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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดระยอง 
       วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี               

เสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE         
กับศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBE ONE ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

จังหวัดระยอง ตลอดระยะเวลา  18 ปี  ที่ จั งหวัดระยองได้ด าเนิน โครงการ TO BE NUMBER ONE         
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่
มีความเชื่อม่ัน เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
           ปัจจุบัน จังหวัดระยองมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6-24 ปี จ านวน 172,822 คน คิดเป็นร้อยละ 
94.80 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจ า  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน และส านักงานคุมประพฤติ รวม 776 ชมรม มีศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE รวมทั้งสิ้น 33 แห่ง และจังหวัด
ระยอง  เป็นจังหวัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3 และมีผลงาน ดังนี้ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง   
ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 6 เรือนจ ากลางระยอง รักษามาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดระยอง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับเงิน ปีที่ 1 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ และในปี 2565 มีชมรมผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ จ านวน 2 ชมรม 
ได้แก่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดระยอง และโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  
        โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  ได้น้อมน าหลักการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทาง
ในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ด าเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียนจากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้สมาชิกมีลักษณะโดดเด่นในด้าน
ความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก  

โดยจัดตั้งชมรมในเดือนพฤษภาคม 2559  กิจกรรมเด่น คือ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
รูปแบบ เพ่ือนช่วยเพ่ือน มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ดนตรีต้านยาเสพติด กีฬา 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การจัดรายการวิทยุ (Mpp TO BE Voice) การส่งตัวแทนเข้าร่วมค่าย ที่เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัด
ปทุมธานี สนับสนุนให้สมาชิก ได้เข้าร่วมจิตกรรมจิตอาสา เพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศ ส าหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้น 
คณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน  สุ่มตรวจปัสสาวะเพ่ือป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
ผลส าเร็จที่ได้คือ คือ สมาชิกทุกคนมีพ้ืนที่ในการแสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต มีจิต
อาสา ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัว มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับ 
 ส าหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เปิดให้บริการมาแล้ว 6 ป ี
เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจ าศูนย์  16 คน เพ่ือช่วยเหลือดูแล
สมาชิก พัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพ และมีความสุข ในหลักการ “เพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง” ภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข 
แก้ปัญหาพัฒนา EQ” มีบริการให้ค าปรึกษา การพัฒนา EQ กิจกรรมการเต้น การท าเครื่องหอมและชาจากดอกลีลาวดี ดอกไม้จาก
ถุงน่อง การเพ้นท์ผ้า และผลิตภัณฑ์จากผลไม้ และกิจกรรมอ่ืนเพ่ือให้โอกาสสมาชิกได้แสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่ เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิต ป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิก 

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก       
“ใครติดยายกมือขึ้น” จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ระยอง ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานก าลังใจและค าแนะน าเพ่ือ
ป้องกันความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ 
ในจังหวัดระยอง ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะน าไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม 

 

  17 มิถุนายน 2565 


