คํานํา
ตลอดระยะเวลานับตัง้ แตเปดตัวโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี ตัง้ แตเดือนกรกฎาคม 2545 เปนตนมา มีผบู ริหาร
และผูปฏิบัติงานจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในสวนกลางและภูมิภาค อาทิเชน
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานประกอบการและชุมชน ตลอดจน
ผูสนับสนุนจากภาคเอกชนตางๆ เขารวมดําเนินงานเพื่อเปนสวนหนึ่งของโครงการ TO BE
NUMBER ONE ดวยความมุงมั่น ทุมเท เสียสละ จนมีความรู ประสบการณ และผลงาน
เปนทีย่ อมรับ ปรากฏใหเห็นเปนทีป่ ระจักษ ดังเห็นไดจากหลายทานเหลานีไ้ ดรบั พระราชทาน
รางวัลผูบริหารและผูปฏิบัติงาน TO BE NUMBER ONE ดีเดน จากองคประธาน
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE
NUMBER ONE เห็นคุณคาของความรู ความสามารถ ประสบการณ ความคิด ความรูสึก
และมุมมองเกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ของบุคลากรดังกลาว จึงรวบรวม
ขอมูลเรื่องเลาประสบการณเหลานี้ ที่เรียบเรียงไวในนิตยสาร TO BE NUMBER ONE
นํามาจัดพิมพเปนรูปเลม “ประสบการณ ความรูสึก รําลึกถึง TO BE NUMBER ONE ”
เพือ่ เผยแพรใหสมาชิกและเครือขาย TO BE NUMBER ONE ไดรบั ทราบ แนวคิด หลักการ
แนวทางในการทํางาน TO BE NUMBER ONE ที่ประสบผลสําเร็จ
ทัง้ นี้ “ประสบการณ ความรูส กึ รําลึกถึง TO BE NUMBER ONE” เลมนีป้ ระกอบดวย
เรื่องเลาจากผูบริหารหนวยงานหลัก ผูบริหารและผูปฏิบัติงานในพื้นที่และผูสนับสนุน
โครงการฯ กรมสุขภาพจิตหวังเปนอยางยิ่งวา ประสบการณที่ทรงคุณคา จากหนังสือเลมนี้
จะเปนแหลงเรียนรูและแรงบันดาลใจ สําหรับสมาชิกเครือขาย ผูเกี่ยวของและผูสนใจ
ในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE
สูความสําเร็จตอไป
กรมสุขภาพจิต
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ผูบริหาร บริษัท เบทเตอรเวย
(ประเทศไทย) จํากัด
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“สูเปาหมายการพัฒนา
คุณภาพสมาชิกใหเปนคนเกงและดี”
สรวงศ เทียนทอง
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข
ในฐานะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข และ
รับผิดชอบกรมสุขภาพจิต ซึ่งทําหนาที่เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE
ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี องคประธานโครงการฯ
คุ ณ สรวงศ เที ย นทอง ออกร ว มงานกิ จ กรรมของโครงการฯ มาโดยตลอด
ภายหลังรับตําแหนงสําคัญครั้งนี้ ทานไดใหแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ ดังนี้
แนวทางการพัฒนางานทีเ่ กีย
่ วของกับโครงการ TO BE NUMBER ONE

“ทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิตและแผนยุทธศาสตรกรมสุขภาพจิต
พ.ศ. 2555-2559 มีเปาหมายที่จะดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในทุกกลุมวัย
โดยในกลุมเด็กโต กลุมวัยรุนซึ่งเปนวัยที่อยากรู อยากลอง รวมทั้งกลุมวัยทํางาน
ไดกําหนดในเรื่องการพัฒนาศักยภาพชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งมีการจัดตั้ง
ทัว่ ประเทศ ในสถานศึกษา 101,516 แหง ในชุมชน 134,117 แหง ในสถานประกอบการ
102,379 แหง และในสถานพินิจ/เรือนจํา/ทัณฑสถาน 64 แหง ใหมีความพรอม
เปนศูนยกลางเครือขายในการสรางภูมิคุมกันทางจิตใจและดูแลใหความชวยเหลือ
สมาชิก ไมใหหลงผิดเขาไปเกี่ยวของกับปญหาทั้งเรื่องยาเสพติด ปองกันปญหา
การตั้งครรภไมพรอม และปญหาการใชความรุนแรง”
1

ความเชือ่ มโยงและความแตกตาง ระหวางชมรม TO BE NUMBER ONE
และ ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

“ชมรม TO BE NUMBER ONE เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิก การจัดตัง้
ชมรมมีขอกําหนดวาตองมีองคประกอบครบ 3 ก. คือ กรรมการ กองทุน และ
กิจกรรม โดยกิจกรรมในชมรมจะเปนกิจกรรมอะไรก็ไดที่มีเปาหมายใหสมาชิก
ไดใชเวลาวางในทางสรางสรรค โดยจะดําเนินกิจกรรมภายใน หรือภายนอกชมรม
ก็ได ตอเมื่อชมรมฯ มีการดําเนินกิจกรรมที่เขมแข็ง มีความพรอมก็จะพัฒนา
กิจกรรมหลักของชมรมสูรูปแบบ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER
หรือ ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดยเงื่อนไขของการจัดตั้งศูนยเพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE คือ มีสถานที่ มีการตกแตงภายใน ตามมาตรฐานที่จําเปน
และมีการจัดบริการ ครบ 3 ดาน คือ บริการดานการใหคําปรึกษา บริการดาน
การฝกคิดแกไขปญหา พัฒนา EQ และบริการดานกิจกรรมเสริมทักษะเชิงสรางสรรค
ผูใหบริการในศูนยคือ แกนนําอาสาสมัครประจําศูนยที่มีวัยใกลเคียงกันกับสมาชิก
มีความรู และทักษะที่จําเปน เชน ทักษะการใหคําปรึกษาเบื้องตน ทักษะการจัด
กิจกรรมกลุมเพื่อชวยเหลือใหคําแนะนํา ใหบริการแกสมาชิกในลักษณะเหมือน
เพื่อนชวยเพื่อน”
การกําหนดแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานโครงการในระยะตอไป

“จากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ ทีผ่ า นมา กระทรวง
สาธารณสุข ไดกําหนดแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานโครงการในระยะตอไป คือ
จัดชองทางเฉพาะในหนวยบริการสาธารณสุข สําหรับการบําบัดรักษายาเสพติด
แกสมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามระบบ
ของกระทรวงสาธารณสุข, พัฒนารูปแบบ การติดตามผลดานการบําบัดรักษาและฟน ฟู
2
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จิตใจสมาชิก “ใครติดยายกมือขึน้ ” รวมกับหนวยงานและองคกรตางๆ เพือ่ ใหสมาชิก
สามารถเลิกยาเสพติดไดอยางถาวร และกลับไปดําเนินชีวติ ดวยความสมบูรณพรอม
ทั้ ง ด า นร า งกาย สั ง คม อารมณ และจิ ต วิ ญ ญาณ, เร ง พั ฒ นาวิ ช าการและ
สือ่ เทคโนโลยีเพือ่ สนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายชมรม TO BE NUMBER ONE
ทั่วประเทศ ซึ่งมีมากกวา 3 แสนแหง สูเปาหมายการพัฒนาคุณภาพสมาชิก
ใหเปนคนเกงและดี มีความมัน่ คงทางจิตใจ และปลอดภัยจากปญหายาเสพติด และ
ปญหาสังคมรอบดาน”
ฝากถึงผูปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

“ผมขออัญเชิญพระดํารัสของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ความวา “กิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE
เปนความหวังของคนรุน ใหม จึงตองปรับและพัฒนาใหทนั สมัยสอดคลองกับวันเวลา
ที่เปลี่ยนแปลงไป และที่สําคัญตองเขาถึงกลุมเปาหมายใหได ถาเราจะดึงเขาออก
มาจากความเสี่ยงและปญหาตางๆ เราก็ตองมีทางเลือกและหยิบยื่นโอกาสใหเขา
ตองพยายามสรางภูมคิ มุ กันทางจิตใจใหกบั พวกเขา ใหโอกาสทางสังคม ใหเขาไดเขารวม
กิจกรรมตางๆ ใหมที างเลือกทีจ่ ะทําสิง่ ทีส่ นใจและชืน่ ชอบ เพือ่ ใหมคี วามสุข มีสงั คม
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเปนวัยที่ตองการเพื่อน การใหโอกาสเขามีเพื่อนที่ดี
มีสังคมที่ดี จะทําใหพวกเขาไมจําเปนตองไปแสวงหาเอาเองจากสภาพสังคมที่มี
ความเสี่ยงเชนในปจจุบัน” เพื่อใหผูปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป”
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“ถาเราทําใหโครงการ
TO BE NUMBER ONE
เปนที่แพรหลาย ก็จะทําใหเยาวชนเรา
ดีขึ้น อาจไมรอยเปอรเซ็น ก็ไมเปนไร”
นายแพทยวีระพันธ สุพรรณไชยมาตย
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข
ผูใหญประจํากระทรวงสาธารณสุขที่สมาชิก TO BE NUMBER ONE
ในหลายๆ จังหวัด คงไดเห็นทานออกไปรับเสด็จองคประธานโครงการฯ ทรงเปด
ชมรมและศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในชวงหลายเดือนที่ผานมา
นพ.วีระพันธ สุพรรณไชยมาตย ผูช ว ยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข จะไดมาฝาก
ขอคิดถึงนองๆ เยาวชน อนาคตของชาติ
เยาวชนในปจจุบันกับการใชเวลาวาง

“บางคนบอกวานาเปนหวง แตใจผมเองคิดวา มันก็เปนเชนนั้นเองแหละ
ไมไดเปนเฉพาะบานเรา เปนทัง้ ประเทศ ทัง้ โลก ตัง้ แตประเทศทีเ่ จริญแลว ไปจนลาหลัง
การใชเวลาของเด็กๆ เปลี่ยนไป พูดงายๆ คือ มีมือถือเกือบทุกคน เปนที่ชัดเจนวา
ใชเวลาหมกมุน กับเรือ่ งนีเ้ ยอะ ทัง้ มือถือ อุปกรณไอที เกมสตา งๆซึง่ พอโตขึน้ มาหนอย
ก็อาจมีปญหาเรื่องการพนัน มั่วสุม การใชมือถือนั้นเปนเทรนด เราคงจะหยุดยั้ง
ไมได แตจะทําอยางไรใหลดลง โดยเฉพาะ เด็กๆ ที่ครอบครัวไมอบอุนมือถือ
แชทไลน ก็อาจชวยเขาได แตถา มีทางเลือกอืน่ เชน กีฬา ดนตรี การแสดง หรือกิจกรรม
ตางๆ ที่มีอยู โครงการ TO BE NUMBER ONE ก็เปนทางเลือกหนึ่ง ที่โครงการฯ
พยายามใหมีกิจกรรมแบบนี้ในสถานศึกษา ในชุมชน ในโรงงาน ทั้งเด็กและผูใช
4
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คนทีม่ ที กั ษะก็ไดเผือ่ แผคนอืน่ เปนการแบงเวลามาใหกจิ กรรม ซึง่ ไมเปนพิษเปนภัยและ
เปนประโยชนตอสุขภาพ และตอสังคม ไมทะเลาะเบาะแวงไมเกิดการมั่วสุม ไมไป
ติดยา กิจกรรมพวกนี้จะชวยไดเยอะ ถาเราทําใหโครงการTO BE NUMBER ONE
เปนที่แพรหลาย ก็จะทําใหเยาวชนเราดีขึ้น อาจจะไมรอยเปอรเซนต ก็ไมเปนไร”
ปที่ 13 ของโครงการTO BE NUMBER ONE กับการพัฒนาเยาวชน

“มีพัฒนาการไปในเชิงบวก โดยในเชิงปริมาณนั้นเต็มพื้นที่ทุกจังหวัด
แทบจะทุกอําเภอ เพราะเกิดจากความรวมมือ และความเขมแข็งของผูหลักผูใหญ
นับตัง้ แตผวู า ราชการจังหวัด สถานศึกษา สถานพยาบาล องคกรปกครองทองถิน่ หรือ
แมแตภาคเอกชน ก็สนับสนุนในรูปแบบตางๆ ทั้งสถานที่ งบประมาณและอุปกรณ
ตางๆ ที่สําคัญที่สุดคือ ตัวเด็กและเยาวชนมีปริมาณเพิ่มขึ้น สมาชิกที่เติบโตไปเปน
ผูใ หญ มีอาชีพ หรือไปศึกษาตอ ก็ไดตดิ แนวคิดของ TO BE NUMBER ONE ไปดวย
สังเกตจากทีเ่ รามี TO BE NUMBER ONE IDOL 5 รุน และมีเยาวชนมาเขาคายพัฒนา
เยาวชนของโครงการฯ ทุกๆ ป ก็ถือวาเปนการเผยแพรแนวคิดและหลักการที่ดีซึ่ง
องคประธานโครงการฯ ทานก็ทรงไมยอ ทอ จะเห็นวาทานทรงงานหนักขึน้ ๆ ไมมลี ดลง
มีแตจะเพิม่ เติมเขามา รวมไปถึงการดูแลเยาวชนผูต ดิ ยาในสถานพินจิ คุม ครองเด็กฯ
ในเรือนจํา หรือบางคนเพิง่ พนวัยเยาวชนไปเปนผูใ หญกย็ งั ตองโทษอยู คนกลุม นีเ้ ปน
ผลผลิตของสังคม ถาเราปองกันไมใหมผี ลผลิตทีเ่ ปนปญหามากขึน้ เราก็ตอ งปองกัน
ตั้งแตตนทางไมใหเขาไปติดยา ไมใหไปเปนอาชญากร หรือกอเหตุไมดี การปองกัน
ตั้งแตตนทางก็โดยการเบี่ยงเบนความสนใจจากสิ่งไมดีและใหรูจักสํานึกในหนาที่
ซึง่ องคประธานโครงการฯ ยํา้ เสมอวาใหมสี ติ รูจ กั หนาที่ โตขึน้ มาอยากเปนอะไรไมวา กัน
อยากจะไปแปลงเพศเปนนักแสดง หรือจะเปนอะไรตางๆ ทานก็ไมตรัสหาม
แตบอกวา ระหวางนีต้ อ งทําหนาทีใ่ หดที สี่ ดุ และทําอะไรใหมสี ติ สวนในเชิงคุณภาพ
จะดีขนึ้ เรือ่ ยๆ เพราะมีการปรับรูปแบบการทํากิจกรรมใหมคี ณ
ุ คามากขึน้ ซึง่ สมาชิก
5

บางคนสามารถนําไปทําเปนอาชีพได”
แนะนําเด็กๆ และเยาวชน

“เด็กๆทุกคนเหมือนลูกหลาน แมแตองคประธานโครงการฯ ทานก็ตรัส
กับเยาวชนทั้งหลายวา ‘นองๆ’ ทั้งที่เปนรุนลูกหลาน ก็แสดงวาทานเมตตา และให
ความใกลชดิ เราเปนผูใ หญในวงราชการ หรือเปนผูบ ริหารเองก็ตอ งคิดแบบเดียวกัน
เยาวชนคือ เลือดเนือ้ เชือ้ ไขของเรา ตองแบกภาระดูแลสังคม ดูแลบานเมืองของชาติ
ในอนาคต อยาเหน็ดเหนือ่ ยอยายอทอตอการตักเตือนเด็กๆ เมือ่ โตขึน้ มาเขาจะคิดได
ตอนนี้เขาฟงหูไวหู หรือฟงผานๆเพราะความสนใจเขายังอยูในแบบวัยรุน เราตอง
ไมไปแยกเขาออกจากสังคม ตองมีศลิ ปะทีจ่ ะตะลอมใหเยาวชนอยูใ นรองในรอย ใหเขา
ติดแนวคิดหรือคําสัง่ สอนของเราไป ในสวนเยาวชนก็ขอฝากวา อยาไปสูท างอบายมุข
ละเวนเหลายา บุหรี่และการพนัน และถาตั้งใจเรียนไดยิ่งดี จะเปนกําลังสําคัญของ
ครอบครัวในอนาคต ผูป ระสบความสําเร็จในชีวติ ก็ตอ งผานอุปสรรคมาเปนธรรมดา
อยาทอถอย การไมทอถอยคือ ความชนะในตัวเอง ฝากความหวังไวกับนองๆ ลูกๆ
หลานๆ ทุกคนครับ”
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“คนรุนใหมตองใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ทําอะไรตองมีเหตุมีผล
พอประมาณ”
นายแพทยโสภณ เมฆธณ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการทํางานตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุขกับโครงการ
TO BE NUMBER ONE และขอคิดดีๆ แกเยาวชนสําหรับประเทศไทย 4.0
จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูใหญของกระทรวงสาธารณสุข ที่กํากับดูแล
กรมสุขภาพจิต หนวยงานหลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE กระทรวง
ธารณสุขมีนโยบายและแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันแกไขปญหา
ยาเสพติดทีส่ อดคลองและเอือ้ ตอการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
อยางไรบาง
TO BE NUMBER ONE เปนโครงการที่ครบวงจร ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข
มีนโยบายและแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันแกไขปญหายาเสพติด คือ
1) มาตรการดานสงเสริมปองกัน ไดมอบหมายใหสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE
ในพืน้ ทีอ่ ยางจริงจังและตอเนือ่ ง โดยใหสาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัดและหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของรณรงคสรางความรูใ หกบั ประชาชนและเยาวชน เรือ่ งโทษของยาเสพติด
รวมทัง้ ดําเนินการสรางภูมคิ มุ กันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ
และในชุมชน ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งสอดคลองกับ
กลไกประชารั ฐ “มาตรการณ ป  อ งกั น จะส ง เสริ ม ให เ ด็ ก มี ศั ก ยภาพ มี ค วามสุ ข
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และจะไดไมไปพึ่งยาเสพติด เปนหนึ่งไดโดยไมพึ่งยาเสพติด”
2) มาตรการดานบําบัดฟนฟูผูปวยยาเสพติด มอบหมายใหโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลธัญญารักษ สังกัดกรมการแพทย และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต
ดําเนินการคัดกรองผูปวยยาเสพติด ประกอบดวยการสื่อสารเชิงบวก การคัดกรอง
ผูป ว ยยาเสพติด และดําเนินการบําบัดฟน ฟูและติดตามผูป ว ยยาเสพติด ประกอบดวย
การประเมินทางคลินิก การบําบัดฟนฟู และติดตามผูปวย โดยในสวนสมาชิก
“ใครติดยายกมือขึ้น” ในโครงการ TO BE NUMBER ONE
กระทรวงสาธารณสุขไดจดั ใหมรี ะบบการรายงานในแบบรายงานระบบการ
บําบัดและฟน ฟูผตู ดิ ยาเสพติด หรือ บสต. นอกจากนี้ “กระทรวงฯ ทํางานแบบมีเครือขาย
โครงการ TO BE NUMBER ONE ไมไดมีเฉพาะแพทยและบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข ทานผูวาราชการจังหวัดตางๆ ก็ใหความรวมมือเปนภาคีเครือขาย
รวมทัง้ นักเรียนและผูใ ชแรงงานตางๆ คิดวาถาทําไดครบจริงๆ นาจะเปนประโยชนมาก
ในการปองกันและดูแลรักษา
ขอคิดถึงเยาวชน คนรุนใหม

เยาวชนคนรุนใหมตองเตรียมตัวใหมีความพรอมในการเขาสูประเทศไทย
ในยุค 4.0 นั่นคือ ตองเปนผูกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก มีทักษะความสามารถ
หลากหลายดาน และรูจ กั การใชชวี ติ อยางมีความสุข ซึง่ ทัง้ หมดนี้ องคประธานโครงการฯ
ไดพระราชทานโอกาสการพัฒนาใหกบั เยาวชนผานโครงการ TO BE NUMBER ONE
จึงขอเชิญชวนเยาวชนทุกคนเขามาเปนสวนหนึง่ ของโครงการ TO BE NUMBER ONE
โดยรวมตัวกันดําเนินกิจกรรมภายใตชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อรับ
8
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โอกาสดีๆในการพัฒนาตอไป
“ตอนนี้ยุคประเทศไทย 4.0 และมีสภาพแวดลอมใหม อยางในโซเชียล
มีเดียเราจะโดนชักจูงไปทางการตลาดเยอะเพื่อใหเราไปในสิ่งที่เขาอยากขาย
เยาวชนคนรุ  น ใหม ต  อ งใช ห ลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ทํ า อะไรต อ งมี เ หตุ มี ผ ล
พอประมาณ มีภูมิคุมกัน รูเทาทัน และมีสติคอยควบคุม ยับยั้งชั่งใจ ผมคิดวาเปน
เรื่องธรรมดาที่เยาวชนคนรุนใหมอยากรูอยากลอง ขอใหมีสติถาหากมีปญหาหรือ
ทอแท ขอใหมีสติ และเราไมไดอยูในโลกนี้คนเดียว เรามีพอแมซึ่งรักเรามาก เรามี
พอแม มีเพือ่ น กัลยาณมิตร มีปญ
 หาอะไรใหปรึกษา หรือจะมาปรึกษาทีก่ ลุม สมาชิก
TO BE NUMBER ONE ดวยกัน องคประธานฯ ก็มีพระเมตตามาก เปดโอกาสให
เด็กๆ สงจดหมายถามพระองคทานได จะเห็นวาเราไมไดอยูโดดเดี่ยวเลย
ฝากขอคิดหรือคําแนะนําถึงเด็กๆเยาวชน คนรุนใหม เพื่อไปสูอนาคต
ที่สดใส

เด็กในวันนี้ คืออนาคตของชาติ อยากใหทุกคนเติบโตมาอยางเขมแข็ง
ทัง้ รางกายและจิตใจ เติบโตพรอมดวยสติปญ
 ญาทีฉ่ ลาด มีความสุขในการดําเนินชีวติ
ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด อยากใหเด็กและเยาวชนทุกคนคนหาศักยภาพของตัวเอง
ใหเจอและดึงออกมาใชประโยชนกบั ทัง้ ตนเองและสังคม ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ประพฤติตนเปนคนดีของพอแม ครอบครัว สังคมและประเทศ เพือ่ อนาคตจะไดเปน
คนดีและพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาสืบไป
“คนเรามีสองสวน รางกายกับจิตใจ รางกายตองมีปจจัย 4 คือ ตอนนี้เรา
ตองตั้งใจเรียนเพื่อใหมีอาชีพที่มั่นคง อีกสวนคือจิตใจเปนเรื่องสําคัญ ทําอยางไรให
จิตใจดีมีความสุข รางกายเราตองกินอาหารบํารุงและออกกําลังกาย สวนจิตใจ
9

ตองมีที่พึ่งที่ยึด และมีหลักในการบริหารจิตใจเราเอง บางคนอาจยึดหลักธรรม
ซึง่ คอนขางจะมัน่ คง ถาเราไปยึดเงินอยางเดียวหรือไปยึดในสิง่ ทีไ่ มจรี งั ยัง่ ยืนคงไมเปน
ผลดี ขอใหเราคิดใหดี ใหมีหลักยึดดีๆ เชน ผูหลักผูใหญที่เปนหลักของสังคมของ
บานเมือง หรือยึดอุดมการณวา เราจะพุง เปาไปทางไหน เชน มีเปาหมายอยากเปน
อะไรในอนาคต นอกจากนี้ ก็มีหลักศาสนา ปรัชญาตางๆ รวมทั้งหลักของ TO BE
NUMBER ONE ที่เราสามารถเปนหลักยึดได”
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“TO BE NUMBER ONE
ไมไดมุงใหทุกคนเขามาเปนที่หนึ่ง
แตใหเปนหนึ่งในตัวเอง”

.

นายแพทยเจษฎา โชคดํารงสุข
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(อธิบดีกรมสุขภาพจิต)

ในฐานะที่ทานเคยดํารงตําแหนงอธิบดีกรมสุขภาพจิต และเลขานุการ
โครงการ TO BE NUMBER ONE นายแพทยเจษฎา โชคดํารงสุข ทานไดใหความเห็น
เกีย่ วกับเยาวชน และการเขาไปมีสว นรวมเพือ่ พัฒนาศักยภาพเยาวชนของโครงการ
TO BE NUMBER ONE
เยาวชนมีความสําคัญอยางไร และสถานการณปญหาเยาวชนวัยรุน
ไทยปจจุบันเปนอยางไรบาง?

เยาวชน เปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา มีศักดิ์ศรี และเปยมดวยศักยภาพ
เปนพลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เด็กและเยาวชนในโลก มีเพียง
รอยละ 25 แตคนกลุม นีค้ อื ทัง้ หมดของอนาคตมวลมนุษยโลก ดังนัน้ หากชาติใดกอให
เกิดภาวะเสีย่ งทัง้ รางกายจิตใจและสังคมแกเยาวชนมากเทาใด ยอมสงผลตออนาคต
ของชาติมากยิ่งขึ้นเทานั้น สําหรับสถานการณปญหาเยาวชนวัยรุนในปจจุบัน
จากขอมูลการวิจยั เชิงสํารวจของเอแบคโพลล ลาสุด พบวาปญหาดานเด็กและเยาวชน
ที่สรางความรูสึกกังวลแกผูมีหนาที่เกี่ยวของ เพราะเปนปญหาที่มีสถานการณ
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รุนแรงมาก 4 อันดับ ไดแก ปญหายาเสพติด ปญหาทีเ่ กีย่ วของกับการมีเพศสัมพันธ ปญหา
คุณภาพการศึกษา และปญหาความรุนแรง
แนวทางตอการปองกันแกไขปญหาเยาวชนวัยรุนขางตนควรเปน
อยางไร?

ปญหาการติดสารเสพติดในกลุมเยาวชน วัยรุน เปนปญหาที่เชื่อมโยง
ไปสูป ญ
 หาพฤติกรรมของเยาวชนในทุกปญหา ดังนัน้ การปองกันแกไขปญหายาเสพติด
จึงมีความจําเปนอันดับแรกที่ตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
ภายใตองคความรูและความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวัยรุน เพื่อปองกันปญหา
ที่ ต  น เหตุ ทั้ ง นี้ แ ผนพั ฒ นาเยาวชนแห ง ชาติ ฉ บั บ ป จ จุ บั น ได กํ า หนดแนวทาง
การพัฒนาสูเ ปาหมาย การมีความสุขและประสบความสําเร็จในชีวติ และเปนพลเมือง
ที่มีคุณภาพของเยาวชนในดานตางๆ ไดแก การตั้งใจศึกษาเลาเรียน การปรับตัว
ความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินยั ในตนเอง ความสามารถในการตัดสินใจทีถ่ กู ตอง
การมีบคุ ลิกภาพทีด่ ี มีความสามารถในการควบคุมตนเองใหเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง
และสามารถเขาใจตนเองอยางแทจริง ซึ่งแนวทางที่กลาวมาทั้งหมดสอดคลอง
กับแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี
โครงการ TO BE NUMBER ONE มีแนวทางและมีจด
ุ เดนในการดําเนินงาน
เพื่อปองกันแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชนอยางไรบาง?

โครงการ TO BE NUMBER ONE เป น โครงการที่ มี แ นวทาง
การบูรณาการงานดานเยาวชนจากทุกภาคสวน มียุทธศาสตรการทํางานที่ชัดเจน
กิจกรรมในโครงการก็มีความหลากหลายและตอเนื่อง ทําใหสมาชิกเกิดความรูสึก
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มัน่ ใจ และมีความมุง มัน่ ทีจ่ ะเขารวมกิจกรรม ถึงวันนีส้ มาชิก TO BE NUMBER ONE
ทั่ ว ประเทศ มี ค วามรู  สึ ก ภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของโครงการ TO BE
NUMBER ONE ซึ่งความรูสึกอยางนี้ ชวยใหเกิดกระแสการไมพึ่งพายาเสพติด
ในกลุมเยาวชน เพราะเยาวชนที่เขารวมโครงการ ไมวาจะในฐานะสมาชิก แกนนํา
กรรมการชมรม หรืออาสาสมัครศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จะรูสึกวา
ตัวเองมีบทบาท มีหนาที่ความรับผิดชอบ มีคุณคา รูสึกถึงความยิ่งใหญ ที่มีเพื่อนๆ
สมาชิกมากมายอยูอ ยูท วั่ ประเทศ รวมทัง้ มีกจิ กรรมทีส่ ามารถทํารวมกันอยางตอเนือ่ ง
เปนประจํา กิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE เปนความหวังของ
คนรุนใหม มีการปรับและพัฒนาใหทันสมัย สอดคลองกับวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
และที่สําคัญคือ มุงเนนการเขาถึงกลุมเปาหมาย เพื่อใชกิจกรรมดึงเขาออกมาจาก
ความเสี่ยงและปญหาตางๆ โครงการพยายามสรางทางเลือกและหยิบยื่นโอกาส
ใหเขา สิ่งที่โครงการทําคือ พยายามสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหกับเด็กและเยาวชน
ใหโอกาสทางสังคม ใหเขาไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ใหมีทางเลือกที่จะทําสิ่งที่สนใจ
และชื่นชอบ เพื่อใหมีความสุข มีสังคม เด็กและเยาวชนเปนวัยที่ตองการเพื่อน
การใหโอกาสเขามีเพื่อนที่ดี มีสังคมที่ดี เขาก็ไมจําเปนตองไปแสวงหาเอาเอง
จากสภาพสังคมที่มีความเสี่ยงเชนในปจจุบัน
กิจกรรมในโครงการฯ ทีไ่ ดรบ
ั ความสนใจและเปนทีช่ น
ื่ ชอบ ของเยาวชน
มีอะไรบาง?

กิจกรรมในโครงการฯ ที่ประสบความสําเร็จ ไดรับความสนใจและเปนที่
ชื่นชอบของเยาวชน ไดแก
1) กิ จ กรรมที่ เ ป ด โอกาสการแสดงความสามารถ เพื่ อ เสริ ม สร า ง
ความภาคภูมใิ จในตนเอง และตอยอดเพือ่ พัฒนาศักยภาพเยาวชน เชน การประกวด
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ผลการดําเนินงานจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE การแขงขัน TO BE
NUMBER ONE DANCERCISE และการประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE
NUMBER ONE
2) กิจกรรมเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหแกเยาวชน เชน การจัด
คายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สูความเปนหนึ่ง การจัดตั้งศูนยเพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE เปนตน
ฝากขอคิดถึงเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE?
ขอฝากถึงสมาชิก TO BE NUMBER ONE วา มีคนทีเ่ กงทางวิชาการจํานวน
ไมมากที่ประสบความสําเร็จในชีวิตการงาน แตคนที่มีความฉลาดทางอารมณหรือ
มีอีคิวจะประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตประจําวันไดดีกวา เนื่องจากมี
ความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมไดเปนอยางดี โครงการ TO BE NUMBER ONE
ไมไดมุงใหทุกคนเขามาเปนที่หนึ่ง แตใหเปนหนึ่งในตัวของตัวเอง ภูมิใจที่ตัวเอง
ไดทําในสิ่งที่ตนเองถนัด เพราะทุกคนตางมีดีอยูในตัว TO BE NUMBER ONE ไมได
ใหทุกคนมุงสูความเปนเลิศ บางคนวาดรูปแมไมไดรางวัล แตไดรับการชื่นชม
จากคนรอบขางวารูจ กั ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพียงแคนกี้ ภ็ มู ใิ จโดยไมตอ งไดรางวัล
เพียงแคนกี้ เ็ ปนการพัฒนาอีควิ แลว เพราะไดแสดงฝมอื ทางใดทางหนึง่ ออกมา ดังนัน้
เราไมตองไอคิวดีเรียนเกงไดที่ 1 ที่ 2 หรือมีชื่อติดบอรด เพราะทุกคนเกิดมามีความ
สามารถไมเทากันไมเหมือนกัน แตที่สําคัญทุกคนตองรูจักเอาตัวรอดในสังคม รูจัก
การใชชวี ติ รูจ กั การดูแลตนเองใหปลอดภัย เพือ่ เปนผูใ หญทดี่ ใี นอนาคต นอกจากนี้
เราตองรูจักดูแลตนเองไมใหหลงมัวเมาไปกับสิ่งยั่วยุตางๆ ในสังคมปจจุบัน ซึ่งจะ
ทําใหเราเกิดปญหาตางๆ เชน ทองไมพรอม ทะเลาะวิวาท เราตองมีทกั ษะและความรู
ในการดูแลตนเอง เชน ทักษะในการปฏิเสธ การปองกันตนเองเกี่ยวกับการมี
เพศสัมพันธ สิ่งเสพติดและอบายมุข ฯลฯ
14
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“การมีฝนจะเปนพลังสําคัญ
ที่ทําใหเราประสบความสําเร็จ”

แพทยหญิงพรรณพิมล วิปุลากร
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (อดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิต)
จากบทบาทในการผลักดันใหโครงการฯ สามารถดําเนินกิจกรรมสําคัญ
ตางๆตามที่วางแผน รวมทั้งการประสานการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นๆ เพราะ
TO BE NUMBER ONE เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน และตองการการสนับสนุน
การดําเนินงานรวมกันเพือ่ ใหเปนไปไดตามแผนและเปาหมายทีว่ างไวรว มกัน แพทยหญิง
พรรณพิมล วิปุลากร ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับเยาวชนและการทํางานโครงการ
TO BE NUMBER ONE ไวดังนี้
เด็กและเยาวชนปจจุบน
ั เปนอยางไร และโครงการTO BE NUMBER ONE
สนับสนุนอยางไร?

เด็กและเยาวชนปจจุบันมีความสนใจสิ่งที่อยูรอบตัวมาก ตองยอมรับ
วาสือ่ เขามามีสว นอยูใ นชีวติ ของเขามากขึน้ เรือ่ ยๆ โครงการ TO BE NUMBER ONE
รู  ว  า จุ ด ที่ เ ด็ ก สนใจอยู  ต รงไหน และพยายามเอาจุ ด สนใจนี้ ดึ ง เขาออกมา
รวมทํากิจกรรม เด็กทุกคนมีความสามารถ มีศักยภาพที่เหมือนและแตกตางกัน
เพียงแตวาเราจะทําอยางไรใหเขามารวมกิจกรรมแลวคอยมาคนหาตัวเอง ดึงเอา
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ศักยภาพอืน่ ๆ ออกมา เพราะในความเปนจริง เด็กทุกคนมีความเปนตัวตนของตัวเองเสมอ
เราจึงตองใชความนาสนใจ ความสนุกสนานเปนตัวดึงเขาออกมากอน แลวเมื่อ
เขาเขามารวมกิจกรรม เด็กก็จะมาหาความสามารถของตัวเอง มาหาความชอบ ดังนัน้
TO BE NUMBER ONE จึงเปนพื้นที่ที่เราเปดรับทุกความสามารถ ไมไดจํากัด
อยูแ คความเกงทางวิชาการ เด็กๆ จะคอยๆ เรียนรูจ ากพืน้ ทีต่ รงนี้ คนหาตัวเองไดโดย
อิสระ นอกจากนี้ เราพยายามจัดใหมมี มุ ทีจ่ ะพัฒนาเด็ก โดยมีกจิ กรรมตางๆ เขาไปเสริม
สนับสนุนใหเขามีความเชือ่ มัน่ มากขึน้ ซึง่ ตรงนีเ้ ราไดรบั การสนับสนุนจากทุกภาคสวน
ทางสังคม และองคกรตางๆ สรางพื้นที่ใหเด็กไดทําตามความสามารถของเขา
ซึ่งมีความหลากหลาย ใหเขาไดใชโอกาสในดานที่เปนประโยชนแกตัวเอง เรามี
ความเชื่อมั่นวาโดยธรรมชาติเด็กอยากทําอะไรที่ดี อยางกิจกรรมคาย การประกวด
TO BE NUMBER ONE IDOL และกิจกรรมตางๆ ก็คือความพยายามเติมสิ่งที่เขามี
สนับสนุนความสามารถของเขา ใหเขาดึงออกมาอวดคนอื่นได และมีความมั่นคง
ในสังคม
การประกวดเยาวชน ต น แบบเก ง และดี TO BE NUMBER ONE
ทีก
่ รมสุขภาพจิต เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบดําเนินการชวยปองกัน
แกปญหาในกลุมเยาวชนวัยรุนอยางไรบาง?

แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเยาวชนแหงชาติสอดคลองกับเกณฑ
การประกวดและเปาหมายการพัฒนา “เยาวชนตนแบบ เกงและดี TO BE NUMBER ONE”
ที่ ทู ล กระหม อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี องค ป ระธาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงมีพระดําริใหดาํ เนินการขึน้ โดยกรมสุขภาพจิต
ในฐานะเลขานุ ก ารโครงการ TO BE NUMBER ONE ได ว างแนวทาง
การพัฒนา คือTO BE NUMBER ONE IDOL หรือ เยาวชนตนแบบเกง และดี TO BE
NUMBER ONE ตองสามารถพัฒนาตัวเองใหเปนทั้งคนเกงและคนดี เปนตนแบบ
16

ประสบการณความรูสึก...รําลึกถึง

แกเพื่อนๆ ไดเรียนรู และฝกฝน ในชวง 1 เดือน ที่เขาไปอยูในบาน IDOL ไดแก
การฝกให“คนเกง” คือ มีสมรรถภาพสูงในการดําเนินชีวิต มีความสามารถพิเศษ
มีภาวะผูนํา รูจักตนเอง ควบคุมตนเองได ทันโลก ทันเหตุการณ สามารถพัฒนา
ตนเองไดอยางเต็มศักยภาพและทําประโยชนใหเกิดแกตนเอง สังคม และประเทศชาติ
“คนดี”คือ คนที่ดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพมีจิตใจที่ดีงามมีคุณธรรม จริยธรรม
มีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงคทงั้ ทางดานจิตใจและพฤติกรรมทีแ่ สดงออก รวมทัง้ สามารถ
อยูร ว มกับผูอ นื่ ไดอยางมีความสุข ทัง้ นี้ กรมสุขภาพจิต ไดกาํ หนดหลักสูตรสําหรับให
เยาวชนตนแบบเยาวชนไดคน หาความตองการ บทบาทหนาที่ และความสามารถของ
ตนเอง แลววิทยากรที่มีชื่อเสียงชวยเสริมทักษะดานตางๆ ไดแก ดานวิชาการ
ดานการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ทักษะการดําเนินชีวติ การพัฒนาบุคลิกภาพ
การแสดงออก และความสามารถพิเศษตางๆ เพือ่ ใหพวกเขามีความสามารถและพรอม
ทีจ่ ะกาวออกมายืนอยูแ ถวหนา เพือ่ เปนตนแบบใหกบั เยาวชนอืน่ ๆซึง่ จากการดําเนินการ
3 รุน ที่ผานมา ปรากฏผลเปนที่นาพอใจ
โครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งปนี้มีอายุครบ 12 ป ในป 2557
มีสวนสําคัญในการพัฒนาสังคมอยางไร?

โครงการ TO BE NUMBER ONE ไดรับความรวมมือมากขึ้นเรื่อยๆ
กลุม เปาหมายไดขยายจากกลุม เยาวชนในโรงเรียนออกไปยังนองๆ และเยาวชนทีเ่ พิง่
จะเริ่มเขาสูชีวิตการทํางานในสถานประกอบการไปจนถึงนองๆ ที่อาจจะมีปญหา
ซับซอนมากขึน้ เพือ่ ใหทกุ คนมีโอกาสทีจ่ ะกลับมาตามฝนทีต่ วั เองมี และเพือ่ ทีจ่ ะเดินทาง
ตอไปได คือยังเปนนัมเบอรวันไดทุกคน เพราะฉะนั้นจากนี้ไปอยากใหตัวโครงการฯ
ไดเปนพื้นที่ที่แทจริงสําหรับเด็กทุกคน ไมวาเขาจะเปนเด็กที่อยูในพื้นที่ตรงไหน
ซึ่งจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นก็จะสงตอซึ่งกันและกัน ทําใหเราสามารถที่จะเขาถึง
กลุมเด็กๆ และเยาวชนที่กวางขึ้นเรื่อยๆ
17

ฝากถึงเด็กและเยาวชนเกีย
่ วกับการใชชวี ต
ิ การศึกษาเรียนรูท
 จี่ ะเติบโต
เปนผูใหญทด
ี่ ีในวันขางหนา?

