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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 

ซกัถามปญัหาขอ้กงัวลทีต่นเองประสบ ทัง้ถามดว้ยตนเอง 

หรอืเขยีนจดหมายซกัถาม เพือ่ขอพระราชทานค�าปรกึษา 

ค�าน�า



โดยทรงตอบทกุประเดน็ค�าถามโดยใชห้ลกัจติวทิยา การให้

ค�าปรกึษาแบบไมม่เีงือ่นไข มบีรรยากาศ สนุกสนาน และ 

เตม็เป่ียมไปดว้ยความรกั ความเมตตา 

 ดว้ยความส�านึกในพระมหากรณุาธคิณุ และดว้ยความ

ตระหนกัถงึคณุคา่ของค�าปรกึษาพระราชทาน กรมสขุภาพจติ 

ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จงึ

ไดด้�าเนินการรวบรวมค�าปรกึษาพระราชทาน จดัท�าเป็น 

รูปเล่ม โดยมคีวามมุ่งหวงัประการส�าคญั เพื่อเผยแพร ่

พระเกยีรตคิณุใหป้รากฏ และเพือ่ประโยชน์ในการท�าหน้าที่

ผูใ้หค้�าปรกึษาของอาสาสมคัรประจ�าศนูยเ์พือ่นใจ TO BE 

NUMBER ONE ทัว่ประเทศ รวมทัง้เพือ่ใหส้มาชกิ TO BE 

NUMBER ONE ทีป่ระสบปญัหาในลกัษณะใกลเ้คยีงกนัได้

ใชค้�าปรกึษาพระราชทานทีร่วบรวมไวน้ี้เป็นแนวทางส�าหรบั

การค้นหาทางออกของปญัหาที่ถูกต้อง เหมาะสมให้กบั

ตนเอง ซึง่จะน�าไปสูก่ารสรา้งสรรคเ์ยาวชนใหเ้ตบิใหญ่อยา่ง

เตม็ศกัยภาพตามพระประสงค ์



 ค�าปรกึษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตัน 

ราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี ชุดน้ี เป็นการรวบรวม 

ค�าปรกึษาพระราชทานจากการเสดจ็เยีย่มการด�าเนินงาน

ในพืน้ที ่ และในการบนัทกึเทปรายการ TO BE NUMBER 

ONE VARIETY ในชว่งปี พ.ศ. 2550-2553 โดยจดัแบง่เป็น 

6 เลม่ ตามประเภทของปญัหา ไดแ้ก่ 1) ปญัหาการเรยีน  

2) ปญัหาครอบครวั 3) ปญัหาความรกั 4) ปญัหาเรือ่งเพือ่น 

5) ปญัหาบุคลกิภาพ 6) ปญัหาสงัคมและยาเสพตดิ 

 กรมสุขภาพจิต หวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือ  

“ค�าปรึกษาพระราชทาน”น้ี จะเป็น ส่ิงท่ีมีคณุค่าทัง้ทาง

ด้านจิตใจ และประโยชน์ท่ีได้รบั

 

 

กรมสขุภาพจติ

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE    
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูแอบชอบผูช้าย 

คนหน่ึง และหนูเหน็เขาคยุโทรศพัทก์บัใครไมรู่ ้ ดทูา่ทางมี

ความสขุ หนูเหน็แลว้ปวดใจ หนูเจบ็ใจ ไมรู่จ้ะท�ายงัไงต่อ

แลว้คะ่

ทลูกระหม่อม : น้องยงัไมรู่เ้ลยวา่เขาคยุโทรศพัทก์บัใคร 

กเ็กบ็มาคดิมากและเสยีใจไปก่อนแลว้ จรงิแลว้ปญัหามนัเกดิ

จากการคดิไปเอง น้องตอ้งแกนิ้สยัน้ีเป็นอนัดบัแรก เลกิคดิมาก 

เลกิคดิไปเอง เลกิจนิตนาการเรื่องต่างๆ แลว้ปญัหากจ็ะ

คลีค่ลายไปเอง

 

ปัญหาความรัก
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูคบกบัแฟนพรอ้ม

กนัทเีดยีว 3 คน เขากร็กัหนูเหมอืนกนั แต่ไมม่ัน่ใจวา่เขาจะ

รกัจรงิหรอืเปล่า หนูคดิว่าตอ้งมสีกัวนัทีจ่ะตอ้งเลอืกว่าจะ

คบใครด ีแต่มอียูค่นหน่ึงทีค่ดิวา่รกัหนูจรงิ ซึง่ทางบา้นหนูก ็

รูจ้กัเขา แต่ไมม่ากเทา่ไหร ่ และหนูเองกลวัวา่ทีบ่า้นเขารบั

หนูไมไ่ด ้เพราะหนูเป็นหลานผูป้่วยโรคเรือ้น จะท�าอยา่งไร

ดคีะ

ทูลกระหม่อม : น้องยงัมเีวลาอกีมากทีจ่ะพสิจูน์ว่าใคร

รกัจรงิ ตอนน้ีควรคบทุกคนเป็นเพือ่นไปก่อนดทีีส่ดุ ตอ้งดู

นิสยัและศกึษากนัไปนานๆ อยา่ใจรอ้น ทีส่�าคญัอยา่มอีะไร

เกนิเลยมากไปกวา่ค�าวา่เพือ่น และทีน้่องบอกวา่น้องรกัเขา 

น้องกต็อ้งเลกิสนใจคนอืน่ แลว้มาคบเพือ่ศกึษาดใูจเป็นคนๆ 

ดกีวา่ เพราะถา้เขารูว้า่คบทลีะ 3 คน เขาจะเสยีใจ สว่นที่
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เรือ่งทางบา้นเขาจะรงัเกยีจทีเ่ป็นหลานคนไขโ้รคเรือ้น เชือ่วา่

ผูใ้หญ่น่าจะแยกแยะออก ผูใ้หญ่น่าจะดทูีต่วัน้องมากกวา่วา่

นิสยัใจคอเป็นอยา่งไร
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : แอบชอบผูห้ญงิ 

คนหน่ึง ซึ่งเป็นเพื่อนกบัผมตัง้แต่ ป.6 ถ้าผมไปบอกว่า 

ชอบเขา เขาจะชอบผมหรอืเปลา่ครบั ดเูขาไมค่อ่ยชอบผม

เทา่ไหร่

ทูลกระหม่อม : เป็นเรื่องธรรมดาของวยัรุ่นทีม่อีารมณ์

อ่อนไหว ปรวนแปรไปต่างๆนานา น้องจะแอบรกัใครกไ็ด ้

ถา้ไมท่�าใหเ้ขาคนนัน้เดอืดรอ้น หรอืไมท่�ารา้ยความรูส้กึของ

ตวัเองใหเ้จบ็ปวดเวลาไม่สมหวงั การทีเ่ราไปแอบรกัคนที ่

เขาไมรู่ ้บางทกีช็ุม่ชืน่หวัใจมชีวีติชวีาดเีหมอืนกนั เพราะฉะนัน้

กจ็ะใหค้�าแนะน�ากบัน้องเรื่องเพื่อนของน้อง ทีไ่ม่แน่ใจว่า

ควรจะบอกใหเ้ขารูว้่า น้องแอบคดิอะไรไปไกลเกนิเพื่อน  

กค็ดิวา่อยา่เพิง่บอกเขาในตอนน้ีเลย แต่ใหน้้องแสดงออกถงึ

ความรูส้กึดีๆ  แสดงความหว่งใย ดแูลเทคแครเ์ขาใหม้ากขึน้ 

ชว่ยท�าโน่นท�าน่ี เอาใจเขาใหบ้่อยกวา่เดมิ แลว้ดทู่าทขีอง

เขาว่าเป็นยงัไง เขาชอบหรอืว่าเขาอดึอดักบัท่าทขีองน้อง
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มากกวา่กนั ถา้ดแูลว้เขามทีา่ทโีอนออ่นยอมรบัในทา่ทขีอง

น้องได ้น้องกค็อ่ยตดัสนิใจสารภาพกบัเขาวา่ น้องแอบชอบ

มานานแลว้ แต่ถา้เขามที่าทอีดึอดั หรอืไม่สบายใจในการ 

กระท�าของน้อง น้องกจ็ะไดรู้ว้า่ไมค่วรบอกความจรงิในใจให้

เขารู ้ไมง่ ัน้เขาเลกิคบและไมม่องหน้าน้องแน่ๆ ทีส่�าคญัคอื 

อยา่ใจรอ้นคอ่ยๆดไูป การมคีวามรกัทีส่วยงามตอ้งใจเยน็ๆ 

อยา่ผลผีลาม ไมง่ ัน้น้องจะเสยีทัง้เพือ่น เสยีทัง้คนรกัในเวลา

เดยีวกนั เพราะฉะนัน้ ตอ้งอ่อนโยน นุ่มนวล คอ่ยๆแสดงให้

เขารูว้า่เรารูส้กึด ีหว่งใยเขาอยา่งจรงิใจ ใหเ้ขาซมึซบัความ

เสมอตน้เสมอปลายของเราไปนานๆ เหมอืนน�้าซมึบอ่ทราย 

ดกีว่าโผงผางไปบอกเขาใหต้กใจ และผละหนีจากน้องไป

จรงิไหม
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมแอบชอบผูห้ญงิที่

เป็นรุน่พี ่ผมรูจ้กัเขาไดไ้มน่าน แต่ยงัไมไ่ดค้ยุกนั เหน็เพือ่น

บอกวา่พีเ่ขามแีฟนแลว้ แต่ยงัไมไ่ดอ้ะไรกนั (เป็นแคแ่ฟน) 

ผมก็คดิว่าน่าจะยงัมโีอกาสอยู่ ผมไม่รู้จะบอกชอบพี่เขา 

ยงัไงด ีแถมเพือ่นผมกแ็อบชอบพีเ่ขาดว้ยเหมอืนกนั ผมจะท�า

อยา่งไรดคีรบั

ทลูกระหม่อม : รุน่พีท่ีน้่องแอบชอบคดิวา่จะยากหน่อย 

เพราะน้องยงัไมเ่คยพดูคยุกบัเขาเลย แลว้อกีอยา่งคา่นิยม

ของเดก็ผูห้ญงิชัน้มธัยม สว่นใหญ่กม็กัจะชอบรุน่พีม่ากกวา่

รุ่นน้องเสยีดว้ย น้องคงตอ้งมจีุดเด่นมากๆเลยนะ ทีจ่ะให้

รุ่นพีเ่ขาหนัมามองน้อง แต่กไ็ม่มอีะไรเกนิความพยายาม

ของมนุษยไ์ปไดห้รอก น้องกล็องท�าความรูจ้กัเขาแบบคอ่ย

เป็นคอ่ยไปดกีวา่ อาจจะเริม่จากการแอบมองเขาบอ่ยๆ ใหเ้ขา 
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รู้ตวัว่าเราแอบมอง หลงัจากนัน้ก็อาจจะให้เพื่อนให้รุ่นพี ่

ทีรู่จ้กั เป็นคนแนะน�าเรา หรอืถา้น้องกลา้กวา่นัน้ กเ็ดนิเขา้ไป

แนะน�าตวัเองกบัเขาเลยกไ็ด ้ แต่อยา่งหลงัตอ้งดทูศิทางลม

ดีๆ ก่อนนะ ถ้าเขาอยู่กบัเพื่อนกลุ่มใหญ่ หรอือยู่กบัแฟน  

น้องก็อาจจะหน้าแตกได้ หรือน้องอาจจะใช้วิธีโบราณ

แต่คลาสสคิ เชน่ แอบเอาจดหมายบอกความในใจ ขนมหวาน 

หรอืดอกไม ้ไปแอบวางไวท้ีโ่ต๊ะเรยีนของเขา แต่วธิน้ีีกจ็ะใช้

ไม่ไดก้บัโรงเรยีนสมยัใหม่ทีใ่ชว้ธิเีดนิเรยีน ไม่มหีอ้งเรยีน

ประจ�าเป็นของตวัเอง หรอืวธิทีีท่นัสมยัขึน้มาหน่อย กค็อื

การไปเสาะแสวงหาเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืของเขา แลว้กส็ง่

ขอ้ความไปบอกเขาว่าน้องรูส้กึยงัไง ซึง่กค็ดิว่าวธิสีุดทา้ยน้ี

คงจะเวริ์คสุด เพราะสมยัน้ีน้องทุกคนก็มโีทรศพัท์มอืถอื

ใชก้นั น้องจะเลอืกใชว้ธิไีหน กเ็ลอืกไดต้ามใจเลย แต่กข็อ 

เตอืนไวว้า่ตอ้งท�าใจไวเ้ผือ่ดว้ย ถา้หากรุน่พีเ่ขามแีฟนอยูแ่ลว้

และไมไ่ดช้อบน้อง กอ็ยา่เสยีใจจนไมเ่ป็นอนัเรยีน อยา่ลมืวา่ 
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วยัเราเป็นวยัที่ต้องเรียนหนังสือเป็นหลกั เพราะฉะนัน้ 

เรือ่งรกัตอ้งเป็นรอง จรงิใจไดแ้ต่อยา่จรงิจงักบัมนัจนเกนิควร 

กข็อใหน้้องโชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีหนูมคีวามรกั

ในวยัเรยีน หนูแอบรกัเขาแต่เขาไมรู่ว้า่หนูรกัเขา หนูโทรหา

เขาทุกวนั หนูเคยถามเขาวา่คดิยงัไงกบัหนู แต่เขาไมบ่อก 

หนูอยากขอค�าแนะน�าจากทูลกระหม่อมว่า จะท�ายงัไงให้

เขามาสนใจเรา และท�าใหห้นูไม่คดิเรื่องความรกัมากกว่า

เรือ่งการเรยีนคะ่ 

ทลูกระหม่อม : น้องแอบรกัเขาแต่เขาไมรู่น้ัน้ เราคดิวา่

ไมใ่ช่นะ เราวา่เขาคนนัน้ของน้องตอ้งรูต้วัแน่ๆ กน้็องโทร

หาเขาทุกวนั แถมยงัถามเขาอกีวา่คดิยงัไงกบัน้อง แต่เทา่

ทีอ่่านจากจดหมายน้องแลว้ น้องไมไ่ดเ้ลา่วา่ท�าแบบน้ีนาน

เท่าไรแลว้ แต่กค็ดิว่าการชอบใครสกัคนแลว้ไมรู่ว้่าเขาคดิ

ยงัไงกบัเรา มนักจ็ะกระสบักระสา่ยแบบน้ีแหละ วธิกีารสรา้ง

ความสมัพนัธด์ว้ยการโทรไปหาเขาทุกวนัแบบน้ี กต็อ้งคดิ

นิดหน่ึง ยงัไงๆเรากอ็ยูใ่นสงัคมไทยทีผู่ห้ญงิตอ้งรกัษาฟอรม์
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เอาไวบ้า้ง ถา้เราชอบเขามากๆ และรกุหนกัแบบน้ี ต่อไปเขา

อาจจะกลวัในความบุ่มบ่ามของเรากเ็ป็นได ้ เพราะฉะนัน้ก็

ควรจะมรีะยะหา่งสกันิดในการสรา้งความสมัพนัธ ์อนัทีจ่รงิ

การแสดงความรูส้กึตรงๆ มนักไ็มไ่ดเ้สยีหายอะไร ถา้มนัไม่

ยอ้นกลบัมาท�ารา้ย หรอืรบกวนจติใจใหน้้องกระสบักระสา่ย 

แบบน้ี เพราะการทีน้่องโทรหาเขาทกุวนัแลว้เขาเฉยๆ ไมแ่สดง

ไมบ่อกความรูส้กึอะไร น้องกเ็กบ็มาคดิมากฟุ้งซ่านอยูค่นเดยีว 

มนักค็งไมใ่ชเ่รือ่งดแีลว้ เพราะมนัจะมผีลกระทบไปถงึการ

เรยีนและชวีติประจ�าวนัของน้องไปเรื่อยๆ กข็อแนะน�าให้

น้องเวน้ระยะหา่งจากเขาออกมาอกีสกัหน่อย โทรหาเขาให้

น้อยลง แลว้กเ็ลกิคาดหวงัวา่เขาจะตอ้งตอบวา่ชอบน้อง หรอื 

พดูอะไรในท�านองทีน้่องอยากไดย้นิ จ�าไวว้า่การรกัใครสกัคน 

ไม่ได้ท�าให้เราเป็นทุกข์หรอก แต่การคาดหวงัจะให้เขา 

รกัตอบเราต่างหากทีท่�าใหเ้ราเป็นทุกข ์ เพราะฉะนัน้รกัได้
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แต่ตอ้งไมค่าดหวงั อกีอยา่งธรรมชาตขิองผูช้ายไมช่อบให้

ใครมาตามตดิ เพราะเขาจะรกัอสิระมากๆ การทีน้่องโทรหา

เขาบอ่ยๆ จนดเูหมอืนกจิวตัรประจ�าวนันัน้ เขาอาจจะเหน็

ความส�าคญัของน้องไมม่ากนกั แต่ถา้น้องทิง้ระยะหา่งไปบา้ง  

โทรหาน้อยลง เกบ็ง�าความรูส้กึไวบ้้าง อาจจะท�าใหน้้อง 

น่าตดิตามน่าคน้หามากขึน้ บางทอีาจจะเป็นขอ้พสิจูน์ใหน้้อง

ไดว้า่ เขาชอบน้องหรอืไม ่ ถา้เขาฉุกคดิขึน้มาวา่เมือ่ไมม่น้ีอง 

เขารูส้กึเหงาและคดิถงึน้อง เขากจ็ะตอ้งเป็นฝ่ายโทรมาหา

น้องเองบา้ง แต่ถา้เขาไมช่อบน้องเลย เขากจ็ะเงยีบหายไป 

น้องกจ็ะรูค้วามในใจเขาจากการกระท�าได้ โดยไม่ต้องรอ 

ค�าตอบเลย 

 แม้จะเคยบอกเสมอว่า มีความรกัในวยัเรยีนไม่ใช่

เรือ่งผดิ แต่กไ็มไ่ดห้มายความวา่ เราสง่เสรมิหรอืสนบัสนุนให ้

น้องๆทกุคนมคีวามรกัระหวา่งเรยีน เพยีงแคอ่ยากเตอืนสตวิา่  
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มไีดแ้ต่ตอ้งควบคมุมนัไดเ้ชน่กนั จ�าไวเ้สมอวา่การเรยีนคอืสิง่

ทีจ่ะก�าหนดอนาคตและชวีติของน้องในอกี 40 - 50 ปีขา้งหน้า  

ไม่ใช่ความรกัแน่นอน เพราะฉะนัน้ปรบัตวัปรบัใจเสยีใหม ่

เอาเรือ่งเรยีนเป็นหลกัเรือ่งรกัเป็นรอง 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูจดัว่าเป็นคน

หน้าตาดีและมีคนเข้ามาจีบหลายคน และหนูก็รู้สึกว่า 

ยังไม่ถงึวยั หนูจะปฏเิสธพวกเขาอย่างไรไม่ใหเ้สยีน�้าใจ 

เพราะอยากคบเขาไว้เป็นเพื่อนมากกว่า จะมวีธิปีฏิเสธ

อยา่งไรไมใ่หเ้สยีเพือ่น

ทูลกระหม่อม : ความรกัในวยัเรยีนถอืเป็นดาบสองคม  

ขอแนะน�าใหน้้องพดูกบัเขาอยา่งตรงไปตรงมาวา่ ไมพ่รอ้ม

ทีจ่ะคบเป็นแฟน ไม่ต้องอ้อมคอ้ม เพราะถ้าปล่อยนานก็

เหมอืนกบัใหค้วามหวงั สิง่ส�าคญัขอใหพ้วกเขาตัง้ใจเรยีน

ไปกบัน้องด้วย และขอให้เวลาเป็นเครื่องพสิูจน์ ถ้าเขา

รกัเราจรงิ เขาตอ้งรอได้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมเีพือ่นสนิทอยู ่ 

5 คน หญงิ 3 ชาย 2 เรามคีวามสนิทกนัมาก ไปไหนกไ็ปดว้ย

กนัตลอด จนวนัหน่ึงเพือ่นชายทีห่นูสนิทดว้ยคนหน่ึง กม็า 

บอกวา่ชอบหนู ซึง่ความจรงิแลว้หนูกช็อบเขาอยูล่กึๆในใจ

เหมอืนกนั แต่เพือ่นหญงิทีห่นูรกัทีสุ่ดและสนิททีสุ่ด เขาก ็

แอบชอบเพื่อนชายคนน้ีเหมอืนกนั โดยที่เขาแสดงออก 

ทกุอยา่งวา่ชอบเพือ่นชายคนน้ี ดว้ยความทีห่นูรกัและผกูพนั

กบัเพือ่นหญงิของหนูมาก หนูไมอ่าจท�ารา้ยเขาได ้และไมอ่าจ 

ทนเหน็เวลาทีห่นูมคีวามสุข แลว้เพื่อนหนูมคีวามทุกขไ์ด ้ 

หนูเลยเก็บความรู้สึกของหนูมาตลอด หนูคิดว่าหนูกบั 

เพื่อนชายน่าจะคดิเหมอืนเพื่อนแบบเดมิ เพื่อทีห่นูจะไดไ้ม่

เสยีเพือ่นทีห่นูรกัไปทัง้ 2 คน และอกีอยา่งหนูกเ็รยีนอยูด่ว้ย  

น่าจะตัง้ใจเรยีนใหม้ากทีสุ่ดค่ะ ทูลกระหม่อมเหน็ดว้ยกบั

ความคดิของหนูหรอืเปลา่คะ



ปัญหาความรัก 15

ทลูกระหม่อม : ขอบอกวา่เหน็ดว้ยกบัความคดิของน้อง

เป็นทีส่ดุ น้องคดิไดถ้กูตอ้งแลว้ ความรกัในวยัเรยีนจะไมใ่ช่

สิง่ตอ้งหา้ม ถา้คบกนัแบบรูล้มิติ และมสีต ิแต่สิง่ทีส่�าคญัไป

กวา่นัน้กค็อืการเรยีน อยา่งทีน้่องบอกนัน่แหละ จะท�าอะไร

กต็าม ควรจะเอาเรื่องเรยีนเป็นตวัตัง้ ใหก้ารเรยีนเป็นสิง่

ส�าคญั และเป็นสิง่ทีม่คีวามหมายเป็นอนัดบัตน้ๆของชวีติ  

คอืสิง่ทีถ่กูตอ้งทีส่ดุ สว่นเรือ่งรกักุ๊กกิก๊ในวยัเรยีน กม็ไีดบ้า้ง 

แต่ให้เป็นอนัดบัรองๆไป โดยเฉพาะในกรณีของน้องที่

เป็นการแอบรกักนัไปมาในกลุม่เพือ่นสนิท กเ็หน็ใจน้องนะ

ทีม่คีวามล�าบากใจมากมายในการเลอืกครัง้น้ี เพราะถา้เลอืก

ความรกั กต็อ้งเสยีเพือ่นรกัไป แต่ถา้เลอืกเพือ่นรกั โอกาสที่

จะไดค้บเพือ่นชายเป็นคนรกักค็งน้อยลง 
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 สว่นเรือ่งการตดัสนิใจวา่จะเลอืกทางไหนนัน้ กค็งเป็น

เรื่องของน้องเอง น้องคงต้องชัง่ใจตวัเองดูว่าใจของน้อง 

เอนเอยีงไปทางไหนมากกวา่กนั ระหวา่งการมเีพือ่นรกักบั

การมคีนรกั ไมม่ใีครตอบแทนน้องไดน้อกจากใจของน้องเอง  

แต่ถ้าจบัใจความจากจดหมาย ก็พอจะรู้แล้วว่าน้องจะ

ตดัสนิใจเลอืกทางไหน เพราะน้องบอกความในใจมาวา่น้อง

กบัเพือ่นชายน่าจะคดิกนัเหมอืนเพือ่นแบบเดมิ น้องจะไดไ้ม่

เสยีเพือ่นรกัไปทัง้ 2 คน และในทา้ยสดุน้องกส็รปุมาแลว้วา่ 

น้องยงัเรยีนอยู่น่าจะตัง้ใจเรยีนใหม้ากทีสุ่ด ซึง่นัน่กแ็สดง 

ใหเ้หน็แลว้ว่าน้องเป็นเดก็ทีม่คีวามคดิ คดิได ้ คดิด ี และ 

คดิเป็น เพราะฉะนัน้กค็ดิวา่คงไมต่อ้งใหค้�าแนะน�าน้องมากมาย 

เพราะน้องกม็คี�าตอบใหต้วัเองอยูแ่ลว้ กข็อใหน้้องตัง้ใจเรยีน

ต่อไปเรือ่ยๆ กลุม่เพือ่นทีม่อียูแ่ละรกักนัดอียูแ่ลว้ กพ็ยายาม

รกัษามติรภาพทีด่ไีวน้านๆ จะไดช้ว่ยเหลอืพึง่พากนัต่อไป

ในอนาคต เพือ่นดีๆ หาไมง่า่ยนกั ถา้เจอแลว้กร็กัษาไวใ้หด้ ี
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สดุทา้ยขอฝากน้องไวว้า่การแอบรกัใครสกัคน บางทกีท็�าให้

หวัใจกระชุ่มกระชวยมากกว่าการเปิดเผยตัวเสียอีกนะ 

จะบอกให ้ กข็อใหน้้องโชคดแีละมคีวามสุขกบัการแอบรกั 

กแ็ลว้กนั 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เพื่อนผมมแีฟน  

แต่เขาไม่กล้าบอกรกัแฟนเขา จะมวีธิอีย่างไรใหเ้ขาบอก 

รกัแฟน

ทูลกระหม่อม : วธิเีบสคิ ก็คอื ส่งดอกกุหลาบแดงให ้ 

พรอ้มกบัขอ้ความบอกรกัในการด์วนัเกดิ หรอืวนัวาเลนไทน์ 

แต่ปจัจุบนัน้องๆส่วนใหญ่มมีอืถอืกนัเกอืบทุกคน อาจจะ 

หาเบอรแ์ลว้สง่ขอ้ความ สง่รปูภาพแทนดอกไมก้ไ็ด ้ แต่ถา้

เขาไม่กลา้กค็งต้องปล่อยเขา แลว้เอาเวลามาคดิเรื่องอื่น 

ดกีวา่
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมแอบชอบผูห้ญงิ

คนหน่ึง เขาอายมุากกวา่ผม 1 ปี เขาเป็นแฝด 3 คน อกี 2 คน

อยู ่ม.6 เขาอยู ่ม.4 อาจเพระเขา้เรยีนชา้หรอือะไรผมไมท่ราบ 

ผมรูจ้กัเขาเพราะรุน่พีแ่นะน�า ปญัหาอยูท่ีเ่ขาชอบรุน่พีผ่มคนน้ี 

แลว้ผมจะท�าอยา่งไร ดคีรบั “เครยีด”

ทลูกระหม่อม : เรือ่งความรกัทีน้่องแอบชอบรุน่พีค่นหน่ึง 

ถงึแมเ้ขาจะชอบคนอื่น ซึ่งกค็อืรุ่นพีท่ีแ่นะน�าน้องใหรู้จ้กั 

กบัเขา น้องกไ็มต่อ้งใจเสยีหรอืถอดใจ บางทถีา้เขารูจ้กัน้อง

มากขึน้จรงิๆ น้องอาจเอาชนะใจเขากไ็ด ้ ถา้ชอบเขาจรงิๆ 

กล็องดสูกัตัง้ แต่สดุทา้ยถา้เขาไมช่อบเรากไ็มเ่ป็นไร น้อง

ยงัเดก็อยู่ อย่าเพิง่จรงิจงักบัเรื่องน้ีมากนัก ยงัไงใหค้ดิถงึ 

เรื่องเรยีนและครอบครวัเอาไวใ้หม้ากดกีว่านะ ขอใหน้้อง

โชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมคีวามใฝ่ฝนั

อยากเป็นต�ารวจ เพราะผมชอบความถกูตอ้งยตุธิรรม และผม 

อยากเป็นคนดขีองสงัคม ผมมเีรือ่งราวประสบการณ์มากมาย 

แต่สิง่ทีอ่ยากถ่ายทอดความรูส้กึคอื เรือ่งราวความรกัของผม 

ตอนน้ีผมมคีนทีผ่มรกัแลว้ ผมรูส้กึวา่ผมรกัผูห้ญงิคนน้ีมาก 

และอยากใหเ้ขามชีวีติอยูก่บัผมไปนานๆ ผมจะรกัผูห้ญงิคนน้ี

ตลอดไป ผมจะไม่ทิง้เขาจะไม่ท�าใหผู้ห้ญงิคนน้ีตอ้งเสยีใจ

เพราะผม 

ทลูกระหม่อม : เป็นสิง่ทีด่นีะทีน้่องมคีวามฝนัวางไวเ้ป็น

เป้าหมายของชวีติ ไม่ว่าเรื่องอยากเป็นต�ารวจ หรอืเรื่อง

ความรกัทีแ่น่วแน่ทีม่อียู่ตอนน้ี กอ็ยากบอกว่าการมคีวาม

รกัไม่ใช่สิง่ที่ผดิหรอกนะ ถ้ามแีล้วอยู่ในขอบเขตที่ดงีาม  

ใหค้วามรกัเป็นก�าลงัใจใหก้นัและกนั พากนัไปในทางทีถ่กูตอ้ง 

ไมท่�าอะไรเสือ่มเสยีใหค้รอบครวัเสยีใจ และเรากเ็ชือ่วา่น้อง
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เป็นคนมคีวามคดิด ีเหน็ไดจ้ากการทีน้่องสญัญาอยา่งหนกัแน่น 

ว่าจะไม่ท�าใหค้นรกัเสยีใจเพราะน้องเป็นอนัขาด น่ีแหละ

สภุาพบุรษุตวัจรงิตอ้งคดิแบบน้ี กข็อใหต้ัง้ใจเรยีน เพือ่จะได้

สอบเขา้เป็นต�ารวจใหไ้ดอ้ย่างทีมุ่่งมัน่วางฝนัเอาไว ้ ขอให้

ระลกึไวเ้สมอวา่ ถา้เราประสบความส�าเรจ็ในชวีติ มหีน้าที่

การงานทีม่ ัน่คง ความรกัทีเ่ราคาดหวงัไวก้จ็ะตามมาอยา่ง

แน่นอน แต่ตอนน้ีหน้าทีข่องน้องกค็อืต้องตัง้ใจเรยีนใหด้ี

ทีส่ดุ เพือ่ท�าฝนัทัง้หมดของน้องใหเ้ป็นความจรงิ กข็อขอบใจ

ทีเ่ขยีนมาบอกเลา่สิง่ดีๆ  ใหฟ้งั 



คู่มือค�าปรึกษาพระราชทานฯ22

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ตอนน้ีหนูเรยีนอยู ่ 

ม.5 หนูแอบรกัเพือ่นของหนูแต่หนูไมก่ลา้บอกเขา เพราะ

กลวัเสยีเพื่อน อีกเหตุผลหน่ึงที่หนูไม่กล้าบอกเขาก็คือ  

เพือ่นของเขามาชอบหนู และเขากร็บัเป็นพอ่สือ่ใหก้บัเพือ่น 

มนัท�าใหห้นูล�าบากใจมาก และตอนน้ีหนูกย็อมเป็นแฟนกบั

เพือ่นของเขาแลว้ดว้ย แต่วา่หนูกย็งัชอบเขาอยูน่ะคะ หนูจะ

ท�ายงัไงดคีะ เวลาไปไหนเรากจ็ะไปดว้ยกนัทัง้ 3 คนตลอดเลย 

และเขาเทคแครห์นูดกีว่าแฟนหนูอกี จนบางครัง้หนูคดิว่า

เขากร็กัหนูเหมอืนกนั เคยมอียูค่ร ัง้หน่ึงตอนวนัวาเลนไทน์

แฟนหนูเขาไม่มาเรยีน วนันัน้เพื่อนหนูกเ็อาดอกกุหลาบ 

สขีาวมาให ้(เขารูว้า่หนูชอบ) เขาบอกวา่แฟนหนูฝากมาให ้

วนัต่อมาแฟนหนูก็เอากุหลาบแดงมาให้ และขอโทษที่

วนัวาเลนไทน์ไม่ไดเ้อากุหลาบมาให ้ หนูไม่รูว้่าเพื่อนหนู

ตอ้งการสือ่อะไร จงึเขยีนจดหมายมาปรกึษาทลูกระหมอ่ม 

หวงัวา่ทลูกระหมอ่มคงจะตอบนะคะ ขอบคณุลว่งหน้าคะ่ 
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ทูลกระหม่อม : น้องมีต�านานรัก 3 เส้าที่ดุ เดือด  

สว่นปญัหาทีน้่องถามมา กเ็ป็นปญัหาโลกแตกส�าหรบัวยัรุน่ 

ในยุคน้ี ซึ่งก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของความรกั การที่เราม ี

ความรกัไม่ใช่เรื่องผดิ เพยีงแต่น้องตอ้งท�าความเขา้ใจกบั

ความรูส้กึแบบน้ีใหถ้กูตอ้ง เพราะวยัของน้องเป็นวยัทีก่�าลงั

สบัสน อารมณ์แปรปรวน เหวีย่งไปเหวีย่งมา คน้หาตวัตน

ของตวัเองอยูต่ลอดเวลา เพราะฉะนัน้เรือ่งราววุน่ๆ ชวนปวดหวั

เกีย่วกบัความรกั จงึเกดิกบัเดก็วยัรุน่น้ีมากมาย 

 สว่นเรือ่งของน้อง ก่อนอืน่ตอ้งถามใจตวัเองก่อนวา่จะ

ชอบใครกนัแน่ ถา้แน่ใจแลว้กต็อ้งหนกัแน่น ตดัสนิใจใหเ้ดด็ขาด  

อย่าโลเล ถ้าปล่อยให้คาราคาซงัเช่นน้ีต่อไป มนัจะเกิด 

ความแตกแยกระหวา่งเพือ่นขึน้มาได ้คนเรารกักนัมนัไมใ่ช่

เรื่องผดิ แต่เราต้องระมดัระวงั และต้องศกึษากนัและกนั

ใหด้กี่อนทีจ่ะตดัสนิใจคบใคร ไมง่ ัน้กจ็ะเกดิเรือ่งราวอยา่งที ่
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น้องประสบอยู ่คอืกลนืไมเ่ขา้คายไมอ่อก รกัพีเ่สยีดายน้อง

แต่ยงัไงเรือ่งของน้องคงยงัไมม่อีะไรหนกัหนามาก เราจะคอย

ชว่ยลุน้แลว้กนั 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมอยากให ้

ทลูกระหมอ่ม บอกวธิจีบีคนสวย คอื ผมอยากไดแ้ฟนสวยครบั 

ตอ้งท�าอยา่งไรบา้งครบัถงึจะไดผ้ล

ทลูกระหม่อม : น้องเขยีนเขา้มาขอเคลด็ลบัของการจบี

คนสวย เพราะน้องเลน่บอกมาตรงๆเลย วา่น้องชอบคนสวย 

เราอยากจะบอกน้องวา่ใครๆ กช็อบคนสวยทัง้นัน้แหละ ไมไ่ด้

มแีคน้่องเพยีงคนเดยีวหรอกนะ การทีน้่องจะไดค้นสวยมา 

เป็นแฟนนัน้ น้องต้องท�าตัวของน้องเองให้ดีเสียก่อน  

ก่อนคดิเรือ่งจะไปจบีเขา ซึง่การจะเป็นผูช้ายทีด่ไีดน้ัน้ มนัตอ้ง

พรอ้มทัง้ภายนอกและภายใน ภายนอกน้องกต็อ้งแต่งตวั 

ใหด้สูะอาดสะอา้น ดดู ีผูห้ญงิทีไ่หนเขากค็งจะไมช่อบน้องหรอก 

ถา้เกดิน้องแต่งตวัมอมแมม รวมไปถงึการเรยีนน้องกต็อ้ง

ตัง้ใจเรยีน เพราะว่าผูห้ญิงที่หน้าตาด ี เขาก็ต้องชอบคน

ที่มคีวามสามารถเหมอืนกนั และอีกหน่ึงเรื่องคอืภายใน
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น้องตอ้งเป็นคนด ีมนี�้าใจ เป็นสภุาพบุรษุ และใหเ้กยีรตผิูห้ญงิ 

