
 

 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
 ในทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตนราชกญัญา  สิริวฒันาพรรณวดี 

     ส านักงานโครงการฯ  กรมสุขภาพจิต  ถ. ติวานนท์ จ.นนทบุรี โทร. ๐-๒๕๙๐-๘๔๑๐ โทรสาร ๐-๒๑๔๙-๕๕๓๑ 
 
เยาวชน ๓๙๔ ราย  เข้ารับพระราชทานเกยีรติบัตรจากทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตนราชกญัญา  สิริวฒันา
พรรณวดี ในวโรกาสเสด็จปิด  “ค่ายพฒันาสมาชิก TO BE  NUMBER  ONE สู่ความเป็นหน่ึง” รุ่นที ่๑๖ 

 

วนัศุกร์ท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันา
พรรณวดี องคป์ระธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  เสด็จพระราชทานเกียรติบตัร แก่เยาวชน
สมาชิก  ค่ายพฒันาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหน่ึง” รุ่นท่ี ๑๖  ณ  เดอะไพน์ รีสอร์ท  
จงัหวดัปทุมธานี                                                                         

 

 การเขา้ร่วมกิจกรรมในค่ายพฒันาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหน่ึง ส าหรับเยาวชนส่ิงส าคญั
คือความมุ่งมัน่จะไปสู่จุดมุ่งหมาย และการสร้างทัศนคติคิดเชิงบวก โดยเยาวชนควรท าให้ได้ใน  ๓ ประเด็น  
ประเด็นแรกคือทักษะการให้ค  าปรึกษาเบ้ืองต้น ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีต้องเรียนรู้   เพราะในสังคมไทยเด็กส่วนใหญ่ 
จะไม่กล้าปรึกษาพ่อแม่ผูป้กครอง   มักจะเลือกคุยหรือปรึกษาปัญหากับเพื่อนเพราะอยู่ในวยัท่ีใกล้เคียงกัน  
เพื่อนจะเห็นใจเพื่อน    การจะให้ค  าปรึกษาได้ตอ้งเป็นผูฟั้งท่ีดี   เราตอ้งรับฟังคนอ่ืนมากข้ึน    กระบวนการให้
ค  าปรึกษาจะช่วยใหเ้กิดการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน    ซ่ึงเราไดส้อนเทคนิคการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์   
เพื่อใหพ้วกเขามีความรู้ ความสามารถเพื่อกลบัไปเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาท่ีดี และเป็นผูน้  าจดักิจกรรมพฒันาความฉลาด
ทางอารมณ์ใหก้บัเพื่อนๆในพื้นท่ีได ้     ประเด็นท่ี ๒ คือ เร่ืองการพฒันาบุคลิกภาพและภาวะผูน้  าซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีควร
เรียนรู้ เพราะแต่ละคนจะมีเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล   ในค่ายกจ็ะมีเร่ืองการพฒันาบุคลิกภาพสอดแทรกไว ้   มารยาท
ทางสังคม    การพฒันาดา้นภาษาต่างประเทศ       และประเด็นท่ี ๓ คือการพฒันาความสามารถในกิจกรรมสร้างสรรค์
เพราะการไดท้ าในกิจกรรมท่ีหลากหลายโรคทางใจก็เกิดนอ้ย ซ่ึงเป็น เร่ืองท่ีน่าเรียนรู้  เช่น ดา้นการแสดง  การเตน้ 
การร้องเพลง   ศิลปะ  ภาษา  ดนตรี  กีฬา  เป็นตน้     ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นการเสริมสร้างให้เด็กมีความสามารถมากข้ึน        
ทั้ งหมดเป็นส่ิงท่ีจะได้จากการเข้าค่ายพฒันาสมาชิก TO BE NUMBER ONE  น่าจะเป็นจุดริเร่ิม 
ใหแ้ก่เดก็ไดน้ าไปต่อยอดต่อไปในอนาคต 
 เยาวชนท่ีมาเขา้ค่ายพฒันาสมาชิก TO BE NUMBER ONE  สู่ความเป็นหน่ึง ทุกคนตอ้งได ้
ตอ้งเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน     ข้อแรก คือไดรั้บการฝึกฝนทกัษะในการช่วยเหลือเพื่อนและผูอ่ื้น ไดเ้รียนรู้วิธี 
ช่วยเพื่อนตามทกัษะและก าลงัความสามารถท่ีมี   โดยจะมีกระบวนการสอนท่ีจะช่วยให้เด็กไดรั้บความรู้  สามารถ 
ให้ค  าปรึกษาเป็นและน าไปใช้ประโยชน์ได้     ข้อที่สอง คือได้เรียนรู้เร่ืองการพฒันาบุคลิกภาพส าหรับวยัรุ่น  
โดยมีวิทยากรเป็นนางงามมาสอน     เพื่อให้เด็กๆไดแ้กไ้ขจุดอ่อนจุดบกพร่อง ไดเ้รียนรู้วิธีท่ีถูกตอ้งท่ีจะปรับตวั 
ปรับพฤติกรรมใหม่      ข้อที่สาม เด็กๆ จะไดร่้วมกิจกรรมการพฒันา EQ   เพื่อเสริมสร้างภูมิคุม้กนัจากปัญหา 

