกนั แต่ถ้าอยากเก่งเหมอืนเพื่อนเรา

กต็อ้งพยายามอา่นหนงัสอื หาความรูม้ากๆ คนทีอ่จิฉารษิยา

มนัจะฉายออกมาและจะน่าเกลยีดมากๆ ฉะนัน้น้องตอ้งเลกิ

นิสยัน้ีซะ อจิฉาคอืไมอ่ยากเหน็ใครดี

 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวสัดคีะ่ ทีผ่า่นมา 

หนูเป็นคนที่ตัง้ใจเรียนมาก เวลาว่างจะไปเรียนพิเศษ  

อ่านหนังสอื และร่วมกจิกรรมกบัทางศูนย์เพื่อนใจแฟชัน่ 

ไอสแ์ลนดค์ะ่ พอรว่มกจิกรรมมากๆ กจ็ะเหน่ือย ทางบา้น

กจ็ะบงัคบัใหเ้รยีนคะ่ รูส้กึเหน่ือยมาก อยากหยดุทกุอยา่งไว ้

แล้วไปเทีย่วเล่นแบบเพื่อนบางคน หนูเหน็ทูลกระหม่อม

ท�างานมากมาย ทลูกระหมอ่มเหน่ือยไหมคะ แลว้จะแกป้ญัหาน้ี

อยา่งไร
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ทูลกระหม่อม : ไม่ว่าจะเป็นการท�างาน ตัง้ใจเรียน  

อา่นหนงัสอื ถา้เราท�ามนัมาก กต็อ้งรูส้กึเหน่ือย แต่ตอ้งไมม่ี

ค�าวา่ทอ้ ถา้ทอ้กล็มืไปเลย ตอ้งตัง้ใจท�าและท�าใหส้�าเรจ็ ไมว่า่

จะเรยีนหนงัสอืหรอืท�ากจิกรรมอะไร กต็อ้งท�าใหด้ทีีส่ดุ ถา้เรา 

เหน่ือยเพราะท�ากจิกรรมเยอะๆ น้องกต็้องรูจ้กัแบ่งเวลา  

ตอ้งมเีวลาพกัผอ่นบา้ง น้องชอบท�ายงัไงกท็�าแบบนัน้ งาน 

TO BE NUMBER ONE เป็นงานต่อตา้นยาเสพตดิ เป็นเรือ่ง

ทีซ่เีรยีสมาก ท�าแลว้ไดผ้ลกด็ใีจ ถ้าเราท�าต่อไปทุกวนัๆ  

ถ้าเกดิเหน่ือยขึน้มากต็้องพกับา้ง ไปท�าสิง่ทีเ่ราชอบบา้ง  

ดทีีสุ่ดคอืนอนเยอะๆ และอย่าลมืขยนัเรยีนต่อไป แลว้ถา้

หยบิจบัอะไรกต็อ้งท�าใหส้�าเรจ็ กข็อเป็นก�าลงัใจใหน้้องนะ 

คนทีไ่ม่ประสบความส�าเรจ็มกัจะหยุดเดนิทัง้ทีอ่กีไม่กีก่า้ว 

จะถงึเสน้ชยัแลว้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวสัดคีะ่ ในชว่งการ

รบัน้องทีผ่า่นมาหนูรูส้กึไมส่บายใจเลยคะ่ เพราะถกูรุน่พีใ่ช้

อ�านาจรบัน้องแบบผดิๆ นะคะ มกีารกดดนัใหท้�าตามรุน่พี ่

มกีารดืม่เหลา้ เลน่การพนนัและมกีารลวนลามเกดิขึน้ดว้ยคะ่ 

ถ้าไม่ท�า กจ็ะโดนลอยแพจากพี่ๆ  หนูคดิว่าควรเป็นสทิธ ิ

สว่นบุคคลทีจ่ะเลอืกกจิกรรม เลยไมร่ว่มกจิกรรมนัน้ ผลทีอ่อกมา 

คอื เขากนัหนูออกจากกลุม่ หนูกลุม้ใจมากเพราะหนูไมส่ามารถ

เรยีนคนเดยีวไดจ้นถงึปี 4 นะคะ 

ทลูกระหม่อม : กเ็หน็ใจนะ เพราะเรือ่งน้ีมนัเป็นปญัหา

ใหญ่ที่ได้ยนิมาบ่อยๆ เรื่องรบัน้องที่เกินเลยมากเกินไป  

มกีิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ท�าให้เรารู้สกึล�าบากใจที่จะไป 

ร่วมด้วย และบางครัง้ก็อนัตรายจนถึงแก่ชวีติ มคีนเจ็บ  

คนตาย มกีารลวนลาม มกีารขม่ขนืกนั เป็นสิง่ทีไ่มน่่าฟงันกั  

เป็นสิง่ที่ไม่ด ี มนัเป็นระบบโซตสัให้รุ่นน้อง เชื่อฟงัรุ่นพี ่ 

มลีะลายพฤตกิรรมใหส้นิทสนมกนัด ีแต่บางทวีธิรีบัน้องมนั

เกนิไป ไมเ่หมาะสม น้องกค็ดิถกูแลว้ทีไ่มไ่ปรว่มดว้ย ใครจะ
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ลอยแพกช็า่ง มนัคงไมไ่ดเ้รยีนคนเดยีวไปตลอดชวีติหรอก 

ฉะนัน้น้องกว็างตวัเป็นธรรมชาตกิแ็ลว้กนั น้องกส็ามารถมี

เพือ่นอืน่ได ้ถา้ท�ากจิกรรมทีเ่หมาะสมรว่มกนักด็ ี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ในวยัเดก็อยากเป็น

หมอเพราะแมเ่ป็นแรงบนัดาลใจ แมเ่ป็นพยาบาล แต่กลวัท�า

ไมไ่ด ้ตอนน้ีเรยีนวชิาชวีะและผา่ปลาเป็นๆ แลว้ท�าใจไมไ่ด ้

เลยกลวัวา่จะผา่ไมไ่ด ้เป็นหมอไมไ่ด ้ท�าอยา่งไรดคีะ

 

ทลูกระหมอ่ม : กลวับาป ท�ารา้ยสิง่มชีวีติอืน่ แต่การอยาก

เป็นหมอเป็นสิง่ทีด่ ีไปชว่ยเพือ่นมนุษย ์การศกึษาอาจตอ้ง

ใชส้ิง่มชีวีติอืน่แลว้เราจงึไดม้าซึง่ความรู ้จรงิๆ แลว้ถอืวา่เป็น

บุญนะ ไมถ่อืวา่เป็นบาป 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมปีญัหาเรื่อง 

การเรยีน อยากจะปรกึษาคะ่ หนูอยากเรยีนมณัฑนศลิป์ แต่ที่

บา้นอยากใหเ้รยีนบญัช ีวศิวะ เน่ืองจากเรยีนสายวทิย ์- คณติ 

หนูควรเรยีนสิง่ทีห่นูชอบหรอืเลอืกเรยีนตามความตอ้งการ

ของครอบครวัดคีะ 

ทลูกระหม่อม : คณุพอ่คณุแมเ่ขาอาจคาดหวงัและผลกัดนั 

อาจท�าใหเ้กดิความขดัแยง้ น้องเลอืกเรยีนสายวทิย ์- คณติเอง 

พอตอนน้ีเกดิชอบมณัฑนศลิป์ขึน้มา น้องพอมพีรสวรรคไ์หม 

โดยทีไ่ม่มแีรงบนัดาลใจ น้องตอ้งมัน่ใจว่าชอบจรงิๆ และ

สามารถท�าไดด้ใีนสิง่ทีเ่ราชอบ เรยีนอะไร ชอบอะไร จะไมฝื่นใจ 

สนุกในดา้นนัน้ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์ ตอ้งชดัเจนวา่จะ

ไมเ่ปลีย่นใจ มนัจะไมด่ ีท�าใหล้�าบาก ถา้ชดัเจนแลว้อธบิาย

ใหคุ้ณพ่อคุณแม่เขา้ใจ ถา้น้องไม่มัน่ใจใหป้รกึษาอาจารย ์

แนะแนวว่าจะไปทางไหน แลว้ท�าใหด้ทีีสุ่ด ถา้ชดัเจนแลว้

คณุพอ่คณุแมก่จ็ะสนบัสนุนเอง ดงันัน้ตอ้งมัน่ใจและชดัเจน

ในตวัเองก่อน
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเรยีนไมค่อ่ยเก่ง 

อยากเรยีนจบ ป.ตร ี เป็นมคัคเุทศกเ์พราะอาชพีน้ีจะไดพ้บ

คนมาก เทีย่วทีต่่างๆ แต่หนูไมเ่ก่งองักฤษ จะมทีางไหนให้

หนูเก่งไดไ้หมคะ จะไดท้�าความฝนัใหเ้ป็นความจรงิ 

 

ทูลกระหม่อม : ถ้าไม่เก่งองักฤษกต็้องตัง้ใจเรยีนใหด้ ี 

วชิาอืน่ๆ ดว้ย ตอ้งฝึกซอ้มพดูจา เดก็ไทยสว่นมากใชอ้งักฤษ

ไมค่ลอ่งเพราะไมไ่ดซ้อ้ม ฉะนัน้ตอ้งกลา้พดู ผดิกไ็มเ่ป็นไร 

เรากต็อ้งพดูต่อไปเดีย๋วกถ็ูกเอง ตอ้งทัง้อ่านภาษาองักฤษ 

ดทูวีภีาษาองักฤษ ดหูนงัฝรัง่ไมซ่บัภาษาไทย หรอืมเีพือ่น

ฝรัง่จะท�าใหภ้าษาองักฤษดขีึน้ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เวลาที่ผมโดน 

อาจารยถ์าม ผมจะรูส้กึตืน่เตน้แลว้กล็มื อยากใหท้ลูกระหมอ่ม

แนะน�าแนวทางแกป้ญัหาหน่อยครบั ผมจะท�าอยา่งไรเวลา

อาจารยถ์ามครบั

ทลูกระหม่อม : ตอนน้ีน้องคงตื่นเตน้เพราะจดหมายของ

น้องได้รบัการออกอากาศ ก็ระงบัการตื่นเต้นหน่อยหน่ึง 

อย่างไรกต็ามน้องกถ็ามสัน้ๆ ตรงประเดน็ด ี แมว้่าจะท�า

อยา่งไรใหห้ายตื่นเตน้เวลาอาจารยถ์ามค�าถาม 

 การที่เราตื่นเต้นเวลาที่ครูเรยีกเราในหอ้งเรยีนหรอื

เวลาเราขึน้ไป Presents งาน ไปท�ารายงานต่อหน้าชัน้กเ็ป็น

สิง่ธรรมดา ในการทีจ่ะแกป้ญัหาอาการตื่นเตน้ เราพดูอะไร

ไมถ่กู เราประหมา่ เรากต็อ้งท�าตวัของเราใหพ้รอ้ม ในการที่

จะตอบค�าถามของคร ูอยา่งไรกต็ามตอ้งสรา้งความมัน่ใจให้

ตวัเองก่อนวา่เราท�าได ้ เพราะฉะนัน้เวลาเรยีนหนงัสอืเราก็

ตอ้งตัง้ใจฟงัคร ูมสีมาธใินการฟงั ตัง้ใจฟงั ตัง้ใจอา่นหนงัสอื 

หรอืเตรยีมตวัใหพ้รอ้ม เมือ่มคีวามมัน่ใจเรากจ็ะไมต่ืน่เตน้มาก  
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วธิทีีท่�าใหห้ายตื่นเตน้กค็อืการสดูหายใจเขา้ อย่างขึน้เวท ี

เรากส็ดูหายใจหน่อยหน่ึง เรากส็ดูหายใจเขา้ - ออกชา้ๆ  

สกั 2 - 3 หน เหมอืนกบัการท�าสมาธ ิเหมอืนเราตัง้สตสิมาธ ิ

การทีเ่ราท�าอะไรมนักอ็ยูท่ีส่มาธ ิเรามสีตทิีจ่ะท�า เรากจ็ะหาย

ตื่นเตน้ จติใจทีวุ่น่วายสบัสนในใจกจ็ะหายไป เรากอ็ยา่พดู

เรว็นกั เราพดูชา้ๆ หน่อย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายจาก 

ทางบา้น ตอนน้ีหนูเรยีนอยูช่ ัน้ ม. 3 แลว้คะ่ ชว่งน้ีชวีติของ

หนูสบัสน และอยากปรกึษาทูลกระหม่อมเรื่องการศกึษา

ต่อวา่จะเรยีนต่อดา้นไหนด ีทีบ่า้นอยากใหเ้รยีนต่อ ม.ปลาย 

แต่ใจหนูอยากเรยีนสายอาชพีมากกวา่ เพราะเพือ่นๆ กเ็ลอืก

เรยีนดา้นน้ี แต่เราควรเลอืกทีจ่บมาแลว้มงีานท�า เลอืกอะไรดี

คะ เพราะหนูคดิวา่คนเราปจัจบุนัน้ีจบมาแลว้หางานยากมากๆ 

ถา้สถาบนัไมด่งัจรงิกจ็ะไมร่บัเราเขา้ท�างานเหมอืนไมไ่ดว้ดั

คนทีค่วามสามารถคะ่ เพราะฉะนัน้ถา้ตอ้งเรยีนสายอาชพีจะ

ดกีวา่ไหมคะ
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ทลูกระหม่อม : จรงิๆ แลว้ทีน้่องจะเรยีนสายอาชพี น้อง

อยากตามเพือ่นใชไ่หม จะเรยีนอะไร ท�าอะไร จะเดนิไปทาง

ไหน อนัทีจ่รงิกเ็ป็นสิง่ธรรมดาทีว่ยัรุน่ เดก็ๆ อยา่งพวกเรา

กอ็ยากจะท�าอย่างทีเ่พื่อนท�า อยากตามเพื่อนไป กลวัว่า

ไปทางน้ีแลว้เราจะไมม่เีพือ่น ท�าอยา่งนัน้ไมถ่กูนะ เราตอ้ง

เป็นตวัของตวัเอง แลว้น้องกโ็ชคดทีีท่างบา้นสนบัสนุน ให้

เรยีนต่อ ม.ปลาย เพราะวา่การเรยีน ม.ปลาย น่าจะตอ้งใช้

ทุนเยอะกว่าการทีจ่ะเรยีนสายอาชพี ถ้าสมมตมิขีอ้จ�ากดั 

ในเรื่องทุน เรยีนสายอาชพีออกมาท�างานเลยกจ็ะใชเ้วลา

น้อยกวา่แลว้กใ็ชท้นุน้อยกวา่ แต่ครอบครวักส็นบัสนุนใหเ้รยีน 

ม.ปลาย อยูแ่ลว้ น้องกโ็ชคดอียูแ่ลว้ เพราะฉะนัน้น้องกเ็ลอืก

ได ้เพือ่นๆ กอ็าจจะเลอืกดว้ยกไ็ด ้อยา่งไรกต็ามน้องอยา่คดิ

วา่สายทีเ่รยีนจะตดัสนิอนาคต จะตดัสนิใจท�าอะไร อยา่ท�า

อยา่งทีเ่พือ่นเขาท�า เพราะเพือ่นอาจจะมขีอ้จ�ากดักวา่ น้อง

อาจจะเรยีนได้
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 อกีอยา่งหน่ึง ปจัจบุนัน้ี จรงิๆ อยา่งทีน้่องพดู กห็างาน

ยากอยู่แล้วเพราะเศรษฐกิจมนัก็ไม่ด ี แต่ก่อนน้องจะจบ

มนักน่็าจะดขีึน้แลว้ หวงัวา่แนวโน้มน่าจะดขีึน้ มนัอกีตัง้นาน 

อยา่งไรกต็ามน้องบอกวา่จบมาหางานยาก สถาบนัไมด่งัจรงิ 

กไ็มร่บั แต่ความจรงิแลว้กอ็ยูท่ีป่ระสบการณ์ของเรา อยูท่ี ่

ตวัเรา สถาบนักเ็ป็นสว่นหน่ึงแต่ไมไ่ดเ้ป็นสว่นทัง้หมด มนัอยู่

ทีต่วัเรา อยา่งทีว่่าน้องควรจะเลอืกเรยีนสิง่ทีน้่องถนดัและ 

สิง่ทีน้่องชอบ อยากจะเรยีนและน้องกจ็ะท�าไดด้ ี อย่างไร

กต็ามถา้น้องมอีะไรลองไปปรกึษาคณุครทูีป่รกึษา อยา่งคณุ

พ่อคุณแม่ปรึกษาดูอีกทีว่าจะเรียนอะไรดี แต่ความจริง

ถา้น้องมโีอกาสเรยีนสายสามญั ทางครอบครวัไมม่ขีอ้จ�ากดั

กน่็าจะไปเรยีนสายสามญั ขอ้ส�าคญัทีส่ดุคอือยา่ท�าตามเพือ่น 

ท�าตามสิง่ทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัตวัเราดกีวา่
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมจะบอกทลูกระหมอ่ม

