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 “สูเปาหมายการพัฒนา

คุณภาพสมาชิกใหเปนคนเกงและด”ี

                      สรวงศ เทียนทอง 
 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 ในฐานะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข และ
รับผิดชอบกรมสุขภาพจิต ซึ่งทําหนาที่เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ในทลูกระหมอมหญิงอบุลรัตนราชกัญญา  สริวิฒันาพรรณวดี  องคประธานโครงการฯ
คุณสรวงศ เทียนทอง ออกรวมงานกิจกรรมของโครงการฯ มาโดยตลอด
ภายหลังรับตําแหนงสําคัญคร้ังนี้ ทานไดใหแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ ดังนี้

แนวทางการพัฒนางานทีเ่กีย่วของกับโครงการ TO BE NUMBER ONE

 “ทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิตและแผนยุทธศาสตรกรมสุขภาพจิต                            
พ.ศ. 2555-2559 มีเปาหมายที่จะดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในทุกกลุมวัย  
โดยในกลุมเด็กโต กลุมวัยรุนซ่ึงเปนวัยท่ีอยากรู  อยากลอง รวมทั้งกลุมวัยทํางาน 
ไดกําหนดในเรื่องการพัฒนาศักยภาพชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งมีการจัดตั้ง
ทัว่ประเทศ ในสถานศึกษา 101,516 แหง ในชุมชน 134,117 แหง ในสถานประกอบการ
102,379 แหง และในสถานพินิจ/เรือนจํา/ทัณฑสถาน 64 แหง ใหมีความพรอม
เปนศูนยกลางเครือขายในการสรางภูมิคุมกันทางจิตใจและดูแลใหความชวยเหลือ
สมาชิก ไมใหหลงผิดเขาไปเก่ียวของกับปญหาท้ังเรื่องยาเสพติด ปองกันปญหา
การตั้งครรภไมพรอม และปญหาการใชความรุนแรง”



2 ประสบการณความรูสึก...รําลึกถึง 

ความเชือ่มโยงและความแตกตาง ระหวางชมรม TO BE NUMBER ONE 
และ ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 

 “ชมรม TO BE NUMBER ONE เกดิจากการรวมตวักนัของสมาชกิ การจดัตัง้
ชมรมมีขอกําหนดวาตองมีองคประกอบครบ 3 ก. คือ กรรมการ กองทุน และ 
กิจกรรม โดยกิจกรรมในชมรมจะเปนกิจกรรมอะไรก็ไดที่มีเปาหมายใหสมาชิก
ไดใชเวลาวางในทางสรางสรรค โดยจะดําเนินกิจกรรมภายใน หรือภายนอกชมรม
ก็ได ตอเมื่อชมรมฯ มีการดําเนินกิจกรรมที่เขมแข็ง มีความพรอมก็จะพัฒนา
กิจกรรมหลักของชมรมสูรูปแบบ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER 
หรือ  ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดยเงื่อนไขของการจัดตั้งศูนยเพื่อนใจ                              
TO BE NUMBER ONE คือ มีสถานที่ มีการตกแตงภายใน ตามมาตรฐานที่จําเปน 
และมีการจัดบริการ ครบ 3 ดาน คือ บริการดานการใหคําปรึกษา  บริการดาน
การฝกคดิแกไขปญหา พฒันา EQ และบรกิารดานกจิกรรมเสรมิทักษะเชงิสรางสรรค  
ผูใหบริการในศูนยคือ แกนนําอาสาสมัครประจําศูนยที่มีวัยใกลเคียงกันกับสมาชิก 
มีความรู และทักษะที่จําเปน เชน ทักษะการใหคําปรึกษาเบ้ืองตน  ทักษะการจัด
กิจกรรมกลุมเพื่อชวยเหลือใหคําแนะนํา ใหบริการแกสมาชิกในลักษณะเหมือน
เพื่อนชวยเพื่อน” 

การกําหนดแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานโครงการในระยะตอไป

 “จากการประชมุคณะกรรมการอาํนวยการโครงการฯ ทีผ่านมา  กระทรวง
สาธารณสุข ไดกําหนดแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานโครงการในระยะตอไป คือ 
จัดชองทางเฉพาะในหนวยบริการสาธารณสุข สําหรับการบําบัดรักษายาเสพติด
แกสมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามระบบ
ของกระทรวงสาธารณสขุ, พฒันารปูแบบ  การตดิตามผลดานการบาํบดัรกัษาและฟนฟู
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จติใจสมาชิก “ใครตดิยายกมือข้ึน” รวมกบัหนวยงานและองคกรตางๆ เพือ่ใหสมาชิก
สามารถเลกิยาเสพตดิไดอยางถาวร และกลบัไปดาํเนนิชวีติดวยความสมบรูณพรอม 
ทั้งดานรางกาย สังคม อารมณ  และจิตวิญญาณ, เรงพัฒนาวิชาการและ
สือ่เทคโนโลยเีพือ่สนบัสนนุการดาํเนนิงานของเครอืขายชมรม TO BE NUMBER ONE
ทั่วประเทศ ซึ่งมีมากกวา 3 แสนแหง สูเปาหมายการพัฒนาคุณภาพสมาชิก
ใหเปนคนเกงและดี มคีวามม่ันคงทางจิตใจ  และปลอดภัยจากปญหายาเสพติด และ
ปญหาสังคมรอบดาน” 

ฝากถึงผูปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

 “ผมขออัญเชิญพระดํารัสของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา      
สิริวัฒนาพรรณวดี ความวา “กิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE 
เปนความหวังของคนรุนใหม จงึตองปรบัและพฒันาใหทนัสมยัสอดคลองกบัวนัเวลา
ที่เปลี่ยนแปลงไป  และที่สําคัญตองเขาถึงกลุมเปาหมายใหได ถาเราจะดึงเขาออก
มาจากความเสี่ยงและปญหาตางๆ เราก็ตองมีทางเลือกและหยิบยื่นโอกาสใหเขา
ตองพยายามสรางภมูคิุมกนัทางจติใจใหกบัพวกเขา ใหโอกาสทางสังคม ใหเขาไดเขารวม
กจิกรรมตางๆ ใหมทีางเลอืกทีจ่ะทาํสิง่ทีส่นใจและชืน่ชอบ เพือ่ใหมคีวามสขุ  มสีงัคม 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเปนวัยที่ตองการเพ่ือน  การใหโอกาสเขามีเพื่อนที่ดี 
มีสังคมท่ีดี จะทําใหพวกเขาไมจําเปนตองไปแสวงหาเอาเองจากสภาพสังคมท่ีมี
ความเส่ียงเชนในปจจุบัน” เพื่อใหผูปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป”
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“ถาเราทําใหโครงการ  

TO BE NUMBER ONE  
เปนที่แพรหลาย  ก็จะทําใหเยาวชนเรา
ดีขึ้น อาจไมรอยเปอรเซ็น ก็ไมเปนไร”

              นายแพทยวีระพันธ สุพรรณไชยมาตย 
                                         ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข

 ผูใหญประจํากระทรวงสาธารณสุขที่สมาชิก TO BE NUMBER ONE 
ในหลายๆ จังหวัด คงไดเห็นทานออกไปรับเสด็จองคประธานโครงการฯ ทรงเปด
ชมรมและศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในชวงหลายเดือนที่ผานมา
นพ.วรีะพนัธ สพุรรณไชยมาตย ผูชวยรฐัมนตรปีระจาํกระทรวงสาธารณสขุ จะไดมาฝาก
ขอคิดถึงนองๆ เยาวชน อนาคตของชาติ 

เยาวชนในปจจุบันกับการใชเวลาวาง

 “บางคนบอกวานาเปนหวง แตใจผมเองคิดวา มันก็เปนเชนนั้นเองแหละ 
ไมไดเปนเฉพาะบานเรา เปนทัง้ประเทศ ทัง้โลก ตัง้แตประเทศท่ีเจรญิแลว ไปจนลาหลงั 
การใชเวลาของเด็กๆ เปลี่ยนไป พูดงายๆ คือ มีมือถือเกือบทุกคน เปนที่ชัดเจนวา
ใชเวลาหมกมุนกบัเร่ืองนีเ้ยอะ ทัง้มอืถอื อปุกรณไอที เกมสตางๆซ่ึงพอโตข้ึนมาหนอย
ก็อาจมีปญหาเร่ืองการพนัน มั่วสุม การใชมือถือนั้นเปนเทรนด เราคงจะหยุดยั้ง
ไมได แตจะทําอยางไรใหลดลง โดยเฉพาะ เด็กๆ ที่ครอบครัวไมอบอุนมือถือ
แชทไลน กอ็าจชวยเขาได แตถามทีางเลือกอืน่ เชน กฬีา ดนตรี การแสดง หรอืกิจกรรม
ตางๆ ที่มีอยู โครงการ TO BE NUMBER ONE ก็เปนทางเลือกหนึ่ง ที่โครงการฯ 
พยายามใหมีกิจกรรมแบบนี้ในสถานศึกษา ในชุมชน ในโรงงาน ทั้งเด็กและผูใช
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คนท่ีมทีกัษะก็ไดเผือ่แผคนอ่ืน เปนการแบงเวลามาใหกจิกรรม ซึง่ไมเปนพษิเปนภัยและ
เปนประโยชนตอสุขภาพ และตอสังคม ไมทะเลาะเบาะแวงไมเกิดการมั่วสุม ไมไป
ติดยา กิจกรรมพวกนี้จะชวยไดเยอะ ถาเราทําใหโครงการTO BE NUMBER ONE 
เปนที่แพรหลาย ก็จะทําใหเยาวชนเราดีขึ้น อาจจะไมรอยเปอรเซนต ก็ไมเปนไร”

ปที ่13 ของโครงการTO BE NUMBER ONE กับการพัฒนาเยาวชน

 “มีพัฒนาการไปในเชิงบวก โดยในเชิงปริมาณนั้นเต็มพื้นที่ทุกจังหวัด 
แทบจะทุกอําเภอ เพราะเกิดจากความรวมมือ และความเขมแข็งของผูหลักผูใหญ            
นบัตัง้แตผูวาราชการจังหวดั สถานศกึษา สถานพยาบาล องคกรปกครองทองถ่ิน หรอื
แมแตภาคเอกชน ก็สนับสนุนในรูปแบบตางๆ ทั้งสถานที่ งบประมาณและอุปกรณ
ตางๆ ที่สําคัญที่สุดคือ ตัวเด็กและเยาวชนมีปริมาณเพิ่มขึ้น สมาชิกท่ีเติบโตไปเปน
ผูใหญ มอีาชพี หรอืไปศกึษาตอ กไ็ดตดิแนวคดิของ TO BE NUMBER ONE ไปดวย 
สงัเกตจากทีเ่ราม ีTO BE NUMBER ONE IDOL 5 รุน และมเียาวชนมาเขาคายพฒันา
เยาวชนของโครงการฯ ทุกๆ ป ก็ถือวาเปนการเผยแพรแนวคดิและหลักการท่ีดีซึ่ง
องคประธานโครงการฯ ทานก็ทรงไมยอทอ จะเห็นวาทานทรงงานหนักขึน้ๆ ไมมลีดลง 
มแีตจะเพ่ิมเติมเขามา รวมไปถึงการดูแลเยาวชนผูตดิยาในสถานพินจิคุมครองเด็กฯ 
ในเรอืนจาํ หรอืบางคนเพ่ิงพนวยัเยาวชนไปเปนผูใหญกย็งัตองโทษอยู คนกลุมนีเ้ปน
ผลผลิตของสังคม ถาเราปองกันไมใหมผีลผลิตท่ีเปนปญหามากข้ึน เราก็ตองปองกัน
ตั้งแตตนทางไมใหเขาไปติดยา ไมใหไปเปนอาชญากร หรือกอเหตุไมดี การปองกัน
ตั้งแตตนทางก็โดยการเบ่ียงเบนความสนใจจากส่ิงไมดีและใหรูจักสํานึกในหนาท่ี
ซึง่องคประธานโครงการฯ ยํา้เสมอวาใหมสีต ิรูจกัหนาท่ี โตข้ึนมาอยากเปนอะไรไมวากนั
อยากจะไปแปลงเพศเปนนักแสดง หรือจะเปนอะไรตางๆ ทานก็ไมตรัสหาม
แตบอกวา ระหวางน้ีตองทาํหนาท่ีใหดทีีส่ดุ และทําอะไรใหมสีติ สวนในเชงิคณุภาพ

จะดีขึน้เร่ือยๆ เพราะมีการปรับรปูแบบการทํากจิกรรมใหมคีณุคามากข้ึน ซึง่สมาชิก
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บางคนสามารถนําไปทําเปนอาชีพได”

แนะนําเด็กๆ และเยาวชน
 
 “เด็กๆทุกคนเหมือนลูกหลาน แมแตองคประธานโครงการฯ ทานก็ตรัส
กับเยาวชนทั้งหลายวา ‘นองๆ’ ทั้งที่เปนรุนลูกหลาน ก็แสดงวาทานเมตตา และให
ความใกลชดิ เราเปนผูใหญในวงราชการ หรอืเปนผูบรหิารเองกต็องคดิแบบเดยีวกัน 
เยาวชนคือ เลอืดเน้ือเชือ้ไขของเรา ตองแบกภาระดูแลสงัคม ดแูลบานเมืองของชาติ
ในอนาคต อยาเหน็ดเหน่ือยอยายอทอตอการตักเตือนเด็กๆ เมือ่โตข้ึนมาเขาจะคิดได 
ตอนนี้เขาฟงหูไวหู หรือฟงผานๆเพราะความสนใจเขายังอยูในแบบวัยรุน เราตอง
ไมไปแยกเขาออกจากสงัคม ตองมศีลิปะทีจ่ะตะลอมใหเยาวชนอยูในรองในรอย ใหเขา
ตดิแนวคิดหรอืคาํสัง่สอนของเราไป ในสวนเยาวชนก็ขอฝากวา อยาไปสูทางอบายมุข  
ละเวนเหลายา บุหรี่และการพนัน และถาต้ังใจเรียนไดยิ่งดี จะเปนกําลังสําคัญของ
ครอบครวัในอนาคต ผูประสบความสาํเรจ็ในชวีติกต็องผานอปุสรรคมาเปนธรรมดา
อยาทอถอย การไมทอถอยคือ ความชนะในตัวเอง ฝากความหวังไวกับนองๆ ลูกๆ 

หลานๆ ทุกคนครับ”
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“คนรุนใหมตองใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ทําอะไรตองมีเหตุมีผล 

พอประมาณ”

               นายแพทยโสภณ เมฆธณ  
        ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 แนวทางการทํางานตางๆ  ของกระทรวงสาธารณสุขกับโครงการ          
TO BE NUMBER ONE และขอคิดดีๆ แกเยาวชนสําหรับประเทศไทย 4.0
จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผูใหญของกระทรวงสาธารณสุข  ที่กํากับดูแล
กรมสุขภาพจิต  หนวยงานหลักของโครงการ  TO BE NUMBER ONE กระทรวง
ธารณสุขมีนโยบายและแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันแกไขปญหา               
ยาเสพตดิทีส่อดคลองและเอือ้ตอการดาํเนนิงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
อยางไรบาง

 TO BE NUMBER ONE เปนโครงการท่ีครบวงจร ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข
มีนโยบายและแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันแกไขปญหายาเสพติด คือ

 1) มาตรการดานสงเสริมปองกัน ไดมอบหมายใหสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE
ในพืน้ทีอ่ยางจรงิจงัและตอเน่ือง โดยใหสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัและหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของรณรงคสรางความรูใหกบัประชาชนและเยาวชน เรือ่งโทษของยาเสพตดิ 
รวมทัง้ดาํเนนิการสรางภมูคิุมกนัและปองกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา สถานประกอบการ
และในชุมชน ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งสอดคลองกับ
กลไกประชารัฐ“มาตรการณปองกันจะสงเสริมใหเด็กมีศักยภาพ มีความสุข
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และจะไดไมไปพึ่งยาเสพติด เปนหนึ่งไดโดยไมพึ่งยาเสพติด”

 2) มาตรการดานบําบัดฟนฟูผูปวยยาเสพติด มอบหมายใหโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย             
โรงพยาบาลธัญญารักษ สังกัดกรมการแพทย และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต
ดําเนินการคัดกรองผูปวยยาเสพติด ประกอบดวยการสื่อสารเชิงบวก  การคัดกรอง
ผูปวยยาเสพติด และดําเนินการบําบดัฟนฟูและติดตามผูปวยยาเสพติด ประกอบดวย
การประเมินทางคลินิก การบําบัดฟนฟู และติดตามผูปวย โดยในสวนสมาชิก
“ใครติดยายกมือขึ้น” ในโครงการ TO BE NUMBER ONE

 กระทรวงสาธารณสขุไดจดัใหมรีะบบการรายงานในแบบรายงานระบบการ
บาํบดัและฟนฟผููตดิยาเสพติด หรอื บสต. นอกจากน้ี “กระทรวงฯ ทาํงานแบบมีเครือขาย
โครงการ TO BE NUMBER ONE ไมไดมีเฉพาะแพทยและบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข ทานผูวาราชการจังหวัดตางๆ ก็ใหความรวมมือเปนภาคีเครือขาย
รวมทัง้นักเรยีนและผูใชแรงงานตางๆ คดิวาถาทาํไดครบจรงิๆ นาจะเปนประโยชนมาก
ในการปองกันและดูแลรักษา

ขอคิดถึงเยาวชน คนรุนใหม 

 เยาวชนคนรุนใหมตองเตรียมตัวใหมีความพรอมในการเขาสูประเทศไทย 
ในยุค 4.0 นั่นคือ ตองเปนผูกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก มีทักษะความสามารถ
หลากหลายดาน และรูจกัการใชชวีติอยางมีความสขุ ซึง่ทัง้หมดนี ้องคประธานโครงการฯ 
ไดพระราชทานโอกาสการพัฒนาใหกบัเยาวชนผานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
จงึขอเชิญชวนเยาวชนทุกคนเขามาเปนสวนหน่ึงของโครงการ TO BE NUMBER ONE

โดยรวมตัวกันดําเนินกิจกรรมภายใตชมรม  TO BE NUMBER ONE เพื่อรับ
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โอกาสดีๆในการพัฒนาตอไป

 “ตอนนี้ยุคประเทศไทย 4.0 และมีสภาพแวดลอมใหม อยางในโซเชียล
มีเดียเราจะโดนชักจูงไปทางการตลาดเยอะเพ่ือใหเราไปในส่ิงที่เขาอยากขาย
เยาวชนคนรุ นใหมต องใช หลักเศรษฐกิจพอเพียง ทําอะไรตองมีเหตุมีผล                                
พอประมาณ มีภูมิคุมกัน รูเทาทัน และมีสติคอยควบคุม ยับยั้งช่ังใจ ผมคิดวาเปน
เรื่องธรรมดาที่เยาวชนคนรุนใหมอยากรูอยากลอง ขอใหมีสติถาหากมีปญหาหรือ
ทอแท ขอใหมีสติ และเราไมไดอยูในโลกนี้คนเดียว เรามีพอแมซึ่งรักเรามาก เรามี
พอแม มเีพ่ือน กลัยาณมติร มปีญหาอะไรใหปรกึษา หรอืจะมาปรกึษาท่ีกลุมสมาชิก 
TO BE NUMBER ONE ดวยกัน องคประธานฯ ก็มีพระเมตตามาก เปดโอกาสให
เด็กๆ สงจดหมายถามพระองคทานได จะเห็นวาเราไมไดอยูโดดเดี่ยวเลย

ฝากขอคิดหรือคําแนะนําถึงเด็กๆเยาวชน คนรุนใหม เพื่อไปสูอนาคต
ที่สดใส

 เด็กในวันนี้ คืออนาคตของชาติ อยากใหทุกคนเติบโตมาอยางเขมแข็ง
ทัง้รางกายและจติใจ เตบิโตพรอมดวยสตปิญญาทีฉ่ลาด มคีวามสขุในการดาํเนนิชีวติ 
ไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด อยากใหเด็กและเยาวชนทุกคนคนหาศักยภาพของตัวเอง
ใหเจอและดงึออกมาใชประโยชนกบัทัง้ตนเองและสงัคม ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
ประพฤตตินเปนคนดขีองพอแม ครอบครวั สงัคมและประเทศ เพือ่อนาคตจะไดเปน
คนดีและพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาสืบไป

 “คนเรามีสองสวน รางกายกับจิตใจ รางกายตองมีปจจัย 4 คือ ตอนนี้เรา
ตองตั้งใจเรียนเพ่ือใหมีอาชีพที่มั่นคง อีกสวนคือจิตใจเปนเรื่องสําคัญ ทําอยางไรให
จิตใจดีมีความสุข รางกายเราตองกินอาหารบํารุงและออกกําลังกาย สวนจิตใจ
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ตองมีที่พึ่งที่ยึด และมีหลักในการบริหารจิตใจเราเอง บางคนอาจยึดหลักธรรม
ซึง่คอนขางจะมัน่คง ถาเราไปยดึเงินอยางเดียวหรอืไปยดึในสิง่ทีไ่มจรีงัยัง่ยนืคงไมเปน
ผลดี ขอใหเราคิดใหดี ใหมีหลักยึดดีๆ เชน ผูหลักผูใหญที่เปนหลักของสังคมของ
บานเมอืง หรอืยดึอดุมการณวาเราจะพุงเปาไปทางไหน เชน มเีปาหมายอยากเปน
อะไรในอนาคต นอกจากนี้ ก็มีหลักศาสนา ปรัชญาตางๆ รวมทั้งหลักของ TO BE 
NUMBER ONE ที่เราสามารถเปนหลักยึดได”
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“TO BE NUMBER ONE 
ไมไดมุงใหทุกคนเขามาเปนที่หนึง่ 

     แตใหเปนหนึ่งในตัวเอง”

    นายแพทยเจษฎา โชคดํารงสุข 
                ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

(อธิบดีกรมสุขภาพจิต) 
    .

           ในฐานะที่ทานเคยดํารงตําแหนงอธิบดีกรมสุขภาพจิต  และเลขานุการ
โครงการ TO BE NUMBER ONE นายแพทยเจษฎา  โชคดํารงสุข  ทานไดใหความเห็น
เก่ียวกบัเยาวชน  และการเขาไปมสีวนรวมเพือ่พฒันาศกัยภาพเยาวชนของโครงการ  
TO BE NUMBER ONE

เยาวชนมีความสําคัญอยางไร และสถานการณปญหาเยาวชนวัยรุน
ไทยปจจุบันเปนอยางไรบาง?

 เยาวชน เปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา มีศักดิ์ศรี และเปยมดวยศักยภาพ 
เปนพลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เด็กและเยาวชนในโลก มีเพียง
รอยละ 25 แตคนกลุมนีค้อืทัง้หมดของอนาคตมวลมนษุยโลก ดงันัน้ หากชาตใิดกอให
เกดิภาวะเสีย่งทัง้รางกายจติใจและสงัคมแกเยาวชนมากเทาใด ยอมสงผลตออนาคต
ของชาติมากยิ่งขึ้นเทานั้น สําหรับสถานการณปญหาเยาวชนวัยรุนในปจจุบัน
จากขอมลูการวจิยัเชงิสาํรวจของเอแบคโพลล  ลาสดุ พบวาปญหาดานเดก็และเยาวชน
ที่สรางความรูสึกกังวลแกผูมีหนาที่เกี่ยวของ เพราะเปนปญหาที่มีสถานการณ
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รนุแรงมาก 4 อนัดบั ไดแก ปญหายาเสพตดิ ปญหาทีเ่กีย่วของกบัการมเีพศสมัพนัธ ปญหา
คุณภาพการศึกษา และปญหาความรุนแรง

แนวทางตอการปองกันแกไขปญหาเยาวชนวัยรุนขางตนควรเปน
อยางไร?

 ปญหาการติดสารเสพติดในกลุมเยาวชน วัยรุน เปนปญหาท่ีเชื่อมโยง
ไปสูปญหาพฤติกรรมของเยาวชนในทุกปญหา  ดงัน้ัน การปองกันแกไขปญหายาเสพติด
จึงมีความจําเปนอันดับแรกท่ีตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
ภายใตองคความรูและความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติของวัยรุน เพื่อปองกันปญหา
ที่ตนเหตุ ทั้งนี้แผนพัฒนาเยาวชนแหงชาติฉบับปจจุบัน ไดกําหนดแนวทาง
การพฒันาสูเปาหมาย การมคีวามสขุและประสบความสาํเรจ็ในชวีติและเปนพลเมอืง
ที่มีคุณภาพของเยาวชนในดานตางๆ ไดแก การตั้งใจศึกษาเลาเรียน การปรับตัว 
ความรบัผดิชอบ การมรีะเบยีบวนิยัในตนเอง ความสามารถในการตัดสนิใจทีถ่กูตอง 
การมบีคุลกิภาพทีด่ ีมคีวามสามารถในการควบคุมตนเองใหเหมาะสมกับสภาพความเปนจรงิ 
และสามารถเขาใจตนเองอยางแทจริง ซึ่งแนวทางที่กลาวมาทั้งหมดสอดคลอง
กบัแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทลูกระหมอมหญงิอบุลรตันราชกญัญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี

โครงการ TO BE NUMBER ONE มแีนวทางและมีจดุเดนในการดําเนนิงาน
เพื่อปองกันแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชนอยางไรบาง?

  โครงการ TO BE NUMBER ONE เป นโครงการที่มีแนวทาง
การบูรณาการงานดานเยาวชนจากทุกภาคสวน  มียุทธศาสตรการทํางานที่ชัดเจน 
กิจกรรมในโครงการก็มีความหลากหลายและตอเนื่อง ทําใหสมาชิกเกิดความรูสึก
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มัน่ใจ และมคีวามมุงมัน่ทีจ่ะเขารวมกจิกรรม  ถงึวนันีส้มาชิก TO BE NUMBER ONE
ทั่วประเทศ  มีความรูสึกภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหน่ึงของโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  ซึ่งความรูสึกอยางนี้ ชวยใหเกิดกระแสการไมพึ่งพายาเสพติด
ในกลุมเยาวชน เพราะเยาวชนที่เขารวมโครงการ ไมวาจะในฐานะสมาชิก แกนนํา 
กรรมการชมรม  หรืออาสาสมัครศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จะรูสึกวา
ตัวเองมีบทบาท มีหนาที่ความรับผิดชอบ มีคุณคา รูสึกถึงความยิ่งใหญ ที่มีเพื่อนๆ 
สมาชกิมากมายอยูอยูทัว่ประเทศ รวมท้ังมกีจิกรรมทีส่ามารถทาํรวมกนัอยางตอเนือ่ง
เปนประจํา กิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE เปนความหวังของ
คนรุนใหม มีการปรับและพัฒนาใหทันสมัย สอดคลองกับวันเวลาที่เปล่ียนแปลงไป 
และที่สําคัญคือ มุงเนนการเขาถึงกลุมเปาหมาย เพื่อใชกิจกรรมดึงเขาออกมาจาก
ความเสี่ยงและปญหาตางๆ โครงการพยายามสรางทางเลือกและหยิบยื่นโอกาส
ใหเขา สิ่งที่โครงการทําคือ พยายามสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหกับเด็กและเยาวชน  
ใหโอกาสทางสังคม ใหเขาไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ใหมีทางเลือกที่จะทําสิ่งท่ีสนใจ
และชื่นชอบ เพื่อใหมีความสุข มีสังคม เด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีตองการเพื่อน
การใหโอกาสเขามีเพื่อนที่ดี มีสังคมที่ดี  เขาก็ไมจําเปนตองไปแสวงหาเอาเอง
จากสภาพสังคมที่มีความเสี่ยงเชนในปจจุบัน

กจิกรรมในโครงการฯ ทีไ่ดรบัความสนใจและเปนทีช่ืน่ชอบ ของเยาวชน                
มีอะไรบาง?

 กิจกรรมในโครงการฯ ที่ประสบความสําเร็จ ไดรับความสนใจและเปนท่ี
ชื่นชอบของเยาวชน ไดแก

 1) กิจกรรมที่ เป ดโอกาสการแสดงความสามารถ เพื่อเสริมสร าง
ความภาคภูมใิจในตนเอง และตอยอดเพ่ือพฒันาศักยภาพเยาวชน เชน การประกวด
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ผลการดําเนินงานจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE การแขงขัน TO BE 
NUMBER ONE DANCERCISE และการประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE        
NUMBER ONE         
 2)  กิจกรรมเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหแกเยาวชน เชน การจัด
คายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สูความเปนหนึ่ง การจัดตั้งศูนยเพื่อนใจ     
TO BE NUMBER ONE เปนตน

ฝากขอคิดถึงเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE? 

 ขอฝากถงึสมาชกิ TO BE NUMBER ONE วา มคีนท่ีเกงทางวชิาการจาํนวน
ไมมากที่ประสบความสําเร็จในชีวิตการงาน  แตคนที่มีความฉลาดทางอารมณหรือ
มีอีคิวจะประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตประจําวันไดดีกวา เนื่องจากมี
ความสามารถในการปรับตวัเขากบัสงัคมไดเปนอยางดี โครงการ TO BE NUMBER ONE
ไมไดมุงใหทุกคนเขามาเปนที่หนึ่ง แตใหเปนหนึ่งในตัวของตัวเอง ภูมิใจท่ีตัวเอง
ไดทําในสิ่งที่ตนเองถนัด เพราะทุกคนตางมีดีอยูในตัว TO BE NUMBER ONE ไมได
ใหทุกคนมุงสู ความเปนเลิศ บางคนวาดรูปแมไมไดรางวัล แตไดรับการชื่นชม
จากคนรอบขางวารูจกัใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพยีงแคนีก้ภ็มูใิจโดยไมตองไดรางวัล 
เพยีงแคนีก้เ็ปนการพฒันาอคีวิแลว เพราะไดแสดงฝมอืทางใดทางหนึง่ออกมา ดงันัน้
เราไมตองไอคิวดีเรียนเกงไดที่ 1 ที่ 2 หรือมีชื่อติดบอรด เพราะทุกคนเกิดมามีความ
สามารถไมเทากันไมเหมือนกัน แตที่สําคัญทุกคนตองรูจักเอาตัวรอดในสังคม รูจัก
การใชชวีติ รูจกัการดูแลตนเองใหปลอดภัย เพ่ือเปนผูใหญทีด่ใีนอนาคต  นอกจากน้ี
เราตองรูจักดูแลตนเองไมใหหลงมัวเมาไปกับสิ่งยั่วยุตางๆ ในสังคมปจจุบัน ซึ่งจะ
ทาํใหเราเกดิปญหาตางๆ เชน ทองไมพรอม ทะเลาะววิาท เราตองมทีกัษะและความรู
ในการดูแลตนเอง เชน ทักษะในการปฏิเสธ  การปองกันตนเองเกี่ยวกับการมี

เพศสัมพันธ   สิ่งเสพติดและอบายมุข ฯลฯ
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“การมีฝนจะเปนพลังสําคัญ
ทีท่ําใหเราประสบความสําเร็จ”

 แพทยหญิงพรรณพิมล วิปุลากร  
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (อดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิต)

 จากบทบาทในการผลักดันใหโครงการฯ สามารถดําเนินกิจกรรมสําคัญ
ตางๆตามที่วางแผน รวมทั้งการประสานการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นๆ เพราะ 
TO BE NUMBER ONE เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน และตองการการสนับสนุน
การดาํเนนิงานรวมกนัเพือ่ใหเปนไปไดตามแผนและเปาหมายทีว่างไวรวมกัน แพทยหญิง
พรรณพิมล  วิปุลากร  ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับเยาวชนและการทํางานโครงการ 
TO BE NUMBER ONE  ไวดังนี้

เดก็และเยาวชนปจจบุนัเปนอยางไร และโครงการTO BE NUMBER ONE 
สนับสนุนอยางไร?

 เด็กและเยาวชนปจจุบันมีความสนใจส่ิงท่ีอยูรอบตัวมาก ตองยอมรับ
วาสือ่เขามามสีวนอยูในชวีติของเขามากขึน้เรือ่ยๆ โครงการ TO BE NUMBER ONE
รู ว า จุดที่ เด็กสนใจอยู ตรงไหน และพยายามเอาจุดสนใจนี้ดึงเขาออกมา
รวมทํากิจกรรม  เด็กทุกคนมีความสามารถ มีศักยภาพที่เหมือนและแตกตางกัน 
เพียงแตวาเราจะทําอยางไรใหเขามารวมกิจกรรมแลวคอยมาคนหาตัวเอง ดึงเอา                                 
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ศกัยภาพอ่ืนๆ ออกมา เพราะในความเปนจริง เดก็ทกุคนมีความเปนตวัตนของตัวเองเสมอ 
เราจึงตองใชความนาสนใจ ความสนุกสนานเปนตัวดึงเขาออกมากอน แลวเม่ือ
เขาเขามารวมกิจกรรม เดก็กจ็ะมาหาความสามารถของตัวเอง มาหาความชอบ ดงันัน้
TO BE NUMBER ONE จึงเปนพื้นที่ที่เราเปดรับทุกความสามารถ ไมไดจํากัด
อยูแคความเกงทางวชิาการ เดก็ๆ จะคอยๆ เรยีนรูจากพืน้ทีต่รงนี ้คนหาตวัเองไดโดย
อสิระ นอกจากนี ้เราพยายามจดัใหมมีมุทีจ่ะพฒันาเดก็ โดยมกีจิกรรมตางๆ เขาไปเสรมิ 
สนบัสนนุใหเขามคีวามเชือ่มัน่มากขึน้ ซึง่ตรงน้ีเราไดรบัการสนบัสนนุจากทกุภาคสวน
ทางสังคม และองคกรตางๆ สรางพื้นที่ใหเด็กไดทําตามความสามารถของเขา
ซึ่งมีความหลากหลาย  ใหเขาไดใชโอกาสในดานท่ีเปนประโยชนแกตัวเอง เรามี
ความเชื่อมั่นวาโดยธรรมชาติเด็กอยากทําอะไรที่ดี อยางกิจกรรมคาย การประกวด 
TO BE NUMBER ONE IDOL และกิจกรรมตางๆ ก็คือความพยายามเติมสิ่งท่ีเขามี
สนับสนุนความสามารถของเขา ใหเขาดึงออกมาอวดคนอื่นได และมีความมั่นคง
ในสังคม

การประกวดเยาวชน ตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE
ทีก่รมสุขภาพจติ เปนหนวยงานหลกัรบัผดิชอบดาํเนนิการชวยปองกนั
แกปญหาในกลุมเยาวชนวัยรุนอยางไรบาง?

 แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเยาวชนแหงชาติสอดคลองกับเกณฑ
การประกวดและเปาหมายการพัฒนา “เยาวชนตนแบบ เกงและดี TO BE NUMBER ONE”
ที่ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องคประธาน  
โครงการ TO BE NUMBER ONE  ทรงมพีระดาํรใิหดาํเนนิการขึน้โดยกรมสขุภาพจติ
ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ได วางแนวทาง
การพัฒนา คอืTO BE NUMBER ONE IDOL หรือ เยาวชนตนแบบเกง และดี TO BE
NUMBER ONE ตองสามารถพัฒนาตัวเองใหเปนทั้งคนเกงและคนดี  เปนตนแบบ
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แกเพื่อนๆ ไดเรียนรู และฝกฝน ในชวง 1 เดือน ที่เขาไปอยูในบาน IDOL ไดแก  
การฝกให“คนเกง” คือ มีสมรรถภาพสูงในการดําเนินชีวิต มีความสามารถพิเศษ 
มีภาวะผูนํา รูจักตนเอง ควบคุมตนเองได ทันโลก ทันเหตุการณ สามารถพัฒนา
ตนเองไดอยางเตม็ศักยภาพและทาํประโยชนใหเกดิแกตนเอง สงัคม และประเทศชาติ
“คนดี”คือ คนที่ดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพมีจิตใจท่ีดีงามมีคุณธรรม จริยธรรม
มคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคทัง้ทางดานจติใจและพฤตกิรรมทีแ่สดงออก รวมทัง้สามารถ
อยูรวมกับผูอืน่ไดอยางมีความสุข ทัง้น้ี กรมสุขภาพจิต ไดกาํหนดหลักสตูรสําหรับให
เยาวชนตนแบบเยาวชนไดคนหาความตองการ บทบาทหนาที ่และความสามารถของ
ตนเอง แลววิทยากรท่ีมีชื่อเสียงชวยเสริมทักษะดานตางๆ ไดแก  ดานวิชาการ
ดานการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ทกัษะการดําเนนิชีวิต การพัฒนาบุคลกิภาพ 
การแสดงออก และความสามารถพเิศษตางๆ เพือ่ใหพวกเขามคีวามสามารถและพรอม
ทีจ่ะกาวออกมายืนอยูแถวหนา เพือ่เปนตนแบบใหกบัเยาวชนอืน่ๆซ่ึงจากการดาํเนนิการ
3 รุน  ที่ผานมา ปรากฏผลเปนที่นาพอใจ

โครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งปนี้มีอายุครบ 12 ป ในป 2557 
มีสวนสําคัญในการพัฒนาสังคมอยางไร?

 โครงการ TO BE NUMBER ONE ไดรับความรวมมือมากขึ้นเร่ือยๆ
กลุมเปาหมายไดขยายจากกลุมเยาวชนในโรงเรียนออกไปยงันองๆ และเยาวชนท่ีเพิง่
จะเร่ิมเขาสูชีวิตการทํางานในสถานประกอบการไปจนถึงนองๆ ที่อาจจะมีปญหา
ซบัซอนมากข้ึน เพือ่ใหทกุคนมีโอกาสท่ีจะกลับมาตามฝนทีต่วัเองมี และเพ่ือทีจ่ะเดินทาง

ตอไปได คือยังเปนนัมเบอรวันไดทุกคน เพราะฉะนั้นจากนี้ไปอยากใหตัวโครงการฯ 
ไดเปนพื้นที่ที่แทจริงสําหรับเด็กทุกคน ไมวาเขาจะเปนเด็กท่ีอยูในพ้ืนท่ีตรงไหน
ซึ่งจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นก็จะสงตอซึ่งกันและกัน ทําใหเราสามารถท่ีจะเขาถึง
กลุมเดก็ๆ และเยาวชนที่กวางขึ้นเรื่อยๆ 
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ฝากถงึเดก็และเยาวชนเกีย่วกับการใชชวีติ การศกึษาเรยีนรูทีจ่ะเติบโต
เปนผูใหญทีด่ีในวันขางหนา?

 เด็กทุกคนมีความฝน เพียงแตบางขณะทําใหเราไขวเขวไป และคิดวาเรา
ทาํไมไดอยางทีฝ่น หรอืมอียางอืน่ทีน่าสนใจกวา แตในความเปนจรงิอยากใหกลบัมา
ที่ใจเราวา ลึกๆ ความฝนจริงๆ ในใจเราคืออะไร แลวลองคอยๆ เดินตามความฝน
ของตัวเอง คอืใหมเีปาหมายเกิดข้ึน และถาเปนไปไดใหเดก็ๆ เปดรบัคนท่ีอยูรอบขาง
 โดยเฉพาะผูใหญที่เขาจะใหโอกาสเรา เดินเขาไปหาเขา เพื่อใหเขาไดสนับสนุนเรา 
หรือใหโอกาสเรา เพื่อทําใหฝนที่เรามีอยูคอยๆ โตไปทีละขั้นๆ เปาหมายที่ดีและ
การมฝีนจะเปนพลงัสาํคญัทีท่าํใหวนัหนึง่เราจะประสบความสาํเรจ็เหมอืนพี่ๆ  ทีเ่ปน
ตัวอยางหลายคน เมื่อมองกลับมา เราจะเห็นวามันเกิดจากข้ันบันไดเล็กๆ ที่คอยๆ 
ทาํในแตละวนั เพราะฉะนัน้อยาทอกบัความฝนทีม่ ีใหมุงมัน่ตอไป และฝกฝนตวัเราเอง
ใหดีที่สุด
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“อยากใหเยาวชนรุนใหมยุค 4.0 
มีความคิดสรางสรรค

โดยใชเทคโนโลยีมากอใหเกิดประโยชน”

    นาวาอากาศตรี นายแพทยบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน   
อธิบดีกรมสุขภาพจิต

 นบัตัง้แตรบัตาํแหนงอธิบดกีรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เมือ่เดือน
ตลุาคม 2559 นาวาอากาศตรี นายแพทยบญุเรือง ไตรเรืองวรวัฒน  ไดปฏิบตัภิารกิจ
ที่สําคัญและหลากหลาย โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพจิตและกําลังใจของประชาชน 
รวมทั้งการสรางพลังคนรุนใหมที่มีคุณภาพผานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ทานไดกลาวถึงการเติบโตของโครงการฯ ความเห็นและคําแนะนําแกคนรุนใหมอยาง
นาสนใจทีเดียว

การกาวสูปที ่15 ของโครงการ TO BE NUMBER ONE

 โครงการ TO BE NUMBER ONE เปนโครงการที่ไดดําเนินการมาปนี้
เปนปที่ 15 มีวัตถุประสงคเพื่อจะสรางพลังใหกับเยาวชนโดยใหเขามีภูมิคุมกันและ
มีทักษะในการดําเนินชีวิต การเปดโอกาสใหเขาไดใชความรูและความสามารถ
รวมทัง้การแสดงศกัยภาพของตวัเองออกมา ตลอดระยะเวลาทีด่าํเนนิงานมานัน้เรามี
สมาชิก TO BE NUMBER ONE ประมาณ 25 ลานคนทั่วประเทศ มีชมรม TO BE 
NUMBER ONE ประมาณ  100,000  ชมรม รวมทัง้มศีนูยเพือ่นใจ  TO BE NUMBER ONE

ประมาณ 12,000 กวาแหง ขณะเดียวกันเราก็มีเครือขายอยางโครงการ
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“ใครติดยายกมือขึ้น” ที่ดูแลสมาชิกอยู ประมาณ 170,000 คน ซึ่งโครงการ
“ใครตดิยายกมือขึน้” ไดดาํเนนิการบาํบดัและดูแลรักษาผูตดิยาใหหายเปนปกตแิละกลบัไป
เรียนหนังสอืหรอืกลบัไปทํางานไดอยางดทีเีดยีว อนันีเ้ปนเชงิการขยายตัวดานจาํนวนของ
โครงการ TO BE NUMBER ONE

 สวนดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทําใหเยาวชน
มีภูมิตานทาน มีทักษะชีวิตและไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด เราไดมีการศึกษาวิจัยและ
ติดตามสมาชิกฯ เราพบวา สมาชิกฯ สามารถดําเนินชีวิตไดโดยไมเก่ียวของกับ
ยาเสพติด และมีทักษะ 5 ดานที่สําคัญมากๆ เกิดขึ้นอยางมีนัยยะสําคัญ ไดแก 
 1) ทักษะดานความรู คือการรับทราบพิษภัยของยาเสพติด
 2) ทักษะการดําเนินชีวิตที่ไมเบียดเบียนผูอื่น
 3) ทักษะชีวิตในการสรางความสุขใหกับตนเอง 
 4) ทักษะการไมพึ่งพาอบายมุขตางๆ 
 5) ทกัษะการควบคมุตวัเองและมวีจิารณญาณในการประพฤตปิฏบิตัอิยาง
เหมาะสม
 จากการประเมนิตดิตามผลนบัวาโครงการฯ บรรลผุลในการสรางใหเยาวชน
มีทักษะชีวิตที่ด ีและมีภูมิตานทานตอพิษภัยยาเสพติด

ลักษณะเดนของโครงการ TO BE NUMBER ONE

 โครงการ TO BE NUMBER ONE เราเริ่มตนจากแนวคิดที่วา เราจะทําให
เยาวชนสามารถใชชีวิตอยางมีคุณภาพไดอยางไร มีภูมิตานทานที่จะไมเกี่ยวของ
กับยาเสพติดไดอยางไร จึงเปนโครงการที่ดูแลเยาวชนตั้งแตสาเหตุที่เปนตนกําเนิด 
โดยการสรางภูมิตานทานตั้งแตเริ่มตนเราถือวาโครงการฯ ชวยตอบโจทยการแกไข
ปญหายาเสพติดได  เพราะเปนโครงการท่ีมเีปาหมายและวัตถปุระสงคชดัเจนทีจ่ะให



21

เยาวชนไมเกี่ยวของกับยาเสพติด  ดังน้ัน โครงการน้ีจึงเปนโครงการท่ีมีประโยชน
และมีประสิทธิภาพในการสรางภูมิตานทานใหกับเยาวชนเปนอยางยิ่ง

กิจกรรมของ TO BE NUMBER ONE 

 สําหรับกิจกรรมของ TO BE NUMBER ONE ที่ผานมาเปนเร่ืองของ
การแสดงความสามารถและศักยภาพของเยาวชน ไมวาจะเปนการเตน การรอง
การแสดง และการทํากิจกรรมสรางประโยชนเพือ่สาธารณะ กจิกรรมเหลานีจ้ะดาํเนนิการ
ตอไปและปนี้จะเพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลผู ติดยาเสพติด โดยนอกจาก
จะใหคําปรึกษาแลว ยังสามารถใหคําแนะนําหรือการดูแลเบื้องตนสําหรับคนที่ใช
ยาเสพติด เพราะถาเราดูแลรักษาอาการติดยาเสพติดเบ้ืองตนก็จะทําผูเสพยา
เลิกติดยาไดไวและไมติดยาตอไป
 โดยเฉพาะอยางยิง่ถาเราทาํใหเขามสีถานทีท่ีเ่ขาไดเขาไปรบัการดแูลรกัษา  
โดยไมรูสึกแปลกแยกและไมเปนที่สังเกตมาก ก็จะทําใหเขามีความสบายใจที่จะ
เขามารักษา ดังนั้น การเพิ่มการดูแลรักษาเบื้องตนสําหรับคนที่ใชยาเสพติดจะเปน
กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในโครงการฯ

การดูแลเยาวชนในปจจุบัน

 เนื่องจากปจจุบันเปนยุคการสื่อสารไรพรมแดน มีเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
สือ่ทางสังคมตางๆ เวลาวางของเยาวชนจึงเปนปจจยัสาํคญัมากๆ ตอเยาวชนในการ
เลอืกทาํกจิกรรมท่ีเปนประโยชนหรอืไมเปนประโยชน  ดงันัน้ จงึควรมีการแนะนําวา
จะมีกิจกรรมอะไรที่จะเปนประโยชนสําหรับเยาวชน และใหเขาไดตระหนักถึง
ความสาํคญัทีจ่ะตองทาํสิง่ทีด่แีละเกดิประโยชนกบัตวัเอง สงัคม และคนท่ีอยูรอบดานดวย 
ไมวาจะเปนกีฬา การแสดง ดนตรี และที่สําคัญคือกิจกรรมที่จะสรางประโยชนให
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สังคมและชุมชนโครงการ TO BE NUMBER ONE ไดสรางกิจกรรมเพื่อเขาไป
เสริมการใชเวลาวางของเยาวชน

