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 หนังสือ	“เรื่อง ดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE”  

ฉบับนี้	 จัดท�าข้ึนจากการรวบรวมเรียงความ	 ของผู้บริหาร	 ได้แก	่

ผูว่้าราชการจงัหวัด	รองผูว่้าราชการจงัหวัด	นายแพทย์สาธารณสขุ

จังหวัด	 และผู้ปฏิบัติงาน/รับผิดชอบงาน	TO	BE	NUMBER	ONE		

ทกุประเภท	เนือ้หาเรียงความประกอบด้วย	ประสบการณ์การท�างาน	

ความส�าเร็จ	รวมถึงความรูส้กึดดี	ีของการด�าเนนิงาน	ในโอกาสครบ

รอบ	18	ปี	TO	BE	NUMBER	ONE	โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ให้เครอืข่าย	

ทั่วประเทศ	 ได้รับความรู้และแรงบันดาลใจที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ด�าเนินงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE

	 ทัง้นี	้ในฐานะ	เลขานกุารโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	

กรมสุขภาพจิตขอขอบพระคุณผู้บริหาร	 และผู้ปฏิบัติงาน	 TO	BE	

NUMBER	ONE	ทกุท่านทีส่่งผลงานเรยีงความเข้าร่วมประกวด	และ

ร่วมให้ข้อเสนอแนะและพัฒนาหนังสือฉบับนี้	จนเสร็จสมบูรณ์	

	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	หนังสือฉบับนี้	จะเป็นประโยชน์ต่อการ

ด�าเนินงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ของผู้ปฏัิติงานและ

เครือข่าย	น�าไปใช้เพิ่มพูนทักษะส�าหรับตนเอง	 และเพ่ือนๆ	สมาชิก		
TO	BE	NUMBER	ONE	ต่อไป

กรมสุขภาพจิต	
กระทรวงสาธารณสุข
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ผู้เขียน

 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

“18	ปี	TO	BE	NUMBER	ONE
เป็นโครงการที่สร้างสรรค์ทางสุขขี

ทุกช่วงวัย	ได้แนวทาง	ประพฤติตนเป็นคนดี
เพื่อหลีกหนี	ให้ห่างไกลจากยาเสพติด”

 ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา สภาพปัญหายาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่

ในอดีตอย่างมาก จากเดิมที่ “เฮโรอีน ” เป็นปัญหาส�าคัญที่ต�ารวจต้องเร่งปราบปรามให้

สิ้นซาก กลายเป็น “ยาบ้า” หรือสารเมทแอมเฟตามีน ที่ก�าลังระบาดตั้งแต่ระดับ

ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศ จากข้อมูลการส�ารวจพบว่ามีเยาวชน 

จ�านวนกว่า 6 แสนคน หลงเข้าสู่วังวนของยาบ้า และจากสถิตินักโทษเด็ดขาดของ 

กรมราชทัณฑ์ที่ถูกจ�าคุกอยู่ตามทัณฑสถานทั่วประเทศ

 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใย

ต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่

เป็นกลุม่ทีม่คีณุค่าอย่างยิง่ต่อการพฒันาประเทศ นอกจากนีย้งัถอืเป็นกลุม่ทีเ่สีย่งต่อการ

ติดยาเสพติดสูง เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทาง

อารมณ์ท่ีดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ จึงทรง 

พระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

โครงการ TO BE NUMBER ONE เริ่มด�าเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยมี 

“กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข” ได้รับมอบหมายท�าหน้าที่เลขานุการโครงการ 

เพื่อเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ

รางวัลชนะเลิศ
ประกวดเรียงความ “เรื่อง ดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE”

ประเภทผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด
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และเอกชน ข้าพเจ้าในขณะนั้นเมื่อปี 2545 ซึ่งได้ด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น

จังหวดัเชียงใหม่ (เจ้าพนกังานปกครอง 7) กย็อมรบัว่ายงัไม่ได้สมัผสัหรอืเกีย่วข้องกบังาน 

TO BE NUMBER ONE มาก แต่ก็พอจะรับทราบอยู่บ้างว่าโครงการนี้ เป็นพระด�ารัสของ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แต่เมื่อได้รับการปรับเปลี่ยน

ไปยงัต�าแหน่งทีเ่หนอืขึน้ไป จากผูต้รวจราชการส่วนท้องถิน่จงัหวดัเชยีงใหม่ ไปยงัท้องถิน่

จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เมื่อ 7 ธันวาคม 2552 

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อ 7 ธันวาคม 2554 รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 7 ธันวาคม 2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดล�าพูน เมื่อ 1 ธันวาคม 

2557 ผูว่้าราชการจงัหวดัตาก เมือ่ 22 เมษายน 2559 - 30 กนัยายน 2562 และต�าแหน่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน ตามล�าดับนั้น ท�าให้

ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงกิจกรรมในโครงการมากขึ้น และมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมการ 

น�าเสนอผลการด�าเนนิงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE อยูบ่่อยๆ ตลอดจนได้มโีอกาส

เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อยู่บ่อยครั้ง 

 การด�ารงต�าแหน่งของข้าพเจ้านั้น ซ่ึงบทบาทหน้าที่หนึ่งที่ส�าคัญในโครงการ 

TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด นั่นก็คือการเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนงาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE ซ่ึงข้าพเจ้า กไ็ด้น้อมน�าเอาพระด�ารสัของทลูกระหม่อมหญงิ

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

มาขับเคลื่อนและพัฒนางานในจังหวัด โดยประกาศนโยบายให ้ทุกหน่วยงาน  

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมกันในการขับเคลื่อนงาน TO BE NUMBER ONE 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่เป็นปัจจุบัน  

มีการแต่งตั้งคณะท�างาน 6 ชุด เพื่อสนับสนุน การรับสมัครสมาชิก การจัดตั้งชมรม  

ได้ประกาศนโยบายให้ทุกหน่วยงาน ใช้แนวทาง TO BE NUMBER ONE เป็นเครื่องมือ

ในการแก้ไขปัญหาเดก็และเยาวชน ภายใต้หลกัการ 3 ก 3 ย ปรบัใช้กลยทุธ์ CHIANGMAI 

มุ ่งสู ่ต ้นแบบระดับเพชร ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ท่ีชัดเจน  

มีการมอบนโยบายสู่ผู้ปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชุมติดตามและประเมินผล

การด�าเนินงานทุกเดือน ก�าหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันรวมพล  

“คนเชยีงใหม่ หวัใจ TO BE NUMBER ONE” และร่วมใจ ใส่เส้ือทีม่ตีราสญัลักษณ์หรือ

เข็มกลัด TO BE NUMBER ONE เป็นประจ�าทุกวันพุธ ได้จัดท�าแผนบูรณาการทุกภาคส่วน
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ทั้งระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 4 ปี มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และ 
ได้ด�าเนนิการจดัการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE / TO BE NUMBER ONE 
IDOLระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปร่วมแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ  
ในปี 2563 ทีมของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในรุ่น Junior และ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในรุ่น Pre – Teenage ส�าหรับการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง
และดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ 
ได้เข้ารอบระดับประเทศทุกปี ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 10 โดยมีการพัฒนาและเสริมทักษะ
ด้านการร้อง การเต้น และพัฒนาบุคลิกภาพ รวมทั้งแลกเปล่ียนประสบการณ์กับ  
รุน่พี ่IDOL โดยปีน้ีตัวแทน IDOL จากจังหวดัเชียงใหม่ ได้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดบัหก (ฝ่ายชาย) 
เรามกีารสนบัสนนุให้ IDOL ร่วมกจิกรรมสร้างสรรค์ รับน้องขึน้ดอย รณรงค์ความปลอดภยั
ไร้แอลกอฮอล์ เตยีวขึน้ดอย ปลอดเหล้า และกจิกรรม Safe Zone For All พ้ืนทีป่ลอดภยั 
ทุกคนสร้างได้ มีการจัดกิจกรรมวิ่งต่อต้านยาเสพติด Run Together Say No To Drug 
และ Run Together 2020 ซึ่งเป็นกิจกรรมในรูปแบบ Virtual RUN เพื่อเป็นการรณรงค์
สร้างกระแส และปลูกจิตส�านึกในการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด อีกทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนออกก�าลงักาย โดยใช้เทคโนโลยรีปูแบบใหม่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการระบาดในขณะนี้ รวมทั้งเป็นการระดมทุน 
เข้ากองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ 
 มีการพัฒนาศักยภาพแกนน�าและสมาชิก TO BE NUMBER ONE โดยการจัด
อบรมในระดับจังหวัด จ�านวน 2 รุ่นต่อปี และคัดเลือกตัวแทน เพื่อส่งเข้าร่วมกิจกรรม 
ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE 
CAMP ตามโควตาที่ได้รับ ซ่ึงด�าเนินการไปแล้ว 23 รุ่น รวม 79 คน การด�าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ มีการสนับสนุนการจัดตั้งชมรม 
และขยายเครอืข่ายอย่างต่อเน่ือง โดยการจดักจิกรรม TO BE NUMBER ONE ON TOUR 
ทุกปี เพื่อกระตุ้นให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ใหม่ โดยบูรณาการกับ 
การด�าเนนิงาน การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกจิการ หรือ มยส. 
ภายใต้แนวคิด “ทดแทน ฟื้นฟู พัฒนา” ด�าเนินงานโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” โดย
บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการค้นหา คัดกรอง โดยการ X-ray และ Re X-ray 
ในสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ เมื่อพบผู้เสพยาเสพติด ได้ด�าเนินการ 
คดักรองตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสขุ และส่งเข้าบ�าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ทัง้ทาง
ร่างกาย จิตใจ และสังคม ในสถานพยาบาล หรือ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส�าหรับกลุ่ม
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ผู้เสพ พร้อมทั้งมีการฝึกอาชีพและส่งเสริมด้านการศึกษา นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่
สร้างสรรค์อีกมากมายในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ด�าเนินการ
 ข้าพเจ้ารูส้กึส�านกึในพระกรณุาธคิณุของทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา 
สริวิฒันาพรรณวด ีเป็นยิง่นกั ทีพ่ระองค์ท่านทรงมคีวามห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็น
อย่างยิง่ โดยเฉพาะกลุ่มเดก็และเยาวชน ทีเ่ป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นกลุ่มทีมี่คณุค่าอย่างย่ิง
ต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง เนื่องจาก
เป็นวยัทีต้่องการเรยีนรูใ้นสิง่ต่างๆ แต่ยงัขาดวฒิุภาวะทางอารมณ์ท่ีดีพอรวมทัง้ต้องเผชญิ
กบัการเปลีย่นแปลงทัง้ร่างกายและจิตใจ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ซึ่งปัจจุบัน ได้ใช้ชื่อเพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE  
เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศให้ด�าเนินไปด้วย 
ความเรยีบร้อยและมปีระสทิธภิาพ โดยความร่วมมือและรวมพลังจากภาครฐัและเอกชน กระตุ้น
และปลุกจิตส�านึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักว่าการที่จะ
เอาชนะปัญหายาเสพติด ไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง 
แต่ทกุคนในชาตจิะร่วมแรงร่วมใจกนัเป็นพลงัของแผ่นดนิทีจ่ะต่อสูแ้ละเอาชนะปัญหายาเสพตดิ
ให้ได้โดยเร็ว โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการ
แสดงพลงัอย่างถกูต้องโดยไม่ข้องแวะกบัยาเสพติด การเสริมสร้างภมูคิุม้กนัทางจิตให้แก่
เยาวชนในชุมชน จัดระบบการบ�าบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” 
ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันการกลับมาเสพยาซ�้า ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
สมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ เป็นเสมอืนการเตมิสิง่ท่ีดีให้กบัชวีติ เพ่ือให้เกดิค่านยิมของการ
เป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด ท�าให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ 
ซึง่สามารถเลือกทางเดินของตวัเอง ท่ีจะได้แสดงศักยภาพ ทีก่่อให้เกดิประโยชน์ โครงการ 
TO BE NUMBER ONE ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตัวเอง
ในทางทีถ่กูต้อง เป็นความสามารถทีส่งัคมยอมรบั ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีดีมากๆ และไม่ใช่แสดง
ความสามารถเฉพาะตวัเอง แต่ยงัแสดงออกเป็นทมี ซ่ึงส�าคญัมากในการฝึกฝนการท�างาน
เป็นทีม นอกจากนี้ โครงการ TO BE NUMBER ONE ยังช่วยลดปัญหาสังคม และปัญหา
ครอบครัว เพราะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ซึ่งสร้างได้ตั้งแต่ในครอบครัว
 ข้าพเจ้า ขอสัญญาว่า จะมุ่งมั่น พัฒนา สนับสนุนงาน และสานต่อ เพื่อก่อให้เกิด
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ ให้โครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเชียงใหม่ ยั่งยืน
ตลอดไป
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ผู้เขียน

นายวิรุฬ  พรรณเทวี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาอย่างช้านาน ดังปรากฏ

ตามหลักฐานตั้งแต่ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือ พระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์

แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 1903 ได้มีการตรากฎหมายเอาโทษต่อ“ผู้สูบฝิ่น กินฝิ่น  

ขายฝ่ิน”สภาพปัญหายาเสพตดิได้เปลีย่นแปลงควบคูก่บัปัญหาทางสงัคมของไทยมาโดยตลอด

ถึงแม้ผู้ปกครองหรือรัฐบาลในแต่ละสมัยจะพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการก�าหนดโทษ 

ให้รุนแรงเด็ดขาดมากยิ่งขึ้น ดังเช่นในปี พ.ศ. 2502 รัฐบาลได้ก�าหนดโทษประหารชีวิต 

ผู้ผลิตและค้ายาเสพติด แต่ปัญหายาเสพติดนั้นไม่ได้มีทีท่าลดลงและกลับมีรูปแบบ 

การซ่อนเร้นทีย่ากต่อการตรวจจบัได้มากยิง่ขึน้ ชนดิยาเสพติดหลากหลาย และออกฤทธิ์

รุนแรงข้ึน อีกท้ังผู ้จ�าหน่ายมีการปรับรูปแบบการจ�าหน่ายให้เข้าถึงผู ้เสพได้ง ่าย  

ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดหลายท่านคงเกิดความท้อใจ  

เมือ่พบว่าสถติกิารจบักุมคดยีาเสพตดิท่ีสามารถจับกมุได้เพิม่มากยิง่ขึน้ในแต่ละปี โดยไม่มี

สัญญาณว่าจะลดลงแต่อย่างใด คล้ายดังก�าลังสู้รบกับสงครามท่ีไม่มีท่ีสิ้นสุด ในขณะที่

ปัญหานั้นได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบที่น่ากลัวและรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2546 

ก่อนที่รัฐบาลไทยจะน�ามาตรการรุนแรงมาใช้ในการปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ขณะนั้นปัญหายาเสพติดได้แพร่กระจายไปทุกภาคส่วนของสังคมไทย พบว่าผู้จ�าหน่าย

และผู้เสพมีหลากหลายสถานะ หลากหลายอาชีพ โดยพบว่ามีเยาวชนส่วนหนึ่งได้เข้าไป

เป็นทัง้ผูจ้�าหน่ายหรอืผูเ้สพ เยาวชนบางรายได้ใช้ยาเสพตดิเนือ่งด้วยความเข้าใจว่าจะช่วย

รางวัลรองชนะเลิศ
ประกวดเรียงความ “เรื่อง ดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE”

ประเภทผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด
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ในเรือ่งของการเรยีนทีท่�าให้สามารถอ่านหนงัสอืได้นานโดยไม่ง่วง เยาวชนบางรายได้เป็น

ผูจ้�าหน่ายและน�ายาเสพตดิเข้ามาขายภายในโรงเรียนเพ่ือหารายได้ของครอบครัว ถงึแม้ว่า

เป็นเร่ืองผิดกฎหมาย แต่กลับเห็นว่าเป็นเรื่องปกติทางสังคม เนื่องจากสังคมรอบข้าง 

ก็กระท�าในลักษณะเดียวกัน เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งเริ่มจ�าแนกแยกแยะผิดถูกไม่ได้

 ในขณะเดยีวกนัผูจ้�าหน่ายบางรายได้พฒันาตนกลายเป็นผูม้อีทิธพิลในระดบัท้องถิน่ 

ด้วยอ�านาจของเงินตรา จนถูกมองว่าเป็นแบบอย่างความส�าเร็จของการด�าเนินชีวิต 

ทางสังคมส�าหรับเยาวชนบางคน 

 ในอกีด้านหนึง่ของสงัคมผูเ้สพยาเสพตดิจ�านวนหลายราย กลายเป็นปัญหาทางสังคม  

โดยพบว่าการกระท�าความผดิตามทีป่รากฏเป็นข่าวในหลายวาระ มคีวามเกีย่วข้องกบัยาเสพตดิ 

อกีทัง้ยงัพบว่าผลกระทบต่อการออกฤทธิท์างจติประสาทของยาบ้าในขณะนัน้ ท�าให้ผูเ้สพ 

เกดิภาพหลอนและความหวาดกลวั อันน�าไปสูก่ารจับเยาวชน เด็ก ผูห้ญงิ คนรอบข้าง และ 

แม้กระทั่งตัวผู้เสพเอง เป็นตัวประกันเพื่อหนีความกลัวโดยไร้เหตุผล เป็นจ�านวนมาก  

จนปรากฏเป็นภาพข่าวไม่เว้นในแต่ละวัน

 ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญต่อปัญหายาเสพติด และได้ประกาศ

สงครามกับยาเสพติดในปี พ.ศ.2546 โดยให้ความส�าคัญต่อการปราบปรามการผลิต 

การจ�าหน่าย การจับกุม การบ�าบัดผู้เสพและส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งที่ถือได้ว่าเป็น

สิ่งล�้าสมัยหรือเป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ส�าคัญส�าหรับ

ชาวไทย คือโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี โครงการดังกล่าวนับว่าเป็นโครงการที่ให้ความส�าคัญต่อวัยรุ่นและ

เยาวชน ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติด โดยยึดแนวคิดวิธีการที่แสดงถึงการเข้าใจ

และเข้าถึงวัยรุ่นและเยาวชน ตามแนวทางการพัฒนาคน ดังพระราชด�ารัสพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ว่า“ระเบดิ

จากข้างใน” ท�าให้กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนรับรู้ ตระหนักถึงปัญหา และวิธีการรับมือต่อ

ยาเสพติด เข้าถึงคุณค่าหรือศักยภาพในตนเองพร้อมกับพัฒนาตนไปสู่สิ่งที่ตนรัก และ

ได้รับโอกาสจากสังคมทั้งในด้านการยอมรับ และการผลักดันความฝันไปสู่เป้าหมายที่ตนรัก 

จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสงัคม
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 พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ตรัสถึง โครงการ TO BE NUMBER ONE 

ความว่า

 “TO BE NUMBER ONE” ไม่ได้เป็นสิง่แปลกประหลาดส�าหรบัลกูของข้าพเจ้า 

เพราะเกิดข้ึนมายาวนานหลายสิบปีแล้ว นับว่าเขาต้องเป็น TO BE NUMBER ONE  

เป็นคนแรก เคยกรรแสงตอนเด็กๆ เรียนไม่ได้ที่ 1 จะเป็นอย่างไร ตอนใหม่ๆ ก็แย่ รอมาตั้ง 

50 กว่าปีแล้ว 40 กว่าปีแล้ว ท�าให้ไม่แปลกใจว่า ท�าไมต้องโครงการ TO BE NUMBER 

ONE ซึ่งมันดูแล้วอาจจะน่าหมั่นไส้ว่า ท�าไมต้องมี NUMBER ONE แต่เมื่อโครงการนี้

ก�าเนิดขึ้นมาถึง 3 ปี ก็เห็นได้ว่าประสิทธิผลเป็น NUMBER ONE จริงๆ เราขอชมเชยทุกคน 

ทีร่่วมมอืให้โครงการ เพือ่ช่วยประชาชนทีเ่กดิความเดอืดร้อน มคีวามส�าเร็จเป็นส่วนใหญ่

แล้ว ฉะนั้นจึงบอกว่า ก้าวหน้าต่อไปเถอะ ต้องบูรณาการทุกฝ่าย ต้องช่วยกัน โดยเฉพาะ

กระทรวงศกึษาธกิาร ให้ถอืเป็นหน้าทีโ่ดยตรง ในการดแูลเยาวชนให้ปลอดภยัจากยาเสพตดิ”

 ส�าหรบัข้าราชการ การได้ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ย่อมถือว่าเป็นความโชคดี และเป็นเกียรติในชีวิตการเป็นข้าราชการ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน

การขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ี

ผูซ้ึง่เป็นทีร่กัของปวงชนชาวไทย ในการช่วยเหลอืสงัคมและประเทศชาต ิดงัจะเหน็ได้ว่า

บคุลากรทีเ่ข้าร่วมและเกีย่วข้องกับโครงการฯดังกล่าวจะยนิยอมพร้อมใจในการปฏบิติังาน

อย่างเต็มก�าลังความสามารถ และมีความสุขในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 

ในขณะท่ีประชาชนชาวไทยท่ีได้รับรู ้ และสัมผัสกับโครงการฯ ต่างรู ้สึกปลื้มปิติ  

ที่ได้เห็นพระองค์ท่านเข้ามาดูแล และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเยาวชน ท�าให้เยาวชนมี

ภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคมอื่นๆ กล้าคิด กล้าแสดงออก ยึดมั่นและ

เชื่อมั่นในสิ่งที่ดี

 ปัจจุบันโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 แล้ว ความส�าเร็จ

ของโครงการฯ ประการแรก คือ โครงการฯ ได้เป็นโครงการอันดับ 1 ในใจของปวงชนชาวไทย 

ข้าพเจ้าเชื่ออย่างยิ่งว่า ไม่มีประชาชนคนไทยท่านใดไม่รู้จักโครงการ TO BE NUMBER ONE 
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อย่างแน่นอน โครงการฯ กลายเป็นเป้าหมายของเด็กและเยาวชน กลายเป็นดั่งบ้านทีใ่ห้

ความอบอุ่น ให้ความคุ้มครองต่อปัญหาสังคมในทุกปัญหา ไม่เฉพาะแต่ยาเสพติด เป็นโรงเรียน 

ส่งเสริมทั้งความรู้ สร้าง และพัฒนานิสัยให้ปัญญาต่อการต่อสู้กับปัญหารอบข้าง และ 

เรียนรู้การเอาชนะปัญหาอุปสรรคไปพร้อมๆ กัน ประการที่สอง โครงการ TO BE NUMBER ONE 

ได้กลายเป็นแหล่งศูนย์รวมของความรัก ความจงรักภักดี ความเสียสละ ความหวัง โอกาส 

การสร้างรากฐานชีวิตแก่เยาวชน และความสุขของปวงชนชาวไทย ไว้เป็นหนึ่งเดียว  

ทุกครั้งที่ได้เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE เราจะเห็นความอบอุ่น ความรัก  

จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่มีต่อเยาวชนชาวไทย  

ที่คอยดูแลสร้างโอกาส และส่งเสริมเยาวชนให้ท�าในสิ่งที่ตนรัก ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง 

พระองค์ท่านและบุคลากรได้พร้อมใจกันเสียสละ เพื่อสร้างความหวัง ให้กับเยาวชน

เหล่านั้นโดยไม่ย่อท้อ กิจกรรมที่เยาวชนได้แสดงออกนั้น แสดงถึงความเข้มแข็ง ความมานะ

อดทน มีการใช้พลังแห่งจินตนาการความสร้างสรรค์ต่างๆ โดยต่อเนื่อง ท�าให้สังคมได้เข้าใจ 

และให้ความส�าคัญต่อเยาวชนมากยิ่งขึ้น ประการที่สาม โครงการ TO BE NUMBER ONE 

ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดสัมฤทธิ์ผล สามารถ

สะท้อนภาพให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้รับรู้ และรับทราบผลของ

การกระท�าการปราบปรามยาเสพติดในทิศทางด้านบวกที่เกิดขึ้นในสังคม แทนที่จะมอง

เห็นแตส่ถิติการจับกุมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะไม่สามารถกล่าวได้ว่าปัญหายาเสพติด

ได้ลดลงหรือไม่โดยผลการด�าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE นั้น ได้แสดงให้เห็นว่า 

เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ นั้น มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ปัจจุบันมีสมาชิก 

TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ จ�านวน 28,960,947 คน มีการจัดตั้งชมรม  

TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานภาคีร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 71,501 แห่ง รวมทั้งม ี

ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ตามแนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” 

9,850 แห่ง จากผลการด�าเนินการดังกล่าว ท�าให้กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับการดูแล ป้องกัน 

จะไม่กลับเข้าไปสู่ปัญหายาเสพติด นั่นคือ กลุ่มเยาวชนเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า

ตนเองมีความเข้มแข็งต่อปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม และได้ขยายภูมิคุ้มกัน 
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ทางสังคมไปสู่คนรอบข้าง เปลี่ยนแปลงมุมมองของการเข้มงวดเฝ้าระวัง และคอยห้าม

เกี่ยวกับยาเสพติด กลายเป็นการส่งเสริมแสดงออกอย่างสร้างสรรค์กระท�าในสิ่งที่ถูกต้อง  

พัฒนาอย่างสมวัย เกิดการเรียนรู้ และเกิดภูมิปัญญาในการด�าเนินชีวิต จนสามารถก้าวผ่าน

ปัญหาทางสังคมได้อย่างเข้มแข็งได้ด้วยตนเอง ตัวเลขของเด็กและเยาวชนที่เพิ่มขึ้นนั้น 

ได้แสดงให้เห็นผลเชิงบวกต่อการปราบปรามปัญหายาเสพติดและแก้ไขปัญหาสังคม  

เสมือนรางวัลชโลมใจให้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้องกับงานปราบปราม ได้มีก�าลังใจ

ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นต่อไป และกลุ่มเยาวชนดังกล่าว เชื่อว่าในอนาคตจะกลายเปน็

ส่วนส�าคัญในการชักจูงและสร้างสังคมให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป ประการที่สี่ โครงการ  

TO BE NUMBER ONE ได้กลายเป็นแบบอย่างของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม  

อีกทั้งยังเป็นเสมือนขุนพลที่น�าภาครัฐในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือสังคม และส่งเสรมิ

สิทธิของเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าตลอดระยะเวลา 18 ปี ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ดูแลเด็กและเยาวชนผ่าน โครงการ TO BE NUMBER ONE 

นี้ ถือเป็นสิ่งประเสริฐส�าหรับปวงชนชาวไทย ที่มิอาจเปรียบหรือตีค่าได้ ท่านแสดงให้คน

ไทยเข้าใจถึงบริบทการพัฒนา การแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านเยาวชน อันเป็นการลงทุน

ที่สมค่าและเหมาะสม สามารถขยายผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ในอนาคต 

กระผมเชื่อว่าเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการนี้จะเป็นความหวัง และน�าประเทศไทย

พฒันาก้าวข้ามระบบเศรษฐกจิของประเทศก�าลงัพฒันา น�าพาประเทศก้าวข้ามความขดัแย้ง

ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสร้างให้เมืองไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่อาศัย และเกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

“TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”
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รางวัลชนะเลิศ
ประกวดเรียงความ “เรื่อง ดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE”

ประเภท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ผู้เขียน

นายจตุชัย มณีรัตน์ 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

  

 ถ้าจะให้กล่าวถึงโครงการในพระด�าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ

ที่เกี่ยวข้องกับ พระบรมวงศานุวงศ์ ก็คงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักและกล่าวถึงโครงการรณรงค์

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิง 

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เริ่มด�าเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบันโดยมี “กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข” ได้รับมอบหมายท�าหน้าที่เลขานุการโครงการเพื่อเป็นแกนกลาง

ในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  

ทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกัญญา สิรวิฒันาพรรณวดี ทรงมคีวามห่วงใยต่อประชาชน

ชาวไทยเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะกลุม่เดก็และเยาวชนทีเ่ป็นกลุม่ขนาดใหญ่ เพราะมจี�านวน

ถึง 21 ล้านคน และเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังถือ

เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง เนื่องจากเป็นวัยท่ีต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ  

แต่ยังขาดวฒุภิาวะทางอารมณ์ทีด่พีอ รวมทัง้ต้องเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงทัง้ร่างกายและ

จิตใจ จงึทรงพระกรณุาธคิณุรบัเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหา

ยาเสพตดิ ซึง่ปัจจบัุนได้ใช้ชือ่เพือ่ให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE 

เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศ ให้ด�าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน 

กระตุ้นและปลุกจิตส�านึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักว่า 
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การท่ีจะเอาชนะปัญหายาเสพตดิมใิช่หน้าท่ีของบุคคลใด บคุคลหนึง่หรือองค์กรใดองค์กรหนึง่ 

แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรง ร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินท่ีจะต่อสู้และเอาชนะปัญหา

ยาเสพตดิให้ได้โดยเรว็ โดยทรงมพีระประสงค์มุง่เน้นการรณรงค์ในกลุม่เป้าหมายหลกัคอื 

วัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับ 

ยาเสพตดิการเสรมิสร้างภมูคิุม้กนัทางจติให้แก่เยาวชนในชมุชน จัดระบบการบ�าบดัรักษา

รองรับภายใต้โครงการ“ใครติดยายกมือข้ึน” ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันการ 

กลับมาเสพซ�้า ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE 

เพือ่ร่วมกนัรณรงค์และจดักจิกรรมป้องกนั และแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเสมอืนการเติม

สิ่งที่ดีให้กับชีวิต เพื่อให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด

 โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งรวมระยะเวลาได้ 18 ปี 

โดยมีเป้าหมายการด�าเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้ ระยะแรกหรือทศวรรษแรก มุ่งเน้น

การรณรงค์เพื่อให้เกิดกระแสและค่านิยมใหม่ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ทศวรรษที่ 2 

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสมาชิกให้เป็นคนเก่งและดี และทศวรรษที่ 3 เน้นการ 

ท�าให้สมาชกิมคีวามสขุ ซึง่อ้างองิจากค�าจ�ากดัความของค�าว่า ดี เก่ง สุข ซ่ึงเป็นเป้าหมาย

พัฒนาจาก ค�าจ�ากัดความการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต โดยมี

ยุทธศาสตร์และวิธีการด�าเนินโครงการที่ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐาน

การเข้าถึงสาเหตุของปัญหา เข้าใจธรรมชาติ พฤติกรรม และความต้องการของเยาวชน 

วยัรุน่ และกลุม่เสีย่งอืน่ๆ ทัง้วยัท�างาน ในสถานประกอบการ กลุ่มเส่ียง กลุ่มเสพ ในสถาน

พนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ในเรอืนจ�า และทีอ่ยูใ่นการควบคุมความประพฤตขิอง

ส�านกังานคมุประพฤต ิโดยมกีลยทุธ์ส�าคญัคอืการใช้สโลแกน “เป็นหนึง่โดยไม่พึง่ยาเสพตดิ” 

ที่ก่อให้เกิดความท้าทาย และจูงใจเยาวชนไม่ให้ยุ ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แต่มุ่งค้นหา 

ความเป็นหนึง่ของตนเอง ซึง่มแีนวคดิและกจิกรรมในโครงการทีเ่น้นการให้โอกาสมากกว่า

การปราบปรามโดยเพิม่โอกาสให้เยาวชนได้รบัการพฒันาและแสดงความสามารถทีห่ลากหลาย 

ในลักษณะส่งเสริมการแข่งขันท�าความดี ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจให้เยาวชนอยากเข้าร่วม 
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กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้ เป็นลักษณะ Play and Learn 

โดยใช้กิจกรรมเป็นสือ่ให้เยาวชนได้เรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุและสนกุกบัการเรยีนรู ้โดยการ

ประยุกต์กับองค์ความรู้ทางสุขภาพจิต และมีแนวทางการด�าเนินงานโดยใช้วิธีบูรณาการ

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในทุกระดับ  

ซึ่งกิจกรรมในโครงการส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการให้โอกาสและทางเลือกแก่เด็ก

และเยาวชนทีเ่ท่าเทยีมกนั เพือ่พฒันาทกัษะทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ และ

ด้านสังคม

 ข้าพเจ้า ขอออกตัวก่อนว่าถงึแม้จะอยู่ภายใต้สงักดักระทรวงสาธารณสขุกต็าม 

แต่บทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับและปฏิบัตินั้น บางครั้งไม่ได้มีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานใน

โครงการ TO BE NUMBER ONE เลย และเชื่อเหลือเกินว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน

ย่อมจะแตกต่างกันไปตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด และโดยหลากหลายปัจจัย 

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสรู้จักโครงการ TO BE NUMBER ONE เมื่อปี 2559 ซ่ึงในขณะนั้น

ข้าพเจ้าด�ารงต�าแหน่งเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แต่กระนั้นก็ยัง 

ไม่ค่อยได้มีโอกาสร่วมกจิกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE มากมายนกั จนกระทัง่

เมื่อปี 2560 –  2561 ข้าพเจ้าได้ปรับเปลี่ยนต�าแหน่งที่เหนือขึ้นจากเดิมเป็นนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัด และได้ไปด�ารงต�าแหน่ง ณ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

จึงเป็นที่มาของโอกาสที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการด�าเนินงานใน

โครงการ TO BE NUMBER ONE มากขึ้น ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประกวดผลงานจังหวัด 

และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจ�าปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประกวดมหกรรม

รวมพล TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE 

รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 13  –  15 กรกฎาคม 2561  

ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ได้มีโอกาสร่วมงานมหกรรม 

รวมพล TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อปี 2561 ณ หอประชุมส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนและขยายเครือข่าย



27

เรื่องดีดี 18 ป ี
TO BE NUMBER ONE

27

ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้เข้าร่วมกิจกรรม  

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ระดับ

ภาคเหนือ วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ 

จงัหวดัเชียงใหม่ และเข้าร่วมกจิกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND 

CHAMPIONSHIP 2019 รอบชิงชนะเลศิระดับประเทศ เมือ่วันอาทติย์ที ่27 มกราคม 2562 

ณ Mcc Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 

ข้าพเจ้าได้ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเชยีงใหม่ ข้าพเจ้ากย็งัคงได้

ร่วมกิจกรรมและร่วมขับเคลื่อนงาน ในโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง 

มาจนถงึปัจจบุนั ในปี 2563 จงัหวดัเชยีงใหม่ ได้น้อมน�าพระด�ารัสของทลูกระหม่อมหญงิ

อบุลรัตนราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีมาเป็นหลกัคดิ ในการด�าเนนิงาน ปัจจบุนัจงัหวดั

เชียงใหม่อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 2 มีการประกวด

เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ซึ่งตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ได้

เข้ารอบระดับประเทศทุกปี ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 10 โดยมีการพัฒนาและเสริมทักษะ

ด้านการร้อง การเต้น และพัฒนาบุคลิกภาพ รวมท้ังแลกเปลี่ยนประสบการณ  ์

กับรุ่นพี่ IDOL โดยปีนี้ตัวแทน IDOL จากจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 6 

ฝ่ายชาย สนบัสนนุให้ IDOL ร่วมกจิกรรมสร้างสรรค์ รบัน้อง ขึน้ดอย รณรงค์ความปลอดภยั

ไร้แอลกอฮอล์ เตยีวขึน้ดอย ปลอดเหล้า และกิจกรรม Safe Zone For All พืน้ท่ีปลอดภยั 

ทุกคนสร้างได้ มีการจัดกิจกรรมวิ่งต่อต้านยาเสพติด Run Together Say No To Drug 

และ Run Together 2020 ซึ่งเป็นกิจกรรมในรูปแบบ Virtual RUN เพื่อเป็นการรณรงค์

สร้างกระแส และปลกูจติสานกึในการป้องกนั แก้ไข ปัญหายาเสพตดิ อีกทัง้ส่งเสรมิให้ประชาชน

ออกก�าลังกาย โดยใช้เทคโนโลยรีปูแบบใหม่ ตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการระบาดในขณะนี้ รวมทั้งเป็นการระดมทุน เข้ากองทุน

ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่

 ตลอดระยะเวลา 18 ปี ที่ข้าพเจ้าได้รู้จักกับโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ข้าพเจ้าน้ันรูส้กึภาคภูมใิจ และได้เห็นการพฒันาของโครงการไปข้างหน้าแบบเชิงบวกและ
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ไม่มทีีส่ิน้สดุ ได้เห็นแบบอย่างจากองค์ประธานโครงการฯ ท่านกท็รงไม่ย้อท้อ มกีารเผยแพร่

แนวคิดและหลักการที่ดีซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และประเทศชาติอีกด้วย การด�าเนินงานใน

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในแต่ละพื้นที่นั้น คงย่อมมีความล�าบาก มีอุปสรรค 

ขวากหนาม ที่แตกต่างกันไป แต่มันคือความท้าทายที่จะท�าให้เราได้พัฒนาไปข้างหน้า 

และย่ิงกว่าส่ิงอื่นใด นั่นคือการชนะใจของตัวเราเอง เด็กและเยาวชน รวมถึงทุกคน 

มีความสามารถ มีศักยภาพที่เหมือนและแตกต่างกันออกไป ข้าพเจ้าก็หวังไว้ว่ากิจกรรม

ในโครงการ TO BE NUMBER ONE จะน�าพาและเป็นช่องทางให้ทกุคนค้นคว้าหาความเป็นหนึง่

ในตัวเองออกมาได้โดยไม่ไปพึ่งยาเสพติด

 กราบพระบาททูลกระหม่อมอุบลรัตน พระด�ารัสโครงการท่านแสนสุขศรี

 สร้างโอกาส สร้างทางฝัน ให้ทุกที่  สร้างคน เก่ง ดี มีสุข ด้วยทูบีนัมเบอร์วัน

 18 ปี TO BE NUMBER ONE  น�าความฝันของทุกคนสู่ที่หมาย

 ทุกทิศทาง ทุกกลุ่มวัย ทั้งหญิงชาย  เก่ง ดี มีสุขได้ โดยไม่พึ่งยาเสพติด
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ผู้เขียน
นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศล 

ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE BRR โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

เปิดทัศนมิติของครูสู่	TO	BE	NUMBER	ONE	น�าคนเก่ง	สร้างคนดี	สู่สังคม

 
 

 เยาวชนเป็นรากฐานส�าคัญของชาติ การสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์พร้อมจึงต้อง

ได้รับความร่วมมือจากบ้าน โรงเรียนเป็นฐานการสร้างเยาวชนท่ีดีสู่สังคม การศึกษาจึง

ช่วยกล่อมเกลาให้เยาวชนเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์  

สติปัญญา การเรียนการสอนจึงต้องเรียนรู้ทั้งภายในห้องและนอกห้องเรียน การศึกษา

หาความรู้ วิธีการพัฒนานักเรียนจึงเป็นหน้าที่หลักของครูทุกคน ดิฉันค้นพบด้วยตนเอง

ว่า TO BE NUMBER ONE ท�าให้คนเก่ง คนดี เป็นต้นแบบ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู ้

ปรับเปลี่ยน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”

TO BE NUMBER ONE TO BE NUMBER ONE 

สังคม

โรงเรียน

นักเรียน

บ้าน

รางวัลชนะเลิศ
ประกวดเรียงความ “เรื่อง ดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE”

ประเภทผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE
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 การเรียนรู้ส�าคัญกับ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เมื่อประมาณ 10 

กว่าปีที่ผ่านมาดิฉันรู้จัก TO BE NUMBER ONE คือการเต้น ร้อง เล่นสนุกสนาน เคยน�า 

นักเรียนกลุ่มหนึ่งไปเต้น 2 ถึง 3 ครั้ง เมื่อเต้นเสร็จงานจบทุกอย่างก็จบไม่ได้มีอะไรท�า 

ต่อเนื่อง หลายคนก็คิดเช่นนั้น จนกระทั่งดิฉันย้ายมาปฏิบัติการสอนท่ี โรงเรียน

มธัยมศกึษาประจ�าจงัหวัด เป็นโรงเรยีนยอดนยิม สอบคดัเลอืกนกัเรยีน 100% ความคาดหวงั 

ของผู้ปกครอง ครูต้องเก่ง เด็กต้องเรียนให้มาก ดิฉันได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่อื่นใน 

การสนบัสนนุการเรยีนการสอน ในระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน จนวนัหนึง่รองผูอ้�านวยการ 

ให้ไปช่วยงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ฝึกซ้อมนักเรียนให้ร้อง เล่น เต้น  

เพื่อไปแสดงที่หน้าบูธนิทรรศการเมืองทอง ฝึกบุคลิกภาพ ท่าทาง การแสดงของนักเรียน 

น�าเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ซึ่งขณะนั้นดิฉันยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร คุณคร ู

ทีท่่านดแูลอยูอ่ธบิายให้ฟังกร็บัฟังแต่ไม่เข้าใจ ดฉินัก็ช่วยคณุครูท่านนัน้ฝึกซ้อมจนถงึวนัไป 

ประกวดที่เมืองทองธานี จนถึงวันน้ัน วันประกวด วันเปิดทัศนมิติ TO BE NUMBER ONE 

ของครูพิมพ์ ไม่เคยรู้จักมุมนี้ TO BE NUMBER ONE เห็นคนมากมายจากทุกทิศทั่วไทย 

มารวมตัวกัน พูดคุยเหมือนพี่น้องกัน ทักทาย หัวเราะ จัดนิทรรศการท่ีแปลกตาจากท่ี 

เคยเห็น นักเรียน ครู สนุกสนาน ร้อง เล่น เต้น ร�า น�าเสนอผลงานอย่างสนุกสนาน และ 

ความปลาบปลื้มใจอย่างที่สุดคือได้เฝ้าองค์ประธานโครงการอย่างใกล้ชิด ทรงพระสเลนเดอร ์

เป็นกันเองกับเด็กๆมากๆ เด็กๆแสดงออกถึงความรักที่มีต่อองค์ประธานโครงการได้ 

อย่างสนุกสนาน งานครั้งน้ีอบอวลไปด้วยความสุขและเมื่อกลับมาโรงเรียนคุณครูท่านที่

ดูแลชมรมอยู่ก็บอกว่า “มาช่วยครูนะ” ดิฉันจึงไม่ลังเลที่จะตอบตกลงทันที จุดเริ่มต้น

การท�า TO BE NUMBER ONE ดิฉันได้ช่วยคุณครูท�ากิจกรรมอีกหลายอย่างของชมรม 

TO BE NUMBER ONE BRR ตัง้แต่ปี 2555 ได้รบัมอบหมายให้ช่วยประสานงานกจิกรรม

กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณครูในโรงเรียน หน่วยงานภายนอก ความแปลกใจเกิดขึ้นจาก

การปฏิบัติว่า TO BE NUMBER ONE มีกิจกรรมมากมาย มีเครือข่ายภายใน ภายนอก

โรงเรียน ดิฉันได้เรียนรู้ TO BE NUMBER ONE เพิ่มเติมด้วยการอ่านคู่มือการด�าเนินงาน 

สอบถามครทูีป่รกึษาชมรม เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุจงัหวัด พบว่า “TO BE NUMBER ONE  

จะประสบความส�าเร็จเด็กต้องน�า ผู้ใหญ่ต้องหนุน” ดิฉันจึงมาศึกษาวิธีการท�างาน
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จากการปฏิบัติจริงของเด็กในชมรม TO BE NUMBER ONE BRR ว่ามีอะไรท่ีดิฉันจะ

ได้สนับสนุนพวกเขาได้ ดิฉันเริ่มมาอยู่กับเด็กๆ ในช่วงหลังเลิกเรียนเป็นประจ�า เข้าร่วม

ประชุมกับชมรม เด็กกับดิฉันเข้ากันได้ดี สังเกตจากการกล้าพูดคุย ซักถาม ขอความช่วย

เหลอื และขอให้ครท่ีูปรกึษาช่วยดใูนเรือ่งเอกสารประกอบการน�าเสนอผลการด�าเนนิงาน

ชมรม ซึง่ถอืว่าเป็นสิง่ยากของนกัเรยีนทีก่�าลังเรียนทัง้ภาระงานเรียนและกจิกรรม จึงท�าให้

นักเรียนที่เป็นแกนน�ามีไม่มากนักในช่วงของกรรมการบริหารชมรม TO BE NUMBER 

ONE BRR รุ่นที่ 5 ถึง รุ่นที่ 7 ดิฉันจึงรวบรวมข้อมูล ด้วยการสังเกต สอบถามผู้เกี่ยวข้อง 

สมาชิกชมรมเพื่อค้นหาปัญหาการด�าเนินงานของชมรม แล้วน�าข้อมูลมาปรึกษาคุณครู

ท่านที่ดูแลชมรมช่วยกันแก้ไขปัญหา ส่งเสริม สนับสนุนตลอดมา จนกระทั่งคุณครูท่าน

นั้นเกษียณเมื่อปี 2558 ขณะนั้นชมรม TO BE NUMBER ONE BRR อยู่ในระดับรักษา

มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ดิฉันจึงได้รับมอบหมายให้มาเป็นที่ปรึกษา

หลัก เรียกว่ายืนหนึ่ง เพราะทีมที่ปรึกษาในทางปฏิบัติไม่มี แต่ก็คิดว่า ไม่เป็นไรมีนักเรียน

แกนน�า คณะกรรมการบรหิารชมรม คณะกรรมการ แกนน�าชมรมก็ท�ากจิกรรมมาเร่ือยๆ 

จนกระท่ังทางสาธารณสุขจงัหวดัมีหนงัสอืเชิญประชุมทมี TO BE NUMBER ONE จงัหวดั 

จึงรู้ว่าจะมีการประกวดผลงานชมรมระดับภาค ดิฉันต่ืนเต้นมาก เริ่มวิตกกังวล สับสน 

ค�าถามเกิดขึ้นมากมาย ผลงานชมรมเป็นไปตามเกณฑ์ ตามโครงสร้าง TO BE NUMBER 

ONE ไหม กิจกรรมมีหลากหลายมากมาย นักเรียนแกนน�าก็มีน้อย คุณครู นักเรียนใน

โรงเรียน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่าท�า TO BE NUMBER ONE แล้วได้อะไร เสีย

เวลาเรียน ดิฉันจึงคุยกับประธานชมรมเพื่อประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการ

บริหารชมรมตั้งใจและมีความพยายามมากในการแก้ปัญหา การน�าเสนอ ท�ากิจกรรม

ตามยุทธศาสตร์ แต่ครูต้องช่วยเรื่องเอกสารทั้งหมด ท�าให้ผลงานระดับภาคผ่านไปด้วย

ดี ชมรมก็หยุดท�ากิจกรรมเพราะแกนน�าหลักอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก�าลังจะจบการ

ศึกษา แล้วไม่นานความตื่นเต้น วิตกกังวลของดิฉันกลับมาอีกครั้งเมื่อคณะกรรมการจะ

มาประเมินรอบลงพื้นที่ มีความคิดว่า “ความจริงในการท�า TO BE NUMBER ONE 

ของชมรม TO BE NUMBER ONE BRR ก�าลังจะปรากฏต่อคณะกรรมการ” การสร้าง

กระแส ส�าหรับครู บุคลากร เจ้าหน้าที่กว่า 200 นักเรียนมากกว่า 3,500 คนที่จะต้องรู้จัก
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เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงสร้าง TO BE NUMBER ONE ดิฉันจึงขอความร่วมมือจาก

ประธานที่ปรึกษาคือผู้อ�านวยการโรงเรียน ในการด�าเนินการให้แกนน�าสร้างความเข้าใจ

กบัเพือ่นพีน้่องในโรงเรยีน จงึท�าให้การจัดกิจกรรมในรอบลงพ้ืนทีผ่่านไปด้วยดี เมือ่ถงึรอบ

ประเทศ ประธานชมรมมาบอกดฉินัว่าหลงัจากการประกวดระดับประเทศแล้วขอให้คณะ

กรรมการชดุปัจจบัุนหมดวาระ เพือ่ท่ีระดบัชัน้ ม.6 จะต้องเตรยีมตวัสอบเข้าศึกษาต่อ ดฉัิน

รบัปากด้วยความวิตกกงัวล แต่กค็ดิว่าให้ผ่านระดบัประเทศไปก่อนจงึจะมาแก้ปัญหา เมือ่

ผ่านระดับประเทศคือการจบรอบของการด�าเนินงาน เมื่อผ่านระดับประเทศ ชมรม TO 

BE NUMBER ONE BRR ผ่านรักษามาตรฐานระดับเงิน มีความภาคภูมิใจที่สุดที่ได้รับ

ถ้วยพระราชทานจากองค์ประธานโครงการ จบรอบการด�าเนินงาน ปี 2559 ของ ชมรม  

TO BE NUMBER ONE BRR อย่างสวยงาม

 การท�ากิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในขณะนั้นดิฉันคิดเพียงว่าคือการ

แข่งขนัเป็นไปตามเกณฑ์เพือ่ให้ได้มาซึง่รางวลักเ็พยีงพอแล้ว เมือ่มกีารประชมุเตรยีมการ

ด�าเนินงานปีต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ ระยะเวลาของระดับแข่งขันท�าให้ชมรม

พฒันาการท�างาน ดิฉันจงึต้องมาปรบัคิดว่าการท�ากจิกรรมของ ชมรม TO BE NUMBER ONE 

BRR ตามหลัก 3 ก 3 ย ต้องจริงจัง เป็นจริง เกิดผลจริง ตรวจสอบได้ ตาม 3  

ยุทธศาสตร์ สร้างกระแส สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างเครือข่าย ดังนั้น ดิฉันตั้งใจว่า “แกนน�า 

ชมรมเข้มแข็ง ทีป่รกึษาร่วมแรง เข้าถงึ เข้าใจ” จะน�าสูค่วามส�าเรจ็ จงึเริม่สร้างทีมแกนน�า 

ทีมที่ปรึกษา ด้วยหลักคิด “เด็กน�า ผู้ใหญ่หนุน” สอดส่องหานักเรียนจากชั้นเรียน ม.3,  

ม.4 ทีเ่ป็นนกัเรยีนทีส่นใจกิจกรรมเป็นฐาน มีบคุลิกภาพผูน้�า มคีวามรับผดิชอบมาเป็นแกนน�า 

แล้วร่วมกันคัดเลือกประธานชมรมและให้ทีมหาเพ่ือน พ่ี น้องในโรงเรียนเข้าร่วมกลุ่ม  

ซึ่งมีความเห็นว่าควรสร้างกระแส TO BE NUMBER ONE กับนักเรียน ครูและผู้ปกครอง

อย่างจริงจัง สร้างทีมที่ปรึกษา โดยใช้เครือข่ายภายในคือกลุ่มสาระการเรียนรู้มาเป็นทีม

สร้างความรู ้ความเข้าใจ เข้าถงึคร ูให้ร่วมสร้างสรรค์กจิกรรมตามความสนใจของนกัเรยีน

ท่ีเป็นสมาชกิ 100% ผลจากการท�ากจิกรรมส่งผลต่อทกัษะชวีติของนกัเรียนท่ีเป็นแกนน�า

อย่างประจักษ์ คือ คณะกรรมการบริหารชมรม นักเรียนแกนน�า มีทักษะการเป็นผู้น�า  
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กล้าแสดงออก มีการท�างานอย่างเป็นระบบ มีการสื่อสารที่ดี แก้ปัญหาได้ จากค�าพูดของ

ผู้ปกครองของประธานชมรมรุ่นที่ 8 ว่า “ลูกฉันเปลี่ยนไปกล้าคิด กล้าพูด กล้าท�า กล้า

แสดงออก เป็นผูน้�า” ผูป้กครองยินดใีห้การสนบัสนนุการท�ากจิกรรมอย่างมาก และแกนน�า 

ชมรมน�าผลจากการท�ากิจกรรมไปใช้สมัครสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  

ในโครงการจิตอาสา ได้รับคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ท่ีมหาวิทยาลัยชื่อดัง 

ซึ่งรับเพียง 1 คนในคณะรัฐศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และใน

มหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกมากมาย ท�าให้ปัจจุบัน ชมรม TO BE NUMBER ONE BRR  

เป็นทีรู่จ้กัทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน เกิดเครอืข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE BRR 

ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียน หน่วยงานอื่นๆ มากขึ้น

 จากวันนั้นถึงวันนี้ดิฉันน�าบทเรียนท่ีได้รับจากการท�ากิจกรรม ชมรม TO BE 

NUMBER ONE BRR มาพัฒนาตนเอง นักเรียน เพื่อนครู สร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ภายใน

โรงเรยีนน�าสูก่ารเรยีนรูน้อกห้องเรยีนอย่างมคีณุค่า เริม่จากจดุเลก็ๆ สูค่วามสวยงามทีย่ิง่ใหญ่ 

“หากเราเป็นครทูีส่อนความรูเ้พยีงอย่างเดยีว นักเรยีนอาจไม่ได้บทเรยีน ประสบการณ์ชีวิต

ที่สร้างภูมิคุ้มกันในตนเองพร้อมจะเผชิญและโลดแล่นในสังคมปัจจุบันที่ซับซ้อน 

วุ่นวายได้” การท�ากิจกรรม TO BE NUMBER ONE ท�าให้ดิฉันมีความพยายาม  

ความอดทน พัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ สร้างตนเองให้แข็งแรงเพื่อสนับสนุนนักเรียน

ต่อไป

	TO	BE	NUMBER	ONE	เสริมการเรียนรู้	 ให้คุณครู	ถึงเด็ก	แม้ผู้ ใหญ่	

	 ช่วยหนุนเด็ก	คิดท�า	ให้ก้าวไกล	 สร้างกระแส	สร้างภูมิได้ให้ตนเอง

	 สร้างเครือข่าย	สร้างมิตรไม่จ�ากัด	 หลักสูตรลัดสู่สังคมไม่ข่มเหง

	 การเรียนดีกิจกรรมเด่นจิตครื้นเครง	 เยาวชนเก่งและด	ีTO		BE	NUMBER	ONE”
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ผู้เขียน
นายรัตนะ ธนวัชรสันติ

ครูที่ปรึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

 ข้าพเจ้าได้เป็นครู เพราะ TO BE NUMBER ONE คือถ้อยค�าอันชวนชื่นชม  
ในการขึ้นต้นประโยคการเขียนบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ในวาระครบรอบ 15 ปี โครงการ  
TO BE NUMBER ONE มาวันนี้ใคร่ขอกล่าวเพิ่มเติมอีก ในวาระครบรอบ 18 ปี  
ด้วยถ้อยค�าชวนซาบซึ้งและชวนตรวจสอบหยั่งลึกลงไปในหัวใจ ให้ถึงแก่นแท้ของ
อุดมการณ์ที่ว่า “ข้าพเจ้าได้เป็นครูที่ดี ก็เพราะ TO BE NUMBER ONE” นี่แหละครับ
 3 ปีแล้วหลงัจากบรรจรุบัราชการ ในต�าแหน่ง ครผููช่้วย มาสูค่ร ูคศ.1 ณ โรงเรยีน
ธาตุพนม อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ข้าพเจ้ามุ่งมาสู่ชีวิตครูเพราะมีต้นแบบของ
ความเสยีสละทีด่เียีย่ม จากคณุครใูนระดบัมธัยมศกึษา คอืคณะครทูีป่รกึษาชมรม TO BE 
NUMBER ONE โรงเรยีนศรบุีญเรอืงวทิยาคาร ปัจจบุนัรกัษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดบัยอดเพชรปีที ่3 ในระดับอดุมศกึษา คอืคณาจารย์ทีป่รกึษาชมรม TO BE NUMBER ONE 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปัจจุบันรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 นอกจากนี้ยัง
มีพี่ๆ ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนหนองแก ปัจจุบันรักษามาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 1 วันนี้เมื่อมีโอกาสได้เป็นครู เพราะ TO BE 
NUMBER ONE ให้โอกาสได้หล่อหลอม ฝึกฝน สั่งสมอุดมการณ์ ประสบการณ์ แนวคิดดีๆ 
มามากกว่า 15 ปี ถึงคราวนี้ก็ต้องให้ TO BE NUMBER ONE ได้ช่วยพาชีวิตไปสู่ครูที่ดี
ให้ได้
 โรงเรยีนธาตพุนม ตัง้อยูร่มิฝ่ังโขงตดิกับวดัพระธาตุพนมวรมหาวหิารศาสนสถาน
อันยิ่งใหญ่ มากด้วยศรัทธา มหาบารมีที่ชาวพุทธท้ังฝั ่งไทยและลาว เคารพบูชา  
สถานศึกษาแห่งนี้มีเพียงชมรม TO BE NUMBER ONE ที่แปลว่า “การรวมกลุ่มกันเต้น” 
เท่านั้น รูปแบบการท�างานไม่มี ไม่ชัดเจน เมื่อถามคณะครูกับนักเรียนในโรงเรียนว่า รู้จัก

อะไรบ้างเกี่ยวกับการท�างาน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธาตุพนม ทุกคนจึง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประกวดเรียงความ “เรื่อง ดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE”

ประเภทผู้รับผิดชอบ/ปฏิบัติงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE
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ตอบคล้ายกันว่า เป็นชมรมส�าหรับเตน้เพลงเกาหลี

 ก่อนอืน่ต้องขอเล่าภมูหิลงัของข้าพเจ้าให้ท่านผูอ่้านทราบพอสงัเขปว่าเป็นใคร

มาจากไหนและมีประสบการณ์เกี่ยวกับชมรม TO BE NUMBER ONE อย่างไร ถึงได้กล้า

กล่าวอย่างห้าวหาญว่า ได้ดีเพราะ TO BE NUMBER ONE แต่อันที่จริง หากท่านได้กลับ

ไปอ่านเรยีงความ “รางวลัชนะเลศิ ในวาระครบรอบ 12 ปี TO BE NUMBER ONE ประเภท

นกัศกึษา” และเรียงความ “รางวัลชนะเลศิ ในวาระครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE 

ประเภทประชาชนท่ัวไป” ซึ่งเป็นผลงานของข้าพเจ้าเอง ท่านก็จะได้รับรู้เรื่องราวชีวิต

ทั้งหมดข้าพเจ้าที่ไล่เรียงจากอดีตถึงปัจจุบันได้อย่างหมดจด ถึงอย่างไรก็ดี มาถึงวาระ 

ครบรอบ 18 ปี กอ็ยากจะเล่าเรือ่งราวดีๆ  เพิม่เตมิอกีสกัฉากเกีย่วกบั TO BE NUMBER ONE 

ให้ท่านทราบ ถ้าท่านใดอ่านมาถึงตรงนี ้กค็งจะเรยีกได้ว่าติดตามมาจนถงึฉากสดุท้ายแล้ว 

ถือเป็นเรียงความไตรภาคเลยก็ว่าได้ ที่ว่าเป็นเรื่องสุดท้ายอย่างไรนั้น ข้าพเจ้าจะขอเฉลย

ภายหลัง

 ย้อนกลับไปในชนบท ชุมชนหนองแก จังหวัดหนองบัวล�าภู เมื่อ พ.ศ.2549 

ข้าพเจ้าเป็นเด็กบ้านนอก มีเพื่อนผู้ชายกลุ่มใหญ่ อารมณ์ร้อน ชอบเลียนแบบ คึกคะนอง 

โลดโผน เป็นธรรมดาตามวิสยัการเจริญเตบิโตของวัยรุน่ แต่อาจเรยีกได้ว่าเป็น “รุน่หลงผดิ 

อยู่พอสมควร” เพราะแอบไปดูดบุหรี่และดื่มเหล้าต้ม ตั้งแต่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

แต่เมื่อได้รับโอกาสจาก TO BE NUMBER ONE ได้ฝึกฝน พัฒนา เห็นคุณค่าในตนเอง 

จึงพร้อมกลับใจมาเป็นคนดีของสังคม จนน�าไปสู่ การมุ ่งมั่น ต้ังปณิธานแน่วแน่ 

ในอุดมการณ์ทีจ่ะท�างานเพือ่ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ให้รอดพ้นจากอนัตรายของยาเสพตดิ ดงัจะเห็น

ได้จากการอุทิศตนเป็นประธานชมรม TO BE NUMBER ONE คนแรก ของชุมชนหนองแก 

จังหวัดหนองบัวล�าภู ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE คนแรก ของมหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์ และครั้งนี้ เป็นครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE คนแรก ของโรงเรียน

ธาตุพนม 

 เมื่อ พ.ศ. 2558 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธาตุพนม ตั้งขึ้นไว ้