รบัรองไดว้า่น้องจะตอ้งไดแ้ฟนทีส่วยหน้าตาดอียา่งแน่นอน 

และอกีหน่ึงเรื่องทีเ่ราอยากจะใหน้้องลองคดิดกูค็อื คนเรา

จะงามกต็อ้งงามจากภายในมใิชว่า่จะสวยเพยีงแต่ภายนอก 

อยากให้น้องมองคนที่นิสยัใจคอมากกว่าที่จะตดัสนิจาก

รปูลกัษณ์ภายนอกอยา่งเดยีว
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมคี�าถามทีอ่ยาก

จะถามทูลกระหม่อมค่ะ คอืว่าตอนน้ีหนูก�าลงัจะเตรยีมตวั

สอบเขา้มหาวทิยาลยั หนูมแีฟนแลว้ แต่แฟนหนูชอบพา

หนูไปเที่ยว หนูก็ไปไม่อยากขดัเขา บางทหีนูก็ต้องโดน

ทีบ่า้นวา่ สว่นมากกช็อบมาเตอืนหนูวา่ผูช้ายคนนัน้เป็นคน

ไม่น่าคบหา แต่หนูกไ็ม่เหน็ว่าเขาจะไม่น่าคบตรงไหนเลย 

ท�าไมทุกคนต้องคอยแต่ว่าเขา แต่บางทหีนูก็มคีวามคดิ

เขา้มาในหวับา้งเป็นบางครัง้ว่า หนูกอ็ยากตัง้ใจเรยีนและ

อยากเอนทรานซต์ดิ แต่พอหนูไดเ้จอกบัเขาทไีร หนูกจ็ะลมื 

ทกุอยา่งทนัท ีหนูอยากถามวา่หนูควรปฏบิตัติวัอยา่งไร  และ

สิง่ไหนคอืสิง่ทีถ่กูตอ้งทีห่นูควรจะตอ้งท�า หนูคดิมากจรงิๆ 

สบัสนไปหมด หรอืวา่น่ีคอืสิง่ทีเ่ขาเรยีกวา่ “ความรกัท�าให ้

คนตาบอด” รบกวนขอค�าแนะน�าดีๆ  จากทูลกระหม่อม  

ดว้ยคะ่
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ทูลกระหม่อม : ปญัหาหนักอกของน้องก็คือเรื่อง 

ความรกั ที่เราเคยตอบน้องๆไปหลายครัง้แล้วว่า ไม่ใช่

เรื่องผดิทีจ่ะมคีวามรกัในวยัเรยีน เพราะความรูส้กึแบบน้ี

เป็นเรือ่งธรรมชาตทิีทุ่กๆคนตอ้งประสบพบเจอ แลว้ทีน้่อง

ร�าพงึร�าพนัมาวา่ “ความรกั ท�าใหค้นตาบอด” หรอืเปลา่นัน้

กไ็มใ่ช่เสมอไปหรอกนะ ถา้เรารูจ้กัรกัอยา่งเขา้ใจและมสีต ิ

ในการด�าเนินความรกัของเรา ไปในทศิทางทีถู่กตอ้งดงีาม  

น�าความรูส้กึดีๆ ทีเ่กดิขึน้ มาแปรเปลีย่นใหเ้ป็นก�าลงัใจทีด่ ี 

คอยช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั หรอืชวนกนัติวหนังสอืเพื่อ

เตรยีมตวัสอบ ถา้รกัแบบสรา้งสรรคแ์บบทีว่า่มาน้ี กค็งไมม่ี

ใครมาต�าหนิน้องได ้แต่ถา้เป็นไปในทางทีน้่องเขยีนเลา่มาวา่  

แฟนของน้องชอบพาไปเที่ยวบ่อยๆ จนโดนที่บ้านดุและ 

ตกัเตอืน กเ็ป็นธรรมดาบา้นใครเขากค็งไมป่ลืม้หรอก น่ีแสดงวา่

แฟนของน้องคงชอบเทีย่วมาก คงไมค่อ่ยสนใจเรยีนหนงัสอื 

สกัเท่าไหร่ แล้วก็คงอ้อนเก่งมากๆ น้องถึงใจอ่อนและ 
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ลืมทุกอย่างเวลาที่เจอหน้าเขา ถ้าเป็นแบบน้ีต่อไป 

เรื่อยๆ เหน็จะไม่ไดก้ารแน่ น้องคงตอ้งใจอ่อนยวบตลอด

เวลาทีเ่ขามาชวนไปเทีย่ว กน็บัวา่ยงัดทีีน้่องเขยีนจดหมาย

มาปรกึษากนัเสยีก่อน ไม่ง ัน้ต่อไปอาจจะเขา้ขา่ยความรกั

ท�าใหน้้องตาบอดจรงิๆกไ็ด ้ กข็อแนะน�าน้องว่าหลงัจากน้ี

เป็นตน้ไป น้องตอ้งท�าตวัเสยีใหม ่ท�าใจใหห้นกัแน่นมากขึน้ 

แฟนของน้องจะมาออดออ้นใหไ้ปเทีย่วอย่างไร กใ็จแขง็ๆ

เขา้ไว ้ อย่าใจอ่อนเดด็ขาด ใหต้ระหนักไวว้่าการสอบเขา้

มหาวทิยาลยั มเีพยีงชว่งเดยีวในชวีติของคนเรา แต่ความ

รกันัน้ยงัมเีวลาอกีหลายช่วงและยาวไกลนัก จะมเีมื่อไหร่

กไ็ด ้จะเทีย่วกบัแฟนบอ่ยแคไ่หนกไ็ด ้แต่การสอบน้ีมเีพยีง

ช่วงเดยีวในชวีติ เพราะฉะนัน้กต็อ้งใชโ้อกาสทีม่เีพยีงช่วง

เดยีวน้ีใหด้ทีีส่ดุ ดว้ยการพยายามอยา่งเตม็ที ่ เราจะไดไ้ม่

เสยีใจหรอืเสยีดายเมือ่หนักลบัไปมองมนั สว่นผลการสอบ

จะออกมาเป็นอยา่งไร กค็งไมส่�าคญัเทา่กบัความพยายามที่
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เราไดต้ัง้ใจทุม่เทลงไป และการไดท้�าหน้าทีข่องเราอยา่งเตม็ที ่

ขอเป็นก�าลงัใจใหน้้องมจีติใจเขม้แขง็ หนกัแน่น และมัน่คง

ในการเตรยีมตวัสอบ ไมห่วัน่ไหวไปกบัค�าชกัชวนของแฟน 

ต่อจากน้ีถา้เขามาชวนเราไปเทีย่ว เรากช็วนเขาอา่นหนงัสอื 

เขาจะรบเรา้หรอืออดออ้นยงัไง เรากใ็ชว้ธิเีชน่เดยีวกนักลบัไป  

ต่างกนัทีเ่ราชวนอ่านหนังสอื แทนการไปเทีย่วเท่านัน้เอง 

เชื่อว่าถ้าเขามาชวนเราแล้วเราใจแขง็ ไม่ไปด้วยบ่อยๆ 

เขากจ็ะรูเ้องวา่น้องเอาจรงิ และน้องกไ็มต่อ้งกลวัเคา้โกรธ งอน 

หรอืเลกิรกัน้องดว้ย เพราะถา้เขารกัน้องจรงิ เขากค็วรจะ

เขา้ใจว่าน้องท�าอะไรอยู ่ ถา้การไมย่อมไปเทีย่วเพราะตอ้ง

อ่านหนังสอืสอบ แล้วท�าใหเ้ขาเลกิรา หรอืเลกิรกัน้องได ้

กป็ลอ่ยเขาไปเถอะ แสดงวา่เขาไมไ่ดร้กัน้องจรงิหรอก เขารกั

แต่ตวัเองเท่านัน้ กข็อใหน้้องคดิไวเ้สมอว่า เรยีนเป็นหลกั

รกัเป็นรอง ตอนนี้หน้าทีห่ลกัคอืเรยีนหนงัสอื จ�าไว ้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมเีรื่องอยาก 

ทูลถามทูลกระหม่อม ผมมีโอกาสบังเอิญได้เจอผู้หญิง 

คนหน่ึง เมือ่วนัปีใหมท่ีผ่า่นมา หลงัจากนัน้ผมกบัเขากเ็ริม่

ตดิต่อกนั ผมมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอเขามาก แต่ความจรงิกค็อื 

เธอคนนัน้ไม่ใช่หญงิแท ้ ผมรู ้ แต่ความรูส้กึทีม่ต่ีอเธอกย็งั

เหมอืนเดมิ ผมอยากรูว้า่ผมมคีวามผดิปกตทิางจติหรอืเปลา่ 

และควรท�าอยา่งไรดคีรบั

ทลูกระหม่อม : รูส้กึไดเ้ลยวา่น้องคงก�าลงัสบัสนระหวา่ง

ความถกูตอ้งกบัเสยีงหวัใจของตวัเอง จะท�าอยา่งไรด ีใจหน่ึง

กแ็อบชอบพอเขา แต่อกีใจหน่ึงกร็ูว้่าเขาเป็นผูช้ายเหมอืน 

ตวัเอง ขอแนะน�าน้องว่าตอ้งลองถามหวัใจตวัเองจรงิๆว่า

น้องชอบเขาเพราะอะไร บางทน้ีองอาจจะไมไ่ดเ้ป็นเกยห์รอื

ชอบเพศเดยีวกนัหรอก อาจเป็นเพราะอารมณ์ชัว่วบูหรอืเปลา่ 

ทีท่�าใหน้้องคดิไปอย่างนัน้ หรอืว่าความจรงิแลว้น้องชอบ 
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เพศเดียวกันมาตัง้แต่แรกอยู่แล้ว เพียงแต่น้องไม่รู้ตัว  

ลองนัง่คดิและถามใจตวัเองใหด้เีสยีก่อน และเรือ่งทีส่�าคญั

อกีเรื่องหน่ึงทีน้่องตอ้งท�าใจไวก่้อนเลยกค็อื ปฏกิริยิาของ

คนรอบขา้งที่มต่ีอตวัน้องจะเปลี่ยนไป น้องจะรบัได้ไหม  

จริงอยู่ที่ยุคสมัยน้ี การยอมรับต่อเพศที่3จะมีมากขึ้น  

แต่ความรูส้กึดา้นไม่ดขีองคนรอบขา้ง กย็งัคงมอียู่แน่นอน 

ถงึวนันัน้ น้องจะทนต่อสายตาของคนรอบขา้งไดห้รอืเปล่า 

ไหนจะครอบครวัของน้อง คุณพ่อคุณแม่ของน้อง ท่านก็

คงไมป่ลืม้แน่ๆ ถา้ท่านรูว้่าไดล้กูสะใภเ้ป็นเกย ์ น้องคดิว่า 

น้องจะมเีหตุผลพอที่จะพูดให้ท่านเขา้ใจในความรกัแบบ

ของน้องเหรอ ดอูยา่งในภาพยนตรเ์รือ่ง “รกัแหง่สยาม” ส ิ

ตอนครัง้แรกทีแ่มข่องเขารูว้า่ลกูเป็นเกย ์เขากย็งัรบัไมไ่ดเ้ลย 

เรื่องความคดิของคนรอบขา้งเป็นเรื่องส�าคญัมากเลยนะ 

น้องอยา่ลมืความส�าคญัของเรือ่งน้ีดว้ย การเป็นอยา่งน้ีมนัไมใ่ช่

เป็นเรื่องทีผ่ดิ เพยีงแต่ทีพ่ดูมาทัง้หมดกแ็ค่อยากจะเตอืน
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น้องเอาไวว้า่ ถา้น้องเลอืกแบบน้ีแลว้ มนัจะเป็นอยา่งไรบา้ง

กแ็คน่ัน้เอง กข็อใหถ้ามใจตวัเองดีๆ กแ็ลว้กนั ถา้เกดิวา่รูใ้จ

ตวัเองแลว้วา่ตวัเองเป็นแบบไหน ถงึตอนนัน้กเ็ป็นไปเถอะ 

ความดขีองคนไมไ่ดอ้ยูท่ีเ่พศอะไร แต่ความดแีสดงออกดว้ย

สิง่ทีเ่ขาท�าต่างหาก ขอใหน้้องโชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูแอบชอบเพือ่น

ชายในห้อง เขาชื่อเจค่ะ หนูแอบชอบเขา แต่เขาชอบพี ่ 

ม.6 คะ่ พีม่.6 คนน้ีหนูกร็ูจ้กั เพราะวา่ตอนเขา้คา่ยลกูเสอื  

พีค่นนัน้เขาเป็นพีเ่ลีย้งของหนูคะ่ และหนูคดิวา่เจน่าจะชอบ

พีเ่ขาตอนนัน้ และมอียูว่นัหน่ึงหนูเคยคดิจะตดัใจเลกิชอบเจ  

แต่หนูตดัใจไมไ่ดค้่ะ เพราะเวลาเจมาคุยและมาเล่นกบัหนู 

หนูกอ็่อนไหวไดง้่าย แค่ค�าพดูทีเ่จมาพดูกบัหนูแค่ไม่กีค่�า  

กท็�าใหห้นูออ่นไหวได ้หนูกเ็ลยตดัใจไมไ่ดส้กัทคีะ่ แต่เพือ่น

สนิทของหนูชือ่แพรว บอกหนูเสมอวา่แอบชอบเขาไดแ้ต่อยา่

คดิวา่เขาเป็นของเรา และแพรวกป็ระสบปญัหาเชน่เดยีวกบัหนู  

เพราะแพรวแอบชอบเพื่อนผู้ชายในห้องเหมือนกันค่ะ 

และเพื่อนคนนัน้ทีแ่พรวแอบชอบ เขากช็อบเพื่อนผูห้ญงิ

ในหอ้ง หนู 2 คนเลยประสบปญัหาเดยีวกนัคะ่ และหนูไม่

สามารถบอกเจไดว้่าหนูชอบเจ เพราะหนูสญัญากบัแม่ไว้
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วา่หนูจะไมม่แีฟนจนกวา่จะจบ ม.3 ซึง่อกีไมน่านหนูกจ็ะจบ

แลว้คะ่ หนูอยากจะตัง้ใจเรยีนเพือ่จะไดเ้กรดดีๆ คะ่ จะไดไ้ป

สมคัรเรยีนไดง้า่ย หนูและแพรวควรจะท�าอยา่งไรดคีะ ทีแ่อบ

ชอบเพือ่นในหอ้ง

ทลูกระหมอ่ม : จดหมายฉบบัน้ีน่ารกัมากเลย เป็นความรกั

แบบใสๆ น่ารกัด ีทีน้่องสญัญากบัแมว่า่จะไมม่แีฟนจนกวา่

จะจบ ม.3 จะรอก่อนนัน้ เป็นเรือ่งทีถ่กูตอ้งแลว้ เรือ่งน้ีเรา

ขอชมเชยเลย เพราะว่าตอนน้ีน้องกย็งัเดก็มาก ไม่เหมาะ

ต่อการจะมแีฟนหรอก ควรจะคดิถงึเรือ่งเรยีนใหม้าก เพราะ

การเรยีนส�าคญัทีส่ดุในชวีติของน้อง ความรกัอาจไมแ่น่นอน 

แต่เรื่องเรยีนส�าคญัแน่นอน เรารบัรองได ้ เรื่องทีน้่องกบั 

น้องแพรวแอบชอบเพือ่นในหอ้งของน้อง กเ็ป็นธรรมดาของ 

วยัรุน่อยา่งน้องน่ีแหละ ไมไ่ดถ้อืวา่เป็นเรือ่งทีผ่ดิปกตอิะไร 

เพราะวา่น้องกไ็มไ่ดท้�าอะไรเสยีหาย กแ็คแ่อบปลืม้แอบกรีด๊
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เขาอยู่ในใจจรงิไหม แต่น้องดูท่าทางจะเป็นคนทีอ่่อนไหว 

ใชเ่ลน่เลยนะ ขนาดวา่ตดัใจเลกิชอบเขาไปแลว้ เพยีงแคเ่ขา 

มาคยุดว้ยนิดหน่อย กอ็อ่นไหวกลบัมาชอบเขาเหมอืนเดมิอกี 

ใจอ่อนจรงิๆเลย อยากแนะน�าใหน้้องหนักแน่นมากกว่าน้ี 

อกีสกัหน่อย ยิง่ตอนน้ีคนทีน้่องแอบชอบอยู่ เขากช็อบคนอื่น 

ไปแลว้ดว้ย น้องกอ็ยา่ไปคดิอะไรกบัเขาใหม้นัมากกวา่น้ีเลย 

เปลอืงหวัใจ เปลอืงสมองเปลา่ๆ กลบัมาคดิเรือ่งเรยีนกนัดกีวา่ 

ทัง้น้องและน้องเจกไ็มส่ามารถเป็นอะไรไปมากกวา่ความเป็น

เพือ่นหรอก เพราะน้องสญัญากบัคณุแมจ่ะไมม่แีฟน ตอนน้ี

ขอใหต้ัง้ใจเรยีนกนัดกีว่า หวงัว่าน้องคงจะไมผ่ดิสญัญากบั

แมน่ะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเป็นนกัศกึษาใน

มหาวทิยาลยัแหง่หน่ึงในจงัหวดัเชยีงใหม ่ หนูคบกบัผูช้าย

คนหน่ึงมาเป็นเวลาสองปีแลว้ค่ะ ผูช้ายคนน้ีหนูยอมรบัว่า

หนูไปแย่งเขามาจากแฟนเก่า แต่ตลอดเวลาทีอ่ยู่ดว้ยกนั  

หนูรู้สึกว่าผู้ชายคนน้ียงัรกัแฟนเก่าอยู่ หนูพยายามท�า

ทุกวถิทีางที่จะก�าจดัผูห้ญิงคนที่เป็นแฟนเก่าออกไปจาก

ชวีติเขา ตัง้แต่ใสร่า้ยวา่มาแกลง้หนูหลายเรือ่ง พดูใสร่า้ยกบั

พอ่แมฝ่่ายชายใหเ้กลยีด ตามไปราวใีนออนไลน์โดยปลอม

ตวัใชช้ือ่เป็นผูห้ญงิคนนัน้ ไปดา่ทอเพือ่นเขาจนคนเกลยีดเขา

ทัง้มหาวทิยาลยั หนูยอมท�าแมก้ระทัง่แกลง้ว่าตวัเองทอ้ง  

เพื่อเรยีกรอ้งความสนใจจากแฟน หนูท�าทัง้หมดน้ีเพราะ

ความรกั หนูรกัแฟนมาก บางทหีนูกร็ูส้กึผดิและกลวัว่าถา้

ความจรงิเปิดเผย ทกุคนจะเกลยีดหนูและแฟนหนูจะกลบัไป

หาแฟนเก่าของเขา
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ทลูกระหม่อม : เหมอืนละครเลยนะ การทีน้่องจะรกัใคร 

สกัคนมนัไม่ใช่เรื่องทีผ่ดิหรอก แต่วธิกีารทีน้่องปฏบิตักิบั

ความรกัของน้องต่างหากทีเ่ป็นเรือ่งผดิ น้องคงเคยไดย้นิค�าที่

คนเขาชอบพดูวา่ “ความรกัเป็นสิง่ทีส่วยงาม” กบัการทีเ่รา

รกัใครสกัคน เรือ่งราวความรกัของน้องน่าจะเป็นสิง่ดีๆ ทีน้่อง

กบัแฟนมใีหแ้ก่กนั ซึง่มนัคงไมใ่ช่แบบทีน้่องท�าแน่ๆ น้อง

ตอ้งปรบัความคดิในเรื่องของความรกัอย่างเร่งด่วนเลยนะ 

น้องเลน่ตามราวแีฟนเก่าของแฟนอยา่งน้ีมนัไมถ่กูตอ้งหรอก 

มนัเท่ากบัน้องไม่สนใจว่าเขาจะเป็นอย่างไรกนั ขอเพยีง

แคก่�าจดัคนทีด่เูหมอืนวา่จะมายุม่ยา่มในชวีติของแฟนน้อง 

ใหพ้น้ไปเท่านัน้ และสิง่ทีน้่องท�านัน้มนักท็�าใหค้นอื่นเขา

เดอืดรอ้นเสยีดว้ย ท�าเขาเขา้ใจผดิกนัไปใหญ่โตเลยทเีดยีว 

ทัง้ปลอมเป็นชือ่ของเขาเขา้ไป Comment ดา่ทอในออนไลน์ 

หรอืไปยุใหค้นอื่นเกลยีดผูห้ญงิคนนัน้ หรอืทีร่า้ยแรงทีสุ่ด

คอื แกลง้ท�าเป็นทอ้งเพือ่เรยีกรอ้งความสนใจ ทัง้หมดน้ีมนั
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ท�าใหค้นอืน่ป่ันป่วนกนัไปเสยีหมด ไมด่เีลยนะน้อง อยากให้

น้องกลบัมาคดิใหม ่ถา้น้องบอกวา่น้องรกัเขามาก น้องกต็อ้ง

ท�าดกีบัเขา มอบสิง่ดีๆ ท�าดีๆ กบัเขา สรา้งความทรงจ�าดีๆ  

ใหก้บัเขา เมือ่นานวนัเขา้ น้องกจ็ะมสีิง่ทีเ่ป็นความทรงจ�า

รว่มกนั ถงึวนันัน้ต่อใหเ้ป็นผูห้ญงิทีไ่หน กไ็มส่ามารถแยง่

เขาไปจากน้องไดห้รอก ความรกัมนัตอ้งใชเ้วลาสรา้งขึน้มา 

ความรกัมนัไมม่ทีางลดัอยา่งทีน้่องท�าหรอก ถา้น้องท�าอยา่งน้ี 

ไปเรือ่ยๆ น้องกต็อ้งท�าอยา่งน้ีไปตลอดชวีติ เพราะแฟนน้อง

กต็อ้งเปลีย่นสงัคมไปเรื่อยๆ น้องกจ็ะคอยตามราวเีขาไป

ตลอดเลยหรอื ถา้ทัง้หมดทีน้่องเขยีนเขา้มามนัเป็นเรือ่งจรงิ 

กข็อใหน้้องเลกิพฤตกิรรมแบบน้ีเถอะ แต่ถา้มนัเป็นเรือ่งที ่

น้องเขยีนแบบผสมกนัระหว่างเรื่องจรงิกบัเรื่องที่แต่งขึน้ 

เราวา่น้องน่าจะไปเขยีนบทละครไดแ้ลว้ละ่นะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ทลูกระหมอ่มเลา่ให้

ฟงัไดไ้หมคะ วา่สมยัทลูกระหมอ่มเป็นวยัรุน่จบีกนัแบบไหน 

เรื่องทีโ่รแมนตคิทีสุ่ดและประทบัใจไม่รูล้มืคอืเรื่องอะไรคะ 

หนูรู้สกึว่าการเขยีนจดหมายจบีกนัในสมยัก่อนเป็นเรื่อง

คลาสสคิมากๆ อยากฟงัทูลกระหม่อมพูดเรื่องน้ี ขอโทษ 

นะคะทีถ่ามเรือ่งสว่นตวั แต่หนูวา่ “ความรกัเป็นสิง่สวยงาม” 

ทีค่วรเลา่สูก่นัฟงันะคะ่ 

ทูลกระหม่อม : น้องคงจะอ่านนิยายประโลมโลกบ่อย 

แน่ๆเลย ถงึรูว้่าการเขยีนจดหมายจบีกนัในสมยัก่อนเป็น

เรื่องคลาสสคิ เพราะสมยัน้องก็คงจะมีแต่ Email หรือ 

Line ทางโทรศพัทม์อืถอืเทา่นัน้ เป็นสว่นน้อยทีจ่ะมาเขยีน

จดหมายจบีกนั แต่ถา้ถามวา่การเขยีนจดหมายนัน้คลาสสคิ

หรอืเปลา่ กต็อ้งยอมรบัวา่เป็นอะไรทีค่ลาสสคิและพถิพีถินัจรงิๆ 

ตัง้แต่การเลอืกสรรกระดาษ การเลอืกสปีากกา การบรรจง
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คดัลายมอื ไปจนถงึการเลอืกซองจดหมายและแสตมป์ ทกุอยา่ง 

ล้วนท�าด้วยมอื เลอืกด้วยใจทุกขัน้ตอน และสามารถสื่อ 

ความหมายไดอ้ย่างลกึซึ้งดว้ยตวัของมนัเอง และทีส่�าคญั

เป็นสิง่ทีเ่กบ็เอาไวไ้ดช้ัว่ชวีติ วนัไหนทีอ่ยากหยบิออกมาอา่น

กท็�าไดท้นัท ี เรื่องจดหมายถอืว่าเป็นเรื่องโรแมนตกิจรงิๆ 

เพราะมภีาพยนตรไ์ทยหลายเรือ่งทีใ่ชจ้ดหมายสือ่ถงึเรือ่งราว

ความรกัทีส่วยงามของหนุ่มสาว อยา่งเชน่ เรือ่งเพือ่นสนิท 

หรอื THE LETTER ทีป่ระสบความส�าเรจ็ถลม่ทลายมาแลว้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมมเีพื่อนสนิท 

ผูห้ญงิอยู่คนหน่ึง เรา 2 คน คบกนัเป็นเพื่อนมานานแลว้

จงึรูส้กึผกูพนักนัมาก เพือ่นๆกส็นบัสนุนใหเ้ราเป็นแฟนกนั 

จนกระทัง่เราคบกนัไดป้ระมาณ 1 ปีแลว้ สนิทกนัมาก เรยีกวา่ 

แฟนก็คงได้ ช่วงแรกๆที่คบกนัตอน ม.4 เรามคีวามสุข

อย่างมาก แต่ตอนน้ีเริม่เขา้มหาวทิยาลยัปีที ่ 2 ผมเรยีน 

หนกัมากจนไมม่เีวลาเหมอืนสมยัก่อน ในหน่ึงสปัดาหเ์ราจะ

เจอกนัได ้1-2 วนั แลว้เธอเป็นคนขีง้อน เธอไมเ่ขา้ใจผมเลย

สกัเรื่องเดยีว ผมอยากจะรูว้่าผมตอ้งท�ายงัไงด ี ผมจะตอ้ง

เลอืกระหวา่งการเรยีนกบัความรกั ทัง้ๆทีผ่มรกัทัง้สองอยา่ง 

ผมจะท�าอยา่งไงดคีรบัทลูกระหมอ่ม
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ทลูกระหม่อม : ปญัหาทีน้่องปรกึษามาวา่ แฟนของน้อง

เป็นคนทีข่ ีง้อนมาก โดยเฉพาะเวลาทีน้่องเรยีนหนงัสอืหนกัๆ 

ไม่มีเวลาโทรหา หรือได้เจอกันเหมือนเมื่อก่อนตอนที่

คบกนัใหม ่แฟนน้องไมย่อมเขา้ใจอะไร จะวา่ไปแลว้ปญัหา

เรือ่งไมม่เีวลาใหแ้ฟน เป็นปญัหาของผูช้ายทัง้โลกนะ ก่อนอืน่

กต็อ้งขอเตอืนก่อนว่า น้องอายุแค่ 16 ปี มหีน้าทีห่ลกัคอื

เรยีนหนงัสอื สว่นเรือ่งความรกัเป็นเรือ่งรอง ไมห่า้มหรอกนะ 

เพราะเป็นวยัของน้องทีห่ลกีเลีย่งสิง่น้ีไดย้าก แต่มแีฟนแลว้ 

ตอ้งมสีต ิไมน่อกลูน่อกทางจนจะท�าใหเ้สยีการเรยีน อยา่งเชน่ 

เหตุการณ์ที่น้องเขยีนมาปรกึษาอยู่น้ี ทางแก้ในเบื้องต้น

ส�าหรบัปญัหาของน้องกค็อื ตอ้งรบีพดูจาท�าความเขา้ใจกนั 

โดยดว่น ก่อนทีจ่ะสายไป น้องกต็อ้งพยายามอธบิายกบัแฟนดีๆ  

วา่ชว่งน้ีน้องตอ้งใหค้วามส�าคญักบัการเรยีนเป็นอนัดบัหน่ึง 

เรือ่งอืน่ไมใ่ชไ่มส่�าคญั แต่คนเราตอ้งเรยีงล�าดบัความส�าคญั

ในชีวติให้ได้ก่อน ไม่ง ัน้จะไปเรยีงล�าดบัความส�าคญัใน
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ชวีติคนอืน่ไดอ้ยา่งไร และบอกแฟนวา่ตวัเขาเองกค็วรจะไป

เรยีงล�าดบัความคดิตวัเองใหม ่ดว้ยการใหก้ารเรยีนมาก่อน

ความรกัเช่นกนั ถา้ขนืเอาน้องเป็นความส�าคญัอนัดบัแรก 

ในชวีติของเขาแบบน้ีต่อไป ชวีติของน้องสองคนกจ็ะวุน่วาย

ไมจ่บสิน้ ในทีส่ดุกต็อ้งเลกิคบกนัไป เพราะคดิไมเ่หมอืนกนั  

ทางที่ดีน้องทัง้สองคน ควรจะหันมาช่วยเป็นก�าลังใจ 

ใหก้นัและกนัในเรื่องของการเรยีน ดกีว่าทีจ่ะมานัง่น้อยใจ 

นัง่ทะเลาะกนั เพราะอกีคนไปทุม่เทใหก้บัการเรยีนหนงัสอื

มากกว่า ก็อยากให้ทัง้สองคนรกัษามติรภาพตรงน้ีไว้ให้

งดงาม ค�าวา่เพือ่นเป็นสิง่ทีม่คีา่มคีวามหมายมากกวา่สิง่อืน่ใด 

อยา่เพิง่ใจรอ้นมองเรือ่งความรกัเรว็จนเกนิไป น้องทัง้คูก่ย็งั

เดก็อยูม่าก อนาคตขา้งหน้าอกียาวไกล ยงัมเีวลาศกึษากนั

อกีนาน ตอนน้ีขอใหต้ัง้ใจเรยีนใหด้ทีีส่ดุก่อน เพือ่คณุพอ่คณุ

แมแ่ละครอบครวัของเรา
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ผมเป็นคนทีช่อบ

ผูช้ายมาตัง้แต่ผมอยู ่ ม.3 แลว้ครบั และกเ็คยคบกบัผูช้าย

มาหลายคน แต่กเ็ลกิรากนัไป ตอนน้ีผมเรยีนทีว่ทิยาลยั

อาชวีศกึษา ผมไดก้ลบัไปคบกบัผูช้ายซึง่เคยคบและเลกิรา

กนัไปนานพอสมควร เพราะเขามแีฟนใหม ่ต่อมาเมือ่ผมมา

เรยีนวทิยาลยัอาชวีศกึษาใหม่ๆ  เขาคนนัน้กเ็ริม่ท�าทา่มาคยุ

กบัผม โทรหาผมและเทคแครผ์ม เหมอืนกบัทีเ่คยท�ากบัผม

ตอนก่อนเลกิรากนั การกลบัมาในครัง้น้ีของเขา ท�าใหผ้ม

ระแวง กลวัวา่เขามแีฟนอยูแ่ลว้เหมอืนครัง้ก่อน มคีนมาบอก 

กบัผมว่า เหน็เขาเดนิจบัมอืถอืแขนกนัไปไหนมาไหนกบั 

คนอื่น ผมจงึตอ้งการพสิจูน์ใหเ้หน็ดว้ยตนเอง ผมไปทกุที่ๆ

มคีนบอก แต่ผมกย็งัไมเ่คยเจออะไรสกัครัง้เดยีว ถงึกระนัน้ 

ผมก็ยังไม่ค่อยไว้ใจเขาจนถึงทุกวันน้ีครับ ผมขอถาม 

ทลูกระหมอ่มวา่ ผมจะปฏบิตัติวัอยา่งไรใหเ้ขาประทบัใจใน

ตวัผมมากทีส่ดุ และรกัผมตลอดไปโดยทีไ่มไ่ปมคีนอืน่ครบั
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ทูลกระหม่อม : เรื่องของน้องกบัแฟนคนเก่าที่รเีทริ์น 

น้องกต็อ้งถามใจตวัเองว่ายงัชอบเขาอยู่ไหม ถา้ยงัชอบก็

คงตอ้งท�าใจใหไ้วใ้จเขา ไม่มวัแต่คดิว่าเขาจะมใีครหรอืไม่

อยา่งไร คดิมากไปกไ็มม่ปีระโยชน์ เพราะเราคงคมุเขาไมไ่ด ้

แต่ถา้เบือ่แลว้กป็ลอ่ยเขาไป สว่นเรือ่งทีจ่ะท�าอยา่งไรใหเ้ขา

รกัตลอดไปโดยทีเ่ขาไมม่คีนอืน่ มนัเป็นไปไมไ่ด ้เพราะเรา

บงัคบัใหใ้ครรกัเราไมไ่ด ้ถา้เขาจะรกัเขาตอ้งรกัเอง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูเรยีนอยู่ช ัน้

มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ปญัหาทีห่นูประสบเป็นปญัหาเกีย่วกบั

ความรกัทีย่ากต่อการแกไ้ข หนูไมต่ัง้ใจทีจ่ะมคีวามรกัหรอื 

มแีฟนในวยัเรยีน แต่เพราะเพื่อนน�าพาใหรู้จ้กัและคบหา 

ดูใจกัน เวลาเขาอยู่กับหนู เขาดูแลหนูอย่างดีไม่มีข้อ

บกพรอ่งเลย แลว้วนัหน่ึงเขากข็อสิง่ๆหน่ึงทีห่นูคดิอยูน่าน

วา่จะใหเ้ขาหรอืไม ่ นัน่คอืการขอมเีพศสมัพนัธ ์ เขาบอกวา่

ตัง้แต่คบกนัมาเขาไม่เคยขอสิง่ใดจากหนู แต่วนัน้ีเขาขอ  

เขาถามวา่หนูจะใหเ้ขาไดไ้หม เขาใหห้นูไวใ้จวา่เขาจะไมท่�าให้

หนูเสยีใจ เขาบอกวา่พรอ้มเมือ่ไรใหบ้อกเขา เขาไมบ่งัคบั 

จะชา้จะเรว็ แต่หนูกลวัวา่มนัจะพลาด กลวัจะเหมอืนเพือ่น

ทีต่ ัง้ทอ้งตอ้งท�าแทง้ เพราะผูช้ายไมส่ามารถรบัผดิชอบได ้

และหนูกก็ลวัวา่ถา้ไมใ่หเ้ขา เขากจ็ะหาวา่หนูไมร่กัเขาและ

กลวัวา่จะเสยีเขาไป หนูรูด้วีา่ปญัหาน้ีอยูท่ีต่วัหนูเอง และเชือ่

ว่ามเีพื่อนๆไม่น้อยทีป่ระสบปญัหาเหมอืนหนู จงึอยากให ้

ทลูกระหมอ่มชว่ยแนะน�าวธิกีารแกป้ญัหาน้ีดว้ยคะ่ 
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ทูลกระหม่อม : การมเีพศสมัพนัธ ์ ท�าไดเ้มื่อเราพรอ้ม 