ขอคิดสําหรับเยาวชนที่จะเติบโตอยางมีคุณภาพ

 อยากจะเรียกวาเยาวชนในยุคประเทศไทย 4.0 เพราะมีเรือ่งของเทคโนโลยี
และนวัตกรรม จึงอยากใหเยาวชนรุนใหมยุค 4.0 มีความคิดสรางสรรคโดยใช
เทคโนโลยีมากอใหเกิดประโยชน สรางนวัตกรรมและคุณประโยชนใหมๆ ขึ้นมา
ใหกับสังคม หากเยาวชนไดรับการชี้แนะในทางที่ดีจะสามารถสรรคสรางงานที่เปน
ประโยชนออกมาไดสอดคลองกับความทันสมัยของโลกปจจุบัน นอกจากนี้
อยากฝากนองๆ เยาวชนวาเมือ่ไหรทีเ่ราคดิใหคดิอยางมเีปาหมาย และใหมจีดุมุงหมาย
ในการทํางานตางๆ โดยไมอยูแบบเลื่อนลอย อยากใหเปนเปาหมายที่เปนประโยชน 
สรางความสุขใหกบัตวัเองและสังคมในทางสรางสรรค เมือ่ไหรกต็ามท่ีเราคิดวาเราจะทํา
ในส่ิงที่ไมดี ซึ่งธรรมชาติเรารูอยูแลววาสิ่งไหนดีและไมดี ขอใหคิดวามีคนที่จะไดรับ
ความเดอืดรอน ไมเฉพาะตวัเราเอง แตรวมทัง้คนทีอ่ยูรอบขางเราดวย สิง่สาํคญัท่ีสดุ
อยากฝากวาเมื่อไหรก็ตามท่ีเราคิดจะทําสิ่งไมดี ขอใหคิดถึงองคประธานโครงการฯ 
ที่ไดทรงเมตตาและกรุณาแกพวกเราในการท่ีจะสรรคสรางและทําสิ่งท่ีเปน
ประโยชนใหกับสังคมมาโดยตลอด
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“เด็กๆ ตองมีจุดมุงหมายในชีวิต 
มีความคิดบวก 

และมีความรักในครอบครัว”

      นายแพทยชิโนรส ลี้สวัสดิ์ 
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

 สําหรับโครงการ TO BE NUMBER ONE นายแพทย ชิโนรส ลี้สวัสดิ์
รองอธิบดกีรมสขุภาพจติ เปนผูรบัผดิชอบดแูลในเขตพืน้ทีภ่าคเหนอืและภาคอสีาน
ตอนบน รวม 29 จังหวัด โดยเฉพาะการดูแลงานรับเสด็จองคประธานโครงการฯ
ในระหวางเสดจ็ตดิตามการดาํเนนิงานโครงการฯ ในพืน้ท่ี จึงนบัวาเปนผูใหญอกีทานหนึง่
ที่คลุกคลีกับกิจกรรมของโครงการฯ มาหลายจังหวัด ทานไดใหความคิดเห็น
เก่ียวกับโครงการฯ และการดูแลเยาวชนอันเปนกาํลงัสาํคญัของประเทศในอนาคต ดงันี้

ความเห็นเกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE

 “เปนโครงการท่ีดีมากครับ เพราะวาเก่ียวของกับการปองกันปญหา
ยาเสพตดิในเยาวชน และเปนโครงการทีท่าํมาอยางตอเนือ่ง มสีมาชกิมากขึน้เรือ่ยๆ 
และมีกจิกรรมตางๆ ทีท่าํใหวยัรุนของไทยใชเวลาวางใหเปนประโยชนมากข้ึน แทนท่ี
จะไปม่ัวสมุหรอืเสพยาเสพติด กจิกรรมตางๆ ไมวาจะเปนเรือ่งการแสดง การรองเพลง
การเตน หรือกิจกรรมดานวิชาการลวนเปนกิจกรรมท่ีเหมาะกับกลุมเปาหมาย
คอืกลุมวยัรุน หรอืเยาวชน ทาํใหเกดิความมัน่ใจในตวัเองมากขึน้วาสามารถเปนหนึง่
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ไดโดยไมพึ่งยาเสพติด ตามนโยบายของ
โครงการฯ”

การใชเวลาวางของเยาวชน

 “เยาวชนในปจจุบันอาจจะมี
ปญหาเยอะ โดยเฉพาะเรื่องการเรียน 
เราเนนการเรียนมาก แตเราไมไดเนน
เรื่องทักษะการใชชีวิต การคิดใหเปน 
ตรงนี้ทําใหเด็กหลายคนเบื่อการเรียน 
การเรียนการสอนของไทยในปจจุบัน 
ทาํใหเดก็คดิไมคอยเปนไมรูวาเปาหมายชีวติ
คืออะไร เลยทําใหคอนขางเควงควาง 
ไมมีทิศทาง พอเรียนไมไดก็อาจจะไป
นอกโรงเรียน หรือนอกระบบ ซึ่งตรงน้ี
เปนปญหาสําคัญ เด็กบางคนจะออกไป
เกี่ยวของกับการใชยาเสพติดตางๆ”
 “การใชเวลาวางของเดก็ๆ สมยัน้ี
ไมเหมอืนกบัเดก็ในยคุกอนๆ เพราะยคุน้ี
มอีนิเทอรเนต็ เกมส โซเชยีลมเีดยีเยอะมาก
เลยทําใหเด็กไมมีสังคม ที่สําคัญเด็กที่
คบกันผานโซเชียลมีเดียบางคร้ังก็มีเด็ก
ที่ ไม ดี หรือเสพยาก็จะชักจูงเพื่อน
ใหไปเกีย่วของกบัการใชยาเสพติด ดงันัน้

เราตองหาแกนนาํเยาวชนทีม่คีวามเขมแขง็ 

และเปนแบบอยางใหนองๆ รุนหลังๆ 
ใหมาใชชีวิตปลอดจากยาเสพติด เชน 
ออกกําลงักาย เลนกฬีา รองเพลง อาจจะเปน
เร่ืองของการเตนกไ็ดเพราะเปนกจิกรรม
ทีท่าํใหเกิดความสนุกสนาน และเปนการ
ใชเวลาวางท่ีเปนประโยชน แทนที่จะไป
อยูในสังคมท่ีเปนดานมืด”

ฝากถึงเด็กๆ เยาวชน เพื่อโตเปน
ผูใหญทีม่ีคุณภาพ

 “เด็กๆ ตองมีจุดมุ  งหมาย
ในชวีติ มีความคิดบวก และมีความรัก
ในครอบครัว เพราะถาเรามีหลักยึด
ไม ว  าจะเป นทิศทางชีวิต ท่ีชัด เจน
มพีอแมทีเ่ปนแบบอยาง และใหความรกั
ความอบอุน กจ็ะทาํใหเดก็เตบิโตอยางมี
เปาหมายในชีวติ ไมหลงทาง และไมหลง
ไปกับการเสพยาเสพติดตางๆ อยางไร
กต็าม สาํหรับเด็กทีท่อแท ไมมหีลกัยดึใน
ครอบครัวก็ตองพึ่งระบบการชวยเหลือ
จากทางรัฐบาล เชน การใหคําปรึกษา 
กจิกรรมดานจิตสงัคมท้ังในโรงเรียนและ
โรงพยาบาล และถาเปนไปไดควรมีใน
ชุมชนดวย เชน แตละหมูบานควรจะมี
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คนคอยดูแลและจัดสรางระบบการใหคําปรึกษาตางๆ เพื่อช้ีแนะในเรื่องของการ
ดําเนินชีวิต”
 “สาํหรบัเด็กทีม่ปีญหา ไมวาจะเปนเร่ืองการเรยีน จติใจ อาจปรกึษาคณุครู
ทีโ่รงเรียน หรอือาจไปปรึกษาท่ีโรงพยาบาล เรามีงานจิตสงัคมในโรงพยาบาลทุกแหง 
ซึ่งตรงนี้สามารถเขาไปปรึกษาเพื่อขอคําแนะนําชวยเหลือตางๆ นอกจากนี้ใน
หนวยงานรฐัมหีลายแหงทีด่แูลงานดานเดก็  ๆและเยาวชน นอกจากทีก่ระทรวงสาธารณสขุแลว 
ยงัมกีระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ซึง่เด็กๆ สามารถปรึกษาครู 
หรือเขาไปขอคําปรึกษาในหนวยงานของรัฐบาลได”
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“ขออยาลืมความดี 
ความถูกตอง”

   นายแพทยพงศเกษม  ไขมุกด 
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

 ทานเปนบุคคลสําคัญที่ปฏิบัติหนาที่แทนอธิบดีกรมสุขภาพจิตในสวน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ทกุๆ เรือ่ง เมือ่ไดมสีวนรวมในการผลกัดนัโครงการฯ
จึงเปนความภาคภูมิใจ ซึ่งนายแพทยพงศเกษม  ไขมุกด รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
ถือเปนสิ่งมงคลสําหรับกรมสุขภาพจิตเลยทีเดียว ในการดําเนินงานเพ่ือสังคมของ
องคประธานโครงการฯ 

ความเห็นเกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE

 “โครงการ TO BE NUMBER ONE มีแนวทางสําหรับเยาวชน
เหมอืนเตมิเตม็ชวีติใหเขา เยาวชนเปนชวงสบัสนของวยั ชวีติจะไปทางไหนดบีางทหีา
เปาหมายไมเจอ ถาเราทําใหเขาจาก Nobody เปน Somebody ได จะชวยใหเขามี
จุดมุงหมายชีวิต หรือมีธงนําทางชีวิตในการไปสูความเปนคนดีของสังคม ซึ่งเปน
เปาหมายในการทําใหสงัคมและประเทศชาตเิกดิความสงบสขุ เดก็บางคนเตบิโตมา
ในครอบครัวหรือสังคมท่ีไมสมบูรณ ไมไดรับความสุข หรือสิ่งท่ีดี พอถึงชวงวัยนี้
เขาอาจผิดพลาดได ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ เพราะในอนาคตเด็ก
จะตองเปนฐานที่จะทําใหประเทศชาติอยูได” “ถัดมาคือการสงเสริมการปองกัน
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ไมใหเกดิปญหา  เชน เด็กตดิเกม หรอืตดิยาเสพติด ในกรณกีารตดิยาเสพตดิรายแรง
เชน ยาบา ซึ่งปจจุบันกระจายไปมาก จะทําลายสมอง ทําใหเปนโรคจิตแอนตี้สังคม 
การยบัยัง้ชัง่ใจไมดเีทาทีค่วร เกดิวกิฤตใินครอบครวั และปญหารนุแรงในสงัคมตามมา
ถาเราสงเสริมปองกันเสียกอน โดยการจัดกิจกรรมที่ทําใหกลุมวัยรุน ซึ่งมีพลังเยอะ
และตองการแสดงออกตางๆ ปรับไปในทางที่ดีขึ้น กิจกรรมแนวทางนี้มีหลากหลาย 
เชน กิจกรรมการใหผูอื่น เพราะการใหเปรียบเหมือนเราอุทิศตัว หรือทําความดี 
กจิกรรมของ TO BE NUMBER ONE ในหลายโรงเรียน กเ็ปนลกัษณะเพ่ือนชวยเพ่ือน
มีปญหาก็มาปรึกษาหารือกัน นอกจากน้ี กิจกรรมการเตนเปนการสงเสริม
ใหแสดงออกทางรางกาย แทนที่เขาจะคิดเรื่องอื่น เขาก็ไปคิดทาเตน ซึ่งตองใชเวลา 
และมทีกัษะ ทาํใหเขามุงโฟกสัเรือ่งนี ้ลมืเรือ่งยาเสพตดิหรอืสิง่ไมดอีอกไป อยางนอย
ทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรง หรือเกงกวาน้ันเขาอาจจะไปทํากิจกรรมเร่ืองกีฬา 
ทาํใหเขาใชกฬีาในการแสดงออกยามวาง และเปนงานอดิแรก ซึง่เปนงานสรางสรรค 
ผมคดิวาจดุน้ีเปนจดุเริม่ตนทีด่ ีเปนการสงเสรมิปองกนัทีจ่ะทําใหเขาไมตดิยา ซึง่เปน
ตัวทําลายสมอง และกออาชญากรรม”

 “กิจกรรมอยาง TO BE NUMBER ONE IDOL ก็คือการหาโมเดลหรือ
รูปลกัษณทีด่เีพือ่เปนตนแบบใหกบัผูอืน่ เพราะไอดอล คอืรปูแบบทีด่แีละถกูตอง ทีจ่ะ
ทําใหวัยรุนมีแนวทางท่ีชัดเจนวา นี่คือสิ่งที่ถูกตอง ไมใชลอกเลียนความเทห และ
เก เพียงอยางเดียว ผมวาโครงการน้ีเปนโครงการท่ีดี ซึ่งวัยรุนจะมีตัวกอปปในชีวิต 
เพื่อทําสิ่งที่ดีและละเลยสิ่งที่ไมดี ขณะเดียวกันก็ทําใหเกิดแกนนํา ที่แตละจังหวัดมี
ตัวแทนไปกระจายตนแบบเพื่อใหเกิดความเขมแข็ง”

โครงการของเยาวชนที่อาจเปนไปไดในอนาคต

 “ผมมองวา อยางเกาหลมีเีคปอบเรากน็าจะทาํ ทปีอปทแีดนซ หรอืทูบแีดนซ
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เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมของเราเอง โดยเริ่มจากไอดอลของเราที่มีอยูแลว เอาไอดอล
ทั้งสี่รุนมาประชุมหารือกัน เพื่อสรางเอกลักษณของเราเองหรืออาจจะพัฒนาการ
โครงการฯ ไปในดานกีฬาก็จะทําใหประเทศชาติมีศักยภาพดานกีฬามากขึ้นเชน
ประเทศเยอรมัน สหรัฐฯ และ จีน การจะมีอยางน้ีได เราตองมีแรงผลักดันหลายๆ
อยาง ม ีinspiration(แรงบนัดาลใจ)และ motivation  (แจงจงูใจ)  รวมทัง้มทีัง้สถานทีฝ่ก
มีเวทีใหแสดงและมีโคชที่จะทําใหเขาไปถึงเปาหมายได” 

ความเห็นเกี่ยวกับเยาวชนในปจจุบัน

 “ผมคิดถึงชวงผมเปนเยาวชนวา ผมตองการอะไรบาง อยางแรกคือ
การแสดงออก ซึง่วยัรุนมคีวามตองการจุดนีเ้ยอะและเปนรปูธรรม เขาตองการดงึดดู
เพศตรงขามหรือแมกระท่ังเพศเดียวกนัใหสนใจ แตปจจุบนัเทคโนโลยีมากข้ึน ทาํใหเกดิ
การตดิเกมดวย สงผลใหสมาธกิารอานหนงัสอืลดลง กจิกรรมของ TO BE NUMBER ONE
 นอกจากการแสดงออกทางกายภาพแลวจึงมีเรื่องความคิดสรางสรรคโยงกันดวย 
เพื่อชวยใหเขามีประสิทธิภาพในการอยูรวมในสังคมและการทํางานในอนาคต
การติดยาเสพติดเปนเร่ืองสําคัญที่ตองเรงแกไข ถาเขามีกิจกรรมสงเสริมปองกัน
ใหทําเยอะก็สามารถหลบเลี่ยงได สวนเด็กที่ติดแลว ก็มีกิจกรรมหลอกลอที่จะชวย
ใหเขาลดความถ่ีในการเสพยาลงเร่ือยๆและวิธีการหักดิบที่สามารถทําไดโดย
การประคับประคองไมใหเขาทนทรมานในการเลิกยาควบคูกบัการทํากิจกรรมเพ่ือเบ่ียงเบน
ความสนใจ”

ฝากคําแนะนําถึงเยาวชน

 “เยาวชนที่หาเปาหมายชีวิตเจอ คือ คนที่รูวาเขาตองการเปนคนในสังคม
แบบไหน ชวงพัฒนาการจะเกิดตอนน้ี บางคนสนใจเปนนักรอง นักดนตรี ศิลปน
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กจ็ะตองหาทางฝกฝนและซอมสมํา่เสมอ  รวมทัง้การคนควาขอมลูเพิม่เตมิเพือ่พฒันา
ตัวเอง  จึงอยากฝากเยาวชนวา ตองหาตัวเองใหเจอกอน ดูวาปจจุบันเปนอยางไร 
และอนาคตอีกสบิยีส่บิปขางหนาตองการจะเปนอยางไร เมือ่ผมเปนเดก็ ผมลิสตไวเลย
เจ็ดบุคลิกที่ผมอยากเปนมีอะไรบาง  ถาเราตั้งเปาหมาย ชีวิตเราก็จะไปสู 
ตรงนั้นตามสเต็ป เพราะเราตระหนักอยูในจิตสํานึกตลอด ฉะนั้น หาตัวเองใหเจอ
แลวต้ังเปาหมายในชีวติใหได จากน้ันจึงลาํดับวธิกีารหรือแผนงานเพ่ือไปสูจดุนัน้ใหได
ก็จะทําใหความฝนเปนจริงขึ้นมา ที่สําคัญ ขออยาลืมความดี ความถูกตอง
เราตองชวยกนัสรางสงัคมใหม เรารูวามปีญหาในสังคมเยอะ ปญหาการเมอืง ปญหา
เศรษฐกิจ ถาเรายึดเรื่องความดีความถูกตอง จะทําใหประเทศชาติอยูรอด เติบโต
และแขงขันกับประเทศอื่นได”
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 ทานไดรับรางวัลผู ว าราชการ
TO BE NUMBER ONE ดเีดนในป 2556 และ
จวบจนปจจบุนัทานกย็งัสละเวลามาชวยงาน
TO BE NUMBER ONE อยางตอเนื่อง 
ทั้ง ในฐานะกรรมการตัดสินรางวัล
และวิทยากรในพ้ืนท่ี นอกจากน้ี ทาน
ยังไดแตงเพลง “ใครติดยายกมือขึ้น”

ในนาม “แอ นาฆอ”

“ “



31

“โครงการ TO BE NUMBER ONE 
คือ สุดยอดของการพัฒนาคน”

เดชรัฐ สิมศิริ 
อดีตผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

และอดีตผูวาราชการจังหวัดตรัง สตูล และยะลา

 ผูใหญอกีทานหน่ึงทีทุ่มเทการทํางานใหกบัโครงการ TO BE NUMBER ONE 
“เดชรัฐ สิมศิริ” ซึ่งกอนเกษียนราชการ ทานดํารงแหนงผูตรวจราชการกระทรวง
มหาดไทย และผูวาราชการจังหวัดตรัง สตูล และยะลา เปนผูนําการประสาน
การทํางาน ผลกัดนั และสนับสนนุ เพือ่ใหแนวคิดและกิจกรรมของ TO BE NUMBER ONE
เขาถึงเยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่ที่ทานดูแล จนทานไดรับรางวัลผูวาราชการ
TO BE NUMBER ONE ดีเดนในป 2556 และจวบจนปจจุบันทานก็ยังสละเวลา
มาชวยงาน TO BE NUMBER ONE อยางตอเน่ือง ทัง้ในฐานะกรรมการตัดสนิรางวัล 
และวิทยากรในพ้ืนที่ นอกจากน้ี ทานยังไดแตงเพลง “ใครติดยายกมือข้ึน”
ในนาม ‘แอ นาฆอ” เพื่อกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE อีกดวย
ทานจึงเปนฟนเฟองที่สําคัญในพ้ืนที่ ทั้งในระดับชุมชนและจังหวัด

การทํางานในโครงการ TO BE NUMBER ONE เปนอยางไรบาง

 ผมรูจกัโครงการ TO BE NUMBER ONE มาต้ังแตเริม่ตนประมาณป 2545 
ผมทาํงานกระทรวงมหาดไทย เปนนายอาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส และตอมาเปน
ปลัดจงัหวดัยะลา ดแูลศูนยอาํนวยการปองกนัยาเสพตดิ ไดเหน็การทาํงานของชมรม 
TO BE NUMBER ONE ของบรษิทั พเีจ 37 พาราวูด จาํกดั ซึง่เปนสถานประกอบการ
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ในจังหวัดยะลา กระทั่งปลายป 2550 ผมเปนรองผู วาราชการจังหวัดยะลา
ครัง้น้ันเองท่ีผมไดมโีอกาสสนับสนุนการทํางานของโครงการฯ   โดยสนับสนุนกจิกรรม
ของชมรมทูบีฯ บริษัท พีเจ 37 พาราวูด จนประสบความสําเร็จไดรับรางวัลระดับ
ประเทศ และโรงเรียนสตรียะลาไดรางวัลระดับภาค จากนั้นในป 2552 ผมยายไป
อยูจังหวัดนราธิวาส ผมเปนรองผูวาฯ ดูแลดานความม่ันคง ยาเสพติด สาธารณสุข 
และการศึกษา ไดรวมทํางานจริงจังในระดับจังหวัดกับทีมงานทูบีฯ ที่นราธิวาส
ตอมาในป 2554 ป นราธิวาสไดเขารวมประกวดผลงานระดับภาค และไดรางวัลจังหวดั
ดเีดนระดับภาคเปนครัง้แรกซึง่ผมไดมโีอกาสรับพระราชทานรางวลัจากทลูกระหมอมหญงิ
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการฯ ตอนน้ันคนท่ีรับ
รางวัลจะตองเขียนเจตนารมณและประกาศตอองคประธานโครงการฯ ผมก็เขียน
และอานตอพระพักตรองคประธานฯ ในการท่ีจะมุงมัน่สรางเด็กและเยาวชนใหเปน
เปนเดก็ดไีมพึง่ยาเสพตดิ ตามปณิธานขององคประธาน ตัง้แตนัน้มาจติและวญิญาณ
ของผมมุงมัน่ทีจ่ะดแูลเดก็เยาวชนใหปลอดภัยจากยาเสพตดิ และตองทาํอยางจรงิจงั
และตอเนื่อง 

 ตอมาปลายป 2554 ผมไดเปนผูวาราชการจังหวัดยะลา และในป 2555 
ผมมารวมงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ที่เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี เพื่อดูการทํางาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอื่นๆ วาเปนอยางไร 
และกลับไปคุยกับทีมงานที่จังหวัดยะลา เพื่อใหความรูความเขาใจกับแนวทางของ
โครงการฯ คือการพัฒนาจิตใจและสนับสนุนใหเด็กกลาแสดงออกในแนวทางท่ี
ถกูตอง รวมทัง้การเชดิชวูฒันธรรมในทองถิน่ ใครมวีฒันธรรมแบบไหน กแ็สดงออก
วัฒนธรรมในแตละพื้นที่ จึงเกิดกระแสทูบีฯ ตามชุมชนและโรงเรียนตางๆ
ตอมาในป 2556 จังหวัดยะลาจึงไดเขารวมประกวดจังหวัดดีเดนในระดับภาค และ
ไดรางวัลที่หนึ่งในระดับภาค สวนในการประกวดระดับประเทศ จังหวัดยะลาได

รางวัลที่ 4 หรือรางวัลชมเชย ซึ่งในครั้งนั้นผมไดรับรางวัลผูวาราชการ  TO BE 



33

NUMBER ONE ดวย  จากนั้นในป 2557 จังหวัดยะลาไดรับรางวัลจังหวัดดีเดนที่1
ของภาค และที่ 2 ในระดับประเทศ หลังจากนั้นผมยายไปเปนผู วาราชการ
จังหวัดสตูลในป 2558 จังหวัดสตูลก็ไดรับรางวัลจังหวัดดีเดนที่1 ระดับภาคใต
และที่ 2 ของประเทศ ตอมาเมื่อผมยายไปเป นผู ว าราชการจังหวัดตรัง
ในป2559 จังหวัดตรังก็ไดรางวัลจังหวัดดีเดนท่ี 1 ระดับภาคและระดับประเทศ

 เมื่ อผมย  ายไปดํารงแหน  งผู  ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผมยังไดรับโอกาสจากการท่ีกระทรวงมหาดไทยมอบหมายใหผมเปนผู แทน
กระทรวงมหาดไทย ทําหนาที่เปนกรรมการตัดสินของโครงการฯ ทําใหผมยิ่งไดรับ
ประสบการณทีก่วางขวางขึน้ เกดิความซมึซบัการทํางานของโครงการฯ และเหน็วา
มีประโยชนอยางย่ิง  การแกไขปญหายาเสพติดของประเทศไทย ซึ่งเราทํามานาน
ตัง้แตการปราบปราม จบักมุ บาํบดัรกัษา และการปองกัน  ผมกลาพดูไดวา การปองกัน
นั้นมีโครงการเดียวที่นาจะไดผลดีที่สุดคือ โครงการ TO BE NUMBER ONE 
เพราะเปนโครงการทีท่าํจรงิจงั ตอเนือ่ง มพีลงั โดยเฉพาะโครงการนีม้จีดุเริม่ตนท่ีดมีาก
คือเกิดจากทูลกระหมอมฯซึ่งพระองคทานทรงมีพระอัจฉริยภาพ โดยแนวคิดการ
ทํางานโครงการฯ คือ เริ่มจากตัวเด็กและเยาวชน เด็กทํา ผูใหญหนุน

 โครงการฯ ดาํเนนิงานมา 15 ป  ถอืวาไดรบัความรวมมอือยางดจีากจงัหวดั
ตางๆ โดยตอนนี้มี 71 จังหวัดที่เขารวมประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE 
ประจําปในระดับภาคและระดับประเทศ ที่เหลือ 5 จังหวัด ผมไดประสานพูดคุย
กับผูวาฯ เขากําลังเตรียมความพรอมและรับปากวาจะสงเขาประกวดในปตอๆ ไป 
เพ่ือใหครบทกุจงัหวดั การจะไดรางวลัหรือไมไมใชสิง่สาํคญั แตทีส่าํคญัทีส่ดุคอืการมี
สวนรวมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ปจจุบันผมเกษียณอายุราชการแลว
มตีาํแหนงเดยีวทีผ่มทาํคอื เปนกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคณุวฒุ ิมหาวทิยาลยั
ราชภัฏยะลา และยงัเปนอาจารยพเิศษทีน่ัน้ดวย แตผมขอสอนเพียงเทอมละ 1-2 คร้ัง



34 ประสบการณความรูสึก...รําลึกถึง 

เพราะผมอยากมีเวลาทํางานใหกับโครงการฯ การสอนหนังสือนั้นผมสอนเด็ก
เพียงสี่สิบคน แตถาผมทํางานใหกับโครงการฯผมไดชวยคนเปนแสน ซึ่งมีประโยชน
มากกวา ผมตองขอขอบคุณทั้งกระทรวงมหาดไทยและโครงการทูบีฯ ที่ใหผมไดมี
สวนรวมในโครงการฯ และตอนนี้ผมก็ยังไดรับโอกาสที่ดี คือ ไดเปนวิทยากรพิเศษ
ของโครงการฯ ที่จังหวัดระนอง และนาน และผมพรอมที่จะชวยงานทูบีฯ ในสวน
ตางๆผมปรารถนาท่ีจะนําประสบการณชวีติท่ีเคยทํางานทูบฯี มาเปนสบิป เพ่ือรับใช
โครงการฯ และสนองงานขององคประธานฯ ตอไปครับ

ทานคิดวาโครงการ TO BE NUMBER ONE มีสวนพัฒนาเยาวชน
อยางไรบาง

 ดีมาก และสุดยอด โครงการฯ สรางเด็กและเยาวชนใหเกงและดี เปนหนึ่ง
โดยไมพึง่ยาเสพติด คอืจะเห็นไดชดัวา ถาเดก็ไดมโีอกาสรวมกิจกรรมของโครงการฯ 
นอกจากตวัเดก็เองจะไดพฒันาแลว คนทีไ่ดประโยชนสงูสดุคอื บรรดาแกนนาํทัง้หลาย
เพราะเปนการเรียนรู อยางเปนระบบ และเพื่อนชวยเพ่ือนในการแกปญหา
พัฒนาอีคิว รวมทั้งมีการทํางานแบบบูรณาการ ถือเปนการสอนการทํางานที่ดีมาก 
ในระบบการทํางานทีผ่านๆ มา  เราอาจไมคอยคุนเคยกบัการทาํงานแบบบรูณาการ 
เราคุนเคยวาใครเปนเจาของเรื่อง ทําอยางไร มีงบประมาณหรือไม ถาไมมีก็ไมทํา
ถาจะทํา อปุกรณตองครบ เงนิตองมี แตระบบการทํางานของโครงการทูบฯี มลีกัษณะ
เดก็ทาํ ผูใหญหนนุ โดยเริม่ตนจากเดก็มารวมกลุมกนั เกดิจากความคดิในหวั เกิดจาก
ขางในของพวกเขาและมารวมกลุมกนั เมือ่เดก็มคีวามคดิความอานตางๆ ผูใหญตอง
สนบัสนุนเขา เพราะเขาไมมปีจจัย ผมเคยพูดวา การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ถานึกอะไรไมออกวาจะทําอยางไรใหเขาไปหาเด็ก เขาไปสนับสนุนใหจัดตั้ง
ชมรมทบูฯี สนับสนนุใหเขาทาํกจิกรรม เชน กฬีา ดนตร ีงานวฒันธรรม หรอืสบทบทนุ
เปนกองทนุกิจกรรม แนวทางของทบูฯี ชดัเจนคอื เริม่ตนจาก  3 ก.  ไดแก กรรมการ 
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กิจกรรม และกองทุน ซึ่งตองเรียนรูวามีที่มาอยางไร มาจากการรับเงินบริจาค หรือ
มาจากการจัดทาํสนิคาจาํหนาย จากน้ันกท็าํบญัชรีายรับรายจาย เหลานี ้คอื การสอน
การบริหารจัดการ นอกจากน้ี โครงการฯ จัดใหมีการประกวดตามแนวทางของ
องคประธานฯ เริม่จากการประกวดระดับภาค ชมรมไหนก็ตามท่ีผานระดบัภาคได ถอืวา
มีมาตรฐานและไดรางวัลพระราชทาน จากนั้นก็เปนโอกาสท่ีดีในการรวมประกวด
ระดับประเทศ  ซึ่งโครงการฯ ไดสรางมาตรฐานการทํากิจกรรม เพื่อการวัดผล
ทัว่ประเทศ ดงันัน้ โครงการ TO BE NUMBER ONE คอื สดุยอดของการพัฒนาคนครบั

ขอคิดสําหรับเด็กๆ และเยาวชน เพื่อเติบโตอยางมีคุณภาพ

 พัฒนาตัวเองตามแนวทางโครงการทูบีฯ นี่แหละถูกตอง เพราะฉะน้ัน
เด็กคนไหนที่ยังไมมีโอกาสไดเปนสมาชิก เขามาสมัครเถอะ ผมวาเด็กตื่นตัวอยูแลว 
ผมจึงอยากเรียกรองผูใหญทกุสวนในการสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE 
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“ตองเชื่อฟงพอแม หรือครู 
เพราะคนเหลานี้ผานชีวิตมากอนเรา”

  วิทยา สุริยะวงศ 
อธิบดีกรมราชทัณฑ

 
 กรมราชทณัฑไดนอมนาํการจัดกจิกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE 
เพือ่รณรงคปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิตามนโยบายของกระทรวงยตุธิรรมโดย
บูรณาการหนวยงานภายในเรือนจํา และหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นิสัย ไมยุงกับยาเสพติด และเพื่อสงเสริมภูมิคุมกัน
ทัง้ทางดานรางกาย และจติใจ ตลอดจนพฒันาศกัยภาพเชงิบวกใหผูตองขงั ซึง่สวนใหญ
เปนผูตองขังคดียาเสพติด รวมทั้งชวยพัฒนาศักยภาพ การกลาแสดงออก ตลอดจน
เปนการแกไข ฟนฟู และพัฒนานิสัยของผู ตองขังภายในเรือนจําใหสามารถ
ปรบัเปล่ียน แกไขพฤติกรรมใหเปนไปในทางท่ีด ีและถูกตอง ใหมจีติใจท่ีเขมแข็ง และ
มรีางกายท่ีแขง็แรง มทีศันคติ และจิตสํานกึทีด่ตีอตนเองและสังคม สามารถกลับไป
ดําเนินชีวิตรวมกับครอบครัวสังคมภายนอกไดอยางปกติสุข รวมทั้งการประกอบ
อาชีพที่สุจริตในอนาคตตอไป

  “เยาวชนเปนวัยที่มีโอกาสรับรูขอมูล และมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไดงาย 
เพราะความเปนเยาวชน เขาจึงยังไมตกผลึกความคิดท่ีจะมีชีวิตท่ีถูกท่ีควรเขามัก
ทําตามกลุมเพ่ือน ซึ่งเปนพฤติกรรมกลุมชักนํา พอเขาออกไปนอกแถว ทั้งเรื่อง
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ยาเสพติด ชูสาว ก็จะนําพาชีวิตเขาไปในทางท่ีไมเหมาะไมควร  และเม่ือเขามาอยู
กับสถานพินิจฯ และกรมราชทัณฑซึ่งเปนหนวยงานที่รองรับผลของการกระทําของ
เด็กวัยรุนเหลานั้น เราก็พยายามที่จะหาทางแกไข เปนหนาท่ีของกรมราชทัณฑ
ที่จะใหการดูแล เพื่อทําใหเขากลับไปมีพฤติกรรมปกติได”

 “โครงการ TO BE NUMBER ONE เปนนิมิตหมายอันดีสําหรับประชาชน      
ชาวไทย โดยเฉพาะทีเ่ปนเดก็วยัรุน นสิตินกัศึกษา นกัเรยีน ซึง่เปนกลุมเสีย่งคอนขางสงู
จะไดใชประโยชนจากโครงการนี้ เน่ืองจากเพื่อนมีความสําคัญท่ีสุดในชวงวัยรุน
ถาไดเพื่อนที่ดีซึ่งมีในโครงการ TO BE NUMBER ONE  จะชักนําไปในทางท่ีดี และ
จะมีโอกาสทีจ่ะปองกนัปญหาตางๆ ได ขณะเดียวกนัโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ก็เขามาชวยกรมราชทัณฑ ในการจัดตั้งกลุมและใหคําปรึกษาแกสมาชิก เพราะ
วาคนติดยาเสพติดสวนใหญเปนคนจิตใจออนไหวงาย ถกูเพ่ือนชักจูงไดงาย ถามกีาร
ตัง้กลุมเพือ่นกจ็ะชวยใหเขาไดเขาใจและมีโอกาสหางไกลยาเสพติดไดมาก เจาหนาที่
เราเองกใ็หคาํปรกึษาไดไมทัว่ถงึกรมราชทณัฑจงึมคีวามยนิด ีและสนบัสนนุกจิกรรม
โครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งจะเนนบางเรือนจํา ที่เปนกลุมเปาหมายหลัก
ของโครงการฯ”

 “ชวงวัยรุนมีความเสี่ยงมากหนอยเพราะมีเรื่องการคบเพื่อน อันนี้เปน
รากฐานท่ีสําคัญ ถาเขาออกนอกทาง ไมไดอยูในแถว โอกาสท่ีจะดึงกลับมาก็ยาก 
เพราะฉะน้ัน วัยรุนมีความเสี่ยงทั้งเรื่องยาเสพติดชูสาว การพนัน เสพสุรา คบเพื่อน
ไมดี เที่ยวเตร และหลายๆ เรื่อง”

 “ในฐานะที่ผมเปนคนสูงอายุผานโลกมาพอสมควร ก็ฝากวา ตองเชื่อฟง
พอแม หรอืคร ูเพราะคนเหลาน้ีผานชีวติมากอนเรา แตเปนเรือ่งยาก เหมอืนเตากบัปลา

เตาอยูบนบก ปลาอยูในน้ํา เตาจะบอกใหปลาทําอยางน้ันอยางน้ี ปลาไมเคยเห็น
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กไ็มเชือ่เหมอืนเดก็วยัรุนมองไมเหน็ จงึมปีญหาเรือ่งการไมเชือ่ฟง แตเขาจะรูเมือ่เขา
โตข้ึนอยางไรก็ตาม ถาเรายึดหลกัเชือ่พอแม เชือ่ครู เชือ่ผูใหญทีเ่ราเคารพนับถือ ให
คําปรึกษาเราได ก็นาจะทําใหชีวิตเราดีได”

 “เดก็ทีข่าดพอแม ขาดความอบอุน เดก็ตองอาศยัเพือ่น ถามโีครงการอยาง 
TO BE NUMBER ONE ซึ่งมีกลุมเพื่อนที่ดี ก็จะมีสวนชวยเขาไดแตโดยรวมแลว
ทกุฝายตองชวยกัน การปองกัน การปราบปราม โครงสรางทางสังคม สถาบันครอบครัว 
มีหลายอยางมาก เรือนจําก็เปนสวนหนึ่งในน้ันดวย ทุกคนตองชวยกันครับ”
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“ทุกคนลวนมีคุณคาใน
ตัวเองและมีศักยภาพ”

กรรณิการ แสงทอง
 อธิบดีกรมคุมประพฤติ

 ภารกิจสําคัญประการหน่ึงของกระทรวงยุติธรรมคือการดูแลแกไขฟนฟู
ผูกระทําผดิใหสามารถอยูรวมกับคนท่ัวไปในสังคมไดอยางเปนปกติสขุโดยไมกอใหเกิด
ปญหาและไมหวนกลับไปกระทําความผิดซํ้า จึงนับวาเปนการสรางความปลอดภัย
ใหกบัสงัคมอีกทางหน่ึง ซึง่หนวยงานในกระทรวงยุตธิรรมท่ีรบัผดิชอบภารกิจดานน้ี
ไดแก กรมราชทัณฑ, กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  และกรมคุมประพฤติ
โดยในป พ.ศ.2557 กรมคมุประพฤตไิดรบัความไววางใจและไดรบัโอกาสใหเขารวม
เปนสมาชิกโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
เพื่อถวายงานแดองคประธานโครงการTO BE NUMBER ONE 

กรมคุมประพฤติมสีวนรวมอะไรบางในโครงการ TO BE NUMBER ONE 

 ถือ เป นเ กียรติยศอย าง สูงสุดและเป นสิริมงคลกับพวกเราชาว
กรมคุมประพฤติที่ไดมีสวนรวมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ภารกิจงานของ
กรมคมุประพฤตมิตีัง้แตการสบืเสาะและพนิจิ การควบคมุและสอดสอง การแกไขฟนฟู
และสงเคราะหผูกระทําผิดในช้ันกอนฟอง  ชั้นพิจารณาคดีของศาลและภายหลัง
ทีศ่าลมีคาํพิพากษาตามท่ีกฎหมายกาํหนด สงเสรมิ/สนบัสนนุเกีย่วกบัการแกไขฟนฟู
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และสงเคราะหผูกระทาํผดิในชมุชน นอกจากนีย้งัมภีารกจิดานการฟนฟสูมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดตาม พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พ.ศ.2548 กลุมเปาหมายของภารกจิจงึกวางมทีัง้ทีเ่ปนเดก็เยาวชนและผูใหญ  ผูกระทาํผดิ
กลุมนี้สังคมมักจะตีตราและไมยอมรับ  ทําใหพวกเขาขาดพื้นที่ยืนและยากที่จะ
กลับสูสังคม  ไดอยางปกติจึงถือไดวาเปนกลุมผูดอยโอกาสอีกกลุมหนึ่งของสังคม
ดังนั้นโครงการ TO BE NUMBER ONE จึงเปนเสมือนครอบครัวเล็กๆ ที่ใหโอกาส
ใหกาํลงัใจและการยอมรบัในตวัพวกเขา ทัง้จะมาชวยเตมิเตม็  ดานการดแูลสรางความ
ยั่งยืนในการปองกันไมใหผูกระทําผิดหวนกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก สําหรับประโยชน
ที่กรมคุมประพฤติจะมอบใหกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่เห็นไดชัดเจน
คือการทํางานแกไขฟนฟูที่เนนการทํางานรวมกับชุมชนและภาคประชาสังคม
เรามีอาสาสมัครคุมประพฤติกระจายตัวทาํงานอยางเขมแขง็อยูในทุกตาํบลทุกอาํเภอ
ทั่วประเทศ เรามีภาคีเครือขายยุติธรรมชุมชนในทุกจังหวัด จึงเปนการงายท่ี
กรมคมุประพฤตจิะมาชวยเสรมิ  และพฒันางานสรางกระแสนยิมทีเ่อือ้ตอการปองกนัและ
แกไขปญหายาเสพติด การเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหสมาชิก  และการสราง
และพัฒนาเครือขายเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และอาจจะตอยอดได
นวัตกรรมของการทํางานดานยาเสพติดอีกรูปแบบหนึ่ง
 
ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการใชเวลาวางของเยาวชนใน
ปจจุบัน ?

 เรามักพบวาเยาวชนมักจะใชเวลาวางที่มีอยูไปในทางท่ีไมเกิดประโยชน  
และบอยครั้งเปนการสรางปญหาและกอภาระใหสังคม เชน การใชความรุนแรง
อยางการยกพวกตีกัน การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรและการลาแตม การใช
ยาเสพติด การติดเกมสติดโทรศัพทมือถือ การแขงรถบนถนนหลวง ฯลฯ พฤติกรรม
ไมพึงประสงคขางตน  ลวนเกิดจากการท่ีครอบครัวไมทําหนาที่  ซึ่งเปนผลมาจาก
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สภาพสังคมปจจุบันที่เราตองเผชิญกับ
แรงกดดัน ความบีบคั้นและความเรงรีบ  
สมาชิกในครอบครัวจึงไมมีเวลาดูแลกัน
ความสัมพันธ จึงมีลักษณะหางเหิน
ไมผูกพัน  ดังนั้นการที่ผูใหญอยางเรา
จะชวยสงเสริมใหเด็กมีโอกาสไดใชเวลา
วางใหเปนประโยชน  จึงเปนทางออกท่ี
จะชวยลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใน
กลุมเยาวชนได โดยการเลือกกิจกรรม
ใหเยาวชนทํานั้น  เราควรตองเขาใจ
ธรรมชาติความตองการของพวกเขา
ทีต่องการความรักความอบอุน และความ
ยอมรับนับถือจากคนรอบขาง  ทั้งเพศ
เดียวกันและตางเพศ ที่สําคัญตองการ
อิสรภาพไมตองการถูกบังคับ

ท านมีความเห็นอย  าง ไรต อ
โครงการ TO BE NUMBER ONE

 ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีทรงทราบ
ความรุนแรงของป ญหายาเสพติด
ประกอบกับทรงหวงใยประชาชนคนไทย  
โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน พระองค
จึงทรงยอมเสียสละเวลา  และทุมเท

พระวรกายมาทํางานรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด  ดวยการรับเปน
องคประธานโครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE
และดวยพระอัจฉริยภาพของพระองคที่
ทรงมุงมัน่  จะใหการดาํเนนิงานโครงการ
ดงักลาว  เปนประโยชนและเกิดความสําเร็จ
จึงทรงกําหนดแนวทางการทํางาน
โครงการโดยใชวธิบีรูณาการความรวมมอื
ระหวางหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ
และเอกชน ยิ่งไปกวานั้นพระองคทรง
เขาถึงจิตใจและความตองการของเด็ก
และเยาวชนในชวงวัยนี้อยางแทจริง  
จงึทรงวางแนวทางการสรางความเขมแข็ง
ทางจิตใจเพื่ อ ให  เด็กและเยาวชน
มคีวามมัน่ใจ มคีวามภาคภูมใิจ มองเห็น
คุณคาในตนเอง  และสามารถปรับตัว
อยู ร วมกับผู อื่นไดเปนปกติ ดวยการ
เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดรวม
กลุมกันทํากิจกรรมตามความตองการ 
ที่สนุก ที่มีความสุข และเปนประโยชน

ตอตนเองและสังคม โครงการ TO BE
NUMBER ONE จงึนบัวาเปนความหวัง
ของการแกไขป ญหายาเสพติดของ
ประเทศไทย
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ฝากขอคิดถึงเด็กและเยาวชนคนรุนใหมเพื่อไปสูอนาคตที่สดใส 

 อนาคตจะสดใสไดนองๆจําเปนตองมี หลักธรรมประจําใจ 4 ประการ คือ
   1. จิตใจที่ดีงามเปนจิตสาธารณะรูจักเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
  2. ตองมีความกตัญู 
  3. ตองมีความรูมีสติปญญา 
  4. ยึดมั่นวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม เราเช่ือวานองทุกคนลวนมี

 คณุคาในตวัเองและมศีกัยภาพเพยีงแตนองๆ ตองพยายามคนหาศกัยภาพ
นัน้ใหเจอและดงึมนัออกมาใชใหเกดิประโยชนกบัทัง้ตนเองและสงัคมถานองๆ ไมรูวา
จะเริ่มคนหาศักยภาพไดอยางไรขอใหเริ่มจากสิ่งใกลตัวที่ตนเองถนัดท่ีตนเองสนใจ
หรอืใหลองถามตัวเองวามคีวามฝนเร่ืองใดใชสิง่เหลานัน้เปนแรงผลักดนั  ขออยางเดียว
อยาทออยาไหวหวั่น  จงมุงมั่น  อยาหยุดทําฝนจนกวาฝนนั้นจะเปนจริง 
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“ประเทศจะเจริญกาวหนาในอนาคต
ก็ขึ้นอยูกับเยาวชนในวันน้ี”

        ศิรินทรยา สิทธิชัย 
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

 

 สาํนกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มสีวนรวม
ในโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชดําเนิน
โครงการฯ โดยสนับสนุนทั้งในสวนกลางผานกรมสุขภาพจิต และในระดับพื้นที่ผาน
สถานศึกษา/ชุมชน/สถานประกอบการ นอกจากน้ันไดมอบหมายใหบุคคลากร
ในสงักดัรวมเปนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานและรวมกจิกรรมตางๆ 
ของโครงการฯ ซึ่งทานเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ดาํรงตําแหนงเปนคณะกรรมการ อาํนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมี
ทูลกระหมอมฯ เปนองคประธาน ทั้งนี้ เพื่อรวมขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ
ใหบรรลุวัตถุประสงค

ความเห็นตอโครงการ TO BE NUMBER ONE

 โครงการ TO BE NUMBER ONE เปนโครงการท่ีทําใหคนไทยตระหนัก
ถึงพระกรุณาธิคุณของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทีท่รงมีความหวงใยตอประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมเยาวชน ซึง่ถือเปน
กลุมเส่ียงตอปญหายาเสพติด ซึ่งพระองคทรงกอตั้งและทรงรับเปนองคประธาน
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โครงการฯ เพื่อรวมพลังจากภาครัฐและเอกชนในการกระตุนและปลุกจิตสํานึกของ
คนไทยใหมีความรู ความเขาใจ และตระหนักวาการที่จะเอาชนะปญหายาเสพติด
มใิชเปนหนาทีข่องบคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืองคกรใดองคกรหนึง่ แตทกุคนในชาตจิะตอง
รวมใจกันเปนพลังของแผนดินที่จะตอสูและเอาชนะปญหายาเสพติดใหได   อีกท้ัง
โครงการ TO BE NUMBER ONE เปนโครงการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ในการแกไขปญหายาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. และสงผลตอการทํางานดานยาเสพติด
ในเชงิประจกัษ  สามารถบรรเทาปญหายาเสพตดิในกลุมเยาวชนใหลดนอยลงได เชน
 1. การปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ และในชุมชน
โดยจดัตัง้ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศกึษา สถานประกอบการ และชมุชน
และใชกิจกรรมทางเลือก กิจกรรมเชิงสรางสรรค เชน ดนตรี กีฬา ศิลปะ เพื่อให
เยาวชนไดแสดงออกถึงความสามารถในเชิงสรางสรรค “เปนหนึ่งไดโดยไมพึ่ง
ยาเสพติด”
 2. การแกไขปญหายาเสพติด โดยใหโอกาสผูผิดพลาดซ่ึงเคยหลงผิดเขาไป
ในวังวนของยาเสพติด ไดกลับตัวเปนคนดีตามโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น”
 3. การเฝาระวังปญหายาเสพติดโดยจัดต้ังศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE
โดยเน นการดูแล  ช วยเหลือ  และพัฒนาคุณภาพชีวิต  ภายใต แนวคิด
“ปรบัทกุข สรางสขุ แกปญหา พฒันา EQ” เพือ่เฝาระวงัปญหายาเสพตดิและปญหาอืน่ๆ
แกเยาวชน ซึง่จากระบบรายงานของสํานกังาน ป.ป.ส. พบวามกีารจัดตัง้ศนูยเพือ่นใจ
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จํานวน 10,889 แหง ทั่วประเทศ
(จากระบบ  Nispa ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

 ปจจุบันโครงการ TO BE NUMBER ONE ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง
ตั้งแตป 2545 ขยายฐานการทํางานครอบคลุมกลุมเยาวชนท้ังในสวนกลางและ
สวนภมูภิาค มกีารยกระดับกจิกรรมดวยการจัดประกวดกิจกรรมระดับจงัหวัด ระดบัภาค
ระดับประเทศ มีรางวัล ระดับเงิน ทอง เพชร ยอดเพชร เปนการสรางแรงจูงใจ
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เยาวชนใหกระตือรือรนที่จะทํางาน/จัดกิจกรรม  ซึ่งถือเปนพระกรุณาธิคุณอันหา
ที่เปรียบมิไดของพระองคทาน