  



 

ยาเสพติดและทุกปัญหา จะท าให้เด็กๆรู้จกัคิด ควบคุมตนเองได ้   มีความฉลาดทางอารมณ์  เพราะ EQ  เป็นเร่ืองท่ี 
เดก็ทุกคนสามารถฝึกและพฒันาได ้ซ่ึงต่างจาก IQ     ข้อที่ส่ี เด็ก  ๆจะไดเ้รียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัเพื่อน
ร่วมค่าย  ท่ีมาจากทุกทิศทัว่ประเทศ     จึงเป็นค่ายเพียงหน่ึงเดียวท่ีมีการรวบรวมเด็กแทบจะทุกจงัหวดัมาอยูร่วมกนั 
ท าให้เด็กไดรู้้จกัเพื่อนท่ีแตกต่างหลากหลายจากทัว่ประเทศ     สามารถเกบ็เก่ียวประสบการณ์ไดอ้ย่างเต็มท่ีและ 
มีความสุข   และข้อทีห้่า เดก็  ๆจะไดมี้โอกาสเขา้ถึงกิจกรรมท่ีท าแลว้ตนเองและเพื่อน  ๆเกิดความสุข   ท าใหเ้กิดความ
มัน่ใจ กลา้คิด กลา้ท า และกลา้แสดงออกอย่างสร้างสรรค ์  ซ่ึงส่งผลให้เด็กเกิดความมัน่ใจและความภาคภูมิใจใน
ตวัเอง  
 ค่ายพฒันาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหน่ึง หรือ TO BE NUMBER ONE CAMP 
เป็นกิจกรรมหน่ึงภายใตโ้ครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา  
สิริวฒันาพรรณวดี โดยใช้กระบวนการ “ค่าย” เป็นหัวใจหลัก  เพื่อเปิดโอกาส ให้เยาวชนสมาชิกจาก 
ทัว่ประเทศไดใ้ช้ชีวิตร่วมกนั    ท าให้เกิดสังคม   เกิดเครือข่ายท่ีเอ้ือต่อการสร้างกระแส “เป็นหน่ึงโดยไม่พึ่ง 
ยาเสพติด” ดั งพระด า รั ส ทู ลกระหม่ อมหญิ งอุ บลรั ตนราชกัญญา สิ ริ วัฒนาพรรณวดี  

องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ท่ีว่า “กิจกรรมกลุ่มใน TO BE NUMBER ONE CAMP 
 เป็นกระบวนการ ที่ท าให้เยาวชนเรียนรู้อย่างสนุก ผ่อนคลายและมีความสุข ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ในเร่ือง
ความม่ันใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก ฝึกการเป็นผู้น า รวมทั้งเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง ซ่ึงเป็นภูมิคุ้มกัน
ทางด้านจิตใจในการป้องกนัปัญหาในกลุ่มเยาวชน” 
 

TO BE NUMBER ONE CAMP ก  าหนดจดัข้ึนปีละ ๒ คร้ัง ในช่วงปิดภาคการศึกษา  โดยจดัสรร
โควตา้ใหก้บัเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE อาย ุ๑๒ – ๒๔ ปีทัว่ประเทศ  ใชร้ะยะเวลาค่าย ๕ วนั 
๖ คืน และส าหรับค่ายพฒันาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหน่ึง รุ่นท่ี ๑๖   เร่ิมตั้งแต่วนัอาทิตย์
ท่ี ๑๑ – วนัศุกร์ท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘  มีเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชนจากทัว่ประเทศ  ทั้งจากจงัหวดั
ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร  เขา้ร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งส้ิน ๓๙๔ คน   ในวโรกาสน้ีทรงทอดพระเนตร 
วีดีทศัน์กิจกรรมในค่าย    การแสดงความสามารถของสมาชิก  ซ่ึงเป็นผลจากการฝึกฝนทกัษะในค่าย จ  านวน 
๔ ชุด และเยาวชนกล่าวความรู้สึกของการเขา้ค่ายคร้ังน้ี   นอกจากน้ีสมาชิกค่ายยงัพร้อมใจกนัใหค้  ามัน่สัญญา
ว่าจะน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากค่ายไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น   รวมทั้งจะร่วม
สานพระปณิธานขององคป์ระธานโครงการต่อไป 
  

                                                                                 ๑๖  ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

 



กลุ่มเป้าหมาย
ให้

(คน) ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช
1 เหนือ 46 20 6 26 20 7 27 53 4 1 5
2 ตะวนัออกเฉียงเหนือ 58 14 20 34 33 12 45 79 5 1 6
3 กลางและตะวนัออก 60 27 12 39 17 7 24 63 6 2 8
4 ใต้ 38 17 15 32 11 4 15 47 4 1 5
5 โรงเรียนและชุมชนใน กทม. 30 4 0 4 2 1 3 7 0 0 0
6 ศูนย์ในกทม. 8

ยอดรวม 240 135 114 249 24
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เพศ
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