ตอ้งรูว้่าเราก�าลงัท�าอะไรอยู ่ และผลของมนัจะเป็นอยา่งไร 

เราตอ้งมสีต ิรูเ้ขารูเ้รา วา่ถงึเวลาทีส่มควรหรอืยงัทีจ่ะเขา้ไป

เกีย่วขอ้งกบัคนๆน้ีอย่างลกึซึ้ง โดยทีจ่ะไม่ก่อความเดอืด

รอ้นใหก้บัตวัเราและคนรอบๆตวั ถา้ยงัไมพ่รอ้ม ยงัไมแ่น่ใจ 

ยงักลวัผลเสยีทีจ่ะตามมา ซึง่อยา่งทีเ่คยเหน็ๆอยูแ่ลว้ น้องก็

ควรปฏเิสธเขาไป ยิง่เขาขูว่า่จะเลกิถา้น้องไมใ่หเ้ขา หรอืวา่

น้องไมร่กัเขา ยิง่แสดงวา่เขาไมม่คีวามจรงิใจใหน้้อง ไมต่อ้ง

กลวัวา่จะเสยีเขาไป ของทกุอยา่งตอ้งมจีงัหวะเวลาทีถ่กูตอ้ง 

คดิว่าตอนน้ีน้องยงัไม่น่าจะพรอ้ม ยงัเป็นเดก็หญงิอยู่เลย  

จะกลายเป็นนางแล้วเหรอ คดิว่าถ้ามกีารสอนเพศศกึษา

อย่างถูกตอ้งในโรงเรยีน น่าจะช่วยใหม้ขีอ้มลูความรู ้ และ

เมือ่เรารูแ้ลว้เรากส็ามารถควบคมุอารมณ์เหลา่น้ีของเราได้

ดขีึน้ จะชว่ยแกป้ญัหาอยา่งน้ีในสงัคมได ้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูคยุกบัเพือ่นผูช้าย

คนหน่ึงซึง่อยูค่นละหอ้ง เราคยุกนัทางบบี ีแต่พอเจอตวัจรงิ

เราต่างไมก่ลา้คุยกนั แต่พอเดนิหา่งไปเรากค็ุยบบีกีนัปกต ิ

ในบบีเีรากค็ุยกนัธรรมดาเหมอืนเพือ่นคุยกนั แต่บางทหีนู

กร็ูส้กึวา่มนัไมธ่รรมดา เพราะเขาเล่าเรือ่งแฟนเก่าของเขา 

เขาบอกวา่ลมืแฟนเกา่ไมไ่ด ้หนูกใ็หค้�าปรกึษากบัเขา จนเขา

เรยีกหนูในบบีวีา่แม ่มาวนัน้ีความรูส้กึของหนูเปลีย่นไป รูส้กึ

หวงเขาเวลาเขาเลา่เรือ่งผูห้ญงิคนอืน่ หนูคงชอบเขาเขา้แลว้ 

หนูรวบรวมความกลา้บอกเขาในบบีวี่าหนูชอบเขา แต่เขา

ยงัลมืแฟนเก่าเขาไมไ่ด ้เขาตอบกลบัวา่ไมเ่หน็เกีย่วกนัเลย  

กบัแฟนเกา่เขาเลกิคยุกนันานแลว้ แต่ยงัลมืไมไ่ดเ้ทา่นัน้เอง 

แต่เขาไมไ่ดต้อบวา่ชอบหนู ตกลงเขาคดิกบัหนูยงัไงกนัแน่ 

เขาใหค้วามหวงัหนูใชไ่หมคะ หนูควรท�าอยา่งไรดคีะ



คู่มือค�าปรึกษาพระราชทานฯ50

ทลูกระหมอ่ม : ยคุน้ีกด็นีะคยุกนัทางบบีไีด ้แต่พอเจอกนั 

อยูต่่อหน้าต่อตากนักเ็กดิเขนิกนั ไมก่ลา้คยุกนั พอหา่งกนั

กค็ยุบบีไีดต้ามปกต ิ แต่อนัทีจ่รงิกไ็มแ่ปลกนกั เพราะเวลา

เราพดูอะไรกบัใครต่อหน้าอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะ

เปิดเผยความรูส้กึในใจใหเ้ขารู ้ มนักจ็ะยากเวลาทีพู่ดกนั 

ต่อหน้า ท�าใหเ้รารูส้กึออ่นแอ เปราะบางและเสยีเปรยีบเขา 

ถา้เขยีนไปในบบีหีรอืตดิต่อกนัในสือ่ออนไลน์ เราพมิพไ์ปก็

จะไมรู่ส้กึวา่เราเปิดเผยตวัเองใหเ้ขารูม้ากนกั การทีเ่ราคุย

บีบีหรอืสมยัก่อนส่งSMSคุยกบัใคร ก็เป็นสื่อให้ชอบกนั

ไดม้านกัต่อนกัแลว้ น่ีคอืปญัหาของคนทีช่อบหนุ่มทางบบี ี

แต่ของน้องไมแ่น่ใจวา่เขาชอบน้องตอบหรอืเปลา่ เพราะเขา

ยงัลมืแฟนเก่าไมไ่ด ้ถา้เขายงัคยุกบัน้องทางบบี ีกเ็ป็นนิมติร

หมายทีด่ ีกค็ยุๆกนัทางบบีไีปก่อน ไมเ่สยีหายอะไร ถา้เรา

ไมค่ยุบบีกีนัจนไมเ่ป็นอนัเลา่อนัเรยีน ต่อไปกอ็าจสะดวกใจ

ทีจ่ะคยุกนัต่อหน้าต่อตากไ็ด ้หนูกย็งัมหีวงัอยู ่กค็ยุๆกนัไปเถอะ 

เป็นก�าลงัใจใหก้นัและกนักเ็ป็นสิง่ดนีะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวสัดคีะ่ หนูอาย ุ

13 ปี คะ่ เรยีนอยูช่ ัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 หนูขอเลา่เรือ่งให้

ฟงัก่อนนะคะ หนูแอบชอบเพือ่นผูช้ายคนหน่ึงมานานมาก 

ตัง้แต่เรยีนทีเ่ดยีวกนัตอน ม.1 เขาเป็นคนเฮฮาชอบแกลง้เพือ่น

หยอกลอ้กนัประจ�า การทีเ่ขามาแกลง้ท�าใหห้นูเริม่สนใจเขา 

คดิวา่เขาคงจะชอบหนู แต่เมือ่นานๆเขา้เขากม็แีฟน ซึง่แฟน

ของเขา คือเพื่อนสนิทที่อยู่ต่างห้องของหนูเอง แต่นัน่ 

ก็ไม่ได้ท�าใหห้นูเลกิชอบเขา หนูยิง่ชอบเขามากกว่าเดมิ  

หนูพยายามท�าใหเ้ขาสนใจหนู ไมว่า่จะท�าอะไร หนูจะพยายาม

ช่วยเขา โดยการเขา้ไปถามว่าเขา้ใจไหม ถา้ไมเ่ขา้ใจกจ็ะ

อธบิายใหฟ้งั หรอืแมแ้ต่เวลาเขาท�างานผดิ จนท�าใหโ้ดนด ุ

ทัง้กลุม่ หนูกไ็มโ่กรธแต่จะเป็นคนท�างานนัน้เอง จนโดนเพือ่น

ลอ้วา่หนูชอบเขา แต่หนูจะปฏเิสธทกุครัง้ เป็นอยูอ่ยา่งน้ีจน

กระทัง่หนูขึน้ ม.2 มคีนแอบไปบอกเพือ่นสนิทหนูทีเ่ป็นแฟน

ของเขาวา่หนูชอบแฟนเพือ่น ท�าใหท้ัง้สองทะเลาะกนั หนูจงึ
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ตอ้งเขา้ไปบอก วา่จรงิๆแลว้หนูไมไ่ดช้อบหรอืคดินอกเหนือ

จากเพือ่นเลย เรือ่งทัง้หมดเป็นเรือ่งเขา้ใจผดิ เมือ่บอกเสรจ็

หนูกต็อ้งหลกีใหเ้ขาเคลยีรก์นัเอง หลงัจากวนันัน้ประมาณ 

1 เดอืน หนูคยุโทรศพัทก์บัเขา หนูตดัสนิใจบอกเขาวา่หนู 

ชอบเขา แล้ววางสาย พอเช้าหนูเจอเขาที่หน้าโรงเรยีน  

หนูไมก่ลา้แมม้องหน้าเขา รบีเดนิเขา้โรงเรยีนไปเลย นบัตัง้แต่

วนันัน้เขากไ็มพ่ดูกบัหนู ไมม่าแกลง้หนูอกีเลย ถงึแมว้า่จะ

อยูห่อ้งเดยีวกนั แต่เขาท�าเหมอืนหนูเป็นอากาศ ไมย่ิม้ให ้

ไมม่องหน้า ไมเ่ดนิผา่น ไมอ่ยูใ่กล ้สิง่ทีห่นูอยากจะถามคอื 

หนูจะท�าอยา่งไรใหเ้ขากลบัมาพดูมาแกลง้ และใหเ้ขาเหน็วา่

หนูเป็นเพือ่นของเขาเหมอืนเดมิคะ

ทูลกระหม่อม : เสยีใจดว้ยนะ น้องขา้มชอ็ตรบีไปบอก

เพือ่นผูช้ายทีน้่องชอบ ก่อนจะเขยีนมาปรกึษาเรา แลว้กไ็ด้

ค�าตอบทีไ่ม่พงึประสงค ์ ความจรงิเขากค็งทราบอยู่แลว้ว่า
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น้องชอบเขา เพราะน้องชอบเขา้ไปตอแยเขาเป็นประจ�า แต่

เขากก็ลบัไปมแีฟนทีเ่ป็นเพือ่นของน้องเอง การทีเ่ขาชอบแกลง้

ชอบหยอกลอ้น้อง กเ็พราะเขาเป็นคนทีน้่องบอกเองวา่เขา

ชอบแกลง้ชอบลอ้เพื่อนๆทุกคน ไม่ใช่ชอบแกลง้น้องเป็น

พเิศษอยูค่นเดยีว เมือ่น้องด่วนไปบอกเขาว่าชอบเขา เขาก ็

ล�าบากใจน่ะส ิ จงึต้องถอยห่าง เพราะเขาไม่ได้ชอบน้อง

อยา่งแฟน น้องตอ้งตดัใจ ไมค่ดิใหเ้พือ่นผูช้ายคนน้ีมาชอบ

น้องอกี ใหเ้ขากลบัมาเป็นเพือ่นคนเดมิของน้องดกีวา่ ซึง่อาจ

ต้องใช้เวลาหน่อย น้องก็ปฏิบัติตนให้เป็นปกติ ท�าตัว

เป็นเพือ่นทีด่กีบัเขาเหมอืนกบัเพือ่นคนอืน่ แต่ทีส่�าคญักค็อื 

อยา่ตือ้ อยา่ตอแยเขา แลว้เขากอ็าจจะกลบัมาคยุ มาหยอกลอ้

กบัน้องเหมอืนเดมิ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมปีญัหาเรื่อง

ความรกัคะ่ หนูคบกบัแฟนของหนูมา 4 ปี จะ 5 ปีแลว้คะ่ 

ตอน 3 ปีแรกกร็กักนัด ีแต่พอมา 1 ปีหลงั เขากเ็ปลีย่นไป

ทัง้พฤตกิรรมและนิสยั เมือ่ก่อนเขาจะเป็นคนทีนิ่สยัดมีากคะ่  

ไม่ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด ไม่เที่ยวกลางคนื พูดจาสุภาพ  

ไมก่า้วรา้ว แต่พอมาเดีย๋วน้ี เริม่มกีารสบูบุหรี ่เทีย่วกลางคนื

บอ่ยขึน้ พดูจากใ็ชแ้ต่อารมณ์ แต่หนูกค็ดิวา่ไมเ่ป็นไร เพราะมนั

เป็นเรือ่งธรรมดาของผูช้าย แต่ทีห่นูรบัไมไ่ดก้ค็อื เขาไดไ้ป

กนิเหลา้กบัเพือ่นๆของเขาจนเมา เขาไดม้เีพศสมัพนัธก์บั

ผูห้ญงิอืน่ เขาบอกหนูหลงัเรือ่งผา่นไปแลว้ 3 วนั หนูเสยีใจ

มากคะ่ เพราะวา่ตอนนัน้กค็บกนัมาเป็นปีที ่4 แลว้ ไมค่ดิวา่ 

เขาจะท�าไดล้ง หลงัจากทีเ่ขาบอกหนู เรากไ็ดเ้ลกิกนัคะ่ แต่เรา

กไ็ม่ได้ขาดการตดิต่อกนั ยงัไปมาหาสู่กนับ้าง โทรศพัท์

พดูคยุกนับา้ง หลงัจากนัน้ 2 เดอืน เขากม็าขอคนืด ีเรากไ็ด้

กลบัมาคบกนัใหม่อกีครัง้ คบกนัมาไดป้ระมาณ 4 เดอืน  



ปัญหาความรัก 55

เขากเ็ริม่เปลีย่นไปอกี เริม่ท�าตวัถอยออกหา่ง ชอบร�าคาญ

เวลาที่หนูถาม ทัง้ๆที่หนูไม่รูห้นูถงึถาม เขาก็ยงัร�าคาญ 

เลยคะ่ ต่อมาเรากย็งัมเีรือ่งมาทะเลาะกนัเรือ่ยๆ จนเลกิรา 

กนัไปอกีเป็นครัง้ที ่ 2 แต่เรากย็งัไมข่าดการตดิต่อกนั ยงัไป

มาหาสูก่นัเหมอืนเดมิ เพราะต่างคนกไ็มอ่ยากใหท้ีบ่า้นรูว้า่

เราสองคนไดม้ปีญัหากนั และทีส่�าคญัหนูยงัรกัเขา และตลอด

เวลาทีห่นูอยูก่บัเขา หนูรบัรูไ้ดว้่าเขากย็งัรกัหนู แต่หนูไม่

เขา้ใจวา่ทีเ่ขาเลกิกบัหนู เขาเฉยชากบัหนู เขาจะท�าไปเพือ่

อะไร เพราะยงัไงเขากบัหนูกย็งัอยูด่ว้ยกนั หมายถงึการไปมา

หาสูก่นัทีบ่า้น ยงัพดูคยุ ยงัเป็นหว่งเป็นใยกนัอยู ่สว่นเรือ่งเรยีน 

ไม่มผีลกระทบมาถงึค่ะ เพราะเราไดช้่วยกนัเรยีน ไม่เอา

เรือ่งสว่นตวัมายุง่เกีย่วคะ่ หนูควรท�าอยา่งไรดคีะ เพือ่ใหห้นู

คบกนัอยา่งไมม่ปีญัหา เดีย๋วรกัเดีย๋วเลกิแบบน้ีหนูควรแกไ้ข

ปญัหาตรงน้ียงัไงดคีะ
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ทลูกระหม่อม : น้องรูไ้ดย้งัไงวา่แฟนเขายงัรกัน้อง เทา่ที่

เลา่มา ฟงัๆดเูขากน่็าจะเบือ่น้องแลว้นะ เพราะเวลาผูช้ายเขา

เลกิรกัเรา จะพดูจาอะไรเขากจ็ะร�าคาญเรา เมือ่ก่อนกบ็อกวา่

น่ารกั แต่ตอนน้ีเหน็วา่น่าร�าคาญ เขานิสยัเปลีย่นไป ออกไป

เทีย่วเตร ่กนิเหลา้เคลา้ผูห้ญงิอืน่อยา่งเปิดเผย โดยไมแ่คร์

กบัความรูส้กึของเรา ทีเ่ขากลบัมาคบกบัน้องอกีครัง้หลงัจาก 

เลิกกนัไปแล้ว ก็คงเป็นเพราะการไปตามตื้อ ตามตอแย  

การตดัไมข่าดของเราเอง เมือ่กลบัมากย็งัทะเลาะกนัเรือ่ยๆ 

พดูอะไรกนักไ็มถ่กูหไูปทัง้สิน้ แลว้เขากเ็ฉยชากบัน้อง แลว้จะ 

อยู่กันเพื่ออะไร ยังดีที่น้องออกตัวว่าความสมัพันธ์ร ัก

ลุม่ๆดอนๆของน้องกบัแฟน ไมก่ระทบกบัการเรยีน เพราะถงึ

อย่างไร การเรยีนกเ็ป็นหน้าทีห่ลกัของวยัรุ่นอย่างน้องกบั

แฟนอยู่แลว้ ทีพู่ดมาทัง้หมดไม่ไดต้้องการใหน้้องรูส้กึแย่

ไปกว่าทีเ่ป็นอยู่ แต่มนัเป็นความจรงิทีว่่าแฟนเขาคงเบื่อ 

น้องแลว้ อยา่มวัไปยดึเขาไวเ้ป็นแฟนต่อไปเลย ปล่อยเขา 
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ไปเถอะ แลว้ทัง้น้องและแฟน รวมทัง้ทางบา้นของน้องทัง้สอง

กจ็ะมคีวามสขุ และสบายใจขึน้และไมเ่สยีเวลากบัความรกั

รนัทด ทีเ่ตม็ไปดว้ยปญัหาและความตงึเครยีดดว้ย
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวสัดคีะ่ หนูอาย ุ17 ปี 

เรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เหตุการณ์มอียูว่า่หนูมเีพือ่นชือ่เอ 

คบกบัน้องบ ี ทีอ่ยูช่ ัน้ ม.4 นานสกัพกัใหญ่ๆแลว้ น่าจะถงึ  

1 ปีแลว้คะ่ แลว้เมือ่คนืหนูนัง่ On Facebook อยู ่ น้องบกี ็

ทกัเขา้มาถามว่า หนูทราบหรอืเปล่าว่าเอเพื่อนหนูคุยกบั 

คนอืน่อยู ่หนูเลยถามกลบัไปวา่ทราบไดอ้ยา่งไรวา่เขาคยุกนั 

น้องบเีลยบอกว่าตอนนัน้เขานัง่อยู่ดว้ยกนั โทรศพัท์ของ 

พีเ่อกด็งัขึน้แลว้กเ็ดนิออกไปคยุขา้งนอกทา่ทางคยุกนัคกิคกั 

น้องบเีลยถามพีเ่อว่าตกลงจะเอาอย่างไรกบัความสมัพนัธ์

ของเรา เพือ่นของหนูตอบไปวา่ พีเ่อรกัน้องบนีะ แต่ไมอ่ยาก

มน้ีองบแีค่คนเดยีว น้องบเีลยถามหนูว่าควรจะท�ายงัไงด ี

ซึง่หนูกต็อบไมไ่ด ้ทลูกระหมอ่มจะมคี�าแนะน�าอยา่งไรบา้งคะ
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ทลูกระหม่อม : อนัทีจ่รงิแลว้กเ็ป็นเรือ่งสว่นตวัของเขานะ 

ถา้น้องใหค้�าแนะน�าอะไรไป ถา้เกดิทหีลงัเขาไปคยุกนัเขา้ใจ 

เขากจ็ะพากนัมาถล่มน้องใหก้ลายเป็นหมาหวัเน่า เป็นคน

ทียุ่ยงใหเ้ขาแตกกนั เรื่องแฟนๆกิก๊ๆ คงตอ้งปล่อยใหเ้ขา

ตกลงกนัเอง ความจรงิเอเขากพ็ดูตรงดนีะ ถา้บรีบัไดก้ไ็ม่

น่าจะมปีญัหา แต่ถา้บอียากมกีิก๊บา้ง และพดูดว้ยประโยค

เดยีวกนั เอจะรบัไดห้รอืไม่ อย่างไรกต็ามกป็ล่อยใหบ้เีขา

ตดัสนิใจเองดกีวา่ บอกใหบ้เีขาใจเยน็ๆไวก้แ็ลว้กนั
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวสัดคีะ่ หนูอาย ุ 

17 ปี หนูมปีญัหากบัเพือ่นคนหน่ึงในหอ้ง คอืวา่เขาเลกิกบั

แฟนเขา แลว้แฟนเขากม็าจบีหนู พอหลงัจากนัน้เพือ่นหนู 

กไ็ม่ชอบหนู หาว่าหนูไปแย่งแฟนเขา ทัง้ๆทีห่นูกบัแฟน

เขาไมไ่ดเ้ป็นอะไรกนัเลย เรือ่งมนัผา่นไปตัง้นานแลว้เขาก็

ยงัไมเ่ลกิโกรธหนู แลว้เขากช็อบไปพดูกบัเพือ่นในหอ้งว่า 

เป็นเพราะหนูจงึท�าใหเ้ขาเลกิกนั หนูกบ็อกเขาไปหลายครัง้แลว้

ว่าหนูกบัแฟนเขาไม่ได้เป็นอะไรกนั เพราะทุกวนัน้ีหนูก็

มแีฟนของหนูอยู่แลว้ เขากย็งัหาว่าหนูชอบแฟนเขาอยู่ด ี 

หนูจงึถามทลูกระหมอ่มวา่หนูจะท�าอยา่งไรดคีะ เขาจงึจะเลกิ

คดิวา่หนูเป็นอะไรกบัแฟนเขาสกัทคีะ่

ทลูกระหม่อม : เพือ่นน้องคงอจิฉาน้องทีแ่ฟนเก่าของเขา

กม็าจบีน้อง และน้องยงัมแีฟนเป็นของตวัเองดว้ย กเ็ลยพาล

เทีย่วพดูวา่น้องไปแยง่แฟนเขามา ถา้น้องไมไ่ดแ้ยง่ กไ็มเ่หน็
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ตอ้งเดอืดรอ้น เขาจะคดิยงัไงกช็า่ง เราหา้มความคดิของคน

ไมไ่ด ้และหา้มปากคนไมใ่หนิ้นทาวา่รา้ยเรากไ็มไ่ดอ้กี ไมต่อ้ง

ไปสนใจ ใครจะวา่อะไรกช็า่ง เพราะเราไมไ่ดท้�า
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูอาย ุ17 ปี หนูมี

ปญัหาอยากจะถามทลูกระหมอ่มวา่หนูคบกบัแฟนมาเกอืบปี

แลว้คะ่ แต่มชีว่งหน่ึงหนูหา่งกบัแฟนของหนู เขาขอหนูหา่ง

เพราะเขาอยากมอีสิระบา้ง เขาวา่หนูวุน่วายตกีรอบใหเ้ขา

มากเกนิไป เขาบอกหนูวา่หา่งกนัแลว้ไมใ่ช่วา่เขาจะไปคุย

กบัคนอืน่ เรากย็งัคยุโทรศพัทก์นัไดเ้หมอืนเดมิ แต่หนูรูม้าวา่

เขาแอบไปคยุกบัคนอืน่ ซึง่ผูห้ญงิคนนัน้กเ็ป็นรุน่พีท่ีห่นูรูจ้กั  

หนูเพิง่มารู้ความจรงิว่าเขาแอบคุยกนั หนูเลยทนไม่ได ้

เขาบอกวา่จะไมเ่ลอืกใคร วนันัน้หนูรอ้งไหไ้มเ่ป็นอนักนิอนันอน 

พร�่าเพอ้อยูต่ลอดเวลา จนกระทัง่หนูเริม่ท�าใจได ้เขากก็ลบั

มาคยุกบัหนูเหมอืนเดมิ คยุดมีาก หนูกไ็มรู่ว้า่ท�าไม หนูกลวั

หนูใจอ่อนกลบัไปหาเขา และกลวัวา่กลบัไปแลว้อาจจะเจบ็

กวา่เดมิ หนูอยากถามทลูกระหมอ่มวา่หนูควรจะตดัใจจากเขา 

หรอืจะกลบัไปหาเขาดคีะ
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ทลูกระหม่อม : น้องไมต่อ้งกลบัไปหาเขาอกีแลว้ เพราะ

เขาไมไ่ดร้กัเรา เขาอยากจะเกบ็แฟนไวท้ัง้ 2 คน ประดบั

ความโก้เก๋เท่สุดของเขาต่างหาก น้องอยากไปเป็นมเหส ี

ซา้ยขวาของเขาเหรอ อยา่งนัน้ยิง่เจบ็ใจไปใหญ่
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ด.ช.ประพงษศ์กัดิ ์

จงัหวดัมหาสารคาม ถามวา่ท�าไมปจัจบุนัน้ี วยัรุน่ถงึมคีวาม

รกักนัมากจงัเลยครบั ทัง้เดนิจูงมอืกนั กอดกนั หอม จูบ 

และยงัถ่ายวดิโีอคลปิเวลามอีะไรกนั แลว้เอาคลปิวดิโีอนัน้

ไปลงอนิเตอรเ์น็ต เขาท�าเพือ่อะไรกนัครบั เอาลงอนิเตอรเ์น็ต

แล้วเขาได้สตางค์ด้วยหรอืครบั ผมว่าท�าไปแล้วเสยีหน้า

ตวัเองมากกวา่ และท�าลายอนาคตตวัเองดว้ย ผมวา่อยูเ่ฉยๆ

จะดกีวา่ ตัง้ใจเรยีนใหม้ากขึน้ ท�าเกรดใหด้ีๆ  พอ่แมน่่าจะ 

ชื่นใจมากกว่านะครับ ถึงเวลามีคู่ร ักแล้วค่อยมีดีกว่า

ไหมครบั แลว้มอีกีเรือ่งนะครบั คอืมคีนทีผ่มแอบรกัคนหน่ึง  

เขาเป็นรุ่นพี่ครับ แต่ผมคิดอยู่เสมอว่าถ้ามีคู่ร ักค่อยมี

ดกีวา่ไหม แลว้ผมควรจะแอบรกัต่อไปเรือ่ยๆ หรอืวา่ตดัใจ 

ดกีวา่ครบั แต่ถา้แอบรกัพีเ่ขาไปเรือ่ยๆ น่าจะมคีวามสขุ หรอื

ว่าแอบรกัไปข้างเดียว ถ้าพี่เขารู้เรื่องแล้วเขาอาจไม่สน

ผมกไ็ด ้แลว้ผมควรท�าอยา่งไรดคีรบัทลูกระหมอ่ม
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ทลูกระหม่อม : ความรกักบัวยัรุน่เป็นสิง่คูก่นัเป็นธรรมดา

เป็นธรรมชาต ิถา้จะมคีวามรกัในวยัเรยีน เราตอ้งรูจ้กัรกัอยา่ง

มสีตแิละปฎบิตักิบัความรกัอยา่งเหมาะสม และใหเ้หมาะสม

กบัวยัเรยีน การทีเ่ราเขา้สูว่ยัรุน่ กต็อ้งเกดิความสนใจในเพศ

ตรงขา้มหรอืเพศเดยีวกนั กต็ามแต่สถานการณ์ เราจะรกัใคร

กเ็ป็นเรือ่งของธรรมชาตทิัง้สิน้ แต่เราทกุๆคนตอ้งมสีต ิรูว้า่

อะไรจะเหมาะสมกบัการแสดงออก เหมาะสมกบัทัง้เวลาและ

สถานที ่ ตอนน้ีเราเป็นนกัเรยีนอยู ่ เรากต็อ้งตัง้ใจเล่าเรยีน 

เป็นเวลาทีพ่ฒันาตวัเอง พฒันาศกัยภาพตนเอง หาความรู้

ใหเ้รามคีวามรูส้�าหรบัอนาคตของเรา มากกว่าหมกหมุ่น 

ในเรือ่งความรกั มคีวามรกักส็ดชืน่ด ีแต่ตอ้งปฎบิตัติวัอยา่ง

เหมาะสม น้องประพงษศ์กัดิ ์กป็ฎบิตัดิอียูแ่ลว้ ส�าหรบัเรือ่ง

คลปิวดิโีอทีน้่องเป็นหว่งนัน้ กเ็ป็นเรือ่งทีน่่าเป็นหว่งอยา่งมาก 

ในปจับุนั เป็นคา่นิยมทีผ่ดิๆทีอ่ยากจะโชวต์วัเอง เพราะฉะนัน้ 
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คนทีอ่ยากจะโพสต์ภาพตวัเองเขา้ไปในเน็ต กถ็ามตวัเอง

ก่อนว่าอยากจะเป็นดาราหนังโป๊หรือเปล่า ส่วนคนที่มี

พฤตกิรรมไปแอบถ่ายคนอืน่กไ็มม่สีทิธิท์�านะ กอ็ยากใหเ้ลกิ

พฤตกิรรมนัน้ มนัเดอืนรอ้นคนอืน่และถา้โดนจบักเ็ดอืนรอ้น

ตวัเองดว้ย เพราะฉะนัน้เลกิเสยี เพราะเป็นการละเมดิสทิธิ ์

ผูอ้ืน่ดว้ย เขาจะมอีะไรกนั เขาจะท�าอะไรกนั ไปถ่ายเขามนั

กเ็ป็นความผดิ

 มาถงึเรือ่งทีน้่องประพงษ์ศกัดิป์รกึษามา น้องเองกม็ี

ความรกัเชน่กนั ความรกัเป็นสิง่สวยงาม แอบรกักไ็มเ่ป็นไร 

ถ้าน้องใชเ้ป็นก�าลงัใจเป็นก�าลงัสรา้งสรรค์ น้องอย่าหมด

ก�าลงัใจ พีเ่ขาไมร่กัเราน้องกแ็อบรกัต่อไป ถา้น้องอยากให้

รุน่พีค่นนัน้เหน็วา่น้องเก่ง น้องจะตอ้งตัง้ใจเรยีน ถา้สมมตุิ

น้องเล่นกฬีาเก่งๆกจ็ะด ี ตอนน้ีน้องมจีติส�านึกว่าอะไรควร

อะไรไม่ควร น้องโตขึน้เมื่อถงึเวลาเหมาะสมจะมคีวามรกั  
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มคีู ่คูข่องน้องกจ็ะมาหาเอง ซึง่จะมแีทบทกุคน ถงึแมบ้างคน

จะไม่สวยไม่หล่อ แต่ทุกคนกจ็ะมคีู่ของตวัเอง ขอใหน้้อง 

ตัง้ใจเรยีน ท�าตวัใหด้ ีรกัอยา่งมสีต ิเป็นตวัอยา่งทีด่สี�าหรบั

เพือ่นๆเป็นสมาชกิทีด่ขีองทบูี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เดก็ชายพงษพ์ฒัน์ 

จงัหวดัล�าปาง ทูลกระหม่อมครบั ผมมเีรื่องจะปรกึษา 2  

เรื่องครบั เรื่องแรก ในตอนน้ีผมมอีาการเป็นผูห้ญงิอยู่ใน

ตวัเองครบั ผมชอบเดนิกบัผูห้ญงิบอ่ยๆ แลว้ผมเกดิไปชอบ

รุน่น้อง ม.1 ซึง่เป็นผูช้าย และน้องคนนัน้กม็อีาการหญงิๆ

เหมอืนกบัผมครบั ผมกช็อบผูห้ญงิเหมอืนกนั แต่ผมกช็อบ

ผูช้ายมากกว่า ผมกอ็ยากจะถามว่าตอนน้ีผมเป็นอะไรไป 

แลว้ผมจะบอกเพื่อนผมใหเ้ขา้ใจอย่างไร เรื่องที ่2 นะครบั 

มรีุน่น้องคนหน่ึง เขาชอบมองหน้าผมครบั นานเขา้ๆผมก็

รูส้กึว่าผมกช็อบเขา ผมกเ็ลยไปถามเพื่อนของน้องคนนัน้ 

ว่าชอบผูช้ายดว้ยกนัหรอืเปล่า ผมจงึปรกึษาเพือ่นของผม  

ว่าจะบอกน้องคนนัน้เขาอย่างไรดี ว่าผมก็ชอบน้องเขา

เหมอืนกนั จงึขอใหท้ลูกระหมอ่มชว่ยบอกผม วา่จะไปพดู

สารภาพกบัน้องคนน้ีอยา่งไร และขอใหท้ลูกระหมอ่มชว่ยตอบ

ปญัหาของผมดว้ยนะครบั ผมจะไดรู้จ้กัตนเองมากขึน้ครบั
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ทลูกระหมอ่ม : อนัทีจ่รงิน้องกร็ูจ้กัตวัเองดอียูแ่ลว้ แต่น้อง

อาจยงัเดก็เลยยงัไมรู่ใ้จตนเอง  วา่เป็นผูห้ญงิหรอืวา่เป็นผูช้าย 

ฟงัๆดแูลว้น้องกจ็ะชอบผูช้ายมากกวา่ผูห้ญงิ กท็�าเป็นชอบ 

ผูห้ญงิไปอยา่งนัน้เอง อนัทีจ่รงิถา้น้องชอบ มนักไ็มเ่หน็เสยีหาย

อะไรเลย กช็อบไป ปญัหาของน้องไมใ่ชว่า่น้องจะชอบผูห้ญงิ 

หรอืผูช้าย แต่ปญัหาของน้องคอืน้องจะจบีรุ่นน้องอย่างไร  

รุน่น้องทีท่�าใหน้้องจติใจหวัน่ไหว กบ็อกเขาไปตรงๆวา่น้อง

รกัเขากไ็ม่เหน็เสยีหายอะไร ไม่เป็นไรน้องใจรกัเสยีอย่าง 

แมว้า่น้องจะชอบผูช้ายหรอืวา่ผูห้ญงิไมส่�าคญั แต่น้องตอ้ง

เป็นคนด ีไมใ่หใ้ครเดอืดรอ้นกบัการกระท�าของน้อง แต่อยา่

ลมืว่าน้องยงัเดก็ น้องยงัอยู่ในวยัเรยีน เพราะฉะนัน้ต้อง

คดิถงึเรื่องเรยีนเป็นหลกัเสยีก่อน พ่อแม่พีน้่องกค็งเสยีใจ  

ถา้น้องเสยีการเรยีนไปเพราะชอบผูช้ายมากไปนิดหน่ึง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวน�้าฝน 

จงัหวดัปทุมธานี หนูชื่อหน่อยค่ะ อายุ 20 ปี เรยีนอยู่ที่

มหาวทิยาลยัรฐัแหง่หน่ึง ชอบดรูายการ TO BE NUMBER 

ONE VARIETY มากๆ โดยเฉพาะชว่งทีท่ลูกระหมอ่มตอบ

จดหมาย หนูรูส้กึวา่โดนใจวยัรุน่มากๆเลยคะ่ ดแูลว้กอ็ยาก

จะเขยีนจดหมายถามทูลกระหม่อมบา้งค่ะ คอืตอนน้ีหนูมี

ปญัหาหนกัอกมากๆเลยคะ่ มคีนมาชอบหนูถงึ 2 คน คนหน่ึง

เป็นรุน่พีอ่ายแุกก่วา่ 5 ปี อกีคนเป็นรุน่น้องทีอ่ายอุอ่นกวา่ 3 ปี  

ถา้ดตูามความเหมาะสม กน่็าจะคบคนทีแ่ก่กวา่ แต่ใจหนูชอบ

รุน่น้องมากกวา่ หนูมคีวามสขุมากเมือ่อยูใ่กลก้บัรุน่น้อง รูส้กึ

สดชืน่ แต่เวลาอยูก่บัรุน่พีก่ร็ูส้กึมัน่คงและอบอุน่ด ีแต่ยงัไง

หนูกช็อบและมคีวามสุข ตื่นเตน้เวลาทีอ่ยู่กบัหนุ่มรุ่นน้อง

มากกวา่ มนัมชีวีติชวีาไมจ่ดืชดื ทีจ่รงิกด็ที ัง้ 2 คน ท�าใหห้นู

ตดัสนิใจไมไ่ดเ้ลยคะ่ คนหน่ึงกด็ ีอกีคนกร็กั จงึอยากเกบ็ไว ้

ทัง้ 2 คนเลยค่ะ ทูลกระหม่อมช่วยหนูตดัสนิใจไดไ้หมคะ  
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วา่หนูควรจะท�าอยา่งไรด ีเพราะตอนน้ีเขาทัง้คูรู่ว้า่หนูคบทัง้ 