ความคิดเห็น เกี่ยวกับการใชเวลาวางของเยาวชนในปจจุบัน

 Social Media เขามามีอทิธพิลตอเดก็และเยาวชนเพิม่มากขึน้ และผูใหญเอง
ปฏิเสธที่จะไมรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีนี้ไมได สงผลตอการเลี้ยงดูและการ
ปฏิสัมพันธระหวางเด็กและผูใหญลดนอยลงทําใหเด็กและเยาวชนหันมาเรียนรู
ดวยตนเองผานชองทาง Social Media สงัคมไทยเกิดการเปลีย่นแปลงจากเดิมในอดีตเด็ก
และเยาวชนไดใชเวลาวางรวมกัน มกีจิกรรมทําดวยกัน แตปจจุบนัเด็กและเยาวชนไทย
ใชเวลาวางโดยทองเที่ยวไปในโลกของ Social Media ดวยตนเองและเรียนรูเอง 
สงัคมอยูในยคุของการกมหนากดโทรศพัท ซึง่จากการสาํรวจระหวางป 2552-2556 
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาแนวโนมการใชคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ตและ
โทรศัพทมือถือของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปประมาณ 2.6  ลานคนมีสัดสวนเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 29.3 (จํานวน 17.9 ลานคน) เปนรอยละ 35.0 (จํานวน 22.2 ลานคน) 
ประกอบกบัการสาํรวจของกรงุเทพโพลล มหาวทิยาลยักรงุเทพ เมือ่กนัยายน 2557 
พบวากจิกรรมท่ีเยาวชนทาํแตละวนัในชวงเวลาวางหลงัจากการเรยีน คอื ดหูนงั ฟงเพลง
ดูทีวี (รอยละ 72.2) รองลงมา เลนอินเทอรเน็ต เช น Facebook,Line
(รอยละ 63.6) และอานหนงัสอื รอยละ 47.1จากขอมลูขางตนชีใ้หเหน็วาการใชเวลาวาง
ของเด็กและเยาวชนยุคปจจุบันนี้มีแนวโนมที่จะใชSocial Media เพิ่มมากข้ึนโดย
เฉพาะอยางยิ่งในสังคมเมือง
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ความเห็นเกี่ยวกับการแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน

 ปจจุบันปญหายาเสพติดไดแพรระบาดไปยังกลุมเด็กและเยาวชน โดย
ผูอาํนวยการสาํนักยทุธศาสตร สาํนกังาน ป.ป.ส. เยาวชนจึงถือเปนกลุมเปาหมายหลกัทีต่ก
เปนเหยือ่หรอืไดรบัผลกระทบจากปญหายาเสพตดิ  การปองกนัจงึเปนแนวทางในการ
แกไขปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชนไดอยางยัง่ยนื เพือ่ไมใหเดก็และเยาวชนเขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติดในทุกมิติ เสพ ติด/คาโดยการปองกันตนเอง และการปองกัน
เชิงพื้นที่เพื่อลดปจจัยเสี่ยงที่เอื้อตอการเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดของเยาวชน
การปองกนัตนเอง ดวยการสรางภมูคิุมกนัยาเสพตดิตอเนือ่งและเหมาะสมกบัพัฒนาการ
ในแตละชวงวัย เริ่มตั้งแตวัยเยาวระดับอนุบาล อายุ 2-6 ป ดวยการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวติ (Executive Functions หรอื EF) 
ระดับประถมศึกษา อายุ 7-12 ป การใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดควบคูคุณธรรม
ผานครูผูสอนวิชาสุขศกึษาและพลศึกษา ครพูระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในวิชาศาสนา  
ครู  ตํารวจ D.A.R.E. และการพฒันาทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด ผานกิจกรรม
สรางสรรคตางๆ พอเริ่มเขาวัยรุนซ่ึงเปนวัยเส่ียงในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา อายุ 13-22 ป จะเพิ่มความเขมขนการปองกันเชิงพื้นที่ และนําเยาวชน
เขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา เชน ตาํรวจประสานงานโรงเรียน ลกูเสือตานภัย
ยาเสพติด  ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจใหชวยเปนหูเปนตาในการเฝาระวังปญหา
ยาเสพตดิในและรอบๆ สถานศกึษา การจดัระเบยีบสงัคมรอบสถานศกึษา เพือ่ปองกนั
การจับกลุมมั่วสุมในทางท่ีผิด เชน กลุมเด็กแวน กลุมเด็กด่ืมสุราในสถานบันเทิง

 โครงการ TO BE NUMBER ONE เปนโครงการที่สําคัญโครงการหนึ่ง
ในการชวยปองกนัยาเสพตดิในเยาวชน โดยดงึความสนใจของเยาวชนมาใชเวลาวาง

ในทางสรางสรรค เพื่อพัฒนาตัวเอง ชวยเหลือเพื่อน และชวยเหลือสังคม
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ฝากขอคิดถึงเด็กๆ เยาวชน คนรุนใหม เพื่อไปสูอนาคตที่สดใส

 เด็กๆ เยาวชนคนรุนใหม เปนอนาคตของประเทศ ดังนั้นการที่ประเทศ
จะเจริญกาวหนาในอนาคตก็ขึน้อยูกบัเยาวชนในวันนี ้และปญหายาเสพติดกเ็ปนปญหา
สาํคญัลาํดบัตนๆ ทีเ่กิดขึน้กบัเยาวชนซ่ึงเปนอนาคตของประเทศ จงึขอฝากใหเดก็ๆ 
เยาวชนคนรุนใหม เรยีนรู เขาใจ และตระหนักถึงภัยรายของยาเสพติด และปฏิบตัติน
ใหหางไกลจากยาเสพติด โดยการรูจักการปฏิเสธ ปฏิบัติตนเปนลูกท่ีดีของพอแม
ครอบครัว สังคม ตลอดจนเปนพลเมืองที่ดีของประเทศตอไป 
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“เอาเวลาวางมาใชกับการ
ชวยเหลือคนอืน่ หรือให
เกิดประโยชนตอตัวเอง”

 
 สุนทร เพิงมาก

รองอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

 กรมพินจิและคุมครองเด็กและเยาวชน ไดดาํเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE
ในนามกระทรวงยุติธรรม มาต้ังแตป 2548 โดยจัดต้ังชมรม TO BE NUMBER ONE 
ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน จํานวน 17 แหง และคอยๆ ขยายตัว
 จวบจนปจจุบันมีการดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน (ที่มีสถานแรกรับ) 
รวม 52 แหง
 ทานสุนทร เพิงมาก รองอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
ซึ่งดูแลการดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยตรง ไดเผยถึงวัตถุประสงค
การดําเนินโครงการฯ ในสวนความรับผิดชอบของกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนวา ประการแรก เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรม
เดก็และเยาวชน และสถานพินจิและคุมครองเด็กและเยาวชน (ทีม่สีถานแรกรับ) สามารถ
สรางกระแสนิยมที่เอื้อตอการปองกันและแกไขปญหาเสพติดอยางถูกตอง ประการ
ทีส่อง เพือ่สรางความเขมแข็งทางจิตใจใหแกเดก็และเยาวชนกลุมนีไ้มไปยุงเก่ียวกับ
ยาเสพตดิ และมทีกัษะทีส่ามารถหลกีพนตอยาเสพตดิได ประการทีส่าม เพือ่พฒันา
ระบบเครือขายและชวยเหลือผูประสบปญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนกลุมนี้ 
และประการสุดทายคือ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนกลุมนี้ ตระหนักและเห็นคุณคา
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ในตนเอง ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยเขารวมกิจกรรมตางๆ ดวยการฝกทกัษะ 
ดานดนตรี กีฬา และศิลปะ

 “เราปลูกจิตสํานึกเด็กไมใหเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีก คนที่ไมเคยยุง
เก่ียวกับยาเสพติด เราปองกันไมใหเขาไปเกี่ยวของโดยใหความรู ที่ถูกตอง
สวนคนท่ีเขาไปเก่ียวของแลว เราก็ใหการบําบดัแกไขเพ่ือใหเขาไมเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดอกี
อันนี้คือวัตถุประสงคใหญ เราจะเนนเรื่องสรางภูมิตานทานดานจิตใจ บางที
เด็กมาอยูกับเราหน่ึงป บางคนอาจคิดวาเขาคงไมอยากยาหรอก เพราะหายแลว
แตทาํไมเมือ่ปลอยออกไป เขาจงึไปยุงเกีย่วกบัยาเสพตดิอกี อนันีเ้ราคดิวาเปนเรือ่งดาน
จิตใจ อาจจะสมองเสพติดยา เราจึงพยายามท่ีจะบําบัดเรื่องนี้ เพื่อไมใหเขาเขาไป
ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ซึ่งก็ตองใชการปรับเปลี่ยนความคิด และสรางเขมแข็ง
ทางจิตใจ” 
 รองอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนบอกวา “การบําบัด
ยาเสพติดตองใชเวลายาวนาน และตองเนนทกัษะชีวติ ดวยกระบวนการคิดใหเขาเห็น
คุณคาในตัวเอง ขณะเดียวกันใหเขามีการตัดสินใจที่ถูกตอง รูจักการปฏิเสธอะไร
ทาํนองนี ้ใหเขามคีวามเขมแขง็ทางจิตใจ เพือ่ไมใหเขาเขาไปยุงเก่ียวกบัยาเสพตดิอกี
นอกจากน้ี เด็กที่อยู ในศูนยฝกฯ ของเราอาจจะมีเวลาวางหรือบางคนอาจจะ
ไมเขาไปในหองเรยีน เรากใ็หเขาไดมกีารรวมตวักนัทํากิจกรรม จดัเปนมมุของชมรม
ตางๆ ในนามของ TO BE NUMBER ONE

 อาจตั้งเปนชมรมศิลปะ ชมรมดนตรี ชมรมหมากลอม ชมรมพุทธศาสนา
เดก็แตละคนกเ็ขาไปสังกดัเปนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ซึง่ทาํใหการใชเวลาวาง
ของเด็กเกิดประโยชน รวมทั้งเราจะเนนเรื่องจิตอาสามาก เพื่อทําใหตัวเขาเห็น
ตวัเองยังมคีามาก พยายามสงเสริมใหเขาเห็นความสําคญัของการชวยเหลือคนอืน่”
“TO BE NUMBER ONE มีประโยชนตอเด็กและเยาวชนแนนอน เพราะเด๋ียวนี้
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พอแมไมคอยมีเวลาเล้ียงดูลูก ดวยภาระหนาที่การงาน พอแมบางคนเล้ียงลูกดวย
การใหใชเงนิตามใจ เลีย้งลกูไมถกูวธิ ีและไมมเีวลาให ทาํใหเดก็เมือ่กลบัจากโรงเรยีน
มีเวลาวางเยอะ และไมเขาบาน รวมทั้งอิทธิพลของกลุมเพื่อนวัยรุน จึงออกไปเท่ียว
กบัเพือ่น ถาเพ่ือนดกีด็ไีป แตถาเปนกลุมเพือ่นไมด ีกจ็ะชกัชวนกันไปในทางเสียหาย
ยิง่มโีซเชยีลมเีดยี โอกาสทีเ่ด็กจะเขาไปเสีย่งกบัยาเสพตดิกม็เียอะมาก เมือ่มโีครงการ 
TO BE NUMBER ONE ทําใหเด็กมีเปาหมายในการทํากิจกรรม เราในฐานะผูใหญ
ตองสงเสริมใหเด็กรวมกลุมกัน และเราก็คอยแนะนําใหเขาเขาไปอยูในชมรมหรือ
ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเขามีเวที มีการทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม ไดดึงศักยภาพ
ของเขาท่ีมีอยูออกมาในทางสรางสรรคเมื่อเด็กไดทํากิจกรรมสรางสรรค ชวยเหลือ
คนอ่ืน เขาก็จะมีความตระหนักอะไรตางๆ และจะไมเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด
จะชวยลดความเสี่ยงลงเยอะ”

 “เด็กแตละคนไมเหมือนกัน เพราะโตมาจากครอบครัวที่ไมเหมือนกัน 
เราเปนหวงเด็กกลุมเส่ียง (ยาเสพติด) เพราะถาเกิดเขาเขาไปยุงเก่ียวยาเสพติด
เสยีแลว ชวีติมนัตองแยแนนอน สงผลตออนาคตของเขา และคนทีจ่ะเสยีใจคอืพอแม
ผูปกครอง ถงึแมเลิกไดและสํานึกได กอ็าจจะชากวาคนอ่ืนเขา เพราะฉะน้ัน จงึอยาก
เตอืนวาอยาไปยุงเกีย่วกับยาเสพติด เอาเวลาวางท้ังหลายมาใชกบัการชวยเหลือคนอ่ืน 
หรือใชเวลาใหเกิดประโยชนตอตัวเองและสังคมตอไป”

 “การแกปญหายาเสพติด สังคมตองชวยกันทุกฝาย โดยการใหความรู 
และมีกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนในระบบโรงเรียน  ครูก็ตองพยายามใหเด็กได
รวมกลุมกันเปนชมรม เพือ่ใหเดก็ใชเวลาวางใหเกดิประโยชนในเชงิสรางสรรค พอแม
ผูปกครองสามารถพาเด็กเขามารวมกลุมจิตอาสา หรือพาลูกไปสมัครในชมรมตางๆ 
ขณะเดียวกัน ชุมชนก็อาจใหเด็กรวมกลุมเลนกีฬา โดยมีผูใหญคอยหาเงินมา

สนบัสนนุสงเสรมิ สาํหรบัในสถานพนิจิฯ เรากพ็ยายามใหเดก็ไดรวมกลุมกนั ซึง่การ
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รวมกลุมจะทําใหเขาไดคุยกับเพื่อน แนะนําสงเสริมกัน ไดทําประโยชนใหกับสังคม 
สรางใหเขาเกิดความภาคภูมใิจวาเขายงัมคีา เกดิความเขมแข็งทางจติใจให และเกิดเปน
ความภาคภูมิใจในตัวเอง” 
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 โรงเรียนในกรุงเทพฯ อาจจะ
แตกตางจากโรงเรียนในตางจังหวัด
ทั้งสภาพการเรียนและการแขงขัน หรือ
นักเรียนเม่ือกลับมาอยูที่บานก็มีความ
แตกตางกัน เพราะฉะน้ันการสงเสริม
กิจกรรมตางๆ ในกรุงเทพฯ ก็อาจจะใช
แนวทางที่แตกตางกันกับตางจังหวัด

“ “
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“เราจะตองเปนคนมีคุณธรรม
และจริยธรรมดวย”

         พงศเทพ เทพกาญจนา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

 กระทรวงศึกษาธิการ เปนหน่ึงในหกหนวยงานท่ีรวมสนับสนุนการดําเนินงาน
ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ตลอดมา ซึ่งมีภารกิจสําคัญอยางหนึ่ง
คือ การผลักดันใหมีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาท่ัวประเทศ
ทานพงศเทพ เทพกาญจนา รฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิาร ไดแสดงทศันะเก่ียวกบั
การสนับสนุนโครงการฯ และเยาวชนในปจจุบัน ดังนี้

การสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในสถาบันการศึกษา
ในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 

 “กระทรวงศึกษาธิการเอง พรอมจะสนับสนุนโครงการดีๆ ทุกโครงการ
โดยเฉพาะอยางย่ิงโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งมีทูลกระหมอมหญิง
อบุลรัตนราชกัญญา สริวิฒันาพรรณวดี เปนองคประธานโครงการฯ ซึง่เราเองสนับสนนุ
ทกุดานทีป่ระสานมา และสนบัสนนุใหโรงเรยีนตางๆ รวมกิจกรรมของ โครงการ TO BE 
NUMBER ONE อยางตอเนื่อง โรงเรียนในกรุงเทพฯ อาจจะแตกตางจากโรงเรียน
ในตางจังหวัด ทั้งสภาพการเรียนและการแขงขัน หรือนักเรียนเมื่อกลับมาอยูที่บาน
ก็มีความแตกตางกัน เพราะฉะนั้นการสงเสริมกิจกรรมตางๆ ในกรุงเทพฯ ก็อาจจะ
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ใชแนวทางท่ีแตกตางกันกับตางจังหวัด มีกิจกรรมใหเขากับอุปนิสัยและวิถีชีวิต
ของนักเรียนในกรุงเทพฯ”    

ความสําคัญของโครงการ TO BE NUMBER ONE

 “TO BE NUMBER ONE เปนโครงการทีผ่มคดิวามสีวนชวยทําใหเยาวชนไทย
ซึ่งเปนวัยที่สําคัญหันมาสนใจในสิ่งที่เปนประโยชนและหางไกลยาเสพติด และ
องคประธานโครงการฯ ทรงเปนแบบอยาง หรือเปนไอดอลของเยาวชนอยูแลว
ทรงมาดําเนินงานเรื่องนี้ดวยพระองคเอง และทรงใหความสนพระทัยเปนอยางยิ่ง
ตอเยาวชน โดยทรงรวมกจิกรรมตางๆ นาํเยาวชนท้ังหลายใหสนใจทีจ่ะรวมกิจกรรม 
และมีการแพรกระจายไปในโรงเรียนตางๆ ถือวาเปนประโยชนอยางยิ่ง”

การเสริมสรางกิจกรรมการใชเวลาวางของเยาวชน

 “เยาวชนของเราสวนหนึง่ หลายคนอาจเหน็วาเขาไปสนใจกบัหลายๆ เรือ่ง 
ซึ่งอาจจะใชเวลามากเกินไป โดยเฉพาะเรื่องที่ไมกอใหเกิดสติปญญา  เชน ปญหา
เดก็ตดิเกม หรอืไปม่ัวสมุในสถานท่ีทีไ่มสมควร ตรงน้ีกต็องพยายามครับ ถาเราปลอย
ใหเดก็ๆ วาง เขากอ็าจจะถกูดงึชกัจงูไปทาํในเรือ่งทีไ่มเกดิประโยชน อนันีก้จ็ะเปนโทษ
กับตัวเขาเอง แตถาเรามีกิจกรรมดีๆ ก็จะชวยดึงเขาออกมาได ซึ่งกระทรวงเองก็มี
กิจกรรมหลายอยาง ไดแก กิจกรรมสงเสริมใหเด็กเขามาปฏิบัติธรรม ทําใหเด็ก
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซึง่เปนผลดกีบัตัวเขาเอง การสงเสรมิใหเดก็ไปทาํความดี
เพือ่ชมุชน เชน เรากําลงัจัดนักเรียนอาชีวะเขาไปซอมสรางซอมแซมอุปกรณ เคร่ืองใช
ไฟฟา และเคร่ืองจักรเคร่ืองกลตางๆ ตามหมูบานและตามชุมชนท่ัวประเทศ อยางน้ี
ก็ถือเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน และกอใหเกิดผลดีแกสวนรวมดวย”
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ฝากขอคิดถึงเด็กๆ และเยาวชน

 “นองๆ เยาวชนจะตองมเีปาหมายในอนาคตวา เราอยากทาํอะไร และเปน
อะไร ซึ่งตองเปนเปาหมายที่ดี และใหมุงมั่นไปยังเปาหมายนั้น การตั้งเปาหมายที่ดี
กค็วรรูและศึกษาใหดวีา เราจะไปสูเปาหมายน้ันไดอยางไรดวย ขณะเดยีวกนัก็อยาก
ใหนองๆ ทั้งหลายสํานึกวา เราจะตองเปนคนมีคุณธรรมและจริยธรรมดวย ซึ่งเปน
สวนท่ีจะทําใหจิตใจของเราผองใส และเราจะเปนคนท่ีทําคุณประโยชนใหสังคม
ไมทําใหสังคมเดือดรอน ตรงน้ีเปนสวนหนึ่งที่นองๆ ทุกคนที่เปนหนึ่งในมนุษยชาติ
ควรจะไดชวยกัน”
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“เด็กและเยาวชนทุกคนตอง
รูจักคิดอยางมีเหตุมีผล”

        ดร.ชาญเวช บุญประเดิม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนอีกหนวยงานสําคัญที่ได
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และสนับสนุนให
สถานศึกษาในสังกดัจดัตัง้ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษามาอยางตอเน่ือง
ซึ่งจากการสํารวจในปที่ผานมาพบวา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา มีการจัดต้ังชมรม TO BE NUMBER ONE จํานวน 180 ชมรม และ
มสีมาชกิชมรม รวมทัง้สิน้ 228,616 คนรวมทัง้สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา
ไดประชาสัมพันธเชิญชวนใหนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เขารวมประกวด
กจิกรรมตามโครงการรณรงคปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ผูใหญที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้ อยาง ดร.ชาญเวช 
บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดใหความเห็นเกี่ยวกับ
โครงการฯ และฝากขอคิดที่ดีๆ ถึงนองๆ สมาชิกดวย

เกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนสวนราชการที่ดําเนินงาน
ดานการใหบริการดานการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ไดตระหนักและพิจารณา
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ถงึความสาํคญัของปญหายาเสพตดิในสถานศกึษา ซึง่ถอืวาเปนสิง่ท่ีสาํคญัและมผีลกระทบ
ตอการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ที่เปนเยาวชนของชาติที่ถือวาเปนกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ และเห็นวาการดําเนนิโครงการรณรงคปองกนัและแกไขปญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE โครงการท่ีดําเนินงานดานการปองกันปญหา
ยาเสพตดิในกลุมเยาวชนวยัรุน ทัง้ในและนอกระบบการศกึษาในรปูแบบใหมทีเ่ขาถึง
จติวทิยาวัยรุน ในรปูแบบของการบูรณาการความรวมมอืระหวางหนวยงาน/องคกร
ภาครัฐ และเอกชนในระดับประเทศและระดับพื้นที่ซึ่งจะชวยลดการเกิดปญหา
ยาเสพติดในกลุมเยาวชนของชาติไดอยางดี และเกิดความตอเน่ืองย่ังยนื เปนการสราง
ภูมิคุมกันใหกับเยาวชนไมใหไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ไมเพียงแตมุงเนนไปท่ีเยาวชน
เทานั้น ยังชวยกระตุนใหครอบครัว และสังคม ใหความสําคัญตอปญหายาเสพติด
ในประเทศดวย 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงไดดําเนินโครงการ
รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้

 1. สนับสนุนการสรางกระแสและกระตุนการดําเนินงานดานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในกลุมนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาตามแนวทาง
โครงการ TO BE NUMBER ONE อยางตอเนื่อง
 2. พัฒนาความรวมมือในการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาใหเขมแข็งและสามารถขยายผลไดอยางมีประสิทธิภาพ
 3. เปดโอกาสในการแสดงออกของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา สูความ
เปนหนึ่งตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง
 4. ใหการสนับสนุนและสรางขวัญกําลังใจในการดําเนินงานของบุคลากร

และสถานศึกษา
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 5. สรางความเข็มแข็ง ความตอเนื่อง และความยั่งยืนของการจัดตั้งชมรม 
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
 6. สนับสนุนใหสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ไดทํากิจกรรมรวมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีเปนอันหนึ่ง           
อันเดียวกัน ใหเกิดความเขมแข็งภายใตโครงการ TO BE NUMBER ONE

การใชเวลาวางของเยาวชนในปจจุบัน

 เยาวชนรุนใหมในปจจบุนัสามารถหาประสบการณไดดวยตนเองจากสงัคม
รอบตวั เพราะการศกึษาในปจจุบนัไดสอนใหทกุคนเรยีนรูเพือ่หาแนวทางไปประกอบ
อาชีพ ดังน้ัน การใชเวลาวางที่เปนประโยชนตามโอกาสอันสมควร จะทําใหเยาวชน
คนพบตนเองในเชิงบวก ทัง้จากสภาพแวดลอมของสังคม ครอบครัวและสถานศึกษา
เยาวชนรุนใหม ควรฝกฝนตนเองที่จะใชเวลาวางไปในทางที่เกิดประโยชน การทํา
กจิกรรมตางๆ เพือ่ชวยตอบสนองความตองการของตนเอง มกีารแสวงหาประสบการณ
ใหมๆ  การไดรบัการยอมรบั การไดรบัการยกยองจากผูอืน่ การมสีวนรวมกบับคุคลอืน่ 
เชน การทํางานกลุม กจิกรรมสัมพันธ การเลนกีฬา ดนตรี สิง่เหลานีจ้ะชวยใหเยาวชน
เติบโตขึ้นพรอมทั้งดานสติปญญา ดานอารมณ ชวยใหมีความรับผิดชอบ และรูจัก
การปรบัตวั และเมือ่ไดทาํกจิกรรมทีช่วยพฒันาตนเองแลว กจ็ะถูกหลอหลอมใหเปนคน
ที่มีจิตอาสา และมีแนวความคิดสรางสรรค สามารถชวยเหลือสังคมไดอยางยั่งยืน

ฝากขอคิดถึงเด็กๆ เยาวชน คนรุนใหม เพื่อไปสูอนาคตที่สดใส
 
 เดก็และเยาวชนของประเทศทุกคนตองรูจกัคิดอยางมีเหตุมผีล มุงมัน่พฒันา
ตนเองอยางตอเนื่อง และมีจิตสํานึกในการดํารงชีวิต โดยมีความรักในชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย มีความรักและความภาคภูมิใจในตนเอง ใชพลังเยาวชนที่มี
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ทาํประโยชนเพือ่ตนเอง สงัคม และประเทศชาต ิและตองมรีะบบภมูคิุมกนัในตวัท่ีดี
พอสมควรตอผลกระทบใดๆ ที่จะเกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน และเม่ือใชพลังที่มีอยู
ไดอยางถกูตอง ซึง่จะทําใหเด็กและเยาวชนไทยเจริญงอกงาม เตบิโต แข็งแรงตลอดไปและ
ขอเชญิชวนใหเด็กและเยาวชน คนรุนใหมเขารวมเปนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE
เพ่ือใหรู เทาทันและมีทักษะในการดูแลตัวเองใหปลอดภัยจากยาเสพติด และ
ชวยกนัปกปองและดแูลครอบครัว สงัคม และประเทศชาตเิราใหปลอดจากยาเสพตดิ
ไดในที่สุด
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 “กร ะทรวง แ รงงาน มีหน  าที่
คัดเลือกสถานประกอบการเพ่ือรวม
โครงการ TO BE NUMBER ONE บางครัง้
ตองไปตรวจโรงงานในสถานประกอบการ
ตามต างจังหวัด ซึ่งมีมุม TO BE
NUMBER ONE เปนกิจกรรมหนึ่งของ
โรงงาน

“ “
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“โครงการTO BE NUMBER ONE 
มีปรัชญาทีดี่”

      นคร ศิลปอาชา 
อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน

 ปลดักระทรวงแรงงาน  ทานนคร  ศลิปะอาชา  ไดรวมกิจกรรมกบัโครงการ 
TO BE NUMBER ONE มาต้ังแตดาํรงตําแหนงเปนผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
จนถึงปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะที่กระทรวงแรงงานมีหนาท่ีคัดเลือก
สถานประกอบการเพื่อเขารวมโครงการ TO BE NUMBER ONE ทานไดใหขอคิด
และความคดิเหน็เกีย่วกบัเยาวชนและการทาํงานกบัโครงการ TO BE NUMBER ONE
ดังนี้

การทํางานกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ทีผ่านมา

 “กระทรวงแรงงานมีหนาที่คัดเลือกสถานประกอบการเพื่อรวมโครงการ 
TO BE NUMBER ONE บางคร้ังตองไปตรวจโรงงานในสถานประกอบการตาม
ตางจังหวัด ซึ่งมีมุมTO BE NUMBER ONE เปนกิจกรรมหนึ่งของโรงงาน ผมตองขอ
ขอบคุณสถานประกอบการและนายจางท่ีเห็นความสําคัญนะครับ ที่ไดใหลูกจาง
เขารวมกิจกรรมตางๆ ตั้งแตกิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติด การบําเพ็ญประโยชน
ใหสังคม การใหคําปรึกษาหารือกัน ซึ่งชวยลดปญหาความไมเขาใจกัน ทําใหเกิด

สมัครสมานสามัคคีกันในสังคมมากย่ิงขึ้น”
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ประโชนตอสถานประกอบการ

 “ดมีากครบั ผูเขารวมกจิกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ไดหางไกล
จากยาเสพติด นอกจากน้ี บางสถานประกอบการก็มีกิจกรรมตอเนื่องดวย
การสงเสรมิการศกึษา โดยเอาโรงเรยีนเขามาในโรงงาน จางครมูาสอนทีโ่รงงานและ
ใหประกาศนียบตัร เพือ่ใหคนงานไดพฒันาตนเอง บางแหงมกีารใชพืน้ทีว่างของโรงงาน
มาปลูกผักกินกันเอง เปนการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนกิจกรรมตอเนื่องที่เปน
ประโยชนอยางยิ่งครับ”

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE

 “โครงการ TO BE NUMBER ONE มีปรัชญาท่ีดีที่อยากใหเยาวชน
หลกีเลีย่งยาเสพติด  มกีารพัฒนาตนเองมีความเช่ือมัน่ในตนเอง และมอีาชีพการงาน
มั่นคง โดยใหมีการรวมกลุมกันแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน องคประธานโครงการฯ
ทานเหน็ความสาํคญัของเยาวชน เพราะถอืวาเปนอนาคตของชาต ิเดก็วนันีค้อืผูใหญ
ในวนัหนา ถาเขามีความมัน่ใจในตนเอง ครอบครัว สงัคม และประเทศชาติจะมคีวามสขุ
และมั่นคง โครงการฯ  ไดพัฒนาดานกิจกรรมมาโดยตลอดเพ่ือใหเยาวชนไดแสดง
ความสามารถตางๆ และเพื่อใหเขามีความสุขมีความมั่นใจในตนเอง กลาแสดงออก
ในส่ิงที่ถูก เปนประโยชน และเปนตัวอยางที่ดีแกเพื่อนๆ และนองๆ ตอไป”
 “เยาวชนคือศูนยกลางที่ตองใหความสําคัญ ทั้งในเรื่องครอบครัวและ
การท่ีจะออกไปอยูในสังคม จะตองเปนผูใหญในวันหนา  ดงันัน้ ตองเตรียมความพรอม
ไมเฉพาะดานการเรียนแตตองรูจักการออกสังคมและทําตนใหเปนประโยชน
การใชเวลาวางใหเหมาะสมน้ันสาํคญั  โดยเฉพาะการหาทางใหเขาไดหลกีไกลยาเสพติด
และละเวนจากอบายมุขตางๆ เปนเรื่องดีที่ปจจุบันรัฐบาลเองกําลังปฏิรูประบบ

การศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาภาษาอังกฤษ และไอที ที่เยาวชนจะตองรูใหมาก”
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ขอคิดถึงเยาวชน

 “เยาวชนจะตองมกีารพฒันาตนเอง นอกจากปฏบิตัติามศลี 5 แลว จะตอง
เชื่อฟงคุณพอคุณแม เมื่ออยูในโรงเรียนตองตั้งใจเรียน เพราะวันเวลาผานไปอยาง
รวดเร็ว สวนผูปกครองก็ตองใหโอกาสกับลูกหลานใหเขามีความเปนตัวของตัวเอง 
ตดัสนิใจโดยตวัเอง ซึง่เด๋ียวนีเ้ราไปยดัเยยีดอะไรใหเดก็ไมได ตองใหเขามคีวามรเิริม่
สรางสรรค และเปนตัวของตัวเอง อันจะทําใหประเทศชาติและสังคมของเรามี
การพัฒนายั่งยืนไดครับ”
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“พระองคทานไดสรางกระแส
ในโลกของการปองกัน

ยาเสพติดตั้งแตกลุมเยาวชน
ไปจนถึงผูใชแรงงาน”

  หมอมหลวงปุณฑริก สมิติ 
ปลัดกระทรวงแรงงาน

 กระทรวงแรงงานเปนอีกหนึ่งหนวยงานหลักที่สนับสนุนโครงการ TO BE 
NUMBER ONE โดยรวมเปนภาคีเครือขายในการดําเนินโครงการรณรงคและ
แกปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ในวาระท่ีโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ครบรอบ 15 ป ซึ่งไดขยายฐานการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในกลุมแรงงานในสถานประกอบการขึ้นอยางมาก

  การดําเนินโครงการฯ ทีผ่านมาในสวนของกระทรวงแรงงาน คอื การรณรงค
ใหความรู และสรางเขาใจเกีย่วกบัโทษพษิภยั ผลกระทบ และแนวทางปองกนั แกไข
ปญหายาเสพติดแกนายจางและลูกจางในสถานประกอบการทุกประเภทอยาง
ตอเน่ือง รวมทัง้การสงเสรมิการจดัตัง้ชมรม TO BE NUMBER ONE และศนูยเพือ่นใจ
TO BE NUMBER ONE

 ปลัดกระทรวงแรงงาน กลาววา “โครงการทูบีฯ  เปนโครงการที่มี
ความสําคัญ ชวยเสริมสรางการแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการไดเปนอยางดี
กอนหนานีเ้รามโีครงการโรงงานสขีาวซึง่เกีย่วกบัการแกไขปญหายาเสพตดิเหมอืนกนั
ผูประกอบการตองคิดดําเนินการเอง แตโครงการทูบีฯ ไดทําใหแนวทางการทํางาน
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เกดิจากตวัผูใชแรงงานเองเกดิการรวมกลุม สรางเครอืขาย และสรางความตระหนกัรู
โดยตัวผูใชแรงงานเอง รวมทั้งการหาทุนมาดําเนินการ ซึ่งตรงนี้คิดวาเปนจุดเดน 
เพราะการทํากิจกรรมตางๆ เกิดจากตัวเขาและเกิดจากความยินยอมพรอมใจของ
เขาเอง ทําใหผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญไปดวย สรางความภาคภูมิใจ 
ทั้งตัวสถานประกอบการซ่ึงเปนนายจางและตัวลูกจาง เม่ือเขาสรางชมรมและ
ศนูยเพ่ือนใจฯ ซึง่มกีจิกรรมใหคาํแนะนํา เพือ่นชวยเพ่ือน ทาํใหลดปญหาสังคมตรงน้ี    
ถือเปนกลยุทธที่ลึกซึ้งมาก เพราะเปนการดึงเอาความใกลชิดและความเอ้ืออาทร
เขามาชวยเหลอืดแูลกนั นอกจากนี ้เมือ่เขาประสบความสาํเรจ็ เขาก็อยากเขาประกวด
(ผลงาน TO BE NUMBER ONE) พอไดรางวลักเ็ปนความรูสกึท่ีตองการจะรักษาแชมป
คิดวาเปนกิจกรรมที่ดีมากๆ ในการที่ทําใหคนในสถานประกอบการตื่นตัว
ที่จะปองกันยาเสพติดดวยตัวเขาเอง”
 
 กระทรวงแรงงานไดสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานโครงการฯ
มอบใหสาํนกังานแรงงานจังหวัดทัว่ประเทศเปนกลไกขับเคล่ือนการรณรงคและสงเสริม
การจัดตัง้ชมรมและศูนยเพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE หมอมหลวงปุณฑรกิกลาววา 
“โครงการทูบีฯ ทําใหเกิดชมรมทูบีฯ 5,095 แหง และศูนยเพื่อนใจฯ 694 แหง
ในสถานประกอบการ” นอกจากนี้ ยังดําเนินงานที่เก่ียวของ ดังนี้
 
 1) มีกลไกเครือขายภาคประชาชนหรืออาสาสมัครแรงงานท่ีครอบคลุม
ทกุจงัหวดัทัว่ประเทศไทย จาํนวน 7,255 คน ในการรวมขบัเคลือ่นรณรงคใหความรู  
และสรางความเขาใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด  ใหกับนายจางและลูกจาง
ในสถานประกอบการทุกประเภท
 2) รณรงคสรางภมูคิุมกนั  และเชิญชวนสถานประกอบการเขารวมโครงการ
โรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ในสถานประกอบการ
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 3) รณรงคใหความรูและสรางความเขาใจเก่ียวกับโทษพิษภัยยาเสพติด
รวมทัง้ปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิแกแรงงานไทยทีไ่ปทํางานตางประเทศ และ
แรงงานตางดาวผานศูนยแรกรับเขาทํางานและสิ้นสุดการจาง

 ในแงของการพฒันาเยาวชนนัน้ ปลดักระทรวงแรงงาน  เหน็วา โครงการฯ 
เสรมิสรางพฒันาการทัง้รางกาย จติใจ สติ อารมณ รวมทัง้มกีจิกรรมทีส่งเสรมิใหเดก็ๆ 
เยาวชนมีกิจกรรมรวมกัน เพื่อเรียนรูการใชชีวิตในรูปแบบสังคมที่หลากหลาย และ 
“โครงการทูบีฯ สรางแรงบันดาลใจใหเด็กๆ ใหเขาตระหนักในความสามารถและ
คุณคาของตัวเอง สามารถแสดงความสามารถดานตางๆ ไมวาจะเปนการรองเพลง 
การแสดง ดนตรี ฯลฯซ่ึงทําใหเขาหางไกลยาเสพติด รวมท้ังทําใหเด็กๆ ฝกฝน
การทํางานเปนทีม และการแสดงออกในทางที่ถูกตอง ถือเปนเรื่องที่ดีมาก” 
 
 “เยาวชนคนรุนใหมมโีอกาสเขาถงึองคความรูตางๆ สามารถเลอืกทางเดนิ
ของตวัเอง  ทีจ่ะไดแสดงศกัยภาพทีก่อใหเกดิประโยชน  โครงการ  TO BE NUMBER ONE
สงเสริมใหเด็กๆ ไดแสดงความสามารถและศักยภาพของตัวเองในทางท่ีถูกตอง
เปนความสามารถท่ีสังคมยอมรับ ถือวาเปนเร่ืองท่ีดีมากๆ และไมใชแสดงความ
สามารถเฉพาะตวัเอง แตยงัแสดงออกเปนทมี ซึง่สาํคญัมากในการฝกฝนการทาํงาน
เปนทีม นอกจากนี้ โครงการฯ ชวยลดปญหาสังคม และปญหาครอบครัว เพราะ
เปนการสรางภูมิคุมกันจากขางใน”

 สําหรับคนทํางาน “อยากเชิญชวนพี่นองท่ีทํางานทั้งหลาย โครงการ           
TO BE NUMBER ONEนาภาคภมูใิจมาก เปนความรเิริม่ขององคประธานโครงการฯ 
ซึ่งพระองคทานมีวิสัยทัศนกวางไกล และทรงเปนแรงบันดาลใจของเด็กๆ  และ
คนทํางานดวย ที่สําคัญทําใหตระหนักในคุณคาของตัวเองท่ีมีศักยภาพและยังชวย
คนอ่ืนไดดวย  ชวยแกไขปญหาสังคมท้ังสงัคมท่ีบาน สงัคมในโรงเรียน และสังคมในท่ี
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ทํางาน พระองคทานไดสรางกระแสในโลกของการปองกันยาเสพติดตั้งแตในกลุม
เยาวชนไปจนถึงผูใชแรงงาน ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศไดเปนอยางดี
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“TO BE NUMBER ONE เปนทางเลือก
ใหกับเด็กๆ และเยาวชน 
เพราะเปนโครงการทีด่ี 

มีประโยชน”

        นายแพทยพีระพงษ สายเชื้อ 
ปลัดกรุงเทพมหานคร

 กรุงเทพมหานครนอมนําพระปณิธานของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในอัน
ที่จะชวยเยาวชนไทยและสังคมใหมีความสุขใหปลอดภัยและหางไกลจากยาเสพติด
โดยนาํแนวทางการดาํเนนิงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทีพ่ระองคพระราชทานไว
มาดําเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแตป พ.ศ. 2548 และรวมเปน
หนวยงานหลักในการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยสนับสนุน
จดัสรรงบประมาณรายจายประจาํป โครงการ TO BE NUMBER ONE อยางตอเนือ่ง
ในการนี้ นายแพทยพีระพงษ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร ก็ไดมีสวนรวม
ในกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE หลายครั้งดวยกัน 

ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการใชเวลาวางของเยาวชนไทย
ในปจจุบัน

 ในยุคปจจุบันถือวาเปนยุคแหงโลกดิจิตอลการติดตอสื่อสารตางๆ  เปนไป
อยางรวดเร็วและฉับพลัน   ซึ่งเยาวชนสามารถเสพส่ือตางๆไดอยางรวดเร็วและเสรี 
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สามารถสืบคนขอมูลจากท่ัวโลกไดเพียงปลายน้ิว  ดวยระยะเวลาเพียงไมกี่วินาที  
การใชเวลาวางของเยาวชนยุคใหมจึงหมดไปกับการเลนอินเทอรเน็ตจากโทรศัพท
มือถือ  สมารทโฟนที่นอกจากการโทรและรับสายแลว ยังสามารถสืบคนขอมูล
ดูหนัง ฟงเพลงรวมถึง  social network ตางๆ ทั้ง Facebook,Line,Instragram 
และเกมสตางๆ  ดวย ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือการสื่อสารที่เยาวชนแทบทุกคนใชและ
พกพาตดิตวัไวตลอดเวลา ซึง่หากเยาวชนสนใจแตโลกออนไลนไมสนใจสงัคมรอบขาง
เยาวชนจะขาดทักษะการใชชีวิตในสังคมดานตางๆ  และอาจถูกลอลวง ถูกชักจูง 
หรือยั่วยุจากโลกออนไลนไปในทางท่ีผิดได  ดังนั้น  การดึงเยาวชนออกมาจากโลก
ออนไลนกลับมาสูโลกแหงความเปนจริง โดยเปดพื้นที่สรางสรรค ใหเยาวชนไดรวม
ทํากิจกรรม หรือแสดงออกในสิ่งที่เขารัก  หรือสิ่งท่ีฝน เปนการสนับสนุนใหเยาวชน
ไดรูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ทําใหเยาวชนเห็นคุณคา และเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง  ซึ่งจะเปนเกราะปองกันตนเองไมใหเขาไปยุงเก่ียวกับสิ่งท่ีไมดี 
โดยเฉพาะยาเสพติด

ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในกลุมเยาวชน

 ปญหายาเสพติดเปนปญหาที่แพรระบาดไปในทุกชวงวัย จากสถานการณ
ปญหายาเสพติดในพ้ืนทีก่รงุเทพมหานคร ขอมลูผูเขารบัการบําบัดรกัษาในชวง 5 ป 
(พ.ศ. 2553–2557) เฉลี่ยปละ 29,327 ราย พบวา เปนผูปวยรายใหมรอยละ 75
เปนผูทีม่อีายุตํา่กวา 24 ป มรีอยละ 40 ซึง่ถอืวาเปนเรือ่งท่ีนาเปนหวง เนือ่งจาก เยาวชน
เปนชวงหัวเลี้ยงหัวตอของชีวิตอาจจะนําไปสูปญหายาเสพติดไดงาย จากการชักนํา
ของกลุมเพื่อน หรือการเลียนแบบในทางท่ีผิดๆ ดังนั้น หากเราสรางแกนนําเยาวชน
ที่มีความเขมแข็งและเปนตนแบบที่ดีใหกับเยาวชนรุนหลังๆ ในการถายทอดความรู 
ความคดิ และทศันคติทีด่ ีชกันาํเยาวชนใหใชชวีติปลอดจากยาเสพตดิ และใหเยาวชน
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หนักลบัมาสนใจกิจกรรมสรางสรรคทีเ่ปดโอกาส สนบัสนุนและสงเสริมจากครอบครัว 
และสังคม ใหเยาวชนไดทํากิจกรรมตางๆ ตามที่ตองการ กิจกรรมที่ทาทาย
ความสามารถ หรือการเปดเวทีเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูในส่ิงท่ีวยัรุนใหความสนใจ เชน 
รองเพลง เตน เลนกฬีา นบัวาเปนการสรางภมูคิุมกนัทางจิตใจใหแกเยาวชนอีกทางหน่ึง
ในการสรางความภาคภูมใิจในตนเองรูสกึมคีณุคาและเปนสวนหน่ึงของสังคมรวมถึง
การไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน  ครอบครัว และสังคมรอบขาง 

กรุงเทพมหานครมีสวนรวมในโครงการ TO BE NUMBER ONE          
อะไรบาง

 กรุงเทพมหานครมีการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังนี้

  - จดัต้ังชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร 
จํานวน 437 ชมรม ครบทุกโรงเรียนและในสถาบันการศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 12 แหง  มีศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 12 แหงและในสถาบันการศึกษาพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 12 แหง 
  - จดัตัง้ชมรม TO BE NUMBE RONE ในชุมชนกรุงเทพมหานครเพ่ิมมากข้ึน
ปจจบุนัมจีาํนวน 143 ชมรม ครบ 50 เขต และมีศนูยเพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE
ในชุมชน จํานวน 1 แหง
  - จดัตัง้ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จาํนวน 4 ชมรม
และมีศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จํานวน 4 แหง
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ทานมีความเห็นอยางไรตอโครงการ TO BE NUMBER ONE 

 แนวคิดของโครงการ TO BE NUMBER ONE คือ “เปนหน่ึงโดยไมพึ่ง       
ยาเสพติด”ความหมายคือ การเปนหน่ึง ทุกคนเปนได  เพราะทุกคนตางมีดีอยูใน
ตัวเองหากคนพบส่ิงท่ีตัวเองช่ืนชอบสนใจและมีความถนัด สามารถฝกฝนและทํา
จนเปนผลสาํเรจ็ไดทาํแลวมคีวามสขุมคีวามเชือ่มัน่และมคีวามภาคภมูใิจ ซึง่โครงการ 
TO BE NUMBER ONE  ถือวาเปนโครงการท่ีดีและมีประโยชนตอเด็กและเยาวชน 
กลาวคือ
 1. สงเสริมการแสดงความสามารถของเยาวชน ใหกลาคิด กลาทํา
กลาแสดงออก เพือ่พฒันาศักยภาพ และคุณภาพของเยาวชนใหเปนคนรุนใหมทีเ่ชือ่มัน่
และภาคภูมิใจในตนเอง
 2. สรางกระแสคานิยมและเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจในกลุมเยาวชน
ไมใหยุงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยใชสื่อ ดนตรี กีฬา ในการเขาถึงเยาวชน และกระตุน
ใหเยาวชนเขามารวมกลุมกันทํากิจกรรมสรางสรรค โดยการสนับสนุนของสังคม
 3. สรางความรูและทักษะในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดซึ่งเปน
ภูมิคุมกันที่สําคัญสําหรับเยาวชนในชุมชนใหปลอดภัยจากปญหายาเสพติด
 4. “เพื่อนชวยเพ่ือน”โดยการสอดสองดูแลเพื่อนสมาชิกใหหางไกลจาก
ยาเสพติด ทําหนาที่คอยปรับทุกข และเปนกําลังใหเพื่อนที่เสพหรือติดยากลับตัว
เปนคนดี เพื่อกาวสูสังคมไดอยางม่ันใจ
 5. สรางศูนยรวมใหวัยรุนรวมกลุมกัน ทํากิจกรรมท่ีสนใจ สรางสรรคและ
เกิดสุข รูจักการแบงเวลา และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
 6. สรางเครือขาย TO BE NUMBER ONE ทีม่ศีกัยภาพ จะทําใหการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่องและยั่งยืน
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ฝากขอคิดถึงเด็กๆ เยาวชนคนรุนใหม เพื่อไปสูอนาคตที่สดใส 

