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บทนำ�
คู่มือการดำ�เนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ฉบับนี้จัดทำ�
ขึน้ เพือ่ เป็นแนวทางการจัดตัง้ และดำ�เนินงานศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE  
สำ�หรับผู้ประสานงาน อาสาสมัครประจำ�ศูนย์ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป โดยเนื้อหา
ประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการดำ�เนินงาน
และการให้บริการ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นเรื่อง
สำ�คัญในการดำ�เนินงานของศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  
อนึ่งการดำ�เนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ในคู่มือฉบับนี้
ปรับปรุงจากฉบับ ปี ๒๕๔๘ ซึง่ ถือว่าเป็นแนวทางรูปแบบการดำ�เนินงานทีถ่ กู ต้อง
และเป็นปัจจุบันที่สุด ณ ขณะนี้ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง เพื่อให้
ทันต่อเหตุการณ์ และความต้องการของวัยรุ่นและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายหลัก
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำ�ชี้แจงเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำ�นักงานโครงการ
TO  BE  NUMBER  ONE  กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท์
นนทบุรี โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๘๘๘๘ , ๐๒-๕๙๐-๘๒๕๖ และ ๐๒-๕๙๐-๘๒๕๗
หวังว่าคู่มือฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ ต่อผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทุกคน
สามารถใช้เป็นแนวทางดำ�เนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
กรมสุขภาพจิต
มีนาคม ๒๕๕๗
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ความเป็นมา
โครงการ TO BE NUMBER ONE มียุทธศาสตร์ในการดำ�เนินงาน
๓ ยุทธศาสตร์ ๔ โครงการย่อย ประกอบด้วย
๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรณรงค์ปลุกจิตสำ�นึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อือ้
ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
มี ๒ โครงการย่อย ได้แก่
๒.๑)  การจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
๒.๒) การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE
NUMBER ONE FRIEND CORNER)
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
จากวันเปิดตัวโครงการ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม
๒๕๔๕ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โครงการ TO BE NUMBER ONE ดำ�เนินงาน
มาเป็นระยะเวลา ๑๒ ปี โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย และมีการพัฒนารูปแบบ
ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง สำ�หรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมต่างๆ
ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE  (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) เป็นอีก
หนึ่งโครงการย่อย ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบและการดำ�เนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
ในการเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันทางจิตใจให้แก่เยาวชนอย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
เนือ่ งจากการปราบปรามและลงโทษเยาวชนทีม่ พี ฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
รวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุม่ เยาวชน มักเป็นการแก้ปญ
ั หาทีป่ ลายเหตุ
ดังนั้นการเข้าใจปัญหา  สาเหตุ และการให้โอกาสวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับคำ�ปรึกษา
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แนะนำ�อย่างถูกต้องเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ จากผูท้ ไี่ ว้วางใจ รวมถึงการจัดให้
มีการฝึกทักษะ  เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนา EQ โดยให้วัยรุ่นได้มีประสบการณ์
ในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง จึงน่าจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่ต้นเหตุซึ่งได้ผลมากกว่า
วัยรุ่น เป็นวัยแห่งหัวเลี้ยวหัวต่อของการเสริมสร้างสิ่งดีๆ และการเกิด
ปัญหาต่างๆ เนือ่ งจากธรรมชาติของวัยรุน่ เป็นวัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงของร่างกาย
อารมณ์ สังคม และจิตใจ จากเด็กเป็นผูใ้ หญ่ เช่น รูปร่างลักษณะ ต้องการแสดงออก
ซึง่ ความคิดเห็นของตนเองให้ผอู้ นื่ ยอมรับ ต้องการอิสระ แยกตัวออกจากบ้านและ
ครอบครัว ไม่ชอบให้ผู้ปกครอง พ่อ แม่ มายุ่งเรื่องส่วนตัว เช่น การแต่งกาย
การคบเพือ่ น การเทีย่ วเตร่  รักและต้องการเพือ่ นมาก ต้องการอยูก่ บั เพือ่ นมากกว่า
อยู่บ้าน เชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อพ่อแม่ เลียนแบบซึ่งกันและกัน ทั้งการแต่งกาย
บุคลิก การพูด การแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อการยอมรับในกลุ่มเพื่อน ต้องการ
ค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเองอย่างแท้จริง มีการเจริญเติบโตทางสมอง
อย่างเต็มที่ สามารถใช้ความคิดในการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง ชอบแสดงออก
ในลักษณะที่แสดงความเด่น ความดัง เป็นต้น
เพือ่ สนองตอบความต้องการของวัยรุน่ ทีต่ อ้ งการสิง่ พึง่ พาทางจิตใจ โดย
เฉพาะจากผู้ที่มีความรู้ และทักษะการให้คำ�ปรึกษา ซึ่งอยู่ในวัยใกล้เคียง หรือวัย
เดียวกัน ช่วยเหลือให้คำ�แนะนำ�  ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน โครงการ TO BE
NUMBER ONE จึงจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ขึ้น  โดยมีการ
พัฒนารูปแบบการดำ�เนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตของเยาวชนเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศกว่า
๑๘ ล้านคน เกิดประสิทธิภาพและประสบผลสำ�เร็จอย่างแท้จริง
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กรอบแนวคิด
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE   เป็นกิจกรรมหนึ่งของชมรม
TO BE NUMBER ONE  ที่มีการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง  เน้นการช่วยเหลือดูแล
สมาชิกและพัฒนาสมาชิกให้มคี ณ
ุ ภาพ และมีความสุข ภายใต้แนวคิด “ ปรับทุกข์
สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ ” ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุม่ อาศัยกระบวนการกลุม่ ให้เกิดความสนุก พร้อมกับการพัฒนาทักษะ
ต่างๆ อาทิ การควบคุมอารมณ์ และแสดงความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (ดี) มีความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรง
จูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา แสดงออกได้อย่างเหมาะสม และมีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผู้อื่น (เก่ง) มีความภาคภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิต มีความสงบสุขทางใจ
และสามารถดำ�เนินชีวิตอย่างเป็นสุข (สุข) รวมทั้งจัดบริการเพื่อให้โอกาสสำ�หรับ
การแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่ของวัยรุ่น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต
และป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นเชิงรุก ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
วัยรุ่นได้ง่าย
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชน
๑) ที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ ได้รับคำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ�
ที่ถูกต้องเหมาะสม จากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อนอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม
๒) ได้รับประสบการณ์ และเพิ่มพูนทักษะจากการฝึกแก้ปัญหาและ
พัฒนา EQ ทั้งด้วยตนเอง และจากกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน
๓) ได้ มี โ อกาสใช้ เวลาว่ า งให้ เ ป็ น ประโยชน์ โดยเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่
สร้างสรรค์และเสริมสร้างความสุขให้กบั ตนเอง ด้วยการฝึกทักษะด้านดนตรี กีฬา
ศิลปะ ฯลฯ จากอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน
๔) ได้มีสถานที่ที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายในการทำ�
กิจกรรมที่ ส นใจร่ ว มกัน รวมทั้งกิจกรรมที่จะเสริม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ น
ครอบครัว และระหว่างสมาชิกในชุมชน
๕) เพื่ อ ให้ วั ย รุ่ น กลุ่ ม หนึ่ ง ที่ มี ค วามสามารถ เข้ า รั บ การอบรมเป็ น
อาสาสมัครให้คำ�ปรึกษาเพื่อนช่วยเพื่อน
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กลุ่มเป้าหมาย
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กลุ่มเป้าหมาย
๑) อาสาสมัครแกนนำ�ประจำ�ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  
๒) สมาชิก TO BE NUMBER ONE  ที่มาใช้บริการในศูนย์ฯ ได้แก่
๒.๑)  วัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา
๒.๒) วัยรุ่นและเยาวชนในชุมชน
๒.๓)  วัยรุ่นเยาวชนและสมาชิกในสถานประกอบการ
๒.๔) วัยรุ่นและเยาวชนในสถานพินิจ และศูนย์ฝึกอบรมฯ ของ
กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๒.๕) วัยรุ่นเยาวชนและสมาชิกในสำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัด
๒.๖) สมาชิกในเรือนจำ�และทัณฑสถาน ของกรมราชทัณฑ์
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ประเภทศูนย์เพื่อนใจ
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ประเภทศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
๑)  ศูนย์เพื่อนใจ เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ในห้างสรรพสินค้า
กรุงเทพมหานคร ๔ แห่ง ดำ�เนินการโดยกรมสุขภาพจิต  ได้แก่
๑.๑) ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
๑.๒) ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์
๑.๓) ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
๑.๔) ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค
๒)  ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา
๓) ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ
๔) ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนภูมิภาค
๕) ศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ในห้างสรรพสินค้า/ชุมชนเมือง
ในจังหวัดภูมิภาค
๖) ศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานพินจิ และศูนย์ฝกึ อบรมฯ
๗) ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ� และทัณฑสถาน
๘) ศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ในสำ�นักงานคุมประพฤติจงั หวัด
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การจัดตั้ง
และดำ�เนินงาน
ศูนย์เพื่อนใจ
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การจัดตั้งและดำ�เนินงานศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE
การจัดตั้งและการดำ�เนินงาน ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  
ในคูม่ อื ฉบับนี้ เป็นแนวทางการดำ�เนินงานศูนย์เพือ่ นใจฯ สำ�หรับสถานศึกษา ชุมชน
และสถานประกอบการ กรณีในสถานพินิจและศูนย์ฝึกอบรมฯ ในเรือนจำ�และ
ทัณฑสถาน และสำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัด สามารถจัดกิจกรรมตามรูปแบบ
ของตนเอง ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน ซึง่ ไม่จ�ำ เป็นต้องเหมือนกับ
ศูนย์เพือ่ นใจฯ สถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ ต้องพิจารณาปรับเปลีย่ น
รู ป แบบและกิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ สิ่ ง ที่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายทำ � กิ จ กรรมอยู่ เ ดิ ม
โดยอาจนำ�กิจกรรมมารวมกันให้อยูภ่ ายใต้กจิ กรรมของศูนย์เพือ่ นใจฯ เพือ่ ให้เป็นที่
รวมของสมาชิก TO BE NUMBER ONE ไม่รู้สึกแตกแยก และเป็นชมรมเดียวกัน

ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการและควบคุมดูแล
๑) ศู น ย์ เ พื่ อ นใจ TO BE NUMBER ONE ในห้ า งสรรพสิ น ค้ า
กรุงเทพมหานคร ๔ แห่ง : กรมสุขภาพจิตเป็นผู้รับผิดชอบ
๒) ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา : นักเรียน
นักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์
ที่ปรึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓) ศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ : พนักงานเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบบริหารจัดการ ภายใต้การควบคุมดูแลของผูบ้ ริหารสถานประกอบการ
และสำ�นักงานแรงงานจังหวัด
๔) ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนภูมิภาค : เยาวชนใน
ชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการ ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่
และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่
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๕) ศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE  ในห้างสรรพสินค้า ชุมชนเมือง
ในจังหวัดภูมิภาค : แกนนำ�อาสาสมัครของศูนย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการ
ภายใต้การควบคุมดูแลของสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๖) ศู น ย์ เ พื่ อ นใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานพิ นิ จ ฯ และ
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : เยาวชนในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกอบรมฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
บริหารจัดการ ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานพินิจฯ
และศูนย์ฝึกฯ
๗) ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE   ในสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัด : เยาวชนและสมาชิก ในสำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ
บริหารจัดการ ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสำ �นักงาน
คุมประพฤติจังหวัด
๘) ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ในเรือนจำ�และทัณฑสถาน :
สมาชิ ก ในเรื อ นจำ � และทั ณ ฑสถาน เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบบริ ห ารจั ด การ ภายใต้
การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของเรือนจำ�และทัณฑสถาน
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รูปแบบการให้บริการ
บริการภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ”
มีองค์ประกอบ ๒ ส่วน คือ
๑) ผู้ให้บริการ
คือ อาสาสมัครประจำ�ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการ
อบรมหลั ก สู ต รการดำ � เนิ น งานในศู น ย์ เ พื่ อ นใจ TO BE NUMBER ONE  
ของกรมสุขภาพจิต ให้มคี วามรู้ ความสามารถด้านการให้ค�ำ ปรึกษา การจัดกิจกรรม
กลุ่มเพื่อให้เยาวชนได้ฝึกคิด แก้ปัญหา พัฒนา EQ และการบริหารจัดการ
ด้านอื่นๆ ภายในศูนย์ฯ ภายใต้การควบคุมดูแลของที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษา ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่
การศึกษา บุคลากรสาธารณสุข และ/หรือบุคลากรอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละจังหวัด
คุณสมบัติผู้ให้บริการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
-  เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE  
-  มีความสมัครใจ ที่จะทำ�งานเพื่อส่วนรวม
-  มีภาวะผู้นำ�
-  รักในการทำ�งานเป็นทีม มีทักษะในการทำ�งานเป็นทีม
-  เป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ ได้รับการยอมรับจากเพื่อนสมาชิก
-  อดทน ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
บทบาทผู้ให้บริการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
-  เป็นที่พึ่งพาทางใจ
-  คอยให้กำ�ลังใจ ช่วยเหลือเพื่อน
-  สนับสนุนให้เพื่อนได้รับการพัฒนา EQ ด้วยกิจกรรมกลุ่ม
-  สนับสนุนให้เพื่อนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
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-  จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ที่เพื่อนสนใจ
-  สร้างบรรยากาศ ภายในศูนย์ฯ ให้เป็นมิตรและอบอุ่น
โดยแบ่ ง หน้ า ที่ ข องผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเป็ น ผู้ จั ด การศู น ย์ เ พื่ อ นใจ TO BE
NUMBER ONE  และอาสาสมัคร ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  
• ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE คัดเลือกมาจาก
อาสาสมัครประจำ�ศูนย์ฯ  ๑ คน  โดยมีหน้าที่ ดังนี้
หน้าที่ด้านการบริหาร
- จัดทำ�แผนการดำ�เนินงานภายในศูนย์ฯ เช่น ตารางการบริการ
ตารางปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
- มอบหมายงานแก่บคุ ลากรในทีม พร้อมลงบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร
- จัดวางจุดบริการภายในศูนย์ให้เหมาะสม สะดวกในการให้บริการ
และมีบรรยากาศผ่อนคลาย
- จัด ตกแต่ง ปรับปรุงสถานที่ ให้เป็นที่ดึงดูดเยาวชนให้มาใช้บริการ
อย่างสมํ่าเสมอ
- จัดทำ�ทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในศูนย์ให้สะดวกในการ
ตรวจสอบอยู่เสมอ
- ตรวจสอบวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ให้อยูใ่ นสภาพทีพ่ ร้อมในการใช้งานตลอด
เวลา และเสนอซ่อมแซมเมื่อพบว่ามีการชำ�รุดเสียหาย
หน้าที่ด้านการบริการ
- ให้บริการในจุดบริการต่างๆ ที่กำ�หนดในแผนปฏิบัติการ
- บันทึกข้อมูลการดำ�เนินงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพตามแบบ
ฟอร์มที่กำ�หนด
- ประสานงานเพื่อส่งต่อ
- จัดกิจกรรมให้กับสมาชิก
การดำ�เนินงานศูนย์เพื่อนใจ
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• อาสาสมัครประจำ�ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้
- ปฏิบัติงานในจุดบริการต่างๆ ตามแผนการทำ�งานแต่ละวัน
- สรุป/บันทึกข้อมูลการให้บริการ
- ดูแลสมาชิกให้ได้ประโยชน์สูงสุด
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ฯ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
การคัดเลือกแกนนำ�อาสาสมัครประจำ�ศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBR ONE
ให้เป็นไปตามความสมัครใจ และสมาชิกยอมรับ ซึง่ ควรได้รบั ความเห็นชอบ
จากที่ปรึกษาของศูนย์ฯ  ยกเว้น
๑) สถานพินิจฯ ศูนย์ฝึกอบรมฯ สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัด  เรือนจำ�
และทัณฑสถาน การคัดเลือกแกนนำ�  อาจต้องพิจารณาตามความเหมาะสมและ
ข้อจำ�กัดของแต่ละศูนย์ฯ ด้วย
๒) สถานประกอบการ ผู้บริหารและเจ้าของกิจการ ซึ่งไม่ใช่พนักงาน
ควรเป็นที่ปรึกษาและผู้สนับสนุน
๓) ชุมชน ผูบ้ ริหารและผูใ้ หญ่ในชุมชนควรเป็นทีป่ รึกษา และผูส้ นับสนุน
หลักเกณฑ์การอบรมแกนนำ�อาสาสมัครประจำ�ศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE ในสถานศึกษา
• แกนนำ�อาสาสมัครแต่ละแห่งควรมีไม่น้อยกว่า ๓๐ คน เพื่อให้
สามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ ปรับทุกข์ สร้างสุข
แก้ปัญหา พัฒนา EQ ทั้งนี้ควรเฉลี่ยแกนนำ�มาจากระดับต่างๆ ดังนี้
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ระดับมัธยมศึกษา  :  มัธยมศึกษาปีที่ ๖ = ๕-๑๐ คน
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ =     ๑๐ คน
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ =     ๑๐ คน
ระดับอุดมศึกษา : ปีที่ ๔
= ๕-๑๐ คน
ปีที่ ๓
=     ๑๐ คน
ปีที่ ๒
=     ๑๐ คน
ปีที่ ๑
=       ๕ คน
• แต่ละจังหวัดหรือเขตไม่จำ�เป็นต้องอบรมแกนนำ�ทุกโรงเรียนหรือ
ทั้งจังหวัด ทั้งเขต ควรเลือกเฉพาะโรงเรียนที่มีความพร้อม เพื่อเน้นคุณภาพและ
ความสำ�เร็จ และให้เป็นแม่ข่าย
• การอบรมไม่จำ�เป็นต้องจัดทุกปี เพราะรุ่นพี่สามารถถ่ายทอดวิธีการ
ทำ�งานสู่รุ่นน้อง โดยเรียนรู้จากการทำ�งานร่วมกัน
๒) กิจกรรมบริการ
๒.๑ บริการให้คำ�ปรึกษา (Counseling) มีบริการใน ๒ ลักษณะ คือ
- บริการปรึกษาเป็นรายบุคคล (Walk in)
- บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ ( Phone in)
๒.๒ บริการฝึกคิดแก้ปญ
ั หา พัฒนา EQ  บริการด้วยกิจกรรม ๒ ลักษณะ    
คือ
๒.๒.๑) กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Study) เช่น เรียนรู้
จากโปรแกรมสำ � เร็ จ รู ป คอมพิ ว เตอร์ หนั ง สื อ และ
แบบประเมิน เป็นต้น
๒.๒.๒) กิจกรรมกลุ่ม (Group Activities) เช่น กิจกรรมพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า ง
ภู มิ คุ้ ม กั น ทางจิ ต การเล่ า นิ ท าน วาดภาพ ของเล่ น
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มุมหนังสือ  กิจกรรมทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ พัฒนา
บุคลิกภาพ เกมส์เชาวน์ปญ
ั ญา กิจกรรมพัฒนาด้านภาษา