2 คน เขาอยากใหห้นูเลอืกคะ่วา่จะเลอืกใคร หนูกลุม้มากคะ่ 

ตอบดว้ยนะคะ ขอบพระคณุมากคะ่

ทลูกระหม่อม : เป็นปญัหาหนกัอกน่าอจิฉานะ มาอกีแลว้

ปญัหาแบบน้ี ปญัหาของสาวเจา้เสน่ห ์ความจรงิน้องกไ็มน่่า

กลุม้อกกลุม้ใจทีม่คีนมาชอบถงึ 2 คน แลว้ดนู่ารกัทัง้ 2 คน

จรงิๆดว้ย กต็ดัสนิใจไมถ่กูจะเลอืกใครด ี จะเลอืกรุน่พีท่ีแ่ก่

กวา่ 5 ปี หรอืรุน่น้อง ทีเ่ดก็กวา่ 3 ปี น้องกต็อ้งถามใจตวัเอง

แลว้ว่าชอบคนไหนมากกว่า อนัทีจ่รงิรูแ้ลว้ว่าน้องชอบคน

ไหนมากกวา่ แต่จะใหท้ลูกระหมอ่มเลอืกใหใ้ชไ่หม ขอบอก

วา่น้องคงตอ้งเลอืกแลว้ เพราะวา่ทัง้คูเ่ขารูแ้ลว้วา่น้องม ี2 คน 

น้องตอ้งเลอืกคนหน่ึง ไมง่ ัน้อาจเสยีไปทัง้ 2 คน แต่ถา้เขา

ยอมรบัไดเ้รากเ็กบ็ไวท้ัง้ 2 คน สดชื่นด ี อนัทีจ่รงิคนแก่ก็

อบอุ่น คนน้องกส็ดชื่น ฟงัแลว้มคีวามสุขจรงิๆ ถา้น้องจะ
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ตอ้งเลอืกกค็ดิว่าเลอืกคนเดก็ดกีว่า เดก็สดชื่นด ี เพราะว่า

เรายงัเดก็อยู ่ เราไมไ่ดจ้ะหาหลกัของชวีติ เรายงัไมอ่ยากมี

ครอบครวั เพราะฉะนัน้เลอืกคนทีท่�าใหเ้รามคีวามสุขมาก

ทีส่ดุดกีวา่ มแีฟนเดก็ๆจะไดไ้มแ่ก่ อยา่งไรกต็าม มคีวามรกั

อยา่ลมืเรือ่งเรยีนกแ็ลว้กนั ตัง้ใจเรยีนดว้ย มรีกัในวยัเรยีน 

ไมเ่ป็นไร แต่ตอ้งตัง้ใจเรยีน 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายจริกฤต จงัหวดั

ขอนแก่น คนที่อกหักท�าไมจึงฟงัแต่เพลงเศร้าๆครับ  

ยิ่งฟงัก็ยิ่งเศร้า แล้วเขาก็ยังฟงัอีกครับ ฟงัท�าไมครับ
 

ทลูกระหมอ่ม

ทลูกระหม่อม : คนอกหกัจะไปฟงัเพลงจงัหวะเรา้ใจกไ็มไ่ด ้

มนัขดักบัความรูส้กึ ถา้ท�าอะไรทีข่ดักบัความรูส้กึกจ็ะไมม่ี

ความสขุ กลายเป็นฝืน ยิง่อกหกัถา้ใครมาหวัเราะอยูข่า้งๆ

กจ็ะโดนวา่ได ้คนอกหกัทีฟ่งัเพลงเศรา้ กเ็พราะเขาตอ้งการ

ความเหน็อกเหน็ใจ เมือ่มคีวามทกุขเ์ขากต็อ้งการความสนใจ

จากผูค้นรอบๆตวั แต่กอ็ยา่อกหกันาน ถา้นานจะกลายเป็น

โรคซมึเศรา้ อาจต้องแย่กนิยาไปตลอดชวีติ เมื่ออกหกัก็

พยายามหางานอดเิรกท�า อยู่กบัเพื่อน ไปศูนยเ์พื่อนใจฯ  

ทีก่รุงเทพ ฯ กม็ ี 4 แห่ง ทีศู่นยก์ารคา้แฟชัน่ไอสแ์ลนด,์ 

ซคีอน สแควร,์ ฟิวเจอรพ์ราค ์รงัสติ และเดอะมอลล ์บางแค
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องโรบอท ตอนน้ี

ผมอาย ุ9 ขวบ มคีวามตัง้ใจแน่วแน่วา่จะหาแฟนใหไ้ดก้่อน  

อายุ 12 ปี ที่ส�าคัญต้องเป็นคนแรกในกลุ่มเพื่อนด้วย  

ทลูกระหมอ่มชว่ยแนะน�าวธิจีบีหญงิใหผ้มดว้ยนะครบั

ทูลกระหม่อม : เดก็สมยัน้ีก้าวหน้ามากเลย ท�าไมถงึ

อยากมแีฟน จะเรว็ไปไหม ใหต้ัง้ใจเรยีนหนงัสอืก่อนดกีวา่  

เล่นกีฬาเยอะๆ ร่างกายจะได้แข็งแรงบึกบึน เล่นกีฬา  

ใหร้่างกายเตบิโตจะไดม้คีนมาชอบ เรยีนหนังสอืใหร้อบรู้

และฉลาด ถ้าไม่มคีวามรอบรู้และไม่สนใจเรียนหนังสอื 

ใครทีไ่หนจะมาชอบ คนทีไ่ม่มคีวามรูก้จ็ะเป็นคนทีน่่าเบื่อ 

ไมม่คีวามรูแ้ลว้จะไปคยุกบัใครไดย้งัไง เรยีกวา่คารมเป็นต่อ

รปูหลอ่เป็นรอง ถา้จะมคีารมเป็นต่อกต็อ้งมไีหวพรบิ ซึง่เกดิ

จากการฝึกฝน การเล่าเรยีน ยิง่เป็นเดก็อาจจะสูเ้ขาไม่ได ้

อาจจะแหว้กไ็ด้



ปัญหาความรัก 75

สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เดก็หญงิวนญัญา 

จังหวัดนครนายก ญาติสนิทของหนูก�าลังจะเรียนจบ

มหาวทิยาลยัปีหน้า มผีูช้ายมาชอบ อายหุา่งกนั 7 ปี และ

ตามตื้อจะพาพ่อแม่มาสู่ขอเมื่อพี่เรยีนจบ ทัง้ๆที่พี่ไม่ได้

ตกลงเป็นแฟนกบัเขาเลย พีข่องหนูหนกัใจมากควรจะแกไ้ข

อยา่งไรดคีะ

ทูลกระหม่อม : ความจรงิเรื่องน้ีจะมาคลุมถุงชนไม่ได ้ 

ซึง่พอ่แมเ่องกค็งยงัไมรู่ ้ ถา้เราไมช่อบกบ็อกว่าเราไมช่อบ 

แต่ถา้พอ่แมเ่กดิชอบขึน้มา กม็าคลุมถุงชนเราไมไ่ดอ้ยูแ่ลว้ 

ยงัไงกใ็หพ้ีส่าวบอกเขาตรงๆ ไม่ต้องดุด่าเขา บอกว่าไม่

ชอบกค็อืไมช่อบ อาจเพราะวา่มอีายแุก่กวา่กนั 7 ปี ถา้ชอบ

กค็อืชอบ กย็งัไม่ตอ้งใหเ้ขามาสู่ขอ เมื่อไม่ชอบกไ็ม่มใีคร

บงัคบัจติใจกนัได ้ทกุคนมสีทิธิเ์ทา่เทยีมกนั พอ่แมก่บ็งัคบั

ไมไ่ด ้ เรยีนจบมาใหม่ๆ  ไมจ่�าเป็นตอ้งมคีูเ่สมอไป ท�างาน

หาประสบการณ์ไปก่อน 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาววรรณพร  

หนูเป็นเดก็ทีว่ยัก�าลงัละออ่นเลยคะ่ 15 หยกๆ 16 หยอ่นๆ 

หนูมเีพื่อนสนิทอยู่คนหน่ึงชอบมาปรกึษาหนู เหมอืนเป็น 

ศิราณีเลยค่ะ ไม่ว่าจะรกักนัหรอืทะเลาะกบัแฟนก็จะมา

ปรกึษาตลอด หนูเองกไ็ม่เคยมแีฟน จะใหค้�าปรกึษากบั

เพือ่นยงัไงดคีะ

ทลูกระหม่อม : ตอนน้ีหนูยงัไมม่แีฟนกด็แีลว้ ยงัไงกต็อ้ง

รอตอนเราพรอ้ม ทีจ่รงิเพือ่นอาจจะไมต่อ้งการปรกึษาเรือ่ง

ความรกัจากหนูหรอก คนทีม่คีวามรกักอ็ยากพดูถงึแฟนเขา 

ในชว่งเวลาที ่Happy กต็อ้งพดูชมวา่แฟนฉนัด ีแฟนฉนัหลอ่ 

ใหข้องขวญัฉนั ตามใจฉนั อยากจะอวดเพือ่นๆทีไ่มม่แีฟน 

จะไดอ้จิฉาเลน่ แต่ถา้ทะเลาะกนัขึน้มากอ็ยากจะระบาย และ

เล่าใหเ้พือ่นฟงั ถา้หนูแนะน�าใหเ้ขาเลกิกนัไปเลย เกดิเขา

ดกีนัหนูกเ็ป็นหมาหวัเน่า เพราะฉะนัน้มนักอ็นัตรายกบัคน
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ทีจ่ะใหค้�าปรกึษาเขา ถา้ไมแ่น่ใจจรงิๆ เพราะมนัเป็นเรือ่ง

ระหวา่งเขากบัแฟนไมใ่ชเ่รือ่งของเรา กไ็มจ่�าเป็นตอ้งแนะน�า

อะไร เรากฟ็งัเฉยๆ เขาตอ้งการอยา่งเดยีวคอืผูฟ้งั เขาจะ 

ไดร้ะบายไม่หนักอก ไม่มคีวามทุกขม์ากในกรณีทีท่ะเลาะ 

กบัแฟน หนูอาจจะไมถ่นดัในเรือ่งใหค้�าปรกึษาดา้นน้ี กใ็ห้

ก�าลงัใจ ออกความเหน็ไดนิ้ดๆ หน่อย เขากจ็ะไดส้บายใจขึน้ 

เรากใ็หส้ตแิละใหก้�าลงัใจ เพราะเราเป็นเพือ่นทีด่ี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องฝุ่น จงัหวดั

พษิณุโลก หนูมพีีส่าวตอนน้ีก�าลงัอนิเลฟิเอามากๆ ยิง่ไดฟ้งั

เวลาคุยโทรศพัทเ์ขาใชเ้สยีงกระซบิกระซาบ เบาๆ งุง๊งิง๊ๆ 

ขนาดหนูฟงัอยูใ่กล้ๆ  ยงัฟงัไมรู่เ้รือ่งเลยคะ่ แลว้แฟนเขาจะ

ฟงัรูเ้รือ่งหรอืคะ

ทูลกระหม่อม : เป็นธรรมดาแฟนกันก็คุยกันตาม 

ประสาแฟน จะตอ้งมโีคด๊ลบัระหวา่งกนั ไมง่ ัน้จะมคีนแอบฟงั

เหมอืนน้องฝุ่นทีอ่ยูใ่กล้ๆ  เขากพ็ดูกระซบิกระซาบกลวัน้อง

ฝุ่นไดย้นิ ถา้พดูหวานๆ เขาอาจจะอายกไ็ด ้และในอนาคต

น้องฝุ่นกต็อ้งมแีฟนและพดูตามประสาแฟนกนั ถา้มใีครไป

อยูใ่กล้ๆ น้องกค็งไมช่อบเหมอืนกนั กไ็มเ่หน็เป็นไร เขากพ็ดู

ตามประสาโคด๊ลบัทีรู่ก้นั 2 คน ไมอ่ยากใหใ้ครไดย้นิ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องน�้ าตาล 

กรุงเทพมหานคร หนูมเีรื่องอยากปรกึษา คอืหนูแอบรกั 

รุน่พีค่นหน่ึง เราโทรคยุกนัทกุวนั หนูมคีวามสขุและดใีจมาก

ทุกครัง้ทีไ่ดโ้ทรคุยกบัเขา หนูเคยปรกึษาเพื่อนว่าหนูควร 

จะบอกพีเ่ขาดไีหม วา่หนูชอบเขา แต่เพือ่นกบ็อกวา่ไมค่วร 

ล่าสุดหนูไดไ้ปดหูนงักบัเขา หลงัจากวนันัน้หนูจงึตดัสนิใจ 

ส่งขอ้ความบอกความในใจ หนูไดค้�าตอบว่าเขาคดิกบัหนู

แบบพีน้่อง ตอนน้ีหนูควรท�าตวัยงัไง ควรโกรธเขาไหม แต่

หนูกผ็ดิเอง ผดิทีพ่ดูไป ทลูกระหมอ่มคะ การบอกรกัคนที่

เราแอบรกัแมไ้ม่มคีวามรกัตอบ แต่กด็ใีจทีไ่ดบ้อกใหเ้ขา

รบัรูด้กีวา่ไมไ่ดบ้อก ถา้เป็นทลูกระหมอ่มจะเลอืกท�าอยา่งไร 

หากท�าไปแลว้ผลเป็นแบบน้ี เสยีความรูส้กึ และไม่คุยกนั

เหมอืนเดมิ
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ทูลกระหม่อม : ความสมัพนัธต์อนน้ีเป็นพีเ่ป็นน้องกนั  

รูต้อนน้ียงัดกีวา่รูต้อนหน้า มนัเสยีเวลา กน่็าเหน็ใจถา้เขา

ไมช่อบเรา แต่รูเ้น่ินๆจะดกีวา่มวัเฝ้าถวลิหา คดิอยูค่นเดยีว 

ฝนักลางวนัคนเดยีว ท�าใหเ้สยีเวลา คนทีร่กัเรายงัมมีากมาย 

ต่อไปไดเ้จอคนใหมท่ีอ่าจหลอ่กวา่ น่ารกักวา่ อยา่ไปเสยีใจ 

ตอนน้ีอาจผดิหวงั แต่ยงัดกีวา่อกหกัรกัไมเ่ป็น อดตีทีผ่า่นมา 

ก็อย่าสนใจ ท�าให้แก่เร็ว ยงัมีอนาคตอีกไกล ความรกั

ออกแบบไมไ่ด ้บางทใีจไมต่รงกนั วนัขา้งหน้าอาจไดเ้จอคน

ทีม่ใีจตรงกนั และจะมคีวามสขุมากๆ ขอใหใ้จเยน็ๆ คนอืน่ 

น่าจะดีกว่าคนน้ี และอย่าลืมรักตนเอง ตอนน้ีก็ร ักพ่อ  

รกัแม ่รกัเพือ่นไปก่อน ต่อไปกจ็ะไดเ้จอคนทีใ่ช่
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE :  น้องอินดี ้

กรุงเทพมหานคร ผมตดิตามรายการ TO BE NUMBER 

ONE VARIETY มารว่ม 2 ปี เพราะเป็นรายการทีด่ ีมสีาระ 

ได้ความรู้ เรื่องของผมคือ ผมมีแฟนตัง้แต่อยู่ช ัน้ ม.5  

จนตอนน้ีอยู่ปี3แล้ว เรารักกันดีมาก แต่มีปญัหาที่ว่า 

พีส่าวของแฟนดจูะชอบผมครบั เวลาเจอกค็ยุกนันานๆ ถกูเน้ือ 

ต้องตวักนับ่อยครัง้ มคีรัง้หน่ึงในงานวนัเกดิแฟน พีส่าว

ซบไหลผ่มตลอด ผมจะแกป้ญัหาน้ีอยา่งไร วนัหน่ึงกลวัจะ 

เผลอใจไป เพราะพีส่าวกน่็ารกัดคีรบั

ทลูกระหม่อม : น้องอนิดีเ้ป็นชือ่ทีจ๊่าบมากเลย และเป็น

หนุ่มเจา้เสน่ห ์ มสีาวๆรุมรกั ตอนแรกอ่านไปกโ็อเค รูส้กึ

สดชืน่กบัความรกัทีร่กัมายัง่ยนืตัง้แต่ ม.5 จนถงึปี 3 น้องคง 

จะเบือ่กนัแลว้มัง้ มนัจงึเกดิปญัหาน้ีขึน้ น่าเป็นหว่งตรงทีว่า่ 

พีส่าวของแฟนกช็อบน้องอนิดีเ้หมอืนกนั การทีจ่ะมาคบซอ้น 
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2 คน คงเป็นไปไมไ่ด ้แฟนของน้องคงไมช่อบ อยา่ไปออ่น

ไหวความมเีสน่หข์องพีส่าว ตอ้งหนกัแน่นและไมส่นใจอะไร 

พีส่าวคงไมม่ายุง่ไปเอง ถา้ไมห่นกัแน่นอาจจะเสยีไปทัง้ 2 คน  

น้องอย่าเพิง่สนใจแต่ความรกั ตอนน้ีจวนจะเรยีนจบแล้ว 

ใหต้ัง้ใจเรยีนเอาปรญิญามาฝากคณุพอ่คณุแมใ่หช้ืน่ใจ หรอื

สดชืน่กบัความรกัไปดว้ยกไ็ด ้และขอใหน้้องโชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เดก็หญงินรศิรา 

กรุงเทพมหานคร เพื่อนที่โรงเรยีนแอบรกัผู้ชายคนหน่ึง  

ชือ่เลน่วา่ตะวนั แลว้วนัหน่ึงตะวนัมคีนรกัใหมท่�าใหเ้พือ่นเสยีใจ 

โศกเศรา้มาก ตัง้แต่ผูช้ายคนนัน้เลกิ เพือ่นกเ็ขา้รา้นเกมส ์

ทกุวนั จนท�าใหเ้ขาตดิเกมส ์หนูอยากทราบวา่จะชว่ยเหลอื

เขาอยา่งไร ทีจ่ะท�าใหเ้ขาสดใสและไมต่ดิเกมสอ์กีต่อไป

ทูลกระหม่อม : น้องเป็นเพื่อนทีป่ระเสรฐิจรงิๆ ทีเ่ป็น

ห่วงเพื่อนมากๆ หรอืว่าเพื่อนของน้องใชค้วามอกหกัเป็น

ขอ้แกต้วัหรอืเปล่าทีจ่ะไปเล่นเกมส ์ เพราะปญัหาการเล่น

เกมสก์เ็ป็นปญัหาใหญ่ของวยัรุน่ คนทีจ่ะตดิเกมสไ์มจ่�าเป็น

ตอ้งอกหกั คนไมอ่กหกักต็ดิเกมสไ์ด ้การเลน่เกมสก์เ็หมอืน

เป็นสิง่เสพตดิหากแบ่งเวลาไม่ได ้ ก่อนทีเ่พื่อนจะหลงใหล

เกมสไ์ปมากกวา่น้ี น้องควรรบีไปชว่ย ดว้ยการพดูคยุหรอื

ชวนท�ากจิกรรมอย่างอื่นทีส่รา้งสรรคก์ว่าน้ี เช่น เล่นกฬีา 
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เดนิเลน่ ทางทีด่น้ีองควรชวนเพือ่นไปศนูยเ์พือ่นใจ TO BE 

NUMBER ONE ไปท�ากจิกรรมดีๆ มากมายทีไ่ม่เสยีเงนิ  

ซึง่ในกรงุเทพม ี 4 แหง่ เพือ่นจะไดส้บายใจ แลว้จะไดเ้ลกิ

อกหกัและหายซมึเศรา้ และเลกิตดิเกมส ์ความรกัไมใ่ชเ่รือ่ง

เลวรา้ย แต่อยา่ลมืวา่ตอนน้ียงัเป็นเดก็ ควรตัง้ใจเรยีนและ 

ขอใหน้้องโชคด ีในการชว่ยเหลอืเพือ่นใหห้ายจากอาการอกหกั

และการตดิเกมส์
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เดก็ชายมนสัศกัดิ ์

กรุงเทพมหานคร ผมหลงรกัผูห้ญงิคนหน่ึงครบั เขาน่ารกั 

พดูเก่ง และมเีสน่หม์ากๆ แมผ้มอายเุพยีง 14 ปี แต่ผมมี

ความรูส้กึวา่อยากแต่งงานกบัเธอมากๆ แต่เธอเป็นอาจารย์

สอนภาษาองักฤษในโรงเรยีนของผมครบั ผมควรท�าอยา่งไร

ดคีรบัทลูกระหมอ่ม 

ทูลกระหม่อม : หลงรักอาจารย์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก  

เดก็ผูช้ายวยัรุน่ถา้ไมไ่ดเ้ป็นเกย ์กจ็ะหลงรกัผูห้ญงิทีโ่ตกวา่ 

เพราะผูห้ญงิทีเ่ดก็กวา่ไมน่่าสนใจ ไมท่�าใหอ้บอุ่น อาจารย์

ทา่นน้ีคงไมแ่ก่มากนกั ความจรงิเป็นปกตขิองเดก็ผูช้ายวยัรุน่

จะชอบผูห้ญงิทีแ่ก่กว่าอยู่แลว้ แต่ผูห้ญงิท่านน้ีเป็นคุณครู

ของน้อง เพราะคุณครูคงใจด ีคงสวย สอนภาษาองักฤษ

คงเทห่ ์จงึท�าใหน้้องหลงรกั เป็นธรรมดาเดีย๋วมนักจ็ะผา่นไป  
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น้องไมต่อ้งซเีรยีส แต่สมมตวิา่ถา้คณุครเูขารกัน้องดว้ยนัน่แหละ

เป็นสิง่แปลก ความจรงิที่เมอืงนอกมแียะที่คุณครูรกัเดก็ 

เมอืงไทยกม็ทีีร่กัเดก็ แต่คณุครไูมไ่ดเ้ป็นนางงาม คณุครคูง

เอน็ดนู้องเฉยๆ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : เดก็หญงิวรญัญา 

จงัหวดัแพร ่หนูแอบชอบเพือ่นคนหน่ึง ภายนอกเขานิสยัดู

เป็นคนเยน็ชา ไมใ่สใ่จโลก พดูน้อย พอรูจ้กัจรงิๆ เขาเป็น 

คนรา่เรงิ มนี�้าใจ พดูมาก ทีส่�าคญัเวลาหนูท�าอะไรผดิหรอื

ท�าการบา้นไมไ่ด ้ เขาจะคอยบอกคอยสอนหนูเสมอ หนูกบั

เขาสนิทกนัมาก หนูอยากจะบอกวา่หนูคดิกบัเขาเกนิเพือ่นคะ่ 

หนูคดิกบัเขาแค่เพื่อนไม่ไดแ้ลว้ แต่หนูกลวัเขาจะรบัไม่ได้

วา่คนทีย่นือยูข่า้งกายรกัเขา หนูอยากจะบอกเขาเหลอืเกนิ 

หนูอดึอดัมาก หนูกลวัวา่หากบอกเขาไป กลวัจะไมเ่หมอืนเดมิ 

กลวัเขาไมย่อมเป็นเพือ่นกบัหนูอกี หนูควรจะท�าอยา่งไรดคีะ 

หนูสบัสนมากๆ คะ่ 

ทูลกระหม่อม : เป็นเรื่องปกตขิองวยัรุ่นที่จะมปีญัหา 

ความรกั ไมใ่ชเ่รือ่งแปลก หนูมเีพือ่นเป็นแวมไพร ์ทไวไลท ์

ทีเ่ขาเยน็ชาในสายตาคนอืน่ แต่หนูเขา้ไปถงึกน้บึง้หวัใจของเขา 
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และพบว่าเขาเป็นคนใจด ี มนี�้าใจช่วยเหลอืหนู แต่ปญัหา

อยูท่ีว่า่เขาไมรู่ค้วามจรงิวา่เขาเป็นแวมไพร ์ ทไวไลท ์ เขาคง

หล่อมากใช่ไหม ถ้าเขาเป็นเอด็เวริ์ด เขาจะมนีางเอกชื่อ 

เบลลา่ หนูไมไ่ดช้ือ่เบลลา่ หนูชือ่วรญัญา ชือ่สระอาเหมอืนกนั 

หนูไมต่อ้งไปบอกเขาวา่ชอบเขา อยา่เพิง่ไปท�าอะไรใหเ้ขา

รู้สึกไม่สบายใจ ไม่อย่างนัน้เขาจะไม่เป็นเพื่อนกับหนู 

หนูอาจอดเป็นแฟน อดเป็นนางเอกในตอนหน้าของแวมไพร ์

ทไวไลท ์ขอใหค้�าแนะน�าเทา่น้ี 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวสมจติร 

พอดตีอนน้ีหนูคบกบัแฟนของหนูมาไดส้กัระยะหน่ึงแลว้คะ่  

ในช่วงแรกเราสองคนก็มคีวามสุขกนัดตีามประสาวยัรุ่น  

มไีปเทีย่วกนัดูหนังกนับา้ง แฟนของหนูเขาเป็นคนดมีาก 

เลยคะ่ เป็นสภุาพบุรษุใหเ้กยีรตหินูตลอดเวลา คอยดแูลหนู

จนแมข่องหนูไวใ้จเขา เวลาหนูออกไปขา้งนอกทางบา้นกจ็ะ

ทราบตลอดเวลาเลยคะ่ และหนูกไ็มท่�าเรือ่งเสยีหายอะไรเลย

นะคะ แต่มนัมปีญัหาอยูค่ะ่ ตอนน้ีหนูเพิง่คน้พบวา่ความจรงิ

แลว้แฟนหนูเป็นเกยค์ะ่ หนูควรท�าอยา่งไรดคีะทลูกระหมอ่ม 

เขาเป็นคนดมีากๆ แลว้หนูกร็กัเขาดว้ยคะ่

ทูลกระหม่อม : มน่ิาล่ะเขาถงึเป็นคนด ี รูแ้ลว้ว่าท�าไม

เขาใหเ้กยีรตหินู เพราะเขาเป็นเกย ์ แต่เป็นเกยก์ไ็มเ่ป็นไร  

ตอนน้ีการมแีฟนเป็นเกย์เป็นสิง่ที่อนิเทรนด์มาก ใครๆก็

อยากมแีฟนเป็นเกยท์ัง้นัน้ มแีฟนเป็นเกยง์า่ยกวา่มแีฟนเป็น
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ผูช้าย ขอ้หน่ึง เกยโ์ดยมากจะหน้าตาด ีขอ้สอง เกยเ์ขา้ใจเรา 

ขอ้สาม คนทีไ่มไ่ดเ้ป็นเกยจ์ะหน้าตาไมห่ลอ่ กอ็ยา่งทีว่า่คน

ทีเ่ป็นเกยเ์ขาเขา้ใจเรามากกวา่ กใ็หเ้ขาเป็นเกยต่์อไปแลว้ก ็

มคีวามสขุต่อไป เป็นเพือ่นไปกแ็ลว้กนั เขาเป็นคนด ีเขาเป็น

สภุาพบุรษุ แมก่ช็อบ ไมเ่ป็นไรหนูกท็�าใจดีๆ ไว ้คบกนัแลว้ 

มนัไม่เสียการเรียนด้วย เพราะว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

เป็นเพื่อนสาวกนัก็เขา้ใจกนั มคีวามสุข หนูจะได้มสีมาธ ิ

มจีติใจเรยีน กไ็มรู่ว้า่หนูรกักนัแบบไหน คดิวา่หนูน่าจะรกักนั

แบบเพือ่นมากกวา่ รกัแบบเพือ่นมนัยัง่ยนืกวา่รกัแบบแฟน 

แต่ถงึอยา่งไรถา้หนูเบือ่เขาแลว้ หรอืไมอ่ยากมแีฟนเป็นเกย์

เมือ่ไหร ่กเ็ปลีย่นแฟนเป็นผูช้ายกไ็ด ้แต่ไมร่บัรองวา่เขาจะ

หน้าตาด ีเพราะวา่ผูช้ายจรงิๆ จะหน้าตาไมค่อ่ยจะดเีทา่ไหร ่

ตอนน้ีผูช้ายสว่นมาก กเ็ป็นเกยไ์ปแลว้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : หนูมปีญัหาเกีย่วกบั 

ความรกั พ่อกับแม่ให้หนูเลิกกับแฟน แต่หนูไม่ได้เลิก

กะทนัหนัค่ะ คอืพยายามถอยห่างจากเขา แลว้ตอนน้ีเรา 

ทัง้สองกไ็มไ่ดต้ดิต่อกนัอกีเลย แต่วา่พอ่กบัแมไ่มเ่ชือ่ คอยจอ้ง

จบัผดิตลอดเลย เวลาหนูท�าอะไรผดินิดหน่อยก็จะกลาย

เป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะ หนูกไ็ม่รูจ้ะท�ายงัไงค่ะ หนูอยากได้

ค�าแนะน�าจากทา่น

ทูลกระหม่อม : อย่างน้ีเขาเรยีกว่าชี้โพรงให้กระรอก  

ถา้หนูบอกเลกิกนัแลว้จรงิๆ พอ่แมก่ต็อ้งดไูปก่อน อยา่ไปวา่ 

อย่าไปกระแนะกระแหนลูก คนเราประชดประชนักนัมนั

กร็�าคาญ ลูกเขากร็�าคาญ พอน้องจนัจริาร�าคาญกก็ลบัไป

ตดิต่อกบัแฟนอกี คณุพอ่คณุแมก่จ็ะเดอืดรอ้นใชไ่หม แต่ถา้

น้องเลกิกนัจรงิๆ กต็อ้งเชือ่วา่เลกิ ตอนน้ีหนูยงัอยูใ่นวยัเรยีน 

คุณพ่อคุณแม่เขาก็เป็นห่วง กลวัว่าหนูจะมคีวามรกัและ 
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ไปสนใจแต่แฟน คนเรารกักนัมนัก็อยากมเีวลาด้วยกนั  

คุณพ่อคุณแม่คงกลัวไปต่างๆนาๆว่าจะมีอะไรเกินเลย  

หนูยงัเดก็อยูย่งัเรยีนหนงัสอื หนูกต็ัง้ใจเรยีนใหม้นัดีๆ  ท�าเกรด

ให้มนัดีๆ ช่วยคุณพ่อคุณแม่ท�างานบ้าน แล้วก็ท�างาน

ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ได้ผลงานดีๆ   

คณุพอ่คณุแมก่จ็ะภมูใิจ แลว้กเ็มือ่หนูเกรดด ี คณุพอ่คณุแม่

กจ็ะเริม่เชือ่ทีห่นูบอกวา่หนูเลกิกบัแฟนแลว้ มนัตอ้งใชเ้วลา

อยา่งทีห่นูวา่ และมนัตอ้งใชเ้วลาทีจ่ะใหคุ้ณพอ่คุณแมเ่ชื่อหนู 

ว่าหนูไม่ได้เป็นแฟนกันแล้ว หนูก็ยงัเด็ก ถ้าคนน้ีไม่ด ี

หรอืเบือ่เขาแลว้ หนูกท็ิง้ไปก่อนไมเ่หน็เป็นไรเลย เพราะเรา 

ยงัเด็กยงัมีโอกาสอีกเยอะ ให้หนูคิดอยู่ในใจตวัเองเลย 

วา่หนูมหีน้าทีต่อ้งเรยีน มเีวลาอกีตัง้เยอะแยะทีจ่ะเจอผูช้าย

ดีๆ หลอ่ๆ และไมไ่ดเ้ป็นเกย ์อยา่งไรกต็าม กข็อใหก้�าลงัใจ 

ใหห้นูกแ็ลว้กนัว่า อกีต่อไปในภายภาคหน้า หนูกจ็ะไดเ้จอ 

ผูช้ายหลอ่ๆ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวพนิดา จงัหวดั

อุบลราชธานี หนูเคยคบกบัแฟนเก่ามา 3 ปี แต่ตอนน้ีหนูเลกิ

กบัเขาแลว้ และหนูมแีฟนคนใหมแ่ละคบกบัแฟนใหมม่าถงึ 

6 ปีแลว้ วนัหน่ึงแฟนเก่าหนูกลบัมาแลว้บอกหนูว่าตอนน้ี

เขาตดิยาเสพตดิ ถา้หนูกลบัไปคบกบัเขา เขากจ็ะเลกิยุง่กบั 

ยาเสพตดิ หนูควรท�ายงัไงดคีะ

ทลูกระหม่อม : เขาเรยีกเป็นการขม่ขูม่ากกวา่ อนัทีจ่รงิ

หนูเบือ่เขาแลว้ เลกิกนัไปตัง้ 3 ปีแลว้ จะเอากลบัคนืมาท�าไม

ในเมือ่เขาเสพยาเสพตดิอยู ่เขาบอกวา่ตดิยาเสพตดิ กไ็มรู่ว้า่

เขาตดิยาเสพตดิจรงิๆ หรอืเขาขูห่นู แต่กไ็มใ่ชส่ิง่ดใีชไ่หม 

ที่เขาตดิยาเสพตดิ แล้วมาขู่หนูว่าถ้าได้กลบัไปเป็นแฟน

กบัเขา แลว้เขาจะเลกิยาเสพตดิ ซึง่มนัเป็นไปไมไ่ด ้หนูไม่

ตอ้งไปยุง่กบัเขา เลกิคดิไปเลย คดิไดอ้ยา่งเดยีวถา้เขาตดิ

ยาเสพตดิจรงิๆ กช็่วยเขาไดใ้นฐานะเพื่อน แนะน�าใหเ้ขา 
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ไปรบัการบ�าบดั ใหเ้ขาเลกิยา ซึ่งเป็นบุญของเราทีเ่ราจะ

ท�าใหเ้ขาเลกิเสพยา กค็งจะตอ้งแนะน�าใหเ้ขาโทรไปทีส่ายดว่น  

ถา้เขาไมก่ลา้พอทีจ่ะเดนิเขา้ไปขอความชว่ยเหลอื ไมก่ลา้พอที่

จะไปบ�าบดั กใ็หโ้ทรไปทีส่ายดว่น 1165 ซึง่เป็นศนูยก์ลางรบั

สง่ต่อผูป่้วยยาเสพตดิ เขา้รบัการรกัษาในสถานบ�าบดั ทัง้ใน

และนอกสงักดัของกระทรวงสาธารณสขุ เพราะฉะนัน้ โทรไป

เขากจ็ะสามารถไดร้บัค�าแนะน�าทีถู่กตอ้ง ว่าเขาควรจะไป

ตรงไหนทีม่นัใกลบ้า้นและสะดวก กบ็อกเขาไปแคน้ี่ แลว้ชวน

ใหเ้ขามาเป็นสมาชกิโครงการ TO BE NUMBER ONE กแ็ลว้กนั 

จะได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด เราก็เท่ได้โดยไม่ต้องพึ่ง

ยาเสพตดิ บุญของน้องถา้น้องช่วยเขาใหเ้ลกิยาเสพตดิได ้

ถา้เขาตดิยาจรงิๆ นะ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวอคัรมณ ี