วา่ทกุวนัทีผ่มไปเรยีนหนงัสอื ผมมคีวามสขุมากทีผ่มไดเ้รยีน

หนงัสอื มคีณุครทูีใ่จดแีลว้ผมกม็คีวามสขุมากเลยครบั ไดอ้ยู่

กบัเพื่อนๆ ได้เล่นกฬีากบัเพื่อนๆ แล้วผมก็เป็นนักกฬีา

วิง่แข่งได้เหรยีญทองมา 2 เหรยีญแล้วครบั อยากถาม 

ทลูกระหมอ่มวา่ในชวีติทลูกระหมอ่ม ตอนเดก็ๆ ตอนทีเ่รยีน

หนงัสอืเป็นอยา่งไรบา้งครบั แลว้ทลูกระหมอ่มมคีวามสขุกบั

การเรยีนตอนนัน้ไหมครบั

ทลูกระหม่อม : ฟงัดแูลว้น้องเก่งนะ น้องเป็นนกักฬีาอยูท่ี่

โรงเรยีนมคีวามสขุมากๆ กบัเพือ่นๆ แลว้กไ็ดเ้ลน่กฬีานกัวิง่

แขง่เจา้ของเหรยีญทอง 2 สมยัอกีดว้ย น้องไมใ่ชเ่ป็นแคด่ารา

ทีเ่ก่งกาจ น้องเลน่เก่งมากเลยนะ อยา่ลอยละ่ จะชมวา่เลน่

เก่งกวา่พระเอกซะอกี หรอืเป็นพระเอก อยา่งไรกต็ามเก่ง

ทัง้การแสดง เก่งทัง้กฬีา พวกเรา TO BE NUMBER ONE 

กส็นับสนุนใหน้้องๆ เล่นกฬีาอยู่แลว้ เพราะการเล่นกฬีา  

มปีระโยชน์มากเลย ทัง้รา่งกายและจติใจ นอกจากหน้าตา 
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น่ารกั โตขึน้คงหลอ่ มแีฟนเยอะ เหมอืนน้องรชิารด์ น้องมี

ความคดิดีๆ  เยอะแยะเลย เป็นนกัเรยีนทีร่กัโรงเรยีน และก็

ชอบเลน่กฬีาดว้ย 

 สมยัก่อนทูลกระหม่อม ก็ชอบเล่นกีฬาเหมือนกนั  

ตอนทีเ่รยีนอยูก่ช็อบเลน่กฬีาหลายๆ อยา่ง ตแีบดมนิตนับา้ง 

ได้ไปแข่งขนั ชอบเล่นกฬีาที่มนัแข่งๆ กนั แล้วกเ็คยได้

เหรยีญทองจากการเล่นเรอืใบดว้ย ในสมยัเดก็ๆ ความสุข 

กอ็ยู่ตรงน้ีแหละ ความสุขคอืตอนสมยัเดก็ๆ เรยีนหนงัสอื

คอ่นขา้งเก่ง ไมไ่ดช้มตวัเองนะ มนัเป็นความจรงิ เรากต็อ้ง

ยอมรบัความจรงิ จรงิไหม กม็คีวามสขุกบัการเรยีนดว้ย และกม็ี

ความสขุในการเลน่กฬีา มคีวามสขุทีจ่ะแขง่ขนัอะไรแลว้ชนะ 

จรงิไหม แลว้มนักด็ ีเพราะฉะนัน้กข็อฝากไปทีน้่องๆ ทกุคน 

น้องบางคนเขากไ็ม่มโีอกาสไดเ้รยีนหนังสอื อะไรต่ออะไร 

มนักล็�าบากหน่อยหน่ึงนะ ถา้มโีอกาสไปโรงเรยีนกพ็ยายาม

เรยีนหนงัสอืใหต้วัเองไดค้วามรูแ้ละกไ็ดเ้พิม่ศกัยภาพตวัเอง 

ใหด้มีากขึน้ ดนู้องรชิารด์เป็นตวัอยา่ง ไปโรงเรยีนกส็นุก มแีงม่มุ 

สนุกต่างๆ มากมาย ไดค้วามรู ้ มเีพื่อนและกไ็ดเ้ล่นกฬีา 
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ท�าใหเ้ราหุน่ดดีว้ย น้องรชิารด์กห็ุน่ด ีน้องตอ้งรกัษารา่งกาย

ใหแ้ขง็แรง

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูรูส้กึวา่นกัเรยีนไทย

มกัจะไปเรยีนต่อทีป่ระเทศออสเตรเลยีกนัเยอะ บางทหีนูก็

สงสยัวา่ท�าไมถงึตอ้งไปกนัเยอะมากมายขนาดนัน้ แต่ถา้มนั

เป็นโอกาสในการศกึษาทีด่กีวา่หนูกอ็ยากจะไปบา้งนะคะ แต่

กค็งตอ้งรอใหถ้งึปรญิญาโทเสยีก่อน เพราะตอนน้ีคงยงัไมม่ี

โอกาส แต่หนูกจ็ะพยายามท�าใหไ้ดค้ะ่ ทลูกระหมอ่มคดิวา่

ท�าไมวยัรุน่ยคุใหมจ่งึชอบไปเรยีนต่อต่างประเทศกนัคะ แลว้

มนัเป็นสิง่ทีห่น้าจ�าเป็นหรอืเปลา่คะ

ทูลกระหม่อม : เพราะการไปเรยีนต่างประเทศเป็นการ 

เปิดโลกทัศน์ แล้วเราก็ไปเห็นอะไรที่ใหม่ๆ ที่ไม่มีใน 

ประเทศเรา แต่มนัก็เป็นจงัหวะเวลาของชวีติเหมอืนกนั  

ถา้เราตอนน้ียงัไมม่โีอกาสทีจ่ะท�ากร็อก่อนมนัเป็นสิง่ทีใ่ครๆ 
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กอ็ยากท�า อยากไปจรงิไหม เพราะวา่ไปทีต่่างประเทศเขาก็

มวีชิาทีแ่ปลกใหม ่เขาเป็นตน้แบบของวชิาการต่างๆ กท็�าให้

เรามโีลกทศัน์แลว้กไ็ดร้บัความรูเ้พิม่ขึน้ ไดร้บัภาษามากขึน้ 

เราไดพ้ดูภาษาองักฤษ อย่างทีไ่ปออสเตรเลยี ไปอเมรกิา 

ไปองักฤษเชน่น้ีมนัเป็นภาษาทีจ่�าเป็นในชวีติประจ�าวนัและ

การท�างาน ถา้สมมตเิราเก่งภาษาเรากจ็ะไดเ้ปรยีบ เพราะ

ฉะนัน้คนกอ็ยากจะไปเรยีนต่อทีเ่มอืงนอก บางคนกอ็าจจะ

คดิวา่เป็นสิง่โก ้ อนัทีจ่รงิมนัเป็นสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ แต่ตอนน้ี

หนูก็เรยีนอยู่ในประเทศไทยดแีล้ว หนูก็ยงัอยู่ช ัน้มธัยม

ไม่ได้อยู่มหาวทิยาลยั ถ้าสมมตต่ิอมหาวทิยาลยัของเรา 

กม็เียอะแยะ มมีากมาย เป็นมหาวทิยาลยัทีด่ ีเรากเ็รยีนต่อ

ไดใ้นระดบัปรญิญาตรทีีป่ระเทศไทย ปรญิญาโททีเ่มอืงนอก 

หนูบอกว่าหนูต้องรอถงึปรญิญาโทก็มทีุนอะไรต่างๆ อกี 

มากมาย คุณพ่อคุณแม่อาจจะรอส่งได้ตอนนัน้ หลงัจาก

จบปรญิญาตร ีหนูกท็�างานได ้หนูกส็ง่ตวัเองได ้มหีลายคน 

ทีเ่รยีนเมอืงนอกท�างานไปดว้ย เรยีนไปดว้ย ไดป้ระโยชน์  

ได้ทัง้ประสบการณ์ในการท�างานและก็ได้ทัง้ภาษาด้วย 

เพราะฉะนัน้ตอนน้ีหนูไมม่โีอกาสเรยีนในประเทศไทยดแีลว้ 
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 แต่ถามว่ามนัดหีรอืไมด่ทีีไ่ปเรยีนเมอืงนอก มนักเ็ป็น

โอกาสทีด่ ีมนัไดป้ระสบการณ์ ไดภ้าษาอยา่งทีว่า่ อนัทีจ่รงิ

มคีนเขาคยุกนัวา่ถา้สมมตเิราเรยีนภาษาแลว้กไ็ปเมอืงนอก

ตอนจบปรญิญา จะต่างจากตอนเดก็ ถา้เราเรยีนภาษาตอน

เดก็ๆ เราจะพดูไดด้ ี แต่สมมตวิา่เรยีนตอนแก่แลว้ตอนจบ

ปรญิญาตรกีอ็าจจะพูดส�าเนียงอะไรไดน้้อยกว่าไม่เหมอืน

คนฝรัง่ แต่เรากไ็มจ่�าเป็นตอ้งพดูส�าเนียงเหมอืนฝรัง่ เพราะ

เราไม่ใช่คนฝรัง่ พูดใหรู้เ้รื่องกเ็ท่านัน้เอง บางคนพูดเรว็  

ท�าพดูเก่ง ฟงัไมรู่เ้รือ่งกจ็ะยากกวา่ แต่ถา้สมมตวิา่คนทีพ่ดู

ส�าเนียงไทยๆ แต่พดูอยา่งชดัเจน ชดัถอ้ย ชดัค�ากฟ็งัรูเ้รือ่งกวา่  

เพราะฉะนัน้เราเป็นคนไทยอยูท่ีเ่มอืงไทยเรากเ็รยีนเมอืงไทย 

ก ็OK นะ ไปทีโ่น่นเรากเ็รยีนภาษา เรากไ็ดเ้หมอืนกนั แต่

ส�าเนียงอาจจะไมไ่ดเ้หมอืนกบัคนอื่น อยา่งไรกต็ามกข็อให้

ก�าลงัใจน้องใหเ้รยีนใหด้ทีีสุ่ด ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรอื

นอกประเทศกต็าม
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเรยีนในสายคณติ - 

วทิย ์แลว้ต่อไปหนูจะเลอืกเรยีนต่อในสายศลิป์ เชน่ การรอ้ง

เพลงหรอืดา้นดนตรคีะ่ ทลูกระหมอ่มคดิวา่มนัจะเป็นการเสยี

โอกาสหรอืสิง่ทีไ่ดเ้รยีนมาในสายคณติ - วทิยไ์หมคะ

ทูลกระหม่อม : ในสิง่ทีห่นูชอบหรอือยากจะเรยีนต่อใน

ดา้นนาฏศลิป์ ดา้นการรอ้งเพลง การเตน้กไ็มเ่หน็จะเสยีหาย

อะไรน่ี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเสยีดายมากครบั 

ทีผ่มไมส่ามารถรว่มประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ได ้

เพราะเกรดผมน้อยครบั ผมจงึอยากทราบวา่ถา้ปีหน้ามกีาร

ประกวดอกี แลว้ผมจะตัง้ใจเรยีนเพือ่ใหเ้กรดถงึ ผมจะสมคัร

ไดไ้หมครบั แอบบอกวา่เสยีงผมดมีากครบั 
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ทลูกระหม่อม : ตอนน้ีน้องกร็ูแ้ลว้วา่ตอ้งท�าอะไร คอืตอ้ง

ตัง้ใจเรยีนมากๆ เพือ่อพัเกรดขึน้มา เพราะคนทีจ่ะมาสมคัร

ไดต้อ้งเกรดอยา่งน้อย 2.7 แลว้กต็อ้งมอีาย ุ16 - 21 ปี คราว

หน้าน้องกค็อยฟงั คอยอพัเดทเรือ่งราวของพวกเราดวูา่จะ

รบัสมคัรประกวดตอนไหน หลงัจากอพัเกรดขึน้มาแลว้ กต็อ้ง

ซ้อมรอ้งเพลง เพราะเดีย๋วเสยีชื่อทีคุ่ยไวเ้ยอะแยะว่ารอ้ง

เพลงเก่ง ยงัไงกต็ัง้ใจเรยีนก่อนแลว้กนั แลว้กห็าเวลาว่าง

หรอืตอนเครยีดๆ ฝึกรอ้งเพลง จะไดไ้มเ่สยีราคาคยุ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเป็นนกักจิกรรม

ตวัอยา่ง ถา้โรงเรยีนมกีจิกรรมอะไรหนูจะเขา้รว่มตลอด โดย

เฉพาะกจิกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE หนูจะเขา้

รว่มตลอด เพราะเป็นกจิกรรมทีห่นูชืน่ชอบมาก แต่บางครัง้

ในการท�ากจิกรรมกจ็ะสง่ผลกระทบต่อการเรยีน หนูอยาก

เรยีนปรกึษาทูลกระหม่อมว่า หนูจะแบ่งเวลาเรยีนกบัการ

ท�ากจิกรรมอยา่งไรดคีะ  
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ทูลกระหม่อม : ในการท�ากจิกรรมกบัการเรยีนเคยพดู

มาหลายครัง้แลว้วา่ ส�าคญัทัง้ 2 อยา่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

เราตอ้งช่วยกนัท�างาน TO BE NUMBER ONE อยู่แลว้  

เราตอ้งรูจ้กัแบง่เวลา เรือ่งเรยีนเป็นกจิกรรมหลกั เป็นสิง่ส�าคญั

ทีต่อ้งท�า ตอ้งแบง่เวลาใหเ้ยอะในการเรยีนหนงัสอืและตอ้ง

ท�าก่อน แต่กจิกรรมอื่นๆ กท็�าใหเ้รามปีระสบการณ์ เช่น 

TO BE NUMBER ONE เป็นกจิกรรมทีม่ปีระโยชน์ เป็นสิง่ที่

ยากในการต่อตา้นและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ ไมใ่ชท่�างา่ยๆ 

เหน็ชดัภายในระยะเวลาอนัสัน้ ต้องท�าไปเรื่อยๆ ต้องม ี

กจิกรรมใหม่ๆ  ตอ้งใชเ้วลา อยา่งน้อยถา้เรารูจ้กัแบง่เวลาก็

ท�าได ้ รูจ้กัเลอืกกจิกรรมอื่นๆ นอกจากการเรยีน น้องควร

มเีรตติง้วา่กจิกรรมไหนมปีระโยชน์มากทีส่ดุ อยากเขา้รว่ม

มากทีสุ่ด กใ็หใ้ชเ้วลากบัตรงนัน้มากทีสุ่ด เช่น กจิกรรม  

TO BE NUMBER ONE เป็นตน้ กจิกรรมอืน่ๆ เรากต็ดัไปบา้ง 

เราตอ้งใหเ้วลากบัการเรยีน จะท�าใหเ้ราไดท้�ากจิกรรมดว้ย 

ไดเ้รยีนดว้ย ไมเ่สยีประโยชน์ทัง้ 2 อยา่ง 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีผมท�างานและ

เรยีนปรญิญาตรไีปพรอ้มกนั เพราะฐานะผมไมด่ ีไมส่ามารถ 

เรยีนอยา่งเดยีวได ้ตอ้งชว่ยตนเองโดยท�างานไปดว้ย ถามวา่ 

การเรยีนและท�างานไปดว้ยแบบน้ี จะมผีลด ีผลเสยีอยา่งไร 

เรยีนตลอดรอดฝ ัง่หรอืเปล่า ในสว่นตวัผมวา่ผมไหว แต่...