แบบหลวมๆ ในนามกลุม่นกัเรยีนทีช่อบรวมตวักนัมาเต้น ไปแข่งขนัในระดบัอ�าเภอ และจงัหวดั 

ข้าพเจ้าได้ฟังเช่นนี้ในวันที่มารายงานตัวเป็นครูวันแรก ก็คิดได้เลยว่า จะต้องน�าหลักการ 

วิธีการ แนวคิดที่ดีของ TO BE NUMBER ONE มาเผยแพร่ และน�าพาเด็กๆ ขับเคลื่อนงาน 

ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อให้โอกาสทุกคนได้แสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม หลากหลาย
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วิธีการตามความชอบ ความถนัด อันจะเป็นหนทางไปสู่การพัฒนาตนเอง เห็นคุณค่าใน

ตนเองเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขอย่างยั่งยืน 

 ถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด อย่างที่เล่าไปเบื้องต้นว่าพื้นที่นี้อยู่ติดชายแดน 

แน่นอนว่ามคีวามเสีย่งในการลักลอบขนยาเสพตดิเข้าประเทศผ่านเส้นทางนีอ้ยูบ้่าง และ

โดยเฉพาะเป็นพืน้ท่ีในเมอืงย่อมมสีถานบันเทิงอยูม่าก เราจะท�าอย่างไรเพือ่ไม่ให้นักเรยีน

เข้าไปใช้บริการ หรืออย่างน้อยก็ต้องท�าให้คิดได้ว่ายาเสพติดนั้นมีโทษ วิธีการที่ดีสุด 

ส�าหรับข้าพเจ้าจะน�ามาใช้ที่นี่ก็คือ โครงการ TO BE NUMBER ONE

 รุง่เช้าวนัใหม่หลงัจากรายงานตวัเป็นข้าราชการคร ูข้าพเจ้าเดนิตรงดิง่ไปยงัห้อง

ผู้อ�านวยการ ในสมัยนั้นคือ นายประหยัด วังวร ถ้ามองจากรูปลักษณ์ภายนอกเข้าไป  

ด้วยบุคลิกรูปร่างใหญ่สมบูรณ์และหน้าตาเคร่งขรึมก็จะคิดว่าท่านเป็นคนดุ หลายคน 

ไม่กล้าพูดตรงๆ กับท่าน แต่ถ้าได้ท�างานด้วยก็จะรู้ว่า คิดผิดไปเลยทีเดียว ประโยคแรกที่

ข้าพเจ้าพดูกบัท่านผูอ้�านวยการ ในเช้าวันนัน้ คอืขอโอกาสน�าชมรม TO BE NUMBER ONE 

มาจัดตั้งให้เป็นรูปธรรมและขยายผลให้ประสบความส�าเร็จในหมู่นักเรียน จากนั้นท่าน

ถามกลับว่าโครงการเป็นอย่างไร ข้าพเจ้าอธิบายโดยละเอียดว่า “เป็นโครงการรณรงค์

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม เพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข” ท่านฟังแล้วไม่ขัดข้อง พร้อม

บอกให้จัดท�าโครงการต่างๆ เสนอไว้ในกลุ่มบริหารทั่วไป แต่ค�าถามสุดท้าย “ผมขอห้อง

ชั้นล่างสักที่ เพื่อท�าห้องที่ท�าการชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ได้ไหม

ครับ?” ท่านฟังและนิ่งคิด โดยไม่ได้เร่งรีบตอบแต่อย่างใด สักประเดี๋ยวท่านตอบ ท�าให้

ข้าพเจ้าต้องฉุกคิดและต้องเล่าให้ทุกท่านฟังให้ได้

 “น่ีคุณครูรัตนะ เราเป็นครูใหม่ ไฟแรง ผู้อ�านวยการเข้าใจดีถึงความมุ่งมั่น  

แต่บริบทโรงเรียนธาตุพนม ไม่เหมือนที่อ่ืน เรามีพื้นที่โรงเรียนน้อย อาคารเรียนน้อย 

ห้องเรียนก็แทบจะไม่พอ TO BE NUMBER ONE ก็อยากจะสนับสนุนอยู่นะ แต่เอาเป็น

ว่าค่อยเป็นค่อยไปได้ไหม ท่ีพูดเพราะมันไม่มีห้องให้ อีกอย่างกิจกรรมอื่นๆ ก็มีเยอะ  

เขาก็ยังไม่มีเหมือนกัน เอาเป็นว่าพึ่งมาอยู่ใหม่ ใช้เวลาพิสูจน์ตัวเอง พิสูจน์ TO BE 

NUMBER ONE ให้ผมเห็นก่อนว่าท�าแล้วดีจรงิ ก็จะหาให้” สิน้เสยีงตอบของท่านผูอ้�านวยการ 

กน็กึน้อยใจ ว่าท�าไมท่านถึงกล้าพูดกบัโครงการในทลูกระหม่อมฯ แบบนี ้แต่ถ้าจะคดิแบบนัน้ 
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กด็จูะเหน็แก่ตวัและเข้าข้างตนเองว่าดเีลิศวเิศษอยูต่ลอดเวลา มานกึได้กจ็ริงเหมอืนท่าน

ผู้อ�านวยการบอก พลันก็นึกได้ว่าต้องพิสูจน์ตัวเองสินะ ท�าให้ทุกคนที่นี่เห็นผลงานก่อน 

อย่าเอาเมด็เงนิหรอืความพร้อมมาเป็นตวัต้ังในการลงมือท�างาน “ได้ครบัท่านผู้อ�านวยการ” 

ข้าพเจ้ายิ้มให้และตอบกลับท่านอย่างสุภาพ จากนั้นกลับมานั่งที่โต๊ะท�างานและนั่งนึก 

“จะท�าอย่างไรก่อนดีนะ” พอนึกได้ว่ามีกลุ่มนักเรียนที่มาเต้นก็ต้องให้กลุ่มนี้ได้ลงมือ

ท�างานก่อน เราใช้ร่มต้นดอกจาน น่ังประชุมกันมีกลุ่มนักเรียนท่ีชอบเต้นและนักเรียนที่

สมคัรใจเป็นแกนน�าราว 15 คน มาประชมุกัน พวกเราสนกุมากให้การเลือกประธานชมรมฯ 

และต�าแหน่งอื่นๆ หลังจากนั้นแบ่งงาน แบ่งหน้าท่ีกัน ไปท�าเอกสารรับสมัครสมาชิก 

เอกสารประชาสมัพนัธ์ ออกแบบโครงการ กจิกรรม จากวนัเป็นเดอืน จากเดอืนเป็นเทอม

และเป็นปี ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธาตุพนม เป็นที่รู้จักของนักเรียนและ

คนในชมุชนอย่างกว้างขวาง จากการประชาสมัพนัธ์กจิกรรม สือ่รณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิ 

และข่าวสารหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียน เสียงตามสายเวลาพักกลางวัน สื่อสังคมออนไลน์ 

เฟซบุ๊ก ไลน์ และร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน เช่น พิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม  

พิธีเปิดงานกีฬาภายในฟ้า-แดงเกมส์ งานวันลอยกระทง เป็นต้น 

 นอกจากนีย้งัได้ระดมทนุผ่านการแสดงเต้น ร้องเพลง ตามตลาดโต้รุ่ง ตลาดใน

เทศกาลงานบญุต่างๆ เป็นทีช่ืน่ชอบของผู้พบเหน็ เม่ือได้งบประมาณมาก นกัเรียนกอ็ยาก

ท�ากิจกรรมเพิ่มเติม ทั้งค่ายคุณธรรมน้อมน�าความดี TO BE NUMBER ONE, การเห่เรือ 

เห่ความดี TO BE NUMBER ONE, การประกวดวงดนตรี TO BE NUMBER ONE, 

การแข่งขันฟุตซอล TO BE NUMBER ONE 

 ทกุอย่างด�าเนนิมาด้วยความปกติ ชมรมฯ มขีนาดใหญ่ข้ึน สามารถสร้างกระแส

คนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทว่าห้องที่จะใช้เป็นศูนย์เพื่อนใจ 

TO BE NUMBER ONE และที่ท�าการเพ่ือให้บริการสมาชิก เพื่อประชุม เก็บเอกสาร 

อุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อยและสะดวกแก่การท�างานยังไม่มี ข้าพเจ้าจึงนึกถึงค�าพูดท่าน

ผู้อ�านวยการประหยัด วังวร จึงได้ไปปรึกษาท่านถึงเรื่องนี้ ก็พอดีที่ท่านจะต้องย้ายไปที่

โรงเรยีนแห่งใหม่ แต่ท่านกร็บัปากว่าจะหาให้ก่อนเดินทางไป มกีารประชมุด่วนของคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียนและมีค�าสั่งกั้นห้องจริยธรรม ซึ่งเป็นห้องขนาดยาว ใต้อาคาร 6 

แบ่งออกเป็น 4 ห้อง มีขนาดกว้าง 10 คูณ 10 ตารางเมตร เหมาะสมท่ีจะใช้เป็น 
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ศูนย์เพื่อนใจฯ อย่างยิ่ง แน่นอนว่าท่านยกให้ชมรมฯ ตามสัญญา 1 ห้อง หลังจากท่านผู้อ�านวยการ

ประหยัด วังวร ย้ายไป ท่านผู้อ�านวยการท่านใหม่ คือ นายชัยนาจ ศิรินุมาศ ก็ย้าย 

มาด�ารงต�าแหน่งทีโ่รงเรยีนธาตพุนม คราวนีไ้ม่ต้องพสิจูน์อะไรเลย เพราะงานเดนิของมนั

ไปอย่างต่อเนื่อง รุ่นพี่ส่งงานให้รุ่นน้องได้อย่างเรียบร้อย ตามหลักการและแนวคิดที่ดี  

ครูที่ปรึกษาท่านอื่นๆ ก็สนใจใคร่รู้อยากมาช่วยกันท�างาน ถึง 7 ท่าน ก็เลยกลายเป็นว่ามี

ทีป่รกึษาชมรมฯ หลายคนช่วยกนัดแูลคนละไม้คนละมอื ส่วนเหตกุารณ์ทีท่�าให้เชือ่มัน่ว่า 

“ข้าพเจ้าได้เป็นครูที่ดี เพราะ TO BE NUMBER ONE” ก็เห็นจะมาจากกิจกรรมและ

เหตุการณ์ต่อไปนี้แน่ๆ กล่าวคือ ข้าพเจ้าได้มีโอกาสติดตามดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด  

จงึรูว่้าใครเป็นกลุม่เสีย่งสรุา เบียร์ หรอืกญัชา อย่างกญัชานีห่นกัเอาการอยู ่เพราะตดิมาก 

ติดจนขอบตาด�าเห็นได้ชัด และไม่ยอมมาเรียน เมื่อรู้ดังนั้นก็ไปตาม ชักชวน กล่อมให้มา

ท�ากิจกรรม และเข้าอบรมผ่านโครงการใครติดยายกมือขึ้น ก็มีปีละรายสองราย ถึงตอนนี้

ก็หายขาดจากสารเสพติดกันหมด บางคนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วเรียนต่อระดับ

อุดมศึกษา บางคนไม่เรียนต่อก็ไปท�างานเข้าโรงงาน มีบทเรียนที่ดี มีประสบการณ ์

การแก้ไขปัญหาได้

 ในงานนมัสการพระธาตุพนม ประจ�าปีท่ีผ่านมา ท่านผูอ้�านวยการชยันาจ ศริินมุาศ 

ได้เห็นถึงความจ�าเป็นในการปรับปรุงศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ให้มีพร้อม

มากขึ้น ซึ่งจะใช้เงินเป็นจ�านวนมาก จึงได้อนุญาตให้ชมรมฯ ได้น�าสมาชิกมาระดมทุน 

โดยให้บริการพ้ืนท่ีจอดรถในโรงเรียน ถึงอากาศจะร้อนในกลางวันและเหน็บหนาว 

ในกลางคืน แม้จะเหนื่อยมากแต่ทว่าทุกคนมีรอยยิ้มอยู่กับงานตลอดเวลา ให้บริการด้วย

ความสุขและเต็มใจสมกับเป็นคน TO BE NUMBER ONE เมื่อเสร็จงาน 9 วันนักเรียน 

ได้เงิน คนละ 4,000 บาท หักค่าใช้จ่ายไว้บริหารในชมรม 70,000 บาท เด็กๆ หลายคนดีใจ 

เดินถือเงินมากอดข้าพเจ้า ซึ่งท�าให้น�้าตาไหลโดยไม่รู้ตัว มันคืออารมณ์ปลื้มใจอย่างมาก 

ที่ได้เห็นความทุ่มเทของเด็กๆ เมื่อเขาได้รับผลตอบแทนเขาก็ย่อมดีใจเป็นธรรมดา  

เมื่ออยากบอกให้เรารู้ อยากส่งผ่านความรู้สึกดีๆ ให้เราทราบก็มาเผยความในใจและ

แสดงออกด้วยความรัก ซึ่งช่วยย�้าถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าอุทิศตนมาตลอดว่า “มันเป็นดอกผล 

ในทางที่ดีงามนัก”
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 นอกจากจะให้บรกิารจอดรถในงานนมสัการพระธาตุพนมแล้ว คณะกรรมการ
ชมรมฯ และสมาชกิยงัได้ท�ากจิกรรมท่ีสร้างสรรค์สดุๆ ข้าพเจ้าเรยีกสิง่นีว่้านวตักรรมกค็ง
ไม่ผิด เพราะท่ีนี่ยังไม่มีใครเคยท�าเลย คือละครเวที TO BE NUMBER ONE ชมรมฯ  
ได้รับความเมตตาจากพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ซึ่งพวกเราเรียกท่านว่า 
“ท่านพ่อ” ได้สนบัสนนุงบประมาณจ�านวน 150,000 บาท ในการจัดสร้างฉากละครและ
ซื้ออาหารตลอดการซ้อมละคร เรื่องมหาพุทธานุสรณ์สถาน ต�านานพระธาตุพนม  
นานหลายเดือน เพื่อจัดแสดงในงานนมัสการพระธาตุพนม เวลา 2 ทุ่ม ตลอดทั้ง 9 คืน 
กจิกรรมน้ีข้าพเจ้าทุ่มเทมาก เพราะนักเรยีนทัง้หมด 70 กว่าคน สมคัรใจเข้าร่วม มนีกัเรยีน
ชายที่เรียกว่า ดื้อ ซน อยู่ในนี้ด้วย ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าความอ่อนโยน ความรัก และการ
แสดงละคร จะช่วยขัดเกลาพวกเขาได้ ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นไปตามที่คาดไว้ หลังจบงาน  
ชมรมฯ ได้รับเงินที่ชาวบ้านบริจาคให้ รวม 70,000 บาท ท่านพ่อมอบทุนการศึกษาให้
นักแสดงทุกคน อีกคนละ 2,000 บาท ชุมชนชื่นชมพวกเรามาก ผู้น�าชุมชนก็ชมเชยอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะท่านพ่อ มาน่ังชมให้ก�าลังใจทุกคืน ท่านเอ่ยปากชื่นชมกับทุกคน 
ในทกุงาน ท้ังงานวดั งานจงัหวดัตามท่ีอืน่ๆ ท่านกช็มว่า “ชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนธาตุพนม เล่นละครเพ่ือปกป้อง เชิดชู ดูแลพระธาตุพนม เรื่องต�านาน 
พระธาตุพนมได้อย่างน่าประทับใจ” 
 ละครวันสุดท้ายท่ีจะเลิกเล่น มีทั้งน�้าตา เสียงหัวเราะ ความรัก ความเศร้า 
ข้าพเจ้าไม่อาจบรรยายความรู้สึกนี้ได้ให้เห็นภาพเลยจริงๆ มันเป็นความสุขที่ข้าพเจ้า 
พึ่งเคยพบ มีนักเรียนชายมาขอกอดข้าพเจ้าเพราะดีใจที่ครูให้โอกาสได้มาเล่นละคร  
จากเมือ่ก่อนด่ืมเหล้าเท่ียวเตร่กลางคืนวนันีก้ลบัใจได้แล้ว มนีกัเรยีนหญงิทีไ่ม่มพ่ีอแม่มากราบเท้า
และร้องไห้ดีใจท่ีได้เงนิใช้ต่อไป เรือ่งนีพ้อทราบว่าขดัสน ข้าพเจ้าก็พาเขาไปกราบท่านพ่อ
เพื่อขอให้ช่วย ท่านเมตตาและเห็นว่าเล่นละครได้ดี มีความสามารถ จึงให้ทุนการศึกษา
เพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรี ซ่ึงตอนนี้ได้กลายมาเป็นนักศึกษา
วิชาภาษาจีนแล้ว 
 ความมหัศจรรย์เหล่าน้ี พดูออกมากไ็ม่มวีนัหมด มนัเป็นความปีตท่ีิเตม็อิม่กลาง
หัวใจ ข้าพเจ้ารู้ซึ้งว่ามันเป็นพลังที่จะให้ข้าพเจ้าได้อุทิศก�าลังต่อไปเพื่อสร้างคน ช่วยเติม
เต็มซึ่งกันและกันให้สมบูรณ์และเดินหน้าต่อไปได้ผ่านกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
พอเล่ามาถึงตอนนี้ก็ถึงคราวจะต้องเฉลยว่าท�าไม จะไม่เขียนเรียงความอีก ข้าพเจ้าคิดว่า
มันถึงจุดอิ่มตัวแล้วที่จะน�ามาเล่าให้ทุกคนฟัง เพราะถ้าจะนับเวลาในการท�างานและ
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ประสบการณ์ต่างๆ ก็มากกว่า 15 ปี เลยทีเดียว เดินทางเข้าร่วมงานที่อิมแพค ฟอรั่ม 
เมืองทองธานี โดยไม่ได้ขาดทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ.2549 ทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่า “เริ่มต้นจาก 
ได้รบัโอกาส จนประสบความส�าเรจ็เพราะได้ให้โอกาส” ก็ถงึคราวทีเ่ร่ืองจะต้องจบบริบรูณ์
พอด ีแต่ถงึจะไม่เขยีนมาเล่ากจ็ะยงัท�าหน้าทีต่นเองต่อไป ปิดทองหลังพระ เป็นเบือ้งหลัง
ให้เดก็ๆ รุ่นใหม่มาเล่าแทน ถ้าใครอยากเจอกันและอยากฟังเรือ่งเล่า TO BE NUMBER ONE 
ก็ต้องมาหากันที่โรงเรียนธาตุพนม “ข้าพเจ้าจะอยู่ที่นี่เพื่อรอเด็กๆ และทุกท่าน 
ด้วยความรัก ด้วยใจจดจ่อ”
  บัดนี้ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธาตุพนม มีขนาดใหญ่ขึ้น 
นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกครบ 100 เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมมีความหลากหลาย เพียงพอต่อ
สมาชิก ท่านผู้อ�านวยการชัยนาจ ศิรินุมาศ ได้กรุณาติดแอร์ ติดกระจก ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ 
ให้จนห้องมีความสมบูรณ์ พร้อมกันนี้ก็มีการต่อเติมสร้างห้องที่ท�าการชมรมฯ ให้อีกด้วย 
เรียกได้ว่าเพียงพอต่อการท�างานของคณะกรรมการ 40 คน ซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกปีๆ 
ส�าหรับปีที่ผ ่านมา ชมรมฯ น�าผลงานเข้าประกวดสามารถไปถึงระดับประเทศ  
ผลคะแนนอยู่ในล�าดับท่ี 6 ปีน้ีก็สามารถเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาได้ 
ซึ่งคะแนนอยู่ในล�าดับที่ 1 ไม่ว่าผลของการประกวดระดับประเทศ ในวาระครบรอบ 18 ปี 
TO BE NUMBER ONE พอดีนี้ จะออกมาอย่างไร ข้าพเจ้าคิดว่าได้พิสูจน์ตนเองมาพอ
สมควรแล้ว ได้รางวัลหรือไม่ได้ ก็จะมุ่งมั่นท�างานต่อไป เป็นครูที่ดี เป็นครู TO BE 

NUMBER ONE ตอ่ไป

	 จากโอกาสที่ได้รับมาปรับใช้	 น�าสู่ใจแกร่งกล้ามหาศาล
	 ด้วยความรัก	ชีวิตจิตวิญญาณ	 อุดมการณ์	TO	BE	NUMBER	ONE
	 พัฒนา	เติมเต็ม	จนเข้มข้น	 ขยายผล	ทุกทุกที่ให้มีฝัน
	 เด็กบ้านนอก	ไร้คุณค่าในครานั้น	 มาถึงวัน	ได้เป็นครู	เพราะทูบี
	 จักมุ่งมั่นสร้างคนไม่หยุดนิ่ง	 ไม่ทอดทิ้งลูกศิษย์	คิดหลีกหนี
	 เพราะโอกาส	จะสร้างคนให้ได้ดี	 สมกับครูคนนี้ได้รับมา
	 18	ปี	TO	BE	NUMBER	ONE	 ได้สร้างเสริม	เติมฝัน	ปันคุณค่า
	 เยาวชนรอดพ้น	พิษภัยยา	 สารเสพติด	นานาไม่กล�้ากราย
	 น้อมส�านึกพระเมตตาทูลกระหม่อม	 พระเป็นจอมขวัญใจไม่เหือดหาย
	 ทรงสถิตกลางจิตใจ	ไม่เสื่อมคลาย	 เป็นแสงฉายน�าทางนิรันดร
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ผู้เขียน
นายเพ็ญภาส เพชรภาน

นักวิชาการสาธารณสุข ช�านาญการพิเศษ
ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอเจาะไอร้อง 

จังหวัดนราธิวาส
18	ปี	TO	BE	NUMBER	ONE

1	คือ	ความ	“	เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	”
8	คือ	ความ	“	ต่อเนื่อง	ยั่งยืน	ตลอดไป	”

9	คือ	ความ	“	ก้าวหน้า	ก้าวไกล”

 18 ปี TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส บอกเล่าถึงต�านาน  
“ประวัติศาสตร์” ของคนรุ่นต่อรุ่นที่ร่วมกันสร้าง โดยใช้หลักการศาสตร์พระราชา 
“ระเบิดจากข้างใน” การแพร่กระจายของกลุ่มคนที่ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อเนื่อง 
“OSMOSIS” ไปสู่คนกลุ่มอื่นๆ ส่งผลให้มีคน “สายเลือด TO BE NUMBER ONE” 
เพิ่มขึ้น และท่ีส�าคัญการน�าประเพณีวัฒนธรรมของพ้ืนที่ วิถีชีวิตชาวบ้าน “บทเพลง  
อนาซีด” TO BE NUMBER ONE วิถีมุสลิมมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ท�าให้ 
18 ปี TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาสเกิดสิ่งดีๆ ขึ้นมากมาย 18 ปี TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส สร้าง “ประวัติศาสตร์” 3 ห้วงเวลาส�าคัญโดยคน 3 
รุ่น ได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ได้แก่คนสร้างประวัติศาสตร์ จังหวัดนราธิวาส ด�าเนิน
โครงการ TO BE NUMBER ONE มายาวนาน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2545 จนถึงปัจจุบัน 
ต่อเนื่องรุ่นต่อรุ่น จนครอบคลุมทุกพื้นที่อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งในปัจจุบันยังมี
คนรุ่นสร้างประวัติศาสตร์ หลงเหลืออยู่ตามชมรมต่างๆ แต่อีก 10 ปี คือ 28 ปี TO BE 
NUMBER ONE อาจจะไม่เหลอืคนรุ่นสร้างประวตัศิาสตร์ คนเขยีนประวตัศิาสตร์ จงัหวดั
นราธิวาส สร้างและพัฒนา คนเขียนประวัติศาสตร์จ�านวนมาก และมีวิวัฒนาการในการ
เขยีนประวตัศิาสตร์ได้ดขีึน้ๆ ซึง่สามารถเรียนรู้ได้จาก เล่มเอกสารสรุปผลการด�าเนนิงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE / POWER POINT / FACT SHEET ของทุกชมรม ซึ่ง
จะรวบรวมปีละ 2 ชดุ ใช้ประกอบการประกวดระดบัภาค 1 ชดุ ระดบัประเทศ (ปรบัปรงุ) 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประกวดเรียงความ “เรื่อง ดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE”

ประเภทผู้รับผิดชอบ/ปฏิบัติงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE
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1 ชุด บูทนิทรรศการของทุกชมรม และยังสามารถศึกษาเรียนรู ้จากศูนย์เพื่อนใจ  
TO BE NUMBER ONE เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ คนกลุ่มเขียนประวัติศาสตร์ คือ คนที่
จะน�าพา TO BE NUMBER ONE นราธิวาส MODEL ไปได้ถึง 28 ปี TO BE NUMBER ONE 
คนปรับปรุงประวัติศาสตร์ ได้แก่กลุ่มผู้น�าองค์กร ผู้บริหาร ในจังหวัดนราธิวาส กลุ่มคน
เหล่านีไ้ม่ได้สร้างประวตัศิาสตร์และไม่ได้เขียนประวตัศิาสตร์ แต่ด้วยบทบาทหน้าทีจ่งึต้อง
แก้ไข ปรับปรุง ให้ข้อเสนอแนะ สนับสนุนให้สามารถขับเคลื่อนงาน TO BE NUMBER ONE 
บรรลุตามแผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร์ สามารถสร้างเครือข่าย นวัตกรรม  
องค์ความรู้ ขยายไปท่ัวประเทศและประเทศมาเลเซีย 18 ปี TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดนราธิวาส จะคุ้นเคยกับ 3 ประโยค ที่เป็นรากฐานของการขับเคล่ือนโครงการ  
TO BE NUMBER ONE จนมีความมั่นคง ได้แก่ ระเบิดจากข้างใน /OSMOSIS และ  
สายเลอืด TO BE NUMBER ONE ระเบิดจากข้างใน หวัใจแห่งการพัฒนา โดยสร้างความ
เข้มแข็งให้สมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE มีความพร้อมที่จะพัฒนา แล้วจึง
ค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ให้เกิดความเข้าใจ 
จังหวัดนราธิวาสมีหลายชมรมที่ เกิดหัวใจแห ่งการพัฒนา ระเบิดจากข ้างใน  
สมาชิกมีความพร้อมแล้วออกสร้างและขยายเครอืข่ายด้วยตวัสมาชกิเอง OSMOSIS เป็น 
กระบวนการแพร่ของคนสายเลือด TO BE NUMBER ONE จากกลุ่มที่มีความเข้มข้น 
ของระดับการรวมกิจกรรมสร้างสรรค์มาก แพร่ไปสู่กลุ่มคนที่มีความเข้มแข็งของระดับ
การรวมกจิกรรมสร้างสรรค์ กระจายไปทัว่ทัง้โรงเรียน ชมุชน สถานประกอบการ เรือนจ�า ฯลฯ 
การแพร่กระจายโดยใช้พลงังานของการสร้างกระแสโครงการจนปัจจุบนัจังหวดันราธวิาส
มีคนสายเลือด TO BE NUMBER ONE กระจายอยู่ทุกอ�าเภอ และมีจ�านวนมาก 
คนสายเลือด TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดนราธิวาส นับวันยิ่งมีมากข้ึน  
สังเกตได้จากจังหวัดนราธิวาสมีสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมงาน
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นทุกปี คนกลุ่มนี้เมื่อเหนื่อย ท้อ  
ก็บ่นไม่ท�าแล้ว ไม่ส่งประกวดแล้ว แต่พอถึงฤดูกาลประกวดระดับภาค/ระดับประเทศ  
ก็เตรียมชมรมและเข้าร่วมประกวดทุกปี เพราะมีสายเลือด TO BE NUMBER ONE และ 
เพราะต้องไปถวายรายงานให้องค์ประธานโครงการ ทลูกระหม่อมหญงิอบุลรัตนราชกญัญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งทูลกระหม่อมฯ คือ “หัวใจ” ของคนสายเลือด TO BE NUMBER 
ONE คนสายเลือด TO BE NUMBER ONE ตั้งใจแน่วแน่ มีความสุขกับการได้เดินทางไป
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เพือ่รบัเสดจ็องค์ประธานโครงการ โดยไม่ได้คดิว่าไปเพ่ือ “ล่ารางวลั” อธบิายได้จากเมือ่
ปีพุทธศักราช 2557 วันที่ 15 กรกฎาคม ผมนั่งรอรับเสด็จในบูทนิทรรศการของประเภท
จังหวัด TO BE NUMBER ONE และมีหน้าที่รื้อถอนบูทนิทรรศการ ซึ่งบูทนิทรรศการ
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE จะอยู่ด้านหลังสุด ห่างจากที่ประทับประมาณ 
100 เมตร ขณะท่ีในบริเวณพิธีอธิบดีกรมสุขภาพจิตได้เบิกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
บุคคลดีเด่นTO BE NUMBER ONE ประจ�าปีพุทธศักราช 2557 เพื่อเข้ารับพระราชทาน
โล่รางวลั แต่จดุท่ีผมนัง่จะไม่ได้ยนิเสยีง ล�าโพงเลย ขณะก�าลงัเตรยีมรือ้ถอนบทูนทิรรศการ
มีสายเรียกเข้าโทรศพัท์ ท่านนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดันราธวิาส (นายแพทย์สรรพงษ์ 
ฤทธริกัษา) ท่านถามว่า “อยูไ่หน รบีวิง่มา” มารบัพระราชทานรางวลั เนือ่งจากมาร่วมงาน
ทุกป ีรู ้จักทุกคน ทุกคนจึงให ้โอกาสสามารถวิ่งเข ้าไปในบริเวณพิธีและได ้รับ 
พระราชทานโล่รางวลับคุคล ดเีด่นประจ�าปีพทุธศกัราช 2557 ได้การด�าเนนิงานโครงการ 
TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องใช้กิจกรรมที่สอดคล้อง
กบัประเพณวีฒันธรรมของพืน้ที ่ใช้วถิมุีสลิมมาปรับเพ่ือแย่งชงิมวลชน เป็นใบเบิกทางให้
สามารถเข้าถึงชุมชนได้ “บทเพลงอนาซีด” บริบทของคน 3 จังหวัดชายแดนใต้ “รักทูบี 
มากมาย รักทบูไีม่คลายสุดท้าย ส่ิงเลวร้าย จะหายไปรกัจรงิๆจงึเตอืน รกัไม่มีลางเลือน
ตักเตือนกันตลอดไป”
 เนื้อหาบางส่วนของบทเพลงอนาซีด ที่สมาชิก TO BE NUMBER ONE ใน
จงัหวัดนราธวิาส สามารถร้องกนัได้ทัง้จังหวดั สร้างกระแสโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ซึง่เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562 ณ ศนูย์ประชมุอมิแพค็ฯ นนทบรุ ีพระด�ารสัทลูกระหม่อมหญงิ
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ความว่า “ข้าพเจ้าอยากฟังเพลง อนาซีดของ
จังหวัดนราธิวาส” น�ามาซึ่งความปลาบปลื้มปิติ ของสมาชิก TO BE NUMBER ONE  
จังหวัดนราธิวาส ที่มีการจัดประกวด “บทเพลงอนาซีด TO BE NUMBER ONE” ทุกปี 
อย่างต่อเนือ่ง และใช้บทเพลงอนาซดีในการสร้างกระแสโครงการ TO BE NUMBER ONE 
เรื่อง ดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส ยังคงด�าเนินกิจกรรมตาม 
หลักการโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้ง 3 ก. และ 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ  
เพ่ือต่อยอด ขยายเครอืข่ายสร้างนวตักรรมและองค์ความรูโ้ดยบอกผ่านคนรุน่ต่อรุน่สร้าง
ประวัติศาสตร์ “นราธิวาส ทูบี วิถีมุสลิม” เป้าหมายแย่งชิงเยาวชนจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี
ต่อประเทศชาติ ยาเสพติดหมดไปจากพื้นที่ “TO BE NUMBER ONE สานฝัน สันติสุข  
3 จังหวัดชายแดนใต้”
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ผู้เขียน

นางสุชาดา ล่อเฮง

ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE 

บริษัท พี.เจ. 37 พาราวู้ด จ�ากัด

จังหวัดยะลา 

 จดุเริม่ต้นท่ีท�าให้ข้าพเจ้าเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของชมรม TO BE NUMBER ONE 
บริษทั พ.ีเจ. 37 และทุม่เทแรงกายแรงใจให้กบังานของชมรม เพราะข้าพเจ้าเคยผ่านเรือ่ง
เลวร้ายจากยาเสพติด จนเป็นเหมือนฝันร้ายที่มาหลอกหลอนท�าให้ข้าพเจ้ากลัว...กลัวที่
จะต้องเสียคนที่ข้าพเจ้ารักไปอีก ภาพของน้องชายที่ดับดิ้นไปต่อหน้า มันไม่เคยท�าให้
ข้าพเจ้าหลับได้เต็มตาเลย แม้จะไม่ใช่น้องที่คลานตามกันออกมา แต่น้องก็คือหนึ่งชีวิตที่
ตกเป็นทาสของยาเสพติดและจบชีวิตลงด้วยอายุยังน้อย เมื่อบริษัทน้อมรับโครงการ 
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เข้ามาสู่บริษัทเมื่อปี 2546 ข้าพเจ้าจึงไม่ลังเล
ทีจ่ะขอเข้ามาเป็นผูด้�าเนนิงานของโครงการ ศกึษาท�าความเข้าใจในแก่นแท้ของโครงการ
ข้าพเจ้าได้รับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE โดยเร่ิมท่ีพนักงานและขยายผลสู่
ครอบครวัของพนกังาน ได้จดัตัง้คณะกรรมการ เพ่ือให้เข้ามาท�าหน้าทีบ่ริหารจัดการงาน
ของชมรม ในปีแรกท่ีตั้งชมรม ข้าพเจ้าต้องต่อสู้กับอุปสรรคหลายอย่างเพราะพนักงาน 
ยงัไม่เข้าใจในนโยบายของชมรม ชมุชนไม่เปิดใจยอมรบั ข้าพเจ้าได้ศกึษาค้นคว้าหากจิกรรม
ที่จะชักจูงให้พนักงานหันมาสนใจและท�าความเข้าใจ อุปสรรคเหล่านี้กลับเป็นจุดเริ่มต้น
ให้ข้าพเจ้าริเริ่มและสร้างสรรค์โครงการต่างๆ โดยเน้นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
มองเห็นคุณค่าของตนเอง ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจ อันจะเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด 
เมื่อเริ่มลงมือท�า โครงการต่างๆ ก็หลั่งไหลเข้ามาสู่สมอง ข้าพเจ้าได้สร้างแรงดึงดูดให้
พนักงานสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรม หลายโครงการสร้างอาชีพเสริมให้กับสมาชิก  
บางโครงการให้ความบันเทิง และหลายๆโครงการสร้างความฝันของใครๆ ให้เป็นจริง ทกุๆ
โครงการ สดุท้ายทีข้่าพเจ้าสมัผสัได้คือความรกัความสามคัคคีวามเอือ้อาทรทีท่กุคนมต่ีอกนั 
และโครงการที่ท�าให้ข้าพเจ้ายิ้มได้ทั้งน�้าตา คือโครงการชมรมคนรักดนตรี เป็นโครงการที่
ดึงเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้พ้นภัยจากยาเสพติด ตามที่บอกไว้แล้วว่า ข้าพเจ้าทุ่มเทแรงกาย

แรงใจท�างานทีเ่กีย่วกบัการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพราะข้าพเจ้ามแีผล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประกวดเรียงความ “เรื่อง ดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE”

ประเภทผู้รับผิดชอบ/ปฏิบัติงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE
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อยู่ในใจข้าพเจ้ามุ่งเน้นทางด้านกลุ่มเยาวชนเป็นส่วนมาก และจากที่ข้าพเจ้าเข้าไปเยี่ยม

สมาชิกของชมรม ในชมุชนใกล้เคยีงบ่อยๆ จึงท�าให้เหน็ถงึการด�าเนนิชีวติทีผ่ดิๆ ของกลุม่

เยาวชน จึงได้มาคิดหาวิธีที่จะดึงให้พวกเขากลับมามีชีวิตที่สดใสได้อีกครั้ง ข้าพเจ้าคิดถึง

ค�าขวัญของโครงการ TO BE NUMBER ONE ทีว่่า “เป็นหนึง่ โดยไม่พ่ึงยาเสพติด” ข้าพเจ้า

จึงได้เข้าไปพดูคยุ ชวนให้สมัครเข้าเป็นสมาชกิ TO BE NUMBER ONE เพือ่ร่วมท�ากิจกรรม 

ข้าพเจ้าพยายามหาจุดเด่นในตัวของกลุ่มวัยรุ่น จนในที่สุดก็ได้รู้ว่าหลายคนมีพรสวรรค์

ด้านดนตรี ข้าพเจ้าถามว่าถ้าชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท พี.เจ. 37 ตั้งวงดนตรี 

จะไปเล่นให้หรอืไม่ พวกเขาบอกไป ข้าพเจ้าสงัเกตดกูร็ูว่้าพวกเขาดใีจมาก ข้าพเจ้าจงึน�าเรือ่ง

เข้าที่ประชุมคณะกรรมการชมรม ขอซื้อเครื่องดนตรีครบชุด พร้อมตั้งวง ไม่มีใครยกมือ

ให้ข้าพเจ้าเลย สาเหตุเพราะต้องใช้ทุนสูงมากเงินของกองทุนไม่พอ ข้าพเจ้าไม่ยอมแพ้  

ยังเข้าไปในชุมชนพูดคุยกับกลุ่มวัยรุ่นอยู่เหมือนเดิม และเล่าถึงอุปสรรคที่ยังไม่สามารถ

ตัง้วงดนตรไีด้ให้พวกเขาฟัง เพือ่ให้พวกเขาได้รบัรูว่้ากว่าจะได้อะไรมาซักอย่าง ไม่ใช่ของง่าย 

และจากความไม่ย่อท้อของข้าพเจ้า จงึท�าให้พวกเขาเริม่เก็บเงนิมารวมกนั ซือ้ กต้ีาร์ ไฟฟ้า

ได้ 1 ตัว ข้าพเจ้าขอกลองชุดจากลูกชายผู้บริหาร พร้อม กีต้าร์ อีก 1 ตัว ข้าพเจ้ามองเห็น

ความต้ังใจของเด็กๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน กลางวันพวกเขาไปท�างาน  

ตอนเย็นมารวมตัวกันซ้อมเพลง ทั้งๆที่ยังไม่มีวง แต่พวกเขาได้ต้ังชื่อวง รอไว้แล้วว่า  

“วงดอกดาหลา” ข้าพเจ้าให้สัญญากับตัวเองว่าจะตั้งวงดอกดาหลาให้ได้ จึงได้เข้าไปคุย

กับผู้บริหาร โดยที่ไม่ได้เขียนโครงการเหมือนเช่นทุกครั้ง ข้าพเจ้ามีเพียงความตั้งใจที่จะ

ดึงเด็กๆ ออกมาให้พ้นจากน�้ากระท่อม โดยน�าปมเด่นที่อยู่ในตัวของพวกเขาออกมาให้ 

ทกุคนเหน็ ข้าพเจ้าท�าส�าเร็จ ผูบ้ริหารอนุมติัให้จดัซือ้เครือ่งดนตรทีีย่งัขาดอยูใ่ห้ครบ ข้าพเจ้า

น�าข่าวดีไปบอกเด็กๆ พวกเขาดีใจมาก ตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าพเจ้าไม่เคยขอให้พวกเขา

เลกิกนิน�า้กระท่อม ข้าพเจ้าไม่เคยพดูถงึด้วยซ�า้ แต่วนันี.้..วนัทีข้่าพเจ้าสานฝันของพวกเขา

ให้เป็นจริง เขาเข้ามายกมือไหว้ทีละคน “พี่...ผมรู้ว่าพ่ีไม่ชอบที่พวกผมท�า แต่พ่ีไม่พูด  

ผมขอบคุณ ผมจะไม่สัญญาแต่พี่รอดูพวกผมใหม่แล้วกัน” จากวันนั้น....ถึงวันนี้ “วงดอก

ดาหลา” ยนืได้อย่างสง่า และงดงาม เดก็ๆ หน้าตาสดใส ร่าเริงสนกุสนาน ทกุวนัช่วงเยน็ๆ 

จนถึง ทุ่มกว่าๆ ทุกคนจะมารวมตัวกันที่ห้องซ้อมดนตรี มาตามความฝันที่พวกเขาท�าได้ 

“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” เพราะทุกคนมีดี มีความเก่งอยู่ในตัวเอง เพียงแต่เขายัง 

ไม่มีโอกาส ถ้าใครซักคนมอบโอกาสดีๆให้ ท�าให้เขาได้ท�าในสิ่งที่ใจรัก ในสิ่งที่ตนเองถนัด 
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เขาก็จะท�าได้ดี และเกิดเป็นความภาคภูมิใจ มองเห็นคุณค่าของตนเองจากวันที่ต้ังวง 

จนถึงปัจจุบัน พวกเขาเปลี่ยนแปลงชีวิต มีงานท�า มีรายได้เสริมจากการเล่นดนตรี แต่สิ่งที่

ส�าคัญที่สุด คือ...เขาได้ท�าตามฝันที่ใฝ่หา สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและ 

ครอบครวั และส�าหรบัข้าพเจ้าแล้ววงดอกดาหลาคือความภาคภมูใิจของข้าพเจ้า มคีนเคย

ถามว่าข้าพเจ้าไม่กลัวหรือที่น�ากลุ่มเสี่ยงเข้ามาเป็นสมาชิกในวง ข้าพเจ้าตอบตรงๆ  

เลยว่ากลัว แต่ที่กล้ายื่นมือไปดึงให้พ้นจากขอบเหว เพราะข้าพเจ้ามีลูก วันหนึ่งข้างหน้า

ถ้าลูกของข้าพเจ้าเดนิหลงทาง อานสิงส์ทีข้่าพเจ้าท�าในครัง้นีจ้ะได้ช่วยให้มคีนใจบญุช่วยดึง

ลูกข้าพเจ้าขึ้นมาให้พ้นภัยร้ายจากยาเสพติด วันนี้ยาเสพติดอาจจะยังเดินทางมาไม่ถึง

คนในครอบครัวของเรา แต่เราก็อย่าได้ประมาท โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว ทุกคนใน

ครอบครัวต้องดูแลซึ่งกันและกัน หมั่นเติมเต็มความรัก ความอบอุ่นให้กับลูกหลาน 

เป็นการล้อมรั้วด้วยรัก สร้างเกราะป้องกันยาเสพติด

 โครงการจิตอาสา TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการแรกท่ีข้าพเจ้ามี 

ความรู้สกึว่า ข้าพเจ้าได้ตอบแทนพระคุณผนืดินอย่างแท้จรงิ ข้าพเจ้าเกดิและเตบิโตทีก่รงุเทพฯ 

เม่ือแต่งงานแล้วจงึได้ย้ายตามสามมีาท�างานทีจ่งัหวดัยะลา ดงันัน้ถ้ากรงุเทพฯ คอืบ้านเกดิ 

ยะลาก็คือเมืองนอน ที่ต้องทดแทน เมื่อสถานีต�ารวจภูธรจังหวัดยะลาได้จัดตั้งชุมชน 

เข้มแข็ง ข้าพเจ้าไม่รอช้าที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการและได้ชักชวนเพื่อนๆ ร่วมงานที่มี 

จติเป็นสาธารณะเข้าร่วมเป็นกองก�าลงัภาคประชาชน ท�างานร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีต�ารวจในการ

สอดส่องดูแลความสงบและป้องกันปัญหายาเสพติด ในการท�าหน้าที่ของกองก�าลัง 

ภาคประชาชน เอื้อต่อการขยายเครือข่ายในโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้เป็นอย่างด ี

เพราะในจงัหวดัยะลามกีองก�าลงัภาคประชาชนอยู ่6,180 คน ข้าพเจ้าจะใช้เวลาหลงัเลกิงาน

เดินทางไปพบปะ พูดคุยกับชุมชนต่างๆ เพื่อชักชวนให้เป็นสมาชิก และตั้งชมรม  

TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างพลังแผ่นดินครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อ 

ร่วมมอืกนัรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเดินทางจะไปได้เฉพาะตอนกลางคนื 

เพราะในเวลากลางวันข้าพเจ้าก็จะท�างานในหน้าท่ีของหัวหน้าฝ่ายจัดซ้ือวัตถุดิบ จากท่ี

สมัครเข้าเป็นกองก�าลังภาคประชาชนชุมชนเข้มแข็งและมีผลการปฏิบัติงานที่เข้มแข็ง  

มีความมุง่ม่ันเสยีสละความสขุส่วนตวัเพือ่ส่วนรวมโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทนจงึได้ต่อยอดให้

ได้รับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครต�ารวจชุมชน ได้รับการรับรองจากผู้บังคับการต�ารวจ 

ภูธรเมืองยะลา เป็นอาสาสมัครต�ารวจชุมชน และการมีจิตอาสาเป็นใบเบิกทาง ท�าให้



47

เรื่องดีดี 18 ป ี
TO BE NUMBER ONE

47

มีโอกาสได้สมัครเข้าฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดยะลา รุ่นท่ี 2 จบหลักสูตร 

รับใบประกาศนียบัตร จากท่านนายอ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

 นอกจาก 2 โครงการที่เป็นความประทับใจและภาคภูมิใจของตัวข้าพเจ้าและ

ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท พี.เจ. 37 แล้ว ยังมีอีกหลายๆ โครงการที่เป็น

ประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชนใกล้เคียง เช่น โครงการสวนครัวรั้วกินได้ เป็นโครงการ

ที่ข้าพเจ้าริเริ่มขึ้น เพื่อให้พนักงานใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเขียนโครงการเสนอ

ผู้บริหารขอพื้นที่ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบริษัท มาปลูกผักสวนครัว แรกๆ หัวหน้างาน

หลายคนไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะหัวหน้าผู้หญิง เพราะปลูกดอกไม้ก็สวยงามดีอยู่แล้ว แต่

ข้าพเจ้ามองว่า นอกจากความสวยงามแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไร แต่ถ้าปลูกผักสวนครัว

ยังเอามาท�าอาหารกินได้ เหลือก็ขายเพ่ิมรายได้ให้กับพนักงานได้ด้วย และที่ส�าคัญ 

ได้สอนให้พนักงานใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สุดท้ายเหตุผลของข้าพเจ้าชนะ ผู้บริหาร

อนุมัติ ข้าพเจ้าใช้เงินกองทุนของ TO BE NUMBER ONE บริษัท พี.เจ. 37 มาซื้อเมล็ดผัก 

ซื้ออุปกรณ์ท�าสวนครัว ชักชวนเพื่อนร่วมงานมาลงมือท�าแปลงผัก เราทุกคนเหนื่อย  

แต่มคีวามสขุ เราเฝ้ามองผลผลติของเราทีง่อกงามข้ึนเร่ือยๆ ด้วยความภาคภมูใิจ และเมือ่

แปลงผกัชดุแรกประสบผลส�าเรจ็ ข้าพเจ้าได้แบ่งพ้ืนทีใ่ห้เสมียนและพนกังานทีส่นใจเข้ามา

มีส่วนร่วม จนขยายได้ยาวเท่าก�าแพงของบรษิทั และโครงการทีท่�าให้ชมรมฯ ชนะใจชมุชน

ใกล้เคียงได้จนสามารถจัดตั้งเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านฆูโปได้ส�าเร็จ 

คือโครงการส่งสมาชิกไทยมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมกกะ เพราะ 95% ของพนักงาน

ในบริษัทเป็นไทยมุสลิม เมื่อข้าพเจ้ามารับหน้าที่ผู้น�าของชมรม TO BE NUMBER ONE 

บริษัทพี.เจ. 37 ข้าพเจ้าก็ต้องน�ากิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนในพื้นที่ จึงได้เขียน

โครงการน�าเสนอผู้บริหาร ซึ่งการจะได้รับการอนุมัติก็ใช้เวลา 2 เดือนกว่าๆ เพราะต้อง

ใช้งบประมาณท่ีสูงมาก แต่ด้วยความโชคดีของสมาชิกไทยมุสลิมในบริษัท พี.เจ. 37 ที่

มีผู้บริหารที่ใจดี อนุมัติโครงการด้วยเงินทุน 500,000 บาท ต่อปีให้สมาชิกไทยมุสลิม 

เดนิทางไปประกอบพธิฮัีจย์ท่ีนครเมกกะปีละ 2 ทนุ ข้าพเจ้าดีใจและภูมใิจมากทีท่�าโครงการ

นี้ส�าเร็จ เหมือนเป็นการสานฝันให้กับผู้ไม่มีโอกาส ให้ได้รับโอกาสท่ีจะได้เป็นผู้ท่ีผ่าน 

การคดัเลอืกได้รบัทุน ไปประกอบพธิฮีจัญ์ทีเ่มกกะ เมือ่โครงการนีส้�าเรจ็ ปีแรกทีพ่นกังาน

เดินทางข้าพเจ้ารูว่้า ข้าพเจ้าเป็นทีร่กัของคนไทยมสุลมิ คนเหล่านัน้ให้ความรกั ความเมตตา

กบัข้าพเจ้า เมือ่ถงึหน้าแตงโม ข้าพเจ้าจะมแีตงโมวนัละไม่ต�า่กว่า 3 ลูก ถ้าถึงหน้าลองกอง 
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ทเุรยีน มะม่วง สะตอ ข้าพเจ้าจะได้เป็นของฝากเสมอ แต่ข้าพเจ้าไม่ได้หวงัในสิง่ของทีเ่ขา

น�ามาให้ เพราะทุกกิจกรรมที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นมา ข้าพเจ้าหวังเพียงให้สิ่งที่ข้าพเจ้า

ท�ามันมีผล ให้ทุกคนมีชีวิตที่สดใส ห่างไกลยาเสพติด

 การด�าเนินงานของชมรมฯ มีการพัฒนาและต่อยอดจากโครงการหนึ่ง ไปสู่

โครงการหนึ่งและแตกเป็นกิจกรรมย่อยได้อีกเป็น ร้อยๆ กิจกรรม ถามว่าข้าพเจ้าเคยท้อหรือไม่

เหนื่อยหรือไม่กับการท�างานที่มีทั้งปัญหาและอุปสรรค โดยเฉพาะข้าพเจ้าอยู่ในพื้นที่  

ที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นทุกวัน การจัดกิจกรรม การเดินทางไปเผยแพร่การรณรงค์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ใครจะรู้บ้างว่ากลุ่มคนที่มานั่งฟังข้าพเจ้าบรรยาย อาจจะม ี

คนทีไ่ม่พอใจ เพราะเมือ่เราพยายามทีจ่ะเปิดทางสว่างให้เยาวชนรูจ้กัภยัร้ายของยาเสพตดิ 

มันอาจจะเป็นการสร้างศัตรูโดยที่เราไม่มีโอกาสรู้เลยว่างานที่เราท�า สิ่งที่เราบอกมันไป

ขัดผลประโยชน์ของคนอีกกลุ่มหนึ่ง เหล่านี้คืออุปสรรคในการด�าเนินงาน ถามว่ากลัวหรือไม่

กลวัค่ะ...แต่ข้าพเจ้ามสีิง่ดีๆ ทีเ่ป็นก�าลงัใจ เป็นแรงผลักดันให้กล้าทีจ่ะเดินไปตามเส้นทาง

ที่มีขวากหนาม เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าทุกย่างก้าวที่ข้าพเจ้าเดินไปนั้น ไม่ได้ไปเพียงล�าพัง ผู้ที่

เดนิอยูข้่างหน้า...ช่างสง่า งดงาม เป่ียมล้นด้วยพระเมตตา...ถกูแล้วค่ะ ทลูกระหม่อมหญงิ

อบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีองค์ประธานของโครงการ ท่ีทรงทุ่มเทพระวรกาย

ทรงงานอย่างไม่เคยย่อท้อ แล้วเราล่ะสิ่งที่เราท�ามายังไม่ถึงครึ่งที่พระองค์ท่านอุทิศเวลา

และพระวรกายเพ่ือปวงชนท้ังแผ่นดิน เมื่อได้ค�าตอบเช่นนี้แล้วข้าพเจ้าก็ไม่เคยกลัวท่ีจะ

เดินไปข้างหน้า ถึงแม้บางครั้งจะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดมน แต่เมื่อนึกถึง

ทูลกระหม่อมฯ ข้าพเจ้าก็จะมีก�าลังใจ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ไม่สามารถผ่านเข้ามา 

รบกวนข้าพเจ้าได้ ในวันที่ทุกข์ ท้อแท้ อ่อนล้า ข้าพเจ้าจะพาตัวเองเข้าไปอยู่ที่ศูนย์เพื่อนใจฯ 

หน้าพระรปูทลูกระหม่อมฯ ข้าพเจ้าจะพดู ระบายความอดัอัน้ตันใจ ปัญหาอปุสรรคต่างๆ 

ข้าพเจ้าจะพดูออกมาจนหมด พร้อมทัง้มองพระพกัตร์ทลูกระหม่อมฯ ไปด้วย สิง่ทีข้่าพเจ้า

ได้รบัตอบกลบัมา คอืรอยแย้มพระสรวลทีเ่ป่ียมด้วยพระเมตตา แม้จะไม่ได้ยนือยูต่่อหน้า

พระองค์จริง แต่กระแสแห่งความห่วงใยท่ีทรงมีต่อปวงชนได้แผ่รัศมี สร้างความอบอุ่น 

เป็นก�าลังใจให้มีพลงัลกุข้ึนสู ้ถ้าวันน้ัน..ข้าพเจ้าไม่รบัท�างานในโครงการ TO BE NUMBER 

ONE ข้าพเจ้าก็คงจะไม่มีโอกาสดีๆ เช่นนี้

 โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ให้อะไรดีๆกับข้าพเจ้าและสมาชิกชมรม

TO BE NUMBER ONE บริษัท พี.เจ. 37 อย่างมากมายจนไม่อาจกล่าวได้หมดTO BE 
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NUMBER ONE ได้สร้างคนให้มีอาชีพผ่านกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ TO 
BE NUMBER ONE ป ั ้นคนให ้ มีคุณค ่าด ้วยโครงการสร ้างฝ ันให ้ เป ็นจริ ง  
TO BE NUMBER ONE ให้ชีวิตใหม่กับผู้ที่ก้าวเดินหลงเข้าไปในวังวนของยาเสพติดผ่าน
โครงการใครติดยายกมือขึ้น TO BE NUMBER ONE สอนให้คนรู้จักการเป็นผู้ให้โดย 
ไม่หวงัสิง่ตอบแทน เสยีสละความสขุส่วนตวัเพือ่ส่วนรวมผ่านกจิกรรมด้านจติอาสา ถ้าให้
ข้าพเจ้าเขยีนถงึสิง่ดีๆ ทีไ่ด้รบัจากโครงการ TO BE NUMBER ONE ข้าพเจ้าคงต้องใช้เวลา
ทั้งชีวิตเขียน เพราะทุกวันเวลาที่ผ่านไป TO BE NUMBER ONE ได้สอนให้ข้าพเจ้าคิด 
ท�าแต่สิ่งดีๆ
 ข้าพเจ้าขอขอบคุณโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ท�าให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ 
วันที่ได้เข้าเฝ้า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อรับ
พระราชทานรางวัล ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านในการเข้าฉายพระรูปเมื่อครั้งที่ได้รับรางวัล
ต้นแบบระดับเงิน ปี 2554 และรางวัลต้นแบบระดับทอง ปี 2556 และที่สุดแห่งความ
ปลื้มปิติที่ประทับอยู่ในความทรงจ�าคือ ปี 2555 ข้าพเจ้าได้รับรางวัลผู้น�าชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในสถานประกอบการดีเด ่น ข ้าพเจ ้าเป ็น 1 ใน 5 คน มัน 
เป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัวและองค์กร เมื่อเข้ารับพระราชทาน
รางวัลรู้ว่าตัวเองยิ้มหน้าบานเลยและทูลกระหม่อมฯ ก็ทรงยิ้มตอบ ข้าพเจ้ายิ้มทั้งน�้าตา 
เป็นน�้าตาแห่งความปลื้มปิติของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีความรู้ เป็นใครที่ไม่มีคนรู ้จัก  
แต่วนันี.้..ผูห้ญิงคนนีไ้ด้รบัพระกรณุาธคิณุได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชดิ ข้าพเจ้าไม่ต้องการอะไรอกีแล้ว 
ณ เวลานัน้ ทกุครัง้ทีไ่ด้เข้าเฝ้าพระองค์ท่าน ความรู้สึกจะบอกกบัตนเองเหมือนเป็นสัญญาใจ
ว่าจะด�าเนินงานตามเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านตลอดไป และด้วยปณิธานนี้ท�าให้
ข้าพเจ้าได้ปลูกฝังงานของโครงการให้ลูกๆ ได้ตระหนักและคิดไว้เสมอว่าทุกคนมีภาระ
หน้าที่ ที่จะร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนงานของโครงการสืบไป 
 คน...อาจจะสิน้ลมได้เมือ่ถงึเวลา แต่...งานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จะไม่มวีนัหยดุ หนึง่คนทีล้่มลงจะมอีกีสบิคนเข้ามาแทนท่ีเพือ่สานต่องานท่ี ทลูกระหม่อมหญงิ
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงท�าเพ่ือปวงชนของพระองค์ท่าน จากวันท่ี
น้อมรับโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาสู่บริษัทฯจากวันนั้นจนถึง
วันนี้เรามีอายุครบ 17 ปี ในขณะที่โครงการฯก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 วันเวลาที่ผ่านมาเมื่อมอง
ย้อนกลับไปดูโครงการฯได้มอบแต่สิ่งดีๆ ให้กับเยาวชนไทยขอก้มกราบแทบบาทองค์

ประธานทีท่รงให้ชวีติ อนาคตแก่เยาวชนและปวงชนชาวไทย.. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
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ผูเ้ขียน
นางสาวกรรณเดช ทิมสวัสดิกุล

ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง 
อ�าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

กราบพระบาทองค์ประธานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE
พระราชทานสิ่งที่ดีงามให้ศึกษา	3	ก	3	ย	ใช้เป็นแนวทาง
วางรากฐานพัฒนาเยาวชนไทยให้ห่างไกลยาเสพติด

ปลูกจิตส�านึกสร้างกระแส	สร้างภูมิคุ้มกัน	สร้างเครือข่าย
มีสมาชิกจากสิบเป็นล้านทั่วทุกภาคของไทย	แต่หัวใจเป็นหนึ่งไม่พึ่งยา

18	ปี	TO	BE	NUMBER	ONE	ฉันภาคภูมิใจ
สร้างเยาวชนไทยเก่ง	ดี	มีจิตอาสา	ประสบความส�าเร็จในชีวิต
การเรียนและการงาน	สร้างคุณค่า	พัฒนาคน	สังคมไทย

ล้วนมาจากแนวทางพระราชทาน	ทรงวางองค์เป็นต้นแบบความเป็นหนึ่ง	
อยู่เคียงข้างสมาชิกดังค�าว่า	“เด็กน�าผู้ ใหญ่หนุน”	

ฉันจึงมีทุกอย่างในวันนี้เพราะโครงการดี	ดี	TO	BE	NUMBER	ONE	
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 “มวีนันี ้เพราะ TO BE NUMBER ONE” ความรู้สึกนีย้งัคงอยูคู่ก่บัการท�างาน
มาตลอด เพราะ “โอกาส” ที่ได้รับ ย้อนหลังไป 15 ปี ของการเข้ามาสัมผัสกับโครงการ 
TO BE NUMBER ONE จากเด็กต่างจังหวัด จากคนที่รู้ว่าตัวเองไม่เก่ง คนที่ไม่กล้า คนที่
กลัวสังคมกับการออกไปยืนอยู ่ด้านหน้า วันนั้นเราได้โอกาสจากพี่ๆพยาบาลจาก 
โรงพยาบาลตะกั่วป่า อ�าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มาแนะน�าให้รู้จักโครงการ TO BE 
NUMBER ONE มาสร้างกระบวนการคิดให้เราได้มีส่วนร่วมและลงมือท�า จนเป็นบ่อเกิด
ของการเริ่มท�างาน TO BE NUMBER ONE ครั้งแรกในปี 2547 และมีความชัดเจนจัดตั้ง

รางวัลชมเชย
ประกวดเรียงความ “เรื่อง ดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE”

ประเภทผู้รับผิดชอบ/ปฏิบัติงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE
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เป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง ในปี 2549 รับต�าแหน่งประธาน

