
 



 



 



 

 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
ในทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี 

           ส านักงานโครงการฯ  กรมสุขภาพจิต  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท ์๐-๒๕๙๐-๘๑๘๘ 
 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิก“ค่ายพัฒนา
สมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ ๒๓ 
 

วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวชนสมาชิก“ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ ๒๓ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี 

ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง หรือ TO BE NUMBER ONE CAMP เป็นกิจกรรม
ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีแนวคิดเพื่อให้
โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนที่เท่าเทียมกันที่จะได้รับการพัฒนาทักษะทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  และ
สังคม อย่างถูกต้องและเหมาะสม ไปพร้อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลินมุ่งให้เยาวชนเรียนรู้อย่างผ่อนคลาย และมี
ความสุข ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ได้ประสบการณ์และมีเพื่อนใหม่ ท าให้เกิดสังคม เกิดเครือข่ายให้เยาวชน  
ได้ฝึกช่วยเหลือตัวเอง รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สร้างการเปลี่ยนแปลงจาก“ภายใน” 
เช่น การค้นพบความสามารถของตนเอง การนับถือ ภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง โดยให้เยาวชนเลือกท ากิจกรรม  
ที่ตนเองสนใจและชื่นชอบ มีอาจารย์หรือผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็น Idol ของเยาวชน ใช้วิธีการสอน 
หรือฝึกฝนแบบไม่กดดัน ซึ่งมีความเหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน และสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการ  
TO BE NUMBER ONE ที่เน้นแนวคิดการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนในลักษณะ Play and Learn ใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้เยาวชน 
ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้  เพ่ือให้เติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ  มีความคิดเชิงบวก  ไม่ท้อถอย
อะไรง่ายๆ  มีความพยายาม  รู้จักเสียสละ  อดทน  มีความภาคภูมิใจ  และมั่นใจในตัวเอง  สามารถด าเนินชีวิตต่อไปใน
สังคมได้อย่างมีความสุข   

หลักสูตร และกระบวนการของ “ค่าย” มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรม และทักษะต่างๆ ได้แก่ ทักษะการให้
ค าปรึกษาเบื้องต้น  ทักษะการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพ่ือพัฒนาตนเอง และกลับไปเป็นผู้น าจัดกิจกรรมให้กับเพื่อนๆ
ในพ้ืนที่  ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ และภาวะผู้น า รวมทั้ง การพัฒนาความสามารถในกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การแสดง 
การเต้น การร้องเพลง ศิลปะ ภาษา ดนตรี กีฬา เพ่ือเสริมสร้างให้เด็กมีความสามารถและน าไปต่อยอดต่อไปในอนาคต 

จากการประเมินผล พบว่า กิจกรรมที่ท าให้สมาชิกค่ายรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมากที่สุดคือการแสดงความสามารถ
หน้าพระพักตร์ และในด้านประสิทธิผล พบว่า พ่ีเลี้ยงพิเศษ  ซึ่งเป็นเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเข้าค่ายและสมัครเข้ามา 
ท าหน้าที่ดูแลน้องๆในค่ายรุ่นต่อๆมา มีพัฒนาการและความเติบโตในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การเติบโตด้านการเรียน 
การท างาน การใช้ชีวิต ความมีจิตอาสา ความผูกพันกับโครงการ การเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับน้องๆรุ่นต่อไป และเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม  

TO BE NUMBER ONE CAMP ก าหนดจัดขึ้นปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงปิดภาคการศึกษา โดยจัดสรรโควตาให้กับ
เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ ๑๒ - ๒๔ ปีทั่วประเทศ  ใช้ระยะเวลาเข้าค่าย ๖ วัน ๕ คืน และส าหรับค่าย
พัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๒๓ เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๒๐  ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒   
มีเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชน ทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดภูมิภาคทั่วประเทศ  เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น         
๓๒๐ คน และในวโรกาสนี้  ทรงทอดพระเนตรวีดีทัศน์กิจกรรมในค่าย การแสดงความสามารถของสมาชิก ซึ่งเป็นผลจากการ
ฝึกฝนทักษะในค่าย จ านวน ๗ กิจกรรม   