เวลาท�าอะไรหลายๆ อย่างพร้อมกนัผมก็เครยีดนะครบั  

ผมอยากหาวธิคีลายเครยีดดว้ยวธิทีีไ่มพ่ึง่พาสิง่ไมด่ตี่างๆ 

ทลูกระหม่อม : ขอชืน่ชมน้องมากทีเ่รยีนไปดว้ย ท�างาน

ไปดว้ย มคีวามมุง่มัน่สูค่วามฝนั เพือ่การมอีนาคตทีด่ ีนบัเป็น

สิง่ทีด่ ีแต่กไ็มใ่ชเ่รือ่งแปลก เพราะเมอืงนอกไมว่า่มเีงนิหรอื

ไมม่กีท็�ากนั เดก็สว่นมากสง่ตวัเองเรยีนมหาวทิยาลยั ท�างาน

ไปดว้ย ขณะทีเ่รยีนไฮสคลู อายุ 16 ปี พอเขาท�างานได ้ 

ก็จะท�างานและเรยีนไปด้วย เป็นการสร้างประสบการณ์ 

สรา้งสงัคม ไดไ้ปเจอผูค้น ถา้เราท�างานก่อนทีจ่ะเรยีนจบ  

เราจะได้ประสบการณ์การท�างานท�าให้ได้เปรยีบ เพราะ

นายจา้งสว่นใหญ่เขาตอ้งการคนทีม่ปีระสบการณ์
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 ฉะนัน้น้องนับว่าโชคดทีีม่งีานท�า สามารถส่งตวัเอง

เรยีนได ้ เป็นสิง่ทีน่่าภาคภูมใิจ แต่คงเหน่ือยกว่าเดก็ไทย

หลายๆ คน ทีพ่อ่แมไ่มอ่นุญาต หรอืไมอ่ยากใหล้กูท�างาน 

ใหเ้รยีนอยา่งเดยีว ท�าใหล้กูไมม่ปีระสบการณ์ 

 ท�างานและเรยีนไปดว้ย น้องอาจเหน่ือย อาจเครยีดที่

ตอ้งท�าอะไรหลายอยา่งพรอ้มกนั แต่ถา้เรารูว้า่อนัไหนควร

ท�าก่อน ท�าหลงั รูจ้กัแบง่เวลา เราจะเครยีดน้อยลง เราตอ้ง

รูจ้กัล�าดบัความส�าคญั ในแต่ละวนัเราควรจะเขยีนบนัทกึ 

ไวว้า่ เราจะท�าอะไรก่อนหลงั วนัน้ีควรท�าอะไรบา้ง น่ีคอืทีม่า

ของ “การจดบนัทกึ” บางทใีนการจดบนัทกึกเ็พือ่วเิคราะหว์า่ 

เราท�าดหีรอืไมด่ ีท�าส�าเรจ็หรอืไมส่�าเรจ็ วนัน้ีทีเ่ราตอ้งเขยีน

เป้าหมาย เรามจีดุมุง่หมาย เราท�าส�าเรจ็หรอืยงั เป็นการจดั

กระบวนการความคดิ เราจะไดเ้ปรยีบ เพราะเรามกีระบวน

คดิทีถ่กูตอ้ง ถา้ชวีติเราวุน่วายมาก กใ็หส้วดมนต ์นัง่สมาธ ิ

เพื่อคลายเครยีด แต่อย่างไรการคลายเครยีดทีด่ทีีสุ่ด คอื 

การออกก�าลงักาย นอกจากไดค้ลายเครยีดแลว้ ยงัท�าให้
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เรามสีุขภาพด ี มหีุ่นด ี การออกก�าลงักายท�าให้หลัง่สาร 

เอน็โดรฟิน ท�าใหเ้รามคีวามสขุ มคีวามสงบ จติใจผอ่นคลาย 

และเป็นสิง่ทีน้่องถามหา

 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ทลูกระหม่อมคะ 

ท�าไมเราตอ้งเรยีนวชิาประวตัศิาสตรด์ว้ยคะ ทัง้ๆ ทีเ่ป็นวชิา

ทีเ่ป็นเรือ่งราวในอดตี เราไมจ่�าเป็นตอ้งรูก้ไ็ด ้ หนูชอบวชิา

วทิยาศาสตรเ์พราะสามารถน�ามาใชไ้ดจ้รงิ หนูไมเ่ขา้ใจวา่ 

ท�าไมตอ้งเรยีนวชิาประวตัศิาสตรด์ว้ยคะ

ทูลกระหม่อม : คนเราชอบไม่เหมอืนกนั หนูชอบวชิา

วทิยาศาสตร ์ เพราะมเีหตุมผีล เป็นอะไรทีจ่บัตอ้งได ้ แต่

บางคนกช็อบวชิาประวตัศิาสตร ์ เพราะจะไดรู้เ้รื่องในอดตี 

อย่างไรกต็ามการเรยีนในวชิาเจาะจง คอืเราจะเลอืกวชิา

เรยีนได ้ตอนเรยีนในมหาวทิยาลยั ปี 2 แต่ในระดบัมธัยม
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เราตอ้งมคีวามรูร้อบตวั คนเราตอ้งรูท้กุอยา่ง ถา้เราไมม่คีวามรู้

รอบตวั เราจะโง ่จะคยุกบัใครกค็ยุยาก หรอืหนูนึกวา่ตวัเอง

เป็นไอน์สไตน์ แต่บางทหีนูอาจไมรู่จ้กัไอน์สไตน์กไ็ด ้เพราะ

หนูไม่สนใจประวตัศิาสตร ์ ไอน์สไตน์เป็นคนทีต่ายไปแลว้ 

เป็นคนในอดตี เราควรเรยีนรูท้ ัง้หมด ทัง้ในอดตี ปจัจุบนั

และอนาคตในวชิาต่างๆ ทีเ่รยีน เราควรจะเรยีนรูใ้หร้อบตวั 

เรยีกวา่ “ความรูร้อบตวั” ไมอ่ยา่งนัน้เราจะคยุกบัใครไมไ่ด ้

พอไปคยุกบัใครกไ็มม่คีวามน่าสนใจ 

 วชิาประวตัศิาสตรเ์ป็นวชิาจ�าเป็นตอ้งเรยีน ทีจ่�าเป็น

ตอ้งเรยีนเพราะใหรู้ว้่าเราเป็นใคร มาจากไหน บรรพบุรุษ

ของเรา ปู่ยา่ ตายาย คนในอดตีสรา้งชาตมิาไดอ้ยา่งไร โดย

เฉพาะอยา่งยิง่การเรยีนประวตัศิาสตรไ์ทย สมมตเิรารูเ้รือ่ง

ประวตัศิาสตร ์ รูเ้รือ่งบรรพบุรษุของเราวา่ เขาสรา้งชาตมิา

ใหเ้ราอยูแ่ละเจรญิรุง่เรอืงมาในปจัจบุนัน้ีไดอ้ยา่งไร จะท�าให้

เกดิความภาคภมูใิจในความเป็นคนไทย เกดิก�าลงัใจรว่มกนั

พฒันาประเทศ คนสมยัก่อนเขาท�ากนัอยา่งไร เราตอ้งรูไ้ว้

บา้งวา่ วชิาประวตัศิาสตรม์ปีระโยชน์คอืท�าใหเ้ราเกดิความ



ปัญหาการเรียน 143

ภาคภมูใิจ ท�าใหเ้รารูว้า่ บรรพบุรษุเราเก่งอยา่งไร สรา้งชาติ

มาอยา่งไร ไมอ่ยา่งนัน้เราอาจจะเป็น “คนร”ู เป็นมนุษยห์นิ

อยูใ่นถ�้า 

 ส�าหรบัประวตัศิาสตรโ์ลกเรากต็อ้งเรยีนดว้ย จะไดรู้ว้า่

คนอื่นเขาท�ากนัอยา่งไร รูเ้ขารูเ้รา รูห้ลายๆ อยา่ง มคีวามรู ้

รอบตวั เราตอ้งรูไ้ว ้ และเมื่อหนูเขา้เรยีนในมหาวทิยาลยั 

หนูกส็ามารถเลอืกเรยีนวชิาเฉพาะเจาะจงทีห่นูสนใจและ

ชอบได ้

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเป็นสมาชกิศนูย์

เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ตอนน้ีหนูใกลจ้ะเรยีน

จบมธัยมปลาย ปีหน้ากเ็ขา้เรยีนมหาวทิยาลยั หนูจงึกงัวล

เรือ่งการรบัน้อง หนูกลวัจะโดนแกลง้ หนูจะมวีธิกีารเตรยีมตวั 

อยา่งไรดคีะ 
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ทูลกระหม่อม : การทีรุ่น่พีร่บัน้องใหมเ่ป็นการท�าความ

สนิทสนมกบัน้องใหม ่เหมอืนละลายพฤตกิรรม ลดความเครยีด 

ใหน้้องรูจ้กัชวีติในมหาวทิยาลยั ไมท่�าตวัหยิง่ยโส ใหน้บัถอืพี ่

สมยัก่อนมพีธิรีบัน้องที่ไม่น่าเกลยีดน่ากลวัเหมอืนสมยัน้ี  

ทีผ่า่นมามคีนตาย ความจรงิฝรัง่เขาไมร่บัน้องกนัแลว้ แต่ในคลบั 

ในชมรมทีเ่ขาไปอยู่กนักย็งัมกีารรบัน้องหนัก บางทกีเ็ป็น

อนัตรายเหมอืนกนั ตอนน้ีน่าจะลดลงแลว้เพราะถา้แกลง้กนั

มากเกนิไปกผ็ดิกฎหมาย 

 จรงิๆ ประเทศไทยมกีารรบัน้องตัง้แต่สมยัโบราณ 

ตัง้แต่ พ.ศ.2474 นานเกอืบ 100 ปี มาแลว้ คอืในการแขง่ขนั

ฟุตบอลระหว่างคณะแพทย์ศาสตร์กบัคณะวทิยาศาสตร์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัมเีหตุการณ์ไมด่เีกดิขึน้ นกัศกึษา

คณะแพทยศ์าสตรถ์ูกผูเ้ล่นตรงขา้มแกลง้ อดัเขา้ไป เขาก็

โกรธกนั ฟ้องไปกไ็มม่ใีครท�าอะไร เขากค็ดิวา่จะตอ้งมแีกลง้

กนัอกี เพราะนักศกึษาตอ้งมาเรยีนในคณะเขา แต่เขาคดิ

วธิแีกลง้ไมไ่ด ้เขาเลยชลิล์ๆ  ไป ดดีว้ยกนัดกีวา่ เขาเลยไม ่

แกลง้กนั คณะกรรมการ อาจารยก์ค็ดิว่าการแกแ้คน้ไม่ด ี
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หากจะมพีธิกีารอะไรใหเ้กดิความสามคัคกีนักท็�า จงึเกดิ

การรบัน้องขึน้มา ตอนหลงักม็เีหตุการณ์ วธิกีารรบัน้องทีไ่ม่

เหมาะสมเกดิขึน้ แต่น้องไมต่อ้งกลวัหรอก ตอนน้ีมกีฎหมาย 

มกีารควบคมุ มกีฎของมหาวทิยาลยัไมใ่หร้บัน้องมากเกนิไป 

แต่อยา่งทีว่า่ถา้น้องไมท่�าตวัน่าแกลง้ กจ็ะไมโ่ดนแกลง้มาก 

 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมอยูจ่งัหวดัสรุนิทร ์

เรว็ๆ น้ี ผมจะไดไ้ปใชช้วีติทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นเวลา 

1 ปี ในฐานะนกัเรยีนแลกเปลีย่น ผมมปีญัหาการออกเสยีง

ภาษาองักฤษ พดูทไีรออกส�าเนียงไทยทกุทเีลยครบั ผมอยาก

ขอค�าแนะน�าจากทูลกระหม่อมว่า ผมควรออกเสยีงภาษา

องักฤษอยา่งไรใหถ้กูตอ้งครบั

ทลูกระหม่อม : การพดูภาษาองักฤษใหเ้ก่ง อนัดบัแรก

ต้องไม่อาย ต้องหน้าแข็ง ถ้าพูดผิดแล้วเจ้าของภาษา
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เขาหวัเราะกไ็มเ่ป็นอะไร อยา่เอาความอายมาปิดกัน้ การพดู 

เราตอ้งฝึกพดู ถา้ไมฝึ่กพดูกไ็มม่วีนัพดูได ้ น้องตอ้งไมอ่าย

ทีจ่ะพดูภาษาองักฤษ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัเจา้ของภาษา 

 วธิทีี่จะเรยีนภาษาองักฤษได้ด ี คอื มเีพื่อน มแีฟน

เป็นเจา้ของภาษา การฝึกพดูภาษาองักฤษเราตอ้งรูค้�าศพัท ์

เดก็ๆ คนไทยไมช่อบอ่านหนงัสอื ไมใ่ช่อ่านหนงัสอืภาษา

ไทยนะ อา่นหนงัสอืภาษาองักฤษ เราตอ้งซอ้มเพือ่รูค้�าศพัท ์

อา่นภาษาองักฤษเยอะๆ เปิดพจนานุกรม เราตอ้งอา่น ฟงั 

พดูเยอะๆ สมมตยิงัหาแฟนไมไ่ดก้ใ็หด้โูทรทศัน์ ภาพยนตร์

ภาคภาษาองักฤษ ให้ดูค�าศพัท์ว่าเขาเขยีน พูดอย่างไร  

ไมอ่ยา่งนัน้กจ็ะพดูไมรู่เ้รือ่ง ไมรู่ว้า่ค�านัน้คอือะไร ออกเสยีง

อย่างไร ตอ้งดูหลายๆ ครัง้ แลว้เรากอ็อกเสยีงตาม ดูให้

คุน้หไูว ้ เราอาจหาวดิโีอสนทนาภาษาองักฤษแลว้ซอ้มอยู่

หน้ากระจก ก่อนทีจ่ะออกไปพดูกบัใครๆ การทีจ่ะพดูภาษา

องักฤษเก่ง เราตอ้งอยา่ลมือา่น ฟงัและฝึกซอ้มพดูเยอะๆ ให้

ท�าอยา่งทีว่า่แลว้น้องจะพดูภาษาองักฤษเก่ง ใหซ้อ้มมากๆ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ทลูกระหมอ่มคดิวา่ 

นักเรยีนสมยัน้ีควรใส่เครื่องแบบไปเรยีนไหมคะ หนูเหน็

ภาพยนตรต์่างประเทศเขาใสช่ดุตามใจตวัเอง อยากถามวา่

เป็นไปไดไ้หมทีเ่ราไมต่อ้งใสเ่ครือ่งแบบไปเรยีน ทลูกระหมอ่ม

วา่มนัน่ารกักวา่ไหมคะ

ทลูกระหม่อม : กน่็ารกัด ีการแต่งเครือ่งแบบหรอืไมแ่ต่ง  

ในต่างประเทศทัง้โรงเรยีนเอกชนหรอืไมเ่อกชน บางโรงเรยีน

กแ็ต่งเครื่องแบบ ถา้ไม่แต่งเครื่องแบบจะท�าใหเ้กดิปญัหา 

เพราะนกัเรยีนหญงิวยัรุน่สว่นมากแต่งตวัโป๊ ใสเ่สือ้คอลกึๆ 

ทีจ่รงิคณุครกูไ็มก่ลา้พดู กจ็ะเรยีกผูป้กครองมาขอรอ้งวา่ให้

ลกูสาวของคณุแต่งตวัใหม้ดิชดิหน่อย เพราะไมเ่ป็นอนัเรยีน 

นอนอา้ซ่ากบัพืน้ หรอืไมก่ค็ยุโทรศพัท ์ไมเ่ป็นอนัเรยีน บางที

เขากฟ็ร ีบางโรงเรยีนกแ็ต่งเครือ่งแบบ 
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 โรงเรยีนทีแ่ต่งเครื่องแบบไม่ใช่ไม่อนิเทรนด ์ การแต่ง

เครือ่งแบบน่ีอนิเทรนด ์นกัเรยีนทีอ่นิเทรนดม์ากๆ ชดุต่างๆ จะ

มาจากเครือ่งแบบเดก็นกัเรยีนญีปุ่น่มากกวา่ นกัเรยีนญีปุ่น่

จะแต่งเครือ่งแบบน่ารกัๆ กระโปรงสัน้ๆ ในญี่ปุ่นนกัเรยีน

สาวจะมอีทิธพิลต่อวยัรุ่นมาก อนิเทรนดม์าก กระโปรงจะ

สัน้กวา่ฝรัง่ ชดุน่ารกักวา่ชดุนอกเครือ่งแบบอกี ฉะนัน้น้อง

กล็องดหูนงัเกาหล ีญีปุ่่น กไ็มรู่ว้า่ดหีรอืไมด่ ีเป็นอนิเทรนด ์

น�าแฟชัน่แบบเซตเทรนด ์ ทีจ่รงิการแต่งเครือ่งแบบกไ็มไ่ด้

เลวรา้ย เชน่ หมอ พยาบาลกต็อ้งแต่งเครือ่งแบบ เขารูว้า่เป็น 

หมอมหีน้าทีอ่ยา่งไร บางทเีครือ่งแบบกบ็อกวา่ฉนัมหีน้าที่

อยา่งไร ชดุนกัเรยีนกบ็อกวา่ฉนัมหีน้าทีเ่ป็นนกัเรยีน ทหาร 

ต�ารวจเขากแ็ต่งเครือ่งแบบ เขาดเูทห่ ์บางคนนอกเครือ่งแบบ

ดไูมไ่ดเ้รือ่ง น่าเกลยีดมาก พอในเครือ่งแบบกด็เูทห่ข์ ึน้มา 

ไปหลอกสาวๆ ได้

 การแต่งเครือ่งแบบเหมอืนเป็นสว่นหน่ึง เป็นกฎเกณฑ์

ทีก่�าหนดในสงัคม เราตอ้งรูจ้กัใชอ้ยา่งถกูตอ้งใหเ้หมาะกบั

ตวัเรา ถ้าเราแต่งเครื่องแบบกไ็ม่เหน็ต้องเดอืดรอ้นอะไร 
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สมมตเิราไม่แต่งเครื่องแบบกใ็หแ้ต่งตวัเขา้กบัตวัเรา กด็ ู