เด็กทุกคนมีความฝน เพียงแตบางขณะทําใหเราไขวเขวไป และคิดวาเรา
ทําไมไดอยางทีฝ่ น หรือมีอยางอืน่ ทีน่ า สนใจกวา แตในความเปนจริงอยากใหกลับมา
ที่ใจเราวา ลึกๆ ความฝนจริงๆ ในใจเราคืออะไร แลวลองคอยๆ เดินตามความฝน
ของตัวเอง คือใหมเี ปาหมายเกิดขึน้ และถาเปนไปไดใหเด็กๆ เปดรับคนทีอ่ ยูร อบขาง
โดยเฉพาะผูใหญที่เขาจะใหโอกาสเรา เดินเขาไปหาเขา เพื่อใหเขาไดสนับสนุนเรา
หรือใหโอกาสเรา เพื่อทําใหฝนที่เรามีอยูคอยๆ โตไปทีละขั้นๆ เปาหมายที่ดีและ
การมีฝน จะเปนพลังสําคัญทีท่ าํ ใหวนั หนึง่ เราจะประสบความสําเร็จเหมือนพีๆ่ ทีเ่ ปน
ตัวอยางหลายคน เมื่อมองกลับมา เราจะเห็นวามันเกิดจากขั้นบันไดเล็กๆ ที่คอยๆ
ทําในแตละวัน เพราะฉะนัน้ อยาทอกับความฝนทีม่ ี ใหมงุ มัน่ ตอไป และฝกฝนตัวเราเอง
ใหดีที่สุด

18
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“อยากใหเยาวชนรุนใหมยุค 4.0
มีความคิดสรางสรรค
โดยใชเทคโนโลยีมากอใหเกิดประโยชน”
นาวาอากาศตรี นายแพทยบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน
อธิบดีกรมสุขภาพจิต

นับตัง้ แตรบั ตําแหนงอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เมือ่ เดือน
ตุลาคม 2559 นาวาอากาศตรี นายแพทยบญ
ุ เรือง ไตรเรืองวรวัฒน ไดปฏิบตั ภิ ารกิจ
ที่สําคัญและหลากหลาย โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพจิตและกําลังใจของประชาชน
รวมทั้งการสรางพลังคนรุนใหมที่มีคุณภาพผานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ทานไดกลาวถึงการเติบโตของโครงการฯ ความเห็นและคําแนะนําแกคนรุน ใหมอยาง
นาสนใจทีเดียว
การกาวสูปที่ 15 ของโครงการ TO BE NUMBER ONE

โครงการ TO BE NUMBER ONE เปนโครงการที่ไดดําเนินการมาปนี้
เปนปที่ 15 มีวัตถุประสงคเพื่อจะสรางพลังใหกับเยาวชนโดยใหเขามีภูมิคุมกันและ
มีทักษะในการดําเนินชีวิต การเปดโอกาสใหเขาไดใชความรูและความสามารถ
รวมทัง้ การแสดงศักยภาพของตัวเองออกมา ตลอดระยะเวลาทีด่ าํ เนินงานมานัน้ เรามี
สมาชิก TO BE NUMBER ONE ประมาณ 25 ลานคนทั่วประเทศ มีชมรม TO BE
NUMBER ONE ประมาณ 100,000 ชมรม รวมทัง้ มีศนู ยเพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE
ประมาณ 12,000 กว า แห ง ขณะเดี ย วกั น เราก็ มี เ ครื อ ข า ยอย า งโครงการ
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“ใครติดยายกมือขึ้น” ที่ดูแลสมาชิกอยูประมาณ 170,000 คน ซึ่งโครงการ
“ใครติดยายกมือขึน้ ” ไดดาํ เนินการบําบัดและดูแลรักษาผูต ดิ ยาใหหายเปนปกติและกลับไป
เรียนหนังสือหรือกลับไปทํางานไดอยางดีทเี ดียว อันนีเ้ ปนเชิงการขยายตัวดานจํานวนของ
โครงการ TO BE NUMBER ONE
สวนดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทําใหเยาวชน
มีภูมิตานทาน มีทักษะชีวิตและไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด เราไดมีการศึกษาวิจัยและ
ติดตามสมาชิกฯ เราพบวา สมาชิกฯ สามารถดําเนินชีวิตไดโดยไมเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด และมีทักษะ 5 ดานที่สําคัญมากๆ เกิดขึ้นอยางมีนัยยะสําคัญ ไดแก
1) ทักษะดานความรู คือการรับทราบพิษภัยของยาเสพติด
2) ทักษะการดําเนินชีวิตที่ไมเบียดเบียนผูอื่น
3) ทักษะชีวิตในการสรางความสุขใหกับตนเอง
4) ทักษะการไมพึ่งพาอบายมุขตางๆ
5) ทักษะการควบคุมตัวเองและมีวจิ ารณญาณในการประพฤติปฏิบตั อิ ยาง
เหมาะสม
จากการประเมินติดตามผลนับวาโครงการฯ บรรลุผลในการสรางใหเยาวชน
มีทักษะชีวิตที่ดี และมีภูมิตานทานตอพิษภัยยาเสพติด
ลักษณะเดนของโครงการ TO BE NUMBER ONE

โครงการ TO BE NUMBER ONE เราเริ่มตนจากแนวคิดที่วา เราจะทําให
เยาวชนสามารถใชชีวิตอยางมีคุณภาพไดอยางไร มีภูมิตานทานที่จะไมเกี่ยวของ
กับยาเสพติดไดอยางไร จึงเปนโครงการที่ดูแลเยาวชนตั้งแตสาเหตุที่เปนตนกําเนิด
โดยการสรางภูมิตานทานตั้งแตเริ่มตนเราถือวาโครงการฯ ชวยตอบโจทยการแกไข
ปญหายาเสพติดได เพราะเปนโครงการทีม่ เี ปาหมายและวัตถุประสงคชดั เจนทีจ่ ะให
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เยาวชนไมเกี่ยวของกับยาเสพติด ดังนั้น โครงการนี้จึงเปนโครงการที่มีประโยชน
และมีประสิทธิภาพในการสรางภูมิตานทานใหกับเยาวชนเปนอยางยิ่ง
กิจกรรมของ TO BE NUMBER ONE

สําหรับกิจกรรมของ TO BE NUMBER ONE ที่ผานมาเปนเรื่องของ
การแสดงความสามารถและศักยภาพของเยาวชน ไมวาจะเปนการเตน การรอง
การแสดง และการทํากิจกรรมสรางประโยชนเพือ่ สาธารณะ กิจกรรมเหลานีจ้ ะดําเนินการ
ต อ ไปและป นี้ จ ะเพิ่ ม กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การดู แ ลผู  ติ ด ยาเสพติ ด โดยนอกจาก
จะใหคําปรึกษาแลว ยังสามารถใหคําแนะนําหรือการดูแลเบื้องตนสําหรับคนที่ใช
ยาเสพติด เพราะถาเราดูแลรักษาอาการติดยาเสพติดเบื้องตนก็จะทําผูเสพยา
เลิกติดยาไดไวและไมติดยาตอไป
โดยเฉพาะอยางยิง่ ถาเราทําใหเขามีสถานทีท่ เี่ ขาไดเขาไปรับการดูแลรักษา
โดยไมรูสึกแปลกแยกและไมเปนที่สังเกตมาก ก็จะทําใหเขามีความสบายใจที่จะ
เขามารักษา ดังนั้น การเพิ่มการดูแลรักษาเบื้องตนสําหรับคนที่ใชยาเสพติดจะเปน
กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในโครงการฯ
การดูแลเยาวชนในปจจุบัน

เนื่องจากปจจุบันเปนยุคการสื่อสารไรพรมแดน มีเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
สือ่ ทางสังคมตางๆ เวลาวางของเยาวชนจึงเปนปจจัยสําคัญมากๆ ตอเยาวชนในการ
เลือกทํากิจกรรมทีเ่ ปนประโยชนหรือไมเปนประโยชน ดังนัน้ จึงควรมีการแนะนําวา
จะมีกิจกรรมอะไรที่จะเปนประโยชนสําหรับเยาวชน และใหเขาไดตระหนักถึง
ความสําคัญทีจ่ ะตองทําสิง่ ทีด่ แี ละเกิดประโยชนกบั ตัวเอง สังคม และคนทีอ่ ยูร อบดานดวย
ไมวาจะเปนกีฬา การแสดง ดนตรี และที่สําคัญคือกิจกรรมที่จะสรางประโยชนให
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สังคมและชุมชนโครงการ TO BE NUMBER ONE ไดสรางกิจกรรมเพื่อเขาไป
เสริมการใชเวลาวางของเยาวชน
ขอคิดสําหรับเยาวชนที่จะเติบโตอยางมีคุณภาพ

อยากจะเรียกวาเยาวชนในยุคประเทศไทย 4.0 เพราะมีเรือ่ งของเทคโนโลยี
และนวัตกรรม จึงอยากใหเยาวชนรุนใหมยุค 4.0 มีความคิดสรางสรรคโดยใช
เทคโนโลยีมากอใหเกิดประโยชน สรางนวัตกรรมและคุณประโยชนใหมๆ ขึ้นมา
ใหกับสังคม หากเยาวชนไดรับการชี้แนะในทางที่ดีจะสามารถสรรคสรางงานที่เปน
ประโยชน อ อกมาได ส อดคล อ งกั บ ความทั น สมั ย ของโลกป จ จุ บั น นอกจากนี้
อยากฝากนองๆ เยาวชนวาเมือ่ ไหรทเี่ ราคิดใหคดิ อยางมีเปาหมาย และใหมจี ดุ มุง หมาย
ในการทํางานตางๆ โดยไมอยูแบบเลื่อนลอย อยากใหเปนเปาหมายที่เปนประโยชน
สรางความสุขใหกบั ตัวเองและสังคมในทางสรางสรรค เมือ่ ไหรกต็ ามทีเ่ ราคิดวาเราจะทํา
ในสิ่งที่ไมดี ซึ่งธรรมชาติเรารูอยูแลววาสิ่งไหนดีและไมดี ขอใหคิดวามีคนที่จะไดรับ
ความเดือดรอน ไมเฉพาะตัวเราเอง แตรวมทัง้ คนทีอ่ ยูร อบขางเราดวย สิง่ สําคัญทีส่ ดุ
อยากฝากวาเมื่อไหรก็ตามที่เราคิดจะทําสิ่งไมดี ขอใหคิดถึงองคประธานโครงการฯ
ที่ ไ ด ท รงเมตตาและกรุ ณ าแก พ วกเราในการที่ จ ะสรรค ส ร า งและทํ า สิ่ ง ที่ เ ป น
ประโยชนใหกับสังคมมาโดยตลอด
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“เด็กๆ ตองมีจุดมุงหมายในชีวิต
มีความคิดบวก
และมีความรักในครอบครัว”
นายแพทยชิโนรส ลี้สวัสดิ์
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
สําหรับโครงการ TO BE NUMBER ONE นายแพทย ชิโนรส ลี้สวัสดิ์
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปนผูร บั ผิดชอบดูแลในเขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือและภาคอีสาน
ตอนบน รวม 29 จังหวัด โดยเฉพาะการดูแลงานรับเสด็จองคประธานโครงการฯ
ในระหวางเสด็จติดตามการดําเนินงานโครงการฯ ในพืน้ ที่ จึงนับวาเปนผูใ หญอกี ทานหนึง่
ที่คลุกคลีกับกิจกรรมของโครงการฯ มาหลายจังหวัด ทานไดใหความคิดเห็น
เกีย่ วกับโครงการฯ และการดูแลเยาวชนอันเปนกําลังสําคัญของประเทศในอนาคต ดังนี้
ความเห็นเกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE

“เปนโครงการที่ดีมากครับ เพราะวาเกี่ยวของกับการปองกันปญหา
ยาเสพติดในเยาวชน และเปนโครงการทีท่ าํ มาอยางตอเนือ่ ง มีสมาชิกมากขึน้ เรือ่ ยๆ
และมีกจิ กรรมตางๆ ทีท่ าํ ใหวยั รุน ของไทยใชเวลาวางใหเปนประโยชนมากขึน้ แทนที่
จะไปมัว่ สุมหรือเสพยาเสพติด กิจกรรมตางๆ ไมวา จะเปนเรือ่ งการแสดง การรองเพลง
การเตน หรือกิจกรรมดานวิชาการลวนเปนกิจกรรมที่เหมาะกับกลุมเปาหมาย
คือกลุม วัยรุน หรือเยาวชน ทําใหเกิดความมัน่ ใจในตัวเองมากขึน้ วาสามารถเปนหนึง่
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ไดโดยไมพึ่งยาเสพติด ตามนโยบายของ และเปนแบบอยางใหนองๆ รุนหลังๆ
ใหมาใชชีวิตปลอดจากยาเสพติด เชน
โครงการฯ”
ออกกําลังกาย เลนกีฬา รองเพลง อาจจะเปน
เรือ่ งของการเตนก็ไดเพราะเปนกิจกรรม
การใชเวลาวางของเยาวชน
ทีท่ าํ ใหเกิดความสนุกสนาน และเปนการ
“เยาวชนในปจจุบันอาจจะมี ใชเวลาวางที่เปนประโยชน แทนที่จะไป
ปญหาเยอะ โดยเฉพาะเรื่องการเรียน อยูในสังคมที่เปนดานมืด”
เราเนนการเรียนมาก แตเราไมไดเนน
เรื่องทักษะการใชชีวิต การคิดใหเปน ฝากถึงเด็กๆ เยาวชน เพื่อโตเปน
ตรงนี้ทําใหเด็กหลายคนเบื่อการเรียน ผูใหญที่มีคุณภาพ
การเรียนการสอนของไทยในปจจุบัน
“เด็ ก ๆ ต อ งมี จุ ด มุ  ง หมาย
ทําใหเด็กคิดไมคอ ยเปนไมรวู า เปาหมายชีวติ
คืออะไร เลยทําใหคอนขางเควงควาง ในชีวติ มีความคิดบวก และมีความรัก
ไมมีทิศทาง พอเรียนไมไดก็อาจจะไป ในครอบครั ว เพราะถ า เรามี ห ลั ก ยึ ด
นอกโรงเรียน หรือนอกระบบ ซึ่งตรงนี้ ไม ว  า จะเป น ทิ ศ ทางชี วิ ต ที่ ชั ด เจน
เปนปญหาสําคัญ เด็กบางคนจะออกไป มีพอ แมทเี่ ปนแบบอยาง และใหความรัก
ความอบอุน ก็จะทําใหเด็กเติบโตอยางมี
เกี่ยวของกับการใชยาเสพติดตางๆ”
“การใชเวลาวางของเด็กๆ สมัยนี้ เปาหมายในชีวติ ไมหลงทาง และไมหลง
ไมเหมือนกับเด็กในยุคกอนๆ เพราะยุคนี้ ไปกับการเสพยาเสพติดตางๆ อยางไร
มีอนิ เทอรเน็ต เกมส โซเชียลมีเดียเยอะมาก ก็ตาม สําหรับเด็กทีท่ อ แท ไมมหี ลักยึดใน
เลยทําใหเด็กไมมีสังคม ที่สําคัญเด็กที่ ครอบครัวก็ตองพึ่งระบบการชวยเหลือ
คบกันผานโซเชียลมีเดียบางครั้งก็มีเด็ก จากทางรัฐบาล เชน การใหคําปรึกษา
ที่ ไ ม ดี หรื อ เสพยาก็ จ ะชั ก จู ง เพื่ อ น กิจกรรมดานจิตสังคมทัง้ ในโรงเรียนและ
ใหไปเกีย่ วของกับการใชยาเสพติด ดังนัน้ โรงพยาบาล และถาเปนไปไดควรมีใน
เราตองหาแกนนําเยาวชนทีม่ คี วามเขมแข็ง ชุมชนดวย เชน แตละหมูบานควรจะมี
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คนคอยดูแลและจัดสรางระบบการใหคําปรึกษาตางๆ เพื่อชี้แนะในเรื่องของการ
ดําเนินชีวิต”
“สําหรับเด็กทีม่ ปี ญ
 หา ไมวา จะเปนเรือ่ งการเรียน จิตใจ อาจปรึกษาคุณครู
ทีโ่ รงเรียน หรืออาจไปปรึกษาทีโ่ รงพยาบาล เรามีงานจิตสังคมในโรงพยาบาลทุกแหง
ซึ่งตรงนี้สามารถเขาไปปรึกษาเพื่อขอคําแนะนําชวยเหลือตางๆ นอกจากนี้ใน
หนวยงานรัฐมีหลายแหงทีด่ แู ลงานดานเด็กๆ และเยาวชน นอกจากทีก่ ระทรวงสาธารณสุขแลว
ยังมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย ซึง่ เด็กๆ สามารถปรึกษาครู
หรือเขาไปขอคําปรึกษาในหนวยงานของรัฐบาลได”

25

“ขออยาลืมความดี
ความถูกตอง”
นายแพทยพงศเกษม ไขมุกด
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ทานเปนบุคคลสําคัญที่ปฏิบัติหนาที่แทนอธิบดีกรมสุขภาพจิตในสวน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ทุกๆ เรือ่ ง เมือ่ ไดมสี ว นรวมในการผลักดันโครงการฯ
จึงเปนความภาคภูมิใจ ซึ่งนายแพทยพงศเกษม ไขมุกด รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ถือเปนสิ่งมงคลสําหรับกรมสุขภาพจิตเลยทีเดียว ในการดําเนินงานเพื่อสังคมของ
องคประธานโครงการฯ
ความเห็นเกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE

“โครงการ TO BE NUMBER ONE มี แ นวทางสํ า หรั บ เยาวชน
เหมือนเติมเต็มชีวติ ใหเขา เยาวชนเปนชวงสับสนของวัย ชีวติ จะไปทางไหนดีบางทีหา
เปาหมายไมเจอ ถาเราทําใหเขาจาก Nobody เปน Somebody ได จะชวยใหเขามี
จุดมุงหมายชีวิต หรือมีธงนําทางชีวิตในการไปสูความเปนคนดีของสังคม ซึ่งเปน
เปาหมายในการทําใหสงั คมและประเทศชาติเกิดความสงบสุข เด็กบางคนเติบโตมา
ในครอบครัวหรือสังคมที่ไมสมบูรณ ไมไดรับความสุข หรือสิ่งที่ดี พอถึงชวงวัยนี้
เขาอาจผิดพลาดได ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ เพราะในอนาคตเด็ก
จะตองเปนฐานที่จะทําใหประเทศชาติอยูได” “ถัดมาคือการสงเสริมการปองกัน
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ไมใหเกิดปญหา เชน เด็กติดเกม หรือติดยาเสพติด ในกรณีการติดยาเสพติดรายแรง
เชน ยาบา ซึ่งปจจุบันกระจายไปมาก จะทําลายสมอง ทําใหเปนโรคจิตแอนตี้สังคม
การยับยัง้ ชัง่ ใจไมดเี ทาทีค่ วร เกิดวิกฤติในครอบครัว และปญหารุนแรงในสังคมตามมา
ถาเราสงเสริมปองกันเสียกอน โดยการจัดกิจกรรมที่ทําใหกลุมวัยรุน ซึ่งมีพลังเยอะ
และตองการแสดงออกตางๆ ปรับไปในทางที่ดีขึ้น กิจกรรมแนวทางนี้มีหลากหลาย
เชน กิจกรรมการใหผูอื่น เพราะการใหเปรียบเหมือนเราอุทิศตัว หรือทําความดี
กิจกรรมของ TO BE NUMBER ONE ในหลายโรงเรียน ก็เปนลักษณะเพือ่ นชวยเพือ่ น
มี ป  ญ หาก็ ม าปรึ ก ษาหารื อ กั น นอกจากนี้ กิ จ กรรมการเต น เป น การส ง เสริ ม
ใหแสดงออกทางรางกาย แทนที่เขาจะคิดเรื่องอื่น เขาก็ไปคิดทาเตน ซึ่งตองใชเวลา
และมีทกั ษะ ทําใหเขามุง โฟกัสเรือ่ งนี้ ลืมเรือ่ งยาเสพติดหรือสิง่ ไมดอี อกไป อยางนอย
ทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรง หรือเกงกวานั้นเขาอาจจะไปทํากิจกรรมเรื่องกีฬา
ทําใหเขาใชกฬี าในการแสดงออกยามวาง และเปนงานอดิแรก ซึง่ เปนงานสรางสรรค
ผมคิดวาจุดนีเ้ ปนจุดเริม่ ตนทีด่ ี เปนการสงเสริมปองกันทีจ่ ะทําใหเขาไมตดิ ยา ซึง่ เปน
ตัวทําลายสมอง และกออาชญากรรม”
“กิจกรรมอยาง TO BE NUMBER ONE IDOL ก็คือการหาโมเดลหรือ
รูปลักษณทดี่ เี พือ่ เปนตนแบบใหกบั ผูอ นื่ เพราะไอดอล คือรูปแบบทีด่ แี ละถูกตอง ทีจ่ ะ
ทําใหวัยรุนมีแนวทางที่ชัดเจนวา นี่คือสิ่งที่ถูกตอง ไมใชลอกเลียนความเทห และ
เก เพียงอยางเดียว ผมวาโครงการนี้เปนโครงการที่ดี ซึ่งวัยรุนจะมีตัวกอปปในชีวิต
เพื่อทําสิ่งที่ดีและละเลยสิ่งที่ไมดี ขณะเดียวกันก็ทําใหเกิดแกนนํา ที่แตละจังหวัดมี
ตัวแทนไปกระจายตนแบบเพื่อใหเกิดความเขมแข็ง”
โครงการของเยาวชนที่อาจเปนไปไดในอนาคต

“ผมมองวา อยางเกาหลีมเี คปอบเราก็นา จะทํา ทีปอ ปทีแดนซ หรือทูบแี ดนซ
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เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมของเราเอง โดยเริ่มจากไอดอลของเราที่มีอยูแลว เอาไอดอล
ทั้งสี่รุนมาประชุมหารือกัน เพื่อสรางเอกลักษณของเราเองหรืออาจจะพัฒนาการ
โครงการฯ ไปในดานกีฬาก็จะทําใหประเทศชาติมีศักยภาพดานกีฬามากขึ้นเชน
ประเทศเยอรมัน สหรัฐฯ และ จีน การจะมีอยางนี้ได เราตองมีแรงผลักดันหลายๆ
อยาง มี inspiration(แรงบันดาลใจ)และ motivation (แจงจูงใจ) รวมทัง้ มีทงั้ สถานทีฝ่ ก
มีเวทีใหแสดงและมีโคชที่จะทําใหเขาไปถึงเปาหมายได”
ความเห็นเกี่ยวกับเยาวชนในปจจุบัน

“ผมคิดถึงชวงผมเปนเยาวชนวา ผมตองการอะไรบาง อยางแรกคือ
การแสดงออก ซึง่ วัยรุน มีความตองการจุดนีเ้ ยอะและเปนรูปธรรม เขาตองการดึงดูด
เพศตรงขามหรือแมกระทัง่ เพศเดียวกันใหสนใจ แตปจ จุบนั เทคโนโลยีมากขึน้ ทําใหเกิด
การติดเกมดวย สงผลใหสมาธิการอานหนังสือลดลง กิจกรรมของ TO BE NUMBER ONE
นอกจากการแสดงออกทางกายภาพแลวจึงมีเรื่องความคิดสรางสรรคโยงกันดวย
เพื่อชวยใหเขามีประสิทธิภาพในการอยูรวมในสังคมและการทํางานในอนาคต
การติดยาเสพติดเปนเรื่องสําคัญที่ตองเรงแกไข ถาเขามีกิจกรรมสงเสริมปองกัน
ใหทําเยอะก็สามารถหลบเลี่ยงได สวนเด็กที่ติดแลว ก็มีกิจกรรมหลอกลอที่จะชวย
ให เ ขาลดความถี่ ใ นการเสพยาลงเรื่ อ ยๆและวิ ธี ก ารหั ก ดิ บ ที่ ส ามารถทํ า ได โ ดย
การประคับประคองไมใหเขาทนทรมานในการเลิกยาควบคูก บั การทํากิจกรรมเพือ่ เบีย่ งเบน
ความสนใจ”
ฝากคําแนะนําถึงเยาวชน

“เยาวชนที่หาเปาหมายชีวิตเจอ คือ คนที่รูวาเขาตองการเปนคนในสังคม
แบบไหน ชวงพัฒนาการจะเกิดตอนนี้ บางคนสนใจเปนนักรอง นักดนตรี ศิลปน
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ก็จะตองหาทางฝกฝนและซอมสมํา่ เสมอ รวมทัง้ การคนควาขอมูลเพิม่ เติมเพือ่ พัฒนา
ตัวเอง จึงอยากฝากเยาวชนวา ตองหาตัวเองใหเจอกอน ดูวาปจจุบันเปนอยางไร
และอนาคตอีกสิบยีส่ บิ ปขา งหนาตองการจะเปนอยางไร เมือ่ ผมเปนเด็ก ผมลิสตไวเลย
เจ็ ด บุ ค ลิ ก ที่ ผ มอยากเป น มี อ ะไรบ า ง ถ า เราตั้ ง เป า หมาย ชี วิ ต เราก็ จ ะไปสู 
ตรงนั้นตามสเต็ป เพราะเราตระหนักอยูในจิตสํานึกตลอด ฉะนั้น หาตัวเองใหเจอ
แลวตัง้ เปาหมายในชีวติ ใหได จากนัน้ จึงลําดับวิธกี ารหรือแผนงานเพือ่ ไปสูจ ดุ นัน้ ใหได
ก็จะทําใหความฝนเปนจริงขึ้นมา ที่สําคัญ ขออยาลืมความดี ความถูกตอง
เราตองชวยกันสรางสังคมใหม เรารูว า มีปญ
 หาในสังคมเยอะ ปญหาการเมือง ปญหา
เศรษฐกิจ ถาเรายึดเรื่องความดีความถูกตอง จะทําใหประเทศชาติอยูรอด เติบโต
และแขงขันกับประเทศอื่นได”
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“

ท า นได รั บ รางวั ล ผู  ว  า ราชการ
TO BE NUMBER ONE ดีเดนในป 2556 และ
จวบจนปจจุบนั ทานก็ยงั สละเวลามาชวยงาน
TO BE NUMBER ONE อยางตอเนื่อง
ทั้ ง ในฐานะกรรมการตั ด สิ น รางวั ล
และวิทยากรในพื้นที่ นอกจากนี้ ทาน
ยังไดแตงเพลง “ใครติดยายกมือขึ้น”
ในนาม “แอ นาฆอ”
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“
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“โครงการ TO BE NUMBER ONE
คือ สุดยอดของการพัฒนาคน”
เดชรัฐ สิมศิริ
อดีตผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
และอดีตผูวาราชการจังหวัดตรัง สตูล และยะลา
ผูใ หญอกี ทานหนึง่ ทีท่ มุ เทการทํางานใหกบั โครงการ TO BE NUMBER ONE
“เดชรัฐ สิมศิริ” ซึ่งกอนเกษียนราชการ ทานดํารงแหนงผูตรวจราชการกระทรวง
มหาดไทย และผูวาราชการจังหวัดตรัง สตูล และยะลา เปนผูนําการประสาน
การทํางาน ผลักดัน และสนับสนุน เพือ่ ใหแนวคิดและกิจกรรมของ TO BE NUMBER ONE
เขาถึงเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ที่ทานดูแล จนทานไดรับรางวัลผูวาราชการ
TO BE NUMBER ONE ดีเดนในป 2556 และจวบจนปจจุบันทานก็ยังสละเวลา
มาชวยงาน TO BE NUMBER ONE อยางตอเนือ่ ง ทัง้ ในฐานะกรรมการตัดสินรางวัล
และวิ ท ยากรในพื้ น ที่ นอกจากนี้ ท า นยั ง ได แ ต ง เพลง “ใครติ ด ยายกมื อ ขึ้ น ”
ในนาม ‘แอ นาฆอ” เพื่อกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE อีกดวย
ทานจึงเปนฟนเฟองที่สําคัญในพื้นที่ ทั้งในระดับชุมชนและจังหวัด
การทํางานในโครงการ TO BE NUMBER ONE เปนอยางไรบาง

ผมรูจ กั โครงการ TO BE NUMBER ONE มาตัง้ แตเริม่ ตนประมาณป 2545
ผมทํางานกระทรวงมหาดไทย เปนนายอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และตอมาเปน
ปลัดจังหวัดยะลา ดูแลศูนยอาํ นวยการปองกันยาเสพติด ไดเห็นการทํางานของชมรม
TO BE NUMBER ONE ของบริษทั พีเจ 37 พาราวูด จํากัด ซึง่ เปนสถานประกอบการ
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ในจั ง หวั ด ยะลา กระทั่ ง ปลายป 2550 ผมเป น รองผู  ว  า ราชการจั ง หวั ด ยะลา
ครัง้ นัน้ เองทีผ่ มไดมโี อกาสสนับสนุนการทํางานของโครงการฯ โดยสนับสนุนกิจกรรม
ของชมรมทูบีฯ บริษัท พีเจ 37 พาราวูด จนประสบความสําเร็จไดรับรางวัลระดับ
ประเทศ และโรงเรียนสตรียะลาไดรางวัลระดับภาค จากนั้นในป 2552 ผมยายไป
อยูจังหวัดนราธิวาส ผมเปนรองผูวาฯ ดูแลดานความมั่นคง ยาเสพติด สาธารณสุข
และการศึกษา ไดรวมทํางานจริงจังในระดับจังหวัดกับทีมงานทูบีฯ ที่นราธิวาส
ตอมาในป 2554 ป นราธิวาสไดเขารวมประกวดผลงานระดับภาค และไดรางวัลจังหวัด
ดีเดนระดับภาคเปนครัง้ แรกซึง่ ผมไดมโี อกาสรับพระราชทานรางวัลจากทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการฯ ตอนนั้นคนที่รับ
รางวัลจะตองเขียนเจตนารมณและประกาศตอองคประธานโครงการฯ ผมก็เขียน
และอานตอพระพักตรองคประธานฯ ในการทีจ่ ะมุง มัน่ สรางเด็กและเยาวชนใหเปน
เปนเด็กดีไมพงึ่ ยาเสพติด ตามปณิธานขององคประธาน ตัง้ แตนนั้ มาจิตและวิญญาณ
ของผมมุง มัน่ ทีจ่ ะดูแลเด็กเยาวชนใหปลอดภัยจากยาเสพติด และตองทําอยางจริงจัง
และตอเนื่อง
ตอมาปลายป 2554 ผมไดเปนผูวาราชการจังหวัดยะลา และในป 2555
ผมมารวมงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ที่เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี เพื่อดูการทํางาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอื่นๆ วาเปนอยางไร
และกลับไปคุยกับทีมงานที่จังหวัดยะลา เพื่อใหความรูความเขาใจกับแนวทางของ
โครงการฯ คือการพัฒนาจิตใจและสนับสนุนใหเด็กกลาแสดงออกในแนวทางที่
ถูกตอง รวมทัง้ การเชิดชูวฒ
ั นธรรมในทองถิน่ ใครมีวฒ
ั นธรรมแบบไหน ก็แสดงออก
วั ฒ นธรรมในแต ล ะพื้ น ที่ จึ ง เกิ ด กระแสทู บี ฯ ตามชุ ม ชนและโรงเรี ย นต า งๆ
ตอมาในป 2556 จังหวัดยะลาจึงไดเขารวมประกวดจังหวัดดีเดนในระดับภาค และ
ไดรางวัลที่หนึ่งในระดับภาค สวนในการประกวดระดับประเทศ จังหวัดยะลาได
รางวัลที่ 4 หรือรางวัลชมเชย ซึ่งในครั้งนั้นผมไดรับรางวัลผูวาราชการ TO BE
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NUMBER ONE ดวย จากนั้นในป 2557 จังหวัดยะลาไดรับรางวัลจังหวัดดีเดนที่1
ของภาค และที่ 2 ในระดับประเทศ หลังจากนั้นผมยายไปเปนผูวาราชการ
จังหวัดสตูลในป 2558 จังหวัดสตูลก็ไดรับรางวัลจังหวัดดีเดนที่1 ระดับภาคใต
และที่ 2 ของประเทศ ต อ มาเมื่ อ ผมย า ยไปเป น ผู  ว  า ราชการจั ง หวั ด ตรั ง
ในป2559 จังหวัดตรังก็ไดรางวัลจังหวัดดีเดนที่ 1 ระดับภาคและระดับประเทศ
เมื่ อ ผมย า ยไปดํ า รงแหน ง ผู  ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผมยั ง ได รั บ โอกาสจากการที่ ก ระทรวงมหาดไทยมอบหมายให ผ มเป น ผู  แ ทน
กระทรวงมหาดไทย ทําหนาที่เปนกรรมการตัดสินของโครงการฯ ทําใหผมยิ่งไดรับ
ประสบการณทกี่ วางขวางขึน้ เกิดความซึมซับการทํางานของโครงการฯ และเห็นวา
มีประโยชนอยางยิ่ง การแกไขปญหายาเสพติดของประเทศไทย ซึ่งเราทํามานาน
ตัง้ แตการปราบปราม จับกุม บําบัดรักษา และการปองกัน ผมกลาพูดไดวา การปองกัน
นั้นมีโครงการเดียวที่นาจะไดผลดีที่สุดคือ โครงการ TO BE NUMBER ONE
เพราะเปนโครงการทีท่ าํ จริงจัง ตอเนือ่ ง มีพลัง โดยเฉพาะโครงการนีม้ จี ดุ เริม่ ตนทีด่ มี าก
คือเกิดจากทูลกระหมอมฯซึ่งพระองคทานทรงมีพระอัจฉริยภาพ โดยแนวคิดการ
ทํางานโครงการฯ คือ เริ่มจากตัวเด็กและเยาวชน เด็กทํา ผูใหญหนุน
โครงการฯ ดําเนินงานมา 15 ป ถือวาไดรบั ความรวมมืออยางดีจากจังหวัด
ตางๆ โดยตอนนี้มี 71 จังหวัดที่เขารวมประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE
ประจําปในระดับภาคและระดับประเทศ ที่เหลือ 5 จังหวัด ผมไดประสานพูดคุย
กับผูวาฯ เขากําลังเตรียมความพรอมและรับปากวาจะสงเขาประกวดในปตอๆ ไป
เพือ่ ใหครบทุกจังหวัด การจะไดรางวัลหรือไมไมใชสงิ่ สําคัญ แตทสี่ าํ คัญทีส่ ดุ คือการมี
สวนรวมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ปจจุบันผมเกษียณอายุราชการแลว
มีตาํ แหนงเดียวทีผ่ มทําคือ เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา และยังเปนอาจารยพเิ ศษทีน่ นั้ ดวย แตผมขอสอนเพียงเทอมละ 1-2 ครัง้
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เพราะผมอยากมีเวลาทํางานใหกับโครงการฯ การสอนหนังสือนั้นผมสอนเด็ก
เพียงสี่สิบคน แตถาผมทํางานใหกับโครงการฯผมไดชวยคนเปนแสน ซึ่งมีประโยชน
มากกวา ผมตองขอขอบคุณทั้งกระทรวงมหาดไทยและโครงการทูบีฯ ที่ใหผมไดมี
สวนรวมในโครงการฯ และตอนนี้ผมก็ยังไดรับโอกาสที่ดี คือ ไดเปนวิทยากรพิเศษ
ของโครงการฯ ที่จังหวัดระนอง และนาน และผมพรอมที่จะชวยงานทูบีฯ ในสวน
ตางๆผมปรารถนาทีจ่ ะนําประสบการณชวี ติ ทีเ่ คยทํางานทูบฯี มาเปนสิบป เพือ่ รับใช
โครงการฯ และสนองงานขององคประธานฯ ตอไปครับ
ทานคิดวาโครงการ TO BE NUMBER ONE มีสวนพัฒนาเยาวชน
อยางไรบาง

ดีมาก และสุดยอด โครงการฯ สรางเด็กและเยาวชนใหเกงและดี เปนหนึ่ง
โดยไมพงึ่ ยาเสพติด คือจะเห็นไดชดั วา ถาเด็กไดมโี อกาสรวมกิจกรรมของโครงการฯ
นอกจากตัวเด็กเองจะไดพฒ
ั นาแลว คนทีไ่ ดประโยชนสงู สุดคือ บรรดาแกนนําทัง้ หลาย
เพราะเป น การเรี ย นรู  อ ย า งเป น ระบบ และเพื่ อ นช ว ยเพื่ อ นในการแก ป  ญ หา
พัฒนาอีคิว รวมทั้งมีการทํางานแบบบูรณาการ ถือเปนการสอนการทํางานที่ดีมาก
ในระบบการทํางานทีผ่ า นๆ มา เราอาจไมคอ ยคุน เคยกับการทํางานแบบบูรณาการ
เราคุนเคยวาใครเปนเจาของเรื่อง ทําอยางไร มีงบประมาณหรือไม ถาไมมีก็ไมทํา
ถาจะทํา อุปกรณตอ งครบ เงินตองมี แตระบบการทํางานของโครงการทูบฯี มีลกั ษณะ
เด็กทํา ผูใ หญหนุน โดยเริม่ ตนจากเด็กมารวมกลุม กัน เกิดจากความคิดในหัว เกิดจาก
ขางในของพวกเขาและมารวมกลุม กัน เมือ่ เด็กมีความคิดความอานตางๆ ผูใ หญตอ ง
สนับสนุนเขา เพราะเขาไมมปี จ จัย ผมเคยพูดวา การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ถ า นึ ก อะไรไม อ อกว า จะทํ า อย า งไรให เ ข า ไปหาเด็ ก เข า ไปสนั บ สนุ น ให จั ด ตั้ ง
ชมรมทูบฯี สนับสนุนใหเขาทํากิจกรรม เชน กีฬา ดนตรี งานวัฒนธรรม หรือสบทบทุน
เปนกองทุนกิจกรรม แนวทางของทูบฯี ชัดเจนคือ เริม่ ตนจาก 3 ก. ไดแก กรรมการ
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กิจกรรม และกองทุน ซึ่งตองเรียนรูวามีที่มาอยางไร มาจากการรับเงินบริจาค หรือ
มาจากการจัดทําสินคาจําหนาย จากนัน้ ก็ทาํ บัญชีรายรับรายจาย เหลานี้ คือ การสอน
การบริหารจัดการ นอกจากนี้ โครงการฯ จัดใหมีการประกวดตามแนวทางของ
องคประธานฯ เริม่ จากการประกวดระดับภาค ชมรมไหนก็ตามทีผ่ า นระดับภาคได ถือวา
มีมาตรฐานและไดรางวัลพระราชทาน จากนั้นก็เปนโอกาสที่ดีในการรวมประกวด
ระดับประเทศ ซึ่งโครงการฯ ไดสรางมาตรฐานการทํากิจกรรม เพื่อการวัดผล
ทัว่ ประเทศ ดังนัน้ โครงการ TO BE NUMBER ONE คือ สุดยอดของการพัฒนาคนครับ
ขอคิดสําหรับเด็กๆ และเยาวชน เพื่อเติบโตอยางมีคุณภาพ
พัฒนาตัวเองตามแนวทางโครงการทูบีฯ นี่แหละถูกตอง เพราะฉะนั้น
เด็กคนไหนที่ยังไมมีโอกาสไดเปนสมาชิก เขามาสมัครเถอะ ผมวาเด็กตื่นตัวอยูแลว
ผมจึงอยากเรียกรองผูใ หญทกุ สวนในการสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE
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“ตองเชื่อฟงพอแม หรือครู
เพราะคนเหลานี้ผานชีวิตมากอนเรา”
วิทยา สุริยะวงศ
อธิบดีกรมราชทัณฑ

กรมราชทัณฑไดนอ มนําการจัดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE
เพือ่ รณรงคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของกระทรวงยุตธิ รรมโดย
บูรณาการหนวยงานภายในเรือนจํา และหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นิสัย ไมยุงกับยาเสพติด และเพื่อสงเสริมภูมิคุมกัน
ทัง้ ทางดานรางกาย และจิตใจ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเชิงบวกใหผตู อ งขัง ซึง่ สวนใหญ
เปนผูตองขังคดียาเสพติด รวมทั้งชวยพัฒนาศักยภาพ การกลาแสดงออก ตลอดจน
เป น การแก ไ ข ฟ  น ฟู และพั ฒ นานิ สั ย ของผู  ต  อ งขั ง ภายในเรื อ นจํ า ให ส ามารถ
ปรับเปลีย่ น แกไขพฤติกรรมใหเปนไปในทางทีด่ ี และถูกตอง ใหมจี ติ ใจทีเ่ ขมแข็ง และ
มีรา งกายทีแ่ ข็งแรง มีทศั นคติ และจิตสํานึกทีด่ ตี อ ตนเองและสังคม สามารถกลับไป
ดําเนินชีวิตรวมกับครอบครัวสังคมภายนอกไดอยางปกติสุข รวมทั้งการประกอบ
อาชีพที่สุจริตในอนาคตตอไป
“เยาวชนเปนวัยที่มีโอกาสรับรูขอมูล และมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไดงาย
เพราะความเปนเยาวชน เขาจึงยังไมตกผลึกความคิดที่จะมีชีวิตที่ถูกที่ควรเขามัก
ทําตามกลุมเพื่อน ซึ่งเปนพฤติกรรมกลุมชักนํา พอเขาออกไปนอกแถว ทั้งเรื่อง
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ยาเสพติด ชูสาว ก็จะนําพาชีวิตเขาไปในทางที่ไมเหมาะไมควร และเมื่อเขามาอยู
กับสถานพินิจฯ และกรมราชทัณฑซึ่งเปนหนวยงานที่รองรับผลของการกระทําของ
เด็กวัยรุนเหลานั้น เราก็พยายามที่จะหาทางแกไข เปนหนาที่ของกรมราชทัณฑ
ที่จะใหการดูแล เพื่อทําใหเขากลับไปมีพฤติกรรมปกติได”
“โครงการ TO BE NUMBER ONE เปนนิมิตหมายอันดีสําหรับประชาชน
ชาวไทย โดยเฉพาะทีเ่ ปนเด็กวัยรุน นิสติ นักศึกษา นักเรียน ซึง่ เปนกลุม เสีย่ งคอนขางสูง
จะไดใชประโยชนจากโครงการนี้ เนื่องจากเพื่อนมีความสําคัญที่สุดในชวงวัยรุน
ถาไดเพื่อนที่ดีซึ่งมีในโครงการ TO BE NUMBER ONE จะชักนําไปในทางที่ดี และ
จะมีโอกาสทีจ่ ะปองกันปญหาตางๆ ได ขณะเดียวกันโครงการ TO BE NUMBER ONE
ก็เขามาชวยกรมราชทัณฑ ในการจัดตั้งกลุมและใหคําปรึกษาแกสมาชิก เพราะ
วาคนติดยาเสพติดสวนใหญเปนคนจิตใจออนไหวงาย ถูกเพือ่ นชักจูงไดงา ย ถามีการ
ตัง้ กลุม เพือ่ นก็จะชวยใหเขาไดเขาใจและมีโอกาสหางไกลยาเสพติดไดมาก เจาหนาที่
เราเองก็ใหคาํ ปรึกษาไดไมทวั่ ถึงกรมราชทัณฑจงึ มีความยินดี และสนับสนุนกิจกรรม
โครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งจะเนนบางเรือนจํา ที่เปนกลุมเปาหมายหลัก
ของโครงการฯ”
“ชวงวัยรุนมีความเสี่ยงมากหนอยเพราะมีเรื่องการคบเพื่อน อันนี้เปน
รากฐานที่สําคัญ ถาเขาออกนอกทาง ไมไดอยูในแถว โอกาสที่จะดึงกลับมาก็ยาก
เพราะฉะนั้น วัยรุนมีความเสี่ยงทั้งเรื่องยาเสพติดชูสาว การพนัน เสพสุรา คบเพื่อน
ไมดี เที่ยวเตร และหลายๆ เรื่อง”
“ในฐานะที่ผมเปนคนสูงอายุผานโลกมาพอสมควร ก็ฝากวา ตองเชื่อฟง
พอแม หรือครู เพราะคนเหลานีผ้ า นชีวติ มากอนเรา แตเปนเรือ่ งยาก เหมือนเตากับปลา
เตาอยูบนบก ปลาอยูในนํ้า เตาจะบอกใหปลาทําอยางนั้นอยางนี้ ปลาไมเคยเห็น
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ก็ไมเชือ่ เหมือนเด็กวัยรุน มองไมเห็น จึงมีปญ
 หาเรือ่ งการไมเชือ่ ฟง แตเขาจะรูเ มือ่ เขา
โตขึน้ อยางไรก็ตาม ถาเรายึดหลักเชือ่ พอแม เชือ่ ครู เชือ่ ผูใ หญทเี่ ราเคารพนับถือ ให
คําปรึกษาเราได ก็นาจะทําใหชีวิตเราดีได”
“เด็กทีข่ าดพอแม ขาดความอบอุน เด็กตองอาศัยเพือ่ น ถามีโครงการอยาง
TO BE NUMBER ONE ซึ่งมีกลุมเพื่อนที่ดี ก็จะมีสวนชวยเขาไดแตโดยรวมแลว
ทุกฝายตองชวยกัน การปองกัน การปราบปราม โครงสรางทางสังคม สถาบันครอบครัว
มีหลายอยางมาก เรือนจําก็เปนสวนหนึ่งในนั้นดวย ทุกคนตองชวยกันครับ”
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“ทุกคนลวนมีคุณคาใน
ตัวเองและมีศักยภาพ”
กรรณิการ แสงทอง
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ภารกิจสําคัญประการหนึ่งของกระทรวงยุติธรรมคือการดูแลแกไขฟนฟู
ผูก ระทําผิดใหสามารถอยูร ว มกับคนทัว่ ไปในสังคมไดอยางเปนปกติสขุ โดยไมกอ ใหเกิด
ปญหาและไมหวนกลับไปกระทําความผิดซํ้า จึงนับวาเปนการสรางความปลอดภัย
ใหกบั สังคมอีกทางหนึง่ ซึง่ หนวยงานในกระทรวงยุตธิ รรมทีร่ บั ผิดชอบภารกิจดานนี้
ไดแก กรมราชทัณฑ, กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ
โดยในป พ.ศ.2557 กรมคุมประพฤติไดรบั ความไววางใจและไดรบั โอกาสใหเขารวม
เปนสมาชิกโครงการรณรงคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
เพื่อถวายงานแดองคประธานโครงการTO BE NUMBER ONE
กรมคุมประพฤติมส
ี ว นรวมอะไรบางในโครงการ TO BE NUMBER ONE

ถื อ เป น เกี ย รติ ย ศอย า งสู ง สุ ด และเป น สิ ริ ม งคลกั บ พวกเราชาว
กรมคุมประพฤติที่ไดมีสวนรวมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ภารกิจงานของ
กรมคุมประพฤติมตี งั้ แตการสืบเสาะและพินจิ การควบคุมและสอดสอง การแกไขฟน ฟู
และสงเคราะหผูกระทําผิดในชั้นกอนฟอง ชั้นพิจารณาคดีของศาลและภายหลัง
ทีศ่ าลมีคาํ พิพากษาตามทีก่ ฎหมายกําหนด สงเสริม/สนับสนุนเกีย่ วกับการแกไขฟน ฟู
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และสงเคราะหผกู ระทําผิดในชุมชน นอกจากนีย้ งั มีภารกิจดานการฟน ฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดตาม พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พ.ศ.2548 กลุม เปาหมายของภารกิจจึงกวางมีทงั้ ทีเ่ ปนเด็กเยาวชนและผูใ หญ ผูก ระทําผิด
กลุมนี้สังคมมักจะตีตราและไมยอมรับ ทําใหพวกเขาขาดพื้นที่ยืนและยากที่จะ
กลับสูสังคม ไดอยางปกติจึงถือไดวาเปนกลุมผูดอยโอกาสอีกกลุมหนึ่งของสังคม
ดังนั้นโครงการ TO BE NUMBER ONE จึงเปนเสมือนครอบครัวเล็กๆ ที่ใหโอกาส
ใหกาํ ลังใจและการยอมรับในตัวพวกเขา ทัง้ จะมาชวยเติมเต็ม ดานการดูแลสรางความ
ยั่งยืนในการปองกันไมใหผูกระทําผิดหวนกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก สําหรับประโยชน
ที่กรมคุมประพฤติจะมอบใหกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่เห็นไดชัดเจน
คือการทํางานแกไขฟนฟูที่เนนการทํางานรวมกับชุมชนและภาคประชาสังคม
เรามีอาสาสมัครคุมประพฤติกระจายตัวทํางานอยางเขมแข็งอยูใ นทุกตําบลทุกอําเภอ
ทั่วประเทศ เรามีภาคีเครือขายยุติธรรมชุมชนในทุกจังหวัด จึงเปนการงายที่
กรมคุมประพฤติจะมาชวยเสริม และพัฒนางานสรางกระแสนิยมทีเ่ อือ้ ตอการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด การเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหสมาชิก และการสราง
และพัฒนาเครือขายเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และอาจจะตอยอดได
นวัตกรรมของการทํางานดานยาเสพติดอีกรูปแบบหนึ่ง
ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการใชเวลาวางของเยาวชนใน
ปจจุบัน ?