    ------------------------------------------------------------- 

 

๒๕ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
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Department of Mental Health 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต 
                ถ. ติวานนท์ จ.นนทบุรี  โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๘๗  โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๕๗ 
 
 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ณ จังหวัดเลย 
 วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี        
เสด็จเยี่ยมการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพ่ือนใจ  
TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
  ตลอดเวลา ๑๗ ปี จังหวัดเลย ได้ด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการของ
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเลย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้น าในการขับเคลื่อน          
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุน ด าเนินงานตาม ๓ ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE  เพ่ือร่วมดูแล
บุตรหลานและประชาชนในพื้นท่ี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดเลย  เกิดค่านิยมท่ีถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด 
มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น  เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  มีการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  ปัจจุบันจังหวัดเลยมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ ๖-๒๔ ปี จ านวน ๑๑๙,๓๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๐  มี
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจ า ส านักงานคุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน รวม ๖๐๔ ชมรม มีศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER 0NE รวมทั้งสิ้น ๑๒๒ แห่ง จังหวัดเลย  ได้มุ่งมั่นพัฒนาการ
ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพ่ือตอบสนองพระปณิธานขององค์ประธานมาอย่างต่อเนื่อง  โดยปัจจุบันมีผลการ
ด าเนินงานประเภท จังหวัด TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ดีเด่นระดับภาค 
นอกจากนี้ยังได้พัฒนาสมาชิกสู่การเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE จนได้รับรางวัลระดับประเทศ  

ส าหรับโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ได้จัดตั้งชมรมและศูนย์เพ่ือนใจ  TO BE NUMBER ONE  ขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕   
กิจกรรมเด่นของชมรม  คือ  การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด การสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคน การสนับสนุนให้สมาชิกเล่นกีฬา ดนตรี งานศิลปะและกิจกรรมอ่ืนๆ ตามที่สนใจ 
ส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม และส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  
ในทุกปี และในปีนี้ ได้ เข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE  เพ่ือให้สมาชิกทุกคนมีพ้ืนที่ ในการแสดง
ความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

โดย“ชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนศรีสงครามวิทยา” ได้น้อมน าหลักการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  
มาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ภายในโรงเรียน ด้วยความร่วมมือจาก  คณะครู  ผู้ปกครอง และ
หน่วยงานต่างๆ ประกอบกับความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทในการด าเนินงานของนักเรียน ท าให้ชมรม TO BE NUMBER ONE ของ
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา มีความเข้มแข็งและ เป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคน โดยยึดหลักการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า ทัณโต  เสฐโฐ  มนุสเสสุ  ในหมู่มนุษย์  ผู้ฝึกดีแล้วประเสริฐสุด 

ส าหรับ“ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา”  เปิดให้บริการมาแล้ว  ๗  ปี            
โดยให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์  ในช่วงเช้า พักกลางวัน และช่วงหลังเลิกเรียน  มีอาสาสมัครประจ าศูนย์ฯ  ๒๒  คน โดยยึดหลัก
ในการท างาน  คือ  ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง  กิจกรรมภายในศูนย์เพ่ือนใจฯ 
ประกอบด้วย บริการให้ค าปรึกษา  กิจกรรมพัฒนา EQ  กิจกรรมสร้างสุข  เช่น  การร้องเพลง  การเต้น  และกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะอาชีพต่างๆ เช่น วิถีไทยเลย  หน้ากากวัฒนธรรม  สานต่อพอเพียง  ยาดมอารมณ์ดี  สุนทรีย์แห่งศิลปะ  และ
งามก๋องานใบตองดอกไม้สด   
 ในวโรกาสนี้  ทู ลกระหม่ อมหญิ งอุบลรัตนราชกัญญา สิ ริ วัฒนาพรรณวดี  ได้ ทอดพระเน ตรนิ ทรรศการ  
การด าเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น”        
จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานก าลังใจและค าแนะน าเพ่ือป้องกันความผิดพลาดซ้ า
ในกลุ่มเสี่ยง  และพระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การ
จัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม 