 เยาวชนในปจจุบันจะมุ งเน นเรื่องการเรียนเป นอยางมาก โดยมี
การเรียนกวดวิชาตามสถาบันตางๆ ทัง้ตอนเย็น และวันหยดุเสารอาทิตย ทาํใหเดก็ๆ
เกิดความเครียด ไมมีเวลาพักผอน จึงขอฝากโครงการ  TO BE NUMBER ONE             
เปนทางเลือกใหกับเด็กๆ และเยาวชน เพราะเปนโครงการท่ีดี มีประโยชน
ทีเ่ปดโอกาสใหเดก็และเยาวชน ไดเรยีนรูในดานตางๆ กลาคดิ  กลาทาํ กลาแสดงออก 
โดยเปดเวทีสรางสรรคใหเยาวชนเขามารวมทํากิจกรรมเพื่อใหเยาวชน เกง ดี
มคีวามสขุ และเกดิความภาคภมูใิจในตนเอง อกีทัง้ยงัสอนใหเยาวชนรูจกัการใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน การแบงเวลา ความรับผิดชอบในหนาที่ บทบาทในการ
เปนแกนนาํ ทกัษะการใชชวีติในดานตางๆ รวมถงึการทาํงานรวมกบัคนอืน่ ซึง่สิง่ตางๆ
เหลาน้ีเปนประสบการณชีวิตที่เปนประโยชนที่สามารถนํามาปรับใชในการทํางาน
ในอนาคตได
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“วัยรุนเปนวัยที่จะตองปลูกฝง
และตองสรางคุณคาใหกับตนเอง”

       แพทยหญิงวันทนีย วัฒนะ 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

 กรุ ง เทพมหานครน อมนําพระปณิธานของทูลกระหม อมหญิ ง
อบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวดี  องคประธานโครงการ  TO BE NUMBER ONE
ในอันทีจ่ะชวยเยาวชนไทยและสังคมใหมคีวามสุขปลอดภัยและหางไกลจากยาเสพติด
โดยไดเริ่มดําเนินการโครงการฯ ตั้งแตป 2548 จวบจนปจจุบันปนี้กรุงเทพมหานคร
มีความกาวหนาในการดําเนินโครงการฯ ซึ่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร ไดใหเกียรติ
มาบอกเลาการทํางานและขอคิดที่เปนประโยชนตอเด็กและเยาวชน

การดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของกรุงเทพมหานคร  

 กรุงเทพมหานคร ซึง่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรงุเทพมหานคร
เปนหนึ่งในคณะกรรมการอํานวยการโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ได แต งตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
กรุงเทพมหานคร  เพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
ดังนี้ 
 - ดานนโยบาย  กรุงเทพมหานครไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อยางตอเน่ือง              
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ตัวชี้วัดการดําเนินงานโครงการฯ คือ รอยละ 100 ของนักเรียนสมัครเปนสมาชิก
ชมรม TO BE NUMBER ONE และรอยละ 80 ของโรงเรียนมัธยมศึกษามีการจัด
กิจกรรมตามแนวทางศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของขาราชการท่ีดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
กรุงเทพมหานครดีเดน  จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ เพื่อรวม
กาํหนดนโยบาย วางแผน บรูณาการ และความรวมมอืระหวางสาํนกัการศกึษา สาํนกั
พฒันาสงัคม สาํนักวฒันธรรม กฬีาและการทองเทีย่ว สาํนกัอนามยั และสาํนกังานเขต
ทั้ง 50 เขต เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ ใหเกิดความตอเนื่อง
และยัง่ยนื นอกเหนอืจากกาํหนดใหแผนการดาํเนนิงานโครงการฯ อยูในแผนปองกนั
และแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 - ดานการปฏิบัติ กรุงเทพมหานครสนับสนุนใหสํานักงานเขตจัดตั้งชมรม 
TO BE NUMBER ONE ในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น 
รวมทั้งสงเสริมความเขมแข็งในการดําเนินกิจกรรมของชมรมเพื่อเขารวมประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งในปจจุบันกรุงเทพมหานครสามารถ
จดัตัง้ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร จาํนวน 438 
ชมรม ครบทุกโรงเรียน มีสมาชิก จํานวน  252,975 คน และมีศูนยเพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 9 แหงและในสถาบัน
การศกึษาพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร จาํนวน 12  แหง จดัต้ังชมรม TO BE NUMBER ONE
ในชุมชนกรุง เทพมหานครเพิ่มมากขึ้น  ป จจุบันมีจํานวน  153  ชมรม
ครบ 50 เขต มสีมาชิกจํานวน 13,639 คน และมีศนูยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE
ในชุมชน จาํนวน 1 แหง และจัดต้ังชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
จาํนวน  6 ชมรม มสีมาชกิจาํนวน  6,813  คน และมศีนูยเพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการ จํานวน 4 แหง ขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานคร
โดยสํานกัอนามัยและสํานกัการแพทยไดดาํเนินการจัดใหมบีริการบําบดัรักษาและฟนฟู
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จิตใจสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น  ที่มา
ใชบริการศูนยบริการสาธารณสุขและ
โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร

 นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร
ได  เข  าร  วมกิจกรรมของโครงการ                             
TO BE NUMBER ONE โดยสงตัว
แทนเขารวมกิจกรรมประกวด TO BE 
NUMBER ONE TEEN DANCER-
CISE THAILAND CHAMPIONSHIP 
ระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สงตวัแทนเขารวมกจิกรรมประกวดเยาวชน
ตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE
(TO BE NUMBER ONE IDOL)
ส  ง ผู  แ ทนกรุ ง เ ทพมหานคร เป  น
คณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม 
TO BE NUMBER ONE ในประเภท 
สถานศึกษา ชมุชนกรุงเทพมหานคร และ
สถานประกอบการ เขารวมงานมหกรรม
กรุ ง เทพมหานครในการประกวด
ชุมชนเขตกรุง เทพมหานคร  และ
เขาร วมกิจกรรมคายพัฒนาสมาชิก
TO BE NUMBER ONEสูความเปนหนึ่ง
แกเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชน
กรุงเทพมหานครและภูมิภาค

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเวลา
วางของเยาวชน  
 
 การใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ในชวงชีวติของคนเรา  วยัรุนจะเปนชวงเวลา
ที่เราสามารถหาประสบการณดีงาม
ใหกับชีวิตไดมาก  เพราะสําหรับเด็ก
วัยรุนไทยสวนใหญยังไมมีความจําเปน
ทีจ่ะตองหารายไดเอง สวนใหญยงัอยูกบั
พอแม จะมีอยูบางที่ทํางานและหาเลี้ยง
ตนเอง ดงันัน้วยัรุนจาํนวนมากมีเวลาวาง
จากการเรียนการทํางาน ถาวัยรุ น
ไมใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในทาง
ทีส่รางสรรค กจ็ะทําใหเปนคนข้ีเบ่ือ ขีเ้ซ็ง
งายๆ เพราะการอยูเฉยๆ จะทําใหเรา
ไมมคีวามสุขและอาจใชความคิดฟุงซาน
ถูกชักนําไปในทางท่ีไมเหมาะสมไดงาย 
เชน เสพยาเสพติด เท่ียวเตร ใชจายเงิน
ทองไปในการแตงตวัเกินความจําเปน วยัรุน
จึงควรฝกฝนตนเอง ที่จะใชเวลาวาง
ทํากิจกรรมตางๆ ที่กอใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและผูอื่น ประโยชนที่วัยรุน
จะไดรบัจากการทํากจิกรรม หรอืเขารวม
กจิกรรมทีส่รางสรรค ทาํใหเรามคีวามสขุ
เพราะในการทํากิจกรรมตางๆ เราได



76 ประสบการณความรูสึก...รําลึกถึง 

พัฒนา อารมณ เปนการเสริมสรางใหเกิดความสุข ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
ชวยเสริมสรางประสบการณใหมใหแกชวีติ เชน การไปทศันศกึษา  การทองเท่ียว การอยูคาย
พักแรม การอานหนังสือ ศึกษาวรรณกรรมตางๆ การมีสวนรวมกับกลุมบุคคล
ตาง ๆ เสริมคุณคาของบุคคล และเปนการฝกทักษะในการทํางานหรืออยูรวม
กับบุคคลอื่น เชน การทํางาน กลุมสัมพันธ การเลนกีฬา ดนตรี ลดความเครียด
ความวติกกงัวล เสริมความเปนพลเมอืงด ีนอกจากนัน้ สาํหรบัวยัรุนแลว การทํากจิกรรม
ตางๆ โดยใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ยังเปนการชวยตอบสนองความตองการของ
วัยรุน ซึ่งตองการแสวงหาประสบการณใหมๆ การยอมรับ การไดรับการยกยอง
จากผูอืน่ การพักผอนหยอนใจคลายเครยีด ชวยใหวยัรุนเตบิโตขึน้พรอมกันทัง้ดานสติ
ปญญา ดานอารมณและสังคม รวมทั้งชวยใหมีความรับผิดชอบและรูจักการปรับตัว
วัยรุนจํานวนมากมักไมรูจะทําอะไรในยามวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาที่เกิด
ความรูสกึเซ็ง เบือ่ ซึง่อาจเกิดจากความผิดหวังบอยๆ ทาํอะไรไมสาํเร็จ ซึง่เปนภาวะ
ทีท่าํใหวยัรุนไมอยากทําอะไร ในยามน้ีวยัรุนไมควรปลอยใหตนเองอยูวาง เพราะจะย่ิง
ทําใหเกิดความรูสึกทอแทใจมากขึ้น ดังนั้น วัยรุนควรลงมือทําอะไรก็ไดที่จะชวย
ใหตนเอง เกิดกําลังใจกิจกรรมตอไป
 
 นีเ้ปนขอเสนอท่ีวยัรุนสามารถนําไปปฏิบตัไิดตามความพอใจของแตละคน
แลวจะพบวาเวลาวางที่ เคยซึมเศรากลับเปลี่ยนเปนเวลาแหงความสุขกับ
กิจกรรมตางๆ เชน การฟงเพลง หาวิธีทําอะไรก็ไดที่ตองออกแรงขยับตัว แขน ขา 
เชน ออกไปเดนิเลน วิง่เหยาะหางานอดเิรกทาํ อานหนงัสอืทีช่อบ ปรบัปรงุสภาพแวดลอม
จัดหองใหม เลื่อนโตะ ตู  ยายเกาอ้ี จัดตูเสื้อผาใหสะอาด นําสิ่งที่ไมไดใช
ไปทิ้งบาง เปลี่ยนบรรยากาศ สิ่งแวดลอมเราเสียใหมปรับปรุงตัวใหสดชื่น ทําความ
สะอาด ยอนรอยอดีต นึกถึงอดีตที่ทําใหเรามีความสุข เขารวมกิจกรรมทางสังคม
ตางๆ เชน โครงการ TO BE NUMBER ONE ที่สนับสนุนใหทุกคนไดใชเวลาวาง

ทํากิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมที่เปนประโยชน และทําใหเกิดความภาคภูมิใจ                                     
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และจะไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาและสารเสพติด 

ความคิดเห็นตอโครงการ TO BE NUMBER ONE

 TO BE NUMBER ONE คอื “เปนหนึง่โดยไมพึง่ยาเสพตดิ”ความหมาย คอื
การเปนหน่ึง ทุกคนเปนไดเพราะทุกคนตางมีดีอยูในตัวเอง หากคนพบส่ิงที่ตัวเอง
ชื่นชอบ สนใจและมีความถนัด สามารถฝกฝนและทําจนเปนผลสําเร็จได
ทําแลวมีความสุข มีความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ  การดําเนินงานโครงการ                        
TO BE NUMBER ONE ยดึวัยรุนและเยาวชนเปนศนูยกลาง  บนพ้ืนฐานความเขาใจ
ธรรมชาตพิฒันาการ ความตองการความสนใจและพฤตกิรรมเฉพาะของวยัรุน กลาวคอื
ชวงวัยรุนเปนชวงชีวิตระหวางเด็กกับผู ใหญ ซึ่งเปนหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญยิ่ง
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอันซับซอนทั้งดานรางกายอารมณ สติปญญา  และสังคม 
โดยดานรางกายจะมีอัตราการเจริญเติบโตของรางกายเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วสัดสวน
ตางๆ ของรางกายเปลีย่นแปลงไปสูการเปนผูใหญ ดานอารมณจะมกีารเปลีย่นแปลง
อยางรวดเรว็และรนุแรง เปนวัยท่ีมคีวามรูสกึรนุแรง ไมวาจะเปนความโกรธความรกั
ความอิจฉาริษยา บางคร้ังมีความเช่ือมั่นในตัวเองสูงไมเชื่อฟงใครบางคร้ังก็เกิด
ความกังวลใจและรูสึกหดหู มีความอยากรูอยากเห็น ตองการความเปนอิสระ
มจีนิตนาการและความเพอฝนสงู เพราะลกัษณะอารมณของวยัรุนเปนเชนนีจ้งึเขากบั
บคุคลตางวยัยากวัยรุนจึงเกาะกลุมกันไดดมีากกวาวัยอืน่ๆ เพราะเขาใจและยอมรับกัน
ไดงาย ดานสติปญญาเม่ือเขาสูวัยรุนรางกายมีการเจริญเติบโตอยางเต็มที่ สงผลให
เซลลสมองไดรับการพัฒนาทําใหวัยรุ นมีความสามารถในการคิดอานมากขึ้น
มีความจําดีสามารถใชความคิดของตนไดอยางเปนเหตุเปนผลและลึกซ้ึง แตจะขาด
ความรอบคอบและการยับยั้งชั่งใจ ตลอดจนขาดประสบการณ ความชํานาญ และ
คุณภาพเมื่อเทียบกับความคิดของผูสูงวัยดานสังคม พัฒนาการจะเปล่ียนแปลงไป

ตามรางกาย จติใจและสติปญญา ทีส่าํคัญคือ สงัคมกลุมเพ่ือนรวมวัยและการคบเพ่ือน
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รวมวัยเปนพฤติกรรมสังคมท่ีสําคัญยิ่งตอจิตใจของเด็กวัยรุ นเพราะสามารถ
รวมสุขรวมทุกขแกไขและเขาใจปญหาของกันและกันดีกวาคนตางวัย ซึ่งมีความ
คบัอกคบัใจตางกนั กลุมยงัสนองความตองการทางสงัคมดานตางๆ ซึง่เดก็ตองการมาก
ในระยะนี้เด็กที่เขากลุมมีความจงรักภักดีตอกลุม ยอมรับเอาคานิยมความเชื่อ
ความสนใจของกลุมดวยความเตม็ใจและสนทิสนมกบัเพือ่นรวมกลุมแนนแฟน การรวมกลุม
ทําใหเด็กมีความรูสึกอบอุนใจ กลาแสดงความขัดขืนผู ใหญ ตอตานกรณีที่
เขาเหน็วาไมยตุธิรรมการชักนาํใหวยัรุนรวมกลุมกันเพือ่ปฏิบตักิจิกรรมทีว่ยัรุนชอบน้ัน
ทาํไดงายมากกวาวยัอืน่ๆ ทัง้หมด ดงันัน้การจดักจิกรรมหรอืชมรมตางๆ ทีส่รางสรรค
จงึเปนส่ิงทีค่วรสงเสริมเพ่ือสนองความตองการของเด็กในดานการเขากลุมและเรียนรู
พฤติกรรมสังคมที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การนับถือวีรบุรุษ เปนการแสวงหา
แบบอยางเพื่อดําเนินชีวิตอยางผูใหญ 

 นอกจากน้ี วัยรุนยังมีธรรมชาติความตองการ ความสนใจและพฤติกรรม
ซึง่เปนลกัษณะเฉพาะ ไดแก ความตองการความรกัในทกุรปูแบบในฐานะทีเ่ปนผูให
และผูรับ ความตองการความสนุกสนานเพลิดเพลินความตองการ ความเปนอิสระ 
ความตองการไดรับการยกยอง ตองการมีชื่อเสียง ความตองการมีปรัชญาชีวิตหรือ
มีอุดมคติของตนเอง ความตองการเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยมากมักเปนวัยที่มีความรัก
แบบหลงใหลใฝฝน ความตองการประสบการณใหมๆ สวนมากเปนความอยากลอง
และอยากเรียนรูในสิ่งแปลกใหมที่ตนเองไมเคยกระทํามากอน ความตองการ
ความปลอดภยัและมัน่คง อยากพึง่พาตนเองไดมคีวามฝนและมจีดุมุงหมายในอนาคต 
สนใจชวยเหลือบุคคลอื่น สนใจกิจกรรมสรางสรรคที่เปนของใหมและมีประโยชน
ขอคิดถึงเด็กๆ เยาวชนคนรุนใหมเพื่อไปสูอนาคตท่ีสดใส 

 วัยเด็กและวัยรุนเปนวัยที่จะตองปลูกฝงและตองสรางคุณคาใหกับตนเอง
และเห็นคณุคาความเปนมนษุยขณะเดียวกนัก็จะไดรบัการพัฒนาทกัษะชีวติเพือ่เปน
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ภูมิคุ มกันความเส่ียงในการดําเนินชีวิตทั้งปจจุบันและอนาคต องคประกอบ
ทักษะชีวิตที่สําคัญที่จะสรางและพัฒนาเปนภูมิคุมกันชีวิตใหแกเด็กและเยาวชน
ในสภาพสงัคมปจจบุนัและเตรยีมพรอมสาํหรับอนาคตม ี4 องคประกอบไดแก การตระหนกัรู
และเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่นการคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาอยาง
สรางสรรคการจดัการกบัอารมณและความเครยีด และการสรางสมัพันธภาพทีด่กีบัผูอืน่
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“ผมมีความศรัทธา
ในแนวทางของโครงการ 
TO BE NUMBER ONE”

  อภินันท จันทรังษี 
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ 

 นอกจากจะเปนผูดูแลหนึ่งในหกหนวยงานที่รวมสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE แลว คุณอภินันท  จันทรังษี อธิบดี
กรมประชาสมัพนัธ ยงัเคยไดรบัรางวลัในฐานะผูปฏบิตังิานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ดีเดน ประจําป 2556 เมื่อครั้งดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย และ
เมื่อไดเปนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ ทานก็ไดรวมกิจกรรมของโครงการฯ ตลอดมา 
มาดูทัศนะของทานเกี่ยวกับโครงการฯ และเยาวชนในปจจุบัน ผานบทสัมภาษณ  
ครั้งนี้

กรมประชาสมัพนัธ กบัการสนบัสนนุโครงการ TO BE NUMBER ONE

 “เรามีความภูมิใจอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสถวายงานองคประธานโครงการฯ 
ในกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ไมวาจะเปนเร่ืองของบันทึก
เทปโทรทศันรายการ TO BE NUMBER ONE Variety ซึง่เปนโครงการทีด่มีาก เราไดรบั
พระมหากรุณาธิคุณจากพระองคทานท่ีใหโอกาสสถานีโทรทัศน NBT ของเราเปน
ผูบนัทกึเทปการทรงงานของพระองคทาน ซึง่ถอืเปนภารกิจทีส่าํคญัอยางย่ิงทีพ่ระองคทาน
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ไดออกมา พูดคุยกับเด็กๆ เยาวชน เปนการใหกําลังใจ ใหคําแนะนํา เปดโอกาส
ใหเด็กและเยาวชนไดมีโอกาสแสดงความคิดอานผานการบันทึกเทปโทรทัศนของ 
NBT นับเปนภารกิจที่เรามีความภาคภูมิใจ นอกจากนั้น เรายังไดมีสวนเผยแพร
งานโครงการฯ มาโดยตลอด ไมวาจะเปนกิจกรรมทีอ่งคประธานโครงการฯ เสดจ็ไปยงั
พื้นที่ตางๆ เพื่อทรงงาน เราก็ไดดําเนินการถายทอดและบันทึกเปนเทปเปนขาว
ซึ่งเปนงานที่พวกเราทุกคนมีความเต็มใจ และภูมิใจท่ีไดรับเกียรติ ในการทํางาน”

ความเห็นเกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE

 “เปนโครงการท่ีมีประโยชนอยางยิ่งตอสังคมและเปนวาระของชาติ
เพราะปญหายาเสพติดเปนปญหาท่ีเรื้อรังมาเปนระยะเวลายาวนาน เปนปญหาท่ี
ทกุองคาพยพตองมาชวยกันดแูลไมวาจะเปนสวนราชการ และเอกชน ยาเสพติดในขณะน้ี
แพรระบาดไปทกุหวัระแหงทัง้ในโรงเรยีน ชมุชน วดั แมกระทัง้ในทีร่าชการบางแหง
แตการท่ีพระองคทานเขามาทรงงานน้ี พระองคทํางานเพ่ือบานเมืองดวยความ
เสียสละอยางแทจรงิ ผมมคีวามศรัทธาในแนวทางของโครงการ TO BE NUMBER ONE
เพราะโครงการฯ ลงไปครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งในโรงเรียน โรงงาน และชุมชน
ทัง้การปองกนัและบาํบดั กจิกรรมอยาง “ใครติดยายกมอืขึน้” เปนกจิกรรมท่ีดมีาก
ใหคนติดยาไดมโีอกาสกลับมาเปนคนดีอกีคร้ังหน่ึง ถอืวาสงัคมเราใหโอกาสเด็กเหลานัน้
ผมมีความภูมิใจและประทับใจในโครงการฯ เปนอยางยิ่ง”

การใชเวลาวางของเยาวชนปจจุบัน

 “เยาวชนปจจุบันมีความคิดอานท่ีแปลกแตกตางจากเยาวชนในอดีตมาก 
ดวยเหตุที่การเรียนรู การศึกษา และแนวทางเปลี่ยนไป โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย

ซึง่มมีากมายในปจจบุนั ทาํใหเดก็และเยาวชนไดรบัการบรโิภคขอมลูท่ีกวางและทนัสมัย 
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ทั้งโลกตะวันตก และตะวันออก หรือที่ไหนก็ตาม เยาวชนสามารถรับขอมูลไดอยาง
รวดเรว็ แตเยาวชนเปรยีบเหมอืนผาขาว มคีวามบรสิทุธิ ์มวีฒุภิาวะทางอารมณและ
ประสบการณนอย ขณะท่ีมีความเช่ือมั่นในตัวเองสูงข้ึนกวาเด็กรุนเกา แตในความ
เช่ือมั่นในตัวเอง ถาผิดทิศทางก็อันตราย เพราะฉะน้ันผูใหญในสังคมควรจะตอง
เสรมิความเขมแข็งและสรางเกราะคุมกันใหเดก็ เพือ่ไมใหเดก็ถกูลอลวงและหลงผดิ ตรงนี้
เปนเรือ่งละเอยีดออนมาก ผูใหญตองชวยกนักลอมเกลา ใหคาํแนะนาํ และการเลีย้งดู
ที่ดีดวย การเล้ียงดูลูกน้ันมีหนังสือเลมหน่ึงเขียนไดดีมากคือ “กวาจะถึงอนุบาล
กส็ายเสยีแลว” อยากใหพอแมไดอาน ผมคิดวา ครอบครัวตองเปนตวัหลกัในการเล้ียงดลูกู 
บางคนพอแมมีฐานะดี แตทําไมลูกออกมาไมดีและประพฤติตนไมเหมาะสม
เพราะพอแมไมมีเวลาอบรมสั่งสอนลูกเทาที่ควร ปลอยใหลูกอยูกับวัตถุมากไป
ซึง่บางคร้ังอาจทําใหจติใจของเด็กขาดความอบอุน หรอืไมมผีูแนะนําทีด่ ีการดูแลเด็ก
ยุคใหมตองเริ่มในครรภ ใหเขามีสุขภาพจิตที่ดี โดยพอแมตองมีอารมณดีและเลี้ยงดู
ดวยความอบอุน ถาครอบครัวดแูลครอบครัวตวัเองได ดแูลลูกหลานพ่ีนองไมใหเสพยาได
เมื่อทุกบานเขมแข็งปองกันตัวเองได หมูบานก็เขมแข็ง ถาทุกหมูบานเขมแข็ง
ดแูลตวัเองได ตาํบลกเ็ขมแขง็ อาํเภอกเ็ขมแขง็ และจงัหวัดก็เขมแขง็ บานนีไ้มซือ้ยา 
ไมเสพยา คนขายก็ขายไมได มนัเปนหลักการท่ีไมยาก แตตองเร่ิมตนทาํกนัอยางเขมแข็ง
และจริงจังในทุกครอบครัว หมูบาน และชุมชน”

ฝากขอคิดถึงเด็กๆ และเยาวชน เพื่ออนาคตทีด่ี

 “เดก็และเยาวชนคืออนาคตของประเทศและอนาคตของโลก คอืผูกมุชะตา
ชีวิตของบานเมือง อยากใหทุกคนเติบโตมาดวยความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ
ไมยุงเก่ียวกบัสิง่มอมเมาทัง้หลาย หางไกลยาเสพตดิ ผูใหญทีป่กครองบานเมอืงในตอนนี้
อีกไมนานเขาก็ตองวางมือ ถาเด็กวันนี้มีปญหา สังคมไทยในอนาคตก็จะมีปญหา
แนนอน เพราะฉะน้ันเด็กในวนันีค้อือนาคตของชาติ จงึอยากใหทกุคนประพฤติตนใหดี 
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เปนลกูทีด่ ีเปนนกัเรยีนทีด่ ีและเตบิโตบนกรอบวฒันธรรมทีด่ ีแนนอนความทนัสมยั
และโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปเปนเรื่องธรรมดา เราเรียนรูได แตเราอยาไปลุมหลง
กบัสิง่เหลานี ้เราตองรกัในวัฒนธรรมไทย รกัในมารยาทไทย เคารพผูหลกัผูใหญ ดาํรงความ
เปนไทยไว 

 โดยเฉพาะอยางยิง่อยากจะฝากไวสงูสดุคอื สถาบันพระมหากษตัรยิ ขอให
พวกเราไดสาํนกึถงึในพระมหากรณุาธคิณุทีพ่ระมหากษตัรยิทกุพระองคไดทรงดแูล
บานเมืองมาตั้งแตอดีตทุกยุคทุกสมัย แมกระทั่งทุกวันนี้ พระบาทสมเด็จเจาอยูหัว 
สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมวงศานวุงศทกุพระองคทรงงานเหนือ่ยและหนกัเพือ่พีน่อง
ชาวไทย เราตองสํานกึในพระมหากรุณาธิคณุและเปนคนดีทีจ่ะทํางานเพ่ือบานเมือง
ตอไป”
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“โครงการ TO BE NUMBER ONE…
เกิดจากทรงมีความหวงใย

ตอประชาชนชาวไทย 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน”

พลโท สรรเสริญ แกวกําเนิด 
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ

 กรมประชาสัมพันธเปนหนวยงานสําคัญในการเผยแพรประชาสัมพันธ
โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยเฉพาะการรวมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข ผลิตรายการ “TO BE NUMBER ONE VARIETY” ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 NBT ทุกวันเสาร ในวาระที่โครงการ TO BE 
NUMBER ONE มีการดําเนินงานครบรอบ 15 ป ในป 2560 กรมประชาสัมพันธ
ไดสนับสนุนการผลิตรายการเพ่ือประชาสัมพันธโครงการฯ มากมาย ดังนั้น จึงนับ
เปนเกียรติอยางย่ิงที่ผูใหญของกรมประชาสัมพันธ พลโท สรรเสริญ แกวกําเนิด
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธมาในความเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ
และการพัฒนาเยาวชน

 กรมประชาสัมพันธมีส วนสนับสนุนโครงการ TO BE          
NUMBER ONE อยางไรบาง

 กรมประชาสมัพันธมคีวามภาคภมูใิจทีม่โีอกาสไดถวายงานทลูกระหมอมหญงิ
อุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี   องคประธานโครงการ TO BE
NUMBER ONE โดยกรมประชาสัมพันธไดมอบหมายใหสถานีวิทยุโทรทัศนแหง
ประเทศไทย รวมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ผลิตรายการ “TO BE 
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NUMBER ONE VARIETY” ขึ้น เพื่อรณรงคปลุกจิตสํานึกและสรางคานิยมท่ีดี
การพฒันาทกัษะชวีติเพือ่เสรมิสรางภมูคิุมกนัใหแกเดก็และเยาวชนหางไกลยาเสพตดิ
เน้ือหาในรายการจะเนนนําเสนอกิจกรรมและการแสดงความสามารถในทางท่ีถูก
ที่ควรของเด็กๆ และเยาวชน รวมถึงการนําคนท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในสังคมมาให
ขอคิดขอแนะนํา โดยมีไฮไลตของรายการในชวง “Talk to the Princess” ซึ่งมี
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการฯ
เสดจ็ฯ มาบนัทกึเทปโทรทศันรายการ ณ อาคารสถานวีทิยโุทรทศันแหงประเทศไทย 
เพ่ือตอบปญหาพรอมใหขอคดิทีม่ปีระโยชนแกเดก็และเยาวชนไดนอมนาํไปปรับใช
ในการพัฒนาตนเอง
 ในโอกาสโครงการ TO BE NUMBER ONE ครบรอบ 15 ป  กรมประชาสมัพนัธ
ใหการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 2,300,000 บาท ผลิตรายการในรูปแบบตางๆ 
อาทิ 
 - สปอตประชาสมัพันธทางวิทยแุละโทรทัศน มคีวามยาว 30 วนิาที จาํนวน 
3 เรื่อง เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธประวัติความเปนมา โครงสราง นโยบาย
ผลการดําเนินงานและกิจกรรมตาง  ๆ ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ใหแก
ประชาชนท่ัวไปไดรบัทราบขอมลูตาง ๆ  เพือ่ใหเหน็ถึงกิจกรรม และความหลากหลาย
ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่หลอหลอมใหเยาวชนของชาติ เติบโต
เปนคนเกงและดีหางไกลยาเสพติด
 - ผลิตสารคดีโทรทัศน ความยาว 2 นาที จํานวน 20 ตอน  เพื่อเผยแพร
และประชาสัมพันธโครงการ TO BE NUMBER ONE วามีประโยชนตอเยาวชนและ
สังคมอยางไร โดยผลิตจากเร่ืองราวของ TO BE NUMBER ONE  IDOL /แกนนํา
ในสถานศึกษา/ชุมชน /สถานประกอบการ เพื่อเปนการปลุกพลัง สรางกระแส
ความตองการของเยาวชนใหเปนคนเกง คนดี มคีณุภาพของสังคมและประเทศชาติ ซึง่เปน
อกีโครงการหนึง่ทีฝ่นของเดก็และเยาวชนอกีหลายคนอยากเขารวมเปนสวนหนึง่ใน
การทํากิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง และประสบความสําเร็จในชีวิต
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 - รายการสนทนา ความยาว 25 นาที จํานวน 5 ตอน เพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ โครงการ TO BE NUMBER ONE ในเร่ืองราวของนโยบายและ
ความรวมมือกันของหนวยราชการ 8 กระทรวงหลัก ไดแก 1) กระทรวงสาธารณสุข  
2) กระทรวงยุติธรรม 3) กระทรวงมหาดไทย  4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 5) กระทรวงแรงงาน  6) กระทรวงศึกษาธิการ  7) สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และ 8) กรุงเทพมหานคร ที่มีสวน
สนับสนุนโครงการ  TO BE NUMBER ONE

 สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย ในสวนภูมภิาค ไดผลติรายการในรปูแบบตาง ๆ  อาท ิขาว สกูป สารคดสีัน้
บทความ และการจัดกิจกรรมออกกําลังกาย กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
และการจัดกิจกรรมคายเยาวชนยาเสพติดเพ่ือรวมเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ป
โครงการ   TO BE NUMBER ONE และสืบสานตามพระปณิธานทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อใหเด็กและเยาวชนไทยไดเปนคนเกง
และดี เพื่อเปนแบบอยางของเยาวชนที่ดีของชาติตอไป

โดยสวนตัว ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอโครงการ TO BE
NUMBER ONE กับการพัฒนาเยาวชน

 ในความคิดเห็นของผม ผมเชื่อวา โครงการ TO BE NUMBER ONE
ในพระดาํรขิองทลูกระหมอมหญิงอบุลรัตนราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีเกดิจากทรงมี
ความหวงใยตอประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เปนกลุมที่มีคุณคา
ตอการพฒันาประเทศ และเปนกลุมทีม่คีวามเสีย่งสงูตอการตดิยาเสพตดิ และหลงผดิ
ในเรื่องอื่นๆที่เปนภัยตอตนเอง ชุมชน สังคม และบานเมืองไดงายมาก ดังนั้น
เราทุกฝายท่ีเก่ียวของกับเด็กและเยาวชน ตองเปดโอกาสใหเดก็และเยาวชนมีการเรียนรู 
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การพัฒนา และการฝกทักษะดานวิชาการ ดานการแสดงออก การพัฒนาบุคลากร 
เพื่อใหสิ่งเหลานี้เปนภูมิตานทานทางดานจิตใจและสังคมที่ดีที่ปลอดจากยาเสพติด 
และพรอมที่จะกาว ออกมาทําตนเองใหเกิดประโยชนไดตอไป

ฝากขอคดิถงึเดก็และเยาวชนรุนใหมเกีย่วกบัการใชชวีติ และการพฒันา
ตัวเองเพื่อไปสูอนาคตที่สดใส

 เยาวชนไทยในยุต Thailand 4.0 ก็เหมือนกับเด็กและเยาวชนหลายรุน
ที่ผานมาที่เปนผูใหญในวันน้ี การเปนเด็กและเยาวชนไมตองปรับตัวอะไรมาก
ความสนใจในส่ิงตางๆ กย็งัเหมือนเดมิ แตเพิม่เตมิในการหันมาสนใจและใชชองการใชสือ่
อนิเทอรเน็ต หรอืสือ่ออนไลนเพิม่มากขึน้ ในปจจบุนัเดก็และเยาวชนใชชวีติสวนใหญ
อยูกบัสือ่ออนไลนกต็องรูจกัการใชเครือ่งมอืทางอนิเทอรเนต็ใหเปนประโยชนสงูสดุ
ในการคนหาตัวเองใหเจอ วาตัวเองมีจุดเดนอะไร กลาคิด กลาแสดงออก และ
การเขารวมกจิกรรมทีท่าํแลวตนเองและผูอืน่มคีวามสขุ พรอมกบัเปดรบัในการพบเจอ
มิตรภาพใหมๆที่สงเสริมกันในการแลกเปลี่ยนประสบการณที่จะทําใหชีวิตตนเอง
มีความกาวหนาในอนาคต
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“TO BE NUMBER ONE 
เปนประโยชนอยางยิง่

ตอการดําเนินชีวิตของเยาวชน”

วีระ โรจนพจนรัตน 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรมกับเยาวชน

 กระทรวงวฒันธรรมตระหนกัวา ปญหาเด็กและเยาวชนเปนปญหาทีร่นุแรง 
และมีปจจัยเงื่อนไขท่ีซับซอนขึ้นทุกขณะ ทั้งในดานสถานการณของครอบครัวที่พบ
สัญญาณบงชี้ถึงความออนแอ กระแสวัฒนธรรมบริโภคท่ีใชจายฟุมเฟอย การมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร ชอบเสี่ยงโชคและเลนการพนัน และการติดยาเสพติด
ปญหาตางๆ ทีเ่กดิขึน้นีล้วนสงผลกระทบตอเดก็ไทยทัง้ส้ิน ดงันัน้ กระทรวงวฒันธรรม
จึงมีแนวทางดังน้ี
  1. สงเสริมใหเด็กมีความผูกพันกับศาสนาและครอบครัว 
  2. สรางนิสัยการบริโภค “กินพอดี อยูพอดี มีปญญาเทาทัน”  โดยมุง
สงเสริมใหเด็กรูจักการบริโภคอยางมีคุณคา 
  3.  สงเสริมคานิยม “รูคุณคา รูอัตลักษณ รูอันตราย รูปฏิเสธ รูปองกัน” 
  4. สรางทัศนะตอการทํางานสรางฐานะ “ใชเปน เก็บเปน ไมเปนหนี้
หนคีวามเสีย่ง เลีย่งอบายมขุ” เปนการเฝาระวงัมใิหเกดิผลกระทบตอเดก็และอบายมขุ
  5. สรางการยอมรับการอยูรวมกัน “รูเรา รูเขา เทาทัน” โดยผลักดัน
แนวคิดนี้สูสถานศึกษา และสรางกิจกรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางสนติสุข
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ปญหายาเสพติด

 หากจะวิเคราะหปญหายาเสพติดใหลกึซึง้จรงิๆ จะพบวา ปญหายาเสพติด
ในเด็กและเยาวชน เกิดจากผูใหญ ไมวาจะเปนครอบครัวแตกราวรุนแรง ขาดกลไก
สนับสนุนการเลี้ยงดู กระแสการบริโภคนิยมและวัตถุนิยมครอบงําสังคม ครอบครัว
ไมทันเด็ก และส่ือครอบงําความคิด จิตใจ และเวลาวางของเด็ก โดยธรรมชาติ
เดก็มกัเลยีนแบบพฤตกิรรมของคนใกลชดิในครอบครัว นัน่หมายถงึ พอ แม ญาตพิีน่อง
รวมถึงสภาพแวดลอมในชุมชน การขาดการอบรมเล้ียงดู รวมถึงการแตกราวรุนแรง 
มกีารหยารางสงูขึน้ หากคนในครอบครวัและชมุชน มพีฤตกิรรมในทางสอไปในสภาพ
ดังกลาว ยอมทําใหเกิดภาวะเส่ียงตอยาเสพติด ดังนั้น การปองกันมิใหเกิดปญหา
ยาเสพติด ตองฟนพลังของครอบครัว โดยใชมิติทางวัฒนธรรมที่จะสรางครอบครัว
ใหเปนรากฐาน หรือรั้วรัก ที่เปนภูมิคุมกันปญหายาเสพติดในเด็กไทย ไดแก

 1. บาน วดั โรงเรียน และส่ือมวลชน ตองทําหนาท่ีขดัเกลาเด็กและเยาวชน
สมัยใหม โดยตองอบรมสั่งสอนใหเด็กรูจักสรางความดี มีนํ้าใจ เคารพผูใหญ กตัญ ู
และมีความเมตตา
 2. พอ แม ตองทําหนาที่อยางเต็มความสามารถ เปนตัวอยางที่ดีของลูก
 3. พอ แม ตองชวยพัฒนาทักษะของลูกตามความสนใจและความถนัด
มใิชปลอยใหเปนหนาทีข่องโรงเรียนเพียงอยางเดยีว ควรชวยกนัสงเสรมิ มองหาจดุแขง็
และใชขอเดน เพื่อสรางความภาคภูมิใจ ใหรูสึกมีความเปนหนึ่งในตัวเด็ก

การดูแลเด็กและเยาวชนไทย

 กระทรวงวัฒนธรรมไดรวมกับสถาบันรามจิตติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สํารวจความคิดเห็นของประชาชน ภายใตแนวคิด เด็กนําเราหนุน เพื่อสรางการมี
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สวนรวมและดงึเดก็ใหกลบัมาจากการใชชวีติยคุใหมที ่“รอน เรว็ แรง” ทัง้นีไ้ดกาํหนด
นโยบายท่ีสงผลตอการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน ไดแก
 1. การสรางพื้นที่สาธารณะ และกิจกรรมสรางสรรคสําหรับเด็ก เชน
การแสดงทางวัฒนธรรม ดนตรี ตลาดนัดศิลปะ และลานวัฒนธรรม
 2. การกําหนดเรตต้ิงผูชมทางส่ือตางๆ มใิหยัว่ยใุนทางเส่ือมเสียแกเด็ก และ
สงเสรมิใหมรีายการเดก็ เยาวชน และครอบครวัมากขึน้ โดยมุงขจดัสือ่ราย ขยายสือ่ดี
สรางภูมิคุมกันใหแข็งแกรง
 3. การใหการเรียนรูแกครอบครัวในการพัฒนาครอบครัว และเล้ียงดูบุตร 
เพื่อเสริมสรางสถาบันครอบครัว    ใหเปนสถาบันที่เขมแข็ง เปนเสาหลักของสังคม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE

 TO BE NUMBER ONE เปนการรณรงคปลุกจิตสํานึกและสรางกระแส
ทีเ่อือ้ตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การเสริมสรางภูมคิุมกนัใหแกเยาวชน
ในชุมชน การสรางและพัฒนาเครือขายของโครงการฯ กอใหเกิดประโยชนอยางยิ่ง
ตอการดําเนินชีวิตของเยาวชน ที่สําคัญมีศูนยเพื่อนใจวัยรุน ซึ่งจะชวยตอบสนอง
ความตองการของวัยรุน   ทีต่องการส่ิงพ่ึงพาจิตใจ โดยเฉพาะจากผูทีม่คีวามรูและทักษะ
การใหคําปรึกษาในวัยใกลเคียงกัน หรือวัยเดียวกัน เพื่อชวยเหลือใหคําแนะนํา
การแกไขปญหาในลกัษณะเพือ่นชวยเพือ่น และใหวยัรุนมสีถานะทีเ่หมาะสมในการ
ทาํกจิกรรมทีส่นใจรวมกนัอนัเปนทีย่อมรับจากทกุฝาย ทาํใหเยาวชนไดรบัประสบการณ
เพิ่มพูนทักษะจากการฝกแกปญหา  และพัฒนาภาวะทางอารมณ เปนการใช
เวลาวางใหเปนประโยชน
 กระทรวงวฒันธรรม ไดดาํเนนิกจิกรรมสนบัสนนุโครงการ TO BE NUMBER ONE
โดยจัดกิจกรรมวัฒนธรรม เพื่อสรางจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตของเยาวชน
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ใหหางไกลยาเสพติด เชน การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรในสถานศึกษา การเฝาระวัง
ทางวัฒนธรรม การจัดสงเสริมนาฏศิลปและดนตรีใหกับเด็กพิการและดอยโอกาส 
การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการจัดสื่อเทคโนโลยี เชน เกม
ธรรมะ วีซีดีมารยาทไทย เพื่อเปนของขวัญปใหมแกเยาวชนในป 2552
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“ยึดเยาวชนเปนศูนยกลางใชหลัก  
การเขาใจเขาถึงและพัฒนา  
เพื่อการปองกันและแกไข

ปญหาอยางยั่งยืน”

ธานี ธัญญาโภชน 
ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร

 “15 ป ตามรอยพอ สานตอทําดี กลวยไขพันธุดี TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดกําแพงเพชร” ปญหายาเสพติดเปนปญหาที่ทําลายทั้งครอบครัว สังคมและ
สงผลตอความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ ยังสงผลตอเนื่องไปยังปญหาอื่น เชน 
อาชญากรรม การฟอกเงิน การทุจริตคอรรัปชั่น การทําลายศักยภาพของประชากร
ที่กอใหเกิดความสูญเสียดานทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เปน
พลังสําคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต

 โครงการรณรงคปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิ  (TO  BE  NUMBER  ONE)
ในทลูกระหมอมหญงิ อบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีองคประธานโครงการฯ
เปนโครงการที่สรางความเขมแข็งทางจิตใจ เสริมสรางสุขภาพกายสุขภาพจิต
และเปนเกราะปองกนัแกไขปญหายาเสพตดิในเยาวชนไดเปนอยางด ีเปนภมูคิุมกนั
ที่ยั่งยืนและสรางเสริมทักษะชีวิตอีกทั้ง สามารถนําหลักการดําเนินงานโครงการฯ
มาเปนเครือ่งมอืในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทัง้ในสถานศกึษาและนอกสถานศกึษา 
เพื่อใหเด็กและเยาวชนทุกคนเปนคน “เกง ดี และมีความสุข” 
 จงัหวัดกาํแพงเพชร ไดนอมนําโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดําเนินการ
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อยางตอเน่ือง รวมระยะเวลา 15 ป เรามีความมุ งมั่นตั้งใจในการทํางาน
“ยดึเยาวชนเปนศูนยกลาง ใชหลกัการเขาใจ เขาถงึ และพัฒนา เพือ่การปองกันและ
แกไขปญหาอยางยั่งยืน” ทําใหการดําเนินงานของจังหวัดกําแพงเพชร ขับเคลื่อน
ไปดวยความเขมแขง็และมัน่คง เกดิแหลงเรียนรูทีม่คีณุคาดานการปองกนัและแกไข
ปญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน และที่สําคัญยังเปนแหลงพัฒนาศักยภาพและ
บุคลิกภาพของเด็กและเยาวชนใหเปนคนเกง คนดี มีภาวะความเปนผูนํา เพื่อเปน
ผูนําที่ดีในอนาคตตอไป อีกทั้งยังเปนโครงการที่ชวยใหคนที่ลมแลวลุกข้ึนไดอยาง
สงางามตามโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ใหกลับมาเปนที่รัก เปนกําลังใจ
ของครอบครวั เปนกําลงัสาํคญัของหมูบาน ชมุชน สงัคม ไดอกีครัง้หนึง่ เปนการคนืคนดี
สูสังคม เปนโครงการที่สรางคนให “เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด” ไดอยางแทจริง

 ขอบคุณโครงการ TO BE NUMBER ONE  ทีใ่หโอกาสพวกเราเปนสวนหน่ึง
ของสังคมทําความดีชวยคนใหพนจากยาเสพติด  ทําความดีเพื่อพอ สานตอศาสตร
พระราชาในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเขมแข็งและยั่งยืน และ
ใหโอกาสทําความดีเพือ่ตอบแทนบุญคุณแผนดินไทยท่ีใหเราอยูเราอาศัย นบัเปนบญุ
และเปนมงคลสงูสดุของชวีติทีไ่ดเปนสวนหนึง่ของโครงการ TO BE NUMBER ONE 
เปนสวนหน่ึงทีจ่ะทาํใหยาเสพติดหมดไปจากสังคมไทย ดวยผลงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

 ทัง้หมดนี ้คอื ความมุงมัน่ และทุมเท สานตอใหกลวยไขพนัธุด ีทาํดเีพือ่พอ 
นอมนําโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี เปนแนวทางในการดําเนินงานรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด เปนหลกัและศนูยรวมทางจิตใจ ทีม่ัน่คงของคนกําแพงเพชร เพือ่ใหเดก็และ
เยาวชนเปนคน เกง ดี และมีความสุข “โดยไมพึ่งยาเสพติด” ตลอดไป
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“เปนโครงการทีวิ่เศษสุด
สําหรับเด็กๆ”

                                                                           
   

 นายเจตน ธนวัฒน 
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 

 
 เราสามารถควบคุมสถานการณการแพรระบาดของยาเสพติดได แตก็ตอง
ยอมรับวา มเีลด็ลอดเขามาบางเพราะขอนแกน เปนจังหวัดทีเ่ปนเสนทางผานจากลาว
เราก็มีสถานศึกษาจํานวนมากถึง 30,000 แหง เมื่อมีเด็กและเยาวชนมาก
เราจึงตองมีการควบคุมดูแลใหทั่วถึง 

 เราผนึกกําลงัท้ังภาครัฐ เอกชน และองคกรตางๆ ใหมารวมแนวทางเดียวกัน 
เราสือ่สารทกุชองทาง เพือ่นาํเอาแรงบันดาลใจและแนวทางปฏิบตัขิองทลูกระหมอมหญงิฯ
ไปสู เด็กๆ และเยาวชน เพื่อใหรู ว าพระองคทานทรงเปนหวง นอกจากน้ี
เราเปดศนูยเพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE หลายแหง ทัง้ในสถานศกึษา และภาคเอกชน
อยางโรงงานใหญๆ ก็มีกิจกรรมสรางความเขาใจและรับรู ปญหาของชุมชน
เราหาเวทใีหเดก็และเยาวชนไดยนืและไดแสดงออก ซึง่ขณะนีเ้รามสีมาชกิโครงการ 
TO BE NUMBER ONE ที่เปนเยาวชนถึง 90 เปอรเซ็นต 

 พระองคทานทรงใหแรงบันดาลใจแกเดก็และเยาวชน ซึง่เปนสิง่ท่ีซาบซ้ึงใจ 
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และเรามั่นใจวาเด็กๆ ไดรับรู และไดแสดงศักยภาพ ใหเขาไดเห็นตัวตนของเขาเอง 
นบัเปนโครงการท่ีวเิศษสุดสาํหรับเด็กๆ ผมคิดวา ทกุคนจงม่ันใจในตัวเอง และขอให
นาํพระปณธิานของพระองคทานมาใสไวในหวัใจ คดิอะไรไมออก ใหนกึถึงพระองคทาน
วาทรงมองเราตลอดเวลา
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“จังหวัดขอนแกนมุงมั่นสืบสาน
พระปณิธาน เปนหนึง่ 
โดยไมพึ่งยาเสพติด”