จงัหวดัชลบุร ี ตอนน้ีหนูมแีฟนทีก่�าลงัคบกนัอยู ่ แลว้ต่อมา

หนูมารูว้า่เพือ่นในกลุม่ของหนูทีค่บกนัมานาน ตอนน้ีเขามา 

แอบชอบแฟนของหนู หนูจะปฏบิตัติวัอย่างไรดคีะ ที่จะ

สามารถรกัษาความสมัพนัธ ์ระหวา่งหนูกบัเพือ่นทัง้สองคน

เอาไวไ้ด ้ เพราะว่าคนหน่ึงกเ็ป็นแฟน คนหน่ึงกเ็ป็นเพื่อน

ของหนูนะคะ

ทลูกระหม่อม : ปญัหาความรกักไ็ดร้บัค�าถามน้ีอยูต่ลอด

เวลา เพราะความรกักเ็ป็นของทีคู่ก่บัวยัรุน่จรงิไหม จะถาม

น้องเปรยีวก่อนวา่ แฟนของน้องเปรยีวหลอ่ไหม

น้องเปรียว : กห็น้าตาดคีะ

ทลูกระหม่อม : คนหน้าตาดกีต็อ้งมคีนชอบเป็นธรรมดา

ใชไ่หม เรามแีฟนหลอ่กต็อ้งหนกัใจเป็นธรรมดา กไ็มรู่ว้า่เขา

จะไปชอบใคร หรอืใครจะมาชอบเขา วุน่วายไปหมด กห็า้ม



คู่มือค�าปรึกษาพระราชทานฯ96

ไม่ไดห้รอกทีไ่ม่ใหใ้ครไปชอบเขา แต่ขอ้ส�าคญัปญัหาอยู ่

ทีว่่าคนทีม่าชอบแฟนของน้องคนน้ี คอืเพื่อนของน้องเอง  

มนัมปีญัหาว่าแล้วจะเป็นเพื่อนต่อไปไดเ้หรอ ฉะนัน้น้อง 

ก็ต้องท�าความเขา้ใจกบัเพื่อนก่อนอื่นใด แต่เพื่อนเขาคง 

ไม่ยอมรบัหรอก เคยท�าความเขา้ใจกบัเพื่อนไหมว่าคนน้ี 

เป็นแฟนของฉนันะ 

น้องเปรียว : ยงัไมเ่คยคะ

ทลูกระหม่อม : แลว้รูอ้ยา่งไรวา่เขาชอบ 

น้องเปรียว : เพือ่นในกลุม่อกีคนบอกคะ่

ทลูกระหม่อม : มคีนมาย ุเรือ่งน้ีกช็ว่ยไมไ่ด ้ปญัหาอยูท่ีว่า่

ถา้แฟนน้องเปรยีวไปชอบกบัเพือ่นคนน้ีดว้ยกจ็บกนั เลกิคบ

ทัง้สองคนเลย เพราะวา่เป็นการทรยศ แต่ถา้แฟนน้องเปรยีว

ไมไ่ดช้อบเพือ่นของน้องกไ็มม่ปีญัหาอะไรใชไ่หม แต่ยงัไง

เพือ่นกค็งไมย่อมรบัวา่ชอบ อยา่งไรกต็าม ความรกัเดก็ๆกเ็ป็น

แบบ Puppy love เรากไ็มต่อ้งซเีรยีสมาก มาซเีรยีสกบัการ
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เรยีนดกีว่านะน้องเปรยีว อย่างไรการเรยีนกเ็ป็นสิง่ส�าคญั

ทีส่ดุส�าหรบัชวีติของเรา แต่เรือ่งแฟนกท็�าใหชุ้ม่ชืน่ใจเลก็ๆ

น้อยๆ มนักต็อ้งมบีา้ง ไมใ่ชไ่มม่เีลย ถา้สมมตุวิา่เขาหลอ่เรา

กเ็กบ็ไว ้แต่เรากไ็มรู่จ้ะเกบ็เขายงัไง ลา่มโซ่กไ็มไ่ด ้ เกบ็ไว้

ในตูก้ไ็มไ่ด ้เขาไมใ่ชตุ๊่กตา ยงัไงกท็�าใจกแ็ลว้กนั กถ็า้เขาไม่

ชอบเราแลว้ เรากไ็ปหาใหม ่แต่ถา้ชอบอยูก่ ็Happy Ending 

กย็งั Happy Happy กนัอยู ่กไ็มต่อ้งซเีรยีสอะไรมากนกั
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ค�าถามทาง E-MAIL 

ทีไ่มป่ระสงคจ์ะออกนามจากจงัหวดัเพชรบรูณ์ หนูอาย ุ16 ปีคะ่ 

หนูแอบชอบรุน่พีค่นหน่ึง หนูคดิวา่พีเ่ขาจะท�าใหห้นูมคีวามสขุ

ทีส่ดุ เวลาเจอหน้าพีเ่ขาหนูจะยิม้ตลอดเลยคะ หนูยอมลงทนุ 

ทุกๆอย่างเพื่อใหพ้ีเ่ขาชอบหนู แต่อยู่ดีๆ เรากท็ะเลาะกนั  

พีเ่ขาเอาของทีห่นูใหม้าโยนทิง้และเผาทกุอยา่ง หนูเสยีใจมาก

คดิวา่หนูไมเ่หลอือะไรอกีแลว้ มเีพือ่นมาบอกวา่พีเ่กลยีดหนู

ทัง้ๆทีห่นูไม่เคยท�าอะไรใหพ้ีเ่ขาไม่พอใจ หรอืเป็นเพราะ

วา่หนูท�าตวัเหมอืนทอมคะ แต่หนูชอบผูช้ายคะ่ หนูควรท�า

อยา่งไรดใีหพ้ีเ่ขาเลกิเกลยีดหนู

ทูลกระหม่อม : น้องไม่น่าจะเป็นทอมนะ เพราะน้องชอบ

ผูช้าย น้องผูไ้ม่ประสงค์ออกนามไม่รูจ้ะเรยีกว่าน้องอะไร  

ขอว่าน้องเอดกีว่า น้องรกัเขาขา้งเดยีวเหมอืนเกลยีวเชอืก 
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น้องเอไปรกัพีค่นน้ี แลว้เขารกัน้องดว้ยไหม แลว้น้องซือ้ของ

ใหเ้ขา ท�าตวัเป็นนกัยโูด ทุม่เทอะไรต่ออะไรใหเ้ขา คอยตาม

เขาตลอดเวลา เขาคงร�าคาญน้อง แลว้เขากเ็ลยเอาของๆ

น้องไปเผาทิง้หมด กเ็ศรา้ใจแทนน้องนะ เพราะวา่น้องเป็น 

ผูห้ญงิ น้องตอ้งเป็นกุลสตร ี น้องไปทุม่ไปตามเขา คอยถาม

คอยวุ่นวายกบัเขา เขาร�าคาญ เขาก็เผาของไป เขาคง 

ไมพ่อใจน้อง เพราะน้องท�าตวัเป็นเจา้ขา้วเจา้ของมากเกนิไป 

คนเราไมอ่ยากใหใ้ครมาเป็นเจา้ขา้วเจา้ของ คอยตามคอยถาม

วา่วนัน้ีจะไปไหน ท�าอะไร แลว้เอาของมาให ้แลว้กค็อยตามวา่

ฉนัเป็นเจา้ของเธอนะเพราะวา่ฉนัใหข้องเธอ ใหข้องเขาตอ้ง

ใหด้ว้ยจติเมตตา เพราะเราอยากให ้ไมใ่ชใ่หเ้พราะอยากให้

เขามาชอบเรา จะบงัคบัใหใ้ครรกัใครมนับงัคบัไมไ่ด ้แต่หนู

ท�าตวัเป็นเจา้ขา้วเจา้ของจนเกนิไป หนูพลาดไป เพราะฉะนัน้

พีค่นน้ีเขากไ็มช่อบหนูแลว้ ร�าคาญหนูแลว้ หนูกช็ิง่ออกมา
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ดกีวา่ ตัง้ใจเลา่เรยีนดกีวา่ อาย ุ16 ปี กค็งจะอยู ่ม.4- ม. 5 

ตัง้ใจเรยีนไม่กีปี่หนูกจ็บ หนูจะไดเ้ขา้มหาวทิยาลยักจ็ะได้

เจอคนอกีเยอะแยะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : จากจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

หนูไปรกัผูช้ายคนหน่ึงซึง่เขามภีรรยาแลว้ หนูเคยถามเขา

วา่มใีครหรอืเปล่า แต่เขาโกหกหนูมาตลอดวา่ไมม่ใีคร แต่

สุดทา้ยหนูกร็ูว้่าเขามภีรรยาแลว้ ตัง้แต่นัน้มาเขากเ็ริม่ท�า 

ไม่ดกีบัหนู พยายามหลบหน้าหนู หนูควรท�าอย่างไรดคีะ  

หนูท�าใจไมไ่ด ้หนูรกัเขามาก และลมืเขาไมไ่ดค้ะ่ 

ทลูกระหม่อม : ความจรงิเขาหลบหน้าหนูกด็แีลว้ เขาอาจ

จะเบือ่หนูแลว้กไ็ด ้เพราะวา่หนูรกัเขามากเกนิไป เขาโกหก

หนูๆกย็งัรกัเขา มนักเ็ป็นของธรรมดาเพราะความรกัมนัหา้ม

กนัไมไ่ด ้หนูกร็ูว้า่เขามภีรรยาแลว้ การทีจ่ะไปเป็นแฟนกบั

คนทีม่ภีรรยาแลว้กม็ปีญัหาเยอะ แลว้มนักไ็มส่มหวงัในความรกั 

เพราะเขาหลบหน้าหนีหนูไป เขากต็อ้งเกรงใจภรรยา เขามี

ภรรยาเขาคงไมอ่ยากเลกิกบัภรรยา เขาโกหกหนู เขาไมไ่ด้
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จรงิใจกบัหนู พอรูว้า่หนูรูเ้รือ่งเขากห็ลบหน้าหนูไป ซึง่เป็น

โชคดขีองหนูทีเ่ขาหลบหน้าหนูไป คนไมด่กีไ็มเ่หน็จะตอ้งไป

รกัเขาเลย หนูกไ็มไ่ดเ้จอเขา เขากห็ายไปจากชวีติหนู เขาเบือ่

หนูแลว้ๆ หนูจะไปรกัเขาท�าไม หนูกท็�าใจ เวลาจะเป็นเครือ่ง

รกัษาบาดแผลหวัใจของหนู ถ้าหนูเป็นนักเรยีนอยู่ กห็นั

กลบัไปตัง้ใจเรยีนหนงัสอืดกีวา่ เพราะวา่การศกึษาก�าหนด

อนาคตของเรา ถ้าไม่ไดเ้ป็นนักเรยีน เป็นวยัท�างานแลว้ 

กต็ัง้ใจท�างานใหด้ทีีส่ดุ ไมง่ ัน้มวัแต่ระทมใจอกหกัรกัคนทีม่ี

เจา้ของอยู ่มนัเสยีศกัดิศ์ร ีและมนัท�าใหเ้ราไมภ่มูใิจในตวัเอง 

ไม่มัน่ใจในตวัเอง อย่างนัน้กข็อใหห้นูกลบัไปตัง้ใจท�างาน

หรอืเรยีนหนังสอืดกีว่า เพื่ออนาคตของหนูเอง เพื่อตวัอง 

คนเราถา้รกัตวัเองไมเ่ป็นแลว้จะไปรกัใครไดล้ะ่
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวจฑุามาศ 

จ.เพชรบรูณ์ หนูมรีุน่พีรุ่น่น้องทีโ่รงเรยีนมาจบีหลายคนคะ่ 

หนูไมช่อบเลยตดัสนิใจคบกบัรุน่พีค่นหน่ึง เพือ่หลกีปญัหา

คนอื่นทีม่าชอบ แต่แลว้หนูเกดิรกัพีเ่ขาจรงิๆ แต่หนูไมก่ลา้

บอกแม่ เพราะว่าแม่เป็นคนดุและมกัพูดเสมอว่ารกัไม่ยุ่ง 

มุ่งแต่เรยีน หนูกม็ุ่งแต่เรยีนนะคะ แต่รกัมายุ่งกบัหนูเอง  

แม่เลยขู่ว่าอย่าให้รู้ว่ามแีฟน ถ้ามจีะไม่ให้ท�ากิจกรรมที่

โรงเรยีนอกี หนูควรตดัใจจากพีเ่ขาหรอืวา่บอกแมด่คีะ ถงึจะ

เป็นผลดตี่อทกุฝ่าย

 

ทูลกระหม่อม : หนูคงเป็นคนสวยใช่ไหม รกัถงึมายุ่ง 

กบัหนู แต่วา่หนูกไ็ปยุง่กบัรกัเหมอืนกนั หนูไมรู่จ้ะแกป้ญัหา

ยงัไงทีม่คีนมาจบีเยอะแยะ มนัน่าภมูใิจนะ หนูคงสวยมาก 

น่าภูมใิจมาก หนูกค็ดิจะตดัปญัหาคนมาจบีเยอะดว้ยการ

มแีฟนแลว้คอืพีค่นน้ี แต่ตอนน้ีหนูกเ็กดิไปรกัเขา แลว้เขา
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รกัหนูหรอืเปลา่กไ็มรู่ ้ถา้พีค่นน้ีรกัหนูก ็Happy Ending ไป 

แต่หนูกต็อ้งคอยปิดบงัคุณแม ่ หรอืไมห่นูกอ็าจจะต้องเปิด

การเจรจากบัคณุแม ่วา่หนูชอบคนน้ี แต่หนูจะไมท่�าอะไรให้

เสยีหาย หนูจะท�าตวัใหเ้หมาะสม และกต็ัง้ใจเรยีนหนงัสอื 

ไมใ่ชส่นใจแต่พีค่นน้ี สนใจแต่ความรกั แลว้มวัแต่ไปออกเดท

ไปเทีย่ว ถา้หนูท�าตวัใหเ้ป็นทีไ่วว้างใจของคุณแม่ คุณแม่

กอ็าจจะไม่ว่ากไ็ดใ้นเรื่องความรกั ถา้หนูเหน็ว่าการเรยีน

ส�าคญั แต่ถ้าเขาไม่ชอบหนู หนูก็ตดัใจอย่าไปรกัเขาเลย 

หนูกร็อเวลาทีเ่หมาะสมดกีว่า ตอนน้ีมนัเป็นเวลาทีเ่ราจะ 

Enjoy ตวัเอง มแีฟนกม็ไีดแ้ต่เราตอ้งตัง้ใจเรยีนดว้ย เพือ่

อนาคตของเรา บางทเีรามแีฟนเราก็อาจจะละเลยเพื่อน

ไปบา้ง กจิกรรมต่างๆ ทีห่นูอยากท�า หนูกอ็าจจะไมอ่ยากท�า

กไ็ดเ้มือ่มแีฟน หนูยงัมชีวีติอกีเยอะแยะ หนูก ็Enjoy Enjoy 

Happy Happy Chill Chill Enjoy ชวีติ แลว้กอ็ยูก่บัเพือ่นๆ 
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แลว้กเ็ป็นเพือ่นกนัดกีวา่ แต่อยา่งไรกต็าม หนูกต็อ้งท�าตวั

ใหเ้หมาะสมแลว้กไ็มท่ิง้การเรยีน ถา้หนูท�าตวัใหเ้หมาะสม

แมก่ค็งจะไมว่า่หรอก
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ด.ช. พรีณฐั จงัหวดั

นครราชสมีา คอืผมไปแอบชอบผูห้ญงิคนหน่ึง แลว้ผูห้ญงิ

คนนัน้กเ็ป็นเพือ่นกบัผมมาตัง้แต่ ป.6 แลว้ครบั ผมไมรู่ว้า่

ถา้ผมไปบอกชอบเขา แลว้เขาจะชอบผมหรอืเปลา่ แต่ดเูขา

จะไม่ค่อยชอบผม และอกีปญัหาหน่ึง กเ็กีย่วกบัความรกั

เหมอืนกนั ผมไปแอบชอบผูห้ญงิคนหน่ึง แต่วา่เขาเป็นรุน่ 

พี่ของผม ผมได้รู้จกัเขาเมื่อไม่นานมาน้ี แต่ไม่ได้คุยกนั  

เหน็เพือ่นพีเ่ขาบอกว่าเขามแีฟนแลว้ แต่กย็งัไมไ่ดอ้ะไรกนั 

ผมกค็ดิว่าผมกม็โีอกาสอยู่ แต่ผมไมรู่จ้ะบอกชอบพีเ่ขายงัไง  

แลว้กม็เีพือ่นทีผ่มรูจ้กักนั กแ็อบชอบพีเ่ขาเหมอืนกนั ผมรูส้กึวา่

ผมจะมอุีปสรรคมาก ผมเลยอยากปรกึษาทลูกระหมอ่มครบั

ทลูกระหม่อม : น้องเป็นคาสโนวา่รุน่จิว๋จรงิๆดว้ย รอิาจ

จะมแีฟนพร้อมกนัหลายๆคน ที่อ่านๆมาก็มแีล้ว 2 คน 

แลว้ทีไ่มบ่อกอกีจะมอีกีกีค่น น้องดจูะเป็นคนทีอ่อ่นไหวอยูน่ะ 
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ไปแอบชอบคนโน่นไปแอบชอบคนน้ี เหน็ใครกร็กัเขาไป

เสยีหมด ทัง้เพือ่นทัง้รุ่นพี ่ ถา้เจอสวยๆหลายคนๆน้องไม่

วุน่แยห่รอื แลว้ยงัตอ้งไปแอบรกัเขาอกี ยงัไมไ่ดบ้อกรกัเขา 

กย็งัเป็นปญัหาอยู ่เริม่ตน้ดว้ยCase แรกเลยกแ็ลว้กนั เรือ่งแรก 

น้องแอบรักเพื่อนของน้องเองที่เรียนกันมาตัง้แต่ ป.6 

น้องถามวา่จะบอกเขายงัไงด ีจรงิๆแลว้อยา่เพิง่บอกเขาดกีวา่ 

แอบชอบเขาอยูอ่ยา่งนัน้ไปก่อน ชา้ๆไดพ้รา้เลม่งาม คอ่ยๆ

ซมึซบัเขาไป คอ่ยเอาใจเขา คอ่ยแสดงความรูส้กึดีๆ ใหเ้ขา  

ผูห้ญงิชอบคนเอาใจ ชอบคนออ่นโยน น่ารกั เทคแคร ์น้องก็

คอ่ยๆท�า คอ่ยเป็นคอ่ยไป เขากจ็ะซมึซบัความดขีองน้องเอง 

สว่นรุน่พี ่เดก็ผูห้ญงิมธัยมสว่นมากกจ็ะไมค่อ่ยชอบรุน่น้องนะ 

สว่นใหญ่จะชอบรุน่พีม่ากกวา่ แต่กไ็มเ่ป็นไร ความพยายาม

อยูท่ีไ่หนส�าเรจ็กอ็ยูท่ีน่ัน่ ไมม่อีะไรทีเ่กนิความพยายามของ

มนุษยห์รอก วธิทีีก่ารซมึซบัอะไรดีๆ  น้องกล็องสง่ sms หรอื 

mms น่ารกัไปใหเ้ขา พยายามหาเบอรโ์ทรเขา ซึง่กค็งไมย่าก
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เทา่ไร เพราะทกุๆคนกต็อ้งมเีบอรโ์ทรศพัทอ์ยูแ่ลว้ เขากจ็ะ

ซาบซึง้กบัความรกัของน้องแน่ แต่ถา้เขาไมช่อบน้อง น้องก็

อยา่เสยีใจเลยนะ คดิวา่น้องกค็งหาใหมไ่ด ้เพราะน้องกเ็ป็นคน

ทีจ่ติใจอ่อนไหวอยู่แลว้ เจอคนโน้นกช็อบคนน้ีกช็อบ ถา้มี

หลายๆคนอาจจะท�าใหเ้กดิปญัหาได ้และท�าใหเ้สยีไปหมดเลย 

น้องอยา่ลมืวา่การเรยีนเป็นหลกั ความรกัเป็นรอง กข็อให้

น้องโชคดใีนความรกัของน้องกแ็ลว้กนั 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น.ส.วนัวสิา จงัหวดั

ขอนแก่น ตอนน้ีหนูมปีญัหาความรกัในวยัเรยีน แต่เขาไมรู่้

วา่หนูรกัเขา หนูโทรหาเขาทกุวนั ถามวา่เขาคดิยงัไงกบัหนู

แต่เขากไ็มบ่อก หนูเลยอยากขอค�าแนะน�าจากทลูกระหมอ่ม

วา่จะท�าอยา่งไรใหเ้ขาสนใจหนู และท�าใหห้นูไมค่ดิมากเรือ่ง

ความรกัมากกวา่เรือ่งการเรยีนอกีคะ ดว้ยรกัและภกัด ี

ทลูกระหม่อม : ปญัหาเรือ่งความรกัปญัหาเรือ่งหวัใจเป็น

ปญัหาฮอตฮติของกลุม่วยัรุน่ทกุๆทีท่ีเ่ราไป และทกุๆครัง้ที่

มรีายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY กจ็ะมปีญัหา

เรื่องความรกั เพราะฉะนัน้เขยีนมาถูกทีแ่ลว้ เราช�านาญ

ในการตอบปญัหาน้ี เขา้ใจว่าหนูคงรกัเขาเตม็ที ่ เพราะศร

แหง่กามเทพปกัอกหนูอยา่งเตม็ๆอยา่งน้ี เขากแ็อบเลน่ตวั 

นิดหน่อย กข็อแนะน�าว่าหนูตอ้งไวฟ้อรม์บา้ง อย่าโทรหา

เขาทุกวนั ถา้โทรหาเขาทุกวนั เขากค็ดิว่าเขาเป็นต่อว่าม ี
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ผูห้ญงิมารกัเขา แลว้ถา้หนูโทรหาเขาทกุวนัแต่เขาไมช่อบหนู 

เขากค็งร�าคาญหนูแยเ่ลย แลว้วนัหน่ึงเขากค็งตอ้งไลห่นูไป 

ถา้หนูท�าตวัเป็นปรศินาบา้ง นานๆจะโทรหาเขาท ี ดวูา่เขา

จะโทรหาหนูไหม ถา้หนูเลกิโทรหาเขา เขาอาจจะคดิถงึหนู

ขึน้มากไ็ด ้ถงึไมช่อบแต่กอ็าจ จะเหน็คณุคา่ของหนูขึน้มาบา้ง 

แต่ถา้เขาไม่เหน็คุณค่าหนูเลยกจ็บเรื่องไป หนูกร็ูเ้ลยว่าเขา 

ไม่ชอบหนู เขาร�าคาญหนู หนูก็ควรจะหยุดโทรได้แล้ว 

หยดุชอบเขาไดแ้ลว้ หนูจะไดไ้มฟุ้่งซ่านอยูค่นเดยีว ฟุ้งซ่าน

เรือ่งความรกัมนัเสยีเวลา และ ยิง่เสยีเวลาไปใหญ่เลยถา้เขา

ไมช่อบหนู ถา้หนูมวัแต่ฟุ้งซ่านกเ็สยีเวลาเรยีนแยเ่ลย ตอนน้ี

เป็นเวลาทีห่นูจะตอ้งพฒันาตวัเอง เรยีนหนงัสอืเป็นหน้าทีข่อง

พวกเราเดก็ๆ ถา้เราไมเ่รยีนหนงัสอื อนาคตเราจะเป็นยงัไง 

ความรกัมนัมมีาเสมอ ไมว่า่จะเป็นคนน่ารกั หรอืไมน่่ารกักต็าม 

ยงัไงกม็คีูอ่ยูใ่นโลกน้ี อกีอยา่งหน่ึงจะบอกเคลด็ลบัธรรมชาต ิ

ของผู้ชาย ว่าเขาไม่ชอบให้ใครมาตื้อมายุ่งกับเขามาก 
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ถา้ตามตดิเขามากเขากจ็ะยิง่หนี หนูคดิดกูแ็ลว้กนั และตัง้ใจ

เรียนมากๆจะดีกว่า ท�ากิจกรรมต่างๆ มาเป็นแกนน�า

ท�ากจิกรรมทีศ่นูยเ์พือ่นใจฯ อาจจะเจอกิก๊ใหมก่ไ็ด ้สมาชกิ

ศูนยเ์พื่อนใจฯหล่อๆเยอะแยะไป หนูเคยไดย้นิไหมทีไ่หน

มรีกัที่นัน่มทีุกข ์ ปรบัตวัปรบัใจใหม่ใหก้ารเรยีนเป็นหน่ึง 

ความรกัเป็นรองกแ็ลว้กนั กข็อใหห้นูประสบความส�าเรจ็ใน

การเรยีน และความรกัดว้ยกแ็ลว้กนันะ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องเก๋ อาย ุ16 ปี 

เรยีนอยู่ช ัน้ ม.5 จงัหวดันนทบุร ี หนูมเีรื่องกลุม้ใจตรงทีม่ ี

คนมาบอกหนูวา่ หนูหน้าตาน่ารกัคะ่ เลยท�าใหม้ผีูช้ายเขา้

มาจบีหนูเยอะ นบัดกูร็ว่ม 10 คนคะ่ หนูคดิวา่ยงัไมใ่ชว่ยัที่

จะมคีวามรกั แต่หนูไมรู่จ้ะปฏเิสธพวกเขายงัไง โดยไมใ่ห ้

เสยีน�้าใจคะ่ เพราะหนูอยากคบพวกเขาไวเ้ป็นเพือ่นมากกวา่ 

ทูลกระหม่อมว่าหนูควรจะท�ายงัไงดีคะ ถึงไม่เสยีเพื่อน  

ตอนน้ีหนูเบือ่มากๆเลยคะ่ เพราะไปทางไหนกม็แีต่คนเอาใจ

ทลูกระหม่อม : น่ารกัสดุๆ สวยเลอืกได ้ฟงัดกูน่็าอจิฉา

จรงิๆเลย คนสวยไปทีไ่หนกม็แีต่คนเอาใจ มคีนมาจบีรว่ม 

10 คน ผูห้ญงิทีไ่หนกค็งอยากจะเป็นแบบน้อง แต่น้องบอก

วา่เบื่อๆ อนัทีจ่รงิน้องเก๋กม็คีวามคดิทีถ่กูตอ้งแลว้นะ ทีว่า่

ตอนน้ี อาย ุ16 เรยีนอยูช่ ัน้ ม.5 เทา่นัน้เอง ไมไ่ดอ้ยูใ่นวยั 

ทีม่คีวามรกัมากเกนิไป น้องคดิถกูแลว้ ความรกัไมใ่ชส่ิง่ที่
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ไมด่ ีแต่วา่ตอนน้ีเรือ่งเรยีนส�าคญัทีส่ดุ เรือ่งเรยีนเป็นเรือ่งที่

ก�าหนดอนาคตของเรา เป็นเรือ่งทีส่�าคญัมากในเวลาน้ี น้องก็

ต้องเรยีนก่อนทีจ่ะรกัจะชอบใคร อย่าหมกหมุ่นกบัเรื่องน้ี 

แต่น้องเก๋เองกไ็มไ่ดห้มกหมุน่ น้องลองดวูา่ใน 10 คนทีเ่ขา้มา 

หาน้อง มใีครไหมทีจ่รงิใจกบัน้องบา้ง น้องเก๋กต็อ้งฉลาดพอที่

จะบอกเขาวา่เป็นเพือ่นกนัดกีวา่ และไมเ่สยีน�้าใจทีไ่มร่บัเป็น

กิก๊หรอืเป็นแฟน ไม่ใช่แฟนกนักค็บกนัเป็นเพื่อนไปก่อน 

ตอนน้ีน้องก็ยงัเด็กอยู่ ตอนพูดกบัเขาน้องก็ยิ้มหวานๆ 

พดูเพราะๆ แลว้กว็างตวัใหด้ ีกใ็หน้้องรอดไูปก่อน เพราะน้อง 

ยงัอายแุค1่6 ปี เทา่นัน้เอง อยา่งไรกต็าม ความรกัมอีทิธพิล

กบัชวีติ ท�าลายชวีติกไ็ด ้ ส่งเสรมิเรากไ็ด ้ ท�าใหม้กี�าลงัใจ  

แลว้แต่วา่เราจะมสีตริูจ้กัใชม้นัอยา่งรอบคอบและถกูตอ้งยงัไง 

น้องเก๋กใ็จเยน็ๆ เพราะสวยเลอืกไดอ้ยูแ่ลว้ ใครรกัน้องจรงิ 

กร็อน้องได ้ขอใหน้้องโชคดใีนเรือ่งเรยีนและเรือ่งรกั น้องมสีติ

อยา่งน้ีกถ็กูตอ้งแลว้ ขอใหน้้องโชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น.ส.อรณุ ีชัน้ ม.5 

จงัหวดัขอนแก่น ณ วนัน้ีหนูเลกิกบัแฟนไปแลว้ แต่หนูยงัรกั

เขาอยู ่เพราะเขาเป็นคนน่ารกั แต่พอเขายา้ยโรงเรยีน เขาก็

เปลีย่นไปไมเ่หมอืนเดมิ เราเพิง่เลกิกนัไมม่กีีว่นัเอง เขาบอกวา่

เราเป็นเพือ่นกนัดกีวา่จะไดค้ยุกนัได ้แต่หนูยงัรกัเขาอยูม่าก 

หนูไมอ่ยากใหเ้ขาเป็นแบบน้ีเลย แต่มนักเ็ป็นไปแลว้ หนูจะ

ท�าอยา่งไรด ี(เพราะหนูรกัเขา)

ทลูกระหม่อม : หนูรกัเขา หนูกเ็ลกิรกัเขาได ้ เขาไมร่กั 

เราแลว้ จะไปเสยีเวลารกัเขาท�าไม เคยคยุปญัหาหาน้ีกบัน้อง

หลายๆคนแลว้ กเ็ขาไมร่กัเราแลว้ ชดัเจนอยา่งมากเลย เขา

บอกวา่ไมร่กัหนูแลว้ หนูกต็อ้งท�าใจ เขาไมร่กัหนูแลว้ หนูจะ

ไปรกัเขาท�าไม คอ่ยท�าใจทลีะนิดทลีะหน่อย หนูอายยุงัไม ่

เยอะมาก สามารถที่จะแฟนใหม่ได้ ผู้ชายมอียู่เต็มโลก 

เยอะแยะเลย ตอนน้ีหนูเป็นนกัเรยีนอยู ่ยงัอยูช่ ัน้ ม.5 อยูเ่ลย 
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หนูต้องตัง้ใจพฒันาตวัเองใหด้ขี ึน้ หนูชอบรอ้งเพลงหรอื

ภาษากพ็ฒันาทางนัน้ ท�าใหห้นูมคีา่ขึน้มา ถา้หนูมัว่แต่วิง่

ตามเขาอยูต่ลอดเวลา กจ็ะเป็นการลดคา่ของตนเอง ความ

มัน่ใจกจ็ะลดไป อยา่ไปฝืนเขาเลย ถา้เขาไมร่กัเรา เรากห็า

แฟนใหม่ดกีว่า อย่าลมืตอนน้ีเรื่องเรยีนเป็นหลกั เรื่องรกั

เป็นรอง 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวต้องตา 

จงัหวดันนทบุร ีตอนน้ีมปีญัหาบางอยา่งทีก่ลุม้ใจเป็นอยา่งมาก 

ท�าใหต้้องปวดหวัเป็นอย่างมาก เกดิการตดัสนิใจล�าบาก 

ตอนน้ีดฉิันกม็แีฟนอยู่หน่ึงคน และมผีูช้ายอกีคนหน่ึงเขา้

มาท�าใหด้ฉินัล�าบากใจอยา่งมาก เพราะวา่ดฉินัเริม่หลงรกั

ผูช้ายคนใหมเ่สยีแลว้ แต่อกีอยา่งหน่ึงดฉินักไ็มก่ลา้ทีจ่ะทิง้

ผูช้ายคนเก่า เพราะกลวัว่าผูช้ายคนใหม่ทีเ่ขา้มาเขาจะอยู่

ไมน่าน เลยอยากจะถามวา่ ดฉินัควรจะท�ายงัไง แลว้ดฉินั

ผดิไหมทีรู่ส้กึแบบน้ี

ทลูกระหม่อม : ไมผ่ดิหรอก แต่น้องน่าอจิฉานะทีม่ผีูช้าย

มารมุรกั ซึง่น้องมแีฟนอยูแ่ลว้ และมอีกีคนหน่ึงเขา้มาและ

น้องกช็กัจะชอบๆอยูไ่มน้่อยเหมอืนกนั น้องกไ็มไ่ดผ้ดิอะไร 

แต่น้องกย็งัไม่กลา้ทิง้ผูช้ายคนเก่า เหมอืนจบัปลาสองมอื 

หรอืเกบ็เอาไวท้ัง้ 2 คน แต่อยา่ลมืนะเกบ็เอาไวท้ัง้ 2 คนก็
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อาจจะเสยีทัง้ 2 คนได ้ฉะนัน้น้องกล็องดสูวิา่ คนทีห่น่ึงเขา

มขีอ้บกพร่องอะไร ถา้น้องเบื่อเขาแลว้น้องกบ็อกเขาเถอะ 

สว่นคนที ่ 2 น้องกล็องดลูองคบไปก่อนวา่เขาเป็นคนยงัไง 

อยา่งไรกต็อ้งดไูปนานๆวา่เขาจรงิใจหรอืไม ่ ถา้เขาจรงิใจก็

พอจะคบไวไ้ด ้สรปุกค็อื ถา้น้องเบือ่คนที ่1 แลว้ น้องกบ็อก

เขาเถอะ สว่นคนที ่2 ถา้เขาไมด่น้ีองกไ็มต่อ้งไปคบ ผูช้ายมี

เยอะแยะในโลก ขอใหน้้องโชคดใีนเรือ่งความรกัและในทกุๆเรือ่ง  

น้องกไ็ม่ไดบ้อกว่าน้องอยู่โรงเรยีนอะไร แต่ถ้ายงัเรยีนอยู่ 

อย่าลมืว่า เรื่องเรยีนเป็นหลกัเรื่องรกัเป็นรอง มคีวามรกั

ไมใ่ชเ่รือ่งผดิ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายเทพพทิกัษ ์ 

ชัน้ ม.6 จงัหวดัสพุรรณบุร ีกระผมเป็นคนชอบใฝศ่กึษาธรรม 

และปฏบิตัิธรรมเป็นประจ�า จงึท�าให้ผมเป็นคนสงบและ 

เงยีบขรมึ และไมเ่คยปฏบิตันิอกลูน่อกทางเลย ผมมสีองเรือ่ง 

ทีจ่ะถามทลูกระหมอ่มครบั เรือ่งแรก ผมเขา้กบัเพือ่นๆไมค่อ่ย 

ดนีกั เพราะผมเป็นคนเงยีบขรมึ รา่เรงิแคบ่างท ีเขาคงไมค่อ่ย

เขา้ใจผมหรอกครบั เพราะผมชอบท�าตวัโบราณ ทีส่�าคญั

ผมเป็นคนจน ไมท่นัสมยั เลยไมม่เีพือ่นมาสนใจ แต่ผมก็

พยายามท�าดกีบัเพือ่นๆแลว้ครบั ผมโตแลว้ แต่ยงัหาแฟน 

ไม่ได ้ โดนเพื่อนแซวจนเครยีดแลว้ครบั เรื่องทีส่องคอืผม 

แอบรกัเพือ่นคนหน่ึง แต่เป็นผูช้ายครบั ผมเลยอยากรูว้า่ตวัเอง

เป็นโรคจติหรอืเปลา่ เขาเป็นคนน่ารกัและมเีพือ่นผูห้ญงิแอบ

รกัเขาเหมอืนกนั ผูห้ญงิเธอเป็นคนรวยมทีกุอยา่งพรอ้ม และ

เขากส็นิทสนมกนั ทกุครัง้ทีเ่หน็เขาอยูด่ว้ยกนัผมจะไมพ่อใจ 

การทีจ่ะบอกรกัเขากเ็ป็นเรื่องทีย่ากมาก ทีช่อบเขาเพราะ
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เวลามคีวามทกุข ์เขาจะแหยเ่ลน่กบัผมเสมอ เลยท�าใหผ้มป๊ิง

เขาครบั แต่ผมไมม่วีธิแีลว้ครบั อยากจะใหท้ลูกระหมอ่มชว่ย

แนะน�าวธิทีีด่ใีหผ้มหน่อย และผมอยากสมคัรเป็นสมาชกิ

ดว้ยครบั แต่ไมม่ขีอ้มลูเลย ผมควรจะท�าอยา่งไรดี

ทลูกระหม่อม : น้องเทพพทิกัษ ์เป็นคนขีอ้าย น้องบอก

ว่าน้องเป็นคนร่าเรงิ แต่ดูที่เล่ามาไม่เหน็เลยว่าน้องเป็น

คนร่าเรงิ แต่ก็หวงัว่าน้องจะร่าเรงิอยู่บ้าง น้องอยากจะ

เป็นสมาชกิ TO BE NUMBER ONE แต่ไมรู่จ้ะท�าอยา่งไร  

น้องไมก่ลา้ อนัทีจ่รงิการทีเ่ขยีนจดหมายมาคยุกบัเรากเ็ป็น

กา้วแรกแลว้ และการทีจ่ะเป็นสมาชกิน้องลองไปถามเพือ่นๆ 

ดกูไ็ด ้น้องไดย้นิค�าวา่ TO BE NUMBER ONE มาจากไหน

กใ็หถ้ามจากทีน่ัน่ วา่จะสมคัรสมาชกิยงัไง เชือ่วา่โรงเรยีน

ของน้องน่าจะมชีมรม TO BE NUMBER ONE อยู่แลว้  

ก็ไปสมคัรที่นัน่ อย่างไรก็ตาม น้องต้องไปยุ่งเกี่ยวกับ 
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ยาเสพตดิ ซึง่จะเป็นกา้วส�าคญัในการเป็นสมาชกิในครอบครวั 