 

  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
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กรมสุขภาพจิต 
Department of Mental Health 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต 
                       ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี  โทร. 0 2590 8187  โทรสาร 0 2590 8157 
 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จปฏิบัติพระภารกิจในโครงการ  TO BE NUMBER ONE  
ณ จังหวัดพิษณุโลก 
 วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยม
การด าเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์ เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ตลอดระยะเวลา 17 ปี จังหวัดพิษณุโลกได้ด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  โดยมีการบริหารจัดการ    
เชิงบูรณาการ ภายใต้คณะกรรมการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้น าในการขับเคลื่อน 
ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 25 ปี 169,084 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการด าเนินงานอ าเภอ      
TO BE NUMBER ONE  ครบทั้ง 9 อ าเภอ  มีชมรม TO BE NUMBER ONE จ านวน 268 ชมรม แบ่งออกเป็นชมรม     
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 155 ชมรม ในสถานประกอบการ 15 ชมรม ในชุมชน 93 ชมรม ในเรือนจ า          
3 ชมรม ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1 ชมรม และในส านักงานคุมประพฤติ 1 ชมรม และมีการด าเนินงาน
ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE รวมทั้งสิ้น 54 แห่ง ขณะนี้จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE 
พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 และมีชมรมที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ดังนี้ ชมรม TO BE NUMBER ONE สถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลประเภทรักษามาตรฐานพร้อม เป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 
และชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนต าบลแม่ระกา ได้รับรางวัลประเภท ดีเด่น  

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้น้อมน าหลักการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางเพ่ือการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต -นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรม         
ที่มุ่งเน้นให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม โดยยึดค าขวัญ “เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด”      
เพ่ือส่งเสริมให้นิสิต-นักศึกษา ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจ     
มุ่งพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง รวมถึงการมี             
จิตสาธารณะต่อส่วนรวม ชุมชน และสังคม ส าหรับชมรม TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดตั้งและ
ด าเนินงานมาประมาณ 9 ปี ภายใต้หลัก 3 ก. 3 ย. และได้สร้างกระแสค่านิยมให้แก่เยาวชนเพ่ือเอ้ือต่อการไม่ยุ่งเกี่ยวกับ   
ยาเสพติดผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติด การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกและแกนน า
ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE การเข้าร่วมประกวดผลการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และค่ายพัฒนา
สมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ งเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเปิดโอกาสให้ เกิดประสบการณ์  การเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก มีการจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE โดยมีอาสาสมัคร 
ให้ค าปรึกษาแก่สมาชิก ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นปัญหาครอบครัว  ความรัก และโรคซึมเศร้า นอกจากนั้นยังมีการจัด
กิจกรรมสร้างสุขแบบพี่สอนน้อง เพ่ือนช่วยเพื่อน อาทิ การร้อง เต้น เล่นดนตรี และการประดิษฐ์  
 ในวโรกาสนี้  ทู ลกระหม่อมหญิ งอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ทอดพระเนตรนิทรรศการ  
การด าเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” 
จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก และสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกเข้าเฝ้า ทรงพระราชทาน
ก าลังใจเพ่ือป้องกันความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่ซักถาม
ปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม 
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กรมสุขภาพจิต 
Department of Mental Health 

 

    ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต 
     โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๘๗ , ๘๑๘๘  โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๕๗ 
 
 

ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวฒันาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   
ณ จังหวดัตาก 

   วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี 
เสด็จเยี่ยมการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเ์พื่อนใจ 
TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนตากพทิยาคม อ าเภอเมืองตาก จังหวดัตาก 