ด้านอาชีพ เป็นต้น
๒.๓ บริ ก ารจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะเชิ ง สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ สร้ า งสุ ข
ให้แกนนำ� อาสาสมัครประจำ�ศูนย์ฯ ดำ�เนินการสำ�รวจความต้องการ/ความสนใจ
ของสมาชิกในชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อนำ�มาจัดบริการสร้างสุขขึ้นภาย
ในศูนย์ฯ อาทิ กิจกรรมทางด้าน ดนตรี กีฬา ศิลปะ พัฒนาบุคลิกภาพ ภาษา อาชีพ
และเกมส์เชาวน์ปัญญา เป็นต้น
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนที่ ๑ : การสมัครสมาชิกและลงทะเบียน
ผู้รับบริการสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ณ จุดลงทะเบียนในศูนย์ฯ
โดยจะต้องสมัครเป็นสมาชิกศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE และลงทะเบียน
ตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ฯ กำ�หนด เช่น ชื่อ-สกุล เพศ อายุ ระดับการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น
ขั้นตอนที่ ๒ : การประเมินผู้รับบริการ (เบื้องต้น)
หลังจากลงทะเบียนแล้ว อาสาสมัครจะประเมินสมาชิกที่มารับบริการ
โดยการสังเกตสีหน้า ท่าทาง คำ�พูด นํ้าเสียง พฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออก และ
โดยการพูดคุย หรือสอบถามผู้มารับบริการ จากนั้นแนะนำ�บริการและให้บริการ
ตามความประสงค์ของผู้รับบริการ หรือบริการอื่นๆ ที่อาสาสมัครคิดว่าเหมาะสม
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หมายเหตุ การประเมินผู้รับบริการ สามารถกระทำ�ได้ทุกขั้นตอนขณะร่วม
กิจกรรม ไม่เฉพาะที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากผู้มารับ
บริการ ส่วนใหญ่จะเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ แรก ด้วยกิจกรรมเสริมทักษะ
เชิงสร้างสรรค์  แต่เมือ่ อาสาสมัครสังเกตได้ถงึ สิง่ ทีผ่ รู้ บั บริการควรจะ
ได้รับ ก็สามารถแนะนำ�บริการอื่นๆ เพิ่มเติมได้   หรือผู้รับบริการใช้
บริการในกิจกรรมต่างๆ ไปในระดับหนึ่งแล้ว พบว่าตนเองควรร่วม
ในกิจกรรมอื่นด้วย ก็สามารถขอรับบริการได้
ขัน้ ตอนที่ ๓ : การให้บริการในจุดบริการต่างๆ ตามความประสงค์ของ
ผู้รับบริการ หรือตามแผนบริการที่กำ�หนด ดังนี้
๓.๑) การให้บริการปรึกษา (Counseling) มีบริการใน ๒ ลักษณะ คือ
- บริการปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม (Walk in) ที่ผู้รับ
บริการเต็มใจมาพบผู้ให้คำ�ปรึกษา เพื่อขอรับคำ�ปรึกษาด้วย
ตนเอง
- บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ ( Phone in)  จะเป็นบริการสำ�หรับ
สมาชิกที่ยังไม่สะดวกที่จะปรึกษาโดยตรงกับอาสาสมัครที่เป็น
ผู้ให้คำ�ปรึกษา
เนื่องจากการให้บริการปรึกษา ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมสำ�คัญของการ
ดำ�เนินงานในศูนย์ฯ ผู้รับผิดชอบดำ�เนินงานจึงควรเปิดให้บริการ ตลอดเวลาที่
ศูนย์ฯ เปิด เพื่อให้บริการปรึกษาแก่สมาชิก ที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งจะเป็น
ในลักษณะการให้บริการปรึกษาแบบตัวต่อตัว แบบกลุ่ม หรือหากสมาชิกยังไม่
พร้อมที่จะพูดคุยด้วยตนเอง กับผู้ให้บริการปรึกษา ก็สามารถใช้โทรศัพท์ ขอรับ
คำ�ปรึกษา หรือเขียนคำ�ถามผ่านกล่องรับคำ�ถาม และ/หรือ Web board ได้
ซึง่ อาจจะสามารถช่วยแก้ปญ
ั หาได้ในเบือ้ งต้น กรณีพบสมาชิกทีม่ ปี ญ
ั หาเกินความ
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สามารถหรือมีลกั ษณะเฉพาะทีจ่ �ำ เป็นต้องรับบริการในระบบอย่างต่อเนือ่ งให้สง่ ต่อ
(Refer) ถึงครูที่ปรึกษา/ครูแนะแนว หรือสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่
ตัวอย่างบริการให้คำ�ปรึกษา
- บริการปรึกษาเป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/แก้ปัญหาร่วมกัน
- บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ ( Phone in)  
- Hot line สายด่วน
- Web board/Post กระทู้ทาง Internet
- เขียนใส่กล่อง (Q & A Technique) /ตู้รับคำ�ปรึกษา
- จดหมาย (ปิดบังชื่อ/นามแฝง/จดหมายธรรมดา)
๓.๒) การให้บริการฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ ควรมีการกำ�หนดเวลา
บริการ ไม่ให้ทับซ้อนกับการจัดบริการเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุข  
มีบริการใน ๒ ลักษณะ คือ
๓.๒.๑  การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Study) จาก
• การศึกษา/ประเมินตนเอง จากแบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
• คู่มือ/สื่อ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
- เพื่อนช่วยเพื่อน
- สอนวัยรุ่นไม่วุ่นอย่างที่คิด
- สะท้อนภาพใส สะท้อนใจวัยทีน
- สานสายใยหัวใจรัก
- เคล็ดไม่ลับ การออกเดท
- วัยใสเข้าใจรัก
- ๑๐๐ Question & Answers เรื่องเพศล้วนๆ
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- Happy  Happy กิจกรรมสร้างสุข
- ฟังเพื่อนพูด
- ติดยาตกเทรนด์
๓.๒.๒  การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกลุ่ม (Group Activities)
หากผูม้ ารับบริการยังไม่สามารถค้นพบตัวเอง จากกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง หรือค้นพบแนวทางแก้ไขปัญหาสำ�หรับตนเอง ในระดับทีพ่ งึ พอใจแล้ว  
สามารถเปลีย่ นไปเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ เพือ่ ฝึกคิดแก้ปญ
ั หา พัฒนา EQ และ/หรือ
กิจกรรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต ซึ่งดำ�เนินการโดยอาสาสมัคร ในรูปแบบ
กระบวนการกลุ่ม (Group Process) โดยมีคู่มือ/สื่อ ดังนี้
- คู่มือการจัดกิจกรรม “ฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ” สำ�หรับ
อาสาสมัคร/แกนนำ�  ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๖
- คูม่ อื การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน เรือ่ ง “การเตรียมตัว
เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน” สำ�หรับอาสาสมัคร/แกนนำ� ศูนย์เพือ่ นใจ
TO BE NUMBER ONE
- คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน เรื่อง “การป้องกัน
และแก้ ไขปั ญ หาการมี เ พศสั ม พั น ธ์ ก่ อ นวั ย อั น ควร” สำ � หรั บ
อาสาสมัคร/แกนนำ� ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
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๓.๓) การให้บริการกิจกรรมเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์สร้างสุข
เป็นกิจกรรมตามความสนใจ ความชอบ ความใฝ่ฝันของวัยรุ่นและ
เยาวชน ที่เมื่อร่วมกิจกรรมแล้ว จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในตัวเอง หรือพัฒนา
ความสามารถด้านนั้นๆ ที่มีอยู่แล้ว โดยอาสาสมัครดำ�เนินการสำ�รวจความ
ต้องการ/ความสนใจของสมาชิกในชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อนำ�มา
จัดบริการสร้างสุขขึ้นภายในศูนย์ฯ อาทิ กิจกรรมทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ
พัฒนาบุคลิกภาพ เกมส์เชาวน์ปัญญา กิจกรรมพัฒนาด้านภาษา อาชีพ เป็นต้น
กิจกรรมใดทีส่ มาชิกต้องการเพิม่ หรือเปลีย่ นแปลง ก็ให้ด�ำ เนินการปรับเปลีย่ นตาม
ความเหมาะสม วิทยากรทีใ่ ห้ความรูอ้ าจเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE
ที่มีความสามารถ ในแต่ละด้านและเป็นที่ยอมรับ และ/หรือร่วมด้วยวิทยากร
ภายนอกที่เป็น Idol ของสมาชิก เช่น ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง นักเขียน
นักแต่งเพลง พิธีกร นาย-นางแบบ DJ VJ  รุ่นพี่ที่มีความสามารถ คนที่มีชื่อเสียง
ในท้องถิ่น เป็นต้น โดยอาสาสมัครควรจัดทำ�ตารางบริการไว้ตลอดเดือน เพื่อให้
สมาชิกที่สนใจสามารถมาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมไว้ได้ล่วงหน้า
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การบันทึกข้อมูลและรายงานผล
การบันทึกข้อมูล
บันทึกข้อมูลทุกครัง้ ภายหลังการให้บริการ โดยบันทึกตามแบบฟอร์ม
ที่แต่ละศูนย์ฯ กำ�หนดขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของศูนย์ฯ
การรายงานผลการดำ�เนินงาน
อาสาสมัครจัดทำ�สรุปรายงานประจำ�เดือน เสนอผ่านชมรมไปยัง
สถานศึกษา/สถานประกอบการ ชุมชน ฯลฯ เพื่อเป็นผลงานของศูนย์ฯ เป็นการ
สรุปภาพรวมของผู้มาใช้บริการทั้งหมดในแต่ละเดือน โดยแยกเป็นรายกิจกรรม  
ดังตัวอย่างแบบฟอร์ม
วันเวลาการให้บริการ
๑) ให้แต่ละศูนย์ฯ เป็นผู้กำ�หนดวัน เช่น ให้บริการทุกวัน รวมทั้ง
เสาร์-อาทิตย์  หรือเว้นวันเสาร์-อาทิตย์  เป็นต้น
๒) ให้แต่ละแห่งเป็นผูก้ �ำ หนดเวลา ตามความเหมาะสม จะเป็นช่วงเดียว
๒ ช่วง หรือ ๓ ช่วง ก็ได้ เช่น
เช้า
๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น.
กลางวัน
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
เย็น
๑๕.๓๐-๑๗.๓๐ น.
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งบริกการในศู
ำรในศูนย์นเพืย์่อเพื
นใจ่อนใจ
TO BETO
NUMBER
ONE
ผังผับริ
BE NUMBER
ONE
ลงทะเบียน

