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โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี มุง่ เน้นการให้โอกาสและทางเลือกแก่เด็ก
และเยาวชน เพือ่ พัฒนาทักษะทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม โดย
ใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจาก “ภายใน” เช่น การ
ค้นพบความสามารถของตนเอง การนับถือ ภาคภูมใิ จ และเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ให้เยาวชนเลือกท�ำกิจกรรมทีต่ นเองสนใจและชืน่ ชอบ ด้วยวิธกี าร
สอน และฝึกทักษะแบบไม่กดดัน เหมาะสมส�ำหรับกลุ่มเป้าหมาย และ
เป็นแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน โดยสนับสนุน
ให้เยาวชนสมัครเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE และรวมตัวกัน
ด�ำเนินกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ตนเอง และเพือ่ นๆ ภายใต้ชมรม TO BE
NUMBER ONE ครอบคลุมทัง้ ในสถานศึกษา, ชุมชน, สถานประกอบการ,
สถานพินจิ ฯ และเรือนจ�ำ รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนากิจกรรมของชม
รมฯ ไปสู่รูปแบบ “ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE” คือมีการ
จัดบริการ/กิจกรรมให้สมาชิกฯเข้าร่วม 3 ด้าน ได้แก่ บริการให้คำ� ปรึกษา  
บริการพัฒนา EQ  และกิจกรรมสร้างสุข
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“ประสบการณ์การท�ำงานของแกนน�ำโครงการ TO BE
NUMBER ONE” ได้รวบรวมแนวทาง เทคนิค วิธีการท�ำงานของกลุ่ม
เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทีเ่ ข้ามาท�ำหน้าทีค่ ณะกรรมการ
ชมรมฯ และ อาสาสมัครประจ�ำศูนย์เพือ่ นใจฯ ซึง่ กรมสุขภาพจิตในฐานะ
เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE เชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์
ในการท�ำงานของแกนน�ำโครงการรุ่นต่อๆ ไปและที่สุดผลลัพธ์ดีๆ ก็จะ
เกิดกับเยาวชนไทยในวงกว้าง
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ถึงวันนี้ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ รวมทั้ง
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศมีการเจริญเติบโต
และขยายผลอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมาก แสดงให้เห็นถึงพลังความ
ร่วมมือร่วมใจและความตั้งใจจริงในการท�ำงานของแกนน�ำ  TO BE
NUMBER ONE จากทุกเครือข่าย ขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณ
ผู้บริหารกระทรวงที่เกี่ยวข้องผู้บริหารจังหวัดทุกจังหวัด แกนน�ำ  และ
สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทุกๆ คนจากทัว่ ประเทศทีไ่ ด้ชว่ ยข้าพเจ้า
ท�ำงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจโดยไม่ค�ำนึงถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ  ข้าพเจ้าได้
รับทราบข่าวคราวและผลงานของพวกเราอยู่เสมอ และคอยติดตาม
การท�ำงานของสมาชิกจากเครือข่ายต่างๆ ด้วยความสนใจอยู่ตลอดเวลา
ถ้ามีสิ่งใดที่จะให้ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือ ก็ขอให้บอกอย่าได้เกรงใจ เพราะ
เราท�ำงานร่วมกันก็ต้องใส่ใจ และดูแลช่วยเหลือกัน เพื่อให้การท�ำงานใน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ของพวกเราทุกคนมีความเข้มแข็ง
มั่ น คงสามารถเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการช่ ว ยป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
ยาเสพติดของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสบการณ์การท�ำงานของแกนน�ำ
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นายสุรเชษฐ์ สีหะบุตร
ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE
ชุมชน ปตอ.1 (1) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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ประวัติส่วนตัว
กระผม นายสุรเชษฐ์ สีหะบุตร ต�ำแหน่ง ประธานชมรม TO BE
NUMBER ONE ชุมชน ปตอ.1 (1) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร อายุ
16 ปี ปัจจุบันเรียนที่โรงเรียนชลประทานวิทยา อยู่ชั้น ม.4 โทร. 085 649 - 0846
ท�ำไมต้องเป็น TO BE NUMBER ONE
การเข้ามาท�ำหน้าที่กรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ของ
กระผมโดยได้รับการคัดเลือกจากเพื่อนๆ สมาชิก ให้เข้ามาท�ำหน้าที่
กรรมการชมรมฯ ตั้งแต่ ปี 2556 ในต�ำแหน่ง รองประธานชมรมฯ  
เนื่องจากสมาชิกในชมรมฯ   เห็นว่า กระผมเป็นสมาชิกชมรมฯ และได้
เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯ มาตัง้ แต่ยงั เด็กๆ และในปี 2557 ได้ครบวาระ
2 ปี ของการด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานชมรมฯ คนเดิม (น.ส.วรารัตน์
วงษ์ทอง) ได้ย้ายไปศึกษาต่อ และมีงานภาระหน้าที่มากจึงไม่สามารถ
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ปฏิบัติหน้าที่ได้ สมาชิกชมรมฯ จึงได้เลือกให้กระผมท�ำหน้าที่ประธาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชน ปตอ.1 (1) ต่อมาตัง้ แต่ เดือน ตุลาคม
2557 เป็นต้นไป
ชมรมฯของเราท�ำงานกันอย่างไร?
หลักเกณฑ์  แนวทาง รูปแบบการด�ำเนินงาน
1. การหาสมาชิก TO BE NUMBER ONE
โดยการด�ำเนินงานของสมาชิกชมรม  ซึ่งเป็นผู้ประสานงาน
เยาวชนประจ�ำแฟลตต่างๆ ซึ่งในชุมชน ปตอ.1 (1) มีแฟลตรวมทั้งสิ้น
6 หลัง ผู้ประสานงานเยาวชนประจ�ำแฟลตทั้ง 6 แฟลต มีหน้าที่ในการ
หาสมาชิกเพิ่มเติม รวมทั้งการติดต่อประสานงานหรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ให้เพื่อนๆ สมาชิกและแกนน�ำเยาวชนในชุมชน ปตอ.1(1)
		
2. การบริหารจัดการชมรม ฯ
โดยมีกลุ่มแกนน�ำในการจัดตั้งชมรมเป็นผู้น�ำหลักในการ
ควบคุมดูแลสมาชิกแบบพี่ๆ น้อง แบบเพื่อน และแบบญาติ และได้มีการ
พัฒนาแกนน�ำเยาวชนให้มีบทบาทในการดูแลเพื่อนๆ และน้องให้มากขึ้น
เช่น การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน TO BE NUMBER ONE ของชุมชน ตัง้ แต่
ปี 2551 ปี 2553 และ ปี 2555 โดยมีเยาวชนรุ่นพี่มาช่วยควบคุมดูแล
สมาชิกแบบพี่ๆ น้อง ท�ำให้เกิดความรักและสามัคคีกัน และได้จัดส่ง
กรรมการชมรมฯ และแกนน�ำเยาวชนในชมรมฯ เข้าร่วมค่าย TO BE
NUMBER ONE CAMP ที่จัดขึ้นทุกปี รุ่นละ 2 คน ตั้งแต่รุ่นที่ 11 จนถึง
รุ่นที่ 14 โดยกระผมได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในค่าย CAMP 14
		 3. การประชาสัมพันธ์ชมรมฯ
โดยการเข้าร่วม หรือ จัดกิจกรรมทางเลือกที่หลากหลาย
แนวทาง เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบกิจกรรม กีฬา ดนตรี ศิลปะ หรือ
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การแสดงต่างๆ เป็นสือ่ ให้เยาวชนได้มกี จิ กรรมอย่างสม�ำ่ เสมอต่อเนือ่ งและ
ครอบคลุม โดยการร่วมจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญต่างๆ ของชุมชน เช่น
วั น เด็ ก วั น สงกรานต์ กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น กี ฬ าชุ ม ชน เป็ น ต้ น โดย
คณะกรรมการชมรมฯ และแกนน� ำ เยาวชนรุ ่ น พี่ จะช่ ว ยกั น ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการชุมชนฯ ในการจัดกิจกรรมนั้นๆ
		 4. การด�ำเนินการ ก.กรรมการ
- ข้อก�ำหนด/หลักเกณฑ์ การได้มาของกรรมการชมรม
มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกชมรมฯ โดยสมาชิกชมรมฯ ในการประชุม
ใหญ่ ซึ่งสมาชิกชมรมฯ, คณะกรรมการชุมชนฯ/ที่ปรึกษาชมรมฯ จะเข้า
ร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อคิดข้อเสนอแนะในการคัดสรรกรรมการชมรมฯ
- ข้อก�ำหนด/หลักเกณฑ์ การท�ำหน้าที่กรรมการชมรม
มีระเบียบข้อบังคับของชมรม โดยกรรมการชมรมมีวาระการท�ำงาน 2 ปี  
โดยจะมีการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ฯ และคณะกรรมการชมรมฯ จะ
ท�ำหน้าทีโ่ ดยมีทปี่ รึกษาชมรม/คณะกรรมการชุมชนฯ และแกนน�ำเยาวชน
รุ่นพี่ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำในการด�ำเนินงาน คอยช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำ
การท�ำงาน ฯลฯ
- การสนับสนุนการท�ำหน้าที่จากหน่วยงาน/ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องได้รับการสนับสนุน จากทางคณะกรรมการชุมชน/กรมทหารปืน
ใหญ่ ต ่ อ สู ้ อ ากาศยานที่ 1/ที่ ป รึ ก ษาชมรมฯ/จะจั ด ออกค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
กรรมการทันที   เมื่อได้รับแจ้งจากชมรมฯ และปิดประกาศให้ผู้พักอาศัย
ในแฟลตทั้ ง 6 แฟลต ทราบพร้ อ มกั บ จั ด ส่ ง ส� ำ เนาค� ำ สั่ ง รายงานให้
ส�ำนักงานเขตหลักสี่ทราบต่อไป
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		 5. การด�ำเนินการ ก.กองทุน
- หลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการหาทุนของชมรมฯ
1. จากการสนับสนุนของสมาชิ ก และคณะกรรมการ
ชุมชน/ที่ปรึกษาชมรมฯ
2. จากการสนับสนุนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. จากการรับบริจาค และผู้ใหญ่ใจดีต่างๆ
4. จากการจ�ำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ ที่สมาชิก
ช่วยกันจัดท�ำขึ้น
5. จากเงินรางวัลที่ได้รับจากการประกวดกิจกรรม เช่น
การแสดง, การแข่งขันกีฬา ฯลฯ
6. จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เช่ น
ส� ำ นั ก งานเขตหลั ก สี่ , กรมทหารปื น ใหญ่ ต ่ อ สู ้ อ ากาศยานที่ 1,
สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลักสี่,
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร, ฯลฯ เมื่อมีการจัดกิจกรรมของชมรมฯ
จะให้การช่วยเหลือเป็นประจ�ำปัจจุบันได้รับการสนับสนุนเครื่องซักผ้า
แบบหยอดเหรียญ จากกองทุนแม่ของแผ่นดินมอบให้ชมรมฯ เพื่อให้
มีรายได้เข้าชมรมฯ เป็นประจ�ำทุกเดือนเมื่อมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ก็จะ
มีการปรึกษาหารือกันกับคณะกรรมการชุมชนฯ/ที่ปรึกษาชมรมฯ ในการ
สนับสนุนค่าใช่จ่ายกิจกรรมนั้นฯ
- หลักเกณฑ์ แนวทางการใช้จ่าย มีระเบียบการเบิกจ่าย
และขออนุมัติในที่ประชุมและ จะปิดประกาศให้สมาชิกทราบเมื่อการใช้
จ่าย และจะแจ้งรายละเอียดให้กรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ ทราบ
ในการประชุมกรรมการชมรมฯ ประจ�ำเดือนทุกครั้ง
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- การจัดท�ำบัญชี และการตรวจสอบ โดยเหรัญญิกชมรมฯ
จะเป็นผู้จัดท�ำบัญชีการใช้จ่าย และจะมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ชมรม และสมาชิ ก ชมรมในการประชุ ม ประจ� ำ เดื อ น โดยการสรุ ป
รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
		
6. การด�ำเนินการ ก.กิจกรรม
โดยเป็นกิจกรรมทางเลือกหลากหลายแนวทาง เช่น กลุ่ม
กิจกรรมดนตรีและการแสดง, กลุ่มกิจกรรมกีฬาฟุตบอล, กลุ่มกิจกรรม
มวยไทย, กลุ่มกิจกรรมกลองยาว, กลุ่มกิจกรรมนันทนาการและอื่นๆ  โดย
มีคณะกรรมการชมรมฯ และแกนน� ำเยาวชนรุ ่ นพี่ ช่ วยกั นดู แ ลกลุ ่ ม
กิจกรรมต่างๆ คอยให้ค�ำปรึกษา และแนะน�ำในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน
และพี่ดูแลน้อง  ท�ำให้เกิดความรักความสามัคคีในกลุ่มเยาวชนในชุมชน
ก่อนการจัดกิจกรรมก็จะประชุมปรึกษาหารือกันในการประชุม
ประจ�ำเดือนว่า เราจะท�ำอะไรบ้าง เช่น กิจกรรมวันเด็ก เมื่อ 10 ม.ค.58  
ก็มีการพูดคุยกันพร้อมกับคณะกรรมการชมรม/ที่ปรึกษาชมรมฯ ว่าจะท�ำ
อย่างไรให้กับน้องๆ บ้าง มีการเล่นเกมส์กิจกรรมอะไรบ้าง และทาง
กรรมการชมรมฯ จะท�ำหน้าที่อะไรบ้าง อาทิ เป็นพิธีกร, ดูแลน้องๆ ใน
การเล่นเกมส์ต่างๆ เช่น กินวิบาก เหยียบลูกโป่ง เก้าอี้ดนตรี ฯลฯ ผลจาก
การจัดกิจกรรมวันเด็กที่ผ่านมา ท�ำให้คณะกรรมการชุมชนมอบความไว้
วางใจให้ ก รรมการชมรมฯ ช่ ว ยจั ด กิ จ กรรมดู แ ลการเล่ น เกมส์ ใ นวั น
สงกรานต์ในเดือนเมษาฯ ที่จะถึงนี้
ผล หรือ ประโยชน์จากการท�ำหน้าที่กรรมการชมรมฯ
ตัง้ แต่เริม่ จัดตัง้ โครงการ TO BE NUMBER ONE ของชุมชนฯ ตัง้ แต่
ปี 2546 เป็นต้นมา ท�ำให้ปญ
ั หายาเสพติดในชุมชนลดลง ซึง่ แน่นอนชุมชน
ของผมแม้ว่าเป็นชุมชนที่อยู่ในค่ายทหาร ก็ยังมีปัญหายาเสพติดอยู่บ้าง  
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เนื่องจากปัญหาครอบครัวพ่อแม่แยกทางกัน หรือ ขาดการเอาใจใส่ดูแล
จากผู้ปกครองที่ด่ืมเหล้า ฯลฯ  ปัญหาอีกหลายอย่าง อาจจะท�ำให้เยาวชน
หลงผิดหันไปหายาเสพติดได้ โครงการ TO BE NUMBER ONE ท�ำให้
เยาวชนในชุมชนของผม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการรวมกลุ่ม
กันท�ำกิจกรรมหลากหลายตามความถนัดของตนเอง
ผมรู้สึกประทับใจมากที่สุดในปี 2550 ตอนที่ผมยังเป็นเด็กๆ ที่ได้
เข้าร่วมค่าย TO BE NUMBER ONE ของชุมชนครั้งแรกที่จังหวัดชลบุรี  
มีกรรมการชมรมและเยาวชนรุ่นพี่ เป็นผู้ดูแลช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำดูแล
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ดูแลน้องตลอดกิจกรรมค่ายฯ 3 วัน 2 คืน มีทั้ง
เหนื่อย สนุกสนาน ฮาเฮ และมีการสอดแทรกความรู้ต่างๆ จากครูฝึก
วิทยากรทหารเรือประทับใจมากครับ และเมื่อปี 2557 ผมก็ได้เข้าร่วมค่าย
TO BE NUMBER ONE CAMP 14 ซึ่งท�ำให้ผมได้พบกับเพื่อนชมรม TO
BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ และได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ในค่ายฯ และ
ผมได้น�ำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มาปรับใช้ในชมรม TO BE
NUMBER ONE ชุมชน ปตอ.1 (1)  ต่อไปครับ
ผลงานของชมรมฯและการท�ำหน้าที่ประธานชมรมฯ
การทีผ่ มได้เข้ามาเป็นกรรมการชมรมฯ นัน้ ท�ำให้ผมมีประสบการณ์
การเป็นผู้น�ำมากขึ้น และสิ่งส�ำคัญที่สุด คือ ความรักความสามัคคีที่ได้รับ
ในกลุ่มเยาวชนของชุมชนที่ได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน เป็นเพื่อน พี่ และน้อง
กันทั้งชุมชน ปตอ.1 (1) ครับ
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ความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการฯ
กระผมดีใจ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับการคัดเลือกจาก
เพื่อนสมาชิกให้เข้ามาท�ำหน้าที่กรรมการชมรมฯ ในต�ำแหน่งประธาน
ชมรมTO BE NUMBER ONE ชุมชน ปตอ.1 (1) เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2557
ที่ผ่านมา อยากจะฝากกรรมการชมรมฯ หรือแกนน�ำท่านอื่นๆ ที่ก�ำลัง
ท�ำหน้าที่นี้ ทั้งประเทศไทยว่า “พวกเราต้องเป็นแบบอย่างกับน้องๆ
เยาวชนคนรุ่นหลังๆ เพราะอีกหน่อยพวกเราก็จะหมดวาระหน้าที่นี้ ดัง
นั้นแน่นอน น้องๆ เยาวชนคนรุ่นหลัง ก็ต้องขึ้นมาท�ำหน้าที่แทนพวก
เรา.. แต่ไม่ใช่ว่าพวกเราหมดวาระหน้าที่แล้วก็หมดเลย..พวกเราก็ต้อง
คอยเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆ เยาวชนรุ่นหลังต่อไป.. ผมรู้ว่าหน้าที่
กรรมการชมรมฯ ท�ำแล้ว.. มันเหนื่อย.. มันท้อบ้าง.. ในบางเวลา.. ผม
เป็นก�ำลังใจให้ทุกๆ ท่านที่ก�ำลังท�ำหน้าที่นี้อยู่ ถ้าท่านไม่ท�ำไม่ผลิต
แกนน�ำหรือกรรมการชมรมฯ รุ่นใหม่ๆ มาโครงการ TO BE NUMBER
ONE นี้จะไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้น..ท�ำเถอะครับ.. ท�ำต่อไป อย่างน้อย
ก็มีหนึ่งก�ำลังใจจากผม..ไผ่ ปตอ.1 สู้ๆ ครับ ”