   จังหวัดตาก ไดน้้อมน ารับพระประสงค์เขา้ร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 
2547 จนถึงปัจจุบนั จงัหวดัตากยงัคงด าเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเน่ือง ภายใต ้3 ยุทธศาสตร์ รณรงค์สร้างกระแส 
สร้างภูมิคุม้กนัทางดา้นจิตใจ และขยายเครือข่าย พร้อมทั้งขบัเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบติัระดบัอ าเภอ ระดบัต าบล และ
เน้นย  ้าการประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย ทางภาครัฐ เอกชนให้เกิดการด าเนินงานอย่างเขม้แข็งและย ัง่ยืน ภายใต้
วสิัยทศัน์ “ เด็กและเยาวชนจังหวดัตาก เก่ง ดี มีสุข เป็นหน่ึงโดยไม่พึ่งยาเสพติด ” ปัจจุบนั จงัหวดัตาก มีสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE อายุ 6 - 24 ปี 128,000 คน คิดเป็นร้อยละ 90.63 มีชมรมฯ 150 ชมรม และศูนยเ์พื่อนใจฯ 57 แห่ง ซ่ึงมี
จ านวนเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองทุกปี มีการขยายเครือข่ายไปยงัศูนยก์ารเรียนรู้ต่างชาติ 68 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.14 จงัหวดัตากมี
เยาวชนตน้แบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE เขา้รอบระดบัประเทศ รุ่นท่ี 5 และ 9 จ านวน 2 คน มีชมรมฯ ประเภท
ดีเด่นเข้ารอบการประกวดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ได้แก่ จงัหวดัตาก และส านักงาน
คุมประพฤติจงัหวดัตาก 

   โรงเรียนตากพิทยาคม ไดน้อ้มน าหลกัการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางใน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด เพื่อพฒันาเยาวชนให้เป็นบุคคลครบสมบูรณ์ ทั้งดา้นจิตใจ อารมณ์ สังคม ร่างกาย 
มีคุณธรรมและจริยธรรม เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถท่ีหลากหลาย ตามความสนใจและความชอบของตนเอง 
พฒันาทกัษะความเป็นผูน้ า การท างานเป็นทีม การคิดวางแผน การมีจิตอาสา เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ส าหรับ
ศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน ให้บริการทุกวนัในช่วงพกักลางวนัและหลงัเลิกเรียน มีบริการให้
ค  าปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และกิจกรรมสร้างสุข เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี 
การท างานฝีมือ เช่น กระทงกะลา สมุดเล่มเล็ก  ตุงลา้นนา ร้อยพวงมาลยัจากกระดาษทิชชู่ การเตน้สไตล์ต่างๆ และ
การพฒันาบุคลิกภาพ การด าเนินเป็นแบบ “เยาวชนคิด เยาวชนท า ผูใ้หญ่หนุน” โดยพบวา่เม่ือเยาวชนไดท้  าในส่ิงท่ีชอบ 
จะเป็นการช่วยพฒันาให้เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีความมัน่ใจและมีความภูมิใจในตนเอง ฝึกการกลา้คิด กลา้แสดงออก และ
ไดรั้บโอกาสและการยอมรับจากสังคม 

ในวโรกาสน้ี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ  
การด าเนินงานของจงัหวดัและชมรม TO BE NUMBER ONE จงัหวดัตาก จ านวน ๑๕ แห่ง และพระราชทาน
พระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือข้ึน” จากเรือนจ ากลางตาก ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัตาก และสถานพินิจ
และคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัตาก เขา้เฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานก าลงัใจและค าแนะน าเพื่อป้องกนัความผดิพลาดซ ้ า
ในกลุ่มเส่ียง  และพระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ซกัถามปัญหา 
ซ่ึงจะน าไปสู่การจดัการกบัปัญหาอยา่งเหมาะสมต่อไป 

 

 ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
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กรมสุขภาพจิต 
Department of Mental Health 