ชมรมเป็นคนแรก ในพื้นที่ชุมชนบ้านเกิด ถือว่าได้เริ่มท�างาน TO BE NUMBER ONE 

แบบจริงจัง ในปี 2549 คิดแค่ว่าได้มีโอกาสสนองพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิง 

อบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกนัแก้ไขปัญหา

ยาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE ทีพ่ระองค์ได้ทรงพระราชทานแนวทางและการท�ากจิกรรม 

โครงการดีๆ ให้กับเด็กและเยาวชนทุกคน โดยไม่หวังเลือกว่าคนที่เข้ามาท�าจะเป็นใคร 

จนหรือรวย อยู่ชนบทหรืออยู่ในเมือง เป็นคนเรียนเก่งหรือเรียนแบบธรรมดา เป็นคน

เรยีบร้อยหรอืเกเร ทุกเพศทกุวยั ทกุคนมีสิทธิเ์ท่าเทียมกนั นีค่อืโอกาสท่ีพวกเราได้รับจาก

พระองค์ท่านเป็นความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้

 เมื่อมีโอกาส ก็ไม่ปล่อยให้หลุดลอยไป ขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE  

เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพตดิในชมุชนให้ได้ ได้รบัการต่อต้านบ้าง ได้รบัการ

ท้าทายบ้าง แต่การท�างานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ก็ไม่ได้ราบรื่นนัก 

เนือ่งจากผูใ้หญ่ไม่เข้าใจโครงการนีเ้ลย แต่ทีมงานของพวกเรามแีนวทางการด�าเนนิงานที่

ชัดเจน “ที่ส�าคัญคือมีความตั้งใจ และความตั้งใจนั้นเริ่มต้นที่ตัวเอง” สังคมรอบข้างก็

ต้องต่อสู้ไม่น้อยเลย ทั้งองค์กรของรัฐ ท้องถิ่น คณะกรรมการชุมชน ผู้ปกครอง เด็กและ

เยาวชนเองเราก็ต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจ เมื่อเร่ิมต้นท�าอะไรก็ดูยาก “ท้อบ้าง

แต่ไม่ถอย” เอาความยากมาตั้งเป็นโจทย์ เอาความ ท้าทายมาตั้งเป็นวิธีการ เอาเด็กและ

เยาวชนมาตัง้เป็นผลลพัธ์ และเริม่ต้นทีต่วัเอง เป็นบทพสิูจน์ โดยมกี�าลงัใจจากครอบครวั 

เป็นทีต่ัง้ มทีีป่รกึษาทีด่ ีใช้หลกัคดิในการท�างานโดยเอาผลลพัธ์ทีเ่ยาวชนเป็นคนด ีคนเก่ง 

มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 “โจทย์นี้ยากนะ” ท�าอย่างไรให้ทุกคนรู้ว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE  

มีประโยชน์และสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้จริง ทั้งหมดที่ท�า เริ่มต้นจากตัวเอง  

เรยีนรูท้�าความเข้าใจ แล้วจะท�ายงัไงต่อให้คนอืน่เข้าใจเหมอืนอย่างท่ีเราเข้าใจ จึงเป็นท่ีมา

ของกิจกรรม “บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด” ผลสัมฤทธิ์อยู่ในกิจกรรมนี้ ชุมชนเล็กๆ กับ

โครงการอันยิ่งใหญ่ ช่วงของการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนใช้เวลานานพอสมควร ในขณะ

เดยีวกันกส็ร้างการรบัรูค้วบคูก่บัชมุชน โดยเราเป็นหนึง่ ในกระบวนการเพือ่จะเป็นทัง้ตวั
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ขับเคลื่อนและต้นแบบที่ดี หวังให้ทุกคนได้แตกหน่อและต่อยอดทางความคิดและ 

การลงมือท�า โจทย์ที่เรามองว่ายากในตอนแรก กลับประสบความส�าเร็จได้อย่างภาคภูมิ 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง ชุมชนเล็กๆ ที่ได้มีการพัฒนาชมรม

โดยการเข้าร่วมการประกวดตั้งแต่ปี 2552 ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาคใต้ และได้

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในระดับประเทศ ในปี 2553 ความร่วมมือจากทุก 

ภาคส่วนเริม่เหน็เป็นรปูธรรมมากขึน้ มแีรงสนบัสนนุจากหลายภาคส่วนมากขึน้ เร่ิมเหน็ความ

ชัดเจนของค�าว่า “เด็กน�าผู้ใหญ่หนุน” ทุกอย่างถูกเรียนรู้ไปด้วยกัน และกระบวนการ

ทัง้หมดได้เร่ิมการแตกหน่อ ไปด้วยในเวลาเดยีวกนัผ่านนวตักรรมทีร่่วมกนัคิดและลงมือท�า 

ที่ภาคภูมิใจคือ “Friend corner mobile และ TO BE 4 IN ONE” ที่สนองตอบ

กิจกรรมแตกหน่อได้เป็นอย่างดี ท�าให้เกิดกระแส TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่อ�าเภอ

ตะกั่วป่าเป็นวงกว้าง เป็นที่รู้จัก ไปจนถึงหมู่บ้านชุมชน เยาวชนได้สัมผัสและลงมือท�า  

มเีวททีางความคดิและการแสดงออก มกีารประสานความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน ส่งเสรมิ

ให้เกิดการต่อยอดแก่ชมรมอ่ืนๆ ไปสู่การประกวดอีกหลายชมรม ในทุกประเภท เช่น 

ชุมชน สถานประกอบการ โรงเรยีน เรอืนจ�า และอ�าเภอ และมผีลงานผ่านไปสูก่ารประกวด

ในระดับประเทศได้ แต่ค�าตอบสุดท้ายที่ภาคภูมิใจคือเด็กและเยาวชนหลายคนประสบ

ความส�าเร็จในการเรียน เป็นแบบอย่างที่ดี มีภูมิคุ้มกันในชีวิตท่ีดีไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด  

มีการส่งต่อการท�างานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยรุ่นพี่ยังคงเป็นที่ปรึกษายังอยู่เคียงข้างกัน

และกัน น้องๆ ผู้หลงผิดได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง มาเป็นท่ีรักของครอบครัว 

เป็นคนดีของสังคม TO BE NUMBER ONE คือกระบวนการคิดที่แก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบ 

สร้างให้เป็นคนดี คนกล้า คนแกร่ง ในทางที่ถูกต้อง ชนะใจตัวเอง ให้เราเป็นหนึ่งได้โดย

ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด

 วันนี้ความส�าเร็จเกิดขึ้นในตัวเองมากมายเป็นมาจากการได้รับโอกาสเข้ามา

ท�างานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ของ

ชมรม TO BE NUMBER ONE ชมุชนบางมรา- ตอตัง้ อ�าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ปัจจบุนั

เป็นชมรมต้นแบบรกัษามาตรฐานระดบัยอดเพชร ปีที ่2 ในฐานะแกนน�าชมรมได้ประสบ

ความส�าเร็จในด้านการเรียน การท�างาน จบการศึกษาระดับปริญญาโท เข้ารับราชการ 
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รบัผดิชอบงานศนูย์อ�านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจังหวดัพังงา ท�างานด้าน 

การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ โดยขบัเคลือ่นงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ในชุมชน อ�าเภอ TO BE NUMBER ONE ถือเป็นโอกาสที่ได้รับและตรงกับความตั้งใจ 

เป็นวทิยากรให้ความรูกั้บโครงการ TO BE NUMBER ONE มโีอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ 

การท�างาน และในฐานะประธานชมรม รุ่นที่ 1 ยังได้รับโอกาสเข้ารับรางวัลโล่รางวัล

เกียรติยศพระราชทาน ประเภทบุคลากร TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ประจ�าปี 

2562 และได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมเป็นวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักพื้นที่ 

รุ ่นที่ 63/4 น�าความรู ้ความสามารถขั้นพื้นฐานจากกิจกรรมเยาวชนคนดี TO BE  

จิตอาสา ได้มีโอกาสเรียนรู้งาน TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน 

นีค่อืผลลพัธ์ ในการพัฒนาศกัยภาพคนจากการลงมอืท�างานใน โครงการ TO BE NUMBER 

ONE บทพิสูจน ์ที่มาของค�าว ่า “มีวันน้ี เพราะ TO BE NUMBER ONE”  

ตัวเรา เยาวชนในชุมชน สังคม ต่างได้รับโอกาสและผลจากการท�างานให้ชุมชน สังคม  

น่าอยู่มากขึ้น เป็นค�าขวัญประจ�าชมรม ที่ว่า “TO BE NUMBER ONE เปรียบประดุจ

แสงประทีป น�าพาชุมชนบางมรา-ตอตั้ง พ้นภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน”

 จากสิ่งที่ได้ลงมือท�าอย่างต่อเน่ือง จึงคิดถ่ายทอดมาเป็นบทเพลงๆหนึ่งแต่ก็ 

ไม่เคยได้เผยแพร่ให้ใครฟัง เขียนไว้ตั้งแต่ครบ 12 ปี TO BE NUMBER ONE วันนี้ จึงขอ

ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเรียงความนี้

 กี่วันที่เนิ่นนาน เนิ่นนานมาหลายปี ในวันนี้ ถึงวันที่ยิ่งใหญ่ จากในวันนั้น ที่เรา

ได้รับปณิธานโครงการ TO BE NUMBER ONE กี่ปีแล้วที่ยิ่งใหญ่ กี่ล้านดวงใจรวมกันเป็น

หนึ่ง รวมเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ มาร่วมกันสร้างสรรค์ ปลุกจิตส�านึก สร้างภูมิคุ้มกัน 

หลอมรวมดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียว ทูลกระหม่อมฯ ของพวกเรา TO BE NUMBER ONE 

พระองค์มีใจที่ยิ่งใหญ่ (มีใจยิ่งใหญ่) มีใจพิเศษ เหนือสิ่งใดคือการรวมใจเราเป็นหนึ่งเดียว 

TO BE NUMBER ONE 



54 เรื่องดีดี 18 ป ี
TO BE NUMBER ONE

รางวัลชมเชย
ประกวดเรียงความ “เรื่อง ดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE”

ประเภทผู้รับผิดชอบ/ปฏิบัติงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE

ผู้เขียน

นายณัชพล แก้วมณีชัย 

คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการอ�าเภอ TO BE NUMBER ONE

อ�าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

   
 “ผมได้ท�างานเป็นเจ้าหน้าท่ีปกครองได้เพราะ TO BE NUMBER ONE” 

เป็นถ้อยค�าที่ยังตราตรึงและคงไว้ในหัวใจของผมอยู่เสมอ เมื่อทุกคร้ังของการสอบ

สัมภาษณ์เข้าท�างานราชการมักจะพบกับค�าถามถึงประสบการณ์ท�างานมาก่อนทุกคร้ัง 

ซึ่งผมไม่สามารถจะปฏิเสธหัวใจที่มีสายเลือดของ TO BE NUMBER ONE ได้เลย ที่จะน�า

ประสบการณ์ดีๆนี้ มาเล่าให้คณะกรรมการได้รับฟังถึงการเติบโตของผมที่มาพร้อมกับ 

TO BE NUMBER ONE จริงๆ...ในเรื่องราว “แรกเริ่ม ก่อร่าง เติบโต” เมื่อย้อนกลับไป

ในปี 2554 จากเด็กธรรมดาต่างจังหวัดคนหนึ่งที่มีความฝัน ฝันที่อยากจะเป็นผู้น�า อยาก

ได้รับการยอมรับโอกาสจากคนอ่ืน อยากท�างานกับคนอื่นในหลายรูปแบบ แต่สิ่งหนึ่งที่

เป็นอุปสรรคความฝันของผมนั้นก็คือความกล้าท่ีจะลงมือท�า รวมท้ังการแข่งขันของ 

คนอืน่นัน้มมีาก ท�าให้ไม่มโีอกาสทีจ่ะได้แสดงศักยภาพความเป็นผูน้�าตรงจุดนัน้และผมจึง

หมดหวงัไป เลอืกท่ีจะตัง้ใจเรยีน ไม่สนใจในการท�ากจิกรรมใดๆเลย กระทัง่เกิดโชคชะตา

ในชีวิตนับเป็นเร่ืองบังเอิญที่ยังอยู่ในความทรงจ�าตลอดมา เป็นเหตุการณ์เมื่อคร้ังเปิด 

โทรทศัน์ปรากฎเห็น MUSIC VIDEO เพลง TO BE NUMBER ONE ก�าลงัเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 

โครงการฯ ถอืว่าวนันัน้เป็นจดุเปลีย่นความคดิของผมจรงิๆ ซึง่ความหมายของเนือ้เพลงกับ

ภาพที่น�าเสนอออกมาได้กล่าวถึงความฝันของเยาวชนหลายๆคนที่ก�าลังท้อถอย หลงผิด

เข้าไปยุง่กบัยาเสพตดิ จงึท�าให้ผมนัน้สะดดุกบัท่อนเนือ้เพลงทีว่่า “ด้วยสองมอืและด้วย

หัวใจตามฝันจนกว่า จะเจอ เมื่อทุกอย่างอยู่ที่ตัวของเธอท�าให้เป็นไปอย่างเธอ

ต้องการ” ท�าให้วนันัน้เป็นวนัทีผ่มเข้าใจตวัเองทีส่ดุ เพราะคนทกุคนล้วนมฝัีนกบัมสีองมอื

เหมอืนกนั สดุแต่ว่าสองมอืนัน้ใครจะเป็นผู้ก�าหนดให้ ถ้าไม่ใช่จากตวัเราเองทีจ่ะเป็น
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ผูเ้ลอืกก�าหนดฝันและลงมอืท�าอย่างจรงิจัง เพ่ือก้าวต่อไปอย่างสง่างาม แรงบนัดาลใจจาก

บทเพลงนีท้�าให้ผมนัน้มคีวามหวงัพร้อมทีจ่ะลุกขึน้สู้และไม่กลัวทีจ่ะลงมอืท�าด้วยตัวของ

เราเอง ถึงแม้ว่าในวันนั้นจะยังคงไม่ได้เข้าใจถึงโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่าง

ลึกซึ้งมากนัก ต ่อมาในปี 2556 ขณะนั้นก�าลังศึกษาอยู ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  

ทางสถานศึกษาของผม คือ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม ได้น้อมน�า

โครงการ TO BE NUMBER ONE มาใช้ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด  

แต่ยังขาดคณะกรรมการด�าเนนิงานโดยแกนน�านกัเรยีน กอปรกับยงัไม่มสีมาชกิเข้าร่วมเพือ่

จัดตั้งเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ท�าให้ความทรงจ�าอันผูกพันจากบทเพลง  

TO BE NUMBER ONE ที่เคยได้รับฟังเมื่อ 2 ปีที่แล้วนั้น ใครจะคิดว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้น

ที่ได้มาท�างาน TO BE NUMBER ONE จนถึงวันนี้จริงๆ เมื่อทางโรงเรียน ได้เลือกระดับ

ชัน้ห้องเรยีนของผม ส่งเข้าร่วมการอบรมบทบาทการเป็น แกนน�า TO BE NUMBER ONE 

จัดโดยส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ท�าให้ผมนั้นได้กลายเป็นแกนน�าและได้รับ

การคัดเลือกเป็นประธานชมรม TO BE NUMBER ONE จัดตั้งคณะกรรมการชมรมฯ ขึ้น 

ถึงแม้ว่าการได้รับโอกาสเข้ามาท�างานในด้านนี้จะเป็นกิจกรรมใหม่ที่ท้าทายส�าหรับผม 

แต่ผมได้รับค�าแนะน�าที่ดีจากผู้อ�านวยการ คณะครูอาจารย์ ในการด�าเนินงาน TO BE 

NUMBER ONE ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างสูงสุด ซึ่งตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่

เป็นประธานชมรม TO BE NUMBER ONE นบัว่าได้รบัประสบการณ์อนัมค่ีา ทัง้สอนและ

พัฒนาในตวัของผมหลายๆด้านผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง

และดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 4 กิจกรรมการเข้าร่วม

ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ 13 

และกิจกรรมการประกวดผลการด�าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE  

ประเภทสถานศึกษา ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ ได้สอนให้ผมมีเป้าหมายในชีวิต  

มีภาวะความเป็นผู ้น�า เกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ไม่กลัวในความผิดพลาด  

สามารถรับมือและจัดการกับทุกปัญหาในชีวิตได้ จึงท�าให้ผมนั้นมีพื้นที่ที่แสดงศักยภาพ

ความรู้ความสามารถได้จริงๆ เพราะ TO BE NUMBER ONE โดยผมได้ด�าเนินงานโดย

สร้างแรงบันดาลใจพร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู ้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
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ผ่านกระบวนการท�างานในรูปแบบ DNA TO BE NUMBER ONE สานงานต่อ ก่องานใหม่ 

ให้กับคณะกรรมการเพื่อนๆสมาชิก TO BE NUMBER ONE รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาให้

กับผู้ที่เคยหลงผิดเข้าไปยุ่งกับยาเสพติด จนปัจจุบันสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้  

ตลอดระยะเวลา 3 ปี การท�างาน TO BE NUMBER ONE นบัว่าเรือ่งท่ีท้าทายพสิจูน์ศักยภาพ

ในตัวผมเองเป็นอย่างมาก จุดเริ่มต้นบทบาทของการเป็นประธานชมรมฯครั้งแรกที่เริ่ม

จากศูนย์นั้น ได้พัฒนาชมรมเล็กๆ ที่มีสมาชิกเพียงไม่กี่คน จนถึงตอนนี้ได้เติบโตขึ้นอย่าง

รวดเรว็เพยีง “เพราะพวกเราช่วยกนั” วลนีีส้ามารถเห็นผลกบัการท�างานได้จริงๆ ท�าให้

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลได้รับผลงานด้านการป้องกันยาเสพติด รางวัลชนะเลิศ 

สถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขระดับประเทศ เกิดการด�าเนินงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 

ส�าคัญที่สุดได้สร้างแกนน�าสมาชิกส่งเข้าร่วมค่าย TO BE NUMBER ONE CAMP ได้น�า

องค์ความรู ้ประสบการณ์จากการเข้าร่วมค่ายฯ กลบัมาต่อยอดเพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน

ชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนฯ จนก้าวไปสู่เป้าหมายความส�าเร็จพร้อม

ร่วมมือร่วมใจกันแสดงพลังการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ความทรงจ�าดีๆ เหล่านี้ใคร

จะคดิว่าช่วงวยัเพยีงมธัยมปลายจะได้ท�ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมากมาย 

ส่งผลต่อตนเองและเพือ่ผูอ้ืน่ ท�าให้ผูท้ีเ่คยหลงผิดยุง่กบัยาเสพติดได้กลับตัวเป็นคนดีของ

สังคม ท้ายสุดแล้วความตั้งใจที่แท้จริงของผม คือ ความสุขที่ได้เห็นเพื่อนสมาชิกไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพตดิเท่านัน้เอง ทัง้นีง้านเล้ียงย่อมมวีนัเลกิลาเช่นเดยีวกบัการท�างานของผม

ต้องจบบทบาทลงไป แต่ไม่ใช่จุดที่สิ้นสุด เพราะ TO BE NUMBER ONE ไม่มีวันหมดอายุ 

เม่ือผมต้องก้าวสูช่วีติการเรยีนระดบัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ีได้พบเจอสังคม

ทีก่ว้างมากขึน้รวมถึงได้พบกบัเพือ่นๆ ท่ีมาจากหลากหลายพืน้ทีแ่ต่ละจงัหวัด ในเรือ่งราว 

“ครอบครัว TO BE NUMBER ONE เราใหญ่มาก” เมื่อในปี 2558 ผมได้พบกับเพื่อนๆ 

ในรัว้มหาวิทยาลยัหลายๆคน ซึง่เป็นเรือ่งราวทีน่่าประทบัใจทีท่�าให้พวกเราสนทิกนัเร็วมาก 

ซึ่งแท้จริงแล้วได้รับรู้ว่าพวกเราต่างมีที่มาและมีหัวใจ TO BE NUMBER ONE เหมือนกัน 

เพราะต่างเคยผ่านการเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ของสถานศึกษาใน 

จังหวัดนั้นๆ ท�าให้พวกเราคุยกันถูกคอมีความสนิทสนมราวกับเป็นเพ่ือนกันมาหลายปี 

เพียงหัวใจ TO BE NUMBER ONE ดวงเดียวกันเท่านั้นที่เป็นสายสัมพันธ์ท�าให้ใกล้ชิดกัน
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ได้อย่างไม่ต้องกังวลใดๆ ส�าหรับการท�ากิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นมีกิจกรรมให ้

เลือกท�าโดยสมัครผ่านชมรมต่างๆ แต่แอบเสียดายที่ยังไม่มีการจัดตั้งชมรม TO BE 

NUMBER ONE ขึ้น ท�าให้การตัดสินใจเลือกสมัครเข้าชมรมต่างๆในวันนั้นจึงเป็นจุดเริ่ม

ต้นของผมและเพื่อนๆ ที่จะได้กลับมาด�าเนินงาน TO BE NUMBER ONE อีกครั้งในรูป

แบบใหม่ระดับอุดมศึกษา นับว่าเป็นความโชคดีที่มีรุ่นพี่ในคณะให้ค�าปรึกษา รวมถึงการ

ได้รับค�าแนะน�าที่ดีจากอาจารย์ในคณะที่เล็งเห็นถึงศักยภาพ ความตั้งใจจริงของผมและ

เพื่อนๆ จึงช่วยเป็นแรงขับเคลื่อน ผลักดันให้ทางมหาวิทยาลัยด�าเนินการพิจารณาจัดตั้ง

ชมรม TO BE NUMBER ONE ขึ้นมาได้ ซึ่งผมมีความเชื่อว่าประดุจพืชพรรณอันอุดมไป

ด้วยความสุข สดชื่น เมื่อตกสู่พื้นแผ่นดินใดก็จะเจริญเติบโตขยายผลออกไปไม่สิ้นสุด  

น�าความรุ่งเรืองและความมั่นคงไปสู่สถานที่แห่งนั้นเสมอ โดยผมกับเพื่อนๆ ได้น�า

ประสบการณ์ด�าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของสถานศึกษาที่เคยท�ามาก่อนหน้านั้น 

เริ่มมีความหวังท่ีจะสร้าง ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ให้เป็นมหาวิทยาลัย TO BE NUMBER ONE ต้นแบบของอุดมศึกษา ระดับภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้ในอนาคต เพราะสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็น

ศูนย์กลางสถาบันการศึกษาที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เอื้อต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

นกัศกึษาส่วนใหญ่มคีวามหลากหลาย ท�าให้เกดิพฤติกรรมเสีย่งในกลุม่เพือ่นได้ง่ายมากขึน้ 

จึงได้รวมกลุ่มกับเพื่อนด้วยกัน ก่อตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีขึ้น แรกเริ่มการด�าเนินงานของผมกับเพื่อนๆมีอุปสรรคเป็นอย่างมาก ไม่ว่า

จะเป็นห้องชมรมฯ การไม่มีสมาชิกเพราะเริ่มจากศูนย์จริงๆ แต่ประสบการณ์เราไม่ศูนย์ 

พวกเราได้วางแผนการด�าเนินงานให้ออกมาชัดเจน เพื่อนๆทุกคนล้วนมีความสามารถ 

ที่หลากหลาย โดยเริ่มสร้างกระบวนการท�างานจากการเข้าร่วมทุกกิจกรรมของทาง

มหาวิทยาลัยจัดข้ึนจะต้องมีสื่อการแสดงสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE  

การประชาสมัพนัธ์กจิกรรมผ่านทาง Facebook การจดักจิกรรมจติอาสาพฒันามหาวิทยาลัย 

การจัดกิจกรรมสอนวาดภาพ สอนร้องเพลง สอนเต้น ติวหนังสอืให้กัน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้

ล้วนเป็นกลยุทธ์ของการด�าเนินงานชมรมฯที่จะประชาสัมพันธ์ชมรมฯ ไปในตัว อีกทั้ง 

มุง่หวงัให้นกัศกึษาใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์และยงัเป็นการสนบัสนนุความสามารถของ 
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นักศึกษาอีกด้วย จึงท�าให้กิจกรรมเหล่านี้ของทางชมรมฯ ประสบความส�าเร็จ 

มีนักศึกษาจ�านวนมากให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกของชมรมฯ โดยนักศึกษาให้ความ

คิดเห็นว่าชอบเรียนรู้ในหลายๆด้านแต่ขาดทุนทรัพย์ที่จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่รัก  

มีเพียงแต่ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่สนับสนุนในความสามารถโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เลย และน่ันจงึเป็นก้าวแรกความส�าเรจ็ของพวกเรา จากเดมิทสีมาชิกมเีพยีงผมกบัเพ่ือนๆ

กันไม่กี่คน เริ่มที่ศูนย์เข้าสู่หลักร้อย และในปี 2559 พวกเรานั้นมีสมาชิกเข้ามาเป็น

ครอบครัว TO BE NUMBER ONE ที่มากขึ้นและใหญ่มาก ราวประมาณ 400 กว่าคน 

กลายเป็นทีรู่จั้กในระดบัมหาวทิยาลยั ก้าวแรกของพวกเรานีจึ้งจดัตัง้คณะกรรมการด�าเนนิ

งานชมรมฯพร้อมด้วยสมาชิกให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยผมได้รับคัดเลือกเป็น

ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการนี้ยังจัดต้ัง 

ศนูย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ขึน้มา มุ่งให้มกิีจกรรมเพิม่เตมิตามแนวคดิ “ปรบัทกุข์ 

สร้างสุข แก้ปัญหา และพัฒนาEQ” ท�าให้มีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจ�านวนมากรวมทั้งผู้ที่

เคยหลงผิดยุง่กบัอบายมขุกไ็ด้เข้ามาปรกึษา พร้อมทีจ่ะไม่กลบัไปหลงผดิ ตลอดจนขอเข้า

ร่วมกจิกรรมค่ายปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสูค่วามเป็นต้นแบบ จนได้พฒันากลายเป็นแกนน�า

สมาชิกที่ส�าคัญของชมรมฯ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆต่อไปได้  

จากประสบการณ์ในการด�าเนนิงานชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี

ของผมนัน้ได้ใช้ประสบการณ์ท่ีมพีฒันาจากจดุเริม่ต้นเลก็ๆ พวกเราต้องแสดงศกัยภาพให้

ทางมหาวิทยาลัยได้เห็นถึงความตั้งใจจริงอันก่อให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ที่แม้แต่จะ

ไม่มีห้องชมรมฯ ผมกับเพื่อนๆได้พัฒนาห้องเก็บของๆมหาวิทยาลัย เพื่อให้ปฏิบัติงานได้

สะดวกมากขึน้ สมาชกิทีไ่ม่มเีลยกไ็ด้พฒันาส่งเสริมกจิกรรมทีเ่ยาวชนชอบ ท�าให้ปัจจุบนั

มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การด�าเนินงานตามหลัก 3 ก 3 ย สามารถพิสูจน์ให้ทาง

มหาวิทยาลัยได้เห็นถงึรปูแบบการท�างานของทางชมรมฯ ทีม่เีป้าหมายขบัเคลือ่นชมรมฯ

ได้อย่างชัดเจน ผลการด�าเนินการเป็นที่ยอมรับแก่คณาจารย์ ท�าให้ชมรม TO BE 

NUMBER ONE มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชมรมดีเด่นเป็นประจ�าทุกปี  

การเตบิโตของชมรมฯ จากวนันัน้ในปี 2562-2558 เป็นต้นมา จากชมรมเล็กๆท่ีไม่มีผลงาน

ใดๆเลย ได้พฒันาเตบิโตขึน้มาดัง่เมลด็ทีง่อกงามสะพร่ัง เป็นชมรมฯขนาดใหญ่ทีเ่บ่งบาน

ชูช่อของมหาวิทยาลัย นักศึกษาทุกคนเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE และยังได้เข้า
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รับพระราชทานเกียรติบัตรจากองค์ประธานในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ  

TO BE NUMBER ONE ทุกปี นับว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดของผมตลอดการเรียนใน

มหาวทิยาลยัทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ในการขบัเคลือ่นการป้องกนัยาเสพตดิ ใช้กลยทุธ์สร้างสรรค์

กิจกรรมที่เยาวชนชอบ สนับสนุนความสามารถของเยาวชน อันก่อให้เกิดการเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่นักศึกษา เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด พวกเรา

ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ท�าคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย เกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้คน

มีชีวิตชีวามากข้ึน เพราะมีกิจกรรมท�าตลอดปี ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายชมรม TO BE 

NUMBER ONE จากภาครัฐและเอกชนที่ให้ค�าแนะน�าตลอดการด�าเนินงานชมรมท�าให้

การขับเคลื่อนโครงการฯเป็นไปอย่างประสิทธิภาพเกิดความส�าเร็จ เพราะพวกเราคือ

ครอบครัว TO BE NUMBER ONE ที่ใหญ่มากโดยท�าเพื่อสังคมและประเทศชาติให้ก้าว

พ้นจากปัญหายาเสพติดให้หมดไป หลังจากที่ผมกับเพื่อนๆได้จบการศึกษาไปแล้ว ในปี 

2562 ทีผ่่านมา ผมได้ท�าตามฝันทีอ่ยากจะเป็นนกัปกครอง อยากทีจ่ะมส่ีวนร่วมบ�าบัดทกุข์

บ�ารุงสุขให้แก่ประชาชนทุกคนได้อยู่ในสังคมท่ีสันติสุข จึงได้สอบแข่งขันในต�าแหน่ง 

เจ้าหน้าที่ปกครอง ใช้เวลาการอ่านหนังสือเป็นเวลาหลายเดือน เพราะ TO BE NUMBER 

ONE ได้สอนให้ผมเป็นคนที่มุ่งมั่น มีเป้าหมายที่ชัดเจน และต้องมีกระบวนการจัดระบบ

ความคดิ ความมุง่มัน่ตัง้ใจจรงิของผมนัน้จึงสอบต�าแหน่งเจ้าหน้าทีป่กครอง ลงปฏบิติังาน

ราชการท่ีว่าการอ�าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ได้อย่างภาคภูมิใจ ขอบคุณโครงการ 

TO BE NUMBER ONE ที่ให้ผมมีวันนี้ได้ การท�างาน TO BE NUMBER ONE ของผม

ถอืว่า   มาไกลมากๆและจะไม่หยดุท่ีจะท�าประโยชน์ต่อสงัคมต่อไป สดุท้ายนีป้ระวติัศาสตร์

หน้าใหม่ก�าลงัจะเกดิขึน้อกีครัง้ กบับทบาททีท้่าทายแต่คงไม่ใช่เรือ่งยากส�าหรบัผมอกีต่อไป 

ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน “อ�าเภอ TO BE NUMBER ONE 2563”



60 เรื่องดีดี 18 ป ี
TO BE NUMBER ONE

รางวัลชมเชย
ประกวดเรียงความ “เรื่อง ดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE”

ประเภทผู้รับผิดชอบ/ปฏิบัติงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE

ผู้เขียน

นายกองโท อดุลย์ ชูทอง

นายอ�าเภอเมืองพังงา

อ�าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

เพราะมีหัวใจผู้บริหาร	TO	BE	NUMBER	ONE
	 “การป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดให้หมดจากสังคมไทย	 ไม่สามารถ
ด�าเนินงานให้ส�าเร็จได้ด้วยการท�างานขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง	 แต่ทุกองค์กร		
ทุกฝ่ายต้องช่วยกันและการรวมตัวกันของผู้ที่มีความต้ังใจ	ที่จะไม่ไปยุ่งเก่ียวกับ	
ยาเสพติด	 จะท�าให้เกิดพลังในการร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง”		
(พระด�ารัส	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี)
 เพื่อสนองพระด�ารัสขององค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
กระผมนายกองโท อดุลย์ ชูทอง เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่ง นายอ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ปี 2560-2563 (มีนาคม 2563) ได้สืบสาน พระปณิธานองค์ประธานโครงการ ริเริ่ม  
จัดท�าโครงการ TO  BE  NUMBER   ONE โดย แต่งตัง้ทมีท�างาน Thalang Team TO  BE  NUMBER 
ONE ขึ้น และที่ส�าคญั มีทีม TO BE NUMBER ONE ชมุชนบา้นลิพอนเขาล้าน ชมุชนรกัษา
มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ได้ร่วมเป็นที่ปรึกษา ร่วมจัดท�าแผนปฏิบัติการ  
แผนขับเคลื่อนอ�าเภอ TO BE NUMBER ONE อ�าเภอถลาง และประกอบด้วยกระผม 
ได้มีโอกาส เฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
ในงานมหกรรมรวมพลสมาชกิ TO BE NUMBER ONE ระดบัประเทศ กระผม มคีวามประทับใจ 
ปลื้มใจเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงทุ่มเทกับงาน โครงการTO BE NUMBER ONE  

มาโดยตลอด พระองค์ทรงเหน็ดเหนือ่ยมาก เมือ่ดูแผนปฏิบติังานของพระองค์แล้ว มีตลอดท้ังปี  

ยิ่งท�าให้กระผมมีแรงบันดาลใจ และตั้งปฏิธานกับตัวเองว่า ในบทบาทของนายอ�าเภอ

ข้าราชการของแผ่นดนิ จะขอท�างาน เพือ่ถวาย องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ภายใต้วสัิยทศัน์ สนบัสนนุ ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน TO BE NUMBER ONE ให้ครอบคลุม 
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ทกุประเภท ทุกพ้ืนท่ี มุง่พฒันาคณุภาพเด็กและเยาวชน ส่งเสรมิให้เป็นคนเก่ง คนดี  TO BE 

NUMBER  ONE  ได้มอบนโยบาย การด�าเนนิงานโครงการ TO  BE  NUMBER  ONE ทกุหน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมระดมทุน หาเงินเข้ากองทุน TO BE NUMBER ONE 

อ�าเภอถลาง ส�าหรับสนับสนุนการท�ากิจกรรมของเครือข่ายต่างๆ 

 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ด�าเนินโครงการ 

“ใครตดิยายกมอืขึน้” นบัว่าพระองค์ทรงเป่ียมด้วยพระปรชีาสามารถ ด้วยสตปัิญญาทีล่�า้เลศิยิง่  

ที่พระองค์ทรงห่วงใยสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น เป็นโครงการที่ดีมาก เพื่อเปิดโอกาสให้

เยาวชนผูเ้สพและผูต้ดิยาเสพตดิแสดงตนเข้ารบัการบ�าบดัรกัษาฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ฝึกและ

พัฒนาอาชีพ ตามขั้นตอนและกระบวนการดูแลช่วยเหลือผู้เสพและติดยา ให้สามารถกลับ

มาด�าเนินชีวิตได้เป็นปกติในสังคม กระผมจึงได้จัดท�ากิจกรรม TO BE NUMBER ONE  

ไร้รอยต่อ ภายใต้โครงการใครติดยายกมือขึ้น พร้อมมอบนโยบาย ให้กับทุกหมู่บ้าน

ในอ�าเภอถลาง เพื่อรวมพลังเครือข่าย ให้โอกาสแก่ผู้เสพ/ผู้ติดยา ที่ผ่านกระบวนการ

บ�าบัดกระบวนการยุติธรรม เป็นการลดขั้นตอนเพื่อคืนคนดีสู่สังคม สร้างโอกาสในกลุ่ม

ผู้เสพ/ผู้ติด โดย16ภาคี อย่างไร้รอยต่อ หลังจากนั้นได้จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือคัดกรอง 

ผู้ป่วยจิตเวช (ยาเสพติด) อ�าเภอถลาง เป็นศูนย์ที่อ�าเภอจัดตั้งขึ้น และเป็นเจ้าภาพหลัก 

ในการช่วยเหลือและน�าส่งผู้ป่วยจิตเวช ที่เกิดจากการใช้สารเสพติดเข้าสู่ระบบการรักษา 

ของหน่วยงานต่างๆ สรุปผลการด�าเนินงานได้ชัดเจน THALANG MODEL มีขั้นตอนการ 

ด�าเนินงาน FLOW CHART อย่างชัดเจน ได้ช่วยเหลือ น�าส่ง สู่ระบบการบ�าบัดรักษา 

จ�านวน 18 ราย และในปี 2561 เป็นต้นมา กระผมมุ่งเน้นขับเคลื่อนผสานพลังจัด

ตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ให้ครอบคลุมทุกประเภท ทุกพื้นที่ ทุกชุมชนใน 

อ�าเภอถลาง และพฒันาศนูย์เพือ่นใจ  TO  BE  NUMBER  ONE  ในสถานศกึษา สถานประกอบการ  

จัดตั้งชมรมพิเศษ กองร้อยอาสารักษาดินแดน อ�าเภอถลางท่ี 3 เป็นแห่งแรกใน

ประเทศไทย เป็นอาสาที่เข้มแข็งด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม 

เป็นกลไกที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนงานการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

โดยเฉพาะการด�าเนินงาน ด้านการคัดกรอง ค้นหา กลุ่มเสพ กลุ่มติดสารเสพติดในชุมชน  

สถานประกอบการ สถานศึกษาในพื้นที่อ�าเภอถลาง น�าเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดรักษา

และส่งเข้าระบบค่ายบ�าบัดฟื้นฟู 
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 ประกาศจัดตั้งอ�าเภอ TO BE NUMBER ONE อ�าเภอถลาง อย่างเป็นรูปธรรม 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 กระผมได้แต่งเพลง คนดี TO BE NUMBER ONE เป็นผลงานเด่น

ในยทุธศาสตร์ที1่ การรณรงค์ปลกุจติส�านกึและสร้างกระแสนยิมท่ีเอือ้ต่อการป้องกนัและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด ได้จัดท�า MUSIC VIDEO เพลงคนดี TO BE NUMBER ONE  

เพื่อสร้างเสริมพลังในกลุ่มผู้เสพ ผู้ติด ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม ใช้ประกอบการสอน 

ในค่ายบ�าบัดยาเสพติด และได้เผยแพร่ในยูทูปและสื่อสังคมออนไลน์ ส�าหรับการสร้าง

และพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กระผมได้จัดท�า TO BE 

NUMBER ONE CONNECTION เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงาน ผนึกก�าลัง สานต่อพลัง 

สู่ความเป็นหนึ่ง ร่วมกับเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จ�านวน 30 ชมรมทั่วประเทศ 

น�าข้อมูล ผลการด�าเนินงานดีเด่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมลงนาม MOU ขับเคลื่อน

การด�าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

 ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่กระผมร่วมก่อ ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนงานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE ท้ังนี้เพื่อเด็กและเยาวชนในอ�าเภอถลาง ได้เป็นคนเก่ง คนดี  

เสรมิสร้างภูมคุ้ิมกนัทางจติใจให้แก่เยาวชน ซึง่จะช่วยป้องกนัปัญหายาเสพตดิในอนาคตได้ 

เมื่อถึงวาระที่กระผมต้องโยกย้าย เพื่อด�ารงต�าแหน่งที่สูงขึ้น มาปฏิบัติราชการ  

นายอ�าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา ก็ยังคงเป็นที่

ปรึกษาให้กับทีมงานเดิม และด้วยหัวใจผู้บริหาร TO BE NUMBER ONE กระผมได้มา

ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมอบนโยบายให้กับหน่วยงานต่างๆ  

รวมถึงผู ้น�าชุมชนในอ�าเภอเมืองพังงา ได้ร่วมกันจัดต้ังชมรม ด�าเนินงานโครงการ  

TO BE NUMBER ONE กระผมพร้อมสนับสนุน พร้อมผลักดัน ให้ทุกพื้นที่ เต็มไปด้วย

หมู่มวลสมาชิก TO BE NUMBER ONE เป็นครอบครัว TO BE NUMBER ONE ในทุกๆ

เย็นและวันหยุดราชการ กระผมจะน�าทีมงาน TO BE NUMBER ONE ปั่นปันรัก  

เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และท�ากิจกรรมจิตอาสา TO BE NUMBER ONE เพื่อ 

เป็นการสร้างกระแส ประชาสมัพนัธ์ งานโครงการ TO BE NUMBER ONE สูท่กุครวัเรอืน 

 จากการปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งหมดที่กระผมได ้

ขับเคลื่อนและพัฒนามา อย่างไม่ย่อท้อ เพราะ มีทูลกระหม่อมฯ ทรงขับเคลื่อนน�าทาง
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อยูข้่างหน้า ส่งผลให้นายอ�าเภอนกัพฒันาอย่างกระผม ได้ยดึหลกัน�ามาปฏบิติั และส่งมอบ 

นโยบายสู่ทุกพื้นที่ และสิ่งดีๆ ที่ได้รับจากโครงการ TO BE NUMBER ONE อันดับแรก

คือเด็กและเยาวชนในชุมชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีทักษะปฏิเสธ ใช้ชีวิต 

ห่างไกลยาเสพติด สร้างความสุขในครอบครัว ชุมชน ได้ลูกหลานกลับคืน ในโครงการ 

ใครติดยายกมือขึ้น ที่พร้อมให้โอกาส สร้างชีวิตใหม่ คืนคนดีสู่สังคม สถานศึกษา  

สถานประกอบการต่างๆ ได้มีแนวทางการด�าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม

 ครบรอบ 18 ปี โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการที่สร้างคุณค่า 

ให้สังคมอย่างแท้จริง สร้างเสริมทักษะชีวิต พัฒนา EQ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด

กล้าแสดงออก ดั่งค�าขวัญ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ให้เวที ให้โอกาส ให้เด็กและ

เยาวชนได้แสดงความสามารถ มีเวที มีพ้ืนที่ ให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกอย่าง

สร้างสรรค์ และมีความภาคภูมิใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก พัฒนาเป็นคนเก่งและดี  

TO BE NUMBER ONE 18 ปี ที่โครงการ TO BE NUMBER ONE พิสูจน์ให้คนไทยตลอด

จนถึงต่างประเทศ รับรู้ถึงผลงานเชิงประจักษ์ ผลงานเชิงคุณภาพ ที่สร้างและพัฒนาเด็ก

และเยาวชนคนแล้วคนเล่า ยืนอยู่ช้ันแนวหน้าในสังคมไทย ให้เป็นวัยรุ่นและก้าวสู่ 

วัยท�างานที่มีคุณภาพ กระผมขออวยพรให้ โครงการ TO BE NUMBER ONE อยู่เคียงข้าง

เด็กและเยาวชน อยู ่ คู ่สังคมไทยตลอดไป ส�าหรับกระผมก็จะขอด�าเนินงาน 

ตามพระปณิธานองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรง พลัง 

ในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE สู่ทุกชมชน ทกุพื้นที่ต่อไป
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ผู้เขียน

นายนพรัตน์ สโมสร 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขช�านาญงาน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลท่าไม้แดง 

จังหวัดก�าแพงเพชร

 

 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

เป็นโครงการที่ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองนับตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะ

เวลา 18 ปี โดยเป็นโครงการที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการฯ พระองค์ทรงมีความห่วงใย 

ต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน โครงการรณรงค์ป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะสร้างกระแส

ค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไทยไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  

เกิดการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นและ 

ภาคภูมใิจในตนเอง สนบัสนุนเยาวชนและชมุชนให้จัดกจิกรรมสร้างสรรค์โดยการสนบัสนนุ

ทางสังคม สร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็น 

คนดีของสังคม เผยแพร่ความรูเ้ก่ียวกบัการป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชน

และเยาวชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงความเข้มแข็งที่จะต่อสู้เอาชนะกับปัญหายาเสพติด  

โดยอาศยัการบรูณาการความร่วมมืออย่างจรงิจงัและความเข้มแขง็จากหน่วยงานภาครฐัและ 

ภาคเอกชนเพื่อรวมพลังต่อสู้เอาชนะปัญหายาเสพติดได้ในทุกพื้นที่ในประเทศไทย  

ด้วยกลวธิหีลกั 3 ยทุธศาสตร์ คอื รณรงค์ปลกุจติส�านกึและสร้างกระแสทีเ่อือ้ต่อการป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ การสร้างภมูคุ้ิมกนัทางจิตใจให้แก่เยาวชน สุดท้ายคอืการสร้าง

และพฒันาเครอืข่ายเพือ่การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด กจิกรรมโครงการรณรงค์

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เป็นการแสดงจุดยืนที่ส�าคัญ 

และการรวมพลังอย่างถูกต้อง ไม่ข้องแวะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หนึ่งในกิจกรรมโครงการ 

ที่โดดเด่นคือกิจกรรม “ใครติดยายกมือขึ้น” เป็นกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต

ให้แก่เยาวชนที่เคยหลงผิด ด้วยการจัดให้มีระบบการบ�าบัดรักษารองรับ เพื่อช่วยเหลือ
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เยาวชนท่ีเคยหลงผิดกลับคืนเป็นคนดีสู่สังคม ยังสามารถช่วยป้องกันการกลับมาเสพซ�้า

โดยการท�ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม ตลอดจนการสร้างเครือข่าย

สมาชิกของชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศไทย เติมเต็มสิ่งที่ดีแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการด�าเนินกิจกรรมดีๆ ให้เกิดเป็นค่านิยมด้วยข้อความตอนหนึ่งว่า  

“เป็นหนึง่โดยไม่พ่ึงยาเสพตดิ” ซึง่จงัหวดัก�าแพงเพชรเป็นอกีหนึง่จงัหวดัทีป่ระสบปัญหา

ยาเสพติดมาเป็นเวลานาน ซ่ึงยาเสพติดได้มีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคและสมัยตาม 

สงัคมไทยในปัจจบุนั ด้วยการตดิต่อสือ่สารทีส่ะดวกรวดเรว็ตามเทคโนโลยี ท�าให้มกีารแพร่

กระจายไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีนิสัยอยากรู้ อยากลอง ความคึก

คะนอง ความต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน สร้างจุดเด่นในทางที่ผิด ประกอบกับ

ปัจจัยที่เกิดจากครอบครัว รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจท่ีต้องแข่งขันและต่อสู้กับการอยู่รอด 

ในสงัคม ท�าให้ขาดการดแูลเอาใจใส่เดก็และเยาวชน ด้วยเหตนุีจึ้งท�าให้จงัหวดัก�าแพงเพชร

พบปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดก�าแพงเพชร 

จึงได้น้อมน�าโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาด�าเนินการแก้ไขปัญหา 

ยาเสพตดิตัง้แต่ปีพทุธศกัราช 2546 จนถึงปัจจุบนั รวมระยะเวลา 17 ปี ถึงแม้สถานการณ์

ปัจจุบันจะมีปัญหาโรคระบาด Covid-19 จังหวัดก�าแพงเพชรก็ด�าเนินการจัดพัฒนา

กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE อย่าง

ต่อเนื่อง ภายใต้การด�าเนินงานแบบวิถีชีวิตใหม่ New Normal ด้วยการติดตามเฝ้าระวัง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอย่างทันเหตุการณ์ รวมถึงการประพฤติปฏิบัติตน  

ให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพ เสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ

มอบหมายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  

ให้เป็นนโยบายจังหวัดที่ส�าคัญผ่าน VDO Conference ในระดับจังหวัด/อ�าเภอ และ 

ทุกหน่วยงานยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สนับสนุนกิจกรรม งบประมาณและบุคลากร

ที่เอื้อต่อการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ความรู้ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ จัดกิจกรรม

อบรมและร่วมพัฒนาศักยภาพสมาชิกแกนน�าให้มีคุณภาพที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได ้

จัดกิจกรรมค่ายบ�าบัดและรักษาตามแผนงานกิจกรรม “ใครติดยายกมือขึ้น” เพื่อให้

เด็กและเยาวชนที่เคยหลงผิด กลับเข้าสถานศึกษา เพื่อศึกษาต่อและน�าองค์ความรู้ 
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ไปประกอบอาชีพภายใต้การคืนคนดีสู่สังคม ด้วยการด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและ

ต่อเนื่อง ในจังหวัดก�าแพงเพชรจัดให้มีศูนย์ประสานงานมากถึง 2 แห่ง โดยให้ทุกหน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกัน โดยถือว่าองค์ประกอบหลักและยุทธศาสตร์หลัก 

ของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  

เป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน โดยให้ยึดเยาวชน 

เป็นศนูย์กลาง ใช้หลกัการเข้าใจ เข้าถงึ และพฒันา เปรยีบให้เยาวชนในจงัหวดัก�าแพงเพชร

เสมือนกล้วยไข่ประจ�าจังหวัดรสชาติดีเต็มเปี่ยมด้วยคุณค่า ผลิตผลจากต้นกล้วยจังหวัด 

TO BE NUMBER ONE ก�าแพงเพชร และพร้อมที่จะแตกหน่อต่อยอด โครงการรณรงค์

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อย่างไม่หยุดยั้ง ให้ได้ผลผลิต

กล้วยไข่รสเดด็พนัธุ ์TO BE (NUMBER ONE) สดุยอดของดจีงัหวดัก�าแพงเพชร ทีม่ค่ีานยิม 

“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” 

 ความประทับใจในเรื่องราวดีๆ กับการด�าเนินงาน TO BE NUMBER ONE  

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

TO BE NUMBER ONE นบัตัง้แต่ปี 2549 ด้วยการเป็นคณะกรรมการทีป่รึกษาและพีเ่ลีย้ง

ให้กับชมรมเครือข่ายอื่นๆ ในจังหวัดก�าแพงเพชร ท�าให้ข้าพเจ้าได้มีความเข้าใจปัญหา 

ยาเสพติดที่เกิดขึ้นในจังหวัดก�าแพงเพชร โดยเฉพาะยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในเขต

พื้นที่ต�าบลลานดอกไม้ท่ีข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานอยู่ ด้วยนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด 

อ�าเภอ และต�าบล ข้าพเจ้าจึงน้อมน�าโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

TO BE NUMBER ONE มาด�าเนินงานเพื่อที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ด้วยการเป็น

ที่ปรึกษาชมรม สนับสนุนกิจกรรม จัดหางบประมาณให้เยาวชนในพื้นที่ของข้าพเจ้าให้มี

กิจกรรมการรณรงค์สร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันยาเสพติดที่สร้างสรรค์ กล้าคิด 

กล้าแสดงออก และมีค่านิยมที่ดีงาม มีความมั่นใจและมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ด้วยกิจกรรมท่ีต้องการและสนใจของเยาวชน แบบฉบับวิถีใหม่ New Normal  

การจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ จัดกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน  

ด้วยการเสริมสร้างคุณภาพสมาชิก ด้วยการจัดกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

ถือเป็นกิจกรรมท่ีสมาชิกสนใจเป็นอย่างมากเพราะช่วยหารายได้ระหว่างการศึกษา  

และถือเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองในทางอ้อม ท�าให้ผู้ปกครองเข้าใจและสนับสนุน 



67

เรื่องดีดี 18 ป ี
TO BE NUMBER ONE

67

ให้บตุรหลานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง ข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการทีป่รกึษาให้กบัเด็ก

และเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานในจังหวัด และนอกจังหวัด รวมถึงการสร้างและพัฒนาร่วมกับชมรม

เครอืข่ายอืน่ๆ ท�าให้ข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึง่ในชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านท่าไม้แดง 

และเป็นทีพ่ึง่ให้แก่เดก็และเยาวชนสมาชกิในพืน้ท่ีต�าบลลานดอกไม้ ข้าพเจ้ารู้สกึปลาบปลืม้

และยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้มีโอกาสท�างานถวายแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี และสิ่งส�าคัญคือช่วยแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากเด็กและ 

เยาวชนไทย 

 ข้าพเจ้ามุง่มัน่ วิรยิะ อตุสาหะ ด้วยดีตลอดมาโดยการสนบัสนนุกจิกรรม ช่วยเด็กๆ 

ในการด�าเนินกิจกรรมร่วมกับจังหวัดก�าแพงเพชร อาทิ เช่น โรงเรียน ชุมชน ผู้น�าชุมชน 

องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภอ และจังหวัดก�าแพงเพชร สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ บริษัท Big C 

บริษัท ทิพย์เคเบ้ิลทีวี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกลุ่มกองทุนต่างๆ 

สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี ท�าให้ชุมชนได้รับโอกาสในการขับเคลื่อนและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนได้ ด้วยการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องท�าให้มี

ผลการด�าเนินงานท่ีโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ข้าพเจ้าจึงน�าผลการด�าเนินงานโครงการ

รณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE เข้าประกวดผ่านระดบั

จงัหวดั เปน็ตวัแทนเข้าผา่นระดับภาคเหนอืได้ในปีพุทธศกัราช 2559 แม้จะไม่ผ่านระดบั

ภาคเหนอื ข้าพเจ้าตัง้ใจมุง่มัน่และให้ก�าลงัใจเดก็และเยาวชนสมาชกิ TO BE NUMBER ONE 

สม�า่เสมอ ท�าให้ในปีพทุธศกัราช 2561และในปีพทุธศักราช 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE 

บ้านท่าไม้แดง ได้รับคัดเลือกให้แข่งขันเป็นตัวแทนภาคเหนือในระดับประเทศจนถึง

ปัจจุบัน ด้วยความรัก ความหวังดี ที่แฝงไว้ในความรับผิดชอบ พร้อมให้ค�าปรึกษาและ 

อยู่เคียงข้างเด็กและเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE มาโดยตลอด ท�าให้ชมรม 

TO BE NUMBER ONE บ้านท่าไม้แดง มีผลการด�าเนินงานโดดเด่น และท�าให้ข้าพเจ้า 

ได้รบัรางวลัต่างๆ ในจงัหวดัก�าแพงเพชร อาท ิเช่น รางวลับคุคลต้นแบบในการป้องกนัและ

แก้ไขปัญหายาเสพตดิในชุมชม หรอืแม้แต่รางวลัอนัสูงสดุของการปฏบิติัหน้าท่ีข้าราชการ 

คือ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น “ครุฑทองค�า” ประจ�าปีพุทธศักราช 2562
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 การด�าเนินงานโครงการรณรงค ์ป ้องกันและแก ้ไขป ัญหายาเสพติด  

TO BE NUMBER ONE ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานความเข้าใจ

ธรรมชาต ิพฒันาการ ความต้องการ ความสนใจและพฤตกิรรมเฉพาะของวยัรุน่ กล่าวคอื 

ช่วงวยัรุน่เป็นช่วงชวีติระหว่างเดก็กบัผูใ้หญ่ ซึง่เป็นหวัเล้ียวหวัต่อทีส่�าคญัยิง่เพราะมกีาร

เปลีย่นแปลง อนัซบัซ้อนทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม กย็ิง่เป็นผลต่อการ

ด�าเนนิชวีติประจ�าวนั ซึง่การด�าเนินกจิกรรมมาอย่างต่อเนือ่งเพือ่รณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดภายในประเทศให้ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  

โดยความร่วมมอืและรวมพลงัจากภาครฐัและเอกชน กระตุ้นและปลุกจติส�านกึของปวงชน

ในชาตใิห้มคีวามรู้ ความเข้าใจและตระหนกัว่าการทีจ่ะเอาชนะปัญหายาเสพตดิมใิช่หน้าท่ี

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรง ร่วมใจกัน

เป็นพลงัของแผ่นดนิทีจ่ะต่อสูแ้ละเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว ตามพระประสงค์

ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่มุ่งเน้นการรณรงค ์

ในกลุม่เป้าหมายหลกั คอื วยัรุน่และเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลงัอย่างถกูต้อง

โดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน  

จัดระบบการบ�าบัดรักษา และข้าพเจ้าได้น้อมน�าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข้อความตอนหนึ่งว่า 

“งานทกุอย่างมบีคุคลซึง่มชีวิีตจติใจ มคีวามนกึคดิเป็นผูก้ระท�า ถ้าผูท้�ามจีติใจไม่พร้อม

จะท�างาน เช่น ไม่ศรทัธาในงาน ไม่สนใจผกูพนักบังาน ผลงานทีท่�ากย่็อมบกพร่อง ไม่คงที ่

ต่อเมือ่ผูป้ฏบัิตมิศีรทัธา เข้าใจซึง้ถงึประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจทีจ่ะขวนขวาย

ปฏิบติังานโดยเตม็ก�าลงัความสามารถ งานจงึจะด�าเนนิไปได้โดยราบรืน่ และบรรลผุล 

ตามที่มุ่งหมาย” ข้าพเจ้าน้อมน�าพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางการ

ด�าเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่เสมอ ทั้งนี้การด�าเนินกิจกรรมยังมีอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดจนการสร้างเครอืข่ายสมาชกิและชมรม TO BE NUMBER ONE เพือ่ร่วมกันรณรงค์ 

จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งโดยไม่ต้อง

พึ่งยาเสพติด สร้างเยาวชนของไทยให้มีอนาคตที่ดีและพร้อมที่จะเป็นพลังในการ 

ขับเคลื่อนประเทศชาติสืบไป
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ผู้เขียน

นายวิษณุ ภู่ทอง 

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอบึงสามัคคี 

จังหวัดก�าแพงเพชร

 

 กระผมนายวษิณ ุภูท่อง ต�าแหน่ง นกัวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ ปฏบิติังาน

ทีส่�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอบึงสามคัค ีจงัหวดัก�าแพงเพชร รับงานด้านการป้องกนัและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดมานานตั้งค�าถามในใจตลอดว่าจะหาหลักการ แนวทางอย่างไรให้

ปัญหายาเสพติดมันหมดสิ้นไปจากคนในชุมชน จนกระทั่งมีโครงการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE ขึน้ โดยมทีลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธาน ซึ่งมีกรอบแนวทางการท�างานโดยยึดหลัก 3 ก 

3 ย คือกรรมการ กองทุน กิจกรรม และกิจกรรมนี้เองที่ต้องด�าเนินการให้สัมพันธ์กับ  

3 ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์แรกคือ การสร้างกระแสสังคม ซึ่งแรกๆ ผมไม่เข้าใจ

ว่าจะท�าไปท�าไมเป็นการสร้างภาพให้เห็นว่าจะช่วยในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ได้เลย จนกระท่ังเมื่อร่วมด�าเนินกิจกรรมไปนานเข้าท�าให้เห็นการเปล่ียนแปลงของ 

กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น เช่น การยกย่อง ประกาศเชิดชูคนท�าดีเป็นการปลูกฝัง

ค่านยิมทีด่ ีทีเ่รยีกว่า บคุคลต้นแบบ หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL เพราะแบบอย่าง

ที่ดีมีค่ามากกว่าค�าสอน เขาท�าอย่างไรถึงได้ เก่ง ดี มีความสุขได้โดยไม่พึ่งพายาเสพติด

ท�าให้เป็นตวัอย่างต่อผูท้ีพ่บเหน็ และอกีหนึง่กลุ่มคอืผู้ทีห่ลงผิดบ้างด้วยความอยากรู ้อยากลอง

เมื่อเขาเข้ามาร่วมกิจกรรมในชมรม TO BE NUMBER ONE เปิดโอกาสให้เขาได ้

แสคงความคิดเห็นและมกีารเพิม่ความกล้าแสดงออกสอดแทรกความรูค้วามเข้าใจให้เขา ว่า

คนเราสามารถท�าผิดพลาดได้เมื่อรู้ว่าผิดพลาดก็ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเมื่อตนเองปฏิบัติ

ดแีล้วบอกเพือ่นๆ ให้ก�าลงัใจซึง่กนัและกนั และทกุวนันีก้ารสร้างภาพลักษณ์ทีดี่กค็อืการ

สร้างกระแสตามยทุธศาสตร์แรก ส่วนยทุธศาสตร์ทีส่องการสร้างเสรมิภมูคิุม้กนันัน้มนัคอื

อะไร ผมกไ็ม่รูว่้าจะท�าอะไรเลยคดิกจิกรรมต่างๆ ใช้เวลาให้หมดไปวนัๆ ท�าให้ทราบว่าการ

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันก็คือหากิจกรรมดีๆ มีประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น ที่เรียกว่าการใช้
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เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั้นเอง ยุทธศาสตร์สุดท้ายยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายใหม่ๆ 

เข้าใจเพียงว่าคือการไปหาสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้ามาอยู่ในชมรมเพิ่มขึ้น

เท่านัน้เอง แต่พอได้มโีอกาสดกูารประกวดการน�าเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE 

ทกุประเภทท�าให้ทราบว่าการประกวดนัน้กค็อืการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้บวนการต่างๆของ

แต่ละพื้นที่ แต่ละประเภทมันก็คือการสร้างเครือข่ายที่เกิดการศึกษาดูงานเพื่อน�ามาเป็น

แนวทางปรบัปรงุพฒันาชมรมของตนเองต่อไป แล้วค�าว่าเด็กท�า ผู้ใหญ่หนนุ ชมุชนมีส่วนร่วม 