เรามักพบวาเยาวชนมักจะใชเวลาวางที่มีอยูไปในทางที่ไมเกิดประโยชน
และบอยครั้งเปนการสรางปญหาและกอภาระใหสังคม เชน การใชความรุนแรง
อยางการยกพวกตีกัน การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรและการลาแตม การใช
ยาเสพติด การติดเกมสติดโทรศัพทมือถือ การแขงรถบนถนนหลวง ฯลฯ พฤติกรรม
ไมพึงประสงคขางตน ลวนเกิดจากการที่ครอบครัวไมทําหนาที่ ซึ่งเปนผลมาจาก
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สภาพสังคมปจจุบันที่เราตองเผชิญกับ
แรงกดดัน ความบีบคั้นและความเรงรีบ
สมาชิกในครอบครัวจึงไมมีเวลาดูแลกัน
ความสั ม พั น ธ จึ ง มี ลั ก ษณะห า งเหิ น
ไมผูกพัน ดังนั้นการที่ผูใหญอยางเรา
จะชวยสงเสริมใหเด็กมีโอกาสไดใชเวลา
วางใหเปนประโยชน จึงเปนทางออกที่
จะชวยลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใน
กลุมเยาวชนได โดยการเลือกกิจกรรม
ใหเยาวชนทํานั้น เราควรตองเขาใจ
ธรรมชาติ ค วามต อ งการของพวกเขา
ทีต่ อ งการความรักความอบอุน และความ
ยอมรับนับถือจากคนรอบขาง ทั้งเพศ
เดียวกันและตางเพศ ที่สําคัญตองการ
อิสรภาพไมตองการถูกบังคับ
ท า นมี ค วามเห็ น อย า งไรต อ
โครงการ TO BE NUMBER ONE

ทู ล กระหม อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต น
ราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี ทรงทราบ
ความรุ น แรงของป ญ หายาเสพติ ด
ประกอบกับทรงหวงใยประชาชนคนไทย
โดยเฉพาะกลุม เด็กและเยาวชน พระองค
จึงทรงยอมเสียสละเวลา และทุมเท

พระวรกายมาทํางานรณรงคปอ งกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ดวยการรับเปน
องคประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE
และดวยพระอัจฉริยภาพของพระองคที่
ทรงมุง มัน่ จะใหการดําเนินงานโครงการ
ดังกลาว เปนประโยชนและเกิดความสําเร็จ
จึ ง ทรงกํ า หนดแนวทางการทํ า งาน
โครงการโดยใชวธิ บี รู ณาการความรวมมือ
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และเอกชน ยิ่งไปกวานั้นพระองคทรง
เขาถึงจิตใจและความตองการของเด็ก
และเยาวชนในช ว งวั ย นี้ อ ย า งแท จ ริ ง
จึงทรงวางแนวทางการสรางความเขมแข็ง
ทางจิ ต ใจเพื่ อ ให เ ด็ ก และเยาวชน
มีความมัน่ ใจ มีความภาคภูมใิ จ มองเห็น
คุณคาในตนเอง และสามารถปรับตัว
อยู  ร  ว มกั บ ผู  อื่ น ได เ ป น ปกติ ด ว ยการ
เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดรวม
กลุมกันทํากิจกรรมตามความตองการ
ที่สนุก ที่มีความสุข และเปนประโยชน
ตอตนเองและสังคม โครงการ TO BE
NUMBER ONE จึงนับวาเปนความหวัง
ของการแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ของ
ประเทศไทย
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ฝากขอคิดถึงเด็กและเยาวชนคนรุนใหมเพื่อไปสูอนาคตที่สดใส

อนาคตจะสดใสไดนองๆจําเปนตองมี หลักธรรมประจําใจ 4 ประการ คือ
1. จิตใจที่ดีงามเปนจิตสาธารณะรูจักเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
2. ตองมีความกตัญู
3. ตองมีความรูมีสติปญญา
4. ยึดมั่นวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม เราเชื่อวานองทุกคนลวนมี
คุณคาในตัวเองและมีศกั ยภาพเพียงแตนอ งๆ ตองพยายามคนหาศักยภาพ
นัน้ ใหเจอและดึงมันออกมาใชใหเกิดประโยชนกบั ทัง้ ตนเองและสังคมถานองๆ ไมรวู า
จะเริ่มคนหาศักยภาพไดอยางไรขอใหเริ่มจากสิ่งใกลตัวที่ตนเองถนัดที่ตนเองสนใจ
หรือใหลองถามตัวเองวามีความฝนเรือ่ งใดใชสงิ่ เหลานัน้ เปนแรงผลักดัน ขออยางเดียว
อยาทออยาไหวหวั่น จงมุงมั่น อยาหยุดทําฝนจนกวาฝนนั้นจะเปนจริง
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“ประเทศจะเจริญกาวหนาในอนาคต
ก็ขึ้นอยูกับเยาวชนในวันนี้”

ศิรินทรยา สิทธิชัย
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีสว นรวม
ในโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชดําเนิน
โครงการฯ โดยสนับสนุนทั้งในสวนกลางผานกรมสุขภาพจิต และในระดับพื้นที่ผาน
สถานศึกษา/ชุมชน/สถานประกอบการ นอกจากนั้นไดมอบหมายใหบุคคลากร
ในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานและรวมกิจกรรมตางๆ
ของโครงการฯ ซึ่งทานเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการ อํานวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมี
ทูลกระหมอมฯ เปนองคประธาน ทั้งนี้ เพื่อรวมขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ
ใหบรรลุวัตถุประสงค
ความเห็นตอโครงการ TO BE NUMBER ONE

โครงการ TO BE NUMBER ONE เปนโครงการที่ทําใหคนไทยตระหนัก
ถึงพระกรุณาธิคุณของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทีท่ รงมีความหวงใยตอประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอยางยิง่ กลุม เยาวชน ซึง่ ถือเปน
กลุมเสี่ยงตอปญหายาเสพติด ซึ่งพระองคทรงกอตั้งและทรงรับเปนองคประธาน
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โครงการฯ เพื่อรวมพลังจากภาครัฐและเอกชนในการกระตุนและปลุกจิตสํานึกของ
คนไทยใหมีความรู ความเขาใจ และตระหนักวาการที่จะเอาชนะปญหายาเสพติด
มิใชเปนหนาทีข่ องบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือองคกรใดองคกรหนึง่ แตทกุ คนในชาติจะตอง
รวมใจกันเปนพลังของแผนดินที่จะตอสูและเอาชนะปญหายาเสพติดใหได อีกทั้ง
โครงการ TO BE NUMBER ONE เปนโครงการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ในการแกไขปญหายาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. และสงผลตอการทํางานดานยาเสพติด
ในเชิงประจักษ สามารถบรรเทาปญหายาเสพติดในกลุม เยาวชนใหลดนอยลงได เชน
1. การปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ และในชุมชน
โดยจัดตัง้ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน
และใชกิจกรรมทางเลือก กิจกรรมเชิงสรางสรรค เชน ดนตรี กีฬา ศิลปะ เพื่อให
เยาวชนไดแสดงออกถึงความสามารถในเชิงสรางสรรค “เปนหนึ่งไดโดยไมพึ่ง
ยาเสพติด”
2. การแกไขปญหายาเสพติด โดยใหโอกาสผูผิดพลาดซึ่งเคยหลงผิดเขาไป
ในวังวนของยาเสพติด ไดกลับตัวเปนคนดีตามโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น”
3. การเฝาระวังปญหายาเสพติดโดยจัดตัง้ ศูนยเพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE
โดยเน น การดู แ ล ช ว ยเหลื อ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ภายใต แ นวคิ ด
“ปรับทุกข สรางสุข แกปญ
 หา พัฒนา EQ” เพือ่ เฝาระวังปญหายาเสพติดและปญหาอืน่ ๆ
แกเยาวชน ซึง่ จากระบบรายงานของสํานักงาน ป.ป.ส. พบวามีการจัดตัง้ ศูนยเพือ่ นใจ
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จํานวน 10,889 แหง ทั่วประเทศ
(จากระบบ Nispa ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
ปจจุบันโครงการ TO BE NUMBER ONE ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง
ตั้งแตป 2545 ขยายฐานการทํางานครอบคลุมกลุมเยาวชนทั้งในสวนกลางและ
สวนภูมภิ าค มีการยกระดับกิจกรรมดวยการจัดประกวดกิจกรรมระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับประเทศ มีรางวัล ระดับเงิน ทอง เพชร ยอดเพชร เปนการสรางแรงจูงใจ
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เยาวชนใหกระตือรือรนที่จะทํางาน/จัดกิจกรรม ซึ่งถือเปนพระกรุณาธิคุณอันหา
ที่เปรียบมิไดของพระองคทาน
ความคิดเห็น เกี่ยวกับการใชเวลาวางของเยาวชนในปจจุบัน

Social Media เขามามีอทิ ธิพลตอเด็กและเยาวชนเพิม่ มากขึน้ และผูใ หญเอง
ปฏิเสธที่จะไมรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีนี้ไมได สงผลตอการเลี้ยงดูและการ
ปฏิสัมพันธระหวางเด็กและผูใหญลดนอยลงทําใหเด็กและเยาวชนหันมาเรียนรู
ดวยตนเองผานชองทาง Social Media สังคมไทยเกิดการเปลีย่ นแปลงจากเดิมในอดีตเด็ก
และเยาวชนไดใชเวลาวางรวมกัน มีกจิ กรรมทําดวยกัน แตปจ จุบนั เด็กและเยาวชนไทย
ใชเวลาวางโดยทองเที่ยวไปในโลกของ Social Media ดวยตนเองและเรียนรูเอง
สังคมอยูใ นยุคของการกมหนากดโทรศัพท ซึง่ จากการสํารวจระหวางป 2552-2556
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาแนวโนมการใชคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ตและ
โทรศัพทมือถือของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปประมาณ 2.6 ลานคนมีสัดสวนเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 29.3 (จํานวน 17.9 ลานคน) เปนรอยละ 35.0 (จํานวน 22.2 ลานคน)
ประกอบกับการสํารวจของกรุงเทพโพลล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมือ่ กันยายน 2557
พบวากิจกรรมทีเ่ ยาวชนทําแตละวันในชวงเวลาวางหลังจากการเรียน คือ ดูหนัง ฟงเพลง
ดู ที วี (ร อ ยละ 72.2) รองลงมา เล น อิ น เทอร เ น็ ต เช น Facebook,Line
(รอยละ 63.6) และอานหนังสือ รอยละ 47.1จากขอมูลขางตนชีใ้ หเห็นวาการใชเวลาวาง
ของเด็กและเยาวชนยุคปจจุบันนี้มีแนวโนมที่จะใชSocial Media เพิ่มมากขึ้นโดย
เฉพาะอยางยิ่งในสังคมเมือง
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ความเห็นเกี่ยวกับการแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน

ปจจุบันปญหายาเสพติดไดแพรระบาดไปยังกลุมเด็กและเยาวชน โดย
ผูอ าํ นวยการสํานักยุทธศาสตร สํานักงาน ป.ป.ส. เยาวชนจึงถือเปนกลุม เปาหมายหลักทีต่ ก
เปนเหยือ่ หรือไดรบั ผลกระทบจากปญหายาเสพติด การปองกันจึงเปนแนวทางในการ
แกไขปญหายาเสพติดในกลุม เยาวชนไดอยางยัง่ ยืน เพือ่ ไมใหเด็กและเยาวชนเขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติดในทุกมิติ เสพ ติด/คาโดยการปองกันตนเอง และการปองกัน
เชิงพื้นที่เพื่อลดปจจัยเสี่ยงที่เอื้อตอการเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดของเยาวชน
การปองกันตนเอง ดวยการสรางภูมคิ มุ กันยาเสพติดตอเนือ่ งและเหมาะสมกับพัฒนาการ
ในแตละชวงวัย เริ่มตั้งแตวัยเยาวระดับอนุบาล อายุ 2-6 ป ดวยการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวติ (Executive Functions หรือ EF)
ระดับประถมศึกษา อายุ 7-12 ป การใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดควบคูคุณธรรม
ผานครูผสู อนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในวิชาศาสนา
ครู ตํารวจ D.A.R.E. และการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด ผานกิจกรรม
สรางสรรคตางๆ พอเริ่มเขาวัยรุนซึ่งเปนวัยเสี่ยงในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา อายุ 13-22 ป จะเพิ่มความเขมขนการปองกันเชิงพื้นที่ และนําเยาวชน
เขามามีสว นรวมในการแกไขปญหา เชน ตํารวจประสานงานโรงเรียน ลูกเสือตานภัย
ยาเสพติด ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจใหชวยเปนหูเปนตาในการเฝาระวังปญหา
ยาเสพติดในและรอบๆ สถานศึกษา การจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา เพือ่ ปองกัน
การจับกลุมมั่วสุมในทางที่ผิด เชน กลุมเด็กแวน กลุมเด็กดื่มสุราในสถานบันเทิง
โครงการ TO BE NUMBER ONE เปนโครงการที่สําคัญโครงการหนึ่ง
ในการชวยปองกันยาเสพติดในเยาวชน โดยดึงความสนใจของเยาวชนมาใชเวลาวาง
ในทางสรางสรรค เพื่อพัฒนาตัวเอง ชวยเหลือเพื่อน และชวยเหลือสังคม
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ฝากขอคิดถึงเด็กๆ เยาวชน คนรุนใหม เพื่อไปสูอนาคตที่สดใส

เด็กๆ เยาวชนคนรุนใหม เปนอนาคตของประเทศ ดังนั้นการที่ประเทศ
จะเจริญกาวหนาในอนาคตก็ขนึ้ อยูก บั เยาวชนในวันนี้ และปญหายาเสพติดก็เปนปญหา
สําคัญลําดับตนๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับเยาวชนซึง่ เปนอนาคตของประเทศ จึงขอฝากใหเด็กๆ
เยาวชนคนรุน ใหม เรียนรู เขาใจ และตระหนักถึงภัยรายของยาเสพติด และปฏิบตั ติ น
ใหหางไกลจากยาเสพติด โดยการรูจักการปฏิเสธ ปฏิบัติตนเปนลูกที่ดีของพอแม
ครอบครัว สังคม ตลอดจนเปนพลเมืองที่ดีของประเทศตอไป
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“เอาเวลาวางมาใชกับการ
ชวยเหลือคนอืน
่ หรือให
เกิดประโยชนตอตัวเอง”
สุนทร เพิงมาก
รองอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กรมพินจิ และคุม ครองเด็กและเยาวชน ไดดาํ เนินโครงการ TO BE NUMBER ONE
ในนามกระทรวงยุติธรรม มาตั้งแตป 2548 โดยจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน จํานวน 17 แหง และคอยๆ ขยายตัว
จวบจนปจจุบันมีการดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน (ที่มีสถานแรกรับ)
รวม 52 แหง
ทานสุนทร เพิงมาก รองอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
ซึ่งดูแลการดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยตรง ไดเผยถึงวัตถุประสงค
การดําเนินโครงการฯ ในสวนความรับผิดชอบของกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนวา ประการแรก เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชน และสถานพินจิ และคุม ครองเด็กและเยาวชน (ทีม่ สี ถานแรกรับ) สามารถ
สรางกระแสนิยมที่เอื้อตอการปองกันและแกไขปญหาเสพติดอยางถูกตอง ประการ
ทีส่ อง เพือ่ สรางความเขมแข็งทางจิตใจใหแกเด็กและเยาวชนกลุม นีไ้ มไปยุง เกีย่ วกับ
ยาเสพติด และมีทกั ษะทีส่ ามารถหลีกพนตอยาเสพติดได ประการทีส่ าม เพือ่ พัฒนา
ระบบเครือขายและชวยเหลือผูประสบปญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนกลุมนี้
และประการสุดทายคือ เพื่อใหเด็กและเยาวชนกลุมนี้ ตระหนักและเห็นคุณคา
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ในตนเอง ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยเขารวมกิจกรรมตางๆ ดวยการฝกทักษะ
ดานดนตรี กีฬา และศิลปะ
“เราปลูกจิตสํานึกเด็กไมใหเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีก คนที่ไมเคยยุง
เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด เราป อ งกั น ไม ใ ห เ ข า ไปเกี่ ย วข อ งโดยให ค วามรู  ที่ ถู ก ต อ ง
สวนคนทีเ่ ขาไปเกีย่ วของแลว เราก็ใหการบําบัดแกไขเพือ่ ใหเขาไมเขาไปยุง เกีย่ วกับยาเสพติดอีก
อันนี้คือวัตถุประสงคใหญ เราจะเนนเรื่องสรางภูมิตานทานดานจิตใจ บางที
เด็กมาอยูกับเราหนึ่งป บางคนอาจคิดวาเขาคงไมอยากยาหรอก เพราะหายแลว
แตทาํ ไมเมือ่ ปลอยออกไป เขาจึงไปยุง เกีย่ วกับยาเสพติดอีก อันนีเ้ ราคิดวาเปนเรือ่ งดาน
จิตใจ อาจจะสมองเสพติดยา เราจึงพยายามที่จะบําบัดเรื่องนี้ เพื่อไมใหเขาเขาไป
ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ซึ่งก็ตองใชการปรับเปลี่ยนความคิด และสรางเขมแข็ง
ทางจิตใจ”
รองอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนบอกวา “การบําบัด
ยาเสพติดตองใชเวลายาวนาน และตองเนนทักษะชีวติ ดวยกระบวนการคิดใหเขาเห็น
คุณคาในตัวเอง ขณะเดียวกันใหเขามีการตัดสินใจที่ถูกตอง รูจักการปฏิเสธอะไร
ทํานองนี้ ใหเขามีความเขมแข็งทางจิตใจ เพือ่ ไมใหเขาเขาไปยุง เกีย่ วกับยาเสพติดอีก
นอกจากนี้ เด็กที่อยูในศูนยฝกฯ ของเราอาจจะมีเวลาวางหรือบางคนอาจจะ
ไมเขาไปในหองเรียน เราก็ใหเขาไดมกี ารรวมตัวกันทํากิจกรรม จัดเปนมุมของชมรม
ตางๆ ในนามของ TO BE NUMBER ONE
อาจตั้งเปนชมรมศิลปะ ชมรมดนตรี ชมรมหมากลอม ชมรมพุทธศาสนา
เด็กแตละคนก็เขาไปสังกัดเปนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ซึง่ ทําใหการใชเวลาวาง
ของเด็กเกิดประโยชน รวมทั้งเราจะเนนเรื่องจิตอาสามาก เพื่อทําใหตัวเขาเห็น
ตัวเองยังมีคา มาก พยายามสงเสริมใหเขาเห็นความสําคัญของการชวยเหลือคนอืน่ ”
“TO BE NUMBER ONE มีประโยชนตอเด็กและเยาวชนแนนอน เพราะเดี๋ยวนี้
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พอแมไมคอยมีเวลาเลี้ยงดูลูก ดวยภาระหนาที่การงาน พอแมบางคนเลี้ยงลูกดวย
การใหใชเงินตามใจ เลีย้ งลูกไมถกู วิธี และไมมเี วลาให ทําใหเด็กเมือ่ กลับจากโรงเรียน
มีเวลาวางเยอะ และไมเขาบาน รวมทั้งอิทธิพลของกลุมเพื่อนวัยรุน จึงออกไปเที่ยว
กับเพือ่ น ถาเพือ่ นดีกด็ ไี ป แตถา เปนกลุม เพือ่ นไมดี ก็จะชักชวนกันไปในทางเสียหาย
ยิง่ มีโซเชียลมีเดีย โอกาสทีเ่ ด็กจะเขาไปเสีย่ งกับยาเสพติดก็มเี ยอะมาก เมือ่ มีโครงการ
TO BE NUMBER ONE ทําใหเด็กมีเปาหมายในการทํากิจกรรม เราในฐานะผูใหญ
ตองสงเสริมใหเด็กรวมกลุมกัน และเราก็คอยแนะนําใหเขาเขาไปอยูในชมรมหรือ
ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเขามีเวที มีการทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม ไดดึงศักยภาพ
ของเขาที่มีอยูออกมาในทางสรางสรรคเมื่อเด็กไดทํากิจกรรมสรางสรรค ชวยเหลือ
คนอื่น เขาก็จะมีความตระหนักอะไรตางๆ และจะไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
จะชวยลดความเสี่ยงลงเยอะ”
“เด็กแตละคนไมเหมือนกัน เพราะโตมาจากครอบครัวที่ไมเหมือนกัน
เราเปนหวงเด็กกลุมเสี่ยง (ยาเสพติด) เพราะถาเกิดเขาเขาไปยุงเกี่ยวยาเสพติด
เสียแลว ชีวติ มันตองแยแนนอน สงผลตออนาคตของเขา และคนทีจ่ ะเสียใจคือพอแม
ผูป กครอง ถึงแมเลิกไดและสํานึกได ก็อาจจะชากวาคนอืน่ เขา เพราะฉะนัน้ จึงอยาก
เตือนวาอยาไปยุง เกีย่ วกับยาเสพติด เอาเวลาวางทัง้ หลายมาใชกบั การชวยเหลือคนอืน่
หรือใชเวลาใหเกิดประโยชนตอตัวเองและสังคมตอไป”
“การแกปญหายาเสพติด สังคมตองชวยกันทุกฝาย โดยการใหความรู
และมีกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนในระบบโรงเรียน ครูก็ตองพยายามใหเด็กได
รวมกลุม กันเปนชมรม เพือ่ ใหเด็กใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในเชิงสรางสรรค พอแม
ผูปกครองสามารถพาเด็กเขามารวมกลุมจิตอาสา หรือพาลูกไปสมัครในชมรมตางๆ
ขณะเดียวกัน ชุมชนก็อาจใหเด็กรวมกลุมเลนกีฬา โดยมีผูใหญคอยหาเงินมา
สนับสนุนสงเสริม สําหรับในสถานพินจิ ฯ เราก็พยายามใหเด็กไดรวมกลุม กัน ซึง่ การ
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รวมกลุมจะทําใหเขาไดคุยกับเพื่อน แนะนําสงเสริมกัน ไดทําประโยชนใหกับสังคม
สรางใหเขาเกิดความภาคภูมใิ จวาเขายังมีคา เกิดความเขมแข็งทางจิตใจให และเกิดเปน
ความภาคภูมิใจในตัวเอง”
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“

“

โรงเรี ย นในกรุ ง เทพฯ อาจจะ
แตกต า งจากโรงเรี ย นในต า งจั ง หวั ด
ทั้งสภาพการเรียนและการแขงขัน หรือ
นักเรียนเมื่อกลับมาอยูที่บานก็มีความ
แตกตางกัน เพราะฉะนั้นการสงเสริม
กิจกรรมตางๆ ในกรุงเทพฯ ก็อาจจะใช
แนวทางที่ แ ตกต า งกั น กั บ ต า งจั ง หวั ด
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“เราจะตองเปนคนมีคุณธรรม
และจริยธรรมดวย”
พงศเทพ เทพกาญจนา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนึง่ ในหกหนวยงานทีร่ ว มสนับสนุนการดําเนินงาน
ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ตลอดมา ซึ่งมีภารกิจสําคัญอยางหนึ่ง
คือ การผลักดันใหมีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
ทานพงศเทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ ไดแสดงทัศนะเกีย่ วกับ
การสนับสนุนโครงการฯ และเยาวชนในปจจุบัน ดังนี้
การสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในสถาบันการศึกษา
ในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด

“กระทรวงศึกษาธิการเอง พรอมจะสนับสนุนโครงการดีๆ ทุกโครงการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งมีทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี เปนองคประธานโครงการฯ ซึง่ เราเองสนับสนุน
ทุกดานทีป่ ระสานมา และสนับสนุนใหโรงเรียนตางๆ รวมกิจกรรมของ โครงการ TO BE
NUMBER ONE อยางตอเนื่อง โรงเรียนในกรุงเทพฯ อาจจะแตกตางจากโรงเรียน
ในตางจังหวัด ทั้งสภาพการเรียนและการแขงขัน หรือนักเรียนเมื่อกลับมาอยูที่บาน
ก็มีความแตกตางกัน เพราะฉะนั้นการสงเสริมกิจกรรมตางๆ ในกรุงเทพฯ ก็อาจจะ
53

ใชแนวทางที่แตกตางกันกับตางจังหวัด มีกิจกรรมใหเขากับอุปนิสัยและวิถีชีวิต
ของนักเรียนในกรุงเทพฯ”
ความสําคัญของโครงการ TO BE NUMBER ONE

“TO BE NUMBER ONE เปนโครงการทีผ่ มคิดวามีสว นชวยทําใหเยาวชนไทย
ซึ่งเปนวัยที่สําคัญหันมาสนใจในสิ่งที่เปนประโยชนและหางไกลยาเสพติด และ
องคประธานโครงการฯ ทรงเปนแบบอยาง หรือเปนไอดอลของเยาวชนอยูแลว
ทรงมาดําเนินงานเรื่องนี้ดวยพระองคเอง และทรงใหความสนพระทัยเปนอยางยิ่ง
ตอเยาวชน โดยทรงรวมกิจกรรมตางๆ นําเยาวชนทัง้ หลายใหสนใจทีจ่ ะรวมกิจกรรม
และมีการแพรกระจายไปในโรงเรียนตางๆ ถือวาเปนประโยชนอยางยิ่ง”
การเสริมสรางกิจกรรมการใชเวลาวางของเยาวชน

“เยาวชนของเราสวนหนึง่ หลายคนอาจเห็นวาเขาไปสนใจกับหลายๆ เรือ่ ง
ซึ่งอาจจะใชเวลามากเกินไป โดยเฉพาะเรื่องที่ไมกอใหเกิดสติปญญา เชน ปญหา
เด็กติดเกม หรือไปมัว่ สุมในสถานทีท่ ไี่ มสมควร ตรงนีก้ ต็ อ งพยายามครับ ถาเราปลอย
ใหเด็กๆ วาง เขาก็อาจจะถูกดึงชักจูงไปทําในเรือ่ งทีไ่ มเกิดประโยชน อันนีก้ จ็ ะเปนโทษ
กับตัวเขาเอง แตถาเรามีกิจกรรมดีๆ ก็จะชวยดึงเขาออกมาได ซึ่งกระทรวงเองก็มี
กิจกรรมหลายอยาง ไดแก กิจกรรมสงเสริมใหเด็กเขามาปฏิบัติธรรม ทําใหเด็ก
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซึง่ เปนผลดีกบั ตัวเขาเอง การสงเสริมใหเด็กไปทําความดี
เพือ่ ชุมชน เชน เรากําลังจัดนักเรียนอาชีวะเขาไปซอมสรางซอมแซมอุปกรณ เครือ่ งใช
ไฟฟา และเครือ่ งจักรเครือ่ งกลตางๆ ตามหมูบ า นและตามชุมชนทัว่ ประเทศ อยางนี้
ก็ถือเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน และกอใหเกิดผลดีแกสวนรวมดวย”
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ฝากขอคิดถึงเด็กๆ และเยาวชน

“นองๆ เยาวชนจะตองมีเปาหมายในอนาคตวา เราอยากทําอะไร และเปน
อะไร ซึ่งตองเปนเปาหมายที่ดี และใหมุงมั่นไปยังเปาหมายนั้น การตั้งเปาหมายที่ดี
ก็ควรรูแ ละศึกษาใหดวี า เราจะไปสูเ ปาหมายนัน้ ไดอยางไรดวย ขณะเดียวกันก็อยาก
ใหนองๆ ทั้งหลายสํานึกวา เราจะตองเปนคนมีคุณธรรมและจริยธรรมดวย ซึ่งเปน
สวนที่จะทําใหจิตใจของเราผองใส และเราจะเปนคนที่ทําคุณประโยชนใหสังคม
ไมทําใหสังคมเดือดรอน ตรงนี้เปนสวนหนึ่งที่นองๆ ทุกคนที่เปนหนึ่งในมนุษยชาติ
ควรจะไดชวยกัน”
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“เด็กและเยาวชนทุกคนตอง
รูจักคิดอยางมีเหตุมีผล”
ดร.ชาญเวช บุญประเดิม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนอีกหนวยงานสําคัญที่ได
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และสนับสนุนให
สถานศึกษาในสังกัดจัดตัง้ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษามาอยางตอเนือ่ ง
ซึ่งจากการสํารวจในปที่ผานมาพบวา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE จํานวน 180 ชมรม และ
มีสมาชิกชมรม รวมทัง้ สิน้ 228,616 คนรวมทัง้ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ไดประชาสัมพันธเชิญชวนใหนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เขารวมประกวด
กิจกรรมตามโครงการรณรงคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ผูใหญที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้ อยาง ดร.ชาญเวช
บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดใหความเห็นเกี่ยวกับ
โครงการฯ และฝากขอคิดที่ดีๆ ถึงนองๆ สมาชิกดวย
เกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนสวนราชการที่ดําเนินงาน
ดานการใหบริการดานการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ไดตระหนักและพิจารณา
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ถึงความสําคัญของปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึง่ ถือวาเปนสิง่ ทีส่ าํ คัญและมีผลกระทบ
ตอการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ที่เปนเยาวชนของชาติที่ถือวาเปนกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ และเห็นวาการดําเนินโครงการรณรงคปอ งกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE โครงการที่ดําเนินงานดานการปองกันปญหา
ยาเสพติดในกลุม เยาวชนวัยรุน ทัง้ ในและนอกระบบการศึกษาในรูปแบบใหมทเี่ ขาถึง
จิตวิทยาวัยรุน ในรูปแบบของการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน/องคกร
ภาครัฐ และเอกชนในระดับประเทศและระดับพื้นที่ซึ่งจะชวยลดการเกิดปญหา
ยาเสพติดในกลุม เยาวชนของชาติไดอยางดี และเกิดความตอเนือ่ งยัง่ ยืน เปนการสราง
ภูมิคุมกันใหกับเยาวชนไมใหไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ไมเพียงแตมุงเนนไปที่เยาวชน
เทานั้น ยังชวยกระตุนใหครอบครัว และสังคม ใหความสําคัญตอปญหายาเสพติด
ในประเทศดวย
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา จึ ง ได ดํ า เนิ น โครงการ
รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้

1. สนับสนุนการสรางกระแสและกระตุนการดําเนินงานดานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในกลุมนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาตามแนวทาง
โครงการ TO BE NUMBER ONE อยางตอเนื่อง
2. พัฒนาความรวมมือในการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาใหเขมแข็งและสามารถขยายผลไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปดโอกาสในการแสดงออกของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา สูความ
เปนหนึ่งตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง
4. ใหการสนับสนุนและสรางขวัญกําลังใจในการดําเนินงานของบุคลากร
และสถานศึกษา
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5. สรางความเข็มแข็ง ความตอเนื่อง และความยั่งยืนของการจัดตั้งชมรม
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
6. สนับสนุนใหสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ไดทํากิจกรรมรวมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ใหเกิดความเขมแข็งภายใตโครงการ TO BE NUMBER ONE
การใชเวลาวางของเยาวชนในปจจุบัน

เยาวชนรุน ใหมในปจจุบนั สามารถหาประสบการณไดดว ยตนเองจากสังคม
รอบตัว เพราะการศึกษาในปจจุบนั ไดสอนใหทกุ คนเรียนรูเ พือ่ หาแนวทางไปประกอบ
อาชีพ ดังนั้น การใชเวลาวางที่เปนประโยชนตามโอกาสอันสมควร จะทําใหเยาวชน
คนพบตนเองในเชิงบวก ทัง้ จากสภาพแวดลอมของสังคม ครอบครัวและสถานศึกษา
เยาวชนรุนใหม ควรฝกฝนตนเองที่จะใชเวลาวางไปในทางที่เกิดประโยชน การทํา
กิจกรรมตางๆ เพือ่ ชวยตอบสนองความตองการของตนเอง มีการแสวงหาประสบการณ
ใหมๆ การไดรบั การยอมรับ การไดรบั การยกยองจากผูอ นื่ การมีสว นรวมกับบุคคลอืน่
เชน การทํางานกลุม กิจกรรมสัมพันธ การเลนกีฬา ดนตรี สิง่ เหลานีจ้ ะชวยใหเยาวชน
เติบโตขึ้นพรอมทั้งดานสติปญญา ดานอารมณ ชวยใหมีความรับผิดชอบ และรูจัก
การปรับตัว และเมือ่ ไดทาํ กิจกรรมทีช่ ว ยพัฒนาตนเองแลว ก็จะถูกหลอหลอมใหเปนคน
ที่มีจิตอาสา และมีแนวความคิดสรางสรรค สามารถชวยเหลือสังคมไดอยางยั่งยืน
ฝากขอคิดถึงเด็กๆ เยาวชน คนรุนใหม เพื่อไปสูอนาคตที่สดใส
เด็กและเยาวชนของประเทศทุกคนตองรูจ กั คิดอยางมีเหตุมผี ล มุง มัน่ พัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง และมีจิตสํานึกในการดํารงชีวิต โดยมีความรักในชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย มีความรักและความภาคภูมิใจในตนเอง ใชพลังเยาวชนที่มี
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ทําประโยชนเพือ่ ตนเอง สังคม และประเทศชาติ และตองมีระบบภูมคิ มุ กันในตัวทีด่ ี
พอสมควรตอผลกระทบใดๆ ที่จะเกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน และเมื่อใชพลังที่มีอยู
ไดอยางถูกตอง ซึง่ จะทําใหเด็กและเยาวชนไทยเจริญงอกงาม เติบโต แข็งแรงตลอดไปและ
ขอเชิญชวนใหเด็กและเยาวชน คนรุน ใหมเขารวมเปนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE
เพื่อใหรูเทาทันและมีทักษะในการดูแลตัวเองใหปลอดภัยจากยาเสพติด และ
ชวยกันปกปองและดูแลครอบครัว สังคม และประเทศชาติเราใหปลอดจากยาเสพติด
ไดในที่สุด
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“

“

“ ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น มี ห น  า ที่
คั ด เลื อ กสถานประกอบการเพื่ อ ร ว ม
โครงการ TO BE NUMBER ONE บางครัง้
ตองไปตรวจโรงงานในสถานประกอบการ
ตามต า งจั ง หวั ด ซึ่ ง มี มุ ม TO BE
NUMBER ONE เปนกิจกรรมหนึ่งของ
โรงงาน
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“โครงการTO BE NUMBER ONE
มีปรัชญาทีด
่ ี”
นคร ศิลปอาชา
อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ทานนคร ศิลปะอาชา ไดรว มกิจกรรมกับโครงการ
TO BE NUMBER ONE มาตัง้ แตดาํ รงตําแหนงเปนผูต รวจราชการกระทรวงแรงงาน
จนถึ ง ปลั ด กระทรวงแรงงาน ในฐานะที่ ก ระทรวงแรงงานมี ห น า ที่ คั ด เลื อ ก
สถานประกอบการเพื่อเขารวมโครงการ TO BE NUMBER ONE ทานไดใหขอคิด
และความคิดเห็นเกีย่ วกับเยาวชนและการทํางานกับโครงการ TO BE NUMBER ONE
ดังนี้
การทํางานกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ทีผ
่ านมา

“กระทรวงแรงงานมีหนาที่คัดเลือกสถานประกอบการเพื่อรวมโครงการ
TO BE NUMBER ONE บางครั้งตองไปตรวจโรงงานในสถานประกอบการตาม
ตางจังหวัด ซึ่งมีมุมTO BE NUMBER ONE เปนกิจกรรมหนึ่งของโรงงาน ผมตองขอ
ขอบคุณสถานประกอบการและนายจางที่เห็นความสําคัญนะครับ ที่ไดใหลูกจาง
เขารวมกิจกรรมตางๆ ตั้งแตกิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติด การบําเพ็ญประโยชน
ใหสังคม การใหคําปรึกษาหารือกัน ซึ่งชวยลดปญหาความไมเขาใจกัน ทําใหเกิด
สมัครสมานสามัคคีกันในสังคมมากยิ่งขึ้น”
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ประโชนตอสถานประกอบการ

“ดีมากครับ ผูเ ขารวมกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ไดหา งไกล
จากยาเสพติ ด นอกจากนี้ บางสถานประกอบการก็ มี กิ จ กรรมต อ เนื่ อ งด ว ย
การสงเสริมการศึกษา โดยเอาโรงเรียนเขามาในโรงงาน จางครูมาสอนทีโ่ รงงานและ
ใหประกาศนียบัตร เพือ่ ใหคนงานไดพฒ
ั นาตนเอง บางแหงมีการใชพนื้ ทีว่ า งของโรงงาน
มาปลูกผักกินกันเอง เปนการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนกิจกรรมตอเนื่องที่เปน
ประโยชนอยางยิ่งครับ”
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE

“โครงการ TO BE NUMBER ONE มีปรัชญาที่ดีที่อยากใหเยาวชน
หลีกเลีย่ งยาเสพติด มีการพัฒนาตนเองมีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง และมีอาชีพการงาน
มั่นคง โดยใหมีการรวมกลุมกันแบบเพื่อนชวยเพื่อน องคประธานโครงการฯ
ทานเห็นความสําคัญของเยาวชน เพราะถือวาเปนอนาคตของชาติ เด็กวันนีค้ อื ผูใ หญ
ในวันหนา ถาเขามีความมัน่ ใจในตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติจะมีความสุข
และมั่นคง โครงการฯ ไดพัฒนาดานกิจกรรมมาโดยตลอดเพื่อใหเยาวชนไดแสดง
ความสามารถตางๆ และเพื่อใหเขามีความสุขมีความมั่นใจในตนเอง กลาแสดงออก
ในสิ่งที่ถูก เปนประโยชน และเปนตัวอยางที่ดีแกเพื่อนๆ และนองๆ ตอไป”
“เยาวชนคือศูนยกลางที่ตองใหความสําคัญ ทั้งในเรื่องครอบครัวและ
การทีจ่ ะออกไปอยูใ นสังคม จะตองเปนผูใ หญในวันหนา ดังนัน้ ตองเตรียมความพรอม
ไมเฉพาะดานการเรียนแตตองรูจักการออกสังคมและทําตนใหเปนประโยชน
การใชเวลาวางใหเหมาะสมนัน้ สําคัญ โดยเฉพาะการหาทางใหเขาไดหลีกไกลยาเสพติด
และละเวนจากอบายมุขตางๆ เปนเรื่องดีท่ีปจจุบันรัฐบาลเองกําลังปฏิรูประบบ
การศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาภาษาอังกฤษ และไอที ที่เยาวชนจะตองรูใหมาก”
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ขอคิดถึงเยาวชน

“เยาวชนจะตองมีการพัฒนาตนเอง นอกจากปฏิบตั ติ ามศีล 5 แลว จะตอง
เชื่อฟงคุณพอคุณแม เมื่ออยูในโรงเรียนตองตั้งใจเรียน เพราะวันเวลาผานไปอยาง
รวดเร็ว สวนผูปกครองก็ตองใหโอกาสกับลูกหลานใหเขามีความเปนตัวของตัวเอง
ตัดสินใจโดยตัวเอง ซึง่ เดีย๋ วนีเ้ ราไปยัดเยียดอะไรใหเด็กไมได ตองใหเขามีความริเริม่
สรางสรรค และเปนตัวของตัวเอง อันจะทําใหประเทศชาติและสังคมของเรามี
การพัฒนายั่งยืนไดครับ”
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“พระองคทานไดสรางกระแส
ในโลกของการปองกัน
ยาเสพติดตั้งแตกลุมเยาวชน
ไปจนถึงผูใชแรงงาน”
หมอมหลวงปุณฑริก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานเปนอีกหนึ่งหนวยงานหลักที่สนับสนุนโครงการ TO BE
NUMBER ONE โดยรวมเปนภาคีเครือขายในการดําเนินโครงการรณรงคและ
แกปญ
 หายาเสพติดในสถานประกอบการ ในวาระทีโ่ ครงการ TO BE NUMBER ONE
ครบรอบ 15 ป ซึ่งไดขยายฐานการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในกลุมแรงงานในสถานประกอบการขึ้นอยางมาก
การดําเนินโครงการฯ ทีผ่ า นมาในสวนของกระทรวงแรงงาน คือ การรณรงค
ใหความรู และสรางเขาใจเกีย่ วกับโทษพิษภัย ผลกระทบ และแนวทางปองกัน แกไข
ปญหายาเสพติดแกนายจางและลูกจางในสถานประกอบการทุกประเภทอยาง
ตอเนือ่ ง รวมทัง้ การสงเสริมการจัดตัง้ ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพือ่ นใจ
TO BE NUMBER ONE
ปลัดกระทรวงแรงงาน กลาววา “โครงการทูบีฯ เปนโครงการที่มี
ความสําคัญ ชวยเสริมสรางการแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการไดเปนอยางดี
กอนหนานีเ้ รามีโครงการโรงงานสีขาวซึง่ เกีย่ วกับการแกไขปญหายาเสพติดเหมือนกัน
ผูประกอบการตองคิดดําเนินการเอง แตโครงการทูบีฯ ไดทําใหแนวทางการทํางาน
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เกิดจากตัวผูใ ชแรงงานเองเกิดการรวมกลุม สรางเครือขาย และสรางความตระหนักรู
โดยตัวผูใชแรงงานเอง รวมทั้งการหาทุนมาดําเนินการ ซึ่งตรงนี้คิดวาเปนจุดเดน
เพราะการทํากิจกรรมตางๆ เกิดจากตัวเขาและเกิดจากความยินยอมพรอมใจของ
เขาเอง ทําใหผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญไปดวย สรางความภาคภูมิใจ
ทั้งตัวสถานประกอบการซึ่งเปนนายจางและตัวลูกจาง เมื่อเขาสรางชมรมและ
ศูนยเพือ่ นใจฯ ซึง่ มีกจิ กรรมใหคาํ แนะนํา เพือ่ นชวยเพือ่ น ทําใหลดปญหาสังคมตรงนี้
ถือเปนกลยุทธที่ลึกซึ้งมาก เพราะเปนการดึงเอาความใกลชิดและความเอื้ออาทร
เขามาชวยเหลือดูแลกัน นอกจากนี้ เมือ่ เขาประสบความสําเร็จ เขาก็อยากเขาประกวด
(ผลงาน TO BE NUMBER ONE) พอไดรางวัลก็เปนความรูส กึ ทีต่ อ งการจะรักษาแชมป
คิ ด ว า เป น กิ จ กรรมที่ ดี ม ากๆ ในการที่ ทํ า ให ค นในสถานประกอบการตื่ น ตั ว
ที่จะปองกันยาเสพติดดวยตัวเขาเอง”
กระทรวงแรงงานได ส นั บ สนุ น งบประมาณการดํ า เนิ น งานโครงการฯ
มอบใหสาํ นักงานแรงงานจังหวัดทัว่ ประเทศเปนกลไกขับเคลือ่ นการรณรงคและสงเสริม
การจัดตัง้ ชมรมและศูนยเพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE หมอมหลวงปุณฑริกกลาววา
“โครงการทูบีฯ ทําใหเกิดชมรมทูบีฯ 5,095 แหง และศูนยเพื่อนใจฯ 694 แหง
ในสถานประกอบการ” นอกจากนี้ ยังดําเนินงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) มีกลไกเครือขายภาคประชาชนหรืออาสาสมัครแรงงานที่ครอบคลุม
ทุกจังหวัดทัว่ ประเทศไทย จํานวน 7,255 คน ในการรวมขับเคลือ่ นรณรงคใหความรู
และสรางความเขาใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด ใหกับนายจางและลูกจาง
ในสถานประกอบการทุกประเภท
2) รณรงคสรางภูมคิ มุ กัน และเชิญชวนสถานประกอบการเขารวมโครงการ
โรงงานสี ข าว และระบบมาตรฐานการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด
ในสถานประกอบการ
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3) รณรงคใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด
รวมทัง้ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแกแรงงานไทยทีไ่ ปทํางานตางประเทศ และ
แรงงานตางดาวผานศูนยแรกรับเขาทํางานและสิ้นสุดการจาง
ในแงของการพัฒนาเยาวชนนัน้ ปลัดกระทรวงแรงงาน เห็นวา โครงการฯ
เสริมสรางพัฒนาการทัง้ รางกาย จิตใจ สติ อารมณ รวมทัง้ มีกจิ กรรมทีส่ ง เสริมใหเด็กๆ
เยาวชนมีกิจกรรมรวมกัน เพื่อเรียนรูการใชชีวิตในรูปแบบสังคมที่หลากหลาย และ
“โครงการทูบีฯ สรางแรงบันดาลใจใหเด็กๆ ใหเขาตระหนักในความสามารถและ
คุณคาของตัวเอง สามารถแสดงความสามารถดานตางๆ ไมวาจะเปนการรองเพลง
การแสดง ดนตรี ฯลฯซึ่งทําใหเขาหางไกลยาเสพติด รวมทั้งทําใหเด็กๆ ฝกฝน
การทํางานเปนทีม และการแสดงออกในทางที่ถูกตอง ถือเปนเรื่องที่ดีมาก”
“เยาวชนคนรุน ใหมมโี อกาสเขาถึงองคความรูต า งๆ สามารถเลือกทางเดิน
ของตัวเอง ทีจ่ ะไดแสดงศักยภาพทีก่ อ ใหเกิดประโยชน โครงการ TO BE NUMBER ONE
สงเสริมใหเด็กๆ ไดแสดงความสามารถและศักยภาพของตัวเองในทางที่ถูกตอง
เปนความสามารถที่สังคมยอมรับ ถือวาเปนเรื่องที่ดีมากๆ และไมใชแสดงความ
สามารถเฉพาะตัวเอง แตยงั แสดงออกเปนทีม ซึง่ สําคัญมากในการฝกฝนการทํางาน
เปนทีม นอกจากนี้ โครงการฯ ชวยลดปญหาสังคม และปญหาครอบครัว เพราะ
เปนการสรางภูมิคุมกันจากขางใน”
สําหรับคนทํางาน “อยากเชิญชวนพี่นองที่ทํางานทั้งหลาย โครงการ
TO BE NUMBER ONEนาภาคภูมใิ จมาก เปนความริเริม่ ขององคประธานโครงการฯ
ซึ่งพระองคทานมีวิสัยทัศนกวางไกล และทรงเปนแรงบันดาลใจของเด็กๆ และ
คนทํางานดวย ที่สําคัญทําใหตระหนักในคุณคาของตัวเองที่มีศักยภาพและยังชวย
คนอืน่ ไดดว ย ชวยแกไขปญหาสังคมทัง้ สังคมทีบ่ า น สังคมในโรงเรียน และสังคมในที่
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ทํางาน พระองคทานไดสรางกระแสในโลกของการปองกันยาเสพติดตั้งแตในกลุม
เยาวชนไปจนถึงผูใชแรงงาน ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศไดเปนอยางดี

67

“TO BE NUMBER ONE เปนทางเลือก
ใหกับเด็กๆ และเยาวชน
เพราะเปนโครงการทีด
่ ี
มีประโยชน”
นายแพทยพีระพงษ สายเชื้อ
ปลัดกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครนอมนําพระปณิธานของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในอัน
ที่จะชวยเยาวชนไทยและสังคมใหมีความสุขใหปลอดภัยและหางไกลจากยาเสพติด
โดยนําแนวทางการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทีพ่ ระองคพระราชทานไว
มาดําเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแตป พ.ศ. 2548 และรวมเปน
หนวยงานหลักในการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยสนับสนุน
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป โครงการ TO BE NUMBER ONE อยางตอเนือ่ ง
ในการนี้ นายแพทยพีระพงษ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร ก็ไดมีสวนรวม
ในกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE หลายครั้งดวยกัน
ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการใชเวลาวางของเยาวชนไทย
ในปจจุบัน

ในยุคปจจุบันถือวาเปนยุคแหงโลกดิจิตอลการติดตอสื่อสารตางๆ เปนไป
อยางรวดเร็วและฉับพลัน ซึ่งเยาวชนสามารถเสพสื่อตางๆไดอยางรวดเร็วและเสรี
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สามารถสืบคนขอมูลจากทั่วโลกไดเพียงปลายนิ้ว ดวยระยะเวลาเพียงไมกี่วินาที
การใชเวลาวางของเยาวชนยุคใหมจึงหมดไปกับการเลนอินเทอรเน็ตจากโทรศัพท
มือถือ สมารทโฟนที่นอกจากการโทรและรับสายแลว ยังสามารถสืบคนขอมูล
ดูหนัง ฟงเพลงรวมถึง social network ตางๆ ทั้ง Facebook,Line,Instragram
และเกมสตางๆ ดวย ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือการสื่อสารที่เยาวชนแทบทุกคนใชและ
พกพาติดตัวไวตลอดเวลา ซึง่ หากเยาวชนสนใจแตโลกออนไลนไมสนใจสังคมรอบขาง
เยาวชนจะขาดทักษะการใชชีวิตในสังคมดานตางๆ และอาจถูกลอลวง ถูกชักจูง
หรือยั่วยุจากโลกออนไลนไปในทางที่ผิดได ดังนั้น การดึงเยาวชนออกมาจากโลก
ออนไลนกลับมาสูโลกแหงความเปนจริง โดยเปดพื้นที่สรางสรรค ใหเยาวชนไดรวม
ทํากิจกรรม หรือแสดงออกในสิ่งที่เขารัก หรือสิ่งที่ฝน เปนการสนับสนุนใหเยาวชน
ไดรูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ทําใหเยาวชนเห็นคุณคา และเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะเปนเกราะปองกันตนเองไมใหเขาไปยุงเกี่ยวกับสิ่งที่ไมดี
โดยเฉพาะยาเสพติด
ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในกลุมเยาวชน

ปญหายาเสพติดเปนปญหาที่แพรระบาดไปในทุกชวงวัย จากสถานการณ
ปญหายาเสพติดในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ขอมูลผูเ ขารับการบําบัดรักษาในชวง 5 ป
(พ.ศ. 2553–2557) เฉลี่ยปละ 29,327 ราย พบวา เปนผูปวยรายใหมรอยละ 75
เปนผูท มี่ อี ายุตาํ่ กวา 24 ป มีรอ ยละ 40 ซึง่ ถือวาเปนเรือ่ งทีน่ า เปนหวง เนือ่ งจาก เยาวชน
เปนชวงหัวเลี้ยงหัวตอของชีวิตอาจจะนําไปสูปญหายาเสพติดไดงาย จากการชักนํา
ของกลุมเพื่อน หรือการเลียนแบบในทางที่ผิดๆ ดังนั้น หากเราสรางแกนนําเยาวชน
ที่มีความเขมแข็งและเปนตนแบบที่ดีใหกับเยาวชนรุนหลังๆ ในการถายทอดความรู
ความคิด และทัศนคติทดี่ ี ชักนําเยาวชนใหใชชวี ติ ปลอดจากยาเสพติด และใหเยาวชน
69

หันกลับมาสนใจกิจกรรมสรางสรรคทเี่ ปดโอกาส สนับสนุนและสงเสริมจากครอบครัว
และสังคม ใหเยาวชนไดทํากิจกรรมตางๆ ตามที่ตองการ กิจกรรมที่ทาทาย
ความสามารถ หรือการเปดเวทีเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูใ นสิง่ ทีว่ ยั รุน ใหความสนใจ เชน
รองเพลง เตน เลนกีฬา นับวาเปนการสรางภูมคิ มุ กันทางจิตใจใหแกเยาวชนอีกทางหนึง่
ในการสรางความภาคภูมใิ จในตนเองรูส กึ มีคณ
ุ คาและเปนสวนหนึง่ ของสังคมรวมถึง
การไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน ครอบครัว และสังคมรอบขาง
กรุงเทพมหานครมีสวนรวมในโครงการ TO BE NUMBER ONE
อะไรบาง

กรุงเทพมหานครมีการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังนี้
- จัดตัง้ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
จํานวน 437 ชมรม ครบทุกโรงเรียนและในสถาบันการศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จํานวน 12 แหง มีศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 12 แหงและในสถาบันการศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จํานวน 12 แหง
- จัดตัง้ ชมรม TO BE NUMBE RONE ในชุมชนกรุงเทพมหานครเพิม่ มากขึน้
ปจจุบนั มีจาํ นวน 143 ชมรม ครบ 50 เขต และมีศนู ยเพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE
ในชุมชน จํานวน 1 แหง
- จัดตัง้ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จํานวน 4 ชมรม
และมีศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จํานวน 4 แหง
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ทานมีความเห็นอยางไรตอโครงการ TO BE NUMBER ONE