  
 
 
 
 
 
 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต 
                ถ. ติวานนท์ จ.นนทบุรี  โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๒๕๖  โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๕๗ 
 
 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE           
ณ จังหวัดพะเยา 
 วันจันทร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยม 
การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE       
ณ  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
จังหวัดพะเยา  ได้น้อมน าโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในจังหวัด มีการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ต้นน้ า คือการรณรงค์ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กลางน้ า
คือการปราบปรามผู้กระท าความผิด และปลายน้ าคือการบ าบัดรักษาผู้เสพยาให้กลับมาเป็นคนดีสู่สังคม  ซึ่งโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ถือว่าเป็นโครงการต้นน้ าที่ดีที่สุด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้น า ขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จังหวัดได้
สนับสนุนการด าเนินงานตาม ๓ ยุทธศาสตร์หลักของโครงการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดพะเยา เกิดค่านิยมที่
ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น มีความภาคภูมิใจในตนเอง จังหวัดมีการ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป    

ปัจจุบัน จังหวัดพะเยา มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ ๖-๒๔ ปี จ านวน ๘๓,๙๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๐ มีชมรม   
ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจ ส านักงานคุมประพฤติและเรือนจ า รวม ๑๗๒ ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ รวม ๖๖ แห่ง 

และเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น มีชมรมประเภทสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเด่น จ านวน ๑ ชมรม 
 มีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ จ านวน ๔ คน 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบล มีนักเรียนจ านวน ๕๗๘ คน ได้น้อมน าหลักการด าเนิน
โครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE ขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยกิจกรรมเด่นของชมรม คือ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการจัดอบรม
พัฒนาศักยภาพของสมาชิก จัดกิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติด กีฬาและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จัดรายการวิทยุ ( TO BE RADIO )    
ส่งตัวแทนเข้าร่วมค่าย TO BE NUMBER ONE และเข้าร่วมประกวดผลงานการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับภาค
และประเทศ รวมทั้งการสุ่มตรวจปัญหาของสมาชิก เพื่อป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

ส าหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ในช่วงเช้า
กลางวัน และหลังเลิกเรียนโดยมีบริการให้ค าปรึกษา การพัฒนา EQ เกมฝึกสมอง การร้องเพลง การเต้น และศิลปะประดิษฐ์  

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการการด าเนินงานของจังหวัด
และชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก“ใครติดยายกมือขึ้น”สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา ซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานก าลังใจและ
ค าแนะน าเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง  และพระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิก  TO BE NUMBER ONE  จากสถานศึกษา
ต่างๆ ในจังหวัดพะเยา ที่ซักถามปัญหา  ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม 
 

 

 ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 
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ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต 
                ถ. ติวานนท์ จ.นนทบุรี  โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๘๗  โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๕๗ 
 
 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE           
ณ จังหวัดเชียงราย 
 วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหมอ่มหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการ
ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE  และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE   
ณ  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินโครงการ  TO BE NUMBER ONE   ภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์หลัก โดยมีการการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการ  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้น าในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน ส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนจังหวัดเชียงราย เกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีความเชื่อมั่น 
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็ง   และยั่งยืนตลอดไป 

ปัจจุบัน จังหวัดเชียงราย มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ ๑๐ - ๒๔ ปี จ านวน ๒๓๗,๕๖๓ คน มีชมรม TO BE NUMBER 
ONE  ในสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ เรือนจ า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และส านักงานคุมประพฤติ รวม ๘๕๘ 
ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  รวม  ๖๑  แห่ง และมีผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  ได้แก ่

  จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ ๓ 
 ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และชุมชนศรีดอนชัย รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบั

ยอดเพชร 
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านป่าลัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง  
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนดินด าดอนแก้ว ระดับดีเด่น 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๐๒ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑,๘๘๘ คน ได้น้อมน า