    
  กําธร   ถาวรสถิต 

   ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

 ดวยสํานึกในพระกรุณาธิคุณในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแกน
ไดใหความสําคัญกับปญหายาเสพติด โดยมุงเนนการปองกันปญหายาเสพติด
โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน หากเด็กและเยาวชนหางไกลจากยาเสพติด สถาบัน
ครอบครัวก็มีความเขมแข็งซ่ึงเปนรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป
โดยไดกาํหนดใหสอดคลองกบัวสิยัทศันจงัหวดั “ขอนแกนเมอืงนาอยู มุงสูมหานคร
แหงอาเซียน”พันธกิจ การเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง พลเมืองมีความสุข
ดวยยทุธศาสตรพฒันาคณุภาพคนและสงัคมเพือ่ความยัง่ยนืและตอเนือ่ง ซึง่สงผลให
จังหวัดขอนแกนมีประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ครบทุกประเภท
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหหมดจากสังคมไทย ไมสามารถดําเนินงาน
ใหสําเร็จไดดวยการทํางานขององคกรใดองคกรหนึ่ง แตทุกองคกรตองชวยกันและ
การรวมตัวกัน จงึจะทําใหเกดิพลังในการรวมมอืปองกันปญหายาเสพติดอยางเขมแขง็
ซึ่งจังหวัดขอนแกนไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน และเครือขายดวยความ       
เขมแข็ง         
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 ผลการดําเนินงานโครงการปจจุบันที่สําคัญคือ ความรวมมือในการ
รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ระหวางจังหวัดขอนแกน ประเทศไทย
และนครหลวงเวียงจันทร ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชานลาว ไดแก 
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว วทิยาลัยเทคนิคปากปาศกัดิ ์ผลการดําเนินงานนครหลวง
เวียงจันทร ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใหความรวมมือรวม
แลกเปลีย่นเรยีนรูการดําเนินงานระหวางสองประเทศ เพือ่ขับเคลือ่นเดก็และเยาวชน
ใหมีภูมิคุมกันทางจิตหางไกลจากยาเสพติด

  

  

  



98 ประสบการณความรูสึก...รําลึกถึง 

“เด็กนําผูใหญหนุน สรางกระแส
  TO  BE  NUMBER  ONE  
เปนหนึ่งไมพึ่งยาเสพติด” 

จากระดับจังหวัดขยายสูอําเภอ  
ตําบลและหมูบาน  ชุมชน

   พงษศักดิ์ ปรีชาวิทย
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

  จงัหวัดขอนแกน ไดนอมนาํพระปณิธานของโครงการ TO  BE  NUMBER  ONE
ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา   สิริวัฒนาพรรณวดี  องคประธาน
โครงการฯ โดยกําหนดเปนนโยบายใหทุกภาคสวน ใชเปนเครื่องมือในการปองกัน
แกไขปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน ตั้งแตป 2545 มาอยางตอเน่ือง
เปนเวลา 15 ปจนประสบผลสําเร็จไดรบัพระราชทานรางวัลจงัหวัดและชมรม เพิม่ข้ึนทกุป
และในป 2556 ไดรับพระราชทานรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER  ONE ตนแบบ
ระดับเพชร   ชมรมไดรับรางวัลครบทุกประเภท รางวัล เยาวชนตนแบบเกงและดี 
TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เยาวชนของเราไดรับโอกาสตามเสด็จ
องคประธานฯ รวมงานมหกรรมเยาวชนโลก เพื่อแลกเปลี่ยนโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ณ ประเทศเม็กซิโก และขวัญกาํลงัใจสําหรับผูปฏิบตังิานใน 3 จงัหวดั 
ขอนแกน ยโสธร และภูเก็ต ที่ไดเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศยุโรป เปนสิ่งท่ี
ผมและคณะกรรมการดําเนินงานมีความภาคภูมิใจ 



99

 ผมใหความสําคัญกบัปญหายาเสพติดทีท่กุฝายจะตองรวมมือแกไข ถาเราหยุด
ยาเสพติดก็เข ามาอีกดังน้ันพวกเราหมายถึงทุกภาคสวนตองมาพูดคุยกัน
ถงึสถานการณการแพรระบาดของยาเสพติดในจงัหวดัและหาแนวทางแกไขรวมกัน 
ผมคดิวาไมมตีาํบลใด อาํเภอใด จงัหวดัใด ในประเทศไทยทีไ่มมกีารแพรระบาดของ
ยาเสพติด เพียงแตวามนัจะมากหรือนอยเทานัน้เอง และปญหามันกเ็ริม่ทวีความรุนแรง
ไปเรื่อยๆถาเราไมทําอะไรกัน สําหรับการปองกันปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและ
เยาวชนซ่ึงเปนกลุมที่เสี่ยงตอปญหามากท่ีสุดคือการสรางภูมิตานทานใหเขมแข็ง
การดึงเอาศักยภาพของเยาวชนมาจัดการใหเหมาะสมถูกท่ี ถูกทางจะทําใหเขาเกิด
ความภาคภมูใิจในความเปนหนึง่โดยไมพ่ึงยาเสพติด การดาํเนนิงานทีผ่านมาไดถายทอด
หลักการทํางาน “เด็กนําผูใหญหนุน” สรางกระแส TO BE NUMBER ONE 
“เปนหนึง่ไมพึง่ยาเสพติด” จากระดับจังหวดั ขยายสูอาํเภอ ตาํบลและหมูบาน ชมุชน 
โดยหลักการบริหารงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่สําคัญ ที่ผมไดใชเพื่อ
ขับเคลื่อนงานไปสูความสําเร็จ คือ

 1. การสรางความเขาใจแนวคดิการทาํงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ใหสามารถทํางานไดถูกตอง มีเปาหมายชัดเจน
 2. มอบหมายเจาภาพหลักมีคําสั่งชัดเจนในการดําเนินงานตามกลุ ม
เปาหมาย 
 3. มอบเครื่องมือในการทํางาน กําหนดกรอบการทํางานตามยุทธศาสตร
ของ TO BE NUMBER ONE 3ก 3ย ใหทุกภาคสวนที่ทํางานเกี่ยวของกับเด็กและ
เยาวชนใชเปนแนวทางสนับสนนุหรอืชีช้องทางการไดมาของงบประมาณท่ีใชในการ
ขับเคลื่อนการทํางานใหตอเนื่อง
 4. การจดัการทาํงานทีเ่หมาะสม มกีารวางแผนการทาํงานอยางเปนระบบ
โดยทีมงาน Project Manager Team มีการดําเนินการเปนทีม และสรุปผลนํา
เสนอในการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน มกีารวิเคราะหปญหาเพ่ือนาํมาปรับปรุง



100 ประสบการณความรูสึก...รําลึกถึง 

ในครั้งตอไป
 5. การติดตามชวยเหลืออยางตอเนื่อง ทั้งแบบเปนทางการและไมเปน
ทางการเพ่ือใหการทํางานรวดเร็วขึ้น

 ปจจบุนัเพ่ือใหการดําเนนิงานมคีวามตอเนือ่ง ผมจึงไดมนีโยบายตามวสิยัทศัน
ของจังหวัดที่กําหนดไววา “จังหวัดขอนแกนมีความเปนเลิศในการดําเนินงาน
โครงการ TO  BE  NUMBER ONE ระดับประเทศ เพื่อพัฒนาเยาวชนใหเกง ดี มีสุข
พรอมสูการเปนเยาวชนตนแบบระดับอาเซียน และเปนหนึ่ง โดยไมพึ่งยาเสพติด” 
โดยการขยายเครือขายการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE สูประเทศอาเซียน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นํารองในสถานศึกษา สถานประกอบการ 
และ ชุมชน ณ เมืองเวียงจันทน ซึ่งในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ผมและคณะกรรมการ 
TO BE NUMBER ONE ของจงัหวดัรวม 20 ทาน ไดเขาพบทานกงสลุใหญสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําขอนแกน เพื่อนําเสนอรูปแบบการดําเนินงาน
โครงการและหารือแนวทางการทํางานรวมกัน โดยวัตถปุระสงคในการดําเนนิงานคร้ังนี้
เพือ่ประสานความรวมมอืระหวาง ไทย และสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
(ขอนแกน– เมืองเวียงจันทน) ตลอดจนขยายเครือขายความรวมมือการดําเนินงาน 
TO BE NUMBER ONE และการแลกเปลี่ยนเรียนรู การดําเนินงานดานการ
รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ระหวาง ไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  (ขอนแกน – เมืองเวียงจันทน)

ประเด็นความรวมมือที่สําคัญ ไดแก
 1. มคีวามรวมมือในการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเดก็
และเยาวชนตามนโยบายการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE
 2. บันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) ในการดําเนินการรณรงคปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด โดยผูวาราชการจังหวัดขอนแกน และกงสุลใหญสาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจําขอนแกน  
 3. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานรวมกันในการขับเคล่ือนการรณรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ขอนแกน และเมืองเวียงจันทน)
 4. มคีวามรวมมือในการดําเนินการขยายเครือขาย TO BE NUMBER ONE 
เมอืงเวียงจันทน โดย ดาํเนนิการในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชนภายหลัง
จากไดคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการแลว ภายในเดือนเมษายน 2557 ผมและคณะ
กรรมการของจังหวัดขอนแกนและนครเวียงจันทน จะไดรวมลงนามสัญญา
การทาํงานรวมกนั โดยเปาหมายใหมกีารจดัตัง้ชมรมในสถานศกึษา สถานประกอบการ
และชมุชนไดอยางนอยประเภทละ 1 แหง และจะมกีารตดิตามขยายผลอยางตอเนือ่ง
ทกุป โดยภายในป 2561 ซึง่เปนปทีจ่งัหวดัขอนแกนจะกาวไปสูจงัหวดัสดุยอดเพชร
อยางสมภาคภูมินั้น จะสามารถพัฒนาชมรมของอาเซียนเขารวมการประกวด
ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได

 พวกเราชาว TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแกน จะมุงมั่นสืบสาน
พระปณิธานในองคประธานโครงการฯ ตอไปไมหยุดนิ่ง จะรวมแรงรวมใจรวมพลัง
ทุกภาคสวน พัฒนาเยาวชนคนไทยใหเปนคนดีและคนเกงตลอดไป
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“เปนโครงการทีดี่ทีสุ่ด
ที่เขาสูเยาวชน”

         วิบูลย สงวนพงศ 
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

 เชียงใหม มีความสลับซับซอน เพราะเปนเมืองชายแดน มี 24 อําเภอ ซึ่ง
เปนอําเภอติดชายแดน 5 อําเภอ หรือราว 227 กิโลเมตร เขตชายแดนนี้เปนจุด
ทีม่ยีาบาเขามาไดงาย และกระจายสูภาคตางๆ นอกจากน้ี เปนเมืองท่ีมชีมุชนหลากหลาย
เรามีพื้นที่สูงที่มีชนเผาอยูอาศัย และนิยมปลูกฝนกันมาก ขณะเดียวกันก็มีความ
ทันสมัยในใจกลางเมือง สถาบันการศึกษากวา 1,000 โรงเรียน วิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยอีกหลายแหง เราตองเขาไปดูแลกลุมเสี่ยงตามชุมชนตางๆ

 อยางไรก็ตาม ทั้งฝายบริหารสวนภูมิภาค และตํารวจชายแดน ไดดําเนิน
มาตรการณทุกอยางในการปองกันและปราบปราม ตามดานตางๆ จับไดครั้งละ
เปนแสนๆ เม็ดทีเดียว ควบคูไปกับ การบําบัด  จัดระเบียบสังคมอยางเขมงวด
เปนเรื่องดีที่มีโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่เชียงใหม มีสมาชิกโครงการฯ
8 แสนกวาคน จากประชากร 1.6 ลาน ทูลกระหมอม เสด็จไปเชียงใหม
หลายครั้ง เราเองมีกิจกรรมของโครงการฯ มากมาย เราเปดศูนยเพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE ในสถาบันการศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ
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ใหเด็กๆ ไดแสดงออก ทั้งดานดนตรี กีฬา และกิจกรรมอื่นๆ แมแตในศูนยการคา 
เราก็มีศูนยเพื่อนใจ และในปนี้ เราจะนําหลักพุทธศาสตรเข ามารวมดวย 
 
 เรามียุทธศาสตรดําเนินงานอยางชัดเจนสําหรับโครงการ TO BE 
NUMBER ONE เปนยทุธศาสตร 5 ป โดย เราตองดแูลท้ังพืน้ท่ีใจกลางเมือง และ
พืน้ทีช่นเผาเราแตงต้ังใหศิลปนนักรอง AF และ the Star ที่เปนคนลานนา เปนทูต
TO BE NUMBER ONE เพือ่เอาเร่ืองของ TO BE NUMBER ONE เขาไปอยูในชุมชนตางๆ 
เราไดจัดเสวนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร ใหองคกรตางๆ มารวมลงนามในบันทึก
ความเขาใจ และทกุคนจะรวมกันปฏิบตัติามน้ัน เปาหมายหลักคอื เยาวชนใหมคีณุภาพ
ชีวิตดีทีดีทั้งกายและใจ กลาแสดงออกในทางสรางสรรค โครงการ TO BE
NUMBER ONE เปนโครงการที่ดีที่สุดที่แทรกเขาไป ชวยใหเยาวชนผูกโยงใย
กันอยางเหนียวแนน ซึ่งเชียงใหมก็ไดเอามาปรับใชใหสอดคลองกัน ทูลกระหมอม  
ทรงเสียสละมาก
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“นครพนม จังหวัด 3 ทีสุ่ด 
มุงสูทีสุ่ดที ่4 

TO BE NUMBER ONE”

      
 นายสมชาย วิทยดํารงค 

  ผูวาราชการจังหวัดนครพนม

 “จังหวัดนครพนม เปนจังหวัดชายแดนในภาคอีสาน ติดกับแมนํ้าโขง
มีสิ่งท่ีเปนที่สุด 3 สิ่งหรือเรียกวา 3 ที่สุด ประกอบดวย ศักด์ิสิทธ์ิที่สุด คือองค
พระธาตพุนม สวยทีส่ดุ คอืสะพานมติรภาพไทย-ลาวแหงที ่3 งามทีส่ดุ คอืววิทวิทศัน
ริมฝงแมนํ้าโขง แตเราชาวจังหวัดนครพนมอยากไดที่สุดที่ 4 นั่นคือที่สุดในโครงการ 
TO BE NUMBER ONE” 

 นั่นเปนความมุงมั่นในการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ตลอด 3 ปทีม่าปฏิบตังิาน ณ  จงัหวัดนครพนม   และขับเคล่ือนการดําเนินงานต้ังแต
รับตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมเปนจังหวัดชายแดน
มแีมนํา้โขงเปนเสนกัน้พรมแดน ความยาวถึง 174 กโิลเมตร มปีญหาในเร่ืองยาเสพติด
โดยสภาพของพ้ืนทีแ่ละสภาพแวดลอมเอ้ืออํานวยตอการแพรระบาดของยาเสพติด
จากขอมูลขาวพบวาการแพรระบาดของยาเสพติดจะพบในกลุมวัยรุนนักเรียน
นักศึกษาและผูใชแรงงาน 
   
 ดวยตระหนักถึงปญหายาเสพติดเปนอยางย่ิง เม่ือเขารับตําแหนง
ผูวาราชการจงัหวดันครพนม จงึไดมอบนโยบายงานยาเสพตดิแกหวัหนาสวนราชการ



105

ที่เกี่ยวของ คือ นโยบาย 2 ป. 2 บ. ประกอบดวย    
 1) ป. ปองกัน 
 2) ป. ปราบปราม 
 3) บ. บําบัดรักษาผูเสพผูติดยาเสพติด  
 4) บ. บริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยเนนยํ้าใหนําแนวทางโครงการ
TO BE NUMBER ONE มาเปนกลไกหลักในการรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพตดิภายในจังหวัดนครพนมใหได 

 “การปราบปรามเปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุ การปองกันยังเปนสิ่ง
ที่สําคัญ เนนการสรางเสริมภูมิคุมกันทางจิตใจ ใหแกเยาวชน โดยใชแนวทางตาม   
TO BE NUMBER ONE  ภายใตแนวคิด เด็กนํา ผูใหญหนุนเนนกิจกรรมท่ีเด็ก
และเยาวชนสนใจ ไมใชกิจกรรมท่ีผูใหญกําหนดใหทํา” การทํางานโครงการฯ
ที่ผานมาตั้งแตป พ.ศ.2550 เคยเปนประธานคณะอนุกรรมการตัดสินชมรม TO BE        
NUMBER ONE ในประเภทชุมชนภูมิภาค ประธานคณะอนุกรรมการตัดสินชมรม 
TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธาน
คณะอนุกรรมการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพ้ืนท่ีภาคกลาง กรรมการ
ตัดสินโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร และเปนวิทยากรสํานักงาน 
โครงการ TO BE NUMBER ONE จนมารบัตาํแหนงรองผูวาราชการจงัหวดันครพนม 
และดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดนครพนมในที่สุด “เคยเปนกรรมการตัดสิน
จังหวัด/ชมรม อื่นๆ มาก็เยอะ ตอนนี้ตองเปลี่ยนบทบาทมาเปนผูปฏิบัติบาง ถือวา
ทาทายและไดมาปฏิบัติงานจริงแลว”

 ทั้งน้ี เปาหมายการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติดในจังหวัดนครพนม 
เนนการสรางสรางเสริมภูมิคุ มกันทางจิตใจ ใหแกเยาวชนเปนสิ่งสําคัญที่สุด

ใหนครพนมเปนเมืองแหงความสุขที่สุด ปลอดจาก  ยาเสพติด และมุงมั่นเปนที่สุด
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 จงัหวดันครพนมเปนจงัหวดัชายแดน มแีมนํา้โขง
เปนเสนกั้นพรมแดน ความยาวถึง 174 กิโลเมตร
มีปญหาในเรื่องยาเสพติดโดยสภาพของพ้ืนที่และ
สภาพแวดลอมเอื้ออํานวยตอการแพรระบาดของ
ยาเสพติด
�“ “
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ในโครงการ TO BE NUMBER ONE เปนจังหวัดตนแบบที่มีความเขมแข็งสมดัง
พระปณิธานขององคประธานโครงการฯ ใหจงได 
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“จะนอมนําพระปณิธาน
ของพระองคทาน  

มาดําเนินการอยางเขมแข็ง  
และตอเนื่องตลอดไป”

ดร.วินัย บัวประดิษฐ 
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา

 ผมมีความภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งที่มีโอกาสถวายงานพระองคทานในการ
นอมนําพระปณิธานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดําเนินการตั้งแตป 2546 
สมัยดํารงตาํแหนงรองผูวาราชการจงัหวดัภเูกต็ จนประสบความสําเรจ็ในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเดก็และเยาวชน และท่ีภาคภมูใิจ คอื ไดรบัรางวัล 
ผูวา TO BE NUMBER ONE ที่ปฏิบัติงานดีเดน ในโอกาสครบรอบ 10 ป TO BE 
NUMBER ONE ป 2555

 จังหวัดนครราชสีมา เปนประตูสูภาคอีสาน เปนศูนยกลางการเกษตร 
อุตสาหกรรม การทองเท่ียว และการคมนาคม มีประชากร 2.6 ลานคน มีกลุม
เด็กและเยาวชน 1 ใน 5 หรอื 567,681 คน จงึเปนภาระหนกัในการดแูลเดก็และเยาวชน
ใหเปนคนเกง ดี และมีความสุข ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด กระผมไดใชหลัก TO BE 
NUMBER ONE เปนกรอบในการบูรณาการทุกภาคสวนจนประสบความสําเร็จ
ลดกลุมเสี่ยงและผูติดยาเสพติดลงได จนไดรับรางวัลจังหวัดดีเดนระดับประเทศ
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 ความเสียสละทุมเทของพระองคทาน ที่ไดทรงเสด็จไปทรงงาน ติดตาม 
เยี่ยมเยียน และใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน พบปะเด็กและเยาวชนทุกพื้นที่ไมวาใกล
หรือไกล ความเขาใจในปญหา กลุมเปาหมายและวิธีการแกปญหา ใชหลักเด็กนํา
ผูใหญหนุน นับเปนพระกรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิไดขาพระพุทธเจาในนามของ
จงัหวัดนครราชสีมาขอสัญญาวา จะนอมนําพระปณิธานของพระองคทานในโครงการ 
TO BE NUMBER ONE มาดําเนินการอยางเขมแข็งและตอเนื่องตลอดไป
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“ดําเนินการโครงการ  
TO BE NUMBER ONE  

ใหสอดคลองกับวิถีมุสลิม”

สิทธิชัย ศักดา
ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส

 กระผม นายสิทธิชัย ศักดา ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะประธาน
คณะกรรมการโครงการรณรงคปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
จังหวัดนราธิวาส มีเปาหมายการทํางานในงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัด
นราธิวาส คือ มุงสูการเปนจังหวัด TO BE NUMBER ONE ตนแบบระดับเพชร
ภายใตยุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตร อยางตอเนื่อง ตอยอด ขยายเครือขาย สรางสรรค
นวัตกรรม และองคความรู ภายใตการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เปาหมาย
สูงสุด เพื่อเยาวชน ดี เกง สุข จนปญหายาเสพติดเบาบางลงจนหมดไป  เกิดความ
สงบขึ้นในจังหวัดนราธิวาส

 ตลอดระยะเวลา 15 ป กับความสําเร็จที่ปรากฏเปนรูปธรรม จังหวัด
นราธิวาสมีการดําเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ที่จริงจังอยางตอ
เนื่องโดยมีเข็มมุงเพื่อเปนจังหวัดตนแบบระดับเพชรและยอดเพชร มุงเนนกิจกรรม
การเพิม่สมาชกิ/ขยายเครอืขายและทีส่าํคญัคอืใหเกดินวตักรรมใหมๆ  ในชมรม TO BE
NUMBER ONE สงผลใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีคุณภาพบรรลุประสิทธิผล
ทัง้ในสถานศึกษา ชมุชน สถานประกอบการ สถานพนิจิฯ เรอืนจาํ และสวนราชการตางๆ
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ตลอดระยะเวลา 15 ป กับความสําเร็จที่ปรากฏเปน     
รูปธรรม จังหวัดนราธิวาสมีการดําเนินงานโครงการ  
TO BE NUMBER ONE ที่จริงจังอยางตอเนื่องโดย

มีเข็มมุงเพื่อเปนจังหวัดตนแบบระดับเพชรและยอดเพชร 
มุงเนนกิจกรรมการเพิ่มสมาชิก/ขยายเครือขายและ

ทีส่ําคัญคือใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ
“ “
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ใหครอบคลุมทัง้จงัหวดั นอกจากน้ี จงัหวดันราธิวาส ยงัมชีมรม TO  BE  NUMBER  ONE
ในสถานีตํารวจ ในทุกอําเภอ มีชมรม TO BE NUMBER ONE ใน สวท. นราธิวาส
โดยใชชื่อว า “ชมรม PRD 6 TO BE NUMBER ONE สวท.นราธิวาส”
มชีมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรยีนประถมศกึษาในทกุอาํเภอ และยงัมชีมรม 
TO BE NUMBER ONE ในสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ทุกชมรม
มีการจดัตัง้ จดัตัง้ศนูยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE โดยมเีปาหมายสงูสดุ เพือ่ให
ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนเปนหน่ึงโดยไมพึ่งยาเสพติดอยางย่ังยืน ดวยแนวคิด
ตามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัรัชกาลท่ี 9 ทีว่า “เขาใจ เขาถึง
และพัฒนา” จังหวัดนราธิวาสไดผสมผสานกับอัตตลักษณของพื้นที่ โดยดําเนินการ
โครงการ TO BE NUMBER ONE  ใหสอดคลองกับ วิถีมุสลิม ทําใหคนสวนใหญ
ในจังหวัดนราธิวาสใหการยอมรับโครงการน้ีเปนอยางดี และน้ีแหละ คอืหัวใจสําคญั
ของการดําเนินงานท่ีทาํใหเราจังหวัดนราธิวาสประสบความสําเร็จอยางดียิง่ตลอดมา

 เมื่อชวงเดือนกรกฎาคม 2560 จังหวัดนราธิวาสไดเขารวมมหกรรม
เฉลิมฉลอง 15 ป TO BE NUMBER ONE ณ ศูนยการประชุม IMPACT Forum        
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี และไดรับรางวัลจากทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการฯ จํานวน 5 รางวัล ซึ่ง 1 ในนั้น คือรางวัล 
บคุคลดเีดนประเภทผูวาราชการจังหวดั ไดรบัพระราชทานโลรางวลัเกยีรตยิศ ประจาํป
2560 ผมรูสึกภูมิใจ และจะดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE ตอไป ถึงแม
การดาํเนนิงานจะมอีปุสรรคมากมาย ทัง้ในเรือ่งสถานการณความไมสงบและวถิชีวีติ
ที่แตกตางจากจังหวัดอื่นๆ พวกเราชาว TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส
จะดําเนินงานโครงการดวยความมุงมัน่ ตัง้ใจ กาวไปขางหนาอยางม่ันคง และเผยแพร
กิจกรรม สรางนวัตกรรมตลอดจนเกิดเครือขายอยางยั่งยืน เพื่อบรรลุเปาหมาย คือ 
“เยาวชน เกง ดี มีสุข เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด”
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“TO BE NUMBER ONE 
เปนหัวใจของการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด”

นายอุกริช พึ่งโสภา
 ผูวาราชการจังหวัดนาน

  จงัหวดันาน เปนจังหวดัเลก็ๆทางภาคเหนือตอนบน แบงพืน้ทีก่ารปกครอง
เปน 15 อําเภอ 99 ตําบล มีชาวเขาประมาณรอยละ 20 จากลักษณะภูมิประเทศ
ที่เปนภูเขา การคมนาคมลําบาก ติดชายแดน และมีประชากรหลากหลายชนเผา 
ทําใหพื้นที่เปนเสนทางลําเลียงผานขบวนการคายาเสพติด จึงควบคุมไมให
มีการแพรระบาดยาเสพติดและการตัดตนไมทําลายปาควบคูกัน เพ่ือมุงสูความ
สําเร็จ“สรางเมืองนานนาอยู คูปาตนนํ้า” ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของเมืองนานนาอยู  
สอดคลองกบัโครงการ  TO BE NUMBER ONE  ในทลูกระหมอมหญงิอบุลรตันราชกญัญา
สริวิฒันาพรรณวด ี มุงเนนกลุมเปาหมายเยาวชนซึง่เปนหวัใจสาํคญัของการปองกนั
และปราบปรามยาเสพติดอยางดียิ่ง 

 จังหวัดนานจึงถือการบริหารงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
เปนหัวใจของการปองกันและปราบปรามยาเสพติดโดยกําหนดยุทธศาสตรพิเศษ
ที่จะดําเนินการตอไป  คือ  การระดมกําลังจากทุกภาคสวนเพ่ือเพ่ิมพูน กองทุน
TO BE NUMBER ONE สําหรับเปนพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมการดําเนินงาน  
TO BE NUMBER ONE โดยดําเนิน 2 กิจกรรม คือ
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 1. การบรูณาการงบประมาณรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ ทัง้สวนราชการ 
หนวยงานองคกร เอกชน
 2. จดัตัง้กองทนุ  TO BE NUMBER ONE  ใหเปนรปูธรรม ใชเปนงบประมาณ
เสริมในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรขางตน โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการ
กองทนุโครงการฯ TO BE NUMBER ONE  เพือ่ใหมกีารบรหิารจดัการ เกบ็รกัษาเงนิ 
ให  เป นไปตามวัตถุประสงค โครงการฯ โดยไม  เกี่ยวข องกับงบประมาณ
สวนราชการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ใหขยาย
ผลดําเนนิงานอยางตอเนือ่ง มคีวามคลองตวัและสามารถบรรลุเปาหมาย ทีต่องการ
ใหเยาวชน อายุ 6 - 24 ป เปนสมาชิก TO BE NUMBER ONE  จังหวัดนาน และ
เปนพลังสรางเมืองนาน นาอยู คูปาตนนํ้า ขจัดยาเสพติดใหสิ้นจากแผนดินไทย
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“ทําใหเยาวชนคนพังงาที่หลงผิด
ไดกลับมาเปนเยาวชนคนดี”

         
นายธํารง เจริญกุล 

    ผูวาราชการจังหวัดพังงา

 จงัหวดัพงังาไดนอมรบัโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทลูกระหมอมหญงิ
อุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด ตั้งแตป 2546 เปนตนมา จนถึงปจจุบันมีสถานการณยาเสพติดเบาบาง
ที่สุดในภาคใต  จังหวัดไดจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการโดยบูรณาการ
การดําเนินงานและงบประมาณจากทุกภาคสวน ภายใตแนวคิด “เดก็นาํผูใหญหนนุ”
จังหวัดพังงากําหนดใหโครงการ TO BE NUMBER ONE เปน“วาระสําคัญ
ของจังหวัด”ภายใตวิสัยทัศน “จังหวัด TO BE NUMBER ONE พังงา จะพัฒนา
สูจงัหวดัตนแบบระดบัเพชร ในป  2559”  มีพนัธกจิประกอบดวยการพฒันา สงเสรมิ
สนับสนุน การจัดการความรูสูนวัตกรรม การสรางกระแสในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด การสรางเสริมภูมิคุมกันทางจิตแกเยาวชน การพัฒนาเครือขาย 
การเผยแพรประชาสมัพนัธกจิกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ผานรายการ
วิทยุ เชน รายการ“ไกดดี ทูบีนัมเบอรวัน” ทางสถานีวิทยุตะกั่วปา คลื่นความถี่ FM 
90.25 MHz ทกุวนัองัคารเวลา 15.00-16.00 น. การขยายเครือขายผานสือ่โทรทศัน 
ชอง 11 รายการ Bird‘sEye View ออกอากาศเวลา 08.00 น. - 09.00 น. ในวันที่
27 กันยายน 2556 วันที่ 4, 11, 15, 25 ตุลาคม 2556 และวันที่ 1 พฤศจิกายน  
2556 รวมทั้งการประชาสัมพันธกิจกรรมในงานมหกรรมตางๆ เชน งานวันเด็ก
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งานกาชาดประจําป งานวันตอตานยาเสพติด งานเปดฤดูการทองเท่ียว สารสาธารณสุข
TO BE NUMBER ONE MOBILE UNIT ประชาสัมพันธผาน FACE BOOK To be
number one phangnga  การแลกเปลีย่นเรยีนรู การแลกเปลีย่นวทิยากรและจดัทํา MOU 
ใน 14 จังหวัดภาคใต  จัดเปนคลังความรูของภาคใต  TO BE NUMBER ONE
SOUTHERN KNOWLEDGE CENTER(TSKC) ปจจุบันจังหวัดพังงามีสมาชิก
10-24 ป จํานวนทั้งสิ้น 59,457 คน  คิดเปนรอยละ 99.12 มีชมรมที่ไดรับรางวัล
ระดับประเทศและเปนชมรมตนแบบครบทุกประเภท ไดแก ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนทุงโพธ์ิวิทยา อําเภอ
ตะกัว่ทุง ชมรม TO BE NUMBER ONE ชมุชนบางมรา-ตอตัง้ อาํเภอตะกัว่ปา ชมรม 
TO BE NUMBER ONE   ในสถานประกอบการขนาดเล็ก บริษัทสุพารา อําเภอ
ตะก่ัวปา และจังหวัด TO BE NUMBER ONE พังงา

 ความภาคภูมิใจอันสูงสุดของจังหวัดพังงา ไมใชแครางวัลมากมายท่ีไดรับ 
แตเปนผลจากการดําเนินการท่ีทาํใหเยาวชนคนพังงาท่ีหลงผิดไดกลบัมาเปนเยาวชน
คนด ีเปนแกนนาํ TO BE NUMBER ONE นอกจากน้ีแลวยงัไดสรางสรรคเยาวชนให
เปนคนเกงและมคีวามภาคภมูใิจในตนเอง ไดเขาศกึษาตอในสิง่ท่ีชอบ ไดปฏบิตังิาน
ตามความถนดั ไดผลงานทีน่าภาคภมูใิจ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพือ่เพิม่คณุคา
แหงตน สมดั่งพระปณิธานในองคประธาน “ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี”ทุกคน“เปนหนึ่ง โดยไมพึ่งยาเสพติด” และกระผมเชื่อวา
“ไมมีอะไรไกลเกินฝน”



117

ความภาคภูมิใจอันสูงสุดของจังหวัดพังงา ไมใชแค
รางวัลมากมายที่ไดรับ แตเปนผลจากการดําเนิน
การทีท่ําใหเยาวชนคนพังงาที่หลงผิดไดกลับมาเปน
เยาวชนคนดี เปนแกนนํา TO BE NUMBER ONE 

นอกจากนี้แลวยังไดสรางสรรคเยาวชนใหเปนคนเกง
และมีความภาคภูมิใจในตนเอง

“ “
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“พระองคทานไดให
ชีวิตใหมแกเยาวชน”

สมบูรณ  ศรีพัฒนาวัฒน 
ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก

 ปญหายาเสพตดิในจังหวดัพิษณโุลกถอืวาเบาบาง เพราะเปนเพยีงทางผาน
นอกจากน้ีเยาวชนใหความสนใจโครงการ TO BE NUMBER ONE มาก โดยได
เขารวมเปนสมาชิกแลวหลายแสนคน ซึ่งใครเปนสมาชิกจะรูสึกภูมิใจมาก ถือเปน
เครื่องมือในการหยุดยั้งยาเสพติด

 โครงการ TO BE NUMBER ONE ทําใหเยาวชนรูสึกวา ยาเสพติดเปนเรื่อง
เลวราย ทกุคนเปนนํา้หน่ึงใจเดียวกัน และเปนหน่ึงไดโดยไมพึง่ยาเสพติด ศนูยเพ่ือนใจ
ของจงัหวดั จะม ีbuddy เพือ่นสนิท คูใจ คอยใหคาํปรกึษา คอยดงึเพือ่นและตักเตอืน
ไมใหเขาไปยุงเกีย่วกับยาเสพตดิ เรายงัมภีาพยนตรเกีย่วกบัคณุธรรมฉายใหนกัเรยีนดู
ทุกโรงเรียน รวมทั้งเยาวชนที่ไมใชนักเรียนก็ไดดู เปนภาพยนตรที่ชี้ใหเห็นวา
ทําสิ่งดีๆ เปนอยางไร และยาเสพติดไมดีอยางไร

 ทูลกระหมอมหญิงฯ เปนจุดศูนยรวม และเปนหลักใจ พวกเราซาบซ้ึงใจ
ที่พระองคทานทําใหเกิดโครงการ TO BE NUMBER ONE เปนแนวทางแกไขและ
ปองกันไมใหยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ใครทํากิจกรรมในโครงการฯ จะเกลียดยาเสพติด 
พระองคทานไดใหชีวิตใหมแกเยาวชน
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“กําหนดใหทุกอําเภอเปนอําเภอ 
TO BE NUMBER ONE”

        นายวิเชียร จันทรโณทัย 
 ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ

 จังหวัดเพชรบูรณดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งแรก 
เมือ่ป 2549 ชาวเพชรบรูณไดตระหนกัและสาํนึกในพระมหากรุณาธคิณุ จงึไดมุงมัน่
ตั้งใจดําเนินงานภายใตธงนําของโครงการ TO BE NUMBER ONE “เปนหนึ่งโดย
ไมพึ่งยาเสพติด” ตามพระปณิธานและแนวทางท่ีไดทรงวางไว โดยบูรณาการ
ทุกภาคสวน กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการดําเนินงานของจังหวัด
 
 จากการดาํเนนิงานทีเ่ขมแขง็  สงผลใหจงัหวดัเพชรบูรณไดรบัรางวลัรกัษา
มาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดบัเงนิปที ่ 2  ระดบัประเทศ,  ชมรม TO BE NUMBER ONE
บริษัทโกลเดนไลนบิซิเนสจํากัด ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ กลุมดีเดน 
ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ, ชมรม TO BE NUMBER ONE ชมุชนบานนายม
ไดรับรางวัลชมเชยระดับประเทศ กลุมดีเดน ประเภทชุมชนภูมิภาค และนางสาว
ทกัษพร สมสรอย นกัเรยีนโรงเรยีนหลมเกาพทิยาคม ไดรบัรางวลัรองชนะเลศิฝายหญงิ
ในการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ ประจําป 2556
ปจจบุนัจงัหวัดเพชรบูรณ มสีมาชิกทกุกลุมอายุ จาํนวน 832,166 คน คดิเปนรอยละ

82.94 กําหนดใหโครงการ TO BE NUMBER ONE เปนเกณฑชี้วัดของจังหวัด
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เพชรบูรณในดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และกําหนดใหทุกอําเภอ
เปนอาํเภอ TO BE NUMBER ONE ระดมพลังในการรวมกนัปองกนัปญหายาเสพติด
อยางเขมแข็ง โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทั้งรัฐ เอกชนและประชาชน
บรูณาการทํางานเปนทมีอยางมุงมัน่เพ่ือใหประชาชนจังหวัดเพชรบูรณมจีติใจเขมแขง็
“เปนหน่ึงไมพึ่งยาเสพติด”
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“โครงการ TO BE NUMBER ONE 
สงผลตอเด็กและเยาวชนอยาง
เปนรูปธรรมในความ “เปนหนึง่

โดยไมพึ่งยาเสพติด”

สรสิทธิ์   ฤทธิ์สรไกร  
ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร

 กระผมไดรวมรณรงคปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE
มาตั้งแตเริ่มตนของโครงการที่จังหวัดมุกดาหาร  เมื่อครั้งทํางานที่สํานักงาน
จังหวัดมุกดาหาร โดยไดมีสวนรวมรับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา    
สิวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการฯ เมื่อป 2548 และไดมีส วนรวม
อีกครั้งเมื่อยายกลับมาเปนรองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร เมื่อป 2557 ไดทํา
หนาที่รองประธานคณะกรรมการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE จงัหวดัมกุดาหาร และประธานคณะกรรมการขับเคลือ่นการรณรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
และเปนประธานคณะกรรมการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหารเมื่อไดรับตําแหนงผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร 
ป 2559-2560
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ประสบการณ และผลการทํางานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ตั้งแตเริ่มตน–ปจจุบัน

 - ดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต 2556-2558
ทาํหนาทีร่องประธานคณะกรรมการรณรงคปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิ TO BE
NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร ทํางานควบคูกับผูวาราชการจังหวัดมาโดยตลอด 
และไดทาํหนาทีป่ระธานคณะกรรมการขบัเคลือ่นการรณรงคปองกนัและแกไขปญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ สนับสนุนการดําเนินงาน 
ในสถานประกอบการ สงผลใหชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทสหเรือง จํากัด  
มีความเขมแข็งมาโดยตลอด ปจจุบันรักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเพชร 
ปที่ 1

 - รวมเตรียมงานกับผูวาราชการจังหวัด ในการรับเสด็จทูลกระหมอมหญิง
อบุลรัตนราชกญัญา   สริวิฒันาพรรณวด ีทรงเปดศนูยเพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE
โรงเรยีนมกุดาหาร และเยีย่มสมาชกิชมรม TO BE NUMBER ONE จงัหวดัมกุดาหาร 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

 - ดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร ป 2559 ทําหนาที่ประธาน
คณะกรรมการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดมุกดาหาร ขับเคล่ือนการดําเนินงานใหมีความเขมแข็งตอเน่ือง จนสงผลให
จังหวัดมุกดาหารไดรับรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐาน
พรอมเปนตนแบบระดบัเงิน ปที ่1 และไดมอบหมายใหฝายเลขานกุารโครงการจดัทํา
และเห็นชอบใหบรรจุแผนรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE ในแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 4 ป (ป 2561-2565)  ซึ่งใน
ปงบประมาณ 2561 ไดรบัอนมุตัจิากคณะกรรมการพิจารณา และสาํนกังบประมาณ
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แลวในวงเงิน 4,030,500 บาท (สี่ลานสามหมื่นหารอยบาทถวน)

 - ป 2560 ไดเปนผูนาํในการขับเคล่ือนงานในระดับจงัหวัดตอเน่ือง กระตุน
ใหชมรมประเภทตางๆ มคีวามเขมแขง็ มเีปาหมายพฒันาชมรมใหดเีดนในระดับภาค 
ประเทศ ซึ่งในปนี้ จังหวัดมุกดาหารไดรับการประเมินประกวดผานระดับภาคเขาสู
รอบระดับประเทศ 3 ประเภท ไดแก

    1) จังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบ
ระดับเงินปที่ 2
  2) ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทสหเรือง จํากัด รักษามาตรฐาน
พรอมเปนตนแบบระดับเพชร ปที่ 1
  3) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรยีนคาํชะอวีทิยาคาร ไดรบัรางวลั
ชมรมดีเดนและในป 2560 ไดมีนโยบายของจังหวัดในการสรางชมรมตนแบบใน
แตละอําเภอ ทุกอําเภอจะตองมีชมรมดีเดนอยางนอยอําเภอละ 2 ชมรม  (ชมรมใน
สถานศึกษา 1 ชมรม และชมรมในชุมชน 1ชมรม) รวมในป 2560 จะมีชมรมท่ีเขมแข็ง
ดีเดนในระดับจังหวัดเพิ่มขึ้นทั้งจังหวัดอยางนอย 14 ชมรม

 มุมมองและวิสัยทัศน เกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE
เปนโครงการที่ดียิ่ง  เปนโครงการที่มีความตอเนื่อง ไดสรางกระแส สรางความ
ตระหนกั สาํนึกในความเปนหนึง่โดยไมพึง่ยาเสพตดิ  สงผลตอเดก็และเยาวชนอยางเปน
รูปธรรมในความ “เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด” โครงการ TO BE NUMBER ONE 
ไดสรางและดึงศักยภาพเด็กและเยาวชนใหมภีาวะผูนาํ กลาคดิกลาทาํ กลาแสดงออก 
ชวยพฒันาบคุลกิภาพแกนนาํชมรมอยางมาก เปนโครงการทีช่วยสรางภมูคิุมกนัแกเดก็
และเยาวชนใหเติบโตเปนอยูใหญอยางมีคุณภาพ โดยในจังหวัดมุกดาหารภายใต

การนําของผูวาราชการจังหวัดในป 2560 เปนตนไป ไดชูประเด็น “สมาชิกชมรม    
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TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหารทุกคน ตองมีเปาหมายชีวิต เปนคนเกง 
คนดี  เปนหน่ึงโดยไมพึ่งยาเสพติด”
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“สงเสริมความเขมแข็งใน
หมูบานและชุมชน”

นางนฤมล ปาลวัฒน 
 ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน

 จังหวัดแมฮองสอนไดนํานโยบายเรงดวนของรัฐบาลและยุทธศาสตร
เอาชนะยาเสพติด  มาดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดในจังหวัด โดยสงเสริม
ความเขมแข็งในหมูบานและชุมชน ซึง่ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนาํชมุชน อาสา
สมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน สถานศึกษา สถานประกอบการเขามามีสวนรวม
ในการขับเคล่ือน  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยการดําเนินงาน
แบบบูรณาการทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด รวมท้ังการนอมนํา
แนวทางตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการปฏบิตังิานทกุภาคสวน ภายใต 
3 ยทุธศาสตรอยางเขมแข็ง มีการบริหารจัดการโดยบูรณาการท้ังแผนงาน โครงการ 
และงบประมาณ ในการขบัเคลือ่นเครอืขายทกุภาคสวน เพือ่สรางกระแสการเสรมิสราง
ภูมิคุมกันทางจิต และพัฒนาเครือขายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในจังหวัดแมฮองสอนอยางตอเนื่องและยั่งยืน

 ในป 2555 จงัหวดัแมฮองสอน มผีลการบาํบดัรกัษาฟนฟผููเสพผูตดิยาเสพตดิ
จาํนวน 458 ราย สวนใหญรอยละ 31.66 เปนกลุมวยัรุน (12-24 ป) อาชีพทีพ่บมาก
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ไดแก เกษตรกร รับจาง และวางงาน รอยละ 39.40, 36.24 และ 12.01 ตามลําดับ 
โดยสารเสพติดที่พบมากไดแก ยาบา และ ฝน รอยละ 67.90 และ 28.38 ตามลําดับ
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“ยโสธรจังหวัด TO BE NUMBER ONE 
กลุมมาตรฐาน

สูระดับยอดเพชร”

ประวัติ   ถีถะแกว  
ผูวาราชการจังหวัดยโสธร

 โครงการรณรงคปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE
จังหวัดยโสธรเริ่มดําเนินการมาต้ังแตปพุทธศักราช 2545 ภายใตการบริหารจัดการ
ที่เปนระบบตามตัวแบบในการพัฒนางาน TO BE NUMBER ONE 12 ดานของ 
YASOTHON MODEL ที่เราใชเปนหลักคิดเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนางานให
ขบัเคล่ือนไปไดอยางตอเนือ่งโดยท่ีทกุสวนทุกคนมีสวนรวมคือ กศุโลบาย 3 ประสาน 
“TEAMEWORK, NETWORK, PARTNERSHIP” การทํางานเปนทีม การสรางและ
ขยายเครอืขาย การเปนหุนสวนชวีติ คอืกศุโลบายและแนวคดิสาํคญัท่ีจงัหวดัยโสธร
นาํมาใชในการขบัเคลือ่นการทาํงานในโครงการฯ ผานการมอบนโยบายสูการปฏบิตัิ
ทั้งในสวนราชการที่เกี่ยวของ และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท
จดุแข็งของจังหวัดยโสธร คอืการบริหารจัดการท่ีโดดเดนผานคณะกรรมการขับเคล่ือน
กิจกรรมท้ังในภาพจังหวัด อําเภอ และชุมชน เรามีความเขมแข็งของการทํางาน
เปนทมีของหนวยงานภาครัฐทัง้ทีม่ภีารกิจทีเ่กีย่วของหลักและเก่ียวของรอง ภาคเอกชน
ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษาและการเกื้อหนุนของหนวยงานสวนทองถิ่น 
ตางมีสวนรวมดวยชวยกันเพ่ือใหการดําเนินงานโครงการฯจังหวัดยโสธรเปนไปอยาง
มปีระสิทธิภาพเฉกเชนพระดํารสัองคประธานโครงการฯ ทีท่รงใหไววา “การปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดใหหมดจากสังคมไทยไมสามารถดําเนินงานใหสําเร็จได
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ดวยการทํางานขององคกรใดองคกรหน่ึงแตทุกองคกร ทุกฝายตองชวยกันและ
การรวมตัวกันของผูที่มีความต้ังใจที่จะไมไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด จะทําใหเกิดพลัง
ในการรวมกนัปองกนัปญหายาเสพตดิอยางเขมแขง็”  การสรางพฒันา และขยายเครอืขาย
ไปในทุกประเภทชมรมเปนแนวทางหน่ึงทีใ่หทกุชมรมมีการสรางกิจกรรมท่ีตอเน่ือง 
การเรียนรูและการพัฒนาไปพรอมๆกันเปนการสรางพลังเชิงกลุมที่ไดผลการสราง
และพัฒนาเครือขาย เรียนรูและพัฒนาจากการแกไขจุดดอย และขอผิดพลาด
ทาํใหเรามีเปาหมายในการทํางานท่ีไมสิน้สดุ และทีส่าํคัญเรายึดการทํางานในรูปแบบ
การเปนหุนสวนชีวิต คือ รวมคิด รวมวางแผน รวมทํา  รวมรับผิดชอบ ตลอดจน
มกีารประเมนิผลรวมกนัทกุขัน้ตอน ความพรอมเพรยีงถอืเปนเสมอืนหนึง่หุนสวนชวีติ
รับรูซึ่งกันและกัน การปลูกฝงแนวความคิดแบบเนื้อเดียวคือความเปน TO BE 
NUMBER ONE ยโสธร ทําใหพวกเรายืนหยัดอยูอยางเขมแข็งในทุกประเภทชมรม
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“องคประธานโครงการฯ ทรง