แนวคิดของโครงการ TO BE NUMBER ONE คือ “เปนหนึ่งโดยไมพึ่ง
ยาเสพติด”ความหมายคือ การเปนหนึ่ง ทุกคนเปนได เพราะทุกคนตางมีดีอยูใน
ตัวเองหากคนพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบสนใจและมีความถนัด สามารถฝกฝนและทํา
จนเปนผลสําเร็จไดทาํ แลวมีความสุขมีความเชือ่ มัน่ และมีความภาคภูมใิ จ ซึง่ โครงการ
TO BE NUMBER ONE ถือวาเปนโครงการที่ดีและมีประโยชนตอเด็กและเยาวชน
กลาวคือ
1. ส ง เสริ ม การแสดงความสามารถของเยาวชน ให ก ล า คิ ด กล า ทํ า
กลาแสดงออก เพือ่ พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของเยาวชนใหเปนคนรุน ใหมทเี่ ชือ่ มัน่
และภาคภูมิใจในตนเอง
2. สรางกระแสคานิยมและเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจในกลุมเยาวชน
ไมใหยุงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยใชสื่อ ดนตรี กีฬา ในการเขาถึงเยาวชน และกระตุน
ใหเยาวชนเขามารวมกลุมกันทํากิจกรรมสรางสรรค โดยการสนับสนุนของสังคม
3. สรางความรูและทักษะในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดซึ่งเปน
ภูมิคุมกันที่สําคัญสําหรับเยาวชนในชุมชนใหปลอดภัยจากปญหายาเสพติด
4. “เพื่อนชวยเพื่อน”โดยการสอดสองดูแลเพื่อนสมาชิกใหหางไกลจาก
ยาเสพติด ทําหนาที่คอยปรับทุกข และเปนกําลังใหเพื่อนที่เสพหรือติดยากลับตัว
เปนคนดี เพื่อกาวสูสังคมไดอยางมั่นใจ
5. สรางศูนยรวมใหวัยรุนรวมกลุมกัน ทํากิจกรรมที่สนใจ สรางสรรคและ
เกิดสุข รูจักการแบงเวลา และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
6. สรางเครือขาย TO BE NUMBER ONE ทีม่ ศี กั ยภาพ จะทําใหการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่องและยั่งยืน
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ฝากขอคิดถึงเด็กๆ เยาวชนคนรุนใหม เพื่อไปสูอนาคตที่สดใส

เยาวชนในป จ จุ บั น จะมุ  ง เน น เรื่ อ งการเรี ย นเป น อย า งมาก โดยมี
การเรียนกวดวิชาตามสถาบันตางๆ ทัง้ ตอนเย็น และวันหยุดเสารอาทิตย ทําใหเด็กๆ
เกิดความเครียด ไมมีเวลาพักผอน จึงขอฝากโครงการ TO BE NUMBER ONE
เป น ทางเลื อ กให กั บ เด็ ก ๆ และเยาวชน เพราะเป น โครงการที่ ดี มี ป ระโยชน
ทีเ่ ปดโอกาสใหเด็กและเยาวชน ไดเรียนรูใ นดานตางๆ กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก
โดยเปดเวทีสรางสรรคใหเยาวชนเขามารวมทํากิจกรรมเพื่อใหเยาวชน เกง ดี
มีความสุข และเกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง อีกทัง้ ยังสอนใหเยาวชนรูจ กั การใชเวลาวาง
ให เ ป น ประโยชน การแบ ง เวลา ความรั บ ผิ ด ชอบในหน า ที่ บทบาทในการ
เปนแกนนํา ทักษะการใชชวี ติ ในดานตางๆ รวมถึงการทํางานรวมกับคนอืน่ ซึง่ สิง่ ตางๆ
เหลานี้เปนประสบการณชีวิตที่เปนประโยชนที่สามารถนํามาปรับใชในการทํางาน
ในอนาคตได
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“วัยรุนเปนวัยที่จะตองปลูกฝง
และตองสรางคุณคาใหกับตนเอง”
แพทยหญิงวันทนีย วัฒนะ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
กรุ ง เทพมหานครน อ มนํ า พระปณิ ธ านของทู ล กระหม อ มหญิ ง
อุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี องคประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ในอันทีจ่ ะชวยเยาวชนไทยและสังคมใหมคี วามสุขปลอดภัยและหางไกลจากยาเสพติด
โดยไดเริ่มดําเนินการโครงการฯ ตั้งแตป 2548 จวบจนปจจุบันปนี้กรุงเทพมหานคร
มีความกาวหนาในการดําเนินโครงการฯ ซึ่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร ไดใหเกียรติ
มาบอกเลาการทํางานและขอคิดที่เปนประโยชนตอเด็กและเยาวชน
การดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร ซึง่ ผูว า ราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานคร
เปนหนึ่งในคณะกรรมการอํานวยการโครงการรณรงคปองกันและแก ไ ขป ญ หา
ยาเสพติ ด TO BE NUMBER ONE ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการอํ า นวยการ
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
กรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
ดังนี้
- ดานนโยบาย กรุงเทพมหานครไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อยางตอเนื่อง
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ตัวชี้วัดการดําเนินงานโครงการฯ คือ รอยละ 100 ของนักเรียนสมัครเปนสมาชิก
ชมรม TO BE NUMBER ONE และรอยละ 80 ของโรงเรียนมัธยมศึกษามีการจัด
กิ จ กรรมตามแนวทางศู น ย เ พื่ อ นใจ TO BE NUMBER ONE มี ก ารประเมิ น
ผลการปฏิบัติงานของขาราชการที่ดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรุงเทพมหานครดีเดน จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ เพื่อรวม
กําหนดนโยบาย วางแผน บูรณาการ และความรวมมือระหวางสํานักการศึกษา สํานัก
พัฒนาสังคม สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการทองเทีย่ ว สํานักอนามัย และสํานักงานเขต
ทั้ง 50 เขต เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ ใหเกิดความตอเนื่อง
และยัง่ ยืน นอกเหนือจากกําหนดใหแผนการดําเนินงานโครงการฯ อยูใ นแผนปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- ดานการปฏิบัติ กรุงเทพมหานครสนับสนุนใหสํานักงานเขตจัดตั้งชมรม
TO BE NUMBER ONE ในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งสงเสริมความเขมแข็งในการดําเนินกิจกรรมของชมรมเพื่อเขารวมประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปจจุบันกรุงเทพมหานครสามารถ
จัดตัง้ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 438
ชมรม ครบทุกโรงเรียน มีสมาชิก จํานวน 252,975 คน และมีศูนยเพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 9 แหงและในสถาบัน
การศึกษาพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร จํานวน 12 แหง จัดตัง้ ชมรม TO BE NUMBER ONE
ในชุ ม ชนกรุ ง เทพมหานครเพิ่ ม มากขึ้ น ป จ จุ บั น มี จํ า นวน 153 ชมรม
ครบ 50 เขต มีสมาชิกจํานวน 13,639 คน และมีศนู ยเพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE
ในชุมชน จํานวน 1 แหง และจัดตัง้ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
จํานวน 6 ชมรม มีสมาชิกจํานวน 6,813 คน และมีศนู ยเพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการ จํ า นวน 4 แห ง ขณะเดี ย วกั น กรุ ง เทพมหานคร
โดยสํานักอนามัยและสํานักการแพทยไดดาํ เนินการจัดใหมบี ริการบําบัดรักษาและฟน ฟู
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จิตใจสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น ที่มา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเวลา
ใชบริการศูนยบริการสาธารณสุขและ วางของเยาวชน
โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร
การใชเวลาวางใหเปนประโยชน
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ในชวงชีวติ ของคนเรา วัยรุน จะเปนชวงเวลา
ได เ ข า ร ว มกิ จ กรรมของโครงการ ที่ เ ราสามารถหาประสบการณ ดี ง าม
TO BE NUMBER ONE โดยส ง ตั ว ใหกับชีวิตไดมาก เพราะสําหรับเด็ก
แทนเขารวมกิจกรรมประกวด TO BE วัยรุนไทยสวนใหญยังไมมีความจําเปน
NUMBER ONE TEEN DANCER- ทีจ่ ะตองหารายไดเอง สวนใหญยงั อยูก บั
CISE THAILAND CHAMPIONSHIP พอแม จะมีอยูบางที่ทํางานและหาเลี้ยง
ระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตนเอง ดังนัน้ วัยรุน จํานวนมากมีเวลาวาง
สงตัวแทนเขารวมกิจกรรมประกวดเยาวชน จากการเรี ย นการทํ า งาน ถ า วั ย รุ  น
ตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE ไมใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในทาง
(TO BE NUMBER ONE IDOL) ทีส่ รางสรรค ก็จะทําใหเปนคนขีเ้ บือ่ ขีเ้ ซ็ง
ส  ง ผู  แ ท น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร เ ป  น งายๆ เพราะการอยูเฉยๆ จะทําใหเรา
คณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม ไมมคี วามสุขและอาจใชความคิดฟุง ซาน
TO BE NUMBER ONE ในประเภท ถูกชักนําไปในทางที่ไมเหมาะสมไดงาย
สถานศึกษา ชุมชนกรุงเทพมหานคร และ เชน เสพยาเสพติด เที่ยวเตร ใชจายเงิน
สถานประกอบการ เขารวมงานมหกรรม ทองไปในการแตงตัวเกินความจําเปน วัยรุน
กรุ ง เทพมหานครในการประกวด จึงควรฝกฝนตนเอง ที่จะใชเวลาวาง
ชุ ม ชนเขตกรุ ง เทพมหานคร และ ทํากิจกรรมตางๆ ที่กอใหเกิดประโยชน
เข า ร ว มกิ จ กรรมค า ยพั ฒ นาสมาชิ ก ตอตนเองและผูอื่น ประโยชนที่วัยรุน
TO BE NUMBER ONEสูความเปนหนึ่ง จะไดรบั จากการทํากิจกรรม หรือเขารวม
แก เ ยาวชนในสถานศึ ก ษาและชุ ม ชน กิจกรรมทีส่ รางสรรค ทําใหเรามีความสุข
เพราะในการทํากิจกรรมตางๆ เราได
กรุงเทพมหานครและภูมิภาค
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พัฒนา อารมณ เปนการเสริมสรางใหเกิดความสุข ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
ชวยเสริมสรางประสบการณใหมใหแกชวี ติ เชน การไปทัศนศึกษา การทองเทีย่ ว การอยูค า ย
พักแรม การอานหนังสือ ศึกษาวรรณกรรมตางๆ การมีสวนรวมกับกลุมบุคคล
ตาง ๆ เสริมคุณคาของบุคคล และเปนการฝกทักษะในการทํางานหรืออยูรวม
กับบุคคลอื่น เชน การทํางาน กลุมสัมพันธ การเลนกีฬา ดนตรี ลดความเครียด
ความวิตกกังวล เสริมความเปนพลเมืองดี นอกจากนัน้ สําหรับวัยรุน แลว การทํากิจกรรม
ตางๆ โดยใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ยังเปนการชวยตอบสนองความตองการของ
วัยรุน ซึ่งตองการแสวงหาประสบการณใหมๆ การยอมรับ การไดรับการยกยอง
จากผูอ นื่ การพักผอนหยอนใจคลายเครียด ชวยใหวยั รุน เติบโตขึน้ พรอมกันทัง้ ดานสติ
ปญญา ดานอารมณและสังคม รวมทั้งชวยใหมีความรับผิดชอบและรูจักการปรับตัว
วัยรุนจํานวนมากมักไมรูจะทําอะไรในยามวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาที่เกิด
ความรูส กึ เซ็ง เบือ่ ซึง่ อาจเกิดจากความผิดหวังบอยๆ ทําอะไรไมสาํ เร็จ ซึง่ เปนภาวะ
ทีท่ าํ ใหวยั รุน ไมอยากทําอะไร ในยามนีว้ ยั รุน ไมควรปลอยใหตนเองอยูว า ง เพราะจะยิง่
ทําใหเกิดความรูสึกทอแทใจมากขึ้น ดังนั้น วัยรุนควรลงมือทําอะไรก็ไดที่จะชวย
ใหตนเอง เกิดกําลังใจกิจกรรมตอไป
นีเ้ ปนขอเสนอทีว่ ยั รุน สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ดตามความพอใจของแตละคน
แล ว จะพบว า เวลาว า งที่ เ คยซึ ม เศร า กลั บ เปลี่ ย นเป น เวลาแห ง ความสุ ข กั บ
กิจกรรมตางๆ เชน การฟงเพลง หาวิธีทําอะไรก็ไดที่ตองออกแรงขยับตัว แขน ขา
เชน ออกไปเดินเลน วิง่ เหยาะหางานอดิเรกทํา อานหนังสือทีช่ อบ ปรับปรุงสภาพแวดลอม
จั ด ห อ งใหม เลื่ อ นโต ะ ตู  ย า ยเก า อี้ จั ด ตู  เ สื้ อ ผ า ให ส ะอาด นํ า สิ่ ง ที่ ไ ม ไ ด ใ ช
ไปทิ้งบาง เปลี่ยนบรรยากาศ สิ่งแวดลอมเราเสียใหมปรับปรุงตัวใหสดชื่น ทําความ
สะอาด ยอนรอยอดีต นึกถึงอดีตที่ทําใหเรามีความสุข เขารวมกิจกรรมทางสังคม
ตางๆ เชน โครงการ TO BE NUMBER ONE ที่สนับสนุนใหทุกคนไดใชเวลาวาง
ทํากิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมที่เปนประโยชน และทําใหเกิดความภาคภูมิใจ
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และจะไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาและสารเสพติด
ความคิดเห็นตอโครงการ TO BE NUMBER ONE

TO BE NUMBER ONE คือ “เปนหนึง่ โดยไมพงึ่ ยาเสพติด”ความหมาย คือ
การเปนหนึ่ง ทุกคนเปนไดเพราะทุกคนตางมีดีอยูในตัวเอง หากคนพบสิ่งที่ตัวเอง
ชื่ น ชอบ สนใจและมี ค วามถนั ด สามารถฝ ก ฝนและทํ า จนเป น ผลสํ า เร็ จ ได
ทําแลวมีความสุข มีความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ การดําเนินงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE ยึดวัยรุน และเยาวชนเปนศูนยกลาง บนพืน้ ฐานความเขาใจ
ธรรมชาติพฒ
ั นาการ ความตองการความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุน กลาวคือ
ชวงวัยรุนเปนชวงชีวิตระหวางเด็กกับผูใหญ ซึ่งเปนหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญยิ่ง
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอันซับซอนทั้งดานรางกายอารมณ สติปญญา และสังคม
โดยดานรางกายจะมีอัตราการเจริญเติบโตของรางกายเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วสัดสวน
ตางๆ ของรางกายเปลีย่ นแปลงไปสูก ารเปนผูใ หญ ดานอารมณจะมีการเปลีย่ นแปลง
อยางรวดเร็วและรุนแรง เปนวัยทีม่ คี วามรูส กึ รุนแรง ไมวา จะเปนความโกรธความรัก
ความอิจฉาริษยา บางครั้งมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงไมเชื่อฟงใครบางครั้งก็เกิด
ความกังวลใจและรูสึกหดหู มีความอยากรูอยากเห็น ตองการความเปนอิสระ
มีจนิ ตนาการและความเพอฝนสูง เพราะลักษณะอารมณของวัยรุน เปนเชนนีจ้ งึ เขากับ
บุคคลตางวัยยากวัยรุน จึงเกาะกลุม กันไดดมี ากกวาวัยอืน่ ๆ เพราะเขาใจและยอมรับกัน
ไดงาย ดานสติปญญาเมื่อเขาสูวัยรุนรางกายมีการเจริญเติบโตอยางเต็มที่ สงผลให
เซลล ส มองได รั บ การพั ฒ นาทํ า ให วั ย รุ  น มี ค วามสามารถในการคิ ด อ า นมากขึ้ น
มีความจําดีสามารถใชความคิดของตนไดอยางเปนเหตุเปนผลและลึกซึ้ง แตจะขาด
ความรอบคอบและการยับยั้งชั่งใจ ตลอดจนขาดประสบการณ ความชํานาญ และ
คุณภาพเมื่อเทียบกับความคิดของผูสูงวัยดานสังคม พัฒนาการจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามรางกาย จิตใจและสติปญ
 ญา ทีส่ าํ คัญคือ สังคมกลุม เพือ่ นรวมวัยและการคบเพือ่ น
77

ร ว มวั ย เป น พฤติ ก รรมสั ง คมที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง ต อ จิ ต ใจของเด็ ก วั ย รุ  น เพราะสามารถ
รวมสุขรวมทุกขแกไขและเขาใจปญหาของกันและกันดีกวาคนตางวัย ซึ่งมีความ
คับอกคับใจตางกัน กลุม ยังสนองความตองการทางสังคมดานตางๆ ซึง่ เด็กตองการมาก
ในระยะนี้เด็กที่เขากลุมมีความจงรักภักดีตอกลุม ยอมรับเอาคานิยมความเชื่อ
ความสนใจของกลุม ดวยความเต็มใจและสนิทสนมกับเพือ่ นรวมกลุม แนนแฟน การรวมกลุม
ทํ า ให เ ด็ ก มี ค วามรู  สึ ก อบอุ  น ใจ กล า แสดงความขั ด ขื น ผู  ใ หญ ต อ ต า นกรณี ที่
เขาเห็นวาไมยตุ ธิ รรมการชักนําใหวยั รุน รวมกลุม กันเพือ่ ปฏิบตั กิ จิ กรรมทีว่ ยั รุน ชอบนัน้
ทําไดงา ยมากกวาวัยอืน่ ๆ ทัง้ หมด ดังนัน้ การจัดกิจกรรมหรือชมรมตางๆ ทีส่ รางสรรค
จึงเปนสิง่ ทีค่ วรสงเสริมเพือ่ สนองความตองการของเด็กในดานการเขากลุม และเรียนรู
พฤติกรรมสังคมที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การนับถือวีรบุรุษ เปนการแสวงหา
แบบอยางเพื่อดําเนินชีวิตอยางผูใหญ
นอกจากนี้ วัยรุนยังมีธรรมชาติความตองการ ความสนใจและพฤติกรรม
ซึง่ เปนลักษณะเฉพาะ ไดแก ความตองการความรักในทุกรูปแบบในฐานะทีเ่ ปนผูใ ห
และผูรับ ความตองการความสนุกสนานเพลิดเพลินความตองการ ความเปนอิสระ
ความตองการไดรับการยกยอง ตองการมีชื่อเสียง ความตองการมีปรัชญาชีวิตหรือ
มีอุดมคติของตนเอง ความตองการเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยมากมักเปนวัยที่มีความรัก
แบบหลงใหลใฝฝน ความตองการประสบการณใหมๆ สวนมากเปนความอยากลอง
และอยากเรียนรูในสิ่งแปลกใหมที่ตนเองไมเคยกระทํามากอน ความตองการ
ความปลอดภัยและมัน่ คง อยากพึง่ พาตนเองไดมคี วามฝนและมีจดุ มุง หมายในอนาคต
สนใจชวยเหลือบุคคลอื่น สนใจกิจกรรมสรางสรรคที่เปนของใหมและมีประโยชน
ขอคิดถึงเด็กๆ เยาวชนคนรุนใหมเพื่อไปสูอนาคตที่สดใส
วัยเด็กและวัยรุนเปนวัยที่จะตองปลูกฝงและตองสรางคุณคาใหกับตนเอง
และเห็นคุณคาความเปนมนุษยขณะเดียวกันก็จะไดรบั การพัฒนาทักษะชีวติ เพือ่ เปน
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ภู มิ คุ  ม กั น ความเสี่ ย งในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ทั้ ง ป จ จุ บั น และอนาคต องค ป ระกอบ
ทักษะชีวิตที่สําคัญที่จะสรางและพัฒนาเปนภูมิคุมกันชีวิตใหแกเด็กและเยาวชน
ในสภาพสังคมปจจุบนั และเตรียมพรอมสําหรับอนาคตมี 4 องคประกอบไดแก การตระหนักรู
และเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่นการคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาอยาง
สรางสรรคการจัดการกับอารมณและความเครียด และการสรางสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผูอ นื่
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“ผมมีความศรัทธา
ในแนวทางของโครงการ
TO BE NUMBER ONE”
อภินันท จันทรังษี
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
นอกจากจะเปนผูดูแลหนึ่งในหกหนวยงานที่รวมสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE แล ว คุ ณ อภิ นั น ท จั น ทรั ง ษี อธิ บ ดี
กรมประชาสัมพันธ ยังเคยไดรบั รางวัลในฐานะผูป ฏิบตั งิ านโครงการ TO BE NUMBER ONE
ดีเดน ประจําป 2556 เมื่อครั้งดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย และ
เมื่อไดเปนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ ทานก็ไดรวมกิจกรรมของโครงการฯ ตลอดมา
มาดูทัศนะของทานเกี่ยวกับโครงการฯ และเยาวชนในปจจุบัน ผานบทสัมภาษณ
ครั้งนี้
กรมประชาสัมพันธ กับการสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE

“เรามีความภูมิใจอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสถวายงานองคประธานโครงการฯ
ในกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ไมวาจะเปนเรื่องของบันทึก
เทปโทรทัศนรายการ TO BE NUMBER ONE Variety ซึง่ เปนโครงการทีด่ มี าก เราไดรบั
พระมหากรุณาธิคุณจากพระองคทานที่ใหโอกาสสถานีโทรทัศน NBT ของเราเปน
ผูบ นั ทึกเทปการทรงงานของพระองคทา น ซึง่ ถือเปนภารกิจทีส่ าํ คัญอยางยิง่ ทีพ่ ระองคทา น
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ไดออกมา พูดคุยกับเด็กๆ เยาวชน เปนการใหกําลังใจ ใหคําแนะนํา เปดโอกาส
ใหเด็กและเยาวชนไดมีโอกาสแสดงความคิดอานผานการบันทึกเทปโทรทัศนของ
NBT นับเปนภารกิจที่เรามีความภาคภูมิใจ นอกจากนั้น เรายังไดมีสวนเผยแพร
งานโครงการฯ มาโดยตลอด ไมวา จะเปนกิจกรรมทีอ่ งคประธานโครงการฯ เสด็จไปยัง
พื้นที่ตางๆ เพื่อทรงงาน เราก็ไดดําเนินการถายทอดและบันทึกเปนเทปเปนขาว
ซึ่งเปนงานที่พวกเราทุกคนมีความเต็มใจ และภูมิใจที่ไดรับเกียรติ ในการทํางาน”
ความเห็นเกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE

“เป น โครงการที่ มี ป ระโยชน อ ย า งยิ่ ง ต อ สั ง คมและเป น วาระของชาติ
เพราะปญหายาเสพติดเปนปญหาที่เรื้อรังมาเปนระยะเวลายาวนาน เปนปญหาที่
ทุกองคาพยพตองมาชวยกันดูแลไมวา จะเปนสวนราชการ และเอกชน ยาเสพติดในขณะนี้
แพรระบาดไปทุกหัวระแหงทัง้ ในโรงเรียน ชุมชน วัด แมกระทัง้ ในทีร่ าชการบางแหง
แตการที่พระองคทานเขามาทรงงานนี้ พระองคทํางานเพื่อบานเมืองดวยความ
เสียสละอยางแทจริง ผมมีความศรัทธาในแนวทางของโครงการ TO BE NUMBER ONE
เพราะโครงการฯ ลงไปครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งในโรงเรียน โรงงาน และชุมชน
ทัง้ การปองกันและบําบัด กิจกรรมอยาง “ใครติดยายกมือขึน้ ” เปนกิจกรรมทีด่ มี าก
ใหคนติดยาไดมโี อกาสกลับมาเปนคนดีอกี ครัง้ หนึง่ ถือวาสังคมเราใหโอกาสเด็กเหลานัน้
ผมมีความภูมิใจและประทับใจในโครงการฯ เปนอยางยิ่ง”
การใชเวลาวางของเยาวชนปจจุบัน

“เยาวชนปจจุบันมีความคิดอานที่แปลกแตกตางจากเยาวชนในอดีตมาก
ดวยเหตุที่การเรียนรู การศึกษา และแนวทางเปลี่ยนไป โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย
ซึง่ มีมากมายในปจจุบนั ทําใหเด็กและเยาวชนไดรบั การบริโภคขอมูลทีก่ วางและทันสมัย
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ทั้งโลกตะวันตก และตะวันออก หรือที่ไหนก็ตาม เยาวชนสามารถรับขอมูลไดอยาง
รวดเร็ว แตเยาวชนเปรียบเหมือนผาขาว มีความบริสทุ ธิ์ มีวฒ
ุ ภิ าวะทางอารมณและ
ประสบการณนอย ขณะที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้นกวาเด็กรุนเกา แตในความ
เชื่อมั่นในตัวเอง ถาผิดทิศทางก็อันตราย เพราะฉะนั้นผูใหญในสังคมควรจะตอง
เสริมความเขมแข็งและสรางเกราะคุม กันใหเด็ก เพือ่ ไมใหเด็กถูกลอลวงและหลงผิด ตรงนี้
เปนเรือ่ งละเอียดออนมาก ผูใ หญตอ งชวยกันกลอมเกลา ใหคาํ แนะนํา และการเลีย้ งดู
ที่ดีดวย การเลี้ยงดูลูกนั้นมีหนังสือเลมหนึ่งเขียนไดดีมากคือ “กวาจะถึงอนุบาล
ก็สายเสียแลว” อยากใหพอ แมไดอา น ผมคิดวา ครอบครัวตองเปนตัวหลักในการเลีย้ งดูลกู
บางคนพ อ แม มี ฐ านะดี แต ทํ า ไมลู ก ออกมาไม ดี แ ละประพฤติ ต นไม เ หมาะสม
เพราะพอแมไมมีเวลาอบรมสั่งสอนลูกเทาที่ควร ปลอยใหลูกอยูกับวัตถุมากไป
ซึง่ บางครัง้ อาจทําใหจติ ใจของเด็กขาดความอบอุน หรือไมมผี แู นะนําทีด่ ี การดูแลเด็ก
ยุคใหมตองเริ่มในครรภ ใหเขามีสุขภาพจิตที่ดี โดยพอแมตองมีอารมณดีและเลี้ยงดู
ดวยความอบอุน ถาครอบครัวดูแลครอบครัวตัวเองได ดูแลลูกหลานพีน่ อ งไมใหเสพยาได
เมื่อทุกบานเขมแข็งปองกันตัวเองได หมูบานก็เขมแข็ง ถาทุกหมูบานเขมแข็ง
ดูแลตัวเองได ตําบลก็เขมแข็ง อําเภอก็เขมแข็ง และจังหวัดก็เขมแข็ง บานนีไ้ มซอื้ ยา
ไมเสพยา คนขายก็ขายไมได มันเปนหลักการทีไ่ มยาก แตตอ งเริม่ ตนทํากันอยางเขมแข็ง
และจริงจังในทุกครอบครัว หมูบาน และชุมชน”
ฝากขอคิดถึงเด็กๆ และเยาวชน เพื่ออนาคตทีด
่ ี

“เด็กและเยาวชนคืออนาคตของประเทศและอนาคตของโลก คือผูก มุ ชะตา
ชีวิตของบานเมือง อยากใหทุกคนเติบโตมาดวยความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ
ไมยงุ เกีย่ วกับสิง่ มอมเมาทัง้ หลาย หางไกลยาเสพติด ผูใ หญทปี่ กครองบานเมืองในตอนนี้
อีกไมนานเขาก็ตองวางมือ ถาเด็กวันนี้มีปญหา สังคมไทยในอนาคตก็จะมีปญหา
แนนอน เพราะฉะนัน้ เด็กในวันนีค้ อื อนาคตของชาติ จึงอยากใหทกุ คนประพฤติตนใหดี
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เปนลูกทีด่ ี เปนนักเรียนทีด่ ี และเติบโตบนกรอบวัฒนธรรมทีด่ ี แนนอนความทันสมัย
และโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเปนเรื่องธรรมดา เราเรียนรูได แตเราอยาไปลุมหลง
กับสิง่ เหลานี้ เราตองรักในวัฒนธรรมไทย รักในมารยาทไทย เคารพผูห ลักผูใ หญ ดํารงความ
เปนไทยไว
โดยเฉพาะอยางยิง่ อยากจะฝากไวสงู สุดคือ สถาบันพระมหากษัตริย ขอให
พวกเราไดสาํ นึกถึงในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีพ่ ระมหากษัตริยท กุ พระองคไดทรงดูแล
บานเมืองมาตั้งแตอดีตทุกยุคทุกสมัย แมกระทั่งทุกวันนี้ พระบาทสมเด็จเจาอยูหัว
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมวงศานุวงศทกุ พระองคทรงงานเหนือ่ ยและหนักเพือ่ พีน่ อ ง
ชาวไทย เราตองสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และเปนคนดีทจี่ ะทํางานเพือ่ บานเมือง
ตอไป”
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“โครงการ TO BE NUMBER ONE…
เกิดจากทรงมีความหวงใย
ตอประชาชนชาวไทย
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน”
พลโท สรรเสริญ แกวกําเนิด
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธเปนหนวยงานสําคัญในการเผยแพรประชาสัมพันธ
โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยเฉพาะการรวมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข ผลิตรายการ “TO BE NUMBER ONE VARIETY” ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 NBT ทุกวันเสาร ในวาระที่โครงการ TO BE
NUMBER ONE มีการดําเนินงานครบรอบ 15 ป ในป 2560 กรมประชาสัมพันธ
ไดสนับสนุนการผลิตรายการเพื่อประชาสัมพันธโครงการฯ มากมาย ดังนั้น จึงนับ
เปนเกียรติอยางยิ่งที่ผูใหญของกรมประชาสัมพันธ พลโท สรรเสริญ แกวกําเนิด
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธมาในความเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ
และการพัฒนาเยาวชน
กรมประชาสั ม พั น ธ มี ส  ว นสนั บ สนุ น โครงการ TO BE
NUMBER ONE อยางไรบาง

กรมประชาสัมพันธมคี วามภาคภูมใิ จทีม่ โี อกาสไดถวายงานทูลกระหมอมหญิง
อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี องค ป ระธานโครงการ TO BE
NUMBER ONE โดยกรมประชาสัมพันธไดมอบหมายใหสถานีวิทยุโทรทัศนแหง
ประเทศไทย รวมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ผลิตรายการ “TO BE
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NUMBER ONE VARIETY” ขึ้น เพื่อรณรงคปลุกจิตสํานึกและสรางคานิยมที่ดี
การพัฒนาทักษะชีวติ เพือ่ เสริมสรางภูมคิ มุ กันใหแกเด็กและเยาวชนหางไกลยาเสพติด
เนื้อหาในรายการจะเนนนําเสนอกิจกรรมและการแสดงความสามารถในทางที่ถูก
ที่ควรของเด็กๆ และเยาวชน รวมถึงการนําคนที่เปนแบบอยางที่ดีในสังคมมาให
ขอคิดขอแนะนํา โดยมีไฮไลตของรายการในชวง “Talk to the Princess” ซึ่งมี
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการฯ
เสด็จฯ มาบันทึกเทปโทรทัศนรายการ ณ อาคารสถานีวทิ ยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
เพือ่ ตอบปญหาพรอมใหขอ คิดทีม่ ปี ระโยชนแกเด็กและเยาวชนไดนอ มนําไปปรับใช
ในการพัฒนาตนเอง
ในโอกาสโครงการ TO BE NUMBER ONE ครบรอบ 15 ป กรมประชาสัมพันธ
ใหการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 2,300,000 บาท ผลิตรายการในรูปแบบตางๆ
อาทิ
- สปอตประชาสัมพันธทางวิทยุและโทรทัศน มีความยาว 30 วินาที จํานวน
3 เรื่อง เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธประวัติความเปนมา โครงสราง นโยบาย
ผลการดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ใหแก
ประชาชนทัว่ ไปไดรบั ทราบขอมูลตาง ๆ เพือ่ ใหเห็นถึงกิจกรรม และความหลากหลาย
ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่หลอหลอมใหเยาวชนของชาติ เติบโต
เปนคนเกงและดีหางไกลยาเสพติด
- ผลิตสารคดีโทรทัศน ความยาว 2 นาที จํานวน 20 ตอน เพื่อเผยแพร
และประชาสัมพันธโครงการ TO BE NUMBER ONE วามีประโยชนตอเยาวชนและ
สังคมอยางไร โดยผลิตจากเรื่องราวของ TO BE NUMBER ONE IDOL /แกนนํา
ในสถานศึกษา/ชุมชน /สถานประกอบการ เพื่อเปนการปลุกพลัง สรางกระแส
ความตองการของเยาวชนใหเปนคนเกง คนดี มีคณ
ุ ภาพของสังคมและประเทศชาติ ซึง่ เปน
อีกโครงการหนึง่ ทีฝ่ น ของเด็กและเยาวชนอีกหลายคนอยากเขารวมเปนสวนหนึง่ ใน
การทํากิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง และประสบความสําเร็จในชีวิต
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- รายการสนทนา ความยาว 25 นาที จํานวน 5 ตอน เพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ โครงการ TO BE NUMBER ONE ในเรื่องราวของนโยบายและ
ความรวมมือกันของหนวยราชการ 8 กระทรวงหลัก ไดแก 1) กระทรวงสาธารณสุข
2) กระทรวงยุติธรรม 3) กระทรวงมหาดไทย 4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 5) กระทรวงแรงงาน 6) กระทรวงศึกษาธิการ 7) สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และ 8) กรุงเทพมหานคร ที่มีสวน
สนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย ในสวนภูมภิ าค ไดผลิตรายการในรูปแบบตาง ๆ อาทิ ขาว สกูป สารคดีสนั้
บทความ และการจัดกิจกรรมออกกําลังกาย กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
และการจัดกิจกรรมคายเยาวชนยาเสพติดเพื่อรวมเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ป
โครงการ TO BE NUMBER ONE และสืบสานตามพระปณิธานทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อใหเด็กและเยาวชนไทยไดเปนคนเกง
และดี เพื่อเปนแบบอยางของเยาวชนที่ดีของชาติตอไป
โดยส ว นตั ว ท า นมี ค วามคิ ด เห็ น อย า งไรต อ โครงการ TO BE
NUMBER ONE กับการพัฒนาเยาวชน

ในความคิดเห็นของผม ผมเชื่อวา โครงการ TO BE NUMBER ONE
ในพระดําริของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี เกิดจากทรงมี
ความหวงใยตอประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เปนกลุมที่มีคุณคา
ตอการพัฒนาประเทศ และเปนกลุม ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงตอการติดยาเสพติด และหลงผิด
ในเรื่องอื่นๆที่เปนภัยตอตนเอง ชุมชน สังคม และบานเมืองไดงายมาก ดังนั้น
เราทุกฝายทีเ่ กีย่ วของกับเด็กและเยาวชน ตองเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนมีการเรียนรู
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การพัฒนา และการฝกทักษะดานวิชาการ ดานการแสดงออก การพัฒนาบุคลากร
เพื่อใหสิ่งเหลานี้เปนภูมิตานทานทางดานจิตใจและสังคมที่ดีที่ปลอดจากยาเสพติด
และพรอมที่จะกาว ออกมาทําตนเองใหเกิดประโยชนไดตอไป
ฝากขอคิดถึงเด็กและเยาวชนรุน
 ใหมเกีย
่ วกับการใชชวี ต
ิ และการพัฒนา
ตัวเองเพื่อไปสูอนาคตที่สดใส

เยาวชนไทยในยุต Thailand 4.0 ก็เหมือนกับเด็กและเยาวชนหลายรุน
ที่ผานมาที่เปนผูใหญในวันนี้ การเปนเด็กและเยาวชนไมตองปรับตัวอะไรมาก
ความสนใจในสิง่ ตางๆ ก็ยงั เหมือนเดิม แตเพิม่ เติมในการหันมาสนใจและใชชอ งการใชสอื่
อินเทอรเน็ต หรือสือ่ ออนไลนเพิม่ มากขึน้ ในปจจุบนั เด็กและเยาวชนใชชวี ติ สวนใหญ
อยูก บั สือ่ ออนไลนกต็ อ งรูจ กั การใชเครือ่ งมือทางอินเทอรเน็ตใหเปนประโยชนสงู สุด
ในการคนหาตัวเองใหเจอ วาตัวเองมีจุดเดนอะไร กลาคิด กลาแสดงออก และ
การเขารวมกิจกรรมทีท่ าํ แลวตนเองและผูอ นื่ มีความสุข พรอมกับเปดรับในการพบเจอ
มิตรภาพใหมๆที่สงเสริมกันในการแลกเปลี่ยนประสบการณที่จะทําใหชีวิตตนเอง
มีความกาวหนาในอนาคต
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“TO BE NUMBER ONE
เปนประโยชนอยางยิง่
ตอการดําเนินชีวิตของเยาวชน”
วีระ โรจนพจนรัตน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรมกับเยาวชน

กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักวา ปญหาเด็กและเยาวชนเปนปญหาทีร่ นุ แรง
และมีปจจัยเงื่อนไขที่ซับซอนขึ้นทุกขณะ ทั้งในดานสถานการณของครอบครัวที่พบ
สัญญาณบงชี้ถึงความออนแอ กระแสวัฒนธรรมบริโภคที่ใชจายฟุมเฟอย การมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร ชอบเสี่ยงโชคและเลนการพนัน และการติดยาเสพติด
ปญหาตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ นีล้ ว นสงผลกระทบตอเด็กไทยทัง้ สิน้ ดังนัน้ กระทรวงวัฒนธรรม
จึงมีแนวทางดังนี้
1. สงเสริมใหเด็กมีความผูกพันกับศาสนาและครอบครัว
2. สรางนิสัยการบริโภค “กินพอดี อยูพอดี มีปญญาเทาทัน” โดยมุง
สงเสริมใหเด็กรูจักการบริโภคอยางมีคุณคา
3. สงเสริมคานิยม “รูคุณคา รูอัตลักษณ รูอันตราย รูปฏิเสธ รูปองกัน”
4. สรางทัศนะตอการทํางานสรางฐานะ “ใชเปน เก็บเปน ไมเปนหนี้
หนีความเสีย่ ง เลีย่ งอบายมุข” เปนการเฝาระวังมิใหเกิดผลกระทบตอเด็กและอบายมุข
5. สรางการยอมรับการอยูรวมกัน “รูเรา รูเขา เทาทัน” โดยผลักดัน
แนวคิดนี้สูสถานศึกษา และสรางกิจกรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางสนติสุข
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ปญหายาเสพติด

หากจะวิเคราะหปญ
 หายาเสพติดใหลกึ ซึง้ จริงๆ จะพบวา ปญหายาเสพติด
ในเด็กและเยาวชน เกิดจากผูใหญ ไมวาจะเปนครอบครัวแตกราวรุนแรง ขาดกลไก
สนับสนุนการเลี้ยงดู กระแสการบริโภคนิยมและวัตถุนิยมครอบงําสังคม ครอบครัว
ไมทันเด็ก และสื่อครอบงําความคิด จิตใจ และเวลาวางของเด็ก โดยธรรมชาติ
เด็กมักเลียนแบบพฤติกรรมของคนใกลชดิ ในครอบครัว นัน่ หมายถึง พอ แม ญาติพนี่ อ ง
รวมถึงสภาพแวดลอมในชุมชน การขาดการอบรมเลีย้ งดู รวมถึงการแตกราวรุนแรง
มีการหยารางสูงขึน้ หากคนในครอบครัวและชุมชน มีพฤติกรรมในทางสอไปในสภาพ
ดังกลาว ยอมทําใหเกิดภาวะเสี่ยงตอยาเสพติด ดังนั้น การปองกันมิใหเกิดปญหา
ยาเสพติด ตองฟนพลังของครอบครัว โดยใชมิติทางวัฒนธรรมที่จะสรางครอบครัว
ใหเปนรากฐาน หรือรั้วรัก ที่เปนภูมิคุมกันปญหายาเสพติดในเด็กไทย ไดแก
1. บาน วัด โรงเรียน และสือ่ มวลชน ตองทําหนาทีข่ ดั เกลาเด็กและเยาวชน
สมัยใหม โดยตองอบรมสั่งสอนใหเด็กรูจักสรางความดี มีนํ้าใจ เคารพผูใหญ กตัญู
และมีความเมตตา
2. พอ แม ตองทําหนาที่อยางเต็มความสามารถ เปนตัวอยางที่ดีของลูก
3. พอ แม ตองชวยพัฒนาทักษะของลูกตามความสนใจและความถนัด
มิใชปลอยใหเปนหนาทีข่ องโรงเรียนเพียงอยางเดียว ควรชวยกันสงเสริม มองหาจุดแข็ง
และใชขอเดน เพื่อสรางความภาคภูมิใจ ใหรูสึกมีความเปนหนึ่งในตัวเด็ก
การดูแลเด็กและเยาวชนไทย

กระทรวงวัฒนธรรมไดรวมกับสถาบันรามจิตติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สํารวจความคิดเห็นของประชาชน ภายใตแนวคิด เด็กนําเราหนุน เพื่อสรางการมี
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สวนรวมและดึงเด็กใหกลับมาจากการใชชวี ติ ยุคใหมที่ “รอน เร็ว แรง” ทัง้ นีไ้ ดกาํ หนด
นโยบายที่สงผลตอการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน ไดแก
1. การสรางพื้นที่สาธารณะ และกิจกรรมสรางสรรคสําหรับเด็ก เชน
การแสดงทางวัฒนธรรม ดนตรี ตลาดนัดศิลปะ และลานวัฒนธรรม
2. การกําหนดเรตติง้ ผูช มทางสือ่ ตางๆ มิใหยวั่ ยุในทางเสือ่ มเสียแกเด็ก และ
สงเสริมใหมรี ายการเด็ก เยาวชน และครอบครัวมากขึน้ โดยมุง ขจัดสือ่ ราย ขยายสือ่ ดี
สรางภูมิคุมกันใหแข็งแกรง
3. การใหการเรียนรูแกครอบครัวในการพัฒนาครอบครัว และเลี้ยงดูบุตร
เพื่อเสริมสรางสถาบันครอบครัว ใหเปนสถาบันที่เขมแข็ง เปนเสาหลักของสังคม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE

TO BE NUMBER ONE เปนการรณรงคปลุกจิตสํานึกและสรางกระแส
ทีเ่ อือ้ ตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การเสริมสรางภูมคิ มุ กันใหแกเยาวชน
ในชุมชน การสรางและพัฒนาเครือขายของโครงการฯ กอใหเกิดประโยชนอยางยิ่ง
ตอการดําเนินชีวิตของเยาวชน ที่สําคัญมีศูนยเพื่อนใจวัยรุน ซึ่งจะชวยตอบสนอง
ความตองการของวัยรุน ทีต่ อ งการสิง่ พึง่ พาจิตใจ โดยเฉพาะจากผูท มี่ คี วามรูแ ละทักษะ
การใหคําปรึกษาในวัยใกลเคียงกัน หรือวัยเดียวกัน เพื่อชวยเหลือใหคําแนะนํา
การแกไขปญหาในลักษณะเพือ่ นชวยเพือ่ น และใหวยั รุน มีสถานะทีเ่ หมาะสมในการ
ทํากิจกรรมทีส่ นใจรวมกันอันเปนทีย่ อมรับจากทุกฝาย ทําใหเยาวชนไดรบั ประสบการณ
เพิ่มพูนทักษะจากการฝกแกปญหา และพัฒนาภาวะทางอารมณ เปนการใช
เวลาวางใหเปนประโยชน
กระทรวงวัฒนธรรม ไดดาํ เนินกิจกรรมสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE
โดยจั ด กิ จ กรรมวั ฒ นธรรม เพื่ อ สร า งจิ ต สํ า นึ ก ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของเยาวชน
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ใหหา งไกลยาเสพติด เชน การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรในสถานศึกษา การเฝาระวัง
ทางวัฒนธรรม การจัดสงเสริมนาฏศิลปและดนตรีใหกับเด็กพิการและดอยโอกาส
การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการจัดสื่อเทคโนโลยี เชน เกม
ธรรมะ วีซีดีมารยาทไทย เพื่อเปนของขวัญปใหมแกเยาวชนในป 2552
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“ยึดเยาวชนเปนศูนยกลางใชหลัก
การเขาใจเขาถึงและพัฒนา
เพื่อการปองกันและแกไข
ปญหาอยางยั่งยืน”
ธานี ธัญญาโภชน
ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร
“15 ป ตามรอยพอ สานตอทําดี กลวยไขพันธุดี TO BE NUMBER ONE
จังหวัดกําแพงเพชร” ปญหายาเสพติดเปนปญหาที่ทําลายทั้งครอบครัว สังคมและ
สงผลตอความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ ยังสงผลตอเนื่องไปยังปญหาอื่น เชน
อาชญากรรม การฟอกเงิน การทุจริตคอรรัปชั่น การทําลายศักยภาพของประชากร
ที่กอใหเกิดความสูญเสียดานทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เปน
พลังสําคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต
โครงการรณรงคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
ในทูลกระหมอมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี องคประธานโครงการฯ
เปนโครงการที่สรางความเขมแข็งทางจิตใจ เสริมสรางสุขภาพกายสุขภาพจิต
และเปนเกราะปองกันแกไขปญหายาเสพติดในเยาวชนไดเปนอยางดี เปนภูมคิ มุ กัน
ที่ยั่งยืนและสรางเสริมทักษะชีวิตอีกทั้ง สามารถนําหลักการดําเนินงานโครงการฯ
มาเปนเครือ่ งมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทัง้ ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
เพื่อใหเด็กและเยาวชนทุกคนเปนคน “เกง ดี และมีความสุข”
จังหวัดกําแพงเพชร ไดนอ มนําโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดําเนินการ
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อย า งต อ เนื่ อ ง รวมระยะเวลา 15 ป เรามี ค วามมุ  ง มั่ น ตั้ ง ใจในการทํ า งาน
“ยึดเยาวชนเปนศูนยกลาง ใชหลักการเขาใจ เขาถึง และพัฒนา เพือ่ การปองกันและ
แกไขปญหาอยางยั่งยืน” ทําใหการดําเนินงานของจังหวัดกําแพงเพชร ขับเคลื่อน
ุ คาดานการปองกันและแกไข
ไปดวยความเขมแข็งและมัน่ คง เกิดแหลงเรียนรูท มี่ คี ณ
ปญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน และที่สําคัญยังเปนแหลงพัฒนาศักยภาพและ
บุคลิกภาพของเด็กและเยาวชนใหเปนคนเกง คนดี มีภาวะความเปนผูนํา เพื่อเปน
ผูนําที่ดีในอนาคตตอไป อีกทั้งยังเปนโครงการที่ชวยใหคนที่ลมแลวลุกขึ้นไดอยาง
สงางามตามโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ใหกลับมาเปนที่รัก เปนกําลังใจ
ของครอบครัว เปนกําลังสําคัญของหมูบ า น ชุมชน สังคม ไดอกี ครัง้ หนึง่ เปนการคืนคนดี
สูสังคม เปนโครงการที่สรางคนให “เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด” ไดอยางแทจริง
ขอบคุณโครงการ TO BE NUMBER ONE ทีใ่ หโอกาสพวกเราเปนสวนหนึง่
ของสังคมทําความดีชวยคนใหพนจากยาเสพติด ทําความดีเพื่อพอ สานตอศาสตร
พระราชาในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเขมแข็งและยั่งยืน และ
ใหโอกาสทําความดีเพือ่ ตอบแทนบุญคุณแผนดินไทยทีใ่ หเราอยูเ ราอาศัย นับเปนบุญ
และเปนมงคลสูงสุดของชีวติ ทีไ่ ดเปนสวนหนึง่ ของโครงการ TO BE NUMBER ONE
เปนสวนหนึง่ ทีจ่ ะทําใหยาเสพติดหมดไปจากสังคมไทย ดวยผลงานโครงการ TO BE
NUMBER ONE
ทัง้ หมดนี้ คือ ความมุง มัน่ และทุม เท สานตอใหกลวยไขพนั ธุด ี ทําดีเพือ่ พอ
นอมนําโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี เปนแนวทางในการดําเนินงานรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด เปนหลักและศูนยรวมทางจิตใจ ทีม่ นั่ คงของคนกําแพงเพชร เพือ่ ใหเด็กและ
เยาวชนเปนคน เกง ดี และมีความสุข “โดยไมพึ่งยาเสพติด” ตลอดไป
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“เปนโครงการทีว่ ิเศษสุด
สําหรับเด็กๆ”