นายพลากร ประทีปะผลิน
ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE
ชุมชนเคหะทุง่ สองห้อง 324 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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ประวัติส่วนตัว
ผมชื่อ นายพลากร ประทีปะผลิน ชื่อเล่น แบงค์ อายุ 19 ปี เกิด
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2538 ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 324 เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ โดยมีที่ตั้งชมรมฯ อยู่ที่ 324/53 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร  โทร. 091-118-2182
ท�ำไมต้องเป็น TO BE NUMBER ONE
ชีวิตของผมเข้าไปเกี่ยวข้อง และเป็นสมาชิกชมรมฯ อย่างไร? คง
ต้องเริ่มตั้งแต่...ปี 2547 เมื่อผมยังเป็นเด็กๆ อายุเพียง 8 ขวบ ตอนนั้นผม
ยังไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE คืออะไร?  รู้แค่ว่ามีรุ่น
พี่ชักชวนเข้ามาท�ำกิจกรรมร่วมกับพี่ๆ ที่ท�ำในชุมชน  ซึ่งสิ่งที่ผมสนใจเป็น
พิเศษ และดึงดูดผม คือ ศิลปะการต่อสู้ เพราะเวลาที่ได้ดูหนังที่เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ไทยแล้ว มันท�ำให้อยากที่จะลองฝึกศิลปะการต่อสู้ดู โดยมี
รุ่นพี่ในชมรมเป็นผู้ฝึกสอนให้   นั่นคือจุดเริ่มต้นของผม กับการเข้าสู่
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน จากนั้น ผมก็เข้าเป็นสมาชิก
ชมรมฯ และได้ร่วมท�ำกิจกรรมกับเพื่อนๆ พี่ๆ อย่างมีความสุขเรื่อยมา
เวลามีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ผมและเพื่อนๆ
ได้ไปแสดงศิลปะการต่อสู้ ทั้งชุมชนในเขตหลักสี่ และกรุงเทพมหานคร  
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ต่อมาชมรมฯ มีกจิ กรรมกลุม่ กีฬาทีผ่ มชืน่ ชอบเป็นชีวติ จิตใจมากกว่าศิลปะ
การต่อสู้ นั่นคือ กีฬาฟุตบอล ผมจึงเรียนรู้และฝึกสอนกิจกรรมทั้งสอง
อย่างควบคู่กันไป
ปี 2548  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี
ทรงเสด็จเยีย่ มประชาชนและเยาวชนของเราในเขตหลักสี  ่ ทีโ่ รงเรียนเคหะ
ทุ่งสองห้องวิทยา 1 พี่ๆ ในชมรมฯ ได้มีโอกาสท�ำการแสดงร้องเพลง
ประกอบการเต้นหน้าที่ประทับ และผมได้รับมอบหมายจากทางชมรมฯ
ให้เป็นผู้แทน ถวายลูกฟุตบอลที่เยาวชนได้ลงนามไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
บนลูกฟุตบอลให้กับทูลกระหม่อมฯ เป็นความประทับใจที่ดีครั้งหนึ่งใน
ชีวิตที่ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าทูลกระหม่อมฯ อย่างใกล้ชิด
ปี 2549  ชมรมฯ ของเราได้ส่งผลการด�ำเนินงานเข้าร่วมประกวด
ผลการด�ำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นครั้งแรก และได้รับ
ประทานรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ประเภทชุมชนกรุงเทพมหานคร ผม
และเพื่อนๆ ได้เข้าเฝ้าและฉายพระรูปร่วมกับทูลกระหม่อมฯ   สร้างชื่อ
เสียงให้กับชมรมฯ ของเราให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
ปี   2553  ผมได้รับการคัดเลือกให้ท�ำหน้าที่คณะกรรมการชมรม
ในต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมกีฬา มีหน้าที่ควบคุมและอ�ำนวยความ
สะดวกให้เพื่อนๆ เกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาของชมรม นับเป็นเกียรติกับตัวผม
เอง ที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่คณะกรรมการดังกล่าวเป็นครั้งแรก  ซึ่ง
ผมพยายามปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจมาโดยตลอด
ปี 2555  ประธานชมรมฯ คนเก่งของเรา “พี่เบลล์” จบการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย และเข้าท�ำงานประกอบอาชีพ  ท�ำให้พอี่ มุ้ รองประธาน
ชมรมฯ ขึ้นเป็นประธานชมรมฯ ต่อจากพี่เบลล์ ส่วนผมถูกเสนอชื่อให้ท�ำ
หน้าที่เป็นรองประธานของชมรมฯ ดูแลในส่วนของกิจกรรมต่างๆ รวมไป
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ถึงออกเผยแพร่ให้ความรู้กระบวนการชมรม TO BE NUMBER ONE ให้
กับชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เขตหลักสี่ ให้ทราบและเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม และในปีนี้ ชมรมฯ ของเราได้ส่งผลการด�ำเนินงานเข้าร่วม
ประกวดผลการด�ำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE อีกครั้งหนึ่ง
และได้รบั ประทานรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ประเภทชุมชนกรุงเทพมหานคร
เป็นครัง้ ที่ 2  ซงึ่ ในปีนี้ มีการจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER
ONE เป็นปีพเิ ศษ ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของโครงการ TO BE NUMBER
ONE
ปี 2557 พี่ อุ ้ ม ประธานชมรมฯ ของเราจบการศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัย และได้เข้าท�ำงาน ผมจึงถูกเสนอชื่อให้ท�ำหน้าที่ประธาน
ชมรมฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม  2557 มาจนถึงปัจจุบัน
ชมรมฯ ของเราท�ำงานกันอย่างไร?
การด�ำเนินงาน และบริหารจัดการชมรมฯของเรา มีกฎระเบียบ
ปฏิบตั ทิ พี่ วกเราร่วมกันจัดท�ำขึน้ ในการอยูร่ ว่ มกัน ยึดหลัก เพือ่ นช่วยเพือ่ น
พี่สอนน้อง สร้างสรรค์สามัคคี สรรหาสิ่งดีๆ กิจกรรมดีๆ ที่มีประโยชน์
เข้ามาในชมรม เพราะพวกเรายึดมัน่ ในค�ำขวัญของโครงการ “เป็นหนึง่ โดย
ไม่พึ่งยาเสพติด” ด�ำเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ส�ำคัญ คือ
(1) การรณรงค์ปลุกจิตส�ำนึกและสร้างกระแสนิยม ที่เอื้อต่อ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นให้เยาวชนในชุมชนทุกคน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกและท�ำกิจกรรมท�ำกิจกรรมร่วมกัน
(2) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน มีการอบรม
ให้ความรู้ และจัดท�ำค่ายกิจกรรมบ่อยๆ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต
ให้กับสมาชิกในชมรมฯ
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(3) การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด มีการประชาสัมพันธ์และขยายเครือข่ายสมาชิกไปยัง
ชุมชนอื่นๆ จัดคณะกรรมการชมรมออกเผยแพร่ ให้ความรู้เยาวชนใน
ชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การท�ำ  facebook เพื่อให้คนภายนอกได้ติดตามการท�ำงานของชมรมฯ
ของเรา และการท�ำแผ่นพับประชาสัมพันธ์อื่นๆ
หลักการท�ำงานของชมรมฯ ชมรมฯ ของเรายึดหลัก 3 ก. คือ
ก.กรรมการ กรรมการของเราในชมรมฯ จ�ำนวน 9 คน ที่มาจาก
การเสนอชื่อและลงมติรับรอง โดยสมาชิกในชมรมฯ ท�ำหน้าที่ต่างๆ กัน
มีวาระการท�ำหน้าที่ คราวละ 3 ปี มีการจัดท�ำแผนงานภายในชมรมฯ
อย่างชัดเจน มีการประชุมอย่างน้อยทุก 2 เดือน มีการจัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ มีการเก็บระบบงานเอกสารเป็นระบบ โดยฝ่ายเลขานุการ
นอกจากนี้ เรายังมีคณะกรรมการที่ปรึกษาของชมรมฯ ที่เราได้เรียนเชิญ
ผู้ใหญ่ใจดี ผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ มาคอยให้ค�ำแนะน�ำการ
ด�ำเนินงาน เพื่อให้ชมรมฯ มีความแข็งแรงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ก.กองทุน การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของชมรมฯ ของเรา มี
ความจ�ำเป็นที่จะต้องช่วยกันหาทุนมาเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและ
ท�ำกิจกรรมต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกชุมชน จึงมีการจัดตัง้ กองทุนของ
ชมรมฯ ทีม่ กี ารจัดหาทุนทีเ่ ป็นทัง้ ตัวเงินและทุนทางสังคม เช่น สิง่ ของและ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ จากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  ตลอดจน
ผู้ใหญ่ใจดี มีการจัดหารายได้หลากหลายแนวทาง เช่น การหารายได้จาก
การจ�ำหน่ายสินค้ามือสองที่ได้รับการบริจาคมา, รายได้จากการประดิษฐ์
สิ่งประดิษฐ์สวยๆงามๆ โดยฝีมือสมาชิก และน�ำออกจ�ำหน่ายตามงาน
ต่างๆ  รายได้จากการรับจ้างงานแสดงต่างๆ, รายได้จากการรับบริจาคใน
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โอกาสต่างๆ, รายได้จากการสนับสนุนจากการสมทบทุนจากกองทุนแม่
ของแผ่นดินของชุมชน เป็นต้น โดยมีฝ่ายเหรัญญิกเป็นผู้ดูแลด�ำเนินการ
เกี่ยวกับรายรับ/รายจ่ายของชมรมฯ  มีการจัดท�ำบัญชีในสมุดควบคุมการ
ใช้จ่ายเงินประจ�ำเดือน  ในกรณีท่ีมีการใช้จ่ายเงินเกินกว่า 2,000 บาท จะ
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชมรมจากการประชุม
ก.กิจกรรม ชมรมฯ มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง เพื่อเป็นสิ่ง
ดึงดูดความสนใจของสมาชิก เป็นกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์และสมาชิกชืน่ ชอบ
โดยแบ่งกลุ่มกิจกรรมออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่มกิจกรรมดนตรีและการแสดง กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นที่
ชื่นชอบของสมาชิกผู้หญิง  โดยมีการฝึกสอนการร้องเพลง การเต้นแบบ
ต่างๆ รวมถึงทักษะการเล่นดนตรี จากสมาชิกน้องๆเด็กๆ ไปจนถึงสมาชิก
กลุ่มวัยรุ่น สามารถออกท�ำการแสดงในงานต่างๆ  สร้างรายได้เข้ากองทุน
ของชมรมส่วนหนึ่ง โดยการฝึกซ้อมจะท�ำกันในช่วงเย็นๆ หรือ วันหยุด  
ซึ่งรุ่นพี่ๆ ในอดีตที่ผ่านมา รุ่นพี่สามารถก้าวเข้าสู่วงการแสดง อาชีพได้
(2) กลุม่ กิจกรรมกีฬา มีทงั้ กีฬาฟุตบอล, แชร์บอล, เทเบิลเทนนิส
สมาชิกผู้ชายส่วนมากจะสนใจกีฬาฟุตบอล สมาชิกผู้หญิงก็จะสนใจกีฬา
แชร์บอล  ซึง่ ทัง้ สองกีฬานี้ เราได้รว่ มแข่งขันกับภายนอก ได้รบั รางวัลสร้าง
ชื่อเสียงให้กับชมรมฯอยู่เสมอๆ
(3) กลุ่มกิจกรรมศิลปะการต่อสู้ มีการสอนการใช้ศิลปะป้องกัน
ตัว มวยไทย และดาบสองมือ ซึ่งเป็นกีฬาที่ใช้ในการป้องกันตัวให้กับผู้ที่
ผ่านการฝึกฝน ได้รับการฝึกสอนจากอาจารย์พละศึกษาของโรงเรียนใน
ชุมชนทีเ่ ป็นคณะทีป่ รึกษา ซึง่ ผมและเพือ่ นๆ ได้นำ� มาแสดงในวัน “เยาวชน
แห่งชาติ”
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(4) กลุ่มกิจกรรมกลองยาว เป็นกิจกรรมที่ชมรมฯ ร่วมกันสร้าง
ขึ้นเพียงเพื่อต้องการให้เยาวชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม แต่กลายเป็น
กิจกรรมที่สามารถระดมทุนเข้ากองทุนชมรมฯ จากการรับงานแสดง
รับจ้างจากภายนอก และท�ำให้เยาวชนสนุกสนาน ผสมผสานกับการช่วย
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
(5) กลุ่มกิจกรรมนันทนาการ เป็นกลุ่มที่มีรายละเอียดกิจกรรม
ภายในที่หลากหลายรวมอยู่ เช่น การวาดภาพระบายสี การสอนการอ่าน
และเขียน การสอนภาษาที่สองให้น้องๆ การท�ำสิ่งประดิษฐ์ การท�ำ
โครงการช่วยน้องท�ำการบ้าน ใช้หลักการพี่สอนน้องๆ เมื่อมีเวลาว่าง  รวม
ถึงการท�ำกิจกรรมอืน่ ๆทีส่ ร้างสรรค์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ ตนเองและส่วนรวม
ทั้ง 5 กลุ่มกิจกรรม เราจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกลุ่มเล็กๆ ฝึก
ซ้อมง่ายๆ ขยายผล การออกแสดง หรือ แข่งขันภายนอก ท�ำให้สมาชิก
ของเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ และการท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่
คณะ ท�ำให้เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดภูมิคุ้มกันทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาว
ชนอื่นๆ ต่อไป
ผลงานของชมรมฯและการท�ำหน้าที่ประธานชมรมฯ
โดยส่วนตัวผม เดิมทีเป็นแค่สมาชิกชมรมฯ คนหนึ่งไม่ต้องมีความ
รับผิดชอบอะไรมาก แต่เมื่อเข้ามาเป็นกรรมการชมรมฯ สิ่งแรกที่มีการ
เปลี่ยนแปลง คือ ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นในฐานะผู้น�ำ  มีความ
กระตือรือร้นมากขึ้น รวมไปถึงการฝึกให้รู้จัก การกล้าคิด กล้าท�ำ  กล้า
แสดงออก รู้จักการบริหารจัดการ รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนต้อง
ท�ำตัวให้เป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนๆ ท�ำให้ผมได้รับค�ำชมเชย
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จากผูใ้ หญ่ทงั้ ในชุมชนและนอกชุมชนอยูเ่ สมอๆ สิง่ ส�ำคัญทีม่ องเห็นชัดเจน
ที่มีผลต่อชุมชนและสังคมของเราคือ เมื่อเราน�ำดี สมาชิกให้ความร่วมมือ
สมาชิกก็จะมีความสุข เยาวชนทุกคนจะรักใคร่สามัคคี อยู่กันเหมือนพี่
เหมือนน้อง ชุมชนของเรามีความอบอุ่น อยู่กันอย่างมีความสุข
ความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการฯ
ผมมีความสุข มีความภาคภูมิใจ เมื่ออยู่ในโครงการฯ นี้อย่างมาก
ได้ทั้งความรู้ใหม่ๆ ได้ทั้งมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนต่างชุมชน  เพื่อนๆจากต่าง
จังหวัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ได้พบเพื่อนใหม่ๆ และความ
ประทับใจสูงสุดที่ไม่อาจลืมได้ คือการที่ผมได้มีโอกาสเข้ารับประทาน
เกียรติบัตร/รางวัลการแข่งขันจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ตั้งแต่อายุ 9 ปี จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง นับเป็น
เกียรติยศต่อตัวผมเอง และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสท�ำความ
ดี และชื่อเสียงให้กับชมรมฯ
สิ่งที่อยากฝากไว้
การเข้ามาเป็นสมาชิก และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TO BE
NUMBER ONE ท�ำให้เราได้รับโอกาสที่ดี จากการที่ตัวผมเองได้ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม เป็นสิ่งที่ครอบครัวผมภาคภูมิใจมาก ผม
ได้พบมิตรภาพที่ดีกับคนอื่นๆ ทั้งใกล้และไกลตัว ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมใน
สังคม ตนเอง และสังคมอื่น อย่างมีความสุข ได้พัฒนาตนเองและชุมชน
ได้พบแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์มากมาย ระยะเวลา 11 ปี ที่ผมได้ก้าวเข้ามา
เป็นสมาชิก ในชมรมตั้งแต่ตอนเด็กๆ จนถึงปัจจุบันท�ำหน้าที่เป็นประธาน
ชมรมฯ เป็นบทสรุปกับตัวผมเองอย่างชัดเจน ในฐานะแฟนพันธุ์แท้ของ
ชมรมฯ และโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปัจจุบันผมและคณะ
กรรมการในชมรมฯ อีกหลายๆคน ได้ตั้งปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะออก
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ท�ำการเผยแพร่ให้ความรู้/ขยายเครือข่ายให้กับเพื่อนๆเยาวชนในชุมชน
และในสถานศึ ก ษา ซึ่ ง ที่ ผ ่ า นมา ได้ ก ระท� ำ มาหลายๆ แห่ ง ทั้ ง ใน
กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เพื่อนๆ สมาชิก หรือ เพื่อนๆ เยาวชน
หากมี โ อกาสผ่ า นมาที่ ช มรมของเรา มาแวะเยี่ ย มเยี ย นแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ได้นะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆ ทุกท่าน
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ประสบการณ์การท�ำงานของแกนน�ำ

TO BE NUMBER ONE
ในชุมชนภูมิภาค

นาย ครรชิต สิทธิมาท
เลขานุการชมรม TO BE NUMBER ONE
ชุมชนบ้านป่าลั่น จังหวัดเชียงใหม่
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ประวัติส่วนตัว
ผมชื่อ ครรชิต สิทธิมาท ชื่อเล่น แกงตูน ปัจจุบันก�ำลังศึกษาอยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขณะนี้ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขานุการชมรม TO BE
NUMBER ONE ชุมชนบ้านป่าลัน
ท�ำไมต้องเป็น TO BE NUMBER ONE
จุดเริ่มต้นของการท�ำงานในชมรมฯ คือ มีพี่นฤมล เจริญวรรณ
เป็นประธานเยาวชนของชุมชนบ้านป่าลัน และได้น�ำโครงการ TO BE
NUMBER ONE เป็นแนวทางให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมที่ดีท�ำ เพื่อห่าง
ไกลจากยาเสพติด ได้ชักชวนให้เข้ามาร่วมกิจกรรม เพราะชุมชนบ้านป่า
ลัน เป็นพื้นที่ติดต่อกับชายแดน มีการขนส่งยาเสพติด และระบาดเข้ามา
ในชุมชนที่มีเยาวชนจ�ำนวนมาก ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าสู่วงโคจรของยา
เสพติด เพราะเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองด้วยตน  ฉะนั้น อนาคตของชาติ
จึงกลายเป็นภาระของชาติ เพราะแค่อยากรู้อยากลองยาเสพติด
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หลังจากที่ได้น�ำโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมท�ำ  ห่างจากภัยร้ายของยา
เสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างศักยภาพให้เด็กและเยาวชน
เป็นคนเก่ง กล้าท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง ในตอนแรกผมได้รับมอบหมายให้เป็น
“ผู้ช่วยคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และเมื่อผมได้
ท�ำกิจกรรมมาเรือ่ ยๆ พอจะมีประสบการณ์ จึงได้รบั การโหวตจากพีๆ่ คณะ
กรรมการของชมรมฯ ให้รับหน้าที่เป็นประธานชมรมฯ ในปี พ.ศ. 2554
เป็นระยะเวลากว่า 2 ปี ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ยากพอสมควร เพราะต้องรับ
ผิดชอบและประสานงานให้กับทุกฝ่าย มันเหนื่อยมากๆ จนถึงขั้นท้อ และ
เพราะความด้อยประสบการณ์ ท�ำให้เกิดข้อผิดพลาดในงานต่างๆ แต่เมื่อ
เราน�ำข้อผิดพลาดที่ได้รับมาปรับปรุงให้ดีข้ึน ผมคิดว่า มันท้าทายมาก
ส�ำหรับผม เพราะท�ำให้เรามีกระบวนการคิด และการท�ำงานที่เป็นระบบ
คอยจัดแจงงานให้ออกมาอย่างน้อยต้องไม่ต�่ำกว่า 80% ที่ตั้งเป้าไว้ และ
ทุกครั้งที่เห็นการตอบรับจากน้องๆ หรือ ผู้ร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย
นั้นแหละครับ คือ ความส�ำเร็จในการท�ำงานของผม และในปัจจุบันก็ได้
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้สมาชิกคนอื่นๆได้ท�ำหน้าที่ โดยผมอาสาเป็น
เลขาธิการของชมรมฯ อยู่ในขณะนี้
ชมรมฯ ของเราท�ำงานกันอย่างไร?
ชมรมฯ มีรูปแบบที่คล้ายๆ กับหลายๆ ชมรมฯ ที่ท�ำกัน แต่สิ่งหนึ่ง
ที่การด�ำเนินงานของเรา คือ การมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน เป็นคนดี คิด
ดี ท�ำดี สร้างให้เกิด ชุมชนดี ตามสโลแกนของชมรมฯ
การจัดหาสมาชิก ชมรมฯ มีการจัดหาสมาชิกโดยการเปิดรับสมัคร
ในสถานที่ต่างๆ ทั้งสถานศึกษา ชุมชนใกล้เคียง น้องๆ ที่สนใจมาสมัคร
เป็นสมาชิกด้วยตนเอง และชวนเพื่อนๆ มาสมัครด้วย เช่น กิจกรรมพี่สอน
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น้อง คนสามวัยหัวใจเดียวกัน ที่น้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วม
โครงการไปพร้อมๆ กัน
การบริหารจัดการของชมรม เราได้ยึดหลักการด�ำเนิน 3 ก. คือ
ก.กรรมการ ชมรมฯ มีการแบ่งคณะกรรมออกเป็น 3 คณะ ได้แก่
กรรมการที่ปรึกษา, กรรมการอ�ำนวยการ และกรรมการด�ำเนินงาน ซึ่งมา
จากการเลือกตั้งของสมาชิก และมีคณะกรรมการฝ่ายอื่นๆ โดยมีค�ำสั่ง
แต่งตั้งจากนายอ�ำเภอ เพื่อให้การท�ำงานของชมรมฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชมรมฯจึงได้แต่งตั้งผู้ช่วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกตัวน้อยๆ ได้ฝึกการท�ำงาน พร้อมที่
จะก้าวเข้ามาเป็นคณะกรรมการในรุ่นต่อไป โดยมีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง 2
ปี  เพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้สมาชิกได้ท�ำงานในหน้าที่ต่างๆ ท�ำให้เกิด
ศักยภาพ และฝึกประสบการณ์การท�ำงาน น�ำไปต่อยอดในอนาคตได้
ชมรมจึงมีคณะกรรมการจากรุ่นสู่รุ่นที่ยั่งยืน
ก.กองทุน ตลอดระยะเวลา 8 ปี ชมรมฯได้รับการสนับสนุนกองทุน
ทั้งที่เป็นตัวเงินและทรัพย์สินจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ
ผู้ปกครองเป็นอย่างดี รวมทั้งสมาชิกได้ร่วมกันจัดหารายได้ จนปัจจุบันชม
รมฯมีเงินสะสมในกองทุนสูงถึง 70,000 บาท และยังน�ำเงินในกองทุนมา
หมุนเวียนใช้จ่าย ท�ำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ กองทุนจึงมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องและมั่นคง สมาชิกให้ความเชื่อถือส�ำหรับการเบิกจ่ายเงิน  ที่
มีระเบียบการเบิกจ่ายชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ การเบิกเงินจ่าย
ทุกครัง้ ต้องมีคณะกรรม 2 ใน 3 เซ็นชือ่ เบิกจ่าย และเบิกได้เฉพาะโครงการ
ที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ�ำปีเท่านั้น
ก. กิจกรรม กิจกรรมของชมรมฯ มีกจิ กรรมทีห่ ลากหลายตามความ
ถนัด ความสนใจและความต้องการของสมาชิก สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
บริบทของชุมชน เพื่อให้สมาชิกห่างไกลจากยาเสพติด ภายใต้วิสัยทัศน์