จริงๆ แล้วก็คือต่างคนต่างท�าหน้าที่ของใครของมันเพียงแต่บางครั้งเด็กๆ เมื่อรวมตัวกัน

ท�ากิจกรรมต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนนั้นอาจจะขาดวัสดุอุปกรณ์ 

ทีส่�าคญัและเกนิก�าลงัทีเ่ดก็ๆ จะจัดหาได้จ�าเป็นต้องพึง่พาอาศยัการสนบัสนนุจากผูใ้หญ่ใจดี

และการดูแลเอาใจใส่จากคนในชุมชนนั้นๆ 

 จากที่ด�าเนินงานมาเข้าใจว่าคนเราจ�าเป็นต้องมีต้นทุนที่ส�าคัญ ต้นทุนแรกคือ 

ต้นทุนทางสุขภาพถ้าเราสุขภาพดีมีก�าลังกายแข็งแรงก็สามารถท�างานแลกค่าตอบแทนได ้

ตามก�าลัง และต้นทุนทางสุขภาพสามารถเพิ่มได้ด้วยหลัก 3 อ 2 ส ออกก�าลังกาย 

สม�่าเสมอ รับประทานอาหารดีมีประโยชน์ ควบคุมอารมณ์ให้ปกติโดยเร็ว การไม ่

สูบบุหรี่ และการไม่ดื่มสุรา ต้นทุนที่สองคือต้นทุนความรอบรู้ หรือต้นทุนทางปัญญา ถ้าคนเรา

มีข้อมูลต่างๆแบบรอบด้านก็สามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจท่ีจะ

ประพฤตปิฏบิตัอิย่างถกูต้อง และสร้างรายได้จากสตปัิญญาได้ ต้นทนุทางปัญญาสามารถ

เพิ่มได้จากการเรียนรู้ท้ังในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา ต้นทุนที่สามคือ

ต้นทุนเงินตราหรือก�าลังทรัพย์สิน ถ้าเรามีเงิน ทรัพย์สิน สามารถน�าไปลงทุนและได้รับ

ผลก�าไรตอบแทน ต้นทุนเงนิสามารถเพิม่ได้จากการกูย้มื แต่ควรกูยื้มตามศกัยภาพตนเอง 

ต้นทนุสดุท้ายทีจ่ะกล่าวถงึคอืต้นทนุทางสงัคม คนเราไม่สามารถอยูค่นเดียวได้ แต่เราควร

จะเลือกสังคมกับคนที่ดีและถ้ามีโอกาสก็ควรให้ความช่วยเหลือคนที่หลงผิดตามก�าลัง

 สดุท้ายผมคดิว่ากจิกรรมในโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

TO BE NUMBER ONE ท�าให้ชุมชนสังคมน่าอยู่ควรสืบทอดกันต่อไป
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ผู้เขียน

นายธีระวุฒิ ประดิษฐ์แท่น

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลหนองตะไก้

จังหวัดนครราชสีมา 

 ปัญหายาเสพตดิ ถือเป็นปัญหาส�าคญัระดับนานาชาติรวมถงึประเทศไทย ตัง้แต่

อดีตถึงปัจจุบัน ท้ังนี้ได้มีการป้องกัน ปราบปราม และบ�าบัดรักษา โดยมีกิจกรรม 

โครงการเป็นจ�านวนมากทีช่่วยแก้ไขปัญหายาเสพตดิ มทีัง้โครงการทีป่ระสบผลส�าเรจ็และ

ล้มเหลว แต่จากการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา ในฐานะ

บุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด พบว่า มีหนึ่งโครงการที่ประสบผลส�าเร็จ

อย่างต่อเนื่องและสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริง คือ โครงการรณรงค์

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ (TO BE NUMBER ONE) ซึง่จะขอกล่าวถงึความส�าเรจ็

ดังกล่าว ต่อไป

 ปัญหายาเสพติด จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ  

ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยพบว่ากลุ่มเส่ียงท่ีจะใช้ยาเสพติดคือกลุ่มเด็กและ

เยาวชน ซึ่งตลอดระยะเวลา 18 ปีท่ีผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยเด็กและเยาวชน ที่มีความเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด

มากทีส่ดุ จงึมพีระด�ารใินการด�าเนนิงานด้านการป้องกนัปัญหายาเสพติดและบ�าบดัรักษา

ผู้ติดยาเสพติด โดยในปี 2545 ถือเป็นปีแรกที่ก�าเนิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ซึ่งในปี 2563 ถือว่าครบรอบ 18 ปี จาก 

ผลการด�าเนินงานตามโครงการตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี ประสบผลส�าเร็จทั้ง 

เชงิปรมิาณพบว่า จ�านวนผูเ้ป็นสมาชกิมเีพ่ิมมากขึน้ จ�านวนหน่วยงานทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน ได้น�าโครงการดงักล่าวมาด�าเนนิงานมากขึน้ เกดิชมรม TO BE NUMBER ONE 

เพิม่มากขึน้ กลุม่เป้าหมายและกลุม่เสีย่งทีใ่ช้ยาเสพตดิมจี�านวนลดลง ส่วนในเชงิคณุภาพ

พบว่า กลุม่เสพยาเสพตดิทีเ่ข้ารบัการบ�าบัดรักษาตามโครงการใครติดยายกมอืขึน้สามารถ
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เลกิเสพยาเสพตดิ และได้รบัโอกาสจากสงัคมในการเข้ารบัการศกึษา การเข้ารบัการท�างาน

จากหน่วยงานทัง้ภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน เดก็และเยาวชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ

ประสบผลส�าเร็จทั้งต่อตนเอง กล่าวคือ มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก เกิดภาวะผู้น�า

ประสบความส�าเร็จในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การด�าเนินชีวิต มีความ 

ภาคภูมิใจในตนเอง ได้รับการยอมรับจากสังคม

 ความส�าเร็จดังกล่าวข้างต้น ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพถือได้ว่าเป็น 

ความส�าเร็จอันทรงคุณค่าที่ได้จากโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

ที่ด�าเนินงานมา 18 ปี และในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบ�าบัดยาเสพติด 

ในพื้นที่ จะขอขยายผลการด�าเนินงานดังกล่าวไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนให้เพิม่มากข้ึน เพราะ 18 ปีแห่งความส�าเรจ็ จะเป็น 18 ปีแห่งประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน เป็น 18 ปีแห่งเกียรติยศ เป็นประสบการณ์ที่หาซื้อที่ใดไม่ได้ ถ้าไม่ได้

ปฏิบตังิาน TO BE NUMBER ONE และจะสานความส�าเรจ็นีใ้ห้เจรญิงอกงามคงอยูต่ลอด

ไปตราบนานเท่านาน เพื่อสนองพระด�าริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สิริวัฒนาพรรณวดี ตลอดไป 

 สรุปได้ว่า โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ (TO BE NUMBER ONE) 

เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในด้านป้องกันและบ�าบัดรักษา 

ผู้เสพยาเสพตดิได้อย่างแท้จริง และเป็นโครงการท่ีสอดคล้อง ตอบสนองแก่เด็กและเยาวชน

ในยุค 4G เป็นโครงการหนึ่งเดียวในโลกที่มี ไม่เหมือนใครในโลกใบนี้ จะเป็นโครงการที่คงอยู่

ต่อไปตราบนานเท่านาน
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ผู้เขียน

นายไชยเชษฐ์ โรจน์ชนะมี 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านโคกคราม

อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 ต้นกล้าน้อยแตกหน่อก่อก้านกิ่ง	 ผลิยอดทิ้งใบเก่าเคยเฉาเหี่ยว
	 เพราะได้ปุ๋ยสูตรผสมอย่างกลมเกลียว	 หมั่นดูแลข้องเกี่ยวร่วมเยียวยา
	 สิบแปดปีเพาะบ่มฝันคนพันธุ์ใหม่	 จนเติบใหญ่ผลิตผลหลายต้นกล้า
	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	ชี้แนวทาง
	 เกิดทูบีนัมเบอร์วันสร้างสรรค์ชาติ	 ตามพระราชด�ารัสชัดแบบอย่าง
	 ร่วมเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาอย่าละวาง	 ร่วมสะสางยาเสพติดวิกฤติไทย

 จากบทร้อยกรองข้างต้นเปรยีบต้นกล้าด่ังเด็กน้อยเยาวชนทีเ่ป็นอนาคตของชาติ 

คือหน่อพันธุ์ที่พร้อมจะเจริญเติบโตต่อไปในสังคม ต้นกล้าบางต้นก็อาจจะมีบางใบ 

ที่เหี่ยวเฉาไปบ้าง อาจจะเป็นเพราะสภาวะแวดล้อมต่างๆท่ีส่งผลกระทบ ท�าให้ต้นกล้า 

ซึง่มใีบบรสิทุธิม์เีหตตุ้องหยุดการเจรญิเตบิโตลง และขดัขวางการผลิยอดใหม่ไปบ้าง อปุสรรค

ดงักล่าวนัน้เปรยีบได้กับปัญหายาเสพตดิในสงัคมไทยตัง้แต่อดีตจนถงึปัจจุบนัทีแ่พร่หลาย

คล้ายโรคระบาด บ่อนท�าลายประเทศชาติไม่ให้เจรญิก้าวหน้า และยิง่ทวคีวามรนุแรงมาก

ขึ้นทุกขณะ ต้นกล้าท่ีมีใบเห่ียวเฉาเพราะถูกหนอนกัดกินเปรียบเสมือนเด็กและเยาวชน

ทีเ่ผลอพลาดถกูยาเสพติดท�าลายสมองขดัขวางการเจรญิงอกงามจากต้นกล้าไปเป็นต้นไม้

ที่สง่างามสมบูรณ์ได้

 แต่ด้วยพระปณธิานทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริวัิฒนาพรรณวดี 

องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทย

เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เพราะมีจ�านวนมากถึง 

21 ล้านคน ซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยพลังต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังพระราชด�ารัส

ในวโรกาสการแถลงข่าวเปิดตวัโครงการ “TO BE NUMBER ONE” เมือ่วนัที ่15 กรกฎาคม 
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พ.ศ.2545 ณ ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข ความว่า “กิจกรรมในโครงการ TO BE 

NUMBER ONE จะเบนความสนใจจากการหาความสุขชั่วครั้งคราวจากยาเสพติด  

อยากให้โครงการนี้ส�าเร็จด้วยดี แต่จะท�าคนเดียวไม่ได้ จึงขอความร่วมมือจากทุกคน” 

 จากโครงการนี้ เปรียบเหมือนปุ๋ยสูตรผสมอย่างดีให้แก่ต้นกล้าเยาวชนทุกต้น 

เพือ่การผลยิอดใหม่แตกกิง่ก้านใบให้ห่างไกลจากยาเสพติด เสรมิสร้างภมิูคุม้กนัทางจติใจ

ให้แก่เยาวชนในชุมชน จัดระบบการบ�าบัดรักษาภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” 

เป็นการคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันการกลับมาเสพยาซ�้า เป็นการบ่มเพาะต้นกล้าพันธุ์ดี

ให้มมีากข้ึน ข้าพเจ้าเองกค็อืต้นกล้าต้นหนึง่ท่ีเติบโตจากเรอืนเพาะช�าแห่งนี ้และได้ซึมซับ

ปุ ๋ยจนเติบใหญ่พลิกเปลี่ยนชีวิตไปในทิศทางที่ดีมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยกิจกรรม 

เชงิสร้างสรรค์ต่างๆทีไ่ด้จดัขึน้จากชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาของข้าพเจ้า 

ทั้งกิจกรรมดนตรี กีฬา วิชาการ การจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึกเพื่อหารายได้ให้กับกองทุน

ทัง้นีย้งัเป็นการฝึกอาชพีให้แก่ข้าพเจ้าเพือ่หารายได้เลีย้งตวัเองระหว่างเรยีนอกีด้วย และ

กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ล้วนหล่อหลอมให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นคนดีรู้จักเสียสละเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแบบอย่างแก่เพื่อนๆเยาวชนในโรงเรียน พร้อมทั้งยังเป็นแกนน�า

เชญิชวนและดแูลเพือ่นๆให้ห่างไกลจากยาเสพติด จนข้าพเจ้ามคีวามใฝ่ฝันต้ังแต่เด็กๆว่า 

หากข้าพเจ้าโตข้ึนจนส�าเร็จการศึกษาแล้วน้ัน ข้าพเจ้าก็จะขอสืบสานพระปณิธานงาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อไปให้ได้ ข้าพเจ้ายังคงจดจ�าภาพแห่งความประทับใจ

ในวันที่มีโอกาสได้รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  

เม่ือครั้งเสด็จจังหวัดนราธิวาส ในปี พ.ศ.2547 ซึ่งขณะนั้นข้าพเจ้าศึกษาอยู่ที่วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส ต่อมากไ็ด้ส�าเรจ็การศกึษากลบัมาปฏบิตังิานยงัภมูลิ�าเนา

บ้านเกดิเมอืงนอน แล้วข้าพเจ้ากไ็ด้มโีอกาสรบัเสด็จอกีคร้ัง ซ่ึงถือเป็นความภาคภมูใิจของ

เหล่าสมาชกิชมรม TO BE NUMBER ONE จงัหวดันครศรีธรรมราช ตลอดจนผูป้ฏบิตังิาน 

และผู้บริหารราชการทุกภาคส่วน ท่ีได้รับพระราชทานวโรกาสจากทูลกระหม่อมหญิง 

อบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวดี เสด็จเปิดชมรมและศนูย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE 

ของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต  
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TO BE NUMBER ONE เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ทัง้นี ้จังหวดันครศรีธรรมราช

เป็นจังหวัดท่ีมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนค่อนข้างสูง จึงได้

น้อมน�าโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิของจงัหวดั โดยมุ่งเน้นหลกัการ

สร้างกระแส สร้างภมูคิุม้กนัและการพฒันาเครือข่าย เพ่ือคุณภาพท่ีดีของเด็กและเยาวชน 

ด้วยแนวคิด “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม ชาวนคร มุ่งมั่น สร้างสรรค์ TO BE 

NUMBER ONE ให้เข้มแข็งยั่งยืน” โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู ้ว่าราชการจังหวัด

นครศรธีรรมราช เป็นประธานคณะกรรมการอ�านวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE 

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการก�าหนดให้ “วันพฤหัสบดี” ในทุกสัปดาห์ เป็นวัน TO BE 

NUMBER ONE ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรทั้งภาครัฐ 

และภาคเอกชน ร่วมกันสวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจทุกวันทุกครั้งที่ได้สวมใส่เสื้อนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์อันทรงเกียรติ 

ในปี พ.ศ.2562 ข้าพเจ้าได้รับโอกาสร่วมศึกษาช่วยเหลือการด�าเนินงานโครงการ  

TO BE NUMBER ONE จากผู ้ปฏิบัติงานรุ ่นพ่ีในส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครศรีธรรมราช คอืนายประภสัสร เขาทอง ต�าแหน่งเจ้าพนกังานสาธารณสุขช�านาญงาน 

จนเกิดแรงบันดาลใจไว้ว่า สักวันหนึ่งข้าพเจ้าคงจะได้มีโอกาสได้รับมอบหมายให้ด�าเนินงานนี ้

อย่างเต็มตัว และแล้วในปี พ.ศ.2563 โอกาสของข้าพเจ้าก็มาถึง ด้วยรอคอยมาทั้งชีวิต 

เมื่อ นายสายันต์ ศิลาโชติ ต�าแหน่งสาธารณสุขอ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้มอบหมายให้

ข้าพเจ้ารับผิดชอบประสานและด�าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของอ�าเภอ

เฉลิมพระเกียรติ โดยรับผิดชอบงานร่วมกับรุ่นน้องอีกคน คือนายปัฐพงศ์ พาลีกัณฐ์ 

ต�าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขช�านาญงาน โดยมีนายสันติ บุญรอด นายอ�าเภอ

เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้น�าในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ  

ถึงแม้ว่าอ�าเภอนี้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ทั้งที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก แต่ข้าพเจ้า 

ก็ไม่เคยท่ีจะย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ยังคงรู้สึกภาคภูมิใจ ประกอบกับรู้สึกโชคดีท่ีได้ 

สวมเครือ่งแบบสมญาข้าราชการ ปฏบัิตงิานอยูบ่นผนืแผ่นดินของอ�าเภอเฉลมิพระเกยีรติ

แห่งนี้
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 ถึงแม้ข้าพเจ้าจะเพิ่งเริ่มต้นการด�าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

แต่ข้าพเจ้ามีความตั้งใจจริง พร้อมอุทิศถวายแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี ด้วยก�าลังใจที่แรงกล้า ด้วยจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ ผสานกับการสั่งสม

ความรู้และประสบการณ์ดีๆที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 

ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษามาโดยตลอด 18 ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆ 

เหล่านีจ้ะคอยเป็นแรงผลกัดนัให้ข้าพเจ้าและภาคเีครือข่ายทกุภาคส่วนสามารถปฏบิติังาน 

จนประสบความส�าเร็จได้ ด้วยการด�าเนินงานตามหลัก 3 ก. คือ กรรมการ กิจกรรม และ

กองทุน ขับเคล่ือนไปสู่อ�าเภอ TO BE NUMBER ONE สมศักดิ์ศรีของค�าว่า “อ�าเภอ

เฉลิมพระเกียรติ” แม้จะแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและชีวิตก็ยอมพลี ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 นี้ ข้าพเจ้าและคณะท�างานท้ังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจะร่วมกันสร้าง

ประวัติศาสตร์ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ทั้งการประกวด TO BE NUMBER ONE 

TEEN DANCERCISE NST CHAMPIONSHIP การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและด ี

TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) และการประกวดผลงานชมรม  

TO BE NUMBER ONE ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่หน่ึงของการประกวด แต่จะขอเป็นหนึ่ง

โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือเด็กและเยาวชนอายุ 6  – 24 ปี 

เป็นเสมอืนต้นกล้าของโครงการ ทัง้ในสถานศกึษา สถานประกอบการ และชุมชน อกีทัง้ผูท้ี่

มอีาย ุ25 ปีขึน้ไปเป็นสมาชกิสมทบ ทีค่อยแผ่ร่มเงาเพ่ือให้ต้นกล้าน้อยๆเจริญเติบโตผลิดอก

ออกผลเป็นต้นไม้ใหญ่ทีง่ดงาม สร้างความร่มร่ืนให้ผนืป่า รุน่สูรุ่น่ เป็นการบ่มเพาะคนเก่ง  

ดี มีความสุข และเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด เปิดโอกาสในการพัฒนาปรับเปล่ียน

ปรับปรุงพฤติกรรมไปในทางที่ดีเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมและประเทศไทยตลอดไป

 ต้นกล้าน้อยหลอมรวมร่วมสืบสาน พระปณิธานแนวทางอย่างยิ่งใหญ่

 เพื่อขัดเกลาเยาวชนผองคนไทย หลีกห่างไกลยาเสพติดชีวิตพลี

 เพราะ “เรารักทูลกระหม่อม” พร้อมอาสา สร้างคุณค่าสื่อคุณธรรมน�าศักดิ์ศรี

 เขียนเรียงความเล่าลือเลื่องเรื่องดีดี สิบแปดปี ทูบีนัมเบอร์วัน
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ผู้เขียน

นายบุญมาก ไชยฤทธิ์

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอเมืองบึงกาฬ 

จังหวัดบึงกาฬ

เยาวชนมีภูมิคุ้มกัน	คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่
	 ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพตดิมายาวนาน	ในอดตีปัญหายาเสพตดิคือ	
เฮโรอีน	 แต่ปัจจุบันพบว่า	 “ยาบ้า”	หรือสารเมทแอมเฟตามีน	 เป็นปัญหายาเสพติดที่
ส�าคัญและก�าลังระบาดที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว	โรงเรียน	ชุมชน	สังคมและประเทศ	
ซึง่เป็นปัญหาท่ีรัฐบาลทุกสมัยได้ให้ความส�าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหามาอย่าง
ต่อเนื่อง
 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใย

ต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะเป็น

ก�าลังส�าคัญของชาติในอนาคต นับเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง เนื่องจากเป็น

วยัทีต้่องการเรยีนรู ้แต่ยังขาดวฒุภิาวะทางอารมณ์ทีดี่พอ มโีอกาสถกูชกัจูงไปใช้ยาเสพติด

ได้ง่าย จงึทรงพระกรณุาธคิณุรบัเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด ภายใต้ชื่อที่เรียกกันในการรณรงค์ว่า “โครงการ TO BE NUMBER ONE” 

เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา 

โดยใช้ค�าขวัญโครงการว่า “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ความหมายคือ การเป็นหนึ่ง 

ทุกคนเป็นได้ เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ในตัวเอง หากค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ สนใจและ

มีความถนัด สามารถฝึกฝนและท�าจนเป็นผลส�าเร็จได้ ท�าแล้วมีความสุข มีความเชื่อมั่น

และมีความภาคภูมิใจ โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

 ในช่วงปี พ.ศ. 2545 ซึง่เป็นปีแรกของการเปิดตวัโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ในช่วงน้ันกระผมท�างานอยู่ทีโ่รงพยาบาลบงึกาฬ รบัผิดชอบงานด้านสุขาภิบาล ป้องกันโรค

และงานให้ค�าปรึกษาในคลินิกให้ค�าปรึกษาและเป็นวิทยากรกระบวนการด้านยาเสพติด

ของโรงพยาบาลบึงกาฬ มีโอกาสเป็นวิทยากรอบรมในค่ายบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
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ผู ้ติดยาเสพติดหลายครั้ง ได ้ให ้ค�าปรึกษาแก่ผู ้ติดยาเสพติดหลายราย พบว่า 

ยาเสพติดถ้าติดแล้วเลิกยาก บางคนเลิกแล้วยังกลับไปเสพอีก จึงคิดว่าส่ิงส�าคัญคือ  

ท�าอย่างไรเราจะป้องกนักลุม่เดก็และเยาวชนไม่ให้ยุง่เกีย่วกบัยาเสพติดต้ังแต่แรก เพราะ

เชือ่ว่าการป้องกนัตัง้แต่แรกน่าจะเป็นการสร้างภมูคิุม้กนัทีดี่ให้กบัเด็กและเยาวชน โตขึน้

จะได้รู้จักการป้องกันตัวเองจากพิษภัยของยาเสพติด หรือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย จึงได้ศึกษา

แนวทางการด�าเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE และได้พบว่าแนวทางการ

ด�าเนินงานของโครงการนี้มุ่งส่งเสริมกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนให้มีการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย

จิตใจ มีทักษะในชีวิต เป็นโครงการท่ียึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐาน 

ความเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น 

กระผมจึงได้น�ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดเรื่อยมา ในขณะนั้นได้เสนอผู ้บริหารของโรงพยาบาลบึงกาฬเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อวิทยุ กระผมยังเป็นนักจัดรายการวิทยุอิสระ 

ได้จดัรายการวทิยทุางสถานวีทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย อ�าเภอบงึกาฬ ในขณะนัน้ 

เช่น รายการสุขภาพดีมีสุข รายการ TO BE NUMBER ONE ได้ร่วมกับทางสถานีวิทยุ

ท�าการประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE และสอดแทรกสาระน่ารู้ต่างๆ 

เพือ่ให้กลุม่วยัรุน่และประชาชนทัว่ไปมคีวามรูแ้ละมคีวามเข้าใจในการด�าเนนิชวีติ โดยไม่ 

ยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ ในช่วงแรกมกีารจดักจิกรรมเผยแพร่ทางสือ่วิทยเุพือ่สร้างกระแสให้

วัยรุ่นเกิดความสนใจ เช่น การประกวดร้องเพลง TO BE NUMBER ONE และเพลงอื่นๆ

ที่วัยรุ่นชอบ การฝึกจัดรายการวิทยุ การประกวดเรียงความ ประกวดวาดภาพ โดยขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากโรงพยาบาลบึงกาฬ และภาคเอกชน สนับสนุนรางวัล 

ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างดี หลังจากนั้นจึงได้ร่วมกับคณะ 

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ เพ่ือนร่วมงานประสานความร่วมมอืจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องเพ่ือ

รับสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และได้ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้

เกี่ยวกับแนวทางการด�าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE แก่หน่วยงานต่างๆ 

และเป็นพี่เลี้ยงในการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งในสถานศึกษา  

สถานประกอบการและในชุมชน 
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 สิ่งที่กระผมมีความประทับใจในช่วงแรกของการด�าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE มคีรัง้หนึง่ทีก่ระผมได้เป็นวทิยากรค่ายบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ใครติดยายกมือข้ึน มีผู้บ�าบัดรายหน่ึงได้สารภาพว่าในขณะที่ก�าลังฟัง
รายการวิทยุ รายการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งกระผมจะจัดช่วงเวลา หลังข่าว 20.00 น. 
เขาบอกว่าเมื่อได้ฟังดีเจพูดเกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ใครติดยายกมือขึ้น 
มีความสนใจ จึงได้ชวนเพื่อนสมัครเข้าร่วมโครงการใครติดยายกมือขึ้นของโรงพยาบาล
บึงกาฬ เพื่อจะได้เลิกยาเสพติด ปัจจุบันผู ้ผ่านการบ�าบัดทุกคนได้เลิกยุ ่งเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดแล้ว 
 กระผมท�างานอยู ่ที่โรงพยาบาลบึงกาฬ เป็นเจ้าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาใน
คลินิกให้ค�าปรึกษา ได้บูรณาการแนวคิดและแนวทางการด�าเนินงานตามโครงการ  
TO BE NUMBER ONE ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ ทั้งกลุ่มผู้ป่วย 
ยาเสพติดและผู้มีปัญหาสุขภาพจิต จนถึงปี พ.ศ. 2548 จึงได้ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งเป็น 
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบล ในสังกดัส�านกังานสาธารณสุขอ�าเภอเมอืง
บึงกาฬ ด้วยความเช่ือว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการที่มีแนวทาง
ชัดเจน เป็นเครื่องมือที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและวัยรุ่นปลอดภัยจากยาเสพติดได้  
ถึงแม้จะย้ายที่ท�างานแต่แนวคิดและอุดมการณ์ยังคงเหมือนเดิม ด�าเนินกิจกรรมโครงการ  
TO BE NUMBER ONE เพื่อพัฒนากลุ่มเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีภูมิคุ้มกัน 
ต่อยาเสพตดิ ในช่วงท่ีท�างานอยู่โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลยงัท�าหน้าทีเ่ป็นวทิยากร
ระดับอ�าเภอในการจัดกิจกรรมค่ายบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
รบัผดิชอบงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้กบัส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอเมอืงบึงกาฬ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2556  -  2557 ได้ย้ายไปช่วยงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ให้กับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ มีโอกาสเป็นผู้ประสานงานกับชมรม TO BE 
NUMBER ONE ร่วมจัดกิจกรรมประกวดผลงานของชมรม TO BE NUMBER ONE  
ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2558 ได้ย้ายกลับมา
ปฏิบตัริาชการในต�าแหน่งผูช่้วยสาธารณสขุอ�าเภอ ทีส่�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอเมอืงบงึกาฬ 
และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เหมือนเดิม 
 ตัง้แต่กระผมรบัผดิชอบโครงการ TO BE NUMBER ONE จากอดีตจนถงึปัจจบุนั 
กระผมได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ร่วมจัดท�าสรุปผลงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ในระดับจังหวัดเพื่อน�าเสนอระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลายปี
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ติดต่อกัน มีส่วนร่วมเตรียมการน�าเสนอผลงานทั้งรูปเล่มและวีดิทัศน์ โดยเฉพาะวีดิทัศน์

ได้รับมอบหมายเป็นผู ้จัดท�าเกือบทุกปี ทั้งการตัดต่อ การบรรยายเสียงประกอบ  

การท�างานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในช่วงแรกๆ ก็มีความกดดันบ้าง โดยเฉพาะ

เวลาน�าเสนอผลงาน ปรากฏว่าจังหวัด/ชมรมที่เราส่งประกวดไม่ผ่านระดับภาค เห็น 

จงัหวดัอืน่เขาได้รบัรางวลัดเีด่นระดบัภาค แต่จงัหวดัตนเองไม่ผ่านซกัท ีเป็นแบบนีห้ลายปี

ติดต่อกัน ก็เริ่มรู้สึกน้อยใจอยู่บ้าง แต่ก็ไม่คิดท้อถอย ตั้งค�าถามกับตัวเองว่ามีอะไรที่เรา

ยงัท�าไม่ถกู ท�าไม่ครบถ้วน...หลงัจากนัน้ได้กลบัมาทบทวนความคดิตนเองใหม่ ให้ก�าลงัใจ

กับตัวเองเสมอ ทราบดีว่ากรรมการก็ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เราไม่ได้แข่งกับใคร  

แต่แข่งกบัตวัเอง วนันีไ้ม่ได้รางวลักใ็ช่ว่าสิง่ทีท่�ามาสญูเปล่า โครงการ TO BE NUMBER ONE 

เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ท�ายากก็จริง แต่ต้องใช้เวลา เรื่องประกวดสักวันหนึ่งเราก็ต้องได้ แล้ว

สิ่งที่เราท�าไปเราได้อะไรบ้าง... กระผมมานึกดูอีกทีก็รู้ว่าเราได้รางวัลแล้ว...เป็นรางวัลที่

ยิ่งใหญ่เสียด้วย นั้นก็คือ ผลจากการด�าเนินงานท�าให้เด็ก เยาวชนชาวบึงกาฬ ได้รับการ

พัฒนาให้เป็นคนเก่ง คนดี มีภูมิคุ้มกันต่อยาเสพติด ผู้ที่เข้าร่วมโครงการใครติดยายกมือขึ้น 

สามารถเลิกได้ กลับเป็นคนดีของสังคม สามารถด�ารงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข  

มีการพัฒนาด้านอาชีพ เป็นช่างก่อสร้าง ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย ท�าเกษตร ปลูกพืช  

เลี้ยงสัตว์ เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็หลายราย สิ่งนี้ก็นับเป็นรางวัลแห่งความส�าเร็จแล้ว 

และยังมีรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือ อานิสงส์จากการท�างาน TO BE NUMBER ONE 

เราได้เรียนรู้ หลักการ ตามทฤษฎีทางจิตวิทยาและได้น�ามาพัฒนาจิตใจ อารมณ์ตัวเอง 

ท�าให้เรามีทักษะชีวิต มีความเชื่อมั่นและน�ามาใช้ในครอบครัวตนเอง ครอบครัวเราก็มีความสุขด ี

ลกูๆไม่ไปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ และยงัได้ส่งเสริมให้เกดิครอบครัว TO BE NUMBER ONE 

ในเขตพื้นท่ีอ�าเภอเมืองบึงกาฬ จ�านวน 3,125 ครอบครัว เพราะเชื่อมั่นว่า ความรัก  

ความผกูพนัในครอบครวั คอืรัว้ป้องกันยาเสพติด นบัเป็นรางวลัล�า้ค่าแล้ว ส่วนรางวลัจาก

การประกวด สักวันคงจะได้เอง เราท้อได้แต่อย่าถอย เพราะการถอยเปรียบเสมือน 

การยอมแพ้ให้กับสิ่งเลวร้าย การพัฒนาคนไม่มีวันสิ้นสุด.. กระผมคิดว่าคนที่ท�างาน  

TO BE NUMBER ONE คือ นักพัฒนาคน เป็นวิศวกรสร้างคน และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

กระผมจึงได้เสนอโครงการเพื่อพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเขต 

รับผิดชอบ ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และในชุมชน ปัจจุบันมีท้ังหมด  
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14 ชมรม ได้สนับสนุนวิทยากรจัดกิจกรรมท่ีเยาวชนชื่นชอบและสนใจ เช่น การเต้น 

Dancercise กิจกรรมด้านดนตรี กีฬาและศิลปะ เป็นต้น กิจกรรมบางอย่างที่ตนเองถนัด

ก็เป็นวิทยากรสอนเอง เช่น งานประดิษฐ์ พวงกุญแจอะคริลิก งานสกรีนผ้าอย่างง่าย  

การผลติสือ่ทัง้ภาพและเสยีง และได้มกีารสอบถามความต้องการสมาชกิชมรมอยูเ่สมอว่า

อยากท�ากิจกรรมอะไร ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้มีกิจกรรมท�า ห่างไกลยาเสพติด

 เมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 กระผมได้มีโอกาสช่วยเตรียมด้านการน�าเสนอผลงาน

ของชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านก�าแพงเพชร ต�าบลโนนสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง

บงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เพือ่ส่งเข้าน�าเสนอผลการด�าเนนิงานระดับภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ที่โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีภรรยาของผู้ใหญ่บ้านเป็น 

ผู้ประสานงานและร่วมในการเตรียมการน�าเสนอด้วย ซึ่งกระผมจะเรียกท่านว่าแม่ผู้ใหญ่ 

และแม่ผูใ้หญ่จะเรยีกผมว่าคณุหมอ เดก็สมาชกิชมรมจะเรียกกระผมว่า พ่อหมอ มวีนัหนึง่

แม่ผูใ้หญ่เดนิมาหากระผมและกระซิบบอกว่า “คณุหมอเด็กชมรม TO BE NUMBER ONE 

เขาถามว่า แปลกใจจังท�าไมพ่อหมอ ท่านท�าดีกับพวกเขาอย่างนี้ ดูแลเอาใจใส่ พาท�าโน่นท�านี่ 

ท่านใจดีกับทุกคนแบบนี้เหรอ” ผมได้ยินเช่นนั้นก็ไม่ได้พูดอะไร เพียงแต่อมยิ้ม  

เข้าใจในความคิดใสซื่อของเด็ก ได้แต่ร�าพึงในใจว่า “หนูเอ๋ย.. ในวันข้างหน้าพวกหนูจะ

ได้พบกับผู้คนในสังคมมากมาย ผู้คนเหล่านั้นจะมีทั้งเพื่อน ญาติพี่น้องของเรา หรือไม่ใช่

ญาติพี่น้องเรา เมื่อพวกหนูได้รู้จักกับพวกเขาเหล่านั้น เจ้าคงจะดูแลเอาใจใส่เขาเหมือน

กับพ่อหมอ เอาใจใส่พวกเจ้านะ อยากให้พวกหนูรู้ว่า ถ้าเราท�าดีกับใคร ขอให้เราท�าด้วย

ความจริงใจและปรารถนาดีกับทุกคน เราต้องรักคนอื่นก่อน แล้วคนอื่นจะรักเรา หวังว่า

ในวันข้างหน้าเจตนารมณ์นี้คงมีกับพวกหนูนะ อีกอย่างพ่อหมอเชื่อว่า การสร้างความรัก 

ความผูกพัน จะเป็นภูมิคุ้มกันต่อยาเสพติด..หวังว่าสักวันพวกหนูคงเข้าใจ”

 ยาเสพติด พิษร้าย ท�าลายชาติ   แพร่ระบาด ย�่าแย่ ต้องแก้ไข

 จะขอสู้ สุดตัว และหัวใจ  ให้เป็นไป ตามพระ ปณิธาน 

 เพื่อสนอง สองมือ ถือความสัตย์  ขอยืนหยัด ท�าความดี ไม่มีหวั่น

 เป็นนักสู้ TO BE NUMBER ONE    เพื่อผลักดัน เยาวชน ให้พ้นภัย 
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 ผู้เขียน

นายศิลา พีรดาพัฒนพงศ์

นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี

  

 “กิจกรรมในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	จะเบนความสนใจจากการ
หาความสุข	ชัว่ครัง้ชัว่คราวจากยาเสพติด	อยากให้โครงการนีส้�าเรจ็ด้วยด	ี	แต่จะท�าคน
เดียวไม่ได้	จึงขอความร่วมมือ	จากทุกคน”
 (พระด�ารัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวด	ี	
เนื่องในวโรกาส	การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เมื่อวันที่	15	
กรกฎาคม	2545) 

 จากพระด�ารสัดงักล่าว จงึเป็นทีม่าของจุดเร่ิมต้นในการด�าเนนิงานเพ่ือป้องกนั 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนในชาติ ซึ่งมีสถานการณ์ที่น่ากังวลเป็นอย่างมาก 

ในขณะนั้น โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการปฏิบัติงาน 

หน่วยงานของรัฐ โดยระยะเวลาเพียง 1-2 ปี นับต้ังแต่โครงการได้ถือก�าเนิดขึ้น  

ส่งผลให้เกิด “การบูรณาการร่วมกัน” ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นกระแสการบริหารงาน 

ภาครัฐยุคใหม่ในขณะนั้น โดยแต่ละองค์กรท่ีมีพันธกิจเกี่ยวข้องได้เข้ามามีบทบาท 

ร่วมกนัขบัเคลือ่นงานตามวตัถปุระสงค์จนสามารถสร้างแรงกระเพือ่มไปทัว่ประเทศ ท�าให้ 

ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชนทุกกลุ่มวัยรับรู้ถึงการด�าเนินงาน และ 

พร้อมใจกันเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดหลักการบูรณาการ  

นั่นคือ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา (citizen-centered) โครงการ  

TO BE NUMBER ONE จึงเปรียบเสมือนเปลวไฟแห่งความหวังของสังคมไทยที่ถูกจุดขึ้น 

อย่างเป็นรูปธรรมนับตั้งแต่นั้นมา

 จนถงึบดันี ้ปฏเิสธไม่ได้เลยว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE สามารถประสบ

ความส�าเร็จ ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วและต่อเนื่องยาวนาน โดยมีทูลกระหม่อมหญิง 

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
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เป็นผู้น�าส�าคัญและมีบทบาทมากท่ีสุดในการขับเคลื่อน การด�าเนินงาน จุดเด่นที่ส�าคัญ 

คอื การมทัีศนะมองภาพการด�าเนนิงานแบบองค์รวม (Holistic) ทัง้ในมติิ ของผูรั้บผดิชอบ

ในการด�าเนนิงาน และในมติปัิญหาของเยาวชนในหลายแง่มมุท้ังเร่ืองการเรียน ครอบครัว 

ความรกั เพือ่น บคุลกิภาพ การใช้ชวีติ สขุภาพจติ และยาเสพตดิ รวมถงึการส่งผ่านข้อมลู

และการสั่งการแบบผสมผสาน ทั้ง Top Down และ Bottom Up ดังจะเห็นได้จาก 

พระราชกรณียกิจในการพระราชทานให้ค�าปรึกษาและให้ก�าลังใจแก่เยาวชน 

ที่ประสบปัญหาทางด้านสังคมในหลายๆ ช่องทาง 

 ข้าพเจ้ามคีวามเกีย่วข้องกบัโครงการ TO BE NUMBER ONE ในฐานะผูป้ฏิบตังิาน 

ครัง้แรกเมือ่ปี พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 4 ปี โดยท�าหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงาน 

การอุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด

ปราจนีบรุ ีและส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัปราจีนบรีุ ซ่ึงการอดุหนนุงบประมาณจะต้อง

มกีารตรวจตดิตามผลการด�าเนนิงานและดูผลส�าเร็จของงานตามวตัถปุระสงค์ โดยเข้าไป

เป็นส่วนหนึ่งทั้งในฐานะผู้ประสานงาน ผู้ติดตาม และผู้ด�าเนินงาน ท�าให้ข้าพเจ้าได้เปิด

โลกทัศน์ ในมุมมองใหม่ต่อการท�างานเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

ประเทศไทย ซึ่งในมโนทัศน์เดิมของข้าพเจ้า คือ ภาพของเจ้าหน้าที่ต�ารวจและเจ้าหน้าที่

ฝ่ายปกครองที่ท�าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด ทว่านั่นเป็นการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาท่ี

ปลายเหตุ โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้เปลี่ยนมุมมองของข้าพเจ้า ต่อการท�างาน

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ท�าให้เห็นภาพของกลุ ่มเด็กและเยาวชนของ 

จงัหวดัปราจีนบุร ีในฐานะอนาคตของชาตแิละในฐานะรากแก้วของการพฒันาได้มีโอกาส

เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง รุ่นแล้วรุ่นเล่า และได้เจริญเติบโตไปเป็นแบบอย่างที่ด ี

ที่ประสบความส�าเร็จในชีวิต และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเยาวชนของชาติได้รับการดูแล

และปกป้องให้ห่างไกลจากยาเสพติด ถึงแม้สถานการณ์ของยาเสพติดทั้งจ�านวนผู้เสพ  

ผู้ค้า และผู้ผลิตจะเบาบางหรือทวีความรุนแรงมากขึ้นสักเพียงใด โครงการ TO BE 

NUMBER ONE ยังคงยืนหยัดเพื่ออยู่เคียงข้างเยาวชนและสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง  

ดังส�านวนอังกฤษที่ว่า “Every cloud has a silver lining” หรือ ในสถานการณ์ที ่

ดเูหมอืนจะย�า่แย่กอ็าจมสีิง่ท่ีดซ่ีอนอยู ่ข้าพเจ้าจงึมีความรู้สกึดใีจและภาคภมูใิจทีม่โีอกาส

ได้เป็นส่วนหนึง่ของโครงการนี ้ โดยนอกจากกลุม่ของเยาวชน โครงการ TO BE NUMBER ONE 
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ยังได้เล็งเหน็ถงึกลุม่คนชายขอบ (Marginal people) ของสงัคม ได้แก่ ผูต้้องขงัในเรือนจ�า 

ในทัณฑสถาน หรือสถานกักขัง ที่อาจถูกมองข้ามในศักยภาพทางความคิดและมุมมอง 

ในการจดัการแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ หรือกลุม่เสีย่งในโรงงานและสถานประกอบการซึง่มี

อยูเ่ป็นจ�านวนมาก ในประเทศไทย ซึง่เป็นการตัง้เป้าหมายในกลุม่ประชากรทีม่คีวามเสีย่ง

ในการใช้ยาเสพตดิได้อย่างครบถ้วน ข้าพเจ้า ผูบ้รหิาร และหน่วยงานในจงัหวดัปราจนีบรุี

ที่เก่ียวข้อง จึงมีความพยายามในการค้นหากลุ่มประชากร ที่ประสบปัญหาและยังขาด

การดูแลและพัฒนา โดยด�าเนินงานด้วยการสร้างความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมกัน

แก้ไขปัญหา และดึงศักยภาพที่มีของแต่ละกลุ่มบุคคลและองค์กรมาร่วมด้วยช่วยกัน 

ให้งานส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจ

 หากกล่าวถึง “ความคุ้มค่าเชิงภารกิจ” งบประมาณของภาครัฐที่ถูกใช้ไปใน

แต่ละกิจกรรม กับผลสัมฤทธิ์ท่ีได้มานั้น จะเห็นได้ว่ามีความคุ ้มค่า และมีผลงาน 

เชิงประจกัษ์ในทกุๆ กจิกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ถึงแม้ความส�าเรจ็บางอย่าง

จะไม่สามารถใช้ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณวัดได้ในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การครองตน 

เป็นคนดี เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นต้น ทว่าระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์ถึง 

ความส�าเรจ็ของโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างน้อยกค็อื “ตวัของข้าพเจ้าเอง” ซึง่เป็น 

ผลผลิตของโครงการดังกล่าว ที่เติบโตและมีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม

ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่เมื่อครั้งแรกเริ่มโครงการซึ่งในขณะนั้น

ข้าพเจ้าก�าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา และจากเด็กในชั้นประถมศึกษาเรื่อยมา

จนถึงมัธยมศึกษาและในปัจจุบันในวัยท�างาน ข้าพเจ้าได้ถูกบ่มเพาะทางความคิดทั้งใน

เรื่องของภยันตรายของยาเสพติดรวมถึงการครองตนด้วยความรู ้ความสามารถ  

ด้วยคติพจน์ (Motto) ที่ว่า “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ท�าให้ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า 

เราสามารถประสบความส�าเรจ็และเป็นทีย่อมรบัของครอบครวั เพือ่นและสงัคมในเรือ่งใดๆ 

ก็ตามได้นั้น และยังมีวิถีทางมากมายที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จและเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงไม่ใช ่

การใช้ยาเสพตดิ การเสพอบายมขุ หรอืการประพฤติชัว่เพือ่พสิจูน์ตัวเองแบบผดิๆ โครงการ 

TO BE NUMBER ONE ได้แสดงให้เหน็ถงึวถิทีางมากมายในการน�าพาเยาวชนไปสูจ่ดุมุง่หมาย

ของตนเอง โดยยดึหลกัของความหลงใหล (Passion) ความรกั และพรสวรรค์ของเยาวชน

ที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละคนมาเป็นจุดแข็ง เพื่อพัฒนาไปสู่ศักยภาพที่สูงขึ้นและ
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บรรลุเป้าหมายตามที่ใจปรารถนา กลายเป็น “คนเก่งและคนดี” ดังเนื้อเพลง  

TO BE NUMBER ONE ที่ว่า “มีกี่เส้นทาง ที่คิดจะไป ขอให้ตามหัวใจไป ไม่ว่าฝันเธอ  

จะไกลแค่ไหน คงต้องจรงิสกัวนั” ลกัษณะของการด�าเนนิงานเช่นนี ้จงึเป็นสาเหตสุ�าคญั 

ทีโ่ครงการ TO BE NUMBER ONE สามารถครองใจเยาวชนมาอย่างยาวนานและประสบ

ผลส�าเร็จในการด�าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ เกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจในการใช ้

งบประมาณของรัฐ และเกิดประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติ

 และทศวรรษใหม่ในการก้าวสู่ปีที่ 20 ของโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเดินหน้าไปสู ่การด�าเนินงานในรูปแบบใหม่  

โดยพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ใช้ในการท�ากิจกรรม มีการปรับตัวให้ทัน

กระแสสังคมและกระแสความนิยมอยู่เสมอ ดังเช่นที่ได้ปฏิบัติมาเพราะการจูงใจและ

เปลีย่นแปลงความคดิของคน โดยเฉพาะในกลุม่เยาวชนท่ีได้ผลสมัฤทธิน์ัน้ คือ “การเข้าไป

เป็นส่วนหนึ่งกับเยาวชน” ด้วยวิธีการนี้จะสามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและสามารถ

ท�าให้การแก้ไขปัญหาของเยาวชนได้อย่างตรงจุดและเกิดความยั่งยืน ในฐานะประชาชน

ชาวไทย และในฐานะเจ้าหน้าทีข่องรฐัผูป้ฏบิตังิานมคีวามปรารถนาเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะเหน็

โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้รับการสานต่อตามพระปณธิานของทลูกระหม่อมหญงิ 

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชน 

ในจงัหวดัปราจนีบรีุและประเทศไทย เพราะยงัมีเดก็และเยาวชนทีก่�าลังจะเตบิโตมาในอนาคต 

และยังมปัีญหาสงัคมรอบด้านทีพ่ร้อมจะฉดุดึงเยาวชนไปสูห่นทางแห่งอบายมขุเป็นวฏัจักร

อย่างไม่รู้จบตราบเท่าทีม่นษุย์ยงัมีความโลภและตณัหา โครงการ TO BE NUMBER ONE 

เป็นเสมอืนหนทางแห่งแสงสว่างในการพัฒนา หนทางแห่งโอกาส ขอให้ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง

อย่าปิดกั้นโอกาสของเยาวชนในการแสดงออกทั้งความคิดและค�าพูด เพราะข้าพเจ้า 

มคีวามเชือ่เป็นอย่างยิง่ว่า “หากเยาวชนได้รับโอกาส เยาวชนเหล่าน้ันก็จะเป็นผู้ส่งต่อ

โอกาสให้กบัเยาวชนรุ่นต่อๆ ไป” และข้าพเจ้าจะตัง้ใจปฏบัิตงิานในการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดอย่างเต็มก�าลังความสามารถ ดังเช่น ที่ได้ครองตนในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับ

ยาเสพติดมาจนถึงปัจจุบันและจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป
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ผู้เขียน

นางจิตรา โรมินทร์

ผู้รับผิดชอบงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต

 สถานการณ์ ปัญหายาเสพติด เมือ่ 18 ปีท่ีแล้ว ต้ังแต่ปี 2545 เป็นต้นมา สภาพปัญหา 

ยาเสพติดโดยเฉพาะ “ยาบ้า” หรือสารเมทแอมเฟตามีน ก�าลังระบาดในโรงเรียน ชุมชน 

สังคมและประเทศ จากข้อมูลการส�ารวจพบว่ามีเยาวชนจ�านวนกว่า 6 แสนคน หลงเข้าสู่

วังวนของ ยาบ้า อีกทั้งยังพบปัญหาในวัยรุ่นไทย ในด้านต่างๆ อาทิเช่น การต้ังครรภ ์

ก่อนวัยอันควร ปัญหาด้านการเรียน การควบคุมอารมณ์ตัวเอง หรืออีคิวปัญหาด้าน

สุขภาพจิต ปัญหาในครอบครัว และอื่นๆอีกมากมาย เด็กและเยาวชน ไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยว 

ไม่มอีงค์กรใดทีเ่ป็นหลกัให้กบักลุม่เดก็และเยาวชนดงักล่าว ดงัเช่น ชมุชนในต�าบลทีด่ฉินั

รับผิดชอบ ดิฉันเป็นพยาบาลวิชาชีพช�านาญการ ปฏิบัติงานสถานีอนามัยต�าบลศรีสุนทร 

อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันยกสถานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

ศรีสุนทร ก็พบเจอปัญหาดังกล่าวเช่นกัน

 นับเป็นพระกรณุาธิคณุ ทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวดี 

ทีพ่ระองค์ท่าน ได้รับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

หรือโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย

ทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน พระองค์ทรงมีพระปรีชา

สามารถด้านจิตวิทยาวัยรุ่น ทรงจัดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ตรง

กับความสนใจของกลุ่มวัยรุ่น และเพ่ือให้เยาวชนได้หันมาร่วมท�ากิจกรรมดีๆมีพื้นที่จัด

กิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ใช้ชีวิตห่างไกลยาเสพติด

 เสยีงเพลงไม่มอีะไรไกลเกนิฝันทีท่ลูกระหม่อมฯ ทรงขบัร้อง “ขวากหนาม นัน้

เป็นเพียงเครื่องทดสอบ อย่าไปยอมแพ้ แค่ขอให้เธออดทนไว้ ความฝัน ต้องไม่ปล่อย

ให้มันเลือนหายไป ไม่มีอะไรที่ไกลเกินฝัน จงมั่นใจ” เป็นบทเพลงที่ช่างไพเราะ และมี

เนื้อหาสาระที่ฟังแล้ว เป็นแรงผลักดัน เป็นแรงขับเคลื่อน เป็นแรงบันดาลใจ การค้นหา

ตัวเองให้เจอ สานและต่อและเติมความฝัน พร้อมก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ มุ่งสู่ความฝัน

ของตัวเองให้ได้ ไม่เพียงแต่กลุ่มวัยรุ ่น ที่ใช้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ในคนปฏิบัติงาน  



87

เรื่องดีดี 18 ป ี
TO BE NUMBER ONE

87

อย่างดิฉัน ก็ได้ยึด เป็นหลักในการให้ก�าลังใจตัวเอง ดิฉัน ได้รับผิดชอบงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE เป็นที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยง ร่วมก่อ ร่วมสร้าง ชมรม TO BE NUMBER ONE  

ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน ตั้งแต่ ปี 2547 เป็นต้นมา เส้นทางการด�าเนินงานมิได้โรยด้วย

กลบีกุหลาบ พบเจอปัญหา อปุสรรคต่างๆนานา หลายด้าน แต่ทกุครัง้ กส็ามารถก้าวผ่าน

ปัญหามาได้ ด้วยพลงัการคดิบวก พลงัใจทีม่ทีลูกระหม่อมฯน�าทางอยูด้่านหน้า และก�าลงัใจ

ที่ได้จากบทเพลงนี้ มาโดยตลอด และเพราะเรามีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้น้องๆกลุ่มเยาวชน

ในชุมชน ได้มีทักษะชีวิต ทักษะปฏิเสธ ห่างไกลยาเสพติด และพัฒนา เป็นคนเก่ง คนดี  

TO BE NUMBER ONE

 16 ปี ที่ดิฉันเป็นที่ปรึกษา เป็นพ่ีเล้ียง ชมรม TO BE NUMBER ONE  

ชมุชนบ้านลพิอนเขาล้านชมุชนต้นแบบรักษามาตรฐานพร้อมก้าวสู่ระดบัยอดเพชรปีที ่4 

มีเรื่องราวดีๆ ผลลัพธ์ดีๆที่จะขอหยิบยกมาเล่าสู่กันฟัง ถึงเรื่องดีๆที่ได้รับจากโครงการ 

TO BE NUMBER ONE เรื่องดีๆ เรื่องแรก ที่ได้รับคือผลลัพธ์ของตัวเอง จากตัวดิฉันเอง

เป็นคนที่ไม่เคยรู้ตัวเองเลยว่า เป็นคนที่มีความถนัดเร่ืองไหน เป็นคนไม่กล้าคิด ไม่กล้า

แสดงออก ไม่เคยท�างานกับชุมชนมาก่อนเลย โครงการ TO BE NUMBER ONE เสมือน

เป็นต�ารา เป็นห้องเรียนชีวิต ให้ดิฉันได้เรียนรู้ ได้ให้โอกาส ท�างานใกล้ชิดกับผู้น�าชุมชน 

ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกระดับ จนถึงระดับนายอ�าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด  

ส่งผลให้ดิฉันได้พัฒนาศักยภาพตัวเอง ค้นพบตัวเอง ว่าชอบงานลักษณะไหน มีโอกาส 

ได้แสดงความสามารถ มีอิสระในการคิดออกแบบงาน ออกแบบกิจกรรมต่างๆให้เหมาะ

สมกับกลุ่มวัยรุ่น และโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นงานที่ต้องท�าด้วยความ

สามารถ ความท้าทาย สร้างให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบงานที่มีคุณภาพ  

เพื่อเด็กและเยาวชน ส่งผลให้งานในความรับผิดชอบของดิฉันด้านอื่นๆ ได้พัฒนาไปด้วย 

มีผลงานนวัตกรรมเด่นหลายชิ้นงานมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยอานิสงค์ของการท�าความดีให้

กับเด็กและเยาวชนในโครงการ TO BE NUMBER ONE ดิฉันได้รับรางวัล ข้าราชการ

พลเรอืนดเีด่นในปี 2550 รางวลัคนดศีรีสาธารณสุขระดับประเทศ ปี 2554 รางวลัพยาบาล

ดเีด่นระดบัจงัหวดั ปี 2557 สร้างความภาคภมูใิจให้ตัวเองและครอบครัว จนมผีูข้นานนาม

ดิฉันว่าReborn TO BE NUMBER ONE อย่างแท้จริง

 เรื่องดีๆ เรื่องที่สอง ผลลัพธ์ท่ีได้ต่อเด็กและเยาวชน ต้องขอบคุณโครงการ  

TO BE NUMBER ONE ที่สร ้างชีวิต ให้เด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง ชมรม  
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TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านลพิอนเขาล้าน ได้ให้โอกาส ให้พืน้ที ่ให้เด็กและเยาวชน 

ท�ากิจกรรมดีๆ และสร้างสรรค์ พร้อมปลูกฝังความคิด ทักษะชีวิต การพัฒนาอีคิว  

ผ่านกิจกรรมดีๆ ของ TO BE NUMBER ONE โดยเฉพาะแกนน�าเยาวชนของชมรม  

ได้แสดงความสามารถของตวัเองอย่างเต็มที ่เช่นเมือ่ชมรมจัดกจิกรรมต่างๆ ได้มอบหมาย

หน้าที่ ตามความถนัด ตามความชอบ ด้านสถานที่ การออกแบบ งานเชิงสร้างสรรค์  

การติดตั้งประกอบฉาก แบ็คดรอปงานป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ งานตกแต่งผ้า งานพิธีกร 

ด้านแต่งหน้า จัดหาเสื้อผ้า และช่างกล้อง ทุกคนมีอิสรภาพทางความคิด ได้ฝึกฝน

ประสบการณ์ จนเกิดความช�านาญ ต่อยอดพัฒนาการรุ่นสู่รุ่น เสมือน เป็นโรงเรียน

สารพัดช่าง สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ปัจจุบัน แกนน�าหลายๆคน ได้ต่อยอดสร้าง 

อาชีพตัวเอง รับงานเสริมสร้างรายได้ หาทุนการศึกษาเองแบ่งเบาภาระทางครอบครัว 

เช่นท�าธุรกิจออกแบบดีไซน์สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา บางคนรับงานจัดตกแต่งผ้าในงาน 

ราชพธิต่ีางๆ ได้รบัความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แกนน�าบางคน ได้ท�างาน

ด้านประชาสัมพนัธ์ พธีิกร และ ช่างกล้องของบรษิทัอเีว้นท์ชือ่ดงัของจงัหวดั และทีส่�าคญั 

งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศที่ส�านักงานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี เป็นเสมือนคลังความรู ้

ทุกด้านได้สอดแทรกสาระความรู้โดยเฉพาะด้านการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ของ

ส�านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ออกแบบสื่อ ด้วยสีสัน ที่สดสวย รูปแบบ

ที่ทันสมัย อีกท้ังได้เรียนรู้ จากบูทนิทรรศการของชมรม TO BE NUMBER ONE  

ทัว่ประเทศทีม่ารวมตวักนั เรยีกได้ว่า เป็นมหกรรมตลาดนดัความรูแ้ห่งแรกและแห่งเดียว

ในประเทศไทยทีแ่กนน�าเยาวชนของชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน 

ได้เก็บเกี่ยวน�ามาพัฒนา รูปแบบงานตัวเอง ได้อย่างดียิ่ง

 เรื่องดีๆ เรื่องที่สาม โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นศูนย์รวมใจของ

เยาวชนไทยทัว่ประเทศ เดก็และเยาวชน ได้มจีดุหลกัส�าคญัไว้เป็นเครือ่งยดึเหนีย่วในการ

ท�าความดี มีความรัก มีความสามัคคี เพราะมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นไอดอล ของเยาวชนทุกคนและพระองค์ทรงมีพระเมตตา  

ทรงมีความรักและห่วงใยเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง

 เรื่องดีๆ เรื่องที่สี่ TO BE NUMBER ONE เป็นโรงเรียนผลิตจิตอาสาในเด็กและ

เยาวชน ดิฉันได้จัดกิจกรรมในยุทธศาสตร์ที2่ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่
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เยาวชน เป็นยุทธศาสตร์ที่เสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนา EQ ซึ่งทางชมรม TO BE 
NUMBER ONE ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้านได้จดัเป็นประจ�าทกุปีอย่างต่อเนือ่งคอืโครงการ
สร้างเสรมิพลงัเยาวชนด้วยการให้  ในกจิกรรมได้ออกแบบให้ เดก็และเยาวชนได้ฝึกปฏบิตัจิรงิ 
โดยมีผู้ใหญ่ใจดี ป้าๆอสม.ร่วมทีม ให้เด็กและเยาวชนเยี่ยมคุณตาคุณยายผู้พิการ  
โดยทกุคนต้องแบ่งหน้าทีใ่นการท�าความดี เช่น จัดกวาดบ้านให้คณุตาคณุยาย อ่านหนงัสือ
ให้ฟัง การบบีนวดให้คณุตาคณุยาย และทีส่�าคญั เดก็และเยาวชน เกดิความภาคภมูิใจใน
สิ่งที่ได้ท�าความดีด้วยการให้สิ่งดีๆ ท่ีท�าได้ด้วยตัวเอง เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ  
เข้ามาเรียนรู้
 เรื่องดีๆ เรื่องที่ห้า TO BE NUMBER ONE สร้างเครือข่ายมิตรภาพที่ดีต่อกัน 
ของคนท�างาน ผู้รับผิดชอบงาน ภายในจังหวัด ภายนอกจังหวัด ส่งผลให้ ดูแลช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันมาโดยตลอด และเพราะทุกคนรักและศรัทธาในองค์ประธานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ที่หล่อหลอมในการรวมทีม นับว่าเป็นการผนึกพลังสร้างสรรค์สานต่อ
พลังเครือข่าย สู่ความเป็นหนึ่ง ที่ชัดเจนและมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์
 เรือ่งดีๆ  เรือ่งทีห่ก สร้างพลงัครอบครวัเข้มแขง็ TO BE NUMBER ONE FAMILY 
สร้างวัคซีนใจในครอบครัว ดิฉันและชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน 
ได้ร่วมกนัขบัเคลือ่น กจิกรรมร่วมกนัภายในครอบครวั ส่งผลให้ครอบครวัได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน 
สร้างความสมัพนัธ์ทีดี่ในครอบครวั เพือ่เป็นเกราะป้องกนัภยั รอบด้านของเด็กและเยาวชน 
โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด
 เร่ืองดีๆ เรื่องท่ีเจ็ด กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือผู้เสพและติดยาในโครงการ  
ใครตดิยา ยกมอืขึน้ นบัเป็นพระมหากรุณาธิคณุ ขององค์ประธานโครงการ ทูลกระหม่อมหญงิ
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่พระองค์ทรงพระเมตตา ให้โอกาส ผู้เสพ  
ผู้ติด เข้าสู่กระบวนการดูแลช่วยเหลือ เข้าสู่กระบวนการบ�าบัดรักษาให้สามารถกลับมา
ด�าเนินชีวิตได้เป็นปกติ เป็นการให้โอกาสให้กลับตัวกลับใจ เป็นคนดี และป้องกันการกลับ
มาเสพซ�้า ให้โอกาสคืนคนดีสู่สังคม ให้ชีวิตใหม่ที่สดใส กว่าเดิม
 ตลอดระยะเวลา18 ปี ที่โครงการ TO BE NUMBER ONE มอบของขวัญอันเลอค่า
แก่สังคมไทยตลอดมา ผลิตนวัตกรรมและองค์ความรู ้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้  
(Learning Organization) ที่แท้จริง TO BE NUMBER ONE สร้างคุณค่าในบุคลากร 
ผูร้บัผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE สร้างคุณค่า ในเดก็และเยาวชน TO BE NUMBER ONE 
สร้างคุณค่าในครอบครัว TO BE NUMBER ONE สร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม  