นายเจตน ธนวัฒน
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

เราสามารถควบคุมสถานการณการแพรระบาดของยาเสพติดได แตก็ตอง
ยอมรับวา มีเล็ดลอดเขามาบางเพราะขอนแกน เปนจังหวัดทีเ่ ปนเสนทางผานจากลาว
เราก็ มี ส ถานศึ ก ษาจํ า นวนมากถึ ง 30,000 แห ง เมื่ อ มี เ ด็ ก และเยาวชนมาก
เราจึงตองมีการควบคุมดูแลใหทั่วถึง
เราผนึกกําลังทัง้ ภาครัฐ เอกชน และองคกรตางๆ ใหมารวมแนวทางเดียวกัน
เราสือ่ สารทุกชองทาง เพือ่ นําเอาแรงบันดาลใจและแนวทางปฏิบตั ขิ องทูลกระหมอมหญิงฯ
ไปสู  เ ด็ ก ๆ และเยาวชน เพื่ อ ให รู  ว  า พระองค ท  า นทรงเป น ห ว ง นอกจากนี้
เราเปดศูนยเพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE หลายแหง ทัง้ ในสถานศึกษา และภาคเอกชน
อย า งโรงงานใหญ ๆ ก็ มี กิ จ กรรมสร า งความเข า ใจและรั บ รู  ป  ญ หาของชุ ม ชน
เราหาเวทีใหเด็กและเยาวชนไดยนื และไดแสดงออก ซึง่ ขณะนีเ้ รามีสมาชิกโครงการ
TO BE NUMBER ONE ที่เปนเยาวชนถึง 90 เปอรเซ็นต
พระองคทา นทรงใหแรงบันดาลใจแกเด็กและเยาวชน ซึง่ เปนสิง่ ทีซ่ าบซึง้ ใจ
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และเรามั่นใจวาเด็กๆ ไดรับรู และไดแสดงศักยภาพ ใหเขาไดเห็นตัวตนของเขาเอง
นับเปนโครงการทีว่ เิ ศษสุดสําหรับเด็กๆ ผมคิดวา ทุกคนจงมัน่ ใจในตัวเอง และขอให
นําพระปณิธานของพระองคทา นมาใสไวในหัวใจ คิดอะไรไมออก ใหนกึ ถึงพระองคทา น
วาทรงมองเราตลอดเวลา
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“จังหวัดขอนแกนมุงมั่นสืบสาน
พระปณิธาน เปนหนึง่
โดยไมพึ่งยาเสพติด”
กําธร ถาวรสถิต
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

ดวยสํานึกในพระกรุณาธิคุณในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแกน
ไดใหความสําคัญกับปญหายาเสพติด โดยมุงเนนการปองกันปญหายาเสพติด
โดยเฉพาะในกลุม เด็กและเยาวชน หากเด็กและเยาวชนหางไกลจากยาเสพติด สถาบัน
ครอบครัวก็มีความเขมแข็งซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป
โดยไดกาํ หนดใหสอดคลองกับวิสยั ทัศนจงั หวัด “ขอนแกนเมืองนาอยู มุง สูม หานคร
แห ง อาเซี ย น”พั น ธกิ จ การเสริ ม สร า งชุ ม ชนให เ ข ม แข็ ง พลเมื อ งมี ค วามสุ ข
ดวยยุทธศาสตรพฒ
ั นาคุณภาพคนและสังคมเพือ่ ความยัง่ ยืนและตอเนือ่ ง ซึง่ สงผลให
จังหวัดขอนแกนมีประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ครบทุกประเภท
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหหมดจากสังคมไทย ไมสามารถดําเนินงาน
ใหสําเร็จไดดวยการทํางานขององคกรใดองคกรหนึ่ง แตทุกองคกรตองชวยกันและ
การรวมตัวกัน จึงจะทําใหเกิดพลังในการรวมมือปองกันปญหายาเสพติดอยางเขมแข็ง
ซึ่งจังหวัดขอนแกนไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน และเครือขายดวยความ
เขมแข็ง
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ผลการดํ า เนิ น งานโครงการป จ จุ บั น ที่ สํ า คั ญ คื อ ความร ว มมื อ ในการ
รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ระหวางจังหวัดขอนแกน ประเทศไทย
และนครหลวงเวียงจันทร ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชานลาว ไดแก
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว วิทยาลัยเทคนิคปากปาศักดิ์ ผลการดําเนินงานนครหลวง
เวียงจันทร ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใหความรวมมือรวม
แลกเปลีย่ นเรียนรูก ารดําเนินงานระหวางสองประเทศ เพือ่ ขับเคลือ่ นเด็กและเยาวชน
ใหมีภูมิคุมกันทางจิตหางไกลจากยาเสพติด
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“เด็กนําผูใหญหนุน สรางกระแส
TO BE NUMBER ONE
เปนหนึ่งไมพึ่งยาเสพติด”
จากระดับจังหวัดขยายสูอําเภอ
ตําบลและหมูบาน ชุมชน
พงษศักดิ์ ปรีชาวิทย
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

จังหวัดขอนแกน ไดนอ มนําพระปณิธานของโครงการ TO BE NUMBER ONE
ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธาน
โครงการฯ โดยกําหนดเปนนโยบายใหทุกภาคสวน ใชเปนเครื่องมือในการปองกัน
แกไขปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน ตั้งแตป 2545 มาอยางตอเนื่อง
เปนเวลา 15 ปจนประสบผลสําเร็จไดรบั พระราชทานรางวัลจังหวัดและชมรม เพิม่ ขึน้ ทุกป
และในป 2556 ไดรับพระราชทานรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ตนแบบ
ระดับเพชร ชมรมไดรับรางวัลครบทุกประเภท รางวัล เยาวชนตนแบบเกงและดี
TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เยาวชนของเราไดรับโอกาสตามเสด็จ
องคประธานฯ รวมงานมหกรรมเยาวชนโลก เพื่อแลกเปลี่ยนโครงการ TO BE
NUMBER ONE ณ ประเทศเม็กซิโก และขวัญกําลังใจสําหรับผูป ฏิบตั งิ านใน 3 จังหวัด
ขอนแกน ยโสธร และภูเก็ต ที่ไดเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศยุโรป เปนสิ่งที่
ผมและคณะกรรมการดําเนินงานมีความภาคภูมิใจ
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ผมใหความสําคัญกับปญหายาเสพติดทีท่ กุ ฝายจะตองรวมมือแกไข ถาเราหยุด
ยาเสพติ ด ก็ เ ข า มาอี ก ดั ง นั้ น พวกเราหมายถึ ง ทุ ก ภาคส ว นต อ งมาพู ด คุ ย กั น
ถึงสถานการณการแพรระบาดของยาเสพติดในจังหวัดและหาแนวทางแกไขรวมกัน
ผมคิดวาไมมตี าํ บลใด อําเภอใด จังหวัดใด ในประเทศไทยทีไ่ มมกี ารแพรระบาดของ
ยาเสพติด เพียงแตวา มันจะมากหรือนอยเทานัน้ เอง และปญหามันก็เริม่ ทวีความรุนแรง
ไปเรื่อยๆถาเราไมทําอะไรกัน สําหรับการปองกันปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและ
เยาวชนซึ่งเปนกลุมที่เสี่ยงตอปญหามากที่สุดคือการสรางภูมิตานทานใหเขมแข็ง
การดึงเอาศักยภาพของเยาวชนมาจัดการใหเหมาะสมถูกที่ ถูกทางจะทําใหเขาเกิด
ความภาคภูมใิ จในความเปนหนึง่ โดยไมพึง่ ยาเสพติด การดําเนินงานทีผ่ า นมาไดถา ยทอด
หลักการทํางาน “เด็กนําผูใหญหนุน” สรางกระแส TO BE NUMBER ONE
“เปนหนึง่ ไมพงึ่ ยาเสพติด” จากระดับจังหวัด ขยายสูอ าํ เภอ ตําบลและหมูบ า น ชุมชน
โดยหลักการบริหารงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่สําคัญ ที่ผมไดใชเพื่อ
ขับเคลื่อนงานไปสูความสําเร็จ คือ
1. การสรางความเขาใจแนวคิดการทํางานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ใหสามารถทํางานไดถูกตอง มีเปาหมายชัดเจน
2. มอบหมายเจาภาพหลักมีคําสั่งชัดเจนในการดําเนินงานตามกลุม
เปาหมาย
3. มอบเครื่องมือในการทํางาน กําหนดกรอบการทํางานตามยุทธศาสตร
ของ TO BE NUMBER ONE 3ก 3ย ใหทุกภาคสวนที่ทํางานเกี่ยวของกับเด็กและ
เยาวชนใชเปนแนวทางสนับสนุนหรือชีช้ อ งทางการไดมาของงบประมาณทีใ่ ชในการ
ขับเคลื่อนการทํางานใหตอเนื่อง
4. การจัดการทํางานทีเ่ หมาะสม มีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ
โดยทีมงาน Project Manager Team มีการดําเนินการเปนทีม และสรุปผลนํา
เสนอในการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน มีการวิเคราะหปญ
 หาเพือ่ นํามาปรับปรุง
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ในครั้งตอไป
5. การติดตามชวยเหลืออยางตอเนื่อง ทั้งแบบเปนทางการและไมเปน
ทางการเพื่อใหการทํางานรวดเร็วขึ้น
ปจจุบนั เพือ่ ใหการดําเนินงานมีความตอเนือ่ ง ผมจึงไดมนี โยบายตามวิสยั ทัศน
ของจังหวัดที่กําหนดไววา “จังหวัดขอนแกนมีความเปนเลิศในการดําเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เพื่อพัฒนาเยาวชนใหเกง ดี มีสุข
พรอมสูการเปนเยาวชนตนแบบระดับอาเซียน และเปนหนึ่ง โดยไมพึ่งยาเสพติด”
โดยการขยายเครือขายการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE สูประเทศอาเซียน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นํารองในสถานศึกษา สถานประกอบการ
และ ชุมชน ณ เมืองเวียงจันทน ซึ่งในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ผมและคณะกรรมการ
TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดรวม 20 ทาน ไดเขาพบทานกงสุลใหญสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําขอนแกน เพื่อนําเสนอรูปแบบการดําเนินงาน
โครงการและหารือแนวทางการทํางานรวมกัน โดยวัตถุประสงคในการดําเนินงานครัง้ นี้
เพือ่ ประสานความรวมมือระหวาง ไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(ขอนแกน– เมืองเวียงจันทน) ตลอดจนขยายเครือขายความรวมมือการดําเนินงาน
TO BE NUMBER ONE และการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานดานการ
รณรงคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติด ระหวาง ไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (ขอนแกน – เมืองเวียงจันทน)
ประเด็นความรวมมือที่สําคัญ ไดแก
1. มีความรวมมือในการรณรงคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุม เด็ก
และเยาวชนตามนโยบายการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE
2. บันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) ในการดําเนินการรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด โดยผูวาราชการจังหวัดขอนแกน และกงสุลใหญสาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจําขอนแกน
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรวมกันในการขับเคลื่อนการรณรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ขอนแกน และเมืองเวียงจันทน)
4. มีความรวมมือในการดําเนินการขยายเครือขาย TO BE NUMBER ONE
เมืองเวียงจันทน โดย ดําเนินการในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชนภายหลัง
จากไดคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการแลว ภายในเดือนเมษายน 2557 ผมและคณะ
กรรมการของจั ง หวั ด ขอนแก น และนครเวี ย งจั น ทน จะได ร  ว มลงนามสั ญ ญา
การทํางานรวมกัน โดยเปาหมายใหมกี ารจัดตัง้ ชมรมในสถานศึกษา สถานประกอบการ
และชุมชนไดอยางนอยประเภทละ 1 แหง และจะมีการติดตามขยายผลอยางตอเนือ่ ง
ทุกป โดยภายในป 2561 ซึง่ เปนปทจี่ งั หวัดขอนแกนจะกาวไปสูจงั หวัดสุดยอดเพชร
อยางสมภาคภูมินั้น จะสามารถพัฒนาชมรมของอาเซียนเขารวมการประกวด
ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได
พวกเราชาว TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแกน จะมุงมั่นสืบสาน
พระปณิธานในองคประธานโครงการฯ ตอไปไมหยุดนิ่ง จะรวมแรงรวมใจรวมพลัง
ทุกภาคสวน พัฒนาเยาวชนคนไทยใหเปนคนดีและคนเกงตลอดไป
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“เปนโครงการทีด
่ ีที่สุด
ที่เขาสูเยาวชน”
วิบูลย สงวนพงศ
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

เชียงใหม มีความสลับซับซอน เพราะเปนเมืองชายแดน มี 24 อําเภอ ซึ่ง
เปนอําเภอติดชายแดน 5 อําเภอ หรือราว 227 กิโลเมตร เขตชายแดนนี้เปนจุด
ทีม่ ยี าบาเขามาไดงา ย และกระจายสูภ าคตางๆ นอกจากนี้ เปนเมืองทีม่ ชี มุ ชนหลากหลาย
เรามีพ้ืนที่สูงที่มีชนเผาอยูอาศัย และนิยมปลูกฝนกันมาก ขณะเดียวกันก็มีความ
ทันสมัยในใจกลางเมือง สถาบันการศึกษากวา 1,000 โรงเรียน วิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยอีกหลายแหง เราตองเขาไปดูแลกลุมเสี่ยงตามชุมชนตางๆ
อยางไรก็ตาม ทั้งฝายบริหารสวนภูมิภาค และตํารวจชายแดน ไดดําเนิน
มาตรการณทุกอยางในการปองกันและปราบปราม ตามดานตางๆ จับไดครั้งละ
เปนแสนๆ เม็ดทีเดียว ควบคูไปกับ การบําบัด จัดระเบียบสังคมอยางเขมงวด
เปนเรื่องดีที่มีโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่เชียงใหม มีสมาชิกโครงการฯ
8 แสนกว า คน จากประชากร 1.6 ล า น ทู ล กระหม อ ม เสด็ จ ไปเชี ย งใหม
หลายครั้ ง เราเองมี กิ จ กรรมของโครงการฯ มากมาย เราเป ด ศู น ย เ พื่ อ นใจ
TO BE NUMBER ONE ในสถาบันการศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ
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ใหเด็กๆ ไดแสดงออก ทั้งดานดนตรี กีฬา และกิจกรรมอื่นๆ แมแตในศูนยการคา
เราก็ มี ศู น ย เ พื่ อ นใจ และในป นี้ เราจะนํ า หลั ก พุ ท ธศาสตร เ ข า มาร ว มด ว ย
เรามี ยุ ท ธศาสตร ดํ า เนิ น งานอย า งชั ด เจนสํ า หรั บ โครงการ TO BE
NUMBER ONE เปนยุทธศาสตร 5 ป โดย เราตองดูแลทัง้ พืน้ ทีใ่ จกลางเมือง และ
พืน้ ทีช่ นเผาเราแตงตั้งใหศิลปนนักรอง AF และ the Star ที่เปนคนลานนา เปนทูต
TO BE NUMBER ONE เพือ่ เอาเรือ่ งของ TO BE NUMBER ONE เขาไปอยูใ นชุมชนตางๆ
เราไดจัดเสวนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร ใหองคกรตางๆ มารวมลงนามในบันทึก
ความเขาใจ และทุกคนจะรวมกันปฏิบตั ติ ามนัน้ เปาหมายหลักคือ เยาวชนใหมคี ณ
ุ ภาพ
ชี วิ ต ดี ที ดี ทั้ ง กายและใจ กล า แสดงออกในทางสร า งสรรค โครงการ TO BE
NUMBER ONE เปนโครงการที่ดีที่สุดที่แทรกเขาไป ชวยใหเยาวชนผูกโยงใย
กันอยางเหนียวแนน ซึ่งเชียงใหมก็ไดเอามาปรับใชใหสอดคลองกัน ทูลกระหมอม
ทรงเสียสละมาก
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“นครพนม จังหวัด 3 ทีส
่ ุด
มุงสูที่สุดที่ 4
TO BE NUMBER ONE”
นายสมชาย วิทยดํารงค
ผูวาราชการจังหวัดนครพนม
“จังหวัดนครพนม เปนจังหวัดชายแดนในภาคอีสาน ติดกับแมนํ้าโขง
มีสิ่งที่เปนที่สุด 3 สิ่งหรือเรียกวา 3 ที่สุด ประกอบดวย ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด คือองค
พระธาตุพนม สวยทีส่ ดุ คือสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 3 งามทีส่ ดุ คือวิวทิวทัศน
ริมฝงแมนํ้าโขง แตเราชาวจังหวัดนครพนมอยากไดที่สุดที่ 4 นั่นคือที่สุดในโครงการ
TO BE NUMBER ONE”
นั่นเปนความมุงมั่นในการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ตลอด 3 ปทมี่ าปฏิบตั งิ าน ณ จังหวัดนครพนม และขับเคลือ่ นการดําเนินงานตัง้ แต
รับตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมเปนจังหวัดชายแดน
มีแมนาํ้ โขงเปนเสนกัน้ พรมแดน ความยาวถึง 174 กิโลเมตร มีปญ
 หาในเรือ่ งยาเสพติด
โดยสภาพของพืน้ ทีแ่ ละสภาพแวดลอมเอือ้ อํานวยตอการแพรระบาดของยาเสพติด
จากขอมูลขาวพบวาการแพรระบาดของยาเสพติดจะพบในกลุมวัยรุนนักเรียน
นักศึกษาและผูใชแรงงาน
ด ว ยตระหนั ก ถึ ง ป ญ หายาเสพติ ด เป น อย า งยิ่ ง เมื่ อ เข า รั บ ตํ า แหน ง
ผูว า ราชการจังหวัดนครพนม จึงไดมอบนโยบายงานยาเสพติดแกหวั หนาสวนราชการ
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ที่เกี่ยวของ คือ นโยบาย 2 ป. 2 บ. ประกอบดวย
1) ป. ปองกัน
2) ป. ปราบปราม
3) บ. บําบัดรักษาผูเสพผูติดยาเสพติด
4) บ. บริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยเนนยํ้าใหนําแนวทางโครงการ
TO BE NUMBER ONE มาเปนกลไกหลักในการรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดภายในจังหวัดนครพนมใหได
“การปราบปรามเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ การปองกันยังเปนสิ่ง
ที่สําคัญ เนนการสรางเสริมภูมิคุมกันทางจิตใจ ใหแกเยาวชน โดยใชแนวทางตาม
TO BE NUMBER ONE ภายใตแนวคิด เด็กนํา ผูใหญหนุนเนนกิจกรรมที่เด็ก
และเยาวชนสนใจ ไมใชกิจกรรมที่ผูใหญกําหนดใหทํา” การทํางานโครงการฯ
ที่ผา นมาตั้งแตป พ.ศ.2550 เคยเปนประธานคณะอนุกรรมการตัดสินชมรม TO BE
NUMBER ONE ในประเภทชุมชนภูมิภาค ประธานคณะอนุกรรมการตัดสินชมรม
TO BE NUMBER ONE ระดั บ พื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ประธาน
คณะอนุกรรมการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพืน้ ทีภ่ าคกลาง กรรมการ
ตัดสินโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร และเปนวิทยากรสํานักงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE จนมารับตําแหนงรองผูว า ราชการจังหวัดนครพนม
และดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดนครพนมในที่สุด “เคยเปนกรรมการตัดสิน
จังหวัด/ชมรม อื่นๆ มาก็เยอะ ตอนนี้ตองเปลี่ยนบทบาทมาเปนผูปฏิบัติบาง ถือวา
ทาทายและไดมาปฏิบัติงานจริงแลว”
ทั้งนี้ เปาหมายการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับยาเสพติดในจังหวัดนครพนม
เน น การสร า งสร า งเสริ ม ภู มิ คุ  ม กั น ทางจิ ต ใจ ให แ ก เ ยาวชนเป น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ สุ ด
ใหนครพนมเปนเมืองแหงความสุขที่สุด ปลอดจาก ยาเสพติด และมุงมั่นเปนที่สุด
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จังหวัดนครพนมเปนจังหวัดชายแดน มีแมนาํ้ โขง
เปนเสนกั้นพรมแดน ความยาวถึง 174 กิโลเมตร
มี ป  ญ หาในเรื่ อ งยาเสพติ ด โดยสภาพของพื้ น ที่ แ ละ
สภาพแวดล อ มเอื้ อ อํ า นวยต อ การแพร ร ะบาดของ
ยาเสพติด
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ในโครงการ TO BE NUMBER ONE เปนจังหวัดตนแบบที่มีความเขมแข็งสมดัง
พระปณิธานขององคประธานโครงการฯ ใหจงได
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“จะนอมนําพระปณิธาน
ของพระองคทาน
มาดําเนินการอยางเขมแข็ง
และตอเนื่องตลอดไป”
ดร.วินัย บัวประดิษฐ
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา

ผมมีความภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งที่มีโอกาสถวายงานพระองคทานในการ
นอมนําพระปณิธานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดําเนินการตั้งแตป 2546
สมัยดํารงตําแหนงรองผูว า ราชการจังหวัดภูเก็ต จนประสบความสําเร็จในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในกลุม เด็กและเยาวชน และทีภ่ าคภูมใิ จ คือ ไดรบั รางวัล
ผูวา TO BE NUMBER ONE ที่ปฏิบัติงานดีเดน ในโอกาสครบรอบ 10 ป TO BE
NUMBER ONE ป 2555
จังหวัดนครราชสีมา เปนประตูสูภาคอีสาน เปนศูนยกลางการเกษตร
อุตสาหกรรม การทองเที่ยว และการคมนาคม มีประชากร 2.6 ลานคน มีกลุม
เด็กและเยาวชน 1 ใน 5 หรือ 567,681 คน จึงเปนภาระหนักในการดูแลเด็กและเยาวชน
ใหเปนคนเกง ดี และมีความสุข ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด กระผมไดใชหลัก TO BE
NUMBER ONE เปนกรอบในการบูรณาการทุกภาคสวนจนประสบความสําเร็จ
ลดกลุมเสี่ยงและผูติดยาเสพติดลงได จนไดรับรางวัลจังหวัดดีเดนระดับประเทศ
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ความเสียสละทุมเทของพระองคทาน ที่ไดทรงเสด็จไปทรงงาน ติดตาม
เยี่ยมเยียน และใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน พบปะเด็กและเยาวชนทุกพื้นที่ไมวาใกล
หรือไกล ความเขาใจในปญหา กลุมเปาหมายและวิธีการแกปญหา ใชหลักเด็กนํา
ผูใหญหนุน นับเปนพระกรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิไดขาพระพุทธเจาในนามของ
จังหวัดนครราชสีมาขอสัญญาวา จะนอมนําพระปณิธานของพระองคทา นในโครงการ
TO BE NUMBER ONE มาดําเนินการอยางเขมแข็งและตอเนื่องตลอดไป
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“ดําเนินการโครงการ
TO BE NUMBER ONE
ใหสอดคลองกับวิถีมุสลิม”
สิทธิชัย ศักดา
ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส
กระผม นายสิทธิชัย ศักดา ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะประธาน
คณะกรรมการโครงการรณรงคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
จังหวัดนราธิวาส มีเปาหมายการทํางานในงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัด
นราธิวาส คือ มุงสูการเปนจังหวัด TO BE NUMBER ONE ตนแบบระดับเพชร
ภายใตยุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตร อยางตอเนื่อง ตอยอด ขยายเครือขาย สรางสรรค
นวัตกรรม และองคความรู ภายใตการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เปาหมาย
สูงสุด เพื่อเยาวชน ดี เกง สุข จนปญหายาเสพติดเบาบางลงจนหมดไป เกิดความ
สงบขึ้นในจังหวัดนราธิวาส
ตลอดระยะเวลา 15 ป กับความสําเร็จที่ปรากฏเปนรูปธรรม จังหวัด
นราธิวาสมีการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่จริงจังอยางตอ
เนื่องโดยมีเข็มมุงเพื่อเปนจังหวัดตนแบบระดับเพชรและยอดเพชร มุงเนนกิจกรรม
การเพิม่ สมาชิก/ขยายเครือขายและทีส่ าํ คัญคือใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ ในชมรม TO BE
NUMBER ONE สงผลใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีคุณภาพบรรลุประสิทธิผล
ทัง้ ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินจิ ฯ เรือนจํา และสวนราชการตางๆ
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“

“

ตลอดระยะเวลา 15 ป กับความสําเร็จที่ปรากฏเปน
รูปธรรม จังหวัดนราธิวาสมีการดําเนินงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE ที่จริงจังอยางตอเนื่องโดย
มีเข็มมุงเพื่อเปนจังหวัดตนแบบระดับเพชรและยอดเพชร
มุงเนนกิจกรรมการเพิ่มสมาชิก/ขยายเครือขายและ
ที่สําคัญคือใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ
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ใหครอบคลุมทัง้ จังหวัด นอกจากนี้ จังหวัดนราธิวาส ยังมีชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานีตํารวจ ในทุกอําเภอ มีชมรม TO BE NUMBER ONE ใน สวท. นราธิวาส
โดยใช ชื่ อ ว า “ชมรม PRD 6 TO BE NUMBER ONE สวท.นราธิ ว าส”
มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนประถมศึกษาในทุกอําเภอ และยังมีชมรม
TO BE NUMBER ONE ในสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ทุกชมรม
มีการจัดตัง้ จัดตัง้ ศูนยเพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE โดยมีเปาหมายสูงสุด เพือ่ ให
ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนเปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติดอยางยั่งยืน ดวยแนวคิด
ตามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั รัชกาลที่ 9 ทีว่ า “เขาใจ เขาถึง
และพัฒนา” จังหวัดนราธิวาสไดผสมผสานกับอัตตลักษณของพื้นที่ โดยดําเนินการ
โครงการ TO BE NUMBER ONE ใหสอดคลองกับ วิถีมุสลิม ทําใหคนสวนใหญ
ในจังหวัดนราธิวาสใหการยอมรับโครงการนีเ้ ปนอยางดี และนีแ้ หละ คือหัวใจสําคัญ
ของการดําเนินงานทีท่ าํ ใหเราจังหวัดนราธิวาสประสบความสําเร็จอยางดียงิ่ ตลอดมา
เมื่อชวงเดือนกรกฎาคม 2560 จังหวัดนราธิวาสไดเขารวมมหกรรม
เฉลิมฉลอง 15 ป TO BE NUMBER ONE ณ ศูนยการประชุม IMPACT Forum
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี และไดรับรางวัลจากทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการฯ จํานวน 5 รางวัล ซึ่ง 1 ในนั้น คือรางวัล
บุคคลดีเดนประเภทผูว า ราชการจังหวัด ไดรบั พระราชทานโลรางวัลเกียรติยศ ประจําป
2560 ผมรูสึกภูมิใจ และจะดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE ตอไป ถึงแม
การดําเนินงานจะมีอปุ สรรคมากมาย ทัง้ ในเรือ่ งสถานการณความไมสงบและวิถชี วี ติ
ที่แตกตางจากจังหวัดอื่นๆ พวกเราชาว TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส
จะดําเนินงานโครงการดวยความมุง มัน่ ตัง้ ใจ กาวไปขางหนาอยางมัน่ คง และเผยแพร
กิจกรรม สรางนวัตกรรมตลอดจนเกิดเครือขายอยางยั่งยืน เพื่อบรรลุเปาหมาย คือ
“เยาวชน เกง ดี มีสุข เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด”
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“TO BE NUMBER ONE
เปนหัวใจของการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด”

นายอุกริช พึ่งโสภา

ผูวาราชการจังหวัดนาน

จังหวัดนาน เปนจังหวัดเล็กๆทางภาคเหนือตอนบน แบงพืน้ ทีก่ ารปกครอง
เปน 15 อําเภอ 99 ตําบล มีชาวเขาประมาณรอยละ 20 จากลักษณะภูมิประเทศ
ที่เปนภูเขา การคมนาคมลําบาก ติดชายแดน และมีประชากรหลากหลายชนเผา
ทํ า ให พื้ น ที่ เ ป น เส น ทางลํ า เลี ย งผ า นขบวนการค า ยาเสพติ ด จึ ง ควบคุ ม ไม ใ ห
มีการแพรระบาดยาเสพติดและการตัดตนไมทําลายปาควบคูกัน เพื่อมุงสูความ
สําเร็จ“สรางเมืองนานนาอยู คูปาตนนํ้า” ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของเมืองนานนาอยู
สอดคลองกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี มุง เนนกลุม เปาหมายเยาวชนซึง่ เปนหัวใจสําคัญของการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดอยางดียิ่ง
จังหวัดนานจึงถือการบริหารงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
เปนหัวใจของการปองกันและปราบปรามยาเสพติดโดยกําหนดยุทธศาสตรพิเศษ
ที่จะดําเนินการตอไป คือ การระดมกําลังจากทุกภาคสวนเพื่อเพิ่มพูน กองทุน
TO BE NUMBER ONE สําหรับเปนพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมการดําเนินงาน
TO BE NUMBER ONE โดยดําเนิน 2 กิจกรรม คือ
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1. การบูรณาการงบประมาณรวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ สวนราชการ
หนวยงานองคกร เอกชน
2. จัดตัง้ กองทุน TO BE NUMBER ONE ใหเปนรูปธรรม ใชเปนงบประมาณ
เสริมในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรขางตน โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการ
กองทุนโครงการฯ TO BE NUMBER ONE เพือ่ ใหมกี ารบริหารจัดการ เก็บรักษาเงิน
ให เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค โ ครงการฯ โดยไม เ กี่ ย วข อ งกั บ งบประมาณ
สวนราชการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ใหขยาย
ผลดําเนินงานอยางตอเนือ่ ง มีความคลองตัวและสามารถบรรลุเปาหมาย ทีต่ อ งการ
ใหเยาวชน อายุ 6 - 24 ป เปนสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดนาน และ
เปนพลังสรางเมืองนาน นาอยู คูปาตนนํ้า ขจัดยาเสพติดใหสิ้นจากแผนดินไทย
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“ทําใหเยาวชนคนพังงาที่หลงผิด
ไดกลับมาเปนเยาวชนคนดี”
นายธํารง เจริญกุล
ผูวาราชการจังหวัดพังงา
จังหวัดพังงาไดนอ มรับโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด ตั้งแตป 2546 เปนตนมา จนถึงปจจุบันมีสถานการณยาเสพติดเบาบาง
ที่สุดในภาคใต จังหวัดไดจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการโดยบูรณาการ
การดําเนินงานและงบประมาณจากทุกภาคสวน ภายใตแนวคิด “เด็กนําผูใ หญหนุน”
จังหวัดพังงากําหนดใหโครงการ TO BE NUMBER ONE เปน“วาระสําคัญ
ของจังหวัด”ภายใตวิสัยทัศน “จังหวัด TO BE NUMBER ONE พังงา จะพัฒนา
สูจ งั หวัดตนแบบระดับเพชร ในป 2559” มีพนั ธกิจประกอบดวยการพัฒนา สงเสริม
สนับสนุน การจัดการความรูสูนวัตกรรม การสรางกระแสในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด การสรางเสริมภูมิคุมกันทางจิตแกเยาวชน การพัฒนาเครือขาย
การเผยแพรประชาสัมพันธกจิ กรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ผานรายการ
วิทยุ เชน รายการ“ไกดดี ทูบีนัมเบอรวัน” ทางสถานีวิทยุตะกั่วปา คลื่นความถี่ FM
90.25 MHz ทุกวันอังคารเวลา 15.00-16.00 น. การขยายเครือขายผานสือ่ โทรทัศน
ชอง 11 รายการ Bird‘sEye View ออกอากาศเวลา 08.00 น. - 09.00 น. ในวันที่
27 กันยายน 2556 วันที่ 4, 11, 15, 25 ตุลาคม 2556 และวันที่ 1 พฤศจิกายน
2556 รวมทั้งการประชาสัมพันธกิจกรรมในงานมหกรรมตางๆ เชน งานวันเด็ก
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งานกาชาดประจําป งานวันตอตานยาเสพติด งานเปดฤดูการทองเทีย่ ว สารสาธารณสุข
TO BE NUMBER ONE MOBILE UNIT ประชาสัมพันธผาน FACE BOOK To be
number one phangnga การแลกเปลีย่ นเรียนรู การแลกเปลีย่ นวิทยากรและจัดทํา MOU
ใน 14 จังหวัดภาคใต จัดเปนคลังความรูของภาคใต TO BE NUMBER ONE
SOUTHERN KNOWLEDGE CENTER(TSKC) ปจจุบันจังหวัดพังงามีสมาชิก
10-24 ป จํานวนทั้งสิ้น 59,457 คน คิดเปนรอยละ 99.12 มีชมรมที่ไดรับรางวัล
ระดั บ ประเทศและเป น ชมรมต น แบบครบทุ ก ประเภท ได แ ก ชมรม TO BE
NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา อําเภอ
ตะกัว่ ทุง ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบางมรา-ตอตัง้ อําเภอตะกัว่ ปา ชมรม
TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดเล็ก บริษัทสุพารา อําเภอ
ตะกั่วปา และจังหวัด TO BE NUMBER ONE พังงา
ความภาคภูมิใจอันสูงสุดของจังหวัดพังงา ไมใชแครางวัลมากมายที่ไดรับ
แตเปนผลจากการดําเนินการทีท่ าํ ใหเยาวชนคนพังงาทีห่ ลงผิดไดกลับมาเปนเยาวชน
คนดี เปนแกนนํา TO BE NUMBER ONE นอกจากนีแ้ ลวยังไดสรางสรรคเยาวชนให
เปนคนเกงและมีความภาคภูมใิ จในตนเอง ไดเขาศึกษาตอในสิง่ ทีช่ อบ ไดปฏิบตั งิ าน
ตามความถนัด ไดผลงานทีน่ า ภาคภูมใิ จ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพือ่ เพิม่ คุณคา
แหงตน สมดั่งพระปณิธานในองคประธาน “ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี”ทุกคน“เปนหนึ่ง โดยไมพึ่งยาเสพติด” และกระผมเชื่อวา
“ไมมีอะไรไกลเกินฝน”
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“

“

ความภาคภูมิใจอันสูงสุดของจังหวัดพังงา ไมใชแค
รางวัลมากมายที่ไดรับ แตเปนผลจากการดําเนิน
การที่ทําใหเยาวชนคนพังงาที่หลงผิดไดกลับมาเปน
เยาวชนคนดี เปนแกนนํา TO BE NUMBER ONE
นอกจากนี้แลวยังไดสรางสรรคเยาวชนใหเปนคนเกง
และมีความภาคภูมิใจในตนเอง
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“พระองคทานไดให
ชีวิตใหมแกเยาวชน”
สมบูรณ ศรีพัฒนาวัฒน
ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก
ปญหายาเสพติดในจังหวัดพิษณุโลกถือวาเบาบาง เพราะเปนเพียงทางผาน
นอกจากนี้เยาวชนใหความสนใจโครงการ TO BE NUMBER ONE มาก โดยได
เขารวมเปนสมาชิกแลวหลายแสนคน ซึ่งใครเปนสมาชิกจะรูสึกภูมิใจมาก ถือเปน
เครื่องมือในการหยุดยั้งยาเสพติด
โครงการ TO BE NUMBER ONE ทําใหเยาวชนรูสึกวา ยาเสพติดเปนเรื่อง
เลวราย ทุกคนเปนนํา้ หนึง่ ใจเดียวกัน และเปนหนึง่ ไดโดยไมพงึ่ ยาเสพติด ศูนยเพือ่ นใจ
ของจังหวัด จะมี buddy เพือ่ นสนิท คูใ จ คอยใหคาํ ปรึกษา คอยดึงเพือ่ นและตักเตือน
ไมใหเขาไปยุง เกีย่ วกับยาเสพติด เรายังมีภาพยนตรเกีย่ วกับคุณธรรมฉายใหนกั เรียนดู
ทุกโรงเรียน รวมทั้งเยาวชนที่ไมใชนักเรียนก็ไดดู เปนภาพยนตรที่ชี้ใหเห็นวา
ทําสิ่งดีๆ เปนอยางไร และยาเสพติดไมดีอยางไร
ทูลกระหมอมหญิงฯ เปนจุดศูนยรวม และเปนหลักใจ พวกเราซาบซึ้งใจ
ที่พระองคทานทําใหเกิดโครงการ TO BE NUMBER ONE เปนแนวทางแกไขและ
ปองกันไมใหยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ใครทํากิจกรรมในโครงการฯ จะเกลียดยาเสพติด
พระองคทานไดใหชีวิตใหมแกเยาวชน
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“กําหนดใหทุกอําเภอเปนอําเภอ
TO BE NUMBER ONE”
นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ

จังหวัดเพชรบูรณดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งแรก
เมือ่ ป 2549 ชาวเพชรบูรณไดตระหนักและสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ จึงไดมงุ มัน่
ตั้งใจดําเนินงานภายใตธงนําของโครงการ TO BE NUMBER ONE “เปนหนึ่งโดย
ไมพึ่งยาเสพติด” ตามพระปณิธานและแนวทางที่ไดทรงวางไว โดยบูรณาการ
ทุกภาคสวน กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการดําเนินงานของจังหวัด
จากการดําเนินงานทีเ่ ขมแข็ง สงผลใหจงั หวัดเพชรบูรณไดรบั รางวัลรักษา
มาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเงินปที่ 2 ระดับประเทศ, ชมรม TO BE NUMBER ONE
บริษัทโกลเดนไลนบิซิเนสจํากัด ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ กลุมดีเดน
ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ, ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบานนายม
ไดรับรางวัลชมเชยระดับประเทศ กลุมดีเดน ประเภทชุมชนภูมิภาค และนางสาว
ทักษพร สมสรอย นักเรียนโรงเรียนหลมเกาพิทยาคม ไดรบั รางวัลรองชนะเลิศฝายหญิง
ในการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ ประจําป 2556
ปจจุบนั จังหวัดเพชรบูรณ มีสมาชิกทุกกลุม อายุ จํานวน 832,166 คน คิดเปนรอยละ
82.94 กําหนดใหโครงการ TO BE NUMBER ONE เปนเกณฑชี้วัดของจังหวัด
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เพชรบูรณในดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และกําหนดใหทุกอําเภอ
เปนอําเภอ TO BE NUMBER ONE ระดมพลังในการรวมกันปองกันปญหายาเสพติด
อยางเขมแข็ง โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทั้งรัฐ เอกชนและประชาชน
บูรณาการทํางานเปนทีมอยางมุง มัน่ เพือ่ ใหประชาชนจังหวัดเพชรบูรณมจี ติ ใจเขมแข็ง
“เปนหนึ่งไมพึ่งยาเสพติด”
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“โครงการ TO BE NUMBER ONE
สงผลตอเด็กและเยาวชนอยาง
เปนรูปธรรมในความ “เปนหนึง่
โดยไมพึ่งยาเสพติด”
สรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร

กระผมไดรว มรณรงคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
มาตั้งแตเริ่มตนของโครงการที่จังหวัดมุกดาหาร เมื่อครั้งทํางานที่สํานักงาน
จังหวัดมุกดาหาร โดยไดมีสวนรวมรับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิ วั ฒ นาพรรณวดี องค ป ระธานโครงการฯ เมื่ อ ป 2548 และได มี ส  ว นร ว ม
อีกครั้งเมื่อยายกลับมาเปนรองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร เมื่อป 2557 ไดทํา
หนาที่รองประธานคณะกรรมการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร และประธานคณะกรรมการขับเคลือ่ นการรณรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
และเปนประธานคณะกรรมการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหารเมื่อไดรับตําแหนงผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
ป 2559-2560
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ประสบการณ และผลการทํางานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ตั้งแตเริ่มตน–ปจจุบัน
- ดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต 2556-2558
ทําหนาทีร่ องประธานคณะกรรมการรณรงคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร ทํางานควบคูกับผูวาราชการจังหวัดมาโดยตลอด
และไดทาํ หนาทีป่ ระธานคณะกรรมการขับเคลือ่ นการรณรงคปอ งกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ สนับสนุนการดําเนินงาน
ในสถานประกอบการ สงผลใหชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทสหเรือง จํากัด
มีความเขมแข็งมาโดยตลอด ปจจุบันรักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเพชร
ปที่ 1
- รวมเตรียมงานกับผูวาราชการจังหวัด ในการรับเสด็จทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี ทรงเปดศูนยเพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนมุกดาหาร และเยีย่ มสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
- ดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร ป 2559 ทําหนาที่ประธาน
คณะกรรมการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
จังหวัดมุกดาหาร ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหมีความเขมแข็งตอเนื่อง จนสงผลให
จังหวัดมุกดาหารไดรับรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐาน
พรอมเปนตนแบบระดับเงิน ปที่ 1 และไดมอบหมายใหฝา ยเลขานุการโครงการจัดทํา
และเห็นชอบใหบรรจุแผนรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE ในแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 4 ป (ป 2561-2565) ซึ่งใน
ปงบประมาณ 2561 ไดรบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการพิจารณา และสํานักงบประมาณ
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แลวในวงเงิน 4,030,500 บาท (สี่ลานสามหมื่นหารอยบาทถวน)
- ป 2560 ไดเปนผูน าํ ในการขับเคลือ่ นงานในระดับจังหวัดตอเนือ่ ง กระตุน
ใหชมรมประเภทตางๆ มีความเขมแข็ง มีเปาหมายพัฒนาชมรมใหดเี ดนในระดับภาค
ประเทศ ซึ่งในปนี้ จังหวัดมุกดาหารไดรับการประเมินประกวดผานระดับภาคเขาสู
รอบระดับประเทศ 3 ประเภท ไดแก
1) จังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบ
ระดับเงินปที่ 2
2) ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทสหเรือง จํากัด รักษามาตรฐาน
พรอมเปนตนแบบระดับเพชร ปที่ 1
3) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคําชะอีวทิ ยาคาร ไดรบั รางวัล
ชมรมดีเดนและในป 2560 ไดมีนโยบายของจังหวัดในการสรางชมรมตนแบบใน
แตละอําเภอ ทุกอําเภอจะตองมีชมรมดีเดนอยางนอยอําเภอละ 2 ชมรม (ชมรมใน
สถานศึกษา 1 ชมรม และชมรมในชุมชน 1ชมรม) รวมในป 2560 จะมีชมรมทีเ่ ขมแข็ง
ดีเดนในระดับจังหวัดเพิ่มขึ้นทั้งจังหวัดอยางนอย 14 ชมรม
มุ ม มองและวิ สั ย ทั ศ น เกี่ ย วกั บ โครงการ TO BE NUMBER ONE
เปนโครงการที่ดียิ่ง เปนโครงการที่มีความตอเนื่อง ไดสรางกระแส สรางความ
ตระหนัก สํานึกในความเปนหนึง่ โดยไมพงึ่ ยาเสพติด สงผลตอเด็กและเยาวชนอยางเปน
รูปธรรมในความ “เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด” โครงการ TO BE NUMBER ONE
ไดสรางและดึงศักยภาพเด็กและเยาวชนใหมภี าวะผูน าํ กลาคิดกลาทํา กลาแสดงออก
ชวยพัฒนาบุคลิกภาพแกนนําชมรมอยางมาก เปนโครงการทีช่ ว ยสรางภูมคิ มุ กันแกเด็ก
และเยาวชนใหเติบโตเปนอยูใหญอยางมีคุณภาพ โดยในจังหวัดมุกดาหารภายใต
การนําของผูวาราชการจังหวัดในป 2560 เปนตนไป ไดชูประเด็น “สมาชิกชมรม
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TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหารทุกคน ตองมีเปาหมายชีวิต เปนคนเกง
คนดี เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด”

124

ประสบการณความรูสึก...รําลึกถึง

“สงเสริมความเขมแข็งใน
หมูบานและชุมชน”
นางนฤมล ปาลวัฒน
ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน

จังหวัดแมฮองสอนไดนํานโยบายเรงดวนของรัฐบาลและยุทธศาสตร
เอาชนะยาเสพติด มาดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดในจังหวัด โดยสงเสริม
ความเขมแข็งในหมูบ า นและชุมชน ซึง่ ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ผูน าํ ชุมชน อาสา
สมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน สถานศึกษา สถานประกอบการเขามามีสวนรวม
ในการขับเคลื่อน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยการดําเนินงาน
แบบบูรณาการทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด รวมทัง้ การนอมนํา
แนวทางตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการปฏิบตั งิ านทุกภาคสวน ภายใต
3 ยุทธศาสตรอยางเขมแข็ง มีการบริหารจัดการโดยบูรณาการทัง้ แผนงาน โครงการ
และงบประมาณ ในการขับเคลือ่ นเครือขายทุกภาคสวน เพือ่ สรางกระแสการเสริมสราง
ภูมิคุมกันทางจิต และพัฒนาเครือขายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในจังหวัดแมฮองสอนอยางตอเนื่องและยั่งยืน
ในป 2555 จังหวัดแมฮอ งสอน มีผลการบําบัดรักษาฟน ฟูผเู สพผูต ดิ ยาเสพติด
จํานวน 458 ราย สวนใหญรอ ยละ 31.66 เปนกลุม วัยรุน (12-24 ป) อาชีพทีพ่ บมาก
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ไดแก เกษตรกร รับจาง และวางงาน รอยละ 39.40, 36.24 และ 12.01 ตามลําดับ
โดยสารเสพติดที่พบมากไดแก ยาบา และ ฝน รอยละ 67.90 และ 28.38 ตามลําดับ
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“ยโสธรจังหวัด TO BE NUMBER ONE
กลุมมาตรฐาน
สูระดับยอดเพชร”
ประวัติ ถีถะแกว
ผูวาราชการจังหวัดยโสธร
โครงการรณรงคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
จังหวัดยโสธรเริ่มดําเนินการมาตั้งแตปพุทธศักราช 2545 ภายใตการบริหารจัดการ
ที่เปนระบบตามตัวแบบในการพัฒนางาน TO BE NUMBER ONE 12 ดานของ
YASOTHON MODEL ที่เราใชเปนหลักคิดเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนางานให
ขับเคลือ่ นไปไดอยางตอเนือ่ งโดยทีท่ กุ สวนทุกคนมีสว นรวมคือ กุศโลบาย 3 ประสาน
“TEAMEWORK, NETWORK, PARTNERSHIP” การทํางานเปนทีม การสรางและ
ขยายเครือขาย การเปนหุน สวนชีวติ คือกุศโลบายและแนวคิดสําคัญทีจ่ งั หวัดยโสธร
นํามาใชในการขับเคลือ่ นการทํางานในโครงการฯ ผานการมอบนโยบายสูก ารปฏิบตั ิ
ทั้งในสวนราชการที่เกี่ยวของ และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท
จุดแข็งของจังหวัดยโสธร คือการบริหารจัดการทีโ่ ดดเดนผานคณะกรรมการขับเคลือ่ น
กิจกรรมทั้งในภาพจังหวัด อําเภอ และชุมชน เรามีความเขมแข็งของการทํางาน
เปนทีมของหนวยงานภาครัฐทัง้ ทีม่ ภี ารกิจทีเ่ กีย่ วของหลักและเกีย่ วของรอง ภาคเอกชน
ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษาและการเกื้อหนุนของหนวยงานสวนทองถิ่น
ตางมีสว นรวมดวยชวยกันเพือ่ ใหการดําเนินงานโครงการฯจังหวัดยโสธรเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพเฉกเชนพระดํารัสองคประธานโครงการฯ ทีท่ รงใหไววา “การปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดใหหมดจากสังคมไทยไมสามารถดําเนินงานใหสําเร็จได
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ดวยการทํางานขององคกรใดองคกรหนึ่งแตทุกองคกร ทุกฝายตองชวยกันและ
การรวมตัวกันของผูที่มีความตั้งใจที่จะไมไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด จะทําใหเกิดพลัง
ในการรวมกันปองกันปญหายาเสพติดอยางเขมแข็ง” การสรางพัฒนา และขยายเครือขาย
ไปในทุกประเภทชมรมเปนแนวทางหนึง่ ทีใ่ หทกุ ชมรมมีการสรางกิจกรรมทีต่ อ เนือ่ ง
การเรียนรูและการพัฒนาไปพรอมๆกันเปนการสรางพลังเชิงกลุมที่ไดผลการสราง
และพัฒนาเครือขาย เรียนรูและพัฒนาจากการแกไขจุดดอย และขอผิดพลาด
ทําใหเรามีเปาหมายในการทํางานทีไ่ มสนิ้ สุด และทีส่ าํ คัญเรายึดการทํางานในรูปแบบ
การเปนหุนสวนชีวิต คือ รวมคิด รวมวางแผน รวมทํา รวมรับผิดชอบ ตลอดจน
มีการประเมินผลรวมกันทุกขัน้ ตอน ความพรอมเพรียงถือเปนเสมือนหนึง่ หุน สวนชีวติ
รับรูซึ่งกันและกัน การปลูกฝงแนวความคิดแบบเนื้อเดียวคือความเปน TO BE
NUMBER ONE ยโสธร ทําใหพวกเรายืนหยัดอยูอยางเขมแข็งในทุกประเภทชมรม

128

ประสบการณความรูสึก...รําลึกถึง

“องคประธานโครงการฯ ทรง
เปนกําลังใจสําคัญของสมาชิก”

นายธานินทร สุภาแสน
ผูวาราชการจังหวัดลําปาง
องค ป ระธานโครงการฯ ทรงเป น กํ า ลั ง ใจสํ า คั ญ ของสมาชิ ก TO BE
NUMBER ONE จังหวัดลําปาง ในการขับเคลือ่ นภารกิจการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนของจังหวัด ในชวงหนึ่งปที่ผานมา การดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการฯ มีความกาวหนาเปนอยางมาก และประสบผลสําเร็จไดรับ
รางวัลระดับประเทศและระดับภาคหลายรางวัล อาทิ จังหวัด TO BE NUMBER ONE
ดีเดนระดับภาคเปนปที่ 4 และโรงเรียนเถินวิทยา อ.เถิน ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ดีเดนระดับประเทศ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา สําหรับ ป 2558 จังหวัดลําปางมีความมุงมั่น
ทีจ่ ะขับเคลือ่ นโครงการฯ เพือ่ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุม เยาวชนตอไป
โดยไดมกี ารบรรจุโครงการฯ ไวเปนวาระสําคัญของจังหวัดในการขับเคลือ่ นสูก ารเปน
“ลําปาง : นครแหงความสุขและสุจริต” โดยมุง เนนใหมกี ารบูรณาการจากทุกภาคสวน
เพือ่ รวมกันขับเคลือ่ นโครงการฯ ภายใตกลยุทธ “เยาวชนคิด เยาวชนทํา ผูใ หญหนุน”
นอกจากนี้ ยังไดสงเสริมใหมีการรณรงค “สรางกระแสเปนหนึ่ง ไมพึ่งยาเสพติด”
และการเพิ่มชองทางในการติดตามขาวสารโครงการเพื่อพัฒนางานและพัฒนา
สมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดลําปาง ทั้งนี้ จังหวัดลําปางมีความมุงหวังวา
ในป 2558 การปองกันและการแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนของ
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จังหวัด จะบังเกิดผลสมฤทธิ์ที่สูงขึ้น และทําใหจังหวัดลําปางกาวสูการเปนจังหวัด
TO BE NUMBER ONE ดีเดนระดับประเทศตอไป
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“เปนหนึ่งเดียวของการรวมกัน
ตอตานปญหายาเสพติด”

นายชนมชื่น บุญญานุสาสน
ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและ
วั ฒ นธรรมความเป น อยู  ข องประชาชน กลายเป น แหล ง ท อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
ของประเทศ ซึง่ มีผลใหมกี ารแพรระบาดของยาเสพติดเขามาในจังหวัดเพิม่ มากขึน้ จึงมี
นโยบายทีช่ ดั เจนทีจ่ ะสรางเกราะปองกันยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุม เด็กและเยาวชน
วัยทํางาน โดยยึดหลักยุทธศาสตร 3 ดานของโครงการ มุงเนนการสรางกระแส
เปนหนึง่ โดยไมพงึ่ ยาเสพติด ภายใตโครงการ TO BE NUMBER ONE รวมทัง้ ใหโอกาส
ผูเ สีย่ ง ผูเ สพ ผูต ดิ ยาเสพติด เขาสูร ะบบบําบัดรักษาและฟน ฟูสมรรถภาพ “ใครติดยา
ยกมื อ ขึ้ น ”โดยการมี ส  ว นร ว มของทุ ก ภาคส ว น ป จ จุ บั น จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
มีจาํ นวนชมรม TO BE NUMBER ONE ทัง้ สิน้ 73 ชมรม มีสมาชิกชมรมอายุ 10-24 ป
ทั้งสิ้น 29,324 คน คิดเปนรอยละ 80 และมีสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น 29 คน
มีการดําเนินโครงการคายปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและนําผูเ สพ/ผูต ดิ เขาคายวิทยาลัย
ลูกผูชายโดยดําเนินการมาแลว 1,381 คนและไดมีการติดตามดูแลชวยเหลืออยาง
ตอเนือ่ งเพือ่ ใหสามารถกลับไปอยูใ นสังคมได และในป 2556 จังหวัดฯ ไดรบั รางวัล
เยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ จํานวน 2 คน
นับเปนความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม
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จากผลการดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า งๆ อย า งมี ส  ว นร ว มของทุ ก ภาคส ว น
อยางตอเนือ่ ง จริงจัง กอใหเกิดความเขาใจและความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
กิจกรรมที่ออกแบบดวยตนเองของผูคนในจังหวัดจึงงอกเงยอยางงดงามออกมา
อยางมากมาย เชน ในสวนสุขภาพ ซึ่งเปนพื้นที่ของเหลาจิตอาสาที่จะมารวมตัวกัน
ทุกเย็นวันพฤหัสบดี สรางกิจกรรมดีๆ เพื่อสรางรั้วแหงความรักใหครอบครัวและ
สังคม เสมือนเปนภูมิตานทานจากภัยของยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย
จากเครือขายตางๆ เชน เครือขายบุคลากรสาธารณสุข เปนตน ผมและชาวจังหวัด
สมุทรสงครามเชื่อวา กิจกรรมดีๆ อีกมากมายกําลังขับเคลื่อนออกมาอยางตอเนื่อง
และจะเชื่อมรอยเขาดวยกันใหเปนหนึ่งเดียว ซึ่งเปน “หนึ่งเดียว” ของการรวมกัน
ตอตานปญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงครามอยางยั่งยืน สมดั่งเจตนารมณของ
TO BE NUMBER ONE ตลอดไป
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“TO BE NUMBER ONE นี่แหละที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบ
พฤติกรรมเยาวชนไทยในอนาคตใหเปนไปอยางที่ชาติตองการ
ไดถึงแมจะตองใชเวลาแต
ก็คุมคาที่จะเดินไป”
ประภัสสร มาลากาญจน
ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร

TO BE NUMBER ONE “เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด” เปนประโยคทอง
ทีส่ รางแรงบันดาลใจใหทมี พัฒนางาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสมุทรสาคร
ไดเสมอในการที่จะสรางเสริมใหเยาวชนรูจักคุณคาของตนเอง กลาแสดงออก
โดยทีมงานพยายามสรางความรวมมือรวมใจศึกษาแลกเปลีย่ นเรียนรู ลองผิด ลองถูก
ในวิธกี ารดําเนินงานตาม 3 ยุทธศาสตร ภายใตหลักการ 3ก จากทีผ่ มไดศกึ ษาการดําเนินงาน
ของ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร พบวาตลอดระยะเวลาเกือบ
15 ป ทีจ่ งั หวัดสมุทรสาครดําเนินการภายใตโครงการรณรงคปอ งกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE นั้น เปนไปอยางคอยเปนคอยไป คอยๆ สั่งสม
ความเขมแข็งอยางชาๆ กวาจะไดกาวเขามาสูเวทีรางวัลใชเวลาเปนสิบป ทําใหผม
เห็นถึงศักยภาพชุมชนที่แทจริงมันตอกยํ้าความคิดและแนวทางของผมที่วาความ
เข็มแข็งของชุมชนจะเกิดขึ้นและยั่งยืนได ตองทําดวยความสมัครใจและเต็มใจ ไม
ยัดเยียด หรือบังคับเพื่อใหไดมาซึ่งผลงาน แตตองทําใหชุมชนไดรูจักตนเอง และมี
สวนรวมในการทําเพือ่ ชุมชน เพือ่ ตนเอง มีความเปนเจาของในผลงานนัน้ ความยัง่ ยืน
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จึงจะมีโอกาสเปนไปไดและเกิดขึน้ ไดจริง
แตความตอเนือ่ งในการดําเนินงานก็เปน
อีกปจจัยทีต่ อ งคํานึงหากเราสรางเขาแลว
ทิ้งปลอยใหเขาเดินกันโดยลําพัง ขาดผู
สนับสนุนและใหกําลังใจอยางตอเนื่อง
สักวันความเปนหนึ่งนั้นก็จะถูกลืมเลือน
ไปในที่สุด ผมจึงไดทุมเทแรงกายและ
แรงใจที่จะไปใหกําลังใจกับทุกๆ ชมรม
เทาที่พอจะทําได เพื่อใหพวกเขาไดรูวา
เราให ค วามสํ า คั ญ และเป น กํ า ลั ง ใจ
ในความดีและความตัง้ ใจของทุกคนผมรูส กึ
ดีใจที่เห็นเด็กๆ มีความสุขกับกิจกรรม
ตางๆ และรูสึกยินดีที่กิจกรรมสามารถ
สร า งให เ ด็ ก เหล า นั้ น มี ค วามกล า ที่ จ ะ
แสดงออกในทางทีถ่ กู ตองมากขึน้ จากที่
เคยเปนเด็กไมกลาคิดกลาทําก็กลับกลาย
เปนเด็กทีม่ พี ฤติกรรมทีด่ ใี นทางทีถ่ กู ตอง
และเหมาะสมกับวัย ผมมองวา TO BE
NUMBER ONE นีแ่ หละทีจ่ ะปรับเปลีย่ น
รูปแบบพฤติกรรมเยาวชนไทยในอนาคต
ใหเปนไปอยางที่ชาติตองการได ถึงแม
จะตองใชเวลาแตก็คุมคาที่จะเดินไป
ผมชอบในกิจกรรมพัฒนาแกน
นําและสมาชิกที่เรียกวา “CAMP” หรือ
“คายพัฒนาสมาชิกเพื่อความเปนหนึ่ง”
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เพราะเป น กิ จ กรรมที่ เ ป น ประโยชน
กับกลุมเปาหมายอยางแทจริง แตเทา
ที่ เ ห็ น จะให ส  ว นกลางดํ า เนิ น การ
จัดใหเยาวชนทั้งประเทศคงเปนไปไมได
ผมจึงมีแนวคิดวาจะสนับสนุนใหเกิดคาย
การสร า งความเป น หนึ่ ง ในจั ง หวั ด
สมุทรสาครใหเยาวชนไดมีสวนรวมคิด
รวมทํา รูจักตนเอง และมีทักษะในการ
ปรับอารมณของตนเอง ซึ่งผมมองวา
สําคัญ หากเยาวชนในวัยรุนรูจักปรับ
อารมณตนเอง ก็จะผานพนวัยนี้ไปได
อยางปลอดภัย แตการจะทําใหเด็กวัยรุน
เข า มาร ว มกิ จ กรรมได นั้ น โครงการ
TO BE NUMBER ONE ไดแสดงใหเห็น
แลววา ตองใชกิจกรรมที่เด็กสนใจจึงจะ
ประสบความสําเร็จ
ผมต อ งขอบคุ ณ โครงการนี้ ที่
สรางใหเห็นความแตกตางและอยากให
มีกจิ กรรมดีๆ อยางนีต้ ลอดไป ผมมัน่ ใจวา
ผมจะต อ งสนองพระกรุ ณ าธิ คุ ณ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี องค ป ระธาน
โครงการฯ ต อ ไปได อี ก นานเท า นาน
ตามบทบาทและอํานาจหนาทีท่ มี่ ี ผมรูส กึ
ปลาบปลื้มยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่ง
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ทีไ่ ดรบั พระราชทานรางวัล “ผูว า ราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเดน” ในปนี้
ปที่ครบรอบ 15 ป ไมคิดวาจะมีการสงชื่อและประวัติของผมไปรวมคัดเลือกดวยซํ้า
สมาชิกทําใหผมเซอรไพรสมาก แตก็เปนกําลังใจและเปนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ
ที่ทําใหผมรูสึกไดวา ความจริงใจที่ผมไดทําเพื่อประชาชนโดยไมหวังสิ่งใดตอบแทน
ไดสนองตอบกลับมาอยางไมคาดคิดจริงๆ รูสึกภูมิใจมากๆ
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“การนําแนวคิดของโครงการ
TO BE NUMBER ONE
เปนหลักปฏิบัติ”
บัณฑิตย เทวีทิวารักษ
ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี
ตลอดระยะเวลา 15 ป ที่ จั ง หวั ด สระบุ รี น  อ มนํ า พระราชดํ า รั ส ของ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการ
TO BE NUMBER ONE เปนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ตลอดจนเสริมสรางทักษะชีวติ เพือ่ เปนพืน้ ฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ในจังหวัดสระบุรี โดยบูรณาการและสอดแทรกเขาไปครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ เรือนจํา และสถานพินิจ
โดยเฉพาะใหความสําคัญอยางยิง่ กับการเสริมสรางภูมคิ มุ กันในกลุม เยาวชนทัง้ ในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ดวยการนําแนวคิดของโครงการ TO BE NUMBER ONE
เปนหลักปฏิบัติ และบูรณาการรวมกับกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต หลักคิด
ของโครงการเด็กกตัญูแทนคุณแผนดิน ตลอดจนคานิยมคนสระบุรีใสใจดูแลกัน...
สงผลใหจังหวัดสระบุรีเปนหนึ่งในจังหวัดที่มีความเขมแข็ง และเปนแหลงเรียนรู
ทีส่ าํ คัญในการดําเนินงานและพัฒนางานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ที่เปนรูปธรรม และเปนที่ยอมรับของเครือขายทั่วประเทศ และวันนี้จังหวัดสระบุรี
กาวเดินอยางเขมแข็ง ไปสูเปาหมายของการเปนจังหวัดปลอดจากภัยคุกคาม
ของปญหายาเสพติดดวยความสงางามควบคูไ ปกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
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ในจังหวัดสระบุรีในทุกมิติ
ผมในฐานะของพอเมืองสระบุรี และเปนหนึ่งในคณะทํางานโครงการ
TO BE NUM BER ONE ของจังหวัดสระบุรี ไดตระหนักถึงความสําคัญและโอกาส
ทีไ่ ดรบั จากพระเมตตา ในการทํางานสนองตอพระราชดํารัสขององคประธานโครงการ
ซึง่ ทรงเปนผูเ สียสละและเปนแบบอยางทีด่ ี ในการอุทศิ ตนทํางานเพือ่ สรางคุณภาพ
ชีวิตที่ดีใหกับเยาวชนและคนไทยทุกคน ดวยการใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทุกมิติ และเชือ่ มรอยเครือขายจากทุกภาคสวน
และทุกระดับใหเปนหนึ่งเดียว ตลอดจนสงเสริมชองทางการพัฒนาที่ไมหยุดนิ่ง
เพือ่ ใหเกิดการเรียนรู ตอยอดทัง้ องคความรู และนวัตกรรม ทีจ่ ะนํามาเปนเครือ่ งมือ
ในการพัฒนา และสนับสนุนใหการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดของจังหวัดสระบุรเี ขมแข็งอยางยัง่ ยืน ซึง่ ทุกประสบการณคอื ความภาคภูมใิ จ
ในบันทึกสําคัญของผม
รางวัลผูว า ราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประจําป 2560 ทีผ่ มไดรบั
พระเมตตารับพระราชทานจากพระหัตถขององคประธานโครงการฯ ถือเปน
ขวัญกําลังใจที่ผมปลาบปลื้มอยางที่สุด และรางวัลนี้ผมถือวาเปนรางวัลที่แสดงถึง
ความชืน่ ชมของประชาชนจังหวัดสระบุรี และภาคีเครือขาย TO BE NUMBER ONE
ทุกคนทีม่ งุ มัน่ เสียสละ ดวยความรัก ความสามัคคี และเปนหนึง่ เดียวกันมาตลอด และ
จะเปนเชนนี้ตลอดไป ดวยหัวใจแหงความภักดี และพลังแหงความรักที่พวกเรา
ชาวจังหวัดสระบุรีมีตอองคประธานโครงการฯ
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“

“

ถาลูกหลานเราติดยา คุณภาพเยาวชนจะเปน
อยางไร ผมในฐานะพอเมือง ยอมอยากเห็นลูกหลาน
คนสุโขทัยมีความสุข อยูใ นสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย จึง
ใชหลักในการทํางาน คือ “เริ่มที่ตัวเราเปนที่ตั้ง ไปสู
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตัวเรามีความสุข ทําให
ผูอื่นมีความสุข”
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การทํางาน TO BE NUMBER ONE ใหทุกภาคสวนมองวา
เปนความทาทาย เปนโครงการสําคัญที่แกไขปญหาสังคม
โดยเนนประเด็น
“เด็กนํา ผูใหญหนุน”
นายปติ แกวสลับสี
ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย
จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ได เ ริ่ ม ดํ า เนิ น โครงการ TO BE NUMBER ONE
ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี เมือ่ ป 2547 เพือ่ รณรงค
ปองกันแกไขปญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ตามแนวคิด “เปนหนึ่งโดยไมพึ่ง
ยาเสพติด”
จุดเริ่ม : ป 2552-2555 ขณะดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัด
สุโขทัย ไดศึกษาเรียนรูโครงการฯหลักเกณฑวาโครงการ TO BE NUMBER ONE
ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี เปนประโยชนตอ เยาวชน
เปนอยางมาก จึงใชกระบวนการคิดเชิงบวกมาเปนหลักในการทํางาน มองปญหา
เปนโอกาส เปนความทาทาย ในการแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งเปนปญหาระดับชาติ
ถาลูกหลานเราติดยา คุณภาพเยาวชนจะเปนอยางไร ผมในฐานะพอเมือง ยอมอยากเห็น
ลูกหลานคนสุโขทัยมีความสุข อยูในสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย จึงใชหลักในการทํางาน
คือ “เริ่มที่ตัวเราเปนที่ตั้ง ไปสูครอบครัว ชุมชน และสังคม ตัวเรามีความสุข ทําให
ผูอื่นมีความสุข”
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กระบวนการทํางาน

ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯทุกภาคสวน
กํ า หนดเป น วาระการประชุ ม ของผู  บ ริ ห ารจั ง หวั ด ติ ด ตามในการประชุ ม
คณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย
ทุก 1 เดือน โดยยึดหลัก 3 ยุทธศาสตร 3 ก. และเผยแพรกจิ กรรมใหประชาชนรับทราบ
ผานการสื่อสารทุกชองทาง พัฒนาที่ตอเนื่อง
ป 2556 ในฐานะผูว า ราชการจังหวัด ริเริม่ การดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE
ในศู น ย ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย (กศน.) แห ง แรก
ของประเทศ ซึ่งนํามาซึ่งความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญของชาวสุโขทัยยิ่ง เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ 2556 ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงเปนองคประธานเปด “ศูนยเพื่อนใจทูบีนัมเบอวัน” ที่จังหวัดสุโขทัยถึง 2 แหง
ไดแก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.)แหงแรกของประเทศ สรางความปลาบปลื้มใหกับชาวสุโขทัยเปน
อยางยิ่ง
ในป 2557 – 2558 ไดผลักดันใหเกิดความรวมมือทีเ่ ปนรูปธรรมทีช่ ดั เจนใน
บทบาทหนาที่และภารกิจ โดยทําบันทึกขอตกลง MOU รวมบูรณาการแผนงาน /
งบประมาณ/กิจกรรม กับทุกภาคสวน เริม่ บูรณาการประเมินวัดรมเย็นปลอดยาเสพติด
จัดตัง้ กองทุนฯ เพือ่ จัดกิจกรรมทีส่ รางสรรคและชวยเหลือสมาชิกทีเ่ ดือดรอน ในเรือนจํา
มีการเสริมสรางทักษะชีวิตรองรับสงคืนคนดีสูสังคมผลักดันโครงการบําบัดรักษา
ผูต ดิ ยาเสพติด“ใครติดยายกมือขึน้ ” ในสถานศึกษามีการประกาศเจตนารมณกาํ หนดให
วันพฤหัสบดีเปนวัน TO BE NUMBER ONE และใสเสื้อ TO BE NUMBER ONE
เพื่อแสดงจุดยืนในการประกาศสงครามกับยาเสพติด สนับสนุนกิจกรรมที่เยาวชน
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สนใจในชวงปดเทอมเกิดกิจกรรม “นองขอ...พี่จัดให Weekend style” เพื่อให
เยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนฯ เปดพื้นที่ใหเยาวชนไดแสดงความสามารถ
ในตลาดปสานทุกวันเสารและเชิญชวนสมาชิกติดตามทางรายการ TO BE NUMBER ONE
VARIETY ทางทีวี NBT ทุกวันเสาร เปนสื่อกลางในการสื่อสารกับเยาวชน
บทบาทของผูวาราชการจังหวัดสุโขทัยไดกําหนดเปนนโยบายเรงดวน
มุงรณรงคและสรางการมีสวนรวม ขยายเครือขายชมรมในประเภทสถานศึกษา
สถานประกอบการ และชุมชน เพื่อใหสุโขทัยเปนจังหวัดสีขาว ปลอดยาเสพติด
สรางเยาวชนรุนใหมที่เปนคนดี เกง มีความสุข ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด และ
เสริมพลังใจใหกบั คนทํางาน มีการเยีย่ มเสริมพลังของชมรมฯ ทุกอําเภอ เนนการสราง
สมาชิกใหม ตนกลาทูบี จากรุนสูรุน
ป 2559 จากความมุงมั่นในการทํางานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ตอเนือ่ งตลอดมาจึงไดรบั การคัดเลือก เปนผูว า ราชการจังหวัด TO BE NUBER ONE
ดีเดน ระดับประเทศ ป 2559 และจังหวัดกาวเขาสูกลุมตนแบบรักษามาตรฐาน
พรอมเปนระดับเงิน ปที่ 2
บทสรุปของโครงการ TO BE NUMBER ONE สูความยั่งยืนในจังหวัด
สุโขทัย

สรางความรวมมือจากทุกภาคสวนและเครือขายชมรมที่เขมแข็ง ผมให
ความสําคัญกับการสื่อสารสรางความเขาใจ เพราะถาทุกคนเขาใจจะทําใหทุกคน
ไดเรียนรูพัฒนางานที่ทําไดดี และที่สําคัญคือ “สรางพลังใจใหคนทูบีนัมเบอรวัน”
ออกเยีย่ มเยืยนใหกาํ ลังใจแกชมรมฯ อยางตอเนือ่ ง ทําให ชมรม TO BE NUMBER ONE
4 ชมรม กาวเขาสูก ารคัดเลือกในระดับประเทศ ซึง่ เปนผลงานชมรมฯ ทีป่ ระสบความ
สําเร็จที่เห็นไดชัดเจน
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หลักการในการทํางานใหเกิดความยั่งยืนของชมรมฯ ดังนี้
1. สรางความเขาใจ หลักคิดบวก ในการทํางาน“TO BE NUMBER ONE”
ใหทุกภาคสวนมองวาเปนความทาทาย เปนโครงการสําคัญที่แกปญหาสังคม
โดยเนน ประเด็น “เด็กนํา ผูใหญหนุน”
2. การขยายเครือขายTO BE NUMBER ONE จากรุน สูร นุ เพือ่ ใหเกิดตาขาย
เยาวชนทําดี ครอบคลุมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมากขึน้ เกิดตนกลาทูบใี นจังหวัดสุโขทัยทีเ่ ขมแข็ง
3. สนับสนุนพื้นที่ใหเยาวชนไดแสดงความสามารถ ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน สรางภูมิคุมกันทางจิตใจซึ่งเปนกําลังสําคัญที่ตอตานยาเสพติดเยาวชน
เปนคนคิด วิเคราะห หาทางในการรณรงคปองการและแกไขปญหา ยาเสพติด
ในกลุมเยาวชน เพื่อลดนักเสพหนาใหม ตามวิสัยทัศนโครงการ “วัยรุนและเยาวชน
สุโขทัยมีภูมิคุมกันทางจิตใจ ดวยการเปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด”
4. ดําเนินงานกับภาคีเปนหนึ่งเดียว TO BE NUMBER ONE บูรณาการ
ทั้งแผนคน/งาน/กิจกรรม
ทั้งหมดนี้ คือ ผลของความมุงมั่น และทุมเทสานตอใหตนกลาทูบี ทําดี
เพื่ อ ขอน อ มนํ า โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทู ล กระหม อ มหญิ ง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เปนแนวทางในการดําเนินงานรณรงค
ปองกันและแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด เป น หลั ก และศู น ย ร วมทางจิ ต ใจที่ มั่ น คง
ของชาวสุโขทัยเพื่อใหประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเปนคน“ดี เกง สุข”
โดยไมพึ่งยาเสพติด
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“เราใช TO BE NUMBER ONE
แกไขปญหา”

อธิคม สุพรรณพงศ
ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู เปนจังหวัดที่อยูทามกลางจังหวัดชายแดน เชน หนองคาย
และเลย แมวาสถานการณปญหายาเสพติดจะไมมาก แตเราก็ไมประมาท เรามีการ
สรางจิตสํานึก และสอดสองดูแลตลอดเวลา โดยเฉพาะกลุมเสี่ยง อยางเด็กและ
เยาวชน
เราขยายโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งในสถานศึกษา และชุมชน
ตอนนี้มีสมาชิกถึง 80 เปอรเซ็นตของประชากรทั้งจังหวัด เราสงเสริมใหมีชุมชน
ตนแบบ เพื่อคิดคนหาวิธีในการแกไขปญหาตางๆ เมื่อเกิดการทะเลาะวิวาท
ก็ไดใชแนวทางของ TO BE NUMBER ONE ในการแนะนําปรึกษาและแกไขปญหา
ในสถาบันการศึกษาก็มโี รงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร เปนโรงเรียนตนแบบในการแกไข
ปญหายาเสพติด มีกิจกรรมตางๆ ใหเด็ก ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ทั้งดนตรี กีฬา
ฝกอาชีพ รวมทั้งมีโครงการจัดรายการวิทยุในโรงเรียน นอกจากนี้ เรามีการทํางาน
แบบบูรณการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผูบริหาร ผูปฏิบัติการ สื่อมวลชนทุกแขนง
รวมกันสรางสังคมใหเขมแข็ง ดูแลและเอาใจใสชุมชนตางๆ
โครงการ TO BE NUMBER ONE เปนแนวทางที่ดี ใหเด็กและเยาวชน
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน บางครัง้ มีปญ
 หา ไมทราบจะปรึกษาใคร และไมกลาไปบอก
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ผูป กครอง ก็สามารถปรึกษาเพือ่ นและพีๆ่ ไดทศี่ นู ยเพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE
ซึง่ นาจะเขาใจปญหาไดดี เพราะอยูใ นวัยใกลเคียงกัน อีกทัง้ ผูใ หญกใ็ หการสนับสนุน
กิจกรรมดานนี้
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“พลังเยาวชน TO BE NUMBER ONE
เพื่อการเปลี่ยนแปลง”

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ผม นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ไดนอมนํา
โครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งมีทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี เปนองคประธานโครงการฯ มาดําเนินอยางเขมขนและตอเนื่อง
มาตลอด ตัง้ แตผมเปนผูว า ราชการจังหวัดรอยเอ็ดจนถึงปจจุบนั เพราะมีแรงบันดาลใจ
ที่เห็นพระองคทรงเสียสละ ทรงหวงใย และทรงงานหนัก เพื่อแกไขปญหา
เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เกี่ยวของกับยาเสพติด อันนําไปสูการลดจํานวนผูเ สพ
ผูติดยาเสพติดทั้งในกลุมเยาวชนและวัยแรงงาน ซึ่งถือเปนกลุมเสี่ยงที่ตองใหความ
สําคัญโดยสงเสริมใหมีการแสดงออกที่ถูกตอง เหมาะสม เพื่อใหเปนที่ยอมรับและ
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิต เพื่อใหสามารถอยูใน
สังคมไดอยางมีคุณภาพเพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือการพัฒนารากฐาน
ของชาติ ในทุกๆดาน เพื่อสังคมที่มีความสุขในอนาคตตอไป
ในบทบาทผูนําองคกร ผมไดวางนโยบายงาน TO BE NUMBER ONE
ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยกําหนดใหเปนยุทธศาสตรของจังหวัด เพือ่ ใหทกุ หนวยงาน
ทุกภาคสวนไดถือปฏิบัติ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร TO BE NUMBER ONE
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ระยะสั้น และระยะยาว เพื่อแกไขปญหาในเด็กและเยาวชนทุกๆดาน โดยมี
หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหการสนับสนุน ซึ่งในป 2559 หนวยงานในสังกัด
กระทรวงยุตธิ รรม และหนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ศูนยประชาสัมพันธ
เขต ๒ อุบลราชธานี) ไดเขามารวมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE อยางเขมขน
เพราะจากการสํารวจปญหาของเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี พบวาเด็ก
และเยาวชน มีปญหาเรื่องการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลสูบบุหรี่ ติดเกมส และ
การพนันมั่วสุมกอความรําคาญใหชาวบาน และมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม
ซึง่ ปญหาเหลานีไ้ ดทวีความรุนแรงเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ จังหวัดจึงไดนาํ นวัตกรรมเรือ่ ง
พลังเยาวชน TO BE NUMBER ONE เพื่อการเปลี่ยนแปลง (POWER TEENAGE
TO BE NUMBER ONE FOR CHANGE) มาใชในการแกไขปญหา โดยไดดาํ เนินการ
ในทุกอําเภอ เปนการจัดการองคความรูแกสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั้งใน
สถานศึกษาและในชุมชน เพือ่ ใหเยาวชนมีทกั ษะชีวติ ในการดําเนินชีวติ มีการคนหาปญหา
และฝกการแกไขปญหา มีเพื่อนที่สามารถใหคําแนะนําในสิ่งที่ถูกตอง และมีพื้นที่
ในการทํากิจกรรมเชิงสรางสรรค ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซึ่งจะทําใหไมเขาไป
ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด และสิ่งยั่วยุอื่นๆ สามารถแกไขปญหาของเด็กและเยาวชน
โดยเยาวชน เพื่อเยาวชนไดอยางยั่งยืน ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นวาพลังเยาวชน TO BE
NUMBER ONE ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพแลวนั้น จะทําใหลดความรุนแรงของ
ปญหาตางๆได โดยมีภาคีเครือขายใหการสนับสนุนการดําเนินงานควบคูกันไป
ซีง่ จะไดขยายผลการดําเนินงานใหครอบคลุมในทุกชุมชนโดยผมขอปวารณาตนเองวา
จะถวายงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อพระองคทานและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเยาวชน คนอุบลราชธานี ใหเกง ดี มีสุข ตอไป
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“สรางเยาวชนเกงและดี ศรีชัยภูมิ
เปนหนึ่งไดโดยไมพึ่งยาเสพติด”

นภา ศกุนตนาค
รองผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ
ดิฉนั นางนภา ศกุนตนาค รองผูว า ราชการจังหวัดชัยภูมิ พรอมทีมงานและ
คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ไดใหความสําคัญกับกิจกรรมในโครงการ
TO BE NUMBER ONE และนอมรับปณิธานขององคประธานโครงการฯ มาใชเปน
แนวทางหลักในการบริหารจัดการพัฒนาตอยอด ดวยนโยบาย คานิยม วิสัยทัศน
ดังนี้
นโยบาย : สรางเยาวชนเกงและดี ศรีชัยภูมิ เปนหนึ่งไดโดยไมพึงยาเสพติด
คานิยม : เยาวชนทุกคนคือลูกหลานของเราและเราจะดูแลเยาวชนอยางดีที่สุด
วิสยั ทัศน : ชัยภูมิ ภูมใิ จสรรคสราง คุม ครองปองกัน พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ใหเกง ดี มีสขุ สรางนวัตกรรมเชิงรุกสูค วามเปนเลิศ สูจ งั หวัด TO BE NUMBER ONE
กาวเขาปที่ 13 ที่จังหวัดชัยภูมิไดรับความสําเร็จจากการดําเนินงานโครงการ
ดวยความมุงมั่นพัฒนาการดําเนินงาน ภายใตยุทธศาสตร TO BE NUMBER ONE
เปนสําคัญ
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1. เจตนารมณและแรงบันดาลใจทีเ่ ขาบริหารจัดการโครงการ TO BE NUMBER ONE
จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทยคนชัยภูมิ เปนปญหา
ที่กอตัวขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด อุบัติเหตุ
จากเมาแลวขับ ความรุนแรงในครอบครัว ทะเลาะวิวาท วัยรุนมีเพศสัมพันธที่ไม
ปลอดภัย การตั้งครรภกอนวัยอันควร เหลานี้เปนตน จึงไดนําจุดแข็งของโครงการ
TO BE NUMBER ONE มาเปนแนวทางขับเคลือ่ นกิจกรรมเพือ่ สงเสริมเยาวชน โดย
สงเสริมใหทุกภาคสวนมีกิจกรรมเสริมสรางภูมิคุมกันเพื่อสรางทักษะชีวิต พรอม
จัดหาพื้นที่เชิงบวกใหเยาวชนในการแสดงออกในกิจกรรมสรางสรรคตามความ
ถนัด มีเวทีสําหรับรวมกลุมกันทํากิจกรรมที่ชื่นชอบ สงเสริมและพัฒนาจุดดอย
เพิม่ โอกาสหรือเวทีไดแสดงออกผลงานเดนในเทศกาลตางๆ ไมวา จะงานบุญประเพณี
ประจําจังหวัด งานประเพณีประจําปของจังหวัดชัยภูมิ งานสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา เทศกาลวันวาเลนไทน จัดใหมีระบบเพื่อนชวนเพื่อนดวยกลุมเพื่อนดี
TO BE NUMBER ONE สรางสรรคสังคม รุนพี่ติววิชาการหรือสอนการบานนอง
บูรณาการกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยง เหลานี้ เปนตน
ทุกกิจกรรม นอกจากจะเปนการเพิม่ พืน้ ทีเ่ ชิงบวกใหเยาวชนไดแสดงออก
ในกิจกรรมสรางสรรคสูความเปนหนึ่งแลว ยังเปนการเบี่ยงเบนพฤติกรรมเสี่ยง
ใหมาสนใจในกิจกรรมแทน โดยการผลักดันใหสถานศึกษา สถานประกอบการ และ
องคการปกครองทองถิน่ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหมลี านสรางสรรคในชุมชน
โดยเริม่ ตนจากการบมเพาะกลอมเกลาตนกลาเยาวชน เพือ่ หาแนวรวมและเพือ่ เกิด
การขยายเครือขาย (แตกหนอ) และตอยอด ดวยทีมงานเยาวชน TO BE NUMBER ONE
LEADER TEAM ของจังหวัดชัยภูมิ ในการรวมขับเคลื่อน ดวยการจัดเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรูก จิ กรรมในโครงการ ณ เวทีตลาดนัดความรู TO BE NUMBER ONE
ในแตละเทศกาลตางๆ นอกจากนี้ยังสงเสริมใหมีการถอดบทเรียนเพื่อคนหา
สวนขาดและหาแนวทางพัฒนาตอยอดอยางตอเนื่องในทุกป
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“

“

ทุ ก กิ จ กรรม นอกจากจะเป น การเพิ่ ม พื้ น ที่
เชิ ง บวกให เ ยาวชนได แ สดงออกในกิ จ กรรม
สรางสรรคสค
 ู วามเปนหนึง่ แลว ยังเปนการเบีย่ งเบน
พฤติกรรมเสี่ยงใหมาสนใจในกิจกรรมแทน
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2. การมีสวนรวมในบทบาทเจาภาพหลักดานบริหารการนําขับเคลื่อน
เปนผูนําในการนําขับเคลื่อนดําเนินการภายใต 3 ยุทธศาสตรหลักของ
โครงการฯ บูรณาการกับงานแกไขปญหา ยาเสพติดของรัฐบาลรวมกับยุทธศาสตร
พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด รวมจัดทํานโยบายเพือ่ พัฒนา และแกปญ
 หาใหเด็กและ
เยาวชนโดยเสริม 2 ยุทธศาสตรรองของจังหวัดเพื่อบริหารการขับเคลื่อนงาน
สานตอพระปณิธานของพระองค โดยมี เปาหมายหลักของการแกปญ
 หาคือเยาวชน
มีโครงสรางคณะกรรมการ และผูรับผิดชอบภารกิจที่ชัดเจน กําชับใหผูบริหาร
สวนราชการทุกคนใหความสําคัญ สนับสนุนดูแลอยางใกลชิด ดวยการติดตาม
ความกาวหนาในเวทีการประชุมของคณะกรรมการปองกันแกไขปญหายาเสพติดใน
ทุกเดือน และเวทีเฉพาะกิจของคณะทํางานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ในบทบาทประธานการประชุมอยางสมํา่ เสมอ ดวยการสรางผลงานตามยุทธศาสตร
TO BE NUMBER ONE ภายใตงบปกติของหนวยงาน
3. บทบาทการประชาสัมพันธในการขยายงานโครงการเพื่อใหเกิดกิจกรรม
ที่หลากหลาย
ดวยการประชาสัมพันธกิจกรรมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมผานเวที
การประชุมผูบ ริหารทุกภาคสวน ในโรงเรียนและชุมชนตางๆ เมือ่ มีภารกิจทีไ่ ดเปน
ประธานเปดงานและกิจกรรม เหลานี้ เปนตน นอกจากนี้ยังไดสงเสริมสนับสนุน
การสราง TO BE NUMBER ONE DJ จัดรายการวิทยุชุมชนในพื้นที่ทั้งใน
สถานศึกษา และชุมชน
4. แสดงใหเห็นประโยชนของความมุงมั่นและตั้งใจ
การจัดองคกรดวยการแตงตั้งคณะกรรมการและผูรับผิดชอบภารกิจ
ตามบทบาทที่ ชั ด เจน ควบคุ ม กํ า กั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลอย า งเข ม แข็ ง
ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ทุ ก เดื อ นและคณะกรรมการเฉพาะกิ จ
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ทุก 3 เดือน ใหผูบริหารทุกภาคสวนใหความสําคัญ สนับสนุนงบประมาณ
สร า งผลงานตามยุ ท ธศาสตร TO BE NUMBER ONE ภายใต ง บปกติ ข อง
หนวยงาน โดยขับเคลื่อนกิจกรรมทุกระดับ ผานหนวยงานเจาภาพหลัก
ทิศทางการดําเนินงาน (ป 2557-2560)

เนนความตอเนื่องและยั่งยืนดวยการกําหนดแผนในระยะสั้นระยะยาว
สรางและพัฒนาฟน ฟูเครือขายทุกระดับ สรุปบทเรียน 10 ปทผี่ า นมา พรอมวางแผน
พัฒนาระยะตอไป สรางและพัฒนามัคคุเทศก TO BE NUMBER ONE สู AEC
สรางเหยีย่ วขาว TO BE NUMBER ONE ใหครอบคลุมทุกพืน้ ที่ สนับสนุนใหทกุ ภาคสวน
สรางนวัตกรรมใหมๆ สนับสนุนการสรางพัฒนาเครือขายชมรม TO BE NUMBER ONE
และสงเสริมใหมีเวทีตลาดนัดความรู TO BE NUMBER ONE ในทุกอําเภอ
ความภาคภูมิใจการบริหารจัดการดวยความมุงมัน
่

ผลงานแหงความสําเร็จจากทีไ่ ดนาํ จุดแข็งของโครงการ TO BE NUMBER ONE
มาเปนเครื่องมือในการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานที่ตอเนื่อง สงผลใหเกิด
การเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ ทัง้ ในระดับจังหวัด/อําเภอ องคกรสังคมและชุมชน กลาวคือ
ระดับจังหวัด/อําเภอ เกิดเปนนโยบายและมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ ประสานงานสะดวกขึ้น สวนในระดับองคกร มีนโยบายขององคกรและ
ภาพลักษณทดี่ ใี นการทํางานเปนทีย่ อมรับและการมีสว นรวมของภาคีเครือขายเพิม่ ขึน้
สมาชิกและแกนนํา TO BE NUMBER ONE ไดรับการยกยอง และโอกาสที่ดี
ทางสังคม เกิดเครือขายเยาวชนแกนนําจิตอาสารวมบริหารจัดการขับเคลือ่ นกิจกรรม
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TO BE NUMBER ONE อยางเปนระบบที่ตอเนื่อง เกิดเยาวชนคนเกงและดี
TO BE NUMBER ONE IDOL สรางสรรคกจิ กรรม กลาคิด กลาแสดงออกอยางมีเหตุผล
บนเวทีผูนําอยางภาคภูมิใจ ดวยความมุงมั่นและตั้งใจจริงในการนําแนวคิดและ
ยุทธศาสตรของโครงการฯ นํามาขับเคลือ่ นการแกไขปญหาเด็กและเยาวชน สงผลให
จังหวัดชัยภูมิไดรับรางวัล ดังนี้
ป 2557 จังหวัดชัยภูมิ ไดรับรางวัล

- รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการดีเดน
ในระดับภาค
- รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา
ดีเดนที่ 1 ในระดับประเทศ ป 2558 จังหวัดชัยภูมิไดรับรางวัล
- รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
รักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบ เงินปที่ 1 ในระดับประเทศ
- รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE สถานประกอบการดีเดนในระดับภาค
- รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษามัธยมขั้นพื้นฐาน
ดีเดนในระดับภาค
- รางวัลทีม TO BE NUBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND
CHAMPIONSHIP 2015 รุน Pre-Teenage ชมเชยระดับประเทศ
- รางวัลชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE IDOL 5 คือ นายภักดิ์ภูมิ
จิตติพ์ สิ ทุ ธิส์ ริ ิ นักเรียนโรงเรียนชัยภูมภิ กั ดีชมุ พล ป 2559 จังหวัดชัยภูมไิ ดรบั รางวัล
- รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา
รักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบ เงินปที่ 2 ในระดับภาค
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ปจจุบันงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ถูกฝงอยูในสายเลือด
ของดิฉนั แลว ไมวา จะอยูต าํ แหนงใด ดิฉนั ก็จะสานตอโครงการฯ ใหมคี วามตอเนือ่ งและ
ยั่งยืนตลอดไป
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คุณประโยชนของโครงการ
TO BE NUMBER ONE ไดสรางให
เยาวชนสุรินทร มีความแกรงจนเปน
ที่ประจักษตอสังคม
วินัย ตรงจิตพิทักษ
(ขณะดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร)
รูสึกภูมิใจที่ไดเปนผูนําในการผลักดันโครงการ TO BE NUMBER ONE
จนประสบผลสําเร็จ จากประสบการณการทํางานโครงการ TO BE NUMBER ONE
มา 14 ป ผมไหใหความสําคัญกับกิจกรรมในโครงการฯ โดยเพิ่มเวที TO BE
NUMBER ONE ในทุกเวทีของกิจกรรมของจังหวัด ไมวาจะเปนงานบุญเทศกาล
ประจําป งานประเพณีตางๆ งานชาง งานบุญเดือน 10 เหลานี้เปนตน สิ่งที่ผม
ไดคนพบจากโครงการนี้ เยาวชน TO BE NUMBER ONE มีศักยภาพสูง มีภาวะผูนํา
กลาคิด กลาแสดงออกบนเวทีผูนําอยางภาคภูมิใจ
ในฐานะผูด แู ลโครงการระดับจังหวัดอยางใกลชดิ รูส กึ วา TO BE NUMBER ONE
ใหอะไรมากกวาที่ผมคิด คือ ไมเพียงรองเลน เตนรํา ที่คนภายนอกมองเทานั้น
แต TO BE NUMBER ONE ไดสรางแกนนํา พรอม ใหโอกาสสมาชิกไดพัฒนา
ทักษะหลายดาน เชน ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะการเสริมสรางภูมิคุมกัน
ใหกบั เยาวชน ไดเปนวิทยากรแกนนําสรางกระแสเฝาระวังภัยสุขภาพในทุกดานไมวา
จะเปนยาเสพติด เพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย การปองกันการตั้งครรภไมพรอม
การปองกันอุบัติเหตุ และควบคุมโรคอื่นๆ อีกมากมาย
154