           TO BE NUMBER ONE
ประสบการณ์แกนนำ�

26

“เด็กดี คิดดี ท�ำดี ชุมชนดี” ตามหลักของโครงการทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ คือ
(1) การรณรงค์ปลุกจิตส�ำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกิจกรรมหลักๆทีท่ ำ 
� คือ จัดกิจกรรม
สร้างกระแสให้เด็ก เห็นภัยของยาเสพติดทั้งผ่านสื่อออนไลน์ ผ่านการ
สวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE หรือ แม้แต่การเดินรณรงค์ในวันส�ำคัญ
ต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นประจ�ำ  และที่ส�ำคัญ คือ
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานจากผู้สนใจ และยังเป็นศูนย์รวมการท�ำกิจกรรมของสมาชิกใน
ชมรมฯ อีกด้วย
(2) การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชน ชมรมฯเน้นให้สมาชิก
มี EQ ดี กล้าปฏิเสธสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ด้วยการจัดกิจกรรม
หลักอย่างต่อเนื่อง คือ ค่ายพี่สอนน้อง คนสามวัยหัวใจเดียวกัน กิจกรรม
พาน้องเข้าวัด จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด การแข่งขันที่ปลอดเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ 100% ซึ่งสอดคล้องกับเด็กที่มีค่านิยม 12 ประการ ตาม
นโยบายของรัฐ โดยไม่ใช่ท�ำตามกระแส แต่แสดงออกมาด้วยตัวของเขา
เอง สมาชิกจะมีสุขภาพดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น
(3) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เป้าหมายของชมรมฯ คือการพัฒนาต�ำบลท่าก๊อ เป็นต�ำบล TO
BE NUMBER ONE โดยได้มีการจัดท�ำแผนพัฒนาระยะเวลา 3 ปี และ
แผนปฏิบัติการประจ�ำปี ชมรมฯ มีแนวคิดในการขยายเครือข่าย โดยใช้
แนวคิดการขายตรง เพื่อให้ชมรมฯ ที่เป็นเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจ
และขยายเครือข่ายได้อย่างมีคุณภาพ แบบค่อยเป็นค่อยไป
ทุกกิจกรรมที่ท�ำเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก ให้ร่าเริง
แจ่มใส และมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด ทุกกิจกรรมมีการประเมิน
ความพึงพอใจจากสมาชิก โดยท�ำการเก็บสถิติจากการส�ำรวจโดยสมาชิก
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และผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทุกครัง้ เพือ่ น�ำผลทีไ่ ด้ไปปรับปรุงกิจกรรมให้มคี วาม
น่าสนใจและเกิดสิ่งใหม่ๆในกิจกรรมเดิมๆ ที่จัดขึ้นทุกปี เช่น กิจกรรมพี่
สอนน้อง ก็จะมีการเพิ่มเนื้อหาวิชาที่สอนขึ้นทุกปี หรือการติวข้อสอบเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้กับน้องๆระดับชั้น ป.6 ที่จะสอบเข้า ม.1 ผลตอบรับ
ที่สมาชิกตอบกลับมา กิจกรรมที่จัดจึงมีความหลากหลาย สมาชิกถูกใจ
และสนุกกับกิจกรรมที่จัดขึ้น
ผลการด�ำเนินงานจากชมรมฯและการท�ำหน้าที่ประธานชมรมฯ
ผลจากการท�ำกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ส่งผล
ให้สมาชิกเป็นคนดี และเก่ง ตลอดระยะเวลา 8 ปี ชมรมฯ ได้สร้างกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ น้อมน�ำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ มาใช้มาปฏิบัติจริง
สมาชิกมีความกล้าแสดงออกในสิง่ ทีด่ ี ไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด ได้รบั โอกาส
ที่ดีจากสังคม รุ่นพี่ที่ท�ำงานในโครงการตั้งแต่เริ่มต้น ตอนนี้ก็ได้รับโอกาส
เข้ารับการท�ำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพราะประสบการณ์ที่
ได้ท�ำก่อให้เกิดความส�ำเร็จในหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี และที่ส�ำคัญ
คือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ผมได้มองเห็นศักยภาพของผม ความมุ่งมั่นที่จะ
เห็นสังคมมีแต่คนดี และประสบการณ์การท�ำงานจากคนในรูปแบบต่างๆ
ท�ำให้เราเป็นคนท�ำงานเป็น รอบคอบ เข้าถึงจิตใจของคนในการท�ำงาน
ร่วมกันได้ดี และยังสามารถน�ำมาปรับใช้ในการเรียน ท�ำให้เวลาน�ำเสนอ
ผลงานจะได้คะแนนดี เพราะทักษะการพูดที่ได้รับจากการท�ำงานใน
โครงการ มีเนื้อหาการพูดที่เรียบเรียงได้ดี น�ำเสนอให้เพื่อนอย่างดีเยี่ยม
รางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ที่ท�ำให้ผมเห็นว่า ท�ำดี มีคนเห็น รางวัลที่ผม
ได้รับคือผลของการท�ำงานในโครงการ สร้างกิจกรรมให้สมาชิกได้ห่างไกล
ยาเสพติด โดยรางวัลแรก คือ รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
คือ การน�ำผลงานการจัดค่ายใครติดยายกมือขึ้น คืนคนดีสู่สังคม จนมีผล
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งานเป็นที่ประจักษ์ และรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุด คือ เด็กและเยาวชนที่น�ำ
ชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย   เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ท�ำให้ผมมี
ก�ำลัง แรงใจในการท�ำกิจกรรมให้น้องอยู่ตลอดเวลา
ความประทับใจ และสิ่งที่อยากฝากไว้
ขณะนี้ ผมก�ำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา แต่ยงั หาเวลากลับไปช่วย
งานน้องอยู่เสมอ ความรู้สึกจากวันนั้น ถึงวันนี้ ค�ำว่า TO BE NUMBER
ONE คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคนๆหนึ่งให้มีจุดยืนในสังคม ได้ท�ำในสิ่งที่ตัวเอง
รัก หน้าที่ที่ท�ำต้องยอมรับว่ามันเหนื่อย บางครั้งแทบขาดใจ จากที่เคยท้อ
และเคยโทษตัวเองหลายครั้ง ว่าท�ำไมเราท�ำไม่ได้เหมือนคนอื่น แต่ TO BE
NUMBER ONE ได้สอนให้เด็กคนหนึ่งเป็นคนเข้มแข็งพร้อมจะสู้ทุกปัญหา
ทีเ่ ข้ามา มิตรภาพของพีๆ่ น้องๆ ทีค่ อยเคียงข้างประสานพลังให้สมาชิกพ้น
ภัยจากยาเสพติด ได้เห็นความเอื้อเฟื้อและความเมตตาจากผู้ใหญ่ ที่คอย
สนับสนุนเด็กกลุ่มหนึ่งที่ ตามท้ายว่า เด็ก TO BE ป่าลัน วันนี้สิ่งที่ผมได้รับ
มันมากกว่าเงินทอง ของมีค่า ประสบการณ์ที่ท�ำงาน TO BE ให้สิ่งที่ผมไม่
เคยหาซื้อได้ เลือด TO BE มันอยู่ในตัวผมไปแล้ว จากเด็กคนหนึ่งที่ไม่กล้า
ทีจ่ ับไมค์ ไม่กล้าแม้แต่จะเปล่งค�ำพูดให้ใครได้ยิน กลายเป็นคนทีไ่ ด้รบั การ
เชื่อถือจากสมาชิกและเป็นแกนน�ำหลักให้กับสมาชิกรุ่นใหม่ นี่แหละครับ
พลังของสายเลือด เยาวชน TO BE เก่งได้ โดยไม่พึ่งยาเสพติด เป็นคนที่
สังคมให้การยอมรับและจะเป็นแรงพลังหนึง่ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงสังคมให้เป็น
สังคมที่ดี ปลอดอบายมุขอย่างแท้จริงได้แน่นอน
อยากจะฝากถึง เพื่อนๆ น้องๆ TO BE NUMBER ONE ทุกคนที่
ได้อ่านบทความการท�ำงานของผมในโครงการฯ ที่ท�ำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไป
และเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคน ผมเชื่อครับว่าการท�ำงานทุกอย่างไม่มี
ค�ำว่าง่าย สบาย แต่ถ้าหากเราละทิ้งสิ่งเหล่านี้ และเอาใจ เอาความรู้สึก
ของตนเองที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสังคม อยากเห็นลูกหลานเป็น
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คนดีของชาติ บ้านเมือง วันนี้เราคือ ผู้ที่ท�ำให้เขาได้รับโอกาสนั้นๆ TO BE
NUMBER ONE จะช่วยให้เยาวชนทุกคนได้มองเห็นศักยภาพทีแ่ ท้จริงของ
ตัวเอง ขอให้เพื่อนๆ ได้วางเป้าหมายสูงสุด นั้นคือ สมาชิกของเราต้อง
ห่างไกลยาเสพติด แม้ตัวเราจะเหนื่อยแต่ขอให้ ร้อยคน พันคน พ้นภัย
ยาเสพติด เปรียบตัวเองเป็นดั่งพ่อแม่ที่ปกป้องตัวเราจากสิ่งร้ายๆ เหมือน
กับที่เราได้ท�ำหน้าที่เหมือนพ่อแม่ ในการปกป้องสมาชิกเราให้ห่างไกล
ยาเสพติด
ยามใดที่เราท้อ จงหายใจลึกๆแล้วบอกกับตัวเองเสมอว่า “ไม่ได้
ไม่ได้ ต้องได้” จะช่วยสร้างก�ำลังใจให้กับเรา เพราะทุกปัญหามันมี
ทางออกแน่นอน สติและจิตใจเราต้องสงบ คิดทบทวนสิ่งที่ผิดพลาด
แล้วน�ำมาแก้ไข มันช่วยให้เรามองอะไรหลายๆ อย่างได้ดี มิตรภาพ
เพื่ อ นร่ ว มงานส� ำ คั ญ มาก ต้ อ งเชื่ อ ใจในที ม งาน เชื่ อ ว่ า ทุ ก คนเก่ ง
ให้ก�ำลังใจกันเมื่อยามที่ทุกข์หรือสุข เราจะเป็นคน TO BE ที่เข้มแข็ง
เราจะเป็นแกนน�ำที่ดีตลอดไป
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นายนพนัย นาคเพชร
ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE
ชุมชนบ้านนายม อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
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ประวัติส่วนตัว
กระผม นายนพนัย นาคเพชร ประธานชมรมชุมชนบ้านนายม
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันอายุ 23 ปี ก�ำลังศึกษาอยู่ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ชั้นปีที่  4
ท�ำไมต้องเป็น TO BE NUMBER ONE
ครั้งแรกที่ได้เข้ามารู้จักกับ TO BE NUMBER ONE จากการชักชวน
จากพี่ต้อม ซึ่งเป็นประธานชมรม ทูบีนัมเบอร์วันชุมชนบ้านนายมในปี
2550 ณ ขณะนั้น กระผมถูกการชักชวนจากทูบีฯรุ่นบุกเบิกของชมรม     
ให้เข้ามาร่วมท�ำกิจกรรมที่ทางชมรมฯจัดกิจกรรมขึ้นในหมู่บ้าน  พี่ๆได้ให้
สมัครเป็นสมาชิกของชมรม และได้ถูกคัดเลือกกระผมเป็นผู้ช่วยของพี่ๆ
ฝ่ า ยกิ จ กรรม ซึ่ ง ถื อ เป็ น การเริ่ ม ต้ น ชี วิ ต ที่ ท� ำ ให้ ผ มรู ้ จั ก ตนเองอย่ า ง
ถ่องแท้...ว่าผมจะเป็นมีจุดเด่น จุดอ่อนของตนเองตรงไหน... ซึ่งได้รับ
ประสบการณ์อย่างหลากหลายรูปแบบ เช่น จากการได้รับการมอบหมาย
ให้ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น คณะกรรมการอย่ า งจริ ง จั ง จากการเป็ น ผู ้ ช ่ ว ย
ประชาสัมพันธ์ ในปี 2553 และต่อมาในปี 2555 ผมจึงได้รับการคัดเลือก
จากสมาชิกให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม...และสู่ปัจจุบันต�ำแหน่ง
ประธานในปี 2557 – 2558 (2 ปี)  
ชมรมฯของเราท�ำงานกันอย่างไร?
จากใจ...คนทูบีฯขอเล่าสิ่งดีๆ ที่ผมอยากบอกถึงประวัติความเป็น
มาของชมรมทูบนี มั เบอร์วนั ของพวกเรา...ชมรมเริม่ ด�ำเนินการเมือ่ ปี 2546
จากการคั ด เลื อ กหมู ่ บ ้ า นน� ำ ร่ อ งที่ มี ป ั ญ หายาเสพติ ด มากที่ สุ ด คื อ             
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หมู่ท่ี 3 ชุมชนบ้านนายม  ประกอบกับการมีจ�ำนวนเยาวชนกลุ่มอายุ 10
- 24 ปี มากที่สุดในต�ำบลนายม  สิ่งนี้ที่เป็นปัญหาที่เราจะต้องด�ำเนินการ
แก้ไขในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการเป็นเกราะป้องกันให้
เยาวชนของชุมชนเราให้ห่างไกลยาเสพติด   โดยยึดหลักการด�ำเนินงาน
3 ก และ 3 ย ตามยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER ONE พวกเราได้ระดม
ความคิดในการสร้างชมรมของเราให้เข้มแข็ง จากการเริ่มแรกที่ต้องช่วย
กันท�ำคือ การหาสมาชิกของชมรมเราได้จากการไปชักชวนน้องๆ โดยบอก
ต่อเพื่อนๆ บอกต่อน้องๆ และญาติๆ มาร่วมด�ำเนินกิจกรรมของชมรม  
โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการท�ำกิจกรรม และได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน             
หอกระจายเสียงของทางวัด  ท�ำให้ได้สมาชิกมามากที่สุดในขณะนั้น  เรา
มีการบริหารจัดการชมรมโดยการจัดตั้งคณะกรรมการ  ซึ่งให้สมาชิกเป็น
ผู้คัดเลือกผู้น�ำของชมรมในการเป็นประธาน ซึ่งท�ำหน้าที่หลักการเป็น
หั ว เรื อ ใหญ่ ที่ จ ะพาชมรมฯ ให้ เ ดิ น ก้ า วไปอย่ า งมั่ น คงและต่ อ เนื่ อ ง...
ก.กรรมการ จากอดีตสู่ปัจจุบัน12 ปี ที่ชมรมของเรามีคณะกรรมการ
จ�ำนวน 4 รุน่ ซึง่ ประธานของเราทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเข้ามามีความสามารถ
จนเป็นที่ยอมรับในชุมชนทั้งในหมู่บ้าน และต�ำบลนายมของพวกเรา....
ประธานรุ่นแรกเป็นรุ่นบุกเบิก โดยใช้ดนตรีสากลในการเป็นสื่อในชุมชน  
จึงได้มีการจัดตั้งชมรมดนตรีสากลขึ้นที่มีรุ่นพี่ๆของเราเล่นและแต่งเพลง
เองชื่อ “เพลงเยาวชนต้นแบบทูบีนัมเบอร์วัน” เป็นการสื่อสารกิจกรรม
ท�ำให้น้องๆสนใจมากยิ่งขึ้น จึงท�ำให้ชมรมฯมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นๆ เรื่อย
จนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ กรรมการรุ่นปัจจุบันมีจ�ำนวน 2 รุ่น  คือ รุ่นตั้ง
ไข่ เปรียบเสมือนเป็นเงารุ่นพี่ในการเตรียมความพร้อมเป็นคณะกรรมการ
รุ่นต่อไป และรุ่นน�ำชัย เป็นคณะกรรมการด�ำเนินงานในชมรมของชุมชน
บ้านนายม อีกทั้งพวกเราได้ด�ำเนินงานประชาสัมพันธ์ในงานประเพณี
ต่างๆ ในท้องถิ่นพื้นบ้านของเรา เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ การแสดง
ละครสัน้   จัดบอร์ดและนิทรรศการในหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ในและนอกชมรม
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ของเรา สู่การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในงานเทศกาลมะขามหวานของ
จังหวัดทุกๆ ปี ส่งผลให้ชมรมของเราเป็นที่ยอมรับของคนใน และนอก
ชุมชนเป็นที่ประจักษ์  สู่การประกวดระดับต่างๆ  เช่น ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค  และระดับประเทศ
เป็นการด�ำเนินงานโดยเยาวชนเพือ่ เยาวชน  โดยแบ่งคณะกรรมการ
ด�ำเนินงานออกเป็น 5 ฝ่าย และแต่ละฝ่ายก็มีกรรมการและอนุกรรมการ
รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองแต่ละฝ่าย  สามารถจ�ำแนกออกเป็น ประธาน
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายสอดส่องดูแล, ฝ่ายจัดหาทุน, ฝ่าย
กิจกรรม และฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์  เป็นต้น  ได้มีการก�ำหนดวาระการ
ท�ำงาน 2 ปี จึงจะคัดเลือกประธานชมรมใหม่ และมีการประชุมประจ�ำ
เดื อ นอย่ า งสม�่ ำ เสมอเดื อ นละ 1 ครั้ ง ชมรมฯของพวกเราได้ รั บ การ
สนับสนุนการท�ำหน้าที่อย่างสมบูรณ์จากองค์การบริหารส่วนต�ำบลนายม
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหนองผักบุ้ง ชมรมได้จัดท�ำค�ำสั่ง
แต่งตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านนายม และยังมีคณะที่
ปรึกษาของชมรมอย่างชัดเจนทัง้ ใน และนอกพืน้ ทีท่ เี่ ป็นแรงขับเคลือ่ นการ
ท�ำงานของพวกเราได้เป็นอย่างดี
การด�ำเนินการ ก. กองทุน เริ่มแรกชมรมของพวกเราชาวทูบีนัม
เบอร์วันได้เก็บค่าสมาชิกเป็นกองทุนเริ่มแรกคนละ 20 บาท ต่อมาทาง
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนายมได้เข้ามาสนับสนุนให้กับเยาวชนด้านงบ
ประมาณ  โดยมีคณะกรรมการของชมรมฯ เข้าไปมีบทบาทในการจัดท�ำ
แผนงานโครงการร่วมทุกภาคส่วน ในชุมชน และยังมีรายได้หลักจากการ
จ�ำหน่ายสินค้าของทางชมรม จากการที่ทางชมรมจัดอาชีพเสริมให้กับ
เยาวชนและสมาชิก  เช่น  การจัดจ�ำหน่ายเสื้อของชมรมฯ, กระเป๋าถักโค
เซจากไหมพรม, ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว, และของที่ระลึกที่ทางชม
รมฯ จ�ำหน่ายตามเทศกาลส�ำคัญ เป็นต้น  การเบิกจ่ายเงินของชมรมเรา
ชาวทูบีฯ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทั้ง 5 ฝ่าย และ
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เป็นการเบิกจ่ายโดยประธานชมรม  เหรัญญิก และเลขา อย่างน้อย 2 ใน
3 คน  เบิกจ่ายในการน�ำเงินมาใช้จ่ายในชมรมฯ  โดยมีระเบียบการอย่าง
ชัดเจน และ มีสมุดบัญชีรายรับ - รายจ่าย อย่างถูกต้องพร้อมตรวจสอบได้
การด�ำเนินการ ก. กิจกรรม เน้นกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของ
TO BE NUMBER ONE คือ การรณรงค์ปลุกจิตส�ำนึกและสร้างกระแสนิยม
ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจให้แก่เยาวชน การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพือ่ การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทางชมรมของเรามีคณะกรรมการจัดท�ำแผน
งานโครงการ และตั้งเป้าหมายการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยใช้แผน
2 ร่วม คือ
ร่วมคิด ชมรมของเราได้ระดมความคิดจากสมาชิก โดยใช้แผนที่
ความคิดให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนือ่ งในแต่ละปี
ร่ ว มวางแผน น�ำความคิดจากสมาชิกมาแตกแขนงย่อยสู่การ
ประชาคมหมูบ่ า้ น โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนทุกภาคส่วน พร้อมน�ำแผน
ประจ�ำปี เพื่อของบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต�ำบลนา
ยมของเราทุกๆ ปี  และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสู่การสร้างกิจกรรม
เด่นหลากหลายกิจกรรมในแต่ละปีด้วยครับ  และเรายังได้ตั้งเป้าหมายใน
การด�ำเนินกิจกรรมไว้ ดังนี้
- ค่อยสอดส่องดูแลและค้นหาช่วยเหลือคืนคนดีสู่สังคม
- ใช้สื่อสังคมผ่านโซเซียลเน็ตเวิร์คให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- พัฒนาและสร้างเครือข่ายชมรมใหม่อย่างน้อยปีละ 2 ชมรม
- จัดกิจกรรมค่ายทูบีนัมเบอร์วันอย่างต่อเนื่อง
- สร้างกิจกรรมเด่นทุกๆ ปี
การจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ของชมรมฯเรา ได้มีการสอบถามความ
ต้องการของสมาชิก จากการโหวตเสียงในการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง
และจึงน�ำมาเขียนโครงการฯ จึงจัดให้ครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ TO BE
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NUMBER ONE หลังจากนั้น เรามีการประเมินความพึงพอใจของสมาชิก  
โดยใช้แบบสอบถามทุกครัง้ ทีม่ กี าร จัดกิจกรรมในแต่ละโครงการ  ซึง่ ท�ำให้
คณะกรรมการเกิดการพัฒนากิจกรรมของตนเอง  จนสามารถเป็นแกนน�ำ
และวิทยากรให้กับเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลการด�ำเนินงานจากชมรมฯ และการท�ำหน้าที่ประธานชมรมฯ
จากการที่กระผมได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการกับการเป็นส่วนหนึ่ง
ของครอบครัว TO BE NUMBER ONE กระผมได้ประโยชน์มากมาย ได้
มีเพื่อนๆ เพิ่มขึ้น จากคนคุ้นหน้ากลายเป็นคนรู้จัก จากคนรู้จักกลายเป็น
เพื่อนสนิท  จากเพื่อนสนิทสู่พี่น้อง  สู่ครอบครัวทูบีนัมเบอร์วัน และตลอด
ระยะเวลาที่รู้จักกับโครงการ TO BE NUMBER ONE และการท�ำหน้าที่
เป็นคณะกรรมการสูก่ ารเป็นประธานชมรมฯ กระผมมีความรูส้ กึ ว่ามีความ
ภาคภูมิใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆ ของ TO BE NUMBER
ONE และเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยน้องๆ เพื่อนๆ พี่ๆ ห่างไกลจาก
ยาเสพติด และมีภูมิคุ้มกันจิตใจให้กับเยาวชนอย่างเข้มแข็งให้ตนเอง
ความประทับใจ และสิ่งที่อยากฝากไว้
สุดท้ายนี้ อยากฝากถึงคน TO BE NUMBER ONE ทุกๆคน ที่เป็น
ทั้งประธานชมรมฯ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ หรือ สมาชิกของชมรมฯ
อยากให้ทุกๆ คนท�ำงานต่อไป อย่าได้ท้อถอยอย่าถอย ถึงวันนี้ยังไม่ใช่เป็น
วันของเราที่ยังไม่ชนะระดับภาค ระดับประเทศก็ตาม   เราต้องร่วมมือ
ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมสามัคคีกันและก้าวเดินไปพร้อมๆ กัน และที่ส�ำคัญ
ที่สุด  พวกเรามีหัวใจดวงเดียวกันของชาวทูบีนัมเบอร์วันดังค�ำขวัญ “เป็น
หนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”