น่ารกัด ี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวสัดคีะ่ ทลูกระหมอ่ม 

(คนทีส่วยทีสุ่ด) หนูดูรายการ TO BE NUMBER ONE 

VARIETY มาตลอดเลยคะ่ หนูชอบรายการของทลูกระหมอ่ม

มากคะ่ 

 หนูมเีรือ่งอยากจะถามทลูกระหมอ่มคะ่ ถา้หนูไปเรยีน

ในเมอืงจะดไีหมคะ มแีต่คนแนะน�าใหห้นูไปเรยีนในเมอืง  

หนูกอ็ยากไปเรยีนในเมอืงนะคะ แต่ถา้หนูไปเรยีนหนูกลวั

วา่คา่ใชจ้า่ยจะสงูมาก หนูกเ็ลยเรยีนอยูโ่รงเรยีนใกลบ้า้นคะ่ 

ทลูกระหมอ่มวา่ดไีหมคะ 

 ทลูกระหมอ่มคะ หนูไดเ้กรดเฉลีย่ตอน ม.1 อยูท่ี ่3.54 คะ่  

ทูลกระหม่อมคดิว่าผลการเรยีนของหนูเป็นอย่างไรบ้าง  

หนูอยากไดเ้ทคนิคทีท่�าใหเ้รยีนเก่งๆ คะ่ ทลูกระหมอ่มบอก
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หนูได้ไหมคะ หนูเรยีนภาษาจนีค่ะ ทูลกระหม่อมว่าเป็น

ภาษาทีส่�าคญัไหมคะ แลว้จะไดใ้ชใ้นอนาคตไหมคะ สดุทา้ย

น้ีขอใหท้ลูกระหมอ่มสวยตลอดไปคะ่

ทลูกระหมอ่ม : ขอบใจน้องมากๆ เลยทีช่มมาและขอบใจ

ทีอ่วยพรใหส้วยตลอดไป น้องน่ารกัมาก ดจูากรปูของน้องนะ

ทีส่ง่มา น้องกส็วยเหมอืนกนั ชมกนัไปชมกนัมา ยอกนัไป 

ยอกนัมา ตอนน้ีเรากค็วรเขา้เรือ่งกนัไดแ้ลว้เพือ่ไมใ่หเ้ป็นการ

เสยีเวลา 

 น้องกด็นู่ารกัมากเลย เป็นสาวนกักฬีาดว้ย อยา่งไรก็

เป็นเคลด็ลบัความสวยอยา่งหน่ึง คอื เลน่กฬีา อนัทีจ่รงิน้อง

กเ็ก่งทัง้กฬีาดว้ยเก่งทัง้เรยีนดว้ย น้องบอกวา่น้องไดเ้กรดดี

มากเลยได ้3.54 กเ็ก่งพอตวัเหมอืนกนั เรยีนโรงเรยีนใกล้ๆ  

บา้นกด็อียู่แลว้น่ี น้องมคีวามคดิทีด่นีะทีไ่ม่อยากไปเรยีน

ในเมอืง เพราะวา่จะเปลอืงคณุพอ่คณุแม ่เรยีนโรงเรยีนใกล้

บา้นปลอดภยั ไมเ่สยีเวลาทีจ่ะท�าการบา้น ไมเ่สยีเวลาอา่น

หนงัสอื มเีวลาเลน่กฬีา แลว้กป็ระหยดัดว้ย เพราะฉะนัน้น้อง

คงยงัไมจ่�าเป็นทีจ่ะตอ้งไปเรยีนในเมอืงอยา่งทีค่นอืน่แนะน�ามา 
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 อย่างไรกต็ามในการทีจ่ะเรยีนใหเ้ก่ง น้องไม่ตอ้งไป

ยดึตดิ สิง่ทีน้่องควรท�าตอนน้ี คอื ขยนัเรยีนเป็นอยา่งแรก 

ขยนัอ่านหนังสอื ขยนัท�าการบา้น ไม่เขา้ใจอะไรน้องกไ็ป

ถามคณุคร ูไมต่อ้งกลวั ไมต่อ้งทะนงตวัวา่ตวัเองเก่งอยูแ่ลว้ 

ไม่ตอ้งอายทีจ่ะถาม อะไรทีไ่ม่เขา้ใจกพ็ยายามขวนขวาย

หาความรู ้บางทอีาจจะตัง้กลุม่ขึน้มาท�าการบา้นกบัเพือ่นๆ 

กแ็ลกเปลีย่นความคดิกนัได ้อยา่งไรกต็ามกต็อ้งอา่นหนงัสอื

ใหม้ากๆ น้องตอ้งอ่านใหม้สีมาธดิว้ย แลว้กไ็ฮไลทห์วัขอ้

ส�าคญัทีน้่องอยากจะจ�าไดใ้ชห้ลายๆ ส ี เปลีย่นสจีะไดจ้�า

ไดง้า่ยๆ เวลาสอบ เขาเรยีกวา่ภาพพจน์ นึกถงึค�าน้ีตรงน้ี

สชีมพ ูตรงน้ีสเีขยีว หนงัสอืสาธารณะ หนงัสอืของโรงเรยีน

กจ็ะเป็นสเีขยีว สแีดงเตม็กระดาษ ไมต่อ้งหว่งโรงเรยีนจะวา่

เรารเึปลา่ไมเ่ป็นไร 

 อย่างไรกต็ามน้องก�าลงัเรยีนภาษาจนีอยู่ น้องถาม

วา่เป็นสิง่ทีด่ไีหม เรยีนภาษาจนีเป็นภาษาส�าคญัไหม กข็อ

ตอบวา่เป็นภาษาทีส่�าคญัมากๆ เรยีนภาษาจนีดมีาก เป็น
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ประโยชน์ในอนาคตทีน้่องจะท�างาน เพราะวา่ตอนน้ีประเทศ

จนีกเ็ป็นมหาอ�านาจทางเศรษฐกจิอยูแ่ลว้ แลว้กจ็วนจะแซง

อเมรกิาอยูแ่ลว้ น้องกเ็รยีนภาษาจนีไปเถอะ ภาษาจนีกย็าก

กวา่ภาษาองักฤษเน๊าะ แต่อยา่งไรกต็ามขอใหน้้องเรยีนอยา่ง

ตัง้ใจต่อไป ขอใหโ้ชคด ี เรยีนภาษาน่ีดเีพราะว่าท�าใหเ้รา 

ได้เปรียบ เราเก่งภาษาเราก็สามารถท�างานกับคน 

ต่างประเทศได ้ หาความรูไ้ดง้า่ย ความรูเ้ป็นอาวธุทีส่�าคญั 

น้องกร็ูด้เีพราะน้องเป็นคนเรยีนเก่งอยูแ่ลว้กข็อใหน้้องโชคดี

  

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมปีญัหาเรื่อง 

การเรยีนต่อในระดบัอุดมศกึษาคะ่ 

 ปญัหามอียู่ว่าคุณแม่อยากให้หนูเรยีนวศิวะไฟฟ้า 

สว่นตวัหนูเองอยากจะเรยีนนิต ิหนูกเ็ลยตดัสนิใจเตม็ทีเ่ลย 

พยายามเรยีนคณะทีคุ่ณแมเ่ขาอยากได ้หนูท�าถูกตอ้งหรอื

เปลา่คะ แลว้ตอนน้ีหนูเครยีดมากๆคะ่ อา่นหนงัสอืกไ็มเ่ขา้
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หวัสกัเทา่ไหร ่เพือ่นๆ น่ีซุ่มอา่นหนงัสอืกนัมากคะ่ พกัเทีย่ง

เขากอ็า่น พกัเลก็พกัน้อยกย็งัอา่น แถมบางทเีวลามขีา่วอะไร

ใหมก่ไ็มย่อมบอกกนัดว้ยคะ่ หนูน่ีฮดึขึน้มาเลย เพือ่นอ่าน

หนูกต็อ้งอ่านเพราะว่าหนูเป็นพีส่าวคนโต หนูตอ้งไปสอบ

แอดมสิชัน่ระดบัใหม่ เป็นครัง้แรกเลยนะคะ หนูอยากให ้

ทลูกระหมอ่มชว่ยแนะน�าการอา่นหนงัสอืดว้ยคะ่ 

ทลูกระหม่อม : เรากต็อ้งขอสวสัดผีูช้มรายการ TO BE 

NUMBER ONE VARIETY แลว้กน้็องๆ สมาชกิ TO BE 

NUMBER ONE รวมทัง้น้องอิคคิว ซึ่งมาเป็นพิธีกร

ในสปัดาหท์ี ่ 3 แลว้ น้องอคิควิกท็�าหน้าทีไ่ดด้มีากๆ เลย 

เพราะว่าต้องช่วยกันตอบจดหมายที่รู้สึกว่าจะเครียดๆ 

หน่อยหน่ึง ตอบจดหมายน้องทีคุ่ณแม่อยากใหเ้รยีนวศิวะ

ไฟฟ้า สว่นตวัเองอยากจะเรยีนนิต ิ

 อนัทีจ่รงิในการทีจ่ะเรยีนอะไร ขอแนะน�าวา่ตอ้งเรยีน

สิง่ทีเ่ราถนดั ในการทีจ่ะเรยีนในขัน้อุดมศกึษาไมใ่ชเ่ป็นสิง่

ทีคุ่ณพ่อคุณแม่อยากใหท้�า เราไม่ถนัดในทางนัน้ กค็งจะ
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ล�าบากหน่อยทีจ่ะเรยีน เรยีนแลว้กเ็ครยีดแลว้กท็�าไม่ไดด้ ี

สมองอาจจะไมไ่ดเ้วริค์ไปในทางนัน้กไ็ด ้น้องลองไปปรกึษา

อาจารย์แนะแนวส ิ อาจารย์จะรู้มากกว่ารายละเอียดว่า

น้องเรยีนดแีคไ่หน เรยีนแผนกอะไร น้องกย็งัไมไ่ดเ้ลา่เลย 

อาจารยก์ค็งจะรูม้ากกวา่พจิารณาเกรดและความถนดัของน้อง

กค็งจะใหค้�าปรกึษาได ้ น้องกค็งจะไมเ่ครยีด แลว้น้องกจ็ะ

สามารถเรยีนต่ออยา่งทีน้่องถนดั 

 แลว้ถ้าสมมตต่ิอไปคุณแม่เขาซเีรยีสจรงิๆ อยากให้

เรยีนวศิวะไฟฟ้าเป็นสิง่ทีข่อมากเกนิไปหรอืเปลา่กข็อใหอ้าจารย์

ไปชว่ยบอกคณุพอ่คณุแมแ่ลว้กนัวา่น้องไมถ่นดัทางวศิวกรรม

ไฟฟ้าเพราะฉะนัน้น้องกต็อ้งถามใจตวัเอง ไปถามอาจารย ์

แนะแนวใหท้่านแนะน�าถูกแนวทาง แลว้กไ็ปคุยกบัคุณแม ่

แต่สิง่ทีน้่องบอกไมค่อ่ยจะเขา้หวักค็งเพราะวา่น้องขาดสมาธิ

ในการเรยีน มวัแต่กงัวลในเรือ่งต่างๆ เพราะวา่ดจูะเป็นคน

ทีเ่ครยีดกดดนัตวัเอง เพราะบอกเพือ่นคนนัน้กท็อ่งหนงัสอื 

เพือ่นคนน้ีกอ็า่นหนงัสอื เวลาพกัเทีย่งกแ็อบไปอา่นหนงัสอื 

กเ็ป็นเรือ่งทีด่แีลว้กเ็ป็นแนวโน้มทีด่ทีีทุ่กคนตัง้ใจ อยากจะ
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เขา้สอบมหาวทิยาลยัได้ แล้วก็ในการที่อยากจะสอบเขา้

มหาวทิยาลยัตอ้งตัง้ใจตอ้งมุง่มัน่ ไมข่ีเ้กยีจตอ้งขยนัเพราะ

ฉะนัน้น้องก็อย่ากดดนัตวัเองจนเกนิไป ในขณะเดยีวกนั

ถา้เครยีดมากกไ็ปนัง่สมาธนิะ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีหนูเรยีนอยู ่ม.3 

เป็นเดก็กจิกรรม หนูรกัในการท�ากจิกรรมมาก หนูเป็นสว่นหน่ึง 

ของสมาชกิ TO BE NUMBER ONE เป็นเดก็คา่ยสิง่แวดลอ้ม 

หนูเป็นคฑากรของโรงเรยีนคะ่ แต่วา่ตอนน้ีหนูใกลท้ีจ่ะขึน้ 

ม.4 แลว้ หนูเรยีนแผนวทิย ์- คณติ ซึง่พีเ่ขาบอกวา่มนัยากมาก 

หนูอยากจะบอกกบัตวัเองวา่หนูตอ้งตัง้ใจเรยีน ตอ้งตัง้ใจท�า

กจิกรรม แต่บอ่ยครัง้หวัใจหนูรูส้กึหวัน่ไหวมนัท�าใหห้นูรูส้กึ

ว่าจะตอ้งเลอืกสิง่ใดสิง่หน่ึงระหว่างสิง่ทีห่นูอยากจะท�ากบั 

สิง่ทีห่นูตอ้งท�าเพราะว่ามนัคอืหน้าที ่ ถา้หนูไมเ่ลอืกหนูคง

เรยีนไมท่นัเพือ่นแน่เลยคะ่ หนูยงัจ�าไดต้อนนัน้ทีห่นูไปอบรม 
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TO BE NUMBER ONE ไมไ่ดเ้รยีน 8 วนั พอกลบัมาหนูตอ้ง

มาเขยีนรายงานจนเทีย่งคนื จนหนูไมไ่ดน้อน เสรจ็แลว้นะคะ 

กร็บีไปโรงเรยีนคะ่ แลว้เอารายงานไปสง่อาจารยต์อนเขา้แถว  

แต่ค�าตอบทีห่นูไดม้าคะ่ ครบูอกวา่ครไูมร่บัแลว้ มนัเกนิก�าหนด 

หนูน�้าตาแทบจะไหลคะ่ จะตอ้งยิม้ทัง้น�้าตา เหน่ือย เบือ่ เรยีน

คาบเชา้ไม่รูเ้รื่องเลยสกัวชิา แต่ว่าพอพกัเทีย่งค่ะ ไปหอ้ง 

ศนูยเ์พือ่นใจ หนูมองรปูทลูกระหมอ่มรปูใหญ่ ทลูกระหมอ่ม

ยิม้ใหก้�าลงัใจหนู หนูกย็ิม้กลบัใหทู้ลกระหม่อม หนูรูส้กึดี

มากๆ เลยคะ่ ภาคบา่ยนะคะ หนูเรยีนรูเ้รือ่งทกุวชิาเลยคะ่ 

น่ีเป็นเพราะรอยยิม้ของทลูกระหมอ่มเป็นสิง่มหศัจรรยม์ากๆ 

เลยคะ่ จนถงึวนัน้ีนะคะหนูกย็งัไมล่มืเลยคะ่

ทลูกระหม่อม : โอโ้ห ! ประทบัใจ รูส้กึได ้อารมณ์ดจีรงิๆ 

เมือ่กีเ้กอืบน�้าตาไหลตามนะ ทีน้่องเอารายงานไปสง่แลว้เขา

ไมร่บั น่าสงสารมากเลย อยา่งไรกต็ามหนูรูส้กึมคีวามรกัใน

กจิกรรมมากไปหน่อยหน่ึงนะ ถงึแมห้นูจะบอกเป็นกจิกรรม



ปัญหาการเรียน 157

ของโครงการ TO BE NUMBER ONE กต็าม หนูไปเขา้คา่ย

ท�ากจิกรรม 8 วนั ตอ้งเรยีนดว้ย แต่หนูกเ็อาเป็นขอ้แกต้วัวา่

หนูไปอบรมกจิกรรม TO BE NUMBER ONE หนูไมม่เีวลาท�า

รายงาน ท�าใหส้ง่รายงานชา้ อนัทีจ่รงิน่ีคอื โลกแหง่ความจรงิ 

หนูจะตอ้งแบง่เวลาใหเ้ป็น หนูรกักจิกรรมมากกวา่การเรยีน 

อนัทีจ่รงิหนูกท็�าทัง้ชมรม TO BE NUMBER ONE ท�าทัง้

คา่ยสิง่แวดลอ้ม  แลว้กเ็ป็นคฑากรของโรงเรยีนดว้ย หนูใกล้

ขึน้ ม.4 ทกุๆ คนบอกวา่หลงัจากขึน้ ม.4 มนัยากกวา่ ม.3 

เยอะเลย เพราะฉะนัน้หนูตอ้งเตรยีมตวัไว ้ตอ้งแบง่เวลาใหเ้ป็น 

แลว้กร็ูจ้กัรบัผดิชอบในงานทีท่�า ตอ้งจดัเวลาใหถ้กู แบง่เวลา

ใหเ้ป็น ตอ้งใหม้นัสมดลุกนั

  เพราะฉะนัน้ในระหวา่งทีเ่ราชอบท�ากจิกรรม หนูกต็อ้ง

เรยีนดว้ย ทุกอยา่งมนัตอ้งเดนิไปดว้ยกนัได ้ กอ็ยูท่ีห่นูเอง

เป็นคนก�าหนด มนัอยูท่ีต่วัเอง ตอ้งบาลานซก์นัใหไ้ด ้ กใ็ห้

ประสบความส�าเรจ็ ขอใหห้นูโชคดดีว้ย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอยากเรยีนสาย

ภาษา หนูชอบและสนุกกบัภาษาต่างประเทศจงึอยากเรยีน

ต่อทางดา้นน้ี แต่ผูป้กครองอยากใหเ้ลอืกเรยีนสายวทิย ์- คณติ 

เพือ่สามารถเลอืกไดห้ลายทางมากกวา่สายภาษา หนูคดิวา่

ถา้หนูมจีดุมุง่หมายของตวัเองหรอืท�าในสิง่ทีต่วัเองชอบกอ็าจ

จะดกีวา่เราจะไปเผือ่เลอืก ทลูกระหมอ่มคดิวา่หนูควรจะท�า

อยา่งไรดคีะ

ทูลกระหม่อม :  บางทีผู้ปกครองของหนูก็คิดถูก 

เพราะเลอืกเรยีนทางสายวทิย ์- คณติ กจ็ะมทีางเลอืกมากกวา่

สายต่างๆ ถา้พดูถงึอยากเป็นแอรโ์ฮสเตส เรากส็ามารถเลอืก

เรยีนทางสายวทิย ์ - คณติ ได ้ไมว่า่จะเรยีนทางสายไหนก็

สามารถทีจ่ะเป็นแอรโ์ฮสเตสได ้เพราะสายวทิย ์- คณติ จะ

ชว่ยใหเ้รามพีฒันาการดา้นความคดิ 

 แต่อยา่งไรกต็ามถา้หนูชอบภาษา หนูกต็อ้งรูว้า่ต่อไป

จะเรยีนสายภาษาและเรยีนอย่างมคีวามสุขตามทีห่นูเลอืก 

และเรากต็อ้งท�าในสิง่ทีเ่ราถนัด และพดูถงึผูป้กครองของ
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หนูทา่นกม็เีหตุผลทีอ่ยากใหห้นูเรยีนสายน้ี เพราะมโีอกาส

มากกว่า แต่ถา้ไม่ชอบหนูกต็อ้งเลอืกสายทีช่อบเพราะต่อ

ไปหนูกต็อ้งอยูก่บัตวัเองในอนาคต ฉะนัน้กต็อ้งตดัสนิใจใน

สิง่ทีถ่นดั

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีผมศกึษาอยู่

ในสายวทิย ์- คณติ ครบั ครทูีป่รกึษาอยากใหเ้ดก็เรยีนเก่ง

จงึใหเ้ดก็ๆ เรยีนอย่างเดยีวครบั แบบไม่ท�ากจิกรรมอะไร 

เลยครบั ถา้เกดิมงีานกจิกรรมทีจ่ะตอ้งท�าหรอือยา่งงาน TO BE 

NUMBER ONE ผมควรจะบอกครทูีป่รกึษาอยา่งไรดคีรบั

ทูลกระหม่อม : น้องต้องรูจ้กัแบ่งเวลาใหเ้ป็น ครูซึ่งม ี

หน้าทีส่อนงานวชิาการ เขากท็�าหน้าทีข่องเขาในการสอน 

เขากอ็ยากใหเ้ราเรยีนใหด้ทีีสุ่ด เรากต็อ้งแบ่งเวลาในการ

ท�ากจิกรรมในการเรยีน ซึง่เวลาในการเรยีนกต็อ้งเยอะทีส่ดุ

อยูแ่ลว้ ในการอ่านหนงัสอื ในการคน้ควา้อะไรต่างๆ ในการ



คู่มือค�ำปรึกษำพระรำชทำนฯ160

ท�ากจิกรรม เรากต็อ้งแบง่เวลาอกีสว่นหน่ึงในการท�ากจิกรรม 

อาจจะเป็นเศษหน่ึงส่วนสี ่ ทุกคนกต็อ้งมเีวลาทีต่่างกนัไป 

การท�ากจิกรรมจะเป็นการชว่ยเพิม่ประสบการณ์ ต่อไปถา้

น้องไดเ้ขา้มหาวทิยาลยัน้องกต็อ้งท�ากจิกรรมควบคู่ไปกบั

การเรยีน การเรยีนกต็อ้งดกีจิกรรมกต็อ้งท�า

 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นคนทีเ่รยีนไป

ดว้ยท�างานไปดว้ยครบั คอื ผมขายของในเวลากลางคนืครบั 

ท�าใหเ้วลาผมไปเรยีนมกัจะเรยีนไมท่นัเพือ่น ผมจะมวีธิกีาร

แกไ้ขปญัหาน้ีอยา่งไรครบั

ทูลกระหม่อม : น้องกต็อ้งรูจ้กัแบ่งเวลา อนัน้ีเป็นสิง่ที่

น้องภาคภูมใิจไดว้า่เราท�างานเพือ่หารายไดพ้เิศษ ท�างาน

เพือ่สง่ตวัเองเรยีนดว้ย ช่วยคุณพอ่คุณแมด่ว้ย กเ็ป็นสิง่ที่

น่าภาคภมูใิจวา่เราสามารถท�าได ้
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 แต่การท�างานท�าให้ในเวลาเรยีนอาจจะง่วงอยู่บ้าง 

เหน่ือยอยูบ่า้ง ชวีติคนเราไมใ่ชง่า่ยๆ มนักต็อ้งต่อสูบ้า้ง เรา

ตอ้งภมูใิจในเรือ่งน้ี แต่ถา้เรารูส้กึงว่ง เราตอ้งรูจ้กัแบง่เวลา 

เรามีสิ่งที่ต้องท�าเยอะกว่าเพื่อนๆ เราก็ต้องพกัผ่อนให้

เพยีงพอดว้ย เราตอ้งท�างานใหเ้รว็ดว้ย อา่นหนงัสอืกต็อ้งอา่น 

ใหเ้รว็กวา่คนอืน่ ท�างานกต็อ้งมสีมาธมิากกวา่คนอืน่ ถา้มสีมาธิ

เวลาเรยีนกใ็หเ้ราสรา้งสมาธ ิท�างานใหเ้รว็ ไมท่�าอะไรใหเ้สยี

เวลา น้องตอ้งมเีป้าหมายในชวีติ วนัหน่ึงๆ ตอ้งจดไวว้า่จะท�า

อะไรบา้ง ตอ้งไมใ่หเ้สยีเวลาเลย แลว้น้องกจ็ะท�าไดท้กุอยา่ง

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวสัดคีรบั ผมเป็น

ลกูคนเดยีวนะครบั เลยเป็นความหวงัของครอบครวั ผมเลย

ตอ้งตัง้ใจเรยีนมาก แลว้ผมกส็ามารถสอบตดิมหาวทิยาลยัที่

ผมตอ้งการได ้แต่ในขณะเดยีวกนันัน้กเ็ป็นวนัทีผ่มได ้IDOL 

ดว้ยคอืไดเ้ป็นตวัแทนของภาคเหนือครบัผม แลว้ระหวา่งที่
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เกบ็ตวัอยูท่ีบ่า้น IDOL คอืทางมหาวทิยาลยัเขาเปิดโอกาส

ใหนิ้สติใหมเ่ขา้ไปปรบัพืน้ฐานครบัผม แลว้ผมกเ็กรงวา่ผม

จะเรยีนไมท่นัเพือ่นครบั แต่การทีผ่มไดเ้ป็น IDOL กเ็ป็น

สิง่ทีผ่มภมูใิจและตัง้ใจไมแ่พก้นักบัการเรยีนเลยครบั ผมจงึ

อยากทลูถามทลูกระหมอ่มวา่ผมจะตอ้งท�าตวัอยา่งไรดคีรบั

ทลูกระหม่อม : คนเรามนักอ็ยูท่ีจ่งัหวะเวลาวา่เราก�าลงัท�า

อะไรอยู ่แลว้กอ็ยูท่ีเ่ป้าหมายชวีติเราดว้ย การเรยีนกเ็ป็นสิง่

ส�าคญั แต่ตอนน้ีเราเป็น IDOL เรามาอยูใ่นบา้น IDOL เรา

เขา้แขง่ขนั เราศกึษาพฒันาตวัเองในดา้นการรอ้ง การเตน้ 

การแสดงและกส็ิง่ต่างๆ หลายๆ อยา่งทีเ่ราท�าอยูค่อืการเป็น

สมาชกิทีด่ขีอง TO BE NUMBER ONE เพราะตอนน้ีน้อง

อยูใ่นบา้นแลว้กแ็สดงวา่น้องตดัสนิใจวา่น้องจะมาท�า IDOL 

กบัเรา ก่อนจะไปเขา้มหาวทิยาลยัซึ่งก็ไม่ได้เป็นเวลาที ่

ขดัแยง้กนัหรอือะไร เพราะวา่กวา่มหาวทิยาลยัจะเปิด น้องก็

แขง่ขนั IDOL เสรจ็แลว้ เรากจ็ะไดท้ราบผลของการประกวด

ครัง้น้ีดว้ยกอ่นทีน้่องจะเขา้มหาวทิยาลยั กไ็มเ่ป็นไร ไมต่อ้ง
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กงัวลอะไร คดิวา่เราไมไ่ดข้าดประสบการณ์อะไรตรงนัน้ไป

มากมาย เพราะประสบการณ์ตรงน้ีน่าจะมปีระโยชน์มากกวา่

และสนุกมากกวา่ดว้ย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : “สวสัดคีะ่ หนูมเีรือ่ง

อยากจะถามสมมตหินูมกีารบา้นเยอะ หนูต้องท�าใหเ้สรจ็

ภายในวนัน้ี เพือ่จะไดเ้อาไปสง่ครใูนวนัพรุง่น้ี กวา่หนูจะได ้

ท�าการบา้นเสรจ็ก ็4 - 5 ทุม่ บางวนักเ็ทีย่งคนื พอตื่นนอน 

ตอนเชา้ท�าไมหนูถงึเวยีนหวั หน้ามดื ปวดหลงั ปวดเอว  

ตอนเรยีนหนงัสอืกจ็ะงว่งนอน ทีเ่ป็นอยา่งน้ี เพราะหนูนอน

ไมพ่อหรอืคะจงึท�าใหห้นูงว่งนอน แต่อาการน้ีหนูไมไ่ดเ้ป็น

คนเดยีวนะคะ เพือ่นในหอ้งกเ็ป็น แต่ทีห่นูทุม่เทท�าการบา้น

ขนาดน้ี กไ็มเ่สยีเปลา่เพราะเกรดเฉลีย่ของหนูออกมาดมีาก 

และทิง้ทา้ยหนูอยากจะบอกวา่เสือ้ TO BE NUMBER ONE 

สวยดนีะคะ ถา้เป็นไซส ์M จะดมีากเลยคะ่”
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ทลูกระหม่อม : เดีย๋วทมีงานเขาคงไดย้นิเองวา่หนูอยาก

ไดเ้สือ้ไซส ์M หนูไดแ้น่นอนเพราะวา่จดหมายของหนูไดน้�า

มาออกอากาศ หนูกจ็ะไดเ้สือ้เป็นของขวญัส�าหรบัการออก

อากาศครัง้น้ีเป็นทีร่ะลกึ และทีห่นูบอกวา่หนูกบัเพือ่นๆ มี

การบา้นเยอะตอ้งท�าการบา้นถงึ 4 - 5 ทุม่ ถงึเทีย่งคนื ไมรู่้

วา่หนูแบ่งเวลาท�าการบา้นหรอืเปล่า หรอืหนูแบ่งเวลาเป็น 

หรอืเปล่า ถา้หนูท�าการบา้นตัง้แต่หนูกลบัมาจากโรงเรยีน 

หนูกอ็าจจะท�าเสรจ็นะ อาจไมใ่ชเ้วลาท�าขนาดนัน้ หนูตอ้ง

แบ่งเวลาใหถู้กและใชเ้วลา ใหไ้ดป้ระโยชน์ทีสุ่ด ไม่ใช่ว่า

ท�าการบา้นไดห้น่อยหน่ึง อ่านหนงัสอืไดห้น่อยหน่ึง แลว้ก็

นัง่เหมอ่ลอยถงึแฟน หรอือะไร 

 หนูท�าการบา้นหนูตอ้งมสีมาธ ิ แลว้กต็อ้งท�าใหเ้สรจ็

ภายในเวลาทีก่�าหนด เวลาเขาสอบกต็อ้งมกี�าหนดเวลาใน

การท�า ไม่ใช่ท�าได้ทัง้วนัทัง้คนื หนูจะเหน่ือย นอนไม่พอ 

กไ็มด่กีบัสมองไมผ่อ่งใส ตอ้งนอนใหพ้อไมอ่ยา่งนัน้กจ็ะกลาย

เป็นคนสมองทบึจะไดเ้ตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีวามคดิแจ่มใส 

เพราะฉะนัน้หนูกอ็ยา่ลมืแบง่เวลาใหเ้ป็น เวลาท�าการบา้นก็
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ใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ทีส่ดุ ไมใ่ชท่�าการบา้นไปนิดหน่ึงก็

ไปเลน่กบัหมา ท�าการบา้นไปนิดหน่ึงกไ็ปดลูะครทวีี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่

เราถนดัเรยีนดา้นไหน สามารถเป็นอะไรได ้ และอยากรูว้า่

ในอนาคตเราสามารถด�ารงชวีติอยูไ่ดห้รอืเปลา่ หรอืวา่โลก

ยงัอยูไ่หมครบั 

ทูลกระหม่อม : “เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราถนัดเรียน 

ด้านไหนหรือสามารถเป็นอะไรได้” ก็เป็นค�าถามที่เป็น

ประโยชน์ส�าหรบัวยัรุน่ต่างๆ ตอนเราเป็นวยัรุน่บางทเีราก็

ไมรู่ว้า่เราอยากจะเรยีนอะไร กต็อ้งคอ่ยๆ เรยีนกนัไป ตอ้งถาม

ตวัเองสวิา่เมือ่โตเป็นผูใ้หญ่ เราอยากจะท�าอะไร เรามคีวาม

ใฝ่ฝนัอย่างไร ถา้ไม่มเีลยเรากไ็ปปรกึษาครูทีป่รกึษาหรอื

ครปูระจ�าชัน้ดวูา่เราเรยีนไดแ้คน้ี่ เราถนดัวชิาน้ี เราควรจะ
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เรยีนในสายอาชพีหรอืเรยีนดา้นวทิยห์รอืเรยีนดา้นศลิป์กไ็ป 

ปรกึษา หรอืลองไปปรกึษาคณุพอ่คณุแมด่ ูแต่สว่นมากพวก

เรากร็ูน้ะวา่เราชอบอะไร หรอืมคีวามใฝ่ฝนัอะไร น้องกเ็รยีน

ไปในดา้นนัน้ๆ 

 แลว้น้องถามอกีวา่ “ในอนาคตของเราจะสามารถด�ารง

ชวีติอยูไ่ดห้รอืเปลา่ และโลกจะแตกหรอืเปลา่ ถามวา่โลกจะ

ยงัอยูไ่หม” มนักค็ลา้ยๆ กนั โอว...น้องอยา่คดิมากเลย ถา้

คดิในทางรา้ยจะท�าใหเ้ราไมม่คีวามสขุ อนัทีจ่รงิน้องกไ็มไ่ด้

บอกวา่น้องควรจะเพกิเฉยต่อการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ ต่อการ

ทีจ่ะรกัษาสิง่แวดลอ้ม เราตอ้งรกัษาสิง่แวดลอ้มของเราไว ้

ถา้เรารูว้ธิทีีจ่ะแกไ้ขไม่ตดัไมท้�าลายป่าเรากท็�าไป ไม่มใีคร 

ล่วงรู้ ไม่มใีครสามารถบอกได้ว่าจะมอีะไรเกิดขึ้นในวนั 

ขา้งหน้า เพราะฉะนัน้น้องตอ้งตัง้ใจเรยีนหนังสอืกแ็ลว้กนั 

จะไดรู้ว้า่อนาคตต่อไปขา้งหน้ากจ็ะสดใสในวนัทีโ่ลกยงัไมแ่ตก 

แต่โลกคงไมแ่ตกหรอก
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ฉบบัต่อไปนะครบั  