หลักการด าเนินโครงการ  TO BE NUMBER ONE  มาเปน็แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดตั้งชมรม TO BE 
NUMBER ONE ตั้งแตป่ี ๒๕๕๗ ด าเนนิกิจกรรมต่างๆ เชน่ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การอบรมพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิก จัดกิจกรรมดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด งานศิลปะ เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE และด้วยความร่วมมือจาก
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ด าเนินงานอยา่งจริงจังของ
นักเรียน จากรุ่นสู่รุน่ส่งผลให้สมาชิก  TO BE NUMBER ONE  ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มีลักษณะโดดเดน่ในด้าน 
การเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ปัจจุบนัชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนแม่จันวิทยาคม มีผลการด าเนินงานดีเด่น
ของจังหวัดเชียงราย 
 ส าหรับศนูย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนแม่จนัวทิยาคม เปิดให้บริการมาแล้ว ๖ ปี เปิดบริการ วนัจนัทร์ – ศุกร ์  
ในช่วงเชา้ พักกลางวัน และ หลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจ าศูนย์ ๓๐ คน มีหลักในการท างาน คือ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง 
กิจกรรมภายในศูนย์ มีบริการให้ค าปรึกษา การพัฒนา EQ และการจัดกิจกรรมสร้างสุขตามความสนใจของสมาชิก 

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการการด าเนินงานของจังหวัด
และชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก“ใครติดยายกมือขึ้น”สถานพนิิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจบุันมีความมุง่มั่นทีจ่ะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพรอ้มทั้งพระราชทานก าลังใจและ
ค าแนะน าเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศกึษาต่าง  ๆ
ในจงัหวัดเชียงราย ที่ซักถามปญัหา  ซึง่จะน าไปสู่การจัดการกบัปญัหาอยา่งเหมาะสม 
 

 

 ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
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กรมสุขภาพจิต 
Department of Mental Health 

  
 
 
 
 
 
 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต 
                ถ. ติวานนท์ จ.นนทบุรี  โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๘๗  โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๕๗ 
 
 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE           
ณ จังหวัดอุดรธาน ี
 วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการ
ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE  และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE   
ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  

จังหวัดอุดรธานี  ได้ด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ภายใต้คณะกรรมการ
ด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้น าในการขับเคลื่อน ปัจจุบันมีสมาชิก  TO BE 
NUMBER ONE อายุ ๖-๒๔ ปี ๓๐๘,๖๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๓ มีการด าเนินงานอ าเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทั้ง     
๒๐ อ าเภอ มีชมรม TO BE NUMBER ONE จ านวน ๑,๕๕๑ ชมรม แบ่งออกเป็นในสถานศึกษา ๓๕๑ ชมรม ในสถานประกอบการ 
๑๒๐ ชมรม ในชุมชน ๑,๐๕๗ ชมรม ในเรือนจ า ๑ ชมรม ในสถานพินิจ ๑ ชมรม และในส านักงานคุมประพฤติ ๑ ชมรม และมีการ
ด าเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวมทั้งสิ้น ๒๐๘ แห่ง  

ขณะนี้จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน และมีชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับ
รางวัลระดับประเทศ ดังนี้ 
 - โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี เป็นต้นแบบระดับเงิน 
 - โรงเรียนพันดอนวิทยา เป็นรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๑ 
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เป็นชมรมดีเด่นระดับประเทศ 
 และมีชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา เรือนจ ากลางอุดรธานี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภาค 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้น้อมน าหลักการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ๓ ก. ๓ ย. มาเป็นแนวทางเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวิทยาลัย โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้มีภูมิคุ้มกัน
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม โดยยึดค าขวัญ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจ มุ่งพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้เป็น
เด็กรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น และความภาคภูมิใจในตนเอง รวมถึงการมีจิตสาธารณะต่อส่วนร่วม ชุมชน และสังคม 
 ส าหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เปิดให้บริการมาแล้ว ๒ ปี เปิดให้บริการ   
ทุกวัน โดยมีอาสาสมัครประจ าศูนย์ทั้งหมด ๑๕๔ คน มีบริการให้ค าปรึกษาแก่สมาชิก ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นปัญหาครอบครัว 
ความรัก และโรคซึมเศร้า มีการจัดกิจกรรมสร้างสุข เช่น การร้อง เต้น เล่นดนตรี และการประดิษฐ์เพื่อสร้างรายได้เข้ากองทุนของชมรม 
กิจกรรมที่ได้รับความนิยมและสนใจจากสมาชิก คือ กิจกรรมทาร์ตบัวแดง กิจกรรมการสอนเอนิเมชั่น  กิจกรรมแฟชั่นจากผ้าพื้นเมือง 
กิจกรรมศิลปะการปั้น กิจกรรมคอกเทลผักชีช้าง กิจกรรมผลิตภัณฑ์จากรังไหม 