ประเมินผู้รับบริการ

รับบริการ (ตามความประสงค์สมาชิก/ตามดุลยพินิจของผู้ประเมิน)

บริการให้คาปรึกษา

บริการฝึกแก้ปัญหา

บริการเสริมทักษะ

(Counseling)

พัฒนา EQ

เชิงสร้างสรรค์

Walk in/Phone in

ส่งต่อ (Refer)

Self Study

Group Activities

- โปรแกรมประเมิน

- EQ

- คู่มือ/ หนังสือ

- เสริมสร้าง

Case พิเศษ

กิจกรรมสร้างสุข
- ดนตรี / กีฬา / ศิลปะ
- ร้องเพลง / เต้นรา
- Talk/DJ

บันทึกและสรุปรายงาน
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ผังบริการในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ตารางการให้บริการในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
โรงเรียน..................................................................................................................
ประจำ�เดือน..............................................พ.ศ. ....................................................
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แบบฟอร์มรายงานผลการดำ�เนินงานของศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE
ประจำ�เดือน............................................ พ.ศ. ........................................
๑) ผู้มารับบริการทั้งหมด
จำ�นวน.................................ราย
๒) กิจกรรมให้คำ�ปรึกษา
๒.๑)  การให้บริการ
- มารับคำ�ปรึกษาด้วยตนเอง จำ�นวน..................................ราย
- ปรึกษาทางโทรศัพท์
จำ�นวน..................................ราย
- อื่น ๆ ได้แก่ ...............................................................................
จำ�นวน..................................ราย
รวม.........................ราย
๒.๒) การส่งต่อผู้มารับบริการปรึกษา
- ครูที่ปรึกษา/ครูแนะแนว จำ�นวน..................................ราย
- สถานบริการสาธารณสุข จำ�นวน..................................ราย
- อื่นๆ ได้แก่ ................................................................................
จำ�นวน..................................ราย
รวม.........................ราย
๒.๓) ปัญหาที่พบ  (ผู้มารับบริการ ๑ ราย อาจมีปัญหามากกว่า ๑ เรื่อง)
- ความรัก
จำ�นวน..................................ราย
- เพื่อน
จำ�นวน..................................ราย
- การเรียน
จำ�นวน..................................ราย
- ครอบครัว
จำ�นวน..................................ราย
- บุคลิกภาพ
จำ�นวน..................................ราย
- สุขภาพ
จำ�นวน..................................ราย
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- อื่นๆ ได้แก่ .................................................................................
รวม.........................ราย
๓)  กิจกรรมฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ
๓.๑) กิจกรรมกลุ่มพัฒนา EQ
จำ�นวน..................................ราย
๓.๒) การเรียนรู้ด้วยตนเอง
จำ�นวน..................................ราย
รวม.........................ราย
๔) กิจกรรมเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุข
๔.๑) ดนตรี
จำ�นวน..................................ราย
๔.๒) กีฬา
จำ�นวน..................................ราย
๔.๓) ศิลปะ
จำ�นวน..................................ราย
๔.๔) อื่นๆ ได้แก่ ................................................................................
จำ�นวน..................................ราย
รวม.........................ราย
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ด้านสถานที่
จัดหาสถานที่ที่วัยรุ่นและเยาวชนมาใช้บริการได้สะดวก และเป็นพื้นที่
ใหม่แยกเฉพาะเป็นศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  
การเลือกสถานที่
• ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในชุมชนเมือง
- ใช้พื้นที่ในศูนย์การค้า หรืออาคารในชุมชนเมือง
• ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในชุมชนชนบท
- ใช้พื้นที่ในอาคาร หรือพื้นที่ที่มีบริเวณลาน หรือสนามด้านนอก
สำ�หรับการเรียนรู้  และเล่นดนตรี กีฬา ศิลปะ
• ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
- ใช้พื้นที่ในอาคารเรียน หรืออาคารใดอาคารหนึ่งในสถานศึกษา
ซึ่งแยกเป็นศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ต่างหาก ไม่รวมกับ
ชมรมหรือห้องกิจกรรมอื่นๆ
• ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
- ใช้พน้ื ทีใ่ นอาคารทีท่ �ำ งาน หรืออาคารใดอาคารหนึง่ ในสถานประกอบการ
ซึ่ ง แยกเป็ น ศู น ย์ เ พื่ อ นใจ TO BE NUMBER ONE ต่ า งหาก
ไม่รวมกับห้องอื่นๆ
• ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจฯ/ศูนย์ฝึกอบรม
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัด และทัณฑสถาน/เรือนจำ�
- ใช้พื้นที่ในอาคาร หรือพื้นที่ที่มีบริเวณลาน หรือสนามด้านนอก
สำ�หรับการเรียนรู้ และเล่นดนตรี กีฬา ศิลปะ

คู่มือการดำ�เนินงานศูนย์เพื่อนใจ 43
TO BE NUMBER ONE

ขนาดและการตกแต่งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
• พื้นที่ในอาคารที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร
• ควรเป็ น ห้ อ งสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า โล่ ง ระบายอากาศ หรื อ ติ ด แอร์
พื้นกระเบื้องยาง
• ติดกระจกเงา สูงประมาณ ๒ เมตร ตามด้านยาวของห้อง เพื่อให้
สมาชิกได้เห็นภาพตนเองในการพัฒนา EQ พัฒนาทักษะต่างๆ และพัฒนา
บุคลิกภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
• มีปา้ ยชือ่ ศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE พร้อมสัญลักษณ์ และ
ป้ายระบุเวลาการเปิดให้บริการศูนย์ฯ ติดไว้หน้าศูนย์ฯ
• มีตารางการให้บริการและผังผู้รับผิดชอบของศูนย์ฯ ติดไว้ด้านหน้า
หรือภายในศูนย์ฯ (ตามความเหมาะสม)
• อุปกรณ์และการตกแต่งศูนย์ฯ เท่าที่จำ�เป็นดังตัวอย่าง

การดำ�เนินงานศูนย์เพื่อนใจ
44 คูTO่มือBE
NUMBER ONE

ข้อสังเกต
๑) ควรเลือกสถานที่ที่วัยรุ่นและเยาวชนสามารถใช้บริการได้สะดวก
ถ้าให้ดีควรอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคาร                                                                                                               
๒) เพื่อเปลี่ยนและสร้างบรรยากาศใหม่ที่ผ่อนคลาย และอิสระ
- ในสถานศึกษาควรหลีกเลี่ยงห้องดนตรี กีฬา และศิลปะของ
สถานศึกษาที่มีอยู่เดิม
- ในสถานประกอบการ ควรหลี ก เลี่ ย งการใช้ ห้ อ งพยาบาล
ห้องฝ่ายบุคคล หรือห้องกิจกรรมอื่นๆ ของสถานประกอบการที่
มีอยู่เดิม สำ�หรับ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
ชนบท ในสถานพินิจฯ/ศูนย์ฝึกฯ สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัด
และทัณฑสถาน/เรือนจำ�  สถานที่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและ
ข้อจำ�กัดของศูนย์ฯ นั้น
๓) บรรยากาศของศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เน้นความ
เป็นเพื่อน ความเป็นอิสระ ความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานที่  และความภาคภูมิใจที่
ทุกกิจกรรมถูกจัดขึ้นสำ�หรับวัยรุ่นอย่างแท้จริง โดยยึดหลัก “เพื่อนดูแลเพื่อน”

คู่มือการดำ�เนินงานศูนย์เพื่อนใจ 45
TO BE NUMBER ONE

ตัวอย่างการตกแต่ง ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ห้องประชุมและทำ�งานของแกนนำ�

ตู้ หรือชั้นวางของ หรือ Partition
เคลื่อนย้ายได้

ห้อง หรือส่วนที่กั้นไว้
เพื่อเก็บอุปกรณ์การเรียน

โต๊ะเก้าอี้ประชุม/
ทำ�งานของ
แกนนำ�ศูนย์ฯ

แนววาง
ชั้นวางอุปกรณ์
ไม่ต้อง
มีบานปิด

ประตูเข้า
(อาจไม่จำ�เป็น
ถ้าไม่ได้กั้นห้อง)

ประตูเข้า
(ไม่จำ�เป็น
ถ้าไม่ได้กั้นห้อง)

กรณีไม่กั้นห้องเลย ใช้ Partition
แบ่งพื้นที่เป็นการชั่วคราวได้
- ห้องโล่งไม่กั้นไม่มีเสา
- พืน้ กระเบื้องยางสะอาดนั่งได้
- กิจกรรมปรับทุกข์/ แก้ปัญหา
ใช้ร่วมกับกิจกรรมพัฒนา EQ
และสร้างสุขได้ตามอัธยาศัย

ประตูเข้า

หน้าต่าง
กระจกใส

กระจกเงา
สูงประมาณ
๒ เมตร

ห้องพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุข
ประตูเข้า
เคาท์เตอร์ หรือ
โต๊ะ ลงทะเบียน
(ไม่ควรเป็นชุด
ใหญ่เพราะเสีย
พืน้ ทีจ่ ดั กิจกรรม)
ชุดเครื่องเสียง TV

คอมพิวเตอร์ ๔ ชุด
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ป้ายสัญลักษณ์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  
(TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)