ประสบการณ์การท�ำงานของแกนน�ำ

TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการ

นายหิรัณย์ โกมลหิรัณย์
ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE – SSSC
บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม จังหวัดสมุทรปราการ
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ประวัติส่วนตัว
ผมชื่อ นายหิรัณย์ โกมลหิรัณย์ อายุ 52 ปี รองผู้จัดการอาวุโสฝ่าย
กฎหมาย ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น ผูจ้ ดั การศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE
– SSSC
ศูนย์ของเราท�ำงานกันอย่างไร?
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE – SSSC แรกเริ่มได้บริการ
ให้ค�ำปรึกษากับสมาชิกในเรื่องทั่วไป ผ่านนวัตกรรมทุกข์ใจใส่โหล - เปิด
โหลโต้ปัญหา  โดยมีผู้ที่ผ่านการอบรมทักษะการให้ค�ำปรึกษาแล้วมาเป็น
ผู้ให้ค�ำปรึกษา  ซึ่งพบว่า ปัญหาที่สมาชิกประสบความเดือดร้อนมาก คือ
เรือ่ งปัญหาหนีส้ นิ ทีถ่ กู เจ้าหนีฟ้ อ้ งร้องและบังคับคดี  โดยการยึดหรืออายัด
เงินเดือน ท�ำให้สมาชิกมีความเครียดต่อปัญหาที่มารุมเร้า ทั้งธนาคารจะ
มายึดบ้าน เพราะไม่มีเงินพอจ่ายค่างวด ไม่มีจ่ายค่าเทอมให้ลูก สมาชิก
ขอค�ำปรึกษาในเรื่องที่สมาชิกเดือดร้อน ทุกข์ใจจากปัญหาส่วนตัว ปัญหา

           TO BE NUMBER ONE
ประสบการณ์แกนนำ�

36

ครอบครัว ปัญหาการเงินจากหนี้บัตรเครดิต  ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับ ทางกฎหมาย ประกอบกับบริษัทฯ มีฝ่ายกฎหมาย  ซึ่งมีนิติกรหลาย
ท่านท�ำหน้าที่ในการติดตามทวงถามและเร่งรัดลูกหนี้ของบริษัทฯ รวมถึง
การประสานงานติดต่อภาคราชการส่วนต่างๆอยู่แล้ว ดังนั้น ประธาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE-SSSC จึงได้เชิญชวนให้เข้าร่วมเป็นอาสา
สมัครประจ�ำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ให้ค�ำปรึกษาแก่สมาชิก ช่วงแรกมีนิติกรอาสามาช่วยงานเพียงแค่ 2 คน
จากจ�ำนวนนิติกรทั้งหมด 5 คน ต่อมานิติกรทุกคนได้เข้าร่วมเป็นอาสา
สมัครโดยสมัครใจตั้งแต่ปี 2551 เกิดเป็นนวัตกรรม “ทนายทูบี” เป็นผู้ที่
คอยปรับทุกข์ สร้างสุขให้เพื่อนสมาชิกฯ ประจ�ำที่ศูนย์เพื่อนใจฯ โดยมีผม
เป็นผู้จัดการศูนย์ฯ
ผลการด�ำเนินงานของชมรมฯ
ทนายทูบีเข้าช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก และครอบครัวที่มีปัญหาทุกข์
ร้อนใจ อันมีสาเหตุมาจากปัญหาการเงิน ปัญหาสังคมเกิดเป็นคดีความ
ต่างๆ โดยให้ค�ำปรึกษาให้สมาชิกคลายความทุกข์ร้อนใจ และที่ส�ำคัญ
ทนายความของบริษัท จะเป็นตัวแทนของสมาชิกเข้าช่วยเหลือในการให้
ค�ำปรึกษา และเจรจา หรือ ประสานงานกับเจ้าหนี้ หรือ คู่กรณี หรือ
ประสานกับกรมบังคับคดี  ท�ำให้ปัญหาของเพื่อนสมาชิกได้คลี่คลายหมด
กังวล และรู้สึกอบอุ่น ไม่ต้องหลบหนี กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอย่างมี
ความสุขได้ ท�ำให้มีก�ำลังใจท�ำงาน และกล้าเผชิญอุปสรรคต่างๆ ได้  โดย
ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกแต่อย่างใด
ตลอดเวลาที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลากว่า 6 ปี มีสมาชิกที่เข้า
รับบริการในศูนย์กว่า 50 ราย และทนายทูบีได้ให้การช่วยเหลือดูแลเพื่อน
สมาชิ ก พนั ก งานของบริ ษั ท ครอบครั ว และเครื อ ข่ า ยสั ง คมรอบข้ า ง            
เป็นจ�ำนวน 62 เรื่อง ซึ่งทนายทูบีทุกคนเห็นพ้องกันว่าการท�ำให้ผู้อื่นมี
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ความสุข ย่อมท�ำให้เรามีความสุขยิง่ กว่าโดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้าพเจ้าเห็นว่า
การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ คือ การให้ที่ไม่หวังผลตอบแทน ย่อมถือได้ว่า
เป็นเป็นความสุขอย่างแท้จริง
ผมเองท�ำหน้าที่เป็น ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
– SSSC มีหน้าที่ดูแลศูนย์เพื่อนใจฯ ให้ค�ำปรึกษาเรื่องทุกข์ใจ ประเมิน
และติดตามผล ซึง่ สิง่ ทีส่ ำ� คัญในการให้คำ� ปรึกษา คือ ปัญหาความเดือดร้อน
ต่างๆ ที่สมาชิกมาขอค�ำปรึกษานั้น ผู้ให้ค�ำปรึกษาเป็นเพียงผู้ให้คำ� แนะน�ำ 
แต่การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา คงเป็นของผู้ขอรับค�ำปรึกษา ซึ่งผู้ให้
ค�ำปรึกษาต้องยอมรับการตัดสินใจของผูร้ บั การปรึกษา ผลทีไ่ ด้รบั จากการ
เปิดศูนย์เพื่อนใจฯ คือ สมาชิกได้รับก�ำลังใจ รู้ว่าไม่ได้เผชิญปัญหาแต่เพียง
ล�ำพัง สมาชิกรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าต่อครอบครัว สมาชิกสามารถน�ำ
แนวทางที่ได้รับไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี ท�ำให้ปัญหาเบาบาง
หรือหมดไป ท�ำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
ทนายทูบีทุกคน มีความเต็มใจช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แม้ปัญหา
หลายๆเรื่องจะเป็นเรื่องของบุคคลในครอบครัวสมาชิกเอง ก็จะเป็นธุระ
และช่วยด�ำเนินการติดตาม หรือขึน้ ว่าความในศาลให้สมาชิกและช่วยเหลือ
จนกระบวนการถึงที่สุด ปัญหาต่างๆ ที่ทนาย TO BE เข้าช่วยเหลือและ
ประทับใจ อาทิเช่น
สมาชิกได้ถูกหมายบังคับคดี  เพื่อมาอายัดค่าจ้าง ทนายทูบีก็จะใช้
ช่องทางของกฎหมาย ยื่นค�ำร้องขอต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือ ต่อศาล  
เพื่อขอปรับลดยอดหนี้ในการผ่อนช�ำระในแต่ละเดือนให้ลดลง พอมีเงิน
เหลือ พอแก่การใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน นั่นคือเจ้าหนี้ก็ได้รับผ่อนช�ำระ
หนี้จนครบ ลูกหนี้ก็มีเงินเหลือพอใช้จ่ายได้ตามความจ�ำเป็น
กรณีที่น้องภรรยาของสมาชิกเสียชีวิตจากการถูกรถชน หรือ กรณี
พ่อของสมาชิกได้ถูกรถชนเสียชีวิต ทีมงานทนายทูบีได้ขึ้นว่าความในศาล
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ให้การช่วยเหลือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากเดิมทีค่ กู่ รณีจะใช้อทิ ธิพล
ท้องถิ่นไม่ยอมจ่าย หรือ จ่ายน้อย หลังจากที่ต่อสู้คดีในศาลร่วม 2 - 3 ปี
ทั้ง 2 เรื่อง ก็ได้รับค่าสินไหมร่วม 3 - 4 แสนบาท
เรื่องที่ได้ช่วยเหลือสมาชิกและมีความประทับใจที่สุด คือ สมาชิก
ถูกต�ำรวจออกหมายจับในความผิดเรือ่ งพยายามฆ่า ซึง่ ทีมงานทนายทูบี ได้
ตรวจสอบและสืบหาจากพยานหลักฐาน และสถานที่เกิดเหตุแล้วพบว่า
สมาชิกเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ และพ้นความผิดเนือ่ งจากเป็นบุคคลคนละคนกัน  แต่
เป็นผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยจังหวัดเดียวกัน  และมีชอื่ และนามสกุลซ�ำ้ กัน  แต่ตา่ งกัน
ทีเ่ ลขประจ�ำตัวประชาชนเท่านัน้   สมาชิกทูบขี องชมรมจึงพ้นจากความผิด
ในครั้งนี้ได้ ได้เห็นรอยยิ้มของสมาชิก ก็ท�ำให้ทนายทูบียิ้มได้เช่นกัน
นอกจากชมรมฯ ให้การช่วยเหลือสมาชิกภายในชมรมแล้ว ยังได้
ช่วยเหลือสมาชิกเครือข่ายด้วยเช่นกัน ซึง่ เป็นปัญหาระหว่างพีน่ อ้ งเกีย่ วกับ
เรื่องที่ดินอันเป็นมรดกตกทอดมาจากบิดามารดาเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว  
ท�ำให้พี่น้องบาดหมางไม่พูดคุยกัน และสมาชิกเครือข่ายเกิดความเครียด
ล้มป่วยลง เมื่อได้ทราบเรื่อง ทนายทูบีได้เข้าไปแก้ไขปัญหาคาใจที่มีมา
นานระหว่างพี่น้องได้สำ� เร็จ  จึงท�ำให้พี่น้องกลับคืนดีพูดคุยกันเหมือนเดิม
ท�ำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีข้ึน สภาพจิตใจผู้ที่ล้มป่วยดีขึ้น อาการ
เจ็บป่วยก็ทเุ ลาดีขนึ้ สามารถกลับบ้านได้ หลังจากล้มป่วยนอนโรงพยาบาล
เป็นระยะเวลานานหลายเดือน
ความประทับใจและสิ่งที่อยากฝากไว้
การที่ผมได้เข้ามามีส่วนร่วมในชมรม TO BE NUMBER ONE ถือ
ได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่า เพราะได้รับการอบรมเทคนิคการให้ค�ำ
ปรึกษาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง  จนเกิดความช�ำนาญในการ
เรียนรู้ ความรู้สึกของแต่ละคน รู้ว่าสุข หรือ ทุกข์อยู่ที่ใจ ใจอยู่ที่สมอง  
ฉะนั้นทั้งหมดอยู่ที่เราคิด ขบวนการคิดจึงมีความส�ำคัญ จากการที่ให้ค�ำ
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ปรึกษาปัญหาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เราฝึกทักษะในขบวนการคิดได้
เป็นล�ำดับเป็นขัน้ เป็นตอน ผมได้ให้คำ� แนะน�ำวิธกี ารคิดในการแก้ไขปัญหา
ให้สมาชิกได้รู้จักขบวนการคิดอย่างมีระบบเมื่อเกิดปัญหาแก้ไขปัญหา  
สมาชิกก็สามารถที่จะคิดแก้ไข หรือ ป้องกันปัญหาที่เกิดหรือจะเกิดได้
อย่างทันท่วงที
นอกจากนั้นท�ำให้ได้เรียนรู้อุปนิสัยของคน จากการรับฟัง และ
พูดคุย ท�ำให้เป็นผู้รับฟังที่ดี น�ำมาประยุกต์ใช้ในการว่าความตามหน้าที่ได้
เป็นอย่างดี
ปั จ จุ บั น ทนายทู บี เป็ น ที่ รู ้ จั ก ของสมาชิ ก ทู บี ม ากมาย ท� ำ ให้
บรรยากาศในที่ท�ำงานเต็มไปด้วยมิตรภาพ ความเอื้ออาทรต่อกัน
เราทนายทูบี เราภูมิใจที่ได้ดูแลช่วยเหลือสมาชิกและเครือข่ายทูบี
และกล้าพูดได้ว่า เราเป็นส่วนหนึ่ง ท�ำให้สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของเรา
“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”
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นางสาวมัทณิดา ค�ำตา
เลขานุการชมรม TO BE NUMBER ONE
บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จ�ำกัด อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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ประวัติส่วนตัว
ดิฉัน นางสาวมัทณิดา ค�ำตา อายุ 35 ปี เป็นพนักงานฝ่ายพัฒนา
บุคลากร บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จ�ำกัด 286 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ท�ำหน้าที่เลขานุการของชมรม TO BE
NUMBER ONE ชอยส์ ตั้งแต่ ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน
ชมรมฯของเราท�ำงานกันอย่างไร?
บริษัทชอยส์ มินิสโตร์ จ�ำกัด ซึ่งได้ประกอบธุรกิจค้าปลีก ภายใต้
เครือ่ งหมายการค้าเซเว่นอีเลฟเว่น ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่  ล�ำพูน
และแม่ฮ่องสอน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2534   ซึ่งบริหารงานโดย คุณวรกร
ตันตรานนท์ ประธานกรรมการ, คุณฤทัยรัตน์ วิสิทธิ์ กรรมการบริหาร
ฝ่ายบัญชี การเงิน และบุคคล คุณวรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ  
ปัจจุบันมี ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นภายใต้การดูแลถึง 300 สาขา มีพนักงาน
มากกว่า 3,100 คน  โดยบริษทั มีหลักในการบริหารงาน  ดังปรัชญาองค์กร
ที่ว่า เราปรารถนารอยยิ้มกับลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข  
ด้วยลักษณะการท�ำงานของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่เปิดให้บริการ
24 ชั่วโมง และให้บริการในแหล่งชุมชนต่างๆ ครอบคลุมทั้ง 3 จังหวัด ที่
เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด พนักงานส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มเยาวชน ที่เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาองค์กร บริษัทฯ มุ่งเน้นการ
พัฒ นาคนเป็ น ส�ำคัญ ทีมผู้บริห าร และพนัก งานมี ความเห็ นว่ า งาน
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TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคน ที่ให้มีทักษะชีวิต และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  จึงน�ำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาด�ำเนินการในบริษัทฯ  
โดยจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ชอยส์ รวมใจเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่ง
ยาเสพติดขึ้น เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสมาชิก
มากกว่า 3,100 คน  
ด้านโครงสร้างและการบริหารงานของชมรม พนักงานของบริษัทฯ
กระจายการท�ำงานตามร้านสาขาที่ต่างพื้นที่ โดยแตกต่างจากสถาน
ประกอบกิจการอื่นๆ ที่มีที่ตั้งสถานประกอบการอยู่ในบริเวณเดียวกัน  
เพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าถึงกิจกรรมของชมรมฯ และการด�ำเนินงานเป็น
ไปอย่างคล่องตัว และรวดเร็ว  ชมรมฯ จึงน�ำรูปแบบบูรณาการของจังหวัด
TO BE NUMBER ONE มาประยุกต์ใช้ โดยก�ำหนดให้มชี มรมฯกลาง ก�ำกับ
ดูแลการท�ำงาน ของ 4 สาขาชมรมฯ ซึง่ แบ่งตามเขตพืน้ ทีก่ ารท�ำงาน ได้แก่
สาขาชมรม CMN, สาขาชมรม CME, สาขาชมรม CMW  และ สาขาชมรม
CMS  เพื่อให้ครอบคลุมเขตพื้นที่การท�ำงาน  โดยด�ำเนินงานภายใต้องค์
ประกอบ 3 ก  
ก.กรรมการ คณะกรรมการ ได้จากการคัดเลือก และแต่งตั้งจาก
อาสาสมัคร ที่มาจากสมาชิกทั้ง 4 สาขาชมรมฯ เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมให้
ที่ปรึกษาชมรมฯ เป็นผู้แต่งตั้ง มีวาระ 1 ปี และมีการประชุมติดตามผล
การด�ำเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง โดยประกอบด้วย  คณะกรรมการกลาง  
มีบทบาทหน้าที่ในการให้ค�ำปรึกษา สนับสนุน ดูแล และติดตามผลการ
ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่ก�ำหนด   และคณะ
กรรมการสาขาชมรมฯ  ทีป่ ระกอบด้วย กรรมการฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายกองทุน
ฝ่ายสอดส่องดูแล และฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์
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ก.กองทุน ชมรมฯมีการจัดการเงินกองทุน เป็น 2 ส่วน คือ กองทุน
ชมรมฯ กลาง ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ เพื่อน�ำไปสนับสนุน
กิจกรรมของทั้ง 4 สาขาชมรมฯ  และกองทุนสาขาชมรมฯ ได้มาจากการ
จัดหารายได้กองทุนตนเอง เช่น จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และ
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ชมรมฯ จึง
มีระเบียบการเบิกจ่าย มีผู้รับผิดชอบที่ถูกต้องและชัดเจน
ก.กิจกรรม มีการด�ำเนินงานภายใต้  3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตส�ำนึกและสร้างกระแสนิยม ที่
เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น กิจกรรม เสียงสารคดี
ทูบีไทม์   โดยเปิดให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้รับฟังสารคดี ความรู้ของ
โครงการฯ ในร้านต้นแบบกว่า 60 สาขา เป็นประจ�ำทุกวัน และกิจกรรม
สนับสนุนโครงการ ใครติดยายกมือขึ้น, To Be Number 1 Day  คือ การ
สวมเสื้อ TO BEฯ ทุกวันศุกร์, Facebook To Be Number การจัด
นิทรรศการ และการเดินรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ โครงการทูบีนัมเบอร์วัน
และพิษภัยของยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ ที  ่ 2  การเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันทางจิตใจ  ได้แก่ กิจกรรม
โครงการใครติดยายกมือขึ้น  โดยชมรมฯมีมาตรการรองรับ ในกรณีที่พบ
พนักงานใหม่ที่เป็นผู้เสพสารเสพติด โดยการตรวจร่างกายพนักงานเพื่อ
ยืนยันผลการตรวจจากแพทย์, จัดให้มีการพบปะพูดคุย และท�ำข้อตกลง
ว่าพนักงานจะปฏิบตั ติ ามกระบวนการของบริษทั ฯ ในการบ�ำบัดรักษา การ
ส่ ง เข้ า รั บ การบ� ำ บั ด รั ก ษาตามขั้ น ตอน ในโรงพยาบาลในสั ง กั ด ของ
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อผ่านการบ�ำบัดรักษา และกลับเข้าท�ำงานกับ
ทางบริษัทฯ โดยกรรมการชมรมฯ จะติดตามผล ทุก 1 - 2 สัปดาห์ อย่าง
ต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพือ่ การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น กิจกรรมร่วมเป็นวิทยากรสัญจร โครงการส่ง
เสริมการจัดตัง้ ชมรมฯ ในสถานประกอบการ, การรับสมัครสมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วมเสวนา เรือ่ งท�ำ TO BE NUMBER ONE อย่างไรให้สำ� เร็จและยัง่ ยืน,
กิจกรรมมอบวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งอุปโภค บริโภค ให้หน่วยงานต่างๆ เป็นต้น
ทั้งนี้ จากการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
สมาชิก ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์  คิดเป็น  84.55 %  ซึ่งสมาชิกมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม มากที่สุด
ประโยชน์ของการด�ำเนินงานของชมรมฯ
(1) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กับองค์กรในการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(2) พนักงานมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ส่งผลต่อขวัญก�ำลังใจ
ในการท�ำงาน เกิดความรักองค์กร
(3) ประชาชนและเยาวชนมีความรูเ้ กีย่ วกับ โทษและพิษภัยของ
ยาเสพติด และเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา เป็นพลังเครือข่ายการต่อต้านยาเสพติด เป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
แนวทางการด�ำเนินงานอย่างยั่งยืน
(1) ประกาศเป็นนโยบาย ในการรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
(2) มีการวางแผนและ ด�ำเนินงานตามองค์ประกอบ 3 ก. โดย
แยกตามยุทธศาสตร์กำ� หนดระยะเวลา และผูร้ บั ผิดชอบงาน  
อย่างชัดเจน
(3) มีการติดตามการด�ำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง

           TO BE NUMBER ONE

ความประทับใจ/สิ่งที่อยากฝากไว้
ปัจจุบันชมรม TO BE NUMBER ONE รวมใจเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง
ยาเสพติด ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ประเภทสถานประกอบ
กิจการขนาดใหญ่  พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน
จากการที่ได้เข้าร่วมเป็นคณะท�ำงานในโครงการ TO BE NUMBER
ONE ตลอดจนท�ำหน้าทีก่ รรมการชมรมฯทีผ่ า่ นมา มีความภาคภูมใิ จทีเ่ ป็น
ส่วนหนึ่งของสมาชิกชมรมฯและมีความมุ่งมั่น และให้สัญญาที่จะด�ำเนิน
งานในโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนือ่ ง  เพือ่ รณรงค์ปอ้ งกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นจากผืนแผ่นดินไทย