TO BE NUMBER ONE ของเรา ในโครงการของเรากม็ี

กจิกรรมมากมาย ดูก่อนว่าน้องชอบท�าอะไร อพัเดทผ่าน 

เวบ็ไซดข์องเรา http://www.tobenumber1.net รบัรองมี

กจิกรรมใหพ้วกเราทกุคนท�าแน่นอน งัน้มาเริม่ค�าถามทีน้่อง

คาใจเลยดกีวา่ เรือ่งแรกน้องกม็ปีญัหากบัเพือ่นวยัเดยีวกนั 

เพราะน้องเป็นคนธรรมะธรรมโม นัง่ปฏบิตัธิรรมเงยีบขรมึสงบ 

น้องกเ็กรงวา่เพือ่นๆจะไมเ่ขา้ใจ กค็ดิวา่น้องน่าจะมปีญัหา

อยูใ่นใจมากกวา่ น้องใชค้�าวา่ธรรมมะธรรมโม เครง่ศาสนา

มาเป็นขอ้อา้งไม่เขา้สงัคม คนเขา้สงัคมตอ้งเขา้หาตอ้งไป

ทกัทายเพื่อนก่อน ตอ้งท�าตวัใหเ้ป็นเพื่อนเขาก่อน ฉะนัน้

น้องต้องเปิดใจ ต้องไม่เหน็ทุกคนแย่หมดแล้วเหน็น้องด ี

อยูค่นเดยีว กลวัวา่น้องมปีมดอ้ยเพราะคดิวา่น้องจนใชไ่หม 

พูดอย่างน้ีได้ยงัไงว่าน้องจนเลยไม่มคีนชอบ มนัเป็นไป 

ไม่ได้หรอก คนสมัยน้ีเขาไม่ได้คบกันที่ความจนหรือ 
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ความรวยหรอก โดยเฉพาะเดก็ๆ ในวยัของน้อง เขาคบที่

ความเท ่น้องกค็งขาดความเทต่รงน้ี อยา่งแรกน้องควรออก

ไปทกัทายเพือ่น เพือ่นท�าอะไรกข็อท�าดว้ย ถา้เพือ่นบอกวา่

ไมไ่ดเ้พราะไมช่อบเธอ น้องกถ็ามไปวา่ไมช่อบน้องตรงไหน 

น้องกต็อ้งถามเขาตรงๆ 

 สว่นเรือ่งทีส่อง คงเป็นเรือ่งความรูส้กึของน้องทีไ่ปเลฟิ

เพือ่นผูช้ายเขา้ น้องคงสงสยัวา่น้องเป็นตุ๊ดหรอืเปลา่ กบ็อก

ตัง้หลายหนแลว้วา่เป็นตุ๊ดเป็นเกยไ์มเ่สยีหายอะไร เป็นเรือ่ง

ธรรมชาต ิเราเกดิมาชอบแบบนัน้ ไมค่วรเอามาเป็นปมดอ้ย

ของเรา แต่ดูๆ แลว้เขาคงไมช่อบน้อง เขาคงชอบเพือ่นผูห้ญงิ 

แต่น้องกห็งึ พอไปเจอเขากบัเพือ่นผูห้ญงิน้องกไ็มพ่อใจ คดิวา่

น้องตอ้งท�าใจนะ เพราะมเีปอรเ์ซน็น้อยทีเ่ขาจะเป็นเพศทีส่าม 

น้องชืน่ชมเพือ่นผูช้ายคนน้ีอยา่งจรงิใจวา่เขาเก่ง แลว้น้อง

จะไปหวงเขาท�าไม ถา้เขาจะชอบใครและมเีพือ่นเยอะ เราก็

ควรแบ่งปนัและมคีวามสุขทีไ่ดเ้หน็เขามเีพื่อน ส่วนทีน้่อง 
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เป็นตุ๊ดกไ็มเ่หน็จะตอ้งกงัวลอะไร จะเป็นอะไรกเ็ป็นไป แต่เพือ่น

ผูช้ายคนน้ีเขาคงไม่ชอบน้อง น้องกห็าคนใหม่ทีช่อบน้อง 

ฉะนัน้น้องตอ้งปรบัปรงุตวัเอง คงไมม่อีะไรทีซ่เีรยีสจนเกนิไป 

ถา้น้องไมเ่หน็แก่ตวัและไมซ่เีรยีส ท�าตวัเป็นเพือ่นเป็นมติร 

กข็อใหน้้องโชคดแีละท�าได้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น.ส.อุบลวรรณ จงัหวดั

สระบุร ีคอื หนูเป็นดาวของมหาวทิยาลยั เพราะจดัวา่หน้าตา

ดมีาก และมกัจะมหีนุ่มๆมาจบีมาพวัพนัเป็นระยะ จนตอนน้ี 

มผีูช้ายคนหน่ึงที่อยู่ที่มหาวทิยาลยัเดยีวกนัเขา้มาจบีหนู  

แต่เขามแีฟนอยูแ่ลว้ หนูไมอ่ยากยุง่ เพราะหนูรูจ้กัแฟนเขาด ี

แต่นานวนัเขา้หนูกใ็จออ่นแอบมใีจใหเ้ขา เราสองคนเลยแอบ

คบกนัแบบหลบๆซ่อนๆ กลวัวา่แฟนเขาจะจบัได ้จนมาไม ่

กีว่นัน้ี หนูไดร้บัโทรศพัทไ์มท่ราบชือ่ โทรมาด่าเสยีๆหายๆ 

ท�าใหห้นูรูส้กึเจบ็ปวดมากกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ และมจีดหมายมา

สง่ใหห้นูถงึหน้าบา้นโดยไมจ่า่หน้าซองวา่ใคร เขยีนมาวา่ถา้

ไม่เลกิคบกบัผูช้ายคนน้ีจะโดนสาดน�้ากรด แต่ถา้จะใหห้นู

ตดัใจจากผูช้ายคนน้ีกค็งท�าไม่ได ้ เพราะเราแอบคบกนัมา

หลายเดอืนแลว้ ตอนน้ีหนูกลุม้ใจมากๆ ปรกึษาใครกไ็มไ่ด ้

เลยเขยีนมาปรกึษาทลูกระหมอ่มคะ่ 



คู่มือค�าปรึกษาพระราชทานฯ124

ทลูกระหม่อม : ปรกึษาถกูทีแ่ลว้ละ่ หนูเป็นสาวเจา้เสน่ห ์

เพราะหนูเป็นสาวหน้าตาด ี ทีห่นูบอกวา่มหีนุ่มๆมาตดิพนั

มากมาย ทัง้คนที่มแีฟนแล้วเขาก็ยงัมาเป็นแฟนกบัหนู 

หนุ่มคนนัน้คงมคีารมด ี หรอืหน้าตาด ี หนูกเ็ลยใจอ่อนหลง

เขาไปเสยีแลว้ กค็ดิวา่น่าจะเป็นแฟนเขานะทีโ่ทรมาดา่หนู

เสยีๆหายๆ มนักด็เูครยีดๆอยู ่หนูกเ็จบ็ปวด อยู่ๆ กต็ายน�้าตืน้

ใชไ่หม เหมอืนสภุาษติโบราณ หนูไปชอบคนมแีฟนทัง้ทีห่นู

กม็คีนใหเ้ลอืกมากมาย ภาษาวยัรุน่กจ็ะพดูวา่ไปชอบคนมี

แฟนซะงัน้ ภาษาโบราณกว็า่ปลาตายน�้าตืน้ เป็นความรกัที่

สรา้งความเดอืดรอ้น โดยเฉพาะตวัหนูเองกเ็สีย่งกบัน�้ากรด 

เพราะเขาขูม่าแลว้วา่ถา้หนูไมเ่ลกิเขาจะสาดน�้ากรด กเ็ป็นไป 

ไดน้ะ หน้าสวยๆของหนูกจ็ะกลายเป็นหน้าเละเป็นหน้าผไีป 

หนูตอ้งโทษความใจออ่นของหนูเอง เรือ่งน้ีหนูกต็อ้งเขม้แขง็ 

หนูบอกว่าอย่าบอกใหห้นูเลกิกบัเขา หนูเลกิไม่ได ้ แต่ใน 

ตอนน้ีหนูกอ็าจจะเลกิกไ็ด ้หนูกค็อ่ยๆตดัใจ คอ่ยๆเลกิ หรอื
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รบีเลกิเลย ไมง่ ัน้เดีย๋วโดนน�้ากรด น้องอาจจะตายได ้ไหนๆ

กม็หีนุ่มๆมาตดิเยอะแยะแลว้ หนูกเ็ลอืกสกัคนหน่ึง คงหาไม่

ยากนะเพราะหนูเป็นดาวหน้าตาสวย ความรกัเป็นเรือ่งของ 

คนสองคน รกัคนมเีจ้าของ หรอืถ้ามมีอืที่สาม มสีี ่ มหีา้  

กเ็ดอืดรอ้นเหมอืนกนัไม่คุม้ ผูช้ายเดีย๋วอกีหน่อยเขากแ็ก่

น่าเกลยีด แลว้เขาอาจจะนิสยัไม่ดกีไ็ด ้ ถา้ยงัมกีารขู ่ เช่น 

จดหมายหรอืโทรศพัทข์ู ่หนูกไ็ปแจง้ต�ารวจดกีวา่ แลว้กเ็ลกิยุง่

กบัเขา อยา่ไปแยง่แฟนเขาเลย ถา้ตอ้งประสบกบัอนัตราย

อยา่งน้ีกห็าใหมด่กีวา่
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น.ส.ฤทยั กทม. ดฉินั

เป็นนกัศกึษาปีที ่3 แลว้อกี1 ปีกจ็ะจบแลว้ ดฉินัมเีพือ่นสนิท

อยู่คนหน่ึงเป็นเพื่อนที่สนิทมาก ปญัหามนัเกดิจากที่เขา 

มแีฟน และเขากพ็าแฟนไปไหนมาไหนดว้ยเสมอ แฟนเขา

นิสยัด ีเป็นคนน่ารกั และมนี�้าใจใหท้กุคน จนท�าใหด้ฉินัเริม่

รูส้กึชอบแฟนของเพื่อนเสยีแลว้ค่ะ เพราะยิง่อยู่ใกล ้ กย็ิง่

รูส้กึอบอุน่ อยากใหเ้ป็นคนทีไ่ดเ้ดนิคูก่นั ดฉินัจะท�ายงัไงดคีะ่ 

เพราะตอนน้ีดฉินัรูส้กึทรมานใจมาก 

ทูลกระหม่อม : ชอบแฟนของเพื่อนเพราะเขาเป็นคน

อบอุ่น ท�ายงัไงดลีะ จะแยง่หรอืท�าเป็นกุลสตรไีมรู่ไ้มช่ีเ้กบ็

ไวใ้นใจ กเ็ป็นความรูส้กึดีๆ  ทีม่ตี่อผูช้ายคนน้ี มคีวามรกัยิง่

ดใีหญ่เลย เพราะความรกัไมเ่คยท�ารา้ยใคร ถา้เราใชอ้ยา่ง

ถกูตอ้งและมสีตใินความรกันัน้ แต่เพือ่นกค็งไมช่อบใจนกัที่

น้องจะพยายามไปแยง่แฟน แนะน�าน้องวา่เกบ็ไวก่้อนดกีวา่  
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ถอยออกมานิดหน่ึง น้องอาจจะหลงไปเอง เพราะน้องไมม่แีฟน 

น้องกล็องเพง่ดดูีๆ ก่อน ถอยออกมานิดหน่ึงแลว้พจิารณาดีๆ ก่อน 

ผูช้ายมเีตม็โลกไมจ่�าเป็นตอ้งชอบคนน้ี คนอืน่อาจจะอบอุน่

มากกว่ากไ็ด ้ กร็กัษาความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนดกีว่านะ

น้องฤทยั อยา่ใหม้ติรภาพพงัไปเพราะการแยง่แฟน  
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น.ส.ชลนี จงัหวดั

ปทมุธานี ตอนน้ีหนูมปีญัหามากเลยคะ่ หนูมแีฟนอยูค่นหน่ึง 

น่ารกั เรยีนเกง่ นิสยัด ีเพอรเ์ฟคไปหมด ขนาดทีบ่า้นของหนู

เขม้งวดยงัยอมใหค้บกบัแฟนคนน้ีเลยคะ่ แต่อยูม่าวนัหน่ึง

เขากบ็อกวา่ เขามแีฟนคนใหม ่และคนใหมน้ี่ไมใ่ชผู่ห้ญงิคะ่  

แต่เป็นเพศทีส่าม แต่งตวัแต่งหน้าสวยกวา่ผูห้ญงิอกีคะ่ เขาก็

คบกนัอย่างเปิดเผย เดนิควงกนัในมหาวทิยาลยัออกหน้า

ออกตา ท�าใหห้นูอายมากเลยค่ะ หนูไม่เขา้ใจว่าท�าไมเขา

ไปคบกบัเพศทีส่าม หนูไม่เขา้ใจว่าผูห้ญงิอย่างน้ีมนัไม่ดี

ตรงไหนคะ 

ทลูกระหม่อม : มน่ิาพอ่แมน้่องถงึยอมรบัเขา เพราะเขา

นุ่มน่ิม เหมอืนเพือ่นสาวมากกวา่แฟน น้องกเ็ป็นเพือ่นสาว

กนัได ้ถกูแยง่ไปกช็ว่ยอะไรไมไ่ดแ้ลว้ เพราะน้องไมใ่ชส่ิง่ที่
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เขาตอ้งการ เขาเป็นเพศอยา่งน้ีเขาชอบผูช้าย กไ็มค่วรจะ

เศรา้ใจ น้องไมเ่หน็ตอ้งอายเลย น้องกห็าแฟนทีเ่ป็นผูช้ายส ิ

แต่ว่าผู้ชายก็เหลือน้อยแล้ว และมนัก็หายากพอสมควร 

กห็วงัวา่น้องจะโชคด ี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ด.ญ.นฤมล ตอนน้ี 

หนูอาย ุ12 ปีคะ่ มคีวามสขุกบัชวีติทีไ่ดไ้ปโรงเรยีนมากเลยคะ่ 

ทกุๆวนัทีไ่ดไ้ปโรงเรยีนกจ็ะดใีจเป็นพเิศษคะ่ ไดเ้รยีนหนงัสอื 

ไดเ้จอเพือ่นๆ ไดท้�าอะไรเยอะแยะ แต่ทีท่�าใหห้นูอยากมา

เรยีนทุกวนัคอื หนูรูส้กึแอบชอบเพือ่นในหอ้งคะ่ เขาน่ารกั 

นิสยัด ีแลว้กห็ลอ่มากๆเลยคะ่ หนูแอบชอบเขามานานแลว้คะ่ 

หนูจะบอกเขาดไีหมคะ หนูกลวัวา่ถา้หนูบอกเขาไปแลว้มนั

จะไมเ่หมอืนเดมิคะ่ หนูควรจะท�ายงัไงคะทลูกระหมอ่ม 

ทูลกระหม่อม : ดูแลว้น่ารกัสดชื่น ยงัเดก็หญงิอยู่เลย  

ไมเ่ป็นไร เดก็อายนุ้อยๆเหมอืนอยูใ่นวยัใส แลว้กม็หีนุ่มหลอ่

ในหอ้งทีน้่องหลงรกั มนัเป็นความรกัทีส่ดชืน่ดนีะ มกี�าลงัใจ

ท�าใหอ้ยากมาเรยีนหนงัสอื มนัท�าใหจ้ติใจชุม่ชืน่อยา่งทีว่า่  

ได้ร ับก�าลังใจท�าให้อยากมาเรียน ตอนน้ีเรายงัเด็กอยู ่ 

ตอ้งเรยีนก่อน หน้าทีข่องเราตอ้งเรยีนหนงัสอืก่อน เรือ่งรกั 
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กเ็ป็นรอง ไม่ไดห้า้มไม่ใหม้คีวามรกั น้องตอ้งค่อยๆก่อน  

อยู่ตัง้นานแลว้เขากย็งัไมส่ารภาพรกักบัเราสกัทหีน่ึง กท็�าให้

น้องขาดความมัน่ใจทีจ่ะบอกบอกรกัเขากอ่น มนัไมผ่ดิหรอกที่

จะบอกรกัผูช้าย แต่น้องตอ้งดกู่อนวา่เขามทีา่ทางชอบเราไหม 

หรอืดูว่าเราสวยไหม ลองไปส่องกระจกดู ดูอย่างยุตธิรรม 

ดหูน้าตาอยา่งเราเขาจะชอบไหม ถา้เรารูส้กึวา่ตวัเองไมส่วย 

โตขึ้นมาหน่อยเราค่อยไปท�าหน้าศลัยกรรมหน้าให้สวย 

ถงึตอนนัน้เขาอาจชอบเราแน่นอน ตอนน้ีเรือ่งเรยีนเป็นใหญ่ 

ถา้น้องเรยีนด ี ไดง้านด ี น้องกจ็ะไดม้เีงนิไปท�าหน้าไมต่อ้ง

รบกวนเงนิคณุพอ่คณุแม ่ ไมว่า่จะเกาหลหีรอืในเมอืงไทยก็

มเียอะแยะ สว่นผูช้ายคนน้ีน้องโตขึน้น้องอาจจะไมช่อบกไ็ด ้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายชานนท ์ผมเป็น

คนรกัสนุกครบั แต่ผมกไ็มรู่ว้่าเป็นเพราะอะไร แต่เพือ่นๆ

บอกผมอยา่งนัน้ อาจจะเพราะผมชอบเทีย่วและมแีฟนเยอะ 

กผ็มหน้าตาดแีละเป็นคนตลกดว้ย แต่ผมสงสยัครบั มผีูห้ญงิ

คนหน่ึงเรยีนอยู ่sectionเดยีวกบัผมดว้ย เธอเป็นคนเดยีวที่

ไมส่นผมเลย บบีไีปกไ็มย่อมรบั เอาเบอรเ์พือ่นโทรไปกไ็ม่

ยอมคยุ ผมจะท�ายงัดคีรบั ผมชอบเธอมากๆ 

ทูลกระหม่อม : มันก็ตลกดีนะที่ว่าตัวเองหน้าตาด ี 

มคีนชมน้องหรอืคดิเอาเอง หรอืเป็นเรือ่งโจ๊ก น้องกม็อีารมณ์

ขนัดนีะ คงจะมเีสน่ห ์ ถงึหน้าตาไม่ดกีค็งมเีสน่ห ์ น้องคง

ไม่ปรกึษาว่าจะท�ายงัไงใหส้าวๆมาชอบ เพราะน้องกบ็อก

เองว่าสาวๆชอบเยอะ มคีนเดยีวทีไ่ม่ชอบน้อง เขาคงไม่

ชอบคนตลกมากๆ เขาอาจจะคดิวา่กระลอ่น เขาคดิวา่น้อง 

กระลอ่นไมจ่รงิจงักบัใคร เขาไมช่อบผูช้ายอยา่งนัน้ คนเราม ี
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taste ต่างกนัไป แต่ละคนจะมเีน้ือคูข่องเขา น้องอาจจะไมใ่ช่

เน้ือคูเ่ขากไ็ด ้เขาไมช่อบคนทีบุ่ม่บา่ม ตลก กระลอ่น เจา้ชู ้

เขาชอบคนจรงิจงัจรงิใจ ผูห้ญงิสว่นมากชอบคนจรงิจงั น้องดู

ทา่ทางเป็นคนเจา้ชู ้ไมจ่รงิใจ หรอือาจจะตลกมากเกนิไป ฉะนัน้

น้องตอ้งท�าตวัสภุาพ ตอ้งเปลีย่นเทรนดห์น่อยหน่ึง ใหด้วูา่

น้องจรงิจงัจรงิใจ สภุาพเรยีบรอ้ย เขากอ็าจจะเปลีย่นใจได ้

น้องกใ็หเ้พือ่นๆเชยีรน้์องบา้งกแ็ลว้กนั เขากอ็าจจะชอบน้อง

บา้งกไ็ด ้บางทกีต็อ้งท�าใจ เพราะอาจจะไมส่�าเรจ็ เขาอาจจะ

ไม่ชอบน้องเพราะเขามทีศันะคตทิีไ่ม่ดกีบัน้องแลว้ ถา้เขา

ไมช่อบน้อง น้องกต็อ้งท�าใจ และเปลีย่นไปชอบคนอืน่แทน 

อยา่มวัแต่เสยีเวลาไรส้าระ มาอ่านหนงัสอืเรยีนดกีวา่นะ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องแป้ง กทม. หนูผดิ

ไหมคะทีห่นูชอบเดก็ เพือ่นๆทกุคนรูว้า่หนูชอบเดก็อยูแ่ลว้ 

แต่แปลกตรงทีว่า่คอืเดก็ทีห่นูชอบคอืเดก็ผูห้ญงิคะ่ ซึง่น้อง

เขาอ่อนกวา่หนู 1 ปีคะ่ หนูพยายามแยกแยะความรูส้กึวา่ 

ชอบแบบไหน ชอบแบบปลืม้ๆหรอืชอบแบบอยากใหม้าเป็นแฟน 

เวลาเจอน้องเขาทไีรรู้สกึหวัน่ไหวมาก ตื่นเต้นเวลาเจอ 

น้องเขา แต่น้องเขามแีฟนแลว้เป็นผูช้าย กแ็อบเสยีใจอยู่

เหมอืนกนั หนูควรจะท�ายงัไงด ีใหอ้อกหา่งจากน้องเขา หรอื

ใหห้นูแยกแยะความรูส้กึตวัเองใหไ้ดก้อ่นวา่ รูส้กึกบัน้องเขา

ยงัไง 

ทูลกระหม่อม : อนัที่จรงิชอบเดก็ก็ไม่ผดินะ สดชื่นด ี

เสยีอกี ชอบผูห้ญงิกไ็มผ่ดิธรรมชาต ิจะชอบผูห้ญงิหรอืผูช้าย

ไม่มใีครว่ากนั ความรกัในวยัเรยีนน้ีจะต้องถอืเรื่องเรยีน

ส�าคญักว่า อย่าไปหมกหมุ่นในเรื่องความรกัว่าเขาจะชอบ 



ปัญหาความรัก 135

เราไหม จะชอบผูห้ญงิหรอืผูช้ายด ีหรอืชอบเดก็ๆด ีขอเตอืนวา่

อยา่ชอบเดก็ต�่ากวา่18 เพราะจะเดอืดรอ้น ในกรณขีองน้อง 

ความรกัความชอบมนัไมผ่ดิ ชอบใครกไ็มผ่ดิ แต่กรณทีีเ่ขา

มแีฟนแลว้เป็นผูช้าย ถา้เขารูว้่าเราชอบเขาแลว้เขาดใีจก ็

แสดงว่ามหีวงัอยู่ เป็นทอมก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเพราะทอม 

ชา่งเอาใจ แต่ถา้เขาไมช่อบเรากต็อ้งลมืไปซะ ถา้เขาเกดิไม่

ชอบน้อง น้องกอ็ยา่ไปชอบเขา 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายภาณกานต ์ 

ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NMBER ONEแฟชัน่ไอส์แลนด ์ 

ผมมปีญัหากบัเพื่อนครบั คอืเพื่อนผมเขามแีฟนอยู่แล้ว  

แลว้แฟนเขามาบอกชอบผม แลว้เขาต้องการทีจ่ะเลกิกบั

เพือ่นผม เพือ่มาคบกบัผม ผมเลยวางตวัไมถ่กู ไมรู่จ้ะคยุกบั

เพือ่นยงัไง ผมไมไ่ดช้อบแฟนเพือ่นนะครบั แต่ผมกลวัเพือ่น

ผมจะคดิไปเอง จะมวีธิแีกป้ญัหาไดย้งัไงบา้งครบั

ทลูกระหม่อม : มนักเ็ป็นปญัหานะ ถา้ผูห้ญงิคนน้ีคบกบั

เพือ่นน้องอยูแ่ละมาบอกชอบน้อง เขาคงเบือ่เพือ่นน้องแลว้ 

ถา้น้องไมช่อบ กอ็ยา่บรหิารเสน่หเ์ยอะ กด็แีลว้ทีน้่องไมช่อบ

เขาเพราะมนัจะเป็นปญัหากบัเพื่อน เป็นแฟนมนัไม่ยัง่ยนื 

สูเ้ป็นเพือ่นไมไ่ด ้ เพือ่นเป็นกนัไดต้ลอดชวีติ สว่นแฟนเป็น

นานๆกเ็บื่อกนั มคีวามรกักม็ไีด ้ แต่อย่าลมืเรยีนหนังสอื 

ตอ้งพยายามศกึษาเล่าเรยีนใหม้คีวามรูใ้หม้ากทีสุ่ด จะได้

ไมถ่กูหลอก 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายสชุาต ิจงัหวดั

รอ้ยเอด็ อาย ุ44 ปี ผมเคยบอกรกัผูห้ญงิเมือ่ 20 ก่อน แลว้

กไ็มเ่คยบอกรกัใครอกีเลย แต่เธอไมไ่ดต้อบรบัรกัผม และเรา

กไ็มไ่ดใ้ชช้วีติรว่มกนั จนผมไดเ้จอผูห้ญงิคนหน่ึง เขาเป็น

ลกูสาวคนเดยีว เขาขอสนิสอด 4 แสนบาท ถงึจะแต่งงานดว้ย 

ผมไม่เคยบอกรกัเธอ ผมจะบอกดไีหม จะใชส้ถานทีไ่หน

บอกเธอด ีเธอยืน่ขอเสนอน้ีนาน 4 ปีแลว้ ปจัจบุนัน้ีเธออาย ุ

21 ปี เธอกบัผมเหมาะสมกนัหรอืไม ่ผมขอขอบคณุทีก่รณุา

ตอบจดหมายดว้ยนะครบั 

ทลูกระหม่อม : เรือ่งสมยัก่อนท�าใหค้ณุสชุาตไิมม่คีวาม

มัน่ใจในตวัเอง พอไปเจอสาวเลยเหมอืนตาแก่อยากมเีมยีสาว

ถือไม้เท้ายกัแย่ยกัยนั เลยไม่รู้ว่าจะบอกรกัผู้หญิงเดก็ๆ 

อย่างน้ียงัไงด ี บอกตรงๆกไ็ด ้ หรอืสมยัน้ีมหีลายช่องทาง 
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ทัง้เฟสบุ๊ค ทัง้HI 5 ดคูณุสชุาตเิป็นคนโรแมนตกิ แคเ่อาเงนิ

ไปให ้4 แสนเขากย็อมแต่งและรบัรกัทนัทแีลว้ จรงิๆถา้เป็นคน

ทีค่ณุสชุาตริกั คณุสชุาตจิะไมก่ลา้เลยหรอ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น.ส.มะลวิลัย ์หนูแอบ

ชอบผูช้ายโรงเรยีนเดยีวกนัแต่คนละหอ้ง เลยขอเฟสบุ๊คจาก

เพือ่นเขามาแอบคยุกนัจนไดเ้บอรเ์ลยโทรหาทกุวนั แต่เขา

ไมรู่ค้วามรูส้กึหนู จนหนูทนความรูส้กึตวัเองไมไ่หวเลยถาม 

ไปวา่รูส้กึไงกบัหนู แต่เขาไมต่อบ หนูควรท�าไงดคีะ 

ทูลกระหม่อม : ถือว่าเป็นสาวสมยัใหม่ อินเทรนด ์ 

ตรงไปตรงมา แต่อาจเป็นปญัหาเพราะผูช้ายชอบอะไรที่

ลกึลบัหน่อยจะไดน่้าตดิตาม และทีบ่อกวา่เขาไมรู่ค้วามรูส้กึ

ของหนูนัน้จรงิเหรอ หนูทัง้คุยเฟสบุ๊ค ทัง้คุยโทรศพัทก์บั

เขาทุกวนั เขากย็งัไมต่อบความรูส้กึของหนู แลว้ถา้ผูช้าย 

เคา้ไมช่อบกอ็าจท�าใหร้�าคาญ พอถามแลว้ไมต่อบแสดงวา่

ยิง่ร�าคาญจงึไมต่อบ เป็นผูห้ญงิควรถอยออกมารกัษาระยะหา่ง 

คดิในแงบ่วกแลว้คอ่ยตดิต่อใหม ่จบีใหมแ่บบลบัๆ แต่หนูอยู่

ในวยัเรยีนอยา่ใหเ้สยีการเรยีน อยา่หมกหมุน่ หนูยงัมโีอกาส

พบคนอืน่ดีๆ อกีเยอะ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องมกิซ ์กทม. ตอนน้ี

ผมเรยีนอยูช่ ัน้ ม.3 แลว้ครบั เรือ่งชอบเพศตรงขา้มกม็บีา้ง 

กช็อบกนัแบบเดก็ๆครบั จบีคนโน่นบา้งคนน้ีบา้ง ปญัหาของ

ผมคอืมรีุน่พีค่นหน่ึงมาแอบชอบผม นิสยัเราเขา้กนัไดแ้ละ

เขากเ็อาใจผมทกุอยา่ง ผมกเ็คลิม้เลยครบั แต่ตดิตรงทีว่า่พี่

คนน้ีไมม่คีวามสวยเลย เรยีกวา่ขีเ้หรเ่ลยกไ็ด ้เวลาทีผ่มเดนิ

กบัพีเ่ขา เพือ่นๆมกัจะชอบมาลอ้ผมวา่มากบัศพ พีเ่ขากนิ็สยั

ดนีะครบั แต่ผมอายทีเ่ดนิกบัพีเ่ขา ผมจะท�าอยา่งไรดคีรบั

ทลูกระหม่อม : พวกเราคงอจิฉาน้องมกิซม์ากๆ เพราะ

ใครจะมเีสน่หอ์ะไรขนาดนัน้ ฟงัแลว้หนกัใจวา่ใครจะมเีสน่ห์

อย่างน้ี แล้วยงัมแีฟนแก่กว่าอกี มแีฟนแก่อนิเทรนด์นะ  

น้องหนกัใจทีม่ารูส้กึเคลิม้กบัคนทีห่น้าตาขีเ้หร ่ท�าไมน้องมกิซ์

ถงึเลอืกเขาละ่ คณุพีค่นน้ีกค็งพดูเก่ง แลว้เอาใจเก่งใชห่รอืไม ่

อย่างไรก็ตามน้องก็รู้สึกอายถ้ามีแฟนหน้าตาไม่สวย 



ปัญหาความรัก 141

โดยเฉพาะอยา่งยิง่พวกน้องๆวยัรุน่ เรือ่งหน้าตาตอ้งเป็นใหญ่ 

อนัทีจ่รงิจะพดูใหน้้องปลอบใจตวัเองวา่พีเ่ขาสวยจากภายใน 

แต่มนักเ็ป็นสิง่ทีม่องไมเ่หน็ น้องกอ็ายทีเ่พือ่นๆลอ้วา่มากบัศพ 

พีเ่ขานิสยัดแีต่ไมส่วย น้องจะชอบหรอืเปลา่ มนักค็งจะพดูยาก

อยูน่ะ อนัทีจ่รงิเอาทีส่บายใจของน้องกเ็ลกิเสยีเถอะ ถงึเขาจะ

นิสยัดยีงัไง แต่คนทีห่น้าตาดกีวา่และนิสยัดกีน่็าจะมอีกี แต่อนั

ทีจ่รงิเราจะไปดเูขาจากรปูกายภายนอกกไ็มแ่ฟร ์ จะใจรา้ย

ไปหน่อยหน่ึง เรากไ็มอ่ยากจะใจรา้ย ถา้ค�าแนะน�าทีถ่กูตอ้ง

กค็ดิวา่เราไมค่วรจะมองคนจากรปูกายภายนอก กน่็าเหน็ใจ 

เพราะฉะนัน้น้องก็ตัดสินใจเอาเอง น้องเป็นคนมีเสน่ห ์

น้องสามารถจะหาแฟนทีห่น้าตาดอีกีมากมาย เพราะฉะนัน้

เพือ่ความสบายใจกเ็ป็นเพือ่นกบัพีเ่ขาดกีวา่ ขอเตอืนน้องมกิซ ์

และน้องทุกๆคน เราเป็นวยัรุน่เรามแีฟน ตอ้งมแีฟนอยา่ง 

มสีต ิรูว้า่เราก�าลงัท�าอะไรอยูแ่ละตอนน้ีเรามหีน้าทีเ่รยีนหนงัสอื

กเ็รยีนต่อไป ขอใหน้้องโชคดี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องแมค็ จงัหวดั

ชลบุร ีผมเป็นคนหน่ึงทีม่คีวามรกัในวยัเรยีน ชว่งแรกๆกม็ ี

ความสุขดนีะครบั แต่สกัพกัแฟนผมกเ็ริม่ออกลาย คอืเธอ

เจา้ชูม้ากๆเลยครบั เลน่ผมไมเ่ป็นอนัเรยีนเลย ผมตอ้งคอยเชค็

เธออยู่เสมอว่าอยู่กบัใครหรอือยู่ทีไ่หน ผมไม่สบายใจมาก 

เลยครบั หรอืวา่มนัไมใ่ชค่วามรกัทีแ่ทจ้รงิ ในความคดิของ

ทลูกระหมอ่มรกัแทม้นัเป็นอยา่งไรครบั

ทูลกระหม่อม : รกัแทม้นัเป็นอย่างไร ขอตอบค�าถาม

สดุทา้ยก่อน รกัแทค้อื การทีจ่ะมคีวามจรงิใจต่อกนั การที่

จะไวใ้จกนั แลว้กเ็ป็นเพือ่นกนั ความจรงิใจน่ีคอืสิง่ส�าคญัไม่

จ�าเป็นตอ้งเป็นความรกัระหวา่งผูห้ญงิผูช้าย รกัระหวา่งเพือ่น 

ระหวา่งพอ่แมพ่ีน้่อง เพือ่นกต็อ้งจรงิใจต่อกนั ถา้ไมจ่รงิใจ 

ต่อกัน โลกน้ีก็อยู่ยากหน่อยหน่ึง ก็เห็นใจน้องแม็คนะ 
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เพราะว่าส่วนมากผูช้ายจะเป็นฝ่ายทีเ่จา้ชู ้ น้องๆกม็าถาม

หลายหนท�าไมผู้ชายเจ้าชู้อย่างนัน้อย่างน้ี แต่น้องแม็ค

กลบัตอ้งเป็นคนถามวา่ท�าไมผูห้ญงิถงึเจา้ชู ้ คนเรากม็สีทิธิ ์

เจา้ชูไ้ดท้ัง้ผูห้ญงิและผูช้าย กข็อแนะน�าน้องแมค็ใหท้�าใจ

สบายๆดกีว่า เฉยๆซะ ถา้เรายิง่ตามเขาๆกย็ิง่หนี เขาจะ

ร�าคาญทีม่คีนมาคอยตามคอยถามวา่วนัน้ีจะท�าอะไร ท�าไม 

ไม่รบัโทรศพัท์ ทัง้ผู้หญิงผู้ชายมีอย่างหน่ึงที่ขอแนะน�า  

ถ้าสมมุติว่าเรามแีฟนแล้วหงึเขา เราตามเขาเหมอืนเงา  

ยิง่ตามเขากย็ิง่หนี ไม่มทีางที่จะอยู่เฉยๆใหเ้ราจบัเขาไว้

ขงัในกรง เขาไม่ใช่ตุ๊กตาทีจ่ะจบัใส่ไวใ้นตูเ้พื่อไวใ้หเ้ราดูเล่น  

เขาเป็นคนนะ น้องแมค็กต็อ้งท�าใจปล่อยวาง อยา่งทีบ่อก

ตอ้งรกัอย่างมสีต ิ และตอนน้ีน้องแมค็กย็งัเป็นนักเรยีนอยู ่

ถา้มวัแต่ตามแฟนกเ็สยีเวลาทีจ่ะปรบัปรงุตวัเอง ถา้คนน้ีเขา

รกัเราจรงิๆเขากจ็ะเหน็ความดขีองเรา แต่ถา้เขาไม่รกัเรา
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กช็่างเขา เรากไ็ปหาคนใหมไ่ดไ้มเ่หน็เป็นไรเลย ในโลกน้ี 