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการการด าเนินงานของ
จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุดรธานี  และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก“ใครติดยายกมือขึ้น”            
จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธาน ีซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นทีจ่ะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้ง
พระราชทานก าลังใจและค าแนะน าเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER 
ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม 
 

 

 ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 







 

กรมสุขภาพจิต 
Department of Mental Health 

 
         
ส ำนักงำนโครงกำร  TO BE NUMBER ONE กรมสุขภำพจิต 
ถ.ติวำนนท์   จ.นนทบุรี  โทร. 0 2590 8187   โทรสำร 0 2590 8157 

 

ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตนรำชกญัญำ สิริวฒันำพรรณวดี  องค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE 
เสด็จพระรำชทำนรำงวลัชนะเลศิกำรแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND 
CHAMPIONSHIP 2020 ระดับประเทศ 

วนัอาทิตยท่ี์ 9 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี 
เสด็จพระราชทานรางว ัลชนะ เ ลิศการแข่ งขัน  TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND 
CHAMPIONSHIP 2020 ณ MCC HALL ห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ บางกะปิ  โอกาสน้ีพระราชทานวโรกาสให้
ผูบ้ริหารห้างสรรพสินคา้ เดอะมอลล์บางกะปิ ถวายของท่ีระลึกและพระราชทานเกียรติบตัรแก่ผูค้วบคุมทีมแข่งขนั
จ านวน 45 ทีม โอกาสน้ีตวัแทนเยาวชนท่ีเขา้ร่วมแข่งขนักราบทูลประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี  
พระราชทานวโรกาสให้ทีม THOSSAPORN THUNDER เขา้เฝ้าถวายเหรียญรางวลัชนะเลิศ  สมยัที่ 2  และทีม 
THE AWESOME ZOO THAILAND  ถวายเหรียญรางว ัลรองชนะเลิศ   จากการประกวด WORLD HIP HOP 
DANCE CHAMPIOMSHIP 2019  ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 การแข่งขนั TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ก าหนดจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี 2547 
เป็นตน้มา ตามแนวพระด าริขององค์ประธาน  ท่ีจะใช้กิจกรรมเบนความสนใจของเยาวชน  จากการหาความสุข 
ชั่วคร้ังชั่วคราวจากยาเสพติด  เพราะทรงเห็นว่ากิจกรรมจะช่วยให้เยาวชนมีสังคมท่ีดี  ได้รับประสบการณ์ท่ีดี   
มีโอกาสไดแ้สดงศกัยภาพและเห็นคุณค่าของตนเอง  ไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่  ซ่ึงจะเป็นภูมิคุม้กนัทางจิตใจในการด าเนินชีวิต  
ไม่เฉพาะใหห่้างไกลจากยาเสพติดเท่านั้น  แต่รวมถึงคุม้กนัจากปัญหาสังคมอ่ืนๆดว้ย  