ประสบการณความรูสึก...รําลึกถึง

คุณประโยชนของโครงการ TO BE NUMBER ONE ไดสรางใหเยาวชน
สุรินทรมีความแกรงจนเปนที่ประจักษตอสังคม เยาวชนแกนนําไดรับโอกาส
บนเวที วิทยากร พิธกี ร เปนยุวทูตทางวัฒนาธรรมเผยแพรในตางประเทศ เชน เกาหลี
ฟลิปปนส จีน และอิตาลี
แนวทางหลักในการบริหารจัดการพัฒนาตอยอดดวยนโยบาย คานิยม
วิสัยทัศน ดังนี้
นโยบาย : สรางเยาวชนคนดีศรีสุรินทร เปนหนึ่งไดโดยไมพึงยาเสพติด
คานิยม : เราจะดูแลเยาวชนอยางดีที่สุด เพราะเยาวชนทุกคนคือ
ลูกหลานของเรา
วิสัยทัศน : เมืองสุรนิ ทร ถิน่ สรางสรรค คุม ครองปองกัน พัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนใหเกง ดี มีสขุ สรางนวัตกรรมเชิงรุกสูค วามเปนเลิศจังหวัด TO BE NUMBER ONE
กําหนดเปนนโยบายของจังหวัด

เนนความตอเนือ่ งและยัง่ ยืนดวยการสราง บมเพาะตนกลา TO BE NUMBER ONE
รุ  น สู  รุ  น ต อ ยอด สู  ก ารสร า งและพั ฒ นาเครื อ ข า ยการดํ า เนิ น งานแก ป  ญ หา
ใหเด็กและเยาวชนสานตอพระปณิธานของพระองค อยางเปนระบบ ดวยกลยุทธ
เด็กสอนเด็ก เด็กคิด เด็กทํา เด็กนํา ผูใ หญหนุน ชุมชนมีสว นรวม โดยมีเปาหมายหลัก
ของการแกปญ
 หา คือเยาวชน นําการพัฒนาจังหวัด/ชมรม ทุกประเภทตามแนวทาง
ของโครงการฯ ดวยการยึดเยาวชนเปนศูนยกลางเนนกระบวนการตามกลยุทธ
สกัดความรูจากนวัตกรรมเดิมเสริมเปนองคความรูใหม เผยแพรประชาสัมพันธ
เกิดนวัตกรรมใหม 3 เรื่อง คือ
1) Creative Area
2) สรภัญญะ TO BE NUMBER ONE
3) เหยี่ยวขาวสะเร็น
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สิ่งที่คนพบในโครงการ TO BE NUMBER ของจังหวัดสุรินทร

1. เยาวชนสมาชิกและอาสาสมัครแกนนํามีศักยภาพการเปนผูนําที่คอน
ขางสูง สังคมยอมรับ ใหโอกาสเปนหนึ่งในเวทีและโอกาสตางๆ
2. สมาชิกในโครงการมีสวนรวมกิจกรรมในโครงการอยางตอเนื่อง มีการ
เรียนรูและเติบโตขึ้นมีการพัฒนาความสามารถที่เห็นเดนชัด มีจิตอาสา มีภาวะผูนํา
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี มีความสัมพันธในครอบครัวแนนแฟนขึ้น
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
3. โครงการ TO BE NUMBER ONE ชวยเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหแก
องคกร ชวยเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานประกอบการกับชุมชนที่ดีขึ้น
มีการทํากิจกรรมรวมกันและชวยเหลือกันมากขึ้น กอใหเกิดการรับรูและมีสวนรวม
จากภาคประชาชนในการเขามาสนับสนุนเยาวชนใหทํากิจกรรมสรางสรรคภายใต
โครงการ TO BE NUMBER ONE มากขึ้น
จุดแข็งของโครงการทีส่ าํ คัญ คือ การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวย
งานที่เกี่ยวของ การสนับสนุนจากภาคสวนตางๆ ที่เขาใจและมองเห็นประโยชนที่
จะเกิดกับเยาวชน การมียุทธศาสตรและวิธีการดําเนินโครงการที่ยึดเยาวชนเปน
ศูนยกลางบนพื้นฐานการเขาถึงสาเหตุของปญหา ธรรมชาติ พฤติกรรมและความ
ตองการของเยาวชนวัยรุนอยางแทจริง ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ
ของวัยรุน และเยาวชนดวยการสรางคานิยมใหม เพือ่ ใหเขารูส กึ ดีกบั ตัวเอง เห็นคุณคา
ของตัวเอง มีความมัน่ ใจ ภาคภูมใิ จในตนเอง รวมทัง้ ใหโอกาส ใหทกุ คนคนหาตัวเอง
กลาที่จะแสดงออกมาใหคนอื่นรวมรับรู ทําใหเยาวชนรูสึกเปนบุคคลสําคัญ
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ปจจัยแหงความสําเร็จ

1. การมีทูลกระหมอมหญิงเปนองคประธานโครงการ
2. ผูบริหารทุกระดับใชโครงการTO BE NUMBER ONE เปนเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
3. มี บั น ทึ ก ลงนามข อ ตกลงร ว มกั น (MOU) ผู  บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ เห็ น
ความสําคัญในการกําหนดนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนนโยบาย
สําคัญของจังหวัดและพรอมที่จะขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติทั้งในระดับจังหวัด
อําเภอและทองถิ่น
4. การบริหารจัดการแบบมีสว นรวมทัง้ แผนงาน แผนคน เงิน และทรัพยากร
5. บรรจุงาน TO BE NUMBER ONE บูรณาการกับงานกับ DHS
6. การติดตามกํากับงานอยางสมํา่ เสมอ พรอมขวัญกําลังใจแกคณะทํางาน
ประโยชนที่ไดรับ

- เกิดแนวคิดการบริหารจัดการรวมกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน
- ภาคีทกุ หนวยและองคการปกครองสวนทองถิน่ เกิดแนวคิดบวก ใหความ
สําคัญนําหลักการ TO BE NUMBER ONE ใชพัฒนาแผนงาน
- เกิดกัลยาณมิตรในการทํางาน
- ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค ยั่งยืนดวยการสรางภูมิคุมกันแกเยาวชนครอบคลุม
ทุกดาน
- มีการระดมทุน TO BE NUMBER ONE เพื่อสนับสนุนกิจกรรม 40 ป
ที่จังหวัดสุรินทรไดรับความสําเร็จจากการดําเนินงานโครงการฯ ดวยความมุงมั่น
พัฒนาการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร TO BE NUMBER ONE เปนสําคัญดวย
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- ป 2558 จังหวัดสุรนิ ทรไดรบั รางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษา
มาตรฐาน พรอมเปนตนแบบเพชร ปที่ 1 ในระดับภาค
- รางวัลระดับประเทศ จังหวัด TO BE NUMBER ONE ตนแบบระดับทอง
- ได รั บ ประทานโอกาสจากทู ล กระหม อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา
สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี พาทีมงานจังหวัดสุรนิ ทรไปศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ ประเทศ
เกาหลีใต ในระหวางวันที่ 22-27กันยายน 2557
ความภาคภูมิใจที่ไดรับในการพัฒนากิจกรรมอยางตอเนื่อง ดังนี้

- ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE พรอมเปนตนแบบระดับเพชร
ปที 1 ระดับภาค ผานเขาสูร อบตัดสินระดับประเทศ ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558
ณ ศูนยประชุมอิมแพคเมืองทองธานี
- ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ตนแบบระดับเงินในสถานศึกษา
ไดแกโรงเรียนมัธยมศรีสําเภาลูน ผานเขาสูรอบตัดสินระดับประเทศ ในวันที่ 14-15
กรกฎาคม 2558
- ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเดนในชุมชน ไดแก ชุมชนบาน
หนองกันจารย ตําบลอูโลกอําเภอลําดวน ผานเขาสูรอบตัดสินระดับประเทศ
ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558
- รางวัลเยาวชนดีเดนและรางวัลนักเรียนพระราชทาน นาย คมสันต รัตนวัน
ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมศรีสําเภาลูน
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“We are TO BE NUMBER ONE
Smail Smart and
Happiness together”
วีระชัย ภูเพียงใจ
(ขณะดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ)
ผูว า ราชการจังหวัดอุตรดิตถ ในฐานะประธานโครงการรณรงคปอ งกันและ
แกไขปญหายาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ ไดมอบหมายใหขาพเจาในฐานะรองผูวา
ราชการจังหวัดอุตรดิตถ รับผิดชอบในการกํากับดูแลงานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในจังหวัด โดยมุง เนนการรณรงคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุม
เด็กและเยาวชน ระหวาง 6 - 25 ป ภายใตยุทธศาสตรของโครงการ TO BE
NUMBER ONE
กลยุทธในการดําเนินงาน

การรณรงคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ ยึดเยาวชน
เปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE โดยกําหนดวิสัยทัศน
ในการดําเนินงานคือ “ที่นี่อุตรดิตถ เมืองแหงรอยยิ้ม ดูดี มีสุขทุกๆ คน” WE ARE…
TO BE NUMBER ONE SMILE SMART AND HAPPINESS TOGETHER
โดยบูรณาการการดําเนินงานทุกภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน
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ผลงานเดน

1. การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
1.1 การวางแผนยุทธศาสตรเชิงรุก ไดวางกลยุทธโดยกําหนดเปาหมาย
ตัวชีว้ ดั ระยะเวลา การติดตามประเมินผล การติดตามผลการดําเนินการตามตัวชีว้ ดั
ในแตละประเด็นอยางชัดเจน มีการประชุม ทั้งระดับผูปฏิบัติงานและระดับหัวหนา
หนวยงานเปนประจําทุกเดือน โดย ศอ.ปส.จ.อต.ไดสนับสนุนงบประมาณใหหนวยงาน
ตางๆ ในลักษณะการกระจายตัว ไมกระจุกอยูแหลงใดแหลงหนึ่ง
1.2 จัดตั้งกองทุนปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัด
เพือ่ สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กรณีทจี่ าํ เปนเรงดวนหรือภารกิจ
ไมอาจเบิกจายจากงบประมาณปกติได โดยไดระดมทุนจากการบริจาค การจัด
ทอดผาปา การแขงขันยิงปน การแขงขันกอลฟ การจัดกายกรรมการกุศล การจัดงาน
ครอบครัว TO BE NUMBER ONE ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มียอดรายรับ
จํานวน 1,716,647 บาท
1.3 จัดงานวันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) โดย ศอ.ปส.จ.
อุตรดิตถ ดําเนินการจัดเปนประจําทุกป เพื่อใหหนวยงานตางๆ ไดนําผลงาน
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมานําเสนอ และการจัดประกวดกิจกรรม
TO BE NUMBER ONE ในทุกประเภท พรอมทัง้ การมอบโลรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ
ผูมีผลงานดีเดนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2. การดําเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE
สงเสริมและสนับสนุนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพือ่ ปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน โดยมีผลงานเปนที่ประจักษ คือ
จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE เขารวมประกวดในระดับประเทศ
ไดรับรางวัลเพิ่มขึ้นทุกป ในป 2556 ไดรับรางวัลกลุมตนแบบ 3 ชมรม กลุมดีเดน
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2 ชมรม รวม 5 ชมรม ป 2557 ไดรับรางวัลกลุมตนแบบ 5 ชมรม ดีเดน 1 ชมรม
รวม 6 ชมรม ป 2558 ไดรบั รางวัลกลุม ตนแบบ 6 ชมรม ดีเดน 1 ชมรม รวม 7 ชมรม
และป 2559 ไดรับรางวัลระดับภาค จํานวน 9 ชมรม ดังนี้
กลุมตนแบบ
- ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถกาวสูรางวัล
ตนแบบระดับทอง ปที่ 1
- ประเภทสถานศึกษาระดับการศึกษาพืน้ ฐาน ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรี ย นอุ ต รดิ ต ถ เพื่ อ ก า วสู  ร างวั ล ต น แบบระดั บ เพชร ป ที่ 2 และชมรม
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี เพื่อกาวสูรางวัลตนแบบระดับเงิน
ปที่ 2
- ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ชมรม TO BE
NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ เพื่อกาวสูรางวัลตนแบบระดับเงิน ปที่ 2
และชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ เพื่อกาวสูรางวัล
ตนแบบระดับเงิน ปที่ 1
- ประเภทชุมชนภูมิภาค ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนตําบล
นํ้าอาง เพื่อกาวสูรางวัลตนแบบระดับทอง ปที่ 1
- ประเภทสถานประกอบการ ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท
ศรีพงษกรุป มารเก็ตติ้ง จํากัด เพื่อกาวสูรางวัลตนแบบระดับเงิน ปที่ 2
กลุมดีเดน
- ประเภทระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม
- ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ชมรม TO BE
NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ
จังหวัดอุตรดิตถไดรบั รางวัลมากทีส่ ดุ เปนอันดับหนึง่ ของภาคเหนือ และเปนลําดับ
สองของประเทศรองจากจังหวัดขอนแกน
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3. การจัดตั้งโรงพักจําลองในสถานศึกษา
สงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงพักจําลอง โดยสมมุติบทบาทใหนักเรียน
ทําหนาทีเ่ ปนเจาหนาทีต่ าํ รวจในสถานศึกษา มีตาํ แหนงตางๆ เสมือนตํารวจมีหนาที่
ชวยเหลือดูแลนักเรียนใหอยูใ นระเบียบวินยั ระงับขอพิพาท แกไขปญหาทะเลาะวิวาท
และดูแลพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วของกับยาเสพติด โดยในป 2558 มีการจัดตัง้ โรงพักจําลอง
ในสถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา
จํานวนทั้งสิ้น 83 แหง และในป 2556 โรงเรียนสหคริสเตียน อําเภอนํ้าปาด ไดรับโล
ประกาศเกียรติคุณองคกรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเดนในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ดานการปองกันยาเสพติดจากสํานักงาน ป.ป.ส.
4. ศูนยการเรียนรู TO BE NUMBER ONE ครบวงจร
เปนแหลงรวบรวมขอมูลองคความรู สือ่ การเรียนรู และนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
งานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทุ ก ด า นของจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ แ ละ
ตางจังหวัด สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท และบุคคลทั่วไปสามารถ
ขอขอมูล ศึกษาหาความรู และเยีย่ มชมศูนยเรียนรูแ หงนีไ้ ด นอกจากนีย้ งั เปนศูนยฝก
อบรมวิทยากร เด็กและเยาวชนเครือขาย TO BE NUMBER ONE
ประเทศ

5. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงาน/บุคคลในจังหวัดไดรบั รางวัลระดับ

5.1 รางวัลปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ุ
- นายโยธินศร สมุทรคีรจี  ผูว า ราชการจังหวัด ไดรบั โลประกาศเกียรติคณ
บุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเดนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ดานการพัฒนานโยบายการแกไขปญหายาเสพติด ประจําป 2556 จากสํานักงาน ป.ป.ส.
- โรงเรียนสหคริสเตียน อําเภอนํา้ ปาด ไดรบั โลประกาศเกียรติคณ
ุ องคกร
ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเดนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดานการ
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ปองกันยาเสพติด ประจําป 2556 จากสํานักงาน ป.ป.ส.
- นายธเนศ สุนพงศรี ประธานกรรมการผูจัดการ บริษัท ศรีพงษกรุป
มารเก็ตติ้ง จํากัด ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ องคกรที่มีผลงานระดับดีเดนดานการ
ปองกันยาเสพติด ประจําป 2558 จากสํานักงาน ป.ป.ส.
- คณะกรรมการและเครือขายกองทุนแมและแผนดินจังหวัดอุตรดิตถไดรบั
โลประกาศเกียรติคณ
ุ องคกรทีม่ ผี ลงานระดับดีเดนดานการปองกันยาเสพติด ประจําป
2559 จากสํานักงาน ป.ป.ส.
- เครือขายเยาวชนตําบลวังแดง ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ องคกรที่มี
ผลงานระดับดีเดนดานการปองกันยาเสพติด ประจําป 2559 จากสํานักงาน ป.ป.ส.
5.2 รางวัลการรณรงคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
- นางสาวศุภนิดา มูลดี นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถดรุณี ไดเปนเยาวชน
ตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE รุนที่ 2 ประจําป 2555
- นางภาวินี ทานะ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ ไดรับโลบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
TO BE NUMBER ONE ดีเดนของสถานศึกษา ประจําป 2557 จากกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข
- นางสาวมนัญชยา สมเก นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถดรุณี ไดเปนเยาวชน
ตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รุนที่ 5 ประจําป 2558
- นางสาวรุจวลี จีระเดชากุล นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถดรุณี ไดเปนเยาวชน
ตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รุนที่ 6 ประจําป 2559
ประโยชนที่ทางราชการและประชาชนไดรับ
1. เยาวชนคนรุนใหมไดมาสานฝน และแสดงพลังที่หลากหลายสไตล
บวกกับพลังความคิดสรางสรรค ความสามัคคี ความมุง มัน่ ทุม เท โดยไมตอ งพึง่ ยาเสพติด
นอกจากนีย้ งั เปนเวทีสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดมโี อกาสเปดประสบการณใหมๆ
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นอกหองเรียน
2. เด็กและเยาวชนไดรับภูมิคุมกัน ปลอดจากยาเสพติด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หมูบานชุมชนมีความเขมแข็งและมีพลังในการตอสู
กับยาเสพติด
3. หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เกิดความสามัคคี ปรองดอง
รวมใจกันปฏิบัติงานมากขึ้น
ผลสําเร็จหรือความภาคภูมิใจ

จากผลปฏิ บั ติ ง านด า นการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ภายใต
การกํากับดูแลของขาพเจา ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ เปนรูปธรรม
ดังกลาว ทําใหขา พเจาไดรบั โลประกาศเกียรติคณ
ุ บุคคลทีม่ ผี ลงานระดับดีเดนในการ
ปองกันยาเสพติด ดานการพัฒนานโยบายการแกไขปญหายาเสพติด ประจําป 2558
จากสํานักงาน ป.ป.ส. นับเปนเกียรติยศ และความภาคภูมิใจในชีวิต
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“พัฒนาความเขมแข็งขององคกร
สาธารณสุขใหพรอมพัฒนา
ชมรมเพื่อเปนตนแบบ”
นายแพทยสุริยา รัตนปริญญา
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
จังหวัดขอนแกน ภายใตการขับเคลือ่ นโดยทานผูว า ราชการจังหวัดขอนแกน
ไดดาํ เนินงานโครงการโดยการบูรณาการทุกภาคสวน เพือ่ ใหการดําเนินงานโครงการ
รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBERONE) ในเด็กและ
เยาวชนมีความตอเนือ่ งและยัง่ ยืน จังหวัดขอนแกนจึงไดกาํ หนดนโยบายการดําเนิน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจําป 2557 ดังนี้
1. ให ห น ว ยงานภาครั ฐ เอกชน องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และ
ภาคประชาชน นําแนวทางการดําเนินงานโครงการฯบูรณาการในงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดของหนวยงานทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และหมูบาน/
ชุมชน เรือนจํา ฑัณฑสถานบําบัด และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
2. กําหนดใหวันที่ 1 ธันวาคมของทุกป เปนวัน TO BE NUMBER ONE
เพือ่ ใหสมาชิกและประชาชนจังหวัดขอนแกนรวมกันจัดกิจกรรมรณรงคปอ งกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
3. ขอความรวมมือใหหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่
และภาคประชาชน แตงกายดวยเสื้อ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพุธของสัปดาห
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เพื่อประชาสัมพันธโครงการฯ และรณรงคสรางกระแสการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ขอนแก น ได เ น น พั ฒ นาความเข ม แข็ ง
ขององคกรสาธารณสุขใหพรอมที่จะพัฒนาการดําเนินงานโครงการฯโดยพัฒนา
ชมรมเพื่อเปนตนแบบ เปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานไดทุกอําเภอ อําเภอละ 1 ชุมชน
1 โรงเรียน 1 โรงงาน ตามแผนการดําเนินการใหมีความครอบคลุม ตอเนื่อง
เขมแข็ง ตลอดไป
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“หัวใจของงาน TO BE NUMBER ONE
คือเยาวชน”

นายแพทยสมพงษ จรุงจิตตานุสนธิ์
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

จังหวัดขอนแกน ไดดําเนินโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี อยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2545 จนถึงปจจุบัน โดยมุงพัฒนาเด็ก
และเยาวชนซึ่งเปนกลุมเสี่ยงในการใชสารเสพติด ใหมีภูมิคุมกันทางจิต สงเสริม
การแสดงออกในทางทีเ่ หมาะสม เปนทีย่ อมรับและเกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง พัฒนา
ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)
ภายใตแนวทางการใหบริการปรับทุกข สรางสุข แกปญหาและพัฒนา EQ เพื่อเปน
ศู น ย ก ลางในการจั ด กิ จ กรรมสร า งสุ ข ตามความต อ งการของเยาวชน มี ก าร
ใหคาํ ปรึกษาแกเยาวชนกลุม เสีย่ งดานสุขภาพจิตและ ยาเสพติด โดยอาสาสมัครประจํา
ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวมทั้งจัดใหมีบริการฝกทักษะแกไขปญหา
และพัฒนา EQ ทัง้ นีเ้ ปนการฝกใหเยาวชนไดมปี ระสบการณในการจัดการกับปญหา
ตางๆ ไมวาจะเปนปญหาที่เกิดจากการเรียน ความรัก เพศ เพื่อน ครอบครัว หรือ
ปญหาที่ทําใหขาดความภูมิใจในตนเอง จนเปนเหตุใหนําไปสูปญหายาเสพติด
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ดวยความรวมมือของทุกภาคสวน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และเยาวชนที่รวม
ดํ า เนิ น งานด ว ยความมุ  ง มั่ น เข ม แข็ ง
ส ง ผลให จั ง หวั ด ขอนแก น ได รั บ
พระราชทานรางวั ล จั ง หวั ด TO BE
NUMBER ONE ตนแบบรักษามาตรฐาน
ระดั บ เพชรเพื่ อ ก า วสู  ระดับยอดเพชร
ป  ที่ 3 จ า ก ทู ล ก ร ะ ห ม  อ ม ห ญิ ง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
และรางวั ล ชมรม ในสถานศึ ก ษา
สถานประกอบการ และในชุมชนรวม 9
ชมรม รวมทั้งไดรับพระราชทานรางวัล
บุคคล TO BE NUMBER ONE ดีเดน
ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 21 รางวั ล (ป 2555
จํานวน 4 รางวัล ป 2556 จํานวน 5 รางวัล
ป 2557 จํานวน 3 รางวัล ป 2558
จํานวน 8 รางวัล ป 2559 จํานวน 1 รางวัล
และป 2560 จํานวน 2 รางวัล)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแกน ในนามเลขานุการโครงการ
TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแกน
จึงมีความสําคัญอยางยิง่ ในการขับเคลือ่ น
นโยบายสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยางตอเนือ่ งและยัง่ ยืน
โดยกําหนดเปาหมายหลักในการพัฒนา
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สูการเปนจังหวัดระดับยอดเพชร ไดแก
1. คนขอนแกนทุกภาคสวนมี
จิตสํานึกในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในกลุมเยาวชนเปาหมาย
2. เยาวชน ในชุมชน สถานศึกษา
และสถานประกอบการ มี ภู มิ คุ  ม กั น
ทางจิ ต และทั ก ษะชี วิ ต ในการป อ งกั น
ยาเสพติด
3. ขยายการพัฒนาเครือขาย
ชมรม TO BE NUMBER ONE ตนแบบ
ในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ
4. ภาคี เ ครื อ ข า ยมี ส  ว นร ว ม
ในการพัฒนารูปแบบการขยายเครือขาย
การดํ า เนิ น งานโครงการ TO BE
NUMBER ONE อยางมีประสิทธิภาพ
5. เยาวชนทีม่ ปี ญ
 หายาเสพติด
ไดรบั การยอมรับและไดรบั การดูแลชวยเหลือ
อยางตอเนื่อง
6. เยาวชนได รั บ การพั ฒ นา
ศั ก ยภาพตามความถนั ด และความ
สามารถสูความเปนหนึ่งระดับประเทศ
7. การพัฒนานวัตกรรมและ
องค ค วามรู  พร อ มเผยแพร ใ ห ช มรม
ทั่วประเทศ
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“หั ว ใจของงาน TO BE NUMBER ONE คื อ เยาวชน” ต อ งเข า ใจ
ธรรมชาติ ข องวั ย รุ  น และหาแนวทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพของเขาอย า งเข า ใจ
ทั้งเยาวชนแกนนํา สมาชิกและกลุมเสี่ยง ถาจะใหผลดีตองคิดนอกกรอบ
ผูมีบทบาทสําคัญที่สุด คือ ผูวาราชการจังหวัด และนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัด ที่ตองเขาใจและกําหนดนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สูการปฏิบัติ
ทีมงานหรือผูรับผิดชอบงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตองมีความ
เขาใจแนวทางโครงการอยางชัดเจน มีความมุงมั่น อดทน รูบทบาทการทํางาน
ในฐานะเลขานุการโครงการฯ ของจังหวัดที่ตองมีทักษะการประสานงานกับบุคคล
ทุกระดับ นับจากผูว า ราชการจังหวัด ผูบ ริหาร ผูป ฏิบตั งิ านในทุกหนวยงาน องคกร
เยาวชน รวมทั้งบุคลากรจากสวนกลาง การมีสวนรวมของหนวยงาน องคกร
โดยเฉพาะหนวยงานหลัก เพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบายของจังหวัดสูก ารปฏิบตั ใิ นทุกภาคสวน
ซึ่งทีมเลขาฯ ตองหาวิธีสรางการมีสวนรวมอยางไร
การสรางทีมงาน เพือ่ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญ
 ญาและรวมฟนฝาอุปสรรค
สูค วามสําเร็จ ซึง่ ตองคนหาผูท มี่ จี ติ อาสา มุง มัน่ ตัง้ ใจ ซึง่ พบวามีมากมายในหนวยงาน
องคกร ภาครัฐ เอกชน และเยาวชน ซึ่งตองอาศัยความสามารถของทีมงาน
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทีจ่ ะหารูปแบบในการพัฒนาศักยภาพของทีมทํางาน
สูค วามสําเร็จไดอยางไร ทีส่ าํ คัญคือการสรางทีมงานทีเ่ ขมแข็งในสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
ตลอดระยะเวลาของการทํางาน ผูร บั ผิดชอบงานจึงควรมีความตัง้ ใจ ทุม เท
ตอการทํางาน ดวยการเริม่ จากการ วิเคราะหตวั เอง วิเคราะหงาน วิเคราะหทมี งาน
เพื่อหาแนวทางสูความสําเร็จ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ใหหางไกลยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตางๆ
ซึง่ ปจจุบนั เยาวชนมีปญ
 หาทีว่ กิ ฤติมากมาย ทัง้ เรือ่ งยาเสพติด ปญหาตัง้ ครรภ
ในวัยรุน ติดเกมส หนีเรียน ยกพวกตีกนั และอืน่ ๆ อีกสารพัด ดังนัน้ จึงคนหาศักยภาพ
(ถาภาษา TO BE คือคนหาความเปนหนึ่ง) ของตนเองเพื่อทํางานอยางจริงจัง
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“

“

“หัวใจของงาน TO BE NUMBER ONE คือ
เยาวชน” ตองเขาใจธรรมชาติของวัยรุน
และหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเขา
อยางเขาใจ ทั้งเยาวชนแกนนํา สมาชิกและ
กลุมเสี่ยง ถาจะใหผลดีตองคิดนอกกรอบ
กกรอบ
บ
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ดวยการเรียนรูง านใหลกึ ซึง้ ชัดเจน ทัง้ แนวทางการทํางาน บทบาทหนาทีข่ องการทํางาน
และแสดงใหทกุ คนเห็นถึงความตัง้ ใจ รูง านจริง สามารถเอือ้ ประโยชนตอ การทํางาน
ของทุกภาคสวน ทุกระดับ ทัง้ ผูบ ริหาร ผูป ฏิบตั งิ านและเยาวชน อยางเหมาะสม ลงตัว
และสามารถเปนผูนําทีมในการทํางาน ในบทบาทของทีมเลขานุการ
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“การที่เห็นเด็กและเยาวชนมีความสุข
สงผลใหมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน”

นายแพทยศิริชัย ลิ้มสกุล
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ผมนายแพทยศิริชัย ลิ้มสกุล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เลขานุการคณะทํางาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรปี จ จุบนั จังหวัดชลบุรี
ไดกา วเขาสูจ งั หวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเพชร
ปที่ ๑ ในบทบาทของเลขานุการ คณะทํางานจังหวัด TO BE NUMBER ONE
“ผมคิดวา โครงการ TO BENUMBER ONE เปนโครงการทีม่ กี รอบแนวทาง
การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดทีช่ ดั เจน มีกลไกการปองกันโดยให
วัยรุนรวมกลุมกัน ทํากิจกรรมที่สนใจ สรางสรรคและเกิดความสุข”
“แนวทางการดําเนินงานในฐานะเลขานุการโครงการฯจัดทําโครงการ
เนนใหมีการแทรกยุทธศาสตร TO BE NUMBER ONE ในการดําเนินงานปกติ
ของหนวยงาน/ทุกภาคสวน กระตุน ใหนาํ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เขาไป
ในแผนการปฏิบัติการของหนวยงาน ประสานแผนงาน/ขอมูล/ผลการดําเนินงาน
TO BE NUMBER ONE กับทุกภาคสวนทัง้ ภาครัฐ, เอกชน, NGO สรุปผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมของจังหวัด TO BE NUMBER ONE นอกจากนี้ยังไดขยายเครือขาย
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ไปยังจังหวัดตางๆ และเปนแหลงรับศึกษาดูงานจากเครือขายในแตละภาค”
บทสรุปการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ไดเรียนรู กิจกรรมในโครงการสงเสริมการแสดงความสามารถ ใหเด็ก
กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกชวยเสริมสรางความภาคภูมิใจใหเยาวชน ซึ่งเปน
ภูมิคุมกันที่สําคัญ เพื่อใหปลอดภัยจากปญหายาเสพติด
ความรูสึกทีม
่ ีตอโครงการ

“ภูมิใจที่ไดมาทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการอํานวยการโครงการ
TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด คิดเสมอวาเปนโอกาสทีด่ ที ไี่ ดทาํ หนาที่ เลขานุการ
งานโครงการในพระราชดําริระดับจังหวัด และไดมีโอกาสเขาเฝาอยางใกลชิด
หลายครั้งที่มีความสุข จากการที่เห็นเด็กและเยาวชน มีความสุข สงผลใหมีกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน”
สิ่งที่จะขับเคลื่อนในฐานะเลขานุการโครงการฯ ตอไป คือ “การให
ความสําคัญกับกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE และนอมรับปณิธานของ
องค ป ระธาน มาใช เ ป น แนวทางหลั ก ในการบริ ห ารจั ด การพั ฒ นาต อ ยอด
อยางตอเนื่องและยั่งยืน”
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“เชื่อมั่นวาถาเยาวชนไทยทุกคน
เปนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE
แลวคนติดยาเสพติด
ในประเทศไทยลดนอยลงแน”
นายแพทยวิฑูรย เหลืองดิลก

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตรัง

สิบกวาปที่ผมไดทํางานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่จังหวัดตรัง
เห็นความตัง้ ใจ ความรวมมือ ความอยากมีสว นรวมของเยาวชนตรัง ทําใหผลการดําเนินงาน
ชมรมTO BE NUMBER ONE ของจังหวัดตรังประสบความสําเร็จอยางมาก
ทั้งสมาชิกและชมรมเพิ่มขึ้นอยางนาอัศจรรย กิจกรรมดําเนินงานก็มีกันทุกสัปดาห
แผนงานมีประจําตลอดทั้งป ทั้งกลุมสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน เพราะ
การผลักดันโครงการนีโ้ ดยทานผูว า ราชการจังหวัดตรัง สวนราชการ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภาคเอกชน ผูใหญใจดีมีเมตตา ทุกคนชวยกันอยางทุมเทจริงๆ
สิง่ สําคัญทีท่ าํ ใหเราทุกคนทุม เท เพราะพระปณิธานของทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยแท ที่พระองคทรงหวังใหเยาวชนไทย
ไมเกี่ยวของกับยาเสพติด พระองคคือรมโพธิ์รมไทรของเยาวชนไทยโดยแทของ
พระองคยังไมยอทอ พระองคคือเสาหลักและเปนกําลังใจใหพวกเราทํางานอยาง
ไมเหน็ดเหนือ่ ย แถมสนุกกับงานTO BE NUMBER ONE ดวยซํา้ ผมไดเห็นเยาวชนตรัง
ออกกําลังกายมากขึ้น กลาพูด กลาแสดง กลาออกความคิดเห็น ทํากิจกรรมเพื่อให
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เพื่อนเขามารวมกิจกรรมมากๆ ยิ่งตอนประกวด ทึ่งมากวาจําคําพูดกันไดอยางไร
ผมยังทําเลียนแบบไมไดเลย นี่แหละเปนการฝกทักษะของเยาวชน เปนผลดีกับ
ตัวเองที่จะจําอะไรไดอยางแมนยําโดยไมรูตัว
ผมยังเชือ่ มัน่ วาถาเยาวชนไทยทุกคนเปนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE
แลว คนติดยาเสพติดในประเทศไทยลดนอยลงแน เปนเกียรติและความภาคภูมิใจ
อยางมากตอผมและครอบครัว ที่ปนี้ไดรับพระราชทานโลเกียรติยศ นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเดน จากทูลกระหมอมฯ หลังเกษียณ
ตั้งใจจะชวยงานทูบีฯของจังหวัดตรัง อยางสุดความสามารถ
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“เยาวชนโคราช เกง ดี มีความสุข
เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด”

นายแพทยวิชัย ขัตติยวิทยากุล
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเห็นความสําคัญของโครงการ
TO BE NUMBER ONE ในการรณรงคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชน เปนกลุม เสีย่ งทีจ่ ะเกีย่ วของกับสารเสพติดไดงา ย จําเปนตองชวยกัน
ดู แ ลเป น พิ เ ศษ จึ ง ได น  อ มนํ า แนวพระราชดํ า ริ ข ององค ป ระธานโครงการฯ
มาเปนหลักในการดําเนินงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ไดดําเนินโครงการ TO BE
NUMBER ONE มาตั้งแตป 2546 เปนตนมา และปฏิบัติตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
มีสํานักงาน TO BE NUMBER ONE เปนที่ติดตอประสานงานและขับเคลื่อน
จากการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE จนถึงปจจุบันพบวา มีสมาชิก TO BE
NUMBER ONE เพิม่ ขึน้ เปน 562,505 คน คิดเปนรอยละ 99.09 ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมาพบวา ผูปวยยาเสพติดรายใหมลดลง ซึ่งเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม
พวกเราชาวสาธารณสุขขอสัญญาวา จะนอมนําพระปณิธานองคประธานโครงการฯ
มาปฏิบตั อิ ยางเขมแข็ง ตอเนือ่ งและ บูรณาการทุกภาคสวน เพือ่ ให “เยาวชนโคราช
เกง ดี มีความสุข เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด” ตอไป
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“

“

จนถึงปจจุบันพบวา มีสมาชิก
TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นเปน
562,505 คน คิดเปนรอยละ 99.09
ผลการดําเนินงานทีผ
่ านมาพบวา ผูปวย
ยาเสพติดรายใหมลดลง ซึ่งเปน
ม
ประโยชนตอสังคมโดยรวม

177

“ปลุกจิตสํานึกตอตานยาเสพติด
ในงานประเพณีและเทศกาล”

นายแพทยปยะ ศิริลักษณ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน
จังหวัดนานมีความเสี่ยงตอการแพรระบาดยาเสพติด เพราะเปนหนึ่ง
ในเสนทางลําเลียงยาเสพติด จึงไดเริม่ ดําเนินการ TO BE NUMBER ONE อยางเปนรูปธรรม
ในป 2550 และไดประกาศใหเปนวาระจังหวัดนานในป 2555 แนวทางในการ
ดําเนินงานเนนการใชมิติทางวัฒนธรรมเปนฐานการแกไขปญหา ระดมสรรพกําลัง
จากทุกภาคสวน จัดระเบียบทางสังคมสงเสริมพื้นที่ดีดีและกิจกรรมเชิงสรางสรรค
ในกลุม เยาวชน “เด็กนําผูใ หญหนุน” และการคืนคนดีสสู งั คม ปจจุบนั มีสมาชิก TO BE
NUMBER ONE ทั้งสิ้น 362,552 คน คิดเปนรอยละ 76 มีสมาชิกกลุมเปาหมาย
อายุ 6-24 ป ทั้ ง สิ้ น 68,053 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 93.85 รวมทั้ ง มี ส มาชิ ก
ใครติดยายกมือขึน้ 697 คน โดยสมาชิกไดรบั การบําบัด รักษา ฟน ฟูรา งกาย ฝกอาชีพ
และไดรับการติดตามประเมินครบตามเกณฑ
จังหวัดนานไดมกี ารจัดกิจกรรมรณรงคเพือ่ ปลุกจิตสํานึกตอตานยาเสพติด
ในงานประเพณีและเทศกาลสําคัญตางๆ ในพืน้ ทีท่ กุ เดือนตลอดป เชน งานประเพณี
แขงเรือ ในเดือนกันยายน เปนตน และมีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการทุกแหง จํานวน 25 แหง การดําเนินงานไดรับความรวมมือ
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“

“

จังหวัดนานไดมีการจัดกิจกรรมรณรงคเพื่อปลุก
จิตสํานึกตอตานยาเสพติด ในงานประเพณีและ
เทศกาลสําคัญตางๆ ในพื้นทีท
่ ุกเดือนตลอดป เชน
งานประเพณีแขงเรือ ในเดือนกันยายน เปนตน และ
มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานประกอบการทุกแหง
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จากทุกภาคสวนอยางเขมแข็ง รวมถึงมีการระดมเงินเปนกองทุน เพื่อใชในการ
ดําเนินกิจกรรมแมการดําเนินงานทัง้ หมด จะยังไมมากพอทีจ่ ะมีความโดดเดน เชน
หลายจังหวัด แตดว ยความตัง้ ใจ ความรวมมือรวมใจของผูท เี่ กีย่ วของทุกคน ทุกระดับ
สักวันดวยการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE เมืองนานจะปลอดพนและ
ปลอดภัยจากยาเสพติดอยางแนนอน
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“กิจกรรมยังมีความหลากหลาย
เขาถึงใจของเยาวชน”

นายแพทยโชคชัย สาครพานิช
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
ผมรูสึกปลาบปลื้มและซาบซึ้งใจเปนอยางยิ่ง ที่ไดรับพระราชทานรางวัล
“นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเดน ประจําป 2560”
เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 การไดรบั รางวัลอันทรงเกียรตินี้ ถือเปนเกียรติประวัติ
สูงสุดของขาพเจาและครอบครัวหาทีส่ ดุ มิได ทีไ่ ดมโี อกาสทํางานรับใชทลู กระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี องคประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ผูซึ่งทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล มีนํ้าพระทัยที่เปยมลนไปดวยพระเมตตา
ตอเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งเปนอนาคตของชาติเพื่อใหหางไกลจากยาเสพติด
อยางยัง่ ยืน ทรงเขาพระทัยถึงธรรมชาติของเยาวชนสงผลใหแนวคิดของยุทธศาสตร
การดําเนินงานโครงการมีความชัดเจน งายตอการนําไปสูก ารปฏิบตั ิ กอเกิดความรวมมือ
จากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาชน
ในการบูรณาการการดําเนินงานใหมคี วามตอเนือ่ ง อีกทัง้ กิจกรรมยังมีความหลากหลาย
เขาถึงใจของเยาวชนสามารถดึงดูดความสนใจใหเขารวมกิจกรรม สงผลให
เยาวชนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนอยางแทจริง และสามารถถายทอดกิจกรรม
จากรุน สูร นุ เกิดความคิดสรางสรรคพฒ
ั นาตอยอดเปนนวัตกรรมไมมวี นั สิน้ สุด ทําให
เด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมหางไกลจากยาเสพติดอยางยั่งยืน
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สําหรับการขับเคลือ่ นโครงการ TO BE NUMBER ONE ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปราจีนบุรี มีผลงาน
เปนทีป่ ระจักษประชาชนและเยาวชนสมัครเปนสมาชิก จํานวน 409,763 คน คิดเปน
รอยละ 92.2 เยาวชนอายุ 6-24 ป เปนสมาชิก จํานวน 103,590 คน คิดเปนรอยละ
99.16 สนับสนุนการจัดตั้งชมรมในจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 657 ชมรม คิดเปน
รอยละ 91.89 มีผลงานที่ภาคภูมิใจ คือ
ป 2558 ชมรมบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด ไดรับ
รางวัล ชมรม TO BE NUMBER ONE ตนแบบระดับเงิน
ป 2559 ชมรมเทศบาลตําบลบานนาปรือ อําเภอเมืองปราจีนบุรี ไดรับ
รางวัล ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ดีเดนระดับประเทศ
และป 2560 จังหวัดปราจีนบุรี ชมรมบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส
ประเทศไทย จํากัด และชมรมเทศบาลตําบลบานนาปรือ อําเภอเมืองปราจีนบุรี
ไดรับการคัดเลือกเขารวมการประกวดระดับประเทศ เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม
2560 ณ Hall 9 ศูนยประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
รวมฉลองในโอกาสครบรอบ 15 ปดวยความภาคภูมิใจ
ขาพเจาขอใหคาํ มัน่ สัญญาวาจะทุม เทแรงกายแรงใจดําเนินงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE ใหมีความกาวหนาตอเนื่อง และยั่งยืน ดวยความมุงมั่น
ตั้งใจสุดความสามารถตลอดไป ไมวาขาพเจาจะยายไปอยูจังหวัดใดก็ตาม
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“เด็กและเยาวชนตองไดรับ
ความรัก ความอบอุน”

นายแพทยรุงฤทัย มวลประสิทธิ์พร
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพังงา

งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของประเทศจะหยุดไมได ตองมีการ
ขับเคลื่อนอยูตลอดเวลา โดยพวกเราสมาชิก TO BE NUMBER ONE ถาเราไมรวม
พลังกัน รวมแรงรวมใจกันอยางเขมแข็ง โครงการ TO BE NUMBER ONE ก็จะไม
ประสบความสําเร็จและกาวเดินมาไดอยางมั่นคง” จากพระดํารัสขององคประธาน
ในหนาที่ของเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE
จังหวัดพังงา กระผมจะสนับสนุนการดําเนินงานอยางเต็มความสามารถ การรณรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปรียบเสมือนสนามหญา ถาจะใหสวยงามตอง
ตัดแตงอยางตอเนื่อง หากละเลยเมื่อใด สนามหญาก็จะรกรางเปรียบเสมือนปญหา
ยาเสพติดทีม่ าทํารายเยาวชนเชนกัน เด็กและเยาวชนตองไดรบั ความรัก ความอบอุน
การดูแลเอาใจใส ตองไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันทางจิต ใหเขารูจักใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน ใหเขารูสึกภาคภูมิใจในตนเอง กระผมจะสานตอและผลักดัน
การดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ใหเขาสูร ะดับเพชร ภายใน
ป 2559 เพือ่ เยาวชนจังหวัดพังงา เพือ่ อนาคตของประเทศไทย และจะขยายเครือขาย
ชมรม TO BE NUMBER ONE ทุก SETTING ใหเขมแข็งและยั่งยืนทั้งภายใน
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จังหวัด และขยายเครือขายภาคใต ระดับประเทศ และเครือขายอาเซียน เพื่อให
เยาวชนเปนคนเกงคนดี มีความสุข ไมยุงเกี่ยวยาเสพติด สมดั่งพระปณิธานใน
องคประธานที่ทรงใหกําลังใจแกเหลาสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ
การดําเนินงานในป 2557 เปนไปตามสัญลักษณและคานิยมรวมกันของ
จังหวัดพังงา ที่วา “จังหวัดพังงา รวมสรางตนแบบ ขยายเครือขาย นอมถวาย
พระปณิธาน”
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“มุงหวังเปนจังหวัด
TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร”

นายแพทย พิเชฐ บัญญัติ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ
“เริม่ ตน...นับแตยา ยมารับตําแหนงนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ
ในป 2555 พบวาจังหวัดเพชรบูรณไดรบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทจังหวัด
TO BE NUMBER ONE กลุมดีเดน จากปที่ผานมา
ตั้งมั่น.....ตระหนักถึงความสําคัญและวิเคราะหถึงการดําเนินงาน TO BE
NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ
สืบสาน...อํานวยการและใหการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานโครงการฯ
ได แ ก จั ด หางบประมาณที่ เ พี ย งพอ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการอย า งต อ เนื่ อ ง
จัดประกวดศูนยประสานงานอําเภอ TO BE NUMBER ONE ตอเนื่องทุกป จัดงาน
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ขยายการจัดกิจกรรม
รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE สูระดับอําเภอและไดเขารวมกิจกรรมการ
ประกวดที่สวนกลางจัดดวยตนเองทุกครั้ง ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ
มุง มัน่ พัฒนา...พัฒนาการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE โดยบูรณาการ
ความรวมมือจากทุกภาคสวนขยายและพัฒนาเครือขาย...ขยายเครือขายชมรม
TO BE NUMBER ONE เพิ่มมากขึ้น และพัฒนาเครือขายชมรมฯ อยางตอเนื่อง
สงผลใหจังหวัดเพชรบูรณมีชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งในสถานศึกษา
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สถานประกอบการ ชุมชนภูมิภาค ครบทุก setting
มุง หวัง...มุง หวังเปนจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร เปนชมรม
TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรครบทุกประเภท และใหประชาชนโดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนมีจิตใจเขมแข็ง “เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด”
ความภาคภู มิ ใ จ...ได รั บ เสด็ จ องค ป ระธานโครงการฯ เมื่ อ วั น ที่
13 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ
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“มีความภาคภูมิใจอยางหาที่เปรียบไมได”

นายแพทย ไพศาล ธัญญาวินิชกุล
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน
จังหวัดแมฮองสอนไดดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาอยาง
ตอเนือ่ ง โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮอ งสอนไดนาํ เอาแนวทางในการดําเนิน
งานตามโครงการฯ เพือ่ สรางกระแสในกลุม เยาวชน ในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด โดยอาศัยเยาวชนเปนตัวขับเคลื่อนในการดําเนินงาน ซึ่งไดเนนในการ
ประชาสัมพันธ ปรับความคิดและปลูกฝงคานิยมในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด และมีหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเปนผูสนับสนุนในการขับเคลื่อนให
เปนไปตามโครงการฯ ซึ่งสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดแมฮองสอน
มีความภาคภูมิใจอยางหาที่เปรียบไมได ที่ไดมีโอกาสรับเสด็จทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี องคประธานโครงการฯ ทีท่ รงประทานวโรกาส
เสด็จเยี่ยมสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดแมฮองสอน เมือวันที่ 19 กันยายน
2556 นับเปนขวัญกําลังใจและเปนสิริมงคลแกพวกเราชาวจังหวัดแมฮองสอน
ปจจุบันจังหวัดแมฮองสอนมีเยาวชนกลุมเปาหมายอายุ 10-24 ป
สมัครเปนสมาชิก TO BE NUMBER ONE จํานวน 26,765 คน คิดเปนรอยละ
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74.15 มีชมรม TO BE NUMBER ONE กระจายอยูในชุมชนทั่วทุกอําเภอภายใน
จังหวัดจํานวน 35 ชมรมในสถานศึกษาจํานวน 50 ชมรม ในสถานประกอบการ
จํานวน 2 ชมรม จังหวัดแมฮองสอนไดดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER
ONE ภายใต 3 ยุทธศาสตร ดานการรณรงคปลุกจิตสํานึกและสรางกระแสใน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหแก
เยาวชน และการพัฒนาเครือขายเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ผลงานที่สงเขารวมตามโครงการฯ มีตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE
จากสถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชน เขารวมประกวดในระดับภาค
รวมทั้งเขารวมการประกวดแขงขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
THAILAND CHAMPIONSHIP 2013 โดยมีตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนอนุบาล
ปางมะผา ซึ่งการดําเนินงานของจังหวัดแมฮองสอนไดดําเนินการอยางตอเนื่อง
เพือ่ ใหเยาวชนมีคา นิยมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนรูปธรรม
“เด็กและเยาวชนของจังหวัด ฯ สามารถเปนหนึง่ ไดโดยไมพงึ่ ยาเสพติด”
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“TO BE NUMBER ONE เปนวาระจังหวัดยโสธร”