ด้านวัสดุ อุปกรณ์
๑) ส่วนของการลงทะเบียน ประกอบด้วย
- โต๊ะ เก้าอี้ หรือเคาน์เตอร์ สำ�หรับการลงทะเบียน
- แบบฟอร์ม/สมุด/เอกสาร การลงทะเบียน หรือโปรแกรมการ
ลงทะเบียนในคอมพิวเตอร์
- เครือ่ งโทรศัพท์ เครือ่ งโทรสาร อย่างละ ๑ เครือ่ ง (ถ้าสามารถจัดหาได้)
๒) ส่วนของการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ
แบ่งเป็น
๒.๑) ส่วนของการเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
- คอมพิวเตอร์ ๔ เครื่อง หรือตามความเหมาะสม (ควรมี
ระบบอินเตอร์เน็ต) และติดตั้งโปรแกรมการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สำ�หรับให้สมาชิกศึกษา/ประเมิน
EQ ด้วยตนเอง พร้อมโต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเก้าอีค้ รบชุด
๒.๒) ส่วนของการเรียนรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย
- ชัน้ วางสือ่ เก้าอีต้ ามความประสงค์ จัดไว้ในมุมใดมุมหนึง่ ของ
ศูนย์ฯ ที่มีความเป็นส่วนตัวพอสมควร สำ�หรับผู้ที่ต้องการ
อ่านหนังสือต่างๆ เหล่านั้น
- สือ่ ประจำ�ศูนย์ฯ ทีส่ นับสนุนโดยกรมสุขภาพจิต และหนังสือ
ประเภทอืน่ ๆ ให้หลากหลาย  ทีม่ คี วามเหมาะสมกับสมาชิก
ที่มาใช้บริการ
๓) ส่วนของการให้คำ�ปรึกษา  ไม่จำ�เป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ เพราะการ
ให้คำ�ปรึกษาเป็นลักษณะการคุยกันแบบเพื่อนหรือพี่น้อง อาจใช้พื้นที่บริเวณใด
บริเวณหนึ่งในศูนย์ฯ นั่งพูดคุยกัน
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๔) ส่วนของการจัดกิจกรรม
๔.๑) กิจกรรมกลุ่มฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ
๔.๒) กิจกรรมเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุข
       ประกอบด้วย
- อาจใช้ โ ต๊ ะ หรื อ ไม่ ใช้ ก็ ไ ด้ ขึ้ น กั บ ลั ก ษณะของกิ จ กรรม
หากต้ อ งใช้ โ ต๊ ะ ควรเป็ น โต๊ ะ ในลั ก ษณะที่ ส ามารถนั่ ง
ล้อมรอบให้มองเห็นหน้ากันได้ชัดเจน พูดคุยโต้ตอบได้
อย่างสะดวก หรืออาจใช้โต๊ะญี่ปุ่นและนั่งกับพื้นก็ได้
-   เครื่องดนตรี อาทิ เครื่องดนตรีสากล เช่น กีตาร์ เบส กลอง
หรือเครื่องดนตรีไทย เช่น ขิม จะเข้ ซอ ระนาด เป็นต้น
-    เครือ่ งเสียงต่างๆ โทรทัศน์ เครือ่ งเล่น VDO  VCD   เป็นต้น
- อุปกรณ์กีฬาต่างๆ
- อุปกรณ์งานศิลปะ ต่างๆ เช่น วาดภาพ การสกรีนภาพ
การเย็บปักถักร้อย  และศิลปะประดิษฐ์ เป็นต้น
- อุปกรณ์การจัดกิจกรรมอื่นๆ ตามความสนใจของสมาชิก
ฯลฯ
ทั้งนี้ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมจะเก็บในห้องเก็บของ ถ้ามีการ
จัดกิจกรรมจึงนำ�ออกมาหลังจากจัดกิจกรรมแล้วให้น�ำ ไปเก็บในห้องเก็บของอย่าง
เดิมทุกครั้ง
๕) การดูแลสถานที่และอุปกรณ์
• ตรวจนับ ตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ ภายในศูนย์ฯ ให้พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ
• จัดเตรียม/เก็บ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ�กิจกรรมในแต่ละครั้ง
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• ดูแลความสะอาดภายในศูนย์ฯ ให้สะอาดเรียบร้อยน่าใช้บริการ
อยู่เสมอ
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การบริหารจัดการ
ระบบการบริหารจัดการของศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
จะทำ � งานโดยแกนนำ �  ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ จั ด การและอาสาสมั ค รประจำ � ศู น ย์ ฯ  
โดยมีครู อาจารย์ ที่รับผิดชอบ หรือผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นที่ปรึกษา
อยู่เบื้องหลัง ดังนี้
การบริหารจัดการด้านคน
แกนนำ�ทีท่ �ำ หน้าทีอ่ าสาสมัครประจำ�ศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE
ต้องร่วมพิจารณาสรรหาผู้จัดการ และอาสาสมัครประจำ�ศูนย์ฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ภายในศูนย์ฯ
การบริหารด้านงบประมาณ
ศูนย์ฯ แต่ละแห่งจะรับผิดชอบตนเอง และบริหารจัดการเรือ่ งงบประมาณ
เอง ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง ทั้งในด้านการขอสนับสนุนงบเริ่มต้น จนถึงการระดมทุน
เพิม่ เติมในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น การขอสนับสนุนงบจากภาครัฐ
การขอรับบริจาค การจัดกิจกรรมหารายได้ตา่ งๆ โดยต้องมีการจัดทำ�บัญชีรายรับ-จ่าย
ที่ถูกต้องตรวจสอบได้ และมีระเบียบการเบิกจ่ายที่ชัดเจน
การติดตามประเมินผล
ผู้ จั ด การและอาสาสมั ค รสามารถดำ � เนิ น การติ ด ตามประเมิ น ผล
การดำ�เนินงานศูนย์ฯ จาก
๑) รายงานสรุปผลการดำ�เนินงานประจำ�เดือน ซึ่งเป็นข้อมูลการมารับ
บริการในศูนย์ฯ ของสมาชิก
๒) ความคิดเห็นของสมาชิกที่มารับบริการ  จาก
- แบบสำ�รวจความคิดเห็นของผู้มารับบริการ
- กล่องรับความคิดเห็น
- การแสดงความคิดเห็นผ่าน Internet Facebook  Website  ฯลฯ
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๓) การประชุมผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ ประจำ�เดือน
เพื่อให้การดำ�เนินงานศูนย์ฯ มีประสิทธิภาพ ควรมีการประชุมผู้รับ
ผิดชอบศูนย์ฯ เป็นประจำ�อย่างสมํ่าเสมอ  อาจเป็นทุกเดือน หรือขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสม โดยมีการกำ�หนดวันเวลา และวาระการประชุมให้ชดั เจน และควรมีการ
จัดทำ�รายงานการประชุมเพื่อเป็นข้อมูลสำ�หรับการติดตามประเมินผลและการ
ดำ�เนินงาน  แต่ถ้ากรณีเร่งด่วน หรือมีปัญหาสามารถจัดประชุมเป็นกรณีพิเศษได้   
โดยสาระการประชุมควรประกอบด้วย
- การประเมินผลการให้บริการของอาสาสมัคร
- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์/เทคนิคที่ใช้ในการให้บริการของ
อาสาสมัคร
- ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเรื่องการให้บริการ
- ปัญหาและแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที่มาขอรับคำ�ปรึกษา
- การประเมินผลการดำ�เนินงานของศูนย์ฯ ในภาพรวม
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ข้อสังเกต  สำ�หรับการเริม่ ต้นจัดตัง้ ศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE  มีขนั้ ตอน
ประกอบด้วย
๑) เตรียมความพร้อมในการดำ�เนินงาน ทัง้ ด้าน คน เงิน ของ และสถานที่
๒) เตรียมบุคลากรที่จะดูแลและปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครประจำ�ศูนย์ฯ
-  อย่างน้อยศูนย์ฯ ละ ๔ คนต่อวัน
-  กรณีศูนย์ฯ ในห้างสรรพสินค้า ให้รับอาสาสมัครที่กำ�ลังศึกษาใน
ชัน้ ปีที่ ๓ , ๔   หรือจบการศึกษาระดับชัน้ ปริญญาตรี โดยจ้างรายวัน
หรือรายเดือนตามที่เห็นสมควร
-   กรณีในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนภูมภิ าค สถานพินจิ ฯ /
ศู น ย์ ฝึ ก อบรมฯ และเรื อ นจำ � /ทั ณ ฑสถาน ให้ คั ด เลื อ กจาก
แกนนำ�และสมาชิกที่มีคุณสมบัติเป็นที่ไว้วางใจของเพื่อน และ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๓) เตรียมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องกีฬา ดนตรี เครื่องมือ
ศิลปะต่างๆ ที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ ไว้ประจำ�ศูนย์ฯ กรณีสถานศึกษาให้แยก
อุปกรณ์ตา่ งหากจากอุปกรณ์การเรียน การสอนเดิม เพือ่ ให้นกั เรียน นักศึกษา เกิด
ความรู้สึกที่ดี  และต้องการใช้บริการในเวลาว่างอย่างอิสระ
๔) เตรียมกำ�หนดการอบรมอาสาสมัครแกนนำ�  เพื่อสามารถเปิดให้
บริการทันที  ถ้าสถานที่และอุปกรณ์พร้อม
๕) เตรียมสถานที่ตามที่กำ�หนด
๖) เตรียมแผนการประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ฯ
๗) เตรียมจัดตารางการให้บริการ และตารางปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ในแต่ละวัน
๘) ดำ�เนินการให้บริการตามตารางที่กำ�หนดไว้
๙) ติดตามประเมินผลตามแนวทางที่กำ�หนด
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บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑) หน่วยงานในภูมิภาค
๑.๑) สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทำ�หน้าทีเ่ ป็น “ หน่วยงานพีเ่ ลีย้ ง” หรือหน่วยงานหลักทีจ่ ะรับผิดชอบ
สนับสนุนด้านงบประมาณ คน (การเตรียมอาสาสมัคร/แกนนำ�  ปฏิบัติหน้าที่
ในศูนย์ฯ) ของ (การจัดหาวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ประจำ�ศูนย์ฯ) ให้คำ�แนะนำ� 
ช่วยเหลือ และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำ�ศูนย์ฯ รวมถึง การติดตาม
ประเมินผล และพัฒนาการดำ�เนินงาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
๑.๒)  สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่
ทำ�หน้าที่เป็นหน่วยงานร่วมประสานการดำ�เนินงาน และรับส่งต่อ
ผู้รับบริการจากศูนย์ฯ ที่ต้องการรับการช่วยเหลือในระดับเฉพาะทางมากขึ้น
๑.๓)  ศูนย์สุขภาพจิตและโรงพยาบาลจิตเวช
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาด้านวิชาการ และสนับสนุนสือ่ สุขภาพจิต โดย
โรงพยาบาลจิตเวชจะรับส่งต่อผูร้ บั บริการจากศูนย์ฯ ทีอ่ าการรุนแรงหรือต้องการ
การดูแลจากผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านจากโรงพยาบาลทัว่ ไปอีกต่อหนึง่ นอกจากนีย้ งั
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูป้ ระสานการดำ�เนินงานในฐานะตัวแทนกรมสุขภาพจิต ในภาพรวม
ของเขตรับผิดชอบด้วย
หมายเหตุ
๑) สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เป็นหน่วยสนับสนุนดูแล ศูนย์เพือ่ นใจ
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกับสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
๒) สำ�นักงานแรงงานจังหวัด/สวัสดิการจังหวัด เป็นหน่วยสนับสนุนดูแล
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการในพื้นที่ ร่วมกับ
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
การดำ�เนินงานศูนย์เพื่อนใจ
52 คูTO่มือBE
NUMBER ONE