เรารักทูลกระหม่อมฯ เรารัก TO BE NUMBER ONE ขอพระองค์ทรงพระสเลนเดอร์
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ผู้เขียน

รัตติยา จันดารักษ์

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

 ย้อนกลับไปในอดีตเมื่อประมาณ 30  –  40 ปี ที่ผ่านมา ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ 

ยาเสพตดิมน้ีอยมาก ยิง่เป็นภาพข่าวแทบจะไม่มเีลย เช่น ภาพการจบักมุผูค้้ายาเสพตดิพร้อม

ของกลาง คนเมายาเสพติดอาละวาดท�าร้ายผู้อื่น คนขายยาเสพติดถูกจับใส่กุญแจมือ  

แม้กระทั่งภาพคนเสียชีวิตจากการใช้ยาเสพติด ก็ล้วนแต่เป็นภาพท่ีไม่สามารถหาดูได้

ในชีวิตจริง มีแต่ในทีวีและภาพยนตร์เท่าน้ัน ซึ่งสมัยก่อนภาพยนตร์ที่รู้จักกันดีก็จะเป็น  

“เรื่องของน�้าพุ” แต่ปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าเห็นข่าวท่ีเกี่ยวกับยาเสพติดท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศทั่วโลกมีปรากฏแทบทุกวันจนเป็นเรื่องธรรมดาทั้งๆ ที่ไม่ใช่ข่าวดีและ 

นบัวนัยิง่จะทวคีวามรนุแรงมากขึน้เช่น ข่าวจบัขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ ข่าวพ่อแม่ 

เสพยาท�าร้ายลกู ข่าวลูกเสพยาท�าร้ายบุพการ ีข่าวผูเ้สพยามอีาการทางจติก่อความรนุแรง

ในสังคม

 ครอบครัวของข้าพเจ้าอาศัยอยู่ชานเมืองของจังหวัดชายแดนเล็กๆ แห่งหนึ่ง 

พื้นที่บริเวณบ้านของข้าพเจ้ายังมีสระน�้า ทุ่งนา ต้นไม้ สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติใกล้

เคียงกับชนบท ชีวิตของข้าพเจ้าด�าเนินไปในบรรยากาศสุขสงบของบ้านที่อยู่ใกล้เมือง 

 ในฤดูฝนกม็กีารหว่านไถท�านา พอถึงฤดหูนาวกม็กีารเกบ็เกีย่ว ยงัมภีาพนกกระยางสขีาว

และนกนานาชนดิเดนิหาเหยือ่ตามท้องทุง่นาและรอบสระน�า้อย่างมชีวีติชวีา คร้ันแล้วไม่นาน

สิ่งรอบตัวก็เปลี่ยนไป มีห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นใกล้ๆ บริเวณบ้าน ทุ่งนาสีเขียวค่อยๆ หายไป 

สระน�้าถูกถมปรับสภาพพื้นที่เพื่อสร้างอาคาร วันหนึ่งเงาของธุรกิจอู่ซ่อมรถก็ทอดมาถึง

ผืนนาปากซอยทางเข้าบ้านของข้าพเจ้า และมีอู่ซ่อมรถเปิดกิจการตามมาอีกหลายเจ้า 

รวมทั้งบ้านสร้างใหม่ก็ผุดข้ึนราวกับดอกเห็ด ข้าพเจ้ามีเพื่อนบ้านหลากหลายอาชีพรวม

ทั้งเพื่อนบ้านที่ไม่มีอาชีพชัดเจน ซึ่งวันๆมีคนแปลกหน้าแวะเวียนมาเยี่ยมอยู่เสมอ ท�าให้

ข้าพเจ้าสงสัยและรู้สึกกังวลกับพฤติกรรมของเพื่อนบ้านรายนี้มาก แต่ครั้งสุดท้ายที่

ข้าพเจ้าได้เจอกับเพื่อนบ้านรายนี้ ก็คือข้าพเจ้าได้พบเขาในเรือนจ�าเนื่องจากต้องโทษคดี
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ยาเสพติด ขณะที่ข้าพเจ้าเข้าไปท�ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ�านั่นเอง 

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าไปจัดกิจกรรมในเรือนจ�าของจังหวัดหลายครั้ง สิ่งที่ได้รับทราบคือ

จ�านวนผู้ต้องขังในเรือนจ�าท่ีต้องโทษคดียาเสพติดมีเพ่ิมขึ้นตลอดมา และส่วนใหญ่เป็น 

กลุ่มเยาวชน ครั้งล่าสุดข้าพเจ้าได้เข้าไปติดตามงานด้านสาธารณสุขในกลุ่มผู้ต้องขังหญิง 

พบว่าผู้ต้องขังหญิงมากกว่าร้อยละ 90 ต้องโทษด้วยคดียาเสพติด ปัญหายาเสพติดได้

กลายเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศไทยและหลายประเทศทัว่โลก สภาพปัญหายาเสพติด

ได้เปลีย่นแปลงไปตามสภาวการณ์ของโลกในยคุปัจจุบนั จากเดิมท่ีพบเป็นเฮโรอนีก็กลาย

เป็นยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี ที่น่าเป็นห่วงคือเด็กและเยาวชนท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด

มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ ข้าพเจ้าเคยพบเด็กที่ใช้ยาเสพติดมีอายุเพียง 12 ปี เท่านั้น จาก

ประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าพบด้วยตนเองเด็กท่ีมีอายุน้อยเพียงแค่ถูกแยกจากแม่ไม่กี่วันก็

ร้องไห้คิดถงึแม่ แต่ต้องมาเกีย่วข้องกบัปัญหายาเสพตดิซึง่เป็นภยัร้ายแรงเป็นปัญหาใหญ่

ของสังคมและของประเทศชาติ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิหลายหน่วยงาน กย็งัไม่สามารถหยดุยัง้การระบาดของ

ยาเสพติดได้ ยาเสพติดได้แพร่ระบาดเข้าสู่ชุมชน บ้าน โรงเรียนและทุกพื้นที่ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่จงัหวดัท่ีข้าพเจ้าอยูเ่ป็นจงัหวดัชายแดน เป็นทางผ่านของยาเสพติดมกีารลักลอบ

น�าเข้ายาเสพตดิอยูเ่นอืงๆ เดก็และเยาวชนของจงัหวดัจงึมคีวามเสีย่งทีจ่ะเข้าไปเกีย่วข้อง

กับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการถูกล่อลวง จ้างวานให้ขนส่งน�าพา หรือจ�าหน่ายยาเสพติด  

รวมถึงเป็นผู้เสพยาเสพติดเสียเอง

 ท่ามกลางปัญหายาเสพติดที่รุกเร้าถาโถมเข้ามาในสังคมไทยอย่างรุนแรง  

ทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี ทรงมคีวามห่วงใยต่อประชาชน

ชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นทาส

ของยาเสพตดิ เน่ืองจากเป็นวยัท่ีมคีวามอยากรูอ้ยากเหน็อยากลอง มกีารเจรญิเตบิโตของ

ร่างกายเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ด้านอารมณ์กม็กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็รนุแรง ด้านสติ

ปัญญามีการเจริญเติบโตอย่างเต็มท่ีท�าให้มีความสามารถในการคิดอ่านมากขึ้นแต่ขาด

ความรอบคอบ และขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ทีดี่พอ ทลูกระหม่อมหญงิอบุลรัตนราชกญัญา 
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สิริวัฒนาพรรณวดี จึงทรงมีพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ซึง่เป็นทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปว่า “โครงการ TO BE NUMBER ONE” 

นับว่าเป็นความโชคดีของประเทศไทยอย่างยิ่ง

 นบัต้ังแต่ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีทรงรบัเป็น

องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีหน้าที่

เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดก็ได้มีการบูรณาการกันอย่างชัดเจน 

เช่ือมโยง เสริมศักยภาพซึ่งกันและกัน การท�างานของแต่ละหน่วยได้รับการหลอมรวม

เป็นหนึ่งเดียวและมีพลังเติมเต็ม ท�าให้ครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศของข้าพเจ้า

มีความเข้มแข็งมั่นคงข้ึน เปรียบเสมือนเป็นรั้วป้องกันภัยร้ายจากยาเสพติดที่เป็นศัตรูท่ี

มุ่งบ่อนท�าลายประเทศ โดยในส่วนของรัฐบาลก็ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพตดิระดบัชาติ เป็นนโยบายส�าคญัทีไ่ด้แถลงต่อรฐัสภา ส�าหรบักระทรวง

ทบวงกรมต่างๆ ก็มีนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานออกมาเป็นรูปธรรมเสมือนเสา

บ้านทีค่�า้จนุบ้านทุกส่วนอย่างมัน่คง บ้านของข้าพเจ้าจากบ้านหลงัเลก็ๆ มกีารสร้างความ

เข้มแข็งและเพิ่มจ�านวนขึ้นหลายๆหลัง โดยการขยายเครือข่ายออกไปอย่างต่อเนื่องและ

เป็นระบบ ครอบคลมุกลุม่เดก็และเยาวชนทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นกลุม่เยาวชนในระบบหรอื

นอกระบบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เยาวชนในสถานประกอบการ เยาวชนในชมุชน เยาวชน

ในสถานพินิจหรือเยาวชนในเรือนจ�าก็ตาม ไม่แต่เพียงเท่านั้นยังท�าให้ทุกพื้นที่กลายเป็น

บ้านหลังใหญ่ที่ครอบคลุมไปทั้งประเทศ

 ช่วงหนึ่งของชีวิตการท�างาน ข้าพเจ้าโชคดีมากท่ีได้มีโอกาสท�างานเป็น 

ผู้ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด และได้ร่วมกับเครือข่าย 

ขับเคลือ่นโครงการ TO BE NUMBER ONE เพือ่สร้างภูมคิุม้กนัให้เดก็และเยาวชนของจงัหวดั

ให้รูเ้ท่าทนัเรือ่งยาเสพตดิ ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภยัจากยาเสพติด ให้มทัีกษะชวิีต 

ทักษะสมอง ทักษะสังคม ให้เด็กและเยาวชนมีเป้าหมายชีวิต “เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึง 

ยาเสพติด” หลายชุมชน หลายเครือข่ายทุกพื้นที่ทั่วประเทศช่วยกันผนึกพลังปกป้องเด็ก

และเยาวชนร่วมกัน ข้าพเจ้าได้เฝ้าดูเด็กและเยาวชนของจังหวัดเจริญเติบโตและพัฒนา
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ขึน้มาตามล�าดบั หลายคนเป็นหนึง่ในระดบัอ�าเภอและจงัหวดั หลายคนเป็นหนึง่ในระดบั

ภาค บางคนได้เป็นหนึ่งในระดับประเทศ กลายเป็นบุคคลต้นแบบท่ีสร้างแรงบันดาลใจ

ให้กับเด็กและเยาวชน โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ประสบความส�าเร็จอย่าง

สูงสุดจากการก�าหนดเป้าหมาย แนวทางและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน มีการลงมือท�าอย่าง

จริงจัง ก่อให้เกิดต้นแบบ ตัวอย่าง และแนวทางการด�าเนินงานที่มีความเหมาะสม

สอดคล้อง โดยได้หลอมรวมทุกภาคส่วนให้เป็นหนึ่งเดียวทั้งภาคราชการ หน่วยงาน 

ภาคเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน ท�าให้การ

ขับเคลื่อนมีพลังมีความต่อเน่ืองบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม จุดประกายและสร้าง

แรงบันดาลใจให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รวมพลังกาย

พลงัใจ พลงัสตปัิญญา เพือ่เป้าหมายเดยีวกนัทีเ่ป็นเป้าหมายสงูสดุของโครงการ คอืเป็นหนึง่

โดยไม่พึ่งยาเสพติด และในวันนี้ด้วยวัย 18 ปี ผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้ผลิดอกออกผล 

งอกเงยเติบโตเบ่งบานทั่วทั้งแผ่นดินไทย โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ก่อให้เกิด

ตวัอย่างทีด่ดีมีากมาย ก่อให้เกิดความส�าเร็จรายบคุคล ก่อให้เกดิอาชพีทีม่ัน่คง ก่อให้เกดิ

ทางเลือกใหม่ๆ ให้ผู้ท่ีต้องการค้นหาตัวเองตามศักยภาพ จากความส�าเร็จในส่วนบุคคล

ก่อให้เกิดตัวอย่างและการขยายผลสิ่งที่ดีงาม ออกไปในวงกว้างทั้งในสถานศึกษา และ

เครอืข่ายต่างๆ เกดิภาคเีครอืข่ายทีเ่ป็นแนวร่วมซึง่มอีดุมการณ์เดยีวกนั นัน้กค็อืเดก็และ

เยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติด

 ถงึแม้ว่าปัญหายาเสพตดิจะยงัไม่หมดไปจากประเทศไทย แต่ข้าพเจ้ากม็องเหน็

แสงสว่างที่สาดส่องลอดผ่านม่านหมอกภัยร้ายยาเสพติด และเห็นแนวโน้มท่ีสว่างสดใส

อยู่เบื้องหน้า เป็นเวลา 18 ปีแล้วที่แสงสว่างเปล่งประกายกระจ่างแจ้งแรงข้ึน 18 ปีที ่

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ  

TO BE NUMBER ONE ที่ทรงเมตตาและห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

ทรงอุทิศเวลาและพระวรกายเกาะติดมุ่งมั่นทุ่มเททรงงาน TO BE NUMBER ONE ไม่ว่า

จะห่างไกลแค่ไหน กนัดารเพยีงใด ทรงไม่ย่อท้อทีจ่ะออกไปตดิตามโครงการ และให้ก�าลงั

ใจสมาชิก ทรงเป็นก�าลังใจที่ดีที่สุดของเยาวชนและคนท�างาน TO BE NUMBER ONE 

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างท่ีดใีห้กบัทกุคน ในการท�างานของข้าพเจ้าได้มโีอกาสรบัเสดจ็
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องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE อยู่หลายครั้ง ทุกครั้งข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มปิติ

และมคีวามสขุอย่างเป็นท่ีสดุท่ีได้รบัโอกาสดงักล่าว ท�าให้ข้าพเจ้าประจักษ์ถงึความยิง่ใหญ่

ของก�าลังใจและพลังความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมขับเคล่ือนไปกับโครงการ  

TO BE NUMBER ONE 

 ส�าหรับตัวข้าพเจ้าเองในฐานะแม่ของลูกสองคน ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจกับ

ค�าขวัญของโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างมาก “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” 

ทุกคนเป็นหนึ่งได้เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ในตัวเอง หากค้นพบส่ิงท่ีตัวเองชื่นชอบ สนใจ

และมีความถนัด สามารถฝึกฝนและท�าจนเป็นผลส�าเร็จได้ ท�าแล้วมีความสุข มีความเชื่อมั่น

และมคีวามภาคภมิูใจ เป็นค�าขวญัทีท่รงพลงัมองเหน็ความส�าเรจ็อยูไ่ม่ไกล ข้าพเจ้าคดิว่า

ความ “เป็นหนึ่ง” เป็นสิ่งที่ท�าให้เกิดขึ้นจริงได้ หากมีใครบางคนก�าลังท้อถอยกับชีวิต รู้สึก

โดดเดี่ยวสิ้นหวัง หรือหมดก�าลังใจ เพียงแค่ได้เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE 

จะเกิดพลังขึ้นในใจและจะหาทางออกของชีวิตได้ ข้าพเจ้าได้ร่วมขับเคลื่อนกับโครงการ 

TO BE NUMBER ONE ในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้จากเครือข่ายน�ามาดูแลลูกๆ ส่งเสริม

สนับสนุนพัฒนาลูกๆให้เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาชอบ ในสิ่งที่เขาสนใจ ในสิ่งที่เขาถนัด ลูกทั้ง

สองคนของข้าพเจ้าประสบผลส�าเรจ็ในการเรยีนอย่างยิง่สามารถสอบเข้ามหาวทิยาลยัได้

ส�าเร็จในครั้งแรกที่มีโอกาส ได้เรียนในคณะที่เขาเลือกเอง มีความสุขกับการเรียนการ

ท�างานร่วมกบัเพ่ือนๆ และประสบผลส�าเรจ็ในการใช้ชวีติโดยไม่ยุง่เกีย่วกบัยาเสพติด บหุรี่ 

และสุราเลย

 ทัง้หมดทีก่ล่าวมาเป็นเพยีงส่วนหนึง่เท่านัน้ทีเ่ป็นเร่ืองดีดีของโครงการ TO BE 

NUMBER ONE สิง่ส�าคญัท่ีสดุคอืการท�าสงครามกบัยาเสพตดิยงัไม่ยติุ เราจะต้องไม่ปล่อย

ให้เยาวชนของประเทศแม้แต่คนเดียวตกหล่นหลงทางไปกับหลุมพรางของยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดไม่ใช่ปัญหาของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ไม่ใช่หน้าท่ีของใครคนใดคนหนึ่ง 

ไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง และไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานราชการเท่านั้น 

แต่เป็นหน้าทีข่องเราทกุคนท่ีจะต้องร่วมมอื ร่วมใจ และพร้อมทีเ่หนือ่ย พร้อมทีจ่ะอดทน 

พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าต่อสู้กับปัญหายาเสพติดของประเทศด้วยกัน เพ่ืออนาคตที่ดี

ของเราและของลูกหลานเราในวันข้างหน้า

 



95

เรื่องดีดี 18 ป ี
TO BE NUMBER ONE

95

ผู้เขียน

ร�าไพ ชาวระนอง 

พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอนิคมค�าสร้อย 

จังหวัดมุกดาหาร

“	เรื่องดีดี	18	ปี	TO	BE	NUMBER	ONE	”
	 “	18	ฝน	18	หนาว	เรื่องราวดีดี	 เยาวชนมีกิจกรรมที่หลากหลาย
	 องค์ประธานโครงการทรงห่วงใย		 ส่งเสริมให้เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา	
	TO	BE	NUMBER	ONE	สานฝันก้าวไกล	 สร้างเครือข่ายสร้างสรรค์กันเถิดหนา	
	 เพื่อนช่วยเพื่อนเตือนภัยห่างไกลยา	 สร้างคุณค่าให้ประจักษ์เรารักดี
	 18	ปีที่สร้างคนและสร้างฝัน		 ร่วมป้องกันและแก้ไขให้สุขี
	 เด็กน�าผู้ ใหญ่หนุนให้เก่งและดี		 เมืองไทยนี้ร่มเย็นเป็นสุขเอย	”	

 จากสถานการณ์ของสังคมไทยต้ังแต่ในอดีตที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหามากมาย

ที่เกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนซึ่งควรได้รับการดูแลช่วยเหลือ ทั้งทางด้านสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต เศรษฐกิจ สังคมและปัญหาครอบครัว มีเด็กไทยจ�านวนหลายล้านคนที่ไม่ได ้

อยู่กับพ่อแม่ มีข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตที่ให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต โทร. 1323  

พบว่ากลุ่มเยาวชนที่โทรศัพท์เข้ามาขอค�าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งจ�านวน 1 ใน 3 คน 

ของผู้ที่ขอค�าปรึกษาเป็นเด็กและเยาวชนอายุ 11-25 ปี ซ่ึง 5 อันดับแรกของปัญหา 

ที่พบมากได้แก่ ความเครียดหรือวิตกกังวล ปัญหาจิตเวช ปัญหาความรัก ปัญหาซึมเศร้า

และปัญหาครอบครัว ซึ่งอาจน�าไปสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัย

อันควร ปัญหายาเสพติด ทะเลาะวิวาท อาชญากรรม ลักขโมย หนีเรียน ติดเกม เป็นต้น 

แล้วเราจะร่วมกันปกป้องคุ้มครอง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเด็กและเยาวชน

เหล่านี้ได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ปัญหายาเสพติด” ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้อง

เร่งป้องกนัและแก้ไข เนือ่งจากมกีารแพร่ระบาดและทวีความรุนแรงในทกุพ้ืนที ่เป็นปัญหา

ส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  

ตลอดจนด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศชาติอีกด้วย
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 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใย

ในเด็กและเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นวัยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดยาเสพติด 

เนือ่งจากเป็นวยัทีอ่ยากรูอ้ยากลอง ต้องการเรยีนรู้ส่ิงต่างๆ แต่ยงัขาดวฒุภิาวะทางอารมณ์ 

อีกทั้งเป็นวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ ดังนั้นในวันที่ 15 กรกฎาคม  

พ.ศ.2545 จึงเป็นวันเปิดตัวโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ

โครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธาน

โครงการ ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง 

ร่วมใจของภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้น

การรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือเด็กและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดง

พลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่

เยาวชนในชมุชน จดัระบบการบ�าบดัรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครตดิยา ยกมอืขึน้” 

เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันการกลับมาเสพซ�้า ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิก

และชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมกันรณรงค์ จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดเป็นเสมือนการเติมเต็มสิ่งดีๆ ให้กับชีวิต เพ่ือให้เกิดค่านิยมของการ 

เป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด 

 ตลอดระยะเวลา 18 ปีของโครงการ TO BE NUMBER ONE มีการด�าเนินงาน

อย่างต่อเนือ่ง โดยมุง่เน้นการรณรงค์ในกลุม่เป้าหมายหลักคอืเยาวชนในกลุม่อาย ุ6-24 ปี 

และกลุ่มเป้าหมายรองคือประชาชนอายุ 25 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ ภายใต้ค�าขวัญที่ว่า  

“เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด” คนเราทุกคนนั้นต่างก็มีสิ่งดีๆในตัวเองแตกต่างกันไป 

ต้องเรียนรู้ ค้นหาในสิ่งที่ตนเองมีความสนใจ มีความถนัดและชื่นชอบ แล้วหมั่นฝึกฝน 

จนเกดิความช�านาญ เกดิทักษะโดยท่ีบางคร้ังค้นพบความสามารถของตนเองอย่างไม่คาดฝัน  

น�าไปสู่ความส�าเร็จ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจ ก็ถือ ได้ว่า “เป็นหนึ่ง” 

เป็นคนเก่งคนดแีละมคีวามสขุ เป็นจดุเริม่ต้นท่ีดขีองเยาวชนในการพฒันาตนเองให้เตบิโต

เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต 

 เกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา ย่อมมีทั้งสุขและทุกข์ ปัญหาและอุปสรรคที่มี  

จะท�าให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา หากเรามีความเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่ท�า ย่อมก่อให้

เกิดแรงผลักดัน เกิดพลังต่อสู้กับทุกสิ่ง การฝึกฝนให้เยาวชนได้เรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา 
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จะท�าให้เขามีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ พร้อมจะเผชิญปัญหาต่างๆได้ หากเด็กๆในวันนั้น คือ

เด็กที่มีอายุ 6 ขวบ เมื่อวันเวลาผ่านมาแล้ว 18 ปี ขณะนี้พวกเขาเหล่านั้นมีอายุ 24 ปีแล้ว 

ได้ก้าวผ่านจากวัยเด็ก สู่วัยผู้ใหญ่ อย่างภาคภูมิ มั่นคงและสง่างาม เป็นอนาคตอันสดใส

และเป็นพลังของแผ่นดินไทย เปรียบเสมือนต้นกล้าพันธุ์ไม้ที่ถูกเตรียมพร้อมไว้เพื่อการ

เพาะปลูก เตรียมดินที่ดี ใส่ปุ๋ย รดน�้า พรวนดิน เราเฝ้ามองดูความก้าวหน้าของเขา  

ด้วยความคาดหวังว่าต้นไม้ต้นน้ันจะเจริญงอกงาม จากต้นกล้าที่แข็งแรง เจริญเติบโต

เป็นต้นไม้สูงใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาที่ร่มเย็น ไม่โอนเอนหรือโค่นล้มแม้จะมีพายุ 

ลมแรง พร้อมออกดอกออกผลให้ได้ชื่นชมหรือเก็บเกี่ยวผลผลิต เฉกเช่นเดียวกันกับการ

ด�าเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์

ให้กับเด็กและเยาวชน อย่างมากมาย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เจริญเติบโต มีพัฒนาการ

ที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีใน

ช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตจากความเป็นเด็กสู่ความเป็นวัยผู้ใหญ่ ภายใต้แนวคิด  

“เดก็น�า ผูใ้หญ่หนนุ” ยดึวยัรุน่และเยาวชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการแสดงความสามารถ 

กล้าคดิ กล้าท�า กล้าน�า กล้าแสดงออกทัง้ทางด้านการเรยีน การร้องเพลง เล่นดนตรี กฬีา 

การรวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อตนเอง ต่อส่วนรวม น�าไปสู่ความ 

ภาคภูมิใจของวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ที่ให้การดูแลสนับสนุน หากเพื่อนๆมีปัญหา เยาวชนเหล่านี้

พร้อมเสมอกับ ค�าว่า “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้

ก้าวข้ามสิ่งนั้นไปอย่างราบรื่นต่อไป 

 จากสิง่เลก็ๆทีเ่รยีกว่า “ความรกัและความห่วงใย” ของผู้ใหญ่ทีค่อยเกือ้หนุน 

ให้ค�าแนะน�าปรึกษา และเยาวชนเหล่านั้นได้ก้าวย่างสู่ความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ จากอดีต

จนถงึปัจจบัุนและสูอ่นาคต การได้รับโอกาสทีด่นีัน้ เปรียบเสมือนเป็นการเตมิเตม็ความฝัน 

เติมพลัง และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน น�าไปสู่ความฝันที่เป็นจริง ด้วยกิจกรรมดีๆ 

ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้เกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคม ทั้งในกลุ่มเด็กและ

เยาวชน ตลอดจนทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องมา

เป็นเวลายาวนาน  

 ปัจจุบันจังหวัดมุกดาหารก็ยังมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เป็นพื้นที่

ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจเป็นช่องทางในการขนย้ายยาเสพติดไปยัง
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จังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย จึงเป็นปัญหาส�าคัญท่ีทุกฝ่ายร่วมมือป้องกันและแก้ไข 

มาโดยตลอดเช่นกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุม่เดก็และเยาวชนทีย่งัขาดวฒุภิาวะทางอารมณ์ 

ขาดภูมิคุ้มกันทางจติใจในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ต้องได้รับการดูแล

อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ค้ายาเสพติดต้องการให้เสพและ

จ�าหน่ายยาเสพติด ถ้าหากพวกเขาเหล่านี้ได้รับการปกป้องคุ้มครอง มีการเสริมสร้าง

ภมูคิุม้กนัทีด่ ีกจ็ะมคีวามปลอดภัยไม่ตกเป็นทาสยาเสพติด จังหวดัมกุดาหารมกีารด�าเนนิ

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและ 

เข้มข้นท่ัวทกุพืน้ที ่โดยการน�าของผูว่้าราชการจงัหวัดมุกดาหารและภาคเีครอืข่ายจากหลาย 

ภาคส่วนร่วมกันสนับสนุน เยาวชนมีความตื่นตัวและให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็น

จ�านวนมากทั้งการอบรมแกนน�าชมรม TO BE NUMBER ONE การเข้าค่ายเพื่อพัฒนา

ศกัยภาพ การประกวดผลการด�าเนนิงานของชมรม การประกวด TO BE NUMBER ONE 

DANCERCISE การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ทั้งระดับอ�าเภอ จังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ 

ซึง่ผลการประกวดในแต่ละกจิกรรม แต่ละประเภทในปีทีผ่่านมา เป็นส่ิงทีน่่าภาคภมูใิจอย่างยิง่

ที่เยาวชนจังหวัดมุกดาหารได้รับการคัดเลือกในระดับภาค และก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศ

 ส่วนอ�าเภอนิคมค�าสร้อย จังหวัดมุกดาหารก็เช่นเดียวกัน มีการขับเคลื่อน

นโยบายที่สอดคล้องกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ระดับจังหวัด 

ถ่ายระดับมาที่อ�าเภอ ต�าบลและหมู่บ้าน อย่างทั่วถึงทุกพื้นท่ี มีการด�าเนินงานอย่าง 

เข้มข้นและต่อเนือ่งโดยนายอ�าเภอนคิมค�าสร้อย พร้อมด้วยแกนน�าเยาวชนและภาคเีครอืข่าย 

ทีเ่ข้มแขง็ เยาวชนอ�าเภอนคิมค�าสร้อยจงึมคีวามตืน่ตวัและให้ความสนใจเข้าร่วมกจิกรรม 

เป็นจ�านวนมากข้ึนเรือ่ยๆตามล�าดบั ท้ังการอบรมแกนน�าสมาชกิชมรม เพือ่พัฒนาศกัยภาพ 

การประกวดผลการด�าเนินงาน ประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE  

ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) 

ทั้งระดับอ�าเภอ จังหวัด และระดับภาค ปี 2562 มีชมรมที่ได้ไปร่วมประกวด 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน 3 ชมรม และปี 2563 ชมรมที่ได้ไปร่วมประกวด 

ระดบัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จ�านวน 5 ชมรม นอกจากนีจ้ากการประกวดผลการด�าเนนิงาน 

อ�าเภอนิคมค�าสร้อยยังได้รับการคัดเลือกเป็น อ�าเภอ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได ้รับการคัดเลือกให ้ เข ้าประกวดต ่อไป 
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ในระดับประเทศด้วย ในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 (ระดับพื้นที่) และวันที่ 15-17  

กันยายน 2563 ณ อิมแพค เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี เป็นความส�าเร็จท่ียิ่งใหญ่ 

ของชาวอ�าเภอนิคมค�าสร้อย เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

 ดิฉันเป็นพยาบาลที่เคยปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับงานยาเสพติด งานสุขภาพจิต 

ในโรงพยาบาลชมุชน และโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล มาเป็นเวลาหลายปี ปัจจบุนั

รบัผดิชอบปฏบัิตงิาน TO BE NUMBER ONE และงานยาเสพตดิของส�านกังานสาธารณสขุ

อ�าเภอนิคมค�าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของการเป็น

ข้าราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่นี้ ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆในโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ทั้งที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลัง

ของการท�างาน การได้ถ่ายทอดความรูแ้ละบอกเล่าประสบการณ์ การถ่ายทอดทักษะชวีติ

ที่วัยรุ่นควรรู้และเข้าใจ การร่วมท�ากิจกรรมที่สนุกสนานกับเด็กๆเป็นประสบการณ์ที่จะ

อยู่ในความทรงจ�าตลอดไป การได้สัมผัสกับความน่ารัก ความสดใส ไร้เดียงสา ความมี

ชีวิตชีวาของเด็กและวัยรุ ่น เหมือนเราได้ หวนกลับสู ่วัยเด็กอีกครั้ง การสร้าง 

ความสนุกสนาน ความคุ้นเคยกับเยาวชน จะท�าให้เขากล้าพูดคุยและบอกเล่าความคิด 

ความรู้สกึออกมา เป็นความรู ้ประสบการณ์ และทกัษะทีผู่ป้ฏบิติังานอย่างเราจะต้องได้ฝึกฝน

และเรียนรู้ 

 จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดและงานสุขภาพจิตมาเป็น

เวลาหลายปี ซึง่เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุมหีน้าทีต้่องให้การดแูลบ�าบดัรกัษาผู้ป่วยยาเสพตดิ 

การออกให้บริการและเยี่ยมบ้านผู้ป่วยท่ีมีประวัติเสพยาเสพติดท่ีกลายเป็นผู้ป่วยจิตเวช 

ต้องไปให้บริการฉีดยารักษาอาการทางจิต น�าส่งยาให้ได้รับประทานอย่างต่อเน่ืองเพื่อ

ควบคุมอาการ มีบางครั้งที่ผู้ป่วยจิตเวชขาดยาเนื่องจากผู้ป่วยไม่ยอมให้ฉีดยา ไม่ยอม 

รบัประทานยา การขาดยาน�าไปสูค่วามผดิปกตทิางจติมากยิง่ขึน้ มอีาการซึมเศร้า ก้าวร้าว 

เอะอะโวยวาย อาละวาด หวาดระแวง ประสาทหลอน คุ้มคลั่ง อาจเป็นอันตรายต่อคน

รอบข้าง ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แม้แต่การท�าร้ายร่างกายคนใกล้ชิด

ในครอบครัวและเพื่อนบ้าน จากปัญหาดังกล่าวที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เมื่อเกิดขึ้นกับ



100 เรื่องดีดี 18 ป ี
TO BE NUMBER ONE

ครอบครัวใด ชุมชนใดแล้ว มักเกิดปัญหาเร้ือรังที่ยากยิ่งต่อการแก้ไข อาจยาวนาน 

ตลอดชีวิตของผู้ป่วยหรือตลอดชีวิตของญาติผู้ดูแล ดังนั้นปัญหาเหล่านี้ พวกเรา

ทกุคนสามารถช่วยกนัป้องกนัได้ ร่วมรณรงค์ สร้างกระแส สร้างความตระหนกัให้สังคม

ได้รับรู้และร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่น เป็นวิธีการป้องกันปัญหายาเสพติดที่ดีที่สุด  

ก่อนที่เด็กและเยาวชนหรือผู้ใหญ่วัยท�างานจะตกเป็นทาสของยาเสพติด ซ่ึงโครงการ

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือโครงการ TO BE NUMBER ONE  

ที่ได้ด�าเนินงานมาเป็นเวลา 18 ปี มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมาย เยาวชนต้นกล้าของ 

ชาวไทย ก้าวหน้า เติบใหญ่ คนแล้วคนเล่า รุ่นสู่รุ่น รุ่นพี่ยังคงดูแลให้ค�าแนะน�าปรึกษา

แก่รุ่นน้อง จากครอบครัวเล็กๆในอดีต มาเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีพลังมหาศาล ร่วมต่อต้าน

ยาเสพติด มีภาคเีครือข่ายที่เข้มแข็ง มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือประสานใจในการ

ด�าเนนิงานดแูลบตุรหลานให้ก้าวผ่านสูว่ยัผูใ้หญ่อย่างมัน่คง พวกเราจะยงัคงมุง่มัน่ร่วมกนั

สานพระปณิธานขององค์ประธานโครงการ เพื่อพัฒนาการด�าเนินงานให้ก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ให้มีเป้าหมายชีวิต เป็นคนดี คนเก่ง เป็นหนึ่ง

โดยไม่พึ่งยาเสพติด

 ดิฉันขอปฏิญาณตนว่าจะเป็นอีกหนึ่งพลังแรงกาย แรงใจในการขับเคลื่อนการ

ด�าเนินงาน เพื่อให้สังคมได้อยู่เย็นเป็นสุข และเพื่อให้พวกเราชาวอ�าเภอนิคมค�าสร้อย 

จังหวัดมุกดาหาร มีความสงบสุขปลอดภัย ดังค�ากล่าวที่ว่า “นิคมร่มเย็น เป็นหนึ่งโดย

ไม่พึ่งยาเสพติด” อย่างยั่งยืนตลอดไป

“	ชาวนิคมค�าสร้อยร้อยดวงใจ	เยาวชนรุ่นใหม่ไม่พึ่งยาเสพติด

รักชาติรักครอบครัวรักชีวิต	ร่วมต่อต้านยาเสพติดอย่าคิดลอง	”
	ด้วยความรัก	ความเชื่อมั่น	และศรัทธาในการท�าความดี
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 ผู้เขียน

นายนพพร รากวงค์ 

ผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 

จังหวัดยโสธร

 ในฐานะผู ้รับผิดชอบงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่  

พ.ศ. 2555 ถ้าคิดระยะการเดนิทางหรอืช่ัวโมงบนิของการท�างาน ยงัถอืว่าไม่มากเท่าไหร่นกั 

เมื่อเทียบกับคนอื่นๆ ท่ีได ้ท�างานด้านนี้มาก ่อนหรือเริ่มมาต้ังแต ่มีโครงการฯ  

พ.ศ. 2545 ความภูมิใจของผมมิใช่ระดับสถานะรางวัลจากชมรมฯ ต่างๆ หรือจากการ

ประกวดกจิกรรมโครงการฯ หรอืแม้แต่ทีผ่มได้ไปศึกษาดูงานท่ีประเทศเกาหลี ตามโควตา 

กรมสุขภาพจิต (อาจมีบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมด) แต่เป็นความภูมิใจที่มาจากพื้นฐานอยู่ในตัว

เราที่มีความชอบอยู่บ้าง มาจากความส�าเร็จของสมาชิก TO BE NUMBER ONE  

ในครอบครวัผมเอง จนก่อให้เกดิเป็นดอกเป็นผล โดยมกีจิกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE 

เป็นสะพานเชื่อมต่อสู่ความส�าเร็จดังกล่าว มากพอควร 

 ก่อนที่จะไปถึงจุดเปลี่ยนสู่จุดแห่งความภาคภูมิใจ ผมขอเริ่มต้นที่จุดแรก ที่ได้

มาท�างานกจิกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ก่อนครบั ในวนัแรกๆ ของการท�างาน 

ผมอยู่ในฐานะเป็นแค่ผู ้เรียนรู้ หรือเป็นแค่ผู ้ช่วยของพ่ีคนหนึ่งที่เคยท�างานมาก่อน  

(ซึ่ งตอนนี้ ไ ด ้ ย ้ าย ไปท� า งานด ้ านยุทธศาสตร ์ สาธารณสุขแล ้ ว )  เ ร่ิ มป ี แรก 

ที่มาท�างาน พ.ศ. 2555 ได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิด ท�าอะไรไม่ถูก แม้แต่ชื่อยุทธศาสตร์ 

หลักของโครงการ 3 ยุทธศาสตร์ ผมยังจ�าไม่ได้เลย ทุกครั้งที่พูดยังต้องอาศัยโพยในมือ 

และจะอ่านในขณะท�าหน้าที่เป็นพิธีกรใหม่ๆ ทุกครั้ง สามารถพูดได้เลยว่าผมยังไม่เข้าใจ

แก่นแท้ของค�าว่า TO BE NUMBER ONE เลย แต่ในช่วงเวลาปีเดียวกนันีเ้อง จังหวดัยโสธร

ยังได้เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  

องค์ประธานโครงการฯ ที่เสด็จมาเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัย
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เทคนิคยโสธร เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2555 ซ่ึงผมอยากจะบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิต 

ที่ผมได้เห็นตัวจริงพระองค์ท่าน และไม่เชื่อในสายตาตนเองว่า พระองค์ท่านเสด็จฯ มาใน

บรรยากาศที่เป็นกันเอง สนุกสนาน ท่านทรงเข้าใจความรู้สึกของเยาวชน/สมาชิก  

TO BE NUMBER ONE เป็นอย่างดี (โดยเฉพาะตอนที่ประธานโครงการฯ ทรงคอนเสิร์ต)

 กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2557 ผมเริ่มมีความเข้าใจในเนื้องานกิจกรรมโครงการ  

TO BE NUMBER ONE มากขึ้นบ้าง และยังคงท�าหน้าที่เป็นพิธีกรทุกครั้ง ที่มีกิจกรรม 

TO BE NUMBER ONE ภายในจังหวัดยโสธร อย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ การจัดมหกรรม  

TO BE NUMBER ONE และตลาดนัด TO BE NUMBER ONE ในแต่ละปี ทุกครั้ง  

ทีจ่ดังานเหล่านี ้สิง่ทีจ่งัหวดัยโสธรพยายามขบัเคลือ่นส่งเสรมิให้เกดิขึน้มาตลอดภายในงาน

คือ การเน้นจัดกิจกรรมที่สร้างกระแส/ส่งเสริมพลังกาย และใจ ให้กับเด็กและเยาวชน

สมาชกิ TO BE NUMBER ONE ได้มส่ีวนร่วมมากทีส่ดุในเวททีีเ่ราจัดขึน้เสมอ ไม่ว่าจะเป็น

ส่งเสรมิให้เดก็ก่อนปฐมวยั ได้มาแสดงความสามารถ เพือ่เป็นพลงั TO BE NUMBER ONE 

JUNIOR (ปัจจุบันเป็นนวัตกรรมของจังหวัดยโสธร) และการแสดงของเยาวชนต้นแบบ

เก่งและดี TO BE NUMBER ONE เพราะมีเจตนารมณ์ที่ดีเพื่อให้เยาวชนคนอื่นๆ ที่มา

ร่วมงานได้ชื่นชม และเห็นถึงความส�าคัญของกิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL  

จากรุน่ สูรุ่น่ เพราะเชือ่ว่าสิง่ทีไ่ด้ถ่ายทอดสามารถเป็นกระบอกเสยีงทีด่ ีทีจ่ะท�าให้เยาวชน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดยโสธร มีความตื่นตัวในการที่จะเป็นคนดี คนเก่ง 

หรือเป็นต้นแบบที่ดีในสถานศึกษาของตนเอง ซึ่งแน่นอนเด็กเยาวชนเหล่านี้จะมีความ

ภาคภูมิใจมาก เมื่อได้รับค�าชม หรือรับเกียรติจากผู้ใหญ่ จนกลายเป็นวัฒนธรรมส�าคัญ

ขององค์กรทีข่าดไม่ได้ เช่น มีการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและด ีTO BE NUMBER ONE 

หรือมี Audition โดยได้บูรณาการกับกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน (กีฬาสี) กล่าวคือ  

มีการจัดเวทีคัดเลือกเยาวชนฯ ที่มาจากในแต่ละที่ให้มาประกวดฯ ในรอบคัดเลือกก่อน  

จนกระทั่งถึงรอบตัดสิน มักจะจัดในวันกิจกรรม International ของโรงเรียน หรือ  

งานวนั Christmas เพือ่คดัเลอืกเป็นตวัแทนโรงเรยีน และจะเป็นตวัแทนของสถานศึกษา

เข้าประกวดฯ ในระดับจงัหวดัต่อไป นบัได้ว่าเป็นสิง่ดีๆ  หนึง่ ทีเ่ราได้วางรากฐานกจิกรรม
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ส�าคัญนี้ไว้ ซึ่งคิดว่าอาจจะเหมือนกับจังหวัดอื่นๆ หรืออาจไม่ดีเท่าเลยก็เป็นไปได้เช่นกัน

 การด�าเนินงานกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านมา พบว่ามี

หลายๆ ครั้งอาจไม่ราบรื่นนัก แต่ก็สามารถผ่านไปด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือ และ

ความเข้าใจจากสมาชกิครอบครวัผมเอง ถอืว่าเป็นจดุเปล่ียนหนึง่ส�าคญัทีท่�าให้ผมมพีลงัใจ

ขึ้นมา เพื่อท�าหน้าที่ตัวเองอย่างสุดความสามารถ อย่างน้อยคนในครอบครัวก็เข้าใจใน

การท�างานเรา เช่น รู้ว่าเราเหนื่อย กล่าวคือ จากการจัดงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE 

และต้อนรับคณะกรรมการฯ ประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประจ�าป ี

2557 มีสมาชิกครอบครัวของผม คือ ด.ญ.กานต์พิชชา รากวงค์ สมาชิก TO BE  

NUMBER ONE ซึ่งอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลยโสธร ขณะนั้น ได้มาร่วม

ต้อนรับคณะกรรมการฯ โดยการร้องเพลงสากล บนเวที (ชื่อเพลง Price Tag) ก่อนการ 

น�าเสนอผลงานฯ ของชมรมฯ ประเภทจังหวัดยโสธร เนื่องจากน้องชอบภาษาอังกฤษ  

จึงได้ใช้ความถนัดทางภาษานี้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และก็ท�าได้ดี ซึ่งวันนั้น ผมเองก็

มีความสขุ มรีอยยิม้เลก็ๆ พอสมควร เนือ่งด้วยครอบครวัของเรา ทกุคนในครอบครวัชอบ

ภาษาอังกฤษ และผมจึงเริ่มเข้าใจแล้วว่าแก่นแท้ของค�าว่า TO BE ก็คือ ความอยากจะ

เป็นในสิ่งหนึ่งๆ และสิ่งที่จะเป็นหรือสิ่งที่จะท�านั้น ขอให้มีความถนัด มีความชอบ ฝึกฝน

บ่อยๆ ท�าแล้วมีความสุข แต่ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จากการที่เรามี Concept ที่ตรงกัน 

ผมและน้องกานต์พิชชาจึงช่วยกันเขียนผลงานที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับ 

การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งหวังกับส่ิงที่เราต้องการสื่อสารนั้น 

ได้ครอบคลุมไปยังกลุ่มเด็กเยาวชนที่เรียนเก่ง/เรียนดีมาก เด็กเรียนดีปานกลาง และ 

เด็กเรียนทั่วไป หรือถึงค�าว่า Worldwide นั่นเอง และแล้วเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ  

2 สัปดาห์ หลังจากส่งผลงานไป สิ่งที่สร้างความตื่นเต้น และความประหลาดใจในแบบ

ลักษณะภูมิใจยิ่ง ก็คือ.. โอ้ My God เราได้รับการตีพิมพ์กับผลงานที่เราได้เขียน 

กิจกรรมฯ ดังกล่าวแล้ว โดยส่งให้กับบรรณาธิการในนิตยสาร Student Weekly  

ซึ่งเป็นเครือข่ายของหนังสือพิมพ์ Bangkok Post 
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 ในปี 2559 – ปัจจุบัน มีหลายสิ่งอย่างมากที่สร้างความประทับใจยิ่ง จนบางครั้ง 

ผมแอบคิดกับตัวเองว่า หรือเป็นเพราะว่าบุญ/อานิสงค์ช่วยหนุนส่ง จากการที่เราท�า

กิจกรรมโดยให้โอกาสเด็กเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทุกระดับหน่วยงาน 

ให้เขาเหล่านั้นได้แสดงออก/น�าเสนอสิ่งดีๆ ที่มีประโยชน์ต่อตัวเขาเอง เพื่อให้สาธารณชน

ได้ช่ืนชม/รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนท่ัวไปในสถานศึกษา และกลุ่มเด็กเยาวชนสมาชิก 

TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ�ายโสธร ที่ผมไม่สามารถที่จะไม่เอ่ยถึงได้ เพราะเขา

เหล่านั้นมีอะไรที่ Amazing มากมาย จะบอกว่า ทุกครั้ง ที่ผมได้เข้าไปในเรือนจ�ายโสธร 

ผมรู้สึกเหมือนได้ก�าไรชีวิต/บุญชีวิตมากกว่าสิ่งที่ได้เตรียมไปเพื่อท�ากิจกรรมโครงการ  

TO BE NUMBER ONE ในทุกๆ ครั้งซะอีก เพราะน้องๆ สมาชิกฯ เรือนจ�ายโสธร ทุกคน 

มักจะเรียกผมว่า “พี่แหลม” ทุกคน ..เช่น พี่แหลมต้องการอะไรเพิ่มมั้ยครับ พี่แหลม 

จะมาอีกเมื่อไรครับ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้มันเรียกว่ามิตรภาพ/เพื่อนที่ดีหรือเปล่า ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจ 

แต่มีสิ่งที่ผมพอรู้สึกได้อย่างแท้จริงตอนนั้นเลย คือค�าว่า “ความเป็นพี่ เป็นน้อง” มันได้

เกิดขึ้นแล้ว และเมื่อเรามีความหวังดีต่อกัน โดยมอบโอกาส ให้ก�าลังใจซ่ึงกันและกัน  

ในฐานะพีธ่รรมดาคนหน่ึงเพราะไม่มีต�าแหน่งใหญ่โตอะไร ก็จะแนะน�าน้องๆ ให้เลิกยุง่เก่ียว

กับยาเสพติด..เสมอ ความร่วมมือร่วมใจ และความตระหนักในการที่จะไม่ข้องเกี่ยว 

ยาเสพติดนี้ มันจะแข็งแรง ยั่งยืนมาก ซึ่งเขาจะกลายเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยจิตใจที่

สะอาด และได้เป็นคนดีศรีเรือนจ�า ต่อไป เสมือนเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL  

ในเรือนจ�ายโสธร นั่นเอง

 มส่ิีงหนึง่ทีป่รากฏขึน้ แทบไม่น่าเชือ่กบัตวัเอง มนัอาจจะเป็นเพราะว่ากจิกรรม 

TO BE NUMBER ONE ได้ซึมซับมายังน้องกานต์พิชชา มากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นสมาชิก  

TO BE NUMBER ONE คนหนึ่ง ที่ท�างานเคียงบ่าเคียงไหล่กันมา แต่ต้องยอมรับว่า 

บางครัง้ผมเหนือ่ย/ท้อ จากการท�างานกจิกรรม TO BE NUMBER ONE ซึง่น้องเขาจะคอย

ให้ก�าลงัใจผมอยูเ่สมอระหว่างท�างานกจิกรรม TO BE NUMBER ONE และทีม่ากกว่านัน้ 

ครั้งหนึ่งน ้อง กานต์พิชชา ยังเคยมาช่วยงานผมที่งานมหกรรมรวมพลสมาชิก  

TO BE NUMBER ONE ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อีกด้วย ผมคิดว่าสิ่งที่น้องมาด้วยคง
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ได้เป็นข้อคิดอะไรบางอย่างกลบัไปแน่นอน เช่น ได้เห็นความมุง่มัน่ ความอดทน และความ

รับผิดชอบ ซึ่งถือว่าส�าคัญมากส�าหรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทุกคน .....แต่แล้ว

ผลของความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่ว่านี้ น้องเขาท�าได้ส�าเร็จจริงๆ ครับ ผมดีใจมากจนถึงทุกวันนี้ 

ซึง่ผมยงัจ�าวนันัน้ได้ครบั ผมเพิง่กลบัมาจากมหกรรมฯ ประจ�าปี 2561 ท่ีเมอืงทองหมาดๆ 

เดนิทางกลบัถึงยโสธรยงัรูส้กึเหน่ือยไม่หาย น้องเดนิมาถามผมว่าจะพาไปสอบทีก่รงุเทพฯ 

ได้มั้ย สุดท้ายก็ตัดสินใจพาไป ทั้งที่ ในใจผมคิดเสมอว่า น้องไปสอบที่กรุงเทพฯ คงสู้เด็ก

เมืองกรุงไม่ได้หรอก เพราะเราเป็นแค่สมาชิก TO BE NUMBER ONE บ้านนอก/ภูธร  

คนหนึง่เอง ... แต่ทกุอย่างมันกลบักลายเหมือนเพลงท่ีองค์ประธานโครงการฯ ร้องในประโยค

ที่ว่า “อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้น” ..(Nothing Impossible) จะด้วยเพราะพลังของค�าว่า  

TO BE NUMBER ONE หรือไม่ ผมมิอาจคาดเดาได้ แต่สิ่งที่ปรากฏมันคือความส�าเร็จ

ต่างๆ ของสมาชิก TO BE NUMBER ONE คนหนึ่ง ที่ชื่อกานต์พิชชาตลอดเวลาน้องเขา

คอยช่วยงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ผมมาตั้งแต่อายุ 10 ขวบ ดังนี้

 1. สอบชงิทนุ สพฐ ไปแลกเปล่ียนวฒันธรรมทีรั่ฐวสิคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) 

 2. สอบชิงทุน สพฐ ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา 

(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 

 3. สอบชิงทุน YES (Youth Exchange Scholarship) ได้อับดับ 1 ซึ่งเป็นทุน

เต็มคนเดียวจ�านวน 498,800 บาท

 กบัระยะเวลา 1 ปี ไปแลกเปลีย่นวฒันธรรมท่ีรัฐเทนเนสซ่ี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

(ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5) และได้ใช้ประสบการณ์จากการท�างานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ไปแลกเปลีย่น/บ่งบอกกจิกรรมดดี ีและวตัถปุระสงค์โครงการฯ ทีอ่เมรกิาด้วย และภมูใิจ

ยิ่งส�าหรับปี 2563 นี้ ที่ต้องพูดถึงแน่นอนในกิจกรรมหนึ่งของโครงการ TO BE NUMBER 

ONE เพราะผมได้ไปชม เชียร์ ส่งก�าลังใจในทุกสัปดาห์ นั่นก็คือ จังหวัดยโสธรมีเยาวชน

ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ คนแรกแล้ว หรือ  

TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ซึ่งเป็นเยาวชนจากโรงเรียนเลิงนกทา ชื่อนางสาว
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นิตติยา สาขะสิงห์ (น้องนิด) หลังจากรอคอยมา 10 ปี เพราะทุกครั้งจังหวัดยโสธร จะมี

เยาวชนฯ เข้าสู่การประกวดฯ รอบประเทศ ทุกปี รวมจ�านวนทั้งสิ้น 10 คน

 ผมผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ยังคงปลาบปลื้ม ซาบซึ้ง (ตื่นเต้นดีใจมาก จนน�้าตาไหล) อย่าง

หาทีส่ดุไม่ได้ ครัง้ทีอ่งค์ประธานโครงการฯ ทรงมปีฏสินัถารตรงเบ้ืองหน้ากบัข้าพเจ้าและ

เหล่าสมาชิก TO BE NUMBER ONE ของกองเชียร์จังหวัดยโสธร อย่างเป็นกันเอง  

หลงัจากทรงคอนเสร์ิตเสรจ็ ในวันที ่18 กรกฎาคม 2563 ณ ห้างสรรพสนิค้า เจ.เจ. มอลล์ 

จตจุกัร กรงุเทพฯ และยงัทรงตรสัถงึความประทับใจในจังหวดัยโสธร คร้ันเมือ่เสด็จเยีย่ม

สมาชิกฯ และเปิดศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา การเดินทาง 18 ปี TO BE NUMBER ONE ทุกสิ่ง

ทุกอย่าง ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้มาง่ายๆ นัก แต่ก็ไม่ยากเกินที่เอื้อมถึง หากเรายังตั้งใจ 

มุ่งมั่น และฝันที่จะไปให้ถึง นี่คือปัจจัยแห่งความส�าเร็จ (Key Success) เหมือนอย่าง  

10 ปี ทีร่อคอยของเยาวชนต้นแบบเก่งและด ีTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ของ

จังหวัดยโสธร ผมเชื่อว่า ความดี ย่อมส่งผลให้ดีเสมอ แต่มันอาจจะไม่ใช่โล่รางวัลจาก 

การประกวดฯ ต่างๆ แต่อาจจะเป็นประโยชน์อย่างอืน่ท่ีดีกว่า ท่ีอาจเกดิข้ึนกบัเราเองหรอื

คนรอบข้างได้

 ความคาดหวัง/สิ่งที่ได้และพบเห็น ในมุมมองของผม TO BE NUMBER ONE 

ได้มอบคณุค่า ความงดงาม ความเท่ห์ ในแบบทีไ่ม่ยุง่เกีย่วกบัยาเสพติดให้กบัเด็กเยาวชน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE อย่างเท่าๆ กัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิต มีความ

ทันสมัย และสามารถปรับตวัให้เข้ากับสถานการณใ์นปัจจุบันได้ด ีสุดท้าย ผมหวงัว่าเรื่อง

ราวดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE นี้ จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีกับทุกคนต่อไป
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 ผู้เขียน

ทัศนีย์ พรมเพ็ชร

พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลวังตะคร้อ 

อ�าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

คืนคนดีให้ครอบครัว	คืนรอยยิ้มให้ชุมชน

 ข้าพเจ้าเป็นเพียงหมออนามัยบ้านนอกคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติงาน

ในพืน้ทีถ่ิน่ทรุกนัดารแห้งแล้ง แต่น�า้จติน�า้ใจของผู้คนกบัเต็มเป่ียมและเป็นมติรจนเสมอืน

ข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของท่ีน่ีมาตั้งแต่เกิด ซึ่งข้าพเจ้าปฏิบัติงานในหน้าท่ีของพยาบาล  

ซึ่งมีหน้าที่ดูแลคนเจ็บไข้ และงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาฟื้นฟูสุขภาพครอบคลุม

ทุกมิติ โดยเน้นดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม กาย จิต สังคม อารมณ์ ครอบครัว โดยเฉพาะ

งานดูแลผู้ป่วยจิตเวช และงาน TO BE NUMBER ONE หรือโครงการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  

ซึ่งเป็นงานที่ท้าทาย และเป็นงานที่ข้าพเจ้ารัก ซึ่งข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์เป็น

ครัง้แรกเมือ่พระองค์เสดจ็เยีย่มการด�าเนนิโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวดัสุโขทยั 

และเสด็จเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 

ที่โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อ�าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 17 

พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 18.30 น. ข้าพเจ้ามาเฝ้ารอรับเสด็จตั้งแต่เช้า เพราะมา

ประจ�าบูทนิทรรศการของชมรม TO BE NUMBER ONE ต�าบลวังตะคร้อ ซึ่งข้าพเจ้า 

ท�าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาชมรม ซึง่เมือ่ข้าพเจ้าได้เหน็พระพกัตร์พระองค์เป็นคร้ังแรกถงึกับตะลงึ

ในพระสิริโฉมอันงดงาม จนลืมตะโกนว่า “ทรงพระสเลนเดอร์” เพราะมัวแต่จ้องมอง 

พระพกัตร์น่ันเอง แต่เมือ่ได้เห็นพระองค์ทรงสรวลยิม้อย่างมไีมตรี ทกัทายทกุคนทีม่าถวาย

การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง จึงได้ทราบว่าพระองค์ทรงไม่ถือองค์แม้แต่น้อย กับรับฟัง

ปัญหาวยัรุน่ เรือ่งราวชวีติของผูต้้องขังท่ีกลบัตัวกลบัใจ อย่างต้ังอกต้ังใจและให้ค�าปรกึษา

โต้ตอบโดยไม่ถือองค์ แม้กระทั่งกระเทยน้อยที่มาปรึกษาชีวิตรักอกหักในวัยแรกรุ่น 
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พระองค์ยังสามารถให้ค�าปรึกษาเรื่องความรัก ความทุกข์และครอบครัวได้เป็นอย่างดี 

สร้างความประทบัใจให้กับข้าพเจ้า และผูม้าร่วมงานในวนันัน้มริูล้มื ซ่ึงเมือ่กลบัมาข้าพเจ้า

ซึ่งเป็นผู้รับงาน TO BE NUMBER ONE ในระดับต�าบล ก็กลับมาท�างานร่วมกับสารวัตร

ก�านันอนุสรณ์ มีบุญ และน้องๆชมรม TO BE NUMBER ONE ต�าบลวังตะคร้อ  

ขับเคลื่อนงานในพื้นท่ี พัฒนางานในชุมชน สะสมผลงาน และสร้างภาคีเครือข่ายอย่าง 

ต่อเนื่อง น�าทีมโดยนายอนุสรณ์ มีบุญ สารวัตรก�านันคนเก่ง ขับเคล่ือนงานร่วมกัน 

จนสามารถชนะการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดประเภทชุมชน  

ได้เป็นผลส�าเร็จ น�าไปสู่การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  

กลุ ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู ่การประกวดระดับประเทศ ประจ�าปี 2561 เป็นคร้ังแรก  