นายสุใหญ หลิ่มโตประเสริฐ
จังหวัดยโสธร ไดนอมนําโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยไดกําหนด
เปนนโยบายสําคัญของจังหวัด มอบหมายใหหนวยงาน/องคกรทุกภาคสวนรวม
ขับเคลื่อน และดําเนินกิจกรรมในโครงการอยางตอเนื่องและตอยอด ขยายผลการ
ดําเนินงานชมรมทั้งในชุมชนสถานศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
สถานประกอบการ สถานพินจิ และคุม ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร และเรือนจํา
และตอยอดขยายผลนวัตกรรมและองคความรูสรางเมล็ดพันธุรุนใหม TO BE
NUMBER ONE JUNIOR ในโรงเรียนนํารอง ทั้งนี้ เพื่อมุงมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชน
ซึ่งเปนกลุมเสี่ยงตอการใชสารเสพติดใหมีภูมิคุมกันทางจิตใจ สงเสริมใหแสดงออก
ในทางทีเ่ หมาะสมเปนทีย่ อมรับและเกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง และเติบโตใหเปน
คนที่มีคุณภาพที่ดีในอนาคตมีการบริหารจัดการโครงการระดับจังหวัดโดยประกาศ
เจตนารมณกําหนดใหโครงการ TO BE NUMBER ONE เปนวาระจังหวัดยโสธรจัด
ทํา MOU บันทึกตกลงความรวมมือกันระหวางผูวาราชการจังหวัดกับสวนราชการ
ภาครัฐภาคเอกชนทองถิ่นและชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท จัดตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตามภารกิจหลักในระดับจังหวัดและ
ระดับอําเภอ 9 คณะเครือขายจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะ 5 ป
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โดยยึดกรอบการพัฒนาทีค่ งความตอเนือ่ งและยัง่ ยืนของ 3 ยุทธศาสตรหลักอยางเขมแข็ง
และเปนศูนยกลางการพัฒนานวัตกรรมและองคความรูระดับประเทศ จัดทําแผน
พัฒนา 5 ป ระหวางเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดในกลุม มาตรฐาน
ตนแบบระดับเพชรทั้ง 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดยโสธร ขอนแกน และภูเก็ต
และจัดทําเปนรูปเลมเผยแพรสเ ู ครือขายชมรมทุกประเภท กําหนดตัวชีว้ ดั ในการดําเนินงาน
ของจังหวัดบูรณาการและจัดสรรงบประมาณดําเนินการครอบคลุมทุกประเภท
ชมรม พัฒนาจัดตัง้ ชมรมใหมและขยายเครือขายทุกประเภทชมรมทัง้ ประเภทดีเดน
และตนแบบเพิ่มมากขึ้นทุกปทุกประเภทชมรม สรางสรรคนวัตกรรม TO BE
NUMBER ONE อยางตอเนื่องตอยอดและขยายผลการนําไปใชเปน Best Practice
ของเครือขายชมรมทัง้ ในและนอกเขตจังหวัด สกัดองคความรู TO BE NUMBER ONE
เผยแพรประชาสัมพันธสูเครือขายระดับประเทศ และมีการประเมินผลการทํางาน
ทุกขั้นตอน
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“ขอใหโครงการ TO BE NUMBER ONE
อยูตอไปนานๆ”

นายแพทยศิริชัย ภัทรนุธาพร
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
โครงการ TO BE NUMBER ONE ผมคิดวาเปนเรื่องที่ดีมากที่วัยรุนของ
เมืองไทยไดมีโอกาสเขารวมโครงการนี้ภายในการอุปถัมภของทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไมมีประเทศใดที่จะมีโอกาสไดสงเสริม
เยาวชนอยางใกลชิดและยาวนานมาเปนเวลาเกิน 10 ปอยางตอเนื่องโครงการฯ
มีวัตถุประสงคชัดเจนที่จะสงเสริมใหเยาวชนของไทยไดแสดงออกซึ่งความสามารถ
ความตองการที่จะเปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด
อดีตเมือ่ วัยรุน แสดงออกในความสามารถตางๆ เหลานีม้ กั จะถูกกีดกัน ตอวา
วาทําไมไมเอาเวลาไปเรียนหนังสือมุมมองอีกดานหนึ่งที่พวกเราไมเคยสนใจคือมุม
มองทีเ่ ด็กตองการแสดงออกซึง่ หลายคนตองยอมรับวาเรือ่ งการศึกษาบางคนเขาอาจ
จะไมเกงแตเขามีความสามารถมี Talent ที่จะแสดงออกอีกดานหนึ่งซึ่งก็เปนสวนที่
สําคัญเปนโครงการสงเสริมใหเยาวชนไดแสดงออกซึง่ ความรูค วามสามารถทีห่ ลากหลาย
ไม เ ฉพาะเรื่ อ งร อ งรํ า ทํ า เพลงแต ห มายถึ ง ภาษาดนตรี กี ฬ าทุ ก ด า นเลยตั้ ง แต
เยาวชนเล็กๆ ระดับประถมศึกษา จนถึงอุดมศึกษาทุกกลุมอยางตอเนื่อง มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยน ไดเห็นเพื่อนประสบความสําเร็จมาตลอด 10 กวาปถือเปนโครงการ
191

ทีช่ ว ยเยาวชนของประเทศไทยอยางแทจริง ผมสนับสนุน สงเสริมชืน่ ชมมาโดยตลอด
ขอใหโครงการ TO BE NUMBER ONE อยูตอไปนานๆ
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สรางความเขาใจในการทํางาน
“TO BE NUMBER ONE”
ใหคนทํางานทุกภาคสวน
นพ.สมศักดิ์ นุกูลอุดมพานิชย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

“การปองกันปญหายาเสพติดในเยาวชน คือ
การใชเวลาวางของเยาวชน
ใหมาทํากิจกรรมที่สรางสรรค
ตามความชื่นชอบของเยาวชน”
ความภาคภูมิใจทีท
่ ํางาน TO BE NUMBER ONE และรางวัลที่ไดรับ

โครงการ TO BE NUMBER ONE เปนโครงการฯ สรางคน ใหโอกาสคน
ทําใหชมุ ชน สังคมดีขนึ้ เปดพืน้ ทีใ่ หเยาวชนไดมโี อกาสแสดงความสามารถ..ทีต่ นเอง
ชืน่ ชอบ..ใหความเขาใจในวัยรุน และทีส่ าํ คัญเปนโครงการทีใ่ หโอกาสผูท เี่ คยหลงผิด
ดานยาเสพติด กลับเขามาอยูใ นสังคมอยางมีความสุข ตาม“โครงการใครติดยายกมือ
ขึ้น” กลับมาเปนที่รัก เปนกําลังสําคัญของครอบครัว ชุมชน สังคม ความสําเร็จ
อาจไมใชจาํ นวนเยาวชนทีเ่ ขารวมโครงการจํานวนมาก การทําใหเยาวชนเพียง 1 คน
ไดเลิกเสพยาเสพติด ใหเขาไดมอี าชีพ ทํามาหากินเลีย้ งดูตวั เองได กลับมามีชวี ติ ทีด่ ขี นึ้
คื น ลู ก ที่ ดี สู  ค รอบครั ว คื น คนดี สู  สั ง คม นั บ เป น ความสํ า เร็ จ ที่ ยิ่ ง ใหญ
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นอกจากเยาวชนแลว ยังมองไปถึงการมีสว นรวมทัง้ ภาคสวนราชการ เครือขายในพืน้ ที่
ทีเ่ ปนทัง้ คนเกง คนดี ทีท่ าํ งานดวยความจริงจังและทุม เท ผลักดัน สนับสนุนและขับเคลือ่ น
โครงการ TO BE NUMBER ONE ไดอยางตอเนื่อง
โครงการ TO BE NUMBER ONE มีผลงานสําเร็จทีภ่ าคภูมใิ จ คือ การพัฒนา
คุณภาพชีวติ และสงเสริมศักยภาพของเยาวชน ดวยการสงเสริมการแสดงออกในทาง
ทีเ่ หมาะสมเปนทีย่ อมรับ เกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง ใหโอกาสวัยรุน ไดคน หาตัวเอง
และกลาแสดงออกใหผูอื่นไดรับรู ซึ่งเปนแนวทางที่ทําใหเยาวชนหางไกลยาเสพติด
เกิดกลุมเยาวชนคนรุนใหม ที่มีคุณภาพ นําพาสังคมไทยในอนาคตใหเปนสังคมใหม
ที่มีความเจริญกาวหนา
ป 2556 จนถึงปจจุบัน กับการดํารงตําแหนงนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการฯ จากประสบการทํางาน ไดเห็น
กลุม เปาหมายทีเ่ ปนกลุม เสีย่ งในชุมชน ไมมคี วามรู ฐานะยากจน บางครอบครัวไมได
อยูกับพอแม เมื่อติดยาเสพติดสงการบําบัดในโรงพยาบาล และอีก 3-4 เดือน ก็ถูก
สงกลับมาในโรงพยาบาลเหมือนเดิมเปนวงจรทีต่ ดั ชวงไมขาด จากจุดเริม่ ทีค่ ดิ จะชวย
แกไขปญหาใหเยาวชน จึงไดเกิดความคิด ถาดึงพลังเยาวชนทีค่ ดิ บวก คิดดี รวมกลุม
ดึงเพื่อนที่เปนกลุมเสี่ยงใหพนภัยจากยาเสพติด ดึงเวลาวางของเยาวชน เบี่ยงเบน
ความสนใจ ไมใหไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยในป 2557 ไดกอกิจกรรมการเขยื้อน
พลังเยาวชน เนือ่ งจากในชวงหยุดปดเทอมเยาวชนมักใชเวลาวางไปกับกิจกรรมทีไ่ ม
สรางสรรค การมัว่ สุมในรานเกมส เทีย่ วเตรในสถานทีไ่ มเหมาะสม จึงไดสาํ รวจความ
ตองการในการทํากิจกรรมตามความสนใจของเยาวชน จึงเปนที่มาของกิจกรรม
“นองขอ...พีจ่ ดั ให” ภายใตโครงการ TO BE NUMBER ONE WEEKEND STYLE เปดสอน
ภาษาอังกฤษ เทควันโด ดนตรีไทยและดนตรีสากล ในชวงปดภาคเรียน และไดจดั กิจกรรม
ตอเนือ่ งในป 2558 โดยจัดหาทีมวิทยากรทีเ่ ชีย่ วชาญดานการขับรองระดับประเทศ
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“

“

กลุมเปาหมายที่เปนกลุมเสี่ยงในชุมชน
ไมมีความรู ฐานะยากจน บางครอบครัวไมได
อยูกับพอแม เมื่อติดยาเสพติดสงการบําบัดใน
โรงพยาบาล และอีก 3-4 เดือน ก็ถูกสงกลับ
มาในโรงพยาบาลเหมือนเดิมเปน
วงจรที่ตัดชวงไมขาด
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จากแกรมมี่ มาสอนรองเพลงใหกับเยาวชนในชวงปดเทอม จากวันที่เริ่มตน
โครงการป 2557 จนถึงปจจุบัน ยังมีการรวมกลุมของเยาวชนในการจัดกิจกรรม
ที่สรางสรรคมากกวา 100 คน เปดเวทีสรางพื้นที่สีขาว (ตลาดปสาน) เปดโอกาสให
เยาวชนไดแสดงความสามารถและศักยภาพในทางทีเ่ หมาะสม เชน รองเพลง เลนดนตรี
เป ด หมวกหาเงิ น สนั บ สนุ น กองทุ น TO BE NUMBER ONE ของชมรม
เปนแบบอยางตนแบบเยาวชนทีเ่ ปนคนดี เกง มีความสุข ไมเขายุง เกีย่ วกับยาเสพติด
นอกจากนี้ การสรางและพัฒนาเครือขาย ถือเปนนโยบายทีส่ าํ คัญในการขยายเครือขาย
ใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปนสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน
สรางความเขาใจ ในการทํางาน“TO BE NUMBER ONE” ใหคนทํางานทุกภาคสวน
มองวาเปนโครงการสําคัญที่แกปญหาสังคมของจังหวัด ดําเนินงานเปนหนึ่งเดียว
บูรณาการทั้งแผนคน/งาน/กิจกรรม เพื่อใหเปนตนแบบชมรมดีๆ สงตอเยาวชนที่ดี
จากรุนสูรุน สรางเครือขายชมรม ที่เขมแข็งในการดําเนินงาน
ความสําเร็จ…และความภาคภูมิใจ ที่เกิดจากการบริหารจัดการและการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน คือชมรม TO BE NUMBER ONE กาวสูการประกวดระดับ
ประเทศอยางตอเนื่อง โดยในป 2559 มีชมรมฯ 4 ชมรม และในป 2560 มีชมรมฯ
ถึง 5 ชมรม ซี่งป 2560 จังหวัดสุโขทัย ไดรับรางวัล จังหวัด TO BE NUMBER ONE
ตนแบบระดับเงิน พรอมดวยชมรมฯ ดีเดน ประเภทชุมชน 1 รางวัล และรางวัล
บุคลากร ดีเดน 2 รางวัล คือ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE
ดีเดน และบุคลากรสาธารณสุข TO BE NUMBER ONE ดีเดน
และความสําเร็จอันยิ่งใหญและความภาคภูมิใจ ตลอดระยะเวลา 14 ป
ของชาวสุโขทัย คือทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี ทรงเสด็จ
ติดตามผลการดําเนินงานจังหวัดสุโขทัย ถึง 4 ครัง้ ลาสุด เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ทรงเปดชมรมและศูนยเพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค
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จังหวัดสุโขทัย ขอนอมนําโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูล
กระหม อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี เป น แนวทางในการ
ดําเนินงานรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เปนหลักและศูนยรวมทาง
จิตใจที่มั่นคงของชาวสุโขทัย เพื่อใหประชาชนและเยาวชนเปนคน “ดี เกง สุข”
โดยไมพึ่งยาเสพติด
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“โครงการ TO BE NUMBER ONE
ใหโอกาสเด็กทุกคนทุกพิ้นที่
ในประเทศไทย”
นายแพทยโกเมนทร ทิวทอง

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร
ผม นายโกเมนทร ทิวทอง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร ผมได
ศึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และพบวาเปนโครงการที่ดี มีจุดมุงหมายที่
สําคัญ คือ เพือ่ พัฒนาเยาวชนไทยใหเปน “คนเกง คนดี และมีความสุข”โดยเยาวชน
เพื่อเยาวชน ยึดเยาวชนเปนศูนยกลาง กลยุทธเด็กสอนเด็ก เด็กคิด เด็กทํา เด็กนํา
ผูใหญหนุน ชุมชนมีสวนรวมเปนการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนในยุคปจจุบันได
ตรงตามปญหาและตรงกับความตองการของเด็ก ในยุคที่เทคโนโลยีและการสื่อสาร
มีความเจริญแบบกาวกระโดด ผูใหญในยุคปจจุบันจึงเปนเพียงคนดูแลหางๆ เปนที่
ปรึกษา ชวยชี้ชองทางใหไปในทางที่ถูกตองตามบรรทัดฐานของสังคม โครงการ
TO BE NUMBER ONE ใหโอกาสเด็กทุกคน ทุกพืน้ ทีใ่ นประเทศไทยไดมกี จิ กรรมและ
รวมกิจกรรมเชิงสรางสรรคตามความถนัดและความชอบของตนเอง ชวยพัฒนาขีด
ความสามารถของเด็ก พัฒนา EQ และ IQ สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยาง
มีความสุข
กระผมจึงไดนอมนําโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี องคประธานโครงการฯ มาดําเนินการ
ดูแลและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนอยางจริงจังในทุกจังหวัดทีผ่ มไปดํารงตําแหนง
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นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ทั้งในจังหวัดสระแกวและจังหวัดสุรินทร สิ่งที่กระผม
คาดหวังคือ เด็กในจังหวัดผมเปนคนดี สามารถปรับตัวเขากับสังคมยุค 4.0 ได ใชชวี ติ
อยูไดอยางมีความสุข มีปญหามีที่ปรึกษา มีทักษะชีวิต มีคุณคาและคุณคาในตัวเอง
ไมยงุ เกีย่ วกับยาเสพติด บุหรี่ สุรา ใหโอกาสเด็กทีก่ า วเดินผิดพลาดใหกลับมาเปนเด็ก
ที่มีโอกาสและอนาคตไดเทาเทียมเด็กปกติ และเปนที่ยอมรับในสังคม
กระผมในนามเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสุรนิ ทร
ได ผ ลั ก ดั น โครงการให มี ก ารดํ า เนิ น งานให ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด ใน
ป 2560 โดยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร
ป 2560–2562 เพื่อใหทุกภาคสวนนําไปใชเปนแนวทางเดียวกันและจัดทําแผนงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE บรรจุเขาในแผนงานโครงการของหนวยงาน
จัดทําบันทึกขอตกลงการดําเนินงานรณรงคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติดภายใต
โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทรฉบับที่ 2 ขับเคลื่อนโครงการ
โดย Core TEAM คณะอนุกรรมการประเมินผล คอยติดตามแทนการประชุม
มีการตั้งอนุกรรมการกองทุนในการจัดหาทุนเพื่อใชในการทํากิจกรรมโครงการ
TO BE NUMBER ONE มีแผนการขยายผลการดําเนินงาน ใชโรงเรียน สถาน
ประกอบการ ชุมชน ตนแบบขยายการดําเนินงานขยายเครือขายออกไปเรื่อยๆ
กระผมขอน อ มนํ า โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทู ล กระหม อ มหญิ ง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดําเนินงานในทุกพื้นที่ที่ไปปฏิบัติงาน
และพร อ มเป น หนึ่ ง พลั ง ในการขั บ เคลื่ อ นตามพระปณิ ธ านขององค ป ระธาน
เพื่อเด็กและเยาวชนไทย
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“ประชาสัมพันธเขมแข็ง หนุนเสริมแรงใหเยาวชน
เปนคนเกงและดี
TO BE NUMBER ONE ”
นายแพทยประภาส วีระพล
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ
ผมนายแพทยประภาส วีระพล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ
เลขานุการคณะกรรมการอํานวยการโครงการรณรงคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE จังหวัดอํานาจเจริญ ปจจุบนั จังหวัดอํานาจเจริญไดกา วเขาสู
จังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเพชรปที่ 1
ผมไดนอ มนําโครงการ TO BE NUMBER ONE มาใชเปนแนวทางดําเนินงาน
ในทุกจังหวัดที่ผมไปดํารงตําแหนงนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ทั้งในจังหวัดสตูล
จังหวัดนครพนม และจังหวัดอํานาจเจริญ สิ่งที่คาดหวังคือใหเด็กและเยาวชน
เปนคนเกงและดี TO BE NUMBER ONE ในป 2560 ไดผลักดันใหมีการขยายกลุม
เปาหมายลงไปในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด โดยกําหนด
เปนตนแบบอําเภอละ 1 แหง และป 2561 จะขยายออกไปใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ทั้งในป 2561 ผมไดประกาศนโยบายใหบรรจุเรื่องยาเสพติดและโครงการ TO BE
NUMBER ONE ไวในธรรมนูญประชาชนของตําบลในจังหวัดอํานาจเจริญ เพื่อให
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น
การดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอํานาจเจริญ ภายใต
วิสัยทัศน “ประชาสังคมเขมแข็ง หนุนเสริมแรงใหเยาวชนเปนคนเกงและดี
TO BE NUMBER ONE” ROAD MAP “มุง มัน่ สูก ารเปนจังหวัด TO BE NUMBER ONE
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ตนแบบ มาตรฐานระดับเพชร ในป 2563 และป 2568 กาวสูตนแบบระดับ
ยอดเพชร” มีคานิยม TO BE NUMBER ONE รวมกันที่วา“นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดเปนเพือ่ น ผูว า ราชการจังหวัดเปนพี่ ผูใ หญใจดีเปนแรงหนุน พุทธคุณเปนฐาน
ชุมชนเปนบาน อนาคตบุตรหลานเปนหลักชัย รักษาศิลปวัฒนธรรม ไวใหเปนหนึ่ง”
มีเปาหมายการพัฒนาใหอํานาจเจริญ เปน PARADISE OF E-SAN “เมืองในฝน
บานที่นาอยู สําหรับเยาวชน”
ความรูส กึ ทีม่ ตี อ โครงการ ผมภูมใิ จทีไ่ ดทาํ หนาทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการ
อํานวยการโครงการรณรงคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
จังหวัดอํานาจเจริญ คิดเสมอวาเปนโอกาสทีด่ ที ไี่ ดทาํ หนาทีเ่ ลขานุการฯ โครงการใน
พระราชดําริระดับจังหวัด มีโอกาสเขาเฝาอยางใกลชิดการไดรับรางวัลนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ถือเปนความภาคภูมิใจอยางยิ่งสําหรับ
ตัวผมเองและครอบครัว
ผมขอนอมนําโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี มาเพือ่ พัฒนาและขยายเครือขายในการรณรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางมัน่ คงตอเนือ่ งและยัง่ ยืน เพือ่ เยาวชนหางไกล
จากยาเสพติด เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติตอไป
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จากจุดเล็กๆ ที่เริ่มตนที่มีความมุงมั่นใหเด็กเยาวชน
เติบโตเปนคนเกง คนดีไมพึงพายาเสพติด
จารุเกียรติ หิมรัตน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
จังหวัดหนองคาย
ผมทํางานดานยาเสพติดตั้งแต ป 2542 ไดเรียนรูศาสตรของยาเสพติด
พบและเห็นหลายสิง่ หลายอยางทัง้ ทีด่ แี ละไมดี ผมใชเวลากับศาสตรดา นนีแ้ ละศึกษา
เรียนรู เพือ่ ทีจ่ ะชวยเหลือคนทีห่ ลงผิดใหกลับมาเปนคนดีของสังคม และไดตงั้ ปณิธาน
ไววา “จะขอปดทองหลังพระ”และในวันหนึง่ ประมาณตนเดือนกันยายน 2546 ทาน
ผูบ ริหารเรียกผมไปพบเพือ่ มอบหมายงานซึง่ ในวันนัน้ ผมไมทราบเปนงานอะไร เพียง
แคบอกวาใหเตรียมตัวรับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี
องค ป ระธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระองค ท  า นจะเสด็ จ ณ
จังหวัดหนองคาย ตอนนั้นผมยังไมใหคําตอบวาผมจะทําไดหรือเปลา ประมาณหนึ่ง
สัปดาหหลังจากนัน้ ทานผูบ ริหารเรียกผมไปพบอีกครัง้ และบอกผมวาไมมใี ครเหมาะ
สมกับงานนีแ้ ลว งานนีต้ อ งเปนผมและผมจะไดบญ
ุ ใหญทไี่ ดรบั เสด็จฯ นัน่ เปนจุดเริม่
ตนของผม
ผมและชาวจังหวัดหนองคาย มีความภาคภูมใิ จเปนอยางยิง่ ทีอ่ งคประธาน
โครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกฯ และทรงเปดศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
3 ครั้ ง ด ว ยกั น ครั้ ง ที่ 1 วั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2546 ณ ชุ ม ชนวั ด ยอดแก ว
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เทศบาลเมืองหนองคาย และวิทยาลัยเจมสบริหารธุรกิจหนองคาย (ปจจุบนั เปลีย่ นชือ่
เปนวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน) อําเภอเมืองหนองคายครัง้ ที่ 2 วันที่ 14 มกราคม 2552
ณ โรงเรียนบึงกาฬ อําเภอบึงกาฬครั้งที่ 3 วันที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียน
ทาบอ อําเภอทาบอ
จากจุดเล็กๆที่เริ่มตนที่มีความมุงมั่นใหเด็กและเยาวชนเติบโตเปนคนเกง
คนดีไมพึ่งพายาเสพติด หยาดเหงื่อ แรงกายและแรงใจจากสวนเล็กๆ ตลอดระยะ
เวลา 14 ปที่ผานมา ผมไดเห็นความเปลี่ยนแปลง และสิ่งดีๆ ที่โครงการฯ ไดมอบ
ใหกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ไดเห็นเยาวชนตนแบบที่ดี ความเปนนํ้าหนึ่ง
ใจเดียวในการสรางและพัฒนาชมรม ความเปนพี่ เปนนอง TO BE NUMBERR ONE
เครือขายทั้งในระเทศและตางประเทศ
ในป จ จุ บั น ตลอดจนถึ ง ในอนาคตข า งหน า สิ่ ง ดี ๆ เหล า นี้ จะอยู  เ ป น
ประวัติศาสตร มีการเลาขานสืบตอจากรุนสูรุน จากใจจริง...ปาทอป ปาดัน สูตาย
ปา ปาคะ ปาครับ ขอกอดหนอยปา... คําที่เด็กๆเรียกผมจะเปนตํานานของ TO BE
NUMBER ONE
กาวเดินไปขางหนาอยางภาคภูมิ นั่งลงและยิ้มใหกับความสําเร็จของเด็กๆ
และเยาวชน ทําใหมีความรูสึกที่บอกไมถูก....Who are we? We are TO BE
NUMBER ONE.
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“การทํางานโครงการ TO BE NUMBER ONE
เปนชวงเวลาทีม
่ ีความสุข
สนุกไปกับงาน”
วิทยา โคตรทาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
จังหวัดรอยเอ็ด
ผม นายวิทยา โคตรทาน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด ไดนอมนําโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูล
กระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี มาแกปญ
 หาเด็กและเยาวชน
ตั้งแตป 2546 จนถึงปจจุบันโดยมีผมเปนผูรับผิดงานอยางตอเนื่องผลงานเชิง
ประจักษ ไดรับรางวัลระดับประเทศตั้งแตป 2548 จนถึง ปจจุบัน (13ปติดตอกัน)
ป 2548 - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด เปนหนวยงานสุขภาพจิตดี
เดนอันดับที่ 3 ของประเทศดวยนวัตกรรม “TO BE NUMBER ONE พลังสรางสรรค
สูภ าพฝนของวัยรุน จังหวัดรอยเอ็ด และโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ไดรบั ชนะเลิศการ
แขงขันเชียรลีดเดอร ระดับประเทศ
ป 2553 - จังหวัดรอยเอ็ดไดรบั รางวัลชมเชย จังหวัด TO BE NUMBER ONE
ดีเดน ประกวดระดับประเทศ
ป 2554 - รางวัลเยาวชนตนแบบเกงและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL)
ระดับประเทศ จํานวน 3 คน
ป 2557 - จังหวัดรอยเอ็ดเปนจังหวัด TO BE NUMBER ONE ตนแบบ
ระดับเงิน, ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษทั ลิเบอรตี้ การเมนจํากัด เขาประกวด
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ระดับประเทศ
ป 2558 - จังหวัดรอยเอ็ดเปนจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประเภท
รักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับทองปที่ 1 ชนะการประกวด/แขงขัน
เขารอบประเทศในทุกกิจกรรมของโครงการฯ
ป 2559 - จังหวัดรอยเอ็ดไดรับรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE
ตนแบบระดับทอง, ชมรมบานหนองดู ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชมรม
ดีเดนในชุมชนภูมิภาค, บริษัท ไทยเพิ่มพูนโฮมช็อปจํากัดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 3 ประเภทชมรมดีเดนในสถานประกอบการ และนายทรงพล นราทร (นองปอนด)
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 เยาวชนตนแบบเกงและดี
ป 2560 - จังหวัดรอยเอ็ดเขารวมการประกวดในระดับประเทศ จํานวน
5 ชมรม ประกอบดวยประเภทจังหวัดรักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเพชร
ปที่ 1,ชมรมบานหนองดู ประเภทรักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเงิน
ปที่ 1, บริษทั ไทยเพิม่ พูนโฮมช็อป ประเภทรักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเงิน
ปที่ 1, โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ประเภทดีเดนและสถานพินจิ และคุม ครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดรอยเอ็ด และมีเยาวชนตนแบบเกงและดี (TO BE NUMBER ONE
IDOL) รอบประเทศ จํานวน3 คน
ผมเปนผูล งมือปฏิบตั งิ านในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทุกกิจกรรม
มีการสรุปถอดบทเรียน ดวยการบันทึกภาพนิง่ และวีดโี อในทุกขัน้ ตอน แลวสรุปเปน
POWER POINT ชุดวีดที ศั น ถายทอดสูว ทิ ยากรภายในจังหวัดและตางจังหวัด มีการ
จัดตัง้ “ศูนยเรียนรู TO BE NUMBER ONE จังหวัดรอยเอ็ด” ในสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดรอยเอ็ด ในป 2560 ไดรวบรวมเปน 5 องคความรูในการพัฒนาโครงการฯ
ประกอบดวย
องคความรูที่ 1 กลยุทธกาวสูเวที TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
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(Training For Leader )
องคความรูที่ 2
ชุมชนทุกเดือน
องคความรูที่ 3
องคความรูที่ 4
องคความรูที่ 5

“เวทีชุมชน คน TO BE” ไปจัดกิจกรรมเชิงรุกใน
“การพัฒนา IQ./EQ. ในเด็กแรกเกิดถึง ๕ ป”
“วัยรุนวัยใส ไมเสพ ไมทอง”
ครอบครัวอบอุนตนแบบ ROI ET Family IDOL

“โครงการ TO BE NUMBER ONE เปนกิจกรรมสรางสุข ของจังหวัด
รอยเอ็ด” ยาเสพติด และ ทองไมพรอม สามารถบูรณาการเขาดวยกัน โดยนํา 3
ยุทธศาสตรหลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE ไปประยุกตใช เราชาว
TO BE NUMBER ONE จังหวัดรอยเอ็ด ดวยความเชือ่ มัน่ และศรัทธาในทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี พรอมทีจ่ ะกาวเดินตามพระองค ตลอด
ระยะเวลา 14 ป ในการทํางานโครงการ TO BE NUMBER ONE เปนชวงเวลาที่มี
ความสุข สนุกไปกับงาน มีเครือขายเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ โดยผมขอปวารณาตนเองวา
จะถวายงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อพระองคทาน และ เยาวชนคน
รอยเอ็ด ใหเกง ดี มีสุข ตอไป
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“การทํางานจะสําเร็จได ตองอาศัยความรวมมือ
จากทุกภาคสวนทีต
่ องดําเนินการรวมกัน
ดวยความมุงมัน
่ ตั้งใจ อดทน”

นิชัญญา ศรีเนตร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ความภาคภูมิใจ ในการทํางาน TO BE NUMBER ONE คือการไดเห็น
สิ่งที่โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยทูลกระหมอมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปนองคประธานฯ ทําใหเยาวชน มีเวทีหลากหลายในการ
แสดงออกถึงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ใชเวลาใหเปนประโยชน
ตามความชอบและความถนัดของตนเอง ทําใหปญหาผูติดยาเสพติดในเยาวชน
อายุ 6-24 ป รายใหมในจังหวัดนครราชสีมาลดลงอยางชัดเจนซึ่งเปนประโยชนตอ
สังคมโดยรวม
การทํางานจะสําเร็จได ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนที่ตอง
ดําเนินการรวมกัน ดวยความมุงมั่น ตั้งใจ พัฒนาอยางตอเนื่องและตองมีความ
อดทน เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา มีการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารบอยครั้ง
ตองสรางระบบการทํางานทีเ่ ขมแข็ง เพือ่ การขับเคลือ่ นอยางมัน่ คง และตองประสาน
งานเชิงรุกกับภาครัฐและภาคเอกชน เพือ่ EMPOWERMENT ระบบการทํางานทีเ่ ขมแข็ง
และสิ่งสําคัญตองเขาใจ เขาถึงเยาวชนและพัฒนาตามคําสอนของพอในหลวง
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รัชกาลที่ 9 รวมทั้งการใหโอกาสเยาวชนเสมอ หากมีความผิดพลาด และพรอมที่
จะชวยเหลือตลอดทั้งจะเกิดความสําเร็จไดจะตองมองเห็นประโยชนของสวนรวม
ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมรวมกันของทุกเครือขายทีร่ ว มมือกันทํางาน และตองมีความอดทน
มีศรัทธาและมีความมุงมั่น อยางจริงจัง
จังหวัดนครราชสีมา มีวสิ ยั ทัศนในการทํางานเพือ่ ให “เยาวชนโคราช เกง ดี
มีความสุขเปนหนึ่ง โดยไมพึ่งยาเสพติด มุงทําความดี เดินตามรอยพอ”ตลอดไป
ขอใหกําลังใจชาว TO BE NUMBER ONE ทุกๆทานและทุกๆเครือขายในการทํา
ความดีคะ
“กลิน่ ของดอกไม แพรกระจายไปเฉพาะทิศในทิศทางของลม ..แตความ
ดีของคน..แพรกระจายไปทุกทิศทาง..”
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“

“

กลิ่นของดอกไม แพรกระจายไปเฉพาะ
ทิศในทิศทางของลม ..
แตความดีของคน..แพรกระจายไปทุกทิศทาง

209

ครูนัยนา วงษเกษม
โรงเรียนบานสวน (จั่นอนุสรณ)
จังหวัดชลบุรี
กราบพระบาททูลกระหมอมอุบลรัตน
ประทานโครงการอันแสนดี
เยาวชนไทยไมพึ่งพายาเสพติด
บานสวนจั่นนอมรับใสกมล

ยื่นพระหัตถกอบเกื้อใหสุขศรี
ทูบีนัมเบอรวันนั้นสรางคน
สรางแนวคิดมุงมั่นไมสับสน
ทั่วทุกคนรวมเปนหนึ่งไมพึ่งยา

นับวาเปนพระมหากรุณาธิคุณสําหรับเยาวชนไทยที่ทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปนองคประธานโครงการ TO BE
NUMBER ONE โครงการที่ ป รั บ เปลี่ ย นชี วิ ต ของเยาวชนไทยและประชาชน
ของพระองครวมทัง้ โรงเรียนบานสวน (จัน่ อนุสรณ) จังหวัดชลบุรี โรงเรียนทีเ่ คยเปน
โรงเรียนเล็กๆทีแ่ มแตคนในจังหวัดชลบุรบี างคนยังไมรวู า อยูต รงไหนของจังหวัดชลบุรี
โรงเรียนที่เมื่อ 26 ป กอนขาพเจายายมาปฏิบัติหนาที่เปนโรงเรียนเงียบๆ
นักเรียนไดรับการกลาวขวัญถึงเรื่องความเกเร การตอสูกับยาเสพติดในเขตพื้นที่ๆ
มีการแพรระบาดของยาเสพติดอยางหนักนับวาเปนเรื่องยากลําบากและอันตราย
นักเรียนในโรงเรียนบานสวน (จัน่ อนุสรณ) จังหวัดชลบุรี ตกเปนเหยือ่ ของยาเสพติด
มีจาํ นวนมากทีส่ ดุ ถึง 23 คน ในปหนึง่ ขาพเจาคิดวาถาแคการบําบัดคงจะชวยเหลือ
บรรดาลูกๆของขาพเจาเหลานี้ไดเพียงชั่วคราว ดวยความโชคดีของเด็กๆเหลานี้
มีโครงการหนึ่งไดเกิดขึ้นมาโครงการที่ใชกิจกรรมและใหเยาวชนไดดําเนินการ
ดวยตนเองและเพือ่ เยาวชนดวยกัน โครงการนัน้ คือโครงการ TO BE NUMBER ONE
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ซึ่งขาพเจาทํากิจกรรมตามหนังสือเลมเล็กๆเลมหนึ่งที่ไดรับมาจากกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข ดวยความมุง มัน่ ทีจ่ ะชวยเด็กๆทีห่ ลงผิดเหลานีข้ า พเจาลองผิด
ลองถูกจนกระทั่งนักเรียนของขาพเจาเริ่มมีพฤติกรรมเกง ดี มีสุข และการดําเนิน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนบานสวน (จั่นอนุสรณ) ก็ประสบ
ความสําเร็จ
วันที่ 4 มีนาคม 2552 เปนวันสําคัญในชีวติ ของขาพเจาและโรงเรียนบานสวน
(จัน่ อนุสรณ) วันนีค้ อื วันทีท่ ลู กระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี
เสด็จเปดศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบานสวน (จั่นอนุสรณ)
จากวันนัน้ ถึงวันนีโ้ รงเรียนบานสวน (จัน่ อนุสรณ) ไดเปลีย่ นแปลงไปทิศทางทีด่ ี ชมรม
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบานสวน (จั่นอนุสรณ) ไดรับคัดเลือกเปนชมรม
ในสถานศึกษาตนแบบระดับเงิน นักเรียนในโรงเรียนเกงดี มีความสุข ผูปกครอง
ชุมชน และหนวยงานตาง สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ของโรงเรียน
ในป 2559 ขาพเจาไดรบั พระราชทานรางวัลทีภ่ มู ใิ จทีส่ ดุ ในชีวติ คือโลรางวัล
เกียรติยศประเภทผูน าํ สถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ประจําป 2559 ซึง่ เปนรางวัล
ที่บอกใหขาพเจาทราบวาการตอสูกับยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชนของขาพเจา
ประสบความสําเร็จ จํานวนนักเรียนที่ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดลดลงจนไมพบอีก
นักเรียนหนาตาสดใสมีความสุข สุดทายขาพเจาไดชว ยใหเด็กๆ หลายคนจากเด็กติดยา
กลายเปนคนที่มีอนาคตขาพเจาขอเปนตัวแทนของเยาวชนในโรงเรียนบานสวน
(จั่นอนุสรณ)กราบขอบพระทัยทูลกระหมอมฯที่ทรงประทานโครงการ TO BE
NUMBER ONE ที่ทรงคุณคาที่สุดใหพวกเรา..ทรงพระเจริญ
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“การใหความรูอยางเดียวนั้น
เขาอาจจะเปนคนเกง
แตเขาอาจจะไมไดเปนคนดี”

ฉลบฉลัย รัตนกุสุมภ
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ดวยการปลูกฝงมาตัง้ แตเยาววยั วาเกิดมาแลวตองแทนคุณแผนดินในหลวง
รัชกาลที่ 9 ทานทรงเหนื่อยมามากแลวเราขาของแผนดินตองชวยงานของพระองค
ทํ า ให ข  า พเจ า เลื อ กที่ จ ะมี อ าชี พ เป น ครู ใ ห ค วามรู  แ ก เ ด็ ก ดั ง พระราชดํ า รั ส ที่ ว  า
“เปนครูใชไหม.... ขอฝากเด็กๆ ดวยนะ ชวยสอนใหเขาเปนคนดี”
การใหความรูอ ยางเดียวนัน้ เขาอาจจะเปนคนเกงแตเขาอาจไมไดเปนคนดี
ครูควรจะตองสอนใหเขามีคุณธรรมดวย แตปญหาอุปสรรคตางๆ ก็มีมากมายที่ครู
ตองเผชิญและปญหาทีส่ าํ คัญเรงดวนจนทําใหทลู กระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปนองคประธานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) เพือ่ กระตุน ใหพวกเราตระหนักและเอาชนะยาเสพติด
เพื่อใหลูกหลานเราไดพนภัยจากสิ่งเหลานี้
จากการมี อ าชี พ ครู ทํ า ให ข  า พเจ า ได ผ  า นป ญ หาและเหตุ ก ารณ ต  า งๆ
มามากมาย และตระหนักเปนอยางดีถึงพิษภัยของยาเสพติดที่เขามาสูนักเรียน
นั กศึกษา ข า พเจ า ทราบเป น อย า งดี ว  า ตั ว การที่ สํ า คั ญ ก็ คื อ ยาเสพติ ด นั้ น เอง
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ดังนัน้ ขาพเจาอาสาเขามาเปนครูทปี่ รึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยเทคนิคพังงา
โดยไมยอ ทอถึงปญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แตตน เปนสถานศึกษาแหงแรกและแหงเดียว
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ดําเนินงานโครงการรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดมาตลอด รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
และจังหวัดพังงา เพือ่ ใหเยาวชนของเราเปนคนดีมคี ณ
ุ ภาพจนเปนทีร่ จู กั อยางแพรหลาย
สมาชิกของชมรมฯ เปนแบบอยางทีด่ ขี องเยาวชนไดรบั รางวัลนักเรียนพระราชทาน
ตัง้ แตปก ารศึกษา 2550 ถึงปจจุบนั ไดรบั รางวัลนักเรียนนักศึกษาดีเดนดานคุณธรรม
และจริยธรรม ตั้งแตปการศึกษา 2554 ถึงปจจุบัน นั่นคือผลงานที่เราชมรม TO BE
NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพังงาภาคภูมใิ จนัน่ คือสิง่ ทีค่ รูอยางขาพเจานํา้ ตาไหล
ดวยความปลืม้ ปตทิ กุ ครัง้ ทีน่ กั เรียนนักศึกษาของเราไดรบั รางวัล ซึง่ เปนการแสดงวา
พวกเราเปนคนเกงและคนดี TO BE NUMBER ONE จริงๆ
ขาพเจาภาคภูมิใจเปนเกียรติประวัติแกชีวิตราชการ เปนเกียรติประวัติ
แกวงศตระกูล แกสถานศึกษาที่ขาพเจาเคยเรียนมาและที่ทํางานอยู กับโลรางวัล
เกียรติยศที่ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทาน
ใหในฐานะผูนําสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ประจําป 2559 ขาพเจา
จะขอนอมรับพระราชปณิธานของพระองคไวในการดําเนินงานตอไป และขอสัญญาวา
ขาพเจาจะดําเนินการตอไปเพื่อเยาวชนของชาติจนกวาชีวิตจะหาไม
หนาที่ครูคือใหไมเลือกศิษย
จะยากดีมีจนคนขอทาน
ถึงเกเรกาวราวไมเขาหอง
จะพูดจาไมนารักสุดหนักใจ

ทุกชีวิตผิดถูกคือลูกหลาน
ศิษยคืองานของครูอยูรํ่าไป
จะตั้งทองหรือติดยามาจากไหน
ครูตองคอยแกไขใหแนวทาง
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“เยาวชนนอกจากจะสุขภาพแข็งแรงแลว
สุขภาพจิตตองแข็งแรงดวย”

ดนัย ดีโรจนวงศ
กรรมการผูจัดการ
บริษัท เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) จํากัด
เปนปที่ 7 ทีบ่ ริษทั ไดสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยเฉพาะ
ในสวนของรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY และนิตยสาร TO BE NUMBER
ONE เนือ่ งจากบริษทั เล็งเห็นความสําคัญของเยาวชน ซึง่ ผมคิดวา เยาวชน นอกจาก
สุขภาพกายแข็งแรงแลว สุขภาพจิตตองแข็งแรงดวย ในฐานะทีเ่ ราเปนผูใ หญ ในฐานะ
ที่เราเปนผูประกอบการ เราจะมอบสิ่งดีๆ ไมวาโดยตรงหรือโดยออมใหกับเยาวชน
เพื่อใหนองๆ มีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรง โดยเฉพาะการไมยุงเกี่ยวกับสิ่งที่เรามักพูด
กั น อยู  เ สมอคื อ ยาเสพติ ด เรามองว า ทุ ก วั น นี้ ย าเสพติ ด มี ห ลากหลายรู ป แบบ
เพราะฉะนัน้ ผมคิดวา เราในฐานะเปนผูใ หญของสังคม ก็นา จะมีสว นรวมชวยใหเยาวชนมี
เกราะคุมกัน หรือมีภูมิคุมกันที่ดี ผานโครงการดีๆ และผมก็เชื่อวาโครงการ TO BE
NUMBER ONE เปนโครงการที่ทําจริง และเขาถึงเยาวชนจริงๆ เราจึงสนับสนุน
โครงการฯ มาโดยตลอด
ผมวาวันนี้เยาวชนโชคดี ถาผมยอนเวลากลับไปได ผมก็อยากจะมีโอกาส
แบบนีเ้ หมือนกัน ถือวาวันนีน้ อ งๆ มีโอกาสมากขึน้ เรือ่ ยๆ ไมวา จะเปนโอกาสทีจ่ ะได
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มีเวทีแสดงออก และมีโครงการดีๆ ที่จะสนับสนุนและสรางสรรคสิ่งดีๆ ใหกับสังคม
ผมมองวา TO BE NUMBER ONE IDOL คือกลุมเยาวชนที่เปนตัวแทนของเยาวชน
ทัง้ ประเทศ และเปนตัวอยางดีๆ ใหกบั เยาวชน ทัง้ ในดานความประพฤติ การพัฒนา
บุคลิกภาพ ทัศนคติ หรือการแสดงออกในรูปแบบตางๆ ผมวานีเ่ ปนกิจกรรมทีด่ คี รับ
อยากจะฝากนองๆ สมาชิก TO BE NUMBER ONE และเยาวชนทุกคนวา นอกจาก
สุขภาพกายแลว สุขภาพใจเปนเรื่องสําคัญมาก เพราะปจจุบันมีสิ่งลอลวงเยอะแยะ
มากมายและมาเกือบทุกรูปแบบ ผานหลากหลายชองทาง เพราะฉะนั้นถานองๆ
มีความแข็งแรงดานจิตใจ ก็จะเปนเกราะคุมกันที่ดี สวนผูใหญตองใหโอกาสเด็กๆ
ไดคดิ และทําดวยตัวเองดวย เพือ่ ใหนอ งๆ ไดมวี ธิ คี ดิ และมีความมัน่ ใจ เพราะหากวันใด
เขาเจอสถานการณหรือพลาดเขาไปในทางที่ไมเหมาะสม เขาจะไดถอยหลังกลับมา
ไดถกู หรือมีสติทจี่ ะยับยัง้ ชัง่ ใจกอนทีจ่ ะทําอะไร ผมวาสําคัญทีส่ ดุ คือ ใจตองแข็งแรงมากๆ
นอกจากนี้ การมีสงั คมทีด่ จี ะชวยหลอหลอมใหนอ งๆ มีความแข็งแรง ไมวา
วันใดที่เรามีความทุกข วันใดที่เรามีความสุข สังคมก็จะอยูเคียงขาง นอกจากผูใหญ
ที่จะสรางเกราะคุมกันแลว เพื่อนๆ ที่อยูในสังคมเดียวกันก็จะชวยหลอหลอม
อยางที่นองๆ มารวมกิจกรรมของ TO BE NUMBER ONE ก็ไดเจอเพื่อนดีๆ
ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งที่จะชวยกันและกัน เพื่อใหสังคมปลอดภัย หางไกลยาเสพติด
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