ประสบการณ์แกนนำ�

44

แกนน�ำชมรม
TO BE NUMBER ONE บริษัท สุพารา จ�ำกัด
จังหวัดพังงา
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หลักการและแนวทางการด�ำเนินงาน
ปี 2546 บริษทั สุพารา จ�ำกัด ได้ประกาศนโยบายและจัดตัง้ ชมรม
TO BE NUMBER ONE บริษทั สุพาราจ�ำกัด พร้อมประกาศนโยบายเพือ่ ร่วม
เป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการ
ประชาสัมพันธ์ และชักชวนให้พนักงานในบริษัท เข้าร่วมเป็นสมาชิกใน
ชมรมฯ และมีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ งโดยมีสมาชิกเริม่ แรกทัง้ หมด 35 คน
ชมรมฯ ของเราท�ำงานกันอย่างไร?
ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท สุพารา จ�ำกัด เกิดจากการ
รวมตัวกันของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท สุพารา จ�ำกัด
จัดตั้งเป็นชมรม โดยมีองค์ประกอบ 3 ก ได้แก่
		 ก. กรรมการ โดยสมาชิก TO BE NUMBER ONE บริษัท
สุพารา จ�ำกัด คัดเลือกกรรมการเพื่อบริหารจัดการชมรม มีบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้ง 20 คน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน ประธาน
อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เลขานุการ กรรมการ
ก.กองทุน ประธานอนุกรรมการฝ่ายกองทุนและสมาชิก ร่วม
ด�ำเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อน�ำเงินรายได้หมุนเวียนใช้จ่ายในชมรมฯ
		 ก.กิจกรรม เน้นกิจกรรมที่เป็นแนวทางสู่ความยั่งยืนประโยชน์
เกิดความภาคภูมิใจและมองเห็นคุณค่าของสมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น”
เช่น การฝึกอาชีพและจัดหาอาชีพให้เป็นต้น โดยตั้งแต่ปี 2551 ชมรมฯ
ได้ด�ำเนินกิจกรรมภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ
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			ยุทธศาสตร์ที่ 1  การรณรงค์ปลุกจิตส�ำนึกและสร้างกระแส
นิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นกิจกรรมเชิญชวน
ให้สมาชิกด้านการเฝ้าระวังยาเสพติด ด้านนันทนาการ ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิตจิตใจ เช่น การจัดบูธร่วมกันกับ ปปส. พร้อมทั้ง ทีวีช่อง 3
สัญจรในการเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่เข้าสู่ชมรมฯ การเปิดรับสมัคร
สมาชิกใหม่เข้าสู่ชมรมฯ จากการเข้าอบรมสัมมนา  ร่วมพัฒนาสุสานสึนา
มิร่วมกับต�ำรวจแห่งชาติ, ปลูกป่าชายเลนทับละมุ, และได้จัดตั้งโครงการ
กองทุนหมืน่ สตางค์ขนึ้ เพือ่ เป็นกองทุนออมทรัพย์และกูย้ มื ส�ำหรับสมาชิก
ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท สุพารา จ�ำกัด เป็นต้น
			ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่
เยาวชน เน้นการออกก�ำลังกายชนิดต่างๆ งานด้านศิลปะส�ำหรับเด็กและ
เยาวชน การนั่งสมาธิ ห้องเรียนรู้ความรู้ต่างๆ ส�ำหรับเยาวชน เช่น  การ
ประสานงานกับชุมชนในการจัดกิจกรรมกีฬา “เปิดรั้วโรงงานประสาน
ชุมชนต่อต้านยาเสพติด”, การออกก�ำลังกายโดยการใช้ยางยืด  ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบางม่วง การนั่งสมาธิ  
กิจกรรมเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้เบ่งบานที่โรงงานแม่เป็นต้น
			ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพือ่ การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรมฯได้สร้างเครือข่าย โดยการเข้าประชุม
อบรมสัมมนาตามสถานที่ต่างๆ เช่น เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับ ปปส. การเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารร่วมกับ ภาคส่วนจังหวัดพังงา เป็นต้น และยังเป็นต้นแบบชมรม
TO BE NUMBER ONE ให้กับชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซีพี
เครือโภคภัณฑ์ จ�ำกัด (ทับตะวัน) ต้อนรับการศึกษาดูงานของคณะ
กรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ไทยรับเบอร์ลา

ประสบการณ์แกนนำ�

47

           TO BE NUMBER ONE

เท็คซ์กรุ๊ป จ�ำกัด เป็นต้นแบบชมรม TO BE NUMBER ONE ให้กับ ชมรม
TO BE NUMBER ONE บางมราตอตั้ง ด้านการพัฒนาเครือข่าย เช่น การ
พัฒนาเครือข่ายกับศูนย์ประสานงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา,
TO BE NUMBER ONE บริษัท สิมิลันฟู้ดส์ จ�ำกัด, TO BE NUMBER ONE
บริษัท ท้ายเหมืองซีฟู้ดส์ จ�ำกัด, TO BE NUMBER ONE บริษัท ไทยรับ
เบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ�ำกัด, TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา,
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านบางม่วง, TO BE NUMBER ONE
ชุมชนตีนเป็ด เป็นต้น พร้อมทั้งร่วมเป็นวิทยากรให้กับชุมชนบ้านบางมรา
ตอตั้ง เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมายการด�ำเนินงาน
เป้าหมายเชิงปริมาณ จ�ำนวนพนักงานบริษทั สุพารา จ�ำกัด ทัง้ หมด
100% และ 100% ในบริเวณชุมชนใกล้เคียง ทัง้ สถานศึกษา สถานประกอบ
การ และวัยรุ่นทั่วไปทั้งในและนอกสถานศึกษา อายุระหว่าง 10 - 25 ปี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ได้แก่ พนักงานบริษัทฯ ห่างไกลยาเสพติด  
มีสุขภาพแข็งแรง และเพิ่มผลผลิตบริษัทฯ สมาชิกชมรมฯ ทุกคนห่างไกล
จากยาเสพติ ด สุ ข ภาพแข็ ง แข็ ง แรง และเกิ ด ความเข้ ม แข็ ง ในชุ ม ชน             
และสังคม
วัตถุประสงค์
1. สร้างกระแสนิยมในกลุ่มพนักงานบริษัทและเยาวชนในชุมชน
ไม่ยุ่งเกี่ยวเสพติดกับสารเสพติด
2. เพื่ อ รณรงค์ ป ้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถาน
ประกอบการ ชุมชนสังคม
3. เพื่อรวมพลังของพนักงานที่จะต่อสู้ท�ำสงครามกับยาเสพติด
4. สร้างความเข้าใจและยอมรับผูม้ ปี ญ
ั หาสารเสพติดในกลุม่ ตนเอง  
เพื่อให้โอกาสการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
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5. เพือ่ พัฒนาทักษะความรูเ้ กีย่ วกับยาเสพติดแก่พนักงานของบริษทั
6. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดในกลุ่ม
เยาวชน ประชาชนทั่วไป
7. เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานทั้งสมาชิกชมรมและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ
มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
วิธีการด�ำเนินงาน
1. ก�ำหนดนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุม่ ตนเอง
เพื่อให้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
2. ประกาศให้ พ นั ก งานร่ ว มแสดงเจตจ� ำ นงสมั ค รเป็ น สมาชิ ก
ชมรมฯ ในบริษัทฯ
3. รวบรวมใบสมัครจัดท�ำทะเบียน หรือ ท�ำเนียบสมาชิกและ
ตรวจสอบใบสมัคร
4. การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในบริษัทฯ และ
ตั้งคณะกรรมการ
5. การด�ำเนินงาน
6. การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
7. การพัฒนาบุคลากร
8. การเข้าร่วมประกวดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE
9. การรักษามาตรฐานและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
10.สรุปผลการด�ำเนินงาน
กิจกรรมเด่น
1. ครอบครัวตัว ก หัวใจเดียวกัน คือ ก เกิด, ก  กอด, ก  กล่อม,
ก  กิน, ก  กีฬา, ก  กล้าหาญ และ ก ก้าวไกล
2. เมล็ดพันธุ์ความรู้เบ่งบานที่โรงงานแม่
3. เปิดรั้วโรงงานประสานชุมชน ต่อต้านยาเสพติด
4. วิตามิน ดีดี 365 แคปซูล
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ปัญหา อุปสรรค
1. การบริหารจัดการไม่มีงบประมาณสนับสนุน ทางชมรมต้อง
จัดหางบประมาณเอง
2. ความร่ ว มมื อ และความชั ด เจนของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(ราชการ)
3. ในสถานะที่เป็นชมรมของสถานประกอบการ  ยากต่อการสร้าง
ความเข้าใจ และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีปัญหายาเสพติด
4. คณะบริ ห ารชุ ด ใหม่ ไ ม่ ส นั บ สนุ น ให้ จั ด กิ จ กรรมทั้ ง ในและ
นอกสถานที่
แนวทางแก้ไข
1. จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชมรมฯ ได้แก่ เครื่องใช้ และอาหาร  
เครื่องใช้ เช่น ตุ๊กตาการบูร กระเป๋าผ้า หมวก เสื้อยืด น�้ำยาล้างจาน  
อาหาร เช่น เครื่องแกง น�้ำปลาหวาน ขนมบัวลอย กล้วยฉาบ  อื่นๆ เช่น
ผักปลอดสารพิษ เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดนางฟ้า ปลาดุก และออกร้านจ�ำหน่าย
อาหาร และผลิตภัณฑ์
2. ประสานงานกับชุมชนเพื่อร่วมท�ำกิจกรรม
ความส�ำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ
ด้านสถานประกอบการ เช่น ผลผลิตของบริษัทฯมีปริมาณและ
คุณภาพเพิ่มมากขึ้น, มีต้นทุนประกอบการลดลง  เพราะความสูญเสียและ
ความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด จากอุ บั ติ เ หตุ ใ นการท� ำ งานลดลง ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท มี
ผลก�ำไรมากขึ้น, ลดการขาดงาน การเข้างานช้า และการลาของลูกจ้าง,
การลักขโมยทรัพย์สินของบริษัทฯ และการท�ำผิดต่างๆ ลดลง, สภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานดีขึ้น, ลดอัตราการเลิกจ้าง ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การสรรหา และฝึกอบรมแรงงานใหม่, ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
ลดความไม่พอใจในการท�ำงานของผูใ้ ช้แรงงาน นายจ้างและลูกจ้างมีความ
สัมพันธ์ดีขึ้น ลูกจ้างในบริษัทฯ มีความจงรักภักดีต่อบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
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ด้านสมาชิก (ลูกจ้าง) เช่น ลดอุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน มีความปลอดภัย
ในการท�ำงานมากขึ้น,ความสัมพันธ์ของนายจ้างกับลูกจ้างดีขึ้น มีแรงจูงใจ
ในการท� ำ งาน, สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ ง แรง, เกิ ด เห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและส�ำคัญต่อองค์กรมากขึ้น และลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของลูกจ้าง
ด้านชุมชนและสังคม เช่น ชุมชนและสังคมช่วยป้องกันปัญหา
ยาเสพติดที่จะเข้ามาสู่ชุมชนและสังคม, เกิดความรักสามัคคีในชุมชน
และสังคม, ลดการเกิดช่องว่างระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคมขึ้น และ
ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมคิด ร่วมท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และครอบครัว
ด้านเครือข่าย เช่น เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างเครือข่ายกับ
ชมรมฯ, เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างเครือข่ายกับชมรม, เกิดความรัก
ความสามัคคีกับเครือข่ายและชมรม, เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เอื้อต่อ
การด�ำเนินงานเครือข่ายกับชมรม, เกิดความรูท้ กั ษะ และเสริมสร้างเจตคติ
ที่พึงประสงค์ในการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น
ด้ า นประเทศชาติ เช่ น ตั ด วงจรการค้ า ยาเสพติ ด , ส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อชาวต่างชาติ, ประเทศชาติมั่นคง,
ประเทศชาติปลอดยาเสพติด และมีการพัฒนาประเทศเศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เป็นต้น
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
-   มี อ งค์ ป ระธานเป็ น องค์ น� ำ ในการด� ำ เนิ น โครงการ TO BE
NUMBER ONE
-  สมาชิกมีใจและมีความสุขในการท�ำงาน TO BE NUMBER ONE