มาจากจงัหวดัสมุทรสงครามน่ีเองครบั เขียนมาเล่าว่า 

น้องเขามคีวามสามารถทางด้านศลิปะในการวาดการ์ตูน

ต่างๆ ครบั น้องรูต้วัวา่ความรูย้งัมไีมม่ากพอครบั เพราะไมม่ี

อาจารยส์อนทางดา้นน้ีโดยตรง ไดแ้ต่หดัวาดตามแบบการต์นู

เองครบั อนาคตน้องเขาอยากเป็นนกัเขยีน นกัวาดการต์นู

และพยายามฝึกฝน พยายามจะเป็นนักออกแบบการ์ตูน 

แอนนิเมชัน่ใหเ้ดก็ไทยไดช้มกนัเลยครบัทลูกระหมอ่ม

ทลูกระหม่อม : กข็อชืน่ชมน้องทีม่คีวามสามารถในการ

วาดภาพการต์ูน แลว้น้องบอกมาในจดหมายวา่น้องเก่งใน

การใช้คอมพวิเตอร์ท�าโปรแกรมโฟโต้ชอปอะไรต่างๆ ก็

ฝึกฝนไปเรือ่ยๆ ฝึกฝนดว้ยตวัเองก่อน เปิดคอมพวิเตอรด์ใูน 

อนิเตอรเ์น็ตใหเ้ป็นประโยชน์ สามารถใชเ้ขยีนการต์นู ใชท้�า

แอนนิเมชัน่ไดด้ ี เรากป็ลืม้ใจ ดใีจทีส่มาชกิชอบการเขยีน

การ์ตูนทางแอนนิเมชัน่ ท�าคอมพวิเตอร์น่ี ชอบมากเลย 

เวลาไปเจอน้องๆ ทีช่อบท�ากจ็ะคยุกนัไดน้าน แลว้น้องกล็อง
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หา Work shop ลองหา Cast อะไรแถวๆ ทีน้่องอยู ่หรอืใน

กรงุเทพฯ กเ็ขา้มาเรยีน Work shop ได ้เรยีนพเิศษเพิม่เตมิ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จดหมายถามพระองค์

ดงัน้ีครบั

 1. พระองคใ์ชก้�าลงัใจจากสิง่ใดจากการท�าภารกจิต่างๆ 

 2. กระผมจะมวีธิเีรยีนอยา่งไร ใหป้ระสบความส�าเรจ็

ไดเ้กรดดีๆ  

 3. เมือ่ไหรจ่งัหวดัพจิติรจะมศีนูยเ์พือ่นใจครบั 

 4. พระองค์ท่านจะเสด็จมาเปิดโรงเรียนสิริว ัฒนา

บรหิารธรุกจิและพณชิยการ อ�าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร

หรอืเปลา่ครบั

ทูลกระหม่อม : ก่อนอื่นกข็อทกัทาย สวสัดน้ีองสมาชกิ 

TO BE NUMBER ONE และกท็า่นผูช้มทีก่�าลงัชมรายการ 

TO BE NUMBER ONE VARIETY อยู ่ณ ขณะน้ี กด็ใีจมาก



ปัญหาการเรียน 169

ทีท่กุๆ คนดอูยู ่แลว้กข็อบใจน้องทีเ่ขยีนจดหมายมาคยุ แลว้

กถ็ามค�าถามถงึ 4 ขอ้ ดว้ยกนั 

 ก�าลงัใจกบ็อกไปหลายๆ ครัง้แลว้วา่มาจากน้องๆ เอง 

เราเป็นสมาชกิ TO BE NUMBER ONE กใ็หก้�าลงัใจซึง่กนั

และกนัอยูแ่ลว้ กย็งัไดก้�าลงัใจจากสมาชกิ TO BE NUMBER 

ONE ทีไ่ม่ใช่เดก็ๆ แก่ๆ กอ็นุญาตใหดู้รายการ TO BE 

NUMBER ONE VARIETY กไ็ดก้�าลงัใจจากผูช้มมากมาย

ทีเ่จอหน้ากค็ยุกนั เรือ่งรายการ TO BE NUMBER ONE 

VARIETY กไ็ดจ้ากตรงนัน้ทกุๆ ภาค สว่นทีช่ว่ยกนั รว่มมอื 

ร่วมใจท�างานโครงการ TO BE NUMBER ONE และก็

โครงการต่างๆ ทุกงานที่ท�าด้วยกนั ก็จะได้ก�าลงัใจจาก 

ผูร้ว่มงานดว้ย

  สว่นขอ้ที ่ 2 การทีจ่ะเรยีนอะไรกต็อ้งมคีวามเขา้ใจใน

เน้ือหาสิง่ทีเ่ราเรยีน ก่อนอื่นกต็อ้งท�าความเขา้ใจในวชิาที่

เราเรยีน แลว้กม็คีวามมุง่มัน่ ตัง้ใจเรยีนใหส้�าเรจ็ อยา่ขีเ้กยีจ 

หวงัวา่น้องกจ็ะเรยีนไดด้ยีิง่ๆ ขึน้ไป 
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 ส่วนข้อที่ 3 น้องถามว่าเมื่อไหร่จงัหวดัพจิติรจะมี

ศนูยเ์พือ่นใจบา้ง อนัทีจ่รงิถา้จ�าไมผ่ดิศนูยเ์พือ่นใจกจ็ะมอียู่

หลายๆ โรงเรยีนในจงัหวดัพจิติรอยูแ่ลว้ น้องกล็องไปสบืด ู 

ไปถามทีส่�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพจิติรกไ็ด ้ถามทีโ่รงเรยีน

ของน้องกไ็ดว้า่ทีไ่หนบา้งทีม่กีารเปิดศนูยเ์พือ่นใจจ�าไดว้า่มี

หลายแหง่ทเีดยีว 

 ส่วนปญัหาสุดท้ายว่าจะไปเปิดโรงเรียนสิริวฒันา

บรหิารธรุกจิและพณชิยการ เมือ่ไหรน่ัน้ กค็งจะไดไ้ปเปิดใน

วนัใดวนัหน่ึง น้องกค็อยตดิตามขา่วกแ็ลว้กนัว่าจะไปเปิด 

เมือ่ไหร่

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมอาย ุ18 ปี ครบั 

ตอนน้ีก�าลงัศกึษาอยูท่ีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขต

ศรรีาชาครบั แลว้กเ็รยีนทีร่ามค�าแหงควบคูไ่ปดว้ย แต่ผม 

ท�าขอ้สอบเกรดเฉลีย่ออกมาไมด่คีรบั แต่กจ็ะตัง้ใจเรยีน แลว้

กต็ัง้ใจอา่นหนงัสอืใหม้ากกวา่เดมิ เวลาเครยีดหรอืไมพ่อใจ



ปัญหาการเรียน 171

อะไรกจ็ะระบายออกดว้ยการเลน่กฬีาและศลิปะการป้องกนัตวั 

กค็อืเทควนัโดนัน่เอง อนาคตอยากเป็นต�ารวจหรอืไมก่ท็หาร

นะครบั อยากให้ทูลกระหม่อมอวยพรให้สอบเลื่อนสาย

เทควนัโดไดค้รบั

ทลูกระหมอ่ม : ขออวยพรใหน้้องสามารถท�าอะไรไดอ้ยา่ง

สมใจปรารถนา ทัง้น้ีทัง้นัน้กข็ึน้อยูก่บัน้องนัน่แหละ น้องจะ

ตอ้งมคีวามมุง่มัน่ ตัง้ใจฝึกฝนในสิง่ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นเทควนัโด 

หรอืในการเรยีนกข็ออวยพรใหน้้องประสบความส�าเรจ็ไดเ้ป็น

ต�ารวจ ไดเ้ป็นทหาร กอ็ยา่งวา่น้องคงจะเป็นคนทีแ่ขง็แรง 

เป็นนักกฬีาทีเ่ก่ง น้องกพ็ยายามอ่านหนังสอืเยอะๆ น้อง

บอกจะสญัญาว่าจะอ่านหนังสอืเยอะๆ อยู่แล้ว ก็ขอให้

ประสบความส�าเรจ็ แลว้กไ็ดเ้ป็นต�ารวจหรอืทหารทีด่ขีอง

ชาตติ่อไปสู้ๆ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สมยัหนูเรยีนจบ ม.6 

สามารถเอน็ทรานซต์ดิมหาวทิยาลยัชือ่ดงัของรฐับาลแหง่หน่ึง 

ในจงัหวดัเชียงราย ตอนนัน้บ้านอยู่แปดริ้วมนัไกลมาก  

หนูเลยไมไ่ป ถามวา่หนูโงไ่หม หนูวา่พอสมควรเลยแหละคะ่  

ทูลกระหม่อมว่าอย่างนัน้ไหมคะ และแล้วประวตัิศาสตร์

กซ็�้ารอยน้องของหนูค่ะ เขาสามารถสอบเขา้มหาวทิยาลยั

ชือ่ดงัแหง่หน่ึงในกรงุเทพฯ แต่น้องกไ็มไ่ปรายงานตวั เพราะได้

คณะทีย่าก แลว้ตอนน้ีกย็งัไมม่ทีีเ่รยีน หนูไมไ่ดใ้หค้�าแนะน�า

อะไรน้องมาก เพราะวา่กป็ระสบพบเจอมาเหมอืนกนั ตอนน้ี

กก็�าลงัลงสมคัรเขา้เรยีนมหาวทิยาลยัแบบแอดมนิ อยากให้

ทูลกระหม่อมช่วยอวยพรใหน้้องด้วยค่ะ เผื่อว่ามนัจะตดิ

มหาวทิยาลยัทีม่นัอยากเขา้บา้ง ทีใ่ชค้�าสรรพนามวา่ “มนั” 

น่ีคงจะชนิคะ่

ทูลกระหม่อม : ก็ไม่เป็นไร ได้ยินเด็กก็คุยกันถึงพี ่ 

ถงึน้อง ถงึเพือ่นว่า “มนั” เหมอืนกนัคงเป็นกนัเอง เพราะพี่

เพราะน้องกนั อนัทีจ่รงิเรื่องทีเ่รยีนของน้องมนัไกลเกนิไป
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กเ็ขา้ใจนะ เพราะน้องอยูแ่ปดริว้ น้องกม็เีหตุผล แลว้ตอนน้ี

น้องกเ็ลา่วา่เรยีนมหาวทิยาลยัราชภฏัแหง่หน่ึง กไ็มเ่ป็นอะไร  

กโ็อเค เหตุผลของน้องทีว่า่คณะมนัยากเกนิไป กเ็ป็นเหตุผล

ที่ไม่ค่อยจะดเีท่าไหร่นะ ถ้าสมมตสิมคัรและสอบตดิแล้ว 

ไมไ่ปเรยีนมนัเสยีโอกาสของคนอืน่ดว้ย เราท�าไมไ่ด ้มนัเป็น

ความคิดที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ อยู่ๆ เรายังไม่ทันเริ่ม 

ไมพ่ยายามเลย เรากค็ดิวา่ท�าไมไ่ดซ้ะแลว้ อยากใหน้้องมี

ความมานะอุตสาหะมากกว่าทีเ่ป็น แลว้กพ็ยายามมากขึน้ 

ตอ้งช่วยตวัเองมากขึน้ ไมใ่ช่คดิว่าเป็นโชคเป็นลางไปก่อน 

ถ้าสมมตวิ่าไม่พยายาม ไม่ตัง้ใจท�าดว้ยตวัเอง พรอะไรก็

ชว่ยไมไ่ด้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นลกูคนเดยีว 

พอ่กบัแมจ่งึตัง้ความหวงัไวท้ีผ่มสงูครบั เชน่ เรือ่งการเรยีน 

ผมเป็นคนเรยีนปานกลางครบั มอียูเ่ทอมหน่ึงผลการเรยีน

ของผมตกครบั พอ่แมก่ด็ผุม แต่อกีเทอมหน่ึงผมกม็าพฒันา

การเรยีนใหเ้กรดออกมาดขีึน้ครบั แต่ผมไมไ่ดร้บัค�าชมจาก

พอ่แมเ่ลย จงึอยากถามทลูกระหมอ่มวา่ท�าไมพอ่แมถ่งึไมช่ม

เราบา้ง เวลาเราท�าดคีรบั

ทูลกระหม่อม : น้องอย่าใจน้อยไปเลยนะ เพราะว่า

แน่นอนล่ะทีน้่องเป็นลูกคนเดยีว คุณพ่อคุณแม่กจ็ะสนใจ

มากเป็นพเิศษและตัง้ความหวงั อยากจะใหล้กูไดด้ ีอยากให้

ลกูสดุยอด เป็นลกูคนเดยีวกอ็าจจะเครยีดหน่อยหน่ึง เพราะ

คณุพอ่คณุแมใ่หค้วามสนใจมาก ดว้ยความทีพ่อ่กบัแมท่า่น

เป็นผูใ้หญ่ ทา่นกไ็มอ่ยากใหเ้ราเหลงิเหมอืนกบัทีห่นูคดิวา่

ถา้เราท�าดหีน่อยหน่ึงตอ้งไดร้บัค�าชม แต่พอเขาไมช่มเราก็

รูส้กึน้อยใจ อนัทีจ่รงิเขากลวัเราจะเหลงิ ผูใ้หญ่สมยัโบราณ

จะเป็นอยา่งนัน้ พอเขาไมช่มกน้็อยใจ
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 การเป็นลกูคนเดยีวกจ็ะเป็นจดุศนูยก์ลางทีจ่ะมคีนมา

สนใจ น้องกต็อ้งคดิไวเ้สมอวา่เขาอยากใหเ้ราไดด้ ีน้องพฒันา

ตวัเองกด็แีลว้ทีก่ารเรยีนตกต�่ากพ็ฒันาใหด้ขีึน้ อา่นหนงัสอื

ใหม้ากขึน้ พยายามท�าความเขา้ใจกบับทเรยีนใหม้ากขึน้ 

น้องกไ็ดป้ระโยชน์เอง ไม่จ�าเป็นตอ้งรอค�าชมจากใคร ชม

ตวัเองกไ็ด ้ อย่างไรกต็ามกข็อใหต้ัง้ใจเรยีนต่อไป วนัหน่ึง

คุณพอ่คุณแมอ่าจทนไมไ่หวกจ็ะชมเอง ขอใหก้�าลงัใจน้อง

เพราะทกุอยา่งทีเ่ราท�าดกีจ็ะเขา้ตวัเราเองกท็�าใหค้ณุพอ่คณุ

แมภ่มูใิจ แลว้กจ็ะไดร้บัค�าชมเอง แต่อาจตอ้งรอนานหน่อย

เพราะเขากม็ศีกัดิศ์รขีองเขา ยงัไงกข็อใหน้้องโชคดี

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ดฉินัมคีวามสนใจ

ทางดา้นการใชภ้าษาของชาวต่างชาตมิาก ดฉินัอยากพดูได้

หลายๆ ภาษาและอกีความฝนัหน่ึง อยากจะเป็นทหารเรอื 

แต่ดฉินัคงเป็นทหารเรอืไมไ่ดห้รอก เพราะวา่ทหารเรอืตอ้ง

วา่ยน�้าเก่ง แต่ดฉินัวา่ยน�้าไมเ่ก่ง 
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 และฝากความหว่งใยกบัสงัคมดว้ยวา่ตอนน้ีเป็นปญัหา

ของวยัรุน่มากทีส่ดุกค็อื เรือ่งของผูห้ญงิขายบรกิารทางเพศ

ทีท่�าใหเ้กดิปญัหาต่างๆ ตามมามากมาย แลว้กห็วงัอยากจะ

ใหท้ลูกระหมอ่มแนะน�าใหข้อ้คดิเรือ่งน้ีคะ่

 

ทลูกระหม่อม : โอเค กร็ูส้กึชืน่ชมในความชืน่ชอบ แลว้ก็

สนใจภาษาต่างๆ ของน้อง น้องอยากพดูภาษาอะไรไดบ้า้ง 

น้องไมไ่ดร้ะบุมาไมว่า่จะเป็นภาษาตะวนัตก ภาษาตะวนัออก 

การทีจ่ะเก่งภาษาจะตอ้งมกีารฝึกฝนมากๆ ตอ้งฝึกฝนการพดู 

การอา่นการเขยีนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการพดู ถา้สมมตไิด้