เปนกําลังใจสําคัญของสมาชิก”

นายธานินทร สุภาแสน
 ผูวาราชการจังหวัดลําปาง

 องคประธานโครงการฯ ทรงเปนกําลังใจสําคัญของสมาชิก TO BE       
NUMBER ONE จงัหวดัลาํปาง ในการขับเคลือ่นภารกิจการปองกนัและแกไขปญหา
ยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนของจังหวัด ในชวงหน่ึงปที่ผานมา การดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการฯ มีความกาวหนาเปนอยางมาก และประสบผลสําเร็จไดรับ
รางวัลระดับประเทศและระดับภาคหลายรางวัล อาทิ จงัหวัด TO BE NUMBER ONE
ดีเดนระดับภาคเปนปที่ 4 และโรงเรียนเถินวิทยา อ.เถิน ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ดีเดนระดับประเทศ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มัธยมศึกษา สําหรับ   ป 2558 จังหวัดลําปางมีความมุงมั่น
ทีจ่ะขับเคล่ือนโครงการฯ เพือ่ปองกนัและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชนตอไป
โดยไดมกีารบรรจุโครงการฯ ไวเปนวาระสาํคัญของจงัหวดัในการขับเคลือ่นสูการเปน 
“ลาํปาง : นครแหงความสขุและสจุรติ” โดยมุงเนนใหมกีารบูรณาการจากทกุภาคสวน
เพ่ือรวมกันขบัเคล่ือนโครงการฯ ภายใตกลยุทธ “เยาวชนคิด เยาวชนทํา ผูใหญหนนุ” 
นอกจากน้ี ยังไดสงเสริมใหมีการรณรงค “สรางกระแสเปนหนึ่ง ไมพึ่งยาเสพติด”
และการเพ่ิมชองทางในการติดตามขาวสารโครงการเพ่ือพัฒนางานและพัฒนา
สมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดลําปาง ทั้งนี้ จังหวัดลําปางมีความมุงหวังวา
ในป 2558 การปองกันและการแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนของ
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จังหวัด จะบังเกิดผลสมฤทธิ์ที่สูงขึ้น และทําใหจังหวัดลําปางกาวสูการเปนจังหวัด 
TO BE NUMBER ONE ดีเดนระดับประเทศตอไป
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“เปนหนึ่งเดียวของการรวมกัน
ตอตานปญหายาเสพติด”

      นายชนมชื่น บุญญานุสาสน  
ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

 จังหวัดสมุทรสงคราม เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและ
วัฒนธรรมความเปนอยู ของประชาชน กลายเปนแหลงทองเที่ยวท่ีมีชื่อเสียง
ของประเทศ ซึง่มผีลใหมกีารแพรระบาดของยาเสพตดิเขามาในจงัหวดัเพิม่มากขึน้ จงึมี
นโยบายทีช่ดัเจนทีจ่ะสรางเกราะปองกนัยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุมเดก็และเยาวชน 
วัยทํางาน โดยยึดหลักยุทธศาสตร 3 ดานของโครงการ มุงเนนการสรางกระแส 
เปนหน่ึงโดยไมพึง่ยาเสพติด ภายใตโครงการ TO BE NUMBER ONE รวมท้ังใหโอกาส
ผูเส่ียง ผูเสพ ผูตดิยาเสพติด เขาสูระบบบําบดัรกัษาและฟนฟสูมรรถภาพ “ใครติดยา
ยกมือขึ้น”โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ปจจุบันจังหวัดสมุทรสงคราม
มจีาํนวนชมรม TO BE NUMBER ONE ทัง้สิน้ 73 ชมรม มสีมาชกิชมรมอาย ุ10-24 ป
ทั้งสิ้น 29,324 คน คิดเปนรอยละ 80 และมีสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น 29 คน
มกีารดําเนินโครงการคายปรับเปล่ียนพฤติกรรมและนําผูเสพ/ผูตดิ เขาคายวิทยาลัย
ลูกผูชายโดยดําเนินการมาแลว 1,381 คนและไดมีการติดตามดูแลชวยเหลืออยาง
ตอเนือ่งเพ่ือใหสามารถกลบัไปอยูในสงัคมได และในป 2556   จงัหวดัฯ ไดรบัรางวลั
เยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE ระดบัประเทศ จํานวน 2 คน
นับเปนความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม   
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 จากผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน
อยางตอเน่ือง จรงิจงั กอใหเกดิความเขาใจและความตระหนักถึงพษิภยัของยาเสพติด
กิจกรรมที่ออกแบบดวยตนเองของผูคนในจังหวัดจึงงอกเงยอยางงดงามออกมา
อยางมากมาย เชน ในสวนสุขภาพ ซึ่งเปนพื้นที่ของเหลาจิตอาสาที่จะมารวมตัวกัน
ทุกเย็นวันพฤหัสบดี สรางกิจกรรมดีๆ เพื่อสรางรั้วแหงความรักใหครอบครัวและ
สังคม เสมือนเปนภูมิตานทานจากภัยของยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย
จากเครือขายตางๆ เชน เครือขายบุคลากรสาธารณสุข เปนตน ผมและชาวจังหวัด
สมุทรสงครามเชื่อวา กิจกรรมดีๆ อีกมากมายกําลังขับเคลื่อนออกมาอยางตอเนื่อง
และจะเชื่อมรอยเขาดวยกันใหเปนหนึ่งเดียว ซึ่งเปน “หนึ่งเดียว” ของการรวมกัน
ตอตานปญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงครามอยางยั่งยืน สมดั่งเจตนารมณของ         
TO BE NUMBER ONE ตลอดไป
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“TO BE NUMBER ONE  นี่แหละที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบ
พฤติกรรมเยาวชนไทยในอนาคตใหเปนไปอยางที่ชาติตองการ

ไดถึงแมจะตองใชเวลาแต
ก็คุมคาที่จะเดินไป”

ประภัสสร มาลากาญจน
ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร

 TO BE NUMBER ONE “เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด” เปนประโยคทอง
ทีส่รางแรงบนัดาลใจใหทมีพฒันางาน TO BE NUMBER ONE ของจงัหวดัสมทุรสาคร
ไดเสมอในการที่จะสรางเสริมใหเยาวชนรูจักคุณคาของตนเอง กลาแสดงออก
โดยทมีงานพยายามสรางความรวมมอืรวมใจศึกษาแลกเปล่ียนเรยีนรู ลองผดิ ลองถกู
ในวธิกีารดาํเนนิงานตาม 3 ยทุธศาสตร ภายใตหลกัการ 3ก จากท่ีผมไดศกึษาการดําเนนิงาน
ของ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร พบวาตลอดระยะเวลาเกือบ
15 ป ทีจ่งัหวดัสมทุรสาครดําเนินการภายใตโครงการรณรงคปองกนัและแกไขปญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE นั้น เปนไปอยางคอยเปนคอยไป คอยๆ สั่งสม
ความเขมแข็งอยางชาๆ กวาจะไดกาวเขามาสูเวทีรางวัลใชเวลาเปนสิบป ทําใหผม
เห็นถึงศักยภาพชุมชนที่แทจริงมันตอกยํ้าความคิดและแนวทางของผมที่วาความ
เข็มแข็งของชุมชนจะเกิดขึ้นและย่ังยืนได ตองทําดวยความสมัครใจและเต็มใจ ไม
ยัดเยียด หรือบังคับเพื่อใหไดมาซึ่งผลงาน แตตองทําใหชุมชนไดรูจักตนเอง และมี

สวนรวมในการทําเพ่ือชุมชน เพ่ือตนเอง มคีวามเปนเจาของในผลงานน้ัน ความย่ังยนื
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จงึจะมโีอกาสเปนไปไดและเกดิขึน้ไดจรงิ 
แตความตอเนือ่งในการดาํเนนิงานกเ็ปน
อกีปจจยัทีต่องคาํนึงหากเราสรางเขาแลว
ทิ้งปลอยใหเขาเดินกันโดยลําพัง ขาดผู
สนับสนุนและใหกําลังใจอยางตอเนื่อง 
สักวันความเปนหน่ึงนั้นก็จะถูกลืมเลือน
ไปในที่สุด ผมจึงไดทุมเทแรงกายและ
แรงใจที่จะไปใหกําลังใจกับทุกๆ ชมรม
เทาที่พอจะทําได เพื่อใหพวกเขาไดรูวา
เราใหความสําคัญ และเปนกําลังใจ
ในความดแีละความตัง้ใจของทกุคนผมรูสกึ
ดีใจที่เห็นเด็กๆ มีความสุขกับกิจกรรม
ตางๆ และรูสึกยินดีที่กิจกรรมสามารถ
สรางใหเด็กเหลานั้นมีความกลาที่จะ
แสดงออกในทางท่ีถกูตองมากข้ึน จากที่
เคยเปนเดก็ไมกลาคดิกลาทาํกก็ลบักลาย
เปนเดก็ทีม่พีฤตกิรรมทีด่ใีนทางทีถ่กูตอง
และเหมาะสมกับวัย ผมมองวา TO BE 
NUMBER ONE นีแ่หละท่ีจะปรับเปล่ียน
รปูแบบพฤตกิรรมเยาวชนไทยในอนาคต
ใหเปนไปอยางที่ชาติตองการได ถึงแม
จะตองใชเวลาแตก็คุมคาที่จะเดินไป
 ผมชอบในกจิกรรมพฒันาแกน
นําและสมาชิกที่เรียกวา “CAMP” หรือ 
“คายพัฒนาสมาชิกเพื่อความเปนหนึ่ง” 

เพราะเปนกิจกรรมท่ีเปนประโยชน
กับกลุมเปาหมายอยางแทจริง แตเทา
ที่ เห็นจะให ส  วนกลางดํ า เนินการ
จัดใหเยาวชนทั้งประเทศคงเปนไปไมได
ผมจึงมแีนวคิดวาจะสนับสนุนใหเกิดคาย
การสร างความเป นหน่ึงในจังหวัด
สมุทรสาครใหเยาวชนไดมีสวนรวมคิด 
รวมทํา รูจักตนเอง และมีทักษะในการ
ปรับอารมณของตนเอง ซึ่งผมมองวา
สําคัญ หากเยาวชนในวัยรุ นรู จักปรับ
อารมณตนเอง ก็จะผานพนวัยนี้ไปได
อยางปลอดภัย แตการจะทําใหเดก็วัยรุน
เขามารวมกิจกรรมไดนั้น โครงการ
TO BE NUMBER ONE ไดแสดงใหเห็น
แลววา ตองใชกิจกรรมที่เด็กสนใจจึงจะ
ประสบความสําเร็จ 
 ผมตองขอบคุณโครงการน้ีที่
สรางใหเห็นความแตกตางและอยากให
มกีจิกรรมดีๆ  อยางนีต้ลอดไป ผมมัน่ใจวา
ผมจะต  อ งสนองพระก รุณา ธิคุณ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา      
สิ ริ วัฒนาพรรณวดี  องค ประธาน
โครงการฯ ตอไปไดอีกนานเทานาน 
ตามบทบาทและอาํนาจหนาท่ีทีม่ ีผมรูสกึ
ปลาบปลื้มยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่ง
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ทีไ่ดรบัพระราชทานรางวัล “ผูวาราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดเีดน” ในปนี้ 
ปที่ครบรอบ 15 ป ไมคิดวาจะมีการสงชื่อและประวัติของผมไปรวมคัดเลือกดวยซํ้า 
สมาชิกทําใหผมเซอรไพรสมาก แตก็เปนกําลังใจและเปนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ
ที่ทําใหผมรูสึกไดวา ความจริงใจท่ีผมไดทําเพื่อประชาชนโดยไมหวังสิ่งใดตอบแทน 
ไดสนองตอบกลับมาอยางไมคาดคิดจริงๆ รูสึกภูมิใจมากๆ 
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“การนําแนวคิดของโครงการ  
TO BE NUMBER ONE  

เปนหลักปฏิบัติ”

บัณฑิตย เทวีทิวารักษ 
ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี 

 ตลอดระยะเวลา 15 ป ที่จังหวัดสระบุรีนอมนําพระราชดํารัสของ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการ 
TO BE NUMBER ONE เปนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ตลอดจนเสริมสรางทักษะชีวติเพ่ือเปนพืน้ฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน
ในจังหวัดสระบุรี โดยบูรณาการและสอดแทรกเขาไปครอบคลุมทุกพื้นท่ีทั้งระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ เรือนจํา และสถานพินิจ
โดยเฉพาะใหความสาํคัญอยางยิง่กบัการเสรมิสรางภมูคิุมกนัในกลุมเยาวชนทัง้ในระบบ
โรงเรยีนและนอกระบบโรงเรยีน ดวยการนาํแนวคดิของโครงการ TO BE NUMBER ONE
เปนหลักปฏิบัติ และบูรณาการรวมกับกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต หลักคิด
ของโครงการเด็กกตัญูแทนคุณแผนดิน ตลอดจนคานิยมคนสระบุรีใสใจดูแลกัน...
สงผลใหจังหวัดสระบุรีเปนหนึ่งในจังหวัดที่มีความเขมแข็ง และเปนแหลงเรียนรู
ท่ีสาํคญัในการดําเนนิงานและพัฒนางานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ที่เปนรูปธรรม และเปนที่ยอมรับของเครือขายทั่วประเทศ และวันนี้จังหวัดสระบุรี
กาวเดินอยางเขมแข็ง  ไปสูเปาหมายของการเปนจังหวัดปลอดจากภัยคุกคาม
ของปญหายาเสพตดิดวยความสงางามควบคูไปกบัการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน
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ในจังหวัดสระบุรีในทุกมิติ 

 ผมในฐานะของพอเมืองสระบุรี และเปนหน่ึงในคณะทํางานโครงการ        
TO BE NUM BER ONE ของจังหวัดสระบุรี ไดตระหนักถึงความสําคัญและโอกาส
ทีไ่ดรบัจากพระเมตตา  ในการทาํงานสนองตอพระราชดาํรสัขององคประธานโครงการ
ซึง่ทรงเปนผูเสยีสละและเปนแบบอยางทีด่ ี ในการอทุศิตนทํางานเพือ่สรางคณุภาพ
ชีวิตที่ดีใหกับเยาวชนและคนไทยทุกคน  ดวยการใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการ  TO BE NUMBER ONE ในทกุมติ ิและเชือ่มรอยเครอืขายจากทกุภาคสวน
และทุกระดับใหเปนหนึ่งเดียว ตลอดจนสงเสริมชองทางการพัฒนาที่ไมหยุดนิ่ง
เพือ่ใหเกดิการเรยีนรู ตอยอดทัง้องคความรู และนวตักรรม  ทีจ่ะนาํมาเปนเครือ่งมอื
ในการพัฒนา และสนับสนุนใหการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพตดิของจงัหวดัสระบรุเีขมแขง็อยางยัง่ยนื ซึง่ทกุประสบการณคอืความภาคภมูใิจ
ในบันทึกสําคัญของผม

 รางวลัผูวาราชการจงัหวดั TO BE NUMBER ONE ประจาํป 2560 ทีผ่มไดรบั
พระเมตตารับพระราชทานจากพระหัตถขององคประธานโครงการฯ ถือเปน
ขวัญกําลังใจที่ผมปลาบปลื้มอยางที่สุด และรางวัลนี้ผมถือวาเปนรางวัลที่แสดงถึง
ความช่ืนชมของประชาชนจังหวัดสระบุร ีและภาคีเครือขาย TO BE NUMBER ONE 
ทกุคนทีมุ่งม่ัน เสยีสละ ดวยความรกั ความสามคัค ีและเปนหนึง่เดยีวกันมาตลอด และ
จะเปนเชนนี้ตลอดไป ดวยหัวใจแหงความภักดี และพลังแหงความรักที่พวกเรา
ชาวจังหวัดสระบุรีมีตอองคประธานโครงการฯ
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 ถาลูกหลานเราติดยา คุณภาพเยาวชนจะเปน
อยางไร ผมในฐานะพอเมือง ยอมอยากเห็นลูกหลาน
คนสุโขทัยมคีวามสุข อยูในสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย จงึ
ใชหลักในการทํางาน คือ “เริ่มที่ตัวเราเปนที่ตั้ง ไปสู
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตัวเรามีความสุข ทําให
ผูอื่นมีความสุข”

“ “
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การทํางาน TO BE NUMBER ONE ใหทุกภาคสวนมองวา
เปนความทาทาย  เปนโครงการสําคัญที่แกไขปญหาสังคม   

โดยเนนประเด็น  
“เด็กนํา  ผูใหญหนุน”

นายปติ  แกวสลับสี
 ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย

 จังหวัดสุโขทัยได  เ ร่ิมดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE
ในทลูกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา  สริวิฒันาพรรณวดี เม่ือป 2547 เพ่ือรณรงค
ปองกันแกไขปญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน  ตามแนวคิด “เปนหนึ่งโดยไมพึ่ง
ยาเสพติด”
 จุดเริ่ม : ป 2552-2555 ขณะดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัด
สุโขทัย ไดศึกษาเรียนรูโครงการฯหลักเกณฑวาโครงการ TO BE NUMBER ONE
ในทลูกระหมอมหญงิอบุลรตันราชกญัญา     สริวิฒันาพรรณวด ีเปนประโยชนตอเยาวชน
เปนอยางมาก จึงใชกระบวนการคิดเชิงบวกมาเปนหลักในการทํางาน มองปญหา
เปนโอกาส เปนความทาทาย ในการแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งเปนปญหาระดับชาติ
ถาลกูหลานเราตดิยา คณุภาพเยาวชนจะเปนอยางไร ผมในฐานะพอเมือง ยอมอยากเห็น
ลูกหลานคนสุโขทัยมีความสุข อยูในสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย จึงใชหลักในการทํางาน 
คือ “เริ่มที่ตัวเราเปนที่ตั้ง ไปสูครอบครัว ชุมชน และสังคม ตัวเรามีความสุข ทําให
ผูอื่นมีความสุข”
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กระบวนการทํางาน

  ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯทุกภาคสวน
กําหนดเป นวาระการประชุมของผู บริหารจังหวัด ติดตามในการประชุม
คณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย
ทกุ 1 เดอืน โดยยึดหลกั 3 ยทุธศาสตร 3 ก. และเผยแพรกจิกรรมใหประชาชนรบัทราบ
ผานการสื่อสารทุกชองทาง พัฒนาที่ตอเนื่อง

  ป  2556  ในฐานะผูวาราชการจังหวดั รเิร่ิมการดําเนนิงาน TO BE NUMBER ONE
ในศูนย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน .) แหงแรก
ของประเทศ ซึ่งนํามาซึ่งความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญของชาวสุโขทัยยิ่ง เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ 2556 ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงเปนองคประธานเปด “ศูนยเพื่อนใจทูบีนัมเบอวัน” ที่จังหวัดสุโขทัยถึง 2 แหง
ไดแก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.)แหงแรกของประเทศ สรางความปลาบปลื้มใหกับชาวสุโขทัยเปน
อยางยิ่ง

 ในป 2557 – 2558  ไดผลกัดันใหเกดิความรวมมือทีเ่ปนรปูธรรมท่ีชดัเจนใน
บทบาทหนาที่และภารกิจ โดยทําบันทึกขอตกลง MOU รวมบูรณาการแผนงาน /
งบประมาณ/กจิกรรม กบัทกุภาคสวน เร่ิมบรูณาการประเมินวดัรมเย็นปลอดยาเสพติด
จดัตัง้กองทนุฯ เพือ่จัดกจิกรรมทีส่รางสรรคและชวยเหลอืสมาชิกทีเ่ดอืดรอน ในเรอืนจาํ
มีการเสริมสรางทักษะชีวิตรองรับสงคืนคนดีสูสังคมผลักดันโครงการบําบัดรักษา
ผูตดิยาเสพติด“ใครตดิยายกมอืขึน้” ในสถานศึกษามกีารประกาศเจตนารมณกาํหนดให
วันพฤหัสบดีเปนวัน TO BE NUMBER ONE และใสเสื้อ TO BE NUMBER ONE 
เพื่อแสดงจุดยืนในการประกาศสงครามกับยาเสพติด สนับสนุนกิจกรรมที่เยาวชน
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สนใจในชวงปดเทอมเกิดกิจกรรม “นองขอ...พี่จัดให Weekend  style” เพื่อให
เยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนฯ เปดพ้ืนที่ใหเยาวชนไดแสดงความสามารถ
ในตลาดปสานทุกวันเสารและเชิญชวนสมาชิกติดตามทางรายการ TO BE NUMBER ONE
VARIETY ทางทีวี NBT ทุกวันเสาร เปนสื่อกลางในการส่ือสารกับเยาวชน

 บทบาทของผูวาราชการจังหวัดสุโขทัยไดกําหนดเปนนโยบายเรงดวน        
มุงรณรงคและสรางการมีสวนรวม ขยายเครือขายชมรมในประเภทสถานศึกษา
สถานประกอบการ และชุมชน เพ่ือใหสุโขทัยเปนจังหวัดสีขาว ปลอดยาเสพติด
สรางเยาวชนรุนใหมที่เปนคนดี เกง มีความสุข ไมเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด และ
เสรมิพลงัใจใหกบัคนทาํงาน  มกีารเยีย่มเสรมิพลงัของชมรมฯ ทกุอาํเภอ เนนการสราง
สมาชิกใหม ตนกลาทูบี จากรุนสูรุน
 ป 2559 จากความมุงมั่นในการทํางานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ตอเนือ่งตลอดมาจงึไดรบัการคดัเลอืก เปนผูวาราชการจงัหวดั TO BE NUBER ONE
ดีเดน ระดับประเทศ ป 2559 และจังหวัดกาวเขาสูกลุมตนแบบรักษามาตรฐาน
พรอมเปนระดับเงิน ปที่ 2

บทสรุปของโครงการ TO BE NUMBER ONE สูความยั่งยืนในจังหวัด
สุโขทัย

 สรางความรวมมือจากทุกภาคสวนและเครือขายชมรมท่ีเขมแข็ง ผมให
ความสําคัญกับการส่ือสารสรางความเขาใจ  เพราะถาทุกคนเขาใจจะทําใหทุกคน
ไดเรียนรูพัฒนางานท่ีทําไดดี และท่ีสําคัญคือ “สรางพลังใจใหคนทูบีนัมเบอรวัน” 
ออกเยีย่มเยืยนใหกาํลงัใจแกชมรมฯ อยางตอเนือ่ง ทาํให ชมรม TO BE NUMBER ONE
4 ชมรม กาวเขาสูการคดัเลอืกในระดบัประเทศ ซึง่เปนผลงานชมรมฯ ทีป่ระสบความ
สําเร็จที่เห็นไดชัดเจน
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หลักการในการทํางานใหเกิดความยั่งยืนของชมรมฯ ดังนี้

 1. สรางความเขาใจ หลักคิดบวก ในการทํางาน“TO BE NUMBER ONE”
ใหทุกภาคสวนมองวาเปนความทาทาย เปนโครงการสําคัญท่ีแกปญหาสังคม
โดยเนน ประเด็น “เด็กนํา ผูใหญหนุน”
 2. การขยายเครอืขายTO BE NUMBER ONE จากรุนสูรุน เพือ่ใหเกิดตาขาย
เยาวชนทําด ีครอบคลุมในพ้ืนทีจ่งัหวัดมากข้ึน  เกิดตนกลาทูบใีนจังหวัดสโุขทัยทีเ่ขมแข็ง
 3. สนับสนุนพ้ืนที่ใหเยาวชนไดแสดงความสามารถ ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน สรางภูมิคุมกันทางจิตใจซึ่งเปนกําลังสําคัญท่ีตอตานยาเสพติดเยาวชน
เปนคนคิด วิเคราะห หาทางในการรณรงคปองการและแกไขปญหา ยาเสพติด
ในกลุมเยาวชน เพื่อลดนักเสพหนาใหม ตามวิสัยทัศนโครงการ “วัยรุนและเยาวชน
สุโขทัยมีภูมิคุมกันทางจิตใจ ดวยการเปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด”
 4. ดําเนินงานกับภาคีเปนหนึ่งเดียว TO BE NUMBER ONE บูรณาการ
ทั้งแผนคน/งาน/กิจกรรม

 ทั้งหมดน้ี คือ ผลของความมุงม่ัน และทุมเทสานตอใหตนกลาทูบี ทําดี
เพื่อขอนอมนําโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เปนแนวทางในการดําเนินงานรณรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เปนหลักและศูนยรวมทางจิตใจท่ีมั่นคง
ของชาวสุโขทัยเพื่อใหประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเปนคน“ดี เกง สุข” 
โดยไมพึ่งยาเสพติด 
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“เราใช TO BE NUMBER ONE 
แกไขปญหา”

                          อธิคม สุพรรณพงศ 

ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

 หนองบัวลําภู เปนจังหวัดที่อยูทามกลางจังหวัดชายแดน เชน หนองคาย 
และเลย แมวาสถานการณปญหายาเสพติดจะไมมาก แตเราก็ไมประมาท เรามีการ
สรางจิตสํานึก และสอดสองดูแลตลอดเวลา โดยเฉพาะกลุมเสี่ยง อยางเด็กและ
เยาวชน
 เราขยายโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งในสถานศึกษา และชุมชน 
ตอนน้ีมีสมาชิกถึง 80 เปอรเซ็นตของประชากรท้ังจังหวัด เราสงเสริมใหมีชุมชน
ตนแบบ เพื่อคิดคนหาวิธีในการแกไขปญหาตางๆ เมื่อเกิดการทะเลาะวิวาท
ก็ไดใชแนวทางของ TO BE NUMBER ONE ในการแนะนําปรึกษาและแกไขปญหา 
ในสถาบนัการศกึษากม็โีรงเรยีนศรบีญุเรอืงวทิยาคาร เปนโรงเรยีนตนแบบในการแกไข
ปญหายาเสพติด มีกิจกรรมตางๆ ใหเด็ก ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ทั้งดนตรี กีฬา 
ฝกอาชีพ รวมท้ังมีโครงการจัดรายการวิทยุในโรงเรียน นอกจากนี้ เรามีการทํางาน
แบบบูรณการ  ทั้งภาครัฐและเอกชน ผูบริหาร       ผูปฏิบัติการ สื่อมวลชนทุกแขนง 
รวมกันสรางสังคมใหเขมแข็ง ดูแลและเอาใจใสชุมชนตางๆ 
 โครงการ TO BE NUMBER ONE เปนแนวทางที่ดี ใหเด็กและเยาวชน

ใชเวลาวางใหเกดิประโยชน บางคร้ังมปีญหา ไมทราบจะปรึกษาใคร และไมกลาไปบอก
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ผูปกครอง กส็ามารถปรกึษาเพือ่นและพ่ีๆ ไดทีศ่นูยเพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE 
ซึง่นาจะเขาใจปญหาไดด ีเพราะอยูในวยัใกลเคยีงกนั อกีท้ังผูใหญกใ็หการสนับสนนุ
กิจกรรมดานน้ี
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“พลังเยาวชน TO  BE  NUMBER ONE
 เพื่อการเปลี่ยนแปลง” 

 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  
      ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 
 ผม นายสมศักด์ิ จังตระกุล ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ไดนอมนํา
โครงการ TO  BE  NUMBER ONE ซึ่งมีทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี เปนองคประธานโครงการฯ มาดําเนินอยางเขมขนและตอเนื่อง
มาตลอด ตัง้แตผมเปนผูวาราชการจงัหวดัรอยเอด็จนถงึปจจุบนั เพราะมแีรงบันดาลใจ
ที่เห็นพระองคทรงเสียสละ  ทรงหวงใย และทรงงานหนัก เพื่อแกไขปญหา
เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เกี่ยวของกับยาเสพติด อันนําไปสูการลดจํานวนผูเสพ 
ผูติดยาเสพติดทั้งในกลุมเยาวชนและวัยแรงงาน ซึ่งถือเปนกลุมเส่ียงท่ีตองใหความ
สําคัญโดยสงเสริมใหมีการแสดงออกท่ีถูกตอง เหมาะสม เพื่อใหเปนท่ียอมรับและ
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิต เพื่อใหสามารถอยูใน
สังคมไดอยางมีคุณภาพเพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือการพัฒนารากฐาน
ของชาติ ในทุกๆดาน เพื่อสังคมที่มีความสุขในอนาคตตอไป
 
 ในบทบาทผูนําองคกร ผมไดวางนโยบายงาน  TO BE NUMBER ONE 
ของจงัหวดัอบุลราชธาน ีโดยกําหนดใหเปนยทุธศาสตรของจงัหวดั เพือ่ใหทกุหนวยงาน
ทุกภาคสวนไดถือปฏิบัติ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร  TO BE NUMBER ONE 
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ระยะสั้น และระยะยาว  เพื่อแกไขปญหาในเด็กและเยาวชนทุกๆดาน โดยมี
หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหการสนับสนุน ซึ่งในป 2559 หนวยงานในสังกัด
กระทรวงยตุธิรรม และหนวยงานในสงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ี(ศนูยประชาสมัพนัธ
เขต ๒ อุบลราชธานี) ไดเขามารวมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE อยางเขมขน 
เพราะจากการสํารวจปญหาของเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี  พบวาเด็ก
และเยาวชน มีปญหาเร่ืองการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลสูบบุหรี่   ติดเกมส  และ
การพนันมั่วสุมกอความรําคาญใหชาวบาน  และมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสม
ซึง่ปญหาเหลานีไ้ดทวคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ จงัหวดัจงึไดนาํนวตักรรมเรือ่ง 
พลังเยาวชน TO BE NUMBER ONE เพื่อการเปลี่ยนแปลง (POWER TEENAGE 
TO BE NUMBER ONE FOR CHANGE)  มาใชในการแกไขปญหา โดยไดดาํเนนิการ
ในทุกอําเภอ เปนการจัดการองคความรูแกสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ทั้งใน
สถานศกึษาและในชุมชน เพือ่ใหเยาวชนมทีกัษะชวีติในการดาํเนนิชีวติ มกีารคนหาปญหา
และฝกการแกไขปญหา มีเพ่ือนท่ีสามารถใหคําแนะนําในส่ิงท่ีถูกตอง และมีพื้นที่
ในการทํากิจกรรมเชิงสรางสรรค  ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  ซึ่งจะทําใหไมเขาไป
ยุงเก่ียวกับยาเสพติด และสิ่งยั่วยุอื่นๆ  สามารถแกไขปญหาของเด็กและเยาวชน 
โดยเยาวชน เพื่อเยาวชนไดอยางย่ังยืน ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นวาพลังเยาวชน TO BE 
NUMBER ONE ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพแลวนั้น จะทําใหลดความรุนแรงของ
ปญหาตางๆได โดยมีภาคีเครือขายใหการสนับสนุนการดําเนินงานควบคูกันไป
ซีง่จะไดขยายผลการดําเนินงานใหครอบคลุมในทุกชุมชนโดยผมขอปวารณาตนเองวา
จะถวายงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อพระองคทานและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเยาวชน คนอุบลราชธานี ใหเกง ดี มีสุข ตอไป
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“สรางเยาวชนเกงและดี  ศรีชัยภูมิ  
เปนหนึ่งไดโดยไมพึ่งยาเสพติด”

 นภา  ศกุนตนาค 
รองผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ

 ดฉินั นางนภา ศกนุตนาค รองผูวาราชการจงัหวดัชยัภมู ิพรอมทมีงานและ
คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ไดใหความสําคัญกับกิจกรรมในโครงการ 
TO BE NUMBER ONE และนอมรับปณิธานขององคประธานโครงการฯ มาใชเปน
แนวทางหลักในการบริหารจัดการพัฒนาตอยอด ดวยนโยบาย คานิยม วิสัยทัศน 
ดังนี้

นโยบาย  : สรางเยาวชนเกงและดี ศรีชัยภูมิ เปนหนึ่งไดโดยไมพึงยาเสพติด

คานิยม   : เยาวชนทุกคนคือลูกหลานของเราและเราจะดูแลเยาวชนอยางดีที่สุด

วสิยัทศัน : ชยัภมู ิภมูใิจสรรคสราง คุมครองปองกัน พฒันาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ใหเกง ด ีมสีขุ สรางนวตักรรมเชงิรกุสูความเปนเลศิ สูจงัหวดั TO BE NUMBER ONE
กาวเขาปที่ 13 ที่จังหวัดชัยภูมิไดรับความสําเร็จจากการดําเนินงานโครงการ
ดวยความมุงมั่นพัฒนาการดําเนินงาน ภายใตยุทธศาสตร TO BE NUMBER ONE 
เปนสําคัญ 
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1. เจตนารมณและแรงบนัดาลใจทีเ่ขาบรหิารจดัการโครงการ TO BE NUMBER ONE
 จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทยคนชัยภูมิ เปนปญหา
ที่กอตัวขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด อุบัติเหตุ
จากเมาแลวขับ ความรุนแรงในครอบครัว ทะเลาะวิวาท วัยรุนมีเพศสัมพันธที่ไม
ปลอดภัย การตั้งครรภกอนวัยอันควร เหลาน้ีเปนตน จึงไดนําจุดแข็งของโครงการ 
TO BE NUMBER ONE มาเปนแนวทางขบัเคลือ่นกจิกรรมเพือ่สงเสรมิเยาวชน โดย
สงเสริมใหทุกภาคสวนมีกิจกรรมเสริมสรางภูมิคุมกันเพื่อสรางทักษะชีวิต พรอม
จัดหาพื้นท่ีเชิงบวกใหเยาวชนในการแสดงออกในกิจกรรมสรางสรรคตามความ
ถนัด มีเวทีสําหรับรวมกลุมกันทํากิจกรรมท่ีชื่นชอบ สงเสริมและพัฒนาจุดดอย
เพิม่โอกาสหรอืเวทไีดแสดงออกผลงานเดนในเทศกาลตางๆ ไมวาจะงานบญุประเพณี
ประจําจังหวัด งานประเพณีประจําปของจังหวัดชัยภูมิ งานสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา  เทศกาลวันวาเลนไทน จัดใหมีระบบเพื่อนชวนเพ่ือนดวยกลุมเพ่ือนดี 
TO BE NUMBER ONE สรางสรรคสังคม รุนพี่ติววิชาการหรือสอนการบานนอง        
บูรณาการกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยง เหลานี้ เปนตน

 ทกุกจิกรรม นอกจากจะเปนการเพิม่พืน้ทีเ่ชงิบวกใหเยาวชนไดแสดงออก
ในกิจกรรมสรางสรรคสูความเปนหนึ่งแลว ยังเปนการเบี่ยงเบนพฤติกรรมเสี่ยง
ใหมาสนใจในกิจกรรมแทน โดยการผลักดนัใหสถานศึกษา สถานประกอบการ และ
องคการปกครองทองถ่ิน จดัสรรงบประมาณสนับสนุนใหมลีานสรางสรรคในชุมชน 
โดยเริม่ตนจากการบมเพาะกลอมเกลาตนกลาเยาวชน เพือ่หาแนวรวมและเพือ่เกดิ
การขยายเครือขาย (แตกหนอ) และตอยอด ดวยทมีงานเยาวชน TO BE NUMBER ONE
LEADER TEAM ของจังหวัดชัยภูมิ  ในการรวมขับเคล่ือน ดวยการจัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรูกิจกรรมในโครงการ ณ เวทีตลาดนัดความรู TO BE NUMBER ONE
ในแตละเทศกาลตางๆ นอกจากนี้ยังสงเสริมใหมีการถอดบทเรียนเพื่อคนหา
สวนขาดและหาแนวทางพัฒนาตอยอดอยางตอเนื่องในทุกป
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ทุกกิจกรรม นอกจากจะเปนการเพิ่มพื้นที่
เชิงบวกใหเยาวชนไดแสดงออกในกิจกรรม
สรางสรรคสูความเปนหนึง่แลว ยงัเปนการเบีย่งเบน
พฤติกรรมเสี่ยงใหมาสนใจในกิจกรรมแทน“ “
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2.  การมีสวนรวมในบทบาทเจาภาพหลักดานบริหารการนําขับเคลื่อน
 เปนผูนําในการนําขับเคลื่อนดําเนินการภายใต  3 ยุทธศาสตรหลักของ
โครงการฯ บรูณาการกับงานแกไขปญหา ยาเสพติดของรัฐบาลรวมกับยทุธศาสตร
พลงัแผนดนิเอาชนะยาเสพตดิ รวมจัดทาํนโยบายเพือ่พฒันา และแกปญหาใหเดก็และ
เยาวชนโดยเสริม 2 ยุทธศาสตรรองของจังหวัดเพ่ือบริหารการขับเคลื่อนงาน
สานตอพระปณิธานของพระองค โดยมี เปาหมายหลักของการแกปญหาคือเยาวชน 
มีโครงสรางคณะกรรมการ และผูรับผิดชอบภารกิจท่ีชัดเจน กําชับใหผูบริหาร
สวนราชการทุกคนใหความสําคัญ สนับสนุนดูแลอยางใกลชิด ดวยการติดตาม
ความกาวหนาในเวทกีารประชมุของคณะกรรมการปองกนัแกไขปญหายาเสพตดิใน
ทุกเดือน และเวทีเฉพาะกิจของคณะทํางานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ในบทบาทประธานการประชมุอยางสมํา่เสมอ ดวยการสรางผลงานตามยทุธศาสตร 
TO BE NUMBER ONE ภายใตงบปกติของหนวยงาน 

3. บทบาทการประชาสัมพันธในการขยายงานโครงการเพ่ือใหเกิดกิจกรรม
ที่หลากหลาย
 ดวยการประชาสัมพันธกิจกรรมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมผานเวที
การประชุมผูบรหิารทุกภาคสวน  ในโรงเรียนและชุมชนตางๆ เม่ือมีภารกิจท่ีไดเปน
ประธานเปดงานและกิจกรรม เหลาน้ี เปนตน นอกจากนี้ยังไดสงเสริมสนับสนุน
การสราง TO BE NUMBER ONE DJ จัดรายการวิทยุชุมชนในพื้นที่ทั้งใน
สถานศึกษา และชุมชน

4. แสดงใหเห็นประโยชนของความมุงม่ันและตั้งใจ
 การจัดองคกรดวยการแตงตั้งคณะกรรมการและผูรับผิดชอบภารกิจ
ตามบทบาทที่ชัดเจน ควบคุมกํากับ ติดตาม ประเมินผลอยางเข มแข็ง
ในท่ีประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ทุกเดือนและคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
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ทุก 3 เดือน ใหผู บริหารทุกภาคสวนใหความสําคัญ สนับสนุนงบประมาณ 
สรางผลงานตามยุทธศาสตร TO BE NUMBER ONE ภายใตงบปกติของ
หนวยงาน โดยขับเคลื่อนกิจกรรมทุกระดับ ผานหนวยงานเจาภาพหลัก

ทิศทางการดําเนินงาน (ป 2557-2560)

 เนนความตอเนื่องและยั่งยืนดวยการกําหนดแผนในระยะสั้นระยะยาว 
สรางและพฒันาฟนฟเูครอืขายทกุระดบั สรปุบทเรียน 10 ปทีผ่านมา พรอมวางแผน
พัฒนาระยะตอไป สรางและพัฒนามัคคุเทศก TO BE NUMBER ONE สู AEC 
สรางเหยีย่วขาว TO BE NUMBER ONE ใหครอบคลุมทุกพืน้ที ่สนบัสนุนใหทกุภาคสวน
สรางนวตักรรมใหมๆ  สนบัสนนุการสรางพฒันาเครอืขายชมรม TO BE NUMBER ONE
และสงเสริมใหมีเวทีตลาดนัดความรู TO BE NUMBER ONE ในทุกอําเภอ

ความภาคภูมิใจการบริหารจัดการดวยความมุงมัน่

 ผลงานแหงความสาํเรจ็จากทีไ่ดนาํจดุแขง็ของโครงการ TO  BE  NUMBER  ONE
มาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานที่ตอเนื่อง สงผลใหเกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีดขีึน้ทัง้ในระดับจงัหวดั/อาํเภอ  องคกรสงัคมและชุมชน กลาวคอื
ระดับจังหวัด/อําเภอ เกิดเปนนโยบายและมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางหนวยงาน 
ภาครัฐ ประสานงานสะดวกขึ้น สวนในระดับองคกร มีนโยบายขององคกรและ
ภาพลกัษณทีด่ใีนการทาํงานเปนทีย่อมรบัและการมสีวนรวมของภาคเีครอืขายเพิม่ขึน้
สมาชิกและแกนนํา TO BE NUMBER ONE ไดรับการยกยอง และโอกาสที่ดี
ทางสังคม เกิดเครือขายเยาวชนแกนนําจิตอาสารวมบริหารจัดการขับเคล่ือนกิจกรรม
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TO BE NUMBER ONE อยางเปนระบบที่ตอเน่ือง เกิดเยาวชนคนเกงและดี
TO BE NUMBER ONE IDOL สรางสรรคกจิกรรม กลาคดิ กลาแสดงออกอยางมเีหตุผล
บนเวทีผูนําอยางภาคภูมิใจ ดวยความมุงมั่นและตั้งใจจริงในการนําแนวคิดและ
ยทุธศาสตรของโครงการฯ นาํมาขับเคล่ือนการแกไขปญหาเดก็และเยาวชน สงผลให
จังหวดัชัยภูมิไดรับรางวัล ดังนี้

ป 2557 จังหวัดชัยภูมิ ไดรับรางวัล

 - รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการดีเดน
ในระดับภาค
 - รางวัลชมรม  TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา
ดีเดนที่ 1 ในระดับประเทศ ป 2558 จังหวัดชัยภูมิไดรับรางวัล
 - รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
รักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบ เงินปที่ 1 ในระดับประเทศ
 - รางวลัชมรม TO BE NUMBER ONE สถานประกอบการดเีดนในระดบัภาค
 - รางวัลชมรม TO  BE  NUMBER  ONE ในสถานศึกษามัธยมขั้นพื้นฐาน 
ดีเดนในระดับภาค 
 - รางวัลทีม TO BE NUBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND 
CHAMPIONSHIP  2015 รุน Pre-Teenage ชมเชยระดับประเทศ
 - รางวัลชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE IDOL 5 คือ นายภักดิ์ภูมิ         
จติติพ์สิทุธิส์ริ ินกัเรยีนโรงเรียนชยัภมูภิกัดชีมุพล ป 2559 จงัหวดัชัยภมูไิดรบัรางวัล
 - รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา 
รักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบ เงินปที่ 2 ในระดับภาค
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 ปจจุบันงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ถูกฝงอยูในสายเลือด
ของดิฉนัแลว ไมวาจะอยูตาํแหนงใด ดฉินักจ็ะสานตอโครงการฯ ใหมคีวามตอเนือ่งและ
ยั่งยืนตลอดไป
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 คุณประโยชนของโครงการ  
TO BE NUMBER ONE ไดสรางให

เยาวชนสุรินทร  มีความแกรงจนเปน
ที่ประจักษตอสังคม

วินัย ตรงจิตพิทักษ   
(ขณะดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร)

 รูสึกภูมิใจท่ีไดเปนผูนําในการผลักดันโครงการ TO BE NUMBER ONE
จนประสบผลสําเร็จ จากประสบการณการทํางานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
มา 14 ป ผมไหใหความสําคัญกับกิจกรรมในโครงการฯ โดยเพ่ิมเวที TO BE  
NUMBER  ONE ในทุกเวทีของกิจกรรมของจังหวัด ไมวาจะเปนงานบุญเทศกาล
ประจําป งานประเพณีตางๆ งานชาง งานบุญเดือน 10 เหลานี้เปนตน สิ่งที่ผม
ไดคนพบจากโครงการนี้ เยาวชน TO BE NUMBER ONE มีศักยภาพสูง มีภาวะผูนํา
กลาคิด กลาแสดงออกบนเวทีผูนําอยางภาคภูมิใจ

 ในฐานะผูดแูลโครงการระดับจังหวัดอยางใกลชดิ รูสกึวา TO  BE  NUMBER  ONE
ใหอะไรมากกวาที่ผมคิด  คือ ไมเพียงรองเลน เตนรํา ที่คนภายนอกมองเทานั้น
แต TO BE NUMBER ONE ไดสรางแกนนํา พรอม ใหโอกาสสมาชิกไดพัฒนา
ทักษะหลายดาน เชน ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะการเสริมสรางภูมิคุมกัน
ใหกบัเยาวชน ไดเปนวทิยากรแกนนําสรางกระแสเฝาระวังภยัสขุภาพในทุกดานไมวา
จะเปนยาเสพติด เพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย การปองกันการตั้งครรภไมพรอม
การปองกันอุบัติเหตุ และควบคุมโรคอื่นๆ อีกมากมาย
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 คุณประโยชนของโครงการ TO BE NUMBER ONE ไดสรางใหเยาวชน
สุรินทรมีความแกรงจนเปนที่ประจักษตอสังคม เยาวชนแกนนําไดรับโอกาส
บนเวท ีวทิยากร พธิกีร เปนยวุทตูทางวฒันาธรรมเผยแพรในตางประเทศ เชน เกาหลี 
ฟลิปปนส จีน และอิตาลี 
 แนวทางหลักในการบริหารจัดการพัฒนาตอยอดดวยนโยบาย คานิยม     
วิสัยทัศน ดังนี้
 นโยบาย : สรางเยาวชนคนดีศรีสุรินทร เปนหนึ่งไดโดยไมพึงยาเสพติด
 คานิยม : เราจะดูแลเยาวชนอยางดีที่สุด เพราะเยาวชนทุกคนคือ
ลูกหลานของเรา
 วิสัยทัศน : เมอืงสรุนิทร ถิน่สรางสรรค คุมครองปองกัน พฒันาศกัยภาพเด็ก
และเยาวชนใหเกง ด ีมสีขุ สรางนวตักรรมเชิงรกุสูความเปนเลศิจงัหวดั TO BE NUMBER ONE 

กําหนดเปนนโยบายของจังหวัด    

 เนนความตอเน่ืองและย่ังยนืดวยการสราง บมเพาะตนกลา TO  BE  NUMBER   ONE
รุ นสู รุ นตอยอด สู การสรางและพัฒนาเครือขายการดําเนินงานแกป ญหา
ใหเด็กและเยาวชนสานตอพระปณิธานของพระองค อยางเปนระบบ ดวยกลยุทธ  
เดก็สอนเด็ก เดก็คดิ เดก็ทาํ เดก็นาํ ผูใหญหนนุ ชมุชนมีสวนรวม โดยมีเปาหมายหลัก
ของการแกปญหา คอืเยาวชน นาํการพัฒนาจังหวัด/ชมรม ทกุประเภทตามแนวทาง
ของโครงการฯ ดวยการยึดเยาวชนเปนศูนยกลางเนนกระบวนการตามกลยุทธ 
สกัดความรูจากนวัตกรรมเดิมเสริมเปนองคความรูใหม เผยแพรประชาสัมพันธ
เกิดนวัตกรรมใหม 3 เรื่อง คือ              
  1) Creative Area 
  2) สรภัญญะ TO BE NUMBER ONE 
  3) เหยี่ยวขาวสะเร็น
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สิ่งทีค่นพบในโครงการ TO BE NUMBER ของจังหวัดสุรินทร

 1. เยาวชนสมาชิกและอาสาสมัครแกนนํามีศักยภาพการเปนผูนําท่ีคอน
ขางสูง สังคมยอมรับ ใหโอกาสเปนหนึ่งในเวทีและโอกาสตางๆ  
 2. สมาชิกในโครงการมีสวนรวมกิจกรรมในโครงการอยางตอเนื่อง มีการ
เรียนรูและเติบโตขึ้นมีการพัฒนาความสามารถท่ีเห็นเดนชัด มีจิตอาสา มีภาวะผูนํา 
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี มีความสัมพันธในครอบครัวแนนแฟนข้ึน
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
 3. โครงการ TO BE NUMBER ONE ชวยเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหแก
องคกร ชวยเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานประกอบการกับชุมชนท่ีดีขึ้น
มีการทํากิจกรรมรวมกันและชวยเหลือกันมากขึ้น กอใหเกิดการรับรูและมีสวนรวม
จากภาคประชาชนในการเขามาสนับสนุนเยาวชนใหทํากิจกรรมสรางสรรคภายใต
โครงการ TO BE NUMBER ONE มากขึ้น