วตัถุประสงคก์ารจดัการแข่งขนั  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไดแ้สดงพลงัความคิดสร้างสรรค ์ในรูปแบบการ
ผสมผสานระหว่างดนตรีและกีฬา คือ DANCERCISE หรือ การเต้นตามจงัหวะดนตรีท่ีเยาวชนรุ่นใหม่ช่ืนชอบ   
ซ่ึงเป็นการออกก าลงักายอยา่งต่อเน่ือง  และยงัช่วยเสริมสร้างประสบการณ์นอกหอ้งเรียน  การมีน ้าใจนกักีฬา  รู้แพ ้ รู้
ชนะ  และพฒันาทกัษะทางสังคมต่างๆ  เช่น  การมีมนุษยสัมพนัธ์  การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น  และการท างานเป็นทีม  เป็นตน้ 

โดยการแข่งขนั แบ่งเป็น 3 รุ่น คือ รุ่น JUNIOR รุ่น PRE-TEENAGE และรุ่น TEENAGE มีการคดัเลือกทั้ง
ในระดบัจงัหวดัและระดบัภาค ในปีน้ีมีเยาวชนจากทัว่ประเทศเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งส้ิน 4,251 คน จาก 256 ทีมโดยทีม
ท่ีผ่านการคดัเลือกระดบัภาคเขา้สู่การแข่งขนัระดบัประเทศ จะไดรั้บโอกาสให้เขา้ร่วมกิจกรรม CAMP เพื่อพฒันา
ทกัษะการเตน้ท่ีทุกคนช่ืนชอบดว้ยวิทยากรท่ีมีช่ือเสียง  และกรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการTO BE 
NUMBER ONE ก็เสริมในเร่ืองการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์และทกัษะทางสังคมในดา้นต่างๆดว้ย 

และจากการติดตามผลการจดั แข่งขนั TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ท่ีผา่นมาพบวา่ เป็น
กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ท่ีประสบความส าเร็จอยา่งมาก ผลส าเร็จเป็นรูปธรรมเลย คือ เยาวชน
ทุกคนไดท้  าในส่ิงท่ีตนเองรักและช่ืนชอบ มีความสุข มีความมัน่ใจในตนเองมากข้ึน ท าใหเ้กิดแรงบนัดาลใจให้มีการ
พฒันาต่อยอด และประสบความส าเร็จในการแข่งขนัในเวทีอ่ืนๆ ทั้งในเวทีระดับประเทศและระดับโลก และ
นอกจากน้ียงัพบวา่ เยาวชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม มีพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน เช่น มีความอดทน เคารพกฎเกณฑ์ของ
กลุ่ม มีระเบียบวินยั รู้จกัรอคอย และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ี สามารถจะน าไปปรับใชก้บั
การท างาน และการด าเนินชีวติต่อไปได ้

--------------------------------------------------           
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ช่องทางการติดต่อของหน่วยงานผ่าน Social Network 

Social Network ช่องทางการติดต่อของหน่วยงานผ่าน Social Network 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail) 

1.เว็บไซต์ 
2.Facebook 
3.E-mail address 
 

1.  เว็บไซต์  :  
     - ส ำนักงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE www.tobenumber1.net 
     - เว็บไซต์ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE www.tobefriend.in.th  
2.  Facebook : 
     - To Be Number ONE  Fan Club 
3.  E-mail address : 
    - social_dmh@hotmail.com 
 

http://www.tobenumber1.net/
http://www.tobefriend.in.th/
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     - ส ำนักงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE www.tobenumber1.net 
     - เว็บไซต์ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE www.tobefriend.in.th  
2.  Facebook : 
     - To Be Number ONE  Fan Club 
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Social Network ช่องทางการติดต่อของหน่วยงานผ่าน Social Network 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E-mail) 
1.เว็บไซต ์

2.Facebook 
3.E-mail address 

1. เว็บไซต ์
         - ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE     
           www.tobenumber1.net 
2. Facebook 
         - To Be Number One Fan Club 
         - To Be Number One Channel 
3. E-mail address 
         - social_dmh@hotmail.com 

 

http://www.tobenumber1.net/