พดูมากๆ ตัง้ใจมากๆ กจ็ะเก่งในภาษานัน้ๆ เอง เคยแนะน�า

น้องต่างๆ หลายคนแลว้วา่ ถา้จะเรยีนภาษาไดด้ทีีส่ดุ กต็อ้ง

มเีพื่อนเป็นชาวต่างชาตนิัน้ แต่น้องก็ต้องพยายามเรยีน

ตัง้ใจเรยีน เพราะการเรยีนภาษานัน้กต็อ้งฝึกฝนและอ่าน

ใหเ้ยอะๆ ดว้ย

 ส่วนความฝนัที่จะเป็นทหารเรือ ท�าไมอยากเป็น 

ทหารเรอื อยากทราบเหมอืนกนั ถ้าอยากเป็นทหารเรอื

ความใฝ่ฝนักเ็ป็นไปได ้ไมใ่ชอ่ะไรยากเยน็ น้องกไ็ปหดัวา่ยน�้า 
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ซะก่อน ท�าตวัใหแ้ขง็แรง ออกก�าลงักายเอก็เซอรไ์ซสม์ากๆ 

รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ แลว้กถ็า้วา่ยน�้าไดก้อ็าจจะ

ไมม่ปีญัหา 

 ส�าหรบัเรือ่งทีน้่องฝากความหว่งใยเรือ่งผูห้ญงิขายบรกิาร 

ขอ้น้ีกข็ึน้อยูก่บัหลายๆ ประการทีผู่ห้ญงิไปขายบรกิารกข็ึน้

อยูก่บัเศรษฐกจิเป็นสว่นใหญ่ เป็นปญัหาทีจ่ะตอ้งแกส้�าหรบั

ปญัหาวยัรุน่ พวกเรากต็อ้งชว่ยกนัสอดสอ่งดแูล แต่อยา่งไร

กต็ามขอฝากไวนิ้ดหน่ึงคอื เราจะท�าอะไรกต็าม ไมว่า่มนัจะผดิ

จะถกูขึน้อยูก่บัตวัเอง น้องเป็นชาว TO BE NUMBER ONE 

กต็อ้งชว่ยกนัดแูลเพือ่นๆ กแ็ลว้กนั วยัรุน่กด็แูลซึง่กนัและกนั  

แลว้กค็า่นิยมต่างๆ เรากล็องคดิดซูวิา่อะไรด ีอะไรไมด่สี�าหรบั

ตวัเอง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคี�าถามอยากจะ

ถามทลูกระหมอ่มคะ่ หนูไดช้มขา่วทางโทรทศัน์ ตอนน้ีมกีาร

วจิารณ์กนัหนาหเูกีย่วกบัสทิธเิพศที ่3 คะ่ ในการใสก่ระโปรง

ในวนัรบัปรญิญา บางคนเขากเ็หน็ดว้ยกบัเรือ่งน้ี แต่บางคน

กต็่อตา้น ทลูกระหมอ่มมคีวามคดิเหน็อยา่งไรกบัเรือ่งน้ี

ทลูกระหม่อม : เรือ่งเพศที ่3 เรือ่งอะไร เขาจะใสก่ระโปรง 

หรอืจะใสก่างเกง ไมใ่หเ้ขาเป็นเพศที ่ 3 พดูมาตัง้หลายครัง้ 

แล้วว่าเรื่องที่เขาเป็นกระเทย เป็นตุ๊ด เป็นเกย์เป็นอะไร 

เป็นเรือ่งธรรมชาต ิเป็นเรือ่งของรา่งกาย เป็นเรือ่งของสมอง

ไปบงัคบัไมใ่หเ้ขาเป็นยอ่มเป็นไปไมไ่ด ้แต่การทีจ่ะใสก่ระโปรง 

มารบัปรญิญาในงานที่ศกัดิส์ทิธ์ เขาจบการศกึษา เขาจะ

ใส่กระโปรง อนัทีจ่รงิใส่กระโปรงมนักไ็ม่เหน็นะ เพราะเขา

ต้องใส่เสื้อชุดคลุม แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้ผิดที่จะใส่

กระโปรงนะ เท่าที่เห็นเท่าที่ไปแจกปริญญามาหลายๆ  

ทีน่ะ เขาไมไ่ดใ้สก่ระโปรงหรอก เขากจ็ะแต่งหน้าใสข่นตา

ปลอมยาวมาก ท�าผมมวยกลว้ยหอมแต่เขากใ็สก่างเกงนะ  

ผูห้ญงิกใ็สก่างเกงได ้ ไมเ่ป็นไร อนัทีจ่รงิในวนัรบัปรญิญา
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เขามกีฎเกณฑใ์หเ้พศที ่ 3 ใส่กางเกงกใ็ส่กางเกงไปเถอะ 

เพราะว่าทางโรงเรยีนมกีฎเกณฑ ์ ถา้เป็นนายกใ็ส่กางเกง

เพราะเป็นนายอยู่ นิดหน่อยก็ใส่ไปเหอะ ใส่กางเกงง่าย

กว่าอกี ใส่กระโปรงกม็องไม่เหน็ใช่ไหม ใส่กระโปรงต้อง

ใสร่องเทา้สน้สงูเดนิไปเดนิมา เดนิเรว็ๆ หกลม้ขึน้มาวา่ไง  

ใสก่างเกงกไ็ด ้วนันัน้กย็อมสกัวนัหน่ึง อยา่งไรกต็ามปรญิญา

เขากเ็รยีนมาไดด้ว้ยตนเอง ไม่ไดไ้ปจา้งใครใหไ้ปสอบให ้ 

ใสก่างเกงจะดกีวา่ ถา้นัง่นานๆ ยุง่เหยงิกวา่ใชไ่หม

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ทลูกระหม่อมคะ  

ใจจรงิหนูอยากเรยีนครมูากๆ เลยคะ่ เพราะอยากน�าความรู้

มาสอนเดก็ๆ แต่ทางผูใ้หญ่อยากใหห้นูเรยีนพยาบาล เพราะ

จะไดช้ว่ยเหลอืชวีติคนและไดบุ้ญดว้ย ทลูกระหมอ่มวา่หนู

ควรตามใจใครดคีะ ตอนน้ีหนูกลุม้ใจมากๆ ไมรู่จ้ะตดัสนิใจ

อยา่งไรดคีะ
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ทูลกระหม่อม : อุดมคตจิงัเลยเป็นนางงามรเึปล่าเน่ีย 

อยา่งไรกต็ามจะเป็นครหูรอืเป็นพยาบาลกไ็ดช้ว่ยคนทัง้สอง

อาชพีใช่ไหม หนูไมอ่ยากเป็นพยาบาล เพราะคงเขา้ใจว่า

พยาบาลเป็นงานหนกัเหมอืนกนันะ เป็นงานทีจ่ะตอ้งเหน็เลอืด 

ถ้าหนูไม่ชอบเหน็เลอืดหรอือะไรแหยะๆ สกปรกอย่างน้ี 

หนูกค็งไมอ่ยากเป็นพยาบาล ถา้อยากเป็นครกูต็อ้งไปเชด็ 

ขีม้กูเดก็ๆ กย็ากพอๆ กนั แต่จรงิๆ ไมไ่ดแ้ยห่รอก เป็นอาชพี

ทีด่ที ัง้สองอาชพี 

 แต่ทน้ีีจะไปถามท�าไมว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบให้เป็น 

พยาบาล เอ๊ะ ! ท�าไมใหเ้ป็นพยาบาล เป็นครูกช็่วยเดก็  

ช่วยคนได้ แต่อาจจะเป็นเพราะเหตุผลทางเศรษฐกจิคอื 

เป็นพยาบาลมโีอกาสทีจ่ะท�างานไดม้ากกวา่ ไดเ้งนิมากกวา่ 

เพราะเป็นครเูคา้บอกวา่ครเูป็นหน้ีเยอะอะไรอยา่งน้ี กจ็ะมี

ปญัหามากกวา่ ไดเ้งนิเดอืนน้อยอะไรต่ออะไร แต่หนูอยาก

เป็นครกูน่็าชืน่ชม 

 อย่างไรกต็ามท�าในสิง่ทีเ่ราถนัด ท�าในสิง่ทีเ่ราชอบ 

จรงิไหม เรากจ็ะท�าไดด้ ี แต่ถา้สมมตเิราไมช่อบเรากลวัเลอืด 

เรากลวัเขม็ฉีดยา เรากลวัความสกปรกกโ็ทษไม่ไดใ้ช่ไหม  



ปัญหาการเรียน 181

เป็นพยาบาลน่ีตอ้งแขง็แรง เราไมเ่หมาะสมกบัอาชพีพยาบาล 

เรากต็อ้งพดูกบัคุณพอ่คุณแมว่่าเราตัง้ใจทีจ่ะช่วยคนจรงิๆ 

เราเป็นครน่ีู เรากช็ว่ยสอนเดก็ เป็นครทูีด่ไีด ้ถา้เราไม่ชอบ 

เราท�าอกีอาชพีหน่ึง เรากไ็ม่สามารถที่จะท�าได้ดเีท่าไหร ่

กค็อ่ยๆ พดูกบัคณุพอ่คณุแมก่น่็าจะเขา้ใจ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เรือ่งทีห่นูอยากจะ

ปรกึษาทลูกระหมอ่มกค็อื หนูอยากมรีายไดพ้เิศษเป็นของ

ตวัเองคะ่ เพราะวา่อยากเอาไวใ้ชจ้า่ยโดยทีไ่มต่อ้งขอเงนิพอ่

แม่ค่ะ แลว้กอ็ยากแบ่งเบาภาระของท่านดว้ย ดงันัน้เวลา

วนัหยดุเสาร ์- อาทติยห์นูจงึไปชว่ยเขาขายเสือ้ผา้ทีต่ลาดคะ่  

แต่วา่พอท�าไปไดส้กัพกักร็ูส้กึทอ้แลว้คะ่ เพราะวา่วนัจนัทร ์- ศุกร์

กเ็รยีนหนกัมากแลว้ อยากถามทลูกระหมอ่มวา่มวีธิไีหนบา้ง

ที่จะท�าให้หนูมกี�าลงัใจมากขึ้นค่ะ ที่จะท�างานหารายได้

ต่อไปคะ่
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ทลูกระหม่อม : กข็อใหก้�าลงัใจหนูนะ เพราะหนูเป็นคน

ทีม่คีวามกตญัญ ู เป็นสิง่ส�าคญันะ คนทีม่คีวามกตญัญแูลว้

กอ็ยากจะชว่ยแบง่เบาภาระของพอ่แมเ่ป็นสิง่ทีด่ ี ไมใ่ชเ่ป็น

สิง่ทีร่า้ยหรอือะไร แต่มนักท็อ้กเ็หน่ือยใชไ่หม

 แต่อย่างไรก็ตามท�างานก็ต้องเหน่ือย เราจะพูดถึง

ความกตญัญกู่อน บางคนหรอืเยอะมากทีไ่มม่คีวามกตญัญ ู

ใครท�าอะไรให้ก็ไม่นึกถงึ มนัก็ไม่เจรญิใช่ไหม มนัก็เกดิ

ปญัหาหมด แต่หนูเป็นคนมคีวามกตญัญกูด็แีลว้ อยากจะ

ช่วยพ่อแม่ก็เป็นความตัง้ใจ เมื่อเรามคีวามตัง้ใจดกี็เป็น

สิง่ที่ดกี็ดอียู่แล้ว แต่ปญัหาอยู่ที่ว่าเราท�าแล้วมนัเหน่ือย 

ใชไ่หม เราเรยีนหนงัสอืแลว้เรากไ็ปท�างาน เรากเ็หน่ือยเป็น

ของธรรมดาเรากท็อ้ในการทีจ่ะท�า ความดมีนักเ็ป็นสิง่ทีย่าก

หน่อยหน่ึง แต่จะบอกใหก้ารทีท่�างานในระหวา่งเรยีนเป็นสิง่

ทีด่ ีนอกจากเรามรีายไดพ้เิศษแลว้ ยงัท�าใหเ้ราสามารถซือ้

อะไรกไ็ด ้ไมต่อ้งไปรบกวนพอ่แม ่แลว้กน็�ามาชว่ยครอบครวั

ไดด้ว้ย เป็นสิง่ทีด่อียา่งหน่ึงเลย 
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 อยา่งทีส่องไดป้ระสบการณ์ในการท�างาน งานทกุอยา่ง

ไมว่า่จะเป็นงานอะไรกด็หีมดเพราะเราไปท�างาน ไปขายเสื้อ

ก็ได้ประสบการณ์ทางการตลาดเหน่ือยแค่ไหนเราก็ได้

ประโยชน์มากกวา่ เพราะฉะนัน้สิง่ส�าคญัทีส่ดุคอืเรารูแ้ลว้วา่

ท�างานกต็อ้งเหน่ือย มคีนหลายคนทีเ่ขาท�างานแลว้กเ็รยีน

หนงัสอืไปดว้ยอยา่ง เชน่ รชิารด์ เป็นตวัอยา่งทีด่ใีชไ่หม

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวสัดคีะ่ หนูเป็น

สมาชกิเยาวชนเก่งและดคีะ่ ส�าหรบัหนูกจ็ะมเีรือ่งการเรยีน

แลว้กท็�างานไปดว้ยคะ่ อยา่งแรกกค็อืหนูท�างานรอ้งเพลงคะ่  

เวลาท�างานกจ็ะเป็นชว่งของเวลากลางคนืกจ็ะมปีญัหาเกีย่วกบั

การเรยีนไมท่นัเพือ่นคะ่ แลว้อกีในแงม่มุหน่ึงกค็อืในมมุมอง

ของผูใ้หญ่หลายๆ คนกอ็าจจะมองวา่หนูเป็นคนทีเ่กเรหรอื

เปล่าคะ ท�างานในช่วงตอนกลางคนื ในบางครัง้หนูกร็ูส้กึ

เหน่ือยมากเพราะวา่ไดย้นิเสยีงตอบรบัจากผูใ้หญ่หลายๆ ทา่น
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ในแงม่มุวา่เป็นคนทีเ่กเรคะ่ แต่หนูกไ็มไ่ดท้�าตาม เลยอยาก

จะถามแง่มุมของทูลกระหม่อมว่าการท�างานตอนกลางคนื

เป็นอยา่งไรบา้ง การทีห่นูท�างานกต็อ้งน�าเงนิมาสนบัสนุน

ในเรือ่งการเรยีนดว้ยคะ่

ทูลกระหม่อม : อนัทีจ่รงิเป็นทีน่่าชืน่ชมนะ ทีห่นูมงีาน

พเิศษท�า แลว้กน็�ารายไดม้าสนบัสนุนในการเรยีน นอกจาก

ไดพ้ฒันาตวัเองแลว้กจ็ะไดไ้มร่บกวนผูป้กครอง เดก็ฝรัง่เขา

กท็�ากนั หมายความถงึพออาย ุ16 ปี ท�างานไดแ้ลว้ เขากท็�า  

ทุกคนจะต้องมงีานพเิศษท�า ถ้าไม่ท�าก็รูส้กึว่าประหลาด  

ฝรัง่เขามองว่าเด็กไทยแปลกที่ไม่เคยท�างาน ไม่ท�างาน 

กจ็ะไม่มปีระสบการณ์ท�างาน กจ็ะหางานยาก น่ีพดูถงึใน 

ต่างประเทศนะ น่ีกอ็าจจะเป็นเช่นเดยีวกนัในประเทศไทย

ในอกีไมช่า้ 

 สว่นคนทีพ่ดูไปวา่ท�างานตอนกลางคนืเป็นสิง่ไมด่ ีมนัก ็

ขึน้อยูก่บัตวัเราเอง ถา้สมมตหินูบอกวา่หนูไมไ่ดเ้กเร หรอื 

ไมไ่ดท้�าอะไรทีไ่มเ่หมาะ ไมค่วร เพราะถา้สมมตวิ่าเราท�า

อะไรไมด่ ีมนักเ็ขา้ตวัเองเป็นคนแรกเลย ไมใ่ชค่นอืน่ทีจ่ะมา
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เดอืดรอ้น เรากเ็ดอืดรอ้น ถา้เราท�าอะไรไมด่ ีเราไปเกีย่วขอ้ง