ประสบการณ์การท�ำงานของแกนน�ำ

TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษา

นางสาวฉัตรแก้ว อรรถบัญชา
แกนน�ำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
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ประวัติส่วนตัว
ดิฉันชื่อ นางสาวฉัตรแก้ว อรรถบัญชา ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4   โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เป็นอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ฝ่ายการให้ค�ำปรึกษา ที่ตั้งของ
ชมรมฯ อยู่ที่ ถนนทรงพล ต�ำบลบ้านโป่ง อ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 032 - 200 - 424 โทรสาร  032 - 200 - 424  
ท�ำไมต้องเป็น TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE”
ในปีการศึกษา 2548 ได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมอย่างเต็มรูปแบบ ตาม
แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” โดย กรมสุขภาพจิต  
กระทรวงสาธารณสุข   ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เช่น ศูนย์
ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดราชบุรี  ศูนย์อำ� นวย
การพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดราชบุรี ส�ำนักงานคณะกรรมการ
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ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดราชบุรี  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และองค์การบริหารส่วนต�ำบล เป็นที่ปรึกษา
ให้การสนับสนุนงบประมาณในการท�ำกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE ในวันพฤหัสที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556  ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO
BE NUMBER ONE เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และ
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ซึ่งได้อาสาเข้า
มาท�ำหน้าที่เป็นผู้ให้ค�ำปรึกษา ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน  โดยได้รับ
การพัฒนาด้านความรู้ จากค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่
ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 11 และมีทักษะในการปฏิบัติงาน การให้ค�ำปรึกษา
และก็น�ำความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อ
ชมรมฯ ของเราท�ำงานกันอย่างไร?
การด�ำเนินการของศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มีการ
ประชาสัมพันธ์หาสมาชิกใหม่ เปิดรับสมัครสมาชิกในโรงเรียนตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  นักเรียนมีอายุตั้งแต่ 12 - 18 ปี ทั้งชายและหญิง
และมีสมาชิกชมรมฯ ส่วนหนึ่งเป็นเยาวชนในชุมชน การจัดบริการของ
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การด�ำเนินงาน “ปรับทุกข์
สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ”  ด้านการบริการให้ค�ำปรึกษา มีผู้ให้ค�ำ
ปรึกษาที่ได้ผ่านจากการเข้าค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่
ความเป็นหนึ่ง และมีการขยายผลต่ออาสาสมัครคนอื่น จากการส�ำรวจ
การให้ค�ำปรึกษา พบว่ามีปัญหา 4 ด้านด้วยกัน คือ ปัญหาด้านการเรียน
ได้จัดตั้งโครงการ “ติวเตอร์พี่สอนน้อง” ปัญหาด้านการเงิน ได้ติดต่อกับ
สถานประกอบการภายนอก เพือ่ รับนักเรียนเข้าท�ำงานนอกเวลาเรียน และ
ติดต่อขอทุนสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี ปัญหาด้านเพศ ได้ส่งสมาชิกกลุ่ม
เสี่ยงไปเข้าค่ายอบรม Stop Teen Mom และปัญหาด้านยาเสพติด ให้
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สมาชิกท�ำกิจกรรมจิตอาสาและให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของ
ยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนมีทักษะทางอารมณ์ ทักษะในการใช้ชีวิตด้าน
ต่างๆ รูจ้ กั ปฏิเสธการใช้ยาเสพติด การเห็นคุณค่าในตนเอง การสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านจิตใจ จะช่วยลดปัญหาและท�ำให้เด็กๆ เยาวชนของชาติ
คืนคนดีสู่สังคม
ขอยกตั ว อย่ า งกรณี ข องนั ก เรี ย นหญิ ง คนหนึ่ ง ที่ ไ ด้ เข้ า มารั บ
ค� ำ ปรึ ก ษาจากศู น ย์ เ พื่ อ นใจ TO BE NUMBER ONE คื อ เพื่ อ นที่ มี
ปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างกัน ต้องอาศัยอยู่ที่บ้านเพียงล�ำพัง
นานๆ จะมีญาติมาเยี่ยมเยือน ท�ำให้เธอมีอาการเครียด เป็นเด็กเก็บกด
ไม่กล้าแสดงออก คิดว่าตัวเองมีปมด้อยที่มีพ่อแม่ที่หย่าร้างกันและทิ้งให้
เธออยู่เพียงล�ำพัง จึงเริ่มหันไปพึ่งอบายมุข เช่น การดื่มสุรา ต่อมาเมื่อ
เธอได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมฯ และเข้ารับการให้ค�ำปรึกษาตาม
โครงการ TO BE NUMBER ONE NEW LIFE ที่ปรับเปลี่ยน พัฒนา
คืนคนดีสู่สังคม ชมรมฯ เชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุข ได้รับคัดเลือก
เข้าค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 14
ได้ ฝ ึ ก ทั ก ษะความสามารถ การอยู ่ ร ่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น และเกิ ด กิ จ กรรม
การเต้น Cover ได้แสดงหน้าพระพักตร์ทูลกระหม่อมหญิงฯ เพื่อให้ใช้
เวลาว่ า งให้ เ กิ ด ประโยชน์ ไม่ ไ ปยุ ่ ง เกี่ ย วกั บ อบายมุ ข พร้ อ มทั้ ง ได้
สร้างเสริมร่างกายและจิตใจให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
การให้บริการพัฒนา EQ โดยมีมุม EQ จาก กรมสุขภาพจิต และ
แบบประเมินความเครียด เพือ่ ส�ำรวจพฤติกรรม ความสามารถ และความสนใจ
ของสมาชิก ท�ำให้มีมุมหนังสือ มีโทรทัศน์เพิ่มขึ้นมา และมีกิจกรรมที่
สมาชิกมารวมกลุ่มสร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งเหลือใช้ ผสมผสานกับความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
สามารถสร้างรายได้ และมีสุขภาพจิต มิตรภาพที่ดี อยู่ร่วมกับคนใน
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สังคมได้ ชมรมฯ เล็งเห็นว่า ปัญหาเยาวชนติดยาเสพติดมีจ�ำนวนมากใน
ประเทศไทย เนื่องจากวัยรุ่นใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ ชมรมฯ จึงจัด
กิจกรรมเพื่อช่วยให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ยังช่วยลดปัญหา
ขยะได้อีกด้วย ท�ำให้นักเรียนในโรงเรียนห่างไกลจากยาเสพติด ชิ้นงาน
เหล่านี้ก็สามารถสร้างเป็นอาชีพได้ นั่นก็คือ กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ เช่น
น้องหมาเป็นหนึ่งไม่พึ่งยา จากกิจกรรมพาสปอร์ตสร้างรายได้ คือ ขวดน�้ำ
พลาสติกของสมาชิกทีใ่ ช้เป็นใบผ่านทาง ในการใช้บริการศูนย์เพือ่ นใจ TO BE
NUMBER ONE ที่น�ำขวดน�้ำมาสานต่อกันเป็นรูปของสุนัข  มีการดัดแปลง
มาจากกระเป๋า เพื่อเพิ่มมูลค่า, โอ่งผ้าไทย โอ่งมังกรหนึ่งในสัญลักษณ์ของ
จังหวัด ชมรมฯ จึงสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวจังหวัดราชบุรี โดย
การน�ำโอ่งดินเผาที่มีราคาไม่มาก มาเพิ่มมูลค่าราคาด้วยผ้าลายไทย
ผ้าพืน้ และดิน้ สีทองเป็นโอ่งผ้าไทย เพือ่ ใช้เป็นของฝากประจ�ำจังหวัด และ
น�ำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น เป็นที่ใส่ดินสอ กระถางต้นไม้ เครื่องประดับ
ตกแต่งห้อง ฯลฯ, พวงมโหตร เป็นศิลปะการ ตัดกระดาษเป็นลวดลาย
หรือ ลายฉลุ เป็นศิลปะภูมิปัญญาของไทยที่บรรพบุรุษได้ฝากไว้เป็น
สมบัติของชาติ ใช้ตกแต่งสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมงานบุญ หรือ
งานมงคลต่างๆ เช่น งานอุปสมบท งานหมัน้ แต่งงาน ขึน้ บ้านใหม่ ทอดกฐิน
ทอดผ้าป่า ที่นับวันจะเลือนหายไป เห็นแต่ในงานบุญ หรือ งานเทศกาล
ชมรมฯ จึงสืบสานการตัดกระดาษของไทย เรียนรู้และฝึกหัดท�ำและ
เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังได้ฝึกให้เป็นผู้มีความคิด
สร้างสรรค์ลวดลายต่างๆไม่มีที่สิ้นสุด, สิ่งประดิษฐ์จากกระป๋องเหลือใช้
น�ำกลับมาท�ำให้เกิดประโยชน์ โดยน�ำมาท�ำเป็นกระเป๋าถือ กล่องทิชชู ถาด
ใส่ของและโคมไฟ ฯลฯ,  ขวดแกะสลัก ขวดพลาสติกเป็นหนึ่งในปัจจัยที่
ท� ำ ให้ เ กิ ด ภาวะโลกร้ อ น จึ ง น� ำ ขวดน�้ ำ มาแปรสภาพเป็ น ของตกแต่ ง
โดยการใช้หัวแล้งแกะเป็นลวดลาย, ดอกไม้จันทน์ ชมรมฯ ได้ประดิษฐ์
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ดอกไม้จันทน์ โดยใช้กระดาษเหลือใช้แทนไม้จันทน์ที่ในปัจจุบัน ให้กับ
วัดที่อยู่ใกล้กัน เพื่อใช้ในพิธีฌาปนกิจศพ เป็นต้น
กิ จ กรรมภายในศู น ย์ เ พื่ อ นใจฯ ก็ ไ ด้ ม าจากความต้ อ งการและ
ความพึงพอใจจากแบบสอบถามและกล่องรับความคิดเห็น จึงท�ำให้
กิ จ กรรมภายในศู น ย์ เ พื่ อ นใจฯ มี มุ ม สร้ า งสุ ข และกิ จ กรรมสร้ า งสุ ข ที่
หลากหลาย เช่น การเต้น COVER B - BOY เป็นกิจกรรมที่ได้รวมกลุ่ม
เยาวชนในชุมชนมารวมตัวกันท�ำกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์และดีตอ่ สุขภาพ
และสร้ า งความภาคภู มิ ใจ เพราะเป็ น ชุ ด การแสดงหน้ า พระพั ก ตร์
ทูลกระหม่อมหญิงฯ ในครั้งที่พระองค์เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจฯ และยังร่วม
สร้างกระแสในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ใน
ทุกปี และกิจกรรมร�ำไทย ที่แสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ที่ถ่ายทอด
เรื่องราวผ่านการแสดง และเข้าร่วมประกวดการแสดงของจังหวัด TO BE
NUMBER ONE จังหวัดราชบุรี  ได้สอดแทรกปัญหา โทษ และพิษภัยของ
ยาเสพติด พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่หลงผิดกลับคืนสู่สังคมได้ และยังมี
การละเล่นของเด็กไทย และแสดงความสามัคคี การรวมกันเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน
ประโยชน์ของชมรมฯและการท�ำหน้าที่ในชมรมฯ
จากการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม  ตลอด 3 ปีเต็ม  ท�ำให้ดฉิ นั ได้รบั การคัดเลือก
จากโรงเรียน เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ประจ�ำปี 2556 และในปี 2557 และได้รับคัดเลือก
เป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดราชบุรี  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ  โดย สภา
เด็กและเยาวชน จังหวัดราชบุรี เป็นตัวแทนรับพระราชทานเกียรติบัตร  
โดยทู ลกระหม่ อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒ นาพรรณวดี องค์
ประธานโครงการฯ ในการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE
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ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจ�ำปี 2557 และเป็นผู้น�ำเสนอ
ผลงานชมรมฯ  จนท�ำให้ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาดีเด่นระดับประเทศ  
นอกจากนี้ ชมรมฯ ยังได้ช่วยเหลืองานจังหวัด TO BE NUMBER ONE
จังหวัดราชบุรี   จนท�ำให้จังหวัดได้รับรางวัลต้นแบบระดับทอง สิ่งที่ดิฉัน
ได้รับมันมีค่ามากกว่ารางวัล ที่เป็นเครื่องหมายรับประกันความส�ำเร็จ แต่
สิ่งที่ได้คือประสบการณ์ในการท�ำงาน ท�ำให้กล้าคิด กล้าท�ำ แก้ปัญหาเป็น
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อน พี่ น้อง
รวมถึงเป็นที่รักของผู้ใหญ่ ความกล้าแสดงออก ซึ่งจากการที่ดิฉันเข้ามา
เป็นแกนน�ำ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมต้นคนเดียว
ที่ เ ป็ น แกนน� ำ  ท� ำ ให้ เ พื่ อ นๆ ได้ เ ห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลง การพั ฒ นา
ความสามารถ และเป็นแรงผลักดัน จนท�ำให้เพื่อนในห้องเป็นแกนน�ำของ
ชมรมมากกว่า ร้อยละ 90
ความประทับใจและสิ่งที่อยากฝากไว้
วั น แห่ ง ความภาคภู มิ ใจของโรงเรี ย นมั ธ ยมวั ด ดอนตู ม ท� ำ ให้
ประชาชนจากจังหวัดราชบุรี รู้จักโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ที่เป็นแค่
โรงเรียนวัดโรงเรียนขนาดกลาง แต่พวกเราไม่ย่อท้อใช้ความสามารถ
ประสบการณ์เข้าสู้ จนท�ำให้ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO
BE NUMBER ONE เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และ
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม  นอกจากนี้ องค์
ประธานโครงการฯ เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ท�ำให้สามารถเปลีย่ นแหล่งมัว่ สุมในชุมชน  ให้กลาย
เป็นเวทีในการแสดงความสามารถ
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การเป็นแกนน�ำอาสาสมัครประจ�ำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE ต้ อ งมี ค วามเสี ย สละ เห็ น ประโยชน์ ส ่ ว นรวมมากกว่ า ส่ ว นตน
ต้องมีใจเป็นกลาง พร้อมรับฟังและแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก ทุกปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกนั้น ไม่ใช่เพียงผู้ให้ค�ำปรึกษาจะตัดสินใจแก้ไขคนเดียว
เท่ า นั้ น แต่ ป ั ญ หาทุ ก อย่ า งต้ อ งผ่ า นการรวบรวม การคิ ด วิ เ คราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดแยกแยะ กับอาสาสมัครและกรรมการทุกคน เพื่อน�ำมา
ร่วมประชุมแก้ไข และหาทางออกให้กับสมาชิก เพื่อให้สามารถสร้าง
สิ่งดีๆ ประโยชน์ในสังคม
การทีจ่ ะมาท�ำประโยชน์ให้กบั ส่วนรวมนัน้ สิง่ ทีเ่ ราทุกคนต้องมี  คือ  
“ใจรัก” รักในสิ่งที่ท�ำ  และท�ำในสิ่งที่มี เมื่อเรามีวัตถุดิบ มีต้นทุน ถึงจะ
มากจะน้อย แต่เราก็ควรน�ำมาพัฒนาสร้างประโยชน์ได้ สามารถแก้ปัญหา
ได้ทุกสถานการณ์  ซึ่งเป็นการศึกษาหาความรู้ที่นอกเหนือจากต�ำราเรียน
ขอฝากถึงแกนน�ำที่ก�ำลังท�ำหน้าที่อยู่ทั่วประเทศว่า “กยิรา เจ กยิราเถนํ”
ถ้าจะท�ำก็ควรท�ำให้จริง เพราะโอกาสที่เราได้มานั้น มันไม่ได้มาหาเรา
ได้ง่ายๆ เสมอไป ฉะนั้น เราทุกคนควรปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ
และพร้อมที่จะพัฒนาเยาวชนที่เป็นก�ำลังของชาติ จากความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ “คิดโดยเยาวชน ท�ำโดยเยาวชน และเพื่อเยาวชน” เพราะ
เราจะสามารถรวมกลุ่มของเยาวชนเหล่านี้ สู่ความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง
ยาเสพติด
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นางสาวณัฐธิชา หาญเชิงชัย
ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยา อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล�ำภู
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ประวัติส่วนตัว
ดิฉนั ชือ่ นางสาวณัฐธิชา  หาญเชิงชัย อายุ 18 ปี ชือ่ เล่น มิน  ปัจจุบนั
ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร และเป็น
ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ตั้ง อยู ่ เลขที่ 200 ม.13 ถ.สอนร่วมมิตร ต.เมื อ งใหม่ อ.ศรี บุญ เรื อ ง  
จ.หนองบัวล�ำภู  39180
ท�ำไมต้องเป็น TO BE NUMBER ONE
ดิฉันเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมฯ ตั้งแต่ดิฉันอยู่โรงเรียน
ประถม มีรนุ่ พีจ่ ากทางโรงเรียนศรีบญุ เรืองวิทยาคาร ออกพืน้ ทีข่ ยายเครือข่าย
กับโรงเรียนประถมในปี พ.ศ.2551 ซึ่งดิฉันสนใจกิจกรรมการเต้นมาก
เพราะเคยเป็นทีมเต้นของโรงเรียนประถม จึงตามไปทีบ่ า้ นรุน่ พีท่ อี่ ยูห่ มูบ่ า้ น
เดียวกัน  ให้สอนดิฉนั เต้นเพลง TO BE NUMBER ONE หลังเลิกเรียนเกือบ
ทุกวัน จนเต้นได้จนจบเพลง แล้วจึงฝึกเต้นกับเพื่อนๆ เป็นทีม และสอน
เต้นให้กับนักเรียนในชั่วโมงสุดท้ายของทุกๆ วัน ต่อมาเมื่อเข้าศึกษาต่อ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร และเมื่อปี พ.ศ.2552
แรงบันดาลใจทีส่ อง  หลังจากสมัครเป็นสมาชิกของชมรมฯ รุน่ พีไ่ ด้จดั ค่าย
TO BE NUMBER ONE FREEDOM ดิฉนั สมัคร และเลือกกิจกรรมเต้นแบบ
ไม่รรี อ  พร้อมกับเพือ่ นอีกหลายคนด้วยความเต็มใจ และอยากเป็นเหมือน
รุ่นพี่ที่ออกไปเต้นโชว์ให้น้องๆ ดู ตอนที่เข้าค่าย และหลังเข้าค่ายได้ไป
ซ้อมเต้นกับรุ่นพี่เกือบทุกวัน จนเมื่อปี พ.ศ. 2553 อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ได้รบั หน้าทีเ่ ป็นแกนน�ำของทางชมรมฯแล้ว และได้เข้าร่วมทีมเต้นของทาง
โรงเรียน  อยูก่ บั ทีมเต้นมาเกือบ 3 ปี พอช่วงปี พ.ศ. 2555 อยูช่ นั้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 4 อาจารย์ทปี่ รึกษาในชมรมฯ ให้ไปคัดเลือก เพือ่ เป็นผูน้ ำ� เสนอผลการ
ด�ำเนินงานของชมรมฯ หลังจากนั้น ก็ผันตัวเองมาเป็นผู้น�ำเสนอผลการ
ด�ำเนินงานของชมรมฯ พร้อมกับต�ำแหน่งกรรมการ ของชมรมฯ มาตลอด
จนถึงปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. 2556 อยูช่ นั้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รบั ต�ำแหน่ง รองประธาน
คนที่ 1 จากการโหวตจากเพื่อนๆพี่ๆ น้องๆ พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาใน
ชมรมฯ พร้อมๆ กับเป็นผู้น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานของชมรมฯ อยู่และ
แรงบันดาลใจที่ท�ำให้ดิฉันประทับใจที่สุด เมื่อปี พ.ศ. 2557 ดิฉันอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาที่ 6 ได้รบั ความไว้วางใจจากอาจารย์ทปี่ รึกษาในชมรมฯ เพือ่ นๆ
น้องๆ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานชมรมฯ หลังจากที่ประธานคนก่อนได้จบ
การศึกษาไป  รูส้ กึ ภาคภูมใิ จมากๆ ทีท่ กุ คนไว้วางใจ และไม่คดิ ว่าตัวเองจะ
เดินมาไกลขนาดนี้  แต่ก็ปฏิญาณกับตัวเองไว้ว่า  เราจะท�ำหน้าที่ประธาน
ชมรมฯให้ดที สี่ ดุ   เพือ่ สนองพระประณิธานขององค์ประธานโครงการฯ และ
เพื่อทุกคนในชมรมฯ ในโรงเรียนให้สมกับที่ทุกคนไว้วางใจ
ชมรมฯของเราท�ำงานกันอย่างไร?
แนวทางการด�ำเนินงานที่ท�ำให้ชมรมฯของเรามีความต่อเนื่องและ
ยัง่ ยืน เพราะเรามีการแบ่งหน้าทีก่ ารบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ และ
มีการสมัครสมาชิกใหม่ทุกปี โดยเราจะให้น้องๆที่มาสมัครเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรอกใบสมัครการเป็นสมาชิก
ของชมรมฯ ในวันปฐมนิเทศทุกคน เราจึงมีสมาชิกครบ 100% ของนักเรียน
ทั้งหมดในโรงเรียน โดยการท�ำงานและการบริหารจัดการของชมรมฯ
ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด และ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลัก 3 ก
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ก ที่ 1 ก กรรมการ กรรมการแต่ละฝ่ายก็ได้รับการคัดเลือกจากทั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา และทุกๆ คนในชมรมฯ ในการด�ำรงต�ำแหน่งแต่ละ
ต�ำแหน่ง มีวาระ 1 ปี ซึ่งเพราะเราจะได้มั่นใจว่าคนที่เข้ามาท�ำงานใน
ชมรมฯ นั้น จะท�ำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมี
ความรักความเอาใจใส่ในหน้าที่ของตัวเอง
ก ที่ 2 ก กองทุน ที่พวกเราในชมรมฯ มีการท�ำบัญชี รายรับรายจ่าย ให้ถกู ต้องและชัดเจน เพือ่ ง่ายในการตรวจสอบการใช้เงินของทาง
ชมรมฯ มีการระดมจากทุกภาคส่วน ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน ไม่
ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ (เทศบาลต�ำบลโนนสูงเปลือย) การเดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด ขอรับบริจาค และขายของในประเพณีบุญบั้งไฟ  มีการ
ระดมทุนภายในโรงเรียนมากมาย เช่น โครงการหนึง่ ขวดหนึง่ ความดี สมทบ
กองทุน TO BE NUMBER ONE (ให้ทกุ คนน�ำขวดน�ำ้ พลาสติกทีด่ มื่ จนหมด
มาหย่อนใส่ลงถังที่ชมรมฯ เตรียมไว้ สิ้นเทอม หรือขวดพลาสติกเต็มถัง  
ชมรมฯ จะน�ำขวดไปขาย  แล้วน�ำเงินทีไ่ ด้ไปใช้จา่ ยตามกิจกรรมในชมรมฯ)
TO BE NUMBER ONE สมทบทุนหนึ่งคนหนึ่งบาท (นักเรียนทุกคนใน
โรงเรียน ร่วมกันบริจาคเงินคนละหนึ่งบาทสมทบกองทุนฯ)  การระดมทุน
จากผู้ปกครองที่มาร่วมงานในวันประชุมผู้ปกครองและการสนับสนุนจาก
ทางโรงเรียนจากท่านผู้ใหญ่ใจดี
ก ที่ 3 ก กิจกรรม เป็นการที่ทางชมรม TO BE NUMBER ONE มี
การจัดกิจกรรมตามความต้องการและความสนใจของสมาชิก ตามหลัก 3
ยุทธศาสตร์
			ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตส�ำนึกและสร้างกระแส
นิ ย มที่ เ อื้ อ ต่ อ การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ชมรมฯ มี ก าร
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละจั ด กิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง การจั ด นิ ท รรศการ             
การเดินรณรงค์ทงั้ ภายในโรงเรียนและชุมชน  โดยเข้าร่วมกิจกรรมวันส�ำคัญ
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และประเพณีต่างๆ มีการสร้างกระแสผ่านกิจกรรมดนตรี กีฬา เป็นต้น
			ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่
เยาวชน ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ด�ำเนินงานภายใต้แนวคิด
ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปญ
ั หา พัฒนา EQ  มีการจัดกิจกรรมด้านการป้องกัน
คือ ให้ความรู้ ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องทั่วไป เช่น การบ้าน, การให้ค�ำปรึกษา คือ
การรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ของสมาชิกในชมรมฯ โดยกรรมการในชมรมฯ และ
ท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา และเก็บความลับของผู้รับค�ำปรึกษา, การพัฒนา
EQ กิจกรรมสร้างสุข  ทั้งภายนอกและภายในศูนย์เพื่อนใจฯ  โดยกิจกรรม
ภายในศูนย์ฯจะเป็นการร้องเพลง เต้น ส่วนกิจกรรมภายนอกศูนย์ฯ คือ
สมาชิกในชมรมฯออกไปสร้างกระแสในสถานที่ต่างๆ เช่น การแสดง
“แอ๊บแบ๊ว ทูบี ศรีบุญเรือง” ที่งานกาชาด จังหวัดหนองบัวล�ำภู ทั้งนี้
กิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพ ความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่า
ในตัวเอง  โดยชมรมฯ มีการจัดโครงการอบรมนักเรียนแกนน�ำทั้งโครงการ
อบรมนักเรียนแกนน�ำห้องเรียนสีขาว ห้องเรียนคนดี TO BE NUMBER
ONE โครงการอบรมสารวัตรนักเรียน และโครงการที่ครองใจสมาชิกใน
ชมรมฯ และโครงการ TO BE NUMBER ONE FREEDOM ที่เป็นโครงการ
ทีส่ มาชิกไปเข้าค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สูค่ วามเป็นหนึง่
ทีจ่ งั หวัดปทุมธานี แล้วน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั มาบูรณาการ มาจัดกิจกรรมให้กบั
น้องๆ ในโรงเรียน ทั้งการร้องเพลง เต้น พิธีกร ร�ำไทย และ Cover Dance
ท�ำให้สมาชิกในชมรมฯ ได้คน้ พบความถนัดและความชอบของตนเอง และ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  รวมทั้งมีวิทยากร
แกนน�ำเพิ่มขึ้นอีกด้วย
			ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพือ่ กาป้องกัน
และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ชมรมฯ ได้ ส ร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
ทั้ ง ในโรงเรี ย นใกล้ เ คี ย งโดยโครงการเมล็ ด พั น ธุ ์ ก ล้ า พั ฒ นาคนดี
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TO BE NUMBER ONE เป็นการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนน้องระดับ