มผีูห้ญงิอกีเยอะแยะมากมาย ไมเ่หน็จะตอ้งเดอืดรอ้นอะไร 

อยา่จรงิจงัเลยนะ เรยีนหนงัสอืดกีวา่ เพราะวา่เรายงัอยูใ่น 

วยัเรยีน เรายงัมโีอกาสแลว้กค็วรจะปรบัปรงุตวัเอง
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องแจ๊ค จงัหวดัชลบุร ี 

ผมมแีฟนอยูค่นหน่ึงผมรกัเธอแลว้กใ็หเ้กยีรตเิธอ ผมไมเ่คยคดิ

ลว่งเกนิเธอเลย แต่พออยูม่าวนัหน่ึงเธอกไ็ปกบัผูช้ายคนอืน่ 

ซึ่งบุคลกิคล้ายๆเดก็แว้นเลยครบั ผมก็เลยอยากถามว่า 

ผูห้ญงิชอบผูช้าย Bad Boy เหรอครบั 

ทลูกระหม่อม : ถามวา่ผูห้ญงิชอบผูช้าย Bad Boy ไหม 

บางทกีช็อบเหมอืนกนั เหน็ไหมผูช้าย Bad Boy ดนู่าตื่นเตน้

กวา่ผูช้ายไม ่Bad Boy ใชไ่หม เรือ่งอยา่งน้ีมนันานาจติตงั 

ผูช้ายทีเ่รยีบๆกอ็าจจะน่าเบือ่หน่อยหน่ึง เราบงัคบัใหใ้ครมา

ชอบเราไมไ่ด ้มนัเป็นสทิธิข์องเขา ในเรือ่งความรกั เขาอาจ 

จะชอบคนซิง่ คนซ่า เดก็แวน้ เป็นเดก็สก๊อย มนัอาจจะตืน่เตน้

มากกวา่ มนักเ็ป็นสทิธิข์องเขาทีจ่ะชอบอะไร น้องอยากจะ 

เป็นอย่างไรก็เป็นตามแบบของน้อง แต่น้องก็ต้องเป็น 
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ตวัของตวัเอง เป็นตวัน้องดกีวา่ กไ็มว่า่กนัไมว่า่จะเป็นอะไร

กต็าม ถา้น้องจะเป็น Good Boy กต็อ้งม ีGood Girl ทีม่า

ชอบน้องเหมอืนกนัหรอืม ี Good Boy มาชอบกไ็ม่เป็นไร 

น้องก็มสีทิธิอ์ย่างที่น้องเป็น เขาก็มสีทิธิช์อบคนอย่างที่

เขาชอบ เพราะว่า taste ของผูห้ญงิของผูช้ายมนัมอีะไร

ที่ไม่แน่นอน เพราะฉะนัน้ ก็ชื่นชมน้องแจ๊คที่เป็นคนที่มี

ความคดิดีๆ และกม็คีวามเป็นตวัของตวัเอง กข็อใหม้คีวาม

เป็นตวัของตวัเองต่อไปอย่างน้ี แล้วกใ็นเรื่องความรกัใน 

วยัเรยีนมไีดไ้มใ่ชค่วามผดิอะไร ชอบ Bad Boy หรอื Good Boy 

กไ็มผ่ดิอะไร แต่ควรจะมชีอ่งวา่งระหวา่งกนัดว้ย มสีตริูว้า่ 

เราท�าอะไร รูเ้ขารูเ้รา รูว้า่ถา้ท�าอยา่งน้ีแลว้จะเกดิผลอะไร  

กข็อเป็นก�าลงัใจใหน้้องแจ๊ค และชืน่ชมความเป็นสภุาพบุรษุ

ของน้อง ต่อไปกเ็ป็นตวัของตวัเอง เชือ่วา่วนัหน่ึงกจ็ะไดแ้ฟน

ทีเ่หมาะกบัน้องแจ๊ค
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวพรรณภิา 

จงัหวดัสมทุรสาคร ท�าไมคูร่กัในปจัจบุนัถงึเลกิกนังา่ยจงัคะ 

หนูเคยเหน็คนแถวบา้นเพิง่จะแต่งงานกนั 1-2 ปี หรอืวา่มี

เรือ่งทะเลาะกนัเลก็น้อยกเ็ลกิกนัแลว้คะ่ ซึง่เวลาทีเ่ขารกักนั

กร็กักนัมาก แต่พอเวลาเลกิกนักเ็ลกิกนัแบบงา่ยดาย

ทลูกระหม่อม : ความรกัน่ีหา้มกนัไมไ่ด ้บงัคบักนัไมไ่ด ้

การเกลยีดกนัอาจจะมเีหตุผล การเลกิกนัอาจจะมเีหตุผล

ต่างๆนานา เรือ่งเลก็ๆน้อยๆกอ็าจจะเลกิกนัได ้เชน่ คนหน่ึง

ชอบกนิปลาเคม็แต่อกีคนหน่ึงไม่ชอบ กท็�าใหท้ะเลาะกนั  

แต่สว่นมากกจ็ะเป็นเรือ่งชูส้าว เรือ่งมผีูห้ญงิอืน่ทีท่�าใหเ้ลกิกนั 

ความรกัไมส่ามารถอธบิายได ้ตอนรกักนักร็กักนัมาก แต่พอ

ความรกัจะหยดุไปมนักม็เีหตุผล แต่กบ็งัคบัไมไ่ดว้า่จะเกดิ

ขึน้เมือ่ไหร ่บางคนกอ็ยูก่นัไดน้าน บางคนกอ็ยูด่ว้ยกนัแคปี่
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สองปี ในสมยัโบราณผูห้ญงิไมต่อ้งออกไปท�างานกเ็ป็นสทิธิ ์

ของผูช้ายทีจ่ะมนีางเลก็ๆอยูใ่นบา้นมากมาย ภรรยาหลวง 

กจ็ะคอยดนูางเลก็ๆ นางเลก็ๆกจ็ะคอยเดนิตามกด็โูกด้ ีแต่

ในสมยัน้ีเป็นอยา่งนัน้ไมไ่ด ้ เพราะมกีฎไวว้า่ตอ้งมผีวัเดยีว

เมยีเดยีว แลว้กส็มยัน้ีผูห้ญงิกท็�างานแลว้ไม่ตอ้งพึง่ผูช้าย 

เพราะฉะนัน้ถา้มเีรือ่งอะไรนิดเดยีว ดว้ยความทีเ่ราไมต่อ้งพึง่

ผูช้ายเรากเ็ลกิกนั เป็นสาเหตุหน่ึงทีท่�าใหเ้ลกิกนักค็อืผูห้ญงิ

ไมต่อ้งพึง่ผูช้าย สมยัน้ีเป็นสมยั ITแลว้ เป็นสมยั Facebook 

Hi5 Twitter สามารถตดิต่อกนัไดท้ัว่โลกแคใ่ชเ้วลาแป๊ปเดยีว 

เพราะฉะนัน้อะไรๆมนักจ็ะเรว็ ความสมัพนัธอ์าจจะเกดิขึน้เรว็

และกจ็บลงเรว็
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : พรวภิา จงัหวดั

รอ้ยเอด็ ความรกัมคีวามทกุขม์ากกวา่ความสขุ ท�าไมคนเรา

ถงึเลอืกทีจ่ะมคีวามรกัคะ

ทลูกระหม่อม : ความรกัเป็นเรือ่งธรรมชาต ิมคีวามซาบซึง้ 

เป็นสิง่ทีใ่ครๆตอ้งม ีไมอ่ยา่งนัน้คงเบือ่แย ่มนักค็งจะมปีญัหาบา้ง 

กอ็ยา่งทีบ่อกไปแลว้ปญัหากต็อ้งมไีวแ้ก ้ความรกัเราตอ้งรูว้า่

อยูใ่นเวลาทีค่วร เราจะท�ายงัไงไมใ่หเ้ราเดอืดรอ้น
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายรณชยั จงัหวดั

ราชบุร ีผมอยากถามเกีย่วกบัเรือ่งหวัใจครบั คอืในบรษิทัผม 

มสีาวๆเยอะมาก ท�าใหห้วัใจผมหวัน่ไหว แต่ผมมแีฟนอยูแ่ลว้ 

ถา้ไปจบีคนอืน่ ผมกลวัแฟนจะเสยีใจ ถา้ผมขอเป็นชูท้างใจ 

ผมจะผดิไหมครบั

ทูลกระหม่อม : น่าอจิฉาน้องมากเลย ทีบ่รษิทัมสีาวๆ

หอ้มลอ้มเยอะมาก ท�าใหอ้ารมณ์กระเจดิกระเจงิหวัน่ไหว 

ท�าใหเ้ป็นชูท้างใจ ทกุคนกค็งอจิฉาน้องอยูใ่นขณะน้ี ถา้เป็น

ชูท้างใจเฉยๆ คงจะโอเคอยูใ่ชไ่หมถา้แฟนไมรู่ ้แต่ผูห้ญงิเขา

มกัมสีญัชาตญาณวา่แฟนเราอาจไปชอบคนโน้น คนน้ี คนนัน้ 

แต่มนักช็ว่ยไมไ่ด ้เพราะมสีาวๆสวยๆ ลอ้มรอบ แต่ตราบใด

ทีเ่ป็นชูท้างใจเฉยๆกไ็มม่ใีครรู ้ กไ็มเ่ป็นไร แต่ถา้จะจบีเขา

แฟนกต็อ้งรู ้กอ็าจจะเกดิปญัหาขึน้มาได ้ถา้หวัใจน้องหวัน่ไหว 

กใ็หห้วัน่ไหวต่อไป กใ็หม้กี�าลงัใจในการท�างาน ถา้ตราบใด

แฟนเราไมรู่ก้ย็งัโอเคอยูน่ะ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายชานนท ์จงัหวดั

จนัทบุร ีผมเรยีนพอใชไ้ด ้กฬีากเ็ลน่ แต่เวลาผมไปหาสาวๆ 

ผมพดูแต่เรือ่งเรยีนและเรือ่งงาน สว่นเรือ่งอืน่ๆ ผมไมค่อ่ย

กลา้พดูคยุสกัเทา่ไหร ่ผมจงึขอค�าแนะน�าจากทลูกระหมอ่ม

เพือ่จะไดค้ยุกบัสาวๆ มากขึน้ครบั

ทลูกระหม่อม : วยัรุน่เป็นวยัสบัสน เป็นวยัทีไ่มรู่จ้ะท�าตวั

อยา่งไรกบัเพศตรงขา้ม เมือ่สนใจเขาไมรู่ว้า่เขาจะสนใจตอบ

หรอืเปลา่ อาจจะเขนิถา้ไปคยุกบัเขาแลว้เขาจะคยุดว้ยไหม 

กลวัเสยีหน้า กค็ดิวา่เราควรท�าตวัตามธรรมชาตดิกีวา่ หมายถงึวา่ 

ผู้หญิงกบัผู้ชายเป็นเพื่อนกนัได้ ไม่ได้คดิแต่ว่าต้องเป็น 

แฟนกนั ตอ้งท�าตวัใหห้ลอ่ ควรท�าตวัเป็นธรรมชาต ิเป็นเพือ่น

ทีด่ดีกีวา่ เมือ่ท�าตวัเป็นเพือ่น เขาจะไมรู่ต้วัวา่เราไปจบีเขา 

ใชไ่หม บางทเีนียนๆเป็นเพือ่นกนั ต่อไปเขาอาจจะชอบเรา 

เพราะเราเป็นเพือ่นทีด่ ีเราตอ้งมมีารยาท ไมเ่อะอะ ตอ้งเป็น
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คนพดูเพราะ เอาใจเขานิดหน่อย และตอ้งจรงิใจ น้องกท็�า 

ตวัชวิๆ ไม่ตอ้งคดิมาก ท�าตวัเป็นสุภาพบุรุษ ไม่กา้วรา้ว  

เราตอ้งเป็นตวัของตวัเอง ไมต่อ้งเขนิ ตอ้งมคีวามมัน่ใจใน

ตวัเอง 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายนฤเจษฏ ์อาย ุ

16 ปี ผมก�าลงัจะมสีิง่ทีเ่รยีกวา่ First date กบัผูห้ญงิทีผ่ม

ตามจบีมานาน ตอนน้ีเธอยอมไปเทีย่วกบัผมแลว้ ผมตืน่เตน้มาก 

ผมตอ้งเตรยีมตวัอยา่งไรดคีรบั 

ทูลกระหม่อม : ความพยายามอยูท่ีไ่หนความส�าเรจ็อยู่

ที่นัน่ ในที่สุดเธอก็ยอมไปออกเดทด้วย น้องโชคดจีรงิๆ  

ขอแสดงความยนิดกีบัน้องนฤเจษฏ ์ฟงัดกุู๊กกิก๊ด ีโรแมนตกิด ี

ทีจ่ะไดไ้ป First date กเ็ป็นสิง่ทีด่ ี แต่น้องก�าลงัเรยีนอยู ่

อยา่ลมืตัง้ใจเรยีน เพราะความรกัเป็นเรือ่งรอง ตอนน้ีน้อง 

ตอ้งพฒันาตนเองใหม้คีวามรูค้วามสามารถ เพือ่ทีจ่ะออกเดท

แต่ละครัง้ให้ประสบความส�าเร็จมากขึ้น การสร้างความ

ประทบัใจแรกเป็นสิง่ส�าคญัมาก 
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 ในการทีจ่ะท�าใหก้ารออกเดทประสบความส�าเรจ็ การท�า

ใหผู้ห้ญงิประทบัใจตวัเรา ประทบัใจคูเ่ดท เราตอ้งท�าตวัไม่

น่าเบือ่ สิง่แรกเสือ้ผา้หน้าผมตอ้งดดู ีน่ีคอืรปูลกัษณ์ภายนอก

ตอ้งมเีทคนิคการวางตวั มบีุคลกิด ีไมท่�าตวัน่าเบือ่ ผูช้ายที่

น่าเบือ่มหีลายอยา่ง เชน่ ผูช้ายทีโ่ออ้วดวา่ตวัเองรวย เก่ง ด ี

ถา้เรามดีแีลว้เราไม่ตอ้งโออ้วด ถา้โออ้วดมากๆ พดูถงึแต่

ตวัเอง จะเป็นสิง่น่าเบือ่ส�าหรบัผูห้ญงิ โดยเฉพาะ First Date 

แลว้เรากจ็ะไมรู่จ้กัเขาไมรู่ว้า่เขาเป็นอยา่งไร ไมรู่ว้า่เขาเป็น 

เดททีด่ขีองเราหรอืไม ่ในมมุกลบักนัเขาอาจเบือ่เรา แต่ถา้เรา

สนใจเขา ถามเรือ่งเขาชอบเรยีนอะไร ชอบไปเทีย่วทีไ่หน 

สนใจอยากไปประเทศอะไร มาท�าความรูจ้กักนัเขาจะชอบ

มากกว่า อย่าพูดถึงแต่เรื่องตวัเอง พูดอวดรู้ อวดรวย 

พดูคนเดยีวไมท่ิง้จงัหวะใหเ้ขาตอบ ฉะนัน้เราตอ้งใหค้วาม

สนใจเขา ผูช้ายต้องใหเ้กยีรตผิูห้ญงิ ไม่พูดจาหยาบคาย 

แต่งตวัสกปรก ปากเหมน็ ความจรงิมารยาทผูช้ายในสมยั

โบราณ อาจจะเลือ่นเกา้อีใ้ห ้เปิดประตใูห ้แมใ้นสมยัน้ีผูห้ญงิ
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กบัผูช้ายมสีทิธเิทา่เทยีมกนั แต่ผูห้ญงิยงัชอบใหผู้ช้ายเอาใจ 

น้องลองไปท�าด ูผูช้ายตอ้งแสดงความฉลาด เราตอ้งมคีวาม 

คดิสรา้งสรรค ์ พยายามหาความรู ้ อ่านหนงัสอืเยอะๆ เปิด

ความคดิใหก้วา้งไกล รูเ้รื่องราวของโลก ทนัโลกว่าสมยัน้ี

เขามอีะไรกนับา้ง และผูช้ายทีพ่ดูแลว้ไมท่�ากน่็าเบือ่เหมอืน

กนันะ เชน่ บอกวา่จะท�าอะไรใหแ้ลว้ไมท่�า หรอืเจอกนัแลว้

บอกจะเอาดอกไมม้าใหแ้ลว้ไมท่�า ถา้พดูอะไรแลว้ไมร่กัษา

ค�าพดู ผูห้ญงิจะคดิวา่จะไวใ้จอะไรกนัได ้ไปออกเดทต่อดว้ย

ไมไ่ด ้ไมม่สีตูรส�าเรจ็หรอกทีผู่ห้ญงิจะชอบอะไร แต่จรงิใจจะด ี

ผูห้ญงิชอบความจรงิใจ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายณฐัวฒุ ิจงัหวดั

ปทมุธานี ตอนน้ีกระผมมปีญัหาทีก่�าลงัคบัอกคบัใจเป็นอยา่งมาก

โดยเฉพาะเรือ่งของหวัใจ ผมมแีฟนอยูแ่ลว้ครบั ผมรกัเธอมาก

และคงจะไมร่กัใครอกี จนกระทัง่เมือ่อาทติยท์ีผ่า่นมา กระผม

ไดไ้ปเทีย่วกบัเพื่อน แลว้ไปเจอผูห้ญงิคนหน่ึง เธอเป็นคน

น่ารกั เธอยิ้มให้ผมตลอดทัง้คนื เราจึงแลกเบอร์โทรกนั 

สองวนัต่อมาเธอโทรหาผมและไดอ้อกไปเทีย่วกนั เธอปฏบิตัิ

กบัผมเป็นอยา่งด ีแลว้เธอถามวา่รกัเธอไหม ผมตอบไปวา่รกั 

ซึง่ค�าตอบของผมนัน่เองทีท่�าใหเ้กดิปญัหา เพราะเธอตามมา

หาผมทีบ่า้น แลว้บอกกบัแฟนผมวา่เธอเป็นแฟนผม ท�าให้

ผมกบัแฟนทะเลาะกนั แฟนผมจงึใหผ้มตดัสนิใจวา่จะเลอืกใคร

ซึ่งผมก็บอกไปว่าเลอืกแฟนเก่า แต่แฟนใหม่ผมไม่ยอม 

ผมจะท�ายงัไงดคีรบั
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ทูลกระหม่อม : น้องวุฒ ิ หนุ่มเจ้าเสน่ห์ ปญัหาน้ีเป็น

ปญัหาที่ผูช้ายเจ้าชู้คดิว่าเป็นผูช้ายมนัไม่เสยีหายใช่ไหม  

มแีฟนเยอะๆกเ็ทด่ ี กเ็ป็นการบรหิารเสน่ห ์ แลว้เขากจ็ะมา

ชอบน้องเอง แต่มนัเกดิปญัหาอย่างทีน้่องเผชญิอยู่ตอนน้ี 

เพราะวา่น้องกม็แีฟนอยูแ่ลว้ ซึง่น้องลมืตวัหรอืเปลา่วา่น้อง

บอกจะเป็นแฟนกบัคนน้ีไปตลอดชวีติ แต่อาทติยก่์อนกย็งั

ไปเจอใครคนอื่นจนตามมาถงึบา้น แลว้น้องกย็งับอกวา่รกั

เขาอกี กค็�าว่ารกัของผูช้ายเจา้ชูอ้าจจะพดูพร�่าเพอ้ ค�าว่า

รกัค�าเดยีวมนัพดูงา่ย ตอนน้ีมนักเ็กดิปญัหาเพราะน้องกม็ี

แฟนทีร่กักนัอยูแ่ลว้ กเ็ลกิกนัไมไ่ด ้คนใหมก่เ็กดิการนอยด ์

เซง็ แลว้กน้็อยใจ กเ็ลยมาตามทีบ่า้น ไมย่อมเลกิกบัน้องวฒุ ิ

น้องคงภมูใิจในตวัเองมาก น้องคงจะหลอ่มาก เป็นผูช้ายที ่

เทม่าก เลยมผีูห้ญงิมาแยง่กนัถงึบา้น น้องกย็นืยนัจะเลอืก

แฟนเก่า เพราะเป็นผูห้ญงิทีม่คีณุคา่มากกวา่ รกักนัมานาน

แลว้รกักนัอยา่งด ีแลว้น้องกย็งัรกัเธออยู ่สว่นคนใหมก่อ็ยาก
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แย่งน้องไป อนัที่จริงก็อย่างที่ว่าผู้ชายเจ้าชู้ก็จะมเีสน่ห์

ใชไ่หม เพราะฉะนัน้น้องจะรกัใครน้องกต็อ้งถามตวัเองกอ่น 

น้องมสีทิธิเ์ลอืกวา่น้องจะชอบคนเก่าหรอืคนใหม ่แต่จะเกบ็

ไวท้ัง้ 2 คนคงยากหน่อย น้องชอบใคร น้องกเ็ลอืกไปเลย

ไม่ต้องเกรงใจ พูดไปเลยใหม้นัเคลยีร์ เคลยีร์กนัใหด้แีล้ว

กพ็ดูกนัตรงๆ ว่าชอบคนไหนแน่ ถา้ชอบคนเก่ากต็อ้งเลกิ

คนใหม ่ชอบคนใหมก่ต็อ้งเลกิคนเกา่ ถา้วา่จะเลอืกทัง้ 2 คน 

กค็งจะเสยีไปทัง้ 2 คน แต่ไมเ่ป็นไรน้องเป็นคนมเีสน่หม์าก 

น้องกจ็ะมคีนใหมไ่ด ้กต็ดัสนิใจเรว็ๆกแ็ลว้กนั ไมง่ ัน้ตดัสนิใจชา้

จะเสยีเวลาเดีย๋วจะหาแฟนใหมไ่มไ่ด ้กอ็ยา่มาโทษกนักแ็ลว้กนั
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวพนัฑริา 

จงัหวดันครราชศรมีา หนูเป็นคนหน่ึงทีเ่หมอืนคนทัว่ไป ไมม่ี

อะไรพเิศษไมม่คีวามดอีะไรมากกวา่คนทัว่ไป ปญัหาของหนู

อาจจะเป็นปญัหาทีไ่รส้าระ ปญัหาของหนูคอืความรกั แต่ไม่

ไดท้�าใหเ้รือ่งเรยีนของหนูตก ปญัหามอียูว่า่ คนทีร่กัหนู หนูก็

ไมร่กัเขา แต่คนทีห่นูรกักลบักลายเป็นวา่เขามคีนรกัอยูแ่ลว้ 

แต่หนูชอบเขามากๆเลยคะ่ แต่คนทีเ่ขารกัหนูเขาท�าเพือ่หนู

ไดท้กุอยา่ง หนูควรท�าอยา่งไรดคีะ หนูอยากถามวา่ หนูควร

เลอืกคนทีเ่ขารกัหนูหรอืเลอืกคนทีห่นูรกัเขา

ทลูกระหม่อม : ปญัหาของน้องกเ็ป็นปญัหายอดฮติของ

ทกุๆคนของพวกเราชาว TO BE NUMBER ONE แลว้ก็

เป็นปญัหาหวัใจของน้อง วา่ควรจะเลอืกใครด ีระหวา่งคนที ่

รกัน้องและระหว่างอกีคนหน่ึงทีน้่องรกั แต่เขาไม่รกัน้อง
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จะท�ายงัไงดลีะ่ แลว้เขากย็งัมแีฟนของเขาอยูแ่ลว้ มนัมทีาง

เลอืกอยู ่2 ทางเทา่นัน้เหรอ ถา้สมมตุวิา่น้องเลอืกคนทีเ่ขา

รกัน้องแต่น้องไมร่กัเขา นานๆไปกเ็บือ่ รบัรองน้องกค็งไมม่ี

ความสขุ เพราะน้องไมไ่ดร้กัเขาไมไ่ดช้อบเขา คนเราบางที

กช็อบความเจบ็ ชอบคนทีเ่ขาไม่รกัเราอยากไดม้นัทา้ทาย 

แต่อกีคนถ้าสมมุตน้ิองไปแย่งเขามา เขาไม่รกัน้องๆกไ็ม ่

Happy Ending แลว้กท็�าใหแ้ฟนเขาเจบ็ปวดดว้ย กเ็ป็นกรรม 

น้องกไ็มท่ราบวา่ควรจะท�าอยา่งไร แต่อนัทีจ่รงิกม็ทีางเลอืก

ที ่ 3 คอืน้องกย็งัไม่เหน็จะตอ้งตดัสนิใจเลย เพราะตอนน้ี

น้องกย็งัเป็นนกัเรยีนอยูม่หีน้าทีเ่รยีนหนงัสอื เรือ่งเรยีนเป็น

เรื่องหลกัเรื่องรกัเป็นรอง น้องมเีวลาที่จะรออกีเยอะแยะ  

อาจจะมคีนหลอ่ๆ ทีน้่องชอบ หรอือาจจะมมีาชอบน้องกไ็ด ้

ใจตรงกนักจ็ะ Happy Ending เพราะฉะนัน้น้องรอไวก่้อน  

ไมต่อ้งเลอืกหรอก กช็วิๆ ตอนน้ีน้องกต็ัง้ใจเรยีน ท�ากจิกรรม
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อะไรต่างๆ พอเพลนิๆ น้องกเ็จอคนรกัไดอ้กี อาจจะหล่อ

มากกวา่ สองคนน้ีอาจสูไ้มไ่ดเ้ลย ขอใหน้้องโชคด ีณ ตอนนัน้

น้องจะเป็นผูห้ญงิทีน่่าอจิฉาทีสุ่ดเลย แลว้เขาอาจจะอจิฉา

น้องกไ็ด้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายขวญัใจ จงัหวดั

อุบลราชธานี แฟนของผมชอบคุยโทรศพัท์กบัชายคนอื่น

นอกจากผม โดยแฟนผมบอกวา่เป็นแคก่ิก๊ และชายคนนัน้ก็

คยุกบัแฟนผมมากอ่นผม และผมกเ็คยบอกแฟนวา่ใหเ้ลกิคยุ

ไดไ้หม และแฟนผมกบ็อกวา่ไมอ่ยากท�าใหใ้ครเสยีใจ อยาก

ทราบวา่แฟนผมคดิอะไรอยูค่รบั

ทูลกระหม่อม : น้องผูห้ญงิกม็กีารเปิดเผยด ี และน้อง 

ผูห้ญงิกม็สีทิธิท์ีจ่ะมแีฟน มกีิก๊ แต่กไ็มรู่ใ้ครเป็นกิก๊ใครเป็นแฟน 

คดิวา่น้องกค็วรทีถ่อยออกมาดกีวา่ เพราะวา่ผูห้ญงิคนนัน้ 

ไมไ่ดร้กัเราคนเดยีวอยูแ่ลว้ หรอืกค็งไมไ่ดร้กัเลย แต่ถา้น้อง

ยงัอยูใ่นสถานะแบบน้ี โมโหอยูอ่ยา่งน้ี น้องกเ็ป็นคนทีเ่จบ็เอง 

เพราฉะนัน้กค็วรทีจ่ะถอยออกมาดกีวา่
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวป่านคม 

จงัหวดัเพชรบรูณ์ หนูรูจ้กัผูช้ายคนหน่ึง ตลอดระยะเวลาที่

เราคบกนั 6 เดอืน หนูมคีวามสขุมาก และคดิทีอ่ยากจะไปหา 

หนูบอกกบัเขาวา่ปิดเทอมจะไปหา แลว้กม็เีหตุการณ์ทีท่�าให้

เขาตอ้งเขา้โรงพยาบาลดว้ยอาการทีห่นกัมาก เป็นตายเทา่กนั 

หนูภาวนาใหเ้ขาหาย แต่สดุทา้ยเขากจ็ากหนูไป โดยทีเ่ขา

ไมรู่ว้า่หนูก�าลงัจะไปหาเขา หนูไดเ้จอเขากต็อนเมือ่ไปงาน

ศพเขา หนูควรจะท�ายงัไงใหล้มืเขาดคีะ เพราะตอนน้ีหนูก็

ยงัคงคดิถงึเขาอยู่

ทลูกระหม่อม : ฟงัแลว้เศรา้มาก เมือ่เขาตายไปแลว้เขา

กไ็ปสบายแลว้ กอ็ยา่คดิอะไรมากไปเลย เพราะหนูกบัเขา 

กย็งัไมไ่ดแ้ต่งงานกนั การเกดิแก่เจบ็ตายเป็นเรือ่งธรรมดา 

ขอแสดงความเสยีใจดว้ย น้องกต็้องท�าใจว่าเขาไปสบาย  

เขาไมต่อ้งมคีวามทกุขแ์ลว้ เราเป็นคนอยูก่ต็อ้งอยูต่่อไป แต่
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อยูแ่ลว้จะอยูอ่ยา่งไรใหด้ ีคดิถงึอนาคตของเราดกีวา่ ตัง้ใจเรยีน  

ตัง้ใจอ่านหนังสือ พฒันาตัวเองให้เก่งและดีเหมือนกับ  

TO BE NUMBER ONE IDOL กข็อใหก้�าลงัใจน้องใหม้คีวามสขุ 

ในตอนน้ี อนาคตน้องอาจจะเจอแฟนใหมท่ีอ่าจหลอ่กวา่ดกีวา่ 

และขอใหต้ัง้ใจเรยีนดกีวา่ ต่อไปชวีติหนูกจ็ะดขีึน้ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สริพิร จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา ให้ทูลกระหม่อมเลือกระหว่างค�าว่า 

ความรกักบัค�าวา่ถกูตอ้ง ทลูกระหมอ่มจะเลอืกอะไรคะ ถา้ทัง้

สองอยา่งไมส่ามารถท�าพรอ้มๆกนัได ้คอืความรกัในวยัของ

เราอาจจะท�าใหเ้รามคีวามสุข มแีรงผลกัดนัในการท�างาน 

ในการเรยีน แต่พ่อแม่ไม่อยากใหม้ ี ส่วนความถูกตอ้งคอื

พอ่แมอ่ยากเหน็ลกูเดนิตามทางทีเ่ขาวางไวใ้ห ้แต่ท�าใหเ้รา

รู้สึกว่าเราไม่มีชีวิตส่วนตัว เหมือนเราต้องอยู่ในกรอบ

ตลอดเวลา กอ็ยากจะถามวา่จะมวีธิอียา่งไร และหนูควรจะ

ท�าอยา่งไรดคีะ

ทูลกระหม่อม : ความรกัไม่ใช่ความผดิ ความรกัเป็น

ธรรมชาต ิ เราเป็นวยัรุ่นเราก็ต้องมคีวามรกัมาเกี่ยวขอ้ง

เป็นธรรมดา แต่สิง่ทีค่ณุพอ่คณุแมอ่ยากเหน็คอื เหน็น้องม ี

ความสุข แล้วก็มีอนาคตที่ดี อนาคตที่ดีก็เกิดจากการ 
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เรียนหนังสือ ถ้าเรามีความรัก เราต้องไม่หมกมุ่นใน 

ความรกั รู้ว่าเราก�าลงัท�าอะไรอยู่ ไม่ท�าอะไรที่ท�าให้เรา 

เสยีหาย ไมใ่ชร่กัแลว้กห็ลง หลงแต่กบัแฟนเราอยา่งเดยีว

เรากจ็ะเสยีไปทกุอยา่ง ฉะนัน้คณุพอ่คณุแมก่ค็งจะเป็นหว่ง

ตรงน้ี เราต้องรู้ว่าเราท�าอะไรอยู่ที่จะไม่เจ็บไปถึงตวัเรา  

เมือ่เจบ็ถงึตวัเรา คณุพอ่คณุแมก่เ็จบ็ดว้ย เพราะฉะนัน้หนู

ตอ้งท�าหน้าทีใ่นการศกึษาหาความรูเ้สยีกอ่นทีจ่ะมคีวามรกั  

ถา้มคีวามรกัโดยไมห่ลงกไ็มใ่ชส่ิง่ทีผ่ดิ เป็นความชุม่ชืน่ใน

หวัใจมากกวา่
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายสนัตสิขุ ชัน้ ม.5  

จงัหวดัขอนแก่น กระผมมคีวามรกักบัคนๆหน่ึงมาหลาย

เดอืนแลว้ อยู่มาวนัหน่ึงเขากห็ายไป ไม่โทรมาคุย ไม่ส่ง

ขอ้ความมา วนัเวลานานเขา้กระผมกค็ดิวา่ ผมกบัเขานัน้ไม่

ไดร้กักนัอกีแลว้ อยูม่าวนัหน่ึงเขากโ็ทรกลบัมาพดูคยุกบัผม

ทกุอยา่งเหมอืนเดมิ กระผมไมรู่ว้า่จะท�าอยา่งไรต่อไปกบัเขาด ี

กระผมถามเขา เขากต็อบกลบัมาวา่เขาเรยีนหนกั จงึอยาก

ขอความเหน็จากทลูกระหมอ่มว่า กระผมควรท�าอย่างไรด ี

กระผมยงัจะคบกบัเขาต่อไป หรอืวา่จะไมค่บดคีรบั

ทลูกระหม่อม : ปญัหาของน้องกเ็ป็นปญัหาเรือ่งความรกั 

ซึ่งเป็นปญัหาสุดฮติของวยัรุ่น กเ็ป็นเรื่องธรรมดาทีว่ยัรุ่น

ตอ้งมคีวามรกัเป็นธรรมชาตอิยูแ่ลว้ ความรกักม็หีลายแนว

แตกต่างกนั ความรกัแนวน้ีกไ็มรู่ว้า่เขายงัรกัน้องอยูห่รอืเปลา่ 

เดีย๋วกห็ายไปเดีย๋วกก็ลบัมา มนักไ็มไ่ดเ้รือ่งแลว้นะ ถา้เขา 
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หายไปน้องโทรไปหาเขากไ็มร่บั สง่ขอ้ความไปเขากไ็มต่อบ  

มนักเ็สยีความรูส้กึ แลว้อยู่ๆ กก็ลบัมาอกีท ี ไมท่ราบวา่เขา

หายไปเพราะอะไร ทีเ่ขาบอกวา่เขามเีรยีนเยอะ หรอืเพราะ

เขาตอ้งอา่นหนงัสอืมากๆ กค็งจะไมใ่ชเ่ป็นค�าตอบทีด่ ีเพราะ

ถ้าอ่านหนังสอืมากๆ กโ็ทรกลบัมานิดเดยีวกค็งจะพอได ้ 

ไม่ไดเ้สยีเวลาเรยีนอะไรมากมาย คดิว่าเขาคงไปมแีฟนใหม่

มากกวา่ เขากลบัมากช็่างเขา น้องกห็าแฟนใหมก่แ็ลว้กนั 

หรอือนัทีจ่รงิกจ็ะพดูวา่น้องตัง้ใจเรยีนดกีวา่ แต่กก็ระซบิดว้ย

วา่หาแฟนใหมก่แ็ลว้กนั

 เพราะฉะนัน้น้องมคีวามคบืหน้าอะไรกเ็ขยีนมาเลา่ได ้

พวกเราชาว TO BE NUMBER ONE เป็นก�าลงัใจใหก้บัน้อง

อยูแ่ลว้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องกุ๊กกิก๊ จากจงัหวดั