กบัสิง่ไมด่ ีอยา่งไรกต็ามการทีค่นจะคดิอยา่งไร จะพดูอะไร

เรากช็่วยไมไ่ด ้ แต่เราช่วยไดโ้ดยการทีเ่ราไมไ่ดท้�า ถา้เรา

ไม่ไดท้�าเรากไ็ม่เดอืดรอ้น แลว้กใ็หท้�าสิง่ดีๆ  ต่อไป กใ็ห้

มัน่ใจว่าไม่ใช่สิง่ไม่ดทีีห่นูท�างานแลว้เผอญิมงีานรอ้งเพลง  

สว่นมากตอนกลางวนัจะไมม่งีานรอ้งเพลง มงีานตอนกลางคนื

มนักไ็มไ่ดเ้ป็นสิง่ทีไ่มด่อีะไร กภ็มูใิจในตวัหนู

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวัสดีครับ 

ทลูกระหมอ่ม ผมเป็นสมาชกิเยาวชนเก่งและด ีผมเป็นคนที่

ไมค่อ่ยปฏเิสธใครครบั เป็นเรือ่งทีด่นีะครบั ไมค่อ่ยปฏเิสธใคร 

จงึท�าใหผ้มโดนครอูาจารยห์รอืเพือ่นๆ ชวนไปท�ากจิกรรม

อยูบ่อ่ยๆ ครบั ท�าใหก้ารพกัผอ่นของผมน้อยลง การเรยีน

กม็เีวลาน้อยลงนะครบั ผมจะสามารถประคองความเป็นคน

เก่งและดไีดน้านแคไ่หน ผมจงึอยากรูค้รบัวา่ตอ้งแบ่งเวลา

อยา่งไรบา้งครบั
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ทลูกระหม่อม : สิง่ส�าคญักค็อื กพ็ดูมาแลว้วา่ตอ้งแบง่เวลา 

เราต้องรูจ้กัแบ่งเวลาใหถู้ก อนัทีจ่รงิตอนน้ีน้องกเ็ป็นเดก็  

เป็นนกัเรยีนใชไ่หม การศกึษากเ็ป็นสิง่ส�าคญัทีส่ดุ เพราะฉะนัน้

เราต้องแบ่งเวลาให้กับการอ่านหนังสือ กับการศึกษา 

ของเรามากทีส่ดุ กบัการทีจ่ะท�ากจิกรรมน่ีกเ็ป็นสิง่ทีด่ ีเป็น

ประสบการณ์ เป็นการท�าความด ี เรามจีติอาสา เราท�างาน 

TO BE NUMBER ONE กเ็รยีกมจีติอาสา เราท�าในสิง่ทีด่ ี

อนัทีจ่รงิสิง่ทีด่เีป็นสิง่ทีย่าก ท�าแลว้มปีระโยชน์มากแต่กย็าก 

ที่จะไปต่อสู้กบัยาเสพติดก็ขอยอมรบัว่ามนัเป็นสิง่ที่ยาก  

สูเ้ทา่ไหรย่าเสพตดิกเ็พิม่เขา้มาทกุปีๆ แต่ถา้เราไมสู่ ้เราจะมี

อะไรเกดิขึน้มนักค็งเตม็โลก

 เราต้องรู้จกัแบ่งเวลา เราต้องรู้ว่าอะไรส�าคญัมาก 

ส�าคญัน้อยแคไ่หน ไมใ่ช่วา่กจิกรรมไมส่�าคญั ซึง่ส�าคญัมาก

ในชีวิตของเรา คือเมื่อเราเติบโตขึ้นมา กิจกรรมมนัให้

ประสบการณ์กบัเรา ไมใ่ชน่ัง่เรยีนอยา่งเดยีว อะไรทีส่�าคญัสดุ

เรากเ็อามาเรยีงล�าดบั แลว้กร็ูจ้กัแบง่เวลาจากตรงนัน้ไปกค็ง

น่าจะท�าไดน้ะน้อง 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมอายุ 45 ปี  

มลีกูชาย 2 คน ไมค่อ่ยตัง้ใจเรยีน และกไ็มเ่ขา้ใจวา่ท�าไม 

เพราะสมยัก่อนตวัผมเองตอ้งเกบ็ตงัคค์า่เรยีนเอง ท�างานไป

เรยีนไป สรา้งเน้ือสรา้งตวัขึน้มา แต่สมยัน้ีใหเ้รยีนฟรที�าไม

คนรุน่ใหมถ่งึไมต่ัง้ใจเรยีน

ทูลกระหม่อม : คดิว่าลูกชายของคุณพ่อคงจะไดอ้ะไร

มางา่ยๆ เกนิไป เพราะสมยัคณุพอ่เรยีนไป ท�างานไป รูจ้กั 

คา่ของเงนิ แต่สมยัน้ีการหยบิยืน่ความสบายใหก้บัลกู อาจจะ 

ท�าให้เขาคิดว่าเขาได้มาแบบง่ายๆ เดีย๋วพ่อแม่ก็หาให ้ 

สมยัน้ีพอ่แมต่อ้งท�างานนอกบา้น ไมม่เีวลาใหล้กู เขาเลยมี

เวลาอยูก่บัเพือ่นมากกวา่ อยากท�าตามเพือ่น การแขง่ขนั 

ฉะนัน้พ่อแม่ควรใหค้วามสนใจ ใหเ้วลาพดูคุย ใหเ้วลามาก 

กวา่เดมิ ใหค้วามมัน่ใจ ใหก้�าลงัใจ ท�าใหเ้ขารูส้กึมคีา่ ถา้เขา

รูส้กึว่าตวัเองมคี่ากจ็ะดขีึน้ แนะน�าใหร้่วมกจิกรรมในศูนย์

เพือ่นใจ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูจะขอค�าชีแ้จงและ

ค�าชีน้�าจากทลูกระหมอ่ม หนูก�าลงัจะขึน้ชัน้ ม.1 หนูไมรู่ว้า่

หนูจะเรยีนเก่งเทา่เพือ่นหรอืเปลา่คะ่ หนูจะท�าอยา่งไรดคีะ

และหนูจะขอเขา้เป็นสมาชกิของ TO BE NUMBER ONE 

ไดไ้หมคะ

 

ทลูกระหมอ่ม : หนูตโีพยตพีายไปก่อนหรอืเปลา่คะ การที่

เรามัน่ใจวา่เราจะเป็นอะไร เรากต็อ้งตัง้ใจท�าใหด้ ีหมัน่อา่น

หนงัสอื หาความรูเ้ขา้ไว ้กข็อใหน้้องโชคด ีและตอนน้ีน้องก็

เป็นสมาชกิ TO BE NUMBER ONE แลว้ 

     

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมอยากทราบวา่

ท�าไมเดีย๋วน้ีผมถึงอ่านหนังสอืไม่ค่อยรู้เรื่องทัง้ที่ใช้เวลา 

อ่านนาน แต่เวลาสอบท�าไม่ได้ ก็เลยไม่รู้จะท�าอย่างไร 

ดคีรบั 
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ทูลกระหม่อม : การอ่านหนังสอืไม่รู้เรื่องคอืการไม่มี

สมาธ ิ ไปสนใจเรือ่งอื่น หรอืวชิาอาจจะยากขึน้ และอาจจะ

มเีรื่องทีก่งัวลอยู่ อย่างไรกต็ามกอ็ย่าเครยีด เราคาดหวงั

กบัตวัเอง กดดนัตวัเอง คอ่ยๆ ตัง้สมาธ ิตัง้สต ิตัง้ใจเรยีน  

อยา่เครยีด ขยนัและเลน่กฬีาตอนน้ีเรามหีน้าทีใ่นการเรยีน

กค็วรจะท�าใหด้ทีีส่ดุ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องหลายคนมปีญัหา

เรือ่งคา่ใชจ้่ายและทุนการศกึษาในการเรยีน ทลูกระหมอ่ม 

จะใหค้�าแนะน�าน้องๆ กบัเรือ่งน้ีอยา่งไรบา้งคะ

ทลูกระหม่อม : ในเรือ่งการเรยีน เรือ่งทัง้หมดในกจิกรรม

ต่างๆ น้องกถ็ามมาหลายคน สิง่ส�าคญัทีสุ่ดส�าหรบัน้องก ็

คอื น้องตอ้งมคีวามตัง้ใจ มคีวามมุง่มัน่ในการเรยีน ท�างาน

ใหม้ากๆ ท�าใหส้ดุความสามารถและกอ็ยา่ขีเ้กยีจ เพราะวา่
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ความรูก้เ็ป็นประโยชน์พืน้ฐานในชวีติทีจ่ะน�ามาใชใ้นการ

เรยีนต่อหรอืการทีจ่ะท�างานต่อไป 

 ส�าหรบัเรื่องทุนทรพัย์น่ีก็เข้าใจและเห็นใจ เท่าที ่

อ่านจดหมายของน้องก็มหีลายคนที่ขาดแคลนทุนทรพัย ์ 

ในโรงเรยีนปจัจบุนัสว่นมากกจ็ะมทีนุหลายๆ ทนุ กข็อใหน้้อง

เขา้ไปปรกึษาคณุครใูนเบือ้งตน้ คยุกบัเพือ่นก่อนกไ็ดว้า่มทีนุ

อะไรบา้ง แลว้กป็รกึษาคณุคร ู แลว้กน้็องทีม่คีวามสามารถ

พเิศษ สามารถทีจ่ะใชค้วามสามารถนัน้ๆ ไปประกอบอาชพี

เสรมิได ้เรามศีนูยเ์พือ่นใจ น้องทีม่คีวามสามารถ หรอือยาก

จะเรยีนอะไรกเ็ขา้ไปเรยีนในศนูยเ์พือ่นใจได ้เชน่ รอ้งเพลง 

ตกีลอง เตน้ B-Boy , Dance หรอืเลน่หลายๆ อยา่ง กม็น้ีอง

หลายๆ คน ไปท�ากจิกรรมทีศ่นูยเ์พือ่นใจแลว้กน็�ามา ใชเ้ป็น

อาชพีเสรมิ มน้ีองทีเ่ป็นสมาชกิ TO BE NUMBER ONE ได้

ไปแสดง B-Boy ตามทีต่่างๆ และกไ็ดเ้ป็นรายไดเ้สรมิ รายได้

พเิศษ ยงัไงกต็อ้งสนใจฝึกซอ้ม สิง่ส�าคญัคอืไมข่ีเ้กยีจและก็

ตัง้ใจ มคีวามมุง่มัน่
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูตัง้ใจจะท�าเกรด

ใหเ้กนิ 3.50 เพราะวา่เทอมทีแ่ลว้เกรดไมด่ ี ท�าใหต้อ้งเรง่ 

อ่านหนังสอื จนบางทรี่างกายไม่ไหวต้องใช้ยาแก้เครยีด

อยูเ่ป็นประจ�า หนูจะท�าอยา่งไรไมใ่หเ้ครยีดคะ

ทูลกระหม่อม : ฟงัแล้วก็เครียดสุดๆ น้องอย่าเพิ่ง 

เครยีดเลย เครยีดมนัก็สะสมไปเรื่อยๆ เครยีดไปไม่มทีี ่

สิน้สดุ น้องกต็อ้งรบัประทานยาแกเ้ครยีด ซึง่ถา้เป็นไปไดก้็

อยา่ทานเลย ยาแกเ้ครยีดทานแลว้หน้าแก่ อยา่งทีเ่คยพดูมา

ตลอดวา่สิง่ทีท่�าไดค้อื ตอ้งพยายามท�าใหด้ทีีส่ดุ เราท�าใหด้ี

ทีส่ดุแลว้เรากจ็ะไมเ่ครยีด อยา่งน้อยในเรือ่งการเรยีน หรอื

การท�างานกต็าม เรากต็อ้งมคีวามตัง้ใจและกม็คีวามขยนั 

ไมข่ีเ้กยีจ ตัง้อกตัง้ใจเรยีนใหด้ทีีส่ดุ ผลทีอ่อกมากจ็ะเป็นที่

น่าพอใจ อยา่ไปกดดนัตวัเองมากๆ ส�าหรบัน้อง 

 ถา้มโีอกาสกร็ูจ้กัแบ่งเวลาคลายเครยีดบา้ง น้องชอบ

ท�าอะไรกไ็ปท�าอย่างนัน้ ชอบรอ้งเพลงกร็อ้งเพลง ชอบดู

ทวีกีด็ ูท�าอะไรกร็ูจ้กัแบง่เวลาใหพ้อเหมาะ พอควรกแ็ลว้กนั 
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หรอืน้องจะไปเลน่กฬีากไ็ด ้กจ็ะท�าใหห้ายเครยีด เหงือ่ออก

รปูรา่งกด็ดีว้ย เพราะฉะนัน้น้องกต็ัง้ใจอ่านหนงัสอืเทา่ทีจ่ะ

ท�าได ้ ไมต่อ้งเครยีด เครยีดมากๆ กเ็หน็ใจ ยายิง่ทานไป

เรือ่ยๆ กย็ิง่กดประสาทมนัจะเป็นผลต่อสขุภาพ ความจ�าก็

อาจจะเลอะเลอืนไปได้

   

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ท�าอยา่งไรจงึจะไมเ่สยี

การเรยีนและการท�ากจิกรรม TO BE NUMBER ONE ตอ้ง

ท�าอยา่งไรดี

ทลูกระหม่อม : เรากพ็ดูเรือ่งการแบง่เวลามาพอสมควร 

แต่คดิวา่กจิกรรมของ TO BE NUMBER ONE เป็นอะไรที่

เราตอ้งการเน้นวา่ใหน้้องๆ ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

กจิกรรมนอกเวลาเรยีนไมใ่ชจ่ะเอาเวลาเรยีนมาท�ากจิกรรม 

กต็อ้งรูจ้กัแบง่เวลา เวลาเราเรยีนหนงัสอื เวลาอา่นหนงัสอื
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ศกึษาหาความรูเ้รากท็�าไป เวลาทีจ่ะท�ากจิกรรม TO BE 

NUMBER ONE เป็นกจิกรรมทีจ่ะไม่ไปเบยีดเบยีนเวลา

ของการเรยีน เป็นกจิกรรมในเวลาทีน้่องวา่งอยู ่ไมไ่ดเ้รยีน

หนังสอื กใ็หน้้องตัง้ใจเรยีน เรยีนเป็นหลกั กจิกรรมกม็า

ช่วยกนัท�าด้วย เป็นสิง่ส�าคญัมากในการที่จะท�ากจิกรรม 

ต่อตา้นยาเสพตดิ แต่เรากเ็น้นวา่ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์

ในการศกึษาในสิง่ทีเ่ราไมไ่ดเ้รยีนในหอ้งเรยีน เราตอ้งรูจ้กั

แบง่เวลาใหเ้ป็น

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เมือ่ก่อนครอบครวั

ของหนูไมค่่อยจะอบอุ่น เพราะว่าคุณพอ่ดื่มเหลา้ แต่ตอนน้ี 

เลิกแล้ว เพราะคุณพ่อท�าถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลที่

ในหลวงทรงครองราชยค์รบ 60 ปี และทรงมพีระชนมายคุรบ 

80 พรรษา สว่นคณุแมเ่ป็นคนทีใ่ชจ้า่ยฟุม่เฟือย รา่งกายกไ็ม่

คอ่ยแขง็แรง ท�าใหต้วัเองรูส้กึทอ้ แต่กต็ัง้ใจเลา่เรยีนใหเ้ตม็ที ่
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เพือ่จะไดท้�างานดีๆ  หาเงนิมาเลีย้งครอบครวัใหไ้ด ้ถงึแมจ้ะ

เรยีนไมค่อ่ยเก่ง ตามเพือ่นๆ ไมค่อ่ยทนั แต่กจ็ะใหเ้พือ่นๆ 

คอยตวิใหเ้สมอ หนูอยากไดก้�าลงัจากทลูกระหมอ่มคะ่

ทลูกระหม่อม : กด็ใีจทีค่ณุพอ่เลกิเหลา้ไดแ้ลว้ ในเรือ่งที่

คณุแมใ่ชจ้า่ยฟุม่เฟือย กเ็ป็นเรือ่งของคณุแมนิ่ดหน่ึงนะ และ

กเ็รือ่งรา่งกายไมแ่ขง็แรงกไ็มเ่ป็นไร น้องตอ้งตัง้สตใิหม้ัน่คง

และก็ตัง้ใจเล่าเรยีนต่อไป ดูแลคุณแม่ดีๆ  คุณแม่ก็คงจะ 

แขง็แรงขึน้ 

 สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุกค็อื ใหน้้องตัง้ใจเรยีน ตัง้ใจอา่นหนงัสอื 

แคน้ี่คณุพอ่คณุแมก่เ็บาใจ สบายใจและกม็คีวามสขุ คณุแมก่็

คงสขุภาพดขีึน้ กด็ใีจและชืน่ชมน้องนะทีต่ ัง้ใจเรยีน ถงึเรยีน

ไมเ่ก่งกไ็มเ่ป็นไร น้องตัง้ใจ ไมข่ีเ้กยีจ มคีวามพยายาม แค่

นัน้กด็แีลว้ น้องจบไปมกีารงานท�า กด็แูลคณุพอ่คณุแมส่รา้ง

ความสบายใจใหค้ณุพอ่คณุแม ่กใ็หก้�าลงัใจใหน้้องเป็นคนด ี

มคีวามตัง้ใจดีๆ  ทีจ่ะท�าอะไร เป็นสมาชกิ TO BE NUMBER ONE

ทีด่ี