 จดุแขง็ของโครงการทีส่าํคญั คอื การบรูณาการความรวมมอืระหวางหนวย
งานที่เกี่ยวของ การสนับสนุนจากภาคสวนตางๆ ที่เขาใจและมองเห็นประโยชนที่
จะเกิดกับเยาวชน การมียุทธศาสตรและวิธีการดําเนินโครงการที่ยึดเยาวชนเปน
ศูนยกลางบนพื้นฐานการเขาถึงสาเหตุของปญหา ธรรมชาติ พฤติกรรมและความ
ตองการของเยาวชนวัยรุนอยางแทจริง ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ 
ของวยัรุนและเยาวชนดวยการสรางคานยิมใหม เพือ่ใหเขารูสกึดกีบัตวัเอง เหน็คณุคา
ของตวัเอง มคีวามมัน่ใจ ภาคภมูใิจในตนเอง รวมทัง้ใหโอกาส ใหทกุคนคนหาตวัเอง 
กลาที่จะแสดงออกมาใหคนอื่นรวมรับรู ทําใหเยาวชนรูสึกเปนบุคคลสําคัญ
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ปจจัยแหงความสําเร็จ 

 1. การมีทูลกระหมอมหญิงเปนองคประธานโครงการ
 2. ผูบริหารทุกระดับใชโครงการTO BE NUMBER ONE เปนเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
 3. มีบันทึกลงนามขอตกลงรวมกัน (MOU) ผู บริหารทุกระดับเห็น
ความสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิเปนนโยบาย
สําคัญของจังหวัดและพรอมท่ีจะขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติทั้งในระดับจังหวัด
อําเภอและทองถิ่น
 4. การบรหิารจัดการแบบมสีวนรวมทัง้แผนงาน แผนคน เงนิ และทรพัยากร
 5. บรรจุงาน TO BE NUMBER ONE บูรณาการกับงานกับ DHS
 6. การตดิตามกาํกบังานอยางสมํา่เสมอ พรอมขวญักาํลงัใจแกคณะทาํงาน

ประโยชนที่ไดรับ

 - เกิดแนวคิดการบริหารจัดการรวมกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน
 - ภาคทีกุหนวยและองคการปกครองสวนทองถิน่เกิดแนวคดิบวก ใหความ
สําคัญนําหลักการ TO BE NUMBER ONE ใชพัฒนาแผนงาน
 - เกิดกัลยาณมิตรในการทํางาน
 - ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค ยั่งยืนดวยการสรางภูมิคุมกันแกเยาวชนครอบคลุม
ทุกดาน
 - มีการระดมทุน TO BE NUMBER ONE เพื่อสนับสนุนกิจกรรม 40  ป  
ที่จังหวัดสุรินทรไดรับความสําเร็จจากการดําเนินงานโครงการฯ ดวยความมุงมั่น

พัฒนาการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร TO BE NUMBER ONE เปนสําคัญดวย
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 - ป 2558 จงัหวดัสรุนิทรไดรบัรางวัลจงัหวดั TO BE NUMBER ONE รกัษา
มาตรฐาน พรอมเปนตนแบบเพชร ปที่ 1 ในระดับภาค 
 - รางวัลระดับประเทศ จังหวัด TO BE NUMBER ONE ตนแบบระดับทอง 
 - ไดรับประทานโอกาสจากทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สริวิฒันาพรรณวดี พาทีมงานจังหวัดสรุนิทรไปศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ ประเทศ
เกาหลีใต ในระหวางวันที่ 22-27กันยายน 2557

ความภาคภูมิใจที่ไดรับในการพัฒนากิจกรรมอยางตอเนื่อง  ดังนี้

 - ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE พรอมเปนตนแบบระดับเพชร
ปท ี1 ระดบัภาค ผานเขาสูรอบตดัสนิระดบัประเทศ ในวนัที ่14-15  กรกฎาคม 2558
ณ ศูนยประชุมอิมแพคเมืองทองธานี
 - ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ตนแบบระดับเงินในสถานศึกษา 
ไดแกโรงเรียนมัธยมศรีสําเภาลูน ผานเขาสูรอบตัดสินระดับประเทศ ในวันที่ 14-15  
กรกฎาคม 2558  
 - ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเดนในชุมชน ไดแก ชุมชนบาน
หนองกันจารย ตําบลอูโลกอําเภอลําดวน ผานเขาสู รอบตัดสินระดับประเทศ
ในวันที่ 14-15  กรกฎาคม 2558  
 - รางวลัเยาวชนดเีดนและรางวลันกัเรยีนพระราชทาน นาย คมสนัต รตันวนั
ประธานชมรม TO BE  NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมศรีสําเภาลูน  
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“We are TO BE NUMBER ONE 
Smail Smart and 

Happiness together”

วีระชัย ภูเพียงใจ
 (ขณะดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ)

 ผูวาราชการจงัหวดัอตุรดติถ ในฐานะประธานโครงการรณรงคปองกนัและ
แกไขปญหายาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ ไดมอบหมายใหขาพเจาในฐานะรองผูวา
ราชการจังหวัดอุตรดิตถ รับผิดชอบในการกํากับดูแลงานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพตดิในจงัหวดั โดยมุงเนนการรณรงคปองกนัและแกไขปญหายาเสพติดในกลุม
เด็กและเยาวชน ระหวาง  6 - 25  ป  ภายใตยุทธศาสตรของโครงการ  TO  BE  
NUMBER  ONE  

กลยุทธในการดําเนินงาน

 การรณรงคปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิ จงัหวดัอตุรดติถ ยดึเยาวชน
เปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรม  TO BE NUMBER ONE  โดยกําหนดวิสัยทัศน
ในการดําเนินงานคือ “ที่นี่อุตรดิตถ เมืองแหงรอยยิ้ม ดูดี มีสุขทุกๆ คน” WE ARE…
TO BE NUMBER ONE SMILE SMART AND HAPPINESS TOGETHER
โดยบูรณาการการดําเนินงานทุกภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน
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ผลงานเดน

 1. การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
  1.1 การวางแผนยุทธศาสตรเชิงรกุ ไดวางกลยุทธโดยกําหนดเปาหมาย 
ตวัชีว้ดั ระยะเวลา การติดตามประเมินผล การติดตามผลการดําเนนิการตามตัวชีว้ดั
ในแตละประเด็นอยางชัดเจน มีการประชุม ทั้งระดับผูปฏิบัติงานและระดับหัวหนา
หนวยงานเปนประจาํทกุเดอืน โดย ศอ.ปส.จ.อต.ไดสนบัสนนุงบประมาณใหหนวยงาน
ตางๆ ในลักษณะการกระจายตัว ไมกระจุกอยูแหลงใดแหลงหนึ่ง 
  1.2 จัดตั้งกองทุนปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัด
เพือ่สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กรณทีีจ่าํเปนเรงดวนหรือภารกิจ
ไมอาจเบิกจายจากงบประมาณปกติได  โดยไดระดมทุนจากการบริจาค การจัด
ทอดผาปา การแขงขนัยงิปน การแขงขนักอลฟ การจดักายกรรมการกศุล การจดังาน
ครอบครัว   TO BE NUMBER ONE  ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มียอดรายรับ 
จํานวน 1,716,647 บาท
  1.3 จัดงานวันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) โดย ศอ.ปส.จ.
อุตรดิตถ ดําเนินการจัดเปนประจําทุกป เพื่อใหหนวยงานตางๆ ไดนําผลงาน
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมานําเสนอ และการจัดประกวดกิจกรรม
TO BE NUMBER ONE  ในทุกประเภท พรอมทัง้การมอบโลรางวลัยกยองเชิดชเูกียรติ
ผูมีผลงานดีเดนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

 2. การดําเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE
  สงเสริมและสนับสนุนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพ่ือปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน โดยมีผลงานเปนที่ประจักษ คอื
จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE เขารวมประกวดในระดับประเทศ

ไดรับรางวัลเพิ่มขึ้นทุกป ในป 2556 ไดรับรางวัลกลุมตนแบบ 3 ชมรม กลุมดีเดน 
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2 ชมรม รวม 5 ชมรม ป 2557 ไดรับรางวัลกลุมตนแบบ 5 ชมรม ดีเดน 1 ชมรม 
รวม 6 ชมรม ป 2558 ไดรบัรางวลักลุมตนแบบ 6 ชมรม ดเีดน 1 ชมรม รวม 7 ชมรม
และป 2559 ไดรับรางวัลระดับภาค จํานวน 9 ชมรม ดังนี้
กลุมตนแบบ
 - ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถกาวสูรางวัล
ตนแบบระดับทอง ปที่ 1
 - ประเภทสถานศกึษาระดับการศกึษาพืน้ฐาน ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนอุตรดิตถ เพ่ือกาวสู รางวัลตนแบบระดับเพชร ปที่ 2 และชมรม
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี เพื่อกาวสูรางวัลตนแบบระดับเงิน
ปที่ 2
 - ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ชมรม TO BE 
NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ เพื่อกาวสูรางวัลตนแบบระดับเงิน ปที่ 2 
และชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคโนโลยอีุตรดิตถ เพื่อกาวสูรางวัล
ตนแบบระดับเงิน ปที่ 1
 - ประเภทชุมชนภูมิภาค ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนตําบล
นํ้าอาง เพื่อกาวสูรางวัลตนแบบระดับทอง ปที่ 1
 - ประเภทสถานประกอบการ ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท
ศรีพงษกรุป มารเก็ตต้ิง จํากัด เพื่อกาวสูรางวัลตนแบบระดับเงิน ปที่ 2
กลุมดีเดน
 - ประเภทระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ชมรม TO BE NUMBER ONE 

โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม
 - ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ชมรม TO BE 
NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ 
จงัหวัดอตุรดิตถไดรบัรางวัลมากท่ีสดุเปนอันดบัหน่ึงของภาคเหนือ และเปนลาํดบั
สองของประเทศรองจากจังหวัดขอนแกน 
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 3. การจัดตั้งโรงพักจําลองในสถานศึกษา
  สงเสริมใหมีการจัดต้ังโรงพักจําลอง โดยสมมุติบทบาทใหนักเรียน
ทาํหนาทีเ่ปนเจาหนาทีต่าํรวจในสถานศกึษา มตีาํแหนงตางๆ เสมอืนตาํรวจมหีนาท่ี
ชวยเหลอืดแูลนกัเรยีนใหอยูในระเบยีบวนิยั ระงบัขอพพิาท แกไขปญหาทะเลาะววิาท 
และดแูลพฤตกิรรมทีเ่กีย่วของกบัยาเสพตดิ โดยในป 2558 มกีารจดัตัง้โรงพกัจาํลอง
ในสถานศึกษาท้ังในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา 
จํานวนท้ังสิ้น 83 แหง และในป 2556 โรงเรียนสหคริสเตียน อําเภอนํ้าปาด ไดรับโล
ประกาศเกียรติคุณองคกรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเดนในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ดานการปองกันยาเสพติดจากสํานักงาน ป.ป.ส. 

 4. ศูนยการเรียนรู TO BE NUMBER ONE ครบวงจร
  เปนแหลงรวบรวมขอมลูองคความรู สือ่การเรยีนรู และนวตักรรมท่ีเก่ียวกบั
งานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทุกดานของจังหวัดอุตรดิตถและ
ตางจังหวัด สมาชิก TO BE NUMBER ONE   ทุกประเภท  และบุคคลทั่วไปสามารถ
ขอขอมลู ศกึษาหาความรู  และเย่ียมชมศูนยเรยีนรูแหงนีไ้ด นอกจากน้ียงัเปนศนูยฝก
อบรมวิทยากร เด็กและเยาวชนเครือขาย TO BE NUMBER ONE

 5. สงเสริมและสนับสนนุใหหนวยงาน/บคุคลในจังหวดัไดรบัรางวัลระดับ
ประเทศ
  5.1 รางวัลปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
  - นายโยธินศร สมทุรคีรจี ผูวาราชการจังหวดั ไดรบัโลประกาศเกียรติคณุ
บุคคลท่ีมีผลงานยอดเย่ียมและดีเดนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ดานการพัฒนานโยบายการแกไขปญหายาเสพตดิ ประจําป  2556  จากสาํนกังาน ป.ป.ส.
  - โรงเรยีนสหครสิเตยีน อาํเภอนํา้ปาด ไดรบัโลประกาศเกยีรตคิณุ องคกร

ที่มีผลงานยอดเย่ียมและดีเดนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดานการ
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ปองกันยาเสพติด ประจําป 2556 จากสํานักงาน ป.ป.ส.
 - นายธเนศ สุนพงศรี ประธานกรรมการผูจัดการ บริษัท ศรีพงษกรุป 
มารเก็ตติ้ง จํากัด ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ องคกรที่มีผลงานระดับดีเดนดานการ
ปองกันยาเสพติด ประจําป 2558 จากสํานักงาน ป.ป.ส.
 - คณะกรรมการและเครอืขายกองทุนแมและแผนดนิจงัหวดัอตุรดติถไดรบั
โลประกาศเกียรติคณุ องคกรทีม่ผีลงานระดบัดเีดนดานการปองกนัยาเสพตดิ ประจําป
2559 จากสํานักงาน ป.ป.ส.
 - เครือขายเยาวชนตําบลวังแดง ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ องคกรที่มี
ผลงานระดับดีเดนดานการปองกันยาเสพติด ประจําป 2559 จากสํานักงาน ป.ป.ส.
 5.2 รางวลัการรณรงคปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิ (TO BE NUMBER ONE)
 - นางสาวศุภนิดา มูลดี นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถดรุณี ไดเปนเยาวชน
ตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE รุนที่ 2 ประจําป 2555
 - นางภาวินี ทานะ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ ไดรับโลบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
TO BE NUMBER ONE ดีเดนของสถานศึกษา ประจําป 2557 จากกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข
 - นางสาวมนัญชยา สมเก นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถดรุณี ไดเปนเยาวชน
ตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รุนที่ 5 ประจําป 2558 
 - นางสาวรจุวล ีจรีะเดชากลุ นกัเรยีนโรงเรยีนอตุรดติถดรณุ ีไดเปนเยาวชน
ตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รุนที่ 6 ประจําป 2559

ประโยชนที่ทางราชการและประชาชนไดรับ

 1. เยาวชนคนรุนใหมไดมาสานฝน และแสดงพลังท่ีหลากหลายสไตล
บวกกบัพลงัความคดิสรางสรรค ความสามคัค ีความมุงมัน่ ทุมเท โดยไมตองพึง่ยาเสพตดิ
นอกจากนีย้งัเปนเวทีสนบัสนุนใหเด็กและเยาวชนไดมโีอกาสเปดประสบการณใหมๆ  
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นอกหองเรียน
 2. เด็กและเยาวชนไดรับภูมิคุมกัน ปลอดจากยาเสพติด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หมูบานชุมชนมีความเขมแข็งและมีพลังในการตอสู
กับยาเสพติด
 3. หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เกิดความสามัคคี ปรองดอง 
รวมใจกันปฏิบัติงานมากขึ้น

ผลสําเร็จหรือความภาคภูมิใจ

 จากผลปฏิบัติงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภายใต
การกํากับดูแลของขาพเจา ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ของงานเปนท่ีประจักษ เปนรูปธรรม
ดงักลาว ทาํใหขาพเจาไดรบัโลประกาศเกยีรตคิณุ บคุคลท่ีมผีลงานระดับดีเดนในการ
ปองกันยาเสพติด ดานการพัฒนานโยบายการแกไขปญหายาเสพติด ประจําป 2558 
จากสํานักงาน ป.ป.ส. นับเปนเกียรติยศ และความภาคภูมิใจในชีวิต
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“พัฒนาความเขมแข็งขององคกร
สาธารณสุขใหพรอมพัฒนา

ชมรมเพื่อเปนตนแบบ”

นายแพทยสุริยา รัตนปริญญา
            นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

 
 จงัหวัดขอนแกน ภายใตการขับเคล่ือนโดยทานผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 
ไดดาํเนนิงานโครงการโดยการบรูณาการทกุภาคสวน เพือ่ใหการดาํเนนิงานโครงการ
รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  (TO BE NUMBERONE) ในเด็กและ
เยาวชนมีความตอเนือ่งและยัง่ยนื จงัหวดัขอนแกนจงึไดกาํหนดนโยบายการดาํเนนิ
โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจําป 2557 ดังนี้
 
 1. ใหหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ภาคประชาชน นาํแนวทางการดาํเนนิงานโครงการฯบรูณาการในงานปองกนัและแกไข
ปญหายาเสพติดของหนวยงานทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และหมูบาน/
ชุมชน เรือนจํา ฑัณฑสถานบําบัด และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
 2. กําหนดใหวันที่ 1 ธันวาคมของทุกป เปนวัน TO BE NUMBER ONE 
เพือ่ใหสมาชิกและประชาชนจังหวัดขอนแกนรวมกันจดักิจกรรมรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 
  3. ขอความรวมมอืใหหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ 
และภาคประชาชน แตงกายดวยเสื้อ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพุธของสัปดาห 
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เพื่อประชาสัมพันธโครงการฯ และรณรงคสรางกระแสการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดเนนพัฒนาความเขมแข็ง
ขององคกรสาธารณสุขใหพรอมที่จะพัฒนาการดําเนินงานโครงการฯโดยพัฒนา
ชมรมเพื่อเปนตนแบบ เปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานไดทุกอําเภอ อําเภอละ 1 ชุมชน
1 โรงเรียน 1 โรงงาน ตามแผนการดําเนินการใหมีความครอบคลุม ตอเน่ือง
เขมแข็ง ตลอดไป
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“หัวใจของงาน  TO BE NUMBER ONE  
คือเยาวชน”

นายแพทยสมพงษ  จรุงจิตตานุสนธิ์   
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

 

 จังหวัดขอนแกน ไดดําเนินโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)  ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี อยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2545 จนถึงปจจุบัน โดยมุงพัฒนาเด็ก
และเยาวชนซึ่งเปนกลุมเสี่ยงในการใชสารเสพติด ใหมีภูมิคุมกันทางจิต สงเสริม
การแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม  เปนท่ียอมรับและเกิดความภาคภมูใิจในตนเอง พฒันา
ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) 
ภายใตแนวทางการใหบริการปรับทุกข สรางสุข แกปญหาและพัฒนา EQ  เพื่อเปน
ศูนยกลางในการจัดกิจกรรมสรางสุข ตามความตองการของเยาวชน มีการ
ใหคาํปรึกษาแกเยาวชนกลุมเสีย่งดานสุขภาพจติและ ยาเสพติด โดยอาสาสมัครประจํา
ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวมทั้งจัดใหมีบริการฝกทักษะแกไขปญหา
และพฒันา EQ ทัง้นีเ้ปนการฝกใหเยาวชนไดมปีระสบการณในการจัดการกับปญหา
ตางๆ ไมวาจะเปนปญหาที่เกิดจากการเรียน ความรัก เพศ เพื่อน ครอบครัว หรือ
ปญหาที่ทําใหขาดความภูมิใจในตนเอง  จนเปนเหตุใหนําไปสูปญหายาเสพติด 
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  ดวยความรวมมือของทุกภาคสวน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และเยาวชนท่ีรวม
ดําเนินงานดวยความมุ งมั่นเข มแข็ง
ส  งผลให   จั งหวัดขอนแก นได  รับ
พระราชทานรางวัล จังหวัด TO BE
NUMBER ONE ตนแบบรกัษามาตรฐาน
ระดับเพชรเพ่ือกาวสูระดับยอดเพชร
ป  ที่  3  จาก ทู ลกระหม  อมห ญิ ง
อบุลรตันราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณวดี
และราง วัลชมรม  ในสถานศึกษา
สถานประกอบการ และในชุมชนรวม 9 
ชมรม รวมทั้งไดรับพระราชทานรางวัล
บุคคล TO BE NUMBER ONE ดีเดน
ทั้งสิ้นจํานวน 21 รางวัล (ป 2555
จาํนวน 4 รางวลั ป 2556 จาํนวน 5 รางวลั
ป 2557 จํานวน  3 รางวัล ป 2558
จาํนวน 8 รางวลั ป 2559 จาํนวน 1 รางวลั
และป 2560  จํานวน 2 รางวัล) 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแกน ในนามเลขานุการโครงการ
TO BE NUMBER ONE จงัหวดัขอนแกน
จงึมคีวามสาํคญัอยางยิง่ในการขบัเคลือ่น
นโยบายสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธผิลอยางตอเนือ่งและย่ังยนื 
โดยกําหนดเปาหมายหลักในการพัฒนา

สูการเปนจังหวัดระดับยอดเพชร ไดแก 
 1. คนขอนแกนทุกภาคสวนมี
จิตสํานึกในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในกลุมเยาวชนเปาหมาย
 2. เยาวชน ในชุมชน สถานศึกษา
และสถานประกอบการ มีภูมิคุ มกัน
ทางจิตและทักษะชีวิตในการปองกัน
ยาเสพติด
 3. ขยายการพัฒนาเครือขาย
ชมรม TO BE NUMBER ONE ตนแบบ
ในชมุชน  สถานศกึษา  สถานประกอบการ
 4. ภาคีเครือขายมีสวนรวม
ในการพฒันารปูแบบการขยายเครอืขาย
การดํา เนินงานโครงการ  TO BE
NUMBER ONE อยางมีประสิทธิภาพ
 5. เยาวชนท่ีมปีญหายาเสพติด
ไดรบัการยอมรบัและไดรบัการดแูลชวยเหลอื
อยางตอเนื่อง
 6. เยาวชนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพตามความถนัดและความ
สามารถสูความเปนหนึ่งระดับประเทศ
 7. การพัฒนานวัตกรรมและ
องคความรู  พรอมเผยแพรใหชมรม
ทั่วประเทศ
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 “หัวใจของงาน TO BE NUMBER ONE คือเยาวชน” ตองเขาใจ
ธรรมชาติของวัยรุ นและหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเขาอยางเขาใจ
ทั้งเยาวชนแกนนํา สมาชิกและกลุมเสี่ยง  ถาจะใหผลดีตองคิดนอกกรอบ
 ผูมีบทบาทสําคัญที่สุด คือ ผูวาราชการจังหวัด และนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัด ที่ตองเขาใจและกําหนดนโยบาย  เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สูการปฏิบัติ
 ทีมงานหรือผูรับผิดชอบงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตองมีความ
เขาใจแนวทางโครงการอยางชัดเจน มีความมุงมั่น อดทน  รูบทบาทการทํางาน
ในฐานะเลขานุการโครงการฯ ของจังหวัดที่ตองมีทักษะการประสานงานกับบุคคล
ทกุระดับ นบัจากผูวาราชการจังหวัด ผูบรหิาร ผูปฏบิตังิานในทุกหนวยงาน  องคกร 
เยาวชน รวมทั้งบุคลากรจากสวนกลาง  การมีสวนรวมของหนวยงาน องคกร
โดยเฉพาะหนวยงานหลกั เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายของจงัหวดัสูการปฏบิตัใินทกุภาคสวน
ซึ่งทีมเลขาฯ ตองหาวิธีสรางการมีสวนรวมอยางไร
 การสรางทมีงาน เพือ่รวมคดิ รวมทาํ รวมแกปญญาและรวมฟนฝาอปุสรรค 
สูความสาํเรจ็  ซึง่ตองคนหาผูทีม่จีติอาสา มุงมัน่ต้ังใจ ซึง่พบวามมีากมายในหนวยงาน
องคกร ภาครัฐ เอกชน และเยาวชน ซึ่งตองอาศัยความสามารถของทีมงาน
ของสํานกังานสาธารณสุขจังหวัด ทีจ่ะหารูปแบบในการพัฒนาศักยภาพของทีมทาํงาน
สูความสําเร็จไดอยางไร  ทีส่าํคญัคอืการสรางทีมงานท่ีเขมแขง็ในสํานกังานสาธารณสุข
จังหวัด 
 ตลอดระยะเวลาของการทํางาน ผูรบัผดิชอบงานจึงควรมีความต้ังใจ ทุมเท
ตอการทํางาน  ดวยการเร่ิมจากการ วเิคราะหตวัเอง วเิคราะหงาน วเิคราะหทมีงาน 
เพ่ือหาแนวทางสูความสําเร็จ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ใหหางไกลยาเสพติด 
และพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมตางๆ
 ซึง่ปจจบุนัเยาวชนมีปญหาท่ีวกิฤติมากมาย ทัง้เร่ืองยาเสพติด ปญหาต้ังครรภ
ในวยัรุน ตดิเกมส หนเีรยีน ยกพวกตีกนัและอ่ืนๆ อกีสารพัด  ดงันัน้ จงึคนหาศักยภาพ  

(ถาภาษา TO BE คือคนหาความเปนหนึ่ง) ของตนเองเพ่ือทํางานอยางจริงจัง
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“หัวใจของงาน TO BE NUMBER ONE  คือ
เยาวชน”  ตองเขาใจธรรมชาติของวัยรุน

และหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเขา
อยางเขาใจ ทั้งเยาวชนแกนนํา สมาชิกและ
กลุมเสี่ยง  ถาจะใหผลดีตองคิดนอกกรอบ
“

กกรอบบบ

“
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ดวยการเรยีนรูงานใหลกึซึง้ ชดัเจน ทัง้แนวทางการทาํงาน บทบาทหนาท่ีของการทาํงาน
และแสดงใหทกุคนเห็นถงึความต้ังใจ รูงานจริง สามารถเอ้ือประโยชนตอการทํางาน
ของทุกภาคสวน ทกุระดับ ทัง้ผูบริหาร ผูปฏิบตังิานและเยาวชน อยางเหมาะสม ลงตัว
และสามารถเปนผูนําทีมในการทํางาน ในบทบาทของทีมเลขานุการ 
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“การที่เห็นเด็กและเยาวชนมีความสุข  
สงผลใหมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน”

นายแพทยศิริชัย  ลิ้มสกุล
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

 ผมนายแพทยศิริชัย  ลิ้มสกุล  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
เลขานุการคณะทํางาน  TO  BE  NUMBER ONE จงัหวัดชลบุรปีจจบุนัจังหวัดชลบุรี
ไดกาวเขาสูจงัหวัด TO BE NUMBER ONE รกัษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเพชร
ปที่  ๑  ในบทบาทของเลขานุการ คณะทํางานจังหวัด   TO  BE  NUMBER  ONE
 
 “ผมคดิวา โครงการ TO BENUMBER ONE เปนโครงการทีม่กีรอบแนวทาง
การดําเนนิงานปองกนัและแกไขปญหายาเสพติดทีช่ดัเจน มกีลไกการปองกันโดยให
วัยรุนรวมกลุมกัน ทํากิจกรรมที่สนใจ สรางสรรคและเกิดความสุข”
 
 “แนวทางการดําเนินงานในฐานะเลขานุการโครงการฯจัดทําโครงการ
เนนใหมีการแทรกยุทธศาสตร TO BE NUMBER   ONE   ในการดําเนินงานปกติ
ของหนวยงาน/ทกุภาคสวน  กระตุนใหนาํกจิกรรม  TO  BE  NUMBER   ONE เขาไป
ในแผนการปฏิบัติการของหนวยงาน  ประสานแผนงาน/ขอมูล/ผลการดําเนินงาน
TO  BE  NUMBER  ONE   กบัทุกภาคสวนทัง้ภาครฐั, เอกชน, NGO  สรปุผลการดําเนนิงาน
ในภาพรวมของจังหวัด TO BE NUMBER ONE นอกจากน้ียังไดขยายเครือขาย
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ไปยังจังหวัดตางๆ และเปนแหลงรับศึกษาดูงานจากเครือขายในแตละภาค”

 บทสรุปการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

  ไดเรียนรู  กิจกรรมในโครงการสงเสริมการแสดงความสามารถ ใหเด็ก
กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกชวยเสริมสรางความภาคภูมิใจใหเยาวชน   ซึ่งเปน
ภูมิคุมกันที่สําคัญ เพื่อใหปลอดภัยจากปญหายาเสพติด

 ความรูสึกทีม่ีตอโครงการ  

  “ภูมิใจที่ไดมาทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการอํานวยการโครงการ
TO BE NUMBER ONE  ระดบัจงัหวดั คดิเสมอวาเปนโอกาสทีด่ทีีไ่ดทาํหนาที ่เลขานกุาร
งานโครงการในพระราชดําริระดับจังหวัด และไดมีโอกาสเขาเฝาอยางใกลชิด
หลายครั้งที่มีความสุข จากการที่เห็นเด็กและเยาวชน มีความสุข สงผลใหมีกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน”
  สิ่งที่จะขับเคล่ือนในฐานะเลขานุการโครงการฯ ตอไป คือ “การให
ความสําคญักบักจิกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE  และนอมรับปณธิานของ
องคประธาน มาใช เป นแนวทางหลักในการบริหารจัดการพัฒนาตอยอด
อยางตอเนื่องและยั่งยืน”
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“เชื่อมั่นวาถาเยาวชนไทยทุกคน
เปนสมาชิกชมรม  TO BE NUMBER ONE  

แลวคนติดยาเสพติด
ในประเทศไทยลดนอยลงแน”

นายแพทยวิฑูรย เหลืองดิลก 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตรัง

 สิบกวาปที่ผมไดทํางานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่จังหวัดตรัง
เหน็ความตัง้ใจ ความรวมมอื ความอยากมีสวนรวมของเยาวชนตรงั ทาํใหผลการดาํเนนิงาน
ชมรมTO BE NUMBER ONE ของจังหวัดตรังประสบความสําเร็จอยางมาก
ทั้งสมาชิกและชมรมเพ่ิมขึ้นอยางนาอัศจรรย กิจกรรมดําเนินงานก็มีกันทุกสัปดาห 
แผนงานมีประจําตลอดทั้งป ทั้งกลุมสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน เพราะ
การผลักดันโครงการน้ีโดยทานผูวาราชการจังหวัดตรัง สวนราชการ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภาคเอกชน ผูใหญใจดีมีเมตตา ทุกคนชวยกันอยางทุมเทจริงๆ 

 สิง่สาํคญัทีท่าํใหเราทุกคนทุมเท เพราะพระปณิธานของทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา   สิริวัฒนาพรรณวดี โดยแท ที่พระองคทรงหวังใหเยาวชนไทย
ไมเก่ียวของกับยาเสพติด พระองคคือรมโพธ์ิรมไทรของเยาวชนไทยโดยแทของ
พระองคยังไมยอทอ พระองคคือเสาหลักและเปนกําลังใจใหพวกเราทํางานอยาง
ไมเหนด็เหน่ือย แถมสนกุกบังานTO BE NUMBER ONE ดวยซํา้ ผมไดเหน็เยาวชนตรัง

ออกกําลังกายมากขึ้น กลาพูด กลาแสดง กลาออกความคิดเห็น ทํากิจกรรมเพื่อให
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เพื่อนเขามารวมกิจกรรมมากๆ   ยิ่งตอนประกวด ทึ่งมากวาจําคําพูดกันไดอยางไร   
ผมยังทําเลียนแบบไมไดเลย   นี่แหละเปนการฝกทักษะของเยาวชน   เปนผลดีกับ
ตัวเองที่จะจําอะไรไดอยางแมนยําโดยไมรูตัว

 ผมยงัเชือ่มัน่วาถาเยาวชนไทยทกุคนเปนสมาชกิชมรม TO  BE  NUMBER  ONE
แลว คนติดยาเสพติดในประเทศไทยลดนอยลงแน เปนเกียรติและความภาคภูมิใจ
อยางมากตอผมและครอบครัว ที่ปนี้ไดรับพระราชทานโลเกียรติยศ นายแพทย
สาธารณสขุจงัหวดั TO  BE  NUMBER  ONE  ดเีดน จากทลูกระหมอมฯ หลงัเกษยีณ
ตั้งใจจะชวยงานทูบีฯของจังหวัดตรัง อยางสุดความสามารถ
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“เยาวชนโคราช เกง ดี มีความสุข 
เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด”

นายแพทยวิชัย ขัตติยวิทยากุล 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเห็นความสําคัญของโครงการ    
TO BE NUMBER ONE ในการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชน  เปนกลุมเสีย่งทีจ่ะเกีย่วของกบัสารเสพตดิไดงาย จาํเปนตองชวยกนั
ดูแลเปนพิเศษ จึงไดน อมนําแนวพระราชดําริขององคประธานโครงการฯ
มาเปนหลักในการดําเนินงาน

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ไดดําเนินโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  มาตั้งแตป 2546 เปนตนมา และปฏิบัติตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
มีสํานักงาน TO  BE NUMBER  ONE เปนท่ีติดตอประสานงานและขับเคลื่อน
จากการดําเนินงาน  TO BE NUMBER  ONE จนถึงปจจุบันพบวา มีสมาชิก TO BE  
NUMBER ONE เพิม่ขึน้เปน  562,505  คน คดิเปนรอยละ 99.09 ผลการดาํเนนิงาน
ที่ผานมาพบวา  ผูปวยยาเสพติดรายใหมลดลง ซึ่งเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม
พวกเราชาวสาธารณสขุขอสญัญาวา จะนอมนาํพระปณธิานองคประธานโครงการฯ  
มาปฏบิตัอิยางเขมแขง็ ตอเนือ่งและ   บรูณาการทกุภาคสวน เพือ่ให “เยาวชนโคราช 
เกง ดี มีความสุข เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด” ตอไป
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จนถึงปจจุบันพบวา มีสมาชิก                  
TO BE  NUMBER ONE เพิ่มขึ้นเปน     

562,505  คน คิดเปนรอยละ 99.09
ผลการดําเนินงานทีผ่านมาพบวา  ผูปวย

ยาเสพติดรายใหมลดลง ซึ่งเปน
ประโยชนตอสังคมโดยรวม 

“
ม

“
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“ปลุกจิตสํานึกตอตานยาเสพติด 
ในงานประเพณีและเทศกาล”

นายแพทยปยะ  ศิริลักษณ 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน

 จังหวัดนานมีความเส่ียงตอการแพรระบาดยาเสพติด เพราะเปนหนึ่ง
ในเสนทางลาํเลยีงยาเสพตดิ จงึไดเริม่ดาํเนนิการ TO BE NUMBER ONE อยางเปนรปูธรรม
ในป 2550 และไดประกาศใหเปนวาระจังหวัดนานในป  2555  แนวทางในการ
ดําเนินงานเนนการใชมิติทางวัฒนธรรมเปนฐานการแกไขปญหา ระดมสรรพกําลัง
จากทุกภาคสวน จัดระเบียบทางสังคมสงเสริมพ้ืนที่ดีดีและกิจกรรมเชิงสรางสรรค
ในกลุมเยาวชน “เดก็นําผูใหญหนนุ” และการคนืคนดีสูสงัคม ปจจบุนัมสีมาชกิ TO BE
NUMBER ONE ทั้งสิ้น  362,552  คน คิดเปนรอยละ 76 มีสมาชกิกลุมเปาหมาย
อายุ 6-24 ป ทั้งสิ้น 68,053 คน คิดเปนรอยละ 93.85 รวมท้ังมีสมาชิก
ใครติดยายกมือขึน้  697  คน โดยสมาชิกไดรบัการบําบดั รกัษา ฟนฟรูางกาย ฝกอาชีพ
และไดรับการติดตามประเมินครบตามเกณฑ

 จงัหวัดนานไดมกีารจัดกจิกรรมรณรงคเพือ่ปลกุจติสาํนกึตอตานยาเสพติด 
ในงานประเพณีและเทศกาลสําคัญตางๆ ในพืน้ทีท่กุเดอืนตลอดป เชน งานประเพณี
แขงเรือ ในเดือนกันยายน เปนตน และมีการจัดต้ังชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการทุกแหง จํานวน 25 แหง การดําเนินงานไดรับความรวมมือ
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จังหวัดนานไดมีการจัดกิจกรรมรณรงคเพื่อปลุก
จิตสํานึกตอตานยาเสพติด ในงานประเพณีและ

เทศกาลสําคัญตางๆ ในพื้นทีทุ่กเดือนตลอดป เชน 
งานประเพณีแขงเรือ ในเดือนกันยายน เปนตน และ

มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานประกอบการทุกแหง

“ “
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จากทุกภาคสวนอยางเขมแข็ง รวมถึงมีการระดมเงินเปนกองทุน เพื่อใชในการ
ดาํเนินกจิกรรมแมการดําเนินงานท้ังหมด จะยังไมมากพอท่ีจะมีความโดดเดน เชน
หลายจังหวัด แตดวยความต้ังใจ ความรวมมอืรวมใจของผูทีเ่กีย่วของทุกคน ทกุระดับ
สักวันดวยการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE  เมืองนานจะปลอดพนและ
ปลอดภัยจากยาเสพติดอยางแนนอน
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“กิจกรรมยังมีความหลากหลาย  
เขาถึงใจของเยาวชน”

นายแพทยโชคชัย สาครพานิช
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

 ผมรูสึกปลาบปลื้มและซาบซึ้งใจเปนอยางย่ิง ที่ไดรับพระราชทานรางวัล 
“นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเดน ประจําป 2560”  
เม่ือวันที ่15 กรกฎาคม 2560 การไดรบัรางวัลอนัทรงเกียรตินี ้ถอืเปนเกียรติประวัติ
สงูสดุของขาพเจาและครอบครัวหาทีส่ดุมไิด ทีไ่ดมโีอกาสทํางานรบัใชทลูกระหมอมหญงิ
อบุลรตันราชกัญญา สริวิฒันาพรรณวดี องคประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ผูซึ่งทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล มีนํ้าพระทัยท่ีเป ยมลนไปดวยพระเมตตา
ตอเด็กและเยาวชนไทย  ซึ่งเปนอนาคตของชาติเพ่ือใหหางไกลจากยาเสพติด
อยางย่ังยนื ทรงเขาพระทยัถงึธรรมชาตขิองเยาวชนสงผลใหแนวคดิของยทุธศาสตร
การดาํเนนิงานโครงการมคีวามชัดเจน  งายตอการนาํไปสูการปฏบิตั ิ กอเกิดความรวมมอื
จากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาชน 
ในการบรูณาการการดาํเนนิงานใหมคีวามตอเนือ่ง  อกีทัง้กจิกรรมยงัมคีวามหลากหลาย
เขาถึงใจของเยาวชนสามารถดึงดูดความสนใจใหเขารวมกิจกรรม  สงผลให
เยาวชนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนอยางแทจริง และสามารถถายทอดกิจกรรม
จากรุนสูรุน เกดิความคิดสรางสรรคพฒันาตอยอดเปนนวตักรรมไมมวีนัสิน้สดุ ทาํให
เด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมหางไกลจากยาเสพติดอยางยั่งยนื
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 สาํหรบัการขบัเคลือ่นโครงการ TO BE NUMBER ONE ในฐานะเลขานกุาร
คณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปราจีนบุรี  มีผลงาน
เปนทีป่ระจกัษประชาชนและเยาวชนสมคัรเปนสมาชกิ จาํนวน 409,763 คน คดิเปน
รอยละ 92.2  เยาวชนอายุ 6-24 ป เปนสมาชิก จาํนวน 103,590 คน คดิเปนรอยละ 
99.16 สนับสนุนการจัดต้ังชมรมในจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 657 ชมรม คิดเปน
รอยละ 91.89  มีผลงานที่ภาคภูมิใจ คือ
  ป 2558 ชมรมบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด ไดรับ
รางวัล ชมรม TO BE NUMBER ONE ตนแบบระดับเงิน
  ป 2559 ชมรมเทศบาลตําบลบานนาปรือ อําเภอเมืองปราจีนบุรี  ไดรับ
รางวัล ชมรม   TO  BE  NUMBER ONE   ในชุมชน ดีเดนระดับประเทศ
  และป 2560 จังหวัดปราจีนบุรี ชมรมบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส 
ประเทศไทย จํากัด  และชมรมเทศบาลตําบลบานนาปรือ อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
ไดรับการคัดเลือกเขารวมการประกวดระดับประเทศ เมื่อวันท่ี 13-15 กรกฎาคม 
2560 ณ Hall 9 ศูนยประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
รวมฉลองในโอกาสครบรอบ 15 ปดวยความภาคภูมิใจ
  ขาพเจาขอใหคาํมัน่สญัญาวาจะทุมเทแรงกายแรงใจดําเนินงานโครงการ 
TO  BE  NUMBER  ONE ใหมีความกาวหนาตอเนื่อง  และยั่งยืน  ดวยความมุงมั่น
ตั้งใจสุดความสามารถตลอดไป ไมวาขาพเจาจะยายไปอยูจังหวัดใดก็ตาม
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“เด็กและเยาวชนตองไดรับ
ความรัก ความอบอุน”

                        นายแพทยรุงฤทัย  มวลประสิทธิ์พร
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพังงา

 งานปองกนัและแกไขปญหายาเสพติดของประเทศจะหยดุไมได ตองมกีาร
ขับเคลื่อนอยูตลอดเวลา โดยพวกเราสมาชิก TO BE NUMBER ONE ถาเราไมรวม
พลังกัน รวมแรงรวมใจกันอยางเขมแข็ง โครงการ TO BE NUMBER ONE ก็จะไม
ประสบความสําเร็จและกาวเดินมาไดอยางมั่นคง” จากพระดํารัสขององคประธาน 
ในหนาที่ของเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE 
จงัหวดัพังงา  กระผมจะสนบัสนนุการดาํเนนิงานอยางเตม็ความสามารถ การรณรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปรียบเสมือนสนามหญา ถาจะใหสวยงามตอง
ตัดแตงอยางตอเนื่อง หากละเลยเมื่อใด สนามหญาก็จะรกรางเปรียบเสมือนปญหา      
ยาเสพตดิทีม่าทาํรายเยาวชนเชนกนั เดก็และเยาวชนตองไดรบัความรกั ความอบอุน
การดูแลเอาใจใส ตองไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันทางจิต ใหเขารูจักใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน ใหเขารูสึกภาคภูมิใจในตนเอง กระผมจะสานตอและผลักดัน
การดําเนนิงานโครงการ   TO BE NUMBER ONE จงัหวดัพงังา ใหเขาสูระดบัเพชร ภายใน
ป  2559 เพือ่เยาวชนจงัหวดัพงังา เพือ่อนาคตของประเทศไทย และจะขยายเครอืขาย

ชมรม TO BE NUMBER ONE ทุก SETTING ใหเขมแข็งและยั่งยืนท้ังภายใน
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จังหวัด และขยายเครือขายภาคใต ระดับประเทศ และเครือขายอาเซียน เพื่อให
เยาวชนเปนคนเกงคนดี มีความสุข ไมยุงเก่ียวยาเสพติด สมด่ังพระปณิธานใน
องคประธานท่ีทรงใหกําลังใจแกเหลาสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ 
 การดําเนินงานในป 2557 เปนไปตามสัญลักษณและคานิยมรวมกันของ
จังหวัดพังงา ที่วา “จังหวัดพังงา รวมสรางตนแบบ ขยายเครือขาย นอมถวาย
พระปณิธาน”
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“มุงหวังเปนจังหวัด 
TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร”

นายแพทย พิเชฐ    บัญญัติ  
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ

 “เริม่ตน...นบัแตยายมารบัตาํแหนงนายแพทยสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ
ในป 2555 พบวาจงัหวดัเพชรบรูณไดรบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 ประเภทจงัหวดั 
TO BE NUMBER ONE กลุมดีเดน จากปที่ผานมา
 ตั้งมั่น.....ตระหนักถึงความสําคัญและวิเคราะหถึงการดําเนินงาน  TO BE  
NUMBER  ONE  จังหวัดเพชรบูรณ 
 สบืสาน...อาํนวยการและใหการสนับสนนุสงเสริมการดําเนนิงานโครงการฯ
ไดแก จัดหางบประมาณที่เพียงพอ จัดประชุมคณะกรรมการอยางตอเนื่อง
จัดประกวดศูนยประสานงานอําเภอ TO BE NUMBER ONE ตอเนื่องทุกป จัดงาน
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดบัจงัหวัด ขยายการจัดกจิกรรม
รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE สูระดับอําเภอและไดเขารวมกิจกรรมการ
ประกวดที่สวนกลางจัดดวยตนเองทุกครั้ง ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ 
 มุงมัน่พฒันา...พฒันาการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE โดยบูรณาการ
ความรวมมือจากทุกภาคสวนขยายและพัฒนาเครือขาย...ขยายเครือขายชมรม
TO BE NUMBER ONE เพ่ิมมากขึ้น และพัฒนาเครือขายชมรมฯ อยางตอเนื่อง
สงผลใหจังหวัดเพชรบูรณมีชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งในสถานศึกษา
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สถานประกอบการ ชุมชนภูมิภาค ครบทุก setting 
 มุงหวัง...มุงหวังเปนจงัหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร เปนชมรม 
TO BE NUMBER ONE ระดบัเพชรครบทกุประเภท และใหประชาชนโดยเฉพาะเดก็
และเยาวชนมีจิตใจเขมแข็ง “เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด”
 ความภาคภูมิใจ . . .ได รับเสด็จองค ประธานโครงการฯ เมื่อวันที่
13 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ 
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“มีความภาคภูมิใจอยางหาที่เปรียบไมได”

นายแพทย ไพศาล ธัญญาวินิชกุล 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน

 จังหวัดแมฮองสอนไดดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาอยาง
ตอเนือ่ง โดยสาํนกังานสาธารณสขุจังหวดัแมฮองสอนไดนาํเอาแนวทางในการดาํเนนิ
งานตามโครงการฯ เพือ่สรางกระแสในกลุมเยาวชน ในการปองกนัและแกไขปญหา
ยาเสพติด โดยอาศัยเยาวชนเปนตัวขับเคล่ือนในการดําเนินงาน ซึ่งไดเนนในการ
ประชาสัมพันธ ปรับความคิดและปลูกฝงคานิยมในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด และมีหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเปนผูสนับสนุนในการขับเคลื่อนให
เปนไปตามโครงการฯ ซึ่งสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดแมฮองสอน
มีความภาคภูมิใจอยางหาท่ีเปรียบไมได ที่ไดมีโอกาสรับเสด็จทูลกระหมอมหญิง
อบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีองคประธานโครงการฯ ทีท่รงประทานวโรกาส
เสด็จเยี่ยมสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดแมฮองสอน เมือวันที่ 19 กันยายน 
2556 นับเปนขวัญกําลังใจและเปนสิริมงคลแกพวกเราชาวจังหวัดแมฮองสอน
 
 ปจจุบันจังหวัดแมฮองสอนมีเยาวชนกลุมเปาหมายอายุ 10-24 ป 
สมัครเปนสมาชิก TO BE NUMBER ONE จํานวน 26,765 คน คิดเปนรอยละ 
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74.15 มีชมรม TO BE NUMBER ONE กระจายอยูในชุมชนทั่วทุกอําเภอภายใน
จังหวัดจํานวน 35 ชมรมในสถานศึกษาจํานวน 50 ชมรม ในสถานประกอบการ
จํานวน 2 ชมรม จังหวัดแมฮองสอนไดดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ภายใต 3 ยุทธศาสตร ดานการรณรงคปลุกจิตสํานึกและสรางกระแสใน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหแก
เยาวชน และการพัฒนาเครือขายเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ผลงานที่สงเขารวมตามโครงการฯ มีตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE
จากสถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชน เขารวมประกวดในระดับภาค
รวมทั้งเขารวมการประกวดแขงขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 
THAILAND CHAMPIONSHIP 2013 โดยมีตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนอนุบาล
ปางมะผา ซึ่งการดําเนินงานของจังหวัดแมฮองสอนไดดําเนินการอยางตอเน่ือง 
เพือ่ใหเยาวชนมีคานยิมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนรปูธรรม

 “เดก็และเยาวชนของจงัหวดั ฯ สามารถเปนหนึง่ไดโดยไมพึง่ยาเสพตดิ”
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“TO BE NUMBER ONE เปนวาระจังหวัดยโสธร”

นายสุใหญ  หลิ่มโตประเสริฐ
 

            จังหวัดยโสธร ไดนอมนําโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยไดกําหนด
เปนนโยบายสําคัญของจังหวัด  มอบหมายใหหนวยงาน/องคกรทุกภาคสวนรวม
ขับเคลื่อน และดําเนินกิจกรรมในโครงการอยางตอเนื่องและตอยอด  ขยายผลการ
ดําเนินงานชมรมทั้งในชุมชนสถานศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 
สถานประกอบการ สถานพินจิและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร และเรือนจํา
และตอยอดขยายผลนวัตกรรมและองคความรูสรางเมล็ดพันธุรุ นใหม TO BE
NUMBER ONE JUNIOR ในโรงเรียนนํารอง ทั้งนี้ เพื่อมุงมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ซึ่งเปนกลุมเส่ียงตอการใชสารเสพติดใหมีภูมิคุมกันทางจิตใจ สงเสริมใหแสดงออก
ในทางทีเ่หมาะสมเปนทีย่อมรบัและเกดิความภาคภมูใิจในตนเอง และเตบิโตใหเปน
คนท่ีมีคุณภาพท่ีดีในอนาคตมีการบริหารจัดการโครงการระดับจังหวัดโดยประกาศ
เจตนารมณกําหนดใหโครงการ TO BE NUMBER ONE เปนวาระจังหวัดยโสธรจัด
ทํา MOU บันทึกตกลงความรวมมือกันระหวางผูวาราชการจังหวัดกับสวนราชการ
ภาครัฐภาคเอกชนทองถิ่นและชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกประเภท  จัดตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตามภารกิจหลักในระดับจังหวัดและ
ระดับอําเภอ 9 คณะเครือขายจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะ 5 ป
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โดยยดึกรอบการพฒันาทีค่งความตอเน่ืองและยัง่ยนืของ  3 ยทุธศาสตรหลกัอยางเขมแขง็
และเปนศูนยกลางการพัฒนานวัตกรรมและองคความรูระดับประเทศ จัดทําแผน
พฒันา 5 ป ระหวางเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดในกลุมมาตรฐาน
ตนแบบระดับเพชรทั้ง 3 จังหวัด  ไดแก  จังหวัดยโสธร ขอนแกน และภูเก็ต
และจดัทาํเปนรปูเลมเผยแพรสูเครอืขายชมรมทกุประเภท  กาํหนดตวัช้ีวดัในการดาํเนนิงาน
ของจังหวัดบูรณาการและจัดสรรงบประมาณดําเนินการครอบคลุมทุกประเภท
ชมรม พฒันาจดัตัง้ชมรมใหมและขยายเครอืขายทกุประเภทชมรมทัง้ประเภทดเีดน
และตนแบบเพิ่มมากขึ้นทุกปทุกประเภทชมรม  สรางสรรคนวัตกรรม TO BE 
NUMBER ONE อยางตอเนื่องตอยอดและขยายผลการนําไปใชเปน Best Practice 
ของเครือขายชมรมท้ังในและนอกเขตจังหวดั สกดัองคความรู TO BE NUMBER ONE
เผยแพรประชาสัมพันธสูเครือขายระดับประเทศ และมีการประเมินผลการทํางาน
ทุกขั้นตอน
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“ขอใหโครงการ TO BE NUMBER ONE 
อยูตอไปนานๆ”

นายแพทยศิริชัย ภัทรนุธาพร
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง

 
 โครงการ  TO BE NUMBER ONE  ผมคิดวาเปนเรื่องที่ดีมากที่วัยรุนของ
เมืองไทยไดมีโอกาสเขารวมโครงการน้ีภายในการอุปถัมภของทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ไมมีประเทศใดท่ีจะมีโอกาสไดสงเสริม
เยาวชนอยางใกลชิดและยาวนานมาเปนเวลาเกิน 10 ปอยางตอเนื่องโครงการฯ
มีวัตถุประสงคชัดเจนที่จะสงเสริมใหเยาวชนของไทยไดแสดงออกซึ่งความสามารถ
ความตองการที่จะเปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด 

 อดตีเมือ่วยัรุนแสดงออกในความสามารถตางๆ เหลานีม้กัจะถกูกดีกนั  ตอวา
วาทําไมไมเอาเวลาไปเรียนหนังสือมุมมองอีกดานหนึ่งที่พวกเราไมเคยสนใจคือมุม
มองทีเ่ดก็ตองการแสดงออกซ่ึงหลายคนตองยอมรับวาเรือ่งการศึกษาบางคนเขาอาจ
จะไมเกงแตเขามีความสามารถมี Talent ที่จะแสดงออกอีกดานหนึ่งซึ่งก็เปนสวนที่
สาํคญัเปนโครงการสงเสริมใหเยาวชนไดแสดงออกซ่ึงความรูความสามารถท่ีหลากหลาย
ไมเฉพาะเร่ืองรองรําทําเพลงแตหมายถึงภาษาดนตรี กีฬาทุกดานเลยต้ังแต
เยาวชนเล็กๆ ระดับประถมศึกษา จนถึงอุดมศึกษาทุกกลุมอยางตอเนื่อง มีกิจกรรม
แลกเปล่ียน ไดเห็นเพ่ือนประสบความสําเร็จมาตลอด 10 กวาปถือเปนโครงการ
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ทีช่วยเยาวชนของประเทศไทยอยางแทจรงิ ผมสนับสนุน สงเสริมชืน่ชมมาโดยตลอด
ขอใหโครงการ TO BE NUMBER ONE อยูตอไปนานๆ
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สรางความเขาใจในการทํางาน  
“TO BE NUMBER ONE” 
ใหคนทํางานทุกภาคสวน         

 

นพ.สมศักดิ์   นุกูลอุดมพานิชย
   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

“การปองกันปญหายาเสพติดในเยาวชน คือ
การใชเวลาวางของเยาวชน
ใหมาทํากิจกรรมที่สรางสรรค

ตามความชื่นชอบของเยาวชน”

ความภาคภูมิใจทีท่ํางาน TO BE NUMBER ONE และรางวัลที่ไดรับ

   โครงการ TO BE NUMBER ONE เปนโครงการฯ สรางคน ใหโอกาสคน 
ทาํใหชมุชน สงัคมดขีึน้ เปดพืน้ทีใ่หเยาวชนไดมโีอกาสแสดงความสามารถ..ทีต่นเอง
ชืน่ชอบ..ใหความเขาใจในวัยรุน และท่ีสาํคัญเปนโครงการท่ีใหโอกาสผูทีเ่คยหลงผิด
ดานยาเสพตดิ  กลบัเขามาอยูในสงัคมอยางมคีวามสขุ ตาม“โครงการใครตดิยายกมอื
ขึ้น” กลับมาเปนที่รัก เปนกําลังสําคัญของครอบครัว ชุมชน สังคม ความสําเร็จ
อาจไมใชจาํนวนเยาวชนทีเ่ขารวมโครงการจาํนวนมาก การทาํใหเยาวชนเพยีง 1 คน 
ไดเลกิเสพยาเสพติด ใหเขาไดมอีาชีพ ทาํมาหากินเล้ียงดูตวัเองได กลบัมามีชวีติท่ีดขีึน้
คืน ลูกที่ ดี สู  ครอบครัว  คืนคนดีสู  สั งคม  นับเป นความสํา เร็ จ ท่ียิ่ ง ใหญ 
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นอกจากเยาวชนแลว ยงัมองไปถงึการมสีวนรวมทัง้ภาคสวนราชการ เครอืขายในพืน้ท่ี
ทีเ่ปนทัง้คนเกง คนด ีทีท่าํงานดวยความจรงิจังและทุมเท ผลกัดนั สนบัสนนุและขบัเคลือ่น
โครงการ TO BE NUMBER ONE ไดอยางตอเนื่อง 

  โครงการ TO BE NUMBER ONE มผีลงานสาํเรจ็ทีภ่าคภมูใิจ คอื การพฒันา
คณุภาพชีวติและสงเสริมศักยภาพของเยาวชน ดวยการสงเสรมิการแสดงออกในทาง
ทีเ่หมาะสมเปนทีย่อมรบั เกดิความภาคภูมใิจในตนเอง ใหโอกาสวัยรุนไดคนหาตัวเอง
และกลาแสดงออกใหผูอื่นไดรับรู ซึ่งเปนแนวทางที่ทําใหเยาวชนหางไกลยาเสพติด 
เกิดกลุมเยาวชนคนรุนใหม ที่มีคุณภาพ นําพาสังคมไทยในอนาคตใหเปนสังคมใหม
ที่มีความเจริญกาวหนา

          ป 2556 จนถึงปจจุบัน กับการดํารงตําแหนงนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการฯ จากประสบการทํางาน ไดเห็น
กลุมเปาหมายทีเ่ปนกลุมเสีย่งในชมุชน ไมมคีวามรู ฐานะยากจน บางครอบครวัไมได
อยูกับพอแม เมื่อติดยาเสพติดสงการบําบัดในโรงพยาบาล และอีก 3-4 เดือน ก็ถูก
สงกลบัมาในโรงพยาบาลเหมอืนเดมิเปนวงจรทีต่ดัชวงไมขาด จากจดุเริม่ทีค่ดิจะชวย
แกไขปญหาใหเยาวชน จงึไดเกดิความคิด ถาดึงพลงัเยาวชนท่ีคดิบวก คดิดี รวมกลุม
ดึงเพ่ือนที่เปนกลุมเสี่ยงใหพนภัยจากยาเสพติด ดึงเวลาวางของเยาวชน เบ่ียงเบน
ความสนใจ ไมใหไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยในป 2557 ไดกอกิจกรรมการเขยื้อน
พลังเยาวชน เน่ืองจากในชวงหยุดปดเทอมเยาวชนมักใชเวลาวางไปกับกิจกรรมท่ีไม
สรางสรรค การม่ัวสมุในรานเกมส เทีย่วเตรในสถานท่ีไมเหมาะสม  จงึไดสาํรวจความ
ตองการในการทํากิจกรรมตามความสนใจของเยาวชน จึงเปนที่มาของกิจกรรม
“นองขอ...พีจ่ดัให” ภายใตโครงการ  TO BE NUMBER ONE  WEEKEND STYLE เปดสอน
ภาษาอังกฤษ เทควันโด ดนตรีไทยและดนตรีสากล ในชวงปดภาคเรียน และไดจดักจิกรรม

ตอเน่ืองในป 2558 โดยจดัหาทมีวทิยากรทีเ่ชีย่วชาญดานการขบัรองระดบัประเทศ
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กลุมเปาหมายที่เปนกลุมเสี่ยงในชุมชน              
ไมมีความรู ฐานะยากจน บางครอบครัวไมได
อยูกับพอแม เมื่อติดยาเสพติดสงการบําบัดใน
โรงพยาบาล และอีก 3-4 เดือน ก็ถูกสงกลับ

มาในโรงพยาบาลเหมือนเดิมเปน
วงจรทีต่ัดชวงไมขาด

“ “



196 ประสบการณความรูสึก...รําลึกถึง 

จากแกรมม่ี  มาสอนรองเพลงใหกับเยาวชนในชวงปดเทอม จากวันท่ีเริ่มตน
โครงการป 2557 จนถึงปจจุบัน ยังมีการรวมกลุมของเยาวชนในการจัดกิจกรรม
ที่สรางสรรคมากกวา 100 คน เปดเวทีสรางพ้ืนที่สีขาว (ตลาดปสาน) เปดโอกาสให
เยาวชนไดแสดงความสามารถและศักยภาพในทางท่ีเหมาะสม เชน  รองเพลง เลนดนตรี
เป ดหมวกหาเงินสนับสนุนกองทุน TO BE NUMBER ONE ของชมรม
เปนแบบอยางตนแบบเยาวชนทีเ่ปนคนด ีเกง มคีวามสขุ ไมเขายุงเกีย่วกบัยาเสพตดิ
นอกจากนี ้การสรางและพัฒนาเครือขาย ถอืเปนนโยบายท่ีสาํคัญในการขยายเครือขาย
ใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปนสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน 
สรางความเขาใจ ในการทํางาน“TO BE NUMBER ONE” ใหคนทํางานทุกภาคสวน 
มองวาเปนโครงการสําคัญที่แกปญหาสังคมของจังหวัด ดําเนินงานเปนหนึ่งเดียว 
บูรณาการทั้งแผนคน/งาน/กิจกรรม เพื่อใหเปนตนแบบชมรมดีๆ สงตอเยาวชนที่ดี
จากรุนสูรุน สรางเครือขายชมรม ที่เขมแข็งในการดําเนินงาน
 
 ความสําเร็จ…และความภาคภูมิใจ ที่เกิดจากการบริหารจัดการและการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน คือชมรม TO BE NUMBER ONE กาวสูการประกวดระดับ
ประเทศอยางตอเนื่อง   โดยในป 2559 มีชมรมฯ 4 ชมรม และในป 2560 มีชมรมฯ
ถึง  5 ชมรม ซี่งป 2560 จังหวัดสุโขทัย ไดรับรางวัล จังหวัด TO BE NUMBER ONE 
ตนแบบระดับเงิน พรอมดวยชมรมฯ ดีเดน ประเภทชุมชน 1 รางวัล และรางวัล
บุคลากร ดีเดน 2 รางวัล คือ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE 
ดีเดน และบุคลากรสาธารณสุข TO BE NUMBER ONE ดีเดน

 และความสําเร็จอันยิ่งใหญและความภาคภูมิใจ ตลอดระยะเวลา 14 ป
ของชาวสุโขทัย คอืทลูกระหมอมหญิงอบุลรัตนราชกัญญา สริวิฒันาพรรณวดี ทรงเสด็จ
ตดิตามผลการดาํเนินงานจงัหวดัสโุขทยั ถงึ 4 ครัง้ ลาสดุ เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2559

ทรงเปดชมรมและศูนยเพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE  ณ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค    
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  จังหวัดสุโขทัย  ขอนอมนําโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูล
กระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เปนแนวทางในการ
ดําเนินงานรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เปนหลักและศูนยรวมทาง
จิตใจที่มั่นคงของชาวสุโขทัย เพื่อใหประชาชนและเยาวชนเปนคน “ดี เกง สุข”                                  
โดยไมพึ่งยาเสพติด
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“โครงการ  TO BE NUMBER ONE 
 ใหโอกาสเด็กทุกคนทุกพ้ินที่

ในประเทศไทย”

นายแพทยโกเมนทร  ทิวทอง 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร

 ผม นายโกเมนทร ทิวทอง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร ผมได
ศึกษาโครงการ  TO BE NUMBER ONE และพบวาเปนโครงการท่ีดี มีจุดมุงหมายที่
สาํคญั คอื เพือ่พฒันาเยาวชนไทยใหเปน “คนเกง คนด ีและมคีวามสขุ”โดยเยาวชน 
เพื่อเยาวชน ยึดเยาวชนเปนศูนยกลาง กลยุทธเด็กสอนเด็ก เด็กคิด เด็กทํา เด็กนํา 
ผูใหญหนุน ชุมชนมีสวนรวมเปนการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนในยุคปจจุบันได
ตรงตามปญหาและตรงกับความตองการของเด็ก ในยุคที่เทคโนโลยีและการสื่อสาร
มีความเจริญแบบกาวกระโดด ผูใหญในยุคปจจุบันจึงเปนเพียงคนดูแลหางๆ เปนที่
ปรึกษา ชวยชี้ชองทางใหไปในทางที่ถูกตองตามบรรทัดฐานของสังคม โครงการ
TO BE NUMBER ONE ใหโอกาสเดก็ทกุคน ทกุพืน้ทีใ่นประเทศไทยไดมกีจิกรรมและ
รวมกิจกรรมเชิงสรางสรรคตามความถนัดและความชอบของตนเอง ชวยพัฒนาขีด
ความสามารถของเด็ก  พัฒนา EQ และ IQ สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยาง
มีความสุข 
 กระผมจึงไดนอมนําโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหมอม
หญงิอบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ี องคประธานโครงการฯ มาดาํเนนิการ
ดูแลและแกไขปญหาเดก็และเยาวชนอยางจรงิจงัในทกุจงัหวัดทีผ่มไปดาํรงตาํแหนง
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นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ทั้งในจังหวัดสระแกวและจังหวัดสุรินทร สิ่งท่ีกระผม
คาดหวังคอื เดก็ในจังหวัดผมเปนคนดี สามารถปรับตวัเขากบัสงัคมยุค 4.0 ได ใชชวีติ
อยูไดอยางมีความสุข มีปญหามีที่ปรึกษา มีทักษะชีวิต มีคุณคาและคุณคาในตัวเอง 
ไมยุงเกีย่วกบัยาเสพตดิ บหุรี ่สรุา ใหโอกาสเด็กทีก่าวเดนิผดิพลาดใหกลบัมาเปนเดก็
ที่มีโอกาสและอนาคตไดเทาเทียมเด็กปกติ และเปนที่ยอมรับในสังคม

 กระผมในนามเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจงัหวดัสรุนิทร 
ไดผลักดันโครงการใหมีการดําเนินงานใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของจังหวัดใน
ป 2560 โดยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร 
ป 2560–2562 เพื่อใหทุกภาคสวนนําไปใชเปนแนวทางเดียวกันและจัดทําแผนงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE บรรจุเขาในแผนงานโครงการของหนวยงาน
จดัทาํบนัทกึขอตกลงการดําเนนิงานรณรงคปองกนัและแกไขปญหายาเสพติดภายใต
โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทรฉบับที่ 2 ขับเคลื่อนโครงการ
โดย Core TEAM คณะอนุกรรมการประเมินผล คอยติดตามแทนการประชุม 
มีการต้ังอนุกรรมการกองทุนในการจัดหาทุนเพ่ือใชในการทํากิจกรรมโครงการ 
TO BE NUMBER ONE มีแผนการขยายผลการดําเนินงาน ใชโรงเรียน สถาน
ประกอบการ ชุมชน ตนแบบขยายการดําเนินงานขยายเครือขายออกไปเร่ือยๆ
กระผมขอนอมนําโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหมอมหญิง
อบุลรตันราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดําเนินงานในทุกพื้นที่ที่ไปปฏิบัติงาน
และพรอมเปนหน่ึงพลังในการขับเคล่ือนตามพระปณิธานขององคประธาน
เพื่อเด็กและเยาวชนไทย
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“ประชาสัมพันธเขมแข็ง  หนุนเสริมแรงใหเยาวชน
เปนคนเกงและดี 

TO BE NUMBER ONE ”

นายแพทยประภาส  วีระพล     
 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ

 ผมนายแพทยประภาส วรีะพล นายแพทยสาธารณสุขจงัหวดัอาํนาจเจรญิ
เลขานกุารคณะกรรมการอาํนวยการโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ
TO BE NUMBER ONE จงัหวดัอาํนาจเจรญิ ปจจุบนัจังหวดัอาํนาจเจริญไดกาวเขาสู
จังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเพชรปที่ 1
 ผมไดนอมนําโครงการ TO BE NUMBER ONE มาใชเปนแนวทางดําเนนิงาน
ในทุกจังหวัดที่ผมไปดํารงตําแหนงนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ทั้งในจังหวัดสตูล 
จังหวัดนครพนม และจังหวัดอํานาจเจริญ สิ่งที่คาดหวังคือใหเด็กและเยาวชน
เปนคนเกงและดี TO BE NUMBER ONE ในป 2560 ไดผลักดันใหมีการขยายกลุม
เปาหมายลงไปในศนูยพฒันาเดก็เลก็และโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดั โดยกาํหนด
เปนตนแบบอําเภอละ 1 แหง และป 2561 จะขยายออกไปใหครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
ทั้งในป 2561 ผมไดประกาศนโยบายใหบรรจุเรื่องยาเสพติดและโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ไวในธรรมนูญประชาชนของตําบลในจังหวัดอํานาจเจริญ เพื่อให
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดสัมฤทธิผลยิ่งข้ึน 
 การดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอํานาจเจริญ ภายใต
วิสัยทัศน “ประชาสังคมเขมแข็ง  หนุนเสริมแรงใหเยาวชนเปนคนเกงและดี
TO BE NUMBER ONE” ROAD MAP “มุงมัน่สูการเปนจงัหวัด TO BE NUMBER ONE
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ตนแบบ มาตรฐานระดับเพชร ในป 2563 และป 2568 กาวสูตนแบบระดับ
ยอดเพชร” มีคานิยม  TO BE NUMBER ONE รวมกันที่วา“นายแพทยสาธารณสุข
จงัหวดัเปนเพือ่น ผูวาราชการจงัหวดัเปนพ่ี ผูใหญใจดเีปนแรงหนนุ พทุธคณุเปนฐาน
ชุมชนเปนบาน อนาคตบุตรหลานเปนหลักชัย รักษาศิลปวัฒนธรรม ไวใหเปนหนึ่ง” 
มีเปาหมายการพัฒนาใหอํานาจเจริญ เปน PARADISE OF E-SAN “เมืองในฝน
บานที่นาอยู สําหรับเยาวชน”

 ความรูสกึทีม่ตีอโครงการ ผมภมูใิจทีไ่ดทาํหนาทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการ
อาํนวยการโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
จงัหวัดอาํนาจเจริญ คดิเสมอวาเปนโอกาสท่ีดทีีไ่ดทาํหนาทีเ่ลขานุการฯ โครงการใน
พระราชดําริระดับจังหวัด มีโอกาสเขาเฝาอยางใกลชิดการไดรับรางวัลนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ถือเปนความภาคภูมิใจอยางยิ่งสําหรับ
ตัวผมเองและครอบครัว

 ผมขอนอมนําโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหมอมหญิง
อบุลรัตนราชกัญญา   สริวิฒันาพรรณวดี   มาเพ่ือพัฒนาและขยายเครือขายในการรณรงค
ปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิอยางม่ันคงตอเนือ่งและยัง่ยนื เพือ่เยาวชนหางไกล
จากยาเสพติด เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติตอไป
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จากจุดเล็กๆ  ที่เริ่มตนทีม่ีความมุงมั่นใหเด็กเยาวชน
เติบโตเปนคนเกง  คนดีไมพึงพายาเสพติด

จารุเกียรติ    หิมรัตน     
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

จังหวัดหนองคาย

 ผมทํางานดานยาเสพติดตั้งแต ป 2542 ไดเรียนรูศาสตรของยาเสพติด
พบและเหน็หลายสิง่หลายอยางทัง้ทีด่แีละไมด ีผมใชเวลากบัศาสตรดานนีแ้ละศกึษา
เรยีนรู เพ่ือทีจ่ะชวยเหลอืคนทีห่ลงผดิใหกลบัมาเปนคนดขีองสงัคม และไดตัง้ปณธิาน
ไววา “จะขอปดทองหลังพระ”และในวันหน่ึงประมาณตนเดือนกันยายน 2546 ทาน
ผูบรหิารเรียกผมไปพบเพ่ือมอบหมายงานซ่ึงในวนันัน้ผมไมทราบเปนงานอะไร เพยีง
แคบอกวาใหเตรยีมตวัรับเสดจ็ทลูกระหมอมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวดี
องคประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระองคทานจะเสด็จ ณ
จังหวัดหนองคาย ตอนนั้นผมยังไมใหคําตอบวาผมจะทําไดหรือเปลา ประมาณหนึ่ง
สปัดาหหลงัจากน้ัน ทานผูบรหิารเรียกผมไปพบอีกคร้ังและบอกผมวาไมมใีครเหมาะ
สมกับงานน้ีแลว งานน้ีตองเปนผมและผมจะไดบญุใหญทีไ่ดรบัเสด็จฯ นัน่เปนจดุเร่ิม
ตนของผม

 ผมและชาวจังหวัดหนองคาย มคีวามภาคภูมใิจเปนอยางย่ิงทีอ่งคประธาน
โครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกฯ และทรงเปดศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
3 ครั้งดวยกันครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 ณ ชุมชนวัดยอดแกว
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เทศบาลเมอืงหนองคาย และวทิยาลยัเจมสบรหิารธรุกจิหนองคาย (ปจจบุนัเปลีย่นชือ่
เปนวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน) อาํเภอเมืองหนองคายคร้ังที ่2 วนัท่ี 14 มกราคม 2552
ณ โรงเรียนบึงกาฬ อําเภอบึงกาฬคร้ังที่ 3 วันท่ี 20 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียน
ทาบอ อําเภอทาบอ

 จากจุดเล็กๆที่เริ่มตนที่มีความมุงมั่นใหเด็กและเยาวชนเติบโตเปนคนเกง
คนดีไมพึ่งพายาเสพติด หยาดเหง่ือ แรงกายและแรงใจจากสวนเล็กๆ ตลอดระยะ
เวลา 14 ปที่ผานมา ผมไดเห็นความเปลี่ยนแปลง และสิ่งดีๆ ที่โครงการฯ ไดมอบ
ใหกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ไดเห็นเยาวชนตนแบบท่ีดี ความเปนนํ้าหนึ่ง
ใจเดยีวในการสรางและพฒันาชมรม ความเปนพี ่เปนนอง TO BE NUMBERR ONE 
เครือขายทั้งในระเทศและตางประเทศ

 ในปจจุบัน ตลอดจนถึงในอนาคตขางหนาสิ่งดีๆเหลานี้ จะอยูเปน
ประวัติศาสตร มีการเลาขานสืบตอจากรุนสูรุน จากใจจริง...ปาทอป ปาดัน สูตาย
ปา ปาคะ ปาครับ ขอกอดหนอยปา... คําที่เด็กๆเรียกผมจะเปนตํานานของ TO BE 
NUMBER ONE

 กาวเดินไปขางหนาอยางภาคภูมิ นั่งลงและยิ้มใหกับความสําเร็จของเด็กๆ
และเยาวชน ทําใหมีความรูสึกที่บอกไมถูก....Who are we? We are TO BE   
NUMBER ONE.
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“การทํางานโครงการ  TO BE NUMBER ONE 
 เปนชวงเวลาทีม่ีความสุข

สนุกไปกับงาน”

วิทยา โคตรทาน 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

จังหวัดรอยเอ็ด

 ผม นายวิทยา โคตรทาน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด ไดนอมนําโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูล
กระหมอมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีมาแกปญหาเดก็และเยาวชน 
ตั้งแตป 2546 จนถึงปจจุบันโดยมีผมเปนผูรับผิดงานอยางตอเน่ืองผลงานเชิง
ประจักษ ไดรับรางวัลระดับประเทศตั้งแตป 2548 จนถึง ปจจุบัน (13ปติดตอกัน)
 ป 2548 - สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวัดรอยเอ็ด เปนหนวยงานสุขภาพจิตดี
เดนอนัดบัที ่3 ของประเทศดวยนวตักรรม “TO BE NUMBER ONE พลงัสรางสรรค
สูภาพฝนของวัยรุนจงัหวดัรอยเอด็ และโรงเรียนรอยเอด็วทิยาลยั ไดรบัชนะเลศิการ
แขงขันเชียรลีดเดอร ระดับประเทศ
 ป 2553 - จงัหวัดรอยเอ็ดไดรบัรางวัลชมเชย จงัหวัด TO BE NUMBER ONE
ดีเดน ประกวดระดับประเทศ 
 ป 2554 - รางวลัเยาวชนตนแบบเกงและด ี(TO BE NUMBER ONE IDOL) 
ระดับประเทศ จํานวน 3 คน 
 ป 2557 - จังหวัดรอยเอ็ดเปนจังหวัด TO BE NUMBER ONE ตนแบบ
ระดบัเงนิ, ชมรม TO BE NUMBER ONE บรษิทัลเิบอรตี ้การเมนจาํกดั เขาประกวด
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ระดับประเทศ    
 ป 2558 - จังหวัดรอยเอ็ดเปนจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประเภท
รักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับทองปที่ 1 ชนะการประกวด/แขงขัน
เขารอบประเทศในทุกกิจกรรมของโครงการฯ
 ป 2559 - จังหวัดรอยเอ็ดไดรับรางวัลจังหวัด  TO BE NUMBER ONE 
ตนแบบระดบัทอง, ชมรมบานหนองดู ไดรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 ประเภทชมรม
ดีเดนในชุมชนภูมิภาค, บริษัท ไทยเพิ่มพูนโฮมช็อปจํากัดรางวัลรองชนะเลิศอนัดับ
ที ่3 ประเภทชมรมดีเดนในสถานประกอบการ และนายทรงพล นราทร (นองปอนด) 
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 เยาวชนตนแบบเกงและดี
 ป 2560 - จังหวัดรอยเอ็ดเขารวมการประกวดในระดับประเทศ จํานวน 
5 ชมรม ประกอบดวยประเภทจังหวดัรักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเพชร
ปที่ 1,ชมรมบานหนองดู ประเภทรักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเงิน
ปที ่ 1, บรษิทัไทยเพ่ิมพูนโฮมช็อป ประเภทรักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเงิน 
ปที ่ 1, โรงเรียนรอยเอ็ดวทิยาลัย ประเภทดีเดนและสถานพินจิและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดรอยเอ็ด และมีเยาวชนตนแบบเกงและดี (TO BE NUMBER ONE 
IDOL) รอบประเทศ จํานวน3 คน 

 ผมเปนผูลงมอืปฏบิตังิานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทกุกิจกรรม 
มกีารสรุปถอดบทเรียน ดวยการบันทกึภาพน่ิงและวีดโีอในทุกข้ันตอน แลวสรุปเปน
POWER POINT ชดุวดีทีศัน ถายทอดสูวทิยากรภายในจงัหวดัและตางจงัหวดั มกีาร
จดัตัง้ “ศนูยเรยีนรู TO BE NUMBER ONE จงัหวดัรอยเอด็” ในสาํนกังานสาธารณสขุ
จังหวัดรอยเอ็ด ในป 2560 ไดรวบรวมเปน 5 องคความรูในการพัฒนาโครงการฯ 
ประกอบดวย

 องคความรูที่ 1 กลยุทธกาวสูเวที TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 
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(Training For Leader )
 องคความรูที่ 2 “เวทีชุมชน คน TO BE” ไปจัดกิจกรรมเชิงรุกใน             
ชุมชนทุกเดือน
 องคความรูที่ 3 “การพัฒนา IQ./EQ. ในเด็กแรกเกิดถึง ๕ ป” 
 องคความรูที่ 4 “วัยรุนวัยใส ไมเสพ ไมทอง”
 องคความรูที่ 5 ครอบครัวอบอุนตนแบบ  ROI ET Family IDOL

 “โครงการ TO BE NUMBER ONE เปนกิจกรรมสรางสุข ของจังหวัด
รอยเอ็ด” ยาเสพติด และ ทองไมพรอม สามารถบูรณาการเขาดวยกัน  โดยนํา 3
ยุทธศาสตรหลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE ไปประยุกตใช เราชาว
TO BE NUMBER ONE จงัหวดัรอยเอด็ ดวยความเชือ่มัน่ และศรทัธาในทลูกระหมอม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สริวิฒันาพรรณวดี พรอมท่ีจะกาวเดินตามพระองค  ตลอด
ระยะเวลา  14 ป ในการทํางานโครงการ TO BE NUMBER ONE เปนชวงเวลาท่ีมี
ความสขุ สนกุไปกบังาน มเีครอืขายเพ่ิมมากขึน้เรือ่ยๆ  โดยผมขอปวารณาตนเองวา  
จะถวายงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อพระองคทาน และ เยาวชนคน
รอยเอ็ด ใหเกง ดี มีสุข ตอไป
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“การทํางานจะสําเร็จได  ตองอาศัยความรวมมือ
จากทุกภาคสวนทีต่องดําเนินการรวมกัน  

ดวยความมุงมัน่  ตั้งใจ  อดทน”

นิชัญญา   ศรีเนตร 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

 ความภาคภูมิใจ ในการทํางาน TO BE NUMBER ONE คือการไดเห็น
สิ่งที่โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยทูลกระหมอมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี  ทรงเปนองคประธานฯ ทําใหเยาวชน มีเวทีหลากหลายในการ
แสดงออกถึงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ใชเวลาใหเปนประโยชน
ตามความชอบและความถนัดของตนเอง   ทําใหปญหาผูติดยาเสพติดในเยาวชน
อายุ 6-24 ป รายใหมในจังหวัดนครราชสีมาลดลงอยางชัดเจนซึ่งเปนประโยชนตอ
สังคมโดยรวม

 การทํางานจะสําเร็จได ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ีตอง
ดําเนินการรวมกัน ดวยความมุงมั่น ตั้งใจ พัฒนาอยางตอเนื่องและตองมีความ
อดทน เน่ืองจากจังหวัดนครราชสีมา มีการเปล่ียนแปลงของผูบริหารบอยคร้ัง
ตองสรางระบบการทํางานท่ีเขมแขง็  เพือ่การขับเคล่ือนอยางมัน่คง และตองประสาน
งานเชงิรกุกบัภาครฐัและภาคเอกชน เพือ่  EMPOWERMENT  ระบบการทํางานทีเ่ขมแขง็

และสิ่งสําคัญตองเขาใจ เขาถึงเยาวชนและพัฒนาตามคําสอนของพอในหลวง
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รัชกาลท่ี 9 รวมท้ังการใหโอกาสเยาวชนเสมอ หากมีความผิดพลาด และพรอมท่ี
จะชวยเหลือตลอดทั้งจะเกิดความสําเร็จไดจะตองมองเห็นประโยชนของสวนรวม
ทีเ่กิดขึน้ในสังคมรวมกันของทุกเครือขายท่ีรวมมือกันทาํงาน และตองมีความอดทน 
มีศรัทธาและมีความมุงมั่น  อยางจริงจัง

 จงัหวดันครราชสมีา มีวสิยัทศันในการทาํงานเพ่ือให “เยาวชนโคราช  เกง ดี
มีความสุขเปนหนึ่ง โดยไมพึ่งยาเสพติด มุงทําความดี เดินตามรอยพอ”ตลอดไป
ขอใหกําลังใจชาว TO BE NUMBER ONE ทุกๆทานและทุกๆเครือขายในการทํา
ความดีคะ 

 “กล่ินของดอกไม  แพรกระจายไปเฉพาะทิศในทิศทางของลม ..แตความ
ดีของคน..แพรกระจายไปทุกทิศทาง..”
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กลิ่นของดอกไม  แพรกระจายไปเฉพาะ
ทิศในทิศทางของลม ..

แตความดีของคน..แพรกระจายไปทุกทิศทาง“ “
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ครูนัยนา วงษเกษม 

โรงเรียนบานสวน (จั่นอนุสรณ) 

จังหวัดชลบุรี

     กราบพระบาททูลกระหมอมอุบลรัตน    ยื่นพระหัตถกอบเกื้อใหสุขศรี
 ประทานโครงการอันแสนดี    ทูบีนัมเบอรวันน้ันสรางคน
 เยาวชนไทยไมพึ่งพายาเสพติด           สรางแนวคิดมุงม่ันไมสับสน
 บานสวนจั่นนอมรับใสกมล   ทั่วทุกคนรวมเปนหนึ่งไมพึ่งยา

 นับวาเปนพระมหากรุณาธิคุณสําหรับเยาวชนไทยท่ีทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปนองคประธานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE โครงการท่ีปรับเปล่ียนชีวิตของเยาวชนไทยและประชาชน
ของพระองครวมท้ังโรงเรียนบานสวน (จัน่อนุสรณ) จงัหวัดชลบุร ีโรงเรียนท่ีเคยเปน
โรงเรียนเล็กๆท่ีแมแตคนในจังหวัดชลบุรบีางคนยังไมรูวาอยูตรงไหนของจังหวัดชลบุรี
โรงเรียนท่ีเมื่อ 26 ป  กอนขาพเจายายมาปฏิบัติหนาท่ีเปนโรงเรียนเงียบๆ
นักเรียนไดรับการกลาวขวัญถึงเรื่องความเกเร  การตอสูกับยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ๆ
มีการแพรระบาดของยาเสพติดอยางหนักนับวาเปนเร่ืองยากลําบากและอันตราย
นกัเรยีนในโรงเรียนบานสวน (จัน่อนสุรณ) จงัหวดัชลบรุ ีตกเปนเหยือ่ของยาเสพติด
มจีาํนวนมากท่ีสดุถึง  23  คน ในปหน่ึงขาพเจาคิดวาถาแคการบาํบัดคงจะชวยเหลอื
บรรดาลูกๆของขาพเจาเหลานี้ไดเพียงชั่วคราว ดวยความโชคดีของเด็กๆเหลานี้
มีโครงการหน่ึงไดเกิดขึ้นมาโครงการท่ีใชกิจกรรมและใหเยาวชนไดดําเนินการ
ดวยตนเองและเพ่ือเยาวชนดวยกนั โครงการน้ันคือโครงการ TO BE NUMBER ONE
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ซึ่งขาพเจาทํากิจกรรมตามหนังสือเลมเล็กๆเลมหนึ่งที่ไดรับมาจากกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสขุ ดวยความมุงมัน่ทีจ่ะชวยเดก็ๆทีห่ลงผดิเหลานีข้าพเจาลองผดิ
ลองถูกจนกระท่ังนักเรียนของขาพเจาเริ่มมีพฤติกรรมเกง ดี มีสุข  และการดําเนิน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนบานสวน (จั่นอนุสรณ) ก็ประสบ
ความสําเร็จ
 วนัที ่ 4  มนีาคม 2552 เปนวนัสาํคญัในชวีติของขาพเจาและโรงเรยีนบานสวน
(จัน่อนุสรณ) วนันีค้อืวนัทีท่ลูกระหมอมหญิงอบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวดี
เสด็จเปดศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบานสวน (จั่นอนุสรณ)
จากวนันัน้ถงึวนันีโ้รงเรยีนบานสวน (จัน่อนสุรณ) ไดเปล่ียนแปลงไปทศิทางทีด่ ีชมรม
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบานสวน (จั่นอนุสรณ) ไดรับคัดเลือกเปนชมรม
ในสถานศึกษาตนแบบระดับเงิน นักเรียนในโรงเรียนเกงดี มีความสุข ผูปกครอง 
ชมุชน และหนวยงานตาง สนบัสนนุการดาํเนนิงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ของโรงเรียน
 ในป 2559 ขาพเจาไดรบัพระราชทานรางวัลท่ีภมูใิจทีส่ดุในชีวติ คอืโลรางวลั
เกียรตยิศประเภทผูนาํสถานศกึษา TO BE NUMBER ONE ประจาํป  2559 ซึง่เปนรางวลั
ที่บอกใหขาพเจาทราบวาการตอสูกับยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชนของขาพเจา
ประสบความสําเร็จ จํานวนนักเรียนที่ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดลดลงจนไมพบอีก 
นกัเรยีนหนาตาสดใสมคีวามสขุ สดุทายขาพเจาไดชวยใหเดก็ๆ หลายคนจากเดก็ตดิยา
กลายเปนคนที่มีอนาคตขาพเจาขอเปนตัวแทนของเยาวชนในโรงเรียนบานสวน
(จั่นอนุสรณ)กราบขอบพระทัยทูลกระหมอมฯท่ีทรงประทานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ที่ทรงคุณคาที่สุดใหพวกเรา..ทรงพระเจริญ
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“การใหความรูอยางเดียวน้ัน  
เขาอาจจะเปนคนเกง  

แตเขาอาจจะไมไดเปนคนดี”

ฉลบฉลัย  รัตนกุสุมภ
วิทยาลัยเทคนิคพังงา

 ดวยการปลกูฝงมาต้ังแตเยาววยัวาเกดิมาแลวตองแทนคุณแผนดินในหลวง
รัชกาลที่ 9 ทานทรงเหน่ือยมามากแลวเราขาของแผนดินตองชวยงานของพระองค
ทําใหขาพเจาเลือกที่จะมีอาชีพเปนครูใหความรู แกเด็กดังพระราชดํารัสท่ีวา
“เปนครูใชไหม.... ขอฝากเด็กๆ ดวยนะ ชวยสอนใหเขาเปนคนดี”

 การใหความรูอยางเดยีวนัน้เขาอาจจะเปนคนเกงแตเขาอาจไมไดเปนคนดี 
ครูควรจะตองสอนใหเขามีคุณธรรมดวย แตปญหาอุปสรรคตางๆ ก็มีมากมายที่ครู
ตองเผชิญและปญหาทีส่าํคญัเรงดวนจนทาํใหทลูกระหมอมหญงิอบุลรตันราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี  ทรงเปนองคประธานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพตดิ (TO BE NUMBER ONE) เพือ่กระตุนใหพวกเราตระหนกัและเอาชนะยาเสพตดิ
เพื่อใหลูกหลานเราไดพนภัยจากสิ่งเหลาน้ี

 จากการมีอาชีพครูทําใหขาพเจาไดผานปญหาและเหตุการณตางๆ
มามากมาย และตระหนักเปนอยางดีถึงพิษภัยของยาเสพติดท่ีเขามาสูนักเรียน
นักศึกษา ขาพเจาทราบเปนอยางดีวาตัวการท่ีสําคัญก็คือยาเสพติดนั้นเอง
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ดงันัน้ ขาพเจาอาสาเขามาเปนครูทีป่รกึษาชมรม TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยเทคนิคพงังา
โดยไมยอทอถงึปญหาอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ตัง้แตตน เปนสถานศกึษาแหงแรกและแหงเดยีว
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ดําเนินงานโครงการรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดมาตลอด รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
และจงัหวดัพังงา เพือ่ใหเยาวชนของเราเปนคนดมีคีณุภาพจนเปนท่ีรูจกั      อยางแพรหลาย
สมาชิกของชมรมฯ เปนแบบอยางท่ีดขีองเยาวชนไดรบัรางวัลนกัเรียนพระราชทาน 
ตัง้แตปการศกึษา 2550 ถงึปจจุบนั ไดรบัรางวลันกัเรยีนนกัศกึษาดเีดนดานคณุธรรม
และจริยธรรม ตั้งแตปการศึกษา 2554 ถึงปจจุบัน นั่นคือผลงานที่เราชมรม TO BE 
NUMBER ONE วทิยาลยัเทคนคิพงังาภาคภมูใิจนัน่คอืสิง่ทีค่รอูยางขาพเจานํา้ตาไหล
ดวยความปล้ืมปตทิกุคร้ังทีน่กัเรียนนักศกึษาของเราไดรบัรางวัล ซึง่เปนการแสดงวา
พวกเราเปนคนเกงและคนดี TO BE NUMBER ONE จริงๆ

 ขาพเจาภาคภูมิใจเปนเกียรติประวัติแกชีวิตราชการ เปนเกียรติประวัติ
แกวงศตระกูล  แกสถานศึกษาที่ขาพเจาเคยเรียนมาและที่ทํางานอยู กับโลรางวัล
เกียรติยศที่ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทาน
ใหในฐานะผูนําสถานศึกษา  TO  BE  NUMBER  ONE ประจําป 2559 ขาพเจา
จะขอนอมรบัพระราชปณธิานของพระองคไวในการดาํเนนิงานตอไป และขอสญัญาวา
ขาพเจาจะดําเนินการตอไปเพื่อเยาวชนของชาติจนกวาชีวิตจะหาไม

          หนาที่ครูคือใหไมเลือกศิษย   ทุกชีวิตผิดถูกคือลูกหลาน
       จะยากดีมีจนคนขอทาน   ศิษยคืองานของครูอยูรํ่าไป
       ถึงเกเรกาวราวไมเขาหอง   จะต้ังทองหรือติดยามาจากไหน

       จะพูดจาไมนารักสุดหนักใจ   ครูตองคอยแกไขใหแนวทาง
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“เยาวชนนอกจากจะสุขภาพแข็งแรงแลว  
สุขภาพจิตตองแข็งแรงดวย”

ดนัย  ดีโรจนวงศ 
กรรมการผูจัดการ 

บริษัท เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) จํากัด 

 เปนปที ่7 ทีบ่รษิทัไดสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยเฉพาะ
ในสวนของรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY และนติยสาร TO BE NUMBER 
ONE เนือ่งจากบริษทัเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชน ซึง่ผมคิดวา เยาวชน นอกจาก
สขุภาพกายแขง็แรงแลว สขุภาพจติตองแขง็แรงดวย ในฐานะทีเ่ราเปนผูใหญ ในฐานะ
ที่เราเปนผูประกอบการ เราจะมอบสิ่งดีๆ ไมวาโดยตรงหรือโดยออมใหกับเยาวชน
เพื่อใหนองๆ มีสุขภาพจิตใจท่ีแข็งแรง โดยเฉพาะการไมยุงเกี่ยวกับสิ่งที่เรามักพูด
กันอยูเสมอคือ ยาเสพติด เรามองวาทุกวันน้ียาเสพติดมีหลากหลายรูปแบบ
เพราะฉะน้ันผมคิดวา เราในฐานะเปนผูใหญของสังคม กน็าจะมีสวนรวมชวยใหเยาวชนมี
เกราะคุมกัน หรือมีภูมิคุมกันที่ดี ผานโครงการดีๆ และผมก็เช่ือวาโครงการ TO BE 
NUMBER ONE เปนโครงการท่ีทําจริง และเขาถึงเยาวชนจริงๆ เราจึงสนับสนุน
โครงการฯ มาโดยตลอด 

 ผมวาวันนี้เยาวชนโชคดี ถาผมยอนเวลากลับไปได ผมก็อยากจะมีโอกาส
แบบน้ีเหมอืนกนั ถอืวาวันน้ีนองๆ มโีอกาสมากข้ึนเรือ่ยๆ ไมวาจะเปนโอกาสท่ีจะได
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มีเวทีแสดงออก และมีโครงการดีๆ ที่จะสนับสนุนและสรางสรรคสิ่งดีๆ ใหกับสังคม 
ผมมองวา TO BE NUMBER ONE IDOL คือกลุมเยาวชนที่เปนตัวแทนของเยาวชน
ทัง้ประเทศ และเปนตัวอยางดีๆ  ใหกบัเยาวชน ทัง้ในดานความประพฤต ิการพฒันา
บคุลิกภาพ ทศันคติ หรอืการแสดงออกในรูปแบบตางๆ ผมวานีเ่ปนกิจกรรมท่ีดคีรับ
อยากจะฝากนองๆ สมาชิก TO BE NUMBER ONE และเยาวชนทุกคนวา นอกจาก
สุขภาพกายแลว สุขภาพใจเปนเรื่องสําคัญมาก เพราะปจจุบันมีสิ่งลอลวงเยอะแยะ
มากมายและมาเกือบทุกรูปแบบ ผานหลากหลายชองทาง เพราะฉะน้ันถานองๆ 
มีความแข็งแรงดานจิตใจ ก็จะเปนเกราะคุมกันที่ดี สวนผูใหญตองใหโอกาสเด็กๆ
ไดคดิและทําดวยตัวเองดวย เพือ่ใหนองๆ ไดมวีธิคีดิและมีความม่ันใจ เพราะหากวันใด
เขาเจอสถานการณหรือพลาดเขาไปในทางท่ีไมเหมาะสม เขาจะไดถอยหลังกลับมา
ไดถกู หรอืมสีตทิีจ่ะยบัยัง้ชัง่ใจกอนทีจ่ะทาํอะไร ผมวาสาํคญัทีส่ดุคอื ใจตองแขง็แรงมากๆ
 
 นอกจากน้ี การมีสงัคมท่ีดจีะชวยหลอหลอมใหนองๆ มคีวามแข็งแรง ไมวา
วันใดที่เรามีความทุกข วันใดท่ีเรามีความสุข สังคมก็จะอยูเคียงขาง นอกจากผูใหญ
ที่จะสรางเกราะคุมกันแลว เพื่อนๆ ที่อยูในสังคมเดียวกันก็จะชวยหลอหลอม
อยางที่นองๆ มารวมกิจกรรมของ TO BE NUMBER ONE ก็ไดเจอเพ่ือนดีๆ
ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งที่จะชวยกันและกัน เพื่อใหสังคมปลอดภัย หางไกลยาเสพติด
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