๓) สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ/องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นหน่วย
สนับสนุนดูแลศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
๒) หน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
๒.๑) ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาเขต
กรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูแลโดยสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่สังกัด
๒.๒) ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบดูแลโดยสำ�นักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
๒.๓)    ส�ำ นักงานเขต และสำ�นักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบ
ดูแลศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร
๒.๔) สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบดูแล ศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ เขตกรุงเทพมหานคร
๓) กรมสุขภาพจิต โดยสำ�นักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นศูนย์ประสานงานการดำ�เนินงานศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE  
ในภาพรวม และให้การสนับสนุน ดังนี้
• สนับสนุน วิทยากร สื่อ สัญลักษณ์ต่างๆ ของโครงการ
• จะจัดอบรมวิทยากรหลักสูตรการดำ�เนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE  
NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE ให้กับบุคลากรที่รับผิด
ชอบ โครงการ TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดและเขตกรุงเทพมหานครตาม
ความจำ�เป็น เพราะควรเป็นหน้าที่ของจังหวัด/พื้นที่ ดำ�เนินการได้เอง ตามที่
โครงการได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว เพื่อให้ทำ�หน้าที่
จัดอบรมแกนนำ�ในจังหวัดต่อไป
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ข้อสังเกต   สำ�หรับการเริม่ ต้นจัดตัง้ ศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE  
มีขั้นตอนประกอบด้วย
๑) เตรียมความพร้อมในการดำ�เนินงาน ทัง้ ด้าน คน เงิน ของ และสถานที่
๒) เตรียมบุคลากรที่จะดูแลและปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครประจำ�ศูนย์ฯ
-  อย่างน้อยศูนย์ฯ ละ ๔ คนต่อวัน
-  กรณีศูนย์ฯ ในห้างสรรพสินค้า ให้รับอาสาสมัครที่กำ�ลังศึกษาใน
ชัน้ ปีที่ ๓, ๔ หรือจบการศึกษาระดับชัน้ ปริญญาตรี โดยจ้างรายวัน
หรือรายเดือนตามที่เห็นสมควร
-   กรณีในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนภูมภิ าค สถานพินจิ ฯ /
ศู น ย์ ฝึ ก อบรมฯ   และเรื อ นจำ � /ทั ณ ฑสถาน ให้ คั ด เลื อ กจาก
แกนนำ�และสมาชิกที่มีคุณสมบัติเป็นที่ไว้วางใจของเพื่อน และมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๓) เตรียมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี
เครือ่ งมือศิลปะต่างๆ ทีส่ ามารถจัดซือ้ จัดหาได้ ไว้ประจำ�ศูนย์ฯ กรณีสถานศึกษาให้
แยกอุปกรณ์ตา่ งหาก  จากอุปกรณ์การเรียน การสอนเดิม เพือ่ ให้นกั เรียน นักศึกษา
เกิดความรู้สึกที่ดี และต้องการใช้บริการในเวลาว่างอย่างอิสระ
๔) เตรียมกำ�หนดการอบรมอาสาสมัคร แกนนำ�  เพื่อสามารถเปิดให้
บริการทันที  ถ้าสถานที่และอุปกรณ์พร้อม
๕) เตรียมสถานที่ตามที่กำ�หนด
๖) เตรียมแผนการประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ฯ
๗) เตรียมจัดตารางการให้บริการ และตารางปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ในแต่ละวัน
๘) ดำ�เนินการให้บริการตามตารางที่กำ�หนดไว้
๙) ติดตามประเมินผลตามแนวทางที่กำ�หนด
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เอกสารอ้างอิง
กรมสุขภาพจิต. คู่มือการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น, นนทบุรี : พิมพ์ครั้งที่ ๒ ;
กรกฎาคม ๒๕๔๘
กรมสุขภาพจิต. คูม่ อื การดำ�เนินงานโครงการรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ฉบับปรับปรุงใหม่
ปี ๒๕๕๖ , กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ครัง้ ที่ ๑ ; โรงพิมพ์ชมุ นุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย ; ๒๕๕๕
กรมสุ ข ภาพจิ ต . คู่ มื อ การดำ � เนิ น งานศู น ย์ เ พื่ อ นใจวั ย รุ่ น ในสถานศึ ก ษา,
กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ครัง้ ที่ ๑ ; โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
; ๒๕๕๑
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รายนามคณะทำ�งาน
ที่ปรึกษา
๑. นายแพทย์เจษฎา
๒. แพทย์หญิงพรรณพิมล
๓. นายแพทย์ชิโนรส
๔. นายแพทย์พงศ์เกษม
๕. นายแพทย์สุจริต
๖. หม่อมหลวงยุพดี