ขอนแก่น เน่ืองจากหนูเป็นคนกลวัไมก่ลา้แสดงออก ขีอ้าย  

จงึไม่กล้าพูดกบัคนรอบขา้ง เรื่องของหนูมอียู่ว่าตอนอยู ่

ชัน้ม.4 ผูช้ายคนหน่ึงมาจบีหนู เขานิสยัด ี เรยีนกค็อ่นขา้งด ี

เป็นคนดแีละเรากค็บกนั ทางบา้นของเขาไมว่า่อะไร หนูไป 

เล่นบ้านเขาบ้างเป็นบางครัง้ แต่ทางบ้านของหนูไม่ชอบ 

ไม่อยากให้เราคบกนั แต่บอกว่าเป็นเพื่อนกนัได้ หนูจงึ 

ไมอ่ยากใหเ้ขามาบา้นของหนู ถา้เป็นพระองคจ์ะท�าอยา่งไร 

คบกนัต่อไปหรอืจะท�าตามครอบครวัดคีะ

ทลูกระหม่อม : น้องกุ๊กกิก๊ชือ่น่ารกันะ อนัทีจ่รงิน้องกุ๊กกิก๊ 

กถ็ามปญัหาทีเ่ป็นปญัหาทีย่อดฮติของน้องๆ  เพราะน้องๆ ทกุคน 

กย็งัอยู่ในวยัรุ่น กต็อ้งมปีญัหาเรื่องความรกั เป็นธรรมชาติ

เป็นธรรมดา ขอบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเป็นห่วงได ้ แต่อย่า
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กงัวลมากไป บางทถีา้หา้มมากๆ กท็�าใหอ้ะไรทีต่งึมากๆ 

อาจจะขาดได ้มนัเป็นปญัหาใหญ่เหมอืนกนั ส�าหรบัน้องกุ๊กกิก๊

กด็ใีจทีน้่องถามมา คอืการทีน้่องจะมแีฟนกไ็ม่ใช่เรื่องผดิ

อะไรหรอก คณุพอ่คณุแมเ่ป็นหว่งกเ็ป็นเรือ่งธรรมดา น้อง

บอกวา่น้องเคยไปเลน่ทีบ่า้นเขา แต่ไมอ่ยากใหเ้ขามาทีบ่า้นน้อง

เพราะวา่คุณพอ่คุณแมไ่มช่อบ แต่คุณพอ่คุณแมย่งัเป็นคน

ทีม่เีหตุผลนะ เพราะยงัยอมใหค้บกนัเป็นเพือ่น ยงัไมอ่ยาก

ใหน้้องคบกนัเป็นแฟน เพราะว่าอนัทีจ่รงิหน้าทีใ่หญ่ของ

น้องกค็อืการเรยีน น้องบอกวา่น้องไปเลน่ทีบ่า้นเขาไมรู่เ้ลน่

อะไรนะ คณุพอ่คณุแมค่งเป็นหว่ง อนัทีจ่รงิน้องกค็บกนัได ้

เพราะคณุพอ่คณุแมไ่มไ่ดห้า้มไมใ่หค้บกนั แต่ใหเ้ป็นเพือ่น

กนัก่อน และอนัทีจ่รงิกด็เีหมอืนกนั ทีน้่องจะชวนเพือ่นมา

ใหคุ้ณพอ่คุณแมเ่หน็บา้ง บางทเีพือ่นของน้องอาจจะท�าให ้

คณุพอ่คณุแมช่อบกไ็ด ้เพราะฉะนัน้กค็บกนัไดไ้มม่ปีญัหาอะไร 
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แต่อยา่ลมืว่าน้องตอ้งตัง้ใจเรยีน ตัง้ใจอ่านหนงัสอื อยา่ให ้

เสยีเวลา แบ่งเวลาใหถู้ก ใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ แลว้ก ็

ฝึกในสิ่งที่น้องอยากจะฝึก ไม่คิดถึงแต่เรื่องความรัก 

อยา่งเดยีว
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องใบเฟิรน์ จงัหวดั

นครราชสมีา ขา้พเจา้ชอบรุน่พีใ่นโรงเรยีนคนหน่ึง หน้าตา

เหมอืนพีเ่ขตต ์ ฐานทพั พีเ่ขาเรยีนเก่ง นิสยัด ี ขา้พเจา้สง่

จดหมายใหเ้ขาทกุสปัดาหเ์ลยเพคะ พีเ่ขาอยู ่ ม.5 ขา้พเจา้

อยู ่ม.2 เป็นรกัขา้มรุน่ เกรงวา่ผูป้กครองทราบ ขา้พเจา้จะ

ถูกลงโทษ ถูกตเิตยีน ขา้พเจา้คดิว่ามนัเป็นรกัของวยัรุ่น 

ใสๆแต่จริงใจมากๆเพคะ อีกหน่ึงที่เป็นข้อข้องใจเพคะ 

ทูลกระหม่อม คอืวยัรุ่นในโรงเรยีนหรอืแถวบา้น ส่วนใหญ่

จะมแีต่ทอมกบัดี ้ขา้พเจา้เองก่อนทีจ่ะไดพ้บรุน่พีค่นน้ี กเ็คย

เป็นทอมมาก่อน ขา้พเจา้ไมเ่ขา้ใจตวัเองวา่จะเป็นทอมหรอื 

เป็นผูห้ญิง เพราะตวัขา้พเจ้าเองกระโดกกระเดกเหมอืน 

แกว้หน้ามา้ ไมม่คีวามเป็นกุลสตรแีมแ้ต่น้อย ทลูกระหมอ่ม 

คดิวา่ขา้พเจา้ควรเลอืกอยูเ่พศใดเพคะ
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ทูลกระหม่อม : ปญัหาของน้องใบเฟิร์นเป็นปญัหา 

ฮอตฮติมากๆเลย ส�าหรบัน้องๆทกุแหง่หนทีเ่ราไป กจ็ะไป

เจอปญัหาความรกั ปญัหาหวัใจ เป็นสิง่ธรรมดาทีคู่ก่บัวยัรุน่ 

เพราะเป็นธรรมชาตวิา่วยัรุน่กต็อ้งมคีวามรกั เริม่มคีวามรกั 

เป็นความรกัทีใ่สๆอยา่งของน้องใบเฟิรน์ ความรกักไ็มใ่ชส่ิง่

ทีไ่มด่นีะ น้องกไ็มต่อ้งกงัวลใจ เพราะคณุพอ่คณุแมก่น่็าจะ

เขา้ใจ เราคยุกนัหลายหนแลว้ในรายการ TO BE NUMBER 

ONE VARIETY กค็ยุวา่คณุพอ่คณุแมท่ีด่อูยู ่กใ็หเ้ขา้ใจวยัรุน่

บ้างว่าจะต้องมเีรื่องกุ๊กกิก๊บ้าง เพราะว่าน้องบอกว่าเป็น

ความรกัใสๆไม่ไดน่้าเกลยีดในสายตาผูใ้หญ่ เพราะฉะนัน้

ถา้น้องควบคมุอารมณ์ของน้องใหอ้ยูพ่อดีๆ  เป็นความรกัที ่

มสีต ิ กจ็ะเป็นสิง่ทีคุ่ณพอ่คุณแม่ว่าไม่ไดเ้ลย เพราะฉะนัน้

น้องกไ็มต่อ้งกงัวลใจ แลว้กอ็ยา่ลมืละกนั วา่น้องตอ้งเรยีน

หนงัสอืถอืเป็นอนัดบัแรก เป็นหน้าทีข่องพวกเราวยัรุน่เลย 

วา่ตอ้งเรยีนหนงัสอืเสยีก่อน จะมคีวามรกักไ็มว่า่กนั ถอืเป็น 
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สิง่ทีด่ ี เป็นสิง่ทีชุ่่มชื่นใจ กเ็ป็นอะไรทีท่�าใหเ้รามกี�าลงัใจ 

มากขึน้ 

 สว่นน้องจะเป็นทอมจะเป็นดีก้ไ็มเ่ป็นไร ถา้ถามวา่น้อง

เป็นทอมหรอืไม่ กค็งจะไม่ใช่แลว้ เพราะน้องเปลีย่นใจมา

ชอบผูช้ายแลว้ เคยบอกกนัแลว้ว่าเป็นตุ๊ด เป็นเกย ์ ทอม 

ดี ้ กไ็ม่ไดว้่ากนั เพราะถอืว่าเป็นเรื่องธรรมชาต ิ ขอใหเ้รา

เรยีนหนงัสอื ท�าตวัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม ครอบครวั 

เพื่อนๆ เช่น เพื่อนดูแลเพื่อน สอดส่อง ดูแลไม่ใหเ้พื่อน

ไปยุ่งเกีย่วกบัยาเสพตดิ กเ็ป็นหน้าทีข่องเราชาว TO BE  

NUMBER ONE ขอให้เราเป็นคนดีท�าประโยชน์ต่อไป  

แลว้กท็�าประโยชน์กบัประเทศชาตดิว้ย แต่ก่อนอื่นกข็อให้

น้องตัง้ใจอา่นหนงัสอื เรยีนหนงัสอืใหด้กี่อนกแ็ลว้กนั เรือ่ง

ความรกักเ็ป็นเรื่องรองลงมา เป็นเรื่องทีเ่ราเกบ็ไวชุ้่มชื่น

หวัใจ และเป็นก�าลงัใจ
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : สวสัดคีรบัผมชื่อ 

น้องเอส จงัหวดัปราจนีบุร ีตอนน้ีผมกม็แีฟนอยูแ่ลว้คนหน่ึง 

แต่ว่าผมกบัแฟนกอ็ยู่ต่างโรงเรยีนกนัครบั ด้วยเหตุผลน้ี 

จงึท�าใหผ้มเหงาและวา้เหว่ในบางเวลา ไมรู่ว้่าเขาอยู่ยงัไง 

ไม่รูว้่าเขาจะนอกใจเราหรอืเปล่า แต่อยู่ไปอยู่มาวนัหน่ึงผมก็

แอบชอบรุ่นน้องในโรงเรยีน แล้วปรากฏว่าความบงัเอญิ

หรอือะไรไมท่ราบครบัทลูกระหมอ่ม รุน่น้องคนนัน้กช็อบผม

เหมอืนกนั ผมกไ็มรู่ว้า่ผมจะเลอืกใครด ีผมควรจะจดัการกบั

ปญัหากบัรกัครัง้น้ีอยา่งไรดคีรบั

ทูลกระหม่อม : กน้็องชอบคนไหนล่ะ คดิดสูวิา่ชอบกิก๊

หรอืชอบแฟนทีด่ ัง้เดมิทีอ่ยูก่นัคนละโรงเรยีน แลว้ใครสวย

กวา่กนั พดูตรงๆเลย ถา้จะใหต้ดัสนิให ้กต็อ้งถามวา่คนไหน

สวยกวา่กนั

น้องๆ : คนในโรงเรยีนครบัผม
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ทลูกระหม่อม : คนในโรงเรยีนสวยกวา่ใชไ่หม แต่คนโน้น

เขาอาจจะมคีวามดอีะไรสกัอยา่งหน่ึงทีเ่ราชอบ แต่คนใกลต้า

มนักต็อ้งดกีวา่จรงิไหม เขาเรยีกวา่รกัแทแ้พใ้กลช้ดิ การคบกนัก็

แลว้แต่ใจของน้อง น้องตอ้งถามใจตวัเองวา่น้องชอบคนไหน 

ถา้เกบ็ไวท้ัง้ 2 คน กอ็าจจะเกบ็ได ้แต่เผลอๆกอ็าจจะถกูทิง้ไป

ทัง้สองคน เพราะวา่เขาอาจจะโมโหวา่เรามกีิก๊ อนัทีจ่รงิกไ็มไ่ด ้

เสยีหายอะไรทีจ่ะมไีวห้ลายๆคน แต่อยา่งไรกต็ามน้องกต็อ้ง

มอียูใ่นใจแลว้วา่ชอบคนไหนมากกวา่กนั กเ็ลอืกไปสกัคนหน่ึง 

ดูแลว้กน่็าจะชอบคนในโรงเรยีนมากกว่า แต่จรงิๆกค็บได้

ไมเ่ป็นไร เพราะอกีคนเขาไมรู่ก้เ็ป็นเพือ่นกนัไปก่อน ชว่ยกนั

ท�าการบ้านช่วยกันอ่านหนังสือ เพราะเราก็มีเพื่อนได้

หลายคน ถ้าคดิคุยอยู่คนเดยีวก็น่าเบื่อ เพราะฉะนัน้ก็มี

ต่อไป ไมต่อ้งเลอืกกไ็ด้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องชาลนีิ จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา หนูศึกษาอยู่มหาวิทยาลยัชัน้ปีที่ 4 

แลว้คะ่ ก�าลงัจะจบในไมช่า้ แต่ตอนน้ีคอืแฟนหนูจะจบัหนู

แต่งงานกบัเขาใหไ้ดเ้ลยคะ่ เมือ่เรว็ๆน้ีเขากพ็าผูใ้หญ่มาคยุ

กบัพอ่แมข่องหนู วา่เรยีนจบกใ็หแ้ต่งงานทนัทเีลย หนูจะท�า

อยา่งไรดคีะ เพราะถงึแมว้า่หนูจะรกัเขามากแคไ่หน หนูกย็งั

อยากใชช้วีติสว่นตวั หางานท�าและมชีวีติเหมอืนคนอื่นอยู ่ 

รูต้วัว่ายงัไม่พรอ้มทีจ่ะใชช้วีติแบบนัน้ หนูควรท�าอย่างไร 

ดคีะ

ทูลกระหม่อม : เรื่องน้ีก็เหมือนเรื่องนิยายโบราณ  

มนัโบราณมากๆเลย ไปเจอแฟนทีม่หาวทิยาลยั แลว้พอจบ

กร็บีแต่งงานกนัทนัท ีน้องกโ็ชคดมีากเลยนะทีแ่ฟนของน้อง 

อยากจะแต่งงานกบัน้องทนัท ีสว่นมากจะเป็นตรงขา้ม ผูห้ญงิ

อยากจะแต่งงานกบัผูช้าย มากกวา่ผูช้ายทีอ่ยากจะแต่งงาน 
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กับผู้หญิง เรื่องน้ีก็เป็นเรื่องที่โบราณ เพราะว่าคนเรา

ก็ต้องมสีทิธิท์ี่จะตดัสนิใจ ว่าเราจะแต่งหรอืเราจะไม่แต่ง 

น้องชาลนีิกย็งัคงไมร่กัแฟนของน้องพอ เพราะน้องกบ็อกวา่ 

น้องยงัอยากจะมอีสิระจะใชช้วีติโสด อยากจะฟรีๆ ชวิๆ

หลงัจากเรยีนจบแลว้กท็�างาน มชีวีติสบายๆกอ่นทีจ่ะตอ้งมา

ถกูจบัใหอ้ยูใ่นกรอบภรรยา ซึง่สามกีอ็าจจะสัง่ใหท้�าโน่นท�าน่ี  

น้องกค็งรูอ้ยูแ่ลว้วา่อะไรจะเกดิขึน้ ดกูร็ูแ้ลว้วา่แฟนของน้อง

ไมเ่คารพในพืน้ทีข่องน้องเลย คนเราตอ้งมพีืน้ทีข่องตวัเอง 

ตอ้งมอีสิระในการทีจ่ะใชช้วีติ ไมใ่ชว่า่จะไปไหนกต็อ้งรูทุ้ก

จงัหวะเวลา ตอ้งรูท้กุวนิาททีีเ่ราจะท�าอะไร คดิอะไร เพราะฉะนัน้

น้องก็รู้ว่าเขาไม่เคารพในพื้นที่และการตดัสนิใจของน้อง 

น้องตอ้งคยุกบัเขาใหรู้เ้รือ่งใหเ้ขา้ใจ วา่ตอนน้ีน้องยงัไมพ่รอ้ม

ทีจ่ะเป็นภรรยาของเขา น้องอาจจะยงัไมร่กัเขาเทา่ไหรใ่ชไ่หม 

ถา้สมมตุเิขาบงัคบัขนืใจเขา้ทางผูใ้หญ่ เพือ่จะจบัน้องผกูมดั
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กบัเขา ไมว่า่ดว้ยวธิใีดกต็าม กเ็ป็นความคดิทีโ่บราณและไม่

เขา้ทา่อยา่งทีส่ดุ เพราะฉะนัน้น้องกต็อ้งพดูกบัเขาใหเ้ขา้ใจ 

ถา้เขารบัไดก้ด็ใีชไ่หม แต่ถา้เขารบัไมไ่ด ้กบ๊็ายบาย ผูช้าย

มอีกีเยอะแยะในโลก ทุกคนตอ้งเคารพในสทิธเิสรภีาพของ

ทกุๆคน แลว้เรากต็อ้งมพีืน้ทีส่ว่นตวั แมว้า่จะแต่งงานกนัแลว้  

ก็ไม่มสีทิธิท์ี่จะมาถามว่าเรากะลงัคิดอะไรอยู่ เพราะว่า

ความคดิของเราเป็นของเราคนเดยีวใชใ่หม ความรกัตอ้งเกดิ

จากความเขา้ใจกนั ความจรงิใจต่อกนั ไมใ่ชว่า่จะตอ้งมานัง่

คอนโทล มานัง่ควบคมุความประพฤตขิองเราในทกุสิง่ทกุอยา่ง

เพราะถา้เป็นอยา่งนัน้กบ๊็ายบายดกีวา่ 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องจนู มเีพือ่นผูช้าย

คนหน่ึงเขาตามจบีหนูมาประมาณหน่ึงปีแล้วค่ะ ซึ่งหนูก็

ปฏเิสธทุกครัง้ทีเ่ขาพยายามเขา้มาหาหนู แลว้หนูกเ็คยคยุ

กบัเขาแลว้ว่าหนูตอ้งการเรยีนใหจ้บมงีานท�า แลว้กใ็หไ้ด้

กลบัไปอยูก่บัครอบครวัของหนูก่อนคะ่ เพราะวา่ตลอด 6 ปี 

ทีผ่า่นมา หนูอยูก่บัคณุลงุคณุป้าคะ่ ไมไ่ดอ้ยูก่บัคณุพอ่คณุแม ่

แต่วา่หนูคยุกบัเขาแลว้ เขาไมไ่ดส้นใจในสิง่ทีห่นูบอกเขาเลยคะ่  

เขาก็ยงัท�าตวัเหมอืนเดมิ ที่โรงเรยีนเขาก็ไปฝากตวักบั

อาจารยท์ีป่รกึษาค่ะ แลว้เขากป็่าวประกาศไปทัง้โรงเรยีน

เลยค่ะว่าหนูเป็นแฟนเขา ทัง้ๆทีต่วัหนูไม่เคยแมแ้ต่จะคุย

กบัเขาเลยคะ่
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ทลูกระหม่อม : เขาหน้าตาเป็นยงัไงขอถาม

น้องจนู : เขากห็น้าตาปกตคิะ่ ธรรมดา กเ็ป็นคนผวิขาว 

หน้าตี๋ๆ คะ่ พอหนูคยุกบัเขาแลว้เขากไ็มไ่ดส้นใจ เขากท็�าตวั

เหมอืนเดมิค่ะ แลว้เวลาหนูเดนิไปไหนเขากจ็ะเดนิตามไป

ทุกทีเ่ลยค่ะ การกระท�าของเขาท�าใหห้นูรูส้กึว่าไม่เป็นตวั

ของตวัเองเลยคะ่ ทลูกระหมอ่มคดิวา่หนูควรจะแกไ้ขปญัหา

เรือ่งน้ียงัไงดคีะ

ทูลกระหม่อม : ก็ภูมใิจนิดๆอยู่ในใจว่าหนูคงสวยนะ  

อย่างน้อยกม็คีนมาชอบ แต่เขาท�าตวัน่าร�าคาญไปหน่อยหน่ึง 

ถา้สมมตุเิขาไมส่นใจหนู หนูกอ็าจจะคดิวา่ท�าไมวนัน้ีเขาไมม่า 

กอ็าจจะรูส้กึเหงากไ็ด ้แต่น้องจนูกค็ดิถกูแลว้วา่เราตอ้งเรยีน

ใหจ้บเสยีก่อน กบัผูช้ายคนน้ี ซึง่ดูๆ แลว้น้องจนูกค็งจะไมม่ี

ทางชอบหรอก เพราะว่าการกระท�าอย่างงีภ้าษาองักฤษ

เรยีกวา่ "Stalking" ซึง่ผดิกฎหมายนะถา้เดนิตามเราโดยทีเ่รา

ไมช่อบ มนักน่็าร�าคาญ ท�าตวัน่าร�าคาญอยา่งน้ีไมด่ ีหนูกพ็ดู
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กบัเขาตรงๆวา่ไมช่อบ อยา่ไปชีด้า่เขาละ่ เดีย๋วเขาเกดิฮกึเหมิ

ขึน้มา พดูดีๆ กบัเขาแลว้กพ็ดูตรงๆวา่เราไมช่อบ วา่ตอนน้ี

เรายงัไมอ่ยากมแีฟน เรายงัไมช่อบเธอ แลว้กต็อนน้ียงัไมม่ี

ทางทีจ่ะชอบเธอได ้ อยา่ไปใหค้วามหวงัเขา ความรกัตอ้ง

มรีะยะห่างถงึจะมเีสน่หใ์ช่ไหม น้องตอ้งพดูกบัเขาอย่างมี

เหตุผล บอกว่าตอนน้ีไม่ใช่เวลา เราไม่ชอบ เธอกอ็ย่ามา

ตามมนัร�าคาญ แต่ถา้ไมฟ่งักนักต็อ้งไปฟ้องคร ูเราตอ้งท�าตวั

เป็นคนขีฟ้้องนิดหน่อย ใครจะมาวา่เราไมไ่ด ้เพราะเขาสรา้ง

ความร�าคาญใหก้บัเราใชไ่หม แต่อยา่ไปดา่เขาแรงเพราะเรา

เป็นสภุาพสตรี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องดวิ คอืวา่ผม 

มแีฟนมคีนรกั ผมกจ็ะทุม่เทใหก้บัเขามากครบั ยอมใหท้กุอยา่ง 

แต่สุดท้ายคบไปคบมาก็ต้องเลิกกนั เพราะว่าส่วนมาก

ที่เลกิกนั เพราะแฟนจะไปคบคนอื่นที่หน้าตาด ี แต่นิสยั

ไม่ดเีลยครบั ผมขอ้งใจว่าคนเราต้องคบกนัทีห่น้าตาดว้ย 

เหรอครบั

ทูลกระหม่อม : น้องดวิกต็อ้งคดิว่าน้องดวิหน้าตาหล่อ

ขัน้เทพ น้องดวิกไ็มไ่ดห้น้าตาน่าเกลยีดอะไร แต่คนน้ีเขา

คงหน้าตาดกีวา่ใชไ่หม อนัทีจ่รงิคนสว่นมากเขากช็อบคนที ่

หน้าตาด ีคนทีห่น้าตาดมีกัจะไดเ้ปรยีบ เพราะมนัจะเหน็ได้

ชดักวา่นิสยัทีม่าจากขา้งใน กต็อ้งคบกนัสกัพกัถงึจะรูว้า่นิสยั

เป็นอยา่งไร คนหน้าตาดกีเ็ป็นทีส่นใจของคนทัว่ๆไป ผูห้ญงิ

ทัว่ๆไปกจ็ะชอบคนทีห่น้าตาดีๆ  แต่ความรกัความผกูพนัก ็

เป็นอีกอย่างหน่ึง คบกันมนัต้องใช้เวลาดูว่าเขานิสยัด ี
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หรอืเปล่า เขา้กบัเราไดห้รอืเปล่า แลว้น้องดวิชอบผูห้ญงิ 

คนน้ีตรงไหนละ่

น้องดิว: กค็รัง้แรกทีเ่จอกช็อบหน้าตาครบั เขาหน้าตา

ดคีรบั พอคบกนัเขากนิ็สยัดคีรบั กนึ็กว่าจะคบกนัไดย้าว

สดุทา้ยกม็าจบน่ีแหละครบั

ทลูกระหม่อม : ไมเ่ป็นไรหรอก มนัเป็นเรือ่งธรรมดาทีไ่มไ่ด้

คบกนัเป็นเวลายาวนาน หรอืน้องดวินิสยัไมด่ี

น้องดิว : แต่ละคนกบ็อกผมนิสยัดนีะครบั

ทลูกระหม่อม : น้องดวิกนิ็สยัด ีคนโบราณกบ็อกวา่เป็น

บุพเพสนันิวาส ถา้คูแ่ลว้มนักไ็มแ่คลว้กนั กอ็ยา่ไปสนใจเขา 

เขาจะไปชอบคนอืน่กป็ลอ่ยเขา ชา่งเขา น้องดวิกไ็ปหาแฟนใหม ่ 

ไมเ่หน็จะเป็นอะไรเลย น้องดวิกอ็าจจะไมใ่ชค่นทีใ่ชส่�าหรบัเขา 

อาจจะมขีอ้บกพร่องในสายตาของเขา หรอือาจจะน่าเบื่อ

ในสายตาของเขา เพราะว่าผูห้ญงิชอบคนทีเ่ขา้ใจในตวัเขา

มากกวา่ น้องดวิอาจจะไมเ่ขา้ใจเขากไ็ด ้หรอืเรากไ็มท่ราบวา่ 
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เรามขีอ้บกพรอ่งอะไร เรากค็ดิงา่ยๆวา่เราไมใ่ชเ่น้ือคูก่นั น้องดวิ 

กไ็ปหาแฟนใหม ่ไมเ่ป็นไรผูห้ญงิมเียอะแยะในโลกน้ี ผูห้ญงิ

มแียะและผูช้ายทีอ่ยากเป็นผูห้ญงิกม็อีกีแยะ เพราะฉะนัน้ 

น้องดวิเป็นผูช้ายกไ็มน่่าจะแคร ์อยา่ไดแ้ครไ์มเ่ป็นไร ถา้เป็น

ผูห้ญงิสน่ิาจะแครก์วา่ เพราะผูช้ายมน้ีอย เรากร็อจนกวา่เน้ือคู ่

ของเราจะมากแ็ลว้กนั น้องดวิยงัเดก็อยูย่งัเวลาอกีเยอะแยะ 

ใช่ไหม ตอนน้ีก็ตัง้ใจเรยีนหนังสอืให้ประสบความส�าเร็จ

ในการเรยีน แลว้กอ็อกมาท�างานไดเ้งนิเยอะๆ ตรงน้ีแหละ

มเีสน่ห์
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายรณธิชัย  

เขาบอกวา่ผมเป็นคนหน้าตาไมห่ลอ่ขัน้เทพ แต่ผมกม็คีารมด ี

ตอนน้ีผมมแีฟนอยู ่2 คนครบั แลว้เบือ่ทีจ่ะแชรค์วามรกัทีเ่หยยีบ

เรอืสองแคมแบบน้ีแลว้ครบั ผมอยากเลอืกใครสกัคนหน่ึงที่

เป็นแฟนจรงิจงัไปเลย แฟนคนที ่1 ท�างานเก่ง ท�างานชว่ยเหลอื 

ครอบครวั สว่นคนที ่ 2 สวย หุน่ด ี เซก็ซีแ่ละเรยีนเก่งครบั  

ทลูกระหมอ่มวา่ผมควรเลอืกคนไหนดคีรบั

ทลูกระหม่อม : น่ีขนาดน้องไมไ่ดห้ลอ่ขัน้เทพแต่หลอ่นิด

หน่อยนะ ถา้น้องม ี2 คน อยากเกบ็เธอไวท้ัง้ 2 คน มนักไ็มเ่วริค์นะ

อนัทีจ่รงิถา้ม ี2 คน แลว้เขารูเ้ขา้มนักม็ปีญัหา แต่บางคน

เขากม็ไีด ้แต่สว่นมากผูห้ญงิเขากต็อ้งหงึหวงกนั แลว้เวลาเลีย้ง

กต็อ้งเลีย้งผูห้ญงิ 2 คน เช่น เลีย้งไอตมิกต็อ้งเลีย้ง 2 คน 

มนักแ็พง น้องตอ้งตดัสนิใจวา่น้องจะเลอืกใครระหวา่งคนที่

ฉลาด ท�างานเก่ง เป็นคนทีม่คีวามรบัผดิชอบ อกีคนหน่ึงที่
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สวยหุน่ดแีลว้กเ็รยีนเก่งดว้ย น้องจะเลอืกใครน้องกต็อ้งถาม

ตวัเองวา่ชอบอยา่งไหน ถา้น้องใชส้มองเลอืก น้องกน่็าจะเลอืก

คนทีท่�างานเก่งนะ คนทีท่�างานเก่งจะดแูลเราได ้แต่มนักไ็มด่นีะ 

เราเป็นผูช้ายเราจะใหผู้ห้ญงิดแูลมนักใ็ชท่ี ่แต่วา่ถา้ใชห้วัใจก็

เลอืกคนนัน้ กอ็าจจะพดูกนัรูเ้รือ่งมากกวา่ สามารถโตว้าทไีด ้

ถา้น้องด�าเนินชวีติดว้ยหวัใจและเป็นคนโรแมนตกิ กอ็าจจะ

ชอบคนทีส่วยๆหุน่ดแีถมเรยีนเก่งเป็นโบนสั เพราะสามารถ

ชว่ยเราไดท้�าการบา้นได้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : น้องเฟิรส์ อาย ุ17 ปี 

ก�าลงัจะจบม.6 สิง่ตดิใจผมมาจนทุกวนัน้ีคอื ท�าไมผมยงั

ไมม่แีฟนครบั จบีใครกม็ดืไปหมด ผมรูส้กึเหงาเวลาเหน็ใคร 

มคีูค่รบั 

ทลูกระหม่อม : ทกุคนกม็คีวามเหงากนัหมด ไมม่แีฟนก็

หมายถงึยงัไมเ่จอเน้ือคู ่เรากไ็มเ่หน็ตอ้งรบีเทา่ไหร ่เรามอีายุ

เพยีงแค่ 17 ปีเอง เรากต็อ้งมองดูตวัเองว่ามขีอ้บกพร่อง

อะไรไหม อกีอยา่งกอ็ยา่ไปคดิมาก เรามหีน้าทีเ่รยีนกค็วร

จะเรยีนตัง้ใจเรยีน ถา้รูส้กึเหงากต็อ้งหากจิกรรมท�าหรอืไป

ทีศ่นูยเ์พือ่นใจฯ กไ็ด ้พอถงึเวลาเดีย๋วเน้ือคูก่ม็าเอง 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาววาสษิฐ ี 

เพือ่นหนูรกัแฟนของเขามากแต่แฟนเขาไมร่กัเพือ่นของหนู 

บางครัง้กท็อดทิง้ พอ่แมเ่ขากท็�ารา้ยเพือ่นหนูดว้ย จะมวีธิี

ชว่ยเพือ่นอยา่งไรดคีะ 

ทลูกระหม่อม : น่าจะเลกิคบใหเ้รว็ทีส่ดุเพราะเป็นอนัตราย 

เพราะน้องยงัอยูใ่นวยัเรยีน กค็วรตัง้ใจเรยีน ชวนเพือ่นไปท�า

กจิกรรมหรอืไปท�ากจิกรรมทีศ่นูยเ์พือ่นใจฯ เพือ่ทีเ่พือ่นจะได้

ลมืความคดิถงึแฟน ไมใ่ชเ้วลาในการหมกหมุน่ ควรตัง้ใจเรยีน 

การเรยีนท�าใหเ้รามอีนาคตทีด่ี
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : ท�าไมวยัรุน่สมยัน้ี

เจา้ชูก้นันกั ไมว่า่หญงิหรอืชายรกัแลว้เลกิ ชอบคยุโทรศพัท์

ขนาดแฟนของผมยงัเจา้ชูเ้ลย

ทลูกระหม่อม : ถงึเรามแีฟน แต่เรากจ็ะตอ้งตระหนกัวา่

เรามหีน้าทีเ่รยีนหนงัสอื เราไมต่อ้งกงัวล เราตอ้งใหเ้กยีรต ิ

ไวใ้จกนั สมยัน้ีเป็นสมยัเทคโนโลย ีสว่นมากเราจะคดิไปเอง 

เราอยา่ไปทกึทกัวา่เขาเจา้ชู ้ ตอนน้ีเราเป็นนกัเรยีนเราตอ้ง

รกัในการเรยีน เพิม่ศกัยภาพหาความรูใ้หต้วัเอง ท�าตวัให้

เกดิประโยชน์ เจา้ชูเ้ป็นเรือ่งธรรมชาต ิอยา่คดิมาก Chill Chill 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวพิกุล  

หนูเป็นคนไมค่อ่ยมัน่ใจในตวัเองสกัเทา่ไหร ่ เวลาโพสตร์ปู

อะไรกต็อ้งเลอืกรปูทีส่วยทีส่ดุ เพราะตอนน้ีมผีูช้ายมาจบีหนู 

เขาน่ารกัมาก เรารูจ้กักนัทาง facebook เขานดัหนูเจอหลายครัง้ 

แต่หนูกป็ฏเิสธเขาไปหลายรอบแลว้ เพราะอายทีจ่ะตอ้งไป

เจอเขา หนูควรทีจ่ะออกไปเจอเขาดไีหมคะ

ทูลกระหม่อม : การที่เราไม่มัน่ใจในตวัเองไม่ใช่เรื่อง

แปลกอะไร และกเ็ป็นเรื่องธรรมดาทีเ่ราจะเลอืกรูปสวยๆ

ของเราลง facebook เพราะเราอยากจะใหค้นทีเ่ขา้มา add 

เราเหน็วา่เราดดู ีและทีส่�าคญัการทีพ่บกบัคนในโลกออนไลน์

เรากค็วรทีจ่ะดใูหด้แีละพดูคยุกนัใหน้าน อยา่ออกไปพบเขา

โดยทีเ่ราไมรู่ต้วัตนทีแ่ทจ้รงิของเขา
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นายรฐัธนญั จงัหวดั

ตราด ในตอนน้ีไมว่า่จะมองไปทางไหนกจ็ะเหน็แต่คนอกหกั

เตม็ไปหมด และผมมเีพือ่นทีเ่พิง่โดนแฟนทิง้ไป ผมอยาก 

ทราบวา่จะมวีธิกีารปลอบเพือ่นอยา่งไรดคีรบั

ทูลกระหม่อม : อกหกัเป็นสิง่ธรรมดาในช่วงวยัเรยีน  

มคีวามรกักอ็าจจะตอ้งอกหกัได ้ กต็อ้งพรอ้มท�าใจกบัการที่

จะรบัความผดิหวงั แต่อยา่งไรกต็ามกค็วรทีจ่ะหากจิกรรมท�า 

เพือ่ไมใ่หฟุ้้งซาน หรอืมาท�ากจิกรรมกบัศนูยเ์พือ่นใจฯกไ็ด ้
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE : นางสาวทองสรอ้ย 

หนูมคีนทีม่าชอบหนูอยู ่2 คน อยูท่ีเ่ชยีงใหม ่กบัภเูกต็ พีท่ีอ่ยู่

เชยีงใหมเ่ขาจะพดูชา้ แต่พีท่ีอ่ยูภ่เูกต็เขาจะพดูเรว็ หนูชอบ

พีเ่ขาทัง้ 2 คนมาก และพีเ่ขากช็อบหนู หนูอยากทราบว่า

หนูควรจะเลอืกใครดคีะ

ทลูกระหม่อม : หนูไมจ่�าเป็นตอ้งตดัสนิใจเลอืกใคร ทัง้คน

ทีพ่ดูชา้หรอืเรว็ ควรดูคนทีน่่ารกัและด ี คนทีจ่รงิใจกบัเรา 

และน้องไม่จ�าเป็นจะต้องออกไปพบเขา ใช้การโทรคุย 

ใช ้facebook คยุกนักพ็อ เพราะวา่ยงัไมถ่งึเวลาทีเ่ราจะตอ้ง

มานัง่คดิหรอืสนใจกบัเรือ่งพวกน้ีมากเกนิไป