พวกเราดีใจกันมากเพราะไม่คิดว่าทีมเด็กบ้านนอกแบบเราจะไปได้ไกลถึงเพียงนี้  

ถือว่าเกินความคาดหมายที่ตั้งเป้าไว้ แต่เมื่อชุมชนของเราได้รับโอกาสดีๆจากท่าน 

คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ท�าให้มีก�าลังใจในการท�างานในพ้ืนที่ร่วมกับ 

คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ต�าบลวังตะคร้อ ต่อยอดพัฒนางาน  

แก้ไขปัญหายาเสพตดิ บูรณาการงานร่วมกับทกุภาคส่วน โดยมผีลการด�าเนนิงานในชมุชน

อย่างต่อเนื่องเร่ือยมา จนมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์กับคนในชุมชนจนถึงระดับอ�าเภอและ

จังหวดั จนได้รบัประกาศเกียรตคิณุจากท่านผูว่้าราชการจงัหวดัในการเป็นชมุชนดเีด่นใน

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชนเรื่อยมา

ตลอดทุกปี เป็นระยะเวลา 3 ปีซ้อน และด้วยบทบาทหน้าที่ที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย  

กองก�าลังรักษาความสงบ และอีกหลายหน่วยงาน ในการจับตัวผู้ป่วยจิตเวชในพ้ืนที่  

ที่คลุ ้มคลั่งจากการเสพสารเสพติดไปรักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุงเป็นประจ�า และ 

งานบ�าบัดดูแลผู้ติดสารเสพติด จนหลายหน่วยงานให้ความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ซึ่งงาน TO BE NUMBER ONE ทุกงานในชุมชนส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเสมอมา แต่ไม่มี

เหตุการณ์ไหนที่อยู่ในความทรงจ�าของข้าพเจ้าได้ดีท่ีสุดเท่าเหตุการณ์นี้ แม้จะผ่านมา

หลายปี แต่ก็มิอาจท�าให้ข้าพเจ้าลืมเลือนเหตุการณ์ต่างๆไปได้เลย

 ในเช้าวนัหยดุวนันัน้กเ็ป็นวนัธรรมดาทีข้่าพเจ้าต้องไปปฏบิติังานทีส่ถานอีนามยั

เช่นเดมิ แต่พอสายๆกม็คีนงานทีก่�าลงัก่อสร้างบ้านของข้าพเจ้าซึง่อยูใ่นหมูบ้่านระยะทาง
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ห่างจากอนามัย 3 กิโลเมตร มาแจ้งว่าเคร่ืองมือช่างซึ่งเอาไว้ที่บ้านนั้นหายหมดเลย  

ซึง่ถ้านบัเป็นเงนิก็หลายหมืน่บาทเพราะนัน้หมายถงึเครือ่งมอืท�ามาหากนิของช่างท�าบ้าน

ทัง้หมด ทีถ่กูโจรยกเค้าไปจนหมดสิน้ ไม่เหลอืเครือ่งมอืไว้ให้ดตู่างหน้าสกัชิน้เดยีว ข้าพเจ้า

จึงไปดูที่เกิดเหตุก็พบว่าจริงดังว่า จึงเปิดดูกล้องวงจรปิดที่ติดไว้รอบบ้านถึง 5 ตัว  

ซึ่งสามารถเห็นภาพคนร้ายได้อย่างชัดเจนว่าเป็นใคร การแจ้งความด�าเนินคดีจึงเกิดขึ้น

ในเวลาต่อมา ซึ่งคนร้ายก็ไม่ใช่ใคร เป็นคนที่อาศัยในหมู่บ้านนั่นเอง ทราบว่าชื่อนายคม 

(นามสมมุติ) บ้านห่างจากข้าพเจ้าไปเพียงซอยเดียวเท่านั้น หลังจากได้หลักฐานต�ารวจ 

จึงน�าก�าลังเข้าจับกุมคนร้าย ซึ่งคนร้ายก็ให้การยอมรับสารภาพ จึงถูกด�าเนินคดี และ

สุดท้ายน�าไปฝากขังที่คุกหนองเรียง อ�าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผ่านไปหลายเดือน

ข้าพเจ้าจงึได้มีโอกาสพบกับรองผูก้�ากบั สภอ.บ้านด่านลานหอย ผู้ท�าคดี จงึทราบว่าผู้ต้องหา 

ในวัย 22 ปี ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีฐานะยากจน เริ่มเสพยาตั้งแต่

ยังเป็นวัยรุ่น โดยการบีบบังคับของพ่อซึ่งเป็นผู้เสพสารเสพติดและชอบลักเล็กขโมยน้อย

ในหมู่บ้านเป็นประจ�า และมีอาชีพลักลอบตัดไม้ในที่ไร่ที่นาของเพื่อนบ้าน จนเพื่อนบ้าน

เอือมระอา พ่อของคนร้ายเดนิเข้าออกคกุเป็นว่าเล่นในคดียาเสพตดิ ลกัขโมย และลกัลอบ

ตัดไม้ ซึ่งในวัยหนุ่มคนร้ายเป็นคนนิสัยดี ช่วยแม่ท�างานทุกอย่าง แต่ด้วยเป็นลูกคนกลาง

และมีพี่สาวเป็นผู้ป่วยจิตเวช และมีน้องชายตัวน้อยอีกหนึ่งคน ท�าให้ผู้ป่วยต้องเป็น 

ก�าลงัหลกัของครอบครวัในการหาเลีย้งครอบครวั ซึง่มพ่ีอทีไ่ม่สามารถเป็นหลกัและเป็นทีพ่ึง่

ของครอบครัวได้ ถ้าพ่อลักของเพื่อนบ้านไปขายไม่ได้ก็จะเอาของในบ้านไปขายจนหมด 

จนไม่เหลืออะไรจะให้ขายหรือไม่ก็ไถเงินเอาจากภรรยาเพื่อไปซื้อยามาเสพ ถ้าไม่ให้ก็จะ

ทุบตีภรรยาจนต้องควักเงินให้ เพราะทนไม้ทนมือไม่ไหว และพ่อนี่เองที่หยิบยื่นทั้งเหล้า 

บุหรี่ และยาม้าให้ลูกชายได้ลิ้มลอง ทราบจากเพ่ือนสนิทในกลุ่มเล่าว่าเร่ิมแรกผู้ต้องหา 

ไม่ยอมที่จะดื่มเหล้าเสพยา ก็ถูกพ่อทุบตี บังคับให้เสพจะได้ใจกล้าเวลาไปช่วยพ่อลักของ

และลักลอบตัดไม้จะได้ไม่ง่วงเวลากลางคืน เมื่อเสพบ่อยขึ้น มากขึ้น มากขึ้น จึงติดยาไป

ในทีสุ่ด เมือ่ไม่มเีงนิกต้็องลกัของขโมยของ ใช้วชิาย่องเบาทีพ่่อประสทิธิป์ระศาสตร์ตัง้แต่

เยาว์วัยให้หาเลี้ยงชีพ พอข้าพเจ้าได้ยินถึงกับอึ้งในความเป็นพ่อ ซ่ึงนอกจากไม่ได้เป็น

หัวหน้าครอบครัวและสามีที่ดีแล้ว ยังท�าร้ายลูกตนเองด้วยวิธีผิดๆ จนลูกเสียคน ต้อง 
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ตดิคกุตดิตารางเสยีอนาคตเพราะพ่อไม่ได้ปลูกฝังในสิง่ทีดี่งาม แต่กลบับ่มเพาะเมล็ดพนัธุ์

ด้วยการกระท�าท่ีผิดศีลธรรมอันดี โดยไม่ยึดถือคุณงามความดีเป็นที่ตั้งม่ันในการด�าเนิน

ชวีติแต่อย่างใด นึกได้เช่นน้ัน ข้าพเจ้ากเ็กดิความสงสารผูต้้องหาในโชคชะตาทีต้่องก�าหนด

มาให้เกิดในครอบครัวที่มีพ่อเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี มิหน�าซ�้ายังชักพาให้เข้าสู่วงจรของ 

ยาเสพตดิ ลกัขโมยของ จนท�าให้ชวีติพงัย่อยยบั วนัรุง่ขึน้ข้าพเจ้าจงึเดนิทางไปหาแม่ผูต้้องหา 

และพุดคุยถึงสิ่งต่างๆ ซึ่งแม่ของผู้ต้องหาก็ได้เล่าถึงมรสุมในชีวิตมากมายซ่ึงตรงกับการ

บอกเล่าของรองผู้ก�ากับและกลุ่มเพื่อนสนิทของผู้ต้องหา ข้าพเจ้าจึงได้กลับบ้านมาเล่า

เรื่องต่างๆ ให้กับสามีของข้าพเจ้าฟัง และตัดสินใจที่จะให้โอกาส ให้เขาได้กลับมาดูแลแม่

และน้องซ่ึงตอนนั้นผู้เป็นพ่อก็ไปติดคุกในคดียาเสพติดแต่อยู่คนละคุกกับลูกตนเอง  

วันรุง่ข้ึนข้าพเจ้าจงึเดนิทางไปพบแม่ของผูต้้องขังและแจ้งเจตนารมณ์ในการประกนัตัวด้วย

วงเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท แม่ผู้ต้องขังเมื่อได้ยินดังนั้นถึงกับน�้าตาไหลและก้มลงกราบ

ข้าพเจ้า ซึ่งไม่ได้ถือโทษโกรธกับการกระท�าของลูกชาย มิหน�าซ�้ายังจะไปช่วยประกันตัว

ลูกชายให้ออกมาจากคุกอีก ข้าพเจ้าได้พูดคุยหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้ก�าลังใจกับเธอ 

อย่างน้อยแม้เธอจะโชคร้ายซ�า้แล้วซ�า้เล่าในชวีติ แต่สิง่นีก้จ็ะช่วยให้คนเป็นแม่ทีท่กุข์แสน

สาหัสกลับมีรอยยิ้มจากความหวังได้อีกครั้ง วันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าออกเดินทางจากบ้านตั้งแต่

หกโมงเช้าเพื่อไปท�าเรื่องประกันตัวผู้ต้องหา โดยมีสามีเป็นคนขับรถไปให้ กว่าจะด�าเนิน

เรื่องเสร็จก็ร่วมหกโมงเย็นจึงน�าตัวผู้ต้องขังออกมาจากคุกหนองเรียงได้ ผู้ต้องขังดูสับสน

และมนึงงมากทีท่ราบจากแม่ว่า “คุณหมอเป็นผูม้พีระคณุทีม่าช่วยประกนัตัวให้ลกูออกมา

จากคุก นอกจากคุณหมอจะไม่เอาเรื่องลูกแล้ว คุณหมอยังเสียเงินเสียทองไปมากและ 

ช่วยท�าเรื่องให้ ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้ออกมาอยู่กับแม่” ลูกชายได้ยินก็ยกมือไหว้

ขอบคณุข้าพเจ้า พร้อมพดูว่า “กมัมุนา วัตตต ิโลโก” สัตว์โลกทัง้หลายต้องเป็นไปตามกรรม

ใช่ไหมครับคุณหมอ”ข้าพเจ้าได้ยินดังนั้นก็รู้สึกแปลกใจไม่น้อยกับค�าพูดของผู้ท่ีอยู่ 

ตรงหน้าจึงตอบว่า ใช่ “กัมมุนา วัตตติ โลโก” สัตว์โลกทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรม” 

แต่ถ้าเราตั้งใจประกอบแต่คุณงามความดี ความดีนั้นย่อมตอบสนอง ปลูกมะม่วงย่อมได้

ทานผลมะม่วง ปลกูกล้วยย่อมได้ทานกล้วย ท�าสิง่ไม่ดีย่อมได้รับผลกรรมท่ีตนเองท�าอย่าง

หลกีเลีย่งไม่ได้ แต่เมือ่โอกาสดีๆ มาถงึแล้วเธอควรจะไขว่คว้าโอกาสไม่ให้หลดุมอืไป เพราะ
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โอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีง่ายๆและคงไม่เกิดบ่อยคร้ังในชีวิตของคนคนหนึ่ง กลับมาบ้าน

เกือบค�่า สังเกตว่าแม่ลูกมีเรื่องพูดคุยกันมาตลอดทางด้วยความคิดถึง ดูแววตาทั้งสอง 

มีความสุขและมีความหวัง ข้าพเจ้าจึงคุยคร่าวๆ ถึงการรายงานตัวให้ครบตามก�าหนดที่

ส�านักงานคุมประพฤติ เพราะผู้ต้องหาโดนจับด้วยคดีขโมยของและตรวจพบสารเสพติด

ในปัสสาวะ ซึง่ตลอดระยะเวลาทีก่ลบัมาบ้านต้องไม่กระท�าผิดซ�า้ และรายงานตัวจนครบ

ก�าหนด ซึ่งทุกเดือนข้าพเจ้าจะให้สามีไปส่งรายงานตัวที่ส�านักงานคุมประพฤติทุกเดือน 

แต่เรื่องราวร้ายๆในชีวิตของสองแม่ลูกกลับยังไม่หยุด เมื่อพ่ีสาวซ่ึงเป็นจิตเวชกลับเกิด

อาการคลุม้คลัง่ท�าร้ายแม่และคม ซึง่วนัเกดิเหตไุด้มเีพือ่นบ้านสงสารจงึแจ้งต�ารวจในพืน้ที่

ให้เข้าไประงับเหตุและพาน�าส่งมาท�าแผลที่สถานีอนามัย เมื่อข้าพเจ้าเห็นเลือดที่ชโลม 

ทัว่ร่างกายตัง้แต่ศีรษะจรดปลายเท้าได้แต่ยนือึง้ พร้อมรบีกุลกีจุอเข้าไปท�าแผลให้สองแม่ลกู 

ทราบจากคุณต�ารวจท่ีมาส่ง เล่าเหตุการณ์ว่าสองแม่ลูกโดนพี่สาวซ่ึงเป็นผู้ป่วยจิตเวช 

ท�าร้ายโดยใช้มีดไล่ฟันตามล�าตัวและศีรษะ เมื่อขัดใจ ถกเถียงกันเรื่องที่ดินท�ากินซึ่งเป็น

ผืนดินผืนสุดท้ายของครอบครัว แต่พี่สาวจะขอให้แม่ยกให้สามีและตนเองเมื่อแม่ไม่ยอม

เพราะต้องท�านาเพือ่ปลกูข้าวไว้กนิเล้ียงตนเองและครอบครวั ลกูสาวจงึโมโหใช้มดีฟันแม่

อย่างทารุณ เมื่อคมเข้ามาพบจึงใช้ตัวของตนเองกันแม่ไว้ไม่ให้เจ็บมากไปกว่าเดิม  

ผลปรากฏว่าโดนฟันตัง้แต่ศรีษะจนถงึล�าตวักนัเลยทเีดยีว แต่ด้วยวิง่หน ีซึง่คนหนุม่ทีต้่อง

หอบหิ้วคนแก่วิ่งหนีคนบ้า จึงดูทุลักทุเล และวิ่งได้ช้าจนมาเสียหลักล้มลงท้ังแม่และลูก 

จงึสบโอกาสให้ฟันได้อย่างถนดัถนี ่จนเพือ่นบ้านต้องแจ้งต�ารวจกว่าต�ารวจจะมาถงึทีเ่กดิเหต ุ

แม่ลกูกโ็ดนกนัไปหลายแผล ลกูสาวทีเ่ป็นจิตเวชโดนจับแต่กท็�าอะไรไม่ได้มากเพราะเป็น

ผู้ป่วยจิตเวช สองแม่ลูกก็ไม่เอาเรื่องเอาความ ต�ารวจจึงปล่อยตัว ข้าพเจ้าท�าการ 

เย็บแผลสองคนแม่ลกูซึง่กไ็ม่ทราบจ�านวนว่ากีเ่ขม็ เพราะกว่าจะเยบ็แผลจนหมดทัง้แม่และ

ลูกก็ล่วงเวลาเข้าสู่เวลาเย็น ข้าพเจ้าสงสารแม่ลูกจนจับใจ ได้แต่นึกเวทนา พร้อมต้อง 

พาไปรายงานตัวจนครบ ทั้งสภาพแผลเต็มตัว เมื่อรายงานตัวจนครบก็ขอบคุณข้าพเจ้า

พร้อมสญัญาว่าจะกลับตวักลบัใจเป็นคนดเีพือ่เลีย้งแม่และน้อง ข้าพเจ้าพดูให้ก�าลงัใจและ

กล่าวว่า “เธอไม่สามารถที่จะเลือกเกิดมาในครอบครัวที่ดีพร้อมก็จริง แต่เธอก็สามารถ
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เลือกเกิดเป็นคนดีได้ เราหลงทาง หลงผิดได้ แต่ถ้าเรารู้ว่าเราเดินไปผิดทางก็มีแต่ถล�าลึก

จนยากที่จะหาทางออก เมื่อมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆในชีวิตให้เธอควรหยิบฉวยโอกาสนั้น 

ไว้ให้ม่ัน ขนาดองค์คลุมีารฆ่าคนเพือ่ตดันิว้มาตัง้เก้าร้อยเก้าสบิเก้านิว้ ยงักลบัตวักลบัใจจน

บรรลุธรรมได้ แล้วเธอล่ะจะกลับตัวกลับใจเพื่อแม่เธอไม่ได้เทียวหรือ” “และเธอรู้ไหม 

คนทีใ่ห้โอกาสเธอและผูท่ี้เคยตดิยาเสพตดิคนอืน่นบัร้อย นบัพนันัน้ ไม่ใช่หมอเป็นคนแรก

หรอกนะ หากแต่เป็นทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี ต่างหาก

ที่ให้โอกาสกับทุกคนที่กลับตัวกลับใจ ซึ่งเธอควรจะน้อมส�านึกในพระกรุณาธิคุณของ

พระองค์ท่าน ที่มีแนวคิดริเร่ิมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ

โครงการ TO BE NUMBER ONE ให้กับคนในชุมชนของเรา”ซึ่งคมก็ให้สัญญาว่าจะเป็น

คนดี ไม่ก่อปัญหาและขอโทษในสิ่งที่ผ่านมา ข้าพเจ้ามิได้ถือโทษโกรธส่ิงใดท่ีคมกระท�า 

กลบัดใีจด้วยซ�า้ท่ีให้โอกาสกบัคนคนหนึง่ เพ่ือให้เขาได้กลบัมายนืในสงัคมได้อย่างภาคภูมิ 

ให้เขาได้มีชีวิตใหม่ ได้กลับมามีอาชีพที่สุจริต เลี้ยงแม่เลี้ยงน้องและเป็นเสาหลักของ

ครอบครวัอกีครัง้ ซึง่สิง่ต่างๆทีข้่าพเจ้าได้กระท�าล้วนมคีวามต้ังใจทีจ่ะตอบแทนคณุแผ่นดิน

ในฐานะข้าราชการคนหนึ่ง ที่น ้อมส�านึกในพระกรุณาธิคุณท่ีทูลกระหม่อมหญิง 

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายก่อตั้งโครงการ 

TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2545 โดยพระองค์ทรงมีแนวคิดและ

กจิกรรมในโครงการฯเน้นการให้โอกาสมากกว่าการปราบปรามโดยเพิม่โอกาสให้เยาวชน

ได้รับการพัฒนาและแสดงความสามารถท่ีหลากหลายในลักษณะส่งเสริมการแข่งขันกัน

ท�าความดีเป็นสิ่งจูงใจให้เยาวชนอยากเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้เป็นลักษณะ Play and Learn ใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้เยาวชนได้เรียน

รูอ้ย่างมคีวามสขุและสนกุกบัการเรยีนรู ้โดยใช้วธิบีรูณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ ซ่ึงพระโอวาทของพระองค์ได้แสดงถึง

เจตนารมณ์อันชัดเจนท่ีจะให้โอกาสกับผู ้ที่กลับตัวกลับใจ เน้นแนวทางสันติวิธี  

ที่มีกุศโลบายในการคืนคนดีให้ครอบครัว คืนรอยยิ้มให้ชุมชนและท�าให้ทุกคนมีความสุข 

ให้ทุกอณูของพื้นที่ในประเทศไทย “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”
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ผู้เขียน

นางสาวกัญญาธิกา หงษ์โต

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น(รองปลัด)

องค์การบริหารส่วนต�าบลบางใหญ่ 

อ�าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ข้าพเจ้า นางสาวกัญญาธิกา หงษ์โต หรือ อุ๊ ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE 

ชุมชนบางแม่หม้าย อ�าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ข้าพเจ้าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  

ที่ปีนี้ โครงการ TO BE NUMBER ONE อายุครบรอบ 18 ปี ซึ่งถ้าเปรียบกับชีวิตคน 

ก็เกือบจะบรรลุนิติภาวะ เป็นวัยรุ่นซ่ึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นชายก็เป็นชายวัยฉกรรจ์  

ถ้าเปรียบกบัดอกไม้กเ็ปรยีบเสมอืนดอกไม้แรกแย้มก�าลงัสวยสดงดงามยิง่นกัเป็นทีห่มายปอง

ของกลุ่มภมร ซึ่งต้องดูแลทะนุถนอมเป็นพิเศษ ข้าพเจ้าเองรู ้จักกับโครงการ TO BE  

NUMBER ONE มา ตั้งแต่ตอนอายุ 22 ปี ซึ่งตอนนั้นเรียนจบปริญญาตรีพอดี ข้าพเจ้าม ี

ความรูส้กึชืน่ชอบมากเพราะเป็นโครงการทีดี่มากๆ โครงการหนึง่ และทีส่�าคัญเป็นโครงการ 

ที่ทรงเกียรติและทรงคุณค่าอย่างมากท่ีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สิรวิฒันาพรรณวด ีท่านทรงมเีมตตารบัเป็นองค์ประธานโครงการ ยิง่ท�าให้ข้าพเจ้ารูส้กึซาบซึง้

ปลื้มใจอย่างบอกไม่ถูก และข้าพเจ้าตั้งมั่นในใจว่า ข้าพเจ้าจะต้องเข้ามาสานต่อดูแลและ

สร้างโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ได้ในชมุชนต�าบลของข้าพเจ้า จากการท่ีข้าพเจ้า

ได้รู้จักและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TO BE NUMBER ONE ตอนอายุ 22 ปี ข้าพเจ้า

กไ็ด้บรรจเุป็นครโูรงเรยีนเอกชนซึง่เป็นโรงเรียนพาณชิย์ประจ�าจังหวดัสุพรรณบรีุ ข้าพเจ้า

ก็ได้แนะน�าให้เด็กๆ ได้รู้จักกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งข้าพเจ้าสอนเด็กวัย

รุน่ ระดบั ปวช.และปวส. ซึง่ต้องใช้จติวทิยาสูงมากในการส่ังสอนและท�าให้เด็กๆ ยอมรับ  

ซึ่งจิตวิทยาท่ีข้าพเจ้าใช้ช่วยในการจัดการเรียนการสอนและท�าให้ลูกศิษย์ซึ่งเป็นวัยรุ่น

ยอมรบั คอื โครงการ TO BE NUMBER ONE ตอนนัน้ข้าพเจ้าให้เปิดชมรมฯ โดยให้เด็กๆ 

มาสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งมีเด็กๆ นักเรียนมาสมัครมากมายที่สุดมากกว่าชมรม อื่นๆ  

ในโรงเรียนสหวิทย์พณิชยการ ข้าพเจ้าดึงหลัก 3 ก และ 3 ย ของทูลกระหม่อมหญิง 

อบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีมาใช้ในการขบัเคลือ่นท�ากจิกรรมให้แก่เดก็ๆในโรงเรียน 

ให้เด็กๆ ได้แสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงอย่างเต็มที่ ให้ทุกคนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด 
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จนท�าให้ข้าพเจ้าสามารถเป็นที่รักและยอมรับของเหล่าบรรดาลูกศิษย์ เด็กคนไหนที่เกเร

ยิง่ต้องดแูละให้โอกาสรบัฟัง จนเขาเช่ือใจและเชือ่มัน่เรา จากหนเีรยีนโดดเรียน กลบักลาย

เป็นถงึช่ัวโมงเรยีนของข้าพเจ้ารบีมาเข้าเรยีน และผลการเรยีนดีขึน้จนเป็นทีป่ระจกัษ์ของ

ผูป้กครองนกัเรียนและผูอ้�านวยการโรงเรยีน เมือ่ข้าพเจ้าสอนได้ 2 ปี ข้าพเจ้ากส็อบบรรจุ

รับราชการได้ในต�าแหน่งนกัวชิาการศกึษา ระดบั 3 บรรจเุข้ารบัราชการทีอ่งค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลบางใหญ่ อ�าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ ซ่ึงเป็นบ้านเกดิของข้าพเจ้าเอง 

ข้าพเจ้าดใีจอย่างมากทีไ่ด้รบัราชการท�างานบ้านเกดิ เนือ่งจากข้าพเจ้าต้องการมาพัฒนา

บ้านเกิด และสานต่องานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้อยู่ในชุมชนและต�าบลของ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการบรรจุใหม่จึงยังไม่สามารถตัดสินใจท�าไรได้มากนัก  

ก็พยายามน�าเสนอผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับเรื่องงาน โดยเฉพาะโครงการ TO BE 

NUMBER ONE จนกระทั่งผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาเห็นด้วย เพราะข้าพเจ้าเข้าไปยัง

โรงเรียน และคุยกับเด็กๆ และเยาวชนในชุมชน เรื่องการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด โดยให้เด็กๆเป็นผู้น�าเสนอและตัดสินใจในการท�ากิจกรรมต่างๆแล้วข้าพเจ้า 

ก็น�ามาเสนอแก่ผู ้บริหาร จนกระทั่งเด็กๆในชุมชนมีกิจกรรมที่ดีท�าใช้เวลาว่าง 

ให้เกดิประโยชน์ แทนทีจ่ะเอาเวลาไปเทีย่วเตร่เสพยา มาท�ากจิกรรมร่วมกนั เช่นเล่นดนตร ี

เล่นกีฬา ร้องเพลง ฝึกตีกลองยาว มาช่วยกันติวหนังสือท�าการบ้าน สืบค้นงานทาง

อนิเตอร์เนต็ เพราะ อบต.บางใหญ่เปิดกว้างให้เด็กๆ เข้ามาใช้เนต็ได้ กระทัง่ปี 2554 เด็กๆ

ในชุมชนบางแม่หม้าย ได้รวมตัวกันเข้ามาหาข้าพเจ้าเรื่องการจัดต้ังชมรมฯข้าพเจ้าก็ได้

ปรกึษากบัทางนายก อบต.บางใหญ่ ซ่ึงนายก อบต.บางใหญ่เปิดไฟเขยีว ในการจดัต้ังชมรมฯ 

พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มท่ี เนื่องจากเห็นผลที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ และ 

เยาวชนในชุมชน และท่ีส�าคัญผู้ปกครองในชุมชนยอมรับและสนับสนุน โดยเราถือฤกษ์

ในการก่อตั้งชมรม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และด�าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตาม

หลัก 3 ก และ 3 ย ระยะเวลา 9 ปี เต็มในการก่อตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  

บ้านบางแม่หม้าย ในนามชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านบางแม่หม้ายนั้น 9 ปี เต็มใน

การเป็นครอบครวั TO BE NUMBER ONE แต่ในนามข้าพเจ้า คอื 18 ปี เตม็กบัครอบครวั 

TO BE NUMBER ONE จากครูโรงเรียนเอกชนบรรจุใหม่ อายุ 22 ปี น�าหลักโครงการ 

TO BE NUMBER ONE มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนที่ต้องเข้าถึงจิตวิทยาวัยรุ่น 

จนเป็นทีย่อมรบัของบรรดาเหล่าศษิย์ผูป้กครองนกัเรยีน และก้าวมารบัราชการบรรจเุป็น
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นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 และก้าวสู่ผู้บริหารข้าราชการท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่งบประมาณ) 

หรอืต�าแหน่งนกับรหิารงานท้องถิน่ ทีท่�าให้รู้ว่า 18 ปี มแีต่เร่ืองดีๆ  TO BE NUMBER ONE 

ขอเล่าให้ฟัง เรื่องดีๆ ดังนี้

 1. การเป็นผู ้รับผิดชอบโครงการ TO BE NUMBER ONE ของชุมชน 

บางแม่หม้ายท�าให้ ข้าพเจ้าเป็นทีย่อมรับของชมุชนสังคม และเป็นทีย่อมรบัของผู้บงัคับบญัชา 

และที่ส�าคัญข้าพเจ้าได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่า

ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอ�าเภอบางปลาม้า ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ 

จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนต�าบลบางใหญ่ 

ตลอดจนได้รบัการสนบัสนนุโครงการอืน่ๆในต�าบล อาทิ โครงการส่งเสริมพฒันาการท่องเท่ียว

ชุมชน โครงการสร้างพื้นฐาน ซึ่งในขณะที่ต�าบลอื่นมิได้รับโอกาสในการสนับสนุน

 2. เรื่องดีๆเรื่องที่ 2 คือ ท�าให้ข้าพเจ้าสามารถสร้างคนจากคนที่เสเพลเกเร 

เที่ยวเตร่เสพยา ครอบครัวแตกแยก มาอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัว TO BE 

NUMBER ONE บ้านบางแม่หม้าย ข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ อบต.บางใหญ่  

มีอ�านาจในการตัดสินดูแลเรื่องงบประมาณ TO BE NUMBER ONE ได้อย่างเต็มที่และ

น�าเดก็ทีเ่คยพลาดผดิเสพยา เสเพล จ้างเข้ามาท�างาน ท่ี อบต.บางใหญ่ ท�าให้เด็กมอีนาคต

มีเงินเดือนมั่นคงไม่หันกลับไปสู่วงจรชีวิตท่ีตกเหว เอาเวลามารับผิดชอบท�างาน และ 

ท�าประโยชน์ต่อสังคมท�าให้เป็นท่ียอมรับของสังคม และเป็นบุคคลตัวอย่างได้ อาทิ 

ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านบางแม่หม้าย รุ่นที่ 4 หรือ นายศรัณย์  

กรเกษตร ซ่ึงตอนนี้เขาคือบุคคลที่สังคมชื่นชมยอมรับ และเป็นตัวอย่างที่ท�าให้

ครอบครัวTO BE NUMBER ONE อบอุ่น เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดโดยแท้จริง และ

อีกหลายๆคน ที่เปลี่ยนแปลงตัวเองจากถูกควบคุมตัวอยู่สถานพินิจ กลายเป็นคนที่มี

อนาคต จากถูกจองจ�ายังเรือนจ�า ออกมาเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน

การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเด็กๆในชุมชน ในโรงเรียน และยัง

จังหวัดต่างๆ

 3. 18 ปี กับเรื่องดี TO BE NUMBER ONE เรื่องที่ 3 คือ ข้าพเจ้ามีพี่น้อง 

มิตรสหายมากมายทั่วประเทศไทย เพราะการเป็นเครือข่าย TO BE NUMBER ONE 

ท�างานร่วมกันช่วยเหลือกัน ไปมาหาสู่กัน เราคือ ครอบครัวเดียวกัน ครอบครัว TO BE 

NUMBER ONE 



116 เรื่องดีดี 18 ป ี
TO BE NUMBER ONE

 4. 18 ปี กับเรื่องดีๆ TO BE NUMBER ONE เรื่องที่ 4 ข้าพเจ้าสามารถสร้าง

เด็กท่ีไม่กล้าแสดงออก ขี้อาย ให้สามารถเป็นวิทยากร พิธีกรมืออาชีพ ด้วยโครงการ  

TO BE NUMBER ONE ท�าให้เขาค้นพบตัวเองและกล้าแสดงออก จนเป็นที่ยอมรับของ

ชุมชนสังคม สามารถหาเลี้ยงตนเองได้ด้วยการรับจ้างเป็นพิธีกร เป็นวิทยากรบรรยาย

เรื่องการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้องเพลงลูกทุ่งเป็นอาชีพ อาทิ  

น้องปะแป้งไมค์ทองค�า น้องแนน พรพนา ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ

 5. 18 ปี กับเรื่อง ดีๆ TO BE NUMBER ONE เรื่องที่ 5 ข้าพเจ้าเอง 

มีความก้าวหน้าทางด้านหน้าที่การงาน เนื่องจากการท�างานรับผิดชอบโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ท�าให้ข้าพเจ้าสามารถสอบเล่ือนระดับต�าแหน่งงานให้สูงข้ึน เนื่องจาก 

มีผลงานเรือ่งการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิเป็นทีแ่จ้งประจกัษ์ต่อชมุชนและ

สังคม จึงน�าเสนอผลงานในการสอบเลื่อนระดับ และได้คะแนนพิเศษด้านสัมภาษณ์

เนื่องจากมีผลงานแจ้งประจักษ์ และยังได้รับการจัดสรรบ�าเหน็จความชอบพิเศษกรณี

ปฏิบัติงานยาเสพติด (ขั้นพิเศษยาเสพติด จาก ปปส.) ท�าให้มีฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้นและ

ก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่การงาน

 6. เรื่องดีๆ 18 ปี TO BE NUMBER ONE เรื่องที่ 6 คือ ข้าพเจ้าสามารถสร้างขวัญ

และก�าลงัใจให้แก่เดก็ๆในชมุชนและโรงเรยีนได้ ด้วยการปลกุระดมด้วยเพลงประจ�าชมรมฯ 

ในการสร้างกระแส ท�าให้เกดิพลงัในชมุชนเมือ่ได้ร้องเพลงและฟังเพลง TO BE NUMBER ONE 

ประจ�าชมรม ข้าพเจ้าเป็นครูฝึกสอนเด็กๆในชุมชนร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงอีแซว และ 

เพลงประจ�าชมรม สอนแต่งเพลงให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการแต่งเพลงประจ�าชมรม  

ซึง่เปล่ียนไปเร่ือยๆ ท�าให้เดก็ๆ และผูป้กครองเกดิแรงผลักดันฮกึเหมิในการรณรงค์ป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติดเมื่อได้ฟังเพลง

 7. เรื่องดีๆ 18 ปี TO BE NUMBER ONE เรื่องที่ 7 คือ ข้าพเจ้า 

ในฐานะท่ีปรกึษาชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นผูส้ร้างครอบครวั TO BE NUMBER ONE 

บางแม่หม้าย เปรียบเสมือนแม่ของเด็กๆในชมรม ซึ่งมีอะไรเด็กๆ จะกล้าคุย กล้าปรึกษา 

ในขณะทีไ่ม่กล้าคยุกบัพ่อแม่ตวัเอง ท�าให้เรารู้สกึภมูใิจและสามารถแก้ไขปัญหาช่วยเด็กๆ

ได้ท�าให้เด็กๆ ไม่หลงผิด และรู้สึกไม่ว้าเหว่ เนื่องจากเขายังมีบ้านครอบครัวTO BE 

NUMBER ONE ที่พร้อมอ้าแขนรับเขาเสมอเข้าสู่อ้อมกอดอันอบอุ่น
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 8. เรื่องดีๆ 18 ปี TO BE NUMBER ONE เรื่องที่ 8 คือ ข้าพเจ้ารู้สึกว่า 

การท�างานโครงการ TO BE NUMBER ONE คอื ได้บญุและเป็นผูม้บีญุ เน่ืองจากเราสามารถ

ดึงเด็กๆ ที่ก้าวพลาดกลับเข้ามาเป็นคนดี คนท่ีสังคมยอมรับ มีบุญในที่นี้ คือ ข้าพเจ้า 

รูส้กึสขุใจ และสบายกาย ส่งผลให้สขุภาพกายใจด ีบคุลกิหน้าตาดูดไีปด้วย จากการท�างาน 

TO BE NUMBER ONE คือไม่แก่ก่อนวัย หน้าตาสดใส เนื่องจากเราได้กระชากวัยเพราะ

เราท�างานกับเด็กๆ และวัยรุ่น ท�าให้เราดูวัยรุ่นไปด้วยทันสมัยไม่ตกเทรนด์ การสุขใจคือ

บุญอันยิ่งใหญ่

 9. เรื่องดีๆ 18 ปี TO BE NUMBER ONE เรื่องสุดท้าย เรื่องที่ 9 คือ การที่

ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE ท�าให้ข้าพเจ้ามีภาวะผู้น�าและกล้า

ตดัสนิใจในสิง่ท่ีถูกต้อง ท�าให้แม้กระท่ังผู้บริหาร นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลบางใหญ่ 

ก็ให้ความเกรงใจและให้ข้าพเจ้าตัดสินใจในบางเรื่องแทน ซ่ึงเกิดจากผลานิสงส์ของการ

ท�างาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ท�าให้เกิดภาวะผู้น�าและมีอ�านาจในการตัดสินใจ 

และต่อรองเรื่องต่างๆ ที่ เกิดประโยชน์ต ่อเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชน 

ในต�าบลบางใหญ่

 ท้ายสุดนี้ ข ้าพเจ้านางสาวกัญญาธิกา หงษ์โต ขอกราบขอบพระคุณ  

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ทีพ่ระองค์ทรงพระราชทานโครงการดีๆนีใ้ห้กบัเดก็และเยาวชนตลอดจน

ประชาชน กระทั่งอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ สามารถใช้สิทธิในระบอบประชาธิปไตย 

อย่างเตม็ทีท่�าให้ยาเสพตดิเบาบางลง เดก็เยาวชนมกีจิกรรมดีๆ ท�า ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์

สูงสุด และที่ส�าคัญเป็นการสร้างคนให้เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงกระท่ังเป็น 

ต้นไม้ใหญ่ออกดอกออกผลมผีลผลติสามารถเลีย้งชพีได้อย่างสบายไม่ต้องห่วง ข้าพเจ้าจะขอ

สืบสานโครงการTO BE NUMBER ONE และจะกระจาย TO BE NUMBER ONE  

สู่กระแสเลือดเป็นครอบครัว TO BE NUMBER ONE ในชุมชนทั้งต�าบลบางใหญ่และ 

ทั่วประเทศไทยตลอดชีวิตของข้าพเจ้าสิ้นลม ข้าพเจ้าขอสัญญา
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ผู้เขียน

นายวิวัฒน์ รวมชัยภูมิ

ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน จังหวัดภูเก็ต

สร้างชาติ	สร้างเยาวชน	สร้างชุมชนเข้มแข็ง

 18 ปี กับความส�าเร็จที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องที่พิสูจน์และยืนยันได้แล้วว่าโครงการ 

TO BE NUMBER ONE ประสบความส�าเร็จ ในระดับคุณภาพอย่างมากมาย มองย้อน

กลับไปโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการที่เชิญชวนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ 

มาท�ากิจกรรมอย่าง สร้างสรรค์ สร้างคุณค่าในแบบฉบับของตัวเอง เพื่อให้ตนเองและ

เพื่อนๆ ห่างไกลจากยาเสพติด โดยยึด สโลแกนที่ว่า เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด 

 เมื่อมองย้อนกลับไป 18 ปี ที่ผ่านมา กระผมได้มีโอกาสสัมผัสกับกิจกรรม 

โครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งในตอนนั้น กระผมเป็นนักเรียน มีความรู้สึกต่อ

โครงการว่า เป็นโครงการของคนรุ่นใหม่ ที่น่าสนใจมาก และยังมีองค์ประธานโครงการ 

ทีเ่ก่ง และมคีวามเข้าใจในตัวเดก็และเยาวชน และพระองค์ทรงสวยมาก ทรงเป็น ไอดอล 

ของสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทุกคน เมื่อ เวลาผ่านไป จากการเป็นแค่สมาชิก 

กระผมได้มีโอกาส พัฒนาตนเองเป็นแกนน�าเยาวชน ของ ชมรม TO BE NUMBER ONE 

ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน จังหวัดภูเก็ต ได้ท�ากิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งกิจกรรมค่าย

สมาชกิ TO BE NUMBER ONE สูค่วามเป็นหน่ึง กจิกรรมพฒันาศกัยภาพ ตนเอง กิจกรรม

เพื่อนช่วยเพื่อนในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 

ต่างๆ มากมาย ท�าให้กระผมรู้สึกว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE ไม่ได้สร้างเพียง

แค่ตวัเราเองให้เก่งหรอืมคีวามสามารถ แต่โครงการสร้างบรรทดัฐาน ของกลุม่คนทีม่จีติใจ

อาสา ของกลุ่มคนที่สามารถ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าในยามทุกข์ หรือยามสุข  

เปรียบเสมือนว่า 18 ปี ท่ีผ่านมา โครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างประชาชน 

ที่มีคุณภาพ สร้างประชากรคนรุ่นใหม่ที่มีจิตใจ เป็นหนึ่ง เดียวกัน เพ่ือรวมขับเคล่ือน

ประเทศไทยของเราไปในทางที่ดีขึ้น 



119

เรื่องดีดี 18 ป ี
TO BE NUMBER ONE

119

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน จังหวัดภูเก็ต ที่ผมได้

เป็นแกนน�าอยู่ เปิดท�าการ มาตั้งแต่ ปี 2547 - ปัจจุบัน นับว่าเป็นเวลากว่า 16 ปี  

มแีกนน�ากว่า 14 รุน่ ซึง่นีเ้ป็นบทพสิจูน์ของโครงการว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE  

ไม่ได้สร้าง เพยีงแค่ เดก็และเยาวชน แต่สร้างกลุ่ม สร้างองค์กร ท่ีมคีณุภาพ ผ่านบทพิสูจน์ 

ของกาลเวลา มาได้อย่างยาวนานและยั่งยืน ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้าน 

ลพิอนเขาล้าน จงัหวดัภเูก็ต ชกัชวนให้กระผมและเพือ่นๆ สมาชกิ มาร่วมท�ากจิกรรมต่างๆ 

ที่เยาวชนสนใจ อีกทั้งยังส่งเสริมพร้อมให้โอกาสเด็กและเยาวชน เป็นผู้น�าในการท�า

กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ ผู้ใหญ่ ผู้น�าชุมชน ได้ใกล้ชิด กับเด็ก และเยาวชน  

ท�าให้เกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่บ้าน ท�าให้คนในชุมชนรู้จักเด็กและเยาวชน  

กลุม่ TO BE NUMBER ONE และพร้อมทีจ่ะให้โอกาสเดก็ๆกลุม่นี ้ช่วยเหลอืงานในชมุชน 

อย่างเต็มใจ 

 จากวันนัน้ถงึวนันีโ้ครงการ TO BE NUMBER ONE ได้สร้างให้เดก็และเยาวชน 

พัฒนาจากแกนน�าเยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเข้มแข็ง มีความสามารถมีทักษะ และก้าว

เข้ามามีบทบาทส�าคัญ เข้ามารับบทบาทต่างๆของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ

หมู่บ้าน คณะท�างานในกิจกรรมต่างๆ หรือ แม้กระทั่งคณะท�างานในระดับอ�าเภอ ท�าให้

ผูใ้หญ่มองเหน็ว่าเดก็และเยาวชนกลุม่นี ้ล้วนเป็นบคุคลท่ีมคีวามสามารถและยงัเป็นกลุม่

บุคคล ที่มีจิตใจ รักบ้านเกิด เพราะร่วมท�ากิจกรรมเพื่อชุมชนและสร้างจิตอาสาในชุมชน

ตั้งแต่ ยังเป็นเด็ก จนผ่านมากว่า 18 ปี ท�าให้แกนน�า และสมาชิกล้วนเติบใหญ่และก้าว

เข้ามาเป็น บุคคลส�าคัญ ในชุมชนและได้รับความไว้วางใจจากผู้น�าชุมชน และประชาชน

ในพื้นที่ 

 นอกเหนือไปกว่าน้ัน เมื่อมองย้อนกลับไปกว่า 18 ปี ที่ผ่านมา โครงการ  

TO BE NUMBER ONE ผ่านสถานการณ์ส�าคญัต่างๆมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ ใดๆ 

ที่แย่ หรือ ดี แต่จะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอๆ นั้นคือกลุ่มแกนน�าเยาวชน ทั้งรุ่นพี่และ

รุ่นน้องของทุกชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ สามารถรวมตัวกันได้อย่าง

รวดเร็ว รวมตัวกันจัดกิจกรรม และน�าพาชุมชนหรือสังคมของเราให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ 
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ไปได้ด้วยดี ไม่ว ่าจะเป็นเหตุการณ์ น�้าท่วมใหญ่ ของประเทศไทย เหตุการณ ์

วนัเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่9 หรอืแม้กระทัง่สถานการณ์

วิกฤติโควิด 19 ในปัจจุบัน แกนน�าเยาวชนในชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ 

ต่างเป็นฟันเฟืองท่ีส�าคัญในการ ร่วมมือ ร่วมใจ แก้ไขปัญหา และที่ส�าคัญ สิ่งที่ไม่เคย 

จางหายไปจากใจ ของหมู่มวล สมาชิก TO BE NUMBER ONE นั้นคือพระเมตตาของ 

องคป์ระธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สิริวัฒนาพรรณวดี ที่พระองค์ ทรงด�าเนินน�าอยู่เบื้องหน้า น�าพาพวกเราหมู่มวลสมาชิก 

TO BE NUMBER ONE และประชาชนชาวไทย ก้าวข้ามผ่านพ้นวิกฤติ ต่างๆ มาได้ อย่าง

เต็มภาคภูมิ พระองค์ทรงเห็นเด็กและเยาวชน คือก�าลังในการพัฒนาประเทศชาติ ดั่งค�า 

Quote From The Princess ในช่อง TO BE NUMBER ONE CHANNEL “จุดเริ่มต้นของ 

TO BE NUMBER ONE ย้อนกับไป เมื่อ 18 ปี ที่แล้ว ยาเสพติดคือปัญหาใหญ่ระดับชาต ิ

เราเองก็ต้องลุกขึ้นมาท�าอะไรเองสักอย่าง เพื่อยับยั้งยาเสพติดให้พ้นออกไป จาก 

เด็กและเยาวชน ของเรา จากสังคมของเรา” ท�าให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE  

รูว่้า พระองค์ทรงมวิีสยัทัศน์และมคีวามรกัในตวัเดก็และเยาวชนของประเทศ สร้างโอกาส 

สร้างกิจกรรมให้เดก็และเยาวชนทกุคน สร้างความเป็นหนึง่ในแบบของตนเอง ไม่ยุ่งเกีย่วกบั

ยาเสพติด และน�าพาประเทศไทย ไปสู่ความเจริญและรุ่งเรือง 

 ปัจจุบันนี้ ผลส�าเร็จโครงการ TO BE NUMBER ONE ไม่ได้มีเพียงแค่ปริมาณ

ที่เห็นเป็นรูปธรรม ที่มีชมรม TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้น แกนน�าเยาวชนเพิ่มขึ้น 

หรอืสมาชกิ TO BE NUMBER ONE เพ่ิมข้ึน แต่มผีลลัพธ์เชิงประจักษ์ จากการวดัคณุภาพ 

แกนน�าเยาวชนในรุ ่นต่างๆ ของชมรม ท่ีมีอยู ่ทั่วประเทศ ที่ประสบความส�าเร็จ  

กระผมขอยกตวัอย่าง ตวักระผมเองซึง่เป็นเดก็ทีท่�ากจิกรรมกบัโครงการ TO BE NUMBER ONE 

มาตั้งแต่รุ่นแรกแรกตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า 16 ปีที่ได้มีโอกาส  

ร่วมท�ากิจกรรม TO BE NUMBER ONE จากมุมมองของผมท�าให้รู ้ว่าโครงการ  

TO BE NUMBER ONEเปรียบเสมือน โรงเรียนที่สร้างแกนน�าเยาวชน สร้างแกนน�า 

จิตอาสาในแต่ละรุ่นที่สามารถช่วยกันท�ากิจกรรมในชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์และมี
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ประโยชน์ท�าให้คนในชมุชนเหน็คณุค่า และตัวกระผมเองกไ็ด้รบัการไว้วางใจจาก หมูบ้่าน 

คดัเลอืกให้เป็น คณะกรรมการหมูบ้่าน ให้เป็นคณะท�างาน พชอ.ระดบัอ�าเภอ และทีส่�าคญั 

ให้เป็นคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับอ�าเภอ อีกทั้งยังเป็นทั้งทีมงานและ

ที่ปรึกษา ในกิจกรรมของชุมชน ของต�าบล ของอ�าเภอ ท�าให้รับรู้ว่าคนในหมู่บ้านเกิด

ความไว้วางใจ ในการท�างานของพวกเราแกนน�าเยาวชน TO BE NUMBER ONE และ

อยากให้พวกเราช่วยสร้างสรรค์ชุมชนของเราให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 

 ครบรอบ 18 ปี ของโครงการ TO BE NUMBER ONE เปรียบเสมือนวัยรุ่นเต็มตัว 

เป็นวัยที่มีพลัง บวก พลังสร้างสรรค์ กล้าท่ีจะเปล่ียนแปลงชุมชน สังคม รวมถึงโลก  

กล้าทีจ่ะพร้อมเผชญิกับปัญหา อย่างไม่หวาดหวัน่ ไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ตาม และโครงการ

เปรยีบเสมอืนผูน้�าของกลุม่เดก็และเยาวชนในทกุยคุ ทกุสมยั ทีพ่ร้อมเชญิชวนคนรุน่ใหม่ 

มาร่วมกนัเปลีย่นแปลงประเทศไทย ให้ประเทศไทยปลอดจาก ยาเสพตดิ ให้ประเทศไทย

มีกลุ่มคนที่รักดี พร้อมที่จะเป็นก�าลัง ในการพัฒนาประเทศชาติ สร้างชาติ สร้างเยาวชน 

สร้างชุมชนเข้มแข็ง สืบไป

	 รวมพลัง	ฟันฝ่า	ตามล่าฝัน	 ว่าสักวัน	จะไขว่คว้า	มาให้ถึง

	 แนบแน่น	ความสัมพันธ์	อันตราตึง		 เป็นที่หนึ่ง	ปณิธาน	สานศรัทธา

	 ยึดในองค์	ทูลกระหม่อม	พร้อมสละ	 	แบ่งภาระ	พระองค์ท่าน	ให้หรรษา

	 ร่วมสร้างเสริม	ภูมิคุ้มกัน	ทันเวลา	 ช่วยน�าพา	เยาวชนไทย	ไกลทุกข์ทน

	 ขอพระองค์	ทรงเกษม	เปรมปราโมทย์		 อวยประโยชน์	ยิ่งใหญ่	ไปทุกหน

	 เป็นที่พึ่ง	หนึ่งใน	ใจผองชน		 ขอกุศล	ดลพระองค์	ทรงพระเจริญ
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ผู้เขียน

นางสาวนิภาภรณ์ รักสะอาด

ครูหัวหน้างาน TO BE NUMBER ONE 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

 ข้าพเจ้าเป็นครูที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ ร่วมกิจกรรม 

ในโครงการ TO BE NUMBER ONE มาโดยตลอดตั้ งแต ่  ป ี  พ.ศ. 2559  

หน้าที่ที่ได้รับขณะบรรจุครูผู้ช่วย คือ หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เมื่อปี พ.ศ. 2561 ส�านักงานเขตสะพานสูง และ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ ร่วมกันด�าเนินการเปิด ชมรม TO BE 

NUMBER ONE และศนูย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE เมือ่วนัพฤหสับดีท่ี 30 สิงหาคม 

2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ การรับเสด็จในครั้งนี้ โดยส่วนตัว

ของข้าพเจ้ามีความสุขมากไม่เคยคิดว่าเด็กบ้านนอกจะมีโอกาส ที่จะมาเป็นหัวหน้างาน

ที่เคยได้ยินแต่ช่ือ แต่ไม่เคยสัมผัสเหตุการณ์จริงและการด�าเนินงานในครั้งนี้ถือได้ว่า 

เป็นความส�าเรจ็ก้าวแรกของชีวิตข้าราชการครูท�าให้มกีารเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE 

และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ความส�าเร็จในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ 

จากหลายฝ่ายด้วยกนัไม่ว่าจะเป็น นกัเรยีน คณะผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศกึษา

และผูป้กครอง ท�าให้การรบัเสดจ็ทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวดี 

ในวโรกาสเสดจ็เปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE 

ข้าพเจ้าได้มโีอกาสน�านกัเรียนไปหาประสบการณ์ เช่นการเข้าค่ายพฒันาศกัยภาพนกัเรียน

แกนน�า TO BE NUMBER ONE การร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL 

การแข่งขัน รวมพลคนกองเชียร์ TO BE NUMBER ONE ร่วมรับเสด็จในกิจกรรมต่างๆ

ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ท�าให้นักเรียนแกนน�าและครูได้เปิดประสบการณ์

ใหม่ๆ ในชีวิตมากขึ้นสิ่งที่ได้รับ ที่เกิดจากโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งตนเอง 

เพื่อน องค์กร และสังคม
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 สิ่งที่ได้รับจากโครงการ TO BE NUMBER ONE เช่น ท�าให้นักเรียนมีความสุข 

โดยไม่พึ่งยาเสพติด มีประสบการณ์ เป็นผู้ที่เสียสละมีความสามัคคี มีน�้าใจ พร้อมที่จะ 

ช่วยเหลือสังคม เป็นคนที่กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง สังคมยอมรับ กล้าที่จะพูดและ

แสดงออกในสิ่งใหม่ๆที่อยากท�า แต่ไม่มีเวทีให้แสดงออก ซ่ึงนักเรียนโรงเรียน 

เตรยีมอดุมศกึษาน้อมเกล้าเป็นนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถไม่ว่าจะเป็นทางด้านวชิาการ ดนตรี 

กีฬาและอีกมากมาย พอมีการเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ  

TO BE NUMBER ONE ขึ้นมาเต็มรูปแบบก็ยิ่งท�าให้นักเรียนสนใจมากยิ่งขึ้น มีนักเรียน 

ที่มีความสามารถในการร้องเพลง การเต้นท่ีต้องการเวทีก็เข้ามาร่วมท�ากิจกรรม  

TO BE NUMBER ONE หลายคนประสบความส�าเร็จตามที่คาดหวังพร้อมกับเก็บเกี่ยว

ประสบการณ์ เช่น นางสาวพนัชกร เรืองปทุม (น้องปอย) ได้เข้าร่วมกิจกรรม  

TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที ่10 ปี พ.ศ. 2561 ได้เข้ารอบคดัเลอืกภาคกลาง กรงุเทพฯ

และเข้ารอบคัดเลือกระดับประเทศ ติดอันดับ 1 ใน 16 คนสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศ และ

ปี พ.ศ. 2563 งานกิจกรรมTO BE NUMBER ONE ได้ส่งนักเรียนไปร่วมกิจกรรมรวมพล

คนกองเชยีร์ TO BE NUMBER ONE ซึง่เป็นส่วนหนึง่ในการประกวดของ TO BE NUMBER ONE 

TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563  

ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์บางกะปิ นอกจากความส�าเร็จที่เกิดขึ้นกับชมรม  

TO BE NUMBER ONE กิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL 10 ทางชมรม  

TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัดกรุงเทพฯ ได้ส่ง  

นายจกัรกฤษณ์ สงิหวรรณุรตัน์ เข้าร่วมแข่งขนัแต่ไม่ผ่านรอบคดัเลอืกภาคกลางกรงุเทพฯ

แต่นักเรียน กองเชียร์ ครูก็จะก้าวต่อไปด้วยกัน นักเรียนได้ประสบการณ์เกิดความมั่นใจ 

มากข้ึน กล้าที่จะแสดงออกในทางที่ถูกต้อง สังคมยอมรับจากที่ไม่เคยก้าวออกนอกรั้ว

โรงเรียน เพราะไม่มีเวทีให้แข่งขัน ที่ขาดไม่ได้คือการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร  

สมาคมผูป้กครองและคร ูท่ีเห็นความส�าคญัของนกัเรยีน มองเหน็ถงึศกัยภาพของนักเรยีน 

ทีแ่ตกต่างกนั นกัเรยีนมคีวามสขุกบักจิกรรมทีท่�าตลอดระยะเวลาของการซ้อมและแข่งขนั 

ในกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

 ความรู้สึกประทับใจ สิ่งที่สัมผัสได้จากโครงการ TO BE NUMBER ONE และ

องค์ประธาน ข้าพเจ้ารูส้กึประทบัใจหลายๆอย่างตัง้แต่ครัง้แรกทีร่่วมรบัเสดจ็ทูลกระหม่อมหญงิ 
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อบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีในวโรกาสเสด็จเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE 

และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่30 สงิหาคม 2561 พระองค์

มคีวามเปน็กันเองกับนกัเรยีน ถามถงึกิจกรรมทีน่กัเรยีนน�ามาจดัแสดง นักเรียนกอ็ธิบาย

ให ้พระองค ์ท ่านฟ ังด ้วยความเป ็นกันเอง พระองค ์มีรอยยิ้มมี เ สียงหัวเราะ  

โดยเฉพาะเวลาทีน่กัเรยีนมปัีญหาแล้วถามค�าถามกบัพระองค์ท่าน พระองค์กต็อบค�าถาม

และได้แจ้งให้ทางกรมสุขภาพจิตช่วยแก้ปัญหาให้กับนักเรียนอีกด้วย นอกจากนี้แล้ว 

สิ่งที่ประทับใจอีกอย่างคือการน�านักเรียนร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ  

TO BE NUMBER ONE IDOL ท�าให้เยาวชน ที่มีผลการเรียนดี และมีความสามารถทาง

ด้านการร้อง การเต้นกไ็ปประกวดแข่งขนั ท�าให้นกัเรียนเยาวชน สมาชกิเกดิประสบการณ์ 

ใหม่ๆ ถึงไม่ผ่านรอบคัดเลือกแต่ได้ข้อคิดดีก�าลังใจดีๆ ค�าแนะน�าต่างๆ จากท่านคณะ

กรรมการตดัสนิแล้วน�ามาปรบัปรงุแก้ไขให้ดขีึน้ โครงการ TO BE NUMBER ONE จงึเป็น

โครงการที่เหมาะกับเยาวชนต้นแบบที่จะเติบโตมาเป็นอนาคตของชาติย่อมได้รับการ

พฒันาอย่างต่อเนือ่ง เช่นโครงการ TO BE NUMBER ONE ทีด่�าเนนิงานมาเป็นระยะเวลา

มายาวนาน กว่า 18 ปี มีเยาวชนต้นแบบที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นหลังได ้

น�าเอาไปเป็นแบบอย่าง โครงการ TO BE NUMBER ONE ยังเป็นก้าวแรกหรือเป็นเวท ี

ทีแ่รกๆทีท่�าให้เยาวชนเกดิแนวคดิใหม่ๆ เกดิการเรยีนรู ้เป็นโครงการทีเ่พ่ิมโอกาสให้เยาวชน 

นักเรียน ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและหลากหลายในลักษณะของการแข่งขันกันท�า

กิจกรรมดีๆ  เป็นสิง่จงูใจทีท่�าให้เยาวชนห่างไกลจากการใช้สารเสพตดิและอบายมขุท�าให้

เยาวชนนักเรยีนรู้สกึมกี�าลงัใจในการต่อสูก้บัปัญหาทีเ่จอ โดยเฉพาะเวลาทีน่กัเรียนมปัีญหา

ที่อยากจะตัดสินใจได้เอง การจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ที่มีในช่วงโรค  

COVID -19 ทางโครงการก็ดูแลเรื่องของมาตรการความปลอดภัยเป็นอย่างดี  

หลายขั้นตอน มีหน่วยงานต่างๆมาคอยดูแลให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับสมาชิก  

TO BE NUMBER ONE ที่ร่วมกิจกรรม

 จุดเด่น/ปัจจัยความส�าเร็จของโครงการฯท่ีมองเห็นชัดๆ ก็จะเป็นเร่ืองของ

กิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ท่ีเยาวชน นักเรียนให้ความสนใจเป็น