โชคดำ�รงสุข
วิปุลากร
ลี้สวัสดิ์
ไข่มุกด์
สุวรรณชีพ
ศิริวรรณ  

คณะจัดทำ�เนื้อหา
๑. นางสาวเนตรชนก บัวเล็ก
๒. นางอรวรรณ
สุวรรณะบุณย์
๓. นางสาวดวงกมล พลศิริพิพัฒน์
๔. นางสาวปัทมา
พ่วงเจริญ
๕. นางสาวพันธ์วลี สิทธิณรงค์
๖. นายปิยะพงษ์
ทองงอก
๗. นางสาวทิวาทิพย์ แสนทวี
๘. นางสาวทัญกร
ศรีทอง
๙. นายไพฑูรย์
นูสีหา
๑๐. นางสาวรินทร์ลภัส รัฐนนท์โรจน์
๑๑. นางสาวสุมาลี หวะสุวรรณ
๑๒. นายกิตติคุณ สุ่มมาตย์
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อธิบดีกรมสุขภาพจิต
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
ที่ปรึกษาโครงการ
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สำ�นักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
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สำ�นักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
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สำ�นักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ภาคผนวก
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เครือข่ายการดำ�เนินงานศูนย์เพื่อนใจ
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๑) ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในห้างสรรพสินค้ากรุงเทพมหานคร
๑.๑ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ซีคอน สแควร์ ชั้น ๔ โซน EGV
โทร ๐๒-๗๒๐-๒๑๘๗
๑.๒ ศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชัน้ ๓ โซน IT
โทร ๐๒-๙๔๗-๕๘๑๙
๑.๓ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เดอะมอลล์ บางแค ชั้น ๔
โซน City Walk โทร ๐๒-๔๕๔-๕๑๐๕
๑.๔ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้นใต้ดิน
โซนการศึกษา โทร ๐๒-๙๔๗-๕๘๑๙
๒) ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ได้รับรางวัลชมรม TO BE NUMBER  ONE ดีเด่นและต้นแบบ
๒.๑ ร.ร.สกลนครพัฒนศึกษา จ.สกลนคร
๒๗๑ ม.๑๓ ถ.ไอ.ที.ยู ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
๒.๒ ร.ร.วัดจันทราวาส  (ศุขประสารราษฎร์) จ.เพชรบุรี
เลขที่ ๑๐ ถนนบริพัตร ตำ�บลท่าราบ อำ�เภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
๒.๓ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
เลขที่ ๔๒๑ ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐  
โทร. ๐๓๒-๓๓๗๐๓๙ ต่อ ๕๑๑
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๒.๔ ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
เลขที่ ๑๗๕๓ ถนนมิตรภาพ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐  โทร. ๐๔๔-๒๑๔-๕๕๗-๘
๒.๕ ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำ�ภู
เลขที่ ๒๐๐ ม.๑๓ ถ.สอนร่ ว มมิ ต ร ต.เมื อ งใหม่ อ.ศรี บุ ญ เรื อ ง
จ.หนองบัวลำ�ภู ๓๙๑๘๐ โทร. ๐๔๒-๓๕๑-๒๑๓
๒.๖ ร.ร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำ�พูน
๓๓๕ ถ.ลำ�พูน-ลี้ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำ�พูน ๕๑๑๓๐
๒.๗ ร.ร.ปทุมวิไล จ.ปทุมธานี
เลขที่  ๖๓/๔ ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
๒.๘ ร.ร.ขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น
เลขที่ ๑๐๐ ม.๑๕ ถ.กสิกรทุง่ สร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐  
โทร. ๐๔๓-๒๓๘-๙๔๒
๒.๙ ร.ร.ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จ.จันทบุรี
เลขที่ ๕๘ ม.๑ ถ.สายริมนํ้า ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐
   ๒.๑๐ ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา จ.นครปฐม
ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๑๑๐
   ๒.๑๑ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
หมู่ที่ ๑๑ ถ.กะโรม ต.กำ�โลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ๘๒๒๓๐
   ๒.๑๒ ร.ร.ทุ่งโพธิ์วิทยา จ.พังงา
เลขที่ ๑/๓ ม.๑๒ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ๘๒๑๔๐
   ๒.๑๓ ร.ร.หนองฉางวิทยา จ.อุทัยธานี
๕๑ ม.๓ ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ๖๑๑๑๐  
โทร. ๐๕๖-๕๓๑-๑๕๐
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๒.๑๔ ร.ร.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
๑๕ ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐  
โทร. ๐๕๕-๔๑๑-๑๐๔
๒.๑๕ ร.ร.วัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) กรุงเทพมหานคร
เลขที่  ๒๔ กม. ๖  ซ.๓ พระราม ๒ แขวงบางมด  เขตจอมทอง  กทม.  
๑๐๑๕๐
๒.๑๖ ร.ร.เซนต์ปอลล์คอนแวนต์ จ.ชลบุรี
เลขที่ ๑๑/๒ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐
๒.๑๗ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี
ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐  
โทร. ๐๗๗-๒๗๒-๗๕๘-๖๐
๒.๑๘ ร.ร.คำ�แสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลำ�ภู
    เลขที่  ๕๐๐ ม.๑๐ ถ.อุดร-เลย ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำ�ภู  
โทร. ๐๔๒-๓๕๙-๑๒๕
๒.๑๙ ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี
๖๙ ม.๑๐ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐  
โทร. ๐๒-๕๒๙-๓๗๓๗  
๒.๒๐ ร.ร.ปทุมพิทยาคม จ.อุบลราชธานี
เลขที่ ๒๗๙ ม.๓ ถ.สมเด็จ ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
๒.๒๑ ร.ร.นราสิกขาลัย จ.นราธิวาส
เลขที่ ๑๖  สุริยะประดิษฐ์  ต.บางนาค  อ.เมืองนราธิวาส  จ.นราธิวาส
๙๖๐๐๐  โทร. ๐๗๓-๕๑๑-๑๑๕
๒.๒๒ ร.ร.ท่าเกษมพิทยา จ.สระแก้ว
เลขที่ ๔๓๑ ม.๒ ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐
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๒.๒๓ ร.ร.หนองบัว จ.นครสวรรค์
เลขที่  ๗๙ ม.๑ ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๑๐
โทร. ๐๕๖-๒๕๑-๒๘๑
๒.๒๔ ร.ร.มัธยมศรีสำ�เภาลูน จ.สุรินทร์
เลขที่ ๓ บ้านไทยเดิม ต.สำ�เภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ๓๒๒๓๐
๒.๒๕ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ภูเก็ต
เลขที่ ๑๘๙ ถ.รัตนโกสินทร์๒๐๐ ปี หมู่ที่ ๑ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
๘๓๐๐๐ โทร. ๐๗๖-๒๒๔-๑๒๕
๒.๒๖ ร.ร.ศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี
เลขที่ ๔๑/๑ ม.๑ ถ.นนทบุรี ๑ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒.๒๗ ร.ร.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เลขที่ ๑ ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐
๒.๒๘ ร.ร.มัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี จ.อุดรธานี
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐  โทร. ๐๔๒-๒๒๓-๕๖๕
๒.๒๙ ร.ร.กันตังพิทยากร จ.ตรัง
ถ.ตรังคภูมิ อ.กันตัง จ.ตรัง ๙๒๑๑๐  โทร. ๐๗๕-๒๕๑-๑๐๐
๒.๓๐ ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์
เลขที่ ๗/๑ ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
โทร. ๐๕๕-๔๑๑-๑๐๕
๒.๓๑ ร.ร.บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จ.ชลบุรี
เลขที่ ๑๑๑ ม.๖ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
โทร. ๐๓๘-๒๗๓-๑๗๔
๒.๓๒ ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
เลขที่ ๒๒๒ ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
๒.๓๓ ร.ร.กระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” จ.สมุทรสาคร
ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ๗๔๑๑๐
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๓)  ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาที่ได้รับรางวัลชมรม TO BE  NUMBER  ONE ดีเด่นและต้นแบบ
๓.๑  ม.ราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย
๓.๒  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  จ.ยโสธร
๓.๓  วิทยาลัยเทคนิคพังงา จ.พังงา
๓.๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี
๓.๕ วิทยาลัยเทคนิคอำ�นาจเจริญ  จ.อำ�นาจเจริญ
๓.๖ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ   จ.ชัยภูมิ
๓.๗ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   จ.นครสวรรค์
๓.๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา   จ.ยะลา
๓.๙ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ขอนแก่น
   ๓.๑๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท  จ.สระบุรี
๔) ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล
ชมรม TO BE NUMBER  ONE ดีเด่นและต้นแบบ
๔.๑ บริษัท พีเจ ๓๗ พาราวู้ด จำ�กัด อ.เมือง จ.ยะลา
๔.๒ บริษัท ซีพี ออลล์จำ�กัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
๔.๓ บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี
๔.๔ บริษัท ควอลิตี้คอฟฟี่ โปรดักท์สจำ�กัด จ.ฉะเชิงเทรา
๔.๕ บริษัท สุพารา จำ�กัด จ.พังงา
๔.๖ บริษทั ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC๑ บางบัวทอง
จ.นนทบุรี
๔.๗ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม  จำ�กัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ
๔.๘ บริษัท แวกซ์กาเบ็จรีไซเคิล  เซ็นเตอร์ จำ�กัด จ.ราชบุรี
๔.๙ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำ�กัด  โรงงานบางปู  จ.สมุทรปราการ
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บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำ�กัด  โรงงานบางชัน  กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)  อำ�เภอท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท แก่นขวัญ จำ�กัด  จ.ขอนแก่น
บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำ�กัด  จ.ชลบุรี
บริษัท ยีเอสยัวซ่า  สยาม  อินดัสตรีส์จำ�กัด  จ.ฉะเชิงเทรา
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC
เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (๑๙๘๙) จ.หนองบัวลำ�ภู
บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ปมาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์คอสเมติค จำ�กัด  จ.ราชบุรี
บริษัท ซูมิโตโมอีเล็คตริก ไวริ่งซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
จ.ระยอง
บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำ�กัด จ.นครราชสีมา
บริษัท ฟินิคซพลัพแอนด์ เพเพอร์ จำ�กัด (มหาชน) จ.ขอนแก่น
บริษัท ลีโอ ฟู้ดส์ จำ�กัด จ.เชียงใหม่
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำ�กัด จ.นครปฐม
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน) สาขาโคราช
จ.นครราชสีมา
บริษัท ซาบีน่าจำ�กัด (มหาชน) จ.ยโสธร
บริษัท ฟูรูกาวาเม็ททัล (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) จ.สระบุรี   
บริษัท สหเรือง จำ�กัด จ.มุกดาหาร
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำ�กัด จ.ปราจีนบุรี  
บริษัท พานาโซนิคแมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำ�กัด  จ.ระนอง
บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)  จ.สระบุรี
บริษัท ยูนิลิเวอร์ไทยโฮลดิ้ง จำ�กัด โรงงานเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา
บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์แอนด์เปเปอร์ จำ�กัด อ.ตาคลี
จ.นครสวรรค์
๔.๓๔ บริษัท ราชาเซรามิค จำ�กัด  จ.ราชบุรี
๔.๓๕ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด จ.ปราจีนบุรี
๔.๓๖ บริษัท ท้อปเทร็นด์แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด จ.ชลบุรี
๔.๓๗ บริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำ�กัด  จ.เพชรบูรณ์
๔.๓๘ บริษัท กระจกพีเอ็มเค-เซ็นทรัล จำ�กัด จ.ราชบุรี
๔.๓๙ บริษัท นํ้าตาลและอ้อยตะวันออก จำ�กัด  จ.สระแก้ว
๔.๔๐ บริษัท ชอยส์  มินิสโตร์จำ�กัด จ.เชียงใหม่
  ๕) ศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมภิ าคทีไ่ ด้รบั รางวัลชมรม
TO BE NUMBER ONE ดีเด่นและต้นแบบ
๕.๑ ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน จ.ภูเก็ต
๕.๒ ชุมชนตำ�บลวัดแก้ว จ.ราชบุรี
๕.๓ ชุมชนศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
๕.๔ ชุมชนตำ�บลบ้านหม้อ  จ.ลพบุรี
๕.๕ ชุมชนบ้านกุดเต่า จ.หนองบัวลำ�ภู
๕.๖ ชุมชนคลองเรือ จ.สระบุรี
๕.๗ ชุมชนบ้านเปลาะปลอ จ.นครราชสีมา
๕.๘ ชุมชนบ้านหนองแก จ.หนองบัวลำ�ภู
๕.๙ ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง จ.พังงา
๕.๑๐ ชุมชนบ้านคลองหกวา จ.ฉะเชิงเทรา
๕.๑๑ ชุมชนบ้านแคนน้อย  จ.ยโสธร
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ชุมชนบ้านหนองตะไก้  จ.นครราชสีมา
ชุมชนเทศบาลตำ�บลมะขาม จ.จันทบุรี
ชุมชนบ้านไผ่งาม  จ.สระแก้ว
ชุมชนตำ�บลนํ้าอ่าง  จ.อุตรดิตถ์
ชุมชนบ้านดงกลาง  จ.ขอนแก่น
ชุมชนบ้านคลองท่อมใต้  จ.กระบี่
ชุมชนบ้านป่าลัน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ชุมชนบ้านบาโงยซิแน  อ.ยะหา จ.ยะลา
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Website TO BE NUMBER ONE
ประกอบด้วย ๒ Website ดังนี้
• Website www.tobenumber1.net ประกอบด้วย
•   องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE  
•   การประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE  
• ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของโครงการ TO BE NUMBER ONE  
• การถามตอบคำ�ถามจากสมาชิก/เครือข่าย TO BE NUMBER ONE
และผู้สนใจ
• ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ TO BE NUMBER ONE  
• รายละเอียด/บุคลากรสำ�นักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
หมายเหตุ : สามารถเข้าเยีย่ มชมผ่าน Website ของกรมสุขภาพจิต  www.dmh.go.th  
•    Website  www.tobefriend.in.th ประกอบด้วย
• องค์ความรู้เกี่ยวกับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
• ข่าวสารและความเคลือ่ นไหวของศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE
• การประชาสัมพันธ์ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
• การถามตอบคำ�ถามจากสมาชิก/อาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE และผู้สนใจ
• ภาพถ่ า ยกิ จ กรรมในศู น ย์ เ พื่ อ นใจ TO BE NUMBER ONE ใน
ห้างสรรพสินค้า กรุงเทพมหานคร
• ตารางกิ จ กรรมของศู น ย์ เ พื่ อ นใจ TO BE NUMBER ONE ใน
ห้างสรรพสินค้า กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : สามารถเข้าเยี่ยมชมผ่าน Website  www.tobenumber1.net ได้
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Facebook TO BE NUMBER ONE
ประกอบด้วย   ๒   เฟสบุ๊ค   ดังนี้
• Facebook   www.facebook.com/tobenumberonemember  
ประกอบด้วย
• ข่าวประชาสัมพันธ์ความเคลือ่ นไหวของสมาชิก TO BE NUMBER ONE
• ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิก TO BE NUMBER ONE
• ถาม – ตอบ / แลกเปลีย่ นระหว่างสมาชิกเครือข่าย TO BE NUMBER ONE
• Facebook  www.facebook.com/tobe.numberonefc  
ประกอบด้วย
-   ข้อมูลกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE
-   ภาพกิจกรรมเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
- ภาพกิจกรรมงานค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE
สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP)
- ภาพกิจกรรมงานเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
(TO BE NUMBER ONE IDOL)
- ภาพกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
THAILAND CHAMPIONSHIP
- ภาพกิจกรรมค่ายอบรมฟื้นฟูจิตใจสมาชิกใครติดยายกมือขึ้นตาม
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทู ล กระหม่ อ มหญิ ง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
• ข่าวความเคลื่อนไหวอื่นๆ ของโครงการ TO BE NUMBER ONE และ
เครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ
การดำ�เนินงานศูนย์เพื่อนใจ
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เนื้อเพลง TO BE NUMBER ONE
เพลง TO BE NUMBER ONE
(Version ๑ )
……………………….
มีกี่เส้นทาง ที่คิดจะไป ขอให้ตามหัวใจไป
ไม่ว่าฝันเธอ จะไกลแค่ไหน คงต้องจริงซักวัน
มีจุดหมายใด ที่คิดจะเป็น เป็นอย่างใจเธอต้องการ
มีกี่เรื่องราว ที่เธอคิดทำ� ขอให้ทำ�ให้ลอง
ด้วยสองมือ และด้วยหัวใจ ตามฝันจนกว่าจะเจอ
เมื่อทุกอย่าง อยู่ที่ตัวของเธอ ทำ�ให้เป็นไปอย่างเธอต้องการ
ชีวิตมีเรื่องราว ตั้งมากมาย ให้ค้นให้เล่าเรียนให้ทำ� 
มุ่งไปให้ไกล ให้ถึงปลายทาง เพื่อความใฝ่ฝัน เพื่อความเป็นหนึ่ง
……………………….
เธอต้องมั่นคง อย่าหลงไปลอง ความสุขเพียงแค่เลือนลาง
มันจะชักพา ให้เธอหลงทาง ทางที่เคยตั้งใจ
ด้วยสองมือ และด้วยหัวใจ ตามฝันจนกว่าจะเจอ
เมื่อทุกอย่าง อยู่ที่ตัวของเธอ ทำ�ให้เป็นไปอย่างเธอต้องการ
ชีวิตมีเรื่องราว ตั้งมากมาย ให้ค้นให้เล่าเรียนให้ทำ� 
มุ่งไปให้ไกล ให้ถึงปลายทาง เพื่อความใฝ่ฝัน เพื่อความเป็นหนึ่ง
… ดนตรี…
ทูบี นัมเบอร์วัน ทูบี นัมเบอร์วัน
ทูบี นัมเบอร์วัน ทูบี นัมเบอร์วัน
………………………
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เพลง TO BE NUMBER ONE
“ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน”
(Version ๒)
……………………….
ขวากหนาม  นั้นเป็นเพียงเครื่องทดสอบ
อย่าไปยอมแพ้  แค่ขอให้เธออดทนไว้
ความฝัน  ต้องไม่ปล่อยให้มันเลือนหายไป
ไม่มีอะไรที่ไกลเกินฝัน.........จงมั่นใจ
* TO BE NUMBER  ONE     TO BE NUMBER ONE
อยากยืนจุดนั้นก้าวเข้าไปอย่าหวั่นไหว
TO BE NUMBER  ONE     TO BE NUMBER ONE
สักวันที่ฝันนั้นจะกลายเป็นจริง
อยากให้ตอบตัวเองว่าชอบเป็นอะไร  หาตัวเองให้เจอ
แบบไหนนะที่เธอต้องการ   สานและต่อและเติมความฝัน
ใฝ่รู้จริงจังและทำ�อย่างตั้งใจ   ให้ถึงปลายทางที่เธอได้วางไว้
เมื่อชีวิตเธอนั้น   ไม่ได้เป็นของใคร  ก็จงทำ�มันให้ดี
(ซํ้า * )
อุปสรรคนานาไม่ช้าก็พ้นไป   ถ้าหัวใจเธอแกร่ง
เข้มแข็งพร้อมรับมือทุกอย่าง   ตั้งสติให้ดีเข้าไว้
** อย่าแพ้อะไรง่ายดายไปซะก่อน    อย่าให้ใครมองว่าเราไม่เอาไหน
อยากให้เขายอมรับ   อยากให้เขาสนใจ   พิสูจน์ด้วยตัวของเธอ
(ซํ้า * )
ไม่มีอะไรที่จะไกลเกินฝัน   สักวันที่ฝันนั้นจะกลายเป็นจริง
(ซํ้า ** , * )
………………………
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เพลง เก่ง และ ดี TO BE NUMBER ONE
……………………….
อยากเป็นใครสักคน  ที่คนทั่วไปเค้าจดจำ�  
อยากเป็นใครคนนั้น  ที่มีความฝันเพียงเป็นหนึ่ง  ของใครหลายคน  
มันคงไม่ยากเกิน  จะเดินไปจุดนั้น
TO BE NUMBER  ONE    ฝันของพวกเรา   ที่พร้อมมีใจดวงเดียวกัน
จะขอเป็นคนเก่ง  และเป็นคนดี   สิ่งนี้ที่ต้องการ   นี่คือความฝันคนรุ่นใหม่
เราจะใฝ่เรียนให้รู้  ค้นให้เจอให้เข้าใจ   อะไรที่ใช่เรา   
หากว่าเราเลือกแล้วก็มั่นใจ  ไม่หวั่นไหว
สิ่งหนึ่งที่รู้เรานั้นภูมิใจ  ว่าตัวเราเองมีดี  ไม่แพ้ใครใคร   
จะไปยากอะไร  ถ้าตั้งใจจริง อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้น
TO BE NUMBER  ONE    ฝันของพวกเรา    ที่พร้อมมีใจดวงเดียวกัน
จะขอเป็นคนเก่ง และเป็นคนดี  สิ่งนี้ที่ต้องการ   นี่คือความฝันคนรุ่นใหม่
สิ่งหนึ่งที่รู้เรานั้นภูมิใจ  ว่าตัวเราเองมีดี  ไม่แพ้ใครใคร  
จะไปยากอะไร  ถ้าตั้งใจจริง  อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้น
TO BE NUMBER  ONE    ฝันของพวกเรา  ที่พร้อมมีใจดวงเดียวกัน
จะขอเป็นคนเก่ง  และเป็นคนดี   สิ่งนี้ที่ต้องการ
TO BE NUMBER  ONE    ฝันของพวกเรา ที่พร้อมมีใจดวงเดียวกัน
จะขอเป็นคนเก่ง  และเป็นคนดี   สิ่งนี้ที่ต้องการ    นี่คือความฝันคนรุ่นใหม่
TO BE NUMBER  ONE    ฝันของพวกเรา   ที่พร้อมมีใจดวงเดียวกัน
จะขอเป็นคนเก่ง  และเป็นคนดี  สิ่งนี้ที่ต้องการ    
จะเก่งและดี  TO BE NUMBER  ONE    
………………………
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เพลง เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา
……………………….
(ช้า).  ถ้าหากหัวใจไม่คิดยอมแพ้ให้ความผิดพลั้ง
ถึงแม้เธอจะเคยหลงทางก็ยังมีทางแก้ไข
(Chorus).  Don’t do drug do ดี
(A1). ไม่มีใครไม่เคยพลาดไป  ที่วัดกันคือใครกล้ากลับตัวใหม่
          ล้มแล้วต้องลุกขึ้นมาได้  แปรความผิดหวังเป็นแรงใจ
ยากเย็นแค่ไหนแค่เพียงหัวใจยังคงยืนยัน
*(H).     ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน  ขอเพียงฝ่าฟันด้วยจิตใจ                         
มุ่งหน้าเดินก้าวไป   มีเพื่อนมากมายเป็นแรงใจให้กัน                     
ไม่มีอะไรไกลเกินหวัง   เริ่มกันอีกครั้งอย่าหวั่นไหว                
ให้ได้ดังตั้งใจ  เพื่อให้ใครๆ ได้เห็นว่าเราเป็นคนดี
(A2).  สิ่งที่หวังยังเฝ้ารออยู่  คนสู้นั้นจะไปได้ถึงจุดหมาย
ชีวิตพรุ่งนี้ต้องดีกว่า  อดทนเพื่อแทนสัญญาใจ
ปฏิญญาไว้    ขอเป็นที่หนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยา         
นา.นา.นา  นา.นา.นา     นา.นา.นา  อย่าหวั่นไหว         
ให้ได้ดังตั้งใจ  เพื่อให้ใครๆได้เห็นว่าเราเป็นคนดี
(Chorus).  Don’t do drug do ดี
(ซํ้า)  *(H)  (1  ครั้ง)  นา.นา.นา    นา.นา.นา     นา.นา.นา  อย่าหวั่นไหว
ให้ได้ดังตั้งใจ  เพื่อให้ใครๆ  ได้เห็นว่าเราเป็นคนดี
นา.นา.นา  นา.นา.นา     นา.นา.นา  อย่าหวั่นไหว
ให้ได้ดังตั้งใจ  เพื่อให้ใครๆได้เห็นว่าเราเป็นคนดี  TO BE NUMBER  ONE    
ให้ได้ดังตั้งใจ  เพื่อให้ใครๆได้เห็นว่าเราเป็นคนดี  TO BE NUMBER  ONE   
……………………….
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เพลง รักเมื่อพร้อม
……………………….
* ฟังพี่ก่อน  ก่อนที่น้องจะตอบตกลงรักใคร
ก่อนความรักจะพาหลงทางไปไกล   พี่มีอะไรจะเล่าให้ฟัง
รักสวยงาม   แต่บางครั้งก็ยังทำ�ลายทุกอย่าง
อยากให้น้องเตือนหัวใจไว้บ้าง   ก่อนจะมีคนเสียใจ
**น้องสาวพ่อแม่ยังห่วง   อย่ายอมอะไรง่ายๆ
น้องชายให้ห้ามใจ   พลาดไป  ก็ไม่ดี
รักเมื่อพร้อม    พร้อมแล้วค่อยรัก
ทำ�ความรู้จัก   ดูใจไปก่อนตอนนี้
รักจะมีความหมาย   เมื่อถึงเวลาที่พอดี
พรุ่งนี้   ไม่สายที่จะรักกัน
***ฟังพี่ก่อน   อย่ารีบร้อนอย่าให้ใจไหวหวั่น
หากว่าเผลอ  เตือนตัวเองไม่ทัน  ก็มีแต่เสียนํ้าตา
อยู่ที่เรา  จะให้ตัวเรามีไม่มีคุณค่า
เรื่องแบบนี้   ขอให้จำ�ไว้ว่า   เอาคืนกลับมาไม่ได้
ซํ้า (**,**)
พรุ่งนี้  ไม่สายที่จะรักกัน    
…………………….
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