ประถมศึกษา และชมรมฯ ไปขยายเครือข่ายที่ต่างจังหวัด เช่น จังหวัด
ขอนแก่น เพชรบุรี อุดรธานี และอีกหลายๆ จังหวัด นอกจากนี้ ยังไปขยาย
เครือข่ายถึงต่างประเทศ ที่โรงเรียนสีสัตนาถ นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว
เป็นครั้งที่ 3 อีกด้วย
ความประทับใจ และสิ่งที่อยากฝากไว้
จากประสบการณ์ในการท�ำงานมากมายหลายปี ท�ำให้แกนน�ำใน
ชมรมฯ ซึง่ มีดฉิ นั ด้วย ได้รบั เชิญไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรูใ้ ห้เครือข่าย
ทั้งในและนอกเขตจังหวัดถึง 15 ครั้ง ท�ำให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างภูมคิ มุ้ กัน มีจติ สาธารณะ ท�ำให้
ตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเอง สร้างแกนน�ำที่เข้มแข็งและไม่ยุ่งเกี่ยว
กับยาเสพติด
ตลอดระยะเวลาของการท�ำงานในชมรมฯ ไม่ว่าจะเป็นการท�ำงาน
ในต�ำแหน่งอะไร หน้าที่ใด ก็มีความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ท�ำงานสนองพระปณิธานขององค์ประธานโครงการฯ ในการรณรงค์ปอ้ งกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กบั เยาวชน  โครงการ TO BE NUMBER ONE
ท�ำให้ดฉิ นั เป็นทีร่ จู้ กั ของคนในโรงเรียน  ท�ำให้ได้รบั โอกาสดีๆ จากอาจารย์
หลายๆ ท่าน ประสบการณ์การท�ำงานในชมรมฯ สอนให้รจู้ กั กับการเสียสละ
เพื่ อ ส่ ว นรวม การท� ำ กิ จ กรรมต้ อ งเสี ย สละเวลา ทั้ ง เวลาเรี ย นและ
เวลาส่วนตัว แต่กลับมีความสุขมากทีไ่ ด้ทำ 
� เป็นเหมือนส่วนหนึง่ ในชีวติ แล้ว
โครงการฯ ยังท�ำให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทั้งเรื่องการแบ่งเวลาใน
การเรียนและการท�ำ  หลายคนที่ถามว่าท�ำ  TO BE แล้วได้อะไร เสียการ
เรียน เสียเวลา ในความคิดของดิฉนั มันไม่ได้สงิ่ ตอบแทนทีเ่ ราเรียกว่า “เงิน”
แต่สิ่งที่ได้ คือ ประสบการณ์ในการท�ำงาน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตัวเอง การท�ำงานเป็นทีม เพื่อน รอยยิ้ม เสียงหัวเราะของเด็กๆ ที่เราสร้าง
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เส้นทางที่ดีให้เขาเลือกเดินในเส้นทางที่เขาชอบ และที่ส�ำคัญ คือ ท�ำให้
ค้นพบตัวตน ว่าชอบ ต้องการอะไร สามารถเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
ได้อย่างไร นีแ่ หละคือจุดมุง่ หมายสูงสุดของโครงการ TO BE NUMBER ONE
และอยากฝาก ถึงหลายๆ คนทีเ่ ป็นเด็กกิจกรรม  เวลาส่วนใหญ่ของการท�ำ
กิจกรรม เราใช้เวลาเรียนและเวลาส่วนตัว หากขาดความรับผิดชอบ
เพื่อนๆ จะไม่มีทางประสบความส�ำเร็จได้เลย เพราะสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดของ
การท�ำงาน หรือการท�ำอะไรก็แล้วแต่  คือ ความรับผิดชอบ ยิ่งเราเป็นเด็ก
TO BE แล้วอย่าท�ำให้เสียชื่อว่าเด็ก TO BE ไม่มีความรับผิดชอบต่อ
การเรียน เราสามารถท�ำกิจกรรมให้เด่นพร้อมกับท�ำการเรียนที่ดีได้
เพียงแค่เรามี “ความรับผิดชอบ” และอีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันโชคดีมากที่มี
เพื่อนที่ดีที่คอยให้ก�ำลังใจ คอยเก็บงานไว้ให้ท�ำเวลาที่เราไปท�ำกิจกรรม
อย่าลืมนะคะ ว่าเราต้องขยันกว่าคนอืน่ เป็นสองเท่า เพือ่ แลกกับการท�ำงาน
เพือ่ ส่วนรวมทีจ่ ะเป็นพืน้ ฐานให้ชวี ติ ของเราก้าวเดินบนเส้นทางของชมรมฯ
ได้อย่างสวยงามและมัน่ คง เพราะดิฉนั เชือ่ ว่า “การเรียนท�ำให้คนมีงานท�ำ
TO BE NUMBER ONE ท�ำให้คนท�ำงานเป็น”
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นายปริวรรต แสงสว่าง
ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์
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ประวัติส่วนตัว
ผมชือ่ นายปริวรรต แสงสว่าง อายุ 22 ปี ก�ำลังศึกษาอยูช่ นั้ ปีที่ 4
ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัย
เจ้าพระยาคนแรก ตัง้ แต่กอ่ ตัง้ ชมรมขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2555 และด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นอาสาสมัครประจ�ำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดยได้รับ
การคัดเลือกจากสมาชิก TO BE NUMER ONE และมี ดร.จินต์ วิภาตะกลัศ
อธิการบดี, อาจารย์ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองอธการบดีฝ่าย
บริหาร เป็นทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ มีผวู้ า่ ราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
สาธารณสุขอ�ำเภอเมืองนครสวรรค์  องค์การบริหารส่วนต�ำบล  บริษทั KTIS
กรุ ๊ ป และผู ้ น� ำ ชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น เป็ น องค์ ก รหลั ก ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณในการจัดกิจกรรมให้สมาชิกในมหาวิทยาลัยฯ และสมาชิก
TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดนครสวรรค์  ให้เกิดความเข้มแข็ง
ชมรมฯ ของเราท�ำงานกันอย่างไร?
การสรรหาสมาชิกของชมรมฯ มีการเปิดรับสมาชิกใหม่ทกุ ๆ ปี ใน
วันเปิดภาคเรียนของปีการศึกษานั้นๆ โดยถือเอาวันที่ 26 มิถุนายน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก เป็นวันเปิดรับสมาชิกใหม่ และร่วมเดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันชมรมของเรามีสมาชิกสามัญถึง 1,280 คน
สมาชิกสมทบ คือ คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ถึง
108 คน รวม 1,388 คน คิดเป็น 100 %  ชมรมฯ มีเป้าหมายทีจ่ ะก้าวสู่
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ในระดับเงินในปี 2559 ระดับทองในปี 2562 และระดับเพชรในปี 2565
รวมถึงจะก้าวมัน่ สร้างชุมชน นักเรียน นักศึกษา และกลุม่ สถานประกอบ
การให้มชี มรมฯ  เพือ่ ทีจ่ ะไม่นำ� เอายาเสพติดมาเป็นทีพ่ งึ่ พาในการด�ำรงชีวติ
อยู่ในสังคมไทย และช่วยกันป้องกันยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทย
ตามพระประสงค์ขององค์ประธานโครงการฯ โดยได้ด�ำเนินงานตามหลัก
3 ก 3 ย มาอย่างเคร่งครัด และต่อเนือ่ งจนเกิดความเข้มแข็งและความมัน่ คง เช่น
“กรรมการ” ชมรมฯ มีการคัดเลือกจากทุกๆ สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยฯ
มีการเลือกตัง้ ตามกระบวนการประชาธิปไตย และกระบวนการท�ำงานของ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบกระบวน
การท�ำงานได้ กรรมการบริหารชมรมฯ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี
มีการประชุมกันตลอดอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หรือมากที่สุดเดือนละ
6 ครั้ง เพื่อพบปะพูดคุยกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้แก่สมาชิก และ
วางแผนงานของชมรมฯ ให้เป็นไปตามความต้องการของสมาชิก และยังได้
น�ำกระบวนการ PDCA มาเป็นส่วนหนึ่งในการท�ำงานของคณะกรรมการ
บริหารของชมรมฯ อีกด้วย
“กองทุน” ชมรมฯ มีสมุดบัญชีเป็นของตนเอง โดยแยกออกมาจาก
กองทุนอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้ชอื่ กองทุนว่า กองทุนชมรม TO BE
NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยมีการตัง้ เป้าหมาย คือ การหา
รายได้เข้ากองทุนให้ได้ทกุ ๆ เดือน อย่างน้อยเดือนละ 5,000 บาท แหล่ง
ทีม่ าของกองทุนมี 2 ส่วน คือส่วนที่ 1  เราได้รบั การสนับสนุนจากท่านผูใ้ หญ่
ใจดี ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครสวรรค์ สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ผู้น�ำชุมชนในท้องถิ่น และมหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา และส่วนที่ 2 สมาชิกรวมตัวกันท�ำกิจกรรมหารายได้ เช่น
การจ�ำหน่ายเนสกาแฟ / การท�ำดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษชานอ้อย
การท�ำเดคูพาจ กระเป๋าผ้าลดโลกร้อนพิมพ์ลายด้วยมือ งานใบตอง เช่น
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การท�ำบายศรีสขู่ วัญ บายศรีบวชนาค การท�ำกระทงจ�ำหน่าย และประมูล
เพื่อเพิ่มมูลค่าของกระทง น�ำรายได้เข้าสู่วัดและน�ำไปบูรณะศาสนสถาน
ต่อไป ปัจจุบนั เรามีเงินในกองทุนทัง้ หมด 50,512 บาท
“กิจกรรม” เราแบ่งออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ตามหลักการด�ำเนินงาน
ของโครงการ TO BE NUMBER ONE
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตส�ำนึกและสร้างกระแสนิยม
ทีเ่ อือ้ ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรมฯ มีการสร้างกระแส
ด้วยการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมมหกรรมรวมพลคนดี TO BE NUMBER
ONE มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา, การจัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี
TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับสถาบัน, กิจกรรมการจัดประกวดคน
TO BE มีดมี าอวดทาเล้นโชว์ และยังส่งเสริมให้สมาชิก ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ เช่น การเล่นดนตรี การเล่นกีฬา การจัดแข่งขันกีฬา TO BE
NUMBER ONE สร้างสุขภาพ สร้างสมาชิกให้มคี วามสุขและสุขภาพแข็งแรง  
การร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับทางภาครัฐและภาคเอกชนใน
ทุกๆ ปี วันที่ 26 มิถนุ ายน   ซึง่ เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมถึงการ
รณรงค์ผา่ นสือ่ เช่น FACEBOOK ชมรมฯ  หนังสือพิมพ์สวรรค์นวิ ส์  รายการ
โทรทัศน์ชอ่ ง KCTV ในช่วงนครสวรรค์วนั นี้ และรายการคลืน่ วิทยุ CPU FM
103.75 Hz ในช่วงTO BE NUMBER ONE station ออกอากาศในวันพุธ
ช่วงเวลาตัง้ แต่เวลา 14.00 - 17.00 น
		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน
ชมรมฯได้จดั ตัง้ ศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ตามแนวคิด ปรับทุกข์
สร้างสุข แก้ปญ
ั หา พัฒนา EQ และผมท�ำในหน้าทีอ่ าสาสมัครประจ�ำศูนย์ฯ  
สมาชิกเข้ามาใช้บริการมุมสร้างสุข  ทีม่ ที งั้ กิจกรรมออกก�ำลังกาย การเล่น
ดนตรี การดูหนังในห้องศูนย์ฯ มากทีส่ ดุ เดือนละ 300 - 400 คน  อีกมุมที่
ยอดฮิต คือ มุมพัฒนา EQ การเล่นหมากล้อม การฝึกท�ำแบบฝึกหัดคณิต
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คิดเร็ว เดือนละ 150 - 200 คน ส่วนมุมปรับทุกข์ และมุมแก้ปญ
ั หามีสมาชิก
มาใช้บริการค่อนข้างน้อย เดือนละ 1 - 2 คน ชมรมฯ มีการคัดเลือกผูจ้ ดั การ
ศูนย์ฯ ที่มีความรู้ความสามารถและรักในการให้บริการ เข้าใจผู้อื่นและ
สามารถอยูก่ บั ผูอ้ นื่ ได้ และเหล่าอาสาสมัครทีค่ อยหมุนเวียนในการให้บริการ
สมาชิก โดยต้องผ่านการอบรมจากสาธารณสุขจังหวัด หรือ ผ่านการเข้าร่วม
ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE เพือ่ ความเป็นหนึง่ โดยทางส�ำนัก
โครงการ TO BE NUMBER ONE จัดขึน้ อาสาสมัครประจ�ำศูนย์ตอ้ งหมุน
เปลีย่ นกันมาให้บริการสมาชิกในศูนย์เพือ่ นใจฯ อยูต่ ลอดเวลา ตามตาราง
ในการให้บริการ คือ ทุกวันท�ำการของมหาวิทยาลัยฯ และมีการประเมิน
ความพึงพอใจขึน้ เพือ่ ส�ำรวจความพึงพอใจและความต้องการของสมาชิกที่
อยากให้ศูนย์เพื่อนใจฯ จัดขึ้นเพิ่มเติม จากเดิมพบว่า มีความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก มากกว่า 97.5% ส่วนทีไ่ ม่พงึ พอใจ คือ ในเรือ่ งของห้องศูนย์
เพือ่ นใจเล็กกว่าจ�ำนวนสมาชิก ชมรมฯ ได้พจิ ารณาปรับปรุงและแก้ไข และ
ในปีทแี่ ล้วยังได้เพิม่ มีชอ่ งทางในการให้บริการในค�ำปรึกษาแก่สมาชิก ทีไ่ ม่กล้า
เข้ามาในศูนย์เพือ่ นใจฯ ของเรา โดยเราได้จดั ท�ำกลุม่ ไลน์ TO BE NUMBER ONE
ขึน้ เพือ่ ให้สมาชิกใกล้กบั สมาชิก และสมาชิกใกล้กบั กรรมการบริหารชมรมฯ
นอกจากนี้ชมรมฯ ยังจัดท�ำโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” โดย
ได้ทำ� การสุม่ ตรวจปัสสาวะสมาชิกชมรมฯ 100% จากผลการสุม่ ตรวจเรา
ไม่พบสมาชิกทัง้ สามัญ และสมทบติดสารเสพติดแม้แต่เพียงคนเดียว ทัง้ นี้
ในกรณีทเี่ ราพบจะมีกระบวนการในการช่วยเหลือ ส่งบ�ำบัด และดูแลอย่าง
ใกล้ชดิ และเมือ่ เลิกสารเสพติดได้แล้ว สมาชิกสามารถกลับมาเรียนได้ดงั เดิม
ใช้ชวี ติ อยูใ่ นมหาวิทยาลัยฯ และชุมชนได้อย่างมีความสุข
นอกจากนี้ ชมรมฯ ยังได้จัดท�ำโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
สมาชิก TO BE NUMBER ONE เพือ่ การพัฒนาตนให้กบั สมาชิกชมรมฯ
น้องใหม่ทเี่ ข้าสูช่ มรมของเรา  โดยการจัดค่ายตัง้ แต่ครัง้ แรก ถึงค่ายปัจจุบนั
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ส่งผลให้สมาชิกรูจ้ กั การป้องกันและหลีกเลีย่ งการใช้ยาเสพติดมาเป็นทีพ่ งึ่ พา
ในการด�ำรงชีวติ ของตน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพือ่ การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เรามีชมรมต้นแบบ คือ ชมรม TO BE NUMBER
ONE เอฟโก้ และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองบัว ทีค่ อย
ช่วยเหลือและให้คำ� ปรึกษา และค�ำแนะน�ำในการบริหารงานของชมรมฯ มา
โดยตลอด และยังได้ขยายเครือข่ายไปยังระดับชุมชน 2 แห่ง ระดับ
มัธยมศึกษาอีก 21 แห่ง ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 14 แห่ง ระดับ
สถานประกอบการ 4 แห่ง ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครสวรรค์ ทีไ่ ด้ลงไปให้ความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งการจัดตัง้ ชมรม TO BE
NUMBER ONE เรือ่ งปัญหายาเสพติดทีค่ รอบคลุมอยูใ่ นจังหวัดและจังหวัด
ใกล้เคียง โดยเรามีเครือข่ายเกือบทัว่ ทุกภาคในประเทศไทย อย่างเช่น
ภาคเหนือ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิริยาลัยนครสวรรค์ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทพศาลา
ประชาสรรค์ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชุมชนบรรพตพิสยั
และชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทนันยางการ์เม้นท์ จังหวัด
นครสวรรค์ และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
จังหวัดเพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชน
บ้านท่าค�ำบง จังหวัดหนองคาย
ภาคกลาง ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษทั ซาบีนา่ จ�ำกัด จังหวัด
ชัยนาท
ส่วนเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ทีน่ า่ ภาคภูมใิ จทีส่ ดุ คือ
ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิรยิ าลัยนครสวรรค์
ที่เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือแข่งขันในระดับประเทศ ประเภทชมรม
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TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
และชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทซาบีน่าจ�ำกัด ได้รับรางวัล
ชนะเลิศชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศประจ�ำปี 2557
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
นอกจากนี้ ยังมีการขยายเครือข่ายไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศลาว
ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา โดยการไปสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
และขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ทัง้ 3 ประเทศ และ
ยังได้กลับมาดูงานที่ชมรมของเรา ได้น�ำแนวทางต่างๆ ที่เราท�ำไปเป็น
แนวทางในงานปฏิบตั งิ านของประเทศของเขา และสิง่ ทีเ่ ราภาคภูมใิ จทีส่ ดุ
ถึงทีส่ ดุ   คือ การจัดค่ายเครือข่ายอาเซียน TO BE NUMBER ONE (Asean
Excellent Camp) ที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมในการสร้างเครือข่าย เพราะมี
สมาชิกจากประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา เข้าร่วม
โครงการนี้ถึง 20 คน เป็นการสร้างมิตรสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างประเทศ
และ TO BE NUMBER ONE ก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลงานของชมรมฯ
ผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ตัง้ แต่จดั ตัง้ ชมรมฯ ส่งผลให้ชมรมได้รบั
รางวัล เช่น รางวัลชนะเลิศผลการด�ำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับ
ประเทศประจ�ำปี 2556 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และรางวัลรักษามาตรฐานชมรม
TO BE NUMBER ONE พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประจ�ำปี 2557
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา และส่งผลต่อสมาชิก คือ สมาชิกได้รบั รางวัลนักศึกษารางวัล
พระราชทานสถานศึกษาขนาดเล็ก 5 ปีตดิ ต่อกัน รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 2 คน รางวัลลูกทีม่ คี วามกตัญญูกตเวที
ต่อแม่อย่างสูง รางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL
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ระดับจังหวัดและตัวแทนภาคเหนือ และอืน่ ๆ อีกมากมาย
ประโยชน์ของการท�ำโครงการฯ
ส่งผลต่อตนเอง คือ ท�ำให้ตนเองกล้าคิด กล้าท�ำ  กล้าแสดงออก
ในสิง่ ทีต่ นเองชอบและถนัด  โดยไม่คดิ ทีจ่ ะน�ำยาเสพติดมาเป็นทีพ่ งึ่ ในการ
ด�ำรงชีวติ ส่งผลต่อเพือ่ น คือ เพือ่ นๆ สมาชิกมีกจิ กรรมท�ำตลอดปีการศึกษา
ในเชิงสร้างสรรค์ และร่วมกันท�ำงานทัง้ ในและนอกมหาวิทยาลัยฯ ในการ
รณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติด และเป็นแกนน�ำช่วยป้องกันช่องทางในการมาของ
ปัญหายาเสพติดที่มาคุกคามกับเยาวชน ตลอดจนครอบครัวมีความสุข  
เพราะบุตรหลานของตนท�ำกิจกรรม โดยที่ไม่คิดจะหันไปหายาเสพติดมา
เป็นความสุขของตน ส่งผลต่อมหาวิทยาลัยฯ คือ เป็นมหาวิทยาลัยสีขาว  
ปราศจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติด ส่งผลต่อชุมชน คือ ชุมชนเป็นชุมชน
เข้มแข็งในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดี  ส่งผลต่อประเทศชาติ คือ
ประเทศชาติยั่งยืนที่หมดปัญหายาเสพติดในอีกไม่ช้า ด้วยกิจกรรมของ
สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทัว่ ทัง้ ประเทศ และสุดท้ายส่งผลให้สมาชิก
มีสขุ สนุก อบอุน่ คุณภาพ ห่างไกลยาเสพติด
ความประทับใจและสิง่ ทีอ่ ยากฝากไว้
ตลอดระยะเวลาในการท�ำหน้าที่ประธานชมรมฯ และอาสาสมัคร
ประจ�ำศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยฯ รูส้ กึ ว่าเป็น
ผูท้ โี่ ชคดีมากทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจให้รบั หน้าทีน่   ี้ เพราะเราได้ทำ� งานร่วมกับ
คนอืน่ ๆ มากมาย ได้รบั รูถ้ งึ เรือ่ งราวต่างๆ ของสมาชิก ทีบ่ างครัง้ เป็นเรือ่ งที่
บอกใครไม่ได้ เราได้รบั รูแ้ ละช่วยเหลือเขาบรรเทาความทุกข์ และเกิดรอยยิม้
เกิดความสุขตามมา เป็นที่สิ่งที่ถ้าได้ลองท�ำแล้วจะเลิกท�ำไม่ได้ เพราะจะ
รูไ้ ด้ทนั ทีวา่ เราและเขาขาดกันไม่ได้  ในค�ำว่า TO BE NUMBER ONE เพราะ
ว่าเรามีองค์ประธานโครงการฯคนเดียวกัน นางฟ้าของสมาชิก TO BE
NUMBER ONE ทัว่ ทัง้ ประเทศ พวกเรารักพระองค์ทา่ นฯ โดยทีพ่ ระองค์
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ท่านทรงงานหนักเพือ่ สมาชิกเพือ่ ประเทศ เพราะพระองค์ทา่ นมีพระประสงค์
ทีอ่ ยากจะเห็นและช่วยเหลือให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด และประเทศ
ชาติมนั่ คงเป็นประเทศสีขาว  ข้าพเจ้าและสมาชิกได้ทำ� งานทุม่ เททัง้ แรงกาย
และแรงใจให้กบั TO BE NUMBER ONE อันจะเห็นได้จากรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การเขียนเรียงความสิง่ ดีๆ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาส
งานมหกรรมเฉลิมฉลอง 12 ปี TO BE NUMBER ONE ข้าพเจ้าตัง้ ใจท�ำงานนี้
อย่างจริงจัง และตัง้ ใจเพือ่ ให้ประสบผลส�ำเร็จตามทีค่ าดหวังไว้ในแผนงาน
ของชมรมฯ ที่จัดตั้งขึ้น มีการท�ำงานร่วมกับสมาชิกในมหาวิทยาลัยฯ
มากขึน้ เพือ่ ช่วยกันคิดหาวิธหี ากิจกรรมใหม่ๆ มาให้สมาชิกได้ทำ� ในระหว่าง
ศึกษาในมหาวิทยาลัย เพือ่ หลีกเลีย่ งให้สมาชิกไม่ไปสนใจยาเสพติด
ผมอยากให้แกนน�ำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทัว่ ประเทศไทย
ท�ำงานกันอย่างเต็มทีแ่ ละจริงจัง และถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ตา่ งๆ
ทีต่ นมีให้แก่สมาชิกรุน่ หลัง เพือ่ สืบสานงานดีๆ แบบนีต้ อ่ ไปอย่าให้สญ
ู หาย
และอย่าท้อ ถึงแม้จะมีอปุ สรรคใดๆ ทีเ่ ข้ามาขอให้สู้ อย่างทีอ่ งค์ประธาน
โครงการฯ ของเราสู้ จนก้าวประสบความส�ำเร็จมาถึงทุกวันนี  ้ มาถึงปีที่ 12
ก้าวสูป่ ที ี่ 13 อย่างภาคภูมใิ จ เพราะพวกเราเป็นสมาชิก TO BE NUMBER
ONE ทีเ่ ข้มแข็งและเหนียวแน่น โดยทีไ่ ม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคทัง้ หลายทัง้ ปวง
ตอนนี้ ผมใกล้จะจบการศึกษาในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ผมก็ยังจะขอ
ยืนยันทีจ่ ะท�ำงานเพื่อ TO BE NUMBER ONE ต่อไป ถึงแม้จะไม่อยู่ใน
สถานศึกษาแล้วก็ตาม แต่จะไปขยายผลในทีท่ ำ� งาน ชุมชนของตนเองทีอ่ าศัย
อยู  ่ เพือ่ ตอบแทนแผ่นดินเกิดต่อไป  แต่ใจก็ยงั รักทีจ่ ะท�ำงาน TO BE NUMBER
ONE ถ้ามีโอกาส หรือได้รบั โอกาสจากทางองค์ประธานโครงการฯ ส�ำนักงาน
โครงการฯ และผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ ข ้ า พเจ้ า ได้ มี โ อกาสเข้ า ไปท� ำ งานใน
ส�ำนักโครงการฯ เป็นคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดชมรมฯ ตามที่
หวังไว้สมัยยังเริม่ ท�ำงาน TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยใหม่ๆ
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เพราะข้าพเจ้าอยากเข้าไปช่วยเหลือชมรมทีอ่ ยูท่ างต่างจังหวัดฯ ในเขตชุมชน
ที่บางครั้งเคยแอบได้ยินว่าประกวดมาตั้งหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่เคยได้
สักที ไม่วา่ จะเป็นในระดับภาค หรือ ระดับประเทศ  พวกเขาเหล่านัน้ อยาก
ใกล้ชิดองค์ประธานโครงการฯ และได้รับรางวัลเพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจใน
การท�ำงานในปีตอ่ ๆ ไป แต่ชมรมนัน้ ก็ยงั ด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง เพราะ
ไม่เคยคิดเอารางวัลเป็นทีต่ งั้ แต่แค่แอบหวังว่าสักวันตนต้องได้มายืนต่อหน้า
องค์ประธานโครงการ เพือ่ รับรางวัลย่างน่าภาคภูมใิ จอย่างชมรมอืน่ ๆ บ้าง  
ข้าพเจ้าเลยอยากเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ถ้ามีโอกาสได้เข้าไปท�ำงานแล้ว
ข้าพเจ้าจะตัง้ ใจท�ำงาน และสานฝันของชมรมต่างๆ ทีผ่ ดิ หวัง  เข้ามามีโอกาส
ตามทีพ่ วกเขาเหล่านัน้ ได้ฝนั เอาไว้
สุดท้ายนี้ ผมขอให้สมาชิกแกนน�ำ TO BE NUMBER ONE ทัว่ ประเทศ  
ยึดมัน่ การท�ำงานตามรูปแบบกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE
ให้มีความก้าวหน้ายั่งยืนช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกที่ยังหลงผิดไปคิดลอง
ยาเสพติด ให้หันกลับมาเป็นคนดี ของพ่อแม่ และเพื่อนๆ ตลอดจนเป็น
อนาคตทีด่ ขี องชาติสบื ไป