จ�านวนมาก ท�าให้นักเรียนที่ต้องการเวทีการแสดงออกในส่ิงท่ีตนเองถนัดไม่ว่าจะเป็น 

การร้องเพลง การเต้น สงัเกตได้จากการจดักจิกรรม ของโครงการ TO BE NUMBER ONE 
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แต่ละครั้งมีสมาชิกเยาวชน นักเรียนให้ความสนใจจนล้นหลามล้นขอบเวที ทั้งองค์กร 
ส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองและองค์กรต่างๆ อีกมากมาย ข้าพเจ้าอยากให้โครงการ TO BE 
NUMBER ONE แบบนี้มีต่อไปเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน ได้ใช้เวลา 
ท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ได้ฝึกทักษะที่ตนเองสนใจจนเกิดความช�านาญ  
แล้วน�าไปสู่การประกอบอาชีพได้ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามจะขาดบุคคลส�าคัญ และ
หน่วยงานต่างๆ ที่คอยสนับสนุนไม่ได้เลย
 ความคาดหวงัจากโครงการ TO BE NUMBER ONE ข้าพเจ้าในฐานะครูหวัหน้างาน 
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ ก็หวังว่าจะมี
กิจกรรมดีๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไปหลายๆกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้นกว่าที่มี เวท ี
การแสดงออกของสมาชกิ TO BE NUMBER ONE คณะผูบ้รหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เครือข่ายผู้ปกครองและครูมีความพร้อมที่จะสนับสนุนในกิจกรรมของนักเรียน ท�าให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตที่ดีๆ รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นผู้ที่มีวินัย รู้จักเสียสละ 
จากการที่ข้าพเจ้าได้ส่งนักเรียนเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
ก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างเห็นได้ชัด เช่น การมีมารยาทในเรื่อง
ของการพูด การแสดงรอยยิม้ การตรงต่อเวลา การรูจ้กัช่วยเหลอืผูอ้ืน่ และทีส่�าคญันกัเรียน
ได้เรยีนรู ้การใช้ชวีติอยูร่่วมกบัคนหมูม่าก มกีารปรับตัวให้เข้ากบัสงัคมใหม่ๆ มสีมาชกิมา
จากหลายทีท่ัว่ประเทศได้เรยีนรู้ ทัง้ความรูท้ีเ่ป็นวิชาการ และการปฏบัิต ิเช่น เรยีนภาษา 
เรียนคณิตศาสตร์ เรียนว่ายน�้า เรียนร้องเพลง เรียนเต้น เป็นต้น นักเรียนมีความสุขกับ
กิจกรรมทีจ่ดั ถึงแม้บางคนครัง้แรกอาจไม่อยากไป แต่พอไปแล้วอยากไปอกี เพือ่ให้มเีวที
ที่ดีมีมาตรฐานเป็นท่ีสานฝันของเด็กๆ เพื่อเป็นจุดหมายของเยาวชนต้นแบบที่เก่งและดี 
ตลอดไป
 อยากให้ทางโครงการ TO BE NUMBER เพิ่มจ�านวน โควต้าให้โรงเรียนที่มี
ขนาดใหญ่พิเศษเพราะมีนักเรียนสนใจกิจกรรมที่ทางโครงการ TO BE NUMBER ONE  
จัดขึ้นเป็นอย่างมาก และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ ก็สนใจ
ในทุกกิจกรรมที่ทางโครงการจัดข้ึนเพียงแต่ไม่มีเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกพอและครู
คอยดูแล เมื่อทางโรงเรียนมีการเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพ่ือนใจ  
TO BE NUMBER ONE จึงเป็นการเพิ่มโอกาสและเวทีการแข่งขันให้กับนักเรียน จึงเป็น
หนทางที่ดีส�าหรับนักเรียนที่อยากท�ากิจกรรมที่ผ่อนคลายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

ห่างไกลจากการใช้ยาเสพติดและอบายมุข



126 เรื่องดีดี 18 ป ี
TO BE NUMBER ONE

ผู้เขียน

นางสาวสวัล เชื้อพรหม

ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)

ส�านักงานเขตจอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานคร

 ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ ได้เห็น ได้เข้าใจ และได้ลงมือท�าในการสนับสนุน เปิดโอกาส

และส่งเสริมความสามารถของสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 

รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)  

และโรงเรยีนในเครอืข่ายผ่านประสบการณ์จรงิในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานด้วยโครงสร้าง

และองค์ประกอบหลัก “3ก.” ได้แก่ (1) ก.กรรมการ (2) ก.กองทุน (3) ก.กิจกรรม และ 

“3ย.” ได้แก่ (1) ย.ยุทธศาสตร์การรณรงค์ปลุกจิตส�านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อ

การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ (2) ย.ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างภมูคิุม้กนัทางจิตใจ

ให้แก่เด็กและเยาวชน (3) ย.ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ข้าพเจ้ามคีวามประทบัใจอย่างยิง่ทีเ่ป็นส่วนหนึง่ทีไ่ด้รบัโอกาส

ในการพฒันาเดก็และเยาวชนให้เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีณุภาพ เป็นพลเมอืงทีดี่ มส่ีวนร่วม

ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไป

 “TO BE NUMBER ONE มีอะไรมากกว่าร้องเล่นเต้นร�า” เพราะที่จริงแล้วคือ

การใช้กลวธิ ี“Play and Learn” ด้วยองค์ความรู้ของหลกัจิตวิทยาในการเข้าถงึเด็กและ

เยาวชนคนรุ่นใหม่ สอดแทรกให้เกิดการเรียนรู้ทักษะชีวิต ทักษะสังคม ทักษะอาชีพ  

เพือ่การช่วยเหลอืเพือ่นมนษุย์ ตามแนวคดิ “ปรับทกุข์ สร้างสขุ แก้ปัญหา พฒันา EQ” 

ซึ่งการปลูกฝังค่านิยมจิตอาสารับใช้สังคมและตอบแทนคุณแผ่นดิน บูรณาการกิจกรรม

ตามความชอบ ความถนัด และความสนใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ปรับให้ทันตามกระแส

และวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยง

ต่อปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนใหม่ เช่น ปัญหาติดเกม ติดโทรศัพท์มือถือ  

ติดเพื่อนต่างเพศ/เพื่อนเพศเดียวกัน ติดพนันออนไลน์ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางไม่เหมาะสม 
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เด็กที่มีสมาธิสั้นพลังงานสูง เด็กที่มีโรคซึมเศร้า เด็กที่หนีโรงเรียน หนีออกจากบ้าน และ

อบายมุขทั้งปวง โดยใช้เทคนิควิธีการเบนความสนใจจากความสุขชั่วคร้ังชั่วคราว  

ให้มาใช้เวลาว่างในการท�ากิจกรรมที่สนใจให้เกิดประโยชน์สูงสุด การส่งเสริมให้บ�าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์เพ่ือสังคมส่วนรวม ซึ่งเป็นกุศโลบายในการสร้างเด็กและเยาวชน  

ให้เป็น “คนเก่ง ด ีมีสขุ มภีมูคิุม้กนัทางด้านจติใจ ห่างไกลยาเสพตดิ” ตามพระปณธิาน

องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้ค�าขวัญที่ว่า “เป็นหนึ่ง...โดยไม่

พึ่งยาเสพติด” หมายความว่า เป็นคนหนึ่งคนที่มีตัวตนบนโลกใบนี้ เป็นใครสักคนหนึ่ง 

(Somebody) ที่มีดีในตนเอง เป็นหนึ่งในสิ่งดีๆที่ไม่ใช่การเป็นที่หนึ่ง แต่เป็นหนึ่งใน 

แบบฉบบัของตนทีม่คีณุค่าและมคีวามหมาย มเีอกลกัษณ์ (Unique) ซึง่จะช่วยให้เดก็และ

เยาวชนหลกีหนีและหลกีห่างจากยาเสพตดิและอบายมขุท้ังปวงด้วยหลกัจติวทิยาในการ

เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีในตนเอง สถานการณ์สังคมปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนแปลง 

ค่อนข้างเร็ว เรียกว่าเปลี่ยนทุกวินาที จากหน้ามือเป็นหลังมือ ปีน้ี “โครงการ TO BE  

NUMBER ONE” หรือชื่ออย่างเป็นทางการ “โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สริวิฒันาพรรณวด”ี มวีาระครบรอบ 18 ปี หลกัการแนวคดิมคีวามทนัยคุสมยัสอดคล้องกบั 

การจดัการศกึษาในศตวรรษที ่21 ทีมุ่่งเน้นให้ผู้เรยีนมทีกัษะ 3R8C ในการด�ารงชีวติ อาทิ

เช่น มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร มีทักษะชีวิตในการปรับตัวต่อการ

เปล่ียนแปลง เข้าใจความแตกต่างระหว่างบคุคลและวฒันธรรม มีทกัษะการท�างานเป็นทมี 

มีทักษะการบริหารจัดการและประสานความร่วมมือ มีคุณธรรมและจริยธรรม  

รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาส�าหรับทุกคน (Education for All) โดยเปิด

โอกาสให้นกัเรยีนทกุคนมีพืน้ทีย่นืในสงัคม เหน็คณุค่าและศกัดิศ์รใีนตนเอง ข้าพเจ้าได้มา

ปฏิบตัริาชการในต�าแหน่งผูอ้�านวยการโรงเรยีนวดัยายร่ม (วฒันราษฎร์รังสรรค์) ส�านกังาน

เขตจอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่

ส�าหรับการบริหารจัดการสถานศึกษาแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะที่นี่ก่อตั้งชมรม TO BE 

NUMBER ONE ในโรงเรยีน ตัง้แต่ปี 2551 และจดัตัง้ศนูย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE 
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ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จเปิดชมรมและ 

ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2552 โดยในปี 2562  

เป็นสถานศึกษาทีม่ผีลการด�าเนนิงานชมรม TO BE NUMBER ONE อยูใ่นกลุม่รกัษามาตรฐาน

พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2 ระดับประเทศ ซ่ึงได้เข้าร่วมประกวดชมรม  

TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา)  

เร่ิมต้ังแต่กลุ่มดีเด่น พัฒนาขึ้นสู่กลุ่มมาตรฐานต้นแบบระดับเงิน และได้เล่ือนข้ึนสู่กลุ่ม 

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ทั้งในระดับภาคกลางและตะวันออกและ

ระดับประเทศ เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ โดยชมรมTO BE NUMBER ONE 

โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) เป็นชมรมTO BE NUMBER ONE  

ในสถานศกึษาเพยีงแห่งเดยีวในสงักดักรงุเทพมหานครและแห่งเดียวท่ามกลางสถานศกึษา

ทุกสังกัดในพื้น ท่ีกรุง เทพมหานครที่มีผลการด�าเนินงานต ้นแบบระดับประเทศ  

ในความมุง่ม่ันและตัง้ใจจรงิในการพฒันาเดก็และเยาวชน นบัว่าข้าพเจ้าได้รบัโอกาสทีย่ิง่

ใหญ่มากในการท�าประโยชน์ให้กับประเทศชาติตามพระปณิธานองค์ประธานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE ภายใต้ค�าขวัญที่ว ่า “เป็นหนึ่ง...โดยไม่พึ่งยาเสพติด”  

วนันีข้้าพเจ้าขออนญุาตเล่าเรือ่งราวดีๆ ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรยีนวดัยายร่ม (วฒันราษฎร์รงัสรรค์) 

จากการขบัเคลือ่นการด�าเนินงานด้วยโครงสร้างและองค์ประกอบหลกั “3ก.” และ “3ย.” 

การส่งเสรมิโน้มน้าวให้บคุลากรมคีวามคดิเชงิบวก ให้โอกาสเดก็ๆ และเยาวชนได้มตีวัตน

เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีในตนเอง กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ โดยข้าพเจ้าสร้างกระแส

ด้วยค�าหรือข้อความเชิงบวก ท�าป้ายใหญ่ๆ ติดให้นักเรียนหรือผู้ปกครอง ครู บุคลากร 

เห็นอย่างชัดเจนทุกๆวัน เช่น ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดยายร่ม 

“เป็นหนึ่ง...โดยไม่พึ่งยาเสพติด” ขนาดความยาว 22 เมตร กว้าง 1.5 เมตร  

หรือ  ค� าว ่ า  “เก ่ ง  และ  ดี  TO BE  NUMBER ONE”  จั ดการ เรี ยน 

การสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียน 

วดัยายร่ม (วฒันราษฎร์รงัสรรค์) แต่มกีจิกรรมหลากหลายตามความชอบ ความถนดั และ

ความสนใจของเดก็ๆ เช่น กฬีาต้านยาเสพตดิ DIY จติรกรรมสร้างสรรค์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล 
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โฟล์คซอง นาฏศิลป์ สหการโรงเรียน Origami ส่งเสริมคุณธรรมเด็กดีศรียายร่ม 

computer graphics นวัตกรน้อย DIY งานหัตถกรรม นักวิทยาศาสตร์น้อย งานจัดเลี้ยง 

Food and beverage คิด-เช่น-ครัว Kitchen-Khrua และ กิจกรรมอื่นๆ ตามวาระและ

โอกาส ที่สอดแทรกและบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้ในทุกมิติของการจัดการศึกษา  

โดยไม่จ�ากดัรูปแบบตายตัว ซึง่จะช่วยให้เดก็และเยาวชนหลกีหนแีละหลกีห่างจากยาเสพตดิ 

และอบายมขุทัง้ปวง เพยีงแต่ทกุฝ่ายร่วมมอืกนั สร้างพลงัทมีด้วยจติวญิาณ สร้างทศันคติ

อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสรมิค่านยิมเป็นหนึง่โดยไม่พึง่ยาเสพตดิ ให้เด็กและเยาวชนภาคภมูใิจ

ในตนเอง เอาตัวรอดในสังคมทุกๆ สถานการณ์ ท�าให้ชีวิตมีความสุข เมื่อชีวิตมีความสุข

ท�าอะไรก็จะประสบความส�าเร็จ และท�าให้ผู้คนรอบข้างมีความสุขไปด้วย ตามความเห็น

ของข้าพเจ้า คือจิตวิญญาณของ TO BE NUMBER ONE ที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่ามหาศาล 

ทันยุคทันสมัยได้อย่างเหมาะสม

 ถงึเวลาแล้วการพฒันาเดก็และเยาวชนต้องลงทนุ ให้ถกูจุด ปักหมดุ ความหวงั

ใหม่ให้ยั่งยืน ตามพระปณิธานองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้

ค�าขวญัทีว่่า “เป็นหนึง่...โดยไม่พึง่ยาเสพตดิ” โดยวางกลยทุธ์ให้ทบูนีมัเบอร์วนัด�าเนนิการ 

ทุกๆภารกิจของโรงเรียนตามสถานการณ์จริง ที่ช่วยพัฒนานิสัยใจคอและบุคลิกภาพ 

ให้เป็นคนด ีมคีวามสขุ เป็นทีร่กั สามารถใช้ชวีติอย่างมปีระสทิธภิาพจนประสบความส�าเร็จ 

เพราะคอนเซ็ปต์ของทูบีนัมเบอร์วันคือ การช่วยเหลือ การบริการรับใช้สังคมและ

สาธารณประโยชน์ ซึ่งแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถน�าหลักการ

แนวคิด TO BE NUMBER ONE เป็นเครื่องมือได้เป็นอย่างดีในการปลูกฝังคุณธรรม  

ในจิตใจตั้งแต่เยาว์วัย ที่ส�าคัญ ทัศนคติที่ถูกต้องในการด�าเนินชีวิต “เรามีชีวิตและเรียนรู้

ในวันนี้“เป็นหนึ่ง...โดยไม่พึ่งยาเสพติด” เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า และดีกว่าในวันพรุ่งนี้
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ชมรม TO BE NUMBER ONE 

กาสะลอง 

โรงเรียนสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ย้อนเวลากลบัไปเมือ่ 15 ปี ทีแ่ล้วเมือ่นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

มอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

สาธารณสุขไปด�าเนินการ ค�าถามก็เกิดขึ้นในใจ TO BE NUMBER ONE คืออะไร ท�าไม

เราต้องท�า ท�าแล้วได้อะไร เป็นค�าถามท่ีเกิดขึ้นในใจ เคยรู ้ว ่าเป็นโครงการของ 

ทลูกระหม่อมหญิงอบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวดี ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด มีบทเพลงท่ีมีใจความส�าคัญคือ “TO BE NUMBER ONE ฝันของพวกเรา  

ที่พร้อมมีใจดวงเดียวกันจะขอเป็นคนเก่ง และเป็นคนดี สิ่งนี้ที่ต้องการนี่คือความฝัน

คนรุ่นใหม่” จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการท�างานครั้งนี้

 หลังจากท่ีได้รับมอบนโยบายมาแล้ว ดิฉันในฐานะที่ท�างานกับเยาวชน จึงได้

เริ่มศึกษาโครงการ และพบว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นประธานโครงการนี้ และได้ติดตามกิจกรรมของทูลกระหม่อมฯ 

พบว่ามีความสนุกสนาน วัยรุ่น เยาวชนในสถานศึกษาต้องชอบแน่ๆ เช่น การร้องเพลง 

การเต้น จึงได้น�าโครงการนีเ้ข้าสูส่ถานศกึษา โดยมกีารตดิต่อประสานงานกบัผูอ้�านวยการ 

โรงเรียน โดยเริ่มที่โรงเรียนสนามชัยเขต อ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ ครั้งแรกที่เกริ่นกับผู้อ�านวยการโรงเรียน ท่านบอกว่า

เวลาเรียนเราก็จะไม่พอ ทุกคาบเป็นเวลาเรียนหมด ไม่มีคาบว่าง ดิฉันก็คิดในใจและตอบ

ไปว่า ไม่เป็นไรค่ะ เราค่อยๆมาเรียนรู้ร่วมกัน และศึกษาว่า TO BE NUMBER ONE  

ท�าเพื่ออะไร หลังจากนั้นดิฉันและคณะครูโรงเรียนสนามชัยเขตก็ค่อยๆเริ่มเรียนรู้ โดยมี

การศกึษาตามคู่มอื และยดึหลักการท�างานตามหลัก 3 ก 3 ย ดิฉันได้เชญิท่านนายอ�าเภอ 

ท่านนายก อบต. ท่านนายกเทศบาล ประธานกรรมการสถานศึกษา และหัวหน้าสว่น
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ราชการท่านอื่นๆ มาเป็นที่ปรึกษาโครงการนี้ และให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ

ต่างๆ และมกีารจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารชมรม TO BE NUMBER ONE โดยให้เยาวชน

ในสถานศึกษามีการด�าเนินการคัดเลือกกันเอง และตั้ งชื่อชมรมว ่า “ชมรม  

TO BE NUMBER ONE KASALONG” พวกเราเริ่มลงมือท�ากิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน 

เริ่มต้นด้วยการตรวจหาสารเสพติดในโรงเรียน พวกเราพบทั้งเด็กที่ใช้สารเสพติด พบเด็ก

กลุ่มเสี่ยง พวกเราเริ่มคิดกิจกรรมต่างๆที่จะท�าให้ลูกๆในโรงเรียนของเราห่างไกลจากยา

เสพตดิ ดงัเช่นโครงการใครตดิยายกมอืขึน้ พวกเราได้น�าเดก็กลุม่เสีย่ง เดก็ทีใ่ช้สารเสพตดิ 

มาเล่นกีฬาฟุตบอล โดยมีการจัดให้อยู่หอพักของโรงเรียนจากการมาอยู่ร่วมกัน ท�าให ้

พวกเขาเกดิความรกั ความสามคัคกัีน รูจ้กัการใช้ชวีติอยูร่่วมกนัในสงัคม ฝึกการดูแลแบบ

พี่ดูแลน้อง และหมั่นฝึกซ้อมฟุตบอล ส่งผลให้พวกเขามีความฝันของตนเอง บางคนมีฝัน

อยากเป็นนกัฟตุบอลมอือาชพี จากการตัง้ใจทีจ่ะท�าตามความฝัน จากบทเพลง “ฝันของ

พวกเรา” พวกเขาท�าได้ พวกเขาหมั่นใช้เวลาว่างในการฝึกซ้อมฟุตบอล จนได้สังกัดเป็น

นักฟุตบอลมืออาชีพของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเงินเดือนเลี้ยงตนเองและครอบครัว  

พวกเราท�าได้ หลงัจากนัน้พวกเราค่อยๆเริม่คิดกจิกรรมต่างๆมากมาย โดยมีทูลกระหม่อมหญงิ

อบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีเป็น IDOL พวกเราฝันว่าสกัวนัหนึง่พวกเราจะได้

รับเสด็จแล้ววันนั้นก็มาถึง 

 ในปี 2556 คุณอ๋อย ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา “นุชเอ้ย 

น้าว่า น้าจะส่งชมรม TO BE NUMBER ONE KASALONG โรงเรียนสนามชัยเขต 

ไปแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การด�าเนินงาน หนูว่ายังไง พร้อมไหม” ดิฉันคิดในใจ และ 

ตอบไปว่า “ยินดีค่ะ หนูคิดว่า หนูพร้อมค่ะ” สิ่งที่ท�าให้ดิฉันคิดว่าพร้อมก็คือ TO BE 

NUMBER ONE ไม่ได้ให้เราแค่ร้องเล่น เต้น ร�า อย่างเดียว จากที่ดิฉันเข้าไปท�างานร่วม

กับโรงเรียน เราไม่ได้สอนให้เด็กแค่ร้องเพลง เต้น แต่ดิฉันได้สอนให้เด็กในโรงเรียน 

รู ้จักทักษะการใช้ชีวิต การท�างานร่วมกับผู ้อื่น การควบคุมอารมณ์ การใช้เหตุผล  

การรู ้ จักคิด และการแก ้ไขป ัญหา ส ่วนโรงเรียนก็ได ้มีการจัดกิจกรรมต ่างๆ 

ให ้ เด็ กๆใช ้ เวลาว ่ า ง  เช ่น  กิ จกรรมพี่ สอนน ้อง  กิ จกรรมบ ้ านหลั ง เรี ยน  
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กีฬาต้านยาเสพติด ซึ่งทุกกิจกรรมที่เราท�า ท�าให้เด็กๆรู้จักการใช้ชีวิต เมื่อเด็กๆ 

มเีกราะในการใช้ชวีติ เดก็ๆกจ็ะไม่ยุง่กบัยาเสพตดิ พวกเราจะได้ไปโชว์ผลงาน เราจะได้ไป

พบเจอเพือ่นใหม่และท่ีส�าคญัพวกเราจะได้รบัเสดจ็พระองค์ท่านด้วย พวกเรามคีวามตัง้ใจ

ในการท�างานอย่างมาก มีการเก็บตัวผู้ที่จะไปน�าเสนอผลงาน มีการฝึกซ้อมบทที่จะไป 

น�าเสนอ พวกเรามคีวามตัง้ใจเป็นอย่างมาก เมือ่ถงึวนัทีไ่ปน�าเสนอซึง่เป็นครัง้แรก ดเูดก็ๆ

จะตืน่เต้น เหงือ่ออก มอืเยน็ ท�าอย่างไรด ีดฉินัได้เรยีกเดก็ๆมาสวมกอดและจบัมอืกนัเป็น

วงกลมบอกกับเด็กๆว่า วันนี้เรามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ต่างโรงเรียน เรามีดี เราต้องมา

โชว์ถึงโรงเรียนเราจะอยู่ในอ�าเภอที่กันดาร เราต้องท�าให้คณะกรรมการและเพ่ือนต่าง

โรงเรียนรู้จักโรงเรียนสนามชัยเขตให้ได้ ผลการน�าเสนอจะออกมาเป็นอย่างไรไม่เป็นไร  

ปีหน้าเรากจ็ะมาใหม่ เพราะเรามีความฝัน พวกเราอยากเห็นทูลกระหม่อมฯ เสด็จไปโรงเรยีน

สนามชัยเขต พวกเราจะต้องท�าให้ได้ นี่คือความฝันของพวกเรา จนกระท่ังในปี 2559 

โรงเรยีนของเราผ่านการคดัเลอืกระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก ได้ไปน�าเสนอผลการ

ด�าเนินงานระดับประเทศ คือความภาคภูมิใจ พวกเราท�าส�าเร็จแล้ว พวกเราท�ากิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง จนโรงเรียนของเราปลอดจากสารเสพติด แต่สิ่งที่เราภาคภูมิใจยิ่งกว่า 

การเป็นโรงเรยีนทีป่ลอดสารเสพตดิ คอืเดก็ๆของเรามีทักษะการใช้ชีวติ มีทักษะการเป็นผูน้�า 

กล้าคิดกล้าท�าและกล้าแสดงออก มีน�้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 จากการท�างานที่ผ่านมา พวกเรา TO BE NUMBER ONE KASALONG จะไม่

เก็บสิ่งดีๆ ไว้แค่นี้ พวกเราได้มีการขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนช�าป่างามวิทยา ชุมชน

บ้านบางพะเนียง โรงเรียนพนมสารคามพนมอดุลวิทยา สุดท้าย อ�าเภอของของเรากลาย

เป็นอ�าเภอ TO BE NUMBER ONE 

 สดุท้ายนี ้พวกเราต้องขอขอบคณุทลูกระหม่อมฯ ทีเ่ป็น IDOL เป็นทีย่ดึเหนีย่ว 

เป็นก�าลังใจที่ส�าคัญที่ท�าให้พวกเรามีก�าลังใจในการท�างาน เวลาที่เห็นทูลกระหม่อมฯ 

เสด็จแต่ละครั้ง พวกเรามีความสุข ขอบคุณโครงการ TO BE NUMBER ONE 
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ผู้เขียน

นายอธิราช ทองสิน 

ที่ปรึกษาพิเศษชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

	 ปี	พ.ศ.	สองพันห้าร้อยสี่สิบห้า	 จุดเริ่มต้นโครงการน่าพิสมัย
	 ก่อก�าเนิดพระราชด�ารัสอันเกรียงไกร	 ความห่วงใยเยาวชนพ้นพิษยา
	 โครงการดี	TO	BE	NUMBER	ONE	 เป็นความฝันของเยาวชนไทยทั่วหล้า
	 กว่าสิบแปดปีผลงานเด่นที่ผ่านมา	 สู่สายตาประชาราษฎร์รับรู้เอย

 เม่ือปี พุทธศักราช 2542 ปัญหาส�าคัญหลักที่ประเทศไทยก�าลังเผชิญหน้า  

ที่ผู้น�าประเทศต้องเร่งแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดส้ิน ก็หลีกไม่พ้น “ปัญหายาเสพติด”  

ที่ก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ลุกลามไปยังผืนแผ่นดินถิ่นสยาม ท�าให้เยาวชนไทยจ�านวน

กว่า 6 แสนคนหลงเข้าสู่วังวนของพิษภัยยาเสพติด แต่แล้วในปีพุทธศักราช 2545 ด้วย

น�้าพระหฤทัยและแสงแห่งพระปณิธานที่ส่องสว่างไปทั่วปฐพีของเจ้าฟ้าหญิง ทรงมี 

ความห่วงใยต่อราษฎรไทย โดยเฉพาะกลุม่เด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็นกลุ่มทีมี่คณุค่าอย่างย่ิงต่อ 

การพฒันาประเทศ นอกจากนีย้งัถอืเป็นกลุม่ทีเ่สีย่งต่อการติดยาเสพตดิสงู เนือ่งจากเป็น

วัยท่ีต้องการเรยีนรูใ้นสิง่ต่างๆ อยากลอง อยากเหน็ แต่ยงัขาดวฒุภิาวะทางอารมณ์ทีด่พีอ 

รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ จนก่อเกิดโครงการที่เป็นของ

ขวัญล�้าค่า แม้แต่เงินตราก็ไม่สามารถซื้อหามาได้ นั้นก็คือ โครงการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ TO BE NUMBER ONE

 น�้ าหลั่ งหยดลงบนผืนแผ ่นดินไทยทั่วหล ้า ก ่อก�าเนิด “ของขวัญ”  

ล�้าค่าแผ่ไพศาลทั่วธรณี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  

เจ้าฟ้าหญงิผูท้รงมพีระเมตตา ด้วยพระวิรยิะอตุสาหะและทรงทุม่เทอทิุศก�าลงัพระวรกาย 

พระองค์ทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  

ทรงขบัเคลือ่นด�าเนินกจิกรรมภายใต้ค�าขวัญทีว่่า “เป็นหนึง่โดยไม่พ่ึงยาเสพตดิ” เพาะบ่ม

รากฐานความมั่นคงจากต้นกล้าน้อยๆ สู่ผลผลิตที่เจริญเติบโตผลิดอกออกใบแผ่ไพศาล 
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ไปทัว่อาณาประชาราษฎร์ โดยทรงมพีระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุม่เป้าหมาย คอื 

เดก็และเยาวชนทีเ่ป็นก�าลงัหลกัของชาต ิใช้กลวธิสีร้างกระแสการแสดงพลงัอย่างถกูต้อง

โดยไม่ตกเป็น “ทาส” ของยาเสพตดิ เสรมิสร้างภมูคิุม้กนัทางจิตให้แก่เยาวชน สร้างสรรค์

คิดค้นระบบการบ�าบัดรักษาภายใต้โครงการ “ใครติดยา ยกมือข้ึน” สร้างคืนคนดี  

คนเก่ง สูส่งัคมและป้องกนัการกลบัมาเสพซ�า้ ก่อชวีติให้มค่ีานยิมของการเป็นหนึง่โดยไม่ 

ต้องพึ่งยาเสพติด จากพระสติปัญญาที่ประพิณ มองการณ์ไกลเสมือนธรณินทร์ที่น�าทาง 

ประชาราษฎร์ พระองค์ทรงกระตุ้นและปลุกจิตส�านึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้  

ความเข้าใจและตระหนกัถงึการทีจ่ะเอาชนะปัญหาเหล่านี ้อกีท้ังทรงมองเหน็ว่ามใิช่หน้าท่ีของ 

คนใดคนหนึง่ แต่ทกุคนในชาติต้องร่วมแรง ร่วมใจกนัสร้างเกราะป้องกนัด้วยพลงัแห่งแผ่นดนิ

ทีจ่ะต่อสูฝ่้าฟันและเอาชนะปัญหานีใ้ห้ได้โดยเรว็ ดังพระราชด�ารสัในวโรกาส การแถลงข่าว

เปิดตัวโครงการ “TO BE NUMBER ONE” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2545  

ณ ห้องประชมุกระทรวงสาธารณสขุ ความว่า “กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE 

จะเบนความสนใจจากการหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราวจากยาเสพติด อยากให้โครงการนี้

ส�าเร็จด้วยดี แต่จะท�าคนเดียวไม่ได้ จึงขอความร่วมมือจากทุกคน” นี้คือเป็นของ 

ขวัญล�้าค่าที่เจ้าฟ้าหญิงของไทยพระราชทานจากพระหฤทัยสร้างความห่วงใยเด็กและ

เยาวชนไทยตลอดไป

 ความก้าวหน้าต่อการพัฒนาศักยภาพ สู่เส้นทางแห่งความสุขท่ีแท้จริง  

ระยะเวลาเกือบจะสองทศวรรษ ท่ีโครงการ TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรม 

มาโดยตลอด ไม่มแีม้จะหยดุและหายไปจากประเทศไทย ในทางกลับกนัโครงการมแีต่จะ

ขยายใหญ่เพิม่ขึน้ตามกาลเวลาเสมอ แต่มบุีคคลอยูค่นหนึง่ทีไ่ม่เคยทราบถงึข้อมลูเก่ียวกบั 

โครงการนี้ ไม่ทราบแม้กระท่ังว่าโครงการนี้คือโครงการอะไร ท�าอะไรบ้าง รวมไปถึง

โครงการนีม้ปีระโยชน์อย่างไรต่อเดก็และเยาวชน บคุคลนัน้ก็คอืผมครับ เด็กหนุม่ตัวน้อยๆ 

ผู้ด้อยความรูใ้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ผูท้ีม่อีารมณ์แปรปรวนกว่าสภาพอากาศของโลก 

จนท�าให้ผมไม่ค่อยทราบข้อมูลอย่างอื่น มัวสนใจในสิ่งที่ตัวเองอยากรู ้ อยากท�า  

ผมเป็นเดก็คนหนึง่ทีท่�ากจิกรรมของโรงเรยีน ผ่านเข้าร่วมการแข่งขนัรายการต่างๆ ทัง้ใน

และต่างจังหวัด สนามรบย่อมมีแพ้มีชนะเสมือนสนามแข่งขันก็ย่อมมีแพ้และชนะเช่น
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เดยีวกนั แต่ผมกลบัเป็นคนทีไ่ม่ยอมแพ้ เมือ่เข้าการแข่งขนัจะตัง้เป้าหมายแห่งความส�าเร็จ

ว่าต้องชนะทุกครั้งและทุกรอบที่เข้าร่วม อาจจะมองดูว่าเป็นสิ่งที่ดีในการตั้งเป้าหมาย 

น�าตัวเองไปสู่ชัยชนะ บางครั้งมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่ทุกท่านคิด ผมเป็นคนที่อ่อนไหวกับ

อารมณ์ความรู้สกึเหล่านีม้าก ชอบคิดว่าตัวเองเป็นเด็กขีแ้พ้ ลงสนามแข่งขนัใดก็แพ้เขาเสมอ 

จนเก็บน�ามาคิดแล้วร้องไห้เกือบทุกครั้งในวันที่รู ้ว ่าตัวเองแพ้ ด้วยโชคชะตาและ 

ฟ้าลขิติน�าชวีติของผมได้มาเจอบคุคลท่านหนึง่ทีแ่นะน�าให้ผมรูจ้กัและเป็นทีป่รกึษาให้กบัผม

มาจนถึงวันนี้ บุคคลนี้ในปัจจุบันคือคุณครูที่ปรึกษาของชมรม TO BE NUMBER ONE 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง จุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้มีอยู่ว่า คุณครูท่านนี้ได้ตะโกน

เรียกผมจากหน้าต่างห้องกิจการนักเรียนว่า “สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมแกนน�าของ

โรงเรยีนไหม” ตอนแรกทีผ่มได้ยินก็ยนืงงแต่ผมกส็มคัรไปโดยทีไ่ม่รูจ้ดุประสงค์ของการอบรม 

รู้เพียงแค่ตัวเองอยากท�ากิจกรรม เมื่อเข้าอบรมในครั้งนั้นก็ท�าให้เข้าใจโครงการมา 

พอสงัเขป เวลาผ่านไปท�าให้ผมเข้ามาอยู่ในชมรมและเข้าโครงการนี ้คณุครทู่านนีย้งัมองเหน็

ถึงความสามารถของผมจึงคัดเลือกให้ผมลงแข่งขันน�าเสนอผลการด�าเนินงานของชมรม

ระดับจังหวัด ผลการแข่งขันก็ออกมาว่าแพ้เหมือนเดิม ผมก็แอบมาร้องไห้ท�าให้คุณครู

เห็นแล้วเข้ามาถามและให้ก�าลังใจ บอกผมว่า “การแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาของโลก 

การแข่งขันย่อมมีแพ้มีชนะเสมอ แต่นอกเหนือจากการแข่งขันท�าให้เราพัฒนาตนเอง 

มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ มันสามารถท�าให้เรามีใจสู้และก้าวเดินไป

ข้างหน้าต่อไป” ผมได้น�าค�าพดูทีค่ณุครูบอกมาคิดว่ามนัสามารถท�าได้จริงหรือไม่ เพราะ

การแข่งขนัทกุคนต้องการทีจ่ะชนะ คณุครูจึงมอบโอกาสให้ผมเข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิก 

TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง ณ เดอะไพน์รีสอร์ท ให้ผมได้ไปหาค�าตอบที่ผม

สงสัยภายในใจและเห็นศักยภาพที่ผมสามารถพัฒนาตนเองตลอดจนสามารถน�าความรู้ 

ที่ได้มาพัฒนาชมรมและจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกของชมรม ผมจึงได้รับโอกาสเข้าร่วม 

CAMP ในครัง้นีไ้ปศกึษา เรียนรู ้พฒันาบุคลิกภาพ ภาษา ร้องเพลง พิธกีร และอกีมากมาย 

ได้ท�ากิจกรรมร่วมกับสมาชิกของโครงการ TO BE NUMBER ONE ต่างๆ ทั่วประเทศ 

ท�าให้ผมได้เรียนรู้ว่านอกเหนือจากการแข่งขันที่เราจะเอาชนะคือการแข่งขันที่สามารถ

พัฒนาศกัยภาพของตนเองตลอดจนท�าให้ผมเรยีนรูเ้ข้าใจถงึหลกัการท�างานของโครงการ
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มากยิ่งขึ้นและที่น่าภูมิใจอันหาที่สุดมิได้ คือการรับเกียรติบัตรพระราชทานจาก 

ทลูกระหม่อมหญิงอบุลรตันราชกญัญา สริวัิฒนาพรรณวด ีตัง้แต่วนันัน้มาผมได้น�าความรูไ้ด้

มาพฒันาสมาชิกของชมรม เพราะคิดว่าเมือ่เราได้รบัโอกาสแล้วเราน�าความรูท้ีไ่ด้มาต่อยอด 

และส่งเสรมิไม่ให้สมาชกิไปยุง่เกีย่วกับยาเสพติด สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่ง คน

ดีของสังคม นั้นคือความสุขที่แท้จริง

 ต�าแหน่งอยูไ่ม่นาน แต่ต�านานอยูต่ลอดไป จากวนัทีผ่มได้รู้จักโครงการ TO BE 

NUMBER ONE มากขึ้น สามารถพัฒนาตนเองและสมาชิกของชมรมไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับ

ยาเสพติด จนเกิดความสุขที่แท้จริง เมื่อกาลเวลาผ่านไปรุ่นพ่ีก็เรียนจบไปต่อระดับ

อุดมศึกษา ท�าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแกนน�าขึ้นใหม่ สุดท้ายคนที่มาด�ารงต�าแหน่งเป็น

กัปตันเรือในขับเคลื่อนการด�าเนินการงานภายในชมรมนั้นก็คือผม ผมได้โอกาสอีกคร้ัง

จากแกนน�าและสมาชกิของชมรมให้ด�ารงต�าแหน่งประธานชมรม TO BE NUMBER ONE 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ตั้งแต่ปี 2560-2561 เป็นระยะเวลา 2 ปี ที่ได้ท�าหน้าที่ 

โดยผมตั้งเป้าหมายหลักไว้ 3 ประการ ดังนี้ ประการที่ 1 คือการท�าให้สมาชิกของชมรม 

ไม่ไปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ โดยผมได้ด�าเนนิงานและจดักจิกรรมมาโดยตลอดตามหลกัและ

องค์ประกอบของโครงการท�าให้สมาชิกของชมรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทาง 

ที่ดีขึ้น เป็นเป้าหมายแรกท่ีผมได้ท�าส�าเร็จในขณะด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานชมรม  

ประการที่ 2 คือการท�าให้ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง 

เป็นทีรู่จั้กไปทัว่ประเทศ รวมไปถงึการขยายเครอืข่ายทัง้ในจงัหวัด ต่างจงัหวดัและต่างประเทศ 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ี 

ค่อนข้างยากแต่ด้วยความร่วมมือของแกนน�าและเหล่าสมาชกิท�าให้เกดิผลส�าเรจ็ข้ึนได้ และ

ประการที่ 3 คือการได้เข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ี

อย่างใกล้ชิด และแล้วในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 เป็นความปล้ืมปิติเป็นอย่างยิ่ง 

ที่พระองค์ทรงพระกรุณา เสด็จมาเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  

ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง สร้างขวัญและก�าลังใจให้สมาชิกของชมรม ท�าให ้

เป้าหมายที่ผมได้ตั้งไว้ 3 ประการเกิดความส�าเร็จ ระหว่างทางที่ผ่านมาไม่ได้โรยด้วย 

กลีบกุหลาบ แต่ความมุมานะ พยายาม และตั้งใจของผมท�าให้เกิดผลที่ตั้งไว้ เมื่อผมจบ
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การศกึษาในปัจจบุนัแต่ความส�าเรจ็ยงัคงอยูคู่ก่บัร่องรอยทีไ่ด้กระท�าไว้เป็นต�านานอยูต่ลอดไป

 โครงการ TO BE NUMBER ONE เปลี่ยนชีวิต สร้างพรหมลิขิต สร้างศักยภาพ 

พัฒนาเยาวชนเสมอมา จะเห็นได้ว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE สามารถพัฒนา

บคุคลทีค่นทีอ่่อนไหวกบัอารมณ์ความรูส้กึ จนสามารถเป็นคนทีม่คีวามเข้มแขง็อย่างผมได้ 

และสามารถสานต่อพระปณธิานของพระองค์ในการด�าเนนิงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นทาสของภัยยาเสพติด  

นับต้ังแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ ระยะเวลากว่า 18 ปีแล้ว ที่การด�าเนินงานของโครงการ  

TO BE NUMBER ONE มคีวามต่อเนือ่งและยัง่ยนื ก่อก�าเนดิชมรม TO BE NUMBER ONE 

ทัง้ในสถานศกึษา สถานประกอบการ เรอืนจ�า สถานพนิจิ และอกีต่างๆ มากมาย มสีมาชกิ

ของโครงการอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ไม่ว่าจะเดินทางที่แห่งใด ก็เจอเหล่าสมาชิก

ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถท่ีมีหัวใจเป็นหนึ่งในการด�าเนินงาน พระองค์ทรงสร้าง

โครงการท่ีเปลี่ยนชีวิต สร้างและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีความก้าวไกล

เป็นคนเก่ง คนดี ของสังคม

 หากการเทน�า้ลงบนพืน้เปรยีบเสมอืนภยัยาเสพติดทีก่�าลงัระบาดไปยงัเด็กและ

เยาวชนทัว่ทกุทีบ่นผนืแผ่นดนิไทย การทีม่ข้ีอบงัคบักฎหมายห้ามค้าขาย ห้ามเสพยาเสพตดิ 

เท่ากับการไม่เทน�้าไปให้เลอะซ�้าอีก ปัญหาไม่ได้เพิ่ม แต่ปัญหาเหล่านี้ก็ไม่หมดไป  

ในทางกลับกัน โครงการ TO BE NUMBER ONE เปรียบเสมือนผ้าที่คอยเช็ด  

คอยซบั คอยบ�าบัดปัญหาของยาเสพตดิให้หมดไปจากเดก็และเยาวชนไทย ด้ังนัน้โครงการ 

TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการท่ีแก้ไขปัญหาระยะยาวทีเ่น้นการมส่ีวนร่วมของทกุฝ่าย 

ร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างสรรค์กิจกรรมที่หลากหลาย

ตลอดจนสร้างคนดี คนเก่ง คืนสู่สงัคมที่แท้จริง
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ผู้เขียน

นายทวีชัย แม่มิ่ง 

ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE 

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี 

 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เป็นชมรมท่ีสร้างคนให้มีความกล้าแสดงออก มั่นใจ 
ในตัวเองในที่ที่ท�า หลีกเล่ียงอบายมุขสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว และสังคม และยังช่วยประเทศชาติให้มีสมาชิกที่จะช่วย
ต่อต้านเรื่องปัญหายาเสพติดมากขึ้นเรื่อยๆ 

 ข้าพเจ้านายทวีชัย แม่มิ่ง ต�าแหน่ง ผู้ช่วยครู ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียน 
นนทบุรีวิทยาลัย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และท�าหน้าที่ครูที่ปรึกษาของ 
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ย้อนไปเมื่อประมาณปี 2554 
ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ในเครือข่ายของ 
จงัหวดันนทบรุ ีโดยแกนน�า ของบรษิทัซีพีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) ศนูย์กระจายสนิค้าบางบวัทอง 
ซึ่งในช่วงนั้นจะท�ากิจกรรมต่างๆ กับเครือข่าย กับทางพี่ๆซีพีออลล์ อย่างเช่น กิจกรรม 
วันเด็กแห่งชาติ เป็นประจ�าทุกปี ทางพี่ๆซีพีออลล์ ก็จะเข้ามาท�ากิจกรรม มอบของขวัญ 
วนัเดก็ให้กบันกัเรยีน ร่วมสนกุสนานกบัทางโรงเรียน และชมุชน ทุกคร้ังท่ีออกท�ากจิกรรม 
กจ็ะมโีลโก้ TO BE NUMBER ONE ซึง่ตวัข้าพเจ้าเองกไ็ม่ได้เข้าใจอะไรเก่ียวกบัตวัของชมรมเลย 
และนอกจากกิจกรรมที่ทางซีพีออลล์เข้ามาท�ากิจกรรมให้กับนักเรียน โดยใช้สื่อผ่านทาง 
ชมรม TO BE NUMBER ONE ทางโรงเรยีนกไ็ด้รบัเชญิ เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ของจงัหวดั อาทิ  
เช่น ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินพื้นที่ ณ บริษัทซีพีออลล์ จ�ากัด (มหาชน) เป็น 
ประจ�าทุกปี น�าการแสดงพิธีเปิดเข้าร่วม ซึ่งท�าให้ผมได้เห็นค�าว่า TO BE NUMBER ONE  
เพิม่มากขึน้ TO BE NUMBER ONE ไม่ได้เป็นเพยีงกลุม่ย่อยเลก็ภายในโรงเรยีน แต่มนัมเีครอืข่าย 
ทัว่ประเทศทีเ่ชือ่มโยงถงึกัน สามารถพดูคยุ แลกเปล่ียนข่าวสาร ประสบการณ์ต่างๆ ของ 
TO BE NUMBER ONE ซึง่ท�าให้ข้าพเจ้าได้มองทีจ่ะเกิดการก่อตัง้ชมรมขึน้ อยากทีจ่ะมกีจิกรรม
ให้กับนักเรียน แต่ ณ ตอนนั้นก็ได้พูดคุยกับท่านผู้อ�านวยการ นางทัศนี พนมสารนรินทร ์
ซึ่งโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เลยมีเหตุผลหลายๆ อย่างเข้ามาประกอบ  
จึงไม่สามารถก่อต้ังชมรม หรือด�าเนินงานของชมรมต่อไปได้ ก็เป็นได้แค่เพียงในการเข้าร่วม 
เป็นเครอืข่าย แต่เวลาโรงเรยีนจดักจิกรรมข้าพเจ้ากจ็ะเอาโลโก้ของ TO BE NUMBER ONE 
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ติดเข้าไปด้วย อาทิ เช่น วันเด็กแห่งชาติ กีฬาสี และกีฬาต่างโรงเรียน ก็จะน�าโลโก้ออก 
ไปด้วย แต่ด้วยที่ว่าข้าพเจ้าก็ไม่ได้เข้าใจอะไรลึกมากเท่าไร เกี่ยวกับชมรม TO BE NUMBER ONE 
จนมาถึง ปี 2558 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 
และมีท่านผู้อ�านวยการคนเดิมจากโรงเรียนเก่า ก็ได้พูดคุยกับท่านผู้อ�านวยการ และ 
บอกว่า ข้าพเจ้าอยากท�าชมรมทบูนีมัเบอร์วนัโรงเรยีนนนทบรุวีทิยาลยั ให้เกดิอย่างจรงิจงั เพราะ 
ว่าโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ซึ่งเป็นโรงเรียน
ที่ย้ายสถานที่ตั้งออกมา โดยสมัยนั้นมีนักเรียนประมาณ 300 - 400 คน โดยข้าพเจ้ามองว่า 
ในอนาคตก็จะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การที่นักเรียนจะมั่วสุม เรื่องยาเสพติดก็มีมากขึ้น 
ท่านผูอ้�านวยการ ก็บอกให้ข้าพเจ้าได้ลยุเต็มที ่หลงัจากได้รบัโอกาสจากท่านผูอ้�านวยการ  
ก็เริ่มที่จะศึกษาเรื่องการด�าเนินงานต่างๆ ของชมรม TO BE NUMBER ONE จาก พี่ๆ  
ซพีอีอลล์ และสร้างเครอืข่ายภายในจงัหวดันนทบรุ ีเรยีนรู ้ศกึษาดงูาน ปรกึษารบัค�าแนะน�า 
จากเครือข่ายในจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงในช่วงแรก ต้องยอมรับว่า หลายคนไม่รู้จักค�าว่า  
TO BE NUMBER ONE อะไรคือทูบีนัมเบอร์วัน 
 แต่ด้วยความท่ีข้าพเจ้าเป็นเดก็กจิกรรม กช็อบทีจ่ะส่งนกัเรียนหาประสบการณ์
ต่างๆ ก็ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายของจังหวัดนนทบุรี ด้านดนตรี  
ด้านสันทนาการต่างๆ จนประมาณ ปี 2560 ก็ได้ก่อตั้งชมรมขึ้น เมื่อ 26 มิถุนายน 2560 
ถือว่าวันนั้นเป็นวันดีเป็นวันต่อต้านยาเสพติด ก็เลยถือโอกาสเป็นวันก่อต้ังของชมรม 
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย หลังจากนั้น ก็เริ่มกิจกรรม 3 ก 3 ย ตามหลัก
การด�าเนินงานของทูบีนัมเบอร์วัน จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในสมาชิกของโรงเรียนได้มี
ส่วนร่วมกับชมรม อาทิ เช่น การประกวด TO BE FOLK SONG CONTEST การประกวด
ดาวเดอืนดาวมฤตย ูแซ่บเวอร์ การแข่งขนั ROV TO BE CHAMPIONSHIP การจดักจิกรรม
เสียงตามสาย การประกวด TO BE GOT TALENT การน�านักเรียนเข้าอบรมศึกษาดูงาน
ต่างๆ พร้อมกับเครือข่ายจังหวัดนนทบุรี จนมาวันหนึ่ง ได้คุยกับประธานชมรม เอาไหม  
กบัแข่งขันการประกวดชมรมทูบีนมัเบอร์วันระดับจงัหวดันนทบุร ีแต่กเ็หน่ือยนะ แต่สนุก 
เพราะได้น�าผลงานที่เราท�าได้เผยแพร่ให้บุคคลอื่นได้เห็นว่าเราได้ท�าอะไรในโรงเรียนบ้าง 
กบ็อกลกูๆ ไปว่าผลจะแพ้ชนะไม่เป็นไร แต่วนันัน้บอกเลยว่า พวกเราต้ังความหวงักันมาก 
กับการประกวด ในครั้งนี้ สุดท้ายลูกๆ ที่ท�าการประกวด ก็มีน�้าตาออกมาตอนฟังผลการ
ประกวด ก็บอกว่า เราจะกลับมาสู้กันใหม่ ในปีถัดๆไป หลังจากเราก็กลับมา เรายังคง 
เดนิหน้าท�ากจิกรรมของชมรมอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้สมาชกิในโรงเรยีนได้มโีอกาสเข้าร่วม
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กิจกรรมต่างๆ เพื่อน�าไปต่อยอด เป็นต้นทุนของชีวิต ในการที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัย  
โดยใช้ ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นการเปิดทางเข้าสูม่หาวทิยาลยั หลงัจากน้ันปี 2561  
ได้ส่งนักเรยีนเข้าการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่น 9 ด้วยความหวงัของครกูจิกรรม 
ความหวงักม็ ีแต่ตรงกนัข้ามกอ็ยากให้ลกูๆ ได้มโีอกาสเข้าร่วมแสดงความสามารถบนเวที 
น�าต้นทนุชวีติทีเ่รามนี�าออกมาใช้ เพือ่ให้ได้ค้นพบตนเอง ปีแรกก็ไม่ประสบความส�าเรจ็ และ 
น�าข้อผิดพลาดมาปรับ ถามจากผู้เชี่ยวชาญ ขอค�าแนะน�าจากโรงเรียนในเครือข่าย และ
ก็ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่น 10 ในปีนี้ มีความหวังมาก 
เราเก็บทุกรายละเอียด ทุกอย่างที่คิดว่าคณะกรรมการจะดู สุดท้ายเราก็ไปไม่ถึงฝัน  
แต่ท่านคณะกรรมการได้มองไว้ให้ไปต่อในรอบกรุงเทพมหานคร แม้ว่าจะอยู ่ใน
สถานการณ์ทีไ่ม่ปกต ิแต่กเ็ชือ่มัน่ในระบบกระทรวงสาธารณสขุ จงึส่งรอบกรงุเทพมหานคร  
แต่กย็งัพลาด ถอืว่าเป็นประสบการณ์ทีล่�า้ค่าท่ีให้นกัเรยีนได้มโีอกาสได้แสดงเวทรีะดับใหญ่ๆ 
ที่หลายๆ คน อยากเข้าร่วมแต่ไม่มีโอกาส 
 ข้าพเจ้าเป็นทีป่รกึษาของชมรมทบูนีมัเบอร์วนัโรงเรียนนนทบรีุวิทยาลัย ได้คดิ
ที่จะต่อยอดในเรื่องต่างๆ ทั้งด้านการเรียน การศึกษาต่อ การพัฒนาบุคลิกภาพของ
นักเรยีน เพ่ือให้นกัเรยีนได้มโีอกาสได้รูจ้กัตนเอง การพฒันาตนเอง ท�าให้พวกเขาหลดุพ้น
ห่างไกลจากยาเสพติด ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุข การพนันต่างๆ และสามารถชักชวนเพื่อนที่
หลงผิดกลับมาได้ ซึ่งข้าพเจ้าได้รู้สึกดีมาก ที่เห็นลูกๆ หลายคนเกิดทักษะในชีวิตจากการ
เข้าเป็นคณะกรรมการของชมรม เป็นสมาชกิของทบูนีมัเบอร์วนัโรงเรยีนนนทบรุวีทิยาลยั 
สามารถน�าไปปรับใช้ในการเรียน การท�างาน การอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นี้คือ 
สิง่ทีข้่าพเจ้ามคีวามสขุมาก สิง่ทีข้่าพเจ้าได้รบัคือการท�างานร่วมกับผู้อืน่ การปรกึษาหารอืกนั 
การท�างานเป็นทีม การสร้างและพัฒนาเครือข่ายของชมรม แม้ว่าชมรมของข้าพเจ้า 
จะยงัไม่ถงึฝัน แต่นกัเรยีนในโรงเรียนได้รบัโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที ่ทางชมรมจดัขึน้ 
สิง่ทีน่กัเรยีนได้รบัคอืการเกดิทกัษะในชีวติ การช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั การปรกึษาหารอื 
การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น การรู้แพ้ รู้ชนะ และที่ส�าคัญ เขาจะห่างไกลจาก 
ยาเสพตดิโดยอตัโนมตั ิสิง่ทีโ่รงเรยีนและชมุชนได้รบัคอื การสร้างโรงเรยีนให้เป็นโรงเรยีน
ที่ไม่มีนักเรียนติดยาเสพติด หรือมีแต่ก็ลดลงเร่ือยๆ โรงเรียนเป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป 
สุดท้ายนี้ แม้ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนไป กาลเวลาจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆ แต่กิจกรรมใน
โรงเรียนก็ยังคงเดินหน้าปกติ สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับสมาชิกในชมรม และสัก
วันหนึ่งต้นกล้าทูบีนัมเบอร์วันเหล่านี้จะเติบโตเป็นต้นกล้าต้นใหญ่ที่คอยให้ร่มเงา 

กับคนในสังคมต่อไป 
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ผู้เขียน

นายปิยพล วงศ์ประสิทธิ์

ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

อ�าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 ในวันที่โลกใบนี้หมุนเวียนเปล่ียนผันไปตามกาลเวลา มีหลายส่ิง หลายอย่าง

มากมายทีเ่กดิขึน้ ตัง้อยู ่และสญูหายมลายไปเป็นนบัร้อยล้านเร่ืองราว ซึง่ล้วนแล้วแต่เป็น

ประสบการณ์ให้กับทุกๆสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ หากจะกล่าวถึงโครงการ TO BE NUMBER 

ONE คงไม่พ้นทีจ่ะถกูเปรยีบเปรยเป็นดังเช่น วยัรุ่นวยัใส ทีม่ากด้วยประสบการณ์ในชวีติ 

เรื่องราวมากมายของ TO BE NUMBER ONE ที่เดินทางผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านความ

ล�าบากยากเข็ญ พบเจอมิตรภาพ ความรัก ความสุข จนมาถึง 18 ปี จึงถือได้ว่า มากด้วย

ประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ และก�าลังเข้าสู่วัยที่มั่นคงทางวุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์แบบ 

หากจะย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช 2545 ขณะนั้นข้าพเจ้าก�าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ถือก�าเนิดเกิดขึ้นตามพระปณิธาน

ขององค์ประธานโครงการ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  

ทรงมีพระด�ารัส ความว่า “…การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิให้หมดจากสงัคมไทย  

ไม่สามารถด�าเนินงานให้ส�าเร็จได้ด้วยการท�างานขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุก

องค์กร ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน และการรวมตัวกันของผู้ที่มีความตั้งใจที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยว

กบัยาเสพตดิ จะท�าให้เกดิพลงัในการร่วมกนัป้องกนัปัญหา ยาเสพตดิอย่างเข้มแข็ง…” 

จดุเริม่ต้นจากพระปณธิาน ได้สานต่อก่อคณุค่า ให้ข้าพเจ้าน้อมน�าพระด�ารัส และตัดสนิใจ

ให้ข้าพเจ้าขับเคล่ือนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษากับเพื่อนๆ ใน 

โรงเรียนนับตั้งแต่นั้นมา จนถึงวันที่ ข้าพเจ้าได้รับราชการครู ณ โรงเรียนประโคนชัย

พิทยาคม ข้าพเจ้าเป็นผู้ผลักดันและริเริ่มให้เกิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนประโคนชัย

พิทยาคม อย่างสง่างามในวันนี้ เรื่องราวดีดี ได้เริ่มจากจุดเล็กๆ ขยายวงกว้าง และพัฒนา 

ก้าวตามกาลเวลาอย่างไม่หยุดนิ่ง และในวันนี้ก็ล่วงเลยมาครบ 18 ปี ท่ีโครงการ  

TO BE NUMBER ONE ได้สร้างคุณค่าแก่สังคมไทย และสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ  

ในการส่งต่อเรื่องราวดีดีให้กับเพื่อนสมาชิก และเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จากวันนั้น

จวบจนวันนี้ ข้าพเจ้าและโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ก้าวเดินไปข้างหน้า 
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พร้อมๆกัน เปลี่ยนสถานะจากผู้ร่วมกิจกรรม เป็นผู้สร้างสรรค์กิจกรรม และนี่เองเป็นจุด

เริ่มต้นของเรื่องราวดีดีที่มีต่อโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่จะเล่าให้ทุกท่านฟัง 

 หากย้อนไปเมือ่ 3 ปีทีผ่่านมา จงัหวดับรีุรัมย์ โดยส�านกังานสาธารณสุขจังหวดั

บุรีรัมย์ มีวาระส�าคัญในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ในการรับเสด็จ ที่จะทรงเปิดชมรม 

ทบูนีมัเบอร์วัน ณ จงัหวดับรุรีมัย์ ซึง่เป็นห้วงเวลามหามงคลทีเ่วียนบรรจบครบวาระอีกครัง้

ที่องค์ประธานโครงการจะเสด็จทรงเปิดชมรมฯ และเยี่ยมชมพบปะสมาชิกในโครงการ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 

จึงได้น�าเสนอผลการปฏิบัติงานและความพร้อมของชมรมทูบีนัมเบอร์วันในการเป็น 

จดุรบัเสดจ็และทรงเปิดชมรม และแล้วความตัง้ใจของพวกเรากส็มความมุง่หมาย เมือ่ทาง

จังหวดับุรีรมัย์มมีตเิลอืกชมรมทบูนีมัเบอร์วนั โรงเรยีนประโคนชยัพทิยาคม เป็นจดุรบัเสด็จ 

พวกเราต่างตื่นเต้นดีใจ และเตรียมความพร้อมอย่างสูงสุด และเมื่อวันศุกร์ท่ี 17 

พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียน 

ประโคนชัยพิทยาคม อ�าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิง

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก  

“ใครติดยายกมือขึ้น” ในจังหวัด เข้าเฝ้าและรับพระราชทานค�าแนะน�าและก�าลังใจ  

เพื่อกลับมาเป็นคนดีของสังคม จากนั้นทรงพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก TO BE 

NUMBER ONE โรงเรยีนประโคนชยัพทิยาคม และโรงเรียนต่างๆ ในจังหวดับรีุรัมย์ซกัถาม

ปัญหาต่างๆ เพื่อรับพระราชทานค�าแนะน�าในการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติตน  

ข้าพเจ้ายงัจ�าภาพ ความย่ิงใหญ่ในการเสดจ็ของพระองค์คร้ังนัน้ได้เป็นอย่างดี สองข้างทาง

ระหว่างรอรับเสด็จเรียงรายมากมายด้วยผู ้คนทั้งสองฝั ่งถนน เสียงที่ทุกดวงใจ 

เปล่งออกมาด้วยค�าว่า “ทูบปีระโคนชยั เรารกัทลูกระหม่อม ทรงพระสเลนเดอร์ ” ดงักกึก้อง

ไปทั่วบริเวณ เหนือสิ่งอื่นใดนับเป็นมงคลยิ่งแก่ผืนแผ่นดินประโคนชัย และชมรมฯ 

อย่างหาทีส่ดุมไิด้ ในค�า่คืนนัน้สมาชกิในชมรมทกุคน ได้ร่วมรบัชมคอนเสร์ิตจากองค์ประธาน

