
กรมสุขภาพจิต 
Department of Mental Health 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต 
                       ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี  โทร. 0 2590 8187  โทรสาร 0 2149 5531 
 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จปฏิบัติพระภารกิจในโครงการ  TO BE NUMBER ONE  
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี      
เสด็จเยี่ยมการด าเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพ่ือนใจ  
TO BE NUMBER ONE ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุม 19 อ าเภอ มีสมาชิกชมรมช่วงอายุ10-24 ปี 
จ านวน 216,228 คน คิดเป็น 100 % มีชมรมจ านวน 1,921 ชมรม ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE จ านวน 64 แห่ง 
มีชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เป็นต้นแบบระดับเงิน ทอง และเพชร รวม 4 ชมรม มีชมรมต้นแบบระดับภาค 9 ชมรม 
มีสมาชิกใครติดยายกมือขึ้นแบบสมัครใจจ านวน 2,741 คน และแบบบังคับบ าบัดต้องโทษจ านวน 940 คน จากการติดตาม
ผลหลังการบ าบัดสมาชิกสามารถเลิกการใช้ยาเสพติดได้ 98.52 % 

จากการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่การ
ประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับ
พระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศเป็นประจ าทุกปี  

 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี มีการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้หลัก 3 ก. และ 3 ย. โดยจัด
กิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก ปัจจุบันชมรมฯ มีสมาชิก จ านวน 2,179 คน อยู่ในช่วงวัยรุ่น อายุ 13-18 ปี ซึ่งเป็น
ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ทางที่ดี หรือทางที่ไม่ถูกต้องได้เสมอ ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
ONE เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เน้นการช่วยเหลือดูแล
สมาชิก และพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุข มีการด าเนินงานภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา 
พัฒนา EQ” ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม อาศัยกระบวนการกลุ่มให้เกิดความสนุกพร้อมกับการ
พัฒนาทักษะต่างๆ การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE มาจากความตั้งใจ
ร่วมกันของ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โดยมีความมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE 
และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนได้ค้นพบตนเอง และน าสิ่งที่ตนเองถนัด มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นต่อไป 
 ส าหรับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 ได้ด าเนินการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ขึ้น เมื่อวันที่  
11 กันยายน 2548 โดยกิจกรรมของชมรมฯ มุ่งการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นต้นแบบ 
TO BE NUMBER ONE ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กระบวนการยุติธรรม” นอกจากนี้เพ่ือต่อยอดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนมีที่พ่ึงทางจิตใจ มีการ
ดูแลช่วยเหลือกันในลักษณะเพ่ือนช่วยเพ่ือน ได้รับการพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ต่างๆ จึงได้จัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
ONE ขึ้น โดยมีผู้จัดการและอาสาสมัครประจ าศูนย์ เพ่ือนใจฯ ที่ผ่านการอบรมทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน            
จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจากการด าเนินงานในแนวทางที่ถูกต้องและต่อเนื่อง ส่งผลให้ศูนย์ฝึกฯ 
เป็นต้นแบบในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีตนเองมีความถนัดและสนใจ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผลจากการบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟู พบว่า 
 

 



 
เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตที่จะป้องกันตนเองจากการใช้ยาเสพติดมากข้ึน มีการวางแผนอนาคตของตนเองเพ่ือกลับไปใช้
ชีวิตโดยไม่กลับไปเสพยาเสพติดซ้ า และแนวโน้มการกระท าผิดซ้ าด้านยาเสพติดลดลง 
 ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทอดพระเนตรการน าเสนอผลงานของ
สมาชิก TO BE NUMBER ONE และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนเขต 8 ทรงพระราชทานก าลังใจเพ่ือป้องกันความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสพ ทอดพระเนตรนิทรรศการ  
การด าเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE และพระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE 
จากสถานศึกษาที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม 

 

  12 มิถุนายน 2561 