นาย เทียนชัย แก้วใส
ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
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ประวัติส่วนตัว
ผมนาย เทียนชัย แก้วใส อายุ 16 เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนขามแก่นนคร อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนขอนแก่น และเป็นประธาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนขามแก่นนคร อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ขอนขอนแก่น ประจ�ำปีการศึกษา 2557
ท�ำไมต้องเป็น TO BE NUMBER ONE
ผมสมัครมาเป็นสมาชิกของชมรมฯ ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ตอนนัน้ มีอาสาสมัครแกนน�ำ ชมรม TO BE NUMBER ONE รุน่ พี่
ไปจัดรายการ TO BE…TALK ที่หน้าอาคารที่ตั้งชมรมฯ ได้เชิญชวนน้องๆ
ให้เป็นสมาชิกของชมรมฯ โดยผมเข้าไปร่วมเล่นเกม ทีใ่ ห้นอ้ งๆ นัง่ เป็นวงรี
และมีขวดน�ำ้ ในวงกลมเล็กๆ 3 ขวด ห่างไปอีกประมาณ 3 เมตร มีวงกลม
เล็กอีกหนึ่งวง และให้น้องทั้ง 10 คน ช่วยกันย้ายระเบิด (ขวดน�้ำ) จาก
วงกลมนี้ไปยังวงกลมอีกวง โดยมีอุปกรณ์ให้ 1 อย่าง คือ เชือกฟางจ�ำนวน
10 เส้น ผูกติดกับยางวง ถ้าขวดน�ำ้ ตก แสดงว่าเกิดระเบิดขึน้ ภายในไม่กนี่ าที
พวกเราทั้งสิบคนสามารถย้ายขวดน�ำ 
้ ไปยังอีกวงได้อย่างสบาย จากนั้นจึง
ผูกตาทัง้ 9  คน มีคนเดียวทีไ่ ม่มผี า้ ผูกตา ให้เป็นหัวหน้าชุด พร้อมกองเชียร์
ที่คอยบอกให้ทั้ง 9 คน เดินหน้าบ้าง ถอยหลังบ้าง ไปซ้ายนิด ขวาหน่อย
แต่ในทีส่ ดุ พวกเราก็ยอมแพ้ ย้ายไปไม่ได้เลย แกนน�ำรุน่ พีใ่ ห้เอาผ้าออก แล้ว
สัมภาษณ์ความรู้สึก ของหลายๆ คน ก่อนที่พี่แกนน�ำจะสรุปว่า
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“ถ้าเปรียบขวดน�ำ้ นีเ้ ป็นยาบ้า หรือ สารเสพติดทีม่ อี ยูใ่ นหมูบ่ า้ นของ
เรา  เราทุกคนอยากจะก�ำจัดให้ออกจากหมู่บ้านเรา  ถ้าเราทุกคนมองเห็น
ช่วยกันทุกคน เอายาบ้าออกได้ แต่ในทางกลับกัน ถ้าทุกคน ปิดหู ปิดตา
ไม่พูด ไม่รู้ ไม่เห็น ธุระไม่ใช่ เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน ยาบ้า หรือ
สารเสพติด ก็ยังอยู่ในบ้านของเรา ลูกหลานเราทุกคนก็อาจเป็นทาสของ
ยาเสพติดได้”
นีเ่ ป็นกิจกรรมหนึง่ ทีพ่ แี่ กนน�ำพาน้องๆ ท�ำ  ทีผ่ มรูส้ กึ ประทับใจมาก
จึงตัง้ ปณิธานกับตัวเองไว้วา่ เมือ่ ผมเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผมจะต้อง
เป็นแกนน�ำให้ได้ (โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ได้เป็นแกนน�ำชมรมฯ)
ทุกปีก่อนที่พี่แกนน�ำจะหมดวาระการท�ำงาน (1 ปี) แกนน�ำรุ่นพี่จะ
จัดค่ายแกนน�ำ เรียกว่า DAY CAMP จัดเฉพาะกลางวัน  โดยภาคเช้าอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาชมรมฯ จะให้ ค วามรู ้ เรื่ อ งยาเสพติ ด และโครงการ TO BE
NUMBER ONE ภาคบ่าย แกนน�ำรุ่นพี่ตั้งเป็นฐาน มีฐานกรรมการ กองทุน
กิจกรรมตาม 3 ยุทธศาสตร์ และ ฐานศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE
แกนน�ำรุน่ น้องจะได้เรียนทุกฐานครับ ซักซ้อมจนเข้าใจ แล้วก็มกี ารเลือกตัง้
คณะกรรมการชมรมฯ ผมได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานชมรม รุ่นที่ 10
ภูมใิ จมากครับทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้   ซึง่ จะต้องท�ำหน้าที่ 1 ปี แต่กติกาของชมรม
มีอยู่ข้อหนึ่งว่า ถ้ารุ่นน้องยังไม่สามารถบริหารชมรมต่อไปได้ แกนน�ำรุ่นพี่
ก็ไม่สามารถวางมือได้
ชมรมฯของเราท�ำงานกันอย่างไร?
การหาสมาชิกใหม่ของชมรมฯ ในแต่ละปี เราจะรับสมัครนักเรียนที่
เข้าใหม่ โดยคณะกรรมการด�ำเนินงานชมรมฯ จะเปิดรับสมัครสมาชิกสามัญ
ใหม่ในวันปฐมนิเทศ และถือโอกาสรับสมัครสมาชิกสมทบด้วย  นอกจากนี้
เรายั ง มี ร ายการ “เคาะประตู ห ้ อ งเรี ย น” เพื่ อ รั บ สมั ค รสมาชิ ก ใหม่
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จากห้องเรียนต่างๆ ด้วย ซึง่ ได้ผลดีมาก เรียกว่าเขียนใบสมัครกันตอนนัน้ เลยครับ
การประชาสัมพันธ์ เราจัดรายการ TO BE…TALK ทีห่ น้าเสาธงทุกเช้า
วันพฤหัสบดี เพือ่ ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของชมรมฯ และกิจกรรมของศูนย์
เพื่อนใจฯ รายการ DJ. TO BE NUMBER ONE จัดรายการเสียงตามสาย  
ร่วมกับประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในทุกวันศุกร์ และจัดรายการวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่น 98.5 Mgz ทุกวันอังคารและพฤหัส
เวลา 16.00 - 16.30 น. มีการจัดนิทรรศการในวันส�ำคัญ เช่น วันต่อต้าน
ยาเสพติด 26 มิถุนายน และมีป้ายชมรมแผ่นใหญ่หน้าห้องชมรมฯ ด้วย
การบริหารจัดการชมรมฯ  ใช้หลัก 3 ก กรรมการ กองทุน กิจกรรม
ตาม 3 ยุทธศาสตร์  
กรรมการ ได้มาจากการเลือกตั้งของแกนน�ำแต่ละรุ่น มีวาระ
การท�ำงานรุน่ ละ 1 ปีและมีคณะกรรมการทีป่ รึกษา  ซึง่ ผูใ้ หญ่ใจดีให้เกียรติ
มาเป็นกรรมการให้การสนับสนุน นายกเทศบาลเมืองศิลา เป็นประธาน
โดยมีผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเป็นเลขาคณะกรรมการที่ปรึกษา
กองทุน ได้มาจากการจ�ำหน่ายสินค้าในร้าน gift shop จ�ำหน่าย
ดอกไม้กระดาษในงานการประกวด Mr.& MiSS TO BE NUMBER ONE
จ�ำหน่ายสินค้าในวันส�ำคัญต่างๆ และรายได้หลักจากงบประมาณจาก
โรงเรียนที่ชมรมฯ เสนอเข้าแผนงานของโรงเรียน  ปีละมากกว่าแสนบาท
กิจกรรม เราจัดกิจกรรมตามความสนใจของสมาชิก  ซึง่ ส่วนหนึง่ ได้
จากกล่องรับความคิดเห็น หน้าชมรมฯ และผ่านรายการประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ที่ชมรมฯจัดที่ห้องศูนย์ฯ เรามีการจัดกิจกรรม ดังนี้
ศูนย์ฯ เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 เวลา เช้า กลางวัน
และหลังเลิกเรียนตามแนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ”  
บริการ “ให้ค�ำปรึกษา” แบ่งเป็น 3 บริการ คือ PHONE IN ให้ปรึกษา
ทางโทรศัพท์ จะมีแกนน�ำอาสาสมัครประจ�ำศูนย์เปลี่ยนเวรกันมาทุกวัน  
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เพื่อรับปรึกษาทางโทรศัพท์ ส่วนการ WALK IN ให้คำ� ปรึกษาในศูนย์ และ
WALK OUTSIDE ให้ค�ำปรึกษานอกศูนย์ฯ ซึ่งมีสมาชิกมาปรึกษามากพอ
สมควร เช่น ปัญหาเรื่องท�ำการบ้านไม่ได้ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์
เราให้แกนน�ำรุน่ พีท่ เี่ ก่งคณิตศาสตร์ กับภาษาอังกฤษ ช่วยน้องท�ำการบ้าน
ตอนเย็นหลังเลิกเรียน ที่หน้าห้องชมรมฯ
ส่วน “พัฒนาEQ” มีให้บริการตอนพักกลางวัน 3 เรื่องใหญ่ คือ
ยาเสพติด การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร และการเตรียมตัวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน โดยใช้สอื่ การจัดกิจกรรม
ของ กรมสุขภาพจิต ที่ส่งไปให้ที่ชมรมฯ เรื่อง การป้องกันยาเสพติด มีสื่อ
CAI (computer assisted instruction) ที่รุ่นพี่กับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
กันท�ำขึ้น  สมาชิกสามารถใช้บริการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลย เพราะมี
แกนน�ำคอยช่วยเหลือดูแลให้ความสะดวกอยูท่ กุ วัน  การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เราจัดให้บริการหลายเรื่อง เป็น
กลุ่ม 4 คน 8 คน ตามที่สมาชิกสนใจ เรื่องล่าสุดที่เราให้บริการ “รักเมื่อ
พร้อม” เมื่อสมาชิกนั่งล้อมวง เราก็ให้สมาชิกฟังเพลงรักเมื่อพร้อม 2 รอบ
จากนั้นให้จับกลุ่ม 2 คน ท�ำใบงาน ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกอย่างไร คิดว่าเมื่อไร
ถึงพร้อม มีวิธีบอกกับสมาชิก ถึงการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์อย่างไรบ้าง
แล้วให้ทุกกลุ่มน�ำเสนอผลงาน แล้วให้ดูคลิปการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์  
จากนั้น แกนน�ำก็สรุปว่า “คุณค่าของความรักอยู่ที่ความห่วงใย เอื้ออาทร
เห็นใจซึ่งกันและกัน ส่วนความใกล้ชิดสามารถให้แก่กันได้ โดยไม่ต้องมี
เพศสัมพันธ์ เพราะการมีเพศสันพันธ์ก่อนวัยอันควร จะก่อให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ตามมาอีกมากมาย มีอยู่กลุ่มหนึ่งมีความเห็นว่า การป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร  ควรป้องกันเฉพาะชายกับหญิง เท่านัน้ ไม่รวม
ถึง “การรักร่วมเพศ เพราะไม่มีท้อง” ส่วนการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เราจัดหลายกิจกรรม เช่น English is fun โดยให้สมาชิกที่มารับ
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บริการ  ให้สอนการบ้านวิชาภาษาอังกฤษ  พี่แกนน�ำตั้งกติกาว่า ก่อนเริ่ม
ท�ำการบ้านทุกวัน จะต้องพูด 1 ประโยค ท�ำให้เด็กกลุม่ นีม้ พี ฒ
ั นาการดีขนึ้ มาก
บริการ “สร้างสุข” ส่วนใหญ่เป็นเวลาหลังเลิกเรียน มีครูฝกึ ครับ มีแกนน�ำ 
ที่เป็นนักนาฏมวยไทย มาแสดงและอาสามาสอนนาฎมวยไทยให้สมาชิกที่
ศูนย์ทกุ เย็นวันจันทร์ จนสร้างทีมนาฏมวยไทยของชมรมฯ อย่างภาคภูมใิ จ
ไว้แสดงเมื่อมีคณะนักเรียนมาศึกษาดูงาน และกิจกรรมสร้างสุขที่ฮิตมา
ตลอด คือ “COVER DANCE” กิจกรรมนี้ไม่ต้องหาครูฝึกนะครับ รวมทีม
ได้ก็เปิด YOUTUBE แล้วเต้นกันเลย ศูนย์ฯ ก็มีหน้าที่เตรียมสถานที่
ไว้ให้ และมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ตก็พอเพียงแล้ว ที่นี่จะ
มีทีมเต้นมาก  เพราะเราจัดแข่งขันหาแชมป์ ประจ�ำปีกันเลยทีเดียว
กิจกรรม NO CHAT NO LINE NO FACE เป็นกิจกรรมที่ถูกใจ
คุณครูเป็นที่สุด เพราะ โทรศัพท์มือถือ นักเรียนมีเกือบทุกคน แล้วก็เปิดใช้
บริการตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาเรียน ก็มเี สียงโทรศัพท์ดงั อยูบ่ อ่ ยๆ  เรียกว่า
ไม่เป็นอันเรียนอันสอน  ชมรมฯจัดกิจกรรมนี้เป็นสัญญาต่อกันว่าระหว่าง
ชัว่ โมงเรียน เราจะปิดโทรศัพท์ ได้ผลดีมาก จากการประเมินความพึงพอใจ
อยู่ระดับ “ดีมาก”
กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ TO BE NUMBER ONE อุ่นไอรัก
แกนน�ำของชมรมฯ มีกิจกรรมมากขึ้นทั้งในและนอกโรงเรียน ส่งผลให้
กลับบ้านไม่ตรงเวลา มีเสียง “บ่น” จากผู้ปกครองบ่อยครั้ง เราเลยเชิญ
ผู้ปกครองของแกนน�ำมาท�ำกิจกรรม โดยเฉพาะคุณแม่ของผมได้หัวเราะ
เสียงดังมากจากการเต้น chicken dance คู่กับผม ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ “ดีมาก”
กิจกรรมต้านภัย 3 เสพ เสพเซ็ก เสพติด และเสพความรุนแรง เรา
จัดรายการนีท้ างเสียงตามสายในโรงเรียน และทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย คลืน่   98.5 Mgz ทุกวันอังคารและพฤหัส  เวลา 16.00 16.30 น. ได้รบั การตอบรับดีมาก เพราะเราเปิดรับสายหน้าไมค์ดว้ ย
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ประโยชน์ของชมรมฯและการท�ำหน้าในชมรมฯ
ประโยชน์จากการท�ำหน้าที่เป็นคณะกรรมการชมรมฯ ที่เกิดกับ
ตัวผมเอง คือ ความภูมิใจที่ได้ทำ� งานบริการ หรือเรียกว่า จิตอาสา  ผมดีใจ
ที่มีโอกาสได้ช่วยน้องๆให้มีความรู้ ผมเป็นคนสอนวิชาคณิตศาสตร์น้องๆ
ช่วยดูแลน้องท�ำการบ้าน  ดีใจทีไ่ ด้ทำ� งานกับเพือ่ นๆ  ซึง่ ต้องมีการวางแผน
ทีด่ ี ต้องรูจ้ กั เพือ่ นๆ ให้ดถี งึ จะท�ำงาน ได้ด  ี มีสว่ นร่วมในการจัดบรรยากาศ
ในการเรียน การสอนของครู โดยใช้กิจกรรม NO CHAT NO LINE NO
FACE ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์ในเวลาเรียน ให้มีสมาธิในการเรียน
อย่างเดียว ได้พัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกการพูดต่อหน้าชุมชน พัฒนาการดีขึ้น
มาก จนคุณครูชมเชย  
แนวทางการบริหารชมรมฯ ให้พัฒนาขึ้น มีเวลาจัดกิจกรรมเป็น
กลุ่มเล็กอย่างหลากหลาย เพราะสมาชิกมีความสามารถและความสนใจที่
แตกต่างกัน บางกลุม่ ก็ชอบเต้น บางกลุม่ ก็ชอบร้องเพลง เราจึงต้องหาเวลา
เปิดศูนย์ให้มากขึน้ เช่น เปิดบริการในวันเสาร์  หางบประมาณจ้างวิทยากร
มืออาชีพมาสอนพิเศษในศูนย์ฯ   เพื่อพัฒนาฝีมือให้สมาชิก ประโยชน์
ที่เกิดขึ้นกับตนเอง เพื่อนๆ โรงเรียน/ชุมชน/สังคม ก็จะมากขึ้น
ความประทับใจ/สิ่งที่อยากฝากไว้
ผมมีความภูมใิ จมากทีไ่ ด้มาปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นคณะกรรมการด�ำเนินงาน
ชมรมฯ ได้ท�ำงานจิตอาสาได้ช่วยเหลืองานในชมรมฯ ได้บริการสมาชิก
และฝึ ก การบริ ห ารจั ด การ ซึ่ ง เป็ น การฝึ ก ฝนตนเองที่ ย อดเยี่ ย มมาก   
ประสบการณ์แบบนีห้ าได้ไม่งา่ ย ผมพอใจมากทีเ่ พือ่ นๆ ได้มาท�ำงานร่วมกัน
มีความรัก ความสามัคคี มีปัญหาก็ปรึกษากัน ประโยชน์กับสมาชิกอันนี้
ต้องบอกว่าสมาชิกได้เต็มๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จงท�ำในสิ่งที่อยากท�ำเถอะ
ครับ ผมว่ามันเป็นสิง่ ทีด่ มี าก  แต่ทสี่ ำ� คัญได้รบั การยอมรับจากเพือ่ นๆ จาก
ครู - อาจารย์ นอกจากบริการต่างๆ ที่ศูนย์ให้บริการ แล้วยังมีอีกหนึ่ง
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ความภูมิใจนั่นคือ ชมรมฯ ได้สร้างคน สร้างพิธีกร สร้างนักประชาสัมพันธ์
ให้กับโรงเรียน หลายๆ งานเกือบทุกงานก็ว่าได้ ที่มีพิธีกรเป็นนักเรียน
เขาเหล่านั้น เป็นแกนน�ำจากชมรมฯของเรา ผู้ปกครองจึงให้ความไว้วางใจ
กับทางชมรมฯ ได้จัดงาน “ครอบครัวสุขสันต์ TO BE NUMBER ONE
อุน่ ไอรัก เราได้เชิญผูป้ กครองของแกนน�ำมาท�ำกิจกรรมรวมกัน ผูป้ กครอง
เข้าใจ  และพึงพอใจกับกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสถานที่ให้สมาชิกได้ทำ� กิจกรรมที่ดีๆ ร่วมกัน รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นสถานที่ที่พวกเราได้ท�ำสิ่งต่างๆ
ตามฝัน และช่วยให้เราตามหาฝันของเราจนเจอครับ มีบทกลอนมาฝาก
ดอกไม้ค่อยเบ่งบานตระการตา
บริสุทธิ์ศรัทธาสง่าใส
อาจหาญแสวงหาฝ่าผองภัย		
พร้อมก้าวไกลท่องโลกกว้างทางเจริญ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนพิพัฒน์แพร้ว
ประทานแก้วล�้ำค่าน่าสรรเสริญ
เป็นหนึ่งไม่พึ่งยากล้าเผชิญ
เราก้าวเดินด้วยเด่นดี ทูบีนัมเบอร์วัน
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บทส่งท้าย
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หลังจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จกลับประเทศไทย ในปี 2545 ทรงได้นำ� เอาความคิดและประสบการณ์
ในการท�ำงานวิจัยเกี่ยวกับ Methamphetamine  ร่วมกับ University of
California at Los Angeles (UCLA) United State of America มา
ศึกษาเปรียบเทียบกับปัญหายาเสพติดในเมืองไทย ซึ่งพบสิ่งที่คล้ายกันคือ
กลุม่ เสีย่ งทีม่ โี อกาสเข้าไปเกีย่ วข้องกับปัญหายาเสพติดจะเป็นกลุม่ เด็กและ
เยาวชนอายุระหว่าง 10–25 ปี                             
ด้วยความห่วงใยและด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกล ที่จะช่วยให้
เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด และปัญหาสังคมอื่นๆ ทั้งนี้ เพราะปัญหา
ยาเสพติด เป็นสาเหตุ เชื่อมโยงให้เกิดปัญหาอื่นๆ ในสังคม กอปรทั้งทรงมี
ความเข้าใจในธรรมชาติ และเชือ่ มัน่ ในพลังของเยาวชนทีจ่ ะก�ำหนดอนาคต
ของตนเอง จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือโครงการ TO BE NUMBER ONE
โดยทรงมอบหมาย ให้กรมสุขภาพจิต ท�ำหน้าที่เลขานุการโครงการ
ด้วยทรงเห็นว่าการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนให้ได้ผล
อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยองค์ความรู้สุขภาพจิตเป็นส�ำคัญ  
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ทรงมีน�้ำพระทัย มุ่งมั่นด�ำเนิน
งานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงงานสุขภาพจิตโดยไม่ทรงพูดถึง
สุขภาพจิต ทรงก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ในการ
ร่วมกันด�ำเนินกิจกรรมเพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน
อย่างจริงจัง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่เหล่าเยาวชน และประชาชน
ไทยอย่างหาที่สุดมิได้
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