โครงการ รอยยิม้บนใบหน้า ทาบทาด้วยหยาดเหง่ือ เป็นภาพจ�าแห่งความสุขทีป่ระทบัใจ

อย่างมิรู ้ลืม ความปลื้มปิติยังไม ่หมดสิ้น เมื่อเสด็จกลับก่อนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ 

พระที่นั่ง ทรงตรัสกับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ความว่า “ เรามีความสุขและสนุกมาก

ทีไ่ด้มาบรุรีมัย์ ” ผูค้นทีเ่ฝ้าส่งเสดจ็ในเวลานัน้ต่างหวัใจพองโตและประทบัใจ เป็นอย่างยิง่
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ที่ได้ถวายงานพระองค์ท่านอย่างเต็มก�าลังความสามารถ ส่งเสริมพลังใจในการท�างาน 

โครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างแข็งขัน และนีเ่ป็นจุดเริม่ต้นในการท�างานเพือ่ชมรมฯ

ที่ยิ่งใหญ่ของพวกเรา และในการขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ข้าพเจ้าเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนในชมรมตามหลักการ เด็กน�า ผู ้ใหญ่หนุน  

คอยส่งเสริม ผลักดัน มอบโอกาสในการท�ากิจกรรม สร้างพื้นที่บวกให้กับเด็กๆ คอยช่วย

ประสานงาน สอนกระบวนการจัดการและการท�างานให้กับเด็กๆ จนพวกเขาสามารถ

สร้างผลงาน สร้างความประทบัใจให้กบัสมาชกิและผูท้ีเ่กีย่วข้องมากมาย เคยมผีูก้ล่าวว่า 

“การท�าทูบี คือการท�าความดี ” ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับค�ากล่าวนี้ เพราะทุกๆกิจกรรมของ

โครงการ TO BE NUMBER ONE ตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 3 ด้าน มุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้

สมาชกิได้สร้างประโยชน์แก่เพือ่นมนษุย์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการ ใครตดิยายกมอืขึน้ 

ร่วมคืนคนดสีูส่งัคม สร้างพืน้ทีบ่วกและแนวร่วมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

ในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากโครงการ TO BE NUMBER ONE นั้น 

ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองทัง้สิน้ กล่าวคอื ข้าพเจ้าได้ฝึกเป็นผูใ้ห้ด้วยจติใจ

เมตตา ได้ถ่ายทอดกระบวนการ องค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER 

ONE จากรุ่นสู่รุ่น และพวกเขาเหล่านั้นได้ขยายผลลงสู่สมาชิก ถือเป็นการส่งไม้ต่อแห่ง

ผลผลติทีด่งีาม ข้าพเจ้าได้ส่งต่อโอกาสในการเรยีนรู ้มอบประสบการณ์ในการท�างานเป็น

ทีมให้กับเด็กๆ สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ก่อเกิดเป็นพลังรักของครอบครัว

ทูบีประโคนชัย ไม่ว่างานจะหนัก หรือยากเย็นเพียงใด พวกเขาจะร่วมกันต่อสู้และแก้ไข

ปัญหาด้วยกระบวนการท�างานเป็นทมีได้อย่างน่าชืน่ชม โครงการTO BE NUMBER ONE 

ได้ปั้นดินให้เป็นดาวส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกได้แสดงออกอย่างเหมาะสมและเกิด 

ความภาคภมูใิจในตนเอง ชมรมทบูนีมัเบอร์วนัโรงเรยีนประโคนชยัพทิยาคมได้น�านกัเรยีนเข้า

แข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ TO BE NUMBER ONE อยู่เป็นประจ�า อาทิ 

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE CAMP, กิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL, 

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ซึ่งทุกๆกิจกรรมล้วนแล้วแต่สร้าง

ความสุข สร้างความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เสมอ และ

นอกจากกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่เป็นกิจกรรมหลักแล้ว กิจกรรม

ในชมรมต่างๆที่เด็กๆได้จัดท�าขึ้น ล้วนแล้วแต่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ มีพัฒนาการ
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ในการท�างาน ที่เป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์ จากการจัดกิจกรรมสอนให้พวกเขา 

เกิดความอดทน มีสติรู้ สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี  

เกดิทกัษะในการเป็นผูน้�าและผูต้ามทีด่ ีมจีติสาธารณะต่อสังคม จุดเด่นของการขับเคล่ือน

โครงการ TO BE NUMBER ONE ข้าพเจ้าคิดว่า อยู่ที่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่าง

เพื่อนสมาชิก หรือระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ และ 

การส่งต่อสิ่งที่ดีดีร่วมกันเสมอ เติมเต็มซึ่งกันและกัน ก่อเกิดเป็นระบบพี่สอนน้อง น้องช่วยพี ่

ดังเช่น โครงการสายรหัสทูบีนัมเบอร์วัน ท่ีทางชมรมได้จัดท�าขึ้น ท�าให้พี่น้องได้ท�า 

กิจกรรมดีดีร่วมกัน ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 

ส่งต่อความดีงามจากรุ่นสู่รุ่น พี่ๆบางคนจบการศึกษาไปแล้ว ก็ยังติดต่อและแวะเวียนมา

ให้ก�าลังใจรุ่นน้องอยู่เสมอซึ่งเป็นภาพแห่งความประทับใจที่เกิดข้ึน ในส่วนของการ 

ขับเคลื่อนชมรมฯ และขยายเครือข่ายก็ไม่มีที่ส้ินสุด คนทูบีไม่เคยทอดทิ้งกัน ข้าพเจ้า 

ได้ร่วมกิจกรรมสัมมนาที่ทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้จัดขึ้น ข้าพเจ้าได้พบ

กัลยาณมิตรจากทั่วสารทิศ จากเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก แต่ทุกๆคนมีใจเดียวกัน คือ 

หวัใจแห่งทบูนีมัเบอร์วนั เครอืข่ายทุกแห่งระดมสมอง ระดมความคิด แลกเปลีย่นประสบการณ์

ในการจดักจิกรรมให้แก่กนั พร้อมเปิดบ้านต้อนรบัเป็นสถานท่ีดงูานได้อย่างน่าประทับใจ 

ไม่มใีครหวงองค์ความรู ้และเทคนิคในการท�างาน ทุกคนพร้อมท่ีจะเป็นผู้ให้ ท�าให้ข้าพเจ้า

ได้เรียนรู้งาน เรียนรู้คน และกลับมาสอนงาน และสร้างคน อย่างตั้งใจจริง ข้าพเจ้าคิดว่า

มีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดเด่นและเป็นสิ่งส�าคัญที่ องค์ประธานโครงการ ท่านไม่เคยลดละ  

นัน่คอืหลกัการ เข้าใจ เข้าถงึ และพฒันา พระองค์ท่านเข้าใจ ทุกปัญหา ลงลกึถงึความรู้สกึ

นึกคิดและพัฒนาการของวัยรุ่น ตามช่วงวัยต่างๆ ทรงพระราชทานค�าแนะน�า ข้อคิด  

คติสอนใจ แนวปฏิบัติตามแบบฉบับวัยรุ่นได้อย่างถูกใจวัยโจ๋ ทรงเข้าถึงทุกปัญหาวัยรุ่น  

ทีเ่กดิขึน้และเป็นไปตามวฎัจกัรสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง ทุกๆการทรงงานในท่ีต่างๆ พระองค์ท่าน

จะเปิดโอกาสให้วยัรุน่ได้มโีอกาสได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชดิ เพ่ือลดช่องว่างและเป็นแบบอย่าง

ในการเข้าถึงวัยรุ่นอย่างแท้จริง ทรงพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE 

NUMBER ONE อย่างไม่หยุดนิ่ง จะเห็นได้จากการถ่ายทอดสดผ่านแฟนเพจ TO BE 

NUMBER ONE CHANNEL ท�าให้สมาชกิในโครงการทกุคนได้เข้าใกล้ เข้าถึงพระองค์ท่าน
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อย่างใกล้ชิด ทรงถาม-ตอบอย่างมิทรงถือพระองค์ สร้างความอุ่นใจ ความสุขใจ และเป็น

หลักชัยให้กับสมาชิกทุกๆคน ในทุกๆโอกาส และทุกๆย่างก้าวในการพัฒนา ย่อมเรียนรู้

จากประสบการณ์ในอดีตเสมอ เร่ืองราวดีดีของ TO BE NUMBER ONE เกิดข้ึนทุกๆ 

การเปลีย่นแปลง ในแต่ละปีมกิีจกรรมให้สมาชกิ ให้เครอืข่าย ได้ร่วมกจิกรรมอย่างสม�า่เสมอ

และต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน ข้าพเจ้ามีความคาดหวังต่อโครงการ 

อยากจะเห็นโครงการ TO BE NUMBER ONE อยู่คู่ชาวทูบีไปนานๆ มีกิจกรรมใหม่ๆ  

ทีช่่วยพฒันาความรูค้วามสามารถ และดงึศกัยภาพของสมาชิกให้แสดงออกอย่างเหมาะสม 

ไม่หันไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพิ่มพื้นที่บวก เสริมพลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป 

 พัฒนาการในวัย 18 ปี TO BE NUMBER ONE ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว และรอบด้านทุกข้อดีได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรค 

ทีเ่กดิขึน้ในการขบัเคลือ่นโครงการ โดยได้รบัพระเมตตาจากทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงเป ็นเสาหลักให้กับชาวทูบีนัมเบอร์วันเสมอมา และ 

การเจริญเติบโตของโครงการ TO BE NUMBER ONE นั้น เป็นที่แน่นอนว่าไม่มีที่สิ้นสุด 

ด้วยพลงัแห่งความเป็นน�า้หนึง่ใจเดียวกันของสมาชกิและเครอืข่ายทบูนีมัเบอร์วนั ทีพ่ร้อม

จะผลักดัน ส่งเสริมสนับสนุน และมอบส่ิงดีดีให้แก่กัน จะเป็นวัคซีนชั้นดี เพ่ือสร้างภูมิ

ต้านทาน และ แรงใจที่ดีให้กับโครงการ TO BE NUMBER ONE ของเรา มีพัฒนาการ

แบบก้าวกระโดดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียว

 ทูบีสง่า	งามเด่น	 ให้เห็นชื่นชม	สมราคา

	 ปรับทุกข์	แก้ปัญหา	ถ้วนหน้า		 ไม่พึ่งยา	เป็นหนึ่ง	กันทุกคน

	 เรามีเป้าหมาย	เป็นหนึ่ง		 ที่พึ่งหลักชัย	ให้ทุกคน

	 ทูลกระหม่อมฯ	อยู่ในใจชน		 ทุกคน	ขอทรงพระ	สเลนเดอร์
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 ผู้เขียน

นางสาวนันทรัตน์ เกื้อหนุน

ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านทองมงคล

โรงเรียนบ้านทองมงคล อ�าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สิบแปดปี	ทูบีนัมเบอร์วัน	ร่วมสร้างสรรค์เด็กไทยให้ก้าวหน้า
เป็นหนึ่งได้	โดยไม่พึ่งยา	เก่งและกล้าพัฒนาเยาวชนไทย

 ส�าหรับโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ตัวข้าพเจ้าได้รู้จักโครงการนี้เมื่อตอนย้ายมา

สอนโรงเรียนบางสะพานวิทยา อ�าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี 2555 

โดยได้รับมอบหมายให้เป็นรองหวัหน้าโครงการป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ซึง่ขณะนัน้

กห็ากจิกรรมให้นกัเรยีนได้มส่ีวนร่วม เช่น กจิกรรมวนังดสบูบหุร่ีโลก วนัต่อต้านยาเสพตดิ 

จนกระทั่งได้รับมอบหมายให้มาช่วยดูแลกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งครั้งแรก 

ที่พานักเรียนไปประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE และ TO BE NUMBER 

ONE IDOL รู้สึกตื่นเต้นกับนักเรียน เพราะนักเรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัด จนได้เป็น

ตัวแทนไปประกวดระดับภาค ซึ่งขณะนั้นข้าพเจ้าได้บรรจุมาเป็นครู 6 ปีแล้ว  

แต่เพิ่งได้เห็นกิจกรรมดีๆ ที่มีให้กับผู้เรียนและเยาวชนที่ย่างก้าวเข้าสู่วัยรุ่น ยังมีความคิด

ว่าเป็นความโชคดีของเยาวชนไทยมาก ท่ีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สิริวัฒนาพรรณวดี ท่านได้เล็งเห็นความส�าคัญและจูงใจเยาวชนไม่ให้ยุ่งกับยาเสพติด  

อีกทั้งยังมุ ่งให้เยาวชนได้ค้นหาความเป็นหนึ่งของตนเอง ไม่เพียงแค่เป็นโครงการ  

ที่พัฒนาทักษะทางด้านร่างกายเท่านั้น โครงการยังพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจและสังคม 

ให้กับเยาวชนอีกด้วย จึงมีความคิดว่าหากตนเองได้มีโอกาสเป็นผู้บริหารจะน�ากิจกรรมดีๆนี ้

ไปถ่ายทอดและส่งเสรมิสนบัสนนุให้กบัเยาวชนต่อไป ซึง่ก่อนหน้านัน้ทางโรงเรียนได้พฒันา

นกัเรียนจนเป็นตวัแทนการแข่งขนั TO BE NUMBER ONE IDOL ในระดบัประเทศ จน ณ ปัจจบุนั 

ผู้เรียนท่านนั้นได้ชนะการประกวดมิสแกรนด์ของประเทศไทย สร้างชื่อเสียงให้กับ 

ทางโรงเรียนมาแล้ว และโรงเรียนก็มีการพัฒนากิจกรรมนี้มาตลอด 
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 ในปี 2557 โรงเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมจัดบูธงานประกวดกับจังหวัด

ประจวบครีขีนัธ์ ในงานมหกรรมเฉลมิฉลองโครงการ ปีท่ี 12 และน�านกัเรียนเข้าร่วมแสดง

ความสามารถบรรยากาศในวันนั้น เป็นที่ตื่นตาตื่นใจมาก ทั้งเด็กนักเรียนและครูเองได้

เห็นศักยภาพของแต่ละจังหวัด ผลงาน ความสามารถของเยาวชนไทย ซ่ึงวันนั้นถือว่า 

เป็นงานทีร่วมของดแีต่ละจงัหวดัออกมาแสดงให้สาธารณชนได้เหน็ ทกุจังหวดัมีความอลงัการมาก 

โดยเฉพาะตอนที่พระองค์ท่าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ี

เสด็จมาเป็นประธานในพิธี ยิ่งไปกว่านั้นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ

ข้าพเจ้าเองท่ีได้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมงานร่วมกับทางจังหวัด มีความปล้ืมปิติ ยินดี 

ที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระองค์ท่าน เป็นความปลาบปลื้มที่ไม่อาจลบเลือน ได้เห็น 

ความสามารถของเยาวชนไทยว่ามีการพัฒนาก้าวไกลไปแค่ไหน เป็นการใช้เวลาว่าง 

ที่เกิดประโยชน์มาก ผิดกับสมัยที่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก หลังจากนั้นพระองค์ท่านยังได้ไป 

เปิดศูนย์เพือ่นใจ ให้กบัโรงเรียนประจวบวทิยาลยั ตวัข้าพเจ้าและนกัเรียนกไ็ด้มโีอกาสเข้าไป

มีส่วนร่วม ได้ใกล้ชิดและถ่ายภาพกับพระองค์ท่าน ต่อมาในปี 2559 ข้าพเจ้าได้รับต�าแหน่ง

บรรจุเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนเล็กๆ ระดับประถมศึกษา ที่มีเด็ก เพียง 67 คน ครั้งแรก

ทีไ่ด้เหน็เด็กๆนักเรียน พบว่า เด็กไม่กล้าแสดงออก พอดีกบัทีม่โีครงการ TO BE NUMBER ONE 

เข้ามา ข้าพเจ้าจงึได้มอบหมายให้คณะครูน�านกัเรียนเข้าร่วมโครงการ โดยเป็นแรงผลกัดนั

ส่งเสริมสนับสนุนทั้งที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน จนคณะครูส่งนักเรียนเข้าประกวด  

TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ในระดับ Junior และ Pre-Teenage ผลปรากฏ

ว่าปีแรก โรงเรยีนได้รางวลัรองชนะเลศิ สร้างช่ือเสยีงให้กบัโรงเรยีนจนทุกๆ คนให้ความสนใจ

ในความน่ารกัและความตัง้ใจของโรงเรยีน คณะครูและนกัเรียน ปีต่อมาจงึหางบสนบัสนนุ

โครงการเพิ่มจากหน่วยงานภายนอก ท้ังองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในต�าบลและ

สาธารณสุขอ�าเภอ จนปี 2561 ทางโรงเรียนได้ชนะการประกวด TO BE NUMBER ONE 

DANCERCISE ในระดับ Pre-Teenage และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ท�าให้ 

ทั้งคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีความสุขและตื่นเต้นกับโครงการครั้งน้ี 

เป็นอย่างมาก นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น 
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 ด้วยอุดมการณ์ของ TO BE NUMBER ONE ท�าให้ข้าพเจ้ามีความศรัทธาใน

ตนเองว่าข้าพเจ้าสามารถ “ท�าได้” อยู่ที่หัวใจของตัวเองว่าจะกล้าก้าวไปให้ถึงหรือไม่  

สิ่งที่ข้าพเจ้าพบนั้นไม่เพียงแต่ศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นครูและผู้บริหารสถานศึกษา

เท่านั้น หากแต่ข้าพเจ้ายัง พบว่าความเป็นหนึ่งของโครงการ TO BE NUMBER ONE  

ทีด่�าเนนิการจดัตัง้มา ตลอดระยะเวลา 18 ปี ได้หยัง่รากลึกอย่างงดงามในสถานศกึษาต่างๆ 

ทั่วประเทศ ในการกระตุ้นและปลุกจิตส�านึกของเยาวชนและประชาชนของชาติให้ 

มีความรู ้ความเข้าใจและตระหนกัว่าการเอาชนะปัญหายาเสพตดิมใิช่หน้าทีข่องบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่จะต้องเกิดจากคนทุกคนในชาติ ในการร่วมแรง 

ร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติด ซึ่งก็หมายความว่า 

โรงเรียน ซึ่งเป็นสถานศึกษาส�าคัญในการผลิตพลเมืองของประเทศที่ไม่เพียงเอาชนะ

ปัญหายาเสพติดได้ แต่ยัง “เอาชนะใจตนเอง” ได้อย่างน่ามหัศจรรย์ ข้าพเจ้าในฐานะ

เป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนได้ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียน ในการเข้าร่วมชมรม  

TO BE NUMBER ONE และส่งเข้าประกวด ในระดับต่างๆ จนได้รับรางวัล นับเป็นเครื่อง

ยืนยันความเป็นเลิศของ TO BE NUMBER ONE ที่ได้แผ่ขยายชื่อเสียงและคุณความดีได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยแท้ ยิ่งไปกว่านั้น แม้ว่าภาระหน้าที่หลักของ

ข้าพเจ้าจะเป็นผูบ้รหิาร แต่ได้น�าความรู ้ประสบการณ์ทีส่ะสมมาถ่ายทอดและแบ่งปันให้

กับคณะครู จัดการเรียนการสอนให้ผู ้ เรียนมีความเป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด  

พัฒนาความคดิ ความรู ้และทกัษะของผูเ้รยีน โดยใช้สตแิละปัญญาเป็นหลกัส�าคญัในการ

ด�ารงตนบนหนทางสู่ความเป็นเลิศ และมุ่งมั่นท�าตามความฝัน สามารถเติบโตเป็นก�าลัง

ของชาติที่ทรงพลังต่อไป 

 นอกจากนี้ หากจะกล่าวว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้จัดตั้ง  

“ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE” และให้สมาชิกและประชาชน ทั่วไปได้มีส่วนร่วม

และมีชีวิตใหม่ ข้าพเจ้าก็ได้ถ่ายทอดแนวทางการด�าเนินการให้ครูประยุกต์ใช้กับลูกศิษย์

ในฐานะ “เพื่อนใจ” ลูกศิษย์สามารถปรึกษาคณะครูได้

 ทุกเรื่อง กล่าวคือ ข้าพเจ้าถ่ายทอดให้ครูวางตน แบบ “พี่น้อง” ท�าให้ผู้เรียน

กล้าจะระบายและเล่าเรื่องราวต่างๆ ทั้งปัญหาการเรียนและปัญหาส่วนตัวให้กับคณะครู 
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ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า การเป็นเพื่อนแท้ ของครูและศิษย์ย่อมท�าให้ลูกศิษย์รับฟังข้อแนะน�า 

เพื่อน�าไปแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาตนให้เป็นคนใหม่ที่เข้มแข็งและมีความมั่นคง

ทางจิตใจ เพือ่สร้างแรงบันดาลใจให้ไปสูจ่ดุมุง่หมาย สิง่นีน้บัเป็นสิง่ดีๆ ที ่TO BE NUMBER ONE 

ได้ให้แนวทางชวีติแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเองก็ปรารถนาและพร้อมจะด�าเนนิตามแนวทางนัน้ 

เพ่ือส่งต่อสิง่ดีๆ  แก่ผูอ้ืน่ เพราะไม่ว่าข้าพเจ้าจะปฏบิตัตินตามบทบาทหน้าทีใ่นสถานภาพ 

“ลูก” “ผู้อ�านวยการ” “ศิษย์” และ “ครู” แต่ทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าก็ได้ปฏิบัติตนให้สมกับ

การได้เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ซึ่งเชื่อมั่นว่าสมาชิกคนอื่นๆ ที่กระจายอยู ่

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยล้วนก�าลังรังสรรค์ความดีและมุ่งมั่นท�าคุณประโยชน์  

เพือ่ตอบแทนบญุคณุแผ่นดนิอย่างเตม็ศกัยภาพ โดยม ีTO BE NUMBER ONE เป็นศนูย์กลาง

เชือ่มร้อยประสานหัวใจของสมาชิกแต่ละคนให้เป็นหนึง่เดยีว และมคีวามหนกัแน่นในการ

เป็นคนเก่งโดยไม่พึ่งยาได้เป็นอย่างไร

 ตลอดระยะเวลา 18 ปี TO BE NUMBER ONE เป็นท่ีประจักษ์ชัดแล้วว่า  

มคีวามหมายอย่างยิง่ต่อเหล่าเยาวชนไทย ให้มภีมูคิุม้กนัทางจติใจ มกี�าลงัใจในการด�าเนนิชีวิต 

ด้วยการค้นหาตัวตนในทางท่ีเหมาะสม พร้อมตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง มีความรู้ 

เรื่องยาเสพติดและเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆ ด้วยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

จนสามารถแผ่ขยายความดีผ่านการสร้างและพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE 

ไปยงัทกุพืน้ทีข่องประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง โดยมทีลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นมิ่งขวัญของชาว TO BE NUMBER ONE ให้พร้อมรังสรรค์ 

“ความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” มีศรัทธาในการดึงศักยภาพของตนตามความถนัด

และสนใจที่ไม่ได้จ�ากัดอยู่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้ TO BE NUMBER ONE  

ก้าวเข้าสู่ปีต่อๆ ไปอย่างมั่นคง เคียงคู่การพัฒนาประเทศไทยให้งดงามและสามารถ

เอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนแท้จริงตลอดไป
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ผู้เขียน

นางสาวพิมพา กาหลง

ครูผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE 

โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร จังหวัดระนอง

 “งานของครูไม่มีวันจบส้ิน” ค�ากล่าวนี้ชัดเจนขึ้นเมื่อฉันมาเป็นครู ความฝัน

ในวัยเด็กท่ีไม่เคยเปลี่ยนแปลง ฉันมุ่งมั่นต้ังใจอย่างแน่วแน่ในการท�าตามฝันของตัวเอง  

จึงเลือกเรียนครู จนสอบบรรจุครูได้อย่างภาคภูมิใจ ตลอดระยะเวลาที่รับราชการนั้น  

ฉนัปฏบิติัหน้าทีด้่วยความพากเพยีร อดทน เสยีสละเวลาส่วนตัวเพียงเพือ่ต้องการให้เด็ก

เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ ีฉนัเชือ่มัน่ว่าอาชพีครู คอือาชพีทีเ่ปล่ียนแปลงอนาคตของชาติ

ได้จริงๆ

 ชมรม TO BE NUMBER ONE เกดิขึน้ในโรงเรียนท่ีฉันสอน และด�าเนนิกจิกรรม

มาเป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มต้นจากศูนย์ เพราะความไม่กล้า ความกลัวที่จะท�ากิจกรรม  

ฉันและเด็กๆ หลายคนได้รับโอกาสที่ดี จนท�าให้ชมรมพัฒนาขึ้นทุกปี มีเด็กๆ ในชมรม

หลายต่อหลายรุ่นท่ีหมุนเวียนเปลี่ยนกัน หลายคนที่ประสบความส�าเร็จจากการท�า

กิจกรรมในชมรม เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วยการยื่นแฟ้มสะสมผลงานที่เกือบทุก

กิจกรรมมีค�าว่า TO BE NUMBER ONE เหมือนเป็นโลโก้ เป็นแบรนด์ที่ทุกคน ทุกที่รู้จัก 

เด็กหลายคนค้นพบความสามารถของตนเอง ค้นหาตัวตนและรู้ว่าตัวเองชอบอะไร ถนัด

อะไร นักเรียนของฉันท่ีส่งเสริมกันมาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  

เก็บเกี่ยวผลงานต่างๆ จนกระทั่งสามารถเป็นตัวแทนการแข่งขันรายการต่างๆ มากมาย  

น�ามาซึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัว โรงเรียน และตัวเด็กเอง โดยเด็กคนหนึ่งได้รับ

รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี  

และฉนัคิดว่าเดก็ทีท่�ากจิกรรมกค็งมีลกัษณะแบบนี ้ฉนัรูสึ้กภาคภมูใิจทีเ่ป็นส่วนหนึง่ในการ 

ส่งเสริมเด็กๆ เหล่านี้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของชมรม TO BE NUMBER ONE แต่ชีวิตจริง 

คนเราคงไม่ได้สมหวัง สุข ดีใจไปทุกเรื่อง ฉันเองก็เช่นกัน เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนหลัก

ความจริงของชีวิต “ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน” และไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่จะ 

ถูกต้องเสมอไป แล้วความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้น เด็กอีกคนหนึ่งที่ฉันดูแล ฟูมฟัก ส่งเสริม 

สนับสนุนทุกอย่าง ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย หลายรางวัลในระดับประเทศ นอกจากนี้
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ยงัได้รบัโอกาสดีๆ  ในการพฒันาตนเอง ค่าย แคมป์ไปมาเกอืบทกุที ่เรียนดี มคีวามสามารถ

หลายด้าน เป็นแกนน�าหลกัของชมรม ของโรงเรยีน เป็นพธิกีร เป็นนกัแสดง ท�าทกุกจิกรรม 

สุดท้าย เด็กคนนี้ “ท้องในวัยเรียน” ฟังดูเป็นเรื่องน่าเศร้าใจยิ่งนัก ฉันใจสลาย เด็กเรียนด ี

กิจกรรมเด่น แต่ขาดภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เมื่อมีความรัก ไม่สามารถบังคับตัวเองได้ นี่ฉัน

ประสบความส�าเรจ็ในการท�างานจรงิๆ แล้วเหรอ ฉนัย้อนกลบัมาถามตวัเอง และโทษตวัเอง

ต่างๆ นานา ท�าไมฉันถึงไม่สามารถจูงมือเขาไปให้ถึงฝั่งได้ ความพยายามของฉันตลอด

ระยะเวลา 5 ปีที่ท�างาน TO BE NUMBER ONE มันล้มเหลวไม่เป็นท่า ความรู้สึกเจ็บลึก

ในหัวใจ ค�าถามร้อยแปดเต็มหัวไปหมด ท�าไม ท�าไม ท�าไม ก็นั่นสิ ฉันจะมัวนั่งซ�้าเติมตัวเอง 

โทษตัวเอง โทษเดก็ว่าไม่รักดอียู่ท�าไม ฉนัต้องลกุขึน้มามสีต ิแล้วฉนักต็ัง้สต ิเพราะน้องชาย

ที่ฉันรักซึ่งเขาเป็นคนเริ่มต้นในการก่อตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE เขาเตือนสติ  

ให้ฉันคิด ทบทวน มองความเป็นจริง ทิ้งอคติ ทิ้งค�าถามเหล่านั้น ในเมื่อลูกเราผิดพลาด 

เราก็ต้องเข้าใจ ยอมรับ และให้อภัย ส่ิงใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นย่อมดีเสมอ ฉันยังรักและ

ห่วงใยเขา อย่างน้อยถงึเขาพลาด ถ้าเขาพลกิตวัเอง แล้วประสบความส�าเรจ็ เขาคอืหนงัสือ

ทีด่เีล่มหนึง่ทีเ่ราควรอ่านและน�าไปเล่าต่อเป็นประสบการณ์ ฉนัคยุกบัเขา และเขายงัมองว่า 

TO BE NUMBER ONE คือสิ่งสวยงาม และฉันได้เรียนรู้ว่า ความจริงแล้ว TO BE NUMBER ONE 

คอืการให้โอกาสและช่วยเหลอืคนทกุประเภทได้กลับมาเป็นคนดีของสังคม แม้ใครจะมอง

อย่างไร แต่ TO BE NUMBER ONE พร้อมจะช่วยเหลือ ให้เขาเดินเส้นทางสายใหม่  

ไม่ว่าลูกศิษย์จะเป็นอย่างไร เขาก็ยังคงเป็นศิษย์เหมือนลูกที่เรารัก ฉันยังอยู่ท่ีเดิม  

พร้อมที่จะกอดและปลอบเขาเมื่อวันที่เขาพร้อมจะเดินเข้ามาสู่ครอบครัว เรายังคงเป็น

ครอบครัวเดียวกันตลอดไป ค�าพูดของหนูยังคงดังก้องในโสตประสาทครูเสมอ  

“หนูขอขอบคุณส�าหรับโอกาสดีๆ และทุกสิ่งทุกอย่างท่ีครูมอบให้เด็กคนนี้นะคะ  

วันที่หนูประสบความส�าเร็จ หนูจะไม่ลืมครูท้ังสอง จะไม่ลืมบ้านหลังหนึ่งท่ีเคยอยู่  

เคยนอน เคยกินมาด้วยกัน เป็นบ้านที่อบอุ่นและท�าให้มีหนูขึ้นมาในวันนี้ ถึงต้นทาง

ของหนูจะไม่สวยหรู แต่หนูสัญญาว่าจะท�าให้ดีที่สุด รักครูสองคนนะคะ ครูของหนู”
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นางสาวรัตนาภรณ์ เธียรธีรศานต์ 

ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร จังหวัดระนอง 

 TO BE NUMBER ONE ท�าให้ครูได้เข้าถึง เข้าใจ ใกล้ชิด ในตัวนักเรียนมากขึ้น 

เพราะมีกิจกรรมที่หลากหลายมาเป็นตัวเช่ือม ให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนนั้น 

“เป็นหนึง่ โดยไม่พ่ึงยา” ที ่“เป็นหนึง่” ในทกุๆ ด้านได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน วชิาการ 

นันทนาการ กีฬา ตามความสามารถที่นักเรียนที่มีอยู่

 หากจะย้อนไปเมื่อ 18 ปีที่แล้ว กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ยังไม่เป็นที่

รู้จักกันมากนัก กิจกรรมที่มี ณ ตอนนั้น ที่ดิฉันได้สัมผัสคือ การประกวดการเต้นแอโรบิค

เพราะทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อประมาณปี 2552 ทางส�านักงาน

สาธารณสุขอ�าเภอ ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ TO BE NUMBER ONE แก่ครูผู้รับผิดชอบ 

ผลปรากฏว่า โรงเรียนก็ยังไม่สามารถด�าเนินการ TO BE NUMBER ONE ได้อย่างเต็มรูปแบบ 

จนกระทั่งมาถึงปี 2558 ดิฉันและเพื่อนร่วมงานคือ นางสาวพิมพา กาหลง ได้รับการมอบหมาย

จากท่านผู้อ�านวยการโรงเรียนให้รับผิดชอบกิจกรรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียน

ละอุ่นวิทยาคาร ผนวกกับได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ TO BE NUMBER ONE 

ภายใต้การบริหาร 3 ก 3 ย อย่างเต็มรูปแบบจากนายนพพร บ�ารุง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

อ�าเภอละอุ่น จนท�าให้โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร ได้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนจากผลงาน

ต่างๆ เช่น ครูและนักเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้มีผลการปฏิบัติงาน TO BE 

NUMBER ONE ระดับดีเด่น เป็นตัวแทนระดับจังหวัดในการเข้าร่วมแข่งขันชมรม 

TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับภาคใต้ถึง 2 ปีซ้อน 

 ดิฉัน นางสาวรัตนาภรณ์ เธียรธีรศานต์ ต�าแหน่ง ครู โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 

รับราชการมาเป็นเวลา 26 ปี ได้รับรางวัล “ครูขวัญศิษย์” รุ่นที่ 3 ของมูลนิธิสมเด็จ 

เจ้าฟ้ามหาจักรี ประจ�าปี 2562 ซึ่งดิฉันได้น�ากิจกรรม TO BE NUMBER ONE มาเป็นหลัก

ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในตัวศิษย์ให้มีความเจริญก้าวหน้า ก่อนที่จะได้รับรางวัล 
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ดฉินัด�าเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ให้กบันกัเรยีน โดยการส่งเสรมิความสามารถ

และสนบัสนนุให้นกัเรยีนท�ากจิกรรมท่ีตนเองถนดั การด�าเนนิงานในระยะแรกเป็นไปด้วย

ความยากล�าบาก เนือ่งจากท้ังครแูละเดก็เองยงัมคีวามกงัวล และทีส่�าคญัก�าแพงระหว่าง

ความสัมพันธ์นั้นหนามาก ดิฉันค่อนข้างเป็นครูที่เจ้าระเบียบ เข้มงวด และในความคิด

ของเด็กนั้น ทุกคนคิดว่าดิฉันเป็นครูที่ดุ เขาจึงไม่ค่อยกล้าเข้ามาหา หรือมาปรึกษา  

แต่ TO BE NUMBER ONE ถือเป็นความมหัศจรรย์ที่มาทลายก�าแพงนั้นจดหมดสิ้น ดิฉันได้

เรียนรู้ถึงการผ่อนหนัก ผ่อนเบา เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเด็กผ่านการ

ท�ากจิกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นตัวประสานความสมัพนัธ์ของครกูบัเดก็ให้มคีวามเข้าใจ ก้าวผ่าน

เส้นบางๆ ที่กั้นอยู่ และท�าให้นักเรียนนั้นกล้าที่จะเข้ามาหา เข้ามาปรึกษาพูดคุย จนใน

ทีส่ดุความเป็นครอบครวั TO BE NUMBER ONE กไ็ด้ก่อเกดิข้ึน ดิฉนัพยายามปรับเปลีย่น

แนวคิดและทัศนคติ เปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อเป็นกันเองกับเด็ก และพยายามดูแลพวก

เราด้วยความรัก ความเมตตา ให้เขาได้สัมผัสถึงความเอาใจใส่ของครูเมื่อมาท�ากิจกรรม

ร่วมกัน นอกจากนี้ ดิฉันยังได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกศิษย์รุ ่นแล้วรุ่นเล่าที่เขา

หมุนเวียนกันมาโดยมีกิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นสื่อกลาง แน่นอนว่าคนเป็น

ครูนั้นเลือกลูกศิษย์ไม่ได้ จะยากดีมีจน เป็นโจร เป็นต�ารวจ ทุกคนคือลูกศิษย์ หลายคน

ได้ค้นพบความสามารถและศักยภาพของตนเอง รู้ว่าตนเองถนัดด้านใด และมีเป้าหมาย

ในชีวติมากยิง่ขึน้ สิง่เหล่านี ้เหมอืนเป็นยาวเิศษหล่อเลีย้งจติวญิญาณของคนเป็นคร ูเพราะ

เรามุ่งหวังแต่เพียงลูกศิษย์เป็นคนดี และมีชีวิตที่ดีขึ้น TO BE NUMBER ONE ช่วยให ้

ลูกศิษย์ของดิฉันหลายคนที่หลงผิดไป ได้กลับมาเป็นคนดีของสังคม ดิฉันตั้งมั่นว่า  

จะด�าเนินการอย่างนีไ้ปตลอด หากเกษยีณอายุกจ็ะสนบัสนนุกจิกรรม TO BE NUMBER ONE 

ตลอดไป
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นายสุพจน์ จุลชาติ

ผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE 

เรือนจ�าจังหวัดชัยภูมิ

 เนื่องในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นวันครบรอบ 18 ปีโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ยาเสพติด

เป็นปัญหาส�าคญัระดบัชาต ิท่ีรฐับาลถอืเป็นนโยบาย ทีต้่องเร่งด�าเนนิการแก้ไขอย่างจริงจงั

ทั้งนี้ เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ที่ทว ี

ความรนุแรงมากข้ึนทกุวนัส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกจิสงัคมการเมอืง 

และความมั่นคงของชาติ

 ปี 2542 เป็นต้นมา สภาพปัญหายาเสพติด เปลี่ยนไปจากที่เป็นอยู่ในอดีต 

อย่างสิน้เชงิ จากเดิมทีเ่ป็นเฮโรอนีกลายเป็นยาบ้า หรือสารแอมเฟตามนี ทีร่ะบาดตัง้แต่ระดบั

ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่ม

เดก็และเยาวชนทีเ่ป็นกลุม่ขนาดใหญ่ ซึง่เป็นวยัทีต้่องการเรยีนรูใ้นสิง่ต่างๆ แต่ยงัขาดวุฒิ

ภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ

 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ใช้ชื่อเพื่อให้ง่ายต่อการ

รณรงค์ว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE ตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติด

ให้ได้ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลักคือวัยรุ่นและเยาวชน  

โดยกลวิธสีร้างกระแสการแสดงพลงัอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องเก่ียว กับยาเสพติดการเสรมิสร้าง

ภูมิคุ ้มกันทางจิตใจ จัดระบบ การบ�าบัดรักษาภายใต้โครงการ ใครติดยายกมือข้ึน  

การด�าเนนิโครงการโดยยดึวยัรุน่และเยาวชนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการแสดงความสามารถ 

กล้าคิด กล้าท�า กล้าแสดงออกและช่วยสร้างเสริมความภาคภูมิใจ

 ใช้ส่ือดนตรีกีฬาในการเข้าถึงเยาวชน กระตุ้นให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกัน  

สรา้งความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภูมคิุ้มกนัที่ส�าคัญ
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ส�าหรับเยาวชนในชุมชน ให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด

 เพื่อนช่วยเพื่อนสร้างศูนย์รวมให้วัยรุ ่นรวมกลุ่มกันท�ากิจกรรมท่ีสนใจ 

สร้างสรรค์และเกิดความสุข

 สร้างเครอืข่าย TO BE NUMBER ONE ทีมี่ศกัยภาพท�าให้การด�าเนินงานป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องยั่งยืน

 จัดประกวดกิจกรรมในโครงการเพราะต้องการก่อให้เกิดความรักความผูกพัน 

ระหว่างผูท้ีท่�างานในโครงการร่วมกนัเปิดโอกาส การรับรู้และได้แลกเปล่ียนประสบการณ์

ซึง่กันและกัน ท�าให้มีการพฒันางานในโครงการให้มัน่คงก้าวหน้ามปีระสทิธภิาพต่อเนือ่ง 

และยัง่ยืนเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกนัว่าเราจะยงัคงท�างานร่วมกนัอยู ่และจะท�าต่อไป

เพื่อความปลอดภัยของประเทศชาติ

 การรณรงค์สร้างกระแสเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเน้นการสร้างและพัฒนา

เด็กรุ่นใหม่ให้มีค่านิยมไม่พึ่งยาเสพติด การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการประกวด

ต่างๆให้ทนัสมยัน่าสนใจ และสมาชกิได้ประโยชน์มากขึน้ เผยแพร่ข้อมลูและประชาสมัพนัธ์

โครงการและผลงานผ่านช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

 เพิ่มการจัดกิจกรรมการประกวด และการแข่งขันในเชิงสร้างสรรค์สร้างความ

สามัคคีและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

 เพิม่องค์ความรูเ้พือ่เสรมิทกัษะและพฒันาคณุภาพสมาชกิ TO BE NUMBER ONE 

เช่น การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

 ปรับรูปแบบกิจกรรมให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของสมาชิก  

พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมวิทยากรระดับจังหวัดให้สามารถสร้างแกนน�าชุมชนและ 

แกนน�าศูนย์เพื่อนใจได้

 หวังว่าเรยีงความทีส่่งมานีจ้ะช่วยสนบัสนนุการด�าเนนิงานของแกนน�า และสมาชกิ

ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่มีอยู่ทุกจังหวัดของประเทศน�าไปใช้พัฒนา 

ความฉลาดทางอารมณ์ซึง่เป็นทกัษะ ส�าคญัการด�าเนนิชีวติของสมาชกิต่อไปขอบคุณครับ
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นายกฤษตฤณ อัปมะโน 

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส�านักงานเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 

 ดี เก่ง สุข มุ่งเน้นการรณรงค์เพื่อให้เกิดกระแสและค่านิยม “เป็นหนึ่งโดยไม่

พึ่งพายาเสพติด” มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสมาชิกให้เป็นคนเก่งและดี เน้นการท�าให้

สมาชิกมีความสุข หลายๆท่านอาจเคยได้ยินผ่านหูผ่านตามาบ้าง ร่วมทั้งผู้เขียนเองด้วย 

ยอมรับเป็นคนหน่ึงท่ีไม่มีโอกาสเป็นแม้สมาชิกของชมรม TO BE NUMBER ONE  

ด้วยโอกาสทางการศึกษาในช่วงวัยเรียน แต่ก็พยายามมองหาหนังสือภาพข่าวในหนังสือ 

นิตยสารตามห้องสมุดสาธารณะ เพื่อติดตามผลด�าเนินงานด้านต่างๆ ของโครงการ ตอนนี้

ท�าอะไรบ้าง และอกีช่องทางหนึง่คอืช่วงข่าวในพระราชส�านกัเป็นช่วงทีป่ระทบัใจทีส่ดุได้

เห็นองค์ประธานโครงการ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  

ทรงเป็นประธานเปิดงานที่ต่างๆ ของแต่ละโรงเรียน แต่ละศูนย์เพื่อนใจ ก็ได้แต่นึกในใจ 

วนัหน่ึงเดก็ตาด�าๆ อย่างผูเ้ขยีนเอง จะมโีอกาสได้เข้าร่วมกจิกรรม ได้มโีอกาสเฝ้ารบัเสดจ็

หรือไม่ จนวันหนึ่งความฝันที่เป็นจริงก็เกิดขึ้น เมื่อผู้เขียนได้สอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรงุเทพมหานครสามญั ต�าแหน่งเจ้าพนกังานพัฒนาสังคมปฏบิติังานได้ ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ด�าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในชุมชน ร่วมท้ังด�าเนินงานชมรม 

TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ก็ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จทรงเป็น

ประธานในงานมหกรรมรวมพลสมาชกิ TO BE NUMBER ONE ประจ�าปี 2562 ทรงทอด

พระเนตรและเยีย่มชมการจดับธูนทิรรศการ ของจังหวดัและชมรม TO BE NUMBER ONE 

จ�านวน 383 บูธ ณ ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี น�ามาซึ่งความปลาบปลื้ม 

ประทับใจ ในชีวิตหนึ่งที่เกิดมา จึงเป็นที่มาของจุดเริ่มต้นเรื่องที่ผู้เขียนจะเล่าต่อไปนี้ 

 การด�าเนินงานแต่ละงาน ย่อมมีอุปสรรคปัญหา ร ่วมทั้งผู ้ เขียนด้วย  

เริม่แรกทีไ่ด้รบัผดิชอบด�าเนนิงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชมุชนกรงุเทพมหานคร 

ก็เกิดความสงสัยนกึในใจว่ามนัจะเกิดข้ึนได้อย่างไร หลายๆค�าถามเกดิขึน้มากมายอยูใ่นหวั 
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จนได้ศึกษาคู่มือการด�าเนินงานเลยเกิดความเข้าใจมากขึ้น จนถึงวันที่ได้ลงมือท�าจริง  

คือการจดัตัง้ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชมุชนกรงุเทพมหานคร ชมรมแรกทีผู่เ้ขยีน

จัดตั้งคือ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนประชาร่วมใจ นูรุ้ลกุรอาน วันแรกลงไป

สัมผัสด้วยความรูอ้นัมน้ีอยนิด ท่ามกลางอากาศท่ีแสนร้อน เสยีงท่ีดงัราวนกกระจอกแตกรงั 

มันชวนให้อารมณ์ขึ้นได้ง่ายๆเหมือนกัน นึกอยู่ในใจว่าก�าลังจะท�าอะไรกันแน่ ด้วยความ

ทีเ่คยเป็นนกัแสดงหมอล�ามาก่อน บวกกับความกล้าแสดงออกยนืหน่ึงก็ว่าได้ เลยได้ตะโกน

ออกไปว่า “อสัสลามมอุะลยักมุ” เสยีงตอบกลบัว่า “วาอาลยักมุมสุลาม” เกนิคาด เดก็ๆ

หยุดฟังว่าผู้เขียนเป็นใครด้วยความสงสัย เลยประกาศออกไปว่า “พี่มาประชาสัมพันธ์

จดัตัง้ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชมุชน” ด้วยเดก็ยงัเลก็อายเุยอะสดุแค่ 11 ขวบ

เท่านั้น ถามกลับไปก็ไม่มีใครทราบเลยว่าคือชมรมอะไร แต่ผู้เขียนเองก็เข้าใจได้ว่า 

อาจจะมีคนทราบ แต่ไม่กล้าตอบ เลยบอกกลับไปว่า “ไม่เป็นไร เดียวพี่จะเล่าให้ฟัง”  

หลังจากฟังเสร็จเลยถามกลับว่า “ทราบหรือไม่ใครเป็นองค์ประธานของโครงการนี้”  

เสียงทีไ่ด้ยนิตอบกลบัเป็นเดก็ผูช้ายว่า “ทลูกระหม่อมแต่ผมจ�าชือ่ไม่ได้” ในใจจะร้องไห้

ออกมาแล้ว ด้วยความตื้นตันใจว่าอย่างน้อยก็ยังมีเด็กให้ความสนใจอยู่ อาทิตย์ต่อมามี

การแต่งตั้งคณะกรรมการ เด็กผู้ชายคนที่ตอบก็ได้รับเลือกเป็นประธานชมรมอีกด้วย  

ในส่วนกิจกรรมของ ชมรมจะให้เด็กๆเป็นคนเสนอความคิด ซึ่งได้ค�าตอบหลายกิจกรรม 

ผูเ้ขยีนเลยน�าหลกัการประชาธปิไตยเข้ามาช่วยด้วย โดยการให้เดก็ๆ ยกมอืรบัรองกิจกรรม 

ซึง่น�ามากจิกรรมท่ีเดก็ในชมรมคดิต่อยอดในการหาทนุเข้าชมรม ในปีทีผ่่านมา 2563 กไ็ด้

ส่งชมรมน้ีเข้าร่วมประกวดด้วยในประเภท ดีเด่น แต่ก็ไม่ผ่านเข้ารอบ ถือว่าเป็น

ประสบการณ์อันล�้าค่าของเด็กๆและตัวของข้าพเจ้าเอง อย่างน้อยก็สามารถท�าให้เด็กๆ

ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และเด็กๆ สามารถใช้เวลาให้เกิดประโยชน ์

กล้าแสดงออกในสิ่งที่ยังไม่เคยท�า

 เหนือสิ่งอื่นใด ก็คงไม่พ้น ความภูมิใจว่าในชีวิตของคนคนหน่ึงเกิดมาบน 

ผนืแผ่นดนิไทย มโีอกาสได้ถวายงาน ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตนราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวดี 

องค์ประธานโครงการ และอีกหนึ่งสิ่งที่ได ้คือ ได้เห็นเด็กๆ จากพื้นฐานที่ไม ่มี 

ความรูใ้นการด�าเนนิงานในรปูแบบชมรม สามารถจัดต้ังชมรมและได้ เข้าร่วมประกวดใน

ระดับกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนของส�านักงานเขตบางกะปิ ผลที่ได้อาจจะยังไม่
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ออกดอกออกผลเลยซะทีเดียว ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็ว่าได้ ที่ท�าให้เด็กกลุ่มเล็กๆ 

มองเหน็ปัญหายาเสพตดิเป็นเร่ืองทีใ่กล้ตวั ท�าให้เดก็ๆตระหนกัถึงเรือ่งความเป็นอยู่ในอนาคต 

ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีที่สามารถส่งต่อให้กับน้องๆ รุ่นต่อไปในการด�าเนินงานของชมรม  

เช่ือว่าหากน้องได้รับการสนับสนุนอย่างสม�่าเสมอมีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ไม่แน่

อาจจะเป็นประวติัศาสตร์ใหม่ของส�านกังานเขตบางกะปิกว่็าได้ ทีส่ามารถคว้ารางวัลระดบั

ประเทศได้ นกึแบบนีแ้ล้วช่างมีก�าลังใจเหลอืเกิน ท่ีผ่านมานบัว่าเป็นประสบการณ์ ในการ

พัฒนาและต่อยอดในการด�าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

กรงุเทพมหานคร น�าหลกัการทีไ่ด้รบัใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชมุชนทีผู่เ้ขียนรบัผดิชอบ 

กรรมการ กองทุน กิจกรรม น�าไปใช้ในด�าเนินการกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดทุกกิจกรรม 

ก็ว่าได้ ผู้เขียนเองก็น�าหลัก 3 ก. ไปใช้ในการท�ากิจกรรม โดยน�าเข้าสู่วาระการประชุม

ประจ�าเดอืนของคณะกรรมการชมุชน น�าเงนิทีไ่ด้รบัสนบัสนนุจากภาครฐั ไปท�ากจิกรรม

ให้เกดิประโยชน์แก่สมาชกิในชุมชนทัง้ในเรือ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดในชมุชน และเร่ืองอ่ืนๆ 

ที่ชุมชนให้ความสนใจ 

 เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว ไม่พูดถึงก็ไม่ได้ ผู้เขียนเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า

ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไง แต่บอกได้เลยทุกครั้งที่ตบเท้าลงชุมชน เข้าไปดูกิจกรรมที่

เด็กๆท�าในชุมชน จะว่าน�้าตาไหลออกมาก็ไม่เชิง บางทีเห็นเด็กแสดงความคิดเห็นท่ี 

มันตรงกับแนวคิดของโครงการ มันก็ท�าให้มีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียว  

เหน็เด็กๆลงมอืท�าเองหาอปุกรณ์เอง มนัท�าให้รูส้กึถงึความส�าเรจ็อะไรสกัอย่างในชวีติเลย

ก็ว่าได้ สามารถสมัผสัได้เลยว่าแนวคดิของโครงการประสบผลส�าเร็จ หากมองย้อนกลบัไป

ประมาณ 15 ปีทีแ่ล้ว โซเชยีลยงัไม่เป็นทีแ่พร่หลาย สือ่ด้านต่างๆยงัไม่พัฒนา แต่สามารถ

ท�าให้ผู ้เขียนสนใจโครงการได้ เพราะรูปแบบการจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นชมรม  

TO BE NUMBER ONE  ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE   TO BE NUMBER ONE IOOL 

และอีกหลายๆกิจกรรมที่ไม่ได้เอ่ยมา แต่ละกิจกรรมก็จะมีรูปแบบพิเศษที่ท�าให ้

เยาวชนสนใจ ถ้าใช้ศัพท์แบบวัยรุ่น คงได้พูดออกมาว่า “เจ๋งเลยทีเดียว”

 มาถงึช่วงวนัประกวด เป็นอีกหนึง่เหตกุารณ์ ทีอ่ยากเล่าให้ฟัง ก่อนวนัประกวด 

1 วัน ผู้เขียนได้รับข่าวร้ายจากทางบ้าน ยายของผู้เขียนได้เสียชีวิต ในใจอยากเหาะ 

กลบับ้านเลยกว่็าได้ แต่กเ็รยีกสติกลบัมาได้ว่าวนันีผู้เ้ขยีนได้ตกลงนดัหมายน้องๆ ในชมรม 
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เพื่อซ้อมใหญ่ก่อนวันประกวด พี่ๆที่อยู่รายรอบก็บอกให้กลับบ้านเลยไม่ต้องห่วงจะช่วย

ดูแลต่อ สิ่งที่ผู้เขียนได้ยินก็ยิ่งท�าให้ร้องไห้เข้าไปใหญ่ ด้วยความที่นัดเด็กๆไว้แล้วจะไม่ไป

กไ็ม่ได้ ตัดสนิใจเก็บความรูส้กึเสยีใจเอาไว้ก่อน เดนิหน้าต่อตามเจตนารมณ์ท่ีตัง้ไว้ ว่าโครงการ

นีต้้องมผีลงานเป็นทีป่ระจักษ์ ทิง้ความเสยีใจไว้ข้างหลงั เดนิหน้าต่อด้วยใจทีม่ัน่คงในการ

ด�าเนินการโครงการนี้ให้ส�าเร็จ เมื่อถึงชุมชนแล้ว เห็นรอยยิ้มเด็กๆ รอยยิ้มผู้ปกครอง  

มนักท็�าให้ลมืเรือ่งท่ีประสบมาเมือ่สกัครูช่ัว่ขณะ ในระหว่างการฝึกซ้อมมนักท็�าให้เหน็ถงึ

ความตั้งใจของเด็กๆ ที่มุ่งมั่น และแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนซึ่งเป็น

บ้านเกิดของน้องๆ ในใจก็อยากร้องไห้ออกมา มันอธิบายไม่ถูกเลยมีท้ังความสุข ความ

เศร้าในเวลาเดยีวกนั เหน็ทัง้ผลงานของเดก็ทีต้ั่งใจน�าเสนอผลงานของตวัเอง คดิค้นกลวธิี

พิชิตใจกรรมการ แนวคิดต่อชมรม แนวคิดขององค์ประธานโครงการ ที่สามารถท�าให้

เดก็ๆเกดิความสนใจ อยากท�าต่อไปเรือ่ยๆ ถงึวนัประกวดผูเ้ขยีนเองจดังานให้ยายอนัเป็น

ที่รักที่บ้านเกิด จังหวัดขอนแก่น ว่างจากรับแขกก็จะคอยส่งก�าลังใจให้กับน้องๆในชมรม

ที่ก�าลังประกวด ร่วมท้ังพี่ๆ ท่ีอาสาช่วยดูแลน้องๆในระหว่างประกวด ถึงแม้ไม่ผ่านเข้า

รอบระดบัประเทศ เดก็ๆ บอกว่าไม่เป็นไร และผู้ปกครองบอกอย่างน้อยกไ็ด้แสดงให้เหน็

ถึงความตั้งใจท่ีจะเอาชนะ ยาเสพติดอยากเห็นชุมชนเป็นชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด  

100 เปอร์เซน็ต์ และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เดก็ๆกลุม่เลก็ๆได้แสดงศกัยภาพทีตั่วเอง

มีออกมา เกือบลืมไปเลยผู้เขียนก็จ�าไม่ได้ ว่าเห็นสกู๊ปข่าวมาจากไหน จ�าได้เป็นช่วงเย็น

เป็นสกู๊ปข่าวยาวประมาณ 2 นาที เป็นข่าวเกี่ยวกับการจัดประกวดชมรม TO BE 

NUMBER ONE ประเภทชุมชนในกรุงเทพมหานคร ความสุขก็เกิดขึ้นอีกรอบ เมื่อเห็น

ภาพเด็กๆ ในเนื้อหาข่าวแม้จะช่วงเวลาสั้นๆในข่าวแต่ก็แฝงไปด้วยความตั้งใจ สีหน้า

ท่าทางท่ีออกมามนัท�าให้อดไปไม่ได้ท่ีจะกดส่งต่อไปยงัเพือ่นๆ ผูป้กครองของเด็กๆ พร้อม

ข้อความส่งต่อน้องของผู้เขียนได้ออกทีวีด้วยนะครับ อีกหนึ่งเรื่องราวที่ผสมไปด้วยหลาย

ความรูส้กึของผูเ้ขยีนเอง อยากจะสือ่สารให้ทุกท่านได้รับฟัง ในมมุทีก่�าลังเสียใจกอ็าจแฝง

ไปด้วยเรื่องราวที่ประทับใจก็ได้ “ผู้อ่านว่าไหมครับ”

  จากหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมา ก็มานั่งทบทวนว่าผมได้อะไรจากการท�า

โครงการนี ้ตอบตรงนีเ้ลยนะครบั มนัเหน็อะไรหลายๆอย่าง หลายๆมมุมองในการท�างาน 

น�ามาซึง่ประสบการณ์ในการท�างานด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซ่ึงได้เหน็
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จุดเด่นของโครงการคือกจิกรรมของโครงการ ทีมี่รปูแบบทีพ่เิศษเข้าใจง่าย อธบิายรอบเดยีว

เข้าใจและสามารถท�าได้เลย ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่น�ามาซึ่งความส�าเร็จของโครงการ  

ที่ขาดไม่ได ้ เรียกได้ว ่าเป ็นเสาหลักของโครงการนี้  คือองค์ประธานโครงการ  

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทุ่มเทพระวรกาย และจิตใจ

อันแน่วแน่ ทีจ่ะเอาชนะยาเสพตดิโดยวางรากฐานให้แก่เดก็และเยาวชนตลอดระยะเวลา 

18 ปี ผู้เขียนเองก็เห็นพระองค์ท่านทรงงานอย่างไม่รู้จักเหนื่อย เห็นพระองค์ท่านเสด็จ

ไปตามจังหวัดต่างๆ เพื่อทอดพระเนตรโครงการตามต่างจังหวัดอยู่บ่อยครั้ง ยิ่งท�าให ้

ผู้เขียนเกิดความรู้สึกยิ่งต้องท�างานให้สมกับค�าว่า “ข้าราชการของแผ่นดิน” 

 มาถึงตอนนี้แล้วหวังว่าจะสนุกกับเร่ืองราวที่ผู้เขียนถ่ายทอดออกมาไม่มาก 

ก็น้อย และหวังเป็นอย่างยิง่ คอืผูอ่้านได้เห็นมมุมองการท�างานของเจ้าหน้าที ่ทีป่ฏบิตังิาน

ภาคสนามในมุมมองอีกมุมหนึ่ง ซึ่งเป็นมุมเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยความตั้งใจ ความภูมิใจใน

ครัง้หนึง่ของชีวติได้มโีอกาสถวายงาน ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกัญญา สริวิฒันาพรรณวดี 

องค์ประธานโครงการ นกึแล้วน�า้ตากค็ลอเบ้า จริงๆแล้วแนวทางโครงการกชั็ดเจนอยูแ่ล้ว 

คือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน และสิ่งที่ผู้เขียนคาดหวังไว้

โครงการนี้จะด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องมั่นคงและยั่งยืน คู่เด็กและเยาวชนต่อไปตลอดกาล 

ซึง่เป็นการวางรากฐานทีด่ ีในการเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมคีณุภาพ สามารถน�าองค์ความรู้จาก

การเข้าร่วมโครงการมาช่วยในการพัฒนาประเทศต่อไป ไปแล้วจริงๆ แต่ก่อนจะ 

ไปอยากจะสือ่มมุเลก็ๆ ของคนท�างานในพืน้ที ่การจัดต้ังชมรมเร่ิมแรกจะไม่มงีบสนบัสนนุ 

หากมีงบประมาณส่วนนี้มาช่วย จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานภาคพ้ืนท่ี ขับเคล่ือนโครงการได้

อย่างราบรื่น สุดท้ายนี้ผู้เขียนจบเรียงความหัวข้อ เรื่องดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE 

ก็เลยจะฝากอีกหนึ่งความในใจผ่านบทกลอนบทนี้

 วนมาครบ 18 ปี ทู บี นั้น ร่วมสร้างสรรค์เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่

 ร้อยความรักหล่อหลอมเป็นล้านใจ สืบสานไทยมั่นคงยั่งยืนพลัน

 ทูลกระหม่อมองค์ประธานประทานให้ เยาวชนและเด็กไทยใจสุขสันต์

 ดี เก่ง สุข ฝากไว้ชั่วนิรันดร์ เป็นส่วนหนึ่งสร้างสรรค์เยาวชนไทย
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